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مقّدمة  

والنفسية،  واألكادميية،  اإلرشادية،  املعلومات  توفير  ضرورة  اإلرشادي،  العمل  طبيعة  تتطلب 
واملهنية للمرشد التربوي يف امليدان.

ينطلق املرشد التربوي يف عمله من قاعدة نظرّية، ميكنه احلصول عليها وتكوينها من املراجع 
واملصادر املتوّفرة، بالرغم من عدم مالءمة بعض التجارب واخلبرات املتضّمنة فيها مع واقع 
املشكالت التي يعيشها طلبتنا يف فلسطني، مما يلزمنا إلجناح عملية اإلرشاد وزيادة فّعاليته، 

ضرورة حتديد آليات عملية اإلرشاد، لتُساير يف واقعها مجتمعنا، وتستمّد من واقعه.

جاء إعداد هذا الدليل، تلبيًة لتحديد أساليب هذه العملية اإلرشادية، ليساعد املرشد التربوي 
على تقدمي خدمات ميدانّية تطبيقّية يف جميع قطاعات العمل اإلرشادي، التي مُيكنه ممارستها 
التربوي، مبا  اإلرشاد  والتطبيق يف مجال  النظرّية  بني  التكامل  وليتّم حتقيق  املدرسة.  داخل 
يتناسب مع الواقع الفلسطيني، ولتباين اخللفيات الدراسية واألطر املرجعّية املختلفة للمرشدين 
األساسية  واملهارات  اإلرشادية  موّحدة يف اخلدمات  آليات  إيجاد  إلى  ارتأينا  لذا   ، التربويني 

لعملية اإلرشاد التربوي لدى املرشدين التربويني العاملني يف املدارس احلكومية.

نأمل أن نكون قد وّفقنا يف إعداد هذا الدليل، ليكون مسانداً ومرجعاً مهنياً للمرشد التربوي، 
وليقوم بدوره بكفاءة وفّعالية، وليساهم يف رفع مستوى العملية التعليمية وحتسني نوعيتها.

اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة
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سياسة اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في الوزارة

 إنطالقا من فلسفة التربية والتعليم وأهدافها التي تساعد  الطالب يف تنمية شخصيته من 
كل جوانبها وأبعادها التربوية، والنفسية، واالجتماعية، والصحية، واملهنية عبر مراحله النمائية 
والتعليمية املختلفة، والوصول به إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية ليكون مواطناً فاعاًل 

ومنتًجا قادراً على تلبية حاجاته وحاجات مجتمعة.
بل هي  العلمية،  وللمعارف  للمعلومات  نقل  مجرد  ليست  والتعليمية  التربوية  العملية  أن  ومبا 
تعنى بنمو شخصية الطالب وتكاملها من كل جوانبها وأبعادها املختلفة، فإن خدمات اإلرشاد 
التربوي يف املدرسة تأتي متممة ومكملة للعملية التربوية والتعليمية وجزءاً هاما ال يتجزأ منها 
حيث تعنى وتساهم يف تنمية شخصية الطالب من كل أبعادها، ولتحقيق أهداف العملية التربوية 
بوجه أكمل قامت وزارة التربية والتعليم العالي باستحداث قسم خاص لإلرشاد التربوي يف عام 
1995 ومت  تعيني أول دفعة من املرشدين التربويني  )115( عام  1996 مبعدل مرشد تربوي لكل 
ثالث مدارس، وقد أصبح عدد املرشدين التربويني يف املدارس احلكومية  )696( للعام 2013 

يتواجدون يف 1040 مدرسة مبعدل مرشد تربوي يف مدرستني.

رسالة اإلرشاد التربوي في الوزارة

توفير خدمة اإلرشاد التربوي لجميع طلبة المدارس الحكومية، من أجل 

طالب يتمّتع بصّحة نفسّية، وشخصّية متكاملة، محّققًا لذاته، متوافقًا مع 

َمن حوله، قادرًا على التكّيف، ومواجهة مشكالت الحياة اليومية، ومتفوقًا 

تعليميًا، وفق أحدث أساليب ومعايير اإلرشاد التربوي المتعارف عليها عالميًا.
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تعريف اإلرشاد التربوي )المدرسي( 

يعرف  لكي  الفرد  وتشجيع  مساعدة  إلى  تهدف  ومخّططة،  بّناءة  مستمرة،  واعية  عملية  هو 
نفسه وشخصّيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً وإنفعالياً، ويتعرف على خبراته، ويحّدد مشكالته 
وحاجاته، ويتعرف على الفرص املتاحة له، وأن يستخدم وينّمي إمكاناته وقدراته بذكاء، إلى 
أقصى حّد مستطاع، باإلضافة إلى التعليم والتوجيه واإلرشاد الذي يحصل عليه من املرشدين 
التربويني، ومن املعلمني، ومن األسرة، لكي يصل إلى حتديد وحتقيق أهداف واضحة، حتّقق ذاته 

وطموحاته وتطلعاته املستقبلية، وفق اإلمكانيات الشخصية والبيئية املتاحة. 

أهداف االرشاد يف املدرسة ) أهداف إستراتيجية عامة (

> حتقيق الذات.
> حتقيق التوافق.

> حتقيق الصحة النفسية.
> حتسني العملية التربوية.

1. حتقيق الذات :

> الذات جوهر الشخصية وهي كينونة الشخص .
> حتقيق الذات يعني الشعور بالثقة يف النفس، والثقة دليل على الصحة النفسية، وهي الغاية 

القصوى وفق تصنيف ماسلو) هرم ماسلو(.

مفهوم الذات 

    هو مفهوم كلي منظم يتكون من إدراكات الفرد عن ذاته مبفردها، كما يعبر عنها ضمير الفرد 
املتكلم الفاعل  )أنا( أو لذاته يف تعامله مع األشخاص والشياء املوجودة يف البيئة. ومبعنى أخر 

فانة مفهوم الذات هو صورة يكونهايالفرد عن نفسه مع تقوميه وحكمه على هه الصورة.
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> و ظيفة مفهوم الذات : ينظم و يحدد السلوك ) دافع ( .
> برغم ثباته النسبي إال أنه ميكن تعديله وفق نظرية )اإلرشاد املتمركز حول املسترشد(.

> هناك عدة عوامل تؤثر يف تكوين الذات أهمها البيئة )اجلغرافية، املادية، و االجتماعية و 
الســلوكية( والوراثة.  و يتـأثر مفهوم الذات كذلك باألفراد الهامني يف حيـاة الفرد كالوالدين 

و املعلمني و الراشدين و األقران . ويتأثر باألمن و احلب و املعتقدات و االجتاهات.

تعكس الذات العالم الداخلي للفرد أكثر من كونها تعكس البيئةة التي يعيش فيها، وهي عكس 
للخلفية املتصلة باخلبراتى التي عاشهايالفرد،÷ والتي تشمل على ردود الفعل التي تصدر عن 

اآلخرين.

أنواع الذات:

> الذات املدَركة: دراك الشخص عن ذاته ) كيف يرى الشخص ذاته(. وهذا اجلانب ينمو من 
خالل التفاعالت مع أناس أخرين ومع البيئة، فاذا كان الفرد محبوباً ومقبوالً، ينعكس ذلك 

على الذات.
> الذات االجتماعية: الذات كما يراها اآلخرون . يحاو الفرد أن يعيش وفق توقعات اآلخرين 
منه. وتنشأالصراعات الداخلية عنما يكون هناك فجوة بينى الذات املدركة والذات االجتماعية
> الذات املثالية ) الطموحة (: تعكس ما يجب أن أكون عليه الفرد وماى يتطلع إليه. ويكون الفرد 
يف حالة صحية ايجابية عندما ال يكون فرق كبير بني الذات املثالية و قدرة الفرد الفعلية على 

القيام بعمل ما. 
يهدف  و  واقعي(.   ( معتدل  إيجابي  بشكل  دائماً  واثقة  تكون  التي  فهي  املوجبة:  الذات  أما   <
األسمى  والهدف  املسترشد.  لدى  الذات  عن  اإليجابي  املفهوم  إيجاد  إلى  التربوي  اإلرشاد 
لإلرشاد التربوي يف هذا الشأن هو وصول املسترشد إلى) توجيه الذات ( ، أي قدرة الفرد 
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و  السائدة  املعايير االجتماعية  بنفسه و رسم أهدافها على بصيرة وفق  على توجيه حياته 
حتقيق النمو الشامل و النضج النفسي، و التوافق مع الذات و اآلخرين و حتقيق االستقالل 

و تنمية املسؤولية الذاتية.

2. حتقيق التوافق:

> التوافق يعني عدم الصراع، و هو من أهم أهداف التوجيه و اإلرشاد .
> التوافق يعني العيش بسالم، والشعور بألمن الداخلي )يف جميع املجاالت (.

> التوافق داخلي )رضا(، بينما التكيف خارجي فقط.
بيئتـه. وهذا يتطلب بعض  الفرد و بني  التوازن بني حاجات  التوافق ال بد من  > لكي يحدث 

التعديل يف البيئـة احمليـطــة، ويحتاج إلى تنازالت من الفرد.
> حتقيق التوافق الشخصي: يعني السعادة مع النفس ، الرضا عنها ، إشباع احلاجات.

> حتقيق التوافق الدراسي: يعني  مساعدة الفرد يف اختيار املقررات الدراســية و التخصص 
املنــاسب لقدراته و ميوله من أجل النجاح الدراسي . 

> حتقيق التوافق املهني: االختيار املنـاسب للمهنة وفق االستعداد و القدرة و الكفـاءة و الشعور 
بالرضا عن النجاح )أي وضع الفرد املناسب يف املهنة املناسبة(.

والتفاعل معهم  اآلخرين،  مع  والسعادة  باالرتياح  الشعور  يعني  االجتماعي:  التوافق  > حتقيق 
باطمئنان مع االلتزام بأخالقياتهم السائدة، ومسايرة معاييرهم دون تكلف، مع تقبل الغير و 

العمل خلير اجلماعة.)و يدخل يف التوافق االجتماعي التوافق األسري والزواجي(.

3. حتقيق الصحة النفسية: 

> الهدف األقصى للتوجيه و اإلرشاد النفسي ) أي حتقيق سعادة و هناء الفرد (.
متكيفـاً  يكون  قد  الشــخص  ألن  التـكيف  لتحقيق  مرادفـاً   ليس  النفســية  الصـحة  > حتقيق 
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)خارجيـاً فقط( ولكن ليس بالضرورة أن يكون متوافقا نفسـيـاً. )العالقة التكيفية مع الرئيس 
يف العمل مثال(. 

> حتقيق الصحة النفسـية مرتبط بحل املشـكالت وإشباع مطالب النمو، أي مساعدة املسترشد 
يف حل مشـكالته بنفسه ، وذلك بالتعـرف على أسبابها و أعراضها و إزالة ذلك. و مساعدة 
املسترشد على أن يتخذ قراراته بنفسه، و يحقق ذاته، و يغير اجتاهاته، و سلوكه إلى األحسن 

بثقة واطمئنان.

4. حتسني العملية التربوية:

> تعتبر املدرســة من أكبر املؤسسات املجتمعية التي ينفذ فيها التوجيه واإلرشاد .
> تعتبر التربية والتعليم من أكبر مجاالته)التوجيه و اإلرشاد(، و حتتاج إلى حتسني وتطوير 

برامجها بصفة مستمرة.
> حتسني العملية التربوية يحتـاج إلى حتقيق جو نفسي  صـحي له مكوناته، كاحترام الطالب، 
وإشـراكه يف جمـاعة الصف و جماعات النشاط، وحتقيق احلرية واألمن  واالرتياح ،وهذا يتيح 

فرصــة لنمو شخصيته من كافة جوانـبها وتسهيل عملية التعلم والتعليم.
و لكي نحسن من العملية التربوية علينا أن نهتم مبا يلي :

> إثارة الدافعية وتنمية الرغبة يف التحصيل باستخدام الثواب )التعزيز(، و جعل اخلبرة التربوية 
التي يعيشها الطالب خبرة سارة و مفيدة. 

واإلعاقات  الظروف  وأصحاب  املبدعون،  املتأخرون،  )املتفوقون،  الفردية  الفروق  مراعاة   <
اخلاصة(.

> إعطاء الطالب القدر املناسب من املعلومات األكادميية  والنفسية و املهنية و االجتماعية التي 
تساعده على التوافق، والصحة النفسية، وحل املشكالت و التدريب عليها.

> توضيح طرق االستذكار اجليد والتدريب عليها.
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> تذليل الصعوبات و املعوقات الصحية واالجتماعية والنفسية والدراسية بكل الوسائل املتاحة 
واملمكنة من أجل فاعلية اإلنتاج والتحصيل الدراسي و تنمية اإلبداع.

أهداف اإلرشاد في المدرسة:

كل مسترشد يعتبر حالة خاصة ، تتطلب هدفاً خاصاً يتواءم مع طبيعة املشكلة أما األهداف 
العامة بعيدة املدى للتوجيه و اإلرشاد فترمي إلى حتقيق و إثبات الذات كما ذكر سابقاً و إلى 
زيادة القدرة على األداء وفق التوافق و الصحة النفسية .وهذا بدوره يؤدي إلى اإلنتاج اإليجابي 

الفعال يف إي مجال.

وأهم هذه األهداف ما يلي:

> إحداث تغيير يف السـلوك لدى املسترشد إلى األحسن  و احملـافظة على استمرار الصحة 
النفسية و التوافق مبا يتالءم مع ثقافة املجتمع.

> مساعدة املسترشد يف وضع احللول املناسبة ملشكالته ، مع بناء شخصيته و مساعدته على 
اتخاذ قراراته بنفسه.

من  مريح  جو  ( يف  التنفيس   ( االنفعالي  التفريغ  املسترشد حلدوث  أمـام  الفرصة  إتـاحة   <
االستدعاء احلر لألحداث وإتاحة فرصة لفهم الذات واالستبصار بها و حتقيقهـا،  وحتقيق 

القدر املناسب من النضج االنفعالي.

أهداف اإلرشاد الطالبي في اإلطار التربوي المدرسي 

توفير املناخ النفسي املناســـب للطلبة  لتحقيق التوافق النفسي و االجتماعي وصوالً إلى الصـــحة 
النفسية، و ذلك مبساعدتهم على اإلستبصار مبشكالتهم، و العمل على إزالة التوتر و القلق 
املصاحب لهذه املشــكالت، و معاونتـهم على تفريغ االنفعاالت املكبوتة للحيلولة دون تأثير هذه 
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املشكالت على سير العملية التربوية و التعليمية.
> إتاحة الفرص أمام الطلبة لتنمية مواهبهم ) إبداعاتهم (، و قدراتهم، وكشف طاقاتهم و تعزيز 

ذلك فيهم. 
> مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، و مساعدتهم على التكيف املدرسي، و تصــحيح املفاهيم، 

و االنحرافات السلوكية، و إثارة الدوافع نحو عملية التعلم مما يحسن العملية التربوية .
> مساعدة الطالب على التخطيط ملستقبلهم التربوي و املهني ، و مساعدتهم يف اتخاذ القرارات 

املناسبة ليصبحوا بالتالي أعضاء فاعلني يف املجتمع .
أو  الرسوب  تكرار   ( الطلبة  الدراسة لدى بعض  إلى صعوبة  املؤدية  التعرف على األسباب   <
كثرة  و  معينة،  مهارة  أو  معينه،  مادة  يف  التعلم  صعوبة   ، معينه  دراسية  مواد  يف  الضعف 
النسيان( ، أو وجود إعاقة جسدية معينة. باإلضافة إلى االهتمام باملتفوقني منهم و املبدعني، 

و إيجاد احللول املناسبة لكل الفئات.

املناهج  اإلستراتيجية  لإلرشاد يف املدرسة:
> املنهج اإلمنائي 
> املنهج الوقائي

> املنهج العالجي .
) مناهج عامة تطبق يف جميع املجاالت اإلرشادية (

) التربوية- النفسية- املهنية ––االجتماعية-الصحية…إلخ.(

1. املنهج اإلمنائي )البنائي(: )يسمى اإلستراتيجية البنائية(.

- يدعم كفاءة املسترشد، و يعززها و يحافظ عليها وعلى التوافق والصحة النفسية .
- يتعامل مع النمو، و يحافظ عليه للوصول الى أعلى درجة ممكنة من النضج والصحة.
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- يراعى السلوك السليم و يدعمه لدى األسوياء. 
- يبنى على تقبل الذات وفق االستعدادات والقدرات واإلمكانات.

منو  على  احملافظة   ( وانفعالياً  واجتماعياً  وعقلياً  جسمياً  الشخصية  منو  جوانب  يرعى   -
األسوياء(.

-  يبني الطالب يف املجال التربوي وينميها لإلجناز يف املجاالت املختلفة.

2. املنهج الوقائي :

و  املشكالت  حدوث  ضد  ليقيهم  والصعوبات  املشاكل  بذوي  اهتمامه  قبل  باألسوياء  يهتم 
االضطرابات. 

متكني الطالب وحتصينه ليقي نفسه بنفسه.
للمنهج الوقائي ثالثة مستويات:-

> الوقاية األولية: محاولة منع حدوث املشكلة بإزالة األسباب قبل حدوثها.
> الوقاية الثانوية: محاولة الكشف املبكر، وتشخيص اإلضطراب يف مرحلته األولى ملنع تطوره. 

> الوقاية من الدرجة الثالثة: محاولة تقليل أثر إعاقة االضطراب أو املشكلة.
> خطوط الدفاع ) الوقاية ( من االضطرابات النفسية تتمثل فيما يلي:

- اإلجراءات الوقائية احليوية: االهتمام بالصحة ، ومراعاة النواحي البيولوجية.
- اإلجراءات الوقائية النفسية: رعاية النمو النفسي السّوي، منو املهارات األساسية، التوافق 
االجتماعية  التنشئة  األزمات،  وقت  املساندة  املهني،   التوافق  األسري،  التوافق  الزواجي، 

السليمة.
و  املتـابعة،  و  التقومي  عمليـات  العلميـة،  البحوث  إجراء  االجتماعية:  الوقـائيـة  اإلجـراءات   -

التخطيــط العلمي لإلجـراءات الوقــائيـــة(. 
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3. املنهج العالجي:

> مير اإلنسان مبراحل حرجة يف حياته ) دخول املدرسة ، فترة البلوغ ... الخ ( ومير مبشـكالت 
حقيقية  يحتـاج عندها إلى املســاعدة لتخفيف درجة القلق املصاحب، و رفع مسـتوى األمل 

يف عالج مشكالته. 
التوافق و الصـحة  يتنـاول احللول املناسبة للمشكالت و لإلضطرابات حتى يتحقق  > العالج 
النفســـية، والقدرة على اإلجناز بفاعلية. ويَعتِبر املسترشَد احملور الرئيس يف عملية اإلرشاد. 
> ينطلق العالج من نظرية معينة، و يحدد طبيعة املشـكلة، وأسـبابها، والظروف التي حتدث 

فيها، ومن ثم التشــخيص، ثم العالج.
> ضرورة البدء يف العالج يف الوقت املناسب.

> مفاهيم خاطئة عن اإلرشاد التربوي يف املدرسة 

هناك بعض األفكار اخلاطئة عن اإلرشاد التربوي، وهذه األفكار واملعتقدات اخلاطئة، تقلّل من 
فاعلّية أّي برنامج لإلرشاد املدرسي، ويجعله قاصراً عن بلوغ أهدافه.

ومن هذه المفاهيم:

1. يعتقد البعض أن اإلرشاد، يقّدمان خدمًة للمرضى النفسيني، والصحيح أّن خدماتهما  تقدم 
جلميع الفئات.

2. أن اإلرشاد مرادفان للعالج النفسي، وهذا غير صحيح، ألن العالج النفسي من اختصاص 
الطبيب النفسي، ويقّدم للمرضى النفسيني، حيث أن خدمات التوجيه واإلرشاد ال تقع ضمن 
مهام الطبيب النفسي. وهناك فرق بني اخلدمات التي يقدمها التوجيه واالرشاد، واخلدمات 

التي يقّدمها العالج النفسي.
ولكن  للفرد،  والعاطفية  االنفعالية  املشكالت  على  يقتصران  اإلرشاد  بأن  إعتقاد  هناك   .3
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الصحيح، أنهما يتناوالن الفرد بجميع مجاالت حياته: الشخصية والتربوية واملهنية واألسرية.
4. من املفاهيم اخلاطئة عن التوجيه واإلرشاد، أنه يقدم خططاً جاهزة، وحلوالً ونصائح ملن 
نفسه،  فهم  الفرد يف  يقوم مبساعدة  التربوي،  اإلرشاد  أن  الصحيح  ولكن  اإلرشاد،  يطلب 

وحتقيق ذاته وفق ما عنده من إمكانات، ويف ضوء فهمه لذاته.
5. ومن االعتقادات اخلاطئة عن اإلرشاد التربوي، أنه مجرد خدمات تضاف إلى نشاط املدرسة، 

والصحيح أنه جزء ال يتجّزأ من البرامج التربوية.
6. يعتقد البعض أن اإلرشاد التربوي ميكن أن يقوم به أخصائيون أو غير أخصائيني، والصحيح 
أن اإلرشاد يحتاج إلى مختصني ومؤهلني ومدربني، إضافة إلى ضرورة توفير بعض اخلصائص 

الشخصية، لتساعدهم على القيام بهذه املهمات اإلرشادية بكفاءة.

المرشد التربوي )صفاته، مهامه(

وإمكاناته  قدراته  واستخدام  وفهم  إكتشاف  على  يعمل  متفّرغ  مهني  متخصص  شخص  هو 
احمللي(   املجتمع  األهل،  املدرسة،  املعلم،  )املدير،  واملساندة   الداعمة  األطراف  مع  بالتعاون 

ليقابل إحتياجات الطلبة اإلرشادية ويسعى لتحقيقها.

صفات املرشد التربوي 

يتوقف جناح عملية اإلرشاد التربوي أو فشلها على كفاءة املرشد الشخصية، فهو الذي ييسر 
األمر أو يعقده، ويترتب على ذلك ضرورة اتصاف املرشد بالصفات التالية:

> املظهر العام الالئق.
> الذكاء العام وسرعة البديهة والقدرة االبتكارية والتفكير املنطقي والتفكير احلر واحلكمة.

على  االطالع  طريق  عن  واإلرشاد  التوجيه  مجال  يف  واملهارية  املعرفية  قدراته  يطور  أن   <
املراجع العلمية واالشتراك يف الدوريات املتخصصة وحضور املؤمترات والندوات يف مجال 
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االختصاص واملشاركة الفّعالة(.
> يعرض املرشد التربوي على زمالئه املعلمني الطرق التربوية املناسبة يف التعامل مع مشكالت 
الطلبة دون أن يفرض نفسـه عليهم ، ألن من نهجه أن يعرض و ال يفرض، و أن يطرح و 
ال يستعرض، وليس من خصائص مهنته أن يتقمص الشخصية اإلدارية أو أن يحقق مأرباً 

شخصياً.
باللبـاقة و الذكـاء االجتماعي، ملاح، مستقرئ، قادر على اإليحاء اإليجابي بالثقة يف  > يتمتع 

النفس للمسترشدين.
و  التوجيهية  باجلوانب  املتعلقة  التخطيطية  النواحي  يف  ويشـارك  املدرسـة،  إدارة  يحترم   <
اإلرشادية و النشاطية، ويوظف خبرته االرشادية فيما يخدم منو الطلبة و تلبية إحنيـاجـاتهم 

و متطلبات منوهم و حل مشكالتهم.
> يتحسس مشــكالت الطلبة النفسية والصحية عن كثب، و يقف على صعوبات التعلم ، و التأخر 
الدراسي، و يشارك الطلبة أنشطتهم املختلفة  من أجل حتقيق أهداف توجيهية و إرشــادية 

> ال ينـزوي املرشد التربوي يف مكتبـه، يقوم بجوالت يف أروقة املدرسة خاصـة أثنـاء االستراحه  
و أثنـاء دخول و خروج الطلبة) دون أن يظهر مبظهر املراقب ( .

التربوي مع زمالئه املعلمني و يصغي ملطالبهم واحتياحاتهم، و يتحسس ما  > يندمج املرشد 
لديهم من معوقات داخل املدرسة،  ويظهر االستعداد يف سبــيل تأكيد دوره يف حتسني العملية 

التربوية.
> ميتلك رصيد من اخلبرات والتجارب املتنوعة يف مجال عمله.

> النضج االنفعالي والقدرة على االتصال واملشاركة والتعاطف يف إطار مهني فني.
> لديه ثقة عالية يف النفس. 

> القدرة على حتمل املسؤولية والقيادة والتعاون.
> اإلخالص يف العمل واجلدية وبذل أقصى اجلهد.
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أخالقيات العمل اإلرشادي

أواًل: التقّبل:

* إن كل شخص يستحق التقدير واالحترام واالهتمام.
* تقّبل السلوك، وهذا يعني موافقة املسترشد على هذا السلوك.

* أفكار املسترشد هي أفكار ومعتقدات خاصة، وعلى املرشد احترامها.
* إميان املرشد باختالف اآلخرين.
* أن يبتعد املرشد عن التعصب. 

ثانيًا: منح املسترشد احلرية يف اتخاذ القرارات:

* حق املسترشد يف اتخاذ القرار فيما يتعلّق مبشكالته لتحقيق األهداف اإلرشادية.

* للمرشد احلق يف التدخل يف قرارات املسترشد يف حاالت )وجود مرض معٍد، انتحار، طفل، 
ما يتعلق بالسالمة العامة(.

مساعدة املسترشد يف التعّرف على قدراته لتوضيح اجلوانب االيجابية والسلبية يف القرار   *

إليجاد احللول باملشاركة.

ثالثًا: السرية:

* احلفاظ على أسرار املسترشد.
* حق اإلنسان أن ميتلك وحده حياته اخلاصة.

* السرية ُملزمة للمرشد وليست ُملزمة للمسترشد.
* مصدر املعلومات األساسي هو املسترشد.

* يف حالة احلاجة ملصادر معلومات أخرى، تكون فقط بعد موافقة املسترشد مع توضيح أهمية 

هذه اخلطوة ملساعدته.
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* يف حال إخراج املعلومات التي تتعلق باملسترشد ال يتم التصرف بها إال بعد موافقته فقط.

* تطبيق هذا املبدأ يؤدي إلى بناء ثقة بني الطرفني.
* احملافظة على السجالت وامللفات للمسترشدين.

* يجوز للمرشد التدخل يف خرق هذا املبدأ يف حاالت السالمة الفردية واملجتمعية.
* يحظر على املرشد نقل امللفات إلى بيته.

* أي مؤسسة تّطلع على املعلومات ملزمة بالسرية.

رابعًا: عدم احلكم املسبق على املسترشد 

عدم احلكم املسبق املبني على خصائص وجتربة املرشد الشخصية أو أحكام معلمني واملجتمع على 
املسترشد وعليه أاّل يحكم على سلوك املسترشد أثناء اجللسة مثل أن يقول له )أنت عصبي، أنت 

متخلف(. 

خامسًا: الفردية:

العالقة  أثناء  تواجهه  التي  القدرة واستيعاب املشاكل  ناحية  لكل فرد خصوصية مشاعره من 
املهنية مع املرشد وتتصف العالقة املهنية مبا يلي:

< محددة ببداية ونهاية.
< لها هدف مهني وليس شخصياً.

< تقوم على أساس مفاهيم اإلرشاد التربوي الذي يتطلب مهارة وخبرة.
< عدم استغالل هذه العالقة ألغراض شخصية.

< جتّنب الوعود يف هذه العالقة.
< تعتمد على اتفاقية بني الطرفني.

< عند تأكد املرشد واقتناعه بضرورة حتويل الطالب إلى جهة أخرى؛ فعليه إشعار الطالب وولي 
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أمره وشرح أسباب حتويله
< أْن يتجنب املرشد إقامة عالقات شخصية مع الطالب، وأن تكون العالقة عالقة مهنية .

< ن يتحلّى املرشد باملرونة يف التعامل مع حاالت الطالب، وعدم التقّيد بأساليب محّددة يف 
فهم مطالبهم وحاجاتهم اإلرشادية.

الممارسات التي ينبغي أن يبتعد المرشد عن القيام بها 

املدرسة، حتى ال يعكس يف  التربوي يف  املرشد  بها  يقوم  أاّل  هناك ممارسات وأعمال يفضل 
التي  واألمان  واألمن  الثقة  جسور  يهدد  الذي  األمر  املدرسية،  السلطة  صورة  الطلبة  أذهان 

تقتضيها بناء العالقة اإلرشادية بني املرشد والطالب، ومن هذه األعمال:
1.  املناوبة.

2.  املراقبة يف االمتحانات املدرسية لطلبة املدرسة التي يعمل فيها كمرشد تربوي.
3.  اإلشراف على املقاصف املدرسية.

4. اإلشراف على اللجان التي تناط إليها أعمال احملافظة على الهدوء والنظام يف املدرسة، أو 
الدخول إلى الصفوف بغرض الضبط فقط.

5.  توزيع املساعدات املالية أو العينية على الطلبة وجمع الرسوم املدرسية.
6.  اإلشراف املباشر على الرحالت املدرسية.

دون  الطبية  والعيادات  االجتماعية  النفسية  املؤسسات  إلى  مباشر  بشكل  الطلبة  حتويل   .7
موافقة األهل.

8. كتابة اإلنذارات والتنبيهات الطلبة.
9. اإلشراف املباشر على أنشطة الكشافة .
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اأُلسس التي يقوم عليها اإلرشاد التربوي

أواًل: األسس الفلسفية

وتتضمن األسس الفلسفية الطبيعة البشرية، وأخالقيات اإلرشاد التربوي وتندرج حتت طبيعة 
اإلنسان.

إن فكرة املرشد التربوي وفهمه لطبيعة اإلنسان، توّثر كثيراً على طبيعة عمله، بل وتعتبر أساساً 
لطريقته يف اإلرشاد، ومن خالل هذا الفهم، وهذه الفكرة، يرى املرشد نفسه، واملسترشد، أن 
أفضل طريقة لفهم طبيعة اإلنسان هي أخذ رأي الدين فيه، فاإلنسان هو أفضل املخلوقات 
اهلل  مّيز  ولقد  آدم(.  بني  كّرمنا  )ولقد  اإلسراء:  سورة  يف  تعالى  قال  تعالى.  اهلل  كّرمه  وقد 
تعالى اإلنسان بالعقل والتفكير، وإعطاء البصيرة، وعلّمه ما لم يعلم، فهو خير بطبيعته، يتمّيز 
بالعاطفة الدينّية، ولكنه يف الوقت ذاته ضعيف يحّب الّشهوات، ومن هنا، على املرشد التربوي 

أن يتمّتع بأخالقيات اإلرشاد التربوي.

ثانيًا: األسس النفسية والتربوية

وهذا البند يتضّمن مراعاة املرشد يف عمله ما يلي:

مطالب النمّو:

حيث إن لكل مرحلة عمرّية ميّر بها الفرد، مطالب ال بّد من حتقيقها لكي يتم النمو النفسي 
السليم للفرد، وهذه املطالب تتكّون نتيجة تفاعل مظاهر النمو العضوي للفرد، وآثار الثقافة على 
مستوى الطموح، ومطالب النمو مترابطة ومتكاملة بني املراحل املختلفة للنمو. لذا يأخذ اإلرشاد 

التربوي بعني االعتبار هذه املطالب أثناء عملية اإلرشاد.  
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الفروق الفردية:

يأتي مبدأ الفروق الفردية من اختالف مستوى منو األفراد ومستوى تعلمهم واختالف الطبقة 
االجتماعية لهؤالء األفراد، مما يفرز أشخاصاً لكل منهم شخصيته الفريدة املتميزة عن باقي 
والفسيولوجية  اجلسمية  للفروق  إضافة  املكتسبة،  وخصائصه  املوروثة،  بسماته  األشخاص، 
واالجتماعية بني كّل من الذكور واإلناث، وال بّد من أخذ املرشد التربوي لهذه الفروق الفردية 
بعني االعتبار أثناء عملية اإلرشاد، كما أنه من الضروري أن يدرك املرشد أن بعض املشكالت، 
يعاني منها أكثر من فرد، إال أن أسبابها ليست واحدة، ومن هنا يختلف أسلوبه يف اإلرشاد من 

شخص آلخر.

ثالثًا: األسس االجتماعية

يعيش كل فرد يف واقع اجتماعي له معايير وقيم، وهو يعيش يف جماعة تعتبر بالنسبة له كياناً 
اجتماعياً يؤثر ويتأثر به، واإلنسان هو كائن اجتماعي يعيش عضواً يف جماعة وله فيها أدوار 
مختلفة، وكل سلوك يقوم به هو سلوك فردي وجماعي يف الوقت نفسه، ومن هنا كان ال بّد أن 
يأخذ املرشد التربوي باعتبار اجلماعة أو اجلماعات التي ينتمي إليها املسترشد، وما تتسم به 

من سمات لها، من عادات وتقاليد، لكي يتمكن من فهمه وفهم سلوكه.

رابعًا: األسس العصبية والفسيولوجية

اإلنسان جسم ونفس معاً، فال يوجد نفس بدون جسم، وال جسم بدون نفس، وكالهما يؤثر على 
األخر، فإذا تعرض الفرد الضطراب جسمي فإنه يؤثر يف نفسيته، كما أن اضطرابه النفسي يف 
املقابل يؤثر على جسمه، ومن هنا فإن اإلنسان يتعامل مع البيئة بصفته وحدة واحدة من نفس 

وجسم معاً، وال يقوم هذا التعامل على جانب دون اآلخر.
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ومن األمثلة على الوحدة النفسية واجلسمية، تأثير احلالة النفسية على العمليات الفسيولوجية 
عنده، فانفعال احلزن يؤدي إلى انسكاب الدموع، وانفعال الغضب يؤدي إلى زيادة دقات القلب، 
هذا عن تأثير النفس وما يتعلق بها من انفعاالت على اجلسم من حيث التأثير على وظائف 
إلى  به  يؤدي  فقد  اإلنسان،  نفسية  على  بدوره  يؤثر  اجلسمي  املرض  فإن  وباملقابل  األعضاء 
االكتئاب أو اخلوف مثاًل، ومن هنا على املرشد أن يعرف عن الفرد شيئاً، وعن اجلسم من حيث 
تكوينه ووظيفته وعالقتهما بالسلوك بشكل عام، فاملرشد يعمل على تعديل سلوك املسترشد، 
وبذلك فإن عملية اإلرشاد تتضمن تعلّماً، والتعلّم يعتمد على املخ، وبقّية اجلهاز العصبي بشكل 

كبير، لذا على املرشد أن يكون ُملّماً بذلك ليتمكن من ممارسة عمله.

المبادئ التي يقوم عليها اإلرشاد التربوي

1. ثبات السلوك نسبياً )مرونته(.
2. السلوك اإلنساني يتأثر بالسمات اجلسمية والعقلية واالنفعالية.

3. حق الفرد يف التوجيه واإلرشاد.
4. حق الفرد يف تقرير مصيره بنفسه.

5. التقّبل غير املشروط للمسترشد.
6. اإلرشاد عملية مستمرة ومتالحقة )من الطفولة حتى الكهولة(.

7. اإلرشاد للجميع )آباء، معلمني، مديرين، طلبة(.
8. اإلرشاد جزء ال يتجزأ من العملية التربوية.
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أدوار ومهام املرشد التربوي 

األدوار األساسية:

أ. اجلانب اإلداري:

وأولياء األمور يف  التدريسية والطالب  والهيئة  بتوضيح طبيعة عمله لألدوار  املرشد  يقوم   .1
العام  بداية  يف  أو  لذلك ضرورة،  وجد  كلما  أو  اجلديد،  اإلرشادي  املركز  يف  عمله  بداية 

الدراسي للطلبة اجلدد أو املعلمني حديثي التعيني يف املدرسة.
2. التخطيط الجتماعات اآلباء واملعلمني بالتعاون مع اإلدارة املدرسية.

3. عقد الندوات واحملاضرات بالتنسيق مع اإلدارة، تتناول قضايا وموضوعات تهم الطلبة وتكون 
ذات أهداف وقائية أو إمنائية أو عالجية أو تدخل يف األزمات واملواقف الطارئة.

4. يضع املرشد خطة عمل للعام الدراسي ، تتناسب مع حاجات الطلبة، والهيئة التدريسية، 
واملرحلة، أو املراحل التعليمية يف مدرسته، ويتم ذلك بالتعاون مع اإلدارة والهيئة التدريسية 

وأولياء األمور إذا أمكن.
5. يعمل املرشد على تنفيذ خطة العمل وتقييمها بالتعاون مع اإلدارة والهيئة التدريسية، وأولياء 

األمور ومصادر البيئة احمللية )نواٍد، مراكز شباب، أطباء، نقابات(.
6. اعداد النشرات لتوضيح طبيعة العمل أو لتوصيل معلومات مهمة للطلبة واملعلمني وأولياء 
األمور، ويراعى أن تكون لغة النشرة مفهومة وواضحة، وان يطلع عليها مدير املدرسة قبل 

طباعتها وتوزيعها.
7. يقوم املرشد التربوي بدور املستشار لإلدارة والهيئة التدريسية يف األمور والقضايا التربوية، 

ويف قضايا التوجيه واإلرشاد التي تتعلق بالطلبة وأنواع سلوكهم يف غرفة الصف.
8. متابعة حاالت الغياب املتكرر واملتأخر أو أي حاالت أخرى محّولة من قبل اإلدارة واملعلمني وأولياء 

األمور.
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ب.اجلانب الفني:

إجراء مقابالت فردية للطلبة، وتقدمي االستشارات لهم فيما يواجهونه من صعوبات وقضايا خاصة 
بهم.

1. يجمع املعلومات عن الطلبة، ثم ينظمها من خالل سجل الطالب اإلرشادي )البطاقة التراكمية( 
الستخدامها ألغراض إرشادية، وينبغي أن تكون هذه املعلومات دقيقة ومتجددة باستمرار.

القلق واخلوف من  الدراسة اجليدة وخفض مستوى  للدراسة وتعريفهم بطرق  الطلبة  2. زيادة دافعية 
االمتحان.

الواحد  الصف  طلبة  مع  املرشد  يناقش  حيث  الصفوف  يف  اجلمعي  بالتوجيه  يقوم  أن   .3
موضوعات وقضايا تخصهم، وتزويدهم من خالل املناقشة مبعلومات ال تتوفر يف املناهج 

املدرسية، ومهارات تساعدهم على مواجهة مشكالتهم وتعديل اجتاهاتهم وسلوكهم.
4. أن يقوم باإلرشاد اجلماعي حيث يناقش املرشد مع مجموعات صغيرة من الطلبة يتراوح عدد 
أعضائها ما بني )5-8( يواجهون مشاكل مشتركة، فيساعدهم من خالل عدة جلسات على 
فهم جوانب تلك املشاكل واقتراح احللول املناسبة لها، األمر الذي يؤدي إلى منو قدراتهم، 

ومهاراتهم يف مواجهة مشكالتهم يف املستقبل، وتعديل اجتاهاتهم وأمناط سلوكهم.
5. يقوم املرشد بالزيارات املنزلية عند الضرورة، وذلك بناء على موعد مسبق، ومبوافقة الطالب، 
بزيارة ولي األمر يف املنزل، أو يف مكان عمله إذا وافق على ذلك وتعّذرت زيارته يف منزله، وتكون 
هذه الزيارات ألغراض إرشادية، ويف بعض القضايا اخلطرة، عليه القيام بالزيارة دون موافقة 

الطالب.
6. أن يساعد املرشد/ة الطلبة يف التعرف على ميولهم وقدراتهم والتعرف على املهن ومساعدتهم 

يف اتخاذ قرار مهنة املستقبل.
جو  مع  للتكيف  لتهيئتهم  اجلدد  الطالب  الستقبال  برنامج  وضع  على  املرشد/ة  يعمل  أن   .7

املدرسة اجلديد.
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األدوار الثانوية:

دور املرشد التربوي يف مجاالت النشاطات املدرسية:

االجتماعية،  الثقافية،  )العلمية،  املختلفة  األنشطة  مسؤولي  مع  بالتعاون  املرشد  يقوم   .1
الصحية( بتوظيف األنشطة املدرسية كأساليب وقائية وعالجية للحاالت الفردية التي يتعامل 
معها املرشد التربوي، وهذا ما يثري الدور املهم الذي تلعبه النشاطات املدرسية يف العملية 

التربوية.
2. من خالل اللقاءات الفردية واجلماعية مع الطلبة، يعمل املرشد على إبراز أهمية النشاطات 
املدرسية للطلبة، وتوظيفها يف تنمية ميولهم وقدراتهم ويف تكوين توجهات مهنية لديهم، مما 

ميّهد لعملية اتخاذ القرار يف اختيار مهنة املستقبل.

دور املرشد يف مجال اخلدمات الصحية:

1. من خالل املالحظة وسجل الطالب اإلرشادي يتعرف املرشد على الطلبة الذين يعانون من 
مشكالت جسمية وصحية كضعف السمع وضعف البصر وأمراض القلب والروماتيزم، وينّسق 
مع أعضاء الهيئة التدريسية ملراعاة هذه احلاالت يف توزيع أماكن اجللوس يف غرفة الصف، 

ويف ممارسة األنشطة التي تتطلب بذل جهد بدني كالتدريبات الرياضية.
2. ينسق املرشد مع جلان األنشطة الثقافية والعلمية واالجتماعية والصحية يف املدرسة لوضع 

برنامج يتعلّق بالتوعية الصحية وإبراز العادات السيئة يف اجللوس والتغذية.

دور املرشد يف جلنة النظام يف املدرسة : 

1. دور املرشد مستشار يف جلنة النظام، حيث يوضح ظروف الطالب احملال النفسية واالجتماعية 
والتي يجب اتخاذها بعني االعتبار لدى جلنة النظام  قبل اتخاذ القرار.

2. أن يعمل املرشد/ة على تطبيق بعض االختبارات البسيطة التي مت تدريبه عليها ألهداف إرشادية.
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خطة املرشد التربوي :

يلعب التخطيط دورا حيويا يف حياة األفراد واجلماعات من حيث متكني هذه الفئات من بلوغ 
غاياتها بفاعلية ،وتعد عملية التخطيط احد أهم العمليات عند تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد.
النفسية واإلدارية  برامج اإلرشاد دقيقا ويقوم على األسس  أن يكون تخطيط وتنظيم  ويجب 
ويجب  الذين يخطط من اجلهم,  ينمو ويتطور وفقا حلاجات األفراد )الطالب(  والتربوية,وان 
التحقيق. واملمكنة  املتاحة  االمكانات  حدود  ويف  واقعيا  اإلرشادية  البرامج  تخطيط  يكون  أن 
ففي عملية التخطيط يجب البدء من امليسور واملوجود فعليا وممارسة املمكن بدال من املثالي 

واملستحيل.

خطوات التخطيط:

1. حتديد االحتياجات
2. اختيار األولويات

3. حتديد وكتابة األهداف
4. إيجاد برامج ونشاطات لتحقيق األهداف املوضوعة

5. تقومي النتائج

مبادئ وأسس هامه عند التخطيط لبرامج االرشاد :

1. التأكيد على أن برامج اإلرشاد عملية مستمرة.
2. برامج االرشاد  ذات اتصال وثيق بخصائص واحتياجات الطالب من حيث ميولهم وخبراتهم 

وقدراتهم.
3. برامج االرشاد عنصر مساعد لتحقيق األهداف التربوية والسلوكية للنهج املدرسي والنشاط 

الطالبي.
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4. مراعاة الفروق الفردية بني الطالب من حيث القدرات و االستعدادات وامليول واالحتياجات.
5. تقدمي اخلدمات اإلرشادية جلميع فئات الطالب.

6. البد من وجود املرونة للبرامج حتى تواجه املتغيرات.
7. تبنى برامج اإلرشاد على التقومي املستمر عن طريق البحوث والدراسات امليدانية.

كيفية إعداد خطة االرشاد :

العمل املنظم واملبني على أسس وقواعد سليمة تأتي نتائجه بأعلى نسبة يتوقعها املخطط لهذا 
باألعتبارعند  أخذها  يجب  أسس  على  تبنى  اإلرشاد  وبرامج  فخطة  ذلك  ومن خالل  العمل. 

األعداد.
األسس والقواعد التي يجب مراعاتها عند إعداد خطة اإلرشاد:  

< املرحلة العمرية
< املرحلة الدراسية

< املدينة ::القرية:: مخيم .  
< املشكالت واالحتياجات

األطراف الداعمة في العمل االرشادي :

مشرف االرشاد، املدير، املعلم، الطالب، أولياء األمور، املجتمع.

مشرف االرشاد :

املهني، يعمل على مساعدة  دبلوم عالي يف االشراف   شخص مهني متخصص  حاصل على 
املرشد التربوي  إلكتساب مهارات مهنية وسمات شخصية مختلفة لكي يكون مبقدوره مساعدة 

الطلبة وحتقيق هدف االرشاد التربوي يف املدارس .
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املدير:

يعتبر املدير املسؤول األول عن سير النظام الداخلي للمدرسة، وهو املُخّطط واملبرمج لألعمال 
املدرسية، وبتعاونه مع املرشد التربوي يستطيع أن يدعم العمل اإلرشادي، وعن طريقه أيضاً 
تزداد الصلة باملجتمع احمللي، ومن منطلق قناعات املدير بضرورات ومبررات اإلرشاد التربوي 
يف مدارسنا الفلسطينية، فإنه من املمكن أن يكون املنّشط واملفّعل للعمل اإلرشادي يف املدرسة. 

دور املدير الداعم يف العملية اإلرشادية يتلخص فيما يلي:

1. التعاون مع املرشد يف وضع اخلطة السنوية أو الفصلية والبرنامج األسبوعي لإلرشاد يف 
املدرسة.

2. يحرص على تنظيم برنامج املدرسة، وبرنامج حصص التوجيه واإلرشاد، بحيث يساعد يف 
تنظيم عمل املرشد التربوي، ويساهم يف إجناح البرنامج اإلرشادي.

3. التعاون مع املرشد يف استقبال املؤسسات االجتماعية والتربوية واملهنية وغيرها يف املجتمع، 
من خالل عقد الندوات واحملاضرات، مما يعود بالفائدة على البرنامج اإلرشادي يف املدرسة.
4. تأمني املكان املناسب إلجراء اللقاءات اخلاصة بني املرشد والطلبة املسترشدين، والعمل على 

تهيئة اجلو املناسب واملريح للمرشد.
5. إقامة عالقات وّدية مع املرشد، جتعله يساهم مساهمة ايجابية بالتعبير عن آرائه.

6. توضيح دور املرشد لزمالئه املعلمني، يدفعهم للتعاون معه ايجابيا إلجناح البرنامج اإلرشادي.
7. االعتراف بحق املرشد يف اتخاذ قراراته بنفسه يزيد من جناح عمله.

8. العمل على توفير األوراق وامللفات والقرطاسية والتصوير والطباعة وكل ما من شأنه تسهيل 
عمل املرشد.

9. التسهيل يف توفير السجالت واملستندات الالزمة عن الطالب املتواجد يف املدرسة.
10. تسهيل وتشجيع الطلبة على مراجعة املرشد التربوي ملساعدتهم يف حل مشاكلهم.
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11. العمل على تسهيل قيام املرشد بالزيارات املهنية للمؤسسات التربوية واملهنية مما يدعم 
برنامج اإلرشاد.

12. تسهيل االجتماع بني املرشد والهيئة التدريسية واملشاركة يف االجتماع األسبوعي.
13. تسهيل عمل املرشد التربوي يف تشخيص املشاكل االجتماعية والتربوية السلبية السائدة يف 

املدرسة بني الطلبة، والتعاون يف إيجاد احللول املناسبة مع مراعاة احلاالت اخلاصة.
توفير احلصص  من خالل  اجلماعي  التوجيه  بدوره يف  ليقوم  للمرشد  الكايف  الوقت  توفير   .14

اخلاصة. 

املعلم:

دور املعلم الداعم يف العملية اإلرشادية يتلخص فيما يلي:

كما ملدير املدرسة مهام تسهيل العملية اإلرشادية، كذلك على أعضاء الهيئة التدريسية التعاون 
مع املدير واملرشد التربوي إلجناح هذه العملية، وهذا يتطلب من كل معلم أن:
1. يفهم أهداف وأغراض اإلرشاد التربوي ودور املرشد التربوي يف املدرسة.

2. يراعي طالبه داخل الصف ويساعدهم على حل مشكالتهم بأنفسهم.
الصف  داخل  سلوكهم  مالحظة  طريق  عن  وقدراتهم  واهتماماتهم  طالبه  ميول  يكتشف   .3

وخارجه، وحتويلهم للمرشد التربوي ملساعدتهم.
4. يفهم طالبه ويتقّبلهم ليسهل عليه توجيههم وإرشادهم.

5. يساعد طالبه على التكّيف السليم مع أنفسهم وبيئتهم املدرسية واالجتماعية.
6. يوضح العالقة بني املادة التي يدرسها والتخصصات اجلامعية واملهن والوظائف املتوفرة يف 

البيئة احمللية.
7. يطلع املرشد التربوي واإلدارة على أسماء الطلبة املتفّوقني واملوهوبني يف صّفه بغية رعايتهم، 

وأسماء املتأخرين دراسياً وبطيئي التعلّم لرفع مستواهم الدراسي.
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8. يتشاور ويتعاون مع أولياء أمور الطلبة يف األمور التي تخص أبناءهم ورفع مستواهم وتذليل 
ما يعترضهم من صعوبات.

9. تقدمي املقترحات لتطوير البرنامج اإلرشادي يف املدرسة مبا يتالءم مع مصلحة الطلبة.
10. التعاون مع املرشد التربوي يف توفير لقاءات التوجيه اجلماعي واللقاءات الفردية مع الطلبة 

بالتنسيق مع مدير املدرسة.
11. االهتمام مببدأ الفروق الفردية بني الطلبة يزيد من إجناح البرنامج اإلرشادي يف املدرسة.

الطالب:

الطالب هو قلب عملية اإلرشاد، إنه البرنامج كلّه، والعملية كلّها ترتكز حوله، وهو بؤرة االنتباه 
يف البرنامج اإلرشادي. إن مهمة املسترشد )الطالب( ال تقتصر على مجّرد الّذهاب إلى املرشد، 
ثم اإللقاء مبشكالته عليه ليحلّها له، ولكن املسترشد مسؤول، ألنه هو الذي يقبل، وهو الذي 
يزّود باملعلومات، وهو الذي يّتخذ القرارات، وهو الذي ينّفذ، انه مسؤول، وله حق تقرير مصيره 

بنفسه.

دور الطالب الداعم يف العملية اإلرشادية:

1. اإلقبال باقتناع ورضى واجتاه ايجابي وأمل، على العملية اإلرشادية بعد فهم هدف اإلرشاد 
واالستعداد له.

2. التحدث بصدق وأمانة بشكل ينّم عن الثقة املتبادلة مع املرشد والبوح عن املكنونات واألسرار 
لتسهيل عملية اإلرشاد.

3. التعاون أثناء عملية اإلرشاد وخالل العالقات اإلرشادية بحيث يكون مسترشداً سهاًل، مما 
ييّسر ويشّجع تعاون املرشد.

عملية  املتاحة يف  والفرص  واملساعدات  من اخلدمات  واالستفادة  اإلمكانات  كل  استغالل   .4
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اإلرشاد ليتعلّم كيف يساعد نفسه ويحّل مشاكله.
5. احترام مواعيد اجللسات وااللتزام بها مع املرشد التربوي.

أولياء األمور:

الدور الداعم ألولياء األمور يف العملية اإلرشادية:

1. رعاية منو األوالد ومراعاة التطبيقات التربوية والعلمية لعلوم التربية وعلم النفس.
2. توفير املناخ األسري املناسب للنمو السوي لألوالد يف املنزل وإشباع احلاجات النفسية لهم، 
وجتّنب األساليب اخلاطئة يف تربيتهم ورعايتهم، وحتقيق عالقات أسرية سوية مع األوالد 

بعضهم ببعض.
3. تعاون األسرة مع املرشد التربوي من خالل تزويده باملعلومات الالزمة عن املنزل واألسرة 

املتعلقة بحالة الطالب.
4. اإلسهام بخدمات تربوية وإرشادية من خالل االشتراك يف مجالس اآلباء واملعلمني.

5. متابعة أبنائهم دراسياً وحتصيلياً وسلوكياً، واالتصال باملرشد والتعاون معه مما يساعد يف 
إجناح البرنامج اإلرشادي يف املدرسة.

6. املبادرة بإبالغ املرشد التربوي عن أية معلومات ومالحظات تتعلق بابنهم ملتابعتها من قبل 
املرشد التربوي، والتعاون يف متابعة ما يطلب منهم بخصوص حالة ابنهم ومساعدته ضمن 

ما تقتضيه الضرورة.
بند  وخاصة  املدرسة،  يف  التربوي  املرشد  ودور  التربوي،  اإلرشاد  وأغراض  أهداف  تفّهم   .7

الّسرّية يف العمل، ورفع اخلوف واحلذر من زيارة ابنهم للمرشد التربوي.
8. التواصل بينه وبني املدرسة من خالل: زيارة املدرسة واحلديث مع املدير والهيئة التدريسية 
واملرشد التربوي، مما يساعد يف إجناح البرنامج اإلرشادي يف املدرسة، ومن خالل حضور 

الندوات واحملاضرات التي تعقد يف املدرسة وتساعد على زيادة الوعي.
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املجتمع:

ليست املدرسة مجتمعاً يتفاعل داخله الطالب مبعزل عن املجتمع احمليط بها، فعالقة املجتمع 
باملدرسة عالقة تكاملية متبادلة ومتواصلة، فاملدرسة تعمل على تقوية ارتباط الطالب مبجتمعهم 
وبيئتهم والشعور باملسؤولية جتاه هذا املجتمع، ومن الطبيعي واملنطقي أن يبادر املجتمع بتقدمي 

كّل ما من شأنه تطوير املدرسة والتقدم يف برنامجها التربوي ومنه اإلرشادي.

الدور الداعم للمجتمع يف العملية اإلرشادية:

1. املبادرة يف تفهم أهداف وأغراض اإلرشاد التربوي، ودور املرشد التربوي يف املدرسة، من 
خالل املساهمة يف تقدمي اخلدمات اخلاصة يف كل مؤسسة أو جمعية نفسية أو اجتماعية أو 
صحية للمدرسة والبرنامج اإلرشادي، وتعاون يف تقبل احلاالت احملالة إليهم من قبل املرشد، 

واملساعدة يف إعطاء احملاضرات أو الندوات.
اإلرشادي يف  العمل  أهمية  املجتمع حول  التوعية ألفراد  تقدمي  اإلعالم يف  إسهام وسائل   .2
عن  واملغالطات  األخطاء  كل  ورفع  املدرسة  يف  التربوي  املرشد  مهام  وتوضيح  املدرسة، 

البرنامج اإلرشادي يف املدرسة.
3. جتاوب األخصائيني النفسيني واالجتماعيني وذوي االختصاص مع املرشد التربوي يف عقد 
ندوات ذات طابع اختصاصي مبواضيع مختلفة يف املدرسة مما يساعد يف إجناح البرنامج 

اإلرشادي.
4. فتح املجال أمام طلبة املدارس وبالتعاون مع املرشد التربوي ومدير املدرسة لتسهيل الزيارات 

للجامعات واملعاهد واملكتبات العامة واملصانع...
5. تقدمي املساعدات مبختلف أشكالها للمرشد التربوي من زيارات أو كتيبات أو نشرات مهنية 

من شأنها أن تساعد يف جناح برنامج اإلرشاد املهني.
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الخدمات التي يقدمها المرشد التربوي في المدرسة :

االرشاد التربوي ، االرشاد النفسي ، االرشاد االجتماعي، االرشاد املهني.

االرشاد التربوي :

مساعدة الطلبة على فهم اخلطط التربوية التي تتالئم مع قدراتهم وميولهم واهدافهم والتي 
تساعدهم على تشخيص املشكالت التربوية وعالجها مبا يحقق توافقهم التربوي بصفة عامة .

االرشاد النفسي االجتماعي :

قدراتهم  واستخدام  منها،  يعانون  التي  املشكالت  وإدراك  أنفسهم  فهم  على  الطلبة  مساعدة 
ومواهبهم للتغلب على املشكالت التي تواجههم مبا يؤدي الى حتقيق التوافق بينهم وبني البيئة 

التي يعيشونها حتى يبلغوا النمو والتكامل يف شخصياتهم .

االرشاد املهني : 

القرار والتوظيف واملعرفة واخلبرة والسلوكيات الالزمة التخاذ  اتخاذ  الطلبة مبهارات  تزويد 
القرار السليم بخصوص املسار الوظيفي جلعلهم أكثر وعيا ملتطلبات سوق العمل ومساعدتهم 

يف إدراك ميولهم وسماتهم وقدراتهم ملستقبل وظيفي وفرص اقتصادية واعدة. 

آليات العمل اإلرشادي 

يقوم املرشد التربوي بإرشاد وتوجيه الطلبة يف املواضيع التربوية النفسية واالجتماعية واملهنية 
من خالل اليات العمل االرشادي التالية:
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أواًل: لقاءات التوجيه اجلمعي داخل الصفوف

يتم من خالل اللقاءات مع الطلبة داخل الصف، فيناقشهم يف موضوعات تهّمهم وتلّبي احتياجاتهم 
النفسية واالجتماعية والعقلية، بحيث يعمل املرشد التربوي على تزويد الطلبة مبعلومات جديدة 
أو مساعدتهم على حل  لديهم،  الدراسي بهدف تصحيح معلومات خاطئة  املنهاج  خارج إطار 
مشكالتهم بأنفسهم، أو إكسابهم خبرات جديدة، أو بهدف وقايتهم من الوقوع يف املشكالت، 
وهناك أمثلة على موضوعات التوجيه اجلمعي، منها أمور تتعلّق بالنمو اجلسمي مثل املراهقة 

واحتياجاتها ومشاكلها، أساليب الدراسة الصحيحة، وكيفية التغلّب على قلق االمتحانات.

مصادر موضوعات التوجيه اجلمعي:

1. الطلبة، 2. املعلمون، 3.املرشد، 4. أنظمة املدرسة  5. األهالي, 6. املجتمع احمللي.

وهنا، على املرشد أن يختار املوضوعات املناسبة للطلبة، من حيث املرحلة اإلمنائية والتعليمية، 
بحيث يلبي حاجاتهم النفسية واالجتماعية والظروف التي ميّرون بها، سواء على مستوى الصف 
أو الشعبة. قد يُطرح املوضوع على أكثر من صف أو شعبة ولكن طريقة العرض تختلف من صف 

إلى آخر ومن شعبة إلى أخرى.

برمجة لقاءات التوجيه اجلمعي:

ذكر  مع  يريدها،  التي  الصفوف  فيه  يوّضح  املدرسة،  ملدير  أسبوعياً  برنامجاً  املرشد  يقدم 
املوضوعات التي سيطرحها للمناقشة مع الصف، وهنا يتعاون املدير على أن يوّفر للمرشد ما 

يحتاجه من حصص تبعاً إلمكانات وظروف املدرسة.
كان  إذا  تلك احلصص  استغالل  ولكن ميكنه  الفراغ،  إلشغال حصص  معلماً  يعتبر  ال  املرشد 

بحاجة لها ومستعداً لها.
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إدارة لقاء التوجيه اجلمعي:

1. ميكن ألحد طلبة الصف من إدارة النقاش بعد أن يتم حتضير املوضوع بإشراف املرشد.
2. ميكن لولي أمر الطالب أن يدير حصة التوجيه اجلمعي بعد التنسيق مع املدير واملرشد وولي 

األمر بعد حتديد املوضوع والزمن.
3. ميكن أن يشترك املرشد مع املدير أو احد املعلمني يف إدارة النقاش مع الطلبة.

إدارة  والثقافية والنشر يف  العلمية  4. ميكن استخدام وسائل إعالمية مثل األفالم واملجالت 
اللقاء.

5. املرشد هو املسؤول األول عن إدارة مثل هذه اللقاءات وتوجيهها وعليه أن يعّد نفسه علمياً 
ونفسياً واجتماعياً إلدارتها.

6. اللقاء ميكن أن يكون على شكل زيارة ميدانية ملؤسسة أو مركز أو جامعة  يتم اإلعداد لها.

مالحظات هامة:

يتم التوجيه اجلمعي من خالل اللقاءات داخل الصفوف أو يف غرفة اإلرشاد أو من خالل  ●
عقد الندوات.

ميكن تغيير مقاعد الصف بحيث يوفر اجلو، األلفة والتقارب بني الطلبة، ويبعد الطابع  ●
اجلامد للحصة املنهجية.

على املرشد أن يستخدم املصطلحات املهنية. ●
يعمل املرشد على توفير لقاءات جلميع الصفوف يف املدرسة. ●
االبتعاد عن تناول املوضوعات بصورة أكادميية واستعراضية بل يحول اللقاء إلى ممارسات  ●

عملية لها عالقة بحياة الطالب.
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ثانيًا: اإلرشاد الفردي

يتم من خالل املقابالت الفردية بهدف استشارة أو دراسة احلالة  والتي تهدف إلى مساعدة الطالب 
على فهم أفضل لذاته ولآلخرين للوصول به إلى القدرة على اتخاذ القرارات املناسبة للتغلب على 
مشكالته وحلّها، إضافة إلى أن اإلرشاد الفردي يهدف إلى إيصال املسترشد إلى مستوى أفضل 

من النضج واالستقاللية والقدرة على اتخاذ القرارات وحل املشكالت يف حياته اليومية.

دراسة احلالة: تستدعي عدة مقابالت إرشادية متتابعة يف فترات زمنية متقاربة بهدف مساعدة 

وانفعاالته وتبصيره بشكل  وبيئته بشكل أفضل، وتخليصه من قلقه  ذاته  املسترشد على فهم 
جيد مبشكالته وكيفية اتخاذ قرارات مالئمة حللّها، ودراسة احلالة تتطلب احلفاظ على سرية 
املعلومات كما هو احلال يف موضوع اإلرشاد الفردي ألنه غالباً يتناول معلومات ذات خصوصية 

تتعلّق باملسترشد.

مراحل دراسة احلالة:

1. استقبال الطالب.

2. اإلعداد للمقابلة.
3. إقامة العالقة اإلرشادية.

4. حتديد املشكلة.
5. وضع أهداف العالج واستراتيجياته.

6. تنفيذ العالج.
7. تقييم أداء الطالب من خالل تنفيذ اخلطة العالجية.

8. إنهاء العالقة اإلرشادية.
9. عملية اإلحالة يف حال تطلبت املشكلة ذلك.
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فوائد دراسة احلالة بالنسبة للطالب:

1. الشعور بالرضى واالرتياح انطالقاً من شعوره باهتمام املرشد واالستماع له.
2. مساعدة الطالب على تقليل احلساسية إزاء بعض املوضوعات واملواقف من خالل التعرف 

عليها أثناء املناقشة مع املرشد.
3. تفريغ املشاعر االيجابية والسلبية.

4. تعرف الطالب مبسببات سلوكاته التي يرضى عنها هو واحمليطون، والسلوكات غير املرضية.

فوائد دراسة احلالة بالنسبة للمرشد:

1. تساعد املرشد على فهم العالقات بني املسببات التي تكمن وراء املشكلة.
2. التوصل إلى تلخيص للمعلومات عن سلوك الطالب.

3. الكشف عن بعض االضطرابات االنفعالية النفسية ومعرفة أسبابها.
4. تشخيص للطالب.

عوامل جناح دراسة احلالة:

1. التنظيم والتسلسل والوضوح والدقة يف جمع املعلومات.
2. االهتمام بالتسجيل الدقيق للمعلومات واألحداث الهامة التي يسردها الطالب.

3. عدم تعميم نتائج حالة ما على حاالت أخرى.
4. استخدام املصطلحات املهنية التي تؤكد على الدعم واملساندة.

 
كيف تتم إحالة الطالب للمرشد التربوي 

نفسية،  حتصيلية،  دراسية،  مشكلة  أو  صعوبة،  تواجهه  طالب  حتويل  فيها  يتم  التي  العملية 
إلى املرشد  أو خارجها،  أكان ذلك يف املدرسة  اليومية، سواء  أو سلوكية يف حياته  اجتماعية 
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التربوي من قبل )مدير املدرسة، املعلم، األسرة، األصدقاء، أو الطالب نفسه(، بهدف التخلص 
من تلك الصعوبات، واستغالل قدراته وطاقاته بأقصى ما ميكن، وفيما يلي تفصيل أكثر ملصادر 

اإلحالة:
1. اإلحالة الشخصية:

ويف هذه احلالة يقوم الطالب املسترشد بالتوجه شخصياً إلى املرشد التربوي طالباً املساعدة، 
وهذا النوع من اإلحالة، هو أكثر أنواع اإلحالة فائدًة للمسترشد، وذلك التخاذه القرار بقناعة 
ورضى، ورغبته يف حل صعوبته، وقد تكون اإلحالة الشخصية بعد سماع الطالب بوجود مرشد 

تربوي يف املدرسة، أو بعد لقاء جمعي أو أي نشاط للمرشد التربوي املدرسي.

2. اإلحالة عن طريق مدير املدرسة:

يفترض أن يقوم مدير املدرسة بتحويل الطلبة الذين يعانون من صعوبات أو مشاكل تعترضهم 
داخل املدرسة أو خارجها، وتنعكس سلباً على أدائهم وسلوكهم وحتصيلهم، إلى املرشد التربوي 

املدرسي.

3. اإلحالة عن طريق املعلم:

نظراً لقرب املعلم من الطالب ومتابعته يومياً، يستطيع أن يحدد، والى مدى كبير الطلبة الذين 
التربوي، وعليه يقوم املعلم بتحويل ذلك الطالب إلى  يحتاجون إلى املساعدة من قبل املرشد 

املرشد وإعطائه صورة عن صعوبته.

4. الطلبة الزمالء واألصدقاء:

يستطيع زمالء الطالب وأصدقاؤه مساعدته يف حالة حاجته ملساعدة املرشد، بإقناعه بالتوّجه 
إلى املرشد التربوي املدرسي.
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5. األسرة:

نظراً لألهمية الكبيرة لألسرة يف تربية االبن ومتابعته ومالحظة التغيرات السلوكية والتحصيلية 
لديه، تستطيع زيارة املدرسة، ولقاء املرشد وإبداء مالحظاتها عن ابنها للمرشد، وحتويله إذا 

رأت أن هناك ضرورة لذلك.

يف  واالجتماعي  النفسي  األخصائي  املختص/  الطبيب  املدرسية/  الصحة  منسق   .6

مؤسسات حكومية أو غير حكومية:

يستطيع منسق الصحة املدرسية أن يحول طالباً يعاني من اعرض جسمية فسيولوجية ذات بعد 
وسبب نفسي إلى املرشد التربوي، وكذلك األخصائي النفسي واالجتماعي العامل يف مؤسسة 
خارج مدارس وزارة التربية والتعليم، يستطيع حتويل طالب إلى مرشد املدرسة يف حال وجود 

عالقة إرشادية سابقة معه.

7. السجالت املدرسية:

تعتبر سجالت املدرسة املتعلقة بالتحصيل الدراسي، والغياب والتأخر الصباحي، بطاقة الطالب 
التراكمية، مصدراً من مصادر اإلحالة للمرشد التربوي، سواء قام باإلطالع على ذلك املرشد 

التربوي أو املدير... يف املدرسة.

8. حتويل مسترشد من مرشد إلى مرشد آخر:

يستطيع مرشد املدرسة حتويل مسترشد إلى مرشد آخر، يف حال نقل أو انتقال ذلك املسترشد 
إلى مدرسة أخرى يعمل بها مرشد تربوي مدرسي آخر، مع ضرورة تهيئة املسترشد مسبقاً 

وموافقته.
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ثالثًا: اإلرشاد اجلماعي

نفس  من  يعانون  آخرين  أفراد  مع  تواجده  خالل  من  مشكلته  حل  على  املسترشد  مساعدة 
مشكلته، اإلرشاد اجلماعي يسعى لتقدمي املساعدة الثنني أو أكثر من الطلبة الذين تتفق ميولهم 
وحاجاتهم اإلرشادية إلى حد ما والتي ميكن حتقيقها لهم يف مجموعة صغيرة أو كبيرة ما بني 
5 ولغاية 8 مسترشدين، حيث يساعدهم هذا النوع من اإلرشاد على مناقشة مشكالتهم وفهمها 
وتبادل اخلبرات يف حلها من خالل عدة جلسات إرشادية يشرف عليها املرشد التربوي، مما 

يتيح الفرصة للمسترشدين، لزيادة خبراتهم وتعديل سلوكهم االجتماعي بشكل أفضل لهم.

دور املرشد يف املجموعة:

< املرشد ميسر يف املجموعة.
< املرشد ليس عضواً يف املجموعة.

< ينظم اللقاءات.
< يتابع أفراد املجموعة.

< ال يصدر أحكاماً أثناء اللقاءات.

املجموعة الفعالة:

1. تعاون بني أعضائها لتحقيق أهداف املجموعة.
2. أن تتعرف املجموعة على سبب وجودها.

3. جو مناسب ومكان مناسب للعمل.
4. أن يكون هناك خطة يف كيفية اتخاذ القرارات.
5. أن يكون هناك جّو آمن وداعم ومساهم للفرد.

6. أن تكون وسيلة االتصال واضحة بني أفراد اجلماعة.
7. وضوح األدوار بني أعضاء املجموعة.
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املراحل التي متر بها املجموعة:

1. مرحلة املنافسة والتركيز على الفردية – حب الظهور – احلصول على املكان - الدور االجتماعي.

2. مرحلة الشعور بعدم األمن واإلحباط والفشل – هروب من املسؤولية – صعوبة الوصول إلى هدف.
تدعيم   - الصراع  جتنب   – اجلمود  تكسير   – التآلف   – املجموعة  والتناسق يف  التوافق  مرحلة   .3

األعضاء لبعضهم بعضاً.
تطوير عالقات  تقبل املسؤولية –  االهتمام باآلخرين –  التركيز حول املجموعة –  4. مرحلة اإلنتاج – 

إنتاجية للوصول إلى الهدف .
 

اإلعداد للمجموعة اإلرشادية:

استعداد املرشد نفسه للجلسة اإلرشادية  اإلعداد للمجموعة اإلرشادية له جوانب هامة هي – 
املوقف  اإلثارة وضبط  حيث  من  دوره  معرفة   – اإلرشادي  اجلو  توفير  وفنياً(  وعلمياً  )نفسياً 
االبتعاد عن   – االجتماعي احلر  للتفاعل  املجال لألعضاء  يهيئ   – والتعليق  والشرح  والتفسير 
احتكار اجللسة ألغراض خاصة – التحدث عن مهنته كمرشد يف مجاالت متعددة مثل احلصص 
اإلرشادية )التوجيه الصفي، ويوضح معنى اإلرشاد اجلماعي أهدافه، دور األعضاء فيه، كيفية 

تشكيل املجموعة ... الخ( مبعنى آخر يجيب على األسئلة املتوقعة من الطالب مثل:
1. ملاذا ينضم الطالب للمجموعة اإلرشادية.

2. ماذا يتكلمون يف مثل هذه املجموعات؟
3. من هم الذين ينضمون إليها عادة.

4. كيف يدخل الطالب يف املجموعة اإلرشادية؟
5. من الذي يقرر تصنيف الطالب يف كل مجموعة؟

6. ماذا يتوقع األعضاء من بعضهم بعضاً أو من املرشد؟
7. كيف ميكن للطالب أن يعرف فيما إذا كان يثق يف اآلخرين؟
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8. أين تلتقي املجموعة؟ كم مرة تلتقي؟ عدد أفراد املجموعة؟
9. متى تنتهي جلسات املجموعة؟

10. كيف يستطيع الفرد أن يعرف ما إذا كان من املمكن الوثوق باآلخرين؟
11. مع أي األشخاص ميكن لألعضاء أن يناقشوا خارج اجلماعة ما نوقش مع املجموعة؟

تشكيل املجموعة:

تشكل املجموعة على النحو التالي:
1. يطلب األعضاء حتديد مجال املوضوع أو املشكلة املراد مناقشتها وحلها.

2. يوزع املرشد األعضاء بناء على جتانسهم.
3. إعطاء احلرية لألعضاء باختيار نوع املجموعة املراد االنضمام إليها بحيث يراعي ما يلي: 
العمر – النضج الفعلي – احلاجات – الوقت – السرية – املشاكل – عدم وجود أقارب أو أصدقاء 

يف املجموعة – الثقة – االحترام – االلتزام – الخ.
4. تقرير نوع املجموعة: مغلقة – مفتوحة.

املقابلة التمهيدية:

< مقابلة فردية لكل عضو من األعضاء لتهيئة االنضمام للمجموعة.
< تعريف العضو بأهمية املجموعة والتفاعل فيها.

< يقرر املرشد وضع العضو يف املجموعة التي تناسبه.
< أخذ االلتزام من األعضاء بتعديل سلوكاتهم واحترام سلوكات اآلخرين وتقبلها والعمل على 

مساعدتهم يف تعديلها وحتمل املسؤولية... الخ.
< حرية اخلروج من املجموعة مع ضمان سرية املعلومات املتعلقة بأعضاء املجموعة.
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مثال: اجللسة األولى 

يقوم املرشد باخلطوات التالية:

تعريف األعضاء بطبيعة عمله – إعطائهم فكرة عن عملية اإلرشاد ودور كل من األعضاء فيها.
اإلرشادية  للمجموعة  انضمامه  منهم سبب  كل  يوضح  بحيث  بعضاً  بعضهم  األعضاء  تعريف 

وتطلعاته فيها.
تشجيع األعضاء على التحدث بحرية مع إعطاء الفرصة لبعض األعضاء يف التحدث والتفاعل 

وحتمل مسؤولية كل عضو نحو أعضاء اجلماعة يف تقبل وتقدمي املساعدة له ولهم.
تكليف احد أعضاء املجموعة بكتابة محضر اجللسات  يتفق على قواعد وأسس االجتماعات – 
وتسجيل وتدوين البرامج املتفق عليها وحتديد عدد االجتماعات املختلفة – عدد مرات االجتماع 
)مرة يف األسبوع / مرتان شهرياً(. ويتوقف ذلك على طبيعة املوضوع وأهداف املجموعة واجلو 

السائد بينهم.
 

رابعا : البحوث والدراسات

تعريف البحث:

يعرف البحث مبعناه الواسع انه جمع املعلومات وتنظيمها ثم تفسير البيانات يف محاولة لإلجابة 
عن أسئلة توجه الباحث نحو احلصول على بيانات ميكن أن تكون:
1. ذات صلة وثيقة، بناء املعرفة يف مجال معني، اجلانب النظري.

2. أو إدارة عمل ما )اجلانب التطبيقي(.
بقول آخر )محاولة دقيقة نافذة للتوصل إلى حل ملشكلة ما(.

أما البحث اإلجرائي: فيعرف انه بحث محدد اإلطار يتناول حل مشكالت فعلية والغرض منه 

هو محاولة حتسني ممارسات الباحث يف مهنته والبحث اإلجرائي ملميزات متيزه عن البحث 
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العام هي:
1. هدف البحث اإلجرائي إيجاد حلول ملشكالت دقيقة تواجه الباحث.

2. يقصد من البحث اإلجرائي حتسني ممارسات الباحث يف مهنته، حتسني ممارسات اآلخرين.
3. ليس القصد من البحث اإلجرائي زيادة املعرفة بقدر ما هو تطبيق املعرفة.

خطوات البحث:

1. حتديد املشكلة.
2. اقتراحات حلل املشكلة )فرضيات(.

3. اختيار احلل املقترح.
4. حتليل املعلومات وتفسيرها التي جمعت من تطبيق احلل وصياغة النتائج.

5. التعميمات واالستنتاجات.
أدوات البحث:
1. االستبيان.

2. املقابلة الشخصية.
3. االختبارات.

4. العينات.
5. املالحظات.

أنواع البحوث التي يجريها املرشد:

1. بحوث وصفية: يقوم الباحث فيها بجمع البيانات وتنظيمها يف ملفات خاصة عن خصائص 

العاملني يف املدرسة مثل....  أو  الطلبة، الستعمالها يف تقدمي اخلدمات اإلرشادية للطلبة 
دراسة ميول الطلبة، التحصيل الدراسي لديهم، العالقات االجتماعية بينهم... الخ.
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نسبة عدد   – املدرسة  املتخرجون من  التي ميارسها الطالب  املهن  2. بحوث تتبعيه: كدراسة 

الطالب الذين واصلوا دراستهم اجلامعية – نسبة الطالب الذين استمروا يف دراستهم حتى 
انهوا املرحلة الثانوية... الخ.

3. تقييم اخلدمات اإلرشادية: مثل مدى شمول اخلدمات اإلرشادية، تنوعها، أثرها على الطلبة...الخ.

ما ينبغي على املرشد مراعاته يف إجراء البحوث والدراسات:

1. وضع خطة أو برنامج يبني فيه اجلوانب أو القضايا التي يرى أنها بحاجة إلى الدراسة أو 
بحث، وذلك يف مطلع كل عام دراسي.

له  املدرسة شارحاً  التدريسية يف  الهيئة  أو  اإلدارة  على  بعرض هذه اخلطة  املرشد  يقوم   .2
أهداف هذا النوع من الدراسات مبيناً ما يلي:

 أ. الدراسة ليست غاية بل وسيلة من اجل التعرف على جوانب وأمور معينة يف املدرسة بهدف 
حتسني اخلدمات اإلرشادية.

 ب. إن تعاون اإلدارة والهيئة التدريسية يف مواجهة نتائج الدراسة حتملهم جزءاً من مسؤولية 
وضع األساليب وتوفير اإلمكانات ملواجهة النتائج، ثم تنفيذ هذه األساليب.

القضايا  تنظيم  يسهم يف  الدراسة،  واالقتراحات حول موضوع  واخلبرات  الرأي  تبادل   ج. 
امللحة ذات األولّية يف إجراء مثل هذه الدراسات.

 د. يوضح املرشد ما تتطلبه الدراسة من طباعة وورق استبيانات – سحب على اآللة الناسخة 
حتى تتمكن اإلدارة من توفير هذه اللوازم.

3. االستفادة من مقترحات اإلدارة واملعلمني حول إعداد استبانة وكيفية إجراء الدراسة وتفسير 
نتائجها.

4. دراسة النتائج مع اإلدارة أوال، ثم مع الهيئة التدريسية.
5. إذا كانت نتائج الدراسة تتعلق ببعض املعلمني من حيث التدريس أو نتائج الطالب، ميكن 
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دراسة هذه النتائج مع املدير أوالً، ثم مع املعلم املعني بهذه النتائج، وال تناقش النتائج بصورة 
جماعية إال بعد موافقة املعلم املعني.

6. ال يُعلن عن النتائج يف إالذاعة املدرسية وال تُنشر يف لوحة اإلعالنات، إال مبوافقة اإلدارة 
واملعلمني.

7. إذا أجريت الدراسة أو البحث على صف ما، أو مادة دراسية معينة، أو موقف معني، يجب 
عدم تعميم نتائج هذه الدراسة على بقية الصفوف أو املواد الدراسية... الخ.

8. تدوين الدراسة أو البحث مع مراعاة املبادئ العامة املتعارف عليها عند كتابة البحث من 
حيث: أقسام البحث )املقدمة، مادة البحث، اخلالصة( تنظيم الكتابة، كتابة املراجع.

 
خامسا : اعداد النشرات

أواًل: تعريفها 

التربوية، فمن  العملية  أطراف  بجميع  املرشد  اتصال  تسهل عملية  النشرات وسيلة مهمة  إن 
احمللية،  واملؤسسات  األمور  وأولياء  واملعلمني  للطلبة  هامة  معلومات  توصيل  يستطيع  خاللها 
ضمن وقت قصير وبجهد أقل، كما ال ننسى تأثيرها الكبير على القارئ كونها مادة مطبوعة 

ورسمية.

ثانيًا: أنواعها:

يعد املرشد نشرات متعددة تتنوع وفق الغاية املراد حتقيقها من إعدادها، وميكننا أن نحصر 
النشرات يف ثالثة أنواع هي:

أوقات  املدرسة،  برنامج  املدرسة،  قوانني   – العمل اإلرشادي  1. إعالمية: مثل توضيح طبيعة 
الدوام املدرسي،... الخ.

2. تثقيفية: مثل معلومات تربوية صحية، مهنية......الخ
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3. اجتماعية: انتهاز الفرص واملناسبات املختلفة، كاألعياد، القومية والدينية، وامتحانات فصلية 
وإرسال النشرات املناسبة حولها.

ثالثًا: شروطها:

حتى حتقق النشرات أهدافها ال بد للمرشد أن يراعي النقاط التالية:
1. صياغتها بلغة مفهومة وواضحة الطباعة.

2. إخراجها بشكل يسّهل قراءتها واستيعاب مضمونها.
3. عدم اإلطالة يف مادة النشرة، واإليجاز يف كتابتها.

4. مراعاة دقة املصطلحات الواردة فيها.
5. تسلسل األفكار وترتيبها.

6. إطالع مدير املدرسة عليها قبل طباعتها وتوزيعها.
7. استشارة املعلمني حسب تخصصاتهم يف مضامني النشرات.

واإلرشاد  احلائط  ومجالت  املدرسية  واإلذاعة  اجلمعي  التوجيه  النشرات يف حصص  توظيف   .8
اجلماعي.

للطلبة  النشرة  توضيح هدف  باملرشد  لذويهم، يحسن  الطلبة  مع  النشرة  إيصال  9. يف حالة 
ليضمن إيصالها لذويهم.

سادسا : عقد الندوات

أهميتها:

< تساعد على توثيق العالقة بني املدرسة والبيت.
< تنويع وإثراء مصادر املعلومات لدى الطلبة واألهل.

< رفع مستوى االستقبال احلسي لدى الطلبة من خالل تغير املثيرات.
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أنواعها:

تربوية، صحية، دينية، اجتماعية، مهنية.

اإلعداد لها:

1. دراسة مسحية حلاجات الطلبة وميولهم واجتاهاتهم.
2. مراعاة احمليط الذي يعمل به املرشد.

3. االجتماع باإلدارة واملعلمني والطلبة لتوضيح هدف الندوة بغية التنسيق والتخطيط لها.
4. االتصال املسبق )بوقٍت كاٍف( مع ذوي االختصاص لاللتزام باملوعد احملدد واملوضوع املطروح.

5. تهيئة الطلبة مسبقاً حول هدف الندوة وأسلوب النقاش وكيفية توجيه األسئلة.
6. تهيئة املكان املناسب يف حالة عدم توفير املكان، وميكن استغالل البيئة احمللية املجاورة، عبر 

استخدام املدارس، واجلوامع، والنوادي... الخ.
7.  تنظيم برنامج الندوات بحيث ال يتعارض مع احلصص اليومية ويفضل عقدها خارج الدوام 
املدرسي، إال إذا كان موضوع الندوة يتعلق مبادة دراسية، عندها يجري التنسيق مع اإلدارة 

ومعلم املادة واحملاضر لتوفير احلصة والوقت املناسب.

احملاضرون:

<  أولياء أمور الطلبة.
< معلمو املدرسة.

<  ذوو االختصاص من املؤسسات التربوية واالجتماعية والصحية... الخ.
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شروطها: 

1. التنوع يف موضوعاتها )تربوية، مهنية، صحية( الخ.
2. أن تتناسب مع خصائص منو ومطالب املرحلة التعليمية..

امللفات التي يعّدها املرشد التربوي يف املدرسة

عند ممارسة املرشد التربوي عمله يف املدرسة، يجب أن يكون لديه ملفات لتدوين العمل بأوراق 
رسميه معتمدة من الوزارة )اإلدارة العامة لإلرشاد التربوي والتربية اخلاصة(.

امللفات هي نوعان:
امللّفات املهنّية، وهي:

1. ملف شؤون الطلبة .
2. ملف اإلرشاد اجلماعي.
3. ملف التوجيه اجلمعي.

4. ملف األنشطة اإلرشادية 
5. ملف املقابالت.

امللفات اإلدارية:

.) C.D 1. ملف يحتوي على:- اخلطط، التقارير، الصادر، الوارد. )مرفق
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املراجع:

< إبراهيم بيومي مرعي، ومالك احمد الرشيدي )اخلدمات االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة(..

< أبو عيطة، سهام درويش، )1996(. مبادئ اإلرشاد النفسي.

< د. حامد، زهران. التوجيه واإلرشاد النفسي.

< سليمان زيدان، وهناء قمق، )1986(، دليل املرشد التربوي يف املدرسة، قسم التوجيه واإلرشاد، عمان.

< محمد سالمة، معمر غباري  )اخلدمة االجتماعية املدرسية(.

< مركز اإلرشاد الفلسطيني، )1987(. ) كتيب دراسة عن اإلرشاد الفلسطيني/ القدس(. 

< نايفة قطامي، د.محمد برهم، )طرق دراسة الطفل(. 

< دائرة اإلرشاد التربوي والتربية اخلاصة/ وزارة التربية والتعليم العالي  ، ) 1998(، دورة املهارات والتوجيه، 

اخلليل/ فلسطني  .

< برنامج التعليم املفتوح )1992(. التكيف ورعاية الصحة النفسية/ اجلامعة القدس املفتوح /رام اهلل .

األونروا/ اليونسكو،  <املعلم واملرشد قائد ومنسق للنشاط اإلرشادي يف املدارس، دائرة التربية والتعليم – 

قسم تربية املعلمني والتعليم العالي، معهد التربية/ رام اهلل .

التطبيقية،  العلوم  الزيود، جامعة  نادر  والتربويني، )1998(، ترجمة  النفسيني  للمرشدين  العملي  الدليل   >

عمان. 

< برنامج تدريب مرشدين طالب جدد/ قسم التوجيه واالرشاد يف وزارة التربية والتعليم / اململكة العربية 

السعودية.
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