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البرنامج المتطور لالرشاد االسري 
والتربوي

عبير فؤاد عجمي. د

استشاري اسري وتربوي

االرشاد التربوي
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التوجيه واإلرشاد التربوي 

بعمليةتضطلعالتيالتربويةالمؤسساتمنوالجامعاتالمدارستعد
الطالبنمولالمناسبةالظروفوتوفر،المتجددةالثقافةونقلالتربية
.واجتماعيا ًوانفعاليا ًوعقليا ًجسميا ً

العمليةرمحوهمالذينللطالبالتربويلإلرشادحيويا ًمجال ًتعدكما
ةالرعايتقديمخاللمنالسويالنمولهملتوفروذلكاإلرشادية
سبلوتأمين،النفسيةصحتهمعلىالمحافظةأجلمنلهمالنفسية
.والجتماعيالنفسيالتوافق

أهداف التوجيه واإلرشاد التربوي

،العامةاألهدافمنعددتحقيقإلىالتربويواإلرشادالتوجيهيهدف
.التربويةالعلميةواألهداف

احالنجتحقيقفهوالتربويواإلرشادبالتوجيهالخاصالرئيسالهدفأما
:يليماخاللمنالهدفهذاتحقيقويمكن،تربويا  

تخاذامنليتمكنواوميولهمقدراتهماكتشافعلىوالطالبالتالميذمساعدة-1
.تواجههمالتيالمشكالتبشأنالمناسبةالقرارات

.الدراسةلنوعالسليماالختيارعلىالطالبمساعدة-2

.فيهاوالنجاحالدراسةفياالستمرارعلىالطالبمساعدة-3

.العاديينغيرالطالبمساعدة-4
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الخدمات :والوقائيةالنمائية-أ

عنتقديمهاويمكن،المدرسةفيالتربويواإلرشادالتوجيهيقدمهاالتيالخدماتأهممنوهي
لخدمةاسكأس(النفسية)السلوكيةالعلومبتدريساالهتماممنبدالوهنا،التربويةالبرامجطريق

.المدارسفيواإلرشادالتوجيه

:الجماعيةالخدمات-ب

.والوقائيالنمائيالمستوىعلىتقدمخدماتوهي

القسمارونسيختالذينالثانوياألولالصفوطالب،الثانويةالمرحلةإلىسينتقلونالذينفالطالب
ةالثانويعلىسيحصلونالذينالطالبوكذلك،الثانويالثانيالصففياألدبيأوالعلمي

صصاتالتخمنكبيرعددبينمنالجامعةفيالتخصصاتأحدليختارواالجامعاتإلىوسيتوجهون
.الجماعيواإلرشادالتوجيهتقديممنالحاالتهذهفيبدال،

من أهم الخدمات التي يقدمها التوجيه واإلرشاد 
:التربوي ما يلي

من أهم الخدمات التي يقدمها التوجيه واإلرشاد 
:التربوي ما يلي

.الفرديةالخدمات-ج

.دراسيا ًالمتأخرينللطالباإلرشادخدمات-د

.والمتميزينللموهوبيناإلرشاديةالخدمات-ه

.العقوللضعافاإلرشاديةالخدمات-و

.جسديا ًللمعوقيناإلرشاديةالخدمات-ز

.اللغويةاإلعاقاتلذوياإلرشاديةالخدمات-ح
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امور يجب ان نتفق عليها

كل شخص هو ضمن محيط•

لكل محيط ايجابيات وسلبيات•

بشر وأنت بشرافراد المحيط•

أمور يجب ان نتفق عليها

االستعداد لالعتراف•

بالخطأ

االختالف والخالف •

وارد
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عملية التدريس 

ةالتربي

مالتعل

مالتعلي

نالتلقي

تعريف التدريس 

جز بعض التدريس التدريس عبارة عن عملية تواصل بين المعلّم والمتعلم، وربما يع
طرح المعلمين أو الطلبة عن فهم هذه العملية، إذ تربط ما بين المتلقي ومن يقوم ب

. المعلومة

الميذ وهي مجموعة الممارسات التي يقوم بها المعلّم بقصد إعداد الت: مهارة التهيئة
.  للدرس، حيث إّن ذهن التلميذ يكون مقسوماً ما بين التلقي والقبول

هم، وهي تدل على مدى اختالف األفراد والطلبة فيما بين: مراعاة الفروق الفرديّة
.  وعلى المعلم أن يراعي هذه القضيّة

وهي أن يضبط المعلم الصف ويحافظ على النظام فيه، وأن : مهارة إدارة الصف
.يوفر المناخ المناسب للتدريس

:  وعلى من يقوم بالتدريس أن يمتلك مجموعة من المهارات منها
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دالتدريس عملية اتصالية قد تكون ذات اتجاه واح

المستقبل 
(المتعلم)

(علمالم)المرسل 

رسالة 

(المحتوى)

التدريس وسيلة اتصال وتفاهم بين طرفين .

التدريس يتم بوعي وبتعمد وبناء على تخطيط مسبق.

ق البد من وجود مرسل ومستقبل بطريقة معينة  وعن طري

.قناة تواصل توصل الرسالة صح.وسيط معين

التدريس عملية اتصالية قد تكون ذات اتجاهين

المستقبل 
(المتعلم)

المحتوي المرسل 
(مدرسال)

رسالة 

(المحتوى)

التغذية 

الراجعة
دور هو تلك العملية التي يقوم بها المدرس ب

ة وللمواد المرشد والمعلم والمعد للبيئة التعليمي

لمتعلم وللخبرات التعليمية التي يكون فيها ا

"  وفاعال" ونشطا" حيويا
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:تعريف التلقين

د من كل ما يوصله املعلم لطالبه من نتائج دون التأك
دون والتركيز على اإللقاء, مدى فهمهم واستيعابهم له

.التطبيق

:تعريف التعليم

م يلمجموعة من األنشطة التي تستهدف تحقيق التع  ,
.يتشارك بها كل من املعلم واملتعلم
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:تعريف التعلم

 تفاعل به مع وهو نشاط يقوم به املتعلم ذاتيا ي, اكتساب املتعلم للخبرة
.إلى خبرةاملعلومات املقدمة له حتى يتم ربطها وتنظيمها ذهنيا لتتحول 

مسبق ودون تخطيط, التعلم فيحدث نتيجة التأثر بالظروف الخارجية
.أو وسيط مساعد

الفرق بين التعلم والتعليم
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شاهد وفكر وحلل خارج المألوف

:الفرق بين التعلم والتعليم والتلقين

التعلمالتعليمالتلقينأوجهًالمقارنة

الهدف

دورًالمعلم

دورًالمتعلم

دورًالخبراتً

والموادًالدراسية
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:الفرق بين التعلم والتعليم والتلقين

التعلمالتعليمالتلقينأوجهًالمقارنة

حشوًعقولًالطلبةًبالمعلوماتالهدف

المعلم التيًيعرضهًا

مساعدةًالطالبًللوصول

للخبرة

ذاتياًتوصلًالطلبةًللخبرة

دورًالمعلم

دورًالمتعلم

دورًالخبراتً

والموادًالدراسية

:الفرق بين التعلم والتعليم والتلقين

التعلمالتعليمالتلقينأوجهًالمقارنة

مساعدةًالطالبًللوصولبالمعلوماتالطالبحشوًعقولًالهدف

للخبرة

للخبرةالطالبًتوصلً

ذاتياً

ملقنًحتىًدون, محاضرً, ملقيدورًالمعلم

توضيح

محاورًللوصولً,مناقشً

للمعلومة

معدً, رمثيرًللتفكي, مشرف

للبيئةًالتعليمية

دورًالمتعلم

دورًالخبراتً

والموادًالدراسية
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الفرق بين التعلم والتعليم والتلقين

التعلمالتعليمالتلقينأوجهًالمقارنة

مساعدةًالطالبًللوصولالطالبًبالمعلوماتحشوًعقولًالهدف

للخبرة

للخبرةالطالبًتوصلً

ذاتياً

ملقنًحتىًدون, محاضرً, ملقيدورًالمعلم

توضيح

للوصولًمحاور, مناقش

للمعلومة

معدً, رمثيرًللتفكي, مشرف

للبيئةًالتعليمية

متفاعل, مشاركنشيط،.مستمع, متلقيً, سلبيًدورًالمتعلم

للوصولً معًالمعلًم

للمعلومة

،متفاعلً,مبادر معمفكًر

.همعتمدًعلىًنفس, المنهج

دورًالخبراتً

والموادًالدراسية

:الفرق بين التعلم والتعليم والتلقين
التعلمالتعليمالتلقينأوجهًالمقارنة

الطالبًحشوًعقولًالهدف

بالمعلومات

مساعدةًالطالبًللوصولً

للخبرة

ياًللخبرةًذاتالطالبًتوصلً

ىًملقنًحت, محاضرً, ملقيدورًالمعلم

توضيحدونً

محاورللوصولً,مناقشً

للمعلومة

عدًم, مثيرًللتفكير, مشرف

للبيئةًالتعليمية

عًمتفاعلًم, مشاركنشيط،مستمع, متلقيً, سلبيًدورًالمتعلم

للوصولًللمعلومة المعلًم

،متفاعلًمعً,مبادر مفكًر

.معتمدًعلىًنفسه, المنهج

دورًالخبراتً

والموادًالدراسية

ليًعلىًالتكرارًاآلالتدريبً

.والحفظ

علىًالفهمًالتدريبً

.  والستيعاب

،ًالتفكيرأساليبًتطويرً

,الفكارومواقعًلتجريبً

.للتعلموأداة
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:الفرق بين التعلم والتعليم والتلقين

ية إذا كان املتعلم سلبيا في العملية التعليم: أوال

(تلقين)

 علمإذا كان املتعلم أكثر فاعلية ونشاطا مع امل:ثانيا

(تعليم)

 معلومة وتوصل لل, إذا قام املتعلم بالنشاط ذاتيا: ثالثا
بنفسه 

(تعلم)

:التربية والتعليمالعالقة بين 

مالتعلي

التربية
تين التربية والتعليم ليستا كلمتين مترادف

 بينهما عموم وخصوص.

 فالتربية أشمل من التعليم الذي هو جزء من
التربية

علم من وبينما يكون التعليم محدودا بما يقدمه امل
معلومات ومهارات واتجاهات داخل الفصل 

ه فإن التربية تأخذ مكانها داخل الفصل وخارج
.ويقوم بها املعلم وغير املعلم
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أركان العملية التربوية

المنهجالتربية

المربي

البيئة

المتربي

:تعريف التربية

 أن يستطيع املجتمعبهاهي مجموعة العمليات التي
قائه، ينقل معارفه وأهدافه املكتسبة ليحافظ على ب
راث وأيضا وتعني في الوقت نفسه التجدد املستمر لهذا الت

ها غاية فهي عملية نمو وليست ل. لألفراد الذين يحملونه
ددهاإنها الحياة نفسها بنموها وتجإال املزيد من النمو، 
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أركان العملية التربوية

المنهجالتربية

المربي

البيئة

المتربي

التربية  بناء وتشيد صرح
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التربية  المساعدة للتعرف على الذات

التربية  تعبير عن النفس
واألفكار
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التربية توجيه نحو التأمل

التربية

تعويد على•
اللجوء الى 
هللا وطلب 

المغفرة
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التربية تقويم لالعوجاج

التربية هي المساعدة على 
االكتشاف
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العدالة في الحكم على الناس

مساعدة المتربي / التربية
للوصول للقمة
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التربية  بحاجة الى قدوات

شخصية ناجحة تحت سن الثالثين في الوطن العربي30كثر ا

توعية الكل ورعاية المتميز/ التربية 
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تنمية روح الجماعة وعدم / التربية
السير منفردا

ال تعني الشكل الواحد/ التربية 
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حاجة لعالج مع جهل الدواء/ التربية

مذاقات مختلفة/ التربية 
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التربية تحتاج الى المال

طريق التربية جميل 
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(هي)التربية 

يالمؤدزرع االحترام والتقدير على العمل •

ها ال تعود الطفل على المجاملة اال في محل•

(هي)التربية 

وسيلة لبناء الشخصية االسالمية •
المتميزة

يثها وسيلة لدعم العقيدة وتخليدها وتور•
سلمية لألجيال



8/8/2019

25

(هي)التربية 

الوصول بالنفس واآلخرين الى مستوى•
(ص)النبي 

تأهيل االنسان لرضوان الرحمن •

:عملية ( هي) التربية 

انت امرؤ فيك جاهلية( السيئ والخطأ) هدم -1

لسيف هللا المسلو( على الخير الموجود)بناء -2

التوحيد ، االخرة(  تصورات جديدة)انشاء -3
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(هي )التربية 

السعي المتواصل إلنشاء العقيدة في النفوس•

تهيأت الجو الذي يتحرك فيه الفرد•

التأثر بالمسموع والمنظور والمعايشة•

(هي) التربية 

جذبادفعا وفن التعامل مع الطبيعة البشرية •

االمر والتوجيه : دفعا 

ساالمر،الحث،التشويق، اثارة التحدي للنف
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(هي) التربية 

جذبادفعا وفن التعامل مع الطبيعة البشرية •

راد قيام المربي بتطبيق السلوك الم: جذبا 

ي بهتحقيقه امام المتربي ليراه ويقتد

التربية هي

احداث تغيير ايجابي  في السلوك 

متوافق مع الشريعة-
فيه االخالص-
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صفات التغيير االيجابي

ة وليس فقط عاطفالذاتي دافع مبني على ال•
التعلق بالمربي

ان ال يمس االخالق •

اعميان ال يكون فيه تقليد•

صفات التغيير االيجابي

ان ال يكون على حساب الغير•

ع ان ال يكون من المستحيالت فتضي•

م التعليم ، العل) الحياة في طلبه 
(الشرعي
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صفات التغيير االيجابي

ان يساهم في تأصيل حب المتربي •
النتقال    التغيير لآلخرين

ان يخدم أهداف المتربي•

صفات المربي
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الصفات االيمانية/ صفات المربي

العبادات القلبية•

خشية هللا –الخشوع –القناعة 

االخالص –التواضع –رجاء  رحمته  

سالمة القلب-تسره الحسنة وتسوءه  السيئة 

سخطه  يَسخط هلل وال يُ –يُرضي هللا ويَرضى له 

القيادية/ صفات المربي

المظهر الشخصي•
(االعتدال بالزينة والمظهر) 
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القيادية/ صفات المربي

التواضع •
وال تمشي في االرض مرحا ) 

..وهللا ال يحب كل) 

السكينة •

والوقار 

القدرة على ربط •

االفراد بالفكرة 

القيادية/ صفات المربي 

العمل الدءوب•

والصبر بال يأس
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القيادية/ صفات المربي 

التأني في التربية •
واالهتمام بالكيف ال بالكم

القيادية/ صفات المربي 

الصمت وترك الثرثرة•
وز في الكالماوالتج
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القيادية/ صفات المربي 

لين في غير ضعف •

وقوة في غير عنف

القيادية/ صفات المربي

حسن الحديث•
الكالم بما يهم الناس-
عدم االفراط في الخيال-
عدم المبالغة في السجع-

وتنميق الكلمات
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القيادية/  صفات المربي

حسن االستماع•
...بالعين واألذن والروح ) 

القيادية/  صفات المربي

العلم والثقافة والمعرفة •
....ادعو الى سبيل ربك)
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القيادية/ صفات المربي

القدرة على التوجيه •
والتحريك نحو الهدف

القيادية/ صفات المربي

عدم االكثار من االمر والنهي•

(ةالحرص على الشخصية المؤثر) 
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القدرات العقلية/ صفات المربي

حسن تقدير للمواقف •

دقة المالحظة•

القدرات العقلية/ صفات المربي

قدرة على التحليل•
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قدرات ومواهب / صفات المربي
ادارية

رة االبتكار واإلبداع في ادا•
االفراد 

(اسرة ، افراد في المجتمع ) 

قدرات ومواهب / صفات المربي
ادارية

حسن استغالل الوقت •
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قدرات ومواهب ادارية/ صفات المربي

القدرة على وضع خطة •
متكاملة للتربية

(االسرة ، االفراد ) 

قدرات ومواهب ادارية/ صفات المربي

• )اتقان فن التفويض 
(؟ 
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قدرات ومواهب ادارية/ صفات المربي

اتقان استخدام الحوافز •
(؟ ) 

قدرات ومواهب ادارية/ صفات المربي

• حسن المتابعة والتقويم



8/8/2019

40

مؤهالت ثقافية وعلمية/ صفات المربي 

اجتماعية•
تركيبة المجتمع ، مراكز التأثير ، ) 

(الظواهر السلبية

تأهيليه عامة/ صفات المربي 

رفق وأناة•

(تحمل اخطاء االخرين ) صبر ورحمة •

البذل والكرم•

(سهولة العشرة والتعامل ) الود واأللفة •

البذل والكرم•
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مؤشرات نجاح المربي

• ( ؟)الثقة  واالطمئنان 

• (؟)المحبة المتبادلة 

مؤشرات نجاح المربي

المصارحة والمكاشفة•

تحقق االهداف بشكل ملحوظ•
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مؤشرات نجاح المربي

التطور في الطاقات والمواهب•

الحماس والحيوية في النفوس•

المشكالتاالستشارة واإلشراك في حل•

مستلزماتًالتربية

تحديد االمكانات والمواهب والميول•

وجود منهج متكامل شامل متوازن•

وجود بيئة صالحة للتربية•



8/8/2019

43

مستلزماتًالتربية

تحديد االهداف واألولويات في•
الجانب االيماني الروحي = 

الفكري الثقافي= 

منعزل، عنيد، اجتماعي) النفسي االجتماعي = 

(كريم بخيل 

مما يهدم التربية

عدم الصبر واستعجال النتائج•

التمادي في حسن الظن بالنفس •
الغرور........
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مما يهدم التربية

ذكر العيوب الذاتية تواضعا•

يهدم ثقة الناس-

يعطي انطباع سيئ-

ال يدل على التواضع-


