
 

 املرشد يف التعلين:
يؤدي السخشج أثخًا كبيخًا في العسمية التخبهية، وىه عامل أساس في تحجيج مخخجاتيا، 
ويسكن تعخيفو بأنو : اكاديسي متخرص بعمم الشفذ االرشادي لو مؤىالت شخرية 
وميشية تداعجه عمى تقجيم خجماتو وفق مبادىء دراسة الدمهك االنداني خالل 

 مخاحل نسهه تداعجه عمى تأكيج الجانب االيجابي لجى السدتخشج لتحقيق التهافق لجيو.

 

 ارسنا:نفسي يف هدتربىي واوال/احلاجة اىل هرشد 

ان الفخد الدهي يقبل عمى طمب الشرح واالرشاد من االخخين بغية السحافغة عمى 
نفدو من الهقهع في الخظأ ،ولسهاجية السذكالت التي تعتخضو ولسا كان الفخد يسخ 
بتحهالت كثيخة احتاج الى من يخشجه لتجشب السحاوالت الفاشمة التي تدبب لو االحباط 

 لحاجة االرشاد الشفدي في السجارس:وسهف نعخض بإيجاز مبخرات ا

يسخ الفخد بسخاحل انتقالية حخجة في  مظالب الفخد في مخاحل العسخ السختمفة : -1
خالل السجرسة يشتقل من حياة االسخة الى حياة السجرسة و  حياتو حيث يشتقل من

مخحمة إلى أخخى ولكل مخحمة مظالب معيشة، وفي مخاحل العسخ السختمفة يسخ الفخد 
من مخحمة الظفهلة الى مخحمة السخاىقة الى الذباب الى الذيخهخة ولكل مخحمة 
عسخية مظالب معيشة تذعخه بالقمق في حالة عجم تمبيتيا فيراب باالحباط والرخاع 

الى عجم التهافق، من ىشا كان لالرشاد الشفدي دور بارز في  الشفدي مسا يؤدي
 مداعجة الفخد مهاجية القمق الحي يريبو واستعادة تهافقو الشفدي.

لقج طخأت تغيخات جهىخية عمى الحياة العائمية ، وىحه التغيخات  التغيخات االسخية: -2
قج ادى ىحا الى عيهر ووعائفيا والعالقات القائسة بين افخادىا و   شسمت تكهين االسخة

 صعهبات ججيجة عمييا ومن ىحه السذكالت التي تهاجييا :  

 مذكمة الدواج والدكن وتشغيم االسخة . أ



ة لمعسل ودعم االسخة اقتراديا مسا عخض االطفال لالىسال أخخوج السخ  . ب
 والحخمان

 التعميم وما يشظهيو تأخيخ الدواح نتيجة النذغال الذباب والفتيات في استكسال . ت
لالفخاد  خرية.وىحه السذكالت تتظمب تهفخ االرشاد الشفديشعمى مذكالت 

 في السجتسع السعاصخ.

التغيخات االجتساعية : يذسل التغيخ االجتساعي مختمف مغاىخ الحياة سهاء .3
رافقو من  الذخرية او االجتساعية ومشيا تغيخ اساليب الدكن والتظهر التكشمهجي وما

االتراالت ،وتذعب التعميم وتظهره وارتباطو في الحرهل وسائل تخفيو وتظهر في 
عمى الهعيفة السشاسبة كسا ان تغيخ السعايخ االجتساعية والقيم افخز صخاعات اخخى 
بين الجيل الهاحج وبين االجيال زيادة عمى ارتفاع مدتهى الظسهح لجى االفخاد وما 

ل ادى الى احتياج االفخاد رافقو من ضغهطات نفدية فزال عن التأثخ بالعالم الغخبي ك
 الى ترحيح في السدار الشفدي لمفخد.

 : ويسكن ان نمخص تظهر التعميم في نقاط تظهر التعميم وزيادة االقبال عميو: -4

 أ. نسه العمهم والسعارف وتذعبيا.

 ب.تسخكد التعميم حهل الظالب وتمبية كافة مظالبو.

ة واىتسام التعميم بالتجريب عمى ج.اكتذاف اساليب ججيجة لمتعميم تعتسج عمى االل
 .السيارات التقشية

 في مختمف مخاحمو. د.إقبال البشات عمى التعميم

 كل ىحه السغاىخ تؤكج الحاجة الى خجمات السخشج الشفدي والتخبهي.

 

 

 ثانيا/ الكفايات املهنية للورشد الرتبىي:
 سهف نبّخز الخرائص السيشية من خالل الشقاط االتية:



 :من خاللوتتم  عمى إعجاد بخنامج إرشادي:القجرة  -أ

 أن يكهن لجيو بعج معخفي يدتشج اليو في تفديخ الدمهك االنداني. .1
 اإللسام باساليب جسع السعمهمات وبستظمبات السخحمة العسخية. .2
 اإللسام باالختبارات االستخشادية وتظبيقيا وتفديخىا .3

 
 :من خاللوتتم  تحقيق أىجاف البخنامج اإلرشادي: -ب
 . تعخيف السدتخشج بالسجاالت الجراسية التي تشاسبو.1
 . تعخيف السدتخشج بالسين السختمفة وكيفية التغمب عمى مذكالت الحياة.2
 . تكهين عالقات جيجة مع السجرسين واإلدارة والعاممين.3

 
 من خالل:وتتم  إدارة الجمدة اإلرشادية: -ت
 . ميارة تهجيو األسئمة التي تتعمق بالسذكمة.1
 . السيارة في استعسال األساليب المفغية وغيخ المفغية في التعامل.2
 . اإلصغاء الجيج و والتفكيخ السشفتح والشقاش السخن.3

 
 من خالل:وتتم :  تكهين عالقة الثقة بين السخشج والسدتخشج -ث
 .تقبل السدتخشج كفخد لو خرهصيتو وإنذاء عالقة تترف بالجفء معو1
 بدخية العسل. .القجرة عمى االحتفاظ2
 .إصجار إحكام مهضهعية باستعسال اسمهب القيادة الجيسقخاطية.3
 
 اتخاذ القخارات الدميسة : وتتم من خالل -ج
 . تهضيح نهاحي القهة والزعف لجى السدتخشج 1
 . تفيم سمهك السدتخشج ومداعجتو في تحجيج أىجافو.2
 شة ليا.. زيادة وعي السدتخشج بسذكالتو وتبريخه بالحمهل السسك3



 

 
 

 :ثالثا/ األدوار العاهة التي يقىم بها املرشد يف املدرسة 

 
 . القيام بعسمية اإلرشاد الشفدي والجساعي لمظالب وتفعيل اإلرشاد الهقائي.1

. يداعج الظالب عمى فيم أنفديم وميهليم وامكانتيم ومتابعة السدتخشجين 2
 وتحدشيم.

 وتشغيسيا واالحتفاظ بيا في مكان سخي . يذخف عمى تعبئة الدجالت الذاممة 3

ظخابات الشفدية ضسن فخيق عالجي . يداعج في تذخيص وعالج بعض االض4
 إحالة الحين لم يتسكن من ارشادىم الى الجيات السخترةو 

 . تقجيم خجمات السعمهمات التي تهضح لمظالب الفخص التعميسية الستاحة ليم 5
 الجراسي الستكخر . االىتسام بذكل رئيدي بحاالت التأخخ6

 السهىهبينو إلنسائية كالتعامل مع الستفهقين . تقجيم الخجمات اإلرشادية ا7

. تبريخ السجتسع السجرسي بأىجاف التهجيو واإلرشاد وخظظو وبخامجو لزسان قيام 8
 كل عزه بسدؤولياتو في تحقيق أىجاف اإلرشاد.

ة وتكهين اتجاىات . مداعجة الظالب السدتجج عمى التكيف مع البيئة السجرسي9
 ايجابية نحه السجرسة

. تهثيق العالقة بين البيت والسجرسة وتعديدىا واستثسار القشهات الستاحة جسيعيا 11
 بسا يحقق رسالة السجرسة 

. إجخاء البحهث التخبهية التي يتظمبيا عسل السخشج السيجاني ، وتذكيل لجان 11
 ،أو السخشجين في السجارس األخخى التهجيو واإلرشاد بالتعاون مع زمالئو السذخفين



 

 
 


