
 المحاضرة الرابعة عشر

 البرامج االرشادية الوقائية

وٌقصد بها البرامج التً تهدف الى ارشاد الطالب وتوجٌههم وتوعٌتهم بموضوعات تتعلق 

بمراحلهم العمرٌة المختلفة وكذلك بالبٌئة النفسٌة المحٌطة بهم فً المنزل والمدرسة والمجتمع 

 مثل:  *مرحلة المراهقة  *الصحة النفسٌة   *أهمٌة العمل التطوعً   *مخاطر االدمان والتدخٌن    

*أهمٌة المدرسة والمواد الدراسٌة واالنشطة والٌوم الدراسً وطابور الصباح  *الوقاٌة من 

 وقوع بعض السلوكٌات المنافٌة لألخالق فً المدارس. 

 البرامج والخدمات االرشادية

عند التحدث عن البرامج والخدمات االرشادٌة البد من الوقوف على المحاور التً سٌتم مناقشتها 

  -ا فً هذا الموضوع ومن تلك المحاور منها:واستٌعابه

ٌتضمن الخطوات الرئٌسٌة لتنفٌذ برامج الخطة وهذه تتطلب عدة تساؤالت  -أوال: المحور االول:

  -منها:

 *كٌف استطٌع استٌعاب كافة البرامج االرشادٌة بطرٌقة مٌسرة. 

 * المعلومات التً تواجه بعض االخصائٌٌن النفسٌٌن عند التنفٌذ. 

 كٌفٌة تطوٌر البرامج واالبداع فٌها. * 

 * أخطاء قد ٌقع فٌها بعض االخصائٌٌن النفسٌٌن عند تنفٌذ برنامج معٌن. 

ولتنفٌذ الخطوة االولى ٌجب على االخصائً النفسً إعداد ورقة تحمل عنوان )أعمال     

مال التً لم االخصائٌٌن النفسٌٌن خالل االسبوع( وتكون تلك الوقة فً ملف ٌحمل عنوان )االع

ٌتم تنفٌذها( ٌتم فٌها ادراج جمٌع االعمال والتعامٌم التً لم تنفذ أو لم تستكمل ومن هذه االعمال 

تقرٌر البرامج االرشادٌة فكل برنامج ٌقترح طبع خطاب لمدٌر المدرسة ٌحمل اهداف البرنامج 

ج ، فالورقة االولى والفئة المستهدفة والخطوات االجرائٌة والمٌزانٌة التً ٌحتاجها البرنام

تتضمن خطاب لمدٌر المدرسة والورقة الثانٌة تتضمن االهداف والفئة والخطوة الثالثة تتضمن 

ادراج صور للمنشورات والمطوٌات والنشرات والمسابقات مثال. من هذه الخطوات ٌجب تدوٌن 

 خمسة خطوات رئٌسٌة فً برنامج االرشاد هً: 

 ( اهداف البرنامج ) العامة والخاصة -1

 الفئة المستهدفة -2

 الفترة الزمنٌة ) ٌوم ، اسبوع، شهر ، فصل(  -3

 خطوات التنفٌذ االجرائٌة ) نشرات ، مسابقات، جوائز(  -4

 التقوٌم والمتابعة للبرنامج ) تعدٌله، تطوٌره، تغٌٌره( -5

 : كٌف تستوعب كافة البرامج االرشادٌة بطرٌقة مٌسرة ٌتم خاللها: المحور الثاني



مثال البرامج التً ترتبط ببداٌة العام وأخرى بالنتائج واخرى بالتعامٌم * تقسٌم البرامج 

 والنشرات الواردة واخرى نهاٌة العام  

 * التركٌز على البرامج الهامة وتسجٌلها أمام المرشد

 * تنظٌم برامج ابداعٌة تحتوي على برامج اخرى

 * كتابة تقارٌر مختصرة لكل عمل حتى تتجدد الخبرة

لث: حول المعلومات التً تواجه بعض االخصائٌٌن النفسٌٌن عند التنفٌذ ، من هنا المحور الثا

 تتولد الخبرات فٌكون الخطأ هو مفتاح الصواب، ولعل ابرز هذه المعوقات : 

 * كثرة البرامج والخدمات االرشادٌة واالعباء التكلٌفٌة

 النفسً * افتقاد الخطة التنفٌذٌة التً تساعد على تنظٌم أعمال االخصائً

 * عدم التمٌٌز بٌن البرامج الهامة واالقل اهمٌة 

 * الشعور باإلحباط من االدارة أو المعلمٌن وتهمٌش دور االخصائً النفسً

المحور الرابع: ٌؤكد على أن الناجح هو من ٌحاول ولو اخطأ والفاشل هو من ٌلزم مكانه  

والٌتحرك خطوة لألمام ، فاإلخصائً الناجح هو من ٌفكر كٌف ٌخدم أبناؤه ألن االرشاد أمانة 

 ال راحة والبد لألخصائً أن ٌدرك ضوابط النجاح هً: 

 ٌكون البرنامج مناسب لهم *معرفة بٌئة الطالب وقدراتهم واعدادهم حتى 

 * توفٌر ماٌجذب الطالب كاإلخراج للبرنامج والحوافز واالعالن البارز والممٌز للبرنامج

 * ٌكون البرنامج ٌحتوي اكثر من مجال فً مجاالت االرشاد 

 * المتابعة والتطوٌر والتغٌٌر والمرونة شروط نجاح البرنامج  

 المحاضرة الخامسة
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