
من الجبل إلى البحر

معلومات للوالدين واألوصياء
ردينشر تربوي في أب علم النفس ال

تعلم لجميع األطفال  رفاهية وال استخدام علم النفس في تحسين ال
أنفسهم والمرونة من أجل  ز ثقتهم ب والشباب لصقل مهاراتهم وتعزي

مستقبل أفضل.



ما وظيفة اختصاصي علم النفس التربوي؟
تعليمية وخدمات  ربوي ضمن الخدمات ال ت نفس ال تم تقديم خدمة علم ال ي

نشر.   ردي األطفال التي يقدمها مجلس أب

ين  تعاون مع العامل ربوي ي ت نفس ال يوجد في كل مدرسة اختصاصي في علم ال
تعلم وتحقيق  واالختصاصيين اآلخرين لمساعدة األطفال والشباب على ال

أهدافهم.

تعلم  ربوي معرفته في علم النفس وال ت نفس ال يستخدم اختصاصي علم ال
اجاته على نحو أفضل وتحديد  ي الطفل لفهم احت الغين المحيطين ب ب لدعم ال

ية في تحسين تعلم الطفل ورفاهيته داخل المدرسة. ال ت الخطوات ال

ما الطريقة التي يتدخل بها اختصاصي علم النفس التربوي 
للمساعدة؟

انتظام  ين في المدارس ب ربوي مع المسؤول ت نفس ال تواصل اختصاصي علم ال ي
تي لديهم في تلك األوقات. ناقش معهم المشكالت والمخاوف ال وي

ار  إخب إذا كان لديك أي مخاوف بشأن طفلك، فننصحك بشدة أن تقوم أواًل ب
ر من المشكالت يمكن حلها بدون الحاجة إلى  ي كث المدرسة، فال ين ب العامل

ربوي. ت نفس ال تدخل من اختصاصي علم ال

ربوي قد يتمكن  ت نفس ال أن اختصاصي علم ال إذا شعر العاملون في المدرسة ب
تواصلون مع اختصاصي علم  من مساعدتهم في حل المشكلة، فسوف ي

لمدرسة. ربوي المخّصص ل ت نفس ال ال

ربوي مباشرة في أي وقت  ت نفس ال تواصل مع مسؤول خدمة علم ال يمكنك ال
ريد ذلك. إذا كنت ت



 
 

الخطوة 1:
سيطلب المسؤول في المدرسة المشورة واإلرشادات بصفة غير رسمية من اختصاصي 
علم النفس التربوي، وتكون هذه االستشارة مهنية. وال نحصل في هذه الخطوة على 

البيانات الشخصية للطفل أو الشاب المعني وال نخزن أي سجالت لهذه النقاشات. ويمكن 
الختصاصي علم النفس التربوي عادة تقديم الدعم للعاملين بإحدى المدارس بدون 

مطالبتهم بالتدخل بصفة رسمية.

الخطوة 3:
خالل اجتماع االستشارة مع اختصاصي علم النفس التربوي، يّطلع هذا االختصاصي على 
المخاوف التي لدى األشخاص الذين يعرفون الطفل أو الشاب جيًدا ويجري تقييًما لها. 
ومن بين هؤالء األشخاص الوالدان والعاملون بالمدرسة والهيئات األخرى ذات الصلة. 

وتكون هذه االستشارة الرسمية هي األساس الذي ُيبنى عليه التقييم النفسي.

الخطوة 4:
يجب أن يحضر الطفل أو الشاب اجتماع االستشارة وأن يحصل على الدعم الذي يحتاج إليه. 
وينبغي االنتباه إلى استخدام أفضل طريقة لتضمين آراء الطفل. وفي نهاية االجتماع، يتم 

االتفاق على خطة عمل، وسيتم إرسال سجل االجتماع إليك وإلى جميع الحاضرين.

الخطوة 5:
يتم عقد اجتماع لمتابعة االستشارة لمراجعة مدى نجاح خطة العمل وتحديد ما إن كان 

ينبغي اتخاذ إجراءات أخرى.

الخطوة 2:
عندما يتدخل اختصاصي علم النفس التربوي بصفة رسمية في مشكلة الطفل أو الشاب، 

فيجب تقديم موافقة مدروسة قبل إجراء المدرسة للترتيبات الالزمة للحصول على 
استشارة رسمية.



هل سيعمل اختصاصي علم النفس التربوي مباشرة مع 
طفلك؟ 

ه اختصاصي  تقييم الذي يجري اإلضافة إلى اجتماع االستشارة، قد يتضمن ال ب
ية: ال ت ربوي جمع المعلومات عن طفلك من خالل الطرق ال ت نفس ال علم ال

مالحظة طفلك في المدرسة أو الحضانة  •

االطالع على الواجب المدرسي لطفلك  •

اللعب مع طفلك  •

التحدث مع طفلك واالستماع له  •

استخدام أدوات التقييم الستكشاف العناصر التي تساعد طفلك على التعلم  •

تدخل. أقل قدر ممكن من ال ا ب ن جاز عمل ا إن ًم  سوف نحاول دائ
ا إلى  تقييم إال إن كان هناك سبب محدد يدفعن لن نجري هذه األنواع من ال
ربوي هو المساعدة  ت نفسي ال تقييم ال ذلك. والغرض من إجراء أي نوع من ال

في وضع خطة دعم وفق معلومات مدروسة.  

ما الطرق األخرى التي يمكن الختصاصي علم النفس التربوي 
المساعدة من خاللها؟

ربوي  ت نفس ال ان، تكون أفضل طريقة تسمح الختصاصي علم ال في بعض األحي
تقديم الدعم من خالل:

تقديم النصيحة والتدريب للعاملين بالمدرسة  •

التعاون عن قرب مع اختصاصيين آخرين  •

تقديم التحسينات التي تساعد على تطوير التعلم والتعليم ورفاهية الطفل  •

التعاون مع المسؤولين في المدارس لتعزيز معرفتهم وصقل مهارتهم فيما   •
يتعلق بمختلف أنواع التدخالت التي يمكن استخدمها في المدارس لدعم 

األطفال وآبائهم.
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هذا الكتيب متوفر في عّدة صيغ بحسب الطلب.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات، 
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