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مقدمة
يرتكز التعامل مع الطلبة يف املواقف التعليمية على عدد من األسس العلمية واملبادئ النفسية النمائية اليت توصلت هلا دراسات وحبوث علم
النفس حول طبيعة املتعلم وخصائص منوه وحاجاته ومشكالته.
وال َرو فهو أحد األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم يف اململكة العربية السعودية حيث نصت سياسة التعليم يف (الباب الثاني) يف
الفقرة رقم ( )53على ما يلي" :مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئني يف كل مرحلة ،ومساعدة الفررد علرى النمرو السروي روحيراً
وعقلير ًا وعاطفياً،واجتماعي راً "...فمعرفررة كيررف ينمررو الطالررب يف بيررع جوانررب شَصرريته( :اجلسررمية والعقليررة واالنفعاليررة واالجتماعيررة)،
تساعدنا يف إدراك املواقف واالستاابات االنفعالية اإلجيابية والسلبية للطالب وفهم اجتاهاته والتغريات السلوكية خالل مراحلره العمريرة،
ومن ثم تقديم املعارف واخلربات وبرامج الرعاية اليت تساعده على حتقيق منو شاملٍ متوازنِ متكامرلٍ

ر ا حيقرق لره جرودة احليراة النفسرية

( الصحة النفسية) وبالتالي يؤدي إىل االستثمار األمثل للاهد والوقت والتكلفة والذي سينعكس إجياباً على الطالب واجملتمع.
ويأتي هذا الدليل اإلجرائي للتعرف على منو طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية ( بنني وبنات ) والذي يشمل العديد من خصائص النمو
وحاجاته ومشكالته وأبرز التطبيقات اإلجرائية على مستوى املدرسة واألسرة،

ا ميكن العاملون يف املدرسة وأوليراء األمرور والطلبرة يف

التعامل معها بفعالية ،على أن يُفعّل هذا الدليل طيلة العام الدراسي من خالل اخلطة التنفيذية املرفقة بالدليل ملحق رقم (.)1
وزُود الدليل ببعض األفالم القصرية واألنفوجرافيك الستَدامها يف التوعية حسب الفئة املستهدفة  .وقد مت استَدام مصطلح "طلبة"
للداللة على الطالب والطالبات ومصطلح (طالب ) للداللة على الطالب والطالبة ومصطلح (االبن) للداللة على الذكر أو األنثى.
نسأل اهلل أن يوفق اجلهود وحيقق األهداف املنشودة
5
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الفصل األول

7

أهداف برنامج خصائص منو الطلبة يف مراحل التعليم العام
أهداف الربنامج:
 .1تبصري املرشدين الطالبيني ومنسوبي املدرسة وأولياء األمور و الطلبة خبصائص النمو وحاجاتها يف كل مرحلة دراسية.
 .2إكساب املرشدين الطالبيني ومنسوبي املدرسة مهارات التعامل مع الطلبة وفق خصائص النمو حسب املرحلة الدراسية.
 .3توعية أولياء األمور باألساليب الرتبوية يف التعامل مع أبنائهم وفق خصائص النمو.
 .4تزويد املرشدين الطالبيني بأهم مشكالت النمو واضطراباته يف كل مرحلة دراسية وكيفية التعامل معها.
 .5تزويد الطلبة مبهارات التكيف مع خصائص منوهم املَتلفة.

املستهدفون:
منسوبو املدرسة  /املرشدون الطالبيون  /أولياء األمور  /الطلبة.

1

مصطلحات الدليل
م

املصطلح

1

النمو

2

مراحل النمو

التعريف
التغريات املتتابعة يف النواحي اجلسمية والعقلية واالنفعالية والسلوكية واالجتماعية اليت تطرأ على الفرد منذ تلقيح البويضة
يف رحم األم إىل وفاته .

 3خصائص النمو

تغريات تطرأ على الفرد بشكل تدرجيي تنقله من مرحلة منائية إىل أخرى( .زهران1425،هر)
صفات

يزة تتصف بها كل مرحلة من مراحل النمو( .الزعيب)2111 ،

4

حاجات النمو

ضرورة ملحة تؤدي إىل توتر الفرد وقلقه وتدفعه إىل القيام بنشاط حمدد إلشباع هذه احلاجة فينَفض التوتر ويستعيد توازنه.

5

املشكالت

صعوبات تعرتض منو الفرد ينتج عنها عدم انساام تصرفاته يف جانب أو أكثر مع املألوف يف بيئته االجتماعية ويؤثر على

6

الفرتة احلرجة

منوه النفسي واالجتماعي( .الشربيين)1423،
الوقت األمثل حلدوث خصائص منائية معينة قد يصعب اكتسابها أو تقل كفاءتها يف املستقبل( .اخرس ،احلاج )1426 ،

9

جماالت النمو
م

املصطلح

1

النمو اجلسمي

التعريف اإلجرائي

التوضيح
 يزداد الطول والوزن. -منو العظام والعضالت.

تغري يف جسم اإلنسان كماً وكيفاً.

 -حدوث تغريات متدرجة يف أنساة وأعضاء اجلسم.

(عقل1419،هر)

 خشونة الصوت للذكر ،ونعومة الصوت لألنثى. -ظهور الشعر يف بعض أجزاء اجلسم.

2

النمو العقلي

تغريات يف الوظائف العقلية كالتذكر
والتفكري واالنتباه والتحليل(...عقل1419،هر)

ر ظهور الوظائف العقلية و املعرفية مثل ( الذكاء ،القدرات ،
والعمليات العقلية العليا  ،كالتذكر والتَيل والتفكري و.)....
ر تطور طريقة التفكري .
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املصطلح

م

ر منو املشاعر املَتلفة وظهورها وتطورها مثل (الضحك ،

3
3

التعريف اإلجرائي

التوضيح

النمو االنفعالي

تغريات يف املنظومة الشعورية والالشعورية للعواطف

البكاء ،االنشراح ،البهاة ،احلزن السرور ،الغضب ،اخلوف،

واملشاعر واالنفعاالت ( .زهران1425،هر)

وَريها من االنفعاالت)
ر القدرة على فهم انفعاالتنا وانفعاالت اآلخرين .

4

النمو
االجتماعي

تغريات يف منظومة العالقات االجتماعية داخل األسرة
وخارجها مع األقران واجملتمع( .عقل1419،هر)

ر تغريات يف الدائرة االجتماعية وتنمو حسب اجلنس يف األسرة،
واملدرسة ،واجملتمع ،وباعة الرفاق واملعايري واألدوار والقيم
االجتماعية .
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أهمية دراسة النمو
 - 1معرفة الطبيعة اإلنسانية وعالقة اإلنسان بالبيئة اليت يعيش فيها.
األهمية النظرية

 - 2التعرف على قوانني النمو واليت ميكن أن يستفيد منها العاملون يف جمال الرتبية وتوجيه الطالب ورعايته اجتماعياً،
ونفسياً
 - 3التعرف على السلوك السوي ،وَري السوي لكل مرحلة من مراحل النمو.

األهمية التطبيقية

 - 1تزيد من قدرتنا على توعية اآلخرين للحكم على العوامل املَتلفة اليت تؤثر يف النمو.
 - 2ميكن قياس مظاهر النمو املَتلفة مبقاييس علمية من الناحية النفسية والرتبوية.

األهمية للمرشدين

 - 1يعني املرشد الطالبي يف جهوده ملساعدة الطالب من خالل برامج التوجيه واإلرشاد .
 - 2يؤدي إىل زيادة فهم طبيعة الطالب واالكتشاف املبكر ألي احنراف يف سلوكه.

األهمية للمعلمني

 - 1يساعد على معرفة خصائص منو الطالب ،وإدراك الفروق الفردية بني الطالب.
- 2تقديم اسرتاتيايات تدريسية مالئمة لكل مرحلة ،مبا يتوافق مع خصائص ومطالب النمو.
 - 1فهم الوالدين خلصائص النمو ألبنائهم يساعد يف االرتقاء مبستوى عملية التنشئة االجتماعية.

األهمية للوالدين

 - 2يعني الوالدين على تفهم مراحل النمو واالنتقال من مرحلة إىل أخرى.
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الفصل الثاني
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خصائص النمو لطلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية
م

اخلاصية

1

النمو اجلسمي

2

النمو العقلي

3

النمو االنفعالي

4

النمو االجتماعي

83

مقدمة
مدخل

تعريف املراهقة

السمات العامة للمراهقة

تعترب مرحلة املراهقة مرحلة بينية بني مرحلتني متمايزتني هما املراهقة لغة :مشتقة من الفعل رهق

ر املراهقة فرتة حتول من الطفولة

الطفولة والرشد من حيث ما يتمتع به الطفل والراشد من مزايا مبعنى دنا واقرتب أي سيصل إىل

إىل الرشد وعادة تبدأ يف سن 12سنة

وما عليهما من واجبات ،فهي مرحلة الشباب املتدفق بعد الرشد.

وتنتهي عند العشرين من العمر.

الطفولة الوادعة ومرحلة التطورات السريعة اليت تطرأ على أما تعريف املراهقة يف علم نفس

ر النضج اجلنسي واجلسمي....

كيان املراهق كله،جسمياً وعقلي ًا ونفسي ًا واجتماعياً ،النمو :فهي املرحلة اليت تبدأ بالبلوغ

يؤدي إىل تغري اجتاهات الفرد حنو

ومرحلة املراهقة بعنفوانها تسبق مرحلة الرشد والنضج حيث وتنتهي بدخول املراهق يف مرحلة

اجلنس اآلخر ،كما يؤدي إىل تقبل

الروية والركود بسبب اكتمال النمو ،لذلك البد من التعامل الرشد (املفدى1427هر).

الذات اجلسمية ووظائفها التناسلية.

مع املراهقني واملراهقات على أسس علمية مدروسة ويتطلب
ذلك جهودًا تربوية مكثفة.

ر تتضمن مرحلة املراهقة البحث
عن االستقالل الوجداني واالقتصادي.
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أوالً :النمو اجلسمي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات األسرية

التطبيقات املدرسية

ر زيادة سريعة يف

ر توعية املعلمني خبصائص تلك

ر تشايع العادات السليمة كنظافة اجلسم واألسنان...اخل.

الطول والوزن

املرحلة.

ر إظهار التقبل لتغرياته اجلسمية.

ومنو أعضاء

ر توفري األطعمة اجليدة يف املقصف.

ر توفري االحتياجات اليت تناسب تلك التغريات السريعة (تغيري يف

اجلسم

ر تفعيل النشاط الرياضي املَطط من

كالذراعني

حيث األلعاب احلركية وتنوعها

1ر سرعة

والساقني واتساع

ومناسبتها للسن واجلنس.

وقفزات يف

الكتفني.

النمو

ر زيادة يف حام

املقاسات واألحاام بني فرتة وأخرى).
تشايعه على

ارسة األنشطة والتمارين الرياضية

ر تقديم اهلدايا املناسبة له واملفضلة لديه.
ر التوعية بأهمية تناول أكثر من ثالث وجبات يومياً لتنسام مع
النمو اجلسمي .
1

اليدين والقدمني

ر اكتشاف اضطرابات النمو والتأكد من أن النمو يسري بشكل طبيعي (طبياً).

وتضَم بعض

ر عدم املقارنة بينه وبني اآلخرين.

أجزاء اجلسم

ر عدم توجيه النقد له بسبب ما قد يعرتيه من ارتباك أو السَرية بشَصه أو التاريح وخاصة أمام اآلخرين.
ر إعطاؤه معلومات موثوقة وواقعية َري مبالغ فيها عن التغريات اليت مير بها وأنها طبيعية وليست خاصة به.
ر مراعاة الفروق الفردية اجلسمية.

 1تطبيقات ميكن تنفيذها عن طريق املدرسة وعن طريق األسرة كذلك .
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النمو اجلسمي
اخلاصية

املظهر

 - 2يزداد ريهتم باأللعاب

التطبيقات املدرسية
ر تشايع

ارسة اهلوايات والنشاط الرياضي

التطبيقات األسرية
ر إشراكه يف األندية الرياضية ومراكز األحياء.

منو

احلركية.

احملبب

ر تشايعه على عمل جدول منظم للرياضة اليومية.

العضالت

ر تزداد قوة

ر ختطيط وتنظيم املنافسات الشريفة يف بعض

ر تشايعه على احلركة والنشاط(مثل الذهاب

السيما يف

العضالت

األلعاب احلركية املتنوعة واملناسبة لسن

أخر

ر التوافق

الطالب.

املرحلة

احلركي.

ر االستفادة من مرافق املدرسة يف الفرتة املسائية

للمدرسة سرياً على األقدام بدالً من الذهاب بالسيارة).
رر عدم منعه من

ارسة اهلوايات والتمارين الرياضية

بدون سبب جوهري.

ملمارسة األلعاب الرياضية.
ر التدريب على تقدير وفهم الذات اجلسمية.
ر مراعاة الفروق الفردية يف النشاط احلركي من حيث املظاهر اجلسمية.
ر مساعدته على الوعي بالتغريات اليت مير بها .
ر التشايع والتعزيز املستمر والرتكيز على جوانب القوة .
ر توفري األطعمة املالئمة لنمو العضالت الغنية بالربوتينات مبقصف املدرسة واملنزل.
جتنب املشاركات الرياضية اليت تعتمد على (محل األثقال) السيما يفأول املرحلة .
ر توعيته خبطورة أكل املكمالت الغذائية اليت تضَم العضالت.
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النمو اجلسمي
التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

اخلاصية

املظهر

3ر عدم

ر األنف يبدو كبريًا

ر عدم املقارنة بينه وبني أقرانه.

ر استَدام احلوار كأسلوب ملناقشة التغريات

تناسق

بالنسبة للوجه.

ر تدريبه على تقدير وفهم الذات اجلسمية.

أجزاء

ر الوجه َري

ر مراعاة أنه قد ينمو جسمياً بينما مازال النمو

اجلسم

متناسق.
ر اجلسم ال يتناسب

العقلي أو االنفعالي أو االجتماعي مل ينضج.

اجلسمية.
ر إظهار مشاعر احلب والتقبل.
ر تقديم الرعاية الطبية للتغريات َري الطبيعية.
ر عدم املبالغة يف توقعات األسرة من القيام

طوال وعرضاً.

بأعمال فوق طاقته.

ر يفتقد االتزان

ر ر عدم السَرية أو التهكم بتغرياته اجلسمية أو أطالق األلقاب السلبية.

احلركي.

ر التشايع والتعزيز املستمر والرتكيز على جوانب القوة.
ر االبتعاد عن نقده نتياة ملا قد يعرتيه من ارتباك أو السَرية بشَصه أو التاريح وخاصة أمام اآلخرين.
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النمو اجلسمي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات األسرية

التطبيقات املدرسية

- 4

ر ظهور مسات الرجولة لدى

-طرح موضوعات توعوية وإرشادية

ر احلوار املبين على االحرتام حول مظاهر البلوغ

النمو

الذكور واألنثوية لدى اإلناث.

تتعلق باملسائل اجلنسية يف املقررات

اجلنسي للمراهقني حتى ال يكون هناك شعور باحلرج

اجلنسي

ر بروز العضالت وتوسع

ذات العالقة كالعلوم والعلوم الشرعية

أو االرتباك أو القلق أو اخلال عندما تطرأ هذه
املظاهر .

املنكبني عند الذكور وتوسع ر تعريفه بالضوابط الشرعية يف التعامل
الوركان عند اإلناث.

مع اجلنس اآلخر كغض البصر

ر مساعدته لتقبل تغرياته اجلديدة.

ر بدء احليض عند األنثى

واالبتعاد عن احملرمات.

 -أن يكون التعامل مبين على الثقة وليس الشكل.

واالحتالم عند الذكر .

-تشايعه على ضبط نفسه

ر إشعاره بأن البلوغ أمر طبيعي بدون مبالغة أو تهويل .

ر تغري الصوت

والتحكم يف الرَبات اجلنسية وفق

ر تنمية االعتزاز بالبلوغ اجلنسي واالقرتاب من الرشد

(نعومة الصوت لدى األنثى

القيم الدينية واألخالقية.

وتقبل التغريات الفسيولوجية املَتلفة.

وخشونته لدى الذكر)

.ر تعليمه األحكام الشرعية اخلاصة بالصيام والصالة والطهارة واالَتسال .

-ظهور الشعر يف أجزاء

-توعيته بشكل ( َري مباشر ) وبإجياز عن خطر اإلفراط يف استَدام التقنية احلديثة.

حساسة من اجلسم.

ر إشغاله باألنشطة احملببة حتى ينفس طاقته السلبية.
التعامل مع مايعزز تقديره لذاته .ر -تزويده مبعلومات علمية موثوقة يف اجلانب اجلنسي وجتنب املعلومات املبالغ فيها بهدف
التَويف.
89

النمو اجلسمي
اخلاصية

املظهر

5ر بثور

ر بثور ذات رؤوس سوداء

الشباب

تظهر على الوجه

(حب

ر تظهر بكثرة على أجزاء

الشباب).

متفرقة من اجلسم
وبشكل خاص الوجه.

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر توعيته بأسباب ظهور حب الشباب من

ر الكشف الطيب لدى املَتصني لتقليل اآلثار.
ر تعويده على تنظيم َذائه وتنوعه.

خالل املقررات الدراسية ذات العالقة .

ر االبتعاد عن نقده نتياة ما قد يعرتيه من قلة نظافة أو استَدام اللثام أو َريه وعدم السَرية
بشَصه .
ر توجيهه بلباقة إىل النظافة اليومية واالستحمام اليومي وبشكل خاص بعد

ارسة الرياضة

وبعد االستيقاظ من النوم.
ر توعيته بعدم العبث حببوب الشباب أو استَدام مستحضرات طبية أو َريها دون استشارة طبية.
تطمينه بأن حب الشباب أحد خصائص املرحلة وأن ليس له خطورة عليه وقد ال تصيب كلاملراهقني وسيَتفي مع الوقت .

20

النمو اجلسمي
اخلاصية

املظهر

- 6

ر النفور من العمل

الشعور

وقلة النشاط.

بالتعب

ر شعوره بأنه يستطيع

واخلمول

أن يقوم بأي عمل

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر اكتشاف احلاالت الصحية اليت سببها وجود

ر الكشف الطيب عند احلاجة .وتقديم الرعاية
الصحية.

مشاكل صحية يف بداية العام الدراسي .

ر ر التعويد على النوم العميق من  8 – 6ساعات
يومياً و تنظيم وقت النوم .

مهما كان صعب ًا
لكنه سرعان ما
يكتشف عازه عن

ر جتنب نقده نتياة هذه اخلاصية أو إطالق ألقاب سلبية عليه حتى ال يكون عرضة للتنمر من
اآلخرين.

ذلك.

ر عدم تكليفه بأعمال أكرب من طاقته.

 -تناول كميات

ر تفهم أن الشعور بالتعب من مسات تلك املرحلة.

كبرية من الطعام.

ال يف كثري من األوقات .
ر عدم االنفعال من رؤيته خام ً
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ثانياً :النمو العقلي
اخلاصية

املظهر

- 1منو

ر يستمر منو

ر اإلشعار باالهتمام لقدراته العقلية.

الذكاء

الذكاء حيث

ر استشارته يف إجياد احللول للمشكالت املدرسية.

العام

يصل إىل حده

ر التدريب على مهارات التفكري.

األعلى يف

ر إدراج املعلم واملعلمة مهارات التفكري يف احلصة

حدود سن 18
سنه.

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية
ر املشاركة يف مناقشة القضايا األسرية
و إجياد احللول البديلة.
ر النقاش معه بشكل فردي واستَدام

الدراسية وضمن الدرس.

أسلوب احلوار.
ر االنتباه له عندما يطرح أفكارًا جديدة.
-تشايعه على إجياد احللول ملشاكله

رر تفعيل جملس شورى الطالب.

يزداداإلدراك والفهم
أسرع من
املرحلة
السابقة

اخلاصة .
ر استَدام األسئلة املفتوحة واليت ال يوجد هلا إجابة حمددة (ما رأيك  ،كيف) وتقبل األفكار واحللول
َري املألوفة وعدم السَرية منها .
تزويده باملعارف واخلربات ملا يدور حوله يف خمتلف جوانب احلياة ( مواقف احلياة  ،أحداثالكون)
ا
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النمو العقلي
اخلاصية

املظهر

- 2

ر تظهر قدراته

ظهور

اخلاصة مثل (الفنية

القدرات

وامليكانيكية

اخلاصة

واللغوية واملنطقية
والعددية وَريها).
 يتاه اهتمامهاملعريف إىل
الرتكيز على

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر التدريب على مهارات إجياد احللول واحللول

ر املساعدة يف استثمار القدرات اخلاصة اليت
ميلكها يف حل املشكالت داخل املنزل .

البديلة واختاذ القرار.

ر تشايعه على القراءة والنمو املعريف والثقايف

ر تنويع العرض يف احلصة الدراسية بني األساليب

لتنمية اهتماماته وقدراته اخلاصة.

البصرية والسمعية واحلسية.
ر التوجيه مهنياً وفق االهتمامات والقدرات وامليول
والرَبات.

ر تكوين مكتبة منزلية حتتوي على الكتب
املتَصصة والقصص واجملالت العلمية املفيدة وفق
اهتماماته.

ر طرح مسابقات متنوعة .

ر أن ال يكون توجيهه جملال معني بناء على

ر تنويع األنشطة الالصفية .

رَبة األسرة بل بناء على قدرته ورَبته.

جمال حمدد.
 تظهر هذهالقدرات بعد سن
 15سنة تقريباً.

ر املساعدة يف اكتشاف االهتمامات والقدرات وامليول اخلاصة واالستثمار اإلجيابي هلا وتوجيهه مهنياً
بناء عليها.
ر استَدام أسلوب احلوار والنقاش ألفكاره اليت يطرحها أو القرارات اليت يتَذها.
ر االستفادة من نتائج املقاييس املطبقة ( كقياس يف املرحلة الثانوية والقدرات للموهوبني وَريها )
لتوجيهه املهين .
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النمو العقلي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر الربط بني املدركات احلسية واخلربة اخلاصة

ر الربط بني الواقع واخلربات لديه.

 - 3منو

ر يستطيع التفكري

التفكري

باألشياء َري

اجملرد

احملسوسة.

ر إعطاء متارين للبحث عن حلول ذهنية بدون

 -حل املسائل

استَدام احلاسبة واألدوات املساعدة.

الرياضية املعقدة .
 التحليل واملثاليةلألحداث
واملواقف وقد
تكون َري
واقعية .

ر توفري القصص واأللغاز اليت تستثري

ضمن احلصة الدراسية.

رر املشاركة يف إجياد حلول للمشكالت داخل
املدرسة .

التفكري اجملرد .
ر استشارته باألمور األسرية
وإشراكه يف اختاذ القرارات اخلاصة
باألسرة .

 تقديم املعارف اجملردة بشكل متدرج .ر تقبل بعض األفكار الغريبة أو مثالية اليت قد يطرحها ومناقشته بأسلوب حواري وعدم
السَرية .
ر استَدام فنيات السؤال اليت تشعره بذلك (ما رأيك؟ كيف...؟).

 فهم األلغاز . -التفكري املنطقي

23

النمو العقلي
التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

اخلاصية

املظهر

- 4زيادة

ر ال تقف قدرته عند

ر تدريبه على مهارات التذكر .

ر مساعدته تنظيم وقته بني

القدرة على

احلفظ اآللي.

-تدريبه على تنشيط الفص األمين (الفين) واأليسر من

التذكر

ر قدرته على الربط

الدماغ (األكادميي).

والنوم.

بني املوضوعات اليت
سبق وأن مرت عليه.

االستذكار والرتفيه واالهتمامات األخرى
ر تشايعه على املراجعة بعد االنتهاء

تدريبه على مهارات االستذكار ومنها مهارة استَدامخرائط املفاهيم

من استذكار الدرس.
ر توفري البيئة املناسبة ملساعدته على

( اخلرائط الذهنية القائمة على األسهم والصور وتقليص
عدد الكلمات )

احلفظ واالستذكار.
ر عدم مطالبته باحلفظ أكثر من
طاقته.

ر تشايعه على حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه ملا له من أثر يف تنشيط الذاكرة.
ر حتقيق الصفاء الذهين للطالب بإجياد اجلو القائم على التقدير والتقبل واالحرتام بعيداً عن الشحن
والتوتر.
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النمو العقلي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات األسرية

التطبيقات املدرسية
ر التدريب على مهارة الرتكيز.

ر إبقاء ه بعيداً عن املشاكل العائلية واألسرية

- 5

ر تزداد فرتة االنتباه

ر التنويع أثناء احلصة الدراسية بني األساليب

لتحقيق الصفاء الذهين هلم.

زيادة

(بالنسبة للوقت).

ر عدم تشتيت انتباهه مبهام متباينة ومتعددة

القدرة

ر يزداد االنتباه بالنسبة

البصرية والسمعية واحلسية.

على

لدرجة صعوبة املوضوع.

ر استَدام التعليم التفاعلي والنقاش بدل اإللقاء .يف نفس الوقت.

االنتباه

ر يستطيع أن ينتبه
ملوضوعات طويلة ومعقدة.
ر يستطيع أن يشارك
اآلخرين ألعابهم
واهتماماتهم لفرتة طويلة.
ر القدرة على إدراك
العالقات بني العناصر
واستنتاج العالقات
اجلديدة.
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النمو العقلي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

- 6

-التفكري

ر التوعية بالوسطية واالعتدال ونبذ التطرف والغلو.

ر متابعته فكرياً.

االهتمام

يف القدر

ر استَدام أسلوب النصح واإلرشاد الوعظي َري املباشر.

ر االهتمام بتنمية وَرس القيم اإلميانية

باألمور

والتعمق فيه.

ر الطرق العقالنية االنفعالية وتتمثل يف إدخال املنطق والعقل

الغيبية

-التفكري

للتعرف على األفكار َري العقالنية بطريقة موجهة مباشرة وَري

مواجهة التيارات الفكرية واملذهبية ومن ثم

مباشرة.

يستقيم سلوكه.

واملعتقدات يف ذات اهلل
تعاىل
وصفاته.
(تكون

رر تفعيل حلقات النقاش واحلوار بني الطالب واستضافة أصحاب

املعتدلة يف نفسه حتى ينشأ قادراً على

ر الدعاء له بالصالح واالستقامة.

العلم يف العقيدة وشرحها للطلبة.
ر طرح موضوعات حول الكون واحلياة واخلَلق باألدلة حتى يقتنع بها.

أشد عند

ر توجيهه إىل عدم املبالغة يف حتليل األمور.

الذكور

ر إزالة الشكوك الدينية وإبداهلا باليقني من خالل تقوية العقيدة السليمة والقراءة يف كتب العقيدة أو حضور

منها عند
اإلناث)

دروس أو مشاهدة مواد دينية عن العقيدة السليمة.
ر العمل على تنمية شَصيته املسلمة اليت تتسم باإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه
وشره.
ر اإلقناع املنطقي ويتم من خالل احلوار واملناقشة وتقبل الرأي اآلخر واالبتعاد عن اجلدال والتعصب.
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ثالثاً :النمو االنفعالي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات األسرية

التطبيقات املدرسية

- 1

ر الغضب

ر استَدام فنية التنفيس والتعبري االنفعالي عن طريق

احلساسية

بسرعة

اللعب والرسم والتمثيل ،واإلذاعة املدرسية ..اخل.

االنفعالية

والرضا

ر تعزيز مبدأ احلوار وإبداء الرأي واملناقشة.

مع أبنائهم ومع اآلخرين.

بسرعة.

ر تدريبه على فن التعامل مع اآلخرين عن طريق األنشطة

ر جتنب اخلالفات أمام األبناء.

ر االهتمام
بردود أفعال
اآلخرين.
ر الشعور
بالذنب
الشديد عند
اخلطأ.
ينفعلويثور ألتفه
األسباب .

ر مراعاة الفروق الفردية بني األبناء يف التعامل.
ر أن يكون الوالدين منوذجا حيتذى به يف التعامل

الصفية والالصفية.
ر استثمار حساسيته االنفعالية وتوجيهها حنو بعض القضايا األخالقية.
ر عند توجيه النقد له جيب أن يكون النقد موجهاً حنو السلوك الذي قام به ،وليس جتاه شَصيته.
طرح بعض السري الذاتية لرسول صلى اهلل عليه وسلم أو أصحابه اليت تعزز من حدة االنفعاالت . تقديم النصيحة بشكل خمتصر جداً وبشكل َري مباشر (التلميح ).ر عدم الرتكيز ( التااهل ) ملا يقوله من كلمات بصوت خافت ( التمتمة) أثناء َضبه حيث أنها وسيلته
للتعبري .
ر عند تنفيذ أسلوب عقابي ،ينبغي جتنب رفع الصوت أو اللوم .
ر الرتكيز على اجيابياته .
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النمو االنفعالي
التطبيقات األسرية

التطبيقات املدرسية

اخلاصية

املظهر

- 2

ر ينظر إىل نفسه

ر أن ننمي لديه فهم واقعي للذات حبيث يؤدي ذلك إىل

اخنفاض

بأنه َري حمبوب

تقبل الذات وتقبل اآلخرين والتوافق النفسي  .مثال ( قائد

مفهوم

أو َري كفء أو

كشفي  ،قائد باعة النظام وَريها)

الذات

َري ذكي.

ر إشعاره باالهتمام والقبول وعدم الرفض
واإلهمال.
ر تكرار عبارات أساسية مثل (أنا أُحبك ر

ر إعطاؤه بعض املسؤوليات يف الفصل أو األنشطة واليت

ر عدم الرضا عن

تشعره بأهميته كعريف الفصل أو رئيس باعة النشاط.

املظهر الشَصي.

ر اإلرشاد العقالني ،وذلك مبناقشة أفكاره السلبية

أنا أثق بك )
 -تكليفه ببعض املسئولية يف املنزل .

حنو ذاته.
االهتمام أكثر بالطلبة من أبناء الساناء واألقلياتواأليتام ودعمهم وحتفيزهم .
ر توجيهه إىل األعمال اليت يتميز بها ويبدع يف أدائها.
ر تعزيز قدراته ومواهبه وصفاته احلسنة وخصائصه الشَصية ،من خالل لعب األدوار واملسرح املدرسي
واألعمال املنزلية.
ر تقبله واحلديث معه وعدم نبذه مهما كانت سلوكياته السلبية .
الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية يف الشَصية . -تعزيزه عند

ارسة سلوكيات إجيابية .
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النمو االنفعالي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات األسرية

التطبيقات املدرسية

- 3

ر ينتقل بسرعة من

إشراكه يف األنشطة املدرسية

التذبذب

حالة إىل حالة.

الالصفية اليت تساعد يف منو شَصيته

االنفعالي ر تقلب السلوك بني
سلوك األطفال
وتصرفات الكبار.
ر تقلبات مزاجية.

وتعزيز الثقة بالنفس كاملسابقات
الرياضية ،االجتماعية ،الدينية.

ر توفري املناخ األسري السوي املليء باحلب والعطف
واهلدوء والثبات واالتزان واحلرية .
ر أن يكون الوالدين املثل األعلى والقدوة احلسنة يف
السلوك االنفعالي املتزن.
ر اإلنصات إليه وتشايعه على التعبري عن نفسه حتى وإن
كانت مشاعره متضاربة.

حتمل تقلباته املزاجية وعدم الرتكيز عليها.ر التشايع وإبراز نواحي القوة واإلجيابية لديه.
ر تشايعه على النااح وحتمل املسؤولية .
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النمو االنفعالي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات املدرسية

ر يعتقد إن ما حيدث

ر توجيهه حنو األنشطة الالصفية اليت

- 4

لآلخرين ال حيدث له (وهلذا

اإلحساس

جنده حيب املغامرة).

بالتفرد

ر تدوين مذكراته
الشَصية.
ر الشعور بالقوة املطلقة،

التطبيقات األسرية
ر توجيهه إىل تأمل ما حيدث لآلخرين

تساعد على إحالل سلوكيات اجيابية بدالً من من عواقب لسلوكياتهم السلبية.
السلوكيات السلبية.

( الذين هم يف نفس عمره)
ر توعيته إىل أن ما قد حيدث
لآلخرين سيحدث له إذا توفرت
األسباب .

واملبالغة يف اإلجنازات .
ر اجعله يضع نفسه مكان اآلخرين (يتَيل) حتى تقلل من تأثري التفرد.
ر أهمية الرتكيز على نقاط القوة لديه وحتويلها إىل نقاط متيز.
ر التأكيد أن سنن اهلل واحدة قد حتدث إذا توفرت األسباب .
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النمو االنفعالي
التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

اخلاصية

املظهر

- 5

ر يريد كل شيء

ر ال يُهدد بالطرد من املدرسة.

ر إشعاره دوماً باملسؤولية ليحقق ذاته .

االندفاع

بسرعة .

ر اإلثراء باألنشطة الرياضية والفنية املَتلفة

ر التقرّب منه واصرب على تصرفاته واالستماع

واحلماس

ر ال يستطيع أن
يتحكم يف املظاهر
اخلارجية النفعاالته.

حتى خيتار ما يناسب قدراته ورَباته.
ر استثمار طاقته لبعض األعمال واألنشطة

إليه .
ر جتنب العقاب ألنه قد يثري مشاعر التحدي له .

داخل املدرسة واليت بدورها تساعد على
امتصاص طاقاته وتزيد لديه الشعور بالذات.
ر تزويده مبهارات السيطرة على االنفعاالت .
ر االستفادة من محاسه ودافعيته باملشاركة يف األنشطة اجملتمعية.
ر تشايع النشاط الرتوحيي املوجه ،والقيام بالرحالت واالشرتاك يف األندية الرياضية.
ر جتنب اللوم املستمر أثناء احلوار حيث قد يدفعه إىل العناد والعدوانية.
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النمو االنفعالي
اخلاصية

املظهر

- 6

ر حتديد

خماوف

املستقبل

من احلياة والتَطيط له.
املستقبلية ر عدم إدراكه

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر تفعيل اإلرشاد املهين يف توعيته

ر زرع الطموح بالتشايع واملساعدة واحلديث عن اإلجناز االجيابي املتوقع
منه.

مبرستقبله مرن خرالل التعررف علرى

ر مساعدته لتَطيط للمستقبل وحتديد الطريق الذي يسري فيه.

إمكاناته احلقيقيرة.

ر أن تُظهِر األسرة اهتمامهم بتعلمه .

ر الزيارات املهنية للشركات

ملالمح

واملؤسسات التعليمية واملهنية للتعرف على

املستقبل

القدرات واإلمكانات واحتياجات كل

وأبعاده.

مهنة.

ر اخلوف من
ارسة مهنة

ر إقامة معارض مهنية.

ر تشايعه على

ارسة بعض األعمال املهنية يف فرتة الصيف.

مساعدته يف اختيار التَصص الذي يناسب قدراته وميوله وليسحسب ما ترَبه األسرة.
ر التشايع على إتقان مهارات خمتلفة حسب قدراته (رياضية ،لغات،
مهارات ،كمبيوتر العلوم ...إخل).

دون معرفة

ر طمأنته بأنه قادر على حتمل متطلبات احلياة والتقليل من خماوفه من الفقر والبطالة.

قدراته

ر التَطيط والتوجيه املهين املبكر (اكتشاف املواهب وتنميتها وتعزيز امليول العلمية واملهنية).

واجتاهاته

ر تشايع العمل اليدوي كمصدر للرزق والسعادة.

وإمكانياته

-عرض سري ذاتيه وقصص لناجحني يف أعماهلم على مستوى العامل أو على املستوى احمللي .

العقلية.

توعيته ألهمية بذل اجلهد للوصول للهدف املنشود وعدم ترك األمر للصدفة أو الدعم االجتماعي من األقارب .44

رابعاً :النمو االجتماعي
اخلاصية

املظهر

- 1التمرد ر عناد موجه للوالدين
على

واملعلمني .

السلطة

ر التعصب للرأي.

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر استَدام أساليب اإلرشاد العقالني ومناقشة

ر معرفة دوافع كل سلوك عن طريق

أفكاره بهدوء .
ر كسب وده والتواضع له والعدل بينه وبني

(املعرفة ر احلوارر استشارة متَصص).
ر بناء جسر من الصداقة لنقل

وجمادلة

ر الرَبة يف جتاوز

زمالئه ،ومشاركته همومه ومشكالته.

اخلربات بلغة الصديق واألخ ،هو السبيل

(الوالدين،

األنظمة والتحدي.

ر إشراكه يف الرحالت واملناسبات والزيارات .

األمثل لتكوين عالقة محيمة بني اآلباء

ر عدم ختصيص الرحالت املدرسية للطلبة

وأبنائهم.

املعلمني)

املتميزين فقط بل إشراك بقية الطلبة الذين لديهم
سلوكيات سلبية .

استشارته بشكل أساسي يفاألمور األسرية .

ر احرتام رأيه وإشعاره بالقبول والتقدير االجتماعي.
ر مراعاة مقاومة السلطة وامليل للتمرد والصرب على ذلك .
ر عدم حماولة إثارة مشاعر التحدي لديه بإطالق ألقاب سلبية أو احلديث االنفعالي معه .
 -تقبل نقده للعادات السلبية يف اجملتمع ومناقشته فيه بهدوء.
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النمو االجتماعي
اخلاصية

املظهر

- 2

ر يعتقد أنه حمط

االهتمام
باملظهر
العام ولفت
انتباه
اآلخرين

أنظار األخرين.
ر التأثر بآراء

التطبيقات املدرسية
التقدير والتعزيز لصاحباللباس النظيف واملظهر الطيب ووضعها

اآلخرين عن مالبسه.

من ضمن معايري التميز السلوكي .

(اإلناث يف هذه

ر تطبيق قواعد السلوك يف حالة

املرحلة أكثر اهتمام ًا
مبظهرهنّ من الذكور)
االنفعال عندإبداء أي مالحظة على
شكله اخلارجي .

التطبيقات األسرية
ر توفري احلاجات األساسية مثل اللباس املقبول
واملناسب.
-الثناء على اهتمامه مبظهره والعناية بنظافته .

املَالفة يف اللباس .
رر حتقيق املوازنة بني املعادلة :خلق طيب ر ثقافة واسعة ر مظهر الئق.
 عدم السَرية منه أو نقده نتياة كثرة االهتمام مبظهره .ر التوعية بعدم املبالغة يف اللباس أو وجود مالبس عليها عبارات ختالف ديننا وعقيدتنا.
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النمو االجتماعي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

-رَبته أن

ر أن يكون االشرتاك يف اجلماعات أو

ر أن تشعره بأن له دور يف حميط أسرته أو جمتمعه احمللي .

- 3

يكون حمبوباً

األنشطة متاح للاميع  ،وعدم التحيز للطالب

السعي

من قبل اآلخرين

املتميزين سلوكياً أو علمياً دون َريهم .

لنيل
استحسان
اآلخرين
له

ر إشعاره أن األسرة حباجة إليه .

ر تشايع الطلبة الذين يتحسن مستواهم
وإبرازهم .
ر فتح اجملال للطلبة الذين لديهم رَبة يف
خدمة مرافق املدرسة وتعزيزهم
ر إشباع رَبته بالثناء واإلطراء على إجنازاته .
ر عدم اتهامه بالغباء أو االنتقاص من قدراته أو نعته بالسوء واأللفاظ السلبية .
ر استَدام عبارات تنم عن االحرتام والتقدير (شكرا لك  -لو مسحت  -بارك اهلل فيك ...إخل).
جتنب استَدام أسلوب التهديد .ر توفري بيئة حميطة به تقوم على احملبة والود وقائمة على احلوار.
ر الرتكيز على اإلجيابيات والسلوكيات احلسنة وإبداء االهتمام والتقدير والتشايع للممارسات اإلجيابية اليت يقوم
بها.
ر إشعاره بأنك تقدره وحترتمه وذلك من خالل اإلنصات اجليد واحرتام آرائه وأفكاره ومشاعره.
ر التعبري عن تقديرك له من خالل التعبري اللفظي مثل (أنا أفهمك ر أنا أشعر بك وأحرتم مشاعرك ر أنا أُقدّر ما تقول ).
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النمو االجتماعي
اخلاصية

املظهر

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر تشايع األنشطة

ر مساعدته على تكوين شَصيته بنفسه ورسم صورته بنفسه مبا يتوافق مع قدراته

- 4الرَبة

-يقوم بأعماله

يف

بنفسه.

املدرسية اليت تساعد على

االستقاللية

-ال خيرب أحداً

االستقاللية مثل تنظيم

-جتنب وضع برامج االلكرتونية يف أجهزته ملراقبة سلوكه التقين .

عن بعض

اإلشراف على مرافق املدرسة

ر إتباع أسلوب اإلقناع يف حل مشكالته بدالً من فرض الرأي .

خصوصياته.

والطابور الصباحي واملسابقات

ر تعليمه مهنة أو مهارة تعطيه الفرصة للربوز أمام اجملتمع واالستقاللية.

ر عدم الرَبة يف

الرياضية.

 -جتنب تفتيش أجهزته الشَصية أو مراقبتها .

اخلروج مع أسرته
يف بعض األوقات .

-تأسيس جملس شورى

اجلسمية والعقلية واالنفعالية.

 تكليفه ببعض األمور للقيام بها مثل شراء احلاجيات للبيت أو اإلشراف على بعضاألعمال اخلاصة باألسرة.

للطالب يف املدرسة .

تشايعه على االستقالل املادي وذلك بإعطائه مصروفه بشكل شهري .ر جتنب كثرة السؤال عنه باالتصال هاتفياً عليه.
 جتنب طرح أسئلة استاوابيه عند الرَبة يف معرفة موقف حدث له أو تصرف قام به . مراعاة النصيحة الفعالة عند الرَبة يف نصحه وفقاً ملا يلي :َ- 1ري مباشرة  - 2خمتصرة جداً

- 3مبفرده – 4احملافظة على نربة صوت مليئة بالود.

ر جتنب أن يكون حديثك معه جمرد توجيهات متواصلة .
ر عند نقاشه حلل مشكلة وقعت له من األفضل سؤاله مالذي ميكن عمله بدالً من سؤاله ملاذا حدث .
ر احلديث معه كشَص مسئول وواعي.

ر االعتماد على أسلوب اإلقناع بد ًال من فرض الرأي
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التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية
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ر االهتمام برأي

ر تفعيل النشاط املدرسي

ر مساعدته يف حتديد الصحبة الصاحلة منذ وقت مبكر .

االنتماء

األصدقاء أكثر إلقامة عالقات اجتماعية وإجيابية

لألصدقاء

من الوالدين.

بينه وبني الطالب.

ومسايرتهم

 -الرَبة يف أن

-التأكيد على أن الربامج

ذلك .

يكون لديه عدد

الوقائية ينبغي أن تعد بطريقة

كبري من

علمية َري مباشرة وأن يكون

األصدقاء.

للطالب دور إجيابي يف إعدادها

-يقضي مزيد

وتنفيذها وتقوميها .

من الوقت معهم .

ر اقتناص الفرص ملقابلة أصدقاءه يف جو عفوي تلقائي وعدم اإلطالة يف
جتنب ذم أصدقائه أو إطالق ألقاب سلبية عليهم أو التقليل من شأنهم.تزويده بالقصص الواقعية وعدم املبالغة فيها ألشَاص يعرفهم وقعوافريسة أصدقاء السوء
ر يف حالة وجود صديق ذو خلق َري جيد ،فينبغي مناقشته بهدوء وعقالنية
يف كيفية التَلص منه وعد االستعاال يف ذلك .

ر تفعيل اإلرشاد بالقرين يف
التوعية .
توجيهه ملعيار الصداقة الصاحلة وكيفية اختيار األصدقاء.تدريبه على أساليب مقاومة ضغط األقران يف حالة السلوكيات السلبية . -العمل على إشباع احتياجاته واليت حتققها جمموعة الرفاق كاملغامرة والقيادة واالهتمام واالنتماء.
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ر تقليد

ر التأكيد على أن لكل فرد شَصيته املستقلة.

ر التوجيه مع التعزيز والرتَيب دون

تقليد

شَصيات معينة

اآلخرين
(البحث

o

ر تفعيل دور املكتبة ومصادر التعلم وتوفري الكتب

استَدام العقاب.

يف

والقصص اليت تغرس لديه القدوة احلسنة .

ر أن يكون الوالدان قدوة حسنة

امللبس

ر التعامل معه تعامالً إنسانياً يراعى ما حوله من

ألبنائهم ومنوذجاً يُحتذى به.

عن

o

الكالم

القدوة)

o

الشكل

o

مؤثرات سلبية.
ر استَدام وسائل اإلقناع املَتلفة عن طريق اإلرشاد

ر تكوين مكتبة مصغرة لألسرة
حتتوي على القصص واجملالت والكتب

السلوك

العقالني االنفعالي ومن خالل تقديم القصص واألمثلة

اليت تغرس القيم الدينية والرتبوية

ر تقليد

ألشَاص مروا بتاارب مشابهة.

واالجتماعية...اخل ،وتشايع قراءة سري

املشاهري

السلف الصاحل (األنبياء والصحابة).

كالشَصيات

ر عدم السَرية منه وعدم انتقاده بشكل مباشر .

اإلعالمية أو

ر إثارة النقاش حول الشَصيات اليت حيبها بهدوء ،حبيث يُوضح له اجلانب اإلجيابي والسليب هلذه

الرياضية أو
الفنية.

الشَصيات ( جتنب أن يكون احلديث عبارة عن نصائح مباشرة ).
ر إبراز اجلوانب اإلجيابية يف شَصيته وتعزيزه .
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املظهر
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ر إشراكه يف اإلذاعة املدرسية من

ر إعطاء مساحة كبرية للنقاش واحلوار ،ومراعاة

- 7

-االنسحاب

اخلال

االجتماعي

خالل مشاركته يف األنشطة كاإللقاء

عند

-عدم القدرة على

والتمثيل املسرحي وَريهما بصورة متدرجة

مواجهة

املبادرة وتقديم نفسه

الراشدين

التحدث بصوتمنَفض جدًا.
عدم القدرة علىالتحدث أمام
اآلخرين.

خاله يف بعض املواقف االجتماعية.
ر تشايعه على حضور املناسبات العامة .

ر التدريب على الكالم واإللقاء بصوت مسموع تدرجيياً.
ر عدم السَرية منه عند الرتدد أثناء الكالم.
إطالق اللقب أو الكنية املفضلة لديه عند مقابلته .ر جتنب األسئلة الشَصية اليت تتطلب شرحاً مفصالً ( يكتفى أن يكون احلديث عفوياً )
ر تدريبه على املواجهة بإسلوب تقليل احلساسية التدرجيي أو التحصني التدرجيي وعدم
استعاال النتائج .
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ر إصدار أوامر

ر تكليفه ببعض املسؤوليات كأن يكون مسئوال عن

ر تدريبه على حتمل جزء من املسؤولية ،مثل

- 8

ملن هم أصغر منه

الرَبة

سن ًا و ميثل دور

يف

املسئول عن املنزل

التنظيم واإلشراف لبعض األنشطة املدرسية .
ر تنمية الروح القيادية بإشراكه يف األعمال القيادية

شراء احلاجيات  ،اإلشراف على بعض شؤون املنزل
ر إشعاره بأهميته يف األسرة واجملتمع عموماً ر
ر إشعاره أنه قدوة إلخوانه .

كاألنشطة الكشفية .

القيادة
ر تشايعه على املشاركة يف األنشطة االجتماعية مثل األعمال التطوعية.
ر املشاركة يف صنع القرار.
ر جيب مساعدته على فهم معنى القيادة احلقيقية و عدم استَدامها كنوع من التسلط.
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املظهر
-العصبية

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر تعزيز قيم التسامح يف احمليط املدرسي والعمل على تنمية

ر عدم إثارة النعرات أمام األبناء يف
اجملالس وزرع التعصب القبلي.

الرتبية االجتماعية.

- 9

القبلية.

االعتزاز

-ازدراء

بانتمائه

اآلخرين

القبلي

وانتقاصهم

ر عدم التفريق يف التعامل مع الطلبة بناء على انتمائهم .

أواملناطقي

وجتاهلهم.

ر إشراك الطلبة يف طمس العبارات اليت تزدري اآلخرين من

أوالرياضي

-كتابة

ر تفعيل اليوم الوطين وذلك بإقامة الندوات واحملاضرات اليت

ر أن يكون الوالدين قدوة حسنة
يُحتذى بهما.

ترسخ حب الوطن .

ر جتنب ترديد القصائد واألشعار
واألمثال اليت فيها انتقاص لآلخرين .

جدران املدرسة ومرافقها .

عبارات وأرقام

رر َرس القيم الرتبوية اليت تُبنى على قيم التعاون واملشاركة واملنافسة الشريفة والتسامح واإليثار.

رمزية عن

-التأكيد على أنه ال ينبغي أن يرتتب على االعتزاز بالقبيلة أو املنطقة إضراراً باآلخرين أواالنتقاص

قبائلهم داخل

منهم .

الفصول وعلى

ر َرس مبدأ حب الوطن واالنتماء احلقيقي.

كتبهم.

ر تعزيز مبدأ إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم .
ر استَدام أسلوب اإلرشاد الديين واألخالقي الذي حيث على نبذ كافة أنواع التعصب .
ر التوضيح أن اجملتمع يقوم على اإلنسان من خالل سلوكه وليس االعتماد على عرقه أو جنسيته.
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- 11
التذبذب يف

املظهر

التطبيقات املدرسية

التطبيقات األسرية

ر اإلقبال على

ر تنمية اجلانب الديين والروحي من

ر أهمية متثل أفراد األسرة بالقدوة

الدين تارة والبعد

خالل تنظيم مسابقات حفظ القرآن

عنه تارة أخرى.

الكريم واألحاديث النبوية الشريفة.

ر االلتزام بأداء

االلتزام

الصالة ثم التهاون

الديين

فيها .

احلسنة يف التزامها بتعاليم الدين .
ر احلرص على أن تكون الرتبية يف
األسرة تربية إسالمية متينة باإلقناع
واحلوار.

ر تشايعه على االشرتاك يف األنشطة واملسابقات الدينية،
ر جتنب عدم السَرية منه يف شكل اخلارجي أو إطالق ألقاب سلبية .
ر حثه على اختيار الصحبة الصاحلة واالبتعاد عن رفقاء السوء.

34

حاجات الطلبة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية
م

احلاجة

1

احلاجة إىل احلب والقبول

2

احلاجة إىل األمن

3

احلاجة إىل االنتماء والرفقة

4

احلاجة إىل االحرتام والتقدير

5

احلاجة إىل إشباع الدوافع اجلنسية

6

احلاجة إىل اإلجناز واإلبداع

7

احلاجة إىل االستقالل
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احلاجة

ر استثمار طاقته باملفيد من خالل تفعيل األنشطة املدرسية املنمية للهوايات الرياضية والفنية وَريها .
رر إشباع حاجته للحب واحلنان العائلي وإظهارها (تقبيله ر عناقه )
ر إبراز

يزاته وقدراته ومواهبه ومدحه والثناء عليه.

- 1احلاجة إىل

ر زرع الثقة واحلديث معه ،ومن العبارات املناسبة قول ( حنن فَورون بك).

احلب والقبول

ر تقبله بال شروط أو قيود حتى يف ظل وجود سلوكيات سلبية .
ر االستماع له جيداَ وفهمه واحرتامه واالعتزاز بآرائه.
ر االبتعاد عن نقده أو السَرية بشَصه والتاريح وخاصة أمام اآلخرين.
ر خماطبته بالكلمات الطيبة وبالكنية أو اللقب احملبب إليه.
ر جتاهل بعض السلوكيات َري املرَوبة والتغاضي عنها أحياناً.
-تشايعه على األعمال التطوعية

ا يشعره باإلجناز وحب اآلخرين وقبوهلم له.
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احلاجة

ر تبصريه خبصائص النمو اجلسمي لتبديد املَاوف النفسية من التغريات واالضطرابات اجلسدية.
ر مساعدته يف اكتساب مهارات التَطيط للمستقبل (اإلرشاد املهين).
ر حتقيق األمان النفسي واالستقرار األسري بإبعاد األبناء عن املشاكل األسرية.
ر تدريبه ليكون واقعيا يف أحالمه وآماله املستقبلية من حيث مناسبتها إلمكانياته وقدراته وميوله ورَباته.
- 2احلاجة إىل
األمن

ر العدل يف املعاملة.
ر طمأنته بأنه قادر على حتمل متطلبات احلياة والتقليل من خماوف الفقر والبطالة.
ر توفري حاجاته األساسية من الغذاء الصحي .
ر بناء عالقات إجيابية قائمة على التقبل والتقدير.
ر التااهل والتغافل عن بعض األخطاء والزالت العفوية.
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احلاجة

ر تفعيل األنشطة املدرسية اهلادفة اليت تبث روح اجلماعة والتعاون اجلماعي كالنشاط (االجتماعي ،الثقايف ،الفين
الكشفي  ،املهين ،العلمي والرياضي).
ر إكرام أصدقاء االبن وتقبلهم وعدم ذمهم أو التقليل من شأنهم .
ر توطيد العالقات مع أسر أصحاب االبن بتبادل الزيارات وحضور املناسبات ر بقدر اإلمكان ر .

- 3احلاجة إىل
االنتماء والرفقة

ر تربيته منذ صغره على االستقالل والثقة بالنفس؛ حتى يكون واعيا عندما يتعامل مع أصدقائه.
ر إشراكه باألنشطة االجتماعية اهلادفة :كنادي احلي ،واملراكز الصيفية.
ر تعويد األبناء على صلة الرحم والرب واإلحسان للاريان واألقارب وإكرام الضيوف.
ر َرس القيم واملبادئ االجتماعية املثلى (آداب احلوار ،صلة الرحم ،اإلحسان للاار واألقارب،إكرام الضيف.....اخل)
ر توجيهه ألهمية الصداقة وكيفية اختيار الصديق األمني.
ر التشايع على األعمال التطوعية كي يشعر باالنتماء هلا ويكوِّن رفقة خرية من خالهلا..
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احلاجة

ر تقدير أي جهد يبذله ونبني له أهمية هذا اجلهد يف حياته وحياة اآلخرين (حضوره للمدرسة ،إحضاره
ألدوات املدرسة ،عدم إزعاجه يف الفصل ،نظافته ،مشاركته لزمالئه يف عمل ما....اخل.
ر عدم تهديده بالطرد من املدرسة.
- 4احلاجة إىل

ر تطبيق قواعد السلوك واملواظبة بدون رفع الصوت أو اللوم .

االحرتام والتقدير

رر استشارته واستَدام فنيات السؤال اليت تشعره بذلك (ما رأيك؟ أال ترى...؟).
ر االبتعاد عن األلفاظ االستفزازية وجتنب التوبيخ (.جتنب استَدام أسلوب اإلهانة إطالقاً خاصة أمام
اآلخرين).
ر تعزيز مفهوم الذات االجيابية .
ر إظهار مشاعر االحرتام والتقدير له واحلديث معه كراشد مسئول .
ر احرتام رَباته وهواياته وعدم السَرية منه .
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احلاجة

ر توجيهه وإرشاده مبا يكفل ضمان جتنب حتول العالقة العاطفية بني أفراد اجلنس الواحد إىل نشاط جنسي َري سوي.
التأكيد على عدم الرتدد يف إيضاح اجلوانب اجلنسية باحلوار واملناقشة متى ما سنحت الفرصة .ر جتنيبه املثريات اجلنسية أو احلديث أمامه عنها .
- 5احلاجة
إىل
إشباع الدوافع
اجلنسية

ر التغاضي عن التصرفات اليت قد حتدث منه بشكل عفوي وجتاهلها.
ر احرتام خصوصيته بعدم تفتيش

تلكاته اخلاصة أو َرفته بهدف محايته من املؤثرات اجلنسية.

ر املتابعة َري املباشرة عند لعب املراهق مع من هو اصغر منه سناً من األطفال .
ر ترشيد وقت الفراغ باستثمار طاقته يف أوجه النشاطات الرياضيّة والثقافية واالجتماعية والدينية كر ( الرياضة ر الصيام ر
القراءة املوجهة ر صلة الرحم ) .
ر تزويده باملعلومات الصحيحة املوثوقة الواقعية عن احلياة اجلنسية اليت حتدث له دون مبالغة أو تهويل.
ر نشر ثقافة تقبل اجلنس اآلخر وأهمية التعامل باحلسنى معه وضمن احلدود الشرعية.
ر سرد القصص املفيدة يف هذا اجملال كما يف قصة يوسف عليه السالم.
ر تنمية امليول واالهتمامات األدبية والعلمية والفنية والرياضية لتوجيه طاقته إجيابياً.
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احلاجة

ر حثه على االكتشاف والتاريب بأسلوب علمي منظم من خالل املقررات الدراسية ذات العالقة .
ر عرض اجنازات الطلبة املميزة وإبرازها.
- 6احلاجة إىل
اإلجناز واإلبداع

ر تكريم الطلبة يف كافة جماالت اإلبداع وليس يف اجلانب التحصيلي فقط .
ر حتفيزه بالكلمات املشاعة و املعززة للثقة بالنفس لدفعه إىل املزيد من االجناز والنااح ومن هذه
الكلمات (حنن فَورون بك،حنن نثق بقدراتك).
ر سرد قصص األقارب الذين يعرفهم وحققوا إجنازات .
ر عدم تردد األسرة يف شراء احتياجات تنمية موهبته.
ر االهتمام مبواهبه واهتماماته وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
ر إحلاق املبدعني باملؤسسات املعنية برعاية املوهبة واإلبداع وعدم الرتدد يف ذلك وخاصة من األسرة.
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احلاجة

ر توفري األنشطة الفردية اليت تساعده على حتقيق ذاته والتعبري عن آرائه ،وأفكاره.
ر تفعيل اجملالس الطالبية يف املدارس .
الرتيث وعدم االستعاال يف استدعاء ولي األمر عند حدوث موقف ما داخل املدرسة .ر إعطاء الطالب بعض املسؤوليات القيادية يف اجلماعات املدرسية .
- 7احلاجة إىل االستقالل

ر احرتام ميل املراهق ورَبته يف االستقالل دون إهمال رعايته وتوجيهه مع توفري األمور املساعدة
يف ذلك.
ر إتاحة الفرصة بعد املناقشة أن يأخذ هو القرار يف أي موضوع ،هو مقتنع به شريطة عدم
حدوث أضرار عليه .
إعطاءه مصروفه بشكل شهري.ر تشايعه على املوازنة بني احلاجة إىل االستقالل واحرتام الضوابط االجتماعية والقيم
األخالقية.
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أبرز املشكالت لطلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية وكيفية التعامل معها

م

املشكلة

1

أزمة اهلوية

2

القلق من املستقبل

3

اخلوف االجتماعي

4

العنف

5

املشكلة اجلنسية

6

تعاطي التدخني أو املخدرات

52

املشكلة

التعريف

- 1أزمة

شعور

اهلوية

املراهق بأنه
ليس لديه
شَصية حمددة
متيزه عن
اآلخرين نتياة
التغريات
املتسارعة يف
منوه
ا يؤثر
على قيامه بدوره
املألوف نفسياً
واجتماعي ًا.

التدخالت الرتبوية
ر تدريبه على مهارات السلوك التوكيدي.
ر عدم اقرتان العقوبات املدرسية باإلهانة.
ر االهتمام أكثر بالطلبة األيتام والفقراء ومن األسر املفككة .
ر وضع مفردات حمددة عن (سري قدوات) من الصحابة والعلماء يف املقررات الدراسية ذات العالقة
ر تشايعه على القيام بأدوار مناسبة جلنسهم
ر إشراكه يف أعمال قيادية باملنزل واستشارته باألمور األسرية األخرى.
ر تشايعه على تكوين صداقات وعالقات إجيابية.
ر التعامل مع املراهق حبسب سنه ومراعاة تغرياته اجلسمية .

2

ر تكليفه مبسؤوليات وفق اإلمكانات واملهارات اليت ميتلكها.
ر إعطاؤه استقاللية يف اختاذ القرار.
ر التدريب على مهارات احلوار واالتصال الفعال.
ر التحفيز واملكافأة على اإلجناز.
ر تقبله كما هو مهما كانت سلوكياته السلبية .
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املشكلة

التعريف

- 2القلق

الشعور بعدم

من
املستقبل

الثقة باملستقبل .

التدخالت الرتبوية
ر إبراز سري الناجحني والشَصيات املؤثرة يف اجملتمع وعلى مر التاريخ.
ر الزيارات املَططة لبعض اجلهات املَتصة مبا ينسام مع امليول واالجتاهات.
ر تقبل الطالب وإعطاؤه الشعور بالطمأنينة .
ر االشرتاك يف برامج مهنية وتطوعية وفقا إلمكاناته.
ر تشايعه على االشرتاك يف األنشطة الرتوحيية اليت تقام باحلي .
ر مساعدته يف اختيار التَصص املناسب بناء على قدراته وليس بناء على رَبة األهل .
ر مساعدته يف حتديد أهدافه .
ر توعيته بأهمية بذل اجلهد لتحقيق أهدافه وعدم الركون لشفاعة اآلخرين.
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التعريف

املشكلة
- 3

خوف َري

اخلوف

مقبول عند

االجتماعي مواجهة اآلخرين
والتعامل معهم
أو التحدث
إليهم.

التدخالت الرتبوية

ر حثه على املشاركة باألنشطة اجلماعية باملدرسة أو اإلذاعة املدرسية .
ر إشعاره باألمن وعدم تهديده من قبل منسوبي املدرسة.
تشايع الطالب يف التغلب على مشكلة اخلوف االجتماعي تدرجيياً من خالل إلقاء كلمة يف
الفصل ثم املشاركة يف اإلذاعة الصباحية وهكذا.
ر اصطحابه يف املناسبات االجتماعية.
ر االلتحاق بربامج تنمية اهلوايات و ارسة الرياضة بأندية احلي.
ر التشايع على بناء عالقات وصداقات اجتماعية سليمة .
ر عدم السَرية أو التهكم به .
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املشكلة

التدخالت الرتبوية

التعريف

- 4

ارسة القوة

العنف

ضد النفس أو

ر استثمار وقت فراغ الطالب إجيابياً.

الغري عن قصد

ر التعويد على التنافس الشريف مع اآلخرين.

ويصاحبها

ر االبتعاد عن اللوم املستمر وتذكريه باألخطاء املاضية.

ر إتاحة فرص التعبري الشفهي كتفعيل صناديق االقرتاحات ووضع لوحات يف أماكن معينة لكتابة

إحلاق األذى أو
الضرر املادي
وَري املادي .

اخلواطر...اخل.
ر تفعيل برنامج رفق اإلرشادي بآلياته الوقائية على مستوى املدرسة والطلبة وأولياء األمور .
ر عدم تقييد حرية االبن يف

ارسة هواياته.

ر زرع اجتاه سليب حنو العنف وعدم النظر إليه كدليل للرجولة والشااعة .
ر االبتعاد عن التدليل الزائد والرتاخي يف الرتبية األسرية.
ر تشايعه على عدم مشاهدة أفالم العنف .
ر تشايعه على التعبري اللفظي عن انفعاالته بدالً من اجلسدي بأسلوب الئق .
ر عدم

ارسة العنف من قبل الوالدين واملربني .

ر البعد عن تعزيز كافة أشكال التعصب سواء قبلي أو مناطقي أو رياضي .
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املشكلة
- 5

التعريف

التدخالت املدرسية

التدخالت األسرية

استحواذ

املشكلة التفكري

ر تقديم معلومات دينية وعلمية كافيه وشاملة

اجلنسية اجلنسي على

ر إعطاؤه معلومات موثوقة واقعية َري مبالغ فيها.

معظم وقت

ر التعامل بسرية وبهدوء عند وقوع مشكلة أخالقية .

املراهق

سرد القصص املفيدة ذات العالقة (كقصة يوسف عليه السالم).
تشايعه على

ارسات األعمال النافعة (كاألعمال التطوعية و ارسة الرياضة وصلة الرحم).
ر جتنيبه املثريات أو احلديث أمامه عنها.
ر عدم تفتيش

تلكاته اخلاصة كاألجهزة وحنوها

 .توعيته خبطورة التقنية ووسائل التواصل االجتماعي بطريقة َري مباشرة

57

املشكلة

التعريف

- 6

تعاطي

التدخالت األسرية

التدخالت املدرسية

ر التدريب على قول كلمة (ال) يف حال شاعه أقرانه على سلوك سليب .
ر تقبل املدخنني أو املتعاطني واصطحابهم يف زيارات للاهات املَتصة مبكافحة التدخني أو

تعاطي

الطلبة

التدخني

للتدخني أو

أو تعاطي

تعاطي املواد

ر بيان أضرار التعاطي ( التدخني أو املَدرات ) بأسلوب علمي وجتنب املبالغة بهدف التَويف الشديد.

املَدرات

احملظورة

ر الرتكيز يف التوعية على أسئلة مثل (ما رأيك؟ أال ترى؟)

شرعياً وطبي ًا

ر استضافة احملببني للشباب من دعاة والعبني ومشاهري يتميزون باخللق احلسن .

وأمنياً .

ر جتنب إقامة معارض التدخني أو املَدرات اليت تعتمد على نشر صور خميفة جداً ،حيث أن مثل هذه

املَدرات.

الصور قد ال يصدقها الطالب .
ر الرتكيز على القصص الواقعية ملَاطر التعاطي .
ر جتنب استضافة ما يسمى باملدمن التائب يف برامج التوعية .
ر

ارسة األنشطة يف احلي إلشغال وقت الفراغ باملفيد.
ر تقبله وعدم نبذه مهما كان سلوكه.

ر إقناعه خبطورة التدخني واملَدرات وعدم عقابه أو السَرية منه .
ر عدم تفتيش َرفته أو مالبسه .
ر اهلدوء يف التعامل مع املتعاطي وعدم االنفعال .
ر جتنب اإلكثار من حتذيره من أصدقاء السوء .
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املالحق

59

ملحق رقم ( )1اخلطة التنفيذية للمدرسة
م

األهداف

اإلجراءات
1ر وضع خطة للربنامج ضمن

تبصري منسوبي
1

خطة املرشد الطالبي.

املدرسة خبصائص

وقت التنفيذ

مسئول
التنفيذ

بداية العام

املرشد

الدراسي

الطالبي

4

شواهد االجناز

خطة تشمل :
منوذج اخلطة

 2ر تزويد منسوبي املدرسة

األسبوع األول

املرشد

ر نسَة من الدليل

بنسخ الكرتونية من الدليل

الفصل األول

الطالبي

ر إحصائيات التوزيع

 3ينبغي االستفادة من األفالم القصرية واالنفوجرافيك املرفقة يف التوعية .

( منسوبو املدرسة  ،أولياء األمور،
الطلبة )

منو الطلبة وأساليب
التعامل معها .

مؤشرات االجناز

ر استهداف بيع منسوبي املدرسة
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3ر عقد لقاءات يف أساليب

األسبوع الرابع

املرشد

التعامل وفق خصائص النمو

الفصل األول

الطالبي

 - 4إبراز اللوحات التوعوية
(انفو جرافيك) يف َرف املعلمني

املرشد
طوال العام

الطالبي\
إدارة املدرسة

ر لقاء واحد على األقل يف كل عام
ر تقرير

مناذج مناللوحات

دراسي.

إبراز ثالث لوحات توعوية متنوعة يفكل َرفة من َرف املعلمني.
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م
م

األهداف

اإلجراءات

 1ر إعداد نشرات
( انفو جرافيك ) توعوية .

وقت التنفيذ

طوال العام

مسئول التنفيذ

املرشد الطالبي  /إدارة
املدرسة

شواهد االجناز

مؤشرات االجناز

ر استهداف (  )%81على األقل من
ر مناذج من النشرات أولياء األمور بنشرة ( انفو جرافيك )
واحدة يف كل فصل دراسي .

توعية أولياء األمور
 2خبصائص منو الطلبة

2ر ا استثمار وسائل التقنية

وأساليب التعامل معها وقنوات التواصل االجتماعي يف

طوال العام

بث رسائل توعوية
 3ر استثمار اإلشعارات الشهرية
أو مذكرة الواجبات يف تدوين
رسائل توعوية .

طوال العام

املرشد الطالبي  /إدارة
املدرسة
املرشد الطالبي  /إدارة
املدرسة

ر مناذج

ر تقرير

ر استهداف (  ) %81من أولياء األمور
بثالث رسائل يف كل فصل دراسي .

ر استهداف بيع أولياء األمور .
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م
م

األهداف

اإلجراءات

وقت التنفيذ

مسئول التنفيذ

شواهد
االجناز

1ر استثمار الشاشات
االلكرتونية داخل املدارس أو
اإلذاعة الصباحية يف بث

طوال العام

املرشد الطالبي  /إدارة
املدرسة

ر بث ابرز عشر رسائل توعوية خمتارة
مناذج

3

خبصائص منوهم
ومهارات التكيف
معها

عرب الشاشات االلكرتونية أو
اإلذاعة الصباحية يف كل فصل

رسائل توعوية .
تزويد الطلبة

مؤشرات االجناز

دراسي .

2ر إقامة ندوة أو لقاء (من

األسبوع الثاني

خالل املَتصني من داخل

( الفصل الدراسي

املدرسة أو خارجها )

الثاني )

املرشد الطالبي  /إدارة
املدرسة /رائد النشاط

تقرير

ر استهداف بيع الطلبة.

3ر استثمار موضوعات املناهج
الدراسية ذات العالقة بالنمو
(العلوم الشرعية ،العلوم،
الدراسات النفسية

ر مناذج من
طوال العام

املعلمون

ر عدد املوضوعات ذات العالقة بالنمو

املوضوعات ذات اليت مت تفعيلها يف املواد الدراسية
العالقة

املَتلفة .

واالجتماعية)
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م

األهداف

اإلجراءات

وقت التنفيذ

مسئول التنفيذ

ر عدد الطلبة الذين قدم هلم إرشاد

4ر عقد إرشاد بعي أو فردي
للطلبة الذين لديهم صعوبة يف

طوال العام

املرشد الطالبي

التكيف

ر تقرير

بعي أو فردي .

ر إحصائية الطلبة

ر عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو
اجلمعي .

األسبوع السابع من
 5ر عقد دورات تدريبية للطلبة

شواهد االجناز

مؤشرات االجناز

كل فصل دراسي

املرشد الطالبي
رائد النشاط

ر تقرير

دورة تدريبية واحدة على األقل يف
كل فصل دراسي .
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ملحق رقم ( )2العوامل املؤثرة يف النمو :
العامل

أوالً :الوراثة :
هي العملية اليت يتم من
خالهلا نقل اخلصائص أو

يتأثر النمو اإلنساني مباموعة من العوامل أهمها:

أثره على النمو
يف كل خلية من جسم اإلنسان نواه وداخلها جمموعة من الصفات حتمل كل واحده منها آالف من املوروثات اليت
تشكل للفرد صفاته املوروثة وحتددها ،حيث انه اليوجد يف العامل شَصان هلما تنظيم متشابه من املوروثاِت عدا
التوائم املتطابقة .وميكننا الوقوف على دور الوراثة يف النمو من جانبني :

السمات من جيل إىل جيل عن
طريق اجلينات
مثال  (:شكل اجلسم وطوله –
مالمح الوجه رررر لون العينني –
شكل الشعر ولونه...اخل).

مباشر
 .1وراثرررررررررة اخلصرررررررررائص اجلسررررررررردية
(كالطول القصر).
 .2تقريرررررر اخلصرررررائص الفسررررريولوجية
(كضررررررغط الرررررردم مررررررع معرررررردالت
النبض).
 .3حتدد اإلمكانات العقلية للفرد.
 .4وراثة األمراض(:السكري،
الضغط الدم ،عمى األلوان).

َري مباشر
 .1تلعب الوراثة دور َري مباشر يف
النمو االنفعالي واالجتماعي للفرد،
ويف حتديد بعض مساته الشَصية
وللبيئة دورٌ هامٌ مع الوراثة يف
تشكيل هذه السمات.
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العامل

العوامل البيئية

ثانياً :البيئة :
كل العوامل
الداخلية و اخلارجية
اليت يتفاعل معها
الفرد منذ بدء احلياة

 - 1العوامل البيئية ما قبل الوالدة وهي اليت تؤثر على األم احلامل أثناء فرتة احلمل.
- 2العوامل البيئية بعد الوالدة هي اليت تؤثر على اإلنسان بعد الوالدة وحتى نهاية العمر .

حتى نهاية العمر،
وتنقسم إىل :

 :1املؤثرات البيئية ما قبل الوالدة (أثناء فرتة احلمل )
العامل
سوء التغذية لألم احلامل

أثره يف النمو
والدة أطفال يعانون من فقر الدم  -تشوهات.يعيق انقسام خاليا املخ.يعيق النمو الطبيعي للانني.-والدة أطفال أقل من الوزن الطبيعي

إصابة األم باملرض أثناء فرتة احلمل

خلل يف منو اجلنني.-إصابة األم احلامل باحلصبة األملانية أثناء فرتة احلمل يؤدي إىل إصابة اجلنني بتشوهات.
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 إعاقات (مسعية ،بصرية ،عقلية) للانني.تناول األم احلامل بعض
العقاقري والتعرض لألشعة.
عمر األم عند احلمل.

تؤثر يف حركة تنفس اجلنني ودورته الدموية ويؤدي ذلك إىل حدوث تشوهات له.التعرض األشعة السينية قد تسبب تشوهات خلقية – ضعف عقلي – فقدان البصر للانني. أكدت معظم الدراسات أن املواليد الذين يولدون من أمهات كبريات يف السن معرضون للضعف العقلي -التشوهات.

تدخني األم احلامل

يبطئ من تدفق الدم إىل احلبل السري.يؤثر على األوعية الدموية.-والدة أطفال أقل من الوزن الطبيعي.

احلالة النفسية لألم أثناء فرتة
احلمل.

األطفال املولودين من أمهات مضطربات انفعالياً يكونوا أقل وزناً– أكثر توتراً . -قلق األم وتوترها أثناء احلمل يسبب متاعب للانني يف النوم  -األكل.
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 :2املؤثرات البيئية ما بعد الوالدة:
أثره يف النمو

العامل

هلا تأثري مباشر مثل :عندما يعطل املرض أو حادث عضواً له أهميته يف النمو .فاإلصابة مبرض أو حادث قد يؤدي إىل شللاألمراض واحلوادث اليت

حركي.

قد يتعرض هلا الفرد

التأثري َري املباشر مثل إصابة الطفل حبروق تشوه وجه الطفل قد يؤثر يف نظرته لنفسه وبالتالي يتأثر منوه النفسيواالجتماعي.

أسلوب التنشئة
االجتماعية
منط شَصية الوالدين
َياب الوالدين أو
أحدهما

أساليب التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها األبناء من اآلباء ذات عالقة وطيدة مبا تكون عليه شَصياتهم /سلوكهم /منوهم
النفسي واالجتماعي /العقلي .فمثالً اإلفراط يف احلماية يؤدي إىل انعدام مشاعر األمن /منو اخلوف االجتماعي كذلك اإلهمال
والالمباالة يؤدي إىل ضعف الرقابة الداخلية /عدم الثقة بالنفس.
منط شَصية اآلباء وبناؤهم النفسي يؤثر يف النمو النفسي و االجتماعي للطفل و بناء شَصيته فكثريا من األمناط السلوكية
و االنفعالية يكتسبها الطفل من أبويه من خالل عمليات التعلم و التقليد و احملاكاة.
- 1حيرم األبناء من النموذج الذي يقتدون به.
- 2حيرم األبناء من تعلم القيم والسلوكيات املرَوبة اليت توجه سلوكهم.
- 3تضعف الرقابة اخلارجية والداخلية لدى األبناء.
- 1األسرة ذات الدخل املرتفع تقدم الرعاية املتكاملة و تليب احتياجات األبناء األساسية من كساء و َذاء.

الوضع االقتصادي و
التعليمي لألسرة

- 2األسرة ذات الدخل االقتصادي املنَفض ال تستطيع تلبية احتياجات أبنائها األساسية

ا يؤثر يف عملية النمو.

- 3أسلوب التنشئة الذي ينتهاه الوالدان ذو املستوى التعليمي العالي خيتلف عن الوالدين ذو التعليم البسيط إذ يركز كل
منهما على جوانب خمتلفة

ا يؤثر على جوانب النمو عند أطفاهلم.
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عمر الوالدين

أثره يف النمو

- 1ينعكس تأثري عمر األبوين على منو األبناء .
- 2األبوان الشابان يكون تركيزهما على كافة جوانب النمو و بالذات اجلانب التحصيلي املعريف .
- 3األبوان الكبريان يف السن تركيزهما أكرب على اجلانب العاطفي و اجلانب االجتماعي.

وسائل اإلعالم املرئية
وَري املرئية

تلعب وسائل اإلعالم على خمتلف أنواعها دورا أساسيا يف تشكيل سلوك األفراد وذلك من خالل :ررر- 1تنقل لألبناء خربات و معلومات متعددة .
- 2تكسبهم عادات و اجتاهات و قيم قد تؤثر إجياباً أو سلباً على سلوكهم.

املدرسة

- 1تتيح للطالب أن يتعلم (التنافس ،التعاون ،التسامح ،التضحية ،احلق) وكلها مسات تؤثر يف منوه االجتماعي
واخللقي.
- 2جمال الكتشاف إمكانات الطالب العقلية واملعرفية والسلوكية .
 - 3وسيلة لنمو اجتماعي وانفعالي سليم.

الضغوط النفسية

يتأثر منو الفرد بالضغوط النفسية والصدمات اليت يتعرض هلا فتساهم يف ظهور االضطرابات االنفعالية عليه مثل
القلق و االكتئاب.

البيئة الطبيعية
(اجلغرافية)

- 1أثبتت الدراسات أن منو األطفال خيتلف باختالف البيئة الطبيعية لكل طفل.
- 2الطفل الذي يعيش يف بيئة طبيعية حتتوي على اهلواء النقي َري امللوث والطبيعة اجلميلة مثل الريف أو
اجلبال ينمو بشكل أفضل من الطفل الذي يعيش يف املدن املزدمحة امللوثة..
- 3أشعة الشمس هلا أثرها الفعّال يف سرعة النمو وخاصة األشعة البنفساية وفيتامني د.
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ثالثاً :النضج والتعلم:
النضج:ينظم عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت
يشرتك فيها األفراد بيعا وينتج عنها تغريات منتظمة يف
سلوك الفرد بصرف النظر عن أي تدريب أو خربة.
التعلم  :يتضمن النشاط العقلي الذي ميارس فيه
الفرد نوع ًا من اخلربة اجلديدة وما ينتج عنه من معارف
ومهارات أو عادات واجتاهات أو قيم ومعايري.

رابعاً :اهلرمونات :
إفرازات الغدد الصماء يف الدم مباشرة وتؤثر بشكل
سريع وشامل على بيع اجلسم ،وتقوم بتنظيم
النشاطات الداخلية للاسم مثل النمو – التغذية.

أثره يف النمو
- 1منو املهارات احلركية لألطفال من مشي وقفز وجري ال يتم إال بعد
نضج العضالت والعظام للطفل فإذا مت له ذلك نبدأ بعملية التدريب حتى يسري
النمو سليماً.
- 2القدرة على التفكري اجملرد ال يتم إال بعد التحقق من نضج الدماغ
بدرجة معينة يصبح معها الفرد قادرا على فهم املعاني اجملردة وبعد ذلك تتم عملية
التدريب والتعلم.
 - 3النضج شرط أساسي للتعلم ،فالتدريب والتعلم بدون نضج ال جيدي
كثرياً.
- 1يؤدي اختالل إفراز الغدد الصماء من اهلرمونات إىل اختالل النمو.
- 2اضطرابات الغدد تؤدي إىل بعض األعراض النفسية مثل إحساس الفرد
بالنقص واإلحباط وعدم األمان.
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ملحق رقم ( )3أهم الغدد يف جسم اإلنسان وأثرها يف النمو
الغدة

موقعها
أربع َدد جماورة

جارات الدرقية

للغدة الدرقية
اثنتان على كل
جانب

الغدة التيموسية

اجلزء العلوي من
التاويف الصدري

أثرها على النمو
- 1تكوين العظام وتنظيم وضبط الكالسيوم يف الدم.
- 2نقص إفرازاتها يؤدي إىل اخنفاض نسبة الكالسيوم يف الدم

ا يؤدي إىل االندفاعات العاطفية و التهيج

العصيب و الشعور بالضيق و التوتر و اخلمول العقلي.
- 3زيادة إفرازاتها يؤدي إىل زيادة نسبة الكالسيوم يف الدم ونقصها يف العظام يؤدي إىل لني شديد و تشوه
اهليكل العظمي.
- 1تنمو يف املراحل األوىل من حياة الطفل وتضمر يف مرحلة املراهقة.
- 2تهيئ اإلنسان للوصول إىل مرحلة البلوغ ومتنع ظهور خصائص البلوغ قبل األوان .
- 3ضعف إفراز هذه الغدة يؤدي لتأخر املشي عند الطفل و تضَمها يؤدي إىل صعوبة يف التنفس.
- 1تفرز بعض اهلرمونات من أهمها األنسولني الذي ينظم وحيدد نسبة السكر يف الدم.

البنكرياس

خلف املعدة

الغدة اجلنسية

منطقة احلوض

- 2نقص هرمون األنسولني يؤدي إىل مرض السكري وزيادته يؤدي إىل هبوط مستوى السكر يف الدم فيشعر
الفرد بالتعب و صعوبة املشي و اإلَماء.
- 1تفرز عدد من اهلرمونات اليت تعمل على منو األعضاء التناسلية .
- 2نقص إفراز هذه الغدة يؤدي تأخر منو اخلصائص اجلنسية الثانوية و إىل خلل يف عملية تكوين احليوانات
املنوية يف الذكور واضطراب يف دورة احليض لإلناث.
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الغدة

أثرها على النمو

موقعها

 - 1تفرز اهلرمونات الضابطة لنمو العظام و العضالت واألعصاب .

الغدة النَامية

قاعدة اجلمامة

- 2زيادة إفراز هرموناتها (قبل البلوغ) .يؤدي إىل العملقة ونقصها يؤدي إىل القزامة .
- 3زيادة إفرازها بعد البلوغ يؤدي إىل تضَم أجزاء اجلسم وتشوه عظام اليد والوجه.
- 4نقص إفرازها بعد البلوغ يؤدي للسمنة املفرطة.

يف اجلزء األسفل
الغدة الدرقية

األمامي من الرقبة على
جانيب القصبة اهلوائية.

- 1يتأثر النمو بزيادة أو نقص إفرازاتها.
- 2نقص إفراز الغدة يف مرحلة الطفولة يؤدي لتأخر ظهور األسنان،املشي ،الكالم ،وعندالكبار تساقط الشعر
وزيادة الوزن واخلمول.
 - 3زيادة هرموناتها يؤدي إىل احلركة الزائدة ،سرعة الغضب  ،قلة النوم.
- 1هلا دور يف النمو اجلنسي.

الغدة الكظرية فوق الكليتني

- 2حتافظ على مستوى املعادن يف الدم.
- 3تهيئ الفرد ملواجهة املواقف الطارئة عند اخلوف أو الغضب حيث تزداد ضربات القلب وتتالحق حركات الرئتني

ا ميد الفرد

باهلواء الالزم لعملية االحرتاق وبذلك يصبح قادرا على مواجهة املوقف الطارئ.

الغدة
الصنوبرية

- 1اختالل هرموناتها حيدث النضج اجلنسي مبكرا.

حتت سطح املخ

- 2نقص إفرازاتها يؤدي إىل منو سريع للطفل ال يتناسب مع مراحل حياته.
- 3تزيد من قدرة اجلسم على إنتاج خاليا مقاومة للعدوى بالفريوسات ،البكترييا ،وتساعد على تنظيم النوم ،والتَلص من
األرق واإلجهاد.
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ملحق رقم ( )4مراحل النمو من منظور اسالمي
مرحلة

التوضيح
ومييز القرآن الكريم يف هذه املرحلة بني أربعة أطوار فرعية هي:
ح ْولَ ْينِ
ت يُ ْرضِ ْعنَ أَ ْولَا َدهُنَّ َ
 .1الرضاعة :ومدتها القصوى عامان ،كما أوضحت اآليات الكرمية اليت عرضناها فيما سبق.يقول تعاىل{ :وَا ْلوَالِدَا ُ
الرضَاعَةَ[ } ...البقرة.]233 :
كَامِلَ ْينِ ِل َمنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ َّ
 .2الطفل َري املستأذن "َري املميز للعورة":ومتتد من الفصال "الفطام" وحتى سن االستئذان "التمييز املبكر للعورة" ،يقول اهلل تعاىل{ :أَوِ الطن ْفلِ

- 1

الطفولة

النسَاءِ} [النور .]31:يقول القرطيب يف تفسري ذلك" :أي األطفال الذين مل يكشفوا عن عورات النساء للاماع
القذِينَ لَ ْم يَظْهَرُوا عَلَى َعوْرَاتِ ِّ
لصغرهم".
 .3االستئذان املقيد "التميز" :وهي املرحلة اليت يعقل فيها الطفل معاني الكشفة والعورة وحنوها ،يقول اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّهَا القذِينَ آ َمنُوا لِ َيسْ َت ْأ ِذ ْنكُمُ
ني َتضَعُو َن ثِيَا َبكُمْ ِمنَ الظقهِريَةِ وَمِ ْن بَعْدِ صَالةِ الْ ِعشَاءِ
القذِينَ مََلكَتْ َأ ْيمَا ُنكُمْ وَالقذِينَ لَ ْم يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ِم ْنكُ ْم ثَالثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَ ْبلِ صَالةِ الْفَاْرِ وَحِ َ
ضكُمْ} [النور.] 58:وفيها ايضاً دليل العمر الزمين من حديث
جنَا ٌح بَعْ َدهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَ ْيكُ ْم بَ ْع ُ
ثَالثُ َعوْرَاتٍ َلكُمْ لَيْسَ عَلَ ْيكُمْ وَال عَلَيْهِمْ ُ
الرسول عليه الصالة والسالم( :مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني ،وفرقوا بينهم فياملضاجع.
أخرجه أمحد وأبو داود).
 .4االستئذان املطلق "بلوغ احللم" :وهي مرحلة هامة تتحدد فيها مستويات قريبة من مستويات الكبار؛ حيث االستئذان على وجه اإلطالق وليس
كمَا اسْ َت ْأ َذنَ القذِينَ ِمنْ
لفرتات حمددة كما هو واضح من اآلية السابقة ،واليت يتبعها قوله تعاىل{ :وَِإذَا بَلَغَ ا ْلأَطْفَالُ ِم ْنكُمُ الْحُلُمَ فَلْ َيسْ َت ْأ ِذنُوا َ
قَبْلِهِمْ} [النور.] 59:
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مرحلة

 .1الرشرد يف إدارة املمتلكرات اخلاصررة:يقول اهلل تعراىل{ :وَابْ َتلُرروا الْيَتَرامَى حَتَّررى إِذَا َبَلغُروا النِّكَرراحَ فَر ِإنْ آنَسْرتُمْ مِرنْهُمْ ُرشْرردا
فَا ْد َفعُوا ِإلَيْهِمْ َأمْوَالَهُمْ} [النساء .]6:يف هذه اآلية الكرمية إشارة النضج االجتماعي :فيه بع بني القوتني ،قوة البدن وهو بلروغ
النكراح ،وقرروة املعرفررة وهررو إينرراس الرشررد ،وهررذا يعررين أن الرشررد ليسررت لرره حرردود زمنيررة حمررددة يصررل إليهررا اجلميررع يف زمررن
واحد.
- 2األشد

ردكُمْ [ } ...احلرررررررررج:]5 :
 .2بلررررررررروغ األشرررررررررد "اكتمرررررررررال الرشرررررررررد":يقرررررررررول اهلل تعررررررررراىل ... { :ثُرررررررررمَّ لِتَ ْبُلغُررررررررروا َأشُرررررررر َّ
يذكر القرطيب يف هذا الصدد أن بلوغ األشد هو بلوغ القروة ،وقرد تكرون يف البردن ،وقرد تكرون يف املعرفرة بالتاربرة ،والبرد
مررن حصررول الرروجهني ،فررإن األشررد وقعررت هنررا مطلقررة وتعررين -واهلل أعلررم  -البلرروغ علررى إطالقرره ،وهررو هنررا البلرروغ اجلنسرري
واجلسمي والعقلي وهو معنى الرشد.
 - .3بلرروغ األشررد (بلرروغ األربعررني) :مرحلررة املسررؤوليات الكررربى .وهرري مرحلررة االسررتواء والرريت يبرردأ اإلنسرران بعرردها يف
كرَ ِنعْمَتَركَ القتِري أَ ْنعَمْرتَ َعلَريَّ وَ َعلَرى وَالِردَيَّ
النقصان يقول تعاىل{ :حَتَّى إِذَا َبلَغَ َأشُدَّهُ وَ َبلَغَ َأرْ َبعِرنيَ سَرنَةً قَرالَ رَبِّ أَ ْوزِعْنِري َأنْ َأشْر ُ
وَ َأنْ َأعْمَرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر َل صَرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالِحا َترْضَررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهُ“}[االحقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراف.]15:
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 1ر مرحلررة ظهررور الشرريب وبدايررة الضررعف،ويظهر بعررد سررن األربعررني حيررث تظهررر عالمررات اكتمررال النضررج
ك ْم مَر ْن ُيتَر َوفقى مِر ْن َقبْر ُل َو ِل َت ْبُلغُروا َأجَرال ُمسَرمًّى
ُرم ِل َتكُونُروا شُريُوخا َومِر ْن ُ
ك ْم ث َّ
ُرد ُ
بيعها،قال تعاىل{ :ثُرمَّ ِل َت ْبُلغُروا َأش َّ
َو َل َعلقكُمْ َتعْ ِقلُونَ}[َافر.]67 :
 .3الشيَوخة

 2ر الكرب والتقدم بالسن بعيداً عن األربعني ،لقوله تعاىل{ :وأصابه الكرب} [البقرة.]266 :
 3ر العاز :بداية فقردان القردرات منهرا انقطراع احلريض عنرد النسراء :لقولره تعراىل{ :فصركت وجههرا وقالرت
عاوز عقيم}[الذاريات.]29 :
َد ِإلَى َأرْذَلِ ا ْلعُ ُمرِ لِكَ ْيلَا َي ْعلَمَ مِنْ َبعْر ِد
 4ر مرحلة أرذل العمر،قال تعاىل.... { :وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَ َوفقى وَمِنْكُمْ مَنْ ُير ُّ
ِعلْمٍ شَيْئا} [احلج .]5 :وهي مرحلة ضعف واعتماد على اآلخرين كاألبناء أو األقارب.
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ملحق رقم ( )5بعض القررصررص الررنبرروي يف مراعاة خصائص النمو
القصة
 )1عن سهل بن سعد ر رضي اهلل عنه :أن رسول اهلل ر صلى اهلل عليه وسلم ر

الرتبية
باحلب

 )1احللم والرفق مع األطفال

ي بشراب فشرب منه ،وعن ميينه َالم،وعن يساره أشياخ،فقال
أُتِ َ

 )2أهمية اإلشباع العاطفي

للغالم :أتأذن لي أن أعطي هؤالء؟ ،فقال الغالم :ال،واهلل ال أوثر بنصييب

 )3اخلطاب املناسب ملرحلة الطفولة

منك أحدا ،قال :فتلقه (وضعه يف يده) رسول اهلل ر صلى اهلل عليه وسلم ر
)2

الفوائد الرتبوية

 )4التعليم من خالل اللعب

رواه البَاري.

 )5رفع تقدير الذات

عن أبى هريرة رضي اهلل عنه أن األقرع بن حابس رضي اهلل عنه أبصر

 )6التعليم من خالل الدعابة .

النيب صلى اهلل عليه وسلم يقبّل احلسن ،فقال" :إن لي عشرةٌ من الولد ما

 )7الثقة يف قدرات ومواهب الطفل

قبّلت واحدًا منهم"،فقال رسول اهلل:صلى اهلل عليه وسلم( :إنه من ال

 )8إطالق الكنى واأللقاب احملببة

يَرحم ،ال يُرحم) متفق عليه

للطفل .

ويف رواية املستدرك عن عائشة رضي اهلل عنها( :أرأيت إن كان اهلل نزع
الرمحة من قلبك فما ذنيب؟)
 )3عن أنس رضي اهلل عنه قال :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم أحسن الناس
خلقاً ،وكان لي أخ يقال له أبو عمري ،وكان إذا جاء قال ":يا أبا عمري ما فعل
النغري" أخرجه البَاري.
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الفوائد الرتبوية

القصة
عن أبي أُمامة الباهِلي رضي اهلل عنه :أن فتى شابّاً أَتى النيب صلى اهلل عليه وسلم
فقال:
مراعاة
حال املراهقة

يا رسو َل اهلل ،ائذ ْن لي بالزنى ،فأقبلَ القومُ عليه فزَجَروهُ وقالوا :مَهْ مَهْ .فقال صلى
اهلل عليه وسلم :ادْنُهْ ،فدنا منه قريباً فالَسَ ،فقال صلى اهلل عليه وسلم له« :أتُح ُِّبهُ ألمِّك؟»
قال :ال واهللِ
جعَلين اهلل فِداك ،قال« :وال الناسُ ُيحِبّو َنهُ ألمَّهاتِهم ».قال« :أف ُتح ُِّبهُ
يا رسول اهلل َ
جعَلين اهلل فِداك ،قال« :وال الناسُ ُيحِبّو َنهُ لبَناتِهم».قال:
البنتك؟» قال :ال واهللِ يا رسول اهلل َ
«أف ُتحِبُّهُ ألختِك؟» قال:
جعَلين اهلل فِداك ،قال« :وال الناسُ ُيحِبّو َنهُ ألخواتِهم».قال:
ال واهللِ يا رسول اهلل َ
جعَلين اهلل فِداك ،قال« :وال الناسُ ُيحِبّو َنهُ
هلل يا رسول اهلل َ
«أفتحبُّهُ لعمتِك؟» قال :ال وا ِ
جعَلين اهلل فِداك ،قال« :وال
أفتحبهُ خلالتِك؟» قال :ال واهللِ يا رسول اهلل َ
ُّ
لعمّاتِهم».قال« :
الناسُ ُيحِبّو َنهُ خلاالتِهم».قال :ف َوضَع رسولُ اهلل صلى اهلل عليه وسلم يَدَه عليه ،وقال« :اللهُمَّ
ت إىل
جهُ» .قال :فلم يَكنْ الفتى بعد ذلك يَلتف ُ
اَ ِف ْر ذن َبهُ ،وطَهِّرْ قل َبهُ ،وحَصِّن َفرْ َ
شيءٍ.أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده.

 )1اإلقناع عن طريق احلوار
 )2طرح التساؤل أكثر من
مرة كأسلوب لتغيري
املفاهيم .
 )3تقبل اآلخر مهما كان
سلوكه وأفكاره .
 )4التحكم يف االنفعاالت يف
املواقف الطارئة .
 )5مراعاة احلالة النفسية
للفرد.
 )6خماطبة الضمري واجلانب
اإلنساني لدى الفرد.
 )7أهمية الدعاء لألبناء بصوت
مسموع (يسمعه االبن)
 )8االقرتاب منه .
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ملحق رقم ( )6الذكاءات املتعددة
نظرية الذكاءات املتعددة) Multiple Intelligences( :
تنطلق نظرية الذكاءات املتعددة من مسلمة مفادها أن كل األطفال يولدون ولديهم كفاءات ذهنية متعددة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو
قوي  .ومن شأن الرتبية الفعالة أن تنمي ما لدى املتعلم من كفاءات ضعيفة وتعمل يف الوقت نفسه على زيادة تنمية ما هو قوي لديه.
وتعد هذه النظرية من النظريات احلديثة اليت تنظر أن لكل شَص ما مييزه عن اآلخرين بنوع معني من الذكاء ،وإذا استثمره حقق
اجنازات كبرية يف حياته العلمية والعملية .
ومفهوم الذكاء بهذه الصورة ظهر على يدّ جاردنر  1983 Gardenerفى كتابه  Frames of Mindعندما قدم نظرية الذكاءات
املتعدّدة واليت تُعدّ من أهم النظريات اليت لقيت اهتمام ًا كبرياً من قبل علماء النفس والرتبية فى اآلونة األخرية.
ر أهمية الذكاءات املتعددة:
)1تراعى طبيعة كل املتعلمني  ،فلكل متعلم ذكاء خاص به.
 )2تساعد على حتسني النواتج التعليمية عندما نعامل كل فرد حسب ذكائه.
 )3تنطلق من اهتمامات املتعلمني وتراعى ميوهلم وقدراتهم .
 )4تساعد على تنمية قدرات املتعلمني وتطويرها.
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أنرررواع الرررذكرررراءات
االهتمامات

أعمال مستقبلية مناسبة

نوع الذكاء

هو القدرة على استَدام وتوليد

 التواصل الكالمي والكتابي.

 كاتبا :كاتب قصص أو روايات أو

الكلمات نطقا وكتابة ،ومن

 كتابة القصص.

الذكاء

مهاراتها االستماع ،الكتابة بكل

 تعلم اللغات األجنبية.

 صحفيا.

أنواعها األدبية والعلمية وَريها،

 القراءة.

 شاعرا.

اللغوي

اإللقاء ،فهم اللغة ومعانيها

 حيفظون الشعر واألمثال.

 قائدا مؤثرا حبديثه.

واإلحساس بها.

 حيبون النكات والتندر بها.

 حماميا.

()1

تعريفه

كاتب مسرحي.

 لديهم ثراء يف املفردات اليت
يستَدمونها.

()2
الذكاء
املنطقي
الرياضي

وهو القدرة على حل املشكالت،

 التحليل ،واحلساب.

 حماسبا.

والتفكري املنطقي ،والتعامل مع

 التوصل للعالقات بني األشياء.

 مربجما للحاسب اآللي.

األرقام.

 حل املشكالت املنطقية.

 مهندسا.

 استَدام الرموز اجملردة.

 قاضيا.
 رياضيا ،أو عاملا
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االهتمامات

أعمال مستقبلية مناسبة

نوع الذكاء

تعريفه
املهارة يف احلس باالجتاهات ،واملهارة يف

 التنظيم والعمل يف الديكور.

 مهندسا معماريا

()3

التعامل مع العالقات املكانية واألحاام

 بناء النماذج.

 مهندسا للديكور

الذكاء

واألشكال واأللوان.

 تنسيق األلوان.

 رساما

البصري

 اللعب باأللعاب املكانية البصرية.

 مصورا

املكاني

 التشكيل والنحت والتصميم.

 حناتا

 تفكريهم يكون على هيئة صور
وختييل.
 القراءة وعمل اخلرائط املعرفية.
 الرسم.
القدرة على متييز األصوات والتناسق

 االستماع لألناشيد

 اإلنشاد.

()4

الصوتي ،وإنتاج األصوات املتناسقة

 حتديد األصوات

 جتويد القرآن.

الذكاء

والتحكم يف الصوت ،واإليقاع املنتظم.

 ينشد بإتقان

 كتابة األناشيد

اإليقاعي

 يتعلم باإليقاع

10

أنوع الذكاء

تعريفه
القدرة على التناسق يف احلركة

االهتمامات
 األداء الرياضي كلعب التنس أو كرة القدم أو

والسرعة والدقة فيها ،سواء يف حركة

()5
الذكاء

َريها.

أعمال مستقبلية مناسبة
 رياضيا ،يتقن لعب
السلة ،أو الكرة

العضالت الكبرية كاألرجل واأليدي،

 التدريبات الرياضية.

الطائرة أو كرة

أو حركة العضالت الصغرية

 تقليد احلركات.

القدم.

كاألصابع.

 يتعلمون باملمارسة بأيديهم.
 يستَدمون لغة اجلسد بكثرة للتعبري.

احلركي

 األعمال اليت حتتاج إىل املهارة يف العضالت الدقيقة
كالرسم.

 جراح ،يستَدم
أصابعه مبهارة.
 يطبع مبهارة على
لوحة املفاتيح.
 الرسم أو النحت.

()6
الذكاء
الشَصي

وهي القدرة على فهم الذات ،وتقدير

 الرجوع للذكريات.

 فيلسوفا ،أو منظرا.

قدرات الذات ،وأهدافها والتحكم يف

 توضيح قيمهم ومعتقداتهم.

 مستشارا.

دافعيتها ،والتَطيط السليم هلا.

 يتحكمون يف دافعيتهم.
 يعرفون ويتحكمون يف أمزجتهم ومشاعرهم.
 يستمتعون بالتأمل والتفكري.
 حيددون أهدافا واقعية هلم يف احلياة.
 يتقن العمل لوحده أكثر من العمل مع فريق.
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أنوع الذكاء
()7
الذكاء
االجتماعي

تعريفه

االهتمامات

أعمال مستقبلية مناسبة

القدرة على فهم اآلخرين على اختالف

 االهتمام باآلخرين.

 قائدا ناجحا أو مديرا.

شَصياتهم ،و التعامل معهم ،والقدرة على

 التدريس.

 مرشدا نفسيا.

حل املشكالت االجتماعية واخلالفات بني

 التفاعل مع اآلخرين.

 معلما ناجحا.

األفراد.

 يستطيعون احملافظة على الصداقة.

 سياسيا ناجحا.

 القيادة وتنظيم اجملموعات.

 متَصصا يف العلوم اإلنسانية.

 الرَبة يف مساعدة اآلخرين.
 يستمتع بالعمل ضمن فريق.

()8
الذكاء
البيئي

وهو القدرة على فهم الطبيعة والنباتات

 حتليل التشابه واالختالف.

 مزارعا.

واحليوانات والتمييز بينها وتصنيفها وحتليل

 يقدرون النباتات والزهور واألشاار

 عاملا للحيوان ،أو البيولوجيا.

خصائصها

وجيمعونها.

 عاملا للفلك.

 يستمتعون باحليوانات.

 طبيبا بيطريا

 يالحظون التفاصيل.

 متَصص يف األعشاب ،أو

 يالحظون الفصائل واألحاار
والناوم والسحب.
 تربية احليوانات.

الطب البديل.
 دراسة الطبيعة والظواهر
الطبيعية ،احمليطات  ،اجلو...

12

ملحق رقم ( )7مواصفات املبنى املدرسي املنسام مع خصائص النمو
البناء املدرسي
 إَالق األماكن والغرف َري املستَدمة .
 عدم دمج املرحلة االبتدائية مع املراحل األخرى كاملتوسطة والثانوية يف مبنى واحد.
 توفري أماكن انتظار للطلبة أمام املدخل الرئيسي للمدرسة حلني جميء أولياء األمور حتى ال يتعرضوا ألي أذى.
 ضرورة إجياد خمارج طوارئ تتناسب مع خصائص املرحلة العمرية للطلبة
 جتنب وضع كامريات ملراقبة سلوك الطالب

ا قد حيدث نتياة عكسية على سلوكهم بدال من حتسينه.

 أن تكون دورات املياه قريبة من الفصول الدراسية للمرحلة االبتدائية .
 أن تكون مغاسل دورات املياه على ارتفاع مناسب للطلبة (املرحلة االبتدائية منَفضة أكثر من املراحل األخرى).
 أن يكون ارتفاع مقابض أبواب دورات املياه مناسبة ملستوى طول الطلبة حتى ال يصعب عليهم استَدامها.
 التأكد من عدم وجود أي كسور أو تصدع يف زجاج النوافذ للفصول ودورات املياه.
 يفضل أن يكون فصول الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية يف الدور األرضي نظرا لصغر سنهم.
14

َرفة الفصل
 مراعاة أن تكون اإلضاءة يف الفصل مثبتة يف السقف وليس على اجلدران األمامية حتى ال تؤثر يف مدى رؤية الطلبة.
 ينبغي أن تكون ألوان الفصول ذات اللون الفاتح واالبتعاد ر قدر اإلمكان ر عن األلوان الداكنة أو الصارخة وكذلك
أن تكون األلوان مناسبة جلنس الطلبة ( البنني خمتلفة عن البنات).
املقصف املدرسي
 زيادة عدد نوافذ املقصف املدرسي للتقليل من الزحام مبا يتناسب مع أعداد طلبة املدرسة .
 أن تكون نوافذ املقصف على مستوى ارتفاع مناسب للطلبة ( مثالً أن تكون نوافذ مقصف املرحلة االبتدائية منَفض
أكثر من املراحل األخرى )
الساحات واملالعب
 توفري مالعب رياضية على ارض مستوية خالية من احلفر حتى ال تعوق حركة الطلبة أثناء اللعب.
 تظليل املالعب والفناء اخلارجي حتى ال يكون هناك ما يعيق انطالقهم كحرارة الشمس.
 توفري فناء واسع يتيح للطالب حرية االنطالق واللعب .
 تقليص عدد األعمدة يف الساحة اخلارجية جتنباً ألي ضرر قد حيدث عند االصطدام بها ويف حال وجود هذه األعمدة
فياب تغطيتها مبادة بالستيكية عازلة جداً.
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ملحق رقم ( )8املوشن جرافيك واإلنفوجرافيك
مت اختيار جمموعة متنوعة من االنفوجرافيك واألفالم القصرية لالستعانة هبا يف التوعية وتوجيهها للفئة املستهدفة حسب اجلدول أدناه .
م

املوضوع

الفئة املستهدفة

التقنية املستَدمة

1

أخطار التقنية

للطلبة

موشن جرافيك

2

عادات َذائية خاطئة

للطلبة

انفوجرافيك

3

مظاهر النمو اجلسمي

للمعلمني وأولياء األمور

انفوجرافيك

4

احتياجات املراهق

للمعلمني وأولياء األمور

موشن جرافيك

5

األسلوب التأدييب الذكي

للمعلمني وأولياء األمور

موشن جرافيك

6

األسلوب التأدييب الذكي

للمعلمني وأولياء األمور

انفوجرافيك

7

ابرز العادات الصحية لسالمتنا

للطلبة

انفوجرافيك

8

وجبة اإلفطار

للطلبة

انفوجرافيك
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املوضوع

الفئة املستهدفة

التقنية املستَدمة

9

فوائد النوم املبكر

للطلبة

انفوجرافيك

11

الذكاءات املتعددة

املعلمني  /أولياء األمور

موشن جرافيك

11

خصائص النمو والتعامل معها

املعلمني  /أولياء األمور

موشن جرافيك

12

التغريات اجلسمية للمراهقني

املعلمني  /أولياء األمور

موشن جرافيك
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املراجع

املراجع
القرآن الكريم.
ابوسعد ،مصطفى ( .)4141المراهقون المزعجون .الكويت :شركة اإلبداع الفكري للنشر.
إديلفابر؛ وإلينمازليش ( .)4144كيف تتحدث فيصغي المراهقون إليك و تصغي إليهم عندما يتحدثون.الرياض :العبيكان للنشر.
اسماعيل ،محمد ( .)4991األطفال مرآة المجتمع .ط  .2الكويت :سلسلة عالم المعرفة.
إسماعيل ،محمد خليفة ( .) 4141مهارات الحياة للمراهقين .الرياض :قرطبة للنشر

والتوزيع.

البدر ،عبد احملسن بن محد ( .)1412صحيح مسلم ،مطبعة اجلامعة اإلسالمية.
البغوي ،الحسين بن مسعود ( .)4121تفسير القران الكريم .ط  .4دمشق :دار طيبة.
تشاندلر ،ستيفن  .)2112 (.مائة طريقة لتحفيز نفسك .مكتبة جرير.
جبل ،فوزي محمد ( .)2111الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية .اسكندرية :المكتبة الجامعية.
الحاج ،تاج السروأخرس ،نائل عبدالرحمن ( .)4121علم نفس النمو ،ط . 4مكتبة

الرشد.

الدمشقي ،اسماعيل القرشي (  .)4122تفسير القران الكريم ابن كثير ،ط  .4دمشق ،دارطيبة.
الزعبي ،احمد محمد (  .)2144علم نفس النمو الطفولة والمراهقة ،ط .4مطابع زهران.
زهران ،حامد عبد السالم ( .)4922علم النفس االجتماعي .القاهرة :عالم الكتب.
زهران ،حامد عبد السالم ( .)4991علم نفس النمو .القاهرة :عالم الكتب.
زهران ،حامد عبدالسالم ( .)2112علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة) ،ط .1القاهرة :عالم

الكتب.

زهران ،حامد عبدالسالم (  .)2141الصحة النفسية والعالج النفسي .القاهرة :عالم الكتب.
زيدان ،محمد مصطفى ( .)4929النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية .جده:دار الشروق.
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السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر( .) 4121تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .ط.2دار السالم.
السيد ،فؤاد البهي ( .)4149األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة .القاهرة :دار

الفكر العربي.

السيد،محمد والزعبالوي ،محمد ( .)4141تربية المراهقين بين اإلسالم وعلم النفس.الرياض :مكتبة التوبة.

الشامي،محدان.)1428(.أثر برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات املتعددة يف حتصيل الرياضيات لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي
املنَفضني حتصيلياً.رسالة دكتوراة ،كلية الرتبية ،القاهرة :جامعة األزهر.
الشخص ،عبدالعزيز والسرطاوي ،زيد ( .)2144االضطرابات السلوكية االتجاه التكاملي في تربية المراهقين  .القاهرة :الناشر الدولي.
الشيباني،أمحد بن حنبل ( .)1411مسند األمام أحمد .مصر :دار طباعة اهلدى.
شيروناو ،فريد ( .)2144المحرر كيف تنمي ذكائك وتقوي ذاكرتك .الرياض :مكتبة جرير.
شيف ،شفر شارلز ومليمان هوارد ( .)4999مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها.عمان :الجامعة األردنية.
صالح ،أبو جادو ( .)2144علم النفس التطوري ــ الطفولة والمراهقة .عمان :دار

المسيرة.

عاشور ،راتب ومقدادي،محمد(.)2112المهارات القرائية والكتابية طرق تدريسها واستراتيجياتها .عمان :دارالمسيرة.
عبدالكريم ،صالح( .)2141فنون التعامل مع المراهقين (من  12 : 21سنة) .القاهرة:دارالراية للتوزيع والنشر.
عبيدات ،ذوقان وأبو السميد ،سهيلة ( .)2112استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين ،عمان :دار الفكر.
العسقالني ،أحمد ( .)4411فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ط  .4القاهرة ،دار :الريان للتراث.
عقل ،محمود عطا ( .)4149النمو اإلنساني الطفولة والمراهقة  .الرياض :دار الخريجي للنشر والتوزيع.
عويضة ،كامل محمد ( .)4141علم نفس النمو .عالم الكتب.
قزاقزة ،أحمد محمد ( .)4129علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة).ط .4الرياض :دار النشر الدولي.
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كو ،أدم؛ ولي ،جاري ( .)2144أسرار المراهقين الناجحين .الرياض :مكتبة جرير.
لجنة التعريب والترجمة ( .)2112أنواع االضطرابات السلوكية لدى األطفال والمراهقين.العين :دارالكتاب الجامعي.
لفين ،مل ( .)2111لكل عقل موهبة .لبنان :الحوار الثقافي.
ليتل ،ايزابيال ( .)2141حديثي مع ابني .مصر :دارالفاروق لالستثمارات الثقافية.
محمود ،ابراهيم وجيه ( .)4994المراهقة خصائصها ومشكالتها .دارالمعارف.
مختار ،وفيق ( .)2112سيكولوجية الطفولة .ط .2القاهرة:دار غريب.
المطلق ،صالح ( .)2114الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية اإلسالمية .ط .2العراق :دار الهالل.
المعافري ،محمد بن عبد هللا (4129هـ) .المسالك في شرح موطأ مالك .ط .4دار الغرب اإلسالمي.
المغازي ،إبراهيم ( .)2142علم النفس الحياتي .ط .4عالم الكتب.
المفدى ،عمر( .)4122علم نفس المراحل العمرية (النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم) .ط .4الرياض :مطبعة دار طيبة.
منصور ،محمد جميل 4111(.هـ) .قراءات في مشكالت الطفولة .جدة :مكتبة تهامة.
منصور ،محمد جميل وفاروق ،عبدالسالم ( .)4141النمو من الطفولة إلى المراهقة.سلسلة الكتاب الجامعي.جدة :تهامة.
نجاتي ،محمد عثمان (.)4994الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين .القاهرة :دارالشروق.
النحالوي ،عبدالرحمن ( .)4929أصول التربية اإلسالمية وأساليبها .ط  .4دمشق :دارالفكر.
النيسابوري ،محمد بن عبد هللا الحاكم ( .)4142المستدرك على الصحيحين .دار الفؤاد.
هبه ،مؤيد محمد ( .)2144دراسة نفسية قلق المستقبل عند الشباب  .مجلة البحوث التربوية والنفسية.
هدلة .سناء حسن ( .)2141تربية الطفل وأساليبها في التشريع اإلسالمي .ط .4دمشق :دارالفكر.
الهنداوي ،علي فالح ( .)2112علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة) .مصر :دار الكتاب الجامعي.
ينغ ،جوني ( 211 .)4122فكرة إلدارة سلوك الطالب والطالبات .الرياض :مكتبة العبيكان.
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