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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ادُع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  ))
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 صدق اهلل العظيم                                           

 

 521النحل

 

.. يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياتوال
  ..!بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغمب عمييا
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إى أبىاب االًجاصات جحسع لزلك : َقىل ولُام آسثىسد 

الشخص الزٌ َشي فٍ االشُاء الحافهة اهكاًُات غُش 

  .هحذودة 

سححعلن كثُشاً هي دسوس الحُاة ارا الحظث أى سجال 

 .االطفاء ال َكافحىى الٌاس بالٌاس 

 
 المقدمة

 
تعد الجامعة النواة الرئيسة لبناء مجتمع انساني متكامل  تلجلنلا هلملار لا   

فلللجلاملعلة دور سلا  .  ويظهر حصاد ا في النشاطات االنسانية المختلفة 
عل  (  اللطلالل  )  وفاع  يسهم بدرجة كبيرة في تشكي  شلخلصليلة اللفلرد 

طريق االستاذ الذي ال تنحسر مهمته في التعليم وتلوويلد اللطلالل  بلاللعلللم 
والمعرفة  ب  تتعدى ذلك لتكو  مسؤولية تلربلويلة رلادرة علللا ململارسلة 
وظيفة االرشاد والتوجيه في المعترك الجامعي و ي تلهلدا اللا تلحل ليلق 
التوافق الشخصي للطال  مل  خل   اعلانلتله فلي اللتلجللل  علللا جلمليلع 
الصراعات والمشك ت التي يعيشها في حياته سواء كانت داخ  اللفلءلاء 

 .الجامعي  و خارجه 
فموءوع االرشاد واسع ومتشع  ومهمة المرشد التربوي كبيرة وعظيمة 

لذا يتوج  علينا اعداد دلي  ارشادي ميسر يهدا اللا مسلاعلدة اللملرشلد 

التربوي في عمله الذي ي وم علا تنشئة جي  واع متمك  ومتكلامل  ايءلا  

يستطيع النهوض بالمسؤوليات التي ت ع علا عات ه مهلملا كلا  نلوع تلللك 

 .المسؤوليات وحجمها 
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قد يتقبل كثيرون النصح، لكن الحكماء فقط ىم الذين يستفيدون 
 (  بابميميوس سيرس) منو 
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التوجيه والداللة علا الطريق، بالتشاورمع بعض "   و:  االرشاد 
وفي المصطلح العلمي فإ  معنا االرشاد  و توجيه الطارات .االخصائيي 

 ".الفردية وفيه يطرح ايصا  االفراد الا بلوغهم  و ريادة النف 
 و داية الفرد الا معرفة نفسه وعالمه لتهيئة  :مفهوم االرشاد التربوي 

االستفادة الواعية م  الفرص م  خ   ت ديم  فء  الطرق التربوية 
وتسهي   فء  الظروا البيئية التي م  شأنها مساعدة الطال   و 

في بناء شخصية متواونة وال درة علا التكيا السوي داخ  (  المسترشد)
الجامعة  و المؤسسة االكاديمية  وخارجها ، ول رشاد التربوي دور في 
معاونة الطال  علا اكتشاا ردراته وامكانياته الدراسية وموا به وملكاته 
 يءا  ومد يد العو  له في ح  مشك ته والتجل  علا الصعوبات التي 
يواجهها م  خ   ل اءات فردية  وجماعية سواء بطرائق مباشرة  وغير 

 .مباشرة بحيث تتحد تلك الجهود وتتظافر لتتمم عملية االرشاد التربوي
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يعد االرشاد التربوي الدعامة االسا  والركيوة : أهمٌة االرشاد التربوي 

الجو رية اللتي  تساعدا  في ترسخ المفا يم التربوية وتعووا  السلوك 

فل رشاد دورا مهم وبارو في الحياة الجامعية لكونه .  الوجداني الصحيح

 سلوبا  ورائيا  رب     يكو  ع جيا فالطال  الجامعي رادرعلا ت ب  النصح 

واالرشاد بشك  موءوعي واالفادة م  الحلو  واآلراء التي تعرض 

وتنارش  هناء ساعات االرشاد التربوي، والبرامج االرشادية التي تعنا في 

متابعة الطلبة ومساعدتهم لح  المشك ت التربوية والعلمية واالجتماعية 

 .التي تعترءهم في الفءاء الجامعي وتجاوو ا 

 

 

 

 عبق الكالم

 

 

 

إر جحخشج علً َذَه جوُع : َوحلك الوعلن أعظن ههٌة 

 الوهي االخش 

4 
13 



 

رب  ا  نسأ  ع  مهام المرشد التربوي يج      :مهام المرشد التربوي 
الدلي   ي الشخص الذي يرشد شخصا  : "نعرا م  المرشد التربوي؟ فهو

فاألستاذ  و مرشد ".آخر الا الطريق، وبمعنا آخر والدلي  الهادي
وم   نا تبرو   مية المرشد .للطال  نحو السداد والتفوق وتح يق السعادة

التربوي في الحرم الجامعي الذي يعد منارا   اديا  ليستءيْا به الطال  
فيوجهه الا الطريق المست يم ويعينه علا تجاوو مشك ته وايجاد الحلو  

وم   برو .  المناسبة لها ومنحه ال درة علا اتخاذ ال رارات الصحيحة
 : مهام المرشد التربوي  ي 

ـ ت ديم يد العو  والمساعدة للطلبة في ح  مشك تهم والتعام  معها 1
مما يمنحهم اله ة في التجل  علا مصاعبهم ،  بشك  جدي وموءوعي 

ويمكنهم م  تطوير شخصياتهم والتعام  مع الموارا المختلفة بشك  
 .سليم 
ـ مساعدة الطال  في رسم الخطط الدراسية والمست بلية التي تتناس  مع 2

ردراته و  دافه وميوله واعانته علا تنمية امكانياته العلمية والتربوية 
 .للوصو  الا النجاح وتح يق التفوق 

ـ متابعة الطلبة ذوي التحصي  الدراسي المتدني ءم  خطة معينة يحدد  3
 . سبا  انخفاض المستوى العلمي للطال  وامكانية معالجته

 :أهداف االرشاد التربوي 
ـ مساعدة الطال  في تطوير شخصيته وتوجيهه في كيفية رسم خططه 1

 .المست بلية وتفهم ذاته بشك  منط ي 
ـ مد يد العو  له للتجل  علا مشك ته النفسية واالجتماعية والتربوية 2

 .وتطوير ردراته معرفيا  وعلميا  ونفسيا  
ـ مساعدته في تمكينه علا اتخاذ ال رارات المناسبة لمواجهة الصعوبات 3

 .وح  المشك ت التي تواجهه 
ـ تح يق التوافق النفسي واالجتماعي للطال  حتا يكو  رادرا  علا 4

التكيا الناجح في الفءاء الجامعي و   يكو  مواطنا  متحءرا  في 
المجتمع م  خ   معرفة مواط  الءعا وال وة في شخصيته والعم  

 .علا تنميتها بما يخدم مصلحة الفرد اوال  وخدمة المجتمع هانيا  
ـ تشجيع الطلبة المو وبي  ومساعدتهم في استج   موا بهم وص لها 5

 .واالفادة منها مست ب   
ـ اعانة الطلبة ذوي التحصي  الدراسي المنخفض ودراسة  سبا  6

 .تأخر م العلمي وايجاد الحلو  السليمة
ـ العم  علا وراية الطلبة م  االنحرافات السلوكية  و العنا الذي يلجأ 7

 .اليه بعض الطلبة  و التجييرات المفاجئة في سلوك بعءهم
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ـ تشجيع الطلبة المتفوري  والتعرا علا احتياجاتهم وتحفيو م علا 4
 .تنمية ردراتهم وص   موا بهم وميولهم 

ـ تشخيص الحاالت الفردية التي تكو  بحاجة الا ارشاد نفسي وتحوي  5
 .الحاالت التي ال يمك  التعام  معها الا الجهات المختصة 

ـ اعداد السيرة الدراسية للطلبة المستجدي  تشتم  البيانات االولية لك  6
طال  والسيرة الدراسية له في السنوات الساب ة واالنشطة والهوايات 

 .والموا   ونتائج االختبارات والتحصي  الدراسي 
ـ تنظيم ندوات تربوية وارشادية م  خ   استءافة محاءري  و ساتذة 7

م  الجامعات والكليات ذوات االختصاص الدريق الهدا منها توعية 

 الطال  وتوجيهه تربويا  و كاديميا  

ـ ارامة ع رات ودية مع الطلبة لكس  ه تهم والمحافظة علا سرية 8

 .المعلومات 

  ويعد م    م  سالي  التوجيه واالرشاد لكونه يمه  : االرشاد السلوكي
اعادة صياغة تعليم وتطبيق عملي لمبادْى رواني  التعلم التي تهدا 
: الا اص ح سلوك الفرد  والطال  وتبديله بسلوك سوي سليم مه  
تنمية الجر ة لدى الط    وتجن  الحساسية المفرطة  و تبدي  سلوك 
خاطئ ما بسلوك صحيح وتبديد الشعوربالخوا عند بعض الط   

 .باستخدام االسالي  المختلفة 
 :ويعتمد االرشاد السلوكي علا محور مهم رائم علا  سا   
 ـ    سلوك الفرد  و اكتسابي ومتعلم م  البيئة     1

  و المحيط الذي يعيش فيه سواء  كا   ذا     
 السلوك معتدال   و مءطربا  فهو اذ  راب      
 .للتعدي     

و نا يبرو دور المرشد التربوي اذ يتوج  عليه     
يكو  رادراَ علا ممارسة االرشاد وتطبي ه رب     

فم  خ    ذه العملية يستطيع .  يبد  بعملية التعليم 
المرشد    يبني راعدة صلبة م  خ لها يكتس  
الطال  المعارا والعلوم المختلفة ، لذلك يتوج  
علينا    نذكر  برو الخصائص السلوكية التي يج  

 :    يتحلا بها المرشد التربوي  ي 
 ، ـ    يجيد بناء ع رات ودية وحميمة مع الطلبة 

 .ويحس  عملية التواص  معهم   
 .ـ    يكو   مينا  علا  سرار الحالة

 .ـ    يكو   ادئا  ومتونا  ولي  انفعاليا  
 .ـ ذو مظهر  نيق والئق 
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  يعد االرشاد الفردي م  الركائو الرئيسة التي يعتمد :  االرشاد الفردي
عليها في التوجيه واالرشاد و و تعام  اللملرشلد ملع اللطلالل  بشلكل  

يلعلتلملد .  مباشر  ي وجها  لوجه وتلكلو  مل  خل   سلاعلات ارشلاديلة
االرشاد الفردي في اللكللليلة علللا اللطلالل  اللذي يلعلانلي مل  بلعلض 

 .. و غير ا، و االجتماعية ، و الحاالت النفسية ،المشك ت الدراسية 

  و ي عل رلة  و تلعلامل  ارشلادي بليل  ( :  الجمعي)االرشاد الجماعي
وتلحلصل  مل  خل   (  المسترشدي )المرشد ومجموعة م  الط    و

جلسات ارشادية جماعية للطلبة الذي  يعانو  م  المشكلة نفسها  و م  
خ   ندوات تربوية تتعلق باالرشاد التلربلوي ويلحلتلاا اللطلالل  اللا 

لوجود مشاكل  علللمليلة ( الفردي والجمعي) ذي  النوعي  م  االرشاد 
وتربوية وانسانية يتعرض لها جميع الطلبة وبدرجات متفاوتة تلوءلع 
م  خ    ذه الساعات الحلو  المناسبة باالستناد علا مجلملوعلة مل  
االراء والم ترحات التي ي دمها  ؤالء الطلبة للتلكلو  عل جلا  ملنلاسلبلا  

 .لح  تلك المشكلة

للمرشد التربوي دور  كما ذكرنا ساب ا  فا :خصائص المرشد التربوي 
حيوي ومهم يتمحور بتوجيه الطلبة ومساعدتهم في ح  المشاك  التي 
يواجهونها ويعانو  منها سواء كانت  ذه المشاك  ذات بعد شخصي  و 

نفسي  و سلوكي في وم المرشد بتشخيص تلك الحاالت ومعالجتها هم تعدي  
الخصائص التي  وفيما يلي   م. السلوك وتوجيه الطال  الا ما يسمو اليه

 :يج  ا  يتميو بها المرشد التربوي 
ـ الرغبة واالستطاعة في مساعدة الطلبة لح   المشك ت التي تعترءهم 1

 .في الحياة الجامعية وتجاوو ا 
ـ االخ ص واالحسا  بالمسؤولية العالية اذ يمه  االرشاد التربوي 2

 .جانبا  مهما  م  المسؤوليات الوظيفية واالنسانية للمرشد التربوي 
ـ االرتناع التام بالدور الذي ي وم به م  خ   عملية االرشاد التربوي 3

او ،والتعام  بك  موءوعية في ع راته االنسانية مع الطلبة
 .المسترشدي  
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ـ المعرفة وااللمام بموءوع االرشاد التربوي و  ميته و  دافه وما يته 4
 .وطرائق ت ديمه الا الطلبة 

ـ    يكو  علا دراية كافية بالعلوم التربوية والنفسية والمنا ج الدراسية 5
 .والبرامج الجامعية وك  مايتعلق بالجوان  التي لها ع رة بحياة الطال  

ـ معرفة المهارات واالسالي  التي تمكنه م  تح يق   داا االرشاد 6
 .التربوي 

ـ الكفاءة العالية في تشخيص الموءوعات الم دمة له وتحلي  وتح يق 7

 علا معد  في التعام  مع الطلبة اذ يتوج  علا المرشد التربوي    

يكو  علا دراية كافية بنفسية الط   وتأهير العوام  المختلفة  في 

سلوكياتهم واتجا اتهم و   يكو  عارفا  بما يحدث ويدور داخ  الفءاءات 

 .الجامعية سواء كانت  ذه االحداث علمية  م ادارية  م تربوية

 

ل رشاد التربوي  سالي  وطرائق عدة يج   :أسالٌب االرشاد التربوي 
ا  يعم  بها المرشد التربوي حتا تمكنه م  تح يق   داا االرشاد 
التربوي تارة  وحتا يستطيع    يتوص  الا نتيجة حتمية  و ررار نهائي 
في االسلو  االرشادي الذي يتبعه تارة  اخرى وفيما يأتي   م   سالي  

 :االرشاد التربوي
  وتعتمد  ذه الطري ة بشك  تام علا المرشد لكو  :  االرشاد المباشر

العملية االرشادية تمر م  خ له فهو الذي يوجه الطال  و و الذي 
يووده بالطرائق الصحيحة لجرض ح  المشك ت التي تواجهه م  
خ   اعطائه  خيارات عدة فيختار منها مايراه مناسبا  لح  المشك ت 
مما يؤدي بالطال  الا توسيع مداركه وتنمية التفكير العلمي لديه 

 .واالعتماد علا نفسه بشك  صحيح 

  وتعتمد  ذه الطري ة علا الطال  مستندة علا :  االرشاد غير المباشر
النشاط الذي ي وم به لكونه رادرا علا ح  مشك ته بشك  منط ي 
بمتابعة المرشد التربوي الذي يوجهه نحو الخطوات المنط ية 
الصحيحة واستخدام فرءيات وحلو  م ترحة  رشد اليها مسب ا  م   

 .المرشد التربوي 
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