
 

 



 
 

    

Abstract: 

The research has a general aim that is identified in stating the applications of educational 

guidance in Islamic educational institutions. The research was based on analytical 

inductive method where the researcher inducted and analyzed the literatures related to 

Islamic Educational Guidance and finally outcoming to practical measures that can be 

applied on patterns of behavioral problems that face the individual in order to resolve 

them in an Islamic mannar commensurate with their human nature. 

The results showed patterns of behavioral problems that face the individual in his family 

and that face students who are the educational process focus. Examples of these 

problems are: eating unabashedly, inability to fasting, refusal of the legal veil, default 

in prayers, lying and theft, excessive activity, escape from school, aggressiveness, 

coercivity, etc. Such types of problems may be revolutionarily resolved if Islamic 

educational guidance is activated and its procedures were properly applied and in the 

same time our community and schools will experience progress, prosperity, health and 

stability.  

The research recommended that the researchers, educators and mentors should be 

directed to activate the role of Islamic nature guiding programs and apply them in 

practice to ensure that the educational process moves towards advancement and promote 

societies to modern civilization. 
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 امللخص     

يف بيان تطبيقات اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي يف املؤسسات الرتبوية، وقد إستند هذا البحث  للبحث هدف عام يتحدد      

عىل املنهج االستقرائي التحلييل، حيث قامت الباحثة بإستقراء األدب املتعلق باإلرشاد الرتبوي اإلسالمي وحتليلة وصواًل 

الحظت الباحثة وجودها يف األرس واملدارس؛ حللها حاًل  اىل بيان إجراءات تطبيقه عىل نامذ  من املشكالت السلوكية التي

 إسالميًا يتناسب مع فطرهتم و طبيعتهم اإلنسانية.

أ هرت النتائج نامذ  من املشكالت السلوكية التي تعرتض الفرد الذي هو حمور العملية الرتبوية التعليمية ، مثل وقد      

احلجاب الرشعي، والتقصري يف الصالة، والكذب والرسقة، والنشاط مشكلة الرشه بالطعام، وعدم حتمل الصيام، ورفض 

والتي إذا ف عل اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي وطبقت إجراءاته الزائد ، واهلروب من املدرسة، والعدوان، والقهرية، وغريها، 

 الصحة واالستقرار.بصورة سليمة؛ ي سهم يف حلها حالً جذريًا،  ا يضمن ملجتمعنا ومدارسنا التقدم واإلزدهار و

وأوىص البحث بتوجيه الباحثني واملرشدين إىل تفعيل دور الربامج اإلرشادية ذات الطابع اإلسالمي وتطبيقها تطبيقًا    

 عمليًا؛ لضامن السري بالعملية الرتبوية نحو اإلرتقاء للنهوض باملجتمعات يف سلم احلضارة.

 بوي ، اإلسالمي. مؤسسات.الكلامت املفتاحية: تطبيقات ، اإلرشاد ، الرت

  



  

ا آد م     ْلن ا ي  ق  بدأت عملية اإلرشاد يف السامء قبل األرض، وهي عملية مالزمة لإلنسان، يقول اهلل تعاىل:﴿ و 

ت   ة  ف  ر  ج   الشَّ
هإ ـذإ ا ه  ب  ال  ت ْقر  ئْت ام  و 

يْث  شإ دًا ح  غ  ا ر  نْه 
ال  مإ ك  ك  اجْل نَّة  و  ْوج  ز  ْن أ نت  و  ني  اْسك 

إ إ
ن  اْلظَّامل

ا مإ ون  ، ومنذ هبوط (1)﴾ك 

 اإلنسان إىل األرض تواصلت مسرية الرتبية واإلرشاد، وهي عملية مستمرة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

وي عدر االرشاد الغرض األساس واهلدف األسمى من بعثة األنبياء والرسل كافة، فكانت غاية مجيع الرساالت؛ 

  اىل أعىل مستويات اخلري والصالح. مو املجتمع، واإلرتقاء هب الناسإصالح شؤون 

ون  يفإ  ربَّ  ت ك  ين  ي 
ذإ   الَّ

ايتإ ْن آي  ف  ع  أ رْصإ وي عدر القرآن الكريم الكتاب اإلرشادي األول للمسلمني، قال تعاىل: }س 

ن واْ هبإ ا و  
ٍة الَّ ي ْؤمإ لَّ آي  ْواْ ك  ن ي ر 

إإ  احْل قِّ و 
رْيإ وه  األ ْرضإ بإغ  ذ 

تَّخإ يِّ ي  بإيل  اْلغ  ْواْ س  ر  ن ي 
إإ بإيالً و  وه  س  ذ 

تَّخإ  ال  ي 
ْشدإ بإيل  الرُّ ْواْ س  ر  ن ي 

إإ

ني  {
افإلإ ا غ  نْه  ان واْ ع  ك  ن ا و 

اتإ ب واْ بإآي  ذَّ ك  بإأ هنَّ ْم ك 
لإ بإيالً ذ  س 

ْست قيٍم{ (2) اٍط م 
ت ْهدي إىل رصإ إإنَّك  ل  ، أي (3)وقال تعاىل: } و 

اشتمل عىل عدة نامذ  للتطبيقات السلوكية العملية م عىل ما فيه فالحهم ونجاحهم يف الدنيا واآلخرة، وقد ترشده

والتي  التي ت بنير كيفية الترصف يف مواقف احلياة املختلفة، وحتت خمتلف الضغوط والظروف النفسية واالجتامعية

         نترشة يف بيئته.تدعم مناعة اإلنسان لئال ي صاب سلوكه باألوبئة والسموم امل

اإلسالمية وسيلة تساعد اإلنسان عىل تكوين نظام ثابت من القيم واملعايري األخالقية التي تصبح ركيزة  والرتبية  

أساسية تقوم عليها سلوكياته، وبقدر ما يفيد سلوكه وتفكريه من هذا النظام بقدر ما يكون أقدر عىل التكيف مع 

 تطويره بكل فاعلية وكفاءة. عىليعمل ، املجتمع املحيط

اإلرشادي الرتبوي يف اإلسالم يتميز بمراعاة طبيعة النفس اإلنسانية يف كل ما يصدر عنها من أوامٍر ونواٍه،  والنظام  

وبمخاطبة اإلنسان وتلبية حاجاته، وحل مشكالته بأسلوب حكيم وإجراءات عملية تتناسب مع الفطرة اإلنسانية 

 سانية بحيث متنع اإلنحراف عن سواء السبيل.وتالئم الشخصية اإلن

حمور مهم من حماور العملية  الذي هو التي تعتني بالفرداملؤسسات الرتبوية  وت عدر األرسة واملدرسة من

فاالرسة هي البيئة األوىل التي تغذي اإلنسان بالسلوك املتوافق مع القيم واملعايري اإلسالمية، ثم يأيت دور التعليمية، 
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ل من االقتصار عىل دراسة املناهج واملقررات، إىل رعاية الذي  ةاملدرس من مجيع النواحي اجلسمية  الطالبحتور

والنفسية واالجتامعية والروحية، وأدى هذا إىل زيادة دور املعلم يف تنمية الصحة النفسية للطالب، وزيادة دور 

و يفة املرشد تنمية سلوكيات الطالب ووقايتهم من  اخلدمات االجتامعية والنفسية يف العملية الرتبوية، كام أصبحت

االنحراف، وعال  مشكالهتم من خالهلا،  ا جعل مهمة املرشد ال تقل أمهية عن أمهية دور املعلم يف املدرسة 

 احلديثة.

مه ونظرًا هلذا لدور ارتأت الباحثة بيان التطبيقات الرتبوية لإلرشاد الرتبوي يف اإلسالم، من خالل بيان مفهو

الحظتها الباحثة يف األرس -مستهدفة نامذ  سلوكية وحتديد  وبيان أمهيته وأخالقياته، وأدواره ومناهجه وبراجمه

الضوء عىل تعريف  ليلقيالبحث  كان هذاملعاجلتها يف ضوء معامل اإلرشاد السلوكي اإلسالمي، وعليه  ،-واملدارس

يف اإلسالم، ثم إقرتاح برامج ارشادية تسهم يف حل املشكالت  اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي وبيان أمهيته وأخالقياته

السلوكية التي يلحظها املعلمون واملدراء واملرشدون يف املدارس، وصوالً اىل التعرف عىل تطبيقات اإلرشاد الرتبوي 

 إىل مبحثني، مها:وعلية قسم ا جذرياً، اإلسالمي وطريقته يف حل املشكالت السلوكية حالً اسالمياً 

 .يف اإلسالموماأمهيته وأخالقياته ملبحث األول: مفهوم اإلرشاد الرتبوي وأدواره ا

 .اإلرشاد الرتبوي اإلسالميضوء املبحث الثاين: نامذ  من املشكالت السلوكية وحلها يف 

 مشكلة البحث وأسئلته:

االستقرار، يعدر اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي رضورة حياتية للمجتمعات البرشية، ليتحقق التوازن و

البدر أن حييط هبا اهلالك، وتعمها  فاملجتمعات التي ترىض بالواقع الفاسد وال تسعى لتغيري سلوكها وفق الرشع،

إإْذ الباليا، وحيث أن وقوع الفساد وحدوث االنحراف يف السلوك البرشي، أمر مالزم جلبلة اإلنسان، قال تعاىل:  و 

 إإينِّ 
ةإ ال ئإك  ْلم 

بُّك  لإ ْمدإ  ق ال  ر  بِّح  بإح  ن ْحن  ن س  اء و  م  ك  الدِّ
ي ْسفإ ا و  يه 

د  فإ
ا م ن ي ْفسإ يه 

ل  فإ ْع  واْ أ    ال  ًة ق  يف 
لإ ٌل يفإ األ ْرضإ خ  اعإ ك  ج 

ون   ا ال  ت ْعل م  س  ل ك  ق ال  إإينِّ أ ْعل م  م  دِّ ن ق    .(1) و 

مة يف املجا      الت النفسية يف الرتبية كلها، فإنر املشكالت السلوكية وعىل الرغم من كثرة الدراسات واألبحاث امل قدر

 التي ي عاين منها األفراد يف ازدياد مستمر، بسبب تطبيق مناهج العلوم التجريبية عىل اإلنسان. 
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املدارس من املؤسسات الرتبوية التي تبني إنسانًا اجيابياً نافعًا ملجتمعه، البد هلا من أن ترشد األرس وولام كانت   

الب وت عيد تأهيلهم بأسلوب تكاميل متوازن جلميع مكوناته الروحية والعقلية واجلسدية، ومن هنا كان هذا الط

لسد ثغرة يف جمال اإلسهام يف حل املشكالت حالً إسالميًا مالمساً للفطرة اإلنسانية،، وذلك من خالل إلقاء  البحث

وأخالقياته يف اإلسالم، ثم إقرتاح برامج ارشادية تسهم  الضوء عىل تعريف اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي وبيان أمهيته

يف حل املشكالت السلوكية التي يلحظها املعلمون واملدراء واملرشدون يف املدارس، وصواًل اىل التعرف عىل 

األمر الذي جيعلهم  جذرياً، تطبيقات اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي وطريقته يف حل املشكالت السلوكية حالً اسالمياً 

 جيدون يف ذلك راحة نفسية وطمأنينة روحية.

؟ ويتفرع املدرسة األرسة و ما تطبيقات اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي يفمن خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:   

 عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:

 إلسالم ؟وما أمهيته وأخالقياته يف ا أهدافه ومناهجهما مفهوم اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي، وما  .1

 ؟ ما تطبيقات اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي يف املؤسسات الرتبوية .2

 أهداف البحث: 

األرسة يسعى البحث إىل حتقيق هدف رئيس هو بيان تطبيقات اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي يف املؤسسات الرتبوية،     

 األهداف، منها: ويتفرع عن هذا اهلدف جمموعة من واملدرسة.

 وأمهيته وأخالقياته يف اإلسالم. وأهدافه ومناهجهرشاد الرتبوي اإلسالمي توضيح مفهوم اإل .1

  ، األرسة واملدرسة.بيان تطبيقات اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي يف املؤسسات الرتبوية .2

 أمهية البحث:

 تكمن أمهية هذا البحث يف النقاط اآلتية:

يسهم يف بناء سلوكيات اجيابية بطريقة يستمد هذا البحث أمهيته من موضوعه الرئيس، الذي من شأنه أن  •

اسالمية صحيحة، واإلفادة من التعاليم والقيم اإلسالمية يف اإلرشاد الرتبوي، فاإليامن احلقيقي باهلل قوة 

 ، ليعمل هبا بفاعلية أكرب.هائلة متد اإلنسان بطاقة روحية تعينه عىل حتمل مشاق احلياة

مية إىل مثل هذا اللون من ألوان البحث، نظراً حلالة التدهور حاجة املكتبة اإلسالمية والدراسات اإلسال •

ولام كان وغياب القيم عنها  ا جيعلها ت عاين من املشكالت املتنوعة،  املؤسسات الرتبوية، األخالقي يف



 
 

    

، فإن تأثره بمؤثرات غري مالئمة من البيئة يكون من شأهنا الطالب هو حمور مهم من حماور العملية التعليمية

 حتول قلبه عن فطرته السليمة املستقيمة وعليه فإشباع دافع التدين عىل مر العصور سبيالً لتخفيف التوتر.

ي ساعد اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي الباحثني عىل االقرتاب من هذا احلقل برؤية موحدة، ويبني قاعدة معرفية  •

م أساسًا تطبي  ارتقائها وبلوغ غاياهتا املنشودة. ي سهم يف ؛ملؤسساتنا الرتبوية قياً إسالمية ت قدر

كثرة اجلهات املستفيدة من نتائج البحث، كاملرشدين واجلهات الرتبوية املهتمة بالربامج اإلرشادية النفسية  •

والسلوكية واملهتمني بالعال  السلوكي، باإلضافة إىل الدعاة والوعاظ لتكون براجمهم العالجية ذات فعالية 

 صوص القرآن الكريم والسنة املطهرة. عالية؛ ألهنا مشتقة من ن

 منهج الدراسة:

، الذي يقوم عىل وصف الظاهرة املتمثلة يف وجود تصور إسالمي التحلييل استخدمت الباحثة املنهج االستقرائي   

لإلرشاد الرتبوي وحتليله، وذلك بالرجوع إىل األدبيات الرتبوية يف البحوث والدراسات، ثمر استقراء النصوص 

إجياد جمال تطبيقي تربوي معارص، ي سهم يف إفادة املؤسسات الرتبوية يف  ة بمفاهيم اإلرشاد الرتبوي، هبدفاخلاص

 حل املشكالت السلوكية حالً ي المس الفطرة السوية.

 

  



  

من املركبات اللفظية التي ال ي مكن الوقوف عىل معناها وحتديد املقصود منها، إال بالوقوف  اإلرشاد الرتبوي

 عىل معاين مفردات هذا التعريف، وهي: "اإلرشاد"، و"الرتبية"، ثمر الوقوف عىل معناه باعتباره علاًم مركباً.

 ف اإلرشاد لغًة:تعري: أوالً 

د  اإلنسان بالفتح يرشد رشداً، هو  ش  (، "والرشد والرشاد، نقيض الغي، ر  د  ش  تعود كلمة إرشاد إىل األصل )ر 

نقيض الضالل، إذا أصاب وجه األمر والطريق، ويف احلديث: "إرشاد الضال": أي هدايته الطريق وتعريفه إياه، 

ق   ﴿وقوله تعاىل: يف قصة موسى مع فرعون:  اد﴾و  ش  بإيل  الرَّ ْم س  ك 
ا ق ْومإ اتَّبإع ونإ أ ْهدإ ي آم ن  ي 

، أي أهدكم سبيل (1) ال  الَّذإ

احلق وأخرجكم من سبيل فرعون وهو سبيل الباطل، واإلرشاد: اهلداية والداللة، والرشيد من أسامء اهلل تعاىل: وهو 

م عليها، وقيل: هو  الذي تنساق تدبرياته إىل غاياهتا عىل سبيل السداد الذي أرشد اخللق إىل مصاحلهم أي هداهم ودهلر

 .(2)من غري إشارة مشري وال تسديد مسدد"

د أمره: رشد فيه ووفق له،  ادًا: فهو رشيد، يقال رشإ شداً: اهتدى، ورش  : ر  شد  وورد يف املعجم الوسيط أن "ر 

شد:  وأرشده: هداه ودله، والراشد: املستقيم عىل طريق احلق مع تصلب فيه، ومنه: "اخللفاء الراشدين"، واملر 

 .(3")الواعظ، وهادي السفن يف املضايق ودليل الرشطة

 :إىل االستعامل اللغوي ملصطلح اإلرشاد يشري نأ وختلص الباحثة إىل

 بيان الطريق السوي املستقيم واهلداية إليه. .1

ها  التوجيه إىل السبيل املوصل إىل اخلري واملصلحة والصالح، والتنفري من غريه، .2 وهذه املعاين ي مكن عدر

 .مقياسًا ابتدائياً يرافق أي فعل إنساين يتسم بصفة اإلرشاد والتوجيه
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 ثانياً: تعريف اإلرشاد اصطالحاً:

ي عدر اإلرشاد من املصطلحات التي حظيرت بمكانة كبرية يف علم النفس، فكان له تعريفات كثرية ختتلف 

فني وأهدافهم، وم  ن تلك التعريفات:باختالف منطلقات املعرر

تصاً  (Gustadعرف ) ذ يف بيئة اجتامعية بسيطة، يكون فيها املرشد خم  اإلرشاد بأنه: عملية تعليمية متبادلة ت نفر

رتفًا يف املهارات النفسية واملعرفية، هيدف إىل معاجلة املريض النفيس بمناهج وآليات مناسبة حلاجاته، وضمن  وحم 

يعرف أكثر عن نفسه، وليتعلم كيف يضع هذا الفهم يف التأثري يف نفسه )يف أسلوب خاص بالربنامج الشخيص ل

 .(1)التطبيق( وبالتايل يصبح الفرد أكثر سعادة وأكثر فعالية يف املجتمع

اإلرشاد بأنه: التعاون الذي يتمر بني املرشد واملسرتشد لتحقيق أهداف تعليمية، ويقوم عىل  ((Goodوعرفه 

املعلومات عن الطبيعة الدائمة لإلنسان لتوجيه املسرتشد إلجياد احللول للمشكالت تقديم املرشد املبادئ و

الشخصية والتعليمية التي يتعررض هلا
(2). 

وذهب بطرس إىل أن اإلرشاد: "عملية تفاعلية تنشأ عن عالقات مهنية بنراءة تعتمد عىل مرشد متخصص 

سرتشد عىل فهم ذاته ومعرفة قدراته وإمكاناته والتبرص ومسرتشد، يقوم املرشد من خالل تلك العملية بمساعدة امل

 .(3)بمشكالته ومواجهتها وتنمية سلوكه اإلجيايب

ف اإلرشاد بأنه: "عبارة عن عملية تعليمية ت ساعد الفرد عىل أن يفهم نفسه؛ بالتعرف عىل اجلوانب الكلية كام  ي عرر

لة لشخصيته؛ حتى يتمكن من اختاذ قراراته بنفسه، دة، ويتمر ذلك من خالل  امل شكر وحلر مشكالته بموضوعية جمرر

 .(4)عالقة إنسانية بينه وبني املرشد النفيس الذي يتوىل دفع العملية اإلرشادية نحو حتقيق الغاية منها بخرباته املهنية

علية التي وعرفه جودت والعزة بأنه: "العملية الرئيسية من عمليات التوجيه واخلدمات، وي شري إىل العالقة التفا

تنشأ بني املرشد الرتبوي واملسرتشد؛ بقصد توجيه نمو الفرد بحيث تصل إمكاناته إىل أقىص درجة  كنة وفقاً حلاجاته 

                                                             
)1(Gustad، J. W. (1957). the Definition of counseling. In R. F Berdie (Ed) Rol and 

Relationships in Counseling. Minneapolis: University of Minnesota Press. P36)) 
)2(Good، CV.(Ed). (1897). Dictionary of Education. Library of congress calologine   In 

Publication. Data Good Carter Victor.: Mc Grow – Hill LB 15. G 65.(p304)                                        
 .23م، ص2007، 1إرشاد األطفال العاديني، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، ط بطرس، حافظ بطرس،  (3)

م، د.ط، 1985انظر، عمر، حممد ماهر حممود، املقابلة يف اإلرشاد والعال  النفيس، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  (4)
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وميوله وا اهاته، مع األخذ بعني االعتبار حاجات املجتمع؛ وذلك لتوجيه القوة البرشية لتحمل مسؤولياهتا 

 .(1)االجتامعية يف املستقبل

 ع الباحثة عىل التعريفات السابقة  د أن مجيعها اشرتكت يف عدة أمور:ومن خالل اطال

أن اإلرشاد عملية واعية مستمرة خمططة، هتدف إىل مساعدة الفرد لكي يعرف نفسه، وحيدد مشكالته وحيلها يف  ❖

 ضوء معرفته بنفسه، لكي يصل إىل حتديد أهداف واضحة تكفل له حتقيق السعادة لنفسه ولآلخرين.

عملية اإلرشادية ت ركز عىل السلوك باعتباره اجلهة املستهدفة بالتغيري؛ ألنه موضوع التعديل أو التغيري أو أن ال ❖

 التشكيل عن طريق التعليم من جهة أخرى.

 : تعريف الرتبية لغًة واصطالحاً.ثالثاً 

بَّاه ت     باًء زاد ونام، ور 
ًا ورإ ب ور ْربوا ر  با اليشء ي  اه، وهذا لكل ما ينمي كالولد ت عرف الرتبية لغة: من ر  بَّاه  أي غذر ر  ْربإي ة وت 

بْته وربيرته: حضنته، وربوت يف بني فالن أربو نشأت فيهم وربيت فالناً أربيه تربية  ب  ي ته، ور  يْته: ن مَّ والزرع ونحوه، وأْرب 

 (.2وتربيته ورببته بمعنى واحد(

 أما مفهوم الرتبية اصطالحاً: 

الكلمة يف معاجم العلوم اإلنسانية نجد أن تعريفات الرتبويني تعددت ملفهوم الرتبية، ومن بالرجوع اىل اصطالح   

 هذه التعريفات:

عملية توفري خربات تعليمية ومضبوطة يف بيئة معينة، من شأهنا أن حتدث حتواًل أو تغيريًا مستحبًا يف سلوك 

 (.3(اإلنسان
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ملجتمع من أجل بناء شخصيات أفراده عىل نحو يمكنهم من وعرفها عيل:" عملية اجتامعية خلقية يضطلع هبا ا

مواصلة حياة اجلامعة، وحتريرها وتطويرها من ناحية، وتنمية شخصياهتم املتفردة للقيام فيها بأدوار اجتامعية متكاملة 

 (.1(الو ائف واملسؤوليات من ناحية أخرى"

ال يف وذهب الكيالين إىل أن الرتبية هي: تغيري يف السلوك وتنمي   ن اإلنسان من اإلسهام الفعر كر ته إىل الدرجة التي مت 

حتقيق حاجات احلارض ومواجهة حتديات املستقبل، وتسخري موارد البيئة وخربات الاميض عرب رحلة النشأة واحلياة 

 .(2)واملصري

توى، وهي طريقة احلياة، وجاء يف تعريف الطحان: " الرتبية هي عملية إنسانية النزعة، ذاتية املنطلق، اجتامعية املح 

 (.3(أو احلياة ذاهتا

فها املحيميد بأهنا: عملية تقويم وتوجيه لسلوك اإلنسان، هدفها تطبيق املنهج اإلهلي باإلستعانة بالوسائل    وعرر

 (.4والطرق التي حددها املنهج نفسه(

 ومن التعريفات السابقة وغريها تؤكد الباحثة عىل أن الرتبية:

 جيهاهتا اىل الرقي باإلنسان وإعداده ليكون إنسان صالح.هتدف من خالل تو •

 الرتبية عملية متغرية ومرنة قابلة ألن ي عبئ االنسان بخربات كل جمتمع بام يناسبه.  •

الرتبية عملية تتضمن سلسلة من اإلجراءات ت سهم يف تعديل سلوك اإلنسان وفق معايري دينية واجتامعية  •

 خمططة.

ة تؤكد الباحثة عىل أن الرتبية: عملية هتدف اىل أن ترقى باإلنسان وت نمي مجيع جوانبه، ومن التعريفات السابق  

وتصقل شخصيته وقدراته لرتقى هبا وتوصلها اىل مراحل النضج والكامل، ليتفاعل مع جمتمعه، وي سهم فيه بفاعلية 

 وكفاءة.
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 .: عالقة اإلرشاد بالعملية الرتبويةرابعاً 

بدورهم الرتبوي واإلرشادي هداية وإرشادًا، فكانوا التجسيد البرشي للخطاب قام الرسل الكرام     

ْه﴾ م  اْقت دإ اه  د  بإه  ى اّللر  ف  د  ين  ه 
ـئإك  الَّذإ  ، لتحقيق اهلدف من وجود اإلنسان.(1)اإلهلي:﴿ أ ْول 

آدم عليه السالم،  ومحلت رساالت التوحيد خطاب التوحيد إعالماً وبياناً وتربية وإرشادًا للبرشية، من لدن  

، فتتابع الرسل يدل عىل عناية اهلل باإلنسان، فام كانت البرشية لتظل عىل فطرهتا، وما كانت لتهتدي إىل النبي اخلاتم 

 لوال أن هداها اهلل، وهذا أمر يدل عىل تالزم عملية الرتبية واإلرشاد يف كافة مراحلها.

لغرض منها مساعدة املريب للفرد حتى يرقى إىل مستوى معني وفقًا والرتبية هي التنشئة والتزكية للمرتيب، وا   

، وهي حقل مهم من حقول (2)ألهداف مرسومة، وهي فعل وانفعال، وتأثر وتأثري، باعتبارها عالقة إنسانية مستمرة

 نساين.العلوم اإلنسانية، التي ترتبط باحلقول األخرى، لذا ترتبط بصلة وثيقة باإلرشاد الهتاممها بالسلوك اإل

وت سهم الرتبية يف بقاء ثقافة املجتمع وتطور تلك الثقافة، وهي جزء من البيئة التي تتحكم يف سلوك    

، أي أهنا واحدة من الطرق التي يستخدمها املجتمع ليتحكم يف سلوك أفراده بحيث يمكن هلذا املجتمع (3)األفراد

عكس ذلك، ولبقاء الثقافة البد من نقلها، ومن هنا جاء  أن حيافظ عىل ثقافته وأن يطورها، أو أن تكون النتيجة

اجلانب األول يف و يفة الرتبية، وهو إكساب أفراد املجتمع ما  مع يف ثقافة ذلك املجتمع من مهارات ومعارف 

ين و ارسات اجتامعية وخلقية، ومع أن نقل الثقافة أمر رضوري لتطورها إال أنه غري كاف، ومن هنا كان اجلانب الثا

 .(4)يف و يفة الرتبية، وهو حتقيق أقىص تطور  كن لألفراد بام يف هذا التطور من إبداع واخرتاع وتفرد
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الً لدورها،      ويربز اإلرشاد كجانب أساس من جوانب العملية الرتبوية، باعتباره مصححاً ملسار الرتبية وم كمر

ف عىل قدراته وإمكانيا ته، عرب عالقة اتصال وتفاعل عن طريق أشخاص آخرين ويسعى ملساعدة اإلنسان عىل التعرر

 .(1)ليقوموا بأفضل اختيار

ويعدر اإلرشاد الرتبوي حقالً من احلقول العالجية للسلوكات اإلنسانية غري املرغوب فيها و التي تنشأ يف  

ل للرتبية املجتمع وت عيق تطوره، فكان الفصل بني اإلرشاد والرتبية أمرًا خمالفًا لطبيعتهام، فاإلرش اد جزء مكمر

 وأهدافهام متامثلة.

ويستخدم اإلرشاد الرتبوي يف سعيه للوصول إىل أهدافه األساليب التي يستخدمها التعليم والتي تشمل    

، (2)ضبط السلوك، وتقديم أساليب مناسبة للسلوك والتفكري، وتقديم تغذية راجعة للطالب عن مستوى األداء

 ة ويدعمها، والرتبية ال تؤيت ثامرها إال إذا وجدت اإلرشاد من قبل مرشد ناضج.فاإلرشاد يصحح مسار الرتبي

ويف  ل تعقيدات احلضارة تزداد احلاجة إىل مرشد ملتزم بإطار مرجعي، حيدد معامل اإلرشاد الذي حيتا  إليه    

حيث ت قدم املنهج املتسق اإلنسان؛ وما ذلك اإلطار إال الكتاب والسنة؛ ليقوم اإلرشاد الرتبوي عىل أسس راسخة، 

مع الفطرة اإلنسانية من أجل حتقيق املفهوم الشامل للعبادة، هذا اهلدف الذي جيب أن تسعى إليه الرتبية اإلسالمية 

 . (3)وتسهم يف حتقيقه عملية اإلرشاد بكل صورها

افة املجتمع وتطور تلك يف بقاء ثق وعليه فاإلرشاد والرتبية عمليتان ت سهامن يف تشكيل السلوك وتعديله ويف  

، وتعمالن عىل حتقيق القيم اإلسالمية لتكون قوة دافعة إىل السلوك احلسن؛ ألهنا نابعة من اإلسالم الذي يريد الثقافة

 الدنيا واآلخرة. لإلنسان حتقيق السعادة يف

  

                                                             
 .21م، ص1987 عبد السالم، فاروق سيد، يف التوجيه واإلرشاد الطاليب، مكة املكرمة، مكتبة الطالب اجلامعي، (1)

لرتبوية، إربد، جامعة الريموك، مركز البحث والتطوير انظر، محدي، نزيه، مفهوم التوجيه واإلرشاد وعالقته بالعملية ا (2)

 .6م، ص1987الرتبوي، 
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ؤسسات الرتبوية البيئة اخلصبة لتطبيق أساليب اإلرشاد الرتبوي، لذا ال بدر من بيان مفهومه وأهدافه ت عدر امل

 وأدواره يف املدارس ملعرفة تطبيقه العميل، وتفصيل ذلك باآليت: 

 :وأهدافة اإلرشاد الرتبوي مفهومأوالً: 

ف اإلرشاد الرتبوي بأنه: جمموعة من اخلدمات الرتبوية تعمل   عىل اجلوانب النفسية واألكاديمية ي عرر

واالجتامعية واملهنية لدى الطالب، بحيث هتدف إىل مساعدته عىل فهم نفسه وقدراته وإمكاناته الذاتية والبيئية، 

 . (1)واستغالهلا يف حتقيق أهدافه بام يتفق مع هذه اإلمكانيات

ساليب تربوية أل املتضمنة يب واإلجراءاتجمموعة من األسال وترى الباحثة أن اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي هو:

اإلنسان املسلم ادة بناء تنعكس عىل السلوك اإلنساين، هبدف إع تعتمد عىل مبادئ مستنبطة من الكتاب والسنة،

وغاياهتا ما يطرأ عليه من مشكالت سلوكية، يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية  وعال  الناجح حليايت الدنيا واآلخرة،

 أكثر اجيابية.جلعل حياته 

 :عديدة نذكر منها أهداف اإلرشاد الرتبوي و

 تتلخص أهداف اإلرشاد الرتبوي باآليت:

 أحداث التغري اإلجيايب يف سلوك الطالب ومساعدته لتحقيق ذاته. .1

 العمل عىل خلق جو مناسب للتعلم والتعليم واملحافظة عىل الصحة النفسية للطالب.  .2

 ب اجلسمية، والعقلية، واالجتامعية يف كافة املستويات.التنمية واالهتامم بشخصية الطال .3

 حتسني وتطوير سري العملية الرتبوية، من خالل العالقة مع األهل، واهليئة التدريسية واملجتمع املحيل. .4

حتديد األوضاع والظروف النفسية واالجتامعية والرتبوية التي يواجهها الطالب، بام يف ذلك حتديد  .5

هوهنا، وذلك من خالل االختبارات والفحوصات التي يقوم هبا املرشد الرتبوي داخل املشكالت التي يواج

 . (2)املدرسة
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 :ومناهجه : أدوار املرشد الرتبويثانياً 

لإلرشاد الرتبوي دور مهم وحيوي يف العملية الرتبوية، إذ يتوىل مهام متعددة يقوم هبا ال تقل أمهية عن دور  

ل  كل منهام اآلخر، ومن مهام املرشد الرتبوي: املعلم يف املدرسة، بل ي كمر

 من أهم تلك األدوار:وألدوار العامة، ا 

 حتديد الطلبة ذوي احلاجة خلدمات نفسية أو اجتامعية ومساعدهتم يف التعامل مع مشكالهتم. .1

 أجراء الدراسات التي تبني احتياجات الطالب عىل مستوى التطوير األكاديمي، مثل: االحتياجات النفسية، .2

   واالجتامعية، والسلوكية.

 مساعدة الطالب يف حتديد أهدافهم املستقبلية، ويف كيفية وضع خطط للوصول لألهداف. .3

 إرشاد الطالب لتطوير قدراهتم ومهاراهتم وحتديد ميوهلم واملحاولة للوصول إليها. .4

مل مع األهل، وتقديم تنسيق العمل مع املجتمع املحيل لتقديم اخلدمات اإلرشادية للمدرسة، ومن ذلك الع  .5

  .(1)االستشارة للتعامل مع أطفاهلم، وتنفيذ زيارات منزلية للطلبة للتعرف عىل بيئاهتم

 ن أدوار املرشد اخلاصة التي يقوم هبا يف املدارس:مألدوار اخلاصة، ا 

، وذلك من خالل اإلرشاد الفردي واجلامعي، ومساعدهتم يف  اوز مشكالهتم النفسية املرشد كأخصائي: .1

 واالجتامعية، والرتبوية، واألكاديمية، والسلوكية، وتقديم التوجيه املهني.

وذلك بتقديم االستشارة لألهل حتى يتم فهم أوضح ألطفاهلم، ومعرفة طرق التعامل  املرشد كمستشار: .2

ات املناسبة معهم، وكذلك تقديم االستشارة للمعلمني واإلدارة املدرسية يف كيفية التعامل مع الطالب، ووضع اآللي

 للتعامل معهم.

من خالل تنسيق األنشطة الرتبوية داخل املدرسة، باإلضافة إىل املؤسسات األهلية  املرشد كمنسق: .3

  .(2)واحلكومية املختلفة لتقديم اخلدمات للمدرسة

 :ولألرشاد الرتبوي مناهج ترى الباحثة بياهنا بيشء من اإلجياز
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 تتلخص هذه املناهج بام ييل:

وهيدف إىل مساعدة الطلبة عىل فهم ذواهتم، وتدعيم قدرات الطالب وإمكانياهتم، ثم تطوير  النامئي:املنهج  .1

 القدرات وامليول واملواهب، والتوجيه املهني والتوجيه األكاديمي.

ة يف وهيدف إىل حماولة منع املشكالت النفسية االجتامعية الرتبوية، باإلضافة إىل التوعية والوقاي املنهج الوقائي: .2

 جمال املشكالت النفسية، واملشكالت االجتامعية، واملشكالت الرتبوية، واالكتشاف املبكر للحاالت.

 .(1)للتعامل مع الصعوبات واملشكالت النفسية واالجتامعية وحماولة حلها املنهج العالجي:

 يف اإلسالم.أمهية اإلرشاد الرتبوي ثالثاً: 

النجاح لعمليات اإلرشاد، لذا أهتم اإلسالم باجلانب اإليامين ألنه ينمي ويعدل  ي عدر الدين اإلسالمي من أهم عوامل  

ة   طْر 
نإيفاً فإ ينإ ح  لدِّ

ك  لإ ْجه  ْم و 
أ قإ السلوك الصالح، واحلاجة للدين هلا أساس فطري يف الطبيعة اإلنسانية، قال تعاىل: ﴿ف 

  
يل  خلإ بْدإ ا ال ت  يْه  ل  ي ف ط ر  النَّاس  ع 

تإ  الَّ
إ
وناّللَّ ْعل م  نَّ أ ْكث ر  النَّاسإ ال ي 

ل كإ يِّم  و  ين  اْلق  ك  الدِّ
لإ  ذ 
إ
 .(2)َ ﴾لْقإ اّللَّ

ْحٍش      ج 
ْين ب  اْبن ةإ ْن ز  ْفي ان  ع   أ بإى س 

بإيب ة  بإنْتإ ا  -وعن أ مِّ ح  يْه  ل  ل  ع  ريض اهلل عنهن، أ نَّ النبي صىل اهلل عليه وسلم د خ 

   
:" ال  ِإإ ول  ق  ًعا ي  زإ ذإ ف  ثْل  ه 

و   مإ أْج  م  و   و  أْج  ْدمإ ي  ْن ر 
ح  اْلي ْوم  مإ

تإ ، ف  ب   اْقرت  
ٍّ ق دإ ْن رش  بإ مإ ر  ْلع 

ْيٌل لإ الَّ اّللَّ ، و 
لَّق   إإ ح  ". و 

هإ

ك  و  
ْلإ  أ هن 
إ
ول  اّللَّ س  ا ر  : ي  لْت  ْحٍش ف ق  ْين ب  اْبن ة  ج  ْت ز  ال  ا، ق  يه 

هْب امإ والتي ت لإ  اإلإ
هإ ث ر  بإإإْصب عإ ا ك  ذ 

ْم، إإ :" ن ع   ون  ق ال 
احلإ ين ا الصَّ

فإ

"   .(3)اخْل بْث 

وجاء يف األثر قول حسن البنا يف تعريف الدين: "أفضل الوسائل يف إصالح النفوس ألنه حييي الضامئر، ويوقظ  

ىل اخلريات دفعاً، الشعور وينبه القلوب، ويرتك يف كل نفس رقيباً ال يغفل، وحارساً ال يسهو، والدين يدفع النفوس إ

ها عن اآلثام صدًا، ويدعوا إىل تزكيتها والسمو هبا  . (4)ويصدُّ
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وعليه فاإلرشاد الرتبوي هدف الرساالت الساموية، فرساالت الرسل مجيعاً إنام جاءت لتغيري السلوك الفاسد، لكي     

نه من القيام بمهمة االستخال كر ت ْخرإ   تستبدل به سلوكيات حتقق كرامة اإلنسان، ومت 
يْك  لإ ْلن اه  إإل  ت اٌب أ نز 

ف،: ﴿ال ر كإ

يد﴾إ  احْل مإ
يزإ زإ  اْلع 

اطإ  
إْم إإىل  رصإ هبِّ  ر 

تإ إإىل  النُّورإ بإإإْذنإ ن  الظُّل ام 
 .(1) النَّاس  مإ

إ     ْن مت  يٍم وتتضح أمهية اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي؛ من حيث اعتبار الدين النصيحة جوهر الدين وعنوانه األبرز، ع 

ىِّ أ نَّ النَّبإىَّ 
ارإ امَّ  الدَّ ع  ني  و 

 امْل ْسلإمإ
ةإ مَّ
أل ئإ  و 

ولإهإ س  ر 
لإ  و 
ت ابإهإ
لإكإ  و 

إ
َّ
إ
:" ّلل  ْن؟ ق ال 

إ
ْلن ا مل " ق  ة  يح 

ين  النَّصإ : "الدِّ ْم"ق ال   .(2)تإهإ

يعًا، وتتضمن النصيحة وهذا النصح يشمل اإليامن واإلصالح السلوكي األخالقي والرتبية النظرية والعملية مج  

 للمسلمني؛ إرشادهم ملصاحلهم يف الدنيا واآلخرة

ونظرًا لام سبق من أمهية لإلرشاد الرتبوي ترى الباحثة اقرتاح برامج حلل املشكالت السلوكية التي قد ت لم بالطلبة   

 :املدارس، والتي تزيد من فاعلية اإلرشاد الرتبوي فيها، وتفصيل هذه الربامج باآليت يف

لربنامج األول: برنامج تدريبي من املرشد بعقد دورات يف موضوع فهم الذات وفهم أساليب التعامل مع ا 

 اآلخرين.

تقرتحت الباحثة إقامة دورة تدريبية، هتدف إىل التعرف عىل بعض جوانب املشكالت السلوكية عن قرب، ويتم 

عىل فهم الطالب لذاته، وفهمه ملن حوله، باستخدام  اختيار أكثر الصفوف شغبًا يف املدرسة، وموضوع الدورة يقوم

 أسلوب ضبط الذات وأسلوب التدريب التوكيدي، وأسلوب التقييم الذايت.

 خطوات تنفيذ الربنامج:

 اللقاء املتواصل بني الطالب واملرشد، وإقامة عالقة ودية معهم. .1

م يصلح للمسامهة يف تنفيذ هذا التعرف عىل وجهة نظر الطالب يف الكادر التعليمي، هبدف انتقاء معل .2

 الربنامج.

 االجتامع مع املرشد واملعلم، ومناقشة فكرة الربنامج وأهدافه وكيفية تنفيذه. .3

وضع خمطط تفصييل يقوم به املعلم لتنفيذ الربنامج، مثل اختيار وقت الربنامج، واملنتج املخصص، واختيار  .4

 أسلوب التعامل مع الطالب.
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 امج من خالل اللقاءات املستمرة.متابعة سري تنفيذ الربن .5

لربنامج الثاين: برنامج تدريبي من املرشد إىل املعلم لفهم طرائق التعامل مع املشكالت السلوكية التي قد تعرتض ا 

 سري العملية التدريسية يف الغرف الصفية.

لك املرشد الفهم الكامل وفكرة هذا الربنامج قائمة عىل تبادل اخلربات بني املعلم واملرشد الرتبوي، إذ يمت   

خلصائص التعامل مع الطالب، ويمتلك املعلم الواقعية قي التعامل مع املشكالت السلوكية من خالل االتصال 

اليومي بالطالب واالحتكاك هبا يف احلصص املدرسية، فمن خالل هذا التبادل تتم عملية التكامل يف حسن التعامل 

 مع أي مشكلة مستحدثة يف املدرسة.

تضمن الربنامج عقد دورات مستمرة أو لقاءات أو ورش عمل عىل مدار السنة الدراسية مع املعلمني وي

 باالتفاق مع الكادر اإلداري لضامن حسن إعدادها وتنظيمها.

برنامج يدمج اهلدف اإلرشادي السلوكي مع اسرتاتيجيات التدريس احلديثة للمسامهة يف حل  لربنامج الثالث:ا 

 ية. املشكالت السلوك

ويقوم الربنامج عىل استغالل احلصة الدراسية يف معاجلة بعض املشكالت بطريق غري مبارش، من خالل دمج  

 أساليب اإلرشاد السلوكي مع أحد اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

 لية:وقد اقرتحت الباحثة إسرتاتيجية التعلم عن طريق املشاريع أنموذجاً هلذا الربنامج عن طريق اخلطوات التا

استقراء بعض الكتب املدرسية الختيار موضوع مناسب نستطيع أن ندر  حتته موضوع املشكالت  .1

السلوكية، فوقع االختيار عىل الوحدة الرابعة من املستوى الثاين للصف األول الثانوي يف مبحث العلوم اإلسالمية 

 بعنوان " الرتبية اإلسالمية والشباب".

 ق ختصيص حصص دراسية وتقسيمها كاآليت:البدء بتنفيذ املرشوع عن طري .2

 صتان جلمع املعلومات التي ختص املشكالت السلوكية للشباب من مكتبة املدرسة ومن شبكة االنرتنت.ح 

 صتان دراسيتان لتوزيع املشكالت عىل املجموعات، وتصميم منتج خاص كمجلة إلكرتونية.ح 

 اح سبل عالجية هلا، ورضب أمثلة واقعية من احلياة.صتان دراسيتان جلمع املشكالت ومناقشة أسباهبا، واقرتح 

 خلرو  بمنتج هنائي يعرض أمام اإلدارة كإنجاز للطالب دال عىل اإلبداع.ا 



 
 

    

والبد ملعدي هذه الربامج من أخالقيات يتسمون هبا ليكون عملهم ناجحًا، ويؤدي اهلدف املنشود، عليه البد من 

 رشد الرتبوي اإلسالمي عىل النحو التي:بيان أهم األخالقيات التي يتميز هبا امل

 يف اإلسالم الرتبوي املرشدأخالقيات رابعاً: 

تتطلب مهنة اإلرشاد من القائم هبا أن يضع شخصه داخل هذا العمل، وأن يكون مستعدًا للعطاء دون ملل، وجيب  

ملها عليه حتمل العمل دون ضجر ويأس، وهو لذلك حيتا  أن تتوفر فيه جمموعة الصفات أو ا خلصائص الشخصية   

 الباحثة باآليت:

وهو أن يقصد املرشد بعمله وجه اهلل وطلب مرضاته وال يشوب عمله اإلرشادي رياء  ،النية اخلالصة لوجه اهلل  

وال مصلحة شخص، وعرفه األشقر" يفعل املكلف الطاعة خالصة هلل وحده، ال يريد هبا تعظياًم من الناس وال 

نْ أ ْخرب    ،(1)توقريا"ً الٍَّم ع  ة  بْن  س  ي 
اوإ ع  ن ا م  ث  دَّ ٍ ق ال  ح  ْري 

د  بْن  محإ ث ن ا حم  مَّ دَّ ُّ ق ال  ح 
ْمىصإ ال ٍل احْلإ ى ْبن  هإ يس 

ٍر ن ا عإ امَّ ة  ْبنإ ع  م 
ْكرإ  عإ

ٌل إإىل  النَّبإىِّ  ج  اء  ر  ِّ ق ال  ج 
ىلإ ة  اْلب اهإ ام  ْن أ بإى أ م  ٍر ع  امَّ ى ع 

اٍد أ بإ دَّ ْن ش  ا ف   ع  ْكر  م  الذِّ س  األ ْجر  و 
ْلت مإ ا ي  ز  الً غ  ج  أ ْيت  ر  ال  أ ر  ق 

 
إ
ول  اّللَّ س  ال  ر  ه  ف ق  ْىء  ل ه  ". ث مَّ  ل   صىل اهلل عليه وسلم "ا  ش 

إ
ول  اّللَّ س  ول  ل ه  ر  ق  اٍت ي  رَّ ا ث ال ث  م  اد ه  ". ف أ ع  ه  ْىء  ل  "ال  ش 

ْقب ل  مإ  نَّ اّللَّ  ال  ي 
:" إإ "ق ال  ه  ْجه   و 

ى  بإهإ
اْبت غإ ًصا و 

الإ ان  ل ه  خ  ا ك  لإ إإالَّ م  م  ن  اْلع 
(2).  

 وعليه فإن املرشد إذا اتصف عمله باإلخالص فإن معاجلته ستتسم بام يأيت:

 اجلدر يف معاجلة الفرد املنحرف، إذ ينشغل فكره ومشاعره بكيفية توجيههه وختليصه من مشكلته السلوكية. .1

 ة يف عال  املشكلة السلوكية، فال يدخر جهداً وال وسيلة يف سبيل حتقيق مراده.بذل الوسع والطاق .2

 البحث عن األسلوب املناسب للحالة التي ت صاب باالنحراف هبدف الوصول بسلوك الفرد إىل السواء. .3

ابإرإ ع  و ومنها أن يكون املرشد طيب الكالم، يسعى إىل إسعاد الناس، يميش يف قضاء حوائجهم، ماثة اخللق:د  ْن ج 

 
إ
ول  اّللَّ س  : ق ال  ر   ق ال 

إ
 اّللَّ
بْدإ ْن ْبنإ ع  غ  مإ ْفرإ أ ْن ت  ْجٍه ط لٍْق و  اك  بإو  ى أ خ   أ ْن ت ْلق 

وفإ ن  امْل ْعر 
إإنَّ مإ ٌة و  ق  د  وٍف ص  ْعر  لُّ م  : "ك 
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يك    أ خإ
إ
اء ك  يف إإن  ْلوإ ا يدل عىل مكانته يف اإلسالم، اخللق احلسن صدقة ي ثاب عليها اإلنسان   فجعل الرسول (1)"د 

 
إ
ول  اّللَّ س  : ق ال  ر  ة  ق ال  ْير  ر  ْن أ بإى ه  ًقاع  ل  ْم خ  هإ

ائإ س 
ْم لإنإ ك  ي ار 

ْم خإ ك  ي ار 
خإ ًقا و  ل  ْم خ  ن ه  ًنا أ ْحس  يام 

ني  إإ
نإ ل  امْل ْؤمإ  .(2)":"أ ْكم 

سن اخللق سمو العالقة االرتباطي  ة وبناء جسور املحبة بني املرشد وطالبه.ومن اآلثار واإلجيابية التي يبنيها ح 

 سيد األمر بام أمر اهلل والنهي عام هنى اهلل يف سلوك املرشد، ليؤثر إرشاده يف الناس، لذا غلرظ اإلسالم وتعني  القدوة:

  ت  عقوبة من يرشد الناس إىل عمل اخلري وال يفعله، فيقول اهلل تعاىل: 
ن وا ملإ ين  آ م 

ذإ ا أ هيُّ ا الَّ ل وني  ْفع  ا ال  ت  ول ون  م  ، (3)ق 

ْون   ْم ل رت   ْمت ه ، ق ال  إإنَّك  لَّ ْو أ ت يْت  ف ال ًنا ف ك  : ل  ة  ام  يل  أل س 
: قإ ائإٍل، ق ال  ْن أ بإى و  شإ ع  نإ األ ْعم  ْم، وع  ك  ع 

ه  إإالَّ أ ْسمإ لِّم   أ نِّى ال  أ ك 

ا ِّ د ون  أ ْن أ ْفت ح  ب  ه  يف الرسِّ لِّم  رْي  النَّاسإ ب ْعد  يشء إين أ ك  رًيا إإنَّه  خ 
َّ أ مإ ىل  ان  ع  ْن ك 

ٍل أ  ج  ر 
ال  أ ق ول  لإ ه ، و  ت ح  ْن ف  ل  م  ون  أ وَّ ًبا ال  أ ك 

 
إ
 اّللَّ
ولإ س  ْن ر 

ْعت ه  مإ
مإ ي ا س 

ْوم  اْلقإ لإ ي  ج  اء  بإالرَّ :"جي   ول  ْعت ه  ي ق 
مإ : س  . ق ال  ول  ق  ْعت ه  ي 

مإ ا س  م  ال وا: و  لإق  ق  ت نْد  ، ف  ى يف النَّارإ ي ْلق   ف 
ةإ م 

ول ون  أي ي ق  ، ف 
ل يْهإ ع  أ ْهل  النَّارإ ع 

ي ْجت مإ اه ، ف  ح  ر  بإر  ام 
ور  احْلإ ام  ي د  ور  ك  ي د  ، ف 

ا  أ ْقت اب ه  يف النَّارإ ن  ر  نْت  ت أْم  أْن ك  أ ل يْس  ك  ا ش  ، م  ف ال ن 

نإ امْل نْك   ى ع  نْه  ت   و 
وفإ آتإيهإ بإامْل ْعر  رإ و  نإ امْل نْك  ْم ع  أ هْن اك  ، و 

ال  آتإيهإ  و 
وفإ ْم بإامْل ْعر  ك  ر  نْت  آم  : ك   .(4)"ر؟إ ق ال 

املسرتشد املرشد مضطرب النفس سيئ اخللق، ال يمكن أن يتقبله، وسلوكه يف هذه احلال ي مثل عائقاً، قال رأى فإذا  

ت نس  تعاىل:  ِّ و  ون  النَّاس  بإاْلربإ ر  ل ون  أ ت أْم  ت اب  أ ف ال  ت ْعقإ
تْل ون  اْلكإ أ نت ْم ت  ْم و  ك  س  وهكذا فإن قوة الفعل تواكب  ،(5)ْون  أ نف 

رشاد والعال  والرتبية  .قوة القول من حيث التأثري، ال سيام يف مواطن اإلإ

رشاد والتوجيه سواء ما كان فيها ملعرفة:ا   من املصادر الرشعية، أم  ينبغي أن يكون املرشد عالامً عارفاً بأصول اإلإ

، وتزداد احلاجة إىل مرشد ملتزم بإطار مرجعي حيدد معامل اإلرشاد الذي حيتا  اليه من املراجع املتخصصة احلديثة

 الطالب

                                                             
، قال 1970، حديث رقم480ص  ،رواه الرتمذي يف سننه، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف طالقة الوجه وحسن البرش (1)

 أبو عيسى حديث حسن صحيح. 

، قال أبو عيسى: حديث 1163، برقم 302رواه الرتمذي يف سننه، كتاب الرضاع، باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها، ص (2)

 حسن صحيح. 

  .2سورة الصف، آية ( 3)

 .3267، حديث رقم384هنا خملوقة، صأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء اخللق، باب صفة الناروا (4)

    .44البقرة، آية  سورة: (5)



 
 

    

فالرفق واللني من األساليب البليغة يف استاملة القلوب، وتقبل الناس للكالم والتفاعل مع بقوله  لرفق واللني:ا 

ْو ك  تعاىل:  ل  ْولإك  و  ْن ح 
واْ مإ ضُّ لْبإ ال نف  يظ  اْلق 

لإ : "يا عائشة. إن اهلل رفيق حيب ، وبقول رسول اهلل (1)نت  ف ظراً غ 

  (2)الرفيق، ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف، وما ال يعطي عىل ما سواه"

ةإ عاىل: ومن الرفق سعة الصدر يف التعامل مع الناس، وتزيني اخلري هلم، يقول اهلل ت   ْكم 
بِّك  بإاحْلإ بإيلإ ر  اْدع  إإىلإ س 

ن   ي  أ ْحس 
تإي هإ هْل م بإالَّ

ادإ ج   و 
ن ةإ  احْل س 

ظ ةإ امْل ْوعإ ، فاإلغالظ يف القول يؤدي إىل تنفري الناس، ورصفهم عن النصيحة،  (3)و 

نإ النبي ْن أ ن ٍس ع  ال   ع  وا و  ب رشِّ  وا، و  ال  ت ع رسِّ  وا و  :"ي رسِّ  وا" ق ال  ر  ت ن فِّ
(4) 

خيتلف الناس فيام بينهم يف القدرات وامليول واال اهات، فيجب خماطبتهم عىل قدر عقوهلم،  مراعاة الفروق الفردية:

وتقبل أخطائهم، وإعطائهم قدر ما يطيقون، وإنزاهلم منازهلم، واحرتام آرائهم، من املبادئ التي تسهم يف نجاح 

ما  : "صحابة رضوان اهلل عليهم عىل رضورة هذا البند، فعن عبد اهلل بن مسعود قالالعملية اإلرشادية، وقد نبره ال

 .(5)"لبعضهم فتنة أنت بمحدث قومًا حديثاً ال تبلغه عقوهلم إالَّ كان

ومن األمانة حفظ أرسار الناس، : جيب أن يكون املرشد أمينًا يف عمله وعلمه، صادقًا فيام يقول ويفعل؛ جـ. األمانة

ع اهلل به، ومن يرائي ي رائي اهلل به"تشهري هبم، ونصحهم بالرس قال رسول اهلل وعدم ال : "من سمع سمر
(6). 

 ال  ت ْؤذ وا ومن األمانة عدم تتبع عورات الناس، ق ال    
ْلبإهإ ن  إإىل  ق  يام  ْ ي ْفضإ اإلإ

مل   و 
انإهإ س 

ْد أ ْسل م  بإلإ ْن ق  : "يا معرش م 

ال  ت ع ريِّ   ني  و 
ت ه  امْل ْسلإمإ ْور  مإ ت ت بَّع  اّللَّ  ع 

 امْل ْسلإ
يهإ ة  أ خإ ْور  ْن ت ت بَّع  ع  نَّه  م 

إإ إْم ف  اهتإ ْور  تَّبإع وا ع  ال  ت  ْم و  ت ه  وه  ْور  ْن يت بع اّللَّ  ع  م  و 

" ْحلإهإ  ر 
ْوفإ ل ْو ىفإ ج  ْحه  و  ْفض   . (7)ي 

                                                             
 .159سورة آل عمران، آية ( 1)

 .2593، حديث رقم 1290أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واألدب، باب فضل الرفق، ص (2)

 .125سورة النحل، آية ( 3)

 .69، حديث رقم 19يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا، ص  يأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب ما كان النب (4)

 . 5، حديث رقم12رواه مسلم يف صحيحه، املقدمة، باب النهي عن احلديث بكل ما سمع، ص( 5)

 . 6499، حديث رقم760أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، ص (6)

ا حديث . 2032، حديث رقم491لة، باب ما جاء يف تعظيم املؤمن، صرواه الرتمذي، كتاب الرب والص (7) ذ  قال أ ب و عيسى ه 

ٌن غريب. س   ح 



  

يقوم هذا املبحث عىل بيان اجراءات حل مشكالت سلوكية الحظها الباحثة يف األرس ويف املدارس، والتي حتتا  اىل 

 اجراءات ارشادية تربوية اسالمية لإلسهام يف حلها، حالً مالمساً للفطرة اإلنسانية ونعرض منها

 .جاب الرشعيمشكلة رفض احلأوالً: 

 

 

 

 االلتزام باحلجاب الرشعي.السلوك النهائي املرغوب فيه:  

 إلجراءات العملية:ا 

 حتديد السلوك املستهدف ورضره عىل الطالبة إذا استقرت أفكارها واعتادت عىل ترك احلجاب. .1

 حتديد سبب رفضها للحجاب النتقاء األسلوب التأثريي املناسب هلذه احلالة. .2

 اسبة ملتزمة باحلجاب وباألخالقيات الفاضلة لعال  سلوك الطالبة، وتتمتع باملهارات اآلتية:اختيار معلمة من .3

 الرفق واللني يف املعاملة. ✓

 فتح باب احلوار مع الطالبة. ✓

 العإلم بنفسية الطالبة وخصائص نموها. ✓

 بيان أبعاد املشكلة. ✓

 أثري عليها.إقامة عالقة وثيقة بني املعلمة املعاجلة وبني الطالبة ليسهل الت .4

استخدام املعلمة أسلوب احلوار ورضب املثل والقصة يف التأثري عىل عاطفة الطالبة، خاصة الربط باجلزاء  .5

 األخروي.

 بيان أن لبس احلجاب وسرت العورة واجب رشعي ي ريض اهلل، وي سبب احرتام جمموعة كبرية من الناس. .6

معزز للسلوك، ووضع اللوحة داخل الغرفة الصفية، القيام بتصميم لوحة رشف للملتزمات باحلجاب الرشعي ك .7

 بحيث يتم حتديثها كل أسبوع.

طالبة يف الصف السابع، ترفض االلتزام باحلجاب الرشعي، بحجة أن شكلها غري مجيل عندما تلبس احلجاب، 

  ا جعلها تكره وضعه بالكلية.وأن بعض الزميالت يسخرن منها، 



 
 

    

ق أو معززات أخرى مادية ومعنوية. .8  إذا قامت الطالبة بلبس احلجاب، يتم تعزيزها بوسام تفور

 .: مشكلة الرشه يف الطعامثانياً 

 

 

 

 العتدال يف تناول الطعام واإليثار.ا لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 جراءات العملية:إلا 

 حتديد السلوك املستهدف ورضره عىل شخصية الطفل وعىل أرسته. .1

اختيار سلوك نقيض للسلوك املستهدف، وإذا كان سلوك النقيض درجته أقوى من السلوك املستهدف تكون  .2

 دة.النتيجة أفضل، ومثال ذلك: ضد سلوك الرشه، التقليل من الطعام، فإذا أمرناه بالصوم فإن ذلك ضد وزيا

تكرار األمر بالصوم ثالثة أيام عىل التوايل، ليشعر باآلخرين، ويتم تذكريه بأجر الصيام وجزاؤه األخروي  .3

 والدنيوي لتوليد الدافعية واالستمرارية يف السلوك.

 يف اليوم الرابع يؤمر الطفل بتقليل نسبة الطعام املقدمة إليه أربعة أيام، حتى يشعر بالنعمة. .4

ي باالتفاق مع الطفل يتم خالله إعداد كمية من الطعام والتربع به دون تناول يشء منه، عىل أن إعداد برنامج يوم .5

 يقوم الطفل باإلعداد والتربع ملدة أسبوع.

 تعليم الطفل أمهية الصرب والتحمل، واإلحساس باآلخرين عن طريق القصص اهلادفة. .6

 رب.تقديم معززات معنوية عند اختيار الطفل مهامت حتتا  إىل ص .7

 ي لحظ بعد هذه الفرتة الزمنية أن الطفل قد انطفأ عنده سلوك الرشه وتعلم الصرب واإليثار. .8

 للمحافظة عىل استمرارية السلوك النهائي ينبغي تدريبه عىل قواعد تناول الطعام يف اإلسالم. .9

 :(1)دراسة حالة

نع من شخص ي عاين من الرشه، أدى ذلك إىل سوء مزاجه، وتعكر حياته وعولج بعزل ه يف غرفة منفصلة، وم 

تناول الطعام لفرتات طويلة ثم ق دم له الطعام بكميات قليلة، وكان ي عرض عىل هذا الشخص اللذيذ من الطعام وال 

                                                             

Kroger،M.D، Hypnosis and Behavior Modification: Imagery Conditioning، (p284).  

 ور سلوك األنانية.هسنوات ت عاين من مشكلة الرشه يف األكل  ا هيئ عندها الفرصة لظ 7طفلة عمرها 

 



  

ي سمح له بتناوله، وي طلب منه أن يقوم بتوزيعه عىل غريه وهكذا حتى يقل تناوله للطعام، وقد تم تسجيل حاالت 

 .ع هذه اإلجراءاتشفيت من هذا املرض بإتبا

وهذه الدراسة قريبة من اإلجراءات العملية السابقة، ولكن اخلطوات السابقة تعتمد عىل مرتكزين أساسني، 

 مها:

إن اإلجراءات اإلسالمية تلتزم بالتدر  من الضد وزيادة إىل الضد وهكذا، أي من األصعب عىل النفس إىل  .1

 األقل وهكذا حتى تألف السلوك النهائي.

من اإلجراءات السابقة تصحيح أخالقيات الطفل املنبثقة من سلوك الرشه، فتسعى إىل تقويم خلقه  املراد .2

 ليكتسب خلق اإليثار والكرم وحمبة اآلخرين.

 تستخدم بعض التكاليف الرشعية كالصوم والصدقة، فهي معينة عىل إطفاء السلوك املستهدف. .3

يف بعض األوقات، فتكون طريقة العال  بأسلوب اإلشباع،  وترى الباحثة أنه قد ي صاب األطفال بحاالت الرشه

نع منها، يزيد طلبه هلا، فتقوم األم  ومثال ذلك: أن يطلب طفل صغري نوع معني من احللوى أو الفاكهة بكثره، وإذا م 

يستقيم بإحضار كمية كبرية منها، ووضعها أمام الطفل ليأكل منها كام يريد، وإذا شبع  ربه عىل أكل املزيد حتى 

 سلوكه، وينخفض طلبه هلذه النوع من الطعام.

 .: مشكلة النشاط الزائدثالثاً 

ي عرف النشاط الزائد بأنه: حركة جسدية زائدة أكثر من احلد املقبول، ويستطيع اآلباء حتديد درجة وكمية 

جلنس والعمر، النشاط، وهل هو نشاط قصري أم طويل ومتواصل، هل خيتلف نشاطهم عن نشاط أقراهنم من نفس ا

وعندما يشك اآلباء يف معرفة فيام إذا كان نشاط أوالدهم طبيعي أم ال، فإن عليهم زيارة غرفة الصف أو مكان التسلية 

م هلم معلومات هادفة  الذي يلعب فيه أطفال من نفس العمر، أو أن يكلفوا صديقًا هلم بمالحظة أوالدهم وأن ي قدر

اط املقارنة؛ ألن ذلك سوف ي لقي مزيداً من الضوء عىل حاالت النشاط الزائد آخذًا بعني االعتبار مستويات النش

 .(1)عند أوالدهم

  

                                                             
، سعيد حسني، عامن، مكتبة دار ولامن، شيفر، سيكولوجية الطفولة واملراهقة مشكالهتا وأسباهبا، وطرق حلها، ترمجة العزة (1)

 .11، ص1999، 1الثقافة للنرش والتوزيع، ط



 
 

    

 

 

 

 

 أسلوب التقييم الذايت، و أسلوب التعاقد السلوكي. ألسلوب اإلرشادي السلوكي املتبع:ا 

 االنضباط واالستئذان. لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 إلجراءات العملية:ا 

 ملستهدف ورضره عىل الطالب وعىل زمالئه يف الغرفة الصفية.حتديد السلوك ا .1

 اإلحاطة بأسباب سلوك الطالب، و روفه االجتامعية، عن طريق التواصل مع األهل. .2

 التعاون بني املرشد واملعلم والوالدين يف تكوين رغبة عند الطالب برضورة تغيري سلوكه. .3

حول سلوكه يف احلصة الصفية، من خالل املراقبة تكليف الطالب بجمع بيانات حمددة يضعها يف جداول  .4

 الذاتية، مستعيناً باجلدول اآليت:

 

 السلوك

  تكرار السلوك املستهدف

 اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد املجموع

       عدم االستئذان عند التكلم

       القيام من املقعد

       العبث بأغراضه

       االلتفات

ار معيار حمدد من قبل الطالب واملعلم، حيث يتم اختيار عدد تكرار الفعل برقم معني ال يتجاوزه الطالب، اختي .5

خمالفة يف األسبوع، أي بمعدل مرة كل يوم كخطوة  20ومثال ذلك: االتفاق عىل أن ال يزيد عدد املخالفات عن 

 أوىل.

 مرات أسبوعياً. 10أو  15االنتقال التدرجيي نحو تقليل املعيار املحدد إىل  .6

 ربط انخفاض السلوك املستهدف باجلزاء الدنيوي واألخروي لضامن استمرارية تناقصه. .7

طالب يف الصـــف الثامن، يتكلم دون اســـتئذان يف الغرفة الصـــفية، ويتحرك كثريًا،  ا ســـببت أنامطه الســـلوكية 

 علمني له إال أنه مل يتمكن من السيطرة عىل سلوكه.إعاقة للحصة الصفية، ومع تنبيهات امل

 



  

 ويتمثل اجلزاء الدنيوي بالتعزيز بنوعيه الامدي واملعنوي عىل النحو اآليت:

فيه عىل املعلمني واآلباء أن حياولوا تشجيع واستثاره أي سلوك مرغوب  التعزيز اللفظي للسلوك املناسب: ✓

قريب من السلوك املستهدف، وعليهم أن يراقبوا الطفل ويمتدحوه وهو يترصف بشكل مناسب، مثال ذلك: 

عندما يبقى الطفل جالسًا وهادئاً ومنتجاً، ويكمل عمله يستطيع املعلم يف املدرسة واألب يف البيت أن يقول 

الطفل عن هدوئه وعن نشاطه اهلادف،  له: "كم هو مجيل أن  لس صامتاً ومنتبهًا"، وكذلك يمكن التحدث مع

 وعىل األب أحيانًا أن يمتدح السلوك اهلادف واملناسب عندما يقلد الطفل والده يف السلوك اهلادف.

 جيب إعطاء اجلوائز وبشكل متقطع. اجلوائز الامدية: ✓

 متابعة تسجيل الطالب للمخالفات اليومية أو األسبوعية. .8

 كه يف هناية كل أسبوع ملدة ثالثة أسابيع.تكليف الطالب بإصدار حكم عىل سلو .9

ومن بني األساليب التي من املمكن تدريب الطفل عليها؛ أسلوب التحدث مع النفس، وهو أن ي علم الطفل أن 

يتكلم مع نفسه لكي يوجه سلوكه اخلاص بدالً من أن يتحرك بدون هدف: يتكلم الطفل أوالً مع نفسه بصوت 

ل هذا، لذلك سوف انتبه وألعب بعد ذلك".عايل ثم بصوت منخفض "ماذا أ  عمل؟ أنا أريد أن أكمر

وعندما يرى اآلباء نشاطاً زائداً فإنه من املفيد أن يالحظ قدرة الطفل احلقيقية عىل اهلدوء واالشرتاك يف فعاليات 

 هادفة وتشجيعه بعبارات كأن يقول له: "كان ذلك رائعاً".

 عند كل نتيجة يقل فيها السلوك املستهدف بشكل ملحوظ.ختصيص معززات مناسبة مادية أو معنوية  .10

 الوصول إىل السلوك النهائي، وهي انضباط الطالب داخل احلصة وخارجها. .11

( عىل طالب يف الصف الثامن، Broden.et.al 1977وقد أشارت دراسة أ جريت قام هبا برودن وزمالؤه )

املعلم يف غرفة الصف، وقد انخفض سلوكه يف املرحلة  ط لب منه أن يسجل عدد املرات التي يتكلم فيها دون إذن

 .(1)األوىل ثم بدأ األمر يقل أوالً فأول، واستنتج الباحثون أن املراقبة الذاتية هلا أثر إجيايب ولكنه مؤقت

وترى الباحثة أن مرجعية التأقيت يف نتائج هذه الدراسة، تعود إىل فقدان العنرص الدائم الذي يولد االستمرارية 

تم االستمرار وعدم الرتاجع، وهذا  يف السلوك املرغوب فيه، وهو ربط السلوك باجلزاء والتعزيز املمتد الذي حي 

 التعزيز منبثق من العقيدة اإلسالمية املستقرة يف النفوس.

                                                             
 .376انظر اخلطيب، تعديل السلوك اإلنساين، ص (1)



 
 

    

 معاجلة النشاط الزائد بالتعاقد السلوكي:

لسلوك اهلادف وهو االنضباط واالستئذان، حيث يتمر اتفاق عىل تقديم اجلوائز مقابل السلوك املرغوب فيه وا

وكتابة عقد بني الطرفني، ينص عىل أن يفعل الطفل السلوك املرغوب فيه، وي سمح له باحلصول عىل التعزيز الذي 

قابل عمل حقيقي وعىل انجاز جيد، وجيب أن يكون العقد واضحًا وعاداًل ويمكن  يريده، وأن يكون التعزيز م 

ن القدوة لألطفال عمالً بقوله تعاىلحتقيقه، وعلينا أن نح والً  رتم العقود، ون كور ْسؤ  ان  م  ْهد  ك   إإنَّ اْلع 
ْهدإ أ ْوف واْ بإاْلع   و 

(1). 

واالتفاق عىل أن يكون أهدأ يف املدرسة، وأن ي كمل مجيع الو ائف البيتية "وإذا قدم املعلم تقريراً _إجيابيًا بعد شهر    

اهلدية التي اتفقا عليها، واملعلم واألب يراقبان درجة التحسن وجيب أن تكون احلركة  من اليوم فسوف يشرتي األب

 الزائدة أقل وجيب إنجاز املواعيد بشكل الئق.

ومن الوسائل املستخدمة يف املدرسة نظام النقطة: فيجب متابعة سلوك النشاط الزائد وإذا قام الطفل هبذا السلوك 

طة، والنقاط واإلشارات مفيدة ألهنا تتبع السلوك مبارشة، واحلوافز جيب أن تتغري جيب أن خيرس الطفل وفقاً له نق

ن سلوك الطفل.   كلام حتسر

نظام النقطة مفيد عند األطفال الذين ال يستجيبون للمديح واإلطراء، وجيب أن يكون النظام مناسباً وثابتًا 

ى الطفل نقطة كل عرشة دقائق يف املجاالت التالية وجيب أن ت عطى النقاط فقط لألنامط السلوكية املحددة، وي عط

 مثالً:

 عدم مغادرة املقعد بدون إذن. ✓

 إكامل الو ائف بدون مساعدة أو تذكري. ✓

ت ستخدم هذه األساليب يف كل من املدرسة والبيت. فعندما ال يغادر الطفل مقعده يف املدرسة أو يف وقت األكل 

واحدة كل عرش دقائق، وتزداد مدة الزمن بازدياد االنجاز املطلوب ويأخذ  أو يف البيت أو يف املطعم، ي عطى إشارة

عليه الطفل إشارتني، جيمع الطفل اإلشارات ويستطيع أن يبادهلا بألعاب صغرية يمكن أن تكون سيارة صغرية تكلف 

مفضل، أو إشارة، ي سمح له بمشاهدة فلم كرتون  20إشارة، أو  50" إشارات، وإذا حصل الطفل عىل 10عرش "

 اللعب بالكر

                                                             
 .34سورة اإلرساء، آية  (1)



  

 :(1)تقرير حالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مشكلة عدم حتمل الصيام: رابعاً 

 

 

 

  

                                                             
 .19ولامن، سيكولوجية الطفولة واملراهقة مشكالهتا وأسباهبا، وطرق حلها، ص (1)

سـنوات، حياول االلتزام بالصـوم كتدريب ولكنه رسعان ما يفطر فليس لديه القدرة عىل  8طفل يبلغ من العمر 

 التحمل.

سنوات كان زائد احلركة ونادرًا ما يكمل و ائفه ونتيجة الفحوص النفسية والعصبية تبنير  8طفل عمره 

ب اآلباء معه وسائل عديدة مثل اجلوائز  بأن الطفل ي عاين من مزيج من القلق ومن النشاط الزائد، ولقد جرر

الصحة ملدة سنة، كان الطفل يشعر بأنه أسعد لكنه ما يزال زائد احلركة يف كل من املدرسة  وعولج يف عيادة

والبيت، عقدت مقابلتان مع الوالدين من أجل تعزيز الطفل إجيابياً عىل سلوك هادف ومنتج وطلب من األبوين 

 عن أسلوب االستهزاء به. أن يمتدحانه عىل سلوكه ويتجاهالن النشاط الزائد عنده، وجيب أن يتخىل الوالدان

است عملت النقاط ودفاتر املالحظات من أجل مراقبة السلوك اهلادف عند الطفل وإذا قام بسلوك رشس  

نقطة فإن الطفل سيشاهد فلاًم، ويذهب للصيد أو لرحالت مع  20خيرس نقطتني عىل ذلك ثم إذا حصل عىل 

لرم الطفل عىل أسلوب التحدث مع نفسه كأن  يقول: "سوف أهني هذا العمل وألعب أخريًا "ثم والده، وع 

( أسابيع لوحظ انخفاض النشاط الزائد عند الطفل، وبعد شهرين وباشرتاك 5يمدحه والده عىل ذلك وبعد )

املعلم واملرشد النفيس استطاع الطفل أن يكون قادراً عىل الرتكيز وكان أقل قلقًا، وقلر نشاطه الزائد، وبعد ذلك 

 أكرب عىل القيام بو ائفه. كانت عنده قدرة

 

 



 
 

    

 لتعود عىل الصيام.ا لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 إلجراءات العملية:ا 

 حتديد السلوك املستهدف ورضره إذا اعتاد عليه الطفل، فلن يستطيع الصيام دفعة واحدة عند تكليفه رشعاً يه. .1

كليف الطفل باالستيقاظ ليالً هبدف تناول طعام السحور مع بيان فضله من قبل الوالدين، ويف الصباح عليه أن ت .2

 أيام. 5يصوم ساعة من النهار، وتكرار هذا السلوك 

 تعزيز الطفل باملعززات الامدية يف اليوم الثاين؛ نظرًا لطاعته واستمراره عىل االستيقاظ. .3

 صالة الظهر ملدة مخسة أيام، وتعزيزه بعد كل يوم صيام.تكليف الطفل بالصيام إىل  .4

 تكليف الطفل بالصيام إىل صالة العرص ملدة مخسة أيام، وتعزيزه بعد كل سلوك. .5

الوصول إىل صيام اليوم كامالً إىل صالة املغرب، واالستمرار عىل ذلك عرشة أيام، مع تعزيز أكرب عند كل يوم  .6

 صيام.

ن الكريم، إلضفاء جو االلتزام الديني والشعور بالسعادة بسبب هذا السلوك اإلجيايب تعضيد الصيام بقراءة القرآ .7

 الذي قام به الطفل.

 تشويق الطفل لشهر رمضان القادم من خالل معرفة أجر الصيام وفضله. .8

 : مشكلة القهرية.خامساً 

 

 

 

 

 

 

 لصرب واحللم والتأين.ا لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 

 

سنوات ي عاين من سلوك قهري، سبرب له الكثري من املشاكل "كان يتكلم يف الصف ويقاطع  8طفل عمره 

وامر يف اللعب وال يستطيع أن ينتظر" حيصل عىل ما يريد يف الوقت الذي يريد، اآلخرين باستمرار، وال يطيع األ

 وال حيسب حسابًا للنتائج "ليكن ما يكن"، وسلوكه يندفع دون تفكري وبرسعة، وال يقدر عىل تأخري رغباته.

 



  

 ية:إلجراءات العملا 

تعليم األطفال القهريون ضبط الذات وتأخري ما يريدون يف مواقف حقيقية، مثال ذلك: تأخري اجلوائز واملكافآت،  .1

بتأخري  إن من أهم النصائح هو تعليم الطفل كيف يضبط نفسه، ويؤخر اليشء الذي يريده، ويتدرب عىل ذلك

 احلصول عىل جوائزه.

 طفاهلم، بتذكريهم باآليات واألحاديث التي تثبنير جزاء الصابرين.إن عملية االنتظار ي علرمها اآلباء أل  .2

يؤكد اآلباء عىل أبنائهم بأن عندهم القدرة عىل االنتظار ملدة أطول فأطول، وأن املسألة بحاجة إىل تدريب ومران،   .3

صعبة، ويعلرمه  وموقف اآلباء هنا مهم جداً، ألن األب الغاضب واملتوتر يعلرم ابنه بأن عملية االنتظار عملية

 خربات سالبة، بينام األب اإلجيايب واحليادي يعلرم الطفل أن االنتظار جزء مهم يف احلياة.

يتعلم األطفال القهريون ضبط الذات وتأخري ما يريدون بواسطة اخليال كذلك، فالطفل ي علم كيف يفكر يف  .4

 صورة اللعبة التي يريدها اآلن، ويتم التأخر يف إحضارها له.

 الل اللعب يشجع اآلباء الطفل عىل متثيل دوراً يتطلب الصرب واحرتام اآلخرين وتعليمه االنتظار.من خ .5

جيب تعليم األطفال بأن أعامهلم هلم نتائج عىل اآلخرين، إن هذا املفهوم جيب أن يعلم األطفال بشكل مبكر؛ ألنه  .6

م يف احلصول عىل األشياء مبارشة تسبب يساعدهم عىل تأخري استجاباهتم، وي رشح هلم بأن قلة صربهم وإحلاحه

 مشاكل وإزعا  لآلخرين.

التعزيز: ي عطى األطفال جوائز كلام أصبحوا قادرين عىل تأخري ما يريدون وعندها يشعر األطفال بأن قدرهتم عىل  .7

 االنتظار هلا تأثري إجيايب وهلا نتائج جمزية.

تظر دوره يف اللعبة، أو أن يأكل احللوى قبل العشاء، وأن وضع الطفل يف مواقف تدريبية كأن ي علرم الطفل كيف ين  .8

 ال يقاطع يف احلديث، ويتعلم األطفال وبالتدريج أن يطبقوا ذلك يف مواقف عديدة.

تعليم األطفال كيف يعززوا أنفسهم ذاتيا،ً حيث يمتدحون أنفسهم عىل االنتظار والتفكري يف حلول أفضل  .9

أن يشجعوا كل سلوك هادئ وحمرتم عند الطفل، وعليهم أن يمتدحوا للمواقف، وعىل املعلمني والوالدين 

 األطفال القهريني كلام أخروا استجاباهتم وفكروا يف النتائج.



 
 

    

بمساعدة املعلم جيب تعليمه عىل البدائل حللر املشاكل املحددة، التي تظهر يف غرفة الصف بدالً من الغضب،  .10

يكتسب أفكاره وأن يقوهلا عندما يأيت دوره يف التحدث، ويثاب ومن املقاطعة يف احلديث، وتعلم الطفل كيف 

 عىل كل سلوك مرغوب فيه.

 .: مشكلة التقصري يف الصالةسادساً 

 

 

 

 

 اللتزام بأداء الصالة يف املسجد.ا لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 إلجراءات العملية:ا 

 حتديد السلوك املستهدف ورضره عند االعتياد عليه. .1

 وب التقييم الذايت الذي يرتكز عىل أربعة خطوات هي:استخدام أسل .2

 املحاسبة: بأن يكلف الطالب بتعبئة جدول ي صمم مسبقاً، لرصد خمالفاته يف أداء الصالة املفروضة. .أ

املجاهدة: بأن نحث الطالب أن جياهد وساوس الشيطان يف ترك الصالة والتقصري فيها، وكذلك جيب  .ب

هلا وقتها، ويتوضأ ويستعد مسبقًا، ثم تكليف الطالب بالصالة يف بداية نصحه بأن يتأهب للصالة قبل دخو

 دخول وقت الصالة لفضله وسهولته عىل النفس.

بناء قوة اإلرادة: وذلك بذكر فضل الصالة، وفضل االلتزام هبا، وذكر قصص الصاحلني الذين مل يتأخروا  . 

 سنة، وتذكريه بقوته عند قهر الشيطان. 50عن أي فرض 

 الطالب بمتابعة جدوله، وإصدار حكم عىل نفسه.تكليف  .3

 بعد االلتزام بالصالة، يكلف الطالب بالصالة يف املسجد الفروض كاملة. .4

رضورة التأكيد عىل االلتزام بالنوافل حتى ت شكل حصناً منيعًا، وجداراً عازالً، من أي تأثري قد يعرتي عبادته  .5

 خالل حياته فيام بعد.

 سبة الامدية واملعنوية، لضامن استمرارية السلوك وتثبيته يف شخصية الطالب.استخدام املعززات املنا .6

أو اثنني ويرتك الباقي،  سنة، ال يستطيع االلتزام بالصالة ويقرص يف أدائها، في صيل فرضاً  16طالب يبلغ من العمر 

 أو يصيل يومًا ويرتك ثالثة أيام وهكذا، ورغم حماوالته املستمرة ال يستطيع االلتزام.



  

 من أهم أساليب وقايته من التقصري يف الصالة أو يف العبادة األساليب اآلتية: .7

تقوى اهلل ومالزمة أمره، واستشعار رقابته يف الرس والعلن، فالتقوى هي السالح األقوى يف التخلص  ✓

 اهلل تدعو إىل تعظيمه وخمافته وااللتزام بأوامره.من أي معصية، فمراقبة 

  نب جمالسة أصحاب السوء والبحث عن صحبة صاحلة. ✓

 التفكر يف عواقب املعصية.  ✓

ملء وقت الفراغ فيام هو نافع ومفيد، كمامرسة الرياضة أو االلتحاق بأحد حلق حتفيظ القرآن الكريم،  ✓

  ا يساعد عىل تفريغ الطاقات يف مسارها.

  القلب بحب اهلل جل يف عاله فام امتأل به قلب عبد إال وانرصف عام سواه.ملء  ✓

 : مشكلة احلساسية الزائدة للنقد.سابعاً 

 

 

 

 

 

 الشعور بتوكيد الذات.  لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 إلجراءات العملية:ا 

لوجوه، وأن يتحمل بناء قدرة التحمل عند الطفل وذلك بتعريضه تدرجيياً للتغذية الراجعة من مجيع ا .1

 االستجابات املوجبة والسالبة من اآلخرين.

تعليم الشخص أن النقد ال يعني أنك وء، يمكن أن تكون سيئاً يف جماالت وجيداً يف جماالت أخرى، والتأكيد   .2

عىل أنك تقوم بنفس اليشء بشكل جيد يف أوقات وبشكل سيئ يف أوقات أخرى، ذلك أن اإلنسان يتصف 

يان وغريها من الصفات، وهذا الضعف يف اجلانب التكويني واجلسمي والعقيل والوجداين بالضعف والنس

ي عاين من احلساسية الزائدة للنقد، وال يقبل أي نوع من أنواع التقييم من اآلخرين، فهو ال يقبل  12طفل عمره 

 عر أنه ال يستحق ذلك املدح، ويشعر بأنه أقل من اآلخرين.حتى اإلطراء ذلك أنه يشك يف دوافع الامدح، أو يش

 



 
 

    

يفاً لإلنسان، يقول اهلل تعاىل:  عإ ان  ض  نس  ق  اإلإ
لإ خ  ووصف اإلنسان يف القرآن ببعض صفات القصور (1 )و 

ع، وجهول، وميال للهوى، ومتكرب، ومتقلب، ويصاب بالنسيان.  ..فهو: عجول، وجاحد، وطامر

بعد تقرير هذه احلقيقة، ي علم الطفل بالنمذجة، إذا الحظ الطفل أن والده يترصف بعنف نحو النقد فإنه يتعلم  .3

أن يفعل ذلك، إن اآلباء الذين يتقبلون النقد من اآلخرين يعتربوا مثاالً جيداً وإجيابياً، إن الفكرة العامة هي أن 

 اجعة من اآلخرين.تكون منفتحاً عىل الناس وأن تطلب التغذية الر

تعزيز وتشجيع قدرات التكيف، تقوي الشعور باللياقة والكفاءة عند الطفل إىل أن ترسخ عنده قاعدة أن بعض  .4

 الناس يعتقدون إنه مزعج ولكنه جيد يف معظم األشياء.

قق جواً مدعامً باملعلومات والن .5 قد النافع، مع فتح باب احلوار واملناقشة، وهذا يوفر جواً بعيداً عن النقد، وحي 

التأكيد عىل أنه ال يوجد إنسان فاشل، إن اإلخفاق مرة أو مرتني ال يعني الرفض، فعدم النجاح يف املدرسة ال 

عادات الدراسة  يعني بأنك فاشال ، هذا يعني فقط أن عندك مشاكل تعليمية حمددة وإعداد غري مالئم أو إن

 .ف وإن تفعل املعلم املناسبلديك ضعيفة، إن املنطق السليم هو أن تفهم املوق

 : مشكلة الكذب.ثامناً 

 

 

 الصدق. لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 إلجراءات العملية:ا 

 حتديد السلوك املستهدف ورضره عىل الطالبة. .1

 االجتامع مع الطالبة وسؤاهلا عن  روفها وبيئتها. .2

 الكشف هلا عن رضر الكذب يف توتر عالقاهتا مع زميالهتا ومعلامهتا. .3

تكليف الطالبة بجمع بيانات حول عدد املرات التي تكذب هبا يف اليوم الواحد من خالل املراقبة الذاتية،  .4

 مستعينة باجلدول اآليت:

 

                                                             

 .28سورة النساء، آية  (1)

 سنوات، تعودت الكذب يف أقواهلا، يف كل صغرية وكبرية. 10طالبة عمرها 



  

 

 السلوك

  تكرار السلوك املستهدف

 اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد املجموع

       الكذب عىل الوالدين

       الكذب عىل املعلمة

       كذب عىل الزميالتال

       الكذب عىل األخوات

ختصيص ساعة كل أسبوع ملراجعة اجلدول والنظر فيه وختيل معرفة هذه الفئات للكذب احلاصل ومقدار انزعا   .5

 كل فئة.

 اختيار معيار حمدد للمخالفات، واالنتقال التدرجيي نحو ختفيض هذا املعيار. .6

 الكذب، مثل املدح والثناء، واملساحمة عىل الكذب إن اعرتفت به.استخدام املعززات عند ختفيض سلوك  .7

ختصيص اختبارات لفظية، بحيث يتم سؤال الطالبة عن أمور عادية وتأكيد التزامها بالصدق وبتفاصيل احلدث  .8

 بالضبط.

 متابعة تسجيل الطالبة للمخالفات اليومية حتى يتم الوصول إىل السلوك النهائي. .9

ب يبدأ من األرسة، فاألبوان اللذان يكذبان جيب أن يتوقعا أن يكون عندهم أطفااًل تعليم األطفال الكذ .10

نوا قدوة حسنه لألبناء، وتتم يف األرسة اإلجراءات اآلتية:  ل األهل بالصدق ليكور  يكذبون، فالبد من  مر

 رشح ومناقشة وتعزيز النتائج اإلجيابية للصدق: •

سلوك يظهروا فيه صدقًا، وهنا جيب امتداح الطفل عىل ذلك، وجيب أن يعزز عىل الوالدين تعزيز أطفاهلم عىل أي    

 ذلك إجيابيًا، وجيب أن يضع األهل األطفال يف مواقف تتطلب الصدق وتدريبهم عليه.

 رشح ومناقشة التأثريات السالبة للصدق: •

ملواقف التي كذب وجيب أن تكون املناقشة يف جو هادئ، وجيب اإلشارة بطريقة لطيفة لذلك، ومناقشة ا 

فيها، لكي يتمكن الطفل من مالحظة النتائج السلبية لترصفه. وبيان أن سلوك الكذب هو سلوك غري مرغوب من 

اهلل ومن اآلخرين، وأن ذلك يؤدي إىل سوء عالقته مع اهلل ومع أقرانه، والنتيجة التي جيب أن ت فهم بأن األقران ال 



 
 

    

طفل بأن سلوك الكذب ال يستطيع أن يوصل الطفل إىل اليشء الذي يريد، حيبون الطفل الكذاب، وجيب أن يفهم ال

 وأنه لن يستطيع احلصول عىل السمعة اجليدة، وجيب تغيري وجهة الطفل الذي يكذب ويرى بأن الكذب سبيل للنجاة.

 مناقشة وعي األطفال وخرباهتم السابقة: •

يتطلب فهاًم جلميع جوانبها وليس بالكذب،  جيب أن يتعلم األطفال أن يكونوا صادقني، وأن حلر املشاكل

 والتأكيد عىل أن الصدق ي نجي وهيدي إىل سواء السبيل يف الدنيا واآلخرة.

 .: مشكلة الرسقةتاسعاً 

 

 

 
 

 األمانة وذلك بالتخلص من عادة الرسقة. لسلوك النهائي:ا 

 إلجراءات العملية:ا 

 وهو الرسقة. =حتديد السلوك املستهدف .1

 البة واستخدام أسلوب التوبيخ وبيان رفض الطالبات هلا بفعل سلوكها.االجتامع بالط .2

 مراقبة تكرار رسقة األغراض، وإذا سجلت هناك حاالت يتم الطلب من الطالبة بإعادة األغراض إىل زميالهتا. .3

م إزالة إعداد نظام نقط معني توضع فيه نقاط يف حال امتناعها عن الرسقة وإذا كررت الفعل غري املرغوب فيه يت .4

 عدد من النقاط عن كل رسقة.

التذكري الدائم بعقاب اهلل عز وجلر وغضبه عليها يف حال رسقت أي يشء حتى لو كان صغريًا، وبيان أن الرسقة  .5

 سلوك ي سبب ابتعاد الزميالت عنها ورفضهن لصداقتها.

الطالبة هذه األغراض يتم التخطيط الختبار ومهي للطالبة بأن توقع إحدى الزميالت غرضًا هلا فإذا أرجعت  .6

 تعزيزها بحدية ألمانتها.

 متابعة سلوك الطالبة حتى يتم التأكد من امتناعها عن سلوك الرسقة. .7

  

طالبة يف الصـــــــف اخلامس االبتدائي، ترســـــــق أغراض زميالهتا ســـــــواء من حقائبهم، أو عند وقوع أغراضـــــــهم يف 

 أرضية الصف.



  

 : اإلمهال والفوضوية.عارشاً 

 

 

 

 

 النظام والرتتيب يف أنامطها السلوكية. لسلوك النهائي:ا 

 إلجراءات العملية:ا 

 ضوية يف سلوكات الطالبة.حتديد السلوك املستهدف وهو اإلمهال والفو .1

ر باألحاديث النبوية اخلاصة هبذا السلوك، وربط  .2 تدريب الطالبة املستمر عىل النظافة والرتتيب، وت ذكر

 السلوك املستهدف باجلزاء األخروي.

تكليف الطالبة بكتابة ورقة فيها أحاديث نبوية وأشعار حتث عىل الرتتيب والنظافة وإتقان العمل، ووضعها  .3

 ويف غرفتها. يف الصف

 تكليف الطالبة بكتابة ورقة فيها تفاصيل واجباهتا اليومية بالتفصيل. .4

 تكليف الطالبة برتتيب هذه الواجبات حسب األولويات، وحسب جمموعات أساسية. .5

اختيار نموذ  إجيايب يظهر عليه النظام والرتتيب من قبل إحدى الطالبات، وتكليفها بتحصيل طريقته يف  .6

 حذوها. الرتتيب لتحذوا

 عند عدم إنجاز الواجب أو املهمة.)×( عند إنجاز املهمة، وإشارة ( √) إعداد جدول توضع عليه إشارة .7

استخدام أسلوب كلفة االستجابة عند وجود واجب غري منجز، بأن يتم الطلب من الطالبة برتتيب غرفتها  .8

 عند ختريبها.

 جبات بتعزيزات مادياً باهلدايا، واملدح، والثناءمتابعة سلوكات الطالبة، وتعزيز ما يتم إنجازه من الوا .9

  

ين من سلوك اإلمهال والفوضوية، ويظهر ذلك السلوك يف واجباهتا املدرسية ويف سنة ت عا 15طالبة عمرها 

 أغراضها الشخصية، فانعكس ذلك سلباً عىل حتصيلها الدراو.



 
 

    

 : مشكلة العدوان.احلادية عرشة

 

 

 

 التسامح وحمبة اآلخرين.  لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 إلجراءات العملية.ا 

 التقليل من مشاهدة أفالم العنف املعروضة عىل التلفاز، وذلك ألن الطفل يتعلم العنف بالتقليد واملحاكاة. .1

 ليل من املنازعات األبوية، فالطفل يتعلم السلوك االجتامعي بمالحظة والديه.التق .2

توكيد الذات: ويكون ذلك بحصول الطفل عىل حقوقه بدون إيذاء مشاعر اآلخرين أو أفكارهم أو االعتداء  .3

 عليهم.

حيبه اهلل وحيبه تعزيز السلوك املرغوب فيه، وهو حمبة اآلخرين وعدم االعتداء عليهم، وبيان أن هذا السلوك  .4

 الناس، وتدعيم ذلك باآليات واألحاديث النبوية الرشيفه.

 إشغال الطفل بأمور يرغب فيها كاالشرتاك يف النشاطات وغريها. .5

عند تكرار سلوك العدوان ي ستخدم أسلوب العزل: وهو من األفضل األساليب العقابية عىل العدوان، إن  .6

ما يعززه، أو احلصول عىل املعززات التي يريدها، ومنعه من القيام  العزل ملدة حمددة ومنع الطفل من مشاهدة

 بالنشاطات التي يريدها. 

اآلخر املعتدى  تعليم الطفل أن يعتذر لآلخرين عىل أخطائه، وإذا رفض خذر يده ومدها للسالم عىل الطفل .7

اً ولكنه يستمر عليه، وجيب  نب عقاب الطفل جسدياً ألن ذلك يمنع السلوك غري املرغوب فيه مؤقت

العدوان ثانية، وذلك أن األب سيكون نموذجاً مشجعًا لألعامل العقابية يف حني أن عليه أن يعلم الطفل أال 

 يكون عدوانياً.

يع حمبة اآلخرين، فكلام أحب الطفل اآلخرين كلام قلر عدوانه عليهم، وربط ذلك بكثري من األحاديث  .8 تشجر

 سامح يف اإلسالم.التي حتث عىل األخوة واملحبة والت

طفل عمره أربع سنوات، كان دائامً يتشاجر مع رفاقه، وكان يرصخ باستمرار يف وجوههم وكان يركل اآلخرين 

 اته..ويرضهبم برأسه للحصول عىل احتياج



  

 سنوات استخدم أسلوب العزل مبارشة بعد كل عمل عدواين يقوم به عىل النحو اآليت: 9: طفل عمره (1)دراسة حالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة: مشكلة اهلروب من املدرسالثانية عرشة

 التعزيز. ألسلوب اإلرشادي السلوكي املتبع:ا 

 املدرو.االلتزام بالدوام  لسلوك النهائي املرغوب فيه:ا 

 ألسباب.ا 

 :(2)من بني األسباب والعوامل التي تساهم يف اهلروب من املدرسة ما ييل

عدم املباالة من قبل الوالدين للمدرسة إن الدراسة تعترب أهم عامل من العوامل التي تؤثر عىل هروب الولد من  .1

 اء للمساعدة يف أعامل البيت.املدرسة، يف معظم احلاالت تكون األم تعمل يف اخلار  وتريد من الطفل البق

                                                             
 .254-243ولامن، سيكولوجية الطفولة واملراهقة مشكالهتا وأسباهبا، وطرق حلها، صر، لإلستزاده انظ (1)

 .325-321، صاملرجع السابق نفسه (2)

عند اصطحاب والديه له ملكان العزل يقوالن له لن تبقى يف مكان عادي إذا قمت بالعدوان وسنرسلك .1

 للعزل.

 كان ي غلق الباب عليه وال يسمح له باخلرو ..2

 كان يرسل للعزل ملدة دقيقتني ولكن إذا استمر يف اإلزعا  يسجن ملدة دقيقتني أخريني..3

 ملعتادة بعد العزل بدون تعليق عىل احلادثة السبب.كان يرجع الطفل لنشاطاته ا.4

 كان الوالدان يناقشانه بشكل قصري آخر النهار وعندما ال يقوم بأعامل عدوانية..5

  اهل والديه سلوكاته العدوانية..6

 شجع والديه اللعب املشرتك مع اآلخرين ومع الوالدين وقدموا له املديح الالزم..7

 ألعاب جديدة.قدموا له املرشوبات الباردة و.8

إن هذا النظام من املكافئات والعقوبات وبعد تقديم هذه اإلجراءات ملدة ثالثة أيام اختفى سلوكه العدواين .9

ولقد علق عليه اجلريان بأن سلوكه أصبح خمتلف متاماً وعندما كان يقوم بالعدوان كان فقط للدفاع عن 



 
 

    

الصعوبة يف العمل املدرو هو السبب الرئيس اآلخر يف التغيب عن املدرسة، وحينام يفشل الطفل يف الدراسة  .2

يؤدي ذلك إىل رسوبه وبالتايل عليه أن يعيد صفة مرة أخرى يف السنة القادمة، ويكون أكرب سناً من طلبة صفه وقد 

 حيرجه ذلك.

ين حيبون الدراسة وميالون هلا يكون مستواهم أعىل بكثري من مستوى بقية طلبة الصف، ومن ثم بعض الطلبة اللذ .3

 جيدوا أن العمل الدراو سخيف وغري  تع فيلجئون إىل عدم الذهاب إىل املدرسة.

 .اإلجراءات العملية 

o :رشح أمهية املدرسة وحتسني عالقتك معها 

يا وأهنا أيضاً مهمة جداً، وان رسالة املدرسة رسالة عظيمة وإذا كنت جيب إفهام الطفل بأن للمدرسة فوائد ومزا  

عىل عالقة سيئة مع املدرسة أو اهليئة التدريسية واإلدارة، فعليك أن تبدأ بعمل عالقة متبادلة مع املدرسة لكي تتعرف 

ىل املدرسة أو عىل الطفل يتغيب وجيب أن تأخذ هذا املوضوع اخلاص باألمهية الكبرية، وأما وضع اللوم ع بأن

 األستاذ، أو عىل الطالب فهذا ليس هو احلل الصحيح.

o  .وإعطائه الثقة والشجاعة االستامع جيداً لألسباب التي أدت إىل عدم ذهاب الطفل إىل املدرسة وتغيبه املتكرر

 الكافية لكي يرشح انطباعه وشعوره حول هذا املوضوع.

o فربام تستطيع أن تفهم من خالل هذه املحادثة منه أشياء أخرى خفية دتهاإلصغاء جيداً، واالهتامم بأقواله وم ساع ،

هي التي أدت إىل تغيبه املستمر، فربام  د أن هتربه هذا ناتج عن خوفه من شخص متمرد يف املدرسة، أو أنه 

ده خيشى من الرسوب والفشل يف أحد االمتحانات، وقدم له كل ما حيتا  له من مساعدة وعون لكي تطفئ عن

 سلوك اهلروب من املدرسة.

o .تزويد الطفل باجلوائز التشجيعية 

جيب التشجيع وحثر الطفل عىل احلضور للمدرسة وذلك بإعطائه اهلدايا واأللعاب واجلوائز التشجيعية يف حالة   

 احلضور والعقاب يف حالة التغيب. 

وجعله أكثر اجيابية وموضوعية، وختلص الباحثة عىل أن الرتبية ومؤسساهتا تستهدف تعديل سلوك الفرد  

وأكثر اكتساباً وحتصيالً للعلم واملعرفة واملهارات والعادات االجتامعية واخل ل قية الطيبة، وباملثل يفعل املرشدون 

السلوكيون اإلسالميون حني يسعون لتحرير الفرد من العادات املرضية السلبية، ومساعدته عىل اكتساب عادات 



  

لناحية الدينية والروحية واخللقية واالجتامعية، مستخدمني يف ذلك أساليب تعتمد عىل تغري فكرة اجيابية تتوافق مع ا

 املريض عن نفسه، وعن  روفه ومشاكله، بحيث يفهمها فهاًم جيدًا قائاًم عىل أساس من املوضوعية وعدم املبالغة.

ا أ هيُّ ا   كل آية من آيات القرآن الكريم.واإلسالم كله دعوة لتعديل سلوك الفرد، ويلمس اإلنسان هذا اهلدف يف   ي 
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 .57سورة يونس، آية  (1)

 .82( سورة اإلرساء، آية 2)

 .44( سورة فصلت، آية 3)



 
 

    

رشاد الرتبوي اإلسالمي يف املؤسسات الرتبوية، اىل جمموعة من خلصت الباحثة من خالل البحث يف تطبيقات اإل  

 النتائج أمهها:

حت مفهومه، وبيرنت أهدافه وأمهيته وأخالقياته يف اإلسالم. .1 نيت الرتبية بموضوع اإلرشاد الرتبوي، فوضر  ع 

ف اإلرشاد الرتبوي اإلسالمي بأنه:  .2 ب تربوية تعتمد ساليأل املتضمنة جمموعة من األساليب واإلجراءات ي عرر

اإلنسان املسلم الناجح ادة بناء تنعكس عىل السلوك اإلنساين، هبدف إع عىل مبادئ مستنبطة من الكتاب والسنة،

جلعل وغاياهتا ما يطرأ عليه من مشكالت سلوكية، يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية  وعال  حليايت الدنيا واآلخرة،

 حياته أكثر اجيابية.

مثل  يب وإجراءات لعال  نامذ  من املشكالت السلوكية التي تواجهها األرسة واملدرسة،بنير البحث أسال .3

مشكلة الرشه بالطعام، وعدم حتمل الصيام، ورفض احلجاب الرشعي، والتقصري يف الصالة، والكذب والرسقة، 

  .وغريها واهلروب من املدرسة، والعدوان، والقهرية، ،والنشاط الزائد

 فإن الباحثة توجزها باآليت: أما أهم التوصيات،

 أن تكون هناك دراسات تربوية إسالمية متعمقة يف هذا املجال هتدف إىل االرتقاء باجليل اجلديد. .1

تفعيل دور الدورات والورش التدريبية لألهايل وللمرشدين يف املؤسسات الرتبوية؛ يف كيفية التعامل مع  .2

 املشكالت السلوكية بصورة إسالمية.

 ،واملراكز الدعوية واإلرشادية مرشدين ودعاة يتسمون بسمة الصالح واالستقامة ،ؤسسات الرتبويةأن ختتار امل .3

حيث تعدل  ،السيام أبناءنا ،إذ األسوة رضورة يقتدي هبا اآلخرون يف حياهتم العملية ،ليكونوا قدوة حسنة

ئهم تنشئة صاحلة عىل الرب والتقوى  واآلخرة.وتعينهم عىل أمر الدنيا  ،سلوكهم وت نشر
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