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 االثنان افضل من الواحد

 فعاليات للعمل المشترك

 
حياة المجموعة يمكنه  إدارةمفتاح . حياة المجموعة تستدعي تحديات مركبة ألعضائها ولمرشدها 

 .إليهامالئمة الجو بالمجموعة والتي تؤثر على االنتماء  أوباحتمال التعديل 

توترات التي تزيد من تأثير  إحداث أوالفعاليات التي تحبذ العمل المشترك من الممكن استنتاج 

 .االيجابية بالمجموعة األمورقيم تدير  أومعادالت  وإنتاجوالتكاثف 

 االختالف بين , هدف مشترك  إلىكلهم يعملون معا للوصول  :الهدف من الفعالية هو

 .الفرقة  إمكانيةكل واحد يقدم موهبته وهكذا يشكلون ,  اإلفادة إلىتؤدي  األصدقاء

. نتيجة أللعاب مشتركة منها من العاب مسابقات  األوالدتدل على سعادة وفرح  أبحاثهناك 

, باالنحطاط العمل المشترك يقوي شخصية الفرد وتقلل من الشعور  بأنهفعاليات التي تؤكد 

 . األصدقاءوتقوي العالقة بين 

العمل المشترك لتقدم  أهميةالتي تجسد ( القديمة)مجموعة من الفعاليات الكالسيكية  أمامنا

 .الفرقة أهداف

 اخضر أور احم: 

قناعة  أوتفاهم  إلىبهدف الوصول , المشترك أمامبحاالت مسابقة  التجربة:أهمية الفعالية   

 .عندما يكون عمال مشتركا الكل يربح

 

 نقدية أوراق خمس , ورقة قواعد اللعبة , احمر واخضر : زوج بطاقات (: لكل فرقة )موادأل

 ظ(أنظر للملحق) أللعبهأنظر للملحق، ورقة قواعد )مة المائة شاقل بقي -مصوره

التي تكون بحوزة المرشد الذي يكون بمثابة ( المصورة) نقديةورقة  02 أل  إلى اضاه باال

 "أللعبهبنك "

 

 

 :الفعاليةسير 

  ألواحد مقابل اآلخر -مجموعتين إلى الفرقةتقسم- 

  الغرفةمن زوايا  األخرىمن بعد معين على كل مجموعه تقف 

 مع  أللعبهورقة قواعد  إلى  باالضافه -اخضر -احمر: بيد كل مجموعه زوج من البطاقات

 بقيمة المائة شاقل النقدية األوراقالخمس من 

 من النقود اإلمكانبقدر  األكثرالكسب وهو  أللعبههدف  يفسر المرشد

 *بشكل دائم أللعبهعلى المرشد التذكير بهدف * 

 تعاون    
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( اخضر أواحمر )بطاقة تسحب  أيةفرقة كل قرر ت  جولةبكل : جوالت  اللعبة مكونة من عشر*

 .بتنفيذ العمل أوبهذا  اإلشارةوممثل من الفرقة يسحبه عند 

 ∙∙أللعبهقواعد  أخرىيقرأ مرة  أنعلى المرشد :  3-2-1 الجولة* 

  الفرق بطاقات  مندوبويسحب * 

 أللعبهتخسر النقود بحسب قواعد  أوكل مجموعه تربح * 

التي اختاروها  ألطريقهللفرق نصف دقيقه لتقييم  أمكانيهنعطي  الخامسة و الرابعة الجولةبعد * 

 للعمل به لتحقيق الهدف

 أللعبه وأهدافللفرق للمفاوضات لتحيد مواقف  أمكانيه إعطاء الخامسة الجولةبعد * 

 باقي المشتركين وليست سريه أمامالمفاوضات * 

 باللعبةعدم القيام  أوبحسب المفاوضات  باللعبةللقيام  إمكانههناك  والسابعة السادسة الجولةبعد * 

 حسب المفاوضات

 جديدةمفاوضات  إمكانيةهناك  السابعة الجولةبعد * 

 

 

 باللعبةماذا حدث  -

 نعم لماذا؟ إذاهل كانت هناك  منافسه؟  -

كيف ساعدت  -كان الجواب نعم إذا؟ أللعبهساعدت على تحقيق هدف  المنافسةهل  -

 ؟المنافسة

؟ مقابل العمل المشترك بين المنافسةيجابيات والسلبيات عن على اال أللعبهماذا نتعلم من  -

 ؟الجماعة

 شاقل 111بقيمه  نقديةيدفع البنك ورقه  -األحمرتختار الفرقتان اللون  -

 شاقل للبنك 111بقيمة ال نقديةتدفع كل فرقه ورقه  -األخضرتختار الفرقتان اللون  -

يحصل من  األخضر -األحمرتختار اللون  والثانية األخضرتختار اللون  أخرىفرقه  -

 شاقل 111يدفع للبنك  واألحمر -شاقل 111البنك على 
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كل الوقت اللون  البطاقةالعمل المشترك بين الفرق باختيار  أللعبهأساس نجاح 

 والخاسر الوحيد يكون البنك  -األقصىالحد حتى يكون الربح  األحمر

للتفوق عليهم   الفرصةبين الفرق يعطي البنك  المشاركةعدم  آخربمعنى 

 من النقود لصالح البنك أكثروالكسب 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتباه
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