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" استقبال تالميذ الصف األول من التعميم األساسي"
 :زميلتي المرشدة/ زميلي المرشد

ن لممرشد االجتماعي دورًا فاعاًل ومكماًل لما تقوم بو إدارة المدرسة والكادر التعميمي وأولياء األمور، ألن تضافر إ
مدرسة إيجابية تسيم في بناء الالجيود وتعاون األسرة مع المدرسة بشكل جيد وفّعال يجعل الخبرة األولى لمتمميذ في 

 .فردًا سويًا فاعاًل في مجتمعو مستقبالً 
ينبغي عمى كل من األسرة والمدرسة في ىذه المرحمة توفير بيئة مدرسية آمنة ، تضمن بناء شخصية الطفل، 

مكاناتو بعيدًا عن الخوف والعقاب  ومع استمرار دوام الطفل في المدرسة  قد تزداد ،وتنمي ثقتو بذاتو وفق قدراتو وا 
مخاوف بعض األطفال فتشكل مصدرًا من مصادر القمق عند كل من األسرة والمدرسة وتصبح في حاجة ماسة 

يجاد حمول مناسبة ليا عمى سبيل المثال إلى   بفقدان المقربين وخاصة فقدان الشعور)التعامل مع ىذه المخاوف وا 
التعرف عمى أشخاص جدد في حياتيم أو مشاىدة الغرباء، أو الخوف من األصوات المرتفعة غير  األم ، أو
عالية لم يعتد عمى سماعيا سابقًا ، أو مشاىدة أفراد غرباء يراىم ت اصو أو سماع أ– المدرسة كجرس المعتادة  

.. .ألول مرة أو الشعور بالخوف، أو القمق من الطريق الذي يسمكو لموصول من البيت إلى المدرسة أو العكس
. (إلخ
 :بالمدرسة الحاجات األساسية لمتالميذ الممتحقين حديياًال -  والًال 

إن الحاجات األساسية لدى األطفال تتكاثف يومًا بعد يوم نتيجة العالقات الجديدة في المدرسة والنظام التعميمي 
:  أىم ىذه الحاجاتبد لنا من التعرف عمى الذي سيتعاممون معو و ال

 :حاجات نفسّية -1
تتمثل في ضرورة شعور التالميذ باألمن واألمان والطمأنينة والتقدير وحرية التعبير عن المشاعر واالستطالع 

 . واالكتشاف
 : حاجات اجتماعّية -2

. االنتماء والمشاركة والتوافق االجتماعي مع الجماعات التي يعيشون معيافي تظير في رغبة التالميذ 
 :حاجات معرفّية -3

. التعممّية  يقصد بيا رغبة التالميذ في اكتساب المعرفة وتنمّية الميارات و القدرات وزيادة  الخبرات 



 :حاجات صحّية وغذائّية -4
لمتالميذ استنادًا إلى  (الحسي و الحركي  )التي تضمن سالمة النمو مفيدة   تتجمى في توفير الصحة والتغذية ال

.  ىذه الحاجات
ىم عمى مواجية المشكالت تساعد عمى التكيف مع الوضع الجديد ومالتالميذ أن يساعد  االجتماعيال بّد لممرشد
 تعترض حياتيم المدرسية وتجاوزىا بالشكل الذي يضمن ليم مواصمة تحصيميم الدراسي والتكيف فالتي ســـــو

. مع المجتمع المدرسي الجديد
 . عراض مخاوف التالميذ من المدرسة -  يانياًال 

 : قد تظير عمى التالميذ الجدد في بداية التحاقيم بالمدرسة بعض األعراض نذكر منيا
فقدان الشيية - اضطراب في النوم -  التبرز الالإرادي-التبول الالإرادي - ألم البطن - البكاء )

الصمت  - الكذب  - سموكات عدوانية  - ظيور أعراض القمق واالكتئاب - تصنع المرض- لمطعام
. (الخ...لخوف  ا- تمعثم النطق  - المستمر 

    قد تستمر ىذه األعراض لدى بعض األطفال لعدة أسابيع إذا لم تتم عممية التييئة النفسية الالزمة 
, النفسي)ولتحقيق أىداف عممية اإلرشاد . لمطفل لمذىاب إلى المدرسة من قبل األسرة والمدرسة

 بسيولة ويسر ونجاح عمل المرشد االجتماعي مع التالميذ وبيدف تسييل المدرسي بنجاح  (االجتماعي
.  في استقبال التالميذ الجدد والمرشد االجتماعي األسرة  كل مندورعمى بد من التعرف  ال

: دور األسرة قبل ذهاب الطفل إلى المدرسة  -1

بما يتناسب مع دوام  حياتيا ونظاميا األسري الداخميالتأىب و إعادة ترتيب تعمل األسرة عادًة  عمى 
 أطفاليا عمى تطبيق النظام األسري الجديد تعويداألطفال في المدرسة ، حيث تعمد معظم األسر عمى 

بما يتوافق مع النظام  (الخ...االستيقاظ صباحًا ، والنوم باكرًا، وتنظيم تناول الوجبات الغذائية،)
 :الدراسي في المدارس وينبغي عمى األسرة أن تقوم باآلتي

  ترك المنزل لفترات زمنية بشكل تدريجي ، وتدريب الطفل عمى التواصل بين البيت والمدرسة
 (منفرداً  ) وتكوين عالقات اجتماعية جيدة مع اآلخرين، وذلك بتكثيف الزيارات (والبعد عن األم)

لمجيران والمعب مع األصدقاء، مع بذل الحوافز المشجعة عمى ذلك ، وتييئتو نفسيًا لمواجية  
يأخذ وأاًل ىؤالء األصدقاء في المدرسة، وأنو سيكون سعيدًا معيم وعميو أال يعتدي عمييم ، 

 .ممتمكاتيم  
 قمم رصاص،  )شراء حقيبة وأدوات مدرسًية مناسبة مع تعريفو بمسمّيات تمك األدوات

 .(إلخ..ممحاة
 تدريبو عمى ارتداء مالبسو المدرسًية. 
 تييئة التالميذ  نفسيًا و اجتماعيًا بذكر األنظمة المدرسّية. 



  االستمرار في غرس حب المدرسة في نفس الطفل وتحسين صورتيا، وذكر ما فييا من دروس
 .(حصة الرسم، الموسيقا، الرياضة )محببة 

  تييئة الظروف المنزلّية المساعدة عمى النوم المنظم والمبكر لمطفل ألن النوم المبكر يجعل
الطفل يستيقظ نشيطًا الستقبال المعمومات المدرسّية وبالتالي ال يتوانى عن الذىاب إلى 

 .لمدرسةا
 تناول وجبة اإلفطار ومراعاة التنوع الغذائي  . 
 تعويد الطفل عمى االستقاللية في دخولو إلى الحمام والتأكيد عمى نظافتو الشخصّية . . 
  كيفية عبور الشارع ، واالنتباه إلى إشارات ومكان عبور المشاةعمى تدريبو عمميًا . 
  و الكادرين  (االجتماعي/ النفسي )زيارة المدرسة من قبل ولي األمر، والتعرف عمى المرشد

 .اإلداري والتعميمي
 قناعو بمخاطر ذلك  .تنبيو الطفل إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين، وا 

. (الجدد)المستجدين دور المرشد في استقبال التالميذ -  2
الترحيب بالتالميذ و استقباليم استقبااًل جيدًا بما ُيشعرىم بأن المرشد االجتماعي صديق ليم ، وعدم تجاىل أي 

 . مستقبالً لبية آثار سمن لما لو تمميذ 
كسابيم خبرات تساعدىم عمى  - المساعدة  في تكوين اتجاه نفسي إيجابي لدى التالميذ  نحو المدرسة وا 

 .التكيف المدرسي وتحقيق النمو السوي جسديًا و نفسيًا وعقميًا و اجتماعيًا 
تعريف التالميذ عمى أجواء المدرسة وأقساميا ومحتوياتيا ألن ذلك يساىم في تحقيق التكيف مع جو المدرسة  -

 . الجديد
شعارىم  بأنيم محل االىتمام والرعاّية مما يزيد في تعزيز العالقة بين المرشد  - بث الطمأنينة في نفس التالميذ وا 

 .والتالميذ
عقد المقاءات الجماعّية مع التالميذ وضرورة توجيييم إلى المحافظة عمى أثاث المدرسة ، والمواظبة عمى الدوام  -

والمحافظة عمى النظافة الشخصية والنظافة العامة والتعاون مع زمالئيم وكتابة الواجبات . وعدم التأخر
 .المدرسية

عداد بيئة مدروسة محفزة ومشجعة عمى التعمم واالكتشاف -  .المساىمة في األنشطة المختمفة وا 
 .مساعدة التالميذ عمى االندماج مع اآلخرين وضرورة مراقبة سموكيم  -
 .استخدام األساليب اإلرشادية التربوية المشوقة مع التالميذ -
تشجيع التالميذ عمى التعبير عن مشاعرىم وعواطفيم وأفكارىم واإلصغاء إلى ما يقولونو وعدم انتقادىم أو  -

 .السخرية منيم أو معاقبتيم
بث الطمأنينة في نفوس اآلباء عمى أبنائيم ، وتعميق الشعور لدييم بأن أبناءىم محل االىتمام والرعاية بطرائق  -

 .مدروسة



وتعريفيم باإلرشاد وأىميتو وميام المرشد  (الخ...االجتماعية والنفسية والصحية)التعرف عمى التالميذ ومشكالتيم  -
 .في المدرسة

 .أحاديث التالميذ ومعاناتيم واالىتمام بيا والمساعدة في تقديم الحمول الممكنةاالستماع إلى  -
 .تنمية ميارات الثقة بالنفس لدى التالميذ من خالل احتراميم وتقديرىم وتقديم الدعم والمساندة والعطف والحنان -
دارة المدرسة في الصف وخارج الصف ، وضرورة تعميم التالميذ  المثمرإبراز التعاون -  بين المرشد والمعممين وا 

 . االستئذان والجموس الصحيح والنظام ومعاممة زمالئيم اآلخرين واحترام حقوقيم
 :توصيات لممرشد االجتماعي- يالياًال 

، و حاجاتيم طبيعة التالميذ )التركيز عمى وضع خطة إرشادية سنوية منظمة وفق ترتيب زمني معين مع مراعاة - 
. (الخ...البيئة المحيطة- 

 تحديد ودراسة المشكالت السموكية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية وآثارىا النفسية عمى التالميذ     -
 .ومساعدتيم عمى مواجيتيا وحميا     

تيسير انتقال التالميذ من محيط بيئتيم الذي تعودوا عميو وألفوه  إلى محيط مدرسة التعميم األساسي   -
 .يخفف شعور الخوف والرىبة في نفوسيم ويحل محمو شعور األلفة والطمأنينة  تدريجيًا ، مما 

الحنان ليعّوض التالميذ شعورىم بالبعد عن ببالدفء و وحرص المرشد عمى ضبط النفس والتحمي باليدوء   -
 .منازليم وأفراد أسرتيم وخصوصًا في بداية العام الدراسي

دارة خدمات اإلرشاد  االجتماعي داخل المدرسة عمى أسس عممية مدروسة حتى تؤتي ثمارىا -  .تنظيم وا 
 والييئات ,المنظمات)نشر الوعي اإلرشادي عن طريق الندوات والمحاضرات داخل المدرسة وخارجيا بالتعاون مع  -

 .(الخ....الشعبية كمنظمة طالئع البعث،
دارة، ومعممين،زمالء)مساعدة التالميذ عمى التكيف والتعامل مع عناصر المجتمع الجديد من  -  ، وأنظمة، وا 

. (ومبانٍ ، دوات ، و وسائل، وأوقوانين
  .(لخإ....تنظيم الوقت ، طرائق االستذكار الجيد)مساعدة التالميذ  عمى اكتساب العادات الدراسية الجيدة  -
 . مع المدرسة واألسرة والمجتمع المتكيفين غير التالميذ التعرف عمى  -
 .رصد المظاىر السمبية واألمراض االجتماعية في المدرسة والبيئة والمجتمع -
 .التعرف عمى ثقافة الوسط االجتماعي الذي يرفد المدرسة بالتالميذ -
 .تنشيط وتنسيق العالقة بين األسرة والبيئة المحمية والمدرسة لمصمحة التالميذ -
 .فريق التنمية وتشجيع ميارات العمل الجماعي المشترك وخاصة ضمن  -
 .االستفادة من الخدمات والخبرات واإلمكانات المتوافرة في البيئة المحمية  -
 .تطبيق أنشطة الدعم النفسي االجتماعي عمى التالميذ -

 



 

دوٌر كبيٌر في استقبال التالميذ في مرحمة التعميم األساسي وخصوصًا تالميذ الصف األول االجتماعي   لممرشد 
الجدد، حيث تقع عمى عاتقو ميمة توفير الجو النفسي المريح لمتالميذ في المدرسة ، وبث الشعور باألمن 

. الجديد المدرسي والطمأنينة فيما بينيم ، واالىتمام بيم منذ بداية دخوليم المجتمع
 وىذا يتطمب تضافر الجيود والتعاون ما بين األسرة والمدرسة لمتعامل مع التالميذ بما يتناسب مع حاجاتيم 

 .ومتطمباتيم النمائية ، ويساعدىم عمى عممية التكيف المدرسي بغية ضمان شخصيات سوية ألطفالنا مستقبالً 

 

 شاكرين حسن تعاونكم
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: هكذا نجد  ن
 

 مع تحيات
 أعضاء دائرة اإلرشاد النفسي التربوي واالجتماعي

      لجميع التالميذمشرقاًال لكم و اًال  جديداًال آممين عام
                                                                                              


