
 Prevention Conseling الوقـائـــــً النفسً االرشاد

 

  تنفٌذه خطوات.. مجاالته...  الوقائً االرشاد 

 : الوقائً اإلرشاد

 وقاٌة درهم: )  وقولهم(  العالج من خٌر الوقاٌة:)  هً معروفة مقولة من مشتق 

 أن قبل المشكلة منع: هو الوقائً اإلرشاد فإن هذا وعلى ،(  عالج قنطار من خٌر

 اإلرشاد أن هذا معنى ، عالجً إرشاد إلى ٌتغٌر فالوضع حدثت إذا أما تحدث

 فأٌهما لذا منها الوقاٌة بانعدام إال تحدث ال والمشكلة العالجً اإلرشاد ٌسبق الوقائً

 مثل المشكالت فً الوقوع من الطلبة من كبٌرة مجموعة  بوقاٌة أقوم أن أفضل

 ٌتعاطى أو التدخٌن ٌمارس شخصا أعالج أن أم والمخدرات التدخٌن مشكلتً

 وضٌاع وتعب جهد بعد ٌنجح أو ٌنجح ال المشكلة لهذه عالجً وربما ، المخدرات

 فً المتمثل الوقائً اإلرشاد بضعف إال المدرسة فً تكون ال والمشاكل ، للوقت

 وتوعٌهم الطالب تثقف ومجالت وصحف ونشرات ومحاضرات ندوات وجود

 وورش الندوات خالل من والنقاش الحوار أسلوب بممارسة ، بهم المحدقه باألخطار

 من نوع الطالب مع الصحٌحة التربوٌة لألسالٌب المعلمٌن ممارسة أن كما العمل

 ندرك أن فٌجب لذا النفسٌة األمراض أو الرذٌلة براثن فً الوقوع من لهم الوقاٌة

 : بقوله العربً الشاعر أراده الذي المعنى

  اللسان ماجرح القلب وجرح***  فتبرى تدملها السٌف جروح

 قلوبهم إلى سمومها ٌنفذ الطالب على جارحه بألفاظ والتلفظ والسخرٌة النابٌة الكلمة

 ٌحفظوا أن المعلمة أو المعلم على فإن لذا الزمن مع ٌنسوها فال مشاعرهم وتجرح

 الطالبة أو الطالب رفض على تعمل أنها فٌها ما اقل نابٌة بألفاظ التلفظ من ألسنتهم

 . الطالبة أو الطالب مستقبل بسببها ٌضٌع ثم ومن ، للمدرسة

 

 :  الوقائً اإلرشاد حاالت 

 .أفضلهم النوع وهذا وقوعها دون للحٌلولة ، المشكلة حدوث قبل إرشاد.1

 . الثانٌة بالدرجة ٌأتً وهذا تتطور لئال بداٌتها فً أو  ، المشكلة وقوع أثناء إرشاد.2

 . وتقرٌبهم نفسٌتهم على السٌئة آثارها من للتخفٌف  ، المشكلة عالج بعد إرشاد.3



 أو المشكلة منع محاولة إلى ٌهدف الذي:  الوقائً المنهج هو هذا ان ٌعنً هذا     

 عن الكشف على تعمل أنها كما ، ذلك إلى المؤدٌة األسباب بإزالة االضطراب،

 لها التصدي ٌسهل مما األولى مراحلها فً واالنفعالٌة السلوكٌة المشكالت

 .ومواجهتها

 :هً مستوٌات، ثالث الوقائً للمنهج حدد فقد( 1991) زهران حامد  اما 

 : االول المستوى

 المرض أو االضطراب أو المشكلة حدوث منع محاولة وتتضمن:  األولٌة الوقاٌة

 .أسبابه بإزالة

 : الثانً المستوى

 مرحلته فً االضطراب وتشخٌص المبكر الكشف محاولة وتتضمن: الثانوٌة الوقاٌة

 .وتفاقمه تطوره ومنع علٌه للسٌطرة اإلمكان بقدر األولى

 :  الثالث المستوى

 حدوث عن الناتجة اآلثار تقلٌل محاولة وتتضمن: الثالثة الدرجة من الوقاٌة

 .المشكلة أو االضطراب

 

 . النفسً االختصاصً نظر وجهة 

 إطار فً وقائٌة جوانب ثالثة على الموضوع لهذا النفسً االختصاصً وٌنظر      

 :وهً والنفسٌة السلوكٌة لالضطرابات فرٌسة الوقوع من الطالب حماٌة

 للطالب العامة بالصحة االهتمام وتتضمن:  الصحٌة الوقاٌة:  االول الجانب

 .الوبائٌة األمراض ضد وتحصٌنهم علٌهم الدوري والكشف

 الذات وتنمٌة السوي النفسً النمو رعاٌة وتتضمن:  النفسٌة الوقاٌة:  الثانً الجانب

 فً مطالبه تحقٌق على تعٌنه التً المتنوعة بالوسائل الطالب وتزوٌد الواقعٌة،

 .المختلفة العمرٌة المراحل

 المجتمع نحو إٌجابٌة اتجاهات تكوٌن تتضمن:  االجتماعٌة الوقاٌة:  الثالث الجانب

 الطالب بٌن السوي التفاعل فً تسهم التً االجتماعٌة المهارات ةوتنمٌ المدرسً،

 . به والمحٌطٌن



 : الوقائً للمنهج التطبٌقً الجانب مرتكزات

 أو االضطراب معاناة من الطالب حماٌة حٌث من التطبٌقً الجانب ٌركز        

 بحماٌة( وإزالتها)  المشكلة إلى تؤدي التً( األسباب معرفة: ) طرٌق عن المشكلة

 الوقائً المنهج أهداف ولتحقٌق.  حدثت إذا(  آثارها تقلٌل) أو المشكالت من األفراد

 والتً التربوٌة، الخدمات فً تتمثل والتً الوسائل بعض توجد المدرسً اإلطار فً

 ونظام الدراسً والمنهج بالمدرسة، المرتبطة التعلٌم مشكالت بتحدٌد تهتم

 والمشكالت االنفعالٌة، واالضطرابات السلوكٌة، والمشكالت االمتحانات،

 واالتجاهات والمٌول واالستعدادات العقلٌة بالقدرات المرتبطة وكذلك االجتماعٌة،

  الخ.. والمتعلم المعلم بٌن والتفاعل المدرسً بالمناخ المرتبطة والمشكالت

 : الوقائٌة االجراءات 

 المدرسٌة البٌئة فً السوٌة النفسٌة الصحة شروط بتوفٌر الوقائٌة اإلجراءات وتتمثل

 :طرٌق عن

 .ظهورها عند مشكالتهم بدراسة واالهتمام الطالب حاجات تحدٌد:  اوال 

 -:  االتٌة بالوسائل نحققه وجوابه ، ذلك نحقق كٌف ، هنا السؤال

 . إرشادٌة نشرات – ندوات – محاضرات -

 .  الوقائً بالبرنامج المرتبطة التوعٌة أسابٌع -

 بعض خطر والى الدخٌلة العادات لبعض األعمى التقلٌد بسلبٌات الطالب توعٌة -

 . السٌئة الرفقة وأضرار الهدامة األفكار

 ، والكهرباء المٌاه وترشٌد المرورٌة والسالمة العامة المرافق على المحافظة -

 .. الفصول فً خاصة وبصف عامة بصفة القوٌم والسلوك

 فً سواء لهم اإلساءة او وإهمالهم األطفال إٌذاء من الحد فً الجهود تكثٌف:  ثانٌا

 . وتنشئتهم رعاٌتهم بأهمٌة المعلمٌن وتوعٌة األسرة أو المدرسة

 المهارات – الغضب إدارة – الوقت إدارة) مثل وقائٌة إرشادٌة برامج تصمٌم:  ثالثا

 منذ وتقدم(  وحلولها السلوكٌة المشكالت_  االتصال فن - الحوار فن_  االجتماعٌة

 .. الدراسً العام بداٌة

 . الكوارث ببعض واإلصابة عزٌز كفقد واألزمات الطوارئ أثناء اإلرشاد:  رابعا



 . الوقائً باإلرشاد المرتبطة البرامج

 . المدرسٌة األزمات برامج -

 المخدرات بأضرار التوعٌة -

  التدخٌن بأضرار التوعٌة -

 . المٌاه استخدام بترشٌد التوعٌة -

 . السالح حمل بخطورة التوعٌة -

 . الصحٌة الحاالت ومتابعة حصر -

 . األطفال إٌذاء من الحد برنامج -

 .المدرسً اإلرشادي الهاتف -

 . الكامٌرا جوال استحدام من الحد -

 .. الوطن ممتلكات على الحفاظ -

 األمراض من بالوقاٌة الطالب توعٌة -

 فً المدرسة مسؤولٌات بمعرفة الطالبً المرشد ننصح الوقائٌة البرامج من ولمزٌد

 جمٌع تفعٌل ٌتم حتى فقرة لكل وقائً برنامج ووضع والمواظبة السلوك الئحة

 .. المدرسة داخل الوقائٌة البرامج

 

 


