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 المدرس المرشد ، وظائفه واعداده واهميته

 المدرس المرشد

وهو ٌدرس مادة تخصصه ولكنه الٌقف متفرجا على ماٌحتاجه طالبه من االرشاد النفسً،      

وإن المدرس المرشد ٌكون اقدر فً مساعدة طالبه فً بعض االحٌان اكثر من بعض 

المختصٌن، وهو دور جدٌد للمدرس العصري الحدٌث المتطور الذي ٌدرب على خدمات 

أو برامج قصٌرة مكثفة بداٌة لبرنامج طوٌل، أن دور التوجٌه واالرشاد بإعطائه دورات 

  -المدرس المرشد دور مزدوج ٌحتمه امران هما:

 أوال: ان التربٌة التقدمٌة الحدٌثة تتطلب قٌام المدرس المرشد بهذا الدور المزدوج . 

 ثانٌا: نقص عدد المرشدٌن النفسٌٌن فً المدارس وبهذا ٌكون المدرس المرشد هو محور العملٌة

 التربوٌة االرشادٌة المتكاملة. 

إن من مالحظاتنا حول المدرس المرشد نجد أنه مدرس مادة ولٌس مرداً متفرقا، إذ انه ٌقوم     

بعملٌة التدرٌس وفً الوقت ذاته ٌقوم ببعض عملٌات االرشاد، لٌس فقط فً حالة غٌبة المرشد 

حدود ٌجب أن الٌتخطاها فمثال:  ولكن اٌضا للتعاون معه فً فرٌق االرشاد، وللمدرس المرشد

 الٌستخدم إال ماٌجٌد من وسائل االرشاد وال ٌحاول الدخول فً مجال االرشاد العالجً. 

 وظائف المدرس المرشد

  -للمدرس المرشد عدة وظائف ومهام ٌنبغً ان ٌؤدٌها فً الصف الدراسً ونذكر منها:

 مٌذ أو التقلٌل منها. وضع خطة للقضاء على مشكلة التأخر الدراسً لبعض التال -1

ٌعهد الى المدرس المرشد إكتشاف التالمٌذ الموهوبٌن والمتفوقٌن فً الجوانب العلمٌة   -2

 أو المهارٌة من أجل توجٌههم الى برامج خاصة داخل المدرسة وخارجها. 

االتصال بولً أمر التلمٌذ الذي ٌسهم بشكل كبٌر فً تذلٌل الصعوبات التً تعترض  -3

 بذلك تشترك المدرسة واالسرة فً تكوٌن شخصٌته. طرٌق التلمٌذ، و

للمدرس المرشد دور كبٌر فً تركٌز المفاهٌم العقائدٌة واالخالقٌة للتالمٌذ قبل أن   -4

 ٌقعوا فرٌسة االفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة. 

إجراء مناقشات مع التالمٌذ حول الطرائق واالسالٌب السلٌمة فً االستذكار والتحصٌل  -5

 لب على الصعوبات التً تعترضهم فً بعض المواد الدراسٌة. والتغ

للمدرس المرشد دور كبٌر فً توجٌه التالمٌذ للتغلب على الصعوبات التً تطرأ علٌهم  -6

 فً مجال نموهم الجسمً وما ٌصاحبها من تغٌرات وٌضع لهم الحلول المناسبة. 

تالمٌذه للتعرف على ٌنبغً للمدرس المرشد أن ٌطبق بعض االختبارات النفسٌة على  -7

 قدراتهم ومزاٌاهم العامة والخاصة. 

ٌتولى المدرس المرشد استٌفاء البٌانات المنضمة فً البطاقة المدرسٌة التً تفٌد فً  -8

 توجٌه التالمٌذ فٌما بعد لتدٌد مستقبلهم الدراسً والمهنً. 



 اهمٌة المدرس المرشد

المدرسة هً التً ُتِعد وتنمً التلمٌذ ٌُعد المدرس المرشد محور العملٌة التربوٌة: إذ أن  - أ

من الناحٌة الصحٌة والنفسٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والروحٌة، ومن ثم أخذت تهتم 

بالمشاكل الفردٌة والجماعٌة التً تواجه التالمٌذ وبهذا ٌكون المدرس المرشد متابعاً 

دات المناسبة لشخصٌة التلمٌذ وسلوكه، وهو الذي ٌقوم بعملٌة توجٌه النصائح واالرشا

 والمؤثرة فً نفسٌة التلمٌذ، بوصفه االب الروحً للتالمٌذ. 

المدرس المرشد هو اقرب شخص الى التلمٌذ: وهو ادرى بشخصٌة التلمٌذ، إذ انه   - ب

ٌعرفه جٌداً وٌمكن أن ٌؤثر به بشكل كبٌر، وان ٌضٌف ألوانا جدٌدة على شخصٌة 

ادٌة، فالمدرس المرشد ٌملك مكانة متمٌزة التلمٌذ، وبذلك ٌثري العملٌة التربوٌة واالرش

فً نفوس طلبته، وعلٌه ٌجب أن ٌتحلى باألدب السامً والخلق الرفٌع لٌكون القدوة 

 الحسنة لتالمٌذه. 

 أعداد المدرس المرشد

إن العدٌد من شعوب العالم وخاصة الدول المتقدمة لدٌها خطوط تربوٌة تصب فً مصلحة      

ٌة ومن هذه الحاجات هً مراعات الفوارق النفسٌة والسلوكٌة للطالب فً الطالب العلمٌة والتربو

مرحلة الدراسة واالهتمام بالمجال االرشادي أذ تستخدم الطرق الحدٌثة فً التعلم والتدرٌب 

وتهٌئة االماكن الضرورٌة لسد الحاجة الضرورٌة فً الجهاز التربوي ومن هذه الحاجات هً 

 . سلوكٌة للطالب فً مرحلة الدراسة واالهتمام بالمجال االرشاديمراعات الفوارق النفسٌة وال
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