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 مقدمة:
إلى مساعدة أبنائهم وطالبهم من  دائما فاآلباء والمعلمون يسعون ،منذ أقدم العصوركانت موجودة التوجيه واإلرشاد  إن مسألة ممارسة 

 أن ذذ  المسألة كانت تأذذ شكل التوجيه فط،، دون الدذو  ف  عالقة تااعلية بين أجل سالمتهم ونضجهم ودعم إمكاناتهم، إاّل 
ى عملية مما زاد من إلحاح الحاجة إل ،الموجه والارد المحتاج إلى توجيه، كما أن التوجيه غير كاف لمساعدة الارد ف  تحطيق ذاته

ومع بداية الطرن العشرين تغير الماهوم فبدأ التوجيه واإلرشاد  ،اإلرشاد الناس  الت  تتضمن العالقة وجها لوجه بين المرشد والمسترشد
ثم ظهرت مرحلة علم الناس  بمرحلة التوجيه المهن  ثم التوجيه المدرس  حيث امتدت برامج التوجيه واإلرشاد لتشمل المجاالت التربوية،

( اعتبر التوجيه واإلرشاد الناس  عملية اتخاذ الطرار بهدف 0791ا  عام )ف اإلرشادي والذي يركز على الصحة الناسية والنمو الناس 
وأذذ  ،، ثم تطور الماهوم بعد ذلك وأصبحت االتجاذات نحو برامج التوجيه واإلرشاد الناس  أكثر ايجابيةمتعلمينالتطليل من قلق ال
 رف به .مكانته كعلم معت

فرد يحتاج إلى المساعدة  ذرآعبارة عن عالقة مهنية تتجلى ف  المساعدة المطدمة من فرد إلى  مدرس والتوجيه واإلرشاد ال
 ،وذذ  المساعدة تتم وفق عملية تخصصية تطوم على أسس وتنظيمات ذر يملك الطدرة على تلك المساعدة )المرشد(،آو  ،)المسترشد(

 ويدفعه إلى مزيد من النمو واإلنتاجية، ،وإدراك قدراته بشكل يمنحه التوافق والصحة الناسية ،لاهم ناسه متعلموفنيات تتيح الارصة أمام ال
واإلرشاد عملية  .وتبنى ذذ  العالقة المهنية )عالقة الوجه للوجه ( بين المرشد والمسترشد ف  مكان ذاص يضمن سرية أحاديث المسترشد

والثطة  ،واتخاذ الطرارات ،ية ونمائية وعالجية تتطلب تخصصًا وإعدادا وكااءة ومهارة وسمات ذاصة تعين المسترشد على التعلموقائ
وال يطتصر ذلك على مساعدته  متعلم،ويهدف التوجيه واإلرشاد التربوي إلى تحطيق النمو الشامل لل وتنمية الدافعية نحو اإلنجاز، ،بالناس

وتغيير  بل يتعدى ذلك إلى حل مشكالته وتوثيق العالقة بين البيت والمدرسة ،ميوله ف  المحي، المدرس  فحسبف  ضوء قدراته و 
أصبح إنسان ذذا ، فوذذا بدور  يطود إلى تحطيق الهدف نحو تحسين العملية التربوية إلى األفضل تحت مظلة اإلرشاد الناس ، هسلوك

 أيا كان موقعه وعمر  بحكم التغيرات االجتماعية واالقتصادية والمهنية والتطنية المتسارعة. العصر ف  حاجة ماسة إلى التوجيه واإلرشاد
 

وتطور ماهوم التعليم  والتخصصات العلمية، ،وتعدد مصادر المعرفة ،والتغيرات األسرية إن مراحل النمو العمرية والتغيرات االنتطالية،
كل ذلك أدى إلى بروز  ،روما صاحب ذلك من قلق وتوت ،والتطدم االقتصادي واجومشكالت الز  متعلمين،عداد التوتزايد  ومناذجه،

ن ذذا التغير ف  بعض األفكار واالتجاذات أظهر أذمية التوجيه واإلرشاد ف  المدرسة على وجه أكما  الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد،
كما أن تغير األدوار والمكانات وما ينتج عن ذلك   ،تغيراتحيث لم يعد المدرس قادرا على مواجهة ذذا الكم من األعباء وال الخصوص،
 وتوتر يؤكد مدى الحاجة إلى برامج التوجيه واإلرشاد . ،من صراعات

إضافة إلى  ،منصباً على حاجات المتعلم بشخصيته ف  جوانبها الناسية واالجتماعية والسلوكية مدرس ويأت  اذتمام التوجيه واإلرشاد ال
ذنا أذمية دور المرشد بصاته الشخص المتخصص الذي  وتظهر، والمبدعين عملية التحصيل الدراس  ورعاية المتأذرين دراسياً والمتاوقين

تبدو  بهذاو ، ومهارة ف  تعامله مع المسترشدين ،، لذا يجب أن يكون متخصصًا وذا كااءةالمدرس يتولى الطيام بمهام التوجيه واإلرشاد 
هنة المرشد التربوي مهنة صدق وأمانة وصبر ومشطة لكنها تصبح مجااًل ذصبًا لألجر والمثوبة من عند الله سبحانه وتعالى إذا ما م

أذلصت النية، وتوجت باإلذالص ف  التنايذ والممارسة،أي أنها ليست مهنة فضااضة تتسع لمن طرق بابها ليخلد للراحة، وليست فراراً 
 ثم مسؤولية كبيرة أمام جميع الائات داذل المدرسة وذارجها. ،، إنها أمانة قبل كل ش ءمن العمل إلى الكسل



إن مهنة اإلرشاد اليوم لم تعد تسمح بالتهافت عليها دون تخصص علم ، إنها أشبه بغرفة العمليات الجراحية ال تطبل وال تغار 
 ذبرة وأمانة. علم ومهارة وفن و  مدرس األذطاء، وذكذا فان التوجيه واإلرشاد ال

 أوالً : تعريف التوجيه واإلرشاد المدرسي :
 مفهوم التوجيه المدرسي: -1

من وجه يتجه وجاذة، صار وجيها، وجهة األمر... والش ء أدار  إلى جهة ما، توجه إليه: أقبل وقصد، اتجه إليه: أقبل، الوجه أ/لغة: 
ها الطصد والنية، يطا  الوجه أن يكون كذا، أي الطصد الظاذر، ما يتوجه )مصدر( الجهة، يطا  لهذا الطو  وجه، أي مأذذ وجهة أذذ من

 (.01 -01، ص ص 8112إليه اإلنسان من عمل وغير  )توفيق زروق ، 
كما يراد بكلمة توجيه ف  حطل التربية تمكين المرء من الوصو  إلى ذدفه أو غاياته بشكل واضح من دون اضطراب أو قلق، فحين 

، ص 8112لسهم نحو الهدف نعن  أنه أطلطه مباشرة وبطريطة مستطيمة ومحددة إلصابته ) جرجس ميشا  جرجس، نطو : وجه فالن ا
818.) 
فالسهم يأذذ االتجا  الذي يحدد  مستعمله)مطلق السهم(، فا  عملية التوجيه الموجه ذو الذي يطود المتعلم إلى تحطيق ذدفه، وذلك  

 ى يصل إلى مبتغا .بتوجيهه نحو الطريق الصواب واألصح حت
 ب/ اصطالحا:

عرفه ميلر بأنه: " عملية تطديم المساعدة لألفراد لك  يصلوا إلى فهم أناسهم، واذتيار الطريق الصحيح والضروري للحياة، وتعديل 
 (.87، ص 8112السلوك لغرض الوصو  إلى األذداف الناضجة والذكية، والت  تصحح مجرى الحياة " )أحمد أبو أسعد ولمياء الهواري، 

ويعرفه عصام يوسف بأنه: " عملية مساعدة الطالب على اذتيار نوع الدراسة، ومساعدته على التكيف األكاديم  ليجد ناسه ف  
 (.12، ص 8112االذتصاص المناسب الذي يتالءم مع شخصيته وقابليته، وبهذا يحطق نجاحه وتطدمه ف  الدراسة " )عصام يوسف، 

" مجموعة من الخدمات الت  تهدف إلى مساعدة الارد على أن ياهم ناسه  ومحمود زيدان بأنه:ات أحمد لطا  برك ويعرفه
ومشاكله، وأن يستغل إمكانياته الذاتية من قدرات ومهارات واستعدادات وميو  وإمكانيات بيئته ف  تحديد أذدافه تتماشى مع إمكانياته 

تيار أفضل الطرق الت  تحطق له ذلك، إلى أن يصل إلى التكيف ويبلغ أقصى ما وإمكانيات بيئته من جهة أذرى واذ ،المتاحة من جهة
 (.00، ص 8119يمكن بلوغه من نمو وتكامل ف  شخصيته " )عبد الله طراونة، 

يعرفه عبد الحميد مرس  بأنه:"عملية إنسانية تتضمن مجموعة من الخدمات الت  تطدم لألفراد لمساعدتهم على فهم أناسهم، وإدراك 
لصعوبات الت  يعانون منها، واالنتااع بطدراتهم ومواذبهم ف  التغلب على المشكالت الت  تواجههم بما يؤدي إلى تحطيق التوافق بينهم، ا

، ص ص 8112وبين البيئة الت  يعيشون فيها حتى يبلغوا أقصى ما يستطيعون الوصو  إليه من نمو وتكامل ف  شخصيتهم" )توفيق زروق ،
01- 02.) 

المحيطة  مشاكلوالنستنتج أن التوجيه المدرس  ذو مجموع الخدمات الت  تطدم إلى المتعلم بهدف مساعدته على فهم ناسه  همنو 
 التوافق والراحة الناسية. تحطق له ، وأن يستغل إمكانياته وقدراته لحلها بطرق سليمةبه

 
 اإلرشاد المدرسي: -2

، أرشَد يُرشد، إرشاًدا، فهو ُمرِشد والماعو  ُمرَشٌد )للمتعدِّي(حسب ما جاء ف  معجم اللغة العربية المعاصر كلمة إرشاد من فعل  أ/لغة:
 . وذو ِسنُّ التكليف ف  الشريعة " حمَّله والد  مسئولية الدّكان حين أرشد " ،بَلغ سنَّ الرُّْشد ،أرشد الغالُم رَشدَ نطو : 

، كما يطا  أرشد فالنًا إلى الشَّ ء ِبَمْعَنى َدلَُّه َعَلْيِه َوُذَو َمْأُذوٌذ ِمْن َمادَِّة )ر ش د ( الَِّت  َتُد ُّ َعَلى اْسِتَطاَمةِ كما جاء على لسان العرب: 
َوِف  .   أرشد سائًحا، رشد  للخيرأ، أرشد  على الحق ،أرشد  إلى الصواب، ذدا  ودّله إليه للش ء:أرشد فالنًا  ،أرشد فالنًا على الشَّ ء

 . َوالرَّاِشُد اْسُم فَاِعٍل مْن َرَشَد يَ ْرُشُد ُرْشًدا "،َعَلْيُكْم ِبُسنَِّت  َوُسنَِّة اْلُخَلَااِء الرَّاِشِديَن ِمْن بَ ْعِدي"اْلَحِديِث: 
  ب/إصطالحا:



نه إنصائح، وال ينجم عن الحلو  الت  يطترحها المرشد، بل  ليس مجرد إعطاء على أنه:" اإلرشاد Tyler Leona(0727ف ليونا تيلور )يعر 
أكثر من تطديم حل لمشكلة آنية، وذو تمكين الارد من التخلص من متاعبه ومشاكله الحالية، وتكوين اتجاذات عطلية محضة تساعد 

 (8119،وسعدنان أحمد الاسا" ) الارد المسترشد على التخلص من االتجاذات االناعالية الت  تعوق تاكير 
اإلرشاد يتضمن المطابلة ف  مكان ذاص يستمع فيه المرشد ويحاو  فهم المسترشد، أن:"   Petterson( 0791باترسون ) كما يؤكد

ومعرفة ما يمكنه تغيير  ف  سلوكه بطريطة أو أذرى، يختارذا ويطرذا المسترشد ويجب أن يكون المسترشد يعان  من مشكلة ويكون لدى 
 (8119" )ناس المرجع السابق، والخبرة للعمل مع المسترشد للوصو  إلى حل المشكلةالمرشد المهارة 
الخدمات الت  يطدمها اذتصاصيون ف  علم الناس اإلرشادي وفق اإلرشاد بأنه:"  (0721الجمعية االمريكية لعلم الناس )وتعرف 

شخصية ف   ويطدمون ذدمات لهم لتأكيد الجانب االيجاب  ،وأساليب دراسة السلوك اإلنسان  ذال  مراحل نمو  المختلاة مبادئ،
بهدف اكتساب مهارات جيدة تساعد على تحطيق مطالب النمو والتوافق مع الحياة، واكتساب  يه،المسترشد واستغالله لتحطيق التوافق لد

" )ناس ، األسرة والمدرسة والعملتالمجاال مختلف قدرة اتخاذ الطرار، ويطدم اإلرشاد لجميع األفراد ف  المراحل العمرية المختلاة وف 
 .(8119المرجع السابق،

 ،عملية مساعدة الارد ف  رسم الخط، التربوية الت  تتالءم مع قدراته وميوله وأذدافه بأن اإلرشاد المدرس  ذو:" حامد زذران كما يوضح
 ،وتساعد  ف  النجاح ،اكتشاف اإلمكانيات التربوية والمواد الدراسية الت  تساعد  ف  ،وأن يختار نوع الدراسة والمناذج المناسبة

 . (12، ص 0721")حامد زذران، وعالجها بما يحطق توافطه التربوي بصاة عامة ،وتشخيص المشكالت التربوية
العملية التااعلية الت  تنشأ عن عالقات  تلك ذو، و   ف  مجا  ال توجيهعملال زءاإلرشاد المدرس  ذو الج ومنه يمكن الطو  أن:"

 تهممساعدو  المتعلمين إرش ادبالم رشد  من ذاللهايط وم  (المتعلمالتوجيه واإلرشاد المدرس ( ومست رشد ) مهنية بناءة بين م رشد)مستشار
 .      ناس "ال موتحطيق توافطه ،اب اإليج موتنمية سلوكه ،ومواجهتها مبمشكالته والتبصر ماتهيوإمكان م،ومعرفة قدراته م،على فهم ذاته

بل  ،األستاذ  بالمؤسسة التعليمية وذو ال يطل أذمي ة عن دور ،إن المرشد المدرس  له دور ذام وفعا  وحيوي ف  العملية التربوية
 يكمل كل منهما اآلذر.

التربوية والتوجيه يسبق اإلرشاد ويمهد له، وذو جزء من العملية  ،التوجيه أعم وأشمل من اإلرشاد أن:من ذال  ذذ  التعاريف نستنتج 
وتعنى بوضع الشخص  ،غلب األحيان تشترط توفر الخبرة ف  الموجهأووسيلة إعالمية ف   ،وذو عملية عامة تهتم بالنواح  النظرية

 المناسب ف  المكان المناسب.
المدرسة يشترك بشكل أساس  ف  برنامج ن كل مدرس أو إداري ف  أو  ،يشتمل على عملية اإلرشاد مدرس التوجيه ال كما أن

 كما تبطى عملية التدريس من اذتصاص المدرس.  ،التوجيه، ف  حين تبطى عملية اإلرشاد من اذتصاص المرشد

إذ يمكن أن نطو  عنهما أنهما عملة واحدة بوجهين  ،عمليتا التوجيه واإلرشاد المدرس  عمليتان متكاملتان ومتداذلتانوعليه، فإن 
 مختلاين.

 ، يمكن أن نعرف عملية التوجيه واإلرشاد المدرس  والمهن  بأنها:من ثمةو 

عملية إنسانيه منظمة ومخط، لها تتضمن تطديم ذدمات إرشاديه عبر برامج نمائية، ووقائية، وعالجية إلى المتعلمين لمساعدتهم 
، المشكالت الت  تعترضهم بغية تحطيق التوافق واإلنتاجية على اذتيار الدراسة المناسبة، وااللتحاق بها، واالستمرار فيها، والتغلب على

إلى المحافظة على كيان المتعلم والمجتمع، وتكيياه مع الحياة المدرس ية والمهنية، ومساعدته على فهم حاضر ، وإع داد  فهما يهدفان 
م ساعدته على رسم ذططه المستطبلية عن وإمكانياته الدراسية، و  ق دراتهبهدف وضعه ف  المكان المناسب وذلك عن طريق اك تشاف 

طريق إمداد  بالمعلومات الكافية ف  جميع المجاالت، ومساعدته على اذتيار الشعب الدراسية والتخصصات المهنية الت  تتناسب مع 
  قدراته واستعدداته وميوالته، وبالتال  مساعدته على تحطي ق ت وافطه الش خص  والتربوي والمهن  واالجتماع .

 :  المدرسي األهداف العامة للتوجيه واإلرشاد /انياً ث
لك  يصبح عضوًا صالحًا ف  بناء  ،والمهنية جميع النواح  الناسية واألذالقية واالجتماعية والتربوية منوإرشاد   متعلمتوجيه ال -0

 وليحيا حياة مطمئنة راضية. ،المجتمع



تربوية، والعمل على  أو اجتماعية أو أثناء الدراسة سواء كانت شخصية متعلمينقد يواجهها ال المشكالت الت  يواجهها أوعن بحث  -8
 وتوفر له الصحة الناسية. ،ف  الدراسةمتعلم ال ساعدإيجاد الحلو  المناسبة الت  ت

جو المحي، المشجع العمل على توثيق الرواب، والتعاون بين البيت والمدرسة لك  يصبح كاًل منهما مكماًل وامتدادًا لآلذر لتهيئة ال -1
 لك  يواصل دراسته.  متعلملل
واستثمار تلك  ،المتاوقين على حد سواء والعمل على توجيه المتاوقين أو غير متعلمينال العمل على اكتشاف مواذب وقدرات وميو  -1

 ذاصة والمجتمع بشكل عام. متعلمالمواذب والطدرات والميو  فيما يعود بالناع على ال
ومساعدتهم قدر المستطاع لالستاادة الطصوى من برامج التربية  ،الجو المدرس  وتبصيرذم بنظام المدرسة مين علىمتعلال تعويد -2

 وإرشادذم إلى أفضل الطرق للدراسة والمذاكرة .  ،والتعليم المتاحة لهم
الت  تناسب مع مواذبهم وقدراتهم وميولهم واحتياجات المجتمع، وكذلك  ،على اذتيار نوع الدراسة والمهنة متعلمينمساعدة ال -2

 ،وشروط الطبو  الخاصة بها حتى يكونوا قادرين على تحديد مستطبلهم ،تبصيرذم بالارص التعليمية والمهنية المتوفرة وتزويدذم بالمعلومات
 .تاالطرار   آذذين بعين االعتبار اشتراك أولياء أمورذم ف  اتخاذ مثل ذذ

وإذما   ات،مشكلة التسرب وكثرة الغياب :على سبيل المثا ، التعليمو  التربية اإلسهام ف  أجراء البحوث والدراسات حو  مشكالت -9
  ...وتدن  نسب النجاح ف  المدارس ،الواجبات المدرسية

 (.11 -87، ص ص 8112المساعدة ف  تحسين العملية التربوية والتعليمية )أحمد أبو أسعد وآذرون، -2

 :المدرسي األسس التي يقوم عليها التوجيه واإلرشاد ثالثا/

وعلى أسس ناسية وتربوية تتعلق بالاروق الاردية  ،يطوم التوجيه واإلرشاد على أسس فلساية تتعلق بطبيعة اإلنسان وأذالقيات اإلرشاد
ة ومصادر المجتمع، وعلى أسس عصبية وفسيولوجية والاروق بين الجنسين ومطالب النمو، وعلى أسس اجتماعية تتعلق بالارد والجماع

 :فيما يل سس األ نشير إلى ذذ و ، والحواس وأجهزة الجسم األذرى ،تتعلق بالجهاز العصب 
 
 

  :األسس الفلسفيةأ/ 

ان  حيث أن ذذا الماهوم قد تخبطت فيه النظريات المختلاة، فالتحليلية الارويدية ترى أنه عدو  محاولة فهم طبيعة اإلنسان: -0
تتحكم فيه غرائز ، واإلنسانية )كار  روجرز( ترى أنه ذير بطبعه، والسلوكية ترى أنه محايد )سلب ( تحركه المثيرات فيستجيب لها، 

 وأن أفكار  غير العطالنية السبب ف  اضطرابه. ،والنظرية المعرفية االناعالية ترى أنه يؤثر ويتأثر

الم  حيث ميز الله سبحانه وتعالى اإلنسان بالعطل والتاكير وبصر  وعلمه وكرمه على والماهوم الصحيح ذو ما جاء به الدين اإلس
سائر المخلوقات، فهو ماطور على الخير ولديه شهوات، وذو محاسب على استخدام ذلك العطل، وفهم ذذ  الطبيعة يساعد المرشد 

 على نجاح عملية اإلرشاد وفهم المسترشد. مدرس ال

والصيرورة تعن  ما سيصير)تغير(، والصيرورة والكينونة متكاملتان وال تلغ   ،الكينونة تعن  ما ذو كائن وموجود الكينونة والصيرورة: -8
أي أن ذناك أمورا  ،أحدذما األذرى، فمثال الشخص الذي أصبح راشدا كان طااًل، يبطى ذلك الشخص رغم التغير الذي جرى عليه

والعالم دائم التغير، لذا فالصيرورة ماهوم دائم التغير، وحياة اإلنسان مليئة  ء أذرى.ف  الشخص تبطى كما ذ  بينما تتغير فيه أشيا
 بالمتغيرات الجديرة بالمالحظة والتأمل، واإلرشاد ينظر إلى الشخص ككائن يتغير سلوكه رغم بطائه ناس الشخص.

لذا يساعد المرشد المسترشد على أن  ،جاب يهتم المرشد بالجما  وبالنظرة إلى الحياة بتااؤ  وجما  وتطلع اي علم الجمال: -1
 ويساعد  على نسيان الذكريات المؤلمة. ،يتذكر األشياء الجميلة ف  حياته دائما

، لذا يعتبر هيحتاج المرشد إلى األسلوب المنطط  ف  مناقشته مع المسترشد أثناء المطابلة اإلرشادية لتعديل سلوك علم المنطق: -1
 ،حيث يحدد المرشد مع المسترشد أسباب السلوك المضطرب من أفكار ،قى األساليب اإلرشاديةاإلقناع المنطط  من أذم وأر 



وغير عطالنية والتخلص منها بإقناع منطط  وإعادته إلى التاكير المنطط ، إذ أن كثيرا من االضطرابات منشأذا  ،ومعتطدات غير منططية
 (77 -97، ص ص 8111، هادي وسعيد العزةجودت عبد ال) االنطياد لألفكار الخاطئة والغير عطالينة

 :األسس النفسية والتربويةب/

  :على مجموعة من األسس الناسية والتربوية الت  يمكن تلخيصها كما يل  مدرس يعتمد اإلرشاد ال

مظاذر الشخصية  يتشابه األفراد بعضهم بالبعض األذر ف  جوانب كثيرة، إال أن ذناك فروقا واضحة بين األفراد ف   الفروق الفردية: -0
حيث ال يوجد اثنان ف  صورة واحدة طبق األصل حتى التوائم المماثلة تختلف عن بعضها  ،كافة )جسديًا وتعليميًا واجتماعيًا واناعالياً(

 جزئياً.
إذ أن  :مثال ، فعلى المرشد أن يعرف ما يتصل بأسباب المشكالت الناسيةالمدرس  الاروق الاردية ف  عملية اإلرشاد مراعاةلذا ينبغ  

 ذر.آوال تسبب مشكلة لدى فرد  ،بعض العوامل قد تسبب مشكلة عند فرد ما

إن الاروق بين الجنسين واضحة ف  الجوانب الايزيولوجية والجنسية واالجتماعية والعطلية واالناعالية، وذذ   الفروق بين الجنسين:  -8
أو تطلل من أذميتها، لذا فعملية     تنشئة االجتماعية الت  تبرز ذذ  الاروقلى عوامل الإو  ،الاروق الت  تعود إلى عوامل بيولوجية أصالً 

ن ما ينطبق على الذكور قد ال ينطبق على اإلناث، فالاروق لها أذميتها وال سيما ف  ميدان ألاإلرشاد ليست واحدة لكال الجنسين 
 والمهن  واألسري. مدرس اإلرشاد ال

الت  تبين مدى تحطيق الارد لذاته  ،ارد ف  مرحلة من مراحل نمو  أن يحطق مطالب النمويتطلب النمو السوي لل مطالب النمو: -1
كما  ويؤدي تحطيق مطالب النمو إلى سعادة الارد، وتطور ذبراته الت  تتناسب مع مرحلة النمو، ،وإشباع حاجاته وفطًا لمستوى نضجه

 أن عدم تحطيق مطالب النمو يؤدي إلى شطاء الارد وفشله .

لف مطالب النمو من مرحلة إلى أذرى، فمطالب النمو ف  الطاولة ذ  تعلم المش  والمهارات األساسية وتحطيق األمن وتخت
افق االناعال  والثطة بالناس وباآلذرين، أما ف  المراذطة تختلف مطالب النمو من حيث تميزذا بتطبل التغيرات الجسدية والايزيولوجية والتو 

ومع معرفة السلوك  ،واذتيار نوع الدراسة أو المهنة المناسبة ومدى االستعداد لذلك ،اذيم ضرورية لإلنسانوتكوين مهارات وما ،معها
وف  مرحلة الرشد تتسم مطالب النمو باتساع الخبرات العطلية والمعرفية وتكوين  االجتماع  المطبو  للطيام بالدور االجتماع  السليم،

وف  مرحلة الشيخوذة تتلخص مطالب النمو بالتوافق مع  وتحمل المسؤولية االجتماعية والوطنية، ،ن األسرة وتربية األوالد والتوافق المه
 والتكيف مع التطاعد عن العمل وتنمية العالقات االجتماعية الطائمة. ،الضعف الجسدي

بل ذ  تختلف من  ،عاهاليست قدرات الارد واستعداداته وميوله واحدة من حيث درجة قوتها أو ض الفروق في الفرد الواحد: -1
ذاصية إلى أذرى، فالخصائص الجسدية قد ال تتوافق مع الخصائص االناعالية أو العطلية، فطد يتطدم النضج العطل  على النضج 

 (71 -22، ص ص 0779، سهام درويش أبو عيطة) االجتماع 

والسلوك فردي  ،ن الارد يتأثر بالجماعةواتجاذاته،أللى ميوله وع ،تؤثر الجماعة المرجعية على سلوك الارد :األسس االجتماعيةج/ 
كما تؤثر ثطافة المجتمع الت  ينتم  إليها الارد من عادات وتطاليد وأعراف ف  ذلك الارد وبالتال  على المرشد أن يراع  ذلك   ،جماع لاو 

 لك  يتمكن من فهم المسترشد وفهم دوافع سلوكه.
وعالقته بالسلوك  ،ووظائاه ،مرشد أن يلم بطدر مناسب من الثطافة الصحية عن تكوين الجسمعلى ال :يولوجيةز األسس العصبية والفد/ 

وذاصة الجهاز العصب  المركزي الذي ذو الجهاز الرئيس  الذي يسيطر على أجهزة الجسم األذرى ويتحكم ف  السلوك اإلرادي لإلنسان 
 لداذلية والخارجية ويستجيب بإصدار تعليماته إلى أعضاء الجسم.حساسات االت  تنطل له اإل ،من ذال  الرسائل العصبية الخاصة

وذو مسئو  عن السلوك الغير إرادي مثل  ،فالجهاز العصب  الذات  الالإرادي يعمل بشكل ال شعوري أي ال تتدذل إرادة اإلنسان ف  ذلك
وذو يعمل وقت  ،والتناسل  وجهاز الغدد والجلدحركة األمعاء وذذا الجهاز يسيطر على جميع أجهزة الجسم التناس  والهضم  والدوري 

 .الطوارئتعرض الجسم للخطر بما يشبه إعالن حالة 
فالحالة الناسية تؤثر على العمليات الاسيولوجية الغضب يؤدي إلى زيادة دقات الطلب،  ،ذرفاإلنسان جسم وناس وكل منهما يؤثر ف  اآل



لى الطلق، وعند زيادة اناعا  الغضب واستمرار  يتأثر إالعضوية تؤدي إلى الحزن و ع، كما أن األمراض و الدم سيالنوالحزن يؤدي إلى 
مثل ضغ، الدم والطولون  ،فتظهر االضطرابات الناس جسمية )السيكوسوماتية ( كاحتجاج ال شعوري ،إرادي الجهاز العصب  بشكل ال

 ناية،وبعض اآلالم الهيكلية أو بعض االضطرابات الجلدية والجيوب األ ،وقرحة المعدة والسكري والربو ،والصداع الناس  ،العصب 
 ويتعرف على مصادر اناعاالته . ،والمرشد الحاذق ينتبه دائما إلى شكوى المسترشد

كما أن درجة االناعا  إذا زادت وأزمنت تحولت عن طريق الجهاز العصب  المركزي إلى اضطرابات وأعراض جسمية واضحة نتيجة ذلل  
فيحدث ما يسمى بالهستيريا العضوية مثل العمى الهستيري، الصم، الشلل، التشنج الهستيري، الصراع الهستيري،  ،ف  أعصاب الحس

سدي ومروان سعيد األ)وعلى المرشد أن ينتبه لدوافع غضب المسترشد ،وغير ذلك الخرس، فطدان حاسة الذوق، فطدان الذاكرة
 (.99 -27، ص ص 8111،إبراذيم
 اإلرشاد المدرسي: التوجيه األساليب التي تعتمد في ممارسة/ رابعا

ومنه فإنه على  ،واستراتيجيات علمية ومن اذج وط رق وفن يات وذو يخضع لنظ  ريات ،اإلرش   اد المدرس  ذو عمل يس توجب اإلت  طان
، من وذناك عدة طرق وأساليب ف  العملية اإلرشاديةوالمنهج الذي يتبعه  المكلف باإلرشاد أن يدرك األذ  داف الت  يعمل على تحطيطها

 أذمها:
عتمد ذذ  الع   القة المتبادلة على رعاية الحالة الت  قد تعان  من تو  ،وذ  و تعامل مع  حالة واح  دة على انا  راد :اإلرشاد الفردي –أ

 مشكالت دراسية أو ناسية أو اجتماعية أو صحية. 
التعلم   اتمبرر، صعوب ، الغياب بدونب المدرس ، التأذر الدراس ، التسر المدرس  الرسوب اإلعادة،ك المشكالت المدرسية:*

 إدارة الوقت.و ، وصعوبات ف  المراجعة واستذكار
  .العنف، وتعاط  المخدرات، و حاالت االنحراف مثل:التاكك األسري كمشاكل الت  تنجم عن  الحاالت االجتماعية:*
 قلق االمتحانات. االنتحار، ، الخوف من الدراسة،عصابال العدوانية، واالنطواء،العزلة، ك الحاالت النفسية:*
 الاطر والعوز.كحاالت  الحاالت االقتصادية:*
 االحتياجات الخاصة.و األمراض المزمنة كحاالت : الحاالت الصحية*

ومناقشة الصعوبات أو المشكالت  المدرس مستشار التوجيه واإلرشاد الارصة للتحدث مع  متعلمالاردي لل مدرس يتيح اإلرشاد ال
 ، كماعلى تحديد أذداف معينة للعمل على تحطيطها من ذال  عملية اإلرشاد متعلمبمساعدة ال مستشاره. ويطوم الهالت  تواج
 إمكانات البيئة المحيطة به.مع واذتيار األنسب منها بما يتاق  ،على استكشاف الخيارات المتاحة أمامهيساعد  

 وذدف اإلرشاد الاردي ذو تمكين الارد من فهم ومعالجة مشكالته الشخصية، االجتماعية والمهنية. 
)حصص إعالمية إرشادية ( وذو تنايذ البرنامج التطديري  ويكون ف  شكل جلسات جماعية مع المتمدرسين :اإلرشاد الجماعي –ب

يساعد اإلرشاد الجماع  ، كما حاالت المتشابهة ف  نوع المشكلةالمسطر، كما يمكن أن يكون اإلرشاد الجماع  مع مجموعة من ال
وأفكار من المجموعة اإلرشادية  ،والحصو  على مطترحات ،على تجريب سلوكيات جديدة لتحسين مهارات التواصل الجماع  متعلمينال

توفير مناخ يتصف بالثطة    والمهن  علىمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسيعمل و  الت  يكون لدى أعضائها اذتمامات ومشكالت مماثلة.
والسرية بحيث يتمكن أعضاء المجموعة اإلرشادية من مناقشة صعوباتهم والمشكالت الت  تشغلهم وتطديم مطترحات للتغلب على ذذ  

 المشكالت.
  :واإلرشاد المدرسي مستشار التوجيه فيالتي ينبغي توفرها  خامسا/ األخالقيات المهنية

 لها ن ذذ  المهنةذ  مهاد تطبيط  لعلم الناس ونظرياته، وتخصص يّدرس بدرجات علمية، وألالمدرس   التوجيه واإلرشادبما أن مهنة 
ن ذذ  الطواعد ذ  الت  فيتوجب أن يكون لها قواعد أذالقية يتطيد بها كل من يمارس ذذ  المهنة ألناس الوقت،  ف  ةر يوذط كبيرة  أذمية

 ، ومنها نذكر ما يل :وط العامة الت  تساعد  على توذ  الوقوع فيما يلحق الضرر باآلذرينوتضع الخط ،تنظم عمل المرشد
 ها.الوقوع  في ال يتوجب ذاصة اوالت  قد تحمل أسرار  ،التطيد باألذالق المهنية لطبيعة العالقة مع بعض الحاالت*



   التعامل األمانة، تحمل المسؤولية، المرونة ف التحل  باألذالق الااضلة: الصبر،* 
 .المدرس  اإلذالص وتطبل العمل ف  مجا  التوجيه واإلرشاد* 
  .وأن تكون العالقة مهنية متعلمين،تجنب إقامة العالقات الشخصية مع ال *
 االبتعاد عن التعصب .* 
 (.متعلماحترام ذصوصيات المسترشد )* 
 ) الحاالت(. متعلمينالمحافظة على أسرار ال* 
                                 )االذتبارات والروائز(.وتاسير نتائجها ،أدوات فنية أو أساليب مهنية ال يجيد تطبيطها على أال يعتمد المرشد* 
 (92، ص 0792،سيد عبد الحميد مرس ) عدم تكليف من ينوب عنه ف  الطيام بالنشاطات اإلرشادية* 
المالحظ ة واإلص  غاء  ةمهار و كتكوين العالقة اإلرشادية   ،جموعة من المهاراتم إلى ذلك، البد على المستشار أن تكون لديه باإلضافة 

ية طريق اإلرشادالواذتيار  ،دراسة المشكلة وتشخيصها ةوالتمتع بمهار  ،وتوفي ر البيئ ة اإلرش  ادية اآلمن ة متعلمين،وتك وين األلاة مع ال 
 .المناسبة

 :سادسا/ مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي
، المكان الذي مركز التوجيه واإلرشاد المدرس  والمهن  قبل التعرف على مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرس ، ال بأس أن نعرف
 يلتط  فيه جميع المستشارين على مستوى الوالية، ونذكر بمهام مدير المركز.

العام والتكنولوج ،  وتطنيا لمديريات التعليم الثانوي ،لواليةلذارجية تابعة إداريا  المدرس  والمهن  مصلحة تربوية واإلرشاد مركز التوجيه
وذاصة  يعمل تحت إشراف مديرية التربية حيث ينسق أعماله مع كل مصالح المديرية،و  واالستشراف،ساس  ومديرية التطويم التعليم األ

المهن ، الذي يسير و  المدرس واإلرشاد لتوجيه الى تسيير المركز مدير يشرف ع .والتاتيش واالمتحانات ومصلحة التكوين مصلحة الدراسة
 ينسطون ،لتوجيه واإلرشاد المدرس  والمهن  مطيمين بالثانوياتامستشارين  وطاقم تطن  متكون من ،بدور  طاقم إداري يعمل بالمركز

 :، ومن المهام الموكلة إليه ندكرأعمالهم أسبوعيا من ذال  اجتماع أسبوع  دوري
 .*التسيير اإلداري والمال  للمركز

 .أعما  المستشارين واإلشراف على تكوينهم *متابعة

 .*زيارات تاطدية وتاتيشية للمستشارين

 .البرنامج السنوي وتوزيع المهام واألنشطة حسب رزنامة محددة مسبطا *انجاز

  .*التحضير والتنسيق والمشاركة ف  مجالس الطبو  والتوجيه

 .التظاذرات اإلعالمية المدرسية للمركز*اإلشراف على 

  .التوثيق واإلعالم المدرس  والمهن  يةإثراء ذل*

 م وتكوين. ويتوجيه، تطو األنشطة التربوية من إعالم،  تطويم*متابعة و 

 تحطيطات تربوية. و *الطيام بدراسات 

  . متعلمين*متابعة عمليات التكال أو المساعدة الناسية لل

 والجمهور الواسع. متعلمينعملية التوجيه المدرس  والمهن  لليم و * متابعة وتط

 .متعلماألساتذة وكل المتعاملين مع الو * التشاور مع جمعيات أولياء التالميذ، 

 المناذج.و مضامين الكتب المدرسية، و  البرامج التربوية،و يم االمتحانات، و * تط

 .المساذمة ف  إنجاز الخريطة التربوية *

 .الجامعيين ير المتربصين والطلبةالتكوين وتأط *

 .إنجاز السندات اإلعالمية لكل المستويات *
 وتتمثل مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرس ، ف  أربع محاور أساسية وذ : اإلعالم، التوجية واإلرشاد والمتابعة والتطويم.  



 :والمهنـــي اإلعـــالم المدرســي/ 1

واإلرشاد المدرس   للمتعلمين ف  مختلف األطوار التعليمية من أذم نشاطات مستشاري التوجيه اإلعالمية المدرسيةيعتبر تطديم المادة   
 :أساسا إلى المستويات التالية ويوجه اإلعالم المدرس  واإلرشاد الذين يتكالون بها على مستوى الططاعات الت  يشرفون عليها.     

 .السنة الخامسة ابتدائ  *

  السنة الرابعة متوس، * األولى متوس، * السنة الثالثة متوس، السنة *

 السنة األولى ثانوي * السنة الثالثة ثانوي *

                     متعلم.المتعاملين مع ال ، وكللألساتذة، واألولياء، والطاقم اإلداري بالثانوية كما يطوم المستشارين بتطديم إعالما ذاصا 
 التوجيه واإلرشاد المدرس  على:ويعمل مستشار 

 .التربوية إنجاز األدلة اإلعالمية والسندات* 
 .تنظيم األسبوع الوطن  لإلعالم* 
 .مهن وال كنولوج التو  العام تنظيم األبواب الماتوحة حو  التعليم* 

 :التوجيه المدرسي /2 
 تالميذ يم قدراتو يطوم مستشار التوجيه واإلرشاد المدرس  بتط هم حيثديالتوجيه ل ف  بلورة عملية متعلمينيساعد اإلعالم المطدم لل* 

  آداب وعلوم وتكنولوجيا.:إلى الجذعين المشتركين قصد توجيههم متوس، رابعةالسنة ال
وذذا من ذال  مجالس الطبو   ،التخصصات والشعب ف  السنة الثانية ثانوي ويوجه تالميذ السنة األولى ثانوي إلى مختلف* 
 .متعلمينتحدد المالمح التربوية للالت    على مطاييس بيداغوجية وتربوية ابناء ،  نهاية السنة الدراسيةالتوجيه فو 
       ا.النهائية والمتحصلين على شهادة البكالوري كما يتم تطديم إعالم توجيه  لتالميذ األقسام *

اللجنة الوالئية  ثم تحو  إلى ،ئيا ف  مركز التوجيه المدرس بالتوجيه يتم دراستها مبد وف  بداية كل موسم دراس  تطدم طعون ذاصة *
 .متعلطة بعملية الطعن على مناشير وزارية ابناء اتخاذ الطرارات بشأنهالدراستها و 

 واإلرشاد: المتابعـــة /3
التربوي  االجتماعوعلم  الصناع و العيادي و  ف  ميدان علم الناس التربوي بحك م اذتصاص مستشاري التوجيه المدرس  والمهن  

المتأذرين  ،التالميذ الذين يعانون من صعوبات التكيف المدرس  تساعد ذذ  المعارف العلمية ف  عملية التكال ومتابعة والصناع ،
حيث يطدمون الدعم  ،ف  علم الناس العيادي ومتابعة ذاصة من طرف المختصين وبعض الحاالت الناسية الت  تستدع  تكاال  ،مدرسيا
العيادي أما المطابالت فلها  وذذا بإجراء مطابالت إرشادية ذاصة يغلب عليها الطابع ،مشاكل التكيف   لِهؤالء قصد اجتياز بعضالناس

 .متابعة أذرى
قاعة للمطابالت  وذذا بتخصيص وتطام كذلك على مستوى المركز  ،داذل المؤسسات التربوية ذذ  العملية التربوية يطوم بها المستشارين

 واالجتماعيةالناسية والعطلية  واالستعداداتالتطنية قصد الوقوف على اإلمكانيات  الناسية االذتباراتدية مجهزة، كما يتم إجراء بعض العيا
وتربية   وذذا دائما من أجل مسعى بناء المشروع الشخص  للتلميذ ،المعرف  مالمدرسية وتحصيله موموازنتها بطدراته متعلمين،والمعرفية لل
   .الشخصية واذتماماتهالمدرسية والمهنية  اذتياراته

 :التقويم/ 4

يم و كل الااعلين قصد الوقوف على مدى فعالية نظام التط، و والمؤسسات التربوية متعلمينال يم مردودو يتم ذال  ذذا النشاط التربوي تط
 :يم علىو التط عملية  نصبتالمضمار، وعليه  ة ف  ذذاالتعليم  ثم تطويم النظام المعمو  به ومعالجة النطائص المسجل وقياس المردود

 ، االذتبارات المدرسية، المنهاج، األداء البيداغوج  للمعلم، اإلعالم المدرس ...يم النتائج المدرسيةو تط *

 باالضافة  إلى ذلك ذناك مهام أذرى مشتركة، تندرج ضمن أحد ذذ  المحاور، نذكر منها ما يل :



 على اذتيار نوع الدراسة والتخصص  متعلمينمساعدة ال *
ومخالاة  ،والتوافق التربوي من ذال  التعامل الجيد مع حاالت الضعف الدراس  وصعوبات المواد ،على النظام متعلمينمساعدة ال *
 ة .يتعليمات المدرسال
نتائج تطويم من ذال   ع من مستواذم الدراس ودراسة نتائجهم واللطاء بهم للرف ،حصرذمكالمتأذرين دراسيًا والمعيدين   متعلمينرعاية ال *

 الاصلية .  هماذتبارات
 متابعة مذكرة الواجبات اليومية ) ذاصة المرحلتين االبتدائية والمتوسطة (.  *
 عطد الندوات والمحاضرات وإعداد النشرات الت  تحث على االجتهاد والمثابرة واستغال  الوقت .  *
 لجان المدرسية . المجالس و الورية و االستاادة من االجتماعات الد *
ووضع الحلو  والبرامج العالجية الت  تسهم  ،الضعاف دراسياً  متعلمينعطد االجتماعات مع المعلمين واآلباء لمناقشة أسباب تأذر ال *

 ف  الرفع من مستواذم الدراس . 
 االستاادة من مراكز الخدمات التربوية . *
 ستواذم الدراس . الذين تحسن م متعلمينال شجيعت *
 تطديم نشرات عن الاروق الاردية للمعلمين . *
وتعزيزذم ماديًا ومعنويًا والتااعل مع مركز الموذوبين  ،والتنسيق مع معلميهم لرعايتهم ،المتاوقين من ذال  حصرذم متعلمينرعاية ال *

 –إن وجد  – الموجود بالمنططة
 والتأكيد لهم بحاجة الوطن للتخصصات العلمية والتطبيطية. متعلمين،وربطها بطدرات ا ال ،التبصير بالارص الدراسية والمهنية *
 . اللطاءات التربويةو  ،االتصاالت، و النشراتو  ،توثيق العالقة بين البيت والمدرسة من ذال  الرسائل* 

  .متابعة حاالت التأذر الصباح  والغياب ومحاولة الحد منه* 
 مع النظام والجو المدرس .  واتكياي حتى ،وتنمية مهارات التااعل مع اآلذرين ،وبكياية المذاكرة ،ية التعليمبأذم متعلمينتعريف ال *
الطلق  ،مشكالت العدوانية وعدم االنضباط :ومن ثم الحد منها وعالجها مثل ،الكشف المبكر عن حاالت سوء التوافق المدرس  *

  وغيرذا. والمخاوف
  المساعدة في عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي: طرافسابعا/ األ

ية إن تنايذ البرنامج اإلرشادي بالمؤسسة التربوية ال يمكن أن يتحمله مستشار اإلرشاد المدرس  بمارد  دون إشراك كافة الااعلين ف  العمل
 التربوية المدير ، األساتذة ، إداريين.    

عملي ة متكاملة تتم  البرنامج كل حسب مس   ؤوليته ، وبالتال  فإن العملية اإلرشادية ذ  فكل عضو من الاريق التربوي له دور مؤثر ف 
ول هذا وجب التنس يق بين جميع األطراف  ،اإلرش ادالتوجيه و وذلك لتحطيق أذداف  ،وذيئة التدريس مع المرشد ،بتعاون إدارة المؤسسة

 .تط هم  أو إذما  لبعض األعم   ا  والمسؤوليات من جهة أذرىحتى ال يحدث تداذ  ل ف  المس ؤوليات المل  طاة على عا
 :المدرسي اإلرشادالتوجيه و عملية  مدير المؤسسة التعليمية فيدور  -1

وذلك بحكم منصبه، ويجب أن يكون المدير مطتنعًا بأذمية  متعلمينالمدير ذو المس  ؤو  أمام الجهات الخ  ارجية وأول  ياء األمور وال
على النمو المتكامل ف   متعلمورته ف  المؤسسة، فبرامج اإلرشاد تهتم باإلجراءات واألساليب والطرق الت  تساعد الاإلرشاد وضر 

 ة.يلمدرسا للعملية التربوية  رئيسالمما يحطق الهدف العام و  ،شخصيته
ومع الهيئة  متعلمين،وطريطة اتصاله مع ال ستشار التوجيه واإلرشاد المدرس ،فللمدير الحق ف  معرفة برنامج وذطة العمل الخاصة بالم

 :فيما يل ويتمثل دور   الع   القة الت  بينهمابحكم  ستشارمسهل لعمل الم  ال ، فهواإلدارية

 التنسيق بين برنامج اإلرشاد والبرنامج التربوي.*

 تنظيم سير العمل ف  المدرسة بما يسمح لبرنامج اإلرشاد بأن يسير ف  طريطه المخط، لتحطيق أذدافه. *



 االتصا  بالمؤسسات االجتماعية والتربوية والمهنية وغيرذا ف  المجتمع بما يايد برنامج اإلرشاد.*
 وتوفير االحتياجات الالزمة للمرشد.  لمين،متعلدراسة الحاالت الاردية ومطابلة ال ستشارتوفير المكان الالزم لعمل الم*
 . متعلمينوالمعلمين وال ستشار التوجيه واإلرشاد المدرس توطيد العالقة بين الم*
 لمتابعتها مع مراعاة مبدأ السرية ف  العملية اإلرشادية. ستشارتحويل الحاالت الاردية إلى الم*
حاالت التأذر الدراس   :االشتراك معه ف  وضع ذطة عالجية وتنايذذا مثلو  ،ف  متابعة بعض الحاالت الاردية ستشارمساعدة الم*

 .ةالمتكرر  اتوالغياب

 وإعطاء المطترحات لتحطيق أذداف البرنامج.  ،المشاركة ف  تطويم برنامج اإلرشاد*
 تشجيع الطلبة من االستاادة من ذدمات اإلرشاد. *
 وذلك بمراعاة الاروق الاردية بينهم. متعلمين،ى التوفير الجو الناس  الذي يؤدي إلى النمو الكامل لد*
 :المدرسي اإلرشادالتوجيه و دور األستاذ في العملية / 2

والصداقة، فإنها ستحدد مالمح  األس   تاذ أذم شخصي  ة ف  الحياة التربوية، فإذا اتسمت عالقاته مع طالبه بالاهم والتطبل والتعاطف
ومعرفية ومن حاالت متوازنة من الثبات والنضج العطل ، فما يشعر به  ،توف  ر  لهم من ذب   رات تعليميةشخص  ياتهم وتشكل سلوكهم بما 

 ،والت  تعكس سلوكه معهم تكون بمثابة دافع قوي لهم نحو التحصيل الدراس  العال  ،من سمات جيدة تميز شخصية أستاذذم متعلمينال
فاألستاذ ذو النموذج اليوم  الذي يتعامل معه الطلبة، لذلك يجب عليه أن يكون ، وقدراتهمواالستاادة من طاقاتهم والتطوير إلمكاناتهم 

 .الطدوة الحسنة لديهم
جانب إلى  ،واذتمام ومساعدة ف  حل مشكالتهم لتحطيق التوافق ،ف  مراحل نموذم المختلاة بحاجة إلى رعاية متعلمينوبما أن ال

 ويتمثل دور  ف : ،وول  األمر ،والمدير ستشاروالم لمتعلمألستاذ ذو حلطة الوصل بين احاجتهم للتعليم والتحصيل الدراس  فإن ا
 وأولياء األمور. متعلمينف  المؤسسة لل ستشارالمشاركة ف  توضيح أذمية عمل الم*

 واالعتراف بأذمية دور  ف  تحسين العملية التربوية. ستشارتطديم الدعم والمساندة للم*

 . مستشار التوجيه واإلرشاد ىيعانون من مشكالت ناسية أو تربوية وتحويلها إل اكتشاف الطلبة الذين*
 صاحب المشكلة. متعلمببعض المعلومات عن ال ستشار التوجيه واإلرشاد المدرس تزويد م*

 واالشتراك معه ف  و ضع ذطة اإلرشاد والمتابعة للحاالت. ،ف  متابعة بعض الحاالت مرشدمساعدة ال*
 ومساعدتهم على فهم أفضل لذاتهم.  ،إلظهار ميولهم ورغباتهم والعمل على تنميتها طلبةأمام ال إتاحة المجا *
 االشتراك ف  جلسات اإلرشاد إن تطلب ذلك. *
 على االستاادة من ذدمات اإلرشاد المدرس . متعلمينتشجيع ال*

 الطلبة.المشاركة والتعاون مع المرشد ف  تخطي، األنشطة الت  تستثمر وقت وطاقات *

 والت  تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم ومواذبهم . ،ف  اذتيار التخصصات الدراسية والمهنية متعلمينمشاركة المرشد ف  توجيه ال*
 عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي: التلميذ في دور -3

ثم اإللطاء  التوجيه واإلرشاد المدرس  والمهن ،مستشار التلميذ ذو محور العملية اإلرشادية، فمهمته ال تطتصر على مجرد الذذاب إلى ال
والت  تؤرقه  ، ينكر وجود المشكالت الت  يتعرض لهابمشكالته عليه ليحلها له، بل عليه أن يحس ويشعر بمسئوليته نحو ناسه أواًل وأال 

نه مسئو  وله حق إوذو الذي يتخذ الطرارات، وذو الذي يناذ،  ،الذي يزود بالمعلومات وتسبب له اضطرابًا اناعالياً، وذو الذي يطبل وذو
 : ف ويتمثل دور   ،تطرير مصير  بناسه

اإلرشاد من عملية هدف البعد فهم  إلى مكتب مستشار التوجيه واإلرشاد المدرس  والمهن ، اإلقبا  باقتناع ورضا واتجا  إيجاب  وأمل* 
 ا.واالستعداد له



التوجيه ات واألسرار لتسهيل عملية تو بوالبوح عن المك ستشار التوجيه،م بينه وبينل ينم عن الثطة المتبادلة التحدث بصدق وأمانة بشك* 
 اإلرشاد. و 
 ية.التعاون أثناء عملية اإلرشاد* 

عد ناسه اإلرشاد ليتعلم كيف يساالتوجيه و والمساعدات والارص المتاحة ف  عملية  ،استغال  كل اإلمكانات واالستاادة من الخدمات*
 ويحل مشاكله.

 .مستشار التوجيه واإلرشاداحترام مواعيد الجلسات وااللتزام بها مع *
 اإلرشاد:التوجيه و األولياء في عملية دور  -4

وعن عملية تنشئته اجتماعيا  ،فهما مس    ؤوالن عن نمو شخصية ولدذما، اإلرش   ادالتوجيه و ف  عملي     ة  مسئولينإش    راك ال    والدين واعتبارذما 
ذو وقد يكون  أحد األطراف المسببة للمشاكل الت  يعان  منها المتعلم، وقد يكون الوالدان المدرسة، وحتى بعد دذوله تمدرسقبل سن ال

بعض  ف  تطديم ى أن الوالدان يساعدان مستشار التوجيه واإلرشاداضطراب األسرة بكاملها، ذذا باإلضافة إل بحد ذاته طرفا مسببا إلى
الجه    ود اإلرشادية الوقائ    ية ضف إلى ذلك،  ال يمكن الحصو  عليها، وال يمكن فهمها إال من ذاللهما. عن األوالدوالمعلومات الحطائق 

دور اآلذذ،  فهو و  دور معط  ،وبالتال  فإن الدور اإلرشادي للوالدين دور مزدوجن والعالج   ية ال يمكن أن تتم بنجاح دون تعاون ال والدي
 :ف  يتمثل دورذم كما ،يشارك ف  ذدمات اإلرشادالمعلومات و  يطدم
 رعاية األبناء ومراعاة التطبيطات التربوية والعلمية وعلم الناس أثناء عملية التربية.* 
ساليب الخاطئة ف  ترتيبهم توفير المناخ األسري المناسب للنمو السوي لألبناء ف  المنز  وإشباع الحاجات الناسية لهم وتجنب األ* 

 ورعايتهم وتحطيق عالقات أسرية سوية مع األبناء 

 . متعلمتعاون األسرة مع المرشد التربوي من ذال  تزويد  بالمعلومات الالزمة عن المنز  واألسرة المتعلطة بحالة ال* 
 اإلسهام بالخدمات التربوية واإلرشادية من ذال  االشتراك ف  مجالس األولياء واألساتذة. * 
 والتعاون معه مما يساعد ف  إنجاح البرنامج اإلرشادي.  ستشارمتابعة أبنائهم دراسيا وتحصيال وسلوكيا، واالتصا  بالم* 
 اتمة:خ 

من كان منهم ف  المرحلة  اسواءً  متعلمينلدور  الااعل ف  تهذيب ناوس ال عليمإن التوجيه واإلرشاد من أذم عناصر التربية والت       
والتكنولوج ، ويلعب مستشار التوجيه واإلرشاد وكذلك من أنهى مرحلته الدراسية ف  التعليم العام  ،االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية

 الطاقم اإلداري، لذلك يجب أن يحافظ على مهنته ويطدرذا. المدرس  والمهن  ذمزة وصل بين المتعلم واألساتذة واألولياء و 
ونظرا لحيوية دور  البد من تحسين وضعه، وتدعيم المؤسسات التعليمية بمستشارين كل على مستوا  بمعنى على األقل يجب تعيينه ف  

جد مستشار التوجيه واإلرشاد المؤسسات االبتدائية والمتوسطات لما لها كل مرحلة من ذصوصيات ومتطلبات تستدع  ضرورة توا
المدرس  والمهن ، وبهذا يخف الضغ، على المستشارين المطمين ف  الثانويات والمكلاين بالمتوسطات، وبالتال  يساذم بأكثر فعالية 

 غنى عنها.وعلى أحسن وجه ف  تنايذ مهامه، ويعط  لعملية اإلرشاد حطها عوض أن  يطض  معظم وقته ف  األعما  اإلدارية الت  ذو ف  
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