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  إھداء
  

 إىل أمي وأبي..  
 إىل زوجيت وأبنائي..  
  وأخواتيإىل إخوتي..  
 إىل كل من ساعدني يف إجناز هذا البحث..  
        إىل فلذة كبدي اليت فارقتين وأنا يف الدراسة النظرية هلـذا

  ..البحث
  أفنان" ابنيت الغاليةإىل"..  

  ...أهدي هذا البحث
  

  الباحث
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  شكر وعرفان

هللا عليـه    صلى ا  -بعد حمد اهللا الذي أكرمني على إتمام هذه الدراسة، وانطالقا من قول النبي            

، واعترافـا   )١٨٠:،  ٨هــ، ج  ١٤٠٧الهيثمـي، " (ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس       :"-وسلم

جامعة اإلسالمية بكافـة مؤسـساتها      بالفضل ألهله فإني أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لل        

،والقائمين عليها بما يبذلونه من رفعة هذا الصرح العظيم وتطويره، وأخـص بالـذكر كليـة            

،وعمادة الدراسات العليا، والبحث العلمي، وعمادة المكتبات بما يقدمونه مـن عـون             التربية  

  .لطالب العلم

دكتور الفاضل حمدان الصوفي على إشرافه على هذه الرسالة         والتقدير إلى ال   كما أتقدم بالشكر  

  :،حيث لم يدخر جهدا أو علما إال أفاض به علي،كما أتقدم بالشكر إلى أستاذي الفاضلين

  محمود أبو دف/الدكتور ألستاذا

   زياد الجرجاوي/والدكتور

  .وذلك لتفضلهما  بقبول مناقشة هذه الدراسة فجزاهم اهللا خير الجزاء

  .كما أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة

  .والشكر موصول إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة ،وساهم في توجيهي وإرشادي

  .وأخيرا أسأل اهللا اإلخالص والقبول ،وان ينفعني به والمسلمين وأن يهدينا سواء السبيل

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 الباحث

 

 



ه  

  ملخص الدراسة

هدفت الدراسة التعرف إلى الدور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظات غزة من وجهة نظر             

الكشف عن أثر االختالف بين متغيرات الدراسة المـستقلة         القائمين عليها والمشاركين فيها ،و    

على درجات تقدير هـذه الفئـات       "الجنس،عدد مرات المشاركة ،سنوات الخبرة ،مكان المخيم      "

  .للدور التربوي الذي تقوم به المخيمات الصيفية

نة ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم اسـتبا        .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي    

فقرة موزعة علـى مجـاالت       )٦٠(لقياس الدور التربوي للمخيمات الصيفية ،واشتملت على        

  .النفسي واالجتماعي والثقافي والجسمي:الدراسة األربعة

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشاركين في المخيمات الصيفية بمحافظة غـزة، والتـي              

  ).م٢٠٠٦-٢٠٠٥( المخيمات للعام سنة وكل القائمين على)١٨-١٥(بلغت أعمارهم ما بين 

% ٤٦من المـشاركين بنـسبة   ) ٣٠٨(وطبقت االستبانة على عينة عشوائية طبقية مكونة من   

  .مشرفا)٦٠(من المجتمع األصلي، وكل القائمين على المخيمات، والبالغ عددهم 

  ).ت(وتم استخدام المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار

  :رت الدراسة عن النتائج التاليةوأسف

كشفت الدراسة عن تمثل الدور التربـوي فـي المخيمـات الـصيفية بمحافظـات غـزة           -١

من وجهة نظـر المـشاركين   %) ٨٥,٦٤(من وجهة نظر القائمين، وبنسبة  %) ٨٥,٧٨(بنسبة

         ، والنفـسي  ) ٨٤,٦٦( توزعت على مجاالت الدراسة األربعة فكـان المجـال االجتمـاعي          

من وجهة نظر القائمين، والمجـال       ) ٧٣,٦٦( ، والجسمي   ) ٦٩,٤٤(، والثقافي ) ٨٦,٧٤(  



و  

مـن وجهـة نظـر      ) ٧١,١٨( ،والجسمي )٧١,٥٤(،والثقافي  )٨٦,٢٩(  ،والنفسي ) ٨٤,٩٦(االجتماعي

  .المشاركين

  في األدوار التربوية للمخيمات الصيفية ، كما يراها كل من المنشطين           شيوعا أكثر األبعاد    -٢

  .والمشاركين كان يتمثل في البعد النفسي

 توجد فروق دالة إحصائيا لصالح الذكور بين متوسط درجات الذكور واإلناث على البعـد      -٣

الجسمي والدرجة الكلية لألبعاد، في حين لم يتضح وجود فروق دالة إحـصائيا فـي بـاقي                 

  .األبعاد

قدير القائمين علـى المخيمـات       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ت          -٤

  ). مرات فأكثر٣ مرات ،  ٣-١(الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تقدير المـشاركين فـي المخيمـات     -٥

 وال توجـد    الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير الجنس في البعدين الثقـافي والجـسمي،           

  .فروق في باقي األبعاد، وكان البعد الثقافي لصالح اإلناث والجسمي لصالح الذكور

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تقدير المـشاركين فـي المخيمـات               -٦

الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير عدد مرات المشاركة في المجال االجتماعي والثقافي            

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية في البعد النفسي والدرجة الكليةوالجسمي ،وال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تقدير المـشاركين فـي المخيمـات               -٧

فـي المجـال   ) بحـري ، بـري     ( الصيفية  ألدوارها التربوية تعزى لمتغير مكان المخـيم          

  .باقي المجاالت ،والدرجة الكليةاالجتماعي، والتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 



ز  

  :وقد أوصت الدراسة بما يلي

  .عقد دورات مختصة ببرامج المخيمات الصيفية لتأهيل المشرفين على هذه المخيمات-١

  .عمل ورشات عمل بين المخططين إلنشاء المخيمات، لتبادل الخبرات فيما بينهم-٢

  .حادثة باللغة الفصيحة ،لتنمية مهارة الخطابة عقد دورات في اإلسعافات األولية والسباحة وفن الم-٣

  . االهتمام بتربية الجسم في المخيمات الخاصة باإلناثةضرور-٤

تكثيف الزيارات االجتماعية ،وخاصة أسر الشهداء والجرحى والمؤسسات اإلسالمية -٥

  .والمخيمات األخرى

  .تلفة سواء أكانت برية أم بحريةالعمل على تقوية النشاطات الترفيهية والرحالت الترويحية المخ-٦

  .عقد دورة للمشاركين في الخط العربي بأنواعه، وتعلم الرسم وال سيما رسم الكاركتير-٧

 . وضع خطة المخيم من قبل مختصين نفسانيين واجتماعيين وتربويين ورياضيين-٨
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Abstract 
 The purpose of this study is to recognize the educational role in 

the summer camps in Gaza governorate from pint of view of holders and 

participants and explore the effect of differences among changes 

independent study sex, number of sharing, experence's years place of the 

camp.  

 This study uses analysis descrpetive method to achieve the aims of 

the study, the researcher designed questionare to measre the educational 

role for the summer camps included 60 paragraphs distributed in the four 

fields of study psychological, social, cultural and physical. 

 The study community consists of all participants in the summer 

camps in Gaza governarate. Ages between (15-18) and all the holders in 

(2006-2005). 

 The questionare applied at random contains 308 participants 

percent 46% from total community all holders on the camps the woholde 

total 60 observers.  

The study uses a verges, criteria deviation percentages T. Test.  

The results of this study indicate that: 

 

1. The stud explores the educational role in the summer camps in 

Gaza governorate represents (85.78%) point of view of holder and 

85.64% point of view of participants.    

 It is distributed on the fields of study. Social field 84.66% 

 pscological field 86.74% cultural field 69.44%. physical 73.66% 

 point of view the holders social 84.96% pyscological 86.29% 

 cultural 71.54% physical 71.18% participants point of view. 
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2. The most spread dimensions in educational role in the summer 

camps as seen b holders and participants is in psychological 

dimension. 

3. There are differences in st atistical for male between rate of male 

and female in physical dimension and the whole degree but we 

can't see differences n statistical in others dimensions.  

4. There are no differences in statistical in rate of degrees of 

evaluation to holders to the role of educational to give reason to 

change of  experience years 1-3 times more than 3 times. 

5. There are differences in statistical in rate of holders evaluations 

fro educational roles give reasons to change sex in cultural and 

physical No differences in others dimensions.  

 Cultural is for female physical for male. 

6. There are differences in statistical in rate of degrees for holders to 

educational roles give reasons to change times of sharing in social 

9 cultural and physical but not in psychological and whole degree.  

7. There are differences in statistical in rate of holders degree for 

educational roles give reasons.  

 Change of place of the camp (sea-Land) in social. No differences 

 in others dimensions and whole degree. 

Recommendations of the study: 

1. To holed specialized courses in summer camps programmers to 

qualify observers or holders.  

2. To perform workshop, between planners to exchange experience. 

3. To hold courses in first aid and swimming and the art of dialogue 

flunc to develop the skill of speaking. 

4. Necessity to build physical in camps especially for female.  
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5. To increase social visits especially martyr's families and Islamic 

establishments. 

6. To increase fun activities and trips in sea or land. 

7. To hold a course for holders in Arabic hand writing and learning 

to draw especially Caracater. 

8. To put a plan for the camp by psychological social, educational, 

sporters, specialists. 
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  ٣٤             ....................................................خصائص النمو الجسمي
  ٣٦              .....................................................خصائص النمو العقلي

  ٣٩              ..................................................خصائص النمو االنفعالي
  ٤٢              ............................................خصائص النمو االجتماعي    

      ٤٦                   .....................................الدور التربوي للمخيمات الصيفية
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  الفصل الثالث
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  ٧٠              .............................................................منهج الدراسة
  ٧٠             ............................................................مجتمع الدراسة
  ٧٠             ..............................................................عينة الدراسة

   ٧١              .........................................................متغيرات الدراسة
  ٧٢              ..............................................................دراسةأداة ال

  ٧٣               .............................................................صدق األداة
  ٧٩                 ...........................................................ثبات األداة 

  ٨١                   ...................................................إجراءات الدراسة
  ٨١                     .............................................المعالجات اإلحصائية

  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة وتفسيراتها

  ٨٣                     ...............................................نتائج السؤال األول
  ٨٤                   .................................................نتائج السؤال الثاني
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  ٩٣     .............................................                 الخامسنتائج الفرض 
   ٩٥....................................................                       تصور مقترح

  ١٠٨ ..........................................                     ات التوصيات والمقتر
  ١١٠ ....................................................                   ة المراجع قائم
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  قائمة الجداول
  رقم الصفحة  اسم الجدول  رقم الجدول

  ٧٥  وزيع العينة حسب متغير الجنس ومنطقة إقامة المخيمت  ١
يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة   ٢

  الكلية لالستبانة
٧٨  

يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من   ٣
  فقرات البعد االجتماعي ودرجته الكلية

٧٩  

جة كل فقرة من يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين در  ٤
  فقرات البعد النفسي ودرجته الكلية

٨٠  

يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من   ٥
  فقرات البعد الثقافي ودرجته الكلية

٨١  

يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من   ٦
  فقرات البعد الجسمي ودرجته الكلية

٨٢  

  ٨٣  طريقة إعادة االختبار  ٧
  ٨٣  طريقة التجزئة النصفية  ٨
حساب استجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة وذلك   ٩

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .والنسب المئوية

٨٧  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد   ١٠
ا كل استبانه األدوار التربوية للمخيمات الصيفية كما يراه

  .من المشاركين والمنشطين 

٨٩  

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط )  ت( يبين نتائج اختبار   ١١
درجات تقدير القائمين على المخيمات الصيفية ألدوارها 

  )ذكور ، اناث ( التربوية تعزى لمتغير الجنس  

٩١  

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط     )  ت( يبين نتائج اختبار      ١٢
المخيمـات الـصيفية ألدوارهـا      ير القائمين علـى     درجات تقد 

٩٣  



س  

 مـرات  ٣ مرات،٣-١(التربوية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة     
  ).فأكثر

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط )  ت( يبين نتائج اختبار   ١٣
درجات تقدير المشاركين في  المخيمات الصيفية الدوارها 

  )ناث ذكور ، إ( التربوية تعزى لمتغير الجنس  

٩٤  

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط )  ت( يبين نتائج اختبار   ١٤
درجات تقدير المشاركين في المخيمات الصيفية ألدوارها 

  ). مرات فأكثر٣ مرات ،٣- ١(التربوية تعزى لمتغير عدد مرات المشاركة 

٩٥  

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط )  ت( يبين نتائج اختبار   ١٥
المشاركين في المخيمات الصيفية الدوارها درجات تقدير 

  )بحري ، بري ( التربوية تعزى لمتغير مكان المخيم 
  

٩٧  



ع  

  
  قائمة المالحق

  
  رقم الصفحة  رقم الملحق  اسم الملحق

االستبانة في صورتها 
  األولية

)١١٧  )١  

الصورة النهائية 
  لالستبانة

)١٢٦  )٢  

  ١٣١  )٣(  أسماء المحكمين
  ١٣٣  )٤(  لمن يهمه األمر

  
  
  
  
  
  
  
  

 



  الفصل األول

  
  اإلطار العام للدراسة

  
  المقدمة •
 مشكلة الدراسة •
 فروض الدراسة •
 أهداف الدراسة •
 أهمية الدراسة •
 مصطلحات الدراسة •
 حدود الدراسة •
 الدراسات السابقة •
 تعليق على الدراسات السابقة •
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  المقدمة  

تقوم التربية بدور مهم في بناء شخصية الفرد من جميع النواحي االجتماعية والنفـسية              
لك ، وتبرز أهمية التربية اإلسالمية بشكل واضـح وخـاص فـي صـقل               والثقافية وما إلى ذ   

  ...).االجتماعية والنفسية والثقافية والجسمية(شخصية الفرد على جميع المستويات آنفة الذكر 
وللتربية في اإلسالم المكانة األولى واألهمية القصوى كيـف ال واهللا عزوجـل جعـل        

  ى األسرة القيام بها تجاه األبناء رعاية األبناء من أسمى الواجبات التي عل
  .فرعايتهم حق من الحقوق التي يجب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها

المجتمعات وإن ما يميز العصر الذي نعيشه نشوء ظاهرة وقت الفراغ في حياة األفراد              
 ومدى تأثيراتها علـى مـستوى       متغيراتها، ورصد   ودراستها، عندها،بشكل يستدعي الوقوف    

  .سواء والمجتمعات على حد فراد،األ
 ولقد صاحب هذه الظاهرة تزايد وتطور الوسائل الترويحية، واستحداث وسائل جديـدة      

 انطلق معها اإلنسان بحثـاً      الترويحية،لشغله، فأصبح لدى المجتمعات سيل منهمر من الوسائل         
  .ياالدن وتخفيفاً من العناء الذي يصيبه في هذه الحياة والمتعة،عن الراحة 

 بعض المسلمين األنشطة الترويحية بمعزل عن الضوابط الـشرعية          سما يمار  وكثيرا  
 من وسائل ترويحيـة     دما استج التي ينبغي أن يراعيها المسلم في حياته اليومية، وبخاصة مع           

  .في حياتنا المعاصرة
، وعرف كيف يقضون أوقاتهم، وكيف يمـضون        أحوالهمفمن تتبع أخبار الناس وتأمل      

، علم أن أكثر الخلق مضيعون ألوقاتهم، محرومون من نعمة استغالل العمر واغتنام             همأعمار
    .بالنفعالوقت، ولذا نراهم ينفقون أوقاتهم ويهدرون أعمارهم فيما ال يعود عليهم 

ولما كان الوقت هو الحياة وهو العمر الحقيقي لإلنسان، وأن حفظه أصل كـل خيـر،                
البد من وقفة تبين قيمة الوقت في حياة المسلم، وما واجب المسلم            وضياعه منشأ كل شر، كان      

  .نحو وقته، وما األسباب التي تعين على حفظ الوقت، وبأي شيء يستثمر المسلم وقته
ونظرا للتطور السريع في أنشطة الترويح وبرامجه في القرن العشرين، فقد أطلق عليه             

ولوجيا، وترتبط هذه المسميات بعالقة وثيقـة  عصر الترويح كما أطلق عليه عصر القلق والتكن       
فيما بينها، فعصر التكنولوجيا تولد عنه القلق، وأصبح الترويح أحد متطلبات عصر التكنولجيا             

  ).٧٦: ١٩٨٨.يالحمام(، اوالقلق، لما له من تأثير في الحد من المشكالت المترتبة عليه



 ٣

الهتمام بالترويح طابعا عالميا    و في النصف الثاني من القرن العشرين، أخذت الدعوة ل         
من خالل المنظمات الدولية للترويح، وشغل أوقات الفراغ، كما تمـت محـاوالت إلصـدار                

، تدعو لالهتمام بتوفير األنشطة الترويحيـة       ١٩٧٦، وسنة   ١٩٧٠نداءات ومواثيق دولية سنة     
  ).٢٥: ١٩٨٦. قنديل، وآخرون(للجميع بوصفها حقا من حقوق اإلنسان 

مـع غيـاب التوجيـه      - سيما لدى الشباب     ال-يعي، أن وجود أوقات فراغ،      ومن الطب 
التربوي للترويح فإن ذلك يؤدي إلى سوء التعامل مع هذه األوقات مما يـساعد علـى بـروز           

ـ          مـن الـسلوكيات   انزعات عرضية منحرفة، كتناول الخمر، أو تعاطي المخـدرات، وغيره
  )٦٥: ١٩٦١حافظ، وآخرون،(المشينة 

 تتظافر الجهود في العديد من المؤسسات ،والهيئات الفلـسطينية األهليـة            من أجل ذلك  
.  في بداية كل عام جديد من أجل إقامة مخيمـات صـيفية           ) خاصة اإلسالمية منها  (والحكومية

وتكتسب المخيمات الصيفية أهمية بالغة كونها تأتي في مرحلة اإلجازة الـصيفية بعـد عـام                
 رباب إلى الترفيه واللعب واالستمتاع واالستفادة، واسـتثما      دراسي طويل ومنهك يحتاج فيه الش     

مكتسباتهم من التعلم الرسمي في ظل أجواء تتيح الفرصة للتعبير عـن ذواتهـم والمـشاركة                
  )٦٠: ١٩٩٧الحيلة، . (النشطة التي تعزز لديهم المسئولية

قص فالمخيمات الصيفية تشكل محطة استقبال عدد كبير من الشباب خاصة في ظل الـن    
  في عدد المؤسسات واألماكن الترفيهية واالجتماعية والتربوية والثقافية

ويستقبل كل مخيم من المخيمات الصيفية في العادة ما بين مائة إلـى مـائتي مـستفيد                 
وتستمر لمدة أسبوع أوأسبوعين أو ثالثة أسابيع ويساهم بعض المستفيدين في البـرامج ماليـا               

وتقوم الجهة القائمة علـى المـشروع   . ع االقتصادي السيءبشكل رمزي أو مجانا نظرا للوض     
  .بتغطية المخيم كامال

وكانت بعنوان  ) ١٩٩٧عابد،(ومن الدراسات التي تناولت المخيمات بشكل عام دراسة         
  "دراسة تأصيلية" المخيم التربوي واستخدامه في الدعوة إلى اهللا تعالى"

اهللا تعالى وتطورها، وتطـرق إلـى       وتحدث فيها الباحث عن تنوع وسائل الدعوة إلى         
تعريف المخيمات وبيان أنواعها وخصائصها، ثم تحدث عـن اسـتثمار الـدعوات العالميـة               
المختلفة للمخيم التربوي ،كذلك تحدث عن أنشطة المخيم التربوي بين المؤيدين والمعارضـين             

نفيذ المخيم،وتقويم  اإلعداد للمخيم ، وت   :ثم تحدث عن أنموذج لبرامج المخيمات التربوية وتشمل       
  . والتوصياتالمخيم ثم ختم بالنتائج



 ٤

 على بعض المخيمات الـصيفية التـي تقيمهـا دار        -مشرفا–ومن خالل عمل الباحث     
القرآن الكريم والسنة، وبمساعدة بعض الغيورين على هذا الجيل من التشرذم والضياع كانـت              

  .فكرة هذا البحث
  :مشكلة الدراسة

  :في السؤال الرئيس اآلتيوتتحدد مشكلة الدراسة 
ما الدور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظات غزة وما سبل تطويره من وجهة نظر             

  القائمين عليها والمشاركين فيها؟
  :يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

كين مامدى قيام المخيمات الصيفية بدورها التربوي من وجهة نظر القائمين عليها والمشار           -١
  فيها؟
ما أكثر األبعاد شيوعا في األدوار التربوية للمخيمات الصيفية كما يراها كل من القـائمين               -٢

  والمشاركين؟
هل تختلف متوسطات درجات تقدير الدور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظـات غـزة             -٣

  ؟) الجنس،عدد مرات المشاركة،المكان(تبعا لمتغيرات الدراسة
  رح لتطوير أداء المخيمات الصيفية في القيام بأدوارها التربوية؟ما التصور المقت-٤

  :فروض الدراسة
بين متوسط درجات تقـدير     ) oc٠,٠٥≤(  مستوى   دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن      "-١

  ".القائمين على المخيمات الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير الجنس 
بين متوسط درجـات تقـدير   ) oc٠,٠٥≤(  مستوىدنال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع   "-٢

-١(القائمين على المخيمات الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغيرعـدد سـنوات الخبـرة            
  )."مرات فأكثر٣مرات،٣
بين متوسط درجـات تقـدير   ) oc٠,٠٥≤(  مستوىدال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن   "-٣

  ."لتربوية تعزى لمتغيرالجنسالمشاركين في المخيمات الصيفية ألدوارها ا
بين متوسط درجـات تقـدير   ) oc٠,٠٥≤(  مستوىدال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن   "-٤

  ."المشاركين في المخيمات الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير عدد مرات المشاركة
ير بين متوسط درجـات تقـد  ) oc٠,٠٥≤(  مستوىدال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن   "-٥

  )."بحري ،بري (تعزى لمتغير مكان المخيم المشاركين في المخيمات الصيفية ألدوارها التربوية 



 ٥

  :أهداف الدراسة
تحديد األدوار الثقافية واالجتماعية والنفسية والجسمية التي تقوم بها المخيمات الصيفية في            -١

  .محافظات غزة من وجهة نظر القائمين عليها والمشاركين فيها
ة مدى قيام المخيمات الصيفية بدورها التربوي من وجهـة نظـر القـائمين عليهـا                معرف-٢

  .والمشاركين فيها
التعرف على وجهة نظركل من القائمين على المخيمات الصيفية والمشاركين فيهـا تجـاه              -٣

  .األدوار التربوية للمخيمات الصيفية
  .م بأدوارها التربويةصياغة تصور مقترح لتطوير أداء المخيمات الصيفية في القيا-٤

  :أهمية الدراسة
نظرا للتقدم التكنولوجي وغلبة اآللية في أداء األعمال وتعقد الحياة بكل مظاهرها وما يعانيـه               
شبابنا اليوم من الفراغ بنوعيه المادي والروحي الذي أدى بدوره إلى ظهور نماذج عديدة من               

  :اسة تتجلى في النقاط اآلتيةالسلوك غير المرغوب فيه في مجتمعنا فإن أهمية الدر
تتناول الدراسة موضوعا حيويا بتركيزها على األدوار التربوية التي تقوم بها المخيمـات             -١

الصيفية،وما يترتب على ذلك من تنمية ثقافية ونفسية وأخالقية وجسمية لفئة الثانوية العامـة               
ل ،إن أحـسنا فهمهـم      من الشباب الذين يتميزون بخصائص تجعل منهم عنوانا لمستقبل أفض         

  .والتعامل معهم وتطبيعهم اجتماعيا
الدراسات السابقة تخلو من الدراسات الفلسطينية في مجال المخيمات الصيفية إال دراسـة             -٢
  .التي تناولت النشاط الترويحي ولم تتناول المخيمات الصيفية" أبو دف"و" نظمي"
  .المخيمات الصيفية بمحافظة غزةقد تستفيد منها وزارة التربية والتعليم في تفعيل -٣
قد تستفيد منها المؤسسات االجتماعية الحريصة على تربية النشء مثل النوادي والجمعيات            -٤

الخيرية من خالل ما تقدمه الدراسة من بيان لألدوار التي تقدمها المخيمات وأهم المـشكالت               
  .التي تواجهها وسبل التغلب عليها

التعرف على خدمات المخيمات الصيفية، والمشاركة في تنميتهـا       قد تفيد أولياء األمور في      -٦
  .أو تطويرها

  .قد تفيد المنشطين والمرشدين ذوي االحتكاك المباشر بالمخيمات-٧

  
  



 ٦

  :مصطلحات الدراسة
 بتعدد وجهات نظر من يتناولونه بالتعريف ،ومن ذلـك          ك تتعدد تعاريف الدور وذل    :الدور-١

" سـينفورد " اعية لهذا المفهوم فعلى سبيل المثـال يعـرف       برزت تعاريف نفسية وأخرى اجتم    

مرعـي  (تصور لسلوك يرتبط بشخص معين وبصفة مـن صـفاته الشخـصية           : "الدور بأنه 

          )١٠٦: م١٩٨٤وبلقيس، 

سلوك اجتمـاعي متوقـع مـن أشـخاص         :"في حين عرف قاموس التربية الدور بأنه      

    )١١٦:م١٩٩١الخراشي، " (يشغلون مراكز معينة في المجتمع

مجموع األنشطة االجتماعيـة والثقافيـة      "ويعرف الباحث الدور التربوي إجرائيا بأنه       

  ."والنفسية والجسمية التي تقوم بها المخيمات الصيفية بغرض تنمية شخصية المشاركين فيها 

مجموعة من األشخاص الحاصـلين علـى       : "ويعرف الباحث القائمين على المخيم بأنهم     -٢  

  ".خصصة تؤهلهم لقيادة المخيمات الصيفية واإلشراف عليهادورات تدريبية مت

عبارة عن مظهر من مظـاهر النـشاط      :"  ويعرف الباحث المخيمات الصيفية إجرائيا بأنها      -٣

الطالبي ،يمارس فيه المشاركون ألوانا مختلفة من األنشطة الرياضية والثقافيـة والترويحيـة             

لك خالل فترة محددة وتقيمه في العـادة مؤسـسة          واالجتماعية ،وفقا لبرنامج محدد مسبقا ،وذ     

  ".تعليمية أو منظمة طالبية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات في فصل الصيف

  

  

  



 ٧

  :حدود الدراسة

  .م بعون اهللا٢٠٠٦-٢٠٠٥  تم تطبيق هذه الدراسة الميدانية في العام الدراسي :الحد الزماني

  .محافظة غزة :الحد المكاني

اقتصر الباحث في دراسته على دراسة المخيمـات الـصيفية اإلسـالمية             :الحد المؤسساتي   

  التابعة للحركة اإلسالمية

  :الحد البشري

  . القائمون على المخيم بحسب تعريفهم الوارد في مصطلحات الدراسة-١ 

  عاما) ١٨-١٥(طالب الثانوية العامة وأعمارهم ما بين:الفئة المستهدفة-٢

  

  :الدراسات السابقة
  :على النحوالتالي- بحسب علم الباحث -دراسات المتعلقة بهذا الموضوعجاءت ال

اتجاهات خريجات جامعـات إنـديانا نحـو     :"بعنوان):١٩٨٤(دراسة عبد العزيز  -١
ممارسة النشاط الترويحي في وقت الفراغ دراسة مسحية عن األنـشطة الترويحيـة للطلبـة               

  "األجانب بالجامعة األمريكية بالقاهرة
دراسة إلى التعرف على اتجاهات خريجات جامعات إنديانا نحو ممارسة النـشاط          هدفت هذه ال  

خريجة جامعيـة، وتتـراوح     )١٦٠٠(واشتملت عينة الدراسة على   . الترويحي في وقت الفراغ   
سنة، وأظهرت الدراسة أن المساهمة في األنشطة الترويحيـة تميـل         ٦٠-٢١أعمارهن ما بين  

رت الدراسة أن المهنة ال تؤثر في الميل نحو المشاركة          للتناقص مع التقدم في السن، كما أظه      
  .في النشاط الترويحي في وقت الفراغ

دراسة لبعض المتغيرات المتـصلة باتجاهـات       "بعنوان):١٩٨٧(دراسة الحمامي -٢
  "طالب جامعة أم القرى نحو الترويح

عـة أم  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض المتغيرات المتصلة باتجاهات طـالب جام         
  .القرى نحو الترويح



 ٨

طالب من طالب كليات التربيـة، والعلـوم التطبيقيـة،          ) ٢٠٢(واشتملت عينة الدراسة على     
  .والعلوم االجتماعية

وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة بين اتجاهات الطالب نحـو التـرويح وكـل مـن                  
  .ترويحية، والممارسة الرياضيةالمستويات الدراسية، وطبيعة الدراسة، ودراسة مادة التربية ال

  )١٩٩٠(FurlongAndyدراسة فورلنج آندي-٣
هدف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الوضع االجتماعي على أشكال قضاء وقت الفراغ              

وقد أشارت النتائج إلى أن العاملين بالوظائف المختلفـة    . لدى البالغين بعد السادسة عشر عاما     
ط الترفيهي، أما الطالب فقد سجلوا نسبة عاليـة فـي المـشاركة             سجلوا أعلى نسبة في النشا    

الرياضية والقراءة والذهاب إلى السينما والمسارح والمعارض والمتاحف والكنائس والخروج           
لتناول الطعام، أما الذين ال عمل لهم فيقضون أوقات فراغهم في االستماع إلـى المـسجالت                

  . أو األقاربوالقيام بأعمال منزلية وزيارة األصدقاء
  "رؤية إسالمية:"الترويح التربوي"بعنوان):١٩٩٤(ةدراسة العود-٤

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض جوانب الترويح التربوي من منظور             
  .الدين اإلسالمي الحنيف

 وأبرزت الدراسة أن هناك ترويحا تربويا إسالميا يتـسق مـع التربيـة اإلسـالمية               
  .هدافها، وتسهيل مهمتها، ويستخدم وسائلها، ومؤسساتهاويسعى إلى تحقيق أ

 كما أبرزت الدراسة أن الترويح بمفهومه التربوي اإلسـالمي قابـل للتطبيـق فـي              
  .المجتمع المسلم إذا وجدت العزائم الصادقة

 كذلك أبرزت الدراسة أن الترويح المعاصر في مجمله مستورد من الغـرب وهـو              
  .مفهوم اإلسالمي التربوينتيجة لذلك غير متسق مع ال

  ):١٩٩٤ (Kraus,Richardدراسة كراوس وريتشارد -٥
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي سوف تواجه وقت فراغ أصحاب             

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التحـديات التـي سـوف تواجـه     ٢٠٠٠المهن في سنة   
ومـن أهـم   .  البيئي ، وقيم توجيـه اللعـب  تعدد الثقافات، و القلق   : خدمات وقت الفراغ منها   

توصيات الدراسة استخدام الترويح لالرتقاء بالصحة، وتنميـة العالقـات بـين الجماعـات،              
جميع  والحفاظ على البيئة، وأن التربية لوقت الفراغ ليست قاصرة على األطفال ولكنها تشمل            

 االهتمام بوقت الفراغ    كما أوصت بأهمية دور المدرسة كمركز ترويحي، وبضرورة       . األعمار
  ).أي القرن الحالي(نظرا النتشار التقنية في القرن القادم 



 ٩

  ):١٩٩٥ ( Bryant,Judithدراسة براينت جوديث وآخرين-٦
وقد هدفت الدراسة إلى قياس فعالية برامج الترويح الجامعي على الطالب وتوصـلت           

في اتخاذ الطالب لقرار االستمرار      واألنشطة الجامعية    ةالدراسة إلى أهمية  البرامج الترويحي     
والمداومة على الدراسة في الجامعات والمعاهد  بحسب عينة الدراسـة وأوصـت الدراسـة               

  .بضرورة اهتمام الجامعات بالبرامج واألنشطة الترويحية للطالب
  ):١٩٩٦( Watson, et.Alدراسة واطسون، وآخرين-٧

و الترويح ووقت المشاركة فـي       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االتجاهات نح       
" بـوردو "طالب من جامعة    )١٠٠٠(األنشطة الرياضية والترويحية وتألفت عينة الدراسة من        

سنة قد شاركوا في األنـشطة      ٢٦وأثبتت الدراسة أن الطالب الذكور الذين تقل أعمارهم عن          
م  الذي قـد سـاعدهم فـي كـسب االحتـرا           رالترفيهية بهدف المنافسة ضد شخص ما، األم      

  .واالستحسان من قبل اآلخرين من خالل نجاحهم في المنافسة المعنية
سنة يقضون وقتا أكثر فـي األنـشطة     ٢٦كما بينت الدراسة أن الطلبة التي تقل أعمارهم عن          
  .سنة٢٦الترويحية من الطلبة التي تزيد أعمارهم أكثر من 

دراسة "لى اهللا تعالى  المخيم التربوي استخدامه في الدعوة إ     : " بعنوان )١٩٩٧عابد،  (-٨
  "تأصيلية

صـلى اهللا   -هدفت الدراسة إلى التعرف على مخيمات الجهاد على عهد رسـول اهللا             
 وما بعده،و كذلك التعرف على الحكم الشرعي في التمثيل واألناشـيد اإلسـالمية    -علية وسلم 

ت بوصفهما نشاطين من أنشطة المخيم التربوي ،إضافة إلى التعرف على اسـتثمار الـدعوا             
وقد أشارت نتائج البحث إلى أن وسائل الدعوة إلـى اهللا           . العالمية المختلفة للمخيمات التربوية   

والمهم هو أن تكون الوسائل     . تعالى اجتهادية تتغير من عصر إلى عصر وهي ليست توقيفية         
كذلك ظهر للباحث مـن خـالل النـشرات والمعلومـات           . الدعوية منضبطة بأحكام الشريعة   

 المخيمات أن هناك تقاربا كبيرا بين برامج هذه المخيمات وبين األنشطة التـي              والتقارير عن 
  .يمارسها المشاركون فيها

  
  
  



 ١٠

 ,Borchgrevinkة بورشجرفينك دراس- ٩
  ):١٩٩٧(Knutsonنيوتسون

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السياحة النرويجية، ومدى إقبال الطلبـة علـى              
  .امزيارتها بهدف السياحة واالستجم

 وقد سجلت هذه الدراسة استنتاجات ثالث مجموعات من الطلبة مـن ثـالث دول أسـتراليا،     
  .وكندا، وأمريكا، والذين يقضون عطلة الشتاء في النرويج

 وأثبتت الدراسة أن غالبية الطلبة يقصدون دولة النـرويج، للـسياحة واالسـتجمام وأكـدت               
لى زيارة النرويج بهدف الترويح احتواؤها علـى  الدراسة أن من أهم المعايير لزيادة اإلقبال ع      

  .فرص االستجمام في فصل الشتاء، لكونها بالد الجبال والثلج
اتجاهات "بعنوان):٢٠٠٠(، محمود "وأبو دف"، نظمي، "أبو مصطفى"دراسة -٨

  "الطالب الجامعي نحو الترويح
 مجـاالت   هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو الترويح في فقـرات           

المقياس المستخدم في الدراسة، والتعرف على الفروق الجوهرية بين كـل مـن متوسـطات               
درجات الطلبة في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح تبعـا للمتغيـرات              

) أصول الـدين والـشريعة والتربيـة والعلـوم        ( والكليات  ) الذكور واإلناث ( الجنس  : التالية
والمستوى التعليمي  ) األول، والرابع ( والمستوى الدراسي   )مدينة، والقرية، والمخيم  ال(واإلقامة  
  )مرحلة التعليم األساسي، والمرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية فما فوق( للوالدين

 – الجـدد    - من طلبة المـستوى األول     ةطالبا وطالب ) ٣٤٦(تألفت عينة الدراسة من     
ل الدين والشريعة، والتربية، والعلوم بالجامعـة اإلسـالمية         والمستوى الرابع في كليات أصو    

  .من أفراد المجتمع األصلي%) ١٥(بغزة، وبواقع 
  -:وجاءت نتائج الدراسة على النحو األتي

يوجد اختالف في اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح في فقرات مجـاالت المقيـاس              -١
  .المستخدم في الدراسة

ن متوسطات درجات الطلبة في مجال أهمية التـرويح وفوائـده،            توجد فروق جوهرية بي    -٢
ومجال ضوابط وآداب الترويح لصالح اإلناث، وفي مجال ممارسة األنشطة الترويحية لصالح            

  .الذكور
  



 ١١

  :تعليق على الدراسات السابقة
  :يتضح من عرضنا السابق للدراسات السابقة ما يلي

ات الشباب نحو ممارسة النـشاط الترويحـي        اهتمت معظم الدراسات بالتعرف على اتجاه     -١
  .،وكيفية قضاء الشباب لوقت الفراغ

أجريت أغلب الدراسات على عينات من طلبة الكليـات الجامعيـة اإلنـسانية والعمليـة               -٢
  .،وطالب المرحلة الثانوية ،إضافة إلى تناول شرائح مهمة في المجتمع 

أنها تقدم أنموذجا من النـشاط الترويحـي      اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في         -٣
  .السائد في مجتمعنا الفلسطيني أال وهو المخيمات الصيفية 

 من المنتظر أن تقدم هذه الدراسة إطاراً نظريا لواقع المخيمات الصيفية ووضع اليد على                -٤
فـع  نقاط القوة والضعف في الدور التربوي للمخيمات وكيفية االرتقاء بالمخيمات الـصيفية لر      

  .الملل الذي سرى بين الشباب المشاركين في اآلونة األخيرة
ما يمكن أن تضيفه هذه الدراسة شمولها لجوانب الـدور التربـوي للمخيمـات الـصيفية                -٥
إضافة إلى تقديمها تصورا مقترحـا لتطـوير دور         ) الجسمي والثقافي والنفسي واالجتماعي     (

  .المخيمات الصيفية
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  الفصل الثاني
  طار النظرياإل

 معنى التخييم •

 أهداف المخيمات •
 أنواع المخيمات •

 الخصائص النمائية لمرحلة المراهقة المتوسطة •

 :الدور التربوي للمخيمات الصيفية •
  المجال االجتماعي-

  المجال النفسي-
  المجال الثقافي-

   المجال الجسمي-



 ١٣

  
  

  :التخييم في اللغة 

بـيت من بـيوت اَألعراب    : الـخَيمةُ : خيم   خيم   ) خيم(مصدر من الفعل الرباعي     

مستدير يبنـيه اَألعراب من عيدانِ الشجر ، والـجمع خَيماتٌ و خيام و خيم و خَيم، و خَيمه                 

  ةمةُ عند العرب   . َأي جعله كالـخَيمةً َألن صاحبها      : و الـخَيميت خَيالبـيت والـمنزل، وسم

 واستدل بَأن َأصل  التَّـخْيـيم   اِإلقامة، فسميت بذلك َألنهـا  يتـخذها كالـمنزل اَألصلـي ،  

  :تكون عند النزول فسميت خَيمةً؛ قال مزاحمٍ

ـيمقها فَما خَيملُوا                                      فَبانُوا، وَأمملُها فَتَـحا َأهنَازُِل، َأمم   

  :ومثله قول زهير:  قال

بَأر  دنَضمٍ مقَ ِإالَّ آُل خَيبفلـم ي                                     ةيشكلَّ ع واحاَألر تْ به  

  :وشاهد الـخيمِ قول مرقِّشٍ:  قال

 هل تعرف الدار عفَا رسمها                            ِإال اَألثافـي ومبنَى الـخيم؟                              

ـ  الشهيد فــي   : ومظْعن الـحي ومبنَى الـخيام وفـي الـحديث     : خيامِ قول حسان  وشاهد ال

معروفة، ومنه خَيم بالــمكان َأي َأقـام بـه وسـكنه،            : خيمة اللَّه تـحت العرشِ؛ الـخَيمةُ    

هللا وظـلِّ   الشهيد فـي ظلِّ ا   : واستعارها لظلِّ رحمة اهللا ورِضوانه، ويصدقُه الـحديث اآلخر       

هشر١٩٣:،ص١٩٩٧ابن منظور،(ع(  

  ،وهو اسم مكان أيضا)خيم (اسم مفعول من الفعل :والمخيم 

  

  



 ١٤

  :وأما المعسكر

تراكمت ظلمته والعـسكر    :عسكر الليل   :تجمعوا ويقال   :فهو من عسكر القوم بالمكان      

مـصطفى  .(مكـان العـسكر ونحـوهم   :الجيش ومجتمعه والكثير من كل شيء والمعـسكر   :

  ).٦٠١:ت،ص.اخرون،دوء

  : من حيث معناه المتداول فهووأما التخييم

 -قضاء مجموعة من الناس اختياريا أو إجباريا فترة من الـزمن تطـول أو تقـصر               

في الخالء أو في الهواء الطلق، بأقل معدات ممكنة، كخيمة أو مركبة أو أي              -حسب الظروف 

مـع تـوفير الحاجيـات الـضرورية        شيء آخر ،لتوفير الظل صيفا والوقاية من البرد شتاء          

  .للمعيشة ،وذلك لتحقيق غرض معين

  :وقد عرفت الموسوعة البريطانية التخييم بأنه 

  )٢٤:،ص١٩٩٧عابد ،)(قضاء بعض الوقت في الخالء بعيدا عن الضوضاء(

المخيم الصيفي هو عمل تربوي منظم ،تنفذه مؤسسات تربوية ،له أهداف وخطة تنبع             

 ترتكز عليها بحيث ال تتناقض مع الممارسات التربوية في المخـيم            من مبادئ وأسس تربوية   

  )٣٩:،ص٢٠٠٤قنديل ،(الصيفي 

  

  

  

  

  



 ١٥

  :أهداف المخيمات
تختلف برامج المخيمات تبعا ألهداف هذه المخيمات ؛ولهذا ينبغي على الجهة التي 

ف أثناء تنوي إقامة مخيم  تحديد الهدف المرجو من هذا المخيم ،ومن ثم مراعاة هذه األهدا

  :إعداد المخيم ومن هذه األهداف 

  .تقوية إيمان المشاركين باهللا، وزيادة معرفتهم والتزامهم بالعقيدة عبر معايشة هادفة موجهة-١

  .تنمية الشخصية القيادية -٢

  .تنمية المهارات الالزمة للعمل البناء-٣

  .إتاحة الفرص الكتساب الخبرة العامة المتعلقة بالحياة الجماعية-٤

  .توفير الفرص المالئمة لتنمية روح األخوة الصادقة تلقائيا-٥

ــي    -٦ ــادا ف ــا ج ــر تعاون ــي أن تثم ــال ف ــوة أم ــارف واألخ ــر التع ــة أواص تقوي

  ).٣٣٢:م،ص١٩٩٥الطالب،.(المستقبل

 لم تعد مكانا يقضي فيه الفـرد أو الجماعـة وقتـا   ومن الجدير ذكره أن المخيمات 

أهـم    وسيلة فاعلة في المساهمة في تربيـة شـاملة ،  الترفيه فقط ، بل أصبحت للترويح أو

  : اآلتي - من وجهة نظر أخرى-لمخيمات اأهداف 

   ـ: تنمية الكفايات البدنية و صيانتها عن طريق -١

  .  الحياة في الهواء الطلق النقي-أ

  . كممارسـة ألـوان مـن النـشاط الرياضـي       ممارسة القواعد الـصحية الـسليمة  -ب

  . صحي السليم في مواعيدهتناول الغذاء ال-ج

  . النوم و االستيقاظ مبكرا-د



 ١٦

 زمنية في جـو مـن الهـدوء و الراحـة و     تنمية الصحة النفسية و العقلية بقضاء فترة -٢

  . مالبساته البعد عن التوترات العصبية الناتجة من العمل و

  . تإشباع حب المغامرة الكامنة في نفوس الشباب و الفتيا -٣

 النـشاطات  ت و العالقات االجتماعية نتيجة اشتراك الفرد مع زمالئـه فـي  القدرا تنمية -٤

  . المتعددة و تعاونه معهم على إنجاز مختلف األعمال

 الديمقراطية ، حيث يعيش األفـراد معـا فـي تعـاون تـسوده الـروح       ممارسة الحياة -٥

 و للـون التفاوت بين األفـراد مـن ناحيـة المـستوى االجتمـاعي و ا      الديمقراطية، فيذوب

  و يبـدي رأيـه  ، و يتعاون معهـم ، و يحترم اآلخرين،الدين ، فإن كالمنهم يتحمل المسؤولية    

  . يعد ممارسة للحياة الديمقراطية في مجتمع يمثل المجتمع الكبير فكل ذلك؛بصراحة 

  .بيئتهم و وطنهم ، ألن المخيمات تقام في أماكن متعددة من الوطن تعرف األفراد-٦

 . العتمـاد علـى الـنفس و تحمـل المـسؤولية و خدمـة اآلخـرين       ا تنميـة قـدرة   -٧

 خبرات جديدة ، تجعله يقدر قيمـة األعمـال التـي يقـوم بهـا      إكساب الفرد مهارات و -٨

   مهما كانت بسيطة األفراد في حياتهم العادية

  . تنمية مهارات ترويحية ذات قيم تربوية و صحية و اجتماعية -٩

 المخـيم   فـالفرد فـي  ؛يتعلم عن طريق الممارسة و العمـل  إتاحة الفرصة للفرد أن  -١٠

  .يتعلم عن طريق تفاعله مع المواقف التعليمية

  ألن فـرص التـدريب علـى القيـادة ال توجـد     ؛الصالحة بين األفـراد   تنمية القيادة -١١

 مجاالت العمل الفعلية حيث تعد المخيمات مـن أكثـر هـذه الميـادين     بشكل ملموس إال في

  . فاعلية



 ١٧

 

  . إتاحة الفرصة للفرد للدراسة و إجراء التجارب عن طريق المالحظة و المشاهدة -١٢

 و تسهم حياة المخيم في تعزيز اإليمان و القوى الروحية لدى الفرد عن طريق التأمـل  -١٣

   اإلنسان التفكير في الطبيعة و خالقها ، عالوة على احترام المظاهر الطبيعية و احترام

http://www.libyanboyscout.com/news/modules.php?name=News&file=a

rticle&sid=46  
 -تتعلق بالفتيـات –أهدافا أخرى للمخيم الصيفي  ):١:،ص٢٠٠٢السويدي،(وأضافت 

  :هي

وتبادل الخبـرات واألفكـار    تعميق وتعزيز العالقات األخوية بين القائدات والمرشدات-١

  .وإيجاد الروح التنافسية الشريفة 

  .بلدهن  على المعالم العمرانية والحضارية وتعريف المرشدات بمناطق التعرف-٢

برامجـه المنوعـة     الترفيه والترويح وشغل وقت الفراغ الذي سيقدمه المخيم من خالل-٣

ــصل األول    ــات الف ــن أداء امتحان ــات م ــن خارج ــصوصا أنه ــات، خ . للطالب

shtml.8art/2002/01/23/News/Arabic/qa.edu.moe.www://http  

  .لقد اتفقت السويدي مع الطالب في تعزيز العالقات األخوية لكنها أضافت عنصرين جديدين 

  :أن أهداف المخيم تكمن في)١٦:،ص١٩٩٧السيد،(وترى 

اني للفردالممارس مـن خـالل      تهيئة الفرص للنمو الجسماني واالجتماعي والعقلي والوجد      -١

  .التواجد في الخالء ، الذي يشبع الرغبة في معايشة الطبيعة

تنمية روح المخاطرة والتذوق لجمال الطبيعة وتنمية صـداقات وعالقـات إنـسانية مـع            -٢

  .األعضاء الزمالء والرواد 

http://www.libyanboyscout.com/news/modules.php?name=News&file=a


 ١٨

  .إشباع الحاجة إلى االنتماء والوالء للجماعة -٣

أن أهداف المخيمات تنقسم إلى ثالثة أهـداف رئيـسة        )٤٥-٤٤،ص٢٠٠٤الثالثيني،(وقد أكد   

  :هي

  :أهداف تربوية-١

  .إكساب الطفل قيمة التعاون والعمل الجماعي-

  .تمكين الطفل من معرفة حقوقه األساسية -

  :تعلمية أهداف-٢

  .تطوير خبرات ومواهب األطفال على مختلف المجاالت-

  .التنشيطإكساب الطفل مهارات جديدة من خالل تقنيات -

  :ترفيهية أهداف-٣

  .تفريغ الشحنات النفسية الضاغطة لدى الطفل من خالل تقنيات التنشيط المختلفة -

  .تمكين األطفال من اللعب والترفيه-

  :لقد اتفقت هذه األهداف مع أهداف الترويح التربوي للنادي في 

ـ          -١ راد علـى طاعـة اهللا      المساهمة في تهيئة الجو المناسب لنشر العلم الشرعي وتربية األف

  .والقيام بالواجبات الشرعية على أكمل وجه 

تنمية القيم الفردية واالجتماعية المرغوبة ،والنهوض بمستوى العالقة االجتماعية وتهذيب          -٢

السلوك االجتماعي ونشر قيم التفاعل االجتماعي السليم كقـيم الحـوار ،والعمـل الجمـاعي               

  .وغيرها

  . ،ونشر العلم والتنافس العلمي ،وإقامة المناشط التعليمية والثقافيةالعناية بالجانب الثقافي-٣



 ١٩

العناية بالهوايات الفردية ،ورعاية المواهب الشابة والعمل على صقلها وتنميتهـا والعنايـة      -٤

  .باالبتكارات العلمية ودعمها 

  .العناية باللياقة البدنية ورفع مستواها لدى الجميع-٥

اقع االجتماعي وتعريفه بالحياة والمجتمع مـن حولـه ،وإعـداده           زيادة وعي الشباب بالو   -٦

  .للمشاركة في خدمة المجتمع وتعريفه بحقوقه وواجباته تجاهه

  .اسثمار أوقات الفراغ وخاصة أثناء العطالت بأنشطة متعددة ومفيدة-٧

  )١٦٩،١٦٨:،ص١٩٩٤العودة،(

  :ولقد لخص الباحث أهداف المخيمات في األتي

  .المتوازنة للطالب في ضوء العقيدة اإلسالمية السمحة بناء الشخصية -١

دعم انتماء الطالب لهذه البالد وقادتها وعلمائها ومجتمعهم ،وتعريفهم بمؤسسات الـوطن            -٢

  .ومرافقه، وتنمية روح المحافظة عليها 

  .اكتشاف مواهب الطالب وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة -٣

الت السلوكية لدى الطالب وطاقاتهم الفكرية والحركيـة الوجهـة الـسليمة            توجيه االنفعا -٤

  .اإليجابية

  .حماية الطالب من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة -٥

  .تدريب الطالب على تحمل المسئولية والمشاركة االجتماعية-٦



 ٢٠

  :أصولأما عن أهداف المخيم عند اإلخوان المسلمين فيكمن في ثالثة 

  :التجميع :أوال

ونعني بالتجميع جمع الناس عموما أو االخوان خصوصا في مكان يستوعبهم أيامـا وربمـا               

أسابيع ليسهل توجيههم وتوظيف طاقاتهم وتوطيد العالقات األخوية اإلسـالمية فيمـا بيـنهم              

  .،ولتأكيد أن الجماعة والتجمع على الخير بركة ويكفي أن يد اهللا مع الجماعة

  :التجميع للناس في المعسكر يتم على مستويات أربعة هيوهذا 

وليس بالضرورة أن يكونوا منتمـين إلـى        –يجمع فيه أفراد المسلمين بعامة      :مستوى عام -١

ممن يلتقون على حب العمل لإلسالم ،واإلحساس بالظروف التـي    –جماعة اإلخوان المسلمين    

ات المعادية لإلسالم وما تكيد بـه هـذه         يمر بها اإلسالم في الزمن المعاصر ،والضيق بالتيار       

التيارات لإلسالم وللمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم، ومن ثم تحويل هذا الـضيق بالتيـارات    

المعادية لإلسالم من هذا الموقف السلبي الذي يكتفي بمجرد الضيق ،إلى العمل اإليجابي الذي              

فس اإليجابية في المـستقبل ،وكيـف       ينكر هذه التيارات ويرد على تحدياتها فيبطلها ،ويفكر بن        

  .يقوم بناؤه على أرض صلبة قوية نقية من الفتن والدسائس والمؤامرات

  :مستوى إخواني خاص-٢

يجتمع فيه اإلخوان العاملون أعضاء األسر المنتظمون من منطقة واحدة حينا ،ومـن             

ع علـى   مناطق متعددة حينا ،لتأكيد األخـوة وتعميـق معـاني الحـب فـي اهللا واالجتمـا                

طاعته،وتوثيق التعارف والتفاهم وتقوية رباط العقيدة،وتبصيرهم بما ينتظرهم في الـدنيا مـن      



 ٢١

متاعب ومشقات وعداوات،ظاهرة ومستترة،وما يدخر لهم عند اهللا من أجر ومثوبة بـإذن اهللا              

  .تعالى

  :مستوى إخواني قيادي-٣

 واحـدة أو منـاطق      يجمع فيه إخوة قياديون ثقافيا أو حركيا أو رياضيا من منطقـة           

متعددة ،لتوجيههم في مجاالت عملهم عن طريق القادة الكبار من إخوانهم،مع إتاحة الفرصـة              

أمام هذه القيادات لتطرح على بساط البحث كثيرا من المعوقات التي يواجهها كل مـنهم فـي                

  .عمله أو مكانه،للتفكير في األساليب المناسبة القادرة على إزالة هذه المعوقات 

  :مستوى إخواني قطري-٤

على مـستوى  -بعض اإلخوان من أقطار عربية أو إسالمية متعددة   -أحيانا–يجمع فيه   

لتدارس شئون الجماعة في تلك األقطار،وللتعرف على طبيعة العمل لإلسـالم           –القيادات منهم   

فيها ،ولرصد التيارات المعادية لإلسالم والمسلمين في كل قطر مـن هـذه األقطار،لوضـع               

ط المناسبة لمواجهة أثر هذه التيارات وتذليل العقبات التـي تعتـرض طريـق العمـل                الخط

  .لإلسالم

وهذا التجميع ال يتم على وجهه اإليجابي إال في جو المعسكرات والمخيمـات ،ومـا               

تتيحه من سعة في المكان والزمان يعطيها القدرة على استيعاب أكبر عدد من الناس وحـسن                

  .تعاون فيما بينهمتوجيههم وتحديد أطر ال

  



 ٢٢

  :ثانيا التربية

  :ومن األهداف التربوية للمخيم

صبغ حياة الفرد بصبغة إسالمية خالية من الشوائب على مدى اليوم كله ليله ونهاره لفترة               -١

تشتمل على عدد من األيام أو األسابيع ،ليتشرب السلوكيات اإلسالمية واآلداب القرآنية ،وفـق   

  .عسكر وتتابع تنفيذه بدقة متناهيةمنهج خاص تعده إدارة الم

تعويد المشاركين في المعسكر على ممارسة الحياة العسكرية الخشنة ،دعما لفكرة الجهـاد             -٢

في سبيل اهللا،وما يتطلبه من استعداد وإعداد في البدن والنفس والعقل والدين ويكفي لتأكيد هذا               

 لَهم ما استَطَعتُم من قُـوة ومـن رِبـاط    وَأعدوا(اآلية الكريمة:المجال أن شعار الجماعة هو    

الْخَيِل تُرهبون بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخَرِين من دونهِم ال تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنْفقُوا               

 َأنْتُمو كُمفَّ ِإلَيوي بِيِل اللَّهي سف ءشَي نمون٦٠:األنفال) (ال تُظْلَم (  

  .تحت سيفين بينهما مصحف شريف

تبصير األفراد والقيادات بواجباتهم التربوية إزاء إخوانهم بصورة عملية ولفتـرة طويلـة             -٣

  .ولعدد أكبر من المشاركين 

  :تعويد المشاركة في المعسكر في أساسيات العمل اإلسالمي مثل-٤

  .النظام الدقيق في الزمن الطويل-

  .الصبر على المتاعب والمشقات أطول فترة ممكنة-



 ٢٣

  .االلتزام بكل صغيرة وكبيرة من األمور التى ترى إدارة المعسكر ضرورة التمسك بها -

التعاون واإليجابية بالمشاركة في أعمال المعسكر كلها والتنقل بين أنـواع هـذه األعمـال               -

  .إلجادتها جميعا

وتاريخ حركة جماعـة اإلخـوان المـسلمين تدريـسا          تدريس تاريخ الحركات اإلسالمية     -٥

  :يستهدف ما يلي

  .إعطاء المعلومة الصحيحة الصادقة-

  .التركيز على المعالم البارزة في تاريخ كل حركة من الحركات اإلسالمية -

  .أخذ العظة والعبرة من هذا التاريخ لإلفادة منه في الحاضر والمستقبل-

د قيادات الحركات اإلسالمية وما أسهمت به هذه القيـادات          االهتمام بإلقاء الضوء على جهو    -

  .من أعمال جليلة من أجل اإلسالم

تعرف المشاركين في المعسكر إلى قيادات الجماعة وأهل الفكر والعلـم والـسابقة،ليحدث             -٦

  .التواصل بين األجيال ،وليتم التوريث على وجهه

 القضايا المهمة في العمل اإلسـالمي       عقد دراسة مكثفة طوال فترة المعسكر تتناول إحدى       -٧

  :وتبادل الرأي فيها مثل

  .قضية العمل اإلسالمي كيف يبدأ وإلى أي شيء ينتهي؟-



 ٢٤

  قضية متطلبات العمل اإلسالمي في الوقت الحاضر-

  .قضية االلتزام-

  قضية االنتماء-

ة والـصليبية  الـصهيوني "قضية التيارات المعادية لإلسالم وقضايا الساعة المتداولة وأبرزها       -

  ..."واالستشراق واالنحالل الخلقي 

إلى غير ذلك من الموضوعات التي تتطلب دراستها عددا من المحاضرات على أيـام       

  .عديدة ،حيث يسمح المعسكر من حيث زمانه ومكانه بكل هذا

  :التدريب:ثالثا

  :ربما كانت األهداف التدريبية للمعسكر أهم أهدافه ،ومن هذه األهداف

إلخوان على ممارسة الجندية في المعسكر في إطار إشراف دقيق من قـادة             تدريب ا  -١

  .المعسكر على هذه الممارسة وتوجيهها وترشيدها أوال بأول

تدريب اإلخوان على التعامل مع القيادات المتعددة في المعسكر فـضال عـن قائـده         -٢

عامـل األخ  األكبر ،وتحديد كل عالقة تربط بين تلك القيادة وغيرها مـن القيادات،وت     

  .مع كل منها

تدريب بعض اإلخوان على تحمل بعض المسئوليات في المعسكر ،والتعـرف علـى       -٣

أعباء هذه المسئوليات وواجباتها مع تبادل المواقع بالنسبة لهؤالء القادة،حتى يتمرس           



 ٢٥

كل منهم على أكثر من عمل لتكون لديه الخبرة الكافية التي تتطلبها ظروف العمـل               

 .اإلسالمي

ب اإلخوان كلهم أو معظمهم مـن المـشاركين فـي المعـسكر علـى إعـداد                تدري -٤

 .المعسكرات،ومعرفة متطلباتها المادية والفنية والعلمية

تدريب اإلخوان على التفرغ الكلي للدعوة مدة أسبوع أو أكثر،وتعـريفهم بمتطلبـات      -٥

 .الدعوة في هذه المدة الزمنية

يقاظ الحذر والحـس األمنـي فـيهم        تدريب اإلخوان على أعمال الحراسة واألمن إل       -٦

لتوقي المخاطر قبل وقوعها ،ومعرفة األساليب األمنية الصحيحة واألخذ بهـا عنـد             

وال يوقظ الحس األمني عندهم مثل مسئوليتهم عن معسكر بما فيه مـن             .الحاجة إليها 

 .معدات وأفراد وبرامج ووسائل

لومة صغيرة أو كبيـرة     تدريب اإلخوان على التكتم والسرية والمحافظة على كل مع         -٧

 )٢٧١-٢٦٤:،ص١٩٩٠محمود،.(وعدم تسريبها إال لمن هو أهل لها

  أنواع المخيمات

 لونا من ألوان نـشاط حيـاة الخـالء    انتشرت حركة المخيمات انتشارا كبيرا لكونها

 الشاملة ، و ينظر إلى هـذا اللـون مـن    حتى أصبحت جزءا ال يتجزأ من البرامج التربوية

لـذي   االتعليمية التي تتم في غرفة الدراسة ، األمـر  وسيلة مساعدة للخبراتالنشاط على أنه 

هـذه   اللفظية ، في حين أن الخبرات التـي يكتـسبها الفـرد فـي      في النظرياتيتركز غالبا



 ٢٦

الطبيعـة و    النفس ، و تقوي حواسه ، و تيسر له دراسةعلىاالعتماد  المخيمات تدربه على

  . و الفنون النافعة و الخدمة العامةنواحي المهارات  ممارسة مختلف

  :وتتنوع المخيمات وفقا العتبارات ثالثة هي

  .الهدف من إقامتها -١

 . المسؤولة عنها الجهة -٢

  .مدة اإلقامة بها  -٣

 خمسة أقسام على  إلى الذي أقيمت من أجلهللهدف ـ تنقسم المخيمات تبعا :الهدف: أوال 

  : النحو التالي

 ترويحـي ، و مـن   ف منها استغالل وقت الفراغ في نشاطو الهد: مخيمات ترويحية . أ

  :أمثلتها اآلتي

، و الهدف منها هـو التـرويح ، و    و تقام على شاطئ البحر: المخيمات الشاطئية  -١

، و فنيـة ترويحيـة، كمـا     برنامجها أنشطة رياضية و اجتماعية و ثقافية يتضمن

: مات مبسطة عن األمور بمعلو على برامج قومية ليتزود المشاركون المخيميشتمل 

  . للبلد االقتصادية، والسياسية ، و الصناعية ، و االجتماعية

الـشاطئ أو   و الهدف منها اجتماعي ترويحي ، و قد تقام على: المخيمات العائلية   -٢

 أي مكان آخر ، وفيها تتجمع بعض عائالت يكون بينها في الغالـب عالقـات   في

 . اجتماعية جيدة



 ٢٧

 الجمعيـات الكـشفية و    وهى التي تقيمها وزارة التربية و التعليم أو: مخيمات كشفية .ب

  ـ:من أمثلتها 

ـ الللدراسات الكـشفية و تعميـق    وهى تعقد بدعوة رسمية: مخيمات دراسية  -1 يم هامف

  .المتعلقة بها

أو بدعوة خاصة للتدريب علـى بعـض    وهى تعقد بدعوة رسمية: مخيمات تدريبية  -٢

  . تعميق مفهوم كشفي محددالكشفية و ل المهارات

 وهذه المخيمات تعقـد بـدعوة رسـمية   ) : مؤتمرات أو تجمعات ( مخيمات عامة  -٣

  . للتداول والتشاور و يتم في نهايتها إعطاء قرارات عامة

 و هذه المخيمات تقام بهدف الترويح عن الكشافة ، و من خـالل  : مخيمات ترويحية -٤

 . ات كــشفية معينــة الكــشاف علــى مهــار   المخــيم يــتم تــدريب  

 من األفـراد مهنيـا أو رياضـيا ،    و الهدف منها تدريب مجموعة: مخيمات تدريبية . ج

 . الدوليـة أو األولمبيـة   كالمعسكرات التي تقـام للفـرق الرياضـية قبـل الـدورات     

   : مخيمات الخدمة العامة. د

  : المخيمات يندرج تحت هذا النوع منو

 المحليـة  منها التواصـل بـين المؤسـسة و البيئـة    و الهدف : مخيمات خدمة البيئة -١

ـ    نظافـة أو  ن بحمـالت والمحيطة بها ، فيتم دراسة احتياجات البيئة ، و يقـوم المخيم

   ببرامج اجتماعية أو ثقافية



 ٢٨

 المـشاركين فـي المـشاريع اإلنمائيـة و     و الهدف منها مساهمة: مخيمات العمل  -٢

ــذي يعيـــ   ــع الـ ــصادية للمجتمـ ــة و االقتـ ــه شوناالجتماعيـ  . فيـ

  ـ:و منها : هـ مخيمات ذات أهداف خاصة 

  . مخيمات ذوي الحاجات الخاصة -١

  . مخيمات المرضى -٢

   . المخيمات الصيفية لأليتام -٣

  : ـ وتنقسم المخيمات تبعا لمدة اإلقامة إلى: مدة اإلقامة: ثانيا 

 مخيم لمدة يـوم     وفيه تخرج الجماعة للعيش في الخالء في      ): نهار(مخيم اليوم الواحد    . ا

، و الهدف من هذا النوع هو االستكشاف و الخروج إلى الطبيعة  فيه واحد دون أن يبيتوا

  .والترويح

 يبدأ هذا المخيم في وغالبا ما يتم في عطلة نهاية األسبوع ، و: الليلة الواحدة  مخيم. ب

  . يوم و ينتهي في اليوم التالي

   . )١:،ص٢٠٠٤عبد العاطي،(ول من ذلكو هو الذي يستمر مدة أط: مخيم طويل . ج

أن المخيمات تتعدد أنواعها تبعا لتعـدد الغـرض         ) ٢٩-٢٦:،ص١٩٩٧عابد،(ويرى  

  :منها ، ويمكن تحديد األنواع التالية من المخيمات
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  :المخيمات العسكرية-١

 تدريبيـة  توالمخيمات العسكرية منها ما يكون لتدريب الجنود على القتال فهي مخيما        

يمات قتالية تقام أثناء نشوب المعارك الحربية لتكون مقرا إلدارة شـؤونه المعركـة           ومنها مخ 

  .والتخطيط لها ،إضافة إلى أنها مأوى الجنود بعد نهاية القتال من كل يوم 

وفي التاريخ اإلسالمي عرفت مخيمات الجهاد في سـبيل اهللا تعـالى ،وكانـت هـذه      

صلى اهللا عليه   - ،وإذا شارك فيها     - عليه وسلم  صلى اهللا -المخيمات تقام على عهد رسول اهللا       

  . سميت الواقعة غزوة ،وإذا لم يشارك فيها سميت سرية-وسلم

  :مخيمات الحج-٢

  .وهي المخيمات التي تقام ألداء فريضة الحج ،في زمان ومكان محددين كل عام

  :المخيمات الصحية -٣

  .وي أم نفسيوهي المخيمات التي تقام لبعض المرضى سواء أكان لمرض عض

  :المخيمات العائلية -٤

وهي خاصة بأفراد عائلة واحدة أو أكثر وتكون غالبا بقـصد التـرويح عـن أفـراد      

  .العائلة، ومنها ما يكون على شاطئ البحر ومنها ما يكون في الصحراء وأماكن الربيع
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  :مخيمات الالجئين والمنكوبين -٥

منكـوبين فـي أنحـاء العـالم بـسبب          وهي المخيمات التي تقام إلغاثة الالجئين وال      

  .االنقالبات السياسية ،أو الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات وغيرها

  :مخيمات االعتقال-٦

وهي مخيمات للعمل اإلجباري في الغالب ،وقد تكون لمجرد االعتقـال ،دون عمـل              

 أقامهـا  ،ويوضع فيها األشخاص غير المرغوب فيهم سياسيا مثل المخيمـات التـي         |إجباري  

م،وكانت هذه المخيمـات تـضم      ١٩٧٥الشيوعيون في كمبوديا بعد االنقالب الذي حدث عام         

  .عددا كبيرا من مسلمي كمبوديا

  :المخيمات التربوية-٧

وهي عبارة عـن مظهـر   ) المعسكرات( ويطلق على هذه األنواع من المخيمات كلمة     

ختلفة مـن األنـشطة الرياضـية    من مظاهر النشاط الطالبي ،يمارس فيه المشاركون ألوانا م       

 .والثقافية والترويحية واالجتماعية، وفقا لبرنامج محدد مسبقا

 نوعان من برامج المخيمات الصيفية المقدمـة لألطفـال والفتيـان            فلسطينيوجد في   

والشباب األول يختص بمخيمات األنشطة الصيفية بغير مبيت هو النوع الذي كان سائدا قبـل               

ذي توقف خالل سنواتها األولى ليعود إلى الساحة بمبادرة مـن المنظمـات   فترة االنتفاضة وال  

وتتم ممارسة األنشطة في هذا النوع من المخيمات خالل النهار وعـادة            . ٩١منذ عام    األهلية

ما بين الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر وبعضها يبقى مفتوحا حتى الرابعة               
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يم هذه المخيمات المنظمات المعنية بالمجـال التربـوي االجتمـاعي أو    أو السادسة مساء، ويق  

وكالة الغوث في أماكن تابعة لهذه المنظمـات فـي ريـاض األطفـال أو مراكـز الـشباب               

  .والمدارس

النوع اآلخر هي المخيمات الصيفية المرافقة للمبيت والتي تشكل نموذجا قلـيال فـي              

  . األهلية والدوليةداخل فلسطين الذي تقوم بها بعض الجهات

  الخصائص النمائية لمرحلة المراهقة المتوسطة

 :مرحلة المراهقة المتوسطة

 البلوغ وهذه مـن سـن         منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب       سن البلوغ نفسه   وهي

  .سنة لألناث١٤ -١٢سنة للذكور و ١٥ -١٢,٥

 والتكليف سـواء    والبلوغ في المفهوم اإلسالمي نقطة تحول مهمة في مسار المسئولية         

على مستوى عالقة البالغ مع اهللا أو مع المجتمع ،ويؤخذ ذلك من مفهوم اآليات التي تحدثت               

وِإذَا بلَغَ الَْأطْفَاُل منْكُم الْحلُم فَلْيستَْأذنُوا كَما استَْأذَن الَّـذين          : (يقول تعالى عن البلوغ حيث    

  ) ٥٩:النور) (لَّه لَكُم آياته واللَّه عليم حكيممن قَبلهِم كَذَِلك يبين ال

ابـن  (أي إذا بلغ األطفال الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال،يعني بالنسبة ألجانبهم    

ابـن  (احتلم،كأنـه بلـغ وقـت الكتـاب عليـه         :وبلغ الغالم ).١٢٦٦:،ص٢،ج٢٠٠٢كثير،

  )٣٠١:،ص١ت،ج.منظور،ب
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ابـن  "(وذكر منهم الصبي حتى يبلغ    ... رفع القلم عن ثالثة   "وجاء في الحديث الشريف     

  ).١٤٠:،ص١ت،ج.حنبل،ب

لكل مرحلة من مراحل العمر خصائص تميزها عن غيرها من مراحل النمو، كما أن              

اللَّه الَّذي خَلَقَكُم من ضعف ثُم      : (قال تعالى . لكل مرحلة ظروفها ومطالبها بالنسبة لكل فرد      

  ب نَل معج     ـيملالْع ـوهو ـشَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفاً وعض ةقُو دعب نَل معج ةً ثُمقُو فعض دع

ير٥٤:الروم) (الْقَد (  

وتسبق مرحلة البلوغ إرهاصات نمو بيولجي ،وتحوالت متباينة فسيولجية وعقلية ونفـسية            

  . فصل بينها في نتاج جسد واحدمن الصعب ال).١٨٣:،ص١٩٩٤الجسماني ،(واجتماعية

يكثر المراهقون في هذه المرحلة من االستفسار والتحليل وذلك النتقالهم إلى التفكيـر             

العملياتي المنهجي، وتعزز التساؤالت حول المفاهيم األخالقية من تطور اآلراء الشخـصية            

كـل مـا    ( هق  حول األخالق، وتبدو هذه اآلراء عادة مصممة لتجيز الرغبة الجنسية للمرا          

 تشدداً من آراء األبوين ، كرد       أكثر،وقد يعتنق المراهق في حاالت أخرى آراء        )أريده جائز 

فعل ربما على القلق المتولد من ضعف الضوابط التقليدية ، ويكون للمرونة الناشـئة فـي                

ــرين       ــه واآلخـ ــه بذاتـ ــارة بعالقاتـ ــار ضـ ــق آثـ ــر المراهـ .  تفكيـ

http://www.childclinic.net/pain/teens.html #  

  :خصائص النمو الجسمي

من المسئوليات الكبرى التي أوجبها اإلسالم على المـربين مـن آبـاء وأمهـات ومعلمـين                 

ومرشدين تعليم الولد منذ أن يميز األحكام الشرعية التي ترتبط بميلـه الغريـزي ،ونـضجه                

مسئولين عن عملهما   الجسمي ،والذكر واألنثى في هذا التعليم سواء؛ لكونهما مكلفين شرعا ،و          

http://www.childclinic.net/pain/teens.html
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أمام اهللا عز وجل،وأمام المربين ،وأمام المجتمع؛ لذا وجب على المربـي أن يـتفهم النمـو                  

  :الجسمي لكال الجنسين الذكر واألنثى ومن خصائص هذا النمو

نمو سريع في الهيكل العظمي وازدياد الطول في كال الجنسين واتساع الكتـف والـصدر               -١

ع الحوض لدى البنات كذلك ظهور الخصائص الجسدية األوليـة          واألرداف لدى البنين واتسا   

في بعض نشاط الغدد الجنسية لدى الذكور ،وبدء العادة الشهرية لدى الفتيات وظهور الـشعر               

في أجزاء الجسم لدى الجنسين وبالتالي تغير نبرة الصوت عند الفتى فيكـون أكثـر خـشونة       

  ).٨:أسعد،دت،ص(ويكون عند الفتيات أكثر حدة 

نمو القلب واتساع الشرايين فيزداد ضغط الدم ولهذا التغيير أثره البعيد في انفعال المراهق              -٢

وحساسيته باإلضافة لنمو المعدة بحيث تطول وتتسع ناهيك عن االهتمام الشديد بالجسم والقلق             

للتغيرات المفاجئة في النمو الجسمي والحساسية الشديدة للنقد فيما يتـصل بهـذه التغيـرات                

  ).٢٤٦:،ص١٩٩٦دويدار،(بمحاوالت المراهق للتكيف معها و

ويرى الباحث أن المراهق يواجه عملية تحول كاملة في وزنه ،وحجمه وشكله ،فـي              

جميع األجهزة الداخلية والخارجية للجسم، ويعد هذا التحول الجسدي ميزة لمرحلة المراهقـة             

قلق تجاه أبنائهم إذا استعرضوا مـا     ومن أبرز معالمها،األمر الذي يستدعي من المربين عدم ال        

  .لديهم من قوة ،وفي عدم توازنهم أمام الكبار، وفي سرحانهم الكثير، وحلمهم في حالة اليقظة

ويزيـد اهتمـام    . في مرحلة المراهقة المتوسطة، تتواصل التحوالت الجسدية والجنـسية        

اثل معها، والخـروج     جماعة والتم  إلىالمراهق بالجنس اآلخر وتظهر واضحة نزعة االنتماء        

 .  نزعة طبيعية نحو تكوين الهوية وتشكيل الذاتإنها. عن سلطة األهل ووصايتهم
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http://www.mowaten.org/society/youth/10-04/youth-21102004-

01.htm 

إن المراهق يستعد لمواقف الرجولة ووظائفها ومهماتها ،وإن المراهقة تستعد لوظيفة األنوثـة             

لك تقتضيه السنة الحياتية واإلنسانية بـأمر اهللا الـذي لـه الخلـق واألمـر        ومهماتها ،وكل ذ  

 ).١٥: ١٩٩٤النغميشي ،(

  :وننصح اآلباء والمربين في هذه المرحلة مراعاة ما يأتي 

  .تجنب التركيز على النمو العقلي على حساب النمو الجسمي-١

 والكـشفي والـصحي     العمل على استثمار طاقة المراهقين في أوجه النـشاط الرياضـي          -٢

وتولي الدولة ذلك عناية كبيرة     .والثقافي والنفسي والعلمي واالجتماعي داخل وخارج المدرسة      

  .بإنشاء األندية وبيوت الشباب وإقامة المعسكرات 

العمل على نشر الثقافة الصحية بين المراهقين وتنمية اهتمام المراهـق بـالتعرف علـى               -٣

ه مسترشدا بالخبراء والمختصين مع االهتمـام بوضـع         نواحي الضعف عنده وأن يساعد نفس     

العقل السليم في الجـسم  "وتنفيذ برامج لتحسين النمو الجسمي في المدارس الثانوية تنفيذا لمبدأ         

  ).٣٧٣:،ص١٩٩٩زهران،"(السليم

  :خصائص النمو العقلي

ديـدة  من المالحظ خالل فترة المراهقة أن الحدث السوي يسير في نموه العقلي في جهـات ع          

،فهو يستمر في هذا العقد الثاني من عمره في اكتساب القابلية وفي تقويتها كما ينمو أيضا في                 

http://www.mowaten.org/society/youth/10-04/youth-21102004
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القابلية للتعلم وهو إلى جانب ذلك يتميز بزيادة قابليته على إدراك العالقة بين األشياء وعلـى                

رة علـى   حل المشكالت التي تتسم بالصعوبة والتعقيد وباإلضافة إلى هذا كله سيصبح أكثر قد            

التعامل باألفكار المجردة من جهة أخرى يجـد ويـسعى فـي الحـصول علـى المعـارف                  

الواسعة،والمواصلة على اإلدراك العميق،وفي التصرف بحكمـة،وفي ممارسـة المحاكمـات        

 )٦٩:،ص١٩٨١الحافظ،. (العقلية السليمة،وفي إعطاء األحكام الصائبة التي تتطلب بدورها إبداء وجهة النظر

أسبابه ،وكيفية استغالله بإمكانه تفهم هـذه القـضية         :عرض عليه قضية مثل الفراغ      وعندما ت 

ما " فراغ" ،وتصور األسباب والكيفيات بخالف األطفال ،فقد ال بدركون المعنى الحقيقي لكلمة          

  )١٧: ١٩٩٥النغيمشي،.(لم توضح وتمثل ،فضال عن أسباب الفراغ وكيفيات استغالله

ة المستقرة الثابتة الهادئة المطمئنة تهيئ جوا من الطمأنينة لنمـو           من خالل ما سبق فإن األسر     

  :المراهق في هذه الفترة ومن أهم خصائص هذه المرحلة اآلتي

  .سنة١٨-١٥ الوصول إلى اكتماله في الفترة ما بينتهدأ سرعة نمو الذكاء ويقرب هنا من -١

انيكية والسرعة اإلدراكية لتباعد    يزداد نمو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية والميك       -٢

  .مستويات وتنوع حياة المراهق العقلية ولتباين واختالف مظاهر نشاطها

ويظهر االبتكار خاصة في حالة المراهقين األكثر استقالال وذكاء أو أصالة فـي التفكيـر               -٣

  .واألعلى في مستوى الطموح 

 المبتكرين يتميزون بحب االسـتطالع  هذا وقد وجد علماء التربية وعلماء النفس أن المراهقين     

  .والبحث عن مثيرات جديدة 
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 منطالع والرحالت ومحاولة التحرريميل البعض إلى القراءة واال :القدرة على التحصيل-٤

 لقراءة الكتب العلمية الفلسفية الدينيـة والمواضـيع المتعلقـة           واالتجاهقراءة الكتب المدرسية    

  .تبالجنس والميل إلى تسجيل المذكرا

  .الحقائق وتحليل األحداثفهم يتسع إدراك المراهق ليشمل الماضي والمستقبل باإلضافة إلى قدرة : اإلدراك -٥

 تزداد قدرة المراهق على التخيل ويـشبع قدراتـه باالتجـاه لـألدب والـشعر     : التخيل -٦

  وتزداد القدرة على االنتباه واستيعاب المعلومات والتذكر،والموسيقى 

  :تسهم في تنمية هذا الجانب عند المراهق منهاهناك مهيئات 

تطوير أسلوب التعليم بحيث يشجع الطالب على التعلم الذاتي مما يساعد المـواطن علـى               -١

  .استمرار التعليم خارج المدرسة مدى الحياة

تطوير أسلوب التعليم بحيث يدرب الطالب على استخدام األسلوب العلمـي فـي التفكيـر            -٢

  .رة على التجديد واالبتكاروينمي لديهم القد

تنظيم مناهج واسعة شاملة للقدرات العقلية والميول المختلفة تهدف إلى تحقيق النمو العقلي             -٣

للمراهقين إلى أقصى درجة ممكنة جنبا إلى جنب مع النمو الجسمي واالنفعالي واالجتمـاعي              

في إعداده كإنسان صـالح  والروحي واالستمرار في إعداد المراهق للحياة العملية واالستمرار   

  .في المجتمع

  .االهتمام بالمراهقين المتفوقين عقليا والمبتكرين وتنمية قدراتهم ومواهبهم -٤
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االهتمام باإلرشاد النفسي التربوي والمهني عن طريق اإلخصائيين في اإلرشاد علـى أن             -٥

  .)٣٨٣-٣٧٦:،ص١٩٩٩زهران،.(يساعد في ذلك الوالد الواعي والمدرس

المراهق ال يرى أنه كالكبار تمامـا وخـصوصا         :لنمو االنفعالي خصائص ا 

والديه اللذان يفترقان عنه في ا لسن افتراقا كبيرا ،ويتجه المراهق إلـى أسـاليب     

 في نمط هندامـه وأسـلوب حياتـه، و موضـوعات             -كثيرا أو  قليال   –مختلفة  

اس اهتماماته ،وفي أنواع الهوايات ،وكيفيات قضاء وقت الفـراغ ،وهـو حـس            

 ، وله منظار خاص ال ينتبه له كثير مـن           -في هذا الجانب  –لمقارنته بكبار السن    

الكبار، ومن أهـم خـصائص المراهـق فـي النمـو االنفعـالي كمـا يراهـا                 

 :)٤٦٩:،ص١٩٩٧الزعبالوي،(

  : الحساسية الشديدة .١

    دينيـة  مـواعظ  التأثر السريع ألتفه المثيرات واألسباب وشدة الحساسية بما يسمعه مـن 

  .وقصص إنسانية 

 : التمرد والعصيان .٢

محاولة إلثبات الذات ينتهج المراهق سلوك العصيان والتمرد علـى جميـع أشـكال              

  ). ٤٥:،ص٢٠٠٠رضا ،( من جهته أضاف باإلضافة الى تبني السلوك العدواني السلطة



 ٣٨

 :أحالم اليقظة .٣

ة للهروب من   وهي ال تعدو كونها نشاطا عقليا ذا صبغة نفسية واجتماعية، وهي وسيل           

وإشباعا لمـا   ،لتحقيق رغباته وآماله      يجد المراهق متنفسا في أحالم اليقظة      الواقع الذي يعيشه  

 ،تدور أحالمه حول بطل مظلوم ،والبطل بالطبع هو البالغ نفسه ،وقـد          الواقعية الحياة   فقده في 

  ".الكباريكون الظلم الذي يتخيله من نوع سوء الفهم أو سوء المعاملة التي يلقاها من 

في هذه الحالة يستسلم فيها البالغ لخياله فيصبح كالنائم ،وهو مستيقظ وكالغافل وهـو              

منتبه ،فال هو بالنائم وال بالمستيقظ ،ولكنه في حالة خمود عقلي أقرب ما يكون إلـى النـوم                  

  )٢٦٩:ت ،ص.األبراشي،وعبد القادر،د(

  :ي وهيخاصية أخرى للنمو االنفعال) ٩١:،ص٢٠٠٠خوري،(وقد ذكر 

 :المخاوف .٤

  : تتفرع إلىهذه المخاوف،وقد ال يكون لها مبرر تعتري المراهق مخاوف متعددة

 برتكـب إثمـا     مخاوف مدرسية ،صحية ، مخاوف من التفكك األسري أو مخاوف خلقية بأن           

  .يشعره بالذنب

  .أمنيات وأماني جديدة وكثيرة .٥

  . نقد وشك للمجتمع واألهل .٦

  . نحو الحياةانطواء على الذات أو اندفاع .٧



 ٣٩

 الخاصة به في تفاعالت     ةيدخل المراهق أثناء عملية تكوين الهوية أو الكينون       :المراهقة والدين 

على جانب كبير من األهمية مع المؤسسات الدينية القائمة في ثقافته ومجتمعه وتدور في ذهن               

 الحيـاة   المراهق وقتئذ تساؤالت عدة حول ذاته كمخلوق ومعالم قدرة الخالق وعظمته وكنـه            

وماهية هذه الحياة في صورتها المثالية ،وتدفعه هذه التساؤالت إلى االتجـاه صـوب الـدين                

،يتلمس فيه إجابات لكل هذه التساؤالت وهو يستطيع أن يجد في ديانته إجابة شافية لكـل مـا         

 يعن له من تساؤالت بهذا الصدد وبالتالي تسستطيع المؤسسات والهيئات الدينية أن تقوم بدور             

هـام فـي تـدعيم مــسعى المراهـق لالسـتقرار علـى هويــة أو كينونـة خاصـة بــه         

  ).٣٧٥:،ص١٩٨٠قشفوش،(

ومع دخول اإلنسان طور البلوغ واكتسابه القدرة على التفكير المجرد تتعمق نظرتـه             

إلى الدين ،ويدرك أن الدين البد له من إيمان واعتقاد وأن الشعائر والطقوس ليست كل شيء                

ه لأللوهية بعد أن اتسع أققه وتصبح عالقته قريبة بخالقه ،لذا كـان البـالغون   ،كما يتعمق فهم 

  ).٢٢٤-٢٢٣،ص١٩٩٧الشريف،(أسرع من ينضم للدعوات الجديدة

من أجل ذلك على األسرة أن تغرس تعاليم الدين بكل الوسائل الممكنة لـدى األبنـاء                

دهم إلى الرفق في التوغل في الـدين ،مـستعينة   ،وتحثهم على ورود المساجد ،وتبعدهم عن التعصب والتشدد ،وترش  

  .)٧٢٦:،ص٢،ج١٩٨٥القضاعي ،(بالعلماء والصالحين إلجابة أسئلتهم في فترة التفتح الديني لديهم

  



 ٤٠

 يتـصف   المظاهر األساسية للنمو االجتمـاعي    :خصائص النمو االجتماعي  
حـد  النمو االجتماعي في المراهقة بمظاهر رئيسة ،وخصائص أساسية تميزه إلى      

  .ما عن مرحلتي الطفولة والرشد

  -:وتبدو هذه المظاهر في تآلف الفرد مع األفراد اآلخرين ،أو في نفوره منهم وعزوفه عنهم 

  :التآلف-أ 

يسفر المراهق خالل تطوره االجتماعي عن مظاهرمختلفة للتآلف تبدو في          

عـة  ميله إلى الجنس اآلخر،وفي ثقته بنفسه ،وتأكيده لذاتـه،وفي خـضوعه لجما         

  :النظائر،وفي عمق بصيرته االجتماعية ،واتساع ميدان تفاعله االجتماعي وذلك عن طريق

يميل الفرد في أوائل مراهقته إلى الجنس اآلخرويؤثر        :الميل إلى الجنس اآلخر   -١

هذا الميل على نمط سلوكه ونشاطه ويبدأ هذا الميـل خفيـا مـستترا ،ويحـاول            

الجنس اآلخر بطرق مختلفة متباينة تتمشى      المراهق خالل تطوره أن يجذب انتباه       

   .)٣٣٠، ٣٢٩:ت،.السيد،د(في جوهرها مع أطوار نموه 

يتخفف المراهق من سيطرة األسرة ،ويؤكـد شخـصيته         :الثقة وتأكيد الذات    "-٢

،ويشعر بمكانته ،ويحاول أن يرغم األفراد المحيطين به على االعتراف له بهـذه             

الغ في أحاديثه وألفاظه وفي ذكر مستوى تحصيله المكانة ،فهو لهذا فخور بنفسه يب 

  .)١٢٩:،ص١٩٨٥عاقل،(" ،وفي العناية بمظهره الخارجي ليجذب انتباه الناس إليه



 ٤١

مرهف الحس في بعض أموره تسيل مدامعه سرا وجهرا، ويـذوب أسـى وحـسرة         كما أنه   

  .)١٧١:ت،ص.زيدان،ب(حينما يمسه الناس بنقد هادئ

ة من األهل على أنها تدخل والنصيحة تـسلط وإهانـة       يفسر المساعد ناهيك عن أنه    

   ).١٩٥:،ص١٩٨٠الهاشمي،(،فيريد أن يثبت استقالليته ووجوده بالتمرد والعصيان

يخضع المراهق ألساليب أصدقائه،ويـصبح بـذلك       :الخضوع لجماعة النظائر  -٣

عبدا لجماعة النظائر التي ينتمي إليها ،رغم تحرره من أسرته التي نشأ فيهـا،أي              

ومما الشـك فيـه أن الخـضوع    أنه يتحول بوالئه الجماعي من األسرة إلى النظائر،      

والوالء الذي يبديه البالغ لمعايير جماعة األقران يقل تدريجيا كلما تقدمت به الـسن واقتـرب            

   . )٢١٢-٢١١:ت،ص.فهمي ،ب(من الرشد

فرد للتتـابع   تزداد آفاق الحياة االجتماعية لل    :اتساع دائرة التفاعل االجتماعي     -٤ 

  .مراحل نموه ،وللجماعات المختلفة التي ينتمي إليها خالل هذا التطور

  :النفور-ب

وتتلخص أهم هذه المظاهر في تمرد المراهق على الراشدين ،وسـخريته           

ــسيه   ــه ومناف ــه وآراء أقران ــنظم القائمــة ،وتعــصبه آلرائ مــن بعــض ال

  : يعبر بها المراهق عن نفسه بلسان حالهوأهم سمات هذه المرحلة)٣٣٠، ٣٢٩:ت،.السيد،د.(وأنداده

  .أود أن أكون محبوباً أكثر ممن حولي.١

  .ال أجد من أصرح له بمتاعبي.٢



 ٤٢

 .أجادل كثيراً في مختلف األمور.٣

 .يقلقني انتشار العداء بين أبناء منطقتنا.٤

 .أخجل كثيراً عندما أكون في مجلس الكبار.٥

 . ر اتجاهات صحية في عالقتهم االجتماعية وعلى اآلباء تشجيع أبنائهم على تطوي

ويرى الباحث أن المراهق يحس بالحاجة إلى االنتمـاء إلـى رفقـة أو صـحبة أو                 

المراهـق  مجموعة تشاركه مشاعره ،يبث إليها آماله وآماله وأفراحه وأتراحه، ولكي يستطيع            

   : عليه اآلتيالتكيف في هذه المرحلة

  .موتقبل الذات وتفهم طبيعة مراحل الن -١

  .التقليل من الطموحات لتتناسب مع الواقع -٢

  .األهل والرفاق واألشخاص المحيطين مد جسر التواصل و الحوار البناء مع -٣

  .تنظيم أوقات الدراسة في المنزل وتنمية الهوايات واالستفادة من أوقات الفراغ -٤

  .أصدقاء السوء حسن اختيار األصدقاء واالبتعاد عن -٥

  .ة وتبني سلوكيات أكثر صحةممارسة التمارين الرياضي -٦

   .ممارسة العادات الضارة كالتدخين والحياة الرتيبة المملة تجنب -٧

ـ  -٨  باالهتمام بتناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية، وتجن

  .تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية اإلكثارمن
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 ٤٣

مما ال شك فيه أن المراهقين يعيشون في حالة تبدل عضوي ومعرفي وانفعالي سريع              

الكبار،ويبعد  شك يقرب اإلنسان من الرجولة أو األنوثة ،أي من مجتمع            ومتتابع ،وهو تغير بال   

 :به عن الطفولة ،لذا على األهل والمربين مساعدة المراهق في هذه المرحلة باتباع اآلتي

  .ةتفهم طبيعة النمو بجميع أشكاله بهذه المرحل. .١

  . تلبية احتياجات المراهق المادية والنفسية والعقلية واالجتماعية. .٢

  . بناء الحوار وفتح قنوات التواصل المستمر مع األبناء. .٣

 . مساعدة المراهق بتوضيح أهدافه وموازنة طموحاته مع الواقع .٤

تعزيز المفهوم اإليجابي للذات لدى المراهق خاصة فيمـا يتعلـق بمفهـوم الـذات                .٥

 .ومساعدته على تفهم طبيعة النمو السريع

   .يه النقد الذي يسبب تهديدا لكيانه السوي مستقبال، وعدم توجالمحافظة على خصوصيات المراهق .٦

المعلومات عـن طريـق       لكي ال يستقى   ؛ضرورة تقديم المعلومات الجنسية عن طريق األسرة       . ٧

  .الكتب واألفالم الرخيصة

بصورة مستمرة للوقوف علـى      التواصل والتعاون مع المدرسة    على األهل مد جسر    .٨

 هم وتخطي أية مشكلة بأمانئمستوى التحصيل المدرسي وسلوكيات أبنا

 فـي أي مـشكلة متعلقـة     من الضروري أن يسعى األهل لطلب المشورة والمساعدة        .٩

  .بأبنائهم وعدم التأجيل في ذلك مهما كانت األسباب

  .توفير جو من الطمأنينة ودعم المراهق للممارسة نشاطاته حسب ميوله واهتماماته  .١٠

عامل مع المراهق ؛كي ال يقع المراهق       من الضروري اتفاق الوالدين على أساليب الت        .١١

  .في حيرة وانتهاج الديمقراطية الموجهة واالبتعاد عن التسلط والشدة والدالل المفرط



 ٤٤

تحسس المشاكل قبل حدوثها وتفعيل سبل الوقاية لمالحظة أي تغيـر سـلبي علـى                 .١٢

 .عـــادات المراهـــق اليوميـــة ومعالجتـــه بتـــأن وصـــبر     
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المراهقة مرحلة تتطلب التفهم والصبر والتأني من المراهـق والوالـدين           :  ويرى الباحث أن  

   . لوصول المراهق إلى بر األمان؛تعاون وتكاثف الجهود  وال بد من،مربينوال

  الدور التربوي للمخيمات الصيفية
تعتبر المخيمات أو المعسكرات من أهم الوسائل التربوية الحديثة؛ وذلك لما تحققه من             

يـشة  أهداف دعوية وتربوية عديدة؛ فمثالً يستطيع الداعية من خاللها أن يعايش المدعو معا            

كاملة، ويمكنه التقارب والتآلف والترابط معه بصورة أكثر عمقاً، كما أن المخيمـات تتـيح            

الفرصة للداعية لتنفيذ العديد من األنشطة التربوية التي تساعد على تنمية الجوانب المختلفة             

 في شخصية من يدعوه؛ كالجوانب البدنية والروحية والخُلقية والعقلية والنفسية، وهي أيضاً            

    .فرصة للترفيه عن النفس والعيش في حياة بسيطة خالية من التكلف والتعقيد

المجـال  :ويشتمل الدور التربوي للمخيمات الصيفية على عـدة أدوار فرعيـة هـي              

  .االجتماعي،والمجال النفسي،والمجال الثقافي ،والمجال الجسمي

  :المجال االجتماعي :أوال
 في التربية اإلسالمية؛ إذ الفرد ال يمكـن أن يحيـا        يشكل البناء االجتماعي جانباً مهماً    

حياة سوية مستقيمة دون أن يعيش في مجتمع يلجأ إليه ويشعر باألمان في كنفه، ومـن ثـم      

كان السجن االنفرادي عقوبة يعاقب بها المجرم، وجاء الشرع بتغريب الزاني عامـاً عـن               



 ٤٥

 لذا فالتربية التـي تتعامـل   ؛ اإلنسان كل ذلك يعطينا الدليل على قيمة المجتمع في حياة   .بلده

مع اإلنسان باعتباره كائناً منفصالً تعد تربية قاصرة، وكان الغنـى ألي بنـاء تربـوي أن      

كما أنه البد لنا من االعتناء بالجانب االجتمـاعي ألننـا           . يعنى بالجانب االجتماعي وتنميته   

 ويـسهمون فـي بنائهـا       نستهدف إخراج فئة من الشباب يكون لهم تأثير في مجتمعـاتهم،          

وتوجيهها الوجهة السليمة، وما لم يملك هؤالء الخبرات والمهارات االجتماعية، ومـا لـم               

نضع ضمن أهدافنا االعتناء ببناء الجانب االجتماعي لديهم، فلن يستطيعوا تحقيـق التغييـر        

 تنتهي عند   وقدرتهم على التغيير في مجتمعاتهم والتأثير فيها ال       . الذي تتطلع إليه مجتمعاتهم   

مجرد تربيتهم باعتبارهم أفراداً، وال عند مجرد قدرتهم علـى الحـديث والخطـاب مـع                 

ومن جانب آخر فالمجتمع يترك أثـره علـى األفـراد    . اآلخرين، بل هو أمر فوق ذلك كله  

الذين يعيشون فيه، وحين نريد تنشئة فئة من الناس تخالف بعض االتجاهات الـسائدة فـي                

، ومن ثم فال غنى لنا عن السعي لمزيد من اإلصالح االجتماعي            مر صعبا يكون األ المجتمع  

  . والمحصلة النهائية رعاية أوالدنا وشبابنا

لقد حرص اإلسالم على توثيق الروابط والعالقات االجتماعية بين الفرد والمحيطين به           

دل المصلحة  بما يحقق للفرد والجماعة األلفة واالنسجام والتكيف واالستقرار من جهة، وتبا          

المؤمن ألف   مـألوف  وال  :"من جهة ثانية، وفي ذلك يقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم     

  )٥٨:،ص٦،ج١٩٩٥الطبراني،".(خير فيمن ال يألف وال يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس

والذي نقصده هنا بالتربية االجتماعية تأديب الولد ،ذكرا أو أنثى منذ الصغر على التخلـق                

 االجتماعية اإلسالمية ،وهذا النوع من التربية من أهم المـسؤوليات فـي إعـداد               باألخالق

  .الناشئة ،وهي الجامع لكل الفضائل السابقة من أنواع التربية ،وفيه تظهر آثاركل ما سبقها



 ٤٦

والتربية االجتماعية مرتبطة بالتربية النفسية ،حيث توجد نقاط التقاء بينهما ،وخاصـة            

 ذات الطابع االجتماعي ،مثـل التقوى،واألخـوة والرحمـة ،واإليثـار       تلك العوامل النفسية  

إلى غير ذلك من العوامل ،ويضاف إلى ذلك مراعاة حقوق اآلخرين علـى حـسب               .والعفو

  .القربى والصحبة والفضل ،والسن والجوار

ومن أهم عناصر التربية االجتماعية تعليم األوالد وتعويدهم على آداب السالم ،وهـي         

يا َأيها الَّذين آمنُوا ال تَـدخُلُوا بيوتـاً      (: سالم ،وآداب االستئذان امتثاال لقوله تعالى     تحية اإل 

ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَكُم رخَي ا ذَِلكُمهللَى َأهوا علِّمتُسوا وستَْأنتَّى تَسح كُموتيب ر٢٧:النور)(غَي(   

 التهنئـة والتعزيـة ،وآداب العطـاس ،وآداب عيـادة           وآداب المجلس والحـديث ،وآداب    

ذكر اسم اهللا ،والتيامن ،وشاهد ذلك ما ورد        :المريض،وآداب الطعام والشراب واللباس مثل      

 له وهو   - صلى اهللا عليه وسلم    - في توجيه النبي   – رضي اهللا عنه     -عن عمربن أبي سلمة   

وكـذلك  ) ٢٠٥٦:،ص٥ت،ج.اري،دالبخ"(يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك        :"غالم  

ذكر األدعية المتعلقة بكل فعل ،وحمد اهللا والثناء عليه عند كل نعمة كما تعود البنت علـى                 

  ).٢٣:،ص٢٠٠٥أباطين ،(أحكام الحجاب وتلزم به عند وجوبه

أن من األمور المهمة جدا في التربية االجتماعيـة         )١٦٦:،ص١٩٧٩النحالوي،(ويرى

أساس التقوى واإليمان حيث يميل الناشئون بفطرتهم، وخاصـة         حسن انتقاء األصدقاء على     

منهم الفتيان والمراهقون إلى محبة األصدقاء واالنخراط في جوهم ،فيجب إعطاؤهم مناعة            

وحذرا حتى ال يصاحبوا األشرار ،أو يالزموا شبابا ضائعين ،ال هم لهم إال العبث وضـياع      

 بـذلك   - صلى اهللا عليه وسلم    -ا رسول اهللا  الوقت دونما هدف صالح في الحياة ،وقد أوصان       

وحذرنا القرآن من قرين السوء في حوار قرآني أجراه على لسان أحد أهـل الجنـة يـوم                  



 ٤٧

قَاَل قَاِئٌل منْهم ِإنِّـي كَـان ِلـي         *فََأقْبَل بعضهم علَى بعضٍ يتَساءلُون      : (قال تعالى القيامة  

قَرِين*  نلَم قُوُل َأِإنَّكي ينقدصالْم *      ينُوندظَاماً َأِإنَّا لَمعاباً وكُنَّا تُرتْنَا وَأِإذَا م*    ْل َأنْـتُمقَاَل ه

ونعطَّليمِ    *محالْج اءوي سف آهفَر ينِ    *فَاطَّلَعدتَ لَتُردك ِإن ي لَكُنْـتُ     *قَاَل تَاللَّهبةُ رمعال نلَوو

رِينضحالْم ن٥٧-٥٠:لصافاتا) (م (  

ال تـصاحب إال    :"  أنه قال  - صلى اهللا عليه وسلم    -عن أبي سعيد الخدري عن النبي       

  )٣١٤:،ص٢،ج١٩٩٣صحيح ابن حبان،"(مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي

إنما مثل الجلـيس الـصالح       :" قال   - صلى اهللا عليه وسلم    -عن أبي موسى عن النبي      

ر، فحامل المسك إما أن يحذيك ،وإما أن تبتاع منه          والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكي     

وإما أن تجد منه ريحا طيبة ،ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ،وإما أن تجـد منـه ريحـا                    

للـصحبة أثـرا    "، وقد دلت نتائج الدراسات أن       )٢٠٢٦:،ص٤صحيح مسلم،دت،ج ".(خبيثة

سـالمة  .(اتـه واتجاهاتـه   في نمو الطفل النفسي واالجتمـاعي فهـي تـؤثر فـي قيمـه وعاد              بالغا  

  .)١٠٧:،ص١٩٨٧،

ويؤثر الدور االجتماعي في األنشطة الترويحية في مفهوم الذات حيث تنمـو صـورة        

التراث خالل التفاعل االجتماعي وذلك أثناء وضع الفرد في سلسلة من األدوار االجتماعية              

، ١٩٨٥فـرج، ومحمـد،   (والرياضية والترويحية التي تظهر آثارها واضحة فـي حياتـه           

  )٧٣:ص

غير أن هناك فرصا عديدة لتنمية شخصية الممارس لألنشطة الخلوية ويتمثل ذلك في             

االعتماد على النفس والقدرة على التكيف والتوافق مع الجماعة التي يعيش فيها في مجتمـع       



 ٤٨

المعسكر كذلك يتكشف للفرد إمكانياته الجسمية والعقلية والروحية التي ترفع مـن مـستوى         

  )١٠:،ص١٩٩٧السيد،(سيةالصحة النف

إن الترويح الخلوي يتطلب معرفة مفاهيم الحياة األساسية، واعتماد الكائنـات الحيـة             

بعضها على بعض كذلك اعتماد اإلنسان على الطبيعة كذلك يتطلب فهم المصادر الطبيعيـة           

ــالي   ــيانتها وبالتـ ــا وصـ ــد، والمحافظـــة عليهـ ،واســـتخدامها بـــشكل جيـ

  ).١٠:،ص١٩٩٧السيد،(تذوقها

وبالتالي فإن حياة المعسكرات تهيئ الفرص للفرد أن يواجه مواقف حقيقية في الحيـاة             

،فهو يتفاعل مع زمالئه ورائد جماعته ويشترك في األنشطة وفي هذه األثناء يواجه مواقف              

جديدة تحتاج أن يتعرف إلى غيره، وأن يعتمد على نفسه ويكون في كل ذلك بعيـدا عـن                  

  .سيطرة الوالدين

المعيشة في جماعات صغيرة أساس الحياة في المعـسكرات بحيـث ال تتعـدى     تعتبر  

الجماعة عشرة أعضاء، وهذا في حد ذاته يوفر الفرص للتعامل األسرى، وأن يتعرف كـل           

عضو على اآلخر، ويشعر األعضاء باالنتماء إلى تلك الجماعة الصغيرة ،والتـي يـشرف              

غراض التي من أجلها تكونت هذه الجماعـة  عليها رائد مؤهل يعاون الجماعة في تحقيق األ    

  .الصغيرة

إن خبرة المعسكرات المنظمة يميزها الريادة الكفء والمؤهلة التي تعمل على غرس العالقات             

. الطيبـة بــين أعــضاء الجماعــة بعــضها وبعــض وبــين أعــضاء الجماعــة الــرواد 

  )١٤،١٥:،ص١٩٩٧السيد،(



 ٤٩

استغالل وقت الفراغ بشكل صـحيح      تنجم العديد من المشاكل االجتماعية بسبب عدم        

وبشكل هادف، وذلك عبر المخيمات، ومن بين هذه المشاكل تفكك عالقة الشاب مـع أهلـه      

وجيرانه فيصبح بالتالي غير محبوب من قبل الجميع وذلك بسبب تغير شخصيته وانحرافها             

: مـا عن الجادة الصحيحة فيستمر الشاب في هذا المسار ألنه وجد نفسه أمـام مـشكلتين ه        

الفراغ، وتخلي األصدقاء عنه، فيقوم حينئذ بالبحث عن البديل وهم رفقـاء الـسوء الـذين                

يشجعونه على سلوك هذا الطريق، وذلك بإعطائه المجالت الفاسدة واألشرطة المتنوعة من            

األفالم واألغاني التي تشتت تفكيره وتبعده عن ذكر اهللا فيكون من الصعوبة بمكـان حـل                

  )٥٠:،ص٢٠٠٢المقبل،(الحالةالمشكلة في هذه 

من أسمى أهداف المخيمات تنمية العالقات االجتماعية بين المشاركين في المخيم وبث            

  :روح األخوة والتعاون بينهم حيث يلعب المخيم دورا اجتماعيا هاما من خالل

  .المشاركة في دراسة ظاهرة اجتماعية-١

  . داخليةةالمشاركة في رحلة أو جول-٢

  . زيارة جمعية خيرية أو مركزاجتماعيالمشاركة في-٣

  .المشاركة في إقامة معرض خيري-٤

  .المشاركة في تنظيم أحد األنشطة االجتماعية-٥

  .جمعية خيريةوإعداد تقرير عن منظمة أ-٦

   .تنظيم برنامج اجتماعي -٧

http://www.kaau.edu.sa/dean/sad/nady_elgawalah.html  

http://www.kaau.edu.sa/dean/sad/nady_elgawalah.html


 ٥٠

ومن ضمن أعمال الخدمة العامة التابعة للمخيمات والتي ينفذها طالب المخيم تنظيف            

بعض المراكز الصحية وطالء أعمدة مواقف السيارات، وذلك بهدف زيـادة االرتبـاط بـين              

  )٢٦:،ص١٩٨٥الشرقاوي،(الطالب ومجتمعه ودفعه للمحافظة على المرافق العامة 

  المجال النفسي
اإلسالم دين الواقع والحياة يعامل الناس على أنهم بشر لهم أشواقهم القلبية وحظوظهم             

النفسية وطبيعتهم اإلنسانية، فلم يفترض فيهم أن يكون كل كالمهم ذكرا وكل صمتهم فكـرا          

ة مـن   وكل تأمالتهم عبرة، وكل فراغهم عبادة، وإنما اعترف بكل ما تتطلبه الفطرة البشري            

ــرع      ــا ش ــدود م ــي ح ــة ف ــزاح ومداعب ــرح وم ــب وم ــرح ولع ــرور وف س

  )١٠١:،ص١٩٩٢زيدان،(اهللا

أن من المبادئ التي اتبعها المسلمون فـي تعلـيم          ) ١١٩:،ص٢٠٠٠الهندي،( ويرى  

وتأديب األطفال والمقتبسة من هدي النبوة االقتصاد في التعليم واالعتدال في قدر ما يقـدم               

،ترويحا وترفيها عن النفس وتحقيقا لالعتدال وعدم اإلمـالل         منه ،من حيث الزمن والنوع      

كان عبد اهللا يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا             : "فقد روى البخاري بإسناده قال    

عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكـره أن أملكـم                    

  يتخولنا بها مخافة السآمة   -صلى اهللا عليه وسلم   -وإني أتخولكم  بالموعظة كما كان النبي          

  .يقصد بعبد اهللا عبد اهللا بن مسعود) ٣٩:،ص١،ج١٩٨٧صحيح البخاري،"(علينا

إن للقلوب لنشاطا وإقباال وإن لها توليـة وإدبـارا فحـدثوا       :"  وكان ابن مسعود يقول   

  ).١٣٠:،ص١،ج١٩٨٧سنن الدرامي،"(الناس ما أقبلوا عليكم 



 ٥١

 خطير يخشى على صـاحبه      قأن وقت الفراغ منزل   ) ٣٧:،ص١٩٨٦صوانه،( ويرى

من التعثر أو التخلف عن الركب يوم يتقدم المؤمن على أخيه بحسنة واحدة فينـال منزلـة                 

فَمن يعمْل مثْقَاَل ذَرة خَيـراً يـره    "ألم تقرأوا مرارا قول الحق سبحانه وتعالى  .أرفع وأعظم   

  )٧،8:الزلزلة"( ذَرة شَراً يرهومن يعمْل مثْقَاَل

أجل إن وقت الفراغ يسبب مشاكل نفسية بحيث يعيش الشاب حالة من القلق واإلحباط              

خصوصا وهو يرى جميع األبواب مغلقة أمامه من حيث استغالل هذا الفراغ الرهيب ممـا               

  ).٥٠:،ص٢٠٠٢المقبل،(يؤدي إلى انعزاله عن المجتمع، وفي النهاية إصابته بحالة نفسية

إن االحتياجات الروحية والوجدانية للفرد باتت ضرورة ملحة ال سيما، وقـد اتـسمت          

الحياة العصرية بالمادية ،وكلما اهتم األفراد بالماديات بعدوا كل البعـد عـن الروحانيـات               

  .والوجدانيات

تهدف ومما ال شك فيه أن التربية الجسمية والعقلية واالجتماعية والخلقية والروحية تس           

جميعها تكوين شخصية سوية، وأن المربي يستهدف من وراء عمليـة التربيـة بجوانبهـا               

  ).١٨:،ص٢٠٠١داغستاني ،(المختلفة إحداث تغيرات سلوكية معينة في األطفال 

وقد دلت نتائج الدراسات أن التدين يترك بصماته في صحة الطفل النفسية وفي ثباتـه              

  ).١٠٠:،ص١٩٩٧الخوري،.(االنفعالي

التربية النفسية تهدف إلى إكساب الطفل سمات الشخصية السوية، ووقايته من أسباب            و

االضطرابات النفسية، وتحقيق اتزانه االنفعالي عن طريق إشغال الطفل باللعـب التعليميـة             

والترفيهية واأللعاب الرياضية والمجاالت المهنية والفنية واألدبية والفكرية ،وغيرهـا مـن            



 ٥٢

 طاقاته، وتهدئة انفعاالته،ووقايته من المرض النفسي والتـدرج عنـد           النشاطات المتصاص 

محاولة تخليصه من عاداته السيئة بدال من األسلوب الفجائي الذي يثيـر انفعاالتـه ويـأتي          

بنتائج عكسية كذلك االهتمام ببرنامج األسرة الترفيهي ،وبخاصة يوم اإلجـازة األسـبوعي             

والعقاب، وجعل أساسه الحب ،وال نغفـل االهتمـام         ناهيك عن حسن استخدام مبدأ الثواب       

بالترويح عن النفس بجانب االهتمام بأداء العبادات ،وجعل األمر ساعة وساعة كمـا روي              

 فـذكرنا   - صلى اهللا عليه وسـلم       -كنا عند رسول اهللا     :" عن حنظلة التميمي األسيدي قال    

فـذكرت  : حكت ولعبت قـال   الجنة والنار حتى كأنه رأي العين فقمت إلى أهلي وولدي فض          

إنـا لنفعلـه فـذهب     : نافقت نافقت فقال أبو بكر    : الذي كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت       

يا حنظلة، لو كنتم كما تكونـون عنـدي   :  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-حنظلة فذكره للنبي      

سـنن ابـن    "(لصافحتكم المالئكة على فرشكم أو على طرقكم يا حنظلة ، سـاعة وسـاعة             

  ).١٤١٦:،ص٢جة،دت،جما

كما ال ننسى احترام شخصية الولد ،ألن ذلك يعتبر حجر الزاوية في ضبط انفعاالتـه               

وتحقيق صحته النفسية، وإشباع حاجاته إلى المدح والثناء ،والشعور بـالقبول االجتمـاعي             

رضى اهللا  –أن يبشر خديجة     :"- صلى اهللا عليه وسلم    -،فقد أوحى اهللا تعالى إلى نبينا محمد      

صـحيح  "( ببيت لهـا فـي الجنـة مـن قـصب  ال صـخب فيـه وال نـصب                        -عنها

ومن ثم إشباع حاجاته النفسية مـن الحـب والعطـف           ) ٢٧٢٣: ،ص٦،ج١٩٨٧البخاري،

واألمن وغيرها ،وذلك منذ طفولته المبكرة، والتجاوز عنه عند الغضب ،ومخالفة األوامـر             

بنا له ،وال ننزعج من ذلك، ولقـد        وإظهار العصيان حتى نكسبه الثقة في نفسه ،ونشعره بح        

علمـوا  :"  أروع األمثلة في ذلك حيث يقـول       -صلى اهللا عليه وسلم   -ضرب لنا رسول اهللا     



 ٥٣

، ولقـد صـور هـذا       )٧٥:،ص٢كشف الخفاء،ج " (والتعنفوا فان المعلم خير من المعنف       

اهللا صـلى  -كـان  :"المشهد الرائع العقاد في عبارته المشهورة في كتابه عبقرية محمد بقوله   

أرحم الناس بالصبيان والعيال وأنه كان إذا قدم من سفر تلقى بـصبيان أهـل       -عليه و سلم    

لـبن  (كما ال يفوتنا معالجة مخاوف األطفال بصبر وحكمـة           ) ٢٥:،ص١٩٦٩العقاد،"(بيته

  ).٣٣-٢٧:،ص١٩٩٨،وعبد الهادي،

لروحيـة والوجدانيـة    وحياة الخالء والمخيمات توفر إمكانيات عديدة لتنمية القيم األخالقية وا         

،وإننا ال ننكر أن الخبرة في الخالء توفر الفرص للتمعن واإلمعان وللتساؤالت عن عظم خلق               

  ).٩:،ص١٩٩٧السيد،(اهللا سبحانه وتعالى

من هنا نستطيع أن نجعل من اإلجازة الصيفية مصدرا للتفريغ االنفعالي لألطفال؛ لما             

وتعبيرا عن طاقاتهم من خالل إرشـاد األسـر         يكتسبونه من مشاعر القلق والتوتر والخوف،       

المؤسسات الخاصة ،وااللتحاق   : وتوجيهها، والتنسيق مع المصادر الموجودة في المجتمع مثل       

بالمخيمات الصيفية ،ومتابعة األسر للمخيم الصيفي، واالطالع على برنامجـه، ولـيس فقـط         

ــى المــدة التــي يقــضيها المــشارك فــي المخــيم يلهــو ويل  ــو (عــب التركيــز عل أب

  ).٢٣:،ص٢٠٠٢جياب،

إن مقاصد وقـت  :" عندما قال)١١٦:،ص١٩٨٥الستاوي ،(وقد أشار إلى هذا المفهوم      

الفراغ للتلميذ يتيح له فرصة االستجمام جـسميا وذهنيـا وانفعاليـا فـي أعقـاب الدراسـة                  

نه والتحصيل، فوقت الفراغ عندئذ وسيلة مواتية اللتقاط أنفاسه، واستعادة توازن شخصيته وأم           

  ".النفسي 



 ٥٤

إن التلميذ الذي قام بجهود في الدراسة واالستذكار الجـاد فـي أمـس              :وأضاف قائال 

الحاجة للترويح عن نفسه، والخروج بها عن نمطية العمل، ومحاولة تطمين انفعاالته بعد قيود              

األنظمة الدراسية واللوائح إذ ليس من المناسب صحيا أن يحتفظ التلميذ بحالة الجديـة ،وقـد                

كون كئيبة فالقلوب لكثرة ما يهمها تصدأ كما يصدأ الحديـد ،يحـسن أن يـروح الطـالب                  ت

  .المجدون عن أنفسهم بدفع الملل والكلل وإعفائها من الضيق والكبت

إن شبابنا ينبغي أن ننمي شخصياتهم في ضوء شخصيات الشباب المسلم الـذي كـان    

خصيات من جديد في كل مؤسـساتنا       دعامة هائلة من دعامات اإلسالم األولى،ورسم هذه الش       

  )١٦٣:،ص١٩٩٦مرسي،(التربوية مطلب أساسي ال ينبغي التنازل عنه أو التفريط فيه

خمسة أهداف للتربية الروحية جاءت على      ) ١٩-١٨:،ص٢٠٠١داغستاني ، (وقد حدد 

  :النحو اآلتي

قـائي إلـى    إيقاظ إحساس األطفال بقدرة اهللا ،ويتم ذلك عن طريق تشجيع ميل األطفال التل            -١

استطالع عجائب الكون التي تدل على عظمة الخالق، وعلى بديع صنعه ،ومن خالل إجابات              

الكبار بصدق وأمانة عن أسئلة األطفال باإلضافة إلـى مالحظـة األطفـال لنمـو النباتـات                

ِإن فـي خَلْـق الـسماوات    (: والحيوانات التي يقومون بتربيتها، وصدق اهللا العظيم إذ يقـول   

  ) .١٩٠:آل عمران) (واَألرضِ واخْتالف اللَّيِل والنَّهارِ آليات ُألوِلي الَْألْبابِ

تنمية إيمان األطفال باهللا خالق الكون، ويتم ذلك من خالل تحفيظ األطفال بعـض الـسور                -٢

القصيرة، وتعويدهم شكر اهللا على نعمه ،ودعاء اهللا كل صباح هذا باإلضافة إلى اصـطحاب               

طفال إلى بيوت اهللا ومشاهدة صلوات الكبار، واستماعهم إلى قصص األنبيـاء وبطـوالت              األ

  .المسلمين



 ٥٥

استثارة عاطفة التراحم والشفقة، ويتم ذلك من خالل زيارة بعض المؤسسات االجتماعيـة             -٣

التي ترعى الفقراء والضعفاء، وحث األطفال على تقديم الهدايا لنزالئها ،والتصدق بالمـال أو              

  .ام أو المالبس، وتعويد األطفال مساعدة من يطلب العونالطع

تغذية النزعة الجمالية في األطفال، وذلك بإتاحة الفرصة السـتمتاع األطفـال بمـشاهدة              -٤

الطبيعة وتذوق ما فيها من جمال، وتشجيع تعبير األطفال الحر في مجاالت الفنون المختلفـة               

  .التي تثير فيهم إحساسا بالخالق ملهم البشر

مساعدة األطفال على تطبيق القيم اإلسالمية، وذلك من خالل ممارسة العادات الـصحيحة             -٥

في حياتهم اليومية ،وتمييزهم بين الصواب والخطأ ،واحترام قواعد السلوك اإلسـالمي فـي              

  .معامالت



 ٥٦

  المجال الثقافي
قافـة  ونقصد بهذا الدور تكوين فكر الولد بكل ما هو نافع من العلـوم الـشرعية والث               

العلمية والعصرية والتوعية الفكرية الحضارية حتى ينضج الولد فكريـا، ويتكـون علميـا              

، ومما ال شك فيه أن اإلسالم العظيم حـث علـى العلـم      )٢٥٥:،ص١٩٩٢علوان،(وثقافيا  

يـث   ح - صلى اهللا عليه وسـلم     -وأوجبه على المسلمين منذ الوهلة األولى لبعثة رسول اهللا        

كان أول ما نزل به الوحي تلك اآليات الكريمة التي توجه النظر اإلنـساني إلـى التعلـيم                  

  )١:العلق) (اقْرْأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ(: وتطالبه بالقراءة فصدع بقوله تعالى 

كما قرن اإليمان بالعلم، وجعل العلم طريقا لخشية اهللا تعالى، ولالرتقاء في درجـات              

ومن النَّاسِ والدواب والَْأنْعامِ مخْتَلفٌ َألْوانُه كَذَِلك ِإنَّمـا  :( ودخول الجنة فقال تعالى   اإليمان،

غَفُور زِيزع اللَّه ِإن اءلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّه٢٨:فاطر) (ي(  

م تَفَسحوا في الْمجاِلسِ فَافْسحوا يفْـسحِ       يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا قيَل لَكُ      (: وقال تعالى 

           ـاتجرد لْمُأوتُوا الْع ينالَّذو نْكُمنُوا مآم ينالَّذ فَعِ اللَّهروا يوا فَانْشُزيَل انْشُزِإذَا قو لَكُم اللَّه

   خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهقـال  : قـال -ضي اهللا عنه     ر - و عن أبي هريرة    )١١:المجادلة) (و

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقـا           :" - صلى اهللا عليه وسلم    -رسول اهللا   

  ).٢٨:،ص٥الترمذي، دت،ج"(إلى الجنة

إن من واجبات األب نحو ابنه تعليمه وتزويده بالثقافة النافعة، ومن حق الطفل علـى               

  والده أن يعلمه، ويحسن تعليمه؛ ليقيه من النار



 ٥٧

يا َأيها الَّذين آمنُوا قُوا َأنْفُسكُم وَأهليكُم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجـارةُ            : (قال تعالى  

ونرْؤما يم لُونفْعيو مهرا َأمم اللَّه ونصعال ي اددالظٌ شالِئكَةٌ غا مهلَي٦:التحريم) (ع (  

  )١٦٦: ٢٨،ج١٩٨٥الطبري،"(علموهم وأدبوهم"ذه اآلية وقد قال المفسرون في ه

كما ال ننسى أنه يقع على كاهل الوالدين تعليم أوالدهما الذكور واإلناث القرآن الكريم              

وقد جاء في فضل قراءته وتعلمه أحاديث كثيرة        . قراءة وحفظا له أو لبعضه ،وتفسيرا لمعانيه      

صـلى  -وقول النبي   ) ١٩١٩:،ص٤،ج١٩٨٧البخاري،"(خيركم من تعلم القرآن وعلمه    "منها  

إن   الذي ليس في      " إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب         :"-اهللا عليه وسلم  

جوفه  أي قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء أي الخـراب             

قادات الحقـة والتفكـر فـي     ألن عمارة القلوب باإليمان، وقراءة القرآن، وزينة الباطن باالعت        

  ).٤٨٣:،ص١،ج١٩٨٥التبريزي،(نعماء اهللا تعالى 

  :ولعل الحكمة من تعليم األوالد القرآن الكريم

القرآن أصل اإلسالم ومرجع الدين، وقراءته تزيد اإليمان ،وتقوى اليقـين والعلـم        -١

  .باهللا سبحانة وتعالى وصفاته

جه النفس إلى الخيـر ويعودهـا علـى    القرآن الكريم يثير في قارئه وسامعه ما يو    -٢

  .الصالح

وهذا وأمثاله كثير حفز همم المسلمين، وحرك عزائمهم إلى حفظ القرآن واسـتظهاره             

والمداومة على تالوته من أجل الحصول على التهذيب والثواب ،ومخافة الوقوع في وعيـد            

 وقـالوا تعلـيم     وقد أكد علماء المسلمين ضرورة تعلم الصبيان للقـرآن الكـريم،          . النسيان



 ٥٨

الصبيان القرآن أصل من أصول اإلسالم فينشأون على الفطرة ،ويسبق إلى قلـوبهم أنـوار      

عمــر (الحكمـة قبـل تمكـن األهـواء منهــا وسـوادها بأكـدار المعـصية والـضالل        

  ).٧٩،ص٢٠٠٠وآخرون،

التفكير في اإلسالم عبادة وطلب البرهان واجب وطلب العلم فريضة، كما أن الجمـود        

والتقليد جريمة،فاإلسالم يريد من المسلم أن يكون على بينة من ربه، وال يقبل إيمان              رذيلة ، 

المقلد، وال يرضى ممن آمن به أن يكون إمعة يفكر برأس غيره، ويقاد فينقاد بغير تفكيـر                 

مـن يـرد اهللا بـه خيـرا يفقـه فـي             "وال تبين بل الواجب أن يفكر وينظـر ويتفقـه و          

فال غرو أن تكون التربية العقلية الزمة لزوم التربيـة          ). ٥٩: ٧،ج١٩٨٥الدارقطني،"(الدين

اإليمانية أو الروحية فإن سلوك اإلنسان إنما هو صورة من تفكيره وتصوره للوجود وللحياة              

  ).٢٥:،ص٢٠٠١القرضاوي،(ولإلنسان

وقد عني السلف الصالح من الصحب الكرام والتابعين الفاضلين بقراءة القرآن الكـريم    

طهرة ،وحفظ ما فيهما والعمل بهما وتعليمهما لألبناء، ودعوا إلـى ضـرورة أن              والسنة الم 

يلتحق الطفل بالكتاتيب التي كان يتلقى فيها الطالب كثيرا من العلوم، وعلى رأسها القـرآن               

والسنة والفقه والعقيدة حتى انتظمت هذه الكتاتيب في العصر العباسي بصورة فنيـة فائقـة               

تعليم أوالدهم، وترغيبهم في فهم أمور دينهم ،حتى كان منهم من حفظ            ،لعناية الناس بمسألة    

ومن تعلم الحديث والفقه، وهو لم يتجاوز العشر سـنين          .الكتاب العزيز وهو ابن بضع سنين     

  )١٦٠،١٦١:،ص٢٠٠٣الفندي،(وغيره-رحمه اهللا–،كما أثر ذلك عن اإلمام البخاري 



 ٥٩

 التي تضيء واقـع الـشباب ومـستقبل    إن التكوين الفكري والعقائدي هو كل المعادلة    

الشباب كذلك على السواء وفي هذا الصدد ينبغي أن نحرص على انتخاب القيادات الشبابية              

  . القادرة والمؤمنة

إن القيادة المثقفة ثقافة مادية فحسب يمكن أن تجرف جيال إلى بحار الخواء العقائـدي              

 وبالحاضـر وبالمـستقبل، وبكـل    الذي يعصف في النهاية بكل شيء بالثقافة وبالشخـصية   

األشياء، وكذلك القيادة المؤمنة فحسب أي التي قطعت صلتها بواقـع الفكـر وواقـع كـل                 

  .العصور

 إن مثل هذه القيادة تجر الشباب إلى ظالم االنغالق، ومن ثم التبرم بواقع كل ما فيـه                 

  ).٨٣:،ص٢٠٠٢العزب،(يصادم الواقع المعاصر

ي المناخ الطيب لتجمع الشباب، والتقائهم فـى فكـر          ويرى الباحث أن المعسكرات ه    

وأي مصلح يريد نزع مبادئ هدامة، وغرس مبادئ بناءة عليه أن يلتقي بالشباب في              . موحد

  . المعسكرات التي تتسم بالطابع األخوي، وتقارب السن ،ووحدة الهدف

كبـرى  أن الندوات الدينية في المعسكرات لها فائدة        ) ٤٦:،ص١٩٨١عبيد،(وقد  أكد    

  .وثمرة عظيمة

لقد أدت المراكز الصيفية عبر األعوام السابقة دورا كبيرا في اإلجازات وذلـك لمـا               

تقوم به من نشاطات مختلفة تنمي الشباب على الخير واإلصالح فمن األنشطة الثقافية إلـى               

  .األنشطة الرياضية إلى بقية األنشطة التي تالئم النشء



 ٦٠

المعسكرات الحديثة هو الخبرة الهادفـة والممارسـة        إن أساس البرنامج التعليمي في      

وبناء على ذلك فإن التعلم يكون ذا أثـر ،كمـا أنـه            . الفعلية للعضو المشترك في المعسكر    

يتوفر في المعسكر مبدأ االستعداد للتعلم، والرغبة إذا توفرت فإن العملية التعليمية تـصبح              

 هو إال مؤسسة تربوية اجتماعية تتخـذ  أسهل وأسرع، ويمكن القول بأن المعسكر المنظم ما       

  .من الطبيعة مدرستها والجماعة أسلوبها للحياة في مجتمع متعاون

يجب أن يتعود الفتى الناشئ التمرس بالتبعات التي تنتظره وان يعتمد التعاليم الدينيـة              

ين في أعماله وحياته اليومية وهذا األمر في صلب النظام الكشفي ومن أهم المبادئ الني يد              

  )١٤:،ص١٩٩٧السيد،(بها الكشافون ويعملون على نشرها وتطبيقها 

ولقد تعددت األنشطة وتنوعت في المراكز الصيفية وفي مقدمتها النشاط الديني وهناك            

  )٢٥،ص١٩٨٥الشرقاوي،(النشاط الثقافي ويضم المسابقات الثقافية المختلفة

  :مور اآلتيةويمكن أن نستفيد من هذا الدور في المخيمات عن طريق األ

  .معرفة الطريقة الصحيحة لكتابة البحوث-١

  .إعداد بحثين في موضوعين ثقافيين -٢

  .تلخيص كتاب ثقافي وعرضه على المشاركين في المخيم-٣

  )قصة ،شعرن مقال(الكتابة في أحد الفنون األدبية -٤

  .حضور منتدى ثقافي وإعداد تقرير عنه-٥

  .وإعداد تقرير عنه)ير ذلك مكتبة ،متحف،غ(زيارة مركز ثقافي -٦

  .إلقاء كلمة في إحدى المناسبات-٧



 ٦١

  .المشاركة في ندوة او حلقة حوار على مستوى المشاركين في المخيم-٨

  .المشاركة في تنظيم ندوة أو محاضرة ثقافية -٩

  .المشاركة في إعداد مسابقات ثقافية-١٠

  .المشاركة في زيارة دور النشر والمطابع-١١

  .ي تحرير مجلة أو نشرةالمشاركة ف-١٢

  .المشاركة في زيارة إحدى المؤسسات العلمية-١٣

  .المشاركة في إقامة حفل سمر للمشاركين في المخيم-١٤



 ٦٢

  :المجال الجسمي

لقد حث اإلسالم على أن ينشأ األبناء والبنات على قوة في الجسم، وسالمة في البـدن                

كريمة أمر صناعة الغذاء األول لإلنسان    وليس أدل على ذلك من أن اهللا تعالى تولى بنفسه ال          

ولم يكل هذا األمر إلى أمه، حيث أدر له اللبن من صدرها، وأمرها بأن ترضعه مدة كافيـة   

لنموه األساسي لبناء القاعدة الصلبة في جسمه وإن مما يساعد على ذلك عناية األم بـسالمة     

كذلك اتباع القواعد الـصحية     الطعام واألمانة في طهيه، فال تطعمهم محرما وال مشبوها، و         

في المأكل والمشرب والملبس والمنام، وتعليمهم اآلداب اإلسالمية المتعلقة بهـذه األفعـال             

 فـي   -سـبحانه -وعدم اإلغراق في التنعم أو التبذير فيما زاد على الحاجة تنفيذا ألمر اهللا              

وكُلُوا واشْربوا وال تُسرِفُوا ِإنَّـه ال يحـب         يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد         : (قوله

ينرِفس٣١:ألعراف) (الْم.(  

الجري :كما يستحب تدريب كل جنس على ما يناسبه من أنواع الرياضة المباحة مثل              

-صلى اهللا عليـه وسـلم     -والسباق،والمصارعة،وكل هذه األنواع الرياضية فعلها الرسول       

  ).٢٤:،ص٢٠٠٥أبابطين،( على فعلها-هللا عليهم أجمعينرضوان ا–،وأقر الصحابة 

رضي اهللا  -أخبرتني عائشة   :" ومن شواهد ذلك ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال          

 في سفر، وهي جارية فقال ألصـحابه        - صلى اهللا عليه وسلم    - أنها كانت مع النبي      -عنها

ى رجلي، فلما كان بعـد خرجـت       أسابقك  فسابقته فسبقته عل    : تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي    :

تقدموا ثم قال تعالي أسابقك ،ونسيت الذي كـان، وقـد           : أيضا معه في سفر فقال ألصحابه     



 ٦٣

لـتفعلن فـسابقته   : وكيف أسابقك يا رسول اهللا،وأنا على هذه الحال فقال        :حملت اللحم فقلت    

  )١٧:،ص١٠،ج١٩٩٤البيهقي ،"(هذه بتلك السبقة:فسبقني، فقال 

  قد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صارع ركانة فصرعهوأما المصارعة ف

أبا ركانـة  فـي    - صلى اهللا عليه وسلم      -صارع النبي :" عن عبد اهللا بن الحارث قال     

فقـال أبـو     -صلى اهللا عليه وسلم -الجاهلية وكان شديدا فقال شاة بشاة فصرعه رسول اهللا      

عـاودني  : أيضا فقال  - عليه وسلم  صلى اهللا -عاودني فصارعه فصرعه رسول اهللا      :ركانة  

وشاة تكـسرت   :  أيضا فقال  -صلى اهللا عليه وسلم   -في أخرى، فعاوده فصرعه رسول اهللا       

ما كنا لنجمـع عليـك أن نـصرعك         -صلى اهللا عليه وسلم     -فماذا أقول للثالثة فقال النبي      

  ).١٦٢: ٤،ج١٩٦٤العسقالني،"(ونغرمك خذ غنمك

 المصارعة بين الصحابة رضـي اهللا عـنهم   -وسلم صلى اهللا عليه     -وقد أقر الرسول  

أتت بي أمي فقدمت المدينة فخطبهـا  :"  قال- رضي اهللا عنه  -أجمعين فعن سمرة بن جندب    

ال أتزوج إال برجل يكفل لي هذا اليتيم، فتزوجها رجل من األنـصار وكـان               : الناس فقالت 

ام فيلحق مـن أدرك   يعرض غلمان األنصار في كل ع-صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا     

يا رسول اهللا،لقد ألحقته ورددتني ولو      : وعرضت عاما فألحق غالما وردني فقلت     : منهم قال 

  ).٩،٢٢،ج١٩٩٤،البيهقي "(فصرعته فألحقنيفصارعه، فصارعته : صارعته لصرعته قال

لقد عالج اإلسالم مشكلة الفراغ لدى الشباب فنجد أنه يستنفد الطاقة الفائضة في مشغلة              

وما أحسن مـا أخـذ عـن        . ة نفسية دائمة فيشغل الفتى بالرياضة كالفروسية والجهاد       جسدي

أشـكو إلـى اهللا خيانـة األمـين      ":عندما قال-رضي اهللا عنه -الفاروق عمر بن الخطاب    

كذلك يشغله في زيارة األصحاب واألحبـاب       ) ١٩:،ص  ١٩٨٢عبد ربه ،  "(وضعف القوي   



 ٦٤

رح نظيف مع أوالده وأهله في البيـت أو مـع        وعيادة المرضى من األصدقاء  في ساعة م       

  .المؤمنين في كل مكان

وكلها طاعات يتقرب بها إلى اهللا ،وتزيد نفسه ثراء في كل مرة ؛ألنها تـضيف إلـى                 

كمـا أن  . رصيد الخير،وال تستنفد طاقة النفس في التفاهات أو في المدمرات من الـشهوات    

صالحة مطلوبة في اليوم والليلة، وأخرى      فهناك أعمال   . هذه األعمال موزعة على األوقات    

أسبوعية وغيرها شهرية، وكذلك أعمال سنوية، وكلها فرصة أتاحها اهللا لنا نحن المـؤمنين              

لنطرد فيها شبح الغفلة؛ ولنعود فيها إلى التذكرة واليقظة والوقت كالـسيف إن لـم تقطعـه            

  )٨٤:،ص١٩٨٤على،(قطعك

 صـلى   -سانية الفطرية ومنها السأم قول النبي     ومما يؤكد أن اإلسالم قدر النوازع اإلن      

  ).٦٠٨: ٤ت،ج.الترمذي،د"(إن لبدنك عليك حقا": حينما قال في الحديث-اهللا عليه وسلم

الهواية التي يحبها الطفل والتي عملت المدرسة على اكتشاف قدراتـه فيهـا وميولـه          

 أن تمتـد إلـى      نحوها ومساعدته على ممارستها، ينبغي أال تقتصر على المدرسة بل يجب          

  ).١٥٠:،ص١٩٩١كديمي ،(البيت، ويمكنه ممارستها في نزهته ورحلته ومخيمه 

 تجعل من اإلنسان طاقة عضلية وطاقة روحية يتعلم الشباب مـن            ةإن الرياضة البدني  

خاللها كيف يتعامل مع اآلخرين وكيف يتعاون على تحقيق الهدف وكيف ينضبط سـلوكيا              

نها مدخل إلى تعلم النصر ولالنتصارات على أنها حـصاد          وكيف يفتح صدره للهزائم عل أ     

  .قوي وليس مجرد مغالبات عشوائية قد ال تفضي إلى قرار



 ٦٥

إن الرياضة البدنية جزء من معادلة استيعاب الشباب كطاقة نحرص على أن نحميهـا       

من التبدد ،لتحقق من خاللها وجود المؤمن القوي الذي هو خير وأحب إلى اهللا مـن المـؤمن      

  ).٨٣:،ص٢٠٠٢العزب،(لضعيفا

يجب أن تكون الرياضة قائمة على ترويض النفس ومجاهدتها على االلتزام بالعبـادة             

  .ومما يقتضيه ذلك سد أبواب ما يشغلها عن العبادة السليمة كالنوم واالنشغال مع األصحاب ونحو ذلك 

مين كـالبوذيين  وإذا كان مفهوم الرياضة مرتبطا بالعبادة عند المسلمين فإن غير المسل     

ــداته  ــم معتق ــا يالئ ــذلك بم ــسهم ك ــرويض أنف ــون بت ــثال يقوم ــسهم مم ــوا أنف  ليلزم

  )٢٢،٢٣:،٢٠٠٣يونس،(بالعبادة

  :إذن تحصيل الرياضة في اإلسالم يتم عبر وسيلتين

  .من خالل العبادة التي يلتزم بها المسلم كالصالة والصيام والحج والجهاد :األولى 

 المباشرة كالفروسية والفروسية في اإلسالم أربعة أنـواع         من خالل الممارسة  : الثانية

  .بالقوس:ركوب الخيل ،والكر والفر،والثاني:أحدهما 

المداورة بالسيوف فمن استكملها فقـد اسـتكمل        :المطاعنة بالرماح، والرابع    : والثالث

  ).١٧٩ :١٩٩١مصطفى ،"( الفروسية

لسباحة،وقد أكد البحث العلمي أن     والمسابقة على األقدام، وممارسة الصيد والرماية وا      

العضالت إذا لم تتحرك تضعف وتضمر وتسوء حالة اإلنسان ،والـذين ال يتريـضون منـذ                

صغرهم يستولى عليهم الضعف فيتعبون حتى من المشي فضال عن حمل األشـياء وتحمـل               

  )٩٤-٩٢،ص١٩٩٧رقيط،(األعباء ،وأخطر من ذلك ضعف المناعة

  :ية يرى الباحث إبراز المجال الجسمي في األمور اآلتيةأما على صعيد المخيمات الصيف



 ٦٦

  .اجتياز تدريبات اللياقة البدنية التي تعد في كل صباح يوم من أيام المخيم-١

  .التخصص في لعبة رياضية معينة -٢

  .معرفة طرق تنظيم المباريات الرياضية -٣

  . وغير ذلكمعرفة قوانين اللعب الرياضية المتنوعة من كرة قدم وكرة السلة-٤

  .المشاركة في تخطيط دوري للمشاركين في المخيم في كرة القدم-٥

  .المشاركة في تنظيم دورة في اإلسعافات األولية -٦

  .المشاركة في تنظيم حملة توعية صحية -٧

  .المشاركة في إعداد نشرة صحية -٨

  .المشاركة في عقد لقاء طبي -٩

  إعداد بحث عن التعذية السليمة-١٠
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة §

 مجتمع الدراسة §

 عينة الدراسة §

 متغيرات الدراسة §

 أداة الدراسة §

  صدق األداة -             

 ثبات األداة -             

 إجراءات الدراسة §

  المعالجات اإلحصائية §
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لتحقيـق  يصف هذا الفصل منهجية البحث الميداني للدراسة في ضوء أسئلتها، وذلك            

األهداف المحددة حيث تتضمن وصفاً لمجتمع وعينة الدراسة، وإجراءاتها، وكـذلك عرضـاً             

للخطوات التي مرت بها عملية إعداد أدوات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي اسـتخدمت             

  .لتحليل البيانات للوصول إلى االستنتاجات المناسبة

  ..وفيما يلي وصف للعناصر السابقة

  :هج الدراسةمن: أوالً

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمناسبته ألغراض الدراسة؛ وذلك لمحاولة           

الكشف عن الدور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظة غزة من وجهة نظر القـائمين عليهـا        

والمشاركين فيها، وهذا المنهج يهدف إلى توضيح طبيعة الظاهرة كما ويشمل تحليـل بنيتهـا               

لعالقات بين مكوناتها ،ومعنى ذلك أن الوصف يهتم أساسا بالوحـدات والـشروط أو              وبيان ا 

  .العالقات أو الفئات أو األنساق التي توجد بالفعل 

 أن يصف الوضع الذي كانت عليه الظـاهرة ،أو          ةومهمة الباحث في البحوث الوصفي    

  )١٠٥-١٠٤:،ص١٩٩١أبو حطب ،وصادق،.(التي ستكون عليه دون تدخل األحكام القيمية

  :مجتمع الدراسة: ثانياً

 يتكون مجتمع الدراسة من جميع القائمين على المخيمات الصيفية والمشاركين فيهـا            

  .مشارك وقائم على المخيمات) ٨٠٠(بمنطقة غزة والذين بلغ عددهم 

  :عينة الدراسة: ثالثاً

صـلي  وهي مجموعة من عناصر المجتمع األ"عشوائية طبقية   "اختيرت عينة الدراسة    

بكامله يتم اختيارها بطريقة تكفل تمثيل كل مكونات المجموعة األساسية وبنسب تماثل الواقـع        



 ٦٩

أي بنسب تواجدها في المجتمع األصلي ،على أن تختار عناصر كل فئة بطريقة عـشوائية أو                

  ).٩١:،ص١٩٩٩األغا،واألستاذ،(منتظمة

  : حسب الجدول التالي"الجنس ومنطقة إقامة المخيم" وبالفعل راعت العينة متغيري

  )١(جدول رقم

  توزيع العينة حسب متغير الجنس ومنطقة إقامة المخيم

  م  مشاركة  مشرفة  مشارك  مشرف  المتغير

  ٣٦٨  ١٥٩  ٣٠  ١٤٩  ٣٠  الجنس

منطقة "

إقامة 

  "المخيم

  الرمال الجنوبي

  الشاطئ

  الرضوان

  مشروع عامر

  الرمال الجنوبي

  الشاطئ

  الرضوان

  مشروع عامر

  الشجاعية

 الجامعة أرض

  اإلسالمية

  مدرسة دار األرقم

  الشجاعية

أرض الجامعة 

  اإلسالمية

  مدرسة دار األرقم

  

  

  :وتم اختيار العينة بتطبيق القانون التالي

  

  )٩:،ص١٩٩٧عفانة،                                          (

  :متغيرات الدراسة:رابعا

  :تناولت الدراسة المتغيرات التالية

  :ت المستقلة وتشمل المتغيرا-أ

  .حيث تم تقسيم أفراد العينة ذكورا وإناثا:الجنس-١

 حجم الطبقة

 حجم المجتمع
  ×حجم العینة= ن



 ٧٠

  حيث تم تقسيم مكان المخيم إلى بري وبحري: مكان المخيم-٢

)  فأكثر ٣)(٣-١(حيث تم تقسيم درجة الخبرة إلى قسمين        :عدد سنوات الخبرة  -٣

  .وهذا المتغير يختص بالقائمين على المخيمات الصيفية

                 حيث تـم تقـسيم مـرات المـشاركة إلـى قـسمين            : ركةعدد مرات المشا  -٤

  .وهذا المتغير يختص بالمشارك)فأكثر٣( )٣-١(

  :المتغير التابع-ب

الدور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظة غـزة مـن         "وأما المتغير التابع فهو     

الـدور  ومجاالت الدراسة هي أبعاد     " وجهة نظر القائمين عليها والمشاركين فيها       

  .التربوي، وأما فقرات االستبانة فكانت وسيلة لقياس الدور

  :أداة الدراسة:خامسا

تم إعداد االستبانة لقياس الدور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظة غزة          

من وجهة نظر القائمين عليها والمشاركين فيها وذلك من خالل اتباع الخطـوات             

  :التالية

 الفلسطيني واألدب التربوي والدراسات الـسابقة       بعد اطالع الباحث على الواقع    -

ــة    ــاالت األربع ــي المج ــة ف ــتبانة مطول ــداد اس ــام بإع ــاعي (ق االجتم

  ).،النفسي،الثقافي،الجسمي



 ٧١

بعد ذلك عرضها على المشرف الذي قام بدوره بتوجيهه إلضافة وحذف بعض            -

  .ومن ثم قام بإعادة صياغة لالستبانة طبقا لتعديالت المشرف.الفقرات

م الباحث بعرضها على األساتذة المحكمين الذين قاموا بدورهم بحذف بعـض            قا-

  .الفقرات وإضافة البعض اآلخر

  .ثم قام الباحث بإعادة صياغة االستبانة طبقا للتعديالت المطلوبة-

  -:وبعد ذلك تم التأكد من صدق االستبانة باتباع الطرق اآلتية

  -:صدق األداة وذلك عن طريق ما يلي-أ

 :المحكمينصدق -١

فقرة كمـا   ) ٧٨(حيث قام الباحث بتوزيع االستبانة بصورتها األولية والتي تكونت من         

موزعة على أربعة مجاالت على ثالثة عشر أستاذا مختصا فـي          ) ١(هو مبين في ملحق رقم      

جامعات غزة الثالث الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر وجامعة األقصى إضافة إلـى وزارة             

ليم ؛وذلك للتأكد من صدق فقراتها وصالحيتها للتطبيق كما هو مبين في ملحـق              التربية والتع 

، وقد حاول الباحث بقدر المستطاع األخذ بجميع اآلراء من تعـديل أو اسـتبدال أو                )٣(رقم  

حذف أو إضافة، كما طلب منه، ثـم تـم صـياغة االسـتبانة بـصورتها النهائيـة والتـي                    

، وبالتـالي   )٢(ة نفسها كما هو مبين في ملحق رقـم          فقرة في المجاالت األربع   ) ٦٠(أصبحت

أصبحت االستبانة تتمتع بدرجة معقولة من الصدق الظاهري أو صدق المحتـوى أو صـدق               

  .المحكمين

  



 ٧٢

  صدق االتساق الداخلي-٢

وتقوم فكرة االتساق الداخلي على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع بعضها الـبعض      

ــ ــاط ك ــذلك ارتب ــار وك ــلداخــل االختب ــار كك ــع االختب ــد م ــد (ل وحــدة أو بن عب

  ).٢٠٧:،ص١٩٨٣الرحمن،

،  بعد مع الدرجة الكلية لالستبانة     بحساب معامل ارتباط درجة كل    وبالتالي قام الباحث    

وكذلك حساب معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وذلك كما هـو                 

  :مبين في الجدول التالي

  
  )٢(جدول رقم 

  ن قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانةيبي

  مستوى الداللة  )ر ( قيمة   البعد
  **  733.  البعد االجتماعي
  **  714.  البعد النفسي
  **  802.  البعد الثقافي
  **  787.  البعد الجسمي

   .٠,٠١دالة عند مستوى -** 
 وهذا يعني أن ٠,٠١الرتباط دالة عند مستوى يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت ا

  .جميع األبعاد تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 



 ٧٣

  )٣(جدول رقم 
يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات البعد االجتماعي ودرجته 

  الكلية
  مستوى الداللة  )ر ( قيمة   الفقرة  الرقم
  **  348.  اركين نحو العمل الجماعيينمي المخيم دافعية المش  ١
  **  376.  يرشد إلى آداب االستئذان  ٢
  **  403.  يشجع على خلق التسامح  ٣
  **  513.  ينمي قيمة إكرام الضيف  ٤
  **  470.  يرشد المشاركين إلى آداب التحية  ٥
  **  589.  يعزز قيمة الوفاء بحقوق الجيران  ٦
  **  504.  يوجه إلى مجالس العلم في المساجد  ٧
  **  629.  يشجع على صلة األرحام وزيارة األصدقاء  ٨
  **  664.  يرغب في مواساة المحتاجين  ٩
  **  564.  يرشد إلى حسن اختيار األصدقاء  ١٠
  **  514.  يغرس آداب التعامل مع اآلخرين  ١١
  **  401.   بمواصفات اللباس اإلسالميميحث على االلتزا  ١٢
  **  545.  يشجع على حسن مخالطة الناس  ١٣
  **  460.   بأدب الحوارميوجه إلى االلتزا  ١٤
  **  528.  يلفت النظر إلى مساوئ الحفالت المختلطة  ١٥

   .٠,٠١دالة عند مستوى -** 
 وهذا يعني ان ٠,٠١يتضح من الجدول السابق ان جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

  .جميع الفقرات تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 
  
  
  
  
  
  

  



 ٧٤

  )٤(جدول رقم 
   يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات البعد النفسي ودرجته الكلية

  مستوى الداللة  )ر ( قيمة   الفقرة  الرقم
  **  436.  .يشعر المشاركون بالمودة فيما بينهم  ١
  **  585.  .يحث المشاركين على سالمة الصدر من األحقاد  ٢
  **  464.  . بالقضاء والقدريرسخ اإليمان  ٣
  **  307.  .ينمي مبدأ الحب في اهللا  ٤
  **  595.  .يغرس في المشاركين الثقة بالنفس  ٥
  **  516.  .يدعو إلى محاسبة النفس   ٦
  **  550.  .يحث المشارك على أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه  ٧
  **  379.  .يغرس في المشارك االعتزاز بدينه  ٨
  **  573.  .ى اآلخرينيحذر  من التكبر عل  ٩
  **  647.  .يدرب المشارك على ضبط االنفعاالت  ١٠
  **  635.  .يساعد على التحرر من القلق والخوف في المواقف الحرجة  ١١
  **  544.  .ينمي قيمة الحياء  ١٢
  **  595.  .يحذر من االبتذال ودناءة النفس  ١٣
  **  553.  .يحث على التفاعل اإليجابي مع قضايا المسلمين  ١٤
  **  534.  .يقوي روح التنافس الشريف بين المشاركين  ١٥

   .٠,٠١دالة عند مستوى -** 
 وهذا يعني ان ٠,٠١يتضح من الجدول السابق ان جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

  .جميع الفقرات تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٥

  )٥(جدول رقم 
  يرسون بين درجة كل فقرة من فقرات البعد الثقافي ودرجته الكلية يبين قيم معامل ارتباط ب

  مستوى الداللة  )ر ( قيمة   الفقرة  الرقم
  **  606.  .يشجع المخيم على القراءة والبحث  ١
  **  719.  . وكتابة التقاريرصينمي مهارة التلخي  ٢
  **  70.  .يرعى مواهب المشاركين األدبية  ٣
  **  631.  .اءات الثقافيةيدعو إلى المشاركة في اللق  ٤
، فمكتبة، متح(يدعو المشاركين إلى زيارة المراكز الثقافية   ٥

  ). ذلكرغي
.632  **  

  **  573.  .ينمي مهارة التحدث أمام الجمع  ٦
  **  580.  .يعقد جلسات حوارية للمشاركين  ٧
  **  670.  .يدرب المشاركين على تنظيم الندوات الثقافية  ٨
  **  578.  .بقات ثقافية متنوعةيقدم للمشاركين مسا  ٩
  **  688.  .يدرب المشاركين في إعداد وتحرير مجلة أو نشرة  ١٠
  **  682.  .يحث المشاركين على زيارة مؤسسات التعليم العالي  ١١
  **  679.  .ينمي مهارة إعداد المسابقات الثقافية  ١٢
  **  626.  .يعرف المشاركين بجغرافية فلسطين  ١٣
  **  550.  .بتاريخ فلسطين المعاصريعرف المشاركين   ١٤
  **  533.  .يوضح مفهوم الحرية وحدودها في المجتمع  ١٥

   .٠,٠١دالة عند مستوى -** 
، وهذا يعني ان ٠,٠١يتضح من الجدول السابق ان جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

  .جميع الفقرات تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 
  
  
  
  

  
  



 ٧٦

  ) ٦ (جدول رقم
  يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات البعد الجسمي ودرجته الكلية

  
  مستوى الداللة  )ر ( قيمة   الفقرة  الرقم
  **  480.  .يغرس مبدأ العقل السليم في الجسم السليم  ١
  **  583.  .يذكر بالنصوص التي تحث على ممارسة الرياضة البدنية  ٢
  **  543.  .لى تدريبات اللياقة البدنيةيحافظ المخيم ع  ٣

يعرف المشاركين بالقوانين الرياضية وطرق تنظيم   ٤
  **  671.  .المباريات

  **  603.  .يقوم بتنظيم دوري رياضي للمشاركين  ٥
  **  614.  .يقدم دورة في اإلسعافات األولية  ٦
  **  470.  .ينظم حملة توعية صحية للمشاركين  ٧
  **  417.  ".ميل يحب الجمالإن اهللا ج"يغرس قيمة  ٨
  **  53.  .ينمي وعي المشاركين بقواعد التغذية السليمة  ٩
  **  677.  .يقدم عروضا رياضية مميزة للمشاركين  ١٠
  **  604.  .يقدم أنشطة تساهم في تدريب الحواس السمعية والبصرية  ١١

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن "يغرس قيمة  ١٢
  **  424.  ".الضعيف

  **  638.  .يهتم المخيم بتعليم السباحة   ١٣
  **  641.  .يقدم للمشاركين العديد من المسابقات الرياضية  ١٤
  **  531.  .يحذر من إهمال حق البدن  ١٥

   .٠,٠١دالة عند مستوى -** 
 وهذا يعني ان ٠,٠١يتضح من الجدول السابق ان جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

  .ت تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي جميع الفقرا
  :ثبات االستبانة : ثانيا 

  :تم التحقق من ثبات االستبانة بالطرق واألساليب التالية 
  : طريقة إعادة االختبار -أ

 ) ٤٠( حيث قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة من المشاركين والمنشطين بلغ حجمها 
لتطبيق حيث كانت النتائج على النحو المبين في الجدول وبعد مرور أسبوعين تم إعادة ا

  :التالي



 ٧٧

  )٧(جدول رقم 
  

  )ر ( قيمة   البعد
  ٠,٧٦  البعد النفسي

  ٠,٨٢  البعد االجتماعي
  ٠,٨٤  البعد الثقافي
  ٠,٨٥  البعد الجسمي
  ٠,٨٦  الدرجة الكلية

  
   :طريقة التجزئة النصفية  -ب
  

  نصفي االختبار ومن ثم تعديل طوله بمعادلة جتمان وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين 
  

  )٨(جدول رقم 
 

  بعد التعديل) ر ( قيمة   قبل التعديل) ر(قيمة   البعد

  ٠,٧٣  ٠,٥٨  البعد النفسي
  ٠,٧٧  ٠,٦٥  البعد االجتماعي
  ٠,٨٤  ٠,٧٣  البعد الثقافي
  ٠,٨٣  ٠,٧١  البعد الجسمي
  ٠,٧٩  ٠,٥٨  الدرجة الكلية

  
  :نباخ طريقة ألفا كرو-ج 
  

حيث تم التحقق من ثبات االستبانة  بحساب معامل الفا كرونباخ  لالستبانة ككل فوجد انه 
   ) ٠,٩٢( يساوي  

  



 ٧٨

يتضح لنا أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،ويعطي ) ٨(ومن خالل جدول رقم 
  .الثقة باستخدامها للتحقق من فرضيات الدراسة

  :النهائي حسب المجاالت الدراسية على النحو التاليوكانت األداة في شكلها 
  .فقرة) ١٥: (المجال االجتماعي

  .فقرة) ١٥: (المجال النفسي
  .فقرة)١٥: (المجال الثقافي
  .فقرة)١٥: (المجال الجسمي

  
دائما ،غالبا، أحيانا، ( كما ويوجد أمام كل عبارة مقياس خماسي متدرج لتقدير إجابات العينة 

  ).٢(ذلك كما هو مبين في ملحق رقمو) نادرا، أبدا



 ٧٩

  :إجراءات الدراسة:سادسا
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة الرئيسة حصل الباحث على كتاب من الدراسات -

  ).٤(العليا؛ لتسهيل مهمته في تطبيق أداة الدراسة كما هو مبين في ملحق رقم
رح المقياس المبين على م بشقام الباحث بتوزيع االستبانات على عينة الدراسة، وقا-

، وكان ينتظر الباحث حتى ينتهي الطالب من اإلجابة عن فقرات االستبانة، ثم االستبانة
  .يجمعها، وهكذا في بقية المخيمات

  . دقيقة٢٠-١٥كان معظم الطالب يجيب عن فقرات االستبانة في فترة ما بين-
  .الجة فروض الدراسةالقيام بتفريغ البيانات وتحليلها إحصائيا من أجل مع-
  .تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،وبناء عليه تم استخالص النتائج وتفسيرها-
  .التوصيات والمقترحات-
  .تلخيص الدراسة لتسهيل التعرف على محتوياتها-

  

  :المعالجات اإلحصائية:سابعا
فقرات االستبانة ،وذلك بعد تجميع االستبانات قام الباحث بإعطاء قيمة رقمية لكل فقرة من 

  :حسب المقياس الخماسي المتدرج على النحو التالي
  

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة
  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الرقم

بغرض تحليل نتائج الدراسة ،وذلك عن طريق ) spss(وتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية
  :استخدام المعالجات اإلحصائية التالية

بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات األداة والدرجة الكلية معامل ارتباط -١
  .لألداة
  .معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات األداة في كل مجال مع الدرجة الكلية لألداة-٢
 للتأكد من  معامل ارتباط بيرسون بين نصفي االختبار ومن ثم تعديل طوله بمعادلة جتمان-٣

  .قبل التعديل وبعدهحساب ثبات األداة 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ،وذلك لمعرفة مدى تمثل -٤

  .الدور التربوي للمخيمات الصيفية
  .؛ وذلك لمعرفة الفروق في متغيرات الدراسةاختبار ت-٥



 ٨٠

  

  الفصل الرابع
  

  نتائج الدراسة وتفسيراتها
 نتائج السؤال األول §
 لثانينتائج السؤال ا §
 نتائج السؤال الثالث §
 نتائج الفرض األول وتفسيره §
 نتائج الفرض الثاني وتفسيره §
 نتائج الفرض الثالث وتفسيره §
 نتائج الفرض الرابع وتفسيره §
 نتائج الفرض الخامس وتفسيره §

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨١

يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة وفقا لتسلسل فرضياتها وذلك كما هو مبين على 
  : التالي النحو

  : نتائج السؤال األول 
ما مدى قيام المخيمات الصيفية بدورها التربوي من وجهة نظر ( نص السؤال األول على 

  )القائمين عليها والمشاركين فيها؟ 

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بتحليل البيانات وذلك من خالل المتوسطات الحسابية 

الكلية لكل مجال من مجاالت الدراسة األربعة ،ثم قام بحساب واالنحرافات المعيارية والنسب 

المجاالت األربعة مجتمعة وبين الدرجة الكلية لكل مجال من المجاالت وذلك على النحو 

  :التالي

حساب استجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية :أوال

  ).٩(المئوية كم هو مبين في الجدول رقم واالنحرافات المعيارية والنسب 

  )٩(الجدول رقم 
 

   )٣٠٨(المشاركون    )٦٠( القائمون 
المتوسط   البعد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

المتوسط   الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

  الثاني  ٨٤,٩٦  ٧,٤٨  ٦٣,٧٢  الثاني  ٨٤,٦٦  ٥,٩٦  ٦٣,٥٠  االجتماعي
  األول  ٨٦,٢٩  ٧,٢٦  ٦٤,٧٢  األول  ٨٦,٧٤  ٦,٠٢  ٦٥,٠٦  النفسي
  الثالث  ٧١,٥٤  ١٢,٢٠  ٥٣,٦٦  الرابع  ٦٩,٤٤  ١٠,٢٢  ٥٢,٠٨  الثقافي
  الرابع  ٧١,١٨  ١٠,٨٠  ٥٣,٣٩  الثالث  ٧٣,٦٦  ١٠,٥٢  ٥٥,٢٥  الجسمي
الدرجة 
  الكلية

٨٥,٦٤  ٢٩,٠٥  ٢٣٥,٥١    %٨٥,٧٨  ٢٤,٨٩  ٢٣٥,٩٠%    

  

  



 ٨٢

لباحث الحكم على نتائج نسب مجاالت الدور التربوي فإنه ارتأى وضع وحتى يستطيع ا

  :معيار يقيس في ضوئه النسب وذلك على النحو التالي

  .فما فوق تكون النسبة عالية جدا.٩٠

  .عالية.٨٩-٨٠

  .متوسطة.٧٩-٧٠

  .مقبولة.٦٩-٦٠

  .ضعيفة.٥٩-٥٠

  ضعيفة جدا.٥٠أقل من 

دور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظة غزة      تبين أن ال  ) ٩(وبالرجوع إلى الجدول رقم     

من وجهة نظر القائمين عليها والمشاركين فيها في مجاالت الدراسة مجتمعة تمثل درجـة        

للمشاركين، وهي نسبة عالية؛ ويعزو الباحث ذلـك إلـى          % ٨٥,٦٤للقائمين و % ٨٥,٧٨

ة المتنفس الوحيد   األوضاع السياسية التي ألقت بظاللها األمر الذي جعل المخيمات الصيفي         

لدى المشاركين والقائمين مما جعل هناك تقديراً عالياً لدور المخيمات التربوي مـن قبـل            

  .القائمين عليها والمشاركين فيها

ما أكثر األبعاد شيوعا في األدوار التربوية للمخيمات الصيفية (  نص السؤال الثاني على  
  )، كما يراها كل من المنشطين والمشاركين؟ 

لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخراج المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لألبعاد و
  )١٠(التربوية للمخيمات الصيفية ولفقرات هذه األبعاد وذلك كما هو مبين في الجدول رقم 

  
  
  



 ٨٣

  
  )١٠(جدول رقم 

للمخيمات يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد استبانه األدوار التربوية 
  .الصيفية كما يراها كل من المشاركين والمنشطين 

   )٣٠٨(المشاركون    )٦٠( القائمون 
المتوسط   البعد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

المتوسط   الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

  الثاني  ٨٤,٩٦  ٧,٤٨  ٦٣,٧٢  الثاني  ٨٤,٦٦  ٥,٩٦  ٦٣,٥٠  االجتماعي
  األول  ٨٦,٢٩  ٧,٢٦  ٦٤,٧٢  األول  ٨٦,٧٤  ٦,٠٢  ٦٥,٠٦  النفسي
  الثالث  ٧١,٥٤  ١٢,٢٠  ٥٣,٦٦  الرابع  ٦٩,٤٤  ١٠,٢٢  ٥٢,٠٨  الثقافي
  الرابع  ٧١,١٨  ١٠,٨٠  ٥٣,٣٩  الثالث  ٧٣,٦٦  ١٠,٥٢  ٥٥,٢٥  الجسمي

  : والجدول السابق يبين ما يلي
، كما يراهـا  )٨٦,٧٤(نفسي وحصل علىيتضح أن أعلى نسبة مئوية متمثلة في البعد ال   -

إلـى  : القائمون والمشاركون في المخيمات الصيفية، ويرجع الباحث السبب في ذلـك          

الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني شبه اليومية عن طريـق اإلغـالق             

واالجتياحات والقصف ناهيك عن االحتقانات النفسية للمواطن الفلسطيني ونذكر على          

صوص األسرة الفلسطينية التي عانت وما تزال تعاني من ترد علـى جميـع     وجه الخ 

األحوال ال سيما االقتصادية منها ونظرا ألن الفئة المستهدفة في الدراسة وهي ما بين              

 سنة كثيرا ما تتعرض النفعاالت وتقلبات وبالتالي نظرت هذه الفئة للجانـب             ١٨-١٥

بحاجة إلى التنفيس والترويح عن النفس      -دائما–الوجداني النفسي أكثر من غيره وهي       

في أن النـشاط الترويحـي يحقـق الـسعادة          ) ١٩٩٨عالم،(،وهذا ما أكدته دراسة     

 ،مل على تجديد حيوية نشاط التلميـذ      الشخصية للتالميذ ،والتوازن النفسي للفرد ،ويع     

 .والتخلص من الطاقة الزائدة ومن الميول العدوانية 



 ٨٤

 فقد جاء في المرتبة الرابعة عند المشاركين والثالثة عند أما بالنسبة للمجال الجسمي -

 ) ٧٣,٦٦ )   (٧١,١٨( المنشطين مع أن الفارق في الدرجة ليس كبيرا وحصل على 

؛ ويعزى ذلك إلى أن الجانب الجسمي له بدائل كثيرة في النادي والمتنزهات 

تقديرا منها والشارع ناهيك عن أن المدرسة تهتم بحصص التربية الرياضية وذلك 

أبومصطفى،وأبو (للظروف التي يعيشها الطالب،وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة 

في عزوف الطلبة عن ممارسة النشاط الرياضي في الوقت الحر،وعزا )٢٠٠٠دف،

الباحثان ذلك إلى ضعف اإلمكانات المادية والبشرية ،وعدم تشجيع األسرة وأولياء 

 .عدم انتظام الوقت الحر لدى الطلبةاألمور لممارسة أبنائهم الرياضة،و

أما بالنسبة للمجال الثقافي فقد جاء في المرتبة الرابعة عند القائمين وحصل على  -

؛ ألن القائمين يعتمدون على كتب المسابقات الثقافية التي يتكرر فيها الكثير )٦٩,٤٤(

 .عند القائم)روتيني (من المعلومات ؛مما يجعل األمر أكثر رتابة 

  

  

  

  

  



 ٨٥

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند " نص الفرض األول على أنه: الفرض األول جنتائ
بين متوسط درجات تقدير القائمين على المخيمات الصيفية ألدوارها  ) ٠,٠٥( مستوى  
  ".تعزى لمتغير الجنسالتربوية 

  )١١(جدول رقم 
جات تقدير القائمين على لمعرفة داللة الفروق بين متوسط در)  ت(  يبين نتائج اختبار 

  )ذكور ، اناث ( المخيمات الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير الجنس  

  العدد  المتغير  المجاالت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  )ت( قيمة   المعياري

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

المجال   ٧,٠٦  ٦٣,٨٣  ٣٠  ذكور
  ٤,٧٢  ٦٣,١٦  ٣٠  إناث  االجتماعي

  غير دالة  ٠,٤٣

المجال   ٦,٧١  ٦٥,٧٠  ٣٠  ذكور
  ٥,٢٧  ٦٤,٤٣  ٣٠  إناث  النفسي

  غير دالة  ٠,٨١

المجال   ١١,٣٧  ٥٢,٤٠  ٣٠  ذكور
  ٩,١١  ٥١,٧٦  ٣٠  إناث  الثقافي

  غير دالة  ٠,٢٣

المجال   ٦,٦٢  ٦٠,٩٦  ٣٠  ذكور
  ١٠,٦٦  ٤٩,٥٣  ٣٠  إناث  الجسمي

٤,٩٨  **  

الدرجة   ٢٤,٨١  ٢٤٢,٩  ٣٠  ذكور
  ٢٣,٣١  ٢٢٨,٩  ٣٠  إناث  الكلية

٢,٢٥  *  

   .                                ٠,٠٥دالة عند مستوى - *
   .٠,٠١دالة عند مستوى  ** 

 في كـل    ةالجد ولي ) ت  ( المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت  ( يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

لـصيفية ،  بمعنـى   من البعد الجسمي  ، والدرجة الكلية الستبانة االدوار التربوية للمخيمات ا   

انه توجد فروق دالة احصائة بين متوسط درجات الذكور واالناث على هذين البعدين لـصالح         

  .الذكور ، في حين لم يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في باقي األبعاد 



 ٨٦

  -:ويعزو الباحث عدم وجود فروق في كل المجاالت عدا المجال الجسمي إلى

مـن  ) ١٩٩٧(لمقدمة في المخيمات،وهذا ما تؤكده دراسة عابد        التشابه الكبير في األنشطة ا    -

خالل النشرات والمعلومات والتقارير عن المخيمات أنه كان هناك تقارب كبير بـين بـرامج               

  .هذه المخيمات وبين األنشطة التي يمارسها المشاركون

أكبر مـن   أما عن داللة الجانب الجسمي يرجع إلى اهتمام الذكور بالجانب الجسمي بدرجة             -

  .اإلناث الالتي تهتم قليال بهذا الجانب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٧

  

  :نتائج الفرض الثاني 
 ) ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى            " نص الفرض الثاني على أنه    

بين متوسط درجات تقدير القائمين على المخيمات الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير             
  ) ". مرات فأكثر٣ مرات ،  ٣-١ (عدد سنوات الخبرة

  )١٢(جدول رقم 
لمعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات تقـدير القـائمين علـى       )  ت( يبين نتائج اختبار    

  ) مرات فأكثر٣ مرات،٣-١(المخيمات الصيفية ألدوارها التربوية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة 

  العدد  المتغير  المجاالت
المتوسط 
  الحسابي

راف االنح
  )ت( قيمة   المعياري

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

المجال  ٥,٥٤ ٦٢,٠٠ ٢٦  قصيرة
 ٦,٠٩ ٦٤,٦٤ ٣٤  طويلة  االجتماعي

  غير دالة  ١,٧

المجال  ٥,٢٦ ٦٥,٣٨ ٢٦  قصيرة
 ٦,٥٨ ٦٤,٨٢ ٣٤  طويلة  النفسي

  غير دالة  ٠,٣٥

المجال  ٩,٠٠ ٥٢,٠٠ ٢٦  قصيرة
 ١١,١٩ ٥٢,١٤ ٣٤  طويلة  الثقافي

  غير دالة  ٠,٥

المجال  ١٠,١٢  ٥٥,٣٠ ٢٦  قصيرة
 ١٠,٩٦     ٥٥,٢٠ ٣٤  طويلة  الجسمي

  غير دالة  ٠,٣٧

الدرجة  ٢٣,٣٤ ٢٣٤,٦٩ ٢٦  قصيرة
 ٢٦,٣٣ ٢٣٦,٨٢ ٣٤  طويلة  الكلية

  غير دالة  ٠,٣٢

   .٠,٠٥دالة عند مستوى -*
   .٠,٠١دالة عند مستوى ** 

  -:االت إلىويعزو الباحث عدم وجود فروق في كل المج

  .التشابه الكبير في األنشطة المقدمة في  المخيمات-

كثير من المشرفين يكونون مساعدين للمشرفين القدامى مما يجعل خبرة الطرفين متقاربة -

  .جدا



 ٨٨

  : نتائج الفرض الثالث 
 ) ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " نص الفرض الثالث على أنه

  لمتغيرتعزى المخيمات الصيفية ألدوارها التربويةجات تقدير المشاركين في متوسط دربين 
  ."سالجن

  )١٣(جدول رقم 
لمعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات تقدير المشاركين في  )  ت(  يبين نتائج اختبار 

  )ذكور ، إناث ( المخيمات الصيفية الدوارها التربوية تعزى لمتغير الجنس  

المتوسط   العدد  غيرالمت  المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت( 

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

المجال   ٨,٣٩  ٦٣,٣٦  ١٤٩  ذكور
  ٦,٥١  ٦٤,٠٦  ١٥٩  إناث  االجتماعي

  غير دالة  ٠,٨١

المجال   ٦,٥٨  ٦٥,٠٢  ١٤٩  ذكور
  ٧,٨٥  ٦٤,٤٤  ١٥٩  إناث  النفسي

  غير دالة  ٠,٦٩

المجال   ١٣,٥٣  ٥٠,٧٥  ١٤٩  ذكور
  ١٠,١٢  ٥٦,٣٨  ١٥٩  إناث  الثقافي

٤,١٤  **  

المجال   ٩,٠١  ٥٧,٥٥  ١٤٩  ذكور
  ١٠,٩١  ٤٩,٥٠  ١٥٩  إناث  الجسمي

٧,٠٣  **  

الدرجة   ٢٩,٩١  ٢٣٦,٧٠  ١٤٩  ذكور
  ٢٨,٩٩  ٢٣٤,٣٩  ١٥٩  إناث  الكلية

  غير دالة  ٠,٦٩

   .٠,٠٥دالة عند مستوى -*
   .٠,٠١دالة عند مستوى ** 

بق أن متوسط تقديرات المشاركين في المجال الثقافي كان لصالح يتضح من الجدول السا-

اإلناث المشاركات؛ ويعزو الباحث ذلك  إلى اهتمام اإلناث بالثقافة والمطالعة والمعلومات 

والمعارف أكثر من الذكور نظرا للفترات الكبيرة التي تقضيها اإلناث في البيوت، وليس 

لى جانب عناية الذكور بأنشطة رياضية وكشفية عليهن في األغلب أعمال خارج البيت إ

  .أخرى



 ٨٩

بينما كان المجال الجسمي لصالح الذكور ؛ألن هذا النشاط يتميز به  الذكور وهو يشغل -

  .حيزا كبيرا في المخيمات الصيفية الخاصة بالذكور

  :نتائج الفرض الرابع 
بين متوسط  ) ٠,٠٥( مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند " نص الفرض الرابع على أنه

  ".ة تعزى لمتغير عدد مرات المشاركةدرجات تقدير المشاركين في المخيمات الصيفية ألدوارها التربوي
  )١٤(جدول رقم 

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات تقدير المشاركين في )  ت( يبين نتائج اختبار 
 مرات ٣ مرات ،٣-١(ر عدد مرات المشاركة التربوية تعزى لمتغيالمخيمات الصيفية ألدوارها 

  ).فأكثر

  العدد  عدد مرات المشاركة  المجاالت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت( 

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

المجال  ٧,٢١  ٦٤,١١ ٢٥٢   مرات٣- ١
 ٨,٤٣  ٦١,٩٨ ٥٦   مرات فاكثر٣  االجتماعي

١,٩٨  *  

المجال  ٧,٠١ ٦٤,٧١ ٢٥٢  قصيرة
 ٨,٣٨ ٦٤,٧٥ ٥٦  طويلة  النفسي

  غير دالة  ٠,٣٠

المجال  ١١,٥٣ ٥٤,٣٤ ٢٥٢  قصيرة
 ١٤,٥٨ ٥٠,٥٧ ٥٦  طويلة  الثقافي

٢,١٠  *  

المجال  ١٠,٩٨ ٥٢,٥٢ ٢٥٢  قصيرة
 ٩,٠٣ ٥٧,٣٢ ٥٦  طويلة  الجسمي

٣,٠٤  **  

الدرجة  ٢٨,٨١ ٢٣٥,٧١ ٢٥٢  قصيرة
 ٣٠,٣٣ ٢٣٤,٦٢ ٥٦  طويلة  الكلية

  غير دالة  ٠,٣٨

   .٠,٠٥دالة عند مستوى -*

   .٠,٠١دالة عند مستوى ** 

يتضح من الجدول السابق أن  متوسط درجات تقدير المشاركين في المجال االجتماعي كان 

؛ويعزو الباحث ذلك إلى أن المشارك الجديد يقدر ) الجدد(مرات ٣-١لصالح المشاركين من 



 ٩٠

ء عالقات اجتماعية بمن حوله، وهذا يختلف الجانب االجتماعي أكثر ألنه بصدد تعارف وبنا

  .مرات فأكثر فإن األمر عنده أكثر رتابة٣عن صاحب الخبرة 

أما بالنسبة لدرجات تقدير المشاركين  للمجال النفسي فقد كانت غير دالة؛ ويعزو الباحث -

 ذلك إلى أن الهدف األساسي للمخيمات هو الترويح، وجانب الترويح ال يختلف عند اإلنسان

  .جة مطلوبة في كل األوقاتبسبب عدد مرات المشاركة ؛ألن الترويح يلزم بشكل مستمر وحا

أما بالنسبة إلى تقديرات المشاركين للمجال الثقافي فكان لصالح أصحاب المشاركة -

القصيرة؛ويعزو الباحث ذلك إلى أن المشارك الجديد يقدر اكتساب المعلومات والمعارف 

 من أصحاب المشاركات الطويلة؛ وذلك نظرا إلى تكرار المسابقات الجديدة والحقائق أكثر

  .واألنشطة الثقافية مما ال يشعر أصحاب المشاركة الطويلة بتقديرواضح لهذا البعد

 - كما يرى الباحث-وكان المجال الجسمي لصالح أصحاب المشاركة الطويلة ؛وذلك يعزى-

يد من النمو الجسمي أكثر لدى المشارك في إلى تكرار المران وتدريبات اللياقة البدنية تز

  .المخيمات

أما عن أصحاب المشاركة القصيرة فعلى الرغم من ممارسة األنشطة الرياضية خارج 

المخيمات إال أن التدريبات واللياقة البدنية تكون عنده أقل من أصحاب المشاركة الطويلة الذي 

  .ها من التدريبات الرياضيةتعود على المران وتدريبات اللياقة البدنية، وغير

أما عن عدم داللة الدرجة الكلية ؛فيعزو الباحث ذلك إلى أن أنماط األنشطة العامة في -

  .المخيم تتشابه وتتكرر

  



 ٩١

  :نتائج الفرض الخامس 
) ٠,٠٥( داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات " نص الفرض الخامس على أنه 

كين في المخيمات الصيفية  ألدوارها التربوية تعزى بين متوسط درجات تقدير المشار
  ) ".بحري ، بري ( لمتغير مكان المخيم 

  )١٥(جدول رقم 
لمعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات تقدير المشاركين في )  ت( يبين نتائج اختبار 

  )بحري ، بري ( المخيمات الصيفية الدوارها التربوية تعزى لمتغير مكان المخيم 

  العدد  المتغير  االتالمج
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت( 

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

المجال  ٦,٦٩ ٦٥,٥٣ ٨٠  بحري
 ٩,٤٥ ٦٠,٨٥ ٦٩  بري  االجتماعي

٣,٥٢  **  

المجال  ٦,٥٥ ٦٤,٧٢ ٨٠  بحري
 ٦,٦٥ ٦٥,٣٦ ٦٩  بري  النفسي

  غير دالة  ٠,٥٨

المجال  ١٠,٧٤ ٥١,٥٧ ٨٠  بحري
 ١٦,٢١ ٤٩,٨١ ٦٩  بري  الثقافي

  غير دالة  ٠,٧٩

المجال  ٨,٢٥  ٥٧,٠١ ٨٠  بحري
 ٩,٨٥ ٥٨,١٨ ٦٩  بري  الرياضي

  غير دالة  ٠,٧٩

الدرجة  ٢٦,٤٣ ٢٣٨,٨٥ ٨٠  بحري
 ٣٢,٠٥ ٢٣٤,٢١ ٦٩  بري  الكلية

  غير دالة  ٠,٢٥

   .٠,٠٥دالة عند مستوى -*
   .٠,٠١دالة عند مستوى ** 

بق أن هناك فروقا دالة إحصائيا في درجات تقدير المشاركين للمجال           ويتضح من الجدول السا   

االجتماعي ،وذلك لصالح المخيم البحري؛و يعزو الباحث ذلـك إلـى أن اخـتالط الـشباب                

الموجودين في المخيمات البحرية يتجاوز التفاعل مع شباب المخيم ذاتهم إلـى التفاعـل مـع            

 في السباحة، وهذا ال يكون موجودا في المخيمات         بعض المعارف والجيران والفتيان ،وبالذات    

ــه     ــى ب ــا أوص ــا لم ــاء مطابق ــذا ج ــدود المخيم،وه ــاوز ح ــي ال تتج ــة الت البري



 ٩٢

في استخدام الترويح لتنمية العالقات بين الجماعات والحفاظ على         ) ١٩٩٤كراوس،وريتشارد،(

  .البيئة

  أما عن عدم داللة بقية المجاالت فيعزو الباحث ذلك إلى أن -

رامج المخيمات الصيفية اإلسالمية ال تختلف في المخيمات البحرية عنهـا فـي المخيمـات      ب

  .البرية اختالفا جوهريا، كما أن المخيمات البرية ال تخلو برامجها من رحالت بحرية قصيرة

  



 ٩٣

  
  

  الفصل الخامس
  
  



 ٩٤

  
  

  تصور مقترح
  

 لتطوير المخيمات الصيفية
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اً موجهاً للقائمين على المخيمات الصيفية والمـشاركين        تضمنت استبانة الدراسة سؤاالً مفتوح    

فيها بهدف استجالء آرائهم ومقترحاتهم التي تساهم في تطـوير األداء التربـوي للمخيمـات               

الصيفية وبناء على األفكار والمقترحات التي حصرها الباحث وبالرجوع إلى بعض األدبيـات          

ترح يساهم في االرتقاء باألداء التربوي      المعنية بهذا الموضوع حاول الباحث وضع تصور مق       

  -:للمخيمات الصيفية وقد تضمن هذا التصور ما يلي

  -: الهدف من المخيم 

 تحديد هدف المخيم يعتمد على الهيئة أو الجهة التي ستقيم المخيم ، فعلى اللجنة التحـضيرية                

مية واضـحة للمخـيم   بالتشاور مع الهيئة أو الجهة المشرفة على المخيم ، أن تحدد غاية إسال       

بحيث يكون الهدف واضحاً لجميع المشتركين قادة و أفراداً و مدعوين و على اللجان المتعددة               

أن تسعى إلى تبسيط الهدف إلى أهداف سلوكية بسيطة يمكن مالحظة تحقيقهـا أثنـاء فتـرة                 

 البرنـامج   فكل نشاطات اللجان الفرعية إلدارة المخيم تعين فـي        . المخيم أو بعد االنتهاء منه      

العام الذي يهدف بالضرورة إلى الخروج بتصور واضح للشخـصية اإلسـالمية الفرديـة و               

الجماعية المراد بناؤها لمواجهة التحديات ،من رفع المستوى العلمـي والثقـافي للمـشاركين            

ــسيئة      ــادات ال ــرك الع ــى ت ــدهم عل ــدراتهم وتعوي ــة ق ــواهبهم  وتنمي ــقل م وص

  ).١٩٦:،ص٢٠٠٢الجرجاوي،(

أن الهدف العام يمكن أن يترجم بواسطة برامج ثقافية ، رياضية ، روحية ، ترويحيـة ،                  أي  

  .الخ ..كشفية محدودة 
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  -: مكان و زمان المخيم و مدته 

الختيار موقع المخيم يجب على لجنة المخيم التحضيرية مراعاة الشروط األساسية التي يجب             

   -:توافرها في الموقع و هي 

  . في المخيم أو قريباً منه توفر المياه العذبة -

 .سهولة المواصالت من و إلى الموقع  -

 .سهولة االتصاالت الداخلية و الخارجية  -

وجود كافة المرافق الضرورية كدورات المياه و المطابخ و قاعة الطعـام و              -

أحياناً يمكن إعدادها في صورة سـرادق  ( مكان الصالة و قاعة المحاضرات    

 ) .كبير من عدة خيام 

 .ر أرض فضاء مناسبة تصلح كمساحة لممارسة األلعاب الرياضية المختلفةتوف - 

 ومن األفضل إقامة المخيمات في المدارس أو الكليات أو الجامعات حيث تتوفر كـل             

و كلما كان المخيم نائياً فـي أطـراف المـدن كلمـا كـان ذلـك أفـضل                   .. هذه المرافق   

  ).٣٤٠:،ص١٩٩٥الطالب،.(

  : المشاركون أو المخيمون 

إن تحديد المشتركين في المخيم و من أي صنف هم ، له أثر كبير على برنامج و أهـداف أي    

مخيم ، فقد يكون المخيم للشباب أو القيادات أو أن يكون لألطفال أو حتى قد يكون ألكثر مـن    

فئة من هؤالء فعلى حسب الهدف تقوم اللجنة التحضيرية بعمل اسـتمارات طلـب عـضوية            

و لنأخذ مثالً إذا أريد إقامة مخيم لطالب المدارس الثانويـة      . شروط العضوية   للمخيم و تحدد    

و الهدف منه تبصير الشباب بالعبادات و األخالق اإلسالمية و حثهم على التعـاون و البـر                  
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والتقوى  وتقوية الروح الجماعية الخيرة ، فيمكن أن تحدد اللجنة التحضيرية شروط العضوية              

  . سنة ١٨ سنة و ال يزيد عن ١٥ال يقل عن  : العمر-:     كاآلتي

 .ال يقل عن الثانوية : المستوى الدراسي  -

 .أن يزكى من جهة أو هيئة أو شخصية معروفة لدى اللجنة  -

 ) .يحدد في هذه الحاالت ( دفع اشتراك  -

  -:  و يجب اختيار الشباب أو المخيمين وفقاً لألسس التالية 

  . الكريم مدى االلتزام باإلسالم و الخلق -

تحري الدقة في أعمار المشتركين حتى ال يكون الفرق كبيراً بين أعمارهم، فقد أثبتـت          - 

 .التجربة صعوبة إدارة المخيم و ربما فشله في حالة التباعد بين أعمار المشاركين 

خلو المشاركين من األمراض العصبية أو المعوقة و المعدية التي تحول دون             -

 . االستفادة من المخيم 

الخ و هناك   ..  و كما رأينا فإن الهدف يحدد نوعية المشتركين و نوعية البرنامج            

  :طرق كثيرة يمكن تحديد و اختيار المشتركين على أساسها 

و هـذه   . االختيار بين الشباب عن طريق المنافسة في كتابة موضـوع مـا              -

ـ             ستوى الطريقة صالحة لعملية االختيار على المستوى المحلـي أو علـى م

إعطاء درجات على ضـوئها يختـار الفـائزون        مناطق تكّون لجنة للفرز و    ال

  .لالشتراك في المخيم 
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أو قد يكون االختيار بمجرد مالحظة النشاط في العمل اإلسالمي في المنطقة             -

فيختار أكثـر الـشباب نـشاطاً و        .. و االلتزام بالمنهج في السلوك الحياتي       

  .ممارسة تعاليم اإلسالم 

  تبرامج المخيما

  :  أهمية برنامج المخيم 

ال شك أن أي هدف منشود يحتاج إلى عوامل تتضافر جميعاً لتحقيقـه ، و هـذا                 

يتطلب االستفادة القصوى من اإلمكانيات المتاحة عبر برنامج مدروس و معروف           

  .الفقرات 

و أن الدور المهم و األساسي الذي تقوم به المخيمات اإلسالمية في تربية الشباب              

و . يحتم التفكير ملياً في برامج هذه المخيمات حتى تأتي بثمارها المرجوة            المسلم  

نظراً لهذه االعتبارات يرى أن تحتوي المخيمات في برامجها ، سواء كانت دائمة             

أو مؤقتة ، عالمية أو إقليمية أو محلية على الخطوط العريضة التاليـة لتحقيـق               

  . مشتركاً في كافة المخيماتالهدف التربوي اإلسالمي ، الذي يعتبر عامالً

هنا إلى أمرمهم ينبغـي مراعاتـه عنـد وضـع          )١٤٨:،ص١٩٩٧عابد،(ويشير  

ضرورة شغل جميع أوقات األفراد     :التوقيت المحدد لفقرات البرنامج اليومي وهو       

،والتقليل قدر المستطاع من األوقات الحرة،وحتى الفتـرات التـي تفـصل بـين           

 ،وذلك حتى ال تذهب بعض أوقات المـشاركين         الفقرات ينبغي أن تكون محدودة    

سدى،فليسوا يحسنون كلهم االستفادة من أوقات الفراغ إن توفرت لهم،كما يـشير            

الباحث إلى ضرورة االلتزام بالوقت المحدد لكل فقرة من فقرات البرنامج اليومي            
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ـ               د ؛ألن الزيادة على الوقت المحدد ألي فقرة سوف تخل بتنفيذ الفقرة التاليـة ،وق

  .يؤدي هذا إلى اختالل كامل للبرنامج اليومي

  : الجانب الروحي 

و هو الجانب األساسي في العمل اإلسالمي و بصالح هذا الجانب الذي يتصل بالعقيدة يصلح               

المسلم و بالتالي مجتمع المسلمين ، لذلك فإن العناية بهذا الجانب من أهم الجوانب التي يجـب          

  -:يقها و يتم ذلك بالطرق التالية أن تعمل في المخيمات على تحق

  .تالوة القرآن الكريم و تجويده و تفسيره  -

 .الحرص على صالة الجماعة في كل األوقات ، و قيام الليل ، و ذكر اهللا تعالى  - 

 .االلتزام بتعاليم اإلسالم في السلوك العام و توفير القدوة اإلسالمية الصالحة  -

 . المنكر التناصح واألمر بالمعروف و النهي عن -

التذكير بالسنن العملية و األذكار المستحبة في المناسبات المختلفة و أداؤهـا             -

في أكثر من مناسبة حتى تتشربها النفوس و تتعود علي أدائها فـي حياتهـا               

األدعية المأثورة المستحب ترديدها في اليوم و       : ( و من أمثلة ذلك     . الخاصة

اء لبس الثوب و خلعه ، دعاء الخـروج  الليلة كدعاء االستيقاظ من النوم ، دع 

من المنزل و دخوله ، دعاء المشي إلى المسجد و دخوله و الخروج منـه ،                

دعاء التخلي ، دعاء الوضوء و الغسل و اآلذان ، دعـاء الطعـام ، دعـاء                 

التهجد و األرق و الرؤيا ، ختام الصالة ، ختام المجلس ، دعاء االسـتخارة               

دعاء السفر ، أدعية الظواهر الكونيـة ، أدعيـة          الشرعية ، صالة الحاجة ،      
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الزواج و األوالد ، أدعية المرئيات ، أدعيـة الـسالم و التحيـة ، أدعيـة                 

  ) عوارض الحياة ، أدعية المرض و الوفاة 

إن االهتمام بثقافة و أفكار الشباب المسلم يعتبر بمثابة الـدواء و            : الجانب الفكري و الثقافي     

 الفكرية العديدة التي تكيد لإلسالم و المسلمين فالمبادئ المعروضـة فـي     الوقاية من التحديات  

.. و االتجاهات االجتماعية و الفكرية و السياسية أكثر من أن تحصى            .. سوق األفكار كثيرة    

لذلك فإن ترشيد مسيرة الشباب بتحصينهم بالفكر اإلسالمي الصحيح و حمايتهم من التيـارات              

همة التي يجب أن يشتمل عليها برنامج المخيم و ذلـك مـن خـالل       الهدامة من النشاطات الم   

  : و الطرق إلى ذلك كثيرة و متعددة . المكتبة اإلسالمية و المحاضرات الموجهة و المدروسة 

  :المحاضرات و الندوات و المناظرات و حلقات البحث 

فالمحاضرة حديث شفهي يلقى على مجموعة من الناس حول موضوع معين            -

  . فرد على دراية و علم بالموضوع يقوم به

بمناقشة موضوع معين أمام     ) ٨ – ٢(و الندوة هي قيام مجموعة من األفراد         -

جماعة من المستمعين ،  وللندوة رئيس إلدارة المناقشات و تلخيصها و تنظم             

 .أسئلة المستمعين 

وع أما المناظرة فهي مناقشة بين جانبين يمثل كل منهما اتجاهاً مغايراً لموض            - 

معين أو مشكلة محددة ، ويمثل كل جانب عضوين أو أكثر وهي من الوسائل              

 .المهمة إلثارة التفكير و اكتساب القدرة على الدفاع عن جهة النظر التي يراها الفرد 

و يلزم عند التفكير في إقامة مخيم ما االتفاق مسبقاً مع المحاضرين بعد اختيارهم و ترتيـب                 

عات التي يتحدثون فيها وحبذا لو تـم طبـع ملخـصات هـذه              مواعيد حضورهم و الموضو   
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المحاضرات و إعدادها لتوزع على أعضاء المخيم قبل إلقائهـا ، و يمكـن عمـل ترتيبـات           

  .تسجيلها حين اإللقاء لطبع نسخ منها على أشرطة تسجيل و توزيعها على المشتركين 

   : ةالقراء

 و نـشرات و تقـارير و       و تتم بتوفير الوسائل المطبوعة من كتب و مجالت         -

الخ ، فوجود مكتبة و لو صغيرة في المخيم تضم أمهات الكتب و             ..توجيهات  

المراجع األساسية و بعض كتب المعرفة و العلوم و الثقافة العامة ، يعد مـن             

 .األمور الواجب االهتمام بها 

  :الكتابة 

  :آلتي و الكتابة وسيلة من وسائل التثقيف و المعرفة و يمكن تشجيعها كا

) يومية أو أسبوعية أوفـي كـل المـدة          ( إصدار نشرة أو صحيفة مطبوعة       -

  .للمخيم أو للمجموعات المختلفة و تشجيع إصدار صحف الحائط 

توجيه المشاركين نحو كتابة موضوعات يميلون إليها و لديهم القدرة عليهـا              - 

يجيـدها  مثل كتابة اآليات واألحاديث أو الترجمة أو التحليالت بلغة أجنبيـة            

و . الفرد ، و استغالل المناسبات الدينية و المعاصرة لموضـوعات الكتابـة             

و مـن   . من المجاالت المفيدة في أنشطة المخيمات التدريب على الخطابـة           

المفضل تخير أمام راتب يحسن تالوة القرآن و يحضر المخيم بصفة دائمـة             

يكون مؤهالً إللقاء   ليؤم المصلين و يرد على تساؤالت الشباب ، و يفضل أن            

الصباح بعد صالة الفجر ، و يمكن أن يحل محـل أي            خواطر أو مواعظ دينية في      

 .محاضر يتخلف عن الحضور
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 .توزيع الكتب اإلسالمية و المجالت و المطبوعات و الهدايا ما أمكن ذلك  -

htm.4/mk/anshatah/net.saaid.www://http  
ت عناوينها من قبل اللجنـة      ويرى الباحث أن تكون هذه الكتب قد اختير       

الثقافية حتى تؤتى الفائدة المرجوة والهدف المنشود، وكـذلك المجـالت           

 .والمطبوعات

  :الجانب الجسمي و الرياضي 

بما أن الرياضة هي أسلوب تربية الجسم السليم المعافى ، باإلضافة إلى أنهـا وسـيلة لخلـق        

لي ، فإن العناية بالرياضة التـي تـضم       التعاون و االحتكاك المباشر في جو ودي إسالمي مثا        

الشباب في مجموعات يجب أن تجد األولوية في برامج المخيمـات الرياضـية ، و السـيما                 

و يالحظ أال تزيد مدة ممارسة األلعاب الرياضية عن ثالث          . المسابقات على أساس المجاميع     

  .ساعات يومياً تقسم على فترتين صباحية و مسائية 

  .المخيم توفير اللوازم الرياضية المناسبة لكل لعبة بشكل جيد و على نطاق واسع و تالحظ إدارة 

ال شك أن الجانب السلوكي و العبادي من أهم عناصر الشخصية           :الجانب السلوكي والعبادي    

المتكاملة التي تؤدي إلى الترابط االجتماعي بين الجماعات ، لذلك يجب أن يوضـع الـشباب              

 ظروف تبرز فيها حقيقة اكتسابه هذه المزايا الخلقية ، إن توضع لـه              المشارك في المخيم في   

البرامج التي تنمي فيه األخالق و السلوك اإلسالمي الصحيح و تمرينه على ذلك مـن خـالل    

وهذا يقود إلى التخلص من العادات و القيم و الميول الفاسـدة و يـساعد   . ممارسته و مواقفه    

ا يساعد على دراسة نفسية و خريطة عقل الشباب و معرفة           على اكتساب العادات الحسنة، كم    

  .المشاكل التي يعاني منها تمهيداً لتقديم الحلول الناجعة لها 
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و االهتمام بهذا الجانب يجب مالحظته في مراحل اإلعداد األولية ،و أن يكون واضحاً أمـام                

  .العام أو اليومي المخططين لكل فقرة من فقرات برامج المخيم سواء كان ذلك البرنامج 

  : الجانب الترفيهي و الترويحي 

تواجه كل المجتمعات في العالم مشكلة استثمار و توجيه أوقات الفراغ استثماراً مفيـداً لـدى                

حيث توفر الحياة المعاصرة وقتاً كبيراً من الفـراغ ممـا يجعـل        .. األفراد و خاصة الشباب     

  .للموضوع أهمية اجتماعية و ثقافية و نفسية 

و يقـدم   .. و لما كان اإلسالم و هو المنهاج األمثل التي توجه قيمه و فكره كل شؤون الحياة                 

النظرة المحيطة الشاملة و المستوعبة ، فإننا نحاول أن نقدم بعض األسس األولية التي تساعد               

  .على توجيه النشاطات الترويحية و الترفيهية في برامج المخيمات اإلسالمية 

للترويح من أهمية قصوى في بناء شخصية الفرد المسلم و توجيه سلوكه و             و ال يخفى ما     
و ما يحققه من إدخال المتعة و       .. اإلسهام في استقراره و إحداث التوازن و االنسجام فيه          

السرور و تجديد النشاط ، كما أنه يثري ثقافة الفرد بتبادل المعلومات في شـتى فـروع                 
  htm.4/mk/anshatah/net.saaid.www:// http.المعرفة

و اإلسالم أجاز من األساليب و األنشطة الترويحية ما يتفق مع قيمه و أخالقه و آدابـه و لـم    

يجعل الهدف من ممارسة النشاط الترويحي بأشكاله المختلفة ، شغالً ألوقات الفراغ أو إشباعاً              

 علـى المـسلم   لرغبات النفس و هواها ، و إنما جعل الهدف منه استثمار الوقت بمـا يعـود          

و هذا يعنـي أن     .. و يعنيه على تحمل أعباء الحياة       .. بالفوائد الجسمية و العقلية و الروحية       

اإلسالم لم يجعل الترويح هدفاً في حد ذاته ، بل جعلـه عـامالً مـساعداً للحيـاة الجـادة و                 

و : " ه و سـلم  و قال صلى اهللا علي. و دافعاً إلى مزيد من العمل و العبادة        .. االستمرار فيها   

الذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لـصافحتكم المالئكـة علـى         



 ١٠٤

و كرر هذه الكلمة ساعة و سـاعة    " . فرشكم و في طرقكم ، و لكن يا حنظلة ساعة و ساعة             

  ) .ثالث مرات ( 

مرار فـي  و لما كانت النفس اإلنسانية قد ينتابها الملل من الدأب فـي العمـل و االسـت                -

فقد جاءت بـرامج    .. و قد يتطرق إليها السأم من اإلجهاد و النصب          .. األنشطة الجادة   

المخيمات اإلسالمية مشتملة على الترويح و الترفيه والسمر واللهو المباح وفق الشروط            

الترويح الجـسماني والنفـسي   : والضوابط العامة ، وأنواع الترويح متعددة وكثيرة منها    

والذي يهمنا هنا هو توضيح كيفيـة  . الخ.. واالقتصادي والجمالي والسياحي واالجتماعي  

عمل ترفيهي ضمن فقرات البرنامج العـام للمخيمـات اإلسـالمية وبالتحديـد الـسمر           

  .الترفيهي

بعد التأكد من الضوابط العامة آنفة الذكر يمكن عمل برنامج للسمر الترفيهي بواسـطة لجنـة       

  .لمشاركين النشطينتختار لذلك من المشرفين وا

  :مراعاة اآلتي في عمل الفقرات

  . أن ال يتجاوز الوقت المحدد للسمر أكثر من ساعة-                

 اختيار األلعاب الجماعية التي تسمح بمشاركة أكبر قدر من جمهور الحضور -

 .أن يحتوي السمر على ألغاز وحكايات تساعد على تحريك األفكار وإعمال العقل - 

 . الفقرات الجدية مالصقة للفقرات الهزلية أو الفكاهيةعدم وضع -

 .عدم اإلكثار والتتابع في المواضيع السردية -

 .أن ينتهي السمر دائما بفقرة جادة هادفة -

  لفقرات البرنامج قبل بداية السمر بوقت كاف حتى يتم االتفاقتعمل بروفا -



 ١٠٥

  : تنفيذ المخيم 

 و تنفيذه كخطة عامـة ، تعمـل اللجنـة           و بعد مراعاة كل ما سبق ذكره و العمل به           

 و هي إحدى فروع هيئة اإلشـراف        –التحضيرية بالتعاون مع لجنة االستقبال و المواصالت        

 على استقبال الوفود و الضيوف و تسهيل وصولهم إلى موقع           –على المخيم و اللجنة التنفيذية      

لكرام أو أسـماء غـزوات   المخيم و إيوائهم و تقسيمهم إلى مجموعات تحمل أسماء الصحابة ا 

  .و لملء استمارات التسجيل بالمخيم . إسالمية أو أسماء شخصيات أو أماكن إسالمية 

htm.4/mk/anshatah/net.saaid.www://http  
  ):اللجنة التنفيذية (  هيئة اإلشراف على المخيم 

 يمكـن  إن األهداف المرجوة و المأمول تحقيقها أو الوصول إليها بإقامة مخيم مـا، ال    

.. تحقيقها و تنفيذها إال من خالل جهاز إداري أو هيئة إشرافية متماسكة متجانسة ومتعاونـة                

و كلما كان نظام المخيم اإلداري و التنفيذي محدد الـصالحيات وواضـح األدوار و يتـسم                 

و كلمـا كانـت     . بالشورى و الالمركزية كلما سهل تحقيق الهدف و فـي الـزمن المحـدد               

و مكانياً و تقـوم عليهـا مجموعـة         . برامج و اللجان منظمة و محددة زمنياً        النشاطات و ال  

  .متناسقة و متجانسة من اإلداريين و المشرفين كلما كانت فرص النجاح أكبر بإذن اهللا 

إن أكثر المخيمات التي تنظمها و تشرف عليها الجمعيات اإلسالمية في مختلف أنحاء العـالم               

يث تكون أغلب برامجها مرتجلة ووليدة لحظتها دون أن يكون هناك           تفتقر إلى التنظيم الجيد ح    

تنظيم أو تخطيط أو تنسيق و هذا هو العامل الذي يضعف المخيم و يقلل فرص نجاحه إن لـم        

  .نقل فشله 



 ١٠٦

يمكننا القول إن أهم عناصر نجاح المخيمات تتمثل في تفاعل و تكامل الوحـدات فـي هـذا     و

  :الرسم التخطيطي أدناه 

   

  

                                                                                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) : اللجنة التنفيذية ( أعضاء هيئة اإلشراف على المخيم 

للجنة التنفيذية هي الجهاز المسئول عن كل فقرات و برنامج المخيم و تنفيـذه حـسب مـاهو     ا

  :  و تتكون اللجنة التنفيذية من اآلتي .موضوع له

  . قائد المخيم  -

 .نائب قائد المخيم  -

 ) .أعضاء اللجنة التنفيذية ( لجان المخيم  -

                نشاطات       

 لجان

 نشاطات

مكان و مواعيد و فترة 

 الھدف

 قیادة

 تنسیق/ مجموعة متجانسة 

  برنامج

  لجان



 ١٠٧

  .لجنة اإلستقبال و المواصالت .  أ

  .و المشتروات لجنة المالية .      ب

  .لجنة التغذية و الخدمات.      ج

  .لجنة الثقافة واإلعالم .      د

  .لجنة الرياضة .      ه

  .السكرتارية .      و

  .طبيب .      ز

  ).عددهم حسب عدد المجموعات ( المشرفون على المجموعات -

  .المجموعة األولى -

 .المجموعة الثانية  -

  htm.4/mk/anshatah/net.aaids.www://http.المجموعة الثالثة  -

  



 ١٠٨

  :التوصيات والمقترحات

حيث بدأ الباحث كتابة التوصيات والمقترحات بناء على البنود األكثر تكرارا في فقرة سـؤال               

ما المقترحات التي ترونها مناسـبة لتطـوير عمـل المخيمـات            :"االستبانة الذي ينص على     

  ".الصيفية؟

 عمل المخيمات الصيفية بحسب تكراراتها على النحـو         وقد جاءت المقترحات المتعلقة بتطوير    

  -:التالي

  .االهتمام بالمجال الجسمي، والتدريب على أنواع الرياضة المختلفة -١

  .إعطاء المشاركين دورة في السباحة-٢

  .عقد دورات في اإلسعافات األولية-٣

إلسـالمية  تكثيف الزيارات االجتماعية، وخاصة أسر الشهداء والجرحـى والمؤسـسات ا          -٤

  .والمخيمات األخرى

العمل على تقوية النشاطات الترفيهية والرحالت الترويحية المختلفة سواء أكانت بريـة أم             -٥

  .بحرية

  .تعريف المشاركين في المخيم بتاريخ وجغرافية فلسطين-٦

  .االهتمام بتنمية المواهب واإلبداعات-٧

ات التي تعقد قـصيرة بالنـسبة للمـدة         العمل على زيادة مدة المخيم، ال سيما وأن المخيم        -٨

  .الزمنية

  .إعطاء المشاركين دورة عسكرية، وخصوصا تدريبهم على كيفية استخدام السالح-٩

  .عقد دورات لتأهيل المشرفين على المخيمات -١٠



 ١٠٩

  .عقد دورات مستمرة في الحاسوب ببرامجه المختلفة-١١

لغة العبرية واللغة العربيـة الفـصحى       عقد دورات في فن المحادثة باللغة اإلنجليزية وال       -١٢

  .وتنمية ملكة الخطابة لدى المشاركين

  .عقد دورة للمشاركين في الخط العربي بأنواعه وتعلم الرسم وال سيما رسم الكاركتير-١٣

عقد دورات للطالبات في تصفيف الشعر وفن التجميل وطرق االعتناء بالبشرة واألشغال            -١٤

  .اليدوية الفنية

  . الجدول اليومي للمخيم معروفا لدى المشاركين في المخيمأن يكون-١٥

  .خطة المخيم يجب أن يضعها مختصون نفسانيون واجتماعيون وتربويون ورياضيون-١٦

  



 ١١٠

  المراجع
  القرآن الكريم

  الكتب:أوال
  ،وزارة الشئون اإلسالمية المرأة راعية في بيتها داعية: )٢٠٠٥(أباطين،أحمد-١

 .١رشاد،السعودية ،طواألوقاف والدعوة واإل

الدار القومية للطباعة علم النفس التربوي،: )ت.د(األبراشي،محمد عطية،وعبد القادر،حامد-٢
 .٤والنشر،ط

المكتب اإلسالمي،بيروت ،تحقيق حبيب الجامع لمعمربن راشد،: )١٩٨٣(األزدي ، معمر-٣
 .٢األعظمي،ط

 .،مطبعة الرنتيسي،غزةويتصميم البحث الترب: )١٩٩٩(األغا،إحسان،واألستاذ،محمود-٤

،دار ابـن كثيـر ،اليمامـة ،بيروت،تحقيـق     صحيح البخاري: )١٩٨٧(البخاري،محمد-٥
 .٣مصطفى البغا،ط

،مكتبة دار الباز،مكة المكرمة،تحقيق محمد سنن البيهقي الكبرى: )١٩٩٤(البيهقي،أحمد-٦
 .ط.عبد القادر عطا،د

تراث العربي ،بيروت،تحقيق أحمـد   ،دار إحياء السنن الترمذي: )ت.د(الترمذي ،محمد-٧
  ).ط.د(محمد شاكروآخرون،

النشاط المدرسي وتطبيقاته التربوية،دار المقداد للطباعـة،غزة       ):٢٠٠٢(الجرجاوي،زياد-٨
 ٤معسكر الشاطئ ،ط–

سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقهـا األساسـية،الدار   : )١٩٩٤(الجسماني،عبد العلي-٩
 ).ط.د.(العربية للعلوم ،بيروت

 القـاهرة  ة، مكتبالترويح والخدمة االجتماعية : )١٩٦١(حافظ، محمد علي، وآخرون-١٠
 .ةالحديثة، القاهر

  .١،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،طالمراهق: )١٩٨١(حافظ،فوزي-١١
،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،تحقيق شعيب صحيح ابن حبان: )١٩٩٣(  ابن حبان،محمد-١٢

 .٢األرنؤؤط،ط

 تحقيق محمد ٤ دارإحياء التراث العربي ،بيروت،جصحيح مسلم: )ت.د(الحجاج،مسلم-١٣
 .فؤاد عبد الباقي



 ١١١

نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلـة  : )١٩٩٠( أبوحطب ،فؤاد ،وصادق،آمال-١٤
 . ،مكتبة األنجلو المصرية،القاهرةالمسنين

ب كنز العمال في سنن األقوال  وبهامشه منتخمسند األمام أحمد: )ت.د(ابن حنبل،أحمد-١٥
 .واألفعال،المكتب اإلسالمي ودار صادر،بيروت

.  تحقيـق د   ١علل الدارقطني،دار طيبة،الرياض،ط  ):١٩٨٥(الدارقطني،علي بن عمر،  -١٦
 .محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي

،دار الكتاب العربي ،بيروت ،تحقيـق فـؤاد   سنن الـدارمي : )١٩٨٧(الدارمي،عبد اهللا-١٧
 .١رلي وخالد السبع العلمي ،طأحمد زم

 ).ط.د(،دارالمعرفة الجامعية ،سيكولوجية النموواالرتقاء: )١٩٩٦(دويدار،عبد الفتاح-١٨

،دار التوزيـع والنـشر اإلسالمية،الفـصل    مراهقة بـال أزمـة  : )٢٠٠٠(رضا،أكرم-١٩
 .١األول،ط

تربيـة المراهـق بـين اإلسـالم وعلـم      : )١٩٩٧(الزعبالوي،محمد السيد محمـد -٢٠
 .٣،مؤسسة الكتب الثقافية ،لبنان،طالنفس

 .٥،علم الكتب ،القاهرة،طعلم نفس النمو الطفولة والمراهقة: )١٩٩٩(زهران،حامد-٢١

الشخصية ،دار النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات : )ت.د(زيدان،محمد مصطفى-٢٢
 ).ط.د(الشروق،جدة،

،مكتبـة  ي والنفسي للـشباب التوجيه الديني والتربو: )١٩٩٢(زيدان،محمد مصطفى-٢٣
 ).ط.د(األنجلو المصرية ،

،دار النهـضة  علم النفس االجتمـاعي : )١٩٨٧(سالمة،أحمد،وعبد الغفار،عبد السالم-٢٤
 ). ط.د(،القاهرة،

، دار المعـارف ،مطـابع جريـدة        إدارة المعـسكرات الحديثـة    ):١٩٧٩(السيد،تهاني-٢٥
 ).ط.د(السفير،اإلسكندرية،

،دار الفكر العربي ألسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةا: )ت.د(السيد،فؤاد-٢٦
 ).ط.د(،القاهرة

،دار ابـن  تربيـة الطفـل رؤيـة نفـسية إسـالمية     : )١٩٩٧(الشريف،محمد كمـال -٢٧
  ).ط.د(كثير،بيروت،دمشق

 
،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،الواليات    دليل التدريب القيادي  ):١٩٩٥(الطالب ،هشام -٢٨

  .٢مريكية،طالمتحدة األ



 ١١٢

 ).ط.د(تفسير الطبري،دار الفكر،بيروت):١٩٨٥(الطبري،محمد بن جرير-٢٩

  ).ط.د.(،دار الماليين،بيروتعلم النفس التربوي: )١٩٨٥(عاقل،فخري-٣٠
مخيمات األطفال الصيفية، مركز غنـيم للنـشر،مطابع الـشركة    : )١٩٩٢(عباس،علي-٣١

 .١عمان،ط.الجديدة

سلوك اإلنـساني تحليـل وقيـاس المتغيـرات ،مكتبـة      ال: )١٩٨٣(عبد الرحمن،سعد-٣٢
 .٣الفالح،مصر،ط

،مكتبـة المدرسـة ،بيـروت    فلسفة الجهـاد فـي اإلسـالم   : )١٩٨٢(عبد ربه،السيد-٣٣
 ).ط.د(لبنان،

،مؤسسة الرسالة ،بيـروت ،تحقيـق أحمـد    كشف الخفاء: )١٩٨٥(العجلوني،إسماعيل-٣٤
 . ٤القالش،ط

ط تحقيق السيد عبد    .خيص الحبير،المدينة المنورة،د  تل):١٩٦٤(العسقالني،أحمد بن علي  -٣٥
 .اهللا هاشم اليماني المدني

  .،مطبعة المقداد،غزة٢جاإلحصاء التربوي،: )١٩٩٧(عفانة،عزو-٣٧
  ).ط.د(،المكتبة العصرية ،بيروت،عبقرية محمد: )١٩٦٩(العقاد،عباس-٣٨
لطباعـة والنـشر    الـسالم ل   دارتربية األوالد فـي اإلسـالم،     :)١٩٩٢(علوان،عبد اهللا -٣٩

 . ٢١والتوزيع،ط

دار الفكـر للطباعـة   تربيـة الطفـل فـي اإلسـالم،    : )٢٠٠٠(عمر،أحمـد،وآخرون -٤٠
  .١األردن ط-والنشروالتوزيع ،عمان

 
المنظمـة الكـشفية    ،"المتقـدم "دليـل األنـشطة التربويـة     :)ت.د(عمر،عمر،وآخرون-٤١

  .٢،ط٥العربية،سلسلة مكتبة الكشافة 
 عمـان  –دار صفاء للنشر والتوزيع تربية الطفل في اإلسالم،: )٢٠٠١(العناني،حنان -٤٢
 .١ط

في الدول "الرياضة للجميع"بحوث المؤتمر الدولي : )١٩٨٥(فرج ،سهير،ومحمد،عايدة-٤٣
  .٤،جامعة حلوان التربية الرياضية للبنين القاهرة المجلد٧٣:،صالنامية

،دار وارها وآثارها وثمارهـا تربية الطفل في اإلسالم أط: )٢٠٠٣(الفندي،عبد السالم-٤٤
   .١لبنان،ط-عمان،دار ابن حزم ،بيروت-الرازي ،األردن

ــة،: )١٩٦٧(فهمي،مــصطفى-٤٥ ــه التربوي ــنفس أصــوله وتطبيقات ــم ال مكتبــة عل
 ). ط.د(الخانجي،القاهرة، 



 ١١٣

 ).ط.د(،مكتبة مصر،القاهرة،سيكولوجية الطفولة والمراهقة: )١٩٧٤(فهمي،مصطفى-٤٦

  .١،عالم الكتب،طأصول التربيةاإلسالمية : )٢٠٠٢(القاضي،سعيد-٤٧
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االستبانة في صورتها األولية



 ١١٩

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  حفظه اهللا/.....................................................األخ الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،
 يسعدني أن أضع بين أيديكم فقرات هذه االستبانة، والتي تشكل أداة قياس ميدانية             

:  بعنـوان  ةية، لجمع المعلومات الالزمة ،إلجراء دراسة ميداني      في صورتها األول  
 التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظات غزة من وجهة نظـر القـائمين            رالدو"

، بهدف التعرف على الدور     ة وقد طور الباحث هذه األدا     "عليها والمشاركين فيها  
والمـشاركون   القائمون على هذه المخيمات      االتربوي للمخيمات الصيفية كما يراه    

فقـرة موزعـة علـى المجـاالت األربعـة          ) ٧٨(فيها، وهذه األداة مكونة من      
  .المجال االجتماعي و المجال النفسي و المجال الثقافي و المجال الجسمي :اآلتية

وبما أنكم من الخبراء التربويين المختصين بالموضوعات التربوية، والمهتمين بها          
فزه للقيام بإجراء هذه الدراسة أن تكون أحـد         ، وح ث ارتياح الباح  يفإنه من دواع  

 رأيك ومالحظاتك في فقرات هذه االستبانة، للتأكـد مـن دقـة             ءالمحكمين، إلبدا 
صياغتها ووضوحها، وسهولة اإلجابة عنها، ولمعرفة مدى ترابطها ومالءمتهـا          

  .لموضوع الدراسة
ابي والفعال فـي  إن اهتمامكم بتقويم فقرات هذه االستبانة سيكون له مردوده اإليج       

  .تطويرها قبل توزيعها على عينة الدراسة
في الحقل الذي تختارونه أمام كـل      ( / ) يرجى من سيادتكم التكرم بوضع إشارة       

فقرة من فقرات االستبانة وكتابة أية مالحظات ترونها في الفـراغ المخـصص             
  .لذلك

  أشكركم لحسن تعاونكم
  وبارك اهللا فيكم

  
  در منصورأكرم عبد القا/ الباحث 

   غزة-الجامعة اإلسالمية
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  االستبانة في صورتها األولية
  :مجاالت الدراسة 

  :          المجال االجتماعي
االنتماء   مناسبة الفقرة

  للمجال
  . ر

  
 

  العبارة
غير   مناسبة 

  مناسبة
غير   منتمية 

  منتمية

  مالحظات

ينمي المخيم الدافعية للعمل   ١
  .الجماعي والتطوعي

          

رشد المخيم إلى أدب االستئذان ي  ٢
  .عند الدخول والخروج

          

يشجع المخيم على اإلصالح بين   ٣
  .األصدقاء المتخاصمين

          

يشجع المخيم على إكرام الضيف   ٤
  .وحسن استقباله

          

يلزم المخيم المشاركين بآداب   ٥
  .التحية وإفشاء السالم

          

يعزز المخيم الوفاء بحقوق    ٦
  .الجيران

          

يدعو المخيم لحضور مجالس   ٧
  .الصالحين والندوات في المساجد

          

يشجع المخيم على زيارة   ٨
  .األصدقاء واألقرباء

          

يرغب المخيم في تقديم العون   ٩
  .للمحتاجين وتفريج الكرب عنهم

          

يرشد المخيم إلى حسن اختيار   ١٠
  .األصدقاء

          

          اآلخرين ينمي المخيم التعامل مع   ١١



 ١٢١

  .باحترام وتقدير

يحث المخيم على مصافحة   ١٢
  .الزمالء عند لقائهم

          

يحث المخيم على االلتزام   ١٣
  .بمواصفات اللباس اإلسالمي

          

يحذر المخيم من التدخل فيما ال   ١٤
  .يعني

          

يشجع المخيم على االختالط   ١٥
  .بالناس والتأثير فيهم

          

إلى االلتزام بأدب يوجه المخيم   ١٦
  . الحوار

          

يحذر المخيم من مساوئ الحفالت   ١٧
  .والمناسبات المختلطة

          

يحذرالمخيم من مصاحبة أقران   ١٨
  .السوء

          

يرغب المخيم في مواساة   ١٩
  .أصحاب المصاب

          

  : المجال النفسي
االنتماء   مناسبة الفقرة

  للمجال
  . ر

  
 

  العبارة
غير   ة مناسب

  مناسبة
غير   منتمية 

  منتمية

  مالحظات

يشعر المشارك في المخيم بالحب   ١
  .والمودة

          

يحث المخيم المشاركين على   ٢
  .سالمة الصدر من األحقاد

          

يدعو المخيم إلى الرضا بالقضاء   ٣
  .والقدر

          



 ١٢٢

القناعة كنز ال "يعزز المخيم مبدأ   ٤
  ".يفنى

          

            .في ااهللاينمي المخيم مبدأ الحب   ٥
ينمي المخيم شعور المشاركين   ٦

  .بمنزلة الشهداء في سبيل اهللا
          

يغرس المخيم في المشاركين   ٧
  .الثقة بالنفس

          

يعود المخيم على محاسبة النفس   ٨
.  

          

يحث المخيم المشارك على أن   ٩
  .يحب ألخيه ما يحب لنفسه

          

يغرس المخيم في المشارك   ١٠
از باهللا ورسوله االعتز

  .والمؤمنين

          

يحذر المخيم من التكبر على   ١١
  .اآلخرين

          

يدرب المخيم المشارك على   ١٢
  .ضبط النفس

          

ينمي المخيم في نفس المشارك   ١٣
كراهية الكفر والفسوق 

  .والعصيان

          

يرشد المخيم إلى وسائل مجاهدة   ١٤
  .النفس 

          

 في نفوس يقوي المخيم اإليثار  ١٥
  .المشاركين

          

يساعد المخيم على التحرر من القلق   ١٦
  .لحرجةاوالخوف في المواقف 

          

          يحذر المخيم من الخجل الذي   ١٧



 ١٢٣

  .يضيع الحق
            .ينمي المخيم الشعور بعزة النفس  ١٨
ينمي المخيم اإلحساس بالغضب   ١٩

  .إذا انتهكت محارم اهللا
          

سان بالحزن يوقظ شعور اإلن  ٢٠
  .لمصائب المسلمين

          

يقوي روح التنافس الشريف بين   ٢١
  .المشاركين

          

  
  :          المجال الثقافي

االنتماء   مناسبة الفقرة
  للمجال

  . ر
  

 

  العبارة
غير   مناسبة 

  مناسبة
غير   منتمية 

  منتمية

  مالحظات

يشجع المخيم على القراءة   ١
  .والبحث فيما ينفع

          

يعلم المخيم المشاركين كتابة   ٢
  .التقارير والبحوث الصغيرة

          

ينمي المخيم مهارة تلخيص   ٣
الكتب وعرضها على الزمالء 

  .المشاركين

          

يشجع المخيم المشاركين على   ٤
الكتابة في أحد الفنون األدبية 

  ).قصة ،شعر،مقال(

          

يدعو المخيم المشاركين إلى   ٥
فية وإعداد حضور اللقاءات الثقا

  .تقارير عنها

          

          يدعو المخيم المشاركين إلى   ٦



 ١٢٤

مكتبة (زيارة المراكز 
وإعداد تقارير ) ،متحف،غير ذلك

  .عنها
ينمي المخيم مهارة إلقاء الكلمات   ٧

  .أمام الجمع
          

يدعو المخيم إلى المشاركة في   ٨
ندوة أو حلقة حوار على مستوى 

  .المشاركين في المخيم

          

يعود المخيم المشاركين على   ٩
  .تنظيم الندوات و المحاضرات

          

ينمي المخيم مهارة إعداد   ١٠
  .المسابقات الثقافية

          

يحث  المخيم المشاركين على   ١١
  .زيارة المكتبات العامة

          

يدرب المخيم المشاركين في   ١٢
  .إعداد وتحرير مجلة أو نشرة

          

ن على يحث المخيم المشاركي  ١٣
  .زيارة الجامعات الفلسطينية

          

يقيم المخيم حفل سمر للمشاركين   ١٤
.  

          

يقدم المخيم للمشاركين مسابقات   ١٥
  .ثقافية متنوعة

          

يعرف المخيم المشاركين   ١٦
  .بجغرافية فلسطين

          

يعرف المخيم المشاركين بتاريخ   ١٧
  .فلسطين المعاصر

          

 الحرية يوضح المخيم مفهوم  ١٨
  .وحدودها في المجتمع

          



 ١٢٥

  :المجال الجسمي
االنتماء   مناسبة الفقرة

  للمجال
  . ر

  
 

  العبارة
غير   مناسبة 

  مناسبة
غير   منتمية 

  منتمية

  مالحظات

يغرس المخيم مبدأ العقل السليم   ١
  .في الجسم السليم

          

يذكر المخيم المشاركين باآليات   ٢
حث واألحاديث واألقوال التي ت

  .على ممارسة الرياضة البدنية

          

يحافظ المخيم على تدريبات   ٣
  .اللياقة البدنية كل يوم

          

يعزز المخيم مبدأ الرياضة فن   ٤
  .وذوق وأخالق

          

ينمي المخيم االعتزاز بالشهداء   ٥
واألسرى الذين لهم أثر كبير في 

  .الرياضة

          

يعرف المخيم المشاركين   ٦
رياضية وطرق تنظيم بالقوانين ال
  .المباريات

          

يقوم المخيم بتنظيم دوري   ٧
  .رياضي للمشاركين فيه

          

ينظم المخيم دورة في اإلسعافات   ٨
  .األولية للمشاركين

          

ينظم المخيم حملة توعية صحية   ٩
  .للمشاركين

          

يعد المخيم نشرة صحية   ١٠
  .للمشاركين

          



 ١٢٦

ن إلى يدعو المخيم المشاركي  ١١
  .حضور لقاء طبي 

          

يجري المخيم مسابقة حول كتابة   ١٢
  .بحث عن التغذية السليمة

          

يقدم المخيم عروضا رياضية   ١٣
  .مميزة للمشاركين

          

يعود المخيم المشاركين على   ١٤
تدريب حواسهم السمعية 

  .والبصرية

          

يقدم المخيم تمارين تقوي المرونة   ١٥
  .كينالذهنية للمشار

          

يساهم المخيم في رفع درجة   ١٦
  .الصبرو التحمل لدى المشاركين

          

يربط المخيم بين قوة البدن   ١٧
  .والجهاد في سبيل اهللا

          

            .يعلم المخيم المشاركين السباحة   ١٨
يقدم المخيم للمشاركين العديد من   ١٩

  .المسابقات الرياضية
          

 لبدنك إن"يغرس المخيم مبدأ   ٢٠
  ".عليك حقا

          

 



 ١٢٧

  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  
  

الصورة النهائية لالستبانة



 ١٢٨

           
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  /األخ الفاضل
  تحية طيبة وبعد،،

الدور التربوي للمخيمات الصيفية بمحافظة غزة من "يهدف هذا االستبيان إلى التعرف على 
  ".وجهة نظر القائمين عليها والمشاركين فيها

  ".اجتماعي ونفسي وثقافي وجسمي"وقد قسم الباحث االستبيان إلى أربعة مجاالت 
في إحدى الخانات ) x(فالرجاء إبداء وجهة نظرك في هذه المجاالت ،وذلك بوضع عالمة 

الخمس التي أمام كل عبارة في المجاالت المذكورة أعاله ،علما بأن هذه المعلومات سوف 
  . فقطتستخدم ألغراض البحث العلمي

  أكرم عبد القادر منصور/الباحث 
  :معلومات عامة

  
  (   )ذكر:  الجنس §

  (   )                 أنثى 
  (   )ة /            مشارك

  (   )ة )/منشط(   قائم
  

 (   )مسجد: مكان المخيم §

 (   )الخالء 

 (   )مكان آخر 

 ................:.........................................منطقة إقامة المخيم §

 ..........................................اسم المؤسسة المشرفة على المخيم §

 ..............................................................سنوات الخبرة §

...................................عدد المخيمات الصيفية التي شاركت فيها §



 ١٢٩

  الستبانة  الصورة النهائية ل
  مجاالت الدراسة
  :المجال االجتماعي

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  .ر
            .ينمي المخيم دافعية المشاركين نحو العمل الجماعي  ١
            .يرشد إلى آداب االستئذان   ٢
            .يشجع على ممارسة خلق التسامح  ٣
            .ينمي قيمة إكرام الضيف  ٤
            .ين إلى آداب التحيةيرشد المشارك  ٥
            .يعزز قيمة الوفاء بحقوق  الجيران  ٦
            .يوجه  إلى حضور مجالس العلم في المساجد  ٧
            .يشجع على صلة األرحام وزيارة األصدقاء  ٨
            .يرغب في مواساة المحتاجين  ٩
            .يرشد إلى حسن اختيار األصدقاء  ١٠
            . اآلخرينيغرس آداب التعامل مع  ١١
            .يحث على االلتزام بمواصفات اللباس اإلسالمي  ١٢
            .يشجع على حسن مخالطة الناس  ١٣
            .يوجه إلى االلتزام بأدب الحوار  ١٤
            .يلفت النظر إلى مساوئ الحفالت المختلطة  ١٥

  :            المجال النفسي
  بداأ  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  .ر
            .يشعر المشاركون بالمودة فيما بينهم  ١
            .يحث المشاركين على سالمة الصدر من األحقاد  ٢
            .يرسخ اإليمان بالقضاء والقدر  ٣



 ١٣٠

            .ينمي مبدأ الحب في اهللا  ٤
            .يغرس في المشاركين الثقة بالنفس  ٥
            .يدعو إلى محاسبة النفس   ٦
            . أن يحب ألخيه ما يحب لنفسهيحث المشارك على  ٧
            .يغرس في المشارك االعتزاز بدينه  ٨
            .يحذر  من التكبر على اآلخرين  ٩
            .يدرب المشارك على ضبط االنفعاالت  ١٠
            .يساعد على التحرر من القلق والخوف في المواقف الحرجة  ١١
            .ينمي قيمة الحياء  ١٢
            .تذال ودناءة النفسيحذر من االب  ١٣
            .يحث على التفاعل اإليجابي مع قضايا المسلمين  ١٤
            .يقوي روح التنافس الشريف بين المشاركين  ١٥

  :             المجال االثقافي
  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  .ر
            .يشجع المخيم على القراءة والبحث  ١
            . وكتابة التقاريرصيينمي مهارة التلخ  ٢
            .يرعى مواهب المشاركين األدبية  ٣
            .يدعو إلى المشاركة في اللقاءات الثقافية  ٤
، فمكتبة، متح(يدعو المشاركين إلى زيارة المراكز الثقافية   ٥

  ). ذلكرغي
          

            .ينمي مهارة التحدث أمام الجمع  ٦
            .يعقد جلسات حوارية للمشاركين  ٧
            .يدرب المشاركين على تنظيم الندوات الثقافية  ٨
            .يقدم للمشاركين مسابقات ثقافية متنوعة  ٩



 ١٣١

            .يدرب المشاركين في إعداد وتحرير مجلة أو نشرة  ١٠
            .يحث المشاركين على زيارة مؤسسات التعليم العالي  ١١
            .ينمي مهارة إعداد المسابقات الثقافية  ١٢
            .يعرف المشاركين بجغرافية فلسطين  ١٣
            .يعرف المشاركين بتاريخ فلسطين المعاصر  ١٤
            .يوضح مفهوم الحرية وحدودها في المجتمع  ١٥

  :                المجال الجسمي
  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  .ر
            .يغرس مبدأ العقل السليم في الجسم السليم  ١
            .يذكر بالنصوص التي تحث على ممارسة الرياضة البدنية  ٢
            .يحافظ المخيم على تدريبات اللياقة البدنية  ٣
يعرف المشاركين بالقوانين الرياضية وطرق تنظيم   ٤

  .المباريات
          

            .يقوم بتنظيم دوري رياضي للمشاركين  ٥
            .يقدم دورة في اإلسعافات األولية  ٦
            .ينظم حملة توعية صحية للمشاركين  ٧
            ".إن اهللا جميل يحب الجمال"يغرس قيمة  ٨
            .ينمي وعي المشاركين بقواعد التغذية السليمة  ٩
            .يقدم عروضا رياضية مميزة للمشاركين  ١٠
            .يقدم أنشطة تساهم في تدريب الحواس السمعية والبصرية  ١١
من القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن المؤ"يغرس قيمة  ١٢

  ".الضعيف
          

            .يهتم المخيم بتعليم السباحة   ١٣
            .يقدم للمشاركين العديد من المسابقات الرياضية  ١٤
            .يحذر من إهمال حق البدن  ١٥

  



 ١٣٢

  ما المقترحات التي ترونها مناسبة لتطوير عمل المخيمات الصيفية؟
............................................................................................

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

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

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

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

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

............................................................................................
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أسماء المحكمين



 ١٣٤

  أسماء المحكمين
  

الدرجة   اسم المحكم  م
  العلمية

  التخصص  الجامعة

الجامعة   أستاذ  مد عسقولد مح.أ  ١
  اإلسالمية

  مناهج وطرق تدريس

الجامعة   أستاذ  د محمود أبودف.أ  ٢
  اإلسالمية

  أصول التربية

الجامعة   أستاذ  د عزو عفانة.أ   ٣
  اإلسالمية

  مناهج وطرق التدريس

الجامعة   أستاذ  د فؤاد العاجز.أ  ٤
  اإلسالمية

  أصول التربية

  أصول التربية  زهرجامعة األ  أستاذ  د عامرالخطيب.أ  ٥
أستاذ   محمد زقوت.د  ٦

  مشارك
الجامعة 
  اإلسالمية

  مناهج وطرق التدريس

أستاذ   عليان الحولي.د  ٧
  مشارك

الجامعة 
  اإلسالمية

  أصول التربية

أستاذ   د عاطف األغا  ٨
  مشارك

الجامعة 
  اإلسالمية

  علم النفس

وزارة التربية   أستاذ مساعد  هيفاء األغا. د  ٩
  والتعليم

  التربيةأصول 

يحيى أبو . د  ١٠
  جحجوح

  مناهج وطرق التدريس  جامعة األقصى  أستاذ مساعد

الجامعة   أستاذ مساعد  سناء أبو دقة.د  ١١
  اإلسالمية

  علم النفس

الجامعة   أستاذ مساعد  محمد األغا.د  ١٢
  اإلسالمية

  أصول التربية

الجامعة   أستاذ مساعد  فتحية لولو. د  ١٣
  اإلسالمية

  ريسمناهج وطرق التد

 



 ١٣٥

  
  
  

  ٤ملحق رقم 
  

 لمن يهمه األمر
  


