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انعقاد برنامج تدريب و تطوير اِّـرشدين  
األكاديميني اِّـهنيني 



اكاديمييــن المرشــدين  تطويــر  و  تدريــب  برنامــج  انعقــاد   تــم 
 المهنييــن علــى مــدار ثالثــة أيام فــي الفترة ما بيــن 5-3 فبرايــر 2020 ، و
 الــذي تنــاول رؤيــة ا�مــارات 2021، و دور المرشــد اكاديمــي المهنــي فــي
 تحقيقهــا، و الميثــاق اخالقــي، و اهــداف التــي تخــّرج أجيــاًال متوازنــة
طــرح تــّم  كمــا   ، مهنيــًا  و  أكاديميــًا  متميــزة  و  نفســيًا،  و   اجتماعيــًا 
 الخدمــات و المبــادرات اللــي تقّدمهــا وزارة التربيــة و التعليــم و آليــات
 تطبيقهــا علــى الطلبــة ، با�ضافــة إلــى المخرجــات التعليميــة و ســمات

الطالب ا�ماراتي الذي تهدف إليها دولة ا�مارات العربية المتحدة

لمحة عن الطلبة
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برنامج تدريب و تطوير اِّـرشدين 
األكاديميني اِّـهنيني 
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.

 ُيعــرف التدريــب بأنــه نشــاط مخطــط لــه يهــدف لتنميــة القــدرات والمهــارات الفنيــة والســلوكية للمرشــدين لتمكينهــم مــن
 أداء فعــال ومثمــر و يــؤدي لبلــوغ أهدافهــم الشــخصية وأهدافهــم الوظيفيــة بأعلــى كفــاءة ممكنــة. وعليــه يعتبــر التدريــب
 أحــد وســائل تطويــر رأس المــال البشــري التــي ُيعتمــد عليهــا فــي رفــع مســتوى الكفــاءة الوظيفيــة، إذ يعتبــر التدريــب والتطويــر
 بمفهومــه الحديــث إطــار عمــل متكامــل وخيــاراً اســتراتيجيًا للتنميــة والتطويــر المســتدام التــي تســعى لتحقيقهــا إدارة
 ا�رشــاد اكاديمــي والمهنــي مــن أجــل تمكيــن المرشــد اكاديمــي المهنــي مــن مواكبــة التحديــات المتمثلــة فــي متطلبــات
 العمــل المتغيــرة علــى اعتبــار أن التدريــب يــؤدي الــى نقــل المعرفــة الفنيــة والعمليــة بطريقــة تمكــن المرشــد مــن مواجهــة أي

تحديات يفرضها التسارع المعرفي ضمن بيئة العمل

 بنــاء فهــم صحيــح للمبــادئ العامــة واســس المنطقيــة لمنظومــة ا�رشــاد المدرســي ومــدى مســاهمتها فــي تحقيــق رؤيــة
وأهداف وزارة التربية والتعليم والدولة ككل

اكتساب الثقة في الدور الجديد من خالل تطوير إمكانياته وكفاءاته الشخصية والمهنية الالزمة �نجاحه
ربط المعرفة النظرية بالخبرات الميدانية لتعميق الفهم بمتطلبات الواقع التربوي والمساهمة في تطوير آفاقه

تطوير فهم عميق لدوره ومسؤوليته في تحقيق أفضل النتائج لجميع المتعلمين

 اهداف العامة لتدريب وتأهيل المرشدين اكاديمين والمهنين  الجدد
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 منــذ 2018، بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم بإطــالق اســبوع الوطنــي للوقايــة مــن
 التنمــر فــي البيئــة المدرســية والــذي يهــدف إلــى نشــر التوعيــة لكافــة فئــات المجتمــع

يشملها الطالب بموضوع التنمر وا�جراءات الصحيحة المتبعة
البيئــة فــي  التنمــر  مــن  للوقايــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل  تــم  أنــه  إلــى   با�ضافــة 
 المدرســية بمشــاركة عــدد 26  جهــة اتحاديــة ومحليــة مــن مختلــف إمــارات الدولــة
 ليشــاركوا ببرامــج مختلفــة خــالل اســبوع الوطنــي للوقايــة مــن التنمــر كًال حســب

اختصاصه
 وفــي عــام 2020 تقــرر أن يكــون البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن التنمــر مســتمراً
ــة ــة الوطني ــات اللجن ــاركة جه ــد، بمش ــبوع واح ــالل أس ــط خ ــس فق ــام ولي ــوال الع  ط
ــددة ــات متع ــذ فعالي ــنة لتنفي ــدار الس ــى م ــيمهم عل ــم تقس ــر وت ــن التنم ــة م  للوقاي

معًا
 وفــي شــهر فبرايــر 2020، بــدأت الهيئــة العامة للشــؤون ا�ســالمية واوقــاف  بتنفيذ
 فعالياتهــا تحــت عنــوان "الديــن التســامح" والــذي تــم فيــه تســليط الضــوء علــى وجهــة
 نظــر الديــن ا�ســالمي الحنيــف عــن ســلوك التنمــر و أخــالق المســلم حيــث تــم تنفيــذ
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المقامة في المدارس 



اِّـقابلة اإلرشادية

ــات وال ــتراتيجيات وفني ــه اس ــم ل ــل منظ ــي عم ــادية وه ــة ا�رش ــي العملي ــس ف ــر الرئي ــادية العنص ــة ا�رش ــل المقابل  تمث
ــي آن ــالج ف ــخيص والع ــف والتش ــا الوص ــات منه ــض العملي ــى بع ــة عل ــتمل المقابل ــة. وتش ــة عفوي ــا بطريق ــم اجراؤه  يت
 واحــد .وال يتــم التعامــل مــع المشــكالت مــن خــالل مقابلــة واحــدة وإنمــا يحتــاج المرشــد أن يســتخدم أكثــر مــن مقابلــة
 مــع المسترشــد نفســه أو مــع ذوي العالقــة بحالــة المسترشــد. وللمقابلــة اولــى أهميــة كبيــرة حيــث تتكــون منهــا بنــاء

الفة مع المسترشد بما يشجعه على االستمرار في العملية االرشادية

•  مهارة بناء العالقة         

 خطوات إجراء المقابلة

استقبال المرشد للمسترشد الى أن تنتهي المقابلة بتوديعه 
 تبدأ  المقابلة في مكتب المسترشد 
 يراعى المرشد السرية والخصوصية 

يكون باب غرفة المرشد مغلقا ويفضل أن يكون الباب زجاجيا أو نصفه من 
 الخشب والنصف اÑخر من الزجاج حيث تسهل رؤية المرشد والمسترشد 

  لكن ال يعرف ما يدور من حوار بينهما

 يفضل أن يجلسا أمام المكتب

 المسافة بينهما تتراوح من متر إلى متر ونصف

 تتركز نظرة المرشد إلى دائرة الوجه

 انتقاء الكلمات المناسبة أثناء المقابلة 

 الترحيب بالمسترشد يعبر عن القيم انسانية للمرشد 

يبدأ الترحيب الباسم عند باب مكتب المرشد إلى أن يجلس المسترشد مع أهمية التعريف ببعضهما

                                  التهيئة للمقابلة ا�رشادية                         

•  مهارة بناء العالقة  
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11

المسترشد: السالم عليكم ٫ أنا أحمد ٫ أدرس بالصف العاشر
 المرشد: وعليكم السالم ورحمة اÓ وبركاته ..أنا سعيد بوجودك يا أحمد....أنا هاني..المرشد اكاديمي المهني 

المرشد : كيف حالك يا أحمد ..ماذا لديك اليوم...؟
 المسترشد : أتيتك يا أستاذي سلم عليك أوًال ..وعرض عليك معاناتي التي تؤرقني طوال الوقت

 المرشد : خيراً إن شاء اÓ. الكلمة لك ..تفضل
  المسترشــد : عالقتــي بوالــدي وصلــت الــى طريــق مســدود وذلــك بســبب عــدم موافقتــه علــى اختيــاري  للمســار الدراســي
 عــام, حيــث يريدنــي ان ألتحــق  بالمســار المتقــدم  قــدوة بعمي  مــع أن هناك فرق كبير بيــن قدراتي وميولي وقــدرات وميول

عمي
 المرشــد:  ال تقلــق يــا أحمــد، نحــن هنــا لنســاعدك وندعمــك و نوفــق بيــن وجهــات النظــر بينــك وبيــن والــدك، مهــم جــدا

 أن نبدي رأينا حول مستقبلنا واهم أن نشارك ولي أمرنا رأينا ونستشير المختصين لنصل إلى الحل المناسب

 يشارك المرشد المسترشد أثناء الحديث ..لكن كيف تتم هذه المشاركة؟...تتم المشاركة باستخدام بعض الكلمات
 البسيطة و ا�يماءات الخفيفة مصحوبة بتركيز اكبر من المرشد.والهدف من ذلك تشجيع المسترشد على االستمرار في

الحديث بكل حرية دون مقاطعة كالمية تشتت التركيز لديه مما يجعله يغير مجرى الحديث مثال
 في اثناء عملية ا�صغاء يبذل اهتماما بما يقوله المسترشد حتى يشعر باهتمام المرشد مما يسهم في بناء االلفة والعالقة

الطيبة بينهما
 ممكن استخدام بعض الكلمات العامية او اجنبية ولكن في نطاق محدود مثال:ممتاز٫ جيد. ..الخ والغرض من ذلك دعم

 المسترشد وشد أزره....وكما تستخدم بعض االيماءات كإيماءة الرأس ..وزم الشفاه واصدار بعض الهمهمات ...مع
أهمية أن تعبر عن جوانب ايجابية من المرشد تجاه المسترشد

 في العدد القادم بإذن اÓ سنتطرق إلى عرض مهارة ا�صغاء  التي تتضمن االنصات للمسترشد وما يصاحبها
 من مهارات أخرى

مثال
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