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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كلمة معايل الوزير

 ا  
َ
د
َ
، يعني تقول العرب، رش

ُ
ههد: وأرشده . اهتدى: لرجل

ّ
هـو الـذي : فاملرشد الطالبـي. اه ودل

فهـو . خاصـة ويف أمـور حيـاتهم عامـةيدل الطالب على ما فيه نفعهم وفائدتهم يف أمـور دراسـتهم 

  .معلم، ومرب، وهو هاد إىل النجاح والفالح

فتيـة الكهـف  دعـاءومشتقاتها يف القرآن الكريم حوايل عشـرين مـرة وكـان ) الرشد ( وقد وردت كلمة 

وال غـرو، ). ربنا آتنا من لدنك رمحة، وهيء لنـا مـن أمرنـا رشـدا: ( الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى 

  .يف دينه ودنياهاهلدى، ويدل على ما فيه سعادة اإلنسان  اىلفالقرآن الكريم يهدي إىل الرشد، ويرشد

ويسعدني ـ وأنا أقدم لدليل املرشد الطالبي ـ أن أشيد بالنهضة املباركة التي تشهدها بالدنـا 

الغالية يف شىت امليادين، وخاصة يف ميدان التعلـيم، ذلـك امليـدان الـذي أدرك أولـو األمـر أنـه جمـال 

وجيلها الصـاعد، وأملهـا الباسـم إن  فلذات أكبادهم،: االستثمار األول، ألنه يتعلق بأغلى ما عند األمة

  .شاء اهللا تعاىل

إن التوجيه واإلرشاد يف التعليم يهدف إىل مساعدة الطالب لكي يفهم ذاته، ويعرف ما أودعـه 

بـالنفع يف  فيما يعود عليه وعلى أسـرته، وأمتـهاهللا تعاىل فيه من طاقات وأسرار، فيحسن استخدامها 

من عرف نفسه فقد عرف ربـه : " الصادقة تقول  ف، فاحلكمة القدميةالدنيا واآلخرة، وأكرم بذلك من هد

."  

كما يهدف التوجيه واإلرشاد إىل مساعدة الطالب يف حل مشكالته يف إطار التعاليم اإلسالمية، 

وهـذا . وذلك ألنه ال خري وال فالح يف خمالفة هذه التعاليم التي جاء بها خامت النبيني عـن رب العـاملني

ال نلمـس حـل مشـكالتنا، وهـدي مسـريتنا يف غـري تعـاليم مد اهللا يف هذه اململكة، فنحن ما مييزنا حب

  ).ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا ( ديننا احلنيف، ولذلك كانت شعار رايتنا أكرم وأمسى عبارة 

 
ٌ
◌
ٌ
 ةر، واملربون، بهـذا الـدليل القـيم، وان يـروا مثـيف أن ينتفع املعلمون، واملرشدون كلي أمل

  .تت األكلهدهم يف أبنائهم الطالب قد آج

  الرشيدحممد بن أمحد 

  ر املعارفيوز
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  :ملقدمة ا

والرتبوية التعليمية يف العملية من كونه غاية التعليم وأساسه وتوجييه تعديل السلوك تكمن اهمية 

علـى حشـو ذهـن مل تعـد قاصـرة فوظيفـة املعلـم ، بصـفة خاصـة رئيس يف اإلرشاد وحمور عامة بصفة 

 و إىل االهتمام برعايـة منـ وإمنا متتدفحسب باملعلومات لطالب ا
ً
شخصـيته بإبعادهـا املختلفـة جسـميا

 
ً
 واجتماعيا وتربويا ومهنيا

ً
 وانفعاليا

ً
يف إطـار درجة ممكنـة مـن النمـو املتكامـل لتحقيق أقصى وعقليا

  .العربية السعودية سياسة التعليم باململكة 

 لكون 
ً
مـع تفاعليـة مسـتمرة ده مبعزل عن اآلخـرين بـل يعـيش يف عالقـة الطالب ال يعيش مبفرونظرا

حبيث تتوافـق فيهـا مجيـع جوانـب والنمو من خالهلا معها التكيف  ة ومتغرياتها تتطلب منهالبيئ

تربز كثري من األحداث واملواقف أو التكيف مع متغريات هذه البيئة ونتيجة لعدم التوافق  .شخصيته 

يـة وانفعالسلوكية أو مشكالت نفسية واجتماعية وحتصيلية ور اضطرابات التي تقود إىل ظهالسلوكية 

 وتوجيهـهيف تعـديل السـلوك بـذل اجلهـود للمسـاعدة ني يف اال الرتبـوي من العاملتطلب تاخل  ..

مبظاهرهـا احلياة املعاصرة أسهمت تعقيدات وقد ، أو إكسابه من جديد وك التكيفي لبهدف إعادة الس

احلاجـة يف زيادة الثقافات ومتازج العوامل املادية وطغيان والتقني يف التقدم العلمي ة املتمثلاملختلفة 

  .من مجيع جوانبه برعاية جوانب السلوك لالهتمام 

 وبناء
ً
اإلرشـاية وخدماتـه مجيـع براجمـه الـذي ترتكـز التوجيه واإلرشاد ولية مسؤعلى ذلك تعاظمت  ا

واالرتقـاء والعالجية على رعاية النمو السليم للطالـب قائية والوية اإلمنائته ايجتباسرتابصورة مباشرة 

وميـول مـع قـدرات مبـا يـتالئم وتوجيهها فيها غري املرغوب السلوكية تلك النماذج بسلوكه وتعديل 

  .ورغبات الطالب 

هلـا عالقـة  تـيالمـن السـلوكيات عديـدة تغـص بـأنواع املدرسـية أن البيئـة وحيث أن مـن املعـروف 

واالجتمـاعي الشخصـي سـوء التوافـق من مشـكالت وغريها والرتبوية واالجتماعية سية باملشكالت النف

املخـاوف ، االكتئـاب ، السـرقة ، الكـذب ، اإلنطواء ، مشكالت العدوان ال احلصر على سبيل املثال ومنها 

ة مـن املدرسـاهلـروب ، التأخر الدراسي  ، للتعليمضعف الدافعية ، ضعف الثقة يف التنفس ، املرضية 

  .اخل .. والغياب

 إىل مزيـد مـن االهتمـام يف حاجة ماسـة األمر الذي جيعلنا 
ً
مبوضـوع السـلوك والرتكيـز عليـه تعـديال

 
ً
  .وتوجيها

 متعـددة يف املدرسة أثناء ممارسة عملهم اليومي الطالب  اوحيث يواجه مرشدو
ً
مـع الطـالب أمناطـا

بأنـه أو فهمها كما يشـعر الـبعض اآلخـر معها من السلوك قد حيتار البعض منهم يف كيفية التعامل 

  مـاأو سـلوك املناسبة للطالب الذي يعاني من مشكلة معينـة غري قادر على تقديم املساعدة 
ً
ملـا نظـرا

  .وعملية وفنية متخصصة من دراية علمية السلوكية يتطلبه التعامل مع تلك األمناط 
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ً
( املهنيـة التخصصية الفنية بني إىل املهارات من املرشدين الطالحاجة كثري  منالوزارة سته ململا ونظرا

 
ً
 وعمليا

ً
خبـربات فنيـة املختلفة يف املدارس ورغبة منها يف إمدادهم السلوكية النماذج يف تناول ) نظريا

يف مدارسـهم الرتبوي بنوعية العمل  االرتقاءو املتنوعةاألمناط السلوكية يف التعامل مع تلك هم دتفي

طـالب مـن مرشـدي يف امليـدان خـري معـني للعـاملني  ليكـونملرشد الطالبـي فقد رأت إعداد دليل ا، 

  .التوجيه واإلرشاد يف حتقيق رسالة التوجيه واإلرشاد يف مدارسنا عمل بومعلمني مكلفني 

  

  ،،،واهللا نسأل أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والسداد 
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  غاية التعليم وأهدافه العامة

 فهغاية التعليم فهم اإلسـالم  -
ً
 صـحيحا

ً
 متمـا

ً
وتزويـد ، وغـرس العقيـدة اإلسـالمية ونشـرها ، كـامال

وتنميـة ، وإكسـابه املعـارف واملهـارات املختلفـة ، وباملثـل العليـا الطالب بالقيم والتعـاليم اإلسـالمية 

 ، البناءة االجتاهات السلوكية 
ً
 وتطوير اتمع اقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
 ، وثقافيا

ً
 وتهيئة الفرد ليكون عضـوا

 
ً
  .يف بناء جمتمعه نافعا

  :التي حتقق غاية التعليم األهداف اإلسالمية العامة 

، خيـالف هـذه الشـريعة مـن كـل نظـام أو مبـدأ وذلـك بـالرباءة ، تنمية روح الوالء لشريعة اإلسـالم  -

  .وفق أحكامها العامة الشاملة األعمال والتصرفات واستقامة 

 والعمل مبا وتعهد علومهما ، ورعياة حفظهما ، ا مهبصيانتلكتاب اهللا وسنة رسوله النصيحة

  .جاء فيهما 

 حلمل رسالة اإلسالم واملشاعر والقدرات الالزمة باألفكار تزويد الفرد.

 اخللقية الستعمال املعرفة يف املسلم والتأكيد على الضوابط حتقيق اخللق القرآني " 
َّ
 إن

ُ
 ما ب

ُ
 عثت

 
ّ
" .مكارم األخالق  ألمتم

وليته خلدمـة بـالده ويشـعر مبسـؤ، يف بنـاء أمتـه املؤمن ليكون لبنـة صـاحلة ن تربية املواط

.والدفاع عنها 

 واخلربات املختلفة التي جتعل الثقافية تزويد الطالب بالقدر املناسب من املعلومات 
ً
منه عضوا

.يف اتمع 

 تمـع الثقافيـة تنميـة إحسـاس الطـالب مبشـكالتإعـدادهم و، جتماعيـة واإلواالقتصـادية ا

.يف حلها لإلسهام 

 حىت يستطيع املساهمة يف نهضـة لتنمية القدرات تأكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص املناسبة

.االمة 

 ينطـوي عليـه مـن ما واكتشاف ، وعجيب الصنع ، من عظم اخللق ما يف الكون الفسيح دراسة

.وإعزاز أمته منها وتسخريها لرفع كيان اإلسالم لالستفادة  أسرار قدرة اخلالق

والفكـر ، فـإن اإلسـالم ديـن ودنيـا ، والدين يف شـريعة اإلسـالم التام بني العلم نسجام بيان اال

.يف كل عصر احلياة البشرية يف أرقى صورها  البطيفي مباإلسالمي 

 موحد فيمـا يتعلـق عن تصور إسالمي ليصدروا ، لدى األفراد تكوين الفكر اإلسالمي املنهجي

.عنها من تفصيالت وما يتفرغ ،  احلياةسان وبالكون واإلن
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 املدرسي املناسب وتهيئة اجلو ، يف نفس الطالب رفع مستوى الصحة النفسية بإحالل السكينة

.

 لتأمـل اووتقويـة القـدرة علـى املشـاهدة ، العلميـني والتفكـري وتنمية روح البحـث تشجيع ،

قـه لتمكـني الفـرد مـن ليف خك حكمـه اهللا وإدرا،  بآيات اهللا يف الكون وما فيـهوتبصري الطالب 

 جتماعية وتوجيهها يف بناء احلياة اإلاإلطالع بدوره الفعال 
ً
 سليما

ً
.توجيها

 وإظهـار أن تقـدم ، االهتمام باإلجنازات العامليـة يف ميـادين العلـوم واآلداب والفنـون املباحـة

وتعريـف ، يف هذا اال إلسالم عالم ابه أ وإبراز ما أسهم، العلوم مثرة جلهود اإلنسانية عامة 

يف خمتلـف يف آرائهـم وأعمـاهلم بتكـار وتبيـان نـواحي اإل، برجاالت الفكر اإلسـالمي الناشئة 

.العلمية والعملية امليادين 

 والتدريب على اسـتعمال لغـة األرقـام واإلفـادة ، التفكري الرياضي واملهارات احلسابية تنمية

.ي منها يف االني العلمي والعمل

 تنمية مهارات القراءة 
ً
املعارف اكتساب القـدرة علـى التعبـري وراء زيادة وعادة املطالعة سعيا

 يف التخاطب والتحدث الصحيح 
ّ
.م والكتابة بلغة سليمة وتفكري منظ

 وإدراك وتساعد على تـذوقها ، اللغة العربية التي تغذي بشىت الوسائل تنمية القدرة اللغوية

 وفكرة فيها أنواحي اجلمال 
ً
.سلوبا

 وبيان وجهة نظـر اإلسـالم فيمـا ، العربة منها تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخالص

مته حىت تكون قدوة ألجيالنـا خلالدة يف تاريخ اإلسالم وحضارة أاوإبراز املواقف ، يتعارض معه 

.تولد لديها الثقة اإلجيابية  ،املسلمة 

 عريقـة ومزايـا وحضارة عاملية إنسـانية ، تليدة سالمية ا لوطنهم من أجماد إمبتبصري الطالب

.ني أمم الدنيا بملكانته من أهمية ومبا ، واقتصادية جغرافية وطبيعية 

 آفاق الطالب بالتعرف على خمتلـف أقطـار العـامل ومـا وتوسيع ، فهم البيئة بأنواعها املختلفة

، ومواردهـا اخلـام ثروات بالدنا مع التأكيد على وثروات طبيعية يتميز به كل قطر من إنتاج 

والقيـام ، يف احلفاظ على اإلسـالم القيادي ودورها السياسي ، واالقتصادي  ، ومركزها اجلغرايف

.والعمل على ترابط  أمته بواجب دعوته وإظهار مكانة العامل اإلسالمي 

 تـزود مـن جبانـب لغـتهم األصـلية لل، تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات احلية على األقـل

ــوم واملعــارف  ــا إىل والعمــل علــى نقــل ، بتكــارات النافعــة والفنــون واالعل علومنــا ومعارفن

.وخدمة اإلنسانية اإلسالم األخرى وإسهامها يف نشر اتمعات 

 ونشر الوعي الصحي ، السليمة العادات الصحيحة تعويد الطالب.
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والصـحية لبنـاء اجلسـم الرياضـية  التي تسـتند إىل القواعـداحلركية كساب الطالب املهارات إ

.يف خدمة دينه وجمتمعه بقوة وثبات حىت يؤدي الفرد واجباته ، السليم 

 ومساعدة الفرد على النمـو ، ل مرحلة كيف مراحل النمو النفسي للناشئني مسايرة خصائص

 : السوي 
ً
 روحيا

ً
 وعاطفيا

ً
حبيـث ية والتأكيد على الناحية الروحية اإلسـالم وإجتماعيا ،،وعقليا

.واتمع والعام للفرد تكون هي املوجه األول للسلوك اخلاص 

ومسـاعدتهم علـى النمـو ، هم توطئة حلسن توجيهني الطالب ب الفردية التعرف على الفروق

.وفق قدراتهم واستعدادتهم وميوهلم 

يدراس ملتأخرينالعناية با 
ً
ووضـع ،  رميكن إزالته من أسباب هذا التـأخ ماوالعمل على إزالة ،ا

.ومؤقتة وفق حاجتهم برامج خاصة دائمة 

املعوقني  (الرتبية اخلاصة  طالبالعناية ب 
ً
 جسميا

ً
الذي جيعل بهدى اإلسالم  العملو،  ..)وعقليا

 
ً
 مشاعا

ً
.بني مجيع أبناء األمة التعليم حقا

 اهبهم والفرص املختلفـة لنمـو مـووإتاحة اإلمكانيات ورعياتهم باكتشاف املوهوبني االهتمام

.وبوضع برامج خاصة  يف إطار الربامج العامة ش

 اص بالتعليم املهني اخلوتنويع التعليم مع االهتمام ، الالزمة تدريب الطاقة البشرية

 واحلض على اتقانـه واإلبـداع ، صوره يف سائر به اإلشادة و، العمل يف نفوس الطالب غرس حب

:ويستعان على ذلك مبا يلي ، ألمة يف بناء كيان اوالتأكيد على مدى أثره ، فيه 

حبيث يتاح لطالب الفرصة ، والعناية بالنواحي التطبيقية يف املدرسة تكوين املهارات العلمية .١

يف اإلنتاج وإجراء التجارب يف املخابر والورش واحلقول وية واإلسهام اليدللقيام باألعمال الفنية 

.  

لإلنتـاج إىل  حىت يرتفع املستوى اآليل ، األعمال املختلفة  العلمية التي تقوم عليهادراسة األسس  - ٢   

.مستوى النهوض واالبتكار 

 والقيـام ، نـا داحقوقنـا واسـتعادة أجمواسـرتداد ، ملقاومة أعـدائنا إيقاظ روح اجلهاد اإلسالمي

.بواجب رسالة اإلسالم 

التي تربط بني أيناء اإلسالم وتربز وحدة أمته الوثيقة ت الإقامة الص.
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  أهداف دليل املرشد الطالبي

 لتنفيذ اخلـدمات اإلرشـادية املهنية باألسس التوجيه واإلرشاد تزويد العاملني يف جمال .١
ً
سـعيا

ودورها يف حتقيق أهداف الرتبية والتعلـيم لربامج التوجيه واإلرشاد األهداف املأمولة لتحقيق 

.  

يف لكي تعـني املرشـد الطالبـي رشاد واإلاسة احلالة وأساليب التوجيه ردتطبيقية لذج اطرح من.٢

.العلمية يف جمال عمله امليداني على اتباع األساليب املدرسة 

املتخصـص حنـو تطبيـق املفهـوم املهنـي يف امليـدان املهنيـة لـدى العـاملني تعزيز االجتاهات .٣

.لربامج التوجيه واإلرشاد 

 تربـويني نيرس ومشـرفومديري مداطالب ومعلمني من مرشدي يف امليدان تبصري العاملني .٤

واالجتماعيـة يف اـاالت النفسـية والرتبويـة وخدماته املختلفـة على أهمية التوجيه واإلرشاد 

.التي تثري معارفهم يف جماالت اخلدمة اإلرشادية العلمية واملهنية وتزويدهم باجلوانب 

باجلوانــب وانــب النظريــة لــربط اجلملفهــوم اخلدمــة اإلرشــادية إيضــاح اجلوانــب التطبيقيــة .٥

.التطبيقية 

هامـه يف املدرسـة بشـكل مالتي تساعد على تنفيـذ اإلرشادية املهارات  إكساب املرشد الطالبي.٦

.وواضح جلي 

أن للمرشـد الطالبـي بالدور الذي ميكن ) معلم  –وكيل  –مدير ( يف املدرسة تعريف العاملني .٧

وأثرهـا يف والربامج اإلرشـادية  ومبا يسهم يف التعريف بدور اخلدمات، يقوم به داخل املدرسة 

.ااالت الرتبوية والتعليمية 
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  الباب األول

  التوجيه واإلرشاد

 
ً
  :التوجيه واإلرشاد تعريف : أوال

يفهـم ذاتـه منظمـة تهـدف إىل مسـاعدة الطالـب لكـي خمططـة يعرف التوجيه واإلرشاد بأنه عمليـة 

واالجتمــاعي  حتقيــق توافقــه النفســي وحيــل مشــاكله ليصــل إىل، وينمــي أمكانياتــه ويعــرف قدراتــه 

  . واملهني وإىل حتقيق أهدافه يف إطار تعاليم الدين اإلسالميوالرتبوي 

بينهمـا وكل منهمـا يكمـل اآلخـر إال أنـه يوجـد وجهان لعملة واحدة ويعد كل من التوجيه واإلرشاد 

التـي اخلدمات املخططة من فالتوجيه عبارة عن جمموعة ، بعض الفروق التي حيسن اإلشارة إليها هنا 

باملعلومات ويركز التوجيه على إمداد الطالب تضمن داخلها عملية اإلرشاد والشمولية تتسم باالتساع 

والتعـرف علـى قدراتـه فهـم ذاتـه  ىاملتنوعة واملناسبة وتنمية شـعوره باملسـئولية مبـا يسـاعده علـ

التوجيــه للطــالب بعــدة أســاليب وتقــديم خــدمات ، قراراتــه ومواجهــة مشــكالته واختــاذ وإمكانياتــه 

  .اخل ....... والنشرات والصحف واللوحات واألفالم واإلذاعة املدرسية واللقاءات كالندوات واحملاضرات 

هو العملية التفاعليـة ، يف جمال التوجيه واإلرشاد العملي املتخصص فهو اجلانب اإلجرائي أما اإلرشاد 

م فيهـا املرشـد ويقـ) طالب (       ومسرتشد) متخصص ( د بني مرش ةالتي تنشأ عن عالقة مهنية بناء

مبشـكالته والتبصـر ، من خالل تلك العملية مبساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته وإمكاناته 

للوصول إىل درجة مناسبة من ، وحتقيق توافقه الذاتي والبيئي ، اإلجيابي وتنمية سلوكه تها هومواج

  .املتخصصة للعملية اإلرشادية فنيات واملهارات يف ضوء الالصحة النفسية 

  

  

  

 
ً
  :األهداف العامة للتوجيه واإلرشاد : ثانيا

 الطالب وإرشاده توجيه .١
ً
والرتبويـة النفسية واالخالقية واالجتماعية يف مجيع النواحي إسالميا

 
ً
 صاحلا

ً
  .يف بناء اتمع وليحيا حياة مطمئننة راضية واملهنية لكي يصبح عضوا

سـواء كانـت شخصـية أو أثنـاء الدراسـة أو قد يواجهها الطالـب التي يواجهها املشكالت  حبث.٢

أو تربويـة والعمـل علـى إجيـاد احللـول املناسـبة التـي تكفـل أن يسـري الطالـب يف أجتماعية 

 
ً
 حسنا

ً
.وتوفر له الصحة النفسية ، الدراسة سريا

 لكـي بـني البيـت واملدرسـة العمل على توثيق الروابط والتعاون .٣
ً
يصـبح كـل منهمـا مكمـال

 وإ
ً
.دراسته لكي يواصل املشجع للطالب اجلو احمليط  آلخر لتهئيةلمتدادا
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على حد سواء أو غري املتفوقني وقدرات وميول الطالب املتفوقني مواهب العمل على اكتشاف .٤

ب على الطالـيعود بالنفع والقدرات وامليول فيما تلك املواهب واستثمار والعمل على توجيه 

.خاصة واتمع بشكل عام 

سـتفادة لإلسـتطاع قـدر املدتهم عبنظام املدرسة ومساوتبصريهم الطالب اجلو املدرسي إيالف .٥

إىل أفضــل الطــرق للدراســة املتاحــة هلــم وإرشـادهم القصـوى مــن بــرامج الرتبيـة والتعلــيم 

.واملذاكرة 

تهم اوقـدرم هع مـواهبمـتناسـب تالتـي  واملهنةنوع الدراسة مساعدة الطالب على اختيار .٦

بـالفرص التعليميـة واملهنيـة املتـوفرة وكـذلك تبصـريهم ، وميلوهم واحتياجـات اتمـع 

يكونوا قادرين على حتديد مسـتقبلهم علومات وشروط القبول اخلاصة بها حىت ملوتزويدهم با

.ار ريف اختاذ مثل هذا القمورهم أآخذين بعني االعتبار اشرتاك أولياء 

سات حول مشـكالت التعلـيم يف اململكـة علـى سـبيل املثـال اجراء البحوث والدراإلسهام يف إ.٧

.... املدارسيف وإهمال الواجبات املدرسية وتدني نسب النجاح  مشكلة التسرب وكثرة الغياب

.خل إ

بشـكل عـام بأهـداف ومهـام ) واملـدير  الطالب واملدرس( العمل على توعية اتمع املدرسي .٨

.دوره يف الرتبية والتعليم التوجيه واإلرشاد و
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ً
  :العامة للتوجيه واإلرشاد اإلدارة صاصات تخمهام وإ: ثالثا

  :ملهام واالختصاصات التي تقوم بها من خالل اآلتي اهم من أ

  .اهليكل التنظيمي لإلدارة واألقسام التابعة هلا واإلشراف عليها وتقويم أعماهلا قرتاح إ.١

ومتابعـة التوجيه واإلرشاد يف املناطق واحملافظات التعليمية قرتاح اهليكل التنظيمي ألقسام إ.٢

.وتقويم أعماهلا وفق اخلطة العامة لإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد 

وإدراتهـا وأقسـام التوجيـه واإلرشـاد باملنـاطق املطلوبة للعمل يف اإلدارة العامة  دادحتديد األع.٣

.كل التنظيمي هلا يف ضوء اهليواحملافظات من املشرفني واملرشدين 

ة بعـمـن مشـرفني وإداريـني ومتارتهـا اوإد بـاإلدارة العامـةوضع التقـارير الفنيـة للعـاملني .٤

. بإدارات التعليمالتقارير الفنية للمشرفني واملرشدين 

وأقسـام التوجيـه واإلرشـاد واملنـاطق واحملافظـات إجراء حركـة التـنقالت للمشـرفني بإدراتهـا .٥

.ملدارس باونقلهم شدين التعليمية ومتابعة املر

ــادية ا.٦ لــربامج التوجيــه يف ضــوء اإلطــار العــام قــرتاح وتنظــيم وتنفيــذ اخلــدمات اإلرش

.ومتابعة وتقويم ذلكواإلرشاد

علـى كافـة يف جمـال التوجيـه واإلرشـاد املشاركة يف إعداد وتـدريب وابتعـاث الكـوادر للعمـل .٧

.بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية املستويات 

واجلهـات ذات العالقـة يف إدارات التعليم ووحدات التوجيه واإلرشاد تأكيد على قيام أقسام ال.٨

.مبا يساعد على حتقيق أهداف ومهام برامج التوجيه واإلرشاد بتدريب العاملني يف املدارس 

يف الــوزارات واجلامعــات التعــاون والتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة بالتوجيــه واإلرشــاد .٩

.واخلاص املختلفة يف القطاع العام واملؤسسات 

  قرتاح تدعيم املكتبات وإمراجعة املؤلفات اخلاصة مبجال التوجيه واإلرشاد .١٠

.والكتيبات واملطويات اخلاصة بهذا اال منها وإصدار النشرات باملناسب 

ويــة بوالدرســات الرتة بــالبحوث يف اخلطــط املتعلقــمــع اجلهــات املعنيــة بــالوزارة املســاهمة .١١

.والتعليمية 

املختصـة باملوضـوعات املشاركة مع قطاعـات الـوزارة األخـرى يف اللجـان والدراسـات واللقـاءات .١٢

.الرتبوية املختلفة 

واإلرشـاد التوجيـه مبجـال املهتمـة العربيـة والعامليـة قرتاح االشرتاك يف اهليئات واجلمعيات إ.١٣

.طريق اجلهات املعنية بالوزارة اخلربات معها عن بها لتبادل وتدعيم االتصاالت 
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ما بكل منها ووضع وإعداد الربامج اخلاصة يف جمال التوجيه واإلرشاد  املعقودة تنفيذ االتفاقات.١٤

عن طريـق اجلهـات اململكة أم خارجها داخل اإلشراف سواء أكانت وهيئات حتتاج إليه من دراسات 

.املعنية بالوزارة 

.بالتوجيه واإلرشاد اخلاصة ندوات احمللية والعربية والعاملية والقرتاح تنظيم املؤمترات إ.١٥

إدراتهــا واحتياجــات احتياجاتهــا يف ضــوء لــإلدارة العامــة الســنوية مشــروع امليزانيــة وضــع .١٦

  .لوزارة اباملناطق واحملافظات بالتنسيق مع األجهزة املعنية بوالوحدات الفرعية 

.الالزمة للعمل يف جماالت التوجيه واإلرشاد ت واملقاييس ختباراوتنظيم اإلاملشاركة يف إعداد . ١٧
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  الباب الثاني

  يف جمال التوجيه واإلرشادمهام وواجبات العاملني 

 
ً
  :مهام رئيس قسم أو وحدة التوجيه واإلرشاد : أوال

  :يف إدارة التعليم باملهام اآلتية يقوم رئيس قسم التوجيه واإلرشاد 

بـإدارة ومتابعـة خـدمات وبـرامج التوجيـه واإلرشـاد  التخطيط واإلشـراف علـى تنفيـذ.١

  .الطالب يف إدارة التعليم  التعليم ويرتبط مبدير شؤون

دائهـم وتقويم أومتابعة التوجيه واإلرشاد يف قسم أو وحدة توزيع العمل على العاملني .٢

اإلدارة وموافـاة باملـدارس الطـالب داء مرشـدي شراف على توجيه وتقويم ومتابعـة أواإل

.بذلك للتوجيه واإلرشاد عامة ال

يف ضـوء خطـط بـإدارة التعلـيم إعداد خطة سنوية لربامج ونشاطات التوجيـه واإلرشـاد .٣

الطالبيـني واملرشدين مع مشريف التوجيه واإلرشاد الوزارة واللقاءات اخلاصة وتوجيهات 

 على مجيع املدارس ومتابعة وتعميمها 
ً
.تنفيذها ميدانيا

بسـجالت لتلـك فيهـا واالحتفـاظ وتنفيذ اجتماعات مع العـاملني س القيام بزيارة املدار.٤

.التوجيه واإلرشاد وتقويم أداء مشريف الزيارات ملتابعة 

٥. 
ً
 ومقررا

ً
بسجل عن التعليم ويتوىل االحتفاظ  لس التوجيه واإلرشاد بإدارةالعمل عضوا

منهـا ستفادة لإل قرارات والتوصياتمتابعة تلك ال عمال الس وقراراته ويقوم مبهمةأ

.يف دعم خطط برامج التوجيه واإلرشاد 

سـتفادة مـن يف إدارة التعلـيم لإلالتنسيق والتعاون مع قسم أو وحدة النشاط الطالبي .٦

 للتوجيه واإلرشاد النشاط جبوانبه املختلفة 
ً
 خصبا

ً
.لكونه ميدانا

و الوحـدة ومـا تـراه وأعمال القسم أاخلاصة بالربامج واخلدمات اإلرشادية إعداد التقارير .٧

.عليها اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد ومرئيات وإطالع إدارة التعليم من مقرتحات 

ووحــدات دارسـة أوضـاع العـاملني يف إدارة التعلـيم ومراكــز تطـوير التوجيـه واإلرشـاد .٨

عن والتأخر حباالت الغياب وموظفني املتعلقة اخلدمات اإلرشادية من مشرفني ومرشدين 

 وغريهـا وأيف حاالت القضـايا فيه أو و الرتاخي أ العمل
ً
هلـم مـن قـرتاح مـا يـراه مناسـبا

.بشكل نهائي تأديب ورفعها للمرجع للبت فيها 

واملقـابالت االختبـارات  وإجـراء من املعلمني الطالب  ياختيار مرشداإلشراف على جلان .٩

.واملفاضالت بينهم وفق التعليمات 

وورش العمـل التنشـيطية  جمن خالل الـربامني يالطالبيب املرشدين على تدراإلشراف .١٠

.التشجيعية للمربزين منهم املختلفة ووضع احلوافز واللقاءات وحلقات البحث والنقاش 
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بتنفيـذ وكـذلك املعلمـني يف كـل مـا يتعلـق املشاركة يف تـدريب مـديري املـدارس ووكالئهـا   .١١

التنشـيطية املختلفـة كالـدورات مج التدريبية اخلدمات اإلرشادية يف املدارس وذلك من خالل الربا

 .وورش العمل وحلقات البحث وغريها من اللقاءات

 على حركة نقل املرشدين اإلشراف .١٢
ً
 وخارجيا

ً
.داخليا

.ها إدارة التعليم أو الوزارة حالتي تقرتوالدراسات املشاركة يف اللجان .١٣

بـإدارة التعلـيم واقـرتاح احتياجـات شـاد اخلاصـة بـربامج التوجيـه واإلرإعداد امليزانية .١٤

املرشحني للـدورات يف اختيار كما يشرتك واملرشدين واملدارس من املشرفني القسم أو الوحدة 

.والبعثات والندوات واملؤمترات يف هذا اال 

.جلميع مراحل التعليم ووكالئهما مديري املدارس ختيار مشاركة اللجان اخلاصة يف إ.١٥

أو حدات ويف القسم أو العلى برامج التوجيه واإلرشاد واملتابعة ولية اإلشراف ؤتوزيع مس.١٦

املتوفرين لديه وإجنازهـا يف واملدارس على املشرفني مراكز ووحدات تطوير اخلدمات اإلرشادية 

  ىعلالوقت احملدد هلا وأن يتوىل اإلشراف املباشر 
ً
.عدد من املدارس أيضا

.لمتابعة فتح ملف خاص بكل مدرسة ل.١٧

التوجيـه واإلرشـاد واملدرسة من خالل جملـس العمل على توثيق العالقة بني البيت .١٨

واملعلمـني ألولياء أمـور الطـالب واجلمعيات العمومية بإدارة التعليم وجمالس املدارس 

.فيها ومشاركة مشريف التوجيه واإلرشاد فيها 

 
ً
  :هام مشرف التوجيه واإلرشاد م: ثانيا

  :يف إدارة التعليم باملهام التالية التوجيه واإلرشاد يقوم مشرف 

 املشاركة يف وضع خطة التوجيه واإلرشاد .١
ً
الظـروف يف ذلـك على مستوى إدارة التعليم مراعيا

 واإلمكانات 
ً
  .وتعليماتها يف ذلك  خبطط الوزارة املتوفرة ومسرتشدا

املـدارس عـن طريـق زيـارات باملدارس واإلرشاد تطبيق برامج وخدمات التوجيه اإلشراف على .٢

، بـاخلطط والتوجيهـات وإمداد املرشـد الطالبـي ، طالع على سري برامج التوجيه واإلرشاد واإل

وعقـد اجتماعـات ، اإلرشـادية ودراسة التعاميم والنشرات املتعلقة بتطـوير تنفيـذ اخلـدمات 

علـى لإلطـالع  افيهـدورية مع املرشدين يف املدارس على مستوى القطاعات ومراكـز اإلشـراف 

ومـا يارات واالجتماعات زمستوى العمل ودراسة املشكالت واقرتاح احللول هلا وتدوين نتائج ال

.القسم بشكل دوري مت بشانها بسجل خاص يتم تقدميه لرئيس 

بتقـويم امليدانيـة للمدرسـة تـه امـن خـالل زيارالتعليميـة باملنطقة أو احملافظـة قيام املشرف .٣

أداء املرشـدين وكـذلك تقـويم ، ومدى حتقيقها لألهـداف ،يف املدارس د برامج التوجيه واإلرشا
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بالتعـاون مـع مـديري املـدارس وتزويـد رئـيس واإلرشـاد الطالبني والقائمني بأعمال التوجيه 

.بتقارير دورية عنهم القسم املختص بإدارة التعليم 

بأهـداف أولياء أمـورهم والطالب و، ومديري املدارس لتوعية املعلمني إعداد اخلطط والربامج .٤

الالزمـة وتنفيـذ االجتماعـات ومتابعتهـا والعمل على تنفيـذها ، وأساليب التوجيه واإلرشاد 

.أوضاع الطالب الدراسية والسلوكية لدراسة املدارس واملعلمني مبديري 

أو املنطقـة علـى مسـتوى واخلـدمات اإلرشـادية على إعـداد وتنفيـذ بعـض الـربامج اإلشراف .٥

وتوثيـق العالقـة واتمع بشكل عام بشكل خاص الطالب القيام بتوعية أولياء أمور واحملافظة 

 بني البيت واملدرسة 
ً
اجلمعيـة العموميـة يف اجتماعـات واملشاركة املتاحة بالوسائل مستعينا

.املفتوح مع أولياء أمور الطالب  وكذا لقاءات اليوم اإلرشاديوجمالسا املدارس 

إدارة علـى مسـتوى  اوحبثهـ ا التـي ينبغـي دراسـتهوالتعليمية ة حتديد املشكالت السلوكي.٦

.على البحوث التي تتم على مستوى املدارس واإلشراف والتوجيه التعليم 

بعملـه علـى الوجـه املطلـوب لكي يقوم املرشد الطالبـي على تهيئة الظروف املناسبة  العمل.٧

.عمله  الالتي قد تعرتض جمومساعدته للتغلب على العقبات واملشكالت 

.باملدرسة  التوجيه واإلرشاد جبراميف وضع خطة العمل لتنفيذ مساعدة املرشد الطالبي .٨

احملاضــرات وكتابــة املقــاالت يف خمتلــف جمــاالت التوجيــه واإلرشــاد كإلقــاء املباشــرة املشــاركة .٩

.واملشاركة يف الندوات والرحالت والزيارات املدرسية واللقاءات املختلفة 

الشـاملة الت والسـجيف تنظـيم ملفـات الطـالب واملرشـد الطالبـي ع إدارة املدرسـة التعاون مـ.١٠

منهـا كمصـدر للمعلومـات عـن للمعلومات اخلاصة بهم وجعلها يف وضع يضمن حسن االستفادة 

.الطالب 

اجلهـود فيمـا يتعلـق كاالت وتنسيق وتفسري اإلشحتياجات اإلتصال باجلهات املختصة لتأمني اإل.١١

 التوبربامج 
ً
.جيه واإلرشاد وتنفيذها ميدانيا

أو املقرتحـات والتقـارير التـي يراهـا والبحـوث والدراسـات يام بعمل الربامج واملشـروعات قال.١٢

بهـا مـن قبـل رئـيس قسـم أو وحـدة التي يـتم تكليفـه أو تلك مناسبة لتطوير العمل اإلرشادي 

.وإجنازها يف الفرتة احملددة هلا التوجيه واإلرشاد 

وحـل مشـكالتهم مـن خـالل على رعاية الطـالب بالتعاون مع املرشد الطالبي ه املعلمني توجي.١٣

.واملدرسية مبختلف أنواعها واللجان اإلرشادية املدرسة العمل يف املدرسة واملشاركة يف جملس 

كلجان اختيار مـديري بها من قبل إدارة التعليم التي يتم تكليفه الرتبوية املشاركة يف اللجان .١٤

واملشـرفني الرتبـويني للتوجيـه واإلرشـاد مـني املكلفـني لعواملبار املرشدين تووكالئهم واخملدارس ا

.الطالب أو املدارس بدراسة أوضاع واللجان اخلاصة ، وحركة نقلهم وما إىل ذلك 
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  العمل مع املرشد الطالبي.١٥
ً
عـن الـدور سـتزادة لإلعلى معاجلة أوضاع الطالب املتأخرين دراسيا

وتـاريخ  ٥٥٨/٤٦اإلطالع علـى تعمـيم الـوزارة رقـم يقوم به مشرف التوجيه واإلرشاد يؤمل الذي 

وتنفيـذ مـا ورد فيـه مـن " ملشـريف التوجيـه واإلرشـاد تفعيل الزيارات امليدانيـة " هـ  ٢٣/٧/١٤١٣

.توجيهات 

 
ً
  :مهام وواجبات املرشد الطالبي : ثالثا

والتغلـب علـى مـا يواجهـه مـن ، اته ومعرفـة قدراتـه الطالب لفهم ذمبساعدة يقوم املرشد الطالبي 

يف واملهنـي لبنـاء شخصـية سـوية والرتبوي واالجتماعي التوافق النفسي ليصل إىل حتقيق ، صعوبات 

  :اآلتي  وذلك عن طريق، لتعاليم اإلسالمية إطار ا

ذلك يف ضــوء التعليمــات املنظمــة لــلــربامج التوجيــه واإلرشــاد وية نالســالعامــة إعــداد اخلطــة .١

  .عتمادها من مدير املدرسة وإ

ه وخدماتـه لضـمان قيـام كـل وبراجمـوخططـه بأهداف التوجيه واإلرشاد تبصري اتمع املدرسي .٢

.يف حتقيق هذه األهداف وليته عضو مبسؤ

ومطبوعــات يتطلبهــا تنفيــذ الــربامج ل مــن ســجالت مــللعدوات الالزمــة تهيئــة اإلمكانــات واأل.٣

.يف املدرسة اإلرشادية 

 أولياء أمـورواجتماعات وك لورعاية السوجلان التوجيه واإلرشاد سهام يف تشكيل جملس املدرسة اإل.٤

 للتعليمـات املنظمـة الطالب 
ً
عـة تنفيـذ توصـياتها بومتالـذلك وعقـد اجتماعـات واملعلمني وفقـا

.وتقويم نتائجها 

لطـالب املدرسـة تها مناسبالتي يرى املرشد الطالبي الربامج واملشروعات الدراسية إعداد وتنفيذ .٥

.أو مدير  املدرسة مشرف التوجيه واإلرشاد ها أو تلك التي يقرتح

ـ:يف اآلتي والتي ترتكز والوقائية والعالجية وخدماته اإلمنائية تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد .٦

إىل أقصـى درجـة ممكنـة يف ديه من قدرات واستعدادات مالالطالب يف استغالل مساعدة -أ 

  .السوي يف شخصيته  حتقيق النمو

.الدين اإلسالمي احلنيف عزيزها لدى الطالب يف ضوء مبادئ توتنمية السمات اإلجيابية -ب 

.مبستوى طموحه لدى الطالب حنو التعليم واإلرتقاء تنمية الدافعية - ج 

 التحصيل الدراسي متابعة مستوى -د 
ً
 ، متفوقني ( لفئات الطالب مجيعا

ً
، متأخرين دراسـيا

.أقصى درجة متكنهم قدراتهم منها ) متوسطي التحصيل ، لرسوب معيدين ومتكري ا

الطالب ة وكذلك بدون أعذار مقنعأو الذين يغيبون متكرري الغياب التعرف على الطالب       -ـ ه

يف تـوافقهم مبـا يسـهم إىل ذلـك والعوامل املؤديـة ودراسة األسباب الذين يتسربون من املدرسة 

. جتماعي املنشودالدراسي واإل
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 ستثمار وـ     إ
ً
 يف تكوين اجتاهات إجيابيـة حنـو العمـل املهنـي لـدى الطـالب وفقـا

ً
الفرص مجيعها

.املهني يف ضوء حاجة التنمية يف اتمع ألهداف التوجيه واإلرشاد 

.ورعايتهم ذوي املواهب والقدرات اخلاصة التعرف على الطالب -ه 

وتكوين اجتاهـات إجيابيـة حنـو ملدرسية مع البيئة امساعدة الطالب املستجد على التكيف -و 

.املدرسة 

.املالئم اإلجراء  اذالختيف وقت مبكر واحلاالت اخلاصة املختلفة اإلعاقات العمل على اكتشاف -ز 

والنفسـية التوعيـة السـليمة يف اجلوانـب الصـحية والرتبويـة العمل على حتقيق مبـادئ - ح 

.واالجتماعية 

مجيعها مبا حيقق واستثمار القنوات املتاحة تعزيزها وتوثيق العالقة بني البيت واملدرسة -ط 

.الطالب من خمتلف اجلوانب وجه يف رعاية املدرسة على خري رسالة 

والعمل على منوهم يف ضوء خصائص النمو لديهم التعرف على حاجات الطالب ومطالب -ي 

.ها تلبيت

 ..اقتصـادية ، ية صـح، اجتماعيـة ، نفسـية ، دراسة حاالت الطالب جبميع أنواعها دراسية -ك 

ودراسة احلالـة والتوجيـه واإلرشـاد اإلرشادية من خالل فنيات واسرتاتيجيات املقابلة ، خل إ

.املختلفة اإلرشادية وغريها من األساليب اجلمعي 

قبـل بـدء العـام والتحصـيلية والنفسية واالجتماعية الصحية التعرف على أحوال الطالب -ل 

وال سـيما ، فردية أو مجاعية حباجة إىل خدمات وقائية أنهم من حيتمل وحتديد ، الدراسي 

.يف كل مرحلة من املراحل الثالث الطالب املستجدين 

للحــاالت الفرديــة العلميــة املبنيــة علــى الدراســة واخلطــط العالجيــة تصــميم الــربامج - م 

.وتنفيذها والتحصيلية اجلماعية للمشكالت السلوكية والظواهر 

وخباصـة يف اجلانـب للمرشـد الطالبـي ذاتية واخلربات العلمية الاملعرفية تنمية القدرات - ن 

خاصـة ويف جمال التوجيـه واإلرشـاد ، املهني التطبيقي يف ميدان الرتبية والتعليم عامة 

.وى أدائه تمبسرتقاء لإل

مجـيعهم ومـع يس وأعضـاء هيئـة التـدرمع اهليئة اإلداريـة بناء عالقات مهنية مثمرة -س 

واالحرتام املتبادل مبـا حيقـق على الثقة والكفاية يف العمل  يةبنرهم مالطالب وأولياء أمو

.أهداف التوجيه واإلرشاد 

 أو بالتعـاون امليداني عمل املرشد ها بالرتبوية التي يتطلوالدراسات إجراء البحوث -ع 
ً
ذاتيـا

.و املرشدين يف املدارس األخرى أ، مع زمالئه املشرفني بقسم التوجيه واإلرشاد 
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لـربامج ير اخلتامي لإلجنازات يف ضوء اخلطـة التـي وضـعها املرشـد الطالبـي إعداد التقر- ف 

 التقويم واملرئيات التوجيه واإلرشاد 
ً
.حول اخلدمات املقدمة متضمنا

 
ً
  :ووكيل املدرسة يف جمال التوجيه واإلرشاد مدير املدرسة : رابعا

الفرديـة ب وحل مشكالتهم الطالالتي تساعد يف حتقيق رعاية تهيئة البيئة والظروف املناسبة -١

للمرحلـة النمـو املناسـب  وحتقيـق وحتقيـق حاجـاتهمورعايـة قـدراتهم وميـوهلم واجلماعية 

  .التالية ملرحلتهم الدراسية 

سري اإلمكانات والوسائل املعينة يف تطبيق برامج وخدمات التوجيه واإلرشاد داخل املدرسة تي-٢

.الطالب أو رواد الفصول أو أولياء أمور  لدى املعلمنياملتوفرة ستفادة من الكفاءات واإل

التـي قـد تعـرتض وحل املشكالت لعمل املرشد الطالبي ومساعدته على جتاوز تهيئة الظروف -٣

.كمرشد طالبي تعيقه عن أداء عمله بأعمال إدارية جمال عمله وعدم تكليفه 

يع العمل على األعضاء باملدرسة وغريها من اللجان واالس وتوزرئاسة جلنة التوجيه واإلرشاد -٤

.التي تصدر عن اجتماعاتها التوصيات  تنفيذومتابعة 

معـه وحـثهم علـى التعـاون اإلجيـابي بدور املرشـد الطالبـي داخـل املدرسـة تبصري املعلمني -٥

.وأحواهلم املختلفة للتعامل مع مشكالت الطالب 

٦- 
ً
املرشـد يف تقـويم عمـل باملدرسـة واملسـاهمة متابعة تطبيق خطة التوجيه واإلرشاد ميـدانيا

.مع مشرف التوجيه واإلرشاد الطالبي بالتعاون 

أو كتابـة مثل عقد اللقـاءات أو إلقـاء احملاضـرات يف بعض اخلدمات اإلرشادية املشاركة املباشرة -٧

ومـا إىل ذلـك مـن املدرسـية والزيـارات يف الـرحالت أو املشـاركة املقاالت اإلرشـادية والرتبويـة 

.خدمات إرشادية 

املدرسـة سـتفادة مـن جملـس غري السـوي مـن خـالل اإلوتعديل السلوك عمل على اكتشاف ال-٨

س التوجيـه واإلرشـاد بـإدارة لـملا يصـدر مـن توصـيات املختلفة باإلضافة واللجان اإلرشادية 

.التعليم 

وتنسـيق اجلهـود فيمـا لتـأمني االحتياجـات  األخرىختصةملالتعليم واجلهات اتصال بإدارة اإل-٩

.بربامج التوجيه واإلرشاد يتعلق 

.ون معهم يف حتقيق أهداف التوجيه واإلرشاد اوالتعالطالب تصال بأولياء أمور اإل-١٠

اليوميـة مـع املواقـف واملشـكالت من خالل التعامـل حث املعلمني على أهمية رعاية الطالب -١١

ذين يعـانون الحبيث ال حيول له إال الطالب التي تواجه الطالب قبل حتويلهم للمرشد الطالبي 

.التي حتتاج إىل رعاية خاصة من املشكالت 
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منهـا وتـدوين ستفادة على اإلوحث املعلمني مذكرة الواجبات املنزلية اإلشراف على متابعة -١٢

التـي يـدونها يف ويل أمر الطالـب والعناية مبرئيات عليها لويل األمر ومالحظاتهم مالحظاته 

.هذه املذكرة 

 
ً
  :د الفصل يف التوجيه واإلرشاد ورائمهام املعلم : خامسا

خبدماتـه وبراجمـه وتشـجيعهم يف التعريـف واإلسهام يف املدرسة دور التوجيه واإلرشاد تفهم -١

  .طالبهم داء أمن هذه اخلدمات يف حتسني ستفادة على اإل

ويؤدي يف منو الطالب بصفة عامة مبا يسهم يف الفصل واملدرسة تهيئة املناخ النفسي والصحي -٢

.افق النفسي املطلوب إىل التو

الرتبويـة وربط اجلوانب العلميـة باجلوانـب يف جمال التوجيه واإلرشاد تطويع املواد الدراسية -٣

.ويسهم يف تكاملهاشخصية الطالب مبا ينمي مبا يؤدي إىل تكامل الرتبية والتعليم 

املرشـد  مـن خـالل التعـاون مـعخـدمات التوجيـه واإلرشـاد اسبة لتطوير ناملإبداء املقرتحات -٤

.ورعاية السلوك وأعضاء جلنتي التوجيه واإلرشاد الطالبي 

الفعالـة يف اللقـاءات الدوريـة مـع عن طريق املشاركة واملدرسة العالقة بني البيت دعم وتوثيق -٥

وغريهـا مـن وجملـس املدرسـة واملعلمني لآلباء اجلمعية العمومية يف اجتماعات أولياء األمور 

.فة املدرسية املختلاللقاءات 

.ومتابعته هلا التي حتتاج إىل تدخله اخلاصة احلاالت الطالبي على اكتشاف مساعدة املرشد -٦

وكيفية اسـتخدامها يتها  مبأهوتوعيتهم ملذكرة الواجبات املنزلية استخدام الطالب متابعة -٧

.مر لويل األبصفة منتظمة واملرئيات وأهمية تدوين املالحظات 

التـي يقومـون يف املواد الدراسـية لدى بعض الطالب خر الدراسي التأاإلسهام يف عالج حاالت -٨

.الدراسية وبعدها أثناء احلصة بتدريسها 

 ، حيتاجون إىل متابعة يف رعاية الطالب الذين مساعدة املرشد الطالبي -٩
ً
مـا يكـون والذين غالبـا

.عن املتابعة أو أميته أو عجزه نتيجة اإلهمال املنزيل أو غياب األب أو وفاته 

.اإلجيابي عند الطالب تعزيز اجلوانب السلوكي -١٠

املشـكالت املقرتحة لعـالج بعـض يف تنفيذ بعض الربامج العالجية التعاون مع املرشد الطالبي -١١

.بعض الطالب    و النفسية التي تعرتضأأو االجتماعية الدراسية 

واملدرسـة ي لـدى بعـض الطـالب داخـل الفصـل الدراسـاليومية الطارئة التعامل مع املواقف -١٢

والتـي مل يـتمكن مـن معاجلتهـا إال املواقف املتكررة بشكل عام وأال حيول إىل املرشد الطالبي 

.داخل الصف الدارسي 
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من املتفوقني أو حول بعض الطالب جبميع فئاتهم باملرئيات واملقرتحات تزويد املرشد الطالبي -١٣

 
ً
.صة أو ذوي االحتياجات اخلااملوهوبني أو املتأخرين دراسيا

هـم علـى املسـتويات الدراسـية وإطالعاألمـور يف استقبال أوليـاء التعاون مع املرشد الطالبي -١٤

.هم ألبنائ

.للطالب حسب احلاجة بعض اخلدمات اإلرشادية يف تقديم أو الريادة استغالل حصص النشاط -١٥

.دته يقوم برياعن طالب الصف الذي توفري املعلومات الالزمة للسجل الشامل املساهمة يف -١٦

التـي يواجههـا بعـض الطـالب بأنواعه املختلفة يف معاجلة املشكالت النشاط الطالبي ستثمار إ-١٧

.يف املدرسة واملرشد الطالبي بالتعاون مع رائد النشاط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ً
  :مهام رائد النشاط : سادسا

اجـة حسـب احللبعض الطـالب التعاون مع املرشد الطالبي يف تقديم بعض اخلدمات اإلرشادية -١

  .املختلفة يف املسابقات من خالل املشاركة يف مجاعات النشاط مثل إشراكهم 

اركة شباملمواهبهم  ةعن طريق تنمييف ااالت املختلفة ورعايتهم كتشاف الطالب املوهوبني إ-٢

.لديهم الذي له صلة بنوع املواهب يف النشاط الفعلية 

غـري السلوك ن خالل إشراك الطالب ذوي ميف تعديل السلوك تقديم بعض اخلدمات اإلرشادية -٣

ضـطرابات النفسـية من بعـض اإلالذين يعانون رغوب يف بعض أنواع النشاط وكذلك الطالب ملا

عـن ثغـة لوال والفأفـأة يف النطـق كالتأتـأهأو الذين يعانون من صعوبة ، خلجل ا، مثل اإلنطواء 
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ووضع بـرامج إرشـادية تهم عومتاباملختلفة يف اجلماعات هلم يف املشاركة الفرصة إتاحة طريق 

.مع املرشد الطالبي هلم باملشاركة 

يف دائهـم الدراسـي قصـور يف أأو الـذين يلحـظ علـيهم إشراك الطـالب متوسـطي التحصـيل -٤

ســتذكار وذلــك بغــرض حتفيــزهم علــى اإلذات العالقــة بــاملواد الدراســية املســابقات الثقافيــة 

.ا يسهم يف تنمية حتصيلهم الدراسي مبالدراسية راجعة لدروسهم وموضوعاتهم وامل

حول سلوك الطالب من خالل ممارستهم للنشـاط ئيات رباملالحظات واملالطالبي تزويد املرشد -٥

.املدرسي بأنواعه املختلفة 

مـن خـالل بعـض يف تطـويره واإلسـهام اتمـع احمللـي جات احتيبإاملدرسة العمل على ربط -٦

واحلاسـب اآليل واخلدمـة العامـة واملراكـز كتعلـيم الكبـار ة الربامج املتوفرة يف الفرتة املسـائي

.نواع النشاط املختلفة وما يتوفر من أومنتصف العام الدراسي الصيفية 

  

  

 
ً
  :مهام ويل األمر : سابعا

 دائهم على أهلا للتعرف من خالل زيارته يف املدرسة  ئهأبنامتابعة -١
ً
 دراسيا

ً
  وسلوكيا

ألوليـاء اجلمعية العمومية واجتماعات وحضور اجتماعاتها سة يف عضوية جملس املدراملشاركة -٢

.واملعلمني الطالب مور أ

هـذه يف واملرشـد الطالبـي املنزليـة مـن خـالل مالحظـات املعلمـني متابعة مذكرة الواجبات -٣

.ومالحظاته فيها املذكرة وتسجيل مرئياته 

املشافهة والتعاون  أمق الكتابة عن طريسواء أكان ذلك تواجه األبناء بأي مشكلة إشعار املدرسة -٤

.مالئمة  ويةبمعها بطرق ترعلى التعامل مع املرشد الطالبي 

املرشد الطالبـي والتعاون مع الذين حيتاجون لرعاية خاصة الالزمة عن األبناء إعطاء املعلومات -٥

.على التوافق السليم ملساعدتهم والرتبوية اإلرشادية يف إنتهاج األساليب 

رات ضــكالنــدوات واحملاا هــدعوة املدرســة وتشــريف املناســبات التــي تــدعو إليلــســتجابة اإل-٦

.واملهرجانات الرياضية املختلفة واجلمعيات واالس واملعارض واحلفالت املسرحية 

واإلسـهام يف حتسـني داء املدرسـي حـول تطـوير األملرئياتهم ومالحظـاتهم األمور إبداء أولياء -٧

.املستقبلية وتطلعاتهم ع نظرتهم ممبا يتوافق البيئة املدرسية 
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يف تقوم بـه املدرسـة الطالب اآلخرين بالدور الذي على توعية أولياء أمور التعاون مع املدرسة -٨

والتجـاوب مـع مرئيـاتهم العـاملني فيهـا مع مجيع وأهمية التعاون أبنائهم تربية وتعليم 

.ومالحظاتهم 

يسهم يف األهلية التي يعملون فيها مبا و باملؤسسات احلكوميةالتواصل رقعة القيام بتوسيع -٩

.إىل حتقيقها التي تصبو حتقيق املدرسة لألهداف 

يف املدرسة يف تربية وتعليم أبنائه وخاصة الـدور ور الذي يقوم به العاملون للدفهم ويل األمر -١٠

.يقومون به يف رعاية سلوك الطالب الذي 
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  الباب الثالث

  ادللتوجيه واإلرشامليثاق األخالقي 

  يف اململكة العربية السعودية

التوافق مبا حيقق وتوجيهه يف رعاية السلوك وتقوميه املتخصصة من املهن تعد مهنة التوجيه واإلرشاد 

 
ً
 وتربويا

ً
 السوي للفرد نفسيا

ً
 واجتماعيا

ً
نة مع اجلوانـب تعامل العاملني يف هذه املهوألهمية ، ومهنيا

واحلفـاظ من احرتام حلقـوق الفـرد ولية ؤهذه املسوماتقضتيه ) سرتشد امل( للفرد الشخصية والسلوكية 

يف جمـال التوجيـه العلميـة املتخصصـة اجلمعيـات واملهنيـة أكـدت الذاتية واالجتماعيـة على أسراره 

يف جمـال اخلـدمات ضوابط وأسـس مهنيـة يعمـل مبوجبهـا املتخصصـون وجود على أهمية واإلرشاد 

والعالجيـة والوقائيـة يـة ئاإلمناالنفسـية واملهنيـة ومبسـتوياتها يـة الرتبويف كافـة امليـادين اإلرشادية 

رتقــاء واإليف امليـدان علــى النمـو املهنــي السـليم العـاملني لتطبيـق األسـلوب العلمــي الـذي يعــني 

التطبيقيـة التـي تعـوق جنـاح العمليـة مـن الوقـوع يف األخطـاء العلمية والعملية واحلـذر مبهاراتهم 

  .اإلرشادية 

الوطنيـة للتوجيـه مـع األسـرة بالتعـاون اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشـاد فقد رأت املنطلق ومن هذا 

مهني متخصـص يعـني املرشـد قي الأخميثاق أهمية إعداد هـ  ١٤١٨/ ١٤١٧واإلرشاد يف دورتها لعام 

ألمـل وقـد حتقـق ا، اإلرشادية يف اال الرتبـوي  ةمعلى تطبيق املفهوم املهني الصحيح للخدالطالبي 

 الذي أور هذا امليثاق دبص
ً
معاليـه علـى تفعيـل دور اخلدمـة  مـنعتمده معايل وزيـر املعـارف  حرصـا

للعملية اإلرشادية التي جيب علـى وقد تضمن هذا امليثاق املبادئ العامة ، اإلرشادية يف اال الرتبوي 

الطالبــي املهنيــة د للتعامــل اإلجيــابي مــع الطــالب وكفايــة املرشــاملرشــد الطالبــي فهــم مضــامينها 

يف الفاعلـة اإلرشـادية وأسـس العالقـة السـرية يف جمـال العمـل امليـداني ومبادئ وخصائصه الشخصية 

  .حتقيق رسالة التوجيه واإلرشاد يف اال الرتبوي 

ال التوجيـه جمـي لكـل عامـل يف رشاد أن تصدر هـذا امليثـاق األخالقـللتوجيه واإلويسر اإلدارة العامة 

  .لوضعه موضع التنفيذ واملرشدين الطالبيني واملهتمني بهذا اال املشرفني  منواإلرشاد 

  :مبادئ عامة : املادة األوىل 

 وأن يكـون قـدوة حسـنة  سـالميةالطالبي بـاألخالق اإلتحلى املرشد يأن -١
ً
 وعمـال

ً
لصـرب يف اقـوال

  .ن ملل أو ضجر أو يأس وولية دواألمانة واحللم وحتمل املسؤ

باملرونة يف التعامل مع حاالت املسرتشـدين  الطـالب وعـدم التقيـد د الطالبي أن يتميز املرش-٢

.وحاجاتهم اإلرشادية بأساليب حمددة يف فهم مطالبهم 

الشــعور ا مينحــه مبــ) الطالــب ( بــالرفق يف معاملتــه للمسرتشــد أن يتميــز املرشــد الطالبــي -٣

.عوبات من صهتمام به والسعي ملصلحته ومساعدته يف حل ما يعرتضه باإل
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كرسـالة تربويـة وتقبل العمل يف جمال التوجيه واإلرشـاد أن يتميز املرشد الطالبي باإلخالص -٤

 عن الرغبات وليس كوظيفة 
ً
.الشخصية والطموحات الذاتية بعيدا

علـى مسـار العمـل سقاطها وحاجاته وعدم اودوافعه الطالبي وعي بذاته أن يكون لدى املرشد -٥

.اإلرشادي 

العالقـة وأن تكـون ) املسرتشـد ( مع الطالـب إقامة عالقات شخصية د الطالبي أن يتجنب املرش-٦

.بينهما عالقة مهنية 

وأن توجــه العمليــة للمسرتشــد والرفاهيــة الســعادة إىل حتقيــق املرشــد الطالبــي ى عأن يســ-٧

.اإلرشادية لتحقيق أهدافها اإلرشادية 

وأن يتجنـب وعدم جتاوزها ملهنته قية خالألالدى املرشد الطالبي معرفة تامة باحلدود أن تكون -٨

.إىل عمله املهني  أي تصرف يسئ

 دون تكلف أو مبالغة للمرشد أن يكون املظهر الشخصي -٩
ً
.مقبوال

.العمل املهنية بأخالقيات كافة وأن يلتزم املرشد الطالبي عن التعصب أن يبتعد -١٠

.دون مبالغة أو خداع ملهني وإمكانات عمله االطالب حبدود أن يقوم املرشد الطالبي مبصارحة -١١

الطالـب وأخـذ سـتئذان إال بعـد إأخـرى أو أجهزة أجهزة تسجيل أال يستخدم املرشد الطالبي -١٢

.موافقته 

لياته ؤيف املدرسـة للقيـام مبسـمن غري املرشـدين أحد زمالئه بتكليف أال يقوم املرشد الطالبي -١٣

.باإلنابة عنه اإلرشادية 

تقـان وبشـكل يكفـل معـه قـدر مـن الدقـة واإلبأقصـى املهنـي عملـه ق املرشد الطالبي ثأن يو-١٤

.من األسباب ألي سبب يف مهنته عدم استمراره استكمال العمل يف حالة 

يف حالـة تطبيــق بعـض االختبـارات النفســية أو  –بإشــعار الطالـب أن يقـوم املرشـد الطالبـي -١٥

ــوع االختبــار بأســباب  –خل إ.... أو الشخصــية التحصــيلية  بعــد تفســري نتائجــه والتطبيــق ون

.املعلومات التام بسرية ظ اتفالتطبيق مع االح

دراسـة حتويل الطالب إىل جهـة أخـرى السـتكمال بضرورة واقتناعه عند تأكد املرشد الطالبي -١٦

.حتويله فعليه إشعار الطالب بذلك وشرح أسباب حالته 

  :الشخصية وخصائصه املهنيةالطالبي كفاية املرشد : املادة الثانية 

باملعـارف ومنهـا اإلملـام املهنيـة والشخصـية لدى املرشد الطالبـي بعـض اخلصـائص ن يتوفر أ-١

والعالجيـة التـي والوقائيـة وخدماتـه اإلمنائيـة يف جمال التوجيه واإلرشاد العملية املتخصصة 

يف التوجيـه الـدبلوم وتعـد درجـة الطالـب والقـدرة علـى تفسـريه تعتمد على فهـم سـلوك 
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علـم ( واالجتماعيـة يف الدرسات النفسية للمتخصصني وخباصة اجلامعية ة بعد الدرجواإلرشاد 

 أدنى للعمل ) علم االجتماع  –اخلدمة االجتماعية  –النفس 
ً
  .يف جمال التوجيه واإلرشاد حدا

والرتبويـة النفسـية واملقـاييس االختبـارات يق بعلى تطالطالبي القدرة تتوفر لدى املرشد أن -٢

.وتفسري نتائجها سعودية على البيئة الاملقننة 

طريق اإلطـالع واإلرشاد عن وجيه تلاارية يف جمال هواملقدراته املعرفية أن يطور املرشد الطالبي -٣

وحضور املؤمترا ت والندوات يف جمـال املتخصصة شرتاك يف الدوريات واألالعلمية على املراجع 

.واملشاركة الفاعلة فيها اختصاصه 

على فهم شخصية الطالـب القدرة التي متنحه الذهنية بي الكفاية الطالأن تتوفر لدى املرشد -٤

.املرشد الطالبي يف جمال ختصصه طالع به اإلرشادية من خالل سعة اوحاجاته ومطال

والعطـاء يف هد اجللبذل التي تدفعه نفعالية واألالقدرة البدنية أن تتوفر لدى املرشد الطالبي -٥

.اإلرشادية وإجناح العملية متابعة حالة الطالب 

رشـادية مبـا حيقـق اهلـدف أن تتوفر لدى املرشد الطالبي القدر على توجيه مسـار العمليـة اإل-٦

.رشادي  اإل

.تطبيقها وتفسري نتائجها أو أساليب مهنية ال جييد أدوات فنية أال يستخدم املرشد الطالبي -٧

  :السرية : املادة الثالثة 

خاصـة بالطالـب عليـه مـن أسـرار له أو يطلـع ا يقدم على مباألمانة املرشد الطالبي أن يلتزم -١

منـه وبطريقـة تصـون الغري عليهـا إال بـإذن طالع تأمينها ضد اولية ومبسؤوبياناته الشخصية 

  .سريتها 

ــزم -٢ ــي أن يلت ــة نشــر  مبعــداملرشــد الطالب ــات اخلاص ــوم بدرباحلــاالت املعلوم ــتها اايل يق س

 للتسـبب يف أي حـرج أصحابها  أسرارالتي قد متكن اآلخرين من كشف ومتابعتها 
ً
وذلك منعا

.البيانات ضدهم هلم أو استغالل 

بإعطـاء حالـة الطالـب واالكتقـاء دراسـة عـن نتـائج بعـدم اإلفصـاح املرشـد الطالبـي يلتزم أن -٣

.ملن يهمه أمر الطالب للتعامل مع حالته توصيات 

 ، لـب واقتناعه من خالل دراسة حالـة الطايف حالة معرفة املرشد الطالبي -٤
ً
أو بـأن هنـاك خطـرا

 
ً
عـن احلالـة وضـرورية فعليه اإلفصاح عن معلومات حمـددة الطالب أو باآلخرين بقد يلحق ضررا

.ن يهمه املوضوع يف عالج حالته مل

فعلـى عن حالة الطالب من قبـل اجلهـات األمنيـة أو القضـائية يف حالة طلب معلومات سرية -٥

.وبقدر احلاجة فقط وإشعار الطالب بذلك فردية عن املعلومات الاملرشد الطالبي اإلفصاح 
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عـن الطالـب معلومـات سـرية أو املشـرف الرتبـوي إذا طلب ويل أمر الطالب أو مدير املدرسة -٦

بعـد التأكـد مـن عـدم تضـرر الطالـب مـن الطالبي تقديم املعلومات الضـرورية فعلى املرشد 

.إفشائها 

  :ة العالقة اإلرشاديومبادئ أسس : املادة الرابعة 

الـربامج واخلـدمات الالزمـة وإعـداد وحتديـدها اإلرشـادية يف تلمـس حاجـات الطـالب املبادرة -١

  .يف اململكة العربية السعودية التوجيه واإلرشاد يف ضوء أهداف تلك االحتياجات لتلبية 

أحكـام تقومييـة الته دون إصـدار كعن مشـإليه عند التحدث للطالب باإلصغاء التقبل اإلجيابي -٢

 له كرامة وقيمة مما يعطيـه والنظر إىل الطالب باعتباره عليها 
ً
 إنسانا

ً
بـأن هنـاك مـن شـعورا

.يفهمه ويقدر حالته ويهمه أمره 

٣- 
ً
.عن أشكال التحيز أو االستغالل احلرص التام على مصلحة الطالب وتقديم العون له بعيدا

وتهيئة املكـان املناسـب  احملددة بكل دقةيف مواعيدها وحضورها باجللسات اإلرشادية االهتمام -٤

.لعقدها 

الطالـب التي يألفها والقيم االجتماعية ومقتضيات الوسط االجتماعي والثقايف تفهم أبعادها -٥

عالجيـة أو إرشـادية ال تتفـق مـع تلـك املرشد الطالبي مبمارسـات أن يأتي وجمتمعه فال جيوز 

.والقيم املفاهيم 

لكـي فعلـه أو أثنـاء قولـه انفعاالتـه ادية ومالحظـة اإلصغاء التام للطالب أثنـاء العمليـة اإلرشـ-٦

.الته واملالحظة املستمرة لتلك االنفعاالت له فهم حتسىن ي

الثقة بينه وبني املرشد الطالبـي ويعـوق  ضعفالطالب للكشف عن مشكلته مما ي فزازعدم است-٧

.تقدم العملية اإلرشادية 

 على توثيق عدم االستهانة بوجه-٨
ً
اإلرشـادي وسري العمـل العالقة املهنية ة نظر الطالب حفاظا

.يف اجتاهه الصحيح 

ثقتـه يف نفسـه مبـا يعـزز حلل مشكالته القرار املناسب مساعدة الطالب على تعلم كيفية اختاذ -٩

.والبعد عن صنع القرار له والتعرف على قدراته 

ختاذ قراراتـه استقالليته وقدرته على اعدم اإلفراط يف التعاطف واحلنو مع الطالب مما يضعف -١٠

.حلل مشكلته 

غـري مقننـة علـى البيئـة السـعودية وأخـذ موافقـة اختبـارات أو عدم استخدام أي مقـاييس -١١

.ومقاييس يف جمال اإلرشاد الوزارة قبل تطبيق أي اختبارات 

أن االسـتمرار يف دراسـة احلالـة لـيس فيـه املرشد الطالبـي عند إدراك إقفال احلالة أو إحالتها -١٢

.مع شرح األسباب له  مصلحة الطالب
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 عدم إحالة -١٣
ً
.الطالب إىل جهة أخرى إال بعد موافقته أو موافقة ويل أمره إذا كان قاصرا

املهنيـة اخلاصـة أسلوب اإلرشاد اجلمعي فعليه اتباع األسس يف حالة استخدام املرشد الطالبي -١٤

.ها عة والتأكيد على سريتها وحفظقاء اجلماللبهذا األسلوب مثل إعداد الطالب 
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  الباب الرابع

  نظريات التوجيه واإلرشاد

  :عرض لبعض نظريات التوجيه واإلرشاد وتطبيقاتها امليدانية 

رف على النظريات التـي على أن املرشد الطالبي حباجة كبرية للتعبالتوجيه واإلرشاد املشتغلون  يتفق

رسـة املهنيـة للعمـل اإلرشـادي التوجيه واإلرشاد ووذلك يعود ألهمية تطبيقها أثناء املمايقوم عليها 

وضعت يف  والتييف جمال السلوك اإلنساني ما قام به الباحثون حيث أن هذه النظريات متثل خالصة 

املتوقعة للمشكالت التي يعاني منها املسرتشـد كمـا ترصـد الطـرق عامة تبني األسباب شكل إطارات 

  .لتحقيق ذلك الغرض ه وما جيب على املرشد القيام باملختلفة لتعديل ذلك السلوك 

 
ً
مـع إمكانيـة ، علـى املرشـد القيـام بـه للدور الذي جيب إن دراسة بعض هذه النظريات تعطي تصورا

 بـدوره يف املقابلـة علـى القيـام االستعانة بنظريات أخرى تسـاعده 
ً
تشـخيص احلالـة أو يف أو يف ، مـثال

وخصائص النمو اإلنسـاني الشخصية را عن الربنامج العالجي املقرتح هلذه احلالة ، كما أنها تعطي تصو

مبا ال أن يستفيد منها يف ممارسة عمله املهني املتخصص فإن على املرشد الطالبي ومراحله ومشكالته 

علمـاء الـنفس وهـذه النظريـات كثـرية ممـا حـدا بأحـد ، جمتمعه مع عقيدته وقيمه وآداب يتعارض 

يف عرضها اإلشـارة بعض هذه النظريات حيث روعي نا لكننا اخرت، بتشبيهها بالغابة الكثيفة األشجار 

العملية مشتملة على بعض األمثلة من واقـع التي تقوم عليها النظرية وتطبيقاتها لألفكار الرئيسية 

مـع سـتخدمها يليختار املرشد الطالبـي مـا يتناسـب مـع أسـاليبه وطرقـه التـي اإلرشادية املمارسة 

والنظرية السـلوكية ، واالنفعايل الذات ونظرية اإلرشاد العقالني رية ظومن هذه النظريات ن، املسرتشد 

.  

واإلرشـادية األخـرى والتعرف على النظريـات النفسـية زادة ستلقد تركنا اخليار للمرشد الطالبي يف اال

يف هـذا الـدليل  هاعلـى تـدوينالتي حرصنا من خالل إطالعه على قائمة املراجع يف التوجيه واإلرشاد 

  :بعض هذه النظريات على الشكل اآلتي يناسبه منها وميكن استعراض واختيار ما 
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ً
  :نظرية الذات : أوال

حـول وقـد أطلـق عليهـا اإلرشـاد املتمركـز غـري املباشـر وتعتمد هذه النظريـة علـى أسـلوب اإلرشـاد 

وتـرى هـذه النظريـة أن الـذات تتكـون  "كارل روجـرز"هو وصاحب هذه النظرية " العميل " املسرتشد 

رد وقدراته واملفاهيم الفمثل صفات يف بعض العناصر للفرد وتتمثل من خالل النمو اإلجيابي ق قتحتو

وعـن وكذلك عـن خرباتـه التي يعيش فيها واآلخرين والبيئة االجتماعية حنو ذاته التي يكونها داخله 

لذاتـه لـه أثـر ن ولذا فإن فهـم اإلنسـا، وهره وحيويته وهي متثل صورة الفرد وج، الناس احمليطني به 

كمـا " العميـل " مـن فهـم ذات املسرتشـد فالبد للمرشد أو اإلحنراف من حيث السواء يف سلوكه كبري 

م دراسـة خـربات الفـرد وجتاربـه وتصـوراته عـن نفسـه مـن املهـولذلك فـإن يتصورها املسرتشد نفسه 

  .واآلخرين من حوله 

  :تي من خالل اآلهذه النظرية كن حتديد جوانب اهتمامات ومي

هذا الفرد تفاعل ويتوقف ، مركزه وحموره حيث يعتربه يعيش يف عامل متغري يدركه أن الفرد -١

 خلربته اخلارجي مع العامل 
ً
  .الواقع لديه له ملا ميثل راكه دوإوفقا

.كلي ومنظم به بشكل ما حييط واستجابته تتم من خالل أن يكون تفاعل الفرد -٢

لـذا فـإن الفرد تكون متوافقـة مـع مفهـوم الـذات لديـه  ان األساليب السلوكية التي خيتارها-٣

مجيع خرباته احلية والعقلية وإعطائهـا من استيعاب يتم عندما يتمكن الفرد توافقه النفسي 

.مع مفهوم الذات لديه ويتناسق معىن يتالئم 

وتنظـيم اخلـربات ينـتج عنـدما يفشـل يف اسـتيعاب أن سوء التوافق والتوتر النفسي للفـرد -٤

.ة العقلية التي مير بها احلسي

تواجـه فعنـدما لكيانهـا الفـرد تعتـرب مهـددة أن اخلربات التي ال تتوافق مـع مكونـات ذات -٥

 هذه اخلربات الذات مثل 
ً
 للمحافظة على هذا الكيان تزداد متاسكا

ً
.وتنظيما

، ا على احتوائهـوتعمل الذات ، الفرد ثم يستوعبها مع الذات يتفحصها أن اخلربات املتوافقة -٦

.مستقلني وتقبلهم كأفراد خرين من قدرة الفرد على تفهم اآلد تزيوبالتايل 

التـي اخلاطئة بعض املفاهيم على تصحيح الفرد يساعده الواعي خلربات االستيعاب إن ازدياد -٧

.منهج أو سلوك خاطئ لدى الفرد وتؤدي إىل تكوين بشكل خاطئ يتم استيعابها 

  :تطبيقات النظرية 

 لفهم وليس مشكلةد كفرد املسرتشعد ي
ً
تـرك املسرتشـد من خـالل على مشكلته أثرها واجتاهاته  سعيا

  .الداخلي االنفعايل عن التوتر حرر تحبرية حىت يشكلته ميعرب عن 

  :النظرية يف ضوء اآلتي شري إليها أن يتتبع بعض املراحل التي تالطالبي يف املدرسة وميكن للمرشد 
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وتسـبب املسرتشـد التي تعيق ميكن التعرف على الصعوبات  : مرحلة االستطالع واالستكشاف-١

لتحسـينها السـلبية واجلوانـب لتعزيزهـا والتعرف على جوانب القوة لديه له القلق والضيق 

وتهـدف وأقاربه ومدرسيه وأصدقائه أو أخوته ولويل أمره الفردية اإلرشادية من خالل اجللسات 

منهـا يف واستغالل اجلوانب اإلجيابيـة شخصيته م على فهاملسرتشد إىل مساعدة هذه املرحلة 

  .حتقيق أهدافه كما يريد 

املسرتشـد ويزيـد فهمـه وإدراكـه يزيد وعي ويف هذه املرحلة : وحتقيق القيم التوضيح مرحلة -٢

والتـي ميكـن املرشـد التـي يوجههـا لديه من خـالل األسـئلة التي هلا مكانة للقيم احلقيقية 

.لدى املسرتشد  معها إزالة التوتر املوجود

يف االجتـاه التقدم لـدى املسرتشـد  ملدىتعرف املرشد تعتمد على  : املكافأة وتعزيز االستجابات-٣

علـى يف التغلـب أوليـة االجيابي وإثباته وتعزيزه وتأكيده للمسرتشد بأن ذلـك ميثـل خطـوة 

مشـكالت  التعامـل مـعهذا املنظور الطالبي من خالل وميكن للمرشد اإلنفعالية االضطرابات 

... افسـة نيف املخفـاق واإلجناز أو اإلاآلخرين وسوء فهم بالذات يف االعتداد الطالب التي تتضمن 

.اخل 

 
ً
  واالنفعايل العقالني نظرية اإلرشاد : ثانيا

املدرسـي واإلرشـاد اهـتم بالتوجيـه نفسـي إكلينكـي وهو عـامل  )الربت أليس ( صاحب هذه النظرية 

وغـري ، واقعيـون : ( إىل قسـمني ينقسمون بأن الناس النظرية وترى هذه ، ري واألسالزواجي واإلرشاد 

والعـدوان مثل القلـق عرضة للمشاعر السلبية فهم بالتايل على سلوكهم تؤثر وأن أفكارهم ) واقعيني 

بتنميـة والتي ميكن التغلب عليها ، االنفعالية وحالتهم  الالواقعي بسبب تفكريهم والشعور بالذنب 

  .العقلية وزيادة درجة إدراكه لفرد قدرة ا

  :تطبيقات النظرية 

  :القيام باإلجراءات التالية من خالل هذه النظرية ميكن للمرشد الطالبي 

غـري املنطقيـة األسباب أي معرفة منها الفرد التي يعاني على أسباب املشكلة أهمية التعرف -١

 وجتعله والتي تؤثر على إدراكه التي يعتقد بها املسرتشد 
ً
  .مضطربا

إىل مرحلـة ليصـل املشكلة من أسباب التخلص عن طريق إعادة تنظيم إدراك وتفكري املسرتشد -٢

الــذي وقــع فيــه واحلــدث  تواألفكــار واملعتقــدابــني النــواحي االنفعاليــة للعالقــة االستبصــار 

.املسرتشد 

ى التفكـري للتغلب علاملسرتشد من مساعدة من األسباب املختلفة التي متكن املرشد الطالبي -٣

:الالمنطقي هي 
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علـى فهـم ومسـاعدته يف مستوى وعيـه وانتباهـه على جعل هذه األفكار د شإقناع املسرت-أ 

  .غري املنطقية للمشكلة األسباب 

.االنفعايل واضطرابه هي سبب مشاكله بأن هذه األفكار توضيح املرشد للمسرتشد -ب 

وغـري بني األفكار املنطقيـة ملقارنة على ااملنطقية التي تسهم يف حل املشكلة األفكار توضيح - ج 

.املنطقية 

املوجـودة الالمنطقيـة وتغيـري األفكـار تنظيم أفكاره وإدراكـه على إعادة املسرتشد تدريب -د 

 على نفسه يف احلاضر 
ً
.واملستقبل لديه ليصبح أكثر فاعلية واعتمادا

املسرتشـد ثقـة سب لكعملية االستبصار املساعدة لتحقيق لألساليب استخدام املرشد الطالبي -٤

.ي قومنها األسلوب املنط

والنقـد الفلسـفية واملناقشـات اإلجرائـي االرتبـاط كأساليب العملية بعض األساليب استخدام -٥

يعـد مـن أهـم جوانـب العمليـة ة لاملشـكمبعاجلـة املتعلقة املنزلية الواجبات وأداء عي واملوض

.اإلرشادية 

:التالية باتباع األساليب املسرتشد  لدىالالمنطقية األفكار العمل على مهامجة -٦

  .غري العقالني بها الفرد التي يؤمن واالحنرافات ة ماهلداالدعاية وأساليب رفض الكذب - أ

املسرتشـد بسـلوك يعتقـد على القيام وإقناعه املواقف يف بعض للمسرتشد املرشد تشجيع - ب

.بهذا السلوك على القيام فيجربه يتم ومل أنه خاطئ 

اجللسـات إىل معرفتهـا مـن خـالل التـي توصـل املرشـد ر واحليل الدفاعية األفكامهامجة -  ت

التـي ميكـن التعامـل ومن أمثلـة املشـكالت بأفكار أخرى وإبداهلا مع املسرتشد اإلرشادية 

مثـل التـدخني والتعـاطي واإلدمـان بعـض السـلوكيات هـذا األسـلوب معها مـن خـالل 

.والعدوان والعناد وغريها 

 
ً
  :لسلوكية االنظرية : ثالثا

الفـرد  يتعلمهـاالتي  تمن العادااإلنساني عبارة عن جمموعة وك لبأن السيرى أصحاب هذه النظرية 

وقـوى وهـي قـوى الكـف  غقـوانني الـدماوتـتحكم يف تكوينهـا ، منوه املختلفة أثناء مراحل ويكتسبها 

التـي مـل البيئـة ذلـك إىل العواجعـون رويالشـرطية االسـتجابات االستثارة اللتان تسريان جمموعـة 

  .هلا الفرد يتعرض 

ولـذا ، عادتـه إإو يف إطفائـه أو التعلم اجلديد يف اكتساب حول حمور عملية التعلم وتدور هذه النظرية 

 ريأو التغيـقابـل للتعـديل الفـرد وأن سـلوك ، عن طريـق الـتعلم مكتسب السلوك اإلنساني فإن أكثر 

  .معينة وأجواء تعليمية ظروف يإجياد 

  :النظرية  تطبيقات
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 وذلك لكونه أكثر يف العملية اإلرشادية بتحمل مسئوليته الطالبي يقوم املرشد 
ً
مـن للمسرتشد تفهما

  :التالية خالل قيامه باإلجراءات 

معه حىت يصـل بالعمل رشد الطالبي وأن يستمر املفيها لدى املسرتشد مرغوب وضع أهداف -١

  .إىل أهدافه 

مـن خـالل املقـابالت التـي يتطلـع إليهـا املسرتشـد هـداف معرفة املرشد الطالبي للحدود واأل-٢

.األولية معه 

التي تطرأ علـى من خالل التغريات املسرتشد وتأثريها على التعلم االجتماعي توظيف أسس -٣

.خارج نطاق اجللسات اإلرشادية شد سلوك املسرت

وإجيـاد كالته يف التعامـل مـع مشـعديدة ملساعدة املسرتشـد إرشادية إجرائية صياغة أساليب -٤

.احللول املناسبة هلا 

 من قبل املرشد التعزيز املناسب التوقيت يف اختيار -٥
ً
 مسـاعدا

ً
يف حتديـد السـلوك ليكون عامال

.املراد تعزيزه هذا السلوك وقدرته على استنتاج ، من املسرتشد املطلوب 

  :لتطبيق هذه النظرية يف تعديل السلوك اإلجرائي التنفيذ 

وحيتـاج املرشـد الطالبـي لتطبيقهـا التي تعتمد عليها واإلجرءات بعض املبادئ لوكية النظرية السيف 

  :من خالل العالقة اإلرشادية على النحو اآلتي كلها أو اختيار بعضها يف التعامل مع املسرتشد 

  :اإلشراط اإلجرائي  -١

ولذا فـإن الـتعلم ، رد حيث أنها توكد على االستجابات التي تؤثر على الفويطلق عليه مبادئ التعلم 

املشـبع واحتمال تكرار السـلوك ، حاجة الفرد يؤدي إىل إشباع حدث يف البيئة إذا أعقب السلوك حيدث 

السـلوك ولـيس إىل تعلـم التي تـؤدي أي النتيجة  وحيدث التعلماالستجابة وهكذا حتدث يف املستقبل 

( هـو احب الـتعلم وصـاحب هـذا اإلجـراء يف أسلوب التعزيز الذي يصالتعلم اإلجرائي بط توير، املثري 

والنتـائج من املقدمات واالستجابات يف سلسلة لتبادالت أن التغريات حتدث نتيجة والذي يرى ) سكنر 

جهـود مثـل تعزيـز ، يتوقـف علـى االسـتجابة وجـود نتيجـة إذا كـان يف اإلجراء إىل التحكم مما تؤدي 

 الطالب 
ً
لديه وهلـذا اإلجـراء التحسن ا يؤدي إىل استمرارية ه مبواإلشادة بيف دراسته الذي أبدى حتسنا

يف وتعديل سلوك األطفـال والراشـدين والعالج السلوكي استخدامات كثرية يف جمال التوجيه واإلرشاد 

واإلدارة ولــه اسـتخداماته يف التعلــيم والتــدريب والعيـادات ات يفشــواملستوريــاض األطفـال املـدارس 

  .والعالقات العامة 
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  :زيز أو التدعيم التع -٢

ويعـد مـن أهـم مبـادئ عملية الـتعلم اإلجرائـي واإلرشـاد السـلوكي ويعترب هذا املبدأ من أساسيات 

) الثـواب أو التعزيـز ( لذا يطلق عليه اسم مبدأ ألنه يعمل على تقوية النتائج املرغوبة تعديل السلوك 

مرة أخـرى احتمال حدوث االستجابة د يزدا) سلوك ( يعقب إمتام استجابة ) نتيجة ( فإذا كان حدث ما 

  .مدعم  أوالالحق معزز يسمى هذ ااحلدث 

  :نوعان هما والتعزيز 

  :التعزيز االجيابي  -١

اسـتمرار يؤدي إىل زيادة إذا كان هذا احلدث ) سلوك ( ما نتيجة الستجابة ( حلدث الحق وهو حدث سار 

  :مثال : قيام السلوك 

يف اإلجابـة الرغبـة الطالـب فيعاود ، املعلم ويثني عليه  فيشكره على سؤال أحد املعلمنيطالب جييب 

  .على أسئلة املعلم 

  .واملوهبني واملثاليني املتفوقني يف تكريم الطالب وميكن استخدام هذا األسلوب 

  :التعزيز السلبي  -٢

يـؤدي ك مبا سلودث منفر يتلو حدوث حاستبعاد فإذا كان واملؤملة والبغيضة السلبية باملواقف ويتعلق 

  :مثال  أو تعزيز سلبي حدوث هذا السلوك فإن استبعاد هلذا احلدث يطلق عليه تدعيم  إىل زيادة

ا مبعد حياول قـراءة الصـحيفة عنـديف صحيفة فاستسلم للنوم جند أنه فيما فرد لديه حالة أرق بدأ يقرأ 

  .يرغب النوم 

  :بالتقليد واملالحظة واحملاكاة التعلم  -٣

فالطفـل يبـدأ والتقليـد ان الفرد يتعلم السلوك من خالل املالحظـة املبدأ من حيث هذا ة وترتكز أهمي

 وعادة يكتسب د بعضهم والكبار يقل، بتقليد الكبار 
ً
يف ج منـاذمن خالل مشاهدة األفراد سلوكهم بعضا

اذج وتعديلـه إعـداد منـالسـلوك  ويتطلـب يف العمليـة اإلرشـادية تغيـري ، بتقليـدها وقيامهم البيئة 

اة أو أفـالم أو قصـص سـري هادفـة حليـأو أشرطة فيديو ) كاسيت ( على أشرطة تسجيل السلوك السوي 

لكـونهم رضـوان اهللا علـيهم مثـل قصـص الصـحابة أشخاص مؤثرين ذوي اهمية كبرية على الناشئة 

والفطنـة مـن اهـل الـرأي وكـذا قصـص العلمـاء واحلكمـاء ، ميثلون قدوة حسنة ميكـن االحتـذاء بهـم 

من خالل املالحظة يعتمد على السلوك املرغوب وكذلك مناذج من حياتنا املعاصرة فبمحاكاة ، الدراية و

 أن يكون سلوك النموذج أو املثـال إذ جيب ، أو احلافز اإلنتباه واحلفظ واستعادة احلركات واهلدف 
ً
هـدفا

قوي عليه وذا تأثري د هذا ميثل أهمية كبرية للمسرتشفجهد مثل ، يرغب فيه املسرتشد رغبة شديدة 

ومن أمثلة ذلـك ، اجلماعي والعالج يف احلاالت الفردية واإلرشاد وميكن استخدام النموذج االجتماعي ، 
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مـرافقتهم يف رحـالت واحلسـنة وذلـك مـن خـالل من ذوي القـدوة الصـاحلة حماكاة الطالب ملعلميهم 

  .يف النشاط املدرسي مشاركتهم  داخل الصف الدراسي أومونه لطالبهم دقأو من خالل ما يمدرسية 

  :العقاب  -٤

االستجابة التي تعقب ظهور إىل إضعاف والذي يؤدي حدوث االستجابة ويتمثل يف احلدث الذي يعقب 

  :وينقسم إىل قسمني هما او التوقف عن هذه االستجابة ، العقوبة 

  :اإلجيابي  عقابال -١

أو هـذه االسـتجابة ضـعاف إستجابة ما يـؤدي إىل للفرد بعد ا) مؤمل ( ظهور حدث منفرد  ويتمثل يف 

مرغـوب إذا كـان ذلـك ذلك العقاب البدني والتوبيخ بعد قيام الفرد بسلوك غـري ومن أمثلة توقيفها 

العقـاب البـدني حمظـور علـى املرشـد اسـتخدام بأن أسلوب ويؤكد ، السلوك أو توقفه يؤدي إىل نقص 

عقـاب التي حتظـر الوزارية يف املدرسة عرض التعاميم بي وميكن للمرشد الطالوكذا املعلمني الطالبي 

ودي وميكن بأسلوب مع الطالب بها والتعامل بالضرب على مجيع معلمي املدرسة لالسرتشاد الطالب 

 من استخدام الضرب وميكن االسرتشاد الرتبوية املناسبة استخدام بعض الوسائل 
ً
بتعميم الوزارة بدال

  .هـ  ٩/١٠/١٤١٧وتاريخ  ٨٤٧/٤٦رقم " الطالب إجراءات تربوية حول عقاب " 

  :العقاب السلبي  -٢

  .أو اختفائها يعقب أي استجابة مما يؤدي إىل إضعافها للفرد حدث سار وهو استبعاد 

  : مثال 

فـإن هـذا وتوجييهم ملذاكرة دروسهم وحل واجباتهم بعض برامج التلفاز من مشاهدة األبناء حرمان 

من الربامج احملببـة ولكنه حيرمهم  وهو عدم االستذكارالسلوك غري املرغوب يعمل على تقليل اإلجراء 

 ، لديهم 
ً
 ويسمى عقابا

ً
يف السـلبي أسـلوب العقـاب واملعـاجلون النفسـيون ويفضـل املرشـدون ، سـلبيا

  .معاجلة الكثري من احلاالت التي يتعاملون بها 

  

  

  :التشكيل  -٥

وعدم تعزيز أنواع أخرى ويتم من عض انواع السلوك ب وتتطلب تعزيزوهي عملية تعلم سلوك مركب 

  :القوانني التالية استخدام خالل 

  :اإلطفاء  -أ

او اإلطفاء  احملوفيحدث أم متقطع توقف التعزيز سواء أكان بشكل مستمر السلوك يف حال وهو اخنفاض 

وعـدم االنتبـاه ه وتطويره ويتم من خالل إهمال السـلوك وجتاهلـالسلوك وتعديله وتفيد يف تغيري ... 
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ويعمل على تالشيه ك والسلالفرد مما يعوق اكتساب أو معوقات امام عن طريق وضع صعوبات أو  إليه

  :مثال 

 
ً
التعامل مـع هـذا فإن من وسائل باأللقاب كالتنابز كلمات غري مناسبة  الطالب الذي تصدر منه احيانا

 هو إغفاله السلوك 
ً
  .هذا السلوك عن ممارسة الكف  إىلمما قد يؤدي وجتاهله متاما

  :التعميم  -ب

أخـرى علـى مواقـف املثـري إىل تعمـيم ممـا يـؤدي تـدعيم السـلوك نتيجة ألثر وحيدث هذا التعميم 

: ( ومـن أمثلـة التعمـيم مشابهة يف مواقف آخرى األول او تعميم االستجابة مثرياتها شبيهة باملثري 

  ) :مثال التعميم املثري 

عن هـذه األمـور بـنفس د يتحدث ق) مثري ( يف وجود أفراد أسرته ور معينة يتحدث عن أمالطفل الذي 

ولذا جند مثل هـذه ، أخرى فسلوك الطفل مت تعميمه إىل مواقف ) مثري ( مع ضيوف األسرة الطريقة 

  .سلوكيات املرغوب فيها لبقية زمالء املدرسة لوميكن تعميم ايف الفصل الدراسي احلاالت 

  :جابة مثال على تعميم االست

) استجابة ( لتبسمه أخرى لديه فلو امتدحنا هذا الشخص باستجابات إذا تأثرت استجابة شخص  تتغري

 لذا من معدل الضحك والكالم فإنه قد يزيد 
ً
ود استجابات أخـرى جفإن يف تدعيم االستجابة حيدث وأيضا

ي خياف من القطط جند أنه ومن األمثلة الطفل الذيف مواقف أخرى عند امتداحه ) االبتسامة والضحك ( 

  .فراء كاألرانب  يعلى كل ذخوفه يعمم 

  : التمييز 

ومثال ، تعديله راد تعلمه أو ملويتم عن طريف تعزيز االستجابة الصحيحة ملثري معني أي تعزيز املوقف ا

 ساخن كالنار عندما يتمكن الفرد من إبعاد يديه عن أي شيء ، ذلك 
ً
  .مثال

  ) :التحصني التدرجيي ( أو التخلص من احلساسية  -٦

نـة يعوالـذي ارتـبط حبادثـة مأو االمشئزاز مثل اخلوف يف احلاالت التي يتكون فيها سلوك ويتم ذلك 

اسـتجابات التـي تسـتثري ويتم التعـرف علـى املثـريات املنتظم جيي رم طريقة التعويد التددفيستخ

 املسرتشد شاذة ثم يعرض 
ً
يف ظروف حيـس أو االمشئزاز للخوف حملدثة اهلذه املثريات  وبالتدريج تكرارا

ثـم الشـاذة االسـتجابة  حبيـث ال تسـتثرياسرتخاء وهو يف حالة من اخلوف واالمشئزاز  بأقل درجةفيها 

العاليـة مـن شـدة  حىت يتم الوصـول إىل املسـتوياتيف الشدة ج رالتعرض على مستوى متديستمر 

واملخاوف حاالت اخلوف ملعاجلة هذه الطريقة وتستخدم  السابقةال تستثري االستجابة الشاذة حبيث املثري 

صـور  من خالل إبراز معه حالته فإنه يتم التعامل الثعابني خياف رؤية الطالب الذي :  مثال، املرضية 

 ج مصنوعة ذمنا رميكن ملسها ثم إحضاللثعابني 
ً
ولكنه مـن من املطاط لبعض الثعابني ميكن ملسها أيضا

عنه اخلوف والرهبـة مـن يوان يتمكن من رؤية الثعابني على الطبيعة مما يزيل خالل زيارة حديقة احل

  .رؤيتها مرة أخرى 
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  :الكف املتبادل  -٧

 على وجود امناط من االستجابات 
ً
مثـل االسـرتخاء توافقـة مـع بعضـها املوغـريا فرة اتناملويقوم أساسا

 
ً
حيدث لعـدم حيث أن التبول ل الليلي يف معاجلة التبووميكن استخدام الكف املتبادل ، والضيق مثال

كـف النـوم وهو نائم على فراشه واملطلوب ولذا فإن الطفل يتبول ، والذهاب إىل دورة املياه االستيقاظ 

يؤدي إىل كف لذا فإن كف النوم والتبول بشكل طبيعي واكتساب عادة االستيقاظ ، فيحدث االستيقاظ 

وميكن معاجلة ، لتعلم هلذا النمط السلوكي روف املناسبة من تهيئة الظلذلك البد ، التبول بالتبادل 

علـى داخل املنزل من خالل تعويده مع أسرته أثناء النوم بالتعاون على مالبسه الطالب الذي يتبول 

عضوية يتم حتويلـه ويف حالة وجود أسباب إليقاظه واستخدامه املنبه قبل النوم الذهاب إىل دورة املياه 

  .لعالجه للطبيب 

  :التجنبي اإلشراط  -٨

يف معاجلـة الـذكور  وقـد اسـتخدم غـري املرغـوب لتعديل السـلوك النفسي أو املعاجل ويستخدم املرشد 

ويتم استخدام ، أو التدخني ية الكحولأو يف عالج بهم والتشبه الذين ينزعون إىل مالبس اجلنس اآلخر 

وميكـن التعامـل ) كاسيت ( رطة تسجيل أو أشوالصدمات الكهربائية املقيئة مثريات منفرة كالعقاقري 

وكما السيئة يف تركه هلذه العادة بعض املواد املنفرة له مبا يسهم من خالل تقديم مع الطالب املدخن 

الذي يراد تعديله وإمساعه بهذه مع السلوك يف شريط لتتناسب العبارات املنفرة ميكن تسجيل بعض 

  .تدخني والتي قد تسهم يف جتنبه لعادة الالعبارات 

  

  ) :السلوكية االتفاقية ( التعاقد السلوكي  -٩

، التغيـري السـلوكي املرغـوب أن حيـدد بنفسـه للمسرتشـد على فكرة من األفضل وم هذا األسلوب قوي

ل واحـد منهمـا علـى كـحيصـل مبقتضـاه ما املرشد واملسرتشـد هعقد يتم بني طرفني ويتم من خالل 

 و، له مقابل ما يعطيه شيء من اآلخر 
ً
يتعـزز ملبـادئ الـتعلم مـن خـالل إجـراء يعترب العقـد امتـدادا

 
ً
فعلـى تعزيز يف شـكل مـادي ملمـوس أو مكافـأة اجتماعيـة حيث حيدث مبوجبه سلوك معني مقدما

ويريد إنقاصه وزنـه يـتم العقـد بينـه الذي يعاني من الرتهل والسمنة جند أن املسرتشد سبيل املثال 

 من املال لنفرض مخسمائة وبني املرشد على أن يودع الطرف 
ً
كـل  اليـه علـى أن تعـادريال األول مبلغا

 
ً
 أو أنه يتفقدها إذا نقص مخسني رياال

ً
 يف حالة زيـادة وزنه كيلو جراما

ً
 وميكـن وزنـه كيلـو جرامـا

ً
واحـدا

منـه درجة كلما بدرت معه على منحه فمن خالل االتفاق مع الطالب العدواني هذا األسلوب استخدام 

أثناء السلوكية أو االتفاقية مبدأ التعاقد وميكن تطبيق ، بية متمثلة يف كف يديه عن اآلخرين بوادر إجيا

  .حاالت التأخر الدارسي منها يف تناول وميكن اإلفادة اجلماعي أو يف اإلرشاد دراسة احلالة الفردية 
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  الباب اخلامس

  أساليب التوجيه واإلرشاد

 تتعـدداإلرشـادية  تعددت النظريـاته بأنها متعددة فمثلما وطرائقتتميز أساليب التوجيه واإلرشاد 

وختتلـف هـذه ، فهـي تقـوم علـى مـنهج واضـح ، يف التوجيه واإلرشـاد ملستخدمة ا األساليب والطرق

 لالختالفات املوجودة لدى األفراد سـواء الطرق 
ً
واالسـتعدادات يف الشخصـية أو امليـول واالجتاهـات وفقا

علـى اإلرشادية سنختار للمرشد الطالبي بعض الطرائق واألساليب ذا السياق ويف ه، والقدرات املختلفة 

  : الشكل التايل 

  .اإلرشاد املباشر -١

.اإلرشاد غري املباشر -٢

.اإلرشاد الفردي -٣

) .اجلمعي ( اإلرشاد اجلماعي -٤

.اإلرشاد عن طريق اللعب لألطفال -٥

.اإلرشاد السلوكي -٦

:وميكن عرضها من خالل التايل رسي والنشاط املداإلرشاد من خالل املناهج -٧

  :اإلرشاد املباشر  -١

فهـو ترتكز حـول املرشـد العملية اإلرشادية لكون حول املرشد وتسمى هذه الطريقة باإلرشاد املتمركز 

وتعتمـد هـذه الطريقـة ، أساليب العالج لـه وهو الذي يقرتح املسرتشد شري تيسالذي يوجه وهو الذي 

يف مرشـدي الطـالب ا غالبيـة هـيقـوم بة قـوهذه الطري، للمسرتشد جيهات والتو على إسداء النصائح

 املدارس 
ً
 ، حاليا

ً
من خـالل ر شبواسطة التعليم املبايف شخصية املسرتشد أن هذه الطريقة حتدث تغيريا

حـىت بتطبيقهـا علـى املسرتشـد التـي يقـوم واملقـاييس التي يقدمها املرشد واالختبـارات املعلومات 

تستبعد اجلهد الذي ميكن املسرتشـد ولكنها التي يعاني منها املسرتشد ة لاملشكص من تشخييتمكن 

 ، يف إجياد احللول املالئمة هلا والتفكري ملعاجلة مشكلته  يام بهالق
ً
املرشـد بعظـم إىل شعور وتؤدي إحيانا

  .حللول املناسبة ملشكلة املسرتشد وحماوالته يف إجياد ا همسئوليته وتبديد جهود
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  :رشاد غري املباشر اإل -٢

الذي يقوم أو املسرتشد وتعتمد على النشاط ل يباإلرشاد املتمركز حول العمويطلق على هذه الطريقة 

 بنفسه لكونه املسرتشد 
ً
 ومسئوال

ً
مبشكلته ويقـرتح احللـول املالئمـة فهو الذي يتبصر عن سلوكه مدركا

فتح على خرباتـه وأن ينأن يعرب عن ذاته بللمسرتشد وتتيح هذه الطريقة املرشد ومتابعة هلا بإشراف 

 لذاتـه عية ولديه وليصبح أكثـر واعقيـة وموضـمن احليل الدفاعية وأن يقلل 
ً
 واكتشـافا

ً
 نفسـيا

ً
وتوافقـا

القـائم الـتفهم مـن خـالل هـذا األسـلوب أن يقوم به املرشد الذي ينبغي اما الدور ، وإعادة تنظيمها 

مـن جهـود يف إدراكـه والتشجيع املستمر على ما يقوم بـه شد للمسرتوالتقدير اإلجيابي على املشاركة 

هـو أن االرشـاد املباشـر أسـلوب وغـري املباشـر اإلرشـاد املباشـر والفرق بني أسلوب ، وتفهمه هلا لذاته 

حركـة اكثـر يف يعطـي للمسرتشـد مفروض على املسرتشد من قبل املرشد بينما االسلوب غري املباشر 

إىل ولذل فإن املرشد الطالبي حباجة ، املساعدة على حلها ن األفكار املالئمة مشكلته مما يناسب اختيار 

  .يف التعامل مع مشكالت الطالب املتعددة هذا األسلوب 

  :اإلرشاد الفردي  -٣

واحـد عامل املرشد مـع مسرتشـد توهو يف التوجيه واإلرشاد العملية الرئيسية يعترب اإلرشاد الفردي 

 لوجه يف اجل
ً
 على العالقة اإلرشـادية املهنيـة أي أنـه عالقـة وتعتمد فاعاإلرشادية سات لوجها

ً
ليته أساسا

أتي ني سـتاللتـاحلالة الفرديـة اإلرشادية ودراسة ويتم من خالل املقابلة واملسرتشد خمططة بني املرشد 

ون الفـردي وقـد يكـيف أسلوب اإلرشاد اجلوانب الرئيسية يتضمنان اإلشارة إليهما بالتفصيل لكونهما 

مباشرا وغـري مباشـر يف ضـوء الطريقـة التـي يسـتخدمها املرشـد الطالبـي ويشـتمل  الفردياإلرشاد 

الدراسـية واحلـاالت عاني من إحدى أو بعض املشـكالت يلذي يف املدرسة على الطالب ا االرشاد الفردي 

  :والصحية على الشكل اآلتي النفسية واالجتماعية واالقتصادية 

  : ملدرسيةاملشكالت ا -أ

، ته االـتعلم وصـعوببدون عذر وبطء والتسرب والغياب والتأخر الدراسي وتكرار الرسوب مثل اإلعادة 

  وتنظيم الوقت وحل الواجبات املنزلية مثل االستذكار اضطراب العادات السلوكية 

  :احلاالت االجتماعية  -ب

ت االحنـراف املختلفـة كالسـرقة القائم على انفصال أحد الوالدين او طالقهما وحاالمثل التفكك األسري 

والسـلوك اإلدمـاني املـواد الطيـارة واستنشـاق وجنوح األحداث والتـدخني والتعـاطي وإيذاء اآلخرين 

  .بأشكاله املختلفة 

  :احلاالت النفسية  -ج

وخـوف واملخاوف املرضية كخوف املدرسـة والسلوك الالتوافقي مثل العزلة واالنطواء والعدوانية والقلق 

  .بأنواعه وغريها والسلوك اإلدماني وإيذاء األطفال املختلفة خاوف وغريها من املرات االختبا

  :احلاالت االقتصادية  -د
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الطالـب وتواضـع املسـتوى لـدى أسـرة بشكل عام وقلة ذات اليد وتدني الوضع االقتصادي مثل الفقر 

  .املعيشي 

  :احلاالت الصحية  -هـ

املختلفة أو اإلعاقـات العصر وغريها من األمراض أمراض زمنة أو االمراض امل مثل اإلصابة بأحد أو بعض

أمـراض يف حالة اكتشـاف  أو والسمعي أو وجود مشكالت يف النطقوالضعف البصري احلسية واحلركية 

  .معدية لدى بعض الطالب 

  ) :اجلمعي ( اإلرشاد اجلماعي  -٤

املرشـد بـني ي أنهـا عالقـة إرشـادية موعـة مـن األفـراد أمن خـالل جماخلدمة اإلرشادية تنفيذ ويعني 

يف نـوع املشـكلة يتشـابهون يف مكـان واحـد جلسات مجاعيـة تتم من خالل وجمموعة من املسرتشدين 

هلـا وكيفيـة وطريقة تفكريه من واقـع رؤيتـه عنها كل حسب وجهة نظره التي يعانون منها ويعربون 

جوانـب يـتعلم مـن اجلماعـة ون الفـرد ينبع مـن كـاإلرشادي ومن إجيابيات هذا األسلوب ، معاجلتها 

 فهي تكسب كثرية 
ً
مـع واإلنسـجام والتفاعـل عليه روح التعـاون في ضوتمن الثقة بالذات الفرد مزيدا

يف لدى األفـراد املشـاركني واملسايرة اخلربة واألمن االجتماعي عناصر وكذلك لتوفر ، اآلخرين من حوله 

التوجيـه وميكن التفريق بـني ، على حلها  نالتهم والتعاويف معاجلة مشكمبا يسهم اجلماعة اإلرشادية 

املختلفة مع واللقاءات واحملاضرات فالتوجيه اجلمعي يتم من خالل الندوات عي واإلرشاد اجلمعي ماجل

ر واتقـان أكثفهو ذو فاعلية أما اإلربشاد اجلمعي ، جبلسات حمددة وال يقرتن كثر عددهم الطالب مهما 

  .لبعض األفراد التي حتدث ويستخدم لعالج كثري من املشكالت أكرب ونتائجه حمددة 

املزمـع يقوم على التخطيط للجلسات اإلرشـادية من خالل هذا األسلوب به املرشد أما الدور الذي يقوم 

يف اجللسـة أن يعطي ألفراد اجلماعة املشـاركني ويفضل املرشد ، القيام بها وكذا الوقت املالئم لتنفيذها 

مـن بيـنهم يقـوم  قائـداأفراد اجلماعة املناقشة وأن خيتار بينهم وأال حيتكر وتبادل اآلراء  فرصة احلوار

، ذلـك أكثر مـن  أفراد ويصل إىل)  ١٠- ٧( من املشاركني عدد األفراد ح ووتنظيم احلوار ويرتابالتنسيق 

 وكما أنه يستحسن 
ً
 متجانسة أن تكون اجلماعة أحيانا

ً
 واجتماعيا

ً
املرشد من التعامل حىت يتمكن  عقليا

سـاعة إىل ما بني نصف رتاوح تة اجلماعية سومدة اجلل، مع مجيع أعضائها يف مستوى يناسب اجلميع 

 
ً
 لإلجراءات سويتم تنفيذ اجلل، ساعة تقريبا

ً
  :التالية ات وفقا
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  :اجللسة األوىل 

شـكلة والتعـرف علـى املوطـرح أولويـات يف اجلماعة اإلرشادية املشاركني وتتضمن التعارف بني األعضاء 

  .والدوافع املؤدية إىل وجودها األسباب 

  :اجللسة الثانية 

 املشاركني وإعطاء ة ليف املشكاملرتتبة على التمادي وعرض النتائج استكمال اجللسة األوىل 
ً
 منزليا

ً
واجبا

 باملشكلة 
ً
  :يف اجللسة التالية وإحضاره من اإلجابة عليه يف املنزل ميكنهم متعلقا

  :الثالثة  اجللسة

أحـد قبـل ناهيـة اجللسـة الثانيـة ويقـرتح استضـافة الذي أعطـي للمشـاركني مناقشة الواجب املنزيل 

مـن بعـض جوانـب املشـكلة وميكن عـرض ، من قبل املسرتشدين ومناقشته نيني مبوضوع اجللسة عامل

علـى هـذ لـق التمثيليـة فيـه ويطوبإمكـانهم تبـادل األدوار يقوم به املشاركون خالل مشهد متثيلي 

ساليب أالنفسية واالجتماعية ويعترب من اشهر  املشكالتأو متثيل االنوع بالتمثيل النفسي املسرحي 

التوجيه واالرشاد اجلماعي ويتـيح للمشـاركني فيـه فرصـة التنفـيس االنفعـايل التلقـائي واالستبصـار 

إىل حتقيـق  النهايـة يفممـا يـؤدي وإحباطـاتهم وصراعاتهم للكشف عن اجتاهاتهم الذاتي مبشكالتهم 

  .والتعلم من اخلربة االجتماعية السليم التوافق والتفاعل االجتماعي 

  : اجللسة الرابعة أو اخلتامبة

يف اجللســة وتصــاغ فيهــا مــن قبــل املشــاركني وتنــاقش فيهــا العوامــل املؤديــة للــتخلص مــن املشــكلة 

املناسبة بعض الوسائل ها ويستخدم مبتابعتالتوصيات التي يتفق عليها املشاركون لكي يقوم املرشد 

حيـث ميكـن إعـادة  –إذا تيسر ذلـك  –على شرائط كاسيت أو شرائط فيديو كتسجيلها ه اجللسات هلذ

ويقـوم املرشـد ، عـادات جديـدة لالسـتفادة منـه يف اكتسـاب للمشـاركني املرئـي أو العرض التسجيل 

خـاص للقيـام بـدور يف سـجل الحظـات وما يدور فيها من مناقشات ومبتدوين هذه اجللسات الطالبي 

حسـب أن ينفـذ جلسـات عديـدة لمرشد الطالبي يف املدرسة وميكن ل، هلذه اجللسات والتقويم املتابعة 

ل شـاي اخلتاميـة علـى حفـلسـة جلاوميكن ان تشـتمل وما حتتاجه من جلسات إرشادية نوعية املشكلة 

جلسات اإلرشاد اجلماعي علـى و تشتمل ،،م بروح الود واالحرتايف جو مشبع مصغر أو توزيع املرطبات 

  :اجلوانب التالية 

  :مشكالت دراسية  -أ

العــادات الدراســية واضضــرابات والغيــاب والتســرب  واالعــادة وتكــرار الرســوب، كالتــأخر الدراســي 

  .وصعوبات وبطء التعلم وسوء التكيف الدراسي 
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  :مشكالت نفسية  -ب

  .جبميع أنواعه جل والسرحان والتدخني أو السلوك اإلدماني والعزلة واالنطواء واخلكالقلق البسيط 

  :و وصحية واقتصادية وغريها ةمشكالت أسرية واجتماعي -ج

وتعدد الزوجـات ، م عن انفصال الزوجني أو طالقهما وحاالت الشجار بينهما اجالنمثل التفكك األسري 

عض األمـراض والقصـور البصـري أو اإلصـابة بـبالت النامجة عـن ذلـك وسـوء التوافـق املهنـي شكوامل

  .وغريها من احلاالت دخل األسرة وتواضع مستوى والسمعي واحلركي 

  ) :لألطفال ( اإلرشاد عن طريق اللعب  -٥

حيث أن الطفل يف املرحلة االبتدائية ويستخدم هذا األسلوب مع األطفال وخاصة طالب الصفوف األولية 

 ملرحلـة النمـو التعامـل مـع األطفـال لذا ينبغي ، ذاته غري قادر على التعبري عن يف هذه املرحلة 
ً
وفقـا

مشـكالته ويف عـالج اضـطرابه تشـخيص التي ميـرون بهـا وهـذه الطريقـة تفيـد يف تعلـيم الطفـل ويف 

الدمي واأللعاب لعب األطفال يف املدرسة تتوفر فيها خاصة بغرفة أو حجرة وينبغي ختصيص السلوكي 

واملواصالت وطني الصلصـال والطوير والدبابات والصواريخ واحليوانات والطائرات التي متثل السيارات 

إذا أمكن توفري  –واملناظر املناسبة لألطفال الكراسي بوتزود ، والتلفونات واألفالم واأللوان وورق الرسم 

وميكـن درسـة ذلـك السـلوك مـن خـالل ليستفيد منها املرشد الطالبي يف رعاية سلوك الطفـل  –ذلك 

  :اآلتي 

بهدف تشخص مشكالته ومالحظـه سـلوكه خـارج حجـرة اللعـب وخـارج أثناء اللعب الحظته م-١

  .إىل بيته وأسرته من خالل مالحظات ويل أمره وأخوته جلسات اإلرشاد حني يعود الطفل 

 ط الطفل اإسق-٢
ً
التي يلعب بهـا فهـو يعـرب عـن صـراعاته على الدمي واأللعاب املضطرب نفسيا

.املشحونة أثناء لعبه شبعة وانفعاالته ملوحاجاته غري اومشكالته 

أو العـدواني أو االضـطراب أو السـلوك أو احلالـة االنفعاليـة واالبتكـار استشكاف دالئل التفـوق -٣

.من خالل اللعب اجلماعي  )طبيعي السلوك ( السواء

٤- 
ً
مثـل اختبـارات اللعـب النفسية التي تقدم لألطفـال يف االختبارات استخدام اللعب ضمنيا

.التي تستخدم كوسيلة هامة يف التشخيص اطية اإلسق

لكونه يعزز من منوه اجلسمي سلوك الطفل وسيلة هامة لضبط وتوجيه وتصحيح جعل اللعب -٥

.والعقلي واالجتماعي واالنفعايل 

وحاجتـه للتملـك وحاجتـه للسـريطة وحاجتـه إشباع حاجات الطفل مثل حاجتـه للعـب ذاتـه -٦

.لالستقالل 

الناشـئة مـن الصـراع عـن التـوترات والتنفـيس االنفعـايل رصة للتعبري للطفل فإتاحة اللعب -٧

مشـكالته  مواقـف متـسمن خالل اللعب أثناء تكرراه الته كعن مشمن خالل تعبريه واإلحباط 
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اإلفـادة مـن نشـاط مـادتي الرتبيـة وميكن للمرشد الطالبـي ، االنفعالية فيعرب عنها ويفرغها 

.لألطفال التوجيه واإلرشاد  الرياضية والرتبية الفنية يف جمال

وحيتاج إىل ، تناسب التعامل مع األطفال طالبي ذي شخصية إىل مرشد حيتاج اإلرشاد باللعب -٨

وقد يشرك املرشد الطالبي ويل األمر واألخـوة ، بالوالدية ومرح وإحساس فهم وصرب وحساسية 

لعب إلرشاد بالوالزمالء املعلمني يف املدرسة وزمالء الطفل يف جلسات ا

:أساليب اإلرشاد باللعب 

مع الطفل حتتاج إىل مناخ نفسـي مالئـم يسـوده التقبـل ليصـطحب أن تكوين عالقة إرشادية مناسبة 

 إحدى األساليب التالية أو بعضها باأللعاب املرشد الطالبي الطفل إىل الغرفة اخلاصة 
ً
  :متبعا

  :اللعب احلر  -أ

، مناسـبة لـه ليلعب مبا يشاء منها وبالطريقـة التـي يراهـا يرتك للطفل اختيار األلعاب التي يريدها 

أثنـاء لعبـه  الطفل يالحظاللعبة إذا أراد الطفل ذلك ويف هذه احلالة أن يشاركه وبإمكان املرشد الطالبي 

ومشـاعره مبـا يتناسـب مـع عمـره لدوافعـه مساعداته أو تفسريات لوحده ومن ثم يقدم له بالرتديج 

  .وحالته 

  :دد اللعب احمل -ب

مـع عمـره وخربتـه مبـا يتناسـب بها الطفـل خيتار املرشد اللعب واألدوات التي يلعب وهذا األسلوب 

ويعكـس وأن الطفـل يلعـب ، يلعب ومن ثم يبدأ املرشـد يف تـدوين مالحظاتـه ومشكلته ويرتك الطفل 

  .بنفسه أثناء اللعب ويدرك ذاته وحيقق لنفسه ما يريد ويتخذ قراراته مشاعره 

  :عب بطريقة اإلرشاد السلوكي الل -ج

 
ً
 يف حالة اخلوف من حيوانات فمثال

ً
علـى اللعـب بـدمى بتعويـده معينة ميكن حتصني الطفل تدرجييا

وعن طريق إزالـة حىت يألف هذه احليوانات بالتدريج جة ومتكررة سارة متدريف مواقف آمنة حيوانات 

مثـل حديقـة توجد بـه هـذه احليوانـات  جيي ومن ثم يذهب به إىل مكانردالتأو التحصني احلساسية 

  .ودون خوف على الطبيعة يف اسرتخاء احليوانات 

  :اإلرشاد السلوكي  -٦

 وخاصة لكونه ميثل إعادة ويعترب من أهم أساليب التوجيه واإلرشاد 
ً
 ملبادئ تعلم وميثل تطبيقا

ً
عمليا

وقـد يل السـلوك بشـكل عـام وكذلك ضبط وتعـدره ويف معاجلة املشكالت السلوكية قوانني التعلم ولدو

 اإلرشاد السلوكي  اليبملبادئ وأسأفردنا 
ً
 تفصيليا

ً
املتعلق بنظريات التوجيه واإلرشاد يف املوضوع شرحا

  .من الطالب يف املدرسة  يف تعامله مع املسرتشدينليستفيد منها املرشد الطالبي 

  :والنشاط الطالبي من خالل املناهج الدراسية اإلرشاد  -٧
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 خلصـائص حباجات الطـالب تتعلق على موضوعات :  ال املناهج الدراسيةاشتم -أ
ً
مراحـل منـوهم وفقـا

الفرديـة الطـالب إلشـباع حاجـاتهم التـي ميـر بهـا جمموعـة اخلـربات يشـكل  لكون وحاجات اتمع 

التي تتعلق باخللق السوي والقويم كمحبة اهللا ثم رسوله واألمانة واإلخـالص عات وكاملوضواالجتماعية 

علـى الـنفس ومضـار التـدخني واملخـدرات والصدق والصحة العامة والنظافة واإليثار اإلسالمية واألخوة 

 والبدن واتمع واختيار املهنة وتعد املكتبة 
ً
 يف تأصـيل هـذه املعلومـات التـي املدرسية رافدا

ً
كبـريا

 يف توجيه وإرشـاد طالبـه ميكن للمرشد الطالبي 
ً
التنسـيق مـع معلمـي ويـتم باالستفادة منها كثريا

اليـومي ويف يف سـلوك الطالـب الطـالب ذات تـأثري إجيـابي التي يدرسها املوضوعات املواد لكي تكون 

  .احمليطة به تعامله مع البيئة االجتماعية 

 للتوجيـه واإلرشـاد فيعتـرب  :أما النشاط املدرسي -ب
ً
 رئيسـيا

ً
سـية راجلماعـات املدمـن خـالل ميـدانا

حيث ميكـن للمرشـد شاط رياضيا وفنيا واجتماعيا وثقافيا متنوعا يف املدرسة ، لتي متارس ناملختلفة ا

 مناسب لعملية الطالبي املتنوع يف جوا اجتماعي  النشا طمالحظة الطالبي 
ً
عـن حـدود اإلرشاد بعيدا

والثقـايف والعلمـي ومشـرف النشـاط االجتمـاعي  ويـتم التنسـيق مـع رائـدواملواد الدراسـية الفصل 

املهـارات مبا يفيد الطالب ويسـكبهم النشاط الستثمار وكذلك مع معلمي املدرسة سالمية التوعية اإل

  .املتنوعة 

بعـض حصـص يسـتغل وميكـن للمرشـد أن اإلرشاد يف الصف الدراسي وهو ممارسة  :اإلرشاد الصفي-ج

نظم مـوفـق جـدول حيث يتمكن من زيارة الفصول الدراسية الصفي املناسب للقيام باإلرشاد االنتظار 

وميكـن لـبعض ، والعالجيـة واإلمنائيـة الوقائيـة ملناقشة مشكالت الطالب من خالل اخلدمات اإلرشادية 

 القيام بهذه املعلمني 
ً
باإلضافة ملـا يقـوم بـه مـن ) املرشد / املعلم ( عليه ق ذا ما يطلوهاملهارات أحيانا

  .تدريس 

  

  

  

الرمسيـة أو يف اإلجـازات يف إجازة نهايـة األسـبوع وميكن شغل أوقات الفراغ  : اإلرشاد يف وقت الفراغ -د

ويفيـد ، والتسلية والثقافة الشخصـية من االسرتخاء بنشاط أعلى وإجازة نصف السنة واإلجازة الصيفية 

 كيف منو الشخصية املتاإلرشاد يف وقت الفراغ 
ً
 وعقليـا

ً
 حيـث املـة جسـميا

ً
 ودينيـا

ً
 وانفعاليـا

ً
واجتماعيـا

الطالبي يف توجيه الطالب حنو ويكون دور املرشد والصحة النفسية االجتماعي يتحقق التوافق النفسي و

خمتلــف اهلوايــات املناســبة مليــول الطــالب واســتعداداهم لــة واجليــدة ومزااملراكــز الصــيفية اختيــار 

  .وقدراتهم واجتاهاتهم 

  كما نشري بأن هناك طرق أخرى ميكن استخدامها يف جمال التوجيه واإلرشاد
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بها الطريقة التي يتعامل الوقت واجلهد يف األسلوب و إىل اختصاروهو الذي يهدف  :  ملختصراإلرشاد ا 

ناع املنطقي والذي يؤدي إىل التعرف علـى العوامـل املنطقيـة وكذلك أسلوب االقاملرشد مع املسرتشد 

  ،عيده إىل املنطق واملعقول ويوغري املنطقية التي يسلكها املسرتشد 

حيـث ميكـن ذي املوقـف الطـارئ طمأنة املسرتشد وهو الذي يعتمد على  :  عرضياإلرشاد الوأسلوب  

أو ضـهم داخـل املدرسـة عمـع بأو الذين يتشاجرون املتأخرين عن متارين الصباح التعامل مع الطالب 

وب فيها كالصفري والتعليقات الساحرة وإحـداث الفوضـى يف غرملغري ابعض السلوكيات الذين حيدثون 

  .ي وغري خمطط ويتصف بأنه أسلوب سريع وسطح، ة وغريها ردهات املدرس

وقد برزت بعـض املناسب من اإلرشاد املتعدد وهو الذي يستخدم يف ضوئه األسلوب  : اإلرشاد اخلياري  

وميكـن واملراسـلة واالنرتنـت من خالل اإلذاعة والتلفزيون األخرى احلديثة كاإلرشاد اإلرشادية األساليب 

الطالبية يف ويف معاجلة العديد من املشكالت ريب مجيع أساليب التوجيه واإلرشاد جتللمرشد الطالبي 

  .املدرسة 
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  الباب السادس

  املهنية املالئمة لتنفيذ العملية اإلرشاديةالفنيات 

 
ً
  :النفسية للعالقة اإلرشادية األسس : أوال

م بـني فـردين أحـدهما تتـلية والتي هي عبارة عن عمدعامة اإلرشاد النفسي تعترب العالقة اإلرشادية 

أخصـائي يقـدم املسـاعدات والثـاني ) لـب االط( التي تعرتضه والصعوبات قلق بسبب بعض املشكالت 

علـى ا تؤكـد مـك) املرشـد الطالبـي ( بنفسـه ه وحـل مشـكالته تـرادوقول من فهم ذاتـه التي متكن األ

بداوفعـه يتعلـق كـان ذلـك سـواء  أثنـاء االستشـارةن مير بها الطالـب التي جيب أالتعليمية العملية 

  .نفسه  أم معمع اآلخرين تعامله  وأساليبسلوكه أم أمناط وأفكاره 

 على تغيري مشاعره  )املسرتشد ( ستشارة على الطالب اإلوتركز 
ً
واجتاهـه سـلوكه  وأساليبوجعله قادرا

التـي قـد تطـرأ كالت والقدرة على جمابهة املشـ له الرضا والسعادةل فمبا يكاملشكلة موضوع  العام حنو

  :نفسية من أهمها على أسس اإلرشادية هذه العالقة عليه وتقوم 

  بني املرشد والطالب املتبادل على االحرتام القائمة واملودة على األلفة املبنية املهنية العالقة -١

) .الطالب ( التقبل اإلجيابي غري املشروط للمسرتشد -٢

عن وذلك املساعدة يف بذل والرغبة من قبل املرشد رين اه اإلجيابي حنو مساعدة اآلخوجود االجت-٣

:طريق 

  .اجللسات اإلرشادية وتنظيم مع الطالب املقابلة  وعدميف حتديد اإلسراع - أ

 همرتتبع له ويهمه أبل املرشد الطالبي وإشعاره بأنه معلى الطالب من قاإلقبال الكامل - ب

حمليطة اواملالبسات ه وتقبل ظروفه أحاسيسالطالب ومشاركته مع مواقف على التوافق احلرص -٤

 وتوجيهه به 
ً
.اإلرشادية اجللسات وفق تدرج السليم إىل السلوك تدرجييا

أو قوله أو فعلـه عن طريق  )الطالب ( على املسرتشد نفعاالت اإلعلى االستماع ومالحظة القدرة -٥

.نفعاالت لتكرار تلك اإلاملستمرة  واملالحظة، همه فله لكي يتسىن اته كحر

.عن مشكلته للكشف املسرتشد الطالبي وعدم استفزاز إتزان املرشد -٦

الشـعور علـى منحـه والعمـل ) الطالب ( واملسرتشد بني املرشد الثقة الكاملة املتبادلة تنمية -٧

 والعمل على التخلص من احليل الدفاعيـة الالشـعوريةنفسه وأسراره على باألمن والطمأنينة 

 اإلرشادية حتقق العالقة وهذه الثقة  عن جوانب املشكلةلديه للكشف 
ً
.لنجاحها وتعترب مقياسا

أن يبـدي رأيـه اخلـاص يف احليـاة والنـاس والـذي قـد حيث ال ينبغي حيادية املرشد الطالبي -٨

حـىت ال يتـأثر اخلاصـة أمامـه عن قيمه ومبادئه يتعارض مع وجهة نظر املسرتشد وال يتحدث 

تعتمـد يف جوهرهـا اإلرشـادية حيث أن العالقة ا جيب أن حينو عليه أكثر ممبها كما ال ينبغي 
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والسـبب يف ذلـك أن يـدرك التـي يعـيش يف كنفهـا مـع البيئـة للمسرتشـد على االسـتقالل 

املسئولية يف التعامل مع مشكلته واختـاذ القـرارات أنه هو الذي يتحمل ) الطالب ( املسرتشد 

.والنتائج املرتتبة عليها 

أن يساعد كل طالـب علـى اإلرشادية من خالل ما مت توضيحه ألسس العالقة ويستطيع املرشد الطالبي 

  :حتقيق ما يلي 

  .وعالقته بالبيئة االجتماعية التي يعيش فيها فهم ذاته -١

.واستعداداته تقبل ذاته وفهم قدراته -٢

.التي قد تعرتضه املشكالت والصعوبات تنمية قدراته على مواجهة -٣

.املناسبة لظروفه  وكيفية اختاذ القرارات يف الرأي تقالل الفرصة يف االسإعطاء الطالب -٤

.للصعوبات التي قد تعرتضه وإجياد احللول الجتماعي اتنمية قدرته على التفاعل -٥

 
ً
  :املقابلة اإلرشادية فنيات : ثانيا

حمـور كمـا أنهـا تعتـرب ، النفسـي والتشـخيص يف عمليتـي التقـويم ة الرئيسـية ااألدتعترب املقابلـة  

التوجيـه واإلرشـاد أم يعمـل يف يعمـل يف جمـال  خصـائياألكـان أفسواء دمات اإلرشادية والعالجية اخل

مـع املسرتشـد ، اإلرشـادية فإنه ال يستطيع أن يستغني عن املقابلة أم التأهيل املهني العالج النفسي 

، حالة املسرتشد فهي األداة التي تساعد على فهم ، فهي األداة التي تساعد على فهم حالة املسرتشد 

  .وعالجها ها هوتقييمها وتوجي

خيتلفـون عـن حبكـم أنهـا عمـل مـع أنـاس حتتاج إىل خربة أعمق وتـدريب أطـول واملقابلة اإلكلينيكية 

واملقابلـة ، وحكمـة إىل يقظـة العمـل معهـم كمـا يتطلـب غريهم وحيتـاج فهمهـم إىل جمهـود كبـري 

على وعي بهذا الغرض سـواء يظل القائم باملقابلة أن حمدد جيب موجهة لغرض حمادثة هي اإلرشادية 

فهي مواجهة  .....من القائم بها أم االستماع ملا يقوله املسرتشد املوجهة األسئلة غلب على جو املقابلة 

التـي للمسـاعدة أحدهما على معلومات من اآلخـر وتوقـع اآلخـر بغرض حصول أو أكثر بني شخصني 

  .تأتيه نتيجة هذه املقابلة 

علـى وسـيلتني تعتمد املقابلـة  . )تقييم او تشخيص شكواه ( إذن تقييم واحد لشخصية اآلخر قابلة فامل

بالت مع املسرتشـد الطالبي إجراء عدد من املقاوميكن للمرشد  .املسرتشد ومالحظة سلوكه هما سؤال 

قابالت التـي يف املعرع رتن تنمو وتوالتي ميكن هلا أ وتهدف املقابلة األوىل إىل تكوين األلفة بني الطرفني

املرحة وميكن استهالل أي مقابلـة بـاحلوار التـايل تعلوه االبتسامة  تليها وحييط بها االستقبال الدايفء

  :كمثال 

  .السالم عليكم : املسرتشد 

  ...وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ) ينهض : ( املرشد 
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  ) .الرتحيب واالستقبال الباسم ة ويكرر عبارات ثم ميد يده للمصافح(  . حياك اهللا... تفضل يا طارق 

  . )مسه ويكمل أ.... ( أنا طارق : املسرتشد 

  ملدرسة املرشد الطالبي با) مسه ويكمل أ(  أنا سلمان: املرشد 

 متعددة أاإلرشادية املقابلة  ذوتتخ
ً
 للهدف نواعا

ً
 بل متداخلة منها وهي ليست متمايزة وفقا

ً
إىل متاما

بلـة اقباملواملرشـد هـو الـذي يقـوم ، الـذي يطلـب املسـاعدة واملسرتشد ، بيعة املقابلة حبكم طحد كبري 

  :فيما يلي اإلشارة إىل بعض أنواع املقابلة وميكننا 

 
ً
  :ة امليدانية لاملقاب: أوال

 عن املسرتشد األولية األساسية وتتضمن بعض البيانات 
ً
ئها وضـللمقـابالت األخـرى ويف وتكون متهيدا

  .نوع من األلفة بينه وبني املسرتشد شد الطالبي إىل تكوين يسعى املر

 
ً
  :للمسرتشد أو االجتماعي مقابلة البحث الشخصي : ثانيا

حـىت تارخيـه وعـن األسـرة الـوالدة  ذمنـإىل مجع بيانات تفصيلية عـن املسرتشـد وتهدف هذه املقابلة 

 املهمـني يف حياتـأو األشـخاص بني املسرتشد والوالدين والعالقات 
ً
للحصـول علـى بيانـات عـن  ه سـعيا

وميكـن أن ، ة التـي عـاش بهـا املسرتشـد جتماعيـة والبيئـاإلبها وعن النـواحي املدارس التي التحق 

وكـذلك التقـارير أو األقارب أو األصدقاء أو الـزمالء ومعلومات أخرى كالوالدين املرشد مبصادر يستعني 

صـعوبة يف موقـف املقابلـة فيصـابون بالـذعر ين وقد جيد بعـض املسرتشـد، الصحية والدراسية وغريها 

معلومـات مـن املسرتشـدين وكمـا قـد يعطـي الـبعض اآلخـر ، واخلوف مما ينعكس على استجاباتهم 

، لكونها مؤملـة ذكر هذه األحداث نهم ال يريدون ألأو ، التي مرت بهم داث حخاطئة لعدم تذكرهم األ

وه بعـض احلقـائق ولكـن علـى يكـذب عليـه أو ميـملسرتشد عندما يكتشف أن اوقد يتأثر القائم باملقابلة 

 املرشد 
ً
أو قـد ، للحالة النفسية أو العقلية للمسرتشد أم أنه نتيجة أن يتأكد أن كان هذا الكذب مقصودا

 عليه وأن تفكريه 
ً
املرشـد فينبغي أن يعمـل مثل هذه األمور فإذا ما حدث مشوش يكون األمر خمتلطا

التي حصل عليها ومراجعتها مع املعلومات األخرى من املسرتشد ي أخذها التعلى تدقيق املعلومات 

  .والتقارير الرمسية أو األصدقاء أو املعلمني من الوالدين 

 
ً
  :املسرتشد وأصدقائه املقابلة مع أقرباء : ثالثا

علـى التشـخيص والتـي قـد تسـاعد ومهمة عن املسرتشد يعرفون معلومات كثرية واألصدقاء األقارب 

ووقـع هـذه تـأثري ن يدرك مدى منهم على أ مقابلته تأتي أهمية مقابلة املرشد ملن يرى ضرورةك لذل

مع إقناعه بـأن مثـل  على علم بهذه املقابالتأن يكون املسرتشد من األفضل لذا على املسرتشد املقابلة 

رشـد الطالبـي وتعديل سلوكه حـىت ال يفقـد ثقتـه باملمهمة وميكن أن تساعد على تكيفه  هذهاملقابالت

ليسـاعدوا املسرتشـد علـى التكيـف أهمية مثل هذه املقـابالت مـع األقـارب كذلك تأتي ، وينقطع عنه 

  .والتغريات التي قد تطرأ على سلوكه وتقبل املسرتشد ، وتعديل السلوك 

  :بها أثناء املقابلة التي يهتم املرشد الطالبي املالحظات 
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  :سلوك املسرتشد  -١

ضـطراب واإلوالسـرور والضـيق عراض االنفعالية كالبكـاء بعض األالبي على املسرتشد يالحظ املرشد الط

املرشــد وموضــوع املقابلــة وإجابــات هــا قيإن جممــوع األســئلة التـي يل.. و االرتيــاح ك أأو الشــواخلـوف 

ى أن يتعـرف علـالعنيفة فالبد للمرشد الطالبي نفعاالت واملشاعر الكثري من اإلتثري يف نفسه املسرتشد 

وبالتـايل ب اضـطرساعد يف التشـخيص ومعرفـة أسـباب اإلمبا يواألسباب ملثل هذه السلوكيات الدوافع 

  .أو توجيهه التعامل معها لتعديل سلوك املسرتشد 

  :وتصرفاته مظهر املسرتشد  -٢

وهـل  ..كاملالبس ومدى مالئمتها للسـن عامة مظهر املسرتشد أن يالحظ بصورة على املرشد الطالبي 

كذلك مالحظة حركاته كقظـم أظـافره ، وألوان مالبسه ؟ ته قيف أناظيفة ومالئمة ؟ وهل هو يبالغ هي ن

  .املعينة لديه ووجود بعض اللزمات ته وإمياءآونظرات عينيه وتعرقه وتلعثمه 

  :حديث املسرتشد  -٣

وهل هو ؟ ومنطقي أم متناقض وهل حديثه مرتابط ن أم أنه مقتصد يف ذلك ؟ بطالقة اللساهل يتميز 

يف  ؟ وهل هـو يكـذباهلامة أم ينساها وهل يتذكر األحداث نتباه ؟ ملا حيدث حوله أم مشتت اإلمنتبه 

التي يكذب فيها دون غريهـا ؟ وكـذلك إىل أي مـدى يسـيطر علـى حديثه ؟ وما هي املواقف واألحداث 

  أفكاره ومشاعره ؟

  :كيفية إجراء املقابلة 

   : ل إجرائها وهي على الشكل التايلوفقها قبن يسري املرشد الطالبي البد أللمقابلة إجراءات ومبادئ 

  :موعد املقابلة  -١

وعلـى ، املسرتشـد بـذلك دد وقت املقابلـة أو اجللسـة وتارخيهـا وتبليـغ إىل أن حي حيتاج املرشد الطالبي

اسـتعداده املرشـد بـه وباهتمـام املسرتشـد حيث أن هـذا يشـعر لتزام بهذا املوعد اإلاملرشد الطالبي 

 ، لته ومساعدته البحث ح
ُ
 باإلعـد سـلوك إجيـابي وكما أن التزام املسرتشد بهذا املوعد ي

ٌ
هتمـام جـدير

  .واملتابعة 

  :مكان املقابلة  -٢

يف مكتبـه املرشـد الطالبـي يـوفر حيـث ، يف جنـاح العمليـة اإلرشـادية هلـا دور كبـري البيئة اإلرشادية 

.. ، مـن أحـد أو اهلـاتف أو مداخالت هناك مقاطعات  تكون حيث الللمسرتشد الطمأنينة واخلصوصية 

ذات ، نتبـاه بها أي مشـتتات لإلحيث ال توجد الغرفة على االرتياح وأن تبعث ) املقابلة ( أثناء اجللسة 

 واملسرتشد بني املرشد كذلك تعترب املسافة الفاصلة وحرارة مناسبة ، وإضاءة جيدة تهوية 
ً
أو هامة جدا

 لدرجة جتعل املسرتشد بوال تكون قريبالتباعد إىل اإلحساس كبرية فتؤدي  جيب أال تكون
ً
ال يشـعر ة جدا
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 ترباإل
ً
جبانـب علـى أن جيلـس املسرتشـد ، ياح وقد تكون املسافة املناسبة من مرت إىل مرت ونصف تقريبـا

  .مكتب املرشد وليس يف اجلهة املقابلة حىت يتسىن مالحظته من قرب 

  :مدة املقابلة  -٣

يـدرس باملرحلـة فالطالـب الـذي كسـن املسرتشـد علـى عـدة اعتبـارات عتمد طول املقابلـة وقصـرها ي

لرمبـا يطـول الوقـت وبالنسـبة للمرشـد فكلما كرب السـن عن طالب املرحلة الثانوية خيتلف االبتدائية 

  أوقـات يففيحسن به أن يرتب مواعيد جلسات املسرتشـد الطالبي 
ُ
 أو قبـل بدايـة الف

ً
ارين متـسـح مـثال

  .ملزاولة النشاط املخصصة أو أثناء الفرتات الصباح 

  

  

  :تسجل املقابلة  -٤

 ل ما يدور يتسج
ً
وينبغـي افظة على املعلومات وعدم نسيانها للمحيف املقابلة ويف أسرع وقت مهم جدا

ء بعـد انتهـامـا يتـذكره ثـم يقـوم بكتابـة أو الرمـوز بكتابة بعض النقاط كتفاء واإلأال يكون املسرتشد 

بعد االسـتئذان ويتم كل ذلك كاسيت أو فيديو تسجيل املقابلة يف شريط وكما ميكنه ، اجللسة وتدوينه 

  .من املسرتشد 

خيلو هذا املوقف حبيث واملسرتشد بني املرشد الطالبي املتبادل حرتام أن تقوم املقابلة على اإلكما جيب 

املنــدهش املرشــد يف موقــف ك ال يكــون وكــذل، أو الســيطرة عليــه مــن تعــايل املرشــد علــى املسرتشــد 

إظهار الود وفهم املسرتشد وتقبله وإدراك مشاعره وأن يأخذ بل ينبغي املسرتشد ملا يقوله واملستغرب أ

اتـه يوأن ال يقحم نفسه أو يفـرض آراءه أو نظر، مهنته ولية التي تفرضها عليه اجلد واملسؤأقواله مأخذ 

  .عبري عن نفسه بل يرتك الفرصة له للتعلى املسرتشد 

  :بلة امهارات املق

  :ومن أهمها تقوم عليها أثناء اجللسة اإلرشادية وفنيات أساسية مهارات للمقابلة 

  :مهارة اإلصغاء  -١

أثنـاء تشـجيعه واهلدف منها ، فيه املسرتشد أو يتحدث بأهمية االستماع ملا يقوله وتعني هذه املهارة 

تتكـون لديـه مشـاعر املسرتشد بأن املرشـد مهـتم مبـا يقولـه عر حبرية فعندما يشالم كاملقابلة على ال

  :وميكن أن تتحقق هذه املهارة من خالل اآلتي شد إجيابية وعالقة طيبة مع املر

بشيء ل اغشوعدم االنأثناء الكالم الوجه بكاملها توجيه النظر إىل دائرة  :النظر إىل املسرتشد -١

  .وقت املقابلة آخر 

بينهما مـن مـرت إىل مـرت ونصـف  وأن تكون املسافةللمسرتشد واجهة تكون م :لسة املرشد ج-٢

 
ً
.تقريبا
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.لدى املسرتشد على االرتياح مما يثري باهلدوء واحلنان جيب أن يتصف  :صوت املرشد -٣

وأن يكـون معـه يف نفـس أثناء املقابلة املسرتشد املرشد حديث جيب ان يواكب  :مسار احلديث -٤

رشـد أثنـاء اإلصـغاء املوميكـن ، آخـر احلـديث إىل مسـار حيـول  عنـه والالذي يتحدث املوضوع 

  ن بعض الكلمات املبهمة يف حديثهعاستيضاح املسرتشد 
ً
أنت قلت يل : املرشد الطالبي : مثال

 ؟توضح ماذا تعني فهل من املمكن أن ، للتو بأنك غري مرتاح 
ً
!بقولك بأنك لست مرتاحا

 والرأس كإمياءة استخدام بعض اإلشارات -٥
ّ
وإصدار بعض األصوات اخلفيفة كاهلمهمـة م الشفاه ز

اخل.... طيب ... أيوة ... البسيطة مثل نعم وبعض الكلمات 

  :مهارة األسئلة  -٢

وعـن املشـلكة يـتكلم عـن نفسـه وعـن مشـاعره وعـن آرائـه إىل جعـل املسرتشـد تهدف مهارة األسئلة 

فاألسـئلة املرشـد ألسـئلة مفتوحـة دام ذلـك إال عـن طريـق اسـتخيتـأتى  لـنبها ووالتفاصيل املتصلة 

للمرشـد أكثـر ممـا يتـيح علـى الكـالم املسرتشـد طويلة وتشجع املفتوحة هي التي تؤدي إىل إجابات 

أمـا االسـئلة املغلقـة فهـي التـي تكـون اجاباتهـا قصـرية وتركـز علـى  . معلومات أكثـراحلصول على 

، مـن األسـئلة نوع ويفضل جتنب هذا ال، ) خل ا....... سهل ، صعب ، ال ، نعم ( مثل  معلومات معينة 

نـه إذا حيـث إقلق املسرتشـد حىت ال تثري من حيث إثارتها املوضوعات  األسئلة متدرجةن تكون والبد ا

  .وعدم تعاونه مع املرشد الطالبي لديه يؤدي إىل توقفه عن الكالم إىل حد مرتفع وصل القلق 

حـىت يـتمكن املسرتشـد مـن الكشـف عـن بلة بشـكل مناسـب املقان يكون انتقاء املرشد ألسئلة وجيب أ

حيـث أن السـرعة يف السريع يف طرح األسـئلة خرباته بشكل أفضل من خالل املقابلة مع جتنب االنتقال 

وبالتـايل تفقـد املقابلـة بهـا مبتـورة  التي يدىلتكون املعلومات ويربك املسرتشد  األسئلة نيباالنتقال 

  :مثال  .أهميتها 

 : لطالبي املرشد ا
ّ
غر األصـبينـك وبـني أخيـك العالقـة احلميمـة اد عـيل عـن ابن هل من املمكن أن تبي

  !ببقية األخوة ؟رنة اباملق

وذلـك عنـد الضـرورة حرج أو خجـل دون  حةبصراالطالبي توجيه األسئلة احلساسة على املرشد وكذلك 

  .أو توجيه املسرتشد يف تشخيص املعلومات هذه وأهمية 

  :إلعادة والتلخيص التشجيع وا -٣

يسـمع ويفهـم مـا يقـول ممـا بـأن املرشـد املسرتشد إىل إشعار ببعضها املرتبطة تهدف هذه املهارات 

  .واالستمرار يف الكالم يف املقابلة باالرتياح يؤدي إىل شعور املسرتشد 

املسرتشـد ع الرأس وإمساومنها إمياءة التي يستعملها املرشد أثناء املقابلة الوسائل ويقصد بالتشجيع 

  ) .الطالب ( املسرتشد عليه يف بيئة واملتعارف ) جيد (  ) نعم ( مثل باستمرار لغة اإلجياب 
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لبعض الكلمات أو اجلمل القصرية التي تتضمن املعىن الذي يتحـدث ويقصد باإلعادة استعمال املرشد 

مـن عليق القصـري الت اسريع لفقرات حديث املسرتشد حيث إن مثل هذوذلك كتوضيح عنه املسرتشد 

 وفهم ما يقوله بأن املرشد املرشد يشعر املسرتشد 
ً
  :مثال ، قد مسعه جيدا

 بعد يـومني وأنـ ختباراتفأنا سأدخل االإنني ال أعرف كيف أعمل بنفسي : املسرتشد 
ً
ا مل أزل مشـغوال

  .مبزرعة والدي 

 هلـذه االختبـارات : املرشد الطالبي 
ً
 إليعني انك مل تسـتعد جيـدا

ً
شـغالك بأعمـال أخـرى غـري ننظـرا

  !املذاكرة 

النقـاط الرئيسـية وذكـر الص خسـتوذلـك باة لاملرشد يف نهاية املقابهو ما يستعمله يقصد بالتخليص و

كـالم قبل استئناف اجللسة التالية تاح تيف افوكذلك استخدام هذا التلخيص املهمة يف كالم املسرتشد 

 املرشد لكي يكون احلديث 
ً
ومهتم بهـا دى املسرتشد بأن املرشد حميط مبشلكته ويوجد شعور ل متصال

  :مثال ، 

وهو بأبغض احلالل إىل اهللا انتهت العالقة بني والديك  دقد عرفت وضعك بالضبط لقل: املرشد الطالبي 

نـاة املعاوحتت رمحتها حيث تقاسي أخرى حيث أصبحت تعيش يف كنفها وتزوج والدك بزوجة الطالق 

ا بعد إبعادك عن أمك 
ّ
  !!مستواك الدراسي  على سلوكك العام حيث أدى إىل تدنير أثمم

  :املسرتشد التعبري عن مشاعر  -٤

مما جيعـل  وإلنفعاالتهيشاركه مشاعره بأن املرشد املهارة إىل تكوين الشعور لدى املسرتشد تهدف هذه 

واملسرتشـد  املرشـدأن يبتسـم وال يستحسن يف صدره عما جييش يف التعبري ويسرتسل يرتاح املسرتشد 

 والده عن وفاة يتحدث 
ً
يف التعبـري مشـاركة املسرتشـد فعلى املرشد يف هذه احلاالت ، وحزنه عليه مثال

 هـذه املشـاعر وأن يعكـس ، أو معانيهـا نفـس املفـردات باستعمال عن مشاعره 
ُ
ـم

ّ
 رك

ً
علـى احملتـوى زا

  ..الوجداني هلا 

  :مثال 

علـى  نهاية العام الدراسـي املاضـي يف اختبارات سبت فلقد رلقد وفق اهللا معظم زمالئي : املسرتشد 

 فعل اهللا مشيئة ولكنها  لكي أجنح أقصى جهديأنني بذلت الرغم 
ً
  !!فإذا أراد شيئا

مر عن ساعد إال أن تشأمامك الثاني وجنح زمالؤك فليس  اختبارات الدورلقد انتهت : املرشد الطالبي 

  !  كبوةفلكل جواد اهللا  مبشيئةيف هذا العام يف دروسك وجتتهد اجلد 

  : عن املعانيالتعبري  -٥

عميـق الل فهـم مـن خـوأهدافه خرباته وأفكاره على تفسري املسرتشد املهارة إىل مساعدة تهدف هذه 

من كثرية  معانٍ تضمن تأو مفردة كلمة يف حديثه فعندما يذكر املسرتشد يف حديثه املفردات مني املض

ممـا جيعـل مفتوح عليه سؤال طرح  ينبغياملسرتشد كالم ضمون على فهم مومما يساعد مرشد آلخر 
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يح تـتويف نفـس الوقـت لديـه أو النيـة الكامنـة يف نفسـه املسرتشد تكشف عن املعىن الكـامن ستجابة إ

يف مسـاعدة دور املرشـد  ومـا هـوالتي يفكر فيهـا وطرح البدائل للتعبري عن املشكلة للمرشد الفرصة 

  :مثال ......... وإجياد احللول املناسبة هلا ه مشكلتاملسرتشد على معاجلة 

 : املسرتشد 
ً
 كبريا

ً
نفسـي ع اوانقطـحبشـرجة صـدري  أحـسفأنـا عن التدخني لكي أكف لقد بذلت جهدا

  ! يف حصة الرتبية الرياضية مع زمالئي الرياضة عندما أمارس 

رارك يف عـادة الـذي تشـكو منـه حيـدث بسـبب اسـتموكـذا اللهـاث صـرير صـدرك : املرشد الطالبي 

  !التدخني 

  

  :ومقاومته املرشد صمت  -٦

هـذه فقد تكـون فـرتات الصـمت أثناء املقابلة ) التوقف عن احلديث ( حباالت من الصمت مير املسرتشد 

 بصورة أكثر ثم عرضها وتنظيمها فكاره أمهمة لتجميع 
ً
هذه الفرتة من الصمت وقد تكون استبصارا

هلـا أو ومقاطعتـه للعمليـة اإلرشـادية املسرتشـد إىل مقاومة ا تؤدي ورمبللمسرتشد وغري مرحية مؤملة 

 املسرتشد يأخذ 
ً
حـدوثها تبعنـا تإذا مـا غزاهـا موأهميتها ت الصمت اومن هنا فإن لفرت، ضده موقفا

يف احلـديث سـتمرار علـى اإلعلـى تشـجيعه األمثل فإن األسلوب ولذا نفسية من ظواهر ما يصاحبها و

  . من خالل الطمأنةوذلك 

فأنـت يف بيتـك الثـاني آمـل أن تسـتمر يف عندي يا أمحد مبجيئك أنا سعيد : املرشد الطالبي  :مثال 

  .حديثك اجلميل 

  :املواجهة  -٧

الواضـحة وغـري املختلطـة واألفكـار الصـراعات أن يكشـف للمرشـد الطالبـي لفظية ميكن ستجابة وهي إ

مـن علـى جانـب من خالهلـا تعرف املسرتشد يلوهي وسيلة ، وتصرفاته يف مشاعر املسرتشد الواضحة 

  :مثال . .يف وضع أفضل سيكون والذي إذا تغري سلوكه 

  !يف االختبارات لرسوبك يبدو أنك تشعر باحلزن : املرشد الطالبي 

يقوهلـا ( بشـكل أفضـل فهـم دروسـي منذ بداية العام الدراسي فسأحاول أنا ال أشعر حبزن : املسرتشد 

  .رسالة خمتلطة يدل على وجود ا وهذ) وحزين بصوت خافت 

 : املرشد الطالبي 
ً
  )مواجهة ! ( باحلزن يبدو يل أنك تشعر فعال

بطريقـة ومراجعته يف ذلـك الذي قد يرد يف حديث املسرتشد التناقض أن يالحظ وعلى املرشد الطالبي 

 حتتمل هذه املراجعة معاني التكذيب أو التحدي بل ينبغي مناسبة 
ّ
ليـه مواجهـة كما ينبغـي ع .أال

هادئة من املرشد الطالبي فقد حيـدث أن يبكـي أو يصـرخ  ت العنيفة من قبل املسرتشد بطريقةاالنفعاال

ويسـيطر للمرشـد أن حيـافظ علـى هدوئـه  أو يظهر مظاهر العدوان حنو املرشد ويف هذه احلالة ينبغي
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 عالـه فيعـرب عـن انه وتركـ، على املسرتشد مشاعر الرثاء دون إظهار على املوقف وأن يظهر عطفه 
ً
قلـيال

 
ً
  .كالبكاء مثال

  :للمرشد أسئلة املسرتشد  -٨

للمرشد أن جييب عن وهنا ميكن سئلة بعض اإلبأثناء املقابلة املرشد إىل سؤال مييل بعض املسرتشدين 

عـن أال جييـب املرشـد الطالبـي كذلك ينبغـي ، للمسرتشد احلديث حىت يتيح الوقت هذه التساؤالت 

بينـه وبـني على العالقة مقبول حبيث ال يؤثر ويعتذر عن ذلك بأسلوب اصة املتعلقة حبياته اخلاألسئلة 

  :مثال  .املسرتشد 

 ما حجم أرجوك يا أستاذ أن ختربني : املسرتشد 
ّ
  ؟ة من هذه املقابلة الفائدة املرجو

ةإن الفائدة : املرشد الطالبي 
ّ
ني سعيد بوجـودك املهم أستكون كبرية ومفيدة من هذه املقابلة املرجو

  !ا هن

  :التفسري  -٩

معىن رسالة صادرة من املسرتشد وبهذا فإن يف اسـتخدامها فهم وتوصيل تتشتمل على وهي مهارة 

املسرتشـد مبشـكلته لكونهـا تسـاعد علـى استبصـار تنمية للعالقة اإلرشادية بـني املرشـد واملسرتشـد 

إىل معلومـات وذلـك حلاجتـه لسـات األوىل وليسـت يف اجلاألخـرية هذه املهارة يف اجللسـات وتستخدم 

 من خربات وقيم املرشد الطالبـي أن يكون التفسري كافية وال ينبغي 
ً
 .ليسـقطها علـى املسرتشـد نابعا

  :مثال 

  !لرفقاء السوء يل نتيجة ملصادقتي حقيقة مما جرى إنني أتأمل : املسرتشد 

  .يبدو يل أنك بدأت تعرف حقيقة األمر : املرشد الطالبي 

  ."ل ءأني أتسا، يبدو يل ، رمبا من املمكن " يفضل استخدام عبارات يف تطبيق هذه املهارة 

  :تقديم املعلومات   -١٠

التـي يعـاني يف معاجلـة املشـكلة التي حيتاج إليهـا لإلسـهام وهي تزويد املسرتشد ببعض املعلومات 

أن يتجنـب عليـه جيـب طالبـي الالنصـيحة فاملرشـد طريقة تقديم املعلومات عن تقـديم وختتلف منها 

  :ثال م. واالستغناء عنها بتقديم املعلومات هلا بالرفض يستجاب التي رمبا للمسرتشد إعطاء النصائح 

 : املسرتشد 
ّ
ولكن جمموع درجـاتي للدارسة يف كلية اهلندسة وتقنية فأنا أود االلتحاق ميول علمية  لدي

  !عامة الثانوية اليف اختبار الشهادة ) %  ٩٠( أقل من 

يف اململكـة أو الصـناعية  ةالتقنييف إحدى الكليات مواتية للدارسة أال ترى أن الفرصة : املرشد الطالبي 

  .مع شروط القبول فيها لتناسب النسبة التي حصلت عليها 

  :إنهاء املقابلة  -١١
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 وإنهاء املقابلة  . هدفهاجيب أن تنتهي املقابلة عند حتقيق 
ً
وجيـب أن ، ها هميـة بـدئبقـدر أمهـم جـدا

 رمتدإنهاء املقابلة يكون 
ً
 جا

ً
، باإلحبـاط والـرفض مما قـد يشـعر املسرتشـد بانتهاء الزمن وليس مفاجئا

علـى  التلخـيصوحيسن أن يكون ذلك ما دار يف اجللسة وتلخيص استعراض ومن أساليب إنهاء املقابلة 

  .إىل موعد املقابلة القادمة إن شاء اهللا واإلشارة  لسان املسرتشد

  :مثال 

 : املرشد الطالبي 
ً
عـن لقد فهمت ما أشرت إليه مـن سـوء الظـروف احمليطـة بوضـعك الدراسـي فضـال

يف األسـبوع موضـوع اجللسـة القادمـة به وهذا سيكون الوضع األسري الذي حيتاج من اجلميع اإلحاطة 

 
ً
  .القادم مثل هذا الوقت متاما

 : املسرتشد 
ً
 حسنا

ً
 لك . ..حملدد سأكون عندك يف املوعد احسنا

ً
مع السالمة وإىل اللقاء .. يا أستاذي شكرا

.  

  :حمتويات املقابلة 

  :أن جنملها فيما يلي على متضمنات إرشادية ميكن حتتوي املقابلة 

  :صياغة املشكلة  -أ

  متثـلحيـث بنفسـه ألهميتهـا الكبـرية مشـكلته وغ صـأن يللمسرتشد الفرصـة ل أن يرتك يفض
ً
عبئـا

 وينبغـي علـى املرشـد أال يقاطعـه أو  بعد أن ظل يعاني من منه املسرتشد يتخلص
ً
هذه املشكلة طـويال

بـل لمشـكلة لوطريقـة ومعاجلـة عليـه  أو يلغي املسئولية امللقاهأو اإلجياز أو يطلب منه االختصار يسأله 

  .التي يكرر ذكرها ويالحظ األشياء ومتابعة له باهتمام  يصغي

  :واملسرتشد بني املرشد احلديث  -ب

كمـا أنـه يوضـح جوانـب متعـددة عـن املسرتشـد عـن شخصـية يكشف احلديث بني املرشد واملسرتشد 

اجلهـل أو أو يـدعي أثنـاء احلـديث  ينكـتأو يتهرب أو ميـزح أو فقد خيتصر اإلجابة أو يطيلها مشكلته 

 وحديثه أو قد تكون إجابته مشكلته على اآلخرين يدافع عن نفسه أو يسقط 
ً
 ومبموضوعيا

ً
 ومرحيـا

ً
اشـرا

التـي والـدفاعات من ناحيتي احلقـائق التـي تتضـمنها إجاباتـه وهنا يهتم املرشد بإجابات املسرتشد 

  .تفصح عنها هذه اإلجابات 

  : املسرتشد واهتماماتهميول  -ج

حبيـث املسرتشـد  ميول واهتماماتمعرفتها على املرشد الطالبي  حيرصاهلامة التي  املعلوماتمن 

عدد هذه امليول واتساعها ومدى عمقها ودوره فيها هل هو مشارك أم فعال يتوصل إىل معرفة مدى ت

؟ وهل حيب األنشطة الفردية أم اجلماعية ؟ وهل هي داخل املنـزل أم خارجـه ؟ ومـن الـذين يشـاركونه 

  وأعمارهم ؟ 

  :للمستقبل  ونظرتهاملسرتشد  طموح  -د
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ا طموح املسرتشد ونظرتـه للمسـتقبل يف من األمور اهلامة التي ينبغي على املرشد الطالبي معرفته

السـعادة أم الفشـل والتعاسـة ؟ وهـل وجمال الدراسة أو العمل أو األسرة والزواج وهل يتوقـع النجـاح 

  .يستطيع أن يشكل حياته بنفسه وخيطط هلا ؟ 

  :دوافع املسرتشد  -هـ 

وغـري وهل دوافعه شديدة وطموحاته واقعية أم خيالية وأهدافه املسرتشد على دوافع من التعرف البد 

  إمكانات جيدة لديه ؟مع وجود أم ضعيفة مع إمكاناته متكافئة 

  :استبصار املسرتشد  -و

وهـل ، وتصـور هلـا ومدى استبصـاره التي تواجه املسرتشد  واالحباطاتالعوائق يهتم املرشد مبعرفة 

  . أم حيتاج إىل مساعدة ؟مبفرده على صعوباته على التغلب هو قادر 

  :الة املزاجية للمسرتشد احل -ز

ستثارة هلا ومدى قابليته لإلمن حيث انفعاالته ومدى حتمله للمسرتشد أهمية معرفة احلالة املزاجية 

  . بنفسه ؟ومدى ثقته وإحساساته وهل من السهل التأثري يف مشاعره ، بسرعة 

  :مصادر الصراع  – ح

سـواء كانـت داخـل األسـرة أم املسرتشـد  هلـامعرفة مصادر الصراع التي يتعرض على املرشد حماولة 

التعـرف علـى كيفيـة تعبـري كـذلك علـى املرشـد م أن مصادر الصراع بينه وبني اآلخرين ؟ هو أداخله 

  .عن غضبه وعدوانه املسرتشد 

  :وأحالم اليقظة التخيالت  -ط

حباطـات للتغلـب علـى االتعويضـية الت وحمـاعلى وجـود تعترب التخيالت وأحالم اليقظة من الدالئل 

ذة التي يسـردها مالحظة القصص املتكررة والشاوعلى املرشد منها املسرتشد والصراعات التي يعاني 

  .ه يف هذه القصص راملسرتشد ودو

  :غري اللفظي سلوك املسرتشد  -ي

 
ً
 وميثل جانبا

ً
عنـه يتحدث  ما يود أنيف كثري من األحيان  يكشفيعرب به املسرتشد عن نفسه حيث  هاما

 فخفـي للتعبري عن سـلوك كلمات تعرب عن سلوك ظاهري بينما تتحرك أعضاء جسمه بفيتلفظ 
َ
◌
ً
مـثال

 عن شىء بينما تعبريات وجهه حتدثك عن شىيتحدث 
ً
  :ء آخر فمثال

أو الرفض تعني املوافقة ة الرأس ءإميا.  

 عنـد اسـتقبال أو االنقبـاض التعبري باإلنشـراح 
ّ
أو بـل هـؤالء األشـخاص أحـد األشـخاص وتعنـي تق

.فضهم ر

 تعني االنفعال أو الدموع ونربة الصوت والعبوس احلاجبني تقطيب.
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 املسـتمع حماولة إقناع قف التي مير بها تعني من املوايف التعبري عن أي موقف استعمال اليدين

.مبا يقوله املتحدث 

أن على  وكما ملصلحة املسرتشديف العالقة اإلرشادية السلوك غري اللفظي  تغيريوميكن للمرشد الطالبي 

 بسلوكه 
ً
  .اإلرشادية نفسها اللفظي لتأثريه يف جمرى العملية املرشد أن يهتم أوال

 
ً
  :احلالة الفردية حبث : ثالثا

يف املدرسة وتتضـمن ثـالث عمليـات وهي من األدوار الرئيسية املهمة التي يقوم بها املرشد الطالبي 

  .وتشخيصها وعالجها أساسية هي دراسة احلالة 
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ً
  :دراسة احلالة :  أوال

على اجلوانب الكليـة املكونـة لشخصـيته واالنتفـاع  والوقوفومشكلته فهم شخصية املسرتشد توتعني 

مبوضـوعية وتكاملـه مـن فهـم منـو املسرتشـد ما يستطيع إىل أقصى املرشد الطالبي بقدراته ووصول 

ن املعلومات لفهم سـلوكه ممهنية تعاونية بينهما للحصول على قدر كاف عالقة ويتم ذلك من خالل 

والتخطـيط للخـدمات اإلرشـادية وإختـاذ التوصـيات وأسـبابها مشـكلته وطبيعتهـا وحتديد وتشخيص 

  .ملساعدة املسرتشد على عالجها اإلرشادية الالزمة 

  :مصادر اكتشاف احلالة 

  :ويقصد بذلك التعرف على احلالة وبداية العمل معها ومن أهم مصادر اكتشافها ما يلي 

  :املرشد الطالبي  -أ

مـن أو مـن خـالل مـا يبدونـه ، لعمله أثناء آدائه ما يالحظه على سلوك بعض الطالب وذلك من خالل 

  .املرشد بتوزيعها عليهم يف االستبيانات والقوائم التي يقوم استجابات 

  :الطالب نفسه  -ب

أو ، التي يعاني منها شكلة لغرض عالج امللطلب املساعدة وهو عندما يلجأ الطالب إىل املرشد الطالبي 

ويقـوم أو وضـعه الدراسـي واألسـري وحياتـه اليوميـة  نها عـن سـريتهالتـي يـدوالل املذكرات خمن 

  .بتسليمها للمرشد الطالبي 

  :ن خالل املواقف اليومية الطارئة م -ج

 هذه املواقف تكرر تعندما وهي حتدث 
ّ
 األمـر حتويلـه للمرشـد الطالبـيمـا يسـتدعي علـى الطالـب م

  .لدراسة حالته 

  :إدارة املدرسة  -د

 
ّ
ودرسـاتها بعد حبثهـا  حالتهأو وكيلها لغرض معاجلة ول الطالب من قبل مدير املدرسة وهو عندما حي

  .املناسبة هلا وإجياد الوسائل العالجية 

  :املعلمون  -هـ 

الحظـاتهم أو أكثر للمرشد الطالبي وذلك مـن خـالل موهو عندما يتم حتويل الطالب من قبل معلم 

  .ومعلميه وأقرانه على سلوكه لغرض تعديله حىت يتوافق بشكل أفضل مع زمالئه 
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  ) :ويل األمر ( األسرة  -و

التـي السـلوكية وإشـعاره بـبعض املواقـف هو عندما يتم مقابلة ويل أمر الطالب مع املرشد الطالبـي 

ويطلـب مـن ة تبـدر منـه الدراسي أو مواقـف سـلوكية غـري مقبولـمثل سوء حتصيله تصدر من ابنه 

  .املرشد الطالبي دراسة حالة ابنه 

  :مصادر مجع املعلومات 

والتـاريخ األسـري من املسرتشد من خالل التـاريخ التعليمـي مجع املعلومات ميكن للمرشد الطالبي 

بـاختالف عـن املصـدر اآلخـر وختتلف أهمية كـل مصـدر مـن هـذه املصـادر  .وتاريخ النمو االجتماعي 

  :ما يلي مصادر مجع املعلومات  أهمن ومشكالتهم ومن املسرتشدي

  :نفسه املسرتشد  -١

 للعمليـة اإلرشـادية تهيئة املسرتشـد وإعـداده أعرف الناس بنفسه ومشاعره ولكن جيب  ويعترب
ً
جيـدا

  .ومات بشكل سريع وواضح لعن املع اإلفصاحليتمكن من 

  :السجل الشامل للمعلومات  -٢

صـحية علـى معلومـات حتوائـه اخلـاص بالطالـب لـه أهميتـه الكبـرية إل السجل الشامل للمعلومات 

الل خـ مـن و الصـف أبسـلوك الطالـب سـواء يف حجـرة ونفسية وغريها هلا عالقـة ودراسية واجتماعية 

 أو من املواقف النشاط الطالبي 
ّ
  .ة املدرسة املتعدد

  :األسرة -٤

املختلفـة منـوه وخصائصـها  مراحـلن عن املسرتشد وعمن عوامل مجع املعلومات وهي عامل أساسي 

  .مثل األب واألخوة واألقارب 

  :واألصدقاء الزمالء  -٥

  
ً
  .والطالب اآلخرين عن سلوك املسرتشد يف إعطاء تصورات مالئمة للمرشد الطالبي وميثلون عنصرا

  :التقارير الطبية  -٦

 وتطـور منـوه املرضـي للمسرتشـد الصحية والتـاريخ وتشتمل على املعلومات 
ً
 وعقليـا

ً
  جسـميا

ً
 ولغويـا

 
ً
 وانفعاليا

ّ
مـع ذوي العالقـة يف وضـعه الصـحي ومتابعـة مـن رعايـة الطالـب ن املرشد الطالبـي مبا ميك

  .وخارجها املدرسة 
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  :املدرسية التقارير  -٧

وإجيـاد العـالج على فهـم حالتـه مبا يساعد واخللقي املسرتشد التعليمي عن سلوك وتعطي معلومات 

  .املالئم له 

  :احلالة عوامل جناح دراسة  -٨

  :دراسة احلالة جيب مراعاة الشروط التالية ولنجاح 

  :التنظيم  -١

ممـا يف إطـار مـنظم ووضـعها عن املسرتشـد التي يتم احلصول عليها املعلومات  ووضوحوهو تسلسل 

  .والشروع يف معاجلتها يساعد على فهم مشكلة املسرتشد 

  :الدقة  -٢

  .جلمع املعلومات عدة وسائل حيث يستخدم املعلومات  وتكاملمصداقية وهو حتري 

  :االعتدال  -٣

 حبيـث ال حيـدث احلالـة ذلك بنوعية ويتحدد عن املسرتشد من املعلومات الكايف  وهو مجع احلد
ً
تطـويال

 هلا أ
ً
علـى العمليـة مبا يـؤثر يف خدمة املسرتشد مما ال ميكن من اإلسهام بشكل خمل و اختصارها ممال

  .برمتها اإلرشادية 

  :التسجيل  -٤

 وينبغـي نسـيانها  خشـيةاملعلومات وهو االعتماد على تدوين 
ّ
وأثنـاء أمـام املسرتشـد يكـون ذلـك  أال

 بل بعد انتهاء املقابلة وخروجه حديثه 
ً
 امسـه بـل يرمـز لـه وعـدم كتابـة فـورا

ٌ
يعـرف بـه وميكـن  رمـز

وميكن استخدام جهاز ، ) املقابلة ( شادية اإلرأثناء اجللسة بعض النقاط الرئيسية منه لكتابة االستئذان 

  .خذ اإلذن من املسرتشد لكن بعد أأو التصوير بالفيديو التسجيل 

  :املقابلة  -٥

 لوجـه واملسرتشـد بني املرشـد الطالبـي وهي ما يتم 
ً
وهـي تعتـرب مـن األسـاليب مـن لقـاءات وجهـا

مهــارات مهنيــة  اســتخدام إىلحيــث حتتــاج ولدراســة احلالــة الفرديــة جلمــع املعلومــات الرئيســية 

 كما أشرنا ، يقوم بها املرشد الطالبي متخصصة 
ً
  .هلا سابقا
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ً
  :تشخيص احلالة : ثانيا

علـى اإلجـراءات  للتعـرفويهـدف وتسـميته وتعيينـه علـى االضـطراب املشكلة والتعـرف وهو حتديد 

يقـة التـي مت مجعهـا الدق تالتي تناسب حالة املسرتشد ومشكلته من خالل املعلومـاوطريقة اإلرشاد 

  .عنه 

جتـاه لومـات عواملبني علـى مـا لديـه مـن بيانـات ومأي املهني للمرشد الطالبي ويعترب التشخيص 

  .ومشكلته املسرتشد 

بـني العوامـل وخربته يف التعرف على مـدى التفاعـل املرشد الطالبي  مهارةويعتمد التشخيص على 

وكـذلك تفهـم املرشـد الطالبـي للمسرتشـد املتكاملة ة جتماعية والعقليواإلالبيئية الذاتية والعوامل 

  .مجع املعلومات من خالل التي حيصل عليها وقدرته على تفسري املعلومات ملبدأ السببية 

  :يف اآلتي ميكن عرضها عليها التشخيص التي يعتمد ومن اجلوانب 

  .السلوكية تكشف عن دالالته يف صورة ومشكلته عن املسرتشد مجع البيانات -١

.لشخصية املسرتشد العام عن النمط أو النسق مبا يكشف فسري هذه البيانات ت-٢

.وأسباب الشكوى باألعراض ومدى ارتباطهما املسرتشد دوافع رصد -٣

.وكشف مصادرها املسرتشد ها شأنواع الصراعات التي يعيتوضيح -٤

.مع بيئته مدى توافقها وتوضيح للمسرتشد النفسية اجات احلترتيب -٥

 
ً
  :الج احلالة ع: ثانيا

إلجيـاد التـوازن جتمـاعي واإلالتوافـق النفسـي على حتقيـق إىل تنمية قدرات املسرتشد يهدف العالج 

  .للبيئة احمليطة باملسرتشد اخلارجية والعوامل الذاتية وبني العوامل بينهما 

بينـه وبـني العالقة على استخدام الطالبي يعتمد فيها املرشد اجتماعية عملية نفسية العالج ن لذا فأ

  .بطريقة موجهة املسرتشد 

على املعرفة العامة يف اعتباره الدقيق الذي يأخذ من التشخيص على أساس العالج  خطةوتعتمد جناح 

  :ما يلي متعددة ومن أشهرها وللعالج تقسيمات  .ومظاهر سلوكه املسرتشد 

  

  

  

  ) :املباشر ( العالج الذاتي   -١
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مـن عوامـل معطلـة وإزالـة مـا فيهـا مباشـرة لتقويتهـا رتشـد لـذات املسمن خـدمات وهو ما يقدم 

واكتشاف ما لديه مـن أو تعديل أفكاره واجتاهاته وأمناطه السلوكية التوتر من قدراته كإزالة لالستفادة 

  .إىل النضوج والتوازن بطريقة تؤدي قدرات والعمل على توجيهها 

  ) :غري املباشر ( العالج البيئي  -٢

سوء على املسرتشد مثل تعديل البيئة االجتماعية  متارسهالل ختفيف الضغط الذي من خوهو ما يتم 

ويتم العالج من خالل األفراد احمليطني بـه ، معاملة اآلخرين له أو تعديل لظروفه االقتصادية احمليطة به 

 اتمـع بـه يفأسـرته وأقرانـه احمليطـني ويف البيـت كـأفراد واإلدرايـني والزمالء يف املدرسة كاملعلمني 

  .وأصدقائه 

 
ً
  :املتابعة : رابعا

ما يطرأ عليه من  لرصدالعملية اإلرشادية الذي يدخل تتبع منظم عن املسرتشد إجراء ومن الضروري 

بشـكل املتابعة  وتكونوما يطرأ عليها من تعديالت اخلطة العالجية ومدى تنفيذ  ملشكلتهتقدم وحتسن 

  .وحدتها املشكلة  ةبنوعيدوري يتحدد 

  :اإلحالة : خامسا 

بـإدارة التعلـيم ووحـدة اخلــدمات وهـي إحالـة املسرتشـد إىل جهـة أخـرى كقسـم التوجيـه واإلرشـاد 

أو الصـحة النفسـية أو الوحـدة الصـحية املدرسـية ومراكز تطوير خدمات التوجيـه واإلرشـاد اإلرشادية 

صـول العالقـة بينـه وبـني بواملرشـد الطالبـي ويتم ذلك إذا شعر وغريها االجتماعي ومراكز التأهيل 

ا ويقوم يف هـذحدود إمكاناته جتاوز  وأعلى نتائج معينة وصعوبة احلصول إىل طريق مسدود املسرتشد 

إليهـا لتسـهيل عن اجلهة التـي حيـال على احلصول على املعلومات الالزمة مبساعدة املسرتشد  احلالة

شـد واالحرتام للمسرتعلى الثقة  تبىني ذاتها فهعملية اإلرشاد وعملية اإلحالة مثلها مثل  .مهمته 

وويل مـن املسرتشـد ولذا فإنه البـد مـن االسـتئذان من املرشد الطالبي اإلرشادية وملن يطلب املساعدة 

ـلإلحالة والعوامل الداعية هلما األسباب وأن يوضح أمره 
ّ
ومتابعتهـا ة يف رعايـة احلالـة للجهـة املختص

التطبيقـي ج الع االمنـوذطـ –مـن الناحيـة التطبيقيـة الفردية  احلالةوملزيد من املعلومات عن دراسة 

  ) .الباب الثاني عشر ( اخلاص بها 
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  الباب السابع

  رشادميادين وخدمات التوجيه واإل

 ميادين وخدمات خمتلفة ومتعددة وتندرج للتوجيه واإلرشاد  
ّ
هـذه  حتتها برامج متنوعة ومـن أهـم

  :وااالت امليادين 

، اإلرشـاد النفسـي ، االجتماعي اإلرشاد ، األخالقي اإلرشاد الديني ، اإلرشاد الرتبوي ، اإلرشاد العالجي 

، إرشـاد الشـباب ، إرشاد األطفال ، اإلرشاد األسري ، اإلرشاد الزواجي ، اإلرشاد املهني ، اإلرشاد الوقائي 

  .إرشاد الشواذ وغريها من امليادين ، إرشاد الكبار 

الطالبـي والتـي يقـوم املرشـد يف املدرسـة خـدمات التوجيـه واإلرشـاد هنـا عـن ميـادين ووسنتحدث 

  :هي وهذه امليادين يف جمال الرتبية والتعليم وذلك ألهميتها بتنفيذها 

 واألخالقي الديني  اإلرشادوالتوجيه.  

 التوجيه واإلرشاد الرتبوي.

 اإلجتماعي التوجيه واإلرشاد.

 التوجيه واإلرشاد النفسي.

الوقائي رشاد التوجيه واإل.

 التعليمي املهني التوجيه واإلرشاد.

 
ً
  :واألخالقي واإلرشاد الديني التوجيه : أوال

 إىل بقاء ودوام القيم األخالقية هو الطريق الدين اإلسالمي 
ً
 مرجعيـا

ً
لسـلوك الفـرد التـي تعتـرب إطـارا

اهللا سبحانه وتعاىل رسـوله  وقد وصف. كيان اتمع األوىل حلفظ هي الدعامة واألخالق وأسلوب حياته 

إمنـا بعثـت ألمتـم ( وقال صلى اهللا عليـه وسـلم) وإنك لعلى خلق عظيم ( صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  ).مكارم األخالق 

  :واألخالقي إىل حتقيق اآلتي ويهدف التوجيه واإلرشاد الديني 

  .نيف النابعة من تعاليم الدين اإلسالمي احلاكتساب الطالب القيم اإلجيابية -١

.على القدوة احلسنة الل التأكيد خالعمل على تكوين الشخصية املسلمة من -٢

الذي وتعزيز النظام األخالقي حتقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي بالعمل مبكارم األخالق -٣

نواحيه والرتكيز على صلة الطالب خبالقـه وأن اهللا معـه يف السـراء يف مجيع هو جوهر اإلسالم 

عر بالطمأنينـة وجيـد يف املرشـد القـدوة احلسـنة يف الصـرب والصـدق والتسـامح فيشـوالضراء 

.واللطف وعدم إفشاء السر 
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والقـيم األخالقيـة للفضـائل باحملبـة  وتكـوين الشـعورالتـي تـزين أخـالق املسـلم غرس اآلداب -٤

 يفعلـى اخلـري واإلخـالص واملساواة والتعاون احلميدة يف أساليب التفاعل االجتماعي كالعدل 

.والرتاحم وإتقان العمل واإلخاء والعفة والنزاهة القول والعمل 

 والغـش والنفـاق وقـول الـزورالفاسـدة مثـل الكـذب  واألخالقيـات والشرورالبعد عن الرذائل -٥

الديني واألخالقي وحيتاج اإلرشاد ، والتعصب يانة والسرقة والتفاخر والظلم ونقض العهد واخل

الفاعلـة واملشـاركة واإلحيـاء ذي البصرية القـادر علـى اإلقنـاع ، ؤمن إىل املرشد املواإلرشاد عامة 

 ذلك من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف 
ً
ب لـه اخلـري بـوحيحيرتم شخصية الطالب ، مستمدا

 للناس 
ّ
، واألخـالق الفاضـلة تقـوم علـى أسـاس أهمهـا  .ب يف مساعدتهم وبذل املعـروف ويرغ

واحـرتام الغـري والكالم احلسـن واضع ومصاحبة األخيار وصالح النفس والصدق والتاالستقامة 

. ون والعفة واالحسانواإلصالح بني الناس وحسن الظن والتعا

  :يف املدرسة اآلتي واألخالقي د الديني التوجيه واإلرشاالتي تقوم عليها خدمات  مومن املها

مـع خمتلفة تتناسـب ة أساليب بعد املدرسة يفواآلخالقي اإلرشاد الديني الطالبي مبهام يقوم املرشد 

  :ما يلي األساليب  هومن هذيف املدرسة اإلمكانات املتاحة 

يف ومـا تقـوم بـه مـن دور المية يف املدرسـة سمجاعة التوعية اإلمع نشاط والتنسيق املشاركة -١

مجاعة وطاعة الوالدين وآداء الواجبات كاحملافظة على الصالة احلميدة  ةاإلسالميتعزيز األخالق 

 واإلخالص صدق واألمانة وال
ّ
  .وغريها من الفضائل  والرب

وأوليـاء األمـور الطـالب واملعلمـني التي تدعو هلا املدرسة حبضور واحملاضرات تنظيم الندوات -٢

 واتمع احمللي 
ّ
.فيها من املعلمني واملشرفني والعلماء للمشاركة ني ودعوة املختص

.ا بها من نشاط يومي مستمر وموالصحف احلائطية املدرسية استخدام اإلذاعة -٣

واملؤسسـات واملعـامل اإلسـالمية ي املقدسـة ضـلألراواملعسكرات والزيارات اإلفادة من الرحالت -٤

.احلضارية والبيئية يف البالد 

وغـرس يف تعزيـز احلـرة مثـل القـراءة وغريها من املواد تطويع مجيع مواد الرتبية اإلسالمية -٥

.ومكارم األخالق الفضائل  علىاإلسالمية التي حتث املفاهيم 

.وسوء اخللق ونبذ الرذيلة باألخالق احلسنة التي حتث على التمسك إعداد النشرات اهلادفة -٦

ماديـة ومعنويـة هلـم لتشـجيعهم وضع حوافز و سناملثاليني ذوي السلوك احلتكريم الطالب -٧

قتـداء هم على اإلزمالئوتشجيعهم على حث يعة اإلسالمية الرفباألخالق  األمثل اإللتزامعلى 

.بهم 

الكلمـات واملشـاركة يف إلقـاء بعـض يف املدرسـة مجاعـة متابعة الطالب أثناء أداء صـالة الظهـر -٨

مجاعة يف املسجد وممارسة العبادات األخرى وحثهم على أداء  مجيع الصلوات بعدها مباشرة 
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 من صوم وزكاة 
ّ
سـتهم يف سـلوكهم مـن خـالل ممارعلـى طبعهـا والعمل وإحسان  وحج وبر

.حلياتهم اليومية 

 
ً
  :التوجيه واإلرشاد الرتبوي : ثانيا

يف يف التحصـيل الدراسـي إىل مساعدة الطالب على بذل أكـرب جهـد واإلرشاد الرتبوي التوجيه  يهدف

الدراسية التـي قـد تعرتضـه مثـل والتعامل مع املشكالت ضوء ما يتميز به من قدرات واستعدادات 

 التأخر الدراسي 
ّ
إىل تقديم اخلـدمات اإلرشـادية املناسـبة يسعى املرشد م وصعوباته حبيث وبطء التعل

 الرتبوية اجليدة للطالب والرعاية 
ً
واملعيدين ومتكرري الرسوب ويهتم برعاية الطالب املتأخرين دراسيا

 املتفوقني 
ً
 ووضع الربامج املالئومتوسطي التحصيل الدراسي دراسيا

ً
ة لكل فئة من هذه الفئات مأيضا

  .بداية العام الدراسي من 

  :اآلتي التي يقوم بها التوجيه واإلرشاد الرتبوي ومن املهام 

  -أ
ً
  :رعاية الطالب املتأخرين دراسيا

  :اخلطوات التالية  اختاذوميكن للمرشد الطالبي 

 حصر الطالب -١
ً
والفصـلية وتسـجيلهم يف  النصـفيةنتائج االختبارات من واقع املتأخرين دراسيا

 بأول والوقف على مستوياتهم أبعتهم ملتاسجل خاص 
ً
والعوامـل والتعرف علـى األسـباب وال

ل الواجبـات أو ضـعف املتابعـة حـوعـدم إىل التأخر الدراسي مثل عدم تنظيم الوقت املؤدية 

بضـعف متنعه من الدراسـة أو ألسـباب تتعلـق أو كره الطالب للمادة أو وجود ظروف املنزلية 

  .وغري ذلك من األسباب املنهج الدراسي  املعلم وطرق تدريسه للمادة أو

واقـع تعكـس مـرآة املدونة يف سجل املعلومات الشامل حيـث يعتـرب ستفادة من املعلومات اإل-٢

 
ً
 الطالب الذي يعيشه دراسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وصحيا

ً
 ودراسيا

ً
 وسلوكيا

ً
.وأسريا

باملرحلـة الطالب فكرة ومواملتوسطة بتدائية اإليف املرحلتني اليومية الواجبات مذكرة متابعة -٣

يف الدراسـي اليـومي نشـاطه التـي تسـجل الثانوية وهي من أهم السجالت اخلاصة بالطالب 

 البيت واملدرسة وتعمل 
ً
.على ربطهما معا

والرســوم باملعلومــات اإلحصــائية وتعزيزهمــا والفصــلية النصــفية نتــائج االختبــارات دراســة -٤

واملعلمني حيث ميكن يف ضـوئها مع إدارة املدرسة  ودراستهاوحتليل دالالتها البيانية وتفسري 

.الالزمة للطالب تقديم اخلدمات اإلرشادية 

 فرد-٥
ً
 تنفيذ اجتماع مع الطالب املتأخرين دراسيا

ً
 ومجعيا

ً
املواد املعنية أو وكذلك مع معلمي يا

مسـتواهم  لتحسـنيمع أولياء أمورهم ملناقشة أسباب التـأخر وإرشـادهم إىل الطـرق املثلـى 

.لدراسي ا
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اـاورة وتشـجيع الطـالب أو يف املدرسـة املنفـذة يف املدرسـة  اخلدمات الرتبويةاالستفادة من -٦

.شرتاك فيها واإلنضمام على اإلاملواد الدراسية احملتاجني للتقوية يف 

مـنظم جـدول اجليـد وفـق تنظيم وقت الطالب خـارج املدرسـة وإرشـاده إىل طـرق االسـتذكار -٧

.ره وإذا أمكن ذلك مع ويل أمبالتنسيق 

مع مسـتواهم التحصـيلي  تتناسبالدراسية عات وخاصة باملوض مسابقاتإشرتاك الطالب يف -٨

.من خالل االستعداد هلذه املسابقات  واملراجعةستذكار على اإللغرض تشجيعهم 

٩- 
ً
، وواجبـاتهم الدراسـية الفصـلية وفاعليتهم يف مشاركتهم تشجيع الطالب الذين أبدوا حتسنا

بهـم مستوى أو اإلشـادة شهادات حتسني وذلك مبنحهم هم تحتسنهم يف نتائج اختبارا و يفأ

باء واملعلمني واإلذاعة املدرسية وذلك هلدف اسـتمرارهم جملس األيف اجتماعات بني زمالئهم 

 يف هذا التحسن 
ً
.تصاعديا

يف ميتهـا بني الطالب وأهكيفية رعاية الفروق الفردية للمعلمني حول أساليب توجيه نشرات -١٠

 وقالتعرف على الطالب املتأخرين 
ً
داخل الصف الدراسي أولئك الطالب امهم مبعاجلة يدراسيا

املعينـة وأسـاليب رعايـة الطـالب اجليد واستعمال الوسائل وميكن عمل نشرات عن التدريس 

 
ً
 دراسيا

ً
واللقـاءات املدرسـة من خالل اجتماعـات وميكن مناقشة هذه األمور الرتبوية وسلوكيا

.الرتبوية فيها 

وامللصقات واللوحات والصـحف احلائطيـة واملطويات وإعداد النشرات واحملاضرات إقامة الندوات -١١

مبـا يعـود علـى الطالـب بالفائـدة واستغالل أوقات الفراغ واملثابرة والتي حتث على االجتهاد 

جـال الرتبيـة مبأمور الطالب واملهتمني وبعض أولياء ومعلميها إدارة املدرسة وميكن مشاركة 

ويف املساء حبضور أولياء األمور واتمـع الدراسي أثناء الدوام فيها وميكن تنفيذها والتعليم 

 
ّ
.ي احملل

ألوليـاء أمـور مثل اجتماع اجلمعيـة العموميـة الدورية واإلرشادية ستفادة من االجتماعات اإل-١٢

توحـة واملناسـبات املدرسـية الرتبويـة املفواملعلمني وجملس وجلان املدرسـة واللقـاءات الطالب 

املسـتمرة أبنائهم وحثهم على املـذاكرة على متابعة أولياء األمور املتعددة يف حث وتشجيع 

واملسـاعدة يف ومعاجلتـه أسـباب التـأخر الدراسـي بهم يف معرفـة  واالستعانةوحل الواجبات 

ن على مسـتوى املتكررة للمدرسة لالطمئناوبيان أهمية زياراتهم حتسني مستويات أبنائهم 

 ومدى تقدمهم فيه 
ً
.حتصيل أبنائهم دراسيا

 وضع برامج عالجيـة لتحسـني أداء الطـالب -١٣
ً
مـع إدارة  بالتنسـيقوذلـك يف املدرسـة حتصـيليا

 مما يؤدي إىل معاجلة واملعلمني املدرسة 
ً
.أوضاع الطالب املتأخرين دراسيا

  :ومتكرري الرسوب املعيدين رعاية الطالب  -ب
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املطلـوب هلـم يف إجياد التوافـق الدراسـي أهمية كبرية ومتكرري الرسوب املعيدين طالب رعاية اللإن 

  :وميكن للمرشد الطالبي تنفيذ اخلطوات التالية والتحصيل إىل جناحهم يف الدراسة والذي يؤدي 

متكـرري والتعرف على الطالب ، املعيدين وحصر الطالب دراسة نتائج العام الدراسي السابق -١

وتـدوينها يف سـجل رسوبهم فيهـا حيث عدد سنوات اإلعادة واملواد التي يتكرر  منالرسوب 

  .والرعاية لغرض املتابعة املرشد 

بأهميـة  وتـوجيههماجلديد مع هؤالء الطالب اعية يف بداية العام الدراسي مجتنفيذ جلسات -٢

يتكــرر  ويف املــواد التــيومعاجلــة أوضــاعهم الدراســية بعامــة ، الدراســي املبكــر االســتعداد 

.منذ بداية العام الدراسي رسوبهم فيها على وجه اخلصوص ومتابعتها 

حتصــيلهم ومتابعــة املعيــدين أبنــائهم  رعايــةلتــذكريهم بأهميــة إســتدعاء أوليــاء أمــورهم -٣

.بشكل مستمر وأهمية زيارة املدرسة الدراسي منذ بداية العام الدراسي 

 والرتكيـز علـيهم دروذلـك ملتـابعتهم مناقشة أوضاعهم مع معلمـيهم -٤
ً
داخـل الصـف اسـيا

 بـأول عمـا يطـرأ علـى الغ املرشـد الطالبـي بـوإسي منذ بدء الفصـل الدراسـي األول االدر
ً
أوال

.الدراسي  مسلوكه

 تشجيع الطالب -٥
ً
آدائهم الدراسـي علـى والذين مل يتحسن من هؤالء املعيدين الضعاف دراسيا

مبـا يـؤدي إىل تطـوير وضـاعهم املدرسـية ألغـرض حتسـني مبراكز اخلدمات الرتبوية لتحاق اإل

 العالجيــة  لالفصــوإىل أو إحــالتهم ، إىل األفضــل مســتوياتهم الدراســية 
ّ
صــة للطــالب املخص

 
ً
.الدراسية وحتسنهم يف موادهم تدرجهم ومتابعة املتأخرين دراسيا

يف مسـتوى أظهروا استجابات إجيابية واألخـذ بأيـدي البقيـة ليصـبحوا  نالذيتشجيع الطالب -٦

.الرتبوية املستمرة باملدرسة من خالل األساليب والوسائل واإلشادة جبهودهم الئهم مز
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  -ج
ً
  :رعاية الطالب املتفوقني دراسيا

والفصـلية يف االختبـارات النصـفية تقـدير ممتـاز يف مجيـع املـواد الدراسـية حيصلون على وهم الذين 

تبـاع وميكـن االدراسـي علـى مسـتواهم  إرشادية مميـزة للحفـاظإىل رعاية خاصة وخدمات وحيتاجون 

  :تهم ياخلطوات التالية لرعا

 ملتابعــةوذلــك لرعــايتهم يف ســجل املرشــد الطالبــي يف اجلــزء اخلــاص حصــرهم وتســجيلهم -١

 بأول حتصيلهم 
ً
  .أوال

يف سـتمرار وصقل مواهبهم وتنمية قـدراتهم لإلالتنسيق مع املعلمني لرعاية هؤالء الطالب -٢

يف جوانـب وإتاحـة الفرصـة هلـم للمشـاركة وإثـراء التجـارب اخلربات  التفوق من خالل تنويع

 مليواملختلفة النشاط 
ً
.ورغباتهم م هلوفقا

وق الدراسـي مثـل اهلـدايا واجلـوائز ومعنويـة لتشـجيعهم علـى التفـمنحهم حوافز ماديـة -٣

ووضـع أمسـائهم يف لوحـة  فصـليةوشهادات التفوق سواء كانت شهرية أم الرمزية واملعنوية 

وإقامـة ، وعمل خطابات تهنئة ألوليـاء أمـورهم ، يف اإلذاعة املدرسية لشرف وإعالن أمسائهم ا

والزيارات التي تقوم بهـا املدرسـة وعمـل واملعسكرات الرحالت يف وإشراكهم حفل لتكرميهم 

ــاملتفوقني  ــى البحــث والدراســة وتشــجيعهم أســر خاصــة ب ــية عل ــرص الدراس ــيح الف وتوض

.م هلواملستقبلية 

وميـوهلم تهم اواسـتعدادمـع قـدراتهم واملهنية التـي تـتالئم ريهم بالفرص الدراسية تبص-٤

العلمية والتطبيقية املختلفـة وذلـك الدارسية املختلفة وتعريفهم حباجة البالد إىل التخصصات 

هاالتـي دلـة واملهنـي واألاالستفادة من دليـل الطالـب التعليمـي من خالل 
ّ
 اجلامعـات تعـد

.ر فيها من خمتلف التخصصات مبا يتوف املختلفة

الطـالب إلدارة التعليم للمشـاركة يف حفـل تكـريم رفع أمساء أوائل الطالب املتفوقني باملدرسة -٥

 للطالب املتفـوقني املتفوقني الذي تقيمه إدارة التعليم 
ً
 اويـتم تنفيـذ هـذمبدارسـها دراسـيا

طـوال  ويسـتمرراسـي وإدارات التعليم مع مطلع كل عـام دالربنامج على مستوى املدارس 

.العام 

  :العالقة بني البيت واملدرسة  توثيق -د

واهلاتفيـة والـدعوة حلضـور والنشـرات واالتصـاالت الشخصـية وميكن حتقيق ذلك مـن خـالل الرسـائل 

 بـأول وكـذلك االجتمـاع ملناقشة أوضاع أبنائهم املدرسة من بداية العام الدراسي 
ً
مـور مـع أوليـاء أأوال

املفتوحـة اإلرشـادية واللقـاءات واملعلمـني ألوليـاء أمـور الطـالب اجلمعية العمومية عن طريق الطالب 

الدراسـي وتـدني املسـتوى كالتسـرب والغيـاب وإهمـال الواجبـات الرتبويـة لتدارس بعض الظواهر 

أن تقـوم بتكـريم أوليـاء أمـور الطـالب فيها ومن األنسـب إلدارات املـدارس غري املرغوب والسلوكيات 

، واجلوائز وغريهـا مـن احلـوافز الشهادات الطالب مبنحهم مع املدارس واملتابعني ألبنائهم  املتعاونني
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واملعـارض واحلفـالت باملدارس كالندوات جلميع جوانب النشاط وميكن دعوة اآلباء وأولياء أمور الطالب 

  .اإللقاء وغريها املسرحية وحلقات 

  :حاالت التأخر الصباحي والغياب  متابعة -هـ 

الدراسـي لـدى الطالـب والـذي يـؤدي إىل والتأخر الصباحي من أهـم عوامـل الضـعف ترب الغياب يع

وإجياد التأخر والغياب أو ترك املدرسة وحيتاج ذلك إىل مزيد من اجلهود ملعرفة أسباب الفشل الدراسي 

مـن سـة و تأخرهم عـن احلضـور للمدرأالذين يتكرر غيابهم املناسبة هلما وذلك حبصر الطالب حللول ا

 الطالبـي قبل املرشد 
ً
 ومجاعيـا

ً
يف احلضـور عـن الـدوافع املؤديـة للغيـاب والتـأخر ومناقشـتهم فرديـا

أو احلـد يف التغلب على تلك األسباب األسرة مع املدرسة إىل حلول مناسبة بتعاون  للوصولللمدرسة 

  .منها 

  :استقبال الطالب املستجدين يف املرحلة االبتدائية  -و

  :والذي يهدف إىل يف املرحلة االبتدائية برنامج األسبوع التمهيدي وذلك بتطبيق 

خـربات تعينـه علـى واكتساب حنو املدرسة لدى الطفل إجيابي جتاه نفسي إيف تكوين املساعدة -١

 وتساعده على حتقيق النمو السوي تكيفه املدرسي املبكر 
ً
 واجتماعيا

ً
 وعاطفيا

ً
 وعقليا

ً
  .روحيا

 مبـا خيفـف تعود عليه وألفه إىل حمـيط املدرسـة يئته الذي من حميط ب انتقالهتيسري -٢
ً
تـدرجييا

.وحيل حمله شعور األلفة والطمأنينة شعور اخلوف والرهبة يف نفسه 

.توفري الفرصة للمعلم للتعرف على شخصية كل طفل وأمناط سلوكه املختلفة -٣

االهتمـام والرعايـة  شعارهم بأن أبنائهم حملاوبعث الطمأنينة يف نفوس اآلباء على أبنائهم -٤

.مما يزيد يف تدعيم العالقة بني البيت واملدرسة 

أن يعامـل الطـالب يف مجيـع علـى غرارهـا األساليب الرتبويـة التـي ميكـن من تقديم منوذج -٥

 خلصائص منوهم اجلسمي والعقلـي والنفسـي 
ً
واالجتمـاعي املراحل طيلة العام الدراسي وفقا

.واملعريف 
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  :رسة وفق التايل وميكن تطبيقه يف املد

١- 
ّ
أثنـاء فـرتة التسـجيل منـذ تسـجيلهم حوال الطـالب املسـتجدين ألع املرشد الطالبي على يط

 املبكر 
ّ
وهملع على سالمة وضعهم الصحي ويط

ّ
واسـتكمال جبميـع أنواعهـا من األمـراض  وخل

بنشرات حول القبول وخصائص النمـو واألسـاليب الالزمة وتزويد أولياء أمورهم التطعيمات 

  .ثلى لرعايتهم امل

أمـور الطـالب بـذلك عنـد تسـجيل شعار أولياء اوتقوم املدرسة بإعداد جدول لتنفيذ الربنامج -٢

 مع بداية الفصل الدراسي الثاني 
ً
.للعام الذي يسبق العام اجلديد أبنائهم مبكرا

 والتالميـذ املسـتجدين وأوليـاءاألول واملرشد الطالبي ومعلموا الصـف يستقبل مدير املدرسة -٣

ودورهـم يف تنفيـذ  وأهميـة اطـالع أوليـاء األمـور عـن الربنـامج اليـومي وأهدافـه، ورهم مأ

.الربنامج 

املدرسـة يف اليـوم األول على التالميذ املستجدين حسب إمكانات والعصري يتم توزيع احللوى -٤

م نصـرافهامـع أهميـة الدراسية يف األيام الثالثة األوىل من األسـبوع لفصوهلم وعدم إدخاهلم 

 
ً
.مبكرا

بعـض وممارسـة يف املدرسة للتعرف على مرافقهـا جبوالت يستمر الربنامج بقية أيام األسبوع -٥

وتكشـف التالميـذ الثقافية املسلية التي تفسح الظهـور ملهـارات واملسابقات األلعاب الرياضية 

.حتت إشراف معلميهم واالجتماعية الشخصية عن مساتهم 

 تتخإليه أولياء األمور يبدأ بتالوة القـرآن الكـريم  ىيدعوع يف نهاية األسبيقام حفل بسيط -٦
ّ
لـه ل

مثــل الطــرق اإلرشــادات  وبعــضالقصــرية اهلادفــة  والتمثيليــاتاألناشــيد واأللعــاب املســلية 

جتيــاز مفــارق الطــرق وآداب الطريــق واكتســاب العــادات الصــحية واالجتماعيــة إلالصــحيحة 

.السليمة 

منو األطفال يف عن خصائص ملعلمي الصف األول االبتدائي  بعمل نشراتيقوم املرشد الطالبي -٧

وإعاقات األطفال وأهمية اللعب الرتبوي مرحلة الطفولة املتوسطة ومشكالت األطفال السلوكية 

مـن عن ثقافـة الطفـل وغريهـا  وموضوعاتالبصرية واحلركية واللغوية وكيفية التعامل معها 

بـبعض بتدائيـة يف املرحلـة اإلاملسـتجدين الطـالب  تعريفوكما يتم ، املوضوعات ذات العالقة 

الذي حيتوي على العناصـر العادات السلوكية والصحية السليمة حول اختيار الغذاء املتكامل 

والفواكـه واألجبـان والبـيض واحلليـب واخلضـروات كالتعود علـى العصـائر الغذائية السليمة 

.واللحوم 

وبعـض العـادات املتعقلـة  واآلخـرينوالوالـدين  واحـرتام املعلمـنيوكما يعودون علـى تقـدير -٨

ومنــازهلم وبعــض املهــارات التــي يتعــاملون معهــا وبيئــتهم فصــوهلم الدراســية بنظافــة 

ســتفادة وكمــا ميكــن اإلالتعامــل مــع جمــتمعهم االجتماعيــة التــي ميكــنهم مــن خالهلــا 
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 املرفقـةائيـة بتديف املرحلـة اإليف الصـفوف األوليـة منـو الطـالب بنشـرة خصـائص سرتشاد واإل

وطبعها وتوزيعهـا علـى املعلمـني وأوليـاء هـ  ٣/٦/١٤١٨وتاريخ  ٤٠٩/٤٦بتعميم الوزارة رقم 

هلـذا الربنـامج ويف  امليـدانيوتنفيذ ما ورد فيها من معلومات أثنـاء التطبيـق الطالب مور أ

 
ّ
.ب هذه الصفوف التعامل مع طال

  :املتوسطة والثانوية يف املرحلتني ستقبال الطالب إ

عمل
ُ
مرحلـة النمـو مبعلمـيهم ويعـرفهم بطبيعـة يوثـق عالقـتهم هلؤالء الطالب برنامج تعريفي  وي

التي تتناسب مع املرحلتني املتوسطة والثانوية وما تتميز به من تطور يف موضوعات املناهج وزيـادة 

يف اجلهـد هلـا ومـا حتتـاج إليـه مـن زيـادة املقررات الدراسية وتنوع جوانب النشاط اليـومي املرافـق 

وطرائـق وكذلك التعرف على أسـاليب ومراجعة مستمرة اليومي وما تتطلبه من استذكار الدراسي 

والوكيـل وميكـن ملـدير املدرسـة  .ومرافق املدرسة من صـاالت ومكتبـة وخمتـربات وغريهـا ، املعلمني 

  .يف هذا الربنامج اإلرشادي واملعلمني املشاركة 

  :اإلرشادية  التهيئه-ح

الدراسـية قبل وبعـد انتقـال الطـالب يف مجيـع املراحـل الدراسـية إىل صـفوفهم  ا الربنامج وينفذ هذ

ويـتم ، ومعلمـيهم والنظـام املدرسـي مـع زمالئهـم لنفسـي والرتبـوي اجلديدة لتحقيق تـوافقهم ا

وإدارة مع بداية كل عام دراسي ويشرتك فيـه املرشـد الطالبـي واملعلمـني للتهيئة اإلرشادية التنفيذ 

 أو اإلأو صالة املدرسة درسة سواء يف الفصول الدراسية امل
ّ
رف الطالب بأهمية صطفاف الصباحي حيث يع

بـه مـن جديـة والتعـرف علـى املعلمـني اجلـدد باملدرسـة وتوضـع بعـض الفقـرات الدراسة وما تتميز 

بـني اصـل إىل توثيق عرى التويؤدي  والكلمات احلماسية مباكاملشاهد التمثيلية واألناشيد الرتفيهية 

  .ومدرسته من جهة أخرى  والطالبالطالب واملعلم من جهة 

 
ً
  :جتماعي التوجيه واإلرشاد اإل: ثالثا

جتماعية مـن إىل حتقيق الدور الذي تقوم به التنشئة اإلجتماعي اإلوتهدف خدمات التوجيه واإلرشاد 

اآلخرين والتعاون مع زمالئـه  حب يف املتمثلةجتماعية اإلجيابية جتاهات اإلخالل تعويد الطالب على اإل

خيتلفـون معـه يف  نالـذيوكـذا تقبـل زمالئـه من اتمع املدرسي وتقديم املساعدة ملن حيتاج الطالب 

ومـن األسـاليب التـي يسـتخدمها املرشـد الطالبـي يف ..  جتماعيةعنه يف اخللفية اإلأو خيتلفون الرأي 

بـني اموعـات الشـريف  اجلمـاعي والتنـافسطالب على العمل حث ال التوجيه واإلرشاد اإلجتماعي 

 ولقـد" وبـث الكرامـة اإلنسـانية يف نفـوس الطـالب " إمنا املؤمنون أخـوة " اإلسالمية وبث روح األخوة 

 الطالبييشرف على النشاط يف املدرسة الذي ومن خالل التعاون مع مشرف النشاط " نا بني آدم رمك

جتماعية والندوات واحملاضـرات واملسـابقات ابقات الثقافية واإلالنظافة واملسوحالت واخلدمة العامة كالر

 ااملدرسي رالنشاط عتبار املختلفة واملسرح وذلك إل
ً
 للتوجيه واإلرشاد فدا

ً
  .رئيسيا

 
ً
  :النفسي التوجيه واإلرشاد  :رابعا
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ً
احلـاالت ذوي ويهدف التوجيه واإلرشاد النفسي إىل تقديم املساعدة النفسية الالزمة للطالب وخصوصـا

علــى فهــم شخصــية الطالــب وقدراتــه والتــي ترتكــز املباشــرة مــن خــالل الرعايــة النفســية اخلاصــة 

جتماعيــة واإلالنفســية ومتطلباتهــا وميولــه وتبصــريه مبرحلــة النمــو التــي ميــر بهــا واســتعداداته 

  :عدته على التغلب على حل مشكالته وميكن ومساوالفسيولوجية 

  :من خالل اخلدمات التالية د النفسي التوجيه واإلرشاحتقيق أهداف 

والنفسـية رون بها من الناحية الفسـيولوجية التي ميتوعية الطالب بطبيعة املرحلة العمرية -١

جتماعية والتغريات التي تتطلبها تلك املرحلـة مبـا يعـني الطالـب علـى حتقيـق التوافـق واإل

  . مع اآلخرينمع ذاته والتفاعل اإلجيابي النفسي والتكيف السوي 

وتعديلـه وتقوميـه والـذي سـلوك الطالـب  رعايـة مـن خـاللالسلوكية للطـالب رعاية اجلوانب -٢

مبا ينمي قدرات اإلجيابية فيها نب عزيز اجلواتواملمارسات السلوكية للطالب يهدف إىل حتديد 

 املمارسات السلوكية  الطالب واجتاهاته وميوله وإطفاء
ّ
شخصـية م غـري املرغـوب فيهـا مبـا يقـو

 مع ذاته  الطالب
ً
 بها مبا ميتلكه من قدرات مبا حيقق بنـاء إوأعمق وجيعله أكثر توافقا

ً
ستبصارا

.لديه سلوك إجيابي 

ضـطراب اخلاصـة واإلعاقـات البسـيطة ورصـد حـاالت اإلدراسة حاالت الطـالب ذوي الصـعوبات -٣

ومتابعة  بني الطالب باعتباره أحد مصادر القلق النفسيودرجاتها مبختلف نوعياتها اإلنفعايل 

الصـحة  حتقيـقبهـدف الطـالب مـور أواملعلمـني وأوليـاء حاالتهم بالتعاون مع إدارة املدرسـة 

.اخلطوات العلمية يف حتقيق ذلك وإتباع للطالب داخل املدرسة وخارجها  النفسية

واـالس بهـا يف  اللجـانجهـود واسـتثمار متابعة قضايا الطـالب داخـل املدرسـة ودراسـتها -٤

.رعاية تقويم سلوك الطالب مبا حيقق قضايا معاجلة تلك ال

مبـا يتناسـب مـع ورعايتهـا وميول واجتاهات الطـالب وقدرات واستعدادات اكتشاف مواهب -٥

هـذه اجلوانـب لتحقيـق تسـاعدهم علـى اكتشـاف خدمات إرشادية من خالل تقديم أعمارهم 

 
ً
 النمو السوي معرفيا

ً
  ونفسيا

ً
.واجتماعيا

 
ً
  :د الوقائي التوجيه واإلرشا: خامسا

صـحية أم  كانـتسـواء مـن الوقـوع يف بعـض املشـكالت ويهدف إىل توعية وتبصري الطـالب ووقـايتهم 

يقيهم من الوقوع يف كثر  مباواحلفاظ على مقوماتهم الدينية واخللقية والشخصية أو اجتماعية نفسية 

عارض والنـدوات واملسـابقات املاجلهود املدرسية املتمثلة يف بهم من خالل احمليطة من اآلفات والشرور 

واملخـدرات للمـرحلتني املختلفة وأسابيع وأيام التوعية بأضرار التدخني واللوحات والنشرات اإلرشادية 

التي تقيمها املدرسة للتوعيـة واالحتفاالت واغتنام املناسبات املتوسطة والثانوية ويوم الصحة العاملي 

 يف ضـوء ذات العالقـة والتنسـيق مـع اجلهـات هـذه اآلفـات مثل بأضرار 
ّ
غـة إلدارات التوجيهـات املبل
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علـى الطـالب واتمـع لتوضيح أضـرارها التعليم وكذلك يف زيارة املرشد الطالبي للفصول الدراسية 

  :وذلك يف ضوء اآلتي على أن تستمر التوعية طوال العام الدراسي 

 يف توعيـة الطـالب موضوعات املناهج الدراسـية ستثمار إ-١
ً
 ونفسـيا

ً
  صـحيا

ً
وجعلهـا واجتماعيـا

 
ً
 ميارسه الطالب سلوكا

ً
القـرآن الكـريم واحلـديث  يف حياتهم اليوميـة ومـن هـذه املـواد مـثال

جتماعيـة واملواد اإلوالعلوم واللغة العربية الشريف والفقه وغريها من مواد الرتبية اإلسالمية 

  .والرتبية الفنية والرتبية الرياضية وغريها والرتبية الوطنية 

بأضرار كل من التدخني واملسكرات واملخدرات ومـا ومعلميهم وأولياء أمورهم الطالب  توعية-٢

 جلميع الطالب واملذيبات شطات نواملكشم املواد الطيارة يدخل يف حكمها 
ّ
ة يف املرحلتني وخاص

املخدرات ورعاية الشـباب ذات العالقة كمكافحة  اجلهاتاملتوسطة والثانوية وذلك بالتعاون مع 

املخـدرات واجلمعيـات اخلرييـة ملكافحـة واللجنة الوطنيـة واألوقاف والشئون اإلسالمية والصحة 

.هلية ملكافحة التدخني وغريها من املؤسسات احلكومية واأل

والتنسيق مع مع أطباء الصحة املدرسية بني الطالب بالتعاون الصحي اإلساهم يف نشر الوعي -٣

. األولية واملستشفياتمراكز الرعاية الصحية 

علـى جمتمعنـا والتقاليـد الدخيلـة تبصري الطالب بسلبية التقليد األعمـى لـبعض العـادات -٤

 .اخل . .بة وتناقـل بعـض الكلمـات البذيئـة اإلسالمي مثل قصات الشعر وإرتداء املالبس الغري

أو واـالت والصـحف والتي قد تنتشر من خالل بعض الكتـب وإىل خطر بعض األفكار اهلدامة 

.نرتنت وغريها الفضائية واألونية يق اإلذاعات أو القنوات التلفزعن طري تبث

 وختتبصري الطالب بأضرار الرفقة السيئة -٥
ّ
والتعرف علـى طبيعـة الصـداقة اجللساء الصاحلني ر ي

ذلك مـن خـالل تنفيـذ وميكن حتقيق يف اتمع احلسنة بالنماذج قتداء واإلواألخوة اإلسالمية 

ـ املثالينيللطالب مسابقات 
ّ
بهـم ميكـن وضـعها يف مكـان ة باملدرسة ووضع لوحات شرف خاص

.بارز باملدرسة 

املدرسـية ومرافقهـا واملمتلكـات كاملبـاني توعية الطالب بأهمية احملافظة على املرافـق العامـة -٦

على املمارسات السئية كالكتابة وجتنب بعض ، املدرسية واملستلزمات واملقاعد كالكتب اخلاصة 

تــالف والتكســري لــبعض املســتلزمات واملقاعــد أو اإلات امليــاه وعلــى املاصــات اجلــدران ويف دور

.املدرسية املختلفة 

ويوم الشرطة ويـوم الـدفاع من خالل السالمة املرورية تبصري الطالب بأهمية التوعية األمنية -٧

والتعـاون مـع اجلهـات األمنيـة وتسـهيل تهـا بة وحمارميـيف اجلروالوقاية من الوقـوع املدني 

 من يف توعية طالب املدارس هود التي يقوم بها رجال األاجل
ً
.أمنيا
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 واهلـاتف والغـاز وغريهـا توعية الطالب بأهمية ترشيد امليـاه والكهربـاء -٨
ً
مـن اخلـدمات سـعيا

قتصاد الوطني ولتحقيق ذلك يتم التنسيق مع رائد النشاط باملدرسة على مقومات اإلللحفاظ 

.

٩- 
ّ
يف املدرسـة أو يف سـواء  طفال وإهمـاهلم أو اإلسـاءة إلـيهمء األمن إيذا تكثيف اجلهود يف احلد

األطفـال بأهميـة رعايـة الطـالب مـور أوأوليـاء وتوعيـة املعلمـني أو البيئة االجتماعية األسرة 

هتمـام بـأي واإلتربية قومية والبعد عن التعامل معهم بقسوة وغلظة وتربيتهم وتنشئتهم 

وجودهـا أو يف بـدايتها للقضـاء عليهـا يف ميكـن توقـع أو أي نـوع مـن التحرشـات حاالت إيذاء 

.مهدها 

:بها مثل تنفيذ بعض اخلدمات الوقائية اإلرشادية األخرى وتصميم برامج خاصة -١٠

 الوقت وتنظيمه إدارة.  

 إدارة الغضب وكيفية السيطرة عليه.

مـع الوالـدين  التعامـل، اليومية مثـل املبـادأة بالسـالم وتقـدير اآلخـرين جتماعية املهارات اإل ،

.ير الذات دتق،  اإلستئذان، التعامل مع املعلمني 

 اخل .. والنكباتواألزمات كفقد عزيز واإلصابة ببعض الكوارث أثناء الطوارئ اإلرشاد.

 هود الطالب جتعزيز 
ُ
 يف سلوكهم الذين ي

ً
 إجيابيا

ً
.لحظ عليهم تعديال
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ً
  :التوجيه واإلرشاد التعليمي واملهني : سادسا

رتبـاط الفعـال الرئيسـية ذات اإلاإلرشـادية واملهنـي مـن اخلـدمات واإلرشاد التعليمـي التوجيه د يع

طاقـات وقـدرات فعن طريقه يستطيع الطالب التعرف على مـا ميتلكـه مـن مبتطلبات الفرد واتمع 

مـي التعليواإلرشـاد ويهدف التوجيه ، أهداف سليمة وواقعية ورغباته لتحقيق بطموحاته وموازنتها 

وتقــديم للطالــب ومســاعدته علــى اختيــار مســتقبله املهنــي التكيــف الرتبــوي واملهنــي إىل حتقيــق 

 املعلومات املتوفرة 
ً
 وعالقـة هـذه اـاالت بوظيفـة املسـتقبل  عن ااالت الدراسـية أكادمييـا

ً
ومهنيـا

وميولـه دراتـه مع استعدادات الطالـب وقخط التنمية التي تضعها الدولة مبا يتالئم يف ضوء املتاحة 

  .وطموحاته 

  :التعليمي املهني  أساليب التوجيه واإلرشاد

بعـدة أسـاليب املهنـي والتعليمي بتحقيق أهداف التوجيه واإلرشاد يقوم املرشد الطالبي يف املدرسة 

املنظمة هلا املتعلقـة بتطـوير خـدمات وبـرامج التوجيـه التعاميم  ضوءويف املتوفرة حسب اإلمكانات 

  :وذلك وفق اآلتي هني والتعليمي واإلرشاد امل

النهائية من دليل الطالب التعليمي واملهني وإطالع الطالب عليه وخاصة الصفوف ستفادة اإل-١

مـع حاجـات يتناسـب املرشـد الطالبـي مبـا ذلـك مبسـاعدة وأو املهنـة الختيار نوع التخصص 

  .الطالب وقدراته وميوله 

  م املتاحــة مــن خــالل النشــرات رص التعلــياملختلفــة وفــائف ظــبــاملهن والوتعريــف الطــالب -٢

.بها يف هذه املهن للمدارس للقيام بتعريف الطالب وزيارة املختصني )  الكاتولوجات(  

باملـدارس اختيـار الطالـب لنـوع الدراسـة هميـة أونـدوات وحماضـرات حـول تنظيم لقـاءات -٣

التـي لعوامـل املختلفـة اوالتقنية واجلامعية مـع مراعـاة الفنية والكليات العسكرية واملعاهد 

مـع الشخصـية واألسـرية جتاهـات والظـروف واإلوامليـول مثـل القـدرات تتحكم يف اختاذ القرار 

املناسـبة أو التـدريب املهنـي املطلوبة يف البيئـة واختيـار الدراسـة ت على التخصصاز يالرتك

.الطالب حضور هذه اللقاءات مور املالئم وميكن ألولياء األ

كـالغرف التجاريـة اجلهـات ذات العالقـة ملهني يف كل عـام دراسـي مبشـاركة تنفيذ األسبوع ا-٤

من مراكز ومعاهد العامة للتعليم الفني والتدريب املهني مبا يتضمن والصناعية واملؤسسة 

واملهـن وغريهـا وأرباب األعمـال يات العسكرية لوكليات املعلمني والكاجلامعات ع ووكليات وفر

.من القطاعات ذات العالقة 

الـوعي املهنـي املطلـوب تقوم بدورها يف تكثيف إجياد اجلماعة املهنية يف املدرسة من الطالب -٥

ووضع زاويـة املهن  بعضحنو النفسية واالجتماعية وتعديل اجتاهاتهم للطالب وأولياء أمورهم 

مهنية تتوفر بها بعض الكتـب والنشـرات واألفـالم وأقـراص احلواسـب وغريهـا مـن مصـادر 

.املعلومات 
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يف املرحلـة الثانويـة وفـق الربنـامج املخصـص التخصصـات املختلفـة حنو اختيار توجيه الطالب -٦

لبدايـة الفصـل يف األسـبوع األول للصف الثـاني إنتقاهلم الصف األول الثانوي واملتوقع لطالب 

 مليوهلم واجتاهاتهم من كل عام دراسي الثاني 
ً
واسـتعدادتهم وخطـة التنميـة يف وذلك وفقا

بتخصصـات العلـوم الطبيعيـة ألهميتهـا يف لتحـاق على اإلة مع أهمية تشجيع الطالب اململك

للتخصصــات والتنفيــذ امليــداني لربنــامج توجيــه الطــالب تنميــة الــوطن وميكــن االسرتشــاد 

.هـ  ١٦/٧/١٤١٨وتاريخ  ٥٤٤/٤٦رقم املرفق بتعميم الوزارة الدراسية باملرحلة الثانوية 

واملراكــز التدريبيــة والتعليميــة واملــدارس الكليــات واملعاهــد وفروعهــا واجلامعــات مراســلة -٧

على ما يتوفر لديها من أدلة ومطويات ونشرات عـن طبيعـة الدراسـة بهـا  باحلصولاملختلفة 

واملطويـات والنشـرات للطالب مـن خـالل اللوحـات والنـدوات القبول فيها وإيضاحها وشروط 

.املتنوعة 

 املختلفـة والقـوائم ستفتاءات ستبيانات واإلتوزيع اإل-٨
ّ
املهنيـة واالسـتعدادات قـة بـامليول املتعل

.املستقبلية املتنوعة وباخليارات الدراسية 

املختلفة من جامعات وكليات ومعاهد والتدريبية ملؤسسات التعليمية تنظيم زيارات إرشادية -٩

 ومدارس ومراكز تدريب 
ّ
ل مـن خـاليف هذه املؤسسـات ف الطالب على طبيعة الدراسة ليتعر

.التعليمي املستقبلي للطالب على اختاذ القرار هلا تأثريها سيكون  التيامليادنية الزيارات 

والوظائف باملهن على كل ما يتعلق  يشتملثانوية إجياد خمترب مهني إرشادي يف كل مدرسة -١٠

ختبـارات والنشـرات واملطويـات واإلوالكتيبـات املختلفة وتتوفر فيه األفالم وأقـراص احلاسـب 

وميكـن وأجهـزة احلواسـب ، التي تتعلـق بعـامل املهـن والدراسات والبحوث هنية املطلوبة امل

والنشـاط املهنـي مـع الطـالب أو أوليـاء وحلقات املناقشة واملسابقات املهنيـة تنظيم اللقاءات 

 للمخترب املهني اإلرشادي ، األمور 
ً
 كبريا

ً
.كما أن وجود مكتبة مهنية باملدرسة متثل رافدا

 تعـىنباملـدارس وإدارات التعلـيم والتـي مراكز التوجيه واإلرشاد التعليمـي واملهنـي  إقامة-١١

مـداد الطـالب اووتوثيقهـا وميكن تنظيمهـا واملهنية التعليمية بتوفري قاعدة من املعلومات 

اخلـدمات اإلرشـادية كمـا يقـوم املركـز بتقـديم وسـائل وأسـاليب من خالل ما يتـاح مـن بها 

املهني وتوفري مكتبة خاصة حتتوي على الكتب واملراجع واالدلة لتوجيه يف جمال االنموذجية 

وما يتوفر فيه من مقـاييس واختبـارات نفسـية مقننـة يف هـذا اـال وغريها من املطبوعات 

مـن والوسائل يف تعزيز االستفادة الفعليـة للطـالب وأوليـاء أمـورهم تلك األساليب واستثمار 

.من خدماتها ستفادة هلا واإلم ومن خالل زياراتههذه املراكز 

باملعلومـات من خالل مراكز التوجيه املهني لتزويـد الطـالب ) اهلاتف املهني ( تفعيل خدمة -١٢

التلعيميـة واملهنيـة والرد على استفسارات الطالب باملعلومـات واملهنية املناسبة التلعيمية 

ستشـارة اإلرشـادية هلـم يف اإلستفسارات الطالب وأولياء أمورهم وتقديم إوالرد على املناسبة 
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يف اختيـار جمـال التوجيه واإلرشاد املهني مبا يعينيهم على اختـذا القـرارات املناسـبة جمال 

.ومهنة املستقبل

التـي تتضـمنها رس املتوسطة والثانوية تشتمل على أنواع النشـاط اإقامة أندية مهنية باملد-١٣

واد تلـك املـبإشـراف معلمـي ة الثانويـة يف املرحلكل مادة دراسية من التخصصات األكادميية 

مـن ومـا يريدونـه لتمكني الطالب من ممارسة هوايتهم مع رائد النشاط باملدرسة بالتنسيق 

واملــواد مبــا ميكــنهم مــن التعــرف علــى طبيعــة تلــك التخصصــات أنــواع النشــاط املختلفــة 

السـليم ائهم مبا يسهم يف انتقـوميوهلم ومدى مالئمتها لقدراتهم ومتطلباتها وخصائصها 

.واملهنة املستقبلية لنوع الدراسة 

ومطويـات مـن نشـرات أحدث مـا يتـوفر والتي تشتمل على إعداد حقيبة املعلومات املهنية -١٤

واملهنيـة وتوفريهـا تعريفية حول ااالت التعليميـة وجمالت وادلة وكتيبات وأفالم وأشرطة 

معارفهم حـول تلـك اـاالت وميكـن اء ستفادة منها يف إثريف املدارس لتمكني الطالب من اإل

سرتشـاد وتنفيـذ مـا ورد يف تعمـيم الـوزارة املخـتص بتطـوير للمرشد الطالبي يف املدرسة اإل

هـ ١٣/١/١٤١٩وتاريخ  ٤٣/٤٦واملهني رقم خدمات وبرامج التوجيه واإلرشاد التعليمي 
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  الباب الثامن

  جلان وجمالس التوجيه واإلرشاد

اخلاصة خبدماتـه وبراجمـه بعضـها ميكـن تنفيـذها واجلماعات االس واللجان بعض للتوجيه واإلرشاد 

 للتايل على مستوى إدارة التعليم 
ً
  :وبعضها على مستوى املدرسة وفقا

 
ً
  :على مستوى إدارة التعليم واإلرشاد لتوجيه اجملس : أوال

باملنطقة أو احملافظة ه واإلرشاد يف إدارة التعليم التوجيعن سري برامج اجلهة العليا املسؤولة وهو ميثل 

  :باملنطقة أو احملافظة ويتوىل هذا الس املهام التالية ويرأس هذا الس مدير التعليم 

وإجياد مرشد طالبي أو وحتسينها وتطويرها يف مجيع املدارس التوجيه واإلرشاد توفري خدمات -١

  . امهما صغر حجمهارس من هذه املديف كل مدرسة بعمله من يقوم 

باملنطقة أو احملافظة مستوى إدارة التعليم وحبثها على حتديد املشكالت التي ينبغي دراستها -٢

.بالطالب ام بالعملية التعليمية سواءئ كانت ذات عالقة 

نفيـذ تالتابعة إلدارة التعليم وميكن برامج التوجيه واإلرشاد يف املدارس على تقويم اإلشراف -٣

التـي الدراسـي ويف بعـض احلـاالت فيما ال يقل عن أربع مـرات علـى مـدار العـام  اجتماعاته

.تستدعي ذلك 

ومراعــاة الظــروف يف املنطقــة أو احملافظــة التعليميــة واإلرشــاد  هعلــى خطــة التوجيــاإلطــالع -٤

 واإلمكانات املتوفرة باملدارس 
ً
.ومتابعة تنفيذها ميدانيا

ع بشـكل عـام بأهميـة بـرامج وخـدمات التوجيـه واتمـمور بشـكل خـاص توعية أولياء األ-٥

 الوسائل اإلعالمية واإلرشاد 
ً
الالزمة بهم عـن وعمل االجتماعات املتوفرة يف اتمع مستخدما

.طريق الس 

يف املنطقـة عنية يف الوزارة إلطالعها على سري العمل يف التوجيه واإلرشـاد باجلهات امل اإلتصال-٦

وتقـديم التقـارير واقرتاح احللول املناسبة التنفيذ الت التي تعرتض باملشكبالغها أو احملافظة وا

عنهـا وكيفيـة متابعتهـا ورفعهـا تشـتمل علـى التوصـيات النامجـة عند اجتماعاته الالزمة 

.للوزارة 

التوجيـه واإلرشـاد املتعلقـة خبـدمات وبـرامج خطط الوزارة وتوجيهاتها اإلشراف على تنفيذ -٧

.بدورها يف هذا اال م ومساعدة املدارس على القيا
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  :ويتكون جملس التوجيه واإلرشاد يف اإلدارة التعليمية من 

  التعليميةيف احملافظات   املناطق التعليميةيف 

 / مدير عام التعليم 
ً
  رئيسا

/ علـيم للشـئون التعليميـة مساعد مدير عام الت

  لرئيسنائب ا

  عضو/ ة يمدير الشئون التعليم

  وعض/ مدير شئون الطالب 

  عضو ومقرر/ رئس قسم التوجيه واإلرشاد 

  عضو/ رئيس قسم النشاط الطالبي 

  عضو/ مشرف توعية إسالمية 

  عضو/ مشرف تربوي 

  عضو/ مشرف نشاط 

  أعضاء/ التوجيه واإلرشاد  مشرفو

  عضو/ مدير الوحدة الصحية املدرسية 

/ الثانويـة / املتوسطة/مدير مدرسة من االبتدائية

  أعضاء

  ثالثة أعضاء/ تميز ممرشد طالبي 

ال يقـل عـن ثالثـة  –أعضاء / مور عدد من أولياء األ

 لتعــاونهم
ً
مــع املــدارس  ويــتم اختيــارهم نظــريا

تهم اومشــــاركتهم اســــهاموإدارة التعلــــيم وأل

  .اإلجيابية 

 / مدير عام التعليم 
ً
  رئيسا

/ علـيم للشـئون التعليميـة مساعد مدير عام الت

  لرئيسنائب ا

  عضو/ مية مدير الشئون التعلي

  عضو/ مدير شئون الطالب 

  عضو ومقرر/ التوجيه واإلرشاد  س وحدةيرئ

  عضو/ النشاط الطالبي  رئيس وحدة

  عضو/ مشرف توعية إسالمية 

  عضو/ مشرف تربوي 

  أعضاء/ مشرفو التوجيه واإلرشاد 

  عضو/ مشرف نشاط 

  عضو/ مدير الوحدة الصحية املدرسية 

/ الثانويـة / سطةاملتو/مدير مدرسة من االبتدائية

  أعضاء

  ثالثة أعضاء/ مرشد طالبي متميز 

ال يقـل عـن ثالثـة  –أعضاء / مور عدد من أولياء األ

 لتعــاونهم مــع املــدارس 
ً
ويــتم اختيــارهم نظــريا

تهم اتهم ومشــــاركاوإدارة التعلــــيم والســــهام

  .اإلجيابية 
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ً
  :باملدرسة جلنة التوجيه واإلرشاد : ثانيا

ط وتنفـذ وتتـابع الـربامج اإلرشـادية هيئة ختطيف املدرسة وجود التوجيه واإلرشاد  يلزم لتنفيذ برامج

 للـرئيس مـدير املدرسـة وعضـوية وكيـل املدرسـة برئاسـة بها من خالل جلنة التوجيه واإلرشـاد 
ً
نائبـا

مـن رواد الصـفوف املميـزين ومشـرف التوعيـة وثالثـة مـن املعلمـني عضـو ومقـرر واملرشد الطالبـي 

  .ومشرف النشاط الطالبي اإلسالمية 

  :وتقوم هذه اللجنة باآلتي 

 خلطة إدارة التعليم التوجيه واإلرشاد يف املدرسة إعداد خطة لربامج -١
ً
  .وفقا

.وتنميتها  اوالعمل على تطويرههلذه الربامج املتابعة والتقويم -٢

.العمل على توثيق العالقة بني البيت واملدرسة -٣

.للطالب ي املستوى التحصيلمتابعة ورعاية -٤

.اقرتاح االفكار واملرئيات البناءة التي تساعد على منو العمل املدرسي -٥

.ج التوجيه واإلرشاد باملدرسة املربنملصادقة على التقرير اخلتامي ا-٦

 على مدار العام الدراسي ويتم تنفيذ اجتماعات -٧
ً
ومـىت تسـتدعي احلاجـة هذه اللجنة شهريا

.لذلك 

  :ب وفق اآلتي دور اللجنة يف تقويم الطال

بتدائيـة مـن املرحلـة اإلأو ما مياثلها دور ميداني يف معاجلة وضع طالب الصفوف املبكرة هلذه اللجنة 

  .نتقال إىل صف أعلى عدم متكنه من اإلالذي تقرر 

  :بقرار من مدير املدرسة على النحو اآلتي وتشكل يف بداية العام الدراسي 

 / مدير املدرسة -١
ً
  .رئيسا

 للرئيس / سة وكيل املدر-٢
ً
.نائبا

 / يف املدرسة املرشد الطالبي أو القائم بعمل اإلرشاد -٣
ً
.مقررا

 / يف املدرسة معلم متميز -٤
ً
.عضوا

الـذي ) رائـد الصـف ( من بينهم معلم الصـف األكثر من معلمي الصفوف املبكرة  ىثالثة عل-٥

.به الطالب ومعلم املادة يدرس 
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دنى مـن املهـارات ذين مل يتمكنوا من حتقيق احلد األاللطالب حاالت اتقوم اللجنة حبصر وتشخيص ـ ١

للفصـل الدراسـي م مهارات الطالب يف املواد الدراسية يوخالل دراسة تق نوذلك مأو النهاية الصغرى 

.من كل عام دراسي األول 

ذوي بالتعـاون مـع بعـد القيـام بعمليـة التشـخيص الطـالب تقوم اللجنة بـإجراء تصـنيف حـاالت ـ ٢

:منها واملتوقعة على مستوى املدرسة وإدارة التعليم وذلك حسب احلاالت ختصاص اإل

 
ّ
للتعلم مثل القـراءة املهارات األساسية ستخدام وإكتساب صعوبة واضحة يف ا: م حاالت صعوبات التعل

  .األخرى مثل اإلصغاء والتخاطب أو الكتابة والعمليات احلسابية واملهارات املكتسبة 

 االت بطء التح
ّ
  .التعلم مقارنة بزمالئهم داخل الفصل يف اكتساب مهارات صعوبة واضحة  :م عل

  . نمع اآلخريعلى التكيف  ينتج عنه عدم قدرتهب سلوكي اضطرإ: احلاالت النفسية 

وغـري وغـري هادفـة غـري مقبولـة رتفاع مستوى النشاط احلركي بصورة إ: حاالت النشاط احلركي الزائد 

  .يف مستوى عمر زمني حمدد عي املوجود عند األطفال تفوق احلد الطبيموجهة 

سجل متابعة الطالب " كسجل املرشد الطالبي التوجيه واإلرشاد من سجالت ستفادة لجنة باإلتقوم ال -٣

حسـب واالسـتعدادات والذي يشتمل على وصـف شـامل حلـاالتهم مـن حيـث القـدرات واإلمكانـات " 

  .حالة خالل الفصل الدراسي الثاني ية املناسبة لكل السابق واقرتاح الربامج الرتبوالتصنيف 

عن الطالب الذين حيتاجون إىل خدمات تربويـة وم اللجنة حسب ما يتوفر هلا من معلومات تق-٤

الرتبوية واإلرشادية التالية الكفيلة بعـالج مع بداية الفصل الدراسي الثاني بتنفيذ اإلجراءات 

:حاالتهم وذلك على النحو التايل 

األساسـية يعانون من ضـعف يف امـتالك املهـارات ذين الدراسة حالة خاصة للطالب  إجراء-أ 

التـي نـتج عنهـا ضـعف واالجتماعيـة والنفسـية والعضـوية لتحديد العوامل الشخصـية 

 إلحالتهم 
ً
  .مج املناسبة اإىل الربالقدرة على التعلم متهيدا

مـن لطـالب الـذين يعـانون فرديـة ومجاعيـة ل) الفصول العالجيـة ( إعداد برامج تدريبية -ب 

) .الرياضيات ، الكتابة ، القراءة ( للتعلم ضعف يف املهارات األساسية 

يف دعـم اخلـدمات  الرتبويـة ومـؤثر هلم دور بـارز يف أن يكون ألولياء األمور إتاحة الفرصة - ج 

.والعالجية ألبناءهم يف هذا اال 

مـع يف كيفية التعامل ) األسرة ( ألمور املوجهة ألولياء االربامج اإلرشادية تنظيم وتفعيل -د 

 إأبنائهم 
ً
املدرسة وغريها مـن املناسـبات جمالس أمناء ( جلهود املدرسة وتعزيزها ستكماال

) .خل إ.. 

العـام أثنـاء اخلـدمات الرتبويـة تنظيم الـربامج العالجيـة املتخصصـة مـن خـالل مراكـز -ه 

.يف املدرسة من قبل املعلمني واملتابعة الدراسي والتنسيق يف ذلك 



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ٨١

يف  من حتقيق احلـد األدنـىحول ترفيع الطالب الذي مل يتمكن  قرار ختاذبإتوصى اللجنة -و 

:اللجنة من النقاط التالية إذا تأكدت الصفوف املبكرة 

له خالل الفصل الدراسي الثـاني ود العالجية التي قدمت ـاستفادة الطالب وجتاوبه مع اجله-

.  

أو جتاوز  . إخل .... واحلسية والعقلية واللغوية وانب اجلسمية الطالب من مجيع اجلسالمة منو -

ميكـن االسـتفادة مـن نشـرة التوجيـه ( لعـالج الطبـي املناسـب انتيجـة الصعوبات النمائية 

وتطبيقاتهـا من املرحلـة االبتدائيـة خصائص منو التالميذ يف الصفوف األولية : حول د واإلرشا

) .الرتبوية واإلرشادية 

التي تؤهل الطالب لتجـاوز الصـف واالستعدادات من القدرات واإلمكانات مناسبة  توفر درجة-

 أو اقتصـادية أو اقتصـادية أو اجتماعيـةأو  كـان بسـبب صـعوبات تربويـة خفاقـهوأن إ، التايل 

.عارضة مت جتاوزها ثقافية 

الصـفوف  مـن حتقيـق احلـد األدنـى يفحول إبقاء الطالـب الـذي مل يـتمكن ختاذ قرار بإية صالتو -

:اللجنة من النقاط التالية  إذ تأكدتاملبكرة 

(    له خالل الفصل الدراسي الثـاني  تالعالجية التي قدمستفادة الطالب من اجلهود عدم إ-

) .إنعدام التجاوب الدراسي 

أو العقلي أو احلركي أو  اجلسمي: النمو  يف بعض جوانبوجود قصور واضح أو مشكلة مزمنة -

علـى إتقـان املهـارات املتعلقـة بهـا جتعله حباجة إىل تدريب مكثف  .إخل .... ي أو اللغواحلسي 

.لفرتة طويلة 

 آخر يؤدي -
ً
املناسبة لنمـوه اجلسـمي واكتساب املهارات الدراسي دائه أإىل حتسني اإلبقاء عاما

.خل إ... والعقلي واحلسي 

( نـى إىل الـربامج املسـاندة احلـد األدالطالب الذي مل حيقـق قرار حول حتويل ختاذ التوصية بإ-

:أن لدى الطالب إحدى احلاالت التالية إذا تأكدت اللجنة ) املتخصصة 

 صعوبات -
ّ
.م خاصة يف التعل

.بطئ التعلم  حالة-

.حالة ختلف عقلي -

.والكالم اللغة حالة اضطراب -

.حالة نفسية -

.أو حسية مزمنة إعاقة حركية -
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ّ
وأهميـة ليـة بعـد إشـعار ويل األمـر مبـا تقرتحـه مـن قـرارات ستعانة بـاملراكز التااإلجنة وميكن لل

  عن اقتناع وموافقة وهذه املراكز توعيته مبثل هذه اإلجراءات حىت يتم التحويل 

  :وفق اآلتي 

  .املهني للمعاقني مراكز التأهيل -

.معاهد الرتبية اخلاصة -

.اخلاصة بالتعلم مراكز الصعوبات -

.املعاقني جبميع فئاتهم  ملخصصة للطالبااجلمعيات اخلريية -

.وبات التعلم عاملوجود يف بعض املدارس كصالربامج اخلاصة -

.مراكز اخلدمات الرتبوية -

 
ً
  :واملعلمني الطالب وأولياء أمور لآلباء اجلمعية العمومية : ثالثا

يف ركة واملشـاالدوريـة واللقـاءات عن طريق االجتماعات بني البيت واملدرسة العالقة إىل توثيق وتهدف 

  .بعض املشكالت الرتبوية ومعاجلة نشاطات املدرسة 

 
ُ
مـن بـدء العـام عمومية يف نهاية الشـهر األول مجعية يف هيئة إىل اجتماع ب الطالأمور دعي أولياء ي

الذي يقوم  التعريف بالدوريعد لذلك جدول عمل يتضمن ، حبضره مدير املدرسة ومعلموها الدراسي 

التي تعود علـى ة دوالفائوأهدافها العمومية ومهام اجلمعية لطالب واملعلمون امور به اآلباء وأولياء أ

يف وليتهم إىل مسـؤهـدف يأن حضـورهم ألوليـاء األمـور ويوضـح ، األبناء من تعاون املدرسة والبيـت 

سـتقبال الطـالب املسـتجدين للمرحلـة إادية مثـل أسـبوع شواإلريف الربامج الرتبوية مشاركة املدرسة 

قصـور الـذين لـديهم والتعاون على معاجلة أوضاع الطـالب وحفالت تكريم الطالب املتفوقني ة االبتدائي

أو ممن لديهم مشكالت سـلوكية واألسـابيع اإلرشـادية كأسـبوع التوعيـة يف التحصيل الدراسي واضح 

ات سـاباوغريهـا مـن املنوأسـبوع السـالمة املروريـة  ة بأضرار املخدراتالتوعيوأسبوع بأضرار التدخني 

  .التي تقيمها املدرسة ويتم اختيار أعضاء منهم يف جملس املدرسة 

يف يـوم معـني مـن ن حيـدد موعـد االجتمـاع ية يف كل شهر ألعضاء الس على أوتعقد اجتماعات دور

مـع تزويـدهم جبـدول لضمان حضـورهم وذلك مع ظروف األعضاء دد خالل الشهر يتناسب أسبوع حم

إلتاحة الفرصـة وتصوراتهم وأفكارهم فيها قبل االجتماع طرح آرائهم م حيث ميكنهواستبانة األعمال 

وتتضـمن املوضـوعات ، مناقشـاتها املدرجة ليتمكنوا من املشاركة يف لدراسة املوضوعات امام األعضاء 

شـكالت التـي يعـاني منهـا الطـالب التي تهم املدرسة والبيت يف رعاية أبنائهم والتي هلا عالقـة بامل

لزيـارة املدرسـة الطـالب مـن وقـت آلخـر ور أمـولياء إىل دعوة بعض أباإلضافة ارات املناسبة ختاذ القروإ

ولتوضـيح أهميـة هـذه اـالس  .سواء كانت سلوكية أو حتصيلية يف حل مشكالت أبنائهم للمشاركة 

 
ّ
  :صة ميكن إتباع الوسائل التالية وأولياء األمور بصفة خاامة عفة صي بللمجتمع احملل
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ات التـي توضـح يـوتوزيـع املطوكن البـارزة امالعامة واأليف امليادين النات وامللصقات وضع اإلع-١

وكـذلك مـن خـالل علـى زيـارة املدرسـة واملدرسة وحتث اآلباء الصلة بني البيت أهمية توثيق 

  .والرمسية تصاالت الشخصية واهلاتفية اإل

ية والصــحف واــالت التــي واملناســبات واللقــاءات املدرســإىل أهميتهــا يف احلفــالت اإلشــارة -٢

.ون يزوإذاعة وتلفتصدرها املدرسة وكذلك وسائل اإلعالم من صحف 

يف متـارين يف نشـاط املدرسـة مـن خـالل إلقـاء كلمـة املشاركة  ىعلتشجيع اآلباء وأولياء األمور -٣

يف نــدوات وحفــالت ولقــاءات مدرســية ودعــوة بعضــهم إللقــاء حماضــرات واالشــرتاك الصــباح 

.متعددة 

٤- 
ُ
شهادات شكر وتقدير وجوائز ومنحهم املتعاونني مع املدرسة الطالب مور أقرتح تكريم أولياء ي

.يل خاص بهم باملدرسة أو عمل دلاملتفوقني يف دليل الطالب مادية وعينية وتدوين أمسائهم 

وفق ما يف كل عام دراسي الطالب واملعلمني ألولياء أمور اجلمعية العمومية تنفيذ اجتماعات -٥

التنظيميـة وفـق القواعـد فـيمكن تنفيـذه أمـا اجتماعـات جملـس املدرسـة ، املدرسة اجه حتت

.ل يف كل فصل دراسي على األقللمدارس أي اجتماعني 

  

 
ً
  :جملس املدرسة : رابعا

واملـواطنني مـن ذوي الطـالب يشارك فيه خنبة من أولياء أمور ربوي اجتماعي جملس تجملس املدرسة 

  .يف حتقيق مهام املدرسة دور فاعل بالقدرة على اإلسهام 

  :على النحو اآلتي يشكل جملس املدرسة  -١

  .ما ال يقل عن ستة من أولياء أمور الطالب  -أ

  .واملرشد الطالبي ، مدير املدرسة ووكيلها  -ب

  .ثالثة من املعلمني  -ج

يـة والتعلـيم من املواطنني القادرين على اإلسـهام يف مسـرية الرتب إدارة املدرسة من تراه -د

مـور عـددهم علـى عـدد أوليـاء أعلـى أال يزيـد باملدرسة من غري أولياء أمور الطـالب 

  .الطالب 

حجـم املدرسـة مـع واملعلمني مبـا يـتالئم الطالب الس من أولياء أمور يزاد عدد أعضاء  -هـ

  .ها بوكثافة طال

 للرئيس ، من بني أعضائه خيتار الس  -٢
ً
 ونائبا

ً
  .ا للمجلس وأمين، رئيسا
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 بن نيعلماملوأعضاء الس من أولياء أمور الطالب يتم اختيار  -٣
ً
عـام تنظمـه املدرسـة على اجتماع  اء

مجـيعهم ويكـون يف بدايـة العـام  ومعلمـو املدرسـةوحيضره أولياء أمور الطـالب ، ل عامني ك

  .من مدير املدرسة الس قرار ويصدر بتشكيل الدراسي 

مـن لـس ية اولرتشيح من تـراه لعضـيف املدرسة ني لعاملبالتشاور مع جملس ة إدارة املدرستقوم  -٤

  .أعاله ) د(غري أولياء أمور الطالب وفق ما ورد يف الفقرة 

  :أهداف جملس املدرسة 

مهـام والتعـاون املشـرتك لتحقيـق املدرسة واتمع وإجياد فرص التكامل  بنيتوثيق العالقة -١

  .جوانبها املدرسة مبختلف 

.واالجتماعية نمية دور املدرسة يف اتمع وتقوية مكانتها الرتبوية والثقافية ت-٢

بني املدرسة واملصاحل احلكومية واألهلية احمللية ذات الصـلة مبـا يعـود تعزيز التعاون والتكامل -٣

.ومستقبلهم التعليمي واملهني يف حاضرهم على الطالب باخلري 

وبـرامج واملرافـق املدرسـية التعليميـة ة من املستلزمات املدرس تاإلسهام يف الوفاء باحتياجا-٤

وال يتعارض مـع مـا وأهدافها غاية املدرسة واالجتماعية مبا حيقق والربامج التدريبية النشاط 

.املختصة من تعليمات يرد من اجلهات 

 ملدرسة من معوقابشؤون حبث ما يتصل -٥
ّ
وتقديم احللـول املناسـبة ومناقشـتها مـع إدارة ات ـ

.ليم التع

  :مهام جملس املدرسة 

  .ورعايتها وتشجيعها تقدير أوجه اإلبداع والتميز -١

احلـاالت التـي وحبـث للطالب من خالل حتليل نتائج االختبـارات مناقشة املستوى التحصيلي -٢

.وطرق عالجها ة ومعرفة أسبابها تستدعي الدراس

هر اة الظـوشـومناقطـالب اليف رعايـة سـلوك تقديم املشـورة إلدارة املدرسـة والتعـاون معهـا -٣

.أنواع العالج املناسبة هلا غري املرغوب فيها وتقديم  السلوكية

واملرافـق وحبـث كيفيـة احلصـول من األثاث والتجهيزات والوسـائل دراسة احتياجات املدرسة -٤

.عليها 

والتحليل وتقديم تتطلب الدراسة حبث الوضع العام للمدرسة وما قد يكون هلا من خصوصية -٥

.ها والعاملني فيها البوطويشمل ذلك ما له عالقة بإدارة املدرسة ، ة بشأنها املشور



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ٨٥

ويشـمل ة باملدرسـة ذات الصـلة باملهـام املنوطـمور الرتبوية وعات التعليمية واألدراسة املوض-٦

يف ودور املدرسة ، وبرامج النشاط ، والكتب املقررة ، ذلك ما يتعلق باملناهج واخلطط الدراسية 

.بشأنها واقرتاح ما يراه الس ، اتمع 

بصـفة والتعليمي ت اهلادفة إىل تطوير العمل الرتبوي ادراواملبقرتاحات تقديم التوصيات واإل-٧

.عامة 

ن نطـاق عـأو ختـرج صـعوبة يف حلهـا التي جيد الـس خماطبة إدارة التعليم بشأن املشكالت -٨

.اختصاصه 

 جيوز لس -٩
ً
والعينيـة والتربعـات املاديـة مـن اهلبـات   املدرسة اسـتقبال مـا لـيس مشـروطا

 تماعية واملؤسسات اخلاصـة مـع اختـاذومن اهليئات االجوالتجهيزات املدرسية من املواطنني 

.وحسن استخدامها وضمان سالمتها الالزمة لصرفها واإلجراءات الضوابط 

الب للطــبــرامج تدريبيــة األهليــة إلجنــاز مــع مؤسســات التــدريب التنســيق جيــوز للمجلــس -١٠

.والعاملني فيها والقائمني على إدارة املدرسة واملعلمني 

١١-يف اململكة مع سياسة التعليم مبا ال يتعارض ويطرح آرائه وخيتار موضوعاته لس يعمل ا.

  :تنفيذ جملس املدرسة توجيهات عامة حول 

وطريقـة تشـكيله  عـن جملـس املدرسـةفإضافة إىل ما ورد يف القواعد التنظيمية ملدارس التعليم العام 

التوجيهات اآلتية حـول جملـس العالقة بني اتمع واملدرسة فإننا نأمل اتباع توثيق  وأهمية هدافهوا

  .املدرسة 

الـالزم  احلد األدنـىنشاطاته املدرسة وممارسة وتشكيل جملس يعترب عقد اجلمعية العمومية -١

  .اختاذه على كل مدرسة 

وتوجيـه كل فصل دراسـي على األقل اجتماعني ومية اجلمعية العمستثناء بإيعقد كل جملس -٢

جـدول األعمـال ومكـان مـع توضـيح بفـرتة كافيـة قبـل موعـد االجتمـاع الدعوة إىل األعضـاء 

قبـل االجتمـاع وعرضـها علـى من أجل دراستها من األعضاء ويفضل طلب املقرتحات االجتماع 

.الس 

 جتماع يكون اإل-٣
ً
ويف حال تعـذر ، م الرئيس ونائبه واملقرر مبن فيهحبضور ثلثي األعضاء صحيحا

الـس ضـمن األعضـاء ن حضـر وأن يكـون رئـيس مبللمرة الثانية يعقد االجتماع اجتماعهم 

.احلاضرين 

.باألغلبية فإن تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس  الس تصدر قرارات-٤

.اسة التعليم يف اململكة ة تتوافق مع سيتوأنشط جيب أن تكون مجيع قرارات الس-٥
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٦- 
ً
 تعترب عضوية الس عمال

ً
  تطوعيا

ً
وال حيـق للعضـو املطالبـة مبكافـأة للعمل األصـلي  وامتدادا

.مالية 

٧- 
ً
 شـامال

ً
 الـس عـن أعمـال تعد كـل مدرسـة تقريـرا

ً
قسـم ( لرفعـه إىل إدارة التعلـيم سـنويا

) .لتوجيه واإلرشاد ا

يف النقـاش أو جملـس املدرسـة العموميـة ل اجلمعيـة سواء خـالينبغي مشاركة أولياء األمور -٨

.منها األهداف املرجوة تلك االس حىت حتقق وإبداء الرأي واحلوار 

ومناقشـتهم أوليـاء األمـور قابلة ملاجلمعية العمومية العاملني اجتماعات مجيع يلزم حضور -٩

.ية والسلوكية ملحول أوضاع أبنائهم الع

علـى أولياء األمـور وذلك لتشجيع خارج وقت الدوام الرمسي ات مجيع االجتماعيفضل انعقاد -١٠

.ور واملشاركة ضاحل

أهميـة ذلـك علـى أن مدير املدرسـة مىت ما رأى ستثنائية بصفة إنعقاد لس لإلاجيوز دعوة -١١

.ل العمل قبل عقد االجتماع بأسبوع وترسل الدعوة وجد

 مـور ألوليـاء األينبغي على جملس املدرسة تشجيع إقامة اليـوم املفتـوح -١٢
ّ
أخـرى فعاليـات  وأي

.بني األسرة واملدرسة تعزز العالقة 

املختلفـة واللجـان يف أعمـال الـس األساسـية مـن الركـائز جيب اعتبار التخطيط والتنسـيق -١٣

.نجاحها وحتقيقها ألهدافها لوضرورية 

تمـاع مـن جخـالل اإلمـا يـدور االلتـزام باحملافظـة علـى سـرية  جملس املدرسـةعلى كل أعضاء -١٤

.زم بذلك تمن ال يلعضوية  وتلغىأو توصيات قبل إعالنها بصفة رمسية مشاريع أو قرارات 

عـن ديـد عضـويتهم عدد من يتم جتعلى أال يزيد لألعضاء لدورة جديدة ميكن جتديد العضوية -١٥

.نصف األعضاء 

القـة التـي هلـا عللمشـاركة يف مناقشـة املوضـوعات حيق لس املدرسة دعـوة بعـض الطـالب -١٦

.بالطلب 

 
ً
  :جلنة رعاية السلوك : خامسا

يف املدرسـة واقـرتاح السـوية وغـري السـوية الظـواهر السـلوكية وتهدف هذه اللجنة إىل التعـرف علـى 

سـي ال العـام الدرادوريـة وعنـد احلاجـة وتسـتمر طـوالرتبوية املناسـبة هلـا واجتماعاتهـا اإلجراءات 

  :وتتلخص مهامها فيما يلي 

مـن بعـض الطـالب ومعرفـة والتـي حتـدث السـلوك يف املدرسـة ض ظـواهر بعـحصر ودراسة -١

  .أسبابها ودوافعها 
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واألظـافر وبعـض وإطالـة الشـعر التـدخني كفيـه ذوي السلوك غري املرغـوب االجتماع بالطالب -٢

 للمدرسـة املخالفة للمجتمع  تاالتقليع
ً
بـني التـي حتـدث كاملشـاجرات أو ممن حيدثون إزعاجا

اسة وغريها ومناقشة دران ومقاعد الدرعلى اجلالعدواني وممن يكتبون ك الطالب وذوي السلو

.ليكون أكثر إجيابية  هم هلدف تعديل سلوكهمهيأوضاعهم وتوج

كتكـريم الطـالب املثـاليني مـن ذوي السـلوكيات املرغوب فيها يف املدرسـة ات يتعزيز السلوك-٣

يف وسـائل األعـالم العامـة إبرازه يف هذا الشأن جلميع الطالب واحلسنة وإبراز جوانب متيزهم 

.واملدرسية 

ومتـارين الصــباح والصـحافة املدرسـية كاإلذاعـة رة يف املدرسـة فواملتـاالسـتفادة مـن الوسـائل -٤

ليم ديننـا اإلسـالمي امن تعالنابعة والنشرات والندوات واحملاضرات يف غرس القيم األخالقية 

  .واملقاالت الرتبوية اهلادفة شاهد واملوالكلمات اهلادفة من خالل األحاديث احلنيف 

  :تي وتتكون اللجنة من اآل

 / مدير املدرسة -١
ً
  .رئيسا

 للرئيس / وكيل املدرسة -٢
ً
.نائبا

  /املرشد الطالبي أو القائم بعمل اإلرشاد يف املدرسة -٣
ً
  عضوا

ً
.مقررا

. عضو/ مشرف التوعية اإلسالمية -٤

 / مشرف  النشاط الطالبي -٥
ً
.عضوا

.أعضاء / ي الصفوف املبكرة ثالثة من معلم-٦

  ويكون هؤالء األعضاء
ً
وميكـن يف معاجلة مشكالت الطالب املختلفـة ورغبة من املشهود هلم قدوة وتعامال

  .ومقرتحاتها اتها مبرئيهلذه اللجنة تزويد جملس املدرسة 

 
ً
  :مجاعة التوجيه واإلرشاد : سادسا

مجيع الفصول بواقع طالـب مـن ب على أن متثل من الطالبتكوين هذه اجلماعة يقوم املرشد الطالبي 

يف يف تنفيـذ بعـض اخلـدمات والـربامج اإلرشـادية  مساعدة املرشد الطالبيمهمتها تكون ،  كل فصل 

 واإل املدرسة يف اإلذاعة املدرسية
ً
باملدرسة ولوحـة الشـرف يف الفصـل بلوحة الشرف اخلاصة هتمام يوميا

التـي اإلرشـادية تنظيم وإعداد اللقاءات واملناسـبات املساهمة يف عليها واملتفوقني لنشر أمساء الطالب 

وحـثهم علـى الطالبي يف املدرسـة الطالب بدور املرشد وكذلك يف توعية تقيمها املدرسة ألولياء األمور 

والنـدوات واحملاضـرات عـن طريـق النشـرات ستفادة مـن خدماتـه وتنفيـذ بـرامج اإلرشـاد زيارته واإل

  .املختلفة  املدرسيةواإلذاعية واملناسبات حلائطية واللقاءات والصحف ا
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 أحد الطالب هذه اجلماعة ويرتأس 
ً
طالب من كل صف دراسي ويشرتك يف عضويتها للرئيس وآخر نائبا

باملدرسة وميكن تنفيذ اجتماعاتهـا املرشد الطالبي الدورية بإشراف أو أكثر وتعقد اجلماعة اجتماعاتها 

 وعند احلاجة 
ً
  .أسبوعيا

 سا
ً
  :اجلماعة املهنية : بعا

أحـد طـالب باملدرسـة ويقـوم برئاسـتها املرشـد الطالبـي وتتكون من جمموعـة مـن الطـالب بإشـراف 

 وونائب له باملدرسة الصفوف النهائية 
ّ
بـني الثقافـة املهنيـة نشـر مهمتهـا وأعضاء مـن الطـالب ر مقر

  :الطالب من خالل قنوات متعددة من األنشطة مثل 

مـن الكتـب وتسـتقي معلوماتهـا املهنية واملعلومات وعية تعني باألخبار إصدار صحيفة أسب-١

  .واألدلة املتخصصة والدوريات 

أهمية املهنـة ومشاركة املهنيني فيها إليضاح املهنية داخل املدرسة إقامة الندوات واملسابقات -٢

.املدرسية ومتارين الصباح من خالل اإلذاعة 

املهــن يف اتمــع ختــتص بــأنواع الطــالب يقــوم بهــا قصــرية وتقــارير ومقــاالت إعــداد حبــوث -٣

املهني لـدى املرشـد الطالبـي يف مكتبـة ووضعها يف ملف التوجيه وأهميتها للفرد واجلماعة 

.املدرسة 

يف مراحـل التعلـيم العـام ملواقـع العمـل  لطالب الصفوف النهائيةتنظيم الزيارات امليدانية -٤

ــانع  ــل املص ــاج مث ــواإلنت ــفيات والش ــةواملستش ــرف التجاري ــد  ركات والغ ــناعية واملعاه والص

ــى املهــن والتخصصــات واملؤسســات ومراكــز التــدريب  ــات تطواملواجلامعــات للتعــرف عل لب

.واملميزات 

يف توجيـه الطالـب واملهني جلميع املراحل التعليمية التعليمي ستفادة من دليل الطالب اإل-٥

خيصه يف نشرات أو مطويات أو وضعه علـى من خالل تلأو املهنة املناسبة نوع الدراسة تيار الخ

.للطالب ووضع املسابقات املهنية أو إعارته شكل لوحات 

اركة شـمبيف كل عام دراسـي املهني الذي تقيمه املدرسة لإلسبوع التهيئة واإلعداد والتنفيذ -٦

ومراكـز ومعاهـد وكليـات املؤسسـة العامـة والصـناعية كالغرف التجارية اجلهات ذات العالقة 

عـات اطوالعسـكرية وقيات املدنيـة لروعها والكوفاملهني واجلامعات الفني والتدريب عليم للت

.وغريها من اجلهات ومؤسسات العمل املختلفة والشركات العاملة 
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  الباب التاسع

  باملدرسةلعمل املرشد الطالبي مية ياجلوانب التنظ

 
ً
  :املرشد الطالبي مكتب : أوال

تساعد على حتقيق يتطلب جوانب تنظيمية هداف املرجوة منه فإن ذلك األلكي حيقق العمل اإلرشادي 

مـور ان تراعـى األلـذا جيـب ، وال شك أن التنظيم له دور كبري يف جناح العمـل أو فشـله ، تلك األهداف 

  :املرشد الطالبي واخلاصة مبكتب التالية 

  .أمورهم وأولياء مكتب خاص يف املدرسة يف مكان بارز للطالب أن يكون للمرشد الطالبي -١

.وية اجليدة املناسب والتهف يأن يتوفر باملكتب اإلنارة الكافية والتكي-٢

 اأن يكون مكتب املرشد -٣
ً
 مـن مشـتتات الـذهن للطالـب عـن الضوضـاء  لطالبي بعيـدا

ً
وخاليـا

 
ً
 جيدا

ً
 ترتيبا

َ
◌

ً
.ومرتبا

وآلـة واهلـاتف ق األوراكآلـة تصـوير به بعض األدوات املعينة لعمـل املرشـد الطالبـي أن يتوفر -٤

.واألفالم الالزمة واألوراق وكذلك املطبوعات  –إذا أمكن ذلك  –وجهاز فيديو تسجيل 

.بها الطالب إرشادية يستفيد منها ويفيد ة تب اإلرشاد الطالبي مكتبأن يتوفر مبك-٥

ستفادة منها يف جلسات التوجيه واإلرشاد والتي ميكن اإلخاصة للجلسات اجلماعية إجياد غرفة -٦

.اإلرشادية األخرى واللقاءات والتوجيه واإلرشاد اجلماعي ملهني ا

 
ً
  :املرشد الطالبي سجالت : ثانيا

  :وتشتمل على 

  : سجل املرشد الطالبي  -أ

وتقـارير والربنـامج الزمنـي وخطة التوجيه واإلرشاد عن املدرسة اإلحصائية ويتضمن بعض املعلومات 

 الطالب  رعايةوجوانب اإلرشادية جتماعات عن اإل
ً
 وكما يشتمل مجاعيا

ً
 ومجاعيا

ً
على رعاية الطالب فرديا

  :يف ضوء اآلتي 

 رعاية الطالب املعيدين  -١
ً
  .واملوهوبني وذوي اإلعاقات تكرري الغياب موواملتأخرين دراسيا

  .اخلاصة لبعض الطالب واحلاالت املواقف اليومية الطارئة متابعة  -٢
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   :  مل للطالباسجل املعلومات الش -ج

جتماعيـة األوليـة واإليف املدرسة سجل خـاص بـه يشـتمل علـى املعلومـات والبيانـات يوفر لكل طالب 

الطالـب يف املدرسـة الـذي يزاولـه وأنـواع النشـاط والسمات الشخصية والسلوكية  والصحية والدراسية

وتدون املعلومـات ة ثم املرحلة الثانويفاملتوسطة ة يبتدائمن املرحلة اإلوينتقل هذا السجل مع الطالب 

تنظـيم ومهارة وتتم قبل بداية العام الدراسي وأثنائه حيث يتم جدولة العمل فيه وفق فيه بكل دقة 

  .وأعداد الطالب فيه عدد الصفوف الدراسية  يراعىمدروس 

  : االبتدائية واملتوسطة املرحلتني لطالب الدراسية واملوضوعات اليومية مذكرة الواجبات  -د

حيث يـتمكن الطالـب مـن تنظـيم وتنسـيق واجباتـه لم للطالب مع املقررات الدراسية يسل سج وهو

يف هـذه املـذكرة وتتم متابعة العمـل له داخل الصف الدراسي املعطاة عاته الدراسية واملنزلية وموض

   .الطالب وأولياء أمور واملعلمني واملرشد الطالبي من قبل مدير املدرسة 

تـواريخ مـن تـدوين ميكـنهم بهـم الثانويـة فيصـرف هلـم مفكـرة خاصـة  لطالب املرحلةما بالنسبة أ

  .وغريها الواجبات واالختبارات 

  :استمارة حبث احلالة  -هـ 

أو سـواء كانـت صـحية الـذي يعـاني مـن مشـكلة لدراسة وحبث حالة الطالـب وهي استمارة خمصصة 

والفنيـات إىل املهـارات حبث احلالـة دراسة وحتتاج ، وغريها أو دراسية أو اقتصادية نفسية أو اجتماعية 

للطالب نفسه وذوي العالقـة وكـذلك املالحظـات اإلرشادية املناسبة لدراسة احلالة يف ضوء عدد املقابالت 

  .حبث احلالة يف استمارة الفنية وتوضع خالصتها التي دونت عنه وتوضع يف ملف خاص 

  : املرشد الطالبي دليل  -و

تنفيـذ الـربامج للمرشـد الطالبـي حيـث ميكـن يف املدرسـة مل اإلرشـادي الرئيسية للعويعترب األداة 

إرشادية ميدانيـة متنوعـة ومهارات وتطبيقات ما يتضمه من معلومات يف ضوء اخلدمات اإلرشادية و

فهـو مصـدر إليه يف حالة وجود أي إشكاالت يف تنفيذ مهامه العمليـة والتطبيقيـة وكما ميكن الرجوع 

  .واألساليب املتنوعة والتطبيقات واملهارات رشد باملعلومات املم لتغذية مهإرشادي 

  

  

  :واملهني دليل الطالب التعليمي  -ز

 ميكن االستفادة منه يف توجيه الطالب 
ً
 وميكن وضعه يف مكتبة تعليميا

ً
أو عمل ته رإلعااملدرسة ومهنيا

مــن يل عـدد كبــري بهـذا الــدلواملطويـات منــه وعرضـها علــى الطـالب وتتــوفر واملســابقات النشـرات 

ومدنيـة عات وفروعهـا والكليـات بأنواعهـا عسـكرية يف اجلامالقبول وطبيعة الدراسة  حولاملعلومات 

  .مبختلف مناطق اململكة واملهنية املتوفرة وكذلك املعاهد واملراكز التعليمية 
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  :ومناذج أخرى مطبوعات  -ح

ومنـاذج كالشهادات اخلاصة بـاملتفوقني مناذج ومطبوعات إرشادية متعددة توجد لدى املرشد الطالبي 

  .ولقاءات اآلباء واملعلمني وغريها ومناذج حلضور االجتماعات مور خاصة بتهنئة أولياء األ

  :اإلدارية امللفات  -ط

التـي هلـا عالقـة باخلـدمات للموضـوعات وآخـر للـوارد وملفـات مبلف للصادر وحيتفظ املرشد الطالبي 

إىل قسـم التوجيـه دم حلفظ مجيع ما يصـدر مـن أعمـال ميكـن رفعهـا فملف الصادر يستخ، اإلرشادية 

التعـاميم واخلطابـات الـواردة للمدرسـة حلفظ مجيع وملف الوارد يستخدم ، بإدارة التعليم  واإلرشاد

 له يف، العالقة بالتوجيه واإلرشاد  تذا
ً
 ومساعدا

ً
 تنظـيم وميكن للمرشد الطالبي إضافة ما يراه مناسبا

وكما ميكـن اإلرشادي  اخل تسهل عليه تيسري عمله...أو بطاقات أو استمارات وملفات  من سجالت عمله

مـا أشـري إليـه مـن يف ضـوء للعمل اإلرشادي املعلومات الالزمة يف إدخال االستفادة من احلاسب اآليل 

 لتطوير اخلدمات اإلرشادية لعمل املرشد الطالبي السجالت املالئمة 
ً
  .باملدرسة وما يراه مناسبا

 
ً
  :التخطيط للربامج اإلرشادية باملدرسة : ثالثا

 
ُ
 التوجيه واإلرشاد واخلدمات يف ميادين للربامج عد التخطيط املنظم ي

ً
 مهمـا

ً
 مهنيـا

ً
املتعـددة حمـورا

 يتم حتديد أهـداف إرشـاديةفمن خالل التخطيط العلمي ، وحتقيقها ألهدافها إلجناح العملية اإلرشادية 

اإلرشـادية حتديد نوعية اخلدمة إضافة إىل ومعرفة مدى ما حتقق منها ها تقوميواضحة وحمددة يسهل 

السـليم وميكـن التخطـيط ، والتعليميـة جتماعيـة ومطـالبهم النفسـية واإلحلاجات الطـالب املناسبة 

بأسـلوب بشكل جيـد يف القيـام مبهـامهم املهنيـة من تنظيم الوقت واستثماره  يف امليدانللعاملني 

  .لالستفادة منها أفضل الفرص للطالب ويتيح اخلدمة حتقيق أهداف تلك على  يساعد متخصص

يف االعـوام السـابقة إىل إعـداد اخلطـط للتوجيـه واإلرشـاد ومن هذا املنطلق فقد سـعت اإلدارة العامـة 

والـربامج متضمنة األهداف العامـة يف مطلع كل عام دراسي التفصيلية للربامج واخلدمات اإلرشادية 

عامة حـول تنفيـذ إضافة إىل توجيهات لتنفيذها وجيهية واإلرشادية والربنامج الزمني التواخلدمات 

  .وتقويم نتائجها اخلطة ومتابعتها 

 مـن
ً
هميـة تأكيـد الـدور الفعـال ألقسـام التوجيـه واإلرشـاد يف إدارات التعلـيم هـذه اإلدارة بأ وإميانا

مـن يـدان املالعـاملني يف  ضـوء خـربات يفوخدماتـه واملدارس يف إعداد خطة برامج التوجيه واإلرشاد 

ومطالبهم املختلفـة مـن مرحلـة دراسـية إىل وإدراكهم حلاجات الطالب الب طومرشدي مشريف إرشاد 

لكي يسـتنري بهـا اإلرشادية املهنية إلعداد الربامج واخلدمات واملبادئ حيث ميكن وضع األسس أخرى 

والتخطيط ، برنامج إرشادي يف املدرسة اإلرشاد أو ألي يف إعداد اخلطة العامة للتوجيه واملرشد الطالبي 

 ملبـادئ لبناء هذه الربامج واألساسية مرحلة اإلعداد اخلطوة األوىل لربامج التوجيه واإلرشاد متثل 
ً
وفقا

  :وأسس مهنية تركز عليها العملية اإلرشادية من أهمها 
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 عملية مسـتمرة تبـدأ التوجيه واإلرشاد التأكيد على أن برامج -١
ً
مـن مرحلـة احلضـانة مـرورا

مير بها خـالل ، اخلربات املكتسبة باملراحل التعليمية املختلفة طوال حياة الفرد وذلك يف ضوء 

  .املناسبة هلا يف التعامل مع مشكالته وإجياد احللول إدراكه  املختلفة وأثرها علىل منوه حمرا

خبصـائص ات اتصـال وثيـق باملدرسـة ذالتأكيـد علـى أن بـرامج وخـدمات التوجيـه واإلرشـاد -٢

واخلربات التـي تسـاعد علـى كشـف والقدرات واخللفيات واحتياجات الطالب من حيث امليول 

.واخلدمات ونشاطاتها وحتديد أهداف هذه الربامج شخصية الطالب 

 ةوالسـلوكياألهـداف الرتبويـة العنصـر املسـاعد لتحقيـق إدراك أن برنامج التوجيه واإلرشـاد -٣

التــي تتكامــل يف ضــوئها العمليــة النشــاط الطالبــي جبميــع جوانبــه وللمــنهج املدرســي 

.التعليمية 

املدرسـة مـن حيـث القـدرات وبـني الطـالب داخـل الفصـل الدراسـي مراعاة الفروق الفرديـة -٤

.حتياجات وامليول واإلستعدادات واإل

توافقـه  لتحقيق زيادة كفاية الفرد ودعـمالتوجيه واإلرشاد جلميع فئات الطالب تقديم خدمات -٥

بسـلوكه إىل أقصـى حـد ممكـن وعـدم رتقـاء لإلالنفسي ورعاية منوه وتوجيهـه بشـكل سـليم 

األولويـات واحلاجـات لتلـك االقتصار على فئة من الطـالب دون أخـرى مـع األخـذ يف االعتبـار 

.اخلدمات 

ي ما يقدمه املرشد الطالبعلى وصف احللول بقدر عدم اقتصار أهداف برامج التوجيه واإلرشاد -٦

إىل احللول املقنعة التي يستطيع من خالهلا اختـاذ يصاله من مساعدة لكشف قدرات الطالب وإ

.مبفرده القرار املناسب 

باملرونة لتلبية أي تغيري مطلوب يسعى إىل حتقيق احتياجات برامج التوجيه واإلرشاد صاف إت-٧

.إرشادية حمددة يف كافة ااالت اإلرشادية الطالب خلدمات 

عـن طريـق متطـورة ومبنيـة علـى التقـويم املسـتمر جعل برامج التوجيه واإلرشـاد ضرورة -٨

اإلرشـادية حاجات الطالب وحتديد اخلـدمات فة إىل اكتشاف اهلادامليدانية أو البحوث الدراسات 

.لتلك احلاجات املناسبة 

 إىل تلك األسس واملبادئ املهنية وإ
ً
إلعـداد إلطار العام نستطيع وضع الربامج التوجيه واإلرشاد ستنادا

  .:تتمثل يف اآلتي خطة ألي برنامج إرشادي 

  :ات جحتديد االحتيا -أ

يف اـال التي تعتـرب حجـر األسـاس يف عمليـة اإلعـداد خلـدمات التوجيـه واإلرشـاد ويف هذه اخلطوة 

لـى هلـم بنـاء عأو اموعة مـن األفـراد املـراد تقـديم اخلدمـة يتم حتديد احتياجات الطالب الرتبوي 

أو واملقابالت واملناقشات والسجالت الشاملة للطالب ت ناكاالستبابالطرق العلمية معلومات يتم مجعها 

  .ونوع اخلدمة املطلوبة األولويات لوضع قائمة املعلومات وحتليل تلك دراسات املتابعة 
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  :وترتيبها اختيار األولويات  -ب

ذات واختيـار احلاجـات املهمـة وأولوياتهـا احلاجات حسـب أهميتهـا وتهدف هذه اخلطوة إىل ترتيب 

  .وفق برامج وخدمات إرشادية حمددة وواضحة للعمل على تلبيتها األولوية 

  :وكتابتها حتديد األهداف  -ج

هـدف امج معني بناملراد حتقيقها لربتأتي مرحلة حتديد وكتابة األهداف بعد حتديد احلاجات وترتيبها 

  .وحمتوياته نامج املراد تنفيذه واضحة وحمددة عن الربإعطاء فكرة 

  :برامج ونشاطات لتحقيق األهداف املوضوعة إجياد  -د

 حلاجة 
ً
خمتلفـة تسـعى لتحقيـق يتم إجياد برامج ونشـاطات حمددة بعد حتديد األهداف وصياغتها وفقا

 وحتديـدوكيفيـة تقوميـه تنفيـذه  املرادحبيث تشتمل تلك الربامج على نوعية الربنامج تلك األهداف 

املعلمني وغريهم والوقت احملـدد لـه وامليزانيـة املطلوبـة على تنفيذه واملساعدين من الزمالء القائمني 

  .إذا وجدت 

  :تقويم النتائج  -هـ

إىل والتـي تهـدف تعد اخلطوة األخرية يف مرحلة اإلعداد ألي برنامج إرشـادي مرحلـة تقـويم النتـائج 

وضع اإلطـار العـام وميكن املنفذ اإلرشادي يف الربنامج زات اواإلجنبني االحتياجات مدى الرتابط معرفة 

الرتبويـة التـي تعـرتض سـري العمليـة هلذه اخلطة ألي برنـامج يتعامـل مـع املشـكالت والصـعوبات 

الطالب يف املدرسة سواء فيمـا يـرتبط  التي تتعلق مبسريةوخاصة املعوقات داخل املدرسة والتعليمية 

يف وضـع اخلطـة العامـة سـتفادة مـن هـذا اإلطـار وميكن اإل ،السلوكي  و اجلانبأ بالتحصيل الدراسي 

 باملدرسة طوال العام الدراسي واخلدمات اإلرشادية للربامج 
ً
  .ومتابعة تنفيذها ميدانيا
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  خلطة عمل التوجيه واإلرشادالربنامج الزمني 

  ........................لعام الفصل الدراسي األول 

  مل ينفذ  نفذ  مج اإلرشاديةاخلدمات والربا  الشهر
أسباب عدم 

  التنفيذ
  تظاحالامل

            )حيدد ( الشهر األول 

            )حيدد ( الشهر الثاني

            )حيدد ( الشهر الثالث

            )حيدد ( الشهر الرابع

  

  ........................لعام الثاني الفصل الدراسي 

  فذمل ين  نفذ  اخلدمات والربامج اإلرشادية  الشهر
أسباب عدم 

  التنفيذ
  املالحظات

            )حيدد ( الشهر األول 

            )حيدد ( الشهر الثاني

            )حيدد ( الشهر الثالث

            )حيدد ( الشهر الرابع
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  الباب العاشر

  التقويم واملتابعة

درسـة أو باملاخلـدمات والـربامج اإلرشـادية يف تنفيـذ تعد من أهـم املراحـل تا التقويم واملتابعة لمرح

مـن مـدى جنـاح هـذه نتحقـق  ال نسـتطيع أنفبـدونهما طـوال العـام الدراسـي التعليمية املؤسسة 

إىل درجـة كبـرية فهي توضـح لألهداف املرسومة يف حتقيقها ائرة النجاح دكتمل توالربامج لاخلدمات 

  :وهي على الشكل التايل يف املدرسة املرشد الطالبي الذي يبذله مدى اجلهد 

 
ً
  .إعداد التقارير الالزمة  :أوال

 
ً
  .والرسوم البيانية اإلحصائية استخدام األساليب : ثانيا

 
ً
  .التقرير اخلتامي : ثالثا

 
ً
  :الالزمة ومنها إعداد التقارير : أوال

يف املرحلة االبتدائية جدين تاملسالطالب الستقبال التمهيدي برنامج األسبوع عن تنفيذ تقرير -١

ووسـائل العـالج اكتشـافها التي ميكـن واحلاالت ، وأسلوب تنفيذه خطوات الربنامج ويتضمن 

 وفق وذلكومتابعته الربنامج وتقويم ، التي يقوم بها املرشد الطالبي هلا واألساليب رتحة املق

 وأخرى للمرشـدملدير املدرسة وتعرض صورة منه اخلاص بالربنامج للتعميم املرفق النموذج 

من التقريـر خة األصلية سبالن –قسم التوجيه واإلرشاد  –عليم إدارة الت نفسه وتوافىالطالبي 

.  

عـن وكـذلك املتوسطة والثانوية يف املرحلتني تقرير عن الربنامج التعريفي للطالب املستجدين -٢

ومـا يبتكـره كـل برنـامج وخطواتـه  يشتمل علـى أسـلوب تنفيـذبرنامج التهيئة اإلرشادية 

وآخـر إلدارة ورفع صورة منه ملدير املدرسـة ومتابعته ه وتقومييف هذا املوضوع الطالبي املرشد 

.قسم التوجيه واإلرشاد  –التعليم 

يف الدراسـية لألقسـام األول الثـانوي مـن الصـف الطـالب النـاجحني توجيه برنامج  نعتقرير -٣

والصـعوبات الربنـامج علـى خطـوات أسـلوب تنفيـذ لتقرير اويشتمل الصف الثاني الثانوي 

الطالبـي لتطـوير التي قـام بهـا املرشـد املبتكرة واألساليب التغلب عليها  وكيفيةواملعوقات 

يف ومـدى جناحـه املالئمـة لتطـوير الربنـامج  تاملقرتحـاوكذلك ، ومتابعته وتقوميه الربنامج 

التوجيـه قسـم  –التعليم إلدارة ويرفع التقرير  .على ختصصات املرحلة الثانوية توزيع الطالب 

.نفسه وأخرى للمرشد الطالبي ه ملدير املدرسة وصورة من –واإلرشاد 

يشتمل املخدرات التوعية بأضرار التدخني وآخر عن برنامج تقرير عن برنامج التوعية بأضرار -٤

ومـا التوعية لكل برنـامج وأسبوع ، وتقوميه على خطوات وأسلوب تنفيذ الربانامج ومتابعته 

إلدارة التعلـيم ة ويرفـع التقريـر ومعـارض إرشـاديوزيـارات ونـدوات من مسـابقات يتضمنه 

.نفسه وأخرى لدى املرشد الطالبي وصورة منه لدى مدير املدرسة 
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 يوضح خالصة نتائج الطالب تقرير نصفي -٥
ً
يوضـح أعـداد يف منتصف الفصـل الدراسـي دراسيا

 الطالب املتفوقني 
ً
 بالرسوم البيانية ويبني فيها واملتاخرين دراسيا

ً
حول مـدى مرئياته مدعما

ويرفع التقرير مستويات الطالب املناسبة لتحسني لدى كل طالب واملقرتحات تقدم والضعف ال

يف هـذه الفـرتة وميكـن بني مستوى إجناز الطالـب للمقارنة وحيتفظ بصورة منه ملدير املدرسة 

.للمدرسة الزائرين الرتبويني على املشرفني عرض هذا التقرير 

 الفصـلية االختبـارات مـن واقـع نتـائج ية الطالب الدراسـعن مستويات تقرير فصلي -٦
َ
◌

ً
موثقـا

والتـأخر الدراسـي البيانيـة التـي توضـح نسـب التفـوق اإلحصائية والرسـومات علومات بامل

، التحصـيل ومتوسـطي للتعـرف علـى الطـالب املتفـوقني الـدر اسـي يف التحصيل والتوسط 

نهـا ملـدير املدرسـة إلدارة التعلـيم وصـورة مورفعهـا الضعاف واملعيدين ومتكرري الرسـوب 

للطـالب العالجيـة اإلرشـادية مـل الـربامج عوأخرى للمرشد الطالبي نفسه وميكن يف ضـوئها 

 
ً
بغرض حتسني أدائهـم والرتكيز عليهم من قبل املعلمني ب املعيدين والطالاملتأخرين دراسيا

.الدراسي 

اجلمعيـات تماعـات وتشتمل علـى تقـارير عـن اج: املدرسية اإلرشادية تقارير عن االجتماعات -٧

رعايـة السـلوك اجلماعـة املهنيـة ومجاعـة وجلان التوجيه واإلرشاد وجمالس املدرسة العمومية 

هـذه وإدارة التعليم بصـورة مـن حماضـر وتزويد مدير املدرسة التوجيه واإلرشاد من الطالب 

 ملتحسينها من ابتكارات وما يقوم به املرشد الطالبي وأساليب تنفيذها االجتماعات 
ً
تضـمنا

وأخـرى حيـتفظ بهـا املرشـد الطالبـي ويرفع نسحة منها ملـدير املدرسـة ، املقرتحات واملرئيات 

.نفسه 

 عن أي نشاط يكتب املرشد الطالبي : أخرى تقارير -٨
ً
بعملـه يف املدرسـة عالقـة له يقوم به تقريرا

 األهداف 
ً
تعلـيم وصـورة الويرفـع إلدارة وتقويم الربنـامج وطريقة التنفيذ واإلجراءات موضحا

حمـددة خـالل العـام يف مواعيـد بهذه التقارير ويتم موافاة إدارة التعليم منه ملدير املدرسة 

.الدراسي 

 
ً
  :والرسوم البيانية اإلحصائية استخدام بعض األساليب : ثانيا

  :األساليب اإلحصائية  -أ

ال يعتمـد أو حبـث ي دراسة فأالتحصيلية مستوياتهم ومعرفة أهمية كبرية يف تقويم الطالب لإلحصاء 

على إىل التعرف حيتاجون أطراف العملية التعليمية لذلك فجميع  .ال يعتد به على أساليب إحصائية 

يف والتعليميـة الرتبويـة أو املشـكالت الظـواهر  األساليب اإلحصائية ليتمكنوا من دراسة بعـض بعض

واملراجـع إىل الكتـب د الطالبـي الرجـوع ميكـن للمرشـيف هذا اجلانـب ولالستزادة ، الفصل أو املدرسة 

  .اال  املتخصصة يف هذا
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 عنـدما حيصـل يف الرتبيـة والتعلـيم ويف املثال التايل توضيح ألهمية اإلحصـاء 
ً
طالـب يف مـادة فمـثال

العـادي يعتـرب أن هـذا الطالـب فإن اإلنسان ) درجات  ٧( على ويف اجلغرافيا ) درجات  ٨( التاريخ على  

 
ً
فإنـه ال لإلحصـاء وباستخدامه يف اال الرتبوي أما املتخصص ، التاريخ وجيد يف اجلغرافيا  يفجيد جدا

فـإذا كـان متوسـط يف هـاتني املـادتني متوسـط حتصـيل طـالب الفصـل حيكم بهذه الصورة بل حيسب 

ة يف مـادفـإن درجـة الطالـب ) درجـات  ٦( اجلغرافيـا ويف ) درجـات  ٩( يف مادة التاريخ درجات الطالب 

فبإستخدام اإلحصاء تغريت الصورة أو النظرة إىل مسـتوى أفضل من درجته يف مادة التاريخ اجلغرافيا 

  .ب الالط

معـىن ومعـرب يكـون هلـذه املقارنـة بشكل عملـي بني أي قيم أو درجات أن تتم املقارنة لذلك إذا أردنا 

املقارنـة أو درجات اموعة وتكون أو متثل قيم واحدة حبيث تعرب فالبد من إجياد قيمة أو درجة وداللة 

النزعـة عليـه مقـاييس التـي نقصـدها هـي مـا يطلـق أو القيم أو الدرجات وهذه األرقام على أساسها 

بشـكل مـوجز يف ضـوء فيمـا يلـي واملنوال والتي تعرضـها والوسيط وهي املتوسط احلسابي املركزية 

  :اآلتي 

 
ً
  :التوزيع التكراري : أوال

صـورة واضـحة ومفهومـة وذلـك لتعطـي حسـب تكرارهـا ترتيب الدرجات تكراري الزيع وبالتويقصد 

ومقارنتهـا مبجموعـة واحلكـم عليهـا ختبـارات من الطالب يف اإل ية موقف هذه اموعةمتكننا من رؤ

  :مثال أخرى من الطالب 

 
ً
 أعطي ثالثني لنفرض أن مدرسا

ً
 اختبارا

ً
 هذا االختبـاريف وكانت الدرجة القصوى يف مادة القواعد طالبا

 على النحو اآلتي كانت درجات وتصحيحه الطالب لالختبار وبعد أداء ، درجات )  ١٠( 
ً
  :الثالثني طالبا

  ٢  ٨  ١  ٣  ٢  ٦  صفر  ٢  ٨  ٥

  ١  ٧  ٣  ٢  ٦  ٤  صفر  ٥  ٣  ٤

٦  ٤  ٩  ٨  ٤  ٥  ٢  ٩  ٣  ٦  

اآلتي نقوم بـ ريايف جدول تكرمن استخدام طريقة بسيطة متكننا من تنظيم هذه الدرجات لذلك البد 

:  

  . ٩، صفر : وهي يف هذا املثال وأعالها ى الدرجات نأدحتديد -١

العشـر من هذه الفئـات الذين يقعون يف كل فئة عدد األفراد مع إحصاء ترتيب هذه الدرجات -٢

:على النحو اآلتي 

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  صفر  مدى الدرجات
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  ٢  ٣  ١  ٤  ٣  ٤  ٤  ٥  ٢  ٢  تكرار الطالب

وزع تـتوبالتايل نرى كيـف يف كل فئة الدرجات رار كتمن حساب تمكن نئات يف ففعند جتميع الدرجات 

 فتعلى الثالثني الدرجات 
ً
  .يف االختبار صورة واضحة ألداء الطالب طينا عطالبا

 
ً
  :النزعة املركزية مقاييس : ثانيا

  :املتوسط احلسابي  -١

 يستعمل املتوسط احلسابي 
ً
إليهـا عنـد التـي نلجـأ املباشـرة فهـو الطريقـة ، يف حياتنا اليومية كثريا

 فإذا طبقنا ، جمموعتني مقارنة 
ً
مـن الطـالب وأردنـا أن يف مادة ما على فصـلني أو جممـوعتني اختبارا

  ىنقرر أيهما أعل
ً
ثم نقارن بـني هـذه حدة متوسط درجات كل جمموعة على أن نستخرج فيمكننا  أداء

  .املتوسطني 

  .على عددها مجع هذه القيم ثم تقسيمها حاصل من القيم هو احلسابي لعدد إذن املتوسط 

 إذا كان لدينا 
ً
  :على النحو التايل عدد من قيم درجات الطالب فمثال

= على عـدد الطـالب / وع درجات الطالب مجم: احلسابي يكون فإن متوسطها  ٧،  ٩،  ١٢،  ١٣،  ١٠،  ١٥

٦٦=  ٧+٩+١٢+  ١٣+  ١٠+  ١٥  

  ١١  ٦÷  ٦٦) = م ( املتوسط احلسابي 

 التي أكرب عدد القيم التي يكون من القيم يف جمموعة الوسطية هو القيمة الوسيط  -٢
ً
منهـا مسـاويا

 فإنه يلزمنا أو القيمة الوسيطية وملعرفة الوسيط  .القيم التي أصغر منها لعدد 
ً
ترتيب القـيم ترتيبـا

 
ً
 أتصاعديا

ً
 هي الوسيط هذه القيم التي يف منتصف فتكون القيمة و تنازليا

ُ
القـيم لو كان لـدينا فمثال

،  ٤٥،  ٣٢،  ٢٥( كالتـايل بعد ترتيبها ميكن حتديد الوسيط )  ٥٠،  ٦٨،  ٤٨،  ٥٩،  ٢٥،  ٣٢،  ٤٥( التالية 

( أي يـب تيف الرتالدرجـة الرابعـة  هـيو الدرجة الوسيطية أيكون الوسيط وسوف )  ٦٨،  ٥٩،  ٥٠،  ٤٨

 ( ث قيم حبيث يكون قبلها ثالث قيم وبعدها ثال)  ٤٨
ً
  ) .هذا يف حالة إذا كان عدد القيم فرديا

 كان عدد القيم أما إذا 
ً
احلالـة نأخـذ ففـي هـذه يف وسط هـذه القـيم فسوف يكون لدينا قيمتان زوجيا

  /مثال ، أو القيمة الوسطية  ليكون هو الوسيطهاتني القيمتني متوسط 

٣٤،  ٣٢،  ٢٩،  ٢٥،  ٢٢،  ٢٠،  ١٩،  ١٥،  ١٤،  ١١  

  ٢١=  ٢÷  ٢٢+  ٢٠=  الوسيط

  :املنوال  -٣

 التي تعترب أكثر القيم هو القيمة 
ً
القيمة أو الدرجـة التـي بني قيم اموعة فيعطينا ر اأو تكرشيوعا

 إذا 
ً
  :القيم التالية انت لدينا كتكررت أكثر من غريها فمثال
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  هــــــو الدرجــــــة ملنــــــوال فــــــإن ا)  ١٣،  ٣،  ٥،  ١٣،  ٩،  ٩،  ١٣،  ١٥،  ٧،  ٨،  ٩،  ١٥،  ١١،  ١٣( 

 )١٣ . (  

  :املتوسطات الثالثة الغرض من استخدام كل من هذه 

  :يف احلاالت التالية يفضل املتوسط احلسابي 

  .على معامل حيتوي على أكرب قدر من الثبات احلصول إذا أردنا  -١/١

 سها ردالتي نتوزيع قيم اموعة إذا كان -١/٢
ً
 مـن أ)  املتوسـط( من مركز هـذه القـيم قريبا

ً
و قريبـا

  .التوزيع االعتدايل القيم 

  .حنراف املعياري أخرى مثل اإليف معامالت إحصائية الستخدامه على معامل احلصول إذا أردنا  -١/٣

  .داء زمالئه بأمعني مقارنة ار يف اختبمعرفة مستوى أداء الطالب  – ١/٤

  .داء صفني أو أكثر مقارنة مستوى أ -١/٥

   .خمتلفتني يف مادتني داء الطالب مقارنة مستوى أ -١/٦

  :الوسيط يف احلاالت التالية يفضل  -٢

  .يف وقت قصري مركزي معامل احلصول على إذا أردنا  – ٢/١

 القيم إذا كان يف توزيع  – ٢/٢
ً
 متطرفة جدا

ً
  .قيما

وزيـع مـن تا نهتم مبعرفة موقع درجة أو قيمة ما وهل تقع يف النصف العلوي أو السفلي إذا كن – ٢/٣

  .القيم أو الدرجات 

  :استخدام املنوال يف احلاالت اآلتية  فضل ي -٣

 بالدقة يفهتمام ممكن دون اإليف أقصر وقت معامل مركزي احلصول على إذا أدرنا  -٣/١
ً
  .حسابه  كثريا

  .أو الطالب أفراد اموعة التي حصل عليها أغلب أو الدرجة معرفة القيمة إذا كان هدفنا  -٣/٢

 
ً
  :مقاييس التشتت :  ثالثا

عن مـدى واضحة فقط ألنه ال يعطي صورة النزعة املركزية مقاييس  ستخراج بإاملرشد الطالبي ال يكتفي 

  :لذلك البد من معرفة مقاييس التشتت وهي كالتايل عتدايل على املنحىن اإلالدرجات  تشتت وتوزيع

دنـى درجـة مـن أعلـى رح أوميكن حساب وذلك بطتشت الدرجات لقياس أبسط طريقة : املدى -١

أنـه ال يوضـح لنـا كيـف ال الطرفني االدرجات املوجودة بني أقصى لتوضيح انتشار درجة وذلك 

  .تتوزع بقية الدرجات 

 مقاييس هو أكثر : االحنراف املعياري -٢
ً
:سباب التالية ويستخدم لألالتشتت استعماال

  .من املتوسط احلسابي ألنه اكثر دقة - أ
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 ث- ب
ً
 لتوزيع الدرجات ألنه يعطي تقديرا

ً
:طريقة حسابه كالتايل وابتا

  .استخراج املتوسط احلسابي -

.من درجة املتوسط احلسابي حيصل عليها الطالب كل درجة طرح -

.استخراج مربع اإلحنراف -

.حساب جمموع مربعات اإلحنراف -

.يقسم على عدد الطالب جمموع مربعات اإلحنراف = استخراج التباين -

.للتباين اجلذر الرتبيعي = ف حنرااستخراج اإل-

  .١٥،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٥حصول على الدرجات التالية يف مادة القواعد طالب نفرض أن مخس : مثال 

  ١٠=  ٥٠/٥جمموع الدرجات = فاملتوسط احلسابي -١

وذلـك بطـرح )  ٥-،  -١، صـفر ،  ١،  ٥: ( عـن املتوسـط كالتـايل الدرجات اخلمسة حنراف يكون إ-٢

.بي من كل درجة من الدرجات اخلمس احلسااملتوسط 

 ٢٥) = ٥-(،  ١= ) ١-(  ) =صفر ( ،  ١= ) ١(،  ٢٥)=٥= (تربيع الدرجات كالتايل -٣

٥٢ ٢٥+  ١+ صفر +١+٢٥= اإلحنراف جمموع مربعات -٤

١٠.٤=  ٥÷  ٥٢= التباين -٥

٣.٢٢=  ١٠.٤= حنراف املعياري اإل-٦

  :الرسوم البيانية  -ب

حيـث ميكـن يف املدرسـة املسـتوى الدراسـي لطرق املسـتخدمة يف توضـيح هم امن أالرسوم البيانية 

توضح ولذلك ، ية ـــالدراسيف املواد طالب املدرسة أو تفوق ضعف على مستوى والتعرف عليها اإلطالع 

  :عدة فوائد البيانية لرسوم حيث إن لالبيانية الرسوم عن تصميم بعض املعلومات 

  .العام للطالب املستوى الدراسي درسة إلدارة املالبيانية توضح الرسوم -١

.الدراسية يف بعض املواد لدى الطالب القوة والضعف تبني مواطن -٢

مـن الطـالب يف مـع غـريهم ميكن مقارنتهم مستوى طالبه الدراسي وبالتايل للمعلم تكشف -٣

.اآلخرين أو مقارنة إنتاجية املعلم مع الطالب باملعلمني الفصول األخرى 

 من-٤
ً
الدراسـي الشريف بـني الطـالب حبيـث تـدفع الطـالب ذوي املسـتوى التنافس  توجد نوعا

املرتفـع إىل ذوي املسـتوى كـذلك الطـالب وتدفع ، الدراسي من مستواهم إىل الرفع املنخفض 

.على مستواهم وحماولة حتسنهم أكثر احملافظة 
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وى التحصـيل يف مسـتوغريهـا مـن املـدارس املقارنة بـني هـذه املدرسـة يح الفرصة للقارئ تت-٥

.الدراسي 

وتالميـذ داء املعلـم على مستوى أالتعرف من خالهلا للمواد الدراسي متكن املشرف الرتبوي -٦

.ما فصله يف مادة 

ممـا الدراسي مستوى الطالب مدى حتسن أو تراجع البيانية لفرتات متتابعة توضح الرسوم -٧

 يف مـادة هرة تراجع مستمر ظااملدرسة املعلم إىل مالحظة الطالبي وإدارة باملرشد يدفع 
ً
مـثال

.الطالب التحصيلي والرفع من مستوى الرتاجع  اهذإليقاف ما الختاذ التدابري الالزمة 

الطالبـي املرشـد وبإمكان ، تصميم الرسوم البيانية فكرة أولية موجزة عن كيفية ونود اآلن أن نعطي 

أو مـادة الرياضـيات كمعلـم  هذا اال يفمثل هذه اخلربة تلكون ميممن بزمالئه املعلمني االستعانة 

ميكـن أن حيـدد املرشـد أو الفصـلية النصفية املدرسة يف االختبارات نتائج طالب فعندما تظهر  .غريها 

أقل من نصف الدرجـة ( على تقدير ضعيف للطالب احلاصلني على ) املتوسط ( و نسبة أو الطالبي عدد أ

أما املـدارس التـي يتـوفر بهـا ، تي ال يوجد بها حاسب آيل اللكل مادة على حدة بالنسبة للمدارس ) 

 ) كل مادة على حدة بة الضعف لسن( ج هذه القوائم اراستخآيل فيمكن حاسب 
ً
  .آليا

 نسبة الضعف يف املواد التالية كما يلي 
ً
  :فإذا ظهرت لنا مثال

%  ١٠( اجلغرافيـا %) ٢٠( التاريخ ) % ٤٠( القواعد % )  ٣٠( الفقه % )  ٢٠( التوحيد % )  ١٠( القرآن الكريم 

  % ) . ٥٠( الرياضيات ) 

  نعلى احملوريمتثيل الرسم البياني  فإنه ميكن
ً
الرأسـي واألفقـي حبيـث يكـون احملـور الرأسـي مـدرجا

  .فتوزع عليه املواد الدراسية  ما احملور األفقيدهم وأدبة ضعف الطالب أو عب نسحبس

هلـذه املـادة نسبة الضـعف أو عـدد الطـالب إىل نهاية ور األفقي و عمود قاعدته على احملخط أثم يرسم 

 للتوزيع املتدرج على احملور الرأسي 
ً
  .وفقا

 أو جيد وهكذا أوباإلمكان كذلك عمل رسوم بيانية للطالب احلصلني على تقدير ممتاز 
ً
  .و جيد جدا

( لـون معـني صـف  حبيث يكـون لكـل يف رسم بياني واحدصفوف املدرسة كذلك ميكنك متثيل مجيع 

 مادة القرآن الكريم ) عمود 
ً
فيكـون الصـف )  ٣،  ٢،  ١( يف املرحلة املتوسـطة لـدى ثالثـة صـفوف فمثال

 األخضر 
ً
، والصف الثاني باللون األصفر والصف الثالث باللون األمحر وهكذا لكل مادة األول باللون مثال

الرسم البيـاني حبيـث يوضـح اللـون  لوحة ياخدمة يف احد زواتسان امللأللوولكن البد من وضع مفتاح 

  .إذا وجد باملدرسة وختصصاتهم عداد طالب الصفوف الدراسية وكذلك أ، املستخدم لكل صف 

                                

                              ٥٠ %  

                              ٤٠ %  

                              ٣٠ %  
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                              ٢٠ %  

                              ١٠%  

                                

  توحيد  فقه  قواعد  تاريخ  جغرافيا  رياضيات  
قرآن 

  كريم
  

  إىل جمموع طالب الصف تقدير ضعيفنسبة الطالب احلاصلني على 

 من النسبة ضعيف  تقدير علىستخدام أعداد الطالب احلاصلني ما ميكن إوك
ً
نشري بأنه هنـاك  وكمابدال

واملربعـات والـدوائر واملثلثـات  كاملسـتطيالتمثـل الرسـوم البيانيـة ن استخدامها مناذج عديدة ميك

  .اخل .......... واملدرجات 

 
ً
  :التقرير اخلتامي : ثالثا

ويف العـادة ، طوال العام الدراسـي التي قام بها املرشد الطالبي األعمال واملهام ويشتمل على مجيع 

رشـادية اإللتنفيـذ الـربامج واخلـدمات التعلـيم تعـده إدارة منـوذج للتقريـر اخلتـامي يقوم بتعبئة 

وتشتمل الدراسي يف خالل العام التي يتم تنفيذها التوجيه واإلرشاد باملدرسة مجيع أعمال ويتضمن 

التقريـر إلدارة ويرسل ، لتطويرها املناسبة وتقوميها واملقرتحات اإلرشادية تنفيذ الربامج على خطوات 

وضـح مـا قـام بـه املرشـد بصـورة مـن ذلـك يمـدير املدرسـة ويزود سي ايف نهاية العام الدرالتعليم 

  .طوال العام الدراسي من جهد الطالبي 
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  الباب احلادي عشر

  خدمات تطبيقية للتوجيه واإلرشاد

 
ً
  : التوجيه واإلرشادخدمات وبرامج مراكز تطوير : أوال

  : للخدمة اإلرشادية املدرسيةاألسلوب النموذجي من خالل تطبيق 

 
ً
والتعليميـة الرتبويـة مبا يعـزز رسـالة املدرسـة اإلرشادية ت من أهمية تطوير الربامج واخلدماإنطالقا

 من ، املأمولة لتحقيق أهدافها التعليمية الطالب ودعم املسرية جتاه أبنائنا 
ً
 على تقويم الوزارةوحرصا

وتطويرها بأسلوب تطبيقي يؤصل املفهوم املهنـي والعلمـي للخـدمات اإلرشـادية  خلدمات اإلرشاديةا

يف خمتلـف ومطـالبهم الرتبويـة والنفسـية ني وفـق حاجـات الطـالب يـالطالبشـدين لدى املراملدرسية 

 ، مراحل التعليم 
ً
 واالرتقاء لألداء املتميز واستثمارا

ً
بـاخلربة املهنيـة يف امليـدان للعـاملني به وإمـدادا

علـى مهني يعني املرشـد الطالبـي اإلرشادية بأسلوب الربامج واخلدمات املتخصصة لتنفيذ والعملية 

مـن اإلرشـادية فقد رأت الوزارة تفعيل دور هذه اخلـدمات التعليمية يف العملية حتقيق دوره اإلجيابي 

  .ملحقة ببعض املدارس وخدمات التوجيه واإلرشاد خالل تنفيذ مراكز لتطوير برامج 

  :أهداف املركز 

اإلرشـادية ربامج اخلـدمات والـحنو تنفيـذ ان يديف امللدى العاملني تعزيز االجتاه املهني والعلمي .١

 املختلفة يف ميادينه للتوجيه واإلرشاد الصحيحة املهنية على املفاهيم يعتمد بأسلوب 
ً
يف وخصوصا

  .جمال رعاية السلوك 

ويسهم العمل امليداني مبا يثري يف امليدان بني العاملني والعملية املهنية اخلربات تبادل  متدعي.٢

.بشكل فاعل يف تنميته وتطويره 

والقدوة وتوسيع من خالل التطبيق العملي ورسم املثل يف امليدان مبستوى أداء العاملني رتقاء اإل.٣

 ألفضــل دائــرة التميــز بــني املرشــدين 
ً
ممــا يتوافــق املمكنــة اإلرشــادية الطــرق واألســاليب وفقــا

.العام يف مراحل التعليم وأهدافه واإلرشاد التوجيه سرتاتيجيات إو

وترمجتهـا إىل واقـع التي يـتم تبليغهـا للمـدارس اإلرشادية  والتوجيهاتاخلطط متابعة تطبيق .٤

لـربامج اخلدمـة يف التخطـيط املسـتقبلي التقـويم واإلفـادة مـن نتـائج عملي ملموس وتقوميها 

.اإلرشادية 

نيـة اامليدوالبحـوث من خالل الدراسـات ل الدراسية حيف كافة املراحتديد حاجات الطالب اإلرشادية .٥

.لتحقيقها ج الالزمة والرباموإعداد اخلطط 
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  :األسلوب التنفيذي هلذه املراكز 

يف التوجيه باملدارس املتميزة يف كل إدارة تعليم تلحق التوجيه واإلرشاد إجياد مراكز خلدمات -١

  .يف املدارس املتميزة لكل مرحلة تعليمية واإلرشاد 

واخلدمـة م الـنفس وعلمن املتخصصني يف جماالت التوجيه واإلرشاد تكوين فريق عمل إرشادي -٢

ذات العالقة ممـن واحلاصلني على درجات علمية عالية يف ااالت أو علم االجتماع االجتماعية 

.يف هذه املراكز بأداء وظيفي مميز للعمل  ون يتميز

.على تنفيذ وتطوير ومتابعة املراكز  املباشر تكليف أحد مشريف اإلرشاد لإلشراف-٣

تعيـنهم علـى ومطبوعات إرشادية من مكان مناسب رشادي فريق العمل اإل تأمني ما حيتاجه-٤

.حتقيق أهداف املراكز اإلرشادية 

واألسـرة اإلرشـادية باملدرسـة عقد اجتماع يضم فريق العمـل املكلـف بتنفيـذ مركـز اخلـدمات -٥

.والعمل على تطويره فيها لتوضيح أهداف املشروع التعليمية 

مبستوياتها اإلمنائيـة الربامج اإلرشادية القائمة و بتنفيذ اخلدماتاإلرشادي قيام فريق العمل -٦

:يف ضوء املهام التالية وفق األسس واألساليب العلمية املتخصصة والوقائية والعالجية 

جللسـات اجلماعيـة ا وكـذا تنفيـذ، الفردية للطالب الذي يتم حتويلهم للمركـز دراسة احلاالت -أ 

  .تتطلب حاالتهم ذلك  نالذيللطالب 

للطـالب وتقـديم مـا حيتاجونـه مـن واالجتماعيـة يف الرعايـة النفسـية املبذولة ود تقويم اجله-ب 

.خدمات إرشادية يف هذا اجلانب 

وتقــديم الســلوكية والتعليميــة الطــالب مــن النــاحيتني متابعــة الصــعوبات التــي تواجــه - ج 

.واملعلم للطالب وويل أمره املناسبة االستشارة النفسية والرتبوية 

العمليـة التـي قـد تسـهم يف إجنـاح يف القطاعـات األخـرى  تمـن إمكانـاوفر مما يتاالستفادة -د 

النفسـية والعيادات الصحية األولية ومراكز الرعاية الصحية املدرسية اإلرشادية مثل الوحدات 

.املتعددة واملراكز العالجية والوحدات اإلرشادية املتخصصة 

ــتعانة اإل-ه  ــن  –س ــا أمك ــني  –م ــاتذة املتخصص ــاد يف التوباألس ــه واإلرش ــية أو الصــحة جي النفس

.أو فروعها وكليات املعلمني يف اجلامعات والتخصصات ذات العالقة 

والكليـات املختلفـة واملصـانع واجلامعـات كاملستشفيات ملواقع العمل تنفيذ الزيارات اإلرشادية -و 

.ومراكز التدريب املهني 

 -ز 
ّ
املناسـبة هلـم تقديم اخلدمات اإلرشادية وااورة من املدارس لة للمركز استقبال احلاالت احملو

.من رعاية ومتابعة 
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  :التقويم واملتابعة 

ومشرف التوجيـه واإلرشـاد باملنطقة أو احملافظة التعليمية رشاد يقوم رئيس قسم التوجيه واإل-١

وحتسني  تطويرهالتي يطبق فيها وذلك لغرض مبتابعة املركز يف املدرسة املشرف على املشروع 

املراكز املوجودة ملتابعة تم تشكيل جلنة مكونة من بعض مشريف التوجيه واإلرشاد ويعالياته ف

  .بها وتقييمها يف ضوء استمارة خصصت هلذا الغرض 

ولتـه جأثناء العمل يف املركز باإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد التوجيه واإلرشاد يتابع مشرف -٢

.املرجوة منه رف على مدى حتقيقه لألهداف للتعيف املنطقة أو احملافظة التعليمية الرتبوية 

 يمية لالتعتعد املنطقة أو احملافظة -٣
ً
 مفصـال

ً
 أتقريرا

ً
وطبيعـة العمـل عـن هـذه املراكـز و شـامال

 اإلجيابيات 
ً
.املمكنة لتطويرها واملرئيات واملقرتحات والسلبيات امليداني فيها متضمنا

 
ً
  :وحدات اخلدمات اإلرشادية : ثانيا

  :ومن أهدافها اآلتي التعليم باململكة دارات جلميع إتابعة دات إرشادية وحمت إنشاء 

 استثمار -١
ً
يف التوجيـه واإلرشـاد تطـوير خـدمات يف مراكـز اجلهود املميـزة واملنفـذة ميـدانيا

  .املدرسية اإلرشادية أهداف اخلدمة مبا حيقق والعمل على تطويرها اإلدارات التعليمية 

يف واإلرشـاد  هالتوجيتطوير خدمات من مراكز للوحدة احملولني ب حاالت الطالدراسة ومتابعة -٢

.املناسبة حلالتهم  اإلرشاديةوتقديم االستشارة إدارات التعليم واملدارس 

 عــدادإوالتوجيــه واإلرشــاد تطــوير خــدمات يف مراكــز للعــاملني املهنيــة حتديــد االحتياجــات -٣

واملقابلـة دراسـة احلالـة ة مثـل فنيـات املهنيـبكفـاءتهم الربامج التي تعينهم على االرتقـاء 

.اخل .... تعديل السلوك وبرامج اإلرشادية واإلرشاد اجلمعي 

املعونة لتقديم تمع يف ااملتاحة يف جماالت التوجيه واإلرشاد املتخصصة من املراكز االستفادة -٤

التهم املأمولة على حتقيق رسمبا يعينهم يف امليدان خربات العاملني للطالب وإثراء  اإلرشادية

.

مـن يف وقايـة الطـالب إعداد وتطبيـق الـربامج التدريبيـة التـي تفعـل دور املرشـد الطالبـي -٥

.السلوكية واالحنرافات النفسية االضطرابات 

قــدرات الطــالب شــاف تيف امليــدان علــى اكالعــاملني التــي تعــني صــياغة الــربامج اإلرشــادية -٦

اـال مـن جهـود لتقوميهـا وتفعيـل دور وميلوهم ورصـد مـا يقـدم يف هـذا واستعدادتهم 

.يف هذا اخلصوص اخلدمة اإلرشادية 

  :مهام وحدات اخلدمات اإلرشادية 
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النفسـية والدراسـات يف جمـال التوجيـه واإلرشـاد عمل إرشادي من املتخصصني تشكيل فريق -١

وكليـات املعلمـني العالقـة مـن اجلامعـات من ذوي والطب الفنسي واملتخصصني واالجتماعية 

  .والشئون الصحية وغريها 

من قبل مراكز تطوير برامج وخدمات التوجيـه واإلرشـاد التعامل مع حاالت الطالب احملولني -٢

.التحويل املعدة هلذا الغرض  استمارةيف ضوء واملدارس يف اإلدارات التعليمية 

اذ ختـإولطلـب مسـاعدتهم إلدارات التعلـيم للطـالب الـذين يتقـدمون دراسة احلاالت الفردية -٣

.حلاالتهم الرتبوية واإلرشادية املناسبة اإلجراءات 

واملدارس يف برامج وخدمات التوجيه واإلرشاد يف مراكز تطوير اجلهود املتميزة حصر وتفعيل -٤

حاجـات الطـالب املختلفـة  يلبيوتقويم نتائجها مبا والعمل على تطويرها اإلدارات التعليمية 

.يف خمتلف املراحل الدراسية  عمريةالنمو لكل مرحلة يف ضوء مطالب 

 من جهود املؤسسات ستفادة اإل-٥
ُ
/ اإلمنائيـة ( ربامج وخـدمات التوجيـه واإلرشـاد بـ عىنالتي ت

يف القطاعني احلكومي واخلاص مبا حيقق أهداف وحدة اخلدمات اإلرشادية ) العالجية / الوقائية 

. (

 إلرشــاد ومشــريف التوجيــه وااإلســهام يف تــدريب املرشــدين الطالبيــني -٦
ّ
يــات العمــل علــى فن

.إلجناح العملية اإلرشادية اإلرشادي واملهارات املهنية الالزمة 

وعالج بعض مشكالت يف دراسة وتشخيص  نيللمرشدين الطالبي املهنية تقديم العون واملشورة-٧

.مهني متخصص وفق أسلوب ) النفسية واالجتماعية والرتبوية ( الطالب 

من تقارير ومناذج وخربات إرشادية تهدف إىل ت التوجيه واإلرشاد ووحدادراسة ما يرد ألقسام -٨

.للعملية اإلرشادية التطبيقي باجلانب واالرتقاء تطوير العمل اإلرشادي 

  

  :لوحدة اخلدمات اإلرشادية األسلوب التنفيذي 

التوجيـه مـن أقسـام ووحـدات احملـولني لوحـدة اخلـدمات اإلرشـادية حاالت الطالب استقبال -١

واملدارس ودراسـتها باإلدارات التعليمية ومراكز تطوير اخلدمات والربامج اإلرشادية شاد واإلر

  .اإلرشادية املناسبة مبعاجلتها بالوحدة واقرتاح األساليب مع الفريق االستشاري 

حـاالت ملتابعـة دراسـة يف خمتلـف املراحـل الدراسـية ميدانية لبعض املدارس القيام بزيارات -٢

.يف هذا اال يبذل من جهود  وتقويم ماالطالب 

ملساعدتهم يف التغلب على الطالبني للطالب واملرشدين خدمة اإلرشاد عن طريق اهلاتف تنفيذ -٣

.املناسبة هلم اإلرشادية من صعوبات وتقديم االستشارة ضهم رتما يع
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كليـات والسـعودية عـات ماإلرشـادية يف اجلااخلدمة  تيف جماالاالستفادة من املراكز املتخصصة -٤

ستشارة اإلرشـادية لدراسة حاالت الطالب وتقديم اإلاملعلمني واجلهات االخرى ذات االختصاص 

.حلالتهم الالزمة 

واملهنيـة  النفسـية والرتبويـة( يف جماالتهـا حـول اخلـدمات اإلرشـادية قاعدة معلومـات إجياد -٥

.رشادية اخلدمات اإلداخل وحدة الطالب يف دراسة حاالت لتوظيفها ) واالجتماعية 

مـن واإلرشـاد يف جمـال التوجيـه للعـاملني ميدانية وورش عمـل لقاءات اإلشراف على تنفيذ -٦

.التطبيقي ملهنة التوجيه واإلرشاد باألسلوب تقاء رلالإرشاد ني ومشريف يطالبمرشدين 

وتـدريب علـى البيئـة السـعودية والنفسـية املقننـة الرتبويـة واملقـاييس تطبيق االختبـارات -٧

.وتفسري نتائجها على تبطيقها  يف امليدان العاملني

يف اإلرشادية ملناقشة سبل تفعيـل اخلدمـة اإلرشـادية عقد لقاء أسبوعي ملشريف وحدة اخلدمات -٨

.تلبية حاجات الطالب املختلفة 

لكـي يسـتفيد طـالب املـدارس يف كـل إدارة تعلـيم ختصيص مبىن خاص بالوحـدة اإلرشـادية -٩

 األمور ووأولياء ومعلموها 
ّ
.مناسبة ه من خدمات ورعاية إرشادية غريهم مما تقدم
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  الباب الثاني عشر

  رشاديف جمال التوجيه واإلمناذج ميدانية 

 
ً
  :يف املدراس واحلد من املشكالت السلوكية لدى الناشئة وتقوميه اإلطار العام لرعاية السلوك : أوال

هـا ؤإعطاالتـي جيـب الرتبويـة اجبـات النبيلة يف نفـوس الناشـئة مـن أهـم الوالسلوكية غرس القيم 

الطالـب يف بناء شخصية إىل حتقيقها الوزارة التي تسعى األهداف الرتبوية حتقيق يف منظومة األولوية 

 ما يتلقاه متثل وضرورة 
ً
 يف حياته سلوكا

ً
 وعمال

ً
 قوال

ً
 وباطنا

ً
لتـي اغـري السـوية مـن السـلوكيات ظاهرا

 القويم بل جعله مي واخللق اإلسالالفطرة اإلنسانية ختالف 
ً
ع مبسلوكه املتميز على التأثري الفعال قادرا

ـجيـابي نور مبني والتعامل اإلله من اهللا مبا هيأ العاملية يف الثقافات وعمله علمه 
ّ
ال مـع التقنيـة الفع

  .بكل ثقة واقتدار احلديثة واملتغريات 

معطيـات يف ضـوء لألسـرة الجتماعيـة على احليـاة اواملتأمل لواقع املؤثرات السلوكية العامة وما طرأ 

العـامل يـدرك ضـرورة بـني شـعوب واالجتمـاعي الثقايف واإلعالمـي يف جمال التواصل العصر احلديث 

فيمـا وحجـم املسـئولية املعاصـرة مع هذه التحـديات الفاعل على التعامل اإلجيابي مساعدة الناشئة 

 أن تقوم به املدرسة جيب 
ً
 ووكـيال

ً
 مـديرا

ً
 ومرشـدا

ً
وغاياتهـا القـيم اإلسـالمية  ىيف احلفـاظ علـ ومعلمـا

مـن جلسـاء سـوء أو وسـائل إعـالم أو سيئة تنبعـث الذاتي ضد أي سلوكيات النبيلة وحتصني الطالب 

  .اتصال 

الرتبويـة ومجيـع اجلهـات ذات وتقوميـه مـن قبـل مجيـع املؤسسـات لرعاية السلوك وملوضع إطار عام 

  :العالقة حددت منطلقات من أهمها اآلتي 

  

مــن سياســة التعلــيم يف اململكــة العربيــة )  ٢٨( مــا ورد يف املــادة حتقيــق  علــىالرتكيــز -١

 اإلسـالم التعليم فهم أن غاية  (: التي تنص على أن السعودية 
ً
 صـحيحا

ً
 فهمـا

ً
، متكـامال

وباملثـل بـالقيم والتعـاليم اإلسـالمية الطالب وتزويد ، ونشرها اإلسالمية وغرس العقيدة 

وتطـوير ، البنـاءة وتنميـة االجتاهـات السـلوكية ، واملهارات املختلفة ملعارف وآداب االعليا 

 
ً
 اتمع اقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
 يف بناء جمتمعه ليكوتهيئة الفرد وثقافيا

ً
 نافعا

ً
  ).ون عضوا

هـتم بـه القطاعـات العاملـة يف تجيـب أن وتعليمـي وتقوميه هدفه تربـوي رعاية السلوك -٢

أن بـل البـد وحـدها هذا اهلدف على املدرسة ال يقتصر كافة حيث والتوجيه جمال التوعية 

وكـل  ،النوادي، اإلعالم ، املسجد ، األسرة : ( مثل يف حتقيق ذلك تتحمل كل جهة نصيبها 

) .املؤسسات االجتماعية األخرى 

.للتعليم والنظرة الصحيحة للكون واإلنسان واحلياة الشامل فهوم املباألخذ -٣
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علـى احلفـظ الرتكيـز حـىت ال ينصـب بـالتطبيق اليـومي يف احليـاة ميـة ربط املـادة العل-٤

يف حـرية بـني لـب اال يقع الطعملي حىت إىل سلوك وترمجة اجلوانب النظرية واالستظهار 

.ما يتعلم وما ميارس 

السـلوكيات عنـد اسـتعراض فرق العمل على أعضاء ة يمؤالتشاالنظرة نعكس تأهمية أال -٥

الفاعلـة للحـد منهـا شعوا البدائل يستطيعوا أن أخذ الربوز حىت تالتي بدأت غري السوية 

األخـذ بهـا إلحيـاء الشـعور املمكـن للمدارس ومعلميها وطالبها أمثل الطرق ا يوضح مبو

.حبسن الظن باآلخرين واالحتساب هللا يف الرتبية والتعليم والتوجيه واإلرشاد 

 إنس-٦
ً
 يراعي ما حوله مـن مـؤثرات التعامل يف املدارس مع األبناء الطالب تعامال

ً
 حسنا

ً
انيا

.البد من أخذها يف االعتبار وكذلك الظروف اخلفية األسرية واالجتماعية للطالب 

االستثمار  األمثل لطاقة الطالب إىل أقصى درجة وفتح اال لـه لتصـريفها حتـت إشـراف -٧

.تربوي 

ة واإلشـراف للحـد مـن بـروز إعطاء األدوار الرتبوية والسـلوك واالهتمـام االكـرب يف املتابعـ-٨

املشكالت السلوكية يف املؤسسات الرتبوية بني فئات الطالب السيما وهـم يف جـو تعليمـي 

تربوي وإشراف مباشر من معلميهم ويرجى هلم فيه التمسك باخللق العظيم والسـلوك 

احلسن ويتم التحقيـق مـن أثـر ذلـك علـى سـلوكيات الطـالب واملعلمـني أثنـاء الزيـارات 

نية من قبل املسؤولني واملشرفني وجلان البحث واالستشارات ويـتم ذلـك مـن خـالل امليدا

:اآلتي 

  .بروز دور الرتبية اإلسالمية املتكاملة يف اتمع املدرسي -

 مع التطبيـق العملـي مبـا هلـم مـن -
ً
توافق ما يتلقاه الطالب من املوضوعات املدرسية نظريا

.ة واتمع بصفة عامة تأثري على سلوكه داخل املدرسة بصفة خاص

توافق املمارسات السلوكية لطالب يف حياته اليومية داخل املدرسـة وخارجهـا مـع خمرجاتهـا -

الرتبوية وجعلها أحد احلصون املنيعة لغرس قيم اإلسالم ومثله يف حياة الناشـئة وترسـيخها 

.وتنميتها 

السـلوكية التـي تطـرأ علـى تنفيذ اجلانبني الوقائي والعالجي اإلرشادي للحد مـن املشـكالت -

.بعض الطالب يف حميطهم األسري واالجتماعي 

جعل السلوك احلسن اهلدف السائد داخل املدرسة والذي جيب حتقيقه من قبـل مجيـع أعضـاء -

 ومعلمني وموظفني وتوفري متطلبات ذلك 
ً
 ومرشدا

ً
.املدرسة مديرا

 ١٥٤/٤٦لـى تعمـيم الـوزارة رقـم ولالستزادة من املعلومات حول هذا املوضـوع يؤمـل اإلطـالع ع

  ٢٦/٢/١٤٢١وتاريخ 
ً
.هـ وتنفيذ حمتواه ميدانيا
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ً
  :فيه وأساليب ضبطه السلوك غري املرغوب تطبيقي ملعاجلة أمنوذج : ثانيا

عليـه مـن والذي حيكـم من الطالب املالحظ بالسلوك : فيه يف املدرسة غري املرغوب يقصد بالسلوك 

 ما غباملدرسة التدريس قبل هيئة 
ً
الـذي حـدث واملكان من حيث الزمان غري مالئم بأنه سلوك البا

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي ، فيه 

  .ومعلميها على إدارة املدرسة التمرد والعصيان -١

.والطالب التلفظ بألفاظ غري الئقة على املعلمني -٢

.أثناء سري احلصة الدراسية باستمرار التكلم والثرثرة يف الفصل -٣

.الدراسية وال أثناء سري احلصص جالتاملدرسة من خالل ات يف ممراإلزعاج -٤

.املدرسية  بالواجباتعدم االهتمام -٥

.على بعض الطالب وأيذائهم السيطرة -٦

.التدخني يف املدرسة وخارجها -٧

.الدراسية ودورات املياه الكتابة على اجلدران واملقاعد -٨

.يف أداء الشعائر الدينية التهاون -٩

.الصباحي ف عن االصطفاالتأخر -١٠

.أثناء متارين الصباح اإلزعاج -١١

.وخالفه بالشتم أو الضرب عتداء على الزمالء اإل-١٢

 املرشد الطالبي من السلوك يتعني على نواع تلك األولتحديد 
ً
وعلـى إدارة املدرسـة واملعلمـني خصوصا

 
ً
الـذي حيـدث للصف الدراسـي للطالب وكذلك واملدرسية جتماعية البيئة اإلأن يعرفوا خصائص عموما

  :ما يلي السائدة مع تلك السلوكيات التعامل ومن أساليب ، فيه غري املرغوب فيه السلوك 

  .بالسلوك املرغوب فيه وإبداله السلوك غري املرغوب ضبط  -أ 

وإبداله بسلوكيات حتد من سلوكه غري املرغوب بأن يستخدم أساليب وذلك للطالب الذاتي التحكم  -ب

  .ها أو مرغوب فيمالئمة 

إال أن هـذا األسـلوب أو إدارة املدرسـة من قبل بعض املعلمني أو البدني العقاب اجلسدي استخدام -جـ

  :يؤخذ عليه اآلتي 

  .جله يف الغالب أمن الذي طبق ال يؤدي إىل اهلدف -١

.املراد التخلص منه ال يقلل من وقوع السلوك -٢

.ال يساعد على خلق بيئة مناسبة للتعلم -٣
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.العنف والشدة يؤدي إىل تعلم -٤

٥- 
ً
.ال يؤدي إىل ضبط سلوك الطالب غالبا

وعلـى ، املرغوبة غري الطالب سلوكات يف ضبط الفعالة احلديثة األساليب على تطبيق ال يساعد -٦

هـو الـذي يتعامـل مـع مثـل األوذلـك ألن األسـلوب ، ) ب  –أ ( يتبني أهمية األسـلوبني هذا 

طبقنـا إليـه مـىت مـا ميكـن الوصـول سـلوب وهـذا األومينـع حـدوثها غري مرغوبة سلوكيات 

.للتوجيه واإلرشاد السليم ألسلوب ا

  :وات عالج املشكلة طخ

وترتكـز عرضها بصورة خمتصـرة نلعالج املشكلة  املرشد الطالبي يستخدمهاهذه بعض اخلطوات التي 

  :حماور هي على أربعة 

  .حتديد املشكلة -أ 

.حتليل املشكلة -ب 

) .ب  ــأ (  املبنية علىالطرق العالجية - ج 

.تقييم الطرق العالجية -د 

غري  املرغوب فاـال مفتـوح للمزيـد مع مالحظة أنه ال يوجد إطار نظري موحد للتعامل مع السلوك 

  :يتمثل يف اآلتي والدراسات يف هذا املوضوع والتعرف على املشكلة من البحوث 

  :ويتم من خالل اآلتي  :حتديد املشكلة 

  م ال ؟أحقيقية التي تتطلب العالج مشكلة شكلة املحتديد ما إذا كانت -١

؟أم خاصة بالطالب هل عامة حتديد املشكلة -٢

.م يف حدوث املشكلة هل التي تساامعزل العو-٣

( يف منتشـر أم أنه خاص بالطالب فهل هو جتماعي املنظور اإلمن خالل حتديد مصدر املشكلة -٤

؟) اتمع ، احلي ، املدرسة ،  الفصل 

باملعـايري سـلوك الطالـب وذلـك بـأن يقـارن اإلمنـائي من حيث املنظـور املشكلة حتديد مصدر -٥

.النفسي واجلسمي الزمني والعقلي ونضجه ومراعاة عمر الطالب االجتماعية 

  :حتليل املشكلة 

يف التحليـل ومـن تسـاعد حتليل املشكلة وهناك إجـراءات يأتي دور وحتديدها بعد التعرف على املشكلة 

  :أبرزها 

  ) .احلي ، املنطقة ، املبني ، الفصل الدراسي ( ل العالقة بني الطالب وبيئته االجتماعية حتلي-١
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سـلوك ومـع معـايري مـع أقرانـه عالقـة الطالـب وذلك بتحليل جتماعي واإللنفسي االتحليل -٢

.يف تعاملهم مع بعض الطالب 

املطروحة من سري للتعرف على التفاالنفسية إىل النظريات الرجوع ويشمل  :التحليل النظري -٣

 وأثرها يف املسـتقبلعلى سبب املشكلة التعرف والتي ميكن على أساسها النظريات قبل هذه 

) .الباب الرابع  –نظريات التوجيه واإلرشاد راجع (  .

  :الوقاية من حدوث املشكلة 

أو ة لاملشكمن حدوث الوقاية بل يتضمن ة لاملشكفقط على عالج ال يقتصر إن ضبط السلوك غري املرغوب 

  :أنواع ثالثة وهي الوقائي ولألسلوب تكرارها 

السلوك اإلجيـابي وذلك بتشجيع يف املدرسة مجيع الطالب وتشمل يف الغالب  :الوقاية املبدئية - أ

  .غري اإلجيابي واحلد من السلوك 

غـري ملمارسـة السـلوكيات التـي تهيـئهم ذوي الظـروف وتعنـي بـالطالب  :الثانويـة الوقاية - ب

أو ، والذين يعانون مـن سـوء الرتبيـة حتصيلهم عن زمالئهم الذين يقل مثل الطالب ة املالئم

. السوءرفقاء 

.و احلد منها أاملوجودة املالئمة  غريعالج السلوكيات وهي حماولة : الوقاية من الدرجة الثالثة ج ـ    
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  :عالج املشكلة 

إىل ذلـك يـؤدي فإن املرشد يف حتديد املشكلة وفق فإذا مل ييأتي دور العالج بعد حتديد املشلكة وحتليلها 

  :أساليب ثالثة هي وللعالج ، العالجية فشل األساليب 

     بالسلوك املالئم وإبداله غري املالئم للحد من السلوك عن طريق ضبط السلوك الفعال التدخل ـ ١

  :مثال    

 على زمالئه عتداء إىل اإلمييل الطالب الذي 
ً
مـن هـذا ومـا جيـره له سوء سلوكه  يوضح، بالضرب مثال

  .الرتبية الرياضية معلم حتت إشراف ها جوخارداخل املدرسة الرياضة مبمارسة واستبداله أضرار 

  .التي تؤدي إىل ضبط سلوكه على األساليب تدريب الطالب  -٢

  : مثال 

لـه وكيفيـة شـخص آخـر يف حالـة اسـتفزاز والصرب حتمل اآلخرين على كيفية العدواني تدريب الطالب 

  .املرشد الطالبي أو الشكوى على إدارة املدرسة باستشارة هه وتوجيإدارة الغضب 

 واإلرشـاد راجع نظريـات التوجيـه ( السلوك وتعديله بدراسة التي تهتم بالنظريات ستعانة اإل-٤

 نظريـة حلالـة الطالـب املالئمـة واختيار إحـدى النظريـات 
ً
أو اإلرشـاد  اإلرشـاد العقالنـيمـثال

مـن والتي جتعل والذي يعتمد على نظرية الذات ) غري املباشر أو األسلوب العالجي وكي السل

 صاملسرتشد مستب
ً
مع املشاكل السـلوكية على التعامل القدرة أن لديه  مبشكلته على اعتباررا

حـول املتمركـز اإلرشاد ومن خالل ، املرشد الطالبي رعاية من مىت ما وجد التي يعاني منها 

إىل السـلوك جلـوء الطالـب أن سبب حيث يعتقد أصحاب هذه النظرية ، املسرتشد  أوالعملية 

سـتماع منـه باإلالـتخلص باإلحبـاط وعـدم السـعادة وباإلمكـان إحساسـه فيه هو غري املرغوب 

 اجلـوأن يهيئ وعلى املرشد ، وأفكاره ملشاعره املتعاطفة واالستجابة الفعال من املرشد للطالب 

يف وضـع واالشـرتاك مشـكالته يف معاجلـة قدراتـه من توظيف املسرتشد ن لكي يتمكاملالئم له 

املرغـوب يدعم السلوك وذلك لضبط السلوك يستخدم األسلوب وهذا  .هلا العالج املالئمة خطة 

  .غري املرغوب  فيه عن السلوك يكف الذي ومكافأة الطالب فيه وتعزيزه 

  

  

  

  : يام باآلتيالق على املرشد الطالبي ينبغيويف هذا السياق 

علـى ا وتشـجيعهم هلـوتطبيقها والتأكد مـن اتبـاع الطـالب وتوضيحها حتديد قواعد السلوك -١

  .ممارستها 
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 للتـدخل وإعداد نفسه بذا يتطلب يقظة املرشد التدخل يف الوقت املناسب -٢
ً
وذلـك مـن مسـبقا

.للنشاط داخل املدرسة الطالب أثناء ممارسته مالحظة خالل 

.السلوك املرغوب فيه من خالل تكرار اإلجيابية للطالب ته تفاعله وتعزيز مشارك-٣

.عند معاجلة السلوك غري املرغوب الصراحة والوضوح -٤

.التي حتد من استعمال السلوك املرغوب أو إزالة العوائق يل لالعمل على تذ-٥

 
ً
  :أمنوذج عن : ثالثا

  :اآلتية واحلاالت اخلاصة ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعامل مع الطالب دور املرشد الطالبي 

  : م العام ياملدموجني يف التعلالرتبية اخلاصة اخلاصة من طالب ذو االحتياجات  -١

 
ّ
 احلاجة إىل خدمات التوجيه واإلرشاد تعد

ً
أو خاصة بسيطة أو حاالت إذا علمنا بوجود معاقني ملحة جدا

املعـاقني مـع فئات الطالب لدمج بعض توجه وزارة املعارف ويف إطار ،  يف مدارس التعليم العامبينية 

أكثـر ات مهـارات وامكانـأكرب وتوفر عليه جمهود فإن ذلك يرتتب ، العاديني يف التعليم العام الطالب 

يف مـدارس التعلـيم العـام اخلاصة الـذي يعمـل الرتبية يف التعاون مع أخصائي املرشد الطالبي لدى 

من كافـة اجلوانـب من الطالب هلذه الفئة افق التام التومع تلك احلاالت وذلك بهدف حتقيق للتعامل 

درجـة إىل أقصـى واسـتغالهلا واسـتعدادتهم وقـدراتهم وإمكاناتهم لذواتهم وجب موتنمية مفهوم 

  .هلم النمو السوي ممكنة لتحقيق 

  :يف التعليم العام احلاالت اخلاصة البسيطة  -٢

مقارنـة منهـا بعـض الطـالب التـي يعـاني  العـام تلـك احلـاالتاخلاصـة يف التعلـيم ونعني باحلاالت 

املالئمـة مىت ما توفرت هلم اخلـدمات اإلرشـادية من مسايرتهم والذين ميكنهم ، بزمالئهم العاديني 

  :وهذه احلاالت من خالل اآلتي 

  .ضعف يف النظر -أ 

.ضعف يف السمع -ب 

.بطء يف التعلم - ج 

.عيوب يف النطق -د 

.أو أطرافه شلل لبعض أجزاء اجلسم -ه 
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  :ملرشد يف التعامل مع هذه الفئات واحلاالت يف التعليم العام مهام ا

مـن قـد تعـرتض منـو الطالـب أي عوائـق ليل أو تـذإن من واجبات املرشد الطالبي احلرص على إزالة 

لتحقيق واإلمكانات كافة السبل والعمل على تيسري ، جتماعية واإلوالنفسية والرتبوية ة الصحية يالناح

 ويقع على املرشد ، التوافق السوي  درجة ممكنة من أقصى
ً
 كبريا

ً
يف التعامل مع الطـالب الطالبي عبئا

 يف مسايرة اخلدمات اإلرشادية ذوي احلاالت اخلاصة بتقديم كافة 
ً
وميكـن عـرض زمالئهم العـاديني أمال

  :احلاالت وفق اآلتي يف التعامل مع هذه مهام املرشد 

املدرسـة للتعـرف الشامل هلـا داخـل الل املسح من خبعض الفئات واحلاالت اخلاصة استكشاف -١

وغريهمـا مـن العـاملني والوكيل واملعلم احملولة من قبل املدير عليها واالستفادة من اإلحاالت 

  .أو من بعض أولياء أمور الطالب يف املدرسة 

السـجل سـتيفاء إووعالجهـا ة املرضـياملدرسية لتشخيص احلاالت ستعانة بالوحدات الصحية اإل-٢

.ومعاجلتها مما يسهم يف التعامل مع هذه احلاالت  الصحي

هـذه الطالـب احملتـاج ملثـل الفئـات بإحالـة ستفادة من املؤسـات ذات العالقـة خبدمـة تلـك اإل-٣

 يلها لالتي عاني منها لتذللتعامل مع حالته أو مشكلته اخلدمات 
ّ
.تها والتخفيف من حد

وتشخيصـها ومـن ثـم وحتديـدها إلعاقته ة املبكر عن األسباب املؤدي الكشفمساعدة الطالب يف -٤

.العالج املناسب هلا تقديم 

يشتمل علـى ستفادة من خربات املتخصصني من ذوي العالقة من خالل فريق عمل إرشادي اإل-٥

أو احلالة التي يعاني منها الطالـب يف نوع اإلعاقة الطبيب واملرشد الطالبي والطبيب املختص 

 
ّ
مـع يسـهم هـذا الفريـق يف التعامـل ، حسب إعاقة الطالب صة يف الرتبية اخلاني وأحد املختص

.ت واحلاالت اخلاصة يف املدرسة بضع الطالب ذوي الفئا

للطالب ذوي احلاالت اخلاصة مما يتوافق مـع حـاالتهم العمل على تهيئة الظروف التعليمية -٦

.الصحية 

لسليمة بينهم لتقبـل االعادات الصحية بني الطالب وتنمية الثقافة الصحية العمل على نشر -٧

.مثل هذه الفئات 

عملـه حـول ومناقشـتهم فيمـا جيـب يف حميط املدرسة جتماع باهليئة اإلدارية والتعليمية اإل-٨

.كيفية معاملة الطالب ومراعاة ظروفه اخلاصة 

اتمـع يف املدرسـة ويف ومـع زمالئـه ومـع إعاقتـه مـع نفسـه مساعدة الطالب على التوافق -٩

.مع املواقف التي يواجهها  احمليط به والتكيف

سـهامها وأمن بـرامج التوجيـه واإلرشـاد وتوجيهه باستفادة ابنه جتماع بويل أمر الطالب اإل-١٠

.أو الصعوبات التي يعاني منها بفاعلية يف إجياد احللول للمشكالت 
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قـة واجلهـات ذات العالوإدارة التعليم تبصري الطالب وويل أمره باإلمكانات املتاحة يف املدرسة -١١

.من خدماتها ستفادة التي وفرتها الدولة لإل

يف التغلـب علـى إعاقتـه واالجهزة التي تعينه  املعينةاألدوات تشجيع الطالب على استخدام -١٢

.عند اهللا عز وجل  العظيم وتقبلها والتكيف مع وضعه احلايل واحتساب األجر

واحلـاالت اخلاصـة وي الفئـات املقدمـة للطـالب ذجناح اخلـدمات ملعرفة مدى املتابعة املستمرة -١٣

.منها ومدى استفادتهم 

  :للفئات واحلاالت اخلاصة عن تقديم اخلدمات املتخصصة  املسؤولةأهم اجلهات 

 
ّ
  :لرعاية تلك الفئات واحلاالت منها الدولة العديد من املؤسسات ت وفر

ا ووحـداتها وأقسـامهومؤسسـاتها ومعاهـدها بـوزارة املعـارف األمانة العامة للرتبية اخلاصـة -١

:بإدارات التعليم 

  ) .ثانوي ، متوسط ، ابتدائي ( الدراسية معاهد النور للمكفوفني بكافة مراحلها -

.معاهد الرتبية الفكرية -

) .ثانوي ، متوسط ، ابتدائي ، حتضريي ( للصم بكافة مراحلها الدراسية مل  معاهد األ-

ضـعاف ، صـعوبات التعلـيم ( ليم العـام مبدارس التعاخلاصة امللحقة الفصول اخلاصة للرتبية -

  ) .والنطق السمع 

يف الصـحية املدرسـية وفروعهـا مـن الوحـدات بـوزارة املعـارف للصحة املدرسية اإلدارة العامة -٢

.اإلدارات التعليمية 

:من خالل لرعاية الشباب وخدماتها  الرئاسة العامة-٣

  ) .ورياضة املعاقني الرتويح ( املعاقني احتاد رياضة -

.بالرياض للطب الرياضي  –يرمحه اهللا  –فيصل بن فهد لكي صاحب السمو املتشفى مس-

- 
ّ
.الرياضي  نادي الصم

.والشئون االجتماعية املعاقني لوزارة العمل مراكز تأهيل -٤

ذات اإلمكانـات املؤهلـة لـوزارة الصـحة التابعة الرعاية الصحية املستشفيات احلكومية ومراكز -٥

.خلدمة تلك الفئات 

أم ونادي ابن ، وقسم علم النفس   -قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية  –امعة امللك سعود ج --٦

.باجلامعة مكتوم 

.للجمعيات اخلريية التابعة )  خريية ( املشلولني مؤسسات رعاية األطفال -٧
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.التعويضية وبرامج تأهيل املعاقني جهزة واألصطناعية االطراف االاملركز املشرتك لبحوث -٨

مؤسسـة  (انية للخـدمات اإلنسـنة صاحب السمو امللكي األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز مدي-٩

) .سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية 

.يف مدينة امللك فهد الطبية التأهيلي املستشفى -١٠

.ببعض املدن يف اململكة املنتشرة املعاقني طفال لرعاية األاجلمعيات اخلريية -١١

 
ً
  :احلالة الفردية  لدراسةأمنوذج : رابعا

  االجتماعيبيانات التاريخ 

  هـ ١٥/١١/١٤٢١السبت : تاريخ التحويل 

 
ّ
اهلـروب مـن مت ضـبطه وهـو حيـاول  نبعـد ألدراسـة حالتـه ) صـاحل ( املدرسة الطالب وكيل  حول إيل

  .بعد طرده من الفصل من قبل مدرس اللغة اإلجنليزية املدرسة 

ومـن خـالل بتدائيـة يف املرحلـة اإلوتقـاريره الدراسـية باملدرسة  تقارير الطالبوعن طريق اإلطالع على 

ثـم احلصـول علـى املعلومـات وبعض املعلمني املقابالت مع الطالب واالتصال برائد الفصل إجراء بعض 

  :التالية 

  :البيانات األولية  -١

  ش. ح . ص: االسم 

  سنة)  ١٥ ( :السن 

  . املتوسطة: املرحلة الدراسية 

  .األول : ي الصف الدراس

  . مدينة جدة: مكان اإلقامة 

  :السمات الشخصية للطالب  -٢

وأطـول مـن الـالزم شـعره كثيـف ، مييل إىل السمرة  البدنحنيف ، طويل القامة : السمات اجلسمية 

  .صحته العامة جيدة 

نفـراد اإل خبالل ميله إىلال تظهر عليه أي أعراض نفسية عتداد بالنفس يبدو عليه اإل: السمات النفسية 

.  

 تفكريه منطقي : السمات العقلية 
ّ
ولديـه قـدرة ، لبديهـة ه تبدو عليه الفطنة وسـرعة ايتمشى مع سن

 ، وسردها حداث على تذكر األ
ً
  .حديثه يبدو متسلسال
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مولـع ، ت اهيالتوجال مييل إىل تقبل ، وخارجها صداقاته حمدودة داخل املدرسة : جتماعية السمات اإل

  .وقراءة القصص البوليسية والربامج التلفزيونية ت اهدة املسلسالشمب

  :طبيعة املشكلة  -٣

عـن املسـتمر وغيابه يف ختلفه الدراسي املشكلة التي أحيل الطالب بسببها إىل املرشد الطالبي  تتمثل

 ، الواجبات املنزلية وعدم أداء املدرسة 
ً
السـلوك حيث ال يتبـع املدرسي سلوكه عن اضطراب وهذا فضال

 مع الزمالء داخل الفصل مع كثرة التشاحن مي النظا
ً
يف املناقشـات مـا يشـارك باإلضافة إىل أنـه نـادرا

  .داخل الفصل 

  :صورة األسرة  -٤

سـنة ويعمـل يف )  ٢٨( خ الكبري من العمر األ، من األخوة واألخوات بني سبعة اخلامس الطالب ترتيبه 

غ لـواألخ الرابـع يب، يف أبهـا واألخـرى جدة مبدينة تقيم شقيقتان إحداهما أحد املصانع ويلي هذا األخ 

بعـد الطالـب يف ترتيـب املـيالد أتي يـالتقنيـة ووهـو ملتحـق بأحـد الكليـات  سـنة )  ١٩( لعمر من ا

 بتدائي سنة مقيدة بالصف اخلامس اإل)  ١١ (األوىل تبلغ من العمر : شقيقتان 
ً
  .وهي متفوقة دراسيا

  .بعد باملدرسة ومل تلتحق  سنوات )  ٧( حوايل مر فتبلغ من العة الصغرى قأما الشقي

كـان والطالـب ، بتـدائي اإليف الصف اخلامس سنوات وكان عندئذ )  ٣( والد الطالب متويف منذ حوايل 

 
ً
 مرتبطا

ً
 بوالده ارتباطا

ً
 شديدا

ً
  .التجارية داخل اململكة يف جوالته يذهب معه ما كان وكثريا

 هو ووالدتهوالطالب يقيم 
ً
 وأخوته مـع شـقيقه األكـرب  حاليا

ً
واالخ الكبـري ، بابنـه عمـه املتـزوج حـديثا

 مـا يضـربهألخوتـه خاصـة يعتقد يف أهمية أسلوب القسـوة والشـدة يف معاملتـه 
ً
ألتفـه  صـاحل فكثـريا

  .األسباب 

 املتفوقة شقيقته باستثناء مع باقي أخوته بوالدته طيبة وكذلك وعالقة الطالب 
ً
حيث أنه دائـم دراسيا

  .عليها والتطاول راك معها الع

 الطالب  -ب
ً
 دراسـيا

ً
 وبـدأ مسـتواه بتدائيـة يف املرحلـة اإلكان متفوقـا

ً
مـن الصـف يف الـرتدي اعتبـارا

 اخلامس 
ً
 مفاجئا

ً
هـذا وكثرة غيابه عن املدرسـة واجتـاز يف اخنفاض مستواه الدراسي الذي شهد تطورا

 باق لإلعـادة ومبعدل درجات مبصعوبة بالغة الصف السادس الصف وكذا 
ً
بالصـف نخفض والطالب حاليا

ــط  ــار ، األول املتوس ــة اختب ــري نتيج ــل األول وتش ــعفه يف إالفص ــواد ) ٣(ىل ض ــريم م ــرآن الك ــي الق ه

 يفأو جيد تقدير ممتاز كما أنه مل حيصل على واللغة اإلجنليزية والرياضيات 
ً
  .مادة من املواد  أي جدا

امسـه ضـمن سـجل حـىت أنـه يف العـام املاضـي  اط املدرسـينواع النشـيف اعن املشاركة والطالب عزف 

كـان خـر أل نومـن آ، حلظـة ولكنه عاد واعتذر عن الذهاب يف آخر الراغبني يف زيارة مركز جدة للتقنية 

ه رتقـاريكمـا تشـري ، التي جتـري داخـل املدرسـة مبشاهدة بعض مباريات كرة القدم اهتمامه يالحظ 

الثـاني وحـىت الفصل الدراسـي منذ بداية أيام ) ٤(حيث أنه غاب ، به معدالت غيارتفاع إىل إالدراسية 

  .أي خالل مدة مل تتعد الشهر الواحد اآلن 
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ادت بها أسـرته فاملعلومات التي أأفاد يف ضوء من خالل سؤاله عن تاريخ حياته يف فرتة محله وطفولته 

املقـررة مـات يكافة التطع وتلقى ملدة سنتنيطبيعية ورضاعته ني تكانتا معتادمحله ووالدته بأن فرتة 

ولقـد كـان الطالـب مقارنـة ببـاقي أخوتـه مبكرة يف سن وقد بدأ الطالب املشي والكالم ملرحلة الطفولة 

وتـدهورت صـحته لضـرورة إال ليف احلجـرة ال يغادرهـا أيـام ) ٣(حىت أنه مكث والده بوفاة التأثر شديد 

 
ً
 بسبب فقدان شهيته كثريا

ً
 ورويدا

ً
حـىت اآلن ومـا زال ، الصـدمة  واسـتوعبصـحته  إليـه عـادترويدا

  .وبعض األقالم مثل حافظة النقود بعض أدواته يقتني  أنه للوالد كمابصورة كبرية فظ تحي

  : هـ ١٧/١١/١٤٢١يف املقابلة األوىل مع الطالب 

 وأوضـحت لـهبينما كان الطالب يسري أمام مكتبي يف طريقه إىل حجرة الدراسة 
ً
أنـي  استوقفته قلـيال

يف ذلـك ولكـن لـيس اآلن لديـه مـانع من التفكري إنـه لـيس فقال بعد شيء لبعض الوقت أود مقابلته 

 حيث أن لديه درس
ً
 يف القرآن الكريم  ا

ً
الـذي علـى املوعـد اآلن هـو جمـرد االتفـاق إن هـديف علقـت قـائال

  .قابلة امليناسبه إلجراء 

 ذان اإلستئعلى ووافقني الفسحة مع بداية أن تتم املقابلة تفاق على ومت اإل
ّ
م الرتبية الرياضية من معل

  .الذي سوف يكون لديهم يف احلصة التي تعقب الفسحة 

 حصة اليوم معي أثناء بوجود الطالب ته موأعلاتصلت مبعلم الرتبية الرياضية 
ً
ولقـد ، فوافق مشـكورا

شـكلة ومجـع بعـض يف املوجهـة نظـر الطالـب هو التعرف علـى من هذه املقابلة كان اهلدف الرئيسي 

  .البيانات التي تزيد من فهم املشكلة 

ومبجـرد أن الحـظ وجـود بعـض حبـوايل مخـس دقـائق إىل املكتب بعد بداية الفسـحة وقد حضر الطالب 

 وقبـل أن ينصـرف ه خارج املكتب اجيف الصف الثاني معي عاد أدرالطالب 
ً
طلبـت منـه اجللـوس قلـيال

  .الطالب املوجودين حلني خروج 

لـه بـأنني باحلضـور وأوضـحت هتمامـه علـى إورحبت به وشـكرته روج الطالب أغلقت احلجرة وبعد خ

 فسـكت ومل يعقـب ولقـد بـدأ من مدرس الرتبية الرياضية نت أذأست
ً
بعـض املقابلـة الطالـب متهيبـا

يف بعـض املباريـات املفضـل لكـرة القـدم عام عـن فـوز ناديـه يف كأس حديث والتي استهللتها الشيء 

وسـنفوز طيـب استجاب الطالـب لـذلك بـالقول هـذا إجنـاز دوري خادم احلرمني الشريفني  احلامسة يف

 على سؤايل أوضح كعادتنا بالكأس مبشيئة اهللا 
ً
إال أنـه لعـب الكـرة عـدم إتقانـه الطالب أنـه رغـم وردا

  .الوطني لكرة القدم املباريات التي خيوضها ناديه املفضل ومنتخب اململكة حريص على مشاهدة 

بـادرت أن لديه فكرة عن دور املرشد الطالبي يف املدرسـة  قاب ذلك عرفته بنفسي ووظيفتي فبدأأع ويف

 بـه يلدما يـسرية ( أكدت له على وهنا ومل جيب فأطرق بوجهه إىل األرض بسؤاله عن أحواله الدراسية 

 ) من بيانات 
ً
علـى وقفـت  كما الدراسيةعلى تقاريره ومل يعقب فأوضحت له أنني أطلعت فسكت أيضا

يف ملسـاعدته معـي يف احلـديث أن يتجـاوب من مشـاكل وطلبـت منـه وما يثريه داخل الفصل سلوكه 

عنـه ليتحـدث الـذي أراده استفسر الطالب عـن اجلانـب وبعد حلظة صمت التغلب على هذه املشاكل 
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هتمامـه إوحيظـى بتفكريه الذي يشغل اجلانب وأن عليه أن يتخري له له أن هذا األمر مرتوك أوضحت ف

 لـة فتـدخلت يطووتنهد تنهيدة ومل يعقب بأي شيء فسكت 
ً
 يبـدو أن هنـاك أقـائال

ً
يف تضـايقك مـورا

وبسـؤاله عـن بالصـمت ثـم الذ أنها مدرسة ليست مناسـبة قتضاب وقال بإاملدرسة فأمن على كالمي 

دارة إلبالشـكوى يضـايقونه ثـم يتسـابقون هم الذين فضله إن تالميذ منخفض أسباب ذلك قال بصوت 

 وتكون النتيجة املدرسة 
ً
 عن تأخره اليومي عن متـارين الصـباح والشتائم من اإلهانات عادة أكياال

ً
فضال

  .ثار حنق معلمه عليه مما أوضعفه يف املواد الدراسية 

 ) مظلوم ( ووصف نفسه بأنه 
ً
ـواستطرد قائال

ّ
ملنـع احتكـاك م الفصـل إنه ذات مـرة بـادر بالشـكوى ملعل

 عقبتولكنه به بعض الطالب 
َ
  مل يفعل شيئا

ً
بالشكوى إليـه تك راملعلم ملبادكرتاث يبدو أن عدم إ: قائال

 لذلك لت تساءفأجاب باإلجياب قد أغضبك 
ً
نطبـاع إنـه جمـرد إفقال بصـوت متهـدج عما يعتقده تفسريا

وطلـب واغرورقـت عينـاه بالـدموع ... ليدهم وعلـى ذلـك يعاقبونـه أخذه املعلمون عنه ورسخ سيء 

  .غري هذه املدرسة ه يف نقله إىل مدرسة أخرى تدمساع

العقليـة جيـدة ويف امجعـوا علـى أن إمكاناتـه قلـت لـه إن املعلمـني ن استعاد الطالـب هـدوءه وبعد أ

املدرسـة األخـرى التـي يظن أن برفق عما إذا كان قه الدراسي املفقود وتساءلت واستعادة تفاستطاعته 

  .لو أخطأ فسكت حلظة ثم أجاب بالنفي  حىتنتقال إليها لن حتاسبه يريد اإل

 لقرب إ
ً
قمـت حيـث التاليـة انتهـت املقابلـة وبـدء موعـد احلصـة حصة الرتبية الرياضـية نتهاء ونظرا

أن التي يعاني منها وأن علينا بتلخيص ما أمكن التوصل إليه ومؤاده أن هناك بالفعل بعض املشاكل 

 
ً
لقاءات أخرى مع التأكيد علـى على هذا النحو يتطلب ر وأن األمه ملواجهتها لمعا جيب مفينفكر سويا

إن  –يف الغـد تفاق على أن تتم املقابلة الثانيـة غري مطروحة ومت اإلالتحويل إىل مدرسة أخرى  أن فكرة

  .أسرته بتأخره بعض الوقت  ى أن خيربعلالدراسة نتهاء بعد إ –شاء اهللا 

  ) :لإليضاح : ( على املقابلة األوىل تعليق 

  .الطالب هذا يف التعامل مع حالة ياتها اجتواسرتالطالبي فنيات املقابلة خدام املرشد ستإ-١

اهتمامـه الطالب بعـد أن تبـني مع اهتمامات عام يتمشى حبديث املرشد للمقابلة استهالل -٢

وذلك حىت يزيل عنه الرهبة والتخوف لينطلق بعـد ذلـك كرة القدم بعض مباريات مبشاهدة 

.ملشكلة يف مناقشة جزئيات ا

كل السبل مبشكالته خاصة بعد أن استنفذ يف مواجهة الطالب الواقعية التي جلأ إليها املرشد -٣

يف فـتح الطريـق أمـام بعض الفعالية كان هلا لديه للحديث والتجاوب إجياد الدافعية يف حماولة 

.بني املرشد والطالب التفاعل 

يف ذلـك  لحـديث عـن مشـكلته وبـدادفع الطالـب لستخدام املرشد بعض أساليب التشجيع لـإ-٤

.ما يقول باهتمام ومتابعة من حديثه واإلمياء بالرأس إعادة بعض مقاطع 
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مـن الرئيسة التـي أمكـن التوصـل إليهـا كنـوع اط  قيف نهاية املقابلة قام املرشد بتلخيص الن-٥

 النهائي تفاق اإل
ً
 ألهميتها عليها وإبرازا

ً
.د من فوائاملقابلة على ما حققته وتأكيدا

لتايل والذي حتدد يف اليوم االتالية املقابلة مكان وزمان قبل حتديد أن ينهي املقابلة املرشد كما مل يشأ 

 وحىت يكون التواصل املرشد باحلالة هتمام مباشرة وهذا دليل آخر على إ
ً
  .مستمرا

  

  

  :هـ  ١٨/١١/١٤٢١يف  املقابلة الثانية مع الطالب

 األسـريةعن الظروف واملعلومات مجع البيانات هو استكمال املقابلة من هذه لقد كان اهلدف الرئيسي 

وتـدعيم العالقـة إىل حـدوث املشـكلة والعوامـل املؤديـة األسـباب وحماولة التوصـل إىل بعـض للطالب 

  .املهنية مع الطالب 

امي حىت أنه جلس أموعدم التهيب عليه اهلدوء حيث بدا احملدد للمقابلة وقد حضر الطالب يف املوعد 

  .دون أن أطلب منه ذلك 

أن  منه عما إذا كـان يريـدواستفسرت املدرسية عن أحواله باألمس ا حتدثنا نأنأوضحت له بداية املقابلة 

 
ً
عـن أحوالـه إن كـان يوافـق علـى أن نتحـدث وهنـا سـألته ، فأجاب بالنفي يف هذا اال يضيف جديدا

  .اب جيبرأسه باإلفأومأ األسرية 

 يف احلديث أن انطلق ثم ما لبث من التحفظ بقدر األسرية روفه ظعن ث احلديبدأ الطالب 
ً
حبـه موضحا

  .مل تضربه قط طوال حياته وافتخر بأنها زائد حبنان التي تعامله لوالدته الشديد 

 أما عن عالقته بشقيقته 
ً
 فقد أوضح املتفوقة دراسيا

ً
وضـربه مـن ما تكون السـبب يف إهانتـه أنها كثريا

 نها أخيه األكرب أل
ً
ن الفضـل يف تفوقهـا إىل أبارتيـاح وأشـار غـري صـحيحة عليه إدعـاءات ما تدعي دائما

 مـا كـان مبـادئ القـراءة والكتابـة نه هو الذي علمهـا أل –بعد اهللا سبحانه وتعاىل  –يرجع إليه 
ً
وكثـريا

 دروسها يساعدها يف مذاكرة 
ً
بأنها ذلك وعلل يف مساعدتها أجاب بالنفي وبسؤاله عما إذا كان مستمرا

  .يف غري حاجة إليه أصبحت 

 عن الوالد حيـث يتصـف بالشـدة عالقته بشقيقه األكرب أوضح  وعن
ً
والعنـف حـىت أنـه أنه خيتلف متاما

 ما يقول أصبح 
ً
 منه ومن غضبه وكثريا

ً
 إن الغريب يف مدلل إنه ولد يرتعد خوفا

ً
واستطرد الطالب قائال

وعـدد ألتفـه األسـباب وإمنـا يضـربه درجاتـه املنخفضـة أو األمر أن شقيقه مل يضربه فقط بسبب رسوبه 

 الطالب 
ً
 لديـه منهـا أنـه أثنـاء املناسـبات  التي ال تلقىمن املواقف كثريا

ً
التـي تقيمهـا األسـرة قبوال

مثـل هـذه ليتفرغ خلدمتهم حىت وقت متأخر من الليـل حـىت أنـه الوالئم الكبرية قامة ااملتمثلة يف 

 الليلة 
ً
 ومن ثـم ال يـذهب كرمبما يستيقظ نادرا

ً
تكـون قدرتـه علـى الرتكيـز إىل املدرسـة وإذا ذهـب ا

  .منخفضة واالستيعاب 
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 أشـداء وقـد أبـديت تقـديري ملوقـف وعرب الطالب عن مشاعره 
ً
جتاه أصدقاء شقيقه بـالقول إنهـم أيضـا

  .بعد تردد يف مقابلة األخ األكرب فوافق الطالب وأستأذنته 

العلميـة وأن  بإمكاناتـهثانيـة كرتـه ذمـرة أخـرى حيـث اله الدراسية تطرق احلديث بعد ذلك إىل أحو

لو أنه أعطـى  –ن اهللا ذبإ –الطيب الذي ينتظره له املستقبل حت وأوضتأخره الدراسي هو أمر عارض 

 هتمام علق دراسته ما تستحقه من إ
ً
وحـني مقابلة األمـس مر يف أعقاب أنه بعد أن تدبر األالطالب قائال

 مـا نصـحوه وتصرفاته واعرتف بصراحة بأن املعلمني يف سلوكه استشعر بعض اخلطأ إىل نفسه خال 
ً
كثريا

باخلطـأ دليـل عـرتاف إلاأن وأوضحت لـه على صراحته وشكرت الطالب ، مبستقبله واالهتمام باملذاكرة 

كـل ( باحلـديث الشـريف سرتشـدت أويف هذا الصـدد الصحيحة للتخلص من هذا اخلطأ والبداية النضج 

إىل مرحلـة نتقـال وبعد ذلك أوضـحت للطالـب بـأن علينـا اإل) ن ووخري اخلطائني التوابآدم خطاء بني 

طالب إنه علـى اسـتعداد لـذلك فقال البأفعال وسلوكيات تؤكد حسن النوايا من خالل اإلتيان التنفيذ 

ه الصورة بهذطالته إلمربر هناك هي قص شعره الذي قد ال يكون قرتحت عليه أن تكون البداية وهنا ا

   . )إن شاء اهللا .. أبشر ( نتباه معلميه فقال الطالب اوأنه قد آثار 

يف الوقت الـذي يـراه مقابلته يف املدرسة غ شقيقه األكرب بأنني أود لويف نهاية املقابلة طلبت من أنه يب

 
ً
خيـه معـه من متاعب وزيادة يف تعنت أختوفه مما قد يرتتب عليه هذه املقابلة أبدى الطالب ، مناسبا

خالصـة لوجـه اهللا سـبحانه طاملـا أن النيـة  –إن شـاء اهللا  –إىل أن األمر لن يصل إىل هذ ااحلـد طمأنته 

  .لتوصيله تسلمه الطالب إىل األخ األكرب استدعاء ثم حترير وبناء على رغبة الطالب وتعاىل 

أثنـاء الفسـحة هــ  ٢٥/١١/١٤٢١التاليـة يـوم تفـاق علـى أن يكـون موعـد املقابلـة وانتهت املقابلـة باإل

رني كشـيف أي وقـت يشـاء فعتـي جمراه أنـه مبقـدوره لـالطالب أوضـحت الدراسية وقبل أن ينصرف 

  .الطالب وانصرف 

  :هـ  ٢٢/١١/١٤٢١مع الطالب يوم املقابلة الثالثة 

وهو يف طريقـه إىل متارين الصباح بعد انتهاء حيث حضر الطالب إىل مكتبي سريعة كانت هذه مقابلة 

وربـت ، السـريعة بقـص شـعره شكرته على استجابته تغري مظهره  أن الحظتومبجرد رة الدراسة حج

 على رأسه 
ً
  ) !؟ أفضلأليس ذلك ( من الدعابة له بشيء قائال

  .فابتسم الطالب ومل يعلق 

 إىل املدرسـة وافق على احلضور أن شقيقه بعد ذلك أوضح الطالب 
ً
أن يقـرتح عملـه لظـروف ولكـن نظـرا

 هـ  ٢٤/١١/١٤٢١ك يف يتم ذل
ً
 الـه يف هـذنتظـاري إفطلبت منـه إبـالع شـقيقه ب، الساعة الواحدة ظهرا

  .إىل فصله وانصرف الطالب امليعاد 

  

  

  :هـ  ٢٣/١١/١٤٢١مقابلة املعلمني يف يوم 
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وناقشـت معهـم واللغـة اإلجنليزيـة والرياضـيات مواد القـرآن الكـريم ومبعلمي برائد الفصل اتصلت 

معهـم علـى إعطـاء الطالـب ومت االتفـاق  .التي قمت بهـا على اخلطوات واطلعتهم  الطالب تمشكال

 خالل الفرتة القادمة 
ً
كـل مقابلـة  سـلوكه مـعمناسب لتعـديل وتهيئة جو نفسي من االهتمام مزيدا

  .أو الدرجات مات لسواء بالكع يبالتشجكه ووسلالعلمي على مستواه املدرسي يطرأ تغيري 

مـن الطالب ملا ميلكـه عالج مشكالت هؤالء املعلمني حول إمكانية تفاق من مجيع اهناك شبه ولقد كان 

  .ذلك مقومات 

  :هـ  ٢٤/١١/١٤٢١ألحد ايوم مقابلة األخ األكرب 

  :أهداف املقابلة 

  .نظره  من وجهةاملشكلة التعرف على -١

 حبقيقة إحاطته -٢
ً
ا قـد ومـوما يثريه من مشـاكل داخـل الفصـل للطالب املستوى الدراسي علما

.لو أنها مل تتدارك خطرية من مضاعفات على ذلك يرتتب 

 ملتابعـةجـو أسـري مناسـب وتـوفري معاملته ألخيه على حتسني ثقته وتشجيعه حماولة كسب -٣

.دروسه 

 عن املوعد حضر األخ 
ً
أن األخ األكـرب ولقـد بـدا أي اعتذار ومل يبد لذلك عشر دقائق احملدد حبوايل متأخرا

  .الصرامة واحلدة يه عالمات علمن سنه كما بدت 

وهنـا قـال بشـيء مـن استجابته باحلضور إىل املدرسـة وشكرت له بنفسي ووظيفتي به وعرفته رحبت 

وهنا ، تشاور فقط  قال له أنه جمردوالذي من مشاكل ستدعاء هذا اإلعما وراء ) صاحل ( أنه سأل نفعال اإل

 ( أوضحت له أن 
ً
 معه وأن ختوفه ) صاحلا

ً
بسـبب حرصـه علـى مسـتقبله  هـذا أمـر طبيعـيكان صادقا

 
ً
املوقـف ك رتداحىت ميكن وأحواله  يف أمور شقيقههو مناقشته من استدعائه أن القصد وأضفت موضحا

كوى شـوداخـل الفصـل وسـلوكه ألخيـه العلمـي املسـتوى على حقيقة أمره وأطلعته قبل أن يستفحل 

 وومل يعقب بالصمت ذ األخ وقد ال، منه بعض املعلمني 
ً
 طيبـا

ً
جتـاه هنا أكدت لـه أنـه أبـدى اسـتعدادا

تفوقـه واستعادة التغيري املطلوب معه وأن علينا مساعدته للبدء يف أحداث الذي بذلته اجلهد املهني 

  .لذلك أن مجيع املعلمني أمجعوا على أنه مؤهل الدراسي السيما 

 
ً
 د أن أمر أخيه قد وصـل إىل هـذا احلـإنه كان ال يتصور علق األخ قائال

ً
يف اجلهـود التـي وأسـهب كثـريا

 بهم وحرصه جتاه أخوته واهتمامه يبذهلا 
ً
ومل الكثري بـمن أجلهم وأنه يضحي على مستقبلهم مجيعا

 
ً
 هذا استطرد األخ له موقفه وبعد أن قدرت  معهم يقصر أبدا

ً
إن شدته مع أخوته مقصودة وخباصـة قائال

  .حىت ال يفلت الزمام ) صاحل ( 

 منها قد حققت ما يؤمل ه املعاملة سألته إن كانت هذ
ّ
لـه ومل جيـب وهنـا أوضـحت بدهشـة  فنظـر إيل

متمردة عدوانية من أخيه شخصية قد جيعل من إجراء هذا النوع من التعامل والذي املخاطر املتوقعة 

 رافضة وأضفت 
ً
 ومل يعقب  هإن: قائال

ً
  .يف اإلمكان اآلن جتربة أسلوب آخر أكثر تفهما
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مما يرتتـب عليـه غيابـه من الليل سهر الطالب حىت وقت متأخر ذلك إىل موضوع بعد تطرق احلديث 

 
ً
 وقـاطعني األ، دروسـه يف الفصـل وعدم قدرته على الرتكيـز ومتابعـة عن املدرسة كثريا

ً
إنـه مل  خ قـائال

 إىل السهر 
ً
أن أخـاه يف حاجـة إىل تسائلت عمـا إذا كـان يظـن بل إنه هو الذي يسهر بإرادته يدفعه أبدا

 وجيه ومتابعة وحثه على استذكار ت
ً
واتفقـت معـه يف أن هـذا باإلمكـان فأجـاب دروسه والنـوم مبكـرا

ت قاسـتغر يالتـويف نهايـة املقابلـة فيهـا حجرة مستقلة للطالب لكي يـذاكر النهاية على أن ختصص 

 بـأبالطالب وطلب مني أن أبلغـه على اهتمامي شكرني األخ دقيقة )  ٢٠( حوايل 
ً
قـد مشـاكل  يفـورا

 يثريها يف املستقبل 
ً
إال عليـه فمـن املتوقـع مت االتفـاق  يالـذالتغيري املطلوب  إنه لو حدثفعلقت قائال

  . ــ إن شاء اهللا ــتكون هناك مشاكل 

  :هـ  ٢٧/١١/١٤٢١يف مع الطالب املقابلة الرابعة 

  :أهداف املقابلة 

  .املنزل ويف الفصل يف املتوقع حدوثها الطالب يف التغيريات على وجهة نظر الوقوف -١

.هلا ستجابة واإلات ريالطالب هلذه التغيعلى مدى إدراك  الوقوف-٢

يف املقـابالت التوصـل إليهـا ة التـي أمكـن لبعض اخلطط العالجيـالطالب معرفة مدى تنفيذ -٣

 فيما يتعلق السابقة خاصة 
ً
.املنزلية وأداء واجباته ومذاكرة دروسه بنومه مبكرا

كعادتـه يف  –البـاب دون أن يقـرع على الفـور وتوجه إىل مكتبي للمقابلة  حملددا حضر الطالب يف املوعد

علـى مـا شـكرني يأن يبـدو علـى وجهـه شر بِ من القال وشيء وبعد أن ألقى التحية  –املرات السابقة 

  هو واجبيله أن هذا فذكرت من جهد على ما بذلته  هدجمن ذلته ب
ً
أن أعرف أنني أحب وعلقت قائال

إىل املدرسـة كمـا شـقيقه نتيجة زيارة أي عواقب وخيمة إنه مل حتدث على الفور  فقالاجلهد نتائج هذا 

لـه طاولـة واشـرتى وأنـه قـد جهـز لـه حجـرة مسـتقلة بل لقد بدأ يعامله بشيء من الرفق كان يتوقع 

ن وبعـد أيف التلفـاز بعـد مشـاهدة التمثيليـة اليومييـة وفهمت منه أنه أصبح ينام مباشرة جديدة 

 وغادر املكتـب وهنا وجدت الطالب قد أستأذن املنزلية وأدى واجباته ن قد راجع دروسه يكو
ً
إىل متجهـا

) أشكرك على هـذا التقـدم ( وأراني تعليق املدرس ومعه كراسة اإلجنليزي حجرة فصله وعاد على الفور 

 
ً
 عليه وهذا هو املـأمول إن هذا ليس مبستغرب علقت قائال

ً
رتيـاح مـات اإلالفبـدت عليـه عمنـه دائمـا

 يف باقي عن مستواه وسألته بعد ذلك ، والغبطة 
ً
 كبريا

ً
وطلـب منـي سـؤال املواد فقال إنه يبذل جهاد

بعـض جيد صعوبة يف مـذاكرة  وبسؤاله عما إذا كانامللعمني للتأكد من ذلك ومن سلوكه داخل الفصل 

  .معلم املادة يرجع إىل مر عليه األعصي تيسوعندما  ةسهل ابأنهووصف املواد أجاب بالنفي املواد 

 ) كل واحد أصبح يف حاله ( قال ه املتفوقة تبشقيقوبسؤاله عن عالقة 
ً
أشرت بعـد ذلـك إىل ومل يزد شيئا

أي يبدأ يف قـراءة بذلك حىت أنه عندما قراءة القصص البوليسية فقال وهو يبتسم أنه شغوف موضوع 

 لقرائتها جيد نفسه قصة 
ً
 حىت النهاية مدفوعا

ً
 على سؤايل وردا

ً
أي أنـواع ما يقرأ أوضح الطالب أنه نادرا

 وعلقت ق، من الكتب أخرى 
ً
ذلك عن أال يشغله ولكن ينبغي بأن حب القراءة واإلطالع هو أمر طيب ائال
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لتشـمل حبذا لو وسع دائـرة القـراءة ، الصيف يستطيع قراءة ما يريد وأن أمامه فرتة دروسه مذاكرة 

  .وما إىل ذلك  ..فية والتارخيية والثقاالكتب الدينية كذلك 

وكأنه يعاني من شيء ووضع يده على فمه وبدا إىل األرض أطرق بوجهه أن الطالب ذلك الحظت وبعد 

العلويـة مـع حـادة يف أحـد أضراسـه بـآالم إنه يشعر فقال بصوت منخفض ما بادرت بسؤاله عما حدث 

 على سؤايل، صداع شديد 
ً
على نفسه أسبوع ولكنه يتحامل ه منذ حوايل تابنتأوضح أن هذه اآلالم  وردا

 خقد أن حدة اآلالم وبعد أن بدا ، البنج وحقنة اخللع الآلم حىت ال يتعرض 
ً
أوضـحت للطالـب فت نسبيا

إىل أن وطمأنتـه خطرية أي مضاعفات على ذلك على طبيب األسنان حىت ال يرتتب أهمية عرض نفسه 

الوقتية على ذلك بعض اآلالم وحىت لو ترتب لبسيطة عملية خلع الضرس هي من العمليات السهلة ا

إىل التحويـل بعد تردد على اختـاذ إجـراءات ووافق الطالب بهذا الشكل اآلالم فهذا أفضل من استمرار 

 له السالمة ووعدته ، املدرسية الوحدة الصحية 
ً
 يف املساء طمئنان باإلودعته متمنيا

ً
  .عليه هاتفيا

  :ال تليفوني صات

 الساعة السابعة يف حوايل 
ً
 مساءا

ً
 مبنزل الطاتصلت هاتفيا

ّ
شقيقه األكرب الـذي شـكرني  الب وقد رد علي

 
ً
 بالطالب وأرجع على اهتمامي كثريا

ّ
عليـه وتنبيهه إىل ما جيب يف تقدم مستواه الدراسي الفضل  إيل

 علقت ، القيام به 
ً
 يف ذلك إن الفضل قائال

ً
 وأخريا

ً
وإىل تعاونـه الصـادق  إىل اهللا سـبحانه وتعـاىليعود أوال

 أن الطالب حيمد له هذه املواقف أخيه وأضفت مستقبل على الواضح حرصه و
ً
  .رها دويققائال

وأضـاف خبلع الضرس وأنـه أصـبح اآلن يف حالـة أفضـل قام عد ذلك مع الطالب الذي أفاد بأنه بحتدثت 

  .يف الغد إن شاء اهللا الذهاب إىل املدرسة بأنه ينوي 

  :هـ  ١/١٢/١٤٢١يف مع الطالب ) صدفة  (مقابلة عرضية 

الـذي أسـرع تقابلت مع الطالب املدرسية أثناء الفسحة مدير املدرسة كنت يف طريقي إىل مكتب بينما 

إىل أنـه حضـر وأوضـح عـن صـحته بالسؤال يل على اهتمامي وبادر بتوجيه الشكر إىل مبجرد أن رآني 

إال أنـه وجـد بعـض اتفيـة اهل املكاملـةعلى ليشكرني  وحاول مقابلتييف بداية الفسحة املدرسية مكتبي 

  .الطالب يف املكتب 

نهايـة بريـة تنوي تنظيم رحلة أوضحت له أن املدرسة على أحواله الدراسية واألسرية طمئنان وبعد اإل

أن أذهـب فقـال إنـه يوافـق بشـرط يف هـذه الرحلـة وسألته إن كان يوافق على االشـرتاك هذا األسبوع 

ألنشــطة االتــي ميكــن أن حتقــق مــن جــراء مثــل هــذا الكثــرية أوضــحت لــه الفوائــد  وبعــد أنمعهــم 

يف علـى املشـاركة فوافـق الطالـب ، مل حيسم بعـد يف هذه الرحلة اشرتاكي أعلمته أن قرار االجتماعية 

 
ً
  .أن أكون معهم الرحلة متمنيا

لـه إنـه ميكنـه يـه فقلـت يرانـي فالذي سـوف عن امليعاد ل الطالب ءتساهذه املقابلة أن تنتهي وقبل 

  .عندما يكون هناك مربر لذلك قت و االتصال بي يف أي

  :لإليضاح ) ة فالصد( العرضية تعليق على املقابلة 
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التي يكون فيها املرشـد يف اال الدراسي هي من املقابالت الشائعة ) ة فالصد( أو  إن املقابلة العرضية

وعـادة مسـبق هلـا دون ختطـيط ألنهـا تـتم مصـادفة صـدفة وتسمى مقابلة من املسرتشد على مقربة 

تستخدم  نوميكن أالشخصي به هتمام إلشعاره باإليف تدعيم عالقته بالطالب نتيجة املرشد تثمرها سي

ويف يـدة دإذا كانـت احلالـة جيف املكتب يف وقت الحـق عد املقابلة على مويف االتفاق مثل هذه املقابالت 

إىل البـت السـريع أو االستفسـار حمدد حيتاج مبوضوع كان األمر يتعلق  أما إذا، بداية مرحلة التعامل 

  .السابقة بالكيفية فال مانع من أن تتم املقابلة  ما عن شيء

  :هـ ٥/١٢/١٤٢١يف االتصال مبشرف الرحلة 

الرحلة الذي أوضح أن تصرفات الطالب كانت طبيعية إىل حـد كبـري أثنـاء بالزميل مشرف مت االتصال 

 وأنه مل يثر أي مشاكل لة فرتة الرح
ً
ن مشاركته أري غوجبات الطعام إعداد أثناء خاصة كما كان متعاونا

لبعض الوقت واعتذر عن االستمرار الطائرة  إال يف نشاط لكرةيف األنشطة كانت حمدودة فهو مل يشارك 

 كـرة القـدم بـني مشـرف الرحلـة وأدار مبـارة يفعلى اقـرتاح باملوافقة قام  هكما أن، حىت نهاية املبارة 

  .الطالب 

  :هـ  ٥/١/١٤٢٢يف النصفي تصال باملعلمني واإلطالع على التقرير اإل

 بـأنهم ملسـوا الـذين أفـادوا وغريه من املدرسني برائد الفصل تصال ثم اإل
ً
 حتسـنا

ً
املسـتوى يف  ملحوظـا

ملناقشـات داخـل يف امع احلـرص علـى املشـاركة بأداء الواجبات املنزلية واالهتمام للطالب التحصيلي 

 تذكر داخل الفصل كما أنه مل يعد يثري أي مشاكل ، الفصل 
ً
  .للتوجيهات وأصبح أكثر تقبال

للطالـب إىل النصفي وأشار التقرير ، وبقدر ضئيل حمدودة فما زالت أما مشاركته يف األنشطة املدرسية 

لقرآن الكـريم ا أما مادتي، يزية يف مادة اللغة اإلجنل) مقبول ( وحصل على تقدير توقفه يف مجيع املواد 

  كما أنه، ) جيد ( تقدير والرياضيات فلقد حصل على 
ً
 واحـدا

ً
عـن املدرسـة طـوال هـذا  مل يتغيب يومـا

  .الشهر 

  :العبارة التشخيصية  -ج

يعـاني مـن يف الصـف األول متوسـط بـاق لإلعـادة سـنة ) ١٥(يبلغ من العمـر ) ش  .ح . ص ( الطالب 

 ، وإهماله لواجباته املنزلية عن املدرسة يف ختلفه الدراسي وكثرة غيابه مشكلة تبدو أعراضها 
ً
عـن فضال

منها ذاتيـة ر أكث) جتماعية إ( يبدو بعوامل بيئية وقد ارتبط ذلك فيما اضطراب سلوكه داخل الفصل 

  ) .نفسية ( 

التـي يعيشـها وكان للظـروف األسـرية وباقي أخوانه فالطالب يعيش يف كنف شقيقه األكرب هو ووالدته 

حلاجـات الطالـب البـديل لـألب غـري مـتفهم فشـقيقه األكـرب ، إسهام فيما يعانيه من مشاكل الطالب 

بـل إن األخ األكـرب غـري مبـال فحسـب لـيس هـذا الطالب من والده مل يعتدها ويعامله معاملة قاسية 

اره وعلى خدمـة زم من الليل ليقووحىت وقت متأخر يف دفعه إىل السهر بتحصيله الدراسي وبدا ذلك 

فهـو غـري قـادر علـى وحـىت عنـدما يـذهب إىل املدرسـة ذهابـه إىل املدرسـة عليه عدم مما كان يرتتب 
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 عن عـدم قيـام األخ األكـرب ز واالستيعاب يالرتك
ً
بـدوره وواجبـه يف توجيـه الطالـب ومتابعـة هذا فضال

  .الدراسي حتصيله 

 ومما زاد 
ً
 يف موقف األخ األكرب تعقيدا

ً
 وأخوته يف املعاملة بني املشكلة أنه يفرق حدوث وإسهاما

ً
مـا دائما

حيـاء إا كـان لـه أثـره يف ممـاألخت الصغرى على الطالب ومل حيسم أي خالف بينهمـا لصـاحله يناصر 

واألم هـي يف توفقها رغم أنه السبب بقوله أن هذا حيدث بينهما وعرب الطالب عن ذلك خوية الغرية األ

بدروسـه هتمـام إىل اإلعليه ودفعـه يف اإلشراف مل تقم بدورها  اإال أنهطالب على الرغم حنوها األخرى 

 إىل حد كبري 
ً
  .بل كان موقفها سلبيا

يف قـراءة عن املدرسة بل وانغماسـه ه بايسه وغولب لدراالطاألسرية على إهمال وساعدت هذه الظروف 

للطالب مل ف املدرسية ووالظر .دون ضابط أو رقيب ومشاهدة الربامج التلفزيونية القصص البوليسية 

 
ً
والشخصـية  حلقيقـة ظروفـه األسـريةبعـض املعلمـني فعـدم تفهـم من ظروفه األسرية تكن أحسن حاال

مشـاعره على حتويل بالظلم وساعد ذلك منه زاد من إحساسه من بعض الطالب كوى شومعاقبته ألقل 

يف التحويـل إىل مدرسـة يف رغبته لها وبدأ كبل إىل املدرسة السلبية جتاه األخ األكرب إىل بعض املعلمني 

  .أخرى 

مـع التكـوين التكـوين اجلسـمي يتناسـب ال حيـث  –الطالـب ايل جيتازهـا وقد يكون ملرحلة املراهقـة 

مـن معاملـة ا يتلقـاه ملـالتوجيهات كنوع من الرفض وعدم تقبل سلوكه راب طأثرها يف اض –النفسي 

  .ويف حماولة منه إلثبات الذات 

تـوفى والـده التي أسهمت فيما يعانيه من مشـاكل فلقـد ببعض املواقف بطت حياة الطالب ولقد ارت

 وكما هو واضح بالنسبة للطالب والوالد بتدائي وهو يف الصف اخلامس اإل
ً
لألمـن مل يكـن فقـد مصـدرا

 والسلطة الضابطة 
ً
 للعطف واإلبل كان ميثل مصدرا

ً
كـرب خ األاألومل يـتفهم هتمام الزائد بالطالب كبريا

بل كانوا يعاملونه بشيء من الشدة الطالب ومشاعره أو أحد من أفراد األسرة واملعلمني حقيقة موقف 

بوالـده مـا لدليل على أن ارتباطه الشـديد الطالب بصورة األب وبعض أدواته الشخصية ولعل احتفاظ 

 
ً
  .شاعر حىت حيول إليه هذه امللألب وأنه مل جيد حىت اآلن البديل املناسب زال قائما

داخـل املدرسـة  تهقاانفراد يف قلـه صـدإىل اإلالطالب وميله الفطري ت طبيعة شخصية همهذا ولقد اس

 مل يشجعه املدرسية خاصة يف األنشطة وخارجها مع عدم املشاركة 
ً
  .على ذلك أن أحدا

ائيـة االبتد يف املرحلـةكمـا كـان علـى التفـوق بـل وقـادر وقادر علـى الـتعلم ورغم ذلك فالطالب ذكي 

أنـه متعـاون وراغـب يف إال الواضح مع الطالب وعجـزه عـن إدراك حاجاتـه والشقيق األكرب رغم تشدده 

  .أخيه وميلك القدرة على ذلك مساعدة 

  ) :اإليضاح ( تعليق على العبارة التشخيصية 

 املتكامـل يفللتشـخيص قد التزمـت باملكونـات األساسـية  ةالتشخيصية السابقمن الواضح أن العبارة 

والصـف واملرحلـة الدراسـية اشـتملت علـى اسـم الطالـب  اإلسـتهالليةفـالفقرة األوىل  .خدمة الفـرد 
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لـف خت( ة والتصـنيف الطـائفي للمشـكل) سـية كمشـكلة مدر( العـام للمشـكلة ثم التصنيف الدراسي 

 عرضت أسباب املشـكلة يف صـورتها العامـة ) سلوكه املدرسي واضطراب دراسي 
ً
 اجتماعيـة ثـموأخريا

  . ةشخصي

 منطوالفقرة الثانية 
ً
 للمشكلة احلاضـرة ققدمت تفسريا

ً
احلاليـة دون والضـغوط مـن خـالل األحـداث يا

  .التغلغل يف املاضي 

من يكون هلا املاضية ملا قد تتبع اخلربات حيث من املفيد النفسية ركزت على العوامل والفقرة الثالثة 

  .على املشكلة احلاضرة أثر 

ومنـاطق السـتثمارها  القـوةمنـاطق مـن خـالل إبـراز  جالعالاجتاهات فلقد وضحت ة أما الفقرة الرابع

  .الضعف حملاولة تالشيها 

  :اخلطة العالجية املستخدمة مع احلالة 

  :هذه املشكلة يف اآلتي لعامة لعالج ااالسرتاتيجية  تمتثل

تفوقـه تعادة اسـمـع حماولـة حتصيله الدراسـي درسته ميف ) صاحل ( م اوانتظتأمني واستقرار -١

 ه لإليه وجعالدراسي املفقود 
ً
  .مع اجلو املدرسي أكثر تكيفا

األكـرب لـه معاملـة األخ سني حتعن طريق على الطالب الواقعة األسرية الضغوط حماولة ختفيف -٢

.دروسه جو أسري مناسب ملتابعة سلوكه مع تهيئة  هبه وتوجيواالهتمام 

يتعلـق بسـلوكه داخـل الفصـل خاصـة فيمـا ربة املضـطالسلوكية ط مناحماولة تعديل بعض األ-٣

.لتوجيهات املعلمني متثال وعدم اإل

.األهداف السابقة إزالة العقبات التي قد حتول دون حتقيق -٤

 باملشكلة للطالب كونتا املدرسية واألسرية أشارت إىل أن الظروف ة يوحيث أن العبارة التشخيص
ً
ارتباطا

  .العالج البيئي نبدأ بلذا فسوف من العوامل الذاتية 

  :العالج البيئي 

وعليـه يتوقـف إىل حـد كبـري لرعاية الطالب هو املصدر الرئيسي ملا كان األخ األكرب : كرب خ األاأل-١

لـذا ، فيما يعانيه من اضـطراب حيال الطالب أثره الواضح وقفه كما كان مل، االستقرار األسري 

همتـه تثارة سـواكسـب ثقتـه السـعي حنـو تكـوين عالقـة مهنيـة معـه وكان مـن الضـروري 

ــى املســتقبل واســتثمار  ــام الطالــب ومــا يتمتــع حرصــه عل ــه مــن إدراك ع يف مواجهتــه ب

فيمـا لـألب خاصـة بدوره كبـديل على الطالب حىت يقوم خطورة موقفه  مبسؤولياته وتوضيح

كـان  ولقـد، ويف املدرسـة داخـل املنـزل ومتابعتـه وتوجيـه أفعالـه بالطالب هتمام باإليتعلق 

للطالب وفـق مـا األخ أثره الطيب يف التحصيل الدراسي على موقف الذي طرأ غري الواضح للت

  .الدراسية ه رإليه تقاريأشارت 
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وقـة فيقيته املتعالقتـه بشـقإىل توجيـه الطالـب لتحسـني كذلك اجتهت خطة العـالج البيئـي -٢

 ملا لذلك من انعكاس على اجلو األسري 
ً
هـذه العالقـة يف ولقد حتقـق قـدر مـن التحسـن دراسيا

مر الذي يشري إىل أنه على األقل مل تعـد األ) كل واحد أصبح يف حاله ( بدت يف قول الطالب إن 

 بينهما 
ً
.توجد مشاحنات نشطة دائما

لتهيئـة اجلـو النفسـي كان من املهم يف هذه احلالة إجياد بيئة عالجية من املعلمني : املدرسة -٣

حلالـة ذلك أن عدم إدراك أو تفهـم أحـد املعلمـني  ليعدل من اجتاهاته املضطربةحول الطالب 

واالهتمـام بـه  الطالب ملوقف املعلمنيولقد كان لتفهم ، الطالب قد يفسد من اخلطة العالجية 

من اخلطـة العالجيـة قد يفسد  واستخدام أساليب التشجيع املختلفه معه سواء بالقول والفعل

.يف دروسه  إليه من تقدمفيما وصل أثره الواضح أو الدرجات 

كـان البـد مـن دائرة صداقاته مع اجلو املدرسي وتوسيع وبغية مساعدة الطالب على التكيف -٤

الفوائـد الكثـرية التـي بعـد توضـيح  الالمنهجيةيف األنشطة املدرسية تشجيعه على املشاركة 

نـه أإال دون حتقيـق هـذا اهلـدف الطالب قد حالت ن شخصية أمن وراء ذلك ورغم ميكن جنيها 

 يف هذه الناحية بالطالب وتشجيعه يف هذا االهتمام املتوقع  من
ً
.أن حيرز تقدما

 ملا قد يؤدي إليه -٥
ً
يف قراءة القصص البوليسية والتفـرغ ملشـاهدة الـربامج خنراط الطالب اونظرا

للتلفاز أوقات مشاهدته على تنظيم العمل اسب نمتوقعة كان من املمن مشاكل التلفيزونية 

الصيفية مع لفرتة اإلجازة فمن املمكن أن تؤجل أما هواية القراءة ، للمذاكرة وقته  جل وإعطاء

.فقط على القصص البوليسية حبيث ال تقتصر توسيع دائرتها 

لعـالج سـية راملدمن اإلمكانيات البيئية املتاحة وحتويل الطالب إىل الوحدة الصحية  ستفادةاإل-٦

.بعد أن اقتنع بأهمية ذلك يعانيها  التيالم من املتاعب واآلوالتخلص ضراسه اأحد 

  : الذاتيالعالج 

ومـع ذلـك فلقـد كـان ، من حدة املشكلة يف التخفيف السابق أثره الكبري للعالج البيئي الواقع أنه كان 

 ممارسة بعض أساليب العالج الذاتي على النحو اآلتي 
ً
  :من املفيد أيضا

مـن دوافـع لـه هـذه العالقـة تعرضـت مهنية مع الطالب ورغم مـا حنو تكوين عالقة السعي -١

كيـدة يف والرغبـة األبالطالـب نه عن طريق اهتمام املرشد أإال يف بداية التعامل وحيل دفاعية 

ووصـلت العالقـة بـني هـذه احليـل حتطمـت  أنواألصول املهنية والتزامه الواقعية مساعدته 

 املطلوب والطالب إىل معدهلا املرشد 
ً
هـذه إلنهـاء املرشد أن ميهد ة لاملشكبعد عالج وكان لزاما

ولقد بدا  أو حتويل احلالةالعالج أنها مؤقتة تنتهي بانتهاء التي من ضمن خصائصها العالقة 

الفرصة أمـام الطالـب مع إتاحة الزمني بني املقابالت يف التباعد التمهيد إلنهاء هذه العالقة 

  .لذلك هناك ضرورة كلما كانت االتصال ملعاودة 
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معاملـة لتعـديل أسـلوب جهود املرشـد الطالبـي لدى الطالب يف تدعيم الذات قوة استثمار -٢

التـي طـرأت الطالب الطيبة للتغـريات استجابة ولقد كانت وكذا بعض املعلمني األخ األكرب له 

.هذا التغيري واستمراره وبعض املعلمني أثرها يف تدعيم خ على موقف األ

مـع مقابلـة ذلـك وطالقـة  ةحبريـوأحاسيسـه عره بتعبري عن مشاللطالب إتاحة الفرصة كاملة -٣

بيانـات دراسـية لذلك أثره الواضح يف احلصول على  نوكانصات الواعي والتقدير واالفهم تبال

 عن إحداث هامة ذات معىن تشخيصي 
ً
.الراحة النفسية للطالب فضال

املرشـد د بـادر ولقـ، الطالب التي حتقق املعونة النفسية وتزيل خماوف األساليب املبادرة كأحد -٤

، يف طلبهـا مع تشـجيعه علـى االسـتمرار الطالب إىل طلب املساعدة ب جلذالطالبي بالتدخل 

 مبنـزل الطالـب يف 
ً
 باالتصـال هاتفيـا

ً
عقـاب ذهابـه إىل الوحـدة الصـحية أكما بادر املرشد أيضا

.لإلطمئنان على صحته املدرسية 

املشـكلة وأبعادهـا املختلفـة ودوره يف  وذلك عن طريق مساعدة الطالب على تفهم: االستبصار -٥

وكـذا مسـاعدته علـى ، استثمارها مع مساعدته على تفهم إمكاناته وقدراته وحماولة إحداثها 

خبطـأ صـراحة وعي الطالب مبشكلته حـني اعـرتف ولقد بدأ ، للمدرسة ما وراء كراهيته إدراك 

 
ً
.على قوة ذاته العليا بعض تصرفاته وهذا دليل أيضا

 واستثما-٦
ً
ملا يتمتع به الطالب من ذكاء وفطنة فلقد مت ممارسة أسلوب اإلقناع معه وبدا ذلك را

 يف موافقته على قص شعره وكذا االق
ً
.بأهمية مراجعة طبيب األسنان ناع تواضحا

بتقدير موقف الطالب عندما دمعت عيناه ودون حيث قام املرشد استخدام أسلوب التعاطف -٧

.ملشاركة الوجدانية أو التحيز الوجداني أن ينجرف معه فيما يسمى با

أسلوب التشجيع مع الطالب حيث أن التشجيع كما هو يؤدي إىل التـدعيم كذلك مت ممارسة -٨

الطالبـي يف اهتمـام املرشـد التشـجيع واضـحة ولقـد بـدت أسـاليب ، ومن ثـم إىل التعمـيم 

اتـه مـع رقاطع مـن فقاملختلفة وإعادة بعض مواستخدام كلمات التشجيع بالطالب والتفرغ له 

أثـره الواضـح يف إحسـاس الطالـب بقيمتـه وكـان لـذلك ، واليـدين استخدام اإلميـاء بـالرأس 

.اإلنسان أنه جيتاز مرحلة املراهقة كمرحلة هامة يف حياة وكما أوضحنا وأهميته السيما 
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ً
  لعمل املرشد الطالبيأمنوذج التقويم الذاتي : خامسا

رة
فق

ال
م 

رق
  

  اخلدمات اإلرشادية املنفذةنوعية الربامج و

  مستوى التنفيذ

مالحظات 

املرشد 

  الطالبي

  ممتاز

)٥(  

جيد 

 
ً
جدا

)٤(  

جيد 

)٣(  

أقل 

من 

جيد 

)٢(  

مل 

ينف

ذ 

)١(  

١  

الــواردة للمدرســة التعــاميم قمــت مبراجعــة 

 
ً
املتعلقـة بـربامج التوجيـه واإلرشـاد وخصوصا

  مبوجبهاللعمل 

            

٢  

ــزت  ــه الخبــدمات املكتــب اخلــاص جه توجي

الالزمـة السـجالت وأعـددت واإلرشاد للمدرسة 

  .ومتابعته العمل اإلرشادي لتوثيق 

            

٣  

املالئم لتأديـة اسهمت يف تهيئة اجلو الرتبوي 

بعـض احلـاالت وتابعت اختبارات الدور الثاني 

  .اخلاصة 

            

٤  

 مت التعــرف 
ً
علــى الطــالب املســتجدين مبكــرا

ــويم  ــدف تق ــاالتهم به ــدراتهم وح ــحية ق الص

  .الالزمة هلم اإلرشادية اخلدمات لتحديد 

            

٥  

أعــدت خطــة شــاملة لتنفيــذ بــرامج التوجيــه 

وشرحت كافـة بنودهـا واإلرشاد وطرق تقوميها 

باملدرسـة لضـمان والتعليميـة اإلدارية للهيئة 

  .التعاون يف حتقيق أهدافها 

            

٦  

ـــذ  ـــداد والتنفي ـــمت الغع ـــتقبال مج الربن اس

ستجدين باملدرسة وإرسـال التقريـر التالميذ امل

  .للمنطقة التعليمية 

            

٧  
الالزمـة يف دونت مجيع املعلومـات والبيانـات 

الطــالب جلميــع  ســجل املعلومــات الشــامل
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رة
فق

ال
م 

رق
  

  اخلدمات اإلرشادية املنفذةنوعية الربامج و

  مستوى التنفيذ

مالحظات 

املرشد 

  الطالبي

  ممتاز

)٥(  

جيد 

 
ً
جدا

)٤(  

جيد 

)٣(  

أقل 

من 

جيد 

)٢(  

مل 

ينف

ذ 

)١(  

املعلومـــات باملدرســـة وأعمـــل علـــى توثيـــق 

 التحصيلية 
ً
 فأوال

ً
الدراسي العام حىت نهاية  أوال

  .منها عند احلاجة لالستفادة 

٨  
باملدرســة جلنــة التوجيــه واإلرشــاد  تشــكيل مت

  .وتنفيذ توصياتها ومتابعة اجتماعاتها 
            

٩  

والنشــرات اإلرشــادية أعــددت بعــض اللوحــات 

ــة  ــة الرتبوي ــديل ، احملقق ــه الطــالب وتع لتوجي

  .سلوكهم 

            

١

٠  

قة اإلجيابية بينـي الثقة والعالعملت على بناء 

طالب وأوليـاء اللمني وأبنائي عاملوبني زمالئي 

  .أمورهم بكافة الوسائل 

            

١

١  

ــرري الطــالب متكــرري الغيــاب تابعــت  ومتك

لدراسـة حـاالتهم التأخر عـن متـارين الصـباح 

  .مع أنظمة املدرسة يف كومساعدتهم يف الت

            

١

٢  

الطارئة اليومية قمت بدراسة احلاالت واملواقف 

للطــالب داخــل املدرســة وأقــدم هلــم املتكــررة 

  .الرتبوية املناسبة تشارة االس

            

١

٣  

املدرسـة لتحديـد قمت بدراسة مسحية لطالب 

ــى الطــالب حاجــاتهم اإلرشــادية والتعــرف  عل

 –بصـرية  –مسعية ( الذين يعانون من إعاقات 

الرتبوية الالزمة هلم يف لتقديم املعونة ) عقلية 

  .وقت مبكر 
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رة
فق

ال
م 

رق
  

  اخلدمات اإلرشادية املنفذةنوعية الربامج و

  مستوى التنفيذ

مالحظات 

املرشد 

  الطالبي

  ممتاز

)٥(  

جيد 

 
ً
جدا

)٤(  

جيد 

)٣(  

أقل 

من 

جيد 

)٢(  

مل 

ينف

ذ 

)١(  

١

٤  

 وقمــتاخلاصــة ذوي احلــاالت الطــالب اكتشــف 

اإلرشـادية وتقـديم اخلـدمات حـاالتهم بدراسة 

مــع مشــرف هلــم وتــدارس حــاالتهم الالزمــة 

  .الزائر للمدرسة التوجيه واإلرشاد 

            

١

٥  

ــالب  ــت الط  تابع
ً
وكــذلك املتــأخرين دراســيا

وعقد لقاءات إرشـادية معهـم الطالب املعيدين 

املناسـبة واإلرشادية الرتبوية لتحديد اخلدمات 

هم علـــى مـــدى يـــاء أمـــورهلـــم وإطـــالع أول

  .لتلك اخلدمات استجابتهم 

            

١

٦  

ــة  ــت بدراس ــارات قم ــائج االختب ــلية نت الفص

ملسـتويات الالزمـة اإلحصائية قارير تواعددت ال

إدارة املدرسة وعرضها على الطالب التحصيلية 

  .واملعلمني 

            

١

٧  

ــة  ــت مبتابع ــات قم ــذكرة الواجب ــية م املدرس

 ربط البيت باملدرسـة يفاإلجيابي لتعزيز دورها 

.  

            

١

٨  

يف واملشـــاركة مت عقـــد اجلمعيـــة العموميـــة 

جلسـاته والرفـع عـن ومتابعة جملس املدرسية 

 للتعليمات توصياته 
ً
  .املنظمة لذلك وفقا

            

١

٩  

والنــدوات اإلرشــادية نفــذت بعــض احملاضــرات 

ــة  ــة املهنيــة واالجتماعي ــة والتعليمي والوقائي

واتمع  طالب مع املدرسةالاهلادفة إىل تكيف 
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رة
فق

ال
م 

رق
  

  اخلدمات اإلرشادية املنفذةنوعية الربامج و

  مستوى التنفيذ

مالحظات 

املرشد 

  الطالبي

  ممتاز

)٥(  

جيد 

 
ً
جدا

)٤(  

جيد 

)٣(  

أقل 

من 

جيد 

)٢(  

مل 

ينف

ذ 

)١(  

.  

٢

٠  

اخلاطئــة الســلوكية املمارســات قمــت بدراســة 

ع مـبالتعـاون املدرسـة داخـل لبعض الطـالب 

وحتديـد اخلـدمات اإلرشـادية املعلمني زمالئي 

  .الالزمة ملعاجلتها والرتبوية 

            

٢

١  

ــالب  ــاعدت الط ــة س ــى كيفي ــاذ عل ــرار اخت الق

والطريقـة يل اإلنفعـاوضـبط سـلوكهم املناسب 

  .اخلاصة للتعبري عن مشاكلهم السليمة 

            

٢

٢  

 أوليـاء أمـور الطـالب قمت بتبصري 
ً
وخصوصـا

الرتبويـة باألسـاليب ضعاف التحصـيل طالب ال

التحصيلية مستويات أبنائهم ملتابعة املناسبة 

  .والسلوكية 

            

٢

٣  

أوضـاع الطـالب مبعاجلـة علـى املعلمـني أكدت 

 ل الصـفوفخداالدراسي  يف التحصيلالضعاف 

مع الطالب الذين مل يتجاوبوا وإحلاق الدراسية 

  .مبركز اخلدمات الرتبوية معلميهم 

            

٢

٤  

علـى مسـتوى الطالب املتفوقني قمت بتكريم 

  .طوال العام الدراسي ومتابعتهم املدرسة 
            

٢

٥  

ــذت  الفــردي جلســات التوجيــه واإلرشــاد نف

ــي  ــة اودرواجلمع ــكالت س ــض مش ــالب بع الط

  .أو السلوكية الدراسية 
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رة
فق

ال
م 

رق
  

  اخلدمات اإلرشادية املنفذةنوعية الربامج و

  مستوى التنفيذ

مالحظات 

املرشد 

  الطالبي

  ممتاز

)٥(  

جيد 

 
ً
جدا

)٤(  

جيد 

)٣(  

أقل 

من 

جيد 

)٢(  

مل 

ينف

ذ 

)١(  

٢

٦  

قـــدراتهم علـــى اكتشـــاف ســـاعدت الطـــالب 

يف املســتقبلية لتجديــد خططهــم م هلوميــو

  .املستقبلي واملهني اال التعليمي 

            

٢

٧  

لـــبعض الزيـــارات امليدانيـــة  قمـــت بتنفيـــذ

طـالب تزويـد وواملهنيـة املؤسسات التعليمية 

ـــة  ـــات الصـــفوف النهائي ـــة املللمعلوم هني

  .املناسبة هلم والتعليمية 

            

٢

٨  

مـع بالتنسيق املهني األسبوع نفذت فاعاليات 

  .اجلهات ذات العالقة 
            

٢

٩  

التوعيـة الوقـائي مثـل اعددت برامج اإلرشاد 

ــرار  ــدخني بأض ــدرات الت ــواملخ ــى ة والكتاب عل

املســاعدة اإلرشــادية وقــدمت وغريهــا  اجلـدران

 ها تبعمن متاومتكنت الالزمة 
ً
  .ميدانيا

            

٣

٠  

يف السـلوك على أن أكون قدوة حسـنة حرصت 

مهنتـي على أخالقيـات وأحافظ واملظهر العام 

 باعتباري 
ً
 مرشدا

ً
 طالبيا

ً
األخالقي للميثاق وفقا

  .ملهنة التوجيه واإلرشاد يف اململكة 

            

٣

١  

اإلداريـــة يف التعليمـــات بتطبيـــق التزمـــت 

ألبنائي الطالب ة وأكون قدوواالنصراف احلضور 

  .والتقيد بها يف فهم النظم واللوائح 

            

٣

٢  

الرتبويـة والدراسات البحوث امسهت يف إجراء 

  .واملنطقة التعليمية على مستوى مدرستي 
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رة
فق

ال
م 

رق
  

  اخلدمات اإلرشادية املنفذةنوعية الربامج و

  مستوى التنفيذ

مالحظات 

املرشد 

  الطالبي

  ممتاز

)٥(  

جيد 

 
ً
جدا

)٤(  

جيد 

)٣(  

أقل 

من 

جيد 

)٢(  

مل 

ينف

ذ 

)١(  

٣

٣  

مشــرف التوجيــه واإلرشــاد توجيهــات تابعــت 

 وتفهمت مالحظاته الزائر 
ً
كفريـق للعمل سويا

توجيه واإلرشاد حتقيق رسالة اليهدف إىل عمل 

ــة  ــتوى باملدرس ــى مس ــم عل ــن ث ــة وم املنطق

  . واملناطق األخرى 

            

٣

٤  

يف رفع مستواي املهني باإلطالع بذلت جهدي 

ــتمر  ــال املس ــي يف جم ــور ختصص ــذلك حض وك

مبسـتوى لالرتقاء املتخصصة الندوات واللقاءت 

  .أدائي 

            

  وعـــــمـــجـامل  
إىل  ١٦٥

١٣٤  

١٣٣ 

إىل 

١٠٢  

١٠١ 

 إىل

٧٠  

إىل  ٦٩

٣٧  

٣٦ 

إىل 

فما 

  دون
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ً
  التوجيه واإلرشادقائمة مبراجع : سادسا

  والتي ميكن اإلطالع عليهاذات العالقة والتخصصات 

  . ١٩٨٤/ ١٤٠٤جدة ، دار الشروق ، أصول علم النفس العام ، عبد احلميد حممد اهلامشي -١

. ١٩٨٧،  القاهرة، دار املعارف ، العام مبادئ علم النفس ، يوسف مراد -٢

، جامعـة عـني مشـس ، مكتبـة سـعيد رأفـت ،  علم النفس وقضايا العصر، فرج عبد القادر طه -٣

. ١٩٧٨، القاهرة 

، دار الشـروق ، ونظريـات الشخصـية ، النمو النفسي للطفل واملراهـق ، حممد مصطفى زيدان -٤

. ١٣٩٩جدة 

.م  ١٩٧٤، ة القاهر، مكتبة مصر ، واملراهقة الطفولة  ةسيلوكي، مصطفى فهمي -٥

، اهرة قـال، عـامل الكتـب ، الرابعة ) الطفولة واملراهقة ( علم النفس ، زهران عبد السالم حامد -٦

.م  ١٩٨٢

، تهامـه ، األوىل ، إىل املراهقـة النمـو يف الطفولـة ، وفاروق عبـد السـالم حممد مجيل منصور -٧

.هـ  ١٤٠١، جدة 

دار الفكـر ،  الرابعـة، طفولـة إىل الشـيخوخة النفسية للنمو من الاألسس ، فؤاد البهي السيد -٨

.م  ١٩٧٥، القاهرة ، العربي 

أسسه وتطبيقه من الوالدة إىل الشيخوخة علم النفس التكويني ، عبد احلميد حممد اهلامشي -٩

.م  ١٩٦٧،  القاهرة، مكتبة اخلاجني ، الثالثة ، 

.هـ  ١٤٠٢، الكويت ، قلم دار ال، النمو يف مرحلة املراهقة ، حممد عماد الدين إمساعيل -١٠

، دار الفكـر اجلـامعي ، ) الطفولـة واملراهقـة ( النمـو سـيكولوجية ، معـوض ميخائيـل خليل -١١

.م  ١٩٨٣، اإلسكندرية 

.م  ١٩٨٥، اإلسكندرية ، دار الفكر العربي ، الطفولة واملراهقة ، سعد جالل -١٢

مكتـب الرتبيـة ، دانيـة ميواملهنـي مـع دراسـة التوجيه والرتبـوي ، عبد الرمحن العيسوي -١٣

.هـ  ١٤١٦، الرياض ، العربي لدول اخلليج 

القـاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية ، التوجيه يف املدرسة ، خليل حافظ إبراهيم إبراهيم / ترمجة -١٤

.م  ١٩٨٦، 

، مكتبـة اخلـاجني ، واملهنـي والتوجيـه الرتبـوي اإلرشاد النفسي ، سيد عبد احلميد مرسي -١٥

.هـ  ١٣٩٥، القاهرة 

.هـ  ١٣٩٩، القاهرة ، مكتبة اخلاجني ، إرشاد اآلباء واألبناء ، خمتار محزة -١٦
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دار الشرق ، األوىل ، والعاطفية يف ضوء اإلسالم مشكالت الشباب اجلنسية ، عبد الرمحن واصل -١٧

.هـ  ١٤٠١، جدة ، 

.القاهرة ، مكتبة غريب ، رعاية املراهقني ، أسعد يوسف ميخائيل -١٨

مجعيـة عمـال ، األوىل ، مشـكالت إرشـادية ، سبع حممد أبو لبده ترمجة ) ز ف آدام( حيمس -١٩

.هـ  ١٤٠٠، األدرن ، عمان ، التعاونية املطابع 

.القاهرة ، عامل الكتب ، مدخل اإلرشاد النفسي ، حامد عبد العزيز -٢٠

.م  ١٩٧٨، النجف األشرف ، مطبعة اآلداب ، املرشد النفسي مسؤوليات ، صبحي املعروف -٢١

، للكتـاب الـدار العربيـة ، والنفسـية لرعايـة الشـباب األسس الرتبويـة ، مر حممد البيومي ع-٢٢

.م  ١٣٩٣، ليبيا ، بنغازي 

دار ، يف اململكـة العربيـة السـعودية وإرشـادهم توجيه الطالب ، الطيب حممد صاحل اخلزامي -٢٣

.هـ  ١٤١٢، مكة املكرمة ، إحياء الرتاث اإلسالمي 

.م  ١٩٨٢، القاهرة ، عامل الكتب ، ه واإلرشاد النفسي التوجي، حامد زهران -٢٤

مكـة ، مكتبـة الطالـب اجلـامعي ، األوىل ، الطالبـي  يف التوجيـه واإلرشـادفاروق عبد السـالم -٢٥

.هـ  ١٤٠٨، املكرمة 

، الوطنيـة املكتبـة ، واإلرشاد النفسي يف األقطـار العربيـة التوجيه الرتبوي ، صبحي املعروف -٢٦

.م  ١٩٨٠، بغداد 

، اجلامعيــة دار املعرفــة ، النفســي املقابلــة يف اإلرشــاد والعــالج ، حممــود عمــر مــاهر  دحممــ-٢٧

.هـ  ١٤٠٥، اإلسكندرية 

شـركة ، األوىل ، مواقف مـن السـنة النبويـة اإلسالم ومشكالت الشباب ، د صفطى عبد الواحم-٢٨

.هـ  ١٤٠٩مكة املكرمة ، مكة للطبعة والنشر 

احللقــة ، واإلرشــاد هــات العلميــة يف ختطــيط بــرامج التوجيــه االجتا، صــاحل جاســم الدوســري -٢٩

.هـ  ١٤٠٤شعبان ، البحرين ، يف جمال التوجيه واإلرشاد ني الدراسية للعامل

ودور اخلدمـة العـالج اإلسـالمي األحـداث جديد الحنـراف مدخل عالجي ، حممد سالمة غباري -٣٠

.م  ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦اإلسكندرية ، احلديث ، األوىل ، االجتماعية 

، األحـداث احنـراف ملشـاكل معاجلـة الشـريعة اإلسـالمية ، لعدد من البحوث جمموعة مؤلفني -٣١

.هـ  ١٤٠٧، الرياض ، األمنية والتدريب للدراسات املركز العربي 

هــ  ١٤٠٣، جدة ، دار الشروف ، األوىل ، الطفولة يف ضوء اإلسالم علم نفس ، أمحد حممد عامر -٣٢

.
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، الري دار جمـد ، األوىل يف الصـفوف االبتدائيـة األالقرآنية فل ومشكالته الط، أوجيني مدافات -٣٣

.م  ١٩٨٥، عمان األردن 

املركز العربي للدراسـات ، الرتبية النموذجية للطفل يف الوطن العربي ، عبد اهللا حممد خوج -٣٤

.هـ  ١٤٠١الرياض ، االمنية والتدريب 

.م  ١٩٧٧القاهرة ، عامل الكتب ، الرابعة ، علم النفس االجتماعي ، حامد زهران -٣٥

.م  ١٩٨٢، جدة ، دار لبنان العربي ، أسس علم النفس االجتماعي ، محزة خمتار -٣٦

.م  ١٩٨٣بريوت ، دار النهضة العربية ، األوىل ، ة خدمة الفرد ممارس، حممود حسن حممد -٣٧

للنشر والتوزيـع  عامل الكتب، يف جمال الطب النفسي اخلدمة االجتماعية إمام أمحد عبد اهللا -٣٨

.هـ  ١٤٠٥، الرياض ، 

، جـدة ، شـركة عكـاظ ، األوىل ، املدرسـية اخلدمة االجتماعية املدرسـية ، حممد سالمة غباري -٣٩

.هـ  ١٤٠٢

مجعيـة عمـال املطـابع ، مبادئ القيـاس النفسـية والتقيـيم الرتبـوي ، سبع حممد أبو لبده -٤٠

.هـ  ١٤٠٥/١٩٨٥، عمان األردن ، التعاونية 

عمان ، والشئون اإلسالمية وزارة األوقاف ، والتقويم مبادئ القياس ، دات وآخرون ات جرعز. د-٤١

.

، األقصـى مكتبـة ، اجلـزء األول يف الرتبيـة وعلـم الـنفس مبادئ اإلحصاء ، عبد الرمحن عدس -٤٢

.م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨عمان 

، لـي وأبنائـه دار جـون واي، مقدمة يف اإلحصـاء ، حممد صبحي أبو صاحل وعدنان حممد عوض -٤٣

.م  ١٩٨٣، نيويورك 

دار الفكـر ، والعلـوم اإلنسـانية األخـرى لعلـم الـنفس اإلحصائية اجلداول / السيد فؤاد البهي -٤٤

.القاهرة ، العربي 

، املغـار ، األوىل ، يف القـرآن الكـريم من خصـائص الـنفس البشـرية ، حممد عبد الرحيم عدس -٤٥

.هـ  ١٤٠٥. الزراقء األردن 

 ١٩٨٠، هــ  ١٤٠٠، القـاهرة ، دار الشرق ، الرابعة ، اإلنسانية دراسات يف النفس ، حممد قطب -٤٦

.م 

، للكتـاب العامـة اهليئـة املصـرية ، الثانيـة ، حنو علم نفس إسـالمي ، حسن حممد الشرقاوي -٤٧

.م  ١٩٧٩اإلسكندرية 



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٤٠

هــ  ١٤١٦هرة القا، دار غريب ، األوىل ، العالجية والعملية اإلرشادية ، حممد حمروس الشناوي -٤٨

.م  ١٩٧٩، 

 ١٩٨٠/ هــ  ١٤٠٠، القـاهرة ، عامل الكتب ، الثانية ، التوجيه واإلرشاد النفسي ، د زهران محا-٤٩

.م 

.هـ  ١٤٠٦جدة ، دار الشروق ، األوىل ، أصول علم النفس يف ضوء اإلسالم ، أمحد حممد عامر -٥٠

، دار السالم ، االوىل ، احلديث  الكريم والعلمبني القرآن دليل النفس ، توفيق حممد عز الدين -٥١

.هـ  ١٤٠٧، القاهرة 

من وجهة النظر اإلسـالمية ) دراسة تربوية نفسية ( دراسة تربوية ( املراهقون ، مسري الراضي -٥٢

.هـ  ١٤٠٣، مطابع الرتاث مكة املكرمة ، األوىل ، 

، القـاهرة الكتـب عـامل ، الثانية ، الصحة النفسية والعالج النفسي ، حامد عبد السالم زهران -٥٣

.م  ١٩٧٨

.اإلسكندرية دار املعارف ، صحة النفس ، إبراهيم وجيه -٥٤

.م  ١٩٨٣، بريوت ، دار النهضة العربية ، علم الصحة النفسية ، مصطفى الشرقاوي -٥٥

دار النهضة العربية ، اخلامسة التعلم ونظريات التعليم سيكولوجية ، جابر عبد احلميد جابر -٥٦

.م  ١٩٨٠/  هـ ١٤٠٠، القاهرة ، 

.الفجالة ، مكتبة مصر ، سيكلوجية التعلم ، مصطفى فهمي -٥٧

دار جـون وايلـي ، الثانيـة ، علـم الـنفس الرتبـوي ، السمالوطي يدان ونبيل حممد مصطفى -٥٨

.اجنلرتا ، وأبنائه 

دار جـون ، الثانيـة ، أساسـيات علـم الـنفس الرتبـوي ، حمي الدين توق وعبد الرمحن عـدس -٥٩

.اجنلرتا  ،وايلي وابنائه 

/ هــ  ١٤١٦دار غريـب القـاهرة ، األوىل ، نظريـات اإلرشـاد النفسـي ، حممد حمروس الشناوي -٦٠

.م  ١٩٩٦

.م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨دار القلم الكويت ، نبادئ اإلرشاد النفسي ، سهام درويش أبو عيطة -٦١

) .ىل دار الفكر الطبعة األو –والعالج النفسي نظريات اإلرشاد (  –الزيود نادر فهمي -٦٢

.م  ١٩٩٦حلديث ااملكتب اجلامعي  –التوجيه واإلرشاد النفسي  –رضمان حممد القذايف -٦٣

والنشـر الطبعـة األوىل دار الفكـر للطباعـة  –طـرق دراسـة الطفـل  –حنان عبد احلميد عناني -٦٤

.م  ٢٠٠٠
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اهقني اليومية لألطفال واملـريف مواجهة املشكالت دليل اآلباء واملعلمني  –سعدية حممد بهادر -٦٥

.م  ١٩٨٤الطبعة الثانية 

ي الطبعة ندار الفكر اللبنا، ) النظرية والتطبيق ( على املعاجلة النفسية أضواء  –فيصل عباس -٦٦

.م  ١٩٩٤األوىل 

هـ  ١٤١٢ –مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي ، هشام إبراهيم اخلطيب ، أمحد حممد الزيادي -٦٧

.

 مركز الدكتور حسـني  –بني النظرية والتطبيق  النفسيةاالستشارة  –حسني حممد علي طاهر -٦٨

.الكويت  –النفسية طاهر لالستشارات 
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ً
  قائمة مبجالت ودوريات متخصصة يف التوجيه واإلرشاد : سابعا

  والتخصصات ذات العالقة ميكن اإلطالع عليها 

  .وزارة املعارف ، التوثيق الرتبوي -١

.لدول اخلليج مكتبة الرتبية العربي ، رسالة اخلليج العربي -٢

.جامعة الكويت ، االجتماعية جملة العلوم -٣

جامعـة امللـك  –والرتبويـة للعلـوم النفسـية اجلمعية السـعودية ، رسالة الرتبية وعلم النفس -٤

سعود 

.للخدمة املدنية الديوان العام ، نشرة اخلدمة املدنية -٥

.ض الريا –العربية للعلوم األمنية أكادميية نايف ، األمن واحلياة -٦

.وزارة املعارف ، املعرفة -٧

.اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ، املكفاحة -٨

.القاهرة عني مشس مركز اإلرشاد النفسي جبامعة ، جملة اإلرشاد النفسي -٩

.والتدريب املهني املؤسسة العامة للتعليم الفني ، التدريب والتقنية -١٠

١١-The school counselor  الطالبـي املرشـدAmerican coumseling association   اجلمعيـة

.األمريكية لإلرشاد 

١٢-The school counselor   املرشد الطالبي للمرحلة االبتدائية.

١٣-American counseling association  اجلمعية األمريكية لإلرشاد.
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ً
  اهلامة للتوجيه واإلرشادبيان بالتعاميم : ثامنا

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  هـ١٩/١٠/١٤٠١  خ/٢١٦  ١
قرار تغيري مسمى إدارة الرتبيـة االجتماعيـة إىل التوجيـه 

  واإلرشاد الطالبي

  قرار إنشاء اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي  ١/١١  ٣٦٢/٨  ٢

  مشروع التوجيه واإلرشاد الطالبي  ١/١٢  ٤٢٨/٨  ٣

٢/٢  ٥٦/٨  ٤  
ب تغيـري مسـمى اإلدارة إىل اإلدارة العامــة لتوجيـه الطــال

  وإرشادهم

١١/٢  ٤٥/٨  ٥  
التعاون مع كل من جامعة امللك سعود ومؤسسة التعلـيم 

  الفني واملهني

  جمالس اآلباء واملعلمني  ١٥/٣  ١٥٩/٨  ٦

٢٣/٣  ٣٢٤/٨  ٧  
تعميــــد مــــوجهي الرتبيــــة االجتماعيــــة واملشــــرفني 

  االجتماعيون للقيام مبهام اإلرشاد

  اإلرشاد الطالبيالتطبيق األويل ملشروع التوجيه و  ٨/٤  ٣٥٨/٨  ٨

  تقرير عن جملس اآلباء واملعلمني  ١٦/٤  ٤١٣/٨  ٩

٤/٦  ٤٨٨/٨  ١٠  

توصيات مسئويل القبول والتسجيل باجلامعـات بالكليـات 

العســكرية ومســئويل الــوزارة فيمــا يتعلــق بالتوجيــه 

  األكادميي

  تبادل اخلربات بني العاملني بالتوجيه واإلرشاد باملناطق  ٥/٧  ٥٩٦/٨  ١١

  نشرة حول االستذكار اجليد  ٢٢/٧  ٦٨١/٨  ١٢

  مسودة السجل الشامل للطالب  ٢٢/٩  ٤٣٢/٨  ١٣
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  طلب تقرير شامل عن تطبيق مشروع اإلرشاد الطالبي  ٢٢/٩  ٨٦٣/٨  ١٤

  مجع معلومات عن الطالب املتفوقني  ٧/١٠/٩  ٨٧١/٨  ١٥

  استقبال التالميذ املستجدين باملرحلة االبتدائية  ٢٣/١١  ٨٧١/٨  ١٦

  تقويم جماميع التقوية باملدارس  ٢/١٢  ٩٧٨/٨  ١٧

  خطة اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي  ٢٤/١٢  ١٠١٢/٨  ١٨

  التوعية املرورية  هـ٢٤/١/١٤٠٣  ٣٤/٨  ١٩

  افتتاح أقسام التوجيه واإلرشاد باملناطق   ١١/٤  ٣٤٨/٨  ٢٠

  ياإلرشاد اجلامعي للطالب املتفوقني بالصف الثالث الثانو  ١٥/٥  ٤٤٣/٤٦  ٢١

  تقويم أعمال املرشدين واملشرفني االجتماعيني  ٢١/٦  ٥٥٥/٤٦  ٢٢

  مناذج من بطاقات متابعة الطالب  ١٢/٧  ٦٢٣/٤٦  ٢٣

  الربنامج املطور الستقبال التالميذ املستجدين  ٧/١٠  ٨٢٧/٤٦  ٢٤

  برنامج التوعية مبضار التدخني  هـ٢/١/١٤٠٤  ٣/٤٦  ٢٥

٢٧/١  ١٠٨/٤٦  ٢٦  
ـــامج التوج ـــول برن ـــات ح ـــاد لعـــام تعليم ـــه واإلرش ي

  هـ١٤٠٣/١٤٠٤

  بطاقات متابعة الطالب  ٩/٢  ١٣١/٤٦  ٢٧

  توزيع دليل الطالب التعليمي واملهني يف اململكة  ١٤/٤  ٣٥٦/٤٦  ٢٨

  الئحة جماميع التغذية  ٢٨/٥  ٤٧٧/٤٦  ٢٩

  زيارات ميدانية يف جمال العاملني يف جمال اإلرشاد  ١٥/٦  ٥١٣/٤٦  ٣٠
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  برامج التوجيه واإلرشاد توجيهات بشأن  ٢٦/٦  ٥٥٦/٤٦  ٣١

٩/٧  ٦٠١/٤٦  ٣٢  
توزيع سجل املعلومات الشـامل ودفـاتر الواجبـات وكيفيـة 

  العمل بها

  دليل العمل يف جمال التوجيه واإلرشاد  ١٨/٩  ٨٣٠/٤٦  ٣٣

١١/١  ٩٠٩/٤٦  ٣٤  
برنامج األسبوع التمهيدي التمهيدي الستقبال التالميذ 

  املستجدين

  جيه لألقسام العلمية واألدبيةبرنامج التو  ٢٣/١١  ٩٥٧/٤٦  ٣٥

٢٧/١٢  ١٠٣١/٤٦  ٣٦  
توجيهـــات العمـــل يف جمـــال التوجيـــه واإلرشـــاد لعـــام 

  هـ١٤٠٤/١٤٠٥

  سجل املعلومات الشامل للطالب  ٢٩/١٢  ١٠٤٢/٤٦  ٣٧

  برنامج تكريم الطالب املتفوقني  هـ١١/٢/١٤٠٥  ٢٠٩/٤٦  ٣٨

  برنامج التوعية مبضار التدخني  ١٦/٤  ٣٥٤/٤٦  ٣٩

  جمالس اآلباء واملعلمني  ٥/٥  ٤٢٣/٤٦  ٤٠

  مناذج عن الطالب امللتحقني مبجاميع التقوية  ٢٨/٥  ٤٨١/٤٦  ٤١

  معاجلة الفروق الفردية  ٢٩/٥  ٤٨٢/٤٦  ٤٢

  برنامج األسبوع التمهيدي الستقبال التالميذ املستجدين  ١١/١٠  ٧٨٤/٤٦  ٤٣

  برنامج التوجيه إىل األقسام العلمية واألدبية  ١٢/١٠  ٧٨٤/٤٦  ٤٤

  سجل املعلومات الشامل للطالب  ١٨/١١  ٧٨٤/٤٦  ٤٥

  اخلطة العامة للعمل يف جمال التوجيه واإلرشاد  ١٧/١٢  ٧٨٤/٤٦  ٤٦
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  هـ١٤٠٦التوعية مبضار التدخني لعام برنامج   هـ٢٢/١/١٤٠٦  ٧٨٤/٤٦  ٤٧

  منوذج التقرير السنوي وبيانات العاملني يف جمال اإلرشاد  ٥/٢  ٧٨٤/٤٦  ٤٨

٩/٢  ٧٨٤/٤٦  ٤٩  
رات ميدانية يف التوجيه واإلرشاد حول التعلـيم الفنـي زيا

  واملهني

  بعض مطبوعات التوجيه واإلرشاد الطالبي  ١٤/٢  ٧٨٤/٤٦  ٥٠

  تقويم أداء العاملني يف التوجيه واإلرشاد  ٤/٤  ٧٨٤/٤٦  ٥١

  برنامج التوعية مبضار التدخني  ١٨/٤  ٧٨٤/٤٦  ٥٢

  يه واإلرشاداستطالع الرأي حول برامج التوج  ٢٠/٤  ٧٨٤/٤٦  ٥٣

  برنامج تكريم الطالب املتفوقني  ١١/٥  ٧٨٤/٤٦  ٥٤

  متابعة رعاية الفروق الفردية  ١٦/٥  ٧٨٤/٤٦  ٥٥

  املشرفون االجتماعيون ومرشدو الطالب  ١٢/٧  ٧٨٤/٤٦  ٥٦

  بشأن إجازة املرشدين الطالبيني  ٢٠/٩  ٧٨٤/٤٦  ٥٧

  ـه١٤٠٦/١٤٠٧خطة العمل لربامج اإلرشاد لعام   ٢٧/١١  ٧٨٤/٤٦  ٥٨

  برنامج األسبوع التمهيدي الستقبال التالميذ املستجدين  ٢٨/١١  ٧٨٤/٤٦  ٥٩

  بشأن تغيب بعض الطالب عن املدارس  ٢٨/١١  ٧٨٤/٤٦  ٦٠

  برنامج التوجيه إىل األقسام العلمية واألدبية يف الثانوية  ٢٨/١١  ٧٨٤/٤٦  ٦١

  متابعة أعمال التوجيه واإلرشاد وتقوميها  ١٩/١٢  ٧٨٤/٤٦  ٦٢

  مناذج التقرير الشهري لويل أمر الطالب  هـ٩/١/١٤٠٧  ٧٨٤/٤٦  ٦٣



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٤٧

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

١٥/٢  ٧٨٤/٤٦  ٦٤  
حول ما يفعلـه بعـض الطـالب مـن اجللـوس علـى كتـبهم 

  وحقائبهم

  برنامج تكريم الطالب املتفوقني  ٢٢/٢  ٧٨٤/٤٦  ٦٥

  برنامج التوعية مبضار التدخني  ٦/٤  ٣٠٢/٤٦  ٦٦

  تدخنيبرنامج التوعية مبضار ال  هـ١٦/١/١٤٠٨  ٣٤/٤٦  ٦٧

  األسبوع التمهيدي الستقبال التالميذ املستجدين برنامج  ١٩/١  ٣٥/٤٦  ٦٨

  برنامج تكريم املتفوقني ورعايتهم  ٢١/١  ٤٤/٤٦  ٦٩

  برنامج التوجيه إىل األقسام العلمية واألدبية بالثانوية   ٢١/١  ٤٥/٤٦  ٧٠

٢٣/١  ٥٧/٤٦  ٧١  
ــة  ــتجدين للمرحل ــذ املس ــتقبال التالمي ــامج اس ــول برن ح

  هـ١٤٠٨دائية لعام االبت

  خطة العمل لربامج التوجيه واإلرشاد  ٢٩/١  ٦٨/٤٦  ٧٢

١٤/٢  ١٠٥/٤٦  ٧٣  
ــي  ــب التعليم ــل الطال ــن دلي ــة م ــة الثاني ــع الطبع توزي

  واملهني

  عدم السماح للطالب باخلروج من املدرسة اثناء الفسحة  ٢١/٥  ٢١٩/٤٦  ٧٤

  رسيةتوجيهات بصدد وضع بعض الطالب للكتب املد  ٢٦/٥  ٤٧٨/٤٦  ٧٥

  مطبوعات اإلدارة العامة لتوجيه الطالب وإرشادهم  ٤/١١  ٦٤١/٤٦  ٧٦

  هـ١٤٠٩خطة العمل لربامج توجيه الطالب لعام   هـ١٨/١/١٤٠٩  ٢٧/٤٦  ٧٧

١٩/١  ٣٤/٤٦  ٧٨  
برنامج األسبوع التمهيدي الستقبال التالميذ املسـتجدين 

  للمرحلة االبتدائية
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  جماميع التقوية  ٢٩/٢  ١٢٧/٤٦  ٧٩

  برنامج تكريم الطالب املتفوقني  ٢/٣  ١٤١/٤٦  ٨٠

  مطبوعات توجيه الطالب وإرشادهم  ٩/٣  ١٥٨/٤٦  ٨١

  هـ١٤٠٩برنامج تكريم الطالب املتفوقني لعام   هـ٣/٢/١٤١٠  ٥١/٤٦  ٨٢

  هـ١٤١٠التوجيه واإلرشاد لعام خطة العمل لربامج   ٣/٢  ٥٢/٤٦  ٨٣

  هـ ١٤١٠برنامج األسبوع التمهيدي لعام   ٤/٢  ٥٦/٤٦  ٨٤

  ضرار املخدرات يف املرحلة الثانويةأسبوع التوعية بأ  ٩/٧  ٤٢٧/٤٦  ٨٥

  هـ١٤١١برنامج األسبوع التمهيد لعام   هـ٢٣/٢/١٤١١  ٨٤/٤٦  ٨٦

  هـ١٤١١ة العمل لربامج التوجيه واإلرشاد لعام طخ  ٣٠/٢  ١٠٥/٤٦  ٨٧

  هـ١٤١٠برنامج تكريم الطالب املتفوقني لعام   ٦/٤  ١٩٠/٤٦  ٨٨

  هـ١٤١١تنفيذ بعض الربامج واخلدمات اإلرشادية لعام   ١٤/١٠  ٤٢٨/٤٦  ٨٩

  توزيع درجات أعمال السنة  ٢٢/١٠  ٤٤٨/٤٦  ٩٠

  ستقبال التالميذ املستجدينبرنامج األسبوع التمهيدي أل  ٧/٣  ١٤١/٤٦  ٩١

  هـ١٤١٢خطة العمل لربنامج التوجيه واإلرشاد لعام   ٧/٣  ١٤٣/٤٦  ٩٢

  هـ١٤١١املتفوقني لعام برنامج تكريم الطالب   ٨/٤  ٢٣٠/٤٦  ٩٣

  توزيع كتاب مرشد الطالب املهني والوظيفي  ٢٤/٦  ٤٠٢/٤٦  ٩٤

  باملناطق التعليميةحصر اخلدمات اإلرشادية املتميزة   ١٠/٧  ٤٢٧/٤٦  ٩٥

  داء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليميةمقرتح لتقويم اإل  ٢٩/١١  ٧٢١/٤٦  ٩٦
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  جمالس اآلياء واملعلمني إجراء دراسة ميدانية عن  هـ٨/١/١٤١٣  ٢٠/٤٦  ٩٧

  الربامج التنشيطية ملرشدي الطالب والقائمني بعملهم   ١٢/١  ٢٥/٤٦  ٩٨

  قضايا الطالب  ٢٩/١  ٧٦/٤٦  ٩٩

  برنامج األسبوع التمهيدي ألستقبال التالميذ املستجدين  ١٠/٣  ١٤٧/٤٦  ١٠٠

١١/٤  ٢٣٠/٤٦  ١٠١  
متكـــني طـــالب دار املالحظـــة االجتماعيـــة مـــن مواصـــلة 

  تعليمهم

١٨/٤  ٢٥٦/٤٦  ١٠٢  
ــام  ــه لع ــاد والتوجي ــرامج اإلرش ــذ ب ــة لتنفي ــة العام اخلط

  هـ١٤١٣

  هـ١٤١٣توجيهات التوجيه واإلرشاد لعام   ٢٥/٤  ٢٦٩/٤٦  ١٠٣

١٦/٥  ٣٢٤/٤٦  ١٠٤  
حصــر الطـــالب املعيــدين بالصـــفوف األوىل يف املـــرحلتني 

  االبتدائية واملتوسطة

  األهلية أسوة بالوزارة إجياد مرشدي طالب يف املدارس  ٢٣/٥  ٣٤١/٤٦  ١٠٥

  هـ١٤١٢برنامج تكريم الطالب املتفوقني ورعايتهم لعام   ١٢/٦  ٣٨١/٤٦  ١٠٦

  ستمارة التقويم الذاتي لعمل املرشد الطالبي باملدرسةأ  ١٢/٦  ٣٨٤/٤٦  ١٠٧

  إجراء دراسة ميدانية عن جمالس اآلباء واملعلمني  ٢٦/٧  ٤٧٩/٤٦  ١٠٨

  هـ١٤١٣بوية ملوجهي اإلرشاد لعام عقد اللقاءات الرت  ١/٨  ٤٨٨/٤٦  ١٠٩

٣٠/٨  ٥٤٢/٤٦  ١١٠  
عـادة يف املــرحلتني متابعـة حـاالت التســرب والرسـوب واإل

  االبتدائية واملتوسطة

  التبكري يف إجراءات تسجيل التالميذ املستجدين   ٣٠/٨  ٥٤٥/٤٦  ١١١
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  اسرتاتيجيات يف بناء برامج تعديل السلوك وتوجيهه  ٢١/١٠  ٦٦٠/٤٦  ١١٢

  بشأن قبول الطالب الذين هلم قضايا  ٢٥/١٠  ٦٦٥/٤٦  ١١٣

  توزيع املطبوعات اخلاصة باإلرشاد والتوجيه  هـ١٤/١/١٤١٤  ٣٣/٥١  ١١٤

  الربامج التنشيطية ملرشدي الطالب والقائمني بعملهم  ٢٠/١  ٦٣/٤٦  ١١٥

  هـ١٤١٤خطة برامج اإلرشاد والتوجيه وخدماته لعام   ٢٢/٣  ٢١٢/٤٦  ١١٦

  يهات اخلاصة باإلرشاد والتوجيهالتوج  ١/٦  ٣٨٣/٤٦  ١١٧

  حتساب أعمال السنةم أولياء األمور والطالب بكيفية أعالا  ١٦/٦  ٤١٢/٤٦  ١١٨

  هـ١٤١٤متابعة مطبوعات التوجيه واإلرشاد لعام   ٢٩/٦  ٤٣٦/٤٦  ١١٩

١٢/٨  ٥٣٩/٤٦  ١٢٠  
التقريـــر اخلتـــامي والتوصـــيات واللقـــاءات الرتبويـــة 

  هـ١٤١٣للموجهني 

١٢/٩  ٦٢٩/٤٦  ١٢١  
لعـام ) ٣(عقد اللقاءات الرتبوية ملوجهي اإلرشاد يف دورتهـا 

  هـ١٤١٤

١٧/١٠  ٦٨٧/٤٦  ١٢٢  
) ١٢(فالم الفلوماسرت ملن تقل أعمارهم عن عدم استعمال أ

  سنة

٢٣/١٠  ٦٩٥/٤٦  ١٢٣  
برنامج جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف اإلرشاد 

  األكادميي

  التسجيل املبكر للطالب املستجدين ستمرار يف تنفيذاإل  ٦/١١  ٧٢٠/٤٦  ١٢٤

  نصرافهماإلشراف على حضور الطالب وإ  ١٩/١٢  ٧٧٦/٤٦  ١٢٥

٢٤/١٢  ٧٩٣/٤٦  ١٢٦  
ــام  ــتجدين لع ــالب املس ــدي للط ــبوع التمهي ــامج األس برن

  هـ١٤١٥
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  هـ١٤١٥الربامج التنشيطية ملرشدي الطالب لعام   هـ١٩/١/١٤١٥  ٥٥/٤٦  ١٢٧

١٣/٣  ٢٠٤/٤٦  ١٢٨  
ذ ومتابعة بـرامج وخـدمات التوجيـه توجيهات حول تنفي

  هـ١٤١٥واإلرشاد لعام 

  مراجعة مطبوعات اإلرشاد  ١٣/٣  ٢٠٧/٤٦  ١٢٩

٢٤/٣  ٢٢٢/٤٦  ١٣٠  
توجيهــات حــول أســلوب تكــريم الطــالب املتفــوقني لعــام 

  هـ ١٤١٤

  بعض التوجيهات حول عقد جملس اآلباء واملعلمني   ٥/٥  ٣٣٣/٤٦  ١٣١

  األداب العامة يف املناسبات الرياضيةلتزام الطالب بإ  ٢٥/٦  ٤٧٦/٤٦  ١٣٢

٢٦/٧  ٥٤٢/٤٦  ١٣٣  
ــالب  ــوائز للط ــديم ج ــاص وتق ــاع اخل ــاركة القط ــد مش قواع

  املتفوقني

  برنامج جامعة اإلمام يف جمال اإلرشاد األكادميي  ٣/١١  ٧٤٩/٤٦  ١٣٤

٢٩/١١  ٨٠٦/٤٦  ١٣٥  
ــه  ــوجهي التوجي ــة مل ــاءات الرتبوي ــيات اللق ــدارس توص ت

  واإلرشاد

١٧/١٢  ٨٢٠/٥١  ١٣٦  
ــة  ــادة يف املرحل ــوب واإلع ــرب والرس ــاالت التس ــة ح متابع

  االبتدائية

  هـ١٤١٦الربنامج التنشيطي ملرشدي الطالب لعام   هـ٥/١/١٤١٦  ١٠/٤٦  ١٣٧

  هـ١٤١٦برنامج األسبوع التمهيدي للمستجدين لعام   ٣/٣  ١٤٣/٤٦  ١٣٨

  هـ١٤١٥برنامج تكريم الطالب املتفوقني لعام   ٤/٢  ١٤٧/٤٦  ١٣٩

  ظاهرة اإلقبال على األقسام النظرية يف املرحلة الثانوية  ٦/٥  ٣٨٣/٤٦  ١٤٠

  تنظيم دراسة قضايا الطالب من قبل إدارة التعليم  ٨/٥  ٥١٨/٤٦  ١٤١
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  هـ١٤١٦توجيهات التوجيه واإلرشاد لعام   ٣٠/٥  ٣٤٤/٤٦  ١٤٢

  األداء الوظيفي ملرشدي الطالبتقويم أمنوذج   ١٢/٧  ٥٤٧/٤٦  ١٤٣

١٨/٧  ٤٦٤/٤٦  ١٤٤  
ضـــرار التـــدخني للعـــام الدراســـي برنـــامج التوعيـــة بأ

  هـ١٤١٦/١٤١٧

  هـ١٤١٦/١٤١٧لعام املخدرات ضرار برنامج التوعية بأ  ٢٤/٧  ٤٧٦/٤٦  ١٤٥

٢٤/٨  ٥٥٥/٤٦  ١٤٦  
عقد اللقـاءات الرتبويـة ملـوجهي اإلرشـاد لـدورتها الرابعـة 

  هـ١٤١٦لعام 

  بة على اجلدرانتوجيهات تربوية ملعاجلة ظاهرة الكتا  ٢٤/٨  ٥٥٦/٤٦  ١٤٧

  هـ١٤١٧توزيع مطبوعات اإلرشاد لعام   ٢٦/٨  ٥٥٩/٤٦  ١٤٨

  اليوم العاملي ملكافحة التدخني  ٨/٩  ٥٩٢/٤٦  ١٤٩

  التسجيل املبكر للتالميذ املستجدين للمرحلة االبتدائية  ١٨/٩  ٦١٧/٤٦  ١٥٠

٦/١٠  ٦٣٠/٤٦  ١٥١  
سلبية حتديد مواعيد االختبـارات الشـهرية خـالل الفصـل 

  الدراسي

  بشأن مسمى اإلدارة العامة لإلرشاد والتوجيه  ٢٢/١٠  ٦٦٩/٤٦  ١٥٢

١٩/١٢  ٧٨٥/٤٦  ١٥٣  
برنامج جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية يف جمـال 

  اإلرشاد األكادميي

  التقرير الشامل ألعمال التوجيه واإلرشاد  هـ٦/٢/١٤١٧  ٩٠/٤٦  ١٥٤

  ة غياب الطالبدورة اخلدمات اإلرشادية يف متابع  ١٣/٢  ١١٠/٤٦  ١٥٥

الربنامج التنشيطي ملرشدي الطـالب والقـائمني بعملهـم   ١٧/٢  ١٣٤/٤٦  ١٥٦
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  هـ١٤١٧/١٤١٨للعام الدراسي 

  هـ١٤١٧/١٤١٨توجيهات التوجيه واإلرشاد لعام   ١/٣  ١٦٤/٤٦  ١٥٧

  برنامج خدمات التوجيه واإلرشاد املهني  ٨/٣  ١٩٤/٤٦  ١٥٨

  عات الغريبةحول قصات الشعر والتقلي  ٣٠/٣  ٢٣٧/٤٦  ١٥٩

١٩/٤  ٢٨٥/٤٦  ١٦٠  
دور املرشد الطالبي يف تفعيل الربامج واخلدمات اإلرشادية 

  هـ١٤١٧منذ بداية العام الدراسي 

٨/٦  ٢١٦١/٤٦  ١٦١  
قـرار حتويــل الطــالب مـن املــدارس واملعاهــد املتخصصــة يف 

  املرحلة الثانوية يف التعليم العام

٢/٧  ٥٤١/٤٦  ١٦٢  
تـــدخني للعـــام الدراســـي ضـــرار البرنـــامج التوعيـــة بأ

  هـ١٤١٧/١٤١٨

  مراكز تطوير برامج التوجيه واإلرشاد  هـ٨/٧/١٤١٧  ٥٦٨/٤٦  ١٦٣

  هـ١٤١٧/١٤١٨ضرار املخدرات لعام برنامج التوعية بأ  ٢٩/٧  ٦٢٠/٤٦  ١٦٤

  اليوم العاملي للدفاع املدني  ٥/٨  ٧٠٩/٤٦  ١٦٥

  هـ١٤١٧/١٤١٨تنفيذ يوم املهنة للعام الدراسي   ٢٨/٨  ٧٦٩/٤٦  ١٦٦

  حصر مشكالت تالميذ املرحلة االبتدائية  ٤/٩  ٧٧٨/٤٦  ١٦٧

  دراسة قضايا الطالب ومتابعتها  ٦/٩  ٣٠١/٤٦  ١٦٨

  منع الضرب يف املدارس ـ صادر من مكتب الوزير   ١٤/١١  ١٨٢١/٤٦  ١٦٩
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  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  إجراءات تربوية حول عقاب الطالب  ٩/١٠  ٨٤٧/٤٦  ١٧٠

  نصراف طالب املدارسخول وأألساليب الوقائية لتنظيم دا  ١٦/١٠  ٨٤٦/٤٦  ١٧١

  نتظام الطالب يف املدارساإللتزام باحملافظة على إ  ١٧/١٠  ٨٧٠/٤٦  ١٧٢

  تفعيل دليل الطالب التعليمي واملهني وحتقيق أهدافه  ٢٥/١٠  ٩٠١/٤٦  ١٧٣

  هـ١٤١٧تفعيل دليل املرشد الطالبي ـ الطبعة األوىل لعام   ٢٨/١١  ٩٨١/٤٦  ١٧٤

٢٨/١١  ١٠٣٢/٤٦  ١٧٥  
كتبات أقسام التوجيه واإلرشـاد بـإدارات التعلـيم يد متزو

  ببعض الكتب واملراجع املتخصصة

  ضوابط تكليف رؤساء أقسام التوجيه واإلرشاد واملرشدين  هـ١/١/١٤١٨  ٣/٤٦  ١٧٦

  )وظيفة املرشد الطالبي ( وزاري    قرار    ٥/٤٦  ١٧٧

  تزويد مكتبات التوجيه واإلرشاد بشريط فيديو  ١٥/١  ٢٩/٤٦  ١٧٨

  خبصوص كثرة اإلعالنات عن إعطاء الدروس اخلصوصية  ٦/٢  ٣١/٤٦  ١٧٩

  الئحة جمالس اآلباء واملعلمني  ٢٦/٢  ١٨٦/٤٦  ١٨٠

  امليثاق األخالقي ملهنة التوجيه واإلرشاد  ١/٣  ١٩٣/٤٦  ١٨١

  الربنامج التنشيطي ملرشدي الطالب  ١٧/١٠  ١٩٣/٤٦  ١٨٢

  ئف التعليميةمشول وظائف اإلرشاد بالئحة الوظا  ١٧/٣  ٥٠/٨  ١٨٣

  ترشيد استخدام املياه واحملافظة عليها  ٢٢/٥  ٣٩٦/٤٦  ١٨٤

  مفكرة الطالب للمرحلة الثانوية    ٣٩٨/٤٦  ١٨٥
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عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٥٥

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

٣/٦  ٤٠٩/٤٦  ١٨٦  
نشرة خصـائص النمـو لطـالب الصـفوف الـدنيا يف املرحلـة 

  االبتدائية

  مراكز تطوير برامج التوجيه واإلرشاد  ٧/٨  ٥٨٦/٤٦  ١٨٧

  املعيشةمنط   ٢/٧  ٤٩٢/٤٦  ١٨٨

  احملافظة على املرافق املدرسية  ٢٦/٧  ١٠٧٧  ١٨٩

  التصدي لبعض الظواهر املؤثرة على عقيدة املسلم  ١٦/٧  ٥٣٦/٤٦  ١٩٠

١٦/٧  ٥٤٤/٤٦  ١٩١  
ــة  برنــامج توجيــه الطــالب للتخصصــات الدراســية باملرحل

  الثانوية

  تفعيل الزيارات امليدانية ملشريف التوجيه واإلرشاد  ٢٣/٧  ٥٥٨/٤٦  ١٩٢

  هـ١٤١٨/١٤١٩ضرار التدخني لعام برنامج التوعية بأ  ٢٥/٧  ٥٧١/٤٦  ١٩٣

  نشر العبارات اإلرشادية املرورية  ٧/٨  ٥٩٤/٤٦  ١٩٤

١٦/٨  ٥٧١/٤٦  ١٩٥  
أقسـام التوجيـه واإلرشـاد لعـام عقد اللقاء السنوي لرؤساء 

  هـ١٤١٨/١٤١٩

  برنامج التعرف على الفروق الفردية ورعايتها  ١/٩  ٦٥٨/٤٦  ١٩٦

٢٦/١٠  ٧٧٢/٤٦  ١٩٧  
اإلشــراف اليــومي علــى حضــور الطــالب قبــل بــدء اليــوم 

  الدراسي 

  نتظام الطالب يف املدارسبشأن اإللتزام باحملافظة على إ  ٤/١١  ٧٩٦/٤٦  ١٩٨

  هـ١٤١٨/١٤١٩برنامج التوعية بأضرار املخدرات لعام   ١٠/١١  ٨١٢/٤٦  ١٩٩

راســـات النفســـية ترشـــيح املعلمـــني املتخصصـــني يف الد  هــ٨/١/١٤١٩  ٢٩/٤٦  ٢٠٠



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٥٦

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  واإلجتماعية للعمل مرشدين 

  تطوير خدمات وبرامج التوجيه واإلرشاد التعليمي   ١٣/١  ٤٣/٤٦  ٢٠١

٨/٢  ١٠٨/٤٦  ٢٠٢  
توصيات اللقـاء الثـاني لرؤسـاء أقسـام التوجيـه واإلرشـاد 

  هـ ١٤١٨لعام 

  امليثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد  ١٢/٢  ١١٤/٨  ٢٠٣

١٩/٢  ١٥٠/٤٦  ٢٠٤  
ــدائل ــام  الب ــرب لع ــدل الض ــالب ب ــب الط ــة لتأدي الرتبوي

  هـ١٤١٨/١٤١٩

٧/٣  ٢٠٦/٤٦  ٢٠٥  
التنشيطي للعاملني يف التوجيـه واإلرشـاد تنفيذ الربنامج 

  هـ١٤١٩لعام 

٢٦/٣  ٢٤٣/٤٦  ٢٠٦  
اإلجراءات اخلاصة بتمكني طالب دار املالحظة مـن مواصـلة 

  التعليم

٣/٤  ٢٦٠/٤٦  ٢٠٧  
املرحلـة االبتدائيـة  نشرة منطلقات حتديـد سـن القبـول يف

  بست سنوات

٢٠/٦  ٤٤٣/٤٦  ٢٠٨  
توجيهات حول خدمات التوجيـه واإلرشـاد الوقـائي لعـام 

  هـ١٤١٩

  حمافظة الطالب على املرافق العامة واملمتلكات اخلاصة  ١٤/٧  ٥٢١/٤٦  ٢٠٩

٢/٨  ٥٦٢/٤٦  ٢١٠  
تزويـــد إدارة التعلـــيم بشـــريطني فيـــديو حتتـــوي علـــى 

  دحماضرات عن التوجيه واإلرشا

  دراسة مشكالت الطالب السلوكية  ١٩/١١  ٤٥٠/٤٦  ٢١١

١٨/١٢  ٩٣٠/٤٦  ٢١٢  
ستنشــاق الغــراء والبويــة وأخطارهــا علــى صــحة ظــاهرة أ

  الطالب



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٥٧

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  تفعيل خدمات دليل الطالب التعليمي واملهني   ٢١/١٢  ٩٤١/٤٦  ٢١٣

   امنوذج األداء الوظيفي على وظيفة مرشد طالبيتطبيق   ٢/٣/١٤٢٠  ١٩١/٤٦  ٢١٤

١٦/٣  ٢١٣/٤٦  ٢١٥  
ضوابط تكليف رؤساء أقسـام التوجيـه واإلرشـاد واملشـرفني 

  ومرشدي الطالب

  تقارير تقويم األداء الوظيفي  ٢٧/٤  ٣٠٤/٤٦  ٢١٦

٢٥/٦  ٥٢٢/٤٦  ٢١٧  
اإلجراءات اخلاصة بتمكني طالب دور املالحظة من مواصـلة 

  دراستهم

٢١/٧  ٦٠٩/٤٦  ٢١٨  
املدرسـي  التوعية بأضرار املخـدرات مـن خـالل التجمعـات

  واملهرجانات املدرسية

  عقد اللقاء السادس للعاملني يف ميدان التوجيه واإلرشاد  ٢١/٧  ٦١٠/٤٦  ٢١٩

  بشأن العقوبات الشرعية داخل املدارس  ٢٤/٧  ٦٣٠/٤٦  ٢٢٠

  واإلرشادتفعيل برامج التدريب يف جمال التوجيه   ٢٦/٦  ٥٠٢/٤٦  ٢٢١

  احل التعليمحول التنسيق بني مر دراسة  ١٧/١٠  ٨٥٩/٤٦  ٢٢٢

  التوعية بتجنب الكتابة على اجلدران  ١٨/١٠  ٨٦٩/٤٦  ٢٢٣

  إجراءات تفعيل دور دليل الطالب التعليمي واملهني  ٧/١١  ٩٤٥/٤٦  ٢٢٤

١٣/١١  ٩٥٧/٤٦  ٢٢٥  
قاءات الرتبوية ملشـريف اإلرشـاد يف دورتهـا السادسـة عقد الل

  وتوزيع دليل الطالب التعليمي واملهني

  توزيع دليل الطالب التعليمي واملهني  ٢٧/١١  ١٠٠١/٤٦  ٢٢٦

  تطوير خدمات وبرامج التوجيه واإلرشاد  ٢/١٢  ١٠١٤/٤٦  ٢٢٧



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٥٨

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  دراسة قضايا الطالب  ٢٦/١٢  ٦١٣/٤٦  ٢٢٨

  قبول واختبار طالب دار املالحظة  هـ٢٨/١٢/١٤٢١  ١٠٤١  ٢٢٩

  خمصصات برناجمي األسبوع التمهيدي وتكريم املتفوقني  ١٣/٢  ١١٦/٤٦  ٢٣٠

  تنفيذ برنامج وخدمات التوجيه واإلرشاد  ١٦/٢  ١١٨/٤٦  ٢٣١

  إنشاء وحدة اخلدمات اإلرشادية بإدارات التعليم  ٢٤/٢  ١٤٣/٤٦  ٢٣٢

  طار العام لرعاية السلوكاأل  ٢٦/٢  ١٥٤/٤٦  ٢٣٣

١/٣  ١٦٤/٤٦  ٢٣٤  
تزويد مكتبات أقسام التوجيه واإلرشـاد بـإدارات التعلـيم 

  ببعض الكتب املتخصصة

  أن الربنامج التنشيطيبش  ٥/١  ١٧٨/٤٦  ٢٣٥

  مشروع فريق العمل اإلرشادي يف املدرسة  ٣/٤  ٢٧٣/٤٦  ٢٣٦

  تنفيذ خدمة اهلاتف املهني  ٨/٤  ٢٧٩/٤٦  ٢٣٧

  الرتشيح لالبتعاث اخلارجي  ٢٠/٤  ٢٩٨/٤٦  ٢٣٨

  هـ١٤٢١احلركة االحلاقية لعام   ٢٧/٤  ٣٥٨/٤٦  ٢٣٩

١٥/٦  ٤٢٢/٤٦  ٢٤٠  
لطـالب يف مراحـل إجراءات االنضباط السلوكي واملواظبـة ل

  التعليم العام

  تكليف معلمني للعمل مرشدي طالب  ٢٦/٦  ٤٩١/٤٦  ٢٤١

  دارات التعليمتنفيذ الوحدات اإلرشادية يف إ  ٢٩/٦  ٥٢٤/٤٦  ٢٤٢

  أسابيع التوعية للتوجيه واإلرشاد الوقائي  ١٣/٧  ٥٥٥/٤٦  ٢٤٣



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٥٩

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  طار العام لرعاية السلوك وتقوميه يف املدارساال  ١٤/٧  ٥٦١/٤٦  ٢٤٤

  مشاركة املرشدين يف توعية نزالء السجون  ١٤/٧  ٥٥٩/٤٦  ٢٤٥

  نتفاضة القدسمجع تربعات إل  ٢٥/٧  ٥٩٢/٤٦  ٢٤٦

  سد االحتياج من املرشدين الطالبيني  ١٣/٩  ٧٠٧/٤٦  ٢٤٧

  التعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات  ١٥/١٠  ٧٤٥/٤٦  ٢٤٨

  بشأن إقامة ورشة عمل تدريبية   ٢١/١٠  ٧٨٥/٤٦  ٢٤٩

  توصيات اللقاء األول ملشريف الصفوف األولية  ٢١/١٠  ٧٥٩/٤٦  ٢٥٠

  طفالمشروع احلد من إيذاء األ  ٢١/١٠  ٧٥٥/٤٦  ٢٥١

  خبصوص جملس املدرسة  ٢٧/١٠  ٧٨٦/٤٦  ٢٥٢

١٦/١١  ٨٧٩/٤٦  ٢٥٣  
توصيات جلنة حتديد جهة اإلشراف علـى مراكـز اخلـدمات 

  الرتبوية

  بالصف الثالث الثانويبرنامج توديع الطالب   ١٧/١١  ٨٨٣/٤٦  ٢٥٤

  خطة توزيع دليل الطالب التعليمي واملهني  ١٧/١١  ٨٨٣/٤٦  ٢٥٥

  مشروع صندوق الطالب  ١٧/١٢  ٩٣٢/٤٦  ٢٥٦

  انتشار لعبة البوكيمون  ١٦/١٢  ٩٢٧/٤٦  ٢٥٧

٦/١  ١٦/٤٦  ٢٥٨  
متابعة خطة توزيع دليـل الطالـب التعليمـي واملهنـي يف 

  طبعته اجلديدة

٦/٢  ١٨/٤٦  ٢٥٩  
لقــة نقــاش حــول تقــويم بــرامج احلاســب اآليل توصــيات ح

  املطبقة يف جتربة اهلاتف املهني



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٦٠

  العدد
رقم 

  التعميم
  موضوعه  تارخيه

  النفسية ي للصحةحول اليوم العامل  ١٠/١  ٣٦/٤٦  ٢٦٠

  تنفيذ خطة إعالمية لتوعية الطالب خبطورة محل السالح  ١٠/١  ١٦/٤٦  ٢٦١

١٨/٢  ١١٥/٤٦  ٢٦٢  
سـبوع التمهيـدي وتكـريم املتفـوقني وإضـافة خمصصات اإل

  رنامج األسبوع التمهيدي الصحيةوات يف بطبعض اخل

  دبلوم التوجيه واإلرشاد   ١٤/٢  ١٠٣/٦٢  ٢٦٣

  تطبيق األمنوذج الوظيفي لشاغلي وظيفة املرشد الطالبي  ١٣/٤  ٢٢٧/٤٦  ٢٦٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٦١

  

  

  

  

  

  

  

  

   حمتويات دليل املرشد الطالبي

  

رقم   املوضوع   الرقم 

  الصفحة 

  ٢  كلمة معايل الوزير   ١

  ٣  املقدمة         ٢

  ٥  غاية التعيم واهدافه العامة        ٣

  ٩  اهداف دليل املرشد  ٤

  ١٠  الباب االول  ٥

  ١٠  التوجيه واالرشاد  

  ١٠  . يعريف التوجيه واالرشاد : اوال   

  ١٠  .االهداف العامة للتوجيه واالرشاد : ثانيا   

  ١٢  .اد مهام واختصاص االدارة العامة للتوجيه واالرش: ثالثا   



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٦٢

  ١٤  الباب الثانى  ٦

  ١٤  .مهام وواجبات العاملني فى جمال التوجيه واالرشاد   

  ١٤  مهام رئيس قسم التوجيه واالرشاد: اوال   

  ١٥  .مهام مشرف التوجيه واالرشاد : ثانيا   

  ١٧  مهام وواجبات املرشد الطالبى : ثالثا   

  ١٩  ل التوجيه واالرشادمهام مدير املدرسة ووكيل املدرسة فى جما: رابعا   

  ٢١  مهام املعلم ورائد الفصل فى التوجيه واالرشاد: خامسا   

  ٢٢  مهام رائد النشاط : سادسا   

  ٢٣  مهام وىل االمر: سابعا   

  ٢٥  الباب الثالث   ٧

  ٢٥  امليثاق االخالقى للتوجيه واالرشاد فى اململكة العربية السعودية  

رقم   املوضوع   الرقم 

  الصفحة

  ٣٠  الباب الرابع  ٨

  ٣٠  .نظريات التوجيه واالرشاد   

  ٣٠  .عرض لبعض نظريات التوجيه واالرشاد وتطبيقاها امليدانية   

  ٣١  نظريات الذات : اوال   

  ٣١  .تطبيقات النظرية   



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٦٣

  ٣٢  .نظرية االرشاد العقالنى واالنفعاىل: ثانيا   

  ٣٢  تطبيقات النظرية   

  ٣٣  .النظرية السلوكية : ثالثا   

  ٣٤  تطبيقات النظرية  

  ٣٤  التنفيذ االجرائى لتطبيق هذه النظرية فى تعديل السلوك   

  ٣٩  الباب اخلامس   

  ٣٩  : اساليب التوجيه واالرشاد   

  ٣٩  .االرشاد املباشر  _ ١  

  ٤٠  االرشاد عري املباشر  _ ٢  

  ٤٠  االرشاد الفردى _ ٣  

  ٤١  " . اجلمعى " االرشاد اجلماعى  _ ٤  

  ٤٣  . االرشاد عن طريق اللعب لالطفال  _ ٥  

  ٤٤  .االرشاد السلوكى  _ ٦  

  ٤٤  .االرشاد من خالل املناهج الدراسية والنشاط الطالبى  _ ٧  

  

  

  

  

  حمتويات دليل املرشد الطالبي 



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٦٤

رقم   املوضوع   الرقم 

  الصفحة 

  ٤٧  الباب السادس   ١٠

  ٤٧  شادية الفنيات املهنية املالئمة يف تنفيذ اخلدمات اإلر  

  ٤٧  األسس التفسية للعالقة اإلرشادية: أوال   

   
ً
  ٤٨  فنيات املقابلة اإلرشادية : ثانيا

   
ً
  ٥٧  حبث احلالة الفردية : ثالثا

  ٦٣  الباب السابع   ١١

  ٦٣  ميادين وخدمات التوجيه واإلرشاد   

  ٦٣  التوجيه واإلرشاد الديني واألخالقي : أوال   

   
ً
  ٦٤  رشاد الرتبوي التوجيه واإل: ثانيا

   
ً
  ٧١  التوجيه واإلرشاد اإلجتماعي : ثالثا

   
ً
  ٧١  التوجيه واإلرشاد النفسي : رابعا

   
ً
  ٧٢  التوجيه واإلرشاد الوقائي : خامسا

   
ً
  ٧٥  التوجيه واإلرشاد التعليمي واملهني : سادسا

  ٧٨  الباب الثامن   ١٢

  ٧٨  جلان وجمالس التوجيه واإلرشاد   

   
ً
  ٧٨  س التوجيه واإلرشاد على مستوى إدارة التعليم جمل: أوال



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٦٥

   
ً
  ٧٩  جلنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة : ثانيا

   
ً
  ٨٢  اجلمعية العمومية لألباء وأوالء أمور الطالب واملعلمني : ثالثا

   
ً
  ٨٣  جملس املدرسة : رابعا

   
ً
  ٨٦  جلنة رعاية السلوك : خامسا

   
ً
  ٨٧  مجاعة التوجيه واإلرشاد : سادسا

   
ً
    ٨٧  اجلماعة املهنية : سابعا

  حمتويات دليل املرشد الطالبي 

رقم   املوضوع   الرقم 

  الصفحة 

  ٨٩  الباب التاسع   ١٣

  ٨٩  اجلوانب التنظيمية لعمل املرشد الطالبى  باملدرسة   

  ٨٩  مكتب املرشد الطالبى : اوال   

  ٨٩  سجالت املرشد الطالبى  : ثانيا   

  ٩١  . للربمج االرشادية باملدرسة التخطبط : ثالثا   

  ٩٦  الباب العاشر   ١٤

  ٩٦  التقويم واملتابعة   

  ٩٦  . إعداد التقارير الالزمة : اوال  

  ٩٧  . استخدام االسا ليب االحصائيه والرسومات البيانية  : ثانيا   



  دلیل المرشد الطالبي

عبد اهللا بن إبراھیم الحمیدة /أالمرشد الطالبي بمحافظة طریف  :   طباعتھ أعاد                 ١٦٦

  ١٠٢  التقرير اخلتامى : ثالثا   

  ١٠٤  الباب احلادى عشر   ١٥

  ١٠٤  يه واالرشاد خدمات تطبيقيه للتوج  

  مراكز تطوير خدما ت وبرامج التوجيه واالرشاد من خالل: اوال   

  . تطبيق االسلوب النموذجى للخدمات االرشادية املدرسة 

١٠٤  

  ١٠٦  . وحدات اخلدمات االرشادية : ثانيا   

  ١٠٩  الباب الثانى عشر   ١٦

  ١٠٩  . مناذج ميدانية فى جمال التوجيه االرشاد   

اإلطار العام لرعاية السلوك وتقوميه يف املدارس واحلد من املشكالت : أوال   

  السلوكية لدى الناشئة 

١٠٩  

  ١١٠  أمنوذج تطبيقي ملعاجلة السلوك غري املرغوب  فيه وأساليب ضبطه : ثانيا  

   
ً
أمنوذج عن دور املرشد الطالبي يف التعامل مع الطالب ذوي : ثالثا

  اإلحتياجات واحلاالت اخلاصة 

١١٥  

   
ً
  ١١٨  أمنوذج لدراسة احلالة الفردية : رابعا

   
ً
  ١٣١  أمنوذج التقويم الذاتي لدى املرشد الطالبي : خامسا

   
ً
  ١٣٦  قائمة مبراجع التوجيه واإلرشاد والتخصصات ذات العالقة : سادسا

 ك قائمة مبجاالت ودوريات متخصصة يف جمال التوجيه واإلرشاد   
ً
سابعا

  القة والتخصصات ذات الع

١٤٠  

   
ً
  ١٤١  بيان بالتعاميم اهلامة للتوجيه واإلرشاد : ثامنا


