نسخة تجريبية

المعايير

المهنية للمرشد الطالبي
إعداد
إدارة االختب�ارات املهني�ة
 143٩هـ  201٧ -م

مقدمة :

ُطبقت خدمات وبرامج التوجيه واإلرشاد يف مجال الرتبي�ة والتعليم يف امللكة العربي�ة السعودية يف عام 1401هـ /
1402هـ حيث يقوم املرشد الطاليب بتنفيذها بالتعاون والتنسيق والتكامل مع منظومة العمل التربوي باملدرسة
من إداريني ومعلمني ،ومنذ ذلك التاريخ ال توجد معايري مهني�ة لعمل املرشد الطاليب باملدرسة يمكنه العمل يف
ضوئها إىل أن ارتأت وزارة التعليم أهمية إعداد مثل هذه املعايري يف امليدان التربوي لما لها من أهمية على مستوى
اإلعداد والتأهيل والرتخيص املهين.

يف ضوء ذلك صدرت هذه املعايري للمرشد الطاليب للحصول على اجلودة املطلوبة يف املمارسة املهني�ة للتوجيه
واإلرشاد يف املدارس وفق املهني�ة املطلوبة لهذه املمارسة بعد تطبيق املعايري على املتقدمني للعمل يف مجال
التوجيه واإلرشاد أو ملن يود التجديد له من املرشدين الطالبيني ممن هم على رأس العمل وذلك وفق اآليت:
١-١االختي�ار األنسب ملن يعمل يف مجال التوجيه واإلرشاد من القائمني على العملية التربوية والتعليمية من شاغلي
الوظائف التعليمية يف امليدان التربوي.
٢-٢إعادة التدريب للمرشدين الطالبيني ّ
ممن هم على رأس العمل يف املدارس الذين خيفقون يف هذه املعايري وحتفزيهم
على االطالع يف املجال اإلرشادي من خالل مصادره العلمية والتطبيقية املختلفة.

٣-٣اإلسهام يف ترقية املتميزين من املرشدين الطالبيني يف هذه املعايري إىل مشريف توجيه وإرشاد وغريها من األعمال
اإلشرافية القيادية يف مجال التوجيه واإلرشاد.
٤-٤إعادة من خيفق يف هذه املعايري ممن لم يتجاوز الدرجة الدني�ا يف هذه املعايري إىل أعمالهم التربوية السابقة.

منهجية إعداد املعايري:

ً
أعدت املعايري املهني�ة ملرشدي الطالب الذين يعملون جبميع مراحل التعليم يف اململكة العربي�ة السعودية وفقا للمصادر
ً
املحلية واإلقليمية والعاملية يف مجال التوجيه واإلرشاد وذلك وفقا لآليت:
١-١وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربي�ة السعودية.
٢-٢دليل املرشد الطاليب يف مدارس الرتبي�ة والتعليم بوزارة التعليم.
٣-٣قواعد تنظيم السلوك واملواظبة يف مدارس التعليم العام.
ّ
ّ
٤-٤دليل تعديل السلوك للمرب واملعلم والوكيل واملرشد الطاليب.
٥-٥املعايري املهني�ة للمرشدين املدرسيني عامليا ،ومن ذلك يف الواليات املتحدة األمريكية ( اجلمعية األمريكية
للمرشد املدريس) ، American School Counselor Association ( ASCA (.ونيوزيالندا،
ومالزييا ،وفنلندا ،وكندا ،واألردن ،واجلزائر.
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اإلطار العام للمعايري املهني�ة للمرشد الطاليب يف بعض دول العالم:

ً
أوال :يف الدول العربي�ة:

لقد اختريت أبرز الدول العربي�ة اليت طبقت اخلدمات والربامج يف مدارسها ومنها دولتا األردن واجلزائر.
١-١األردن .

ّ
من أبرز املعايري ركز عليها التوجيه واإلرشاد يف األردن اآليت:
_ _الوعي اإلرشادي.
_ _ ّ
التكيف العام للطالب.
_ _االنضباط املدريس.
_ _التحصيل املدريس.
_ _البحث العليم.
_ _جلنة التوجيه واإلرشاد.
_ _الصحة العامة.
_ _الطلبة من ذوي االحتي�اجات اخلاصة.
_ _التوجيه املهين واإلرشاد الوظيفي.
_ _البيئ�ة املدرسية اآلمنة.
_ _الوقاية من املخدرات.
_ _الرعاية ( نفس اجتماعية).
_ _الربلمان الطاليب.
_ _التوجيه واإلرشاد الطاليب ويقوم على اآليت:
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•

•قائمة املشكالت الطالبي�ة

•

•مؤشرات األداء للربامج اإلرشادية
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٢-٢اجلزائر .
وتركز معايري التوجيه املدريس يف اجلزائر على التالميذ من خالل مجموعات التوجيه اليت تعىن بالنت�اجئ املدرسية وفق
املعايري أو األبعاد اآلتي�ة:
١-١املعيار أو ُ
البعد التربوي:
ويركز على توافق التلميذ مع متطلبات الدراسة يف جميع مراحل التعليم العام ومع متطلبات الشعب الدراسية
يف املرحلة الثانوية على وجه اخلصوص ،ويعتمد على مصداقية التقويم وإجراءات التوجيه.
٢-٢املعيار أو ُ
البعد التربوي:
ّ
ويركز هذا املعيار أو البعد على اآليت:

_ _الكفايات واالستعدادات الدراسية
_ _االهتمامات واخليارات

7

_ _القيم والطموحات العائلية
_ _املشروع املدريس واملهين
٣-٣املعيار أو البعد التنظييم:
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ويعتمد هذا املعيار أو البعد على اآليت:
_ _هيكلة التعليم والشعب الدراسية
_ _قدرة االستيعاب والتجهزي املناسب ،واإلمكانات المادية
_ _التأطري التربوي املناسب
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٤-٤املعيار أو البعد االقتصادي:
ويركز هذا املعيار أو ُ
البعد على اآليت:
_ _االحتي�اجات االقتصادية.
_ _ ّ
تطور املهن الوظيفية املختلفة.
ّ
_ _سلم الرواتب
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ً

ثاني�ا :القارة األمريكية:

ويتم تن�اول معايري اإلرشاد يف أبرز دولتني يف هذه القارة وهما الواليات املتحدة األمريكية وكندا.
١-١الواليات املتحدة األمريكية:

وتتضمن معايري التوجيه واإلرشاد يف الواليات املتحدة األمريكية ما قامت به اجلمعية األمريكية للمرشد
املدريس( American School Counselor Association (ASCAواليت تبنت األنموذج الشامل لإلرشاد
من خالل املنظور اإلنمايئ ،ويركز على الشمولية والتفاعل بني الطالب من النوايح الثقافية واالجتماعية ،ويركز على
املعايري اآلتي�ة:
١-١املعيار الشخيص واالجتماعي.
٢-٢املعيار التربوي( الدرايس والتحصيلي).
٣-٣املعيار املهين.
-2كندا:
تطبق كندا أنموذج اإلرشاد املدريس الشامل من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عشر وهذا األنموذج من إعداد
اجلمعية الكندية اإلرشاد املدريس( ،)CSCA) Association Canadian School Counsellingوهو يعتمد
يف معايريه على األنموذج األمريكي حيث يتضمن مجاالت  :اإلرشاد الشخيص واالجتماعي واإلرشاد التربويالتحصيلي
والدرايس) واإلرشاد املهين ولكل مجال من هذه املجاالت معايريه اخلاصة ويقوم بها املرشدون املدرسيون بدعم
ومساندة مديري املدارس واملعلمني يف ذلك.
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ً
ثالثا :القارة األسيوية وإقيانوسيا.
١-١مالزييا:
ُ
وتعد دولة مالزييا من الدول اآلسيوية اليت تتمزي بنظام تربوي وتعلييم متوازن وقد اهتمت بالتوجيه واإلرشاد يف
التعليم وخاصة يف السنوات األخرية ويقوم به املعلمون ّ
املفرغون للعمل اإلرشادي وبعض املتطوعني ويركز على
التوجيه التربوي واملهين واألكادييم والصحة النفسية والعقلية واالجتماعية( نفس اجتماعية) ويعتمد على املعايري
واألبعاد اآلتي�ة:
_ _التوجيه النظري
_ _البحث العليم
_ _االكتشافات اإلكلينيكية
_ _التوجيه املهين واألكادييم
_ _إرشاد األطفال
_ _إدارة املوهوبني من األطفال
_ _االختب�ارات واملقاييس
_ _العالقات الوالدية واألسرية
_ _إدارة التوتر واإلجهاد
_ _اإلرشاد عن طريق الهاتف
_ _اإلرشاد الفردي( ً
وجها لوجه)
_ _دعم املجموعات
_ _إرشاد الطوارئ واألزمات
_ _إرشاد املسرتشدين من القومية املالوية املسلمني
_ _إرشاد املسرتشدين من األقليات الصيني�ة والهندية املنتمني لديانات أخرى كاملسيحية والبوذية
والهندوسية
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٢-٢نيوزيالندا:
بدأت اخلدمات اإلرشادية يف املدارس النيوزيالندية منذ عام 1920م ،وقد كانت مرتبطة بب�دايات التعليم منذ استقالل
نيوزيالندا عن بريطاني�ا العظىم ،وقد انبثقت خدمات وبرامج التوجيه واإلرشاد عن اخلدمات النفسية واالجتماعية،
ً
وأصبح املرشد التربوي مستقال عن األخصايئ النفيس أو األخصايئ االجتماعي  ،وكان من ضمن االهتمامات األولية
لهذه اخلدمات الربامج االختب�ارات املعيارية للتحصيل الدرايس واالستعداد عند الطالب ً
بدءا من الروضة ثم املرحلة
األولية فاملرحلة الثانوية  .انبثقت معايري التوجيه واإلرشاد يف نيوزيالندا من جمعية املرشدين النيوزيالندية
( New Zealand Association of Counsellor (NZACاليت تأسست يف عام 1974م معتني�ة باآليت:
_ _توجيه األطفال يف املدارس منذ سن مبكرة
_ _الروابط والشراكات األسرية واملدرسية
_ _االختب�ارات املعيارية لالستعداد الدرايس والتحصيل املدريس يف جميع املراحل الدراسية
_ _الرعاية النفسية واالجتماعية للطالب
_ _التوجيه املهين يف جميع مراحل التعليم

ً
رابعا :القارة األوروبي�ة:

اختريت دولة فنلندا ً
نظرا لتمزيها يف الرتبي�ة والتعليم عامة ،ال على مستوى القارة األوروبي�ة وحسب ،وإنما على مستوى
ً
ً
العالمُ ،
ويعد التوجيه واإلرشاد من ضمن االهتمامات اليت يوليها النظام التربوي والتعلييم يف فنلندا اهتماما كبريا وقد
اعتمدت معايري التوجيه واإلرشاد يف الرتبي�ة والتعليم من قبل املجلس الوطين الفنلندي للتعليم وذلك وفق املجاالت
اآلتي�ة:
_ _اإلرشاد الشخيص
_ _اإلرشاد التربوي ومتطلبات الدراسة والتحصيل العليم
_ _النمو املهين واالختب�ارات املتعلقة بالتعليم اإلضايف والعمل الوظيفي املستقبلي
_ _تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد وارتب�اطه بالتقويم التربوي والتعلييم
_ _ربط التوجيه واإلرشاد باملناهج التعليمية واختب�ارات الطالب الدراسية واملهني�ة من خالل تدريس
موضوعات ذات عالقة وثيقة بالتوجيه واإلرشاد
_ _تكثيف جوانب التدريب للتوجيه واإلرشاد من خالل ورش العمل والدراسات والبحوث املستقلة
والتدريب عن بعد
_ _إكساب الطالب مهارات يف التعامل مع االختب�ارات جبوانبها املختلفة
_ _الشراكات والعالقات بني األسرة واملدرسة واحتي�اجاتها من التدريب والتواصل املستمر بينها

10

المعايير المهنية للمرشد الطالبي

مجاالت ومعايري املرشد الطاليب
وفقا للمنهجية اليت سبق ذكرها والتجارب العاملية ،جرى التوصل إىل عدد من املجاالت اليت تمثل عمل املرشد الطاليب
باململكة العربي�ة السعودية ،ين�درج حتت كل منها عدد من املعايري .ويبني جدول ( )1مدى املواءمة بني املعايري املهني�ة
للمرشد الطاليب باململكة ومثيلاتها يف عدد من الدول.
قـــارة أمريكا
املجال

املعــــــــيار
يلم املرشد الطاليب باملفاهيم واألسس اليت
يعتمد عليها التوجيه واإلرشاد
املؤشرات )4-1( :

أسس
التوجيه
واإلرشاد
ونظرياته
ومناهجه

خصائص
النمو
ومطالبه

الواليات
املتحدة

√

يطبق املرشد الطاليب نظريات التوجيه
واإلرشاد
املؤشرات )9-1 (:

√

يطبق املرشد الطاليب أساليب التوجيه
ومناهجه
املؤشرات)7-1( :

√

يدرك املرشد الطاليب برامج إرشادية
تراعي خصائص النمو وتليب حاجاته
املؤشرات )5-1( :

√

يصمم املرشد الطاليب برامج إرشادية
تراعي خصائص النمو وتليب مطالبه
وحاجاته.
املؤشرات.)6-1 (:

√

كندا

√

√

√

√

√

قــــارة آسيا
واقيانوسيا
مالزييا

√

√

√

√

√

نيوزيلندا

√

√

√

√

√
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قــارة
أوروبا
فنلندا

√

√

√

√

√

دول عربي�ة
األردن

√

√

√

√

√

اجلزائر

√

√

√

√

√
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قـــارة أمريكا
املجال

أدوات جمع
املعلومات

الربامج
اإلرشادية
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املعــــــــيار

يستخدم املرشد الطاليب أدوات متعددة
لتقويم سلوك الطلبة
املؤشرات)8-1( :

الواليات
املتحدة

√

يطبق املرشد الطاليب أنواع مختلفة من
طرق البحث
املؤشرات )4-1( :

√

يساعد املرشد الطاليب الطلبة على
االستفادة من برامج اإلرشاد التربوي.
املؤشرات )7-1( :

√

يوجه املرشد الطاليب الطلبة لالستفادة
من برامج اإلرشاد املهين
املؤشرات )6-1( :

√

يساعد املرشد الطاليب الطلبة على
االستفادة من برامج اإلرشاد النفيس
املؤشرات ()8-1

√

يساعد املرشد الطاليب الطلبة على
االستفادة من برامج اإلرشاد االجتماعي
املؤشرات )8-1( :

√
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كندا

√

√

√

√

√

√

قــــارة آسيا
واقيانوسيا
مالزييا

√

√

√

√

√

√

نيوزيلندا

√

√

√

√

√

√

قــارة
أوروبا
فنلندا

√

√

√

√

√

√

دول عربي�ة
األردن

√

√

√

√

√

√

اجلزائر

√

√

√

√

√

√

قـــارة أمريكا
املجال

التطوير
املهين
( النمو
املهين)

املسؤوليات
األخالقية
واملهني�ة

املعــــــــيار
يتبع املرشد الطاليب أساليب تطور
وحتسني مهاراته وأدائه اإلرشادي
املؤشرات )4-1( :
يستثمر املرشد الطاليب الفرص املتاحة
للنمو املهين
املؤشرات)5-1( :

الواليات
املتحدة

كندا

قــــارة آسيا
واقيانوسيا
مالزييا

نيوزيلندا

قــارة
أوروبا
فنلندا

دول عربي�ة
األردن

اجلزائر

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

يلم املرشد الطاليب باللواحئ واألنظمة
املتعلقة بالرتبي�ة والتعليم
املؤشرات ()6-1

√

يمثل املرشد الطاليب يف تصرفاته القدوة
احلسنة ويتمثل خلق املريب املسلم.
املؤشرات )6-1( :

√

يلزتم املرشد الطاليب بامليث�اق األخاليق ملهنة
التوجيه واإلرشاد.
املؤشرات )7-1( :

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√
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المجال األول :أسس التوجيه واإلرشاد ونظرياته ومناهجه:
املؤشرات

املعيار
1.24.3
يلم املرشد الطاليب باملفاهيم
واألسس اليت يقوم عليها التوجيه
واإلرشاد

2.24.3
يطبق املرشد الطاليب نظريات
اإلرشاد

14

1.يوضح مفاهيم التوجيه و اإلرشاد.
2.حيدد العالقة بني اإلرشاد و العلوم األخرى.
3.يلم بأسس العملية اإلرشادية ( فلسفية ،نفسية ،اجتماعية ،عصبي�ة.) ....
 4.يمزي بني احلاالت السوية وغري السوية بن ً�اء على املحكات العلمية
( الذايت ،االجتماعي ،اإلحصايئ.) ....
1.يقدر أهمية تقديم اخلدمة اإلرشادية يف ضوء النظريات اإلرشادية.
2.حيدد أسس ومنطلقات النظرية اإلرشادية.
3.يوظف فني�ات النظرية السلوكية للتعامل مع مشكالت الطلبة.
4.يطبق فني�ات النظرية العقالني�ة االنفعالية السلوكية يف التعامل مع مشكالت
الطلبة.
5.يوظف أساليب النظرية املعرفية يف التعامل مع حاالت الطلبة.
6.يطبق مبادئ العالقة اإلرشادية وفقا لنظرية الذات( تقبل الطلبة كما هم،
اإلنصات ،عكس املشاعر.)...
7.يستفيد من نظرية التعلم االجتماعي ( النمذجة) يف توجيه سلوك الطلبة
وتعديله.
8.يستفيد مبادئ نظرية العالج بالواقع يف التعامل مع حاالت الطلبة.
9.يساعد املعلمني يف تطبيق فني�ات النظريات اإلرشادية.
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املعيار

3.24.3
يطبق املرشد الطاليب أساليب
التوجيه واإلرشاد ومناهجه

املؤشرات
1.يت�دخل بأسلوب مهين مع الطلبة املتضررين جراء األزمة.
2.يطبق اإلرشاد القصري مع حاالت الطلبة الطارئة.
3.يلم بالشروط اخلاصة بتكوين املجموعة اإلرشادية وطريقة عملها.
4.يتقن التدخالت بأنواعها أثن�اء اجللسة اإلرشادية.
5.يستخدم أساليب متنوعة يف اإلرشاد اجلمعي ( تمثي�ل الدور ،التمثي�ل املسريح
النفيس ،التمثي�ل النفيس االجتماعي ،النادي اإلرشادي.)...
6.يوظف مبادئ دين�امية اجلماعة ومهارات القيادة اجلماعية عند تطبيق
أساليب اإلرشاد اجلمعي.
7.يفرق بني مناهج اإلرشاد املختلفة ويتقن تطبيقاتها( إنمايئ ،وقايئ ،عاليج ).

المعايير المهنية للمرشد الطالبي
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المجال الثاني :خصائص النمو ومطالبه:
املؤشرات

املعيار

4.24.3
يدرك املرشد الطاليب الفروق
بني خصائص النمو وحاجاته يف
املراحل العمرية املختلفة

5.24.3
يصمم املرشد الطاليب برامج
إرشادية تراعي خصائص النمو
وتليب حاجاته
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1.يوضح أهمية معرفة خصائص النمو وأثرها على فهم السلوك وتفسريه.
2.يمزي بني نظريات النمو يف توصيفها خلصائص النمو وحاجاته.
3.يعرف الطلبة خبصائص نموهم عرب املراحل الدراسية.
ّ 4.
يعرف الطلبة بت�أثري مجاالت النمو املختلفة على مستوى حتصيلهم وسلوكهم
التربوي واملهين والنفيس واالجتماعي.
5.يتفهم حاجات الطلبة النفسية واالجتماعية و التربوية واملهني�ة ويسهم يف
تلبيتها.
1.يدرب الطلبة على أساليب معاجلة مشكالت النمو.
 2.يساعد املعلمني يف استثمار خصائص النمو لتوجيه سلوك الطلبة وفق
حاجاتهم.
3.يساعد الطلبة على تنمية صحتهم اجلسمية و النفسية واالجتماعية.
4.يساعد املعلمني على التعامل مع الفروق الفردية للطلبة.
5.يساعد أولياء األمور على فهم سلوك الطلبة و التعامل معهم بأساليب تربوية
وإرشادية.
6.يراعي اخللفية الثقافية و االجتماعية عند تقديم اخلدمة اإلرشادية.
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المجال الثالث :أدوات جمع المعلومات:
املعيار

املؤشرات
1.يقدر أهمية استخدام أدوات جمع املعلومات.

.6.24.3
يستخدم املرشد الطاليب أدوات
متعددة لتقويم سلوك الطلبة

7.24.3
يطبق املرشد الطاليب أنواعاً
مختلفة من طرق البحث

2.خيتار األدوات املناسبة حلاالت الطلبة وفق املحكات العلمية.
 3.يصمم نماذج من بطاقات املالحظة تتوافق مع طبيعة السلوك املستهدف.
4.يطبق مهارات دراسة احلالة.
5.يتقن مهارات استخدام أنواع املقابلة.
6.يتقن تطبيق االختب�ارات و املقاييس واالستب�انات املناسبة حلاالت الطلبة .
7.جييد استخدام األساليب اإلحصائي�ة املناسبة ملعاجلة بي�انات أدوات القياس.
8.يفسر نت�اجئ أدوات القياس ويوظفها يف العمليات اإلرشادية.
ً
1.يطبق أنواعا مختلفة من طرق البحث الكيم و الكيفي للكشف عن مشكالت
الوسط التربوي.
2.يستخدم املفاهيم اإلحصائي�ة اليت تتضمن مقاييس الزنعة املركزية،
والتشتت ،وأنواع التوزيع البي�اين.
3.يستخدم الطرق اإلحصائي�ة املناسبة إلجراء البحوث والدراسات.
4.ينفذ الدراسات و البحوث اليت يتطلبها عمل املرشد.

المعايير المهنية للمرشد الطالبي
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المجال الرابع :البرامج اإلرشادية:

18

املعيار

املؤشرات

8.24.3
يساعد املرشد الطاليب الطلبة
على االستفادة من برامج اإلرشاد
التربوي

1.يعد برامج لرفع دافعية الطلبة حنو التفوق الدرايس.
2.يكسب الطلبة مهارات إدارة االختب�ارات وخفض درجة قلق االختب�ار.
 3.يساعد الطالب على التغلب على مواجهة الصعوبات اليت تعرتض حتصيله
وتقدمه الدرايس.
4.يساعد الطالب على اكتساب مهارات إدارة الوقت وتنظيمه يف مدرسته.
5.يساعد الطالب على التكيف مع بيئت�ه املدرسية والتوافق مع أقرانه.
6.يقدم تغذية راجعة إلدارة املدرسة و املعلمني وأولياء األمور عن مستويات
الطلبة التحصيلية.
ً
7.يصنف الطلبة وفقا ملستوياتهم التحصيلية ،ويقدم الربامج املناسبة لكل
مستوى.

9.24.3
يوجه املرشد الطاليب الطلبة
لالستفادة من برامج اإلرشاد املهين

1.يساعد الطبة على بن�اء اجتاه إجيايب حنو كافة املهن.
2.يلم بأهم نظريات النمو واالجتاه املهين ومقاييسها ويوظفها خلدمات التوجيه
املهين للطالب.
3.يساعد الطلبة يف احلصول على املعلومات املرتبطة بسوق العمل وعالم املهنة
ومجاالت الوظيفة( زيارات ميداني�ة ،مطويات ،مواقع إنرتنت .)...
4.يساعد الطلبة على اختي�ار التخصص املناسب لقدراتهم وميولهم
واستعداداتهم.
5.يصمم برنامج بن�اء الهوية املهني�ة حسب املرحلة الدراسية.
 6.يطبق إسرتاتيجيات لتدريب الطالب على عمليات االختي�ار واالنتقاء املهين
ومهارات اختاذ القرار.
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10.24.3
يساعد املرشد الطاليب الطلبة
على االستفادة من برامج اإلرشاد
النفيس

1.يساعد الطلبة يف التعرف على أفكارهم و مشاعرهم وسلوكهم ،والتعبري عنها
بأسلوب مالئم.
2.يساعد الطلبة يف التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم.
3.يصمم برامج وقائي�ة للحد من املشكالت النفسية.
4.يساعد الطلبة على اكتساب مهارات التفكري اإلجيايب يف التعامل مع أحداث
احلياة املختلفة.
5.يزود الطلبة بمهارات الثقة بالنفس و الكفاءة الشخصية.
6.يطبق إسرتاتيجيات تعديل سلوك الطلبة.
7.يزود الطلبة باملهارات اليت تساعدهم على جتنب السلوكيات السلبي�ة ( املواد
املخدرة ،التبغ ،التعرض لإليذاء.)...
8.يساعد الطالب على تطوير سمات محددة وواضحة للهوية الشخصية.

11.24.3
يساعد املرشد الطاليب الطلبة
على االستفادة من برامج اإلرشاد
االجتماعي

1.يدرب الطالب على املهارات الضرورية للتواصل الفعال مع اآلخرين .
2.يساعد الطالب للمحافظة على عالقات أسرية جيدة .
3.يساعد الطالب على تنمية وتطوير مهارات االتصال والتفاعل االجتماعي
وطرق التعبري عن املشاعر واألفكار .
4.يساعد على توثيق العالقة بني األسرة و املدرسة و املراكز االجتماعية املحلية
ذات العالقة.
5.ينفذ برامج إلكساب الطالب مهارات االتصال والتفاعل االجتماعي مع
اآلخرين.
6.يساعد الطلبة على التخلص من أنواع التعصب كافة.
7.يساعد الطلبة على تنمية املسؤولية االجتماعية على مستوى األسرة و
املجتمع.
8.يزود املعلمني وأولياء األمور و املجتمع املحلي بأساليب التنشئة االجتماعية
املناسبة.
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المجال الخامس :التطوير المهني ( النمو المهني ):
املؤشرات

املعيار

12.24.3
يتبع املرشد الطاليب أساليب تطوير
وحتسني مهاراته وأدائه اإلرشادي

13.25.3
يستثمر املرشد الطاليب الفرص
املتاحة للنمو املهين
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1.يقدر أهمية التطوير والتحسني ملهاراته املهني�ة.
2.يلتحق بربامج التنمية املهني�ة ( برامج قصرية ،برامج طويلة املدى ،حلقات
نقاش.)..
 3.يستثمر نت�اجئ التقويم الذايت و اخلاريج لتطوير أدائه املهين.
4.يستفيد من التقني�ة احلديث�ة يف تطوير مهاراته اإلرشادية.

1.يستفيد من املجالت العلمية و املراجع املتخصصة واستشارات املتخصصني.
2.يستفيد من التجارب املتمزية يف مجال اإلرشاد.
3.يشارك يف برامج تب�ادل اخلربات والزيارات من خالل قنوات متعددة.
4.يشارك يف الندوات واملؤتمرات اإلرشادية.
5.يعمل على صقل مهاراته من خالل اإلسهام يف خدمة املجتمع عرب القنوات
املتاحة ( مراكز اليح ،جمعيات مكافحة التدخني واملخدرات ،اجلمعيات
اخلريية.)...
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المجال السادس :المسؤوليات األخالقية و المهنية :
املعيار

14.24.3
يلم املرشد الطاليب باللواحئ
واألنظمة املتعلقة بالرتبي�ة والتعليم

املؤشرات
1.يعرف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربي�ة السعودية.
2.يبني ميث�اق وأخالقيات مهنة التعليم يف اململكة العربي�ة السعودية ويلزتم
ببنودها.
ً
3.يعرف احلقوق والواجبات الوظيفية للمرشد الطاليب وفقا لنظم اخلدمة
املدني�ة وما يتصل بها من أنظمة وزارة التعليم.
4.يستويف جميع متطلبات املحاسبة واملساءلة اخلاصة باملمارسة املهني�ة وإعداد
التقارير.
5.ينفذ جميع واجباته املهني�ة ،ويلزتم بالتعليمات اليت حتكم جميع جوانب
السلوك املهين.
6.يعرف األنظمة املتعلقة حبقوق املتعلمني ومسؤولية املرشد جتاههم ،ويتخذ
اإلجراءات النظامية عند مالحظته حلاالت االعتداء واإلهمال.

١٥.24.3
َ
يمثل املرشد الطاليب يف تصرفاته
القدوة احلسنة ويتمثل خلق املريب
املسلم

1.يتمثل يف مظهره وسلوكه القدوة احلسنة اليت تسهم يف غرس القيم الديني�ة
والوطني�ة يف نفوس طالبه وتأصيلها يف سلوكهم.
ً
ً
إجيابي�ا حنو مهنة اإلرشاد والتوجيه وأثرها الكبري يف حياة الفرد
2.يعرض اجتاها
واملجتمع.
3.يتسم بالقيم اإلسالمية اليت حتث على التسامح واالعتدال.
ًّ
ً
ً
4.يب�دي توازنا نفسيا وانفعاليا يف تعامله مع الطالب والزمالء وأولياء األمور.
ً
5.يظهر ً
قدرا جيدا من املرونة واالنفتاح وتقبل اجلديد فيما ال خيل بثوابت الدين.
6.يتمثل محاسن األخالق والعادات احلسنة ،ويتجنب مساوئها وخوارم املروءة.
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1.يلزتم حبدود العالقة املهني�ة مع الطالب وعدم جتاوزها ،وجتنب أي تصرف ييسء
إىل عمله املهين .
2.يبتعد عن التعصب بشىت صوره ،و إصدار أحكام على سلوك الطالب أو إطالق
نعوت سلبي�ة على شخصيت�ه.
3.يصارح الطالب حبدود وإمكانات تدخله اإلرشادي ،ويقنعه بضرورة التحويل
1٦.24.3
يلزتم املرشد الطاليب بامليث�اق
األخاليق ملهنة اإلرشاد والتوجيه
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إذا أقتىض األمر ذلك.
4.يطلب موافقة الطالب عند استخدام أجهزة تسجيل مع االلزتام بالضوابط
املهني�ة حلفظها واستخدامها.
5.يطبق شروط أخالقيات تطبيق االختب�ارات واملقاييس ،ويتجنب استخدام
مقاييس ال جييد تطبيقها وتفسري نت�اجئها.
6.يراعي مقتضيات البيئ�ة االجتماعية والثقافية عند تطبيقه للممارسات
اإلرشادية.
7.يلزتم بأقىص درجات السرية يف احلفاظ على بي�انات الطالب الشخصية ،وال
يفصح عنها إال بإذن منه أو وفق األنظمة املرعية.
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