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 -مقدمة:

خصايئ النفيس ابملدرسة هو أ حد ال راكن ال ساس ية يف العملية التعلميية.. فعىل عاتقه تقع مس ئولية التقومي الإ 

 ..الكثري من احلالت املشاهبةالنفيس للتالميذ.. وعالج حالت الانطواء واخلجل وامليول العدوانية و 

 

حاجة ال فراد وامجلاعات اىل الإرشاد النفيس يوما بعد يوم، نتيجة للتقدم التكنولويج اذلي تشهده  توذاد      

ري، يخمتلف منايح احلياة، ونتيجة للتغريات والتقلبات ال رسية والاجامتعية والاقتصادية املصاحبة ذلكل التغ 

واملرتبط بلك ذكل. وقد انعكست أ اثر تكل التغريات عىل ال فراد وخباصة طلبة املدارس، وازدايد القلق والتوتر 

وبرزت أ عراض ذكل بأ شاكل سلوكية تعيق معلية التعمل دلهيم، وجتعل بعضا مهنم يف حاةل من الاضطراب والقلق 

رس حباجة ماسة اىل وعدم الاتزان الانفعايل، والبعض الاخر عرضة ل ن يكون مثل ذكل، مما جعل طلبة املدا

اخلدمات اليت يقدهما الإرشاد النفيس، ويه خدمات وقائية ومنائية وعالجية متنوعة، ومل تعد مثل تكل اخلدمات 

 . ترفا تربواي بل رضورة جيب توفريها للطلبة اكفة يف خمتلف املراحل ادلراس ية

    ولقيام ال خصايئ النفيس ابملامرسة املبارشة للخدمات النفس ية الىت تقوم عىل تقدمي اخلدمات العالجية 

النفس ية و الإرشاد النفىس و حل املشالكت النفس ية اخملتلفة للطالب داخل املدرسة, و حيث أ ن هناك تغري ىف 

المنو النفىس دلى الطالب ىف لك مرحةل من مراحل المنو, و يف تكل الفرتات حيدث لبعض الطالب مشالكت 

ىل القلق و ال كتئاب , و كذكل هناك بعض الطالب اذلين يتسمون ابخلجل أ و  نفس ية و تغريات قد تؤدى هبم اإ

اخلوف من املواهجه أ و من يعانون من ال ضطراابت النفس ية نتيجة املشالكت العائلية أ و بعض املشالكت 

اذلاتية, فهنا يمكن دور ال خصاىئ النفىس من خالل تقدمي خدمات عالجية و تطبيق اساليب الارشاد الفردى 

 وامجلاعى 0

    و عىل ال خصايئ النفىس للقيام بدوره ال قتناع أ ول بأ مهية دوره ىف اجملمتع املدرىس , و عليه احلرص ادلامئ عىل 

المنو و التطور املهىن هل ابل طالع عىل لك جديد ىف جمال اخلدمة النفس ية من أ دوات و مقاييس و أ ختبارات و 

  أ ساليب و برامج أ رشادية .

لتقدمي اخلدمات النفس ية و تعديل السلوك العدواىن للطالب و معاجلة  ومالحظات ل مقابالتحيث يقوم بعم

كثري من السلوكيات غري املقبوةل ال خرى مثل ال هامل الزائد ىف املدرسة و الواجبات املدرس ية و عالج 

التحصيل و  مشالكت الغرية بني الزمالء من الطالب و مشالكت عدم التكيف النفىس و ال نسحاب و ضعف

صعوابت التعلمي و عالج كثري من العادات السلوكية اخلاطئة و غري املقبوةل مثل قضم ال ظافر و مص ال صابع و 

 التبول الالارادى و القلق و اخلوف من ال متحاانت

 الهدف العام للربانمج:
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اس والتشخيص ، والقدرة تمنية قدرات املشاركني من الاخصائيني النفس يني عىل اعداد واس تخدام  ادوات القي

 امجلاعى ( لتعديل سلوك التالميذ . –عىل اس تخدام طرق الارشاد الرتبوى ) الفردى 

 

 ال هداف الإجرائية للربانمج:

 يتوقع من املشارك/ ة  يف هناية الربانمج التدرييب أ ن يكون قادرا عىل:

 .التعرف عىل واجباته وهمامه ىف اجملال الرتبوى  -1

 .   يب التوجيه والإرشاد النفيس املدريسأ سال   التعرف عىل -2

 التعرف عىل ادوات مجع البياانت ) الاختبارات ( -3

 . التعرف عىل أ مهية الإختبارات النفس ية  -4

 التعرف عىل خطوات تصممي الاختبار) املقياس النفىس ( -5

 .التعرف عىل مزااي املقابة واجراءاهتا  -6

 راءها .التعرف عىل  انواع املالحظة ومزاايها وكيفية اج -7

 التعرف عىل  أ مهية دراسة احلاةل ك داة لتجميع البياانت .  -8

 التعرف عىل مؤمتر احلاةل واعضاء الفريق هبا وكيفية اجراءها  -9

التعرررررررف عررررررىل  املهررررررارات اخملتلفررررررة ىف اسرررررر تخدام الاختبررررررارات واملقرررررراييس وادوات مجررررررع  -10

 البياانت

 -احملتوى التدرييب ) أ جندة الربانمج (:

 ربانمج التدرييب من عدة موضوعات موزعة عىل أ ايم الربانمج:يتكون حمتوى ال

 الاخصاىئ النفىس وأ ساليب الارشاد والتوجيهاليوم الاول : 

 ةالإختبارات النفس ياليوم الثاىن : 

 ادوات مجع البياانت اليوم الثالث :
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 : اخلامات والادوات التدريبية

 سوف يس تخدم خالل تنفيذ الربانمج ال دوات واخلامات التية :

 .  املادة التدريبية املطبوعة، دليل املدرب، دليل املتدرب، الانشطة التدريبية 

 .اس تطالع رأ ى املشاركني حول الربانمج 

  بعدى (  للمشاركني. –اختبار ) قبىل 

 .  حالت لدلراسة واملناقشة 

 . اوراق فليب شارت 

 ومسرت عريض ) ملونة ( .اقالم فل 

 . جلو تكل 

 . عروض تقدميية 

 . لب توب و داات شو 

 : أ ساليب التدريب

الرتكزي عىل مداخل وأ ساليب التعمل ذات الطابع التطبيقي البحت ، البعيد عن ال سلوب ال اكدميي هو 

فل املشاركة والتفاعل من ال سلوب ال مثل لتنفيذ هذا الربانمج ، ومن أ مه ال ساليب التدريبية املتبعة اليت تك

الربانمج التدرييب سوف يركز عىل ال ساليب  قبل املتدربني وحتقق أ كرب قدر من الفائدة املرجوه ، ومن هنا فاإن

 التدريبية ال تية :

 احملارضة  . -1

 املناقشة و احلوار . -2

 العصف اذلهىن . -3

 ورش العمل التطبيقية . -4

 لعب الادوار . -5

 دراسة احلاةل . -6

 عات.العمل ىف مجمو  -7

 الفئات املس هتدفة يف الربانمج التدرييب ) املشاركون (:
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املتدرب هو جوهر العملية التدريبية وأ ساس جناهحا ، لهذا فان حتقيق الاس تفادة من الربامج التدريبية يعمتد يف 

قبلية للك من ادلرجة ال وىل عىل توفري العديد من ال مور ، مكالمئة الربامج التدريبية لالحتياجات احلالية واملس ت 

املؤسسة واملتدرب، ذلا سريكز الربانمج احلايل عىل الاخصائيني النفس يني الرتبويني  العاملني ىف املدارس التابعة 

 لوزارة الرتبية  والتعلمي .

 

 املدربون :

ل من خالل خرباء ومدربني دلهيم التجربة العملية الطويةل يف جم ال التدريب املمتزي ل ميكن احلصول عليه اإ

التدريب، ذلكل فاإن املركز يس تعني يف تنفيذ الربانمج مبجموعة ممتزية من اخلرباء واملدربني والرواد املامرسني من 

أ حصاب الكفاءة العلمية والعملية العاملني بقسم التدريب والإعالم والعاملني بصفة عامة ابملركز القوىم لالمتحاانت 

 . ولكن برشط ختصصهم ىف عمل النفس 

 

 نعقاد الربانمج:امدة 

 ، بواقع مخس ساعات تدريبية يوميًا. أ ايم ثالثة  ، موزعة عىل ساعة تدريبية عرش ةمخس

نعقاد الربانمج التدرييب:  -ماكن التدريب اإ

يمت حتديد زمان وماكن انعقاد الربانمج وفقا للموافقات املس بقة من اجلهات املنوطة بذكل ، مع رضورة 

ليه. عىل أ ن يتوافر يف ماكن حتديد موعد وماكن التدريب  مبا يتفق مع ظروف املشاركني وحبيث يسهل الوصول اإ

تس توعب أ عداد املشاركني، عىل أ ن تتوافر يف هذه  القاعات انعقاد الربانمج التدرييب، توافر قاعات تدريب 

عرض ،  وسائل تُعني عىل تنفيذ الربانمج بطريقة مناس بة مثل: هجاز عرض ضويئ متعدد ال غراض مع شاشة

 . وس بورة ورقية ، وهجاز عرض الرشاحئ الشفافة

 أ ساليب التقومي املس تخدمة :

 سوف تس تخدم ال ساليب ال تية لتقومي الربانمج التدرييب:

 : : تقومي املشاركني -أ  

  يمت تقومي املشاركني من خالل أ ختبار قبىل يمت تطبيقة قبل بداية عرض موضوعات الربانمج ، مث

ئة من الاختبار ىف هناية الربانمج ، ويمت حساب درجة الكسب من الربانمج للك تقدمي صورة متاكف 

 متدرب عىل حدى .
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  يمت مالحظة اداء لك مشارك من خالل الانتظام ىف حضور اجللسات التدريبية، و الفاعلية أ ثناء

 املناقشات ، ومن خالل العمل ىف ورش العمل و كذكل من خالل عروض املشاركني  .

 : مي الربانمج: تقو -ب

  يمت تقومي الربانمج من خالل حساب الفروق بني متوسطات درجات املشاركني ىف الاختبار القبىل و

 البعدى، وحساب قمية )ت( ، وكذكل حساب جحم التأ ثري للربانمج.

  كام يمت تقومي الربانمج من خالل اس امترة اس تطالع رأ ى تقدم للمشاركني ىف هناية الربانمج للتعرف عىل

 راهئم ىف الربانمج كلك .ا

 : تقومي املدربني: -ج

  يمت تقومي املدربني و قادة ورش العمل من خالل أ خذ رأ ى املشاكني ىف مدى الاس تفادة من املدربني و

دارة الورشة ومدى الاس تفادة مهنا .  املوضوعات الىت مت عرضها و كذكل ورش العمل و أ سلوب اإ

 : تقومي املادة التدريبية : -د

 قومي املادة التدريبية من خالل سؤال املشاركني عن ال هداف املتوقع حتقيقها من خالل الربانمج يمت ت

 وكذكل املوضوعات املتوقع مناقش هتا، وذكل عند بداية الربانمج .

  كام يمت مناقشة ال عضاء عام اس تفادوه من الربانمج ىف هنايته و مدى ارتباطه ابل هداف و التوقعات، كام

ى املشاركني ىف املادة التدريبية املقدمة هلم وهل ترتبط بأ هداف الربانمج، وال نشطة الىت مت يمت أ خذ رأ  

 عرضها خالل الربانمج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


