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 االشراف العام  

 ً  األستاذ الدكتور دارم طباع وزير التربية                                            مشرفاً عاما

 االشراف والمتابعة

ً د بهاء الدين بني المرجة معاون والدكتور المهندس محم  وزير التربية                      مشرفا

 ً  الدكتورة سبيت سليمان مدير البحوث                                                       مشرفا

 ً  االستاذ صفوان العامر معاون مدير البحوث                                               مشرفا

 

 اعداد الدليل من مديريات التربية:

 آمال أبو أحمد        جمانة خزام  د.       دالل عمار د.

 حنان مسعود         الخير سحر       الهام محمد

 عصام الحراكي         نعمة صعب        نزار الحايك

 محمد عفاش        ريم ابراهيم 

 لجنة اعداد الدليل

 وزارة التربية من

 مديرية البحوث: 

 ربيع أحمد
 رزان شبابيبي
 ماهر محمد

 

 التدقيق اللغوي

 رفت الطيانم

 التنسيق:

 ماهر محمد
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اإلنسددددا  مددددن   عددددداد وت هيددددل تهدددددف  لدددد و  التعليميددددة،العمليددددة التربويددددة أركددددا  أساسدددديا  مددددن  ا  ركندددد عمليةةةةة ادرشةةةةا تعددددد 
المعرفيدددددة بالشدددددعل الدددددذي تجعلددددده قدددددادرا  علددددد  فهددددد  شخصددددديته، وتفعيدددددل قدراتددددده الذاتيدددددة و  االجتماعيدددددةو  النفسةةةةةيةالندددددواحي 
  والمهني. والتربوي  التوافق النفسي واالجتماعيلتحقيق 

التربدددددوي والنفسدددددي فدددددي الم سسدددددات التعليميدددددة فقدددددد أولددددد  وزارة التربيدددددة مندددددذ عدددددام  هودور  أهميةةةةةة ادرشةةةةةا نطالقدددددا  مدددددن او 
المدرسددددددة أحددددددد أهدددددد  األركددددددا  فددددددي تنميددددددة القدددددددرات العقليددددددة واسددددددتثمارها  أل اهتمامددددددا  كبيددددددرا  بالعمليددددددة اإلرشددددددادية  2000
 . ماعية وتربويةاجتكونها م سسة   ضافة   ل  تنتجها،فهي ل  تعد تلقن المعرفة بل أصبح   األمثل،بالشعل 
لمواجهدددددة التحدددددديات  تفعيةةةةةل  ور المرشةةةةةد فةةةةةي المدر ةةةةةةمدددددن الجديددددددة للعمليدددددة التربويدددددة البدددددد  المعطيةةةةةاتعلددددد   ء  وبندددددا

 به.المنوطة  مهامالخالل  المستجدة وذلك من
التدددددي يحتاجهدددددا المرشدددددد  أ ا ةةةةةيات العمليةةةةةة ادرشةةةةةا  ةمدددددن هندددددا كدددددا  التوجددددده  لددددد   عدددددداد هدددددذا الددددددليل الدددددذي يت دددددمن 

 عمله في المدرسة، ويبق  هذا الدليل أداة تطوير مهني مستمر بما يواكب المعطيات الجديدة.  أثناء
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المسترشددددددددد  –المرشددددددددد  -اإلرشدددددددداد النفسددددددددي واالرشدددددددداد االجتمدددددددداعي –التوجيدددددددده –تعريددددددددف المرشدددددددددين بددددددددد )اإلرشدددددددداد  -
 العالج النفسي(. -العالقة اإلرشادية

 ومجاالته. همناهج ومبرراته،تعريف المرشدين ب همية اإلرشاد النفسي واالجتماعي، وأهدافه  -
تظهدددددددر بدددددددين  الطارئة)مشدددددددعالت( التددددددديللتعامدددددددل مدددددددع الحددددددداالت  التربويدددددددة والنفسدددددددية كسددددددداد المرشددددددددين األسددددددداليب  -

 التالميذ والطالد في المدارس. 
مجددددال التعامددددل مددددع  واالجتمدددداعيين فدددديرفددددع الافايددددات المعرفيددددة والفنيددددة للفئددددات المسددددتهدفة مددددن المرشدددددين النفسدددديين  -

 حاالت السلوكيات غير المرغوبة التي قد تظهر في نطاق المدرسة. والتعامل معالمسترشدين 
دراسددددددة الحالددددددة وكتابدددددددة تدددددددريب المرشدددددددين علدددددد   جددددددراء المقددددددابالت اإلرشددددددادية وفنياتهدددددددا، والتدددددددريب علدددددد  أسددددددلود  -

 التقارير المختلفة عنها.
 س نفسية وفنياتها ومهارات التعامل معها.يجمع المعلومات من اختبارات ومقايتعريف المرشدين بوسائل  -
تعريدددددف المرشددددددين بالبالغدددددات الوزاريدددددة الصدددددادرة عدددددن وزارة التربيدددددة فدددددي الجمهوريدددددة العربيدددددة حدددددول اإلرشددددداد النفسدددددي  -

 اإلرشادية والتقارير وبطاقات رصد حاالت العنف ومجالس أولياء األمور.واالجتماعي والخطة 
 

 

 

 

واألطددددددددر اإلداريددددددددة الجمهوريددددددددة العربيددددددددة السددددددددورية المرشدددددددددو  النفسدددددددديو  واالجتمدددددددداعيو  المعينددددددددو  فددددددددي المدددددددددارس ب
 باإلرشاد والعملية اإلرشادية.وجميع المهتمين والتدريسية 

 
 
 

علدددد  موضددددوعاته واألنشددددطة التدريبيددددة  المرشدددددين النفسدددديين واالجتمدددداعيينتدددد   عددددداد هددددذا الدددددليل ليددددت  تدددددريب جميددددع 
والعمدددددل علددددد  تدددددوفير بيئدددددة  ية للتعامدددددل مدددددع المسترشددددددينوالنفسددددد أجدددددل تمويدددددده  باألسددددداليب التربويدددددة المرافقدددددة، مدددددن

 آمنة وداعمة له .
 اآلتي: تتضمن بمقدمة بدأيوم تدريبي ي كل

يدددددوم تددددددريبي،  لادددددل مدددددوجم وصدددددف، و دليلالددددد مدددددن كجدددددمء المحتدددددوى  أو الوحددددددة هدددددذه وضدددددع سدددددبب عدددددن مدددددوجم شدددددر 
 والمادة العلمية المتعلقة به.

 أهداف الدليل:
 

 :الدليل من المستهدفة الفئة

 :الدليل محتوى 
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 محتوى اليوم التدريبي األول:

يتيح اليوم التدريبي األول للمتدربين أو المشاركين في الدورة التدريبية التعرف  ل  بع ه  البعض، وعل  بناء التعاو  
 فيما بينه  إلنجا  التدريب، ويقدم نظرة سريعة عل  البرنامج التدريبي ومحتواه وأهدافه وغاياته، والمت من:والحوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (/2نشاط / /1التمهيد للجلسة، كسر الجليد )نشاط/ /1الجلسة /
 (/2نشاط / /1للجلسات )نشاط/ التوقعات والقواعد األساسية /2الجلسة /

 –المسترشد  –المرشد  -العالج النفسي -اإلرشاد االجتماعي–اإلرشاد النفسي –التوجيه  -تعاريف )اإلرشاد /3الجلسة /
 (/1شاط/ن) العالقة اإلرشادية (  

 ( /2تمهيدي  نشاط / /1) نشاط/ أهداف اإلرشاد وأهميته ومبرراته /4الجلسة/

 ( /1شاط/ن)   مناهج ومجاالت اإلرشاد /5الجلسة/
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 :الهدف-أوالا 

 النشاطات التي تقوم عل  الترحيب بالمشاركين وتعريف المدرد بنفسه.يعتبر هذا النشاط من 

 ال يوجدالالزمة:  الموا  -ثانياا 

  قيقة / 15 / مدة النشاط -ثالثاا 

 ادجراءات: -رابعاا 

األساسية له  اهال وسهال بع  بهذه الدورة وسنقدم اليوم المفاهي  والتعاريف  )ويقول الترحيب بالمشاركين  -1
 (.تعد نقطة ارتااز في دليلنا هذا لإلرشاد والتي

البدء دعونا نتعرف عل  بع نا  قبل) وأهدافكتعريف المدرد بنفسه بصورة أوضح وما هي اهتماماته   -2
 البعض ونتحدث عن توقعاتنا لهذا األسبوع(.

 أعرفا  بنفسي اسمي ...... أعمل ............. وس كو  مدرد لهذا األسبوع                

  الدليل...... أو الموجود في تعريف المشاركين ب نفسه  من خالل تمرين يقوم به المدرد  -3

 

 

 

 

 

 

 

 (/2نشاط / /1التمهيد للجلسة، كسر الجليد )نشاط/ /1الجلسة /

 / 1رقم /  نشاط
 تمهيدي

 االضاءة:

 عملية كسر الجليد/./ /2المدرد بعد التعريف بنفسه للمشاركين ببدء النشاط /يقوم 
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 بين المشاركين ويهدف  ل :للتعارف وكسر الجليد  :الهدف-أوالا 
 نشاط )يهب النسيم( طريق أسماء بع ه  البعض عن المشاركينأ  يعرف  -
 للمشاركين.خلق جو من الراحة والسرور  -
 والمشاركة. المشارك الدافعيةأ  ينمي لدى  -

 يوجد  ال الالزمة: الموا -ثانياا 

  قيقة 30 النشاط مدة-ثالثاا 

 :ادجراءات-رابعاا 

 يطلب المدرد من المشاركين الوقوف عل  شعل نصف دائرة. -1
 يبدأ المدرد بشر  النشاط للمشاركين وفق االتي: -2

  عل  كل مشارك يبدأ اسمه بحرف /أ/. يهب النسيميقول المدرد 
 /باالنتقال  ل  جهة المدرد ليعرف عن نفسه  يقوم المشارك الذي يبدأ اسمه بحرف األلف/أ

 ويذكر صفة ايجابية يملاها.
  في حال وجود أكثر من مشارك يبدأ اسمه بحرف /أ/ يعرفو  عن أنفسه  ويذكرو  صفة

أول الواصلين يختار الحرف الذي يريده ب   يقول )يهب النسي  عل  كل و  يملاونها،ايجابية 
 من يبدأ اسمه بحرف ......( حت  ينتهي الجميع من التعريف عن أنفسه .

  من  الحرف األوليقوم المدرد في نهاية النشاط بقول )يهب النسي  عل  من ل  يذكر
 اسمه.( للت كد من مشاركة الجميع. 

 

 
 

 

 / 1رقم /  نشاط
 الجليد كسر
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 من البرنامج التدريبي. التعرف عل  توقعات المشاركين الهدف: -أوال

 قصاصات ورقية –أرواق بي اء  الموا  الالزمة: -ثانيا
 ادجراءات: -ثالثا

 كبيرة.ورقة بي اء  عل  شجرةبر م قيام المدرد  (1
 للمشاركين.أشجار  شكل أوراق عل  ورقية فارغةتوزيع قصاصات  (2
 الطلب من المشاركين كتابة توقعاته  من البرنامج التدريبي. (3
 عل  الشجرة.بعد أ  يقوم المشاركين بعتابة توقعاته  يقومو  بلصقها  (4
 دريبي.، ومدى قابلية تحققها خالل البرنامج التومناقشة توقعاته يقوم المدرد بقراءة  (5

 
 
 
 
 
 
 التدريب.الحفاظ عل  بيئة تدريبية صالحة وآمنة أثناء  الهدف:-أوالا 

 ادجراءات: -ثانياا 
 ق  بدعوة المشاركين لتاوين قائمة بالقواعد األساسية لاللتمام بها أثناء الجلسات التدريبية. -
سجل القواعد األساسية وق  بإلصاقها عل  الحائط لتصبح مرجعا  للمشاركين عل  مدى الفترة التنفيذية  -

 للبرنامج التدريبي. 

 

 (/2/ نشاط /1/نشاط) للجلسات األ ا ية والقواعد التوقعات /2/الجلسة

 / 1رقم /  نشاط
 التوقعات

 / 2رقم /  نشاط
 األ ا ية القواعد

 للجلسات
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 االضاءة:
 (للجلسات األساسية القواعد)

 المقاطعة عدم

 السرية
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تت من هذه التعاريف والمفاهي  رؤية متااملة وشاملة حول مفهوم اإلرشاد، وإ  مهمتنا األساسية في فه  االختالف بين 
 المصطلحات والتعاريف التي تشعل موضوع التدريب س طلب منا  في هذا التمرين أ  تشاركوني آرائا .

 :الهدف-أوالا 
 –العالج النفسي   -التوجيه  -)اإلرشاد مفاهي  الدليلالمطلوبة في التدريب المفاهي  األساسية ببعض تعريف المشاركين 

 العالقة اإلرشادية( –المسترشد  –المرشد 
  :الالزمة الموا -ثانياا  

 للمفاهي (عرض المادة العلمية )داتا شو - ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 

 دقيقة 30 النشاط: مدة-ثالثاا 
 ادجراءات-رابعاا 
   أربع مجموعات.توزيع المشاركين  ل 
 :قيام المدرد بطر  س ال لال مجموعة 

 اإلرشاد والتوجيه فاألول : عر المجموعة 
 عرف اإلرشاد النفسي والعالج النفسي :المجموعة الثانية

 االجتماعي الثالثة: اإلرشادالمجموعة 
 المجموعة الرابعة: المرشد والمسترشد 

 العالقة اإلرشادية المجموعة الخامسة:
  يقوم المشاركين بتعيين متحدث باس  المجموعة 
 .مناقشة عمل المجموعات وإعادة الصياغة 
 يقوم المدرد بعرض المادة العلمية للتعاريف الموجودة في اإلضاءة 

 

 الدليل مفاهيم /3/ الجلسة
 ادرشا  ة( العالقة – ترشدالمس – المرشد – النفسي العالج  - التوجيه -ادرشا )

 (/1/)نشاط

 / 1رقم /  نشاط
 مفهوم االرشا 

 ذهني عصف
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هدددددددو الجاندددددددب اإلجرائدددددددي العلمدددددددي المتخصدددددددص فدددددددي مجدددددددال التوجيددددددده واإلرشددددددداد وهدددددددو العمليدددددددة  ادرشةةةةةةةا :
التفاعليدددددة التدددددي تنشددددد  عدددددن عالقدددددة مهنيدددددة بنائددددده بدددددين مرشدددددد ومسترشدددددد يقدددددوم فيهدددددا المرشدددددد مدددددن خدددددالل تلدددددك العمليدددددة 
لوكه بمسدددددداعدة المتدددددددرد علدددددد  فهدددددد  ذاتدددددده ومعرفددددددة قدراتدددددده وإمعانياتدددددده والتبصددددددر بمشددددددعالته ومواجهتهددددددا وتنميددددددة سدددددد

اإليجدددددابي وتحقيدددددق توافقددددده الدددددذاتي والبيئدددددي للوصدددددول  لددددد  درجدددددة مناسدددددبة مدددددن الصدددددحة النفسدددددية فدددددي ضدددددوء الفنيدددددات 
 والمهارات المتخصصة للعملية اإلرشادية. 

 ( بأنه:1981ادرشا /  )عرفت رابطة علماء النفس االمريكية

 مبةةةةا  فددددي تدددددخله  علدددد    عتمةةةةدو  الددددذين  علةةةةم الةةةةنفس ادرشةةةةا يالتددددي يقدددددمها اخصددددائيو  مجموعةةةةة الخةةةةدمات
 ويقةةةةوم المرشةةةةدلتسددددير سددددلوك اإلنسددددا  بطريقددددة ايجابيددددة وفعالددددة خددددالل مراحددددل نمددددوه المختلفددددة  ومنةةةةاهج وءجةةةةراءات

بممارسدددددة عملددددده م كددددددا  علددددد  الجواندددددب اإليجابيدددددة للنمدددددو والتوافدددددق مدددددن منظدددددور انمدددددائي وأ  هدددددذه الخددددددمات تهددددددف 
شخصدددددية واالجتماعيدددددة وتحسدددددين تدددددوافقه  لمطالدددددب الحيددددداة المتغيدددددرة  لددددد  مسددددداعدة الفدددددرد علددددد  اكتسددددداد المهدددددارات ال

وتعميددددددر مهدددددداراته  للتعامددددددل مددددددع البيئددددددة المحيطددددددة بهدددددد  واكتسدددددداد المهددددددارات والقدددددددرة علدددددد  حددددددل المشددددددعالت واتخدددددداذ 
 القرار.

: مساعدة )المسترشد( كي يفه  ذاته ويعرف امعانياته وقدراته ويحل مشعالته  عرف ادرشا كما   
تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والنفسي والتربوي والمهني وإل  تحقيق الصحة النفسية ليصل  ل  
 المتااملة.

عمليةةةةةة وتت دددددمن داخلهدددددا  والشةةةةةمولية باالتسةةةةةا التدددددي تتسددددد  الخةةةةةدمات المخططةةةةةة مجموعدددددة مدددددن  التوجيةةةةةه:  
والمناسددددددبة وتنميددددددة شددددددعوره بالمسدددددد ولية بمددددددا  بالمعلومةةةةةةات المتنوعةةةةةةةالطالددددددب  إمةةةةةةدا علدددددد   التوجيددددددهويركددددددم  ،ادرشةةةةةةا 

التوجيدددده  وتقةةةةد م تةةةةدماتيسدددداعده علدددد  فهدددد  ذاتدددده والتعددددرف علدددد  قدراتدددده وامعاناتدددده ومواجهددددة مشددددعالته واتخدددداذ قراراتدددده 
اإلذاعددددددددددة  المفدددددددددداأل ،اللوحددددددددددات ،النشددددددددددرات، الصددددددددددحف اللقدددددددددداءات، ،المحاضددددددددددرات ،الندددددددددددوات) أسدددددددددداليبللطلبددددددددددة بعدددددددددددة 

 (.المدرسية

 االضاءة:
 –التوجيةةةه  –ادرشةةةا )ومفةةةاهيم مو ةةةدة عةةةن بتقةةةد م تعةةةاري   (الصةةةياغةالنشةةةاط ) قةةةوم المةةةدري بنها ةةةة 

التةةةةدريبي ويمكةةةةن عرضةةةةها عةةةةن  ريةةةة  ا ةةةةتخدام  بالةةةةدليل ةموجةةةةو  هةةةةيكمةةةةا  .....(-العةةةةالج النفسةةةةي
 عرض بوربوينت( )الحا وي 

 تعري  ادرشا 
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بهدف التعرف عل  البيئة المحيطة بالفرد واستثمارها  عالقة مهنية بين المرشد والمسترشد ادرشا  االجتماعي:  
 للفرد.بما يتالءم مع اإلمعانات المتاحة لدى المسترشد للتايف مع السياق االجتماعي 

 واستعداداته األفراد عل  فه  ذواته  وميوله   بين المرشد والمسترشد تساعد مهنيةعالقة  ادرشا  النفسي:
 الصحة النفس وقدراته  وذلك للوصول  ل  اتخاذ القرارات وحل المشعالت لتحقيق التايف و 

هو نوع من العالج تستخدم فيه فنيات عالجيه لمشعالت واضطرابات يعاني منها المريض  العالج النفسي: 
الموجودة او تعديلها ليصبح  ةيقوم المعالج بالعمل عل  ازالة االعراض الرضي وادائه الوظيفي حيثوت ثر في سلوكه 

 النفسي.قدرة عل  التوافق  أكثرالمريض 

لتقدي  المساعدة المتخصصة لألفراد والجماعدات الذين يواجهو  بعض  المرشد هو الشخص الم هل علميا   المرشد:  
 الصعوبات والمشعالت النفسية واالجتماعية

أو اجتماعية تجعله يلج  من  هو شخص يعاني من مشعلة انفعالية أو سلوكية أو تربوية أو تعليمية المسترشد:  
 تلقاء نفسه أو يحال  ل  المرشد طلبا  للمساعدة من أجل اتخاذ القرار المناسب أو ايجاد حل لمشعلته.

 واالحترام والفه الدفء مبنية عل  القبول والتقبل عالقة مهنية تفاعلية بين المرشد والمسترشد  العالقة ادرشا  ة:
 المتبادلة. الثقةوالسرية و 

 الفرق بين ادرشا  والتوجيه
 COUNSELINGادرشا   GUIDNACE التوجيه

مجموعة خدمات نفسية أهمها عملية اإلرشاد أي تت من 
 عملية اإلرشاد

هو العملية الرئيسية في خدمات التوجيه النفسي، أي أنه ال 
 يت من التوجيه.

 ،ن األسس العامة والنظريات الهامةهو ميدا  يت م
  CONCEPTوإعداد المس ولين عن عملية اإلرشاد

 (مفهوم)

هو عملية: أي أنه يت من عملية اإلرشاد نفسها عمليا  
وتطبيقيا ، ويمثل الجمء العملي في ميدا  التوجيه 

PROCES (عملية) 

 اإلرشاد  ل  العالج النفسيمثل  التوجيه  ل  الصحة النفسية
 مثل اإلرشاد  ل  التدريس التوجيه  ل  التربية

يشير  ليه البعض عل  أنه اإلرشاد )الجماعي( أي أنه ال 
مثال ، بل يشمل يقتصر عل  فرد، وال عل  مدرسة 
 المجتمع كله

يشير  ليه البعض عل  أنه عملية اإلرشاد الفردي التي 
 تت من عالقة  رشادية وجها  لوجه

 يلي التوجيه ويعتبر الواجهة الختامية لبرنامج التوجيه يسبق عملية اإلرشاد ويعد لها ويمهد لها
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 بين ادرشا  النفسي والعالج النفسيالفرق 
 العالج النفسي ادرشا  النفسي المجال
 يركم عل  ذوي المشعالت المعقدة وغير األسوياء يركم عل  ذوي المشعالت البسيطة واألسوياء األفرا 

 )اضطرابات نفسية(أكثر خطورة وعمقا   أقل خطورة وعمقا   المشكالت
 مستشفيات وعيادات الطب النفسي والصحة النفسية . جامعة، معهد( كل م سسة تربوية )مدرسة، المكا 

 طويلة وغير محددة قصيرة ومحددة الفترة الزمنية
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 في الدليل التدريبي ومبرراته الموجودةب هداف اإلرشاد وأهميته تعريف المشاركين  :الهدف -أوالا 
 : الموا  الالزمة -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو  -ملونة، أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
 دقيقة 45النشاط: مدة -ثالثاا 
 :ادجراءات-رابعاا 
 ( أوراق بي اء كبيرة عل  اللو  وتاو  مالصقة لبع ها 3قيام المدرد بوضع )،عنوا :وكل ورقة يعو  لها  البعض 

  اإلرشاد.أهداف  األول :الورقة 
  اإلرشاد.أهمية  الثانية:الورقة 
  اإلرشاد.مبررات  الثالثة:الورقة 
  الثالثة.قيام المدرد برس  نهر يصل بين األوراق 
 ين كتابة ما يناسب العنوا  في كل ورقة.الطلب من المتدرب 
  قيام المدرد بالتعليق عل  الموضوع وتبيا  كيف أ  اإلجابات أو المعلومات التي ُذكرت مترابطة مع بع ها ومن

 مترابطة. حداها يمعن التوصل ألخرى في الورقة التالية وك نها سلسلة 
  الدليل.قيام المدرد بعرض المادة العلمية الموجودة في 
 

 

 

 

 

 (/2/ تمهيدي نشاط /1/)نشاط ومبرراته وأهميته ادرشا  أهداف /4/الجلسة

    / 2 /رقم  نشاط
     ادرشا  أهداف
 ذهني عصف

 االضاءة:
 بالةةةدليل موجةةةو ة هةةةي كمةةةا ادرشةةةا ( أهةةةداف) بتقةةةد م( الصةةةياغة) النشةةةاط بنها ةةةة المةةةدري  قةةةوم أ   مكةةةن

 (بوربوينت عرض)الحا وي  ا تخدام  ري  عن عرضها ويمكن التدريبي
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 وذلك من تالل: لفرد. ل تحقي  الصحة النفسية   الهدف العام الشامل للتوجيه واإلرشاد النفسي هو 

 تتحقي  الذا

 يجددددابي للددددذات تاددددوين مفهددددوم  سددددع  اإلرشدددداد النفسددددي   لدددد  مسدددداعدة الفددددرد )الُمسترشددددد( علدددد ي
 وُقدراته.ااف ة  معاناته، األمثل لستخدام خالل اال من
تحقيددددق الددددذات ُيعتًبددددر دافعددددا  أساسددددي ا  لتوجيدددده السددددلوك، وتعديلدددده، وبالتددددالي يسددددتطيع الفددددرد مددددن ف

 .ذلك تقيي  نفسه وتوجيه ذاته وحياته بذكاء وكفاية وبصيرةخالل 
تحقي  التواف  

 التربوي 

 

الفدددددددرع الدراسدددددددي المناسدددددددب) الثدددددددانوي العدددددددام  وذلددددددك عدددددددن طريدددددددق مسددددددداعدة الفدددددددرد فدددددددي اختيدددددددار 
فددددددي ضددددددوء قدراتدددددده وميولدددددده وبددددددذل أقصدددددد  جهددددددد فنددددددي... ل  (  –علمددددددي/  مهنددددددي  –أدبددددددي /

 ممعن بما يحقق النجا  الدراسي

تحقي  التواف  
 المهني

فيهددددا واإلنجدددداز  والةةةةدتوللهددددا  وتدددددريبيا   علميددددا   واال ةةةةتعدا المناسددددب للمهنددددة  االتتيةةةةاريت ددددمن 
بالرضدددددددا والنجدددددددا ، أي وضدددددددع الفدددددددرد المناسدددددددب فدددددددي المعدددددددا  المناسدددددددب  والشةةةةةةةعوروالافددددددداءة 

 . بالنسبة له وبالنسبة للمجتمع

تحقي  التواف  
 االجتماعيالنفسي و 

 مدددددن خدددددالل تمعينددددده تحقيةةةةة  التةةةةةواز  والرضةةةةةا النفسةةةةةي واالجتمةةةةةاعيمسددددداعدة الفدددددرد علددددد  
لالستبصدددددار بحاجاتددددده االساسدددددية واشدددددباعها ممدددددا يسددددداعده علددددد  التحدددددرر مدددددن أسدددددباد التدددددوتر 

 .التوافق النفسي الذات، وتحقيقالصراع الداخلي والخارجي بما يمعنه من تقبل 
االلتددددددمام ب خالقيددددددات المجتمددددددع ومسددددددايرة المعددددددايير االجتماعيددددددة وقواعددددددد ال ددددددبط االجتمدددددداعي و 

وتقبددددددل التغيددددددر االجتمدددددداعي والتفاعددددددل االجتمدددددداعي السددددددلي  والعمددددددل لخيددددددر الجماعددددددة ، ويدددددددخل 
 .الزواجيوالتوافق  األ ري التوافق و   االجتماعيضمن التوافق 

تحسين العملية 
 التربوية

 :تحقيق جو نفسي صحي له معونات منها يعو  من خالل
  والمدرسة والمجتمع الصفاحترام التلميذ كفرد في حد ذاته وكع و في جماعة. 
  علددددد  النمدددددو التربدددددوي فدددددي ضدددددوء ته  ومسددددداعدللتالميدددددذ والطدددددالد مراعددددداة الفدددددروق الفرديدددددة

 .قدراته 
 ثارة الدافعية وتشجيع الرغبة في التحصيل واستخدام الثواد والتعميم . 
  أكبدددددر درجدددددة ممعنددددددة طددددددرق الدراسدددددة واالسدددددتذكار المناسدددددبة لتحقيددددددق جيددددده التالميدددددذ  لددددد  تو

 من النجا . 
 ةةةةةة اكسةةةةاي التالميةةةةةذ والطةةةةةالي التددددي ُتسددددداعده  علدددد  مواجهدددددة ظدددددروف  المهةةةةةارات الحياتي 

  الحياة، والتعامل مع ُمختلف المواقف االجتماعي ة.
  د علدددد التالميددددذ و مسدددداعدة ةةةةل التايُّةةةةرات الجسةةةةمي ة الطددددال  مراحددددل  تمامنددددا  مددددع والنفسةةةةية تقبُّ

، وتوضيح الحقائق الجنسي ة  .تالل مر لة الُمراهقة النُّمو 
 

 أهداف ادرشا 
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 من أبرز الجوانب التي تتضح فيها أهمية ادرشا :

تتفددددددددق مددددددددع مسدددددددداعدة األفددددددددراد علدددددددد  مواجهددددددددة مشددددددددعالته  وتحقيددددددددق حاجدددددددداته ، واختيددددددددار نددددددددوع الدراسددددددددة التددددددددي  -1
اسدددددتعداداته  وقددددددراته  وميدددددوله  فدددددي المراحدددددل الدراسدددددية المختلدددددف، مدددددع مراعددددداة المرحلدددددة النمائيدددددة التدددددي يمدددددر بهدددددا 

 التالميذ والطالد والمشعالت المحتملة في كل مرحلة.
مسدددداعدة الفددددرد علدددد  اختيددددار المهنددددة المناسددددبة التددددي تتناسددددب مددددع  معاناتدددده وميولدددده وظروفدددده االجتماعيددددة ومدددددى  -2

 مجتمع لهذه المهنة أو تلك.حاجة ال
مسددددداعدة أفدددددراد األسدددددرة علددددد  فهددددد  ظدددددروفه  األسدددددرية، وعلددددد  تادددددوين عالقدددددات أسدددددرية منسدددددجمة، وإدراك مسددددد ولية  -3

كدددددل فدددددرد مدددددن أفدددددراد األسدددددرة تجددددداه انخدددددر، كمدددددا يهدددددت  بمسددددداعدة كدددددل ع دددددو مدددددن أع ددددداء األسدددددرة فدددددي مواجهدددددة 
 مشعالته بشعل خاص ومشعالت األسرة بشعل عام.

كالحاجددددددة  لدددددد  التقبددددددل )اد ذوي اإلعاقددددددة والمتفددددددوقين، والتعددددددرف علدددددد  احتياجدددددداته  غيددددددر المشددددددبعة مسدددددداعدة األفددددددر  -4
والحاجددددددة  لدددددد  االعتددددددراف بهدددددد  مددددددن قبددددددل انخددددددرين والحاجددددددة  لدددددد  الرضددددددا عددددددن الحيدددددداة( وكيفيددددددة اشددددددباع هدددددددذه 

 الحاجات.
 مشعالته  اليوميةمساعدة األطفال عل  النمو النفسي واالجتماعي والتربوي وعل   شباع حاجاته  وحل  -5

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 أهمية ادرشا 
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 مبررات ادرشا 

 

محور  عاناته وقدراته وحاجاته وإمالمتعل   صبح فالعملية التربوية ركا  المعل  محو :تطور الفكر التربوي -6
.العملية  التربوية

مة والطالب عل  عاتق الفرد عا لقأ:السرعة الهائلة في نقل المعلومة والتطور المعرفي والتقني السريع -5
خاصة مس ولية كبيرة وتحدي اكبر 

عن ينالوالد   ازدياد متطلبات الحياة وانخفاض مستوى المعيشة أدى لغياد :غياي الوالدين عن المنزل -4
نفسية عل  األطفال ورعايته  وبالتالي ظهرت مشعالتسلبا  مما أثر المنمل وخروجه  للعمل ساعات طويلة 

واجتماعية ودراسية 

التهجير مشعالت جديدة مثلوظهور تغير نمط حياة األسرة وحجمها وزيادة متطلباتها : التايرات األ رية-3
موت المقربينوالنمو  وفقدا  السعن والطالق والمواج المتعدد والهجرة وتدني مستوى المعيشة والتعرض للعنف و 

ة  ل  ، ومن بيئمن مرحلة دراسية  ل  أخرى ومن فترة نمو  ل  أخرى ومن مدرسة  ل  أخرى :مرا ل االنتقال -2
.وما يرافقها من صعوبات تايف أخرى 

عوبة تلبية    تعقد المتطلبات الدراسية وكثرة المهام الموكلة للطالب والذي زاد من ص:المشكالت المدر ية-1
  وإمعاناته  المدرسة للحاجات المختلفة وفي الوق  نفسه يطلب من الطالد أعباء ومهام دراسية قد تفوق قدراته

للمعارف والمهاراته والذي اثر بشعل سلبي عل  تحصيله  الدراسي وإعاقة اكتساب
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 :الهدف -أوالا 
 تعريف المشاركين بمناهج اإلرشاد الموجودة في الدليل التدريبي

 :الالزمة الموا  -ثانياا 
 داتا شو )عرض المادة العلمية للمفاهي ( - ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –لو ، أوراق ملونة 

 دقيقة 30 النشاط: مدة-ثالثاا 
 : ادجراءات-رابعاا 
 .قيام المدرد بتقسي  المتدربين  ل  ثالث مجموعات -
 عن:عل  المجموعات كل مجموعة لها ورقة تت من مثال  A4قيام المدرد بتوزيع أوراق  -

 األساسي(في مرحلة التعلي   )المراهقة األول :الورقة 
 النمو (الفقدا  أو  )مشعلة الثانية:الورقة 
 الصدمة(يعاني من فرط النشاط أو اضطراد ما بعد  )طالب الثالثة:الورقة 

 التالي:وكل ورقة تت من الس ال 
فه؟أذكر المنهج الذي يرتبط به المثال الموجو ؟    عر 

أي ا   الموجود فيهاالطلب من المتدربين في كل مجموعة مناقشة المثال الموجود في ورقته  واإلجابة عن الس ال  -
 ( دقائق.10خالل )

بقراءة ما توصل   والطلب من المتدربين اختيار متحدث عن المجموعة يقومقيام المدرد بإعطاء  شارة النتهاء الوق   -
  ليه المجموعة وهعذا يت  قراءة كل ما توصل   ليه المجموعات

 قيام المدرد بالتعليق ومن ث  يعرض المادة العلمية الموجودة في الدليل. -
 

 

 

 

 (/2/ نشاط /1/ادرشا  )نشاط ومجاالت مناهج/5/الجلسة

    / 1 / رقم نشاط
     ادرشا  مناهج
 ذهني عصف

 االضاءة:
يمعدددددن أ  يقدددددوم المددددددرد بنهايددددددة النشددددداط )الصدددددياغة( بتقدددددددي  )منددددداهج اإلرشددددداد( كمددددددا هدددددي موجدددددودة بالدددددددليل 

 ( بوربوين  )عرض ويمعن عرضها عن طريق استخدام الحاسود التدريبي
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 مشعالته، ورعايةجديدة لحل ومواجهة  با تراتيجياتزيادة كفاءة الفرد وتدعي  قدراته وإمعاناته وتمويده  يهدف إلى
 للوصول  ل  ،ومهنيا   وتربويا   وتوجيهها التوجيه السلي  نفسيا   ،وانفعاليا   واجتماعيا   وعقليا   مظاهر نمو الشخصية جسميا  

 . ياة منا بأ لوي تبني  هو أهدافتحديد ل وتقبل الذات معرفة وفهم
في مرحلة التعلي  األساسي بخصائص المراهقة كمرحلة مرتقبة   صص التوجيه الجمعيك   يقوم المرشد في  مثال:

 .سيمرو  بها الحقا  
 

 

 

المنهج النمائي

المنهج الوقائي

المنهج العالجي

 نمائيالالمنهج 

 مناهج وا تراتيجيات التوجيه وادرشا  
 

 مناهج ادرشا 
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 حدوث المشعالت واالضطرابات واألمراض النفسية.من  ليقيهمباألسوياء واألصحاء قبل اهتمامه بالمرض  يهت  اإلرشاد  
 مستويات ثالثة هي:وللوقا ة 

 :األسباد.تت من منع حدوث المشعلة أو االضطراد أو المرض بإزالة  الوقا ة األولية 
 :تت من محاولة الاشف المبعر وتشخيص االضطراد في مرحلته األول  بقدر اإلمعا  للسيطرة  الوقا ة الثانوية

 عليه ومنع تطوره وتفاقمه.
 :تعطل األداء الوظيفي وتحوله  ل  اضطراد  االضطراد عل تت من محاولة تقليل أثر  الوقا ة من الدرجة الثالثة

 : بانتيوتتركم الخطوط العري ة للوقاية من االضطرابات النفسية  مممن،
 :تت من االهتمام بالصحة العامة ادجراءات الوقائية الحيوية. 
 :المواجي،  ، ونمو المهارات األساسية، والتوافقالنمو النفسي السوي تت من رعاية  ادجراءات الوقائية النفسية

 .الفترات الحرجةوالتوافق األسري، والتوافق المهني، والمساندة أثناء 
 :التقوي  والمتابعة والتخطيط العلمي و  الدرا ات والبحوث العلميةتت من  جراء  ادجراءات الوقائية االجتماعية

 لإلجراءات الوقائية.
 (....- خفاق -نمو  -الفقدا )الحياة الطالب لمواجهة صعوبات وتحديات  : تهيئةمثال

 

 

 

فترات حرجة ومشعالت حقيقية يحتاج فيها  ل  مساعدة ومساندة لتخفيض مستوى القلق و  أزماتو مواقف   ختبركل فرد 
 النفسي.لعمل الطبيب  كر   المشعالت واالضطرابات النفسية  في عالجللحفاظ عل  صحته النفسية، فاإلرشاد له دوره 

تمت إ الته من قبل المرشد إلى  غيرها( أو يعاني من أعراض )فرط نشاط أو اضطراد ما بعد الصدمة :  البمثال
 النفسي.الطبيب 
 
 

 

 المنهج الوقائي

 المنهج العالجي
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 :الهدف -أوالا 
 مجاالت اإلرشاد الموجودة في الدليل التدريبيتعريف المشاركين 

  :الالزمة الموا  -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()شو  داتا- ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 

  قيقة 30 النشاط: مدة -ثالثاا 
 ادجراءات: -رابعاا 

رة مسبقا  تت من كل قصاصة منها مفهوم أو مشعلة  ملونة،قيام المدرد بتوزيع قصاصات ورقية  - مح  
 –رسود  –نقص معلومات عن دراسة مستقبلية –مشعالت نمو  –ت خر دراسي  – عاقة  -)تفوق ما 

 عداد مهني توزيع القوى العاملة عل   –تربية مهنية  –اختيار مهنة  –ت خر صباحي –غياد متارر 
فه   –فه  الفرد لمشعالته الشخصية  –فه  الفرد لنفسه  –اكتشاف الفرد لنفسه  –تحليل العمل –المهن 

 .السلوكية(فه  الفرد لمشعالته  –لفرد لمشعالته االنفعالية ا
قيام المدرد بوضع أوراق بي اء كبيرة عل  الجدار وكل واحدة منها معتود عليها عنوا  أحد مجاالت  -

 .العالجي( –المهني – )التربوي اإلرشاد 
 لها.ناسب الطلب من المتدربين القيام بوضع كل قصاصة عل  الورقة التي تت من المجال الم -
 ومن ث  يقوم بعرض المادة العلمية الموجودة في الدليل. الموضوع،يقوم المدرد بالتعليق عل   -
 

 

 

 

/     2/  رقم نشاط
 عصف ادرشا  مجاالت

      ذهني

 االضاءة:
 بالددددددليل موجدددددودة هدددددي كمدددددا اإلرشددددداد( مجددددداالت) بتقددددددي ( الصدددددياغة) النشددددداط بنهايدددددة المددددددرد يقدددددوم أ  يمعدددددن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي
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 ادرشا  التربوي 

  هو الذي يقدم الخدمات التربوية ويشارك بها جميع العاملين في ميدا  التربية *
–الت خر الدراسي  -صعوبات تعل   –ويركم عل  :المشعالت التربوية ) عاقة 

سوء التوافق –الدراسة المستقبلية مشعالت نقص المعلومات عن –مشعالت النمو 
العادات الدراسية الخاطئة -الت خر عن الدوام المدرسي  -الغياد–الرسود -التربوي 

 والمشعالت التي تنتج عن التفوق ..(

 

 ادرشا  المهني

 

  هو مساعدة الفرد عل  اختيار مهنة بما يتالءم مع قدراته واستعداداته وميوله وطموحه
وظروفه وجنسه واإلعداد والت هيل لها،ويهدف ال  وضع الشخص المناسب بالمعا  

 المناسب بما يحقق التوافق المهني .
  لقوى توزيع ا–اإلعداد المهني  –مثل )االختيار المهني  المشكالت المهنيةكما يدرس

 العاملة عل  المهن ..(
   االختيار المهني –تحليل العمل ––)التربية المهنية  مجموعة من الخدماتيقوم بتقدي

 اإلعداد المهني ..(. –

 

 ادرشا  العالجي

 

  يساعد الفرد عل  اكتشاف نفسه وفهمها وتحليلها وفه  مشعالته الشخصية واالنفعالية
 النفسية.والسلوكية والعمل عل  حلها بما يحقق أف ل مستوى للتوافق والصحة 

  ي كد عل  ضرورة التخصص للمرشد من خالل االهتمام بت هيله وتدريبه ويستخدم
 والمقاييس.وسائل جمع البيانات مثل االختبارات 

  يتناول المشعالت التي تسبب له صراعات داخلية وخارجية تحول دو  توافق الطالب
-مشعالت التوافق–المشعالت االنفعالية  -نفسيا  واجتماعيا   )المشعالت الشخصية

 .(.مشعالت السلوك عامة .

 

التربوياإلرشاد

اإلرشاد المهني 

العالجياإلرشاد

 مجاالت ادرشا 
 

 مجاالت ادرشا 

1 

2 

3 
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  محتوى اليوم التدريبي الثاني:

يتيح اليوم التدريبي الثاني للمتدربين أو المشاركين في الدورة التدريبية التعرف أكثر عل  بع ه  البعض، وعل  بناء التعاو  
 والمت من:والحوار فيما بينه  إلنجا  التدريب، ويقدم نظرة سريعة عل  البرنامج التدريبي ومحتواه وأهدافه وغاياته، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( /2)نشاط/ أطراف العملية اإلرشادية( /1) نشاط/ -م األولمراجعة محتوى اليو    /1الجلسة/

 ( /1) نشاط/ سمات وخصائص المرشد وأخالقيات المرشد /2الجلسة /

 ( /1) نشاط/ العمل في اإلرشاد مبادئ /3الجلسة /

 ( /1) نشاط/ مهام المرشد /4الجلسة /
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 مراجعة المحتوى التدريبي لليوم السابق :الهدف-أوالا 
  :الالزمة الموا -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو - ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
 دقيقة 15 النشاط: مدة -ثالثاا 
 :ادجراءات -رابعاا 
 تقسي  المتدربين  ل  مجموعات عل  عدد النقاط الرئيسية والعناوين التي مرت معنا في اليوم التدريبي السابق. -
 –أهمية اإلرشاد  –قيام المدرد بتوزيع قصاصات تت من كل واحدة منها أحد العناوين التالية :) أهداف اإلرشاد  -

بحيث ت خذ كل مجموعة قصاصة وتقوم باإلجابة عنها بمدة  اإلرشاد(مجاالت  –مناهج اإلرشاد  –مبررات اإلرشاد 
 دقيقة.( 10)
 متحدث عنها يقوم بقراءة ما توصل   ليه المجموعة. باختيارالطلب من كل مجموعة  -
 

 

 

 

 

 

 

 (/1/)نشاط  -مراجعة محتوى اليوم األول /1/ الجلسة
 (/2)نشاط/ أ راف العملية ادرشا  ة

 / 1 /رقم  نشاط
 راجعة تاذ ة

 

 االضاءة:
 بالددددددليل موجدددددودة هدددددي اإلرشددددداد( كمدددددا مجددددداالت) بتقددددددي ( الصدددددياغة) النشددددداط بنهايدددددة المددددددرد يقدددددوم أ  يمعدددددن

 (بوربوين  عرض)الحاسود  استخدام طريق عن عرضها التدريبي ويمعن
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 اإلرشادية.ب طراف العملية  تعريف المشاركين :الهدف -أوالا 
  :الالزمة الموا  -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو  - ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
  قيقة 30 مدة النشاط: -ثالثاا 
 ادجراءات -رابعاا 

 قيام المدرد بتحديد الهدف من لعب األدوار وموضوعه ومدته. -
 .الوالدين(مدرس أحد  –مدير  –مسترشد  – مرشد)األدوار انتقاء المدرد لمتدربين يتطوعو  ألداء  -
 المتدربين المتطوعين للعب األدوار عن دوره  وما هو مطلود منه . قيام المدرد بإخبار -
 يقوم المدرد بمنح المتدربين المتطوعين بعض الوق  لتح ير ما سوف يقومو  بت ديته. -
 الطلب من باقي المتدربين مراقبة ما سوف يجري مع  معانية تجمئته  بحيث يراقب كل جمء أحد العبي األدوار. -
( دقائق يخرجو  من الشخصيات التي قاموا بت ديتها يس له  5ن من لعب األدوار خالل مدة )عند انتهاء الممثلي -

 المدرد عن شعوره  حول دوره .
الطلب من بقية المتدربين المراقبين تحليل األداء والم مو  ومناقشة ما شاهدوه وأ  ي عوا تصوراته  واقتراحاته   -

 حول كل دور.
 قيام المدرد بالتعليق عل  الموضوع، وعرض المادة العلمية الموجودة في الدليل.   -

 

 

 

 

 

 

 / 2 /رقم  نشاط
 العملية أ راف

 ادرشا  ة
 

 االضاءة:
 موجدددددودة هدددددي كمدددددا (أطدددددراف العمليددددة االرشدددددادية) بتقددددددي ( الصدددددياغة) النشدددداط بنهايدددددة المددددددرد يقدددددوم أ  يمعددددن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي بالدليل
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المرشد هو الشخص الم هل علميا لتقدي  المساعدة المتخصصة لألفراد والجماعدات الذين يواجهو   المرشد
 بعض الصعوبات والمشعالت النفسية واالجتماعية

 المدير
-المسترشدين –هو أكثر أع اء اإلرشاد مس ولية أمام عدد كبير من الجهات )الجهات األعل  

األسرة (وهو الشخص الذي يدير أمور تنظي  المدرسة وسير عملها وتحقيق العملية التعليمية 
التربوية وبالتالي هو المسئول  داريا  وإشرافا  عل  البرامج اإلرشادية التي تقام بالمدرسة من قبل 

 المرشد

 المدرس
فه عن كثب وهو حلقة الوصل هو أقرد شخص للطالب في المدرسة وهو اخبر الناس به ويعر 

بينه وبين بقية أع اء فريق اإلرشاد، وهو اقدر عل  مساعدة طالبه أل  دوره ال يقتصر عل  
 عطائه للمادة العلمية فقط بل يمتد  ل  التوجيه واإلرشاد ولذلك البد من ت هيله وتدريبيه عل  

 .عمليات اإلرشاد وتقنياته وأساليبه 

د المسترش

المرشد

المدير

المدرس

الوالدا 

 أطراف العملية اإلرشادية
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 الولدا 

هما عنصر مه  في حياة الطالب لما لهما من دور تربوي توجيهي  رشادي لمسيرته االجتماعية 
دورهما أكثر من خالل التواصل مع المدرسة لمتابعة أوالده  ومسيرته   والمهنية، ويبرزوالتعليمية 

ن مع المدرسة نجا  العملية اإلرشادية من خالل تعاو  الوالدي والتربوية، ويتركمالتعليمية والسلوكية 
 المرشد.وخاصة 

والبد من  عداد الوالدا   عدادا مناسبا من خالل البرامج التوعوية والتوجيهية عبر وسائل اإلعالم 
المختلفة أو من خالل دعوته  للقاءات ومحاضرات ومناقشات وتدريبات متخصصة أو توزيع 

هية ، وتنمية االتجاهات االيجابية كتيبات ونشرات مبسطة في العملية اإلرشادية والتعليمية والتوجي
 نحو برامج اإلرشاد

 المسترشد

 

الدور األكبر في نجا   وجدت، ولهمحور العملية اإلرشادية األساسي بالمدرسة ومن اجله 
 معه.عمل اإلرشاد من خالل ذهابه  ل  المرشد وإلقاء مشعالته والتواصل 

العملية اإلرشادية وأثرها في حياته وذلك من خالل وهنا ن كد عل  ت هيل المسترشد ألدراك  بعاد 
تقبله فارة اإلرشاد والتعاو  مع المرشد واإلقبال عليه ،فمن خالل ت هيله يعرف دوره في العملية 

 اإلرشادية
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 سمات وخصائص المرشد تعريف المشاركين :الهدف -أوالا 
 :الالزمة الموا  -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو  - أقالم ملونة،–أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
 دقيقة 25 النشاط: مدة-ثالثاا 
 :ادجراءات -رابعاا 
  (المرشدوخصائص سمات عنوا  )قيام المدرد بتعليق أوراق بي اء كبيرة كتب عليها. 
 .الطلب من المشاركين الخروج وكتابة سمة عل  الورقة الابير ث  يت  مناقشتها 
 وخصائص المرشد.سمات اغة العبارات للوصول  ل  قيام المدرد بصي 
  الدليل.قيام المدرد بعرض المادة العلمية الموجودة في 
 

 

 

 

 

 

 

 (/1/)نشاط المرشد وأتالقيات المرشد وتصائص  مات /2/ الجلسة

 / 1 /رقم  نشاط
 وتصائص  مات

 المرشد
 

 االضاءة:
 موجددددودة هددددي كمددددا (المرشددددد وخصددددائص سددددمات) بتقدددددي ( الصددددياغة) النشدددداط بنهايددددة المدددددرد يقددددوم أ  يمعددددن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي بالدليل
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 المرشدوتصائص  سمات

 أن يتحلى بـــــــــــــــ سمات المرشدمن 

هة الذكاء وسرعة البدي

القدرة عل  التطور
الذاتي

الدفء والحنا 

الموضوعية

التواضع والهدوء الصبر والحل 

االتما  النفسي

التقبل االجتماعي

اإلعداد المهني

فة سعة االطالع والثقا
العامة 

التمسك ب خالقيات
العمل اإلرشادي

الثقة بالنفس

التمتع بالصحة 
النفسية والتواز  
االجتماعي

القدرة عل  المواجهة

قرار قادرا  عل  اتخاذ ال
وتحمل المس ولية المظهر العام الالئق

التسامح

المرونة

ة  قامة عالقات  نساني
 يجابية
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 تصائص المرشد

 الخصائص الذاتية

. به ويت ثر فيه في ثر االجتماعي المحيط مع يتفاعل تجعله التي واألحاسيس والعواطف المشاعر من له  نسا  المرشد
 ألبوين وابن األخوة، من لعدد أخا   أو أطفال لمجموعة أبا   يعو   فقد متعددة مواقع االجتماعية الحياة في يشغل فهو

 متموج غير يعو   وربما السن في طاعنين

 تمعنه التي واألدوات الوسائل ويستخدم – يعل  – يهدف – يعره – يرغب متعددة بمشاعر الميدا   ل  يدخل  نسا  فهو
 والاره الحب فيها  نسانية عالقات في انخرين مع االجتماعية صالته خالل يدخل ما كثيرا   لذلك غاياته، تحقيق من

 وغيرها والميل والرغبة والمصلحة

 االجتماعي للعمل األعل  المثل وتحقيق بإنسانيته متجلية لديه الموضوعية الرو  تنمية في المرشد أهمية تامن لذا
 أو قصر  ذا موضوعي بشعل وتقييمها نفسه تهذيب منها كامل، بشعل به والقيام نجاحه عل  وحرصه به المنوط
 النظرة وبهذه.. عمله في والفشل التقصير هذا يتالفً  ل   ذا  داري، عمل  ل  يحال عندئذ عمله، ممارسة عن عجم
 التقصير جانب عل  التعرف الحقا   المشعلة تجاوز من يمعنه ما وهذا. ..موضوعيته حقق المرشد يعو   لنفسه الذاتية

 بشخصيته

 طبيعة عل  سلبا   ي ثر ما وهذا.. غيره عل  فشله مس ولية  لقاء عل  وعمل ال عف مواطن المرشد تجاهل حال وفي
 العالقات هذه كان  فإذا اإلرشاد، نطاق خارج غيره مع االجتماعي المرشد يقيمها التي العالقات نوعية وكذلك عمله،
 (كبير بشعل منه التحذير يت  ما وهذا) االجتماعي تقبله في الفشل له تسبب سوف وتربويا   اجتماعيا   مدروسة غير

 به  والثقة له انخرين حب يشعل كما التربوي، الميدا  في اإلرشاد نجا  أولويات من وهي اإلرشاد بماهية فالتقيد
 العلمية المعانة عن البعيدة الفردية نمعاته ظهور حال وفي الطالد مع المرشد عمل نجا  عوامل من أساسيا   عامال  

 .مادية معاسب تحقيق  ل  والسعي الظهور في والرغبة الذات بحب متمثلة لمهنته واألخالقية
 تحقيق عل  يتنافسو   أنه  عل  األشخاص من غيره  ل  ينظر المرشد تجعل التي الصفات من ذلك وغير

 المهنية مهنته أهداف عن االنحراف  ل  االجتماعي المرشد يدفع الجو هذا في معه  واالنخراط المادية المعاسب
 .بصلة التربوية مهنته  ل  تم  ال وطباع ألخالق أسيرا   ويجعله واإلنسانية
 استخدام للمرشد وال يحق مح ة تربوية أسس عل  قائمة عالية ثقة والطالد المرشدين بين فالثقة ضده،  جراءات
 تقويض  ل  أدى مشروعة، غير طرق  في المعلومات هذه استخدام ت  حال وفي موقعه غير موقع في السر هذا
 اإلرشاد مهنة في النجا  عوامل من عامل أه  هي والثقة والطالد المرشد بين الثقة دعائ 
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 الخصائص االجتماعية

 أ  يفه  نفسية الطالب

 واالجتماعية االقتصادية الطالد ظروف  ل  يتعر ف أ  
 والثقافية والتعليمية

 (األهل) األسرة مع للتعامل م هال   يعو   أ 

م أ    التحصيل عملية تعوق  التي مشعالته  لحل مساعدة يقد 
 العلمي

 وزمالئه  وذويه  اليومية حياته  في تصادفه  التي مشعالته  تفه  في الصبر
 به  والمحيطين

 االتالقيةالخصائص 

 السرية التامة ضمانا  لنجا  العملية اإلرشادية 

  

 الموضوعية 

  داخل الفريقالقدرة عل  العمل 

-  

 أ  يحب عمله 

-  

 أ  يعتمد عل  نفسه 

-  

 عدم  قحام نفسه في مواقف تعرقل عمله 

-  

 التعرف الدقيق عل  خصائص المجتمع المحلي وتقاليده 

-  

 اإلحساس القومي والوطني 

-  

   أ  يعو  فاعال  وليس منفعال 

-  
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 القدرة السليمة عل  حل المشعالت 

-  

 حسن األخالق والسيرة 

-  

 اإللمام العميق والشامل بالنظريات التربوية اإلرشادية 

-  

  الثقة مع اإلدارة المدرسية والجهاز اإلداري بناء 

-  

 .عدم التورط مع المسترشد ب شياء نفعية بعيدة عن االبتماز 

-  

 أ  يطلع عل  كل شيء جديد 

-  

 التجرد الموضوعي والتمام النماهة بالعمل 

-  
 اإلحاطة باللوائح الداخلية واألنظمة المدرسية لتجنب المشعالت 

 والصعوبات

-     أ  يعو  م هال  ت هيال  أكاديميا  عاليا 

-  

  والتدريب المتواصل طيلة الحياةقبول التنمية الذاتية 

-  

 توجيه السلوك الخاطئ وعدم شمولية السلوك العام للتلميذ 
 والطالب

-   اإللمام بالثقافات المختلفة والقي  المرجعية 

-  

 .أ  يتفه  المرشد المرحلة النمائية 

-  
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 :الهدف-أوالا 

 المرشد( )أخالقياتتعريف المشاركين بددد 

  :الالزمة الموا -ثانياا 

 داتا شو )عرض المادة العلمية للمفاهي (- ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –لو ، أوراق ملونة 
  قيقة 30النشاط:  مدة-ثالثاا 
 ادجراءات:-رابعاا 
 .قيام المدرد بوضع ورقة بي اء كبيرة عل  اللو  القالد 
  المرشد؟(أخالقيات  )ماهيقيام المدرد بطر  الس ال. 
 ر  األفاار والحلول التي تخطر بباله  دو  الخوف من االنتقاد أو الرفض.السما  للمتدربين بط 
 .قيام المدرد بتدوين وتسجيل جميع األفاار بدو  نقاش 
  قيام المدرد  ذا اقت   األمر في بعض األحيا  باإليحاء ببعض المفردات التي تساعد المتدربين عل   عطاء

 اإلجابات.
  وترتيبها وتصنيفها بما يخدم الهدف التدريبي المحدد للجلسة.قيام المدرد بتقيي  األفاار 
  الدليل.قيام المدرد بعرض المادة العلمية الموجودة في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / 1 /رقم  نشاط
 المرشد أتالقيات

 

 االضاءة:
 بالددددددليل موجدددددودة هدددددي كمدددددا (المرشدددددد أخالقيدددددات) بتقددددددي ( الصدددددياغة) النشددددداط بنهايدددددة المددددددرد يقدددددوم أ  يمعدددددن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي
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 ينبغدي التدي خصوصديته  مسترشددين لهد  مدع المرشدد لتعامدل وذلدك شدديدة خصوصدية لهدا النفسدية الخدمدة   

 :كانتي توضيحها يمعن األخالقيات والتي من بمجموعة وااللتمام التحلي عليه يجب لذلك عليها؛ المحافظة
 :المسئولية .1
 واألسدرة اإلحالدة تجداه مصددر وكدذلك حقوقده، كافدة ذلدك يشدمل بمدا المسترشدد تجداه المسدئولية المرشدد يتحمدل حيدث

 .بها يعمل التي الم سسة وكذلك والمجتمع
 :الكفاءة .2

 :انتي تتطلب والتي والمهارة االختصاص تت من
 التخصصي والت هيل الدراسة.  
 للمهنة الالزمة األساسية والمهارات المعارف عل  المرشد حصول.  
 الجديد عل  واالطالع المستمر التعلي  طريق عن المهني النمو.  
 العلمية والم تمرات والندوات الحلقات ح ور.  
 استخدامها في والخبرة المعلومات دقة.  
 والنجا الفعالية ل ما  اللموم عند المساعدة طلب.   

 :والقانونية األتالقية بالمعايير التمسك .3
 عن ف ال   مجتمعه، السائدة في االجتماعية لألوضاع واضحا   احتراما   يظهر أ  لمهنته ممارسته عند المرشد عل 

 المعايير بخرق  قيامه أ  في االعتبار ي ع وأ  فيه، يعمل الذي المجتمع قبل من األخالقية للتوقعات االستجابة
 وسمعته اسمه وي ر بالمهنة، وزمالئه عل  مسترشديه السيئة آثاره يترك قد السائدة والقانونية واألخالقية االجتماعية
 .عام بشعل المهنية
 :وجمهوره مسترشد ه مع مهنية إنسانية عالقات تطوير على لقدرةا .4
  والمهنية عل  أ  تتصف بالواقعية بجمهوره،  نسانية عالقة ينمي أ   ل  المرشد يحتاج
 تمييم. دو   سواء حد عل  المسترشدين لاافة النفسية الخدمة وتقدي  للمسترشدين الحسنة المعاملة 
 لد  مشدعلته يحيدل أ  لده الخدمدة وتقددي  المسترشدد مسداعدة علد  قدرتده بعددم شدعور المرشدد عندد :اد الةة  

)دراسددة  معدده يرفددق أ  علدد  بعددد التنسدديق مددع المسترشددد أل  حالتدده بحاجددة  لدد  خبيددر مخددتص أخددر خبيددر
 لها. متابعا   ويبق  الحالة عن وتوصياته معه استخدمها ت  التي عن حالته( واألساليب

 الطبيدب/ لهدا حاجتده عندد المختصدين مدن المشدورة لطلدب التوجده المرشدد علد  :المتبا لةة اال تشةارة 
 ./ األعصاد طبيب - النفسي  -البشري 

 اإلرشادي بواجبه قيامة عند الشخصية انراء عن ومجردا   حياديا   يعو   أ  المرشد عل  :الموضوعية 
 حيدث ال تخدرج خصوصديته بالمسترشدد مدع احتدرام الخاصدة المعلومدات وسدرية الخصوصدية تعندي :السةرية 

 بموافقته.  ال المعلومات هذه

 أتالقيات المرشد
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 :والمقاييس االتتبارات تفسير .5
 المعاملدة تعامدل بدنفس أ  يجدب واالختبدارات النفسدية المقداييس باسدتخدام المرشدد عليهدا يحصدل التدي الددرجات
  تفسيرها عل  المتدربين لألشخاص  ال تتا  فال األدوات، هذه بها تعامل التي

  واحترامه كرامته عل  حقوقه والمحافظة تتمثل بمراعاة المسترشد مصلحة :المسترشد مصلحة .6
 :للمرشد الوظيفي االنتماء .7
   ليها. ينتمي التي الم سسة أهداف وإل  عمله  ل  اإلساءة ش نه من شيء أي يقدم أال المرشد عل 
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 العمل في اإلرشاد. بمبادئ تعريف المشاركين :الهدف -أوالا 
  :الالزمة الموا  -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو - ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
  قيقة 30 النشاط: مدة -ثالثاا 
 ادجراءات: -رابعاا 
قيام المدرد بتوزيع قصاصات صغيرة عل  المتدربين بحيث يحتوي نصفها عل  س ال له رق  والنصف انخر  -

 يت من  جابة عن كل س ال وبنفس رق  الس ال.
 بصوت مسموع.( بقراءته 1قيام المتدرد الذي لديه الس ال رق  ) -
 ( بقراءته بصوت مسموع1قيام المتدرد الذي لديه اإلجابة عل  الس ال رق  ) -
يستمر جميع المتدربين بقراءة األسئلة الموجودة لديه  بحسب األرقام واحدا  تلو انخر ويقوم المتدربين الذين لديه   -

 حت  يت  االنتهاء من جميع األسئلة. مسموع،اإلجابات ذات األرقام نفسها باإلجابة عليها وقراءتها بصوت 
 ومن ث  يعرض المادة العلمية الموجودة في الدليل. الموضوع،قيام المدرد بالتعليق عل   -
 

 

 

 

 

 

 / 1 /رقم  نشاط
 ادرشا  في العمل مبا  

 

 ( /1/)نشاط ادرشا  في العمل مبا   /3/ الجلسة

 االضاءة:
 موجددددودة هددددي كمددددا (اإلرشدددداد فددددي العمددددل مبددددادئ) بتقدددددي ( الصددددياغة) النشدددداط بنهايددددة المدددددرد يقددددوم أ  يمعددددن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي بالدليل
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يمعددددددن التمييددددددم بددددددين ثالثددددددة مبددددددادئ أساسددددددية تقددددددوم عليهددددددا عمليددددددة اإلرشدددددداد ، وتتمثددددددل هددددددذه المبددددددادئ بمبدددددددأ التقبددددددل بددددددين 
التدددددريب علدددد  ومبدددددأ سددددرية العمددددل، ومبدددددأ ، المرشددددد والمسترشددددد مددددن جهددددة، وبددددين المسترشددددد وانخددددرين مددددن جهددددة أخددددرى 

 .اتخاذ القرار
والمبدددددأ بصددددفة عامددددة هددددو حقيقددددة أساسددددية يددددت  االتفدددداق عليهددددا وااللتددددمام بهددددا تحقيقددددا  لعمليددددة المسدددداعدة وت كيدددددا  للقددددي  

أمدددددا فدددددي اإلرشددددداد بصدددددفة خاصدددددة علددددد  اعتبدددددار أ  )التلميدددددذ( هدددددو المحدددددور فدددددي العمليدددددة اإلرشدددددادية، فيقصدددددد  ،اإلنسدددددانية
 يستوجب احترامه من العاملين في المجال المهني. نظام عمل أو سلوك ، بالمبدأ 

 
 مبدأ الس

 
 
 
 

 مبا   العمل في ادرشا 
 

مبدأ اتخاذ 
القرار

مبدأ 
التقبل 

مبدأ 
السرية 
في العمل
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أ   المرشدددددد عليدددددهبصدددددفتها أثمدددددن شددددديء فدددددي الوجدددددود، ولدددددذلك فدددددإ   ا تةةةةةرام الةةةةةنفس البشةةةةةرية: ويقصدددددد بددددده التقبةةةةةل
يهددددت  اهتمامددددا  كبيددددرا  بدددداحترام كرامددددة المسترشددددد، بصددددرف النظددددر عددددن كوندددده غنيددددا  أو فقيددددرا ، سددددليما  أو مري ددددا ، جمدددديال  أو 

المطلوبددددة للمسترشدددددين مهمددددا كلفدددد  مددددن جهددددد ووقدددد  وهددددو يقدددددم  تقةةةةد م المسةةةةاعدةقبيحددددا ، فالهدددددف لديدددده محدددددد وهددددو 
 .جزاءاا أو شكوراا   أو ميماته  وهو ال ينتظر منه  بحسب احتياجاته  ال بحسب مراكمه تدماته للمسترشدين
مقبدددددول اجتماعيدددددا  ولادددددن عليددددده أ  يتخدددددذ مجموعدددددة مدددددن اإلجدددددراءات فدددددي اليدددددرفض السدددددلوك غيدددددر  العلددددد  المرشدددددد أ

 :تعديل السلوك
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 مبدأ التقبل )القبول باآلتر( -أوالً 
 

 في طر  الفارة ا  هادئا  أ  يعتمد أسلوب

 أ  يبتعد عن النقد والسخرية واللوم والت نيب

 

 يحركه لذا عليه أ  يبحث عن الدافع وراء كل سلوك غير مقبول اجتماعيا   ا  يدرك أ  لال سلوك دافعأ  

 

 المجتمعية،المدرسية أو تساعده  عل  التخلص من مشاكله  األسرية أو  التي البحث عن العوامل
 التلميذذلك يمعن للمرشد أ  يسه  في تعديل سلوك وب

 

 .به واالهتمام المسترشد احترام

 .السلبية المشاعر امتصاص

 .المسترشد ترافق التي االنفعاالت حدة تخفيف

 .تواجهه التي المشعلة ب بعاد المسترشد وعي
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 :التقبل لمبدأ المعّطلة العوامل

 تقبل عدم

 المرشد

 للمسترشد

 ممارسة
 نفسية المرشد لعمليات

 شعورية أو ال شعورية مثل:
التحويل وهما من  -اإلسقاط 

 العمليات النفسية الالشعورية

 العمل كثرة
 ي دي المرشد عل  وضغطه
 يسبب مما بالعمل ضيقه  ل 
 ينععس الذي التوتر بعض له
  المسترشدين مع معامالته عل 

 المهني اإلعداد عدم
 المعرفي وقصوره للمرشد السلي 
 تجعله البشري  السلوك طبيعة حول

 مع السلي  التعامل عن عاجما  
 المسترشدين

 المرشد تحي م
 معين لجنس

 والععس للرجل الرجل تحيم مثل
 معينة لفارة التحيم أو
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 ممارسة المسترشد لعمليات

أو ال شعورية مثل التحويل  نفسية
واإلسقاط والتبرير. فالتبرير يقصد به 

ب خطائه تهرد اإلنسا  من االعتراف 
ومواجهة الواقع ومحاولته جاهدا  أ  
يختلق من األسباد والعوامل الاامنة 
في مناطق بعيدة عن ذاته ما يبرر 
المظاهر الخاطئة أو سوء التايف 

 الناتج عن موقفه
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ذلك أ  هذه العملية تتوقف عل  الثقة القائمة والحرص الابير  ،وأثر هام في العملية اإلرشادية كبيرةللسرية أهمية 
بين كل من المرشد والمسترشد، وأ  أي مشعلة لن تحل    ل  يفصح المسترشد عن جوانبها المختلفة بل عن أسرارها 

ق حياة المسترشدين لذلك فه  يحرصو  عليها كل تمس دقائ األ رارالخفية وإ  كان  تمس أدق جوانب حياته وحيث    
فهذه األسرار قد تمس كرامته  وقد تعرض ذواته  للتجريح به، الحرص وال يبوحو  بها بسهولة  ال لشخص يثقو  ثقة تامة 

 وقد تهدد أمنه  وطم نينته  وتعرض أسره  لمواقف تحرجه  اجتماعيا  

قدرة المرشد عل  أ  يحفظ هذه األسرار فإ  ذلك يمثل خطرا  ، وضعف  وفي  ال نشر  ر من أ رار المسترشد
و  معه وتتالش  لكبيرا  عل  مركم المرشد وسمعته سواء بين زمالئه في المدرسة أم مع المسترشدين انخرين الذين يعم

 المرشد هوصيد ثقته  فيه وتهتم معانته وينظرو   ليه نظرة االحتقار واالزدراء ويصبح عاجما  عن العمل، ومعروف أ  ر 
 سمعته الطيبة، وثقة الناس به، وإذا خسرها خسر كل شيء

للمقابالت بعيدا  عن انخرين مع حفظ المرشد ولاي يحرص  عل  أسرار المسترشدين يعد له  معانا  مناسبا  
 سجالته في معا  آمن بحيث ال يتمعن أحد من االطالع عليها.

 
 
 
 
 
 
 

 تقبل عدم

 المسترشد

 مرشدلل

 

 المدرسة شروط
 امعاناتها توفر ومدى

 بالخوف المسترشد شعور
 للمرشد ومقاومته
 المرشد لمعاملة واستجابته
  والتشعك بالحذر

 المدرسة  معانات قلة
 غرفة وجود عدم حال في

 من فاثير بالمرشد، خاصة
 اللجوء في يترددو   الطالد
 التالميذ أمام الباحة في للمرشد
 خاص معتب وجود لعدم
 المرشدين عدد لقلة أو باإلرشاد،
 الطالد كبيرا   عدد كا  حال في

 بالمدرسة العاملين معاملة سوء
 "المدرسين بعض من أي"

 سلوك عل  ينععس وهذا
 ينفر يجعله مما المسترشد،

 المدرسة في العاملين كل من

 المسترشد  حساس
 الموقف نتيجة والقلة بالدونية

 منه يعاني الذي

 ً  :العمل في السرية مبدأ -ثانيا

 األ فال الصاار

ال يمعن الحفاظ عل  أسراره  ألنه  ال 
 يستطيعو  التميميقدرو  المس ولية وال 

بين ما ينفعه  وما ي ره ، وال يمعن 
 ال  ذا استعا  ب ولياء  للمرشد مساعدته 

المرشد أموره  الذين يجب أ  يعرفوا من 
ما يتصل ب بنائه  حت  يتمعنوا من  كل

 :السرية مبدأ تطبيق من االستثناءات

 ومزمنة معد ة بأمراض ادصابة

 بُأ رهم ادضرار في يتسبب فقد أ رارهم على المرشد  افظ إذا
  تول يرفض الذي الرئوي  السل مريض فمثالا  وبالمجتمع،

 بهذا المرشد له ا تفظ إذا. أقاربه عن مرضه ويخفي المشفى
 أ رة  ضر أ  المتوقع ومن المرض بزيا ة أوالا   يساهم السر

    فمن ككل، المجتمع أفرا  وكذلك العدوى  بانتقال المسترشد
 المسترشد إقنا   حاول أ  بعد ولكن السر هذا المرشد إفشاء
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 تعري  اتخاذ القرار
منح المسترشد الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة وتحمل مس ولية توجيه أمور حياته، 

المسترشد أ  يتخذ القرارات التي تناسبه ويتحمس لها ويسع  لتحقيقها، ويجند عل  و 
 .تحملها .كل طاقاته وقدراته لنجا  أي مس ولية قرر بنفسه

 

 القانو   على الخارجو  
 على بخروجهم ألنهم أ رارهم على الحفاظ أ ضاا   قهم من ليس

 ممثل إال هو ما والمرشد كثيرة أضراراا  للمجتمع  سببو   القانو  
 للجهات وتبلياها أ رارهم إفشاء  قه من ولذلك للمجتمع،

 .المختصة

 األهلية فاقدو
 وعصبية نفسية باضطرابات المصابو  

 وذلك أ رارهم،  فظ  قهم من ليس  ا ة
 .المجتمع وصالح لصالحهم

 ً  :القرار اتخاذ مبدأ -ثالثا

   عمليددددة التدددددريب علدددد  اتخدددداذ القددددرار تعددددد أمددددرا  ضددددروريا  للمسترشددددد، كمددددا أنهددددا تعددددد أي ددددا  مبدددددأ أساسدددديا  مددددن 
المبدددددادئ التدددددي تقدددددوم عليهدددددا العمليدددددة اإلرشدددددادية، وذلدددددك ضدددددمن شدددددروط ونظددددد  يقرهدددددا المعنيدددددو  بالم سسدددددة التربويدددددة، 

  منها:
 

 

 

 االلتمام بنظام المجتمع -أ
 

 االلتمام بقوانين المدرسة -د
 

 يتمثل قوانين المجتمع وقيمه األخالقية في وعيه وأحاسيسه ومشاعره-ت
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 تعريف المشاركين بمهام المرشد. :الهدف-أوالا 
  :الالزمة الموا  -ثانياا 

 داتا شو )عرض المادة العلمية للمفاهي (- ملونة،أقالم –أوراق بي اء كبيرة  –لو ، أوراق ملونة 
 دقيقة 30 النشاط: مدة -ثالثاا 
 :ادجراءات -رابعاا 

 أرض غرفة التدريب. عريض( عل خالل )الصق  المرشد منقيام المدرد برس  هرم أدوار 
 المشاركين كتب عليها مهام المرشد في المدرسة.قيام المدرد بتوزيع قصاصات ورقيه عل  

 الطلب من المشاركين وضع هذه القصاصات بحسب ترتيب ومستويات الهرم 
 يقوم المدرد بنهاية النشاط بصياغة مهام المرشد حسب ترتيبيات مستويات الهرم.

 قيام المدرد بعرض المادة العلمية الموجودة في الدليل.
 
 
 

 / 1 /رقم  نشاط
 مهام المرشد

 (/1/)نشاطمهام المرشد  /4/ الجلسة
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 االضاءة:
 بالدددددددليل موجددددددودة هددددددي كمددددددا (المرشددددددد مهددددددام) بتقدددددددي ( الصددددددياغة) النشدددددداط بنهايددددددة المدددددددرد يقددددددوم أ  يمعددددددن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي

 هرم أدوار المرشد
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ترفع

التقارير 

من شعب

اإلرشاد

لمديرية البحوث

تنفيذ البالغات الوزارية 
والمععمة من دوائر البحوث 

ة إحال-في مديريات التربية 
بعض المشكالت الشديدة 

كلة تنفيذ المهام المو-لدراستها
-له من قبل دائرة البحوث

شعبة اإلرشاد

عن رفع تقارير-رفع الخطة اإلرشادية
-عمل المرشد وصعوبات عمله 

اطالع -حضور االجتماعات الدورية 
الموجه االختصاصي على سجالته 

اإلرشادية

عقد -التعاون مع األسرة لحل المشكالت 
لقاءات مع مقدمي الرعاية حول أساليب 

المشاركة في مجالس -التعامل مع أطفالهم
-أولياء األمور 

إقامة عالقة مهنية قائمة على التعاون واالحترام مع 
-( إداري-مدرس-معلم-مدير ) العاملين في المدرسة

-وضع الخطة اإلرشادية بالتعاون مع إدارة المدرسة
عقد -مساعدة المدرسين لحل بعض مشكالت الطالب

لقاءات مع الكادر اإلداري والتدريسي حول  بعض  
الخصائص النمائية لتوظيفها في الصف

-ومهامه استقبال الطالب في بداية العام الدراسي وتعريفهم بعمل المرشد
لتوجيه ا-رصد المشكالت-( الحقوق والواجبات)تعريفهم بالنظام الداخلي 

وي التعرف على الطلبة ذ-اإلرشاد الفردي-اإلرشاد الجماعي -الجمعي 
متابعة -هاتحديد حاالت التسرب ومتابعت-اإلعاقة و المتفوقين ومتابعتهم 

التعرف على الطالب -حاالت التأخر الصباحي والغياب المتكرر
الت المشاركة في الرح-رعاية المواهب -المتأخرين دراسياً ومتابعتهم

لتوعية تنظيم حمالت ا-متابعة التحصيل الدراسي-العلمية  والترفيهية

 وزارة التربية 

 ائرة اإلرشادد –مديرية البحوث 

 دائرة البحوث

 التوجيه االختصاصي

 األسرة

الكادر اإلداري 

 والتدريسي

التالميذ 

 والطالب
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حتدددددددددرام المتبدددددددددادل مدددددددددع الجهدددددددددازين اإلداري والتدريسدددددددددي  لحدددددددددل بعدددددددددض  1 التعددددددددداو  المثمدددددددددر القدددددددددائ  علددددددددد  االا
 التي يعاني منها الطلبةالمشعالت الفردية والجماعية 

المشددددداركة فدددددي مجدددددالس األوليددددداء واالجتماعدددددات األخدددددرى التدددددي تقدددددام فدددددي المدرسدددددة لنشدددددر الدددددوعي اإلرشدددددادي  2
 بين األهل ومناقشة بعض مشاكل التالميذ

3 
اسددددددتثمار بعددددددض الحصددددددص التددددددي يمعددددددن أ  يتغيددددددب فيهددددددا أحددددددد المدرسددددددين لتنفيددددددذ خطددددددة اإلرشدددددداد السددددددنوية 

يجدددددب أ  و الجمعددددي الموضددددوعة مددددن قبددددل المرشدددددد منددددذ بدايددددة العدددددام الدراسددددي وذلددددك للقيددددام بعمليدددددة التوجيدددده 
 -الحفددددداظ علددددد  البيئدددددة -" أضدددددرار التددددددخينمثدددددل : مسدددددبقا   ا  الموضدددددوع المطدددددرو  فدددددي الحصدددددة معدددددديعدددددو  

 استرشاد االستهالك".

رحدددددالت  –مجدددددالت حددددائط   -صدددددفية لخدمددددة العمليدددددة اإلرشددددادية ، مثدددددل /  ذاعددددة  اسددددتثمار النشددددداطات الددددال 4
 بالتعاو  مع الجهازين اإلداري والتدريسيزيارات ......ال  / وذلك   -الت احتفا –

ل علددددددد  تشدددددددخيص دراسدددددددة نتدددددددائج امتحاندددددددات الطلبدددددددة للتعدددددددرف علددددددد  مسدددددددتوى تحصددددددديله  الدراسدددددددي والعمددددددد 5
 الدراسي ومحاولة عالجها الت خرأسباد 

ختصددددددداص فدددددددي مديريدددددددة التربيدددددددة بملخدددددددص عمدددددددا أنجدددددددم مدددددددن الخطدددددددة وعدددددددن الصدددددددعوبات  6 موافددددددداة موجددددددده االا
 والمشعالت والمقترحات )تقرير(

 
 
 
 
 
 
 

 مهام المرشد

 في مجال التعاو  مع الجهازين اد اري والتدريسي - أوال
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عن طريق التعرف عل  خصائص  التالميذ والطالد /النفسية واالجتماعية والعقلية ....ال  /  وقدراته  وميوله   1
 وسائل جمع المعلومات

تمويد الطلبة بمعلومات تتعلق ببنية النظام التربوي بشعل عام والنظام المدرسي بشعل خاص وبيا  أهمية التوافق  2
 وصوال  ل  الصحة النفسية المتااملةالشخصي للطالب مع هذا النظام 

التعرف عل  المشعالت النفسية والتربوية والسلوكية في المدرسة والتي قد ت دي  ل  حدوث سوء التايف المدرسي  3
 والعمل عل  تشخيصها بدقة ومحاولة عالجها ومتابعتها

عل  حل مشعالته  وفي حال    تجاوزت  جراء المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية للطلبة بغية مساعدته   4
 المشعلة حدود  معانات المرشد، تحال  ل  جهات أخرى متخصصة

 السرقة...ال  -العدوا  - جراء اإلرشاد الجماعي للطلبة الذين يعانو  من مشعالت متشابهة " التدخين 5

 االجتماعية في المدرسة عل  أساس تلك القي .ترسي  قي  التعاو  والمحبة واالنسجام والتسامح وتنمية العالقات  6

 الخاصة من متفوقين ومعوقين وإعداد خطة  رشادية لال حالة من الحاالت االحتياجاتالتعرف  ل  الطلبة ذوي  7
  ذا رغب الطالب بذلك

والمجتمع تحديد حاالت التسرد من المدرسة ودراسة أسبابها ووضع الحلول  المناسبة لها بالتعاو  مع األسر  8
 المحلي

 العملية اإلرشاديةأهداف العمل عل  استثمار  معانات البيئة المحيطة بما يحقق  9

 الطلبةمشعالت  بعض االستفادة من دور األصدقاء واألقرا  في حل 10

 وضع برنامج للتوجيه التربوي والمهني 11

 وتقويمها وضع خطة اإلرشاد السنوية 12

 األمور في حل مشعالت أبنائه التنسيق مع أولياء  13

 توعية الطلبة ب همية التعلي  المهني والتقني ومدى حاجة سوق العمل لهذه االختصاصات 14

 العمل عل  تشجيع رو  الفريق بين الطلبة / العمل كمجموعات / 15

  جراء البحوث والدراسات 16

 والطلبة التالميذ مع التعاو   مجال في -ثانيا 
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 في تطوير العملية اإلرشادية تسه تقدي  المقترحات التي  17

 رصد المظاهر السلبية واألمراض االجتماعية في المدرسة والبيئة والمجتمع 18

 تنمية وتشجيع مهارات العمل الجماعي المشترك وخاصة ضمن فريق 19

 تنشيط وتنسيق العالقة بين األسرة والبيئة المحلية والمدرسة لمصلحة الطالد 20

 المهنياإلسهام بتاوين اتجاهات  يجابية نحو العمل  21

 رفع مستوى الوعي ب همية الحفاظ عل  البيئة والممتلاات العامة وترشيد االستهالك 22

 اقترا  برامج المساعدة المادية 23

 اإلسهام بتوفير جو ديمقراطي في المدرسة يعمز كرامة التلميذ وحقوقه اإلنسانية 24

  جراء الدراسات والبحوث لتطوير العمل 25

 الصف والمدرسة من خالل الدروس واألنشطة ى التوجيه الجماعي عل  مستو  جراء عملية  26

 االستفادة من الخدمات والخبرات واإلمعانات المتوافرة في البيئة المحلية 27

 زيادة الوعي بقيمة النظام وااللتمام واحترام سيادة القانو   28

 وتحقيق ذواته  مساعدة الطالد عل  فه  أنفسه  ومعرفة قدراته  وإمعاناته  29

30 
تشجيع المواقف التعليمية وتنسيق األنشطة التي يقترحها المعلمو  والتي تهدف  ل  تعلي  الطالب كيف يحترم 
نفسه وانخرين. ويعتم بثقافته وانتمائه القومي ، كيف يحب وطنه ويحرص عل  أ  يعو  مواطنا  فاعال  مقدرا  

 لقيمة العمل الطوعي
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  :محتوى اليوم التدريبي الثالث

للمتدربين أو المشاركين في الدورة التدريبية التعرف أكثر عل  بع ه  البعض، وعل  بناء التعاو   لثيتيح اليوم التدريبي الثا
 والحوار فيما بينه  إلنجا  التدريب، ويقدم نظرة سريعة عل  البرنامج التدريبي ومحتواه وأهدافه وغاياته، والمت من:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( /1نشاط/) مراجعة محتوى التدريب لليوم الثاني التمهيد  /1الجلسة /

 (/1/)نشاط (االختبارات –دراسة الحالة  –المالحظة  –)المقابلة  وسائل جمع المعلومات /2الجلسة /

 (/1/نشاط ) شروط ومصادر جمع المعلومات  /3الجلسة /

 (/1/نشاط )الجماعي(  -)الفردي  طرائق اإلرشاد  /4الجلسة /

 (/1/نشاط )التوجيه الجمعي   /5الجلسة / 



 
 

53 
 

 

 

 

 
 
 
 

 مراجعة محتوى اليوم التدريبي السابق :الهدف-أوالا 
  :الالزمة الموا -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو - ملونةأقالم –أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
  قيقة 25مدةالنشاط:-ثالثاا 
  ادجراءات :-رابعاا 

 قيام المدرد بتقسي  المتدربين  ل  مجموعتين متساويتي العدد. .1
 تقف مجموعة عل  شعل دائرة داخلية وتقف المجموعة األخرى عل  شعل دائرة حولها. .2
اعة والدائرة الخارجية ععس الطلب من المشاركين أ  يبدؤوا بالحركة كانتي )الدائرة الداخلية باتجاه عقارد الس .3

 .الساعة(عقارد 
الدائرة  متدرد فيقيام المدرد بإطالق صافرة أو  شارة بعد ب ع ثواني للتوقف عن الحركة والطلب من كل  .4

الخارجية بطر  س ال من فقرات اليوم التدريبي السابق عل  كل شخص يقابله في الدائرة الداخلية وعليه االجابة 
 ثانية. 30خالل 

عل  أسئلة أفراد الدائرة  التي تجيبم المدرد بإجراء تبديل بطر  الس ال أي أ  أفراد الدائرة الخارجية هي قيا .5
 ثانية.30الداخلية وخالل 

 أوقيام المدرد أثناء تنفيذ النشاط بالتجول بين الدائرتين واإلصغاء لألسئلة واألجوبة والعمل عل  ت كيدها  .6
 تصحيحها.

 
 
 
 

 
 

 (/1/)نشاط  -الثانيمراجعة محتوى اليوم  /1/ الجلسة

 / 1 /رقم  نشاط
 راجعة تاذ ة

 

 االضاءة:
 بالدليل موجودة هي كما( راجعة تغذية) نشاط عل  بالتعليق (الصياغة) النشاط بنهاية المدرد يقوم أ  يمعن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي
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 :الهدف-أوالا 
التعبير(  –والمقاييس  االختبارات –دراسة الحالة  –المالحظة  –)المقابلة  تعريف المشاركين وسائل جمع المعلومات

 بالعملية اإلرشادية.
  :الالزمة الموا -ثانياا 

 داتا شو )عرض المادة العلمية للمفاهي ( - ملونةأقالم –أوراق بي اء كبيرة  –لو ، أوراق ملونة 
  قيقة 45مدةالنشاط:-ثالثاا  

 ادجراءات:-رابعاا 
 قيام المدرد بتوزيع المشاركين لمجموعات. .1
توزيع عل  المجموعات أوراق كبيرة ورقة واحدة كتب عليها أحد وسائل جمع المعلومات في العملية اإلرشادية  .2

 االختبارات( –دراسة الحالة  –المالحظة  – )المقابلة
 ما يعرفونه عن هذه الوسيلة. المجموعات كتابةالطلب من  .3
 عند سماع الصافرة تترك المجموعة ورقتها وتنتقل  ل  ورقة المجموعة الثانية. .4
 تقوم المجموعات التي انتقل  بإضافة ما تعرفه عن هذه الوسيلة. .5
 األوراق.وهعذا تمر المجموعات عل  جميع  .6
 ألوراق عل  الجدار أو اللو  القالد وقراءتها.قيام المدرد أو بعض المتدربين أو التعاو  فيما بينه  بتعليق ا .7
 قيام المدرد بمناقشة وصياغة ما كتبته المجموعات عن وسائل جمع المعلومات. .8
 قيام المدرد بعرض المادة العلمية الموجودة في الدليل. .9
 
 
 
 
 
 

 (/1/)نشاط  - المعلومات جمع و ائل /1/ الجلسة

 / 1 /رقم  نشاط
 المعلومات جمع و ائل

 

 االضاءة:
 موجودة هي كما المعلومات جمع بوسائل المشاركين تعريف( الصياغة) النشاط بنهاية المدرد يقوم أ  يمعن
 (بوربوين  عرض)الحاسود  استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي بالدليل
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  المقدمة 

 ذ ال يستطيع المرشد الوقوف عل  مشعلة المسترشد  اإلرشادية،تمثل أدوات ووسائل جمع المعلومات قلب العملية 
والصعوبات التي تعترض حياته الدراسية أو العملية مال  تان لديه معلومات وبيانات وحقائق كاملة تساعده عل  فه  

 حلها.المشعلة ومساعدة المسترشد عل  
وإ  وسيلة  بع ا ، وي كد بع ها وإ  تنوع وسائل جمع المعلومات في عملية اإلرشاد المدرسي يعمل بع ها بع ا  

لذا البد من تنوع وتعدد الوسائل بين يدي المرشد حت   آخر،معينة قد تاو  جيدة في يد مرشد وقد ال تفيد في يد مرشد 
 لها.يستطيع الوقوف عل  المشاكل التي يتعرض لها المسترشد ويتمعن من وضع الخطة اإلرشادية المناسبة 

 

 
 

وسائل جمع 
المعلومات 

لةالمقاب

المالحظة

دراسة 
الحالة 

مؤتمر 
الحالة

االختبارات
والمقاييس

يرتعبال
ي الكتاب

 المعلومات جمع و ائل
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 تعري  المقابلة

 عالقة اجتماعية مهنية دينامية وجها  لوجه بين المرشد والمسترشد في جو نفسي آمن يسوده الثقة المتبادلة
بين الطرفين بهدف جمع معلومات من أجل حل مشعلة، أي أنها عالقة فنية حساسة يت  فيها تفاعل 

التساؤل عن كل شيء، وهي نشاط اجتماعي هادف، وتبادل معلومات ومشاعر واتجاهات ويت  خاللها 
 (.166، 1986مهني هادف، وليس  محادثة عادية )زهرا  ،

 ويمعننا تعريف المقابلة ب نها )محادثة مهنية متبادلة هادفة بين طرفين األول المرشد الذي يمتلك الخبرة
جو من الثقة  والثاني المسترشد الذي يعاني من مشعلة أو يحتاج  ل  مساعدة التخاذ قرار معين، ويخي 

واألمن والشفافية والتعاطف عل  هذه العالقة، األمر الذي يدفع المسترشد للتعبير عما يجول في معنوناته 
 الداخلية مما يسه  في الوصول  ل  الحل.

 

 وتهدف المقابلة إلى
 بناء عالقة ودية تعاونية  نسانية بين المرشد والمسترشد.(1
 مساعدة المسترشد في التعبير عن نفسه وعن مشعلته ب سلوبه الخاص (2
 مساعدة المسترشد عل  فه  ذاته ومعرفة قدراته.(3
 دع  عملية التفاعل اإليجابي بين المرشد والمسترشد.(4
 الحصول عل  كمية كبيرة ومهمة من البيانات والمعلومات عن المسترشد.(5
 انخرين. مساعدة المسترشد عل  التايف مع نفسه ومع(6

 المقابلة



 
 

57 
 

 أنواع المقابلة

 وهي أول مقابلة مع المسترشد والهدف منها التمهيد للمقابلة التالية المقابلة المبدئية 1

 وهي مقابلة تتم عندما تكون المشكلة طارئة وسهلة وواضحة أو تكون مقدمة لمقابالت أخرى المقابلة القصيرة 2

 المرشد والمسترشد فقطتم بين  المقابلة الفردية 3

 تتم مع جماعة من المسترشدين كما يحدث في عملية اإلرشاد الجماعي المقابلة الجماعية 4

ً  المقابلة المقننة 5  تكون أسئلتها معينة ومحددة مسبقا

 المقابلة الحرة 6
غير محددة بموضوعات أو تعليمات سابقة يكون الهدف منها ترك الحرية للمسترشد لكي 

 أفكار تداعياً حراً ويعرضها بطريقتها الخاصة تتداعى

 تركز هذه المقابلة االهتمام حول خبرة معينة صادفها المسترشد وعلى آثار هذه الخبرة المقابلة البؤرية 7

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهنية أم مقابلة شخصية وذلك بما يناسبها من استعداد المقابلة أيا  كا  نوعها لها استعداد خاص، سواء  كان  
 ويتفق وطبيعتها.

ي تي المسترشد  ل  المقابلة وهو مشحو  بالعديد من المشاعر السلبية كالخوف وال يق والتوتر والقلق 
. ويبدي كثيرا  من ألوا  المقاومة كالصم  والتهرد من الحديث والاذد، لذلك لن يتمعن .واإلحساس بالنقص.

المرشد من تحقيق أهداف المقابلة بسهولة  ال  ذا استعد لها االستعداد المناسب الذي يتفق وطبيعة المشعلة 
 وشخصية المسترشد.

عل  المرشد أ  يعد نفسه للمقابلة ب   يعو  مستعدا  نفسيا  متحررا  من ال غوط النفسية الخاصة به سواء كان  
 أسبابا  صحية أم شخصية أم اجتماعية.

  ل ( وال منفعال .… تعب  –وهن  – يعو  المرشد مري ا  )رشح وأال
وعليه أ  يتحع  بانفعاالته قبل دخول المعا  المخصص للمقابلة، ويرجئ التفاير في مشاكله  ل  أ  يفرغ من 
موعد عمله. وإ  كان  انفعاالته بدرجة كبيرة يعجم عن التحع  فيها فال داعي إلجراء المقابلة والبد من ت جيلها ل

 آخر أو تحويلها لمرشد مدرسي آخر في المدرسة.
وكل هذا يهدف  ل  تهيئة الجو النفسي الالزم إلنجا  المقابلة عن طريق مقابلة المسترشد بالبشاشة والترحيب 

 .مما يجعله يشعر باهتمام المرشد به ورغبته في مساعدته
 

 إجراءات المقابلة -4

 االستعداد للمقابلة -أوال 
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 التي يراعي فيها المرشد النفسي القواعد التالية إلنجاحها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعداد للمقابلة -ثانيا 

    االتفاق المسبق عل  الموعد باليوم والساعة بين المرشد والمسترشد بحيث يناسب ظروف كل منهما  الموعد: -آ
وااللتمام به. ليعد كل منهما نفسه للمقابلة بحيث يعو  كل طرف من أطراف المقابلة متهيئا  نفسيا  لما سيدور في 

 الموضوعات.لتي ستدور حول هذه المناقشة ومعدا  للموضوعات التي سوف تناقش، ومرتبا  لألفاار ا
من  عداد معا  خاص مرتب إلجراء اللقاء بين المسترشد والمرشد، فالمعا  له ت ثير كبير عل   البد المكا : -ي

لذا عل  المدرسة أ  تعد غرفة خاصة لإلرشاد بحيث ينفرد المرشد مع المسترشد في  أهدافها.نجا  المقابلة وتحقيق 
جو يسوده الهدوء والطم نينة واألمن، والسرية التامة التي تطمئن المسترشد فيما يدليه من معلومات وبخاصة أ  هذه 

 المعلومات قد تمتد  ل  أدق األسرار.
 الوسائل الالزمة( –تحديد مدة المقابلة  –)تحديد الهدف  وضع تطة للمقابلة –ج 

 الصرا ة والوضوح: -1
الددددة التددددي تسدددداعده علدددد  اكتسدددداد ثقددددة المسترشددددد وتدددددخل  تعتبددددر صددددراحة المرشددددد ووضددددوحه مددددن الوسددددائل الفع 
فدددددي نفسددددده األمدددددن والطم نيندددددة وتمهدددددد لتادددددوين العالقدددددة المهنيدددددة التدددددي يعتمدددددد عليهدددددا فدددددي  نجدددددا  المقدددددابالت، 

 المرشد.  وفي حال انعدام الصراحة والوضو  ي دي بالمسترشد  ل  مقاومته ومراوغته وتحايله عل
 الدفاعية:تخليص المسترشد من الحيل  -2

عندددددددما يلجدددددد  المسترشددددددد لددددددبعض الحيددددددل الدفاعيددددددة فددددددي صددددددور متعددددددددة لمقاومددددددة المقابلددددددة وبخاصددددددة األولدددددد  
فعلدددددد  المرشددددددد أ  يفهدددددد  الدددددددوافع ويقدددددددرها ويسدددددداعده علدددددد  تددددددذليلها ويحددددددرص علدددددد  تقبلدددددده واكتسدددددداد ثقتدددددده …

باتجاهاتدددده المختلفددددة بلباقددددة وحسددددن تصددددرف ممددددا يسدددداعده علدددد  واحترامدددده حتدددد  يسددددتطيع مواجهددددة المسترشددددد 
 تخليص المسترشد من الحيل الدفاعية وتحطي  مظاهر وألوا  المقاومة.

 :المشكلةالبدء مع المسترشد من  -3
لاددددي يددددنجح المرشددددد فدددددي  جددددراء مقددددابالت ناجحددددة عليددددده أ  يبدددددأ مددددن المشدددداركة الفعالدددددة التددددي تسددددتحوذ علددددد  

مركدددددددم تفايدددددددره واألمدددددددور التدددددددي تشدددددددغله وتسدددددددبب لددددددده المشددددددداكل وال ددددددديق والتدددددددوتر اهتمدددددددام المسترشدددددددد، فهدددددددي 
وبالتددددددالي تبعددددددده عددددددن دراسددددددته والتفايددددددر فددددددي مسددددددتقبله، فددددددإذا كاندددددد  مشددددددعالت أسددددددرية عليدددددده أ  ينطلددددددق مددددددن 
محدددديط أسددددرته بحددددرص شددددديد جدددددا  وب سددددلود لبددددق مدددد دد يددددريح نفسددددية المسترشددددد فعندددددها يددددرى المسترشددددد أ  

 يساعده في حل مشعلته.المرشد مهت  بمشعلته و 
 

 المقابلة الفعلية -ثالثا 



 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم مقا عة المسترشد: -4
حيددددث    المرشددددد يعتمددددد اعتمددددادا  كبيددددرا  علدددد  كددددالم المسترشددددد ومددددا يقولدددده مددددن معلومددددات وحقددددائق فيجددددب 

 نظره حت  ال يقطع سلسلة أفااره.عليه أ  يتيح له الفرصة للتعبير عن نفسه وعن وجهة 
أمدددددا  ذا خدددددرج عدددددن موضدددددوع المشدددددعلة فددددديمعن توجيهددددده باألسدددددئلة التحويليدددددة الترابطيدددددة وبدددددذلك يعيدددددده  لددددد  
الموضددددددوع األصددددددلي المتصددددددل بمشددددددعلة المسترشددددددد، وعندئددددددذ ينصدددددد  المرشددددددد االجتمدددددداعي  ليدددددده باهتمددددددام 

وخاصددددة السددددلبية منهددددا فددددالتعبير وبددددذلك يتدددديح لدددده فرصددددة أخددددرى وهددددي فرصددددة التعبيددددر الحددددر عددددن مشدددداعره 
 دراسية ومهينة. ةعن المشاعر وسيلة عالجية ووسيل

 :محد ةتوجيه المسترشد لموضوعات  -5
عل  الرغ  من أ  المرشد يترك الحرية للمسترشد في الاالم والتعبير عما يجول في خاطره من ضيق 

تدخل عندما يتطلب األمر ذلك وبخاصة مع وانمعاج، فهو ال يقف موقفا  سلبيا  في أثناء المقابلة، ولانه ي
عن أشياء بعيدة عن المشعلة. وعندئذ البد من استرجاع المسترشد  ل  الموضوع  كثيري الاالمالمسترشدين 

 الذي يريده ب سئلة مباشرة.
وعل  المرشد أ  يساعد المسترشد في التركيم عل  بعض الجوانب التي يراها ضرورية لتاو  موضوع 

 األصلية. بينهما وهو بهذا يعو  قد سل ط ال وء عل  المشعلةالحديث 

كما عل  المرشد أ  يقس  المشعلة  ل  جمئيات ويناقشها معه بما يالئ  قدراته وإمعاناته وفي النهاية يجمع 
  هذه الجمئيات في كل متاامل بحيث تت ح جوانبها أمام المسترشد.

 الهامة:اال تجابة للمواق   -6
المسترشد في أثناء المناقشة  ل  بعض الجوانب الهامة من وجهة نظره والجهود التي بذلها قد يتطرق 

واعتقاده ب هميتها وقد تاو  عل  الععس من ذلك من حيث وجهة نظر المرشد االجتماعي.  ال أنه 
ويجذبه يستجيب لها باإلنصات الواعي ويعطيه الوق  الاافي مقدرا  مشاعره وهو بذلك يبعده عن المقاومة 

 للتعاو  والتفاعل اإليجابي معه.
 مواجهة المسترشد بالواقع: -7

   الهدف األساسي من قيادة المرشد للمناقشة هو الوصول بالمسترشد  ل  اإلدراك الواقعي للمواقف  دراكا  
ة سليما  في ضوء فهمه لما لديه من قدرات وإمعانات، وما يحتاجه الموقف من هذه القدرات في حل المشعل
وعل  المرشد أ  ي ع المسترشد في مواجهة الواقع بطرق موضوعية بعيدة عن الخيال والتحليق في عال  

 األحالم.
لذا البد من مواجهة واقع المشعلة. وفي حال ظهرت مشاعر م لمة يجب تقديرها لدى المسترشد والوقوف 

 ئن لمواجهة الواقع مواجهة سليمة.بجانبه حت  يطم
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وفي حال كا  المسترشد غير مستعد لمواجهة الواقع لشدة التوترات وال غوط الواقعة عليه، عندئذ البد من 
مساعدة المرشد الواضحة في مقاومة المسترشد في تخفيف التوترات وال غوط وتهيئة المسترشد نفسيا  لمواجهة 

 جهتها والتغلب عليها دو  مقاومة.ويستطيع مواالواقع حت  يتحمل ما بهذا الواقع من آالم ومشاكل 
 المشكلة:إشراك المسترشد في  ل  -8

 البد من  شراك المسترشد في حل المشعلة التي يعاني منها من خالل:-رابعا  
 تحديد موعد المقابلة التالية. -أ
 توضيح المهام التي ينجمها. -د
 تحديد المس وليات التي سيتحملها المرشد. -ج
ويدفعه  ل  المقاومة لذا البد  يسبب المللمن حل المشعلة، وهذا   ل  اإلقاللعدم  شراك المسترشد ي دي  -د

 من  شراكه حت  يتابع مشعلته ويشعر ب نه قادر عل  حل مشعلته بذاته وهذا يعطيه الثقة بالنفس واالنطالق
 المقابلة:مدة  -9
طبيعة  للمسترشد،هناك زمن محدد للمقابلة فقد تطول أو تقصر وفقا  لعدة عوامل مثل )الحالة النفسية  ليس

 (المقابلةمعا  طبيعة  المقابلة،نوع  المسترشد،
 أ  يتمتع المرشد بمهارات عملية ادرشا  بشكل عام -10

 ......( عادة الصياغة  –ععس المشاعر  –)اإلصغاء                        
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 األ ئلة

 من أهم فنيات المقابلة: -4

 : هي وسيلة للحصول عل  البيانات التي تستامل بها الدراسة ولذلك لها أهمية خاصة.األ ئلة

 يلي: ومن فوائد األ ئلة ما
 لمشعلته.معرفة بعض الحقائق الهامة التي ل  ترد خالل سرد المسترشد 
.األسئلة وسيلة إلشعار المسترشد باهتمام المرشد 
.قد تاو  لبعض األسئلة أهداف عالجية 
.وسيلة لتحويل المناقشة من موضوع نخر وبخاصة مع المسترشدين كثيري الاالم 

 شروط هامة تراعى عند صياغة األ ئلة وءلقائها:
 أ  يوجه الس ال في الظروف المناسبة. -1
 يعو  الس ال مفاجئا  للمسترشد حت  ال يربعه أو يقطع تسلسل أفااره.أال  -2
 اك المسترشد من حيث اللغة والعمقأ  يعو  الس ال بسيطا  واضحا  وفي حدود  در  -3

 ويتفق في عمقه مع نوع الموقف.  
 أ  يعو  للس ال هدف واضح يشعر به المسترشد عند  لقائه. -4
 ومرتبطا  بموضوع الحديث ومناسبا  للغرض منه.أ  يعو  الس ال مناسبا  للوق   -5
 أال يعو  الس ال مركبا  أي ال يشتمل عل  أكثر من موضوع. -6
 أ  يعو  الس ال مفتوحا  في أغلب األحيا . -7
  لقاء بعض األسئلة التي تمس المشعلة مباشرة في بعض المواقف. -8
 االبتعاد عن األسئلة التي تاو   جابتها بنع  أو ال. -9
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 تجنب األ ئلة التي تثير المسترشد مثل:-10
:ل بها المرشد الحديث  األ ئلة التحويلية أو الترابطية ن موضوع موهي األسئلة التي يحو 

ريد نخر وبخاصة مع المسترشدين الثرثارين، أو األسئلة التي يندرج بها مع المسترشد عندما ي
االنتقال من موضوع تم  دراسته  ل  موضوع آخر البد من استاماله مثل ) ذا كا  المسترشد 

ي هذه النتقال  ل  العالقات بين األد واألم واألخوة فيتال  عن الدخل )الفقر( ويريد المرشد ا
ين الحالة يحول الحديث من الدخل  ل  مدى كفاية الدخل ث  ينتقل  ل  مصروف األبناء فيربط ب

 عدم كفاية المصروف ومعاملة األد لألبناء فينتقل  ل  معرفة العالقات داخل األسرة.
 مرشد. لتي يشعر فيها المسترشد بخداع الوهي األسئلة ا الساترة:األ ئلة الملتوية أو

لثقة اوعل  المرشد أ  يدرك حساسية المسترشد فبعض األسئلة تثير في نفسه الشك والريبة وتفقده 
خرية والتي الواجب توافرها لنمو العالقة المهنية وكذلك األسئلة التي يفه  منها المسترشد معن  الس

 ي يلقي بها.تظهر من نغمة  لقاء الس ال والطريقة الت
 مثل: )هل تنتظر أ  ينفق عليك أهلك مدى العمر(

 وعندما يطلب المسترشد مساعدة من المرشد في البحث عن عمل له أو ألحد أفراد أسرته فيرد عليه..
 مسترشد باإلهانة وسخرية اإلجابة.طبعا  يناسب مركمك ومركم أبيك فيشعر هنا ال

 اقش بها المسترشد بإدانة المرشد له عندما ينوهي األسئلة التي يشعر  اد انة:أ ئلة
من  المرشد موضوع سرقة أدوات المدرسة.. ويته  التالميذ فيها زمالءه  ودو  أ  يت كد المرشد

 ))عندما سرق  هذه األدوات ماذا فعل ((؟ هذا االتهام يقول للتلميذ
مسترشد هذا االتهام فايف يثق الومن هذا الس ال تت ح  دانة المرشد للمسترشد الذي قد يعو  بريئا  من 

كيف بالمرشد بعد ذلك البد من االهتمام الابير بعيفية طر  األسئلة عل  المسترشدين في المدرسة.. و 
ت التي تطر  األسئلة مع األهل.. وهذا مرهو  بمهارة المرشد ولباقته وأدبه ووعيه في التعامل مع الحاال

 تمر به.
معينة وإجاباتها دائما  تاو  محددة وقد  لة التي توحي للمسترشد بإجابةاألسئلة اإليحائية: وهي األسئ -

 ؟ما رأيك بموجة أبيك بدال  من أبيك؟تاره زوجة  مثل: هلتاو  هذه اإلجابة مخالفة للحقيقة 
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 أنواع األسئلة

 :األ ئلة المفتو ة
للمسترشد لالنطالق في التعبير دو  أ  تحدد وهي األسئلة التي تتيح فيها الفرصة 

 له أي جانب من جوانب المشعلة وبذلك تتيح له الفرصة للبدء من دائرة اهتمامه.
 عن أ  تشر  لي مشعلتكمثال: )لقد قرأت الطلب الذي تقدم  به فهل يم

 بالتفصيل(.

 : األسئلة المباشرة

السؤال عن الدخل أو عدد األوالد  وهي األسئلة التي تتطلب إجابات محددة مثل

وأعمارهم أو عنوان المنزل أي األسئلة التي تتصل بالبيانات األولية عموماً. 

 وبخاصة عندما يوجهها المرشد لألسرة.

 :األسئلة غير المباشرة

تتميز هذه األسئلة بعدم وجود كلمات استفهام في بدايتها، وعدم وجود عالمات 

نهايتها وتصاغ هذه األسئلة على شكل عبارات، أو جمل توحي بأنها استفهام في 

خبرية بينما هي في الحقيقة تحمل في طياتها معاني االستعالم واالستفسار عما 

 يرغب المرشد معرفته من المسترشد.

مثال: يبدو لي أن هناك فجور بين أفكارك وأفكار أسرتك، مما جعلك تخفي عنهم 

 هروبك من المدرسة.
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 المال ظة

 :تعري  المال ظة
يعرف مخول المالحظة ب نها )وسيلة هامة من وسائل جمع المعلومات وتتميم المالحظة العلمية عن غيرها من 
أدوات جمع المعلومات ب نها تفيد في جمع بيانات تتصل بسلوك األفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعية في 

 مالحظتها دو  عناء كبير أو التي يمعن تارارها دو  جهد(.الحياة بحيث يمعن 
ويمعن أي ا  تعريف المالحظة ب نها عملية متابعة الوضع الحالي للمسترشد في مواقف الحياة اليومية الطبيعية، 
ومواقف التفاعل االجتماعي ب نواعها كافة في اللعب والعمل والراحة والرحالت والحفالت، وفي مواقف اإلحباط 

 .والمس ولية االجتماعية والقيادة والتبعية والمناسبات االجتماعية

 :لىإتهدف المال ظة 
 فروضا  خاصة بسلوك المسترشد. ثبات أو نفي 
.تسجيل التغيرات التي تحدث في سلوك المسترشد نتيجة النمو 
.تحديد العوامل التي ت ثر عل  سلوك المسترشد 
 مع  –االجتماعي للمسترشد في مواقفه الطبيعية وتفسير السلوك المالحظ مراقبته في الباحة دراسة التفاعل

 مع مدرسيه ومراقبة التحصيل الدراسي –مع أسرته  –زمالئه 
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 أنوا  المال ظة

 وتاو  وجها  لوحه في المواقف ذاتها. المال ظة المباشرة:(1
دو  اتصال مباشر بين المرشد والمسترشد لمالحظته السلوك  وتحدث المباشرة:المال ظة غير (2

الطبيعي للمسترشد دو  تصنع وخاصة في أسرته أو مع زمالئه في المدرسة أو أقرانه في مواقف 
متعددة، ويستحسن أ  تن  المالحظة في النشاطات الصيفية والرحالت والندوات  ل . ويمعن أ  

 لانه  يتعاونو  مع المرشد. يقوم بها أشخاص خارجو  عن اإلرشاد..
وهي عفوية وغير مقصودة وت تي بالمصادفة، وتاو  سطحية  المصا فة:المال ظة العرضية أو (3

وغير دقيقة وغير علمية وليس لها قيمة علمية. ومن أمثلتها المالحظات العابرة لسلوك المسترشد 
ة واالستفسارات وهذا بدوره في المدرسة أو دار العبادة ولانها رغ  ذلك تشير  ل  بعض األسئل

 ي دي  ل  فه  سلوك المسترشد.
في فترات زمنية محددة، وتسجل حسب تسلسلها الممني كل صبا  أو  الدورية: وتتمالمال ظة (4

 كل أسبوع أو كل شهر.. وهعذا.
وهذه تحدث أثناء اللعب في درس الرياضة أو القيام ب دوار تمثيلية في  :المال ظة المقيدة(5

فهذه تحدث في مواقف معينة ومقيدة ببنود أو فقرات مثل لعب األطفال أو اإلحباط أو المدرسة. 
 أثناء التفاعل االجتماعي مع الابار.

تجري بصورة عفوية من دو  ضبط علمي أو اتخاذ  جراءات معينة أو  وهي البسيطة:المال ظة (6
م المالحظة البسيطة عل  وترك المدروسة،استخدام أجهمة أو أدوات قياس لمعرفة أبعاد الظاهرة 

 المدرسة.مثال مالحظة سلوك تلميذ ما أثناء اللعب بساحة  كبير،الحواس بشعل 
وهي التي تقوم عل  مخطط سابق وضبط علمي سواء من جانب القائ   المنظمة:المال ظة (7

 والمعا ،بالمالحظة أو من جانب المبحوث والموقف أي ا  الذي تجري فيه المالحظة والممن 
 الفروض.حيث يعو  الهدف هو اإلجابة عل  أسئلة البحث أو اختبار 

وهي التي يقوم بها المرشد المدرسي بدور  يجابي عن طريق المشاركة في  : ظة بالمشاركةالمال(8
مثال  تالف،فيعايش معه  الظرف ويالحظ سلوكه  بصورة عفوية ومن دو   الجماعة،أنشطة 

 اللعب.يذ في اللعب ليالحظ سلوكه  أثناء المرشد المدرسي الذي يشارك التالم
التي ي خذ بها المرشد دور المراقب أو الشاهد للسلوك فهو يسمع  وهي مشاركة:المال ظة  و  (9

مثال  المالحظة،ويرى ويركم من غير أ  ينخرط في النشاط الذي يقوم به المسترشدو  موضوع 
 مالحظة المرشد لسلوك التالميذ في حصة الرس  من غير أ  يعو  له دور في حصة الرس  .
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 :الجوانب التي ينباي التركيز عليها أثناء المال ظة
 سلوك المسترشد بعافة مظاهره.(1
 المظهر الخارجي للمسترشد )نظافته، صحته، ترتيب مالبسه ....((2
 تفاير المسترشد وترابط كالمه.(3
 عرض المسترشد لمشعلة غير مشعلته األصلية.(4
 واالنطواء والجوانب النفسية للمسترشد )االنفعاالت الواضحة مثل الغ ب أو الحم  والقلق (5

 التردد ....(            

 عوامل نجاح المال ظة
وضمانا  لفائدة المعلومات التي نحصل عليها وهذه للمالحظة شروط يجب مراعاتها ضمانا  لنجاحها 

 الشروط.

سرية المعلومات التي يت  الحصول عليها والموضوعية والبعد عن الذاتية وانراء الشخصية  عامة:(1
وخاصة في تسجيل السلوك المالحظ تفسيره والدقة في  جراء المالحظة، وفي تفسير السلوك 

لحصول عليها. وهنا البد للمرشد االجتماعي من خبرة وتدريب المالحظ وسرية المعلومات التي يت  ا
 في دراسة السلوك البشري ومالحظته.

ويت من ذلك شمول المالحظة لعينات متنوعة من سلوك المسترشد في كل معا  يوجد  الشمول:(2
فيه لرصد السلوك والمشعالت التي يتعرض لها. وتبيا  الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية 

 يلها وتفسيرها بما يفيد في رصد المشعلة وإيجاد الحل المناسب له.وتحل
ويقصد بذلك انتقاء السلوك المتارر أو الثاب  نسبيا ، واالهتمام بمالحظته وتميمه عن  االنتقاء:(3

 المشاكسة االجتماعية. –الاذد  –االنحراف  –السلوك العارض أو الصدفي أو الطارئ. السرقة 
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 الحالة  را ة

 ما هي  را ة الحالة؟
، 1976هي كل المعلومات التي تجمع عن الحالة.. والحالة قد تاو  فردا  أو أسرة أو جماعة )لوفيلولوسو ( 

 والعناصر المهمة في حياته.وهي تحليل دقيق للموقف العام عن الحالة كعل، وهي بحث شامل لال التفاصيل 

الحالة فكرة كاملة وواضحة حول المسترشد لدرجة تفوق تصورات المرشد حول أبعاد شخصية تعطي دراسة 

المسترشد، مما يجعلها في مقدمة الوسائل التي تستخدم في تقدير سلوك الفرد وتقويمه وتساعد دراسة الحالة في 

، وفهم وأسلوب حياتهك بهدف تفسير أبعاد تلخيص المعلومات المتراكمة حول جوانب شخصية المسترشد وذل

رشد لتحقيق خصائص شخصيته ومن ثم تساعد المرشد في تحديد استراتيجياته اإلرشادية التي يتبعها مع المست

 النمو الشامل لشخصيته.

 الهدف من  را ة الحالة      

ا، بغية الوصول هو تجميع المعلومات ومراجعتها ودراستها وتحليلها وتركيبها وتجميعها وتنظيمها وتلخيصه
  ل  منبع المشعلة وإيجاد الحل المناسب لها.
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 عوامل نجاح  را ة الحالة

 :االقتصا 
 اتباع من البد
 لبلوغ الطرق  أقصر

 الهدف
 

 :التسجيل
 تسجيل من البد

 سجل في المعلومات
 حفظها يت  حت  خاص

 .نسيانها وعدم

 

 :االعتدال
 بالمعلومات االهتمام يجب

 تجاهل وعدم ال رورية
 عل  التركيم مع بع ها،

 الفرعية. المعلومات

 :الدقة
 وخاصة المعلومات، تحري  في وتلتمم
 متعددة وسائل طريق عن تجمع وأنها

 ومعنوياتها المعلومات تاامل ومراعاة
 .للمشعلة وبالنسبة كعل للحالة بالنسبة

 :التنظيم
 وذلك والوضو  والتسلسل

 تشملها التي المعلومات لاثرة
 الحالة دراسة

 الحالة  را ة تشمل ماذا

 وأقرانه وأقاربه ومن يعوله . –وإخوته  –ووالديه  –عن المسترشد  العامة:المعلومات والبيانات -أ
 بناؤها وسماتها وأبعادها واضطراباتها. الشخصية:-د
 طبيبا  عصبيا  ومعلومات تخص مظهره الجسمي والعاهات واألمراض. :والصحيةالحالة الجسمية -ت
وتشمل الذكاء والقدرات واالستعدادات والتحصيل الدراسي ومالحظات المدرسين  المعرفية:الحالة العقلية -ث

  والمشعالت التعليمية واالتجاهات نحو المدرسة والخطط الدراسية والمهنية.
لومات المتعلقة بالمجال االجتماعي وعملية التنشئة االجتماعية، وتت من المع االجتماعية:النوا ي -ج

والخلفية األسرية وخاصة تركيب األسرة والعالقات واالتجاهات والبيئة المنملية. والقي  والميول والهوايات 
والجماعة المرجعية والمركم االجتماعي والشعبية والمعامة في الحي والمدرسة. والصداقات والتفاعل 

 ماعي والخلفية االجتماعية واالقتصادية والسلوك الديني واألخالقي.االجت
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تشمل الحالة االنفعالية ومستوى الن ج االنفعالي والثقة بالنفس واالتجاه نحو الذات  :االنفعاليةالنوا ي -د
الشارع( والصدمات  –والصراعات مع أخوته وزمالئه في المدرسة ومع أقرانه خارج المدرسة )الحي 

 االنفعالية العاطفية التي تحدث في سن المراهقين.
 : اضطراباته ومشعالتهتطور النمو-ذ
أسلود حياته. كيف يدافع عن نفسه؟  – الحياة؟ما هدفه في  –ما حاجات المسترشد  :امةالعالنوا ي -ر

 المدرسة؟كيف يفه  انخرين سواء في األسرة أم في  –
لحلها كيف يت  تحديدها وأسبابها وأعراضها وتاريخها ومدى خطورتها والمحاوالت السابقة  :المشكلة-ز

 نحوها والتغيرات التي طرأت عليها. واتجاهاته
 خالصة المعلومات الهامة المرتبطة بالمشعلة. :الحالةملخص -س
: يجب أ  يعو  دقيقا  وعلميا  ومعتدال  ويستلمم دراسة البيئة المادية واالجتماعية والثقافية التي التفسير-ش

 يعيشها المسترشد )الطالب(.
 العالج. والتعاو  الوثيق مع األسرة والمدرسة. : وتشمل االقتراحات الخاصة بطريقةالتوصيات-ص
 متابعة دراسة الحالة بشعل عام حت  بعد عالجها لاي نرى التقدم في نجا  العالج ومردوده :المتابعة-ض

 الحالة  را ة و لبيات مزا ا

 السلبيات:

ً  تستغرق-1  المساعدة تقديم يعيق مما طويالً  وقتا

 الفورية.

 فيما للمعلومات تكديس عن عبارة تصبح قد-2

 ومن المعلومات تلك وتلخيص جمع يتم لم إذا

 وموضوعية. دقيقة بصورة تفسيرها ثم

 على معينة حالة دراسة نتائج تعميم يمكن ال-3

 أخرى حاالت
 

 

 المزا ا:

يسعى المرشد من خالل دراسة الحالة إلى فهم -1

 أفضل للمسترشد 

تعطي صورة أوضح وأشمل للشخصية من -2

 خالل جمع معلومات متكاملة 

تسهل عملية فهم وتشخيص وعالج المشكلة -3

 على نحو دقيق مبني على دراسة وبحث علمي 

 تساعد المسترشد على فهم ذاته بطريقة أوضح -4
تساعد على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل في -5

 ضوء دراسة الماضي والحاضر 

ية خاصة ألن المسترشد يتمكن لها فائدة عالج-6

من خاللها بالتفريغ االنفعالي وإعادة تنظيم 

 الخبرات واألفكار والمشاعر.

تحقق رضا المسترشد السيما إذا علم بأن حالته -7

 تدرس دراسة مفصلة ودقيقة 
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أنوا  مؤتمر الحالة

:في مؤتمر الحاالت-ي
يدرس أو يتناول حالة مجموعة من 
ن أو المسترشدين كما في حاالت المتفوقي
ائعة المتسربين أو ذوي المشعالت العامة الش

.وغيره 

:في الحالة الوا دة-أ
يتناول حالة المسترشد الواحد

 الحالة مؤتمر

 الحالة مؤتمر تعري 
 ومستعد المسترشد تساعد معلومات لديه من وكل بع ه أو كله اإلرشاد فريق ي   خاص مناقشة اجتماع هو

 وي  . المسترشد موافقة بعد. التوصيات بعض  بداء في تساعد بمعلومات لإلدالء شخصيا   والح ور للتطوع
 ألنه الم تمر  دارة المرشد ويتول . المدرسة ومدير – الوالدين – المدرس – المدرسي المرشد الحالة م تمر
 من يديه بين تقع التي لألسباد تبعا   الم تمر يدير فهو المسترشد، تعوق  التي المشعلة بطبيعة معنيا   يعو  
 سجل خالل

 من باألمر المعنيين  شراك من البد لذا المختص المرشد جهود من أكثر تستلمم ربما للطالب العام الوضع فدراسة
 .الحل  يجاد في المساعدة في رأيه منه  لال لان و  حصرا   باإلرشاد المختصين غير
 واالجتماعي، والتربوي  النفسي اإلرشاد في لالختصاصيين اجتماع أو م تمر من البد الحل  يجاد صعوبة حالة وفي
 تطبق الحالة وهذه المسترشد، يساعد الذي السديد الرأي  عطاء في والتعاو   انراء وتداول. المركمي  الفريق رأي وأخذ
 .الحاالت من عدد أو حالة دراسة عل 
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ة بسرية أمره وخاص. البد من مراعاة القي  والمعايير االجتماعية واألخالقية لال مسترشد: مراعاة المعايير األخالقية 
.أو مشعلته

عو  فاعال  حت  ي. ح ور الم تمر البد من أ  يعو  اختيارا  دو  ضغوط من أحد: الح ور االختياري للمسترشد
. يجابيا  في تناول أمر المسترشد

ولديه  االطالع البد أ  يعو  الحاضرو  مهتمين بإيجاد حل للمسترشد: اهتمام الحاضرين الذين يح رو  الم تمر
.راته عل  مهام الم تمر وهدفه وماذا يبغ  منه ويجب التمامه  بالجدية والموضوعية في أحعامه  وتفسي

يطرة بع ه  يجب مراعاة التخصصات المختلفة والخلفيات المتنوعة ألع اء الم تمر وعدم س: مراعاة التخصصات
.وعدم االستخفاف بما يدلي به األع اء من معلومات وأراء أو تعليقات أو توصيات.. عل  الجلسة

نخرين، فلال يجب أخذ موافقة المسترشد وأسرته عن عقد اجتماع حول مشعلته وتناولها أمام ا: موافقة المسترشد
ال بد من موافقة خاصة  في األمور االجتماعية البيتية التي تحيط باألسرة و ..أسرة أسرارها التي ال تحبذ  فشاءها

.المسترشد نفسه ألنه قد ال يريد ألهله أو لذويه أو أصدقائه أو أقاربه أو مدرسيه أ  يعرف سره

بعض ألنه هناك حاالت ال تستدعي عقد م تمر بش نها،  ضافة  ل  أ : عقده في الحاالت ال رورية فقط
المسترشدين يرف و   عال  حاالته  أمام انخرين في م تمر

 الحالة مؤتمر نجاح عوامل
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 المؤتمر أو االجتما  لعقدما هي الخطوات 

 
 ادعدا :

عل  المرشد المدرسي أ  يعد  عدادا  خاصا  يت من تحديد خطة عمل أو جدول أعمال 
 وعل  المرشد: الم تمر جمئيا ، وأ  يترك مجاال  حرا  في الوق  نفسه

  ح ار معلومات كافية. -           
 يجب  خبار األع اء المشتركين بالم تمر وتحديد الهدف منه. -           
 أي المما  والمعا . –تحديد الوق   -           

 

 االفتتاح:
ملخصا  عن حالة المسترشد أو يقوم المرشد بشر  هدفه من االجتماع أمام المشتركين ويقدم 

 المشعلة التي   تعترض سير العملية التربوية أمام الطالد بشعل عام.
 

 جلسة المؤتمر أو االجتما :
عل  المرشد أ  يفتتح الجلسة، ويطر  المشعلة، وأال يسيطر عل  الجلسة ويترك الحوار 

في طر  آرائه  وأفااره  بالتناود. بغية اإلفادة من مفتوحا  لال أع اء الهيئة اإلرشادية 
 الحوار للوصول  ل  الحل المناسب.

ال يسيطر المرشد أو أحد المشاركين عل  الجلسة ث  يطلب من كل  ويجب أ 
 المشاركين تقدي  معلومات عن المسترشد ومشعلته وتقيي  حالته العامة.

وتطور نموه الشخصي  وتت من المعلومات عن المسترشد، ظروفه األسرية،
واالجتماعي، ومدى توافقه الشخصي واالجتماعي واالنفعالي والمهني في المدرسة مع 
زمالئه وبين أسرته. وإدراك عملية الربط بين تلك المحاور ورصد سلوكه في كل المواقع 

 التي يوجد فيها المسترشد.
 

 :التوصيات –الختام 
في ختام الم تمر يلخص المرشد كل ما قيل، ويحدد نقاط االتفاق واالختالف، ويجمع  

التوصيات الخاصة بالمرشد من كل االختصاصيين سواء االجتماعي أم النفسي أو التقرير 
 والتربوي –الطبي 

 خطوة االولىال

 خطوة الثانيةال

 خطوة الثالثةال

 خطوة الرابعةال
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 والمقاييس االتتبارات

أعدت لتقيس بطريقة كمية أو  المثيرات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(هو مجموعة من 
سلوك ما، واالختبار يعطي درجة أو قيمة أو رتبة للمفحوص، ويمعن أ  يعو  االختبار  كيفية
. وتستخدم االختبارات في القياس والاشف عن الفروق الفردية وعة من األسئلة أو جهازا  معينا  مجم

 اد والفروق بين الجماعات أو بين األعمال.بين األفر 

ضمان الحصول على معلومات دقيقة عن المسترشد، فيما يتعلق بخصائصه الشخصية من -1

أجل مساعدته على فهم نفسه والتعرف على مواطن القوة في شخصيته ونقاط الضعف 

التعرف على نموه الشخصي وتطوره االجتماعي والتربوي والمهني، عبر فيها. كما يمكن 

 فترات زمنية متباينة.

إمكانية التنبؤ بمدى اإلنجاز واألداء المستقبلي في المجال الدراسي أو المهني والتعرف -2

 على العوامل التي تدعم هذا اإلنجاز وإزالة العوامل التي تحول دون تحقيقه.

الجيد لمستقبل المسترشد الدراسي أو المهني، حيث تتاح له الفرصة المساعدة في التخطيط -3

لالختيار السليم من عدة خيارات بما يالئم سماته الشخصية، والعمل على حل المشكالت 

 الناتجة عن سوء االختيار والمشكالت األخرى المتفرعة عنها.

سلبياتها بما يحقق  يجابياتها والتخلص منإالمساعدة في تقويم عملية اإلرشاد، وتدعيم -4

 الهدف منها. 

 االتتبار

 ادرشا  ة العملية في االتتبارات أهمية
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 :لموضوعيةا -4
 وتفسيرا   معنا   هناك يعو   أ  يجب
 وأسئلته االختبار لوحدات موحد
 .منها المقصود فه   ل  ت دي التي

  جب التي الشروط
 االتتبارات في توافرها

 والمقاييس

 :صدقال -1

أي أن يقيس االختبار أو 

المقياس ما وضع لقياسه 

 أصالً 

 

 الثبات: -2

 المرات في نتائجه ثبات

ً  المختلفة  عندما تقريبا

 أو متماثلة بصورة تجري

 متكافئة.

 

 التطبي : -3
 عداد معايير حت  تتحول الدرجات 
الخام  ل  درجات معيارية تمعن 
من مقارنة المسترشد برفاق سنه 

 وجنسه وثقافته.
 

 الفر  ة الفروق  إظهار -5 
 

 
 من اال تخدام  هولة -6

 :التطبي   يث
 

أنوا  االتتبارات

اختبارات 
التحصيل 
الدراسي 

اختبارات 
ومقاييس 
الشخصية 

اختبارات 
  الميول والقي

اختبارات 
ومقاييس 
الذكاء 

اختبارات 
ومقاييس 
ية القدرات العقل
واالستعداد

اختبارات 
ومقاييس 
التشخيص 



 
 

75 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتابي التعبير

هو أحد أدوات اإلرشاد المدرسي ويستخدم التعبير الاتابي لتشجيع المسترشد 
 عل  الاشف عن مشاعره وعوامل قلقه ومشعالته بشعل عام

 الاتابي،يت من التعبير الاتابي الاتابة المقالية والتعبير الااريعاتيري والرس  الحر وغيرها من وسائل التعبير 
وهذا يتيح الفرصة للمرشد للتعرف عل  مشعالت واتجاهات وميول المسترشدين مما يساعده عل  رس  

جعته لهذه التعبيرات تشعل مادة كما أ  المعلومات التي يحصل عليها المرشد من مرا اإلرشادية،الخطط 
ومن تقيي  مدى التقدم الذي تحقق في معالجة المشعالت  الفردية،مهمة له في التح ير لمقابالته اإلرشادية 

 .الفردية بعد نهاية عملية اإلرشاد أو بعد فترة من بدايته
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 :الهدف-أوالا 
 :المشاركين تعريف
 -الت كد – التسجيل – المعيارية -الموضوعية – الدقة -التنظي  - التخطيط – السرية) المعلومات جمع بشروط -

 (المعلومات تقيي  – الهالة أثر تجنب
 (انخرين من – نفسه المسترشد )من المعلومات جمع وبمصادر -
  :الالزمة الموا -ثانياا 

 داتا شو )عرض المادة العلمية للمفاهي ( - ملونةأقالم –أوراق بي اء كبيرة  –لو ، أوراق ملونة 
  قيقة 35مدةالنشاط:-ثالثاا  

 ادجراءات:-رابعاا 
)شروط جمع  العناوين التالية ر عل  الجدار تت من كل ورقة أحدبتعليق ورق أبيض كبيقيام المدرد  .1

 .المعلومات( مصادر جمع -المعلومات
 من المتدربين الخروج وكتابة  جابة عل  كل ورقة.الطلب  .2
 االنتهاء من تدوين االجابات تت  مناقشتها.د عب .3
 قيام المدرد بعرض المادة العلمية الموجودة في الدليل. .4

 

 
 
 
 
 
 

 (/1/ نشاط المعلومات جمع ومصا ر شروط /3/ الجلسة

 / 1 /رقم  نشاط
 المعلومات جمع ومصا ر شروط

 االضاءة:
 هي كما المعلومات جمع ووسائلبشروط  المشاركين تعريف (الصياغة) النشاط بنهاية المدرد يقوم أ  يمعن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي بالدليل موجودة
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ي تي المسترشد  ل  المرشد وكالهما ال يعرف عن انخر الاثير لذلك يجب بعد التعارف جمع جميع المعلومات المرتبطة 
ومشعلته وبيئته.  ذ    الحصول عل  معلومات دقيقة وكافية عن المسترشد ومشعلته وعن بيئته يعد حلقة الوصل بالمسترشد 

 بين الجمء النظري والجمء العملي في العملية اإلرشادية.

لوق  فالمرشد لاي يقدم للمسترشد المساعدة البد أ  يتوافر لديه قدر وافي من المعلومات تتيح فه  وتفسير سلوكه وفي ا
 نفسه يحتاج المسترشد معلومات عن ذاته ومواطن قوته ومواطن ضعفه تعينه عل  فه  نفسه وتخطيط مستقبله.

باإلضافة  ل  ذلك البد من معرفة المسترشد وشخصيته ومشعلته من كل الجوانب ومن أهله أو زمالئه أو بيئته وباستخدام 
 تعددها والشروط التي تافل نجاحها والثقة في المعلومات.كافة وسائل جمع المعلومات الممعنة مع مراعاة 

 

 
 
 

 األسرة. (1
 التنشئة االجتماعية. (2
 الظروف االقتصادية واالجتماعية. (3
 العادات والتقاليد الم ثرة في سلوكه. (4
 االتجاهات والقي . (5
 

 
 معلومات جسمية: -1

 المهارات الحركية. –نمط الجس   –معلومات عامة: الشعل الخارجي  -
 عوامل ع وية مرتبطة بالمشعلة. –األمراض  –معلومات طبية: الحالة الصحية العامة  -
 معلومات عصبية: الدماغ والجهاز العصبي. -

 معلومات عقلية: -2
 االبتاارات. –التحصيل  –المواهب  –االستعدادات  –القدرات العقلية  –الذكاء العام  -         

 معلومات انفعالية: -3
 الحالة العاطفية. –الصدمات االنفعالية  –الحالة االنفعالية العامة  -
 لتقبلا –رة عل  ال بط االنفعالي القد –التشاؤم  –التفاؤل  –الحسد  –الحاالت االنفعالية الخاصة )الغيرة  -

 مقدمة

 :المرشد لدى تتوافر أ   جب التي المعلومات- أوالا 

 معلومات تتعل  ببيئة المسترشد -1

 معلومات متعلقة بشخصية المسترشد -2
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 لمشاعر وانفعاالت انخرين(      
 

 
 نموه. -
 دوافعه واحتياجاته. -
 نظرته للحياة. -
 أسلوب حياته. -
 مفهوم الذات لديه. -
 تقبله لذاته. -

 
 

 تحديد المشكلة. -1

 أعراض المشكلة. -2

 التغيرات التي طرأت عليها. -3

ً محاوالت  -4  .وأساليب حلها سابقا

 
 

 

 السرية

يجب ت كيد سرية المعلومات التي ُتجمع عن المسترشد بالوسائل وطم نته بتدوينها وتسجيلها في 
شعل رممي ال يستطيع قراءته األفراد العاديو . ويجب الت كيد ب   التقارير والسجالت تحفظ ب مانة 

تاو  بعيدة عن أيدي غير المتخصصين، وبحيث ال تستعمل  ال  بغرض اإلرشاد وسرية تامة بحيث 
 االجتماعي كما يجب احترام رغبة المسترشد فيما  ذا أراد أال  يطلع عليها أحد

 التخطيط
يجب التخطيط والتحديد المسبق الستخدام أية وسيلة لجمع المعلومات.  ذ يجب عل  المرشد تحديد 

 والهدف منها ثانيا  المعلومات أوال ، 

 التنظيم
يجب تنظي  المعلومات في تسلسل واضح، وسجل أمين موثق ب مانة أل  لال أسرة أسرارها الخاصة 

 التي ال يجوز عل  اإلطالق البو  بها مهما كان  النتائج

 

 الدقة

البد من الدقة في تناول المعلومات ومطابقتها بالواقع الميداني والبعد عن التقارير الجمافية أو 
التقريبية أو العامة. ويجب أ  يعو  لألرقام اعتبارها ومعناها ألنها لغة اصطالحية مشتركة، "مثل 

لومات ". وكذلك يجب تحري الدقة في تفسير المع15وانحرافه المعياري  100متوسط الذكاء 
 والبعد عن األسلود اإلنشائي والدرامي واستنتاج داللتها النفسية ب سلود علمي

 معلومات عامة عن المسترشد -3

 معلومات متعلقة بالمشكلة -4

 المعلومات جمع شروط -ثانياا 
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 الموضوعية
ال بد من أخذ المعلومات من مصادرها األساسية وبموضوعية دو  التحيم  ل  المسترشد أو  ل  

 أي أمر خارج المنح  الموضوعي، ويجب البعد عن الذاتية وانراء الشخصية بقدر اإلمعا 

 ويقصد هنا المعن  العام أي الحع  عل  المسترشد في ضوء المعايير الخاصة بجنسه وعمره وثقافته المعيارية

 التسجيل
يجب تسجيل كل المعلومات التي يت  الحصول عليها وتحديد التاري  مباشرة حت  ال تاو  عرضة 

 حلها؟. للنسيا  لاي يعرف المرشد أ  هناك تطورا  ما حدث لتلك المشعلة وهل ت 

في جمع  المهارات
 المعلومات

أين( ويستخدم المرشد  –كيف  –ماذا  –وهذا يحتاج  ل  تدريب وخبرة ولباقة في طر  الس ال )مت  
 أسئلته بلطف فائق.

تقدير العوامل 
 المسببة واألعراض

لوكية عل  المرشد تقدير العوامل التي تحيط بالمسترشد ودراسة الظروف االجتماعية والنفسية والس
 التي أدت  ل  تفاق  أزمة ما.

 التأكد
من ال روري الت كد من المعلومات المتوفرة لدى المرشد فالمسترشد الذي يعيش في بي  زوج أمه 

 أو وحده أو زوجة أبيه ربما يقدمو  معلومات غير صحيحة عن المسترشد.

 تجنب أثر الهالة
أثر الفارة العامة عن المسترشد أو الفارة يجب تجنب أثر الهالة في الحع  عل  المسترشد أي 

 السابقة عنه أو صفة معينة بارزة فيه أو امتيازه من ناحية معينة

 تقييم المعلومات
عل  المرشد أ  يقي  المعلومات ألنه كثيرا  ما يقوم المسترشد بت ليل المرشد لذا البد من األقارد 

عل  فه  المسترشد وتنظ  معلوماته وربطها مه  تساعده يواألصدقاء واألهل ب خذ عينات من تقي
 وتفسيرها في ضوء بع ها البعض والغوص في مجاله النفسي واالجتماعي. ا  ببع ها بع 
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أقدر من أي شخص آخر لوصف مشاعره    أحسن مصدر للمعلومات عن المسترشد هو المسترشد نفسه، ألنه 
ومشعالته وهناك بعض المعلومات الخاصة جدا  التي يت منها محتوى مفهوم الذات الخاص والتي ال يعرفها  ال المسترشد 

 نفسه.
ويجب بذل الجهد المالئ  عل   عداد المسترشد  عدادا  جيدا  بخصوص دوره ومس وليته في  عطاء المعلومات حت  يعو  

ألهمية جمع المعلومات وحت  يعو  عند مستوى المس ولية في  عطائها. وحت  يعو  صفحة مفتوحة يستطيع المرشد مدركا  
 أ  يقرأ كل ما فيها من معلومات.

 
 
 

يعتبر الوالدا  مصدرا  غنيا  من مصادر المعلومات )خاصة في حاالت األطفال( فهما مس وال   الوالدا : -1
عن الطفل قانونيا  واجتماعيا . ويعرفا  الاثير من التفاصيل عن الطفل بصفة عامة وعن نموه وسلوكه. ي ثرا  

ين كمصدر من مصادر المعلومات في نموه وسلوكه. وربما يعونا  سببا  من أسباد مشعالته. وللتعامل مع الوالد
 يجب أ  يتوافر االحترام المتبادل والثقة بينهما وبين المرشد.

يعيش األخوة مع المسترشد وأحيانا  تعيش الجدة والجد وقليل من األقارد مثل الع  العم ة  األتوة واألقاري: -2
ل عل  معلومات قي مة منه ، ولان ويتفاعلو  وي ثرو  فيه. وقد يعونا  سببا  من أسباد مشعالته. ويمعن الحصو 

حفاظا  عل  السرية المطلوبة في العملية اإلرشادية يجب اللجوء  ل  هذا المصدر في حاالت ال رورة فقط. 
 ال أنه  يظلو  منحازين وغير قادرين عل   صدار أحعام سليمة وينقصه  الن ج  ،وعل  الرغ  من أهمية األخوة

 يد في العملية اإلرشادية.الاافي إلصدار أحعام يمعن أ  تف
وه  يعرفو  عنه الاثير  ،أو يذاكر معه  ،: يق ي المسترشد فترات طويلة مع أصدقائه يلعباألصدقاء -3

هذا المصدر فإ  بعض  أهمية أكثر من والده وإخوته وأقاربه، وهنا البد أ  يحاط بسرية أي ا . وعل  الرغ  من
األصدقاء ال يتعاونو  مع المرشد خوفا  عل  أسرار صديقه  فينحازو  له. كما أ  هناك بعض الحاالت التي ال 
ينصح باللجوء فيها  ل  هذا المصدر مثل حاالت المشعالت السلوكية وحاالت الصداقة الحميمة ففي الحالة 

 لثانية قد يعو  هناك حماية وانحياز.األول  قد يعو  هنالك افتراءات وفي الحالة ا
ال بد من أ  يعو  بعض المدرسين قريبين من المسترشد ويعرفو  عنه الاثير، ويمعن للمرشد  المدر و : -4

 أخذ رأيه  بصورة موضوعية.
االتحاد الرياضي، أو أي م سسة يذهب  ليها أو يعو   –الطالئع  –الشبيبة  –مثل النوادي المؤ سات:  -5

 المعلومات جمع مصا ر -ثالثاا 

 :معلومات من المسترشد نفسه -1

 :معلومات من اآلخرين -2
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  ليها.قد انتسب 
ومن المصادر التي يمعن الحصول منها عل  معلومات معينة أو خاصة مثل بعض الراشدين في المجتمع مصا ر أترى: 

 أو بعض المس ولين أو بعض األفراد الذين يهمه  أمر المسترشد.
يمعن االستعانة ويجب أ  تاو  هذه المعلومات عل  أضيق الحدود وفي حاالت ال رورة القصوى حفاظا  عل  السرية. كما 

 بالبطاقة المدرسية لالستفادة من المعلومات الخاصة المتوفرة عن المسترشد.
 المعلومات جمععملية  مشكالت -رابعا 
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،معلوماتلافهذه مشعلة حقيقية وصعوبة كبيرة خاصة  ذا كان  الحقيقة مختصرة وناقصة :معلومات مختصرة-
.وكثيرة الفجوات،متناثرة

ي لسلوك حت  تاو  المعلومات مفيدة البد من فه  اإلطار المرجع: ضرورة فهم اد ار العام المرجعي للمسترشد-
.  اإلطار المرجعيالمراهقين واألطفال فاثير من المرشدين يجدو  صعوبة في فه  سلوك ه الء لعدم قدرته  عل  فه

من ا  ثير لذا نرى ك. كثير من األهل ال يقدر مفهوم اإلرشاد وبالتالي ال يتعاونو  مع المرشد:عدم تعاو  األهل-
.لس األولياء ألسباد كثيرةامجو  األهالي ال يح ر 

يات وذلك بسبب وجود خصوص. أي االمتناع عن البو ، واإلحجام عن كشف الذات أو مقاومته:تاليف الذات-
تقاد وأسرار خاصة في محتوى مفهوم الذات الخاص ضمن المعلومات الالزمة لفحص ودراسة الحالة أو بسبب اع

.المسترشد أنه ليس من حق المسترشد التدخل في ش و  حياته الخاصة

لذلك يجب . ديمة   الفرد في رحلة نموه دائ  التغير، وبمرور الممن تصبح بعض المعلومات ق: هنمو الفر  وتاير -
.الحرص عل  تتبع المعلومات التطورية وأ  تظل متجددة

راهقو  والراشدو     التغير االجتماعي السريع جعل فه  األفراد عبر األجيال أكثر صعوبة، فالم: التاير االجتماعي-
يات وهذا ما يشعل ويظهر هذا في القي  واألخالق. يعاد كل فريق منه  أ  يعيش فاريا  في عال  مختلف عن عال  انخر

.صعوبة في جمع المعلومات

 (الفر ي) ادرشا   رائ  /4/ الجلسة

 / 1 /رقم  نشاط
 (الفر ي) ادرشا   رائ 
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 :الهدف-أوالا 
 (الفردي اإلرشاد) اإلرشاد بطرائق المشاركين تعريف
  :الالزمة الموا -ثانياا 

 داتا شو )عرض المادة العلمية للمفاهي ( - ملونةأقالم –أوراق بي اء كبيرة  –لو ، أوراق ملونة 
  قيقة 40مدةالنشاط:-ثالثاا  

 ادجراءات:-رابعاا 
 مراسل(. الميداني التلفميوني المذيع بدور المدرد قيام( 
 كانتي أسئلة عدة عليه  ويطر  المتدربين بين المراسل يتنقل: 

 (الفردي االرشاد ما هو )برأيك؟ 
 (االرشاد فيها يستخدم التي المشعالت ماهي )الفردي؟ 
 (االرشاد أساليب ماهي )الفردي؟ 
 (خطواته؟ وماهي المباشر االرشاد ما هو) 
 (وأهدافه؟ خطواته وماهي المباشر غير االرشاد ما هو) 
 الفردي؟( االرشاد في المرشد دور )ما هو. 

 دقيقة (5 – 2) من تتراو  مدة خالل س ال كل عن المتدربين  جابات ب خذ المراسل قيام. 
 الدليل. في الموجودة العلمية المادة يعرض ث  ومن مناقشته، تم  ما بصياغة( المراسل) المدرد قيام 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 االضاءة:
 هي كما( الفردي اإلرشاد) اإلرشاد طرائق المشاركين تعريف( الصياغة) النشاط بنهاية المدرد يقوم أ  يمعن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي بالدليل موجودة

 الفر ي ادرشا 

 :تعريفه
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خالل هو أحد أساليب اإلرشاد النفسي الذي يقوم عل  عالقة بين المرشد ومسترشد واحد من أجل تقدي  خدمات اإلرشاد 
الجلسات اإلرشادية، ويقوم عل  مبدأ وجود فروق فردية بين األفراد، وأ  بعض المشعالت أسبابها فردية وال تحل  ال عل  
المستوى الفردي، كما يستخدم في حاالت تحتاج  ل  تركيم خاص وسرية تامة ويعطي فرصة للمسترشد لعرض مشعالته 

 الخاصة.
 
 

 .المشعالت التي تتميم بالخصوصية بالنسبة للمسترشد وال يرغب في اطالع انخرين عليها 
 .في حالة المسترشد الخجول واالنطوائي الذي ال يجيد الحديث أمام انخرين 
  ، الشذوذ الجنسي المشعالت التي قد تسبب وصمة أو حرجا  للمسترشد أمام انخرين مثل: حاالت الغش في االمتحا

 وغيرها.
 .المشعالت المعقدة والصعبة والتي تحتاج  ل  تركيم خاص من المرشد 

 
 
 

 تختلف عملية اإلرشاد الفردي باختالف األساليب المستخدمة، وأه  هذه األساليب:
 
 
 
 

يركم هذا األسلود من اإلرشاد عل  مشعلة المسترشد ويتعامل مع الجانب العقلي للمشعلة أكثر من الجانب االنفعالي، 
انطالقا  من االفتراض ب   المشعالت  ويقوم المرشد بالدور اإليجابي النشط، ويتحمل المس ولية كاملة في اإلرشاد. وذلك

منها المسترشد ناجمة عن نقص في المعلومات المتوفرة لديه، وأنه من خالل تقدي  المعلومات المنظمة ذات التي يعاني 
 الصلة بمشعلة المسترشد يمعن مساعدته في التخلص من هذه المشعالت والوصول به  ل  التوافق والصحة النفسية.

مسترشد عل  التفوق في مجاالت الحياة وتحقيق الطاقة الهدف الرئيسي لإلرشاد المباشر كما يراه وليامسو  هو مساعدة ال
 اإليجابية الاامنة، وبالتالي فهذا النوع من اإلرشاد مناسب لالستخدام في المدارس، ويت  وفق الخطوات التالية:

، ث  ال …يقوم المرشد بجمع المعلومات باستخدام مختلف الوسائل كاالختبارات، المقاييس وتحليلها: جمع المعلومات – 1
 يقوم بتحليلها بدقة وتنظيمها لتصبح المشعلة واضحة.

يت  في هذه الخطوة تلخيص المعلومات وتنظيمها وتركيبها بشعل دقيق، وتصنيفها ضمن مجاالت  تركيب المعلومات:– 2
 وذلك لتحديد مواطن القوة وال عف لدى المسترشد.

بها وتصنيفها من قبل المرشد النفسي، يت  تحديد المشعلة بعد تنظي  المعلومات وتركي التشخيص )تحديد المشكلة(: – 3
 بدقة وتحديد أسبابها وأعراضها ومدى شدتها.

 ادرشا  الفر ي:المشكالت التي  ستخدم فيها 
 

 أ اليب ادرشا  الفر ي:
 

  “وليامسو  ” األمريعيللعال  )ادرشا  المتمركز  ول المرشد(: المباشر ادرشا  
 



 
 

85 
 

يحدد المرشد مآل المشعلة في ضوء توقعاته حول التطورات المستقبلية لحالة المسترشد في ضوء درجة حدة  التنبؤ: – 4
 المشعلة وصعوبتها.

يقوم المرشد بتفسير المعلومات التي جمعها وتوضيحها  إلى  ل لمشكلته: ا تخدام ادرشا  مع المسترشد للوصول – 5
للمسترشد، وتقدي  النصح واإلرشاد وتحويل السلوك االنفعالي عند المسترشد  ل  سلوك عقلي منطقي، واقترا  الحلول المناسبة 

 وإقناع المسترشد بهذه الحلول لتحقيق التوافق.
دى تحسنه ومساعدته عل  مواجهة موتعني متابعة المرشد للمسترشد بعد انتهاء عملية اإلرشاد لمعرفة  المتابعة: – 6

 المشعالت الجديدة.
 

 
 هدف النشاط:

 أ  يتدرد المرشدو  عل  أسلود اإلرشاد المباشر.

 دقيقة. 15 مدة النشاط:

 لعب األدوار اال تراتيجية:

 إجراءات النشاط:

 عل  أحد المتدربين الراغبين بالمشاركة الحالة التالية: يعرض المدرد -

"طالب في الصف األول الثانوي التجاري جاء  ل  المرشد النفسي ألنه يعاني من قلق بش   مستقبله المهني، فهو ل  
 يحصل عل  درجات كافية في شهادة التعلي  األساسي ت هله للدخول  ل  الثانويات العامة".

 لمتدرد تمثيل دور المسترشد )الحالة(.يطلب المدرد من ا -
 يختار المدرد متدرد آخر ليقوم بدور المرشد. -
 يبدأ لعب األدوار. -
 يقدم المدرد تغذية راجعة للمتدربين حول دور المرشد في اإلرشاد المباشر. -

 

 

 

 

 (1نشاط )

 (2نشاط )
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 هدف النشاط:

 أ  يتدرد المرشدو  عل  أسلود اإلرشاد المباشر.

 دقيقة. 15مدة النشاط: 

 االستراتيجية: لعب األدوار

  جراءات النشاط:

 المتدربات الراغبات بالمشاركة الحالة التالية: يعرض المدرد عل   حدى -

 5"طالبة في الصف السابع جاءت  ل  المرشدة النفسية تشعو لها عدم قدرتها عل  الدراسة بشعل كافا في البي  فلديها 
وهي م طرة للدراسة  فقط،أصغر منها، ومنمل األسرة معو  من غرفتين ومطب  وحمام  أخوة، ثالثة منه  أكبر منها، واثنا 

مع  خوتها في غرفة واحدة أل  والدها اعتاد متابعة األخبار في الغرفة األخرى. هي طالبة متفوقة ومهتمة بدروسها بشعل 
 لتركيم".كبير، وذلك يجعلها تغ ب وتصرخ عل  أخوتها عندما يصدرو  ضجيجا  يمنعها من ا

 يطلب المدرد من المتدربة تمثيل دور المسترشدة )الحالة(. -
 يختار المدرد متدرد آخر ليقوم بدور المرشد. -
 يبدأ لعب األدوار. -
 يقدم المدرد تغذية راجعة للمتدربين حول دور المرشد في اإلرشاد المباشر. -

 
 
 

 

يعتمد هذا النوع من اإلرشاد عل  المسترشد وما لديه من قدرة في النمو واالرتقاء وتحقيق ذاته، فإذا استفاد المسترشد من 
اإلمعانات المتوفرة لديه تمعن من حل مشعلته بنفسه والععس ي دي لديه  ل  االضطراد، ويحتاج بذلك الفرد لمن يحفمه 

وإدراك  معاناته وهذا يعو  من خالل  قامة عالقة  رشادية تفاعلية بين المرشد والمسترشد يسودها االحترام والمشاركة عل  فه  
الوجدانية والتشجيع حيث يعيش المرشد مع المسترشد مشعلته ويوفر له كل ظروف االهتمام والتفاعل والتفه  بعيدا  عن 

التهام ليتمعن المسترشد من الحديث بطالقة وحرية عن مشعلته للوصول  ل  الوعظ والنصح وإصدار األحعام  واللوم أو ا
 الحل المناسب بنفسه دو  أ  يقدم له المسترشد أية حلول جاهمة.

 قامة عالقة  رشادية وتهيئة أجواء نفسية تمعن المسترشد من أ  يحقق  ”فيوبالتالي يمعن تلخيص اإلرشاد غير المباشر 
 في: أهداف ادرشا  غير المباشري أ  الهدف ليس مجرد حل مشعلة معينة وعليه تتحدد أف ل نمو وتوافق نفسي أ

 مساعدة المسترشد عل  الوصول  ل  نمو نفسي سلي . -

“كارل روجرز” األمريعيللعال  )ادرشا  المتمركز  ول المسترشد(: المباشر ادرشا  غير   
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 الوصول بالمسترشد  ل  االعتماد عل  ذاته وتحمل المس ولية. -
 والمدركة واالجتماعية. المثاليةالوصول  ل  تقدير الذات وتقبلها من خالل  حداث التطابق بين مفاهي  الذات  -
 مساعدة المسترشد عل  مواجهة مشعالته واتخاذ القرار بنفسه. -
 
 
 

 يتلخص دور المرشد فيما يلي:
المعلومات وتهيئة الترحيب بالمسترشد والعمل عل  تشجيعه للحديث بصدق وصراحة وبث الثقة في نفسه والتعهد بسرية  – 1

 جو  رشادي آمن.
تهيئة بيئة  رشادية مناسبة من خالل الجلوس المريح، اإلنصات والمشاركة الوجدانية وينبغي أ  تاو  العالقة بين  – 2

الطرفين عالقة مهنية ترس  لها حدود ال يجوز تخطيها، كما ينبغي تحديد زمن الجلسات  ل  غير ذلك من العوامل المساعدة 
 يئة بيئة مناسبة.عل  ته

 قامة عالقة جيدة مع المسترشد من خالل  ضفاء جو يسوده الثقة والتعاطف واالحترام والتفاعل اإليجابي حت  يصل  – 3
 المرشد بالمسترشد  ل  التحرر من كل أشعال القلق والتهديد.

نيها بالشعل الذي يريده دو  مراعاة لألحعام السما  للمسترشد بالتعبير عن مشاعره وانفعاالته المتعلقة بالمشعلة التي يعا – 4
االجتماعية والمبادئ األخالقية، فالما أصبح المسترشد أكثر وعيا  بمشاعره وخبراته أصبح مفهومه عن ذاته أكثر تطابقا  مع 

 الواقع.

 رشد بال بط.ععس المحتوى: أي  عادة صياغة ما قاله المسترشد بحيث يت كد المرشد من أنه يفه  ما يقصده المست -5

بالمشاعر السلبية التي قد تظهر عند المسترشد كعراهيته لذاته أو ألبيه وعل  المرشد أ  ال يدافع عن المسترشد  االهتمام – 6
 وال أ  يقبل بتبريراته، بل يجعله يواجه هذه المشاعر بصراحة.

س ال )أن  تشعر بالظل  أل  المدرس ععس المشاعر: يت  ذلك  ما عن طريق تلخيص أفاار ومشاعر المسترشد في  – 7
المرشد مثال   ؟( فيقولتعديل س ال طرحه المسترشد )هل هذا عدل ؟( أوعاقبك ول  يعاقب زميلك الذي ارتاب نفس الخط 

 ال (.…)أن  تشعر بالظل (، وقد يتمثل الععس في  يماءات الوجه أو كلمات مثل )نع ، ه 

للمعلومات التي ت  جمعها من المسترشد، وملء الفراغات الموجودة بين سطور هذه ععس المعن : هو  عطاء معن   -8
مثال: أن  تشعر بالخذال  أل   حيث يساعد ععس المعن  عل  زيادة استبصار المسترشد بمشعلته وأسبابها. المعلومات،

 صديقك رفض مساعدتك وأن  ل  تان تتوقع منه ردة الفعل تلك ف نتما صديقين حميمين.

 

 

 

  ور المرشد في ادرشا  غير المباشر:

 

 (1نشاط )
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 غير المباشر. أسلود اإلرشادأ  يتدرد المرشدو  عل   هدف النشاط:

 دقيقة. 20 مدة النشاط:

 لعب األدوار اال تراتيجية:

 إجراءات النشاط:

 يعرض المدرد عل  أحد المتدربين الراغبين بالمشاركة الحالة التالية: -
عل  ظهره أثناء خروجه لحل التمرين عل  السبورة ولدى "طالب في الصف الثامن األساسي ضرد زميله بقل  الرصاص 

صراخ زميله من األل  أخرجه المدرس من الصف وت  تحويله  ل  غرفة المرشد من قبل الموجه وكان  المشعلة كما وصفها 
لمرشد عن الموجه تارار استخدام الطالب للعنف في تعامله مع زمالئه ورغبته في  يقاع األذى به ، ولدى س اله من قبل ا

أسرته تبين أ  أمه قد تركته منذ أ  كا  في عمر السادسة وسافرت  ل  أمريعا ول  تعد، وهو يعيش مع والده المشغول عنه 
طوال اليوم بالعمل، وأهل والده الابار في السن الذين يقدمو  له الرعاية من حيث الطعام واالستحمام وغسيل المالبس ... 

 ي حياته األسرية ويرغب في السفر للعيش مع أمه ولان أباه ال يسمح له بذلك". ل . هو غير سعيد مطلقا  ف

 يطلب المدرد من المتدرد تمثيل دور المسترشد )الحالة(. -
 يختار المدرد متدرد آخر ليقوم بدور المرشد. -
 يبدأ لعب األدوار. -
 يقدم المدرد تغذية راجعة للمتدربين حول دور المرشد في اإلرشاد غير المباشر. -
 

 
 

 أ  يتدرد المرشدو  عل  أسلود اإلرشاد غير المباشر. هدف النشاط:
 دقيقة. 20 مدة النشاط:
 لعب األدوار اال تراتيجية:

 إجراءات النشاط:
 يعرض المدرد عل  أحد المتدربين الراغبين بالمشاركة الحالة التالية: -

"طالب في الصف الحادي عشر تم   حالته  ل  المرشدة النفسية ألنه يثير الفوض  داخل الصف وي حك بصوت عالا 
ويهرج لي حك زمالئه ولدى التحدث  ليه وس اله عن عائلته تبين للمرشدة أ  أباه وأمه أطباء منشغلو  عنه وعن أخوته 

ة أخوته أثناء غياد والديه عن المنمل مما جعله يشعر بال جر والملل الثالثة طوال اليوم وهو األخ األكبر الذي يقوم برعاي
وكثرة األعباء داخل البي ، باإلضافة  ل  عدم وجود وق  للمر  والتفاعل بينه وبين والديه ف مه ت تي  ل  المنمل غاضبة 

 (2نشاط )
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رشدة تبين له أ  ظروفه القاسية من كثرة األعباء وعليها بعد العودة الطب  والتنظيف وغير ذلك، ومن خالل الحوار مع الم
 في المنمل ربما دفعته  ل  التهريج في الصف بحثا  عن التسلية وعن الشعور ب نه محبود ومحط اهتمام زمالئه". 

 يطلب المدرد من المتدرد تمثيل دور المسترشد )الحالة(. -
 يختار المدرد متدرد آخر ليقوم بدور المرشد. -
 يبدأ لعب األدوار. -
 تغذية راجعة للمتدربين حول دور المرشد في اإلرشاد غير المباشر.يقدم المدرد  -

 

 المباشر غير وادرشا  المباشر ادرشا  بين الفرق 

 ادرشا  غير المباشر ادرشا  المباشر

 متمركم حول المسترشد متمركم حول المرشد

 يقدم الخدمات لمن يطلبها فقط يقدم الخدمات لمن يطلبها ولمن ال يطلبها

 يستغرق وقتا  أطول نسبيا   يستغرق وقتا  أقل نسبيا  

 يقدم المرشد مساعدات مباشرة ويساه  في حل المشعلة
يقدم المرشد مساعدات غير مباشرة ليحل المسترشد 

 مشعلته بنفسه

يعتمد المسترشد عل  المرشد في تحديد المشعلة ووضع 
 الخطط الالزمة لحلها

د المشعلة ووضع يعتمد المسترشد عل  نفسه في تحدي
 الخطط الالزمة لحلها

يهت  المرشد باالختبارات والمقاييس لجمع المعلومات وتحديد 
 المشعلة

 يثق المرشد بالتقارير الذاتية التي يقدمها المسترشد

مشعلة المسترشد ناجمة عن نقص في المعلومات المتوفرة 
 مشعلة المسترشد ناجمة عن عدم االستبصار بذاته لديه

 يركم عل  الجوانب االنفعالية لدى المسترشد عل  الجوانب العقلية لدى المسترشديركم 

 

 
 وفيما يلي بعض الحاالت التي يلج  المرشد فها  ل   حالة المسترشدين 

 اد الة
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 أ  تاو  مشعلة المسترشد فوق مستوى مهارة المرشد. -1
والمسترشد، وكا  هذا الخالف للدرجة التي ت ثر عل  العملية عندما يعو  هناك خالف ال يمعن حله بين المرشد  -2

 اإلرشادية.
عندما يعو  المرشد صديقا  شخصيا  أو قريبا  للمسترشد، وكان  مشعلة المسترشد تتطلب عالقة طويلة في مدتها  -3

 يمعن تحويل المسترشد  ل  مرشد أخر في المدرسة أو في مدرسة مجاورة.
 مناقشة مشعلته مع المرشد لسبب ما.  ذا كا  المسترشد مقاوم في -4
 عندما يشعر المرشد بعد عدة جلسات  رشادية مع المسترشد أ  العالقة بينهما غير فعالة. -5

 
  شترط في اد الة الحصول على موافقة المسترشد إذا كا  راشداا وعلى موافقة مقدمي الرعا ة إذا 

 كا  في مر لة عمرية صايرة.
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  :محتوى اليوم التدريبي الرابع

للمتدربين أو المشاركين في الدورة التدريبية التعرف أكثر عل  بع ه  البعض، وعل  بناء التعاو   الرابعيتيح اليوم التدريبي 
 والحوار فيما بينه  إلنجا  التدريب، ويقدم نظرة سريعة عل  البرنامج التدريبي ومحتواه وأهدافه وغاياته، والمت من:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (/1/نشاط( الثالث لليوم التدريبي المحتوى  مراجعة) التمهيد /1الجلسة /

 /1/نشاط(  الجماعي) اإلرشاد طرائق  /2الجلسة /

 (/1/ نشاط( الجمعي) التوجيه  /3الجلسة /
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– المعلومات جمع ومصادر شروط – المعلومات جمع وسائل) السابق التدريبي اليوم محتوى  مراجعة :الهدف-أوالا 
 ( مباشر وغير مباشر ارشاد:  الفردي االرشاد
  :الالزمة الموا -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو - أقالم ملونة–أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
  قيقة 15مدةالنشاط:-ثالثاا 
  ادجراءات :-رابعاا 

 مجموعات. ال  المتدربين تقسي  .1
 عل  ملونة أقالم مع السابق( التدريبي اليوم فقرات من عنوا  منها واحدة كل تت من)كبيرة  بي اء أوراق توزيع .2

  مجموعة كل
  دقائق خمس خالل الورقة عل  المطلود الموضوع عن ما تعرفه كل بعتابة تقوم ب   مجموعة كل من الطلب .3
 .المجموعة  ليها توصل  التي المعلومات بقراءة يقوم عنها متحدث باختيار مجموعة كل من الطلب .4
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 (/1/)نشاط  -)تاذ ة راجعة( التمهيد /1/ الجلسة

 / 1 / رقم نشاط
 راجعة تاذ ة

 

 االضاءة:
 بالدليل موجودة هي كما( راجعة تغذية) نشاط عل  بالتعليق (الصياغة) النشاط بنهاية المدرد يقوم أ  يمعن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي
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  :الجماعيتعري  ادرشا  
  بحيث يت  جمعه  وفق  متشابهةهو عملية تفاعل بين مجموعة من الطالد المسترشدين يعانو  من مشعلة مشتركة

مبادئ وقواعد محددة بغرض مساعدته  في التعبير عن مشعلته  بحرية وأما  وثقة وكشف أسبابها وصوال   ل  الحلول 
 المناسبة لتحقيق التايف ألفراد هذه المجموعة.

  عالقة  رشادية بين المرشد ومجموعة من المسترشدين تت  من خالل جلسات جماعية في معا  واحد يتشابهو  في نوع
 .معالجتهاوكيفية واقع رؤيته لها  وطريقة تفايره منالمشعلة التي يعانو  منها ويعبرو  عنها كل حسب وجهة نظره 

 الجماعي:أهمية ادرشا  
 االنفعالي. وسيلة ناجحة من وسائل التفريغ 
  المشعلة.شعور الفرد باألما  والثقة الشتراكه مع غيره في نفس 
 .توفير الوق  والجهد من خالل تقدي  الخدمة اإلرشادية لمجموعات متعددة من الطالد 
 .يساه  في تطوير عالقات اجتماعية بين الطالد المسترشدين 
   .يعسب الطالد مهارات اجتماعية في المناقشة والتعبير عن ذاته  بحرية 

 الجماعي:كيف  مكن تنفيذ جلسات ادرشا  
  طالد. 9من حيث عدد المجموعة المسترشدة يشترط أال يميد عن 
 .أ  يعو  هناك تقارد بين أفراد المجموعة بين أعمار أفراد المجموعة ومستوى ن جها 
  دقيقة /45اللقاء عن حصة دراسية واحدة /يف ل أال يميد مدة 
 . أ  يت  تحديد موعد ومعا  الجلسة مسبقا 
 .ال بد وأ  تاو  المدة الممنية الفاصلة بين الجلسة واألخرى يقارد نحو أسبوع 
  رشادية وهذا يعتمد عل  نوع المشعلة. جلسات 4 -2عدد الجلسات اإلرشادية تتراو  ما بين  

 ادرشا  الجماعي

 (/1/)نشاط (  الجماعي) ادرشا   رائ  /2/ الجلسة

 / 1 / رقم نشاط
 ادرشا   رائ 
 (  الجماعي)
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 اية بناء الثقة والتعرف عل  أفراد المجموعة ويتيح الفرصة لال فرد للتعبير عن نفسه يعو  دور المرشد في البد
 ومشعلته واالستماع  ل  زمالئه.

 .يقوم المرشد بإكمال كل جلسة  رشادية وتحديد موعد الجلسة الالحقة 
  تقيي  التحسن لدى بعد االنتهاء من جلسة كل مجموعة  رشادية يقوم المرشد بتسجيل خالصة ما ت  االتفاق عليه و

 أفراد المجموعة وذلك في سجل اإلرشاد الجماعي.
 في نهاية الجلسات يقي  المرشد التحسن لدى أفراد المجموعة ويقوم بتسجيلها في سجل اإلرشاد الجماعي 

 أنواع المجموعات:
 تتصف:ال تسمح ألع اء جدد فيها وهي أكثر فعالية ألنها  :المجموعة المالقة .1

 يعرفو  بع ه األع اء  -د                 تحديد وق  الجلسة  -أ
 تسمح بالدخول والخروج ألع اء جدد وتحتاج  ل  وق  أطول. المجموعة المفتو ة: .2
 

 
 

 

 التقليل من مشعلة السلوك العدواني لدى الطالد الموضو :

 الجلسة األولى
   الجلسةعنوا 
 التعارف بين المشاركين 

 من مشعلة العنف المدرسي لدى الطالد لتقليل :الجلسةالهدف العام من 
 من الجلسة: ادجرائيالهدف 
 ،التعارف بين المشاركين والمرشد وكذلك التعرف بين المشاركين وبع ه  البعض 
 الجماعي، االتفاق عل  مواعيد الجلسات اإلرشادية واالتفاق عل  أسس وقواعد العمل 

 فنيات الجلسة
 التعاونيالعمل  –حوار ومناقشة               
  ير الجلسة:

  يجلس الجميع في شعل  اإلرشادية، حيثالجلسة  فيتبدأ الجلسة بح ور المرشد وجميع الطالد المشاركين
 انخر.دائري بحيث يرى كل واحد منه  

 والدور الذي سيقوم به خالل الجلسات اإلرشادية. ث  يبدأ المرشد الجلسة بالتعريف عن نفسه وطبيعة عملة 
  ث  يترك المجال للمشاركين حيث يبدأ كل طالب بالتعريف عن نفسه وعمره وصفه وأي معلومات أخرى يريد

  ضافتها كالهوايات أو معا  السعن وغير ذلك

 جلسات إرشا  جماعي
 )مشكلة العنف المدر ي( 
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   يبدأ المرشد بتوضيح بعض قواعد العمل الجماعي واالتفاق مع
  –المشاركة   –احترام انراء )ية الجلسات المشاركين علية من بدا

عدم المقاطعة... وغير  –المشاعر  دد احترامالتعاو    –السرية 
 ،ذلك(

  يف ل أ  يعو  ذلك معتوبا عل  لو  بوستر يت  التوقيع عليه من
 قبل كل المشاركين بعد االنتهاء منه.

 توضيح:عل  المرشد ان  
   ماهية الجلسات اإلرشادية 
  األهداف المرجوة منها 
  عدد جلساته 
  معا  تنفيذها 
  الموعد المحدد لها 
 .اإلجراءات التي يقوم الجميع بالمشاركة في تنفيذها خالل الجلسات اإلرشادية 

مجال أخر ألي تعليق أو  ضافة من قبل  وموضوعها، وتركتنتهي الجلسة األول  باالتفاق المحدد للجلسة المقبلة  -
 .المشاركين عل  نقطة ت  مناقشتها خالل فترة الجلسة األول 

 الجلسة الثانية:
 من الجلسة: ادجرائيالهدف 

 مراجعة ما ت  االتفاق عليه بالجلسة السابقة (1
 وأنواعه تبصير المشاركين بماهية العنف المدرسي (2
 ث  مشاركته  في الوقوف عل  األسباد الرئيسية لهذا السلوك  (3

 فنيات الجلسة
 منمليواجب  – تعاونيعمل  –الحوار والمناقشة 

 اقالم  -سبورة  - محاضرة واأل اليب:اال وات 
  ير الجلسة:

 العمل الجماعي. يبدأ المرشد الجلسة بمراجعة ما ت  االتفاق علية خالل الجلسة السابقة وتذكير المشاركين بقواعد 
  الطالد(وأنواعه الشائعة بين  وتعريفه، المدرسي،العنف  حول )ماهيةيبدأ النقاش بين المشاركين وبإدارة المرشد 
  أو التي يراها من  الخاصة بهيترك المرشد المجال أمام المشاركين ليتحدث كل واحد منه  حول أسباد العنف

 وجهة نظره.  
  الحوار.يناقش المرشد المشاركين في األسباد التي يطرحونها خالل 
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  أخرى( –جسدية  –اجتماعية أسرية  – )نفسيةيتحدث المرشد عن األسباد األساسية للسلوك العدواني 
  ومن ث  االتفاق عل  موعد الجلسة القادمة  خاللها،ينهي المرشد الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار

                                                                                       وموضوعها.
 الجلسة الثالثة:

 من الجلسة: ادجرائيالهدف 
 مراجعة ما ت  االتفاق عليه بالجلسة السابقة (1
 تبصير المشاركين بالنتائج المترتبة عل  مشعلة العنف المدرسي (2
 فنيات الجلسة
 منمليواجب  – تعاونيعمل  –شة الحوار والمناق

 اقالم  -سبورة  -محاضرة : واأل اليباال وات 
  ير الجلسة:

   يبدأ المرشد الجلسة بمراجعة ما ت  االتفاق علية خالل الجلسة السابقة وتذكير المشاركين باألسباد األساسية
 للسلوك العدواني.

  .يترك المرشد المجال أمام المشاركين ليتحدث كل واحد منه  حول النتائج المترتبة عل  قيامه بالعنف المدرسي 
   الجلسة.يناقش المرشد المشاركين في النقاط التي يت  طرحها خالل 
   اجتماعية  –دنفسية النتائج )كان  هذه  سواء  يتحدث المرشد عن النتائج المترتبة عل  القيام بالعنف المدرسي- 

 ....(أخرى  –جسدية  –أسرية 
   وموضوعها االتفاق عل  موعد الجلسة القادمةومن ث   خاللها،ينهي المرشد الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار.     

 الجلسة الرابعة:
 من الجلسة: ادجرائيالهدف 

 مراجعة ما ت  االتفاق عليه بالجلسة السابقة  (1
 ب ه :تبصير المشاركين  (2
 (المدرسيالعنف  الوقاية والعالج لمشعلة)طرق                                  
 فنيات الجلسة

 طرق حل المشعالت – ذهنيعصف  -مناقشات جماعية 
  ير الجلسة:

   يبدأ المرشد الجلسة بمراجعة ما ت  االتفاق عليه خالل الجلسة السابقة وتذكير المشاركين بالنتائج المترتبة عل
 بالعنف المدرسي. القيام
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  يترك المرشد المجال أمام المشاركين ليتحدث كل واحد منه  حول بعض الحلول والمقترحات التي يرونها مناسبة
 لعالج هذه المشعلة

 يناقش المرشد المشاركين في النقاط التي يت  طرحها خالل الجلسة 
 ين االهتمام بها وتنفيذها من أجل عالج يتحدث المرشد عن أه  طرق الوقاية والعالج التي ينبغي عل  المشارك

هذه المشعلة واالتفاق عل   شراك المدرسة واألسرة في متابعة بعض الحلول والمقترحات التي ينبغي عليه  القيام 
 بها ومن ث  تحديد المسئوليات التي تقع عل  الجميع والبدء بتنفيذ الحلول بعد االتفاق عليها.

 ص شامل ل  ادار خاللها ومن ث  االتفاق عل  موعد الجلسة القادمة التي ستاو  ينهي المرشد الجلسة بعمل تلخي
 بمثابة تقيي  لجميع جلسات

  االلتمام بما ت  االتفاق عليه خالل الجلسات وتنفيذ الخطة العالجية التي ت  التوصل يتحدث المرشد عن أهمية
اءات الحلول مع المدرسة من جانب واألسرة من  ليها وإعالم المشاركين ب نه سوف يقوم بمتابعة تنفيذ بعض  جر 

 باإلضافة لمتابعته للمشاركين من وق  نخر بهدف متابعة مدى التحسن. آخر،جانب 
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 جلسات 5 الجلسات:عد  

  الي 8 المجموعة:عد  أفرا  
 

 

 
  الجلسة:أهداف 
 التعارف بين الطالد -1
 خلق جو من االلفة بين الطالد  -2
 تعريف الطالد بماهية الغياد المتارر عن المدرسة  -3

 المحاضرة المبسطة –والمناقشة  المستخدمة: الحوارالطريقة 
 واقالمأوراق  اال وات:
  قيقة 45 المدة:

 االجراءات:
 االخر.يجلس المرشد والمسترشدين المشاركين في االرشاد الجماعي في شعل دائري بحيث يرى كل واحد منه   -1
بالطريقة  أنفسه ث  يقوم بالتعريف عن نفسه ويترك المجال للطالد بالتعريف عن  بالجميع،يبدأ المرشد بالترحيب  -2

 عنه .معلومات البسيطة التي تناسبه  وذكر بعض ال
يقوم المرشد بتعريف المسترشدين عن ماهية االرشاد الجماعي ث  يطلب منه  االتفاق عل  قواعد الجلسات ويمعن  -3

 –المشاركة  –انراء  )احتراما  تت من تلك القواعد  جلسة، يمعنكتابة تلك القواعد عل  لوحة وعرضها في كل 
 .المقاطعة ...  ل (عدم  –احترام مشاعر االخرين  –التعاو   –السرية 

 جلسات( )خمسيقوم المرشد بتوضيح ماهية البرنامج االرشادي واالهداف المرجوة منه وعدد الجلسات المتوقعة  -4
  مثال ( الثالثاء من كل اسبوع )يوموتحديد زمن الجلسات المرشد(  )غرفةومعا  الجلسات 

ث  يقوم  نظره،يطر  المرشد موضوع الغياد المتارر عن المدرسة ويطلب من كل طالب تعريفه حسب وجهة  -5
ث  يعرف المرشد الغياد المتارر  معه ،المرشد بتلخيص انراء واالفاار المطروحة من قبل الطالد وبالتعاو  

 المطروحة.عن المدرسة بناء عل  االفاار 
 للطالد. اعطاء الواجب البيتي -6
بعد انتهاء الجلسة يقوم المرشد بتحديد موعد الجلسة القادمة في يوم الثالثاء القادم في غرفة المرشد وموضوعها  -7

 المتارر(.)أسباد مشعلة الغياد 

 جلسات االرشا  الجماعي
 الاياي المتكرر عن المدر ة

 الجلسة األولى
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 كتابة انطباعه  عن الجلسة االول  ورأيه  بمشعلة الغياد المتارر عن المدرسة  البيتي:الواجب 
هداف التعارف بين الطالد ووضو  ادواره  في تنفيذ البرنامج االرشادي والتعرف عل  ا ت   االولى:تقييم الجلسة 

 .البرنامج
 
 
 

 المتارر.التعرف عل  اسباد الغياد المدرسي  - الجلسة:أهداف 
 المحاضرة –الحوار والمناقشة  المستخدمة:الطريقة 
 اوراق واقالم اال وات:
 دقيقة 45 الزمن:

 االجراءات:
ث   راجعة،بداية الجلسة يت  الترحيب بالمسترشدين ث  مناقشة الواجب البيتي الذي ت  اعطائه للطالد وعمل تغذية  -1

مراجعة ما ت  االتفاق عليه في الجلسة السابقة مع الطالد والتذكير بقواعد الجلسة وتذكيره  بتعريف الغياد 
 المدرسي المتارر. 

مام المسترشدين للحديث عن اسباد الغياد المدرسي ليقوم كل طالب بإبداء رأيه ث  يترك المرشد المجال ا -2
وبعد االنتهاء يقوم المرشد  نظره ،والمشاركة ب سباد الغياد المدرسي الخاصة به  أو التي يرونها من وجهة 

وتلخيص جميع  بمناقشة الطالد في االسباد التي ذكروها في جلسة الحوار ليت  الوصول ال  االسباد الرئيسية
  المسترشدين.انراء بالتعاو  مع 

  مثل:ث  يقوم المرشد بذكر االسباد الرئيسية للغياد المتارر عن المدرسة  -3
 االسباد المرتبطة بالمعلمين -
 االسباد المرتبطة بالمناهج المدرسية  -
 االسباد المرتبطة بالبيئة المدرسية  -
 االسباد المرتبطة بميول الطالب نحو المدرسة  -
 االسباد النفسية المرتبطة بغياد الطالب عن المدرسة  -
 االسباد الصحية  -
 االسباد المتعلقة باألسرة  -
 كتابة األسباد الاامنة وراء الغياد المدرسي المتعلق به   وهي: الواجب البيتياعطاء الطالد  -4
 المرشد.غرفة  ة:الجلسمعا   والنصف،الساعة التاسعة  الثالثاء( )يومالتذكير بموعد الجلسة القادمة  -5
التعرف عل  اسباد الغياد عن المدرسة عن طريق الحوار والمناقشة وابداء كل طالب برأيه وبالتالي قل نسبة  التقييم:

 .التوتر بين الطالد وزاد التفاعل والمشاركة بينه 
 
 

 الجلسة الثانية
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 المتارر.التعرف عل  نتائج مشعلة الغياد المدرسي  الجلسة:أهداف 
 والمناقشة.الحوار  –المحاضرة  المستخدمة:الطريقة 
 واقالم.اوراق  اال وات:
 دقيقة 45 المدة:

  االجراءات:
 الترحيب بالمسترشدين وشعره  عل  ح ور الجلسة وااللتمام بالموعد.  -1
 لذلك.مناقشة الواجب البيتي وعمل تغذية راجعة  -2
وتذكير  الجماعي،والتذكير بقواعد الجلسة والعمل  الطالد،مراجعة ما ت  االتفاق عليه في الجلسة السابقة مع  -3

 السابقة.الطالد باألسباد االساسية لسلوك الغياد المدرسي التي ت  مناقشتها بالجلسة 
ث  يقوم المرشد بتسليط ال وء عل  النتائج المترتبة عل  الغياد المدرسي ث  ترك المجال لال طالب بالحديث عن  -4

وبعدها يقوم المرشد بتلخيص تلك النتائج من وجهة نظر الطالد ومناقشته  بالنقاط التي  ،المدرسينتائج الغياد 
 ت  التوصل اليها خالل الجلسة 

 النتائج(من  جسدية وغيرها –أسرية  –اجتماعية  – )نفسيةث  يقوم المرشد بذكر نتائج الغياد المدرسي  -5
 لتعاو  مع الطالد واعطائه  الواجب البيتي يقوم المرشد بتلخيص ما ت  النقاش فيه اثناء الجلسة با -6
 تحديد موعد ومعا  الجلسة القادمة  -7

 المستقبل.نتائج الغياد عن المدرسة عليه  في الفترة الحالية وفي  أثركتابة  البيتي:الواجب 
 تعاو  الطالد مع بع ه  ومناقشته  للنتائج المترتبة عل  الغياد المدرسي المتارر.  التقييم:

 
 
 
 

 الوصول ال  طرق للوقاية والعالج لمشعلة الغياد المتارر عن المدرسة الجلسة:أهداف 
 المحاضرة –الحوار والمناقشة  المستخدمة:الطريقة 
 اوراق واقالم المستخدمة:اال وات 
 دقيقة 45 المدة:

 االجراءات:
 الترحيب بالمسترشدين وشعره  لح ور الجلسة وااللتمام بالموعد  -1
 مناقشة الواجب البيتي مع الطالد  -2
 عل  وضعه  الحالي والمستقبلي  وأثرهامراجعة ما ت  في الجلسة السابقة والتذكير بنتائج الغياد عن المدرسة  -3

 الجلسة الثالثة

 الجلسة الرابعة
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المقترحات والحلول لمعالجة لمشعلة  ث  فتح باد الحوار والمناقشة إلتاحة الفرصة لال طالب ليتحدث عن بعض -4
 للطالد في الحلول والمقترحات التي طرحوها لمعالجة المشعلة ومناقشة المرشد المدرسة،الغياد المتارر عن 

 وهي:ث  يقوم المرشد بطر  أه  طرق للوقاية والعالج من مشعلة الغياد المتارر عن المدرسة  -5
 رسة العمل عل  تاوين اتجاهات ايجابية نحو المد -
 توضيح النظام المدرسي للطالد والعقوبة المدرسية المترتبة عل  الغياد المتارر  -
 ذكر الحوافم واالنشطة والجوانب الترفيهية والممتعة في المدرسة  -
 محاولة تغيير العادات التي تساعد في الغياد عن المدرسة  -
 الغياد المتاررالتعاو  بين المدرسة والطالد واولياء االمور للحد من مشعلة  -
 بة عل  الجميع والبدء بتنفيذ تلكاشراك المدرسة واولياء االمور في ايجاد الحل وتحديد المس وليات المترت -

 االطراف.الحلول بعد االتفاق عليها من جميع     
 ما ت  النقاش به اثناء الجلسة، واعطاء الطالد الواجب البيتي  الجلسة بتلخيصقيام المرشد بإنهاء  -6
فاق عل  موعد الجلسة القادمة التي ستاو  بمثابة تقيي  لجميع الجلسات التي عقدت سابقا واخبار الطالد با  االت -7

 االخيرة.الجلسة القادمة سوف تاو  الجلسة 
 الجلسة.كتابة تقرير عن هذه الجلسة وتلخيص ما دار اثناء  البيتي:الواجب 
 جيدة.واستجابة الطالد كان   المرجوة،تحقيق االهداف  التقييم:

 
 
 
 

 تقيي  الجلسات السابقة وانهاء االرشاد الجماعي الجلسة:اهداف 
 المحاضرة –الحوار والمناقشة  المستخدمة:الطريقة 
 اوراق واقالم اال وات:
 دقيقة 45المدة: 

 االجراءات  
 الترحيب بالمسترشدين وشعره  لح ور الجلسة وااللتمام بالموعد  -1
 مراجعة ما ت  االتفاق عليه في الجلسة السابقة والتذكير بالنقاط االساسية التي ت  طرحها خالل الجلسات  -2
ترك المجال امام الطالد ليتحدث كل واحد عن رايه وتقييمه للجلسات االرشادية واضافة او تعديل النقاط التي  -3

 يراها مناسبة 
 يقوم المرشد بمناقشة النقاط التي طرحها الطالد في الجلسة  -4
 اليها.تي ت  التوصل ت كيد المرشد ب همية االلتمام بما ت  االتفاق عليه خالل الجلسات وتنفيذ الخطة العالجية ال -5
قيام المرشد بإعالم الطالد بانه سوف يقوم بمتابعة تنفيذ بعض اجراءات الحلول مع المدرسة ومع االسرة  -6

 االف ل.باإلضافة لمتابعة الطالد من وق  نخر بهدف متابعة مدى تقدم وتحسن سلوكه  نحو 
 .تحقيق االهداف المرجوة التقييم:

 الجلسة الخامسة
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 األهداف:                                                          -
 التنمر.تعريف التالميذ بمفهوم  -
 .لتالميذ ب شعال التنمرتعريف ا -
 المتنمر.تعريف التالميذ بسلوكيات  -

 التنمر.د تعريف التالميذ بخطوات منع 
 :والمستخدمةاأل وات  -

 تلميذ.ورقة وقل  لال  –السبورة 
 األنشطة وادجراءات:

  تشويق(سنتعرف اليوم عل  موضوع جديد اسمه التنمر( 
  لان بدو  ذكر أسماء عليه؟هل شاهدت  تلميذا  ي رد آخر ث  ي حك 
  دو  ذكر أسماء سيء؟من شعله أو يلقبه بلقب هل شاهدت  تلميذا  ينادي آخر بعلمة يسخر 
  دو  ذكر أسماء وإال سي ربه؟هل شاهدت  تلميذا  يهدد آخر ب نه سي ربه  ذا ل  يعطه طعامه أو مصروفه. 

 

 

 أشكال التنمر:                       

 دفع. بصق، جسدي: ضرب،ـ 1

 سخرية. ألقاب، لفظي:ـ 2

 أن نخبر أصدقائنا أن ال يتحدثوا مع فالن ... نميمة، إشاعات، اجتماعي:ـ 3

 بالضرب. وإال التهديدـ أخذ ممتلكات اآلخرين 4

 (/1/نشاط) الجمعي التوجيه /3/ الجلسة

 المدر ي التنمر

  لقة أولى- رس توجيه جمعي 
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 :ونتخيلهيا بنا نلعب    
 4بحيث تاو  كل مجموعة معونة من  المرقمة( )الرؤوس استراتيجيةد نقس  التالميذ  ل  مجموعات حسب التعل  النشط 

 الغد مثال  ...( )علماء أمامه .ورقة  ويعتبوه عل أ  يختاروا اس  للمجموعة  ونطلب  ليه تالميذ واحد منه  هو القائد 
أ  تقدموا لنا حلوال  لوقف  والمطلود منا د سنتخيل أننا معا  الشخص الذي يتعرض للتنمر من خالل القصص التالية 

 قصة:التنمر في كل 
 ويشعر بالقهرقمم قمم مما يجعل سعيد يغ ب  ه قمموينادي وفادي يالحقهد سعيد تلميذ في الصف الثاني قصير القامة 1

 ويبعي
 سعيد؟ماذا تفعل لو كن  معا  

 الصحيحة ب   نقول من يوافق عل  ما قاله فال  .... أحسنت  جميعا   ونعمز اإلجابةن خذ ثالث  جابات من التالميذ 
 أمه. باس  وينادي عمر باستمرارد خالد يعرر 2

 عمر؟ماذا تفعل لو كن  معا  
 .ويبعيرقبته ب صابعه مما يجعل رائد يغ ب  ويقرصه مند رامي يعرر مد يده  ل  رائد 3

 رائد؟ماذا تفعل لو كن  معا  
 د عامر يجبر سال  عل   عطائه مصروفه اليومي و  ال سي ربه4

 ماذا تفعل لو كن  معا  سال  ؟
 ة مما يجعل الصغير يبعي .د تلميذ يجلس بجانب آخر في الباحة و يسل  عليه و ي غط عل  يده بقو 5
 د تلميذ يعاني من صعوبة النطق و آخر يغيظه و يقلده .6
د تلميذ يجلس وحيدا  في الباحة دائما  و ذات مرة طلب من زمالئه أ  يلعب معه  ف حعوا عليه و ل  يسمحوا له باللعب 7

 معه  .
 من يتطوع ليمثل أحد هذه المواقف لنتناقش حولها ...

 ما يغيظك أحد ما ؟  من هنا نرى أهمية أ  نتعل  كيف نوقف التنمر .د كيف تشعر عند
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 كيف نوق  التنمر :

 د التنمر شيء غير مسلي و غير م حك .

 د سيتعاو  الجميع لوقف التنمر و هذا سيبدأ منك أوال  .

 د هل شاهدت  تنمرا  م خرا  في المدرسة ؟  ) نستمع لبعض اإلجابات و القصص دو  ذكر أسماء (

 د كيف من الممعن أ  نوقف  التنمر برأيع  ففي الموقف الذي ذكرته لنا ؟

 )ن خذ  جابات ث  نلخص ونذكر الطرق الصحيحة (

 د هناك عدة طرق لوقف التنمر و منها :

 : نخبر الشخص المتنمر أ  يتوقف عن التنمر عل  انخرين .1

 ي حول هذا الموضوع الخطير .:  أ  نتحدث عن التنمر و نشر  ما هو للجميع ليمداد الوع2

 : أ  نتجاهل المتنمر أل  هدفه أ  يجعلنا نغ ب لاي يحقق هدفه .3

 : أ  نطلب المساعدة من الابار كالمعل  أو المرشد في المدرسة .4
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 أ ئلة مناقشة المحتوى: -
 التنمر؟ما هو مفهوم  -
 التنمر؟ما هي أشعال  -
 المتنمر؟ما هي سلوكيات  -
 بالقصص.طر  األسئلة المتعلقة  -

 التنمر؟د ما هي طرق وقف 
 أ ئلة المناقشة الشخصية: -
 عنه؟تتحدث لنا  وتحب أ هل تعرض  للتنمر في المدرسة  -
 التنمر؟اذكر طرق لوقف  -
 ادنهاء: -

وضوع الحصة والنقاط ت    نهاء الحصة من خالل تعريف مفهوم التنمر بشعل سريع والتعليق عل  استفسارات الطالد حول م
 الغير واضحة بالنسبة له .

 التقييم للحصة:-
كان  الحصة مشوقة بالنسبة للطالد من خالل تفاعله  مع األنشطة التي ت  تطبيقها وتمعنوا من التعر ف عل  التنمر بشعل 

 كما كا  أسلود التفاعل والحوار في الحصة مناسبا . عليه.أوضح مما كانوا 
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 األهداف: -
 أ  يعرف الطالب معن  تقدير الذات وأهميته. .1
 أ  يعرف الطالب عناصر تقدير الذات. .2
 أ  يعو   الطالب مفهوم ذات  يجابي لديه من خالل تعر فه عل  نفسه. .3
 لذاته.أ  يتعر ف الطالب عل  طرق لتحسين تقديره  .4

 ورقة وقل  لال طالب. –السبورة  الموا  المستخدمة: -

 األنشطة وادجراءات: -

   أبدأ حديثي مع الطالد من خالل عصف ذهني عن مفهوم تقدير الذات وأكتب ما يقوله الطالد عل  السبورة، ث
 ألخص تعريف واحد من بين تعريفات الطالد وأكتبه عل  السبورة.

  ل   هو كيف: تعريف تقدير الذات نشعر تجاه أنفسنا بشعل عام، وهو يتاو  من الخبرات والمواقف التي شع 
الطريقة التي نرى بها أنفسنا عليها اليوم ويستخدم مصطلح تقدير الذات لوصف  حساس الشخص بقيمته ويت من 

 العديد من المعتقدات عن الذات مثل تقديره لمظهره ومعتقداته ومشاعره وسلوكياته.
   يعتمد تقدير الذات عل  القدرات والمهارات الخاصة والقدرة عل  األداء والمظهر العام وإدراكنا لمظهرنا وحع

انخرين علينا. ويعتبر أثر حع  انخرين عل  تقدير الذات عند األطفال والمراهقين ذو وقع أكبر من حعمهمعل  
 ألهل والمعلمين واألصحاد معه .أنفسه . فاألطفال يرو  أنفسه  من خالل تفاعل انخرين كا

  عندما يتمتع الشخص بتقدير عالي لذاته فإنه يصبح أقل عرضة للت ثر بالفشل في أمور معينة أو الت ثر بتجارد
 صغبة يمر بها أو انتقادات سلبية يتعرض لها تجاه قدراته أو مظهره.

 الشخص عل  اتخاذ القرارات بشعل فعال دو   أ  تقدير الذات العالي يساعد في بناء الثقة بالنفس وبالتالي يساعد
 الت ثر بمعتقدات وآراء انخرين السلبية.

 :عناصر بناء تقدير الذات 
 رفة ما هو متوقع والشعور باألما الشعور باألما : حاجة  نسانية تنش  من أشياء مثل مع .1

 لخبرة ومعرفة حدود قوةداث بف ل اوالحماية والقدرة عل  الثقة بانخرين والقدرة عل  توقع األح     
 الفرد وكيفية العمل في البيئة المحيطة.     

 لصورة التي يحملها الفرد عن نفسهالشعور بالهوية الذاتية: الشعور بالوعي الشخصي أو ا .2
 )وتقدير الذات هو الشعور الذي يحمله الفرد عن تلك الصورة(     

 الذات تقدير
   ةادعدا المر لة – جمعي توجيه نموذج رس توجيه 
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 ن شيء أكبر من نفسه )أسرة، نادي،ء مالشعور باالنتماء: يحتاج الطالب  ل  الشعور ب نه جم  .3
 تماز باالنتماء  ليه. هذا يمنحهمجموعة أصدقاء، ثقافة اجتماعية، جماعة....( يشعر باع              
 الشعور بالقبول من جانب انخرين وتجنب العملة التي يمعن أ  يعو  لها أثر مدمر.              

 ريد اإلنسا  أ  يحققه، وعنالشعور عن معرفة ما يالشعور بالغرض أو الهدف: ينج  هذا  .4
 الصورة التي يريد أ  يعو  عليها، وعن حل المشعالت بطريقة مقبولة.     

 ه يستطيع أ  يحقق أهدافه والتغلبالشعور بالافاية / الافاءة: ينبع الشعور من  يما  الطالب ب ن .5
 مهارات حليد البدائل المناسبة وتطبيق عل  المشعالت وتحقيق النجا . القدرة هذه تشمل تحد     
 المشعالت وامتالك دافعية عالية.     

  ،أقوم بتنفيذ نشاط حيث أطلب من كل طالب أ  يصف نفسه وصفا   يجابيا  بثالث صفات ك   يقول: أنا محبود
 أنا لطيف، أنا هادئ......ال 

 :أعرض عل  الطالد القصة انتية 
وصف نفسه عل  أنه ضعيف في الدراسة وهو غير جيد مثل الطالد انخرين " فادي طالب في الصف الثامن 

وذلك أل  أهله يخبرونه ذلك وكذلك المعلمين وزمالءه ولذلك هو يرى نفسه ذلك ولان معل  اللغة العربية يقول له: 
ترى نفسك أن  طالب جيد ومن الممعن أ  تصبح من أف ل الطالد  ذا بذل  جهدا  أكثر وكن  واثقا  من نفسك و 

 عل  الصورة الحقيقية وتتصرف عل  هذا األساس"
 بعد قراءة القصة، أطلب من الطالد اإلجابة عل  األسئلة انتية:

 لماذا كو   هذا الطالب هذه الصورة عن ذاته؟ .1
 هل هذا الطالب هو كما يرى نفسه أم كما يراه معل  اللغة العربية؟ .2
 أخرى لمساعدة الطالب اعدة الطالب؟ وهل هناك طرق هل طريقة معل  اللغة العربية مناسبة في مس .3

 عل  تحسين تقديره لذاته؟     

 أ ئلة مناقشة المحتوى: -
 ما هو مفهوم تقدير الذات؟ -
 ما أهمية تقدير الذات؟ -
 ما عناصر تقدير الذات؟ -
 وصف كل طالب نفسه بجوانب  يجابية عن ذاته. -
 طر  األسئلة المتعلقة بالقصة. -

 الشخصية:أ ئلة المناقشة  -
 ما هو مفهومك عن تقديرك لذاتك؟ -
 اذكر ثالث خصائص  يجابية عن نفسك؟ -
 ما رأيك بهذه القصة وهل كان  طريقة المد رس مناسبة؟ -
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 ادنهاء: -

بعد  عطاء الحصة أقوم بإنهاء الحصة من خالل تعريف تقدير الذات وتلخيص النقاط الرئيسية للموضوع والتعليق 
 الحصة النقاط الغير واضحة بالنسبة له .عل  استفسارات الطالد حول 

 التقييم للحصة: -

كان  الحصة مشوقة بالنسبة للطالد من خالل التمارين العملية التي مارسوها وتمعنوا من التعرف عل  ذاته  بشعل 
 أوضح بعثير مما كانوا عليه. وأسلود التفاعل والنقاش كا  مناسبا .

 
 
 
 
 
 

 األهداف: -

 أ  يتعر ف الطالب عل  مفهوم الدراسة. .1
 أ  يتعر ف الطالب عل  أهمية الدراسة الجيدة. .2
 أ  يتعر ف الطالب عل  أساليب الدراسة الصحيحة. .3
 أ  يتعر ف عل  كيفية االستعداد لالمتحا . .4

 أقالم. –السبورة  الموا  المستخدمة: -

 األنشطة وادجراءات: -

  الطالد من خالل طر  س ال: ما هو مفهوم الدراسة بالنسبة  ليه ؟ وأكتب ما يقوله الطالد عل  أبدأ حديثي مع
 السبورة، ث  ألخص تعريف واحد من بين تعريفات الطالد وأكتبه عل  السبورة.

  الدراسة كمفهوم: هي استخدام الوظائف العقلية في تحصيل المعرفة حيث تدرس المادة بتروا وتفحص وتحليل كما
 راجع التفاصيل عادة بانتباه وتقرأ المادة بقصد التعل  والتذكر.ت
 :أهمية الدراسة الجيدة 

للدراسة الجيدة أثر كبير في تقدم الدراسة وزيادة نسبة النجا  في االمتحانات وبالتالي في االمتحانات  .1
 وبالتالي التحصيل الجيد.

 الدراسة تساعد عل  دوام التعل  لمدة أطول. .2
 المادة المراد دراستها وسهولة ربط أجمائها ببعض.استيعاد  .3

 جمعي توجيه نموذج
 الصحيحة الدرا ة أ اليب
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 الدراسة تريح الطالب وتجعله أكثر اطمئنا  عل  تحصيله الدراسي. .4
 تساعد عل  معرفة مواطن ال عف والقوة لدى الطالب. .5

 :أساليب الدراسة الصحيحة التي يجب عل  الطالب اتباعها 
العناوين األساسية وقراءة العناوين الفرعية وفه  النقاط  القراءة األولية من حيث التعرف عل  الموضوع وقراءة-1

 األساسية والتركيم عليها وتلخيص األفاار األساسية.
الفه  ث  الحفظ من حيث فه  األفاار األساسية وفه  عناصر الموضوع وتجمئة عناصر الموضوع الابير  ل   -2

 الوحدة واقترا  أسئلة عن أفاار الموضوع. وحدات صغيرة يسهل حفظها وفه  القوانين واإلجابة عل  أسئلة
االستذكار: من أه  عناصر التسميع الشفوي استخدام الحوار الذاتي ويمعن أي ا  استخدام أسلود التسميع  -3

 الاتابي وامتحا  الذات ومحاولة ربط أجماء الموضوع عل  ضوء ما سبق.
جيد وتسير حسب الخطوات التالية: تخصيص أيام  المراجعة: تساعد المراجعة عل  فه  وتركيم المادة بشعل -4

 محددة للمراجعة، المراجعة قبل االمتحا ، وتاو  المراجعة للنقاط الرئيسة واإلجابة عل  بعض األسئلة.
 :وبعد ذلك تعريف الطالد بعيفية االستعداد أيام االمتحا  وتشمل 

 االستيقاظ المبعر بعد أخذ القسط المناسب من النوم والراحة. -
 تناول الفطور كالمعتاد. -
 المراجعة السريعة والمركم لمادة االمتحا . -
 الفه  وااللتمام بتعليمات االمتحا . -
 قراءة جميع األسئلة وفهمها، وتوزيع الوق  لإلجابة عل  جميع األسئلة. -
 التدرج باإلجابة عل  األسئلة من السهل  ل  الصعب. -
 فروعها.الت كد من اإلجابة عن األسئلة ب -

 أ ئلة مناقشة المحتوى: -

 ما هو مفهوم الدراسة بالنسبة لا ؟ -
 ما هي أهمية الدراسة في الحياة؟ -
 ما هي أساليب الدراسة الصحيحة؟ -
 مت  تت  المراجعة وما هي مدتها؟ -
 كيف يت  االستعداد لالمتحا ؟ -

 أ ئلة المناقشة الشخصية: -

 الدراسة؟ما هي األساليب التي تتبعها أثناء  -
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 هل تعمل عل  مراجعة المادة قبل االمتحا ؟ وكيف تقوم بالمراجعة؟ -
 كيف تستعد لالمتحا ؟ -

 ادنهاء: -

ت   نهاء الحصة من خالل سرد سريع أله  النقاط في الموضوع كتعريف الدراسة وأساليب الدراسة الصحيحة 
 وكيفية االستعداد لالمتحا .

 التقييم للحصة: -

الذهني مناسبا  لهذا الموضوع من خالل التعر ف عل  األنماط التي يتبعها الطالد في كا  أسلود العصف 
الدراسة وتصحيح أساليب الدراسة الخاطئة وتمويده  ب ساليب مناسبة في الدراسة. وفي النهاية ت  اكتساد الطالد 

 مهارات الدراسة المناسبة في أثناء دراسته .
 
 
 
 

 

 : األهداف -

 )الدخا (   التدخينية هالطالد بما تعريف .1
 الطالد ب خطار ومعونات السيجارة تعريف .2
 (. السلبية)الظاهرة  التدخينحلول لإلقالع عن  بتقدممساعدة الطالد  .3

   المستخدمة:األ وات  -

 أقالم   –السبورة  -
  المدخن.ر يوغ ت السيجارة وأشعال رئة المدخنعل  الطالد ورقة تت من معونا توزيع -

 وادجراءات:األنشطة  -

عل   نها آفة  التدخينوقبل ذلك سوف نعرف  التدخين، هوالمدخن وما  تعريفة سوف نتعرف عل  يفي البدا  -
 البيئة.العصر وانتحار بطيء وإضرار بانخرين وتلوث 

  أسبوعيا .خن بشعل منتظ  ولو سيجارة واحدة دمن ي المدخن:أما  

 جمعي توجيه نموذج
 ةنالةتدتي
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 مناقشتها مع الطالي:النقاط التي تمت 

 يسبب تناقص جريا  الدم  ل   التدخينالجلد وتجعده المبعددر ال   لشيخوخةالعوامل المسببة  أحد التدخين
يسبب حدوث تخلخل العظام مما ي هب إلصابة المسنين بالاسور وال سيما  التدخينلوحظ     الجلد،

  الي س.النساء بعد سن 
  تشمل فقط المدخن بل الغير المدخن الذي يعو  قريب عل  الشخص أي ا بالنسبة إلضرار التدخين ال

 وهذا ما يدع  المدخن  التدخين،المدخن أو الجو 
 )و من اإلخطار الصحية ھيدع  أي ا التدخين الال رادي أو التدخين باإلكراه و السلبي: )المنفعل

به التعرض لدخا  السجائر الصادر عن مدخن مجاور سواء كا  ذلك في المنمل أو  الواضحة ويقصد
 العامة،أو المواصالت   ...(ودور السينما والصاالت والمالعب الرياضية  )المسار في األماكن العامة 

   المنفعل.ا لمدخن ھويدع  الشخص الذي يتعرض ل
  أربعة:ضارة في السيجارة من مصادر مادة  ٢٠٠بالنسبة إلضرار التدخين هناك ما يقارد   

   واحتراقه.التبغ  .1
 المواد الايميائية المسرطنة الم افة  ل  السجائر.   .2
  واحتراقه.الورق  .3
  احتراقه.المواد الايميائية الم افة  ل  الورق لتسهيل  .4

  الصحية:أضرار التدتين   

  ال ارة.اإلدما  عل  المواد   
  الشرايين.تصلب  
  ب نواعها.السرطانات   
  .زيادة خطر حدوث سرطا  الرئة 
  مھتشتد لدی الربو،المرض  ب مراض الرئة االنسدادية المممنة أو بنقص التروية القلبية أو 
  بالدخا .هواء ملوثا   استنشاقه أعراض المرض عند     
  المممن.والسعال  الرئة،والتهاد القصبات وذات  الشائع( صابة بنمالت المكام الحاد )البرد  

  واالجتماعية: التدتين االقتصا  ةاضرار  

  التدخين،ولنفقات عالج األمراض الناجمة عن  السجائر،يخسر المدخن أمواال  طائلة ثمن  
 مبالغي دي التدخين لدى بعض الشباد  ل  االنصراف وراء أعمال بسيطة أو م قتة ت من له   
 عن الدراسة والتحصيل العلمي وبذلك ي يع مستقبله .  وقد ينقطعو   السجائر،ضئيلة ثمن     
  عل  والسرطانات،كلها مسببة للجلطات القلبية  والنارجيلة( الغليو ، )السيجارة،أنواع التدخين 
 الفارة غير صحيحة حيث هذهفارة أ  النارجيلة أضرارها أقل من السيجارة لان  هناكالرغ      
   السيجارة.رر ضرر النارجيلة يعادل  ضعاف ض    
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  س ٧صغيرة التعادل  سيجارة السيجارة:مكونات 

   منها:أثبت  معامل التحليل الطبي أ  دخا  السجائر يشتمل عل  كثير من المواد ال ارة بالصحة            
  واللو .و غاز سام عدي  الرائحة ھو الاربو :أول أكسيد   
  والدم.األوكسجين من الرئة  الاربو ،و يطرد مع أول أكسيد ھو الاربو :ثاني أكسيد  
  وكلها ال بد من والنيترويك(،)الخليك والنمليك  مثل:حامض الاربوليك: بعض الحوامض الطيارة 
  رطبا. ھأضافتها للدخا  لالحتفاظ د    
 :للسرطا .ي المادة المسببة ھو نتروبيرين   
 : للسيجارة. و يسبب سرطا  الرئة ويعطي اللو  األسمر الداكنھو القطرا  
 : السيجارة.و موجود في المبيدات الحشرية التي يرش بها التبغ رماد ورق ھو المرني  
 :المواد هذهو أخطر ھو القلب،ا ت ثير ضار جدا عل  الدورة الدموية وعل  ھالذي ل النيعوتين 
  ذا حقن  في الع ل مرة ين سيجارةوقد اكتشف العلماء أ  الامية الموجودة في عشر  جميعا،    
  اإلنسا .واحدة فإنها تقتل     
 التنفسي.ي أي ا من المواد السامة والمهيجة لألغشية المخاطية باألنف والجهاز ھاألمونيا: و  

  التدتين:كيفية ادقال  عن 

  للنفس{وفخر واحترام  }شجاعة:  نها مس لة                            
  العامة،يعمن سر سيطرة المقلع المستمرة عل  نفسه بهدف تحسين الصحة وهنا               

   الدخا .من التصمي  البسيط والتفاير االيجابي بالمنافع الناتجة عن ترك  هناك شيءيجب أ  يعو   
  م بالتدخين تح  ت ثير أسباد نفسية ما. ھيبدأ الناس وال سيما األحداث من 
  التدخين.النفسية مع التعود فی حدث ما يسم  االعتياد عل  فی ما بعد تتآزر األسباد  
  قرار شخصي يعتمد عل  عوامل عديدة  هو   البدء بالتدخين أو التوقف عنه 
  غير ف المدخنين يدخنو  حت  ولو كانوا حوالي نص السيجارة. فمثالف ال عن المتعة الناجمة عن تدخين

 مستمتعين بالتدخين.
 
 التدتين:ادقال  عن  نصائح إضافية تساعد في   

 في معا  مريح ومحبب لدى الشخص المدخن.   جازة وق ائهاالحصول عل   (1
 واستعمال السبحة ...  موسيقيةكالرس  والعمف عل  آالت  اليدين،تحتاج الستعمال  واياتهممارسة  (2
ولان  ذا قرر المدخن اإلقالع     اإلقالع المفاجئ عن التدخين أف ل وأكثر جدوى من اإلقالع التدريجي (3

 هذه العادة السيئة. ھعن التدخين تدريجيا  فال ب س ويبق  ذلك أف ل بعثير من االستمرار في 
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  التالية:وينصح الفرد  ثناء اإلقالع التدريجي عن التدخين باللجوء  ل  الطرق 
  .نقاص سيجارة واحدة كل يوم  
   . استنشاق نسبة اقل من الدخا 
 نصف سيجارة كل مرة ال  النصف الثاني من السيجارة وال سيما القس  األخير يحتوي التركيم  تدخين

 األعظمي من المواد ال ارة. 
  .تناول نفخات اقل من السيجارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

114 
 

 

 

 

  :محتوى اليوم التدريبي الخامس

للمتدربين أو المشاركين في الدورة التدريبية التعرف أكثر عل  بع ه  البعض، وعل  بناء  الخامسيتيح اليوم التدريبي 
 التعاو  والحوار فيما بينه  إلنجا  التدريب، ويقدم نظرة سريعة عل  البرنامج التدريبي ومحتواه وأهدافه وغاياته، والمت من:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 /1/نشاط( الرابع التدريبي اليوم محتوى  مراجعة) التمهيد /1/ الجلسة

 /1/نشاط اإلرشاد مجال في السورية العربية الجمهورية في التربية وزارة عن الصادرة الوزارية البالغات /2/ الجلسة

 /1/نشاط اإلرشادية الخطة /3/ الجلسة

 /1/نشاط اإلرشادية السجالت /4/ الجلسة
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 السابق التدريبي اليوم محتوى  مراجعة :الهدف-أوالا 
  :الالزمة الموا -ثانياا 
 عرض المادة العلمية للمفاهي ()داتا شو - أقالم ملونة–أوراق بي اء كبيرة  –أوراق ملونة لو ، 
  قيقة 15مدةالنشاط:-ثالثاا 
  ادجراءات :-رابعاا 

 المتدربين. من عدد خروج المدرد يطلب .1
 من تمعنه  مسافة وعل  آخر متدرد أمام متدرد كل يقف بحيث متقابلين صفين في الوقوف منه  الطلب .2

 .بسهولة التحدث
 .الطالب دور وانخر المعل  دور ي خذ صف .3
 في معنا مر س ال أو فقرة أي عن يقابله الذي المشارك عل  س ال بطر  المعل  بدور يقوم مشارك كل من الطلب .4

 بين يتجول الذي المدرد قبل من أو يس ل المعل  الذي قبل من للمساعدة مجال وهناك السابق التدريبي اليوم
 .تصحيحها أو بت كيدها ويقوم  جاباته   ل  ويستمع المشاركين

 وردت التي المعلومات كل طر  ليت  وذلك الطالب بدور يقوم المعل  بدور يقوم كا  الذي الصف باألدوار، التبديل .5
 .السابق اليوم في

 

 

 

 
 
 

 (/1/)نشاط  -(الرابع التدريبي اليوم محتوى  مراجعة) التمهيد /1/ الجلسة

 / 1 / رقم نشاط
 راجعة تاذ ة

 

 االضاءة:
 بالدليل موجودة هي كما( راجعة تغذية) نشاط عل  بالتعليق (الصياغة) النشاط بنهاية المدرد يقوم أ  يمعن
 (بوربوين  عرض) الحاسود استخدام طريق عن عرضها ويمعن التدريبي
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 مديرية البحوث العديد من البالغات الوزارية بهدف تنظي  عمل المرشد )النفسي/ االجتماعي( –أصدرت وزارة التربية      

 في المدارس نذكر منها: 

1 
 :م المت من3/11/2014( تاري  4/3)3053/543رق  البالغ الوزاري 

 نموذج الخطة ادرشا  ة السنوية
 للمرشدين )النفسيين/االجتماعيين(.

2 
 :المت من م12/12/2006 تاري ( 4/3)3012/543 رق  الوزاري  البالغ
 (االجتماعيين/النفسيين) المرشدين عل  لتوزيعه لإلرشا   جالا ( 18) تعميم
 .وتعديلها السجالت بتطوير حاليا   البحوث مديرية – التربية وزارة وتقوم

3 
 :المت من م5/1/2014 تاري ( 4/3) 543/ 84رق  الوزاري  البالغ

 المدر ة في للمرشد الشهري  التقرير نموذج اعتما 
 .لإلرشاد االختصاصي الموجه  ل   رساله و

 :المت من م26/11/2017(6986/543 رق ) الوزاري  البالغ 4
 .المدارس في العنف  االت رصد بطاقات اعتما 

5 
 :المت من م30/12/2008 تاري ( 4/13)7688/543رق  الوزاري  البالغ

 األمور أولياء مجالس رصد بطاقات
 (.االجتماعي/النفسي)المرشد قبل من

 

 

 ادرشا  ة للعملية الناظمة الوزارية البالغات /2/ الجلسة

 / 1 / رقم نشاط
 الوزارية البالغات

 ادرشا  ة للعملية الناظمة
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 ُيراعى األمور اآلتية في وضع الخطة:

 .تحديد المشعالت اإلرشادية للمدرسة بعد مناقشتها مع مدير المدرسة.1
 اإلرشادية حسب أهميتها في سل  األوليات.ترتيب المشعالت .2
 تحديد األهداف العامة والخاصة للخطة اإلرشادية في المدرسة..3
 تحديد الطرق واألساليب والوسائل المساعدة لتحقيق أهداف الخطة)تطبيقها(، برامج تنفيذها.4
 تحديد الجهات والعناصر المشاركة في تنفيذ الخطة..5
 سية.االخطة اإلرشادية بحيث ال تت ارد مع الخطة الدر تحديد األوقات المناسبة لتنفيذ .6
 تحديد المدة الممني ة التي يتطلبها تنفيذ الخطة شهريا ..7
 أ  تاو  الخطة مرنة قابلة للتعديل..8
 ترك هامش في الخطة للتعامل مع الحاالت الطارئة..9

 -ي وموجهي اإلرشاد )النفسي من قبل أع اء دائرة اإلرشاد النفسي واالجتماع تقوي م الخطة وتحديد و ائلها:
والعمل عل   -ما ل  ينفذ -نفذ )مااالجتماعي( في مديريات التربية أثناء جوالته  عل  المدارس من حيث 

  يجاد البدائل وآليات عمل جديدة بهدف التنفيذ(.

 /1/نشاط ادرشا  ة الخطة /3/ الجلسة

 /1/ رقم نشاط
 ادرشا  ة الخطة

 الخطة ادرشا  ة في المدر ة -أوالا 

هددددددي الطريقددددددة المخططددددددة والمحددددددددة والمنظمددددددة ضددددددمن أسددددددس علميددددددة لتقدددددددي  خدددددددمات توجيهيددددددة وإرشددددددادية لفئددددددة 
الطدددددالد(، ويدددددت  تحديددددددها مدددددن خدددددالل عددددددة أهدددددداف. تحتددددداج عمليدددددة اإلرشددددداد  -محدددددددة أو عامدددددة مدددددن )التالميدددددذ

االجتمدددددداعي( علدددددد  أ   -اإلداري والتدريسددددددي والمرشددددددد )النفسددددددي مددددددع الجهدددددداز لدددددد  وضددددددع خطددددددة عمددددددل بالتعدددددداو  
 ُتراعي هذه الخطة التنظي  والوضو  وأال تاو  مخالفة لألهداف التربوية الموضوعية. 
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 التالميذ(. -)الطالدنشر آلية العمل اإلرشادي بين جميع (1
 نشر آلية العمل اإلرشادي بين أع اء الهيئة اإلداري ة والتدريسي ة والتعليمي ة.(2
 نشر آلية العمل اإلرشادي بين أولياء األمور والبيئة المحلية.(3
 م. 12/12/2006( تاري  4/3)3012/543ملء السجالت المناسبة المعممة في الاتاد الوزاري رق  (4
 ت السلوكي ة داخل المدرسة والعمل عل  معالجتها.الحد  من المشعال(5
تعر ف حاجات الطلبة الملحة وتقدي  االستشارة التربوي ة والنفسي ة واالجتماعي ة المناسبة ووضع الخطط (6

 التربوي ة الفردي ة والجماعي ة )للتالميذ والطلبة(.
المعاقين( والعمل عل  وضع برامج التالميذ( المتفوقين دراسيا  و)التالميذ والطالد  -الطالد ) تحديد(7

 خاصة لتدعي  تفوقه .
 القيام باإلرشاد والتوجيه المهني نحو العمل المهني لدى الطالد في ضوء حاجة المجتمع للتنمية.(8
 مساعدة الطلبة المستجدين عل  التايف مع البيئة المدرسية.(9

، النفسي ة، التربوي ة، الصحي ة) العمل عل  تحقيق مبادئ التوعي ة الوقائي ة السليمة في الجوانب(10
 االجتماعي ة(.

 . . ال..العنف  -التسرد -العدوا  -الحد  من الظواهر السلبي ة كالتدخين (11

 
 االجتماعي( ومدير المدر ة. -تنفيذ الخطة السنوي ة ادرشا   ة  قع على عات  المرشد )النفسي -

 

 ادرشا  ة الخطة أهداف -اا ثاني
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 األساليب والطرق التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف األهــــــــــــــداف تسلسل

1- 

نشر آلية العمل اإلرشادي 

بين أعضاء الهيئة اإلدارية 

 والتدريسية.

 والتدريسية.عقد اجتماعات فردية وجماعية مع أعضاء الهيئة اإلدارية  -

 إشراك مدير المدرسة والمعلمين في مناقشة الخطة. -

2-  
نشر آلية العمل اإلرشادي 

 بين الطلبة

 حصص التوجيه الجمعي في الصفوف. -

إعداد نشرات إرشادية من قبل المرشد وشرح مضمون النشرات اإلرشادية  -

المدرسية ومجالت توظيف اإلذاعة  -دائرة اإلرشاد -المعممة من قبل مديرية البحوث

 الحائط.

3- 

نشر آلية العمل اإلرشادي 

بين أولياء األمور والبيئة 

 المحلية

 مجالس أولياء األمور.المشاركة الفعالة في اجتماعات  -

إشراك األولياء في الندوات والمحاضرات المعدة ضمن النشاطات اإلرشادية في  -

 المدرسة.

4-  

تعّرف حاجات الطلبة 

والتعامل معها حسب الملحة 

 أولويتها.

االستفادة من البطاقة اإلرشادية من خالل حصص التوجيه الجمعي و اللقاءات  -

 الفردية والجماعية للطلبة.

5- 
اإلسهام في حل المشكالت 

 الفردية.
 الطالب( ومحاولة عالجها. -دراسة حالة )التلميذ -

6- 

الطالب(  -مساعدة )التالميذ

مشكالت الذين يعانون من 

 تكيفيّه متابعتهم.

 على تحديد أهداف واقعيّة من خالل المقابلة الفردية. الطالب( -)التلميذ مساعدة -

 الطالب( بالمعلومات المطلوبة. -تزويد )التلميذ -

 الطالب( باألنشطة المدرسيّة. -مشاركة )التلميذ -

 عقد ندوات حول خصائص النمو و أساليب التنشئة االجتماعية. -

7- 
الطالب(من  -وقاية )التلميذ

 المشاكل.

 الطالب(. -عقد الندوات والمحاضرات حول أساليب التعامل مع )التالميذ -

 الطالب( وذويهم بقوانين وأنظمة المدرسة -تعريف )التالميذ -

 ) االنضباط المدرسي( من خالل حصص التوجيه الجمعي والمقابالت الفردية.

8- 
التعّرف على المشكالت 

للطالب(  -الصحيّة )للتالميذ

 الطالب( اإلرشادية وسجالته المدرسيّة. -االطالع على بطاقة )التلميذ -

 على بعض الحاالت الصحيّة في المدرسة. المدرسين( -اطالع )المعلمين -

 المقابالت الفردية.عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية بمشاركة األهل وإجراء  -

  :السنوية الخطة في توضع أ   مكن التي األهداف -اا ثالث
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وتنسيق برامج الرعاية 

 المناسبة لهم.

9- 

تعّرف الحاالت االقتصادية 

للطالب(  -المتدنية )للتالميذ

 والمساهمة في عالجها

الطالب( وعن طريق الكادر اإلداري  -للتلميذ) االطالع على البطاقة اإلرشادية -

 والتدريسي.

10-  

تعّرف حاالت التأخر 

والغياب والمساهمة في 

 عالجها.

 للطالب(. -)للتالميذ الحضور والغياباالطالع على سجل  -

 للطالب( ووضع الحلول المناسبة لها. -دراسة أسباب التأخر والغياب)للتالميذ -

11- 

 -تعّرف )التالميذ

الطالب(الذين يعانون من 

مشكالت تحصيليّة 

 والمساهمة في عالجها.

 ( المتفوقين في مساعدة أقرانهمالطالب -التالميذاالستفادة من ) -

ل المناسبة للتخفيف للطالب( ووضع حلو -دراسة أسباب تدني التحصيل )للتالميذ -

 معالجتها.من أسبابها و

الدراسة الصحيحة( أثناء  -عرض أفالم ومحاضرات حول )المهارات المدرسية  -

 حصص التوجيه الجمعي في الصفوف.

12-  

الطالب(  -تعّرف )التالميذ

المتفوقين ووضع برامج 

 عيم تفوقهمخاصة بهم لتد

 توظيف اإلذاعة المدرسية ومجالت الحائط ولوحات الشرف)التفوق(-

تحّدث المتفوقين أثناء حصص اإلرشاد الجماعي عن أسباب تفوقهم وكيفية  -

 دراستهم.

13- 

الطالب(  -مساعدة )التالميذ

على اختيار المواد الدراسية 

في ضوء قدراتهم وميولهم 

والقيام بعملية التوجيه 

 المهني.

المواد التي  للطالب( -)للتالميذ عقد لقاءات فرديّة وجماعيّة يوّضح من خاللها-

 سيدرسونها مستقبالً والمتطلبات العقلية والجسمية لها.

 الطالب( بقدراتهم وميولهم. -)التالميذ تعّريف -

 الطالب( على مهارة اتخاذ القرار -)التلميذ تدريب -

 تحليل المهن المختلفة. -

الزيارات الميدانية للمؤسسات المهنية والتربوية واستضافة أرباب المهن إلى  -

 للطالب(عن مهنهم. -المدرسة إلعطاء فكرة )للتالميذ

14- 
توطيد العالقة بين المدرسة 

 والبيت والبيئة المحلية.
 احتفاالت....الخ. مشاركة األهل في األنشطة المدرسية، محاضرات، ندوات، -

15- 

الطالب(  -)التالميذتعريف 

الجدد بالنظام المدرسي 

 الجديد لمرحلتهم.

 حصص فراغ، ندوات، إذاعة مدرسية، محاضرات....الخ -
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( سددددددجال   رشدددددداديا  علدددددد  المرشدددددددين فددددددي مددددددديريات التربيددددددة بالمحافظددددددات 18مديريددددددة البحددددددوث ) –أصدددددددرت وزارة التربيددددددة 
مديريدددددة البحدددددوث بالتعددددداو  مدددددع دوائدددددر البحدددددوث بمدددددديريات التربيدددددة  –وتعمدددددل وزارة التربيدددددة  المرشدددددد،كافدددددة لتنظدددددي  عمدددددل 

 .بتطوير السجالت اإلرشادية لإلرشادوالموجهين االختصاصين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرصد بطاقات -المرشد تقارير -ادرشا  ة السجالت /4/ الجلسة

 /1/ رقم نشاط
 ادرشا  ة السجالت

 :المرشد  جالت -اا رابع

 السجالت االرشادية

نموذج  -بطاقة الطالب المتسرد -الرعاية الفردية لطالب متسرد -)بطاقة الطالب اإلرشادية 
نموذج تسجيل نشاطات التوجيه التربوي  –تسجيل الحاالت الفردية التي يستقبلها المرشد 

سجل  –اغ سجل التوجيه المنفذ خالل حصص الفر  –استمارة التحويل لمعتب المرشد  -والمهني
سجل متابعة  –سجل التعرف عل  المستوى التحصيلي للطالد   -حاالت اإلرشاد الجماعي

الرعاية  –الرعاية الفردية لطالب متفوق دراسيا   -ت أولياء األموراسجل زيار  –االتصال الهاتفي 
الرعاية الفردية لطالب  –الرعاية الفردية لطالب مت خر دراسيا   –الفردية لمتابعة حالة خاصة 

سجل زيارة المرشد  -سجل متابعة الغياد المتارر –سجل متابعة الت خر الصباحي  –معاق 
 ألسرة الطالب(
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بغيدددددددة تطدددددددوير مجدددددددالس أوليددددددداء األمدددددددور واالرتقددددددداء بهدددددددا وتحقيدددددددق الفائددددددددة مدددددددن تعددددددداو  األوليددددددداء والمدرسدددددددين 
دائدددددرة اإلرشددددداد  –واإلداريدددددين فدددددي سدددددبيل النهدددددوض بالعمليدددددة التربويدددددة، قامددددد  وزارة التربيدددددة مديريدددددة البحدددددوث 

 النفسي واالجتماعي بدددددددد:
بمجددددددالس األوليدددددداء وعقدددددددها فددددددي الوقدددددد  الت كيددددددد علدددددد  جميددددددع مددددددديري المدددددددارس االهتمددددددام الجدددددددي 

 المحدد وح ور جميع أع اء الهيئة اإلدارية والتدريسية.
.توزيع بطاقات شعر عل  أولياء األمور الملتممين بح ور مجالس األولياء 
 بطاقددددددددة  –اعتمدددددددداد بطدددددددداقتي لرصددددددددد مجددددددددالس األوليدددددددداء )بطاقددددددددة الموجدددددددده االختصاصددددددددي لإلرشدددددددداد

 المرشد(
 بطاقة المرشد: 

عممدددددد  علدددددد  المدددددددارس لرصددددددد وتفعيددددددل مجددددددالس األوليدددددداء تمددددددأل مددددددن قبددددددل المرشددددددد أو مددددددن قبددددددل مدددددددير   
دائدددددرة  –المدرسدددددة فدددددي حدددددال عددددددم وجدددددود مرشدددددد فدددددي المدرسدددددة وترسدددددل  لددددد  الموجددددده االختصاصدددددي لإلرشددددداد 

الفصددددل الدراسددددي الثدددداني( وتقددددوم  –البحددددوث فددددي مديريددددة التربيددددة مددددرتين سددددنويا  )فددددي الفصددددل الدراسددددي األول 
دائددددددرة  –ائددددددرة البحددددددوث بمديريددددددة التربيددددددة بإرسددددددالها مددددددع بطاقددددددة الموجدددددده  لدددددد  وزارة التربيددددددة مديريددددددة البحددددددوث د

 اإلرشاد النفسي واالجتماعي لدراستها.

 :العنف  االت رصد بطاقات -اا  ا  

 :األمور أولياء مجالس رصد بطاقة -اا تامس

 ان باطه   ل  ت دي توجيهية برو  أموره  ومعالجة  يجابية ب ساليب والطالد التالميذ مع التعامل ألهمية نظرا  
 بعافة العنف الستخدام ومنعا   اإلرشاد في الحديثة الطرائق تقت يه ما وفق طوعا   المدرسي وامتثاله  الطوعي
 متوازنا   سويا   جيال   بناء في التربية أهداف تحقيق في يسه  الذي األمر التربوية، غير األساليب من باعتباره أشعاله
 لرصد بطاقة بتعمي  واالجتماعي النفسي اإلرشاد دائرة -البحوث مديرية- التربية وزارة قام  ، مجتمعه في فاعال  
 وجود عدم حال في المدرسة مدير قبل من أو المرشد قبل من المدارس في والطالد التالميذ ضد العنف حاالت
 بعد  رسالها ويت  البحوث دائرة – التربية مديرية في لإلرشاد االختصاصي الموجه  ل  وترسل المدرسة في مرشد
 .لدراستها اإلرشاد دائرة – البحوث مديرية – التربية وزارة  ل  ذلك
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 :المرشد تقرير -اا  ابع

عممدددددددد  وزارة التربيددددددددة علدددددددد  دوائددددددددر البحددددددددوث مددددددددديريات التربيددددددددة فددددددددي المحافظددددددددات نمددددددددوذج التقريددددددددر الشددددددددهري 
للمرشددددددين والدددددذي يتنددددداول أهددددد  بندددددود الخطدددددة اإلرشدددددادية التدددددي نفدددددذت مدددددن قبدددددل المرشدددددد خدددددالل الشدددددهر ويت دددددمن 

يددددذ والطلبددددة فددددي أهدددد  الصددددعوبات األكثددددر شدددديوعا  التددددي تواجدددده عمددددل المرشددددد والمشددددعالت التددددي يعدددداني منهددددا التالم
المدرسدددددة وأهددددد  اإلنجدددددازات اإلرشدددددادية ومقترحدددددات المرشدددددد لتطدددددوير العمليدددددة اإلرشدددددادية التربويدددددة، ويقدددددوم المرشدددددد 
برفددددع التقريددددر  لدددد  الموجددددده االختصاصددددي لإلرشدددداد عددددن طريدددددق دائددددرة البحددددوث بمديريددددة التربيدددددة وبعددددد ذلددددك يدددددت  

 شاد لدراسته.دائرة اإلر  –مديرية البحوث  – رساله  ل  وزارة التربية 
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