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 للمدربات ارشادات

 :التالية اإلرشادات اقرئي فضالا  :المدربة أختي

 .مرجعية كوثيقة هبا واالحتفاظ ت التدريبية للحقيبة واملتميز اجليد اإلعداد •

 التدريبية ابخلطة امتز لاال على احملافظة و اإلعداد على احلرص. 

 هلا احملققة واألنشطة اإلجرائية ابألهداف التقييد مراعاة أمهية. 

  جمالربان تنفيذ قبل التدريبية األدوات جاهز يته و الالزمة  األدوات مجيع توفر من تأكدال. 

 الدورة أهداف وضح. 

  األهداف حتقيق حسب أو كنتأن ما لتخصصاهتم وفقا   جمموعات إىل املتدربني يعز تو. 

 املوحدة اإلجابة لكتابة هلا را  ر مق جمموعة كل حتدد. 

 نشاط كل هناية بعد اجملموعات عمل استعراض يتم. 

 واملتابعة لإلشراف النشاط أثناء املتدربني متابعة. 

 اجملموعات عرض انتهاء بعد للنشاط العلمية املادة عرض. 

 وآداب ضوابط وفق مت إذا املؤثرة التدريبية األساليب أبرا أحد واحلوار النقاش . 

 الزمنية ابخلطة وتقيد احملدد الوقت يف ابدأ. 

  املتدربني احتياجات على يكز ر. 

 هنايتها إىل الدورة بداية من مبدعا   ينو ك. 

 اجللسات يف املطروحة األنشطة يف املشاركة يف جمموعتك أعضاء وحفزي شجعي. 

 اجملموعة يف إليك يسند الذي الدور تقبل.. 

 احلرجة املواقف يف بذكاء وتصريف صربه ينو كو   النقد تقبلي. 

 لذلك احلاجة راييت إذا مطلوب أبدب املطروحة لألفكار فنقدك احلوارات يثري أن الناقد التفكري مهارات من. 

 والزميالت املدربة أفكار احرتم وجب لذا قضية للود يفسد ال اآلراء اختالف. 

  التدرييب جمالربان أثناء الزميالت ومجيع املدربة مع طيبة عالقات بناء على صياحر. 

 ميداين تطبيق انكماال قدر وحاويل مجالربان من تعلمت ما كل على احرصي . 

 لآلخرين الفائدة لتعم اجملتمع أفراد من حولك ملن جامالرب  ثقافة نشر حاويل. 

 املشروابت و املأكوالت رااحض عدم افواالنصر ور احلض وقت( والتدريبية اإلدارية اإلجراءات وفق اطباالنض 

 حيث االستئذان من التقليل فقطت للضرورة إال التدريبية اجللسات اثناء اخلروج مدبعان كماال درق انتز اال تاعاالق خل دا
 .)البوابة من املنظمة القواعد حسب الشهادة من حبرمانك يتسبب قد مما الوقت حيتسب
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 للمتدربات إرشادات

 

 :التالية اإلرشادات اقرئي فضالا  :المتدربة أختي

 .يومي بشكل ا   مبكر احلضور على احرصي •

 .كانماال قدر من واالستفادة الوقت استثمار على احرص •

 .األنشطة مجيع يف ة مشارك   فعالة كوين •

 .اجللسات يف املطروحة األنشطة يف املشاركة يف جمموعتك أعضاء وحفزي شجعي •

 .اجملموعة يف إليك يسند الذي الدور تقبل •

 .احلرجة املواقف يف بذكاء وتصريف رهو ص وينكو  النقد تقبلي •

 .لذلك احلاجة راييت إذا مطلوب أبدب املطروحة لألفكار فنقدك احلوارات يثري أن الناقد التفكري مهارات من •

 .والزميالت املدربة أفكار احرتم وجب لذا قضية للود يفسد ال اآلراء اختالف •

 .التدرييب جمالربان أثناء الزميالت ومجيع املدربة مع طيبة عالقات بناء على احرص •

 . ميداين تطبيق كانماال قدر وحاويل جمالربان من تعلمت ما كل على احرصي •

 لآلخرين الفائدة لتعم اجملتمع أفراد من حولك ملن جمالربان ثقافة نشر حاويل •

 الثالث والرقم للجلسة الثاين والرقم لليوم األول الرقم أن أساس على العلمية والنشرات واألنشطة الرتقيم اعتماد مت •

 ..لذلك فيشار واحدة نشرة من أكثر على الواحد النشاط احتوى نم و للنشاط

 املشروابت و املأكوالت رااحض عدم افواالنصر ور احلض وقت( والتدريبية اإلدارية اإلجراءات وفق اطباالنض 

 حيث االستئذان من التقليل فقطت للضرورة إال التدريبية اجللسات اثناء اخلروج مدبعان كماال درق انتز اال تاعاالق خل دا
 .)البوابة من املنظمة القواعد حسب الشهادة من حبرمانك يتسبب قد مما الوقت حيتسب
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 جامالبرن دليل

 

 أتثري تدين الدافعية يف حتفيز التعلم جاممسمى البرن
 املرشدات الطالبيات الفئة المستفيدة

 دراسي امع زمن التنفيذ
 قاعة تدريبية مكان التنفيذ

 إدارة االرشاد الجهة المنفذة 
قائدات املدارس و املرشدات الطالبيات من املسامهة يف حتفيز الطالب الكتساب الدافعية للتعلم و متكني  امالهدف الع

 التعليم .
 

االهداف 
 التفصيلية

 .بشفافية التعليمي الرتبوي امليدان واقع على الوقوف •

 .والقسوة العنف عن بعيدا   الطلبة مع لامالتع يف تربوية ولغري الرتبوية األساليب بني التفرقة على القدرة  •

 .الطلبة لدى الدافعية ضعف أسباب حتديد  •

 .الطلبة لدى الدافعية اخنفاض يف املسببة األطراف حتديد  •

 .للتعلم الطلبة دافعية مستوى لرفع األساسية املهارات وضوح  •

 .الطلبة لدى الدافعية لتنمية اإلجيايب التفكري أسس تطبيق  •

 .خاصة الطلبة مستوى ورفع ةامع املدرسي اجملتمع يفو مهام املدرسة  الطالبية املرشدة اممه حتديد  •

 .أبنائهم دافعية حتفيز مع الرئيسي رهم بدو ورناأل أولياء توعية  •

 .للتعلم الطالب دافعية ايدةز  يف فعالال هادور  و الصفية اإلدارة أمهية أن تستطيع املعلمة استبصار  •

 لديهم التعلم دافعية تعيق واليت القائمة املشكالت حل أن تكون ادارة املدرسة قادرة على 

 -متارين  -القراءة املوجهة  - متثيل االدوار  - احملاضرة  - العصف الذهين  -املناقشة   • االساليب
 .االسئلة و االجوبة  -االنشطة  التدريبية   -العروض التقدميية   -متارين   -املالحظة  

 ...... –مشابك  –داببيس  –اوراق  – ماقال – ستكي نوت الوسائل 
فديوات  –عروض  –حاسب ايل  –بروجكرت  – ثلةماأل –التطبيق  –املالحظة  -استبيان قبلي و بعدي أساليب التقويم

 حقيبة تدريبية–العاب  –
  

   

 جامالبرن
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 مالحظات العنصر سالزمن/ اجللسة الوحدة اليوم
 
 
 
 
 
 
 
 االول
 

 

 
 

 االوىل
  

 
 

 االوىل
  

 
 
2  

  –أنواع الدافعية  –الدافعية   –استمارة قبلية  –مقدمة 
 .–   الدافعية اساليب 

 

  1/2  -  1/1نشاط  
  –أمهية العقاب و الثواب  ––العوامل املؤثرة يف الدافعية 
  لتحفيز الدافعية: اسرتاتيجيات

 

 1/4 -1/3نشاط 
 د 22اسرتاحة 

 
 
 

 الثانية

  
 
 

 الثانية

  
 
 
2 

فع التحفيز و الدافعية دارة املدرسة و املرشدة الطالبية يف ر دور ا
 االجراءات(. –للطالبات )االسباب 

 

  2/1نشاط 
  معززات الدافعية لدى الطالب لتعليم و التعلم

  2/2نشاط                              
  التعليماستثارة الدافعية لدى الطالب للتعلم و 

مادة اثرائية ) التحليالت و التفسريات العلمية لظاهرة  مشكالت 
 االنضباط لطالب املرحلة املتوسطة و الثانوية

 

  املنظور االسالمي لتحقيق االنضباط 
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 وبعدي قبلي تقييم استمارة
 عدم عند )ال(أو معك اإلجابة توافق عند )نعم( ةمعال بوضع العبارات التالية على اجيبي   :المتدربة أختي

 توافقها

 
 م

 
 مفردات البطاقة

 تقومي قبلي
 ال نعم

   .إجيابية نظرة غالبا   للحياة نظريت 1
   واحلوار النقاش على القدرة لدي 2
   .وتقديرها اآلخرين أراء تقبل مسايت من 3
   .انجحة وبطرق الصفية الطالبات ملشاكل املناسبة احللول إجياد على القدرة لدي 4
   .صائبة ورنلأل األولية توقعايت غالبا   5
   .حلداثتها املشكالت معاجلة يف األفضل هي غالبا   املدرسة داخل اإلرشادية اسالييب 1
   .اجلديد أجرب ودوما   ابلقدمي التمسك على أحرص ال 1
   .حديث هو ما كل على و االطالع  القراءة خالل من عملي اممه حتقيق على جبد أعمل 1
   .عملي جمال يف أمارسه وال التسويف أعرف ال 1

   . علي أقدر مبا املساعدة يد أقدم ودوم اآلخرين رمال أهتم 12
   .ذالك  ملعاجلة املختصة للمراكز النفسية املرضية املشكالت ذوات الطالبات احول غالبا   11
   .مبعاجلتها وقوم أ الدراسي حتصيلها نتائج متابعيت نتيجة مبكرا   الطلبة ضعف اكتشاف 12
   .االنتظار حبصص لديهن الدافعية تدين أسباب ملعرفة الطالبات مناقشة على دوما   احرص 13
   .التحصيلي أبنائهم مستوى يف ورناأل أولياء اانقش غالبا   14
   .ابلتجريح شعور أدىن بدوم الطالبات مشاكل حلل اتبعها اليت لألساليب النقد أتقبل 15
   .الطالبات مشكالت بعض من للتخفيف الكايف الوقت وجود لعدم الضمري بتأنيب اشعر 11
   ه و االرشاد.التوجي جلنة على حتويلهم قبل وتوجيههم الدافعية منخفضي للطلبة احللول بعض أقدم  11

 ) ضعيف (. 9) جيد (  أقل من  13-10) ممتاز ( من   16- 14    من نعم عدد على حصلتي إذا :مالحظه
 

  الجلسة خطة
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 زمن اجللسة وراحمل اجللسات التدريبية 
 د12 1/1نشاط  
 
 
 
 

 اجللسة االوىل

 د 15   معىن الدافعية
 د 15   أنواع الدافعية

 د 15   الدافعية  أساليب
 د 15   1/2 نشاط

 د 15   الدافعيةل املؤثرة يف امالعو 
 د 15   أمهية العقاب و الثواب 

 د12 1/3نشاط 
 د 15   لتحفيز الدافعية: اسرتاتيجيات 

 د 15   1/4نشاط 

 د 20 اسرتاحة

 
 
 
 

 اجللسة الثانية

 –فع التحفيز و الدافعية للطالبات )االسباب دارة املدرسة و املرشدة الطالبية يف ر دور ا
 االجراءات(.

 د32

 د15 2/1نشاط 
 د12 معززات الدافعية لدى الطالب لتعليم و التعلم

 د15 2/2نشاط 
 د22 استثارة الدافعية لدى الطالب للتعلم و التعليم

مادة اثرائية ) التحليالت و التفسريات العلمية لظاهرة  مشكالت االنضباط لطالب 
 املرحلة املتوسطة و الثانوية

 د5

 د5 املنظور االسالمي لتحقيق االنضباط 
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 1/1 رقم النشاط

 حتديد اهلدف من حضور الدورة مسمى النشاط
 ( د1) عرض و مناقشة (5) عمل الزمن

 نشاط فردي أساليب التنفيذ
 تدوين توقعات املشاركات عن الربانمج  أهداف النشاط

 

 اخيت املتدربة :

 حضورك يدل على اهتمامك إلثراء معرفتك ماذا تتوقني ان تضيفي اىل حصيلتك العلمية حبضورك هذه الدورة ؟ 

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

.................................................................................................................. 
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 :للجلسة امالع الهدف

 .خارجيا   و داخليا   الطلبة دافعية حتفيز يف التعلم أمهية على التأكيد

 معنى الدافعية :

 .هـ(1435)  العبودي  ، اإلجناز( حنو وتوجه الفرد سلوك حترك الداخلي النشاط من حالة( هي الدافعية

 مفهوم الدافعية :

جمموعة الظروف الداخلية و اخلارجية اليت حترك الفرد للوصول اىل هدف   ( هي "154هـ.1431كما عرفها ) االغا. عساف .
معني ، و هذا اهلدف قد يكون داخلي و ذلك لتحقيق حاجات معينة مثال  أو خارجي يرتبط ابلبيئة اخلارجية و يسمى ابحلافز 

استدامة تنشيط السلوك حىت يتم إشباع و للدوافع وظائف هي حتريك السلوك مث توجيهه حنو وجهه معينه و أخريا  احملافظة على 
 احلاجة ".

 ما الدافعية : 

 نيكو  عادة وهي .املنشودة . األهداف بلوغ إىل تؤدي اليت التعلم نشاطات يف االخنراط إىل املتعلم تدفع اليت املشاعر جمموعة هي
 يف األطفال ويعتمد .معنوية أو مادية مكافأة يكون أن ميكن واحلافز العقوبة وجتنب املكافأة عن للبحث ون مدفوع األطفال

 يظهر مث أعمال من ينجزون ملا والثناء اماالهتم عن يبحثون وهم املكافاة من ذلك وغري احملبة على للحصول الوالدين على البداية
 على األطفال وحيكم .املهمات أداء يف جناحهم مدى تقييم يف أنفسهم على فيعتمدون )االستقالل أي( الذايت التقييم لديهم
 يتعلق فيما للمنطق يستجيبون األطفال وكبار .النجاح عدم أو ابلنجاح فيشعرون اآلخرين  لتوقعات أو معينة ملعايري تبعا   أدائهم

 .(1435) العبودي .  جيد عمل على احلصول ويف العامل مع التعامل يف يساعدك ألن مهم فالتعليم هلم التعليم أمهية بتوضيح

 الدافعية :أنواع 

 :التنبيه دوافع

 الدوافع عكس وهذايه التنب من اثبت مستوى على حيافظ اإلنسان جتعل الدوافع فهذه االستكشاف و احلسي   التنبيه وتشمل
ه وذلك ناإلنسا نشاط على احملافظة التنبيه دوافع فمهمة  التنبيه خفض على تعمل اليت اجلوع كدافع الفطرية  معي نة بدرجة مبد 

 .اإلاثرة من

 :نفسية دوافع

 .والسيطرة واإلجناز ابحلياة اثنوية ألهداف الوصول وكذلك والتفوق التملك على الفرد برغبة تتمثل واليت الثانوية الدوافع وهي
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 :المكتسبة الدوافع

 نمواأل والتقدير احلب إىل كالدافع متعلمة دوافع فهي اجملتمع مع تفاعل خالل ومن تهبيئ من اناإلنس يكتسبها اليت الدوافع هي
 (.152هـ.1431) االغا. عساف .والتحصيل واالستقاللي ة

  التعلم دوافع

 :و سنتطرق هلا يف االسطر القادمة الداخلية والدوافع اخلارجية الدوافع مهاتنقسم دوافع التعلم اىل قسمني ف 

 :الخارجية الدافعية

 .ناألقرا حىت أو ورناأل أولياء أو املدرسة إدارة أو كاملعلم خارجيا   مصدرها نيكو  اليت هي

 :المدرسة  داخل الدافعيةتعزيز  أساليب

 . ةو عدم االعتمادية و االستقاللي ةحتمل املسؤوليتوجيه الطالب  •
 انة و العدل و اإليثار .متوجيه الطالب للقيم االجيابية كالصدق و األ •
 اىل احلوار و املناقشة لإلقناع.توجيه الطالب  •
 تعليمة القيم االجتماعية و االخالقية و التعاليم الدينية .توجيه الطالب  •
 مع االخرين و التكيف و التوافق مع اجملتمع. لامالتعفن توجيه الطالب  •
 .و التعليم توظيف املوقف التعليمي يف التوعية و تعزيز الدافعية للتعلم  •
 و االجتماعي. حتفيز الدافعية لتحقيق االداء الدراسيتوجيه الطالب و  •
 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب .  •
   فهم طيعة املرحلة و مراعاة خصائهم العمرية . •
 توجيه الطالب اىل تقبل ذاته مع التغريات اجلسمية يف هذه الفرتة و اليت تعد من مظاهر النمو الطبيعي . •
اختيار نوع االنشطة يتماشى مع طبيعة احمللة و توجيه الطالب لالستفادة من االنشطة الالصفيه حبيث البد ان يكون  •

 متطلباهتا .
 و قدراته العقلية و ميوله عرب االنشطة املختلفة ابملدرسة. كانياتهإمتوجيه الطالب اىل معرفة  •
 تعزيز الطالب املتفوقني و تشجيعهم . •
   (.251هـ. 1431.) أبو النور ،اخرونوضع و حتديد االهداف و الغاايت الشخصية توجيه الطالب  •
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 . أساليب تعزيز الدافعية داخل االسرة

يقع على عاتق االسرة بعض الواجبات حلماية ابنائها من املشكالت و تطورها ، اليت قد تكون سبب يف عزوف و 
 اخنفاض مستوى الدافعية اىل التعلم من أهم االسس اليت جيب على الوالدين اتباعها لتغلب على املشكالت اليت قد

 يلي : تواجه ابنائها و الوقوع فيها ما
 املشكالت اليت قد تؤثر على هبا للحد من  اماالهتمكصديق ، جيب التحدث و االستماع آلرائه و مشاكلة و   لتهاممع

 دافعيته لتعليم.
  له.حتقيق حاجاته و رغباته مبا يتماشى مع طبيعة اسرته حبدود املعقول و ال يتم وعده بشيء مث ال يتم حتقيقه 
 .توفري وسائل ترفيهيه تساعده على النمو العقلي و احلركي و تقوية مشاعر الثقة يف النفس لديه 
 . توجيهه اىل مهارة اختاذ القرار املناسب حلياته و تنمية الدافعية للتعليم  و التعليم 
 . مساعدته على التعبري االنفعايل مما يساعده على النمو و التوافق االنفعايل 
ن النفسي و حاجته اىل االستقالل النفسي . من خالل تقبله و نجاته مثل : أتكيد ذاته و شعوره ابألاشباع حا •

 (.  251هـ. 1431) أبو النور ،اخرون. راية و متكينه من اختيار القرارات اخلاصة به امبه و احرت  اماالهتم

 :الداخلية الدافعية

  الشعور وراء وسعيا   ت ذات إلرضاء داخلية برغبة مدفوعا   التعلم على يُقِدم حيث هنفس املتعلم مصدرها يكون اليت فهي

  .له ابلنسبة أمهية من هلا ملا إليها ومييل حيبها اليت واملهارات املعارف وكسب التعلم مبتعة

هنا البد من املربني و الوالدين من فهم اسباب هذه الدوافع اليت تؤثر سلبا  يف حال مل يتم احتوائها ابلشكل 
معها بشكل اجيايب حيقق االتزان و الصحة النفسية اليت تقوده اىل  التعاملاملطلوب . و اليت يتوجب عليهم 

من خالل دافعيته لعملية التعليم و التعلم . تكوين شخصيه متزنة سليمة تساعده يف بناء مستقبلة بشكل جيد 
 سنذكر بعض  االسباب  يف نقاط كالتايل : 

  وجود صور متعارضه فيما يتعلق ابلنواحي االنفعالية فيالحظ عليه ) انفعاالت كثرية و تقلب و تغري يف
 املزاج (.

  .االندفاع و عدم الثبات و سرعة القابلية لالستثارة 
  حيث يرغم من حوله ابالعرتاف مبكانته كونه فخور بنفسة يبالغ يف احاديثه و العناية الثقة و بناء الذات

 الفائقة يف مظهره اخلارجي ليجذب انتباه االخرين.
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 . اخلضوع اىل اساليب أصدقائه و معايريهم و نظمهم. يتحول بوالئه اجلماعي من االسرة اىل االصدقاء 
  فهو حباجه اىل من حيدد له نقاط قوته و ضعفه الستثمارها يسعى للمثاليات ولكن دون فهم هلا او وعي

 بشكل جيد.
 . يعيش يف هذه الفرتة ازمة اهلوية لذا حيتاج كسب مفهوم مستقرا لذاته 
 اميرغب ابن يتقبل كما هو ال كما ينبغي ان يكون داخل جمتمعه املدرسي و االسري ) مح 

 (.211هـ.1432،اخرون.

 1/2 رقم النشاط
 ما االساليب املتبعة فعليا يف مدرستك : مسمى النشاط

 د 15 الزمن
 خرائط ذهنية اسلوب التنفيذ
 ) تصحيح املفاهيم اخلاطئة  لألساليب السلبية للدافعية و التحفيز لعملية التعليم و التعلم  (   اهداف النشاط 

 

 جمموعتك أعضاء مع جتربتك أذكري بتعاون انعكاس على سلوك الطالب . من واقع ميَثل اخلارجي سلوكناأختي المتدربة 
 . الدافعية و ما النتيجة اليت حققتها مع توضيح االثر على املدى القريب و البعيد ألساليباالساليب املتبعة داخل املدرسة 
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 الوحدة الثانية 

 :الدافعية في المؤثرةل امالعو

 :التايل النحو على وهي الذاتية ومنها اخلارجية منها عدة لامعو  هنالك

 ل خارجية :اماوالا :عو

 نالسكا زيعبتو  يتعل ق والثاين الدولة يف املختلفة ابألعراق يتعلق األول قسمني إىل ينقسم لامالع وهذا :السكاني لامالع    •
 .الُعمرية فئات حسب

اىل حب  جوهر هذه العالقة دافعو تكون يف ه و أبيه وأخيه و رفاقه و يؤثرون فيه نيتأثر الطالب أب ل االسري:امالع •
للوصول اىل مستوايت عليا من العلم و املعرفة و العكس كذلك يف حال كانت هذه العالقة عكسية بني افرادها  التعليم و التعليم

 (. 133هـ.1432، اخرون . محامو قد ال تكون هذه قاعدة اثبته يف حال كان الحد االفراد األسرة دافعية لطلب العلم ) 
 نظام ضمن توضع اليت الرتبوية اخلطط يف دور هلا دولة ألي واألخالق والتقاليد والعادات واللغة الدين :الثقافي لامالع •

 .الطالب تربية يف ُتؤثر اليت لامالعو  أهم   من الثقافة لامع ويُعترب  التعليم

 قواي    التعليم امنظ انك أقوى الدولة اقتصاد انك فكلما والغنية املتقدمة الُدول يف جلي ا   هذا يظهر :االقتصادي لامالع •
ستخدمة واألدوات واملباين اخلدمات يف الفرق يظهر إذ أيضا

ُ
 .الدولة تلك القتصاد تبعا   ألخرى دولة   من التعليم يف امل

 دور   هلا الدولة لتلك البيئة وطبيعة الرمسية والعطل الدراسة بدء مواعيد حتديد يف دورا   للمناخ أن حيث :الجغرافي لامالع •
 الدراسية . األنشطة وبعض البيئية الطبيعة بني توافق هناك يكون أن جيب ألن   الدراسية اخلُطة حتديد يف

  ُكل   لامالع هذا حتت وتندرج الدولة أنظمة شىت   يف ُتؤثر اليت لامالعو  من السياسي لامالع يُعترب :السياسي لامالع •

 يكونوا حىت بلدهم بسياسة وتعريفهم الطالب تعليم يتم   أن جيب حيث للدولة السياسية الُسلطة عليها تقوم اليت واملبادئ األفكار
 إذ التعليمي النظام على التأثري يف دور   هلا السياسية واملشاكل احلروب أن كما لبلدهم السياسي اجملال يف االخنراط على قادرين

 هـ(.1435،  ) العبودي احلرب تنتهي حىت لفرتات الدراسة أتجيل يتم

 سهوله الوصول اليه يف ل مؤثر يف زماننا احلايل ملا حيمله من قوة اليت تتمثل امع مرب االعالتيع ي :معالامل اإلالع
يتم حيمله من معلومات و ما كونه يف متناول مجيع الفئات العمرية . ) وسائل التواصل االجتماعي ( جبميع وسائلة

   (.123هـ.1432، أخرون . ام) محيؤثر سلبا  على شخصية الطالب املتعلم   او اجيابياهت اسلبياهتا بتداوهل
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ا   : الذاتية لامالع :ثانيا

خطط بسبب اإلنسان تصيب اليت واحلسية والعصبية اجلسدية التغريات هو النضج يعترب :النضج •
ُ
 لامالعو  من وهي الوراثي امل

 اجلسد أعضاء ُنضج اكتمال عدم حال يف اخلربة على احلصول أو التعلُّم حدوث املمكن غري فمن التعلم عملية يف املهمِ ة
 :النقاط هذه خالل من العالقة هذه وتظهر

 .التعليمية الظروف يف خالفات وجود من ابلرغم النضج ُمعدل توحيد •

م نكا كلما الُنضج داز  فكلما النضج دةزاي • عتمدة املهارات تعلُّم تسهيل .أكرب ابلتعلُّم التقدُّ
ُ
 الناضجة السلوكية األمناط على امل

 ..األخرى املهارات من أكثر

 ..الفشل اذا صاحبه خصوصا   يهعل سليبال اثرله اآل النضوج مرحلة قبل الطفل تدريب ترك •

      من امهية يف تنظيم النمو و وظائف اجلسم حتملهواضح يف عملية التعليم و التعلم و تعزيز الدافعية ملا  أتثريللغدد  الغدد : •
 .(131هـ. 1432،و أخرون . محام) 
 يربط جندة . ما  خربة أو معينة ملهنة التعلم على قادرا   الفرد يكون حبيث واجلسمي النفسي التهيؤ من حالة هو :االستعداد •

 معينة مهارة لدى الستعداد تثري أن شأهنا من اليت اتالقابلي و كاانتماال يوفر فالنضج والتدريب النضج ليامبع االستعداد
 .لديهم االستعداد تطوير على التدريب يعمل حبيث

 اليت بيئة  طبيعة على تتوقف واليت مات مهمة تعلم يف الفرد يستغرق الذي والزمن احملاوالت عدد هو :والخبرة التدريب •
 حامالتس حيث من البيئة مع حيدث الذي التفاعل طبيعة على تتوقف كما زمةاال واملهارات ابخلربات تغين واليت فيها يعيش

 .والدعم والتقبل

 حنو األفراد لدى الدافعية االستعداد إاثرة يف يسهم أن إذ التعلم عملية يف أمهية لامالعو  وأكثر أهم من التدريب لامع ويعترب •
 .التعلم

اه حير ك شيء إىل إنسان كل حيتاج :الدافعية •  تساعد اليت ورناأل أكثر ومن ت أهداف حيقق ولكي يفعل أن يريد ما اجت 
 على حُيللها أو الفرد يُدركها ال اليت الشديدة للرغبة احملرك ألهنا ابلدافعي ة يسم ى ما وجود هو أهداف حتقيق على اإلنسان
) االغا. عساف  الدافعية ُتكو هنا اليت السلوكيات من جمموعة   خالل من ذلك ويظهر بقوة داخل يستشعرها لكن األغلب

 .(154هـ.1431.

 أهمية العقاب و الثواب 

 ؟ذلك يكون كيف جوهري بشكل الرتبوية للمبادئ مناقض والعقاب الثواب على املعتمد الرتبية امنظ

 بشكل احلازم  االنضباط طرق أو السلوك تعديل أو والعقاب الثواب مبدأ على تعمل املدارس معظمن أ للجميع املعروف من
 أنفسهم الرتبويني من كثري يرى وابلتايل بيئية لامعو  نتيجة يصدر اإلنسان سلوك نأب نعتقد ألننا ذلك وكل .منهجي / يامنظ
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 على الطالب مكافأة يف نظامنان ا واملفارقة .امتثاهلم على اخلارج من مكافأهتم طريق عن الطالب سلوك تشكيل عن مسئولني
 كانت لو حىت وضوحها يف القلق تثري رسائل نرسل وكأننا .)التعلم( نريده الذي نفس الشيء قيمة من حيط األكادميي اإلجناز

 التعلم". يستحق ال لكم ندرس ما فإن نقدمها اليت املكافأة لوال " مقصودة غري

اليت تتجاوز العلوم و التعليم حيتل أهم فرتة يف عمر االنسان يتم فيه تكوينه و بناءه ، ينبغي أن يكون الوعاء الواسع للمعرفة 
اآلداب يف تكوين هرموين يدرب عقل االنسان على التفكري العلمي ، ويساعده على اكتساب القيم املوروثة ، و على اكتساب 

بنفسة و  احلر ، بذا يستطيع ان يقرر مصريه أصول املواطنة الصاحلة مع اقرانه يف الزمان و املكان ، وشحذ قدراته على االختيار
 السيادة على النفس و الطبيعة ، و يصل اىل السعادة احلقيقية و االنسجام مع جمتمعه املدرسي و جمتمعه اخلارجي .  تكون له

 3 /1 رقم النشاط
 العوامل املؤثرة على الدافعية يف التعليم و التعلم مسمى النشاط

 د 15 الزمن
 خرائط ذهنية ليب التنفيذااس

 تعلم لدى الطالب.التعليم و ال انواع العوامل املؤثرة على )  التعرف على    اهداف النشاط 
اهم العوامل اطرحي   جمموعتك أعضاء مع التعلم و التعليم  . بتعاون  العوامل املؤثرة على عملية تعدده: أختي المتدربة 

 الدافعية لدى الطالب للتعلم؟   املؤثرة على
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 لتحفيز الدافعية:  استراتيجيات  

 االساليب الوقائية ) اعطاء فرتات راحه قصرية تتخلل االنشطة التعليمية (. -

استخدام التلميحات غري اللفظية ) استخدام النظر اىل الطالب املنشغلني ابحلديث عن بعضهم. الرتبيت على الكتف .  -
 التحرك حنو الطالب املخل ابلنظام .تساعد عىب استمراريه الدرس و حتقق اهلدف .

 (.دح السلوك الغري منسجم مع السلوك السليب ) اسرتاتيجية املديح تؤدي اىل ااثرة دوافع قوية م -

و ممارسته حلل واجبه و مثابرته،  همدح الطالب االخرين ) يقوم املعلم مبدح طالب الصف جمتمعني مث يقوم مبدح طال ال دائ -
 يعزز من منط سلوك املثاب املرغوب(.

يعيد املعلم التذكري متجاهال ايه مناقشة يقدمه الطالب ليس له عالقه ابملشكلة و تسمى اسرتاتيجية النظام التذكري املتكرر )  -
 التوكيدي (. 

 تقدير الذات ) تعظيم نقاط القوة و الضعف. الشعور ابإلجناز . القدرة على حتمل االحباطات . ضبط العواطف (. -

 ينية يف الصف تبث امللل و الضجر بني الطالب و ختفض دافعيتهم للدراسة احياان (.التقليل من الروتني ) كثرة االعمال الروت -

قيام الطالب بنمط املهمات املكتملة ) يكلف املعلم أحد الطالب مسؤولة القيام أبحداث الفعاليات أو النشاطات التعليمية  -
دة و االنتاجية حيث تؤكد االجتاهات الرتبوية احلديثة مبفردة و ابستقاللية اتمة . مما جيعل الطالب مشغول مع االحساس ابلفائ

 االولوية حلاجات كل متعلم (. أعطاتفرد التعليم القائم على  مبدا

و حتمل املسؤولية جيب ان يكون الصف اسرة  الذاتيةذاتيا  ) غرفة الصف هي املكان االمثل لتعرض فيه االدارة  املوجهةالتعلم  -
و الدميوقراطية فال يكتفى  الرمحةحمكمة التنظيم حبيث يكون للجميع ادوارهم . لذا البد ان يسود اجلو العام التسامح و العدل و 

 ابلتلقني بل جيب ان حييا الطالب يف ظل نظام يتمتع ابلقيم (.

م االنضباط يف املدرسة . نقصان الدافعية للتعلم بسبب الضبط الزائد لسلوك الطلبة الدافعية ) أهم االسباب املسئولة عن عد -
) سليمان  عن احلد املعقول . مما يعيق التفاعل االجيايب يف املواقف التعليمية فتشتت االنتباه و تسوده العزلة و الالمباالة(

 .   (152هـ،1431،
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 1/4 رقم النشاط
 اسرتاتيجيات حتفيز الدافعية  مسمى النشاط

 د 15 الزمن
 خرائط ذهنية ليب التنفيذااس

 تعلم لدى الطالب.و ال التعليم االسرتاتيجيات املساعدة يف تعزيز الدافعية اجتاه التعرف على  )    اهداف النشاط 
 

: تعامل يوميا  مع الطالب مبختلف فئاهتم العمرية و مساهتم الشخصية املتقلبة  و اليت تتواجب ان يكون لدينا أختي المتدربة 
 أعضاء مع بتعاون لتعامل معهم و تعزيز دافعيتهم اجتاه املدرسة لرفع من مستوى عملية التعليم و التعلم .الية داعمه و مساعدة 

 ؟ الدافعية تاسرتاتيجيا عددي جمموعتك
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  في رفع التحفيز و الدافعية للطالبات : دور المدرسة 

 (1أسباب ضعف مستوى الطالب ) التدني الدراسي ( )

 المدرسة االسرة  الطالب المقرر الدراسي  المعلم 

       صففففففففلم: المع فففففففف :  -1
 – فففففففففة مم) سفففففففففو  المع

منفة و معفد  اا –القسوة 
 السخرية ( –ااخالص 

صفففففففففلم: المع ففففففففف   -1

 المهنية .
         ااختبففففففففففففففففففففففمرا:: -3

 –) صففففففعوبة ااسفففففف  ة 
 –عففد  منمسففبتهم ل فف م  

عفففد   –نوعيفففة ااسففف  ة 
مراعففمة وففروس ااسففف  ة 

عفففد  مراعفففمة  –الجيفففدة 
عففد   –اللففروا اللرديففة 

منمسففبة تو يففد الففدرجم: 
عفففففد   –ع فففففئ ااسففففف  ة 

وضفففوال ااسففف  ة ت مففف  
عفففففففد   –كففففففف ا معنفففففففئ 

وضففوال ااسفف  ة لكتمبتهففم 
 ج  الخس.   –بخس اليد 

المع فف   ا عففد  اسففتخد -4
 السج  اليومي ل متمبعة.

سففففففرا التففففففدري  و  -5
عد  قدرتف  ع فئ ايصفم  
المع ومففففففففففة بصففففففففففورة 
 ا مبسفففففففففسة و اسفففففففففتخد

ااسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففملي   
ااسففتراتيجيم: المنمسفف  
و التفففففففي تتوا ففففففف  مفففففففد 

 المر  ة العمري.
عفد  الدقفة  في  تقيففي   -6

و رصفففففففد الفففففففدرجم: ) 
 وسم   التقيي (.

إهمملهم السال   وي  -7
المسفففففففتون المتففففففففدني و 

 المتأخري  دراسيم.
او نفففففففففدرة  ا انعفففففففففد -8

 ال وا    ا استخد
 الموجعة.

 

عفففففد  مال مفففففة  -1
الخسفففففة الدراسفففففية 
لم تفففففون المقفففففرر 

 الدراسي.
وجففود  جففوة  -1

بففففففففففي  م تففففففففففون 
المقفرر الدراسففي و 
السنة التفي ي يهفم أو 
كفو  المفمدة تففدر  

 ألو  مرة .
ظروف مع    -3

) كثففففففرة  المففففففمدة :
 –النففففففففففففففففففففففففففففد  

 .ااستثنم ي(
وضففد المففمدة  -4

 فففففففففففي الجفففففففففففدو  
المدرسففففي و عففففد  
 الدقة  ي اعداده .

عففففد  ثبففففو:  -5
الجدو  الدراسي و 
تعرضفففففف  لت ييففففففر 

 الدا   .
اعتممده ع فئ  -6

 الت قي .
7-  
 

صففففففففففات الطالفففففففففب  -1
 –الخجففففف  ): الشخصفففففية

 –اانسففوا   –اانسفف م  
التهفمو   -اانلعم  السفريد

ضففففففعف  -بففففففماة مالال –
-إ بفففمس  -الدا عيففة ل ففتع  

 –م دوديفففففففة السمففففففففوال 
ال يففففم  و التففففأخر -خجففف 

ااتجمهففففم:  –الصففففبم ي 
السففففف بية ن فففففو المع ففففف  و 

الجهف   -المقرر الدراسفي 
التفأثر –بسرا ااسفت كمر 

مصفففففففم بة  –بمللموففففففف ي  
إهمفم   –صديقم: السفو  

 –الواجبففففم: و التكففففمليف 

ااتكم  ع ئ أ د الوالفدي  
د ع ئ الفدرو  ااعتمم –

ضفففففعف  –الخصوصفففففية 
اات ا  العمسلي ممم ينتج 
عنف  سفو  تكيفف مدرسففي 

جه هفففففففففففففم بقواعفففففففففففففد  –
ااسفففففففففت كمر و وسفففففففففم   
الت صففي  الدراسففي الجيففد 

وجفففود ا كفففمر خمس فففة   –
عفد  اوفبم   –ع  التع ي  

 ال مجم: ااسمسية.
لحالفففففففففة الصفففففففففحية ا -1

: ضففعف القففدرا: للطالففب
 -الوضفد الصف ي -العق ية

 -البصففرضففعف السففمد و 
عففففد  القففففدرة  –النسففففيم  

 – قر الفد   -ع ئ التركي 
 م ضفعف عف -عيو  نس 

قصففففففور  ففففففي ال ففففففدة  –
 الدرقية.

الجه  بفمججرا ا: و  -1
اانظمة الو ارية المسبقة 
ع ففففئ السملبففففة  ففففي  ففففم  

 تجمو هم.
وجففود موففكال: لففدن  -1

 –ااسفففففففرة) اجتممعيفففففففة 
 –سففففف وكية  –اقتصفففففمدية 
 نلسية (.

كثرة ااعبم  المن لية  -3
 المك لة بهم السمل  .

ترتيبهففففم بففففي  ا ففففراد  -4
 اسرتهم و اخوتهم.

  ممفففالتلرقفففة  فففي التع -5
 بي  ااخوة  

عففففد  تقففففدير ااسففففرة  -6

 ألهمية التع ي .
عفففد  تعويفففد ااسففففرة  -7

 .  اات االسمل  بقيمة 
التفففففففففففدلي  ال ا ففففففففففففد  -8

 ل سمل .
ضعف توجي  ااسرة  -9

 ل سمل .
ضفففففففعف تواصففففففف    -11

 ااسرة مد المدرسة .
ااسفرة عد  متمبعة  -11

 التقمرير الدورية ل سملبة.
غيفففففففففم  القفففففففففدوة  -11

 ال سنة .
التبفففففمي  الثقفففففم ي  -13
 ال وجي .بي  
ور نففيففة أوليففم  األأن -14

لهفففففم تفففففأثير بمل فففففم   فففففي 
الصففففففلوف ااوليففففففة إ ا 
انعفففففد  وجفففففود مع مفففففة 
قفففففديرة التفففففي تستوفففففعر 
المسؤولية كو  المر  ة 

 تأسيسية.

جفففففدو   صفففففص  -1
ااسفففبوعية بعفففد  ثبوتفففة 

 عفففد  –:)كثفففرة ت ييفففرة 
 –الدقفففففة  فففففي إعفففففداده 

وجففففففود المففففففواد التففففففي 
ب مجة الئ تركيف  خ فف 

وضففد المففمدة  –بعضففهم 
  ي الجدو  المدرسي (.

ضففففففف س الخسفففففففة  -1
الدراسفففففففففية لظفففففففففروف 

 المع مم: .
عد  تنظفي  تو يفد  -3

السفففال  و لففف  بوضفففد 
السففففففال  المعيففففففدي  أو 
 وي المسفففتون المتفففدني  
 فففففي  صففففف  وا فففففد  أو 
وجفففود سفففال  منقفففولي  

 لديه  مال ظم:.
خر وصو  الكت  تأ -4

الئ المدرسفة و تسف يمهم 
ل سال  أو عفد  تو رهفم 
بملك  المس و   ي بداية 

 الدراسي . م الع
عد  الدقة  ي إعفداد  -5

 جدو  ااختبمرا: .
تنقففف  المع مفففي  مففف   -6

مر  فففة ألخفففرن بسفففب  
ت ييففففففففففر الجففففففففففدو  أو 
اانتقفففففم  مففففف  مدرسفففففة 

 ألخرن .
كثم ففة عففدد السففال   -7

. 
عد  تو يد السفال   -9

السفف ي     سفف  بملوففك  
) تقفففمديره (  فففي بدايفففة 

 الدراسي. م الع
العج   في عفدد  -11

 المع مي .

 مشرفة الخدمات االرشادية / هيا عبدالرحمن السنيدي  جمع و اعداد و تصميم     
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 (2أسباب ضعف مستوى الطالب ) التدني الدراسي ( )

المقرر  المعلم
 الدراسي 

 المدرسة  االسرة  الطالب

ااجفففففففففم ا: و كثفففففففففرة  -11
 غيمب .
ضفففففففعف المسفففففففتون  -11

 و التنمية المهنية  الع مي 
ضفففففففففعف السففففففففف و   -13

 المهني و الوخصي  .
عفففففد  متمبعفففففة تكفففففمليف  -14

السففال  و ااكتلففم  بتصفف ي  
 السال  لبعضه .

بخففففم ص  م عففففد  االمفففف -15
 النمو لسال  المر  ة .

ضعف المستون الع مفي   -16
 و التنمية المهنية.

 كثرة ااجم ا: و غيم   -17
الوعيففففد و  ااكثففففمر مفففف  -18

 التهديد.
تقفففففدي   م عفففففد  ااهتمففففف -19

 الت  ية الراجعة .
مبمل ففة بعففم المع مففي   -11

  ي التقدي  الممدة الع مية .
عففففد  تعريففففف السففففال   -11

بمألهداف الخمصفة لكف  در  
او و فففدة  سففف  كففف  مقففففرر 

 دراسي.
 التقنية . ا ضعف استخد -11
يمففففن  ال ريففففة المس قففففة  -13

 ل سال .
ا يهفففففففففففففت  بتع يففففففففففففف   -14

اانجفففففففففففم ا: و اكتوفففففففففففمف 
 المواه .

غيففر قففمدر ع ففئ توجيفف   -15
السال  و ج   انتبفمهه  ممفم 

 ينتج عن :
عفففد  الجديفففة  فففي المواقفففف -

 الصلية.
تركيفف  السففال  ع ففئ ال لففظ -

 دو  وعي او  ه .
 استثممرههدر الوق: و عد  -

 
 
 

-----------
-----------

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  الحالة االقتصادية-3
انوفففففففف م   – قففففففففر  

 السمل  بأعمم  .
ملبفة عد  معر فة الس-

بقواعففد ااسففت كمر و 
الوقفففففف: و اسفففففتثممر 

وسففففففففم   ت صففففففففي  
 جيده.

اسفففففففقمس الضفففففففعف -
ع ففففففففففففئ اسففففففففففففبم  

 عووا ية .
 الحالة النفسية  -3

عفففففففففففد  ااتففففففففففف ا  
العففففمسلي و النلسففففي 

ضففففعف  –الق فففف   –
 -الثقفففففففففففة بفففففففففففملنل 
 -اضففسرا  انلعففملي 

 ففففففففرس  -ااكت ففففففففم 
توففففففت:  –ال ركففففففة 
 العدوانية . -اانتبمه

 الحالة العقلية : -4
انخلففففففمم مسففففففتون 

نقففص  ففي  –الفف كم  
 -ا ففففففففففد القففففففففففدرا:

ضفففففعف  –النسفففففيم  
عففففففوا  –التركيفففففف  
 بسئ تع  . – كري 

الحالفففففففففففففففففففففففففففة  -5
 : االجتماعية

 –موففففففمك  أسففففففرية 
 –انلصففم   –سففالا 

و مة ا د الوالفدي  او 
مفرم ا فد  -كالهمم

 -الوالففدي  او كالهمففم
اضفففففففسرا  الجفففففففو 

 ااسري....
الجهفففف  بملسفففف و  -6

المقبو  لعفد  تدريبفة 
 ع ي 

  ممالتسففففففففففففففففففففففففف -15
 . دود مد اابنم مالال
توففدد اابففم  تجففمه  -16

 اابنم .
عفففففففففد  معر فففففففففة  -17

ااسرة ع ئ الخصم ص 
العمريففففففففة ل سملففففففففف  و 
الت يففففرا: التففففي تسففففرا 
 –ع يهففففففففففم ) نلسففففففففففية 

سفف وكية (التففي تمففر بهففم 
 السمل   .

م: ممففففففففففففففففففففففاهتم -18
 الوالدي  و سمو ه .

توقعفففم: الوالفففدي   -19

المرتلعففة عفف  المسففتون 
 الت صي  ل سمل .

الوفففعور بملنبففف  و  -11
 النقد المتكرر.

ربس    السملف   -11
 بمستواهم الدراسي.

د  تعويففففففففففد عفففففففففف -11
السملففففف  ع فففففئ ت مففففف  

و ت مففففففف   ةالمسفففففففؤولي
ل ظففففففففم: اا بففففففففمس و 

 اللو  .
عفففففففففد  معر فففففففففة  -13

الوالففففففففففففدي  ب قيقففففففففففففة 
المسفففففففففتون التع يمفففففففففي 

 ل سمل  .
ااتجفففففمه السففففف بي  -14

 ن و المدرسة و المع  .

التسبيففففففففف  الخفففففففففمسئ  -11
 لقواعد الس و  و المواظبة .

تلعيفففف  قواعففففد السفففف و   -11
 كجمن  عقمبي  قس .

ضففعف اسففال  قففمدة  -11
ع ففففففففئ األدلففففففففة  المففففففففدار 

الصمدرة م  و ارة التع ي  و 
الخمصففففة بضففففبس السفففف و  و 
الت صفففي  الدراسفففي و ادوار 

  ي   ي  ل  .ممالع
 المبمني المدرسية . -13
عد  مراعمه اللفروا  -14
 اللرد.
 ااختبمرا: الس بية . -15
كثففففرة المقفففففررا: و  -16

 صعوبت .
وجففففود  جفففففوة بفففففي   -17

 ادارة المدرسة و منسوبيهم .
مممرسفففففففففففففففففففففففففففففففففة  -18

منسففوبي البيروقراسيففة ع ففئ 
 المدرسة .

تك يفففففففف المع مفففففففي   -19
بتففففدري  مففففواد غيففففر مففففواد 

 التخصص.
التهففففمو  مففففد المع فففف   -11

 ا الففف ي يصفففر ع فففئ اسفففتخد
ااسففملي  ال يفففر تربويففة مفففد 

 السال .
ق ففففففففففففففة اانوففففففففففففففسة  -11
 نهجية.مالال
 جف  المدرسففة و عففدد  -11

 اللصو .
ادارة غير متعمونة مد  -13

 الهي ة التع يمية.
سففففو   غيفففم  النظففففم . -14

 التخسيس
قففواني  و قواعففد غيففر  -15

 واقعية.
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 (1اإلجراءات التي يمكن اتخاذها حيال تدني مستوى الطالب لنهوض بمستواهم التحصيلي   )

 ادارة المدرسة االسرة الطالب المقرر الدراسي  المعلم 

التوجي  الئ ضرورة  -1
األسففففففففف و   اسفففففففففتخدا 

  ممفففالتربفففوي عنفففد  التع
 مد السال  .

ال ففع ع ففئ التمسفف   -1

 ي.مبتع ي  الدي  اجسال
التوعيفففففففة بوفففففففروس  -3

اجعفففداد الجيفففد ل سففف  ة 
 و   التع يمم: .

 ا ال ففع ع ففئ اسففتخد -4

 سج  المتمبعة اليومية .
التوعيفففة الفففئ أهميفففة  -5

 ا التنففففففو   ففففففي اسففففففتخد
الوسففففففففم   التع يميففففففففة و 
ااسفففتراتيجيم: ال ديثفففة 

عففة و فف  ل مر  ففة المتنو
 العمرية .

ال يفففففففمدة لكلم تهففففففففم  -6
ب ضفففففففففور  صفففففففففص 
نمو جية داخ  المدرسة 

. 
ال ففع ع ففئ  ضففور  -7

دورا: تدريبيففة لت سففي  
 مستون األدا .

ال ففففففففع ع ففففففففئ  -8
متمبعففة الت  يففة الراجعففة  

 مد السملبم: .
متمبعة السال   وي  -9

المسففففففففتون  الدراسففففففففي 
المتفففففدني و المتفففففأخرا:  

 دراسيم .
 التفف ا ال ففع ع ففئ  -11

و عفففد  الت يففف   ا بملفففدو
 رصفففم  ع ففففئ مصفففف  ة 
السفففففففففففال  و اتخفففففففففففم  

يففففففة مماججففففففرا ا: النظ
 تجمهه  .

يعفففففرف السفففففال   -1
بفففففففملمواد ال ديثفففففففة و 
توضففففففي  أهميتهففففففم و 
كيليففففففففة اسففففففففت كمر و 

 استثممر الوق:.
تفففف لي  صففففعوبم:  -1

المقفففففففررا: بتج  فففففففة 
الموضففوعم: الصففعبة 

. 
دراسففففة الوسففففم    -3

الكلي ففة بتبسففيس المففمدة 
 الع مية.

خسففففففففففة   يفففففففففمدة -4
الدراسفففة ل مفففواد التفففي 
لففففففو ظ  يهففففففم تففففففدني 

 المستون الدراسي
تنظففففففي  الموقففففففف  -5

التع يمفففي بمفففم يتوا ففف  
مفففففففد قفففففففي  و تعفففففففملي  

 ية .ماسال
تفففف لي  صففففعوبم:  -6

المفففففمدة الع ميفففففة لكففففف  
 مقرر دراسي .

تج  ففة المقففررا:  -7
 الدراسية الصعبة .

ت خفففففففففففففففففففففففففففيص  -8

الموضوعم: المسولفة 
الفففففففئ نقفففففففمس توفففففففم  
 موضو  و مختصرة. 

وا   لفدن تنمية ال -1
 السمل  الديني .

تنميففففة الففففدوا د و  -1
ااتجمهفففم: اايجمبيفففة 
لفففففدن السملففففف  ن فففففو 

التع فففي  و المدرسفففة و 
توضي  أهميفة دورهفم 

  ي المجتمد .
تنميففففففة وخصففففففية  -3

السملفف  و ثقتفف  بنلسفف  
واخمففففففففمد و اسلففففففففم  
وفففففففعوره بفففففففملعج  و 

 اللو  .
إعفففداد نوفففرا:    -4

  انلوجرا       ا ال
بسمقففم:   عبففمرا: ، 

ت كمر الجيففد عفف  ااسفف
 ل درو  .

ت ييففففففففر وضفففففففففد  -5
السملفف  داخفف  اللصفف  

. 
اختيمر  مي  كلفم   -6

لمسففمعدة السملفف   ففي 
متمبعة درو  خمصفة 
ا  كفففم  لفففدن السملففف  

  ملة ص ية .
اعففففففففففداد م ففففففففففف  -7

اانجفففففففففم  ل سملففففففففف  
 يوض  مجهودات  .

متمبعففففففة تكففففففمليف  -8
السفففففففففففال  بوفففففففففففك  

 مستمر.
إعسفففففم  السملففففف   -9

وففففففففهمدة ت سفففففففف  إ  
  دع  ل  .

تقفففدي  معونفففة  -11

اقتصفففففففمدية ل سملففففففف  
التففففي تكففففو  ب مجففففة 

 ل ل . 
 

بعففففففففع خسمبفففففففففم:  -1
ور لتوضفي  نفألوليم  أأل

 مستون السملبة . 
 فففع األسفففرة ع فففئ  -1

تففففو ير الجففففو المنمسفففف  

 ل م اكرة .
تنسفففي  ااتصفففم  و  -3

التعفففمو  بفففي  ااسفففرة و 
 المدرسة .

التأكيفففففففففففد ع فففففففففففئ  -4

ضفففرورة  يفففمرة أوليفففم  
 ور ل مدرسة .أن
 البعففد عفف  المقمرنففة -5

بفففففففمألخوة و ااقفففففففمر  
  وي المستون المرتلد.

تع يففف  دور القفففدوة  -6
  ي المن  .

عد  تك يفف السملف   -7
من ليففففففة تلففففففوا  م مهفففففف

 سمقت  .
تع ي  الدا عية لفدن  -8

السمل   م  قب  ااسفرة 
انظمفففففففففففة  ا و ا تفففففففففففر
 المدرسة .

تخصففففففيص وقفففففف:  -9
م ففدد لم اولففة الهويففم: 

. 
 م ااهتمفففففففففففففففففففف -11

بملنم يففففففففففة الصفففففففففف ية 
ل سال  بفججرا  الكوفف 
ة مالسبي ل تأكد مف  سفال

ال ففففوا  و خ ففففوه مفففف  
رام التففففي تعيفففف  مففففاا

 –اسفففتيعمب  )  قفففر الفففد  
ضففففعف  -عيففففو  نسفففف 

قصور  في ال فدة  – م ع
 الدرقية ......الخ.

 ي  ممإكسففففففم  العفففففف  -1
  ممففبملمدرسففة مهففمرة التع

 مد ادواره   
ه  المنمسفففة لهففف  ممو مهففف

و ففففف  مفففففم ورد بملفففففدلي  
التنظيمي لمدار  التع ي  

 و التربية الخمصة . م الع
ت قيفففف  روال العمفففف   -1

) بمكتوففففففففففمف  كلريفففففففففف 
الموفففففكال: و ا توا هفففففم 

 . بوك  مبكر
تسبي  ا  ة الس و   -3

و المواظبففففففففة ل مر  ففففففففة 
اابتدا يفففة و المتوسفففسة و 
الثمنوية و   اجرا تهم مفد 
التلعيففففف  الجفففففمد ل جمنففففف  

 الوقم ي .
توعيففة اسففر السففال   -4

بقواعففففففففففففد السفففففففففففف و  و 
 المواظبة بوك  واض  .

تع يففففف  دور القفففففدوة  -5

  ي المدرسة
عقفد لجنفة التوجيفف  و  -6

ااروففففففمد و فففففف  االيففففففة 
الففففففففدلي  الففففففففواردة  ففففففففي 

التنظيمففي لمففدار  الع ففي  

 و التربية الخمصة  م الع
اثفففففففففففرا  المكتبفففففففففففة  -7

المدرسفففففففية بم تيمجفففففففم: 
 .المدرسة منسوبم:

التعفففففففففففرف ع فففففففففففئ  -8

المجتمفففففد الم  فففففي لعقفففففد 
 وراكم: مجتمعية .

عمففففففففف  دراسفففففففففم:  -9
استسالعية لقيم  ظواهر 
قفففد ت فففدع  فففي المسفففتقب  

 لمعملجة المسببم:.
 

 مشرفة الخدمات االرشادية / هيا عبدالرحمن السنيدي  جمع و اعداد و تصميم  
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 (2حيال تدني مستوى الطالب لنهوض بمستواهم التحصيلي    )اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 

 ادارة المدرسة االسرة  الطالب المقرر الدراسي  المعلم

 ثهم  بملتركي  ع فئ  -11
السفففال   وا: المسفففتون 
المتفففففففدني و المتفففففففأخري  

 به  . م دراسيم  و ااهتم
 ضففور ال صففص  -11

ل مع مففي  و توففجيعه   ففي 
  م  ت س   مله .

ت قيففففف  و أكسفففففم   -13
السمل  الدا عية ل تع   مف  
خفففال  تع ي هفففم بوسفففم   
متنوعففففففة تتنمسفففففف  مففففففد 
خصففففففففففم ص المر  ففففففففففة 

 العمرية .
اكسففففففففم  السملفففففففف   -14

 مهمرا: وخصية إيجمبية.
إعسفففففمؤه   رصفففففة  -15

كم يففة لتصفف ي   مهمراتفف  
التففففي أخسففففم   يهففففم مفففف  
منس ففف  مراعفففمه اللفففروا 
اللرديفففففة و هففففف ا يكففففففو  

 بماتلما مد مع ممت  .
 أتبم  ااسفملي  التفي -16

ت بفففففف  السملفففففف  المففففففمدة 
الع ميفففة لكففف  مقفففرر مففف  
خال  توجيه  ألهمية  ل  

  و اابففدا  و ممففبلفف  التع
 اتبم  ااسملي  التربوية.

عفد  مقمرنفة السملفف   -17
 ب يره م   مال  .

تدري  السال   -11
 ا ع ففئ كيليففة اسففتخد

الكتمبفففففة و ت خفففففيص 
 الدرو .

ااخففففففففففففففففففففففففف   -11
بملمقتر ففففففففففففففففففففففففم: 
 م المسرو ففة كفف  عفف

 ففففو  نقففففد المقففففرر 
 ي .الدراس
تففففففففففففففففففففدري    -11

السففال  ع ففئ اسفف  ة 
غيفففر مسرو فففة  فففي 
الكتففففففف  المدرسفففففففية 
 تفففئ ا يتلمجفففأ بهفففم 
 ففففففففففي ااختبففففففففففمر، 
كمألسف  ة موضفوعية 
ااسفففففففففففففففففففففففففتنتمجية 
المتنوعة  ي السفرال 

 و ااس و .

الت فففما ب صفففص  -11
 التقوية بملمدرسة .

ت ويفففففف  السملفففففف   -11
لمراكفففففففففففف  الرعميففففففففففففة 

 الص ية .
الر فففففففد ل سملففففففف   -13

بمل صو  ع ئ نظمرا: 
سبيفففف  او سففففممعم:  أ  

 كم  هنم   مجة . 
تروفففففي  السملففففف   -14

لففففففففففر ال: مدرسففففففففففية 
كتع يففف  عففف  مال ظفففة 
أي ت س   ي أي جمنف  

. 
اروفففففمد و توجيففففف   -15

السمل  ل  د م  ال يفم  
مففففد توضففففي  السفففف بيم: 
المترتبففة ع يفف  و العمفف  
ع ففففئ عالجفففف  بموففففرا  

 السمل  بمل   . 
اعسفففففم  السملفففففف   -16
رصففة ل  ففوار و ابففدا   

الفففففففففففراي ب ريفففففففففففة  و 
 سمأنينة.

تتبففففففففد  ملتفففففففف  و  -17
الوقفففففوف ع فففففئ مفففففدن 
ت سفف  أدا فف  و توففجيع  

م   ففي نفف تففئ يوففعر بمأل
المدرسففففففففففة و يوففففففففففعر 
 بأهميت  عند مع ممت . 

مراعففففمة ظرو هففففم  -18
 الص ية و ااسرية.

بفف  داخفف   م ااهتمفف -19
 اللص .

المرونفففففففففة  فففففففففي  -11
معففففف  و عفففففد   ممففففف التع

 ال جو  الئ النقد الجمرال
 لتص ي  وضعهم.

 

 هفففف  الخصففففم ص  -11
العمريفة ل كف  مر  ففة و 

 متس بمتهم .
عففد  ال جففو  الففئ  -11

العنففف لتصفف ي  وضففد 
السملففففففف  السففففففف وكي و 

 الدراسي .
إعسففففمؤه  رصففففة  -13

كم يفففففففففففففة لتصففففففففففففف ي   
مهمراتفففف  الفففف ي أخسففففم  
 يفف  مفف  منس فف  مراعففمه 
اللفففروا اللرديفففة و هففف ا 
يكففففففو  بماتلففففففما بففففففي  

 الوالدي  .
ت ويفففففففففففد هففففففففففف    -14

التوعويفففففففة بملنوفففففففرا: 
التففففففففي ت ففففففففع ع ففففففففئ 
ضففففففففرورة ال يففففففففمرة و 
أثرهففففم اايجففففمبي ع ففففئ 
مسففتون السملفف  النلسففي  

 و الدراسي.
تلعيفففففف  مجففففففمل   -15

ور بمختيفففمر نفففأوليفففم  األ
الوقففففففففففف: و المكفففففففففففم  
المنمسففففف  .و تفففففوجيهه  
بسريقة  واريفة تربويفة 

 أكثر منهم إلقم ية.
ارسفففم  خسمبفففم:  -16

و اوفففففففعمرا: توضففففففف  
وض  السملف  الدراسفي  

اجتمفففمعي و النلسفففي وا
 والس وكي.

تلعيففففففف  وسفففففففم    -17
ااتصفففففم  مففففف  خفففففال  
ااسفففففففففففتبيم  بسفففففففففففرال 
ااستلسفففففففففففففففففففففففمرا: و 

 المقتر م: .

إعسففففففففم  الثقففففففففة  -1
ل مع    في عسفم ة و 

 تع ي   ل  .
اسفففتثممر سمقفففم:  -1

السال  وتوظيلهفم  في 
 ااتجمه الص ي  .

تقب  السال  كمفم  -3

هففف  ا كمفففم ينب فففي ا  
 يكونوا .

اعففففففداد الخسففففففس  -4
العالجيففففة لر ففففد مفففف  
مسفففففففتون الت صفففففففي  
الدراسففي و اانضففبمس 

 المدرسي.
ايجفففففففففمد بي فففففففففة  -5

بفم: نة ل سملأنمدرسية 
 .و منسوبم: المدرسة

التعففففففرف ع ففففففئ  -6
المجتمد الم  ي للهف  
خصم صففففف  جعففففففداد 
خسففففففففففس عالجيففففففففففة  

 تتوا   مد واقع .
 بملبي فففة م ااهتمففف -7

 المدرسية .
تو يفففد السفففال   -8

ع ففففففففففففئ اللصففففففففففففو  
الدراسففففففففففففية و قففففففففففففم  

 .يدممل ت يرا: و المج
دراسفففففة جفففففدو   -9

ال صففففص و ت سففففي  
وضففففففد المففففففمدة  ففففففي 
الجففدو  المدرسففي مففد 
تس ي  المع مفم: نسفخ  

 من .
تسفففففف ي  المع فففففف   -11

بيففم  بأسففمم  السففال  
المتففففففففففففففففففففففففففأخري  و 
الضففففففففففعيلي   بعففففففففففد 
 صره  و   لتقفمرير 

 نور. م نظ
 

 
 مشرفة الخدمات االرشادية / هيا عبدالرحمن السنيدي  جمع و اعداد و تصميم  



 تلطالبادى ادارس و المرشدات الطالبيات  في تعزيز الدافعية لمدور قائدات ال

 هيا السنيدي         25
 

 2/1 رقم النشاط
 االسباب و االجراءات املناسبة لرفع و تعزيز الدافعية  لتحصيل الدراسي  مسمى النشاط

 د 15 الزمن
 جدول ليب التنفيذااس

 االسباب و االجراءات املؤثرة على تعزيز الدافعية لدى الطالب(  )  التعرف على    اهداف النشاط 
من ميتلك املعرفة و الدراية الكافية لطبيعة كل مرحلة دراسي من حيث الطالب و املقرر الدراسي استطاع    : أختي المتدربة 

اطرحي اسباب و اجراءات اليت   جمموعتك أعضاء مع . بتعاونان يشخص املشكالت اليت تواجهه بيسر و سهولة و بعلمية 
 تؤثر على  الدافعية لدى الطالب للتعلم؟ 

 االجراءات االسباب

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 معززات الدافعية لدى الطالب :
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ملصقات ، ، النجوم ،  املكافآتمعززات مادية / واقعية: عبارة عن اشياء قيمتها تدل عليها مثل : الشهادات ، اجلوائز،  -
استخدامها حمدود . و ال تقارير مدرسية ، خطاابت شكر ، و قد يتكون طعام كاحللوى و الكعك . و لكن البد ان يكون 

 حتصر اجلوائز فقط ابإلجنازات املتميزة بل ميكن توزيعها عند حصول التحسن او عند بذل جمهود متميز او سلوك محيد .
عبارة عن شيء مادي يعطى مقابل القيام  بشيء مرغوب أو نشاط أة معزز اجتماعي يف وقت الحق . و رمزية :  معززات -

ن أتخذ أشكاال  عدة كاهلدااي رمزيه . و تستخدم عندما ال يصلح استخدام االطراء و املديح و ميكن للمعززات الرمزية ا
 االهتمام .

العام للتعزيز : السلوكيات اليت تعزز تبقى أما تلك اليت ال تعزز فتالشى و عليك أن ختتار بعناية  املهم معرفة املبدأمن  -
لألشخاص املعززين ستخدمة العواقب املاليت تستخدمها للتعزيز . و يكون الشخص الذي سيعزز ، وشروط التعزيز ، و االنواع 

قد جربت من قبل مع طالب و ان متنح بطريقة تكمل و ال تقوض تطوير الدافعية احلقيقية او النتائج الطبيعية االخرى للسلوك 
. 
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 2/2 رقم النشاط
 استثارة دافعية الطالب للتعلم مسمى النشاط

 د 15 الزمن
 خرائط ذهنية ليب التنفيذااس

 .(تعلم لدى الطالبالتعليم و ال استثارة الدافعية اجتاه )  التعرف على    اهداف النشاط 
ملعرفة  : نسعى جاهدين جلذب الطالب  اىل التعلم و التعليم مبختلف الطرق و الوسائل  و اليت تتطلب فهمها أختي المتدربة 

اطرحي اساليب  استثارة  الدافعية لدى الطالب   جمموعتك أعضاء مع كيفية توظيفها مع الطالب مبختلف فئاهتم  . بتعاون
 للتعلم؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استثارة الدافعية لدى الطالب للتعلم و التعليم : 

ختيل ان احد الطالب ال يبدي أي اهتمام يف مادة معينة و يبذل جهدا  متواضعا  يف االنشطة الصفية و 
الطالب بسهولة عن متابعة الدروس و يقوم إبزعاج الطالب و خيل  املشاريع و االختبارات ، و ينصرف هذا

ابلنظام و االنضباط يف الفصل .و انت تبحث عن طرق جلذب اهتمامهم و شغلهم ابلدرس كيف يكون 
 ذلك ؟؟
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 و تنقسم اىل قسمني سنتحدث عنها كنقاط موجزة كالتايل 
 استثارة الدافعية اخلاصة ابلتدريساسرتاتيجيات  -1

التخطيط للدافعية ) اعداد طريقة للدافعية ، عدل من اسرتاتيجيات استثارة الدافعية لتتناسب مع املوقف التعليمي،  -
 ادخال قضااي استثارة الدافعية يف كافة مستوايت التخطيط الدراسي (

 االسرتاتيجيات املثرية للدافعية و املتعلقة ابلتدريس . -
 ذب اهتمام الطالب للمقرر الدراسي .ج -
 الرتكيز على الرتابط بني حاجات الطالب و خرباهتم و املقرر.. -
 نوع يف اسرتاتيجيات التدريس للمحافظة على االهتمام . -
 خطط للمشاركة الفعالة للطالب . -
 اخرت اسرتاتيجية أتسر فضول الطالب. -
 مناسب من الصعوبة و التحدي.اتيجية مناسبة و قدم مادة تنطوي على قدر اخرت اسرت  -
 وزع الطالب يف جماميع حلل التدريبات . -
 صمم الدرس لتامني جناح الطالب . -
 اعطاء الطالب نوع من السيطرة و السيادة على الدرس. -
 عرب عن االهتمام ابحملتوى الدراسي و اظهار احلماس اجتاهه.  -
 قدم فرصا  للتعلم. -
 يعاب .ادعم حماوالت الطالب على الفهم و االست -

 :و التقدير اسرتاتيجيات استثارة الدافعية املتعلقة ابلتقومي -2
 ضع توقعات التقومي و معايريه. -
 اخرت اجراءات املراقبة و اطالق احلكم . -
 اخرت انواع التغذية الراجعة و احلوافز. -
 .حدد الوقت املناسب لتقدمي التغذية الراجعة و احلوافز -
 للتعليم و التعلم .اعترب االخطاء و اعادة العمل فرصة  -
 اضغط على الطلبة ليفكروا. -
 (.222هـ.1424) سليمان .ساعد الطالب على الشعور ابلقناعة و الرضا بنواجتهم  -
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ابهنا  " تلك العمليات اليت تطلق و تستثري سلوك الطالب و تعطي  صفذكرة عن الدافعية اليت تو تابستقراء ما سبق 
 التوجيه و حتدد اهلدف للسلوك و اليت تساعد على االستمرار و الطالب على اختيار سلوك حمدد . 

قع و هناك أبعاد أربعة للدافعية : االهتمام ، الرتابط بني احملتوى الدراسي و حاجات الطالب و حياهتم ، و االداء املتو 
 الرضا و القناعة .

حنتاج اىل طريقة شاملة الستثارة دافعية الطالب على التعلم و التعليم ، حيث أن عوامل غرفة الصف تعتمد و تتفاعل 
 مع بعضها .

) الفصل الدراسي ، فرتة االمتحاانت ، اعطاء الدرجات جيب القيام ابلتخطيط للدافعية على كافة مستوايت التخطيط 
 الدراسية ، كل اسبوع دراسي ، كل درس (.، كل الوحدة 

ان اسرتاتيجيات التدريس اليت تستخدمها و التدريبات اليت على الطالب إكماهلا و الطريقة اليت يتفاعل فيها مع 
 لطالب خالل التدريس كلها تؤثر على استثارة دافعية الطالب على التعليم و التعلم .

) سليمان  و إجنازه تؤثر يف استثارة دافعية الطالب على التعليم و التعلم إن الطريقة اليت تقوم فيها أداء الطالب
   .   (221هـ.1424.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تلطالبادى ادارس و المرشدات الطالبيات  في تعزيز الدافعية لمدور قائدات ال

 هيا السنيدي         30
 

 مادة إثرائيه
 

 . لطالب املرحلة املتوسطة  والثانوية لعلمية لظاهرة االنضباطالتحليالت والتفسريات ا

ــانوي ال توجــد حتلــيالت وتفســريات علميــة واحــدة لتفســري الســلوك املخــالف الصــادر يف مرحلــة املتوســط و     ــذا تعــددت  الث ؛ ل
 النظرايت املفسرة لتطور شخصية اإلنسان. وسنذكر منها النظرايت النفسية واالجتماعية كما يلي: 

 (: H ،Bee،1981نظرية التحليل النفسي ) -
؛ لكنــه  الالشــعورية و   اندى هبــا العــامل فرويــد ويــرى فيهــا أن اإلنســان أانين بســلوكه ومــدفوع مبجموعــة مــن الــدوافع الشــعورية    

، ولذلك فهو مدفوع إلشباع هذه الدوافع. واحملددات الالشعورية حمكومة  ل الالشعورية أمهية عالية يف توجيه السلوكاميعطي العو 
يف  ام  ل البيولوجيــة تلعــب دورا  هــامــاألفكــار والتصــرفات أكثــر مــن احملــددات الشــعورية. ويــرى فرويــد أن العو بقواعــد هلــا أتثــري علــى 

 إال أنه يعطي األمهية الكربى لطبيعة العالقة بني الطفل والكبار احمليطني به.  ؛ تطور الشخصية

 (:Erikson ،Erik، 1968نظرية إريكسون النفسية االجتماعية 

: أتخـذ يف  ؛ مبعـىن لامإريكسون أن كل إنسان مير خالل عدد معني من املراحل ليحقق طموحاته ومنوه بشكل كيرى إريك      
االعتبــار النمــو الســـيكولوجي للفــرد يف عالقاتـــه االجتماعيــة. وقــد أدخـــل "إريــك " تعـــديال  علــى نظريــة فرويـــد موضــحا  كيـــف أن 

 شـعور ابهلويـة أانأن مواجهـة املراهـق قـد يرتتـب عليهـا  األحداث االجتماعية يف حياة الفـرد تـؤثر يف شخصـيته. هنـا أوضـح إريـك 
 (.13،1432،  ام(، )مح1431،12،  تية(. )أبو أسعدوالذاتية أو )أزمة الذا

 م:1920(  نظرية النمو العقلي )جان بياجيه

م( حيـث عمـل علـى 1122) امم( نشـاطه يف علـم الـنفس عـ1112-1111بدأ عامل النفس السويسري "جـان بياجيـه " )
ى النمو العقلي واملعريف الذي يطرأ على الشخص ه "بياجيه " علامتطوير االختبارات العقلية أثناء عمله يف معهد بينية. وركز اهتم

خالل حتوله من مرحلة الوليد إىل مرحلة الرشد. وقد أجابت نظريته     على تساؤالت املهتمني بسيكولوجيا التفكـري حـول منشـأ 
 ، االحتفاظ. ، التنظيم ، التوازن : التكيف السلوك املركب. ومن أهم مفاهيم النظرية

 م:1958نظرية النمو األخالقي )كولربج( 

الــيت اســتمدها مــن  دد فيهــا حمكــات الســلوك اخللقــي عــة" شــيكاغو "  حـامعلــى ج  الــدكتوراهقـدم "لــورنس كــولربج " رســالته 
، ومنو امنظرية "بياجيه "، و " ابلدوين"، و" هري "، و " دور كامي" و" ميد "؛ حيث تعد أحدث نظرايت النمو اخلَلقي بشكل ع

ة قويـة حلفـظ كيانـه. و تشـري إىل أهنـا امـودع  ، لامـالتفكري اخلُلقي بشكل خاص. وتُعدُّ األخالق حجر أسـاس لبنـاء اجملتمـع املتك
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: جمموعـة مـن التغـريات  ا  خلقية ُعرفـت أبهنـااميف تطور متتابع ومتدرج مكوان  أحكتقل الفرد من مرحلة إىل آخر  عملية تطورية ين
أساليب تقوميية للحكم على منو الفرد من خالل أفعاله  ام: مبين على استخد ؛ األول الفكرية للفرد ابجتاهنياليت حتدث يف البيئة 

: اجتــاه وصــفي يصــف تطــور الفــرد. فــاحلكم األخالقــي يشــمل القواعــد الــيت  وتصــرفاته صــحيحة كانــت أو غــري صــحيحة. الثــاين
أو القــــرار )أبــــو  لصــــحيحة يــــتم التعبــــري عنهــــا ابلــــرأي حة وغــــري ايســـتخدمها الفــــرد للتميــــز بــــني الســــلوكيات واملمارســــات الصــــحي

 (.1431،14،12النور،

  :1956نظرية " هول" 

، وتنتهــي عنــد التوقــف عــن النمــو  اهتــاميتجــه "هــول" يف نظريتــه اجتاهــا  بيولوجيــا  لكونــه يُعــد  بدايــة املراهقــة البلــوغ وظهــور عال    
ـــالقوى ســـنة 22-14: مـــا بـــني  أي  ؛ اجلســـمي ـــنظم عمليـــة النمـــو. ومي ـــز " هـــول " املراهقـــة امـــوالعو  ، ف ـــيت ت ـــة هـــي ال ل الداخلي

، مرحلة االنفعـاالت احلـادة والشـك  ، مرحلة اإلفراط واملثالية والثورة على القدمي : مرحلة األزمات واالضطراابت خبصائص أبرزها
؛  " علـى هـذه املرحلـة الـوالدة الثانيـة ". وأطلق "هـول "األانل ام، مرحلة احنالل الروابط بني عو  والنقد الذايت واألحاسيس املفرطة

 أي: بداية النضج والتوازن والعقالنية.

 : لتحقيق االنضباط  يماملنظور اإلسال

ته، وجعلته حقا  وواجبا  أنلنفسه وجمتمعه و  النشء ملا يف ذلك صالح ها ورعايتها برتبيةامية فائق اهتممأولت الشريعة اإلسال    

ة ضرورة ملحة يف إعداد وتكوين النشء املسلم الصاحل، فإذا صلح الفرد ميمن يتوىل رعايتهم يف صغرهم. فالرتبية اإلسال على كل

ية، وهذا أمسى غاايت الرتبية مة اإلسالمصلحت األسرة، وإذا صلحت األسرة صلح اجملتمع، وبصالح اجملتمع تصلح اال

: " أال -تعاىل-قال  -سبحانه وتعاىل-توجيهاهتا الضابطة صادرة من خالق البشرية ة، وهي املصدر الوحيد للضبط ألن مياإلسال

 (.14يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري" امللك )

يف تكوين وتنشئة  أساسامن حياة النشء واليت تدعى مرحلة الطفولة أهم مراحل النمو العتبارها  األوىلتعد املرحلة     

على قاعدة قوية متينة ال  أساسهية صحيحة منبعها الكتاب والسنة فقد ُبيِن مأساس تربية إسال شخصيته؛ فإذا أحسن تربيته على

ين اإلسالامتتزعزع وال تنهار تستطيع أن تواجه مجيع التيارات بقوه ص ي مع مجيع مراحل حياهتا ابختالف مدة. ولقد متاشى الدِ 

 ظروفها.
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بط لسلوك اإلنساين من املفاهيم احلديثة ابلنسبة للرتبية الوضعية؛ حيث يعد مفهوم الضبط اليت تتشكل يف عدة قواعد ضا   

ظهر نتيجة احلاجة املاسة للمجتمعات الغربية على تكوين قواعد اجتماعية سلوكية حتكم معظم سلوك األفراد واجلماعات يف 

 (.44هـ.1442السنيدي ،) احلياة؛ ملا كانت تعانيه من فوضى اجتماعية أبعدهتا عن إنسانيتها وحتقيق أهدافها.

ي كو ن لدى اجملتمع جبميع فئاته ضبطا  داخليا  يتحقق مره حمسوم؛ فالدِ ين اإلسالأنية فم الضبط يف اجملتمعات اإلسالأان    

ابلضمري واخلوف من هللا. وضبطا  خارجيا  من خالل فرص العقوابت من حدود و غريها. يعد الضبط االجتماعي من املفاهيم 

العلماء املسلمني  امبوجوده كمضمون حقيقي. وقد ملسنا اهتم التأكيدة مع ميالدخيلة على منظومة العلوم االجتماعية اإلسال

بقضااي الضبط االجتماعي منهم ابن تيمية واملاوردي. وحتدث ابن خلدون عن الضبط وربطه ابلسلوك؛ حيث يعتقد أن اإلنسان 

 (.122، 121، 1431ه ميوال  عدوانية تتطلب أداة لضبط سلوكه )خماترة، إال أن للى الرغم أنه مدين بطبعه ع

أحاديث تناولت األحاديث الشريفة عدة مواضيع تؤكد على أمهية تربية ورعاية النشء وعظمة مسؤوليتها على الفرد. ومن     

والرجل يف أهله راع وهو مسؤول  راع ومسؤول عن رعيته، ملكاليت تطرقت إىل ذاك قوله: "ك -عليه الصالة والسالم-الرسول 

عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، واخلادم يف مال 

 سيده راع ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". 

تاز احلوار بوصفه أسلواب  تربواي  ذا امف تربية وضبط النشء على أصول اثبتة.ية يف متنوعت وتعددت القواعد الرتبوية اإلسال    

للوصول إىل منهج سليم حيقق األهداف املرجوة واملثمرة .فالنشء حيصل على  امأمهية كبرية لدى املربني ألثره الوقائي والعالجي اهل

   ؛ ليعدهم ألي حوار يقومون بهاألبناءل به مع اميتعمقومات احلوار من والديه وأسرته؛ حيث يستخدم احلوار كأسلوب تربوي 

يف املستقبل، وميتلكون املنهجية والقدوة واخلربة فيه، وبذاك يقيهم التبعية والتقليد، ويقودهم إىل فهم واع موضوعي ورؤية واضحة 

 (.22، 1، 1431وانضجة ) املطريي،

: " فبما رمحة من هللا لِنت هلم ولو كنت فظ ا غليظ القلب النفضوا من -تعاىل-كما أشار لذلك القرآن الكرمي يف قوله      

(. 151-فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب املتوكلني " )آل عمران  رماالحولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف 

31 
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" اي عائشة، إن هللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق : -صلى هللا عليه وسلم -قال ماوقد تناولت األحاديث الشريفة ذلك ك

 ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه".

نوا مل أنأيها الذين  : " اي-تعاىل-يسهم دور القدوة احلسنة يف بناء شخصية النشء ملا يقتدي به من آداب وأخالق لقوله     

(؛ لذا يتوجب على الوالدين واملربني 3-2(")سوره الصف 3( كرب مقتا  عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون )2فعلون )تقولون ما ال ت

 أن يكون هناك تطابق فيما يوجهون به النشء من قول وفعل وذلك بوجوده يف القدوة احلسنة.

يف القول والعمل، وقد أشار القرآن الكرمي يف حمكم : رمزا  ومثال  أعلى يقتدى به -صلى هللا عليه وسلم -ميثل رسول هللا     

 (. 21-تنزيله لذلك: " لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثريا  ")األحزاب 

ابلعمل  اميف دفع النشء للقيعنصر التشويق والبُـْعد عن الرتهيب و التدرج فيه ؛ ملا له من أمهية  اميتوجب على املربني استخد   

الصاحل الذي يرضي هللا، وقد وردت عدة مواضع يف القرآن الكرمي حتاكي هذا األسلوب الذي التمس فيه رب العاملني قدرات 

م رعايته اجلليلة هلم فيها؛ كما يف قوله امو  نوا وعملوا الصاحلات ال أن:" والذين -تعاىل-كانيات اإلنسان يف مراحل حياته، وقد 

 .43-42: األعرافاجلنة هم فيها خالدون "  أصحابنكلف نفسا  إال وسعها أولئك 

عظم هذا األسلوب وما يتبعه من أجر عظيم يف قوله:" املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال -صلى هللا عليه وسلم  –ذكر     

 يسلمه، ومن كان 

ة، ومن سرت مسلما  سرته هللا امهللا عنه كربة   من كرب يوم القييف حاجه أخيه كان هللا يف حاجته، ومن فر ج عن مسلم كربة فر ج 

:" من سلك طريقا  يطلب علما  -صلى هللا عليه وسلم  –قال: قال رسول هللا -رضى هللا عنه -ة ". وعن أيب الدرداء اميوم القي

صنع، وإن العامل ليستغفر له من يف سلك هللا به طريقا  من طرق اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا ي

يف جوف املاء، وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، واحليتان  األرضيف   السموات ومن 

 .وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا  و ال درمها ، إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر "
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ية منهجا  وأسلوب حياة نستمد منها أصول الرتبية؛ لكوهنا تراعي خصائص ومتطلبات املرحلة العمرية، متُعدُّ الشريعة اإلسال     

  .( 1.  هـ1411 .) البابطنياص، والنشء بشكل خاملها مع اإلنسان بشكل عامفهي متدرجة يف تع

اهتمت األحاديث الشريفة هبذا األسلوب وتنوعت يف تناوله يف عدة مواضع، منها: عن عبدهللا بن عمرو قال: قال رسول     

بينهم يف  ا:" " مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني، وفر قو -صلى هللا عليه وسلم  –هللا 

:" وكانت يدي تبطش يف -صلى هللا عليه وسلم  –يف حجر رسول هللا  مسلمة، قال: كنت غالاملضاجع ". وعن عمر بن أيب 

، سم هللا وكل بيمينك، وكل مما يليك. فما زالت تلك :  "اي غالم-صلى هللا عليه وسلم  –، فقال يل رسول هللا ةالصحاف
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