
 المحاضرة االولى

 د. عٌد جاسم سلٌم                                       االرشاد والصحة النفسٌة 

فً ظل االنتشار السرٌع والهائل فً المجال ونقل المعلومات ومن ثم االنتشار السرٌع       

لألفكار بنوعٌها المفٌد والضار اصبحت الحاجة ماسة لتفعٌل دور االخصائً النفسً داخل 

المدارس بشكل خاص والمجتمع بشكل عام كونه المعلم والمدافع االول عن افكار الطلبة 

 من االفكار الهدامة.  ومحاربة الدخٌل

لقد اظهرت الحاجة الماسة الى عملٌة االرشاد اكثر من الٌة وقت مضى لتحوٌل االطار      

النظري والفلسفً للتوجٌه واالرشاد النفسً المدرسً الى سٌاسات وقوانٌن واجراءات عملٌة 

ر الطلوبة ، اذ ٌتوصل االخصائً النفسً عن طرٌق تطبٌقها الى الحد االدنى من انتاج المعاٌٌ

كان العمل االرشادي فً السابق ٌحدث بصورة عشوائٌة فكان االحصائً النفسً ٌجتهد فً عمل 

سجالته وتنفٌذ خطة عمله بالصورة التً ٌراها هو حتى صار العمل االرشادي ٌختلف مابٌن 

محافظة واخرى وبٌن احصائً واخر، هذا كله ٌرجع الى عدم وجود منهج وموحد وخطة عمل 

 ظمة لٌكون العمل متشابها ومرغوبا فٌه . من

البد من ان تكون هناك برامج ٌعمل بها االخصائً لتعدٌل السلوك وعالج الحاالت      

الخاطئة، اذ ان اختٌار البرنامج آلٌاتً من فراغ وإنما ٌأتً وفقا لظروف كل مدرسة فً ضوء 

اركٌن الكتساب االستراتٌجٌات محكات محددة من االفراد وٌكون الهدف هو اتاحة الفرصة للمش

  -والمهارات والمفاهٌم التً تساعد فً حل المشكالت واتخاذ القرار المالئم، ومن تلك المحكات:

 اساس نظري سلٌم مدعوما بالبحوث النظرٌة.  -1

 أن الٌستجٌب البرنامج لمٌول الطالب ودوافعه.  -2

 ٌة. االندماج والمشاركة الفعالة بٌن التدرٌبات الفردٌة والجماع -3

 المالئمة االجتماعٌة والثقافٌة.  -4

البٌئة والتنظٌم اللتان تعمالن على تنسٌق اندماج والمشاركة الفعالة بٌن التدرٌبات  -5

 الفردٌة والجماعٌة. 

 تحدٌد االهداف المنظمة فً البرنامج.  -6

 وضع الشكل النهائً للبرنامج وتحدٌد قابلٌته لالستخدام والمتابعة.  -7

  تقدٌم نماذج تطبٌقٌة. -8

 انواع البرامج التً ٌمكن تطبٌقها فً المجال المدرسً

البرامج االرشادٌة التً تهدف الى ارشاد الطالب وتوجٌههم وتوعٌتهم بموضوعات تتعلق -أ

  -بمراحلهم العمرٌة المختلفة كٌل حسب البٌئة التً ٌعٌش فٌها الطالب مثال:

 مرحلة المراهقة  -

 الصحة النفسٌة -

 اهمٌة العمل التطوعً  -

 اطر االدمان والتدخٌن مخ -



 اهمٌة المدرسة والمواد الدراسٌة واالنشطة المختلفة     -

البرامج التنموٌة التً تهدف الى تنمٌة جمٌع الجوانب أو أحد جوانب النمو فً الشخصٌة  –ب   

  -للطالب منها مثال:

 االستذكار  –السلوك الذكً  -

 ناقد أو االبداعً مهارات التفكٌر العلمً  لحل المشكالت أو التفكٌر ال -

تنمٌة بعض القدرات العقلٌة المعرفٌة للطالب مثل القراءة والكتابة والحساب  -

 والمٌكانٌكٌة والفنٌة 

الحق وكذلك تنمٌة بعض  –االمانة  –تنمٌة اتجاهات أو قٌم اٌجابٌة مثل : االعتماد  -

المٌول مثل الرسم والموسٌقى والشعر وااللقاء والمقال ...الخ وتنمٌة المٌول 

 االجتماعٌة مثل عامل الصداقة بٌن فتا وفتاة والقٌادة .،.. الخ         

برنامج تعدٌل السلوك التً تدخل فً انواع السلوك السلبً الذي ٌعود بالضرر على الطالب  -ج

 كالتعثر الدراسً و التدخٌن وادمان االنترنٌت والعنف والصراعومن حوله 
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