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  تعريف اإلرشاد التربوي                                                         

 أىداف اإلرشاد الرتبوي 

 أدوار ادلرشد الرتبوي 

 مناىج اإلرشاد الرتبوي 

 رلاالت اإلرشاد الرتبوي 

 ،ادلرشد الرتبوي يف ادلدرسة واجباتالوصف الوظيفي 

                                

 تعريف التىجيه واإلرشبد والفرق بينهوب

ؼشف اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد ثأٔٗ ػ١ٍّخ ِخططخ ِٕظّخ تٙذف إٌٝ ِسبػذح اٌّتذسة ٌىٟ ٠فُٙ ٠     

راتٗ ٠ٚؼشف لذساتٗ ٠ّٕٟٚ إِىبٔبتٗ ٠ٚحً ِشىالتٗ ١ٌصً إٌٝ تحم١ك تٛافمٗ إٌفسٟ ٚاالجتّبػٟ 

ٚإٌٝ تحم١ك أ٘ذافٗ فٟ إطبس تؼب١ٌُ اٌذ٠ٓ اإلسالِٟ.٠ٚؼذ وً ِٓ اٌتٛج١ٗ ٚاٌتشثٛٞ ٚإٌّٟٙ 

ٚاإلسشبد ٚجٙبْ ٌؼٍّخ ٚاحذح ٚوً ِٕٙب ٠ىًّ ا٢خش إال أٗ ٠ٛجذ ٠ّٕٙب ثؼذ اٌفشٚق اٌتٟ ٠حسٓ 

 اإلشبسح إ١ٌٙب ٕ٘ب

 ػجبسح ػٓ ِجّٛػخ ِٓ اٌخذِبد اٌّخططخ اٌتٟ تتسُ ثبالتسبع ٚاٌش١ٌّٛخ تتضّٓ بلتىجيهف      

داخٍٙب ػ١ٍّخ اإلسشبد ٠ٚشوض اٌتٛج١ٗ ػٍٝ إِذاد اٌّتذسة ثبٌّؼٍِٛبد اٌّتٕٛػخ ٚإٌّبسجخ ٚت١ّٕخ 

شؼٛسٖ ثبٌّسؤ١ٌٚخ ثّب ٠سبػذٖ ػٍٝ فُٙ راتٗ ٚاٌتؼشف ػٍٝ لذساتٗ ٚإِىب١ٔتٗ ِٚٛاجٙخ ِشىالتٗ 

ٌٍمبءاْ ٚاتخبر لشاساتٗ, ٚتمذ٠ُ خذِبد اٌتٛج١ٗ ٌٍّتذسة ثؼذح أسب١ٌت وبٌٕذٚاد ٚاٌّحبضشاد ٚا

 ٚإٌششاد اٌتؼش٠ف ٚاٌصحف ٚاٌٍٛحبد ٚاألفالَ ٚاإلراػخ اٌذاخ١ٍخ.

فهو الجانب اإلجرائً العلمً المتخصص فً مجال التوجٌه واإلرشاد وهو  اإلرشادما أ      

العملٌة التفاعلٌة التً تنشؤ عن عاللة مهنٌة بناءة وبٌن مرشد )متخصص( ومسترشد )متدرب( 

ل تلن العملٌة بمساعدة المتدرب على فهم ذاته ومعرفة لدراته وممكانٌته ٌموم فٌها المرشد من خال

, والتبصر بمشكالته ومواجهتها وتنمٌة سلوكه اإلٌجابً, وتحمٌك توافمه الذاتً والبٌئً , 

للوصول ملى درجة مناسبة من الصحة النفسٌة فً ضوء الفنٌات والمهارات المتخصصة للعملٌة 

 اإلرشادٌة 

, دار المسٌرة للطباعة والنشر 1. المهارات اإلرشادٌة , احمد عبد اللطٌؾ صالح .ط5
 2009,عمان, األردن.

 . بعض موالع االنترنت9
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                                                      إلرشاد التربوي:ل آخر تعريف

رلموعة من اخلدمات الرتبوية تعمل على اجلوانب النفسية واالكادميية واالجتماعية وادلهنية لدى الطالب،        
حتقيق أىدافو ومبا يتفق  حبيث هتدف إىل مساعدتو على فهم نفسو وقدراتو وإمكاانتو الذاتية والبيئية واستغبلذلا يف

 مع ىذه اإلمكانيات )الذاتية والبيئة(. 

 الفرق بين التىجيه واإلرشبد :

إْ ِفَٙٛ اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد ٠ؼجشاْ ػٓ ِؼٕٝ ِشتشن ٠تضّٓ اٌتٛػ١خ ٚاٌّسبػذح ٚاٌتغ١١ش فٟ 

 اٌسٍٛن ٔحٛ األفضً , ٌٚىٓ ٠ٛجذ فشق ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌّف١ِٛٙٓ ٠ّىٓ أْ ٔجٍّٗ ف١ّب ٠ٍٟ :

 أْ اٌتٛج١ٗ أػُ ٚأشًّ ِٓ اإلسشبد ٚ٘ٛ ٠تضّٓ ػ١ٍّخ اإلسشبد. -1

أْ اٌتٛج١ٗ ٠سجك ػ١ٍّخ اإلسشبد ٠ّٚٙذ ٌٙب, فٟ ح١ٓ ٠أتٟ اإلسشبد ثؼذ اٌتٛج١ٗ ٠ٚؼتجش اٌٛاجٙخ  -2

 اٌختب١ِخ ٌجشاِج اٌتٛج١ٗ.

 ٠ؤوذ اٌتٛج١ٗ ػٍٝ إٌٛاحٟ إٌظش٠خ ث١ّٕب ٠ٙتُ اإلسشبد ثبٌجضء اٌؼٍّٟ . -3

د فٟ أغٍت األح١بْ ٠ىْٛ ػجبسح ػٓ ػاللخ ث١ٓ اٌّششذ ٚاٌّستششذ اٌزٞ ٠أتٟ إ١ٌٗ أْ اإلسشب -4

طبٌجبً ِسبػذتٗ, ثّؼٕٝ أٔٙب ػ١ٍّخ فشد٠خ تش١ش إٌٝ ػاللخ فشد ثفشد فٟ اٌّؼٙذ أٚ اٌّؤسسخ أٚ غ١ش 

 رٌه.

 هفبهين خبطئة عن التىجيه واإلرشبد :

اٌّؼٙذ أٚ اٌى١ٍخ أٚ اٌجبِؼخ أٚ أٞ ٠ؼتمذ اٌجؼض أْ اإلسشبد ِجشد خذِبد تضبف إٌٝ ٔشبط  -1

 ِؤسسخ تشث٠ٛخ أخشٜ.

٠شٜ اٌجؼض أْ اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد ٠مذَ خذِبد ٌٍّشضٝ إٌفس١١ٓ فمظ ٚاٌصح١ح أٗ ٠مذَ  -2

 خذِبد ٌألفشاد اٌؼبد١٠ٓ " األس٠ٛبء".

٠ؼتمذ اٌجؼض أْ اإلسشبد ٠مذَ خططبً جب٘ضح ٚحٍٛالً ٌىً ِٓ ٠طٍت اإلسشبد ٌٚىٓ اٌصح١ح ٘ٛ  -3

أْ اإلسشبد ٠مَٛ ثّسبػذح اٌفشد فٟ فُٙ ٔفسٗ ٚتحم١ك راتٗ ٚفك ِب ػٕذٖ ِٓ إِىبٔبد فٟ ضٛء 

 فّٙٗ ٌزاتٗ .

 خدهبت وبراهج التىجيه واإلرشبد

 اإلرشبد الديني:  -1
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 ٙبٚت١ّٕخ ِؼبسفُٙ ثم١ّ طٍجخغشط اٌؼم١ذح اإلسال١ِخ فٟ ٔفٛط اٌػٍٝ ٠ؼًّ اٌّششذ اٌطالثٟ 

  ٙب.ٚاخالل

 اإلرشبد الىقبئي :  -2

٠ٙتُ اإلسشبد اٌٛلبئٟ ثّحبٌٚخ ِٕغ حذٚث اٌّشىالد اٌذساس١خ ٚاٌتذس٠ج١خ ٚإٌفس١خ ٚاالجتّبػ١خ 

ثبٌؼبداد اٌصح١خ اٌس١ٍّخ فٟ اٌّأوً ٚاٌّششة ٚاٌسىٓ ,  ٚاٌصح١خ ٚرٌه ِٓ خالي تٛػ١خ اٌتال١ِز

ٚتؼش٠ف اٌتال١ِز ثأٔظّخ اٌّذسسخ ٚلٛا١ٕٔٙب ٚٔظُ االِتحبٔبد ٚاٌتٛػ١خ ثأضشاس اٌغ١بة ٚاٌتأخش 

 اٌصجبحٟ. 

 اإلرشبد التربىي :  -3

٠ٙذف اإلسشبد اٌتشثٛٞ إٌٝ ِسبػذح اٌّتذسة ٌٍس١ش فٟ دساستٗ س١شاً حسٕبً ٚرٌه ِٓ خالي 

جبي اٌّتذسث١ٓ اٌّستجذ٠ٓ ٚحصش اٌّتذسث١ٓ اٌّتفٛل١ٓ ٚاٌّتأخش٠ٓ دساس١بً ٚٚضغ اٌجشاِج استم

اٌىف١ٍخ ثشػب٠تُٙ ٚإصذاس ٔششاد ػٓ و١ف١خ االستزوبس اٌج١ذ ٚتٛف١ش أفضً األجٛاء ٌّسبػذتُٙ 

 ػٍٝ أداء اختجبساتُٙ فٟ ٠سش ٚسٌٙٛخ ٚطّأ١ٕٔخ. 

 اإلرشبد التعليوي والوهني :  -4

ٌتؼ١ٍّٟ ٚإٌّٟٙ إٌٝ تجص١ش اٌّتذسث١ٓ ثأٔٛاع اٌتؼ١ٍُ إٌّٟٙ ٚاٌجبِؼٟ ٚأٔٛاع ٠ٙذف اإلسشبد ا

 اٌٛظبئف ٚششٚط اٌمجٛي ٚاٌتؼ١١ٓ

فٟ اٌّؼب٘ذ ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّشاوض ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼسىش٠خ ٌٍّسبّ٘خ فٟ سثظ اٌتؼ١ٍُ ثخطظ اٌت١ّٕخ ٚرٌه 

 ِٓ خالي استخذاَ د١ًٌ اٌطبٌت 

ّب ٠تؼٍك ثبٌتٛج١ٗ إٌّٟٙ ٚتٕظ١ُ ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌّشاوض اٌتؼ١ٍّٟ ٚإٌّٟٙ ٚتٕظ١ُ ِحبضشاد ف١

اٌتذس٠ت إٌّٟٙ ٚاستضبفخ ِٕذٚث١ٓ ِٓ ثؼض اٌجٙبد اٌحى١ِٛخ ٚاٌّجبالد اٌذساس١خ ١ٌختبس 

 اٌطبٌت ِب ٠تٕبست ٚلذساتٗ. 

 اإلرشبد االجتوبعي واألخالقي:  -5

ٞ ٠ىتست ف١ٗ اٌّتذسة اٌخجشح ٠ٙذف اإلسشبد االجتّبػٟ ٚاألخاللٟ إٌٝ إ٠جبد اٌّح١ظ إٌّبست اٌز

اٌؼ١ٍّخ ٌّٙبساد اٌتؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ٘ذٜ ِٓ اٌذ٠ٓ اٌح١ٕف اٌزٞ ٠أًِ اٌّسٍُ أْ ٠تؼبًِ ِغ 

 أخ١ٗ فٟ سفك ِٚحجخ ِصذالبً ٌمٌٛٗ تؼبٌٝ :[إّٔب اٌّؤِْٕٛ أخٛح]

 بِخ. ٚرٌه ِٓ خالي استثّبس إٌشبطبد اٌّختٍفخ ِثً اٌشحالد ٚاٌّؼسىشاد ٚأسبث١غ اٌخذِخ اٌؼ

 ههبم وواجببت الورشد الطالبي :

٠مَٛ اٌّششذ اٌطالثٟ ثّسبػذح اٌّتذسة ٌفُٙ راتٗ , ِٚؼشفخ لذساتٗ ٚاٌتغٍت ػٍٝ ِب ٠ٛاجٙٗ ِٓ 

صؼٛثبد , ١ٌصً إٌٝ تحم١ك اٌتٛافك إٌفسٟ ٚاٌتشثٛٞ ٚاالجتّبػٟ ٚإٌّٟٙ ٌجٕبء شخص١خ س٠ٛخ 
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 فٟ إطبس اٌتؼب١ٌُ اإلسال١ِخ , ٚرٌه ػٓ طش٠ك ا٢تٟ: 

إػذاد اٌخطخ اٌؼبِخ اٌس٠ٕٛخ ٌجشاِج اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد فٟ ضٛء اٌتؼ١ٍّبد إٌّظّخ ٌزٌه  -1

 ٚاػتّبد٘ب ِٓ ِذ٠ش اٌّؼٙذ. 

تجص١ش اٌّجتّغ ثأ٘ذاف اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد ٚخططٗ ٚثشاِجٗ ٚخذِبتٗ ٌضّبْ ل١بَ وً ػضٛ  -2

 . ثّسئ١ٌٛبتٗ فٟ تحم١ك أ٘ذاف اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد ثبٌّؼٙذ ػٍٝ أفضً ٚجٗ

ت١ٙئخ اإلِىبٔبد اٌالصِخ ٌٍؼًّ اإلسشبدٞ ِٓ سجالد ٚأدٚاد ٠تطٍجٙب تٕف١ز اٌجشاِج اإلسشبد٠خ  -3

 فٟ اٌّؼٙذ.

 تشى١ً ٌجبْ اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد ٚفمبً ٌٍتؼ١ٍّبد إٌّظّخ ٌزي ِٚتبثؼخ تٛص١بتٙب ٚتم٠ُٛ ٔتبئجٙب.  -4

  .ٚاٌؼالج١خ تٕف١ز ثشاِج اٌتٛج١ٗ ٚاإلسشبد ٚخذِبتٗ اإلّٔبئ١خ ٚاٌٛلبئ١خ -5

 

 صفات المرشد المهنً الفعال                                 

                                                                        

مع اآلخرٌن .  -االهتمام باآلخرٌن . احترام اآلخرٌن حسن اإلصؽاء .المدرة على التعاون  -

 التعاطؾ مع اآلخرٌن .

  Listeningلدرة المرشد على االستماع الجٌد  -

 Empathyالمدرة على التعاطؾ  -

 Neutralityالتزام الحٌاد  -

 Analyzingالمدرة على التحلٌل ورإٌة ما وراء الكلمات  -

 Ability toالمدرة على التزام الصمت: معرفة متى تصمت بمدر ما تعرؾ متى تتكلم.  -

commit silence  

 Selfالوعً الذاتً الجٌد بحٌث ال ٌدخل المرشد لضاٌاه الذاتٌة فً العملٌة العالجٌة  -

Awareness 

 المهارات االساسٌه التً ٌحتاجها المرشد المهنً

 مهارات مجراء الممابلة , والتحلٌل المهنً. -أ 

 المعرفة بموارد المجتمع والخدمات المهنٌة . -

 واتجاهات سوق العمل . المعرفة بالمهن والمهارات الوظٌفٌة , -

 المعرفة بممومات التوظٌؾ. -

 المدرة على العمل بفاعلٌة مع فئات مختلفة . -

 المدرة على تروٌج الرد ألصحاب العمل المحتملٌن. -
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 المدرة على تحدٌد اتجاهات واهتمامات األفراد. -

 مهارات تمٌٌم األفراد واحتٌاجاتهم. -ب

 مهارات حل المشكالت . -ج

 العمل .المعرفة بموانٌن  -

 المدرة على تحدٌد المعولات التً تعٌك نجاح الفرد , وكٌفٌة التؽلب علٌها . -

 المدرة على تحفٌز االفراد وحثهم . -

 المدرة على السٌطرة على االوضاع ؼٌر المتولعة. -

 المدرة على التخفٌؾ من حدة للك الفرد وؼضبه. -

 مهارات االتصال اللفظٌة والمكتوبة المتمدمة . -د

 على تحدٌد وتنظٌم أولوٌات العمل .المدرة  -

 الكفاٌات التً ٌحتاجها المرشد                             

 كفاٌات ادراكٌة : -1

 المدرة على فهم الذات . -

 تحمٌك الذات . -

 فهم المجتمع . -

 كفاٌات مهنٌة : -2

 مهارة تحدٌد الحاجات . -

 مهارة تحدٌد االهداؾ . -

 مهارة تمدٌم الخدمات االرشادٌة . -

 مهارة استخدام الطرق المتطورة وتمنٌاتها فً االرشاد . -

 مهارة اتخاذ المرارات . -

 مهارة التوصل الى دلة المعلومات التربوٌة والمهنٌة واالتصال . -

 مهارة اعداد خطط العمل االرشادي المهنً . -

 كفاٌات معرفٌة وثمافٌة : -3

 الماعدة المعرفٌة والثمافٌة . -

 الجتماع وعلم التربٌة والتوجٌه المهنً والبحث العلمً .دراٌة فً علم النفس وعلم ا -

 كفاٌات شخصٌة وتتضمن السمات الشخصٌة : -4

 المظهر العام , -

 التعاون وحب العمل . -

 التسامح . -
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 الذكاء االجتماعً , -

 االحترام . -

 الثمة المتابدلة فً محٌط العمل . -

 روح المٌادة . -

 كفاٌات نفسٌة: -5

 التوافك النفسً. -

 النفسٌة .الصحة  -

 الثمة بالنفس . -

 فهم الذات . -

 النضج االجتماعً. -

 كفاٌات فنٌة : -6

 تخطٌط البرامج . -

 مجراء البحوث . -

 تشخٌص المشكالت . -

 كفاٌات سلوكٌة : -7

 مراعاة أخالق اإلرشاد .

 المدوة الحسنة للمنتفعٌن . -

 روح المسإولٌة . -

 االهتمام بالعمل والمجتمع . -

 تجنبهااالخطاء الشائعه التً ٌجب 

 النصح:
 الحلول ٌجب أن تنبع من الداخل

 الشرح:
ٌفضل االبتعاد عن الشرح المسهب من لبل المرشد أو أن ٌتحول ملى محاضر, فلٌترن المسترشد 

 ٌعبر عن مشكلته وباألسلوب الذي ٌراه مناسبا ً.
 األمر والمنع:

لعاطفة تكون المسٌطرة , بعض المشكالت االنفعالٌة ال ٌمكن أن تحسم بالمنطك والبرهان , ألن ا

لذا ٌنبؽً فً أحٌان كثٌرة مخاطبة المشاعر والوجدان أكثر من مخاطبة العمل الذي ٌكون فً 

 حالة تولؾ جزئً .

 االنشطه الفعاله فً عملٌة االرشاد المهنً

                                                                         

 المختلفة .سرد المصص حول المهن 

 المٌام بزٌارات للمإسسات المهنٌة.
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 تمثٌل االدوار المهنٌة.

 عرض الصور والملصمات حول المهن المختلفة .

 رسم شخصٌة مهنٌة واالدوات المتعلمة بالمهنة التً تمارسها .

 وصؾ مهنة ولً األمر.

 تزوٌد المنتفع بمعلومات أساسٌة عن المهن المختلفة ومتطلباتها.

 حول المهن المختلفة. اعداد نشرات

 تشجٌع المنتفعٌن على كتابة تمارٌر حول المهن المختلفة.

 عمل فحص للمٌول المهنٌة وكتابة التمارٌر الذاتٌة .

 توجٌه الطالب لرسم خارطة عن أنواع مختلفة من االعمال والوظائؾ

ات والمعاهد تزوٌد الطالب بمصادر المعلومات الدلٌمة والمعتمدة عن المهن المختلفة والمإسس

 والجامعات التً تدرسها .

 عمد ندوات عن المهن المختلفة وحاجة سوق العمل لها ,

 دور المرشد المهنً

 والمضٌة التً توجه بشانها . الطالبالمرحلة األولى: التعرؾ على 

 المرحلة الثانٌة: العمل على استٌضاح أمور ذاتٌة , استكشاؾ الذات. 

استٌضاح أمور تتعلك بعالم المهن من خالل ربط عالم المهن  المرحلة الثالثة : العمل على

 باألمور التً تم استكشافها ذاتٌا .

 المرحلة الرابعة : مالئمة االعتبارات الشخصٌة لعالم المهن وتدرٌج أفضلٌات. 

 المرحلة الخامسة :بناء خطط لتنفٌذ المرارات التً تم التوصل الٌها . 

 فٌذ , مواطن الصعوبة وطرح بدائل لتحمٌك األهداؾ . المرحلة السادسة :مواكبة التن

 المرحلة السابعة: تمٌٌم العملٌة .

 زٌادة وعً المنتفعٌن لمٌولهم ولدراتهم

 تعرٌؾ الطلبة على لٌمهم المهنٌة وسماتهم الشخصٌة

 تدرٌب الطلبه على عمل تصنٌؾ سرٌع للمهن

 

 
 

 العامة أهداف االرشاد 
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 تحمٌك الذات : -1

الهدؾ الرئٌسً لألـرشاد هو مساعدة الفرد لتحمٌك ذاته الى درجة ٌستطٌع فٌها ان ٌشعر بالرضا عنها ان 

سواء كان هذا الفرد سوٌا او متفولا او متؤخرا دراسٌا او جانحا ألن مفهوم الذات دافع ٌوجه سلون 

 وامكانٌاته وتموٌمها .الفرد وكذلن تحمٌك الذات فالفرد لدٌه استعدادا لتنمٌة ذاته وفهم استعداداته 

 تحمٌك التوافك :  -2

تعدٌل السلون والبٌئة حتى ٌحمك الفرد التوازن بٌنة وبٌن  أي تحمٌك التوافك من اهم اهداؾ االرشاد هو

 ونمصد بالتوافك )بجمٌع مجاالته( بٌئته

 الرضا عن الذات واشباع الحاجات والدوافع ( أيفتحمٌك التوافك الشخصً ) -

التوائم مع االخرٌن واالنسجام معهم وااللتزام بمعاٌر المجتمع واالمتثال  أي) والتوافك االجتماعً -

 لمواعد الضبط االجتماعً والمٌم والعادات ( . 

اختٌار المهنة المناسبة والتدرٌب علٌها والشعور باالنجاز والرضا  أيوكذلن التوافك المهنً ) -

 .والنجاح

لدراسٌة فً ضوء لدرات الفرد ومٌوله وبذل الصى جهد اختٌار المناهج ا أيوكذلن التوافك التربوي ) -

 ممكن ٌحمك له النجاح الدراسً ( .

 تحمٌك الصحة النفسٌة : -3

 أسبابها ومزالةالتعرؾ على المشكالت وحلها والذي ٌعنً  ٌعد الهدؾ العام لالرشادنحمٌك الصحة النفسٌة 

 واشباع الحاجات النفسٌة واالجتماعٌة وتحمٌك الذات واحترامها 

 تحسٌن العملٌات التربوٌة : -4

جو نفسً ٌتٌح  مٌجادوتحتاج العملٌة التربوٌة الى  المدرسة من اهم المإسسات التً ٌعمل فٌها االرشاد

للطالب النمو السلٌم كعضو فً جماعة المدرسة فً جمٌع جوانب شخصٌته وٌحمك تسهٌل عملٌة 

 التعلٌم .

 أىداف اإلرشاد الرتبوي: وابرز أىم 

 .سلون الطالبأحداث التغًن اإلجيايب يف     .1

 . للتعلم والتعلٌمالعمل على خلق جو مناسب     .2
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 .االجتماعٌة  ،  العملٌة  ،  الجسمٌةالتنمية واالىتمام بشخصية الطالب     .3

 .على كافة المستوٌاتالتنمية واالىتمام بقدرات الطبلب     .4

 للطالب. الصحة النفسٌةاحملافظة على     .5

 .لتحمٌك ذاتهمساعدة الطالب     .6

 .المهنً   ، التربوي  التوافك على المستوى الشخصً ومساعدة الطالب لتحقيق     .7

 .العاللة مع األهل،الهٌئة التدرٌسٌة والمجتمع المحلً،من خبلل تحسٌن وتطوٌر سٌر العملٌة التربوٌة    .8

اليت يواجهها الطبلب،مبا يف ذلك حتديد النفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة حتديد األوضاع والظروف   .9
 ادلشاكل اليت يواجهوهنا، وذلك من خبلل االختيارات والفحوصات اليت يقوم هبا ادلرشد الرتبوي داخل ادلدرسة. 

 

 التربوي االرشاد أسس                            

                                                               

 متعددة منها : أسسٌموم االرشاد على 

 : اإلنسانًالمتعلمة بالسلون  األسس:  أوال

فً معظمه  اإلنسانًنشاط هادؾ ٌصدر عن الكائن الحً نتٌجة تفاعله مع البٌئة . والسلون  أيهو  - أ

مكتسب متعلم من خالل عملٌة التنشئة االجتماعهٌة والتربٌة والتعلٌم وله صفة الثبات النسبً وٌمكن 

والٌعنً الثبات النسبً الجمود بل ان السلون الظاهر  األخرىالتنبإ به اذا تساوت الظروؾ والعوامل 

 فمط وانما ٌشمل الشخصٌة ومفهوم الذات مما ٌإثر على السلون 

جماعً فً نفس الولت فالسلون الفردي ٌعنً ان للفرد سمات جسمٌة  -فردي اإلنسانًسلون ان ال -

وعملٌة واجتماعٌة وانفعالٌة تمٌزه عن ؼٌره وبنفس الولت فؤن سلون هذا الفرد ٌتؤثر بالمعاٌر 

ذي ون الوالنظم والتمالٌد والعادات وجمٌعها تحدد نوع السل واألعراؾاالجتماعٌة السائدة فً مجتمعة 

 ٌسلكه الفرد فً المجتمع 

ومعاٌٌر النمو فً الشخصٌة وما  اإلنسانًلذلن فؤن المرشد ٌجب ان ٌكون ملمآ بدراسة وفهم السلون  -

تشمله ثمافة المجتمع من معاٌٌر واخاللٌات ولٌم لكً ٌموم بعملٌة تؽٌر او تعدٌل سلون االفراد 

 )المستشردٌن( .

توجٌه وٌشعر بالحاجة الٌه وٌمبل علٌه وٌثك فً عملٌة ٌجب ان ٌكون الفرد مستعدا لألرشاد وال - ب

 االرشاد وٌتولع االستفادة منها حتى ٌتحمك الهدؾ .
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ان االرشاد حاجة نفسٌة ٌجب اشباعها . وبذلن فهو حك وٌجب ان توفر الدولة خدمات االرشاد لألفراد  -ج

 لتحمٌك سعادتهم فً مجاالت حٌاتهم التربوٌة والشخصٌة والمهنٌة .

االعتراؾ بمٌمة االفراد وحمهم فً تمرٌر مصٌرهم واالختٌار وفك درجة نضجهم وتحملهم المسإلٌة مع  -د

 توفٌر الفرص لحسن االختٌار 

 تمبل المسترشد ككل مهما كان سلوكه . -هـ 

 ان عملٌة االرشاد عملٌة مستمرة متتابعة من الطفولة الى الكهولة . –و 

 التربوٌة والنفسٌة  األسسثانٌا : 

 الفروق الفردٌة : - أ

ٌختلؾ االفراد فٌما بٌنهم فً كافة مظاهر الشخصٌة جسمٌا وعملٌا واجتماعٌا وانفعالٌا ولكل فرد شخصٌته 

الفرٌدة الممٌزة عن بالً االفراد لذلن فؤن على المرشد ان ٌعرؾ ان ماهو مشكلة عند فرد ما لد 

 الٌكون كذلن عند اخر لذلن فؤن طرق االرشاد تختلؾ حسب الفروق الفردٌة 

 الفروق بٌن الجنسٌن : - ب

هنان فروق جسمٌة واجتماعٌة وعملٌة وانفعالٌة بٌن الذكور واالناث وتلعب التنشئة االجتماعٌة دورا فً 

ابرازها فً العمل والمالبس فمثال هنان مهن ترتبط بالرجال كالصناعات الثمٌلة والموات المسلحة 

 كالسكرتارٌة والتمرٌض ترتبط بالنساء . وأخرى

 نمو : مطالب ال - ت

ٌجب ان ٌتعلمها الفرد حتى ٌحمك  أشٌاءٌتطلب النمو السوي للفرد فً كل مرحلة من مراحل نموه عدة 

النجاح والسعادة وفما لمستوى نضجه وتطور خبراته التً تتناسب مع مرحلة النمو ان تحمٌك مطالب 

ومن مطالب النمو فً  النمو ٌحتاج الى تعلم وعدم تحمٌك هذه المطالب ٌإدي الى شماء الفرد وفشله .

مرحلة الطفولة تعلم المشً . المراءة و الكتابة , وفً المراهمة تمبل التؽٌرات الجسمٌة وتكوٌن عاللات 

اجتماعٌة وفً الرشد اختٌار الزوج وتكوٌن اسرة وفً الشٌخوخة التوافك مع التؽٌرات الجسمٌة 

 . األبناءوامتاعب الصحٌة وزواج 

 

  االجتماعٌة األسسثالثا: 

 االهتمام بالفرد كعضو فً جماعة :
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ان االنسان كائن اجتماعً ,ٌعٌش وسط مجموعة او كٌان اجتماعً ٌإثر فً الفرد , وهذه الكٌان 

والفلكلور والفن , وهذا الكٌان  واألعراؾاالجتماعً له ثمافه معٌنة تتضمن العادات والتمالٌد 

مما ٌإدي الى مساٌرة االفراد  واألنظمةوانٌن االجتماعً ٌموم بعملٌة الضبط االجتماعً عن طرٌك الم

للجماعة وااللتزام بمعاٌٌرها وبنفس الولت ان للفرد شخصٌته الفرٌدة لذلن فان المرشد ٌتعامل مع 

فً جماعة ٌساعدهم على تحمٌك اهداؾ االرشاد فً الصحة النفسٌة ضمن  أعضاءاالفراد باعتبارهما 

 عملٌات التوافك واالنتماء لالخرٌن .

 

االرشاد خدمات متخصصة لذلن ٌجب ان ٌكون المرشد مإهال ومزودا بالعلم والمعرفة والمتخصصة  -1

 والخبرات والمهارات وحرٌصا على االطالع على الدراسات والبحوث فً مدان عمله .

سرٌة المعلومات واجب وامانة على المرشد , الن المرشد ٌتوصل الى اسرار وخصوصٌات  -2

المسترشد عن طرٌك الممابالت وؼٌرها . والمرشد مسإول عن المحافظة علٌها , ولٌس له الحك فً 

تسجٌلها اال بعد استئذان المسترشد . وال ٌمكن للمرشد ان ٌبوح بؤي سر اال بتصرٌح من المسترشد . 

سرٌة نسبٌة ولٌست مطلمة وتتولؾ على طبٌعة المعلوامات فبعض المعلومات ٌمكن ان تعلن من وال

 فرٌك االرشاد . أعضاءمولؾ تعلٌمً او للوالدٌن او 

ٌجب ان تكون العاللة بٌن المرشد والمسترشد عاللة مهنٌة من اطار محدد من المعاٌٌر االجتماعٌة  -3

 نوع اخر من العاللات  . وان التتطور الى واألخاللٌةوالدٌنٌة 

فً العمل واستخدام افضل الطرق التً تناسب حاجات  اإلخالصاالرشاد عمل انسانً ٌحتاج الى  -4

ومشكلة المسترشد , حتى ٌشعر المرشد بالرضا وراحة الضمٌر , وهوبعمله المخلص ال ٌبتؽً فائدة 

 مادٌة او شخصٌة .

تكامل ومتعاون من االخصائٌٌن كالمرشد العمل كفرٌك , ٌجب ان ٌموم بعملٌة االرشاد فرٌك م -5

االجتماعٌة  أسبابهاوالطبٌب النفسً واالخصائً واالجتماعً , الن مشكالت المسترشدٌن لها 

 والشخصٌة .

 احترام اختصاص االخرٌن العاملٌن مع المرشد . -6

 ٌجب المٌام باالستثارة واالستعانة باالخصائٌٌن كاالطباء فً الحاالت التً تتطلب ذلن  -7

 
 دوار المرشد التربويأ

 خاللٌات االرشاد :أ
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 األدوار العامةاوال: 

 السلوكية.-العاطفية-االجتماعية-مساعدة الطلبة على التعامل مع مشاكلهم النفسية     .1

حتديد الطبلب ذوي احلاجة خلدمات نفسية أو اجتماعية متقدمة وذلك عن طريق أجراء االختبارات      .2
 والفحوصات.

ادلؤسسات ادلتخصصة للحاالت اليت حتتاج اىل عبلج نفسي أو تدخل على مستوى حتويل احلاالت اىل      .3
 متخصص.

أجراء الدراسات اليت تبٌن احتياجات الطبلب على ادلستوى التطوير األكادميي، االحتياجات النفسية،      .4
    االجتماعية، السلوكية.

 مساعدة الطلبة على حتقيق افضل النتائج األكادميية.     .5

 تدعيم وبناء شخصية سوية عند الطالب.     .6

 تطوير قدرات وإمكانيات الطالب لبلستعداد للخروج للعمل.     .7

 مساعدة الطبلب يف حتيد أىدافهم ادلستقبلية ويف كيفية وضع خطط للوصول لؤلىداف.     .8

 إرشاد الطبلب للطرق األفضل للتعامل مع ادلشاكل ووضع احللول ذلا.     .9

 إرشاد الطبلب لتطوير قدراهتم ومهاراهتم وحتديد ميوذلم واحملاولة للوصول إليها.    .11

 تطوير ادلهارات والقدرات االجتماعية والشخصية عند الطالب.     .11

 العمل مع األىل وتقدمي االستشارة للتعامل مع أطفاذلم ولوضع خطة تعاون مشرتكة.     .12

 دارة ادلدرسية لفهم أوض  للطبلب.العمل مع ادلعلمٌن واإل     .13

 العمل مع ادلعلمٌن واإلدارة ادلدرسية لوضع اآلليات األفضل للتعامل مع الطبلب.     .14

 العمل على تنسيق العمل مع اجملتمع ادلدين لتقدمي اخلدمات اإلرشادية للمدرسة.      .15

 تنفيذ زايرات منزلية للطلبة للتعرف على البيئة ودراسة الوضع االجتماعي للطالب.      .16

 األدوار اخلاصةاثنيا: 

وذلك من خبلل العمل مع الطلبة من خبلل اإلرشاد الفردي واجلماعي، والتوجيو ادلرشد كأخصائي: أ( 
لهم النفسية، االجتماعية، الرتبوية، اجلمعي وذلك لتنمية قدرات وإمكانيات الطبلب، ومساعدهتم يف جتاوز مشاك

 األكادميية، وتقدمي التوجيو ادلهين.
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: وذلك لتقدمي االستشارة لآلىل لفهم أوض  ألطفاذلم وكرق التعامل معهم،وكذلك ادلرشد كمستشارب(
للمعلمٌن واإلدارة ادلدرسية يف كيفية التعامل مع الطبلب وفهم الطالب من اجلوانب ادلختلفة ووضع آليات 

 ادلناسبة للتعامل معهم.

 يف تنسيق األنشطة الرتبوية داخل ادلدرسة.: ادلرشد كمنسق(  ج

 التنسيق مع مؤسسات األىلية واحلكومية ادلختلفة لتقدمي اخلدمات للمدرسة. 

 )حتويل حاالت، تنفيذ أنشطة توعية وتنموية داخل ادلدرسة(. 

 مناىج اإلرشاد الرتبوي

  :النمائي:ادلنهج      اٚال 

 دلساعدة الطلبة على فهم ذواهتم 

 تدعيم قدرات وإمكانيات الطبلب 

 مساعدة الطبلب للوصول إىل أعلى مستوى من النضج والصحة النفسية.

 مساعدة الطبلب لتحديد أىداف يف حياهتم

 تطوير القدرات ادليول وادلواىب

 التوجيو ادلهين 

 التوجيو االكادميي

 :الوقائي:ادلنهج       ثب١ٔب 

 زلاولة منع ادلشكبلت النفسية االجتماعية الرتبوية.

 التوعية والوقاية يف رلال ادلشاكل النفسية.

 التوعية والوقاية من ادلشاكل االجتماعية.
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 التوعية والوقاية من ادلشاكل الرتبوية.

 االكتشاف ادلبكر للحاالت.

 زلاولة تقليل اثر االضطراب ومنع ازدايد ادلرض.

  :ادلنهج العبلجي        ثبٌثب 

 للتعامل مع الصعوابت وادلشاكل النفسية واالجتماعية عل ادلستوى البسيط  

 ال يتم التعامل ىنا مع االضطراابت او ادلرض النفسي بل يتم التحويل.

 رلاالت اإلرشاد الرتبوي 

 إلرشاد الفردي: للتعامل مع ادلشاكل والصعوابت الفردية: أ اوال 

  :اإلرشاد اجلماعي: للتعامل مع ادلشاكل والصعوابت يف اجلماعة اثنيا 

  :التوجيو اجلمعي: للوقاية من ادلشكبلت والصعوابت النفسية، االجتماعية، تنمية وتطوي قدرات اثلثا
 الطبلب، التوجيو ادلهين.

  :الدراسات:لتحديد االحتياجات على مستوى النفسي،االجتماعي، الرتبوي. رابعا 

 :ويل:التحخامسا 

 حتويل الطبلب الذين يعانون من اضطراابت نفسية -

 حتويل الطبلب الذين يعانون من أمراض نفسية -

 حتويل الطبلب الذين يعانون من صعوابت تعلم -

 

 )اٌٛصف اٌٛظ١فٟ(   ادلرشد الرتبوي يف ادلدرسة واجبات

ادلستوى النفسي واالجتماعي اليت مسؤولية ادلتابعة والتنسيق لكافة الفعاليات واألنشطة والربامج على    .1
 تنفذ يف ادلدرسة سواء من قبل وزارة الرتبية والتعليم أو أية جهة حكومية او أىلية.
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القيام ابلدراسات واألحباث لتحديد الظروف النفسية، االجتماعية،والرتبوية للطبلب، ولتحديد احتياجاهتم     .2
بية والتعليم العا،ي،الدراسات اليت يتم تطويرىا بناء على اقرتاحات يف ىذا اجملال)الدراسات ادلقررة من وزارة الرت 

 اذليئة واإلدارة التدريسية نتيجة احتياج ادلدرسة( .

إجراء االختبارات والفحوصات النفسية والسلوكية والرتبوية ابستعمال النماذج ادلعدة وادلعتمدة، لتحديد    .3
 ت التدخل واالحتياجات للتحويل.ادلشاكل اليت يواجهها الطلبة وحتديد آليا

متابعة احلاالت اليت يتم متابعتها للمؤسسات ادلختلفة للتأكد من استمرارية تقدمي اخلدمات      .4
 للطالب،وجناح التدخل.

تقدمي اإلرشاد الفردي للطلبة اليت يواجهون مشاكل سلوكية اجتماعية،تربوية،نفسية،على ادلستوى البسيط    .5
الفردي ساعتٌن على األقل يف ىل دعم ووقاية دلنع تطور ادلشكلة وذلك بتواجد ادلرشد لئلرشاد واليت حتتاج ا

 .مكتبة

-5تقدمي اإلرشاد اجلماعي وذلك من خبلل حتديد رلموعة من الطبلب ادلتجانسة يف العمر وادلشكلة من    .6
الرتبوية والسلوكية وذلك من خبلل طبلب والعلم دلساعدهتم للتعامل مع مشاكلهم النفسية، االجتماعية،  8

 دقيقية يوميا. 00العلم أربع ساعات أسبوعيا لئلرشاد اجلماعي 

تقدمي التوجيو اجلمعي وذلك هبدف العمل على تطوير إمكانيات الطبلب على كافة األصعدة ادلختلفة    .7
واضيع أيضا، او من خبلل قيام جسميا، عقليا، نفسيا، شخصيا، تربواي، مهنيا وللعمل على التوعية حول ىذه ادل

  وذلكدلؤسسات االىلية احلكومية بتنفيذ الربامج اليت ختدم ىذه األىداف ابلتنسيق مع مدير الرتبية والتعليم، 
 .صف لدقيقة أسبوعيا لك 05من خبلل 

السنوية ادلشاركة يف وضع اخلطة السنوية مع اذليئة التدريسية، ومراعاة وجود خطة االرشاد داخل اخلطة    .8
 للمدرسة واعطاء ادلساحة الكافية خلطة اإلرشاد داخل اخلطة ادلدرسية. 

العمل على عقد لقاءات وزلاضرات للهيئة التدريسية للتوعية حول مراحل تطور الطفل، االحتياجات   .9
ادلعلمٌن لفهم اجلسمية، العقلية، النفسية، االجتماعية، الرتبوية للطالب يف كل مرحلة من مراحل النمو، مساعدة 

 لقاء كل شهرين لوضع لنفسية الطفل، العمل على وضع آليات للعمل مع الطف، 
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العمل على عقد لقاءات دوري مع األىل دلناقشة وضع أبنائهم، وطرق واليات التعامل معهم وللتعاون  .11
لقاء  الصعوابت ادلختلفة، ادلشرتك بٌن االىل وادلرشد وادلدرسة، يف التعامل معم االطفال ويف مساعدهتم لتجاوز 

 . كل شهرين

 تقدمي االستشارات الولياء االمور حول التعامل مع أطفاذلم  .11

 تقدمي االستشارات للمعلمٌن واالدراة ادلدرسية .12

ادلشاركة الفعالة يف الدورات التدريبية اليت يتم عقدىا هبدف تطوير ادلرشد الرتبوي، بناء على الربانمج  .13
 وزارة الرتبية والتعليم. ادلعتمد من 

ادلشاركة الفعالة يف االجتماعات االدارية الشهرية اليت تتم من قبل مسؤول االرشاد او ما عد مسؤول   .14
 االرشاد هبدف متابعة العمل اداراي.

ادلشاركة الفعالة يف االشراف ادلهنٍن اجلماعي الذي يتم من قبل ادلشرف ادلهين يف ادلنطقة مرة كل  .15
 وعٌن.اسب

ادلشاركة وااللتزام ابألشراف ادلهىن الفردي الذي يتم مع ادلشرف ادلهين للمنطقة مرة كل اسبوعٌن على  .16
 االقل.

رفع التقارير الشهرية عن سًن العمل يف ادلدرسة وحبسب النماذج ادلعدة وادلعتمدة اىل مسؤول االرشاد يف  .17
 ادلديرية.

رفع التقارير السنوية عن سًن العلم يف ادلدرسة وحبسب النماذج ادلعدة وادلعتمدة اىل مسؤول االشاد يف  .11
 ادلديرية. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 االرشاد  أسالٌب                                             

 االرشاد المباشر )المركز حول المرشد(
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نشط فً توجٌه المسترشد نحو السلون الموجب وتؽٌر  مٌجابًوفٌه ٌموم المرشد بدور     

الشخصٌة وفٌه ٌتحمل المرشد مسإولٌة اكبر من تلن التً ٌتحملها المسترشد وٌفترض بؤن 

المسترشد لدٌه نمص فً المعلومالت وٌعجز عن حل مشكالته بمفرده لذلن فؤن المرشد ٌساعده 

االفراد الذٌن تنمصهم المعلومات , فً حل مشكالته لخبرته وزٌادة معلوماته وٌستخدم مع 

 وذوي المشكالت الواضحة المحددة.

وٌتمٌز هذا االرشاد بكونه عالجً وٌسٌر فً عملٌة االرشاد بؤسلوب الطبٌب وٌرتبط بمٌدان 

التربٌة والتعلٌم اكثر النه ٌتضمن لدرا من التوجٌه وتمدٌم المعلومات للمسترشد لتعلٌمه كٌؾ 

رشاد ٌستخدم االختبارات والمماٌٌس فً عملٌة تشخٌص وتحدٌد ٌحل مشكالته كما هذا اال

فً تمدٌم المعلومات والنصح ومنالشة لراراته وتمدٌم  مٌجابًمشكلة المسترشد وٌموم بدور 

حلول جاهزة فً ضوء عمله وخبراته اما المسترشد فهو مستمبل ٌتلمى التعلٌمات والحلول لذلن 

 فهو سلبً.

 وفك هذا االرشاد اإلجراءات

 -ٌتبع هذا االرشاد خطوات محدودة وهً :

جمع المعلومات حول المسترشد ومشكلته وتحلٌلها باستخدام وسائل جمع  أيالتحلٌل ,  -1

 المعلومات المختافة.

تجمٌع وتنظٌم وتلخٌص المعلومات وتصنٌفها للكشؾ عن نواحً الموة  أيالتركٌب ,  -2

 والضعؾ لدى المسترشد

 سابهاتحدٌد المشكلة وا أيالتشخٌص ,  -3

 تحدٌد ما ستكون علٌه المشكلة الحما أيالتنبإ ,  -4

 تمدٌم الخدمات االرشادٌة وتمدٌم النصح واتخاذ المرارات والتراح حلول للمشكلة. -5

 متابعة تطور للتؤكد من مدى نجاح االرشاد واستفادة المسترشد منها. أيالمتابعة ,  -6

 مزاٌا وعٌوب االرشاد المباشر:

على مشكلة المسترشد واتباع خطوات محددة لذلن , وٌمع العبء المزاٌا: التركٌز الحاد 

 على عاتك المرشد الذي ٌمرر الطرق والوسائل فً مساعدة المسترشد.

 العٌوب : ال ٌفترض بالمرشد تمدٌم حلول جاهزة الن فً ذلن شًء من التسلط.

 االرشاد غٌر المباشر ) المتمركز حول المسترشد(

ٌضع هذا االرشاد المسترشد فً مركز دائرة االهتمام , وٌتخلص بؤلامة عاللة بٌن   

المرشد والمسترشد وتهٌئة جو نفسً من خالله تحمٌك نمو نفسً للمسترشد وتؽٌر مفهوم 

 الذات السالب الى مفهوم موجب للذات.

 استخدامه: ٌستخدم هذا االرشاد مع:
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 فما فوقالمسترشدٌن اللذٌن ٌكو ذكاءهم متوسط  -1

 لدٌهم طاللة لفظٌه. -2

 فً حل المشكالت الشخصٌة. -3

 فً حل مفهوم االت السالب. -4

 التمركز حول المسترشد

هذا االرشاد فً التمركز حول المسترشد الذي لٌس هنان من هو اعرؾ بنفسه  أهمٌتهتبرز    

وهو خٌر بطبٌعته ومخٌر فً سلوكه وله حك تمرٌر مصٌره وفك نضجه وتكامل شخصٌته 

 ث سوء التوافك لدى الفرد عندما ال ٌتطابك مفهوم الذات المدرن والمثالًوٌحد

والمسترشد ٌكون واعٌا بشكل شعوري العوامل المإدٌة لسوء التوافك وٌكون للما وٌرؼب فً 

التعبٌر وٌدرن الحاجة لالرشاد وٌمبل ولدٌه دافع النه ٌصبح ناضجا ومتوافما ولدٌه المدره على 

 تمرٌر مصٌره بنفسه.

 دور المرشد النفسً:

ٌكون دوره وفك هذا االرشاد الخبٌر الذي ٌهتم بالمرشد متمبال ومشجعا ٌستمع الٌه بصؽاء 

وٌفهم وجهة نظره من مناخ ارشادي ٌسوده التفائل والتسامح والٌموم بالنصح والتوجٌه وٌكون 

بصاره المرشد بمثاب مراة ٌعكس علٌها المسترشد مشاعره واتجاهاته وتنضح رإٌته واست

 بنفسه.

 العاللة بٌن المرشد والمسترشد

تكون العاللة بٌنها فً جو حٌادي خالً من التهدٌد وٌرتكز االرشاد على السرٌة المطلمة 

وتحدٌد مسإولٌة المرشد والمسترشد وبما ان افضل فهم للفرد ٌؤتً عن طرٌمه شخصٌا فعلى  

تحدٌدها وعالجها وتحمٌك  واعراض مشكلته حتى ٌمكن وأسبابالمسترشد الكشؾ عن ذاته 

 التوافك والصحة النفسٌة.

 مزاٌاه:

حسناته كثٌرة وتظهر فً االستصبار ومنهم الذات والثمة وتعلٌم المسترشد حل  -1

 المشكالت واتخاذ المرارات.

 ٌموم على مبدا احترام الفرد وحمه فً تمرٌر مصٌره. -2

 عٌوبه

 .أهمٌتهاٌهمل عملٌة التشخٌص رؼم اجماع طرق االرشاد على  -1

 لد ٌبالػ المرشد فً ترن المسترشد بمفرده ولد ال ٌصل الى حل محدد. -2

 االرشاد النفسً الفردي
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االرشاد فٌما ٌتعلك بالمشاكل االنفعالٌة  أنواعٌتخلل هذا النوع من االرشاد كافة   

واالتجاهات والعاللات الشخصٌة وهذا النوع من االرشاد هو اشد المجاالت خصوبة 

 أنواعاخل بٌن كافة \بالنسبة للمرشد النفسً وعن طرٌمة ٌتمكن من التعرؾ على التد

 التوافك وٌكون اتجاهه هو ارشاد الشخص ككل.

 

) ارشاد مسترشد او شخص واحد وجها لوجه فً كل  -دي بؤنه :وٌعرؾ االرشاد النفسً الفر

 مرة(

وتعتمد فاعلٌته على العاللة االرشادٌة المهنٌة بٌن المرشد النفسً والمسترشد , بمعنى عاللة 

عملٌة االرشاد وٌعتبر اهم  أساسمخططة بٌن الطرفٌن . وٌعتبر هذا النوع من االرشاد 

من عملٌة  أخرىونمطة االرتكاز النشطة  واإلرشاد مسإولٌة مباشرة فً برنامج التوجٌه

 االرشاد وبرنامج التوجٌه.

 وظائفه:

 تبادل المعلومات واثارة الدافعٌة لدى المسترشد.  -1 

 تفسٌر المشكالت  -2

 وضع الخطط المناسبة للعمل. -3

جات وٌحتاج هذا النوع من االرشاد الى توفر اعداد كبٌرة من المرشدٌن بحٌث ٌمابلون الحا

 الفردٌة لالرشاد.

 حاالت استخدامه:

 ٌستخدم االرشاد الفردي مع الحاالت االتٌة:

الحاالت ذات المشكالت التً ٌؽلب علٌها الطابع الفردي والخاصة جدا والتً ٌصعب  -1

على المسترشد طرحها ومنالشتها امام االخرٌن , كما فً حاالت المشكالت واالنحرافات 

 الجنسٌة.

 ً الٌمكن تناولها بفعالٌة عن طرٌك االرشاد الجمعً.الحاالت الت -2

العملٌة االرشادٌة ابتداء من الممابلة  مجراءاتان هذا االرشاد ٌعد تطبٌك عملً لكل 

حتى انتهاء عملٌة االرشاد ومتابعتها. ولهذا النوع من االرشاد خصائص  األولىاالرشادٌة 

 -:أهمها

 ل مشكالته الخاصة.ٌتركز فٌه االهتمام على الفرد وعلى ح -1

 ٌتٌح فرصة الخصوصٌة والعاللة االرشادٌة الموٌة بٌن المرشد والمسترشد. -2
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 ان دور المرشد فٌه سهل والل تعمٌدا. -3

 ومن المؤخذ علٌه: نمصان وجود الجو االجتماعً فٌه, وان المسترشد فٌه ٌؤخذ اكثر مما ٌعطً.

 صعوبات استخدامه:

محدد وخاصة فً الوالع التربوي واالجتماعً بشكل عام وفً  األسلوبان استخدام هذا 

 االتٌة: لألسبابالمدارس بوجه خاص 

ان االرشاد الفردي ٌتطلب اعدادا خاصا للمرشد وتزوٌده باساسٌات المهنة وتعمٌك خبراته  -1

 المٌدانٌة لتحمٌك نجاحه المدنً.

د ٌموم بتوجٌه المسترشد وعمد ٌتمٌز بكلفته المادٌة العالٌة حٌث انه ٌعنً تخصٌص مرش -2

 الجلسات االرشادٌة معه, وهذا ٌتطلب توفٌر اعداد كبٌرة من المرشدٌن المتخصصٌن 

ان الحاجة فً االرشاد الٌوم هً التركٌز على االستراتٌجٌات النمائٌة والولائٌة فً االرشاد  -3

مه فً حاالت العالج الفردي الذي ٌشٌع استخدا األسلوبجماعٌة اكثر من  أسالٌبوهذه تتطلب 

 النفسً والحاالت الشخصٌة المعمده.

 االرشاد النفسً الجماعً )الجمعً( 

ان المؤخذ على االرشاد النفسً الفردي دفعت االخصائٌٌن اثناء وبعد الحرب العالمٌة       

حٌث ازدٌاد عدد المرضى النفسٌٌن وبشدة الى استخدام االرشاد النفسً بصورة  –الثانٌة 

. ان المسترشد عادة ٌؤتً من جماعة وٌعود الى جماعة ومعظم خبراته تحدث فً جماعٌة 

موالؾ اجتماعٌة وبالرؼم من وجود الفروق الفردٌة فؤن دراسات كل من علم النفس 

االجتماعً وسٌكولوجٌة الفرد والجماعة تشٌر الى ان كل فرد ٌشترن من الناحٌة السلوكٌة مع 

السلون وٌتشابه مع ؼٌره فً  أنماطفهو ٌتفرد فً بعض ؼٌره من خصائص السلون وانماطه 

 .األخرىالسلون  أنماطبعض 

 تعرٌفه:

هو ارشاد عدد من المسترشدٌن الذٌن تتشابه مشكالتهم واضطراباتهم معا فً جماعات      

صؽٌرة كما ٌحدث فً جماعة ارشادٌة او فصل دراسً وٌعد هذا االرشاد عملٌة تربوٌة 

نفسٌة واجتماعٌة  أسسم على مولؾ تربوي وٌموم االرشاد الجماعً على تعلٌمٌة اذا انه ٌمو

 :أهمها

االنسان كائن اجتماعً لدٌه حاجات نفسٌة اجتماعٌة البد من اشباعها فً اطار احتماعً  -1

 مثل الحاجة لالمن , الحب,التمدٌر,االنتماء,النجاح...الخ

لسائدة والنظم والعادات والتمالٌد فهً تحدد ان السلون الفرد تتحكم فٌه المعاٌٌر االجتماعٌة ا -2

 االجتماعٌة فً سلون الفرد تخضعه للضؽوط االجتماعٌة . األدوار
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التفاعل  أسالٌبتعتمد الحٌاة فً العصر الحالً على العمل فً جاعات وتتطلب ممارسة  -3

 االجتماعً السوي واكتساب مهارات التعامل مع الجماعة .

 لنفسً هو تحمٌك التوافك االجتماعً والشخصً.ان اهم هدؾ لالرشاد ا -4

 المشكالت والمرض النفسً. أسبابان العزلة االجتماعٌة والوحدة تعتبر سببا من  -5

 الجماعة االرشادٌة

تنضم الجماعة االرشادٌة عددا من المسترشدٌن , وهً اما تكون جماعة طبٌعٌة لائمة       

فعال مثل جماعة طالب فً صؾ دراسً او جماعة مصطنعة ٌكونها المرشد لؽرض االرشاد 

 وأسلوبوتتم عملٌة االرشاد مع الجماعة  كوحدة وٌجب ان ٌعرؾ كل فرد فً الجماعة اهدفها 

شد العناٌة بتكوٌن االرشادٌة وتنمٌة العاللات والتفاعل االجتماعً العمل الجماعً وعلى المر

 .أعضائهابٌن 

 حجم الجماعة االرشادٌة

 األمثل( فردا وٌرى البعض )ان العدد 15-3الجماعة االرشادٌة بٌن ) أعضاءٌتراوح عدد      

ذا العدد ( فردا حتى الٌصبح جو المجموعة مشحونا باالتجاهات المتعارضة اال ان ه11-7هو )

 .أحٌانا( فردا 51لد ٌزداد لٌصبح )

وٌرى البعض ضرورة تجانس افراد الجماعة االرشادٌة الن هذا التجانس ٌعتبر من العوامل 

المهمة فً تماسن افراد الجماعة وفً تفاعلهم ان تشكٌل الجماعة االرشادٌة ٌحتاج الى الكثٌر 

لفة وكذلن المدرة على التنبإ بنتائج التفاعل من الدلة والمهارة والخبرة باالنماط الشخصٌة المخت

 بٌن الشخصٌات.

 استخدامات االرشاد الجماعً:

 األطفالٌستخدم على نطاق واسع فً المستشفٌات والعٌادات النفسٌة وفً توجٌه       

واالمهات الذٌن ٌتبعون  اإلباء. ومع المراهمٌن والراشدٌن وتوجٌه اإلصالحٌةوالمإسسات 

واضطرابات الكالم  اإلدمان. كما ٌستخدم فً حاالت أطفالهمالخاطئة مع  التربٌة أسالٌب

االسري وٌستخدم فً  واإلرشادوالشعور بالنمص وكذلن فً التوجٌه المهنً فً المدارس 

 الحاالت ذات المشكالت العامة المشتركة مثل مشكالت التوافك االجتماعً والمدرسً.

الى الجماعً لحاجتهم لبناء عاللة متعددة االبعاد  وكذلن حاالت التحوٌل من االرشاد الفردي

 الجماعة. أعضاءبٌنهم وبٌن 

 الموى االرشادٌة فً الجماعة:

الجماعة بها  أعضاءللجماعة لوى ارشادٌة هائلة ٌجب استثمارها من لبل المرشد وتعرٌؾ 

 وفٌما ٌؤتً اهم هذه الموى:
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 التفاعل االجتماعً: -1

الجماعة واالخذ والعطاء وهو مهم جدا النه ٌجعل  أعضاءبٌن وٌعنً التألثٌر المتبادل    

ٌندمجون فً النشاط االجتماعً وال ٌعتمد االرشاد على المرشد وحده بل ٌصبح  األعضاء

 المسترشدون انفسهم مصدرا من مصادر االرشاد.

 الخبرة االجتماعٌة: -2

فرصة لتكوٌن عاللات اجتماعٌة جدٌدة  –نموذج مصؽر للمجتمع  –تتٌح الجماعة باعتباالها 

 علىواكتساب خبرات ومهارات اجتماعٌة تفٌد فً تحمٌك التوافك االجتماعً وتعمل الجماعة 

 السلون الجماعً العام والسلون الفردي الخاص وانماط السلون الشاذ. أنماطاظهار 

 االمن: -3

بل والتخلص من الشعور ٌإدي انتماء المسترشد الى جماعة ارشادٌة الى الشعور بالتم

 باإلضافةباالختالؾ وااللتناع بؤنه لٌس وحده الشاذ وان المشكالت النفسٌة تواجه الناس جمٌعا 

الى ان معرفة المسترشد مشكالت ؼٌره من المسترشدٌن مشكالت ؼٌره من المسترشدٌن ٌزٌد 

ت مشتركة فمد اطمئنانه وٌملل من مماومته للتحدث عن مشكالته خاصة عندما ٌجد انها مشكال

ٌجد من هو اسوء منه فٌزول توتره وٌزداد امله فً التحسن كذلن فؤن المسترشد ٌجد فً بمٌة 

 الجماعة سندا انفعالٌا ومجاال مناسبا للتنفٌس والتفرٌػ االنفعالً. أعضاء

 الجاذبٌة: -4

صا الشباع الجماعٌة التً تتٌح فر األنشطةللجماعة جاذبٌتها الخاصة العضائها وذلن بتوفٌرها 

 المختلفة. األعضاءحاجات 

 المساٌرة: -5

للجماعة معاٌٌرها الخاصة التً تحدد السلون االجتماعً وتعتبر هذه المعاٌٌر )منظم للسلون 

 الفردي( وهً التً تإثر وتضؽط على الفرد وتولفه عند الحدود الممبولة اجتماعٌا.

 االعداد لالرشاد الجماعً:

العملٌات المهمة فً االرشاد وهً متعدده الجوانب تتضمن استعداد  تعد هذه العملٌة من       

الجماعة ومكان االرشاد. اما بخصوص دور المرشد النفسً فهو  أعضاءالمرشد واعداد 

المسإول عن عملٌة االرشاد وعن تهٌئة الجو االرشادي المناسب وٌتلخص دور المرشد هنا 

اعة االرشادٌة ولٌس كمائد لها وٌموم بدور الجماعة ٌشارن فً الجم أعضاءبؤعتبارره احد 

 .األعضاءاالثارة والضبط والتفسٌر والشرح والتعلٌك وهو ال ٌحتكر المنالشة بل ٌشجعها بٌن 

 االرشاد الجماعً: أسالٌبوفٌما ٌلً اهم 

 : التمثٌل النفسً المسرحً )السٌكودراما( أوال



24 
 

ٌة او االرشاد بالتمثٌلٌات النفسٌة وٌعد من وٌسمى التمثٌلٌة النفسٌة او تمثٌلٌة المشكالت النفس

االرشاد الجماعً وٌعرؾ انه عبارة عن )تصوٌر تمثٌلً مسرحً لمشكالت  أسالٌباشهر 

نفسٌة فً شكل تعبٌر حر فً مولؾ جماعً ٌتٌح فرصة التنفٌس االنفعالً التلمائً 

 واالستبصار الذاتً(

المسترشدٌن وتلمائٌتهم بما ٌتٌح فرص  )واهم مافً هذا النوع من التمثٌل حرٌة السلون لدى

التداعً الحر والتنفٌس االنفعالً حٌن ٌعبرون فً حرٌة تامة )خالل مولؾ تمثٌلً(عن 

اتجاهاتهم ودوافعهم واحباطاتهم مما ٌإدي الى تحمٌك التوافك والتفاعل االجتماعً والتعلم من 

 الخبرة االجتماعٌة.

 وسٌودراما(ثانٌا: التمثٌل االجتماعً المسرحً )الس

وٌطلك عل التمثٌل الذي ٌعالج مشكلة عامة لعدد من المسترشدٌن او المشكالت االجتماعٌة 

 (.األدواربصفة عامة وٌسمى )لعب 

 

 مشكالت تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة                                

 : المشكالت السلوكٌة أوال

 السرلة -1

ٌملكه وممتلكات االخرٌن ولد ٌحسب ان كل شٌئ مباح له  لد ٌسرق الطفل النه الٌفرق بٌن ما

 بحكم ؼلبة االنانٌة علٌة فً مرحلة الطفولة وهو فً ذلن ال ٌعلم انه ارتكب خطؤ.

 

الذٌن ٌفتخرون  األطفالانتماما من  وا هبلد ٌسرق الطفل النه محروم من امتالن لعب خاصة 

المعنى المفهوم للسرلة اال اذا كان مدفوعا علٌه بكثره لعبهم فالطفل فً هذه الحالة الٌسرق ب

 لذلن من لبل اشخاص اخرٌن.

ومن الخطؤ اطالق بفظ السارق او اللص لمجرد انه ارتكب عمال من هذا النوع وانما ٌنبؽً 

عالج ذلن وتوضٌح معنى االمتالن وحك كل فرد فً امالكه الخاصة وواجب احترام هذا 

ت عامة من حك جمٌع الناس التمتع بها والمحافظة الحك. وتعرٌؾ الطفل بؤن هنان ممتلكا

 مراعاة الممتلكات العامة فً المجتمع. أهمٌتهعلٌها وبذلن نؽرس فً نفس الطفل 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 (11محاضرة )
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 االرشاد فً التعلٌم التربوي                                     

المدرسة هً المإوسسىة التربوٌة الرسمٌة التً تموم بعملٌة التربٌة وتوفٌر الظروؾ     

 المناسبة للنمو جسمٌا وعملٌا وانفعالٌا واجتماعٌا وتدعٌم الثحة النفسٌة لدى الطلبة.

والمدرسة هً اهم المإوسسات المسإولة عن االرشاد التربوي, وذلن الن التربٌة نفسها 

 د وتوجٌه.تتضمن عملٌة ارشا

هو عملٌة مساعدة الفرد فً رسم الخطط التربوٌة التً تتالئم مع لدراته  االرشاد التربوي

واختٌار نوع الدراسة والمناهج والمواد الدراسٌة المناسبة لتلن المدرات , والنجاح فً  وأهدافه

 التحصٌل الدراسً وتشخٌص وعالج المشكالت التربوٌة لتحمٌك التوافك التربوي.

, والهدؾ الرئٌس لالرشاد هو امل اهداف االرشاد التربوي مع اهداف االرشاد النفسًوتتك

تحمٌك النجاح تربوٌا وذلن عن طرٌك معرفة التالمٌذ وفهم سلوكهم ومساعدتهم فً حل 

التخطٌط للطلبة من  أٌضا أهدافهمشكالتهم لتحمٌك االستمرار فً الدراسة والنجاح فٌها. وفً 

ان االرشاد الٌمكن فصله عن العملٌة التربوٌة , وذلن بسبب الفروق الفردٌة الناحٌة التربوٌة . 

بٌن الطلبة واختالؾ المناهج , وازدٌاد عدد الطلبة وازدٌاد المشكالت االجتماعٌة , وضعؾ 

 الروابط االسرٌة , وانتشار وسائل االعالم التً تعتبر وسائل موازٌة للتربٌة.

واالهل  واإلدارةً سلٌم فً المدرسة بٌن الطالب والمعلم جو نفس مٌجادوٌعمل االرشاد على 

الناجح واالبتعاد عن الفشل الدراسً ,  اإلنجازوتشجٌع كل طرؾ لالهتمام بالطلبة لتمكٌنهم من 

 وٌمكن ان ٌموم بعملٌة االرشاد التربوي فً المدرسة معلم الصؾ او المدٌر .

 المرشد فً عملٌة االرشاد  –دور كل من المرشد التربوي والمعلم             

 :   المرشد  -1

, ولكً  واإلرشادهو المسإول المتخصص عن العملٌات الرئٌسٌة فً التوجٌه       

ٌموم المرشد بدوره ٌجب اعداده علمٌا فً السام علم النفس فً الجامعات , وٌتم تدرٌبه 

عملٌا فً المدارس او مراكز االرشاد او ؼٌرها من المإسسات والى جانب االعداد 

العلمً والعملً ٌجب االهتمام بؤعداده المهنً الخاص فهو ٌحتاج الى دراسة وتدرٌب 

 والتوجٌه.خاص فً طرق االرشاد 

ولما كان المرشد ٌعمل فً المدرسة فهو ٌحتاج الى اعداد تربوي خاص والى جانب 

( لؽرض تحمٌك األللالدراسة التربوٌة ٌشترط خبراته فً التدرٌس )لمدة عامٌن على 

 اتصاله بالطلبه واالطالع على المشكالت الشخصٌة والعامة للطلبة.

 دورة االرشادي )مهمانه(

 رشاد والتوجٌه فً المدرسة.لٌادة عملٌات اال -1
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تشخٌص وحل وعالج المشكالت النفسٌة والتربوٌة للطلبة والمشكالت االجتماعٌة  -2

 وااللتصادٌة.

 االشراؾ على اعداد وسائل وحفظ السجالت الخاصة بالمسترشدٌن. -3

 المٌام بعملٌة االرشاد وتمدٌم الخدمات االرشادٌة بالطرق االرشادٌة المختلفة. -4

 لطلبة التً تحتاج الى ارشاد.متابعة حاالت ا -5

 وتمدٌم االستشارات لهم فً مجاالت االرشاد. واإلدارةمساعدة المدرسٌن  -6

 واألنشطةتوفٌر معلومات للمدرسٌن عن الطلبة لمساعدتهم فً تخطٌط الدراسة  -7

 المدرسٌة المختلفة.

 التعاون مع المدرسٌن فً حل مشاكل الطلبة. -8

 والمجتمع. العمل كحلمة وصل بٌن المدرسة والبٌت -9

 االسهام فً تطوٌر العملٌة التربوٌة. -11

 

 المرشد  -المدرس  -2

انه ٌعمل معهم طوال الٌوم  هو الرب شخص الى الطلبة فً المدرسة ,  اذا  المدرس

وٌستطٌع مالحظتهم فً موالؾ متعددة , فهو ٌتعرؾ على عاداتهم وحالتهم الصحٌة 

 باألساسالمرشد( هو  –وااللتصادٌة واالجتماعٌة والدراسٌة عن كثب , ان )المدرس 

مدرس تخصص , وهو اثناء لٌامه بعملٌة التدرٌس ٌمكن ان ٌشخص االفراد الذٌن 

جٌه وارشاد. واحٌانا ٌكون الدر من االخرٌن فً مساعدة طالبه لطول ٌحتاجون الى تو

الفترة التً ٌمضٌها معهم . وبذلن فؤن دوره )مزدوج( . وهنان ضرورات لمٌامه بهذا 

. وبذلن فهو كما ذكرنا مدرس مادة ولٌس  أحٌاناالدور منها نمص عدد المرشدٌن 

فر او ؼٌاب المرشد , واحٌانا ٌٌموم مرشدا متفرؼا لد ٌموم بهذا العمل فً حالة عدم تو

بذلن للتعاون مع فرٌك االرشاد. وهذا الٌعنً تحوله للمٌام بعمل المرشد حٌث ان هنان 

حاالت ٌجب ان الٌتخطاها ) كاالرشاد العالجً( حٌث ٌحتاج ذلن الى متخصصٌن فٌه. 

ات الى تدرٌبه على بعض المهار مضافةوٌعد المدرس المرشد فً كلٌات التربٌة , 

التربوٌة االرشادٌة )اثناء الخدمة( مثل التفوق والتخلؾ العملً والتؤخر الدراسً 

 ومشكالت سوء التوافك.

 دوره االرشادي )مهماته(

لدى الطلبة  اإلٌجابًتٌسٌر وتشجٌع عملٌة االرشاد فً المدرسة وتنمٌة االتجاه  -1

 لالستفادة من خدماته.

لى الوصول الى افضل نمو ممكن من تهٌئة جو نفسً فً المدرسة ٌساعد الطلبة ع -2

 التحصٌل الدراسً والتوافك النفسً واالجتماعً.
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 .واإلرشاداستثمار مادة تخصصه فً خدمة التوجٌه  -3

المساعدة فً اجراء االختبارات والمماٌٌس التربوٌة والنفسٌة لتحدٌد استعدادات  -4

الحظاته حول ولدرات الطلبة , وكذلن اعداد السجالت والبطالة المدرسٌة وتمدٌم م

 سلون الطلبة.

دراسة وفهم الطلبة بشكل فردي او كمجموعة . واكتشاؾ حاات التوافك بشكل مبكر  -5

 ومساعدة الطلبة , واحالة الحاالت الصعبة الى المتخصصٌن.

, واالشتران فً وضع  واإلدارةاالشتران فً االرشاد الجماعً مع المدرسٌن  -6

 برنامج تربوي وفك حاجات الطلبة.

الممترحات لتطوٌر المناهج الدراسٌة والبرنامج التربوي وفك مٌول واتجاهات تمدٌم  -7

 ولدرات الطلبة.

 اإلباءتدعٌم الصلة المدرسة واالسرة والتصال بالوالدٌن عن طرٌك مجالس  -8

 والمدرسٌن.

المساعدة فً حل مشكالت الطلبة المختلفة كمشكالت سوء التوافك والنظام  -9

 والتحصٌل.

 سات المطلوبةمرشد الصف والممار

الصؾ له دور مهم فً عملٌة االرشاد , الن مرشد الصؾ هو مدرس ومربً  مرشد ان     

فهو ٌمكن ان ٌموم بمتابعة الطلبة فً المدرسة من العادٌون, اما اذا وجد بعض الطلبة ممن 

ٌحتاجون الى مساعدة ارشادٌة مساعدتهم على حل مشكالتهم , فؤنه فً هذه الحالة سٌكون حلمة 

التربوي . وٌستطٌع مرشد الصؾ تمدٌم االرشاد والتوجٌه للطلبة الوصل بٌن الطلبة والمرشد 

وتشخٌص الطلبة الذٌن ٌحتاجون الى مساعدة , بحكم اتصاله المباشر بالطلبة وٌمكن تمدٌم 

االرشاد الولائً للطلبة عن طرٌك تناول مشكالتهم فً المدرسة واالسرة, خاصة وانه معد 

تربوي والصحة النفسٌة , والتً ٌمكنت ان تساعده سابما بمواضٌع علم النفس وعلم النفس ال

 للمٌام بهذا الدور.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 *التربوي اإلرشاد فً التعلم نظرٌات بعض*

 

 عن نظرٌة فلسفة من ٌنطلك النفسً والعالج اإلرشاد مجال فً نشاط أي أن المعروؾ من

 فً ٌستند أن ٌجب فالمرشد اضطرابها, أو اعتاللها وطرائك مكوناتها وطبٌعة الشخصٌة

 عدم أو السواء ومظاهر السلون, وأنماط الشخصٌة, عن وأفكار أسس ملى المهنٌة ممارساته

 نظرٌات وهنان. وؼٌرها النفسٌة, والصحة التوافك, عدم أو التوافك حدوث وكٌفٌة السواء,

 والنظرٌة السمات, نظرٌة وهً منها خمسة على سنمتصر والتوجٌه, اإلرشاد مجال فً عدة

 . المجال ونظرٌة االصطفاء, ونظرٌة الذات, ونظرٌة السلوكٌة,

 

 :السمات نظرٌة أوالً 

 السمات هذه وأن السمات, من الفرٌد نمطها شخصٌة لكل أن ملى النظرٌة هذه أصحاب ٌذهب

ً  دوراً  تلعب  . الفرد سلون تحدٌد فً رئٌسا

 الناس بٌن مشتركة أنها ٌفترض التً األبعاد أو السمات من كبٌر بعدد السمات نظرٌة تستعٌن

 ً  محدود بعدد وصفها ٌمكن ال التً الشخصٌة فً األخرى الفروق من كثٌر وصؾ فً جمٌعا

 . األنماط من

ً  دائمة عامة سلوكٌة أنماط بؤنها: السمات وتعرؾ ً  وثابتة نسبٌا  موالؾ فً الفرد عن تصدر نسبٌا

 على ٌستدل ولكن مباشرة مالحظتها ٌمكن ال والسمات. البٌئة مع توافمه عن وتعبر كثٌرة,

 نظرٌة السمات نظرٌات أهم ومن. الزمن من فترة خالل الفرد سلون مالحظة من وجودها

 . البورت جوردن

 :البورت جوردن عند السمات نظرٌة

 المناسبة الوحدة بؤنها السمة ٌعرؾ وهو السمات, لنظرٌة المنظرٌن أبرز من البورت ٌعد

  لسلون ممٌزة صفة رأٌه فً السمة ولٌست الشخصٌة لوصؾ

 وٌوجهه سلوكه ٌدفع الفرد دافع أو لوة أو استعداد منها ذلن, من أكثر منها بل فمط, الفرد

 .معٌنة بطرٌمة

 وساءته حسنته سرته من(" ص)دمحم النبً......................................التربوي اإلرشاد

 " مإمن فهو سٌئته

ً  ٌكون مثالً  بالكرم ٌتسم الذي فالشخص  الظروؾ فً بكرم للتصرؾ استعداد على دائما

ً  ٌبحث وهو والموالؾ,  .بكرم فٌها ٌتصرؾ التً الموالؾ عن دائما

 :على وخصوصٌتها عمومٌتها حٌث من السمات البورت وٌمسم
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 :المشتركة أو العامة السمات. 1

 وٌمكن متفاوتة بدرجات الناس من كثٌر فٌها ٌشترن التً العامة السمات أو االستعدادات وهً

 عامة سمة مثالً  السٌطرة فسمة. معٌنة ثمافة فً ٌعٌشون الذٌن األفراد بٌن الممارنة أساسها على

. السٌطرة ممٌاس فً معٌنة درجة منهم لكل ونحدد األفراد, بٌن أساسها على نمارن أن ٌمكن

ً  الناس بٌن وتتوزع متصلة سمة عادة العامة والسمة  .معتدالً  توزٌعا

 :الفردٌة السمات. 2

 األفراد لدى توجد ال التً السلوكٌة والخصائص الشخصٌة السمات أو االستعدادات وهً

 وٌجب معٌن فرد شخصٌة فً فرٌدة نواح عن تعبر وهً. معٌن بفرد خاصة تكون بل جمٌعهم

ً  المعٌن الفرد هذا شخصٌة نصؾ أن أردنا مذا باالعتبار أخذها ً  وصفا  البورت وٌهتم. دلٌما

 ً ً  اهتماما  أما بدلة, الشخصٌة تصؾ التً الحمٌمٌة السمات هً وٌعدها الفردٌة بالسمات خاصا

 وفك على مال ٌتم ال ببعض بعضهم األفراد ممارنة من مذ حمٌمٌة, شبه أنها فٌرى العامة السمات

 .الشخصٌة السمات

 على السمات البورت فٌمسم األهمٌة درجة حٌث من أما

 : الرئٌسة السمة. 1

 وتسٌطر تسود مذ. الفرد سلون فً األهمٌة من جداً  عالٌة درجة على تكون التً السمة وهً

 سمته الشجاعة تكون الذي فالشخص تمرٌباً, جمٌعها سلوكٌاته فً أثرها وٌظهر شخصٌته على

ً  ٌكون الرئٌسة ً  دائما  ببعض الناس ٌشتهر ما وعادة. الناس مع كلها وعاللاته موالفه فً شجاعا

 .للٌلون العموم نحو على ٌظهرونها الذٌن ولكن. الرئٌسة سماتهم

 :المركزٌة السمة. 2

ً  فرداً  تخص سمة  توصٌة خطاب نكتب وحٌنما. له تمٌزاً  أكثر وتكون كبٌرة بدرجة معٌنا

ً  فإننا ما لشخص  السمات أن البورت وٌرى. بها ٌتمٌز التً المركزٌة بسماته نصفه ما ؼالبا

ً  وصفا الفرد شخصٌة طرٌمها عن توصؾ أن ٌمكن التً المركزٌة  للٌلة العادة فً هً دلٌمٌا

 فً ثبات من عادة ٌرجع ما وأن الشخصٌة فً بؤنها ٌرى كما. سمات وعشر خمس بٌن تتراوح

 .ملٌها ٌعود الفرد سلون

 :الثانوٌة السمة. 3

ً  أهمٌة الل ثانوي استعداد ملى تشٌر التً وهً ً  وعمومٌة ووضوحا  من وظهوراً  وثباتا

  بظروؾ ٌظهرها ومنه الفرد, تمٌز ال وهً المركزٌة االستعدادات

ً  الكرٌم الشخص ٌتصرؾ فمد خاصة,  هذا مثل أن ؼٌر الكرم, على تدل ال بطرٌمة أحٌانا

ً  ٌكون ال التصرؾ  .الشخص هدا سلون فً ثابتا

  أخرى, حٌثٌة من السمات من آخرٌن نوعٌن بٌن البورت ٌفرق ذلن وسوى
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 المرء جهل(:" ع)علً اإلمام.................................................التربوي اإلرشاد

 "ذنوبه اكبر من بعٌوبه

 :وهما

 . له المحركة أي النشاط, ملى الدافعة العوامل ملى تشٌر فإنها: الدٌنامٌة السمات. 1

 . وأسلوبه الفرد طرٌمة تبٌن أنها أي الفرد, سلون كٌفٌة توضح التً وهً: األسلوبٌة السمات. 2

 التربوي اإلرشاد فً السمات نظرٌة تطبٌمات

 :خالل من والتوجٌه اإلرشاد فً كبٌر بمدر السمات نظرٌة ساهمت

ً  السلون دراسة فً الفردٌة الحالة على التركٌز على البورت تؤكٌد. 1  الطرائك مستخدما

 .شخص كل فردٌة تناسب التً والمتؽٌرات

 . العمٌل ملى وتمدٌمها جمعها وعن المطلوبة المعلومات تحدٌد عن مسإول المرشد من. 2

 الفردي التنبإ بٌن الممابلة خالل من واإلرشاد التوجٌه عملٌة فً السمات نظرٌة مساهمة. 3

 .والجمعً

 الحالة لدراسة وجهدهم ولتهم من لدراً  ٌخصصوا أن على النفس علماء البورت حفز. 4

 منهج هو سماته ومعرفة الفرد السلون دراسة فً فعالٌة ناهجالم أكثر من أن مإكداً  الفردٌة,

 .الحالة دراسة

 

 :السمات لنظرٌة الموجهة االنتمادات أهم

ً  نعرؾ أن ٌجب بل فمط سماتها حصر بمجرد الشخصٌة وصؾ ٌمكن ال. 1  هذه بٌن ما أٌضا

 المستملة االستعدادات أو السمات من مجموعة مجرد الشخصٌة فلٌست تفاعل من السمات

 .بعض عن بعضها المنعزلة

 . للشخصٌة المختلفة السمات بٌن والتنظٌم التفاعل حدوث كٌفٌة السمات نظرٌة تبٌن لم. 2

ً  النمد وجه كذلن. 3  من مجموعة تحدٌد عن عجزت أنها أساس على البورت نظرٌة ملى أٌضا

 عامة, صورة فً وضعها ٌمكن ال الفردٌة فالسمات الشخصٌة, دراسة فً الستخدامها األبعاد

 أبعاد تحدٌد بمهمة ٌموم أن الفردي المنهج ٌتبع الذي الباحث على الضروري من ٌصبح ولذا

 الباحث همة ٌثبط أن شؤنه من أمر وهو شخصٌته بدراسة ٌموم فرد لكل بالنسبة الشخصٌة

 . العلمً البحث تمدم وٌعطل

 الذات نظرٌة/ ثانٌا



31 
 

 ومفهوم الشخصٌة, جوهر هً والذات ومفهومها, الذات دراسة واإلرشاد التوجٌه ٌتضمن

 .السلون ٌنظم الذي وهو فٌها الزاوٌة حجر هو الذات

 أنه كما , سلوكه جوانب من كثٌر فً كبٌر تؤثٌر لها بذاته الفرد معرفة من ثابت أصبح لمد

  ٌرون الذٌن أولئن وٌمٌل عام, بنحو وشخصٌته العملٌة بحالته مباشر بشكل متعلك

 نظرتهم بسبب كله التصور ذلن المجتمع, فً لهم لٌمة وال مرؼوبٌن ؼٌر أنهم على أنفسهم

 ملى ٌمٌلون أنفسهم عن الوالعً ؼٌر المفهوم أصحاب نجد ذاته, المنطلك هذا ومن. لذاتهم

 بكٌفٌة الخاصة المعلومات تعد هذا وعلى شاذة, أو منحرفة بؤسالٌب والناس الحٌاة مع التعامل

 ذاته لفهم المسترشد مساعدة فً المرشد أهمٌة تتجلى هنا ومن مهمة لذاته ردالف مدران

 .وتموٌمها

 نهان احبن من(:" ع)علً اإلمام...............................................التربوي اإلرشاد

 "أؼران أبؽضن ومن

 

ً  دوراً  الذات مفهوم وٌلعب  منا فكل المزاجٌة, سماته ومبراز الفرد سلون تشكٌل فً محورٌا

 أننً ذاتً عن مفهومً كان فإذا ذاته, عن مفهومه مع تتفك التً بالطرٌمة ٌسلن أن الى ٌنحو

 الذات, هذه تفرضه عما ٌختلؾ سلون عنً ٌصدر أن الصعب فمن الهمة عالً الشخصٌة لوي

ً  كنت ومذا  المشاركة فً متردداً  أكون أننً فٌه الشن فمما ضعٌؾ؛ مرٌض أنً على ذاتً فاهما

 :المتنبً بمول ٌذكرنا المعنى وهذا. بدنً جهد أو بدنٌة, كفاءة ٌتطلب مولؾ أو نشاط أي فً

 

  المكارم الكرام لدر على وتؤتً العزائم تؤتً العزم أهل لدر على

 

 :الشابً الماسم أبً لول ومثله

 الحفر بٌن الدهر أبد ٌعش الجبال صعود ٌتهٌب ومن

ً  المفهوم هذا كان سواء كبٌر بشكل سلوكنا ٌحكم ذاتنا عن مفهومنا من ً  أم صحٌحا  .خاطئا

 حل فً الفرد مساعدة وبالتالً الشخصٌة فهم فً الذات مفهوم استخدام أهمٌة تتؤكد تمدم مما

 ووضع شخصٌته جوانب لفهم وربما الخارجٌة, البٌئة مع توافمه ومعادة المختلفة مشكالته

 أن نالحظ أن الضروري من أنه ؼٌر. المختلفة الموالؾ فً بسلوكه التنبإ فً تسهم لوانٌن

ً  مختلفان منحنٌان هما بل مترادفٌن لٌسا الشخصٌة وسمات الذات مفهوم  مع تعاملنا فً تماما

ً  ٌمثل بوصفه المباشرة المالحظة ٌمبل ال لد الذات فمفهوم الفرد, ً  تنظٌما  ٌمكن للشخصٌة مدراكٌا

 السلون بوصؾ معٌنة, ومالحظات شواهد طرٌك عن علٌه االستدالل أو لٌاسه أو استكشافه

 . الذات لمفهوم دالة
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 :الذات مفهوم تعرٌؾ

 المفاهٌم وهذه مثالً, النفس كمفهوم أخرى مفاهٌم كبٌر حد ملى ٌرادؾ الذات مفهوم من

 طالب أبً بن علً اإلمام عــن ورد كما حمٌمـتها ومعرفة بـها اإلحاطة اإلنسان على ٌـــصعب

 لذا مستحٌلة اإلله أي الرب معرفة أن وبما" ربه عرؾ فمد نفسه عرؾ من(: "السالم علٌه)

ً  الذات معرفة فإن ً  العلماء أن نجد لذا. مستحٌلة أٌضا ً  لدٌما  وحاولوا المٌدان هذا ولجوا وحدٌثا

 .بلوازمها عرفوها أنهم مال هً, حٌث من الذات تعرٌؾ فً ٌفلحوا لم لكنهم الذات حمٌمة معرفة

 أو المكون ذلن الذات مفهوم تعد التً النظر من الوجهة هذه من الباحثٌن من الكثٌر ٌتفك

 أفكارنا وحدة خلؾ ٌمؾ الذي المعالم الواضح ؼٌر اإلدراكً التنظٌم

 وتوجٌهه السلون تنظٌم مركز أو لسلوكنا المباشرة الخلفٌة بمثابة ٌعمل والذي ومشاركنا

 .كلها سلوكٌاته فً للفرد الدافعة الموة دور الذات مفهوم ٌلعب وبهذا , وتوحٌده

 

 

 وهو هللا ٌعرؾ انه زعم من كذب(: ع) علً اإلمام............................ التربوي اإلرشاد

 "معاصٌه على ٌجترأ

 :التربوي اإلرشاد فً الذات لمفهوم التربوٌة التطبٌمات

 له" رٌمً" معالجة طرٌك عن الذات مفهوم فً الذاتٌة العوامل تلعبه الذي الدور أهمٌة تتضح

 :اآلتٌة الجوانب ملى ٌشٌر مذ الموجه ؼٌر اإلطار نظرٌة فً

ً  بوصفها ـــ ذاته عن المرء فكرة من. 1 ً  نظاما ً  مدراكٌا  التنظٌم لمباديء تخضع ــــ مكتسبا

 .المدركة الموضوعات فً تتحكم التً ذاتها اإلدراكً

 عملٌة فً مختلفة أخرى ذات بوجود فالمعرفة سلوكه, تنظم ذاته عن المرء فكرة من. 2

 .السلون فً تؽٌٌر محداث ملى تإدي التوجٌه

 .العملً المرض حال فً ضعٌؾ برباط الخارجً بالوالع ترتبط ذاته عن المرء فكرة من. 3

 فً الجندي ٌضحً فمد الجسمٌة ذاته تلماه مما أكبر تمدٌراً  ذاته عن المرء فكرة تلمى لد. 4

 .ذاته عن فكرته تتضمنها التً العلٌا والمثل األخاللٌة المٌم سبٌل فً بنفسه المٌدان

 أنه أم ٌتذكرها وهل الخارجٌة المثٌرات ٌدرن كٌؾ ذاته عن المرء فكرة الكلً اإلطار ٌحدد. 5

 هذا شؤن من فإن ذاته عن المرء لفكرة الكلً اإلطار هذا على تؽٌٌر ٌطرأ وعندما ٌنساها,

 .الخارجً للعالم نظرته من ٌعدل أن التؽٌٌر



33 
 

 

 :الذات لنظرٌة الموجهة االنتمادات أهم

 مربان ملى ٌإدي مما النفسٌة والمصطلحات المفاهٌم من كثٌر مع الذات مفهوم تداخل. 1

 .المفهوم هذا عن واضحة صورة معطائه وعدم الباحث

 وجٌمس, البورت,: أمثال الذات مفهوم حول النفس علماء لدمها التً التعرٌفات تعدد. 2

 الدلٌك المفهوم تحدٌد فً متحٌراً  الباحث تجعل وؼٌرهم, ورٌمً, ومٌرفً, ومٌد, وماسلو,

 . للذات

 

 (االصطفاء)االنتماء نظرٌة/ ثالثا

ً  جهداً  النفسً والعالج اإلرشاد فً االنتمائً االتجاه ٌمثل  المدارس مباديء من لالستفادة منظما

 ومتكاملة متبادلة وثٌمة عاللات ملامة بمصد المختلفة النظرٌات بٌن توجد أن ٌمكن التً المختلفة

 منهج فهو لذا. النظرٌة أصولها اختلفت مهما بٌنها فٌما الوثٌمة العاللة ذات الحمائك بٌن

 مدى من والتؤكد نظرٌة تصورات أو لبلٌة بؤفكار البدء من فبدالً  استداللً منه أكثر استمرائً

 استمرائٌة بإجراءات ٌموم النفسً األخصائً فإن الممترح, الفكري نموذجلل الحمائك صالحٌة

  وٌحللها الحمائك ٌجمع فهو

 طرٌك عن كبٌراً  تطوراً  االتجاه هذا شهد ولد. الحمائك هذه ٌفسر نظري بناء ملامة ٌحاول ثم

 .ثورن فردٌن األمرٌكً العالم

 : التربوي االرشاد االنتمائٌةفً النظرٌة تطبٌمات

 الطرائك من واإلستراتٌجٌات األفكار تكامل على ٌشتمل النظرٌة هذه فً اإلرشاد من. 1

 .العمٌل لمساعدة جمٌعها المتوافرة والوسائل

 

ً  أمتً ملى أدى من("ص)النبً............ التربوي اإلرشاد  به وٌرد سنة به ٌمٌم واحداً  حدٌثا

 "خروجه عند الجنة فله بدعة

 لتتمثل متماسن كل فً ودمجها جمٌعها الشخصٌة أنظمة فً الصالحة العوامل على التعرؾ. 2

 .تفسٌرها أجل من وذلن السلون فً

 العوامل من بوصفها جمٌعها التمٌٌم وأسالٌب النظرٌات استٌعاب على النظرٌة هذه تإكد. 3

 .مشكالته وحل العمٌل عالج فً المساعدة

 تجاربه طرٌك عن متفتح عمل ذا المرشد ٌكون بل واحدة نظرٌة على التركٌز عدم. 4

 .صالحة نتائج ملى تإدي التً المستمرة
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 *اإلرشاد طرائك*

 :أهمها من لإلرشاد متعددة طرائك هنان

 :المباشر اإلرشاد. 1

 ٌتحمل وفٌه النشط االٌجابً بالدور المرشد ٌموم وفٌه المرشد حول الممركز اإلرشاد وهو

 . المفروض أو المسري اإلرشاد أنواع من نوع وٌعد كاملة المسإولٌة المرشد

 حل فً محصور وهدفه مشكالته حل عن وعجزه المسترشد معلومات نمص حالة فً وٌستعمل

 وتكون المعلومات تنمصهم الذٌن المسترشدٌن مع ٌستعمل وكذلن المسترشد, مشكالت

ً  وٌستعمل ومحددة, واضحة مشكالتهم  اإلشارة تجدر ومّما. العالجً اإلرشاد مجال فً أٌضا

 .التناسبه ولد المسترشد تناسب لد الحلول وهذه جاهزة, حلوالً  ٌعطً المباشر اإلرشاد أنّ  ملٌه

 :المباشر اإلرشاد مجراء خطوات ــ

 :بماٌلً المباشر اإلرشاد مجراء عند الخطوات أهم مٌجاز ٌمكن

 .جمعها بعد البٌانات تحلٌل أي: التحلٌل.  أ

 .المعلومات وترتٌب ,وتلخٌص تجمٌع, أي: التركٌب.  ب

 .أؼراضها وتحدٌد المشكلة تشخٌص أي: التشخٌص.  ت

 .اإلرشادٌة العملٌة من ٌنتهً أن بعد الحالة بمتابعة المرشد ٌموم أي: المتابعة.  ث

 :المباشر اإلرشاد عٌوب ــ

 حلول معطاء عدم هو النفسً اإلرشاد أخاللٌات من منّ  مذ النفسً اإلرشاد وأخاللٌات ٌتنافى منّه

 .جاهزة

 المباشر ؼٌر اإلرشاد. 2

 ملى النفسً اإلرشاد طرائك ألرب وهو الذات وحول المسترشد حول الممركز اإلرشاد وهو

 النفسً النمو على المسترشد مساعدة هو اإلرشاد هذا من األساس والهدؾ النفسً, العالج

 المثالً الذات ومفهوم المدرن الذات ومفهوم الوالعً الذات مفهوم بٌن والتطابك السوي

 .االجتماعً الذات ومفهوم

 طاللة أكثر أو متوسط ذكاإهم الذٌن المسترشدٌن مع المباشر ؼٌر اإلرشاد استعمال وٌمكن

 المشكالت حل مع وكذلن الزواجً واإلرشاد العالجً اإلرشاد مجال فً ٌفٌد أن وٌمكن. لفظٌة

 .للشباب الشخصٌة
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 أن بالمإمن ألبح ما(:"ع)العسكري اإلمام......................................التربوي اإلرشاد

 " تذله رؼبة له تكون

 

 : المباشر ؼٌر اإلرشاد عٌوب* 

 .العلم حساب على اإلنسان ٌراعً لد. 1

 .علٌها النفسً اإلرشاد طرائك معظم مجماع رؼم على التشخٌص عملٌة ٌهمل. 2

 .اإلرشادٌة للعملٌة المائد هو ٌكون بحٌث للمسترشد كبٌرة حرٌة ٌعطً. 3

 

 :المباشر وؼٌر المباشر اإلرشاد بٌن الفرق ــ

 :ٌؤتً فٌما المباشر وؼٌر المباشر اإلرشاد بٌن الفروق أهم نوجز أن ٌمكن

 

 المباشر ؼٌر اإلرشاد المباشر اإلرشاد

 .التربوي النفسً المرشد حول ٌتمركز. 1

ً  ٌستؽرق لد. 2 ً  ألل ولتا  .نسبٌا

 .وٌمودها اإلرشادٌة العملٌة عن األول المسإول هو المرشد. 3

 حول ٌتمركز. 1. المرارات اتخاذ ملى وٌدفعه المسترشد سلون ٌمٌّم الذي هو المرشد. 4

 .المسترشد

ً  ٌستؽرق. 2 ً  أطول ولتا  .نسبٌا

 .أكثر المسإول وهو اإلرشاد جلسات ٌمّوم الذي هو المسترشد. 3

 .المرشد تدخل دون من بنفسه لراراته ٌتخذ الذي وهو سلوكه ٌمٌّم هو المسترشد. 4

 

 (الخٌاري)االنتمائً اإلرشاد. 3

 ظروؾ ٌناسب ما بحٌاد منها ٌؤخذ المختلفة اإلرشاد أسالٌب بٌن توفٌمً اختٌاري أسلوب وهو

 وجدت االنتمائً أسلوب أنّ  وٌبدو عامة بصفة اإلرشادٌة والعملٌة والمشكلة والمسترشد المرشد

 .اإلرشاد عملٌة ٌخدم بما المباشر ؼٌر واإلرشاد المباشر اإلرشاد بٌن للتوفٌك
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 وأن كلها اإلرشاد أسالٌب ٌعرؾ أن البد الخٌاري اإلرشاد أسالٌب وفك على التربوي والمرشد

 .األمر التضى مذا بٌنها التوفٌك على لادراً  ٌكون

 :الخٌاري اإلرشاد مجراء خطوات ــ

 .اإلرشاد أسالٌب مجال فً معروؾ هو ما كل تجمٌع.  أ

 .أسلوب لكل عملً مجرائً تعرٌؾ وضع.  ب

 .ؼٌره دون ما مولؾ فً معٌن أسلوب استعمال أفضلٌة على التعرؾ.  ت

 .العملً التطبٌك أثناء فً الصدق مثبات أو التنبإي الصدق تحمٌك.  ث

 :الخٌاري اإلرشاد مزاٌا ــ

 :ٌؤتً فٌما الخٌاري اإلرشاد مزاٌا أهم تتلخص

 .أسلوب وبؤي مرشادٌة فائدة أكبر أداء.  أ

 .فكري جمود أو تحٌّز دون من العملً االنفتاح ٌمثل.  ب

 .المنهجٌة الناحٌة من حرٌة أكثر وٌجعلها كلها, األسالٌب ٌحترم وٌجعله المرشد أفك ٌوسع.  ت

 .فاعلٌة أكثر بؤسلوب اإلرشاد خدمات تمدٌم من المرشد ٌمّكن.  ث

 لمن تستؽفر ان االؼتٌاب كفارة(" ص)األكرم الرسول.........................التربوي اإلرشاد

 "اؼتبته

 :االنتمائً اإلرشاد عٌوب ــ

 فٌه والتتخذ ثابتة وأسس واضحة فلسفة له لٌس اإلرشاد من النوع هذا بؤنّ  البعض ٌرى. 1

 .اإلرشاد عملٌة معالم بوضوح

 أسلوب أنّه والوالع األخرى, اإلرشاد أسالٌب بٌن توفٌك عملٌة عن عبارة أنّه البعض ٌرى. 2

 .متكامل ؼٌر ؼرٌب

 :الخٌاري اإلرشاد أنواع ــ

 والٌتحٌّز بحٌاد ومختلفة متعددة أسالٌب مع التربوي المرشد ٌتعامل: األسالٌب بٌن االختٌار. 1

 أو للحالة اسبالمن األسلوب وذكاء بمرونة ٌختار أن علٌه ولذا آخر, دون معٌن ألسلوب

 .المشكلة

 أفضل أسلوب كل من فٌختار األسالٌب بٌن التربوي المرشد ٌجمع لد: األسالٌب بٌن الجمع. 2

ً  وٌمزجها فٌه ما ً  لٌخرج معا ً  ٌكون جدٌداً  أسلوبا  .المشكلة لحل مناسبا
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 ولت واإلرشاد باللعب, اإلرشاد السلوكً, اإلرشاد أهمها اإلرشاد من أخرى أنواع وهنان

 .العرضً واإلرشاد الفراغ,

 

 **المدرسً النفسً اإلرشاد أنواع**

 

 النفسً لإلرشاد نوع من أكثر والتربوي النفسً باإلرشاد والمتخصصون النفس علماء ذكر

 :ومنها والتربوي

 : الفردي اإلرشاد. 1

ً  واحد مسترشد مرشاد عملٌة وهو ً  فعالٌته وتعتمد جلسة كل فً لوجه وجها  العاللة على أساسا

 ٌتعذر والتً جداً  الخاصة الحاالت فً عادة وٌستعمل والمسترشد, المرشد بٌن المهنٌة الفعالٌة

 .الجماعً اإلرشاد فٌها

 : الفردي اإلرشاد وظائؾ ــ

 :ٌلً بما الفردي لإلرشاد الرئٌسة الوظائؾ أهم مجمال ٌمكن

 .المسترشد لدى الداخلٌة واإلثارة المعلومات, تبادل.  أ

 .المشكالت تفسٌر.  ب

 .المناسبة العمل خطط وضع.  ت

 : الجماعً اإلرشاد. 2

 الجماعً اإلرشاد وٌعد مشكالتهم, تتشابه الذٌن المسترشدٌن من مجموعة مرشاد عملٌة وهو

 الوالدٌن توجٌه فً عادة وٌستعمل. تربوي مولؾ على ٌموم ألنّه مرشادٌة تربوٌة عملٌة

 .األخرى والمإسسات المدارس فً المهنً واإلرشاد أوالدهم, مرشاد فً للمساعدة

 :الجماعً اإلرشاد أنواع ــ

 :أهمها ومن الجماعً اإلرشاد أنواع تتعدد

 لمشكالت مسرحً تمثٌلً تصوٌر عن عبارة وهو(: السٌكودراما)المسرحً النفسً التمثٌل

 اإلرشاد للمسترشد ٌتٌح جماعً مولؾ فً حر تعبٌر بشكل نفسٌة

 المال ومضاعة والمال المٌل ٌبؽض هللا منّ (:"ع)الرضا اإلمام...........................التربوي

 "السإال وكثرة
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 لدى السلون حرٌة هو النوع هذا فً ما وأهم الذاتً, واالستبصار االنفعالً التنفٌس فرصة.  أ

 .الداخلٌة وضؽوطاتهم صراعاتهم عن التعبٌر فرصة لهم ٌتٌح مّما( المسترشدٌن) الممثلٌن

ً  الجماعٌة والمنالشات المحاضرات تعد: الجماعٌة والمنالشات المحاضرات.  ب  أنواع من نوعا

 مهماً, دوراً  التعلٌم عنصر فٌها وٌلعب التعلٌمً, الجو فٌها ٌؽلب مذ والتعلٌمً الجماعً اإلرشاد

 .المسترشدٌن لدى االتجاهات تؽٌٌر هو منها والهدؾ

  الجماعً اإلرشاد مزاٌا ــ

 :ٌلً بما الجماعً اإلرشاد مزاٌا بعض مٌجاز ٌمكننا

 .الفردي اإلرشاد فً الٌتعاونون الذٌن المسترشدٌن إلرشاد األسالٌب أنسب من ٌعد.  ب

 .الٌومٌة الحٌاة فً مفٌدة متنوعة اجتماعً نشاط وأوجه عملٌة خبرات ٌوفر.  ت

 .الفردي المولؾ من اجتماعٌة أكثر موالؾ فً االجتماعٌة العاللات نمو فرصة ٌتٌح.  ث

 .فمط والٌؤخذ ٌعطً بؤنّه ٌشعر المسترشد ٌجعل.  ج

 عدد فً شدٌد نمص من تعانً التً وخاصة النامٌة البالد فً اإلرشاد أسالٌب أفضل من ٌعد.  ح

 .النفسٌن المرشدٌن

 :الجماعً اإلرشاد عٌوب ــ

 .المرشدٌن من الكثٌرٌن لدى ٌتوافر ال وهذا خاص وتدرٌب خبرة ملى ٌحتاج لد.  أ

 .المسترشد لشخصٌة األساسً البناء فً جوهرٌة تؽٌٌرات الٌحدث.  ب

 .الفنٌة الناحٌة من تطبٌمه صعوبة.  ت

 .اآلخرٌن أمام مشكالتهم عن ٌتكلمون عندما والحرج بالخجل المسترشدٌن بعض ٌشعر لد.  ث

 . المعلومات سرٌة حٌث من النفسً اإلرشاد وأخاللٌات ٌتنافى.  ج

 :الجماعً واإلرشاد الفردي اإلرشاد بٌن الفرق

 األهداؾ وحدة حٌث من الجماعً واإلرشاد الفردي اإلرشاد بٌن تشابه هنان أنّ  من الرؼم على

ً  هنان أنّ  مال النفسً, اإلرشاد عملٌة فً األساسٌة اإلجراءات ووحدة العامة  جوهرٌة فرولا

 :ٌلً بما مٌجازها ٌمكن

 الجماعً اإلرشاد رديالف اإلرشاد

 .بالفرد االهتمام على ٌركز. 1

 .الخاصة الفردٌة بالمشكالت ٌهتم. 2



39 
 

 .مصطنعة فٌه الموالؾ تكون. 3

 .معمد وؼٌر ٌسٌر المرشد دور. 4

 .بالجماعة االهتمام على ٌركز. 1. الجماعً من أطول مدته تكون. 5

 .الجماعٌة بالمشكالت ٌهتم. 2

 .طبٌعٌة فٌه الموالؾ تكون. 3

 .التعمٌد من نوع وفٌه صعب المرشد دور. 4

 . الفردي من ألصر مدته تكون. 5

 وواعظ هللا من توفٌك ٌحتاج المإمن(:"ع)الجواد اإلمام.......................التربوي اإلرشاد

 "ٌنصحه مّمن ولبول نفسه من

 

 االبتدائٌة المرحلة فً التلمٌذ منها ٌعانً التً المشكالت

 

 التربوٌة العملٌة فً المشكالت بعض

 :الكذب/ اوال

 فً مذموم عمل وهو. عنه المتحدّث األمر حمٌمة أو الحال, لوالع الكالم مطابمة عدم وهو

 وتعالى تبارن هللا نهى ولد. العمالئٌة اإلنسانٌة واألعراؾ والموانٌن كافة, السماوٌة الشرائع

 أَْظلَم   َوَمنْ : }تعالى لال الظلم, أنواع أشد من وجعله كثٌرة موارد فً الكرٌم المرآن فً عنه

نِ  ِ  َعلَى اْفتََرى ِممَّ ْساَلمِ  مِلَى ٌ ْدَعى َوه وَ  اْلَكِذبَ  اّللَّ  . 7الصؾ{ الظَّاِلِمٌنَ  اْلمَْومَ  ٌَْهِدي الَ  َواّللَّ   اإْلِ

 خاص والتالمٌذ عام بنحو األطفال لدى ٌتولد وهو المبٌحة, الصفات أسوء من الكذب وٌعد

ً  الكذب ملى فٌعمدون المخالفات, ببعض لٌامهم أو الواجبات بعض فً تمصٌرهم نتٌجة  منهم ظنا

ً  أفعالهم, عوالب من سٌنجون بؤنّهم  وٌعٌشون به ٌحٌطون بمن الطفل تؤثر بسبب ٌنشؤ ما وؼالبا

 . نفسها البٌئة فً معه

 الكذب أنواع ــ

ً  األنواع أكثر ومن وأسبابه, دوافعه بتعدد الكذب أنواع تتعدد  :شٌوعا

 : الخٌالً الكذب. أ

 الطفل ذهن فً تتكّون مذ صاحبه, ذهن فً ٌوجد الذي الواسع الخٌال من الناشًء المول وهو

. والعة حمائك أنّها على بها فٌتحدّث الكالم وراء لها الوالع كثٌرة خٌالٌة ومشاهد صوراً 
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ً  األطفال لدى الكذب من النوع هذا الٌعد وبعضهم ً  كذبا  ما, حمٌمة مخفاء لٌست ؼاٌته ألنّ  حمٌمٌا

 والمعلمٌن اآلباء على فإنّ  ولذا. األطفال أذهان فً الموجودة الخٌالٌة التصورات ومنشؤه

 واإلبداعٌة العلمٌة الجوانب فً الخٌالٌة ولابلٌاتهم األطفال لدرات ٌوّظفوا أن والمرشدٌن

 .بعد فٌما علٌه سٌعودهم ذلن ألنّ  بالكذب الٌصفوهم وأن وجه, أحسن فً واستثمارها

 : االلتباسً الكذب.  ب

 الحمٌمة بٌن فٌخلطون علٌهم الحمائك التباس بسبب األطفال لدى ٌنشؤ الكذب من النوع وهذا

 لدى بالنمو العملٌة المدرات تبدأ عندما ٌزول ما سرعان الكذب من النوع وهذا. والخٌال

 .ومنطمٌة عملٌة معالجات األمور وٌعالج األطفال

 . المبكرة الطفولة مرحلة فً الكذب من النوعان هذان ٌحدث ما وعادة

 : االدعائً الكذب.  ت

 ما مجال فً فائمة لدرة ٌمتلن بؤنّه الطفل ٌدّعً كؤن له, لٌس أمراً  لنفسه اإلنسان ٌدّعً أن وهو

 عن وٌعالج. بالنمص الطفل شعور الكذب من النوع هذا أسباب أبرز ومن مظلوم بؤنّه ٌدّعً أو

 .توجٌه أفضل وتوجٌهها لدٌه الطٌّبة النواحً كشؾ فً المرشد ممكانٌة طرٌك

 

 

 لهم وبذل خلمه الناس مع حسن لمن طوبى())ع)علً اإلمام................التربوي اإلرشاد

 "شره عنهم وعدل معونته

 : االنتمامً الكذب.  ث

 وٌموم شؤنهم, من والتملٌل مٌذائهم سبٌل فً الؽٌر من االنتمام دافعه ٌكون الذي الكذب وهو

 أو أهلهم تفرٌك نتٌجة زمالئهم أو مخوانهم من الؽٌرة بدافع الكذب من النوع هذا بمثل األطفال

 مراعاة خالل من ٌتم وعالجه. وأحاسٌسهم بمشاعرهم االكتراث وعدم معهم, بالتعامل معلمٌهم

 األطفال محراج وعدم بٌنهم فٌما الفردٌة الفروق ومراعاة األطفال لمدرات والمعلمٌن اآلباء

 .والمهارٌة العملٌة المدرات أصحاب بتعظٌم المبالؽة عدم وكذلن ضعٌفة, لدراتهم تكون الذٌن

 :الولائً أو الدفاعً الكذب.  ج

 ولسوة سٌاللٌه الذي المصٌر من الناشًء الخوؾ بسبب الطفل ٌمارسه الذي الكذب وهو

 . اآلخرٌن لدى صورته حسن على الحفاظ بسبب أو ٌتولعه, الذي العماب

 وتحمٌر الصدق وبتعظٌم األطفال, عماب فً والمسوة الشدة استخدام بعدم الكذب هذا وٌعالج

 .الكذب

 :التملٌد كذب.  ح
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 ٌكذبون, كانوا مذا بهم ٌحٌطون مّمن وؼٌرهم اآلباء من معهم لمن األطفال تملٌد منه وٌراد

  منّ  مذ. األطفال عند السٌئة لألفعال األولى البادرة النوع هذا وٌمثل

ً  سٌتخذه صؽره منذ الكذب على اعتاد مذا الطفل  وٌعالج. بالعكس والعكس حٌاته فً منهجا

( وآله علٌه هللا صلى) النبً عن ورد فمد بالهزل ولو الكذب وعدم الصدق العائلة أفراد باعتماد

ً  كان ولو الكاذب هللا لعن: " مضمونه ما  ".مازحا

 :الكذب على المشجعة المدرسٌة العوامل ــ

 وما االمتٌازات من والحرمان الصارمة االنضباطٌة العموبات منّ : الشدٌدة العموبات.  أ

 من نفسه لولاٌة للكذب ٌلجؤ وبالتالً والتعلٌم, المعلم من ٌنفر التلمٌذ تجعل شدة من ٌصاحبها

 .المتولعة العموبة

 تؤدٌة فً بؤهله االستعانة ملى التلمٌذ ٌدفع وهذا: الكثٌرة البٌتٌة بالواجبات التلمٌذ تكلٌؾ.  ب

 .بنفسه واجبه أدّى أنّه المعلم أمام وٌدّعً لوحده, أدائها عن ٌعجز التً المدرسٌة واجباته

 :الكذب عالج أسالٌب ــ

 :أهمها ومن الكذب ظاهرة عالج فً متباعها ٌسهم التً األسالٌب من عدداً  التربوٌون وضع

ً  ٌكذب من مع والمربً المرشد أسلوب ٌكون أن. أ ً  أسلوبا ً  تمومٌا  .التهدٌمٌا

 وعدم الكذب, ٌمـارس من شؤن من والتملٌل التجرٌح وعدم والمسوة, الشدة استعمال عدم. ب

 .به التشهٌر

 .للكذب تدعو التً الظروؾ تجنّب. ت

 .لدرتهم فوق بؤمور األطفال تكلٌؾ عدم.ث

 بؤنّ  مشعاره ومنّما والخوؾ الملك بؤجواء واحاطته الطفل استجواب على اإلصرار عدم. ج

 .وفائدته صالحه هو األساس الهدؾ

 .بهم ٌتؤثر ألنّه بالطفل المحٌطٌن بٌن الصدق مشاعة ضرورة. خ

ً  ممامتنا هللا جعل(:" ع)الزهراء السٌدة.................................التربوي اإلرشاد  نظاما

ً  للملة  "الفرلة من وأمانا

 :االمتحانات فً الؽش/ ثانٌا

 التربــوي المجـال فـً واسـع نطــاق عـلى مـوجـودة تـربوٌــة ؼٌر ظـاهــرة الؽـش ظـاهـرة

 وانما المراءة على التعتمد سلٌمة ؼٌر بطرق االمتحانات فً درجات على الطلبة حصول وهً

ـن بصلة,وهـً واالخالق الدٌن الى التمت ملتوٌة بطرق  المـراحـل كـافــة فـً تشـــرةم 

 فـنـونــًا ه ـناكـ أنّ  كمـا , أخــــرى دون مـرحـلـة عـلى مـمـصـورة ولٌـسـت الـدراسـٌـة

 وتـواطـإ المنهـج صـعـوبـة وحسـب دهـائهـم حـسـب تتـنــوع الطـالب بٌـن للؽـش وطـرائــك
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 فـً الؽـش فـً الـطـالب مـع المعـلمـٌـن بعض تـواطــإ أسـبــاب مـا!!  مذن , المـرالـبٌـن

 !!؟ االخـتبـــار

 : المشـكـلـة

لٌـا" المـرحـلة طـلبة ولعـل , جمــٌعها التعـلٌـم مـراحل فـً مـتفـشـٌـة المشـكـلة  هـم"  العـ 

 عـلى ٌـمـدم أن ٌحاذر االبتـدائٌــة المـرحـلة فـً الطـالب ألن , الؽـش لظـاهـرة تنـاوالً  أكـثـر

 التـً بالطـرٌـمـة ٌتطــور لـم الباطــن عـمـله أن على زٌادةً  , العـمـاب ٌخـاؾ ألنـه ؛ الؽـش

 المرحلتٌن فً وخصوصا موجودة ,لكنها الخـاطــئ السـلون هـذا ممـارسـة ملـى تدفـعـه

 فـً انتشـــارهـا مـن ألـل األساسٌة المـرحـلة فـً التـواطــإ ظـاهـرة أنّ  كمـا النهائٌتٌن

 ..!! الثـانـوٌـة المـرحـلـة

 : المـشكـلــة أسـبــاب

 : ومنهـا المشـكـلـة هـذه فـً دوًرا تـلعــب كـثـٌـرة عـوامــل ه ـنان

 : نـفـسـٌـة عـوامــل:  أوالً 

لمـً ال الطلبة وأكـثـر , أثـنـائـه وفً االخـتبـار لـبل الطـالب عـلى ٌـستولـً الخـوؾ ألنّ   ٌـ 

نظمهـا وال ـتــهلدراس بـاالً   فـً وٌحـتــار والتــوتـر المـلــك دائــرة فـً فـٌمـع السـنــة أثـنـاء ٌـ 

 الطـالب لدى اإلرادة ضعـؾ أنّ  كمـا , للؽـش فـٌلجــؤ االخـتبـار فٌهـا سٌجتاز التـً الكـٌـفـٌـة

 تـلن فـً تسـاعـد عـوامـل كلهـا الـرسوب مـن والخـوؾ األسـئـلة صعـوبـة مـن والخـوؾ

 . الظـاهــــرة

 : بٌـئـٌــّـة عـوامـل:  ثانٌـًا

 لتدارن مـثـالً  خصوصٌٌن مـدرسـٌـن وضـع مـن الطـالب ٌتمـكـن فـال , العـائـلة فـمـر مـثـل

 مخـوتــه ٌشجـعـه ولـد , االخـتبـار الجـتٌـاز كـوسـٌلة للؽـش فـٌلجــؤ , مـسـتواه ضعؾ

  الخـاطـئــة الوسـٌـلة لـتلن وٌلجئون ٌمـصرون ٌـراهـم والـذٌـن , ذلـن عـلى وزمالئه

 :وتواطـإهـا الـرلـابـة ضعـؾ:  ثالثـًا

 تجـاهـله أو المعـلم شخـصـٌة ضـعـؾ السـبـب ٌكـون فـربمـا الظـاهـرة تـلن فـً األثـر أبلـػ له

 والــد مـع صحـبــة أو مــثـالً  لـرابـة لـوجـود الطـالب ؼـش عـن عمــدًا

 مـولـعـه ٌحـترم ال المعلمٌن مـن كـثـٌـًرا أنّ  مذ!!  بعـٌنـه الطـالب مـع أو الطـلبة حـد

 لبٌح كان وان هللا اطاع من العالل ان(:ع)علً االمام........................التربوي اإلرشاد

 "الخطر عظٌم المنظر جمٌل كان وان هللا عصى من الجاهل وان الخطر حمٌر المنظر
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مال كمـا الؽارب عـلى الحبـل وٌطـلك باالخـتبار فـٌـستهـٌن لألجـٌـال ـربّـًوم كـمعلم  ٌـ 

 . عـمــب على ظـهـًرا األمـور وتنـمـلب

 ذلـن ممـارسـة عـلى لـادر أنـه الطـالب اسـتشعـار هـو أٌـضـًا الؽـش أسـباب أحـد:  رابعًا

 !! ؼـٌــره ٌسـتطـٌعـه ال مـا فعـل عـلى الشجـاعـة بـاب مـن السـلون

 السٌاسً الضعؾ الؽـش مـسؤلة فً ٌتهـاون المعلم تجـعـل والتـً أٌضـًا األسـباب مـن:  خامًسا

 كالؽش السلبٌة الظواهر فتكثر برمتها التربوٌة العملٌة على سبال ٌنعكس للبلد واإلداري

  الخ...... والرشوة

 

 

 : المتخـصصـٌــــن رأي

مـكـن وال مـوجـود   االخـتبـار فـً الؽـش أن صـحـٌح  ذلـن مـن األدهــى ولكــن , منكــاره ٌـ 

ـسـاعــدًا المدرس ٌكــون أن مــرارة واألكـثـر  ..!! السـٌـئـة الظــاهـرة تـلن فـً م 

ساعـد - ربّـما - الخــاطـئ التـدرٌـس أسـلوب أن المخـتصــون وٌـرى  تـلن نشــر عـلى ٌـ 

 للطــالب جـٌّــد بشـكـل وتحـلٌـلــه الشـــرح فـً االنسجـام تحـمـٌـك فعــدم , الظـاهـــرة

 وال عـلٌهـم صعـبة المناهــج كـانـت مذا خـصـوصــًا للموضوع فـاهـمٌـن ؼـٌـر ٌجـعـلهـم

 تسـاعـد الـرلـابــة ضـعـؾ أنّ  عن فضال مٌجـابٌــة بطـرٌـمــة لهـم ٌـشـرحـهـا مـن ٌجــدون

 لــه الدٌـنــً الوازع وضعــؾ األخـاللـــً الضمـٌـر وانعـــدام الظـاهـرة تلن تـفشـً عـلى

 . ذلـن كــل فـً دور

 المـرالـب وتـواطــإ الطـالب لؽـش الدافـعـة األسـبــاب لكـل تـمـوٌـمـٌـة عمـلٌـة مـن البـد مذن

 .وعالجها تحلٌلها ذلن بعد ثـم

  التـربـوٌــة اآلثـار

 الكــسـل ملى تدفعــه مذ الطـلبة عـلى الســًء باألثــر الؽـش ظــاهـرة تعـود:  الطـالب عـلى. 1

 اإلٌجـابٌـة الـعـاللـة وتنعــدم , ضـعٌـفــًا تحـصـٌله سٌكـون ,وبالتالً الؽـش عـلى واالتكـال

 اإلرشاد الحـدود أٌضـًا وتنعـدم , والمعلم الطـالب بٌـن وجـودهـا الالزم

 الؽٌظ, وكظم الخلك, حسن:المرء كرم على تدل ثالثة(: ع)الصادق اإلمام............التربوي

 "الطرؾ وؼض

 . أٌـضــًا التعـلٌــم وعـن المعلمٌن عـن خـاطـئـًا الطـالب تصور ٌـصبح وربمـا , بٌنهـمـا
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بالً ال الـذي المعـلم:  المعـلم عـلى. 2  الطـالب مـن التمـدٌـر عـدم سـٌجـنً الظـاهـرة بهـذه ٌـ 

 وسٌكـون , العمـل ذلن عـنـه سمـعـوا الـذٌـن الطـالب مـن وكـذلن مـعـهـم تـواطـؤ الـذٌـن

 ملـى ذلن سـٌجـر بـل ؛ حـٌـاء وال تمـدٌـر وال احـترام فـال الطـالب نظــر فـً لـاصـًرا المعـلم

 ٌـترن الـذي المعـلم بؤن عـلمـًا , بالعـطـب الشـرٌـفـة المهـنـة هـذه تصـٌـب أخــرى أمــور

ـحترمـة وؼٌر مهـزوزة شخـصـٌته ستجـعـل , للؽـش طـالبه  ال فـاشـل مـعـلم ,وهو ومـمـدّرة م 

 فـً وضـعـٌـؾ مـادتــه فـً ضعـٌـؾ بالفعـل وهـو شــًء أي األبنــاء وتعـلٌم تربٌـة ٌستطـٌع

 . شخـصـٌّـتــه

 

 فرضنا ولو أسـرتـه عـلى ِعـبـئـًا ٌكـون المنخـفـضـة الكـفـاءة ذو الطـالـب:  األسـرة عـلى.3

 المـراحـل فـً العـنــاء سـٌلـمـى فإنـه الخـاطـئ األسـلوب بذلن المـرحـلة تـلن تجـاوز أنـه

 لـدر ٌسعــون الـذٌـن أهـله على عالة فٌكـون الرســوب عـلٌـه ذلن ٌجــرّ  ولـد , التـالٌـة

 عـلى سـٌئـًا ونـفسـٌـا مـالٌـًا عـبئـًا ٌشـكـل ممـا لـه الخصـوصـٌـة الدروس ِلـتـؤمـٌـن اإلمـكـان

 . األســرة

ٌ   لـه ٌكـون ال الضعٌـفـة الكـفـاءات ذوي مـن طـلبــة تخـرٌـج منّ :  المجـتمـع على. 4  أثــًر

  ً  عـلى نـفـعـه مـن أكـبر ضــرره ٌكـون تمـامـًا العـكــس عـلى بـل ؛ المجـتمـع فـً مٌجـاب

 مجـتمـعـه

 : المـشـكـلــة عــالج

 مـنهـم واحـد كـل ومـعرفـة والمعلم الطـالب بٌـن الصحـٌـحـة العـاللــة بتكــوٌـن ذلـن ٌـتم.1

 تخـرٌج هـً رسـالتـه أن ٌدرن وأن الطـالب تجــاه واجـبــه المدرس ٌعـرؾ وأن , لحــدوده

 . ومـسإولٌـاته وواجـبـاتـه عـلٌمبالت ٌبـالون ال مـستهـترٌـن طـالبـًا ولٌـس , أكـفــاء طـالب

ـعـمـدة ولٌـست مـفـٌدة أسـئـلة نمـاذج باخـتٌـار أٌـضـًا وٌـتم. 2  تسـتطٌـع هـادفـة وتكـون م 

ـرهـمـة تكـون أن دون الطالب مـستـوى كـشـؾ ـتعـبـة م   أكـثـر باالخـتبـار ٌهـتم تجـعـله لـه وم 

 . الؽـــش مصـٌدة فً فـٌمـع ٌنبؽـً ممـا

 واتخـاذ الظـاهـرة تـلن عـلى للمـضـاء الـزاجــرة األسـالٌـب استـخـدام فـً الصـرامـة. 3

 .الطـــالب بـعـض مـع المـتواطــئ المـدرس بحـك العـمـوبـات ألـسـى

 أي أوالمعلم األسرة مطالبة وعدم , التحصٌل من لمزٌد التالمٌذ عن النفسً الضؽط رفع. 4

 ومذا.  والتحصٌلٌة اإلدراكٌة طالته أو لدرته خالؾ ٌمثل ,أو أصالً  ٌستطٌع ال ما إلنجاز تلمٌذ

 وتتفك فبصعوبتها متدرجة مضافٌة ألنشطة توجٌهه فٌجب التلمٌذ تحصٌل زٌادة من البد كان

ً  التلمٌذ ٌصل حتى أخرى بعد مرحلة المدرة هذه تموٌة ثم الحاضرة لدرته مع أساسً بشكل  ذاتٌا

 المطلو التحصٌلً المستوى ملى



45 
 

: لرجلٌن مال العٌش فً الخٌر(:" ع)الكاظم اإلمام...........................التربوي اإلرشاد

 "ناطك وعالم واع لمستمع

 خالل من أفضل هو لما توجٌهه محاولة ثم بالؽش لٌامه سبب عن منالشته و التلمٌذ ممابلة. 5

 من حٌث العام سلوكه و شخصٌته على خطورتها ومظهار متنوعة وثمافٌة اجتماعٌة أمثلة

ً  ذاتٌة لناعة لدٌه ٌتكون أن المتولع  . عنه واالبتعاد بتجنبه حاسم لرار اتخاذ ملى به مإدٌا

 فٌما لهم حسٌب عباده على رلٌب هللا بؤن الداخلً الضمٌر وتنمٌة األخاللً الوازع أحٌاء -. 6

 (منا فلٌس ؼشنا من) الشرٌؾ بالحدٌث وتذكٌرهم أعمال من ٌؤتون

 وتعزٌز المعلومات وتبادل واإلدارة المدرسٌن مع واألمهات اآلباء مجالس دور تفعٌل -. 7

 أبنائنا لدى الخاطئة السلوكٌات انتشار من والحد التخفٌؾ اجل من والمدرسة البٌت بٌن الثمة

 .  منها والتخلص الطلبة

 

 : الشخـصـــً الـرأي

ـنتشــرة ظــاهـرة الؽـش  أسـالٌـب بعـضـهـم وٌتبــع الطـالب أوســاط بٌــن ولألســؾ....  م 

جــدي وال..  وابتداعـها اتباعـها فـً مـتنـوعــة  مذ الظـاهـرة تـلن عـن العـٌون مؼمــاض ٌـ 

 , لهـا المـمـترحـة الحــلول ووضـع , ودوافعـها أسـبـابهــا مـعـرفـة بعـد اسـتئصـالهـا مـن البــد

سـتؤصـل أن ٌنبؽــً المدرسـٌـن بعـض تـواطــإ أنّ  كمـا  بتنمـٌـة مالّ  ذلـن ٌكـون وال أٌـضـًا ٌـ 

 . بـواجـباتهـم وتعرفٌهـم لـدٌـهـم واألخـاللــً الدٌـنـً الـوازع

 طـرٌـك عـن ملٌــه وصـل مـا ملـى وصـل أصـالً  ٌكـون التالمٌذ مع ٌتواطـؤ الـذي المـدرس أن

 ! الؽــش فـً ؼـٌــره ٌـساعـد أن مـن بؤســًا ٌـرى فـال!! الؽـش

 ومـفـسـدة عـلمـٌـة ؼـٌر وهـً األولــى بالدرجـة أخـاللـٌـة وال تربــوٌـة ؼٌر ظـاهـرة الؽـش

 مــستوى عـلى حـلول مـن لـه البــد وعـالجهـا , الثـانٌـة بالدرجـة للطــالب العـلمـً لألداء

 . ســهنـفـ والطـالب والمـناهـج اإلدارة

 

 :العدوانً السلون/ ثالثا

ً  ٌصٌب أذى عنه ٌنتج لد ممصود سلون وهو ً  أو منسانا ً  أو حٌوانا . الممتلكات أو لألشٌاء تحطٌما

 أو مباشرة تكون ولد لفظٌة, أو بدنٌة تكون لد متعددة بؤسالٌب السلون هذا عن الطفل وٌعبّر

 فمد نسبً بشكل ولكن األولى السنٌن فً عادة األطفال عند السلون هذا وٌبدأ مباشرة, ؼٌر

ً  البعض عند تجده  ٌتنالص ثم معٌنة موالؾ خالل من مال الٌظهر اآلخر البعض وعند واضحا

 ً  .مثله بؤطفال التمائه نتٌجة العدوانً سلوكه فٌزداد االبتدائٌة المرحلة ملى ٌصل أن ملى تدرٌجٌّا

 :األطفال لدى العدوان تثٌر التً األسباب أهم ومن ــ
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 .األسرٌة الضؽوط من الناتجة واالنفعالٌة النفسٌة التوترات.  أ

 .الحاجات مشباع فً والفشل اإلحباط.  ب

 ٌنمص الكذب(" ص)االكرم الرسول...........................................التربوي اإلرشاد

 "الرزق

 

 بهم ٌعجب الذٌن األشخاص من ٌصدر الذي العدوانً السلون من بنموذج تؤثره أو تملٌده.  ت

ً  النموذج ذلن ٌكون ولد كباراً, أو صؽاراً  أكانوا سواء  لصة لراءة أو التلفاز مشاهدة عن ناتجا

 .بشخصٌاتها وتؤثره

 .عدوانً سلون بؤول لٌامه عند للطفل الوالدٌن محاسبة عدم.  ث

 .معجابهم ونٌل اآلخرٌن مثارة محولة.  ج

 :األطفال لدى العدوانً السلون عالج أسالٌب ــ

 .كافة شإونه ومتابعة للطفل األساسٌة الحاجات مشباع.  أ

 .للطفل النفسٌة بالنواحً العناٌة.  ب

 .مٌجابً بشكل توجٌهه ومحاولة العدوانً السلون دوافع متابعة.  ت

 .بٌنهم فٌما التمٌٌز وعدم األطفال بٌن الفردٌة الفروق مراعاة.  ث

 

 ً  :الدراسٌة المشكالت ثانٌا

 

 : الدراسً التؤخر. 1

 االختبارات وأداء الدراسة أثناء فً العلمً أداإه ٌكون عندما الدراسة فً التلمٌذ تؤخر وهو

 الذي المستمر الدراسً التؤخر هما الدراسً التؤخر من نوعان وهنان. المطلوب المستوى دون

 وٌرجع مإلتاً, فٌه التلمٌذ مخفاق ٌكون واآلخر. طوٌلة لمدة فٌه التلمٌذ مستوى تدنً ٌستمر

 التؤخر أنّ  ملٌه اإلشارة تجدر ومّما انفعالٌة, أو اجتماعٌة أو نفسٌة أسباب ملى المشكلة هذه سبب

 معانته وعدم به المحٌطٌن لبل من الطفل مهمال ولكن عرضً سبب من ٌنشؤ لد الدراسً

 التؤخر على ٌعتاد ولد علٌه األمر تفالم ملى ٌإدي مشكلته مواجهة فً الصواب نحو وتوجٌهه

 . ٌنفعه بما ومعرفته وعٌه للة بسبب األمر نهاٌة فً الدراسة ٌترن ثم الدراسً

 ٌفوق باهر نجاح ملى مخفاله وٌحّول ٌرشده من وجد مذا الدراسً تؤخره من التلمٌذ ٌستفٌد ولد

 ولكنها بكلمة ٌتمثل ربما الذي واإلرشاد التوجٌه بفعل ذلن وكل زمالئه من ٌتؤخر لم من به
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 أمام والسٌما لدره من وٌملل ٌحرجه ما ملى الطفل تعرٌض دون المناسب مكانها فً تكون

 .زمالئه

 :األطفال لدى الدراسً التؤخر أسباب ــ

 .لألسرة وااللتصادي واالجتماعً الثمافً المستوى تدنً.  أ

 وللٌل والشخصٌة اإلرادة ضعٌؾ الطفل من تجعل درجة ملى والرعاٌة بالعطؾ المبالؽة.  ب

 .الطموح

 .البٌت خارج المتابعة للة أو التربٌة سوء.  ت

 .الدراسة عن تشؽله ومهارات أخرى بؤمور التلمٌذ منشؽال.  ث

 .ٌناسبه بما معه لٌتعاملوا لذلن والمعلمٌن األسرة التفات وعدم التلمٌذ لدى الذهنً الضعؾ.  ج

 اخاللكم حسنوا("ص)االكرم الرسول.........................................التربوي اإلرشاد

 "حساب بؽٌر الجنة ,تدخلوا نسائكم واكرموا

 

 :األطفال لدى الدراسً التؤخر عالج أسالٌب ــ

 .وخارجه البٌت داخل األطفال متابعة. أ

 النوم وساعات الدراسة وساعات اللعب ساعات تحدٌد خالل من الطفل ولت تنظٌم. ب

 .والراحة

 .الدراسة نحو الطفل تدفع ومشولة متنوعة أسالٌب مٌجاد محاولة. ت

 .ذلن فً المبالؽة دون من والترهٌب, الترؼٌب أسلوب اعتماد. ج

 

 :والكتابة المراءة ضعؾ. 2

 المراحل فً خصوصا   التالمٌذ تواجه ما كثٌراً  والتً الحساسة المشكالت من المشكلة هذه تعد

 ملى تبمى وربما متمدمة مراحل ملى معهم تستمر لد فإنها علٌها ٌتؽلبوا لم ومذا األولى اسٌةالدر

 .األبد

 :والكتابة المراءة ضعؾ أسباب ــ

 .بالصحة العام الضعؾ.  أ

 .والنطك والسمع البصر ضعؾ.  ب

 .األطفال لدى الذكاء ضعؾ.  ت
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 .الدوام على المواظبة عدم.  ث

 .العاطفً االتزان فمدان.  ج

 .الدراسً والمناخ والمعلم التدرٌس طرائك فٌه بما بالمنهج تتعلك تعلٌمٌة أسباب.  ح

 :والكتابة المراءة فً الضعؾ معالجة أسالٌب ــ

 .والكتابة المراءة على التلمٌذ لدرة تحسٌن من المتنوعة والوسائل السبل تحري.  أ

 .مستمر بشكل متابعته وكذلن البٌت فً للتلمٌذ المناسبة الدراسٌة األجواء تهٌئة.  ب

ً  درسه جعل فً ٌسهم ذلن أن مذ للتالمٌذ, المعلم لبل من الحسنة المعاملة.  ت ً  محبوبا  ومرؼوبا

 .لدٌهم

 .متعددة تدرٌسٌة طرائك استعمال.  ث

 .الدرس فمرات فً جمٌعهم التالمٌذ مشران.  ج

 

 

 

 


