
 

 المعمم المرشد 

تتمخص فكرة المعمم المرشد في أّنو يعين لكل فصل دراسي مرشدًا من معممي ىذا الفصل،      
يمتقي ىذا المرشد بتالميذه مرة عمى األقل من كل أسبوع )في حصة تسمى اإلرشاد( كما 

يخّصص عددًا آخر من حصص الجدول المعتاد لممقابالت الفردية لمن يرغب في ذلك من 
الستعمال األساليب النفسية التي تميد لموقاية من االضطرابات السموكية طالبو أواًل بأول، و 

وتجنب االنحراف. و التختمف شخصية المعمم المرشد في طبيعتيا وسماتيا وفمسفتيا التربوية في 
مختمف مدارسنا بل ىو المدرس الحالي نفسو الذي يقوم مع التدريس ببعض طرائق اإلرشاد 

م بالمعمم المرشد في أثناء الخدمة وذلك بإعطائو برنامج إرشاديًا قصير النفسي. والبد من االىتما
األمد يكون بداية لبرنامج إرشادي طويل األمد وُيدّرب المعمم المتحمس لعممو عمى ذلك البرنامج 

 ليطّبقو كل يوم في أثناء عممو التربوي .

وقت مضى إلى المعمم المرشد  والواقع أّن المؤسسات التربوية في ىذه األيام أحوج من أي       
نظرًا لما يعانيو مجتمعنا، بل وسائر المجتمعات في العالم أجمع من تردي في الجانب التربوي 
والنفسي، ولذا ينبغي لو إزالة الشر من النفوس ومحو الظواىر السمبية، وشرح وجيات النظر 

رشاد كل فرد سعيًا نحو تحقيق عمل أفضل بروح وثّابة  واعية. ىذا من جية، ومن وتحميميا وا 
جية أخرى فأّن المرشد التربوي تقع عمى عاتقو ميمة تبصير الطمبة بأىمية مستقبميم العممي وما 
يناسبيم من التخصصات عمى وفق مستوياتيم وقدراتيم العممية، وىذا ما نفتقر إليو في ىذه األيام 

 ت تناسبيم في مدارسنا، فمعظم الطمبة يتخرجون وىم اليعممون أي التخصصا

 المهام التي ينبغي لممعمم المرشد أن يؤديها :

ضع خطة لمقضاء عمى مشكمة التأخر الدراسي لبعض التالميذ أو التقميل من ىذه ي -1 
 الحاالت .

يستطيع أن يتناول مع تالميذ صفو الموضوعات التي تتصل بالفرص الدراسية  -2 
 ين خصائص كل دراسة أو مينة منيا .والمينية التي تنتظرىم في البيئة المحمية، ويب



يمكنو إذا كان مؤىاًل ومَعدًا إعدادًا جيدًا أن يوجييم فيما يرتبط بالمشكالت  -3 
والصعوبات التي تطرأ عمييم في مجال نموىم الجسمي وما يصاحبيا من تغيرات، ويضع ليم 

 الحمول المناسبة .

يذ حول الطرائق واألساليب يمكنو أن يدير في بعض الحصص مناقشات مع التالم -4 
السميمة في االستذكار والتحصيل والتغمب عمى الصعوبات التي تعترضيم في بعض المواد 
الدراسية ومشكالت توافقيم مع المجتمع الدراسي بنحو عام، وكذلك سائر الموضوعات التي 

 أفضل السبل .يرغب التالميذ بمناقشتيا واالستفسار عنيا من أجل توجيو ميوليم ورغباتيم نحو 

ينبغي لممعمم المرشد أن يطبق بعض االختبارات النفسية عمى تالميذ فصمو لمتعرف  -5 
عمى قدراتيم ومزاياىم العامة والخاصة، كما ينتظر منو أن يتولى اإلشراف عمى استيفاء البيانات 

قبميم الدراسي المتضمنة في البطاقة المدرسية التي تفيد في توجيو التالميذ فيما بعد لتحديد مست
 والميني .

يعيد إلى المعمم المرشد إكتشاف التالميذ الموىوبين والمتفوقين في الجوانب العممية  -6 
أو الميارية من أجل توجيييم إلى برامج خاصة داخل المدرسة وخارجيا في سبيل االرتقاء بيم 

 إلى أعمى المستويات . 

كبير في تذليل الصعاب التي تعترض  االتصال بولي أمر التمميذ الذي يسيم بشكل -7 
 طريق التمميذ، وبذلك تشترك المدرسة واألسرة في تكوين شخصيتو .

يتجمى الدور الجوىري لممعمم المرشد في تركيز المفاىيم العقائدية واألخالقية لتالميذه  -8 
 قبل أن يقعوا فريسة األفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة .

 في مدارسنا : الحاجة الى مرشد نفسي 

ان الفرد السوي يقبل عمى طمب النصح واالرشاد من االخرين بغية المحافظة عمى نفسو       
من الوقوع في الخطأ ، ولمواجية المشكالت التي تعترضو ولما كان الفرد يمر بتحوالت كثيرة 

إيجاز احتاج الى من يرشده لتجنب المحاوالت الفاشمة التي تسبب لو االحباط وسوف نعرض ب
 مبررات الحاجة االرشاد النفسي في المدارس :



 مطالب الفرد في مراحل العمر المختمفة : -1 

يمر الفرد بمراحل انتقالية حرجة في حياتو حيث ينتقل من حياة االسرة الى حياة المدرسة و خالل 
مفة يمر المدرسة ينتقل من مرحمة إلى أخرى ولكل مرحمة مطالب معينة، وفي مراحل العمر المخت

الفرد من مرحمة الطفولة الى مرحمة المراىقة الى الشباب الى الشيخوخة ولكل مرحمة عمرية 
مطالب معينة تشعره بالقمق في حالة عدم تمبيتيا فيصاب باالحباط والصراع النفسي مما يؤدي 

الذي الى عدم التوافق، من ىنا كان لالرشاد النفسي دور بارز في مساعدة الفرد مواجية القمق 
 يصيبو واستعادة توافقو النفسي .

 التغيرات االسرية : -2 

لقد طرأت تغيرات جوىرية عمى الحياة العائمية ، وىذه التغيرات شممت تكوين االسرة ووظائفيا 
والعالقات القائمة بين افرادىا وقد ادى ىذا الى ظيور صعوبات جديدة عمييا ومن ىذه 

 المشكالت التي تواجييا :  

 الزواج والسكن وتنظيم االسرة.أ.مشكمة 

 ب.خروج المرءة لمعمل ودعم االسرة اقتصاديا مما عرض االطفال لالىمال والحرمان.

ج.تأخير الزواح نتيجة النشغال الشباب والفتيات في استكمال التعميم وما ينطويو عمى مشكالت 
 شخصية .

 المعاصر  وىذه المشكالت تتطمب توفر االرشاد النفسي لالفراد في المجتمع

 التغيرات االجتماعية : -3 

يشمل التغير االجتماعي مختمف مظاىر الحياة سواء الشخصية او االجتماعية ومنيا تغير  
من وسائل ترفيو وتطور في االتصاالت ،وتشعب  اساليب السكن والتطور التكنموجي ومارافقو

التعميم وتطوره وارتباطو في الحصول عمى الوظيفة المناسبة كما ان تغير المعاير االجتماعية 
والقيم افرز صراعات اخرى بين الجيل الواحد وبين االجيال زيادة عمى ارتفاع مستوى الطموح 



ن التأثر بالعالم الغربي كل ادى الى احتياج لدى االفراد وما رافقو من ضغوطات نفسية فضال ع
 االفراد الى تصحيح في المسار النفسي لمفرد .  

 الكفايات المهنية لممرشد التربوي : 

 سوف نبّرز الخصائص المينية من خالل النقاط االتية :

 القدرة عمى إعداد برنامج إرشادي من خالل : -أ

 ان يكون لديو بعد معرفي يستند اليو في تفسير السموك االنساني .  -1 

 اإللمام باساليب جمع المعمومات وبمتطمبات المرحمة العمرية . -2 

 اإللمام باالختبارات االسترشادية وتطبيقيا وتفسيرىا . -3 

 تحقيق أىداف البرنامج اإلرشادي من خالل :  -ب

 الدراسية التي تناسبو . تعريف المسترشد بالمجاالت  -1 

 تعريف المسترشد بالمين المختمفة وكيفية التغمب عمى مشكالت الحياة . -2 

 تكوين عالقات جيدة مع المدرسين واإلدارة والعاممين . -3 

 إدارة الجمسة اإلرشادية : -ت

 ميارة توجيو األسئمة التي تتعمق بالمشكمة . -1 

 مفظية وغير المفظية في التعامل .الميارة في استعمال األساليب ال -2 

 اإلصغاء الجيد والتفكير المنفتح والنقاش المرن . -3 

 تكوين عالقة الثقة بين المرشد والمسترشد : -ث

نشاء عالقة تتصف بالدفء معو  -1.  تقبل المسترشد كفرد لو خصوصيتو وا 

 القدرة عمى االحتفاظ بسرية العمل  -2.



 عمال اسموب القيادة الديمقراطية اصدار إحكام موضوعية باست -3.

 اتخاذ القرارات السميمة وتتم من خالل :  -ج

 توضيح نواحي القوة والضعف لدى المسترشد  -1. 

 تفيم سموك المسترشد ومساعدتو في تحديد أىدافو -2. 

 زيادة وعي المسترشد بمشكالتو وتبصيره بالحمول الممكنة ليا -3. 


