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  مقدمة
  بسم هللا الرحمن الرحیم

رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلھ  الحمد 
  وصحبھ أجمعین

  ..وبعد

كثرة الخلل ، لمست وشاركني الكثیر من المشرفین في المحاضن ، في السنوات الخمس األخیرة 
من العاملین في المجال الدعوي ..المفاجئة  االنسحاباتفي برنامج الصیف والدخول في زوبعة 

وأشغل فكري ھذا األمر بسبب طبیعة حال مجمعنا المبارك ذا األربع لجان ..في المحاضن 
 ..اللجان ھذهفي  واالنسحاباتفي الصیف یدب الخلل والضعف و...تربویة

ألرى األسباب والمالحظات والحلول لھذا ، فا أحببت أن أكتب ورقة بسیطة حول ھذا الموضوع
  ,الخلل الذي سبب الضعف والنفور من قبل المشرفین

 إال أني وقفت عند إشكالیة كبرى ھي األساس في الضعف، وخرجت بما تیسر من حلول 
  ..وعدم المسؤولیة االنضباطوعدم  واالنسحابات

 لیقوموا،  ومشرفي المجمعات  وبحثت عن وسیلة ألطلعھا على أكبر عدد من التربویین الكبار
فكتبتھا على شكل استبانة الكترونیة فیھا نص للتعلیق وقمت ، بالتعلیق واإلضافة على ماكتبت 

والتربویین أثرت الشيء  المشایخوإضافات من  خرجت بتعلیقات والحمد ...بنشرھا لمن تیسر 
  أفكار عملیة معینة وإضافةالكثیر وبینت نقاط لم تكن في الحسبان 

 ھذهكان ھدفي من ...تحتاج إلى دراسة وتوسع أكبر من مجرد وریقات ، القضیة والمعضلة  ھذه
المشكلة التي  هھذالى  لاللتفاتت .وتقصيالورقة اللطیفة أن أرسل رسالة لجمیع المشرفین في 

وتسلیط یبدأ السعي في حلھا  ألجل أن...الخسائر واإلرھاق والزوبعة تكبد المحاضن في الصیف 
  ..بدراسة وموضوعیة وإحصاء وتقصي الضوء 

 ، وحالیین  عرضھا على عدة تربویین ومشرفین كبار سابقین وأحببت أیضا  وكانت بغیتي من 
ھي مجرد أضغاث أحالم  مأھو أن أستشف في البدایة ھل ما أراه ھو حقیقة وواقع في المحاضن 

..  

أرجو من هللا " في الصیف  االنسحاباتلة معض"بین یدیك أستاذي المشرف التربوي ورقة 
  .المعضلة  ھذهون باعثة للسعي لحل سبحانھ أن ینفع بھا وأن تك

  .جمع معینھناك نقاط ومحاور وتعلیقات خاصة بم

  .تعداد نقطيبكل تعلیق  منفرد عن اآلخر بترقیم أو ، ھو تعلیقات التربویین  خضراألماكتب باللون : تنویھ*

  .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 



  

  

  

  مرئيات وشواهد وأسباب متوقعة

 شواهد:  
التام على المشاركة في والرفض ، حال الكثیرین في الصیف یمیل الى الراحة والدعة  -

 .اإلشراف بدون أي سبب واضح ووجیھ
 .سفرات مفاجئة من حیث ال یحتسب المسؤول -
 .خمول وانقطاع حماس -
 .واإلشغال عن األھل، التعذر بضغط البرامج  -
 .وبرنامج الصیف یتعارض معھ" لدي برنامجي التطویري الخاص "، تبریر الوھمي ال -

 

 أسباب متوقعة:  
 ."حمل ھم الدعوة"وھو ، غیاب الباعث الرئیسي لھذا العمل ، السبب الرئیسي  -
 :أھمھا، الخلل في مبادئ العمل الجماعي  -

 .الصراحة والوضوح
 .الشعور بالمسؤولیة

 .االستئذانالتحلي بآداب 
 وغیرھا من المبادئ المھمة. احترام العمل في فریق

 .أیضا "البدني"و، في مرور الشباب " المادي"إرھاق البرنامج الیومي الصیفي  -
 .فال أعطى أھلھ حقھم وال نفسھ، الدخول في معمعة القیام بأمور األھل والشباب  -
 . (المھاري وتطویر الذات،المعنوي،المادي(غیاب المردود الشخصي  -
 .الروتین الممل والمعتاد -
فلیس ھناك سعي واضح لمحاولة ، " برنامجھ الخاص"من لدیھ ، من المشرفین فعالً  -

  .م بما یتناسب مع برنامج المشرف الخاصجدولة المھا
الذي قد ، للخبرة وأیضا المردود المادي ، بحث كثیر من المشرفین عن فرص العمل  -

  .انسحابھیتعارض مع البرنامج الصیفي فیؤدي الى 
 

 أبرز التعليقات واإلضافات:  

الشباب ورغباتھم  احتیاجاتأن ھذه البرامج التلبي   ھم سبب في نظري ھوأ" .١
 والتحقق ذواتھم

 باختصار

 



 ضعیفاأي برنامج صیفي یكون نسخة مكررة من البرتامج الدراسي فسیكون 
 "الشباب مشرفین وطالب بحاجة إلى برامج تنافسیة وحركیة

لنظر الى زمالئھ من ھم خارج العمل التربوي والدخل المادي لھم ویرید ان یكون ا" .٢
  ..مثلھم

 " سابضعف جانب االحت- 
األخیر تكلفت المحاضن في البحث عن وسائل الراحة للمشرف بحجة  اآلونةفي " .٣

وفي نظري أن ھذا الشي ھو  انشغالھمحاولة وسعي في استمراره في الصیف رغم 
  الداء

خلفین ، وھذا تمع وكل زمن طبیعي أن یكون ھناك مالبد أن نعرف أنھ وفي كل مج
یجعلنا نجتھد بمحاولھ تبسیط البرامج حتى یشاركوا معنا ، وقد غفلنا عن الجانب 

من ال یشارك اال اذا ) وفي نظري ھم من یحتاج الى اھتمام ( األخر من المشرفین 
  رأى برنامج قوي ویستاھل المشاركة ،

ب في نظري أن كنا في السابق ال نعاني من قلة المشرفین مع ضغط البرنامج والسب
( ضغط البرنامج ھو الحل في جذب الكثیر بالعربي وبالعبارة العامیة المشرف یقول 

 " )بحرام اشارك في نادي او برنامج صیفي ضعیف وغیر جاذ
من األسباب عدم قناعة المشرف بالنشاط الذي ، االتكال على الغیر في المركز "" .٤

 )غیره؛ -مركز صیفي أو (یشارك فیھ طالبھ 
 األسباب عدم مراعاة حقوق المربي على نفسھ وأھلھ،  من -
 غیاب القدوات واألكابر عن ھذه األنشطة  -
 ؛ ؛ .عدم اختیار المجال المناسب للمشرف -
 "شعور المربي أنھ لیس ھناك اھتمام بتطویره -
الخاصة مع المشرفین لمعرفة  الحرص على الجلسات االستباقیة؛ إیجاد مكافئة" .٥

 "أوضاعھم في الصیف مراعاة نفسیات المشرفین
من األسباب في تسرب بعض المشرفین في الصیف وھو وھم التطویر الشخصي ، " .٦

إذ ینظر لنفسھ أن لیس لدیھ ما یقدمھ للشباب وأن جمیع ما في جعبتھ قد انتھى فیرى 
خلل في  من األسباب –رم صیفي یكون لدیھ تقد البعض  -؛ أن االنقطاع ھو الحل 

 ."المسؤول وعدم اشراك مشرفیھ في خطط الصیف
بالنسبة للسبب األول فإن وجد حقاً غیاب ھذا الھدف السامي فأظن أننا یجب أن " .٧

نتوجھ لحلھ من أساسھ وھو أن یبعث ھذا الھم في نفوس الطالب أوالً حتى یخلصوا 
وأما المشرفین فحاشى  ؛ ..المحاضن  في ھذا األمر ثم ألجل أن نسد الحاجة في

أن یغیب ھذا الھم منھم ولكن قد یخبوا مع األیام وتطاول الباطل وكثرة التضییق 
نظري القاصر أیھا المبارك أن ھذا السبب الذي ذكرتھ ھو السبب في وقلت الدعم 

 "ثم یأتي بعد ذلك بقیة األسباب.. الوحید الجدیر بحل كل األسباب إن استقام 
ال أظن ان ھناك غیاب لحمل العمل الدعوي انما ضعف التصور لالثر الناتج من  " .٨

ھذا العمل ولھذا التوعیة الحقیقیة واعداد الدراسات حول مستوى االثر الفعلي واثره 
على المجتمع سیكون لھ مردود جید حول تصحیح ھذا التصور والتوجھات على حد 

لحقیقیة لھذا العمل بدال من االعتماد على كما سیساھم في االقناع بالقیمة ا؛ سواء 
 "اسلوب التحفیز عن طریق االدبیات والمواعظ

 



األطروحات اإلیمانیة والتي تعلق الشاب با وتؤكد على التعلق  من األسباب قلة" .٩
 "با ومراقبتھ

  
 

  

  .فيما يتعلق بوضع اللجان املختلفة يف امعات) : ١(احلل رقم 
  

 مقال أقول حال ولكل حال جلنة لكل :  
فتح المجال لكل لجنة تربویة بالمجمع لطرح مشروعھا في الصیف بالجدولة والبرامج  -

بما یتناسب مع أوضاع مشرفیھا ویكون معاییر وضع الخطة والمشروع محددة 
ویكون المرجع والحكم في انفاذ المشروع مسؤوولي ، بإشتراطات من المسؤولین 

وإال الخطة العامة من قبل المسؤولین . إذا كان معقوالً بحسب اإلشتراطات نفذ ،.المجمع
  . ھي األولى

  

 مميزات :  
، فال تصل بعض اللجان الى اإلفراط ، ضبط البرنامج بمایتناسب مع وضع كل لجنة  -

  .أو التفریط وإلغاء البرنامج بأكملھ 
ستكون قریبة من اإلبداع  والحلول التي ستوضع، واقع كل لجنة یختلف عن غیرھا -  

بحسب حال مشرفیھا ویصبح المشرف أكثر أریحیة في اإللتزام في البرنامج ألنھ ممن 
  . شارك فیھ

  

 أبرز التعليقات واإلضافات:  
أھم أمر وھو الذي فقدناه في الخمس سنوات األخیرة ، وھو اإلعداد " .١

 ".المبكررررررر لبرنامج الصیف
زیادة عدد ؛ ؛ .من الحلول أن یوكل لك مشرف عمل محدد وال یغرق بالعمل" .٢

 .".المشرفین لتمكین المشرفین من تحقیق أھدافھم
في رأیي أننا نحتاج إلى كسر روتین المعتاد في النوادي الصیفیھ إذ أنھا في " .٣

انحدار في مستوى الطرح وبخصوص فكرتك فھي رائعة وأقترح أن یكون 
 ".ك بین المتوسطین وبین الثانویین لتضافر الجھود وتقلیل الجھدالبرنامج مشتر

جمیل ما ذكرتھ یالغالي ، وفیھ فكرة تجول بخاطري منذ زمن وھي االستفادة " .٤
من بعض الشباب اللي دراستھم مسائي ، وختى تكون الكفاءة أعلى ربما یكون 

ال یكون  أفضل لو جعلناھم یلتحقون باللجان من بدایة العام الدراسي بحیث
علیھم كثیر تكالیف إنما المراد أن یكتسبوا ولو شيء بسیط من الخبرة ثم یستفاد 

 



منھم في الصیف بأن یكونوا أعضاء في ھذه اللجان ، بھذه الفكرة نستفید عدة 
 ..".أمور أھمھا ربطھم بالشباب بحیث ال تتكون فجوة بینھم وبین الشباب

 
كون المشرف یشارك في رسم خطة الصیف واتفاق كافة الطاقم علیھا یشكل " .٥

كذلك بالنسبة لبرنامج التطویر الشخصي للمشرف أن یجعلھ  -؛ ؛ ارتیاح للجمیع
 "متوافقاً ومتناسقاً مع برنامج الشباب 

رى انھ البد من استیعاب نوعیات البرامج واھدفھا خالل المدة الزمنیة أ" .٦
خاللھا بعیدا عن الحماس في محاولة غرس وتعلیم  المتطلب انجازھا

المستھدفین بشكل اسرع مما یجعل المشرف متورط في تقدیم الجدید وقد یجعل 
ومن ثم یتم ؛ التجدید مفرغ من اھدافھ التربویة الحقیقیة ومجرد شكل فقط 

تطویر الخطة والیاتھا ومحتویاتعا كمنظومة متكاملة ولیس مجرد تكثیف جوانب 
اعتبار ان الصیف امتدادا لبرامج واھداف الحلقات فقط مشكلة تسبب ؛ للخطة

الملل والتكرار الغیر مثمر لالھداف واعتبارھا شیئا جدیدا یسبب االنفصال عن 
االھداف البد من مراعاة االمرین وقد تكون فكرة جعل المراكز الصیفیة عبارة 

موازاة مع البیت  عن جھات مستقلة تحقق تكامال في العمل التربوي الشامل
والمدرسة یمكنھا ان تجعل المركز یقدم شیئا نوعیا یناسب جمیع المشاركین 

 "ویساھم بشكل غیر مباشر في تھیئة الجیل
من الحلول المقترحة زیادة اللقاءات المھتمة بموضوع مراقبة هللا والخوف " .٧

 "منھ
حفظ  قراءة ، سماع ،) فردي ( وضع جزء من البرنامج الصیفي للطالب #" .٨

الخ ، ویتم تعبئة نماذج أو اختبارات لمعرفة مدى االستفادة من ھذا البرنامج ...،
غالباً األشخاص أصحاب االعتذارات المفاجئة والسفریات غیر ؛ #.الفردي 

المخطط لھا والتشاغل ، غالبا یتكررون في عام فالھم ینتھون وال ھم یتذكرون 
تقسیم مدة ؛ #.اعتذاره عن البرنامج ، فاستبعده من العمل الحساس البّین أثر 

البرنامج الصیفي إلى فترات ، لیسھل على المزاجیین االرتباط بجزء من 
 "البرنامج

وضوح برنامج ؛ ..تطویري او ترفیھي وضع جانب خاص بالمشرفین سواءً " .٩
 .."الصیف للمشرف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  .واإلنسحاباتفيما يتعلق بإرهاق اإلشراف اليومي ) : ٢(احلل رقم 
  

 للخلل املسببة املفاجئة واإلعتذارات ، اليومي للعمل اجلسدي باإلرهاق مايتعلق:  
  .یسد حاجة المرور، راكب لكل مسجد طوال برنامج الصیف ١٥استئجار باص ل -  

  :وطریقتھ، وضع جدول لمناوبات اإلشراف -  

 ٤فالعدد األساسي لتواجد المشرفین یومیا ، مشرفین  ٦إذا كان عدد العاملین في اللجنة  -١ 
وتوزع ، ) أیام اسبوعیا ٣ملزمین بحضور (تبقى مشرفین اثنین ،) أیام اسبوعیا ٥(مشرفین 

وأراد حضور ) ثالثة ایام فقط(ومن كانت لدیھ المناولة، المناوبة على كل اسبوع لكل مشرف 
  .ونقطة المكافئة سنناقشھا فیما یتقدم، یحصل على مكافئة) أیام٥(امالالبرنامج ك

عدد (جدولة المناوبة بحسب عدد العاملین واتفاقھم في ما بینھم في القدرة على اإلشراف -٢ 
  ).ملزمین بحضور البرنامج الیوم وواحد لھ اإلجازة یومین في اإلسبوع وھكذا ٣،  ٤المشرفین 

اما ، المتابعة الرئیسیة لمھام لجنة من شخص واحد ، شاكل في المھام حتى ال تكون ھناك م -٣ 
من سیقدم مسابقة ثقافیة او ، مسؤوول اللجنة الثقافیة أبو محمد (تنفیذھا یكون موزع بمعنى 

برامج ثقافیة او یتابع األسرة او المجموعة في برنامج اسري ثقافي یكون مجدول بین جمیع 
  ).كذاالمشرفین استالم المھمة وھ

 

 أبرز التعليقات واإلضافات:  
اتتكلف في إیجار وسائل الراحة والكسل للمشرف ، فھو في نظري ھو سبب  " .١

لكن لو عرف المشرف من البدایة وتكونت لدیة فكرة ، التكاسل واالعتذار
حینھا  مسلمة أن برنامج الصیف في العادة یكون قوي وجذات ومعد لھ مبكراً ،

لن تجد االعتذارات بھذا العدد الكبیر ، واكبر دلیل ھو المجمعات التي تكون 
برامجھا كثیرة ومضغوطة ، غالباً لو نظرت لبرامجھا لتجلى لدیك ولعرفت أن 

 "اإلبداع والجذب ھو في االعداد الجید
اعتقد من وجھة نظري إعطاء اجازة اسبوع لكل مشرف او إجازة لیوم في  " .٢

واظن .. ستحل كثیر من المشاكل.. على حسب ما یراه المشرف  كل اسبوع
عدم تقبل رأیھ من ..احد اھم االسباب في عدم وضوح وصراحة المشرف 

اقامة رحلة للمشرفین انفسھم فقط ..* المشرفین الكبار او مسؤول المرحلة
المشرف عن )الغیر مبرر(فأرى ان اعتذار .. لنفس علینا حق.. سیكسر الروتین

 .."؛ ..ف یأتي بعد سلسلة من عدم االرتیاح في كادر االشرافالصی
 "اتحفظ على المبالغة في المكافآت" .٣
  "جید" .٤

 



 

بدون ( أیام  ٩قصیرة وھي فقط ) ما قبل رمضان ( مدة البرنامج الصیفي  " .٥
اذا دخل رمضان فالمقترح ان یكون الحضور  ٨وربما یكون  )جمعة وسبت 

 "الزام لجمیع االوقات لقصر المدة وتجوید العمل واتقانھ
أما فكرة الباص أعتقد أنھا ) أقصد فكرة المناوبة ( جمیل جداً ھذا الحل  " .٦

مرھقة للمشرف ألن كثرت العدد تفوت كثیر من األشیاء علیھ من ناحیة 
 .."قت وغیرھا انضباط ااطالب والو

 "فكرة تناوب المشرفین جمیلة ، وھي غالباً تعتمد ع المشرف وجدولة مھامھ" .٧
اداري 'االعداد المبكر لفعالیات وبرامج الصیف ضمن تخطیط تربوي  " .٨

متكامل سیجعل كثیر من األوقات تختصر مع طمأنینة الطاقم لتحقیق الھدف 
البد ان یتم ؛ طاقم تنفیذي جیدالمرجو وھذا الفراغ في الھم قد یساعد في تشكیل 

تقسیم كثیر من األعمال بشكل علمي سلیم ومناسب لطبیعة العمل فبعض المھام 
تحتاج إلى تقسیم افقي مجموعات عمل واالخر عمودي تخطیط تخطیط تنفیذي 

وھذا امور ؛ تحضیر تنفیذ مساندة مراجعة ومھام اخرى تحتاج إلى شیئا مختلطا
وھذا االمر لیس ؛ داریا وتربویا لتنفیذ خطة توافقیةتعتمد على دراسة االمر ا

بقدر ما توصلت الى تنظیم اداري واضح بقدر ما كان ؛ فقط للمركز الصیفي
 "تنفیذك للحلول المقترحة اعاله أكثر فاعلیھ ولیست ذات كفاءة فقط

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 .فيما يتعلق باملردود املادي) : ٣(احلل رقم 

  

  مكآفئات للعاملین في اإلشراف في الصیفأن یوضع سلم  

، قد یكون البعض متحفظا على ما سأذكر في مسألة المكافئات في العمل الدعوي : تمھید.  
ولكني أراه وسیلة باعثة الى ، وربما ھذا األمر یرى البعض أنھ یخرجھ من دائرة اإلحتساب 

ولو كان ھذا األمر قادحا في النیة لما ، والشعور بالمسؤولیة بل الى اتقان العمل  اإلنضباطیة
كان أرباب الدعوة في المؤسسات الدعویة بل یا أخي لما كان العاغملین في إدارة الحلقة 

نعم التذكیر باإلخالص واإلحتساب مع المكافئات سیكون ، والمدرسین یستلمون ھذة المكافئة 
  . اً لتغییر المقاصد بإذن هللا مانع

، مكافئة اضافیة تعطى لمن یأتي في غیر یوم مناوبتھ او یأتي في یوم اإلجازة المخصصة لھ -
   .كما ذكرنا في نقطة المناوبات في الحلول السابقة

 مميزات :  

  .ضبط العمل -

  . سد قدر من حاجة المشرف في الصیف-  

  .باعثة الى اإلتقان والشعور بالمسؤولیة-

  : ة في ھذا الحلمعضل×× 

  ....ھي توفر الدعم.....

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 ابرز التعليقات واإلضافات من الرتبويني: 

والمعتذر ؛ اعید واكرر ، المحتسب سیبقى محتسب سواء اعطیتھ مكافأه ام ال" .١
؛ سیستمر باالعتذار ، اال اذا وفرت لھ راتب مجزئ ومماثل للشركات وغیرھا 

لیست اال جسر لكسر االخالص وإرھاق میزانیھ  إذا المكافأه؛ وھذا لن یحدث
 "والقیاس على الحلقة القرآنیة ھو قیاس مع الفارق؛ ؛ الحلقة

 ".لست مع وضع الساللم و لكن تكون ھناك مبالغ مقطوعة تقدر بقدرھا"  .٢
كنت ارى سابقاً عدم جدوى المكافآت ولكن حین طبقتھ في أحد المشاریع " .٣

فما اقترح ؛ ..ة ال تساوي مقدار مجھود العامل رأیت ثمرتھا وإن كانت المكافا
وسبق ان اقترحتھ على المجلس عدة مرات ووافقني بھا ابو عبدالعزیز 

المزروع ولم تنفذ وھي مكافات للتربوین لیس فقط في الصیف بل في طوال 
 ".السنة

 .."أتفق معك في جدواھا لكن كما ذكرت الدعم مشكلة "  .٤
نظیم اداري واضح یزید من المطالب المالیة حقیق المردود المادي دون ت"  .٥

بغیر معاییر موضوعیة وھذا یؤثر مع الوقت على سالمة المنظومةكما أن 
) البعض یرغب الى مردود الخبرة والفوائد المعنویة بعد تحقیق االحتیاج المالي

وھذا ان لم تكن المنظومة قادة على استیعاب ھذا االمر فغالبا ( ھرم ماسلو
توفیر األمن المادي والتنظیم ؛ جات المعنویة ویبدأ الطاقم بالتسربتزداد الحا

الجید لسیاسات ادارة الكوادر ھو من یساعد في تصحیح النیة اما ابقاء ھذا 
الضعف المادي حتى تصفوا النیة فھذا كمن یصلي تحت الشمس والتعب ظنا 

فات منھ ان ذلك یحدث لھ اجرا أكثر كما انھ قد یكون فیھ شیئا من تصر
 "الطوائف الضالة

بالنسبة للدعم فیھ فكرة جیدة أوالً وضوح أیام العمل والراحة لدى المشرف ان " .٦
صح التعبیر ثانیاً یُبین انھ من یغیب عن یوم یوضع لھ غرامة مالیة ویبین ذلك 

 .."من بدایة الصیف ثالثاً إعطاء الغرامة المأخوذة من الثاني وتسلیمھا للمناوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 



  

 .فيما يتعلق بالربنامج اخلاص وتطوير الذات) : ٤(احلل رقم 

  

 اخلاص والربنامج الذات بتطوير مايتعلق :  
بحیث یكون لكل مسار برنامجھ الخاص ، وضع برنامج تطویري مختلف المجاالت والمسارات - 

في  وحتى یكون اإلنضباط...یجدول بحسب برنامج الصیف وال یتعارض معھ، للمشرفین 
  . البرنامج أكبر تصرف مكافئة لكل حضور والتزام ببرنامج

وییتفق معھ بالمھام التي تتناسب ، یعرض على المسؤولیین ، اذا كان للمشرف برنامجھ الخاص -
  . مع برنامجھ الخاص بدون تعارض وإرھاق وأیضا یكافئ على التزامھ ببرنامجھ الخاص

  ممیزات :  
  . وال عذر لھ، ویتعذر بترك البرنامج ألجل التطویر فھذا حل من لدیھ الرغبة في التطویر  -
  .محاولة احتواء األشخاص الجادین فعال ولدیھم برنامجھم الخاص -
  
  

 

 أبرز التعليقات واإلضافات من الرتبويني: 

وال بأس بشي ؛ ؛ النھ وقت االصل أن یكون للطالب؛ الصیف لیس مجال للتطویر" .١
 ".بھ في نظريبسیط لكن ال ینبغي أن یتكفل 

بحیث یرونھ مجدي ) متعوب علیھ(لحرص على اقامة برنامج مسارات واضح "  .٢
واعید البد ان یعد لھذه البرامج ؛ ..سیغیر آراءھم كم ذكرت هللا یحفظك.. بالنسبة لھم 

 .."مبكرا
 ".فكرة رائعة وتدخل فیما سبق طرحھ"  .٣
كزون ع نقاط یحتاجونھا لكن غالب الذین یكون عندھم برنامج خاص أنھم یر.. جمیل " .٤

وربما ال نستطیع احتواء الكثیر من المشرفین ألجل اختالف التخصصات ثم اختالف 
 .."االھداف والمستویات

طالما انھ لیس بینك وبین المشرف عقد ال یصح ان یعرض علیك او یأخذ موافقتك "  .٥
ست عالقات و لكن تغطیة الحاجة اإلشرافیة البد ان تكون مبنیة على معاییر مھنیة ولی

علیھ قد یكون للشخص اھتمامات اخرى بعیدة عن العمل التربوي او ؛ معارف عامة
اقترح علیك االطالع على استراتیجیات ؛ الدعوي كیف یتم اجازتھا والموافقة علیھ؟؟ 

 "ادادر الموارد البشریة تتفتق لدیك كثیر من ھذا االمور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

  . " يف الصيف غياب اهلم الدعوي"الرتبويني على املعضلة الكربى تعليقات وحلول من قبل 
 

 "قدم برننامج مليء بالجاذبیة - ١  
الخلل ھو  ؛البد وأن یشعر المشرف أنھ یعمل في الصیف على شي واضح وبرنامج معد  - ٢ 

) ( وش عندنا الیوم  (الغمووووووض الذي تعود علیھ المشرف ، كثیراً ما أسمع من المشرفین كلمھ 
تخرج من المشرفین  ؤالتإذا كان ھذه االمور والتسا ؛) متى البرنامج الفالني ) ( وش البرنامج الیوم 

فیأتي ) یابو فالن وش فیھ الیوم ( المشرف یشعر بالنقص اذا سألھ احد طالبھ  ؛!!!فما بالك بالطالب 
  ؛ !!!!وهللا ما ادري : الرد 

لن یصبر علیك االولى یھملون وال یخبرون بالبرامج لذا بعد سنھ او سنتین  المشرفین في السنین -٣
بب في تركة فترة یأتیك وال یعرف شي عن البرنامج فمع الوقت یضجر ویخرج سسیتركك النك انت ال

  ؛ ویتركك
الوضووووح ثم الوضووووح ثم االعداااد المبكر ثم الوضووووح وثم االعداد المبكر ھو الحل ھو  -٤

 "ودع عنك التكلف في طلب الراحة للمشرف فھو وهللا سبب الكیل؛ ل ھو الحلالح
 "مثالً ال یرید ان یستمر .. اعطاء مثل ھذه النوعیات ماتریده ھو االفضل حتى النفقدھم في المستقبل

الني مثل ما ذكرت مسبقاً ان ؛ ..نعذره ونقول لك ما ترید وموعدنا الفصل القادم باذن هللا.. بالصیف 
واذكر انھا حصلت معنا في وكانت النتیجة طیبھ ؛ ..ك لم یكن اال من عدة امور متراكمة سابقاذل

 "وجزاكم هللا الجنة؛ ؛ ..باستمرار ھذا المشرف معنا
 " ھي مشكلھ من اساس المشرف فیجب ان تغرس في مرحلھ مبكره من المتوسط او قبل وان یرى

 "الھدف المشرف بعض النتائج ستكون عون لھ للعمل وحضور
  " تذكیره بأھمیة المشاركة في العمل الصیفي فمن تعلم منك حرفا أو خلقا أو تلقى منك نصحا كان لك

 ؛مثل أجره، كما أن خیر الناس أنفعھم، والوقتا سیمضي للعامل والمتفرغ لكن شتان بین االثنین 
  ؛ ن مالھ وما علیھوضوح المھمة المطلوب من الشخص القیام بھا وعدم مطالبتھ بشيء آخر وبیا#  

عدم مطالبتھ بالحضور حتى ؛ # وجود الحافز المادي المتناسب مع المھمة التي سیقوم بھا الشخص# 
  ؛ في الوقت الذي لیس فیھ لھ مھمة فیھ بل یكون اختیاري

عند عدم اقتناع الشخص بما ذكر وعدم رغبتھ في المشاركة أرى أال یلح علیھ كثیرا بل یستفاد منھ # 
امج األخرى التي یتقنھا ودعوتھ لحضور بعض الفعالیات لعلھ یشاھد ما یرغبھ في المشاركة في البر
  ؛ مستقبال

الدعاء الخواننا في ظھر الغیب بأن هللا یحبب إلیھم اإلیمان ویزینھ في قلوبھم ریحبب إلیھم الخیر # 
 "وأھلھ ویعینھم على ذكره وشكره وحسن عبادتھ

  "؛ :صناعة الھم تكون ب 
االرتباط بعالقة ؛ استشارتھ في المستجدات التربویة؛ اإلشراك في الھم التربوي؛ دوة الحسنةالق؛ 

تذكیره بالنتائج ؛ تذكیره باألجر؛ ربطھ بأصحاب ھم دعوي؛ شخصیة مستقلة عن عالقة العمل
 "الدعاء الدعاء الدعاء؛ الملموسة

 " ؛ ي في ظني الحلول ھ؛ فعالً عي مربكھ لكثیر من االعمال الدعویة 
 ؛تمكین االخالص  عزوجل في اعملھ وسكناتھ ستحل كثیر من االشكالیات -١
 ؛معرفة ما یدار حولھ من مخططات لھدم الدین  - ٢ 
 ؛ النظر في أحوال المسلمین وما یحاك لھا - ٣ 

  ؛القراءة لرموز الدعوة وما قدمتھ من تضحیات في سبیل الدین  -٤
  ؛ مجالسة أصحاب الھم الدعوي والمناقشة عن ما یستطیع تقدیمھ - ٥ 

  ؛ استشعاره باھمیة الدعوة في حیاتھ -٦
تذكیره بأنھ یؤدي عمل األنبیاء والرسل  - ٨؛ تذكیر بفضل الدعوة وما ینالھ من أجور عظیمھ  -٧

  ؛ والصالحین
  ؛ ) النھ قد یكون من النوع الملول( اقحامھ في مشاریع جاذبة دعویة  -٩

وھذا ینقصنا في > التحفیز التحفیز التحفیز  -١١؛ ربطھ بأحد العلماء ولو مره في كل اسبوعین -١٠
 "مجمعنا

 " ال أظن شیئاً أنجع من تعزیز الھم الدعوي وحاجة األمة ، ال یحضرني حلول ولو اھتدیت لشيء
 ..".أخبرتك 

 



 " لعاملین في ھذا المجال لیزیدوا ھم تكثیف اللقاءات بالباذلین والدعاة ا: من الحلول المقترحة
 "الشبیبة ویدفعوھم للعطاء والبذل

  " ظن ان المشكلة لیست غیاب الھم ولكن عمقھ فكثیر من الھموم ھذه االیام تكون رغبات أكثر منھا
ھموم وضعف فھم الشخص لنفسھ یجعلھ یواجھ متاعب في التعامل معھا وھذه مشكلة اظنھا مجتمعیة 

ابحث في استراتیجیات التغییر االفكار والعاطفة والسلوك ؛ لوعي المجتمعي ادت الى تأخر سن ا
وغیرھا لتبني برنامجا لذلك لكن ال تنس ان تضع في بالك ان ھناك امورا كالعولمة والمدنیة والتقنیة 

فالبد من وضع تغییرات ؛ جرت الناس الى ھذا المستوى من الفراغ الفكري واالتجاه نحو المھنیة اكثر
 "جتمع عامة باالعتبار حین تعمیق ھذا المفھومالم

  "تبیین أھمیة العمل ومدى تأثیره على الطالب.".. 
  
  
  
  

  .حول املوضوع  حزمة  أفكار من األستاذ عبدالرمحن آل طالب
  
  
  

بجدوى البرامج التي تقام في  ومن األسباب  عدم اإلقتناع، اإلنسحابات ھي ظاھرة لیست جدیدة في العمل  
حقیقة وإن لم یظھر ..مما یجعل المشرف یفكر في اإلنسحاب ، الصیف وعدم ظھور أثرھا الواضح على الشباب 

  .فا أعظم مردود ُیعمل ألجلھ ھو بقاء األجر من هللا بعد اإلحتساب وإخالص النیة، األثر 

بسبب اتكالیة غیره من ، والمحتسبین الى اإلنسحاب قد یضطر بعض المشرفین المتمیزین ، وأیضا من األسباب 
  ..المشرفین فیلجئ الى ترك العمل بسبب معایتھ لحالة الظلم في توكیل المھام بحقھ

  .ھي معضلة لن تنتھي بسبب الحالة الروتینیة النمطیة في العمل 

ھو العالقة اإلجتماعیة  ،الذي یجعل كثیر من المشرفین في اإلستمراریة في العمل مع وجود الروتین الممل 
  .والشعور باإلھتمام الذي یجده من طالبھ والمشرفین العاملین معھ

  :من الوسائل التي تعالج مشكلة الملل واإلنسحاب 

  .أن یكون ھناك إتفاقیة بین المشرف وبین اللجنة باإلشراف لمدة زمنیة محددة ویوضع سلم وظیفي لھ   -
و أي لجنة في مجمع او مرحلة اال لمدة سنتین أو أي مدة معنى أي مشرف ال یستمر في أي حلقة ا

 .محددة وبعدھا سیغیر عملھ للجنة أخرى حتى یتجدد النشاط والعمل 
وھي إضافة مناشط یقوم بھا ، وھي فكرة تحتاج الى مزید تأمل ، لطرد حالة الفتور وتجدید النشاط  -

زیارة ، دورة قرآنیة في مكة   ،رحل دعویة ، دورات " (العمل اإلشرافي"المشرف خارج إطار 
من لدیھ رغبة للقیام : بترتیب من اللجنة مجدولة للمشرف في الفصل او في الصیف  مثالً ) إلخ...

من شأن ھذة الفكرة أن تجعل ، برحلة دعویة تعرض علیھ ویعطى اجازة للمشاركة مدة الرحلة 
رحلة دعویة  یطرحھا على  المشرف یأتي بمجموعة من القصص والمواقف والعبر والفوائد عن

ویعفى من المشاركة فترة معینة في برنامج الصیف او الفترة ، طالبھ ویعیش جو الداعیة المربي فعال 
وھي فكرة مشابھة لما تقوم بھ الشركات في ، وأیضا لیغیر من جو اإلشراف ویستجم ، الدراسیة  

وإنما ھي ، ورة واإلنفاق علیھا فقط ارسال موظفیھا للدورات في الخارج فا ھدف الشركات لیس الد
 .كي یتجدد نشاط الموظف ویأتي بروح وجدیة مختلفة، أشبھ بالھدایا  

  ...ال تحل بما ذكرت من الوسائل وإنما تحل تربویا  الھم والتضحیة  تبقى مشكلة  وھي مشكلة
  
  
  

 



  
  

  خامتة
  ..أقول، في ختام ھذة الورقة 

أبعث من ، متواضعة جدا لتسلیط الضوء على اإلشكالیة والمعضلة  محااولة ھذه
للمسارعة في طرح حلول عملیة وإجراء ، خاللھا رسالة للمسؤولین في المجمعات 

  ..المشكلة لھذهالمطلوبة  واالحتیاجات اآلراءدراسة وحصر 
أشكر في ختام ھذة الورقة األساتذة المربین الذین أعطوا ھذا الموضوع حقھ من 

  ...التعلیق واإلضافة
فما فیھ من صواب وصدق فمن ، یعتریھ الخلل والنقص ، ھذا جھد بشري محض 

  ..هللا وحده ومافیھ من خطأ وتقصیر فمني والشیطان 
  أساأل هللا العظیم أن یتوالنا في الدنیا واآلخرة ویجعلنا مباركین أین ماكنا 

  
  ..ال تنسنا من دعواتك

  ..محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وصلى هللا وسلم على نببینا 
  
  

 




