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 إتصال

 أن نقول للمرة األلف 

 

 "أن نقول للمرة األلف"

 نقول لك..." أن"كم مره يجب 

 سمع"أ "لم

 عرف"أ "لم

 

 هذه الجمل وشبيهاتها متداولة ومتكررة من قبل األهل والمربيين بشكل دائم. -

 , الكثير من اليأس -يعبر عن نبرة الصوت المليئة بالغضب أنالمكتوب ال يمكنه  يءالش -

  . الصراع وعدم اإليمان

 , تهديد وعقوبات. , شجار حاالت كهذه تتطرق لنقاش

 سمع", "لم يقولوا لنا"أيكون القليل من صحة الحجج بالقول "لم  أنهل يعقل 

سنجري تمرين خيال ونفحص بواسطته طرق االتصال الصحيحة  اإلمكانية كي نفحص هذه

 مر على الطالب وعلى أنفسنا.والمشوشة. ربما يمكننا االستنتاج وتسهيل األ

 

 -:دف الفعاليةــه

 فحص مراحل وطرق االتصال بين األشخاص والصعوبات الكاملة بها. -

فهم مراحل وطرق االتصال واستخالص نتائج واقعيه لتحسينها وتصليحها وهكذا نصل  -

 لتطوير الجو والعالقات بالمجموعة.

 

 ألمــواد:

 (.يكون زوج من كل لون وشكل أنيجب ) وأشكال مختلفة خشبيا" بألوان ا"مكعب( 06) 

 

                     -ر الفعالية:ــسي

 بالشكل التالي:قاعة الفعاليات ترتب 

كرسي الجانب كل طاوله بحيث يكون ظهر الغرفة , نضع كرسيا" ب ن بمركزي. نضع طاولت1

 خر.بظهر اآلا" ملتصق
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 الكاملة لمجموعتين وكل مجوعه تجلس حول الطاولة. المجموعة. نقسم 2

 واألشكال. األلوان. على كل طاوله نضع عدد المكعبات من حيث 3

 ن من المجموعتين.ي.  نختار مشترك4

 

 :تعليمات للمشتركين 

مجسمات مختلفة بمساعدة المكعبات التي بحوزته على الطاولة  /يبدأ كل مشترك بناء أشكال

ه, متلقي ءيعطي تعليمات للمشترك الجالس على الطاولة األخرى ورا أنوعلى هذا المشترك 

 سئله للمشترك األخر.ايسال  أنالتعليمات يجب عليه تنفيذ تعليمات البناء لكن ليس بإمكانه 

 الية/ فقط بإمكانها المشاهدة****ممنوع أن تتدخل المجموعة بسير الفع

 

 :عاليةــئج الفــنتا

ن وإنما أحداث يمن غير الممكن الحصول على نتيجة مطابقة في نهاية أللعبه لدى المشترك

 -مختلفة المدرجة على النحو التالي:

المثال الذي بناه  / تصال جيد, متلقي التعليمات يبني نفس المجسمأو اال في حال كانت العالقة -

ين االتصال سيئ ال يكون أي تطابق بين المجسم \معطي المعلومات. في حال كانت العالقة

تظهر درجات مختلفة للخيال واالختالط بحب مستوى االتصال بين وبين الحالتين أو 

 ن.يالزوج
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بالتدخل بإعطاء  ويرغبونأمامهم للعبه اخالل  الوضع القائمالمشتركون مشاهده  يتابع  -

 التعليمات ومساعدة المنفذ لكن المرشد يمنع ذلك.

 .للمغامرة يرغب الكثيرون بالمشاركة بالدور التالي  -

 األخطاء التي كانت في األدوار السابقة. عام تصليح لبشكلجدد ا ونالمشتركيحاول   -

ينه تشير إلى تصحيح األخطاء من دور إلى آخر يؤكد بان فحص معين وبطيء لمرحله مع  -

 نقطه الحسم. 

 التصحيح يتم بواسطة اإلصغاء ومعالجة التعليمات لتوقع العقوبات. 

 ن وظيفة المسمع والسامع. ون والمشتركونتيجة لهذه الفعالية يدرك المرشد  -

 / مثال هل يعرف معنى كلمة أفقي ,ن يفهم وضع السامعأالمسمع عليه  -معطي التعليمات  -

مثال كلمة طريق بالنسبة لشخص ما يعني  /التفسير يضيف ويسهل أو يصعبعطاء إخالل 

 عطاء تفسير واضح أكثر.إ يجبال لذلك  "ملتوييعني "وبالنسبة لشخص آخر  "مستقيم"

 

 :للمرشد

 ؟ كم من التعليمات واإلعالنات نوصل كل يوم لطالبنا

  3:36 و 2:36الغسيل يوم الثالثاء بين الساعة  مالبسالحصول على. 

 .الدورة نقلت ليوم األربعاء 

  الجمعة.يوم نوزع الدفاتر 

؟ نحصل على العديد من اإلجابات التي تبين لنا بان واألسئلةاولوا اإلعالن عن هذه المعلومات 

 قسم لم يسمع قسم لم يفهم وقسم لم يذكر.

 

 لماذا حصل هذا الشيء؟

في حال فهمنا ذلك نوفر  -ا لإلعالنثرثروا ولم ينتبهوآخر قسم  -ببساطه قسم من الطالب لم يسمع

 بأنهم ال يعرفوا أو ينسوا. المفاجأةعلى أنفسنا 

ذكر اإلعالن ونتأكد بان األوالد يعرفون الكلمات, نغلق اإلعالن في النادي, نذكر ننعود و إنعلينا 

 .و الخ ....األوالد في اليوم ذاته 

 لغضب وبالنهاية األوالد يتذكرون.إذا فهمنا ذلك نوفر الكثير من النقاشات والمشاحنات وا


