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جمعية التنمية األسرية بخميس مشيط

التعريف بالجمعية :
جمعية خيرية هي األولى من نوعها بهذا المسمى على مستوى المملكة العربية السعودية ،متخصصة في شؤون األسرة
ومجاالتها.
مسجلة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ( )566ومقرها خميس مشيط.

الرؤية :
السعي في توفير وتهيئة المناخ األسري المناسب ،والعمل على تحقيق الترابط واالستقرار األسري في المجتمع.

الرسالة:
استثمار إمكانات المجتمع المحلي وتعزيز جهوده المؤدية إلى أسرة مستقرة.

أبرز مشاريعها :
 -1وحدة االستشارات األسرية  :تعنى بحل المشاكل األسرية والنفسية والتربوية واإلصالح األسري في خصوصية تامة.
 -2نادي األشبال  :يستهدف األطفال من سن ( )12-6سنة ،ويهدف لغرس القيم اإلسالمية.
 -3برنامج أوتك الشبابي  :يلبي احتياجات فئة الشباب من سن ( ) 18-13سنة ويهدف لتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم
ومهاراتهم.
 -4نادي الجمانة للفتيات  :يهدف لتوفير بيئة جاذبة وآمنة للفتاة الستغالل وقتها وتفعيل طاقاتها إيجابيا.
 -6برنامج خطوات نحو النجاح  :يهدف لصناعة أجيال قادرة على العطاء والتميز وإمداد المجتمع بمجموعة من المدربين
األشبال.
 -7مركز تمكين للتدريب  :يقدم دورات تدريبية في مجاالت عدة تساهم في خدمة األسرة وجميع أفرادها.
 -8برنامج تأهيل المقبلين على الزواج  :تقدم دورات للمقبلين على الزواج من الجنسين في محافظة خميس مشيط وغيرها
من محافظات منطقة عسير.
 -9الملتقى الشبابي  :ملتقى دوري موجه لفئة الشباب ويهدف الستثمار أوقاتهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قيم المواطنة الصالحة
لديهم.

كلمة جمعية التنمية األسرية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
حرصت مجعية التنمية األسرية خبميس مشيط بوصفها أول مجعية للتنمية األسرية يف اململكة العربية السعودية على
تنمية مجيع أفراد األسرة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وتطويرهم مهاريًا واجتماعيًا ،واالهتمام بغرس قيم احلوار وتنميتها،
وتأصيل قيم املشاركة والتعاون والتسامح بني عموم أفراد اجملتمع.
وحيث أن فئة األطفال من الفئات العمرية املهمة يف تأسيس هذه السلوكيات والقيم واملهارات ،فقد حرصت مجعية
التنمية األسرية خبميس مشيط على أن ختصص هلم برناجمًا يليب هذه احلاجة.
ومن هنا نشأت فكرة تأسيس برنامج يهتم بفئة األشبال ليليب حاجاهتم وينمي مواهبهم ويستثمر طاقاهتم فيما يعود
بالنفع على أسرهم ووطنهم ،ويف يوم األحد 1429/2/10هـ كانت بداية انطالق هذا املشروع اجلديد والفريد يف املنطقة،
حيث انطلق نادي األشبال حينها بالتركيز على املرحلة العمرية من سن ( )12-6سنة ،وهادفًا إىل غرس القيم اإلسالمية
النبيلة ،واملسامهة يف بناء شخصية الشبل االجيابية املتوازنة ،من خالل السعي لتوفري حمضن تربوي آمن يهتم باجملاالت التعليمية
والترفيهية واملهارية والرياضية واالجتماعية يف حياة الشبل ،مع العناية بصناعة وتقدمي الربامج اجلذابة واملتنوعة لتحقيق األهداف
املرجوة.
وقد كانت انطالقة نادي األشبال وتأسيسه برعاية كرمية من مؤسسة حممد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي اخلريية الي
دعمت تأسيس املشروع وبذلت له باحترافية وسخاء ،شكر اهلل هلم وجزاهم خري اجلزاء.
وبعد سنوات من العطاءات واإلجنازات – وهلل احلمد واملنة ـ قرر فريق العمل القائم على نادي األشبال توثيق جتربة
نادي األشبال ومنذجتها ونشرها ،بذالً للخري ،ونشرًا لتجربة ثرية امتدت عرب سنوات عدة ،ويف سبيل ذلك عقد فريق النادي
يف العام 1438هـ شراكة مهمة مع مؤسسة الشيخ محد احلصيين اخلريية واملركز الرائد  ( :إبداع القيم ) للعمل على إعداد
دليل منذجة لربنامج نادي األشبال ليكون خارطة طريق ،ومنوذجًا مؤسسيًا عمليًا قابالً للتطبيق ،ونأمل أن يكون هذا الدليل
مرجعًا من املراجع املهمة لكل حمضن لألشبال ،ولكل أبٍ ومربٍ يسعى لالستثمار احلقيقي يف أبنائه.

ختاما أشكر اهلل الكرمي على ما أنعم به وتفضل ويسر ،ونسأله سبحانه القبول لنا مجيعا ،كما أشكرملؤسسة الشيخ
محد احلصيين اخلريية على دعمها ورعايتها هلذا الدليل ،ومساعدهتا يف نشره وتعميم فائدته ،بارك اهلل يف أعماهلم وأمواهلم
والشكر موصول إلخواننا يف مركز إبداع القيم ،وال أنسى الشكر اجلزيل إلخواين املدير التنفيذي لنادي األشبال وفريق العمل،
الذين تكبدوا صعوبة البدايات ،ومعاناة االستمرار يف البذل وجتاوز العقبات على مدى هذه السنني الي قاربت عقدًا من الزمان
سائالً اهلل هلم القبول واألجر اجلزيل ولكل من عاوهنم وساعدهم جباه أو جهد أو مال.
وإننا يف مجعية التنمية السرية خبميس مشيط ندعو كل قارئ وقارئة يرى نقصًا أو خلالً ،أو يسجل مالحظات أو
مقترحات للدليل أن يتواصل مشكورًا مع فريق العمل بالنادي أو اجلمعية ،وإفادهتم به ليتسىن التعديل املناسب والتصويب
والتحسني يف الطبعات القادمة ،واهلل ويل التوفيق،،

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

رئيس جملس إدارة اجلمعية
د.جربان بن مرعي القحطاين

كلمة مركز إبداع القيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد :فقد يسر اهلل الشراكة بني مركز إبداع القيم ومجعية التنمية األسرية
ممثلة يف نادي األشبال وقد مت إعداد منذجة متكاملة ملشروع رائد ومميز وهو مشروع ( نادي األشبال ) وهو مشروع قائم منذ
عام 1429هـ ،وقد وقفنا على جتارب مميزة جدًا يف برنامج نادي األشبال يف الفترة السابقة وكذلك يف غريها من التجارب
الي متت زيارهتا ودراستها إلكمال مفردات النمذجة ،وكانت جتربة ثرية ومفيدة جدًا يف جمال تربية النشء ورعايتهم.
وحنن سعداء جدًا بأن يسر اهلل لنا أن نساهم يف إخراج هذه النمذجة بشكل متكامل ،وقد بُـذل فيها جهد كبري من
قبل مركز إبداع القيم وفريق نادي األشبال حىت خترج بشكل مناسب ومفيد للقائمني على نادي األشبال وملن أراد االستفادة
من التجربة املميزة وتطبيقها.
وحرصنا على أن يكون الدليل متكامالً بكل التفاصيل وجاهزًا للتطبيق مباشرة ،حبيث حيوي خطة زمنية ملدة  6أعوام
متتالية لطالب املرحلة االبتدائية من الصف األول إىل الصف السادس.
ويف اخلتام :حنمد اهلل على إمتام العمل هبذه الصورة املميزة ونأمل أن يكون منتجا ملبيًا للتطلعات وحمققًا للطموحات،
ونسأل اهلل أن يرزقنا التوفيق والسداد ...

مركز إبداع القيم
فريق إعداد مشروع منذجة نادي األشبال

املبحث األول

فكرة وأهداف نادي األشبال
(الرؤية والرسالة)

املبحث الثاين

النمذجة ( أهدافها ،وأشكاهلا ،وآليات اإلفادة منها ونشرها )

املبحث الثالث

مفاتيح الدليل

املبحث األول  - :فكرة وأهداف نادي األشبال (الرؤية والرسالة) -:
نشأت فكرة نادي األشبال لالهتمام بفئة الطالب واألشبال يف املرحلة االبتدائية (من الصف األول إىل
السادس االبتدائي) ،والسعي إلجياد حمضن ترفيهي تربوي آمن يعتين باجملاالت التعليمية والترفيهية واملهارات احلياتية
هلم بأسلوب تربوي وعلمي متخصص يف هذه الفئة وفق احتياجاهتا؛ من خالل تصميم وتقدمي برامج هتدف إىل العناية
بشخصية األشبال وتنمية املهارات احلياتية لديهم عرب جمموعة من الربامج املتنوعة والشاملة يف إطار ترفيهي جاذب مع
العناية بالقيم الفاضلة .
واهتم املشروع باملتابعة املستمرة للمستفيدين حبيث يُقدم الربنامج بشكل مستمر طوال العام من خالل لقاءين
يف األسبوع ،ووفق خطة معدة ومقسمة وفق اجملاالت املتنوعة الي حيتاجها املستفيد ،حبيث ينمو تربويًا بشكل متوازن
يف شىت اجملاالت.
ويسعى نادي األشبال لتقدمي برامج مميزة وبروح عصرية تواكب التطور احلاصل يف اجملتمع وحتقق اجلذب
والتحفيز للمستفيدين من خالل تفعيل التقنية ووسائل التواصل ،ومن خالل استثمار األدوات التربوية احلديثة لتحقيق
أهداف النادي.
واهتم نادي األشبال بت وفري بيئة تربوية تعليمية ومادية مناسبة لتحقيق أهدافه من خالل هتيئة مكان مناسب
لألنشطة الرياضية والتعليمية والتربوية وحبيث تُوفر مجيع الوسائل احملققة لنجاح الربامج واألنشطة املتنوعة .مع االهتمام
جبودة ومتيز البيئة املادية الي تعترب وسيلة جذب للمستفيدين ووسيلة لتحقيق األهداف من الربامج واألنشطة بشكل
مركز.
ويشرف على نادي األشبال جمموعة من املعلمني التربويني املهتمني بتربية هذه الفئة وتنمية مهاراهتا.
ويقدم نادي األشبال براجمه وفق املكونات األساسية التالية /





مكان مهيأ ومناسب وحمفز لألشبال وأدوات ووسائل معينة متكاملة.
برنامج علمي وتربوي مبين على احتياجات الفئة املستفيدة.
جو حمفز ومشجع لألشبال جبميع مكوناته.
معلم تربوي متفهم الحتياجات املرحلة وقادر على حتقيق أهداف الربامج.

أهداف نادي األشبال -:












االهتمام بفئة ( أبناء العاملني يف القطاع اخلريي ،واملوهوبني ).
غرس القيم اإلسالمية النبيلة يف نفوس الناشئة.
تنمية روح املبادرة لدى األشبال وتعزيز االنتماء األسري واالجتماعي.
تنمية واستثمار قدرات األشبال العقلية والفكرية واملهارية.
تشجيع األشبال على القراءة واالطالع.
تدريب األشبال على إدارة أوقاهتم وحياهتم بصورة مميزة.
تنمية حب الوطن لدى األشبال واستثمار قدراهتم يف بنائه وهنضته.
تنمية مهارات الشبل يف النواحي التقنية واملهنية مع العناية بتدعيم الرقابة الذاتية.
التدريب العملي للشبل على العمل اجلماعي واملشاركة اجملتمعية اإلجيابية.
االهتمام باملتميزين واملوهوبني ودعمهم وتشجيعهم.
مساعدة اآلباء يف معاجلة بعض السلوكيات اخلاطئة لدى أبنائهم.

الرؤية -:
التميز والريادة يف تقدمي برنامج متكامل يليب احتياجات األشبال بشكل فعال

الرسالة :
إعداد وتأهيل األشبال من  6سنوات إىل  12سنة بشكل متكامل ومتوازن علميًا وتربويًا واجتماعيا باستخدام
أساليب تربوية فعالة وإبداعية وجذابة ومتجددة.

املبحث الثاين  - :النمذجة ( أهدافها وأشكاهلا وآليات اإلفادة منها ونشرها )-:
 تعريف النمذجة -:النمذجة يف اللغة :احملاكاة واملشاهبة ،وترتبط النمذجة يف الغالب يف املثالية وما هو أفضل ،فيقال عن شخص مثالً كان
منوذجًا يف الصرب ،مبعىن أنه كان يتميز بالصرب بشكل متميز ومثايل يدعو حملاكاته والتشبه به.
أما استخدامات النمذجة يف اجلانب العلمي :فلها استخدامات كثرية وعديدة جدًا فتستخدم يف عالج السلوك
اإلنساين ويف نقل املهارات واإلبداع من شخص آلخر ،وتستخدم يف جوانب الفيزياء والكيمياء وعلوم احلاسب اآليل
ويف جمال هندسة املباين وختطيط املدن غريها.
أما يف اجلانب اإلداري والعمل املؤسسي :فيقصد هبا توثيق التجارب الناجحة وتصميمها كنموذج قابل للدراسة
والتداول والنشر ،يف جماالت التخطيط أو التنظيم أو التحفيز أو التدريب أو أي نشاط من النشاطات اإلدارية.
وقد دخلت النمذجة يف التربية والتعليم بشكل أساسي؛ ذلك أن تطوير التربية والتعليم من أساسيات واستراتيجيات
الدول ،وأن التعليم من أسهل القطاعات منذجة ً وثراءً وقابليةً للنمذجة والنشر والتطبيق.
ومن هنا جاءت فكرة منذجة جتربة نادي األشبال وتطويرها وإعادة تصميمها بشكل منوذجي يسهل تطبيقها ونشرها
بإذن اهلل -تعاىل.-

 أهداف النمذجة -:هتدف النمذجة إىل :
 -1املسامهة يف تطوير العمل وبنائه بشكل مثايل ومنوذجي.
 -2تسهيل اإلجراءات اإلدارية ،وحتقيق مستوى كفاءة متميزة إداريًا ،واستثمار أفضل للموارد.
 -3سهولة نقل التجربة وتسويقها ،وتطويرها وعرضها ،ونشرها.

 أشكال النمذجة -:تتعدد أشكل النمذجة حبسب عدة معايري متنوعة ،فحسب معيار الشمولية فهناك منذجة شاملة لكل مفردات العمل
وجزئياته ،وهناك منذجة جزئية لقسم أو جزء من أجزاء العمل ،وحسب معيار الزمن فهناك منذجة متدرجة ومتطورة
زمنيًا وهناك منذجة فورية.
أما أبرز تصنيف للنمذجة فهو على ثالثة أصناف حبسب نوع النمذجة ومفهومها -:
األول  -:منذجة ما هو قائم على أرض الواقع مبعىن  ( :منذجة التجربة احلالية كما هي مع بعض اإلضافات والتعديالت
الي تساهم يف إخراج التجربة وحتويلها لنموذج متكامل )
الثاين  -:بناء منوذج مثايل ومتكامل ( غري موجود حاليًا على أرض الواقع ) من االستفادة من التجربة احلالية وتطويرها.
الثالث  -:بناء منوذج متكامل ومناسب للتطبيق دون املثالية ودون التقنني بتجربة حمددة.
والشك بأن النوع الثاين أكثر مشولية ومثالية ،ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو األفضل ،فلكل حالة أو جتربة مايناسبها،
والنوع األول أكثر استخدامًا وأسهل يف التداول والنقل ألنه يقوم على جتربة واقعية فعلية .والنوع الثاين هو املستخدم يف
هذا الدليل.
 آليات االفادة من النمذجة -:لإلفادة من النمذجة آليات كثرية جدًا ،ومنها :
 -1حفظ التجربة العملية يف قالب علمي مناسب.
 -2االطالع على التجربة وفهمها بشكل سريع وتطويرها ،وحتديد اجلوانب الي حتتاج للتطوير بشكل مستمر.
 -3تقييم التجربة أو حماكمتها لتجارب أخرى وقياس أثرها والعائد منها.
 -4فهم العاملني للعمل خاص ًة املوظفني اجلدد.
 -5تنفيذ التجربة يف أماكن ومناطق أخرى.
 -6التسويق للتجربة بشكل سهل.

املبحث الثالث  - :مفاتيح الدليل -:
يف هذا املبحث نضع بني يدي املستفيد من هذا الدليل مفاتيح عامة وتصورًا خمتصرًا عن حمتويات الدليل بشكل إمجايل،
حىت يسهل عليه البحث عما يريد بالتفصيل يف حمتويات الدليل.
حيوي (دليل منذجة نادي األشبال ) مقدمة ومخسة فصول على النحو التايل :
 املقدمة:وحتوي ثالثة مباحث وهي :
 -1فكرة وأهداف نادي األشبال.
 -2النمذجة ( أهدافها وأشكاهلا وآليات اإلفادة منها ونشرها ).
 -3مفاتيح الدليل.
االطالع على املقدمة يفيد يف بناء تصور عام عن نادي األشبال من حيث الفكرة والطريقة واألهداف
كذلك فهم فكرة النمذجة وأنواعها وكيفية االستفادة منها ،وختتم املقدمة بشرح موجز وسريع ومبسط ملكونات
دليل منذجة (نادي األشبال )
 الفصل األول  /دراسة وحتليل التجربة احلالية كمدخل لدراسات تطوير النموذج اجلديد:وحيوي حتليالً متكامالً عن التجربة السابقة ،ونقاط متيزها ،والعقبات الي واجهت القائمني على املشروع،
مث نتائج حتليل استبانات املستفيد املباشر من املشروع (األشبال) واملستفيد غري املباشر (اآلباء) ،مث دراسة تفصيلية
لبعض اإلصدارات املنشورة يف جمال تربية األشبال ،مث دراسة لبعض الربامج الشبيهة واملميزة يف الساحة ،وخيتم الفصل
بنتائج ختامية وتوصيات للنموذج اجلديد لنادي األشبال.
االطالع على هذا الفصل يفيد يف بناء تصور متكامل عن التجربة السابقة لنادي األشبال؛ ووجهات نظر
املستفيدين من النادي بشكل تفصيلي واإلطالع بشكل مركز على بعض التجارب واملواد املفيدة يف جمال تربية وتعليم
األشبال ،وتوصيات للمهتمني يف هذا اجملال.

 الفصل الثاين /الدليل العلمي:وهو جوهر الدليل حيث حيوي على ختطيط تفصيلي متكامل للمجاالت والربامج واألنشطة الي سيقدمها
النادي لألشبال ،مبنهجية علمية وهي منهجية ( اجملاالت واملعايري واملؤشرات ) مث بعض استراتيجيات وطرق تنفيذ
الربامج واألنشطة ،مث خطة زمنية مقترحة للتنفيذ.
االطالع على هذا الفصل يفيد يف التعرف على مكونات الربامج واألنشطة يف نادي األشبال وطريقة بنائها وتوزيعها
من التصميم إىل التنفيذ وهذا الدليل ( العلمي ) مت تقسيمه إىل جزئني :
 -1قسم خاص باملرحلة األولية ( اجلزء الثاين من دليل النمذجة )
 -2قسم خاص باملرحلة العليا ( اجلزء الثالث من دليل النمذجة )
 الفصل الثالث  /الدليل العملي:وحيوي كل ما يفيد يف اجلانب العملي والتنفيذي مثل العمليات والضوابط واملواصفات ،واإلجراءات وخرائط
تدفق العمليات والنماذج املساعدة واملسهلة للعملية اإلدارية.
االطالع على هذا الفصل يفيد يف تصور طريقة التنفيذ والنماذج والضوابط والعمليات الالزمة لتحقيق تنفيذ مميز
لربامج النادي.
 الفصل الرابع  /الدليل املساند:وحيوي أربعة مكونات هامة جدًا لضمان حتقيق الربنامج لألهداف ،وموجهة للتعرف على سري العمل ودقته
وجودته وعدم حصول االحنراف عن اهلدف ،وهذه املكونات -:
 -1آليات التحفيز.
 -2آليات التقومي واملراجعة يف اجلانب اإلداري.
 -3آليات التغذية الراجعة وقياس األثر للمستفيدين.
 -4آليات التواصل مع األسرة واجملتمع.
االطالع على هذا الفصل يفيد يف التعرف على وسائل دعم ومساندة حتقيق اجلودة واملتابعة للربنامج وتقوميه
بشكل جيعله حيقق أهدافه بشكل مركز.

 -1حتليل التجربة السابقة واحلالية.
 -2حتليل استبانات املستفيد املباشر ( األشبال ).
 -3حتليل استبانات املستفيد غري املباشر ( اآلباء ).
 -4دراسة لبعض اإلصدارات املنشورة
يف هذا اجملال.
 -5دراسة بعض الربامج املشاهبة واملميزة.

 أمهية دراسة وحتليل التجربة - :
من املهم جدًا لتطوير أي مشروع قائم  ،أن تتم دراسة التجربة احلالية له وفق عدة مدخالت أساسية ومدخالت
أخرى ثانوية  ،وتكون الدراسة قوية وممثلة ومرشدة وحتقق أهدافها بتحقق ثالثة شروط -:
 -1وضوح اهلدف بالتحديد من الدراسة  .فقد يكون اهلدف للتطوير وقد يكون للتقومي وفق معايري معدة مسبقًا  ،وقد
يكون لقياس األثر والنتائج املتحققة  ،وقد يكون لكشف اخللل يف جانب معني وغريها من األهداف.
 -2دقة املعلومات ووفرهتا وتركيزها على النقاط األساسية يف املشروع  .فالدقة مهمة لتكون النتائج صادقة والوفرة
مهمة كذلك لتكون النتائج دقيقة وشاملة .
 -3اتباع األسلوب العلمي يف التحليل  ،والذي يعتمد على األرقام واحلقائق بشكل أساسي ال على وجهات النظر
والتصورات .
 مدخل لتحليل التجربة احلالية لنادي األشبال -:
اعتمدنا يف حتليل التجارب السابقة على أربع أدوات رئيسية يف التحليل وهي -:
 -1دراسة مجيع األوراق والنماذج اخلاصة بالنادي خالل السنوات املاضية
 -2استبانة دراسة احتياج املستفيد املباشر من املشروع ( الشبل )
 -3استبانة دراسة احتياج املستفيد غري املباشر من املشروع ( اآلباء )
 -4حتليل الوضع احلايل للقائمني واملشرفني على الربنامج وفق منوذج (سوات )
مع مالحظة بأن االستبانات وحتليل (سوات) ستستخدم كذلك إلعداد النموذج اجلديد واحملدث للتجربة وليس لقياس
التجربة السابقة فقط

( والدراسة املتعلقة بدراسة التجربة السابقة وحتليل االستبانات للمستفيد املباشر ( األشبال ) والغري املباشر
( اآلباء ) والدراسة اخلتامية لنتائج التحليل مل يتم نشرها يف هذا الدليل مراعاة حلجم الكتاب ،وألن فائدهتا
تقتصر على املشروع الذي مت دراسته)

 دراسة لبعض اإلصدارات املنشورة يف هذا اجملال-:
 أمهية دراسة اإلصدارات املنشورة يف جمال تربية النشء -:
 -1بناء التصور التربوي واملنهجي يف التعامل مع النشء.
 -2التعرف على اخلصائص املختلفة لكل مرحلة تفصيليًا.
 -3االستفادة من تنوع الطرح التربوي يف هذه اإلصدارات.
 -4االبتداء من حيث انتهى اآلخرون.
 -5التعرف على املنهجية العلمية يف الربامج التربوية للنشء.
 -6اخلروج مبلخص مفيد جدًا لبناء النموذج التربوي اخلاص مبشروع نادي األشبال.
 اإلصدارات الي مت ترشيحها واختيارها من قبل فريق املشروع -:
 -1كتاب (مناء) منهج بناء الشخصية اإلسالمية من الرضاعة إىل اجلامعة.
وهو عبارة عن برنامج تربوي متكامل لبناء الشخصية اإلسالمية ،بدءًا من مرحلة الرضاعة وحىت ما بعد
املرحلة اجلامعية.يشتمل الربنامج على أحد عشر جما ًال من جماالت بناء الشخصية.وحيوي كل جمال معايري
ومؤشرات وحمتوى ونشاطات ووسائل مقترحةكما استفاد الربنامج من النماذج العربية واألجنبية املعاصرة،
وشارك يف إعداده عدد من الباحثني الذين مجعوا بني االختصاص وتنوع البيئات والتجارب؛ ليتجاوزوا الرؤية
الفردية والشخصية.
ويتميز كتاب ( مناء ) مبايلي -:
 األصالة العلمية. التمكن يف التخصص التربوي. حسن الصياغة وسهولتها ووضوحها. التدرج يف حصر احتياجات الفئة املستفيدة. الشمولية يف املراحل العمرية. -وجود مراجع مقترحة للموضوعات.

 وجود أنشطة مقترحة لكل مؤشر. يعترب أفضل كتاب حاليًا يف هذا الباب ،لتميزه بالسهولة والوضوح ،بل إن أغلب اإلصدارات الالحقةاستفادت منه بشكل كبري.
 -2كتاب (دليل) موسوعة علمية تربوية.
إعداد مركز التطوير الدويل وهو دليل علمي وتربوي متخصص يراعي احلاجات العلمية والتربوية لطالب
العلم على اختالف ميوهلم وقدراهتم ،ويهدف (دليل) إىل مساندة ومساعدة الباحثني والدعاة واحملاضن التربوية
بتقدمي موضوعات بناء الشخصية التكاملية وفق رؤية شرعية من خالل برنامج تربوي شامل على أسس ومعايري
تربوية مدروسة بدقة من قبل خرباء ومتخصصني يف جمال التربية والعلم الشرعي .ويتم ذلك من خالل إصدار
موسوعة بامل وضوعات والربامج العلمية والتربوية لبناء طالب العلوم الشرعية ويتم من خالهلا:
 حتديد احلاجات العلمية التعليمية والتربوية لطالب العلم.
 بناء منهج مشويل متدرج ومتوازن يراعي التخصصات العلمية والتربوية
 بناء الربامج وآليات التعلم واألساليب التربوية املناسبة.
ويتميز الدليل مبا يلي -:
 بنائه بشكل علمي مشابه جدًا لطريقة كتاب ( مناء ) إعداد بطاقة برنامج لكل مؤشر حتوي  :العناصر –املراجع –النشاطات – استراتيجية التنفيذ. -3كتاب بناء ( التربوي .) 3-2-1
منهج تربوي لبناء الشخصية املتميزة لطالب املراحل املتوسطة والثانوية واجلامعية من إصدارات مؤسسة
اخلربات الذكية .ويهدف إىل تقدمي برنامج تربوي إجرائي يهدف إىل بناء شخصية الطالب يف املرحلة املتوسطة
والثانوية واجلامعية بنا ًء متزنًا وشامالً؛ عرب جمموعة من األدوات والوسائل والربامج اجلديدة واملبتكرة.
يتميز كتاب ( بناء ) مبا يلي -:
 بنائه بشكل علمي. -سهولة التنفيذ واإلجرائية يف اخلطة.

 -4دراسة وحصر ومجع االحتياجات املختلفة علميًا للشرائح العمرية يف حلقات التحفيظ وتطبيقات للتحفيز واجلذب.
وهي دراسة متخصصة أصدرها مركز حلقاتنا ( لتطوير احللقات واملدارس القرآنية ) تبحث يف اخلصائص
واالحتياجات النفسية والتربوية للطالب والطالبات مع التطبيقات املناسبة لسد وإشباع هذه االحتياجات من
خالل برامج داخل احللقة أو املدرسة..
وتتميز هذه الدراسة مبا يلي -:
 البناء بشكل علمي متخصص. التركيز على اجلانب النفسي واالحتياجات العمرية. ربط االحتياجات باحملاضن التربوية وحلقات التحفيظ. حتتوي برامج وأنشطة مقترحة لتحفيز الطالب يف حلقات التحفيظ وجذهبم وتشجيعهم. -5املنهج التربوي حللقات حتفيظ حمافظة جدة.
قام بإعداد هذا املنهج ( قسم الربامج الطالبية ) يف مجعية حتفيظ القرآن يف جدة وهو منهج تربوي خمتصر
ومركز عبارة عن خطة مقترحة للربامج الي حتتاجها كل مرحلة من االبتدائي إىل الثانوي.
ويتميز هذا املنهج مبا يلي -:
 احتوائه مقدمة عن خصائص املراحل العمرية املستفيدة من املنهج. حيوي خططًا تربوية خمتصرة ومركزة وتفصيلية لكل مرحلة حتوي اهلدف – املوضوع -املراجع. -البساطة والسهولة.

 دراسة بعض الربامج

املشاهبة واملميزة -:

 أمهية دراسة الربامج املشاهبة واملميزة- :
 -1حصر نقاط القوة واملميزات يف التجارب الشبيهة.
 -2التعرف على العقبات الي واجهت املشاريع املشاهبة لتخطيها.
 -3االستفادة من تنوع الطرح التربوي يف هذه التجارب.
 -4االبتداء من حيث انتهى اآلخرون.
 -5فتح آفاق وطرق جديدة وإبداعية يف الربامج.
 -6التعرف على املنهجية العلمية يف الربامج التربوية للنشء.
 -7اخلروج مبلخص مفيد جدًا لبناء النموذج التربوي اخلاص مبشروع نادي األشبال.
 الربامج الي مت ترشيحها واختيارها من قبل فريق املشروع -:
 -1برنامج (روافد التربوي) :ويقدمه ويشرف عليه معهد الشيخ سليمان القاسم بالرياض وهو عبارة عن برنامج تربوي
متكامل حيوي اجملاالت واملؤشرات  +خطة تفصيلية للربامج  +مناذج للتقومي.
وهو حيوي نفس الطريقة العلمية لكتاب (مناء) ولكن يتميز بإعداد خطة تفصيلية بالربامج لكل مرحلة يف كل
فصل دراسي حتوي الربنامج ومؤشر حتقيقه والزمن ووسيلة التقومي ،كذلك حيوي بطاقات مفردة لبعض الربامج
بالتفصيل.
 -2الربنامج التربوي جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي حبائل :وهو شبيه بربنامج روافد مع بعض التطوير واملميزات العملية.
مع الفرق يف أنه هذا املنهج استخدم أسلوب الكفايات العامة واخلاصة بد ًال من أسلوب اجملاالت واملعايري ،وهو
مميز جدًا كمرجع بسيط ومركز ،ولكنه ال حيوي برامج وخططًا تفصيلية.
 -3برنامج ( جيل القرآن ) :وهو برنامج تربوي قيمي يقدم على شكل باقات تقدمه مجعية حتفيظ القرآن الكرمي
بالرياض لطالب احللقات الرائدة وهي حلقات للمتميزين مكفولة من مؤسسة بابكر .وكل باقة تربوية تعليمية
حيدد هلا عنوان جذاب وحمفز للطالب ويصمم هلا بشكل متكامل برامج وأنشطة لتحقيقها (دورات – قراءة –
مساع – مسابقات) وتتميز الباقات بأن مجيع املواد والنماذج اخلاصة بتحقيقها مصممة بشكل كامل ومميز
وجذاب وقابلة للتنفيذ مباشرة.

 -4برنامج ( ناشئ ) :وهو برنامج تربوي متخصص يقدم يف جممع اإلتقان يف الرياض متخصص يف األطفال
ويستخدم مناذج علمية وعاملية ،وتطور الربنامج حىت حتول ملركز ناشئ التربوي .وهو برنامج يستهدف طالب
املرحلة االبتدائية العليا ،ويركز على املوهوبني واملميزين بشكل خاص ،ويقبل عددًا قليالً من طالب احللقة،
وله رسوم عالية ،يتميز بإعداد اختبارات امليول واالجتاهات والذكاء للطالب املشاركني ،ويقام يف مكان مهيأ
بأدوات تدريبية وتقنية مميزة ،وهو برنامج خاص ومكثف ،أشبه بربامج رعاية املوهوبني.
 -5برنامج واعد  :وهي ملتقيات تربوية متخصصة ومركزة يقدمها مركز تكوين يف الرياض .وهي عبارة عن برنامج
تربوي مركز يف هناية األسبوع يقام لفترة واحدة عدة مرات يف العام لشرائح خمتلفة ،ويركز على حتقيق قيمة
تربوية حمددة يف كل ملتقى ،حبيث تكون كل الربامج املتنوعة تصب يف حتقيق هذه القيمة ،والشرحية املستفيدة
متنوعة وخمتلفة والربنامج يقدم برسوم ،ويقام يف مكان مهيأ ومميز.
 -6نادي (دنيا بنات)  /وهو نادٍ متخصص يف النساء حتت إشراف مجعية الشقائق جبدة ،وفيه إبداع يف املكان والربامج
واآلليات.
ويتميز مبا يلي -:
 بيئة نسائية آمنة وحمافظة ومتميزة وجذابة ختدم مجيع شرائح النساء يف اجملتمع. مكان خاص للنادي مهيأ بشكل احترايف وجذاب جدًا. مراعاة وتوفري احتياجات الشرائح املستفيدة من النادي من احلضانة إىل األمهات. وجود مسرح مميز ومتكامل. وجود صاالت رياضية نسائية مناسبة ومسبح. وجود كويف شوب وحمالت للبيع. وجود قاعات تدريبية مميزة وقاعات للتدريب على التجميل وأخرى للتدريب على الطبخ. وجود روضة وحضانة مميزة. إعداد برنامج الستقبال الزيارات الصباحية من املدارس. االهتمام باملوهوبات. تقدمي دورات يف الطبخ والتأهيل للزواج. تقدمي منهج تربوي علمي مهاري للفتيات ملدة يوم يف األسبوع برسوم رمزية -االستفادة من دعم الشركات والبنوك يف دعم مفردات برامج النادي.

متهيد ...
 يقصد باهليكل اإلداري (التنظيمي) ترتيب العالقات املتبادلة بني أجزاء ووظائف التنظيم ويشري هذا املفهوم إىلالتسلسل اهلرمي للسلطة لغايات حتقيق األهداف بفعالية.
 ويعرف كذلك بأنه "جمموعة الطرق الي تقسم هبا املؤسسة أفرادها يف مهمات متميزة وحمددة؛ ومن مثالتنسيق بينها ليتشكل لدينا خارطة رمسية تصف كيفية توزيع املهام واملسؤوليات على األفراد وكذا حتدد
العالقات الرمسية فيما بينهم .واهليكل اإلداري يساعد على التصور العام للعالقات بني املوظفني واإلدارات
وعلى طريقة سري التعليمات والتوجيهات وعلى عالقة األفراد واملوظفني الرمسية فيما بينهم.
 أما بالنسبة لتوصيف أدوار الوحدات فيقصد به إعداد وصف خمتصر عن كل وحدة واهلدف العام الذي تؤديه،مث أهدافها وأدوارها التفصيلية.

خريطة الهيكل التنظيمي لنادي األشبال :
المجلس اإلشرافي

المدير التنفيذي

السكرتير
إدارة الخدمات المساندة

إدارة البرامج
مشرف المرحلة
االبتدائية العليا

مسؤول
الخدمات

مشرف المرحلة
االبتدائية األولية
مشرف
شؤون
البرامج

العامل
الحارس

مشرف
شؤون
الطالب
المرشد
الطالبي

كاتب
الحسابات

المنسق
اإلعالمي

مسؤول
النقل
والتغذية

سائق
أمين
المقصف

أهداف وأدوار الوحدات -:
يشرف على إدارة النادي جملس إشرايف حتته مدير تنفيذي يدير مبساعدة السكرتري إدارتني رئيسيتني ومها :











 -1إدارة الربامج وينضم حتت إدارهتا وإشرافها الوحدات اخلمس التالية :
مشرف املرحلة االبتدائية العليا
مشرف املرحلة االبتدائية األولية
مشرف شؤون الربامج
مشرف شؤون الطالب
املرشد الطاليب
 -2إدارة اخلدمات املساندة وينضم حتت إدارهتا وإشرافها الوحدات األربع التالية :
مسئول اخلدمات ( ويشرف على العامل واحلارس )
كاتب احلسابات
املنسق اإلعالمي
مسئول النقل والتغذية ( ويشرف على السائق وأمني املقصف )

وفيما يلي تعريف بأهداف وأدوار كل وحدة -:
أوالً  :المجلس اإلشرافي :
وهو املشرف على النادي بشكل عام واملشرف كذلك على أعمال املدير التنفيذي ،وهو املسئول عن التنسيق مع اجلهات
اخلارجية والتواصل الرمسي ،وعن القضايا العامة واالستراتيجية املتعلقة بالنادي.
 أهداف وأدوار اجمللس اإلشرايف : ترشيح املدير التنفيذي وتكليفه والتعاقد معه. التواصل الرمسي مع اجلهات اخلارجية. اإلشراف املباشر على عمل املدير التنفيذي. متابعة التطوير واجلودة يف عمليات وخمرجات النادي. -االطالع على التقرير الفصلي للنادي وإصدار التوجيهات.

ثانيا ً  :المدير التنفيذي:
وهو املشرف على إدارة الربامج وإدارة اخلدمات املساندة بشكل مباشر وعلى بقية الوحدات بشكل غري مباشر ،وهو
املسئول عن إعداد ومتابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية ،وهو حلقة الوصل بني اجمللس اإلشرايف وبقية الوحدات.
أهداف ومهام المدير التنفيذي :
 ترشيح وتعيني مديري اإلدارات. تشكيل فريق إلعداد اخلطة التنفيذية. إعداد ومتابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية. متابعة إدارة الربامج وإدارة اخلدمات املساندة. متابعة املشكالت وحلها. إعداد التقارير الدورية وعرضها على اجمللس اإلشرايف. اعتماد املوازنة املالية.كفايات المدير التنفيذي :
 اخلربة التربوية يف التعامل مع املرحلة العمرية ( )12-6سنة إجادة التخطيط التنفيذي القدرة على إدارة الفريق بفعالية امتالك مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين ممارسة العمل التربوي يف النادي لعامني على األقل القدرة على إدارة االجتماعات بفعالية القدرة على التوجيه واملتابعة اإلدارية -القدرة على تقييم العمل والعاملني

ثالثا ً  :إدارة البرامج :
وهي اإلدارة املسئولة عن الربامج املقدمة للطالب مبختلف مستوياهتم بدءًا من رسم الربامج وختطيطها وتصميمها حىت
تنفيذها وتقدميها مث تقوميها.
أهداف وأدوار إدارة البرامج :
 ترشيح موظفي الوحدات الي حتت إشرافها والتعاقد معهم ومتابعة عملهم. تصميم الربامج واإلشراف على تنفيذها وتقوميها. اإلشراف املباشر على الربامج للمرحلتني األولية والعليا. السعي للتجديد والتطوير يف الربامج.رابعا ً  :مشرف المرحلة االبتدائية العليا :
وهو املشرف العام على املرحلة االبتدائية العليا وكل ما خيص طالب هذه املرحلة بالتعاون والتواصل مع الوحدات األخرى.
أهداف ومهام مشرف المرحلة االبتدائية العليا:
 متابعة كل ما خيص هذه املرحلة من احتياجات. التنسيق والتعاون مع الوحدات األخرى فيما خيص هذه املرحلة. املتابعة العامة لسري برامج املرحلة وتوفري احتياجاهتا. استقبال ملحوظات الطالب وتوجيههم.خامسا ً  :مشرف المرحلة االبتدائية األولية :
وهو املشرف العام على املرحلة االبتدائية األولية وكل ما خيص طالب هذه املرحلة بالتعاون والتواصل مع الوحدات
األخرى.
أهداف ومهام مشرف المرحلة االبتدائية األولية :
 متابعة كل ما خيص هذه املرحلة من احتياجات. التنسيق والتعاون مع الوحدات األخرى فيما خيص هذه املرحلة. املتابعة العامة لسري برامج املرحلة وتوفري احتياجاهتا. -استقبال ملحوظات الطالب وتوجيههم.

سادسا ً  :مشرف شؤون البرامج :
وهو املشرف املباشر على كل ما خيص تنفيذ الربامج واإلعداد والتنسيق هلا وتوفري احتياجاهتا والتأكد من تنفيذها يف الوقت
املناسب وتقييم مستوى التنفيذ وحتقيق األهداف لكل برنامج.
أهداف ومهام مشرف شؤون البرامج :
 اعتماد خطط الربامج بالتنسيق مع الوحدات األخرى. التنسيق واإلعداد للربامج وتوفري احتياجاهتا. متابعة تنفيذ الربامج وفق اخلطة. تقييم مستوى تنفيذ الربامج ومدى حتقيق أهدافها. حل املشكالت الطارئة الي تعترض الربامج.سابعاً :مشرف شؤون الطالب :
وهو املشرف املباشر للطالب منذ التسجيل وحىت االلتحاق بالنادي وأثناء الربنامج ،ومسؤول عن توزيع الطالب بالشكل
املناسب ومتابعة احلضور واالنصراف ،والتواصل مع أولياء األمور وتذليل أي صعوبات تواجه الطالب وحل مشكالهتم،
واملسامهة يف إرشاد الطالب بالتعاون مع املرشد الطاليب.
أهداف ومهام مشرف شؤون الطالب :
 تشكيل جلنة القبول والتسجيل. اإلشراف املباشر على أعمال جلنة القبول والتسجيل. تسجيل الطالب وتوجيههم وتقسيمهم. إعداد ملفات ومناذج التسجيل وتقسيم الطالب واحلضور اليومي. متابعة احلضور اليومي والتواصل مع أولياء األمور. تذليل أي صعوبات تواجه الطالب وحل مشكالهتم. -املسامهة يف إرشاد الطالب بالتعاون مع املرشد الطاليب.

ثامنا ً  :المرشد الطالبي:
وهو املسئول عن اإلرشاد والتوجيه للطالب بشكل مباشر بالتنسيق مع الوحدات األخرى ذات العالقة ومع أولياء األمور.
أهداف ومهام المرشد الطالبي :
 القيام بدور التوجيه واإلرشاد العام جلميع الطالب. القيام بدور التوجيه واإلرشاد اخلاص للطالب املسترشدين أو الذين حيتاجون توجيهًا بالتنسيق مع الوحدات ذاتالعالقة.
 إعداد ملف خاص لكل حالة إرشاد. التواصل مع أولياء األمور عند احلاجة لذلكتاسعاً :إدارة الخدمات المساندة :
وهي اإلدارة املسؤولة عن املتابعة واإلشراف املباشر على اخلدمات املساندة وهي  -:اخلدمات  -احلسابات  -النقل -
التغذية ،وكل ما يتعلق هبذه الوحدات.
أهداف وأدوار إدارة الخدمات المساندة :
 املقابلة والتعيني والتعاقد مع موظفي الوحدات الي حتت إشرافها. اإلشراف املباشر على أعمال اخلدمات  -احلسابات  -النقل  -التغذية. حل املشكالت املتعلقة بأعمال اخلدمات  -احلسابات  -النقل  -التغذية. متابعة تقارير إجناز الوحدات الي حتت إشرافها. تقييم أداء الوحدات الي حتت إشرافها وتطوير أدائها.عاشرا ً  :مسؤول الخدمات :
وهو املشرف املباشر على العامل واحلارس وعلى متابعة أدائهما والتأكد من قيامها جبميع املهام املوكلة إليهما.
أهداف ومهام مسؤول الخدمات :
 مقابلة العامل واحلارس والتعاقد معهما. شرح األعمال اخلاصة بالعامل واحلارس بالتفصيل. متابعة أداء العامل واحلارس يوميًا. حل املشكالت املتعلقة بالعامل واحلارس. -تقييم أداء العامل واحلارس واختاذ اإلجراء املناسب.

الحادي عشر  :كاتب الحسابات :
وهو املسؤول عن التدوين احملاسيب جلميع املعامالت املالية اخلاصة بالنادي وفق النماذج والسجالت املعتمدة.
أهداف ومهام كاتب الحسابات :
 الضبط املايل جلميع معامالت النادي. إعداد التقارير احملاسبية الدورية. الكشف عن األخطاء املالية واهلدر املايل. الكشف عن العجز املايل يف وقت مبكر. -إعداد التقرير املايل اخلتامي.

الثاني عشر  :مسئول النقل والتغذية :
وهو املشرف املباشر على السائق وأمني املقصف وعلى متابعة أدائهما والتأكد من قيامها جبميع املهام املوكلة إليهما.
أهداف ومهام مسؤول النقل والتغذية :
 مقابلة السائق وأمني املقصف والتعاقد معهما. شرح األعمال اخلاصة بالسائق وأمني املقصف بالتفصيل. متابعة أداء السائق وأمني املقصف يوميًا. حل املشكالت املتعلقة بالسائق وأمني املقصف. -تقييم أداء السائق وأمني املقصف واختاذ اإلجراء املناسب.

الثالث عشر  :المنسق اإلعالمي :
وهو املسؤول عن األنشطة اإلعالمية املتعلقة بالنادي ابتدا ًء من إعالن التسجيل وجذب الطالب إىل اإلعالن عن الربامج
والتواصل اإلعالمي مع أولياء األمور وإدارة حسابات التواصل االجتماعي اخلاصة بالنادي ،وتوثيق األنشطة والفعاليات
وإعداد التقرير الدعائي واإلعالمي يف ختام النادي.
أهداف ومهام المنسق اإلعالمي :
 إعداد خطة إعالمية فصلية للنادي ومتابعة تنفيذها. تصميم األدوات اإلعالمية املتعلقة جبذب الطالب للنادي. إدارة حسابات التواصل االجتماعي اخلاصة بالنادي. توثيق الفعاليات واألنشطة. التواصل اإلعالمي مع أولياء األمور. التنسيق مع اجلهات اإلعالمية ذات العالقة بأنشطة النادي. -إعداد التقرير الدعائي واإلعالمي يف ختام النادي.

للعمل اإلداري يف نادي األشبال عمليات رئيسة ،ولكل عملية من هذه العمليات جمموعة من اإلجراءات التفصيلية البد له
منها  -حتددها حجم العملية وأمهيتها  -حىت حتقق منظومة األهداف واجملاالت املناطة هبا.
ويقصد باإلجراءات  :جمموعة اخلطوات املتسلسلة الي تتحقق هبا العملية ،حبيث تبدأ هبا العملية مث متر من خالهلا مث ختتم هبا.

والعمليات الي سيتم عرضها يف هذا الدليل مرتبة على النحو التايل :
رقم

العملية

.1

بناء الفريق اإلداري واإلشرايف

.2

اعتماد اخلطة الفصلية

.3

تسجيل طالب جديد

.4

برنامج هتيئة الطالب

.5

تعيني مشرف

.6

التعاقد مع عامل

.7

برنامج هتيئة املعلمني

.8

تنسيق منشط عام ( دورة – لقاء )

.9

إقامة نشاط خارجي

.10

تقييم الطالب

.11

تقييم برنامج

.12

استقبال زوار من اخلارج

.13

توثيق إعالمي لربنامج

.14

التعامل مع مشكلة إرشادية

.15

التغذية اليومية

.16

حركة النقل اليومي

.17

التواصل مع أولياء األمور

.18

إعداد التقرير اخلتامي

تنبيه  :اإلجراءات التالية ترتب العمليات ،وليس هلا عالقة بالربامج ،إذ إن لكل برنامج آلياته الي حيددها
طبيعة الربنامج واملستفيدين منه.
 :/1بناء الفريق اإلداري واإلشرايف:
يرشح اجمللس اإلشرايف للنادي مديرًا تنفيذيًا ويكلفه بتشكيل فريق لإلدارة واإلشراف سنويًا عن طريق الترشيح وعن طريق االختيار املباشر.

وفق الشروط التالية :

 حصول املرشحني على مؤهالت مناسبة للوظيفة( .بكالوريوس يف أحد التخصصات التالية :تربوي-إداري-شرعي)
 وجود اخلربة التربوية واإلدارية للمرشحني.
 حضور دورة تدريبية عن برنامج نادي األشبال.
 إطالع املرشحني على املهام اخلاصة هبم.
 موافقة واعتماد اجمللس اإلشرايف ( .منوذج رقم )1
 توقيع العقود ( .منوذج رقم )2
و ذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/2اعتماد اخلطة الفصلية:
تعد اخلطة الفصلية من قبل املدير التنفيذي مبشاركة الفريق اإلشرايف واإلداري وتعتمد من قبل اجمللس اإلشرايف.

وفق الشروط التالية :
 مشاركة مجيع أعضاء الفريق اإلشرايف يف إعداد اخلطة.
 ارتباط اخلطة باألهداف العامة والتفصيلية للنادي.

 استخدام النموذج املخصص للخطة الفصلية( .منوذج رقم )3

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/3تسجيل طالب جديد:
هذه املهمة ضمن مهام مشرف شؤون الطالب ويتم فيها استقبال الطالب اجلديد وتسجيله.

وفق الشروط التالية :
 .1حضور الطالب وويل أمره.
 .2املقابلة وتعبئة االستمارة املخصصة للتسجيل.
 .3التعهد باحملافظة على ممتلكات النادي واملواظبة على احلضور.
 .4دفع رسوم التسجيل.
 . 5يتم حتديد العدد األقصى لألشبال يف املرحلة األولية والعليا قبل بداية التسجيل وعدد االحتياط من قبل اجمللس التنفيذي واعتماده
أثناء التسجيل.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/4برنامج هتيئة الطالب :
يقدم مشرف شؤون الطالب برناجمًا لتهيئة الطالب يف بداية الفصل األول من العام الدراسي وبداية أنشطة النادي.

وفق الشروط التالية :
 -1ختصيص برنامج هتيئة لطالب املرحلة األولية وآخر لطالب املرحلة العليا.
 -2تعاون مجيع أعضاء الفريق اإلشرايف واملعلمني يف تقدمي الربنامج.
 -3اإلهتمام باجلانب الترفيهي والتركيز على حتفيز الطالب وجذهبم.
 -4عرض التعليمات والضوابط العامة بشكل واضح ومفصل للطالب.
 -5بطاقة برنامج مقترح لتهيئة األشبال :

م

الربنامج

آلية التنفيذ

ملحوظات

1

عرض تعريفي مرئي عن النادي

عرض مرئي مشاهد

العناية بالتشويق واجلذب والتحفيز

2

مسابقات ترفيهية

جمموعات متناسبة عمريًا

التجديد واالبتكار والتنوع

3

استضافة فرقة ترفيهية

عرض مسرحي

اختيار فرقة ترفيهية تربوية مناسبة

4

جولة ميدانية حول مرافق النادي

نشاط ميداين

5

جلسة تعريفية تفصيلية باألنشطة

داخل املقرات

6

إقامة مباريات رياضية

يف امللعب الرياضي

7

جلسة مع املعلمني لكسر اجلمود وإزالة
احلواجز

متارين التعارف كسر
اجلمود

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/5تعيني مشرف :
يتم تعيني املشرفني من قبل املدير التنفيذي يف بداية كل عام أو يف حال احلاجة لذلك.

وفق الشروط التالية :
 -1حصول املتقدم على مؤهالت مناسبة للوظيفة.
 -2وجود اخلربة التربوية واإلدارية للمتقدم .
 -3إطالع املتقدم للوظيفة على املهام اخلاصة بالوظيفة.
 -4توقيع العقد ( منوذج رقم )2
وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/6التعاقد مع عامل :
يقوم مسؤول اخلدمات بالتعاقد مع العمال واحلارس واملستخدمني.

وفق الشروط التالية :
 -1حصول العامل على مهارات مناسبة للوظيفة.
 -2اطالع العامل على املهام اخلاصة به.
 -3توقيع العقود ( منوذج رقم )6
وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/7برنامج هتيئة املعلمني :
يرشح املدير التنفيذي جلنة إلعداد برنامج لتهيئة املعلمني.

وفق الشروط التالية :
 -1االستفادة من املتخصصني التربويني.
 -2مراعاة احتياجات املعلمني يف كل عام.
 -3االستفادة من خربات املعلمني السابقني.
 -4تفعيل التدريب املباشر للمعلمني.
 -5شرح ضوابط وآليات الربنامج بالتفصيل.
 -6دورات مقترحة لتأهيل املعلمني يف نادي األشبال  :مهارات التعامل مع األطفال – آليات بناء القيم التربوية – استراتيجيات التعلم النشط
الذكاء املتعدد عند األطفال – مهارات التوجيه واإلرشاد الفعال لألطفال – مهارات تعديل السلوك – احلاجات العمرية – التحفيز
أفكار وآليات ......

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/8تنسيق منشط عام ( دورة – لقاء) :
تنسق إدارة الربامج الدورات واللقاءات املقدمة للطالب.

وفق الشروط التالية :
 -1توافق الربامج العامة مع خطة الربامج الفصلية.
 -2مراعاة الفروق الفردية بني املراحل يف الدورات واألنشطة العامة.
 -3التنسيق مع اللجان واإلدرات األخرى.
 -4اختيار الشخصيات املناسبة تربويًا وعلميًا.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/9إقامة نشاط خارجي :
تقيم إدارة الربامج أنشطة خارجية للمراحل األولية والعليا بالتنسيق مع مشريف املراحل.

وفق الشروط التالية :
 -1اختيار األماكن املناسبة للمراحل العمرية.
 -2فصل أنشطة املرحلة األولية عن العليا قدر االستطاعة.
 -3التنسيق الرمسي مع اجلهة املستضيفة واستكمال األوراق النظامية.
 -4خمطابة أولياء األمور وأخذ املوافقات اخلطية منهم.
 -5التنسيق مع وسائل النقل.
 -6اصطحاب حقيبة لإلسعافات األولية.
 -7مشاركة عدد مناسب من املشرفني واملعلمني.

 -8إعداد تقرير عن النشاط اخلارجي يف اخلتام.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/10تقييم الطالب :
يقوم مشرفو املراحل االبتدائية األولية والعليا بتقييم الطالب بالتنسيق والتعاون مع اإلدارات األخرى.

وفق الشروط التالية :
 -1استخدام النماذج املعدة للتقييم.
 -2الدقة واحليادية أثناء التقييم.
 -3إجراء التقييم يف فترات متباعدة ال تزيد عن شهر وال تقل عن  3أسابيع.
 -4االستفادة من تقييم أولياء األمور.
 -5تنوع املقيمني يف كل فترة للتقييم.
 -6مراعاة السرية يف حفظ ملفات تقييم الطالب.

 -7االستفادة من التقييم يف تطوير الطالب والربامج واملعلمني.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/11تقييم برنامج :
يتم تقييم مجيع الربامج املقدمة للطالب من قبل إدارة الربامج.

وفق الشروط التالية :
 -1استخدام النماذج املعدة للتقييم.
 -2الدقة واحليادية أثناء التقييم.
 -3إجراء التقييم لكل برنامج بشكل مستقل ،ماعدا الربامج املتسلسلة أو الي تقدم على شكل حلقات متصلة.
 -4االستفادة من تقييم أولياء األمور للربامج.
 -5تنوع املقيمني يف كل فترة للتقييم.
 -6مقارنة تقييم الربنامج الواحد عن أكثر من معلم.
 -7االستفادة من املتخصصني يف تقييم الربامج املتخصصة.
 -8االستفادة من التقييم يف تطوير الربامج وأداء املعلمني.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/12استقبال الزوار من اخلارج :
يتم تكليف املنسق اإلعالمي من قبل املدير التنفيذي باإلعداد والتجهيز إلستقبال الضيوف والزاور.

وفق الشروط التالية :
 -1تنسيق املوعد قبل الزيارة بوقت كاف.
 -2االهتمام مبناسبة الوقت للزيارة.
 -3حتديد الكادر املطلوب حضوره حسب نوع ومستوى الزيارة.
 -4توفري املطبوعات املناسبة للزوار.
 -5جتهيز عرض مرئي ،وأجهزة عرض إن احتاجت الزيارة لذلك.
 -6جتهيز الضيافة واملشروبات.
 -7توثيق وتصوير الزيارة.
وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/13توثيق إعالمي للربنامج :
يتم توثيق مجيع األنشطة والفعاليات املقامة يف النادي من قبل املنسق اإلعالمي.

وفق الشروط التالية :
 -1حتديد الربامج الي حتتاج لتوثيق بالتنسيق مع إدارة الربامج.
 -2توفري أدوات التوثيق حسب طبيعة ونوع الربنامج.
 -3االحترافية واملهنية يف التوثيق.
 -4حفظ املواد التوثيقية بشكل مناسب وسهل االسترجاع.
 -5نشر بعض األخبار والفعاليات املوثقة يف مواقع التواصل بالتنسيق مع املدير التنفيذي.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/14التعامل مع مشكلة إرشادية :
املرشد الطاليب مسؤول عن مجيع املشكالت اإلرشادية املتعلقة بالطالب بالتعاون مع اجلهات األخرى.

وفق الشروط التالية :
 -1ال حتال للمرشد الطاليب املشكالت االعتيادية اليومية الي يستطيع املعلم أو املشرف عالجها.
 -2مراعاة السرية عند إحالة الطالب للمرشد.
 -3استقبال املرشد للطالب حني يلجأ له دون إحالة من املعلم.
 -4يقوم املرشد باختيار حاالت عشوائية من الطالب لدراستها حىت لو مل تكن هناك مشكلة واضحة.
 -5التواصل مع أولياء األمور يف حال كانت املشكلة تستدعي ذلك.
 -6التواصل مع اجلهات الي هلا عالقة باملشكلة من داخل النادي.
 -7حفظ بطاقة احلالة اإلرشادية يف ملف خاص لكل طالب واالهتمام باخلصوصية والسرية.
 -8رصد املشكالت املتكررة واملنتشرة وحماولة التعرف على أسباهبا وعالجها.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/15التغذية اليومية
يقدم النادي تغذية يومية للطالب تشرف عليها إدارة اخلدمات املساندة.

وفق الشروط التالية :
 -1التأكد من توفري وجبات مناسبة وجبودة عالية.
 -2مراعاة طرق حفظ الطعام داخل املكان املخصص للتغذية.
 -3مراعاة التنوع والتجديد يف الوجبات.
 -4االهتمام بتوفري رغبات الطالب قدر االستطاعة.
 -5مراعاة عامل الزمن والتقيد بالوقت عند تقدمي التغذية.
 -6االهتمام بتوفري مكان مهيأ ومناسب لتناول الوجبات.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/16حركة النقل اليومي :
يقدم النادي خدمة التوصيل والنقل للطالب تشرف على هذه اخلدمة إدارة اخلدمات املساندة.

وفق الشروط التالية :
 -1احلرص على توفري حافالت مناسبة ومهيأة للطالب.
 -2التقسيم اجلغرايف بشكل مناسب ومراعاة الزمن.
 -3التعاقد مع سائقني أمناء وأكفاء لتحمل املسؤولية.
 -4ترشيح عريف للحافلة من الطالب ملتابعة الطالب داخل احلافلة.
 -5التقييم املستمر للسائقني وأدائهم.
 -6التواصل املستمر مع أولياء األمور فيما خيص أي ملحوظات على النقل.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/17التواصل مع أولياء األمور :
يتم التواصل مع أولياء األمور عن طريق املرشد الطاليب بالتنسيق مع اإلدارات األخرى.

وفق الشروط التالية :
 -1اليتم االتصال بأولياء األمور يف األشياء االعتيادية اليومية البسيطة.
 -2مراعاة الوقت املناسب أثناء االتصال.
 -3اختيار األسلوب املناسب حني التواصل.
 -4االستغناء بالرسالة النصية عن االتصال يف األمور البسيطة أو اإلخبار فقط.
 -5توثيق االتصال ونتيجته يف سجل االتصاالت.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

 :/18إعداد التقرير اخلتامي :
يقوم املنسق اإلعالمي بإعداد تقرير دِعائي ختامي سنوي ألنشطة النادي.

وفق الشروط التالية :
 -1حتديد املوعد الزمين إلخراج التقرير بدقة.
 -2حتديد حمتويات ومفردات التقرير بالتفصيل.
 -3إعداد خطة للتوثيق والرصد من وقت مبكر.
 -4التواصل مع اإلدارات املختلفة.
 -5احلرص على االحترافية واجلذب.
 -6إعداد مسودة التقرير قبل املوعد للمراجعة والتعديل.

وذلك وفق خريطة التدفق التالية :

لتصميم النماذج واعتمادها أمهية يف تنظيم العمل واحلفاظ على الوقت بعدم تكرار اجلهد يف العمل ذاته ،باإلضافة إىل التيسري
على املستفيد للحصول على النموذج املطلوب واحملقق للهدف املراد منه.
وحنن هنا نذكر جمموعة من النماذج اخلادمة للعمليات السابقة ،وهي على النحو التايل :

منوذج رقم

العملية

.1

اعتماد أعضاء الفريق اإلشرايف

.2

عقد موظف

.3

اخلطة الفصلية

.4

استمارة تسجيل طالب

.5

خطة برنامج هتيئة الطالب

.6

عقد عامل

.7

خطة برنامج هتيئة املعلمني

.8

خطة الربامج العامة

.9

تقرير نشاط خارجي

.10

استمارة تقييم طالب

.11

استمارة تقييم برنامج

.12

بطاقة حالة إرشادية

( نموذج ( )1اعتماد أعضاء الفريق اإلشرافي )

حفظهم اهلل

املكرمون  /أعضاء اجمللس اإلشرايف

14هـ )
14هـ
أرفع لكم بيانًا بأمساء الفريق املرشح للعمل يف النادي خالل العام الدراسي (
آملني منكم اعتماد الفريق أو التوجيه مبا يلزم  ،ومرفق لكم السرية الذاتية واخلربات لكل عضو من أعضاء الفريق املرشح .

االسم

م

املهمة

ملحوظات

1
2
3
4
5
6
7
8
املدير التنفيذي
....................................
مت االعتماد دون تعديل (

توجيهات اجمللس اإلشرايف -:

)

يعتمد بالتعديالت التالية -:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
التاريخ /

رئيس اجمللس اإلشرايف

التوقيع

(نموذج ( )2عقد موظف )
يف يوم (

) وتاريخ  14.../.../...هـ مت التعاقد بأهلية كاملة وتراض تام بني كل من  :مجعية التنمية األسرية خبميس مشيط (نادي األشبال)،

وميثله ( ) ..........ويشار إليه بعد بـ ( الطرف األول ) ،واملكرم (  ) ........ ( ) ......................اجلنسية ،مبوجب (  ) ..........رقم () ..........
الصادرة من (  ) ......بتاريخ (  ....../ ...../.......هـ ) ،وعنوان إقامته  :مدينة ( ) ،ورقم هاتفه ( ) ..........ويشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الثاين ).
أوالً :متهيد  :حيث إن الطرف األول جهة خريية تقدم خدمات استشارية وتربوية متخصصة للمستفيدين ،ويرغب يف التعاقد مع موظفني يقومون بالعمل لديه ،وذلك
بتقدمي خدمات حمددة ،وحيث إن الطرف الثاين أبدى رغبته واستعداده يف القيام هبذه املهمة ،لذا مت االتفاق على التايل :
ثانيًا :يقوم الطرف الثاين على العمل لدى الطرف األول بوظيفة (  ) .......................وااللتزام بالقيام بوصفها الوظيفي ،وفق شروط هذا العقد والئحة تنظيم
العمل وأية لوائح أو قواعد أو تعليمات يصدرها الطرف األول الحقًا.
ثالثًا :يلتزم الطرف الثاين بالعمل من يوم األحد إىل يوم اخلميس مبعدل مخس ساعات يوميًا ،وال حيق للطرف الثاين املطالبة بأجر ساعات العمل اإلضافية ،إال إذا كان
قد كلف خطيًا بالعمل اإلضايف من قبل الطرف األول.
رابعًا  :يكون مكان عمل الطرف الثاين يف مقر اجلمعية مبدينة مخيس مشيط ومقر نادي األشبال.
خامسًا  :حيق للطرف األول تغيري وقت الدوام ومقر العمل واملسمى الوظيفي مىت دعت املصلحة يف ذلك.
سادسًا  :مدة العقد سنة هجرية ،تبدأ من تاريخ توقيع العقد ،ويتم جتديده تلقائيًا ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر خطيًا قبل انتهاء مدة العقد بشهر على األقل،
وتعترب فترة التسعني (  ) 90يوما األوىل من هذا العقد فترة جتربة ،وجيوز للطرف األول خالهلا فسخ العقد دون مكافأة أو سبق إعالم أو تعويض
سابعًا  :يدفع الطرف األول للطرف الثاين راتبًا أساسيًا قدره ( رقمًا  ) ..........فقط ( كتابة  ،) .........تدفع له هناية كل شهر هجري
ثامنًا  :يلتزم الطرف الثاين احملافظة على أموال وممتلكات الطرف األول وما قد يسلمه إليه بسبب وظيفته من أدوات وآالت وأجهزة ومعدات ،ويكون مسئوال عن أية
أضرار يلحقها بالطرف األول أو ممتلكاته ،كما يلتزم بالتعامل احلسن مع عمالء الطرف األول ويتحمل مسئولية خمالفة ذلك ،كما يلتزم بأن يكون قدوة لغريه يف اخلري،
وأن يلتزم بأنظمة ولوائح اجلمعية.

تاسعًا  :يتعهد الطرف الثاين أثناء سريان هذا العقد باحملافظة على أسرار العمل ،والتقيد بالتعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل ما مل يكن فيها ما خيالف نصوص عقد العمل
أو النظام العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر.
عاشرًا  :ألي من الطرفني احلق يف فسخ هذا العقد ،على أن يتم تقدمي إشعار مسبق قبل شهر أو تسديد راتب شهر بدل فترة اإلنذار.
احلادي عشر :حتل املنازعات الناشئة عن تفسري أو تنفيذ بنود هذا العقد طبقًا لنصوص وأحكام نظام العمل املعمول به يف البلد.
الثاين عشر  :حرر هذا العقد من نسختني أصليتني يوقع كل طرف عليهما وحيتفظ كل طرف منهما بنسخة منها.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
الطرف األول

الطرف الثاين

مجعية التنمية األسرية يف مخيس مشيط
وميثلها ........................../

االسم ......................./

التوقيع ........................./

التوقيع ......................./
التاريخ ......................./

(نموذج ( )3الخطة الفصلية )

(نموذج ( )4استمارة تسجيل طالب)

بيانات الطالب
االسم
املرحلة الدراسية
العمر
احلي الذي يسكن فيه
املدرسة
العمل/

اسم ويل أمر الطالب
صلة القرابة
هاتف املنزل /

جوال /

هل سبق أن إلتحق بأنشطة النادي ؟

نعم

جوال قريب /
ال

إلتزام ولي األمر
ألتزم أنا ويل أمر الطالب ................................................/
بأن أكون متابعًا البين ومتعاونًا مع إدارة النادي يف كل ما خيص ابين ؛ مشاركةً وسلوكًا وانتظامًا .
التوقيع ................................/
االسم ........................./

خاص للمشرتكني يف النقل
وصف خمتصر للمنزل ....................... /
...................................................................................................
عودة فقط
ذهاب فقط
ذهاب وعودة

لإلستعمال الرمسي
يقبل الطالب يف املستوى

2

1

3

5

4

مت استالم رسوم التسجيل

نعم

ال

مت استالم رسوم النقل

نعم

ال

مسئول التسجيل
التاريخ :
ملحوظات :

/

/

14هـ

التوقيع :

6

(نموذج ( )5خطة برنامج تهيئة الطالب )
برنامج هتيئة طالب املرحلة االبتدائية األولية للعام الدراسي (
عنوان الربنامج

مدة الربنامج

موعد الربنامج

مسؤول التنفيذ

برنامج هتيئة طالب املرحلة االبتدائية العليا للعام الدراسي (
عنوان الربنامج

مدة الربنامج

موعد الربنامج

)
ملحوظات

)

مسؤول التنفيذ

ملحوظات

(نموذج ( )6عقد عامل/حارس/سائق )
يف يوم (

) وتاريخ  14.../.../...هـ مت التعاقد بأهلية كاملة وتراض تام بني كل من  :مجعية التنمية األسرية خبميس مشيط (نادي األشبال) ،وميثله ( ) ..........ويشار إليه

بعد بـ ( الطرف األول ) ،واملكرم (  ) ........ ( ) ......................اجلنسية ،مبوجب (  ) ..........رقم ( ).............الصادرة من ( ) ......
بتاريخ (  ......../ ...../........هـ ) ،وعنوان إقامته  :مدينة ( ) ،ورقم هاتفه ( ) ..........ويشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الثاين ).
أوالً :يقوم الطرف الثاين على العمل لدى الطرف األول بوظيفة (  ) ........... ............وااللتزام بالقيام بوصفها الوظيفي ،وفق شروط هذا العقد والئحة تنظيم العمل وأية
لوائح أو قواعد أو تعليمات يصدرها الطرف األول الحقًا.
ثانيًا :يلتزم الطرف الثاين بالعمل من يوم األحد إىل يوم اخلميس مبعدل مخس ساعات يوميًا ،وال حيق للطرف الثاين املطالبة بأجر ساعات العمل اإلضافية ،إال إذا كان قد كلف خطيًا
بالعمل اإلضايف من قبل الطرف األول.
رابعًا  :يكون مكان عمل الطرف الثاين يف مقر اجلمعية مبدينة مخيس مشيط ومقر نادي األشبال.
ثالثا ً :حيق للطرف األول تغيري وقت الدوام ومقر العمل واملسمى الوظيفي مىت دعت املصلحة يف ذلك.
خامسًا  :مدة العقد سنة هجرية ،تبدأ من تاريخ توقيع العقد ،ويتم جتديده تلقائيًا ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر خطيًا قبل انتهاء مدة العقد بشهر على األقل ،وتعترب فترة
التسعني (  ) 90يوما األوىل من هذا العقد فترة جتربة ،وجيوز للطرف األول خالهلا فسخ العقد دون مكافأة أو سبق إعالم أو تعويض.
سادسًا  :يدفع الطرف األول للطرف الثاين راتبًا أساسيًا قدره ( رقمًا  ) ..........فقط ( كتابة  ،) .........تدفع له هناية كل شهر هجري
ساب عًا  :يلتزم الطرف الثاين احملافظة على أموال وممتلكات الطرف األول وما قد يسلمه إليه بسبب وظيفته من أدوات وآالت وأجهزة ومعدات ،ويكون مسئوال عن أية أضرار يلحقها
بالطرف األول أو ممتلكاته ،كما يلتزم بالتعامل احلسن مع عمالء الطرف األول ويتحمل مسئولية خمالفة ذلك ،كما يلتزم بأن يكون قدوة لغريه يف اخلري ،وأن يلتزم بأنظمة ولوائح
اجلمعية
ثامنًا  :يتعهد الطرف الثاين أثناء سريان هذا العقد باحملافظة على أسرار العمل ،والتقيد بالتعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل ما مل يكن فيها ما خيالف نصوص عقد العمل أو النظام العام
أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر.
تاسعًا  :ألي من الطرفني احلق يف فسخ هذا العقد ،على أن يتم تقدمي إشعار مسبق قبل شهر أو تسديد راتب شهر بدل فترة اإلنذار.
عاشرًا  :حتل املنازعات الناشئة عن تفسري أو تنفيذ بنود هذا العقد طبقًا لنصوص وأحكام نظام العمل املعمول به يف البلد.
احلادي عشر  :حرر هذا العقد من نسختني أصليتني يوقع كل طرف عليهما وحيتفظ كل طرف منهما بنسخة منها.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ز

الطرف األول

الطرف الثاين

مجعية التنمية األسرية يف مخيس مشيط
وميثلها ........................../

االسم ......................./

التوقيع ........................./

التوقيع ......................./
التاريخ ......................./

(نموذج ( )7خطة برنامج تهيئة المعلمين )
برنامج هتيئة املعلمني املستجدين للعام الدراسي (
عنوان الربنامج

مدة الربنامج

موعد الربنامج

)
مسؤول التنفيذ

برنامج هتيئة املعلمني املشاركني يف سنوات سابقة للعام الدراسي (
عنوان الربنامج

مدة الربنامج

موعد الربنامج

مسؤول التنفيذ

ملحوظات

)
ملحوظات

(نموذج ( )8خطة البرامج العامة دورات  -لقاءات )
النوذج المخصص للمرحلة األولية :
خطة الربامج واملناشط العامة للمرحلة االبتدائية األولية /دورات  -لقاءات)
الفصل  .....للعام الدراسي .........
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

برنامج 1

برنامج 2

برنام ج3

برنامج 4

برنامج 5

النموذج المخصص للمرحلة العليا :
خطة الربامج واملناشط العامة للمرحلة االبتدائية العليا /دورات  -لقاءات)
الفصل  .....للعام الدراسي .........
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

برنامج 1

برنامج 2

برنامج 3

برنامج 4

برنامج 5

(نموذج ( )9تقرير نشاط خارجي)

تقرير نشاط خارجي للمرحلة االبتدائية /
موعد النشاط

اجلهة املستضيفة

أمساء املشرفني املشاركني

األولية ( ) العليا ( )
عدد الطالب

موعد االنطالق الفعلي موعد العودة الفعلي

عدد املشرفني
نسبة املشاركني من
الطالب

-1
اإلجيابيات واألهداف احملققة

-2
-3

-1

-4

-2

-5

-3

ملحوظات فريق اإلشراف على الرحلة
-1

-4
-5
السلبيات والعقبات والصعوبات

-2
-3

-1

-4

-2

-5

-3

-6

-4

-7

-5

الربنامج املنفذ :
-1

-4

-2

-5

-3

-6

(نموذج ( )10استمارة تقييم طالب)

م

العنصر

الدرجة

1

املظهر العام

5

2

املستوي الثقايف

10

3

حسن السرية والسلوك

10

4

تطبيق ما تعلمه

25

5

املواظبة على احلضور

10

6

املشاركة يف األنشطة

10

7

التفاعل مع املعلم

10

8

اإلجيابية مع زمالئه

10

9

حسن التعبريعن مشاعره

10

اجملموع
ملحوظة  /يعبأ هذا التقييم من قبل املع لم املباشر لتعليم وتربية الطالب.

100

ملحوظات

(نموذج ( )11استمارة تقييم برنامج )
م

العنصر

الدرجة

1

التقيد مبوعد إقامة الربنامج

5

2

االلتزام بالوقت احملدد

10

3

وضوح أهداف الربنامج

10

4

حتقيق أهداف الربنامج

25

5

التشويق واجلذب

10

6

التجديد واالبتكار

10

7

تفاعل املعلم أو املشرف

10

8

استخدام الوسائل املساعدة

10

9

رضا املستفيدين

10

اجملموع
ملحوظة  /يعبأ هذا التقييم من قبل منفذي الربنامج أو املستفيدين.

100

ملحوظات

(منوذج ( )12بطاقة حالة إرشادية )
بطاقة حالة إرشادية
بيانات أولية
اسم الطالب........................................................................................................... :
العمر ........................ :الصف......................................................... :
احلالة االجتماعية
األب على قيد احلياة ( ) األم على قيد احلياة ( ) منفصلني :نعم ( ) ال ( )
االستقرار األسري :مرضي ( ) غري مرضي ( )
عدد أفراد األسرة  ) ( :عدد أفراد اإلخوة  :ذكور ( )
مع من يعيش الطالب :مع والديه ( )

إناث (

) ترتيب الطالب يف امليالد بني إخوته وأخواته ( :
مع والدته ( )

مع والده فقط ( )

)

أخرى تذكر ( )

احلالة الصحية :
هل الطالب يشكو من أي مرض صحي أو نفسي ؟  :نعم (

ال ( )

)

إذا كانت اإلجابة بنعم فأجب عما يأيت :
( ) هل يوجد إصابات جسمية سابقة :
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .........................

( ) أمراض عضوية يشكو الطالب منها (حيدد) :
.............................................................................................. .........................................................................
.......................................................................................................................................................................

( ) أمراض نفسية يشكو الطالب منها (حيدد) :
...................................................................... ........................................................................ .........................
..................................................................................................................................... ..................................

احلالة االقتصادية
من يتوىل اإلنفاق على األسرة  :األب ( )

األم ( )

نـــوع ســـكن الـــطالـــب  :فيال ( )
دخـل األســـرة االقتصادي  :ممتاز ( )
بيانات خاصة باملشكلة
نفسية ( )

تعليمية (

)

أحد األقارب ( )
دور ( )

متوسط ( )

اجتماعية (

)

مصدر آخر ( )
شقة ( )

بيت شعيب ( )

ضعيف ( )

أسرية (

)

صحية (

)

وصف املشكلة:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
بداية حدوث املشكلة :
...................................................................................................................................
تكرار حدوث املشكلة من خالل سجل املواقف اليومية الطارئة :
)
) خالل الفصل الدراسي ( :
) خالل شهر ( :
خالل األسبوع ( :
األسباب..........................................................................................................................:
...................................................................................................................................
التشخيص.........................................................................................................................:
...................................................................................................................................
اخلطة العالجية:
اهلدف العام من اخلطة العالجية:
...................................................................................................................................
.............................................
......................................................................................
اهلدف اخلاص من اخلطة العالجية (اإلجراءات):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
متابعة احلالة:
تاريخ اجللسة

التوصية

(

) حتسنت ومت إغالق احلالة يف تاريخ:

(

) مل تتحسن ومت حتويل احلالة إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية يف تاريخ:
املرشد الطاليب :

.............................................

/

/

نفذت

مل تنفذ

14هـ
/

/

14هـ
توقيعه :

..............................................

وحيوي مخس مباحث رئيسية وهي /
 -1آليات التحفيز.
 - 2آليات التقومي واملراجعة.
 -3آليات التغذية الراجعة.
 -4آليات التواصل مع األسرة واجملتمع.
 -5اخلصائص واالحتياجات العمرية ملرحلة الطفولة.

آليات التحفيز







 تعريف التحفيز -:
يعرف التحفيز بأنه :
 إثارة سلوك الفرد هبدف إشباع حاجات معينة. أو  :عبارة عن جمموعة الدوافع الي تدفعنا لعمل شيء ما. أو  :يطلق على التحريك لألمام وهو عبارة عن كل قول أو فعل أو إشارة تدفع اإلنسان إىلسلوك أفضل أو تعمل على استمراره فيه.

 اهلدف من التحفيز -:
هندف من خالل حتفيز الطالب يف نادي األشبال إىل عدة أهداف -:
 -1السعي إلثارة الدافع الذايت عند الطالب للمشاركة يف برامج النادي.
 -2حتقيق مستوى من الرضا لدى الطالب.
 -3املسامهة يف تكوين االستقرار النفسي للطالب عند مشاركته يف النادي.
 -4الطالب احملفز أكثر انتماءً وتعاونًا.
 -5توفري بيئة حمفزة للطالب جتعلهم أكثر انتاجية وتفاعالً.
 -6حتقيق أهداف الربامج بشكل مميز وحتقيق أهدافها.
 -7مساعدة أولياء األمور يف حث أبنائهم على ملشاركة يف برامج النادي.
 -8التحفيز يشعر الطالب بأن رغباته ومتطلباته حمل اعتناء واهتمام.
 -9التحفيز مرتبط بالتجديد والتنوع واملواكبة.
 -10التحفيز يساهم يف تشجيع أصحاب املس تويات الضعيفة وكذلك فتح اجملال للموهوبني واملميزين.

 أنواع احلوافز -:
تنقسم احلوافز إىل نوعني رئيسيني ومها /
 -1حوافز مادية ( م لموسة ) وقد تكون مالية أو عينية.
 -2حوافز معنوية .وقد تكون دنيوية أو أخروية.
واحلوافز بشكل عام ليس هلا حصر ،فهي متنوعة وخمتلفة حبسب البيئة واملكان وحبسب الظروف وحاجة الطالب ومهارة املعلم ،فابتسامة
املعلم حينما يرى متيزًا من الطالب قد تكون حتفيزًا ،وجائزة مثينة جدًا لطالب فاز يف مسابقة هي حتفيز أيضًا.

 كيف جنعل النادي بيئة حمفزة للطالب -:
من املهم جدًا أن يكون التحفيز ضمن أولويات البيئة التربوية يف النادي ،ويكون ذلك من خالل تلمس احتياجات ورغبات مجيع
الطالب على اختالف أعمارهم ومستوياهتم ،من خالل التعرف على اخلصائص العمرية للمراحل املستفيدة من برامج النادي ،كذلك من
خالل التعرف على طموحات املشاركني ورغباهتم والسعي لتحقيقها.

 ما هي أركان وجوانب التحفيز يف نادي األشبال -:
حىت حنقق التحفيز يف النادي البد أن نعرف ما هي أركان وجوانب التحفيز الي البد أن هنتم هبا وحنوهلا حملفزات وهي -:
 -1البيئة واملكان
 -2الكادر البشري
 -3الربامج
 -4الطالب املستفيد

 آليات مقترحة للتحفيز يف نادي األشبال -:
 أو ًال  /بالنسبة للبيئة واملكان -: -1االهتمام مبناسبة مساحة املكان لعدد الطالب.
 -2االهتمام بالتهوية واإلضاءة واملنظر اجلمايل.
 -3احلرص على التجديد يف املكان بصور خمتلفة.
 -4وجود تنوع يف بيئات املكان ما بني بيئة رياضية وأخرى اجتماعية وأخرى هادئة وهكذا.
 -5االهتمام بالنظافة بشكل عام.
 -6االهتمام بأماكن تناول الوجبات واإلبداع فيها.
 -7االهتمام بدورات املياه من حيث العدد ومستوى النظافة والتجهيزات.
 -8وجود مصلى خمصص ومهيأ بشكل متكامل.
 -9االهتمام جبودة املالعب الرياضية وجاذبيتها.
 -10وجود صالة رياضية متنوعة األلعاب لتحقيق الرغبات الرياضية املختلفة.
 -11احلرص على التجديد والتغيري يف املكان بني الفترة واألخرى لدفع امللل والسآمة.
 -12وضع آلية لتقييم البيئة واملكان واالستماع لرغبات الطالب وحماولة تلبيتها.
 ثانيًا  /بالنسبة للكادر البشري -: -1تقدمي برنامج تأهيلي للمشرفني واملعلمني عن االحتياجات العمرية للطالب وطرق حتفيزهم.
 -2مساعدة املعلمني واملشرفني على حتفيز الطالب من خالل توفري وسائل وأدوات التحفيز.
 -3تقييم أداء املعلمني يف جانب التحفيز بشكل دوري وتوجيههم.
 -4تشجيع املعلمني املتميزين يف التحفيز وتوثيق مهاراهتم وجتارهبم لالستفادة منها.
 -5التواصل مع أولياء األمور للمساعدة يف حتقيق حتفيز األبناء من قبل املعلمني.
 -6االستفادة من املتخصصني يف برامج األطفال يف حتفيز الطالب وتنسيق برامج الستضافتهم.
 -7تفعيل القدوات الصاحلة ورموز اجملتمع يف حتفيز الطالب بربامج متخصصة.
 -8تدريب الكادر اإلشرايف يف النادي على حسن االستقبال والتبسم ومهارات االتصال ،لتحقيق بيئة جاذبة وحمفزة
للطالب.
 -9االهتمام بتحفيز أصحاب القدرات األقل مستوى من اآلخرين.
 -10االهتمام بتحفيز املميزين واملوهوبني وتشجيعهم.

-

ثالثًا  /بالنسبة للربامج -:

 -1بناء الربامج بشكل جذاب يليب حاجة املستفيدين.
 -2التجديد والبعد عن الرتابة والتكرار والتقليدية.
 -3ابتكار برامج جديدة وشيقة مل تنفذ من قبل.
 -4التنوع يف الربامج وعدم االقتصار أو التركيز على جمال واحد فقط.
 -5االستجابة السريعة للرغبات الي تالحظ وترد من الطالب.
 -6تقدمي برامج ترفيهية مركزة بني الفينة واألخرى.
 -7تفعيل دور األسرة بربامج ومسابقات أسرية.
 -8الزيارات املتنوعة واألنشطة اخلارجية.
 -9فتح اجملال للطالب للمشاركة يف اقتراح الربامج واإلعداد والتنسيق هلا.
 -10االستفادة من اهليئات واملؤسسات الي تقدم برامج متخصصة لألطفال.

 رابعًا  /بالنسبة للطالب املستفيد -: -1إشعار الطالب باالهتمام به من قبل املعلم واملشرف من خالل السؤال عنه والترحيب به وغريها من الوسائل.
 -2تفعيل دور املعلم واملشرف واملرشد الطاليب يف كسب الطالب والتأثري اإلجيايب عليه ومساعدته يف حل أي مشكلة مير
هبا.
 -3التنسيق مع أولياء األمور يف فهم طبيعة الطالب واحتياجاته.
 -4إعداد ملف إرشادي خاص لكل طالب حيوي كل التفاصيل املفيدة يف جانب التحفيز والتعامل معه.
 -5تقييم مستوى رضا الطالب دوريًا وتلمس احتياجاهتم.
 -6فتح اجملال للطالب للتعبري عن رغباهتم عن طريق استبيان أو بشكل مباشر أو وسائل التقنية.
 -7تقسيم الطالب إىل جمموعات وفرق وتشجيع العمل اجلماعي.
 -8احلذر من هتميش الطالب أو عدم االهتمام به.
 -9تعزيز اإلجيابية لدى الطالب وتكليفهم مبهام ولو كانت يسرية.
 -10التعاون مع أولياء األمور لتقدمي برامج مشتركة بني النادي واألسرة.

آليات التقومي واملراجعة







 املقصود بالتقومي واملراجعة :
يعرف التقومي بأنه عملية إصدار حكم على قيمة األشياء أو املوضوعات أو املواقف أو األشخاص ،اعتمادًا على معايري أو حمكمات معينة.
أما املراجعة  :فهي مرحلة التأكد والفحص متهيدًا للتعديل والتصحيح.

ويصنف التقومي إىل أربعة أنواع :
( )1التقومي القبلي.
( )2التقومي البنائي أو التكويين.
( )3التقومي التشخيصي.
( )4التقومي اخلتامي أو النهائي.
وليس اجملال هنا لذكرها بالتفصيل.

 أهداف عملية التقومي واملراجعة :
 -1التعرف على مستوى اإلجناز بالتحديد.
 -2اكتشاف األزمات قبل وقوعها.
 -3التعرف على األسباب الرئيسية للمشكالت.
 -4التعرف على جوانب التميز والقوة.
 -5حتفيز العاملني املميزين.
 -6توجيه العاملني املقصرين.
 -7شعور اجلميع بوجود رقابة حمفزة.
 -8حتقيق الشفافية والعدالة.
 -9احلماية القانونية ،ووضوح املسؤولية.
 -10من أهم مرتكزات حتقيق اجلودة يف العمل.
ويف احلقيقة فإن عملية املراجعة والتقومي هامة جدًا لكل عمل إداري فبها يقاس حتقيق األهداف ومستوى اإلجناز ،وهبا يتم التنبؤ باملستقبل
واالستعداد األمثل ،ومن خالهلا يتم حتفيز العاملني وحماسبة املقصرين.

 اجلوانب املقترحة للتقومي واملراجعة يف نادي األشبال -:
 -1اجلانب اإلداري.
 -2اجلانب التربوي والربامج.
 -3اجلانب املايل.

 آليات مقترحة للتقومي واملراجعة يف نادي األشبال -:
 -1استخدام مناذج ومقاييس التقومي اإلداري.
 -2إعداد خطة تنفيذية فصلية وتفعيل قياس املؤشرات يف اخلطة التنفيذية.
 -3قياس مستوى الطالب قبل وأثناء وبعد الربامج بشكل دوري.
 -4استخدام مناذج التقومي احملاسيب يف املراجعة املالية.
 -5عقد اجتماعات دورية ملتابعة اخلطط والتأكد من التنفيذ يف الوقت احملدد واملستوى املطلوب.
 -6تصميم واستخدام منوذج لتقييم كل برنامج.
 -7االستفادة من تقييم أولياء األمور والطالب عن طريق االستبيانات ووسائل التقنية احلديثة.
 -8التنسيق مع جهات خارجية متعاونة للتقومي واملراجعة.
 -9إعداد ملف خاص بالتقومي واملراجعة ملتابعة اإلجراءات املترتبة على التقومي.
 -10إصدار تقارير دورية بنتائج التقومي واملراجعة وحفظها لالطالع عليها واإلفادة منها.

آليات التغذية الراجعة







 ما املقصود بالتغذية الراجعة -:
يستخدم مصطلح ( التغذية الراجعة ) للتعبري عن قياس األثر لعمل ما أو برنامج ما متهيدًا الختاذ إجراء حياله.
والتغذية الراجعة ال تكون إال بعد التنفيذ ولذلك مسيت راجعة ،وتكون من املستفيد املباشر أو من مت تنفيذ الربنامج أو اخلدمة عليه.

 أمهية التغذية الراجعة -:
التغذية الراجعة مهمة جدًا يف أي عمل للتعرف على مستوى التنفيذ واألثر املترتب عليه ،وبقدر دقة التغذية الراجعة ومستوى مصداقيتها
يكون اإلسهام األمثل يف استثمارها.
أما يف اجملال التربوي فالتغذية الراجعة تستخدم كمصطلح رديف ملصطلح قياس األثر ،ويكون من خالل املستفيد من الربامج التربوية
مباشرة أو ممن يشرف عليه كالوالدين مثالً.

 أهداف التغذية الراجعة ( قياس األثر ) -:
 -1التعرف بدقة على النتائج ومستوى حتقيق األهداف.
 -2املساعدة على التصحيح والتعديل.
 -3معرفة مدى قوة الربنامج أو الوسيلة يف حتقيق اهلدف.
 -4التعرف على مناسبة الربنامج أو الوسيلة للجميع من عدمه.
 -5التحفيز للعاملني يف حال كانت التغذية الراجعة إجيابية.
 -6التعرف على مواطن الضعف يف بعض الربامج أو الوسائل لتجنبها.
 -7استثمار التغذية اإلجيابية يف اجلانب التسويقي والدعائي.
 -8مكافأة املوظفني املميزين؛ وتطوير ومعاجلة القصور.
 -9شعور املستفيد باالهتمام حينما يطلب منه تغذية راجعة.
 -10التغذية الراجعة تساعد على حماسبة النفس والتطوير املستمر وحتقيق اجلودة.

 آليات مقترحة للحصول على التغذية الراجعة يف نادي األشبال -:
 -1تصميم استمارات لطلب التغذية الراجعة من املستفيدين دوريًا.
 -2تفعيل أولياء األمور بشكل تلقائي لتزويد النادي بالتغذية الراجعة فيما يتعلق بأبنائهم.
 -3االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي لقياس التغذية الراجعة.
 -4تدريب املعلمني واملشرفني على أساليب مجع التغذية الراجعة من الطالب.
 -5تطبيق استمارات قياس األثر على املستفيدين بعد كل برنامج أو حزمة برامج.
 -6استخدام أسلوب املالحظة من قبل املعلمني واملشرفني حلصر تغذية راجعة مباشرة.
 -7عقد لقاءات مفتوحة مع أولياء األمور ألخذ التغذية الراجعة.
 -8عقد لقاءات مع عينات عشوائية من الطالب ألخذ التغذية الراجعة.
 -9طلب تعاون بعض الطالب يف احلصول على تغذية راجعة من زمالئهم.
 -10تشجيع الطالب على إبداء آرائهم وملحوظاهتم مباشرة وتيسري الطرق لذلك.

آليات التواصل مع األسرة واجملتمع







 أمهية التواصل مع األسرة واجملتمع :

من أهم أسباب جناح األعمال بشكل عام واألعمال واألنشطة التربوية الي تسعى لتربية النشء والعناية هبم بشكل خاص ،أن هتتم
بالعمل املنظومي ،وهو أن تعرف أهنا نظام من بني منظومات كثرية حوهلا تتأثر هبا وتؤثر عليها يف نفس الوقت ،وعلى قدر ديناميكية
املؤسسة أو املنظمة وقدرهتا على التكيف اإلجيايب مبن حوهلا تستطيع أن تكون ذات أثر قوي وفاعل ،وحيث إن نادي األشبال مهتم بالفئة
العمرية يف املرحلة االبتدائية فإن االهتمام بالتواصل مع أولياء األمور بالنسبة هلذه املرحلة مهم جدًا ،ألن نسبة اعتماد طالب املرحلة االبتدائية
على والديهم وأسرهم كبرية جدًا ،أما بالنسبة للتواصل مع اجملتمع فهو ضرورة ملحة لكل املؤسسات أيًا كان نشاطها.

 أهداف التواصل مع األسرة واجملتمع :
 -1بناء مسعة وصورة ذهنية طيبة.
 -2التعاون يف حتقيق األهداف.
 -3تنسيق اجلهود وترتيبها.
 -4الدعم املادي واملعنوي.
 -5كسب الوالء واالنتماء.
 -6املساعدة يف التقومي والتغذية الراجعة.
 -7التسويق لربامج النادي.
 -8الرعاية وتبين أنشطة وبرامج النادي.
 -9بناء عالقات متينة خلدمة أهداف النادي.
 -10املسامهة يف تذليل العقبات والصعوبات الي تواجه النادي.

 آليات مقترحة للتواصل مع األسرة واجملتمع
 -1حصر مؤسسات اجملتمع واجلهات املرشحة للتواصل.
 -2حصر طرق التواصل املناسبة لكل جهة.
 -3وضع خطة زمنية للتواصل ومتابعتها.
 -4إنشاء قاعدة بيانات للتواصل مع أولياء األمور ومؤسسات اجملتمع.
 -5عرض اقتراح للشراكة والتعاون مع بعض املؤسسات املناسبة.
 -6تقدمي برامج عامة خلدمة اجملتمع باسم النادي.
 -7تفعيل حسابات وسائل التواصل االجتماعي احلديثة للتواصل مع اجملتمع.
 -8إقامة اجتماع دوري ألولياء األمور.
 -9التواصل املستمر مع أولياء األمور فيما خيص أبناءهم.
 -10االهتمام باألمهات بربامج نسائية خاصة لتحقيق التو

.

أطفالنا واحتياجاتهم النفسية
د .موسى أمحد آل زعلة
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
عضو اجلمعية السعودية للطب النفسي
عضو مجعية جسنت للعلوم التربوية والنفسية
استشاري الطب النفسي بكلية الطب جبامعة امللك خالد
استشاري الطب النفسي ( متعاون ) مبستشفى الصحة النفسية بأهبا
استشاري الطب النفسي بوحدة الصحة النفسية مبركز دار الطب بأهبا

( نظرا ألمهية هذا املبحث فقد مت التنسيق مع املؤلف
إلدراج هذا املبحث يف هذا الدليل )

إ ّن حسن تعامل املربّي مع أيّ طفل يقوم على مدى إدراكه ومعرفته وإحاطته بأمرين
هامني مها  :خصائص املرحلة العمريّة للطفل ،وكذلك حاجاته النفسيّة واالجتماعية،
فإذا كانت خلفية املريب قويّة يف معرفة خصائص النمو هلذا الطّفل وما يتميّز به يف كل
مرحلة من مراحل عمره ،مث كانت لديه معرفة حباجاته األساسية (النفسية واالجتماعية)
وكيف حيققها ويقوم بإشباعها ،فإنّ هذا من أعظم مفاتيح النجاح يف التعامل مع الطفل
وتربيته التربية الصحيحة ،يقول د/مصطفى أبو سعد ) :وأصل كل سلوك دافع داخلي
وحاجة نفسية)(.)1
ونقصد باحلاجات األساسية  :تلك احلاجات الي ال بدّ من توفريها أليّ طفل حىت
ينشأ نشأة مستقرّة هادئة و متّزنة ،وحىت تنمو شخصيته منوًا معتدالً ،ويف غالب
األحيان تكون سلوكيات الطفل إنّما هي حبثٌ عن إشباع حاجة أساسية معينة.

( ) 1التربية اإليجابية من خالل إشباع الحاجات النفسية للطفل ،د.مصطفى أبو سعد ،ص1

أوالً  :اإلشباع العاطفي:
إن اإلنسان يف مجيع مراحل عمره حباجة شديدة إىل احلب والعطف واحلنان ،وهذه احلاجة اإلنسانية متتد من
الوالدة إىل املمات ،ويف صغره يكون أشدّ حاجة إىل الشعور باحملبة والعطف واحلنان حىت ينشأ سويًا متوازنًا يشعر باهلدوء
والدفء واألمان ،والطّفل حيتاج إىل احلبّ ويشعر به من يومه األول ،وذلك عندما تضعه أمه احلنون على صدرها فيسكت
وينقطع بكاؤه وهتدأ نفسه ،ولذا فإ ّن من حكمة اهلل -سبحانه و تعاىل  -و رمحته هبذا الطفل الرضيع أن جعل غذاءه يف صدر
أمه لتضمّه إليها وتغدق عليه من دفئها وحناهنا وعطفها قبل أن ترويه من لبنها ،وهكذا يستمر الطّفل ينهل من عطف أمه
وحناهنا من صدرها وذراعيها ونظراهتا احلانية.
وقد أظهرت كثري من الدّراسات العلميّة أنّ الطّفل كلما عاش يف حياة مليئة باحملبة واملودة يف طفولته كان ذلك
أدعى  -بإذن اهلل -إىل استقرار حالته النفسية يف مجيع مراحل حياته ،وأنّ حرمانه من العاطفة واحلنان يف طفولته قد يؤدّي
إىل عدم استقرار وضعه النّفسي سواءً يف طفولته أو مراحل عمره األخرى.
ولذلك فإنّ على الوالدين ومجيع املربني أنْ يركزوا على هذا اجلانب املهم وأنْ ميارسوا هذه املهارة ،أعين إشباع
اجلانب العاطفي لدى األطفال ،وذلك يكون بأمور كثرية منها  :كثرة الضم واالحتضان و التقبيل ،وكذلك املسح على
بعض أجزاء جسد الطفل كالكتف والظهر و الشعر ،ولعلّنا ال ننسى هنا وصية النيب  -صلى اهلل عليه و سلم  -باملسح على
رأس اليتيم وما يف ذلك من األجر العظيم ،وكذلك يكون اإلشباع العاطفي باالبتسامة احلانية الصادقة يف وجه الطفل،
وكذلك بالتعبري اللفظي عن احملبة واملودة هلذا الطفل ،ومما يزيد شعور الطّفل باإلشباع العاطفي اهلدية ،خاصة إذا كانت مما
حيب الطفل وبدون مناسبة ،وإمنا جملرّد التعبري عن احملبة الي حيملها أحد األبوين له يف قلبه.
ولألسف الشّديد فقد انتشر اجلفاف العاطفي يف بعض اجملتمعات ،بل أصبح أحيانًا التلفّظ مبصطلح احلب والعاطفة
من اجلرائم الي ال تغتفر ،فأصبح بعض اآلباء ال يكادون يُظهرون حمبتهم وعاطفتهم ألبنائهم ،وحنن نعلم أنّ قلوب اآلباء
واألمهات مليئة باحملبة والعطف ألبنائهم ،ولكنّ اإلشكالية يف عدم التعبري عن ذلك ويف عدم إخراجه حىت يراه األبناء
ويلمسونه يف حياهتم.

وليس معىن اإلشباع العاطفي – كما قد حيتج البعض – أنه التدليل وعدم احلزم مع األبناء ،فليس هذا صحيحًا،
وإنّما هو مشاعر وعواطف متدفّقة لألبناء ،وليست مشروطة بشرط وال قيد ،وهذا ال يعين اخلضوع التام لطلبات األبناء
وتلبية كل ما يطلبون ،وال يعين أيضًا أنّ الطفل ال يعاقب إذا أخطأ ،فليس هناك تعارض بني اإلشباع العاطفي وبني أن يكون
للطفل حدود واضحة يلتزم هبا وال يتجاوزها ،وكذلك فإنه إذا أخطأ يعاقب بالعقاب املناسب ،وال يتعارض هذا أبدًا مع
اإلشباع العاطفي.
وبعض اآلباء أو األمهات يرى أنه ال جيد الوقت الكايف هلذا األمر ،خاصّة مع كثرة أعباء احلياة اليومية وكثرة األبناء
– أحيانًا – ولكين أقول  :إننا لن نكون أكثر انشغا ًال من نبينا حممد -صلى اهلل عليه وسلم  -فقد كان قائد األمة ونبيها
ورسوهلا وحاكمها وقاضيها ،ومع ذلك فقد كان جيد الوقت ملداعبة ومالطفة األطفال وتقبيلهم و محلهم ،فقد كان -صلى
اهلل عليه وسلم -يصلّي بالناس وهو حيمل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -فإذا سجد وضعها وإذا
قام محلها ،كما رواه مسلم عن أيب قتادة رضي اهلل عنه ،بل كان عليه الصالة والسالم يصف من ال يُقبّل األطفال ويالطفهم
بأنه ال رمحة يف قلبه ،فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :جاء أعرايب إىل النيب -صلى اهلل عليه وسلم – فقال ( :أتقبلون
صبيانكم ؟! فما نقبلهم ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ( :أَو أملك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة) ،فال تكن أخي املربّي ممّن
ال يرحم األطفال ،بل عليك باالقتداء بنبينا حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف رمحته وشفقته ولطفه مع األطفال.
وليعلم مجيع املربني أنّ الطّفل يالحظ ويشعر هبذه املشاعر و األحاسيس ،سواءً عرب عن ذلك أم مل يعرب ،فهذا أحد
األبناء وقد تعود من أبيه أنه يصافحه كلّما عاد إىل املنزل ،وذات مرّة وعند دخول األب إىل املنزل وبد ًال من أن يصافح
أبناءه كعادته عانقهم حبرارة وعاطفة األبوة ،فقال له هذا االبن برباءة الطفولة " :يا بابا أنت اليوم حتبنا أكثر من كل يوم "
فانظر  -أخي القارئ  -كيف استشعر هذا الطّفل زيادة احلبّ والعاطفة مع وجود العناق واالحتضان أكثر من جمرد
املصافحة.
ومن األمور اهلامّة الي يغفل عنها بعض اآلباء واألمهات أ ّن احلبّ والعطف واحلنان واإلشباع العاطفي جيب أالّ
تكون مشروطة بشرط وال مقيّدة بقيود ،لذلك فالبدّ أنْ ننتبه لبعض املمارسات الي نقع فيها أحيانًا ،مثل  :أن نقول للطفل
إذا أخطأ ( :حنن ال حنبك ألنك فعلت كذا) أو أن نقول ( :إذا فعلت كذا فنحن حنبك) إنّ هذه ممارسات خاطئة .ينبغي أن
نعطي احلبّ والعاطفة ألبنائنا بدون قيد وال شرط.

ومن األمور امللحوظة يف كثري من األسر أ ّن االهتمام العاطفي واملداعبة واملالطفة تكون للطفل يف مرحلة طفولته
املبكرة فقط ،ولكن إذا تقدّم يف العمر بعض الشيء ودخل املدرسة مثالً أو بعد ذلك بقليل فإننا جند أنّ اإلشباع العاطفي يقلّ
وينحسر كثريًا ،حىت إنّ بعض األبناء إذا بلغ العاشرة أو جتاوزها ال جيدُ القُبلة واالحتضان إالّ يف األعياد واملناسبات ،بل كما
قال بعض اآلباء حىت يف األعياد قد ال جيدوهنا ،وهذه من أخطاء بعض اآلباء ،وقد أشرنا إىل أ ّن احلاجة إىل احلبّ والعطف
واحلنان تبدأ مع الطفل منذو والدته وال تقف إىل هناية حياته.
لذا فإنّ ضعف العناية هبذه املهارة (اإلشباع العاطفي) ،وحرمان األبناء والبنات من العاطفة ومن احلبّ واحلنان يؤدي
إىل نتائج سلبية كثرية منها:
 أنّ يكون الطفل عرضة للمشكالت النفسية والسّلوكية أكثر من غريه ،فبسبب احلرمان العاطفي قد يظهر لدى
ص األصابع ،أو التأتأة
الطفل العناد والعنف ،وقد حيصل لديه التبول الالإرادي ،وقد يؤدي به هذا احلرمان إىل م ّ
يف الكالم ،وقد تظهر عليه مالمح احلزن والكآبة أو التوتر والقلق وسرعة االنفعال ،إىل غريها من االضطرابات
الكثرية الي قد تنشأ عن احلرمان العاطفي.
 قد ينشأ الطفل غري قادر على حمبة اآلخرين مما قد جيعله عدوانيًا أو انطوائيًا.
 أن يبحث بعض األبناء عن إشباع هذه احلاجة بطرق غري مشروعة ،فعندما يفتقدون العاطفة داخل أسرهتم فإهنم
سيبحثون عنها خارج أسوار املنزل.
فعلى اآلباء ومجيع املربني أن يغدقوا على أطفاهلم من أهنار احلب والعطف واحلنان ،بل عليهم أن يغرقوهم يف حبور
من املودّة والعاطفة الدافئة احلانية حىت يكون ذلك – بإذن اهلل – من أسباب استقرارهم النفسي و السلوكي ،وكذلك
عليهم أن يستثمروا هذه املهارة يف التعامل مع مجيع املشكالت السلوكية لدى األبناء ،فهي  -بإذن اهلل – وسيلة وقائية
من كثري من االضطرابات السلوكية ،وكذلك تسهم يف عالج مجيع االضطرابات السلوكية لدى األطفال.

ثانيًا  :املدح والثناء
تقول إحدى املعلمات الفاضالت  :مت تعييين يف مدرسة جديدة وعندما باشرت العمل فيها أخربين األخوات
املعلمات أنّ هناك طالبة يف أحد الفصول الي أدرّسها –وذكروا اسم الطالبة  -ضعيفة جدًا ،وقد بَذل معها اجلميع حماوالت
كثرية للتعديل ولكنها باءت بالفشل!!..
تقول هذه املعلمة  :بدأت اقترب من هذه الطالبة وأالحظها أثناء شرح الدروس ،وكنت أتعمّد أن أطرح عليها
بعض األسئلة السّهلة فإذا أجابت بإجابة صحيحة فإنين أقوم مبدحها والثناء عليها ووصفها باألوصاف اإلجيابية ،وما هي إالّ
أسابيع معدودة حىت حتسّن مستوى الطالبة من (ضعيف) إىل (جيد).
إ ّن احلاجة إىل املدح والثناء حاجة إنسانية فطرية ،فكل إنسان حيب أن ميدحه اآلخرون ،وأن يثنوا عليه خريًا ،بل هو
يفرح بذلك وترتفع معنوياته عند املديح ،ويسعى لبذل املزيد واملزيد ،وحياول أن يكون يف كل مرة أفضل وأفضل مما كان
عليه يف املرة السّابقة ،بل وحيرص أش ّد احلرص على أالّ ينخفض مستواه عما كان عليه.
إنّ املدح والثناء والتشجيع وذكر احلسنات واإلجيابيات يزيد الطفل ثقة يف نفسه ،ويشعره برضا اآلخرين عنه ،وإذا
شعر الطفل برضا والديه ومربيه عنه ،فهذه قمّة السعادة لديه ،وأغلى أمانيه ورغباته ،وكلّما مدحنا الطفل وذكرنا إجيابياته
وإجنازاته فإنه يشعر بالرضا عن نفسه ،ويكتسب ثقة أكثر يف نفسه ويف قدراته ،وهذا الشكّ أنه سيقوده إىل زيادة الدافعية
للعمل واإلجناز ولبذل املزيد يف كل ما حيقق له مدحًا ورضا من اآلخرين.

حىت تكون مبدعًا يف مدحك لطفلك:

إنّ املدح والتشجيع مع أمهيته وتأثريه البالغ يف حياة الطفل إالّ أنّه قد يكون له آثار سلبية إذا مل يستخدمه املربّي
االستخدام األمثل ،وإليك أخي املربّي مجلة من التوجيهات الي جتعل مدحيك للطفل ناجحًا ومؤثرًا:
 -1ركّز على إجيابيات الطفل وإن كانت بسيطة ،واهتمّ بإجنازاته ولو كانت حمدودة ،وال تطالبه مبا ال يستطيع أو
مبا ال يتوافق مع قدراته وإمكاناته.
 -2امتدح احملاوالت ولو مل تكن ناجحة ،فجميل أن متدح يف الطفل حرصه على اإلجناز وبذله وحماولته الوصول
إىل النجاح ،سواءً حققه أو مل حيققه.
 -3ال متدح وأنت غري مقتنع ،وال متدح األشياء الي قد يرى الطفل أن األوىل هبا من هو أصغر منه ،حىت ال يفقد
ثقته يف مصداقيتك.
 -4نوِّع يف املدح والثناء ،فأحيانًا يكون املدح أمام الطفل وموجهًا إليه مباشرة ،وليكن أحيانًا يف صورة حديث
عن اجنازات الطفل وإجيابيّاته أمام اآلخرين لكن حبضور الطفل ومساعه.
 -5تذكّر أنّ كلمة إهانة واحدة قد هتدم ألف كلمة مديح ،فإيّاك -أخي املربّي  -أنْ حتتقر طفلك أو أنْ تصفه
بأوصاف سلبية ،فقد يكون هذا الطفل حسّاسًا ويتفاعل مع هذا االنتقاص أو تلك اإلهانة بردّة فعلٍ ال تتوقعها،
وقد تكون هلا بصمات ال تُمحى من سجلّ حياته ،وتأكّد أنّ لكل كلمة سلبية كلمة إجيابية مرادفة هلا تؤدي
املعىن نفسه.
 -6ال تقارنه باآلخرين من إخوانه أو أقرانه ،وال تطلب منه أن ينجز مثلما أجنزوا ،فلكلّ طفل طاقاته وقدراته
ومواهبه،بل تقبّل منه ما يستطيع وامدحه على ذلك ،واطلب منه الرّقي إىل معايل األمور بكل رفق وتدرُّج
وحكمة ،وبدون مقارنته باآلخرين.

 -7اعتدل وتوازن يف مدحك ،فال حتْرم طفلك منه فيصاب بضعف الثقة بالنفس ،وال تبالغ فيه وتتجاوز فيه حدّ
االعتدال فيصاب طفلك بالغرور واإلعجاب بالنفس ،فال بدّ من املوازنة يف ذلك كله ،وإنْ كان األصل هو
املدح والثناء وذكر احلسنات واإلجيابيات ،وقد كان هذا هو حال رسولنا  -صلى اهلل عليه و سلم  -مع
أصحابه ،فكان يثْين عليهم خريًا ،ويصفهم باألوصاف واأللقاب اإلجيابية ،كالصّدّيق والفاروق ،وسيف اهلل،
وأمني هذه األمة ،وغريها من األوصاف اإلجيابية الي فيها مدح وثناء على أصحاهبا.
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ثالثًا  :احلاجة إىل الشعور باألمن والطمأنينة:
هذه حاجة إنسانيّة حيتاجها كل إنسان ،والطّفل أكثر حاجة هلا ،ولقد أشار ربنا  -جل وعال  -إىل عظيم حاجة
اإلنسان هلذه احلاجة حني امنت هبا على قريش فقال سبحانه وتعاىل  {:الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ }
(.)2
تزداد حاجة الطفل إىل األمن والطمأنينة ألنه ما يزال مرهفًا وحساسًا يف بداية حياته ؛ وألنّ بناء شخصيته مل
يكتمل بعد فهو مازال يستقي الشّعور باألمن والطمأنينة ممّن حوله ،وقد الحظ كثري من الباحثني أنّ حاجة الطفل
للشّعور باألمان تبدأ منذ أنْ يكون جنينًا يف بطن أمه ،كما الحظوا أنّ اجلنني يتأثّر باحلالة املزاجية واالنفعالية لألم،
ويظهر ذلك أحيانًا يف صورة زيادة حركاته يف رحم أمه ،أو يف صورة زيادة يف نبضات القلب تعبريًا عن شعوره
باالنزعاج وعدم الطمأنينة.
وسائل حتقيق األمن والطمأنينة للطفل:
-1

الرّفق واللّني يف معاملة الطفل ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم):إ ّن الرّفق ال يكون يف شيء إال
زانه)( ،)3والرّفق واللّني -دون زيادة تدليل  -من أهم األسباب الي تشعِر الطفل باهلدوء والطمأنينة،
وتشعره مبحبة اآلخرين وقبوهلم له.

-2

احلرص على إدخال البهجة والسرور على الطفل ،سواء بكثرة املداعبة واملالعبة واملالطفة ،أو
بالعبارات الي حتمل معاين البهجة والدعابة ،أو باهلدايا املادية كاللعبة واحللوى وغريها من اهلدايا الي
حيبّها الطفل ويفرح باحلصول عليها.

-3

االهتمام املستمرّ بالطفل والتفقد الحتياجاته ،فالسؤال املتكرّر للطفل عن أحواله ،واالهتمام به
وبسائر شؤونه ،ومشاركته يف مهومه واهتماماته ،وتفقّد احتياجاته الضروريّة واحلرص على توفريها
قبل أن يطلبها ،ال شكّ أنّ هلذا األسلوب دورًا كبريًا يف توفري األمن والطمأنينة للطفل.

( )2سورة قريش4-3 :
( )3رواه مسلم

-4

ترك القسوة والشدّة يف التعامل ،فإذا وجَد الطفل ممّن حوله شدّة وقسوة وغلظة فإنه يشعر بأنه غري
مقبول لديهم ،وبالتايل يشعر بعدم االستقرار وعدم الطمأنينة.

إنّ التركيز على بذل هذه الوسائل يوفر للطفل جوًا هادئًا وشعورًا مستمرًا باألمن والطمأنينة ،لكنّ إذا افتقد الطّفل
هذا الشعور فإنّه قد تظهر لديه كثري من االضطرابات النفسية والسلوكية.

وممّا جيب أنْ ينتبه له الوالدان وأنْ جيتنبوه يف التّعامل مع أبنائهم تلك األسباب والعوامل الي قد هتدم شعور الطمأنينة
لدى األبناء ،ومن تلك العوامل ما يلي :

 -1كثرة اخلالفات األسريّة ،وبالذّات اخلالفات الي تنشأ بني الوالدين ،وال شكّ أنّ البيوت ال ختلو من
خالفات يسرية ومتباعدة ،لك ّن املطلوب أالّ تكون هذه اخلالفات هي السّمة الغالبة والظاهرة يف املنزل ،حتّى يف
حالة حصول خالف بني األبوين فالواجب أنْ يتمّ التّعامل معه هبدوء دون رفعٍ لألصوات أو صراخ ،وكذلك
جيب أنْ يكون بعيدًا عن أنظار األبناء حتّى ال يؤثّر ذلك على نفسياهتم .

 -2كثرة التخويف ،إنّ من األمور امللحوظة يف كثري من األسر كثرة ختويف األبناء ،وذلك حبجّة ردعهم عن
الوقوع يف بعض األخطاء أو يف بعض األمور املزعجة واملؤذية هلم ،وأحيانًا تستخدم بعض األمهات التخويف
عند النوم ،وأحيانًا يكون التّخويف من الظّالم أو من اخلروج من املنزل أو من اللص أو غريها .كلّ ذلك إذا
كان بصورة متكررة فإنه يزعزع الشّعور باألمان والطمأنينة يف قلب الطفل ،ويزرع مكانه الشّعور باخلوف
والرعب ،وال شكّ أنّ ذلك سيكون له آثار سلبية كثرية يف حياة الطفل.

 -3كثرة الصّراخ وكثرة التّهديد بالعقوبة ،إنّ تعامل أفراد العائلة فيما بينهم بكثرة الصّراخ وارتفاع األصوات
جيعل اجلميع يشعر بعدم السكينة واهلدوء ،وإنّ كثرة هتديد الوالدين أو املعلمني لألطفال بالعقوبة جيعلهم
يعيشون يف حالة رعب مستمر ،حىت لو مل تنفّذ هذه العقوبة ،وهذا يشعر الطفل بفقدان الشعور باألمن
والطمأنينة.

 -4كثرة الضّرب ،إنّ هذا السلوك جيعل األبناء يف خوف دائم ويشعرهم بعدم قبول الطرف اآلخر هلم ،فهو
بال شكّ أسلوب من أساليب العقاب ،لكنْ إذا أكثر منه املربّي فإنّه يصبح من أبرز أسباب حرمان الطفل من
الشعور باألمن والطمأنينة.

كثرة الخالفات
األسريّة

كثرة الضرب

عوامل هدم
شعور ال ّ
طفل
باألمن
وال ّ
طمأنينة
كثرة الصراخ
والتهديد
المتكرر
بالعقوبة

كثرة التّخويف

ولذا فعلى مجيع اآلباء واألمهات وكذلك املعلمني واملعلمات أنْ يبتعدوا عن كل ما من شأنه أ ْن حيرم أطفاهلم من
الشّعور باألمن والطّمأنينة ،وعليهم أنْ ميارسوا األساليب الي تزيد ذلك الشعور لدى األطفال ،ألنّ الطّفل الذي
يُحرم هذا الشّعور قد تظهر لديه اضطرابات نفسية وسلوكية منها:
 -1اخلوف املستمر.
 -2التوتّر والقلق النفسي.
 -3العناد و العنف  :فالذي ال يشعر باألمان قد مييل إىل مقاومة اآلخرين حىت يدفع عن نفسه ما خياف منه.
 -4قد تظهر لدى الطفل سلوكيات أخرى كالتبول الالإرادي وكذلك التأتأة وغريها ،وذلك كتعبري ال
شعوري من الطّفل عن حرمانه من الشعور باألمن والطمأنينة.
 -5ظهور بعض اآلالم والشكاوى العضوية ،يقول عكاشة عبداملنان :
(يؤكّد كثري من اخلرباء أ ّن األطفال يعانون من اآلالم بسبب اخلصومات واملنازعات الي تسبق الطالق أكثر
من الطالق نفسه ،وتقول د.ج.لويزديسبريت األخصائية يف نفسيات األطفال يف كتاهبا "أطفال الطالق " :
إ ّن الطّالق العاطفي يف منزل تعيس حمطم أعظم خطرًا على الطفل من الطالق احلقيقي ) (.)4
وال شك أنّ عدم استقرار عالقة الوالدين من أهم العوامل الي حترم األبناء من الشعور باألمن والطمأنينة.
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رابعًا :احلاجة إىل بالشّعور بالتّقدير واالحترام والقبول من اآلخرين:
إنّ كل إنسان حيب أن يشعر بالقبول واالحترام من اآلخرين ،وإالّ فإنه يشعر أنه منبوذ وال مكان له بينهم،
والطّفل حيتاج إىل هذا الشعور وبصورة كبرية جدًا حىت ينمو يف حالة مستقرة ومتوازنة.
والطّفل ينظر إىل نفسه من خالل عيون والديه أوّالً ومن خالل عيون مربيه ثانيًا ،فإذا أشعرناه أنه حمترم
ومقبول فإنه يعيش هبذا الشعور ،وإذا حرمناه ذلك وجعلناه يشعر  -وإن كان بدون قصد منا  -بالدونية وعدم
القبول فإنه يرى نفسه هكذا .وهذا مكمن خطورة احتقار الطفل وإظهار عدم احترامه.
ولقد رسم لنا رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -أروع النّماذج يف احترام وتقدير األطفال وعدم انتقاص
قدرهم ومكانتهم،فقد أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -أيت بشَراب فشرب منه،وعن ميينه غالم وعن يساره األشياخ ،فقال للغالم:أتأذن يل أن أعطي هؤالء ؟
فقال الغالم  :ال واهلل يا رسول اهلل ،ال أُوْثِر بنصيي منك أحدًا ،فَتَلَّه -أي وضعه  -رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم  -يف يده.
فانْظر أخي املريب وتأمل هذه القصة ،ولك أنْ تعجب كيف يستأذن الرسول القائد العظيم  -صلى اهلل عليه
وسلم  -طفالً صغريًا ،بل ويقدّمه على أشياخ الصحابة ،واألشدّ عجبًا كيف جلس هذا الغالم الصغري يف ذلك
اجمللس العظيم الذي فيه كبار وعظماء الصحابة ،بل كيف استطاع أن يكون جبوار الرسول -صلى اهلل عليه
وسلم  -بل األعجب أنه كان على ميينه ،إنّ ذلك كله يشري إىل عظمة املصطفى  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف
توقري األطفال واحترامهم ،وعدم ازدرائهم ،ويدل أيضًا على أنّ هذا االحترام والتّقدير أمر مألوف يف جمتمع
الصحابة ،لذلك مل يكن مستغربًا أن جيلس هذا الغالم الصغري يف ذلك اجمللس الوقور ،ال كما نفعله يف جمالسنا
حيث يستحيل أن يتقدّم الطفل يف جملس الكبار ،بل أحيانًا ال نسمح له مبجرد اجللوس يف جملس فيه رجال كبار،
فضالً أنْ يكون قريبًا من صدر اجمللس ،وال شكّ أنّ هذا التعامل سيضعف لدى هذا الطفل الشعور بالتقدير
واالحترام والقبول من اآلخرين.

وإليك أخي املريب بعض الوسائل الي حتقق هذه احلاجة للطفل:
 -1املدح والثناء وذكر حسنات الطفل والتركيز على إجيابياته واإلشادة هبا أمام اآلخرين ،ممّا جيعل الطفل
يشعر بقبوله واحترامه من اآلخرين.
 -2قبول قدرات الطفل وإمكاناته كما هي مع حماولة التطوير  :ممّا ينبغي لآلباء واملربني مراعاته أن لك ّل
طفل قدراته وطاقاته وإمكاناته الي منحه اهلل إياها ،فال بدّ أن نقبلها منه ونرضى هبا ومندحها مث نسعى
إىل تطويرها وحتسينها.
-3

الكُنْية  :إنّ التّكْنية عند العرب تعبري عن االحترام واإلجالل والتقدير ،فمن املستحسن أن ختتار كنية
مجيلة لطفلك بعد أن تتشاور معه يف ذلك ،فقد كان املصطفى  -صلى اهلل عليه وسلم -يكنّي األطفال،
فكان يقول ألحد أطفال الصحابة ":يا أبا عُمري ،مافعل النُّغَيْر ؟" واحلديث رواه الشيخان.
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ترك كثرة النّقد والتّأنيب :فإنّ اإلكثار من ذلك يورث الشّعور بعدم القبول ،والنّقد مطلوب ولكنْ بقدر
مناسب دون مبالغة ،وانظر إىل رسولنا احلبيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد خدمه أنس – رضي اهلل
عنه – وهو صيب صغري ابن عشر سنني فلم يكْثر من لومه وعتابه وانتقاده ،ويصف ذلك أنس رضي اهلل
عنه فيقول":فما كان يقول يل لشيء فعلته مل فعلته ،وال لشيء مل أفعله لِمَ لَمْ أفعله"رواه الشيخان.

 -5ترك اإلهانة و التّحقري  :خاصةً أمام اآلخرين من إخوانه أو أصدقائه أو أقاربه،ويف الواقع إنّ أسلوب
اإلهانة والتحقري ال ميتّ إىل تعاليم اإلسالم بصلة ،بل إنّ ذلك ليس من اخللق اإلنساين يف شيء ،فال يليق
باملربني سوا ًء اآلباء واألمهات أو املعلمني واملعلمات أن يُهينوا أو حيْتقروا األطفال مهما كان السبب،
وهذا األسلوب أسلوب مقيت ،يُوْرث الشّعور باالحتقار وعدم القبول من اآلخرين.
 -6ترك مقارنة الطفل باآلخرين  :إنّ رسم النماذج اإلجيابية والصّور املشرقة للطفل ومطالبته باالقتداء هبا
أمر حممود ،لكن بشرط أالّ تكون بصورة االنتقاص من ذات الطفل .وينبغي أنْ نبتعد قدر املستطاع عن
مقارنة الطفل باآلخرين من إخوانه أو زمالئه وأصدقائه وأقاربه ،ألنّ ذلك قد يشعره بالنقص وكذلك
قد يشعره بالكراهية ملن نقارنه هبم ،فاألَوْىل أنْ نذكر للطّفل الصفات اإلجيابية الي نريده أن يتحلى هبا
وأن نذْكر له قدوات من حياة السابقني من أبناء الصحابة أو غريهم ،وأنْ نبتعد عن مقارنته باآلخرين.

وفرْنا للطفل املعاملة املليئة باالحترام والتقدير فإنّ ذلك له دور كبري يف استقرار نفسيّته وشخصيته يف مستقبل
فإذا َّ
حياته ،أمّا حرمان الطفل من الشّعور بالقبول واالحترام ممن حوله فإن ذلك له آثار سلبية كثرية منها:
 -1ضعف الشّخصية وضعف القدرة على إبداء رأيه.
 -2ضعف الثّقة بالنّفس والشّعور بالدّونية.
 -3الشّعور باحلقد والكراهية لآلخرين ،أل ّن مَن حوله جعله يشعر أنّ اجملتمع ال يتقبله وال حيترمه.
 -4ضعف القدرة على إقامة عالقات اجتماعية ناجحة.

وسائل تشعر الطفل
باالحترام والتقدير
المدح
والثناء

قبول قدراته
وإمكاناته

الكُنية

ترك النقد
والتّأنيب

ترك اإلهانة
والتّحقير

ترك مقارنته
باآلخرين

خامسا :احلاجة إىل الشعور بتحقيق الذات.
ذلك أ ّن الطفل  -وأيَّ إنسان على وجه العموم  -حيب وحيتاج أن يشعر أنّ له وجودًا وكيانًا ،وأنّ له قيمةً
واضحةً ومهمة يف جمتمعه الصغري  -األسرة  -أو يف جمتمعه الكبري الواسع ،وال شكّ أنّ إشباع هذه احلاجة يف
ذات الطفل له مردود إجيايب كبري مما جيعل شخصية الطفل تنمو يف توافق واستقرار ،وحرمانه منها له آثار سلبية،
كالشّعور بالنّقص ،وضعف الثّقة بالنفس مما قد يؤدي إىل احلزن والكآبة املستمرة.

ومما يؤدّي إىل إشباع هذه احلاجة أن يشعر الطفل أنه قادر على اإلجناز ،وكذلك أن يشعر أنّ له مكانة
خاصة ومهمة لدى من حوله -خاصة والديه  -ويستطيع املربون إشباع هذه احلاجة املهمة مبا يلي:

 -1االستماع واإلنصات واإلقبال على الطفل باهتمام وتركيز عندما يتحدّث أو خيرب عن شيء ما ،حىت لو
مل يكن مهمًا بالنسبة لنا ،ولكنّه مهم جدًا عند الطفل.
 -2إعطاؤه فرصة كافية للتعبري عن رأيه يف أي موضوع يتم طرحه للنقاش ،أو عند مشاهدة مواقف أو
أحداث عابرة يف املنزل أو يف الشارع أو يف املدرسة أو يف أي مكان آخر.
 -3مشاورته يف اختاذ القرار  :سواءً فيما خيصّه هو ،أو فيما خيصّ أمور األسرة والعائلة ،أو حىت فيما خيصّ
األب أو األم أحيانًا فهذا يشعره بزيادة االهتمام به.
 -4تكليفه ببعض األعمال الي تتناسب مع عمره ،حىت يكون قادرًا على القيام هبا ،وبالتّايل يستطيع إجنازها
مما يزيد شعوره بتحقيق ذاته ،وقد قيل  :قيمة اإلنسان ما ينجز.

 -5شارِكه يف إجناز أعماله ،لكنْ ال تنجزها نيابةً عنه ،فاألصل أن نترك الطفل يعتمد على نفسه يف األمور
اليسرية ،وأحيانًا قد جيد الطفل صعوبة أو عقبات يف بعض األمور فال نبادر بإهنائها مباشرة وإنّما
نساعده ونتعاون معه يف إجنازها.

 -6إعطاؤه مقدارًا من احلرية يف اختيار أشيائه الشخصية :حىت لو كان صغريًا يف عمره فيمكن أن خنتار له
جمموعة مناسبة من صنف واحد ونطلب منه أن خيتار منها واحدًا ،فيشعر أنه صاحب القرار يف ذلك.

وسائل إشباع حاجة تحقيق
الذات لدى األطفال
االستماع
واإلنصات

إعطاؤه
فرصة كافية
للتعبير عن
رأيه

مشاورته
في اتخاذ
القرار

تكليفه
مشاركته في إعطاؤه مقدارا
بأعمال
إنجاز أعماله من الحرية في
وليس
تتناسب مع
اختيار أشيائه
إنجازها
عمره
الشّخصيّة
نيابة عنه

سادسًا :احلاجة إىل الشعور باالنتماء إىل جمموعة:
إنّ اإلنسان خملوق اجتماعي بطبعه ،والبدّ له من وسط اجتماعي يعيش فيه ويتفاعل معه ،واحلاجة إىل الشّعور
باالنتماء إىل جمموعة كما أهنا حاجة إنسانية لكل إنسان يف أي مرحلة من مراحل عمره  -فهي كذلك حاجة
ضرورية للطفل ،فالطّفل حيتاج أن يشعر بانتمائه اإلجتماعي ،وهو حباجة إىل وجود جمتمع  -ولو كان صغريًا -
حوله حبيث يشعر أنه جزء منه.
وإنّ أوّل وأهم جمموعة حيتاج الطفل أن يشعر باالنتماء إليها هي األسرة والعائلة الصغرية الي يكون الطفل أحد
أفرادها ،فعلى الوالدين أن يكون هلما دور كبري يف غرس وتنمية شعور الطفل بانتمائه إىل أسرته وعائلته ،ويكون
ذلك بأمور منها:
 -1إشاعة روح احملبة والعاطفة بني أفراد العائلة ،خاصّة بني اإلخوة واألخوات ،وحثّ كل واحد منهم على
استخدام األلفاظ والعبارات والسلوكيات الي تعبّر عن حمبته ومودته إلخوانه ،وعلى الوالدين أن
كل من يصدر منه لفظ أو سلوك تظهر فيه حمبته إلخوانه واحترامه هلم ،وهذه ممارسة
يشجِّعوا ويكافئوا َّ
أصبحت قليلة يف األسر ،وأصبح الوالدان يغفالن عن إحيائها بني أفراد العائلة.
 -2كذلك إشاعة روح التّعاون واملشاركة اجلماعية بني اإلخوة واألخوات وتوفري األلعاب الي تدعم
املشاركة اجلماعية والتقليل من األلعاب الي تغرس الفردية.
 -3مشاركة األبناء والبنات يف اتّخاذ بعض القرارات العائلية حىت ولو كانت قرارات بسيطة ،ألنّها تشعرهم
بأمهيتهم وأهنم جزء مهم من هذا الكيان العائلي ،وميكن ممارسة هذه املشاركة يف قرارات متعددة ،ومن
أمثلة ذلك  :اختيار نوعيّة األكل الذي نشتريه من خارج املنزل ،أو إذا كانت العائلة يف رحلة فمن
اجلميل أن يتشاور الوالدان مع أبنائهم يف وقت اخلروج هلذه الرحلة ،أو مكاهنا ،أو طبيعة الطّعام الذي
نأخذه وغري ذلك مما ال حيتاج قرارات هامّة لكنّها تؤدّي إىل تلبية هذه احلاجة لألبناء.

عوامل بناء انتماء الطفل إلى أسرته

إشاعة روح المحبّة والعاطفة
بين أفراد العائلة

إشاعة روح التّعاون
والمشاركة الجماعية بين
اإلخوة واألخوات

مشاركة األبناء والبنات في
اتّخاذ بعض القرارات العائلية

واجملموعة األخرى الي حيتاج الطفل إىل وجودها جمموعةُ األصدقاء ،فوجودهم مهمّ للطفل حىت يتم إشباع هذه
احلاجة لديه ،وكذلك فإن هناك بعض األخالق والسلوكيات احلميدة ال ميكن أن تنمو لدى الطفل إالّ مع آخرين
مثل أخالق  :التعاون ،واإليثار ،والتسامح ،وغريها من األخالقيات الي ال تنمو إالّ يف وسط اجملموعات،
وكذلك تنمية املهارات االجتماعية .وإن كانت هناك بعض السّلبيات الي حتصل من بعض األصدقاء ،لذلك قد
تكون َردّة فعل بعض اآلباء أن حيرم أبناءه من أن يكون هلم أصدقاء ،والشكّ أنّ هذا تصرّف خاطئ من األب،
ولكن احلكمة أن يسعى األب إىل اختيار نوعية أصدقاء ولده من الذين يطمئن على أبنائه معهم وممن يثق يف
أسرهم على أن يكون ذلك بصورة غري مباشرة وبدون فرض وصايته على الطفل ،وهذا األمر له عدة فوائد ؛
فهو من ناحية حيقّق حاجة الولد لوجود جمموعة ينتمي إليها ،ويساعده يف بناء عالقات اجتماعية بعيدًا بعض
السلبيات الي حتصل من بعض األصدقاء غري املرغوب فيهم.
وإذا مل يتمّ توفري الشعور باالنتماء االجتماعي للطفل،فإنّ ذلك قد يسبب آثارًا سلبية عديدة ،منها:
 -1االنطوائية والعزلة االجتماعية وصعوبة إقامة العالقات االجتماعية.
 -2ضعف املهارات االجتماعية،ومهارات التّواصل مع اآلخرين ،ذلك ألنّ الطفل مل يتعوّد على ذلك منذ
طفولته املبكرة.
 -3غياب بعض السلوكيات اإلجيابية الي ال تظهر إالّ يف وسط جمموعة ،وقد ذكرنا مناذج منها فيما سبق.

سابعًا :احلاجة الرّوحية واإلميانية:
هذه احلاجة حيتاجها كل إنسان ،فهي حاجة فطرية ضرورة ملحّة الستقامة نفس اإلنسان وروحه ،وكذلك
الطفل حيتاج إىل اإلشباع الروحي والغذاء اإلمياين حىت تستقيم تربيته وتنضح ،وتستقر حياته ،فاإلميان يهذّب
األخالق والغرائز ويوجّهها إىل طريقها الصحيح املتّزن واملتوافق مع الفطرة ،فال بدّ للمربني –ا آلباء واملعلمني
وغريهم  -مِن غرس اإلميان يف نفوس األطفال من نعومة أظفارهم ،وال بدّ هلم من التّدرج يف هذا البناء اإلمياين،
وهذا البناء – كما أنّه حاجة شرعية وفطرية  -فهو كذلك حاجة نفسية تربوية ،فالدّراسات العلمية تظهر أنّ
التّدين له دور كبري يف استقرار احلالة النفسية للفرد ،فالتّدين مبعناه الصحيح والعميق – ال مبظاهره فقط  -يساعد
الفرد على حتمّل صعوبات وأزمات احلياة ،وهذا جيعله أكثر استقرارًا يف حياته النفسية واالجتماعية.
والبدّ لآلباء واملربّني عند توفري هذه احلاجة الرّوحية لألطفال من التنويع يف األساليب و الوسائل ،وهذه
بعض الوسائل املهمة الي تساعد يف ذلك:
 -1إقامة البيت واحلياة العائلية على تقوى اهلل ،واحلرص على تأدية فرائض اهلل والقيام حبقوقه والوقوف عند
حدوده من مجيع أفراد األسرة خاصة الوالدين ،وأنْ تكون معامل الدين واإلميان ظاهرة يف أشخاصهم
وتعاملهم ويف مجيع نواحي حياهتم ،ولع ّل من أسرار حث الشارع احلكيم أن يكون أداء بعض نوافل
الصلوات يف البيوت ،حىت يكون يف ذلك تعويد للطفل على الطاعة.
 -2تطهري البيت واملنزل من املنكرات واملخالفات الشرعية ،وإخراج كل ما فيه معصية هلل  -سبحانه
وتعاىل -من البيوت ؛ حىت ال يعيش الطفل يف صراع بني ما يسمعه من توجيهات دينية شرعية يف املنزل
أو يف حماضن التعليم األخرى وبني ما يراه من ممارسات ختالف هذه التوجيهات يف واقع حياة األسرة.

-3على اآلباء أن يركّزوا على تعميق روح العبادة لدى أبنائهم وربط قلوهبم برهبم وخالقهم بأساليب سهلة
وميسورة ،وال يكون تركيزهم منصبًّا – فقط  -على ظاهر العبادة وبعض األلفاظ الشرعية الي يردّدها
الطفل دون ارتباط قلبه باهلل سبحانه و تعاىل ،فبعض اآلباء قد حيرص على ذهاب ابنه إىل املسجد ،وأن حيفظ
شيئًا من القرآن  -سواءً يف املنزل أو يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي  ،-وهذا شيء مجيل -لك ّن األمجل أن
حنرص على ربط قلوهبم أكثر بالدين والعبادة ،ألنّ بعض األبناء قد ميارس هذه املمارسات اجليدة يف حضور
آبائهم ،لكنْ إذا غاب األب أو سافر فإنّه يتوقّف عنها حىت يرجع أبوه ،وهذا خلل تربوي كبري ،ينتج من
احلرص على ظاهر هذه الشعائر دون احلرص على روحها ومعناها.
هذه بعض احلاجات األساسية ،ومن الضروري إشباعها يف حياة الطفل حىت تستقيم حياته ونفسيته ،وتتكامل
العمليّة التّربويّة فنسعد بإنتاج طفل  -بإذن اهلل  -متّزن ومستقرّ يف حياته النفسية واالجتماعية.

ملخص أهم احلاجات األساسية للطفل :
 احلاجة إىل اإلشباع العاطفي.
 احلاجة إىل املدح والثناء.
 احلاجة إىل الشعور باألمن والطمأنينة.
 احلاجة إىل الشعور بالتقدير واالحترام والقبول من اآلخرين.
 احلاجة إىل الشعور بتحقيق الذات.
 احلاجة إىل الشعور باالنتماء إىل جمموعة.
 احلاجة الروحية واإلميانية.
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