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لقد أصب��ح لزامًا علينا أن نواج��ه تحديات المرحلة الحالية والمس��تقبلية،
وأن نؤس��س المش��روع الترب��وي على مفاهي��م الجودة والتمي��ز ،والرؤية
المش��تركة ،والقيم المؤسس��ية المعلنة ،وروح العمل الجماعي والعمل
على تعزيز ق��درات المعلمين والمتعلمين نحو إنت��اج المعرفة عوضًا عن
استهالكها

”

”
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مــقــدمة
بن ��ي منوذج تطوير املدار�س مب�ش ��روع امللك عبداهلل بن عبدالعزي ��ز لتطوير التعليم
الع ��ام ب�ص ��ورة تتالءم م ��ع احتياجات وتطوير النظ ��ام التعليم ��ي يف اململكة العربية
ال�سعودي ��ة ،ليعمل على حتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية ال�سرتاتيجية تطوير التعليم الهادفة
�إىل حتقي ��ق نتائ ��ج نوعية تتمثل يف متعلم منت ��ج للمعرفة وذي ق ��درة تناف�سية عالية
�ودي املنتمي لوطن ��ه ووالة �أمره ،كما يه ��دف �إىل تهيئة
ومث ��ا ًال طيب� � ًا للمواطن ال�سع � ّ
املدار�س لتكون مكان ًا منا�سب� � ًا للتعليم والتعلم وتقدمي الدعم وامل�ساعدة على حتقيق
م�ستويات حت�صيلية عالية يف بيئة �آمنة وداعمة ت�ساعد املتعلمني يف البقاء �صحيحني
و�آمنني لي�صبحوا مواطنني فاعلني يف املجتمع.
ويرتك ��ز منوذج تطوير املدار� ��س لتحقيق �أهدافه وجناح عمليت ��ي التعليم والتعلم يف
املدر�س ��ة م ��ن خالل جتويد ع ��دد من مكونات العم ��ل الرتبوي والتعليم ��ي ومن بينها
التوجي ��ه والإر�شاد؛ وذلك لأهميته يف ع�صرن ��ا احلا�ضر الذي فر�ضته حركة احلياة
واالجتماعي
ومتطلباته ��ا وحتدياته ��ا املتعددة واقت�ضته ��ا احتياجات النمو النف�س � ّ�ي
ّ
واملهن � ّ�ي والأكادمي � ّ�ي ال�سليم للمتعل ��م  ،وهو الو�سيل ��ة املثلى لتطوي ��ر كفاءته وتنمية
مهارات ��ه احلياتية مب ��ا يعينه على جتاوز ما يعرت�ضه من �صعوب ��ات ،ويف ذات الوقت
م�ساعدته على بناء منظومة قيمية جت�سد هويته وحتفظ له ذاته.
وي�أت ��ي �إ�صدار هذا الدلي ��ل �سعي ًا لبلورة العم ��ل الإر�شادي كمهن ��ة ذات �أ�س�س علمية
وفني ��ة  ،ولتحقي ��ق �أه ��داف الإر�شاد الطالبي بدرج ��ة �أف�ضل من الكفاي ��ة والفاعلية
والإتقان ووفق �آلية دائمة التطوير والتح�سني تتجاوب مع طبيعة امل�ستقبل وما يحمله
م ��ن معطي ��ات جدي ��دة� ،إذ ي�صف ه ��ذا الدليل مفه ��وم و�أهداف التوجي ��ه والإر�شاد
وخ�صائ�صه ،و�أدوات دعم التوجيه والإر�ش ��اد ،ومهارات و�أ�ساليب العمل الإر�شادي،
وبناء الربامج وت�صميمها وتقوميها ،وتطبيقاته ،وبرامج الدعم وامل�ساندة.
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ركائز التوجيه واإلرشاد في مدارس تطوير
 .1اال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.

 .5القيم اال�سالمية والوطنية والرتبوية واالجتماعية

يت�سم التوجيه والإر�شاد مبجموعة من اخل�صائ�ص  ،من �أبرزها ما ي�أتي :

 .2خطط التنمية الوطنية امل�ستدامة.

 .6خ�صائ�ص منو املتعلمني واحتياجاتهم وميولهم.

 .3الق�ضايا والأولويات الوطنية امل�ستجدة.

 .7الأنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة.

 .4منوذج تطوير املدار�س.

 .8الدرا�سات واملمار�سات الناجحة.

1ـ
علم��ي  :يتبن ��ى التوجيه والإر�ش ��اد اختبارات مقننة وعلمي ��ة و�آمنة ومكيفة حملي� � ًا ال�ستك�شاف ا�ستع ��دادات املتعلمني وميولهم
ّ
وال�صعوب ��ات املتوقع ��ة واخلي ��ارات املنا�سبة لهم يف م�ستقبل حياته ��م  ،وينبغي النظر �إىل نتائج تلك االختب ��ارات يف �ضوء �شخ�صية
املتعلم وال�سياق الذي يعي�شه ولي�ست نتائج كمية م�ستقلة ،كما ًنذكر ب�أن نتائج تلك االختبارات هي م�ؤ�شرات وموجهات �أكرث من كونها
نتائج حا�سمة �أو ت�ستخدم لت�صنيفات غري عادلة.

التعريف اإلجرائي لمفهوم التوجيه واإلرشاد:
جمموع ��ة م ��ن الربامج الرتبوية م�ضمنة يف خط ��ة املدر�سة ،تهدف �إىل م�ساعدة املتعلم ليفهم ذاته ويع ��رف قدراته وينمي �إمكاناته
ويحل م�شكالته ،لتحقيق �أهدافه وتوافقه ال�شخ�صي واالجتماعي والرتبوي واملهني.

أهداف التوجيه واإلرشاد
يهدف التوجيه والإر�شاد �إىل حتقيق ما ي�أتي:
 .1توجيه املتعلم و�إر�شاده يف جميع النواحي النف�سية والأخالقية
واالجتماعية والرتبوية واملهني ��ة لي�صبح مواطن ًا �صاحل ًا منتج ًا
قادر ًا على الإ�سهام يف بناء الوطن.
 .2تنيم ��ة القيم الوطنية وامل�س�ؤولية املجتمعية مبا يحقق مفهوم
املواطن ال�سع ��ودي ال�صالح املنتج املعتز بدين ��ه والوالء لقيادته
واالنتماء لوطنه.
 .3توثيق العالقة بني املدر�سة والأ�سرة لي�صبح كل منهما مكم ًال
للآخر وامتداد ًا له .
 .4م�ساع ��دة املتعلم�ي�ن عل ��ى فهم �أنف�سه ��م وحتقي ��ق ذواتهم،
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واكت�شاف مواهبهم وقدراتهم وميولهم  ،وا�ستثمارها.
 .5تعزيز املتفوقني ودعم �إجنازاتهم ،وا�ستدامتها.
� .6إيالف املتعلمني اجلو املدر�سي ،وتب�صريهم بنظام املدر�سة.
 .7توعي ��ة املتعلم�ي�ن مبتطلب ��ات �س ��وق العمل ،وتوجيهه ��م وفق ًا
لقدراتهم ورغباتهم.
 .8حت�س�ي�ن العملية الرتبوي ��ة على �أ�سا�س توف�ي�ر املناخ النف�سي
الذي يعتمد على احرتام الفردية لكل متعلم.
 .9توعية املجتمع بدور التوجيه والإر�شاد يف عملية التعليم والتعلم.

شمولي  :يركز الإر�شاد على بناء �أوجه �شخ�صية املتعلم ب�صورة متكاملة ،ومبا يحقق الكفايات املحددة ،ف�إىل جانب االهتمام
2ـ
ّ
مبدى التقدم املعريف� ،سي�شمل �أي�ض ًا اجلانب العاطفي واالجتماعي وبناء وحتقيق الذات والتوا�صل مع الآخرين.
3ـ مرتبط بالتعلم  :ترتبط عمليات الإر�شاد بتعلم املتعلمني وحتقيقهم للكفايات املختلفة  ،ويبد�أ ذلك من حتديد ا�ستعدادات
املتعلمني وقدراتهم والأهداف التي ميكن �أن ي�صلوا �إليها وفق ًا لفروقهم الفردية و�إمكاناتهم ال�شخ�صية.
4ـ مستمر :ي�ستهدف كل املتعلمني مبختلف م�ستوياتهم� ،إذ �ستبنى خطط �إر�شادية للمتعلمني تبد�أ من دخولهم املدر�سة ،وتت�ضمن
تلك اخلطط �أهداف ًا ق�صرية �ضمن ر�ؤى طويلة املدى  ،وتخ�ضع تلك اخلطط للمراجعة والتجديد ح�سب التقدم والتطور الذي يظهره
املتعلم .
5ـ متن��وع  :تتن ��وع ا�سرتاتيجيات التوجيه والإر�ش ��اد لتكون فردية وجماعية ح�سب الأهداف املطل ��وب حتقيقها ،وتلبي احتياجات
املوهوبني ومن لديهم �صعوبات تعلم  .وت�شمل ا�سرتاتيجياته ذوي التح�صيل العايل و�أولئك املتعرثين درا�سي ًا .
6ـ متماي��ز  :تختل ��ف قدرات املتعلم�ي�ن وتتفاوت �أهدافهم  ،لذا كان م ��ن املهم ا�ستجابة التوجيه والإر�ش ��اد لذلك  ،وتقدمي �إر�شاد
متمايز ح�سب احتياجات املتعلمني ال�شخ�صية والتعليمية.
7ـ
جماع��ي  :ي�ؤث ��ر يف تعل ��م املتعلمني عدة �أ�شخا�ص ،وعلى ر�أ�سه ��م املتعلم نف�سه وكذلك معلموه ووال ��داه وعائلته ،ويعول منوذج
ّ
املحوري ال ��ذي يقوم به املر�شد
تطوي ��ر املدار� ��س على �أن ي�شارك جميع ه� ��ؤالء يف عمليات التوجيه والإر�ش ��اد ،بالإ�ضافة �إىل النهج
ّ
ب�صفت ��ه موجه� � ًا ومن�سق ًا ومتابع� � ًا ومقدم ًا امل�شورة جلميع املعني�ي�ن ،ون�ؤكد �أن للمعلم وللوالدي ��ن �أدوار ًا خمتلفة يف حتفيز املتعلم يف
عمليات التعلم واال�ستعداد له
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أدوات العملية اإلرشادية
حتت ��اج العملي ��ة الإر�شادية �إىل جمموعة من الأدوات لتحقيق �أكرب قدر ممكن من اجل ��ودة املهنية يف التعامل مع الفروق الفردية بني
املتعلم�ي�ن م ��ن املعنيني باملتعلم ،كاملعلم واملر�شد ووكيل املدر�سة و�أ�سرة املتعلم ،ومن �أه ��م هذه الأدوات امل�ستخدمة يف عملية التوجيه
والإر�شاد يف مدار�س تطوير ما ي�أتي:

�إليه وفق ًا للفروق الفردية والإمكانات ال�شخ�صية والإجراءات العالجية التي ت�ساعده على قيادة حياته.
رابعًا :مؤتمر الحالة:

املدر�سي والذي يتكون من املر�شد وبع�ض املعلمني امل�ؤثرين يف املتعلم وويل الأمر واملتعلم،
إر�شادي
تنفيذ درا�سة احلالة عرب الفريق ال
ّ
ّ
ويت�شكل الفريق بح�سب طبيعة احلالة بهدف تبادل الأدوار وتنوعها ورفع �سقف قناعات املتعلم من خالل القدرة املهنية للفريق.

يو�ضح ال�شكل �أدوات العملية الإر�شادية

خامسًا :االختبارات والمقاييس:
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ

دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ

اﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

تعترب االختبارات واملقايي�س ال�شخ�صية والنف�سية واالجتماعية والتقديرية املقننة حملي ًا ،والعلمية والآمنة من الأدوات التي يتبناها
التوجي ��ه والإر�شاد ال�ستك�شاف ا�ستع ��دادات املتعلمني وميولهم  ،وال�صعوبات املتوقعة التي قد تواجههم  ،واخليارات املنا�سبة لهم يف
م�ستقبل حياتهم.

أو ً
ال :المقابلة

متثل املقابلة �إحدى الأدوات الداعمة لتنفيذ العملية الإر�شادية ب�صورة مبا�شرة ما بني املتعلم ومقدم اخلدمة الإر�شادية؛ ملا تت�ضمنه
من مكونات متكاملة ت�شكل ال�صورة الكلية الن�شطة للحالة قبل وبعد ممار�سة اخلدمة الإر�شادية ومدى الت�أثري والت�أثر.
ثانيًا :المالحظة

متث ��ل املالحظ ��ة �أداة فاعلة ومتجددة يف ت�صوير حال املتعلم عرب خارطة من الكلمات تت�ضمن �سلوك املتعلم  ،والتغريات التي طر�أت
عليه  ،وامل�ؤثرات التي �أثرت عليه والتفاعالت احلياتية التي ميار�سها يف موقف املالحظة.
ثالثا :دراسة الحالة

تعترب درا�سة احلالة من الأدوات املتخ�ص�صة يف تقدمي العملية الإر�شادية ،فهي جتمع كل املعلومات والعمليات التي تخ�ص املتعلم وفق
منظومة بحثية �شاملة وخمت�صرة  ،تهدف �إىل فهم وا�ضح حلالة املتعلم وت�شخي�ص ا�ستعداداته وقدراته والناجت الذي ميكن �أن ي�صل
12
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المراحل المهنية للعملية اإلرشادية
مت ّر العلمية الإر�شادية بعدد من املراحل التي ينبغي على املر�شد مراعاتها �أثناء قيامه بدوره الإر�شادي ،وهي على النحو التايل:
يو�ضح ال�شكل املراحل واملهارات املهنية للعملية الإر�شادية
المرحلة األولى :بناء العالقة اإلرشاد ّية
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ
ا رﺷﺎدﻳﺔ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻫﺪاف
إﺧﺘﻴﺎر
اﺳﺎﻟﻴﺐ
ا رﺷﺎدﻳﺔ

إر�شادي ،والتي ت�سمح
تعترب العالقة الإر�شاد ّية املحور الأ�سا�س الذي يرتكز عليه العمل ال
ّ
ل ��كل من املر�شد بعلم ��ه ومهاراته وخ�صائ�ص ��ه والتزاماته الأخالقي ��ة ،واملتعلم مبا لديه
م ��ن طاق ��ات و�إمكانيات وخ�صائ�ص � ،أن يتفاعال يف �صورة بن ��اءة ت�ساعد املتعلم على النمو
ال�سلي ��م ،فه ��ي عالقة مهن ّية �إن�سان ّية ب�ي�ن مر�شد ممار�س ومتعلم  ،يت ��م من خاللها حتقيق
�أه ��داف الإر�ش ��اد ،وتعتمد على املواجه ��ة القائمة عل ��ى التعاطف الوجداين
وامل�شاع ��ر الودية ال�صادقة بني الطرفني  ،وميك ��ن �أن يبد�أها املر�شد عند
إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ
لقائ ��ه املتعل ��م بالرتحي ��ب به من خ�ل�ال ا�ستخ ��دام املر�ش ��د للمهارات
ا رﺷﺎدي
�أو التعب�ي�رات اللفظي ��ة  ،كقول ��ه  :ال�سالم عليكم و�صب ��اح اخلري � ،أه ًال
ومرحب� � َا  ،تف�ضل باجللو� ��س ،وكذلك ا�ستخدام التعب�ي�رات غري اللفظية
كاالبت�سامة والب�شا�شة.

المرحلة الثانية :تشخيص المشكلة:

�ادي حيث تعتمد عليه ��ا عملية اختي ��ار اال�سرتاتيجيات
عملي ��ة ت�شخي� ��ص امل�شكلة وتقديره ��ا وت�صنيفها خط ��وة مهمة للعمل الإر�ش � ّ
إر�شادي.
والأ�ساليب املنا�سبة للعمل ال
ّ
الطالبي مب�شاركة املتعلم ،وت�ستهدف التحديد الدقيق مل�شكلة املتعلم
هذه العملية ُتعرف باجلهود العلم ّية املنظمة ،ويقوم بها املر�شد
ّ
املهني ،فنقول مث ًال الت�أخر
ب�صورة وا�ضحة جلية ومب�سطة وحتليل �أبعادها املختلفة و�صو ًال �إىل حتديد ا�سرتاتيجية منا�سبة للتدخل ّ
الدرا�سي.
الدرا�سي يف مادة الريا�ضيات بد ًال من الت�أخر
ّ
14
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المرحلة الثالثة :تحديد األهداف:

تعترب عملية �صياغة وتكوين الأهداف من اخلطوات الهامة التي يجب �أن يقوم بها املر�شد من خالل حتديد ما يريد كل من املر�شد
واملتعل ��م حتقيق ��ه م ��ن تغيريات مرغوبة يف واقع املتعلم �أو يف ظروف ��ه البيئية املحيطة ،فمث ًال �إذ كان ��ت م�شكلة املتعلم هي انخفا�ض
درجاته يف االختبار و�أظهر تقدير امل�شكلة وجود قلق االختبارات لديه  ،حينئذ قد يختار املر�شد طريقة مثل التخل�ص التدريجي من
احل�سا�سية �أو �إعادة البنية املعرفية � ،أو كما يحدث يف حالة املتعلم الذي يرغب يف خف�ض عدد �أيام الغياب �إىل يوم واحد يف ال�شهر
بد ًال من خم�سة �أيام ( حتديد الهدف الذي يريد �أن ي�صل له املتعلم ).
المرحلة الرابعة :اختيار األساليب اإلرشاد ّية:

معايري اختيار الأ�س��اليب الإر�ش��ادية :عل ��ى املر�شد مبدار�س تطوير �أن ي�أخذ بعني االعتبار اال�سرت�ش ��اد باملعايري ال�سبع التالية
عند اختيار طريقة الإر�شاد:
¢üFÉ°üN
ó°TôŸG
¬JÓ«°†ØJh

íeÓe
¢ü«î°ûàdG
¬WÉ‰CGh

äÉ°SGQódG
á≤HÉ°ùdG

º∏©àŸG ¢üFÉ°üN
¬JÓ«°†ØJh
±GógC’G á©«ÑW
á«FÉ¡ædG

πeGƒ©dG
á«Ä«ÑdG
á©«ÑW
á∏µ°ûŸG

�أثبتت الدرا�سات فاعليته يف خف�ض حاالت القلق.
16

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

 )1خصائص المرش��د وتفضيالته :لكل مر�شد تف�ضي�ل�ات للطرق التي
ميكن ��ه �أن ي�ستخدمه ��ا ،ومن املف�ض ��ل �أال يعتم ��د املر�شد عل ��ى طريقة �أو
ا�سرتاتيجية واحدة ،وينبغ ��ي عليه �أن ي�ستخدم مهاراته وم�ستوى االرتياح
والقيم كمح ��كات للحكم على مدى مالءمة اال�سرتاتيجية ،كما يحدث يف
حال ��ة بع�ض املر�شدين الذين يف�ضلون العمل م ��ن خالل ا�ستخدام فنيات
املدر�سة ال�سلوكية التي عمق قراءته فيها ،وتدرب على فنياتها املتعددة.
 )2الدراس��ات الس��ابقة :ينبغي عند اختيار طريقة الإر�ش ��اد �أن يراجع
املر�شد الطالب ��ي الدرا�سات والبيانات املن�شورة حوله ��ا ،فهذه املعلومات
تطلع املر�شد الطالبي عل ��ى مدى ا�ستخدام هذه الطريقة ومدى جناحها
ودرج ��ة ه ��ذا النج ��اح ،كما ه ��و احل ��ال يف الإر�ش ��اد باللعب حي ��ث تفيد
الدرا�سات فاعليته يف ح ��االت الأطفال� ،أو فنية التطمني التدريجي الذي

 )3العوام��ل البيئي��ة :ومن هذه العوامل الوقت والتكلفة والتجهيزات  ،ودور الآخرين ذوي الأهمية  ،ومدى توافر النتائج يف البيئة
الطبيعي ��ة للمتعل ��م ،وحتديد مدى قابلية طريقة معينة للتطبيق العملي م ��ن عدمه ،كما هو احلال يف ا�ستخدام املعززات االجتماعية
التي ال تتطلب وقت وال جهد وال تكلفة  ،و�أثبتت التجارب �أنها �أف�ضل �أنواع املعززات  ،وهي �أ�سهل �أنواعها.
 )4طبيع��ة مش��كلة المتعل��م� :إن اختيار الطريقة ينبغ ��ي �أن يبنى على واقع امل�شكل ��ة ،و�أن تعك�س اال�سرتاتيجي ��ة املتبعة طبيعة
امل�شكل ��ة ،وهذا بالطبع يتطلب تقدي ��ر ًا �شام ًال وحتديد ًا دقيق ًا للم�شكلة ،ومعرفة �أغرا�ض بع�ض الأ�ساليب والطرق امل�ستخدمة ،فمث ًال
ين االنفعا ّ
حالة املتعلم الذي يعلق �إخفاقه يف مادة الريا�ضيات على معلم املادة من املنا�سب �أن ي�ستخدم معه �أ�سلوب الإر�شاد العقال ّ
يل
لت�صحيح الأفكار اخلاطئة لديه.
 )5طبيع��ة األه��داف النهائي��ة� :إن اختيار الطرق الإر�شاد ّي ��ة يتوقف �أي�ض ًا عل ��ى طبيعة الهدف املحدد ،وم ��ا ميثله هذا الهدف،
فالأه ��داف النهائي ��ة قد تعك�س اختيار ًا �أو تغيري ًا ،ويفيدنا ه ��ذا التمييز حيث �إن كل نوع منها يتطلب �أ�ساليب� � ًا وطرق ًا  ،مثل الإر�شاد
التعليم � ّ�ي �أو املهن � ّ�ي ،واتخ ��اذ القرارات ،وحل ال�ص ��راع ،و�أداء الأدوار ،وعك�س الأدوار ،فاملتعلم الذي يج ��د �صعوبة يف حتديد امل�سار
املنا�سب له يف املرحلة الثانوية من املنا�سب �أن يدرب على خطوات اتخاذ القرار.
 )6خصائ��ص المتعل��م وتفضيالته :عملية اختيار طريقة للإر�شاد هي �إجراء م�شرتك ب�ي�ن املر�شد الطالبي واملتعلم ،وال ينبغي
للمر�ش ��د �أن ينف ��رد بها ،وحماولة املر�ش ��د �أن ي�ستويف توقعات املتعلم وتف�ضيالته ينتج عنها يف الغال ��ب نتائج عالجية �إيجابية ،ففي
حال ��ة طال ��ب يف ال�صف الأول ابتدائي نريد تدريب ��ه على ال�صالة ،ف�إن �أ�سلوب النمذجة ( الق ��دوة ) لل�سلوك وم�شاهدته متوافق مع
خ�صائ�ص املتعلم يف هذا ال�سن.
 )7مالمح التش��خيص وأنماطه :تعترب مالمح الت�شخي�ص و�أمناطه التي تكون ملحوظة وظاهرة لدى املتعلم خالل املقابالت هي
�أحد اجلوانب الهامة التي يجب على املر�شد �أن يراعيها ،وهذه املالمح والأمناط اخلا�صة بالت�شخي�ص تعمل كقواعد لالختيار ،فعلى
التدريجي ،ويف بع�ض احلاالت
�سبي ��ل املث ��ال املتعلم الذي يخاف من مواجهة الآخرين قد يكون من املنا�سب ل ��ه ا�ستخدام التح�صني
ّ
التي يقدرها املر�شد قد ت�ستخدم فنية الغمر� ،أو التدريب على ال�سلوك التوكيدي.
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المرحلة الخامسة :إنهاء العمل اإلرشادي

طرق التوجيه واإلرشاد

إر�شادي  ،فكلما ّمت �إنهاء العمل بطريقة �صحيحة كلما ح�صلنا على نتائج
ُتع ّد مرحلة �إنهاء العمل من �أهم املراحل الهامة يف العمل ال
ّ
�إر�شادي ��ة �أف�ض ��ل ،كما ت�سهم مرحلة الإنهاء يف الزي ��ادة واملحافظة على مكت�سبات العمل الإر�شادي ،ويلج� ��أ املر�شد �إىل �إنهاء العمل
الإر�شادي يف احلاالت التالية:

نظري م�سب ��ق ل�شخ�صية املتعلم ،ولذلك ف�إن
تتع ��دد ط ��رق التوجيه والإر�شاد وذلك نظر ًا لأن كل طريق ��ة �إر�شاد ّية تنطلق من ت�صور ّ
وج ��ود طري ��ق للإر�شاد �أمر مه ��م ،والأهم هو وجود املر�شد املتمكن ال ��ذي يعرف كيف يتوا�صل مع املتعلم لع�ل�اج م�شكلته عرب طرق
الإر�شاد املتعددة واملتنوعة .ومتتاز طرق التوجيه والإر�شاد مبا يلي :

إر�شادي 		.
 .1حتقيق �أهداف العمل ال
ّ

 .2طلب املتعلم �إنهاء الإر�شاد.

 )1طرائق متعددة ومتنوعة لتعدد نظريات التوجيه والإر�شاد .

 .3و�صول املر�شد �إىل �أق�صى حدود تخ�ص�صه وعلمه ،ورغبته يف الإحالة جلهة �أكرث تخ�ص�ص ًا.

 )2تتفق مع مبد�أ الفروق الفرد ّية وما ينا�سب �شخ�صية املتعلم اخلدمة الإر�شاد ّية وظروفه وم�شكالته .

إر�شادي بع�ض العبارات  ،مثل:
وي�ستخدم املر�شد كتمهيد لإنهاء العمل ال
ّ

إر�شادي .
 )3تعدد الطرق يقدم للمر�شد جماالت مت�سعة لالختيار مبا يالئم �إمكانية العمل ال
ّ

•�أتوقع �أننا خالل �أ�سبوعني من الآن قد و�صلنا �إىل نهاية هذا العمل امل�شرتك بيننا.
•�أت�صور �أننا خالل �أ�سبوع من الآن قد حققنا الهدف الذي حددناه م�سبق ًا ...وهكذا

أ�سري و�إر�شاد الأطفال �أو ال�شباب �أو امل�سنني .
الرتبوي
 )4تتالئم مع جماالت التوجيه والإر�شاد
واملهني وال ّ
ّ
ّ
ومن �أبرز الطرق الإر�شاد ّية الآتي:
أو ً
الفردي:
ال :طريق اإلرشاد
ّ

عالق ��ة مهني ��ة متفاعلة متبادلة وجه ًا لوجه بني املر�ش ��د الطالبي واملتعلم ،وتعتمد فاعلية م�ساعدته عل ��ى العالقة الإر�شادية املهن ّية
املخطط لها.
الجماعي:
ثانيًا :طريق اإلرشاد
ّ

اجلماعي
جمموع ��ة من العمليات التفاعلية االجتماعية بني جمموعة من الأ�شخا� ��ص  ،يقودها �شخ�ص مدرب وحمرتف يف الإر�شاد
ّ
 ،به ��دف م�ساع ��دة �أع�ضاء املجموعة للتخل�ص من م�شكالتهم  .ويرتاوح �أع�ضاء املجموعة بني (  6ـ � )12شخ�ص ًا مبا يف ذلك املر�شد
الطالبي.
ثالثًا :طريق اإلرشاد المباشر

الطريق ��ة التي تن�صب بوج ��ه خا�ص على املر�شد الطالبي وما يقوم به من خدمات ،وهو �إعط ��اء التوجيه والإر�شاد وامل�شورة للمتعلم
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر يف حل م�شكلته التي يع ��اين منها  ،وفيها يتحمل املر�ش ��د م�س�ؤولية �أكرب من املتعلم ،كما يح ��دث عندما ي�س�أل املتعلم
املر�شد عن تخ�ص�ص من التخ�ص�صات اجلامعية بعد الثانوية.
18

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

19

رابعًا :طريق اإلرشاد غير المباشر:

تاسعًا :المناهج الدراس ّية

ويق�ص ��د به ��ا ت ��رك حرية التعبري للمتعلم ع ��ن امل�شكلة بنف�سه و�إيجاد احل ��ل املنا�سب لها ،وميكن �أن يرتكز ح ��ل امل�شكلة على املتعلم
بدرجة كبرية عك�س الإر�شاد املبا�شر ،ويجب �أن يرتك احلرية للمتعلم يف اختيار احلل املنا�سب مل�شكلته يف ظل توفر عالقة �إر�شاد ّية .

ت�شتمل املناهج الدرا�س ّية على مو�ضوعات تتعلق بحاجات املتعلمني وفق ًا خل�صائ�ص مراحل منوهم وحاجات املجتمع ،وتناق�ش العديد
م ��ن املوا�ضي ��ع التي تتعل ��ق بطبيعة اخللق والأمانة وال�ص ��دق وال�صحة العامة والنظاف ��ة وم�ضار التدخني واملخ ��درات واختيار املهنة
وغريها ،ويتم التن�سيق مع معلمي املواد لكي تكون املواد التي يدر�سها املتعلمني ذات ت�أثري �إيجابي يف �سلوكهم اليومي ويف تعاملهم مع
البيئة االجتماعية املحيطة به.

السلوكي:
خامسًا :طريق اإلرشاد
ّ

ال�سلوكي تطبيق ًا �إجرائ ّي ًا لقوانني النظر ّية ال�سلوك ّية وقوان�ي�ن التعلم التي ت�ؤكد على �أن ال�سلوك امل�ضطرب نتاج عادات
ُيع� � ّد الإر�ش ��اد
ّ
و�أمناط �سلوك ّية خاطئة مكت�سبة.
االنفعالي:
العقلي
سادسًا :طريق اإلرشاد
ّ
ّ

ه ��ذه الطريقة ت ��رى �أن النا�س ب�شكل عام ميلكون القدرة على �أن يكونوا �أكرث عقالنية ،ف� ��إذا تعلم الفرد كيف يفكر بطريقة خمتلفة
يف الأ�شياء �أو اجلوانب التي ت�سبب الإزعاج �أو ال�ضيق ميكن �أن يت�صرف بطريقة �أكرث تعق ًال ،ويكمن تلخي�ص هذا الأ�سلوب يف ثالث
نقاط  ،وهي:
		
 -التعرف على الأفكار الالمنطقية وراء امل�شكلة.

 -جمابهة هذه الأفكار.

 �إحالل �أفكار بديلة منطقية  ،والتدريب عليها.سابعًا  :طريق اإلرشاد باللعب:

وه ��ذا الن ��وع من الإر�شاد يتنا�سب مع املتعل ��م يف ال�صفوف املبكرة حيث ي�ساعد هذا النوع من الإر�ش ��اد يف اكت�شاف وعالج عدد من
امل�ش ��كالت الفردي ��ة ،كما يح ��دث مع حاالت بع�ض املتعلمني يف املرحلة الأولية �إذ ميكن �أن يف� � ّرغ جزء كبري من انفعاالته يف لعبة من
الألعاب  ،كالدمية مث ًال .
الطالبي
ثامنًا :النشاط
ّ

الطالبي ميدان ًا خ�صب� � ًا للتوجيه والإر�شاد من خالل فرق العمل املدر�س ّية املختلفة التي متار�س ن�شاط ًا ريا�ض ّي ًا وفن ّي ًا
يعت�ب�ر الن�شاط
ّ
اجتماعي منا�سب بعيد ًا عن حدود
واجتماع ّي ًا وثقاف ّي ًا ....متنوع ًا يف املدر�سة  ،حيث ميكن للمر�شد مالحظة ن�شاط املتعلمني يف جو
ّ
الف�صل واملواد الدرا�س ّية  ،ويتم التن�سيق مع رائد الن�شاط واملعلمني ال�ستثمار الن�شاط مبا يفيد املتعلمني ويك�سبهم املهارات املتنوعة.
20
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• الإ�شراف املبا�شر على برامج و�أن�شطة التوجيه والإر�شاد  ،ومتابعة تنفيذها.

أدوار التوجيه واإلرشاد

• امل�شاركة يف تهيئة البيئة املدر�س ّية  ،وتوفري متطلبات تنفيذ برامج التوجيه والإر�شاد.

يو�ضح ال�شكل العنا�صر القائمة بعملية التوجيه والإر�شاد
أو ً
ال :مدير المدرسة:
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ُيع� � ّد مدي ��ر املدر�سة القائ ��د لعمليات تطوي ��ر �أداء
املدر�س ��ة ؛ وذل ��ك لت�سلم ��ه موقع ًا ب ��ارز ًا يف الهيكل
التنظيمي للمدر�سة  ،فه ��و الذي يقود دفة التوجيه
ّ
والقي ��ادة يف كل ما يتعلق بجوان ��ب تطوير التوجيه
والإر�شاد باملدر�سة  ،ويتمثل دوره يف املهام الآتية:
• الإ�شراف العام عل ��ى برامج التوجيه والإر�شاد
يف املدر�سة.
• الإ�ش ��راف الع ��ام عل ��ى تهيئة البيئ ��ة املدر�سية
ملمار�سة التوجيه والإر�شاد.

ó°TôŸG

º∏©ŸG
•É°ûædG óFGQ

• دع ��م برام ��ج و �أن�شط ��ة التوجي ��ه والإر�شاد يف
املدر�سة.
• مراجع ��ة التقاري ��ر الدور ّي ��ة وال�سنو ّي ��ة للتوجيه
والإر�ش ��اد يف املدر�س ��ة  ،ورفعه ��ا لإدارة الرتبي ��ة
والتعليم /مكتب الرتبية والتعليم.

ثانيًا :وكيل شؤون الطالب

ي�شغ ��ل وكي ��ل املدر�سة ل�ش�ؤون الطالب يف مدار� ��س تطوير دور ًا حيو ّي ًا يف قيادة املدر�سة من خالل م� ��ؤازرة املدير ودعمه يف املجاالت
التعليمية املختلفة  ،ومنها التوجيه والإر�شاد  .وتت�ضح �أدوارهم يف هذا املجال من خالل الآتي:
• متابعة احتياج التوجيه والإر�شاد من الأدوات واملتطلبات الالزمة .
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الطالبي يف و�ضع خطة عالجية حلاالت الت�أخر ال�صباحي ومتكرري الغياب.
• التن�سيق مع املر�شد
ّ
الطالبي لدرا�سة احلاالت التي يتم �إحالتها من قبل املعلمني.
• التن�سيق مع املر�شد
ّ
الطالبي لتحديد الأقل حت�صي ًال لو�ضع وحتديد الربامج الإثرائ ّية.
• درا�سة نتائج املتعلمني مع املر�شد
ّ
• متابع ��ة برام ��ج التوجي ��ه والإر�شاد للمتعلمني الذين يواجهون حتديات يف التعلم وم�ش ��كالت يف ال�سلوك ،وللمتعلمني املتفوقني
واملتميزين ،وللمتعلمني متكرري الغياب والت�أخر ال�صباحي .
ثالثًا :المرشد الطالبي

ي�سعى منوذج تطوير املدار�س �إىل تهيئة املدار�س كي تكون مكان ًا منا�سب ًا لتعليم املتعلمني وم�ساعدتهم على حتقيق م�ستويات حت�صيلية
يف بيئ ��ة �آمن ��ة ي�شارك فيها كافة من�سوبي املدر�سة  ،وذلك من خالل التوجيه والإر�شاد كمرتكز مهم لدعم املتعلمني ،ويت�ضح هذا يف
الطالبي� ،إذ يت�ضح دوره
التعليمي ومنهم املر�شد
الرتبوي
امله ��ام وامل�س�ؤوليات التي يقوم بها من�سوبو املدر�سة �ضمن مفه ��وم املجتمع
ّ
ّ
ّ
من خالل قيامه باملهام الآتية:
• تب�ص�ي�ر املجتم ��ع املدر�س � ّ�ي ب�أه ��داف التوجيه والإر�شاد وخطط ��ه وبراجمه وخدماته  ،ل�ضم ��ان قيام كل ع�ض ��و مب�س�ؤولياته يف حتقيق
الأهداف.
• تنمية الدافع ّية لدى املتعلم نحو التعليم  ،واالرتقاء مب�ستوى طموحه .
• م�ساعدة املتعلم امل�ستجد على التكيف مع البيئة املدر�سية  ،وتكوين اجتاهات �إيجابية نحو املدر�سة .
• التعرف على حاجات املتعلمني ومطالب منوهم يف �ضوء خ�صائ�ص النمو لديهم والعمل على تلبيتها .
• بن ��اء عالق ��ات مهن ّية مثمرة مع الهيئة الإدارية و�أع�ض ��اء هيئة التدري�س ومع �أولياء �أمور املتعلمني ،مبينة على الثقة والكفاية
يف العمل واالحرتام املتبادل مبا يحقق �أهداف التوجيه والإر�شاد .
• ت�صميم برامج عالج ّية ووقائ ّية ومنائ ّية ملعاجلة امل�شكالت التح�صيل ّية وال�سلوك ّية والنف�س ّية واالجتماع ّية وغريها.
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• اكت�شاف املتعلمني املوهوبني واملتفوقني  ،والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم .

الدرا�سي من خالل املالحظة ال�صف ّية.
• حتديد اجلوانب ال�صح ّية واالجتماع ّية والنف�س ّية املعيقة لتقدم املتعلم
ّ

• درا�سة ومعاجلة حاالت املتعلمني متكرري الغياب والت�أخر ال�صباحي بالتن�سيق مع املعنيني يف املدر�سة.
املدر�سي  ،وتقدمي امل�ساعدة للطالب املحتاجني وفق ًا للتعليمات.
• درا�سة الأو�ضاع االقت�صاد ّية يف املحيط
ّ

العلمي.
• حتديد امل�شكالت والعقبات ال�شخ�ص ّية التي حتول دون قدرة املتعلم على التح�صيل
ّ

• عقد لقاءات مع �أ�سر املتعلمني الذين تظهر عليهم بوادر �سلوك �سلب ّية �أو عدم التكيف يف املدر�سة وغريها .

إيجابي يف
• تزويد املتعلمني باملهارات الأكادمي ّية وال�شخ�ص ّية التي متكنهم من فهم ذاتهم وقدرتهم وميولهم  ،وممار�سة دور � ّ
العملية التعليم ّية.

الدرا�سي ،وتقدمي اخلدمات الإر�شاد ّية املنا�سبة يف �ضوئها.
• درا�سة نتائج التح�صيل
ّ

• م�ساعدة املتعلمني يف بناء خططهم الدرا�س ّية  ،وم�سارات تعلمهم وتوجيههم.

• تنظيم لقاءات ودورات تدريب ّية يف بناء ال�شخ�ص ّية وال�سلوك للمتعلم و�أولياء الأمور.
• ا�ستخدام وتفعيل ال�سجالت املنظمة لعمل التوجيه والإر�شاد.

الطالبي مب�شكالت املتعلمني التي يتعذر عليه التعامل معها.
• �إ�شعار املر�شد
ّ

الطالبي.
• درا�سة حاالت ال�ضعف والتق�صري لدى املتعلمني وعالجها  ،بالتعاون مع معلميهم و�أولياء �أمورهم واملر�شد
ّ

• تفعيل الأدلة واملطو ّيات والن�شرات ذات ال�صلة بعمل التوجيه والإر�شاد للطالب.
• تنظيم الزيارات الإر�شاد ّية الوقائ ّية للمتعلمني.

خامسًا  :رائد النشاط الطالبي

• عقد لقاءات دور ّية مع املتعلمني لتوعيتهم مب�ضار ممار�سة العادات ال�سلبية.

الن�ش ��اط مي ��دان خ�صب لتعديل ال�سل ��وك واملحافظة على ال�سلوكي ��ات الإيجاب ّية لدى املتعلم�ي�ن ،ويربز دوره يف جم ��ال التوجيه والإر�شاد
مبدار�س تطوير من خالل ما يلي:

واجلمعي للمتعلمني امل�ستهدفني.
الفردي
• تقدمي الإر�شاد
ّ
ّ
• درا�سة حاالت املتعلمني املت�أخرين درا�سي ًا ومتابعتهم لتح�سني م�ستواهم.
• الإ�شراف واملتابعة ملراكز اخلدمات الرتبو ّية يف املدر�سة.
رابعًا :المعلم

ُيع� � ّد املعل ��م حمور ًا مهم� � ًا يف تدري�س املتعلمني  ،وهو �أق ��رب �شخ�ص لهم يف بيئ ��ات التعلم ،فهو بالإ�ضاف ��ة �إىل دوره يف تدري�س مادة
تخ�ص�صه ،يقدم بع�ض اخلدمات الإر�شاد ّية لهم  .وتربز مهامه يف جمال التوجيه والإر�شاد فيما ي�أتي:
• متابعة حت�صيل املتعلمني وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم  ،ورعايتهم �سلوك ّي ًا واجتماع ّي ًا  ،والقيام بالدور الرتبويّ والإر�شاديّ
ال�شامل لهم يف ال�صف.

الطالبي يف املدر�سة يف تنميتها.
• امل�شاركة يف اكت�شاف مواهب املتعلمني والتعاون مع املر�شد
ّ
الطالبي يف تقدمي بع�ض اخلدمات الإر�شاد ّية لبع�ض املتعلمني ح�سب احلاجة  ،مثل �إ�شراكهم يف جماعات
• التعاون مع املر�شد
ّ
الن�شاط التي تلبي تلك االحتياجات .
املدر�سي ب�أنواعه املختلفة .
• تزويد املر�شد باملالحظات واملرئيات حول �سلوك املتعلمني من خالل ممار�ستهم للن�شاط
ّ
النف�سي
• امل�ساهم ��ة يف تعدي ��ل ال�سلوك غري املرغوب واملحافظة على ال�سلوك املرغوب جلميع فئات املتعلمني يف كافة املجاالت
ّ
واملهني.
والرتبوي
واالجتماعي
ّ
ّ
ّ

• تقدمي املعلومات الأكادمي ّية والإر�شاد ّية للمتعلمني.
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سادسًا  :األسرة مع المدرسة:

 .5درا�سة نتائج املتعلمني للعام الدرا�سي ال�سابق من جميع اجلوانب واقرتاح الربامج واخلدمات الإر�شادية املنا�سبة.

يتوقع �أن يكون التوا�صل مع الأ�سرة يف منوذج تطوير املدار�س غري حمدود يف اللقاءات املبا�شرة  ،بل يتجاوز ذلك �إىل ا�ستثمار جميع
القن ��وات املتاح ��ة ،ذلك �أن الأ�سرة عن�صر مهم من عنا�ص ��ر العمل ّية الإر�شاد ّية التي ال ميكن اال�ستغن ��اء عنها ،ويربز دورها يف هذا
اجلانب من خالل ما ي�أتي:

 .6حتويل من مل تتم املوافقة على موا�صلتهم الدرا�سة من متكرري الر�سوب �إىل �أقرب مدر�سة م�سائية �أو ليلية و�إ�شعار �إدارة التوجيه
والإر�شاد ب�إدارة الرتبية والتعليم بذلك.
� .7إعداد معايري منح احلوافز للمتعلمني وتخ�صي�ص ميزانية لذلك وفق اخلطة الت�شغيلية.

الطالبي  ،وتدوين مالحظاتهم عليها.
• متابعة �أداء املتعلم لواجباته املنزل ّية  ،واالطالع على مالحظات املعلمني واملر�شد
ّ

الدرا�سي  ،واعتماد احل�ص�ص الإ�ضافية لها ،وتكليف املعلمني و�إ�شعار �أولياء الأمور بالربنامج.
 .8اقرتاح برامج معاجلة الت�أخر
ّ

الطالبي يف املدر�سة برعاية �سلوك �أبنائهم.
• وعي الأ�سرة بالدور الذي يقوم به املر�شد
ّ
الرتبوي
• م�ساع ��دة املر�ش ��د الطالب � ّ�ي يف فهم الأبناء من خالل تزويده باملعلومات عنه ��م ،و�إ�شعاره ب�أي تغري يف �سلوك الأبناء
ّ
واالجتماعي.
والنف�سي
أخالقي
وال
ّ
ّ
ّ
• ا�ستخدام الطرق الإيجاب ّية يف تعديل �سلوك الأبناء  ،من خالل ا�ستخدام �صور متعددة من التعزيز.
الطالبي يف املدر�سة ،من خالل الزيارة �أو الكتابة �أو ا�ستثمار قنوات التوا�صل الإلكرتو ّ
ين.
• فتح قنوات التوا�صل مع املر�شد
ّ

 .9ح�صر الظواهر ال�سلوك ّية التي حتدث من بع�ض املتعلمني  ،ودرا�سة �أ�سبابها ودوافعها وتقدمي املقرتحات لعالجها.
 .10رعاية وتنظيم جمال�س احلوار الطالبية  ،وتقدمي الدعم لها ومتابعة �أعمالها وفق ًا للتنظيمات والتعليمات املعتمدة.
 .11درا�س ��ة التو�صي ��ات الواردة من جمال�س احلوار الطالبية وعر�ضها على الأطراف املعنية يف املدر�سة التخاذ الإجراءات الالزمة
من قبل �إدارة املدر�سة.
 .12معاجلة امل�شكالت املدر�سية على م�ستوى املدر�سة  ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
 .13توثيق العالقة بني الأ�سرة واملدر�سة.

سابعًا :لجنة التوجيه واإلرشاد
 -1المرحلة االبتدائية:

تتوىل جلنة التوجيه والإر�شاد باملرحلة االبتدائية مبدار�س تطوير العديد من املهام تتحدد يف الآتي:
 .1متابعة برامج التوجيه والإر�شاد باملدر�سة وفق التعليمات ال�صادرة من �إدارة/ق�سم التوجيه والإر�شاد .
الدرا�سي وفق ًا للفروق الفرد ّية بني املتعلمني.
 .2توزيع املتعلمني على الف�صول  ،ح�سبما تراه اللجنة مع بداية العام
ّ
 .3امل�شاركة يف تنفيذ وتقومي برامج وخدمات التوجيه والإر�شاد.
 .4متابع ��ة امل�ستوى التح�صيل � ّ�ي للمتعلمني  ،وحت�سني م�ستوياتهم التح�صيل ّية  ،وخا�صة املعيدي ��ن واملت�أخرين درا�س ّي ًا وذوي الظروف
اخلا�صة املاد ّية واالجتماع ّية والنف�س ّية.
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درا�سي  ،واعتمادها من مدير
 .14امل�صادقة على التقارير الف�صل ّية عن �أعمال التوجيه والإر�شاد و�أعمال اللجنة يف نهاية كل ف�صل
ّ
املدر�سة ورفعها لإدارة  /ق�سم التوجيه والإر�شاد.
 .15درا�سة البيئة املدر�س ّية  ،واقرتاح ما ميكن الأخذ به لتهيئتها لتكون بيئة تربو ّية منا�سبة .
 .16متابعة حالة املتعلم الذي بقي يف �صفه عام ًا �آخر ب�سبب عدم متكنه من حتقيق مهارات احلد الأدنى � ،أو انتقل �إىل ال�صف الذي
يليه ولديه مهارات حتتاج �إىل متابعة.
 .17الإ�ش ��راف عل ��ى تنفيذ الإجراءات الرتبو ّية والإر�شاد ّية الكفيلة بت�شخي�ص وت�صنيف وعالج املتعلم الذي لديه �ضعف يف اكت�ساب
املهارات الأ�سا�سية.
 .18درا�س ��ة و�ض ��ع املتعلم الذي يعاين من ق�صور (�ضعف) عقب كل فرتة تقوميي ��ة لتحويله �إىل الربامج امل�ساندة الكت�ساب املهارات
الأ�سا�سية.
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 .19اتخ ��اذ الق ��رار الالزم ب�ش�أن حاالت الت�أخر الدرا�سي التي مل تبد جتاوب ًا م ��ع الربامج العالجية املقدمة داخل ال�صف �أو خارجه
�إىل الربامج امل�ساندة بعد �إ�شعار ويل الأمر بذلك.

 .15درا�سة التو�صيات الواردة من جمال�س احلوار الطالبية  ،وعر�ضها على الأطراف املعنية يف املدر�سة التخاذ الإجراءات الالزمة
من قبل �إدارة املدر�سة.

 .20اتخاذ القرار الالزم ب�ش�أن املتعلمني الذين مل يتمكنوا من حتقيق مهارات احل ّد الأدنى.

 .16درا�س ��ة �أو�ض ��اع املتعلم�ي�ن املخالفني لإجراءات �سري ��ة الأ�سئلة و�سري االختب ��ارات الواردة يف القواع ��د التنظيمية لالئحة تقومي
املتعلم ،وتقدمي اخلدمات الإر�شاد ّية الالزمة لهم.

 -2المرحلتان المتوسطة والثانوية:

 .1متابعة برامج التوجيه والإر�شاد باملدر�سة.
الدرا�سي وفق ًا للفروق الفردية بني املتعلمني.
 .2توزيع املتعلمني على الف�صول ،ح�سبما تراه اللجنة مع بداية العام
ّ
 .3امل�شاركة يف تنفيذ برامج وخدمات التوجيه والإر�شاد ،وتقوميها.
 .4تفعيل وتطبيق قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة على ال�سلوكيات التي ت�صدر من بع�ض املتعلمني يف املدر�سة.
 .5متابع ��ة امل�ستوى التح�صيل � ّ�ي للمتعلمني  ،وحت�سني م�ستوياته ��م التح�صيل ّية وخا�صة املعيدين واملت�أخري ��ن درا�س ّي ًا وذوي الظروف
اخلا�صة املاد ّية واالجتماع ّية والنف�س ّية.
الدرا�سي ال�سابق من جميع اجلوانب  ،واقرتاح الربامج واخلدمات الإر�شاد ّية املنا�سبة.
 .6درا�سة نتائج املتعلمني للعام
ّ
متكرري الر�سوب �إىل �أق ��رب مدر�سة م�سائ ّية �أو ليل ّي ��ة  ،و�إ�شعار �إدارة
 .7حتوي ��ل َم ��ن مل تت ��م املوافقة على موا�صلتهم الدرا�سة م ��ن
ّ
التوجيه والإر�شاد ب�إدارة الرتبية والتعليم بذلك.

 .18درا�سة �أو�ضاع املتعلمني العلم ّية  ،ومدى منا�سبة قدراتهم لاللتحاق بالتخ�ص�صات الدرا�سية.
 .19درا�سة البيئة املدر�سية  ،واقرتاح ما ميكن الأخذ به لتهيئتها لتكون بيئة تربو ّية منا�سبة .
� .20إعداد وتوثيق تقارير دور ّية عن �أن�شطة اللجنة ،ومعوقات الأداء فيها.
درا�سي  ،واعتمادها من مدير
 .21امل�صادقة على التقارير الف�صل ّية عن �أعمال التوجيه والإر�شاد و�أعمال اللجنة يف نهاية كل ف�صل
ّ
املدر�سة ورفعها لإدارة  /ق�سم التوجيه والإر�شاد.

ثامنًا :لجنة التميز والجودة:

� .8إعداد معايري منح احلوافز للمتعلمني وتخ�صي�ص ميزانية لذلك  ،وفق اخلطة الت�شغيلية.

ومن �أبرز املهام التي تقوم بها جلنة التميز واجلودة يف املدر�سة:
 .1تقومي �أداء املدر�سة ذات ّي ًا.

 .10ح�صر الظواهر ال�سلوك ّية التي حتدث من بع�ض املتعلمني  ،ودرا�سة �أ�سبابها ودوافعها  ،وتقدمي املقرتحات لعالجها.

� .2إعداد وبناء خطة املدر�سة.

 .11معاجلة امل�شكالت املدر�سية على م�ستوى املدر�سة ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها.

 .3دعم حتول املدر�سة �إىل مدر�سة متعلمة ذات ّي ًا.

 .12توثيق العالقة بني الأ�سرة واملدر�سة.

 .4مراجعة الربامج والأن�شطة املتعلقة بعملتي التعليم والتعلم يف خطة املدر�سة.

 .13االطالع على التقارير اخلتام ّية لربامج التوجيه والإر�شاد باملدر�سة.

كم ��ا ي�ش ��ارك املر�شد الطالبي يف جمل�س املدر�سة واللجان امل�شكلة يف املدر�سة والتي تتمث ��ل يف جلنة التوجيه والإر�شاد وجلنة التميز
واجلودة وجلنة ال�شراكة املجتمعية وجلنة التوعية اال�سالمية وجلنة االختبارات وجلنة الأمن وال�سالمة وجلنة ال�صندوق املدر�سي.

 .9فتح مركز اخلدمات الرتبو ّية للطالب.

 .14رعاية وتنظيم جمال�س احلوار الطالبية وتقدمي الدعم لها ،ومتابعة �أعمالها وفق ًا للتنظيمات والتعليمات املعتمدة.
28

 .17درا�س ��ة �أع ��ذار املتعلم�ي�ن الغائبني عن االختبارات الف�صل ّية ،و�إق ��رار مدى وجاهة العذر لدخول االختب ��ار البديل خالل الفرتة
املحددة.
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مستويات التوجيه واإلرشاد

م

هناك �أربعة م�ستويات يعمل التوجيه والإر�شاد يف مدار�س تطوير من خاللها وهي:
م

امل�ستوى

1

إمنائي
ال ّ

2

الوقائي
ّ

�أمثلة/التطبيقات
املفهوم
يت�ضم ��ن جمي ��ع الإج ��راءات والعملي ��ات مث ��ال( :)1الربامج التدريبية الت ��ي تقدم للمتفوقني
ال�صحيحة الت ��ي ت�ؤدي �إىل النمو ال�سليم لدى من املتعلمني عن ا�سرتاتيجي ��ات املذاكرة للرفع من
املتعلمني ،واالرتقاء ب�أمناط �سلوكهم املرغوبة كفاءتهم وحت�صيلهم ب�أقل وقت وجهد.
خ�ل�ال مراحل منوهم ( زي ��ادة كفاءة الفرد مثال( :)2الربامج الإثرائ ّية التي تقدم للموهوبني يف
�إىل �أق�صى حد ممكن ).
م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
يطل ��ق علي ��ه التح�صني �ض ��د امل�شكالت� ،أو اال�ضطراب ��ات �أو الأمرا�ض وهو ما ي�سلك ��ه املتعلم  ،كي
يتجنب الوقوع يف م�شكلة ما ،ينق�سم �إىل ثالث درجات هي:

�أ -الوقاية الأول ّية :وتت�ضمن منع حدوث امل�شكلة
ب�إزالة الأ�سباب امل�ؤدية لها .

مث��ال( :)1برنام ��ج ا�ستقبال املتعلم�ي�ن امل�ستجدي ��ن يف ال�صف الأول
الدرا�سي من كل عام
االبتدائ � ّ�ي الذي يقام يف الأ�سبوع الأول م ��ن العام
ّ
 ،ويه ��دف �إىل رف ��ع درجة تكيفهم يف املدر�س ��ة والتقليل من حاالت �سوء
التكي ��ف ،مع الرتكيز على املتعلمني الذين لديه ��م قابلية لعدم التكيف،
مث ��ل  :حاالت االنف�صال �أو الطالق ،التفكك الأ�سري ،فئات الأقليات يف
املجتمع ( غري ال�سعوديني )...
مثال( :)2ال�سلوكيات اخلطرة (التدخني واملخدرات ) :يقدم الربنامج
للمتعلم�ي�ن جميع� � ًا  ،ويركز فيه عل ��ى بع�ض احلاالت الت ��ي لديها قابلية
للوق ��وع يف هذه احل ��االت ،كحالة اليت ��م ،الفقر ،واخلالف ��ات الأ�سرية،
التعرث الدرا�سي....
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امل�ستوى

املفهوم

�أمثلة/التطبيقات

الطالبي من
مث��ال( :)1حاالت �ضعف التكيف التي تظه ��ر للمر�شد
ّ
بع� ��ض املتعلم�ي�ن يف الأ�سبوع الأول م ��ن ا�ستقباله ��م  ،وتتمثل يف بكاء
بع� ��ض املتعلمني ،عدم م�شاركتهم لزمالئه ��م يف الأن�شطة وامل�سابقات
ب -الوقا ّي ��ة الثانو ّي ��ة :وتت�ضم ��ن حماول ��ة الك�ش ��ف املختلفة ،عدم مفارقة �آبائهم  ...هذه احلاالت تتطلب من املر�شد بعد
املبك ��ر ،وت�شخي�ص امل�شكل ��ة يف بداياته ��ا ومراحلها اكت�شافها التدخل ال�سريع ملنع تفاقمها.
الأوىل  ،لل�سيطرة عليها ومنع تطورها �أو تفاقمها .مث��ال( :)2ال�سلوكيات اخلطرة ( التدخني واملخدرات ) :االكت�شاف
املبك ��ر ،ويظه ��ر من خ�ل�ال مالحظ ��ة �سل ��وك املتعلمني  ،مث ��ل تردي
الدرا�سي ،تغ�ي�ر يف نوع ّية
املالب� ��س ،كرثة الن ��وم يف الف�صل ،التع�ث�ر
ّ
الأ�صدقاء ...

مثال( :)1م�ساعدة املتعلمني الذين حدث لهم �سوء تكيف بتعري�ضهم
ملواق ��ف جديدة لتقليل �أثر املوقف امل�شكل ال�سابق  ،ومنع ا�ستمراره يف
مواقف االنتقال �إما من ف�صل �إىل ف�صل �أو من مدر�سة �إىل مدر�سة �أو
ج-الوقاية من الدرجة الثالثة :حماولة تقليل �أثر من بلد �إىل بلد� ،أو مواقف مواجهة الغرباء...
املوقف امل�شكل �أو امل�ضطرب  ،ومنع ا�ستمراره مثال( :)2ال�سلوكيات اخلطرة ( التدخني واملخدرات  :) ...الوقاية
( منع االنتكا�سة ).
العالجي وتتمثل يف طريقة
م ��ن الدرجة الثالثة  ،وتقدم بعد الربنامج
ّ
جمابه ��ة الأف ��كار املحفزة على الع ��ودة للتعاطي ،ونوعي ��ة الأ�صدقاء،
ح ��االت الطق�س التي ارتبط ��ت بالتعاطي� ،أنواع معين ��ة من الطعام..
وغريها من املواقف.
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م

امل�ستوى

3

العالجي
ّ
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املفهوم

�أمثلة/التطبيقات

مث��ال( :)1حاالت اخلوف م ��ن املدر�سة التي قد
ال يكت�شفه ��ا املر�شد �إال بعد �أن تتفاقم وتعيق تقدم
املتعلم ،ه ��ذه احلالة تتطلب م ��ن املر�شد التدخل
يت�ضمن اخلدم ��ات التي تهدف �إىل م�ساعدة بطريق ��ة متدرجة يتم فيها تعري�ض املتعلم ملواقف
املتعل ��م لعالج م�شكالت ��ه والع ��ودة �إىل حالة متعددة ،من املوقف الأ�سهل �إىل املوقف الأ�صعب ،
التوافق وال�صحة النف�سية ،ويهتم هذا املنهج ودعم ذلك بالتعزيز املنا�سب حتى تزول امل�شكلة.
با�ستخ ��دام الأ�سالي ��ب والط ��رق والنظريات
العلم ّية املتخ�ص�صة يف التعامل مع امل�شكالت مث��ال( :)2ال�سلوكي ��ات اخلط ��رة ( التدخ�ي�ن
م ��ن حي ��ث ت�شخي�صه ��ا ودرا�س ��ة �أ�سبابه ��ا واملخ ��درات ) :يف حال ��ة وق ��ع املتعل ��م يف ه ��ذه
ال�سلوكي ��ات ف�إنه بحاج ��ة �إىل الإحالة �إىل املراكز
،وطرق عالجها.
املتخ�ص�ص ��ة يف معاجلة ه ��ذه ال�سلوكيات عالجاً
�شام�ل ً�ا ( طب ّي ًا ،نف�س ّي ًا ،اجتماع ّي ًا) حتى يعود �إىل
حالته الطبيعية.
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برامج التوجيه واإلرشاد في خطة المدرسة
يعم ��ل برنام ��ج تطوير املدار�س على متك�ي�ن املدار�س من مراجعة �أدائه ��ا ذات ّي ًا وبناء خطة للتطوير من خ�ل�ال براجمها واملتمثلة يف
حت�س�ي�ن م�ستوي ��ات التح�صيل ،ودعم قيم االن�ضباط واالنتظ ��ام وتقدير امل�س�ؤولية ،بالإ�ضافة �إىل الربام ��ج ال�سلوك ّية وال�صح ّية التي
تهدف �إىل االرتقاء مب�ستوى املتعلم يف اجلوانب الرتبو ّية والتعليم ّية.
وكما تعمل العنا�صر واللجان امل�س�ؤولة عن عملية التوجيه والإر�شاد يف املدر�سة عن �إعداد الربامج الإر�شاد ّية بنا ًء على عملية املراجعة
الذاتي ��ة للمدر�س ��ة واحتياجات �أفراد املجتمع املدر�س � ّ�ي ،من خالل قيام جلنة التميز واجلودة يف املدر�س ��ة بالعمل على ت�ضمني تلك
الربامج يف اخلطة العامة للمدر�سة.

منوذج �إدراج برامج تنفيذ ّية للتوجيه والإر�شاد �ضمن خطة تطوير املدر�سة

�إدارة الرتبية والتعليم:
ا�سم املدر�سة:
ر�ؤية املدر�سة:
جمال التطوير :التعليم والتعلم.
الهدف العام :زيادة معدالت �إنتظام املتعلمني يف املدر�سة.
الهدف اخلا�ص :تعزيز عوامل االنتظام لدى املتعلمني.
الربنامج /امل�شروع

القيمة امل�ستهدفة

التعلم بالعمل
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جميع املتعلمني يف املدر�سة

•�إيج ��اد �آلي ��ة لتحفي ��ز املتعلم�ي�ن املنتظم�ي�ن
وت�شجيعهم.

متطلبات التنفيذ

•عق ��د ور�ش ��ة عمل م ��ع عينة م ��ن �أولي ��اء الأمور
ملناق�شة �أ�سباب الغياب وطرق معاجلتها.

م�س�ؤولية التنفيذ

•درا�سة ميدانية للتعرف على �أ�سباب الغياب.

مدير املدر�سة �أو املر�شدالطالبي
االر�شاد الطالبي يف �إدارةالرتبية والتعليم

انخفا�ض ن�سبة الغياب بواقع %20

•درا�س ��ة ن�س ��ب الغياب والفرتات الت ��ي تكرث فيها
ظاهرة الغياب.

ن�سبة الإجناز
مل ينفذ
نفذ
م�ؤ�شرات الأداء
تاريخ التنفيذ

الإجراءات والأن�شطة

متا بع ��ة
التنفيذ
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بناء برامج التوجيه واإلرشاد وتقويمها

املرحلة

الأوىل

الثالثة

حتديد حمتوى
الربنامج.

احلدود الزمانية
واملكانية.

حتديد الطرق
والو�سائل والفنيات.

عدد احلاالت.

الثانية

هدف عام :عالج م�شكلة الت�أخر الدرا�سي.
الأهداف.
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حتديد الأهداف ( العامة واخلا�صة ).

هدف خا�ص :رفع م�ستوى حت�صيل
املتعلمني يف مادة الفيزياء.

املهارات والأن�شطة.
فريق العمل امل�ساند.

ال�ساد�سة
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املعارف والعمليات العقل ّية.

الرابعة

�أمثلة/التطبيقات
الإجراءات
املحور
املرحلة
جتميع احلقائق واملعلومات حول ال�سلوك امل�ستهدف -امل�شكل ��ة املفرت�ض ��ة م�شكل ��ة الت�أخ ��ر
من عدة م�صادر ( �إح�صائيات البعد الأول ،املراجعة الدرا�سي.
الذاتية للمجال بنا ًء على الأدلة وال�شواهد ،ا�ستبانات -الفئ ��ة امل�ستهدفة طالب يف ال�صف الأول
ا�ستطالع الر�أي املتعلم  ،املعلم  ،ويل الأمر ،املدير ) .الثانوي.
درا�سة وحتليل مدى التوافق بني امل�صادر
( قدرات املتعلم ،قوة ت�أ�سي�س املادةوا�ستخال�ص الق�ضايا امللحة.
ت�شخي� ��ص وحتلي ��ل
لدية ،طريقة املذاكرة� ،أ�سلوب املعلم يف
واق ��ع ال�سل ��وك حتليل العوامل والأ�سباب ذات العالقة بال�سلوك
ال�شرح)....
امل�ستهدف.
امل�ستهدف.
مدى قدرة املر�شد على تنفيذ الربنامجمن حيث التخ�ص�ص ،التدريب ....
عقد ور�ش عمل مع جمموعات التعلم املهنية لتحليل
مدى توفر الإمكانات املادية والب�شريةالأ�سباب ذات العالقة.
امل�ساعدة على تنفيذ الربنامج (تواجد
حتديد ما ينبغي عمله والإمكانيات املتاحة
فريق عمل ،ميزانيات ،تعاون املتعلم
و�أ�سرته )..

املحور

اخلام�سة

مي� � ّر بن ��اء ( ت�صميم ) الربنامج الإر�ش ��ادي يف مدار�س تطوير بعدد م ��ن املراحل مب�شاركة جلنة التميز واجل ��ودة وبع�ض الأطراف
الأخرى ح�سب احلاجة لذلك ،وفق اجلدول �أدناه:

الإجراءات

حتديد امليزانية.

�أمثلة/التطبيقات
تزويد املتعلمني بن�شرة عن طرق
ا�ستذكار مادة الفيزياء.
ا�ستخدام اخلرائط الذهنية ( املعرفية) يف ا�ستذكار مادة الفيزياء.
ا�ستخدام الأن�شطة املحببة كمعزز ملدىالتقدم يف اال�ستذكار.
املر�شد واملعلم املخت�ص يف مادة الفيزياء
خم�س حاالت ( للمتعلمني يف ال�صف
الأول ثانوي ).

عدد اجلل�سات.

يقدر عدد اجلل�سات وزمنها من قبل
املر�شد واملتعلمني.
غرفة املر�شد.

وقت التنفيذ.

الربنامج خالل الف�صل الدرا�سي

الطريقة ( �إر�شاد فردي� ،إر�شاد جمعي).

�إر�شاد فردي وجمعي.

النظرية امل�ستخدمة.

نظرية العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي.

الفنيات (تعديل التفكري ،التعزيز ،التدريب على
زيادة االنتباه ،املزايا والعيوب)....

زيادة االنتباه� ،سجل الواجبات ،التعزيز
االيجابي.

مكان اجلل�سة.

ميزانية الربنامج.

بح�سب االحتياج ميكن للمر�شد والقائمني
على الربنامج حتديد امليزانية.
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

37

املرحلة
ال�سابعة

حتكي ��م الربنام ��ج طالب  ،معلمون ،وكالء ،مديرون.
( حتكيم متخ�ص�ص املخت�صون يف �إدارة �أو ق�سم التوجيه والإر�شاد،
ومتنوع ).
�أكادمييون .

�أمثلة/التطبيقات
من خالل املتعلمني امل�ستهدفني واملر�شد
واملعلم املخت�ص .
يف حالة الربامج العامة على م�ستوى
الإدارة يحكم من قبل املخت�ص من
امل�شرفني والأكادمييني.

الإجراءات

املحور

حتديد معايري التقومي.

مدى حت�سن م�ستوى حت�صيل املتعلمني
يف مادة الفيزياء.
انخفا�ض م�ستوى القلق.

الثامنة

تق ��ومي الربنام ��ج حتديد �أدوات التقومي.
ومتابعته ( قبلي قبل
الب ��دء ،بنائي خالل حتليل نتائج التقومي  ،وتف�سريها.
مراح ��ل الربنامج،
اخلتام ��ي يف نهاي ��ة
مقرتحات لتطوير الربنامج ( تاليف �أخطاء
الربنامج).
الربنامج احلايل).
املتابعة .
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اال�ستبانات ،املالحظات ،االختبارات،
درا�سة احلالة...
مدى التقدم الذي ح�صل مقارنة مبا
كان عليه يف ال�سابق مدعم بالإح�صاء
والر�سوم البيانية.
مثل طول الربنامج ،قلة �أع�ضاء
فريق العمل  ،قلة امليزانية ،الفنيات
امل�ستخدمة� ،أ�سلوب الإر�شاد...
املتابعة :بهدف الت�أكد من ا�ستمرار
التح�سن وتكون ق�صرية ثم طويلة
(�أ�سبوع� ،شهر  ،ف�صل درا�سي وهكذا)

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد
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تطبيقات عملية التوجيه واإلرشاد

التعزيز
فنية االقت�صاد الرمزي

تقوي ��ة اال�ستجابة ملثري مع�ي�ن �أو تدعيم ال�سلوك عب ��ارة عن رموز قابل ��ة لال�ستبدال كالنقاط �أو
املرغوب حتى يتكرر م�ستقب ًال.
النجوم).

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

•املعززات.
االجتماعية .ـ نركز �أو ًال

3ـ �س�ؤال الوالدين واملقربني والزمالء .لتقوية �أي �سلوك �إيجابي /
•املعززات
مع جميع �أنواع امل�شكالت
ـ عوامل تزيد فاعلية التعزيز:
الن�شاطية.
االنفعالية وال�سلوكية
ع ��دم الإفراط  /التنوي ��ع  /ا�ستخدام معززات والرتبوية.
•املعززات
اجتماعي ��ة /ع ��دم الإف ��راط  /بع ��د ال�سل ��وك
املادية.
مبا�ش ��رة /مع ��ززات غ�ي�ر م�ألوف ��ة � /أن يكون
املعزز ح�سب رغبة امل�ستهدف.
ال�سلوك العدواين  ،الت�أخر
الدرا�سي ،كرثة الغياب ،
التنمر )ت�شري الدرا�سات كوبونات  ،طوابع
يح�صل عليها املتعلم عند ت�أديته لل�سلوك �إىل �أن تعزيز ال�سلوكيات  ،جنوم  ،قطع
املراد تقويته  ،وت�ستبدل فيما بعد
الإيجابية لدى من ميار�سون بال�ستيكية.
مبعززات مادية ( نقود ،هدايا� ،أن�شطة)� .سلوكيات خطرة �سابقة
الذكر ،يزيد من ال�سلوكيات
الإيجابية ،و ي�ضعف
ال�سلوكيات ال�سلبية).

على املعززات
االجتماعية ،ف�إن
مل تنجح نلج�أ �إىل
املعززات املادية.
4

�شروط املعززات
الرمزية :
ـ �أن تكون غري خطرة

فنية التجاهل ( الإطفاء )

2

كيفية اختيار املعززات :
 1ـ �س�ؤال مبا�شر للمتعلم :عن ماذا يحب؟
2ـ مالحظة ما مييل �إليه.

3

عدم تقدمي تعزيز ل�سلوك معني
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1

اخلطوات الإجرائية

امل�شكالت املنا�سب لها

�أنواعه

مالحظات

فنية التعاقد ال�سلوكي

فنية
م تعديل التعريف
ال�سلوك

اتفاقي ��ة مكتوب ��ة تو�ض ��ح العالقة بني
املهمة امل�ؤداة واملكاف�أة املقابلة لذلك.

يوف ��ر من ��وذج تطوير املدار�س بيئة �آمن ��ة للمتعلمني ي�شارك فيها كل من�سوب ��ي املدر�سة  ،وت�ساعد املتعلمني ك ��ي يتغلبوا على �أي عائق
حمتمل يف م�سريتهم العلمية من خالل �أ�ساليب ال�سلوك الآتية  ،مع مالحظة �أن ا�ستخدام �أكرث من �أ�سلوب �أف�ضل من �أ�سلوب واحد:

فنية
م تعديل التعريف
ال�سلوك

اخلطوات الإجرائية

امل�شكالت املنا�سب لها

�أن يكون مكتوب ًا �/أن ين�ص على مكاف�أة /
التعزيز بعد ال�سلوك مبا�شرة  /الكتابة
رف�ض املدر�سة ،كرثة الغياب
بلغة يفهمها امل�ستهدف/ال�صياغة
الإيجابية للعقد/
ـ �أن يخلو العقد من التهديد.

عدم االلتفات للمتعلم  /عدم �إظهار
ما يدعو لل�شفقة  /عدم االقرتاب /ـ
�سلوكيات لفت االنتباه،
املحافظة على مالمح الوجه من االنفعال التفاخر  ،الإفراط يف
ـ جتاهل االعتذارات واالحتجاجات .
املظهر .نوبات الغ�ضب
وال�صياح .

�أنواعه

عقد ورقي

مالحظات
البد �أن يكون
ال�سلوك املرغوب
مقدور ًا عليه ،وميكن
ت�أديته ب�سهولة
للح�صول على
مكاف�أة

ـ اال�ستمرار من
جميع املحيطني
بالتجاهل ما
دام ال�سلوك
غري املرغوب
 ...................فيه م�ستمر ًا /ال
ي�ستخدم هذا النوع
من الأ�ساليب مع
ال�سلوكيات اخلطرة
�سواء على النف�س �أو
على الآخرين .

ـ غري ثمينة .
ـ ال تتلف ب�سهولة .

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد
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فنية
م تعديل التعريف
ال�سلوك

فنية الإق�صاء امل�ؤقت

�إزالة املعززات الإيجابية ملدة حمدودة .

القدوة �أو النموذج

مالحظة �سلوك الآخرين

التح�صني التدريجي

ـ �أفالم ق�صرية .

ال�سلوكيات االجتماعية

ـ ترتيب املخاوف من الأقل �إىل الأكرث .
ـ البدء باملثري الأقل �إحداث ًا للخوف �أو القلق .املخاوف االجتماعية
ـ تقييم لن�سبة اخلوف والنتائج وفق منوذج واملحددة .
حمدد.

الق ��دوة امل�صورة( م ��ن خ�ل�ال
الأفالم ،وال�صور،
ال�سري الذاتية ).
...........

10

11

�سجل الأن�شطة
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ـ ر�ؤية الآخرين .

الق ��دو احلي ��ة( املبا�شرة ).

التدعيم الذاتي

التعويد التدريجي
املنتظم

ـ عدم النظر �إليه �أثناء مدة العزل �أو
احلديث معه �أو االقرتاب منه .

9

املزايا والعيوب

ـ عدم الت�أنيب .

تعديل الأفكار اخلاطئة.

ـ عدم قبول الأعذار .

معرفة الأفكار غري املنطقية التي تكمن خلف
ال�سلوك  ،و�إبدالها بالأفكار املنطقية .

ـ ي�ؤخذ امل�ستهدف ملكان العزل بهدوء ـ
املحافظة على مالمح الوجه من االنفعال
)

ال�سلوكيات العدوانية

معرفة �إيجابيات و�سلبيات
ال�سلوك على كافة امل�ستويات .

7

ـ ال تتجاوز مدة العزل  10دقائق .

ال ي�ستخدم بكرثة كونه
يعل ��م امل�ستهدف�ي�ن �إما
اخل�ض ��وع �أو الت�سل ��ط
 (. ..................ي�ستخ ��دم بعناي ��ة
واقت�صاد ).

8

تدوين كل ن�شاط
ميار�س

6

ي�ستخدم عندما يكون هناك �أذى حقيقي
للنف�س �أو للآخرين .
ـ �أن يكون مكان العزل هادئ ًا

مكاف�أة ال�شخ�ص لنف�سه
معنوي ًا �أو مادي ًُا .

5

اخلطوات الإجرائية

امل�شكالت املنا�سب لها

�أنواعه

مالحظات

فنية
م تعديل التعريف
ال�سلوك

اخلطوات الإجرائية

امل�شكالت املنا�سب لها

ـ ط ��رح �أ�سئلة مفتوحة ( مل ��اذا  ،كيف  ،ما جمي ��ع امل�ش ��كالت املعرفي ��ة
ر�أيك) حتى تخرج الفكرة املنطقية .
وال�سلوكي ��ة ،والرتبوي ��ة،
واملهنية.
ـ حفظ الفكرة املنطقية .

ـ تدوين �إيجابيات و�سلبيات ال�سلوك.

ال�سلوكي ��ات اخلط ��رة �أو
ال�سلوكيات ال�سلبية .

�أنواعه

مالحظات
حتدي ��د الفك ��رة غرياملنطقية.

...........

جمابه ��ة الفك ��رةال�سلبي ��ة ب�أف ��كار
�إيجابية.
الفك ��رة
كتاب ��ةالإيجابية اجلديدة .

...........

ـ تدوين الأن�شطة اليومية .
ـ ا�ستخ ��دام جدول معد م�سبق ًا يحوي الن�شاط م�شاعر امللل  ،االكتئاب.
ووقته ودرجة اال�ستمتاع ،وفق ن�سبة مئوية .

...........

ـ الت�شجيع الذاتي .
ـ ا�ستخ ��دام كلم ��ات معنوي ��ة �أو ممار�س ��ة جميع امل�شكالت.
ن�شاط حمبب �أو �ش ��راء �شيء مرغوب � ،أو
الرتفيه .

...........
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فنية
م تعديل التعريف
ال�سلوك

اال�سرتخاء

44

حالة مق�صودة من �إرخاء ع�ضالت اجل�سم ت�ؤدي لل�شعور بالراحة وزوال
التوتر .

12
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اخلطوات الإجرائية

امل�شكالت املنا�سب لها

�أنواعه

مالحظات

ـ بالن�سبة لال�سرتخاء الع�ضلي :
�إرخاء تدريجي لأع�ضاء اجل�سم .
البدء من اليدين
ـ �إغما�ض العينني
ـ �أما اال�سرتخاء التنف�سي :
يكون من البطن ولي�س ال�صدر .
�شهي ��ق من الأن ��ف وزفري م ��ن الف ��م تدريجي
و�صو ًال لأخر درجة ميكن حتملها .
ـ ميار� ��س مرت�ي�ن يومي� � ًا مل ��دة  10دقائق حتى
الإتقان.

القل ��ق العام  ،االكتئاب  .التوتر
 ،والأرق  ،ح ��االت الإحب ��اط ،
�سرعة الغ�ضب واالنفعال.

الع�ضلي.التنف�سي.

ـ تقييم لن�سبة �إتقان اال�سرتخاء .
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مهارات الدعم والمساندة اإلرشادية

ثانيًا  :مهارة توكيد الذات:

تعم ��ل املدر�سة يف من ��وذج تطوير املدار�س على تقدمي الدعم وامل�ساندة للمتعلمني يف �شتى املجاالت  ،وميكن تناول �أهم هذه املهارات
على النحو الآتي:

املهارة

أوال  :تعزيز الصحة النفسية:

يه ��دف من ��وذج تطوير املدار� ��س �إىل تهيئة املدر�سة لتكون بيئة �آمن ��ة وداعمة من خالل تعزيز الرعاية ال�صحي ��ة والعقلية والعاطفية
للمتعلمني ،ليبقوا �صحيحني و�آمنني من خالل تعزيز ال�صحة النف�سية  ،وفق اجلدول الآتي:
التعريف

املقومات

 1ـ التفكري الإيجابي.
 2ـ �إقامة عالقة فعالة مع الآخرين.
حال ��ة توافق وان�سجام الف ��رد مع نف�سه  3ـ عدم املقارنة بالآخرين.
تعزيز ال�صحة النف�سية ومع الأ�شخا�ص واملواقف والأحداث من  4ـ طلب امل�ساعدة من الغري عند احلاجة.
حوله.
 5ـ ممار�سة الأعمال ال�سارة .
 6ـ ممار�سة الريا�ضة.
 7ـ مراقبة �سري الأفكار والتحكم بها.
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تب�ي�ن الدرا�س ��ات العلمي ��ة �أن ارتفاع املهارة توكيد الذات ي�ساع ��د املتعلمني على التعامل مع الآخرين بفعالي ��ة  ،وكذلك جتعلهم �أكرث قدرة على
التعبري عن �آرائهم وم�شاعرهم  ،و�أكرث جر�أة على حماية �أنف�سهم من الوقع يف ال�سلوكيات اخلطرة التي قد ت�ؤثر على جوانب حياتهم املختلفة.
التعريف

ال� � � �ت� � � �ع� � � �ب� �ي ��ر
ال � �� � �ص� ��ادق ع��ن
الآراء والأف �ك��ار
واالن� � �ف� � �ع � ��االت
الإي� � �ج � ��اب� � �ي � ��ة
و ال� ��� �س� �ل� �ب� �ي ��ة
وال� � ��رغ�� � �ب� � ��ات
توكيد الذات
وال� � ��دف� � ��اع ع��ن
احلقوق اخلا�صة
وال� � �ق � ��درة ع�ل��ى
ق � ��ول  -ال -يف
ظل اح�ترام قيم
املجتمع وم�شاعر
وحقوق الآخرين.

املهارات واملثال

�أ�ساليب التدريب

( )1مواجه ��ة الآخري ��ن (
ـ النم��وذج التوكي��دي :يكون هن ��اك عر�ض لل�سل ��وك التوكيدي املرغ ��وب حتى يراه
يطلب من ��ك زمي ��ل واجبات
املتعلم ومن ثم يقلده.
مدر�سية لال�ستفادة منها)
ـ متثيل الدور ( املمار�سة ) :عملية تقليد ما مت عر�ضه بالنموذج� ،أي �أن يقوم املتعلم
( )2الدف ��اع ع ��ن احلق ��وق
ً مبمار�سة ال�سلوك التوكيدي �أمام زمالئه �أو يف جل�سات الإر�شاد اجلمعي �أو يف املنزل
اخلا�ص ��ة (ا�شرتي ��ت جهازا
حتى يتقن اال�ستجابة التوكيدية.
جي ��د ًا ب�سعر غ � ٍ�ال واكت�شفت
�أن به خل ًال كب�ي�ر ًا ،ف�أرجعته ـ التغذي��ة الراجع��ة :تو�ضي ��ح ما و�صل �إليه املتعلم من م�ست ��وى وبيان جوانب القوة
�إىل املح ��ل بع ��د نقا�ش طويل وال�ضعف لديه ب�أ�سلوب مقبول غري جارح.
ولب ��ق مع البائ ��ع الذي رف�ض ـ التدعي��م االجتماع��ي :يقوم به من تعزي ��ز كابت�سامة �أو ثناء �أو ربت على الكتف �أو
يف بداي ��ة الأمر ث ��م ا�ستلمت �إمياءة ر�أ�س تدل على الر�ضى عند اال�ستجابة التوكيدية.
نقودك).
التدعي��م الذاتي :يقوم املتعلم بت�شجيع نف�س ��ه على الإقدام على مواقف التوكيد ،( )3التفاو� ��ض ( مفاو�ض ��ة ويكافئها لفظي ًا �أو مادي ًا عند النجاح يف اجتياز موقف ما.
�صاح ��ب املح ��ل يف تخفي�ض
ال�سج��ل اليومي :يق ��وم املتعلم بتعبئة منوذج �سجل الن�ش ��اط اليومي ب�شكل يومي،�سع ��ر املالب� ��س الت ��ي ترغب
وير�ص ��د املواق ��ف وم ��دى قلقه فيه ��ا ،حيث �إن ذل ��ك ي�سهم يف معرفة م ��دى التقدم
�شراءه ��ا يف ح ��ال ع ��دم
التوكيدي.
القناعة بال�سعر ).
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ثالثًا :مهارة اختيار التخصص:

عملية اختيار التخ�ص�ص مبنية على �أ�س�س علمية خمططة ،متكن املتعلم من حتقيق طموحاته و�آماله  ،وفق قدراته ومهاراته والفر�ص
املتاحة يف املجاالت العلمية و الوظيفية.
املهارة

الأ�س�س
-1امليول

�أ�سئلة الك�شف

التعريف
الرغب ��ة واالجت ��اه الإيجابي يدع ��وان �إىل
ماذا تريد �أن تكون عليه بعد � 5سنوات �أو �10سنوات ؟
االنتباه واالهتمام مبو�ضوع ما.
ما املواد الدرا�سية التي متيل �إليها �أكرث من غريها؟
ما املواد التي ترى �أنها �سهلة �أكرث من غريها؟

()2
مه ��ارات اختي ��ار
التخ�ص�ص

اال�ستعداد-القدرة

 3ـ الذكاء
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اال�ستعداد :مدى قابلية املتعلم الكت�ساب
�سلوك �أو مهارة معينة� ،إذا ما تهي�أت له
م ��ا القدرات التي ت�شعر �أنها موجودة لديك �أكرث من
الظروف املنا�سبة.
الآخرين؟
الق��درة :كل م ��ا ي�ستطيع الفرد �أدا�ؤه يف
اللحظة احلا�ضرة م ��ن �أعمال عقلية �أو ما املجال الذي �أثنى عليك زمال�ؤك فيه؟
حركية.
ما الأعمال اخلا�صة الت ��ي يكلفك بها �أهلك يف املنزل
�أو زم�ل�ا�ؤك �أو �أقاربك؟ الإجنازات التي قمت بها �أو
ُكرمت ب�سببها ؟
ما املواد التي حت�صل فيها على درجات عالية؟

ه ��و جمموعة م ��ن امله ��ارات التي متكن
الفرد من ح ��ل امل�شكالت التي ت�صادفه ـ حتديد الذكاء �أو الذكاءات الأكرث من هذه الذكاءات
يف احلي ��اة بطرق خمتلف ��ة ،بح�سب نوع بنا ًء على املمار�سات واالهتمامات احلالية للمتعلم.
قوة الذكاء الذي ميلكه ال�شخ�ص.
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد
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خصائص النمو في مراحل التعليم

الغدد

يق�صد بالنمو التغريات اجل�سمية والعقلية واالنفعالية وما يتبعها من تغري يف الدوافع واالجتاهات وامليول واخلربات زيادة �أو نق�صان
�أو تب ��دل يف ان�سج ��ام وتوافق ت ��ام وت�أثري متبادل  ،والتي ميكن من خ�ل�ال التعرف عليها مراعاة االحتياج ��ات واالهتمامات املتنوعة
للمتعلم�ي�ن �أثناء العملية الرتبوية والتعليمية ،وذلك بالتعرف عل ��ى خ�صائ�ص النمو و�أ�ساليب �إ�شباع االحتياجات الأ�سا�سية والثانوية
للمتعلمني.

مهددات الت�أثري ال�سلبي
ت�أثريها على الفرد
العامل
ـ احل�ص ��ول عل ��ى الكال�سي ��وم ـ �آالم املفا�صل والع�ضالت.
4ـ الباراثريويد
والف�سفور.
ـ ليونة يف العظام.
ـ املهارات الع�ضلية.
5ـ الإدرينالية

العوامل المؤثرة على النمو

الوراثة

الغدد

3ـ التيمو�سية
وال�صنوبرية

ـ عمل الغدد التنا�سلية.

ـ �ضمور يف ال�صوت.

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

التغذية
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2ـ النخامية

ـ النمو اجل�سمي.

ـ ت�أخر منو الأ�سنان.
ـ ت�أخر النمو اجل�سمي.
ـ طفولية ال�سلوك.

التعلم والتدريب

يت�أث ��ر من ��و الف ��رد مبجموعة من العوام ��ل التي جتعل منه متف ��رد ًا عن غريه يف درجات النم ��و ونوعية االحتياج وكمي ��ة اال�شباع التي
يحتاجها  ،ومن ذلك:
مهددات الت�أثري ال�سلبي
ت�أثريها على الفرد
العامل
ـ �إ�صابة الأم باحل�صبة الأملانية يف بداية احلمل.
الط ��ول ـ ال ��وزن ـ لون ال�شع ��ر ـ لون الب�ش ��رة ـ الذكاء ـ
ـ ع�سر الوالدة.
االنفعال.
ـ �إ�صابة الطفل يف الأ�سابيع الأوىل من حياته باحلمى القرمزية.
ـ ت�أخر امل�شي.
ـ �سرعة النمو.
ـ ت�أخر الكالم.
ـ تن�شيط الأع�صاب.
ـ ت�أخر حتريك الأطراف.
1ـ الدرقية
ـ ي�ؤثر �سلب ًا يف تكوين اجل�سم.

ـ النمو اجلن�سي.

ـ نق�ص املهارات الع�ضلية.

ـ النمو العقلي.

ـ �ضعف مواجة املواقف املفاجئة.

ـ تن�شيط الفرد.
ـ تغريات كيميائية داخل اجل�سم.

ـ تباط�ؤ النمو.

ـ تكوين البنية اجل�سمية.

ـ الوهن والهزل اجل�سمي والنف�سي.

ـ حتديد بناء الأن�سجة امل�ستهلكة.

ـ ا�ضطراب التغريات كيميائية.

ـ ن�ضج املهارات احلركية.

ـ االكتفاء باحلركة البدائية.

ـ ن�ضج القدرات العقلية.

ـ تعطيل ا�ستخدام القدرات العقلية.

ـ الن�ضج اجلن�سي املبكر جد ًا.
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد
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خصائص النمو في مراحل التعليم العام

 -2النمو العقلي:

تت�صف كل مرحلة عمرية بخ�صائ�ص متيزها عن غريها رغم تداخلها لت�ساعد على و�ضوح الفروق الفردية ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
هناك بع�ض الفروق بني اجلن�سني ينبغي التنبه لها.
ويف مي ��دان الرتبي ��ة والتعليم  ،مي� � ّر املتعلم �أثناء املراحل التعليمي ��ة مبجموعة من خ�صائ�ص النمو اجل�سمي ��ة والعقلية واالجتماعية
واالنفعالية � ،سيتم عر�ضها على النحو الآتي:
أو ً
ال :مرحلة الصفوف األولية (الطفولة المتوسطة ( 5ــ :))8

م
1
2
3
4
5
6
7
52

اخل�صائ�ص

منو �أجزاء اجل�سم ب�سرعات خمتلفة .زيادة الطول والوزن.

طرق التعامل
ـ تقبل �سلوك املتعلمني الناجت من تغريات النمو.
ـ التغذية اجليدة.

ـ جتديد امل�ستلزمات واملالب�س ال�شخ�صية.
م�سك القلم واملق�ص وحمل احلقيبة .ـ التدريبات احلركية.
ال�سيطرة على الع�ضالت.
ـ الإجابة على الت�سا�ؤالت.
�سرع ��ة من ��و امل ��خ والنخ ��اع ال�شوك ��ي
كرثة الأ�سئلة و�ألعاب الرتكيب.
واجلهاز الب�صري .
ـ امل�سابقات الثقافية.
الأن�شطة الريا�ضية والرتبي ��ة الأ�سرية�( .ألعاب
البن�ي�ن تت�ص ��ف بالق ��وة ،بينم ��ا �ألع ��اب البنات
الن�شاط والقفز والت�سلق.
بداية حركة اجل�سم املتعددة.
تت�صف باللني ).
انح�سار التهابات اجلهاز التنف�سي
الغذاء والتثقيف ال�صحي.
قوة مناعة اجل�سم الداخلية.
والنزالت املعوية.
ـ ال�سالم املتبادل.
حركة اجل�سم املتفاعلة مع الآخرين .اللعب اجلماعي.
ـ الأركان التعليمية.
التوعية ال�صحية.
زيادة الوزن مقابل تباط�ؤ بالطول كرثة الأكل.
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

 1حمدودية التفكري املجرد.
 2اكت�ساب املعلومات عن طريق احلوا�س.
 3التعرف على اجلهات الأ�صلية

-1النمو الجسمي:

املظهر

م

اخل�صائ�ص

طريقة التعامل
املظهر
التعام ��ل م ��ع املو�ض ��وع ب�ش ��كل ـ عر�ض احلقائق.
مبا�شر.
ـ االهتمام بالقناعات.
ا�ستخ ��دام �أع�ض ��اء اجل�س ��م يف ـ الو�سائل التعليمية.
ع ّد الأرقام.
ـ التجارب املخربية.
ال�س�ؤال عن اليد اليمنى.

تطبيقات �سلوكية.

الإدراك احل�س ��ي وال�سمع ��ي والب�ص ��ري ا�ستخ ��دام الف� ��ص اجلبه ��ي يف ـ الو�سائل التعليمية.
حركة �أع�ضاء النطق الناجت من
4
واللم�سي.
ـ حتويل املدركات �إىل �ألفاظ.
تعلم احلوا�س .
 5متييز احلروف الهجائية وتكوين الكلمات.

نطق احلروف وتركيب الكلمات.

�إدراك ف�ت�رات الزم ��ن املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر حتديد مدل ��والت اليوم والأم�س
6
والغد.
وامل�ستقبل.

ـ التعلم ال�صفي.
�ألعاب الرتكيب التعليمية.
درا�سة الأحداث والواقعات املهمة.
ـ التعلم ال�صفي.

 7القيام بالعمليات احل�سابية الب�سيطة.

جمع الأرقام.

 8الربط الب�سيط بني مو�ضوعني خمتلفني.

�إدراك العالقة ب�ي�ن مو�ضوعني �إتاح ��ة الفر�صة للمحاولة واخلط�أ يف البيئة
التعليمية.
م�ألوفني.

ـ حفظ جدول ال�ضرب.

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد
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ثانيًا :مرحلة الصفوف العليا (استقاللية الطفولة ( 8ــ:))11

 -3النمو االجتماعي:

طريقة التعامل
املظهر
اخل�صائ�ص
م
االلتحاق باملدر�س ��ة ،اال�شرتاك ـ التهيئة لاللتحاق باملدر�سة.
 1تقبل التجمعات الثانوية.
يف الرحالت.
ـ ت�شكيل جتمعات الأقران من اجلن�س الواحد.
طريق ��ة الأكل واجللو� ��س ـ ممار�سة العادات ال�سليمة �أمام املتعلم.
 2اكت�ساب العادات والتقاليد الب�سيطة.
واملخاطبة واللبا�س.
ـ تعزيز ال�سلوك الإيجابي.
 3التطبيع االجتماعي.

�إقرار وقبول واقع جمتمعه.

ـ تعزيز حب الوالدين والوطن.
ـ تقوية واحرتام الآخرين.

-1النمو الجسمي:

م اخل�صائ�ص

 1منو �أجزاء اجل�سم ب�سرعات خمتلفة .زيادة الطول والوزن

م

اخل�صائ�ص

 1الإ�صرار على الر�أي.

العناد  ،املنازعة على �إقرار طلبه.

 2لفت انتباه الآخرين.

ممار�سة ال�سلوك الإيجابي �أو ال�سلبي.
ـ الرتدد عند امل�شاركات اجلديدة.

 3قلق البدايات.

ـ اخلوف عند النوم.
ـ اخلوف من الذهاب للمدر�سة.

 4الإ�شباع العاطفي اليومي.
54
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التقبيل وال�ضم.

ـ التغذية اجليدة.

 جتديد امل�ستلزمات واملالب�س ال�شخ�صية.م�سك القلم واملق�ص وحمل احلقيبة .ـ التدريبات احلركية.
 2ال�سيطرة على الع�ضالت.
ـ الإجابة على الت�سا�ؤالت.
�سرع ��ة من ��و امل ��خ والنخ ��اع ال�شوك ��ي
3
كرثة الأ�سئلة و�ألعاب الرتكيب.
واجلهاز الب�صري .
ـ امل�سابقات الثقافية.

 -4النمو االنفعالي:

املظهر

املظهر

طرق التعامل
ـ تقبل �سلوك املتعلمني الناجت من تغريات النمو.

زيادة اال�ستيعاب.

ـ ا�ستخدام الر�سم.

طريقة التعامل
ـ احتواء املواقف.

�إدراك الأوزان والأطوال.

ـ ت�صميم املج�سمات.

 5بداية حركة اجل�سم املتعددة.

الن�شاط والقفز والت�سلق.

الأن�شطة الريا�ضية والك�شافة والرتبية الأ�سرية.

ـ االهتمام بتميز املتعلم.

 6قوة مناعة اجل�سم الداخلية.

ـ �إطفاء ال�سلوك اخلاطئ.
ـ الغمر لل�شخ�صيات اجلريئة.

انح�سار التهاب ��ات اجلهاز التنف�سي ـ الغذاء ال�صحي.
والنزالت املعوية.
ـ الرعاية ال�صحية الأولية.

 7حركة اجل�سم املتفاعلة مع الآخرين.

ـ احلوار الهادف.

ـ التدرج يف البدايات.

 4زيادة منو احلوا�س.

اللعب اجلماعي .

ـ ال�سالم املتبادل.
ـ الأركان التعليمية.

ـ ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة.
ـ الت�شجيع الآمن.
الإيعاز للوالدين بلعب الدور.
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد
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 -4النمو االنفعالي:

 -2النمو العقلي:

م

اخل�صائ�ص

 1حمدودية التفكري املجرد.
2
3
4
5
6
7
8
9

املظهر
التعامل مع املو�ضوع ب�شكل مبا�شر.

طرق التعامل
ـ عر�ض احلقائق.

ـ االهتمام بالقناعات.
اكت�س ��اب املعلوم ��ات ع ��ن طري ��ق ا�ستخ ��دام �أع�ض ��اء اجل�س ��م يف ع ّد ـ الو�سائل التعليمية.
الأرقام.
احلوا�س.
ـ التجارب املخربية.
كم الأ�سئلة الكثرية التي يتذمر منها
الإجابة عن جميع الأ�سئلة.
ت�سا�ؤالت كثرية.
بع�ض الوالدين.
املعامل والتجارب املدر�سية.
ثبات الوزن والكثافة.
�إدراك ثبات املادة.
التدريب على تنفيذ الأمر الرتاكمي.
التذكر املحدود.
ثبات حيز الذاكرة الق�صرية.
التعلم ال�صفي.
حتويل الكلمات �إىل جملة.
ترتيب الكلمات لتكوين اجلمل.
القي ��ام بالعملي ��ات احل�سابي ��ة حف ��ظ ج ��دول ال�ض ��رب� ،إج ��راء اال�ش�ت�راك يف �إدارة املق�ص ��ف املدر�س ��ي،
وامل�شاركة يف �إدارة ميزانية املنزل.
عمليات الق�سمة.
املتو�سطة.
ت�صحيح �أخطاء ال�سلوك.
حتليل الأحداث ح�سي ًا.
التحليل احل�سي يف التفكري.
تقلي ��د ال�شخ�صي ��ات الوهمي ��ة،
الن�شاط امل�سرحي والروائي.
التخيل التكويني.
ا�ستخدام الرتكيب.

 -3النمو االجتماعي:

م

اخل�صائ�ص

 1ت�شكيل الرمزية املجتمعية.
 2ت�شكل ال�شخ�صية القيادية.
 3التنقل بني جمموعات الأقران.
56
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طرق التعامل
املظهر
النمذجة اليومية م ��ن خالل القدوة احل�سنة يف
رمزية الأب واملعلم.
معاجلة ال�سلوك والتخل�ص منه.
 تدوي ��ر القي ��ادة يف �إدارة الف�ص ��ل والفري ��ققيادة جمموعة الأقران.
الريا�ضي.
االلتح ��اق ب�أك�ث�ر م ��ن جمموع ��ة ـ جتديد جمموعات الن�شاط.
ونقدها.
 -اال�شرتاك امل�ؤقت ملجموعات الن�شاط.

م
1
2

3

طرق التعامل
املظهر
اخل�صائ�ص
التجم ��ل  ،النجاب ��ة  ،القيم ��ة ـ العبارات الت�شجيعية.
تبني العنا�صر الأولية ملفهوم الذات.
ال�شخ�صية.
ـ غر�س الأناء الإيجابية.
ـ �إتاحة الفر�صة للتجريب.
اختيار اللبا�س والأكل والأماكن.
االختيارات ال�شخ�صية.
ـ تعزيز االختيار املنا�سب.
ـ الغمر لل�شخ�صيات اجلريئة.
ـ الرتدد عند امل�شاركات اجلديدة.
ـ التدرج يف البدايات.
ـ اخلوف عند النوم.
قلق البدايات.
ـ ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة.
 اخلوف من الذهاب للمدر�سة.ـ الت�شجيع الآمن.

ثالثًا :المرحلة المتوسطة (البلوغ ( 11ــ :))14
-1النمو الجسمي:

م

اخل�صائ�ص

املظهر

 1منو �أجزاء اجل�سم ب�سرعات خمتلفة .زيادة الطول والوزن.

طرق التعامل
ـ تقبل �سلوك املتعلمني الناجت من تغريات النمو.
ـ التغذية اجليدة.
 -جتديد امل�ستلزمات واملالب�س ال�شخ�صية.

 2بداية حركة اجل�سم املتعددة.
 3بداية منو اجلهاز التنا�سلي.

الن�شاط والقفز والت�سلق.

الأن�شطة الريا�ضية والك�شافة والرتبية الأ�سرية.

امليل للجن�س الآخر.

ـ تهيئة ثقافة جن�سية �آمنة.

ظهور عالمات البلوغ(.تظهر عالمات ـ توفري بيئة مدر�سية �آمنة.
البلوغ لدى الفتيات قبل الفتيان) - .توعيتهم ب�أهمية حت�صني الذات من الآخرين.
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد
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م

اخل�صائ�ص

املظهر

 4قوة مناعة اجل�سم الداخلية.

انح�سار التهاب ��ات اجلهاز التنف�سي
والنزالت املعوية.

 5زيادة احلاجة للنوم.

النوم العميق والطويل.

طرق التعامل
ـ الغذاء ال�صحي.
ـ الرعاية ال�صحية الآمنة.
ـ الأندية الريا�ضية املدر�سية.
ـ تب�صريه بتنظيم الوقت.
ـ �إتاحة الفر�صة للنوم املبكر يف البيت.

 -3النمو االجتماعي:

م

اخل�صائ�ص

 1امل�شاركة يف الأعمال القيادية.

م

اخل�صائ�ص

 1ت�سا�ؤالت كثرية.
 2ثبات حيز الذاكرة الطويلة.

 2االعتزاز بالفروق االجتماعية.

� 3إدراك املدلوالت الزمنية.

طرق التعامل

ربط التواريخ بالأحداث.

تت�ض ��ح الق ��درات اخلا�ص ��ة ( تتمي ��ز
تدري� ��س املع ��ارف املج ��ردة ومراع ��اة الف ��روق
 4الفتي ��ات بالق ��درات اللغوي ��ة والق ��درة ا�ستخدام العمليات العقلية العليا.
الفردية.
عل ��ى �إدراك العالق ��ات االجتماعي ��ة،
والأوالد بالقدرات املكانية والريا�ضية،
وامليكانيكية ).
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االعت ��زاز باملن ��زل وال�سي ��ارة
ـ الإيحاء بالقيمة االجتماعية.
واملمتلكات ال�شخ�صية.
ـ حفظ املقتنيات ال�شخ�صية.

ـ تعزي ��ز االنتم ��اءات ال�سليم ��ة يف ح�سن اختيار
الأ�صدقاء.
 3بروز االنتماء النوعي.

جمموعة الأ�صدقاء والقبيلة واحلي� - .إحرتام ان�س ��اب الآخرين وبيان �أن التميز يف
التقوى.
ـ غر�س القيم الوطنية.

درا�سة التاريخ و�سري ال�صحابة.

�سرعة منو الذكاء

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وارﺷﺎد

فرق الن�شاط.

الأعمال القيادية. -تقدير واحرتام الآخرين والتوا�ضع معهم.

 -2النمو العقلي:

املظهر
كم الأ�سئلة الكثرية التي يتذمر منها
الإجابة عن جميع الأ�سئلة.بع�ض الوالدين.
 حفظ الآي ��ات القر�آني ��ة والأحاديث النبويةوالأبيات ال�شعرية.
احلفظ الطويل واملتعدد.
ـ حفظ القواعد العلمية.

املظهر

طرق التعامل

 4مواجهة الآخرين.

عن ��اد الوالدي ��ن واملعلم�ي�ن ،التع�صب  -لعب الدور وتقم�ص ال�شخ�صيات.
للر�أي ال�شخ�صي.
 -احلوار املتبادل مع الآخرين.

 5فرز جمموعات الأقران.

 تعريف املتعلم مبفاهي ��م ال�صداقة والزمالةااللتحاق ب�أكرث من جمموعة ونقدها.
واملعرفة.
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رابعًا :المرحلة الثانوية (المراهقة ( 14ــ :))18

 -4النمو االنفعالي:

م

اخل�صائ�ص

املظهر

طرق التعامل
ـ الغمر لل�شخ�صيات اجلريئة.

ـ الرتدد عند امل�شاركات اجلديدة .ـ التدرج يف البدايات.
 1قلق البدايات.

ـ اخلوف عند النوم.

ـ ت�صحيح الأفكار اخلاطئة.

 -اخلوف من الذهاب للمدر�سة.

ـ الت�شجيع الآمن.

-1النمو الجسمي:

م

اخل�صائ�ص

املظهر

 1منو �أجزاء اجل�سم ب�سرعات خمتلفة .زيادة الطول والوزن.

 2بداية حركة اجل�سم املتعددة.
 2ا�ضطراب التحكم باالنفعاالت.

 3التنميط اجلن�سي.

تقم�ص الدور املرتبط باجلن�س.

 4قلق النهايات.

اخلوف من نتائج االختبارات.

حتقيق ال�سلوك التوكيدي.
 3قوة مناعة اجل�سم الداخلية.

الن�شاط والقفز والت�سلق.
انح�سار التهاب ��ات اجلهاز التنف�سي
والنزالت املعوية.

ـ تعزيز الدور الفطري للإن�سان.
ـ غر� ��س القيم ��ة الإيجابي ��ة لالنتم ��اء لن ��وع
اجلن�س.
ـ زيادة اال�ستب�صار.

60
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 4زيادة الطول مقابل تباط�ؤ بالوزن .ممار�سة �سلوك الكبار.
 5احلركة النوعية للج�سم.

ـ جتديد القناعات.
ـ التدريب على اال�ستنتاج.

ـ تقب ��ل �سل ��وك املتعلم�ي�ن الناجت م ��ن تغريات
النمو.
ـ التغذية اجليدة.
 -جتديد امل�ستلزمات واملالب�س ال�شخ�صية.

ـ الر�سائل الإيجابية.

�شدة ال�ضحك والبكاء.

طرق التعامل

6

تغري نربات ال�صوت.

امليل �إىل �ألعاب معينة ،ونوادي
ريا�ضية متخ�ص�صة.
حرج ال�شباب من غلظة �صوته،
والفتاة من نعومة �صوتها.

الأن�شط ��ة الريا�ضي ��ة والك�شاف ��ة والرتبي ��ة
الأ�سرية.
ـ الغذاء ال�صحي.
ـ الرعاية ال�صحية الآمنة.
ـ الأندية الريا�ضية املدر�سية.
تدريبه ��م يف االعتم ��اد عل ��ى ال ��ذات وحتم ��ل
امل�س�ؤولية.
اال�شرتاك يف النوادي واملراكز الريا�ضية.
 تعزيز تقليد الأ�صوات املتميزة.ـ امل�شاركة الإذاعية.
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 -2النمو العقلي:

م

اخل�صائ�ص

 1الذاكرة بوعي وانتقائية.

م
طرق التعامل
املظهر
معرفة طرق حلفظ واختيار ما يراد �إتاح ��ة الفر�ص ��ة النتق ��اء املحفوظ ��ات وف ��ق
االهتمام.
حفظه فقط.

 2اجلر�أة والتجريب.

الإق ��دام واملب ��ادرة يف خو� ��ض
التجارب.

 3التحليل املنطقي يف التفكري.

حتليل الأحداث منطقي ًا.

ـ ا�ستقراء التاريخ والتجارب.
ـ الن�صيحة الق�ص�صية.
ـ �صناعة املعيار ال�شخ�صي.
ت�صحيح �أخطاء التفكري.

الرب ��ط املرك ��ب ب�ي�ن مو�ضوع�ي�ن �إدراك العالقة ب�ي�ن مو�ضوعني غري �إتاح ��ة الفر�ص ��ة للمحاولة واخلط� ��أ يف البيئة
4
التعليمية.
م�ألوفني.
خمتلفني.

م

62

اخل�صائ�ص

املظهر

 1امل�شاركة املجتمعية.

القيام ب�أعمال تطوعية.

 2اكت�ساب املعايري االجتماعية.

تقم�ص دور الأب املهتم والنا�صح.
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 3احلاجة �إىل تقدير املجتمع.

االهتمام باملكاف�آت املعنوية.

 4االهتمام باملظهر العام.

التقليد ال�سلبي .
ـ توفري االحتياجات.
�إعمال اخلي ��ال جتاه اجلن�س الآخر ،ـ تقوية الوازع الإمياين.
اقتناء ال�صور.
ـ احل�صانة الذاتية.
ـ ا�ستقاللية الإدارة اليومية.
ـ الب�صرية االجتماعية.

 5االهتمام باجلن�س الآخر.
 6اال�ستقاللية واحلرية.

اخل�صائ�ص

طرق التعامل
 م�شاركة جمتمع ��ه وتقديره وتعزيز ال�سلوكاالجتماعي ال�سوي وحتمل امل�س�ؤولية والتم�سك
بعادات وتقاليد املجتمع.
ال�سوي.
ـ تعزيز ال�سلوك االجتماعي
ّ
ـ حتمل امل�س�ؤولية.

ـ التعزيز املادي.
ـ ت�شجيع التم�سك بعادات وتقاليد املجتمع.

ـ ا�ستقاللية اتخاذ القرارات.

ـ مهارات اتخاذ القرار.

 -4النمو االنفعالي:

م

 -3النمو االجتماعي:

اخل�صائ�ص

املظهر

طرق التعامل
ـ التعزيز املعنوي.

 1قلق البدايات.

 2قلق النهايات.

طرق التعامل
املظهر
ـ الغمر لل�شخ�صيات اجلريئة.
ـ الرتدد عند امل�شاركات اجلديدة .ـ التدرج يف البدايات.
ـ ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة.
ـ اخلوف عند النوم.
ـ الت�شجيع الآمن.
ـ اخلوف من الذهاب للمدر�سة.
ـ الر�سائل الإيجابية.
ـ زيادة اال�ستب�صار.
ـ جتديد القناعات.
اخلوف من نتائج االختبارات.
ـ التدريب على اال�ستنتاج.
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م

اخل�صائ�ص

 3ت�شكل مفهوم الذات.
 4البحث عن الهوية ال�شخ�صية.

التقل ��ب يف الأدوار االجتماعي ��ة
والدينية.

 5ح�سا�سية الظهور عند الآخرين.

ال�ت�ردد يف ح�ض ��ور املنا�سب ��ات ـ الإر�شاد النف�سي.
�أو الذه ��اب للمدر�س ��ة لأ�سب ��اب ـ تطبيقات �سلوكية.
�شخ�صية.
ـ ت�صحيح الأفكار اخلاطئة.

 6الإح�سا�س بالتفرد.

 7االندفاع بالتربير.

64

املظهر
مظاه ��ر اال�ستقرار �أو الإحباط التي
الوعي الذاتي.
مير بها املتعلم.

طرق التعامل

عدم تقبل الن�صيحة.

ـ تعزيز التميز الإيجابي.

تدوين املذكرات ال�شخ�صية.

ـ �أهمية االحتياج للآخر.

كرثة الكالم.
الهروب من الواقع.

 8ت�شكل العالقات احلميمية.

التعلق من طرف واحد.

 9الإ�شباع العاطفي النوعي.

مع امل�سافر واملري�ض.

 10ت�شكل امليول املهنية.

االهتم ��ام بطبيع ��ة
والتخ�ص�صات التعليمية.
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ا�ستب�صار املوقع ال�شخ�صي.

تنمية ال�شخ�صية املتزنة.
ـ ت�صحيح الأفكار اخلاطئة.
ـ ت�شكيل مفهوم الألفة.
الت�شجي ��ع عل ��ى القي ��ام ب ��الأدوار االجتماعي ��ة
التطوعية املعززة للإ�شباع النوعي.
امله ��ن ـ غر�س حب املهن.
ـ غر�س احرتام �أ�صحاب املهن.
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 .1الإدارة العام ��ة للتوجي ��ه والإر�ش ��اد ( 1427 ،1422هـ ) :دليل املر�شد الطالبي يف مدار�س التعلي ��م العام بوزارة الرتبية والتعليم،
الطبعة الثانية.
 .2اخلطيب ،جمال ( 1990م ) تعديل ال�سلوك  ،القوانني والإجراءات  ،الطبعة الثانية  ،الريا�ض  ،ال�صفحات الذهبية .
 .3اخلطي ��ب� ،صالح �أحمد ( 2003م ) :الإر�شاد النف�سي يف املدر�س ��ة� ،أ�س�سه ،نظرياته ،تطبيقاته ،الطبعة الأوىل ،العني -الإمارات
العربية  ،دار الكتاب اجلامعي.
 .4الدليل الإجرائي ملدار�س التعليم العام ( 1435-1434هـ ) الإ�صدار الثاين ،وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.
 .5الدليل التنظيمي ملدار�س التعليم العام ( 1435-1434هـ ) الإ�صدار الثاين ،وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.
 .6الر�شيد ،حممد الر�شيد ( )1426التوجيه والإر�شاد و�آلية التفاعل مع احلاالت ،الريا�ض ،مكتبة الر�شد.
 .7ال�سبيعي ،عبداهلل ( 1427هـ ) �إن كنت خجو ًال  ،عالج نف�سك بنف�سك  ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض ،مطابع احلمي�ضي.
 .8ال�شناوي ،حممد حمرو�س ( 1996م ):العملية الإر�شادية لل�شناوي ،الطبعة الأوىل ،القاهرة  ،دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 .9العزة� ،سعيد ح�سني ( 200م ) الإر�شاد الأ�سري نظرياته و�أ�ساليبه العالجية ،مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع.
 .10الفح ��ل ،حمم ��د نبيل ( 2009م ) :برام ��ج الإر�شاد النف�سي ،النظري ��ة والتطبيق ،الطبعة الأوىل ،القاه ��رة  ،دارة العلوم للن�شر
والتوزيع.
 .11املالح ،ح�سان ( 1416هـ ) الطب النف�سي واحلياة  ،الطبعة الأوىل  ،دم�شق ،دار الإ�شراقات .
 .12املحارب ،نا�صر ( 1420هـ ) املر�شد يف العالج اال�ستعرايف ال�سلوكي ،الريا�ض ،دار الزهراء .
 .13املفدى ،عمر عبدالرحمن (1421هـ ) علم نف�س املراحل العمرية ،الطبعة الأوىل  ،الريا�ض ،دار الزهراء .
� .14إبراهي ��م ،عبدال�ست ��ار ( 1994م) الع�ل�اج النف�سي ال�سلوكي املعريف احلديث� ،أ�ساليبه وميادي ��ن تطبيقه  ،القاهرة ،دار الفجر
للن�شر والتوزيع.
� .15إبراهيم ،عبدال�ستار و�آخرون ( 1414هـ ) العالج ال�سلوكي للطفل � ،أ�ساليبه ومناذج من حاالته  ،العدد (  ) 180الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة .
� .16أبو عباة� ،صالح ،وعبداملجيد طا�ش (  ) 2001الإر�شاد االجتماعي ،الريا�ض  ،مكتبة العبيكان.
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� .17أبو عيطة� ،سهام دروي�ش ( 1997م ) :الإر�شاد النف�سي ،الطبعة الأوىل ،عمان -الأردن  ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع.
 .18منوذج تطوير املدار�س -م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ( 1433هـ ) الريا�ض.
 .19حجار ،حممد ( 1410هـ ) العالج النف�سي الذاتي بقوة التخيل  ،الريا�ض ،املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب .
 .20دبور،عبد اللطيف ،ال�صايف عبد احلكيم ( )2007الإر�شاد الطالبي بني النظرية والتطبيق ،االردن ،الطبعة الأوىل ،دار الفكر.
 .21زهران ،حامد عبدال�سالم (1980م ) التوجيه والإر�شاد النف�سي  ،الطبعة الثانية  ،القاهرة ،عامل الكتب.
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