
  الكفاٌات المهنٌة للمرشد التربوي:ثانٌا/ المحاضرة الرابعة  :::   

 سوف نبّرز الخصائص المهنٌة من خالل النقاط االتٌة:

 : القدرة على إعداد برنامج إرشادي:من خالل -أ

 االنسانً.أن ٌكون لدٌه بعد معرفً ٌستند الٌه فً تفسٌر السلوك  .1

 اإللمام باسالٌب جمع المعلومات وبمتطلبات المرحلة العمرٌة. .2

 اإللمام باالختبارات االسترشادٌة وتطبٌقها وتفسٌرها .3

 : تحقٌق أهداف البرنامج اإلرشادي:من خالل -ب

 تعرٌف المسترشد بالمجاالت الدراسٌة التً تناسبه. .1

 التغلب على مشكالت الحٌاة. تعرٌف المسترشد بالمهن المختلفة وكٌفٌة .2

 تكوٌن عالقات جٌدة مع المدرسٌن واإلدارة والعاملٌن. .3

 إدارة الجلسة اإلرشادٌة: -ت

 مهارة توجٌه األسئلة التً تتعلق بالمشكلة. .1

 المهارة فً استعمال األسالٌب اللفظٌة وغٌر اللفظٌة فً التعامل. .2

 والنقاش المرن.اإلصغاء الجٌد و والتفكٌر المنفتح  .3

 :  تكوٌن عالقة الثقة بٌن المرشد والمسترشد -ث

 .تقبل المسترشد كفرد له خصوصٌته وإنشاء عالقة تتصف بالدفء معه1

 .القدرة على االحتفاظ بسرٌة العمل.2

 إصدار إحكام موضوعٌة باستعمال اسلوب القٌادة الدٌمقراطٌة..3

 : اتخاذ القرارات السلٌمة : وتتم من خالل -ج

 . توضٌح نواحً القوة والضعف لدى المسترشد 1

 . تفهم سلوك المسترشد ومساعدته فً تحدٌد أهدافه.2

 . زٌادة وعً المسترشد بمشكالته وتبصٌره بالحلول الممكنة لها.3

 : األدوار العامة التً ٌقوم بها المرشد فً المدرسةثالثا/ 

 تفعٌل اإلرشاد الوقائً.القٌام بعملٌة اإلرشاد النفسً والجماعً للطالب و .1



 ٌساعد الطالب على فهم أنفسهم ومٌولهم وامكانتهم ومتابعة المسترشدٌن وتحسنهم. .2

 ٌشرف على تعبئة السجالت الشاملة وتنظٌمها واالحتفاظ بها فً مكان سري  .3

ٌساعد فً تشخٌص وعالج بعض االضطرابات النفسٌة ضمن فرٌق عالجً و إحالة  .4

 ن ارشادهم الى الجهات المختصةن مالذٌن لم ٌتمك

 تقدٌم خدمات المعلومات التً توضح للطالب الفرص التعلٌمٌة المتاحة لهم  .5

 االهتمام بشكل رئٌسً بحاالت التأخر الدراسً المتكرر  .6

 تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة اإلنمائٌة كالتعامل مع المتفوقٌن ,الموهوبٌن  .7

التوجٌه واإلرشاد وخططه وبرامجه لضمان قٌام كل  تبصٌر المجتمع المدرسً بأهداف .8

 عضو بمسؤولٌاته فً تحقٌق أهداف اإلرشاد.

مساعدة الطالب المستجد على التكٌف مع البٌئة المدرسٌة وتكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو  .9

 المدرسة 

ا توثٌق العالقة بٌن البٌت والمدرسة وتعزٌزها واستثمار القنوات المتاحة جمٌعها بم .11

 ٌحقق رسالة المدرسة 

إجراء البحوث التربوٌة التً ٌتطلبها عمل المرشد المٌدانً , وتشكٌل لجان التوجٌه  .11

 واإلرشاد بالتعاون مع زمالئه المشرفٌن,أو المرشدٌن فً المدارس األخرى 

 رابعا/ العالقة المهنٌة اإلرشادٌة:

 عالقة المرشد بالطلبة: -أ 

عالقة المرشد بالطالب عالقة مهنٌة تربوٌة ابوٌة تتلخص فً تشخٌص الطالب الذي ٌحتاج الى 

مساعدة نفسٌة او تربوٌة ومن ثم تشخٌص مشكلته وبعدها مساعدته بالطرائق العلمٌة ,واستعمال 

اإلرشاد الوقائً مع الطلبة عن طرٌق الندوات والنشرات فضال عن تدوٌن الحاالت التً ٌقوم 

 ها مع اجراء مسح عام لكل ٌقدمه للطلبة وتسجٌله. بعالج

 عالقة المرشد باإلدارة: -ب 

مدٌر المدرسة هو قائد العملٌة التربوٌة فً المدرسة , فبمقدار ماٌملك من مواهب وقدرات    

وبعد تربوي بمقدار ما ٌنجح فً إدارة مدرسته , وقد قٌل أعطنً مدٌرا ناجحا أعطٌك مدرسة 

 المرشد واالدارة من خالل االتً: العالقة بٌنناجحة ووتتضح 

االقتناع بالدور الذي ٌؤدٌه المرشد التربوي بالمدرسة , وما لم ٌكن مدٌر المدرسة مقتنعا -1

 11بدور المرشد التربوي وبأهمٌته فإن العملٌة اإلرشادٌة بالمدرسة ستصاب بالشلل والفشل

فٌما ٌخص المرشد من تأمٌن غرفة خاصة  المدٌر هو المسئول األول عن النواحً اإلدارٌة-2

 1بالمرشد وتكون قرٌبة من الطالب وما ٌلزم هذه الغرفة من أدوات وأثاث وغٌره 



تأمٌن المبالغ الخاصة بشراء االختبارات والمقاٌٌس التً ٌستخدمها المرشد فً قٌاس قدرات -3

 1 1وائز الرمزٌة للطالبالطالب ومٌولهم واستعدادهم الدراسً والمهنً, وتأمٌن الهداٌا والج

عدم تكلٌف المرشد التربوي بأي عمل ٌتعارض مع عمله المهنً مثل اإلشراف على -4

الصباحً مما أو تسجٌل المتأخرٌن عن الطابور  االختبارات أو اخذ غٌاب وحضور الطالب

 1ٌتعارض مع مهام عمله المهنً 

التقارٌر النفسٌة التً ٌعدها المرشد  رئاسة لجنة التوجٌه واإلرشاد بالمدرسة و االطالع على -5

 التربوي عن مشكالت الطالب .

تشجٌع المرشد التربوي على القٌام بإجراء الدراسات و البحوث التربوٌة التً لها مساس  -6

بالعملٌة التربوٌة مثل تكرار تأخر الطالب صباحا , والتأخر الدراسً , وغٌاب الطالب والنوم 

 التً تتعارض مع الخلق والدٌن والعادات والتقالٌد.فً الحصص , وبعض المظاهر 

المشاركة فً تقوٌم المرشد التربوي فٌما له عالقة بالجانب اإلداري واالتفاق مع المشرف -7

 1الزائر على تقوٌم المرشد 

 عالقة المرشد بالمؤسسات واالفراد خارج المدرسة : -ت 

 . طلب الدعم المادي والمعنوي منهم.1

 لبة الذٌن الٌستطٌع مساعدتهم الى المؤسسات المختصة.. احالة الط2

 .تزوٌدهم بالبحوث والدراسات التربوٌة.3

 . االشتراك بدورات التقوٌة الفنٌة والعلمٌة.4

 . ممارسة خبراته خارج المؤسسة ان طلب منه.5

 : المعلومات األساسية للعملية اإلرشادية

  -أوآل: أهمٌة المعلومات:   

المعلومات فً اإلرشاد التربوي والنفسً حجر الزاوٌة فً عملٌة االرشاد ,اذ تعد وسائل جمع 

ان الحصول معلومات دقٌقة وكافٌة عن الطالب وعن مشكلته وعن بٌئته ٌعد حلقة الوصل بٌن 

الجزء النظري والجزء العملً فً التوجٌه واالرشاد التربوي وذلك الن عملٌة االرشاد التتم اال 

 مات التً تمكن من فهم الطالب والتً ٌحدد على اساسها تشخٌص الحالة .اذا توافرت المعلو

فالمرشد لكً ٌقدم للطالب المساعدة البد لن ٌتوافر لدٌه قدر وافً من المعلومات تتٌح فهم 

وتفسٌر سلوكه وفً الوقت نفس ٌحتاج الطالب معلومات عن ذاته ومواطن قوته ومواطن 

 قبله.ضعفهتعٌنه عل فهم نفسه وتخطٌط مست

 ثانٌا /مصادر المعلومات :



الفرد: مّما الشك فٌه أّن المصدر الرئٌس للمعلومات هو المسترشد نفسه فهو األقدر على  .1

 فهم ذاته ووصف مشاعره وعرض مشكالته وصراعاته.

األسرة: ٌعد الوالدان مصدراً غنٌاً من مصادر المعلومات فهما إلى جانب معرفتهما  .2

حٌاة المسترشد إال أّنها من أهم العوامل المؤثرة فً بناء شخصٌته سلباً أو بتفاصٌل دقٌقة عن 

 اٌجاباً.

األصدقاء: ٌمٌل األفراد إلى بداٌة المراهقة إلى تكوٌن عالقات اجتماعٌة باآلخرٌن  .3

فٌتحدث المراهق إلى أصدقائه وٌفضً إلٌهم بمتاعبه الشخصٌة فً الوقت الذي ٌرى فٌه أن 

ه وقت كافٌا من االهتمام وفً مثل هذه الحاالت ٌكون األصدقاء مصدراً جٌداً الوالدٌن الٌعطٌا

 لجمع المعلومات.

المدرسون: إّن المدرسٌن من المصادر المهمة فً جمع المعلومات إذ إّنهم ٌعرفون  .4

 الكثٌر عن سلوك التلمٌذ ونواحً القوة والضعف عنده, وعن تصرفاته واهتماماته وسلوكه العام.

خصائٌون: وٌتضمن هذا كل من تعامل مع المسترشد وقدموا له خدمات نفسٌة أو األ .5

اجتماعٌة مثل األخصائً االجتماعً واألخصائً النفسً, والطبٌب وتتحدد أهمٌة كل واحد منهم 

 تبعاً لمدى االستفادة منه فً حل المشكلة.

عالقة  مصادر أخرى: قد تكشف الدراسة عن ضرورة االتصال بمصادر أخرى لها .6

وثٌقة بالحالة, كالبٌانات الخاصة بالمسترشد, ومنها السجل المدرسً المجمع, ومذكراته 

 الشخصٌة, والوثائق األخرى التً تلقً أبعاداً عن المشكلة. 

 ثالثا/ سمات المعلومات وشروطها:

سرٌة المعلومات : وهذا امر مهم ٌجب ان ٌؤكده المرشد للطالب حتى ٌتحدث بحرٌة  .1

تكتب المعلومات وتحفظ فً سجالت ألنها قد تثٌر متاعب ثانوٌة, فٌجب أن تكون الكتاب ,حٌث 

رمزٌة فٌلجأ بعض المرشدٌن الى كتابة ارقام للداللة على الطالب وٌستعمل البعض االخر نظام 

 كتابة الحروف االولى من االسماء او استعمال نظام الشفرة السرٌة,

بذل اقصى جهد للحصول على معلومات شاملة  بذل اقصى جهد :ٌجب على المرشد .2

كافٌة واستخدام كافة الطرق والوسائل واالدوات المناسبة ومن مصادرها السلٌمة المسؤولة 

 المطلعة ,واستغالل إمكاناته ومهاراته وفنٌاته كلها فً عملٌة جمع المعلومات.

ن ٌسال واتمام المهارات فً جمع المعلومات :وٌتضمن معرفة ماذا ولماذا ومتى وم .3

 عملٌة جمع الملومات بطرٌقة سهلة وطبٌعٌة .وهذا ٌحتاج الى تدرٌب وخبرة .

الدقة والموضوعٌة :وذلك من اجل التشخٌص التدقٌق ومن اجل تقٌٌم عملٌة االرشاد بعد  .4

اتمامها حٌث حٌث ٌمكن اعادة بعض االختبارات مثال لمالحظة مدى التغٌر الذي طرا على حالة 

 ٌتطلب ذلك حسن اختٌار الوسائل و جمع المعلومات ومناسبتها.الطالب و



التكرار واالستمرار :ان المعلومات السلوكٌة المهمة هً التً تتسم بالتكرار )عدد مرات  .5

حدوث السلوك (واالستمرار )كم من الوقت استمر السلوك ؟وكم من الوقت مضى منذ حدوث 

ان ٌهتم بحصر تكرار السلوك واستمراره وذلك السلوك؟ أخر مرة ( ولذلك ٌجب على المرشد 

 الن السلوك العارض المؤقت لٌس فً أهمٌة السلوك المتكرر والمستمر.

االهتمام بالمعلومات الطوٌلة :ٌنبغً االهتمام بالمعلومات الطوٌلة المتتبعة الن حٌاة  .6

سلوكه فً  وٌؤدي الى سلوكه الحاضر له جذوره فً الماضًالطالب وحدة متصلة مستمرة .و

المستقبل فأهمٌة خبرات الطفولة فً حٌاة كل من المراهقة وأهمٌة خبرات المراهقة فً حٌاة كل 

 من الراشد والشٌخ ...الخ .

التاكد : من الضروري التاكد من توافر االدلة الكاملة على السلوك المرضً عند الطالب  .7

فً سلوك الطالب وعلى حٌاته كذلك ٌجب واالهتمام بالمظاهر الدائمة الطوٌلة المدى التً تؤثر 

التأنً فً الحكم وعدم االعتماد على المالحظة العابرة او الصدفٌة او المؤقتة والتفرقة بٌن 

السلوك االستكشافً والتجرٌبً وبٌن الشذوذ واالضطراب السلوكً الحقٌقً وٌنبغً أٌضا التثبت 

 حرص قبل اعتبارها نهائٌة .وتجنب التخمٌن او االستنساخ الخاطئ واخذ المعلومات ب

تجنب اثر الهالة:ٌجب تجنب اثر الهالة فً الحكم على الطالب ,أي اثر الفكرة العامة  .8

 على الطالب او الفكرة السابقة .

تنظٌم المعلومات وتسجٌله : ومن المطلوب تنظٌم المعلومات وربطها ببعض وتفسٌرها  .9

شخصٌة الطالب ومشكلته وٌجب تلخٌص  فً ضوء بعضها تفسٌرا دقٌقا ٌلقً الضوء على

الموضوعات وتسجٌلها فً سجالت لكً ٌسهل الرجوع الٌها وتسجٌل التوارٌخ علٌها واسم 

 األخصائً.

 بيته، اهل ،وحب نبيكم حب خصال ثالث على اوالدكم ادبو( "ص)االكرم الرسول عن ورد

 .القرآن وقراءة

 


