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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على من أرسله ربه معلماً ورسوالً لألميني، يتلو 

 .أما بعد.. عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و احلكمة 
فإن بناء اإلنسان من أوجب الواجبات، وأوىل األولويات، وأحق ما تنشغل به   

ا البناء هو غاية كل عملية تربوية، تلك العملية اليت أصبحت يف وهذ. األمم واتمعات
أدى إىل تعقيد العملية  عصرنا احلاضر الذي تداخلت فيه املؤثرات احلياتية تداخالً

منا جلمع خربات ذوي  وانطالقاً من رسالتنا ومسؤوليتنا جتاه املربني، وسعياً ،التربوية
، جوع إليه، واإلفادة منه كان هذا اجلهدالكفاءة، وحفظها يف كتاب واحد يسهل الر

وهو جهد مجاعي بشري يعد احلجر األساس واللبنة ألوىل يف صرح تربوي مأمول، 
ولعل هذه احملاولة من أوائل احملاوالت اليت سعت جلمع خربات املربني املمارسني يف هذه 

املربني  املنطقة، وقد مت هذا العمل من خالل عدد من  ورش العمل اليت ضمت عشرات
 .من ذوي اخلربات واملمارسات التربوية واألكادميية الطويلة والعميقة

وإمياناً من مركز استراتيجيات التربية وفريق العمل بأمهية رصد اخلربات التربوية 
سائلني اهللا تعاىل أن ينفع ذه اخلربات العاملني . يف امليدان و توثيقها كانت هذه احملاولة

  .ي واملمارسني هلايف امليدان التربو
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وحنن حني نقدم هذا العمل فإننا نتقدم بأوفر الشكر وأجزله ملؤسسة محد 
احلصيين اخلريية ومؤسسة سامل بن أمحد باحلمر وعائلته اخلريية؛ وذلك لرعايتهما الكرمية 

 .سائلني اهللا عز وجل أن يبارك يف اجلهود و أن جيزيهم خري اجلزاء. هلذا العمل
  

  التربية ياتمركز استراتيج
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  تمعات واألمم على املريب حتقيق أهـدافها املنشـودة، وآماهلـا    تعول ا
املعقودة، فهو ناقل للعلم، وزارع للقيم، ومثقف للعقل، وبان للقمم، هـو قائـد   
األجيال وقدوم؛ ولذا كانت العناية باملريب داللة وعي اتمع برسالته، وبرهـان  

وال ريب أن ارتقاء املريب بوسائله وأهدافه، مظهر من مظاهر . حفظ هويته رغبته يف
االرتقاء بالتربية واملريب معا، سواء أكان املريب يف مدرسته بني طالبه، أم يف منزلـه  
بني أفراد أسرته، أم يف مسجده بني جريانه، أم يف االس بني أقرانه وخالنه، أم يف 

ن هذا االرتقاء يف جانب الوسائل واألهـداف  وال شك أ. أي حمضن تربوي كان
سوف يصنع ممارسات تربوية أكثر عمقاً وأعظم أثراً، ويف اآلية الكرميـة إشـارة   

﴿ولَكن كُونوا ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب  :جليلة إىل ذلكم، قال اهللا تعاىل
  .٧٩:آليةآل عمران، اوبِما كُنتم تدرسونَ﴾
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إن من الواجب على رجاالت التربية أن يصنعوا املربني، وذلك بأن يقدموا 
هلم األدوات اليت ترتقي م يف أهدافهم، ووسائلهم، وأنشـطتهم، وإجـراءام،   

ورجال التربية حني يفعلون ذلـك إمنـا   . وأساليب تقوميهم، وخمرجام وإجنازام
اليت يتعدى نفعها، كما أن ذلك من التـراحم  يلجون باباً عظيماً من أبواب اخلري 

قال . والتواصي الذي أمر اهللا به، واليت ينبغي أن تكون هلا ممارسات تربوية مستدامة
، وقال﴿وتزودوا فَإِنَّ ١٧: البلد، اآليـة ﴿وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمة﴾: تعاىل

  . ١٩٧قرة البخير الزاد التقْوى﴾
فالدعوة إىل أي قيمة ، وشتان شتان بني الدعوة إىل القيم وبني التربية عليها  

أمر قد ال يستغرق القيام به دقائق معدودة، وميكن أن يتحقق بأي وسـيلة مـن   
وسائل االتصال، أما التربية على القيم اإلسالمية فأمرها عظيم وشأا جليـل؛ إذ  

ه وإرشاد، وصرب مصـابرة، وجهـود مضـنية    حتتاج إىل تكاتف وتكافل، وتوجي
. ، ومناذج واقعية، وقدوات عمليةاستراتيجيةوخطط ، ومثابرة، ودراسات وأحباث

والتربية ذا املفهوم تصبح منهج حياة األمم، متدها مبادة علمية تؤسس بنياا وتنري 
 طريقها، ومتدها مبهارة عملية تقوي دعائمها وتثبت قواعدها، وبقـيم وجدانيـة  

تضبط تعاملها وحتكم تصرفها، وبعقيدة قلبية جتمع مشلها وتوحد رايتها وكياـا،  
  .ومببادئ إميانية تنمو يف ذات املتريب وتسمو به إىل أعلى درجاا
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لقد كان الرسول صلَّى اُهللا عليه وسلَّم قدوة يف أفعالـه، وأُمنوذجـاً يف      
، وناصحاً حكيماً؛ فينصح الصغري أقواله، وكان صلى اهللا عليه وسلم مربياً رحيماً

وكـان الصحابةــ   . والكبري، ويرشد الغين والفقري، ويعلم اجلاهل، وينبه الغافل
رضي اهللا عنهم ـ يراقبونه ويالحظونه حىت أم نقلوا عنه أدق التفاصيل كتفاصيل 

  . معاشه وحياته، وحركاته وسكناته، وسجاياه وصفاته
ى اُهللا عليه وسلَّم منهجاً عظيماً لتربيـة  لقد كانت سرية الرسول اهللا صلَّ

عظيمة، تربية تبني جبالء أمهية الدور العظيم لكل من التربية واملريب، ذلكم الـدور  
ونأى البعض عن املشاركة . الذي عزف عنه الناس اليوم يف تبنيهم له واهتمامهم به

م غري مباشـرة،  يف هذا اال احليوي وزهد فيه، سواء أكانت املشاركة مباشرة أ
ورأي فريق آخر أن ينغلق على نفسه، وأن يعتزل مضمار التربية وميدان املتربني، 

  . وغدت التربية منه خارج دائرة االهتمامات
ومن هنا انبعثت هذه الفكرة، فكرة البحث عن خربات املربني الذين قضوا   

م خـربات  سنوات أكسـبته . سنوات عديدة يف التربية والتعليم وتنمية اآلخرين
ومهارات وجب تدوينها، ومنحتهم دراية وقدرات وجب حفظها ونقلها، وكانت 

هي تنميتـه   - بإذن اهللا  -  هذا البحث، ولعل اخلطوة الثانية تلك اخلطوة األوىل يف
وتطويره؛ ليكون جامعاً خلربات أكثر عمقاً، خاصة أن املكتبة التربوية تفتقـر إىل  

اليت تأخذ بيد املريب ، ثلة التوجيهية والنماذج العمليةاألدلة التطبيقية، وتعوزها األم
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مرشدة، وتقف جبانبه مشاركة ومساندة، وتنقله من اإلطار النظـري إىل امليـدان   
كما يرى النماذج يف الواقع ماثلـة بـني   ، العملي، فريى التطبيق العملي بأُم عينيه

ينطلـق بعـدها حنـو     ومن مث، يديه؛ فيتعلم من خالل احملاكاة واحملاولة والتكرير
 .التجديد والتطوير

وجتد اإلشارة هنا إىل أن حبث خربات املربني قد مر بعدد من اخلطـوات  
  : واملراحل اليت مت التخطيط هلا وهي كما يأيت

االطالع على ما يتعامل معه املربون العاملون يف امليدان التربوي من  .١
 .دراسات

اخلاصـة بـاملريب املمـارس    االطالع على الدراسات واألدبيات التربوية  .٢
 . املنشورة

إعداد ورش عمل للمربني للبحث فيما حيتاجه املريب من خربات وأسئلة  .٣
 .ومناذج

 .صياغة استبانة جلمع خربات املربني اخلرباء أصحاب املمارسات .٤
جتربة االستبانة يف ورش عمل للتأكد من سالمة األسئلة وعمل التعديالت  .٥

 .و دمج أو حذف أو إضافةاليت ينبغي عملها من صياغة أ
املربني والذين هلم أكثر من عشر سنوات يف التربية لعقـد  عشرات دعوة  .٦

 . لقاءات وورش عمل الستثمار خربام يف هذا البحث
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إعادة صياغة اخلربات وترتيبها عرب فريق من املربني، ومـن مث مراجعتـها    .٧
 . وتنسيقها

ممـن تزيـد خـربم     مراجعة اخلربات بعد صياغتها عرب خرباء تربـويني  .٨
 .عاماً ٢٠عن 

  .راجعة البحث من الناحية الفنية واللغوية وغريهام .٩
إصدار البحث يف صورة مرجع تربوي، يسهل على املريب اإلفادة مما تضمنه  .١٠

  .من خربات وجتارب ميكنها االقتداء ا وتوظيفها ميدانياً

اخلربة التربويـة  إن مما ال خيفى على مجيع املربني من اآلباء واملعلمني، أن   
واملرتبطة بالتطبيقات العملية تعد ثروة كبرية ال ميكن االسـتغناء عنـها، جيـب    
تسجيلها وتوثيقها وحفظها ونقلها وخاصة عندما نعلم أن املربني قد ال يستمرون 
يف ااالت التربوية، وقد ينشغلون عنها فتضيع خربام الثرية، وتنـدثر جتـارم   

ر فإن كثرياً من الدراسات التربوية تركز على العملية املفردة ومن جانب آخ. الغنية
للتربية، كاألهداف التربوية وأنواعها ودرجاا وكيفية مراقبتـها والتأكـد مـن    

وما يبذلونه من جهـود  ، ولعل الدور العظيم الذي يقوم به املربون. الوصول إليها
مس احلاجـة لتوجيهـات   جيعلهم يف أ، لبناء رجال ينفعون أمتهم وبالدهم ودينهم

  .املربني السابقني هلم من أصحاب اخلربات يف نفس جماهلم وختصصهم
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من هنا وجدنا أن البحث يف اخلربات امليدانية للمربني أصحاب اخلـربات    
هلو أداة من ، ومجعها وتقدميها للمربني اآلخرين وخاصة املستجدين منهم، الطويلة

  :وذلك بسبب أمور. مأهم األدوات لالرتقاء باملربني ونفعه
أن كثرياً من املربني قد ال يدرك أنه ميتلك ثروة من اخلربات العظيمة واليت  :األول

  .تراكمت خالل السنني بفعل املمارسات امليدانية
أن كثرياً من املربني ال ميلكون األدوات اخلاصة، واليت متكنهم من مجع تلك  :الثاين

ا على حنو يضمن اإلفادة منها واستدعاءها اخلربات، وصياغتها، وتصنيفها، وحفظه
 .عند احلاجة إليها

إن مما هو مالحظ ومشاهد انصرافاً لكثري من التربويني املربني القدماء عن   
ممارسة التربية، وذلك النشغاهلم بوظائف أخرى بعيدة عن جمال التربوي، أو 

يتم تسجيل لتقاعدهم من وظائفهم، أو لوفام، وهذا كله واقع حيدث دون أن 
  . اخلربات العميقة واليت تكونت يف امليدان خالل سنوات عملية عريقة

  : القد أثار هذا الواقع أسئلة حمرية حاولنا أن جند هلا إجابات سديدة، ومنه
  مجع اخلربات التربوية العملية للمربني القدامى لإلفادة منها؟كيف ميكن  .١
  يدان التربوي؟من املربون الذين ميكن االستفادة منهم يف امل .٢
  ما اخلربات العملية اليت حيتاجها املريب اجلديد يف امليدان التربوي؟  .٣
  ما األقسام اليت ميكن توزيع اخلربات التربوية عليها وتصنيفها؟ .٤
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ومن هنا اقتصر هذا البحث على مجع اخلربات اخلاصة باملريب، واملوجهـة  
القيم من خـالل التعلـيم،    لتكوين املربني اآلخرين، الذين ميارسون التربية على

واألنشطة الالمنهجية، واملتابعة السلوكية واألخالقية واملهارية، علـى أن تكـون   
  . اخلربات متصلة جبانب املمارسة والتطبيق

إن هناك ندرة واضحة يف الدراسات والبحوث السابقة واملوجهة للمريب يف   
وغالب هذه الدراسات واألدبيـات  امليدان، واليت تم باملمارسة العملية التطبيقية، 

على ندرا، نشرت ومل تصل لكثري من املربني، أو وصلت لبعض املربني ومل حتقق 
 .إشباعاً حلاجام النهائية، وذلك حسب املالحظات املقدمة من املربني أنفسـهم 

رصد ترغب يف كمؤسسة تربوية  خاصة أننا وهذا مما شحذ اهلمم إلجناز هذا العمل
  .التربوي احلاضر واحمللي اجلماعية يف امليداناخلربات 
ويرى الباحثون أن استنباط اخلربات املتنوعة يف مجيع اجلوانب الـيت ـم     

املريب، وجتميعها من بني خربات عدد كبري من املربني املمارسني، مث مراجعتها مـن  
وغنيـة   خالل التربويني األكثر خربة، يعد عمالً جديداً يسهم يف تقدمي مادة ثرية

. للمريب اجلديد، كما أنه يسهم يف تقدمي مناذج أكثر نضجاً ميكن االحتـذاء ـا  
واألمل معقود يف أن يكون هذا اإلجناز انطالقة مشرقة لتطوير الحق وإجناز قادم، 
والذي سيشارك فيه كوكبة أخرى من التربويني، وذلك خالل الفترات القادمـة  

  .بإذن اهللا تعاىل
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  ما األخالق والصفات اليت جيب أن يتحلى ا املريب؟: السؤال األول

إن العملية التربوية عملية شديدة احلساسية، وهذا يعود إىل عدد من األسباب منـها  
أمهية التربية يف حياة األمم واتمعات، ومنها ارتباط جناحها بأطراف عديدة، ومنـها أيضـا   

واملخرجات التربوية اليت تعد نتاجات هلذه األطراف املتعددة، ولذا كان  حساسية املنتج النهائي
عوامل النجاح، وحتتل القـيم األخالقيـة   ) املريب(أن تتوافر للعنصر املؤثر يف هذه العملية  لزاماً

والسمات الشخصية أوىل هذه العوامل وأمهها، بل تزيد يف أمهيتها على اجلوانـب األخـرى   
املهارية وغريها، وفيما يلي أهم الصفات واألخالقيات الـيت يفتـرض أن   كاجلوانب العملية و

م والتقومي ويبقـى األثـر   يتحلى ا املريب؛ لينجح يف دوره التربوي الرائد، ولكي حيصل التعلّ
  .يف حياة املتريب التربوي ماثالً

 صفات وأخالقيات: هلذا اهلدف فقد قمنا بتقسيم هذه الصفات إىل قسمني وتيسرياً  
وبيان ذلك كما .والقسم اآلخر هو صفات وأخالقيات مرتبطة بالغري، مرتبطة بذات املريب

  :يأيت
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  :املريب صفات وأخالقيات مرتبطة بذات: أوال
  املروءةاحلياء و • اإلخالص واخلشية  •

  االبداع واالنفتاح للجديد  •  الصرب  •

  الثقة بالنفس • القدوة  •

  اإلجيابية والتفاؤل  •  االتزان  •

  بعد النظرالوعي و •  وحتمل أخطاء اآلخرين التضحية  •

  التحلي باملبادئ القيم الدينية •  العلم والثقافة  •

  املبادرة  وحتمل املسؤولية  • التأين احلكمة و •

  التخطيط وإدارة الذات •  فقه الواقع  •

  حسن السرية ونقاء السريرة  •  اهلمة والطموح •

  اقتناص الفرص وتوظيف الطاقات  •  األمانة والعفة •

  احلنكة واحلكمة وسرعة البديهة •  ورباطة اجلأشالعزة  •

  الفراسة والذكاء •  الفصاحة وعفة اللسان  •

 القدرة على التحليل وسرب غور  •  حسن املظهر والعناية بالنظافة •

  األمور
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 :غريصفات وأخالقيات مرتبطة بال: ثانيا

  كتمان السر • املودة واحملبة  •
  طالقة الوجه وسالمة الصدر  •  العدل واإلنصاف •
  الصدق مع النفس ومع الغري • احللم واألناة •
 الرمحة والرفق •
  املبادرة واإلقدام •

 الصفح والعفو •
  احلزم واحلسم •

  التواضع وخفض اجلناح •  الوفاء بالعهد والعقود •
 احلرص على تطوير اآلخرين •  اإليثارالكرم والبذل و •
  التكيف مع الفريق •  التعاون والعمل مع الفريق •
 القدرة على فهم الشخصيات •
  احترام النظم واللوائح •

 تقدير اآلخرين ومراعاة مشاعرهم  •
  مشاركة اتمعية واالندماج يف اتمع •
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  ما األخالق والصفات اليت جيب أن يبتعد عنها املريب؟: السؤال الثاين
أي خلل بني هذين النسجام بني املتريب واملريب وإن طبيعة العملية التربوية تعتمد على ا

ولكي يكمل االنسجام بني املريب . ضعف النتاجاتو، اخللل يف التربية ج عنهالطرفني ينت
واملتريب فإن على املريب مع حتليه بالصفات اليت ذكرت آنفا أن يتجنب الصفات اليت تشينه، 

ومن ، وقد يؤدي وجودها إىل شرخ عميق يف العالقة التربوية يصعب معه تقبل املتريب للمريب
  :ن العملية التربوية، ومن هذه السلبيات ما يأيتمث ال حيصل املنشود م

  ملالتعايل والتعا •  األنانيةالبخل و •
  خمالفة القول العمل  •  الكذب واخليانة •
  االنطوائية وحب العزلة •  الظلم والبطش •
  التواجد يف مواطن الشبهات •  التردداخلجل و •
  التفويض املطلق دون متابعة •  العجلة والطيش •
  واعيدإخالف امل •  القسوة والغلظة •
  سرعة امللل، والفتور يف العمل •  السطحية الفكر والثقافةاجلهل و •
  املثالية املفرطة •  الرياء وجب الشهرة •
  اإلحباط واليأس وتثبيط الغري •  التعصب واحلمية •
  العشوائية وضعف التخطيط •  االعتداد بالرأي ونبذ املخالف •
 اجلمود والتخوف من التطوير •  سرعة الغضب واالنفعال •
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  احلقد واحلسد •  املشاعر، واملزاجيةاضطراب  •
  والعجلة يف إصدار األحكام •  الكسل والعجز وضعف اهلمة •
  امليل للدنيا والتعلق بزخرفها •  التوتر عند حدوث املشكالت •
صوصيات خل والتدخل يف التطفّ •  فعل ما يكون من خوارم املروءة •

  .املتربني
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  ا املريب؟اليت جيب أن يتحلى  تما أهم املهارا: السؤال الثالث
املهارات حيسن باملريب إتقاا واإلملام ا؛ حيث تيسر له أداء مهامه بعض هناك 

  :وأبرز هذه املهارات ما يأيت. التربوية، ويتحقق معها نتائج إجيابية عالية
  مهارات التعزيز والتحفيز  •  التواصل اللفظي واحلركي •
 نشطمهارات التعلم ال •  مهارة التخطيط واملتابعة والتقومي •
  مهارات التفكري بأنواعه •  فن اإلقناع والتأثري على اآلخرين •
  ناء القادةوب القيادة •  إعداد الربامج وتقدميها •
  إدارة االجتماعات  •  مهارات البحث العلمي •
  إدارة الضغوط واألزمات •  التقنية واستخدام التطبيقات احلديثة •
  تهااكتشاف املواهب وتنمي •  القدرة على التنبؤ وتوقع الصعوبات •
  التوجيه واإلرشاد •  القراءة واالطالع املستمر •
  تقدمي التغذية الراجعة املناسبة •  دقة املالحظة  •
  تنوع طرائق التربية ووسائلها •  مهارات إدارة الرحالت واملناسبات •
 مهارة التسويق وفن التشويق •  فن اإلنصات وقراءة ما وراء السطور •
  ألرشفةالتوثيق وا •  مهارات غرس القيم وتقييم السلوك •
  مهارة التشخيص •  مهارات إدارة املشاريع •
  إدارة التغيري •  إدارة الوقت وحسن استثماره •
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  كتابة  التقارير وعرضها •  الذكاء االجتماعي وتكوين العالقات •
  اكتشاف املواهب وتوجيهها •  إدارة املوارد املالية وتنميتها •
  إنشاء فرق العمل وإدارا •  مهارة التفويض ودقة توزيع املهام •
  االحتواء واستثمار الطاقات •  ثرائيةوضع اخلطط العالجية واإل •
  التعامل مع املواقف الطارئة حبكمة •  ملشكالتاإدارة احلوار و حل  •
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كيف يتسىن للمريب حتقيق النجاحات من خالل صناعة عالقات إجيابية مبن : السؤال الرابع

  حوله؟

ف والتعاون والعمل اجلماعي بني من أبرز مميزات العمل التربوي أنه يقوم على التكات

 - املسجد  - الوالدان  -  املتريب - املريب (القة بالعملية التربوية املريب وبني من حوله ممن هلم ع

وهلذا تربز أمهية وجود عالقات اجتماعية قوية ) املؤسسات اتمعية ذات العالقة - املدرسة 

ى أداء دوره التربوي من غري إرباك أو وإجيابية بني املريب وبني هؤالء، من أجل مساعدته عل

تعطيل ينتج عنهما حتول املسار عن األهداف املنشودة؛ فيتأخر حتقق النتاجات يف الوقت احملدد 

  .هلا، أو تتحقق بدرجة ضعيفة

  :وفيما يلي أبرز العوامل اليت تعني على تكوين عالقات إجيابية مع احمليطني باملريب

  
:أمور املتربنيأولياء - ١  

تكوين عالقة إجيابية بني املريب وبني ويل األمر يعزز دور املريب ويكمله، حيث إن  إنّ

ويل األمر هو املسؤول األول عن تربية ابنه، وهو الذي ميكنه االطالع على التطورات اإلجيابية 

يف سلوك االبن ومالحظة مدى تغريه بشكل دقيق، وذلك لقربه منه ومالصقته له، فضال عن 

تنعكس بصورة ومن الثقة قوية ومتينة،  القة بني املريب وويل األمر تبين جسوراًأن هذه الع

ه املريب من مناشط وبرامج إجيابية على املتريب، إذ يتمكن املتريب من املشاركة فيما يقدمه ل

، إجيابياً ومبوافقة تامة من ويل األمر، مث إن متثل املتريب ملا يقدم له متثالً ،مشاركة فاعلة تربوية
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األمر ثقة وطمأنينة، إذ إن  ، يزيد ويلحمسوساً يومياً وسلوكاً ساًملمو عملياً وظهور ذلك واقعاً

  .ابنه يف أيد أمينة تقدم له اخلري وتعاونه على فعله

  

  :ومما يساعد على إقامة عالقة إجيابية متينة بني املريب وويل األمر ما يلي  
  ناسبات اخلاصة م حضور امل •  التعريف بالنفس وبالسرية الذاتية •
  إقامة برامج خاصة هلم توافق اهتمامام •  إشراكهم يف تقدمي ما حيسنون •
  إهداء هلم وخاصة يف مناسبتهم الشخصية  • زيارم وبناء قنوات للتواصل املباشر  •
  مساعدم يف حاجام والوقوف جبانبهم •  إنشاء قنوات تواصل إلكترونية •
  الثناء على االبن وعلى بيئته االجتماعية •  إكرامهم واحلفاوة م وتقديرهم •
 دعوم ملناسبات املربني واملؤسسة  •  الوضوح والشفافية وتقبل وجهات النظر •
اطالعهم على الربامج التربوية وإشراكهم  •

  يف اختيارها والتخطيط هلا
فادة من قصص ستالتجارب معهم واالتبادل  •

  جناحهم
   ائهمإشراكهم يف صنع القرار فيما يتعلق بأبن •
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 :املدير وزمالء العمل - ٢

إن العالقة اإلجيابية يف العمل الوظيفي بني املريب ورئيسه من ناحية، وبني املريب 
وزمالئه من ناحية أخرى هلا أمهية بالغة، وإن مل تكن هذه األمهية ظاهرة ومباشرة إال أا 

كما أا تكسب املريب صفاء يف  تسهم يف تيسري تطبيق الربامج التربوية اليت خيطط هلا املريب،
الذهن يكون معه أكثر تركيزاً يف عمله التربوي الذي ميارسه جبانب وظيفته، كما أن هذه 
العالقة اإلجيابية متكنه من اإلفادة من خربات الكوادر الفنية بالعمل ومن أفكارهم وأطروحام، 

بالفائدة والنفع، ومن طرق  وبذلك ميكنه استثمار هذا كله فيما يعود على العمل التربوي
  :الوصول لذلك

  املبادرة يف إجناز العمل •  القدوة احلسنة يف العمل •
  االنضباط يف العمل •  االستفادة من نقاط القوة لديهم •
  التميز يف األداء  • العالقة االجتماعية خارج الدوام •
  ترك اجلدال واملراء  •  التعاون مع الزمالء •
  الستشارات التربوية للزمالء تقدمي ا •  التخطيط اجليد لإلجازات •
 التودد إليهم مبساعدم واإلهداء هلم •  الثبات على املبادئ •
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 ):شركاء التربية(زمالء املريب يف احملضن  - ٣

أبرز ما مييز العمل التربوي هو اعتماده على املواهب املتعددة للمربني، إذ املريب ال 

ربية ومسؤولياا بعيدا عن باقي أعضاء ميكنه منفردا حبال من األحوال أن حيمل أعباء الت

، وولدت النتاجات مشوهة جاء العمل خدجياً - ولن يستطيع  - الفريق، وإن حدث ذلك 

مليئة بالسلبيات، وذلك بسبب كثرة املسؤوليات وتشعبها وتشتتها، وضخامة العمل التربوي 

ناس حرصاً على الذي ينوء حبمله عمل فردي، واملريب احلصيف البد وأن يكون من أشد ال

  :إقامة عالقات إجيابية مع زمالئه املربني شركائه يف التربية وذلك لعدة أسباب منها

 .التعاون يف تنفيذ الربامج .١

 .االستفادة من اخلربات التربوية للزمالء .٢

 .حتقيق التوافق بني التوجيهات التربوية على حنو يضمن عدم التعارض .٣

 .أجل جتويد النتاجاتحتقيق التكامل بني خربات املربني من  .٤
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عن  وفيما يلي أبرز ما يساعد على تكوين عالقات إجيابية مع املربني اآلخرين، فضالً

  :إضافة ما سبق يف العنصرين املاضيني

  إقامة ندوات ولقاءات تربوية للمربني  •  البعد عن التفرد والتنافس الشخصي •

  ا تربويةالتواصي على مناقشة قضاي •  استعراض جتارب املربني املتنوعة •

  توزيع املهام ووضوح واملسؤوليات • تكوين عالقات ودية خارج العمل التربوي  •

  التعاون والعمل بروح الفريق  •  تلمس احتياجات املربني ومراعاة ظروفهم •

    إيثار املربني يف املصاحل الدنيوية •
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  ما أهم الوسائل اليت تسهم يف تطوير املريب لذاته؟: السؤال اخلامس

ة بني املريب واملتريب حتتم أن يكون بينهما بون شاسع يف خمتلف املستويات إن العالق

ملا يعرضه لدى املتريب، ولذلك حيتاج أن  حىت جيد املريب قبوالً) املهارية واملعرفية والسلوكية(

ينمي نفسه، ويطور ذاته، خاصة مع االنفجار املعريف املذهل، والتقدم التقين املدهش، مما 

ريب مواكبة ذلك، لينال ثقة املتربني، وفيما يلي بعض الوسائل اليت تعني املريب يفرض عل امل

على تطوير ذاته، واكتساب الصفات واملهارات الالزمة له ألداء الدور التربوي الفاعل 

  :والناجح

  
  ورش العمل •  القراءة والسماع واملشاهدة  •

  العضوية يف مؤسسات تربوية •  التجريب والتقومي الذايت •

  التخصص يف التربية •  شة أصحاب اخلرباتمعاي •

  املمارسة والتطبيق ملا يتعلمه •  وضع آليات لتقومي مستوى أداء املريب •

  السفر اهلادف والرحالت املمنهجة •  املشاركة يف املشروعات التربوية •

 االستماع للنقد وطلب النصح •  الدورات اليت تغطي االحتياج باختالفاا •

يد وعما االستشارة والسؤال عن اجلد •
  يشكل

االطالع على جتارب الناجحني  •
  ومعايشتهم
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االطالع على الدراسات التربوية والنفسية  •
  واالجتماعية

  إجراء البحوث املناسبة للحاجات التربوية •

االستفادة من املمارسات التربوية يف غري  •
اإلطار احمللي، ومنذجتها مبا يتناسب مع 

  الواقع اخلاص

 تم بالقضايا االشتراك يف االت اليت •
  التربوية
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كيف يستفيد املريب من املؤسسات اتمعية يف العمل التربوي؟: السؤال السادس  

إن تربية النشء مسؤولية عظيمة، بل هي من أعظم املهام اليت تقع على عاتق املريب، 

دافه ومع ذلك ينبغي لنا أن ندرك أن للمريب حياته االجتماعية، وأولوياته الشخصية، وأه

الذاتية، وله آمال وطموحات، ولديه مشكالت وعقبات، وهو بشر له سلبيات وإجيابيات، 

وهلذا فإن اعتماد املريب على نفسه يف تربية النشء، واستغنائه عن املؤسسات التربوية اتمعية 

مهلهلة تفتقد  اخمرجاقد تكون ، ال ينتج عنه تربية مكتملة، وصعب، وهو درب ثقيلأمر 

دة، وقد ظهرت يف السنوات األخرية بعض جهات متخصصة سواء كانت حكومية أم اجلو

اجتماعية أم خاصة تعىن بالتربية، وميكن للمريب أن يستفيد منها يف بنائه التربوي وبناء املتربني، 

  :وهذه بعض التوجيهات اليت تساعد املريب على االستفادة من هذه اجلهات

رف على ما يقدمونه للمجتمع من خدمات، التواصل مع هذه اجلهات، والتع .١

  .والوقوف على أهدافهم، واالستفادة من خططهم وأحباثهم ودراسام

مبعىن خماطبة كل جهة حسب ختصصها ووفق براجمها، وذلك : مراعاة مقتضى احلال .٢

عند طلب الشراكة أو الرعاية، فيكون هناك صور متعددة للمخاطبة، وليس خطابا 

  .موحدا يوجه للجميع

فهذا التسويق والظهور هو جزء من ، تفعيل التواصل اإلعالمي، وإبراز ما يقدمه املريب .٣

 :املصداقية اليت يبنيها املريب حول برناجمه التربوي، ومن أمثلة الترويج اإلعالمي



 

 

٢٩  

 

 

إهداء منتجات احملضن للمؤسسات التربوية، وإبراز أثره اإلجيايب الذي حتقق   .أ 

 .ع املؤسسة يف العمل التربويكنتيجة ملشاركتهم اإلجيابية م

 .عداد التقارير املميزة عن احملضن حسب شروط املؤسساتإ  .ب 

  .تصميم عروض مرئية تتحدث عن الربنامج التربوي  .ج 

  .دعوة تلك املؤسسات حلضور الربامج املميزة  .د 

  .االستفادة من جتارب الربامج التربوية السابقة أو القريبة من هذه املؤسسات .٤

املؤسسات، ودراسة كيفية بناء الشراكة اتمعية معهم من معرفة احتياجات تلك  .٥

  .خالل ما يقدم من برامج تربوية

  .املؤسسات تلكبناء عالقات متينة مع األعضاء الفاعلني واملؤثرين يف  .٦

 .جتنب املؤسسات اليت در وقت املريب وجهوده، وتشغله فيما ال يفيده .٧

  . براجمهااملشاركة يف مناسبات تلك املؤسسات ودعمها يف .٨

  .العضوية الشرفية ألصحاب املؤسسات يف الربامج التربوية .٩

  .االستفادة من املنتجات اخلاصة ذه املؤسسات فيما خيدم الربامج التربوية .١٠

 ؤسسات، ومتابعتها، وتوجيههاتكوين وسطاء منفذين إلقامة العالقات مع هذه امل .١١

  .توجيها يسهم يف حتقيق خمرجات تربوية متميزة

  



 

 

٣٠  

 

 

ما األسباب اليت تكفل للمريب التوازن بني النجاح واجباته األسرية وبراجمه : ل السابعالسؤا

  التربوية؟

: قال اهللا تعاىل ويف مقدمة أولوياته، أسرة املريب على رأس اهتماماتهتكون جيب أن 

﴿بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَنع، وكلكم كلكم را": ، وقال صلى اهللا عليه وسلمالشعراء﴾ )٢١٤(و

  .أخرجهما البخاري ومسلم يف صحيحهما عن ابن عمر"مسؤول عن رعيته

وأمام هذه األولويات وتلك املسؤوليات فإن االستقرار األسري والنفسي للمريب من  

على لياقته التربوية، ويف  كما جتعله حمافظاً، أهم األمور اليت تساعده على اإلجناز بشكل متقن

، ع نفسيته هو عدم استقراره األسريمور اليت تؤرق املريب وتزعزاملقابل فإن من أكثر األ

أن التعارض بني واجباته األسرية وبني براجمه التربوية، وعلى املريب أن حيقق التوازن و ووقوع

ترتيب األولويات، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه، فاألسرة هم األوىل يعمل على 

م الوسائل اليت تعني على إحداث هذا التوازن وخريكم خريكم ألهله، ومن أه، باملعروف

  :الذي يكفل للمريب االستقرار املنشود ما يأيت

  .أسرته مهومه يف تربية النشء ةشاركأن حيرص املريب على م .١

  .، وشكرهم على دعمهم له، ووقوفهم جبانبهالتربوية اطالع األسرة على اإلجنازات .٢

  .مرضام وإعطائهم حقهم من التربيةشغل أوقات فراغ األسرة باملفيد، والسعي إىل  .٣

  .ها فيما يسعدهمخاصة هلم، وقضاؤاالستجمام الدوري هلم، واستقطاع أوقات  .٤



 

 

٣١  

 

 

إحياء جانب البذل واالحتساب وتعميقه يف نفوسهم، ومرافقتهم يف زيارات أسـرية   .٥

  .إىل اجلمعيات اخلريية

  .تهاالعتناء بالطفل األول؛ ملا يعول عليه من مسامهة يف توجيه إخو .٦

  .العناية بتعليم األبناء واختيار املدرسني األكفاء .٧

 . تنظيم اللقاءات واحلفالت األسرية .٨

  .واحلقوق األسرية التربوية اتحتقيق التوازن بني النشاط .٩

  .تلمس احتياجات األسرة وتلبيتها يف حدود السعة واالستطاعة .١٠

  .إشباع اجلانب العاطفي ألفراد األسرة كال وفق احتياجاته .١١

  .ل اللقاءات العائلية مع أسر املربني الذين يعيشون نفس اهلموم واألعباءتباد .١٢

  .مراعاة أوقات األزمات األسرية .١٣

  .وسلوكياً متابعة األبناء دراسياً .١٤

توفري مكتبة منزلية متنوعة ومناسـبة جلميـع أفـراد األسـرة، علـى اخـتالف        .١٥

  .أعمارهم وتنوع اهتمامام

  .، واإلنفاق دومنا إسراف أو تقتريتلبية احتياجام املالية باملعروف .١٦

  .إشاعة مبدأ التهادي بني أفراد األسرة، وأن يكون املريب قدوة هلم يف ذلك .١٧

  .على مسمع منهمالدعاء هلم أيضاً الدعاء ألفراد األسرة بظهر الغيب، و .١٨
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إجيابية يف مناسبات األسر اليت تربطهم م عالقة، وعلى  مشاركة األسرة مشاركةً .١٩

  .هل الزوجةاألخص أسرة أ

ترسيخ مبدأ الطاعة هللا وللرسول، وطاعة أويل األمـر مـن العلمـاء واألمـراء يف      .٢٠

  .نفوس أفراد األسرة

  .فسدهما يالتسامح مع أفراد األسرة يف املباحات دون التوسع مب .٢١

ومما ينفعهم يف تربيتهم على اإلدارة إدارة الوقت إدارة جيدة، واحترام املواعيد،  .٢٢

 .ى أداء الصالة مجاعة يف املسجد ويف أوقااالفاعلة لألوقات حثهم عل

بأن هلم األولوية على سـائر شـؤون حياتـه، وأـم      وعمالً قوالً إشعار األسرة .٢٣

  .يف مقدمة اهتماماته

  .وإشاعة قيمة االحترام بينهمإكبار أفراد األسرة وتقديرهم،  .٢٤

  .د األسرةالتواصل املستمر مع أفراد األسرة عند سفره، أو يف حالة سفر بعض أفرا .٢٥

  .تنمية مواهب أفراد األسرة وصقلها واستثمارها يف اللقاءات األسرية .٢٦
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  ما أبرز الصفات السلوكية للمرحلة العمرية للمتريب؟: السؤال األول

وحىت تتم العملية ". احلكم على الشيء فرع عن تصوره: "القاعدة الفقهية تقول

ولطبيعة السلوكيات اليت ، حلال املتريب واضح تصور البد أن يكون هناكبصورة إجيابية التربوية 

سواء أكانت سلبية أم ، تعترب بالنسبة لسلوكياته طارئة، والسلوكيات األخرى اليت تعترب متوقعة

فمعرفة أبرز السلوكيات للمرحلة تساعد على أداء العملية التربوية بشكل ناضج . إجيابية

ان فإن أبرز السمات السلوكية للمتريب يف مرحلة الشباب وبناًء على جتربة املريب يف امليد. ومؤثر

  :املبكر هي على النحو التايل

 :الشعور باالستقاللية. ١

يعيش كما يعيش  يعيش الطفل طيلة حياته وهو حيلم كثرياً يف أن يصبح رجالً،

استشعر تلك حىت إذا بلغ مرحلة الشباب وظهرت عليه عالمات البلوغ  ،الرجال من حوله

أن ميارس ما ميارسه الرجال بكل حرية هلمن  ال بدو، لة اليت طاملا كان ينتظرها وحيلم االرجو
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أكان ذلك رغبة الشاب يف هذه املرحلة يف استقالليته سواء  ويتبع ذلكوبدون أية اعتراضات، 

يرغب يف كما ، األصدقاءب هها عالقاتبين ته، أم يف أموره الشخصية ومنيف أفكاره أم قرارا

وهنا حيسن باملريب أن يعي هذا اجلانب من شخصية رائه، وجيادل دفاعا عن أفكاره طرح آ

وعلى املريب أيضاً أن  ،املتريب ألا ستساعده كثرياً يف تشخيص بعض التصرفات السلبية

عن القسر  واالعتماد على اإلقناع والنقاش واألدلة بعيداًيستخدم وسائل التوجيه غري املباشرة، 

  .صيغ األمرو

 :حتمل املسئولية.٢

وهذه السمة هي امتداد للتحول الذي حصل للشاب من مرحلة الطفولة إىل مرحلة 

كان يف البيت أم يف املدرسة أم أفنجده يف هذه املرحلة يفخر بتحمله املسؤولية سواء . املراهقة

يف موضعه  ووظف خاصة إن اُستثمرو،، وهذا السلوك يعترب سلوكاً اجيابياً يف العمومأقرانهبني 

، فتكليف املتريب ببعض املهام اليت يكون هو املسؤول بصريتهوكان حتت بصر املريب و الصحيح

  .عنها له األثر اإلجيايب يف حتقيق حاجاته النفسية وبناء شخصيته القيادية

 :القيادة وحب النجاح. ٣
به  كما يرغب يف اعتراف اآلخرين،من أبرز السمات لدى الشاب هي رغبته يف متيزه

وهلذا ، يعجبه استشعار حاجتهم إليه وعدم استغنائهم عنهو، كقائد أو كعنصر فاعل ومؤثر
كما حيب ، أن يستشاروحيب أن يشار إليه و، جند الشاب يف هذه الفترة يسعى جلذب األنظار

  :خمتلفة منها ويأخذ هذا الظهور صوراً، الظهور والربوز على أقرانه
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 .من حيرص على لفت أنظارهمبني أو  ،أترابهاته بني ظهار جناحاته وإجنازيف إ رغبة .١
 .ظهر معرفته لكل ما يطرح من موضوعاتوي ،ه يف كل شيءبطرح آرائ املبادرة .٢
 . الرغبة يف القيادة والسيطرة على اآلخرين .٣
 .الرأي لنفسه ولو كان يف بعض األحيان رأي غريه ةرغبته يف نسب .٤
والتعليقـات يف شـبكات   الصـور   غرائـب  ومن أبرز الصور احلديثـة نشـر   .٥

 . التواصل االجتماعي
 .أو من يريد الربوز عليه بني األقران ،التقليل من شأن من ينافسه يف الظهور .٦
 وحتمسه حني يكلف، العمل التطوعية وغريها من األعمال التحاقه بفرق .٧

  .باملسئوليات
امل مع نه الصحيح يف التععلى املريب أن يعطي هذا األمر ميزالزاماً من هنا كان 

من خالل  ميكن أن يتحقق ذلكو ،أمر بالغ األمهية لدى الشباببروز الذات فتحقيق  ،املتريب
 ،يزين منهم وتكرميهم أمام اآلخرينالثناء على املتميف تقدمي بعض الربامج لزمالئه، و مساعدته

فة العجب آ تنمو فيهامها بيئة خصبة الثناء املبالغة يف املدح و أن يطة واحلذر منمع أخذ احل
  .يف بعض األحيان مدخالً لكثري من اآلفات املهلكة اتلنجاحكون ات ، إذالغرورو

 : تكوين العالقات. ٤
يف لذا جتده  ، توسيع نطاق عالقاته وصداقاتهمييل الشاب يف هذه املرحلة العمرية إىل

 هذه املرحلة يقبل على كل من يتلقاه بوجه بشوش وكالم معسول، ويصادق كل من يقدره
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لتدين واخللق احلسن والعلم يف االختيار كا الصحيحةويرفع من شأنه، دون االلتفات للمعايري 
وأن حياول قدر اإلمكان مساعدة املتريب يف  السمةملريب أن ينتبه هلذه هنا جيدر باومن ،وغريه

  . ذيب هذه العالقات وإعانته على صناعتها بطريقة صحيحة
 :حب العمل يف فرق العمل. ٥

مل ضمن الفريق مزية واضحة ومسة بارزة هلذه املرحلة العمرية، فالشاب يف هذه الع

وهذه مسة ميكن استثمارها . الفترة يرغب بشكل كبري يف أن تكون له جمموعة يعمل معها

وتكوين الشخصيات من خالل البيئة التربوية، ومن الواجب  ،بشكل كبري يف تنفيذ الربامج

تناسق اموعة وجتانسها، وقد يلجأ املريب أحيانا  لعمل مراعاةيل فرق اشكعند تعلى املريب 

يدرك  عليه أن أن كماإىل تشكيل فرق عمل غري متجانسة ألهداف تربوية يريد حتقيقها، 

ومن ، وحىت ال يعدي السليم األجربمسات أفراد اموعة لئال يتأثر اجليد بالرديء فريدى، 

عمل على تنمية التربية الفردية اخلاصة باملتريب، فتسري التربية ناحية أخرى جيب على املريب أن ي

ريب االنتماء إىل تيتحقق للمو، تربية اجلماعية والتربية الفرديةمها ال معاً ضمن خطني متوازيني

لديه  ووتنماملسؤولية اجلماعية، كما يتحقق له الشعور بالذات  وتنمو لديه فريق العمل

 .املسؤولية الفردية
 :االنتماءحب . ٦

ما لقيمته فهو حني ينضم إىل جمموعة  اًل ضمن فريق جيعل املتريب مستشعرإن العم

حميب الشخصية "و، "جمموعة منطقة كذا"و، "رابطة مشجعي فريق كذا" :العبارات من مثلإن ف
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فيعطي هلا  ،تستهوي الشباب وحترك يف نفوسهم االنتماء إىل جمموعةعبارات ،  كلها "يةفالنال

وهلذا فإن  ،إىل ذلك سبيالً، ويدافع عنها ما استطاع بتفان وإخالصويعمل من أجلها والءه 

على املريب أن يالمس هذا الوتر يف شخصية املتريب فريبطه باالنتماء الصحيح، وهو االنتماء 

التعصب للشعارات ك، وأن ينزع التعصب من قلوم إلسالمية وللكتاب والسنة النبويةلألمة ا

  . اًأو عقدي اًلوالء للمجموعات املنحرفة سلوكيو القبلية أو االدنيوية أ

وكذلك مما ينفع املريب يف أثناء إدارته للربامج التربوية أن يستفيد من هذه اخلاصية 

وهذه  ،)استراتيجية التعلم التعاوين( تتنافس يف العمل أو يف اإلجناز عمل تعاونية جمموعات فيبين

جناز املطلوب حىت ال تكون جمموعته هي األقل إلبشكل كبري  الطريقة جتعل املتريب يتحفز

  .واألضعف بني اموعات
 :البحث عن قدوة يتمثلها يف حياته. ٧

مع انتقال الشاب ملرحلة الرجولة فإنه يبحث دائماً عن الكمال وعلى أن يكون رمزاً 

تنطبق فيها هذه  لالفتخار وعالمة للنجاح، لذا جتد أن املتريب دائماً ما يبحث عن شخصية

فتجده حياكيها يف الكثري من تفاصيلها سواء يف . الصفات ممن يكون معايشاً هلا ليقتدي ا

اللباس أو طريق الكالم والتصرفات وكذلك األفكار، وهنا ينبغي على املريب أن يتفحص 

صحيح قدوات املتربني لديه وذلك مبالحظة تصرفام أو بسؤاهلم، ليقوم املريب بالتوجيه ال

بصرهم بأسس اختيار القدوات، وما ينبغي أن تكون عليه تلك القدوات من صفات في للشباب

أعلى من  من تقديس األمساء الالمعة والشخصيات الساطعة فال يرفعوم وحيذرهميقتدى ا، 
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احلكم الصحيح على القدوات يكون بالنظر إىل وعلى املريب أيضاً أن يبصر املتريب أن ، مكانتهم

الصحيح فنحن معهم، ومىت ما  فعاهلم وأقواهلم فإن كانت موافقة للدليل الصريح والنصأ

 . وليس مع الشخصيات دور مع الدليل حيث دارفإن األصل يف املسلم أن يخالفته توقفنا عنها 
 :التجديدالولع باهلوس باجلديد و. ٨

يد يف الطرح إىل التجد طلع يف كثري منهاتت أاحياة الشباب ويف لغتهم جيد املتأمل يف 
د واإلبداع والتحديث كما أن التجدي ،مفالتكرار ليس حمبذاً لديه. والبحث عن ما هو جديد

مر فأولته اهتماماً بيوت املوضة والتقنيات احلديثة هذا األ وقد استشعرت. هو ما يتطلعون إليه
من املريب أوىل طرح اجلديد بشكل دوري لتسويق مبيعاا، وأصبحت تتسابق يف و، كبرياً

. لدى الشباب ةالنفسي احلاجاتوذلك ألن التجديد يالمس  ،االهتمام ذا اجلانبغريه يف 
خاصة إذا و ،وغريب قادم جديدلكل  ونيتحمس ل عنصر جذب لديهم، فهمشكّي هأنكما 

مل يسبقه إليه و، أمر تفرد به عن غريه لالشاب لكوكذلك يتحمس رح يف ثوب قشيب، ط
  . ه؛ ليكون له يف ذلك قدم السبقأحد ممن حول

أن هناك فارقاً كبرياً بني الثوابت بملتريب بصر ايأن و ،السمةوعلى املريب أن يرعى هذه 
وبني املتغريات اليت  ،الزمانعليها فترض أال تتغري مهما طال املرتبطة بالكتاب والسنة واليت ي

دراك هذا الفرق هو أحد إعدم ه أن كما يبني ل،تغيري حبسب املصاحل واملفاسدحيسن فيها ال
احلق واهلداية إىل طريق الباطل طريق  ينحرفون عن كثرياً من الشباب األسباب اليت جعلت

القرآين يف قوله  التشبيهروع أما و، طلباً للتجديدعن اجلديد و حبثاً يسرةمينة و وافاجته، الغوايةو
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، امللك﴾ ى صراط مستقيمٍأَهدى أَمن يمشي سوِيا علَأَفَمن يمشي مكبا علَى وجهِه ﴿: تعاىل

  .٢٢:آية
 ،ابط الشريعةوبض هضبطعندما يتم و، من قبل املريبتوظيف هذا اجلانب  وعندما يتم

تطوير اليف تسهم عمليةً إبداعية وإجيابية وللمجتمع بل ولألمة أفكاراً الشباب  فسوف يطرح
  .اإلصالحو
 :الرغبة يف اإلجنازاس وتدفق احلم. ٩

هائلة جتعله كثري احلركة  لديه طاقة تتولد العمرية احلساسة هذه املرحلة يفإن الشاب 

يؤجج تلك الطاقة فإن هذا  ،ية كسب األضواءبأمه وعندما خيالط هذه الطاقة شعور ،والعمل

اآلخرين بشكل اهرة لدى ونتائج ظواضح اليت تكون هلا أثر  ،حنو األعمال التطبيقيةيدفعها و

ويعملون حبماس وتفاعل يف هذه الربامج، بل وينجزون األعمال  ،معاً فينخرط الشباب ،سريع

  .اجلليلة يف أوقات قليلة

واملريب اللبيب يعمل على استثمار هذا احلماس من خالل إعطاء املتريب الفرصة 

ليت يكون هلا أثر إجيايب لتطوير نفسه، وذلك بأن يشركه يف إعداد األعمال املفيدة والنافعة، وا

يف اتمع الذي يعيش فيه، خاصة إذا علمنا أن هذه احلماسة ما تلبث أن ختبو، وأن هذه 

  .العزمية قد تفتر أو تتبدل

 ،اليت تنمي العقل وحىت ال ينشغل الشاب باألعمال البدنية عن العلوم والربامج الذهنية

تكليف املتريب بأعمال فإن على املريب  ،أو اجلوانب األخرى اليت تنمي اجلوانب الشخصية
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فاملريب احلصيف  ،إىل النمو املتوازن من مجيع جوانب الشخصيةوبرامج تضمن له الوصول 

وإن رأى منه  ،رغبته يشبعيتعامل مع املتريب كشعرة معاوية إن رأى منه إقباالً أعطاه حىت 

 .مخوالً عاجله حىت ينهض من كبوته

 :ابات املشاعرتقلبات املزاج واضطر. ١٠

، ، يتأثر باملواقفيتعجل يف احلكم، سريع الغضب، شديد الفرححيث جتد الشاب 

عواصف من ، مبا خيم عليه الصمت فجأة أو أجهش يف البكاءور، أفعاله سريعة تأيت ردة

كل هذه السلوكيات وغريها جتدها لدى ، أمواج من املشاعر مائجةو، العواطف هائجة

؛وسبب ذلك ما يعتري الشاب وليست يف شخصيات خمتلفة، احديف وقت والشاب الواحد 

إذا فطن املريب هلذه و، واضطرابات عضوية وتوترات عاطفيةتغريات داخلية يف هذه املرحلة من 

التقلبات يف نفس املتريب فإنه سيعرف طريقة التعامل معها، ولن يصطدم باملتريب فينفره، أو 

  . جيعله يسلك سلوكًا مضادا فيخسره

ومن أفضل الطرق يف حال ظهور هذه االنفعاالت املفاجئة هو عدم االصطدام مع 

مناقشة املريب ومن مث  ،هدوء العاصفة وعودة األجواء حلالة النقاء والصفاءترقب مع  املتريب،

لى ما صدر من مع مراعاة عدم التعليق ع ،وحرصه عليه ،حبه له يؤكد فيهبشكل  للمتريب

، وخاصة أن الشاب يف الغالب ال يعرف سبباً مقنعاً لذلك، تقلباتانفعاالت ومن املتريب 

  . يبحث عن عالج يساعده للعودة حلالته الطبيعيةو

  : ومن العالجات اليت ينبغي أن يبثها املريب يف نفس املتريب
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فبه دأ النفس وترتاح، . االرتباط باهللا دعاًء وتعلقاًكرمي والذكر والتعلق بالقرآن ال •

 . نزغات الشياطني وتذهب، حيل يف القلب نور اإلميانوينزاح، و ويزول الغم

فالسعي إىل الصالة بسكينة  ،احلرص على الصالة يف املسجد مجاعة مع املسلمني •

؛ ولذا وصالح احلال ووقار، وحضور اجلماعة والذكر واالستغفار سبب لراحة البال

 . ٤٣:آية، البقرة﴾ واركَعوا مع الراكعني جاء األمر من اهللا ﴿ 
يف هذه املرحلة جيد نفسه يف حرية شديدة  ألن املتريب الرفقة الصاحلة؛ بلزوماالهتمام  •

لة أمام هذه احلرية قد جيد يف العزو ،ال يعرف ماذا يصنعأمام كثري من املواقف و
 ،حالً وعالجاً ملشكلتهيرى يف اهلروب واالنعزال و، فيعتزل أصحاب اخلري، ضالته

إمنا يأكل الذئب : "سلمقال النيب صلى اهللا عليه و، تطرين العزلة شر مسوما درى أ
الدواء الناجع ما درى أيضا أن احلل الناجح وو. رواه أبو داود بإسناد حسن"من الشاة القاصية

ونَ واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيد﴿: يف قوله تعاىل
ههجهذا الذي جيب أن ينبهه عليه املريبو. ٢٨:آية، الكهف﴾ و. 

 ،االحتياط هلذه التقلباتو، واقف اليت ميكن أن يتعرض هلا املتريب وتوقعهاباملالتنبؤ  •
وعلى املريب أن يكون لديه ، ذلكب وبصرية يكونا على درايةأن جيب فاملريب واملتريب 

 .التقلباتلتلك ات املناسبة ختطيط مسبق يقدم من خالله العالج
ولكل  ،إن لكل عمل شرة: "وسلم ديث الرسول صلى اهللا عليهأن يستنري املريب حب •

ن كانت فترته إىل غري ذلك فقد مو، فمن كانت شرته إىل سنيت فقد أفلح ،شرة فترة
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جيب أن  عفالضو ورفتيكن مدى الأنه مهما  ويتعلم املتريب يعلمف .رواه ابن حبان وصححه األلباين"كهل
يبتعد عن املنكر أن  على املتريب كما جيب،السنة املأمور االتنازل عن  درجة يصل إىلال 

 .وفسحة ما عدا ذلك فإن األمر فيه سعةفيو، املنهي عنه
 :العاطفة اجلياشة. ١١

على  بقدر ما جيبو ،جياشة مل الرجولة تظهر لديه عواطفامع دخول الشاب لع
تكون و ،بقدر ما جيب عليه أيضاً أن حيذرها منها واإلفادة العواطفتلك من استثمار املريب 

، زمالئه وجمتمعهربه وأسرته وب إصالح عالقة املتريباالستفادة بتوجيه هذه العاطفة إىل 
ويف املقابل يكون  ،عن أخطائهم والصفح ،همالنفس من أجل كسب ود والتضحية حبظوظ

تتوجه حنو التعلق بالشهوات والنساء وصفان احلذر من تلك العواطف اجلياشة خشية أن 
تعلقاً تغلب  التعلق باألقرانحنو  من منو العواطف التحذير اًأيضعلى املريب و ،صافهنوحماسن أو

إىل عالجها مبجرد ظهور أثرها حني يستشعر ذلك ينبغي عليه أن يسارع و، عليه العاطفة
 . سليبال

يفسد أخالقهم أو  مبا ال ينشغلواحىت  ،النافع املريب اجليد يشغل املتربني باملفيدإن 
ن املريب اجليد أ كما ،ها باحلق أشغلت صاحبها بالباطلتشغل مل إن فالنفس ،يزعزع أفكارهم

التعلق  ينمي يف الشبابولذا فهو ، حيذر املربني خطورة االسترسال مع املشكالت العاطفية
أن جيب  أيضاً اجليد املريبو. واهلادفة شطة النافعةمن الربامج اإلميانية واألن ويكثر ،باهللا ومراقبته

شهوة اجنرافاً لبهة أو لش احنرافاً وجد قظاً لتصرفات الشباب من حوله، فإنيكون واعياً متي
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، الكي هلا دواءيكون دواء فبعض األ، إىل القسوة اًنادريلجأ املريب وقد  ،ورفق منعه حبنوٍ
  . املفاسد على املصاحل ما تزدادعندو، ل النصائحسبمجيع  املريب ستنفذعندما يويكون ذلك 

، ميكن أن تعصف بقلوب الشبابمن املهم جداً أن نوقن أن هذه العاطفة كالعاصفة 
وهبه و، وجالًاً خائف اًقلبمن رزقه اهللا ف. بإذن اهللا عز وجل ولكن مصريها الذهاب والزوال

 وركب سفينة النجاة ،بسالم من هذه العاصفة جناه اهللافقد  اًحكيم اًحنون اًحمب اًيقظ مربياً فطناً
يف عواطفه واستجاب  أن من استرسلتبصري الشاب بمن املهم أيضا ولذا فإن ، إىل بر األمان

 .تلقي به يف مهاوي الردىو، سوف تقتلعه بقوا من مكانهف هلا
 ،قنطهوال ي ه مبا حيميهسلحأن يو ،على املريب أن يشجع املتريب وال يثبطهومن هنا فإن 

ا وتنجلي، ظلمتهاتنقشع  على تلك العاصفة حىت هروأن يصبعد فيكون له الفضل ب ،سطو
  .اهللا يف محاية هؤالء املتربني وجنام

 

  :حب املعرفة واالستكشاف. ١٢

فإنه يتجه إىل حماولة االستكشاف  ؛حىت يعزز الشاب االستقاللية وحب الظهور لديه
يف هذه املرحلة كثري التساؤالت الشاب ف لذاو، ىل إثبات ذاتهإ رملا قد يؤدي هذا األم ،بنفسه

؟ وما احلكمة من هذا األمر؟ السبب ؟ وماملاذا؟ وكيف: مثلسابرة من ما حوله بأسئلة ع
ك كل ذل ،بني يف هذه الفترةرتتطغى على حديث امل وغريها من األسئلة اليت قد وماذا لو؟

  . هذه األسئلة ن اإلجابة عنحىت يصل لقناعاته اخلاصة اليت يستنتجها م
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، فإن اهللا عز وجل أمرنا ار عن املبهمات ليس باألمر اخلطأواالستفسإن طرح األسئلة 

ومن هنا نقول ال تثريب  ،عقل والتفكر والتأمل حىت نصل لليقني ونعبده على بصريةبإعمال ال

وأنى له  !ملعلومة؟إذ من أين له احلصول على ا ؛إمنا التثريب على من ال يسأل، على من يسأل

مثل إن  !وعلى أي شيء يعتمد يف بناء رأيه وفكره اللذين يستمد منهما منهج حياته؟ !ذلك؟

أو يف العوامل االفتراضية  ،كثرياً ما تطرح يف جمتمع األقران الناجتة عن تأمل عميق هذه األسئلة

بيه وأمام املتربني مراملأل واستفسر من على  هاإن طرح - من وجهة نظره - وذلك ألن املتريب

أو  أمامهم سخيفاً أو وضيعاً أو منحرفاً أو متهما أو مضطربا أو بدا، سقط من أعينهم

  . متشككاً

 ،فرصا وقنوات حتفز املتريب على السؤال للمتربني ولذا كان حتما على املريب أن يتيح

ل اليت حتول دون طرح وأن يبين بينه وبني املتريب جسورا من الثقة تزول أمامها حواجز اخلج

 ،آلراء ومناقشتهاالية من التهديد تسمح بسماع اوأن يوفر للمتربني بيئة آمنة خ، التساؤالت

املتريب إىل نظرة  تسوءيكون مثالياً جداً يف هذا اجلانب حىت ال  على املريب أن حيذر من أنو

    .نفسه

    :أحالم اليقظة. ١٣

يف أحالم اليقظة، والتحليق يف مساء  لاالسترسامن مسات الشباب يف هذه املرحلة 

بل األحالم واخليال، واالستغراق يف مثل هذا يترتب عليه أن الشاب يعيش بعيدا عن الواقع 
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وحياول القفز ،ويتعجل آماله وأهدافه، ويبدي دائما امتعاضاً وتأففاً، وينفر منه ويسخط عليه

  .باإلحباطذي قد يصبه يف الفشل ال ها يوقعإليها دون التدرج وبال ختطيط، مم

اهللا وقدر، قضى يغرس فيه الرضا مبا و ،وهنا يأيت دور املريب حيث يربط املتريب بربه

ريب دور يف تبصري املتريب بقدراته ومهاراته، وأمهية أن تكون األهداف فيما هو كما أن على امل

  . اإلمكاناتمناسب للمتاح من 

ن هلا عالقة لة نذكرها خمتصرة هنا ألالسمات اخلاصة ذه املرح كما أن هناك بعض

 :وهذه السمات كالتايل ،مبا ذكر سابقاُ
عهم حىت ال يقع يف اخلطأ احلديث مالرهبة من و ،اخلجل من مواجهة اجلمهور واآلخرين .١

 - الرهاب االجتماعي  –اً فيصبح مرضوقد يزداد اخلجل أحياناً ، يوصم بالنقصف
 .باملتريب راف متعددة ذات عالقةأط جهات متخصصة أو من يتطلب تدخالً من

لسلطة كالوالدين واألخ األكرب واملعلم والتمرد على رموز ا ،ظاهر العقوقبعض م .٢
 .السلطةو

 .والتخصص يف االهتمامات ،تعلم املهاراتاحلرص على  .٣
 .القدرة على التعلم السريع وخاصة يف التقنيات احلديثة .٤
 .القلق جتاه املستقبل كالوظيفة والزواج .٥
 .ويف مفرداته اللفظية، ويبدو ذلك واضحاً يف شروده، اخليالسعة   .٦
 .سرعة البديهة؛ للتخلص من اإلدانة واالامو، املراوغةإجادة  .٧
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  غرسها يف نفوس املتربني ؟األخالقية اليت جيب ما أبرز القيم : السؤال الثاين

ازعات وفض املن املشكالتإن دور املريب يف العملية التربوية ال يقتصر على حل 

إن الدور  .ري فاعلةغوهي سياسة  "سياسة إطفاء احلرائق"تلك  ،والتدخل السريع عند األزمات

على وضع أسس البنيان لتشييد صرح ، الغرساحلرث واألساس على احلقيقي للمريب يعتمد يف 

التحديات ستواجه املتريب و اإلشكالياتكم من ف،متميز تربوي عمالق يتمثل يف صناعة متربٍ

، وحتصن قبلها بالقيم اإلميانية، وإرادة فتية، فإن كان قد اكتسب مناعة قوية! ستقبلهيف م

وأهم وأبرز . كانت له بعد اهللا عز وجل حافظاً من االحنراف واالجنراف، األخالقية واملبادئ

  :مستمر هييب أن يعززها يف نفوس املتربني وبشكل دائم وهذه القيم اليت البد للمر

 :نيةالقيم اإلميا. ١

إن غرس اإلميان وقيمه يف نفوس املتربني هو األساس املتني الذي البد للمريب أن 

تقدم حنو املعايل يل ؛فاإلميان هو الوقود احملرك للمتريب. يعتمد عليه يف بنائه التربوي للمتربني

باإلميان بل هو  ؛باإلميان يعلو اجتماعياًوهو  أخالقياً، يسمو، فهو باإلميان وحيتل القمم العوايل

 :وأهم هذه القيم اإلميانية واليت م مرحلة الشاب ،مياً ومهارياًيعلو عل
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  التقوى ومراقبة اهللا واخلوف منه •

  حمبة اهللا ورسوله وعباده املؤمنني •

 هللا اإلخالص •

  جهاد النفس ضد الشبهات والشهوات •

  التعبد اشعائر اهللا واخلضوع هلا و تعظيم •

  يف رمحته اخلشية من عذاب اهللا والرجاء •

 احلب والبغض يف اهللا •

تعظيم قدر العبادة وخاصة الفرائض ومن مث  •

 السنن

  

عبادة اهللا وحده على أمر اهللا وأمر رسوله  •

  صلى اهللا عليه وسلم

 تعظيم اهللا والتفكر يف خلقه •

 تعظيم أمر املنكر واحملرمات •

 على االستقامة الثبات •

 دون اخللق باخلالقالتعلق  •

 بابه وطرقهالتحذير من الشرك وأس •

 الصدق مع النفس وحماسبتها •

 املوازنة بني عمارة األرض وحقارة الدنيا •
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 :القيم األخالقية. ٢

النيب صـلى اهللا عليـه   هلذا أشار و، وترقى اتمعات إىل القمم، باألخالق تسمو األمم
رورة غـرس  يقع على عاتق املريب ضوهلذا . رواه أمحد"إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" هقولم بوسل

قـدوات ملـن   وممن يعدون ، من املتميزين واوخاصة إن كان، يف نفوس املتربني األخالقالقيم و
أكثر الناس تأثرياً  سن هواحللق صاحب اخلُإن . يف ظاهرهم أهل اخلري والصالحوميثلون  ،حوهلم

هللا نبيه صـلى ا  اهللا على منتوهلذا ا ،املبنيحلق وهو أقدر الناس على الدعوة إىل  ا، خرينعلى اآل
  . ١٥٩:آية، آل عمران﴾ ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك ﴿ : عليه وسلم فقال

  :غرس يف نفوس املتربنياليت البد أن ت وفيما يلي أهم األخالق
  همآلخرين وتقدير آرائاحترام ا •
  العمليف القول و الصدق •
  الوفاء بالوعود والعقود •
  املروءةو لرجولةا •
  االلتزام بالنظام  •
  والعطاء البذل •
 التزام قواعد الصحة والنظافة •
  التطور والتعلم وعلو اهلمة •

  واإلباء العزة  •
  واجلودة اإلتقان •
  مما يغضب اهللا احلياء •
  استثمار الوقت •
  العفة •
  األمانة •
  التقدير •
 التواضع •
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 الرمحة •
  الكرم  •
  الغرية •
  التسامح •
  التضحية •
  التعاون  •

  االعتذار •
  بادرة امل •
 الصرب •
 حتمل املسؤولية •
  القيادة •

  

 :القيم التربوية. ٣
شخصية قادرة  هي ت على القيم األخالقية والتربويةاليت تأسسإن الشخصية املتوازنة القوية 

فمن كان بنيانه قوياً شاخماً كان قادراً على ، التغيريشخصية متتلك مؤهالت القيادة و، على التأثري
م بنيانا هشا ضعيفًا على شفا ام بنيانه على غري هدى فقد أقومن أقايات، صد امللهاملغريات و رد

خر بنيانه و ،جتثته الريح من أول نازلة عليهاعلى هذا النحو جرف هارٍ، ومن كان بنيانه ضعيفًا 
ولوا ولذا وجب على املربني أن ي، والت ساعة مندم، وجلس متحسراً يقلب كفيه، بني يديه

وهذه بعض القيم التربوية اليت يرى املربون ، بوية يف نفوس املتربني أمهية كبريةغرس القيم التر
  :أمهيتها
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  احلكمة •
  واملشاعر  االتزان يف األحكام •
  ةاملودو ةخواأل •
  إىل اخلري الدعوة •
  احلسنة القدوة •
 الرجوع ألهل اخلربةاالستشارة و •
 التوازن بني الفردية واجلماعية •
 املبادرة •
  االنتماء للدين •
 وصلة األرحام بالوالدين الرب •
  أهل الفضلتقدير  •

  اهلادف احلوار •
  االنضباط بالقوانني  •
 النقد البناء •
 االنقياد للدليل •
  الواقعية •
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املتميزين على اكتشاف  د املريباألدوات اليت تساع ؟ وماصفات املتريب املتميزما : السؤال الثالث
  عن غريهم؟

وليها ن يأو ،هذه املواهب وعلى املريب أن ينمي، بنيالعملية التربوية تربز مواهب املتر خالل
أداة البناء  ونمن سيكون همف، عول على أصحاب املواهب مستقبالً قيادة اتمعإذ ي، العناية الكافية

وجب بيان أهم السمات هنا ومن ، وهم الذين سيحملون راية التقدم والتطوير ،بالدهملالفاعلة 
 رعايتهم وتقدمي التوجيه واإلرشاد املناسبذلك من أجل ى املتميزين؛ واعدنا يف التعرف علاليت تس

  :كما يأيتوميكن تصنيف هؤالء املتميزين وفق آراء املربني امليدانيني ، هلم
 صفات شخصية •

o الشخصية االجتماعية 
o مهذب اللسان  
o و الدقة االنضباط  
o و احلنكة القيادية  
o العمل التطوعيو اخلري نشر الرغبة يف  
o ني لزمالء واملعلما احترام  
o و تقدير رأي اآلخرين االستشارة 
o  والنوافلاالهتمام باجلانب التعبدي مثل السنن 
o احلرص على أقرانه وصالحهم  
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o واالجيابية املبادرة  
o الشخصية ما بني املنشط وخارجه عدم ازدواجية  
o علو اهلمةالطموح و  
o حسن السمت  
o بر الوالدين 

 

 صفات ذهنية •

o الذكاء العقلي 

o اسيالتميز الدر  

o حسن التلقي  

o فيداملالنافع وب هتماماال  

o احلرص على احلضور لكافة الربامج املقدمة وليس ما حيب فقط 

o القدرة على حل املشكالت  

o وسرعة البديهة بداعاإل  

o االستجابة والتأثر  

o املناقشة اهلادفة  

o  لبحث واالطالعا ةوحمبسعة األفق والثقافة 
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o تالتحليل، حل املشكالالقدرة على االستنباط و  

o وسرعة استدعاء املعلومات  قوة احلافظة 

 

  صفات مهارية •

o العمل اجلماعي وعدم االنعزال  

o جناز واإلتقاناإل 

o التواصل اجليد وحسن اإللقاء  

o الناس وائجيف ح يعالس  

o وسرعة البديهة يف املواقف الطارئة حسن التصرف  

o تنظيم الوقت وحسن إدارته  

o إلف مألوف وحمبوب  

o اعو اإلقن القدرة على التأثري  

o ميزة املواهب امل امتالك بعض 

 
   



 

٥٤ 

 

  :ن تستخدم الكتشاف هذه الطاقات هيوأما أبرز األدوات اليت ميكن أ

  .املناقشةو احلوار .١

  .االختبارات الشخصية .٢

  .التكليف والتجربة .٣

  .والعصف الذهين االستشارة .٤

  .ورصد ردود أفعاله املواقف واملشكالتريب يف تأفعال امل مالحظة .٥

  .فسه وقراءة كتاباته وحتليلهاحلديثه عن ن اإلنصات .٦

  .مواهبه من خالل مشاركته يف الربامج العملية اكتشاف .٧

  .الرحالت والسفرمالحظة تصرفاته يف  .٨

  .اللقاءات الفردية .٩

  .اجنازاتهسجل  .١٠

  .ه فيهأقرانوأهله ومعلميه  إىل رأيماع تساال .١١

 .واملخالطة املعايشة .١٢

  .وحتليل ميوله ورغباته التعرف على اهتماماته .١٣
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 وما احللول املناسبة لتلك املشكالت؟ما أهم مشكالت مرحلة املراهقة؟ : سؤال الرابعال

وألننا نتحدث عن شرحية . البناء والتصحيح: مها حتتاج العملية التربوية إىل أمرين أساسيني

 حمددة فإننا نطرح بني يدي املريب أهم ما يواجه املريب واملتريب من مشكالت تقتضيها مرحلة املراهقة

  :مع ذكر مقترحات لبعض احللول هلذه املشكالت

 :الشهوات

كيف  :أكرب املشكالت اليت تواجه املتريب يف مرحلة املراهقة هيمن ن فإ، املهلكات إا

 امليل إىل امللذات؟و يف يعاجل اجلنوح للشهواتوثورة النزوات؟ أم ك، يكبح املراهق فورة الشهوات

  :قترحات اليت ميكن للمريب االسترشاد ا لتوجيه الشاب الوجهة الصحيحةاملومن هنا جاءت هذه 

 .جراءات حتقق هذا اهلدفإة الذاتية من خالل إجراء برامج وغرس قيمة املراقب .١

 .الربامج اإلميانية من خالل الرحالت والدروس والزياراتإقامة  .٢

 ...)دة ينجزهاقراءة، الفرق التطوعية، أعمال مفي(باألهداف العليا  االنشغال .٣

 .اًجسدياً جمهودتتطلب استثمار الطاقة اجلسدية يف الرياضة، والربامج اجلماعية اليت  .٤

عنِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى ﴿:االهتمام بالعبادة ويف مقدمتها الصالة لقوله تعاىل .٥

 .٤٥:آية ،العنكبوت﴾ الْفَحشاِء والْمنكَرِ

وأذكار  أذكار الصباح وأذكار املساء، واألذكار دبر كل صالة،( ني ذكر اهللا يف كل ح .٦

 .)النوم، وأذكار اخلروج من املنزل
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 .اآلخرين همياحلث على قراءة القرآن وحفظه وتدبر معانيه وتعل .٧

ـ   ﴿اإلفاقة واألوبة، واملتابعة والتوبة .٨ روا والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَمـوا أَنفُسـهم ذَكَ

      ـمهلُـوا وـا فَعلَـى موا عـرصي لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس اللَّه

 .آل عمران﴾ )١٣٥(يعلَمونَ 

يفضي إىل اليأس من رمحة اهللا، وسبب  ن القنوطإإذ : احلذر من القنوطحسن الظن باهللا و .٩

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا ﴿ الغي والضالل من أسباب التمادي يف

يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نالزمر﴾ )٥٣(م. 

 .ربطه بالقدوات، وترغيبه يف متابعته .١٠

 .جتنب مواطن الشبهاتالبعد عن املثريات، و .١١

 .املوعظة املباشرة وغري املباشرة .١٢

مثل اجلليس الصاحل واجلليس : "السالمقال عليه الصالة ومرافقة األبرار، وجمالسة األخيار   .١٣

وإما  ،إما حيذيك وإما أن تبتاع منه: فحامل املسك. ونافخ الكري، السوء كحامل املسك

أخرجه " وإما أن جتد منه رحياً خبيثاً ،أن حيرق ثيابك إما: نافخ الكريو ،أن جتد منه رحياً طيباً

 .مسلم عن أيب موسى األشعريالبخاري و

  .كلما كان املتريب مشغوالً باملعايل ومتعلقاً باهللا عز وجل مرت عاصفة الشهوة دوء : إضاءة
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 )الشبهة(االحنراف الفكري 

جهها املتربون، وذلك ألا إن االحنراف الفكري والعقدي من أخطر املشكالت اليت يوا
أما باطنها ففيه خبث ودهاء و ،الرمحة والشفقة واإلنصاف ظاهرها فيه، أصبحت تقدم بصورة ماكرة

ويف كثري من األحيان تكون مالمسة لالحتياجات النفسية لدى الشباب يف تلك  ،زعافوسم 
ملريب أن حيصن املتربني فلذا كان على ا ،املرحلة، مثل التجديد وحب الظهور واالستكشاف وغريه

للمريب تلك املقترحات للتعامل مع  نقدممن مث و ،اآلفة خاصة مع االنفتاح اإلعالميلديه من هذه 
  :هذه االحنرافات

 .ه الصحيحةانظمن مطلب العلم  .١
 .سلمورسوله صلى اهللا عليه و تعظيم اهللا .٢
 .رضوان اهللا عليهم فهم الدين كما فهمه الصحابة .٣
 .مواقع التواصل التقين يف اإلحبارخاصة عند و، مع تنمية الفكر الناقدالقراءة املوجهة  .٤
ا يطرحه املتريب من مل اإلنصاتمع  لى السؤال مهما كانت غرابتهع تشجيع املريب للمتريب .٥

 .أفكار
 .مقنعةعن تساؤالت املتريب بإجابات منطقية واإلجابة  .٦
 .وأصحاب األقالم املخلصني، ناتهدي وطلبة العلم ،الربانيني بالعلماء ربط املتريب .٧
 .بني أروقتهم تداولةاملفاهيم املوتصحيح  ،ملشكالت املتربني ناسبةاملفكرية الواضيع املطرح  .٨
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القضايا العظام و، ورد املسائل العضال ،وأهله العلم وتقدير، غرس قيم التواضع يف طلب العلم  .٩
ولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين ولَو ردوه إِلَى الرس﴿ألهل االختصاص لقوله تعاىل

 ﴾ مهنم هبِطُوننتس٨٣:آية، النساءي. 
لعمل اخلطط الوقائية ، ي لدى املتريبطرق االكتشاف املبكر لالحنراف الفكرعلى تدريب املريب 

  :وميكن للمريب أن يكتشف ذلك االحنراف ببعض األساليب مثل، املبكرة
 .وإقامة جسور من املودة معه جتعله يبوح مبا جيول يف خاطره، قرب من املتريبال •
واستقراء ما وراء السطور مما ، جتماعيحساباته يف وسائل التواصل اال االطالع على •

 .يكتبه من عبارات وتعليقات
أو صندوق األسئلة ، أو الندوات، عن طريق الكتابة، مبا قد يعتلج يف نفسه استنطاقه •

املريب اللبيب ميكنه أن يثري قضية فكرية ف .عن طريق إبداء الرأيو ،تراحاتقواال
حينها يقرر العالج املناسب دومنا استشعار و،ن خالهلا ميول املتريب الداخليةيستنطق م

 .املتريب
 .القريبني منهسؤال أقرانه و •
 

ر يف بيئتهم كلما كان املريب واعيا ومدركًا للمحيط الفكري للمتريب، ومبا يدو :إضاءة

كلما كان قادرا على تقدمي  ،وما يطرح ا من قضايا خالفية، وحوارات فكرية ،من أفكاراخلاصة 
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العالج الوقائي املناسب وبالقدر املناسب يف الوقت املناسب، ومثله يف ذلك كطبيب حيقن مريضه 

  .بأمصال وقائية

  

يظنون أم ميتلكون  والفكري كاناالحنراف اب يبواصكثري من أبنائنا الذين أُ :رىإضاءة أخ

ولكن حينما قُدم للشاب  - هكذا زعموا - من اإلميان واليقني ما يضمن هلم أال يتأثروا بفكرة عبثية 

 ته الفكرية وأفكارهشالفكر املنحرف يف صورة ية ما لبث أن اجنرف، وبدت هلم هشامنهم 

  .السطحية منذ أول لقاٍء واختبار

 

  مفتور اهلموضعف اجلدية 

وفتور اهلمة  الهلا على الربامج التربوية هي ضعف اجلديةظمن أبرز املشاكل اليت ألقت ب
واستثقلوا ، الراحةوللدعة  ومالوا، فاستوحشوا الطريق وقصرت أنفاسهم وقلت حيلهم، لدى املتربني

يف اتمع  وهذه املشكلة تنبع من فشو الترف، "ال تنفروا يف احلر"ورمبا قال قائلهم ، الربامج اجلادة
 ،برامج احملاضن التربويةإن تسرب إىل  الداء وهذا. وتعددها اللهو وانتشار أدوات،زيادة الرفاهيةو

املربني ولذا كانت مقترحات .  ميكن االعتماد عليه يف امللماتخرج لنا جيالً هشاً اليفسوف 
  :كالتايلللتعامل مع هذه الظاهرة 

 .التقوميوحريصاً على التنفيذ واملتابعة و، هأن يكون املريب جاداً يف طرحه وبراجم .١
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 إال مع مراعاة احتفاظه مبكانته فال ينزل إىل مستوى املتريب، حرص املريب على االرتقاء باملتريب .٢
 .الرتقاء بهدف ا

 .واألعمال اجلادة وإجنازها مع املتريب السامية ماتالبحث عن االهتما .٣
ذية الراجعة لتطوير نقاط القوة وتقدمي التغ ل وضع احملضن التربويعمل لتحليعقد ورش  .٤

 .عالج نقاط الضعفو
 .احلماية اتمعية هلم من املتربني وحتفيزهم وتوفري تشجيع اجلادين .٥

  
وثق أنك حني ، شركه يف التوصل إىل احللول العملية لقضاياهأنصت للمتريب وأ: إضاءة

  .مرئيةلك تقترب منه فسوف تتعرف على زوايا خفية مل تكن 
  

 الصحبة واألقران
من أكثر ، همئكيفية انتقاء األقران وواصطفا، اختيارهمأسس الصحبة و ال شك أن مسألة

وذلك ألا من املوضوعات شديدة احلساسية لدى املراهق . ما يؤرق املريب يف العملية التربوية
سنانه يف ور لسانه ولسوف يشه، إذ إنه ال يقبل املساس بأقرانه الذين يشعر بذاته بينهم، )املتريب(

فضال عمن يذمهم ، أو احلديث عنهم مبا يقلل من شأم، وجه من تسول له نفسه استنكار أفعاهلم
  :تريباملومن املقترحات املهمة يف تقومي موضوع الصحبة لدى . أو يسفه عقوهلم

  .اختيار الصديقتبصري املتريب بقواعد . ١
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  .احتواء املتريب من قبل الصاحلني. ٢
  .إلشباعهم التخطيطو، عرف على ميول املتريب ورغباتهالت. ٣
حينما يستشعر البيئة  لعالج وضرورة التدخل احلكيم من قبل املريب ،دراسة أثر البيئة على املتريب. ٤

  .تأثريها السليب
٥ .ر يف اآلخرةأجيترتب عليها من أثر يف الدنيا وة يف اهللا، وما بيان فضل األخو.  
من قبل الصحبة الصاحلة وإشعاره بذاته بينهم من خالل تكليفهم باألعمال اليت تلبية احتياجاته . ٦

  .تربزه وترضي طموحه
بقلبه وقالبه يه علاملتريب أقبل  فإذا، اجلوانب املضيئة يف املتريب ناء على احملاسن، بأن ميتدح املريبثال. ٧

  .وما ال جيبيبني له ما جيب أن يكون 
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 ت العائليةالعالقات األسرية واخلالفا

إن طبيعة العالقات األسرية، ما يشوا أحيانا من مشكالت بني الوالدين، تلقي بظالل 

قامتة سوداء على حياة املتريب، وخاصة أنه مير مبرحلة مليئة بالتحديات والتقلبات النفسية، وحني 

 توشك أن تقوض يعيش املتريب تلك األجواء اخلارجية والداخلية، وحني يستشعر عوامل التهديد اليت

اليت حتمل رسالة  السلبية اليت طاملا أحبها، فسوف تصدر منه حينئذ بعض التصرفاتوأركان أسرته 

أقوى أثرا وأكثر عنفًا كالتمرد أتبعها برسالة رسالة لتلك الينتبهوا فإن مل  إىل الوالدين ليلتفتوا إليه،

هادئة، ولرمبا  عن أجواء أخرى على الوالدين، واهلروب من اجلو األسري املشحون، والبحث

، ومن الوسائل حلل هذه الشبهات والشهواتقودها ون ظنها دافئة فإذا هي نار حمرقة ه أحضاقفتتل

  :املشكلة

 .الفعل ورد الفعل منمعرفة السمات الشخصية للمتريب، والتعرف على ما يتوقع  .١

  .بط املتريب مبختصني أسريني حلل هذه املشكلةر .٢

  .العائلية األسرية وتعزيز العالقةتقدمي اإلرشادات  .٣

 .واحلياة األسرية خاصة إن وصل األمر إىل الطالق الطريق وحقيقتهتبيني طبيعة  .٤

التعاون مع و ،إظهار االهتمام حبياة املتريب اخلاصة، وحماولة إجياد احللول ملا يعاين منه .٥

ة ومقنعة حىت رشاد النفسي واألسري ممن هم أقدر على تقدمي حلول منطقييف اإلخمتصني 

 .ال تقع أمور ال حتمد عقباها
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  .بصري املتريب حبقيقة اخلالفات األسرية وأا أمور طبيعية تقع يف كثري من األسرت .٦

شغال املتريب بأعمال وإجنازات يتطلب تنفيذها البعد فترة زمنية طويلة عن اجلو األسري، إ .٧

  .فضلًا عن إضفاء جو الفرح والسرور حضوره
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 :تقيناالنفتاح ال

ألا . يعترب االنفتاح التقين من النوازل اجلديدة املؤثرة على العملية التربوية بشكل كبري

آفاقاً من الفكر املنحرف والشبهات وتفتح له ،عن احلياةتزاحم حياة الشاب الواقعية وبل قد تعزله 

تسلح بأسلحة فإن اللشهوات اليت يسهل الوصول إليها، وأمام هذا االنفتاح إىل اباإلضافة املهلكة 

وهذا جيعل املتريب يف بعض األحيان وخاصة مع . يف مهاوي الردىاملتريب  قوية حتول دون سقوط

  .امتالكه األجهزة الذكية اليت تبقيه على اتصال مستمر بتلك العوامل

  :وملواجهة هذه املشكلة هذه بعض املقترحات حللها

  .وآداا ومميزاا وعيوا مهية التقنيةندوة عن التقنية يتم خالهلا الطرح املتوازن أل .١

التواصل التقين مع الطالب، والتسجيل يف املواقع اليت يكثرون التردد عليها، وذلك  .٢

لالطالع على ما يكتبون، ومعرفة اآلراء اليت يتبنوا، وكذلك توجيههم عملياً إىل 

  .االستخدام األمثل للتقنية

  .إقامة مشاريع دعوية عن طريق التقنية .٣

  .عقد ورش عمل لكيفية استخدام التقنية .٤

 .من خالل التقنية لمهم ودينهماألشخاص اجليدين الذين يوثق بعتوجيه املتربني إىل متابعة  .٥
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 –مدرسة ( بيئة خمتلفة عن احملضن التربوي كيف تتعامل مع املتريب الذي يعيش يف: السؤال اخلامس
  ؟)احلي –أقارب 

مغايرة البيئة اخلاصة للمتريب   أثناء ممارسة عمله التربوي هيمن العثرات اليت تواجه املريب يف
حفظ اللسان والصدق  فالبيئة التربوية هلا مبادئ وقيم أخالقية مثل، اختالفها عن احملضن التربويو

غايرة كالكذب والفحش من القول يواجه أموراً معاد املتريب إىل بيئته إذا به  فإن، والتمسك بالشرائع
كن ميطرح سؤال كيف وهنا ي ،اترمرمبا تعدى ذلك إىل انتهاك احمللشرائع وتطبيق ا والتهاون يف

  ؟للمريب أن حيافظ على ما يقدمه للمتريب يف حمضنه التربوي

  :ةاملؤرق ةلحالً هلذه املشكالتالية ولعل يف بعض املقترحات 

 اليت يعيش فيها املتريب دراسة  البيئة
البيئة اليت يعيش فيها املتريب مسات  التعرف علىم على الشيء فرع عن تصوره، فاحلك

تلك عن مدى أثر وذلك لتكوين التصور الشامل ، احملضن التربوي يعترب أمراً يف غاية األمهيةخارج 
  :ويستطيع املريب تكوين هذه املعرفة من خالل ،البيئة على املسار التربوي للمتريب

 .وما يواجهه فيها عن حياته اخلاصة إتاحة الفرصة للمتريب للحديث .١
 .وإقامة عالقات إجيابية ودية مع األطراف الرئيسية يف بيئة املتريب ،املتريب يف بيتهالتواصل مع  .٢
 .التواجد معه يف األماكن اليت يفضلهاو التواصل املستمر مع املتريب .٣
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  تنمية جانب املراقبة لدى املتريب
ن أعتقد بأمر وآمن به ال ميكن من ا، فال تكتسب إكراهاً إن األفكار واملعتقدات والقيم

عزيز مراقبة ولذا فإن اإلميان الراسخ لدى املتريب مبا حيمله من قيم وت. كره على ذلكيتزعزع عنه ولو أُ
فيق اهللا عز وجل لتحصني املتريب مما يعايشه من بيئات بعد تو ان كفيالنكوناهللا عز وجل للعبد سي

فمهما عرض  مراقباً هللا عز وجل ومستحضراً لعظمته سبحانه فإن كان. ما يتلقاه يف تربيتهختتلف ع
سرعان ما يؤوب دعته نفسه إىل اقتراف شيء منها فحدث ووإن  ،ينكرهافإنه  عليه من الفنت
على املريب أن به الذنوب؛ وهلذا كان لزاماً  ميحو اهللالصاحلة ما  األعمالمن ويعمل  ،ويرجع ويتوب

، يف نفس املتريب ةلقيمهذه ا يف غرسأن يبذل جهده و،  عز وجلقيمة مراقبة اهللاحيرص على تنمية 
كما جيب أن يعظّم ، خشيته يف السر والعلنعتقدات برضا اهللا وأن يربط هذه األعمال والقيم واملو

  .ما ختفي الصدوريعلم خائنة األعني و،  مطلع عليهأن اهللاملريب عند املتريب قيمة 
 

 ماجه يف  برامج مفيدةوإد، همبا ينفع ريبتإشغال امل
 ،ميةمن خالل أعماله وممارساته اليو اًه مبا يراه مناسبمنا ميلؤ وكلٌ ،عبارة عن وعاء حياتنا

د وقتاً ليضيعه ولن جي، حيقق طموحهمبا  وعائهيسعى مللء األهداف السامية فصاحب اهلمة العالية و
  :كما قال املتنيبو، يهاإذ هو مشغول مبعال، يف سفاسف األمور

  و تأيت على قدر الكرام املكارم    العزم تأيت العزائم على قدر أهل
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اختالط املتريب ببيئة سلبية غري فاعلة ال حيمل أفرادها ما حيمله هو من غايات سامية إن 
ومع اعتياد ، ال ينفع ضاعة وقت املتريب فيماوأبرز تلك اآلثار هي إ،  حمالةسوف يؤثر عليه سلباً ال

  .مست مألوفيصبح تضييع الوقت ديدن معروف وا تكرارهاملخالطة و
ويف الوقت نفسه ، وعلى املريب أن خيتار للمتريب الربامج املناسبة اليت حتقق له الرفاهة واملتعة

  .فال يلتفت إىل الترهات من حوله، تعزز طموحه وأهدافه
  
 عليه شجيعهموت اجلادين يف احملضن التربوي باألعضاءربط املتريب 

فاإلنسان كائن ، عبارة حتكي واقعنا االجتماعي ،على أشكاهلا تقع طريكما ال الناس
ر افكاأل أم يف، والرغبات يف امليول كان ذلك سواء اجتماعي مييل إىل االنضمام ملن يشاكله

يقامسه و، هه اهتمامواملتريب إن مل جيد يف البيئة من يشارك. مشتركآخر ألي سبب  أم، املعتقداتو
. تجه بطبيعته االجتماعية إىل أشخاص يشاركونه يف أمور أخرى أقل أمهيةيطموحه ومهومه فسوف 

تكون له خطة استراتيجية يتعرف من خالهلا على من ميكنهم مشاركة ولذا على املريب احلصيف أن 
وحيثهم على التواصل معه ورعايته والتواصي بينهم ، املتريب يف طموحه فيدفعه إليهم ويدفعهم إليه

افه ميكن ومن خالل هؤالء املشاركني الفاعلني للمتريب والداعمني له يف حتقيق أهد ،باحلق واخلري
قبل أن يتسع تفاداها ويقومها قبل أن تستشري واً من املشكالت فيريكث للمريب أن يكتشف مبكراً

  . اخلرق على الراقع
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 التواصل الدائم مع املتريب 
ل قوياً بني املتريب التواصوكلما كان  ،تهيف تثبي يب له دور كبريإن أثر التواصل الدائم مع املتر

وسيطلب ، ا يعانيه من مضايقاتوف يبوح املتريب للمريب مبوس ،يكون سببا يف ثباتهواملريب فسوف 
ه الدائم أن يطلع ويستطيع املريب من خالل تواصل. ملشكالت اليت يواجههااالستشارة يف كثري من ا

 ن أسباب االحنراف والتغري خاصة إنم ل قد يكون سفر املتريبوعلى سبيل املثا،ريبتعلى حال امل
ويكون مبثابة حبل الوداد ، ، ومن هنا فإن التواصل يف هذه احلالة يصبح ضرورة ملحةالزمن طال

يف التغلب على سلطان الشهوات  سبباً -  بإذن اهللا - يكون ذلك و، لذي يربط بني املريب واملتريبا
على الثبات والتمسك بالقيم اليت كون عوناً له يكما ، اجلناإلنس وشياطني ل ودحراً، والشبهات

  .حيملها
 

 وجل  غرس قيم الدعوة إىل اهللا عز
إنه يكون من أبعد الناس عن عندما يقوم الشخص بالدعوة إىل القيم اليت أمرنا اهللا ا، ف

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر ﴿ : من منطلق قول اهللا عزل وجل، ومن أقرب الناس إىل متثلها وفعلها، تركها
يف استشعر املتريب إذا فإن وكذلك . البقرة﴾)٤٤(وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ 

واألمر باملعروف والنهي عن  ،والدعوة لألخالق الفاضلة -  عز وجل - نفسه هم الدعوة إىل اهللا 
منيعاً حيول  حاجزاً بإذن اهللا يكون هذا اهلمو، رحتلمعه أينما حل وا سيحمل هذا اهلم املنكر، فإنه

أن يتغري  ر الؤثّير وغيجيابية جتعله يإلدعوة قيمة ممارسة ا كونوت، بني االجنراف إىل االحنرافبينه و
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، يف تنفيذهاية ينخرط املتريب وهنا يأيت دور املريب يف طرح برامج دعوية ومشاريع خري. يتأثرو
حينئذ يعايش املتريب الدعوة جبوارحه ، يشارك يف تفعيلها وتقييمها ويضع خطط مستقبلية لتطويرهاو

ال فال يبقى للشهوات و، هبشره على لُالرغبة يف نتسيطر و ،قلبه ويستويل حب اخلري على، وجواحنه
  .يف نفسه النزوات مكانٌ

 
 ليهاعثبيته تعظيم ما حيمله من قيم وسلوكيات وت

وحتمل املشاق من ، يف نفسه م شأنهظُالدين عاحلق ومن استشعر قيمة ما حيمله من 
وهنا . اهللا موالنا وال موىل هلم :وردد وهو فخور، واعتز باحلق الذي معه، يقبل بالدنيةلن و،أجله

ىل شرف وعلو تعافطاعة اهللا سبحانه و، يم الدينيةاملبادئ والقبيأيت دور املريب يف تنمية روح االعتزاز 
﴿ :تعاىلالربية الذي وصفه اهللا سبحانه و طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي اقتداء خبريو، ورفعة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  رامةاملؤمنني شرفاً وكمما يزيد ه وإن. القلم﴾ )٤(وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ 
كما جيب على املريب أن ينمي ، "فطوىب للغرباء" :فقال باجلنةيف زمان الغربة  همديندعا للمتمسكني ب

على و، العصر﴾ )٣(وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ ﴿ : يف نفوس املتربني الصرب والثبات لقوله تعاىل
غري مستوحشني الطريق لقلة ، املتربني أن ميضوا يف طريق اخلري وقلوم تفيض ثقة بنصر اهللا

  .السالكني
   



 

٧٠ 

 

 
 ذكر بعض التجارب والقصص ملن عايشوا نفس جتربته

ولسوف يوسوس يف نفوس ، سوف تقعد الشياطني للمريب واملتريب بكل صراط مستقيم
أن فقه الواقع و، شهوات عملية من الصعوبة مبكانالكثريين بأن االستمرارية ومواجهة طغيان ال
. وأن التراجع أمر ال مفر منه، م بلذة النكوصويعده، يقتضي التسليم مبا هو كائن فال سبيل للتغيري

، واليت تعد قصصاً للكفاح وقبساً للنجاح، ولذا فإن وجود النماذج الواقعية الناجحة يف ذهن املتريب
التغلب وعلى حل املشكالت  ما تساعده أيضاًك، تساعده كثريا يف الثبات واملضي قدما حنو اهلدفو

ويكابد معاناا ، يعايش أحداثها، أمام عينيه نماذج ماثلةًوخاصة إن رأى تلك ال، على العقبات
يدرك أن و، ويستلهم من سريا عوامل الصرب، ويستنبط عوامل جناحها، ماهلايقف على آو، وآالمها

  .مصريها إن هو اقتفى أثرهاكمصريه سيكون 
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  التربوي؟ ضنالربامج الفردية اليت ميكن أن يقوم ا املتريب خارج احمل ما: السؤال السابع

فإنه من املهم جداً أال يعتمد  ،شخصياًعندما نتحدث عن أمهية أن يكون للمتريب ما ينفعه 
يقدمه له املريب من توجيهات، وذلك أو  ،يف احملضن التربوي ه لذاته على ما يقدم لهيف بنائ املتريب

ذلك يتطلب منه أن تكون له و. املعايل هي مسؤولية الشخص نفسه ألن بناء النفس واالرتقاء ا إىل
وعلى املريب أن يرشد املتريب إىل الربامج اليت تعينه ، برامج فردية لتطوير ذاته وتنمية قدراته ومهاراته

بعض ما ميكن أن ينصح به املتريب  وهذه. على ذلك من خالل ما يعلمه من ميول ورغبات املتريب
ه وبناء شخصيته على ما ئب بعد اهللا يف ارتقاواليت سيكون هلا سب ،أثناء وقته اخلاصيف ليمارسه 

  :حيب اهللا ويرضاه

• حهاحلرص على خدمة أهله ورم.  
  .وحرصه على التفوق فيه االهتمام باجلانب الدراسي •
  .تنمية هواية تعود فائدا عليه وعلى زمالئه وأقربائه •
  .حفظ القرآن ومراجعته •
 .حفظ السنة •
  .القراءة املوجهة •
  .توناملحفظ  •
  .لبعض املوضوعات اليت تفيده اثعمل أحب •
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  .عمل مشاريع عامة تفيد اآلخرين وتوثيقها •
  .مشاهدا أو االستماع ملا يفيده يف شىت العلوم •
  .حضور احملاضرات والدروس •
  .وأصحاب اهلمم العالية اخلاص مع بعض اجلادين التواصل •
ج للزمالء أو إعداد تقارير لربامج قدمها أو قدمت يف احملضن أو إعداد مسابقات وبرام •

  .ه أو إعداد برنامج ثقايف مفيدلى زمالئإعداد كلمة يلقيها ع
  .إعداد مسابقات منزلية •
.)و مسموعةً أمقروءةً (لخيص لبعض املواد العلمية ت •



 

٧٣ 

 

  :ويشمل ثالثة أسئلة مترابطة :الثامنلسؤال ا
 ؟ ريب على تقدمي برنامج لزمالئهما آلية تدريب املت .١
 ؟ لزمالئه املتريب ايقدمه اليت ةاملناسبالربامج ما  .٢
 ؟ا املريب دون غريهيقدمه ما الربامج املناسبة اليت .٣

من أبرز ما يغرس يف نفس إن تدريب املتريب على تقدمي الربامج ومواجهة اجلمهور يعد 
قد لو. هأمام زمالئ التدريب بدايةت كان اصة إذاوخ ،لديه الثقةويعزز ، املتريب الصفات القيادية

ال  الربامج تقدميت سابقة يف هلم خرباالوقائع امليدانية أن من كانت والواقعية  أثبتت التجارب
 ،أكان يف اجلامعات أم يف العمل سواء تقدمي العروض اليت تطلب منهم عند مشاكلاجهون أية يو

 نقدم بعض الوصايا اليت البد للمريب مراعاا عند وحىت يستطيع املريب إكساب املتريب هذه املهارة
  :ء هذه املهارة لدى املتريببنا

  :وهذه خطوات مقترحة هلذا التدرج، درج معه يف تقدمي وإدارة الربامجالت •
 .وإدارة الربامج التقدميالعرض ومهارات وتدريبه على تعليمه  .١
رصد نقاط القوة ه ومن زمالئتقييم أحد املقدمني عرض مناذج حماكاة و .٢

 .والضعف
 .صغرية من الزمالء لتقدمي موعةل لمتريبفسح اال ل .٣
 .املشاركة يف إعداد أحد الربامج .٤
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 .الفقرات يف برنامج عام ىاملشاركة يف تقدمي أحد .٥
 .تعليماتيلتزم بالا اجتهادات وإمنا كون فيهتقدمي برنامج ال ت .٦
 .تقدمي برنامج كامل أو فقرة رئيسية .٧
 .التقدمي ضمن فريق قبل التقدمي الفردي .٨
 .عداد املتريب بدون مشقة عليهتشجيعه إلعداد برنامج كامل من إ .٩

ه نقاط ل خطوة من اخلطوات السابقة وإعطائالتشجيع والتحفيز بعد إجنازه ك .١٠
 .القوة وتعديل نقاط الضعف يف املرة القادمة وليس بعد الربنامج مباشرة

  
 –مسابقات ثقافية  –دروس  –كلمات (  مشاهدة املتميزين يف التقدمي مبختلف أنواع التقدمي

 .وإن حصل مشاركتهم يف تقدمي فأفضل) أخل... برامج حركية  - إدارة عمل خريي  –دورات 

حىت يتمكن من أغلب  ،وهكذا تدرجيياً ،مث الذي يليه،ويتقنهمن برامج البدء مبا مييل له  •
 .املتريبالربامج اليت ميكن أن يقدمها 

 .هماليت تربز املتميزين ومناقشة أدائمشاركته ببعض املقاطع  •
واملنافسة  ،واإللقاء الشعري ،مثل مسابقات اخلطابة ،ات يف التقدمي واإللقاءعمل مسابق •

  .بني اموعات الطالبية يف تقدمي الربامج
وذلك ألن مواجهة ،من املهم مراعاة ما ميكن للمتريب تقدميه وما ال ينبغي له تقدميه •

  :املقترحاتوفيما يلي بعض ، جب والغرور أحياناً لدى املتريباجلمهور قد تورث الع
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  ما يقدمه املتريب  ما يقدمه املريب

  العامة  كلماتال  قيادة الرحالت الطويلة

املواضيع احلساسة واليت تسبب خالفاً أو اليت يكون 

 فيها رأي أو ترجيح

  متنوعة مسابقات

  ثقافية أمسيات  اإلمامة واخلطابة

  متنوعة لألنشطة معارض  غري املباشرة إسداء النصائحاملتابعة واملراقبة السلوكية و

  بعض الفقرات يف الرحالت تقدمي   نتيجة خطأ أو موقف املربني النصيحة املباشرة ألقرانه

  حجز االستراحات واملخيماتتنظيم   املتربنياألخطاء املباشرة اليت تقع من التنبيه على 

  السري والتراجم والوعظتتعلق بمواضيع   تدريب املدربني من املربني

  امج الرياضيةالرب  

  املشاركة يف إعداد الطعام   

  املشاركة يف كتابة التقارير  

  
  ؟ اجماً لزمالئهواألمر املهم هو ما السلبيات اليت البد من تداركها عند تقدمي املتريب برن

  :لإلجابة على هذا السؤال ميكن تقدمي النقاط اآلتيةو
  .الواضحة الالمباالةفضالً عن ، اجليد للربنامج ضعف اإلعداد .١
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  .استهزاء زمالئه به وعدم انضباطهم أثناء التقدمي .٢
  .تقمص دور املشرفني على زمالئه والتعايل عليهم .٣
  .وفقد عناصر اإلثارة والتشويق الرتابة والتكرار .٤
  .عدم العدل يف توزيع األسئلة أو التركيز على فئة دون أخرى .٥
 .العجب واحلديث عن النفس .٦
  .احلركيو اصل اللفظيضعف القدرة على التو .٧
  .احلركة الزائدة غري الالزمة .٨
  .اخلوف واالرتباك .٩

  .دارة الوقتعدم القدرة على إ .١٠
  .ضعف الشخصية يف إدارة الربامج اجلماهريية .١١
  .اإلجابات اخلاطئة لألسئلة الواردة من اجلمهور .١٢
  .عدم الدقة يف نقل املعلومة .١٣
  .رعيةالتهاون يف األخطاء يف الوسائط املستعملة وخاصة من الناحية الش .١٤
  .الصوت املتقطع أو غري الواضح .١٥
وخاصة عند استخدام  ،توقعةاملغري  عدم توفر البدائل للمشكالت .١٦

  .التقنيات
 .الربنامج وعدم جتريب األدوات املستخدمة قبل بداية، إمهال التجهيز .١٧
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إذ يغلب النقد السليب الذي يهدف إىل نقض ، فقد التوازن يف عملية النقد .١٨
  .اء الذي يقود إىل الصفاءناء على النقد البنالبِ
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  مثرياً للمتدربني وجاذباً هلم؟ الربنامج العوامل اليت جتعل ما: ولالسؤال األ

وجود مرب ناجح ف ،من تكامل أركاا وحتقق أهدافها البد العملية التربوية حىت تكتمل
التربوية اليت يراد غرسها بال برنامج متميز ومؤثر وحمقق لألهداف سيحدث خلالً يف إيصال القيمة 

من  عليهولذا كان من املهم مراعاة العوامل اليت تسهم يف تقبل املتريب ملا سيطرح . يف نفس املتريب
  .ومناسباً ملرحلته العمرية وخرباته التعليمية، يتقبله املتريبقيم تربوية واليت جيب أن تعرض يف قالب 

الذي بني يديك أخي املريب، فإن  للبحثنا وبناء على اخلربات اليت مت رصدها يف إصدار 
 :أبرز العوامل اليت جتعل الربنامج التربوي فعاالً ومؤثراً وجذاباً للمتريب هي على النحو التايل

 :التجديد وعدم النمطية •
يف آليـة الطـرح أم يف املكـان    أكـان  سواء  ،قة إبداعيةوذلك بأن يطرح الربنامج بطري

مع احلفاظ على جوهر الربنـامج وهـو إيصـال القيمـة      ،لربنامجاألدوات املستخدمة يف افي أم
  .وممتع بشكل مؤثر
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 :طرح القيم التنويع يف وسائل •
فمرة تكون على  ،للمتريب إذ جيب تنويع األدوات واآلليات اليت يتم من خالهلا نقل القيم

فضالً عن  ،ءةومرة عن طريق القرا ،وثالثة عرب األلعاب التعليمية ،وأخرى كمسابقة ،شكل ورشة
  .)املباشر وغري املباشر(وسيلة الدروس والتوجيه 

 :التنافسية والتحدي •
 من أجلآلخرين ل مللذات أ كان التحدي إن وجود عنصر التحدي واملنافسة سواء

  .جذاباً وحتفز املتريب للتفاعل معه برناجماً املشاركة يف الربنامج جتعل منه
 :مماعهم واهتماواق مالمسةوتلبية احتياجات املتربني  •

فكلما كان الربنامج مالمساً للواقع الذي يعيشه املتريب ويتفاعل مع حياته اليومية ويتسق مع 
 .ما لديه من قدرات وإمكانيات كان الربنامج أكثر جاذبية له

 :ة املتربني يف الربنامجمشارك •
ن املشاركة إما ووتك ،محاسة املتريب وتفاعله يزداد كلما ازدادت مشاركته يف الربنامجإن 

  .  عن طريق اإلجناز عن طريق الفكرة وإما
 :استخدام التقنية •

حىت أصبح  ،التقنيات من قدرات يف جمال اجليل احلايلليس خباف على أحد ما يتمتع به 
فاستخدام التقنية احلديثة يف تطوير الربامج واليت يرى فيها املتريب حسن اإلعداد  ،عاملياًجيالً تقنياً و
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من تطوير الربامج من خالل  اًولو كان هو جزء. ه جتعله منجذباً حنو ما يقدم له ويتفاعل معهوجودت
 .هذه التقنيات فسيكون تفاعله أكرب وأفضل بإذن اهللا تعاىل

  
  :اإلعداد أو التنفيذ

 :اإلعداد املبكر للربنامج •
يقدم له وفق وكلما استشعر املتريب أن ما ، التربوي كلما كان اإلعداد مبكراً للربنامج

وعندها  ،بقيمة ذاته وبتقدير املربني له يشعرخطط حمكمة وإعداد بشكل جيد واحترايف حينها 
، التخطيطمعد الربنامج أن يتقن اإلعداد و ولذا ينبغي على، يتفاعل مع الربامج بصورة إجيابيةسوف 

وهذا جينب ، ربنامجوأن تكون لديه خطط بديلة ميكن استخدامها يف حال وجود عائق أمام تنفيذ ال
 .مقدم الربنامج كثرياً من احلرج الذي تتسبب فيه العشوائية وعدم دقة التخطيط

 :وضع أهداف واضحة للربنامج •
فكلمـا كـان هـدف الربنـامج واضـحاً      ، أهداف واضحة على التخطيط اجليد يقوم

سىوزاد وضـوحها لـد   ،إيصـال فكرتـه   الـيت تسـهم يف   اإلجراءاتوضع  على املقدم لَه 
  .املتريب وزاد تأثري الربنامج على املتريب
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 :اإلعالن اجلذاب •
ويبلغ ، براجمهاتنافس القنوات يف طريقة اإلعالن عن احلايل ت ويف عصرنااإلعالم  يف دنيا

فاختيار االسم وهلذا  ،هلا ويترقب حدوثها يتشوق بتلك الربامجغري املهتم جتعل  الفن اإلعالمي درجة
وإخراجه بصورة  ،العمرية املستهدفةة موضوع الربنامج حلاجات الفئة مسمالللربنامج واجلذاب 

  .لى املشاركة والتفاعل معهجذابة حيفز ع
 :املقدم املناسب للربنامج •

فمنهم ماهر ، فالناس متفاوتون يف قدراممن املهم أن يتم اختيار املقدم املناسب للربامج، 
ومنهم متقن بارع يف اإللقاء ، احلماسيةامج الترفيهية وحيسن إدارة الرب ولكنه ال يف الطرح اإلمياين

وذاك يتميز بالقيادة وآخر يتميز ، فهذا يتميز باخلطابة، الكتابة أو عمل البحوثفنون لكنه ال جييد 
فاختيار الشخص املناسب إلدارة الربامج يعترب أحد عناصر . تقدمي الدورات واكتساب املهاراتب

 ر املهارات اإللقائية والقياديةمع التركيز على تطوي. جنذاب املتربني لهاوعامل من عوامل النجاح 
  .ر يف جناح الربامجـواإلدارية لدى املربني واملقدمني ليكون له األث

 :التحفيز بنوعيه املعنوي واملاديالتعزيز و •
ات سواء كانت هذه احملفزو، الفاعلةالتحفيز تعزيز للربنامج ودافع للشباب حنو املشاركة 

ت معنوية عن طريق الشكر والثناء فإا كان ة كجوائز للفريق الفائز أم هدايا رمزية للمتفاعلني أممادي
  .حمرك للتفاعل واملشاركة واملبادرة واإلجيابية
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 : اختيار الوقت واملكان املناسبني للربنامج •
 لربنامجطبيعة ال ما كان املكان مناسباًلفك. زمانالكان وحيث امللكل برنامج ما يناسبه من 

كما أن األنشطة البدنية  ،فالربامج احلوارية تقدم يف مكان هادئ. كان أكثر تأثرياً وإجراءاته كلما
ه يساعد يف إقبال يلإقرب املكان وسهولة الوصول  كما أن، تاج إىل أماكن فسيحة آمنة مفتوحةحت

حتديد  علىوينطبق هذا أيضاً  ،لتثاقلعد املكان تترتب عليه املشقة واامج، وأما باملتريب على الربن
اً وال قصري سبب ملالًفال يكون طويالً في. الزمان فينبغي االهتمام باملدة الزمنية للربنامج وبتوقيته أيضاً

ن لتكراره، كلما ستكماله ومتطلعوايف وكلما توقف الربنامج واملتلقون راغبون  ،الًخل فيحدثجداً 
دل أيضا على حسن اختيار املكان و، يد وحسن إدارة الوقتالعرض اجلكان ذلك دليالً على 

  .الزمانو
 :التفاعل •

على  فإذا كان الربنامج املقدم يعتمد. التفاعل بني املرسل واملستقبلينبغي االهتمام مببدأ 
ا يعزز هذا األمر طرح األسئلة ممو. على االستفادة واملشاركة التفاعل بينهما فسيكون له األثر الكبري

االقتراحات املناسبة ت النظر وواالستماع إىل وجها، طلب إبداء الرأيوحة للنقاش وكذلك املفت
  .كحل للمشكالت
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 :الوصول إىل اهلدف •

األهداف ودقة صياغتها هو ما يتطلع إليه املتريب نتيجة مروره باخلربات اجلديدة إن وضع 
تريب وتزيد من اهتمامه ومشاركته للم وتلك األهداف تعد حمفزاً، اليت تقدم له من خالل الربنامج

  .وإجيابيته
 

 :املتابعة •
ودورها يف بناء مهارات املتريب نظراً ألمهيتها ، هناك عدد من الربامج حتتاج إىل متابعة املريب

ة، حتتاج سابقة متراكمفالربامج البنائية اهلرمية واليت تعتمد على مهارات أو معلومات  ،تنمية خرباتهو
  .ها اهتماماً ومتابعة مستمرة لضمان استمرارية التربية والنمو لدى املتريبمن املريب أن يولي
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  ؟الربنامج مقدمالنجاح اليت تتوفر يف  معايريأهم  ما: السؤال الثاين
وهذه . رسالة وأداة اإلرسال واهلدفاملرسل واملستقبل وال :أركان أساسية هيرسالة لكل 

يت تكتمل ال هي الرسالة القويةو، تربوية اليت تقدم للمتريبلرسالة الااألركان تنطبق بشكل كامل على 
 اهلدف لتحقق ان وتتحد وتتكاملحبيث تتناغم هذه األرك ،فيها هذه العناصر على حنو قوي ومؤثر

 ،هذا الباب مقدم أو مدير الربنامجاملرسل أو ما ميكننا تسميته يف  أهم هذه األركان ومن. املطلوب
عرض مقطعاً من كما أن احملاضر الذي ن ،هذا املعىنبقة لزمالئه هو داخل يف فاملتريب الذي يقدم مسا

ن أهم فإ، يف هذا اجلانباملختصون  هذكر على ما وبناًء. أيضاًيف ذلك حديثه على الشاشة داخل 
  :ليكون مقدماً ناجحاً هي الربنامج مقدمعايري اليت البد من توافرها يف امل

 :املقدمة واالستعداد هلااإلملام اجليد مبوضوع املادة  •
اإلعداد املتميز للمحتوى العلمي سوف يترك أثراً إجيابياً و، مجربناإن االستعداد اجليد لل

  .كما أا تؤكد اهتمام املريب بالفئة املستهدفة من الربنامج، فائدة كبرية يستشعر املتريب من خالله
 اخلاصة ومكانته املستقلة شخصيتهيرى نفسه إال رجالً له  إن الشاب يف مرحلة املراهقة ال

اليت البد أن تر وتوإن  ،ولذا فإنه حني جيد من املريب تقديراً وإكباراً أقبل طائعاً خمتاراً حترم،قد
  .قالبه وأعرض جبانبهاستشعر غري ذلك نأى بقلبه و

من قبل  لمطروحاجليد للموضوع واإلعداد املميز ل إىل احترام املتريب، فإن اإلملام باإلضافةو
كما  على إدارة احملاور واألنشطة حبسب حال املتلقني ونفسيام،ذهنياً ونفسياً جيعله قادراً  املريب
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أما من يقدم برناجمه بدون إعداد كاف فإنه  ،جيعله قادراً على إدارة املواقف الطارئة بروية وحكمة
  . القدرة يف اجلذب والتأثري والفائدة من يفقد الكثري
 االستفساراتاملقدرة على اإلجابة على  يفمهية اإلملام اجليد مبوضوع املادة أتبدو و

فيكون هناك حالة من اإلقناع . اليت قد تطرح من قبل املتلقني واالعتراضات واالستشكاالت
تضعف نة قد ال تقنع املتربني وقد فإن اإلجابات املتلجلجة وغري املتق. نيبالرسالة املراد توصيلها للمتلق

  .يقولريب فيفقد الثقة فيما يسمع منه واملتريب بامل ثقة
 :االستعداد بالوسائل •

وهذا العنصر متمم ومكمل لسابقه، فإن لكل وسيلة تستخدم يف إيصال الرسالة إعدادها 
اخلاص، فاملوضوع اإللقائي كالدرس أو احملاضرة يكون االستعداد له مثالً باستخدام الوسائل 

دعم املوضوع وتعزيزه بالصور واملقاطع املرئية والصوتية، أو بضرب السمعية والبصرية، وميكن 
األمثلة اليت تالمس الواقع اخلاص باملتربني املتلقني، كما أن اإلعداد للمسابقات أو األلعاب التعليمية 
أو الربامج املهارية يكون من خالل األدوات واإلجراءات التنافسية واحلركية، وكلما ظهر يف هذا 

   .نوع من االستعداد القبلي واإلتقان كان له األثر األكرب لدى املتريب املتدرب اإلعداد
ما بعمل برنامج منافسة ثقافية، فلما حان  وعلى العكس من ذلك، فلو مت تكليف جمموعة

إذا بالعمل غري مكتمل، فأوراق األسئلة غري معدة، وأسرع مقدم الربنامج إىل كتاب  اموعد إجرائه
معها  وبدااوله وأخذ يقلب صفحاته، وحياول انتقاء بعض األسئلة، وبدأت املسابقة مسابقات فتن

ني تقع معه آثار سلبية ذلك بني املربيقع  حينمااخللل يف التنسيق ويف توزيع األدوار ويف التقدمي، و
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للمريب ضعف متابعة املتريب للربنامج، وفقد الثقة يف الربامج األخرى، وحينها ال ينبغي : خطرية منها
أن يستنكر انصراف املتربني واملتدربني عنه وعن براجمه، وال جيب أن يستغرب ما جيده منهم ومن 

هم بعدم اهتمامه م، وذلك حني جاء ؛ ألنه هو من صرفهم، وهو من أشعرسلبية وفتور وانصراف
بة واجلاذبة عمله بال إعداد وال ختطيط، فاملريب الذي يبذل جهده ليقدم للمتريب الوسيلة املناس

للمتربني يبعث إليهم برسالة بدايتها وحمتواها وخامتها تنطق بإكبارهم وتقديرهم، وحينها سيقبلون 
  . نفس الرسالة إليه متفاعلني إليه عليه متشوقني، وهم حيملون

ومن هنا فعلى املريب مقدم الربامج أن ينتبه إىل االنطباع األول له أثره يف احلكم والتقييم،     
ب ، كما جين له أثره يف عملية التواصل سلبا وإجيابا، وأن هذا األثر يبقى يف نفس املتريب طويالًكما أ

 طبيعة احملتوى، واستراتيجية العرض: تيار الوسيلة يتوقف علىعلى املريب أيضا أن يدرك أن اخ
 إنتاجكنه املتمرس احلصيف، مي ريبوالتقدمي، وطبيعة املكان، ومسات املتربني، مع مالحظة أن امل

 .مما هو متاح بني يديه، ودومنا تكلف أو تكليف تدريبية وسائل وابتكار طرائق
 :التقدمي اإلبداعي املميز •

، إذ إن دقيقاً املناسب إليصال الرسالة التربوية جيب أن يكون اختياراً ريبإن اختيار امل
قت ذاته، وبقدر حرص املتريب يف إيصاهلا بشكل فعال وسريع ومقنن وممتع يف الو رئيساً دوراً ريبللم

إن : على التجديد والتنويع واإلبداع، بقدر ما يكون من حتقيق األهداف والفائدة واإلمتاع، وإذا قيل
، كما أن معايري التقييم ليست ديرهي مناسباًمشرفاً  وأ يناسبه، فإن لكل برنامج مدرباً لكل مقام مقاالً

ختتلف معايري تقييمه عن غريه الذي يقوم  نافساتعلى امل واحدة يف كل الربنامج، فالربنامج القائم
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على احلوار واملناقشة، والربنامج الذي يقوم على ورش العمل والعصف الذهين خيتلف عن غريه 
الذي يعتمد على احملاضرة واإللقاء واالستماع، وكل حسب نوعه وحمتواه وزمنه وخصائص الفئة 

ت اليت جيب أن تتوافر يف أي مقدم للرسالة التربوية ليكون املستهدفة، ويف العموم هذه بعض السما
  :تقدميه مميزاً

وهي بال ، الثقة هي يف احلقيقة نتاج إعداد جيد ومران وممارسة وخربةوهذه  :الثقة بالنفس .١
وهي السر يف أن ، املتريبة األداء كما تنعكس على املريب ورها على جودوشك تنعكس بد

ولذا ينبغي التدرب واحملاولة لتطوير قدرة . واسع لدى املتريببعض املربني قد حظي بقبول 
 . على تنمية الثقة بالنفس املريب

ضوح وو االستماعوذلك بالتواصل البصري وكذلك حسن  :التواصل اجليد مع اجلمهور .٢
فاملريب حني ميتلك مهارة التواصل بنوعيه اللفظي واحلركي فقد ، العبارة وفصاحتها مع سهولتها

 .هم مؤهالت التأثري والنجاحامتلك أ
تغيري و ،وحركات اليدين ،تعابري الوجهف، وهو عنصر متمم ملا قبله:أدوات اإللقاء املؤثر تفعيل .٣

والسكوت  اإلبطاء والتوقفو اعسراإلو واالخنفاض كالعلو(الصوت طبقات ونربات 
 .انتباهكلها عوامل جذب و) لتفخيموا

لك عن طريق استخدام األدوات اليت متكنهم كون ذوي :لهمإشراك اجلمهور واحلرص على تفاع .٤
وتعدد استراتيجيات ، وذلك يستوجب تنوع أسلوب العرضطرح وجهات نظرهم  من
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على اليت حتفزهم و، ايب للمتربنيــمن التفاعل اإلجيواختيار أفضل الطرائق اليت تض، التقدمي
 .قدمي املقترحاتوت إبداء اآلراءالسؤال وكما حتفزهم على  لةــاركة الفاعــاملش

جيب على املريب أن ميتلك مهارة توزيع االهتمام  :ستفيديناالهتمام العادل جبميع امل .٥
فال يكون اهتمامه قاصراً على فئة معينة ألي اعتبارٍ ، واملشاركات بصورة عادلة بني املتربني

ب كان وال يستحوذ أصحاب الذكاء اللفظي على وقت الربنامج بصورة يستشعر معها أصحا
 .الذكاءات األخرى ميشهم

 :الضبط العام للربنامج •
إدارة فأما مهارة ، اإلجراءاتالعمليات وإدارة ومهارة ، إدارة الوقت مهارة: ويشمل أمرين

إا تلك املهارة اليت متكنه من توزيع الوقت توزيعاً عادالً ، الوقت فهي من أهم مؤهالت جناح املريب
وال يبخس حق فقرة ، أكثر من وزنهفال يأخذ حمور ، كل حمور وثقلهعلى حماور الربنامج وفق أمهية 

ن مهارة إدارة مكّكما ت، على حساب إطالة فقرة أخرى قد تكون أقل أمهية وأضعف يف األولوية
الوقت املقدم من ضبط اللقاء ومنع اهلدر الذي حتدثه املناقشات اجلانبية واألسئلة الفرعية واملداخالت 

  .قاطعات الكالميةطائية واملالسفس
وأما مهارة إدارة العمليات فتشمل استخدام األدوات والوسائل املتاحة استخداماً فاعالً 

ضبط أدوار فريق العمل وحتديد املهام اخلاصة بكل كما يشمل أيضاً ، ينتج عنه تدريب نشط وفاعل
اليت تنتج و، املتوقعةالقدرة على التصرف حبكمة وحنكة جتاه املواقف الطارئة واألزمات غري و، عضو

يف معاجلة املشكالت ربني ولعل مشاركة املت، تناقض اآلراءياناً بسبب اختالف وجهات النظر وأح



 

٨٩ 

 

من ريب كن امليتمو، تنطفئ نار التذمرو، زء من احلل؛ فتخبو حدة التوترالطارئة أمر يشعرهم بأم ج
 ن ال تطفوأ منــرضني بصورة تضاحتييد املعملتدربني وتقريب وجهات النظر وملتربني ااحتواء ا

  .كما تضمن سري الربنامج بنجاح، أقرامؤثر سلباً على ـعلى السطح هذه اخلالفات فت
ومن أبرز املشكالت الطارئة وأشهرها املشكالت التقنية اخلاصة بأجهزة العرض ووسائل 

نبغي أن تكون لدى وعلى الرغم من ضرورة مشاركة املريب يف حل هذه املشكلة إال أنه ي، التقدمي
  .من مواصلة برناجمه دون خللاملقدم أو املتريب خطط بديلة وأدوات عديدة متكنه 

 :احتواء املخالفو، استقبال ردود األفعالحسن  •
عال تعترض على ما قدم من الناحية العلمية أو اإلدارية أو قد تظهر يف أثناء الربامج ردود أف

ويلها إىل كما ميكنه حبنكته حت، احتواء هذه االعتراضات كمتهالتنظيمية، واملقدم املتميز يستطيع حب
الفرصة للنظر  يطلب تسجيلها وأخذاال لعرضها إن كانت صحيحة، أو  إجيابيات وذلك بأن يتيح

يف ومن املهم  ،تستحق الثناء أخرى رؤية من زاويةاعتبارها لتلك االعتراضات ب اًيظهر تقديرأو ، فيها
راض حبالة من يصيب صاحب االعت؛ ألن بتجاهله العتراض املطروحا املقدم هذا كله أال يتجاهل

تفقده التركيز و، ة جتعله متوتراً خالل الربنامجيبقى املتريب يف حالة شعوريو. عدم الرضا عما يطرح
إن كان صحيحاً، وال مانع من رأيه لمخالف لمن اجليد للمقدم أن يشكر و، إال فيما يفكر فيه

فكلنا باحثون عن ، عليه ظهر له بعد االعتراضالرجوع للصواب إن إعالن و، اخلطأاالعتذار عن 
  .احلق
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 :املناسب املظهر •
كلها عوامل مؤثرة يف حسن الصورة ينم عن مجال السرية وو، املظهر ينم غالباً عن املخرب

برنامج منطه  لكلو ،إليه واإلنصاتمدعاة الستمرار التواصل معه هي و، تقبل املقدم من قبل املتريب
والربامج اليت تتطلب . ومظهرمتهيئاً مبا يناسبها من ثياب ومسته، فربامج اجلد يكون املقدم فيها 

ويف ، للمدرب فيه زيه اخلاص الذي يناسب القيام بتلك املهارات ينبغي أن يكونتفاعالً حركةً و
 برامج تليق مبقام ما سيقدم منيظهر يف حالة املريب يف عادته نظيفاً ومرتباً و العموم جيب أن يكون

يف أذهان  ملقدما هاالنطباع الذي يرمسوهو عاملٌ من عوامل حسن ، املظهر يؤثر على التلقيف ،يةوترب
  .املتدربني
 :املرونة ومراعاة حال املتلقني •

 تكون لديهوأن ، الحظاً ألحوال املتربني املستهدفني بالربنامجشرف ممن املهم أن يكون امل
أو توزيع األوقات أو إدارة ، واستراتيجيات العرضطريقة الطرح  ملقدرة واملرونة يف تغيريوا الفراسة

بل إنه ويف  .أو ضعفه مع املتلقني فقد التواصلاملكان، وذلك حينما يستشعر  األنشطة أو حىت تغيري
ونفسياً ذهنياً املتلقني  يقاف الربنامج أو تأجيله إن مل ينجح يف إعادةاملقدم إل حيان قد يلجأاألبعض 

  .برنامج آخر يستفيد منه املتلقونتسمح بالبدء يف  وألربنامج، إىل حالة سوية تسمح مبواصلة ا
 :واالبتعاد عن الرتابةالتجديد يف األساليب  •

أساليب  نوعي أن والبد للمريب ،حيبون التجديد والتنوع يف الطرح، الشباب طاقة متجددة
أن در اإلشارة إىل ومن هنا جت. لتنوع ممكناً يف الربنامج الواحد، ومن اجلميل لو كان االطرح وطرقه
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، )الذكاء اللفظي(املناقشة وار ولكل متربٍ أسلوبه اخلاص يف التعلم فمنهم من يتعلم عن طريق احل
رب العملية ومنهم من يتعلم عن طريق التجا، )الذكاء البصري(املشاهدة لرؤية وومنهم من يتعلم با

وعلى املريب أن يكون ، منهم من حيب البحث والتعلم الذايتو، )الذكاء العقلي(ية والرباهني املنطق
أن يكون قادرا على أن تنويع وسائل العرض مبا ملتربني وفق الذكاءات املتعددة وقادراً على تصنيف ا

، جاختيار العناوين اجلديدة للربناموويشمل التجديد يف األساليب ، يتناسب مع طبيعة املتربني لديه
 .والقيام بالتسويق والدعاية املناسبة وعمل إعالنات جذابة بصورة تؤدي إىل التشويق واإلثارة
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  ما عالقة الربامج التربوية بالفترات الزمنية؟: لسؤال الثالثا
 ،هاتالتعامل مع األوقات واألزمان حبسب مكانتها وحال إن املريب احلصيف يعي متاماً كيفية

بل  اإلقباليف العزمية و واحداًليس  وحال املتربني فيها ،واحدة يف الفضل كلها فأيام السنة ليست
وفيما يلي  .يناسبه من برامج تقدم ملتريب وعليه فإن لكل زمن ما ،يكون خمتلفاً بني فترة وأخرى

  :الفترة وافرها يف الربنامج املقدم لكلبعض األمثلة هلذه األزمان، وأبرز السمات اليت البد من ت

  مسات الربنامج املقدم  الفترة

وسط األسبوع خالل العام 
  الدراسي

  من جهة الطرح والوقت قصرية وخفيفة نسبياً •
  تراعي اجلانب الدراسي •
  قريبة من املنزل نسبياً •
  متسلسلة ومنوعة •
  مركزة •
  مرنة •

اية األسبوع خالل العام 
  الدراسي

  طويلة نسبياً •
  رحلة خلوية قريبة من املدينة •
  ترفيهية تروحيية و •
   واملهارات متنوعة الفعاليات •
  اجتماعية  •
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  مكثفة •  اإلجازة الصيفية
• ةمهاري  
  محاسية •
• قيةمي  
  علمية •
  تطويرية •
  ثقافية •
  ترفيهية •
  ختصصية •
  عمل الربامج التطوعية •
 األعداد الكبرية تناسب  •
االستفادة من برامج األندية الصيفية وما يشاها من  •

  الربامج الصيفية
 السفر والرحالت  •
  سفر املستفيدين والظروف االجتماعية املعتادة ومراعاة •
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  ةعبادي •  شهر رمضان 
  إميانية •
 تطوعية •
 العمرة •
 واالعتكاف اإلفطار اجلماعي •
 التواصي على العبادات •
  املنافسات يف حفظ القرآن الكرمي •

  ترفيهية •  اإلجازات القصرية
  يترك جمال للجلوس مع العائلة •
  برامج مستقلة  •
 رحالت •
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لتربوي وقياس األثر على األدوات اليت ميكن من خالهلا تقييم جناح الربنامج ا ما: بعالسؤال الرا
 ؟املتربني

يف عامل اخلدمات التجارية يعترب رضا العميل من أولويات الشركات واملؤسسات التجارية، 
 تبحث عما جيعل ما يقدمونه مميزاًكما ، عن رضا العمالء استقصاءولذا جتدها دائماً حترص على 

وكذلك املريب والداعية فإنه يف احلقيقة شبيه مبن يقدم اخلدمة، ولكن هذه اخلدمة هي خدمة  ،لديهم
، فالتربية على القيم احلميدة واألخالق اإلسالمية الفاضلة ،يلة وحساسة ومؤثرة يف حياة الشابجل

  .مي وسائلهمحتتاج من املربني أن يتوقفوا من حني آلخر لتقييم أنفسهم وتقو
أكان من سواء  ،األدوات اليت ميكن للمريب أن يقيس فيها أثر الربنامج على املتلقنيومن 
  :التأثر ما يليوناحية القبول 

  واملقابالت االستباناتكاالتصاالت وسؤال اجلماهري سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة  .١
  إجيايبحدث من تغيري ومدى ما ، سلوك املتريبمالحظة  .٢
 لربنامجعلى امالحظة اإلقبال  .٣
  خطابات الشكروقراءة ، األفعال اإلجيابيةردود دراسة  .٤
 أثناء الربنامج املتدربني يف تفاعلقياس مدى  .٥
  تكراره وإعادتهطلب أو  طلب استكمال فقرات الربنامج .٦
  أثناء التقدمييف ت عدم وجود إشكاال .٧
  ردود أفعال أسرة املتريبمعرفة  .٨
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  )احللقة- ملدرسةا(مالحظات املربني اآلخرين يف خمتلف الربامج .٩
  األثر يف مواقف عملية لقياس وضع املتريب .١٠
  االختبارات القبلية والبعديةحتليل  .١١
 قراءة حتليلية االحصائياتقراءة  .١٢
 وحتليلها  االستباناتتقدمي  .١٣
  ةاخلاص يف حياته هاتوظيفوومهاراته املكتسبة ريب ملصطلحات الربنامج تخدام املاست .١٤

قياس األثر يف اخلدمات االجتماعية ميكن االستفادة منها، كما ميكن التنبيه على وجود أدوات ل
  .على االستثمارالعائد وهو قياس األثر االجتماعي  SROIوأحد أمثلتها مقياس 
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 ؟املتربنيمن قبل  الربنامج دور املريب يف أثناء تقدمي ما: ل اخلامسالسؤا
ن من املناسب أن ومن هنا فقد يكو ،كتشاف املواهب وصقلهاجح امن مهام املريب النا

تكون هل و ؟ويف هذه احلالة هل يتخلى املريب عن دوره. ربنامجيكلف املريب أحد املتربني بتقدمي ال
ال له أدوار جيفاملريب املهتم بتربية األ. اجلواب بالطبع الونقاهة؟  استجمامبالنسبة له فترة فترة ال هذه

يتابع ما يقدم من قبل اآلخرين  أثناء الربنامج أنيف  هومن دور ،بعدهه وئثناأيف وقبل الربنامج رائدة 
  :تتمثل هذه املتابعة فيما يليو

 .اخلاصالتوجيه العام و .١
  .ج األمر عن السيطرةوضبط الوضع يف حال خر .٢
  .حبسب املوقفإفادة بعضهم عموماً أو  ناص الفرص واملواقف إلفادة املتريباقت .٣
  .رلمداخالت وتوزيع األدوالإتاحة الفرصة للمتربني  .٤
  .مالحظة اإلجيابيات لتعزيزها والسلبيات لتالفيها .٥
  . يف الربنامجاحليوية بث النشاط و .٦
  .والتعزيز والتحفيز الثناء .٧
  .وتقدمي املساعدات رفع املعنويات .٨
  .م والسيطرة على املشتتات كاألحاديث اجلانبيةضبط اجلو العا .٩
  . املعلومات اخلاطئة بطريقة الئقة تصحيح .١٠
  .وإدارته ضبط الوقت .١١
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، يطورهاينميها و بصره بنقاط القوة وكيفوتقدمي التغذية الراجعة اليت ت ،أداء املقدمتقييم  .١٢
  .وكيف يعاجلها، عن نقاط الضعفله  تكشفاليت و

  .عنه ضماناً لسري الربنامج التغافل عما ميكن التغافل .١٣
  .السلوكية واألخالقية وغريهاوالسلبية  ه على تصرفات املتربنييالتنب .١٤
  .والثناء عليه بعد اية الربنامج وتشجيعه) أو الفريق(شكر املقدم  .١٥
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  :ضوابط اختيار املقر
 ويقومون بأنشطة كثرية حيث، يقضي املتربون يف مقر األنشطة التربوية وقتاً طويالً

لذا جتب العناية ) اخل .. ،مركز حي، نادي دائم أو صيفي، مدرسة، مكتبة مسجد(مقرهم الدائم 
 ملمارسةالضرورية وق املهمة حيتوي على املراف حبيث، ختيار املقرالضوابط املناسبة اليري ووضع املعاب

  :فيما يلي بعض املعايري يف اختيار املقر. ناسباملكان واختيار املقر يف امل، العمل التربوي
الستفادة من املسجد يف حبيث يسهل التبكري للصالة وا، إن أمكن القرب من املسجد •

  .اتاضروس واحملدرال وحضور، ذكراللس اوجم، العلم تاإقامة حلق
  .م إليهوصوهليسهل ومنهم  اًفيكون قريب، تفيديناملس القرب من بيئة •
وإتاحة الفرصة ، ترحيبهم بوجوده بينهمو تربويالمحضن لل تقبل احليأمهية  •

كما ميكن ، ألصحاب اخلربات من أهل احلي للمشاركة اإلجيابية يف ذلك احملضن
  .دة من اخلدمات املتاحة يف احلي كاحلدائق واملركز الصحي واملالعباالستفا

  .يف احلي واليت قد يوجد بعضها ،تربوياًجتنب املؤثرات السلبية أخالقياً و •
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  .لمقر حبيث يستوعب العدد املتزايد واألنشطة املتنوعة والزائرينالقدرة االستيعابية ل •
  .)قسم العناصر اجلاذبة للمقر سيأيت تفصيلها يف(توفر االحتياجات واخلدمات  •
 جودة التوصيالت: السالمة ومنهاإجراءات األمن وب، اخلاصة حتياجاتاالتوفر  •

  .اإلسعافات األوليةصناديق توفري و ،معدات إطفاء احلريقووفرة ، الكهربائية
 .أمهية توفر مالعب مناسبة للفئة العمرية وقريبة من مقر الربنامج •
  .ودعات مناسبة لألدواتووجود مست، أماكن للتخزين •
ماكن والطرق املزدمحة االبتعاد عن األو، سهولتهاو الوصول للمقر تنوع طرق •

  .األماكن العامة والطرق املؤدية هلاكاألسواق و
إذ ينبغي أن يكون املقر مقصوراً على : قدر اإلمكان يتهستقاللاملقر وا خصوصية •

اليات أخرى جلهات أخرى إال من فال تقام فيه فع، الربامج اخلاصة باحملضن التربوي
  .خالل تنسيق مسبق وحمكم تفادياً لتعارض الربامج
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  :العناصر اجلاذبة يف املقر
  :املرافق احليوية •

o إدارة ومكاتب  
o  القراءة واملذاكرةو لالطالعمكتبة  
o ديوانية شعبية  
o قاعة اجتماعات  
o دورات مياه  
o مقصف  
o مالعب ومساحات خارجية  
o جتهيزات الرحالت  

  :ملساعدةالوسائل ا •
o أجهزة العرضالصوتيات و  
o أجهزة كمبيوتر لالستخدام العام واخلاص وطابعات  
o شبكة انترنت  
o  قرطاسية ،شاشة عرض، سبورة، ولة اجتماعاتطا( جتهيزات مكتبية(  
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  :الترفيه والرياضة •
لذا ينبغي العناية ، ومها عامال جذب رئيسان ومن عوامل الترويح احملببة لفئة الشباب

  .واالهتمام جبودما واستغالهلما لغرس املعاين والقيم التربوية بإجيادمها
  

 :البدائل للمقر التربوي
 مركز احلي •
 املومسيةاألندية الدائمة و •
  مدرسة احلي •
 )مصلى نساء، ديوانية املسجد(سجد امل •
 نادي ثقايف •
 االستفادة من املنازل •
 مقر آخر ملنشط آخرلالستفادة من التنسيق  •
 )استراحة ، خميم( والرحالت ارجيةاملخيمات اخل •
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 : توجيهات بشأن مبىن احملضن
  الصيانة  •

  :وهي الصيانةبعض األمور ينبغي االهتمام ا يف جمال  هناك
o أن تكون دورية وجمدولة. 
o فينبغي أن ال تتأخر الصيانة فينعكس سلباً على ، تنظيم أوقات الصيانة بصورة مناسبة

 .تهءيانة الدورية املناسبة تزيد من كفاكما أن الص، العمر االفتراضي للمبىن
o توزيع املهام بني املشرفني . 

 
 وحسن التنسيقالترتيب  •

ينبغي أن و، وحيافظ على املكتسبات الترتيب يبهج النفس ويزيد من فاعلية املبىن واحملضن
 :يراعى يف الترتيب ما يلي

o االهتمام باجلاذبيةوالترتيب  استمرارية. 
o الترتيباملتابعة على و التناوب . 
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 األوقات  •

o يف األوقات املناسبة، مع االلتزام واالنضباط  ي واستثمارهاالستفادة من احملضن التربو
لدى املستهدفني حول  إجيابياً يترك أثراً - الشك  - باخلطة الزمنية للربامج، وهذا 

 .احملضن التربوي
o صة باحملضن تقسيم الوقت بصورة تضمن التوافق وعدم التعارض بني الربامج اخلا

 . التربوي، وبني حاجات أهل احلي ومناسبام اخلاصة والعامة
 

 االنضباط •

  : يف حالة استخدام احملضن ينبغي االهتمام باألمور التالية
o حيث إن انضباطهم يؤدي إىل انضباط املتربني يف كل ما من شأنه : انضباط املربني

 .ومعنوياً احملضن التربوي مادياًمقر احملافظة على 
o      ـا ا وتعليقها يف أماكن ظـاهرة، مـع التـذكريكتابة التعليمات واللوائح، وإعال

 .من وقت آلخر
o تسليم مفاتيح احملضن التربوي للمشرفني املختصني دون غريهم. 
o  مراعاة اجلريان أو مجاعة املسجد؛ وذلك بعدم إزعاجهم، سواء أكان ذلك مبواقف

 .احملضن التربوي بعد انتهاء الربامجالسيارات، أم حبدوث فوضى عند اخلروج من 
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 السجالت •

  : ينبغي االهتمام بالسجالت الرمسية للمحضن التربوي، ومن ذلك
o  رمسي ملا ينبغي تسجيله توثيق وتسجيلالبد أن يكون هناك. 
o أن تكون السجالت حمفوظة بطريقة مناسبة وآمنة . 
o تياطية يف كل مرة أن يتم حتديث السجالت بانتظام، مع ضرورة االحتفاظ بنسخ اح

 .يتم فيها التحديث
 

 األثاث  •
  :ينبغي على القائمني على احملضن التربوي االهتمام باألثاث وذلك من خالل

o  اختيار األثاث املناسب ألنواع املستهدفني ووفق مكانتهم، وذلك من باب إكرام
اء األمور الناس وإنزاهلم منازهلم، فاألثاث اخلاص بالشباب املتربني قد ال يناسب أولي

  .وغريهم من املدعوين الداعمني للمحضن التربوي
o       احملافظة على األثاث، وتنظيفه، وعمل الصيانة الالزمـة لـه، وجتديـد مـا حيتـاج

  .منه إىل جتديد
o توعية املتربني وإرشادهم إىل احملافظة على ممتلكات احملضن التربوي .  
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تزخر مبوارد ، وثرية باملهارات، خلرباتوهكذا جند أن احملاضن التربوية بيئة غنية با

تدفع م خارج ، كما جند هذه احملاضن تدفع يف كل عام بكوادر فنية وقامات تربوية، عذبة
فيربحون وهم حيملون بني جواحنهم سجالت حافلة من اخلربات واملمارسات ، امليدان التربوي

رى تلك الكوادر التربوية وتقف اتمعات عاجزة ومتأملة حني ت، واملهارات  والقدرات
ولقد أتاحت هذه الدراسة فرصة حلفظ هذه . يتحول مسارها حتوالً تندثر معه تلك اخلربات

فكانت بادرة إجيابية مجعت جهود ، ونقلها إىل األجيال ليستفيد الالحق من السابق، اخلربات
  .املربني وخربام

، طائفة من رجاالت التربيةولقد قدمت هذه الدراسة خالصة تربوية وجتارب واقعية ل
حيث أرست العديد من املبادئ والقيم ، فجاءت زاخرة بثمار طيبة تنوعت ألواا وفاح أرجيها

واألسس والقواعد اليت ينبغي أن تقوم عليها ، والطرائق السوية يف معاملة املتربني، التربوية
كل  دوتأخذ بي، التربوييت تثري العمل املوضوعات ال من فضالً عن عدد، احملاضن التربوية

من املريب واملتريب إىل املسالك الصحيحة اليت حتقق التكيف والتوافق واالنسجام بني املتريب 
  .وبني أفراد اتمع

  ...لوجهه سبحانه  اًو اهللا أسال أن جيعل العمل خالص 
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