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"هذا نابع م ّني"
الدوافع الداخليّة ،القيميّة واالجتماعيّة

أهداف اللقاء


أن يش ّخص الطالب القيم والمعتقدات التي توجّههم في مجال التداخل االجتماعيّ .



ان يالحظ الطالب السياق القيميّ والحضاريّ في بيئتهم المحيطة وتأثيره على دوافعهم الداخليّة في مجال التداخل
االجتماعيّ .

(سنطلب من الطالب الجلوس بجانب الطاولة ألننا سنطلب منهم الكتابة خالل هذا الدرس)
تمهيد– ( 5دقائق) يطلب المعلم 1من الطالب ( 3-2طالب كح ّد أقصى) إطالع المجموعة على أفكارهم ومشاعرهم في أعقاب
ّ
ويلخص أقوالهم بتقبّل واحترام ،ث ّم يشير :اليوم سنتطرّق إلى القيم والمعتقدات التي توجّهنا في العطاء للمجتمع.
اللقاء السابق،
فعال ّية – ( 15دقيقة) .اآلن ،سنجلس حول طاولة وسنف ّكر في القيم التي توجّهنا في التداخل االجتماعيّ والعطاء للمجتمع .يملك
ك ّل إنسان قيمًا ومعتقدات عامّة توجّهه عندما يختار تص ّرفاته ،مثال:
من يعتبر النجاح في التعلّم قيمة مهمّة فسيبذل الجهد في الدراسة.
من يعتبر النوم والراحة مهمّين فسيحرص على أوقات طويلة للنوم.
من يعتبر األناقة مهمّة فسيهت ّم بمظهره.
من يعتبر الصداقة أمرً ا مه ًّما فسيهت ّم ويُعنى بعالقاته االجتماعيّة.
هناك الكثير من القيم والمعتقدات التي يعيها اإلنسان جي ًّدا وتكون واضحة بالنسبة له ،ولكنه ال يعيها في أحيان أخرى .يرغب
اإلنسان في بعض األحيان إلى التمعّن من جديد في قيمة معيّنة "وشحذها" من جديد لتكون حادّة ودقيقة.
كيف نقوم بـ"شحذ" القيم؟ نسأل أنفسنا أسئلة ونف ّكر فيها مع اآلخرين.

1
ُكتبت الجُمل بصيغة المذ ّكر لك ّنها موجّ هة لإلناث والذكور على ح ّد سواء.
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تخيّلوا طاولة يجلس حولها  3بالغين على األقل ،هؤالء بالغون مهمّون في حياتكم :الوالدان ،األجداد ،المعلمون وغيرهم.
سيجلس أي ً
ضا حولها  3أصدقاء وأفراد من عائلتكم عمرهم قريب من عمركم ،وستجلسون أنتم أيضً ا ،حيث ستجلسون أنتم كما
كنتم قبل  5سنوات ،وستجلسون أنتم كما ستكونون بعد  5سنوات .قوموا بترتيب الطاولة والجالسين حولها.

ف ّكروا ث ّم اكتبوا -ما الرسائل والقيم حول موضوع العطاء والتداخل االجتماعيّ التي سيقترحها عليكم كل من الجالسين؟ (يمكن
أن تكون هذه القيم والرسائل مؤ ّيدة أو معارضة) (إليكم أمثلة لمصطلحات :تقديم المساعدة لآلخرين ،أحب لغيرك ما تحبّ
لنفسك ،العطاء بقلب خالص وقناعة تا ّمة ،ساعد من يساعدك ،ابحث ّعما سيدفعك قُ ُدمًا ،ال تكن مُستغ ًال ،قدّم المساعدة لعائلتك
أوال ثم لألصدقاء ،انظر حولك ،هناك ما يمكن أن تمنحه لآلخرين ،دع العمل لمن هم أكبر منك ،الكرم ،العطاء ،االستغالل،
ُسلّم األفضليّات ،انظر حولك ،انظر في داخلك ،ليست ك ّل األمور من شأني ،هذا من شأني ..وغيرها).
تمعّنوا في قائمة القيم التي دوّ نتموها ثم صوغوا قيمة تناسبكم وتودّون أن ت ّتبعوها .يمكن أن تكون القيمة التي صغتموها من
بين القيم التي دوّ نتموها ،أو قيمة تتوافق مع القيم التي دوّ نتموها ،أو أن تكون مناقضة للقيم التي دوّ نتموها.
مكونة من  4طالب .أطلعوا زمالءكم على عبرة توصّلتم إليها وعلى السيرورة
 10دقائق -اآلن عليكم الجلوس في مجموعات ّ
التي خضتموها ...اصغوا لبعضكم بع ً
ضا وكونوا منفتحين لالختالف فيما بينكم .جدوا االختالف والتشابه فيما بينكم.
نقاش– ( 10دقائق)
ماٌأثارٌتعجبيٌوأمرٌ ماٌأثارٌتساؤالتيٌفيٌأعقابٌالفعاليّة.
أمرٌٌ
ّ
مٌالتيٌتوجهنا؟ٌماٌهيٌالحاالتٌاألخرى التيٌيٌعينناٌاستيضاحٌالقيمٌفيهاٌفيٌالمرحلةٌ
ّ
لماذاٌ ِمنٌالمه ّمٌأنٌ ّ
نتفحصٌونستوضحٌالقِيَ
الثانويّة؟
في الختام نقرأ الفقرة التالية من كتاب "النبي" لجبران خليل جبران حول "العطاء":
”إنك إذا اعطيت فإنما تعطي القليل من ثروتك
ولكن ال قيمة لما تعطيه ما لم يكن جزءا من ذاتك
....
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من الناس من يعطون قليال من الكثير عندهم وهم يعطونه ألجل الشهرة ورغبتهم الخفيّة في الشهرة الباطلة تضيع الفائدة من
عطاياهم
ومنهم من يملكون قليال ويعطونه بأسره
ومنهم المؤمنون بالحياة وبسخاء الحياة هؤالء ال تفرغ صناديقهم وخزائنهم ممتلئة أبدا
ومن الناس من يعطونه بفرح وفرحهم مكافأة
ومنهم من يعطونه بألم وألمهم معموديّة لهم
وهنالك الذين يعطون وال يعرفون معنى األلم في عطائهم وال يتطلبون فرحا وال يرغبون في إذاعة فضائلهم هؤالء يعطون م ّما
عندهم كما يعطي الريحان عبيره العطر في ذلك الوادي
بمثل أيدي هؤالء يتكلّم هللا"

