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النيب  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
املصطفى الكرمي حممد بن عبداهلل عليه وعلى آله وصحبه 

أفضل الصالة وأمت التسليم  ، أما بعد : 

وحماضن  مواطن  إىل  املستفيدين  جبذب  العناية  فإن 
معينها  من  النهل  جتاه  دافعيتهم  وإثارة  والتربية  التعليم 
واإلفادة من براجمها يعترب ضرورة ملحة ، ذلك أن أدوات 
التأثري تغريت وانعكست آثارها على اهتمامات املستفيدين، 
وأضحت تنازع بيئات الطلب وتشد مستفيديها إىل املقارنة 

والتفضيل حسب رؤية املبتدئني القاصرة .

احلصيين  محد  الشيخ  مؤسسة  فكرة  جاءت  هنا  من 
عملي  دليل  ببناء  يعىن  مشروع  وتنفيذ  لتصميم  اخلريية 
املعنية  والتربوية  التعليمية  واملحاضن  واملعلمني  للمربني 
بتعليم كتاب اهلل ، تكون مدخالته قائمة على دراسة علمية 

لالحتياجات واستقراء مسحي للتجارب .

والتطوير  لالستشارات  القيم  إبداع  مركز  يف  وإننا 
لنتشرف هبذه الشراكة يف بناء هذا الدليل املهم يف سوق 
ومتعلميه  اهلل  كتاب  خدمة  يف  أهنا  خاصة   ، التحفيز 

واملتربني على هداياته . 

ساهم يف بناء وإخراج هذا العمل فرق عمل كثرية ذات 
واملدارس  احللقات  العاملني يف جمال  من  كبرية  خربات 

القرآنية للبنني والبنات  .

واهلل نسأل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه .



88

المدخل العلمي
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الدراسة التخصصية  
)دراسة حصر ومجع االحتياجات املختلفة علميا للشرائح العمرية املستهدفة

 لإلفادة منها كمدخل للتحفيز واجلذب(

ورش عمل  
مع األطراف ذات العالقة بالدراسة

االستبانة المسحية 
 لشرائح الدراسة

زيارات مسحية  
 للتجارب املميزة يف التحفيز
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أواًل : الدراسة التخصصية

دراسة حصر ومجع االحتياجات املختلفة
 علميا للشرائح العمرية املستهدفة لإلفادة منها كمدخل للتحفيز واجلذب

احللقات  لطالب  العمرية  االحتياجات  لرصد  دراسة  بإعداد  والنفسيني  التربويني  املختصني  من  فريق  بتكليف  املركز  قام 
القرآنية .

وقد كان الفريق بقيادة األستاذ . رامي بن سامل الكثريي - ماجستري علم النفس، وقام الفريق مشكورا بإعداد دراسة علمية 
حبثت تقسيم املراحل العمرية لطالب احللقات وربطها بالتطبيقات التربوية املقترحة لتلبية االحتياجات العمرية . 
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أواًل : املدخل

 أ/ التعريف :
يتم استخدام مصطلح االحتياجات العمرية كمرادف للمتطلبات النمائية للمرحلة العمرية، ويقصد بذلك: احلد األدىن 

الضروري لإلشباع يف جماالت النمو املتعددة، يف كل مرحلة من مراحل حياة اإلنسان.
 هذه االحتياجات العمرية أو املطالب النمائية هي نتيجة تفاعل جوانب منو الفرد املختلفة ]اجلسدي، العقلي، االجتماعي، 

النفسي، اإلمياين....[ ، والسعي إلشباع هذه االحتياجات وحتقيقها تؤدي إىل جناح وسعادة الفرد ونضجه وتفاعله مع 
املجتمع .

أما جماالت النمو للفرد فيمكن تقسيمها عدة تقسيمات : ومنها مايلي

مظاهره جمال النمو

 ويتضمن املظاهر التالية: منو الطول والوزن، التغريات يف أعضاء اجلسم، القدرات اجلسدية
 اخلاصة ، النوم، التغذية ، الغدد الصماء، منو احلواس املختلفة، منو حركة اجلسم

واملهارات احلركية ، منو اجلهاز التناسلي ووظيفته
اجلسدي والصحي

 ويتضمن املظاهر التالية: منو الوظائف العقلية كالذكاء، اإلدراك، التفكري، التحليل، ومنو
.السيطرة على الكالم، عدد املفردات ونوعها، واملهارات اللغوية املختلفة

العقلي واللغوي

 منو االنفعاالت املختلفة،تقبل الذات، الشعور باألمان والثقة، التنشئة االجتماعية للفرد يف
 األسرة، املهارات االجتماعية كاإلقناع واحلوار وتكوين العالقات، وضوح الدور االجتماعي،

بناء االجتاهات والقيم االجتماعية
النفسي واالجتماعي

منو الشعور الديين، منو املفاهيم الدينية، اكتساب املعايري الدينية اإلمياين
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ومن املبادئ املهمة املرتبطة بعملية النمو لإلنسان والواجب 
معرفتها مايلي :

1( أن األفراد خيتلفون يف سرعة منوهم فيما بينهم.

2( أن منو الذكور خيتلف عن منو اإلناث. 

3( أن النمو عملية مستمرة طوال عمر اإلنسان.

4(  أن النمو يف الفرد الواحد خيتلف من منوه يف الناحية 
اجلسمية عن منوه من الناحية العقلية مثاًل.

5( أن النمو عملية متسلسلة متر عرب مراحل وخطوات.

 ب/ املراحل العمرية :

قامت الدراسات باعتماد تقسيمات خمتلفة ملراحل النمو ، 
واهلدف من التقسيم هو: التركيز على االحتياجات العمرية 
حتقيقها  على  للعمل  عمرية  مرحلة  كل  يف  النمو  ملظاهر 
وانتقال  متداخلة  النمو  مراحل  أن  واحلقيقة  وإشباعها، 
الفرد من مرحلة إىل مرحلة يكون تدرجيًيا وليس فجائًيا.

العمرية يف هذه  للمراحل  التايل  التقسيم  اختيار  وقد مت 
الدراسة :

1( مرحلة الطفولة ، وتتضمن :
• االحتياجات العمرية لألطفال من 6-9 سنوات.
• االحتياجات العمرية لألطفال من 9-12 سنة.

2( مرحلة املراهقة ، وتتضمن :
• االحتياجات العمرية اخلاصة بالبنني.
• االحتياجات العمرية اخلاصة بالبنات.

شكل توضيحي للمراحل العمرية يف الدراسة

مرحلة الطفولة

مرحلة املراهقة

األطفال من 6 ـ 9

الذكور

ـ 12 األطفال من 10 

اإلناث
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اجلسمية  وإمكاناهتم  قدراهتم  واختالف  التالميذ،  بني 
والعقلية ... وغريها

6( معرفة املربون لطرق التعليم والتعلم املناسبة للطالب 
وخصائصهم  أعمارهم  حسب  القرآنية  احللقات  يف 

والفروق اليت بينهم.

7( فهم سلوك الطالب وكيفية الضبط والتحكم يف سلوكه.

8( التنبؤ بالسلوك املستقبلي والتخطيط للسلوكيات اإلجيابية 
اليت نريد تعليمها للطالب.

 ، العمرية  االحتياجات  هذه  مع  نتعامل  كيف  والسؤال 
واإلجابة بسيطة ميكن توضيحها يف الرسم التايل:

ج/ ملاذا دراسة االحتياجات العمرية ؟ 

ينتظم يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي أعداد كبرية من 
احللقات  يف  املربون  ويواجه  ]بنني/بنات[،  الطالب 
ما  أطفال  من  ابتداء  العمرية؛  املراحل  خمتلف  القرآنية 

قبل املدرسة يف حلقات التلقني، وحىت كبار السن.

وتشتد حاجة املربون إىل معرفة طبيعة كل مرحلة من هذه 
ألمهية  ؛  واملراهقة  الطفولة  مرحلة  خصوًصا  املراحل، 
هذه املراحل يف حياة اإلنسان وسهولة التأثري عليهم،وزيادة 

أعداد طالب هذا السن يف احللقات القرآنية .

املراحل  هلذه  العمرية  االحتياجات  دارسة  أمهية  تأيت 
العمرية ]الطفولة، املراهقة[ كثرية ومتعددة منها:

1( توضيح جماالت النمو األساسية واالحتياجات العمرية 
املرتبطة هبا.

القرآنية بطبيعة مرحلة  العاملني يف احللقات  تعريف   )2
الطفولة واملراهقة واحتياجاهتما.

3( مساعدة املربني يف احللقات القرآنية على وضع املعايري 
واألنشطة  للربامج  والصحيحة  املناسبة  واملؤشرات 

املصاحبة حلفظ القرآن الكرمي .

4( زيادة فهم املربون يف احللقات بأساليب التوجيه والتحفيز 
املناسبة لكل مرحلة عمرية، وعوامل التأثري عليها.

5( إدراك املعلمني يف احللقات القرآنية بالفروق الفردية 
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ــ تفهــــم : مبعىن فهم طبيعة وخصائص كل مرحلة عمرية ومظاهر منوها واحتياجاهتا.
ــ تقبـــل : أن نتقبل هذه االحتياجات واملظاهر النمائية.

ــ توجيه : أن نسعى إىل توجيه هذه االحتياجات واخلصائص وتوظيفها إجيابيًا لصاحل الطالب.

ــ تدريب : أن ندرب الطالب على املهارات واملفاهيم اليت حيتاجوهنا يف هذه املحطات من حياهتم.

ــ تقويـم : أن نقيس مث نقوم ما تدرب عليه الطالب؛ من السلوكيات والتوجيهات املقدمة هلم.وفيما يلي شرح تفصيلي 
لالحتياجات العمرية لطالب حلقات القرآن الكرمي يف مرحلة الطفولة واملراهقة.
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ثانًيا:االحتياجات العمرية ملرحلة الطفولة:

متهيد:

ساِنه، كما ُتنَتُج البهيمُة هبيمًة َجمعاَء،  راِنه، أو ُيَمجِّ داِنه، أو ُيَنصِّ قال  “ ]] ما من مولوٍد إال يوَلُد على الِفطَرِة، فأبواه ُيَهوِّ
ِ َذِلَك  اَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق اهللَّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّ وَن فيها من َجدعاَء . مث يقوُل أبو ُهَريَرَة رضي اهلل عنه{ : ِفْطَرَة اهللَّ هل ُتِحسُّ

ُم }.عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، رواه : البخاري  الرقم 4775. يُن الَقيِّ الدِّ

تتميز مرحلة الطفولة بعدة خصائص منها:

• سرعة اتساع املعرفةلدى األطفال وتعلمهم للمهارات املختلفة كالقراءة والكتابة واحلساب.

• وضوح فردية واستقاللية الطفل أثناء فترات منوه.

• أمهية اكتساب الطفل اجتاه سليم حنو ذاته.

• زيادة استقالل الطفل عن الوالدين مع تقدم العمر.

• إدراك الطفل لدوره اجلنسي ]ذكر/.أنثى[. وتقبله لذلك.

• بداية اتصال الطفل مع البيئة االجتماعية من حوله ]األهل واملدرسة واملسجد واحلي[.

• تعلم الطفل للمهارات اجلسمية باأللعاب والنشاطات اليومية اليت ميارسها.

وكما يف احلديث النبوي الشريف السابق وغريه من نصوص الوحي الكثرية تظهر ضرورة االهتمام هبذه املرحلة العمرية، وفيما 
يلي عرض ملجاالت النمو واحتياجاهتا األساسية يف هذه املرحلة:
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عن  املسؤولة  الغدد  تبدأ  ولذلك   ، القادمة  البلوغ  ملرحلة 
نفهم  هنا  ومن  بشكل خفيف،  بالنشاط  اجلنسي  الدافع 
اهلدى النبوي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))مرواأوالدكم 
بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع(( ]أخرجه الترمذي 

حديث رقم: 495، وصححه األلباين[

يظل األطفال حىت سن الثامنة أو التاسعة تقريبًا ولديهم 
األشياء  يف  التدقيق  يف  صعوبة  وجيدون  النظر  يف  طول 
القريبة وخصوصًا الصغرية منها، ولذلك من املهم عدم 
إجهاد العني بطول النظر يف األحرف والكتابة الصغرية .

وحركة  عامة  نشاط  مرحلة  الطفولة  مرحلة  تعد  كما 
الزائدة اليت ميتلكها األطفال، ولذلك قد  نتيجة الطاقة 
يظهر على بعض الطالب حركة زائدة داخل احللقة وعدم 
انضباط يف اجللوس هبيئة معينة؛ وهذا أمر طبيعي جدًا 

وينبغي التعامل معه على هذا األساس .

االحتياجات العمرية 
ملرحلة الطفولة من 6-9 سنوات :

االحتياجات اجلسدية والصحية
 

أ/ أمهية االحتياجات اجلسدية والصحية هلذه 
املرحلة العمرية:

عامل  الطفولة  مرحلة  يف  اجلسدية  االحتياجات  تعترب 
تأثري كبري إن مل يكن األكرب مقارنة بغريه من حيث طبيعة 
النشاط  ويزداد  الطفل،  يعيشها  اليت  العمرية  املرحلة 
املهارات  وتعلم  اليدوي،  العمل  وحيب  للطالب،  احلركي 

اجلسمية .

خصوصًا   النمو  بزيادة  الطالب  جسم  أعضاء  وتستمر 
األطراف –األرجل واليدين-، كما تظهر زيادة يف الوزن 
غالبًا،  أما الغدد الصماء فتستمر يف النمو لتهيئة اإلنسان 
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 ب/ االحتياجات اجلسدية والصحية األساسية:

• احلاجة للنشاط احلركي واللعب.

• احلاجة للتغذية الصحية لزيادة الوزن .

• احلاجة زيادة منو أبعاد اجلسم خصوصًا األطراف.

• احلاجة لتحقيق التوازن مع منو الغدد الصماء  عمومًا. 

الالزمة  احلركية  اجلسمية  املهارات  لتعلم  احلاجة   •
لأللعاب، وألوان النشاط العادية .

• احلاجة الستخدام احلواس يف عملية التعليم والتعلم .

ج/ تطبيقات تربوية:

تقريبًا  التاسعة  أو  الثامنة  سن  حىت  األطفال  يظل   •
يف  التدقيق  يف  صعوبة  وجيدون  النظر  يف  طول  ولديهم 
األشياء القريبة وخصوصًا الصغرية منها، ولذلك يفضل 
يف هذه املرحلة استخدام األحرف الكبرية عند القراءة يف 
الكتب أو املصحف أو الربامج واألجهزة اإللكترونية ، وأن 
ال يكون هناك إجهاد على بصر الطالب بطول النظر يف 

املصحف.

املرحلة  املهمة يف هذه  التربوية اإلسالمية  التطبيقات   •
أماكن  من  غريها  أو  املضاجع  يف  األطفال  بني  التفريق 
]وفرقوا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  قال   . املتوقعة  االزدحام 

بينهم يف املضاجع..[ احلديث.

• رعاية النمو احلركي من خالل تنظيم منافسات األلعاب 
اجلماعية، وتشجيع األطفال الكسولني ثقيلي احلركة على 

املشاركة.

خارج  األنشطة  عند  والكافية  املناسبة  التغذية  توفري   •
احللقة ألمهيتها جلسد وصحة الطفل، واالهتمام بتوفري 
املاء كحد أدىن للطالب أثناء وقت حلقة القرآن، والسماح 

للطالب بالشرب.
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االبتدائي  حلقات  معلمو  فيها  يقع  اليت  األخطاء  من   •
للطالب  النمو  اجلسمية  متطلبات  بعض  مراعاهتم  عدم 
لقضاء  أو  املاء  لشرب  احللقة  من  للخروج  احلاجة  مثل: 
وعدم  احللقة  داخل  املستمرة  احلركة  كذلك  احلاجة، 

االنضباط يف اجللوس. 

للحركة  واسع  ومكان  خمصص  وقت  هناك  يكون  أن   •
واللعب لألطفال.

فيجب مراعاة طريقة  دراسة،  • يف حال وجود مقاعد 
احلركة  حرية  على  تساعده  حبيث  الطالب  جلوس 

اجلسدية.

أو  الطالب يف احللقة  التضايق من كثرة حركة  • عدم 
تربويًا  منها  واالستفادة  الطالب  حركة  وتوجيه  الفصل، 
من خالل حتديد مكان لتسميع احلفظ مثاًل ومكان آخر 
سهلة  حبركة  الطالب  يتنقل  حبيث  املراجعة  لتسميع 

وبسيطة داخل احللقة واملسجد لتفريغ طاقته الزائدة.

• وميكن االستفادة من الطاقة الزائدة للطالب بتخصيص 
وقت لتطبيق مترين حركي داخل احللقة بأسلوب مناسب 

ال يزعج اآلخرين.

• بالنسبة للطالب الذين يظهرون حركة زائدة عن باقي  
على  املصاحف  وتوزيع  جبمع  تكليفهم  ميكن  زمالئهم 
الطالب وترتيبها يف الدوالب، وإيصال األوراق مثاًل إىل 

وغري   ..- املسجد  يف  إدارة  وجود  -عند  احللقة    إدارة 
ذلك.

• من التطبيقات لذلك رفع الصوت عند الشرح والقراءة 
عند  السمع  حاسة  نضج  عدم  بسبب  الطفل،  ليسمع 

الطالب يف هذه املرحلة.

إتقان  يف  الطالب  إجهاد  عدم  التطبيقات  من  كذلك   •
خمارج احلروف، بسبب عدم نضج احلبال الصوتية لديه 

بشكل كامل. 

املفاهيم  الطفل  تعليم  يف  احلواس  استخدام  جيب    •
عملية  يف  احلواس  استخدام  وكذلك  التربوية،  األفكار 

احلفظ واملراجعة ألمهيتها يف ترسيخ املعلومات .

• توفري الكتب املصورة يف تعلم األذكار وغريها الرتباطها 
حباسة البصر والسمع، وكذلك استخدامها يف القصص 

القرآين والنبوي.

• التعبري عن مشاعر احلب والتقدير واألمان باستخدام 
احلواس مثل التربيت على الكتفني أو املسك باليد أو املسح 
والثناء  الشكر  عند  الصوت  نربة  تغيري  أو  الرأس  على 

وغريها .
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االحتياجات العقلية واللغوية:

 
أ/ أمهية االحتياجات العقلية واللغوية هلذه 

املرحلة العمرية:

بالواقع  التقيد  دون  التفكري  يستطيعون  ال  األطفال 
املحسوس، وهلذا عندما حيسب عملية اجلمع أو الطرح 

يستخدم أصابع يديه.

على  يقوم مبقارنتها  معينة  فكرة  الطفل  يواجه  وعندما 
فإنه  معنوية  ألفاظًا  يتعلم  عندما  كذلك  حسيًا،  الواقع 
مفاهيم  الطالب  تعليم  وبالتايل  حسي،  بشكل  سيفهمها 
تقترن  أن  جيب  وغريها  واحلب  واإليثار  واألمانة  الصدق 
بشيء حسي حىت يستطيع عقل الطالب فهمها واستيعاهبا .

وحىت  الوقت  مرور  مع  كبري  بشكل  الذاكرة  تزداد سعة 
سن العاشرة لتكون مبستوى قريب من ذاكرة الراشدين،  

ويتميز األطفال يف هذه املرحلة بذاكر آلية حتفظ أي شيء 
دون تدقيق، وكذلك دون فهم معىن ما حفظوه غالبًا.

جيب مالحظة أن الطالب يف هذه املرحل العمرية عندما 
املشاعر  نفس  مع  يستذكره  فإنه  معني  شيئًا  يستذكر 
حفظ  يتأثر  كمت  احلفظ،  بوقت  املرتبطة  واالنفعاالت 
الطفل باملعلومات القريبة زمنيًا، فعندما حيفظ عدد من 
اآليات مثاًل مث يقوم حبفظ مقطع آخر فإن اآليات تتداخل 

وينسى بعضها .

املرتبطة  القواعد  أيضًا  يتعلم  اللغوي  منوه  يف  الطفل 
التجويد  أحكام  األطفال  تعليم  املهم  من  ولذلك  باللغة، 
عدم  مراعاة  مع  العمرية،  املرحلة  هذه  يف  األساسية 
املبالغة يف ذلك كما أشرنا سابقًا فقد يكون جهاز النطق 

لدى الطالب مل يتم منوه بشكل كامل.

اللغوية يف بداية  بعض الطفل خيطئون يف االستعماالت 
هذه املرحلة العمرية، وقد يظهر على بعض األطفال بعض 
العيوب، إما يف نطق بعض احلروف، أو الكلمات، فيقلب 

ويستبدل احلروف يف بعض الكلمات .



20

 ب/ االحتياجات العقلية واللغوية:

املعاين  فهم  إىل  اآليل  والتذكر  احلفظ  من  التخفيف   •
والكلمات .

• تشجيع حب االستطالع عند الطفل وتنمية ميوله.

واألشغال  اللعب  الطفل من خالل  االبتكار عند  تنمية   •
اليدوية.

والتعبري احلر  والتحدث  الكالم  على  األطفال  تشجيع   •
الطليق.

• تشجيع االستعمال الصحيح للكلمات عن طريق تنمية 
عادة االستماع والقراءة .

• عدم اإلشراف يف تصحيح األخطاء اللغوية لألطفال.

والقراءة  اللغوي  التواصل  مهارات  بتنمية  االهتمام   •
والكتابة .

 ج/ تطبيقات تربوية:

متوسطة  حفظها  املطلوب  اجلمل  تكون  أن  مراعاة   •
وقصرية ليسهل على الطالب حفظها.

• كذلك مراعاة توزيع أوقات احلفظ مع مقدار احلفظ 
فال يعطي مقدار للحفظ كبري أو جديد قبل إتقان الطالب 
مقدار احلفظ السابق حىت ال تتداخل املعلومات وينساها.

• مع وقت قصري يزداد مدى االنتباه لدى الطفل يف هذه 
املرحلة، ولكن ال يستطيع تركيز انتباهه يف موضوع واحد 

مدة طويلة خاصة للمواضيع الشفهية .

من احلفظ  والتذكر  على احلفظ  الطفل  قدرة  تزداد   •
اآليل إىل الفهم .

التفكري  من  أكثر  لألطفال  احلسي  التفكري  استخدام   •
املجرد .

تكون  حبيث  واملراجعة  للحفظ  مناسبة  بيئة  تكوين   •
الطالب  على  فيسهل  إجيابية  هبا  املرتبطة  املشاعر 

االستذكار واستدعاء احلفظ دون توتر.

احلفظ  يف  واألناشيد  واحلكايات  القصص  استخدام   •
املرحلة  هذه  يف  الطالب  على  لسهولتها  األذكار  وتعليم 

العمرية.
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• االستفادة من ذاكرة الطالب اآللية حبيث ميكن البدء 
بصغار  البدء  من  بداًل  احلفظ  وصعبة  الطويلة  بالسور 

السور، ألهنا سيقوم حبفظها آليًا.

• تقليل تشتيت انتباه الطالب باالستطراد عند التوجيهات 
والدروس ألن الطفال سيقومون بتخزينها سواء كانت مهمة 

أو غري مهمة.

• عندما خيطئ الطفل نتجنب التصحيح املباشر، فإما 
مرور  مع  سيتصحح  حيث  اخلطأ  هذا  عن  نتغاضى  أن 
األيام، أو نستخدم التصحيح غري املباشر حيث نعيد عليه 
أنه  يشعر  أن  دون  مجلة  يف  فيها  أخطأ  اليت  الكلمة 
تصحيحًا، ففي إحدى احلاالت بعد التحاق فتاة يف السنة 
التمهيدية بشهرين تقريبًا  باملرحلة  اخلامسة من عمرها 
وبعد  الكالم،  يف  اللجلجة  يف  بدأت  أهنا  والدها  الحظ 
تقصي األمر تبني أن إحدى املدرسات كانت كثرية املقاطعة 
يستغرق  قد  الطفل  أن  ومبا  يتحدثون،  عندما  لألطفال 
وقتًا إلهناء مجلته فإن هذه املدرسة مل تكن تنتظرهم، بل 

كانت تكمل عنهم اجلمل.

ال  أن  الطالب  للمربني احلذر عند حتفيظ  املهم  • من 
يكون هناك توتر أو حالة غضب وانفعال شديد ألن الطالب 

سيشعر بنفس الشعور عندما يقوم بالتسميع .

االحتياجات النفسية واالجتماعية:

 
هلذه  واالجتماعية  النفسية  االحتياجات  أمهية  أ/ 

املرحلة العمرية:

عن  الفرد  حيملها  اليت  الفكرة  الذات  مبفهوم  يقصد 
يتم  وعادة  سلبيًا،  أو  إجيابيًا  تقديرًا  حتمل  وقد  نفسه 
تكوين مفهوم الطفل عن ذاته من خالل تعليقات اآلخرين 

عليه وردود أفعاهلم  جتاه سلوكه.

متكن خطورة مفهوم الطالب عن ذاته أنه يصعب تغيريه 
على هذا  بناء  يتصرف  الطفل  أن  كما  الوقت،  مرور  مع 
املفهوم، فعندما تكون تعليقات اآلخرين حول ذكاء أو غباء 

الطالب فإنه سيتصرف بناء على هذه التعليقات .

تقليد  أيضًا  العمرية  املرحلة  هذه  يف  األطفال  ويظهر 
للراشدين من حوهلم يف التصرفات والسلوكيات، كطريقة 
احلديث أو اجللوس واللباس والضحك والصراخ وغريها، 
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ولذلك جيب على املربون االنتباه هلذا املوضوع جيدًا.

كما يبدأ األطفال يف هذه املرحلة العمرية باالستقالل عن 
األعمال  ببعض  فيقوم  حوله،  الراشدين  خصوصًا  غريه 
التعامل  األطفال  حيب  كما  هبم،  االستعانة  دون  واملهام 
من  كنوع  أنثى[  ]ذكر،  جنسهم  طبيعة  حسب  معهم 
إىل  إضافة  الشخصية،  هبويته  واالعتزاز  االستقالل 
التنافس فيما بينهم بشكل فردي مث يتحول املنافسة بينهم 

بشكل جمموعات.

أما اجتماعًيا فيبدأ الطفل ببناء اجتاهاته وقيمه، ويعترب 
انفعاليَا  معىن  يعطي  الذي  املرجعي  اإلطار  هو  االجتاه 
لألشياء، كما أن اآلراء املبنية على اجتاهات انفعالية تكون 
ملحوظات  على  املبنية  اآلراء  من  واستقرارا  أكثر صالبة 

موضوعية وحتليالت.

ثابت  مكتسب،  وجداين  استعداد   / باالجتاه  ويقصد 
نسبيًا، حيدد شعور الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معنية 

من حيث تفضيلها وعدم تفضيلها.

أما القيم فهي/ معيار اجتماعي ذو صيغة انفعالية قوية 
وعمة، تتصل من قريب باملستويات اخللقية اليت تقدمها 
اجلماعة وميتصها الفرد من بيئته االجتماعية واخلارجية 
هاديًا  ويتخذها  أفعاله،  هبا  يربر  موازين  منها  وقيم 

ومرشدًا”  .

وتكمن مصادر القيم فيما يلي/

مصـادر
القيـــم

الدين

التجــارب
واخلربات

التربيــة
واملجتمع
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 ب/ االحتياجات النفسية واالجتماعية:

• تعلم ما ينبغي توقعه من اآلخرين، وخاصة الوالدين 
والرفاق.

• التوحد مع أفراد نفس اجلنس وتعلم الدور اجلنسي يف 
احلياة .

• تكوين اجتاهات سليمة حنو األشخاص حوله.

• تعلم ممارسة االستقالل الشخصي واملسؤولية.

• تكوين املفاهيم واملدركات اخلاصة باحلياة اليومية 

• منو مفهوم الذات واكتساب اجتاه سليم حنو الذات.

• الشعور بالثقة يف الذات ويف اآلخرين .

• تعلم االرتباط االنفعايل بالوالدين واإلخوة واآلخرين 

• تعلم ضبط االنفعاالت وضبط النفس.

 ج/ تطبيقات تربوية :

الطالب من خالل إشعارهم  لدى  بالنفس  الثقة  بناء   •
من  احلادثة  هلذه  وامسع  والثقة،  واالحترام  باملسؤولية 
أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: ]]أتانا رسوُل اهلِل صلَّى 
اهلُل عليه وسلََّم وحنن ِصبياٌن ، فسلَّم علينا ، وأرسَلين يف 
حاجٍة ، وجلس يف الطريِق ينتظُرين حىت رجعُت إليه ، 
قال : فأبطأُت على أمِّ ُسَليٍم ، فقالت : ما حَبَسك ؟ فقلُت 
: بعثين النيبُّ صلَّى اهلُل عليه وسلََّم يف حاجة ، قالت : وما 
هي : قلُت : إهنا ِسرٌّ ، قالت : فاحفْظ ِسرَّ رسوِل اهلِل صلَّى 
اهلُل عليه وسلََّم[[ عن  أنس بن مالك ، رواه البخاري يف 

األدب املفرد، وصححه األلباين برقم 868.

• ويظهر يف هذه القصة موقف النيب  يف وضع سره لدى 
طفل، وكذلك موقف األم عندما أمرت ابنها بكتمان السر.

واحلديث  أنفسهم  عن  التعبري  على  الطالب  تشجيع   •
أطروحاهتم  ومناقشة  وتقديرها،  آرائهم  وحكاية  عنها، 

باحترام واهتمام لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

املراحل  هذه  يف  الطالب  مع  التأديب  استخدام  عند   •
العمرية جيب االبتعاد عن الكالم أو التصرف الذي يقلل 
من ذاتية الطفل أو شخصيته، بعبارات مثل : يا مسني، 
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اإلجيايب  التأديب  على  والتركيز  وغريها،  غيب،  يا 
باستخدام عبارات تشجيعية وحتفيزية .

تعليمها  املرغوب  والقيم  االجتاهات  املهم حتديد  من   •
مثل:  اإلسالم  حبرمات  يتعلق  فيما  خصوصًا  للطالب، 
وصحابته  وزوجاته،  العظيم  والرسول  الكرمي  القرآن 

األبرار وهكذا.

الطالب  تزويد  القرآنية  احللقات  يف  املربون  على   •
بنماذج حسنة، وخربات سارة وإجيابية.

الطالب  لدى  اإلجيابية  االجتاهات  تكوين  طرق  من   •
مايلي:

1/ اإلحياء:  ويقصد به التأثري دون إقناع منطقي ودون 
أو  أو احتضان اجتاه معني  لقبول رأي معني  أو قسر  أمر 

أداء فعل معني.   

2/ التكرار.

3/ العدوى االجتماعية، ويقصد به نشر السلوك واالجتاه 
اإلجيايب املطلوب بني مجيع املحيطني بالطالب.

االحتياجات اإلميانية :

أ/ أمهية االحتياجات اإلميانية هلذه املرحلة العمرية:

ترتبط االحتياجات اإلميانية لدى األطفال يف هذه املرحلة 
بغريها من االحتياجات ارتباطًا مباشرًا، فقد يقوم الطفل 
بالصالة وقراءة القرآن وغريها من شعائر الدين هبدف 
احلصول على الثناء واملدح من الوالدين أو املعلم واملريب، 

أو احلصول على هدية وجائزة معينة وغري ذلك.

والنمو اإلمياين للطفل يف هذه املرحلة من أهم جماالت 
النمو باعتباره املؤسس ملا بعده، قال  “ ]] ما من مولوٍد 
أو  راِنه،  ُيَنصِّ أو  داِنه،  ُيَهوِّ فأبواه  الِفطَرِة،  على  يوَلُد  إال 
وَن  ُتِحسُّ َجمعاَء، هل  البهيمُة هبيمًة  ُتنَتُج  ساِنه، كما  ُيَمجِّ
فيها من َجدعاَء . مث يقوُل أبو ُهَريَرَة رضي اهلل عنه{ : 
ِ َذِلَك  اَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق اهللَّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّ ِفْطَرَة اهللَّ
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 : رواه  عنه،  اهلل  رضي  هريرة  أيب  }.عن  ُم  الَقيِّ يُن  الدِّ
البخاري  الرقم 4775.

وقال  ]] ُمُروا أوالَدكم بالصالِة و هم أبناُء سبِع ِسِننَي 
ُقوا بينهم  ، واضِربوهم عليها وهم أبناُء عشِر ِسِننَي ، وَفرِّ
عنه،  اهلل  رضي  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  املضاجِع[[  يف 

صحيح اجلامعلأللباين  1651 .

الدينية  املفاهيم  عرض  يف  التدرج  مراعاة  وجيب 
مثل:  املحسوس  غري  العقلي  باجلانب  املرتبطة  خصوصًا 
صفة اهلل واملالئكة وأهوال يوم القيامة والقرب، والسبب 
هذه  وربطه  للطفل  العقلي  النضج  اكتمال  عدم  ذلك  يف 
املفاهيم بالعامل املادي حوله مما قد يسبب خلطًا وتشويشًا 

على الطالب.

 ب/ االحتياجات اإلميانية :

• يؤمن بأركان اإلميان األساسية ويفهمها إمجااًل.

• يعرف أركان اإلسالم اخلمسة األساسية.

• يدرك حقوق اهلل عز وجل عليه وواجباته جتاهه.

• يفهم فكرة الدين وأمهيته، واهلدف من احلياة وربطها 
بالعبادة.

• يتعلم اآلداب والسلوكيات اإلسالمية املرتبطة باحلياة 
اليومية.

• إدراك الطالب الفرق بني احلالل واحلرام، وعالقتهما 
بالدين .
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 ج/ تطبيقات تربوية:

• حتفيظ الطالب أمساء اهلل احلسنة وصفاته وشرحها 
إمجااًل هلما، ويف احلديث النبوي: ]] أن رجال أتى النيب 
 جبارية سوداء فقال يا رسول اهلِل إن علي رقبة مؤمنة 
فقال هلا أين اهلل فأشارت إىل السماء بأصبعها فقال هلا 
وإىل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  إىل  فأشارت  أنا  فمن 
السماء يعين أنت رسول اهلِل فقال أعتقها فإهنا مؤمنة[[ 

عن معاوية بن احلكم السلمي، رواه مسلم رقم 537.

• تكوين مسابقات تنافسية بني جمموعات الطالب  على 
تنفيذ أعمال وأفعال الرب واإلحسان وربطها مبفاهيم الدين 
..... الصدقة،  اإليثار،  اخلري،  فعل  اهلل،  يف  ]احلب 

وغريها[.

• تعليم الطالب بعض اآلداب اإلسالمية اليومية ]آداب 
اجللوس، الطعام، اللباس، الكالم، .....وغريها[.

]أذكار  املهمة  اليومية  األذكار  بعض  الطالب  • حتفيظ 
واخلروج  دخول اخلالء  األكل،  واملساء،  الصباح  النوم، 

منه، ...وغريها[.

• تعظيم حرمات اإلسالم يف نفوس الطالب من خالل 
وحب  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  وحب  اهلل،  حب 

الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم، وحب القرآن والتأدب 
معه، وحب العلماء ....وغري ذلك.

• عدم املبالغة واإلفراط يف ذكر مفاهيم الدين املجردة 
القيامة  يوم  أهوال  مثل:  الطالب  على  فهمها  لصعوبة 
والقرب، اجلن والشياطني، املسيح الدجال، ..وغري ذلك، 
ومادية  حسية  بصور  ربطها  الطالب  يقوم  ال  حىت 

يشاهدوهنا يف التلفاز فتكون مفاهيم خاطئة عندهم.
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االحتياجات العمرية 
ملرحلة الطفولة من 9 - 12 سنوات :

االحتياجات اجلسدية والصحية :

 

أ/ أمهية االحتياجات اجلسدية والصحية هلذه املرحلة 
العمرية:

بني  الفردية  الفروق  العمرية  املرحلة  هذه  يف  تظهر 
األطفال من حيث القدرات اجلسدية املختلفة مثل: الطول، 

الوزن، القوة والتحمل، وغري ذلك.

أبعاد  يف  واإلناث  الذكور  بني  واضحة  الفروق  تبدأ  كما 
اجلسم استعدادًا ملرحلة البلوغ القادمة، وتبدأ اخلصائص 

اجلنسية تظهر على جسد ]الذكر واألنثى[ .

وبالنسبة للمهارات احلركية والعضلية الكربى والصغرى 

تكتمل تقريبًا، ويظهر التوافق احلركي ومييل األطفال إىل 
النشاطات احلركية أكثر.

السمع  خصوصًا  نضجها  واكتمال  احلواس  منو  ويزداد 
والبصر وتصبح يف نضجها الكامل تقريبًا.

 ب/ االحتياجات اجلسدية والصحية األساسية :

زيادة التمييز يف الفروق الفردية اجلسدية بني الطالب.

تعلم مهارات حركية وجسدية أكرب وأكثر تعقيدًا.

امليل إىل النشاطات احلركية اهلادفة، وليس فقط من 
أجل احلركة.

استخدام احلواس بقدرهتا الكاملة يف التعلم والدراسة.
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 ج/ تطبيقات تربوية:

براجمها  وختصيص  الرياضية  بالتربية  االهتمام   •
وأنشطة خاصة هلا يف احللقات القرآنية.

النشاطات  املهارات احلركية يف  الطالب على  تدريب   •
اخلارجية مثل: السباحة، ركوب اخليل، اجلري وغريها.

• تشجيع الطالب على استخدام حواسهم يف التعلم من 
خالل اإلنشاد أو قراءة القصص .

• أمهية استخدام الوسائل السمعية والبصرية واحلسية 
يف تعليم أحكام قراءة القرآن أو اآلداب اإلسالمية وغريها.

االحتياجات العقلية واللغوية  :

 
أ/ أمهية االحتياجات العقلية واللغوية هلذه املرحلة 

العمرية:

املرحلة  بالتمايز يف هذه  للطالب  العقلية  القدرات  تبدأ 
التفكري  احلفظ،  على  والقدرة  الذكاء،  حيث:  من 

والتحليل، القدرة على االنتباه واإلدراك وغري ذلك.

وتزداد رغبة الطفل على التعلم والتحصيل الدراسي يف 
العقلية  وقدراته  ذكائه  إظهار  حاجة  بسبب  املرحلة  هذه 

أمام اآلخرين.

هذه  يف  واالبتكار  اإلبداع  على  الطالب  قدرة  وتصبح 
املرحلة العمرية أكثر بكثري من املرحلة السابقة، كما ينمو 
الصواب  العدل  مفاهيم  وتصبح  كثريًا،  املجرد  التفكري 

واخلطأ، اإلحسان، واضحة ومفهومه لدى الطالب .
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الطفل  لدى  النضج  مستوى  فيتقدم  للغة  بالنسبة  أما 
عن  والتعبري  والقراءة  الكتابة  على  قادرًا  يصبح  حبيث 
مشكالته ومشاعره وأفكاره، وتزداد مهارة طرح األسئلة 

واحلوار والنقاش لديه.

 ب/ االحتياجات العقلية واللغوية األساسية:

• تنمية التفكري املجرد وتطويره مبفاهيم جديده ومعقدة 
أكثر.

• احلاجة لزيادة مستوى الذكاء والتحصيل والدراسة .

• زيادة مهارة القراءة والكتابة واحلديث.

السؤال  املعريف من خالل  والنمو  • منو حب االستطالع 
والنقاش.

• القدرة على اإلبداع واالبتكار والتخيل .

• زيادة حصيلة مفردات اللغوية واملفاهيمية.

 ج/ تطبيقات تربوية:

من  والتحليل،  والتفكري  النقد  على  الطالب  تدريب   •
خالل عرض السلوكيات واملفاهيم اخلاطئة ومناقشتها.

لدى  االستطالع  وحب  العقلية  االهتمامات  توسيع   •
الطالب من خالل املسابقات العلمية والثقافية، والرحالت 

االستكشافية وغريها.

• إثراء الطالب املعلومات الصحيحة والسليمة بالقراءة 
وكتابة  الدروس  وحضور  املكتبات،  وزيارة  اهلادفة، 

امللخصات وأوراق العمل الصغرية .

واللغوية  العقلية  الطالب  وقدرات  مواهب  تنمية   •
اخلطابة  القراءة،  احلفظ،  اإلنشاد،  مثل:  وتعزيزها، 

واإللقاء، ..وغري ذلك.

• تشجيع الطالب على االبتكار واإلبداع يف األفكار، من 
خالل احلوار والنقاش البناء واهلادف.
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االحتياجات النفسية واالجتماعية :

 
هلذه  واالجتماعية  النفسية  االحتياجات  أمهية  أ/ 

املرحلة العمرية:

كوصف  املصلح  هذا  استخدام  ميكن  النفسي؛  الذكاء 
لطبيعة هذه املرحلة العمرية، حيث يظهر لدى األطفال يف 
النفس،  ضبط  على  القدرة  واضح  وبشكل  السن  هذه 
والتحكم يف االنفعاالت، احلماس واملثابرة، الدافعية جتاه 

النشاطات، منو مفهوم الذات واستقرارها نسبيًا.

حيث  من  الطفل  لدى  الوجدانية  االجتاهات  تنمو  كما 
احلب والكره، والبغض، والغرية وهكذا.

غري أن هذه املرحلة على اجلانب االجتماعي تكون متأثرة 
جدًا بالصراعات العائلية أو بني الرفاق، والسبب يف ذلك 

فهم الطفل يف هذا العمر للقواعد االجتماعية بني الناس، 
النفسي  واالضطراب  بالقلق  يصاب  ميكن  وبالتايل 
مرحلة  من  وأكرب  أسرع  بشكل  مشكلة  ألي  واالجتماعي 

الطفولة السابقة.

كما يظهر أيضًا حرصًا على املشاركة املجتمعية أكثر من 
ويف  املزنل  داخل  أعمال  يف  باملساعدة  السابقة  الطفولة 

املدرسة واحلي واملجتمع من حوله.

 ب/ االحتياجات النفسية واالجتماعية األساسية:

• زيادة االستقرار النفسي واالجتماعي لدى الطالب.

• احلاجة لتحقيق إجناز والشعور بالكفاءة والنجاح.

الثقة وبناء  • تكليفه ببعض األعمال االجتماعية لزيادة 
الذات، وتشجيعه على املشاركة مع اآلخرين.

ومعلمه،  وزمالئه  نفسه  حنو  الطالب  مشاعر  تقبل   •
وإشباعها باحلب والتقدير واالحترام.

ضبط  مبهارة  الطالب  لدى  النفسي  الذكاء  تنمية   •
النفس، والتحكم يف الغضب ، واملخاوف وغري ذلك أثناء 

تعامله مع زمالئه ومن حوله.

• زيادة شعور الطالب باالستقاللية واملسؤولية االجتماعية.
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 ج/ تطبيقات تربوية :

التطوعية  األعمال  ببعض  للقيام  الطالب  تكليف   •
البسيطة داخل احللقة أو املسجد واحلي، لزيادة الشعور 

باملسؤولية االجتماعية، والثقة بالنفس والذات.

• إتاحة فرصة للطالب للتعلم من خالل حرية التصرف 
يف بعض التكاليف البسيطة عند الرحالت والزيارات عن 

طريق املحاولة واخلطأ.

احلب  مثل:  اإلجيابية  الوجدانية  االجتاهات  تنمية   •
والبغض يف اهلل، االبتعاد عن احلسد والغرية.. وهكذا.

النفسية  الـتأثريات  من  وحتذيرهم  الطالب  إبعاد   •
واأللعاب  واالنترنت،  التلفاز،  مثل:  السلبية  واالجتماعية 

اإللكترونية وغريها.

احللقة  خارج  والنشاطات  الرحالت  على  التركيز   •
لتأثريها الكبري على شخصية الطالب نفسيًا واجتماعيًا.

• تشجيع الطالب على االستقاللية الشخصية، بتنظيم 
نشاطات فردية جبانب النشاطات اجلماعية، حبيث تتاح 

فرصة للطالب للخصوصية وإظهار قدراته ومهاراته.

االحتياجات اإلميانية :

 

أ/ أمهية االحتياجات اإلميانية هلذه املرحلة العمرية:
االستقرار  العمرية إىل  املرحلة  الطالب يف هذه  يقترب 
وعباداته،  وشعائره  الدين  جتاه  األعمق  والفهم  الديين 
للطفل،  والنفسي  واجلسدي  العقلي  النضج  زيادة  بسبب 
وبالتايل يصبح من املقبول توجيه الطالب للقيام بشعائر 
املناسب  بالشكل  فيها  التقصري  على  العبادات وحماسبته 

ودون إفراط.

وتظهر احلاجة يف هذه املرحلة ملناقشة املفاهيم الدينية 
العميقة حيث الربوبية، واأللوهية، واألمساء والصفات، 

واحلالل واحلرام وغري ذلك.

باألخالق  االلتزام  حنو  خبطوات   البدء  إىل  إضافة 
والسلوكيات اإلسالمية واآلداب واألذكار النبوية الصحيحة 

واملداومة عليها.
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 ب/ االحتياجات اإلميانية األساسية:
أمسائه  ومعرفة  وجل  عز  هلل  والتوقري  احلب  زيادة   •

وصفاته احلسىن.
وإدراك  وحبه،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  تعظيم   •

أمهية طاعته.
• معرفة صفات اجلنة والنار، والوسائل املؤدية إليهما.

وجيتنب  والصيام،  الصالة  من  الواجبات  يفعل   •
املحرمات بأنواعها.

السنة  يف  الواردة  اليومية  واألدعية  األذكار  حيفظ   •
النبوية.

• يدلل على أمهية الدين يف احلياة وربطها بالعبادة.

 ج/ تطبيقات تربوية:
وجل  عز  اهلل  حب  عن  التعبري  على  الطالب  تشجيع   •
وخشيته بالوسائل املناسب؛ كاإلنشاد، واملسابقات الكتابية، 

وقراءة التفاسري، وشرح أمساء اهلل احلسىن وصفاته.
• إجراء منافسات فردية بني الطالب يف حفظ األذكار 

واألدعية اليومية.
مثل:  العبادة  مواسم  يف  مناسبة  نشاطات  تنظيم   •

رمضان، يوم عرفة، يوم عاشوراء، عشر ذي احلجة.
• ختصيص درس دوري يف تفسري القرآن الكرمي ضمن 

نشاطات احللقة بني الطالب.
• تكليف الطالب قراءة شرح حديث ]] يا غالُم ! إين 
ُأَعلُِّمَك كلماٍت ، احفِظ اهلَل َيْحَفْظَك ، احفِظ اهلَل َتِجْدُه 
ُتَجاَهَك ، إذا سألَت فاسأِل اهلَل ، وإذا اسَتَعْنَت فاسَتِعْن 
َة لو اجتمعت على أن ينفعوَك بشيٍء  باهلِل ، واعلم أنَّ اأُلمَّ
مل ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه اهلُل لك ، ولو اجتمعوا على 
أن يضروَك بشيٍء ، مل يضروَك بشيٍء إال قد كتبه اهلُل 
ُحُف[[ عن عبد اهلل بن  ِت األقالُم وُرِفَعِت الصُّ عليَك ، َجفَّ

عباس، صحيح اجلامع لأللباين: 7957.
• الطلب من الطالب استخراج اآلداب واألحكام املرتبطة 
بقوله تعاىل: قال تعاىل: ]]َوِإَذا َبَلَغ اأْلَْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم 
ُن اهلَلُّ  َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َكَذِلَك ُيَبِيّ

َلُكْم آَياِتِه َواهلَلُّ َعِليٌم َحِكيٌم [[ سورة النور : 59.
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ثالًثا: االحتياجات العمرية ملرحلة املراهقة

متهيد:
عن عبد اهلل بن عمر عرَضين رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه 
وسلََّم يوَم ُأُحٍد يف القتاِل . وأنا ابُن أربَع عشرَة سنًة . فلم 
ُيِجْزين . وعرَضين يوَم اخلندِق ، وأنا ابُن مخَس عشرَة 
بِن  عمَر  على  فقدمُت   : نافٌع  قال   . فأجازين   . سنًة 
ثُته هذا احلديَث .  عبِدالعزيِز ، وهو يومئٍذ خليفٌة . فحدَّ
اِله  فقال : إنَّ هذا حلدٌّ بني الصغرِي والكبرِي . فكتب إىل عمَّ
أن يفرضوا ملن كان ابَن مخَس عشرَة سنًة . ومن كان دون 
ذلك فاجعلوه يف العياِل . ويف روايٍة : وأنا ابُن أربَع عشرَة 

سنًة فاستصَغرين .رواه مسلم:1868.
مرحلة  بأهنا  الكثريين  لدى  املراهقة  مرحلة  ارتبطت 
زيادة االنفعال والطيش والتمرد ..وغري ذلك من الصفات، 
املرحلة يعكس  املتحدثني عن هذه  واحلقيقة أن كثري من 
انطباعاته وأحكمه الشخصية دون البحث العلمي الدقيق .

كثري من املربني يعتقدون أن وجود املشكالت واالضطرابات 
لدى املراهق شيء طبيعي بل هي األصل، وهذا إجحاف 
ولذلك  املرحلة،  الذين ميرون هبذه  الشباب  هؤالء  حبق 
هذه  لطبيعة  واإلسالمي  التربوي  العلمي  اإليضاح  جيب 

املرحلة العمرية واحتياجاهتا.
مرحلة املراهقة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بدخول املراهق 

يف مرحلة الرشد وفق املحكات اليت حيددها املجتمع. 
 أما البلوغ فيقصدبه / التحول الفسيولوجي –العضوي 
اجلسمي- اليت مير هبا املراهق ويتحول هبا إىل شخص 

قادر على اإلجناب.
املراهقة والبلوغ خيتلف حتديد عمرها بني الشعوب، كما 
خيتلف عرب القرون،  يف املاضي يعد الشاب ]16[ سنة 

رجال قادر على الزواج واإلجناب وكذلك الفتاة.
واملراهقة بدايتها عضوية جسمية تتعلق بالبلوغ أما هناية 
املراهقة فتتعلق بتغيري املجتمع تعامله مع املراهق واعتباره 

رجاًل.
ختتلف  املراهقة  مرحلة  لبداية  التقرييب  العمر  أما 
الدراسات  من  والكثري  البلوغ،  عالمات  ظهور  باختالف 
حتدد سن البلوغ وبداية مرحلة املراهقة لدى الذكور من 
12-14 سنة، أما اإلناث فيبدأ من 11-13 سنة وقد يتأخر 

وقد يبكر.
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االحتياجات اجلسدية والصحية :

 
أ/ أمهية االحتياجات اجلسدية والصحية هلذه املرحلة 

العمرية:
أمر جيعلهم  الذكور  املراهقني  لدى  البلوغ  تعترب حادثة 
يشعرون بالرجولة، يف حني أن البلوغ لدى اإلناث غالبًا ما 
يصاحبه شعور باخلجل وذلك يرجع إىل اختالف عالمات 

البلوغ بني الذكر واألنثى.
والسبب –واهلل أعلم- أن التغريات اليت حتدث لألنثى 
)كربوز  مشاهدة  حساسة  ألماكن  معظمها  يف  تغريات 
الثديني( ، أما الذكور فإن الطول وتبدل الصوت يشعرهم 

بالرجولة والقوة.
بطيئة  بسرعة  الطول  زيادة  يكون  كذلك  الطفولة  يف 
الطول  زيادة  سرعة  ويبدأ  املراهقة،  مرحلة  مع  مقارنة 
بنهاية  الطول أقضاه  يبلغ  الوقت حىت  باإلبطاء مع مرور 

سن الثامنة عشر تقريبًا.
ويف هذه املرحلة أيضًا تنمو األطراف بنسبة أكرب وأسرع 
منها يف املراحل األخرى،  أما العضالت فتسبق يف منوها 
اآلالم   وبعض  بالتعب  املراهق  يشعر  األمر  العظام، وهذا 
السريع  النمو  نتيجة   مفاصله  تشهده  اليت  التوتر  بسبب 
باقي  تنمو  الوقت  نفس  ويف   ، والعضالت  لألطراف 

األعضاء ولكن بنسب وسرعة خمتلفة.
املراهقني  لدى  اجلسمي  للنمو  املميزة  اخلصائص  من 
تغري ذبذبة الصوت بني احلدة والغلظة، ويظهر هذا أكثر 

يف الذكور منه عند اإلناث.
وحيدث هذا التذبذب بشكل تدرجيي غري أنه من املمكن 
احلدة  بني  الواحد  املوقف  يف  املراهق  صوت  نربة  تبدل 
والغلظة مثاله ]عن الطلب من املراهق القراءة أو اإللقاء 

واخلطابة[.
املراهق  لدى  نفسيًا  حرجًا  تشكل  قد  اخلاصية  وهذه 
خصوصًا أهنا واضحة وميكن لآلخرين مالحظتها بشكل 

مباشر.
يهتم املراهق يف هذه املرحلة العمرية بصورته اخلارجية 
لدى اآلخرين واليت يعارضها ظهور حب الشباب، والسبب 
يف ظهور حب الشباب هو التغري الداخلي هلرمونات جسم 
املراهق، وتواجه اإلناث هذه املشكلة حبساسية أكرب من 

الذكور لطبيعة اهتمام األنثى بشكلها وزينتها .
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 ب/ االحتياجات اجلسدية والصحية األساسية:

البنات البنني االحتياج
4 4 يبلغ النمو الطويل ذروته تقريًبا
4 4 زيادة النمو الطويل بشكل مفاجئ
4 4 ازدياد اهلرمونات اجلنسية.
4 - ظهور األثداء عند اإلناث
4 4  منو مفهوم سوى للجسم وتقبل اجلسم
4 4  تقبل الدور اجلنسي يف احلياة

4 4
تقبل التغريات اليت حتدث نتيجة للنمو اجلسمي 

والفسيولوجي والتوافق معها
4 4 تبدل الصوت وتغري شكل األنف
4 4 تبدل أبعاد اجلسم
4 4 منو الشعر يف بعض أجزاء اجلسم
4 4 يظهر الدافع اجلنسي.
4 - يبدأ احليض واالحتالم.

تطبيقات تربوية:  ج/ 
1( مراعاة حاجة املراهق لزيادة ساعات النوم

مع  النوم  ساعات  من  اإلنسان  حاجة  تتناقص  ما  عادة 
يف  زيادة  إىل  حيتاج  قد  املراهق  أن  غري  الوقت،  مرور 
بسبب  وذلك  البلوغ  فترة  عند  خصوصًا  نومه  ساعات 

التغريات الكثرية اليت مير هبا جسمه.
ولذلك من املهم عند إعداد األنشطة والربامج مراعاة 
يف  خصوصًا  للمراهق،  والنوم  الراحة  فترات  زيادة 

األنشطة والربامج اليت تستغرق يومًا كاماًل أو أكثر.
الكرمي  القرآن  حلقة  واملشرف يف  املعلم  أن  إىل  إضافة 
عليه مراعاة ما قد يظهر على املراهق من احلاجة للنوم أو 

النعاس أحيانًا يف احللقة والدروس وغريها.
2( تفهم زيادة اهتمام املراهق مبظهره:

يكثر اهتمام املراهقني مبظهرهم اخلارجي وذلك نتيجة 
للتغريات اليت حتدث هلم على صعيد زيادة الطول ومنو 

األطراف وشكل الوجه وغري ذلك.
هذا االهتمام قد يزيد من حدته ليصبح مشكلة يف حياة 
مقارنة  من  املراهقون  يكثر  عندما  خصوصًا  املراهق، 

أنفسهم باآلخرين.
ونتيجة ملا سبق يصبح املراهقون شديدو احلساسية للنقد 
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جتنب  املهم  من  ولذا  اخلارجي،  مبظهرهم  يتعلق  فيما 
بشكل  لتأثريها  املراهق  وهيئة  شكل  على  التعليق  املربني 

مباشر على شعوره جتاه نفسه.
3( االهتمام بتوفري الغذاء للمراهق

تغذية  إىل  املراهقة  مرحلة  يف  والفتاة  الشاب  حيتاج 
خمتلفة من حيث الكمية والنوع وعدد املرات، والسبب يف 
ذلك التغريات والنشاط اجلسدي الذي مير به املراهق يف 

هذه املرحلة.
والفتيات  الشباب  برامج  على  للمشرفني  املهم  ومن 
املراهقني مراعاة توفري كمية مناسبة من الغذاء، إضافة 
إىل تنوعيه وزيادة فترات التغذية، فاملراهق قد ال تكفيه 
العشاء[ بل  الغداء،  الرئيسة ]الفطور،  الثالث  الوجبات 

حيتاج إىل وجبات أخرى.
انتظار  قبل  األكل  املراهق على  يقدم  يف بعض احلاالت 
التصرف  البعض هذا  أو معلمه، وقد يفسر  والديه مثاًل 
بعدم التهذيب واألدب، يف حني قد تكون احلقيقة أن حاجة 
املراهق الشديدة لألكل قد جتعله ينسى مثل هذا السلوك 

املهذب.
4( اختيار األلعاب اجلسمية املناسبة :

والنشاطات  األلعاب  بعض  باختيار  املربني  بعض  يقوم 
محل  كألعاب  يافعًا؛  باعتباره  للمراهق  جسديًا  الشاقة 
يف  وغريها،  املصارعة  مثل  القوية  الرياضات  أو  األثقال 
جدًا  صعبة  بتغريات  مير  املراهق  جسد  حقيقة  أن  حني 

جتعله يشعر باإلرهاق والتعب، كما أهنا تأثر على مستوى 
نضج اجلسم كالعضالت والعظام على سبيل املثال.

تكليف الطالب بشرح حديث: ]] ما تزال قدما   •
فيم  عُمِره  عن  ؛  أربٍع  عن  ُيسأَل  حىت  القيامِة  يوَم  عبٍد 
أفناه؟ وعن شباِبه فيما أباله ؟ وعن ماِله من أين اكَتسبه 
، وفيم أنفقه ؟ وعن ِعْلمه ماذا عِمل فيه ؟ [[ ي عن معاذ 

بن جبل، صحيح الترغيب لأللباين: 1726.
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االحتياجات العقلية واللغوية :

 
أ/ أمهية االحتياجات العقلية واللغوية هلذه املرحلة 

العمرية:
تظهر يف مرحلة املراهقة وبشكل أكثر وضوحًا من مرحلة 
الطفولة القدرات اخلاصة باملراهقني يف جمال احلساب أو 
اليدويات  استخدام  أو  التفكري  أو  اللغة  ثراء  أو  احلفظ 
بعضهم  املراهقني  بني  الفرق  هذا  ويظهر  وغريها، 

البعض، وكذلك بني الذكور واإلناث من املراهقني.

على  القدرة  املراهقني  لدى  العقلية  التغريات  أبرز  من 
مرحلة  خبالف  حلها،  يف  والتفكري  املشكالت  مناقشة 
نتيجة  أو  عشوائية  غالبا  احللول  تكون  حيث  الطفولة 

املحاولة واخلطأ.

يعود السبب يف ذلك إىل قدرة املراهق إىل التفكري املجرد 
واستيعاب األمور االفتراضية وحتليلها ومناقشتها، وصواًل 

إىل النتائج واحللول بعيدًا عن التجريب أو املحسوسات.

 ب/ االحتياجات العقلية واللغوية األساسية:

من االحتياجات العقلية لدى املراهقني يف هذه املرحلة :

1. اإلجابة على أسئلة مثرية حول الكون ، واهلدف من 
اإلنسان  وهل  والقدر،  القضاء  ومفهوم  احلياة،  اخللق 

مسري أم خمري ...وغريها من األسئلة  املهمة.

2. ومن املهم توفري إجابات وافية للمراهقني حول هذه 
الربامج  خالل  من  ذلك؛  قبل  أو  طرحها  عند  األسئلة 

التوعوية وغريها.

بطرح  يبدأ  املراهقني  فبعض  جديدة،  أسئلة  طرح   .3
يفهمها  وقد  حوله،  من  الراشدين  على  جديدة  أسئلة 
البعض  كنوع من التحدي واالستهزاء من قبل املراهق ، 
فإذا مل تقدم إجابات تشبع فضول املراهق سيذهب للبحث 
عن اإلجابات مبفرده وقد يوقعه هذا يف أخطاء وخماطر 

كثرية.

4. ومييل املراهقون يف هذه املرحلة إىل التحليل واملناقشة 
منهم  الطلب  عند  املهم  من  ولذلك  من حوهلم،  لألمور 
من  اهلدف  وبيان  ومناقشتهم  إقناعهم  معني  أمر  تنفيذ 

ذلك.
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التحليل  يف  الرغبة  املراهقني  غالب  لدى  يظهر   .5
والتركيب لألفكار والبحث عن احللول ومناقشتها ، ولذلك 
تكون األلغاز لديهم العلمية أو الرياضية أو اللغوية مفضلة 
حلها  يف  طويلة  أوقات  منهم  تقضي  وقد  وحمببة، 
ومناقشتها، ولذلك من اجليد توظيف هذه امليزة يف تنمية 

حب العلم والبحث اإلجيايب اهلادف.

6. من األمور  املرتبطة باالحتياجات العقلية كثرة النقد 
لدى املراهق نتيجة منو التفكري املجرد لديه، والذي يقوده 
إىل حتليل الواقع ومناقشته، مما يؤدي به إىل نقد مدرسته 
ويرتبط هبذا  القضايا،  بعض  على  املجتمع  أو  أسرته  أو 
األمر على الصعيد النفسي أسباب انفعاليه لدى املراهق .

7. من أهم احتياجات املراهق تكوين االجتاهات العقلية 
وتبلورها، ويقصد بذلك تفضيله لبعض األفكار واألشخاص 
على غريها، وقد يتطور هذا االجتاه العقلي ليصبح تعصبًا 
تفضيل  حنو  املراهقني  اجتاهات  يف  حيدث  كما  مقيتًا 
بعض األندية الرياضية أو بعض املدرسني أو مادة دراسية 

معينة وغري ذلك.

ويف اجلانب اآلخر قد يكون التفضيل سلبيًا مبعىن الكره 
جتاه بعض األشخاص من عرق معني أو منطقة معينة أو 

لون معني وهكذا.

وتكمن خطورة هذا املوضوع يف تأثريها على باقي جوانب 
النمو لدى املراهق وكذلك على مراحله العمرية الالحقة، 

واملواقف  واألفكار  واألشخاص  للمعلومات  انتقائه  فيصبح 
تفضيالته  أو  باحلب  اإلجيابية  تفضيالته  على  مبين 
األحداث  بتكييف  املراهق  عقل  ويبدأ  بالكره،  السلبية 

واملواقف من حوله لتتالءم مع ما حيب أو يكره.

البنات البنني االحتياج
4 4 التعامل مع األفكار املجردة )التفكري املجرد(
4 4 زيادة منو الذكاء بوترية بطيئة
4 4 ظهور القدرات العقلية اخلاصة )الرياضية، وامليكانيكية...(

- - وضوح الفروق الفردية بني اجلنسني
4 4 ظهور الفروق الفردية بني أفراد اجلنس الواحد.
4 4 الثبات النسيب  للقدرات العقلية
4 4 تكوين االجتاهات العقلية وبلورهتا
4 4 تكوين املهارات واملفاهيم العقلية الضرورية لإلنسان الصاحل 

4 4 استكمال التعليم 
4 4 بروز القدرات اللغوية الكبرية 
4 4 بروز القدرات الرياضية احلسابية 
- - بروز القدرات يف التفكري والتحليل 
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  ج/ تطبيقات تربوية:
احلفظ  يف  الطالب  بني  الفردية  الفروق  مراعاة   •
كل  قدرات  املناسب حسب  املقدرات  وتقدير   ، واملراجعة 

طالب.
• مراعاة الفروق يف الذكاء والفهم واإلدراك بني الطالب 

عند املسابقات أو بعض الطلبات من الطالب.
• تشجيع املراهق يف عملية التحصيل الدراسي واختيار 

التخصص الدراسي املناسب لقدرات كل طالب.
• عدم إجبار املراهق على تنفيذ األمور والنشاطات أيًا 

كان نوعها وتفسريها وشرحها هلم أواًل.
• تعليم املراهق كيفية التعامل مع مصادر املعرفة والتعلم 

خصوصًا القادمة من الشبكة العنكبوتية العاملية.
لنموه  إجيابيًا  التقنية  توظيف  كيفية  املراهق  تعليم   •

املعريف والعقلي.
• تشجيع اهلوايات واالبتكارات لدى املراهقني.

املراهقني  لدى  واخلاطئة  السلبية  االنتباه لالجتاهات   •
والعمل على تعديلها وتصحيحها. 

للمراهق،  املقدمة  التعليم  أساليب  وتنويع  تطوير   •
وتشجيعه على التعلم الذايت.

فيما  للمراهق  والدراسي  املهين  باإلرشاد  االهتمام   •

يتعلق بالتخصص الدراسي واجلامعي.
ٍة  ِبُقَوّ اْلِكَتاَب  ُخِذ  َيْحَيى  ]]َيا  تعاىل:  اهلل  قول  تفسري   •

ا [[ سورة مرمي :12. َوآَتْيَناُه اْلُحْكَم َصِبًيّ
للطالب حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل  • قراءة 
عنه قال: ملا ُقِبض رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم قلُت 
لرجٍل مَن األنصاِر : فلنسأأْلصحاَب رسوِل اهلِل صلَّى اهلُل 
م اليوَم كثرٌي ، فقال : واعجًبا لَك يا ابَن  عليه وسلَّم فإهنَّ
عباٍس ! أترى الناَس يفتِقروَن إليَك ويف الناِس ِمن أصحاِب 
رسوِل اهلِل صلَّى اللُهعليه وسلَّم َمن فيِهم ؟ قال : فتَركُت 
عليه  اهلِل صلَّىاهلُل  أسأُل أصحاَب رسوِل  فأقَبلُت  ذلك ، 
وسلَّم عِن احلديِث ، فإن كان ليبُلُغين عِن الرجِل فنأتيه 
ُد ِردائي على باِبه ُتسفي الريُح عليَّ مَن  وهو قائٌل ، فأتوسَّ
اهلِل  ابَن عمِّ رسوِل  يا   : فيقوُل  التراِب ، فيخرُج فرياين 
صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ما جاء بَك ؟ أال أرَسلَت إيلَّ فآتَيَك 
؟! فأقوُل : ال ، أنا أحقُّ أن آتَيَك ، فأسأُله عِن احلديِث ، 
فعاش ذلَك الرجُل األنصاريُّ حىت رآين وقِد اجَتَمع الناُس 
ِمين.  أعقَل  كان  الَفىت  هذا   : فقال   ، َيسَألوين  حويل 

]البوصريي، إحتاف اخلرية املهرة : 212/1.[
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االحتياجات النفسية واالجتماعية :

 
هلذه  واالجتماعية  النفسية  االحتياجات  أمهية  أ/ 

املرحلة العمرية:
مير املراهق بتغيري كبري يف منوه االنفعايل يتعلق مبفهوم 
الذات هو الفكرة اليت حيملها الفرد عن نفسه سواء كانت 
هذه الفكرة اإلجيابية –بأنه ذكي أو مجيل أو شجاع- أو 

فكرة سلبية –بأنه طائش أو غري مجيل وغيب-.
املشكلة يف مفهوم املراهق عن ذاته قد ال تكون واقعية أو 
االخرين  وتقييمات  أراء  على  مبنية  هي  وإمنا  حقيقة، 
جتاهه، فعندما يتعامل معه اآلخرون باعتباره طائش فإنه 
يكون  ما  وعادة  لنفسه،  حقيقًا  سلوكًا  الطيش  سيجعل 
هذااملفهوم مالزمة له يف مراحل عمره الالحقة، حبيث 

يصعب تغيريها الحقا.
ينطلق املراهق يف هذه املرحلة بعالقات مع آخرين خارج 

وتقاليد  عادات  على  ويتعرف   ، ومدرسته  أسرته  حميط 
ختتلف عن أسرته ، ويظهر غالبًا ارتياحًا أكثر يف بقائه 

مع زمالئه وأصدقائه أكثر من بقائه مع أسرته .
خيتار بعض املراهقني الصديق احلميم من نفس املرحلة 
يعيشه،  الذي  والثقايف  االجتماعي  واملستوى  العمرية 
والنقاش  والزنهة  باحلديث  الوقت  أكثر  معه  ويقضى 

...وغري ذلك من النشاطات اليومية.
أو  األصدقاء  جمموعة  ظاهرة  إىل  ذلك  بعد  ينتقل  مث 
]الشلة[ ويبدأن يف تكوين رابطة جتمعهم ، وتتميز هذه 
الظاهرة مبيزة التجانس يف العمر واخللفيات االجتماعية 
والثقافية، وحمدودية العدد وشدة االنتماء والتمسك هبذه 

املجموعة والتضحية هلا.
غري أن هذه الظاهر تتضمن سلوكيات سلبية أيضًا حيث 
املجموعة  بقواعد  االلتزام  املراهق يف  على  تشكل ضغطًا 
وسلوكياهتا وإن كانت خاطئة وإال مت إبعاد الشخص منها 

وإخراجه عن املجموعة.
وهذه الظاهرة ليست سلبية أو خاطئة يف حد ذاته، وإمنا 
هي ظاهرة طبيعية هلا وظائف اجتماعية حمددة يف تكوين 
هذه  بعض  توجه  يف  املشكلة  ولكن  املراهق،  شخصية 

املجموعات إىل السلوكيات السيئة واملنحرفة.
مراحل تعامل املراهق مع املعايري السائدة يف املجتمع

1( امليل للمسايرة التامة

                         2( امليل للمخالفة

                                                3( التوازن
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ب/ االحتياجات النفسية واالجتماعية األساسية:
• بناء أو تغيري مفهوم املراهق حنو ذاته إجيابيا:

من املهم مساعدة املراهق على تغيري مفهومه عن ذاته 
أيضًا،  إجيابيًا  سلوكه  تغيري  على  ينعكس  مما  إجيايًب 
التعليقات  أو  التجريح  لكثرة  االنتباه  الواجب  من  ولذلك 
عن  مفهومه  تشكل  ألهنا  املرهق  حنو  والسلبية  الساخرة 
اإلجيابية  التعليقات  استخدام  الواجب  ولكن  ذاته، 
والنقد  التوجيه  من  مينع  ال  وهذا  واحلسنة،   واملحفزة 

البناء بقصد التصحيح واإلصالح لسلوك املراهق.

• بناء اهلوية الشخصية للمراهق :
الشخصية  اختياراهتم  تغيري  إىل  املراهقني  بعض  يلجأ 
أو  الذي يشجعه  الفريق  فيغري  أنفسهم،  اكتشاف  هبدف 
الكنية اليت يتكىن هبا، أو طريقة لبسه وتسرحية شعره، 
أو تغيري نظرته لنفسه من كونه شخص شاعر وأديب إىل 
شخص رياضي  ...وهكذا، وقد يعود السبب يف ذلك أن 
هذه  دوره يف  هو  وما  هويته  حول  بالتساؤل  يبدأ  املراهق 
املراهقني  لدى  اهلوية  اكتشاف  رحلة  وتصبح  احلياة،  
أو  تشتت  من  يعانون  الذين  املراهقني  لدى  جدًا  صعبة 

تفكك أسري . 

• تفهم حاجة املراهق للتعبري عن شخصيته واستقالليته:

يقع املراهق يف األخطاء اليت وقع فيها اآلخرين، والسبب 
يعود العتقاده أن لديه من التفكري والشخصية واخلربات 

ما ليس لدى اآلخرين، وأنه خمتلف عنهم.

   كذلك حيب بعض املراهقني تدوين ذكرياهتم وكتابتها 
بطرق متعددة وخصوصًا مع تطور التقنية، فتكثر صفحات 
من  ويكثرون  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  املراهقني 

كتابة خواطرهم على شكل تغريدات أو غريها .

مييل بعض املراهقني ملشاركة مشاعره مع اآلخرين حوله 
سواء بالفرح ملوقف معني  أو باحلزن، ولذلك قد يستفيد 
على  التأثري  وحياولون  السوء  رفاق  اخلاصية  هذه  من 

املراهق من هذا الباب.

انفعاالته  عن  املراهق  تعبري  طريقة  بالسابق  ويرتبط   
كنصيحة  ما  ملوقف  يبكي  فقد  أحيانًا،  فيه  مبالغ  بشكل 
مباشرة من معلمه أو والده، والعكس قد يفرح بشكل مبالغ 
كرة  لعب  أثناء  هدف  كتسجيل  عادي  ملوقف  أيضًا  فيه 
املواقف  هذه  مثل  يف  والواجب  املثال،  سبيل  على  القدم 
تعليم املراهق كيفية توجيه وضبط انفعاالته وليس توبيخه 

أو زجره.

شؤونه  يف  االستقاللية  إىل  املراهقني  من  كثري  يزنع   
أو  غريبة  تكون  قد  مالبس  لبس  يف  فيبدأ  اخلاصة، 
خمتلفة، ويقوم البعض اآلخر منهم بسلوكيات سيئة فقط 
إلثبات استقالليته كالتأخر يف الذهاب للمدرسة أو احللقة 



42

أو العودة للمزنل، وأحيانًا السفر أو املبيت خارج البيت أو 
عن  استقالليته  إلثبات  السلوكيات  من  وغريها  التدخني 

اآلخرين .

ويعترب املراهق أن سؤاله عن هذه السلوكيات تدخاًل يف 
شؤونه اخلاصة ، ولذلك فمجادلة املراهق أمام اآلخرين 
أكثر،  ويعمقها  املشكالت  هذه  من  يزيد  قد  خصوصًا 

وجيعله يتمسك هبا ويتبناها فعاًل.

البنات البنني االحتياج
4 4  تبلور مفهوم الذات واستقراره
4 4 تكوين اهلوية الشخصية باإلجابة عن سؤال )من أنا؟(
4 4 التغيري يف السلوك تبعًا ملفهوم اهلوية والذات
4 4 شعور التفرد عن اآلخرين )الغريية(
4 4 احلساسية االنفعالية
4 4 الزنعة لالستقاللية
4 4 الزنعة للتمرد على السلطة.
4 4 تكوين مجاعة الرفاق )الثلة(
4 4 ظاهرة الصديق احلميم

4 4
الشعور باالنتماء ألحدى املجموعات )العرقية، 

املهنية، الفكرية(

4 4
تعامل املراهق معاير املجتمع )باملسايرة، 

املخالفة، التوازن(
4 4 تكوين االجتاهات حنو املجموعات املختلفة يف جمتمعه 
4 4 بدأ حتديد ميوله الدراسية واملهنية.
4 4 تكوين عالقات جديدة طيبة ناضجة مع رفاق السن 
4 4 منو الثقة يف الذات والشعور والواضح بكيان الفرد 
4 4 اختيار مهنة واالستعداد هلا 
4 4 االستعداد لتحقيق االستقالل 
4 4 االستعداد للزواج واحلياة األسرية 

4 4
معرفة السلوك االجتماعي املقبول، الذي يقوم على 

املسؤولية االجتماعية وممارسته 
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 ج/ تطبيقات تربوية :

حتديد معايري
 ملجموعة األصدقاء

املسامهة يف تشكيل 
جمموعة األصدقاء 

املناسبة

عناصر مساعدة املراهق يف اختيار جمموعة األصدقاء

النفسي  االستقاليل  حتقيق  يف  املراهق  مساعدة   •
واالجتماعي من خالل النشاطات وبعض املهام اليت توكل 

إىل الطالب تنفيذها.
على  تظهر  قد  اليت  االنفعالية  باملشكالت  االهتمام   •
حلساسية  حللها  وإرشاده  توجيهه  يف  واملسارعة  املراهق 

املرحلة وتأثرها .
• االنتباه إىل خطورة تأثري  مفهوم الذات لدى املراهق 

وأمهية مساعدته على تأكيدها.
• مراعاة ضعف قبول املراهق للنصح والتوجيه لشعوره 
وتوجيهه  إقناعه  وحماولة  ونضجه،  الذايت  باالستقالل 

بشكل مباشر وغري مباشر.
• مراعاة مرور املراهق حباالت من التذبذب واالضطراب 

العاطفي وحماولة إشباعه باحلب والتقدير والثقة .

ومعايري  األصدقاء  تكوين مجاعة  املشاركة يف  أمهية   •
اختيارهم.

التربية  موضوعات  عن  احلديث  يتم  أن  املناسب  من   •
يتعلق  فيما  املراهقة  مرحلة  يف  الطالب  مع  اجلنسية 

]بعالمات البلوغ، وأحكامه وغريها[
مبادئ  املراهق  لتعليم  وأنشطة  برامج  ختصيص   •

وسلوكيات املجتمع اإلجيابية والسلمية وتقبلها .
االجتماعية  واجتاهاته  النفسية  املراهق  ميول  احترام   •

وتصحيح السليب منها.
وطرق  االنفعاالت  مع  التعامل  كيفية  الطالب  تعليم   •
ضبطها وتوجيهها شرعيًا ]مثل الغضب، احلب ، والكره[

• مساعدة املراهق يف تكوين مفهومه عن احلياة والعيش 
فيها.

• االستفادة من ميل املراهق لتنمية شخصيته واستقالليته 
التطوع  أعمال  واملشاركة يف  للمجتمع  املفيدة  بالنشاطات 

والعمل اخلريي.
موسى  أيب  عن  حديث  شرح  الطالب  من  الطلب   •
األشعري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ]]َمَثُل 
امِلْسِك  وِء ، كَمَثِل صاِحِب  اجَلِليِس الصاِلِح واجَلِليِس السُّ
اِد ، ال َيْعِدُمَك من صاِحِب امِلْسِك : إما َتْشَتِريِه  وِكرِي احَلدَّ
اِد : َيْحِرُق َبَدَنَك أو َثْوَبَك ، أو  أو َتِجُد ِرحَيُه ، وِكرُي احَلدَّ

َتِجُد منه ِرحًيا خبيثًة[[ رواه البخاري 2101.
• توضيح املعاين يف حديث عبد اهلل بن عمر: أنَّ رجال 
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 . اهلِل  عبُد  عليه  فسلَّم   . مكَة  بطريِق  لِقَيه  األعراِب  من 
ومحله على محاٍر كان يركُبه . وأعطاه عمامًة كانت على 
رأِسه . فقال ابُن ديناٍر : فقلنا له : أصلَحك اهلُل ! إهنم 
األعراُب وإهنم يرَضون باليسرِي . فقال عبُد اهلِل : إنَّ أبا 
ا لعمَر بِن اخلطاِب . وإين مسعُت رسوَل اهلِل  هذا كان ُودًّ
صلَّى اهلُل عليه وسلََّم يقول “ إنَّ أَبرَّ الِبرِّ صلُة الولِد أهَل ُودِّ 

أبيه “ .رواه مسلم: 2552.

االحتياجات اإلميانية :

أ/ أمهية االحتياجات اإلميانية هلذه املرحلة العمرية:
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم قال: ]] سبعٌة ُيظلِّهم اهلُل يف ظلِّه يوَم ال ظلَّ إال ظلُّه: 
اإلماُم العادُل . وشابٌّ نشأ بعبادة اهلِل .ورجٌل قلُبه ُمعلٌَّق يف 
قا  وتفرَّ عليه  اجتمعا  اهلِل ،  . ورجالن حتاّبا يف  املساجِد 
عليه . ورجٌل دَعْته امرأٌة ذاُت منصٍب ومجاٍل ، فقال : إين 
ق بصدقٍة فأخفاها حىت ال تعلم  أخاف اهلَل . ورجٌل تصدَّ
اللَهخالًيا ، ففاضت  . ورجٌل ذكر  مييُنه ما تنفق مشاُله 
عيناه . ويف روايٍة : ورجٌل ُمعلٌَّق باملسجِد ، إذا خرج منه 

حىت يعوَد إليه [[ رواه مسلم: 1031.
أمهية  على  الدالئل  أبرز  من  احلديث  هذا  يعترب 
للمراهقني واليت عين هبا اإلسالم  االحتياجات اإلميانية 
التربوية  واألحباث  الدراسات  أن  كما  دائمًا،  واملسلمني 
أيضًا وضرورة  االحتياج  على أمهية هذا  تؤكد  املعاصرة 

توفريه يف شخصية املراهق من اجلنسني.
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 ب/ االحتياجات اإلميانية األساسية:

البنات البنني االحتياج
4 4  تعلم أحكام البلوغ الشرعية
4 4  تعلم العبادات والتكاليف الشرعية
4 4 تعلم أساسيات الدين وما ال يسع املسلم جهله
4 4  بناء  مفهوم التدين الصحيح وااللتزام به
4 4 تعلم معايري السلوك القومي وااللتزام به

 ج/ تطبيقات تربوية:
• تعليم الطالب أحكام العبادات األساسية من الصالة 

والصوم والزكاة واحلج والطهارة وغريها.
الواجبات الشرعية  • توجيه املراهق إىل املحافظة على 

وااللتزام هبا.
يف  ومراقبته  تعاىل  اهلل  خشية  إىل  الطالب  إرشاد   •
القضاء  عند  والشراء،   البيع  عند  اليومية؛  احلياة 

واالقتضاء ، عند تصفح االنترنت وغري ذلك.
الفكرية  الشبهات  جتنب  كيفية  إىل  املراهق  توجيه   •

والعقدية والتحصن منها.
التغلب  وكيفية  الشهوات  لطرق جتنب  الطالب  إرشاد   •

عليها بالطرق املناسبة الصحيحة.
تفسري قول اهلل تعاىل: ]] َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه 
 )13( َعِظيٌم  َلُظْلٌم  ْرَك  الِشّ ِإَنّ  ِباهلَلِّ  ُتْشِرْك  اَل  ُبَنَيّ  َيا 
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأُمّ ْيَنا اإْلِ َوَوَصّ
ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَيّ اْلَمِصرُي )14( َوِإْن 
َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما 
ِبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَلَيّ ُثَمّ  ْنَيا َمْعُروًفا َواَتّ َوَصاِحْبُهَما ِفي الُدّ
َها  ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن )15( َيا ُبَنَيّ ِإَنّ ِإَلَيّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنِبّ
ِفي  َأْو  َصْخَرٍة  ِفي  َفَتُكْن  َخْرَدٍل  ِمْن  ٍة  َحَبّ ِمْثَقاَل  َتُك  ِإْن 
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َماَواِت َأْو ِفي اأْلَْرِض َيْأِت ِبَها اهلَلُّ ِإَنّ اهلَلَّ َلِطيٌف َخِبرٌي  الَسّ
اَلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر  )16( َيا ُبَنَيّ َأِقِم الَصّ
َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإَنّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر )17( َواَل 
اِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإَنّ اهلَلَّ اَل  َك ِللَنّ ْر َخَدّ ُتَصِعّ
ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر )18( َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض 
سورة   ]] اْلَحِمرِي  َلَصْوُت  اأْلَْصَواِت  َأْنَكَر  ِإَنّ  َصْوِتَك  ِمْن 

لقمان: 19-13.
• تفسري حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: 
اسَتطاَع  َمْن   : فقاَل  وسلََّم  عليِه  اهلُل  النيبِّ صلَّى  مع  ا  كنَّ
ُه َأَغضُّ للبصِر وأْحَصُن للَفْرِج ، َوَمْن  ْج ، فإنَّ الباَءَة فْلَيَتزوَّ
ُه لُه ِوَجاٌء .رواه البخاري:  مْل يْسَتِطْع فعليِه بالصوِم ، فإنَّ

.1905

املراجع :
1. مناء: منهج بناء الشخصية اإلسالمية من الرضاعة إىل ما بعد اجلامعة، 

مؤسسة املريب، 1431هـ.
2. علم نفس النمو: الطفولة واملراهقة، حامد عبد السالم زهران، 1425هـ

3. علم نفس املراحل العمرية، عمر عبد الرمحن املفدى، 1427هـ
4. احلديث النبوي وعلم النفس، حممد عثمان جنايت، 1425هـ.

5. الدور التربوي للوالدين يف تنشئة الفتاة املسلمة، حنان عطيه اجلهين، 
1422هـ.

6. أساليب تربية الناشئة عند الصحابة، صاحل هويدي آل حسني، 1430هـ.
www.dorar.net ،7. املوسوعة احلديثية، موقع الدرر السنية
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ثانيًا : ورش عمل

مع األطراف ذات العالقة بالدراسة
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 ورش العمل : هي فعالية أو أسلوب من أساليب مشاركة أكرب عدد ممكن من املهتمني مبوضوع ما أو املفكرين واخلرباء 
وذوي الدراية يف هذا املوضوع كل ذلك  من أجل مناقشته وتطويره بشكل علمي ورمسي وحمضر له مسبقا . 

وتعد من أبرز املدخالت املهمة إلثراء الدراسة خبربات وتطبيقات من هم بامليدان 

وقد مت بفضل اهلل عز وجل وتوفيقه عقد جمموعة  ورش عمل لعدد من املختصني واملهتمني باجلانب التعليمي والتربوي يف 
احللقات   ورصد عدد من العناصر واملفردات املهمة إلثراء الدراسة  . وكانت الورش يف أكثر من موقع باملنطقة الشرقية وكذا 

حرصنا على تنوع الشرائح املستهدفة فكانت الورش على النحو التايل :

جغرافية ورش العمل

الدمام

األحساء

حفر الباطن

الرياض



49

الشركــاء :

- اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي باملنطقة الشرقية - قسم البنني .

- اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي باإلحساء  - التعليمية .

- اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  حبفر الباطن - قسم النسائية .

- مركز الوسط اجلنويب التابع للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بالرياض .

الفئات املستهدفة :

معلمني ومشرفني

معلمات ومشرفات

طــــالب
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خمرجات الورش :  

من   ، مهمة  نتائج  إىل  واللقاءات  الورش  نتائج  أشارت 
أبرزها  :

داخل  عناصر  إىل  للطالب  اجلذب  عناصر  تصنيف    -
احللقة  وعناصر يف البيئة املحيطة باحللقة  .

- العناصر األكثر تأثريًا على حتفيز الطالب هي العناصر 
وسائل   - البيئة   - الصحبة   - )الوالدين  اخلارجية 
منها  لإلفادة  آليات  وضع  يستلزم  ما  وهو  التواصل(، 

وتفعيلها بالشكل املناسب .

- ليس كل وسائل اجلذب تعتمد على األمور املالية . 

-  تلبية تطلعات الطالب والطالبات وتلمس احتياجاهتم  
مطلب مهم للتحفيز  .

أهداف  ورش العمل :

1- التعرف على مفهوم التحفيز واجلذب .

2- حتديد العناصر املحفزة للحلقات الداخلية واخلارجية .

3- حصر املمارسات والتجارب  العملية املحفزة بامليدان .

4- إجياد مدخل للدراسة البحثية .

عناصر الورش :

- التعريف مبشروع الدراسة .

- مقدمة عن التحفيز )فوائد – ومستويات ..(

- معادلة التحفيز الفعال .

- كيف حنفز الطالب .

- ما هي العناصر املؤثرة على حتفيز الطالب )الداخلية 
– اخلارجية( 
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ثالثًا : االستبانة المسحية

لشرائح الدراسة
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العلمي املستعملة على نطاق واسع من أجل احلصول على بيانات أو معلومات تتعلق  يعترب االستبيان أحد وسائل البحث 
مبوضوع الدراسة والبحث ملعرفة االحتياج ، وتأيت أمهية االستبيان كأداة  جلمع املعلومات  وهو اقتصادي يف اجلهد والوقت 
إذا ما قورن باملقابلة واملالحظة، و يعطي املشارك فرصة كافية للتفكري دون ضغوط نفسية عليه كما هو احلال يف املقابلة أو 

االختبارات .كذا يعد أكثر  متثيال للمشاركة املدروسة ألنه ميكن توزيع فقراته على جوانبها  .

و تتوفر لالستبيان ظروف التقنني املناسب ، فاأللفاظ ميكن ختريها واألسئلة ميكن ترتيبها واإلجابات ميكن تسجيلها .

وكذا يساعد االستبيان يف احلصول على بيانات حساسة أو حمرجة ال يستطيع املشارك احلصول عليها يف املقابلة .

هلذا وغريه حرصنا على تصميم استبانة للدراسة و استهداف األطراف ذات العالقة   ليكون مدخال آخر للدراسة  .

ومت توزيعه يدويا - يف لقاءات مباشرة مع املستهدفني  - وإلكترونيا للشرائح املستهدفة .

الفئات املستهدفة من االستبيان  :

املعلمون واملشرفون

املعلمات واملشرفات

الطـالب والطالبات
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منخفضمتوسطعايلالعنصر
72,718,29,1حوافز مالية للمنجزين

72,718,29,1شعور ويل األمر بأمهية حفظ ابنه للقرآن الكرمي

69,59,121,2إقامة رحالت وطلعات للطالب

69,59,121,2اجلوائز العينية تالمس احتياج الطالب حسب املراحل العمرية 

66,718,215,2وجود خربة إدراية عالية وجاذبة

66,727,36انضباط إدارة احللقة واملعلمني

66,712,121,2إرسال هدايا للطالب املتميزين لتكرميهم باملدرسة النظامية

63,633,33,1تعامل وأسلوب إدارة املدرسة مناسب

60,621,218,2بيئة احللقة وجتهيزاهتا مناسبة

60,627,312,1غرس التنافس بني الطالب

60,633,36قدرهتا على التعامل مع الطالب جبميع الفئات العمرية

54,524,221,2وسائل تعليمية باحللقة

54,521,424,4عقد يوم مفتوح للتنافس

51,530,318,2لوحة املميزين من الطالب باحللقة

51,533,315,2تواصل مستمر مع ويل األمر واإلدارة واملعلم

51,524,224,2تكرمي ويل األمر أمام مجاعة املسجد  

48,530,321,2استخدام التقنية يف إدارة املدرسة

48,524,227,3عرض أنشطة احللقات بشكل مرئي باملسجد

45,527,327,3قاعة ترفيهية للحلقة

45,545,59,1تشجيع الطالب بنقل بيئة احللقة لزمالئهم

42,448,59,1مدة وقت احللقة كافية

42,445,512,1مراعاة الفروق الفردية لدى الطالب

42,433,324,2ربط احللقة بويل األمر عرب برنامج الكتروين

39,448,512,1عدد الطالب مناسبة وحمفز

39,430,330,3عقد لقاء دوري ألولياء األمور

36,412,151,5فترة الدراسة مناسبة

36,436,427,3عقد جملس ألباء  الطالب باحللقة

36,445,518,2تكوين برامج أخوية بني الطالب

33,363,64,1توزيع الطالب على احللقات واملستويات مناسب

33,345,521,2تقسيم الطالب حسب االهتمامات

33,339,427,3دورات تدريبية للطالب

30,363,66،1موقع احللقة مناسبة ومهيأة

30,348,521,2تشجيع ملرافقة بعضهم البعض داخل وخارج احللقة

وقد جاءت نتائج تحليل االستبيانات على النحو التالي : 
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النسبةالعنصرالترتيب
72,7شعور ويل األمر بأمهية حفظ ابنه للقرآن الكرمياألول

72,7حوافز مالية للمنجزينالثاين

الثالث
69,5إقامة رحالت وطلعات للطالب

69,5اجلوائز العينية تالمس احتياج الطالب حسب املراحل العمرية 

الرابع

66,7وجود خربة إدارية عالية وجاذبة

66,7انضباط إدارة احللقة واملعلمني

66,7إرسال هدايا للطالب املتميزين لتكرميهم باملدرسة النظامية

63,6تعامل وأسلوب إدارة املدرسة مناسباخلامس

60,6بيئة احللقة وجتهيزاهتا مناسبةالسادس

السابع
60,6غرس التنافس بني الطالب

60,6قدرهتا على التعامل مع الطالب جبميع الفئات العمرية

الثامن
54,5وسائل تعليمية باحللقة

54,5عقد يوم مفتوح للتنافس

التاسع

51,5لوحة املميزين من الطالب باحللقة

51,5تكرمي ويل األمر أمام مجاعة املسجد  

51,5تواصل مستمر مع ويل األمر واإلدارة واملعلم

والعناصر التي حصلت على الدرجة األعلى بحيث يعد وجودها محفز بدرجة كبيرة ، هي 



55

تحليل كامل لنتائج االستبانة

عايل        متوسط        منخفض
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تحليل كامل لنتائج االستبانة

عايل        متوسط        منخفض
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 رابعاً : الزيارات المسحية

للتجارب التحفيزية املميزة
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كمدخل رابع للدراسة قام فريق املشروع بزيارات لبعض التجارب املميزة على الواقع لرصد التجارب عن قرب وحتديد 
مواطن التميز والقيم املضافة فيها  وقد كانت الزيارات هتدف لتحقيق عدد من األهداف من أبرزها .

أهداف الزيارات : 
1- التعرف على واقع أداء التجربة .

2-  حتديد جوانب التميز بالتجربة والقيمة املضافة .

3- التعرف على جودة املخرجات للتجربة .

4- التعرف على مستوى إمكانية تطبيق ومنذجة التجربة .

مشلت الزيارات بعض التجارب املميزة باملنطقة الشرقية والرياض .
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موقع الزيارة

جممع حلقات احلزم - بالرياض

الفكرة العامة 

لدى  التحفيز  جبوانب  هتتم  خاصة  وحده  ختصيص  على  فكرته  تقوم  متميز  املجمع 
الطالب واإلعداد هلا ورصد ميزانية خاصة هبا . 

أبرز االيجابيات

- تنوع املسابقات بتنوع الفئات العمرية .
- وجود خمتص مفرغ بالربامج التحفيزية يبحث ويبدع باجلديد .

- وضوح الربامج بالنسبة للمستفيدين .
- بيئة املجمع جاذبة وحمفزة من ناحية الترتيب والتهيئة .

القيمة المضافة

وجود خمتص للتحفيز وفق برامج معدة وليس متروك الجتهاد املعلم فقط 

تميز الفكرة في فئة

ثانويمتوسطابتدائي متهيدي

 توجد للفكرة مناذجإمكانية التطبيق                                

نموذج زيارة ميدانية
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موقع الزيارة

مقارئ ابن جربين  ـــ الدمام 

الفكرة العامة 

جممع مقارئ ابن جربين يقوم على اجلدية ومنهج واضح مع مشايخ متفرغني باملقارئ 
وجودة يف املخرج

أبرز االيجابيات

-  تفرغ املشايخ لإلقراء حبيث ميكن للطالب أن جيد شيخا يف كل الفترات تقريبا .
- ثقة أولياء األمور باجلودة واجلدية باملقارئ.

- استقرار املعلمني وكفاءهتم .

القيمة المضافة

مسعة املجمع وتفرغ املعلمني فيه .

تميز الفكرة في فئة

ثانويمتوسطابتدائي متهيدي

 توجد للفكرة مناذجإمكانية التطبيق                                

نموذج زيارة ميدانية
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موقع الزيارة

جممع ال عبدالكرمي

الفكرة العامة 

تتركز فكرة املجمع لتحفيز الطالب على برنامج الكتروين بنظام النقاط يكون فيه حساب 
لكل طالب ميكنه الدخول له ومعرفة رصيده من النقاط واختيار هديته وغري ذلك من امليزات.

أبرز االيجابيات

- برنامج حمفز 
- برنامج الكتروين ميلك كل طالب باسوورد خاص به . 

- يفعل دور األسرة فبإمكان ويل األمر واألهل بالبيت املشاركة باختيار اهلدايا وكذا  
   معرفة مستوى االجناز للطالب .

- الربنامج مصمم خاص هبم وهلم ملسات مجيلة فيه .

القيمة المضافة

أنه برنامج الكتروين تفاعلي بني اإلدارة والطالب واألسرة 

تميز الفكرة في فئة

ثانويمتوسطابتدائي متهيدي

 توجد للفكرة مناذجإمكانية التطبيق                                

نموذج زيارة ميدانية
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موقع الزيارة

جممع احلوامي - الرياض

الفكرة العامة 

التركيز على املخرج وبناء السمعة  

أبرز االيجابيات

-  جودة يف املخرج .
- ثقة أولياء األمور باجلودة واجلدية .

- وجود جاليات متهمة بالتحفيظ لألبناء. 
- وجود روح املنافسة بني الطالب .

القيمة المضافة

مسعة املجمع .

تميز الفكرة في فئة

ثانويمتوسطابتدائي متهيدي

 توجد للفكرة مناذجإمكانية التطبيق                                

نموذج زيارة ميدانية
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قراءات عامة من الزيارات :

-  كل املجمعات املميزة تشترك يف صفة بارزة تعد عنصر مهم للتحفيز وجذب الطالب وهي وجود منهج تعليمي واضح 
املعامل ، وخطة تعليمية للطالب .

- وسائل التحفيز ختتلف من بيئة ألخرى حسب طبيعة السكان والثقافة واحلالة املادية والفئات العمرية. 

- دور الوالدين بارز جدا حسب ما هو واضح يف الزيارات .

- بناء مسعة املجمع والدار هلا دور مهم يف جذب الطالب وأولياء األمور للحلقات .
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الختام

يسرنا يف ختام هذا املدخل العلمي املهم يف بناء الدليل العملي للتحفيز يف احللقات واملدارس القرآنية ، أن نشري إىل 
النتائج التالية : 

أمهية التحفيز يف جذب الطالب والطالبات للحلقات واملدارس القرآنية ، والرفع من دافعيتهم إىل االنتماء وزيادة   .1
اإلنتاجية وحتقيق الفاعلية . 

الفسيولوجية  ونظرهتم  احتياجاهتا  وهو خاضع الختالف   ، العمرية  الفئات  بني  التحفيز  باب  اختالف يف  هناك   .2
للمحفز – ماهيًة وحميطًا- . 

أمهية مشاركة العناصر املتواجدة يف البيئة املحيطة باحللقة يف التحفيز ، وإفادة احللقة منها .   .3

أمهية اإلبداع والتجديد يف أدوات التحفيز وممارساته .  .4

أمهية مساندة املاحنني واملتربعني واجلهات اإلشرافية للتحفيز ودعم املمارسات التحفيزية يف احللقات واملدارس   .5
القرآنية ، وعدم استكثار ما يدفع عليها من أموال ، ملا هلا أثر كبري جدًا يف تغيري مسار االنتماء وحتقيق أفضل النتائج يف 

اجلانبني التربوي والتعليمي . 

وكما بدأنا حبمد اهلل والصالة على نبيه  خنتم هبما، والشكر موصول لكل من ساهم يف إجناح هذه الدراسة برأي أو وقت  
أو جهد .

ويلحق هذا الدليل إصدار آخر بعنوان )الدليل العملي لوسائل اجلذب( جتدون فيه أدوات وأفكار عملية جلذب الطالب.






