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املقدمة

الظلامت  وجعل  واألرض،  الساموات  خلق  الذي  هلل  احلمد 
حياربون،  وأوليائه  ولدينه  يعدلون،  برهبم  كفروا  الذين  ثم  والنور، 
له،  إله إال اهلل وحده ال رشيك  أمحده تعاىل وأشكره، وأشهد أن ال 
حني  عىل  للعاملني،  رمحًة  اهلل  بعثه  ورسوله،  عبده  حممًدا  أن  وأشهد 
فرتة من الرسل، فدعا الناس كافًة إىل توحيد رب العاملني، واالنقياد 
ونذيًرا،  بشرًيا  بالسيف  الساعة  يدي  بني  ُبعث  القويم،  رشعه  إىل 
يف  وجاهد  األداء،  أتم  األمانة  وأدى  البالغ،  أحسَن  الرسالَة  فبلغ 
أتاه  اليهود واملرشكني والنصارى واملنافقني، حتى  اهلل األعداء؛ من 
اليقني، وهو عىل ذلك، ف^، وعىل آله وأصحابه، وعىل سائر عباد 

اهلل الصاحلني. أما بعد:

يعيش طالب املرحلة الثانوية حالة استثنائية، بل منعطًفا خطرًيا، 
إن مل يمر الطالب منه بسالم فقد خيرس أشياًء كثريًة تؤثر عىل مستقبله.

توجيه  يف  الثانوية  املرحلة  يف  الطالبية  األنشطة  أمهية  تربز  لذا؛ 
وملجتمعهم  هلم  حيقق  فيام  الطالب،  طاقات  واستنفاد  عقول، 

ومستقبلهم اخلري والنامء.
أو  القرآن  من  يشء  حفظ  يف  املتمثلة  الدينية  األنشطة  من  فكم 

جت لنا حفظة لكتاب اهلل تعاىل، وسنة رسوله ^. السنة، خرَّ
منها  استفاد  اخرتاعات  لنا  أنتجت  العلمية؛  األنشطة  من  وكم 

العامل بأرسه.
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وكم وكم وكم .. عدد كبري ال حيىص من فوائد وثمرات األنشطة 
املدرسية.

برامج  وإعداد  إلدارة  مدرسة  كل  يف  فريق  يتشكل  مل  إن  لذا؛ 
الكثري من  املدرسية؛ فستخرس مدارسنا بل جمتمعنا وطالبنا  لألنشطة 

الثمرات اليانعة التي مل تكن بحاجة إال لسقيا ورعاية آمنة.

واملتأمل يف حال مدارسنا جيد التباين واضًحا وجليًّا، بل حتى يف 
والطالب  املعلمني  وإقبال  تقبل  يف  واضًحا  تباينًا  جتد  املدارس  داخل 

عىل األنشطة.

والرتبوي  العلمي  التقدم  ظل  ففي  هلا،  يرثى  حال  بالطبع؛  وهذا 
الذي وصل إليه العامل، ينبغي علينا أن نشمر يف طريق الوصول لذلك 

التقدم، ال اإلحجام، والكسل، وغض الطرف.

لكم طريًقا يف عامل  أهنا ستنري  إال شمعة حسبي  الكتاب  وما هذا 
األنشطة املدرسية، وقد مجعت الكتاب من أكثر من مصدر متخصص 
يف األنشطة املدرسية، سواًء من الكتب، أو مواقع الشبكة العنكبوتية، 

أو البحوث، أو غريها.

فأسأل اهلل تعاىل له القبول، وأن يعّم بنفعه اجلميع.
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 ينق�شم الكت�ب اإىل �شقني:
 ال�شق الأول: ف�شول عن الأن�شطة املدر�شية.
ال�شق الث�ين: من�ذج لأن�شطة طالبية خمتلفة.

نبداأ بال�صق الأول: ف�صول عن الأن�صطة املدر�صية
• تعريف النشاط املدريس.

• أمهية األنشطة الرتبوية غري املنهجية.

• فوائد األنشطة الرتبوية غري املنهجية.

• مسميات متعددة ملفهوم األنشطة.

• تنظيامت النشاط املدريس.

• عنارص النشاط الطاليب.

• أغراض األنشطة الرتبوية غري املنهجية.

• رشوط النشاط الطاليب غري املنهجي اهلادف.

• وظائف األنشطة.

• العوامل املؤثرة يف النشاط الرتبوي غري املنهجي.

• معايري اختيار النشاط الطاليب.

• اجلهات املرشفة عىل النشاط الطاليب.
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• وظيفة النشاط الطاليب يف حتقيق أهداف املنهج.

• املكتبة املدرسية .. نشاط مدريس ذو أمهية قصوى.

• املكتبة املدرسية يف جمتمع متغري متطور.

• حتديد أهداف املكتبة املدرسية.

• اخلدمات التي تقدمها املكتبة املدرسية.

• وظيفة املكتبة يف خدمة املنهج الدرايس.

• وظيفة األرسة وتأثريها عىل األنشطة.

• واجبات األرسة نحو األنشطة.

• دور اإلمكانات يف تفعيل األنشطة.

• وظيفة الربنامج يف إنجاح األنشطة.

• وظيفة املرشد الطاليب داخل املدرسة يف األنشطة.

• وظيفة مرشف النشاط الطاليب يف اإلدارة التعليمية عىل األنشطة.

• السجالت ومهمتها يف تنظيم عمل مجاعة النشاط.

• أنواع اجلامعات املدرسية.

• النشاط املدريس يف املرحلة الثانوية.

• النشاط املدريس لذوي االحتياجات اخلاصة.
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• معوقات النشاط املدريس.

• نشاط املواد الدراسية.

• توظيف الطالب يف األنشطة املختلفة.

• حول النشاط يف مدارس الوطن العريب الكبري.

• االجتاهات احلديثة لألنشطة الرتبوية.

• الدراسات السابقة يف األنشطة الطالبية.
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تعريف الن�ش�ط املدر�شي

التعليمي،  الربنامج  مع  متكاماًل  املدرسة  تنظمه  الذي  الربنامج  هو 
والذي يقبل عليه الطالب برغبة، ويزاوله بشوق وميل تلقائي بحيث حيقق 
أهداًفا تربويًة معينًة، سواء ارتبطت هذه األهداف بتعليم املواد الدراسية أم 
باكتساب خربة أو مهارة أو اجتاه علمي أو عميل يف داخل الفصل أو خارجه، 
ويف يف أثناء اليوم الدرايس أو بعد انتهاء الدراسة عىل أن يؤدي ذلك إىل نمو يف 
خربة الناشئ، وتنمية مواهبه وقدراته واهتامماته يف االجتاهات املرغوب فيها.
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اأهمية الأن�شطة الرتبوية الغري منهجية

أصبح  ديوي،  جون  عند  وبخاصة  الربامجاتية،  الفلسفة  ضوء  يف 
لألنشطة الرتبوية أمهيتها التي ال تقل عن املواد الدراسية، فهي ليست سوى 
جمال خلربات يمر هبا الطالب، وهي خربات منتقاة، بحيث يؤدي املرور هبا 

حتقيق األهداف الرتبوية.

ويالحظ أن لألنشطة الرتبوية أثًرا فعاالً يف عملية الرتبية، وهي تفوق 
أحياًنا أثر التعليم يف حجرات الدراسة، ويرجع ذلك إىل خصائص األنشطة 
الرتبوية التي ال تتوافر بنفس القدر لتعلم املواد الدراسية، وذلك ألن الطالب 
عنرص فعال يف اختيار لون النشاط الذي يشرتك فيه، ويف وضع خطة العمل 
وتنفيذها، مما جيعل اإلقبال عليه متميًزا بحامس أشد مما يتوافر لدراسة املواد 
الدراسية، األمر الذي يؤدي إىل تعليم أكثر اقتصاًدا ودواًما، هذا باإلضافة إىل 

أنه هييئ فرص تعلم املبادرة وتقلد أدوار القيادة، والتبعية، وتوجيه الذات.

ويمكن حتديد أمهية األنشطة الرتبوية وأهدافها يف العملية الرتبوية يف 
النقاط التالية:

ومواهبهم  الطلبة  ميول  عن  الكشف  يف  مهمة  وسيلة  األنشطة   -1
الصحيح.  واملهني  التعليمي  التوجيه  توجيههم  عىل  يعني  مما  واستعداداهتم 
ففي براجمها املختلفة تتحقق ذاتية الطالب، وجتد فيها دوافعه الفطرية متنفًسا 
سلياًم، وجماالً إلشباع ميوله وحاجاته واكتساب اجتاهات ومهارات مرغوب 

فيها. 

2- األنشطة الرتبوية بأنواعها املختلفة تدعم الصحة النفسية للطلبة، 
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واالستقرار االنفعايل لدهيم، وذلك عن طريق ما تتيحه براجمها من مواقف 
والتبعية  والقيادة،  النظام،  واحرتام  الكريمة،  واملنافسة  التعاون  مثل  تربوية، 
إىل  وتؤدي  االنفعايل،  الثبات  تعزز  والسلوكية  االجتامعية  القيم  هذه  كل 

السمو بالغرائز والتكيف مع اآلخرين. 

بمواقف  شبيهة  تعليمية  مواقف  للطلبة  هتيئ  الرتبوية  األنشطة   -3
احلياة إن مل تكن مماثلة، مما ترتتب عليها سهولة استفادة الطلبة مما تعلموه عن 
طريق املدارس يف املجتمع اخلارجي، وانتقال أثر ما تعلموه إىل حياهتم املقبلة.

وهذا يساعد عىل ربط احلياة املدرسية باحلياة االجتامعية املحيطة. 

والتخطيط  التفكري  عىل  القدرة  الطلبة  يف  تنمي  الرتبوية  األنشطة   -4
والتنفيذ من خالل مسامهتهم يف ختطيط برامج األنشطة، وتنفيذها، كام أهنا 
التي  العملية  األنشطة  ألوان  ومزاولة  اليدوي،  العمل  احرتام  عىل  تعودهم 
قد يكون أحدها يف يوم من األيام مهنة أو هواية هلم يرفعون بفضل اهلل ثم 

بفضلها مستواهم، ويشغلون هبا أوقات فراغهم. 

5- األنشطة الرتبوية جمال خصب لتدريب الطلبة عىل أساليب العمل 
اجلمعي، وأعامل اخلدمة العامة يف املدارس والبيئة واملجتمع يف مناخ تعاوين 

شوري، مع تأكيد االجتاهات الوطنية وتأهيلها يف نفوس الطلبة.

6- األنشطة الرتبوية كذلك وسيلة إلجياد جيل فاعل متفاعل مع البيئة 
حيرتم العمل، ويقدره من خالل ممارسته له فعليًّا يف املدرسة، ويؤدي ذلك إىل 

أن تكون األنشطة وسيلة من وسائل اإلنتاج واإلبداع واالبتكار. 

7- األنشطة الرتبوية تنمي أذواق الطلبة ووجداهنم، من خالل ممارسة 
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األنشطة الفنية املختلفة التي تصقل مواهبهم؛ كاإلنشاد، والرسم، والتمثيل. 

الفراغ  أوقات  الستثامر  للطلبة  الفرص  تتيح  الرتبوية  األنشطة   -8
املختلفة  األنشطة  طريق  عن  وذلك  مفيًدا،  استخداًما  واستخدامها  لدهيم، 
ألن عدم ممارسة الطالب للنشاط يف وقت فراغه يؤدي به إىل امللل والكسل 

والرشود مما يؤثر سلبيًّا عىل قدراته وتفكريه يف املستقبل. 

9- األنشطة الرتبوية تساعد املربني عىل كشف السلوك غري السوي يف 
بعض الطلبة؛ فيعملون عىل توجيههم وتقويمهم. 

كام أهنا وسيلة مهمة يف معاجلة اخلجل واالرتباك والعزلة واالنحرافات 
عىل  وتشجيعهم  األنشطة،  ممارسة  أثناء  يف  الطلبة  بعض  عىل  تظهر  قد  التي 
التمثيل، واإلذاعة  منها؛  املتميزة يف جماالت عدة  الفردية  إظهار شخصياهتم 

املدرسية والكتابة .. إلخ. 

الطلبة نحو  الرتبوية عاماًل مهاًم يف توجيه سلوك  لذا؛ كانت األنشطة 
اخلري.

والعمل  اجلامعة،  روح  تنمية  عىل  الرتبوية  األنشطة  تعمل   -10
اخلاص  الصالح  عىل  العام  الصالح  وإيثار  واألنانية،  الفردية  وإذابة  معها، 
العمل  ومعسكرات  الكشافة،  أنشطة  خالل  من  يتأتى  وهذا  اإلمكان،  قدر 

التطوعية، واجلامعات واجلمعيات واألندية .. إلخ.

والتعمق  الدراسية،  املناهج  تدعيم  إىل  الرتبوية  األنشطة  هتدف   -11
فيها، وإتاحة املزيد من الفرص أمام الطلبة هلضمها، واالستزادة من املعارف 
واخلربات واملهارات املتصلة هبا عن طريق املزيد من التطبيقات والتدريبات 
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وممارسة القراءة احلرة، وزيارة املعامل األثرية التارخيية والعملية ذات العالقة 
تبرًصا  الطلبة  تزيد  التي  املجاالت  من  وغريها  واملعسكرات،  والرحالت، 

باحلقائق النظرية التي تتضمنها املناهج. 

بعضها  الدراسية  املواد  لربط  احلقيقية  »النقطة  أن  ديوي  جون  ويرى 
ببعض جيب أال تكون مادة العلوم أو األدب أو التاريخ، أو اجلغرافيا؛ وإنام 

هي نشاط الطفل االجتامعي ذاته«. 

وربط  الدرايس،  للتحصيل  دافًعا  الرتبوية  األنشطة  تصبح  وهكذا 
ا.  وتكامل املواد الدراسية تكاماًل تامًًّ

والضبط  النبيلة،  األخالق  تنمية  يف  الرتبوية  األنشطة  تساهم   -12
االجتامعي من خالل املواقف احليوية التي تشيعها، ويف ظل جو زاخر باحلرية، 
واملشاركة الفعالة، وتكوين العالقة الوثيقة بني الطالب أنفسهم وبينهم وبني 

معلميهم. 

الطلبة  مالحظة  عىل  املربني  املختلفة  الرتبوية  األنشطة  تساعد   -13
واجلامعات،  باجلمعيات،  وانخراطهم  األنشطة،  أللوان  ممارستهم  أثناء  يف 
واألندية املختلفة، فيستطيعون استنباط نتائج قد تسهم يف تعديل نظم التعليم. 

14- األنشطة الرتبوية وسيلة هامة لبناء أجسام الطلبة، وتقويتها، عن 
الرياضية، وحياة اخلالء،  ألوان األنشطة  املتمثلة يف  طريق األنشطة اجلسمية 

واملعسكرات، والكشافة، واملرشدات. 

واحتفاالت،  مناسبات،  من  به  تقوم  وما  الرتبوية  األنشطة  تعد   -15
باملدارس،  األمور  أولياء  التصال  وسيلة  خري  ومعارض،  ومهرجانات، 
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والوقوف عىل مشكالهتا، واملساعدة يف حلها. 

وإقامة  البيئة،  مشكالت  حل  يف  التعاون  عىل  الطالب  تعويد   -16
بني  الزيارات  وتبادل  وخارجها،  املدارس  داخل  الكامل  اليوم  معسكرات 

املدارس خللق روح املنافسة، وعمل مسابقات ثقافية. 

معرفًيا،  الطالب،  شخصية  تنمية  عىل  الرتبوية  األنشطة  تساعد   -17
من  األدوار  وتقبل  القيادات،  برتبية  وذلك  وجسمًيا؛  وأخالقًيا،  وانفعالًيا، 
ميوهلا  يف  ومتقاربة  متجانسة  جمموعات  ضمن  وبالعكس  مسؤول،  إىل  تابع 

وحاجاهتا. 

18- تشجيع األنشطة الرتبوية ذات اجلو املحبب  واملريح، الذي يفتح 
فيه القلب، والعقل للتعلم؛ بحيث ينشط الطلبة من تلقاء أنفسهم، أو التوجيه 
من رائدهم إلقامة حفل، أو مرسحية، أو املران عىل أداء نشيد، مما يتيح هلم 

الكثري من اخلربات، واملهارات، واالجتاهات السلوكية، والقيم االجتامعية. 

العربية  اللغة  الطلبة  يستخدم  أن  إىل  الرتبوية  األنشطة  هتدف   -19
استخداًما سلياًم يف مواقف احلياة العملية، وما تتطلبه هذه املواقف من فنون 
والعلمية  الثقافية  األنشطة  طريق  عن  وذلك  والبالغي،  الوظيفي  التعبري 
من  فيها  جيري  وما  واالجتامعات  واملحارضات،  واملناظرات،  كالندوات، 
حوار، ومناقشة، وما يامرسه الطلبة من حترير وكتابة يف الصحف، وجمالت 

احلائط، وغري ذلك. 

20- نرش الثقافة العامة؛ ألن املناهج الدراسية وحدها مل تعد كافية يف 
الالزمة  املعارف  بكل  الطلبة  لتزويد  وتتسع  العلمية  املعرفة  فيه  تزداد  عرص 
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أن  يمكنها  املتعددة  الرتبوية  واألنشطة  استفساراهتم،  عن  لإلجابة  أو  هلم، 
تعوض النقص احلاصل يف املقررات الدراسية. 

شوري  جمتمع  يف  الصالح  للمواطن  الالزمة  الصفات  تنمية   -21
فاألنشطة الرتبوية التي يشارك فيها الطلبة، ختطيًطا، وإدارًة، وتنفيًذا، وتقوياًم، 
تتيح هلم فرص االختيار، وحتمل املسؤوليات، وتشكيل اجلامعات، وتقسيم 
فرص  وهذه  والواجبات،  احلقوق  وممارسة  التوجيهات،  وإعطاء  العمل، 

حقيقية ملامرسة األسلوب الشورّي، والتدريب عليه. 

العالقات  تنمية  فّعاالً، وخصًبا يف  ميداًنا  الرتبوية  األنشطة  تعد   -22
يف  حتصل  التي  التعليمية  اخلربات  خالل  من  واخللقية،  االجتامعية،  والقيم 
ومنظمة،  واسعة،  فرًصا  تقدم  فهي  التطوعية؛  واألعامل  املحلية،  األنشطة 

وهادفة لتنمية هذه العالقات اإلنسانية بني الطلبة. 

23- تنمية املهارات وصقلها: إن ممارسة األنشطة يف ميادين اهلوايات 
املختلفة، ويف أندية املدرسة، ومجاعاهتا، يؤدي بشكل طبيعي وعميل إىل تنمية 
مهارات الطلبة يف هذه امليادين؛ فالتعلم عن طريق األنشطة يتيح فرًصا عديدة 
ويتفاعلوا  ويامرسوا،  ويتذوقوا،  ويلمسوا،  ويسمعوا،  يروا  ألن  للطلبة، 
وجيربوا، ويستخدموا مجيع حواسهم، ودوافعهم إىل النجاح، وإثبات الذات. 

الرتبوية،  األنشطة  أمهية  مدى  السابق  العرض  يف  يتبني  وهكذا 
واألهداف الرتبوية التي تسعى لتحقيقها، تلك األهداف التي تعد ذات قيمة 
مهمة يف العملية التعليمية والرتبوية، وهي جوهر مهم يسعى إليه املربون، مما 

يدفعنا إىل التعرف عىل وظائف األنشطة الرتبوية يف العملية الرتبوية. 
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فوائد الأن�شطة الرتبوية غري املنهجية

اأوًل: الن�صاط الثقايف والفني:
1- ينمي النشاط الثقايف الفني لدى الطلبة عادات وقياًم مرغوًبا فيها. 

2- يساعد عىل تقوية لغة الطالب. 

3- ينمي الثقة بالنفس. 

4- ينمي لدى الطلبة ملكة البحث. 

5- يساعد عىل إثراء املعلومات. 

6- تساعد اإلذاعة املدرسية يف القضاء عىل اخلجل الزائد. 

7- يساعد الطلبة يف التعبري عن آرائهم. 

8- ينمي اجلرأة األدبية للطلبة. 

9- يعمل عىل خلق جو من املرح لدى الطلبة. 

10- يساعد عىل استغالل أوقات الفراغ بأشياء ممتعة. 

11- يعمل عىل كشف مواهب الطلبة وتنميتها. 

12- يساعد عىل تقوية روح العمل اجلامعي. 

13- يعمق حب الوطن من خالل إحياء املناسبات الوطنية. 

14- يعمل عىل تعميق اجلانب الديني واألخالقي. 

15- يعمل عىل تعزيز االنتامء اإلسالمي من خالل التفاعل مع القضايا 
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اإلسالمية. 

16- يسهم يف تعديل سلوك الطالب. 

17- يساعد عىل بناء العزة يف نفوس الطالب.

18- يعطي الطالب ُبعد نظر، وفكًرا ثاقًبا فيام حوله.

ثانًيا: الن�صاط العلمي:
19- يساعد عىل تنمية روح البحث العلمي. 

20- ينمي روح االبتكار. 

21- يعمل عىل اكتشاف امليول الفردية واجلامعية. 

22- يساعد عىل استخدام األسلوب العلمي يف التفكري. 

23- يزود الطلبة باجلديد من املعلومات واألخبار. 

24- يعود الطلبة عىل ملء وقت فراغهم بأنشطة علمية مفيدة. 

25- يعمل عىل ربط املادة الدراسية باحلياة. 

26- يساعد عىل تعويد الطلبة الدقة يف التفكري. 

27- يعمل عىل اكتشاف مواهب وميول الطلبة. 

28- ينمي املهارات اليدوية من خالل صنع األجهزة العلمية. 

29- يعمل عىل استغالل خامات البيئة واالستفادة منها. 

30- يعمل عىل توعية الطلبة بأمهية البيئة ومحاية الطبيعة. 
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للمؤسسات  امليدانية  بالزيارات  القيام  عىل  الطالب  يشجع   -31
الرتبوية. 

32- ينمي حب االستطالع لدى الطلبة. 

33- يعمل عىل اكتشاف املعارف اجلديدة. 

34- يدرب الطلبة عىل التفكري. 

ثالًثا: الن�صاط الريا�صي:
35- يساعد يف اكتساب مهارة القيادة. 

36- يعمل عىل حتسني أداء الطلبة. 

37- يعمل عىل تنشيط أداء طالبه. 

38- يعمل عىل احلفاظ عىل القوة اجلسمية. 

39- يساعد عىل شغل وقت الفراغ بشكل إجيايب وممتع. 

40- يساعد عىل إقبال الطلبة عىل الدراسة بحيوية ونشاط. 

41- ينمي روح املنافسة احلرة والرشيفة. 

42- ينمي األخالق النبيلة السامية. 

43- ينمي حب التضيحة وبذل اجلهد. 

44- حيافظ عىل اللياقة البدنية. 

45- يساهم إجيابيًّا يف حتصيل الطلبة. 

46- يعلم الطلبة الدقة يف املواعيد. 



23 المتجدد في النشاط المدرسي

47- يعلم الطلبة احرتام النظام. 

48- يعمل عىل خلق اجلو املحبب املرح لدى الطلبة. 

49- يعمل عىل تنمية القيم االجتامعية املرغوب فيها. 

50- يساعد يف تكوين صداقات وعالقات اجتامعية جديدة. 

51- ينمي القدرة عىل ضبط النفس. 

رابًعا: الرحالت املدر�صية:
52- تعمل الرحالت عىل توسيع خيال الطلبة. 

53- تساعد يف توسيع ثقافة الطلبة. 

54- تعود الطلبة عىل حتمل املسؤولية.

55- تزود الطلبة باجلديد من املعلومات واألخبار. 

56- تساعد الطلبة يف التعرف عىل األماكن األثرية والتارخيية. 

57- تعمق لدى الطلبة االنتامء الوطني واإلسالمي الصادق. 

58- تعد وسيلة ناجحة من وسائل التعلم. 

59- تعمل عىل إثارة امليل لالكتشاف. 

60- تعمل عىل تقوية العالقة بني الطالب واملعلم. 

61- تعمل عىل تنمية اإلحساس بجامل الطبيعة. 

62- تنمي لدى الطلبة القدرة عىل حل املشكالت. 
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63- تنمي التفكري العلمي من خالل كتابة التقارير. 

64- تساعد يف التعرف عىل البيئة. 

65- تعمل عىل تعزيز ربط املادة الدراسية باحلياة. 

66- تساعد عىل خلق اجلو املحب للمرح. 

67- تعمل عىل استثامر وقت الفراغ. 

68- تساعد يف تكوين صداقات جديدة. 

69- تنمي روح العمل اجلامعي. 

خام�ًصا: الك�صافة:
70- تعمل عىل تنمية روح الوالء واالعتزاز بالوطن. 

71- تنمي االعتامد عىل النفس. 

72- تنمي عند الطلبة اإلحساس بدعم املحتاجني. 

73- تنمي القيم االجتامعية الصادقة. 

74- تنمي السلوكيات املرغوب فيها. 

75- تعمل عىل تنمية املواطن الصالح. 

76- تنمي حب العمل ضمن اجلامعة. 

77- تنمي روح األخوة بني الطلبة. 

78- تعمل عىل تنمية روح التنافس الرشيف بني الطلبة. 
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79- تساعد عىل تنمية القدرات العقلية. 

80- تنمي روح القيادة يف نفوس الطالب. 

81- تكسب الطلبة الثقة بالنفس. 

�صاد�ًصا: الن�صاط التطوعي الجتماعي:
82- ينمي احرتام العمل. 

83- يعمل عىل إظهار املواطن الصالح. 

84- ينمي التضحية يف سبيل اهلل. 

85- يعمل عىل إقامة عالقات اجتامعية متشعبة. 

86- ينمي عادات اجتامعية حسنة لدى الطلبة. 

87- يعمل عىل إكساب الطلبة مهارات علمية. 

88- يعود الطلبة عىل حتمل املسؤولية. 

89- يعمل عىل توثيق الصلة بني املدرسة واملجتمع. 

90- يساهم يف خدمة املجتمع املحيل. 

91- يعمل عىل توثيق عالقة املدرسة باملجتمع. 

92- يعمق خدمة اإلسالم لدى الطلبة.
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م�شمي�ت متعددة ملفهوم الأن�شطة

اأوًل: الأن�صطة خارج املنهج، اأو امل�صافة للمنهج: 
وهي تعكس نظرة ترى أن املنهج هو جمموعة من املقررات الدراسية 
تؤدي إىل احلصول عىل درجة عالية، وأن األنشطة ليست من ضمن متطلبات 

التخرج، وهبذا كان طبيعيًّا أن تسمى أنشطة خارج املنهج، أو مضافًة إليه.

ثانًيا: الأن�صطة غري ال�صفية:
تعرف األنشطة غري الصفية بأهنا جزء من املنهج الكيل الذي يتضمن 

خربات ال تقدم عادة يف الفصل الدرايس. 

ثالًثا: الأن�صطة خارج الف�صل:
جتتمع  فقد  للمنهج،  احلديث  التعريف  مع  يتامشى  املسمى  وهذا 
عليه  يقبل  نشاًطا  متارس  ولكنها  الفصول،  حجرات  يف  األنشطة  مجاعات 
الطالب باختيارهم، وقد جيتمع فيه طالب من فرق متعددة طاملا لدهيم اهتامم 

هبذا النشاط. 

رابًعا: الأن�صطة امل�صاحبة للمنهج:
صلب  من  ليست  األنشطة  أن  ضمنًا،  يعني  كان  وإن  مسمى،  وهو 

املنهج ولكنها مصاحبة له، إال أنه يوحي بنوع من االرتباط.

خامًسا: األنشطة الطالبية:

وهي أنشطة يشارك فيها الطالب عن اختيار )بحرية( دون إرغامه عىل 
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االشرتاك أو حتديد رغباته.

سادًسا: األنشطة املدرسية:

وهو املصطلح الذي تستخدمه وزارات الرتبية، ويقصد به تلك الربامج 
أنواع  بدين يف ممارسة  أو  يبذله من جهد عقيل  بام  وتعنى  باملتعلم،  التي هتتم 
النشاط التي تتناسب مع قدراته وميوله واهتامماته داخل املدرسة وخارجها، 
واجتاهات  معينة  مهارات  واكتساب  اخلربة  إثراء  عىل  ذلك  يساعد  بحيث 
مرغوبة تؤدي إىل تنمية شخصية املتعلم من مجيع جوانبها، بام خيدم مطالب 

النمو ومتطلبات تقدم املجتمع ورقيه.
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تنظيم�ت الن�ش�ط املدر�شي

منها  تنظيامت عديدة، لكل  املدريس عن طريق  النشاط  يتم  أن  يمكن 
مزايا ومن أهم هذه التنظيامت ما يأيت:

1- ن�صاط اجلماعات اأو اجلمعيات:
ويكون ذلك بانضامم الراغبني من طالب املدرسة إىل واحدة أو أكثر 
هذه اجلامعات أو اجلمعيات التي متارس نشاًطا معينًا حتت إرشاف أحد من 
املدرسني؛ كاجلمعية اجلغرافية أو التارخيية، أو مجاعة الصحافة املدرسية، أو 

مجاعة أصدقاء املريض.

2- ن�صاط الف�صل:
ويكون ذلك بتقسيم تالميذ الفصل الواحد إىل جمموعات متارس كل 
منها نشاًطا معينًا طبًقا لرغباهتم وميوهلم، حتت إرشاف رائد الفصل أو أحد 
املهتمني باألنشطة، ويعاونه يف ذلك جملس الفصل الذي خُيتار أعضاؤه من 

الطالب. 

3- ن�صاط ال�صف:
ويكون ذلك بتوزيع األنشطة عىل تالميذ الصف كله بفصوله املختلفة 
جلنة  إرشاف  حتت  للنشاط،  جمموعات  بينهم  فيام  التالميذ  يكون  بحيث  
تتوىل توجيه هذه املجموعات وتوزيع مسؤولياهتا، كام تقوم بتنظيم أنشطتها 

ومسابقاهتا.
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4- ن�صاط الأ�صرة:
الكبري  أفرادها  بني  تضم  االجتامعي  العرف  يف  األرسة  أن  املعلوم  من 
والصغري، واألوسط والرئيس، أو رب األرسة، وهذا ما يسمى بنظام األرسة 
حيث يقسم الطالب إىل عدد من األرس، حتمل كلٌّ منها اساًم معينًا من األسامء 
يكون  األبطال،  أو  الزعامء  أو  القادة  أو  اإلسالمية  الشخصيات  من  الالمعة 
لكل منها أنشطتها وأوقات ممارستها حتت إرشاف رائد أو عميد هلا، وكذلك 

عمل شارة ونشيد يتفق مع ما هتدف إليه، وجيمع األرس جملس أعىل.

فصوهلم  اختالف  عىل  املدرسة  طالب  من  فيتكونون  األعضاء  أما 
وصفوفهم وأعامرهم تبًعا مليوهلم ورغباهتم.  

أفرادها  يشرتك  األرس  من  جمموعة  من  تتكون  املدرسة  فإن  وبالتايل؛ 
يف ختطيط وتوزيع مسؤولياهتا عن طريق جلان وأعضاؤها طالب كل أرسة 
كلها  املدرسة  تصبح  َثمَّ  ومن  املتنوعة،  واألنشطة  املسابقات  األرس  وتتبادل 
بني  الرشيف  التنافس  من  روًحا  يوجد  مما  اجلوانب  متعدد  بنشاط  مستمتعة 
أبنائها، واحلامس للعمل املدريس، والتسابق يف املجاالت الرتبوية والتعليمية، 
وكذلك األنشطة املصاحبة للمنهج أو املتممة يف جو من التعاون والتآلف بني 

أبنائها.

مزاياها  لها  فاإن  التنظيمات  هذه  تنوع  من  بالرغم  فاإنه  وبعد؛ 
امل�شرتكة والتي اأُجملها فيما يلي:

1- أهنا وسيلة جيدة الستمتاع التالميذ باحلياة املدرسية واإلقبال عىل 
الدراسة.
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النظام والتعاون والتفكري  التالميذ من خالله عىل  2- أهنا جمال يعتاد 
املنظم.

3- أهنا هتيئ الفرصة للتالميذ للتعود عىل حتمل املسؤولية وتقديرها.

مع  حلوهلا  ويناقشون  مشكالهتم  فيه  التالميذ  يبحث  جمال  أهنا   -4
روادهم ومعلميهم واملرشفني عليهم.

البعض، وبني  التالميذ بعضهم  املودة بني  5- أهنا جمال إلشاعة روح 
معلميهم واملرشفني عليهم.

 



31 المتجدد في النشاط المدرسي

عن��شر الن�ش�ط الطالبي

إن عنارص النشاط الطاليب ُتعّد معقبات ومقومات، واخلالف بينهام هو 
فاعليه أو عدم فاعليه هذه العنارص، ومن أهم هذه العنارص ما ييل:

العن�صر الأول؛ الطالب:
املختلفة  األنشطة  برامج  وتنفيذ  بناء  يف  األساس  الركن  الطالب  يعد 

فلوال اهلل ثم هو ملا وجدنا الربامج واألنشطة املدرسية.

النشاط  مقومات  من  ُمَقوًما  بوصفه  إجيابًيا،  هنا  الطالب  دور  ولكون 
الطاليب، البد من توفر عدة أمور وعنارص يف شخص هذا الطالب أمهها:

1- الرغبة: إن وجود الرغبة لدى الطالب بمامرسة األنشطة واالنضامم 
حتت ألويتها هو األساس يف عمله، وعدم وجود رغبة عند الطالب للنشاطات 

يلغي هذا املفهوم ووجوده.

2- إمكانات الطالب وزميله للعمل اليدوي والتفكري والروح اجلامعية، 
ووجود قدرة لديه ملامرسة العمل اليدوي يف أثناء ممارسته للنشاطات بوصف 

أن املامرسة العملية هي سمة مميزة للنشاط.

3- وجود قدرات وإمكانات لدى الطالب تعمل عىل توجيهه ملامرسة 
الطالب  لدى  اجلسمية  القدرات  وجود  وعدم  املناسب،  املدريس  النشاط 
التي حيتاج  الرياضية، واألنشطة  تبعده عن ممارسة األنشطة  بال شك سوف 

تنفيذها لبذل جمهود بدين.

وتدفعه  حفزه  عىل  وتعمل  الطالب  لدى  القناعة  تتولد  القناعة:   -4
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للمشاركة يف األنشطة املختلفة األوجه واالجتاهات، وهذه القناعة تتولد لديه 
)الزميل(  املشارك  والطالب  املقدمة،  بالربامج  فقناعته  والتطبيق،  باملامرسة 
بال  يقودانه  للنشاط  املهم  والدور  املدرسة،  وإدارة  )املرشف(  النشاط  ورائد 

شك للمشاركة الفاعلة بتلك األنشطة.

بصورة  األهداف  ولتحقيق  املدرسية  األنشطة  تفعيل  يف  الرغبة  عند 
وإىل  أساس،  الطالبية كجزء  باألنشطة  القناعة  بحاجة إلجياد  فنحن  جيدة، 
وجتدد  املناشط  يف  العاملني  لتؤهل  تأهيلية  وبرامج  دراسية  مقررات  إجياد 

معارفهم وتزيد من خرباهتم.

العن�صر الثاين؛ الربنامج:
ويرس،  أرحيية  بكل  الطالب  عليه  يقبل  الذي  هو  اجليد  الربنامج  إن 
وبالتايل جيب علينا التذكري بصفات الربنامج اجليد، والتي من أمهها أن يبنى 
النشاط  برنامج  يؤدي  ولكي  وميوهلم.  ورغباهتم  الطالب  احتياجات  عىل 
نتائج  بتحقيق  القائمون عليه  يأمل  والتي  باملشاركة،  الطالب  الذي سينفذه 

إجيابية، ال بد من توافر أمور عدة يف ذلك الربنامج والتي من أمهها ما ييل:

وعدم  املشاركني  األفراد  ورغبات  احتياجات  تلبية  عىل  العمل   )1(
إغفال احتياجات اهليئة الرسمية )املدرسة، املؤسسة(.

)2( أال يتعارض الربنامج حمتوى وتطبيًقا مع التعاليم الدينية والعادات 
والتقاليد واألعراف املتبعة احلسنة.

نوع  عىل  اختصارها  وعدم  الربنامج  يف  النشاط  أشكال  تنوع   )3(
وممارسة واحدة، كذلك أن يشتمل الربنامج عىل مستويات تناسب قدرات 
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الطالب وإمكاناهتم البدنية والعقلية )الشمول والتدرج(.

)4( أن هتتم يف الربنامج وتنفيذه عىل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام 
مجيع املشاركني عىل أن ال حتظى بمامرسة النشاط فئة حمددة.

الوقت  حيث  وللمرشفني،  للمامرسني  السليم  التوقيت  مراعاة   )5(
الكايف واملناسب يف آن واحد؛ فكفاية الوقت أن يكون الوقت املتاح للنشاط 
الربنامج  لوحدات  املمنوح  الوقت  لكفاية  إضافة  كافية  متكاملة  كوحدة 

)مكونات الربنامج(.

يف حني أن التوقيت املناسب لتنفيذ الربنامج وعدم تعارضه مع مواعيد 
مهمة؛ كموعد الصالة مثاًل هو من عالمات نجاح الربنامج ومباركة خطوات 

تنفيذه.

)6( العمل قدر املستطاع عىل استغالل اإلمكانات املتاحة أمام املامرسني 
يف جمتمع النشاط.

يريح  اجليد  اإلرشاف  حيث  هلا  أهل  هو  ملن  الريادة  تعطى  أن   )7(
إعداد  يعني  وال  التامة،  والثقة  والثبات  بالطمأنينة  ويشعرهم  املشاركني 
برنامج جيد بوجود إمكانات كافية، برناجًما ناجًحا بغياب رائد النشاط القادر 

عىل إخراج هذا العمل بالشكل السليم واملفيد.

)8( مراعاة األمور املالية وخمرجات )اجلمع واإلنفاق( حيث الوضوح 
اجلمع  جماالت  توضيح  من  والبد  املتعاملني،  يريح  املالية  النواحي  يف  التام 
ابتعاد  مالية، واألفضل  اإلنفاق ضمن جمموعة مكلفة وإيصاالت  وجماالت 
رائد النشاط عن القيام هبذا العمل بشكل مبارش، وأن تقوم بذلك جلنة مالية 
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يشرتك هبا الطالب لرتحيه يف عمله، وجتعل منه متفرًغا أكثر إلخراج النشاط 
إىل حيز الوجود بالصورة التي نريد ليحقق األهداف التي نسعى هلا.

)9( العمل عىل توافر مبدئي األمان والسالمة عند تنفيذ النشاط، وهذه 
نفسها  النشاط  وبرامج  والساحات  الربنامج،  تنفيذ  بأدوات  تتعلق  اآللية 
تنفيذها  حيتاج  التي  الربامج  يف  خاصة  املامرسني،  سالمة  حيث  ومهاراهتا؛ 

حلركة وتنقل كالنشاط الريايض والكشفي والنشاط العلمي يف املخترب.

)10( إجراء التقييم املستمر خالل مراحل النشاط من بداية التخطيط 
املختلفة  التنفيذ  مراحل  يف  املستمر  الزمني  فالتقييم  التنفيذ؛  انتهاء  وحتى 
عىل  ويعمل  فيه،  أنت  الذي  الواقع  حقيقة  عىل  للنشاط  كمنفذ  يضعك 
االستفادة الكربى واملثىل من التغذية الراجعة، وقد ذكر »كارلسون« أن من 
عوامل نجاح الربنامج أن يتناسب مع طبيعة األفراد وأن تتنوع حمتوياته. وأن 
تكون هناك مستويات خمتلفة لكل نشاط، وأن تتناسب األنشطة مع اإلمكانات 

املتاحة، مع توافر األمان والسالمة، وأن يعمل عىل حتقيق األهداف.

وأهم من هذا كله أال يتعارض مع الدين، أو العادات والتقاليد السائدة 
يف املجتمع.

العن�صر الثالث؛ رائد الن�صاط:
أن  إذ  احلساسية،  شديد  األمهية  بالغ  اجلامعة  يف  أساس  دور  للرائد 
يتبعها يف  التي  احلياة، وخرباته والطريقة  العام، وأسلوبه يف  صفاته ومظهره 
توجيه اجلامعة وريادهتا، وطريقة تعامله وعالقته مع اجلامعة، ومع كل فرد من 

أفرادها، كل ذلك يؤثر يف اجلامعة وأفرادها ودرجة تقدمهم.
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وكلام تقبلت مجاعة النشاط رائدها عن حب وثقة وتقدير، كان أخذهم 
بتوجيهاته أرسع وأكثر استمراًرا، وفيام ييل أهم صفات الرائد الناجح:

- حبه للعمل مع الطالب داخل الفصل وخارجه. 

- إتقانه للهواية أو النشاط الذي يامرسه أعضاء اجلامعة بقدر اإلمكان. 

- روحه املرحة تشجع الطالب عىل االستمرار يف اجلامعة، وتدفعهم 
إىل التعبري عن آرائهم. 

- يتعاون مع أعضاء اجلامعة إلنجاح مرشوعاهتا. 

- تقبله أعضاء اجلامعة كام هم، ال كام جيب أن يكونوا. 

- أخالقه الطيبة التي جتعل منها مثاًل هلم حيتذيه أعضاء اجلامعة. 

- استعداده لتحقيق رغبات وميول أعضاء اجلامعة. 

- مساعدته ألعضاء اجلامعة يف املواقف التي حيتاجون فيها ملساعدهتم 
مع إشعارهم برغبته يف معاونتهم. 

- ثبات أسلوبه يف معاملته جلميع أعضاء اجلامعة دون تفرقة أو متييز. 

- قدرته عىل توجيه أعضاء اجلامعة يف تنفيذ مرشوعاهتا. 

- إيامنه بعمله، واحلامس له، واالعتزاز بمهنته.

- حتمله مسؤولية اإلرشاف عىل اجلامعة برًضا وارتياح. 

- ذكاء الرائد وحسن ترصفه خري معني له عىل نجاح ريادته للجامعة.

- تساحمه مع أعضاء اجلامعة وعدم التكلف يف احلديث عامل مهم يف 
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جذب األعضاء حوله مما جيعل تأثريه سهاًل، وتوجيهه هلم مقبوالً.

ومع  ككل،  اجلامعة  مع  سليمة  مهنية  عالقات  تكوين  عىل  القدرة   -
أفراد اجلامعة كجزأ. 

- يعد الرائد مصدر معلومات ألعضاء اجلامعة.

واإىل جانب متيز الرائد ب�شفات �شخ�شية معينة يجب اأن تتوافر 
فيه بع�ض القدرات التي ت�شاعده على حتقيق اأغرا�ض اجلماعة وتنفيذ 

براجمها ومنها: 
ومدى  اجلامعة،  داخل  املختلفة  املواقف  حتليل  عىل  القدرة   -1
احتياجاهتا، وإىل أّي حد يتوقع رسعة تقدمها، أو بمعنى أوضح؛ يظهر الرائد 
املهارة يف مالحظة اجلامعة ثم قيادهتا يف ضوء حتليل مواقفها، واحلكم عىل كل 
موقف منها، وهو هبذا املظهر يساعد اجلامعة عىل التعبري عن آرائها وتوضيح 

أهدافها. 

2- القدرة عىل االشرتاك مع اجلامعة وتوضيح دوره فيها. 

3- تشجيع أفراد اجلامعة عىل االشرتاك يف إبداء اآلراء وختطيط الربامج 
للجامعة  املختلفة  املرشوعات  يوجهون  قادة  بينهم  من  يربز  بحيث  املختلفة 
النشاط  ويعاونون يف أدائها، كام يشجع اجلميع عىل حتمل املسؤولية يف أداء 

العام للجامعة. 

لوضع  مجاعًيا  تفكرًيا  تفكر  عندما  اجلامعة  معاونة  عىل  القدرة   -4
الربامج وختطيطها وتطويرها بام حيقق رغباهتم واحتياجاهتم. 

5- القدرة عىل استغالل إمكانات املدرسة والبيئة التي يمكن االستفادة 
منها يف حتقيق برنامج اجلامعة. 
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العن�صر الرابع؛ تنظيم اجلماعة: 
يبدأ الرائد يف رشح الغرض من تكوين اجلامعة واهلدف الذي ترمي إىل 
حتقيقه، ثم يبني لتالميذ اجلامعة مواعيد ومكان اجتامعاهتا، واألدوات املطلوبة 

منهم واإلمكانات التي تتوافر يف املدرسة ملامرسة نشاطهم. 

وأمني  وسكرتري  ووكيل  رئيس  من  اجلامعة(  )جملس  الرائد  ن  وُيكوِّ
اختيار  ويتم  حاجاهتا،  حسب  اجلامعة،  أعضاء  من  ذلك  وغري  صندوق 
تلميذ(  )وهو  اجلامعة  رئيس  ويتوىل  االنتخاب  طريق  عن  األعضاء  هؤالء 
إدارة جلسات االجتامعات وهو املسؤول الثاين - بعد الرائد - عن اجلامعة، 
ويقوم الوكيل بعمل الرئيس يف حالة غيابه، وهو املسؤول عن أدوات اجلامعة 
أسامء  ويسجل  اجلامعة  اجتامعات  حمارض  اجلامعة  سكرتري  ويدون  وحفظها 

احلارضين يف كل اجتامع، والقرارات التي اختذت.

أما أمني الصندوق فهو املسؤول عن قيد إيرادات اجلمعية ومرصوفاهتا 
أحد  إىل  يوردها  أن  عىل  االشرتاكات،  حتصيل  عىل  اجلامعة  رائد  ويرشف 

البنوك أو مكاتب الربيد.

ويعد تسجيل الرائد لكل أنواع نشاط اجلمعية؛ من أهم األعامل التي 
جيب أن يتقنها، فعن طريق تسجيل نشاط اجلامعة يستطيع الرائد أن يدرس 

سلوك أفرادها وأن يقيس نموهم وتطورهم.

العن�صر اخلام�س؛ الربنامج: 
وأساليب حتقيقها  أهدافها  يوضح  الذي  املدرسية هو  اجلامعة  برنامج 
وختتلف الربامج من مجاعة إىل أخرى، إال أن هناك رشوًطا عامة جيب مراعاة 
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توافرها لنجاح برنامج أية مجاعة مدرسية:

األهداف  بتحديد  وذلك  الربنامج،  ختطيط  يف  األعضاء  اشرتاك   -1
وأساليب حتقيقها وخطوات تنفيذها، وبذلك تكون الربامج نابعة من اجلامعة 

معربة عن رغبات أعضائها. 

الذي  الربنامج  تنفيذ  يف  اجيابًيا  اشرتاًكا  اجلامعة  أعضاء  اشرتاك   -2
وضعوه. 

منهم  أكرب عدد  اشرتاك  يراعى  األعضاء،  بني  العمل  توزيع  3- عند 
فيه، وأن يكون الدور الذي يقوم به العضو متناسًبا مع استعداداته وقدراته 

حتى يتمكن من النجاح فيه. 

4- مراعاة التدرج يف الربنامج؛ فتبدأ اجلامعة بالعمليات السهلة التي 
يف  اجلامعة  فنجاح  كبرًيا،  جمهوًدا  تتطلب  وال  قصري  وقت  يف  نتائجها  تظهر 
حتقيق  إىل  ويدفعهم  بأنفسهم،  ثم  باهلل  الثقة  يكسبهم  العمليات  هذه  حتقيق 

عمليات أصعب وهكذا. 

5- مراعاة اإلمكانات التي يمكن توفريها ملامرسة الربنامج، واملقصود 
بذلك إمكانات املدرسة املالية واألماكن، وإمكانات األعضاء أنفسهم حتى 

يكون الربنامج ممكن التنفيذ وليس جمرد مرشوع عىل الورق. 

أهدافها  لتحقيق  اجلامعة  تضعها  التي  األساليب  مرونة  وجوب   -6
وقابليتها للتعديل وفًقا للظروف التي تطرأ يف أثناء التنفيذ. 

عن  وذلك  نشاطها  يف  االشرتاك  من  اجلامعة  أفراد  استفادة  توفري   -7
تقدمه  الذي  بالربنامج  واستمتاعهم  خربات،  أو  ملهارات  تعلمهم  طريق 

مجاعتهم.
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العن�صر ال�صاد�س؛ الإدارة املدر�صية:
والعمل  املناسبة  األجواء  هتيئة  املدرسية  اإلدارة  من  يطلب  حيث 
السعي  وواجبها  والطالب،  املدرسة  نشاطات  لتنفيذ  اإلمكانات  توفري  عىل 
مع  وتتعاون  األنشطة،  برامج  وتنفيذ  إعداد  تواجه  التي  العقبات  لتخطي 

عنارص النشاط كلها إلنجاح العمل.

إن مدير املدرسة قادر عىل أن يعمل عىل إثراء النشاط من خالل عمل 
اآليت: 

1. غرس مفهوم النشاط لدى معلمي املدرسة، وحثهم عىل املشاركة 
اإلجيابية بربامج النشاط.

2. متابعة كل جديد يف جمال األنشطة الطالبية، والعمل عىل توفري هذه 
املعرفة لباقي أعضاء اهليئة التدريسية بإطالعهم عليها.

3. العمل عىل تسخري اإلمكانات املتاحة يف املدرسة وموافقتها خلدمة 
جماالت النشاط املختلفة.

4. تشجيع املعلمني عىل مزاولة النشاط إذا روعي يف توزيعه للحصص 
الطالبية يف برامج املعلم مشاركته يف النشاط، وذلك بتقليل نصابه األسبوعي 

من احلصص ما أمكن.

طالبه  بنتائج  اهتاممه  خالل  من  واملعلمني  الطالب  ويعزز  يشجع   .5
ومدرسته يف جماالت األنشطة املختلفة، وذلك االهتامم يكون بشكل تعزيز يف 

اإلذاعة الطالبية واالجتامعات اخلاصة ألولياء األمور واملجتمع املحيل.

6. إدراج مشاركة املعلم األنشطة ضمن تقييم األداء اخلاص باملعلم يف 
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هناية العام الدرايس.

7. تشجيع املعلمني يف مدرسته بحضور الدورات التأهيلية والتدريبية 
لرواد النشاط.

وللمدير دور يف ت�شجيع الن�شاط لدى اأولياء الأمور؛ وذلك من 
خالل املمار�شات التالية:

النشاط الطاليب يف املدرسة، وذلك  1- مشاركة أولياء األمور بأوجه 
وخرباهتم  قدراهتم  من  يمكن  ما  واستغالل  هلم،  املشاركة  دعوات  بإرسال 

بمشاركتهم يف إعداد وتنفيذ الربامج.

يتم  األمور،  بأولياء  خاصة  أنشطة  مسابقات  توزيع  طريق  عن   -2
إعدادها، وإعالن نتائجها، وتقدير الفائزين.

وبيان  الطالبية  باألنشطة  املشاركني  الطالب  أمور  أولياء  شكر   -3
نتائجهم.

كمسابقة  حمددة؛  بمسابقات  واألرسة  البيوت  ربات  مشاركة   -4
أحسن عمل يدوي.

بدور  القيام  للمدير  يمكن  املدرسة؛  ألنشطة  اخلارجي  املجال  ويف 
املختلفة  األنشطة  جماالت  باستضافة  وذلك  املجال  هذا  يف  وجيل  واضح 

ومشاركة املجتمع املحيل برعاية الفائزين وتقديرهم.

العن�صر ال�صابع؛ الإمكانات:
وهي كل ما يساعد عىل تنفيذ الربامج املختلفة لألنشطة، واإلمكانات 
فاملعلم  البرشي واملادي بكل ماهلام من معنى وحدود؛  اجلانبني  تشتمل عىل 
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كلها  واملشاركون،  واملنفذون  واملجتمع  التدريسية  واهليئة  النشاط  ورائد 
تندرج حتت اإلمكانات البرشية.

واملوجودات  األدوات  بصورة  يظهر  هنا  املادي  اجلانب  أن  حني  يف 
الالزمة لتنفيذ النشاط سواء كانت متوفرة يف املدرسة وتوظف لذلك، أم غري 

متوفرة ويعمل اجلانب البرشي عىل توفريها. 

والواضح أن توفر اإلمكانات املادية بكميات مناسبة للتنفيذ ال تكفي 
وحدها يف إنجاز العمل وإخراجه حليز الوجود؛ بل األهم منها هو اجلانب 
اإلمكانات  كل  وتسخري  تأمني  عىل  القادرون  وهم  املخرجون  البرشي، 

واالحتياجات اخلاصة بتنفيذ أوجه النشاط.

العن�صر الثامن؛ الأ�صرة:
من  تعد  لألرسة  واالقتصادية  االجتامعية  واحلالة  األهل  ثقافة  حيث 
األمور التي تدعم مشاركة األبناء يف األنشطة املختلفة، إضافة إىل وجود أحد 
األبناء يشارك يف نشاط ما، يساعد اآلخرين من إخوته وحيفزهم ويدفعهم 

للمشاركة وال ننسى دور قناعة الوالدين بالربامج ومنفذها.

ومن املجاالت التي يمكن من خالهلا تنشيط األهل مع املدرسة؛ جمالس 
اآلباء، وتبادل الزيارات بني أولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس يف املدرسة 
وإدارهتا وتكوين املجالس االستشارية، وإعداد برامج اليوم املفتوح، وبرامج 

استقبال الطالب اجلدد وكذلك برامج تثقيفية ألولياء األمور.

وهذه العنارص هي مقومات النشاط، ويف نفس الوقت هي العقبات إذا 
وجدت بصورة سلبية متاًما، ومل تستغل بشكل سليم لتصبح معيًقا وحجًرا 

عثرة يف طريق تقديم وتنفيذ الربامج املختلفة ألنشطة املدرسة.

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي42

اأغرا�ض الأن�شطة الرتبوية غري املنهجية

ترمي الأن�شطة املدر�شية اإىل حتقيق الأغرا�ض التالية: 
تعود عليهم وعىل  الطالب بربامج هادفة ومفيدة  أوقات  استثامر   -1

جمتمعهم وأمتهم ووطنهم باخلري والفائدة. 

2- اكتشاف املواهب والقدرات الرائعة، والعمل عىل صقلها وتنميتها. 

3- تدريب الطالب عىل االنقياد والطاعة وحتّمل املسؤولية واملشاركة 
يف النهوض بأعباء احلياة. 

4- تقوية الشعور واالنتامء الوطني وتقدير املسؤولية وطاعة ويل األمر 
وتقدير العلم والعلامء. 

5- توثيق الروابط األخوية بني الطالب وتقوية روح التآلف والتعاون 
واملحبة بينهم وخدمة بالدهم والتفاعل مع قضايا وطنهم وجمتمعهم وأمتهم 

وحميطهم. 

وتنمية  والبدنية،  واالجتامعية  النفسية  الطالب  مشكالت  عالج   -6
التثقيف العام، وتدريب الطالب، وتنمية اجتاهاهتم نحو العمل واالستمتاع 

به، واحرتام العاملني، وإتقان ما يتولونه من أعامل ومسؤوليات.

وممارسة  الطالب  لدى  البدنية  واللياقة  الرياضية  الروح  تنمية   -7
الرتويح الربيء.

واإذا تفهمنا اأن الن�شاط الرتبوي داخل املدر�شة ذو هدف تكاملي 
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مع ن�شاط املواد الدرا�شية املرتبط باملناهج واملقررات املدر�شية والذي 
يحقق جمماًل من الأهداف الرتبوية التعليمية؛ ومنها: 

للطالب  يعطي  بشكل  الفصل  داخل  يدرس  ملا  العلمي  التطبيق   -1
حرية املامرسة والتعمق يف بعض املعلومات، والتعبري عن مفهومه ملا يدرسه 

ومدى استيعابه لذلك. 

بعض  يرغب  التي  املعلومات  بعض  من  لالستزادة  املجال  فتح   -2
الطالب االستزادة منها يف بعض املجاالت أو حول بعض املوضوعات.

لبعض  االستيعاب  ومستوى  يتالءم  بام  املعلومات  بعض  تسهيل   -3
الطالب بطرق مشوقة.

4- إتاحة املجال لبعض االبتكارات التي يتمتع هبا بعض الطالب يف 
الدراسية وعرضها بأسلوبه وفكره  بعض املجاالت أو املوضوعات للمواد 

اخلاص. 

مما يتطلب من املدرسة تنظيم نشاطاهتا الرتبوية يف يف أثناء اليوم الدرايس 
بام يتالءم مع إمكاناهتا. 

لكل  تتاح  زمنية  مدة  ختصيص  خالل  من  ومعلميها  طالهبا  وإعداد 
مدريس  وواجب  حقوقهم،  من  كحق  الدرايس  اليوم  أثناء  يف  يف  الطالب 
أمامهم  ويفتح  بالفائدة  عليهم  يعود  بام  استثامره  هلم  يتاح  أن  جيب  تربوي 
تربوي  إرشاف  حتت  لبلورهتا  والذاتية  املكتسبة  والتأمالت  اآلفاق  بعض 
وحتقق  والرتبوية  التعليمية  العملية  ختدم  عامة  ضوابط  ووفق  مؤثر  وتوجيه 

للطلبة األهداف واملامرسات الرتبوية املرجوة .. والتي منها: 
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الزمالء  املكونة من جمموعة  النشاط  املنظم وفق مجاعات  االندماج   *
وصقل  اخلربات  لتبادل  العلمية  وامليول  املواهب  يف  معه  يشرتكون  الذين 
وانتامء  شامل  نظام  حيكمها  مرتابطة  كوحدة  والعمل  وتنميتها   املهارات 

موحد. 

* فتح املجال للطالب غري املتفاعلني لالندماج مع زمالئهم واالحتكاك 
املنظم للرؤية واملحاكاة ومن َثمَّ اإلفصاح عن املواهب والقدرات الكامنة يف 

نفوسهم إلبرازها والتفاعل مع زمالئهم اآلخرين. 

* كرس الرتابة من تتابع احلصص املنهجية التي تنعكس سلًبا عىل قدرة 
الرتبوية  األنشطة  برامج  ممارسة  الطاقات عرب  للدرس، وجتديد  االستيعاب 

ذات الدافع الذايت احلر من قبل الطالب وفق توجيه تربوي منظم. 

* إجياد وقت مناسب ملامرسة مهمتها الرتبوية الشاملة يف التوجيه العام 
الشاملة إلبراز  الرشيفة  املنافسة  الربيء، وإجياد  الشاملة والرتويح  والتوعية 
أو  العلمية  سواء  املجاالت  مجيع  يف  املتميزة  الطالبية  واملواهب  القدرات 

العملية... إلخ.

من  جمال  لكل  اأن  حيث  الطالبية  الأن�شطة  اأهداف  ولتعدد 
جمالتها اأهدافها التي حتقق الغاية منها فيمكن القول اأن الأهداف 
العامة والعري�شة منها كما بّينها الفهيدي يف كتابه، على النحو التايل: 
الصفية  الغرف  الطلبة يف  يتعلمها  التي  الدراسية  املواد  بني  الربط   -1

بواقع احلياة وجتسيدها من خالل التطبيقات العملية واملامرسات امليدانية. 

الطلبة  لدى  الكامنة  واملواهب  واملهارات  القدرات  اكتشاف   -2
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والعمل عىل صقلها وتنميتها واستثامرها لصالح الطلبة واملجتمع. 

3- تعويد الطلبة عىل االنضباط، وتوجيه طاقاهتم إىل األنشطة البناءة 
واالبتعاد عن األنشطة اهلدامة. 

4- هتيئة الفرص للموهوبني وتشجيعهم عىل التفوق واالبتكار. 
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�شروط الن�ش�ط الطالبي اله�دف غري املنهجي

1- وضوح أهداف النشاط املدريس.

النشاط،  من  خمتلفة  أنواًعا  الربنامج  يتضمن  بحيث  الشمول   -2
ويتضمن كل نشاط أعامالً تناسب خمتلف مستويات القدرة واملهارة خلصائص 

نمو الطلبة. 

َبنَّاء، ويرتبط بأهداف الرتبية، وبحاجات الطلبة،  3- برنامج النشاط 
ومعتقدات املجتمع الصحيحة. 

الزمان  فيه  حيدد  العام،  الدراسة  جدول  ضمن  جدول  للنشاط   -4
واملكان املناسبان لكل نشاط. 

5- توفري امليزانيات واملواد واألدوات الالزمة لكل نشاط، واالقتصاد 
يف اجلهد واإلنفاق املادي. 

6- عملية النشاط بام تتضمنه من ختطيط وتنفيذ وتقويم أكثر أمهية من 
اإلنتاج النهائي أو الفوز يف املسابقات. 

7- تقويم النشاط يتم يف ضوء قيمته الرتبوية وصلته بأهداف العملية 
ا وباشرتاك مجيع العاملني فيه.  التعليمية، ويكون مستمرًّ

بني  للتنسيق  عنه  غنى  ال  املسؤولني؛  بني  الفريق  وبروح  التعاون   -8
جوانبه.

9- ختصص املعلم ورغبته أساس لتعيينه مرشًفا. 

10- اإلرشاف عىل النشاط له وزنه يف جدول املعلم. 
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ل عىل القدرة  11- حرية الطالب يف اختيار النشاط؛ فالرغبة هنا ُتفضَّ
واالستعداد مع ترشيد االختيار. 

12- دور الطالب رئيس يف ختطيط النشاط وتنفيذه وتقويمه. 

13- تنوع جماالت النشاط بام يالئم القدرات اخلاصة. 

14- أن يكون النشاط مرشوًعا تعليميًّا تتكامل فيه النظرية والتطبيق. 

15- أن يتميز باملرونة وحتقيق العمل املشرتك. 
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وظ�ئف الأن�شطة

تقــدم الأن�صطــة عــدًدا مــن الوظائــف النف�صيــة والرتبوية 
والجتماعيــة التــي تتم مــن خالل ممار�صــة املتعلمــني لالأن�صطة، 

وفيما يلي اأهم هذه الوظائف:

الوظائف  من  عدًدا  الأن�شطة  تقدم  النف�شية:  الوظائف   -1
النف�شية نوجز منها:

• تعد األنشطة خاصية من خصائص نمو املتعلم.

• األنشطة مظهر من مظاهر نمو املتعلم.

• تعد حاجة من حاجات املتعلمني النفسية.

• تساعد عىل التخلص من املشكالت النفسية كالقلق والتوتر وغريها.

• القدرة عىل ضبط النفس والرتوي والصرب.

• تساعد عىل نمو املفاهيم واخلربات للمتعلمني.

تساعد عىل تعديل أنامط السلوك للوصول إىل سلوكيات مرغوب   •
فيها.

• تساعد األنشطة عىل التعلم من خالل حل املشكالت.

• تعد األنشطة دافًعا مهاًم للتعلم.

الوظائف  من  عدًدا  الأن�شطة  تقدم  الرتبوية:  الوظائف   -2
الرتبوية نوجز منها:
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• تساهم األنشطة يف تعلم الطالب للمعلومات واملعارف التي حتتاج 
إىل خربات مبارشة.

تسعى  التي  والعامة  اخلاصة  الرتبوية  األهداف  حتقيق  يف  تساهم   •
املدرسة واملجتمع إىل حتقيقها.

مرغوب  إجيابية  سلوكيات  ملامرسة  للمتعلمني  حقيقية  فرصة  تعد   •
فيها.

• جتعل األنشطة من املدرسة مكاًنا جلذب التالميذ وعدم ترسهبم منها.

• إكساب املتعلمني اخلربات الرضورية التي حيتاجوهنا.

النظرية وحتويلها إىل خربات  تساعد األنشطة عىل تعميق اجلوانب   •
حسية.

النظافة  عىل  كاملحافظة  فيها؛  مرغوب  اجتاهات  حتقيق  عىل  تساعد   •
والنظام واألمانة واحرتام اآلخرين.

• تساعد املتعلمني عىل اكتساب خربات ذات معنى.

• تساعد عىل تنمية املهارات الكتابية واحلسابية.

الوظائف  من  الأن�شطةعدًدا  تقدم  الجتماعية:  الوظائف   -3
الجتماعية نوجز منها:

• تنمية روح التعاون بني أفراد املجموعة الواحدة.

• تساهم يف تنمية اجتاهات اجتامعية مهمة؛ مثل الصداقة والود واملحبة 
والتنافس الرشيف.
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• تنمي لدى املتعلمني الثقة بالنفس واحرتام اآلخرين.

• تساعد املتعلمني عىل احرتام األنظمة والقوانني وتعميقها يف نفوسهم.

• تنمية املهارات االجتامعية املرغوب فيها لدى املتعلمني.

• تنمي الوالء االجتامعي لآلخرين وللبيئة املحيطة.
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العوامل املوؤثرة يف الن�ش�ط الرتبوي غري املنهجي

تلعب جمموعة من العوامل دوًرا مهًما يف التاأثري على الن�صاط 
املدر�صي �صواًء �صلًبا اأو اإيجاًبا .. ومنها: 

النشاط: حيث إن عدًدا  التالميذ عند توزيعهم عىل نواحي  1- رغبة 
من املدرسني يرون أن املدرسة تفرض عىل التالميذ نوع النشاط، وهذا ينطبق 
تلبية  معه  يتعذر  شديًدا،  إقباالً  التالميذ  عليها  يقبل  التي  النشاط  أنواع  عىل 

رغباهتم مجيًعا.

أن  األنشطة  عىل  الطلبة  توزيع  عند  للمدرسة  يمكن  احلالة  هذه  ويف 
تطلب من كل طالب كتابة أكثر من رغبة وأن يرتبها حسب األفضلية، فإذا 
تعّذر عىل املدرسة تلبية رغبته األوىل حاولت تلبية رغبته الثانية أو التي تليها. 

أن  يالحظ  ما  فكثرًيا  الطالب:  خيتاره  الذي  بالنشاط  االلتزام   -2
لكن  الدرايس  العام  مطلع  يف  يتم  املختلفة  األنشطة  يف  الطالب  تسجيل 
حتى  تدرجيًيا  يضعف  النشاط  من  اللون  هذا  يف  الفعيل  باالشرتاك  االلتزام 
للنشاط إىل  الوقت املخصص  الطلبة، ويتحول  تتوقف مشاركات كثري من 

فرصة للهو الطلبة. 

أنواع  وجود  أحياًنا  يالحظ  املدريس:  بالنشاط  االهتامم  شكلية   -3
النشاط وأسامء للطلبة املسجلني يف كل منها، وأسامء للمرشفني عليها؛ ولكن 

ال يتم هناك تطبيق حقيقي للنشاط. 

املسجلة  البيانات  قد نجد يف  النشاط:  املرشفني عىل  4- سلبية بعض 
األمر  هذا  وحيدث  احلقيقي،  الواقع  من  إرشاًقا  أكثر  معلومات  أو  أرقاًما 
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عندما ُيفضل بعض املدرسني املعنيني عدم إثارة مشكالت مع إدارة املدرسة 
فيسجلون بعض األرقام واملعلومات الومهية.

أو  خرائط  رسم  أو  خامات  بإحضار  الطالب  بعض  تكليف   -5
عمل جمسامت غالية الثمن، وهذا من أسباب عزوف الطلبة عن املشاركة يف 

األنشطة. 

هم  واملرشف  الطلبة  أن  الرتبوية  املبادئ  من  النشاط:  عمل  خطة   -6
الذي  لكّن  ممارسته؛  يف  يرغبون  الذي  للنشاط  العمل  خطة  يضعون  الذين 
حيدث أن اخلطة وبرنامج العمل ُيفرض عليهم مما يدفعهم إىل العزوف عن 

املشاركة. 

7- األرسة ال تشجع الطالب عىل االشرتاك يف النشاط: ما زال بعض 
أولياء األمور ينظرون إىل النشاط املدريس عىل أنه مضيعة للوقت، وتبديًدا 

جلهد أبنائهم.

التعلم  نظريات  عىل  واملبنية  املدريس  للنشاط  اخلاطئة  النظرة  وهذه 
املدرسة عىل  لدور  فقط، وتنظر  أنه معريف  للتعلم عىل  تنظر  والتي  القديمة، 
أنه حشو ألذهان الطلبة باملعلومات، هذه النظرة اخلاطئة جتعل بعض أولياء 

األمور يمنعون األبناء من املشاركة يف النشاط املدريس. 
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مع�يري اختي�ر الن�ش�ط الطالبي

عند القيام ببناء برنامج معني يف نشاٍط ما، فال بد ملن سيقوم هبذا العمل 
أن يراعي عدة أمور تساعده من دون أدنى شك يف سهولة حتقيق األغراض 

واألهداف التي يسعى لتحقيقها يف هذا الربنامج.

ومن أهم األمور التي هلا إجيابية أكيدة يف القدرة عىل اختيار الربنامج 
املناسب واألمثل للتطبيق وفق األنشطة واإلمكانات ما ييل:

يمكن  وواضحة  خمتلفة  أهداف  وفق  هلا  خمطًطا  الربامج  تكون  أن   .1
تنفيذها.

ملستوى  ومالئمة  الطالب،  رغبات  مع  متفقة  الربامج  تكون  أن   .2
قدراهتم.

3. مناسبة الربامج للبيئة واملجتمع الذي نعيش فيه.

4. الشمول والتنوع واإلفادة منها يف مبدأ تكافؤ الفرص للمامرسني.

5. حتقق اخلربات العلمية املتوقع أن يكتسبها الطالب.

6. االرتباط باملواد الدراسية.

7. تتامشى مع تعاليم الدين اإلسالمي.

8. اإلسهام يف نمو الطالب عقلًيا وعلمًيا وثقافًيا وأخالقًيا.

9. تسهم يف دعم ميول الطالب وتعزز اجتاهاهتم اإلجيابية، وتكشف 
عن ميوهلم لصقلها .
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10. اإلسهام يف خدمة البيئة، واستقطاب طاقات من أجلها.

11.الواقعية والتكامل واملرونة؛ بحيث تكون مشاركة الطالب لإلفادة 
من مجيع اخلربات واإلمكانات املتاحة يف املدارس.
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اجله�ت امل�شرفة على الن�ش�ط الطالبي

إعداًدا  باألنشطة  الوثيق  االرتباط  ذات  اجلهات  من  العديد  هناك 
وتطبيًقا، وغاية هذه اجلهات وهاجسها - بال شك - الوصول إىل نتائج حتقق 
أهداف النشاط الذي من أجله أقيم، وإال فإن تعدد اجلهات وتوزيع املسؤولية 
فيه إضعاف للربامج املعدة؛ بل بالعكس من ذلك فإن تضافر جهود هؤالء 
ذات صبغة إرشافية،  فهناك جهات  املثىل،  النتائج  قادر عىل حتقيق  بال شك 

وغريها ذات صبغة تنفيذية.

ومن تلك اجلهات ذات امل�شوؤولية عن برامج الن�شاط:
)1( املرشفون يف مركز الوزارة.

)2( املرشفون بإدارة التعليم.

األنشطة  رواد  عىل  باإلرشاف  تقوم  التي  الطالب  شؤون  عامدة   )3(
املختلفة يف اجلامعات والكليات.

اأما الأجهزة التنفيذية للن�شاطات فاإنها تتمثل يف:
)1( املرشف املختص بالنشاط الطاليب واملكلف به بشكل مبارش.

)2( مرشفو املواد التعليمية مثل مرشف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية.

)3( املرشف املتابع لعدد من املدارس.

)4( مرشفو النشاط يف الوزارة.
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وظيفة الن�ش�ط الطالبي يف حتقيق اأهداف املنهج

إن أّي نشاط يتم داخل املدرسة أو خارجها ُيعّد من العوامل التي تساعد 
عىل زيادة استكامل اخلربات الرتبوية والتعليمية عند الطالب املشاركني، وتعد 

األنشطة أيًضا من العوامل املتممة للمقررات الدراسية.

ُتْعد  النظرة  هذه  أن  نجد  الطاليب  للنشاط  حديثة  تربوية  نظرة  ويف 
النشاط وسيلة وليس غاية؛ ألنه يساعد يف بناء الشخصية املتكاملة للطالب 
من اجلوانب النفسية واالجتامعية واملعرفية واجلاملية واحلركية، وبالتايل فهو 
متمم لرسالة املقرر الذي هيدف فيام هيدف إليه إىل نمو الفرد من كافة جماالته.

ا  وإن حركة التطوير الرتبوي احلالية؛ تعد أن اجلانب االبتكاري مهاًم جدًّ
يف عملية التعليم، والرتكيز عىل اجلانب املهاري يف عملية التعليم واألنشطة 

تساعد عىل إضافة اجلو املناسب لالبتكار واالخرتاع.

املعلم  إرشاف  حتت   ، تنفيذه  مكان  كان  ا  أيًّ تربوي  نشاط  لكل  إن 
ا من املنهج يساعد يف بناء شخصية الفرد بناًء  رائد النشاط؛ يعد جزًءا تربويًّ
الطالب  عليها  حيصل  التي  اخلربات  إكامل  عىل  ويساعد   ، متوازًنا  متكاماًل 

خالل الفصل.

يعد النشاط الطاليب من وجهة نظر الرتبية احلديثة هدًفا من األهداف 
التي ينبغي أن يركز املنهج الطاليب عىل حتقيقها بوصفه وسيلة وليس غاية، 
وهو يساعد يف بناء اجلانب النفيس االجتامعي واجلاميل واحلركي عند الفرد، 
جانب  لبناء  بالتأكيد  هيدف  الذي  األكاديمي  للربنامج  مكّمل  برنامج  وهو 

املعرفة عند الطالب.
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كام أن النشاط يعمل عىل توفري املناخ املناسب لتحقيق التمّيز واالبتكار، 
حركة  تنشده  ما  وهو  مستوياهتا،  اختالف  عىل  واملهارية  الثقافية  واجلوانب 

تطوير التعليم حالًيا.

النشاط املختلفة عىل اجلانب  يتعلمه الطالب يف برامج  وال يقترص ما 
املهارات  الطالب  إكساب  لتأكيد  بكثري  يتعداه  إنام  باملقرر؛  املرتبط  املعريف 

والقيم واالجتاهات احلسنة، وبمزاولته يستقيم أسلوهبم يف التفكري.

ولكي يكون للن�شاط الطالبي دوًرا مهم يف خدمة املنهج؛ يجب اأن 
يراعى يف اختياره واإعداد براجمه ما يلي:

)1( أن تكون األنشطة املنفذة يف املدرسة وثيقة الصلة باملواد الدراسية 
واملقررات، وعاماًل مساعًدا للتفوق الذي نصبوا إليه مع أبنائنا الطلبة دائاًم، 
وهذا ما يدعوهم للمشاركة يف اإلعداد والتجهيز واختيار ما يالئم قدراهتم 

وميوهلم.

الدراسية  املواد  موضوعات  الطاليب  النشاط  برامج  تعالج  أن   )2(
نرشك  أن  علينا  يوجب  ما  وهذا  االستيعاب،  سهلة  ميرسة  عملية  بطريقة 
مدريس املقررات مع اإلدارات الطالبية وإدارة النشاط ممثاًل برائده يف العمل 
لتأكيد مشاركة  باملقررات، إضافة  االرتباط  املناسبة وذات  الربامج  الختيار 

هؤالء يف التنفيذ إذا اقتىض األمر ذلك.

من  كافية  مساحة  الربامج  هذه  بجانب  يكون  أن  عىل  التأكيد   )3(
األنشطة احلرة غري املرتبطة بشكل مبارش باملقررات.

)4( أن خيتار الطالب النشاط بحرية وفق رغباته وقدراته التي يعرفها.

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي58

املنهجية  املعرفة غري  الطالبية جلانب  برامج األنشطة  إغفال  )5( عدم 
أي: ترك مساحة ما للربامج غري املرتبطة باملناهج بشكل مبارش.

)6( وضع مساحات كافية يف برامج األنشطة املختلفة لألنشطة املرتبطة 
باملناهج، ولقد أكدت الدراسات واألبحاث املتعلقة بالنشاط أمهية ذلك يف 

جمال إعداد الطالب وحتصيله وسلوكه وتفوقه.

ففي دراسة قام هبا فتحي، ورجاء )1982م( للتعرف عىل العالقة بني 
النشاط الطاليب والتفوق الدرايس بني الطالب والطالبات، توصلت الدراسة 
دراستهم  يف  املتفوقني  والطالبات  الطالب  عند  مشرتكة  صفات  لوجود 
كذلك إىل تشابه الطرفني يف اختيار برامج األنشطة التي يعطون هبا دوًرا أكثر 
إجيابية، كان هلا األثر اإلجيايب يف تعلمهم، وخلصت الدراسات التي قام هبا 
كل من )أيوكك - auikk(، )وسيكيلري sikilie ملسو هيلع هللا ىلص ( إىل أن الطلبة الذين 
هم  جيًدا  املوجهة  املختلفة  النشاط  أوجه  بمامرسة  فراغهم  أوقات  يمضون 

الطلبة املتميزون.
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املكتبة املدر�شية .. ن�ش�ط مدر�شي ذو اأهمية ق�شوى

التي  والوظائف  وجودها  وطبيعة  أهدافها  املدرسية  املكتبة  تستمد 
تؤدهيا من خصائص املدرسة، حيث تعمل عىل خدمتها وعىل حتقيق أغراضها 
وكانت  بالغة،  أمهية  ذات  تربوية  قوة  املدرسية  املكتبة  كانت  ولذا  الرتبوية، 

إدارة تعليمية تتفق مع أحدث االجتاهات الرتبوية.

واملدرسني  للطالب  املكتبة  تقدمها  التي  املكتبية  اخلدمة  أن  شك  وال 
تشكيل وصياغة عقلية  تعمل عىل  وأداة  قوة  ُتّعد  التعليم  مراحل  يف خمتلف 
واملهارات  باخلربات  وتزويده  شخصيته  تنمية  عىل  أيًضا  وتعمل  الطالب، 
التي تساعده يف طرق البحث العلمي وتوسيع أفقه، وتنمي لديه جمموعة من 
العادات القرائية الطيبة التي تالزمه طوال حياته، والتي إذا مل تتكون لديه يف 
هذه الفرتة فإنه سوف يظل عازًفا عن القراءة، ولن ينتفع باخلدمات الثقافية 
ينتفع  ولن  العامة،  كاملكتبات  املجتمع  يف  األخرى  املؤسسات  تؤدهيا  التي 
باملعلومات التي تتضمنها الكتب يف عرص يمتاز باتساع نطاق املعرفة، أْي: 

عرص االنفجار املعريف، أو ثورة املعلومات. 

وملا كانت املكتبة رضورة من رضوريات احلياة للفرد، وبخاصة املكتبة 
ألن  وذلك  وثيًقا،  ارتباًطا  باملكتبة  الطالب  يرتبط  أن  البد  كان  املدرسية، 
للمكتبة آثاًرا بعيدة املدى يف حياة الطالب، وألن أهم املعلومات التي يستفيد 
منها الطالب، وتظل عالقة يف ذهنه فرتة زمنية طويلة هي التي حيصل عليها 
عن طريق البحث والتنقيب، سواًء منها التعليمية التي هلا صلة باملنهج الذي 
يدرسه يف الفصل، أو تكون ذات صلة بنشاط آخر بعيد عن املنهج الدرايس.
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ثقافًيا  الطالب  مدارك  تنمية  يف  مهم  بدور  املدرسة  مكتبة  وتقوم 
واجتامعًيا، وذلك ألن املنهج املدريس الذي يتلقاه داخل الفصل ليس كافًيا 
املكتبة  املعلومات، ولذا فإن  فهو ال يزوده إال باحلد األدنى والرضوري من 
مداركه،  وتوسع  املدريس  املنهج  نقص  تسد  التي  املعلومات  بتكملة  تقوم 

وتنمي خرباته وقدراته. 

املنهج  إىل مساندة  األول  املقام  املدرسية هيدف يف  املكتبة  والكتاب يف 
بمعناه  الرتويح  أو  امل��دريس  للعمل  سواء  الطالب،  حاجات  وإشباع 
الواسع، كام هيدف الكتاب أيًضا إىل إجياد توازن مرن بني احلاجات املختلفة 
للموضوعات وامليول بحيث يراعي رغبات وتطلعات املوهوبني ومتوسطي 

الفهم واإلدراك، أو ذوي الفهم العادي وكذلك املتخلفني دراسًيا.

وبعض الدول األوروبية مثل بريطانيا ال تقرر كتًبا دراسية معينة، وإنام 
ترتك موضوع تطبيق مناهج املوضوعات إىل املدارس نفسها لتختار لطالهبا 
ما تعتقد أنه املناسب من الكتب واملراجع لتحقيق العملية التعليمية املتكاملة 
يف أجزائها كوحدة هتتم وتعنى بجميع ما يتطلبه تعليم الطالب كمخلوق له 
هواياته وميوله ورغباته، كإنسان ينمو يف جمتمعه، ويف حاجة إىل تلبية مجيع 
متطلباته، وذلك ال يمكن أن يتحقق هبذه الطريقة إال يف مكتبة املدرسة التي 
يمكن أن توفر املصادر الالزمة هلذا النوع من التعليم املبني عىل جهد الطالب.

ومن الظلم اأن يكون هناك اعتقاد، اأو مفهوم باأن العملية الرتبوية 
تعتمد على الكتاب املدر�شي فقط، وذلك للو�شفات الآتية: 

1- إن كثرًيا من املدرسني ينظرون إىل الكتاب املدريس عىل أنه املصدر 
املادة  وأن  يتناوله،  الذي  املوضوع  يف  التعليم  هناية  أنه  أو  مادته  يف  الوحيد 
املحصورة فيه هي اهلدف األسمى الذي حياولون أن يوصلوا إليه الطالب، 
الكتاب  يف  مكتوب  هو  ما  حدود  عند  املدرس  معلومات  تقف  ما  وكثرًيا 
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املدريس. 

أن  املدرس عىل كتاب مدريس واحد، وال حياول  يعتمد  ما  2- غالًبا 
يعمل عىل إثراء معلومات الطالب من خالل مصادر املعلومات املختلفة. 

3- إن الكتاب املدريس يف وضعه وتصميمه يتجه إىل التأكيد املستمر 
عىل التحصيل املدريس ليسهل قياسه يف عملية االمتحان والتقييم الرتبوي. 

عن  الطالب  يعرف  أن  إىل  يتجه  املدريس  الكتاب  يف  الرتكيز  إن   -4
األشياء، أكثر من االهتامم بمعرفة األشياء نفسها وممارستها. 

5- إن الكتاب املدريس عىل الرغم مما يبذل فيه من عناء وجهد إال أنه 
حمدود يف وجهة النظر التي يقدمها، حمدود يف حمتواه؛ فال يقدم للطالب الكثري 
من وجهات النظر يف املشكلة الواحدة، مما يوسع آفاق الطالب ويساعده عىل 

معاجلة املشكالت. 

تثري  مشكالت  للطالب  يقدم  ال  تنظيمه  يف  املدريس  الكتاب  إن   -6
فيه التفكري أو تدفعه إىل البحث والدراسة واالطالع .. فهو حيرصه يف دائرة 

حمدودة من املعارف واألفكار واملعلومات وبعض املهارات. 

يعرب  الذي  املدريس  املنهج  أمام  األساسة  املشكلة  أن  يتضح  هنا  ومن 
عن جمتمع متغري متطور فيام يتعلق بالكتاب املدريس، ال تكمن يف تأليفه، فقد 
وصل مستوى الكتاب املدريس إىل صورة ال بأس هبا؛ وإنام تكمن يف طريقة 
اختيار الكتاب املدريس املقرر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الكتاب 
إطار  يوضح  ملعلم  مرشًدا  أو  دلياًل  بوصفه  ولكن  ورضوري  مهم  املدريس 
املادة الدراسية، وحمدًدا للمستوى املطلوب من التعلم الذي اكتسبه الطالب، 

وليس عىل أنه الكتاب الذي ال مرجع عنه وال حميد. 
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املكتبة املدر�شية يف جمتمع متغري متطور

أدى التطور اهلائل الذي حتقق يف مجيع جماالت احلياة املعارصة، وبخاصة 
ما حتقق من إنجازات تكنولوجية فائقة األمهية يف جمال وسائل االتصال التي 
جعلت يف اإلمكان بث املعرفة واملعلومات من خالل أوعية عديدة، منها ما 
مًعا  يعتمد عليهام  ما  السمع، ومنها  يعتمد عىل  ما  البرص، ومنها  يعتمد عىل 
فضاًل عن وسائل االتصال عن بعد عرب األقامر الصناعية، إىل نشوء اهتاممات 
بشكل  التعليمية،  العملية  الوسائل يف  استخدام هذه  تنشد  وتعليمية  تربوية 
ال  بحيث  املتعلم،  مستوى  من  ويرفع  آثاره،  ويعمق  التعليم  أهداف  حيقق 
يقترص دوره عىل جمرد التلقي فقط، وإنام عىل مشاركة فعالة من جانبه للقيام 

بدوره.
الوسائل  هذه  توظيف  عىل  اهتامماهتم  الرتبويون  ركز  ذلك  وعىل 
ملا حتققه من مميزات وفوائد وفعالية، ال  التعليمية  العملية  واالستعانة هبا يف 
تعتمد  كانت  والتي  قبل،  من  سائدة  كانت  التي  التقليدية  الطرق  هبا  تقاس 
عىل التلقني والرشح املجرد من التجسيم أو توضيح الفكرة بمصاحبة املواد 

الشارحة التي تعني عىل الفهم. 
وهلذه الرضورة الرتبوية والتعليمية تطورت املكتبة املدرسية، ونّوعت 
الالزمة  األجهزة  عن  فضاًل  املطبوعة،  وغري  املطبوعة  املواد  بني  مقتنياهتا 

لتشغيل املواد غري املطبوعة واالستفادة منها.
ويتبني من هذا أن تطور املكتبة املدرسية أملته ظروف عديدة متشابكة، 
وطرق  التعلم،  وأساليب  ذاهتا،  املناهج  تغري  منها:  جوهرية،  وأسباب 

التدريس غري التقليدية.
واقتىض ذلك حتول الطالب من جمرد مستمع متلٍق للدروس إىل باحث 
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عن املعلومات، يعتمد عىل نفسه يف احلصول عليها ألّي غرض من األغراض.
كام تطور دور أمني املكتبة املدرسة نفسه، تبًعا هلذه املتغريات، وأصبح 
طرق  واقرتاح  املناهج،  تطوير  يف  يشارك  التدريس  هيئة  يف  ا  أساسًّ عضًوا 
تدريسها، فضاًل عن اختيار املواد التعليمية املناسبة، والتي تتوافق مع طرق 
لتعليم  املكتبية،  الرتبية  ومدرس  الشامل  املدرس  وصار  احلديثة،  التعليم 
مهارات االستخدام الرتبوي للمكتبة ومصادرها، وأصبحت املكتبة املدرسية 

تعرف بأسامء خمتلفة مثل: 
مركز املعلومات، أو مركز مصادر املعلومات، أو املكتبة الشاملة، وهو 

االسم الذي يفضله املكتبيون العرب. 
ومن الواضح أن هذه التسميات عىل اختالف ألفاظها تتفق مع بعضها 
وتعطينا فهاًم وتناوالً حديًثا لرسالة املكتبة املدرسية، من حيث خدمة املنهج 
متتاز  مكتبية  خدمات  تقديم  وأيًضا  الرتبوية،  األهداف  وحتقيق  املدريس 

بالكفاءة والكفاية والرسعة.
يف  اليوم  تم  الذي  التحول  يف  واضًحا  نراه  املكتبة  طبيعة  يف  والتغري 

العملية التعليمية؛ حيث أصبح الرتكيز كله منصبًّا عىل املكتبة.
استخدام  يف  منحرًصا  كله  االعتامد  كان  الذي  العهد  ذلك  وىل  ولقد 
التي  احلديثة  التوضيحية  الوسائل  تصحبه  ال  الذي  واملطّول  اململ،  الرشح 
نراها اليوم متمثلة يف كل مصادر املعرفة املوجودة يف املكتبة املدرسية من مواد 

مطبوعة وغري مطبوعة.
املتبعة يف  الطرق اجلديدة  نراه واضًحا يف  التعليمية  العملية  والتغري يف 
أساليب التعليم، واالختالفات يف اإلدراك والفهم بني الطالب دفعت املكتبة 
املدرسية إىل أن تأخذ بأساليب التحديث باستمرار؛ فقد أدرك علامء الرتبية 
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الفروق الفردية بني الطالب فيام يتعلق بالطريقة املثىل والرسيعة للتعلم، والتي 
تناسب كل طالب طبًقا لقدراته وميوله واستعداداته.

وآخر  القراءة،  بسهولة من خالل  يتعلم  طالًبا  املثال  فنجد عىل سبيل 
يتعلم عن طريق االستامع، أو باستخدامه لذهنه وبرصه وذلك يف أثناء إجراء 

االختبارات العملية اخلاصة بالدروس التي تتعلق بالفيزياء أو الكيمياء.
من  يتمكن  كي  كلها  بحواسه  الطالب  يستعني  األحيان  أغلب  ويف 
إدراك املقصود من الرشح؛ فال بّد حينئٍذ من أن توفر املكتبة كل مصادر التعلم 
واملعرفة املتنوعة وتسهل استخدامها ليتعلم كل طالب بالطريقة التي تناسبه، 

أي: األخذ بمبدأ »تفريد التعليم«.
وألن املكتبة املدرسية جزء متكامل من املدرسة فالبّد أن تتأثر بالفلسفة 
الرتبوية التي تتبعها أو تطبقها املدرسة، وهي - أْي املكتبة - تلون وتشكل 
املكتبة  تعمل  أن  ينبغي  وال  التعليم،  ومستوى  الدراسة  لنوع  وفًقا  طبيعتها 
املدرسية منفصلة أو منعزلة عن غريها من وسائل الرتبية والتثقيف والتدريس 

األخرى يف املدرسة، بل هي يف مركز الصدارة من هذه الوسائل مجيعها.
التلميذ  جتعل  التي  املفاهيم  غرس  الرتبية  أهداف  أهم  من  كان  وإن 
حيث  ومراميه،  أهدافه  حتقيق  إىل  تفكريه  يقوده  بحيث  يفكر  أن  عىل  قادًرا 
التفكري ال ينتج من فراغ، وإنام حيتاج إىل مواد وأوعية معرفة لكي ينهل  أن 
منها التلميذ وتساعده عىل التفكري الصحيح، فإنه ينبغي عىل املكتبة أن تقدم 
األدوات،  أيًضا  وتقدم  والتفكري،  لالخرتاع،  املناسبة  املواد  استخدام  وتيرس 

واحلوافز، واإلرشاد، واجلو واملناخ الالزم للتفكري والتطوير.
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حتديد اأهداف املكتبة املدر�شية

اجتهد املهتمون ب�شوؤون املكتبات املدر�شية كثرًيا يف حتديد اأهداف 
جمعية  طرحته  الذي  هو  لها  حتديد  اأ�شمل  ولعل  املدر�شية،  املكتبة 

املكتبات الأمريكية، وهي تتمثل يف الآتي: 
املنهج  مطالب  مع  يتامشى  بام  األخرى  واملواد  الكتب  توفر  أن   -1
التالميذ والتلميذات عىل اختالف ميوهلم وقدراهتم،  الدرايس واحتياجات 
وأن تنظيم هذه املواد بحيث تستعمل استعامالً فعاالً، فقد أصبح معلوًما أن 
املكتبة املدرسية مل تعد مكتبة تتكون من الكتب فقط؛ بل أصبحت مركًزا لكل 
أنشطة املدرسة تضم إىل جانب الكتب جمموعة منتقاة من الوسائل املساعدة 

للتعليم.

العرص  جماراة  هبدف  احلديثة  املعرفة  أوعية  اقتناء  هي  الغاية  وليست 
فقط؛ بل جيب أن تكون هناك خطة وهدف تربوي موضوع بعناية ودراسة 
بحيث تكون اخلدمة املكتبية التي تقدم للتالميذ واملدرسني عىل درجة عالية 

من الكفاية والتنظيم وباستخدام كل فنون اختزان واسرتجاع املعلومات. 

2- إرشاد التالميذ إىل اختيار الكتب واملواد التعليمية األخرى لتحقيق 
الغايات الفردية وأهداف املنهج، فمع بداية تعليم القراءة يف املدرسة االبتدائية 
يتعرف الطفل مثاًل عىل جمموعة متنوعة من كتب األطفال، مع مراعاة عمره 

وقدراته واهتامماته.

ويف املدرسة الثانوية جيب العمل بربنامج معني يتيح الفرصة لكل فرد 
الالزم  واإلرشاد  التوجيه  يتطلب  وهذا  قدراته،  وينمي  ويبتكر  يكتشف  أن 
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فالتلميذ - وهو يقدم مرشوعاته يف العلوم الطبيعية أو التاريخ مثاًل - ينبغي 
بإعداد  للقيام  املثىل  والطريقة  القراءة  مواضع  له  حيدد  مرشد  معه  يكون  أن 

األبحاث املناسبة ملستواه العلمي والدرايس.

ومصادر  واملكتبات  الكتب  الستخدام  الالزمة  املهارات  تنمية   -3
حيث  الفردي؛  البحث  عادة  وتشجيع  والطالب،  التالميذ  لدى  املعلومات 
تؤكد مدرسة أواخر القرن العرشين واملرشفة عىل القرن احلادي والعرشين، 
املهارات  وتأصيل  والتقيص،  بالبحث  والطالب  التلميذ  قيام  رضورة  عىل 

الالزمة التي تضمن مترسه، وتقدمه فيهام.

وصحيح أن خمترب التعلم، قد حيل حمل املدرس يف بعض ميادين التعلم، 
إال أن املخترب نفسه له حمدوديته ومواطن قصوره؛ فقد يأيت عىل التلميذ فرتة 
البد أن يلجأ فيها إىل الكلمة املطبوعة، ومن َثمَّ تنشأ احلاجة إىل تعليم التالميذ 
يكتسبوا  أن  البد  أهنم  بمعنى  بأنفسهم،  املطبوعة  املواد  يستخدمون  كيف 
املهارات املختلفة املتعلقة بالقراءة كالكشف يف املعجم ودائرة املعارف، وكل 
ملصلحتهم  يستغلون  كيف  يتعلموا  أن  كذلك  هلم  بد  وال  الفهارس،  أنواع 
وقائمة  املصطلحات،  وقائمة  الكشاف،  مثل  الكتاب  من  املطبوعة  األجزاء 

املحتويات. 

ذات  االهتاممات  من  َرِحب  جمال  تكوين  عىل  التلميذ  مساعدة   -4
اهلدف واملعنى؛ فالشخصية املتكاملة التي ينشدها املعلم واملريب إنام تأيت نتيجة 
للخربات التي يكتسبها التلميذ يف املدرسة، واملكتبة جتد نفسها يف وضع ممتاز 

يمكنها من مساعدة التلميذ عىل تنمية هذه االهتاممات ذات الشأن. 

بتقدير  املتعلق  والتذوق  احلس  وتنمية  اجلاملية  اخلربة  تقديم   -5
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عرض  وطريقة  اجلميل،  األنيق  بتصميمها  املكتبة  قاعة  إن  حيث  الفنون، 
الكتب واللوحات، وكل أنواع املعارف بأسلوب جذاب متأل نفس التلميذ 
غبطة ورسوًرا وجتعله يقبل عىل القراءة بنهم وشغف، ويرجع كل ذلك إىل 
البرشية مطبوعة عىل اجلامل  النفس  اإلحساس باجلامل واالبتكار، ذلك ألن 

وتذوقه واالستمتاع به. 

احلياة: ويتحقق ذلك عن طريق االستغالل  التعلم مدى  6- تشجيع 
الدائم ملوارد املكتبة؛ فالتلميذ الذي يغادر املدرسة تسانده املهارة التي اكتسبها 
يف استخدام أدوات املكتبة ويشجعه ما حققه يف يومه الدرايس من نجاح يف 
متابعة املعرفة؛ استثامر استخدامه هلذه األدوات، وهو عىل أتّم االستعداد ألن 
يتابع تعليمه عن طريق ارتياد أنواع املكتبات األخرى يف املجتمع أو من خالل 

تكوينه ملكتبته اخلاصة املتجددة باستمرار طبًقا مليوله واحتياجاته. 

7- تشجيع الرتبية االجتامعية: وتقدم اإلرشادات يف احلياة االجتامعية 
واملثابرة  والصرب،  املسؤولية  حتمل  عىل  التلميذ  وحتث  األمثل،  والسلوك 
شعور  واحرتام  اآلخرين،  وقدرات  وأفكار  آراء  واحرتام  الغري،  وخدمة 
الغري، واملحافظة عىل امللكية العامة وصيانتها والتخلص من األثرة واألنانية.

وحب  بالوالدين،  الرب  مثل:  احلميدة؛  الصفات  التلميذ  يف  وتغرس 
اآلخرين، والتضحية يف سبيل اهلل، والعمل عىل خدمة األمة. 

املدرسية  املكتبة  تعمل  أن  جيب  التي  األهداف  كل  هي  هذه  وليست 
عىل حتقيقها، وإنام هناك أهداف سامية أخرى هلا عالقة وثيقة بخدمة املجتمع 
الكبار، والتنسيق مع  تثقيف  التوعية عىل  باملكتبة؛ كاملشاركة يف  الذي حييط 
املكتبات املدرسية املجاورة واملكتبات العامة املوجودة باملنطقة من أجل نرش 
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املعرفة، وخاصة للمنهج الدرايس واملجتمع.

ميكن اأن نوجز الأهداف ال�شابقة كالآتي: 
الدرايس  املنهج  مطالب  مع  يتامشى  بام  املعلومات  مصادر  توفري   -1

واحتياجات التالميذ وتنظيم هذه املصادر بحيث تستعمل استعامالً فّعاالً. 

2- إرشاد التالميذ إىل اختيار املواد التعليمية املطلوبة لتحقيق األهداف 
الفردية، وأهداف املنهج عىل السواء. 

3- تنمية املهارة لدى التالميذ الستخدام الكتب واملكتبات استخداًما 
املواد املطبوعة  الفردي، واستخدام  البحث  صحيًحا وفّعاالً، وتشجيع عادة 

كمصدر للمعلومات. 

4- مساعدة التالميذ عىل تكوين جمال رحب من االهتاممات عن طريق 
منحهم فرص مناقشة الكتب، واإلسهام اجلدي يف تكوين خرباهتم الفردية. 

5- تشجيع التعليم مدى احلياة عن طريق االستفادة الدائمة من مصادر 
املعلومات داخل املكتبة. 

واالعتامد  النفس،  كضبط  الصاحلة؛  االجتامعية  العادات  تلقني   -6
عليها، والتعاون، واحرتام حقوق وملكية الغري.

املدرسية قادرة - إىل حد كبري - عىل حتقيق هذه  املكتبة  وال شك أن 
األهداف  هذه  ترتجم  أن  املدرسية  للمكتبة  يمكن  آخر  وبمعنى  األهداف، 
حتمل  من  قدر  عىل  املكتبة  أمني  كان  إذا  تطبيقي،  عميل  واقع  إىل  النظرية 
املسؤولية وعىل وعي هبذه األهداف، وحيمل إيامًنا كاماًل بوظيفة املكتبة داخل 
املجتمع العرصي، كام يمكنه ترمجة هذه األهداف إىل واقع تطبيقي إذا ُزودت 
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املكتبة املدرسية باإلمكانات الالزمة التي حتقق هلا القيام بخدماهتا عىل الوجه 
األكمل، ومن هذه اإلمكانات: 

ومراجع  كتب  من  املعلومات  مصادر  خمتلف  عىل  تشتمل  أن   -1
والنمو  البحث  إليه  حيتاج  مما  ذلك  وغري  وبرصية  سمعية  ومواد  ودوريات 

الفكري والثقايف. 

وتزوده  املدرسة  يف  درايس  فصل  أكرب  باستيعاب  تسمح  أن   -2
باحتياجاته القرائية. 

3- أن هُتيئ - مكتبة املدرسة - الربنامج النموذجي لتدريب التالميذ 
للقراءة  الكايف  والوقت  املناخ  للتالميذ  تيرس  وأن  املكتبية،  املهارات  عىل 

والبحث. 

املنهج  صلب  يف  باملكتبة  تتعلق  واجبات  املعلمون  خيصص  أن   -4
الدرايس وذلك من أجل إثراء املناهج وتوسيع األفق الثقايف فيها. 

التالميذ  املظهر اجلاميل حتى جتذب  املدرسة -  يتوافر - ملكتبة  أن   -5
تنظياًم  تقتنيها  التي  املعلومات  ارتيادها، وأن تنظم مصادر  إليها وترغبهم يف 

يسهل عىل التالميذ االنتفاع هبا.

وأخرًيا: أن يقوم باإلرشاف عىل املكتبة أمني واٍع ومدرك ألمهية املكتبة 
عىل  واملعلم  التلميذ  حياة  يف  املكتبة  دور  بأمهية  كامل  إيامن  لديه  املدرسية، 

السواء. 

وعندما تأخذ املكتبة املدرسية عىل عاتقها ترمجة هذه األهداف إىل تطبيق 
عميل، ينبغي هلا أن ختتار الكتب واملواد املناسبة لكل مستوى من مستويات 

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي70

اإلنسانية،  املعرفة  موضوعات  كافة  نفسه  الوقت  يف  تغطي  والتي  التالميذ، 
إىل  السهلة  القراءة  الصعب، ومن  إىل  السهل  تدرجيًيا من  بالقراءات  وتسري 

القراءة األكثر عمًقا.

تتكون  القرائية،  مهاراهتم  لتنمية  الكافية  الفرص  التالميذ  منح  وإذا 
لدهيم ميول جديدة، ويتم التكّيف الذايت لكل تلميذ مع عامل الكتب والقراءة 

بمستوى متقدم. 

وهلا أثر كبري يف اكتساب التالميذ املهارات الالزمة لالنتفاع باخلدمات 
التي تقدمها املكتبة هلم.
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اخلدم�ت التي تقدمه� املكتبة املدر�شية

املجتمع  ألفراد  وثقافية  تعليمية  خدمات  بتقديم  املدرسة  مكتبة  تقوم 
مهاًم  مركًزا  ُتّعد  املدرسية  املكتبة  ألن  وذلك  ومدرسني(،  )طالًبا  املدريس 
ملصادر املعلومات ملا حتتويه من مواد تعليمية؛ كالكتب واملراجع والدوريات، 
باإلضافة إىل األفالم والرشائح والتسجيالت واملصورات، وغريها من املواد 

غري املطبوعة. 

بتقديم  الذي يقوم  املكتبة هو  دائاًم أن أمني  وجيب أن نضع يف وصفنا 
اخلدمات لكل من الطالب واملدرس، ولذلك فمن الرضوري أن يكون عىل 
وعي كامل وإدراك تام بمجموعات املكتبة من مواد غري مطبوعة، وأن يكون 
من  غرض  ألّي  وتوظيفها  واستخدامها  معها،  التعامل  بكيفية  دراية  عىل 

األغراض املكتبية.

التي  هي  املكتبية  األنشطة  أن  دائاًم  تصورنا  يف  نضع  أن  أيًضا  وجيب 
يكون  أن  الرضوري  فمن  ولذلك  املكتبة،  أمني  بمساعدة  الطالب  يامرسها 
الطالب راغًبا بشكل إجيايب يف ممارسة هذه األنشطة، دون إرغام أو ضغط، 
يف  الطالب  ترغيب  يف  تربوي  بدور  يقوم  أن  املكتبة  أمني  عىل  جيب  ولذلك 
ممارسة األنشطة داخل املكتبة وأن جيعله مرتبًطا هبا طوال فرتة الدراسة دون 

انقطاع، ومن هذه اخلدمات ما ييل: 

النشاط  وحصص  القراءة  حصص  يف  الفصول  طالب  استقبال   -1
خالل  للطالب  املناسبة  املعلومات  مصادر  وتقديم  املكتبة  جمال  يف  احلر، 
القراءة  حصص  زيارات  أهداف  حتقيق  عىل  تساعد  والتي  احلصص،  هذه 
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وحصص النشاط احلر يف جمال املكتبة.

2- تقديم خدمات اإلرشاد املرجعي للطالب، ومساعدهتم للوصول 
وتكليفاهتم  أبحاثهم  إلنجاز  املرجع؛  باستخدام  واملعلومات  احلقائق  إىل 

الدراسية. 

مصادر  وتقديم  للطالب،  القرائي  اإلرش��اد  خدمات  تقديم   -3
املعلومات هلم والتي تتناسب مع ميوهلم، واحتياجاهتم الدراسية، والثقافية. 

4- تقديم خدمات اإلعارة اخلارجية للطالب واملدرسني. 

االستخدام  هبدف  املكتبية  املهارات  برامج  عىل  الطالب  تدريب   -5
الصحيح والواعي واملثمر للمكتبة ومصادرها املختلفة وتنمية مهارة التعلم 

الذايت لدهيم ولتمهيد طريق التعلم املستمر أمامهم. 

املقاالت،  وكتابة  العلمي  البحث  أساليب  عىل  الطالب  تدريب   -6
وكيفية إعداد البحوث والتكاليف الدراسية، وتنمية مهارة النقد لقراءاهتم. 

7- إصدار القوائم الببليوجرافية التي تشتمل عىل مصادر املعلومات 
طالب  من  املدريس  املجتمع  أفراد  وتعريف  الدراسية،  املناهج  ختدم  التي 
تعريفات  وإضافة  الببليوجرافية(.  بالقوائم  )أْي:  هبا  وإعالمهم  ومدرسني 

بالكتب اجلديدة خلدمة العملية التعليمية.

باملقاالت  املدريس  املجتمع  تعريف  أجل  من  الدوريات  تكثيف   -8
وهذه  الدراسية،  باملناهج  تتصل  والتي  الدوريات،  هذه  عليها  حتتوي  التي 
للغاية وذلك ألن مقاالت  التكثيف( يف حد ذاهتا تعد مهمة  اخلدمة )عملية 

الدوريات تتصف دائاًم بحداثة معلوماهتا ومسايرهتا لألحداث اجلارية.
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املكتبة  مناشط  يف  االشرتاك  عىل  املكتبة  أصدقاء  مجاعة  تدريب   -9
والصحافة  املدرسية  اإلذاعة  برامج  يف  حمتوياهتا  من  واالستفادة  وبراجمها، 

احلائطية؛ وذلك لتحقيق أهداف الدعوة للمكتبة لدى الطالب. 

10- عمل أو إعداد أرشيف املعلومات الذي يتكون من قصاصات 
الصحف والدوريات وإعداده موضوعًيا )أْي كل موضوع بمفرده(؛ خلدمة 
أهداف البحث العلمي للطالب، مع توثيق كل موضوع بمصدره )أْي ذكر 
 ... والسنة  الشهر  أو  واليوم  العدد  رقم  ذكر  مع  الصحيفة  أو  املجلة  عنوان 

إلخ(. 

بعض  بتصوير  املكتبات  بعض  وتقوم  التصوير،  خدمات   -11
املوضوعات واملقاالت من املراجع أو الكتب أو الدوريات وتقديمها للطالب 
واملدرسني ملساعدهتم يف دراساهتم، ويالحظ أن مكتبات مدارس املقررات 

يف املرحلة الثانوية هي التي تقوم هبذه اخلدمات بشكل إجيايب واضح.
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وظيفة املكتبة يف خدمة املنهج الدرا�شي

للعملية  املعارص  التطور  حماور  من  أساًسا  حموًرا  املدرسية  املكتبة  تعد 
العقلية  للرتبية  جماالً  بوصفها  كبري  دور  التطور  هذا  يف  وللمكتبة  الرتبوية، 
والتثقيفية للطالب،  فضاًل عن وصفها مركًزا للتدريب عىل مناهج البحث 
العلمي وإكساهبم القدرة عىل التعبري، وتعويدهم عىل االطالع والبحث عن 
التعلم  مهارة  وتنمية  النقد  عىل  والقدرة  بأنفسهم،  إليها  والوصول  احلقائق 

الذايت.

وال شك أنه إذا ما أتقن الطالب مهارة البحث واستخراج املعلومات 
املكتبة تؤدي دورها  بأن  فإننا نطمئن سلًفا  الذايت؛  التعلم  ملبدأ  بنفسه حتقيًقا 

الرتبوي والتعليمي بفاعليه وكفاءة، وفيام ييل دور املكتبات املدرسية: 

أ- مساندة املناهج واملقررات الدراسية واألنشطة الرتبوية.

عليها  قدراهتم  وتنمية  الذايت  التعلم  مهارات  الطالب  إكساب  ب- 
هبدف توسيع وتعميق وتكثيف عملية التعلم يف املدرسة. 

املدر�شي من خالل اخلدمات  املنهج  املكتبة على م�شاندة  وتعمل 
التالية: 

1- توفري الكتب واملراجع والدوريات واملواد السمعية والبرصية أْي 
)مصادر املعلومات( التي حتتاج إليها املناهج واملقررات الدراسية املختلفة، 

وأوجه النشاط الرتبوي باملدرسة. 

العملية  يف  تساعدهم  التي  واملعارف  باملعلومات  الطالب  تزويد   -2
التعليمية والتثقيفية. 
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3- إعداد القوائم الببليوجرافية بمصادر املعلومات املتوافرة يف املكتبة 
هبدف تعريف املجتمع املدريس هبا لالستفادة منها يف خدمة املناهج الدراسية. 

4- مساعدة املدرسني يف احلصول عىل املعلومات التي تعمل عىل إثراء 
معلوماهتم املهنية، حول املناهج واملقررات الدراسية عن طريق تقديم مصادر 

املعلومات التي تتصل بمناهجهم الدراسية ومناشطها.

وتسجيلها  القرائية  مشكالهتم  عىل  والتعرف  الطالب  إرشاد   -5
ودراسة ميوهلم وتنميتها وتوجيهها إىل األفضل. 

للمكتبات  واملثمر  الصحيح  االستخدام  عىل  الطالب  تدريب   -6
واملصادر املتنوعة، وإكساهبم مهارة التعلم الذايت. 

من  هلم  تقدمه  بام  للطالب  املستمرة  الرتبية  عملية  يف  اإلسهام   -7
وتلبي  ثقافتهم  وتثري  البرشية،  املعرفة  فروع  شتى  يف  متجددة  معلومات 

متطلباهتم القرائية واملعرفية، وتعمل عىل إعدادهم إعداًدا تربوًيا سلياًم.

التقليدي املكتبة املدرسية؛ بحيث أنه ركز  ولقد أمهل املنهج املدريس 
الكتب  املقرر، وجعل االطالع يف غري  املدريس  الكتاب  الطالب عىل  اهتامم 
إىل  يوجه  أن  يمكن  الذي  للوقت  ومضيعه  فيه  مرغوب  غري  أمًرا  املقررة 

حتصيل مادة الكتب املقررة وحدها. 

املنهج  املدرسية يف مفهومها احلديث فهي جزء من مفهوم  املكتبة  أما 
املدريس وليست شيًئا منفصاًل عنه، أو منعزلة عن املجتمع املدريس، ولذلك 
جيب أن تؤدي املكتبة دوًرا أساًسا يف مساعدة الطالب واملدرس، وجيب أن 

تكون املكتبة أداة نمو الطالب وزيادة خرباته ومعارفه.
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الطالب  يربط  أن  املدريس  املنهج  مسؤولية  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
خارجها،  أو  داخلها  القراءة  إىل  يدفع  الذي  الدافع  إلجياد  وذلك  باملكتبة، 
والدراسة  بالبحث  الطالب  فيه  يكلف  املنهج  من  جزء  بتخصيص  وذلك 
بنفسه، وتوضع له أسئلة ُيطلب منه البحث عن إجاباهتا باستخدام مصادر 

املعلومات املختلفة.

حموًرا  املكتبة  جيعل  أن  التدريس؛  طرق  مع  متالزًما  املنهج،  ويستطيع 
للعملية التعليمية يقصدها الطالب بمحض رغبته، وتبًعا حلوافز ذاتية، دون 

ضغط أو إكراه أو إجبار.

إذا  إال  الدور،  القيام هبذا  املدرسية  للمكتبة  أنه ال يمكن  الطبيعي  من 
كل  إضافة  عن  فضال  وعددًيا،  نوعًيا  الكافية  التعلم  مصادر  عىل  اشتملت 

جديد إليها عن طريق التحديث املستمر للمجموعات التي تقتنيها.

تناسب  حتى  املستوى،  ناحية  من  املجموعات  هذه  تنويع  جيب  كام 
الفروق الفردية بني الطالب.

تتناسب  طالب  مثل  الطالب،  بني  الفروق  مراعاة  جيب  ذلك  وعىل 
قدرته عىل القراءة مع مستوى صفه، وطالب يقل مستوى قدرته عن املستوى 
عىل  أقدر  املكتبة  فأمني  العادي؛  املستوى  عن  قدرته  تزيد  وطالب  العادي، 

معرفة مستوى كل طالب من خالل قراءاته، واستخدامه للمكتبة. 
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وظيفة الأ�شرة وت�أثريه� على الأن�شطة

فاملسألة  فشلها،  أو  إنجاحها  حيث  من  األنشطة  يف  مهم  دور  لألرسة 
التي  أبنائهم، والعوائد  النشاط يف حياة  بأمهية  تفهم األرس  تعتمد عىل مدى 

تعود عىل أبنائهم من خالل ممارستهم أو اشرتاكهم باألنشطة.

ومدى  لألرس،  واالجتامعي  الثقايف  املستوى  عىل  األمر  يعتمد  كام 
معها،  وتواصلهم  املدرسة،  بإدارة  وعالقتهم  لألنشطة،  وتفهمهم  اهتاممهم 
ومدى  لألنشطة،  واالجتامعية  والنفسية  الرتبوية  األهداف  عىل  واالطالع 
جمال  ويف  الدرايس،  تفوقهم  عىل  وحرصهم  بأبنائهم،  واهتاممهم  متابعتهم 

األنشطة.

واجبات الأ�صرة نحو الأن�صطة
مستوى  عىل  للوقوف  ومدرسيها  املدرسة  بإدارة  املبارش  االتصال   .1

أبنائهم.
2. االطالع عىل األنشطة التي تقدمها املدرسة وجماالهتا املختلفة.

3. املشاركة يف جمالس اآلباء.
4. دعم األنشطة مادًيا ومعنوًيا.

5. حضور املهرجانات واملحارضات والندوات التي تقدمها املدرسة.
6. حتفيز األبناء عىل املشاركة باألنشطة.

تقديم  خالل  من  أفضل،  هو  ما  لتحقيق  األبناء  ورعاية  توجيه   .7
االقرتاحات واألفكار التي ختدم األنشطة.
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دور الإمك�ن�ت يف تفعيل الأن�شطة

عىل  املدرسة  تعمل  أو  تقوم  التي  واملعنوية  املادية  اإلمكانات  تعد 
وتتمثل  النشاط،  من  املرجوة  األهداف  لتحقيق  مهمة  لألنشطة  تقديمها 
اإلمكانات يف توفري املباين الواسعة التي توفر مكاًنا أو أمكنة خاصة بمامرسة 
األنشطة يف جماالهتا املختلفة، ويعتمد عىل املكان الكثري من العوامل األخرى 
مثل التجهيزات املختلفة التي تتمثل يف توفري املواد اخلام والعدد واألدوات 
والوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة، وميزانية النشاط التي تقدمها املدرسة 
لألنشطة وقدرة رائد النشاط عىل توفري ما حيتاجه املرشفون عىل األنشطة من 
توفري اإلمكانات املادية التي يمكن أن حيتاجها يف أثناء العمل، كام يلعب دور 
احلافز املادي واملعنوي لكل من رائد النشاط واملدرس املرشف عىل النشاط 
والطالب لتحفيزهم عىل اإلنتاج  واالبتكار واالخرتاع باألنشطة إىل األهداف 

الرتبوية املنشودة .. وهنا ال بد من توفري اإلمكانات التالية:

1. توفري قاعات خاصة ملامرسة األنشطة املختلفة.

أو  مواد خام  أو  أدوات  من  حتتاجه  بام  األماكن  أو  املقرات  تزويد   .2
غريها.

3. وضع ميزانية خاصة لكل نشاط عىل حدة تعتمد يف كمها عىل نوعية 
النشاط.

4. القيام بعمل مكافآت أو جوائز لكل املتميزين يف األنشطة.

5. التعاون بني القائمني عىل النشاط من أجل التوصل إىل أنشطة بأقل 
تكاليف ممكنة.
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6. التخطيط والتنظيم والتنسيق اجليد لألنشطة.

الطبيعية لتوفري خامات بديلة يف حالة  البيئة املحلية  7. االستفادة من 
عدم إمكان توفريها.
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وظيفة الربن�مج يف اإنـج�ح الأن�شطة

ُيّعد الربنامج عاماًل مهامًّ يف عملية إنجاح األنشطة؛ حيث يتم اختيار 
الربنامج عىل أسس علمية ومنطقية من خالل اختياره وحتديد أهدافه ونوعية 
الطالب  قبل  من  واالشرتاك  والتنسيق  التعاون  خالل  من  الالزم  النشاط 
إدارة  التخطيط والتنفيذ والتقويم، حيث تسعى  املدرسة يف عملية  إدارة  مع 
حتقيق  عىل  والعمل  الرتبوية  أهدافها  حتقيق  إىل  الربنامج  خالل  من  املدرسة 
حاجات املتعلمني ومساعدهتم عىل النمو السليم واملتوازن، ومن أهم صفات 

الربنامج اجليد ما ييل:

1. الكشف عن حاجات الطالب والعمل عىل إشباعها.

2. أن حيقق الربنامج اخلربات التي تتصل بحاجات الطالب وحياهتم 
اليومية.

3. أن يساعد الطالب عىل حل مشكالهتم، ويساهم يف مساعدهتم عىل 
حل مشكالت جمتمعهم.
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وظيفة املر�شد الطالبي داخل املدر�شة يف الأن�شطة

للمرشد الطاليب دور مهم يف األنشطة املدرسية؛ حيث يقوم باملشاركة 
يف التخطيط لربامج األنشطة الرتبوية داخل املدرسة والتنسيق فيام بينها بام ال 
يؤثر عىل حتصيل الطالب والنظام املدريس، كام يقوم بالتعرف عىل مشكالت 
الطالب السلبية والسلوكية وحرصها، ويساهم يف طرح الربامج التي تساعد 
الطالب  ومتابعة  والسلوكية،  النفسية  املشكالت  بعض  حل  عىل  الطالب 
اخلاصة  واخلطط  الربامج  وتقديم  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  واملتميزين 
هبم، والتعرف عىل الطالب السلبيني جتاه األنشطة وحتفيزهم عىل املشاركة، 
والعمل عىل إبراز دور األنشطة وأثرها ودورها الرتبوي يف نفوس الطالب 

من خالل جمالس اآلباء واالتصال املنزيل بأولياء األمور.
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 وظيفة م�شرف الن�ش�ط الطالبي 
يف الإدارة التعليمية على الأن�شطة

للمرشف الرتبوي يف اإلدارة التعليمية دور كبري يف املسامهة يف إنجاح 
األنشطة؛ من خالل التعرف عىل واقع األنشطة داخل املدارس، والتنسيق مع 
من  نامذج  ومشاهدة  عنه،  واملسؤولني  املدارس،  يف  النشاط  مجاعات  مرشيف 
نشاط املدرسية علمًيا يف جمال التخصص بصفة خاصة والنشاط ككل بصفة 

عامة.

ومدى  املامرسة،  أثناء  يف  للطالب  املسندة  األدوار  عىل  والتعرف 
التنفيذ  وكيفية  املنفذة،  للربامج  اخلطط  عىل  واالطالع  لقدراهتم،  مناسبتها 
عىل  القائمني  توجيه  عىل  والعمل  لألهداف،  وحتقيقها  املسؤوليات  وحتديد 
املتميزة،  للمدارس  املرشقة  الصور  ونقل  التخصص،  جمال  يف  اإلرشاف 

وتقديم الوسائل املمكنة لعملها وبقاء استمرارها.
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ال�شجالت ومهمته� يف تنظيم عمل جم�عة الن�ش�ط

أو  اللفظية  سواء  واحلقائق  املعلومات  تدوين  عملية  هو  التسجيل 
الرقمية منها والعمل عىل حفظها من أجل استخدامها يف عمليات التخطيط 
والتنفيذ والتقويم والتي تتم من خالل الوسائل املتاحة املتوفرة سواء أكانت 

صوتية أم مرئية أم إحصائية أم فوتوغرافية أم كتابية.

فوائد الت�صجيل:
1. ُتّعد من الوسائل املهمة التي يتعرف من خالهلا رائد النشاط باملدرسة 

عىل مستوى أداء مجاعات األنشطة.

لألنشطة  املختلفة  اجلامعات  احتياجات  عىل  التعرف  يف  تساعد   .2
وحماولة توفريها.

3. تساعد عىل عملية التقويم سواء الفصيل أو السنوي.

4. التعرف عىل األنشطة التي تم تنفيذها وإمكانية الرجوع إليها يف أّي 
وقت.

اجلامعات  أعامل  توثيق  خالهلا  من  يتم  حيث  توثيقية؛  وسيلة  ُتّعد   .5
وأنشطتها.

ومدير  النشاط،  ورائد  اجلامعة،  مرشف  بني  االتصال  عىل  تساعد   .6
املدرسة؛ للتعرف عىل اإلجيابيات والسلبيات ومناقشتها.

7. تعطي فكرة واضحة عن األنشطة التي تم تنفيذها.

8. تساعد رائد النشاط للتعرف عىل مستوى أداء اجلامعات، والعمل 

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي84

عىل تقييمها.

وبذل  الذات  عىل  واالعتامد  اخلربات  زيادة  عىل  الطالب  تساعد   .9
اجلهد للتوصل إىل ما هو أفضل.

أجل  من  املتميزين  الطالب  عىل  التعرف  يف   السجالت  تساعد   .10
مساعدهتم، ووضع الربامج اخلاصة هبم من أجل صقل مواهبهم.
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تعريف ب�أنواع من اجلم�ع�ت املدر�شية

فيمــا يلي عر�س لأنواع اجلماعات املدر�صية وطريقة تنظيم 
كل منها: 

1- اجلماعة الثقافية: 
املحيطة  والبيئة  املدريس،  باملجتمع  باالتصال  الثقافية  اجلامعة  هتتم 
املختلفة؛ إللقاء املحارضات، أو  النواحي  املتخصصني يف  باملدرسة، لدعوة 
األحاديث، واالشرتاك يف الندوات التي هتم التالميذ وأولياء األمور واألهايل.

عن  التعبري  إمكانية  يف  الندوات،  هذه  إىل  التالميذ  حضور  ويساعد 
املناقشة وعرض  آرائهم بطريقة منظمة، واكتساب اخلربة واملران يف وسائل 

املوضوعات. 

طريق  عن  املدرسة  يف  عام  رأي  خلق  يف  مهم  دور  الصحافة  ولشعبة 
عىل  املجالت  هذه  تشتمل  أن  ويمكن  تصدرها،  التي  املختلفة  املجالت 

موضوعات هتم التالميذ واملجتمع املحيل للمدرسة. 

عىل  التعرف  إىل  توجيههم  يمكن  ملجالهتم،  التالميذ  حترير  وبجانب 
الصحف  دور  إىل  بزيارات  القيام  طريق  عن  وذلك  إخراجها،  أساليب 
ويمكن  فيها،  العمل  سري  طريقة  عىل  للوقوف   - ذلك  تيرس  إذا   - الكربى 
املجالت  إخراج  يف  األخرى  الُشَعِب  بجهود  االستعانة  الصحافة  لشعبة 
املدرسية  املجالت  تعرب  وبذلك  والتصوير،  الرسم  بشعبة  مثاًل  فتستعني 
املكتبة عىل  يقترص نشاط مجاعة  أن  املختلفة، وال جيب  عن نشاط اجلامعات 
السامح للتالميذ باإلطالع الداخيل فيها، بل جيب أن يمتد فيشمل السامح هلم 
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باالستعارة اخلارجية أيًضا.

وعىل مجاعة املكتبة زيارة املكتبات العامة - إن وجدت - للوقوف عىل 
طريقة إمداد املكتبة بالكتب وطرق إعارة الكتب، كام يمكنهم االطالع فيها 

عىل الكتب التي ال توجد يف مكتبة املدرسة.

باختيار  يقوم  إذ  مهم،  دور  املكتبة  مجاعة  رائد  به  يقوم  الذي  والدور 
البالد  تاريخ  تتناول  والتي  وحاجاهتم،  التالميذ  سن  تناسب  التي  الكتب 
والبطوالت التي ظهرت يف احلروب يف يف أثناء الدفاع عن الوطن، وكذلك 
الكتب احلاوية لتاريخ الفنون واالكتشافات العلمية، وغريها من الكتب التي 
تدفع التلميذ إىل القراءة احلرة، وهو يعمل أيًضا عىل تزويد املكتبة بام يلزمها 
من كتب، وجمالت، وصحف، وصور، وخرائط، ورسوم، وأفالم، وكرات 
أرضية، وأطالس، وأسطوانات، ومعينات للتدريس، وعىل املدرسة أن تعمل 
عىل أن تتسع املكتبة لعدد مناسب من تالميذها، وأن تكون يف مكان متوسط 
يلزمها من مناضد وكراٍس خفيفة، ورفوف للمجالت  بام  منها، وأن متدها 
كام  الكافية،  اإلضاءة  فيها  تتوافر  وأن  الالزمة،  األدوات  وسائر  والصحف 
جيب أن يراعى حسن اختيار الكتب للمكتبة، فتختار الكتب ذات املادة التي 
التالميذ  حاجات  عىل  التعرف  ويمكن  املدرسة،  يف  التالميذ  خمتلف  تالئم 
آراء  باإلضافة إىل استطالع  الكتب  عن طريق توجيه استفتاء هلم عن حب 
املدرسني فيام جيب أن تتضمن مكتبة املدرسة من كتب، وسالمة اللغة ونضج 
يف  كتب  عىل  املكتبة  حتتوي  أن  حيسن  عام  وبوجه  القراءة،  وسهولة  اآلراء 

املوضوعان التالية:

يف العلوم الرشعية؛ كالعقيدة، والفقه، والتفسري، واحلديث.



87 المتجدد في النشاط المدرسي

يف التاريخ: تاريخ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والصحابة والتابعني. 

اخليال  تنمية  وكتب  واملغامرات  واألسفار  الرحالت  كتب  اللغة:  يف 
والشعر القديم واحلديث، ومقاالت يف املوضوعات احليوية. 

يف العلوم: كتب تطبيقية عملية يف الالسلكي والكهرباء والذرة. 

يف الفنون: كتب الرسم، واخلط.

يف التوجيه املهني: الكتب التي تعالج املهن واحلرف، والتدريب املهني 
واألخالق املهنية.

2- اجلماعات الجتماعية: 
تضع املدرسة خطة لتكوين اجلامعات االجتامعية يف بداية العام الدرايس 
ثم يعلن عنها بني طالب املدرسة، كام حتدد مواعيد نشاطها واجتامعاهتا بام 

يتفق ووقت التالميذ. 

فالنادي املدريس، بام فيه من أدوات ومذياع وجمالت وصحف ومقاعد 
مرحية، يدفع التالميذ إىل استغالله يف فسحة الظهر وبعد انتهاء اليوم الدرايس 
يف بعض األيام وينظم الرائد برامج منوعة جلامعة النادي، ويكون هلا جملس 

إدارة منتخب يتوىل فيه الطالب مسؤولية تسجيل اجتامعاهتا وتنفيذ براجمها.

وتساعد اجلمعية التعاونية بام تغرسه يف التالميذ من عادات وبام تدرهبم 
عليه من عمليات، عىل إعداد املواطن الذي هيدف إليه جمتمعنا ودور الرائد يف 
هذه اجلامعة، هو بث روح التعاون ومبادئه، حتى يفهم التعاون كروح ومبدأ 

ال كعملية بيع ورشاء. 

وهي  املدرسية،  احلياة  يف  مهم  دور  فلها  العامة،  اخلدمات  مجاعة  أما 

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي88

تؤدي خدماهتا داخل املدرسة وخارجها.

ونظافتها  الدراسة  داخل  النظام  حفظ  عن  مسؤولون  وأعضاؤها 
وجتمليها، وترميم األجزاء املتداعية فيها، وإعداد وختطيط املالعب، كام أهنم 
يستطيعون إسعاف الطالب الذين يصابون بإصابات يسرية يف أثناء اللعب أو 
غريه وحيسن أن تبدأ فكرة اخلدمة العامة من الفصل أوالً؛ فيهتم طالب كل 

فصل بنظافته وجتميله، ثم متتد اخلدمات إىل املدرسة كلها ثم بيئة املدرسة.

وتؤدي مجاعة اخلدمات العامة خدمات متعددة خارج املدرسة، فتقوم 
عن  خترج  التي  واملدرسة  الذباب،  مكافحة  أو  النظافة  كحمالت  بحمالت 
أو  نظافة مساكنهم  إىل  أهلها  بإرشاد  لقرية  وتقدم خدماهتا  املدريس  حميطها 

إنارهتا أو غري ذلك من اخلدمات التي تعود عىل األهايل بالنفع.

أداء  يف  ناجحة  مدرسة  العمل؛  هبذا  تقوم  التي  املدرسة  هذه  وُتّعد 
إليها  حيتاجها  التي  املدارس  وهي  املجتمع،  مدارس  من  كمدرسة  رسالتها 

جمتمعنا املحيل.

وتعود مجاعة اخلدمات العامة بالفائدة عىل التلميذ ذاته إذ جتعله يشعر 
بأنه مسؤول جتاه فصله، ومدرسته، وجمتمعه الذي يعيش فيه، كام تنمي فيه 
القدرة عىل اخللق واالبتكار واالعتامد عىل النفس، والتعاون مع الغري لتنفيذ 

مرشوع معني. 

3- اجلماعات الريا�شية: 
الرتبية الرياضية ركن مهم من أركان النشاط املدريس، وهي هتدف إىل 
نمو الشباب نمًوا متزًنا متكاماًل، واالرتفاع به إىل املستوى الذي يصبح فيه 
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إنساًنا نافًعا من خالل اتصاف أفراده بالروح الرياضية الصحية كالتسامح، 
بالنفس  والثقة  واملثابرة  الذات،  وإنكار  واجلد،  الرشف  عىل  واملحافظة 

واحلرص عىل أداء الواجب.

فالرتبية الرياضية تزودنا بخربات واسعة، وتنمي كل فرد نمًوا يؤهله 
ألن يساعد نفسه بنفسه، ويساعد املجتمع الذي يعيش فيه، وهي هبذا الوصف 

مكملة للربامج الرتبوية والتعليمية األخرى.

الكفاية  تنمية  إىل  الرياضية  اجلامعات  تكوين  من  املدرسة  وهتدف 
الرياضية والكفاية العقلية والذهنية، واملهارات البدنية، واالنتامء إىل مجاعة، 
نافًعا،  استثامًرا  الفراغ  أوقات  واستثامر  والرتوحيي،  البدين  بالنشاط  والتمتع 
وممارسة احلياة الصحية السليمة، وتنمية الفراغ استثامًرا نافًعا وممارسة احلياة 
الصحية السليمة، وتنمية صفات القيادة الصاحلة، وحتّمل املسؤولية، وإتاحة 

الفرص للممتازين إلظهار نبوغهم الريايض يف تشكيالت منظمة.

ويتخذ تكوين الفرق الرياضية خطوات تبدأ بالفصل املدريس، إذ تقام 
اجلامعة  رائد  وخيتار  بفرق،  املدرسة  فصول  فيها  متثل  خمتلفة  مباريات  عادة 

املمتازين يف كل لعبة، ويكون فريًقا أو أكثر لكل لعبة.

حفظ اأدوات الألعاب الريا�شية: 
عىل املدارس التي متارس النشاط الريايض، وخصوًصا النواحي اخلطرة 
الالعبني  سالمة  لضامن  ووقاية  احتياط  كل  تأخذ  أن  القدم،  كرة  مثل  منها 
النشاط  مجاعات  من  مجاعة  يف  يندمج  طالب  كل  وعىل  إصابتهم  وجتنب 
الريايض اخلطر أن حيرض شهادة من الطبيب بلياقته الصحية هلذه اللعبة، وال 
يسمح بأية حال من األحوال لتلميذ أن يشارك يف لعبة، إذا مل يكن صاحًلا هلا، 

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي90

واملدارس التي ال متلك اإلمكانات ملثل هذه األلعاب حيسن أال تدخل فيها.

وعىل الرغم من االحتياطات التي تقوم هبا املدرسة نحو األلعاب البدنية 
اخلطرة؛ فقد حتدث أحياًنا إصابات لبعض التالميذ نتيجة املنافسة الرياضية 
لو  إلسعافهم  خطة  تضع  وأن  التالميذ،  عىل  اإلرشاف  املدرسة  وعىل  بينهم 

احتاج األمر لذلك.

4- اجلماعات الفنية: 
ولعل  الدراسة،  أثناء  يف  يف  اخلاصة  وقدراهتم  التالميذ  ميول  تظهر 
بني  من  الفنية  واألشغال  والتصوير  الرسم  كجامعات  الفنية  اجلامعات 
الربامج  طريق  عن  ميوهلم  عن  التعبري  عىل  التالميذ  تساعد  التي  اجلامعات 
التي تقدمها، كام هتتم هذه اجلامعات بتنمية هذه امليول واملواهب وتوجيهها 

الوجهة الصحيحة.

بعمل  تقوم  إذ  املدرسة،  جتميل  عملية  يف  كبري  دور  اجلامعات  وهلذه 
الستائر واملناظر املرسحية واللوحات، وجيدر برائد اجلامعة أن يشجع تالميذ 
ألنه  عليه؛  حيافظون  مجيل  ثوب  يف  تبدو  حتى  فصوهلم  تزيني  عىل  الفصول 
يزحم  قد  بشكل  التجميل  يف  املبالغة  عدم  يراعي  أن  وجيب  صنعهم،  من 
املدارس،  من  كثري  يف  فعاًل  حدث  كام  مستساغ  غري  جوه  وجيعل  الفصل 
عىل  لتشجيعهم  الفنية،  النواحي  يف  التالميذ  بني  مسابقات  عمل  يمكن  كام 
اللوحات يف معرض  الفنية، ويمكن عرض هذه  االبتكار، وتنمية مواهبهم 

عام كتشجيع ملنتجيها.

كام جيب أن هيتم الرائد بالنشيد اجلامعي الذي ينمي روح الصداقة بني 
التالميذ عىل أن يشمل هذا اللون من األناشيد اإلسالمية التي تريب يف التلميذ 
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حب أمته اإلسالمية، والدفاع عنها.

أما مجاعة املوسيقى؛ فاملوسيقى حرام، فكيف تريدوننا أن نريب أبناءنا 
عىل احلرام؟!.

5- اجلماعة العلمية: 
وسيلة  وهي  إنتاجية،  مجاعات  العلمية  اجلامعات  أغلب  تكون  تكاد 
مهمة لتطبيق العلم عىل العمل، وربط النظريات العلمية باملامرسة العلمية، 

وهي التي تربز العلوم بمظهرها النافع. 

جانب  إىل  ولكنها  وغريها،  والعطور  الزيوت  تنتج  الكيامئية  اجلمعية 
ذلك تعلم التالميذ املنضمني إليها طريقة تركيب كل نوع من هذه املنتجات، 
ونسب الرتكيب وسعر اخلامات، وقد تدفع بعض التالميذ إىل القيام بمرشوع 
إىل  وهي  الصيفية،  العطلة  يف  خصوًصا  الربح،  بعض  عليهم  يدر  يسري  ناٍم 
فراغهم  وقت  لشغل  وسيلة  املادي؛  الكسب  عىل  التالميذ  تشجيع  جانب 

وإتقاهنم لصنعة معينة.

أما نشاط مجاعة اجلغرافيا؛ فيعّد من الوسائل املعينة عىل توضيح املادة، 
ومواقع  واملنخفضات،  املرتفعات  تفهم  يف  ال  فعَّ عامل  املجسمة  فاخلرائط 
البالد والبحار واملحيطات وتفهم مدلوهلا عىل اخلرائط العادية غري املجسمة، 

كام أهنا تكسب مهارت وخربات متعددة. 

6- جماعة الرحالت والزيارات:
عىل  للطالب  االجتامعي  التشكيل  عملية  تتم  النشاط  هذا  خالل  من 
أسس سليمة عندما تتضمن تقديم البيئة للطالب وتعريفه هبا يف أول مراحل 
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نموه.

العامة  الثقافة  لتنمية  املهمة  الوسائل  من  والزيارات  الرحالت  وُتعد 
املواد  خمتلف  يف  املزارة  باألماكن  يتصل  ما  لقراءة  ميوله  وإثارة  للتلميذ 
املطبوعة أو املنشورة يف املصادر املختلفة، وتدفعه للتساؤل عن ما جيهله مما 
حيسن استغالل هذه الفرص للمرشفني عىل هذه الرحالت لتزويد الطالب بام 
يلزمه من معلومات وتوجيه لالطالع عىل املصادر املتصلة بتساؤالته إلشباع 
وتوثيق  مداركه،  وتنمية  أفقه  واتساع  الثقايف،  والتحصيل  املعرفة  يف  رغبته 

الصلة بينه وبني بيئته املحلية.

من  به  مما  لالستفادة  املحيل  للمجتمع  يلجأ  أن  معلم  وينبغي عىل كل 
مصادر تتصل باملنهج املدريس، ويكون هدفه تزويد تالميذه بخربات واقعية 
تثري دراسة موضوعات املنهج وذلك من خالل زيارة مواقع البيئة املحلية، 

أو دعوة بعض الشخصيات للفصل ليتحدثوا عن خرباهتم للتالميذ.

7- جماعة املعار�ض املدر�شية:
عندما ننظر للمامرسات الواقعية نجد أن املعلمني هم الذين يقومون 
بكل يشء وال يتعدى دور التالميذ سوى املناولة واملساعدة للمعلم يف أثناء 
التنفيذ، وذلك بسبب حرص املدرسة عىل أن تظهر األعامل التي تعرض يف 
التعليمية والرتبوية هلذا  الزوار مهملني األهداف  مستوى الئٍق يريض كبار 

النشاط.

هذه  إقامة  من  والتثقيفية  الرتبوية  التعليمية  األهداف  تتحقق  ولكي 
ما  ويوضع  فيجمع  االجيابية  باملشاركة  التالميذ  يقوم  أن  جيب  املعارض؛ 
واملعارف  اخلربات  يكتسبوا  حتى  املعلم  وتوجيه  إرشاف  حتت  يعرض 



93 المتجدد في النشاط المدرسي

هذه  كانت  لو  حتى  العامة  احلياة  جماالت  يف  يفيدهم  مما  العملية  واملهارات 
األعامل يف مستوى أدنى من أعامل الكبار ولكنها ستحقق ما تسعى إليه من 
العمل«  طريق  عن  »التعلم  وملبدأ  احلديثة  لالجتاهات  طبًقا  تربوية  أغراض 

الذي نادى به املريب األمريكي جون ديوي.

حريف  عميل  وبشكل  له  تقدم  أن  يمكن  التلميذ  مشاركة  خالل  فمن 
احلرف املنترشة يف جمتمعه املحيل من نجارة وحدادة وطباعة ورسم وتصوير 
تعاونه وتفاعله  اليدوي ويتعلم من خالل  للعمل  تقديره  فيزداد  وغري ذلك 
مع أعضاء اجلامعة ما جيب أن يسود يف جمال العمل من قيم واجتاهات إنسانية 
الن  النظرية؛  التقليدية  بالطرق  لتالميذها  إكساهبا  املدرسة  عىل  يصعب  قد 
هذا العمل يدفعه للكثري من التساؤالت واالستفسارات التي يستغلها املعلم 
الواعي لإلجابة عليها وإشباع حاجته، وتوجيهه للقراءات املناسبة التي توفر 

له املزيد من اإلجابات والتعمق يف كل جمال.

8- جماعة الإذاعة املدر�شية :
املهارات  من  ومتكينهم  التالميذ  خلدمة  حيوي  جمال  املدرسية  اإلذاعة 
ودقة  اللغة،  وإتقان  اإللقاء،  وجودة  األداء،  حسن  عىل  وتدريبهم  املختلفة 
والتكلف،  االصطناع  بريئة  حية  طبيعية  مواقف  هلم  وهتيئ  األساليب، 
التعليمية  مستوياهتم  اختالف  عىل  الطالب  نفوس  إىل  حمببة  املواقف  وهذه 

فيستخدمون فيها اللغة استخداًما مفيًدا وناجًحا.

ويتمرسون  براجمهم  يقدمون  حني  التالميذ  متكن  املدرسية  واإلذاعة 
وأخبار  موضوعات،  من  املجاالت؛  خمتلف  يف  السليمة  األداء  بصورة 
مدرسيه، وبيئية، وحملية، وعربية، وعاملية، والتعليق عليها، وإعداد حتقيقات 
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يتمكنون  حينئذ  فهم  متنوعة؛  أخرى  وألوان  وقصص،  وطرائف،  إذاعية، 
مواهب  صقل  يف  دورها  املدرسية  اإلذاعة  تؤدي  وبذلك  األداء،  حسن  من 
مواهبهم،  ميوهلم، وتصقل  الشجاعة، وتشحذ  فيهم  الطالب، وتريب  أبنائنا 
وتدرهبم عىل حسن اإللقاء، ورسعة البدهية، وتساعدهم عىل تنمية معارفهم، 

واالعتامد عىل الذات يف إعداد براجمهم اإلذاعية.

التالميذ  لدى  املعرفة  لزيادة  اخلصب  املجال  هي  املدرسية  واإلذاعة 
اليومية؛  دروسهم  خالل  من  حيصلوهنا  التي  الدراسية  املناهج  جانب  إىل 
زيادة  وتكون  العلم  حتصيل  جانب  إىل  الذاتية  معرفتهم  من  تزيد  فاإلذاعة 
املعرفة من خالل هذه الربامج  اإلذاعية بام فيها من تيسري ما يف أمهات الكتب 
املزيد،  إىل  إليها عند احلاجة  أن يرجعوا  التي يمكن  باملراجع  هلم وتعريفهم 
ال نعدها للطالب بحيث تكون هي براجمهم اإلذاعية؛ بل تكون عىل سبيل 

االسرتشاد هبا.

وعىل االختصايص املكلف باإلرشاف عىل اإلذاعة املدرسية؛ أن يدرب 
الطالب عيل هذه الربامج تدريًبا عملًيا وهذا من خالل مواد، وفقرات هذه 
الربامج، وجيب أال يسمح اختصايص اإلعالم أو املرشف عىل اإلذاعة بنقل 
هذه الربامج كام هي؛ بل عليه أن جيعل من هذه الربامج تدريًبا عملًيا للطالب، 

وأن تكون عامال مساعًدا هلم.
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الن�ش�ط املدر�شي يف املرحلة الث�نوية

ُتّعد املرحلة الثانوية امتداًدا للمرحلة املتوسطة، لكن املتعلمني يف هذه 
الكثري من اخلربات يف  أكثر نضًجا؛ حيث تكونت لدهيم  املرحلة يصبحون 

جماالت األنشطة املدرسية من خالل ممارستهم لألنشطة املختلفة.

ونجد أن حصة النشاط املدريس تقدم الكثري من اخلربات يف هذه املرحلة 
التي تتنوع وختتلف لرتاعي قدرات الطالب وحاجاهتم وميوهلم ملساعدهتم 

عىل حل مشكالهتم ومشكالت البيئة.

من  أكرب  بشكل  الطالب  عىل  اهتاممهم  تركيز  يف  املدرسون  يقوم  كام 
املراحل السابقة ملا هلذه املرحلة من دور كبري يف توجيه شخصياهتم، وتنمية 
ثقتهم بأنفسهم، واكتشاف ذاهتم، والعمل عىل اكتشاف مواهبهم املختلفة، 

وإثراء خرباهتم.

اأهداف ح�صة الن�صاط يف املرحلة الثانوية:
من  ومحايته  لإلسالم،  الصحيحة  واملفاهيم  للقيم  الطالب  إدراك   .1

األفكار املنحرفة واملضللة.

التي  والبيئة  املجتمع  التفاعل اإلجيايب مع  الطالب عىل  تنمية قدرة   .2
يعيش فيها.

3. تدريب الطالب عىل أنامط التفكري واالخرتاع، واملهارات التي تلبي 
حاجاهتم النفسية واالجتامعية.

ا إىل أفعال وسلوك. 4. ترمجة ما يدرسه الطالب نظرّيًّ
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املسؤولية،  حتمل  من  متكنه  التي  القيادية  الطالب  قدرات  تنمية   .5
واالعتامد عىل النفس، والتبعية الواعية، واحرتام اآلخرين، والتعاون البناء.

وحاجاهتا  النفس،  متطلبات  بني  التوازن  عىل  الطالب  مساعدة   .6
الفكرية والروحية واجلسمية واالجتامعية.

جمالت الن�صاط يف املرحلة الثانوية:

أنواًعا  الثانوية  املرحلة  يف  ممارستها  املراد  النشاط  جماالت  اشتملت 
خمتلفة؛ منها ما يرتبط بالنشاط الرتبوي، ومنها ما يرتبط بنشاط املواد الدراسية 

أو النشاط اجلامعي، وفيام ييل أهم هذه املجاالت:

1. نشاط الرتبية اإلسالمية.

2. الربامج العامة والتدريب.

3. جمال النشاط الثقايف.

4. أنشطة النادي العلمي.

5. جمال النشاط االجتامعي.

6. جمال النشاط الريايض.

7. جمال النشاط الفني واملهني.

8. جمال نشاط احلاسب اآليل.

9. جمال النشاط الكشفي.
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ت�صكيل جمل�س الن�صاط الطالبي:
يتم تكوين جملس النشاط يف كل مدرسة عىل النحو التايل:

مدير املدرسة:                      رئيًسا للمجلس

وكيل املدرسة )رئيس جلنة النشاط(:    نائًبا للرئيس

رائد النشاط الطاليب:                       أمينًا للمجلس

رائد التوعية اإلسالمية:                  عضًوا

املرشد الطاليب:                               عضًوا

اختصايص املوهوبني:                         عضًوا

املرشفون عىل األنشطة:                     أعضاء

 

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي98

الن�ش�ط املدر�شي لذوي الحتي�ج�ت اخل��شة

املقصود بالرتبية اخلاصة؛ هم أولئك األفراد غري العاديني الذين ينحرفون 
واالنفعايل  واحليس  العقيل  نموهم  يف  العاديني  األفراد  عن  ملحوًظا  انحراًفا 
واحلركي واللغوي بحيث حيتاجون إىل خدمات تربوية خاصة تساعدهم إىل 
الوصول بقدراهتم إىل أقىص درجة ممكنة، وجيدر التنبيه هنا إىل أن هناك فرًقا 
بني الرتبية اخلاصة وتربية املعاقني حيث أن تربية املعاقني أقل شمولية حيث 
تتضمن تربية األفراد الذين يعانون من إعاقات أو يتدنى مستوى أدائهم عن 
املتوسط، بينام تشتمل الرتبية اخلاصة عىل املعوقني واملوهوبني، وتنطوي حتت 
مظلة الرتبية اخلاصة الفئات التالية التي سنقوم بدراستها بيشء من التفصيل:

)1( اإلعاقة السمعية: وهي عدم القدرة عىل السمع.

)2( اإلعاقة احلركية: تتمثل يف حاالت األفراد الذين يعانون من خلل 
مظاهر  عىل  ذلك  يؤثر  بحيث  احلركي،  نشاطهم  أو  احلركية  قدراهتم  يف  ما 

نموهم العقيل واالجتامعي والنفيس.

بأنه  انفعالًيا  املضطرب  الفرد  ويعرف  االنفعالية:  االضطرابات   )3(
املجتمع  توقعات  تبتعد عن  متوقعة  استجابات غري  يظهر  الذي  الفرد  ذلك 

وثقافته ومعايريه وبشكل مزمن.

منتظم  العقلية بشكل  القدرات  نمو  التعلم: هي عدم  )4( صعوبات 
بحيث تنعكس عىل قدرات الفرد أكاديمًيا مثل تعلم اللغة والقراءة والكتابة 

والتي تعود إىل خلل عصبي أو تلف بالدماغ.

)5( اضطرابات النطق واللغة )اللغوية(: وتتمثل يف عدم قدرة الفرد 
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عىل الكالم بشكل واضح ومفهوم واالتصال االجتامعي والتعبري عن الذات، 
وتعرف اللغة عىل أهنا نظام من الرموز يمثل املعاين املختلفة والتي تسري وفق 

قواعد معينة.

املراكز  إصابة  هو  العقلية  باإلعاقة  املقصود  العقلية:  اإلعاقة   )6(
يؤثر  بعدها؛ حيث  أو  الوالدة  قبل  الدماغ  اكتامل  أو عدم  بالتلف،  العصبية 
ذلك عىل قدرة الفرد من االستجابة للمتطلبات االجتامعية املتوقعة مقارنة مع 

نظرائه من املجموعة العمرية نفسها.

)8( اإلعاقة البرصية: املعاق برصًيا هو ذلك الشخص الذي يعجز عن 
استخدام برصه يف احلصول عىل املعرفة، بعد فقدانه القدرة عىل الرؤية باجلهاز 

املخصص هلا وهو العني.
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معوق�ت الن�ش�ط املدر�شي

1- معوقات خا�صة بالإدارة املركزية:
اإلدارة املركزية غري متفهمة، تقف عائًقا أمام وضع خطط النشاط   •
وتنظيمها؛ فتضع أهداًفا غري قابلة للتحقيق مل تنبع من االحتياجات الفعليه 

للمدرسة واملرشفني والطالب، مما يؤدي إىل التخبط يف تنفيذ القرارات.

واملهتمون  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املسؤولون  بعض  يبذل  ال   •
بتخطيط التعليم وبراجمه، واإلرشاف الفني جهًدا حقيًقا - عىل أسس علمية 
سليمة - يف وضع النشاط موضعه الصحيح يف اخلطة املدرسية، مما يؤثر عىل 

درجة إيامن املعلمني بالنشاط املدريس.

النشاط  بفلسفة  املدرسية  القائمني عىل األنشطة  عدم وعي وإدراك   •
ذات  جماالت  إىل  احلر  املدريس  النشاط  بتحويل  للمطالبة  يدفعهم  مما  احلر، 

منهج وحصة باجلدول الدرايس، جُيرب فيها مجيع الطالب عىل ممارستها.

العليا، أدى إىل إجبار  املركزية   التنظيمية لإلدارة  مجود اإلجراءات   •
وإدراجها  والربامج،  املسابقات  تنفيذ  عىل  احلرة  املدرسية  األنشطة  مرشيف 
بتغري  إال  تتغري  الدرايس؛ فهي ال  العام  أثناء  براجمهم يف  قرًصا ضمن خطط 

القائمني عىل اإلدارة املركزية.

به  االسرتشاد  يمكن  احلرة  املدرسية  لألنشطة  دليل  وجود  عدم   •
عند التخطيط للنشاط املدريس؛ فليس له صورة تفصيلية ملا ينبغي أن يقدم 
الدراسية  املناهج  من  موقعه  أو  ممارسته،  أو  تقديمه  كيفية  أو  للطالب، 
ترك كل  وإنام  املنهج،  بموضوعات  ارتباطه  أو مدى  املنوط هبا،  واألهداف 
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وذكائهم  النشاط(  مجاعات  عىل  باإلرشاف  )القائمني  املعلمني  لتقدير  ذلك 
برغم إثقاهلم بجداول دراسية.

الرتبوية  األنشطة  بحوث  شعبة  أجرهتا  دراسة  ذلك  عىل  أكدت  وقد 
لوجود  الرتبوية  األنشطة  تنفيذ  عىل  للقائمني  رضورية  حاجة  وجود  عن 
دليل مرشد يضم إرشادات جوهرية تعينهم عىل الوفاء بأدوارهم اإلرشافية، 
ممارستها.  من  املنشودة  الرتبوية  األنشطة  تلك  يف  والتقويمية،  والتنفيذية، 

)املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية، 1997م(.

2- نق�س الإمكانات واملوارد:
النشاط؛  متطلبات  لتحقيق  املناسبة  املادية  اإلمكانات  توفري  عدم   -
فاألبنية املدرسية ضيقة، ونظام الفرتتني يف بعض املدارس ال يسمح بالوقت 
النشاط  ملامرسة  خمصصة  أماكن  توفرت  لو  فحتى  النشاط،  ملامرسة  الالزم 

يالحظ استغالهلا إما خمزن، أو كأماكن لرصف الكتب املدرسية.

املدريس  للنشاط  املخصصة  امليزانيات  انعدام  أو  ضعف  أدى   -
يف  املدريس  النشاط  بند  إغفال  إىل  ممارستها  وميادين  أنامطها  اختالف  يف 
ميزانيات  إىل  املدريس  النشاط  ممارسة  احتياج  رغم  املركزية،  امليزانيات 
املالعب واألدوات، عالوة عىل ضعف امليزانية املدرسية نتيجة العتامدها عىل 
املرصوفات الدراسية التي يدفعها الطالب، فيحدث عجز يف أدوات ممارسة 
املسددين  الطالب  عدد  انخفض  إذا   - منها  املستهلك  خاصة   - النشاط 

للمرصوفات املدرسية.

- ارتفاع أسعار إجيار املالعب والنوادي، والتي يقوم التوجيه الريايض 
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العام باستئجارها ملامرسة األنشطة بشكل قانوين، عىل وجه اخلصوص الفرق 
املشاركة يف البطوالت، أو األلعاب الفردية، نظًرا الفتقار مدارسنا للمالعب 

القانونية.

3- معوقات خا�صة بالتوجيه الفني:
- عجز يف عدد املوجهني، مما يؤدي إىل عدم قدرة التوجيه الفني عىل 
القيام باملهام املنوط هبا بشكٍل كاٍف، كام قد حترم بعض املدارس من املتابعة 

خاصة النائية منها.

تعيينات  وجود  لعدم  ذلك  ويرجع  املتخصصني،  املرشفني  عجز   -
جديدة، كام أن املرشفني القدامى يف مدارس البنني ال يستمرون يف أداء هذا 

العمل ألسباب اقتصادية )ضعف املرتبات، وعدم وجود موارد إضافية(.

الوزارة  تعطي  حيث  أوالً،  التطوير  مدارس  عىل  املرشفني  توزيع   -
التطوير مما يؤدي إىل وجود عجٍز شديٍد يف املرشفني  ا ملدارس  اهتامًما خاصًّ
تدريبية  برامج  تنظم  ذلك  من  الرغم  وعىل  العادية،  باملدارس  املتخصصني 
املواد، إضافة إىل أن  املدرسية احلرة أسوة بزمالئهم معلمي  ملرشيف األنشطة 
برامج  وتنظيم  إدارة  عىل  تدريبهم  برنامج  حيتوي  ال  أنفسهم  املواد  معلمي 

األنشطة احلرة املتعلقة باملواد الدراسية التي يقومون بتدريسها.

العموم، مما  املدارس عىل وجه  العدالة يف توزيع املرشفني بني  - عدم 
يسبب مشكلة لدى املوجهني، واملوجهني األول، والعموم، يف توفري املرشفني 

هلذه املدرسة.

كأحد   - واملتعلم  للمعلم   - للتقييم  واضحة  معايري  وجود  عدم   -
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عند  مهمة  أركاًنا  وإغفاله  والتطوير،  األخطاء  معاجلة  يف  املسامهة  العنارص 
التقويم الشامل للطالب باستخدام »البورتفوليو« والتي تعد من أمهها تقويم 
وقتهم  من  فرتات  الطالب  فيها  يستهلك  قد  التي  احلرة  املدرسية  األنشطة 
فال  االجتامعية،  أو  املهارية،  أو  األكاديمية،  سواء  الذاتية،  مهارهتم  لتنمية 
يقصد من البورتفوليو مقارنة الطالب بعضهم ببعض، بل يستخدم كوثيقة 

لتقويم تقدم الطالب نفسه عرب فرتة من الزمن.

الطالب،  ألعامل  نامذج  من  حيتويه  ملا  فعالة،  تقويم  وسيلة  ويعد 
وتعليقات املعلم عليها وقوائم املتابعة.

4- معوقات خا�صة بالإدارة املدر�صية:
بجدوى  املدارس  ومدرسوي  مديري  من  كثري  وفهم  اقتناع  عدم   -
شجع  مما  الوقت،  هيدر  تروحييًّا  عماًل  ووصفها  احلرة،  املدرسية  األنشطة 

مرشيف النشاط عىل الرتاخي يف العمل.

- نظام االمتحانات واالهتامم به اهتامًما مبالًغا فيه ساعد عىل تقليص 
النشاط، ووضعه من الناحية العملية يف مرتبة متأخرة من األمهية.

عند  األنشطة  املعلم يف  الوصف جهد  املدارس يف  مديروا  يأخذ  - ال 
تقويمهم له، مما يقلل من إقباله عىل بذل اجلهد يف تطوير األداء، ويعد أن من 

يشارك مثل من ال يشارك، فيؤثر الراحة وعدم املشاركة.

املسابقات  يف  املشاركني  الطالب  عىل  األنشطة  ممارسة  اقتصار   -
املدرسية، وهذا يعكس اهتامم إدارة املدرسة بالطالب املتميزين فقط يف بعض 
جماالت األنشطة، وتسعى إىل إرشاكهم فيها كواجهة مرشفة للمدرسة أمام 
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التعليم، واملسؤولني باملحافظة، خاصة يف االحتفاالت واملناسبات  مسؤويل 
الرسمية.

- اهتامم بعض مديري املدارس باجلانب املعريف واالهتامم بالتحصيل 
الدرايس وتركيزه عىل متيز مدرسته فيه وإمهال ما سواه، مما ساعد عىل هتميش 

األنشطة.

- املبالغة يف املركزية لدى بعض املدراء والتي حتد دور مرشف النشاط.

5- معوقات خا�صة بالربنامج واخلطة:

- عدم اإلعالن املناسب عن جماالت النشاط املدريس احلر، وتأخر بدء 
النشاط إىل ثالثة أسابيع من بداية العام الدرايس.

- كثرة أعداد الطالب يف املدرسة مما يعوق ممارسة األنشطة.

- طول اليوم الدرايس، وعدم وجود وقت خمصص ملامرسة النشاط، مما 
يدعو مرشيف األنشطة إىل استدعاء الطالب يف أثناء احلصص األكاديمية، أو 
يف أثناء الفسحة املخصصة لتناول الطعام؛ فبعد إعطاء الوقت الكايف - الذي 
يساعد يف إعداد خطة ناجحة - ُيعوق التخطيط واالبتكار، وحيرص الربنامج 

واخلطة يف نطاق ضيق.

- معاناة املكتبات املدرسية من استضافة حصة املكتبة، مما يعوق سري 
الكتاب واملكتبة لدى الطالب أدى إىل  السلبي جتاه  الشعور  العمل، وزيادة 
ضعف ممارسة أنشطة املكتبة )أصدقاء املكتبة( وانخفاض معدل االستعارة.

- تقترص املشاركة عىل الطالب املتميزين حتصيلًيا، أو مهارًيا؛ فيكتفى 
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باجلامعات  لتسجيلهم  الرياضية  واملراكز  باألندية  املشاركني  بالطالب  مثاًل 
الرياضية.

الربامج  وابتكار  للنشاط  التخطيط  عىل  املعلمني  بعض  قدرة  عدم   -
األنشطة  بأهداف  جهلهم  أو  خرباهتم  قلة  أو  إيامهنم  عدم  بسبب  املناسبة 

املدرسية احلرة.

- عدم إرشاك الطالب يف عملية التخطيط والتنظيم بسبب إبعاده عنها.

6- معوقات خا�صة مب�صرف الن�صاط:
بعض  وإجبار  النشاط،  مرشف  الختيار  دقيقة  معايري  وضع  عدم   -

معلمي املواد عىل اإلرشاف عىل مجاعات النشاط.

- عدم قدرة بعض املرشفني عىل جذب الطالب ملامرسة النشاط احلر، 
ضعف  إىل   هذا  يرجع  وقد  الطالب،  وقدرات  وميول  حاجات  واكتشاف 

شخصية املرشف، وعدم قدرته عىل إقناع الطالب بقدراته.

- عدم تفرغ بعض مرشيف األنشطة املدرسية احلرة، يعد معوًقا أساًسا 
املرشفون  يميل  ما، حيث  إىل حد  الواقع  يعكس  ملامرستهم لألنشطة، وهذا 
الراحة، أو احلديث مع زمالئهم، أو تناول  عىل األنشطة خالل الفسحة إىل 

الطعام والشاي، أو قضاء بعض احتياجاهتم من خارج املدرسة.

عىل  )املرشف  املعلم  عاتق  عىل  امللقاة  واملسؤوليات  األعباء  كثرة   -
النشاط(، حيث يشكل االشرتاك يف األنشطة املدرسية احلرة زيادة عىل نصاهبم 
القانوين املثقلني به يف األصل، إضافة إىل كثرة األعباء الوظيفية والسجالت 
التي تطلب من املرشفني عامة، ومرشيف الرتبية االجتامعية خاصة؛ بدرجة قد 
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تعوق املامرسة الفعليه لألنشطة املدرسية.

- عدم اقتناع املعلمني وجهلهم بأهداف النشاط املدريس احلر، وأمهية 
مهارات السلوك االجتامعي.

- ضعف حوافز مرشيف النشاط عىل مستوى املدرسة واإلدارة التعليمية.

- التزام بعض املرشفني بالروتني وعدم اتصافهم باملرونة، واملثال عىل 
ذلك االقتصار عىل نشاط »مرسحة املناهج« )حتويل بعض الدروس بمناهج 

الطالب إىل شكل مرسحي(، حتى ولو كان املرشف اختصايص مرسح.

- اقتصار تقويم أداء مرشف النشاط املدريس احلر عىل مدى استيفاء 
سجالت النشاط.

الواردة  املسابقات  تنفيذ  عىل  اجلامعات  أنشطة  ممارسة  اقتصار   -
بالنرشات التوجيهية مع بداية العام، وتتوقف املامرسة بانتهائها.

ملامرسة  املناسبة  األوقات  اختيار  يف  الطالب  آراء  املرشف  هيمل   -
األنشطة.

7- معوقات خا�صة بالطالب:
- يرى الطالب أن األنشطة املدرسية احلرة تعوق التحصيل الدرايس، 

مما يعكس اهتاممهم بدراستهم األكاديمية.

- جهل كثري من الطالب بأهداف النشاط املدريس وبالتايل اقتناعهم 
بعدم جدواه وأنه زيادة عبء عليهم.

- إحجام عدد من الطالب املتفوقني عن االشرتاك يف النشاط املدريس، 
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وعدم وجود وقت لدهيم ملامرسة النشاط، مما يعطي انطباع للطالب العاديني 
من دونية النشاط املدريس، حيث يعاين بعض الطالب املتفوقني من الناحية 
األكاديمية من نقص يف املهارات اليدوية، مما جيعلهم يقللون من شأن الطالب 
تلقائية،  بشعبية  حيظون  املتفوقني  الطالب  وألن  األنشطة،  بتلك  املشاركني 
فهم يدفعون أقراهنم إىل العزوف عن املشاركة اعتقاًدا منهم أهنا سبب ضعف 

حتصيلهم الدرايس.

- اختيار الطالب جلامعات ال تتناسب مع أعامرهم، وقد يرجع ذلك 
إما لضغط األرسة، أو لسهولة النشاط، أو أنه قد يكون له مردود  - من وجهة 
إىل عدم مشاركة مرشيف  هذا  يرجع  وقد  األكاديمية،  الناحية  من  نظرهم - 
الطالب  فهم  عدم  أو  أنشطة،  من  يالئمهم  ما  اختيار  قس  الطاليب  النشاط 
ألهداف األنشطة املختلفة مما جيعلهم غري قادرين عىل االختيار، مما يعرضهم 

إىل الفشل يف األنشطة، وبالتايل عزوفهم عنها لصعوبتها شيًئا فشيًئا.

زمالئهم  بقية  عىل  القوية  الشخصية  ذوي  الطالب  بعض  تأثري   -
الطالب حيث جيربوهنم عىل االنضامم لألنشطة التي يميلون هلا.

- كثري من الطالب يشعرون بأهنم مل ينجحوا يف مزاولة أي نشاط ألهنم 
مل يامرسوا أي نشاط من قبل.

- كثرة الواجبات املدرسية التي يفرضها بعض املدرسني عىل الطالب، 
وانشغال الطالب.

من  باإلرهاق  الطالب  يشعر  املشاركة، حيث  الطالب عن  - عزوف 
أثناء  يف  يعاين  كام  بذلك،  يسمح  ال  املدرسة  يف  الوقت  ألن  النشاط  ممارسة 
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انتقاله من املدرسة إىل أماكن املسابقة، إضافة إىل أن ممارسة بعض األنشطة 
تقييم  فإن  ذلك  عىل  عالوة  بتحملها،  تسمح  ال  املدرسة  وإمكانات  مكلفة 

النشاط ال يكون بنفس درجة اجلهد املبذول.

لبعض  واملهاري  واللغوي  والعلمي  األخالقي  املستوى  ضعف   -
الطالب، وعدم جديتهم يف االشرتاك، وعدم احرتام املرشف عىل وصف أنه 

ال يملك الدرجات.

- عدم اإليامن احلقيقي بقيمة النشاط املدريس وأمهيته، ويتمثل ذلك يف 
كليات ومعاهد إعداد املعلم، والتي ال تتضمن براجمها إعداًدا حقيقًيا لطالهبا 
قد  التي  املحارضات  ببعض  تكتفي  بأنواعه، حيث  املدريس  النشاط  ملامرسة 
املعلمني  الطالب  هؤالء  إكساب  عن  النظر  برصف  النشاط  أمهية  إىل  تشري 

مهارات فعليه لتنظيمها وريادهتا وتوجيهها.

8- معوقات اجتماعية وثقافية:
- عدم اقتناع بعض أولياء األمور وعدم إيامهنم بمامرسة أبنائهم لبعض 
ألوان النشاط عىل وصف أهنا تسلية وهلو وهدر ومضيعة للوقت ويبدد جهد 

الفصل الدرايس.

املدريس، وعدم رغبتهم يف  النشاط  األمور ألمهية  أولياء  فهم  - عدم 
اشرتاك أبنائهم هبا.

الرياضية  األنشطة  يف  أوالدهم  الشرتاك  األمر  أولياء  بعض  تدافع   -
طمًعا يف احلصول عىل درجات التفوق الريايض.

تقف  التي  باملعوقات  مثقل  املدريس  النشاط  أن  نرى   .. سبق  مما 
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التي نسعى إىل حتقيقها،  بناء الشخصية املتكاملة  حائاًل دون تفعيل دوره يف 
األمور  مثقفة، ماهرة، مشاركة، سليمة، واعية، بمجريات  لتكون شخصية 
إليها،  يبث  بام  واعية  امليزان،  يف  ووضعها  حتليلها  عىل  قادرة  واألحداث، 

فتنتقي ما هو صحيح، وتبتعد عام هو خاطئ.

فالدور الذي تلعبه األنشطة املدرسية احلرة يف حياة الطالب - كام اتضح 
يمكن  ككل،  الرتبوية  واملؤسسة  املدرسة  يد  يف  أداة  إال  هي  ما   - سبق  فيام 
األكاديمية  املواد  بنائها  عن  تعجز  التي  املتكاملة  الشخصية  بناء  خالهلا  من 
وتنمية  مواهبه  وصقل  الطالب،  انتباه  جذب  عىل  قدرة  من  هلا  ملا  األخرى، 

مهاراته من خالل أنشطة حمببة إليه.

ومت ال�صتفــادة مــن مقرتحات املخت�صــني يف املجال، وم�صريف 
الأن�صطة يف �صياغة مقرتح لتفعيل الأن�صطة املدر�صية احلرة وهو 

كالتايل:

)اأ( يخ�شع مقرتح تفعيل الن�شاط املدر�شي احلر اإىل جمموعة 
من العنا�شر ميكن اأن يعرب عنها املخطط التايل:

1- عدم توفر الوقت الكايف ملامرسة هذه األنشطة.

2- عدم توفر مهارة إدارة الوقت وتنظيمه لدى كثري من الطالب.

3- احلالة الصحية للطالب قد متنعه من ممارسة بعض األنشطة الطالبية.

األنشطة  بعض  ممارسة  عن  تعوقه  قد  الطالب  لدى  إعاقة  وجود   -4
الطالبية.
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من  واخلوف  والرهبة  اخلجل  مثل:  الطالب  لدى  النفسية  احلالة   -5
التفاعل مع اآلخرين.

6- احلالة االجتامعية واالقتصادية لبعض الطالب قد تضطرهم للعمل 
يف أثناء الدراسة، مما يؤثر عىل مشاركتهم يف األنشطة الطالبية.

)ب( اأ�شباب ترجع اإىل الأن�شطة الطالبية:
يمكن حتديد بعض هذه األسباب يف اآليت:

1- بعض األنشطة ال تلبي رغبات وميول وقدرات الطالب.

تصل  درجة  إىل  التجديد  وعدم  بالتكرار  تتسم  األنشطة  بعض   -2
بالطالب للملل وعدم االكرتاث هبا.

3- بعض األنشطة يتم إجراؤها يف أوقات غري مناسبة للطالب.

4- عدم توفر بعض األنشطة الطالبية التي حيتاج إليها بعض الطالب.

األنشطة  لبعض  املنظمة  والقرارات  والنظم  اللوائح  صعوبة   -5
الطالبية.

)ج( اأ�شباب ترجع اإىل املوؤ�ش�شة التعليمية:
يمكن حتديد بعض هذه األساليب يف اآليت:

1- تدين اهتامم املسؤولني باألنشطة الطالبية.

2- ضعف امليزانيات املخصصة لألنشطة الطالبية.

3- قلة وجود املتخصصني األكفاء إلدارة هذه األنشطة.

4- عدم توفر اإلمكانات الالزمة ملامرسة بعض األنشطة.
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5- قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف هذه األنشطة.

)د( اأ�شباب ترجع اإىل املجتمع:
يمكن حتديد بعض هذه األسباب يف اآليت:

وتشجيع  دعم  يف  بدوره  األحيان  بعض  يف  املجتمع  يقوم  ال  قد   -1
الطالب للمشاركة يف األنشطة الطالبية.

2- صعوبة تقبل املجتمع لفكرة ممارسة الطالب ملثل هذه األنشطة.

عىل  اخلوف  إىل  األرس  يدفع  مما  اجلنسني؛  بني  االختالط  وجود   -3
بسبب  وقد حدثت طوام كربى  أبنائها،  انحراف سلوك  أو  بناهتا،  أعراض 

هذا االختالط.

4- األنشطة الرتوحيية املبثوثة عرب وسائل اإلعالم اجلامهريية قد تلهي 
الطالب عن اشرتاكهم يف األنشطة الطالبية.
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ن�ش�ط املواد الدرا�شية

اليوم  أثناء  يف  املدريس  الرتبوي  النشاط  لربامج  املامرسة  جماالت  من 
الدرايس ما يسمى بنشاط املواد الدراسية:

يركز يف هذا اجلانب على نحو ما يلي:
تتطرق  التي  املعلومات  من  االستزادة  حول  الطالب  رغبات  تلبية   •
لتنمية ميوهلم وتلبية رغباهتم  الدراسية  املقررات  املوضوعات من  هلا بعض 

وحب االستطالع البنّاء.

تذكر  يتطلب  التي  القيمة  ذات  املكتسبة  املعلومات  بعض  تأكيد   •
الطالب هلا يف خمتلف املراحل الدراسية لتكون منطقًيا علمًيا تبنى عليه مراحل 

ومعلومات دراسية قادمة سواء يف التحصيل أو يف احلياة العلمية والعملية.

• عرض بعض املوضوعات بطريقة مشوقة جذابة يتفاعل معها بعض 
عليهم  يسهل  بشكل  عرضها  لتيسري  واملحاولة  الذكاء  متوسطي  الطالب 

استيعاهبا .

املستجدة  املوضوعات  بعض  عن  املعلومات  بعض  استدراك   •
املعلومات  يف  الرسيع  املتجدد  التطور  مع  املجاالت،  بعض  يف  حدثت  التي 

واالبتكارات العلمية التي مل يتطرق هلا املقرر.

الدراسية  املوضوعات  بعض  العملية عىل  التطبيقات  بعض  إجراء   •
التي ال يتمكن املعلم وال الطالب من إجرائها داخل الفصل ويف أثناء احلصة 

الدراسية.
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توظيف الطالب يف الأن�شطة املختلفة

والتي  املدريس  النشاط  إليك بعض مجاعات  نورد  املعلم سوف  أخي 
وبراجمها،  نشاط،  مجاعة  كل  أهداف  حمددين  بمدرستك  تنشئها  أن  يمكنك 
وصفات الطالب العضو يف هذه اجلامعة حتى يسهل عليك توظيف الطالب 

يف النشاط املناسب له.

1- جماعة الإذاعة املدر�صية: 
* تدريب الطالب عىل النطق السليم للحروف وإثراء احلصيلة اللغوية 

للقارئ واملستمع. 

فيه  واملشاركني  احلوار  موضوع  اختيار  كيفية  عىل  الطالب  تعويد   *
واحلوار اهلادف. 

* القدرة عىل اإللقاء وخماطبة اجلامهري وطالقة اللسان. 

* إملام الطالب بأخبار املدرسة واملجتمع اخلارجي.

* تعويد الطالب عىل اجلرأة يف مواجهة اجلمهور. 

* التعويد عىل االطالع والبحث ومجع املعلومة. 

* االهتامم باملناسبات الدينية واإلسالمية. 

* تنمية روح اجلامعة.

ومن براجمها: 
واألحاديث  الكريم،  والقرآن  التقديم،  كلامت  مثل:  ثابتة  فقرات   *
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النبوية، وكلمة اإلذاعة، واحلكمة، واألخبار. 

إذاعية  فقرات متغرية مثل: هل تعلم، واإللقاء الشعري، ومسابقة   *
سواء شفهية أم حتريرية، واإلنشاد.

* ابتكارات: جمالت خاصة عن اإلذاعة، وحوارات إذاعية، ومسابقة 
مطبوعة باسم اإلذاعة.

موا�شفات طالب جماعة الإذاعة املدر�شية: 
* متحمس لنشاط اإلذاعة املدرسية. 

* جييد استخدام حواسه املختلفة. 

* واسع االطالع. 

* جييد طرق البحث عن املعلومة. 

* جودة الصوت ووضوحه. 

* جييد اإللقاء. 

2- جماعة التوعية الإ�صالمية: 

من اأهدافها: 
وسامحتها  وشموهلا  اإلسالمية  للرشيعة  السامية  املعاين  إبراز   *

وصالحها لكل زمان ومكان. 

التيارات  من  ومحايتهم  دينهم  بشؤون  وتبصريهم  الطالب  تربية   *
الضالة واألفكار املنحرفة. 



115 المتجدد في النشاط المدرسي

* تدريب الطالب عىل الدعوة وفق املنهج اإلسالمي القويم. 

* تعميق املفاهيم اإلسالمية وحتقيق آثارها يف سلوك الفرد واجلامعة. 

* التعريف بسرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وأعالم املسلمني.

* القدرة عىل االطالع والبحث واإللقاء. 

* غرس روح التدين من الصغر. 

* االهتامم بحفظ القرآن الكريم. 

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب.

ومن براجمها: 
* تعلم القرآن الكريم، والتجويد، والسنة النبوية، والسرية، واحلديث، 
وسري الصحابة والتابعني، واألحكام الفقهية والعقيدة، وأساليب الدعوة إىل 

اهلل.

املسابقات والبحوث يف: )حفظ القرآن الكريم، حفظ األحاديث،   *
األنبياء، الصحابة والتابعني .. إلخ(.

* مقابالت ولقاءات مع اإلدارة أو املدرسني أو الطالب.

* إفطارات يف رمضان أو يف بعض أيام الصيام املسنونة. 

* إقامة املحارضات والندوات واملعارض اإلسالمية. 

* مكتبة تشمل الكتب واألرشطة املختلفة. 
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* خمترصات ألمهات الكتب اإلسالمية. 

* اللقاء اإليامين متعدد الفقرات. 

* االحتفال باملناسبات الدينية. 

* خواطر بعد الصلوات. 

* نظافة املسجد. 

* إصدار جمالت وبوسرتات متنوعة. 

* التعاون مع اإلذاعة املدرسية. 

* املشاركة يف األعامل اخلريية. 

* عروض فيديو أو حاسب آيل. 

* حلقات التحفيظ.

موا�شفات طالب جماعة التوعية الإ�شالمية:
* مواظب عىل الصلوات بمسجد املدرسة. 

* حيفظ قدًرا من القرآن الكريم. 

* السكينة واهلدوء والوقار. 

* يقبل النصيحة والنقد. 

* حيب العمل اخلريي. 

* عف اللسان. 
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3- جماعة الك�صافة: 

من اأهدافها: 
يف  واالنضباط  والطاعة،  والقيادة،  التعاون،  عىل  التالميذ  تدريب   *

املواعيد، والعمل بدقة. 

* تنمية روح البحث واالكتشاف لدى الطالب واالنخراط يف األعامل 
التطوعية. 

الرتحال  حب  وتنشيط  وجمتمعه،  بأرسته  الفرد  ربط  عىل  العمل   *
والتخييم. 

* غرس روح العمل اجلامعي، وحب النظام، والتعاون، وفعل اخلري. 

* توظيف اإلمكانات املتاحة يف بيئة املدرسة. 

* الرتويح عن النفس من خالل املعسكرات. 

* تنمية روح االنتامء والوالء لدى الطالب. 

* توظيف طاقات الطالب فيام هو مفيد. 

* استثامر أوقات الفراغ. 

ومن براجمها: 
* الرحالت بأنواعها وخاصة الرحالت الكشفية. 

* املشاركة يف النوادي الصيفية املدرسية. 

* املشاركة يف محالت وأنشطة حملية. 
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* تسجيل الفرق الكشفية داخل املدارس. 

* يوم ريايض أو دورة رياضية.

* زيارات املتاحف واملصانع. 

* املخيامت بأنواعها. 

* املسابقات الكشفية. 

* مطويات ونرشات.

* األلعاب الكشفية. 

* اخلدمات العامة. 

* معارض. 

موا�شفات طالب جماعة الك�شافة: 
* حتمل املسؤولية. 

* مرح وبشوش. 

* حب املغامرة. 

* قوة التحمل. 

* خدوم. 

4- جماعة اخلدمة العامة واأ�صدقاء البيئة: 

من اأهدافها: 
* تنظيم أوقات فراغ الطالب واستثامرها بام يعود عىل الفرد واجلامعة 
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بالنفع. 

والبيئة  املدرسة  لتطوير  الطالب  بني  والتعاون  األخوة  روح  تنمية   *
املحيطة. 

* التدريب عىل خدمة اآلخرين وأعامل الرب. 

* التدريب عىل حتمل املسؤولية. 

* غرس قيمة النظافة والنظام. 

* تقدير واحرتام العمل اليدوي. 

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب. 

* االهتامم بالبيئة.

ومن براجمها: 
* مشاركة التكافل والرب يف املناسبات املختلفة. 

* شعارات وملصقات عن االهتامم بالبيئة. 

* املشاركة يف أعامل النادي الصيفي. 

* معسكرات خدمة عامة. 

* مسابقات اخلدمة العامة. 

* جملة اخلدمة العامة. 

* يوم اخلدمة العامة. 
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* رحالت متنوعة.

موا�شفات طالب جماعة اخلدمة العامة واأ�شدقاء البيئة: 
* حمب للعمل اجلامعي. 

* منظم يف شؤونه. 

* يتحمل املسؤولية. 

* يساعد اآلخرين يف إنجاز األعامل. 

* حمب للبيئة. 

* خدوم.

5- جماعة التفوق والخرتاع: 

من اأهدافها: 
تنمية القدرات العقلية العليا مثل: الفهم، والتحليل، واالستنباط،   *

والقدرة عىل االبتكار واالخرتاع. 

* توفري مقومات التمّيز مثل: الصرب واجللد، وحتدي التعب، ومقاومة 
اليأس. 

* تأصيل املنهج التجريبي العلمي: التجربة - املالحظة - االستنتاج. 

* االهتامم باملتفوقني دراسًيا، وعلمًيا، ورعاية املوهوبني. 

* حتدي التعب ومقاومة اليأس.
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ومن براجمها: 
* قصص تطور بعض االخرتاعات العلمية. 

* أبحاث عن مقومات علامء املستقبل. 

* بحث حول التفوق الدرايس. 

* ندوة عن املراجعة النهائية. 

* ندوة عن التفوق الدرايس. 

* سري العلامء واملبتكرين. 

* قصص املخرتعني. 

موا�شفات طالب جماعة التفوق والخرتاع:
* دقيق يف تعامله مع اآلخرين. 

* متفوق دراسًيا. 

* مبتكر.

6- جماعة اأ�صدقاء املكتبة: 

من اأهدافها: 
ومصادر  واملكتبات  الكتب  الستخدام  الالزمة  املهارات  تنمية   *

املعلومات لدى التالميذ. 

* تشجيع التعلم مدى احلياة عن طريق االستفادة الدائمة من مصادر 
املعلومات داخل املكتبة. 
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والتعاون،  النفس،  كضبط  الصاحلة؛  االجتامعية  العادات  تلقني   *
واحرتام حقوق وملكية الغري.

* تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة، والفهم ملا قرأ. 

* تعويد الطالب عىل كيفية البحث والرتتيب ومجع املادة العلمية. 

* إكساب الطالب مهارة املناقشة واحلوار اهلادف حول ما قرأ. 

* االستفادة من إمكانات املكتبة وتفعيل حصة املكتبة. 

* اكتساب مهارة اإللقاء والتعبري بطالقة ملا قرأه. 

* توسيع املعارف واملدارك عند الطالب. 

* حتبيب الطالب يف القراءة واإلطالع. 

* توظيف طاقات الطالب.

ومن براجمها: 
 - كاتب  أحسن   - قارئ  )أحسن  املدرسة  مستوى  عىل  مسابقات   *

تلخيص الكتاب -بحوث هادفة(. 

* عمل دليل للمدرسة عن طريق املكتبة: )املسجد - حجرة املدير - 
دورة املياه(.

* إقامة معارض خمتلفة: )كتب - ثقافية - أدبية - فنية(.

* االستعارة: )كتب/ أرشطة/ فيديو/ أقراص يس دي(.

* عقد ندوات حول موضوعات هادفة. 
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* لوحات إرشادية خاصة باملكتبة. 

* جمالت حائطية وملصقات. 

* عمل دليل بمحتويات املكتبة. 

* عمل مناظرات متنوعة. 

* مسابقات تلخيص كتاب. 

* أبحاث متنوعة. 

* جملة حائطية.

موا�شفات طالب جماعة اأ�شدقاء املكتبة: 
* جييد مناقشة ما قرأه وجييد التعليق عليه. 

* حب القراءة واالطالع. 

* جييد فن املناظرات. 

* هادئ الطباع. 

* جييد التلخيص ملا قرأه. 

* جييد البحث والرتتيب.

* منظم يف شؤونه. 

7- جماعة الر�صم: 

من اأهدافها: 
* إعداد كوادر فنية )فنان تشكييل، نحات، رسام...(
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* تنمية املهارات اليدوية والعضلية والعقلية. 

* إثارة ملكة اخليال والتخيل لدى الطالب. 

* حتفيز الطالب عىل اإلنتاج واالبتكار. 

* تقدير واحرتام العمل الفني.

ومن براجمها: 
* مسابقة أمجل تعليق عىل رسم ما. 

* مسابقات يف الرسم والتصميم. 

* لقاءات مع رسامني. 

* إقامة معارض فنية. 

* مسابقة كاريكاتري.

موا�شفات طالب جماعة الر�شم: 
* جييد التعليق والنقد عىل الرسومات املختلفة. 

* جييد الرسم عىل حسب مرحلته العمرية. 

* ذو ذوٍق عاٍل.

8- جماعة ال�صحافة املدر�صية: 

من اأهدافها: 
* تنمية مهارة املناقشة واإلقناع والتدريب عىل أدب احلوار. 

* غرس روح الكتابة للجامهري واالهتامم بمشكالت املجتمع. 
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* القدرة عىل االطالع والبحث واإللقاء.

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب.

ومن براجمها: 
وخارجها  املدرسة  داخل  املسؤولني  مع  صحفية  مقابالت  عقد   *

لعرض املشكالت وإجياد احللول هلا. 

االشرتاك يف الصحف واملجالت املختلفة، وإعداد تقارير صحفية   *
منها؛ تطبع أو تقدم يف اإلذاعة. 

* استضافة الكتاب والصحفيني واملسؤولني ملناقشة القضايا العامة أو 
اخلاصة بالتعليم. 

* معارض اإلصدارات الصحفية )صحف وجمالت عربية وإسالمية(.

* إعداد جملة القصاصات الصحفية. 

* صحيفة املناسبات. 

* النرشات اإلخبارية. 

* اليوم الصحفي.

موا�شفات طالب جماعة ال�شحافة املدر�شية: 
* يبتكر وسائل معاونة مثل: الرسم والكاريكاتري يف الكتابة الصحفية. 

* جييد جتميع املادة الصحفية وشموليتها. 
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* الوعي بالقضايا واألحداث اجلارية. 

* جييد التعبري باللغة العربية كتابة. 

* جييد طرق البحث عن املعلومة. 

* مثقف وملم بآخر التطورات. 

* جييد التنسيق واإلخراج. 

* ينوع وسائل التعبري. 

* جييد فن احلوار. 

9- جماعة املواد الدرا�صية: 

من اأهدافها: 
* القدرة عىل االطالع والبحث. 

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب. 

* التفوق الدرايس.

ومن براجمها:
إليها  املتميزون أو يدعى  املادة يلقيها األساتذة  تنظيم حمارضات يف   *

الضيوف. 

* عمل مسابقات أوائل الطلبة يف كل مادة. 

* إعداد جملة املادة الدراسية. 
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موا�شفات طالب جماعة املواد الدرا�شية: 
* مبتكر يف املادة العلمية. 

* حمب للامدة الدراسية. 

* متفوق دراسًيا.

10- جماعة الرحالت: 
من أهدافها: 

* تنمية اإلحساس بجامل الطبيعة واملناظر اخلالبة. 

* تدريب الطالب عىل القيادة والطاعة. 

* غرس قيمة حب الوطن، واملحافظة عليه.

* تعريف الطالب بمعامل وطنه. 

* الرتفيه والتسلية.

ومن براجمها: 
* لوحات إرشادية عن السياحة بالوطن، واألماكن السياحية يف العامل 

اإلسالمي. 

* عمل الرحالت بأنواعها )ترفيهية، وعلمية، وبيئية ...(

* جمالت حائطية بأهم األماكن السياحية بالوطن. 

* نرشات عن أمهية الرحالت. 

* دليل لإلرشاد السياحي بالوطن.
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موا�شفات طالب جماعة الرحالت: 
* ملم بأهم األماكن التي تصلح للرحالت. 

* يتعامل مع املشكالت بطرق صحيحة. 

* يطرح أفكاًرا جتديدية وابتكارية. 

* الكياسة وحسن الترصف. 

* جودة اإلعداد للوسائل. 

* يتسم بروح املرح. 

* يتحمل املسؤولية. 

* حمب للطبيعة.

11- جماعة ال�صعر: 

من اأهدافها: 
* دراسة الطالب ألسس وقواعد كتابة الشعر. 

* تدريب الطالب عىل إلقاء الشعر. 

* التعرف عىل بعض الشعراء.

ومن براجمها:
* لقاء شعري مع جمموعة من املعلمني املهتمني بالشعر. 

* استضافة أحد الشعراء. 

* األمسيات الشعرية. 
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* النرشات الشعرية. 

* املجالت الشعرية.

موا�شفات طالب جماعة ال�شعر: 
القصيدة،  بوزن  االلتزام  مراعاة  مع  الشعر  يكتب  من  يفضل   *
العنارص، مع جودة  األلفاظ، وتغطية  استخدام  البالغة، وحسن  واستخدام 

األفكار. 

* حمب للشعر والشعراء. 

* جييد إلقاء الشعر. 

* مرهف احلس.

* متقن للغة الفصحى، وليس ممن يميل للشعر العامي النبطي البعيد 
عن قواعد اللغة العربية الفصيحة.

12- جماعة احلا�صب الآيل: 

من اأهدافها:
وبراجمه،  ولغاته،  ومكوناته،  احلاسب،  بجهاز  الطالب  تعريف   *

وأمهيته، والتدريب عىل ذلك. 

* نرش الوعي لدى أولياء األمور بأمهية وجود احلاسوب يف املنزل مع 
متابعة فهو خطر عظيم  »أما من دون  األبناء؛  متابعة  العنكبوتية مع  الشبكة 

جًدا عىل الشباب ومستقبلهم وأخالقهم ودينهم« .

برامج  الطالب  يتقن  أن  احلاسوب يف حياتنا من أجل  أمهية  غرس   *
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ذات أمهية. 

* تعريف الطالب بكيفية التعامل مع الشبكة العنكبوتية. 

* توفري الربامج اجلديدة ملحبي احلاسب اآليل.

ومن براجمها: 
التي  املعلومات  ومراكز  واألهلية  احلكومية  املؤسسات  زيارة   *

تستخدم احلاسب اآليل. 

* التعريف بنظام التشغيل وامللفات واألدلة واألوامر األساسة. 

* دروس يف التعريف باحلاسب اآليل الشخيص ومكوناته. 

* التدريب عىل صيانة أجهزة احلاسب اآليل. 

* التدريب عىل كتابة النصوص والرسوم.

* التدريب عىل الربجمة بلغاهتا املختلفة.

* إقامة مسابقات عىل أفضل برنامج معد. 

موا�شفات طالب جماعة احلا�شب الآيل: 
* ملم ببعض الربامج التطبيقية للحاسب اآليل. 

* ملم ببعض طرق صيانة احلاسب اآليل. 

* جييد التعامل مع احلاسب اآليل. 

* االبتكار والتجديد.
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13- جماعة امل�صرح : 

من اأهدافها: 
* تعزيز الثقة باهلل ثم بالنفس؛ وبالتايل غرس الشجاعة واجلرأة يف نفس 

الطالب. 

* تدريب الطالب عىل فن اإللقاء واخلطابة وطالقة اللسان. 

* ربط النشاط باملواد الدراسية وذلك عرب املرسح. 

* عالج بعض العيوب؛ مثل اللجلجة ورسعة الكالم. 

* تنمية القدرة عىل النقد الَبنَّاء والتحليل. 

* تدريب الطالب عىل النظام واهلدوء. 

* تدريب الطالب عىل تقمص األدوار. 

* غرس القيم واألخالق الرفيعة. 

* ربط الطالب بثقافته اإلسالمية. 

* الرتفيه عن النفس.

ومن براجمها: 
* مسابقات يف الكتابة للمرسح. 

* دورات يف التمثيل. 

* مرسحية املناهج. 

* حمارضات. 
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* ندوات.

موا�شفات طالب جماعة امل�شرح: 
* يندمج يف املواقف التمثيلية املختلفة. 

* جييد التعبري بحواسه املختلفة. 

* يستطيع أن يعرب عن رأيه. 

* ال يتأثر بانفعاالت الغري. 

* اإللقاء واخلطابة. 

* طالقة اللسان. 

* اجلرأة.

تنبيه مهم جلماعة امل�شرح: 
)1( عدم متثيل الشخصيات اإلسالمية العظيمة كاألنبياء أو الصحابة 

ألن هذا األمر حمرم، وفيه تقليل من شأهنم.

)2( عدم مصاحبة املرسحية استعامل أدوات حمرمة؛ كاآلالت املوسيقية 
أو غريها.

)3( عدم التشبه بالنساء؛ سواًء بالكالم أو اللباس.

14- جماعة اخلطابة: 

من اأهدافها: 
* إكساب الطالب مهارات التقديم والعرض. 
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* تدريب الطالب عىل اخلطابة واإللقاء. 

* االهتامم باللغة العربية عند الطالب. 

ومن براجمها: 
* إعداد برامج اخلطيب. 

* دورات يف فن اخلطابة واإللقاء. 

* التعاون مع اجلامعات املختلفة.

موا�شفات طالب جماعة اخلطابة: 
* جييد اختيار األلفاظ املناسبة يف املواقف املختلفة. 

* يستخدم نربات صوته بجودة عالية. 

* جودة استخدام اإلشارات اجلسدية.

15- اجلماعة الريا�صية: 

من اأهدافها: 
* تعويد الطالب عىل ضبط النفس وتنظيم االنفعاالت، وحفظ النظام 

والربط بني احلقوق والواجبات. 

* إعداد الشخصية السوية املتوازنة التي جتمع بني قوة العقل والروح 
واجلسم. 

* تدريب الطالب عىل قواعد السالمة يف أثناء ممارسة اللعب. 

* إتاحة الفرص ملامرسة اهلواية الرياضية للطالب. 
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* تنمية الروح الرياضية وروح الفريق. 

* التعريف بقوانني اللعب ورشوطه. 

* رعاية املواهب الرياضية. 

* استثامر وقت الفراغ.

ومن براجمها: 
الطاولة،  وتنس  القوى،  وألعاب  السباحة،  مثل:  الفردية  األلعاب   *

والتنس األريض، واملصارعة.

السلة، وكرة  اليد، وكرة  القدم، وكرة  مثل: كرة  اجلامعية  األلعاب   *
الطائرة.

* املسابقات الرياضية املختلفة عىل مستوى الفصول.

* املهرجانات والعروض الرياضية.

موا�شفات طالب اجلماعة الريا�شية: 
* متميز يف جانب ريايض. 

* متعاون. 

* ال يوجد لديه مانع طبي يمنعه من ممارسة الرياضة.

16- جماعة ال�صحة العامة: 

من اأهدافها: 
الغذائية  والسلوكيات  الصحي،  الغذاء  بأمهية  الطالب  توعية   *
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الصحيحة. 

* التعاون مع أولياء األمور يف تنشئة جيل خاٍل من األمراض. 

* غرس العادات الصحية يف نفس الطالب. 

* تدريب الطالب عىل اإلسعافات األولية. 

من براجمها: 
* ملصقات بقواعد السالمة لتجنب األخطار. 

* عمل برامج حول الوقاية خري من العالج. 

* دورات يف اإلسعافات األولية. 

* جمالت حائطية. 

* معارض صحية. 

* نرشات طبية.

موا�شفات طالب جماعة ال�شحة العامة: 
* منظم ونظيف الثياب والبدن. 

* متعاون. 

* حيب خدمة اآلخرين.

17- جماعة الإن�صاد والإلقاء ال�صعري: 

من اأهدافها: 
* الرتويح عن النفس وتكوين اجتاهات إجيابية نحو املدرسة من خالل 
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اإلنشاد وإلقاء الشعر. 

* تدريب الطالب عىل مجع القصائد بنفسه وانتقائها وإعداد املنشدين 
والشعراء. 

* تعميق صلة الطالب بوطنه وأمته اإلسالمية والعربية. 

* تدريب الطالب عىل موازنة حركة جسمه مع اإللقاء. 

* تدريب الطالب عىل طرق اإللقاء والنطق السليم. 

* إثارة خيال الطالب وإدماجه مع اإلنشاد والشعر.

ومن براجمها: 
* ندوات عن اإلنشاد واإللقاء الشعري. 

* متثيليات شعرية. 

* مهرجانات. 

* حفالت. 

* أمسيات.

موا�شفات طالب جماعة الإن�شاد والإلقاء ال�شعري:
* حمب للغة العربية، وجييد التحدث هبا. 

* مرهف احلس. 

* حمب لسامع الشعر.

* يمتلك صوًتا مجياًل.
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حول الن�ش�ط يف مدار�ض الوطن العربي الكبري

تهتم مدار�ض الوطن العربي يف الوقت احلا�شر بالن�شاط املدر�شي 
اهتماًما زائًدا، اأو ي�شري الن�شاط يف غالبيتها على �شكل جمعيات مدر�شية، 
ومعظم هذه املدار�ض تبذل يف �شبيل ذلك جهوًدا موفقه، ولكن هناك 

اأموًرا جتدر الإ�شارة اإليها:
1- أغلب املدارس هتتم بالنشاط هلدف مهم يف نظرها، هو أن يعرض 
يف معرض أو يف حفل مدريس عام، أو لكي تنال قصب السبق يف املباريات 
اختيار أعضائها  إىل  املدرسية موجًها  االهتامم يف اجلامعة  .. ومن هنا أصبح 
اختياًرا أساسه التفوق يف لون معني من النشاط، عىل النحو الذي حيقق كسب 

املدرسة لبطولة جمموعة املدارس أو املنطقة.

وبعبارة أخرى؛ أصبح اهتامم املدارس موجًها نحو اختيار املجموعات 
باقي  منها  وحترم  النشاط  أموال  عليها  لتنفق  وحدها،  التالميذ  من  املمتازة 

التالميذ.

يف  طالب  كل  ينال  أن   - أوضحنا  كام   - النشاط  من  اهلدف  كان  وملا 
أن يوجه مجيع تالميذ  املدرسة نصيبه منه، وفق ميوله وقدراته؛ لذلك جيب 
بإمهال  نشيد  ال  بذلك  ونحن  يناسبه،  الذي  النشاط  لون  إىل  كل  املدرسة، 
ثقافًيا؛ بل علينا أن نرعاهم وهنيئ  أو  املتفوقني رياضًيا أو اجتامعًيا  التالميذ 
هلم سبيل هذا التفوق، دون أن يكون ذلك عىل حساب غريهم من التالميذ.

2- بعض املدارس تبالغ يف االهتامم بالنشاط املدريس، عىل نحو ينسيها 
هدفها األساس؛ وهو االهتامم به لرتبية التالميذ تربية متكاملة، فعملية الرتبية 
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عملية ال هتمل جانًبا من جوانب تكوين الشخصية املتزنة، لذلك ال جيب أن 
الفصل أو  التالميذ يف  بأية حال عىل نشاط  املدرسية  يطغى نشاط اجلامعات 
العمل أو احلفل أو الورشة أو النادي أو مركز اخلدمة العامة، وأن يامرسوه يف 

الوقت املناسب.

تسري  حتى  الكبري  وطننا  مدارس  كافة  يف  االجتاه  هبذا  نأخذ  أن  علينا 
العملية الرتبوية يف طريقها الصحيح. 
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الجت�ه�ت احلديثة لالأن�شطة الرتبوية

كمؤسسة  املجتمع  يف  األمهية  من  كبرية  درجة  عىل  املدرسة  كانت  ملا 
املدرسة  ربط  إىل  ترمي  والتي  الرتبية  يف  احلديثة  االجتاهات  ظهرت  تربوية؛ 
كرضورة  املدرسية  اجلامعات  نشأت  ذلك؛  حتقيق  وإلمكان  املحيطة،  بالبيئة 
ومنها  اجتامعية،  بوظائف  القيام  بغرض  وتربوية  تعليمية  ظروف  تتطلبها 
حتّمل  عىل  القادرة  اإلسالمية  الشخصية  اكتساب  عىل  الطالب  مساعدة 
املسؤولية، الواعية بام هلا وما عليها، امللتزمة بالسلوك االجتامعي الذي يتقبله 

ويتطلبه املجتمع الذي يعيشون فيه.

فإذا كانت املدرسة تشمل عدًدا من الفصول، وكل فصل به عدد من 
بيئية من  اختالفات  بينهم  فيام  الطالب خيتلفون  الطالب، فالبد وأن هؤالء 

حيث القدرات أو امليول أو االستعدادات، وغريها.

وهلذا اجتهت املدارس إىل تكوين مجاعات النشاط احلر التي ينضم إىل 
واستعداداهتم، وبغرض  مليوهلم  بناء عىل رغباهتم ووفًقا  الطالب  عضويتها 
مزاولة أنواع النشاط املحببة إليهم والتي يصعب حتقيقها عن طريق مجاعات 

الفصول.

ربط  إىل  ترمي  والتي  الرتبية  يف  احلديثة  االجتاهات  ظهرت  ولذلك 
ظهور  كان  هنا  ومن  باملدرسة،  البيئة  ترتبط  كام  املحيطة  بالبيئة  املدرسة 
بوظائف  املدرسية  الظروف  تتطلبها  كرضورة  املدريس  النشاط  مجاعات 
تربوية واجتامعية، وأصبح ينظر إىل النشاط املدريس ومجاعاته عىل أنه وسيلة 
أساسة لتحقيق الكثري من أهداف الرتبية الصحيحة، إذا نظم تنظياًم صحيًحا 
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حتت إرشاف سليم وإدارة واعية.

ونتيجة هلذا االجتاه أصبحت األنشطة الطالبية واملدرسية جمال واهتامم 
الكثري من املربني الرتبويني.

هو  املدرسية  األنشطة  أهداف  أهم  من  أن  ديوي«  »جون  يرى  حيث 
وقيم  وتقاليد  أعراف  ذلك  يتضمن  بام  االجتامعي  التطبيع  بعمليات  القيام 
نمطية  قوالب  يف  وصبهم  التهديد  أنظمة  حتت  يتأتى  ال  ذلك  وكل  املجتمع 

ومعينة.

إزالة  املهمة؛ هو  املدرسية  األنشطة  أن من وظائف  إىل ذلك  ويضيف 
يتيح  مما  باملدرسة  التعليمية  اإلرشافية  واهليئة  الطالب  مجوع  بني  احلواجز 

التفاعل املطلوب يف العملية التعليمية وحتقيق أهداف الرتبية بوجه عام.

ويضيف »ألن يونج« بأن التنظيامت املدرسية قد حققت نجاًحا كبرًيا 
يف تكيف الطالب وتغيري سلوكهم من خالل مجاعات األنشطة املدرسية التي 

يشارك فيها كل من الطالب واملعلمني.

أما »إدوار كريي« فريى أن الطالب يمكن أن يتعلم علم الرتبية املدنية 
من املعلم وذلك عىل املستوى النظري املعريف ولكنه لن يتعلم املواطنة احلقيقية 

إال من خالل زمالء أو رفاق اللعب يف أثناء ممارسة األنشطة املدرسية.

اأوًل: الن�صاط الرتبوي يف اليابان:
إتاحة  بغرض  أقيمت  عامة  منشآت  هي  اليابان؛  يف  الشباب  مراكز 
وجه  عىل  العليا  الثانوية  املدارس  وطالب  عام  بوجه  الشباب  أمام  الفرصة 

اخلصوص للتدريب اجلامعي وخدمة البيئة يف مناطقهم السكنية.
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اليابان  عليها  تطلق  العليا  الثانوية  باملدرسة  احلر  النشاط  ومجاعات 
األنشطة الزائدة عن املناهج أو نشاطات أندية، وهي أنشطة متارس بعد اليوم 

املدريس، وبالطبع تيل الدروس يف األمهية.

واملشاركة يف هذه األنشطة تتم بالكامل بناًء عىل رغبة التالميذ أنفسهم، 
وحيرض الطالب للتدريب يف األندية أربع مرات أسبوعًيا، وقد جرت العادة 

أن يكون املدربون ورؤساء األندية من خرجيي املدرسة.

بني  العالقات  تأخذ  حيث  العمودي،  املجتمع  يسمى  ما  اليابان  ففي 
ل لكل  السابقني والالحقني أمهية أكثر مما هي عليه يف الدول القريبة، وُيَشكَّ
ناد جلنة متثله وتؤدي كافة املهامت الرضورية، ومعظم التالميذ أعضاء هذه 
األندية يشعرون بأن أنشطة األندية هي أمتع أوقات احلياة يف املرحلة الثانوية.

وللمرشف عىل مجاعات النشاط يف املدرسة الثانوية العليا باليابان دور 
مهم وخطري يف تنمية الوعي البيئي ألعضاء هذه اجلامعات؛ حيث يعيش مع 
وينظفوهنا  املدرسة،  وحيرسون  سوًيا،  الزهور  فيزرعون  حياة  جتربة  تالميذه 
بال حاجة إىل عامل، ونتيجة لتلك املعايشة يتولد نوع من وحدة املشاعر بني 
املرشف وأعضاء اجلامعة؛ حيث يقيض معهم وقًتا إضافًيا لكي يتحاور معهم 
يف أمور عامة، كام يزور التالميذ بمنازهلم ذلك أن نظام التعليم الياباين يركز 

عىل التعاون بني اجلامعة وبناء روح الفريق.

الوعي  لتنمية  أنشطة  متارس  هناك  النشاط  مجاعات  نجد  اليابان  ففي 
البيئي ختتلف يف نوعيتها؛ فاليابان بام أهنا جمتمع يمتلك أحد وسائل التكنولوجيا 
نجده يستخدم يف ذلك عرض األفالم، وإذاعة األخبار للمدرسة عن مشاكل 
اليابان بشكل متكرر، وما هي  التي تعاين منها  التلوث والزالزل والرباكني 
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باملدرسة  والعاملون  الطالب  يلجأ  وأين  ذلك،  حيال  الالزمة  اإلجراءات 
عند حدوث زلزال، كام ينقل االحتاد الياباين لإلذاعة والتلفاز نسبة عالية من 
الربامج الرتبوية للطالب يف املدارس عن قضايا البيئة وكيفية مواجهتها، هذا 
مرشفيهم  وبمساعدة  اجلامعات،  أعضاء  الطالب  به  يقوم  ما  إىل  باإلضافة 
بزرع الزهور، وتنظيف املدرسة، وتزيني الفصول، كام أن هناك وقًتا خمصًصا 
اليابان  يف  عليها  يطلق  والتي  احلرة،  املدرسية  األنشطة  ملامرسة  أسبوع  كل 
»األنشطة الزائدة« وتتضمن برامج هذه األنشطة الكثري من برامج التدريب 

اجلامعي خلدمة البيئة يف املناطق السكنية للطالب.

ثانًيا؛ الن�صاط الرتبوي يف اإجنلرتا:
يف إنجلرتا تتنوع األنشطة الطالبية وختتلف يف إنجلرتا من مدرسة ثانوية 
الطالبية  األنشطة  بتنظيم  اإلنجليزي  الثانوي  التعليم  نظام  إىل أخرى وهيتم 
املتنوعة وذلك ألن هذه األنشطة تلعب دوًرا أساًسا يف نمو الطالب وتنمية 
قدراته ألهنا تتضمن فرًصا متعددة إلشباع االهتاممات الشخصية للطالب، 

كام أهنا تشعره باالنتامء إىل املدرسة واملجتمع.

ولذلك نجد أن األنشطة الطالبية باملدرسة اإلنجليزية تنّظم عىل أساس 
أهنا جزء أساس من الربنامج التعليمي الكيل، ومن َثمَّ فإن ختطيطها يتم عىل 

أساس أهنا جزء متمم للمقررات الدراسية.

اإلنجليزية  الثانوية  باملدرسة  النشاط  إلدارة  تنظيمي  هيكل  وهناك 
ويتكون  براجمه،  وتنفيذ  عليه  واإلرشاف  املدريس  النشاط  بإدارة  وخيتص 
هذا اهليكل التنظيمي من ناظر )مدير( املدرسة، واملرشف العام عىل جماالت 



143 المتجدد في النشاط المدرسي

النشاط، ومرشيف مجاعات النشاط )االختصاصيني االجتامعيني واملدرسني(، 
برامج  عن  األول  املسؤول  هو  التنظيم  هذا  يف  )املدير(  الناظر  أن  ويالحظ 
األنشطة بمدرسته، وهو يشرتك مع املرشف العام ومرشف مجاعات النشاط 

يف توزيع الطالب عىل اجلامعات واألندية هلذه األنشطة.

ويستمد التخطيط لألنشطة الطالبية أركانه األساسة من خالل التعرف 
عىل حاجات الربنامج التعليمي، وحاجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس، 
الالزمة  اإلمكانات  األنشطة وحتديد  يتبع ذلك حتديد وقت ملامرسة هذه  ثم 

ملامرستها.

ويتضح من ذلك أن األنشطة الطالبية باملدرسة الثانوية اإلنجليزية تقوم 
عىل أساس جيد من التخطيط، وأهنا هتدف أساًسا إىل تدعيم نمو االجتاهات 
املهارات  املسؤولية وإتقان  تنمي لدهيم حتمل  الطالب، كام  والقدرات لدى 
املختلفة، كام تعمل هذه األنشطة عىل استغالل إمكانات البيئة املحلية والعمل 

كذلك عىل خدمة البيئة واملجتمع.

وهذا كله يتم إدخاله وإدماجه يف خطة عمل املدرسة وكذلك املناهج، 
ويتم ذلك بمعاونة االختصاصيني ومدريس املواد؛ مثل الرتبية البيئية، والرتبية 

السياسية، والرتبية الصحية .. وما إىل ذلك.

ويوجد بعض املدارس اإلنجليزية التي تويل موضوعات وقضايا البيئة 
من خالل برامج الرتبية البيئية؛ اهتامًما كبرًيا بام يسمى »جملس البيئة« ويتكون 
ومندوبني  بالبيئة  املهتمة  النشاط  مجاعات  أعضاء  الطالب  من  املجلس  هذا 

عن كل فصل.
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ويرتكز عملهم يف التخطيط لألحداث املقبلة، وتقييم نجاح املجهودات 
من  التأكد  وكذلك  املحيل،  واملجتمع  البيئة  خدمة  جمال  يف  واحلالية  السابقة 
وأن  املدرسة،  مكتبة  يف  تعرض  بالبيئة  اخلاصة  والعاملية  املحلية  األخبار  أن 
يبذل هذا  تنقل إىل مدير املدرسة، كام  اقرتاحات وموضوعات االجتامعات 
التي  باألخطار  الطالب  توعية  يف  منظمة  جمهودات  الفرعية  وجلانه  املجلس 
هتدد البيئة، وكيفية مواجهتها والوقاية منها، وينظم يف سبيل حتقيق ذلك كثرًيا 

من الربامج واملرشوعات.

أساس  عىل  الطالبية  األنشطة  تنظم  اإلنجليزية  الثانوية  املدارس  ففي 
املدارس  بمعظم  الكيل، ويوجد  التعليمي  الربنامج  أن  أهنا جزء أساس من 
الثانوية هناك ما يسمى جملس البيئة الذي يتكون من الطالب أعضاء مجاعات 
النشاط املهتمة بالبيئة، والذين يمثلون مجيع فصول املدرسة، ويرتكز عملهم 
واملجتمع  البيئة  خدمة  جمال  يف  الطالب  يبذهلا  التي  املجهودات  تقييم  يف 
يف  تعرض  البيئة  عن  والعاملية  املحلية  األخبار  من  التأكد  وكذلك  املحيل، 
يبذل  كام  املدرسة،  مدير  إىل  تنقل  األعضاء  اقرتاحات  وأن  املدرسة،  مكتبة 
هذا املجلس ومجاعته جمهودات منظمة يف توعية الطالب باألخطار التي هتدد 

البيئة وكيفية مواجهتها والوقاية منها.

املجال  هذا  يف  والرحالت  العامة  اخلدمة  مجاعتي  أدوار  أهم  ومن 
كمثالني جلامعتني من مجاعات النشاط املدريس احلر بمدار إنجلرتا؛ ما ييل: 

اأ- دور جماعة اخلدمة الجتماعية يف تنمية الوعي البيئي:
تعمل املدارس الثانوية يف إنجلرتا عىل حتقيق أهداف التعليم واإلعداد 
للحياة، وتزويد الطالب باملعرفة واملهارات املناسبة التي تساعدهم عىل احلياة 
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مقرراته  من  الطالب  يكتسبها  التي  اخلربات  وتطوير  الناضجني،  جمتمع  يف 
املتعددة  العامة  اخلدمة  وبرامج  البيئة من خالل مرشوعات  الدراسية خلدمة 
تكوين  عىل  وتساعدهم  هذه  تغرس  حيث  بتنفيذها،  الطالب  يقوم  التي 
العالقات اإلنسانية الطيبة بينهم، وممارستهم إياها؛ بل تزيد من حتيل الطالب 

بالقيم الفاضلة التي تسعى املدارس إىل غرسها يف الطالب.

العامة؛  اخلدمة  مرشوعات  من  مرشوع  أّي  يف  النجاح  أسباب  ومن 
املرشف  االجتامعي  االختصايص  جيتمع  إذ  به،  القيام  قبل  له  اجليد  اإلعداد 
عىل اجلامعة مع الطالب أعضاء اجلامعة، ويناقش معهم أهداف هذا املرشوع، 
كل  عىل  األعامل  وتوزيع  مرشوعاهتم،  لتنفيذ  خطة  ورسم  حتقيقه،  وكيفية 
طالب مشرتك يف املرشوع وفق قدراته واستعداداته، وجيتمعون يف أثناء تنفيذ 

املرشوع، ويقوم بتوجيههم يف تنفيذ خطواته.

وبعد االنتهاء من تنفيذ املرشوع يقوم مرشف اجلامعة والطالب أعضاء 
املرشوع،  بتقويم  املدريس  النشاط  عىل  العام  املرشف  مع  باالشرتاك  اجلامعة 
كام يقوم املرشف بتقويم عمل مرشف اجلامعة .. وهكذا؛ نجد مجاعة اخلدمة 
أساس  عىل  وبراجمها  مرشوعاهتا  تنظم  اإلنجليزية  الثانوية  باملدرسة  العامة، 
جيد من التخطيط لكل مرحلة من مراحل تنفيذ مرشوعات وبرامج اخلدمة 
املرشوعات  هذه  اختيار  يتم  كام  خارجها،  أو  املدرسة  داخل  سواء  العامة؛ 
والربامج بناء عىل احتياجات الطالب ورغباهتم وبتوجيه من مرشف اجلامعة 
يف  كله  هذا  يقدم  ثم  باملدرسة،  للنشاط  العام  الرائد  ومتابعة  إرشاف  وحتت 

صورة تقرير عن اإلنجازات واملرشوعات ملدير املدرسة.
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ب- دور جماعة الرحالت يف تنمية الوعي البيئي: 
تقوم مجاعة الرحالت أيًضا بمرشوعات خلدمة البيئة واملجتمع املحيل 
حيث يؤمن القائمون عىل األنشطة باملدرسة الثانوية اإلنجليزية بفكرة اخلروج 
عن حدود احلجرة الدراسية التقليدية يف تناول قضايا البيئة، كام يؤمنون أيًضا 
العميل  التطبيق  العلمي يف ذلك، والرحالت جزء أساس من  العمل  بأمهية 
ملا يدرسه ويامرسه الطالب من مواد وبرامج تعليمية يف املدرسة اإلنجليزية 
وتنظيم املدارس الثانوية بإنجلرتا ما يسمى بالرحالت البيئية حيث باألماكن 
الرحلة  من  عودهتم  بعد  ذلك  عن  أبحاث  بعمل  ويقومون  يزوروهنا  التي 
بعض  مع  باالشرتاك  بتقييمها  ليقوم  اجلامعة  ملرشف  األبحاث  هذه  وتقدم 
من  وأيًضا  ذلك،  يف  املتفوقني  الطالب  ومكافأة  املتخصصني،  املدرسني 
الربامج واألنشطة التي تتم بعد العودة من الرحلة عقد مناظرات أو حلقات 

بحث حول موضوع الرحلة وما شاهده الطالب يف املناطق التي زاروها.

املدارس  كام تشرتك بعض مجاعات الرحالت واملعسكرات يف بعض 
عمل  يف  البيئة  بصيانة  هتتم  التي  املنظامت  بعض  مع  بإنجلرتا  الثانوية 
معسكرات لتعليم الشباب اجلوانب العملية لصيانة البيئة يف اخلالء، ويف إطار 
هذه املعسكرات تلقي املحارضات وتعقد الندوات التي توضح للشباب أن 
أيًضا،  ومجاعات  كأفراد  أعامل  من  به  يقومون  ما  عىل  يعتمد  البيئة  مستقبل 
ومن ذلك إزالة احلشائش من بركة ماء، أو إصالح معرب للمشاة عىل جمرى 
مائي، أو إزالة األشجار الغريبة من غابة إلفساح املجال لألنواع  املحلية من 
األشجار، كام يتم أيًضا داخل هذه املعسكرات تدريب من يرغب من سكان 

املجتمع املحيل عىل العناية بالبيئة والعمل عىل وقايتها من الدمار.
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الرحالت  مجاعة  تنظم  بإنجلرتا؛  الثانوية  امل��دارس  بعض  ويف 
عىل  برناجًما  باملدرسة  األخرى  اجلامعات  بعض  مع  باالشرتاك  واملعسكرات 
أسبوع  كل  خيرج  حيث  البيئي  العمل  بخطة  يسمى  ملا  الدرايس  العام  مدار 
)10 -12( طالًبا، ومعهم مرشف واحد من رجال البيئة ذوي اخلربة يرشف 
عليهم يف أعامل حمددة هبدف إنجاز عمل معني أو مرشوع صغري خلدمة البيئة 

املحلية.

بفرتة  النهائي  شكلها  يف  البيئي  العمل  خطة  اخلطة،  هذه  وضع  وقبل 
كافية؛ يتم توزيع نرشة عىل الطالب املشرتكني يف هذه اخلطة تصور هلم املناظر 
اخلالبة يف شتى املواقع، وجتذهبم إليها، إىل جانب التفاصيل عن املهامت املراد 
إنجازها، وقبل ذهاب الطالب إىل األماكن التي اختاروها .. يتم جتميعهم 
مدرسني  قبل  من  البيئة  صيانة  جمال  يف  املهارات  اكتساب  عىل  وتدريبهم 

متخصصني أو مؤسسة متخصصة يف ذلك.

ثالًثا؛ الن�صاط الرتبوي يف اأمريكا: 

الن�شاط  اأهداف  اأهم  من  كان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ويف 
املدر�شي ما يلي:

1. تساهم برامج النشاط يف تعويد التالميذ عىل األسلوب الديمقراطي  
ويف  املدرسة  إدارة  يف  التالميذ  الشرتاك  الفرصة  إتاحتها  طريق  عن  وذلك 

حتملهم لبعض املسؤوليات.

الصاحلة، وذلك عن طريق  للمواطنة  التالميذ  النشاط  برامج  ُتِعدُّ   .2
أثناء  ويف  تنظيمها  يف  اشرتاكهم  أثناء  يف  ومسؤولياهتم  بواجباهتم  تعريفهم 
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قيامهم بأعباء بعض املهامت، ويف أثناء تسجيلهم ألسامئهم إلعطاء أصواهتم، 
سلوكهم  عىل  حمافظتهم  أثناء  ويف  األمور،  من  أمر  يف  تصويتهم  أثناء  ويف 
حقوقهم  ممارسة  عىل  تساعد  هذه  النشاط  أوجه  أن  شك  وال  املدرسة،  يف 

وواجباهتم الوطنية فيام بعد.

أثناء ممارستهم هلا  التالميذ، ففي يف  القيادة يف  النشاط  3. تنمي أنواع 
هتيئ الفرصة للفرد ليقود اآلخرين يف ناحية، وليتبعهم يف ناحية أخرى.

أهنا  من  فبالرغم  االجتامعية؛  للحياة  التالميذ  النشاط  برامج  ُتِعدُّ   .4
تسعى لتنمية قدرات األفراد ومواهبهم إال أن اهتاممها األكرب موجه لتعليم 

أساليب احلياة اجلامعية.

للمدرسني  الفرصة  هتيئ  كام  األخوة  روح  تسود  الربامج  هذه  ففي 
اخلطط  ووضع  الرأي،  يف  وليشرتكوا  كأصدقاء  ا  سويًّ ليتقابلوا  والتالميذ 
احلياة  وأن  اجتامعية،  هيئة  املدرسة  أن  االجتامعات  هذه  وتؤكد  وتنفيذها، 

االجتامعية جزء من ثقافتنا التي ورثناها عن آبائنا.

من  فكثري  حكياًم،  استخداًما  الفراغ  أوقات  استخدام  عىل  تساعد   .5
األطفال والشباب ال حيسنون استخدام أوقات فراغهم، ويندجمون يف أوجه 
خمتلفة من التسلية التي هتدم وال تبني، وقد ذكر »جون ديوى« أننا جيب أن 
نخلق مفهوًما جديًدا الستخدام أوقات الفراغ، وذلك بإرشاد البنني والبنات 
ليفرقوا بني أنواع النشاط التي ختصب حياهتم، وأنواع النشاط التي ال تساعد 

عىل نموهم.

وال شك أنه ال يمكن للشباب أن حيلو مشكلة وقت الفراغ وحدهم، 
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ويمكن لربامج النشاط املختلفة أن تساعدهم عىل استخدام أوقات فراغهم 
هذه  الستخدام  إجيابية  وسيلة  إال  هو  ما  املدرسة  فربنامج  نافًعا؛  استخداًما 

الربامج استخداًما صحيًحا.

من  ناحية  يف  التفوق  يف  التالميذ  إمكانات  النشاط  برامج  تساعد   .6
يف  التالميذ  بعض  قدرات  تظهر  ما  فكثرًيا  احلريف،  املهني  التفوق  نواحي 
أثناء متثيلهم يف رواية أو إصدارهم ملجلة أو يف أثناء اشرتاكهم يف املجالس 
حاجات  لتقابل  باملدرسة  النشاط  برامج  تتنوع  أن  جيب  ولذلك  املدرسية، 

وميول وقدرات كل تلميذ.

7. تسهم برامج النشاط يف رفع املستوى اخُللقي للتالميذ، وهي تفعل 
التالميذ  به  يتحىل  الذي  الريايض  الطيبة، واخللق  العالقات  ذلك عن طريق 

واملدرسون يف أثناء اشرتاكهم يف نشاطها.

رابًعا؛ الن�صاط الرتبوي يف رو�صيا:

الحتاد  يف  املدر�شي  الن�شاط  اأهداف  اأهم  من  كان  رو�شيا  ويف 
ال�شوفيتي ما يلي:

1. محاية التالميذ من السلوك غري السوي.

2. استمرار توجيههم التوجيه االجتامعي والسيايس الذي تراه الدولة.

العطالت  ويف  السنة،  أثناء  يف  الطالب  فراغ  أوقات  شغل  ضامن   .3
الصيفية.

4. تكملة مناهج املدارس االبتدائية والثانوية.

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي150

التالميذ خيضعون ملنهج أكاديمي موحد  السوفييت أن  املربون  ويرى 
النشاط حتى جيدوا  أنواع خمتلفة من  تدبري  املدارس، ولذلك جيب  ثابت يف 
ولتظهر  الشخصية،  ومواهبهم  استعداداهتم  ولتنمية  الفردية،  مليوهلم  خمارج 

قدراهتم الدفينة، وليتشجعوا عىل االبتكار.

وتدل العناية التي توجهها الدولة ألنواع النشاط وحماولة ربطها بربامج 
املدارس؛ إىل رغبتها يف قيام التالميذ يف أثناء ممارستهم هلا بمرشوعات هتدف 

لنفع املدرسة بصفة مبارشة، ونفع الدولة بصفة غري مبارشة.
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الدرا�ش�ت ال�ش�بقة يف الأن�شطة الطالبية

يتفق املشتغلون بالبحث العلمي عىل أن الدراسات السابقة تلقي مزيًدا 
من الضوء عىل كثري من املعامل واألبعاد التي تفيد الباحث يف دراسته، ولذلك 

سوف يتم هنا تناول بعض الدراسات السابقة التي أمكن احلصول عليها. 

1- درا�صة »روجرز« )1970م(:
استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل العالقة بني املشاركة يف األنشطة 
أوكالهوما  يف  املختارة  املدارس  بعض  يف  الدرايس  والتحصيل  الطالبية 

)بأمريكا(.

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الطالب جيدوا التحصيل شاركوا 
يف عدد أكرب من األنشطة املدرسية عن الطالب منخفيض التحصيل الدرايس، 
وأن نسبة كبرية من الطالب منخفيض التحصيل الدرايس ال يشاركون يف أية 

أنشطة عىل اإلطالق. 

2- درا�صة »�صريود« )1974م(:
املدرسية  األنشطة  برامج  بني  العالقة  معرفة  الدراسة  هذه  استهدفت 
ومدى مشاركة الطالب فيها. وقد أكدت نتائج هذه الدراسة: أن زيادة عدد 
األنشطة  املشاركني يف  الطالب  زيادة يف عدد  إىل  تؤدي  املدرسة  الطالب يف 
املتوفرة باملدرسة، كام أن االجتاه اإلجيايب لدى الطالب نحو املدرسة يساعد 
املعلمني  تقدير  أن  إىل  باإلضافة  هذا  املدرسية،  األنشطة  يف  املشاركة  عىل 

للطالب يساعد عىل زيادة مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية.
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3- درا�صة »فوزي ال�صيد ح�صن قادو�س« )1978م(:
إىل  تؤدي  التي  األسباب  أهم  عىل  التعرف  الدراسة  هذه  استهدفت 
وقد  الريايض.  النشاط  ممارسة  عن  الثانوية  املرحلة  طالب  عزوف  ظاهرة 
توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من األسباب لعزوف الطالب عن النشاط 
الريايض، أمهها: أن منهج الرتبية الرياضية غري مناسب وحيتاج إىل تعديالت، 
ووجود نقص كبري يف اإلمكانات املادية الالزمة ملامرسة النشاط الريايض، وأن 
األمور  أولياء  بني  الرياضية  والثقافة  الريايض  الوعي  كبرًيا يف  هناك قصوًرا 

ومدريس املواد األخرى.

4- درا�صة »عبداملنعم فهمي �صعد« )1982م(: 
استهدفت هذه الدراسة الكشف عن دور اإلدارة املدرسية يف العمل عىل 
رفع مستوى األداء لألنشطة الطالبية، والتعرف عىل حجم وأنواع األنشطة 

الطالبية يف املدارس الثانوية، ومدى إقبال الطالب عىل االشرتاك فيها. 

عىل  مبارًشا  تاثرًيا  املدرسية  لإلدارة  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  وقد 
ممارسة أو عدم ممارسة األنشطة الطالبية، وأن طالب املرحلة الثانوية يرغبون 

يف ممارسة ألوان األنشطة املختلفة.

5- درا�صة هين�صلي )1986م(:
استهدفت هذه الدراسة الكشف عن العالقة بني ممارسة األنشطة احلرة 
أكدت  وقد  للطالب،  األكاديمي  والتحصيل  واالجتامعي  الشخيص  والنمو 
نتائج الدراسة أن الطالب احلاصلني عىل درجات عالية من أصحاب التحصيل 

اجليد كانوا من املشاركني يف األنشطة املدرسية احلرة أكثر من غريهم. 
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6- درا�صة »ماكدويل وروبرت« )1988م(:
استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل آراء واجتاهات مديري املدارس 
املتوسطة والثانوية يف األنشطة احلرة - اإلضافية عىل حد تعبريهم - بإحدى 
أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  وقد  بأمريكا«،  »مريالند  بوالية  املقاطعات 
مديري املدارس يرون أن العائق الرئيس ملشاركة الطالب يف األنشطة احلرة 
هو عدم ربط املعلمني بالتطوع، واملشاركة يف برامج األنشطة، وأن اجتاهات 
ديموغرافية  بعوامل مدرسية  تتأثر  األنشطة ال  برامج  نحو  املدارس  مديري 

مثل عدد طالب املدرسة، أو عدد سنوات اخلربة للمدرسني.

7- درا�صة »حممد عبدال�صالم عجمي« )1991م(: 
استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل مدى مشاركة الطالب يف أنشطة 
االحتادات الطالبية بالتعليم الثانوي األزهري، والوقوف عىل املعوقات التي 
حتول دون ممارسة الطالب لألنشطة املختلفة لالحتادات الطالبية، وقد أكدت 
الدراسة أن هناك جمموعة عوامل تؤثر سلًبا عىل مشاركة الطالب يف  نتائج 
هذه األنشطة؛ منها أن أنشطة االحتادات الطالبية ال تأخذ طابع اجلدية سواًء 
يف إجراءات تشكيلها أم يف براجمها املختلفة، كام أن هناك افتقاًرا للمرشفني 
املتخصصني يف جمال النشاط الفني خصوًصا، وكذلك نقص يف اإلمكانات، 
كام أن العشوائية تغلب عىل ممارسة جوانب النشاط االجتامعي، باإلضافة إىل 

أن بعض املعلمني يعدون األنشطة مضيعة للوقت.

8- درا�صة »حممد يو�صف امل�صيليم، وف�صة زينل« )1992م(: 
استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل معوقات األنشطة االبتكارية يف 
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أن   الدراسة  هذه  نتائج  أهم  من  وكان  بالكويت،  الثانوي  التعليم  مدارس 
الطلبة ليس لدهيم محاس الستغالل ما هو متاح هلم يف أوقات النشاط، حيث 
تراوحت نسبة الطالب املسجلني يف مجاعات النشاط يف مخس مدارس ثانوية 
الفعليه  النسبة  بينام  املدرسة،  لطالب  الكيل  املجموع  من   )%30-20( بني 
أحسن  يف  وذلك  املسجلني،  عدد  من   )%5( عن  تزيد  ال  الطالب  ملشاركة 

األحوال.

9- درا�صة »بالكويل« )1996م(: 
املعلمني  التعرف عىل مدى إرشاك وتشجيع  الدراسة  استهدفت هذه 
ممارسة  عىل  بريطانيا(  )يف  »كنت«  بمقاطعة  االبتدائية  املدارس  يف  للتالميذ 

األنشطة احلرة )غري الصفية(، وحتديد العوامل املؤثرة عىل تلك املشاركة. 

يف  الطالب  إلرشاك  مياًل  أكثر  كانوا  املعلمني  أن  الدراسة  بينت  وقد 
أو  الدرايس،  التحصيل  يف  عالية  درجات  عىل  حصلوا  إذا  احلرة  األنشطة 

شاركوا سابًقا يف األنشطة احلرة يف أوقات فراغهم. 

10- درا�صة »عبداهلل بن �صليمان الفهد« )2001م(: 
استهدفت هذه الدراسة الكشف عن أهم املعوقات التي تواجه النشاط 
الطاليب يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة من وجهة نظر رواد األنشطة بمنطقة 
الرياض، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أخطر معوقات النشاط تأثرًيا هي؛ 
النشاط  بأمهية  الطالب  معرفة  عدم  ثم  النشاط،  بأمهية  الوالدين  معرفة  عدم 
تفرغ  وعدم  النشاط،  لربامج  املدرسة  مدير  تشجيع  عدم  وكذلك  وفوائده، 

رائد النشاط للعمل بالنشاط.
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11- درا�صة »بدر بن جويعد العتيبي« )2004م(:
األنشطة  يف  املشاركة  معوقات  عن  الكشف  الدراسة  هذه  استهدفت 
املدرسية باملدارس الثانوية يف املدينة املنورة باململكة العربية السعودية، وقد 
أوضحت أن أخطر تلك املعوقات هو ضعف برامج النشاط املدريس، وعدم 
اتسامها بالقدر الكايف من اإلثارة والتشويق التي تدفع الطالب إىل املشاركة 

فيها، وكذلك ضعف إدارة وتنظيم حصة النشاط املدريس. 
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 ال�شق الث�ين
من�ذج لأن�شطة طالبية خمتلفة

)1( أنشطة دعوية.

)2( أنشطة علمية.

)3( أنشطة ذهنية.

)4( أنشطة تطوير الذات.

)5( أنشطة متريضية.

)6( أنشطة اجتامعية.

)7( أنشطة إدارة الوقت.

)8( أنشطة لغة اجلسد.

)9( أنشطة يف التفكري.

)10( أنشطة حتقيق األهداف.

____________

مجيع فقرات األنشطة الرتبوية منتقاة من كتب األنشطة الرتبوية »لسمر حممد سليم« 
بترصف، مع حتويل الصيغة للمؤنث.
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اأن�شطة دعوية
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التدريب على الوعظ والإلق�ء وخطبة اجلمعة

فيها  وتراعى  اجلمعة  بخطبة  املتعلقة  املوضوعات  اختيار  يتم  أوالً: 
خطب املواسم واملناسبات، ويتم اختيار موضوعات للوعظ مناسبة يف مادهتا 
للكلامت  احلركات  وضع  ويستحسن  وصحتها،  األدلة  وانتفاء  وكميتها 
العامة والشعر  املستعصية قراءهتا، واختيار موضوعات اإللقاء من اخلطب 
الرصني واحلكم اجليدة والنصائح املفيدة، ثم يعلن عن هذه األنشطة وتوضع 
هذه اجلوائز للمتميزين حًثا هلم وتشجيًعا عىل املنافسة بينهم، فإذا تم تسجيل 
الراغبني بحسب فرع النشاط )وعظ - إلقاء نثري وشعري - خطبة مجعة( 
تعطى النصوص التي تم اختيارها مسبًقا للطالب قبل موعد التطبيق بزمن 
حيث  من  الصحيحة  بالطريقة  قراءهتا  ومعرفة  عليها  لتدريبهم  هلم؛  كاٍف 
الفقرات وإلحسان قراءة اآليات  الوقف واملواصلة، وأمهية اإلعادة لبعض 

واألحاديث قراءة صحيحة ومناسبة للمضمون.

وتتم مراجعة املشرتكني للمرشفني هبدف التعلم منهم، ويف اليوم الذي 
سيقام فيه النشاط يتم فيه اإللقاء أمام جمموعة الطالب أو يف داخل اجلامعة، 
وقت  يف  أو  الطابور  أمام  والوعظ  خمصص  منرب  من  اإللقاء  يكون  أن  عىل 
الصالة وخطبة اجلمعة داخل اجلامعة، عىل أن يطبق اخلطيب كل املطلوبات 
الواجبة املستحبة واملسنونة واملناسبة للخطبة، ومن ذلك لبس )املشلح( مثاًل، 
دون كذلك عىل خطبة االستسقاء والعيدين وعىل تطبيق عميل لصالة  وُيعوَّ

الكسوف وصالة اجلنازة ونحوها.
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يوم لالإفط�ر اجلم�عي

ينظم املرشف عىل اجلامعة يوًما سواء يف رمضان وهو األهم أم يف أيام 
أخرى كيوم االثنني لإلفطار اجلامعي، وإذا كان عدد األعضاء كبرًيا، فتقوم 
كل أرسة بالتناوب يف تفطري األرس األخرى خالل يوم تربوي داخل املدرسة 
بتوزيع  املضيفة  األرسة  تكليف  املرشف  فيتوىل  االسرتاحات،  إحدى  يف  أو 
بمطلوبات دون  الطالب  أحد من  يكلف  بينهم حتى ال  اإلفطار  مطلوبات 
اآلخرين، وتعد هلم األرسة األخرى برناجًما ثقافًيا منوًعا، وال بأس بدعوة من 

يرجى إفادهتم للطالب سواء من الدعاة أو املفكرين ومدير املدرسة.
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زي�رة املق�بر لل�شالم على املوتى

يرتب املرشف عىل الطالب خاصة يف املرحلة الثانوية وطالب الصف 
الثاين والثالث متوسط بعلم مدير املدرسة وأولياء أمور الطالب يوًما لزيارة 
والعربة  العظة  وأخذ  قلوهبم  ولرتقيق  الُسنة  عىل  الطالب  لتعويد  املقربة؛ 
من الزيارة، عىل أن يسبق ذلك درٌس يف آداب الزيارة وكيفية تغسيل امليت 

وتكفينه والصالة عليه ودفنه وما حيصل للموتى بعد دفنهم.

ومن األفضل أن يكون هلم درس وعظي آخر فيه ترقيق للقلوب، عىل 
أن يتم مبارشة بعد العودة من املقربة حتى تتعمق املعاين السامية من الزيارة 
وتتمكن من نفوس الطالب، فلو رجعوا إىل بيوهتم مبارشة وتفرقوا دون هذا 
الدرس، فربام ينسى بعضهم تلك الزيارة وتذهب الفائدة املرجوة من تنظيم 

هذا الربنامج.
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زي�رة امل�ش�يخ ومراكز هيئ�ت الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر 
ونحو ذلك؛ مثل الق�ش�ة يف املحكمة والدع�ة وخطب�ء اجلمعة

يتوىل مرشف التوعية عرض نية الزيارة عىل الطالب بالتفصيل؛ لتفعيل 
موضوعها فيهم وإلثراء حصيلتهم الفكرية والرشعية حوهلا، حتى يتم إعداد 
أسئلة الطالب التي سيقدموهنا ملن ستتم زيارته، وحني موافقة إدارة املدرسة 
من  ُيطَلب  زيارهتا؛  سيتم  التي  اجلهة  مع  والتنسيق  الطالب  أمور  وأولياء 
الطالب إعداُد اقرتاحاهتم وآرائهم لالستفادة منها قبل الزيارة، وبعد عودهتم 
يتم تفعيل آثارها يف نفوسهم، وذلك بمناقشة ما تم من أمور وما متخض من 

نتائج وما بقي يف نفوسهم منها من آثار محيدة.
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اإعداد بحوث وخطب للجمعة

فقهية  مواضيع  يف  بحوث  إعداد  معرفة  عىل  الطالب  تدريب  يتم 
وعقدية ونحوها، وذلك بتوجيههم مع التشجيع املناسب هلم يف أثناء جلسة 
تربوية إىل معرفة بعض األحكام الفقهية وأبواب العقيدة، وذلك من خالل 
نقاش معهم وعرض مناسب هلم، ثم يكلَّف كلٌّ منهم أو بعضهم إىل إعداد 
ويتم  املواضيع،  هذه  من  موضوع  يف  مستوياهتم  بحسب  بحث  أو  ملخص 
قبول  يملوا، ويمكن  إثقاهلم هبا حتى ال  السهلة مع عدم  باملراجع  تعريفهم 
وتعطى هلم جوائز  قليلة،  ذات صفحات  كانت  ولو  والبحوث  امللخصات 
تشجيعية تتناسب وبحَث كل منهم. ويتم إعطاء الفرصة لكل منهم لقراءة 

بحثه أو ملخصه يف جلسات أخرى.

ويتم  اجلمعة،  خطبة  ورشوط  أركان  معرفة  عىل  كذلك  ويشجعون 
تدريبهم عىل إلقائها مقروءة من كتب خطب اجلمعة العديدة، ثم يشجعون 
بحسب مقدرة وشجاعة بعضهم عىل إلقائها حفًظا مرجتلة وبطريقة تتناسب 

وموضوعها.
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 و�شع �شندوق لالإج�بة على اأ�شئلة 
)الفت�وى وال�شك�وى(

يثبت الصندوق يف مكان مناسب من أماكن جتمع الطالب، وبحسب 
الوارد فيه من الطالب خيصص وقتان أو وقت واحد خالل األسبوع لعرض 
املدرسني  يتوىل اإلجابة عنها أحد  أن  للطالب، عىل  األسئلة واإلجابة عنها 
أو املدير ممن لديه فهم واسع ملشكالت الطالب ومعرفة طرق التعامل معها، 
ولديه قدرة عن التأثري يف األسلوب وشد االنتباه إليه، وأن يكون لديه حتصيل 
رشعي مناسب؛ فيجيب عىل األسئلة التي يمكنه معرفة أجوبتها، ويرجع إىل 
الكتب املتخصصة أو يتصل باملشايخ ملعرفة ما مل يتمكن من معرفته؛ خاصة 

إذا كانت األسئلة ذات عمق موضوعي.

وعليه أن حييل األسئلة ذات املواضيع األخرى إدارية كانت أو منهجية 
يف املواد األخرى إىل املختصني يف املدرسة من زمالئه؛ ليعرف اإلجابة منهم 
ثم ينسبها إليهم يف أثناء قراءة اإلجابات، ومن األوىل أن يكون لدى األستاذ 
املختص بإجابة األسئلة نباهة وُبعد نظٍر، بحيث يعد أسئلة يف مواضيع مهمة 
إليها، وجييب  إليها، ويرى هو أمهيتها وشدة حاجة الطالب  ربام مل يتطرقوا 
عليها عىل أهنا واردة ضمن األسئلة لكي يتمكن من معاجلة أمور هم يف أمس 
احلاجة إىل معاجلتها، وحني اإلجابة عنها ال ينسب السؤال إىل الطالب حتى 
ال يقع يف الكذب بل يقول: )وهذا سؤال يقول صاحبه وفقه اهلل وبارك فيه: 
إين قد ابتليت بجمع الصور وأرشطة الغناء، وقد علمت شدة اإلثم والعقوبة 
فكيف اخلالص منها ؟( بينام هو الذي اقرتح السؤال وكأنه وارد إليه، ثم يبدأ 

بتفصيل اإلجابة.
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وقد نفذت مثل هذه الطريقة يف بعض املدارس فتجاوب الطالب معها 
باهتامم واسع وهلل احلمد.
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امل�ش�بق�ت ذات املو�شوع الواحد

للجميع،  مسابقة  عن  اجلامعة  تعلن  أسبوعني  كل  أو  أسبوع  كل  يف 
بحيث  ومفيد،  مهم  حدث  أو  رشعية  بمناسبة  متعلًقا  موضوعها  ويكون 
التي  املراجع  اسم  ويذكرون  الصفحات،  من  عدًدا  فيه  املشرتكون  يكتب 

استفادوا منها، ويدعمون ما يكتبونه بام يناسبه من صور أو شواهد.

مثال ذلك:
يتم اإلعالن عن موضوع مسابقة األسبوع القادم حول شهر رمضان، 
اإلجازة  من  موضوع  عن  أو  املسابقة،  وموضوع  البحث  رشوط  وتوضع 
الصيفية وإجازة الربيع، وبعد فرز املشاركات وحتديد الفائزين وتوزيع اجلوائز 
توجه للجميع املزايا احلسنة يف املشاركات واالهتاممات اجليدة يف املوضوع، 
التي  والسلوكية  والرشعية  الفكرية  األخطاء  هلم  توضح  الوقت  نفس  ويف 
تضمنتها بعض املشاركات، وذلك سعًيا من اجلمعية يف نرش الوعي السليم 

واملفهوم الصحيح.
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جن�ح ا�شتبدال الأ�شرطة والأفالم وبيعه�

إسالمية  أرشطة  عرض  فيه  يتم  جناًحا  النشاط  عىل  املرشف  ص  خيصِّ
وأفالم مفيدة ونحوها مما هو مفيد لألرسة املسلمة، ويبقى طوال العام؛ للبيع 

املخفض واالستبدال واإلعارة. 

ا، بحيث يساعد الطالب عىل التخلص من  أما االستبدال، فهو مهم جدًّ
األرشطة واألفالم غري املناسبة املوجودة لدهيم أو لدى أهلهم، فيستبدلوهنا 
باملفيد النافع عىل أن يتم مجع األرشطة واألفالم غري املناسبة إلتالفها أو مسح 
النافع عليها لدى مكاتب دعوة اجلاليات، وقد تم  البديل  موادها وتسجيل 

تنفيذ هذه الفكرة يف بعض املدارس، فأتت ثمرهتا بنجاح تام واحلمد هلل.
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)50( ن�ش�ًط� اإيج�بيًّ� للط�لب امل�شلم 

اإليك اأخي الطالب هذه الأن�شطة املفيدة، لتكون اأكرث اإيجابية يف 
احلياة:-

1- قول أذكار الصباح واملساء.
2- حفظ أحاديث خمتارة وتطبيقها.

3- توفري مبلغ من املال للطوارئ.
4- التصدق بجزء من الدخل الشهري. 

5- فتح مرشوع صغري لزيادة الدخل السنوي.
6- كتابة أفكار لزيادة الدخل الشهري.

7- عمل برنامج إذاعي.
8- إلقاء موعظة يف املسجد.

9- ختم اليوم بصدقة.
10- زيارة عائلية هادفة.

11- اإلهداء يف املناسبات.
12- طباعة مصحف مرتجم.

13- إماطة األذى عن الطريق.
14- االتصال بصديق وعرض املساعدة عليه.

15- توزيع الطعام عىل الفقراء.
16- مجع التربعات ملرشوع خريي.
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17- صالة الضحى.
18- التصدق باخلفاء.

19- أداء صالة الوتر قبل النوم.
20- مجع املالبس القديمة والتصدق هبا.

21- النوم عىل طهارة.
22- مساعدة شخص دون سابق معرفة.

23- إجابة دعوة لصديق أو قريب.
24- تعليم اخلادم بعض تعاليم اإلسالم. 

25- هدية لتأليف القلوب. 
بمكتب  واالستعانة  املسلمني  غري  لدعوة  ساعة  ختصيص   -26

اجلاليات. 
27- التربع بالدم مع االحتساب. 

28- االستغفار )100( مرة يومًيا. 
29- رشاء مالبس العيد للفقراء. 

30- جتاوز عن الدين. 
31- الدعاء ملريض بالشفاء. 

32- دعوة األصدقاء لإلفطار. 
33- حفظ سورة امللك. 

34- االستغفار للمؤمنني واملؤمنات. 
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35- التبسم يف وجه كل من تلقاه. 
36- توزيع أرشطة خمتارة بعناية عىل مجاعة املسجد. 

37- سامع األناشيد اإلسالمية اهلادفة. 
38- الذهاب ملطعم مع شخص بقصد الدعوة. 

39- ختصيص أسبوع للتنظيم والرتتيب. 
40- توصيل مسافر ومساعدته وتوديعه. 

41- كثرة الصالة والسالم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم اجلمعة. 
42- إكرام الضيف. 

43- قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة. 
44- رشاء عطر وإهداؤه ملن حتب. 

45- قول جزاك اهلل خرًيا ملن أسدى إليك معروًفا. 
46- قول إين أحبك يف اهلل ملن أحببته يف اهلل.

47- التطوع يف مؤسسة خريية.
48- سامع حمارضة علمية أو فكرية. 

49- اإلعالن عن درس أو ندوة أو منشط دعوي. 

50- زيارة مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مرة يف السنة. 

 



173 المتجدد في النشاط المدرسي

اأن�شطة علمية

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي174



175 المتجدد في النشاط المدرسي

ا�شنع ال�ش�بون املعطر 

أوالً: أحرض كمية كبرية من بواقي الصابون من أّي نوع؛ وضع هذه 
وضعت  فإذا  جليرسين،   )%5( إليها  أضف  ثم  مناسب،  إناء  يف  البواقي 

)100( جرام من بواقي الصابون؛ فأضف إليها )5( جرامات جليرسين.

ثانًيا: ضع قلياًل من املاء مع قدر مناسب من العطر الذي حتبه. 

ثالًثا: أحرض إناء آخر وامأله باملاء وارفعه عىل النار، ثم أحرض اإلناء 
التي  اإلضافات  مع  الصابون  وقلب  الثاين،  اإلناء  بداخل  وضعه  األول 

وضعتها حتى يصبح كاملعجون.

قوالب  يف  حمتوياته  وصب  النار،  عن  حيوي  بام  اإلناء  ارفع  رابًعا: 
الصابون  شكل  عىل  حتصل  حتى  وذلك  مناسبة؛  حديدية  أو  بالستيكية 

املألوف الذي اعتدنا عليه. 

استخرج  ثم  الصابون،  جيف  حتى  الوقت  من  فرتة  انتظر  خامًسا: 
كل صابونه من قالبها؛ وعندها تكون قد حصلت عىل الصابون من بواقي 

الصابون. 

تف�شري ذلك:-
تعمل  فإنك  ؛   - رشحه  سبق  ما   - النار  عىل  الصابون  تضع  عندما 
البواقي بعضها  عىل تفككه وانصهاره، وبالتقليب تعمل عىل دمج كل هذه 
يف بعض مما يؤدي يف النهاية إىل وجود عجينة واحدة متجانسة من البواقي، 

وبالتايل حتصل عىل صابون جديد وجيد وصالح لالستعامل. 
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ان�شخ �شورك املحبوبة ب�لكيمي�ء 

دون  من  اجلرائد  صور  لنسخ  يسرية  طريقة  إليك   .. املبتكر  صديقي 
استخدام ماكينة تصوير؛ فقط.. اتبع اخلطوات التالية لنسخ الصورة وطبعها 

بصورة سليمة:-
أوالً: ستحتاج إىل كوب زجاجي فارغ، لتضع فيه ملعقتني من املاء، 
هذا  ُرجَّ  ثم  غسيل،  مسحوق  أي  من  وملعقة  الرتبنتينا،  زيت  من  وملعقة 

اخلليط جيًدا. 
ثانًيا: أحرض أية صورة من اجلرائد، وانثر عليها كمية من املزيج السابق. 
ثالًثا: أحرض ورقة بيضاء وضعها فوق الصورة وارضب عليها برفق 

بمسطرة ملساء. 
رابًعا: ارفع الورقة البيضاء، وبعد فرتة يسرية جتد أهنا أصبحت صور 

طبق األصل من الصورة املوجودة يف اجلريدة. 
تف�شري ذلك:-

ن املزيج السابق من زيت الرتبنتينا مع املنظف الصناعي مركًبا ينفذ  ُيَكوِّ
إىل اجلزئيات املكونة حلرب الطباعة باجلريدة، فتحوله إىل سائل فيلتصق جزء 
منه يف الورقة البيضاء التي وضعتها، وبتمريرك املسطرة امللساء عليها يلتصق 

متاًما عليها وخترج صورة مشاهبة متاًما للصورة املوجودة باجلريدة. 
ملحوظة: هذه الطريقة ال تصلح إال يف نقل الصور املوجودة يف اجلرائد؛ 
أما بالنسبة للمجالت املوجودة هبا صور المعة؛ فتحتوى عىل طبقة ورنيش 

المعة يصعب ذوباهنا هبذه الطريقة.
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كيف ت�شنع طف�ية حريق..؟! 

ميكنك �شناعة طفاية حريق وذلك با�شتخدام الآتي:-
أوالً: أحرض علبة صفيح من احلجم الكبري )علبة لبن بودرة مثاًل سعة 

2 كيلو(؛ ويفضل أن يكون هلا غطاء بالستيك. 

أن  ويفضل  العلوي  الصفيح  علبة  طرف  قرب  بمسامر  أثقب  ثانًيا: 
يكون ذلك الثقب كبرًيا نوًعا ما. 

ثالًثا: أحرض كوًبا من البالستيك يكون ارتفاعه أقل من ارتفاع علبة 
تباع  الغرض  هلذا  الصقة  مواد  )توجد  الصفيح  علبة  قاع  يف  وثبته  الصفيح 

لدى حمالت صنع أحواض السمك(.

رابًعا: أحرض مقداًرا مناسًبا من كربونات الصوديوم )صودا اخلبيز  أو 
الكربونات( وذّوهبا باملاء؛ ثم ضع املاء املذاب يف علبة الصفيح بحيث تكون 

خارج العلبة البالستيك وابتعد قلياًل عن احلافة. 

خامًسا: ضع كمية من اخلل داخل كوب بالستيك، ثم أغلق العلبة، 
وأغلق الفتحة برشيط حلام، وعند االستخدام؛ اقلب الصفيحة، وانزع رشيط 
اللحام، ووجه الرغوة البيضاء التي خترج منها جتاه احلريق فتنطفئ النار بإذن 

اهلل تعاىل. 

تف�شري ذلك:-
صودا اخلبيز تتفاعل مع اخلل، فينتج كمية كبرية من غاز ثاين أكسيد 

الكربون الذي يعمل عىل إطفاء النريان. 
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كيف ت�شنع م�دة مط�طية..؟!

قد يحتــاج الواحد منا اإىل لعبة م�صلية وطريفة يلهو بها يف 
اأوقــات فراغــه وي�صكلها كما ي�صــاء؛ واإليك لعبــة طريفة وجميلة 

ت�صتطيع القيام بها كما يلي:-
عىل  وارفعه  وعاء  يف  الطازج  )احلليب(  اللبن  من  مناسبة  كمية  ضع 
النار،  أطفئ  ثم  منه،  عالية  طبقة  وترتفع  يسخن  حتى  فرتة  واتركه  النار، 
واترك اللبن )احلليب( فرتة ليربد، ثم اكشط الطبقة الدهنية التي تكونت عىل 
)احلليب( بعض قطرات  اللبن  املكشوطة من  الطبقة  السطح، وأضف هلذه 
اخلل قطرة .. قطرة .. وانتظر لفرتة أخرى؛ وستجد أنه قد تكونت لديك مادة 

مطاطية بيضاء تستطيع استخدمها يف اللعب مع األصدقاء.

تف�شري ذلك:-
اخلل هو محض اسمه علمًيا محض اخلل؛ ويتفاعل مع الطبقة الدهنية 
نان مًعا هذه املادة املطاطية الصاحلة  للبن )احلليب( عندما يضاف إليها، وُيَكوِّ

للتشكيل. 
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كيف ت�شعل قطعة ال�شكر..؟! 

هل جربت يوًما أن تشعل قطعة سكر من سكر القوالب املعروف..؟!

لو حاولت فعل ذلك فلن تفلح أبًدا .. لكنك لو نثرت قلياًل من الرماد 
عىل حافة قطعة السكر وأعطيتها ناًرا من عود الثقاب؛ لوجدت أهنا ستشتعل 

وتستمر يف االشتعال حتى تذوب متاًما.

وكام الحظت؛ فالسكر وحده ال يمكن أن يشتعل، كام ال يمكن للرماد 
أن يشتعل وحده أيًضا، لكن بعد دجمهام مًعا يمكن حدوث ذلك.

وهذه الظاهرة معروفة يف علم الكيمياء بظاهرة االشتعال بالتحريض، 
أو رد الفعل الكيميائي من عنرص حمرض. 
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ب�لكيمي�ء الي�شرية؛ اكت�شف الع�شل املغ�شو�ض

ومنها  الطبيعي  منها  العسل،  أنواع  من  بالعديد  األس��واق  متتلئ 
املغشوش بإضافة السكر أو اجللوكوز أو أية مواد أخرى؛ والعالج بالعسل 
املواد األخرى؛  العسلًّ طبيعًيا وخالًيا من  بالدرجة األوىل عىل كون  يتوقف 
ألن العسل احلقيقي هو وحده الذي حيمل الصفات الشفائية، لذلك من املهم 

عند استعامله أن يكون طبيعًيا غري مغشوش.

وميكن معرفة احلقيقي من املغ�صو�س مبا يلي:-
1- يقول )وتنجر( كام يف مقالة نرشت بمجلة نيويورك الطبية:-

1- إن العسل اجليد له ميل إىل التجمد كنقطة لينة غري ناعمة؛ وعندما 
نحللها بمقدار ضعف وزهنا من املاء؛ تصبح سائاًل رائًقا غري خيطي. 

2- يذاب مقدار من العسل يف مخسة أضعافه ماء مقطر، ويرتك إىل ثاين 
إذا كان  أما  فهو مغشوش،  القاع  ترسبت يف  به مواد غريبة  فإن كانت  يوم؛ 

املحلول رائًقا فهذا يعني أن العسل جيد.

أو يذاب العسل يف الكحول املخفف عيار )55( درجة ويرتك لليوم 
التايل؛ فتجد رواسب صحيفية يف أسفل اإلناء إن كان العسل مغشوًشا. 

3- وضع كمية من العسل مع كمية من املاء بوعاء عىل النار ليغيل؛ ثم 
فإذا ظهر لون أزرق أو أخرض  اليود؛  يرفع ويرتك ليربد، ويضاف قليل من 

فهو مغشوش. 



181 المتجدد في النشاط المدرسي

4- تضاف بضع قطرات من مادة يود البوتاسيوم املذاب باملاء بنسبه 
)50%( إىل كأس فيه عسل مذاب باملاء، أو الكحول املخفف؛ فإن ظهر لون 

أزرق بنفسجي دل ذلك عىل أن العسل مغشوش بالنشويات. 

املزيج  هذا  ويعامل  بوعاء،  ماء  ومثلها  العسل  من  مائة  توضع   -5
بمحلول بوتاسيوم؛ فإن ظهر لون أمحر أو بنفسجي دل ذلك عىل أنه مغشوش 

باجللوكوز.

6- توضع قطرات من العسل يف السربتو )الكحول األمحر( فإن ترسب 
فيه فهو عسل حقيقي غري مغشوش.

أو يسكب عىل إناء حتى يكون كاخلليط؛ فإن تقطع فهو مغشوش.

أو تذوق نصف ملعقة صغرية والحظ رسعة ذوباهنا يف الفم؛ فإذا ذابت 
برسعة فهذا دليل عىل سالمته من الغش، والعكس بالعكس. 

وجدت  فإذا  دقيقتني؛  وانتظر  العسل  من  صغرية  ملعقة  تذوق   -7
طعم حالوة العسل يف فمك واضحة فاعلم أن العسل مغشوش؛ ألن العسل 

الطبيعي بعد دقيقتني أو ثالث ال يبقى له طعم يف الفم. 

8- ُشمَّ رائحة العسل؛ فإن وجدت رائحة العسل املمزوجة بنوع النبتة 
التي يتغذى منها النحل تفوح منه وذلك حسب نوعه؛ فهو أصيل.
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كيف ت�شنع فلرًتا لتنقية مي�ه ال�شرب..؟!

كثرًيا ما نسافر يف أماكن متعددة ومتغرية؛ وقد يصادفنا يوًما أن نذهب 
إىل مستنقع أو غابة أو جبل، وقد نجد أن املاء الذي لدينا قد نفذ وال نجد أّي 
مصدر للمياه سوى املاء العكر املوجود يف املستنقع، أو الربكة؛ فامذا نفعل..؟!

اإليك طريقة �صهلة لتنقية هذه املياه، كي ن�صرب منها دون اأّي 
�صرر؛ وهي كما يلي:-

أوالً: زجاجة كبرية من البالستيك؛ وافصل قاعدهتا. 

ثانًيا: اقلب الزجاجة؛ بحيث تكون فوهتها ألسفل. 

ثالًثا: ضع قطعة كبرية من القطن داخل الزجاجة وقرب فوهتها. 

رابًعا: ضع كمية من الرمل األبيض الناعم فوق قطعة القطن. 

خامًسا: ضع كوًبا زجاجًيا حتت الفوهة. 

سادًسا: اربط مقدمة وهناية الزجاجة بقطعتني من القامش. 

سابًعا: ضع املاء الذي تريد أن تنقيه من ناحية قاعدة الزجاجة - من 
ناحية الرمل - ثم انتظر فرتة.

قطعة  عرب  النهاية  يف  ثم  القطن،  وعرب  الرمل  خالل  يمر  املاء  أن  جتد 
املاء  هذا  ألن  اهلل؛  شاء  إن  منه  ترشب  الذي  الزجاجي  الكوب  إىل  القامش 

أصبح نقًيا وصاحًلا للرشب.
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تف�شري ذلك:-
املاء؛ سواًء  أية شوائب كبرية مع  القامش اخلارجية متنع دخول  قطعة 

كانت قًشا أم خالفه. 

عندما يمر املاء يف الرمل الناعم؛ يعمل كاملصفاة هلذا املاء، ويعمل عىل 
تنقيته من الشوائب.

املاء  بتصفية  يقوم  كي  الزجاجة  من  الرمل  سقوط  فيمنع  القطن؛  أما 
ويمنع نزول أية شوائب مهام صغرت من فوهة الزجاجة. 

واآلن .. أصبح لديك ماء نقي صاٍف .. ارشبه باهلناء والشفاء. 
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ا�شنع بو�شلتك بنف�شك

قد ل متلك املال الكايف ل�شراء البو�شلة؛ فال تقلق فاإنك ت�شتطيع 
اأن حت�شل على بو�شلة وتكون رخي�شة جًدا عن طريق اتباعك للخطوات 

التالية:-
1- أحرض إبرة طويلة؛ ومررها عىل مغناطيس عادي أكثر من )20( 
قد  أنك  اجتاه ختتار(؛ وجتد  )أيَّ  اجتاه واحد  تكون يف  أن  مرة؛ ولكن برشط 

حصلت عىل مغناطيس عىل شكل إبرة. 

باإلبرة  اخليط  بواسطة خيط؛ وعلق هذا  اإلبرة من وسطها  اربط   -2
عىل حامل. 

3- إذا كنت يف منزلك وأردت أن تعرف اجتاه الشامل؛ فستجد أن أحد 
طريف اإلبرة متجه ناحية الشامل، وهذا هو القطب الشاميل لإلبرة؛ فلونه بلون 
القطب  عىل  تتعرف  أن  تستطيع  وهكذا؛   .. متييزه  يسهل  حتى  وذلك  مميز، 

الشاميل يف منزلك، فيمكنك معرفة اجتاه قبلة الصالة مثاًل.

تف�شري ذلك:-
عند مترير اإلبرة املصنوعة من احلديد عىل املغناطيس عدة مرات تكتسب 
وعند  مغناطيًسا،  األخرى  هي  وتصبح  الطبيعي،  املغناطيس  خواص  مجيع 
تعليقها من وسطها يتجه قطبها الشاميل ناحية الشامل، ويتجه قطبها اجلنويب 
ناحية اجلنوب )وذلك ألن العلامء يعتقدون بأن األرض حتتوي بداخلها عىل 
مغناطيس ضعيف؛ يوجد قطبه الشاميل يف القطب اجلنويب وقطبه اجلنويب يف 
القطب الشاميل(؛ وبام أن اإلبرة التي أحرضهتا قد أصبحت مغناطيًسا فكذلك 

تتجه مثل مجيع املغناطيسات ناحية الشامل. 
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اأن�شطة ذهنية
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 ال�شكل ال�ش�ذ  

ال�شوؤال الأول: ما ال�شكل ال�شاذ؟ 
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كلمت�ن مرتادفت�ن   

متنقاًل من حرف آلخر  الساعة  اجتاه عقارب  الثاين: حتّرك يف  السؤال 
ومن دائرة ألخرى لتتوصل إىل كلمتني مرتادفتني مكونتني من ثامنية حروف. 

كلمة  كل  حروف  ولكن  خمتلفة،  دائرة  من  تبدأ  كلمة  كل  أن  الحظ 
توجد يف مكاهنا الصحيح.
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الرقم الن�ق�ض )1(  

السؤال الثالث: ما الرقم الذي ينبغي أن حيل حمل عالمة االستفهام؟

 7  9  5  7

 8  1  7  6

 2  4  8  2

؟  6  4  11

 

الرقم الن�ق�ض )2(

السؤال الرابع: ما هو الرقم الناقص هنا؟ 

 7  1  9  3

 7  6  5  4

 4  4  6  6

؟  3  8  1
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م� ال�شكالن اللذان يكمالن الرتتيب؟  

السؤال اخلامس: ما الشكالن اللذان يكمالن الرتتيب؟ 

 



191 المتجدد في النشاط المدرسي

اإج�ب�ت الأن�شطة الذهنية

اللونني  من  أزواج  هبا  الباقية  األشكال   )8( األول:  السؤال  إجابة 
األبيض واألسود بالتبادل. 

إجابة السؤال الثاين: فرانكلني، كورتيزون.

إجابة السؤال الثالث: 

- العمود األول يضاف إليه 13/13

- العمود الثاين يضاف إليه 12/12

- العمود الثالث يضاف إليه 10/10

إجابة السؤال الرابع: )10( كل جمموعة من أربعة أرقام تساوي )21(.

إجابة السؤال اخلامس: )ه�( الشكل الثالث يدور رأسيًّا ألعىل، وكل 
نقطة  عىل  حيتوي  الرابع  والشكل  بالتبادل،  بيضاء  نقطة  عىل  حيتوي  شكل 

سوداء.
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التكنولوجي� 

تعني لفظة تكنولوجيا تسخري العلوم إلنتاج الطاقة بمختلف أنواعها، 
تعريف  يف  يدخل  كذلك  املجاالت،  شتى  يف  اإلنسان  منها  يستفيد  والتي 
التكنولوجيا السيطرة عىل املوارد الطبيعية للطاقة؛ كالكهرباء، وصناعة املواد 
من املوارد الطبيعية؛ كصناعة الورق، وبعض املواد الصناعية مثل البالستيك.

وقد  متعددة،  واكتشافات  بتغريات  التاريخ  عرب  التكنولوجيا  مرت 
كانت أول خطوة يف طريق التكنولوجيا قبل أربعامئة ألف عام، وذلك عندما 
اكتشف اإلنسان فائدة النار، لكن مل تكن تعرف التكنولوجيا تطوًرا إال بعد 

أن ضجر اإلنسان من حياة البداوة وحياة الريف، واجته لتأسيس املدن.

أن  إال  مذهل؛  تطور  من  اليوم  التكنولوجيا  إليه  وصلت  ما  ورغم 
وسكان  )األصليني(،  أسرتاليا  كسكان  بدائية  حياة  تعيش  تزال  ما  شعوًبا 
األمازون الذين يعيشون يف الغابات، يأكلون ثامرها ويتفيئون ظلها، وحيتمون 
بأشجارها من األعداء، هذا غري قطاع عريض من شعوب العامل الثالث تكبله 

أعداء اإلنسانية الثالثة: )الفقر، واجلهل، واملرض(.

وقبل مخسامئة ألف عام كان سكان آسيا والرشق األوسط أكثر معرفة 
التكنولوجيا  ظهرت  ثم  واجلنوبية،  الوسطى  أمريكا  هنود  من  للتكنولوجيا 
األوربية، فكانت بريطانيا رائدهتا حتى عام )1215ه�( )1800م(، وهكذا 
للطاقة،  عديدة  مصادر  اإلنسان  فاكتشف  حمموم؛  سباق  يف  الدول  صارت 
وذهبت  واهلاتف،  والتلغراف،  الراديو،  عىل  وتعرف  والكهرباء،  كاحلرارة، 
خطواته أبعد يف القرن العرشين بعد تسخري النفط وتصنيع السيارة، والطائرة، 
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التي وفرت الكثري من املصادر املهمة، كام عرف  النووية  ثم اكتشف الطاقة 
احلاسب اآليل، والرادار، والسفن الصناعية، وسافر اإلنسان إىل سطح القمر.

وينتظر أن تكون اخلطوة التالية يف تطور التكنولوجيا؛ استخدام أشعة 
أشعة  استخدام  دائرة  توسيع  وكذلك  للطاقة،  كمصادر  واهلواء  الشمس 

الليزر. 

التدريبات:
1- هل تستطيع رسد املراحل الزمنية التي مرت هبا التكنولوجيا؟

2- كيف بدأت التكنولوجيا؟ 

يف  والسعي  التكنولوجيا؟  عىل  اإلنسان  تعرف  وراء  الدافع  ما   -3
تطويرها؟

4- هل لديك كلامت مرادفة لكلمة التكنولوجيا؟

5- اذكر بعض اإلجيابيات والسلبيات للتكنولوجيا؟

6- اذكر بعًضا من مظاهر احلضارة اإلنسانية يف العرص احلديث؟

7- قارن بني حياة األجداد وحياتنا اآلن؟

8- اذكر إجيابيات وسلبيات النار؟

9- اذكر بعض مظاهر احلياة يف البادية؟

حولك،  من  جيري  ما  كل  صف  الصحراء،  يف  أنك  اآلن  ختيل   -10
وبجميع حواسك اخلمس؟
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11- كيف استطاع اإلنسان أن يسيطر عىل املوارد الطبيعية؟

12- أعداء اإلنسان ثالثة )اجلهل والفقر واملرض(. ضع خطة عالجية 
للقضاء عىل هؤالء األعداء؟

13- ورد يف املوضوع بعض أنواع الطاقة: اذكرها، واذكر استخدامات 
كل نوع، واذكر بعض طرق التحويل من طاقة إىل أخرى، وكيف يتم ذلك 

التحّول؟

14- اذكر أشياء ترتبط ب�) الكهرباء - السفن الفضائية - اهلاتف - 
اجلهل - الغابات(؟

15- كيف تستطيع أن تستفيد من الطاقة الشمسية يف عملية الطبخ؟

16- ماذا تعرف عن الليزر؟

17- ما فائدة احلاسب اآليل لإلنسان؟

اخرتاعات  من  اإلنسان  إليه  سيتوصل  ملا  توقعاتك  اذكر   -18
ومكتشفات بعد )20( سنة من اآلن؟

مثل  اإلنسان؟  هيدد  رضر  مصدر  التكنولوجيا  أصبحت  كيف   -19
عىل ذلك.

20- ما األشياء التي ترى أن التكنولوجيا مل تدخلها بعد؟

21- أضف أشياء أخرى ذات عالقة باملوضوع.

.........................................................................

.........................................................................
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جف�ف ق��ٍض

رائع  بشكل  واملنمقة  اجلميلة  اخلرضاء  الرباط  مدينة  أحياء  عن  بعيًدا 
يمكن ملن يسري عىل الطرق اخلارجية مالحظة آثار موجة اجلفاف التي رضبت 
املغرب بقسوهتا، وأنزلت خسائر فادحة باإلنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه 
نصف سكان املغرب تقريًبا، الظاهرة املؤملة كانت دافًعا للبحث عن سؤال: 
هو كيفية مواجهة بلد مثل املغرب لتلك املوجة التي استمرت إحدى عرشة 
سنة متتالية تراوحت شدهتا بني سنة وأخرى، غري أن رضبتها املوجعة أهنكت 
اقتصاد املغرب خالل السنتني األخريتني )1999-2000م(، بعد أن توقفت 
األمطار عن التساقط، وانخفض اإلنتاج املحيل من احلبوب بنسبة )42( يف 
 )5( جمموع  من  هكتار  ماليني   )4( نحو  أْي  املزروعة،  املساحات  من  املائة 

ماليني هكتار تم حرثها.

األمر الذي رفع رقم اخلسارة التي ترتبت عىل اجلفاف إىل )12( مليار 
الزيتون  إنتاج  فيه  تراجع  الذي  الوقت  مليار دوالر(، يف  درهم )نحو 1.2 
البطالة  زاد معدل  املائة، كام  بنسبة )15( يف  والنخيل  املائة،  بنسبة )49( يف 
بسبب ذلك إىل ما يتجاوز ال�)15( يف املائة، األمر الذي هيدد ما يزيد عن ثامنية 

ماليني قروي بالعطش.

هنا واصلت الدولة بناء السدود، وتم رصد مبلغ )6.5( مليار درهم 
)700 مليون دوالر( ملا يطلق عليه » الربنامج العاجل ملواجهة آثار اجلفاف 
يف املناطق الريفية«، وتم تدشني العديد من املشاريع املائية والتنموية يف عدد 
ا يف املاء جّراء قلة تساقط األمطار، والتي  من مناطق البالد التي تواجه شحًّ
أدت إىل تراجع نسبة النمو االقتصادي من )6.3( يف املائة عام )1998م( 
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إىل )3( يف املائة عام )2000م(، وأصبح اجلفاف هيدد انطالقة النمو والتطور 
يف البالد.

التدريبات:
 1- أين تقع مدينة الرباط؟

2- ما عالقة اجلفاف باالقتصاد؟

3- خلص املوضوع يف أفكار مكثفة؟

4- حدد األرضار املرتتبة عىل ظاهرة اجلفاف؟

5- حدد املشكلة الرئيسة واملشاكل التي نجمت عنها )تفرعت منها( 
يف خريطة ذهنية؟

6- رتب املعلومات التي حتتوي عىل أرقام يف قائمة؟

7- ما القرارات التي يتوجب اختاذها جتاه ظاهرة اجلفاف هذه؟

8- اذكر مجيع األشياء املرتبطة ب�) املطر � اجلفاف � العمل � االقتصاد 
� الزراعة(؟

9- اقرتح حلوالً للتغلب عىل البطالة بني القرويني؟

10- ضع خطة ملرشوع تنموي يمكن تنفيذه يف إحدى املناطق الريفية، 
واذكر األهداف من هذا املرشوع، والنتائج املتوقعة من إقامته؟

11- حدد النهاية املتوقعة من استمرار ظاهرة اجلفاف؟

.........................................................................

.........................................................................
 .........................................................................
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اأن�شطة تطوير الذات
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)10( طرق لتكون اأكرث ثقة بنف�شك

1- قدر اخلجل: يف أعامق كل منا إحساس باخلجل، وكل ما هنالك 
أن البعض يظهرونه بقدر أكرب من اآلخرين. واالعرتاف هبذه احلقيقة سوف 

يرفع من ثقتك بنفسك.

2- اعتد اعتالء خشبة املرسح: كثري من أشهر وأبرز املمثلني هم أناس 
يتصفون باخلجل، لكنهم يرتدون أقنعة الشجاعة. 

دور  أداء  عىل  لإلقدام  رائعة  وسيلة  هو  إليه؛  االنضامم  أو  التمثيل  إن 
خمتلف حيث يمكنك أن تكون أكثر ثقة بنفسك .

3- ال تبالغ يف تواضعك: ال ختِف كل منجزاتك بعيدا عن األعني، بل 
اعرضها يف فخر وافخر بام حققته يف حياتك حتى اآلن.

4- حتمل املسؤولية: من املدهش أنه متى ما وقع يشء ما؛ فإن اجلميع 
ينتظر إقدام شخص آخر سواهم عىل حتمل املسؤولية. 

اختذ خطوة لألمام وسوف يرتاجع مجيع اآلخرين للخلف. 

سيتعاملون  اآلخرين  فإن  النفس؛  يف  ثم  باهلل  بثقة  تترصف  كنت  إذا 
معك بصفتك شخًصا واثًقا من نفسه. 

5- ابدأ من جديد: إذا كان هناك مكان واحد تعامل فيه بمهانة؛ فلتجد 
سبيال ألن تتوقف عن الذهاب إليه، وقد يعني هذا تغيري عملك أو االنضامم 

حللقة أصدقاء جدد.

إنك تشعر  بقولك  ما  بدأت حمادثة  إذا  بالتوتر:  6- أخِف إحساسك 
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املتوترين،  خانة  يف  الناس  يصنفك  وسوف  بالتوتر،  تشعر  فسوف  بالتوتر، 
لكن ما دمت مل تطالع أحًدا؛ فأكثر الناس لن يدركوا ذلك.

7- حتد نفسك: حتد نفسك بالقيام بأمر أكثر جسارة وجرأة وليس من 
عاداتك، وسوف تنمو بداخلك.

فنون  وأحد  الوقت،  طوال  الفوز  تنال  لن  إنك  الكبوات:  تقبل   -8
النجاح يتمثل يف مواصلة املحاولة. لذا؛ ال تفكر يف اإلخفاقات وتعدها، وإال 

سوف تعيقك عن امليض قدًما.

9- املحادثات الصغرية هلا أمهيتها: إن بدء حمادثة دائاًم ما يكون أكثر 
يمكنك  التي  األسئلة  من  جمموعة  لديك  فليكن  مواصلتها؛  من  صعوبة 

استخدامها لفتح حوار، وحث الطرف اآلخر عىل التحدث.

تبتسم،  املرآة؛ فإن كنت متوتًرا فستجد أنك ال  انظر يف  ابتسم:   -10
لكن حاول التدرب عىل االبتسام واالحتفاظ به، ألنك إن ظهرت سعيًدا فإن 
الناس سوف يستجيبون لك بقدر أعىل من اإلجيابية، وهذا سريفع من ثقتك 

بنفسك.
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)10( طرق ي�شرية لتقليل ال�شغوط 

 1- كن واقعًيا: إذا انطلقت لتنجز الكثري والكثري فلن تنال إال الشعور 
باإلجهاد والضغوط، واألسوأ من هذا؛ أنك سوف تنسى االحتفال بام أنجزته 

وذلك ألنك ستنشغل بتقريع نفسك عىل ما مل تستطع إنجازه.

2- فّوض العمل لآلخرين: ادفع إىل شخص آخر باملهمة التي تقلقك؛ 
من شأن هذا أن يوتر الشخص اآلخر، لكنه سينهض هبا وسوف تشعر بأنك 

أفضل.

3- قوِّ إيامنك: املؤمنون من الناس غالًبا ما جيدون راحتهم يف اللجوء 
إىل اهلل وقت األزمات عىل األخص، فقوِّ إيامنك باهلل يف الرخاء والشدة.

4- احصل عىل وقت فراغ: من املفارقة أحياًنا؛ أنك كلام عملت وقًتا 
أقل زاد ما يمكنك إنجازه. لذلك، احرص عىل قضاء إجازات طيبة.

ما  وكل  األمور،  بأكثر  للقيام  مبتكرة  طريقة  هناك  مبتكًرا:  كن   -5
عىل  ويطري  يدور  وجتعله  املألوفة  األطراف  من  عقلك  خترج  أن  هو  عليك 

 . حريته قلياًلً

ا كان ما يرهقك وحيملك بالضغوط؛ انظر إن كان بوسعك أن جتد  وأيًّ
سبياًل لتجنبه.

تتحول إىل  فالبذور  البستان عالج رائع؛  إن أعامل  الزهور:  ازرع   -6
نبتات صغرية، ثم تصري براعم مجيًعا يف وقتها، وال يمكنك بسهولة استعجاهلا 

ودفعها للنمو دفًعا.
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7- اشرت األلعاب: ال جيب عليك أن تكون طفاًل لكي تلعب؛ فهناك 
لست  ولكنك  والقوارب،  الرياضية،  السيارات  بينها  من  للراشدين  ألعاب 

مضطًرا ألن تكون من أصحاب املاليني لتحظى ببعض األلعاب.

ترى، كم من السنوات مرت منذ طريت طائرة ورقية آخر مرة؟  

بشعور  وتشعر  باللياقة  تتمتع  كنت  ما  إذا  لياقتك:  عىل  احرص   -8
طيب؛ فسوف تكون أكثر قدرة عىل التعامل مع الضغوط بمزيد من الكفاءة.

بمخاوفك  بك  املحيطني  تزعج  أن  هذا  يعني  ال  املشاركة:   -9
وتوتراتك!

مع  عليك  ضغوًطا  تشكل  التي  األمور  بشأن  فالتحدث  ذلك،  ومع 
شخص حمل ثقة يمثل عوًنا كبرًيا لك.

السكينة  بعث  عىل  القدرة  للقراءة  كان  طاملا  بالقراءة:  استمتع   -10
يف  للقراءة  مكان  هناك  يكون  أن  عىل  احرص  لذلك،  النفس.  يف  واهلدوء 
حياتك، وسيكون من األفضل لو كان بوسعك أن تقرأ باستمتاع؛ فالقراءة 

ختلق عامًلا يمكنك أن جتد فيه املهرب واملالذ لرتتاح بني احلني واآلخر.

هناك أيًضا طرق سيئة للتقليل من الضغوط، وتلك الطرق يف حقيقة 
ا للمشكلة، وحني  أمرها ما هي إال خمدر أو مسكن لألمل وليست حال جذريًّ

يتالشى تأثريها غالًبا ما تشعر بحال أسوأ مما كنت عليه من قبل. 

األكثر  هم  بالضغوط  املثقلني  األشخاص  جتد  الشديد؛  لألسف  ويا 
استهالًكا للمواد الضارة واملحرمة من قبيل الكحوليات والسجائر.
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)10( خطوات لتبداأ م�شروعك اخل��ض 

1- توصل لفكرة نرية: فلتعرف ما تنوي أن تفعله؛ اخرت شيًئا تفهمه 
حًقا؛ فمن شأن هذا أن حيميك من أية خماطر.

الذي  املجال  بالفعل يف  املوجودين  املنافسة: تفحص  تفقد ساحة   -2
هذا  يف  خمتلًفا  ستكون  كيف  واعلم  التالية،  القليلة  األشهر  خالل  اخرتته 

املجال.

3- احسب احلسابات: كم لديك من املال لتستثمره وتعيش منه خالل 
األشهر القليلة التالية؟ كم لديك من املال الذي حتتاج إليه لتبدأ؟

4- احصل عىل النصح: يوجد عدد من الوكاالت واهليئات احلكومية 
لتقديم املشورة، وهي قادرة عىل أن تقدم لك توجيًها ودعاًم مستقلني.

اسع  لذا؛  تدفع شيًئا.  لن  لذلك  تكون ممولة،  ما  غالًبا  اجلهات  وتلك 
لطلب املشورة.

5- اكتب خطتك: اكتب خطة عمل للمرشوع تتسم بالسهولة، وهناك 
العديد من اجلهات التي تقدم نامذج وجداول جمانية يمكنك استخدامها. 

تفقد أيًضا شبكة املعلومات؛ فستستفيد منها كثرًيا.

6- تفقد أحوال السوق: من دون عمالء، لن حتظى بأّي مرشوع. 

لذا، تفقد عمالءك املحتملني لكي تقيس مستوى اهتاممهم. 

وجيد كثري من الناس أن أصحاب األعامل التي يشتغلون هبا يكونون 
هم أول زبائنهم، وهذا أمر طيب.
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7- ارفع السيولة النقدية: حاول دائاًم أن حتظى بقدر أكرب من املال عام 
حتتاج إليه بالفعل. 

اقرتض أوالً من العائلة واألصدقاء، وادرس مسألة االقرتاض بالرهن.

ذلك  ومع  يبدأ،  ألن  مستعد  بأنه  أبًدا  أحد  يشعر  ال  الباب:  افتح   -8
فسوف تكون قادًرا عىل التخلص من الوساوس والصعوبات عندما تنطلق 

بمرشوعك.

شديد  فهو  كسبه  أما  سهل،  أمر  املال  إنفاق  إن  األموال:  راقب   -9
الصعوبة.

لذا، ال تبذر وترسف يف نفقاتك، وتأكد من أنك جتني أرباًحا.

بالتفاصيل  الالزم  من  أكثر  مرتبًطا  تكن  ال  يشء:  كل  قس   -10
وعىل  عليه  لتعمل  وقًتا  جتد  ال  بحيث  مرشوعك،  بداخل  والعمل  الصغرية 

تطويره وختطيطه. 

اختذ خطوات للوراء لتنظر من مسافة كافية، واكتشف ما الذي تقوم 
به وسجل كل يشء.

العمل إًذا عىل أي وجه أو وصف، جزء مركزي من حياة أّي شخص، 
وهناك العديد من اخليارات، أو ربام العديد من التحديات التي جيدر التفكري 
بشأهنا، واألمر كله يعتمد عىل املوضع الذي تشغله حالًيا، واملوضع الذي تود 

التوجه إليه وفًقا ملا تشري إليه خطة حياتك.

الراهن، فإنه يزودك  النظر عن العمل الذي تشغله يف الوقت  برصف 
بالوقود الذي حيفظ ما تبقى من جوانب حياتك عىل املسار الصحيح.
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تذكر مرة أخرى - وكام هو األمر مع سيارتك - من املهم أن حتتفظ 
به يف  أن حتتفظ  املحرك وسالمته - وهو هنا مكان عملك - والبد  بحركة 
حالة من االنضباط والصقل، وأن يكون قادًرا عىل حتقيق األداء الذي تريده.

وال تنس أن الطريق املروري األكثر فعالية يسري يف اجتاهني؛ إذ يتوجب 
عليك أن تكون مبادًرا يف إدارة مواقف العمل ومشكالته جنًبا إىل جنب، وأن 

تكون مستجيًبا جيًدا فيام يتعلق باملطالب امللقاة عىل عاتقك.
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)10( طرق تظهر به� لوالديك اأنك �شرت الآن را�شًدا 

1- عاملهام بوصفهام راشدين: ال تؤجل أو ترجئ هذا كام كنت تفعل 
وأنت طفل، ولكن عاملهام كراشدين، وسوف يعامالنك املعاملة نفسها.

منطلقة من  وليست  واملنطق،  العقل  قائمة عىل  استجابة  استجب هلام 
العاطفة واالنفعال، ودعهام يدركا أنك شخص راشد كام يراك اآلخرون.

2- حتدث معهام كثرًيا: كلام زاد ما حتكيه هلام عن حياتك، وعن آمالك 
يدور  ملا  ختمينهام  يقل  سوف  أمامك،  املاثلة  التحديات  وعن  خماوفك  وعن 
ذلك  فإن  االفرتاضات  ويفرتضان  الوالدان  خيمن  فعندما  عنك؛  برأسك 

يقلقهام علينا.

3- اختذ اخلطوة األوىل: اعتذر أنت لوالديك عن املسائل اخلالفية التي 
ظهرت بينكام؛ فمن شأن هذا أن يوفر عليهام احلرج، وعند النقاش، سوف 

جيعلهام ذلك عىل األغلب يشعران براحة البال نحوك.

قد  أخرى  نظر  وجهة  متتلك  أنك  أظهر  احلالية:  األوضاع  ناقش   -4
رؤية  عىل  وساعدمها  أحسن،  هي  بالتي  عليهام  اعرضها  ثم  صائبة،  تكون 

األمور من املنظور الصحيح.

يف  والديك  تقدم  يعني  العمر  يف  تقدمك  إن  صبامها:  عىل  حافظ   -5
العمر أيًضا .. لذا، ساعدمها عىل أن يكونا يف أروع حال بالنسبة لسنهام.

6- قبل أمك وأباك: يفتقد الوالدان االتصال اجلسدي بأبنائهم، فليس 
هناك ما يسوء يف أن يعانق ولد أباه؛ أبِد هلم حبك. 
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املسائل  فإن  األزمنة  تغري  من  الرغم  عىل  احلياة:  يف  جتربتهام  تقبل   -7
والقضايا األساسة ال تتغري، ولن يقلل من نضجك أن تسعى لطلب النصح 
منهام وأن تستمع إليهام، فأغلب الظن أن املشكالت نفسها قابلتهام فيام مىض.

8- ادفع الفواتري: دائاًم ما يدفع الوالدان كل ما خيص أبناءهم، وعندما 
ينضج األبناء البد أن يدافعوا أحياًنا عن والدهيم؛ وهذا دليل عىل بر األبناء.

9- تسامح مع إحلاحهام: لعلك حتاول إكامل دراستك، بينام مها يلحان 
عليك يف أن تتزوج وتكون أرسة.

تقبل إحلاحهام بوصفه اهتامًما خملًصا بأحوالك، وساعدمها عىل حتقيق 
رؤية أبنائك يف أقرب وقت ممكن.

وتذكر أنه يمكن للوالدين أن يلحا عليك يف أمور غريبة وكثرية؛ فتأقلم 
مع هذا، وقدر حرصهام عليك!.

10- أرشك أبناءك: أن يصري والداك جدين، فذلك يمنحهام الفرصة 
ألن هيتام بمستقبلك أكثر فأكثر.

ختصص  أن  الدوام  عىل  فيمكنك  املشاغل،  كثرية  حياتك  كانت  مهام 
وقًتا لزيارة وقضاء بعض الوقت معهام. 

إن كنت تسعى لرتسيخ عالقة ناضجة مع والديك، أو لتقوية هذه احلالة 
بينكام، فسوف يكون عليك أن تقود احلوار معهام، وأن تتناول موضوعات مل 

تتطرقوا إليها من قبل عىل أكثر االحتامالت.

ا بوالديك، تبحث عن رضامها يف كل وقت وحني. فكن ابنًا بارًّ
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 )10( اأ�شب�ب وراء عدم كف�ية م� معك 
من م�ل على الدوام 

1- إنك ترغب يف أشياء لطيفة: إنك ترغب يف النجاح وأن تبيل بالًء 
حسنا. 

أنه ليست هناك  التي متلكها، مع  وتقيس جمتمعاتنا نجاحك باألشياء 
أية ندرة أو نقص يف عدد األشياء التي يمكنك رشاؤها، ال بأس يف أن تضع 
هدًفا لرشاء أشياء لطيفة، ولكن جتنب نزوات الرشاء غري املبنية عىل احتياج 

حقيقي.

2- إنك تفضل أال تنتظر: بينام كان أجدادنا وجداتنا يدخرون املال من 
أجل رشاء األشياء، فإننا نفضل أن نستدين ونشرتي ما نريد اآلن ثم نسدد 

الدين فيام بعد. 

االئتامنية أصبحت  البطاقات  أن  نطيق صرًبا عىل االدخار، كام  إننا ال 
متوفرة ومتاحة بشكل كبري. 

ا يقيض باالبتعاد عن البطاقات األمتانية مطلًقا. لذا، ضع لنفسك حدًّ

فإنك  األشياء  امتالك  يف  ترشع  عندما  األشياء:  مجع  نعشق  كلنا   -3
تتوق للمزيد منها لتضيفها إليها؛ فبمجرد أن تشرتي أريكة جتد أنك حتتاج 

إىل سجادة جديدة. لذا، اضبط إيقاعك يف هذا.

وأهلنا  جرياننا  مستوى  عىل  نكون  أن  نريد  مجيًعا  نحن  احلسد:   -4
وزمالئنا يف العمل. 
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وبمجرد أن يشرتي أحدنا جهاًزا جديًدا فسنرغب مجيًعا يف واحد مثله؛ 
فلم ال نتقاسم ذلك اجلهاز بيننا بدالً من أن يشرتي كل منا واحًدا؟

كالًما،  يكتبون  املسوقون  أولئك  السحر:  مفعول  هلا  اإلعالنات   -5
وينرشون صوًرا ملنتجاهتم تكون قادرة عىل جذب حمافظ نقودنا خارج جيوبنا 
الوحيد  إنفاق نقود مل نحصل عليها بعد؛ لكن ال تظن أنك  وتشجيعنا عىل 
الذي ال يزال ال يمتلك هذه السلعة الرائعة التي »البد« أن يشرتهيا كل إنسان.

6- التفاعل االجتامعي أمر مكلف: ال أحد يريد أن يبقى جالًسا باملنزل 
كل مساء. 

منا  من  ولكن  ماالً،  يكلف  أمر  األصدقاء  مع  باخلارج  ليلة  قضاء  إن 
يريد لعب دور هادم البهجة فيقرتح الذهاب ملكان أرخص سعًرا؟

قليلة  األفكار  بعض  عىل  أصدقاءك  أو  معارفك  ف  تعرِّ أن  حاول 
التكاليف لقضاء األمسيات باخلارج.

تكلف  تربيتهم  أن  تعرف  فإنك  أطفال  لديك  كان  إن  األطفال:   -7
أحدث  هلم  تشرتي  أن  الدوام  عىل  منك  يريدون  أهنم  كام  املال،  من  الكثري 

األلعاب.

لذا .. ال تستسلم ملطالبهم عند أول إشارة.

لقضاء  وترتب  تزوجت حديًثا  قد  كنت  إذا  العاطفية:  العالقات   -8
شهر عسل باخلارج، فال شك أنك ستنفق بعض املال عىل اهلدايا والنزهات 

وما شابه ذلك. 

طريان  تذاكر  بحجز  تسارع  أن  قبل  الداخلية  السياحة  جرب  لذا؛ 
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من  تشرتيه  بام  وليس  أنت  بك  شغوفة  حياتك  رشيكة  أن  وتذكر  للخارج، 
أجلها.

منا  الكثري  ولكن  ذلك،  قول  القسوة  من  لعل  بأنواعه:  اإلدمان   -9
أصبحوا مدمنني للعديد من األشياء؛ فللجهل ورفقة السوء، يدمن البعض 
املرشوبات الكحولية املحرمة واملخدرات املمنوعة واملدمرة، والسجائر التي 

تفسد احلياة؛ وكلها عادات حمرمة ومكلفة للغاية.

ولكن ماذا عن مدمني أنواع املوضة واملقاهي واملطاعم؟ فهي تكلف 
الكثري كذلك.

نفقاتنا؛  التي نربر هبا كثرة  الطرق  الالزم: من  أقل من  10-  دخلك 
الزعم بمحدودية دخلنا.

لذا؛ عليك أن تعمل عىل حل جانبي للمشكلة يف هذا الشأن، أْي تقليل 
النفقات من ناحية، وزيادة الدخل من ناحية أخرى.
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كيف تقول �شكًرا لك؟ 

بالنسبة لبعض األشخاص قد يبدو تعلم كيف تقول »شكًرا لك« شيًئا 
تافًها، لكنه إحدى أكثر املهارات أمهية يف فن بناء العالقات. 

ابحث عن فرص لشكر الناس كلام أمكن ذلك.

اأربعة مبادئ اأ�صا�صة لقول �صكًرا بفعالية:
1- انطق عبارة شكًرا واضحة ومسموعة:

عندما تنطقها نطًقا واضًحا ال يدع أّي جمال للشك يف عقل الشاب أنك 
تعني حًقا شكرِك هلا.

شكرِك؛  عن  تعرّب  اآلخرون  يسمعك  عندما  تقوهلا،  بأنك  سعيًدا  كن 
فإن هذا يضاعف من قوة تأثري عبارة الشكر.

2- انظر إىل الشخص واملسه:

وأن  له،  إخالصك  يؤكد  اآلخر  الشخص  مع  البرصي  التواصل  إن 
ذلك شكرك،  يؤكد  اآلخر؛ سوف  الشخص  مرفق  بيدك خفيًفا عىل  تربت 

وجيعل من السهل تذكره أكثر. 

 3- استخدام اسم الشخص:

أضف صيغة شخصية عىل شكرك، فمثال  »إنني أشكرك يا حممد« أشد 
تأثرًيا من » إنني أشكرك«.

 4- أرسل رسالة »شكر« مكتوبة.

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي214

الطريقة أفضل طريقة »شكر« عندما يسمح املوقف بذلك،  تعد هذه 
طريق  عن  الشكر  يليها  لوجه،  وجًها  الشكر  تقديم  التأثري؛  قوة  يف  ويليها 

اهلاتف، ورسالة نصية أفضل كثرًيا من عدم قول أّي يشء.

كن خملًصا عندما تشكر شخًصا .. دعهم يعلموا أن شكرك هلم حقيقي 
وأصيل.

إن مل تكن أمينًا بشأن هذا، فسوف تفضح إيامءاتك اجلسدية ذلك.

كن معرًبا كليًّا عن »الشكر«، وابحث عن فرٍص لشكر اآلخرين عىل 
أمور يسرية.
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كيف تطرح اأ�شئلة جيدة؟ 

وهذا  االستمرار،  يف  أو  البداية  يف  صعوبة  املحادثات  أغلب  تواجه 
السيئ لألسئلة  النمط  تتم مناقشتها؛ ولكن بسبب  التي  ليس بسبب األمور 

املستخدمة.

هناك نوعان من الأ�صئلة التي ميكنك طرحها:

 1- اأ�شئلة مغلقة النهاية:
وتنتهي  كلمتني  أو  بكلمة  إجابة  إال  النهاية  مغلقة  األسئلة  تتطلب  ال 

املحادثة، عىل سبيل املثال:

س: متى بدأت تعمل كمحاسب؟

ج: منذ ثامن سنوات.

س: هل أعجبك الكتاب؟

ج: نعم.

س: من تعتقد أنه سيفوز يف مسابقة حفظ القرآن؟

ج: فالن.

األسئلة املغلقة؛ جتعل املحادثات تبدو مثل استجواب قانوين.

2- اأ�شئلة مفتوحة النهاية:
أسئلة مفتوحة النهاية تتطلب تفسريات، وآراء وتفاصيل، ورسعان ما 
تبني صلة محيمة مع اآلخرين؛ ذلك ألهنا تظهر لآلخرين مدى اهتاممك هبم 
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وما عليهم قوله.

األشخاص الذين يطرحون أسئلة مفتوحة النهاية يصنفون كأشخاص 
ذوي حديث مشّوق، وخملصني، وحيويني ومراعني ملشاعر اآلخرين.

تطرحها  أن  يمكنك  التأثري  حيث  من  مفتوحة  أسئلة  أربعة  أقوى  إن 
البد أن تبدأ ب�:

كيف..؟

أخربين عن..؟

كيف ترى..؟

ملاذا..؟

وإليك األسئلة نفسها مطروحة يف صيغة مفتوحة النهاية:

س: كيف بدأت حياتك املهنية كمحاسب؟

ج: عندما كنت باملدرسة كنت دائاًم شغوًفا بمسألة كيف تؤثر األرقام 
عىل النتائج النهائية.. إلخ.

س: أخربين عن أكثر جزء استمعت به من الكتاب؟

ج: أحببت اجلزء الذي يظهر فيه اخلليفة من القرص ويقول.. إلخ.

اخلمس  يف  الكتب  عىل  واالطالع  القراءة  مستقبل  ترى  كيف  س: 
سنوات القادمة؟

ج: إنني أعتقد أن األمر يستحق خطًطا وأبحاًثا جادة؛ فاملسألة كبرية 
.. إلخ«.
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النهاية فقط؛ فإذا طرحت أسئلة مغلقة  مارس طرح األسئلة مفتوحة 
النهاية، فلتعقبها فوًرا بسؤال مفتوح النهاية.

عىل سبيل املثال:

س: متى انتقلتم إىل العاصمة؟« )مغلق(.

ج: قبل حوايل )10( سنوات.

الفرتة؟  تلك  يف  التغري  هذا  كل  الرياض  تغريت  ملاذا  رأيك  يف  س: 
)مفتوح(

ج: حسنًا، عندما انتقلنا إىل هنا مل يكن هناك الكثري من التنمية؛ ولكن 
منذ مخس سنوات انتقل إىل هنا كثريون من املهتمني بالتنمية و.. إلخ«.
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كيف ت�شنع »ذبذب�ت« اإيج�بية ب�ش�أن نف�شك؟

يشكل الناس أكثر من )90%( من رأهيم األول عنا خالل أقل من أربع 
دقائق، وتعتمد تقييامهتم لنا أساًسا عىل لغتنا اجلسدية.

مستوى  حيددون  ثم  نقول،  وماذا  نتحدث  كيف  إلينا  ينصتون  ثانًيا، 
احرتامهم لنا واهتاممهم بنا.

ولكي حتظى بإعجاب اآلخرين واحرتامهم مبكًرا يف لقائك األول هبم 
قم باألمور الثالثة التالية:

 1- كن اإيجابًيا ب�شاأن هويتك وعملك:
حتدث بصيغ بّراقة بشأن موضعك يف احلياة وملاذا حتبه. 

ال تقلل من شأن نفسك أبًدا بقول أشياء من قبيل »إنني جمرد موظف 
والذي  البلد،  بنوك  أكرب  يف  أعمل  »إنني  قل:  ذلك  من  بدالً  إلخ«.  كتايب.. 

يساعد عىل حتقيق أهدافهم االستثامرية«.

يكون  أن  يمكنه  آخر  أحد  فال  نفسك؛  بشأن  إجيابيًّا  أنت  تكن  مل  إذا 
كذلك.

 2- كن متحم�ًشا:
حتدث عن احلياة من منظور مستقبيل  إجيايب، فلن يقترص هذا عىل بث 
شعبيتك يف اآلخرين؛ بل إهنم كذلك سيكونون متحمسني حيالك وحيال 

حمادثاتك. 

ابتسم دائاًم؛ فسيجعل هذا اآلخرين يتساءلون عام أنت قادر عليه.
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 3- ل تنتقد اأّي �شخ�ض اأو اأّي �شيء:
تفتقد  أو  الذات،  لتقدير  تفتقد  بأنك  تنتقد، يفرس اآلخرون هذا  حني 

للتفهم أو تفتقد لثقتك بنفسك.

لدى  اجليدة  الصفات  فلتمتدح  منافس لك؛  ذكر  أحدهم عىل  أيت  إذا 
هذا املنافس، وإذا مل تتمكن من قول يشء إجيايب، فال تقل شيًئا، وال حتاول أن 

ترفع من قدر نفسك بالتقليل من شأن شخص آخر.
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كيف ت�شهل على الن��ض قول »نعم«؟

 إليك أربع طرق ملساعدة أّي شخص عىل قول »نعم« القرتاحك:

1- اأوجد له �شبًبا لقول »نعم«:
إن كل يشء نفعله وأي مسار حترك نختاره يف احلياة، يكون بدافع من 
سبب حمدد، وأحياًنا توجد أسباب عديدة وراء القيام بيشء ما، ولكن هناك 
دائاًم سبًبا مهيمنًا وهذا ما عليك اكتشافه، فعن طريق طرحك لسؤال »ما هي 
األولية رقم واحد لديك؟« واإلنصات لإلجابة من دون مقاطعة؛ سيقدم لك 

الشخص اآلخر األسباب التي تدفعه الختاذ فعل ما.

للقيام  أحدهم  دفع  الذي  الرئيس  السبب  تعلم  أنك  أبًدا  تفرتض   ال 
بيشء ما؛ ألنك قد تكون خمطًئا ولن يشعروا بالدافع  الختاذ فعل.

إذا  إال  ما؛  للقيام بيشء  الشخصية  ما، أسبابك  أبًدا لشخص  تقدم  ال 
متاثلت أسبابك مع أسبابه.

عليه  حيصلون  كيف  هلم  اعرض  هم،  يريدون  عام  تكشف  عندما 
باستخدامهم احلل الذي تقدمه هلم. 

من  بأنفسهم  يكتشفوهنا  التي  باألمور  اقتناًعا  أكثر  األشخاص  يكون 
تلك التي ختربهم هبا. 

دعهم يعملوا عىل حل مشكالهتم بأنفسهم، فكل ما عليك القيام به هو 
املناسب، وعندما ترشح  لالستنتاج  تقودهم  التي  املناسبة  األسئلة  تطرح  أن 

هلم حلك، كرر الكلامت نفسها التي قالوها عن األولوية رقم واحد لدهيم.



221 المتجدد في النشاط المدرسي

2- اطرح اأ�شئلة ل اإجابة لها اإل بـ«نعم«:
افتتح املحادثات بطرح أسئلة ال يمكن  اإلجابة عنها إال ب� »نعم«.

جتنب األسئلة التي سينتج عنها إجابة ب�»ال«.

إليك بعض األمثلة ألسئلة »نعم«.

»هل أنت مهتم بكسب املال؟«.

»هل سأكون عىل حق إذا قلت إن ما تريده هو إسعاد أرستك؟«.

»هل تود أن تقيض املزيد من الوقت مع والديك؟«.

لتجعل لقاءهم بك جتربة »نعم« إجيابية، وسيجدون صعوبة يف قول ال 
فيام بعد ذلك. 

عندما تؤثر عىل اآلخرين؛ تذكر أن هدفك هو أن تثبت أهنم عىل حق، 
وليس العكس، حتى ولو مل تكن متفًقا مع وجهة نظرهم.

3- اأومئ براأ�شك:
عندما نشعر باإلجيابية، فإننا نومئ برؤوسنا؛ فقد أوضحت األبحاث 

أنك إذا قمت عن قصد باإليامء برأسك، فسوف تشعر بمشاعر إجيابية.

تنصت  حني  أو  بك،  اخلاصة  »نعم«  أسئلة  تطرح  بينام  برأسك  أومئ 
أيًضا باإليامء برؤوسهم ويبدأون يف  إلجاباهتا، وراقب كيف يبدأ اآلخرون 

الشعور باإلجيابية نحو اقرتاحاتك.

 4- خرّيهم بني اإجابتني بـ »نعم«.
يكون  اآلخر  الشخص  فإن  فقط؛  واحًدا  خياًرا  عليه  تعرض  عندما   
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مضطًرا ألن يقرر ما بني »نعم« و»ال« ، و»ال« غالًبا هي اخليار املفضل لدى 
أغلب الناس ألهنا آمنة. 

قدم خياًرا ما بني شيئني تريد منه القيام بأحدمها.

على �صبيل املثال:
هل سيكون من األفضل أن أقابلك يف الثالثة مساًء أم يف الرابعة مساًء؟

هل يعجبك األزرق أم األخرض؟

هل تستخدم بطاقة ائتامنية أم أن النقود ستكون أكثر مالءمة؟

متى ستبدأ - األربعاء أم الثالثاء؟
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اأن�شطة متري�شية
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كيف تقوم بفح�ض م�شتوى ال�شكر؟

تالحظ  ال  ولكنك  بالدم  السكر  مستوى  يرتفع  األحيان  بعض  يف 
بالدم  السكر  مستوى  فحص  الرضوري  فمن  ولذا  مصاحبة،  أعراض  أية 

باستمرار.

هناك طريقتان ميكن بهما فح�ض م�شتوى ال�شكر بالدم:
)1( حتليل البول: عن طريق استخدام أنواع معينة من رشائط التحليل 
بحسب  الرشيط  لون  ويتغري  بالبول،  والكيتونات  اجللوكوز،  نسبة  لتحديد 

كمية اجللوكوز والكيتونات بالبول.

أساسة  وسيلة  ولكنها  الدقة؛  شديدة  تكون  ال  قد  الطريقة  وهذه 
البول  يف  وجودها  ألن  بالبول  موجودة  الكيتونات  كانت  إذا  ما  الكتشاف 

يعني أن مستوى السكر بالدم غري منضبط، وعليك بزيارة طبيبك.

)2( اختبار الدم: ويكون عن طريق جهاز قياس السكر الذي يسمح 
املريض، ثم  بالدم عن طريق وخز إصبع  الدقيق لنسب اجللوكوز  بالقياس 
حيدد  الذي  باجلهاز  الرشيط  هذا  ووضع  خاص  رشيط  عىل  دم  نقطة  وضع 

نسبة اجللوكوز بالدم أوتوماتيكيًّا.

أو عن طريق مقارنة لون الرشيط بعد وضع نقطة من دم املريض عليه 
مدون  لون  كل  إن  حيث  الرشائط؛  علبة  عىل  املوجودة  باأللوان  دقيقة،  ملدة 

أمامه رقم يدلك عىل مستوى السكر بالدم.
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 كيف تك�شف وتع�لج 
انخف��ض م�شتوى ال�شكر يف الدم؟

أوالً: أعراض انخفاض مستوى السكر يف الدم:

رعشة  العرق،  زيادة  الغثيان،  القلب،  رضبات  زيادة  اجلوع،  القلق، 
أعراض أخرى  تظهر  الدم؛  السكر يف  انخفاض مستوى  استمر  إذا  اليدين، 
الدوار،  العينني،  يف  زغللة  والشفتني،  اللسان  يف  تنميل  الصداع،  مثل: 

انخفاض حرارة اجلسم وأخرًيا اإلغامء.

ثانًيا: كيف تعالج انخفاض مستوى السكر يف الدم؟

تناول سكريات رسيعة االمتصاص .. مثل: سكر املائدة، عسل النحل 
أقراص  أو  احللوى،  قطع  غازية،  مياه  فواكه،  عصري  األسود،  العسل  أو 

جلوكوز )20جم(.

إذا كان املريض يف حالة دوار أو دوخة؛ جيب أن يوضع يف فمه جلوكوز، 
أو ملعقة عسل بني اخلد واللثة.

جيب استشارة الطبيب يف أرسع وقت ممكن ملراجعة جرعة األنسولني 
وتقليلها إذا لزم األمر.
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كيف تتجنب انخف��ض م�شتوى ال�شكر يف الدم؟ 

وكمية  وتوقيت  عدد  حيث  من  الطبيب؛  بتوجيهات  االلتزام   )1(
الوجبات، وممارسة الرياضة، وجرعة األنسولني، وتوقيت احلقن.

ا من األشياء؛ جيب عليه الرجوع إىل الطبيب  إذا أراد املريض أن يعدل أيًّ
أوالً.

)2( جيب عىل املريض أن يتعلم كيف يكتشف انخفاض السكر بالدم، 
وكيف يعاجله.

لتناوهلا  أو سكر  بقطع احللوى  دائاًم  املريض أن حيتفظ  )3( جيب عىل 
فوًرا إذا أحس بأعراض انخفاض السكر.

يعاجلون  كيف  يتعلموا  أن  السكر  مريض  عائلة  أفراد  عىل  جيب   )4(
انخفاض السكر بالدم.

بالسكر  مريض  أنه  تعريف  بطاقة  معه  املريض  حيمل  أن  يفضل   )5(
ونوعية العالج الذي يتعاطاه.
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طريقة مب�شطة حل�ش�ب الوزن املقبول �شحًي�

* حلساب الوزن املقبول صحيًّا نحتاج الطول فقط، مثال: 

شخص طوله )175( سم؛ فإن الوزن املقبول صحيًّا هو )75( كجم. 

إىل  بحاجة  أنه  يعني  فهذا  كجم   )100( احلقيقي  وزنه  كان  فإذا   *
إنقاص )25( كجم عىل األقل من وزنه احلايل.

الزائدة  الدهون  حرق  طريق  عن  الوزن  فقدان  هو  اهلدف  كان  إذا   *
إمجايل  من  يوميًّا  حرارية  سعرة   )1000  -  500( حذف  فإن  اجلسم؛  يف 
السعرات احلرارية املقررة ستؤدي إىل فقدان حوايل )0.5 إىل 1( كجم من 

الدهن أسبوعيًّا.

وهذا يعني أن الشخص أعاله حيتاج إىل )13( شهًرا للوصول للوزن 
املقبول صحيًّا يف حالة حذف )500( سعر حراري، وسبعة أشهر للوصول 
املقررة  السعرات  املقبول يف حالة حذف )1000( سعر حراري من  للوزن 

يومًيا.

* ينصح بعدم التقليل عن )1200( سعرة حرارية يف اليوم الواحد، 
إال إذا كان الفرد يسري عىل برنامج لتخفيف الوزن حتت إرشاف طبي. 
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اأن�شطة اجتم�عية
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اخرت اأ�شدق�ء ميكن العتم�د عليهم

ويواسوننا  لآلالم،  نتعرض  عندما  بالرعاية  يتعاهدوننا  األصدقاء  إن 
عندما نحزن، ويشاركوننا فرحنا عندما نفرح.

هل ختتار أصدقاء يثرون حياتك هبذا الشكل، أم أنك تستقطب هؤالء 
الذين خيذلونك، ويثقلون كاهلك، ويأخذون أكثر مما يعطون؟ 

اعلم أنَك تستطيع تكوين صداقات أفضل.

نعم، ت�صتطيع!
- قم بتحليل عالقاتك املاضية الفاشلة باإلجابة عن األسئلة التالية:

ما  العالقة؟  فشل  يف  دورك  كان  ماذا  وملاذا؟  وقع؟  الذي  اخلطأ  ما 
التعديل الذي ستدخله عىل عالقاتك التالية؟ ما الدروس التي استفدهتا فيام 

يتعلق بانتقاء األصدقاء؟

- كّون صداقاتك تدرجيًيا؛ فال تثق كل الثقة ومتنح كل الوالء دون أن 
يتكشف لك تاريخ طويل من املوثوقية.

- ال تفرض نفسك عىل  العالقة، بل دع الصلة تتوثق بصورة طبيعية.   

فعبارة »لنكن أصدقاء« تعرب عن مشاعر مجيلة، ولكنها نادًرا ما تلعب 
دور احلافز لبناء عالقة مديدة.

يعتمد  صديًقا  تكون  بأن  عليهم؛  يعتمد  بأشخاص  صداقات  أقم   -
عليه أوالً.  
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ن اآلخرين يف حياتك من االعتامد عليك بنفس القدر الذي تود أن  مكِّ
تكون قادًرا عىل االعتامد عليهم به.

 - اعلم أن هناك نوعني من األشخاص يف العامل - األعداء واألصدقاء - 
والفارق بينهام هو أن األعداء من املمكن أن يضحكوك، أما األصدقاء فهم 

عىل استعداد ألن يبكوك.

القول يف آرائه يف شخصك، وال حتتاج  اخرت الصديق الذي يصدقك 
معه ألن تلجأ آلخرين.

معارفك  من  واحذر  اجتاهني،  ذا  طريًقا  الصداقة  تكون  أن  صمم   -
الذين يأخذون أكثر بكثري مما يعطون، وأحط نفسك بالشخصيات املعطاءة.

- ادفع ثمن إقامة صداقات محيمة من وقتك وجهدك والتزامك.
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اختلف يف الراأي ب�شكل بن�ء

إن اخلالف نتيجة حتمية متيز العالقات، سواء العملية أم الشخصية.

واملشكلة ليست فيام إذا كنت ستدخل يف رصاع مع اآلخرين بقدر ما 
هي كيف ستدير هذا الرصاع.

تستطيع أن تتعلم كيف ختتلف يف الرأي مع اآلخرين بشكل أكثر قبوالً 
وفعالية.

نعم، ت�صتطيع!
- فكر يف إهناء اخلالف هناية سعيدة، ألنك لن تنترص عىل املدى البعيد 

إذا خرج اآلخر من املناقشة مهاًنا؛ فال حمالة من أن تدفع الثمن يف املستقبل.

- ركز هجومك عىل املوضوعات، ال عىل األشخاص، والتزم اهلدوء 
فالسب وإلقاء التهم عىل الطرف اآلخر يزيد الطني َبلَّة.

وكلام زاد غضبك، وهن منطقك، وضعفت مصداقيتك.

- انصت لتأكيدات اآلخر قبل أن تطرح تأكيداتك؛ فبمجرد أن يرصح 
اآلخر بام لديه، سيتحول إىل مصٍغ رائٍع، وستكون حينها مدجًجا باملعلومات 

الالزمة عندما حيني دورك، وقد تسمع حتى بعض النقاط السليمة.

عىل  اآلخر  إرصار  وراء  العلة  تعلم  لكي  األسئلة  من  كثرًيا  اطرح   -
صحة كالمه.

يمكنك  ما  مقابل  يف  مالحظته  يمكن  بام  للمواقف  وصفك  حدد   -
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أن تتوقعه أو تظنه، وتعامل مع احلقائق ال التلميحات واإلشارات، وعندما 
تؤكد وجهة نظرك؛ رصح بعلة يقينك بنظريتك.

- راقب وحتكم يف تواصلك عىل املستوى غري اللفظي؛ فال تتوتر، وال 
ترش بأصابعك جتاه اآلخر، وال تتجهم، وحافظ عىل التواصل البرصي دون 

أن حتملق.

- اصلح من املستقبل بدالً من أن تعيد صياغة املايض، وفكر عىل املدى 
الطويل، وسل نفسك »ماذا يتطلبه األمر للحيلولة دون حدوث هذا ثانية؟«. 

- ركز عىل حاجاتك النسبية، ال عىل موقفكام املتعارض، وابحث مع 
اآلخر عن سبل مبتكرة لتلبية حاجتكام والوصول إىل أساس مشرتك.
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تقبل عيوب الآخرين

تعلمنا العديد من القصص تقبل عيوب اآلخرين، بل واإلعجاب هبا 
أيًضا يف هناية املطاف. 

ومثل تلك القصص؛ ينبغي أن نطبقها يف واقعنا، وأال تكون فقط ملجرد 
التسلية.

نعم، ت�صتطيع!
 - اعلم أن توقع الكامل من بني اإلنسان يعد من قبيل التكرب والغطرسة 

فابتعد عن هاتني الصفتني.

- اعرتف أن توقع الكامل يف اآلخرين يعني رضورة تغري اآلخرين من 
أجلك، وهذا يوحي لآلخرين بقصورهم، وهذا الترصف يؤدي إىل النبذ. 

لذا؛ توقف عن نبذ اآلخرين كيال ينبذوك.

- اعلم أن األشخاص الذين يتوقعون الكامل هم أبخل الناس ثناًء عىل 
اآلخرين، ففي نظرهم ما من يشء يؤدى بشكل سليم بالقدر الذي يستحق 

عليه الشكر والعرفان.

اجرب نفسك عىل االعرتاف بجهود اآلخرين، وارشع بداية من اليوم يف 
شكر كل من يستحق الشكر بشكل صادق.

- ارفض أن تعيش نفس اإلحباط الذي أهلت نفسك له يومًيا عندما 
فشل اآلخرون يف حتقيق األهداف التعجيزية التي وضعتها هلم.
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ضع أهداًفا أكثر واقعية ألدائهم وبمساعدهتم.

- ابحث عن املواهب واملهارات اخلاصة التي يتمتع هبا كل شخص. 

قم بعمل قائمة وافحصها، واحتِف بالثروة العظيمة التي متلكها والتي 
تتمثل يف معارصتك وعملك مع هؤالء األشخاص املوهوبني.

الكامل  مذهب  اعتناقك  وراء  السبب  تعي  لكي  نشأتك  اسرتجع   -
املذهب  هذا  جذور  عن  فالكشف  أفكارك؛  منظومة  يف  تشكل  وكيف 

سيساعدك عىل التخفيف منه.

- قم بتسجيل كافة امليزات التي متيز الساعي للكامل يف اجلانب األيرس 
من صفحة ما، ويف اجلانب األيمن منها، سجل األمل والعجز اللذين يرتبطان 

بالسعي للكامل؛ سواًء كان أملك وعجزك أنت أم اآلخرين. 

بقيمة مواصلة حياتك دون  يتعلق  فيام  التحليل  ماذا يكشف لك هذا 
السعي وراء الكامل؟
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ت�شد لل�شخ�شي�ت العدوانية 

من حسن طالعك أنك حصلت عىل املقعد اخلري يف الطائرة يف رحلة 
القامة  طويل  راكًبا  مواجهتك  يف  جتد  مقعدك؛  يف  تستقر  وبينام  البالد،  عرب 
لدينا  أن  بيد  منفصالن،  مقعدان  ورشيكي  »لدّي  لك:  يقول  اهليبة  مهيب 
الكثري لنناقشه، ومقعدك هذا مهم بالنسبة لنا جًدا، وال أعتقد أنك متانع لو 

طلبت منك االنتقال إىل املقعد األوسط يف الطائرة، أليس كذلك؟«. 

هل تستطيع أن تتصدى لألشخاص العدائيني من هذا النوع؟

نعم ت�صتطيع!
التي من األرجح أن حتدث بينك وبني األشخاص   - جتنب املواقف 
العدائيني وفيها مواجهة بدنية، وابتعد عن اجلريان اخلطرين، واحلشود الثائرة. 

اطلب  أو  اهرب  األفق؛  يف  حياتك  هدد  الذي  اخلطر  يلوح  وعندما 
مساعدة اآلخرين عىل الفور.

ا  - عد العدة للتعامل مع األشخاص العدائيني، وعندما تتكبد خسارة أيًّ
كانت عىل يد شخص عدواين ومتسلط، ضع خطًطا لدرء مثل هذا العدوان 

الذي وقع عليك يف املستقبل.

- كرر طلب الشخص العدواين مضاًفا إليه بعض اإلضافات التي تعزز 
من موقفك )ففي مشهد الطائرة عىل سبيل املثال، يمكنك أن تقول: »أتريدين 
أن أختىل عن هذا املقعد اخللفي الذي بذلت قصارى جهدي للحصول عليه 

حتى يتسنى لك أنت ورشيكك مناقشة أعاملكام؟ هذا مستحيل«(. 
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واحرص عىل أن جتعل طلبه يبدو مهينًا بأقىص ما يمكنك، له ولكل من 
حولك يف مدى السمع.

نعم،  هلم؛  تتصدى  بينام  العدائي  سلوكهم  عىل  اآلخرين  اشكر   -
أشكرهم.

أراد  الذي  العدائي  الشخص  هذا  عىل  الطريق  تغلق  أن  املمكن  )من 
االستيالء عىل مقعدك يف الطائرة لو قلت يف هناية االستجابة السالف وصفها: 

»ولكن، أشكرك ألنك طلبت«(.

- قل ال فحسب؛ قد يكون من الصعب عليك أن ترفض، ولكن هذه 
هي أسهل وأكثر السبل فعالية يف املعتاد.

تكون  أن  عىل  احرص  العدواين؛  للشخص  اإلذعان  ترفض  عندما   -
نربة صوتك حاسمة وأكيدة.

ولكي تضيف مزيًدا من القوة واملصداقية عىل رفضك؛ ارسم ابتسامة 
عريضة عىل وجهك حينها.
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هدئ من ثورة الغ��شبني

يبدو أن ضغوط العمل وأعباء احلياة تقلص من قدرتنا عىل التحمل.

احليايت  التوجه  أماًل يف أن ختف وطأة هذا  أن هناك  يبدو  أنه ال  وطاملا 
توقع أن تصادف عدًدا كبرًيا من الشخصيات رسيعة الغضب .. هل تستطيع 

أن هتدئ من ثورة غضبهم؟

نعم، ت�صتطيع!
-  حتل باهلدوء، وال تسمح لآلخرين بإثارة غضبك؛ فلن تستطيع أن 

تناقشهم بعقالنية متى متكن منك الغضب. 

من األفكار السديدة للتغلب عىل الغضب: عد من واحد إىل عرشة، 
خذ نفًسا عميًقا، انظر لثورتك كانعكاس عليهم، ال عليك أنت، أقنع نفسك 
بأنك لن تنجح أبًدا سوى باحلفاظ عىل رباطة جأشك، فكر يف يشء يبعث 

فيك الرسور.

- راقب لغة جسد خصومك، وكن يقًظا لبؤبؤ العني املتسع، وفتحات 
والتنفس  التهديدية،  واحلركات  املتيبسة،  اجلسم  ووضعية  املتسعة،  األنف 

املتسارع، وغريها من العالمات التحذيرية. 

ابتعد عن الشخص الغاضب، واحرص عىل اسرتضائه، أو اطلب منه 
التعبري عام يعتمل بداخله من مشاعر.

فاملرء يغضب أكثر وهو  الغاضب أن جيلس؛  - اطلب من الشخص 
واقف، ال وهو جالس.
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- أصغ، واسمح للشخص الغاضب بالتنفيس عن غضبه، وال تقاطعه.

أظهر اهتاممك وقلقك من خالل تعبريات وجهك.

تنفيسه عن غضبه جمراه؛ اطرح عليه أسئلة بصوت  - وبعد أن يأخذ 
هادئ، واسع ألن يوضح لك موقفه ويسهب يف قصته، ال أن يربره لك.

- تعاطف معه بقولك: »إنني أفهم سبب شعورك هذا«. والحظ أن 
هذا ليس موافقة عىل موقفه، ولكنه دليل عىل إنصاتك، وتأكيد عىل أن مشاعر 

الشخص الغاضب منطقية، وهذه حاهلا دائاًم.

- بمجرد أن تنصت لكل ما لدى الشخص الغاضب؛ اعرض عليه أو 
اطلب منه عالًجا يلبي رغباتكام مًعا.

- عندما تفشل كل حماوالتك يف هتدئة الشخص الغاضب؛ اطرح عليه 
السؤال التايل: »ماذا تريدين أن أفعل؛ ما الذي سيسعدك؟«. 

وبعدها إما أن تذعن لرغباته، وإما أن ترصح بالسبب وراء عجزك عن 
تلبيتها.
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تع�مل مع ال�شخ�شي�ت ال�شعبة

هناك نوًعا من الناس: ذوو الطباع الصعبة، ومن يعيشون معهم.

الطباع الصعبة، تستطيع أن  إذا قدر لك أن تعيش أو تعمل مع ذوي 
تتعلم كيف تستفيد أعظم فائدة ممكنة منهم.

نعم، ت�صتطيع!
-  أوالً، ألق نظرة فاحصة عىل سلوكك؛ هل تنتمي إىل هذا النوع من 
الشخصيات التي تثري غضب اآلخرين؟ اسأل أصدقاءك املقربني للمساعدة 
املقربني،  )إذا مل يكن لديك كثري من األصدقاء  السؤال  يف اإلجابة عن هذا 

فربام أنك تعلم اإلجابة عن هذا السؤال بالفعل(.

نفسها دون  يعتمل يف  املثرية للمشكالت تعرب عام  الشخصيات  - دع 
مقاطعة، وأصغ إليهم، وحاول أن تتفهم مشاعرهم، وتفكر بدقة يف كلامهتم 

قبل أن تستجيب هلم.

ولكن  املوضوع،  صلب  يف  وحتدث  تريده،  الذي  بالتغيري  طالب   -
 احرص عىل أن تشجب الفعل ال الفاعل، واعلم أن الداء - ال األشخاص - 

هو املشكلة.

هاجم السلوكيات وقم بتغيريها، ال التوجهات الفكرية.

بام  تقوم  يروك  ودعهم  باألمثلة،  باالستعانة  مرادك  لآلخرين  بنيِّ   -
تطلبه منهم.

- توقع األفضل، وتعامل مع اآلخرين كام لو كانوا بالفعل عىل الشاكلة 
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التي تريدها هلم، ودع هذه الفرصة ذاتية التحقق )أثر بجامليون ( بأن تتحقق 
من أجلك.

- اسمح للشخصيات الصعبة باحلفاظ عىل كرامتها واحرتامها لذاهتا، 
فال تصدر إليهم األوامر، وال هتنهم، وال تشجبهم، وال تتسبب يف أن يفقدوا 

كرامتهم عىل يديك.

األمر  يتطلبه  ما  معرفة  يتسنى لك  لكي  اآلخرين  دوافع  لفهم  اسع   -
لتغيريهم.

التي  السلوكيات  يتبنوا  أن  مصلحتهم  من  أنه  كيف  لآلخرين  بنيِّ   -
جراء  من  بالسعادة  ينعمون  أو  األمل  سيتجنبون  أهنم  وكيف  منهم،  تطلبها 

االمتثال لرغباتك.

- عندما حيرزون تقدًما؛ اشكرهم.
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اأ�شعر الآخرين بتميزهم 

الذين  األشخاص  من  ممكنة  نتائج  أفضل  عىل  حتصل  أن  تستطيع 
وتتقبل،  تعي،  أن  بمجرد  شخصيًّا؛  وعنك  أنفسهم  عن  بالرضا  يشعرون 
عىل  تبدأ  أن  تستطيع  البرشي،  السلوك  حول  األساسة  احلقيقة  هذه  وتطبق 

الفور يف بناء عالقات ذات مغزى.

نعم، ت�صتطيع!
- احرص عىل اإلصغاء: إن إحدى أروع املجامالت التي من املمكن 

أن تسوقها لآلخرين؛ هي إبداء اهتاممك بأفكارهم ومعتقداهتم.

- حتر االعتذار متى استاء أحدهم بسبب أفعالك، واعرتف بأخطائك، 
وحتمل مسؤولية دورك يف اإلخفاقات.

- ثق يف اآلخرين بواسطة حتميلهم مزيًدا من املسؤولية، ومنحهم حرية 
تقرير مصريهم، وحرية الترصف.

ختصهم،  أشياء  وتذكر  وبحياهتم،  باآلخرين  أكثر  اهتامًما  أبِد   -
واملصالح الشخصية عىل سبيل املثال، واستجب ملخاوفهم، وأسباب قلقهم، 

وصدماهتم؛ بتعاطف وتفهم.

- تقدم بالشكر ملن يساعدك، وأثن عليه عندما يبيل بالء حسنًا، وحتر 
السخاء يف جمامالتك.

- تقدم بطلباتك بشكل مشمول باالحرتام، فكلامت مثل »هل يل« أو 
»من فضلك« جيب أن جتد حيًزا دائاًم يف قاموس مفرداتك.
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واحرص  بتفردهم،  األوحد  اإلقرار  فهي  بأسامئهم؛  اآلخرين  ادع   -
عىل استخدام أسامء اآلخرين كلام ألقيت عليهم التحية.

وعندما تستخدم اساًم احرص عىل أن يكون هو االسم الصحيح؛ أْي 
االسم الذي يريدك اآلخر أن تستخدمه، بنطقه الصحيح »هجائه السليم«.

- اذكر اآلخرين وال تدعهم يغيبوا عن بالك، وتساءل حول شعورهم 
اآلن بشأن جمريات حياهتم؛ فكلام فكرت فيهم، زاد تعاطفك معهم، واتسمت 

ترصفاتك جتاههم أكثر وأكثر باملراعاة واالهتامم.

- التمس أفكار اآلخرين، وقم بتوظيفها يف حياتك.
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اثن على الآخرين

رصح عدد كبري من العاملني أهنم يعملون لدى أرباب عمل يبخلون 
عليهم بالثناء؛ ومديرون ال جييدون فن الثناء عىل اآلخرين. 

ال جيب أن يشعر العاملون لديك بأهنم يفتقرون للتقدير؛ تستطيع أن 
تتعلم كيف حتفز العاملني لديك من خالل الثناء.

نعم، ت�صتطيع!
عىل  بالثناء  يتعلق  فيام  حرية  أكثر  تصبح  لكي  األوىل  اخلطوة   -  
التي حتول دونك  التالية هي  املواقف  أيٍّ من  تتعرف عىل  أن  اآلخرين؛ هي 
ودون الثناء: أن تكون قد نشأت نشأة نائية عن املشاعر الشخصية، أو تكون 
تتوقع األفضل من العاملني لديك، أو تكون ممن يرصدون معايري غري واقعية 
للعاملني لدهيم، أو تكون ممن ال يكرسون وقًتا للثناء عىل اآلخرين، أو تكون 
ممن يفضلون العصا عىل اجلزرة، أو تكون ممن خيلطون بني الثناء واملكافأة بدالً 

من أن تنظر لألول كمحفز.

- خطط مقدًما القتناص الفرص للثناء عىل اجلهود التي تتوقع أن تؤيت 
أن  األرجح  من  التي  اإلنجازات  وترقب  لديك،  العاملني  من  رائعة  نتائج 

حيققوها، وعّد العدة لالحتفال هبا.

- احرص عىل الثناء عىل العمل ال العامل، وحدد بدقة مدعاة ثنائك 
عىل اآلخرين، ودعهم جيدوا احلافز يف عملهم، ال فيك أنت.

الثناء، واعرتف بمسامهات العاملني  - ال تتجاهل أّي عامل يستحق 

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي246

الذين يزيلون العقبات ويفسحون الطريق ألقراهنم أصحاب األداء الرفيع.

- أثن بصدق، واحرص عىل أن يشع قلبك فرًحا وصوتك صدًقا، وال 
تثن عىل العاملني لديك فقط متى كان مزاجك معتدالً، وال تسوق املجامالت 

من دون داٍع، وال تفرط يف ثنائك وترسف فيه.

- ال تثن عىل املأل سوى عندما تتأكد من أن صاحب الثناء لن يشعر 
باإلحراج، وأن اآلخرين لن يستجيبوا باستياء هلذا املوقف.

- ال تبطل الثناء أبًدا، كأن تقول بعد الثناء عىل إنجاز أحدهم: »ليتك 
تقوم هبذا العمل هكذا يف كل مرة«.
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انقد ب�شكل بن�ء 

هل اصطالح »النقد البناء« متناقض يف تركيبه من حيث املعنى؟ 

أن  من  بدالً  ويبني  هيدم،  أن  من  بدالً  يعيل  أن  املمكن  من  فالنقد  ال؛ 
حيطم، ويعزز بدالً من أن يضعف. 

هل تستطيع أن تنتقد اآلخرين بشكل يقلص من تبنيهم سلوًكا دفاعًيا، 
ويشجعهم عىل حتسني أدائهم.

نعم، ت�صتطيع!
-  احرص عىل نقد الشخص بعيًدا عن اآلخرين.

- ربام أنك يف حاجة ألن تعرف أوالً ما إذا كان الشخص املعني بالنقد 
يفضل أن يتلقى تغذية عكسية عىل عمله أم ال. 

اسأله: »هل تود رأًيا آخر؟« أو »أتود أن تعلم حقيقة شعوري حيال 
األمر؟«.

- انظر إىل نواياك قبل أن تفتح فمك بالنقد، وال تظن أنك قادر عىل أن 
متد يد املساعدة - أال وهو اهلدف من وراء النقد البنّاء - بينام يسيطر عليك 

شعور بالغضب، أو املهانة، أو التجني.

- احرص عىل شجب الفعل ال الفاعل، وافصل بني اخلطيئة واملخطئ، 
وعرب عام تراه، وركز عىل ما حدث بدالً من أن تركز عىل ما فعله الشخص 

املعني بالنقد، وجتنب الضمري»أنت«.
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- رصح بام يشوب السلوك من خطأ، مع اإلشارة إىل األثر السلبي هلذا 
السلوك عىل املؤسسة، أو فريق العمل، أو عليك شخصيًّا.

فربام  حدث،  ما  لك  يرشح  أن  بالنقد؛  املعني  الشخص  إىل  اطلب   -
هناك سبب منطقي لسلوكه، واكتشف هذا السبب.

- ارسم صورة جلية لتوقعاتك املستقبلية، واقرتح اإلجراء التصحيحي 
الالزم لبلوغ هذه الصورة. 

فكرة أفضل: دع الشخص املعني بالنقد هو الذي يقرتح احلل بنفسه. 

اطرح عليه السؤال التايل: »ماذا نفعل لكي نحول دون تكرار ما حدث 
ثانية؟«.

ا عىل أن يلتزم الشخص املعني بالنقد بخطة للتحسني من  - كن مرصًّ
أدائه، وتعهد له بدعمه.

- اشكر الشخص املعني بالنقد عىل تعاونه معك، وعرب عن تفاؤلك 
باملستقبل، أو أثن عىل جانب إجيايب يتميز به أداؤه.

- ال تطل البقاء بام قد يؤدي إىل تغيري املوضوع؛ األمر الذي سيؤدي 
بدوره إىل إضعاف أثر النقد.
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حل النزاع�ت بني الآخرين

املنافسة  أو  عليهم  الواقعة  للضغوط  حولك  من  يستجيب  عندما 
حكمه  إىل  حاجة  يف  أنك  اعلم  البعض؛  بعضهم  مع  بالشجار  هبم  املحيطة 

سيدنا سليامن.

إن مهمة احلكم بني الناس ليست هينة، ولكنك تستطيع أن تتدبر األمر.

نعم، ت�صتطيع!
من  للتقليص  فيها  التباس  ال  عمل  سياسات  وضع  عىل  احرص   -
الرصاعات إىل أدنى حد ممكن، وكن حازًما فيام يتعلق بمتطلبات أداء العمل، 
اجلهود،  وتضافر  العمالء،  وخدمة  العمل،  وأخالقيات  العاملني،  وحقوق 

وامللبس، وغريها من الشؤون.

احتفظ بحق لفت  الرصاع كل عىل حدة؛  - كلام حتدثت مع أطراف 
انتباه الطرف اآلخر ليشء جتري مناقشته إذا ما استقر رأيك عىل سالمة هذا 

اإلجراء.

- عندما تدعو أطراف النزاع للحضور إىل مكتبك، ضع قواعد أساسة 
تقيض بأن تكون املناقشة حمكومة، ومتحرضة، وخالية من االهتامات.

للثقة بك واإليامن  الطرفني، فاخلصوم يف حاجة  تتحيز أليٍّ من  - ال 
بأنك ستظل حمايًدا. 

ولذا؛ جيب أن يقترص دورك عىل تيسري األمور ال الفصل بني الطرفني.

أية  للطرف األول للكالم دون  الفرصة  - استخلص احلقائق، وأعط 
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مقاطعات، واجعل الطرف الثاين يعيد صياغة ما قاله األول، بام يريض األول 
.. وبعدها؛ أنصت إىل قصة الطرف الثاين بنفس الطريقة، وواصل اإلنصات 
جوهر  حول  يتفقان  أو  بينهام  التواصل  استحالة  الطرفان  يكتشف  حتى 

اخلالف.

- طالب بحل يريض مجيع األطراف، وإذا راق لك احلل الذي يقرتحانه 
فاعمل به، وإال فافرض عليهام تسوية خاصة بك أو تفاوض بشأهنا.

-  أعط الفرصة للطرف الذي يبدو وأنه خرس الرصاع؛ ألن حيفظ ماء 
وجهه، وأظهر له مدى أمهية تعاونه بالنسبة لك. 

- تابع النجاح الذي حترزه التسوية، وترصف عىل أساسه.
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نظم حي�تك 

وأحد  الضغوط،  تراكم  وراء  الرئيس  العامل  هو  النظام  انعدام  إن 
أسباب إخفاقنا يف حتقيق أهدافنا.

تستطيع جتنب الفوىض، والتخطيط املعيب، والتشوش.

نعم، ت�صتطيع!
أهداًفا سنوية، وأخرى شهرية، وحدد  للتنظيم، وضع  وقًتا  - كرس 

أولويات أسبوعية.

- ال ترشع  يف مهمة جديدة حتى تتاح لك كل أدوات القيام هبا، سواء 
معلومات، أم إمدادات، إلخ.

- خطط للمستقبل، قم بإعداد املهامت الفرعية الواجب إنجازها عىل 
مدار األسابيع القادمة بغية إنجاز مهمة ضخمة.

- احتفظ بقائمة »املهامت الواجب إنجازها« بحيث يتم رسد املهامت 
ضعيفة   = ج�  األمهية،  متوسطة   = ب  األمهية،  شديدة  أ=  أمهيتها  بحسب 
األمهية، وارشع يف إنجاز املهامت األهم عىل اإلطالق، وقم بتحديث قائمتك 

يف هناية كل يوم.

ما  بورقة  أمسكت  كلام  التالية:  األربع  اإلجراءات  من  بواحد  قم   -
ألقها، أو ابعث هبا إىل شخص آخر، أو اعمل بام جاء هبا، أو احفظها يف ملف.

األربعة  اإلجراءات  من  ا  أيًّ فيها  تتخذ  أن  دون  جانًبا  تضعها  أن  إياك 
السالفة.
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- صنف الورق الذي حتتاج إليه يف جملدات ملفات موسومة بعبارات 
»أوراق سيعمل هبا«، و«أوراق حتفظ يف ملف«، و«أوراق سيطلع عليها« ، 

وختلص من الورق الباقي.

- توقف عن مجع األشياء من دون داع، وختلص من األوراق وامللفات 
وغريها من األشياء التي حتدث فوىض عىل املكتب ومل تطلع عليها ألسبوعني 

كاملني.

مع  وتعامل  معها،  التعامل  يسهل  أجزاء  إىل  املعقدة  املشاريع  قسم   -
املرشوع عىل مراحل، واحرص عىل تسوية مشكلة تلو األخرى.

عىل  تذكره  إىل  حتتاج  ما  وكل  نفسك،  عىل  تقطعه  وعد  كل  ْن  َدوِّ  -
الفور، ال عىل قصاصات ورقية، بل دائاًم استخدم نظام جدولة زمنية وتدوين 

أفكار تتناسب معك. 

ويف هذه »القائمة األساسة«، علِّم عىل املهامت التي ستستكملها اليوم.

- احتفظ بتقويم للمواعيد، واستعن بنظام منسق ملتابعة املشاريع.

- احرص عىل خلو سطح مكتبك من الفوىض الستخدامه متى دعت 
احلاجة.
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 م�ذا تفعل لو اأنك وقعت حتت 
�شغط �شديد من اأقرانك؟  

إذا شعرت بأنك واقع حتت ضغط ممن حولك من أجل أن تفعل شيًئا 
تقّيم املوقف جيًدا، وإذا وجدت أنك تقع  ال تريد أن تفعله، فإن عليك أن 

حتت ضغط سلبي ف�:

* حدد األسباب التي تسبب لك الضيق والقلق: حدد مم أنت خائف 
إذا مل تفعل ما يريده أقرانك منك.

هو  بام  نفسك  ذكر  ومعتقداتك:  بقيمك  نفسك  تذكر  أن  حاول   *
صحيح وما هو خاطئ.

إذا  ما  حالة  يف  حتدث  قد  التي  السلبية  بالعواقب  قائمة  بعمل  قم   *
استجبت لضغوط األقران: اسأل نفسك عام إذا كانت هذه العواقب تتضمن 
أية خماطر من أّي نوع، أو أّي نوع من خمالفة القواعد أو أية نتائج سلبية حمتملة 

أخرى. 

فإذا رضخت يف إحدى املرات لرغبة اآلخرين، فيصبح من السهل أن 
ختضع جلميع رغبات اآلخرين يف كل مرة. 

* قم بعمل قائمة بالفوائد التي تعود عليك من مقاومة هذا الضغط: 
قد تتضمن تلك الفوائد التحكم يف حياتك، وعدم إعطاء اآلخرين الفرصة 
وتقوي  نفسك،  مع  وصادًقا  أمينًا  تبقى  وأن  قراراتك،  ويف  فيك  ليتحكموا 
احرتامك لذاتك، وتعيش يف أمان وسالم نفيس ألنك تعلم أنك غري متورط 

يف أّي يشء خاطئ، وغريها من الفوائد الكثرية األخرى.
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ومبادئك:  بأخالقك  يتمتعون  الذين  األشخاص  ترافق  أن  حاول   *
احلميدة  باألخالق  يتمسكون  أصدقاء  لديك  يكون  عندما  إنه  حيث  ذلك 
َثمَّ  ومن  مثلهم،  تصبح  أن  عليك  السهل  من  يكون  فإنه  الكريمة،  واملبادئ 

تتالشى التأثريات السلبية تقريًبا.

بينام إذا كنت أنت الشخص الوحيد يف مجاعة من أصدقاء السوء الذي 
الشجاعة  إىل  ماسة  بحاجة  تكون  فإنك  وأفعاهلم؛  ترصفاهتم  عىل  يوافق  ال 
الشخصية  آرائك  الشكوك حول  تراودك  قد  ولكن  ا،  قويًّ تظل  واجلرأة كي 

آلرائهم.

بام  للقيام  يدفعوك  أن  حياولون  الذين  األقران  عن  تبتعد  أن  حاول   *
هو خاطئ: إن مرافقة هؤالء األشخاص الذين يقومون بأفعال مريبة ومثرية 
فرصة وقوعك حتت  من  وتزيد  األمر عليك  تزيد من صعوبة  قد  للشكوك 

وطأة إغراءاهتم يف أحد األيام.

فإنك  صاحلني؛  أشخاًصا  وصادفت  عنهم  ابتعدت  إذا  ما  حالة  ويف 
ستجد أنه من السهل أن تتخلص من تأثريهم السلبي الواقع عليك.

* حاول أن تظهر قوة شخصيتك واعرتض عىل ما يقوله أقرانك إذا 
قل  ذاته،  املوقف  حسب  يريدونه  ما  عىل  اعرتض  خاطئ:  أنه  تشعر  كنت 
عىل سبيل املثال: »ال، لن أدخن أو لن أفعل كذا« أو قل: »ال، ال أحب أن 
أكون جزًءا من هذا« أو »ال، لن أفعل ذلك« أو »ال، ال أحب ذلك، إنه خطأ« 

وهكذا.

يتسمون  الذين  األشخاص  أحد  من  والعون  املساعدة  اطلب   *
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عندما  إنه  حيث  ذلك  وسعادتك:  بأمورك  هيتمون  والذين  والثقة  باحلكمة 
تناقش املشكالت التي متر مع هذا الشخص الذي يتسم باحلكمة والثقة، فإنه 

يعطيك القوة الكافية ويوجهك إىل الطريق الصحيح.

وما  نفسك  يف  وفكر  ومبادئك،  قيمك  يف  تفكر  كي  كافًيا  وقًتا  خذ 
الشخصية التي تسعى جاهًدا ألن تتسم هبا: إذا مل يكن مفهومك عن الصواب 
واخلطأ واضًحا بالنسبة لك، فسيكون من السهل انجرافك لطريق اخلطأ؛ فإن 
معرفتك بوضوح ملا تتبناه وتعتنقه من أفكار ومبادئ تعطيك أساًسا ودفعة 

قوية إىل األمام، ومتدك بالقوة والدعم اللذين حتتاج إليهام طوال حياتك. 

كن نفسك وال تكن لعبة يف أيدي اآلخرين.

يعد ضغط األقران من الضغوط الشديدة للغاية، وأنت حتتاج إىل أن 
تستجمع كل قواك لتتمكن من مواجهة هذا النوع من الضغوط.

بمجرد  الضغوط  من  النوع  هذا  عىل  تتعرف  أن  بمقدورك  كان  فإذا 
وتغلبك  معه  تعاملك  جتاه  الطريق  نصف  قطعت  قد  تكون  فإنك  حدوثه؛ 

عليه.

الداخلية  لقوتك  تنميتك  من  فينبع  اآلخ��ر؛  الطريق  نصف  أما 
وشجاعتك. 
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 اإمك�ن اختي�ر �شلوكك 
الذي تتع�مل به مع الآخرين  

اليشء  ولكن  بطبيعته،  اآلخر  البعض  من  إجيابية  أكثر  يكون  البعض 
مع  تعامالتنا  يف  نتبعه  أن  نود  الذي  السلوك  اختيار  بإمكاننا  أنه  هو  اجليد 

اآلخرين بكل سهولة.

ومن بني العوامل التي تساهم يف أن يكون للفرد سلوك إجيايب:

• التحيل بطريقة فهم إجيابية: إذا كان لديك نظرة مبتهجة وإجيابية نحو 
تعيشها  التي  احلياة  نحو  وأيًضا  بتنفيذها  تقوم  التي  املهامت  ونحو  اآلخرين 

عموًما، فبالتايل سريغب اآلخرون يف التعامل معك.

•  الرغبة يف تنفيذ أية مهامت رضورية: ال حتدث اإلنجازات بمفردها، 
كام أن العامل  يف حاجة ماسة إىل من يقوم بتنفيذ املهامت وحتقيق اإلنجازات.

يف  تساعدك  املحيطة  الظروف  مع  التكيف  عىل  القدرة  إن  املرونة:   •
ا. التغلب عىل املشكالت بصورة أفضل وجتعلك شخًصا أكثر مرًحا وودًّ

• حتمل املسؤولية: من الرائع أن تتعامل مع األشخاص الذين يقومون 
بتنفيذ أية مهامت تقع عىل عاتقهم مع حتمل املسؤولية كافة.

ويعد االلتزام باملواعيد املقررة لالجتامعات واملقابالت أو االنتهاء من 
ثقة اآلخرين  تزيد من  التي  أهم األشياء  املحدد؛ من  الوقت  املرشوعات يف 

بالفرد ومن قدر اعتامدهم عليه.

هيتمون  قلام  ولكنهم  بالتحدث  األشخاص  هيتم  ما  دائاًم  االستامع:   •
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باالستامع للغري. 

لذا، فإنه من املمتع أن جتد شخًصا ما هيتم باآلخرين ويستمع إليهم.

• إجياد احللول: عندما حتدث إحدى املشكالت، ال تفزع أو تكتئب، 
وال تقل إنك غري قادر عىل إجياد حل هلا، بل عليك أن تسعى جاهًدا ألن جتد 

حاًل هلا.

التحيل  عىل  اآلخرين  ستشجع  فإنك  متحمًسا،  كنت  إذا  احلامسة:   •
باحلامس نفسه، كام أنك ستستمتع باحلياة أكثر.

أن  تعتقد  قد  أنك  من  الرغم  عىل  لآلخرين:  الشك  فائدة  توضيح   •
الشك سمة غري حممودة، فإنه يدفعنا يف كثري من األحيان إىل حتسني األوضاع 

والتأكد من احلقائق حولنا.

• القدرة عىل نقد الذات: متكننا القدرة عىل نقد الذات من التغلب عىل 
السلوكيات السلبية والتحيل باملزيد من اإلجيابية.

سيبدو  اآلخرين،  مع  جيد  لسلوك  وتبينك  اخلطوات  هلذه  باتباعك 
كل ما حولك أكثر رونًقا وملعاًنا، كام أن كل تعامالتك مع اآلخرين ستتخذ 

شكاًل أكثر إجيابية.

تغريات فجائية يف حالته  منا من  البعض  يعاين  قد  يف بعض األحيان، 
املزاجية، كام أنه من املهم أن نعرف مدى التأثري الذي حيدثه االضطراب يف 

احلالة املزاجية عىل الكثري من األشخاص ممن هم حولنا.

فبغض النظر عن قدر الرضا الذي ستشعر به عندما تستسلم للحالة 
املزاجية السيئة التي متر هبا؛ فإنك يف النهاية ستجد أن من هم حولك سينفرون 
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من هذه احلالة املزاجية البغيضة وستتسبب يف أن يزداد يومك سوًءا عام كان 
عليه.

وعىل الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك يف األوقات الصعبة؛ فإن التحكم 
يف النفس والرتكيز بشكل فّعال عىل أن تتسم باإلجيابية يف مثل هذه املواقف، 

قد يشكل فارًقا كبرًيا لك وملن حولك أيًضا.

إن السلوك اجليد ملن األمور التي ال تقدر بثمن؛ فهو بالفعل قادر عىل 
تغيري حياتك إىل األفضل. وحتى إذا كانت األمور صعبة، فإن سلوكك اجليد 
هو الذي يمكنك من التغلب عىل املصاعب التي تواجهك واحلصول عىل ما 

تريد.

النجاح  بني  الفارق  يشكل  الذي  هو  اجليد  سلوكك  أن  دائاًم؛  وتذكر 
وعدمه.
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بع�ض الطرق للح�شول على البهجة وال�شرور  

قد يكون قول بعض النصائح أسهل بكثري من تنفيذها، ولكن هناك 
بعض النصائح املفيدة للحصول عىل البهجة والرسور:

• ابحث عن اجلانب اإلجيايب واملرح يف احلياة: حاول أن جتد الفكاهة يف 
بعض مواقف احلياة اليومية. 

فإذا كنت تبحث عن أحد اجلوانب اإلجيابية والفكاهة يف املواقف التي 
بام ستجده من  فإنك ستفاجأ  إليها من وجهة نظر مرحة؛  النظر  املمكن  من 

نتائج إجيابية.

قم بتغيري توجهاتك الفكرية: اعمل عىل إقناع نفسك بأنك سوف   •
تبتهج وتسعد بكل ما هو حولك، وانظر إىل الظروف املحيطة بك من أكثر 

من منظور واحد، ثم اخرت أكثر التفسريات إجيابية واقتنع هبا.

اضحك كثرًيا: ابحث عن األنشطة واملناسبات التي قد تبعث عىل   •
الضحك. 

أو  املرحة،  الكتب  أحد  اقرأ  أو  الوثائقية،  األفالم  أحد  بمشاهدة  قم 
شاهد منظًرا طبيعيًّا مجياًل، أو اذهب إىل زيارة صديق يتسم بروح الفكاهة، أو 

قم بأّي يشء آخر قد جيعلك تضحك.

األحيان:  بعض  يف  ومرحة  غريبة  تبدو  التي  الترصفات  ببعض  قم   •
تعطي  أن  يعني  بل  اخلطرية،  األشياء  فعل  تقدم عىل  أن  يعني  ولكن هذا ال 
لنفسك بعض احلرية يف القيام ببعض األمور املرحة وغري املألوفة بني احلني 
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واآلخر. 

فإذا كان القيام ببعض احلركات البهلوانية أو النشيد بصوت مرتفع من 
األشياء املرحة بالنسبة لك، فعليك إًذا القيام بذلك.

وإذا شاهدك أصدقاؤك يف ذهول وأنت تفعل ذلك؛ فعليك أن تفرس 
هلم األسباب التي جعلتك تقوم بتلك احلركات، وال جتعلهم ينبذونك.

ال تفعل شيًئا خاطًئا، ولكن حاول أن تقوم ببعض األشياء املرحة التي 
قد تتجنب فعلها بسبب خجلك أو حزمك وجديتك.

أنك قد فعلت كل ما يف وسعك، فلن  قلًقا: طاملا  ال تكن شخًصا   •
تتحسن األمور إذا ازداد قلقك عليها. 

إذا  خاصة  حولك،  حيدث  ما  كل  يف  واملستمر  الزائد  التفكري  إن 
املجهود  من  تزيد  التي  األشياء  من  يكون  قد  لو«،  »ماذا  عبارة  استخدمت 

الذي تبذله وتعمل عىل استهالك القدر الكبري من الطاقة املخزونة لديك.
تسأل  سوف  فإنك  القلق،  دائم  شخًصا  كنت  إذا  املثال،  سبيل  فعىل 
نفسك: »ماذا لو مل أنجح؟ ماذا لو مل أتفق مع رشيكة حيايت يف اآلراء واألفكار؟ 
ماذا لو مل أنل إعجاب من حويل؟« إن االستسالم للقلق سيجعله مصاحًبا لك 

يف أّي يشء تفعله.
حاول أن تتخلص من هذا القلق واتركه خلفك.

الذي  ذلك  عن  مبكر  وقت  يف  استيقظ  حياتك:  نمط  بتغيري  قم   •
العمل،  أو  املدرسة  إىل  للذهاب  خمتلًفا  طريًقا  اسلك  ثم  دائاًم،  فيه  تستيقظ 
التي اعتدت عىل  تتناول طعاًما جديًدا، وارتِد مالبس غري تلك  وجرب أن 
مل  الذين  أصدقائك  بأحد  واتصل  الكتب،  من  جديًدا  نوًعا  واقرأ  ارتدائها، 
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تتحدث إليهم منذ فرتة بعيدة.
األعامل  بعض  بتنفيذ  قم  املبتكرة:  األشياء  بأحد  تقوم  أن  حاول   •
اخلشبية، أو وضع تصميم إلحدى الطائرات، أو زرع األشجار الصغرية، أو 

التصوير الفوتوغرايف، أو اخلطابة عىل سبيل املثال.
ومهام كان النشاط الذي ستقوم به؛ فإنك سوف تطلق العنان للجانب 
مل  األشياء اجلديدة، وستقابل أشخاًصا  أنك ستتعلم  لديك، كام  االبتكاري 

ترهم من قبل، وتتمتع بكل ما تفعله.
• شارك يف بعض األنشطة الرياضية واالبتكارية: مارس رياضة تسلق 
اجلبال أو الصيد أو اإلبحار، أو قم بنزهة مع األصدقاء يف اهلواء الطلق، أو 

مارس إحدى الرياضات اجلديدة.
قد يتطلب األمر أن تقلل من بعض األنشطة األخرى؛ مثل: مشاهدة 

التلفاز.
تبتكر  أن  فعليك  معك،  تتامشى  ال  االقرتاحات  هذه  أن  وجدت  إذا 

أفكاًرا أخرى تتالءم معك. 
تنفيذ  أن حتاول  أوالً  أن تستبعد تلك االقرتاحات؛ عليك  قبل  ولكن 

كل منها ولو ملرة واحدة. 
فإذا قمت حًقا بتنفيذ هذه االقرتاحات؛ فإنك ستشعر بالتأثري اإلجيايب 

الذي سترتكه يف حياتك. 
تنعم  تقييد، واجعلها  تنطلق بحرية دون  ابتهج ودع روحك احلقيقية 

بالسعادة واملرح.
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العواقب الوخيمة لال�شتن�د على الآخرين  

املحتمل  األمور  بعض  فهناك  سلوكك،  نمط  تغيري  عىل  تعمل  مل  إذا 
حدوثها، ومنها:

يف  يتسبب  سوف  الذي  السلوك  هذا  تبني  يف  تستمر  سوف  أنك   •
ذلك  يكون  حينام  جتنبك  يف  والرغبة  واخلوف  بالتعاسة  اآلخرون  يشعر  أن 

باإلمكان.

إعجاب بخوف دون حب  نظرة  األشخاص  إليك بعض  ينظر  قد   •
ملجرد أن يتجنبوا املشكالت التي من املمكن أن تتسبب هلم فيها.

األشياء  من  الكثري  تفقد  سوف  فإنك  السلوك؛  هذا  تتبنى  عندما   •
اجليدة يف حياتك.

الالئق، فإنك بذلك سوف  السلوك غري  اتباع ذلك  فعندما تستمر يف 
تضيع العديد من الفرص واألشخاص الذين من املحتمل أن يكون هلم دور 

كبري يف حياتك. 

يتعاملون بشكل قاٍس، يعانون كثرًيا يف تكوين  الذين  إن األشخاص 
وتعاسة،  ووحدة  عزلة  يف  عيشهم  إىل  يؤدي  مما  ناجحة،  اجتامعية  عالقات 
ترصفات  من  عنهم  صدر  ما  ينسون  ال  حوهلم  َمْن  فإن  ذلك؛  عىل  عالوة 

وأفعال ظاملة ومستبدة.

وقسوة  استئساد  من  فيه  ستعاين  الذي  اليوم  سيأيت  أنه  من  تأكد    •
األشخاص الذين كنت تستأسد عليهم يف املايض. 
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إن األمل الذي قد تسببت هلم فيه سيظل معهم طوال العمر، كام أنه من 
املحتمل أال ينسوا أفعالك.

أنا أعرف أحد األشخاص كان يتعامل بأسلوب قاٍس، ويف النهاية هو 
اآلن جيلس بال عمل، ويشعر باالكتئاب واإلحباط. 

عالوة عىل ذلك؛ فإنه ال يوجد أمامه فرصة للعمل غري تلك املتاحة له 
يف إحدى الرشكات التي يديرها أحد األشخاص الذين كان يستأسد عليهم 

يف املايض. 

أحد  يف  جيتس«  »بيل  قال  وكام  الوظيفة،  بتلك  يلتحق  مل  وبالطبع 
أحاديثه: »تعامل بلطف مع هؤالء األشخاص الذين ال تود أن تتعامل معهم؛ 

ألنه يف بعض األحيان قد ينتهي بك األمر إىل أن تعمل لدى أحدهم«.

• عندما تتمسك بطريقة تعاملك السيئة والقاسية مع اآلخرين؛ فإنك 
لن تستطيع أن تتعامل مع املشكالت املتعددة التي قد تواجهك. 

مشكالتك  فإن  السيئ؛  سلوكك  عىل  التغلب  تستطيع  ال  وعندما 
ومواقفك السيئة قد تتكرر عىل مدار حياتك بأكملها، كام أنه من املحتمل أن 
تستمر يف ظلم أشخاص آخرين يف أماكن أخرى؛ سواًء أكان الشخص الذي 
تستأسد عليه هو أحد زمالئك يف العمل، أم أحد مرؤوسيك أم أّي شخص 
آخر؛ فمن املحتمل أن يؤدي سلوكك العدواين والتعسفي جتاهه عىل جعل 

حياته هبا قدر كبري من التعاسة )وقد يعرضه للخطر(.

أنك  وتظن  عنها،  راٍض  وأنك  بترصفاتك  سعيد  بأنك  تتظاهر  قد   •
سوف حتتمي خلف العديد من األعذار؛ ولكن إذا كنت صادًقا متاًما مع نفسك، 
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ا بتلك الترصفات والسلوكيات. فإنك من الداخل لن تكون سعيًدا حقًّ

بالعدوانية  يتسم  سلوكك  جتعل  التي  األسباب  عىل  تتغلب  مل  إذا 
والقسوة؛ فإهنا يف هناية األمر قد تدمرك وتدمر حياتك بأكملها.
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كيفية اكت�ش�ب القوة ملق�ومة املغري�ت 

إنه من الواضح أن اإلغراءات تكون عىل درجات متفاوتة من اخلطورة 
واجلدية. 

اليشء  يكون  أن  احتاملية  زادت  جدية؛  أكثر  اإلغراءات  كانت  فكلام 
يف  تقضيه  الذي  املستغرق  الوقت  وزاد  خاطًئا،  أمًرا  به  إغراؤك  يتم  الذي 

التفكري قبل أن ختضع لتلك اإلغراءات. 

الكافية للمقاومة؛ فإن هناك بعض  القوة  فمن أجل أن تعطي نفسك 
القائمة  يف  بتدوينها  قمت  قد  والتي  هبا،  تعمل  أن  املمكن  من  التي  اخلطط 

التالية:

إىل  تستمع  وأن  تشارك مشكلتك مع شخص حصيف،  أن  * عليك 
نصائحه.

* عليك أن تذكر نفسك بأنك من الداخل شخص يتسلح باألخالق 
الكريمة، ال هيم ما قد تعتقده أو يعتقده اآلخرون عنك وعن شخصيتك. 

وحيث أنك شخص حسن اخللق؛ فإن الطريق الذي جيب أن تسري فيه 
جيب أن يدعم هذه الصفة ال أن يدمرها.

* عليك أن تعرف أنه عندما تدرك قدر اإلغراءات التي تتعرض هلا، 
فأنت بالفعل تكتسب القوة، ومن َثمَّ فإن عليك أن تزيد من تلك القوة.  

* عليك أن تدعو اهلل أن هيديك إىل الطريق املستقيم، وأن يمدك بالقوة 
الالزمة ملقاومة املغريات التي تواجهها.
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تغمر  التي  بالقوة  اشعر  ثم  اإلغراءات،  تلك  عن  تبتعد  أنك  ختيل   *
جسدك وعقلك، واشعر بالرضا وباإلنجازات التي قد حققتها.

* عليك أن هتنئ نفسك، وأن تسري وأنت فخور بنفسك، وبالطريقة 
التي قد تعاملت هبا مع تلك اإلغراءات.

إن األمر األسهل .. هو أن تبتعد فور إدراكك أن شيًئا ما خاطًئا يغريك 
صعوبة  زادت  اإلغ��راءات،  لتلك  استسالمك  قدر  زاد  فكلام  وي��راودك، 

ختلصك منها.

آمل أن تكون حياتك خالية من أية إغراءات - صعبة - وإذا مل تستطع 
أن تتخلص من تلك اإلغراءات؛ فإين آمل أن يكون لديك القدر الكايف من 

الشجاعة والقوة كي تقوم باختاذ القرارات الصحيحة.
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اأن�شطة اإدارة الوقت
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م� هي افرتا�ش�تك عن الوقت؟  

ا من هذه العبارات صحيح وأهّيا خطأ يف ضوء ما تعتقده وتقوم  حدد أيًّ
به يف حياتك اليومية .. كن صادًقا يف إجابتك فلن يطلع أحد عىل نتيجتك.

افرتاضاتك  عىل  تتعرف  حتى  لك  خصيًصا  مصمم  االختبار  هذا  إن 
الصحيحة واخلاطئة التي حتكم إدارتك لوقتك.
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ما هي افرتا�صاتك عن الوقت؟
أنت تدرك أنه ليست هناك إجابات صحيحة دائاًم ملثل هذه األسئلة، 
ولكن هناك بعض اإلجابات اخلاصة بإدارة الوقت تكون أفضل من غريها يف 

الغالب. )عىل األقل من وجهة نظرنا نحن(.

العبارات التالية صواب: 15-11-10-8-5-2-1

العبارات التالية خطأ: 14-13-12-9-7-6-4-3



271 المتجدد في النشاط المدرسي

الصحيحة  للحلول  افرتاضاتك  عىل  تعرفت  أن  بعد  تستطيع  إنك 
واخلاطئة أن تقيم إجاباتك الشخصية عن الوقت:

وقتك  من  تستفيد  ممتاز)أنت  صحيحة:  إجابة   )15( إىل    )14( من 
جيًدا(.

لتصبح  الطريق  يف  )أنت  جيد  صحيحة:  إجابة   )13( إىل   )12( من 
مديًرا جيًدا لوقتك(.

من )10( إىل )11( إجابة صحيحة: مقبول )عليك أن تراجع وجهات 
نظرك عن الوقت(.

من  كبرًيا  ع��دًدا  )إن  ضعيف  صحيحة:  إجابات   )10( من  أقل 
افرتاضاتك عن الوقت ليس صحيًحا.. وهذا يسبب لك مشكلة(.
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اح�شب تكلفة وقتك 

الوقت ليس له ثمن فهو احلياة، والذي يضيع وقته يضيع حياته.

وباإلضافة لذلك؛ فالوقت يكلف ماالً. 

دعنا هنا نحسب تكلفة الساعة من وقتك يف أثناء الدوام.

1- اكتب قيمة راتبك الشهري هنا:

2- ارضب الراتب يف: )12×1=12(.

3- قدر العالوة واملكافآت السنوية.

4- امجع )2+ 3( =

5- واآلن لنحسب كم ساعة تعمل يف السنة كالتايل: السنة = )365( 
يوًما.

العطل واإلجازات وعطل هناية األسبوع تساوي حوايل )165(   -6
يوًما.

7- فأيام العمل حوايل )365 - 165=200( يوم يف السنة.

8- وعدد ساعات العمل الصافية حوايل )6( ساعات يومًيا تقريًبا.

ولنخصم ساعة يومًيا )للغذاء، واملعامالت الرسمية اخلاصة بك   -9
ونحوها( فيبقى )5( ساعات يومًيا )نفرتض أنك تعمل خالهلا بال توقف(!

10- عدد ساعات العمل يف السنة حوايل = )5×200=1000( ساعة.
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11- وبناء عىل هذا كله فساعة عملك تساوي:
                                  الرقم من 4

   =  ������������������= �������������������
 1000                     1000
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كيف تق�شي وقتك؟ 

أوالً: العمل الرسمي والتجاري إذا كنت تعمل يف أكثر من مكان، أو 
يف فرتتني فامجعهام مجيًعا.
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ثانًيا: أعامل شخصية، هذه هي يف الغالب ستكون خاصة بك وليس هلا 
عالقة بالعمل أو األهل أو اآلخرين.
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ثالًثا: أعامل أرسية واجتامعية.
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 املـــجــمـــوع
كيف تق�شي وقتك؟

 واآلن أجب عن األسئلة التالية:

1-  احسب نسبة الوقت يف املجاالت الثالث كالتايل:

 أ- جمموع أوالً وثانًيا وثالًثا = املجموع الكيل.

عدد ساعات األسبوع هي )168( ساعة؛ فإن كان املجموع أقل من 
)150( أو أكثر من )180( فأعد النظر يف الصفحات السابقة.
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يف  الالزم  من  أكثر  وقًتا  تأخذ  التي  األعامل  عىل   )×( عالمة  ضع   -2
رأيك، واكتب أمهها هنا: 

أ-       د-

ه� - ب-        

و-  ج-        

التي تود ختصيص وقت أكثر هلا، وسجل  3- ضع دائرةعىل األعامل 
أمهها هنا: 

د- أ-       

ه� -  ب-        

و- ج-       

4- هذه الصفحة تعد وصفة تشخيصية لك لتخفف من بعض األمور 
وتزيد من األمور التي تستحق اهتامًما أكرب.

5- علق هذه الورقة يف مكان بارز وراجعها باستمرار.
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 اأجب عن هذه الأ�شئلة ب�شدق..
اإنه� ت�ش�عدك كي تعرف اأين اأنت الآن؟ 
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لغة اجل�شد  

احلديثة،  العلوم  أحد   )Kinesics( الكينيسيكز  أو  اجلسد  لغة  علم 
حركات  من  اإلنسان  جسد  عن  يصدر  ما  كل  وتفسري  بدراسة  وخيتص 

وتعبريات وأصوات غري لفظية.

تعريف لغة اجل�صد:
يمكن أن نعرف لغة اجلسد بأهنا: كل ما يصدر عن اجلسد من حركات 
وإيامءات وإشارات وأوضاع وأصوات غري لفظية يمكن تفسريها وتعرب عن 

احلالة النفسية واملزاجية.

تاريخ لغة اجل�صد:
لغة اجلسد يف أصلها واستخداماهتا ليست باليشء اجلديد؛ فقد وجدت 
مع أول وجود حوار بني البرش، حيث وردت الكثري من اإلشارات إىل ذلك 

يف نصوص القرآن والسنة )كام سيأيت الحًقا(.

حيث  املايض،  القرن  منتصف  يف  إال  يظهر  مل  كعلم  هبا  االهتامم  لكن 
أطلق عامل األنثروبولوجيا »راي بريدويستل« مسمى )kinesics( عىل علم 
حركات وإيامءات اجلسد وذلك خالل العام )1952م(، ثم تواىل االهتامم يف 
هذا املجال، حيث صدر أول كتاب بعنوان »لغة اجلسد« والذي ألفه يوليوس 

فاست مطلع عام )1970م(. 

التي تدرس، ومل  قواعدها  لغة مفهومة هلا  اعتربت  ومنذ ذلك احلني؛ 
يقف استخدامها عند وصفها وسيلة لفهم الناس والتواصل معهم؛ بل إهنا 
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أصبحت اآلن فرًعا مهاًم من فروع علم االتصال، وصار بإمكان كل الناس 
تعلمها، وبالتايل حتسني مهارات اتصاالهتم مع اآلخرين من خالهلا.

اأهمية تعلم لغة اجل�صد:
1- تعزيز الثقة يف النفس والسيطرة عىل أية مشاعر سلبية وحتقيق أقىص 

درجات التأثري يف اآلخرين من خالل احلركات واإليامءات اإلجيابية.

أمزجتهم  عىل  والتعرف  اآلخرين  لفهم  الوقت  من  الكثري  توفري   -2
وترصفاهتم وأخالقياهتم حتى قبل أن يقولوا شيًئا.

واخلداع،  والزيف  الكذب  كشف  وسائل  إحدى  أصبحت  أهنا   -3
املأزق وخصوًصا عند  الوقوع يف  تعاىل - من  اهلل  بإذن  تقي -  فإهنا  وبذلك 

التعامالت املالية والتجارية.

4- تعزيز العالقات االجتامعية؛ سواًء يف احلياة العامة أو عىل املستوى 
الوظيفي.

5- أهنا أحد أهم أدوات التفاوض واإلقناع؛ فمن خالل رؤية ومعرفة 
عالمات اإلغالق وعدم الرضا واالقتناع تلجأ إىل وسائل تزيل هبا احلواجز 

والعقبات، وبالتايل حتقيق األهداف العامة واخلاصة.

6- تستطيع من خالل معرفتك بلغة اجلسد؛ أن تفرق ما بني األفعال 
والكلامت املقصودة وغريها.

التاأثري الظاهر للغة اجل�صد:
التعبري  خيالف  بحيث  طالبك  أو  ألبنائك  أمًرا  تصدر  أن  جربت  لو 
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اللفظي يف األمر حركة اجلسد، ستكتشف أن التنفيذ يكون تبًعا ملا صدر عن 
حركة اجلسد، ألن الرؤية لدى اإلنسان أرسع من السامع وأقوى تأثرًيا.

امل�صتفيدون من لغة اجل�صد:
نستطيع القول أن الكل حيتاجه سواًء كانوا متحدثني أم حمدثني، أساتذة 
أم تالميذ، مدربني أم متدربني، رجال قضاء أم حمققني، رجال استخبارات أم 
مفتيش حدود، جتاًرا أم مستهلكني، مسوقني أم متسوقني، ممثلني أم منتجني، 
كتاًبا أم مؤلفني؛ فكلنا نحتاجه لنوصل رسائلنا من خالله ملن نريد بالشكل 

الذي نريد، وكلنا نحتاج إىل فهم هذه التعبريات واحلركات.
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لغة اجل�شد يف القران الكرمي

ورد ذكر حركات اجلسد يف كتاب اهلل  الكريم يف أكثر من موضع من 
ذلك:

1- قول احلق تبارك وتعاىل:  چ ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ ڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ   چ ] الفرقان: 27 [ فالعض عىل األصابع إيامءة تعرب 

عن األمل الشديد.

2- وقوله سبحانه:  چ ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئی  ی  ی یجئ  حئ  مئ  ىئ  
يئ  جبحب  خب  چ ] لقامن: 18[. ويف هذه اآلية تعبريات كثرية عن الكرب، 

ابن عباس  ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: »قال عيل بن أيب طلحة عن  يقول 
يف قوله »وال تصعر خدك للناس« يقول ال تتكرب فتحتقر عباد اهلل، وتعرض 

عنهم بوجهك إذا كلموك، وكذا روى العويف وعكرمة عنه«.

3- قوله تعاىل: چ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ چ ] املطففني: 24[؛ أْي 
أن اإلحساس بالنعيم أثره ينعكس ليظهر عىل الوجه فيكسبه نوًرا ونضارة.

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  تعاىل:  قال   -4
ڈچ ]مريم[.

هنا تشري اآلية إىل أن مريم - عليها السالم - قد امتنعت عن الكالم 
بأمر إهلي، واكتفت بإيامءة وإشارة إىل ابنها تعني كلموه، وهنا اإلشارة كفتها 
عن الكالم، وقد فهموا قصدها وتساءلوا بتعجب: كيف نكلم من كان يف 

املهد صبيًّا.
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ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  نث...  ت��ع��اىل:   ق��ال   -5
ىئىئ...مث ]النور: 31[. 

بأرجلهن  الذهب  من  اخلالخل  يضعن  اجلاهلية  يف  النساء  وكانت 
دليل الغنى والدالل، ويرضبن األرض بأرجلهن بقوة فيصدر صوت قعقعة 
للخالخل نتيجة قوة الرضب؛ وهذا يدلل عىل أن استخدام لغة اجلسد، ليس 

باألمر اجلديد.

6- قال تعاىل:  چ ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  
ۀ   ڻڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   گڳ   

ۀ  ہہ  چ ] القصص: 25[.

گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    چ  تعاىل:  قال   -7
ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ  
چ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ  

]األحزاب: 19[.

ڀ   ڀ   پ   پ   پ  پ    ٻ   ٻ   ٱٻٻ   چ  وتعاىل:  تبارك  احلق  يقول 
ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  چ ]املدثر[.

وهنا جتد إشارة رائعة إىل لغة جسد الوليد بن املغرية يف القرآن، وتصوير 
تعابري وجهه ونظراته وحركات جسده تصويًرا يفوق الوصف.
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مناذج من تطبيقات لغة اجل�صد: 

اأوًل: عالم�ت القوة وال�شيطرة. 

تقبلها  فيها غلظة وقسوة، وال يمكن  هناك إشارات وحركات معينة 
آثار  له  السلطة والقوة، واستخدامها يف غري موضعها  إال يف حاالت فرض 

سلبية مؤثرة.

1- اليدين اإىل الأمام:
مد الذراعني إىل األمام مع بسط الكفني إىل األسفل هذه احلركة تشري 
من  عىل  ويمليها  أوامره  ويلقي  ونفوذه،  سلطته  يستخدم  الشخص  أن  إىل 
فإن  وبالتايل  يقول،  فيام  نقاًشا  حتى  وال  منهم  معارضة  يقبل  وال  دونه،  هم 

استخدامها مع اجلمهور يعد سلبًيا جًدا.

 2- التهام والتهديد:
اليد األخرى متامسكة،  قبضة  اإلبقاء عىل  السبابة مع  بإصبع  اإلشارة 
هذه إشارة هتديد واهتام وسلوك عدائي، ويفرتض أن هذه احلركة ال تصدر 

إال من ذي نفوذ.

واملذيعني  واملحارضين  اخلطباء  من  كثرًيا  أن  األمر  يف  الغريب  لكن 
يستخدموهنا دون إدراك ملعناها وأثرها السلبي.

لذا؛ جيب أن نعرف أن اإلشارة بالسبابة إىل اآلخرين ليست من اللباقة 
واألدب.



289 المتجدد في النشاط المدرسي

ث�نًي�: التم��شك و�شبط النف�ض. 

هناك مشاعر سلبية يسعى اإلنسان إلخفائها حتى ال تؤثر عىل عالقاته 
مع اآلخرين، ومنها .. الغضب، والتوتر، والقلق، وبالتايل فإن هناك وسائل 
وأساليب حياول فيها اإلنسان أن يتامسك ويضبط نفسه وحيتفظ برباطة جأشه.

 1- الإم�صاك بالذراع من اخللف:
من أشهر احلركات التي تدل عىل ضبط النفس، وكبت مشاعر الغضب 
أو القلق أو التوتر، وعدم الرغبة يف إظهارها حركة اإلمساك بمنطقة الذراع، 
حلالة  املرتفع  املستوى  عىل  دل  كلام  هبا؛  متسك  التي  املنطقة  ارتفعت  وكلام 

التوتر أو الغضب أو القلق.

 2- ت�صالب الكاحلني:
اخلوف  أو  التوتر  عند  النفس  ضبط  عالمات  وأشهر  أقوى  من  أيًضا 
تصالب الكاحلني ويصاحبها القبض عىل احلواف اجلانبية للكريس أو أطرافه 

األمامية. 

وحيدث هذا - عادة - عند طبيب األسنان أو أية حالة يصاحبها أمل.

 3- ت�صابك اليدين العلوي:
تشابك اليدين ورفعهام أمام الوجه يشري إىل حالة من اإلحباط والتوتر 
العايل جًدا، وكأن ذلك الشخص يضع يديه درًعا أمام أّي حديث، وكلام زاد 

مستوى ارتفاع اليدين كلام دل ذلك عىل ارتفاع مستوى اإلحباط.
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 4- حماولة اإ�صكات الذات:
بشكل  ووضعها  السبابة  إصبعي  تالمس  مع  اليدين  أصابع  تشابك 
الفم؛ هذا يشري إىل أن هناك كالًما أو حقائق توشك أن خترج،  متقاطع مع 
فيضع اإلنسان أصابعه عىل الفم ملنعه من الترصيح أو التفوه بكالم ال يراد له 
أن يقال، ولو حاولت جتربة الكالم وأنت يف هذه الوضعية فإنك ستجد األمر 

فيه صعوبة كبرية ما مل تتخلص من تأثري هذه احلركة التي تشبه احلاجز.

وبقي أن نشري إىل أن هذه احلركة ليست مقصودة، بل حتدث بمنتهى 
العفوية مثلها مثل أغلب حركات اجلسد املصاحبة لالستامع التي تأيت دونام 
قصد أو تكلف، وقد رصدت مع كثري من املشاهري يف مواقف ال يريدون فيها 

الكالم واستدل هبا اخلرباء عىل صدق هذا التعبري.
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ث�لًث�: الإمي�ءات الإيج�بية. 

1- اإر�صال القبالت:
املحبوب،  لذلك  ومشاعره  حبه،  عن  تعبري  آخر  ليد  إنسان  تقبيل 

وكذلك تدل عىل احرتامه الشديد له.

ما  وكثرًيا  الناس،  ألولئك  والتقدير  الود  مشاعر  نقل  عن  تعرب  وهي 
تصاحب الوالدين، وكبار السن، والعلامء. 

2- اإمياءة النحناء:
من  وهي  االنحناء؛  والتبجيل  والتمجيد  االحرتام  عالمات  أبلغ  من 
أقدم احلركات التي كانت تؤدي أمام امللوك والسالطني واألمراء، وهي ال 

ُتطلب ولكن جيب أن تؤدى  يف حرضهتم.

خشبة  عىل  املمثلني  قبل  من  االنحناءة  تستخدم  احلارض  عرصنا  ويف 
آسيا،  رشق  دول  بعض  يف  ا  كثرًيً وتؤدى  للجمهور،  احرتام  كتحية  املرسح 
اليد،  القبعة وتقبيل  نزع  للنساء مع  الغربية كتحية  البلدان  وتؤدى يف بعض 
وتؤدى أيًضا من قبل اخلدم ملن خيدموهنم، ويؤدهيا كذلك العامل يف الفندق 

واملطعم عند بدء أداء أية خدمة يطلبها العميل.

ويف جمتمعنا اإلسالمي؛ االنحناء خضوع ال جيب أن يرصف لغري اهلل 
سبحانه، فهو كالركوع يف الصالة.
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 3- التحية الر�صمية:
أيًضا من اإليامءات التي تعرب عن االحرتام والتقدير التحية الكشفية، 
بكاب  التحية  سواء  واملتنوعة  املختلفة  بأشكاهلا  العسكرية  التحية  وكذلك 

رسمي أو من دونه، بسالح ناري أو بسيف.

بعض  هناك  لكن  البلدان،  بعض  يف  ختتلف  التحية  أشكال  أن  كام 
التي  بالفئات  أم  األداء،  أسلوب وكيفية  فيها سواًء يف  تتفق  العامة  القواعد 
تؤدى أمامها مثل: السلطة احلاكمة يف البالد، أو زعامء الدول الصديقة الذين 
يرتبطون مع الدولة بعالقات دبلوماسية ممن يأتون لزيارات رسمية، كذلك 

األعالم الرسمية للدولة وبقية الدول الصديقة، والضباط بمختلف رتبهم .

 4- التعبري عن املوافقة:
رفع إصبع اإلهبام إىل األعىل مع ضم بقية األصابع إىل راحة اليد؛ أحد 

أشهر التعبريات عن املوافقة والرضا والتأييد.

جتدر اإلشارة إىل أن هذه اإلشارة إجيابية يف كثري من بلدان العامل، لكنها 
هلا معان سلبية وسيئة يف بلدان أخرى، فمثاًل يف إسرتاليا واليونان تعني)تبًّا(، 
وإيامءات  إشارات  هناك  طبًعا  أخالقًيا،  الئقة  غري  حركة  بنجالديش  ويف 
أخرى تعرب عن املوافقة، لكنها تؤدى هبز الرأس سواء لألمام أم اخللف كام 
هو احلال يف أكثر بلدان العامل، أو هبز الرأس يمينًا ويساًرا كام هو احلال يف شبه 

القارة اهلندية والدول املجاورة هلا.

 5- الإ�صارة بالدخول:
املكان  باجتاه  األسفل  إىل  ميالن  مع  جانًبا  باليد  باإلشارة  إما  وتكون 
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املخصص للقادم وراحة الكف إىل األعىل )بطبيعة احلال( تصاحبه ابتسامة، 
للشخص  الشديد  االحرتام  تعبرًيا عن  اليد  باجتاه  يسرية  بانحناءة  يكتفى  أو 

املدعو مع التنحي جانًبا عن الضيف وإفساح الطريق له.

 6- الدعوة للجلو�س:
عندما يزورك أحد املدعوين يف دارك أو مكتبك وتريده أن جيلس فإنك 
ستمد يدك اليمنى مشرًيا إىل املكان الذي تريد من ضيفك أن جيلس فيه وراحة 

الكف مبسوطة لألعىل )بشكل مشابه إليامءة الدعوة إىل الدخول(.

7- التعبري عن الن�صر:
عندما يتحقق النجاح أو االنتصار لشخص يف عمل أنجزه، وأراد أن 
يطلق ملشاعره العنان؛ فإنه يقوم برفع كلتا يديه إىل األعىل، مع قبض األصابع 

تعبرًيا عن هذا االنتصار.

يكثر  ما  عادة  ولكن  املجتمعات،  كل  لدى  مشهورة  اإليامءة  وهذه 
استخدامها يف األلعاب الرياضية.

8- النتظار والتوقع الإيجابي:
عندما تنتظر حدًثا معينًا وتتوقع أن يكون مسعًدا لك؛ فإنك ستتحمس 
ترقًبا  البعض  ببعضها  يديك  وتفرك  زمنًا(  كان  )إن  حلوله  أو  لقدومه 

واستعجاالً له، هذه اإليامءة تسمى إيامءة )التوقع اإلجيايب(.

9- اإىل اللقاء:
التلويح باليد يمينًا ويساًرا وراحة اليد مفتوحة وموجهة لألمام تعني 
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التوديع، وهذه اإليامءة - بطبيعة احلال - تغني عن الكالم، وهي من اإليامءات 
املفهومة واملتعارف عليها يف شتى أنحاء العامل.

اللني  الكف دليل عىل  لباطن  وكام سبق وذكرنا؛ إن توجيه الشخص 
واللطف والود واملشاعر اإلجيابية، عىل عكس ظاهرها الذي يعرب عن التأخري 

والصالبة والقسوة.

 10- امل�صافحة:
من اإليامءات واحلركات اإلجيابية جًدا؛ املصافحة باليد، وهناك أشكال 
للمصافحة فاملصافحة اإلجيابية )املتكافئة( هي التي تكون فيها أصابع اإلهبام 

للمتصافحني باجتاه األعىل. 

وسنتعرف الحًقا عىل أشكال املصافحة ومعانيها وأغراضها املختلفة. 

11- رفع احلواجب:
أعتقد أن إيامءة رفع احلواجب مصحوبة باالبتسامة من أشهر اإليامءات، 
وهي حتية معروفة وال حتتاج إىل كالم؛ بل إهنا قد تأيت وقت انشغالك بالكالم، 

كيف؟

باحلديث،  منهمك  وأنت  مهمة  هاتفية  مكاملة  معك  تكون  مثال.. 
وحتمل حقيبتك بيد واألخرى متسك اهلاتف يفاجئك أحد معارفك بمروره 
من أمامك وينظر إليك أو حيييك بيده، وأنت ال تستطيع وقتها أن ترد عليه 
ابتسامة خفيفة  التحية بنفس الكيفية، فتكتفي برفع حاجبيك إىل األعىل مع 

سيفهم هو منها أنك حتييه، واألمثلة عىل ذلك كثرية.
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رابًع�: حتليل اأ�ش�ليب امل�ش�فحة. 

أو  للسيطرة من طرف،  إما حب  أنواع:  ثالثة  املصافحة ال خترج عن 
خضوع من طرف، أو املساواة بني الطرفني.

 1- امل�صافحة الودية )امل�صاملة(:
وهذا النوع من املصافحة هو الذي يتم بني الناس يف اإلطار االجتامعي 
العام ويف سائر تعامالهتم العامة واخلاصة والتي تسبق كل اجتامع أو مؤمتر، 

ومن النادر أن جتد اجتامًعا خيلو من املصافحة بني املجتمعني.

وصفتها: أن يكون ظهر إصبع اإلهبام لكال املتصافحني باجتاه األعىل 
وقابض عىل يد الطرف اآلخر، وهذه هي املصافحة الطبيعية واألكثر شيوًعا 
بني الناس، وقد يصاحبها بعض الضغط غري املؤذي والذي يدلل عىل حرارة 
اللقاء  تعبرًيا عن حرارة  هًزا خفيًفا  الطرفني  للذراع من كال  اللقاء، مع هز 

والود الوفري.

 2- امل�صافحة الباردة:
وتسمى أيًضا السمكة امليتة، وصفتها أن يسلمك املصافح يًدا رخوة ال 

حياة فيها وال يمسك يدك، وهي دليل برود يف الشخص املصافح وقلة ود.

وهذه املصافحة تكون مقبولة من النساء دون الرجال.

 3- القب�صة احلديدية:
يد  فيها أحد األطراف عىل  يقبض  التي  الكامشة؛ وهي  أيًضا  وتسمى 
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الطرف اآلخر بقوة شديدة وبشكل مؤذ ومؤمل، كأنام يريد أن يسحقها، وهذا 
يشري إىل سلوك عدواين أو غلظة يف الطبع لدى الشخص املصافح، كام أهنا 
قد تكون داللة عىل ضعف الشخص فيحاول تعويض هذا اإلحساس ببث 

رسالة مبطنة توحي لآلخرين بالقوة.

 4- م�صافحة اأطراف الأ�صابع:
وصفتها أن يعطي أحد الطرفني رؤوس أصابعه للطرف اآلخر، وهذا 
النوع من املصافحة حيدث عادة ما بني الرجال والنساء، وإذا حدثت من رجل 

فهي دليل كرب واستعالء، وإذا سحبت برسعة فهذا دليل الغطرسة.

 5- فر�س ال�صيطرة )املت�صلط(:
السياسية،  احلياة  يف  بالفعل  حادث  هذا  لكن  األمر،  هلذا  هنتم  ال  قد 
وفرض  مواقفهم  قوة  تبني  مبطنة  رسائل  إرسال  يف  يتوانون  ال  الساسة  ألن 
املصافحة، فصاحب  أسلوب  بينها  األشكال ومن  بأي شكل من  سيطرهتم 

اليد العليا هو املسيطر دائاًم، وهو صاحب املوقف األقوى.

والسيطرة دائاًم متنح للواقف عىل يمني الطرف اآلخر، بمعنى من يريد 
الشخص اآلخر وسيفرض سيطرته  أن يقف يمني  فعليه  أن يكون مسيطًرا 

قرًسا.

أن  عىل  املستطاع  قدر  حيرصون  احلاذقني  الساسة  معظم  جتد  لذلك 
يكونوا يف املكان املناسب. 

ويمكن التخلص من هذا الوضع؛ إما باإلمساك برسغ املتسلط )وهذا 
أمر غري جيد(، أو الدخول عىل منطقته اخلاصة يف أثناء املصافحة.
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6- منح ال�صيطرة )ال�صت�صالم(:
له مكانه االسرتاتيجي فرض  يتيح  يمينًا  الواقف  أن  اتفقنا سابًقا عىل 
السيطرة قرًسا؛ لكن هنا نجد الوضع خمتلًفا متاًما، فالشخص األيمن بالرغم 
من كونه يقف يف موقع القوة ويستطيع فرض السيطرة إال أنه يمنحها للطرف 
اآلخر وهو هبذا يعرب عن استسالمه وخضوعه التام، ويعلن عن تنازله عن أية 

مواقف قوة مقابل أن حيصل عىل رضا الطرف املقابل.

7- م�صافحة الحتواء:
مصافحة  فهي  اليدين  بكلتا  املقابل  الشخص  يد  ضم  هو  االحتواء؛ 
الطبيعية  األح��وال  يف  الود  زي��ادة  عن  وتعرب  الوقت،  نفس  يف  واحتواء 

واالجتامعية، لكن يف عامل السياسة األمر خيتلف متاًما.

 8- م�صافحة الدفع:
إبعاد  يف  رغبة  إىل  تشري  لألمام  األخرى  اليد  دفع  مع  بطوهلا  اليد  مد 
الطرف اآلخر، وكأنام يقول له: ابق بعيًدا.. أو قف مكانك وال تقرتب مني، 

أو صافحني وأنت بعيد.

وهذه حتدث غالًبا عندما يكون املصافح عدائًيا متسلًطا، أو أن يكون 
الشخصية  منطقتهم  املناطق  هذه  فسكان  الريف،  أو  القرى  أصحاب  من 

أوسع من سكان املدن.

9- م�صافحة اجلذب:
قيام أحد األطراف بسحب يد الطرف اآلخر تشري إىل رغبة يف اقرتاب 
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الطرف اآلخر منه ووضعه يف املنطقة الشخصية، وهي خمصصة لألصدقاء، 
ويف منطقتنا العربية اجلذب بالسالم قد يكون للرغبة يف معانقة الطرف اآلخر 

أو تقبيله.

 10- مكان اليد يحد درجة الود:
اليمنى للطرف اآلخر  اليد  املصافحة بمكان  الود يف  ترتفع مستويات 
بدًءا بإمساك الرسغ مع املصافحة ثم الذراع، ثم ترتفع إىل العضد، واملستوى 
الرابع هو اإلمساك بمنطقة الكتف، وهذه املرحلة عادة تنتهي بعناق، وهذا ال 

حيدث مع الغرباء، ويف الغالب الذي يضع اليد هو األكرب أو األعىل منزلة.

ملخ�س:
تتميز اإليامءة عن سائر حركات لغة اجلسد يف استقالهلا عن الكالم، 

ومنها املهني وغري املهني.

وتنقسم إىل إيامءات سلبية وإجيابية؛ فالسلبية تعبري عن الغضب، وهي 
اإلسكات،  ومنها  سلبية،  مواقف  عن  تعبري  أو  فعل  ردات  تكون  ما  عادة 

واألمر والنهي و االستدعاء.

والتودد،  والوداع،  التحية،  فمنها  تقارب؛  وسائل  فهي  اإلجيابية  أما 
واملوافقة والتأييد، واملصافحة.

جتاه  واملزاجية  النفسية  احلالة  عن  تعرب  وأشكال  أنواع  هلا  واملصافحة 
الطرف اآلخر.

يف  تستغل  قد  أهنا  إال  التودد  إيامءات  من  املصافحة  أن  من  وبالرغم 
إرسال إحياءات ورسائل معينة.
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خ�م�ًش�: الت�شكيالت الجتم�عية. 

لطريقة وقوف الناس مع بعضهم البعض دالالت معينة، إذا أحسنت 
يمكنه  التي  املحرجة  املواقف  قارئها بعض  قد جتنب  قراءهتا ومعرفة كنهها 

تالفيها.

1- الت�صكيل الثنائي املفتوح:
بل  البعض  لبعضهام  مواجهة  بصورة  يقفان  ال  الواقفان  الشخصان 
عىل شكل زاوية منفرجة، كام أن حركاهتام تدل عىل انفتاح وال يوجد لدهيم 
أي تصالب ال باألذرع وال السيقان وبالتايل فإن هذا مؤرش ودليل عىل عدم 

ممانعتهام من دخول وانضامم أّي عضو جديد إىل تشكيلهام الثنائي احلايل.

هذا النوع من التشكيالت يتكون عادة يف األماكن العامة كاجلامعات 
فيها  التي يكون  أثناء فرتات االسرتاحة، ويف االحتفاالت  املؤسسات يف  أو 

عدد من املدعوين.

 2- الت�صكيل الثنائي املغلق:
وهنا نجد الشخصني قد وقف كل منهام يف مواجهة اآلخر متاًما ويقومان 
وتواجها  أقدامهام،  وتصالبت  صدرهيام،  عىل  أذرعهام  حيث  احلركة؛  بنفس 
متاًما وهذا دليل عىل عدم وجود معرفة أو مودة أو جتانس بني االثنني، ويشري 
إىل وجود حواجز نفسية، وحيتاجان إىل وقت حتى يذوب اإلحساس بربودة 
املوقف أو ما يعرف بكرس اجلليد، حيث يزول التصالب يف األقدم واألذرع، 

ويمكن أن يطلق عىل هذه الوضعية مسمى وضعية لقاء الغرباء.
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وباملناسبة؛ فإن قارئ هذه احلركة قد يعتقد ألول وهلة أن هذا توافق 
حركي إجيايب، بينام العكس هو الصحيح.

ا، لذلك فإن القراءة اجليدة للحركات تتطلب  فهذه الوضعية سلبية جدًّ
أن نأخذها يف سياقها الصحيح.

أهنام  فيدرك  يتحدثان،  منعزلني  اثنني  أحدنا  جيد  أن  دائاًم  ويصادف 
يتحدثان بشأن خاص، وبالتايل فالدخول معهام يعد قلة ذوق، وغالًبا سوف 
ستالحظ  مثاًل  دققت  فلو  منهام،  أحد  اقرتاب  بمجرد  احلديث  عن  يتوقفان 
أن دخول شخص ثالث يف التشكيل الثنائي املغلق غري مرحب به، فقد أدار 
االثنان رأسيهام له فقط، أما أجسامهام فبقيت عىل وضعها السابق، بمعنى أهنام 
مل يولياه وجهيهام، ومل يمنحاه جزًءا من املساحة؛ بل بقيا عىل نفس التقارب 
بينهام، وأعطياه الكتفني دليل اإلعراض، وهذا مؤرش لعدم القبول، وبالتايل 

فعليه مغادرهتام أو أهنام سيغادرانه.

 3- الت�صكيل الثالثي املغلق:
هذا التشكيل مغلق وال يقبل أّي داخل جديد.

الذين  الزمالء  بني  العمل  أماكن  يف  وتتكرر  حتدث  احلاالت  وهذه 
واحدة،  والنفسية  العملية  وظروفهم  واالهتاممات،  اهلموم  يف  يتشاركون 
ويتحدثون عن نفس املشكالت ونفس الضغوط التي تأتيهم من اإلدارة أو 

بقية الزمالء.

جمموعة  بني  واجلامعات  املدارس  أروقة  يف  املشاهد  هذه  تتكرر  أيًضا 
معينة من الطلبة.
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اأن�شطة يف التفكري

www.alukah.net



المتجدد في النشاط المدرسي302



303 المتجدد في النشاط المدرسي

مه�رة توليد الأفك�ر اجلديدة 

حلظة تفكري:
تولد األفكار يف حلظات خاطفة وقد تتالشى من خميلتك إىل األبد ما مل 

تسارع بتدوينها.

قد تظهر األفكار املثمرة يف أغرب األوقات ولن تبزغ هذه األفكار دائاًم 
وأنت تعالج املشكلة املتعلقة هبا، ولكن قد تواتيك ومضة من االستبصار يف 
الوقت الذي تكون فيه مشغوالً بأعامل أخرى أو مشرتًكا يف حمادثة، أو منصًتا 
مسرتخًيا  أو  كتاب،  قراءة  عىل  عاكًفا  أو  بالتدريس،  قائاًم  أو  حمارضة،  إىل 

باملنزل.

وحتى لو بدت هذه الفكرة حلظة ورودها واضحة متاًما أو مهمة للغاية 
بحيث يستحيل نسياهنا؛ فهناك دائاًم احتامل أن تضيع فيام بعد.

لذلك حينام تنبني يف عقلك نواة لفكرة احفظها مبارشة كتابة لالستفادة 
منها يف املستقبل، فاالحتفاظ بمذكراتك منظمة إبان البحث؛ يستثري التفكري 

الناقد ويؤدي إىل اكتشاف أفكار جديدة.

يف  املطلوبة  األعامل  إلنجاز  جديد  إداري  أسلوب  باألفكار؛  اإلدارة 
املؤسسات اخلاصة والعامة، ويف الواقع إن جتربة اإلدارة باألفكار يمكنك من 

خالهلا حتقيق عدة فوائد:

األوىل: نسبة إنجاز لألعامل كبرية جًدا مقارنة باألسلوب القديم بنسبة 
ال تقل عن )100%( إىل )%200(.
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الثانية: تفاعل جيد مع من تتعامل معهم يف عملك اليومي.

الثالثة: اكتشاف طرق جديدة يف تيسري األعامل اإلدارية اليومية مما حيقق 
الرسعة يف اإلنجاز.

الرابعة: استغالل الوقت بام هو نافع ومفيد للمؤسسة التي تعمل هبا.

مالحقة  كثرة  من  بدالً  اليومي  اإلداري  بالعمل  االستمتاع  اخلامسة: 
األعامل املراد إنجازها.

تنفيذ الفكرة:
الفكرة أوالً ترد يف ذهن اإلنسان، ومن َثمَّ إما أن تدون يف ورقة أو يف 
مذكرة وهذا سبب أساس حلياهتا ونشاطها، وإما أال تدون وهنا نحكم عليها 

بالزوال وعدم االستمرارية.

ومن خالل تدوين الفكرة؛ تأيت املرحلة التالية وهي مراجعتها مع النفس 
أكثر من مرة مما يعطي للنفس الفرصة للحكم عليها، فهي إما أن تكون جيدة 
أو غري جيدة، وبفرض أن الفكرة جيدة فهي حتتاج أيًضا إىل مشورة اآلخرين.

والنتيجة إما أن حيكم اآلخرون بعدم جديتها وعدم صالحيتها أو أهنا 
فكرة جيدة مما يؤدي بالتايل إىل تنفيذها وإخراجها إىل حيز الوجود.

توليد الأفكار اجلديدة:
أوالً: احرص عىل الساعات األوىل من النهار: اجعل الساعات األوىل 

من عملك اليومي خمصصة للتفكري يف تطوير عملك.

يف  عملها  باإلمكان  بأعامل  الساعات  هذه  يف  تنشغل  ال  آخر  بمعنى 
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الساعات األخرية من العمل أو يف وسط العمل - وهذا الكالم ينطيق عىل 
الطالب يف دراسته -.

ثانًيا: اجتامعات مبكرة: لتكن اجتامعاتك مع مرؤوسيك أو مستشاريك 
يف الساعات األوىل من العمل.

واملراجعني،  اهلاتف،  أمهها  ومن  التفكري:  قواطع  عىل  اقِض  ثالًثا: 
والزوار، وذلك من خالل ختصيص وقت معني خيلو اإلنسان بنفسه يف العمل 

للتفكري والتخطيط.

رابًعا: رتب املعلومات: إن الفكرة اجلديدة حتتاج إىل معلومات متوفرة 
احلاسب  استخدام  أو  األرشفة  خالل  من  معلوماتك  ترتيب  عىل  فاحرص 

اآليل.

خامًسا: دفرت اجليب: يستفاد منه يف كتابة األفكار اجلديدة وترتيبها.

املناسب: للمكان دور مهم يف توليد األفكار، فاملكان  املكان  سادًسا: 
اهلادئ يساعد  كثرًيا عىل الرتكيز.

سابًعا: أوجد احلافز: وجود احلافز له دور يف إيقاد احلامس للعمل ومن 
َثمَّ توليد األفكار.
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الطرق الـ)8( لتفكر مثل العب�قرة 

التي  ذاهتا  االسرتاتيجيات  استخدام  يمكنك  عبقرًيا،  تكن  مل  لو  حتى 
االبتكاري  وتفكريك  عقلك  قوى  لتسخري  وآينشتاين  أرسطو  استخدمها 

إلدارة مستقبلك بشكل أفضل.

من  فاعل  بشكل  للتفكري  تشجعك  التالية  الثامنية  االسرتاتيجيات  إن 
أجل التوصل إىل حلول للمشكالت، وهذه االسرتاتيجيات شائعة بالنسبة 

ألساليب تفكري العباقرة املفكرين يف جمال العلوم والفنون عىل مر التاريخ.

ال�صرتاتيجيــة الأوىل: انظــر اإىل امل�صــكالت بطرق عديدة 
وخمتلفة.

أوجد جوانب جديدة مل يتطرق إليها أحد )أو مل يعلن عنها أحد!(.

لقد رأى ليوناردو دافنيش أنك إذا أردت اكتساب املعرفة عن مضمون 
مشكلة ما، فإنه عليك أن تبدأ من خالل التعلم حول كيفية إعادة هيكلة هذه 

املشكلة بطرق عديدة وخمتلفة.

لقد شعر أن الطريقة األوىل يف النظر إىل املشكلة، تكون غري موضوعية 
هيكلتها،  يعاد  املشكلة  ذات  أن  جتد  األحيان  من  كثري  ففي  كبري؛  بشكل 

وتصبح مشكلة جديدة.

ال�صرتاتيجية الثانية: ا�صتعمل ال�صيغ الت�صويرية.
من  أنه  جيد  كان  فقد  ما،  مشكلة  حل  يف  يفكر  آينشتاين  كان  عندما 
بام يف ذلك استخدام  الطرق،  بأكرب عدد من  أن يصيغ موضوعه  الرضوري 
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الرسم البياين، ويف النهاية يقدم حلوالً مصورة دون حاجة الستخدام أرقام 
وكلامت مل تلعب دوًرا ذا أمهية يف عملية التفكري لديه.

اأنتــج؛ الإنتاجيــة �صفــة مميــزة  ال�صرتاتيجيــة الثالثــة: 
للعبقري.

لقد سجل توماس أديسون )1930( اخرتاًعا. لقد عمل عىل تشجيع 
وضامن استمرار اإلنتاجية من خالل حتديد حصص معينة أو عدد معني من 

األفكار التي جيب عليه وعىل الفريق الذي يعاونه أن يأتوا هبا.

يف  كاليفورنيا  جامعة  من  سيمونتون(  كيث  )دين  هبا  قام  دراسة  يف 
ديفيز، شملت )2036( عامًلا عرب التاريخ، وجد فيها أن أعظم العلامء ليسوا 
هم الذين ينتجون األعامل اجليدة فحسب؛ بل الكثري من األعامل قليلة اجلودة 

أيًضا. 

متوسطة  أعامل  إنتاج  أو  الفشل  خيافون  يكونوا  مل  العلامء  هؤالء  إن 
اجلودة وذلك عىل طريق الوصول إىل حتقيق األعامل املمتازة.

الإ�صرتاتيجية الرابعة: ا�صنع جمموعات جديدة.
امزج وأعد جتميع األفكار، والصور، واحصل منها عىل جمموعات أو 

تشكيالت خمتلفة برصف النظر عن غرابتها أو خروجها عن املألوف.

إن قوانني الوراثة التي يقوم عىل أساسها علم اجلينات احلديث، جاء هبا 
القس النمساوي )جرجيور مندل( الذي قام  باجلمع ما بني علم الرياضيات 

وعلم األحياء للوصول إىل مبادئ وقوانني جديدة يف علم الوراثة.
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ال�صرتاتيجيــة اخلام�صــة: كون عالقــات واأن�صئ روابط بني 
املوا�صيع مهما بدت لك غري مت�صابهة.

فقد أوجد )دافنيش( عالقة ما بني صوت اجلرس وصوت احلجر الذي 
يسقط يف املاء، وقد مكنه ذلك من الربط واستنتاج حقيقة أن الصوت ينتقل 

عىل شكل موجات.

وقد قام )صمويل مورس( باخرتاع حمطات املتابعة اخلاصة بإشارات 
التلغراف، وذلك من خالل مالحظته ملحطات املتابعة اخلاصة باخليل.

ال�صرتاتيجية ال�صاد�صة: فكر باملت�صادات.
لقد اعتقد الفيزيائي )نيلز بور( أنك إذا درست شيئني متضادين فإن 

مستوى تفكريك يرتفع نتيجة لذلك.

لقد أدت نظرته للضوء كجزيء وكذلك كموجة إىل توصله إىل مبدأ 
التكاملية.

إن تعليق الفكر )املنطق( قد يسمح لعقلك بأن خيلق شكاًل جديًدا.

الإ�صرتاتيجية ال�صابعة: فكر ب�صكل جمازي.
لقد اعترب )أرسطو( أن استعامل املجاز أو االستعارة هو من عالمات 

العبقرية.

كام أنه اعتقد أن الشخص الذي يملك القدرة عىل اإلحساس بأوجه 
التشابه ما بني حالتني منفصلتني من الكينونة، وعىل ربطهام ببعضهام، البد أن 

يكون شخًصا ذا مواهب متميزة.
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ال�صرتاتيجية الثامنة: ال�صتعداد للفر�صة.
كلام حاولنا القيام بيشء ما وفشلنا، نلجأ إىل القيام بيشء آخر.

الفشل  يكون  أن  يمكن  إذ  االبتكارية؛  للصدفة  األول  املبدأ  وهذا هو 
منتًجا بمجرد عدم وصفه شيًئا أو نتيجة عقيمة، إذ جيب علينا حتليل العملية 
نطرح  وأال  أخرى،  نتائج  إىل  للوصول  تغيريها  كيفية  ومعرفة  وحمتوياهتا 

السؤال: »ملاذا فشلت؟« بل »ما الذي قمت به؟«.
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اأن�شطة حتقيق الأهداف
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خطط من اأجل اأهدافك  

الهدف:  
تنمية القدرة عىل حتديد وصياغة األهداف وكذلك التخطيط.

إن التفكري يف األهداف مهارة عقلية، ويف هذه اجللسة حاول أن تتدرب 
عىل حتديد أهدافك وأن تضع اخلطط الالزمة لتحقيقها.

خطوات اجلل�صة:
1- حاول أن تتعرف عىل آمالك وتطلعاتك يف احلياة.

2- قم بصياغة هذه اآلمال والتطلعات يف أهداف حمددة.

3- صمم خطة مناسبة لتحقيق كل هدف.

4- حدد مجيع اإلمكانات الالزمة لتنفيذ اخلطة.

اخلطةاهلدف
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وحتققت الأهداف 

الهدف: 
تطوير مهارة التخيل وحتديد النتائج.

ختيل أهدافك التي حددهتا وقد حتققت )حصلت عىل النتائج(.

نتائج  حتديد  يف  التخيل  مهارة  تستخدم  أن  اجللسة  هذه  يف  حاول 
أهدافك.

خطوات اجلل�صة:
1- استخدم أهدافك التي حددهتا يف اجللسة السابقة.

2- ختيل أن كل هدف قد حتقق.

3- اكتب النتائج املرتتبة عىل حتقيق كل هدف.

4- حاول توضيح مجيع الظروف املحيطة.

النتيجة املرجوةاهلدف
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اطرح اأ�شئلة عديدة 

الهدف:  
تنمية مهارة طرح األسئلة ومهارة الطالقة واملرونة يف التفكري.

طرح األسئلة مهارة مفيدة جتعلك تكتشف جوانب كثرية حول ما تفكر 
فيه يف هذه اجللسة. توسع يف وضع األسئلة حول القضايا التي تفكر فيها.

خطوات اجلل�صة:
1- ضع قائمة باملواضيع التي هتتم هبا.

2- اطرح األسئلة حول تلك املواضيع.

3- تشعب وتوسع يف طرح األسئلة من خالل ربط املواضيع بمجاالت 
عديدة.

األسئلةاملوضوع
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م�شكالت وحلول 

الهدف:  
تنمية القدرة عىل التذكر، واالستفادة من اخلربات السابقة.

ليس منا من مل يواجه املشكالت، يف هذه اجللسة حدد بعض املشكالت 
التي  والطرق  استخدمتها  التي  احللول  واكتب  طريقك  اعرتضت  التي 

توصلت هبا هلذه احللول.

خطوات اجلل�صة:
1- حاول أن تتذكر أهم املشكالت التي اعرتضت حتقيق أهدافك.

2- اكتب احللول التي متكنت من خالهلا من التغلب عىل املشكلة.

3- حدد الطرق التي استخدمتها يف حل املشكلة.

الطريقةاحللاملشكلة
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اخلــ�متة

إذا كان لكتابنا خامتة، فتذكروا بأن األنشطة املدرسية ليست هلا خامتة، 
بل هي نشيطة ال تعرف التوقف، بل تستمر وتستمر متى ما توفرت هلا فرص 

احلياة.

وهكذا .. املعلم النشيط، والطالب احلريص، ال يتوقف عند ما ورد يف 
العديد من  الكتاب؛ بل حياول وحياول اكتشاف وعمل وإعداد  سطور هذا 

األنشطة املدرسية إما بنفسه، أو بمساعدة اآلخرين.

تفعياًل  مدارسنا  يف  النشاط  حصص  تفعل  بأن  وتفاؤل  أمل  وعندي 
حقيقًيا، وأن خيصص يف كل مدرسة مقرات، ومعامل، وميزانيات لألنشطة 

املدرسية.

وأن يظهر أمر األنشطة ويربز؛ بحيث تنال حرص اإلدارات العليا يف 
الوزارة، ومتابعة إدارات املدارس، ويكون السؤال عنها دائاًم لضامن نجاحها 

وحتقيقها التطلعات املنشودة منها.

دعاًم  املدرسية  األنشطة  دعم  رضورة  عىل  كتايب  خامتة  يف  أركز  ولعيل 
مالًيا سخًيا، فقد يتوفر لدينا املعلم النشيط، والطالب النشيط، لكن يف غياب 
الدعم املايل لألنشطة املدرسية تصبح دائرة األنشطة املدرسية ضيقة وحمدودة، 

وال يمكن أن تتوسع أكثر مما هي عليه.

فتبقى لسنني وأكثر يف مكان وقطر ال يتمدد؛ بل ربام يصغر ويصغر؛ 
األمر الذي هيدد باختفائه من الساحة.
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ومل يتبق يل إال أن أقول لكم: »املرحلة الثانوية بحاجة ماسة لألنشطة 
فتفشلوا  تنازعوا  وال  واحدة،  كيٍد  وتعاونوا  األجر،  فاحتسبوا  املدرسية، 

وتذهب رحيكم«.
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