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 :وتشمل ما يأتي: للمرشد األخالقٌةالمبادئ 

يسرتيي  ي  ررةم  الالنفسري خرمما  متخةةر   اإلةشرامإن خرمما   :العمل والخبرة  .1

تي هره  العملير  ؤوحتر  تر ،القيرا  بارا اإلةشرامغية متخةص ري مجال علر  الرنفو و

ثماةهررا يجرر  إن يقررو  باررا شررخص علرر  مسررتوخ علمرري متميرر  بخلفيرر  شررامل  ررري 

 .ويفضل من اشتغل ري مان  التمةيو كخبة  سابق  المختلف  لعل  النفو، المجاال 

شرم علر  اعتررةاد بقمةتر  علر  مماةسرر  يقةرم برالتةخيص حةررول المة الترةخيص: .2

 . اإلةشامالعمل 

 .قيا  المان الري عمل  ومةاعا  يخ هللاومن يه  بنوم القس  مةاعا  : القس  .3

 .سةي  المعلوما  .4

 

 :التربوي –خصائص المرشد النفسً 

  الخةائص المعةري  : 

 .بالمفاهي  والنظةيا  النفسي  والتةبوي  اإللما  -

 .ل  اليال مناس  لحا بأسلو توظيد المفاهي  النفسي  والتةبوي   إجام  -

  .اإلةشامع عل  تخةةا  مام  لعملي  اليكون لمي  ثقار  عام  واي ين -

  الخةائص السلوكي: 

 .يحسن عملي  التواةل م  اليلب  ين -

 .الحال  يسةاةعل   يمينايكون  ين -

 .ئقااليكون مظاة   ين -

 .يكون مت نا انفعاليا ين -

  الخةائص النفسي:   

 .تا الوبقمةاتا  عل  حل مشك باآلخةينالثق   -

 .والةغب  ري تقمي  المساعم  لا  باآلخةين االهتما  -

 .التقبل غية المشةوي للمستةشم بةةد النظة عن سلوك  -

 .اآلخةينالقمة  عل  را  هات  ورا   -

 .ثق  المةشم بنفس  واحتةام  لاا وتحةة من القلق -

 .  عل  المستةشمينيفةض قيم  الخاة ال -
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 ،ةرامق ويمرين ،مةح وموم ومحبو ، يعةد قمةات ، ،االيالعمثقد وواس   -

 .ويتعةد بنواحي القةوة ري عمل  ويتقبلاا ويحاول تجاو ها

رررري مواجاررر  المواقرررد  واالنرررمراعنفعرررالي وعرررم  التاررروة يال واالتررر انالثبرررا   -

 .الياةئ 

  جتماعي يالالخةائص:   

 .اآلخةينقا  اجتماعي  جيم  م  الع يقام القمة  عل   -

 .والتعاون معا  اآلخةينالقمة  عل  القيام  وتوجي   -

 .الفا  الةحيح لقي  المجتم  اله  ينتمي إلي  المستةشم ومعايية  -

 .الشعوة بمسؤولي  تجا  المجتم  اله  يعيش ري  -

 .اآلخةينحب  للعمل الخية  والتيوعي لمساعم   -

 .اآلخةينم   واالنسجا القمة  عل  تكوين ةماقا  بساول   -

 .ئق والمناس ميمقةايي ويات  بمظاة  العا  الال -

  الخةائص الماني  : 

 .عل  يكمل وج  مون تقةية يو إهمال وإنجا  ري العمل  اإلخالص -

 .قيا  المجتم  وقيم القيا  المان  ويخالبأخ االلت ا  -

 .اإلةشامالموضوعي  والحيام ري  -

 .المحارظ  عل  يسةاة المستةشم وعم  البوح باا -

 .اليموح المستمة من اجل التقم  والتجميم ري مجال العمل -

 .ين يكون لييفا وحا ما ري إن واحم م  قضايا اليلب  -

 

 :  للمرشد األساسٌةالمهارات 

 .االنتبا  .1

 .األةغاء .2

 .إعام  ةياغ  العباةا  .3

 .األسئل يةح  .4

 .لمشاعة المستةشم ويحاسيس  االستجاب  .5

 .مااة  التلخيص .6
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 :  بًالمهام المرشد الط

 .التنسيق م  ممية الممةس  حول يعمال وخيي لجن  اليال  وإةشامه  بالممةس  .1

 .التعاون م  إماة  الممةس  ريما يتعلق بملفا  اليال  من الناحي  التنظيمي  .2

الشرامل لليالر  المعرم مرن قبرل  مر  عرن كرل يالر  رري السرجل تعبئ  المعلوما  الال .3

 .الو اة 

 .ل حيات  المةاسي الالفةمي  المتعلق  باليال  خ الحاال القيا  ببحث  .4

علر  مسرية   األمروةع يوليراء الالعمل عل  توثيق الةوابي بين البي  والممةسر  وإير .5

 .يبنائا  بالممةس 

وةعايرر     المتفرروقين مةاسرريا والعمررل علرر  اكتشرراد وتنميرر  مررواهبا الةعايرر  اليرر .6

 .بالةر  من مستواه مةاسيا المتأخةين 

 واالكرراميميالررميني والوقررائي والتةبررو  والةررحي  اإلةشررامتنفيرره بررةامد وخررمما   .7

 .واألخالقي واالجتماعيوالماني 

 مررر  عرررن اليالررر  والتعررراون مررر  جميررر  الممةسرررين لجمررر  المعلومرررا  الال االتةرررال .8

 .إلي  ي اإلةشامومةاس  حالت  وإيةال الخمما  

لر  سرتفام  مرن النشرايا  الةريفي  باعتباةهرا وسريل  رعاالالتنسيق م  إماة  الممةس  ل .9

 .  وإةشامه اللتحقيق يهماد بةامد توجي  الي

ن موة  بمنتا  الوضوح وتوعي  البيئ  الممةسي  بأهماد وماا  برةامد التوجير  الإع .11

 .اإلةشامو

لمةيحرر  والتقليررل مررن وحررم  ا األجرواءوتررورية  االختبرراةا ماء أل  نفسرريا التايئر  اليرر .11

 .ختباةا الالتوتة والخود والقلق المةاحب  ل

 واالسرتعماما   رري الحاجرا  والقرمةا  والميرول الةعاي  الفةوق الفةمير  برين الير .12

 . الالتي تساعم عل  تحقيق النمو لليوتنفيه البةامد 

ل ل العررا  المةاسرري واتخرراه الوسررائالالعمررل علرر  حةررة اليالرر  الضررعاد مةاسرريا خرر .13

 .المناسب  لةر  مستواه  المةاسي

الغيا  المتكةة واستمعاء ولري يمرة اليالر  للممةسر  لمناقشر  يسربا   حاال متابع   .14

 .الغيا  وخيوةت  عل  المستوخ المةاسي لليال 

 اإلةشراموالمعلمين ولجنر  التوجير  و اآلباءالموةي  لكل من مجلو  االجتماعا تقوي   .15

 .ومتابع  تنفيه قةاةاتاا وتوةياتاا
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 : المحظورات التً ٌجب على المرشد التربوي تجنبها فً المدرسة

 .العقا  الجسم  والمعنو  -

 .الةباحي االةيفاد  المتأخةين عن اليكلد نفس  عناء حج  الي ال -

 .ليو من وظيف  المةشم القيا  بعملي  المناوب  -

 .اإلماة يتمخل ري ماا   الين  -

 .جتماعي  ري الممةس ياليقو  مقا  مسؤول النشايا   الين  -

 .يكلد بأعباء تمةيسي  كسم الشاغة ري مام  ما الإن  -

 

 : المرشد التربوي بـ عالقة

عمررل إه  عالقرر المةشررم التةبررو  مرر  مررمية الممةسرر  هرري  عالقرر ين : مررمية المؤسسرر  .1

 .هما إل  تيوية وإنجاح العملي  التعليمي  ري الممةس اليسع  ك

المتبرامل مر   االحترةا قرا  علر  يسراو الء عرالممية الناجح هو اله  يسرع  إلر  بنرا

المةشررم باررمد رارر  يبيعرر  عملرر  والماررا  المكلررد القيررا  باررا وبالتررالي يقررم  لرر  الررمع  

ويرهلل لر  جمير  العقبرا  التري  ،التري تسراه  رري نجاحر  اإلمكانا والمساعم  وجمي  

 .تقد ري يةيق نجاح  وتمي  

كمررا يجرر  علرر  المةشررم التةبررو  ين يحتررة  المررمية ويفارر  يبيعرر  عملرر  وان يكررون 

 .قت  م  المميةالعن كل ما من شأن  إن يعكة ةفو عمحايما وان يبتعم 

 االحترةا  مال  قائم  عل   عالق المةشم التةبو  بالمعلمين هي  عالق إن  :المعلمين .2

خبررةا  ررري رارر  سررلو  اليلبرر  و بمررا لررميا  مررن  ،والمحبرر  والتعرراون راررو عررون لارر 

 .يستييعون مساعمت  ري عملي  التوجي 

د م  بعض المعلمين وان يقد عل  حيرام رارو اليمخل ري يح اللها عل  المةشم إن 

 .وري ها  الوق  ليو محامي مراع عن اليلب  ليو خةما لا ،

 :لالقتا  ب  جيم  من خالون إنجاح عمل المةشم إها كان  عويستيي  المعلم

 .التعاون مع  ري مةاس  قضايا اليلب  وتنفيه نشايات  -

 .تشجي  اليلب  عل  اللجوء إلي  -

المعلمررين بالمةشررم سرريئ  وقائمرر  علرر  الشرر  وعررم  الثقرر  رررأنا   عالقرر مررا إها كانرر  ي

يسررتييعون إعاقرر  عملرر  بتشرروي  ةرروة  عملرر  وتق يمرر  وعررم  تحويررل اليلبرر  إليرر  

 .ومقايعت 
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غيررة المشررةوي  االحتررةا م التةبررو  مرر  اليلبرر  علرر  المةشرر عالقرر تقررو   :اليلبرر  .3

عي والعقلرري والمانرري وعلرر  حررل جتمررايالوالمتبررامل وعلرر  مسرراعمتا  علرر  النمررو 

 .والمجتم  األسة قتا  م  محييا  التا  وتحسين عالمشك

 :ويستيي  اليلب  إنجاح عمل المةشم باليةق التالي 

 .اآلخةينئا  وتقمي  معلوما  عن اليلب  التفا  يبيع  عمل  وشةحاا ل م -

  م  المعلمين والمحارظ  عل  الارموء رري الممةسر  الالتقليل من حموث المشك -

 .اإلةشامري إنجاح مام  لجن   اإلساا وبالتالي 

إها  يالي وةون الممةسر   ال األموةإن اغل  يولياء  :والمجتم  المحلي األموةيولياء  .4

وهر  يعتقرمون إن المةشرم التةبرو  ( ي  بعرم اسرتمعائا )يو مقةةا  الكان ابنا  مشك

 ،اللرها علير  تعرميل هره  النظرة  يو يعمل رقي لمعالج  اليلبر  المشركلين يو المعروقين،

 .المتبامل االحتةا تسومها المحب  والمدء قائم  عل   عالق ويج  علي  بناء 

عرةد علر  اليراق  ل يراة  الممةسر  والت األمروةوليراء ألويج  علي  توجي  المعوا  

ح النرائا  وحرثا  علر  التعراون معر  لةرعل  يحروال يب وااليالعوالمعلمين  اإلماة 

 .يبنائا 


