
 تعريف بالتوجيه واإلرشاد والفرق بينهما

ٌعرف التوجٌه واإلرشاد بأنه عملٌة مخططة منظمة تهدف إلى مساعدة المتدرب 

لكً ٌفهم ذاته وٌعرف لدراته وٌنمً إمكاناته وٌحل مشكالته لٌصل إلى تحمٌك 

توافمه النفسً واالجتماعً والتربوي والمهنً وإلى تحمٌك أهدافه فً إطار تعالٌم 

الدٌن اإلسالمً.وٌعد كل من التوجٌه واإلرشاد وجهان لعملة واحدة وكل منها ٌكمل 

 اآلخر إال انه ٌوجد ٌنهما بعد الفروق التً ٌحسن اإلشارة إلٌها هنا

فالتوجٌه عبارة عن مجموعة من الخدمات المخططة التً تتسم 

باالتساع والشمولٌة تتضمن داخلها عملٌة اإلرشاد وٌركز التوجٌه 

ى إمداد المتدرب بالمعلومات المتنوعة والمناسبة وتنمٌة عل

شعوره بالمسؤولٌة بما ٌساعده على فهم ذاته والتعرف على 

لدراته وإمكانٌته ومواجهة مشكالته واتخاذ لراراته, وتمدٌم 

خدمات التوجٌه للمتدرب بعدة أسالٌب كالندوات والمحاضرات 

 .ات واألفالم واإلذاعة الداخلٌةواللماءان والنشرات التعرٌف والصحف واللوح

أما اإلرشاد فهو الجانب اإلجرائً العلمً المتخصص فً مجال التوجٌه واإلرشاد 

وهو العملٌة التفاعلٌة التً تنشأ عن عاللة مهنٌة بناءة وبٌن مرشد )متخصص( 

ومسترشد )متدرب( ٌموم فٌها المرشد من خالل تلن العملٌة بمساعدة المتدرب على 

ومعرفة لدراته وإمكانٌته , والتبصر بمشكالته ومواجهتها وتنمٌة سلوكه فهم ذاته 

وتحمٌك توافمه الذاتً والبٌئً , للوصول إلى درجة مناسبة من الصحة  ,اإلٌجابً

 النفسٌة فً ضوء الفنٌات والمهارات المتخصصة للعملٌة اإلرشادٌة 

 : الفرق بين التوجيه واإلرشاد

عبران عن معنى مشترن ٌتضمن التوعٌة والمساعدة إن مفهوم التوجٌه واإلرشاد ٌ

والتغٌٌر فً السلون نحو األفضل , ولكن ٌوجد فرق بٌن هذٌن المفهومٌن ٌمكن أن 

 : نجمله فٌما ٌلً

 .أن التوجٌه أعم وأشمل من اإلرشاد وهو ٌتضمن عملٌة اإلرشاد -1

د بعد التوجٌه أن التوجٌه ٌسبك عملٌة اإلرشاد وٌمهد لها, فً حٌن ٌأتً اإلرشا -2

 .وٌعتبر الواجهة الختامٌة لبرامج التوجٌه

 . ٌؤكد التوجٌه على النواحً النظرٌة بٌنما ٌهتم اإلرشاد بالجزء العلمً -3



أن اإلرشاد فً أغلب األحٌان ٌكون عبارة عن عاللة بٌن المرشد والمسترشد  -4

لى عاللة فرد بفرد الذي ٌأتً إلٌه طالباً مساعدته, بمعنى أنها عملٌة فردٌة تشٌر إ

 .فً المعهد أو المؤسسة أو غٌر ذلن

 : مفاهٌم خاطئة عن التوجٌه واإلرشاد

ٌعتمد البعض أن اإلرشاد مجرد خدمات تضاف إلى نشاط المعهد أو الكلٌة أو  -1

 .الجامعة أو أي مؤسسة تربوٌة أخرى

لصحٌح ٌرى البعض أن التوجٌه واإلرشاد ٌمدم خدمات للمرضى النفسٌٌن فمط وا -2

 ."انه ٌمدم خدمات لألفراد العادٌٌن " األسوٌاء

ٌعتمد البعض أن اإلرشاد ٌمدم خططاً جاهزة وحلوالً لكل من ٌطلب اإلرشاد  -3

ولكن الصحٌح هو أن اإلرشاد ٌموم بمساعدة الفرد فً فهم نفسه وتحمٌك ذاته وفك ما 

 . عنده من إمكانات فً ضوء فهمه لذاته

 اإلرشادخدمات وبرامج التوجيه و

  :اإلرشاد الديني -1

ٌعمل المرشد الطالبً بالتعاون مع أسرة المعهد على حث المتدربٌن على الصالة 

 جماعة والتمسن بالمٌم واألخالق اإلسالمٌة

وغرس العمٌدة اإلسالمٌة فً نفوس المتدربٌن وتنمٌة معارفهم من خالل تنظٌم 

نهم ودنٌاهم وربط المناهج مسابمات دٌنٌة وإلماء محاضرات لتبصٌرهم بأمور دٌ

  .واألنشطة المختلفة بالمٌم واألخالق اإلسالمٌة

  : اإلرشاد الوقائي -2

ٌهتم اإلرشاد الولائً بمحاولة منع حدوث المشكالت الدراسٌة والتدرٌبٌة والنفسٌة 

 واالجتماعٌة والصحٌة وذلن من خالل توعٌة التالمٌذ

رب والسكن ، وتعرٌف التالمٌذ بأنظمة بالعادات الصحٌة السلٌمة فً المأكل والمش

  .المدرسة ولوانٌنها ونظم االمتحانات والتوعٌة بأضرار الغٌاب والتأخر الصباحً

  : اإلرشاد التربوي -3

ٌهدف اإلرشاد التربوي إلى مساعدة المتدرب للسٌر فً دراسته سٌراً حسناً وذلن 

المتفولٌن والمتأخرٌن من خالل استمبال المتدربٌن المستجدٌن وحصر المتدربٌن 



دراسٌاً ووضع البرامج الكفٌلة برعاٌتهم وإصدار نشرات عن كٌفٌة االستذكار الجٌد 

  .وتوفٌر أفضل األجواء لمساعدتهم على أداء اختباراتهم فً ٌسر وسهولة وطمأنٌنة

  : اإلرشاد التعليمي والمهني -4

واع التعلٌم المهنً ٌهدف اإلرشاد التعلٌمً والمهنً إلى تبصٌر المتدربٌن بأن

 والجامعً وأنواع الوظائف وشروط المبول والتعٌٌن

فً المعاهد والكلٌات والمراكز المهنٌة والعسكرٌة للمساهمة فً ربط التعلٌم بخطط 

 التنمٌة وذلن من خالل استخدام دلٌل الطالب 

التعلٌمً والمهنً وتنظٌم محاضرات فٌما ٌتعلك بالتوجٌه المهنً وتنظٌم زٌارات 

مٌدانٌة لمراكز التدرٌب المهنً واستضافة مندوبٌن من بعض الجهات الحكومٌة 

  .والمجاالت الدراسٌة لٌختار الطالب ما ٌتناسب ولدراته

  :اإلرشاد االجتماعي واألخالقي -5

ٌهدف اإلرشاد االجتماعً واألخاللً إلى إٌجاد المحٌط المناسب الذي ٌكتسب فٌه 

لمهارات التعامل مع اآلخرٌن على هدى من الدٌن الحنٌف المتدرب الخبرة العلمٌة 

الذي ٌأمل المسلم أن ٌتعامل مع أخٌه فً رفك ومحبة مصدالاً لموله تعالى :[إنما 

 ]المؤمنون أخوة

وذلن من خالل استثمار النشاطات المختلفة مثل الرحالت والمعسكرات وأسابٌع 

  .الخدمة العامة

 : مهام وواجبات المرشد الطالبي

ٌموم المرشد الطالبً بمساعدة المتدرب لفهم ذاته ، ومعرفة لدراته والتغلب على ما 

ٌواجهه من صعوبات ، لٌصل إلى تحمٌك التوافك النفسً والتربوي واالجتماعً 

  :والمهنً لبناء شخصٌة سوٌة فً إطار التعالٌم اإلسالمٌة ، وذلن عن طرٌك اآلتً

مج التوجٌه واإلرشاد فً ضوء التعلٌمات إعداد الخطة العامة السنوٌة لبرا -1

  .المنظمة لذلن واعتمادها من مدٌر المعهد

تبصٌر المجتمع بأهداف التوجٌه واإلرشاد وخططه وبرامجه وخدماته لضمان  -2

لٌام كل عضو بمسئولٌاته فً تحمٌك أهداف التوجٌه واإلرشاد بالمعهد على أفضل 

  .وجه



اإلرشادي من سجالت وأدوات ٌتطلبها تنفٌذ  تهٌئة اإلمكانات الالزمة للعمل -3

 .البرامج اإلرشادٌة فً المعهد

تشكٌل لجان التوجٌه واإلرشاد وفماً للتعلٌمات المنظمة لذل ومتابعة توصٌاتها  -4

  .وتموٌم نتائجها

تنفٌذ برامج التوجٌه واإلرشاد وخدماته اإلنمائٌة والولائٌة والعالجٌة التً تشمل  -5

  : اآلتً

ساعدة المتدرب فً استغالل ما لدٌه من لدرات واستعدادات إلى ألصى درجة م –ا 

  .ممكنة فً تحمٌك النمو السوي فً شخصٌته

تنمٌة السمات اإلٌجابٌة وتعزٌزها لدى المتدرب فً ضوء مبادئ الدٌن  -ب

  .اإلسالمً الحنٌف

  .تنمٌة الدافعٌة لدى المتدرب نحو التعلٌم واالرتماء بمستوى طموحه -جـ

متابعة مستوى التحصٌل الدراسً لفئات المتدربٌن جمٌعاً لالرتماء بمستوٌاتهم  -د

  .إلى ألصى درجة تمكنهم لدراتهم منها

  .تحدٌد المتدربٌن المتفولٌن دراسٌاً وتعهد تفولهم بالرعاٌة والتشجٌع والتكرٌم -هـ

نً لدى استثمار الفرص جمٌعها فً تكوٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو العمل المه -و

المتدربٌن وفماً ألهداف التوجٌه واإلرشاد المهنً فً ضوء حاجة التنمٌة فً 

  .المجتمع

  .التعرف على المتدربٌن ذوي المواهب والمدرات الخاصة ورعاٌتهم -ز

مساعدة المتدرب المستجد على التكٌف مع بٌئة المعهد وتكوٌن اتجاهات إٌجابٌة  -حـ

  .نحو المعهد

اف اإلعالات المختلفة والحاالت الخاصة فً ولت مبكر التخاذ العمل على اكتش -ط

  .اإلجراء المالئم

العمل على تحمٌك مبادئ التوعٌة الولائٌة السلٌمة فً الجوانب الصحٌة  -ن

  .والتربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة



توثٌك العاللة بٌن البٌت والمعهد وتعززٌها واستثمار المنوات المتاحة جمٌعها بما  -ل

  .حمك رسالة المعهد على خٌر وجه فً رعاٌة المتدربٌن من مختلف الجوانبٌ

التعرف على حاجات المتدربٌن ومطالب نموهم فً ضوء خصائص النمو لدٌهم  -م

  .والعمل على تلبٌتها

التعرف على أحوال المتدربٌن الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والتحصٌلة لبل  -ن

ا ٌحتمل أنهم بحاجه إلى خدمات ولائٌة فردٌة أو بدء العام التدرٌبً، وتحدٌد م

 . جماعٌة والسٌما المتدربٌن المستجدٌن

تصمٌم البرامج والخطط العالجٌة المبنٌة على الدراسة العلمٌة للحاالت الفردٌة  -ص

  .والظواهر الجماعٌة للمشكالت السلوكٌة و التحصٌلٌة وتنفٌذها

برات العلمٌة للمرشد الطالبً وبخاصة فً تنمٌة المدرات المعرفٌة الذاتٌة والخ .6

 الجانب المهنً التطبٌمً فً مٌدان التربٌة

 .والتعلٌم عامة ، وفً مجال التوجٌه واإلرشاد خاصة لالرتماء بمستوى أدائه

بناء عاللات مهنٌة مثمرة مع أعضاء هٌئة التدرٌب جمٌعهم ومع المتدربٌن  .7

ة فً العمل واالحترام المتبادل بما ٌحمك وأولٌاء أمورهم مبنٌة على الثمة والكفاٌ

  .الهدف من العمل اإلرشادي

إجراء البحوث والدراسات التربوٌة التً ٌتطلبها عمل المرشد المٌدانً ذاتٌاً ، أو  -8

بالتعاون مع زمالئه المشرفٌن بمسم التوجٌه واإلرشاد ، أو المرشدٌن فً المعاهد 

 .األخرى

جازات فً ضوء الخطة التً وضعها المرشد الطالبً إعداد التمرٌر الختامً لإلن-9

  .لبرامج التوجٌه واإلرشاد متضمناً التموٌم والمرئٌات حول الخدمات الممدمة

وتباٌنت بٌن مرّكز على اإلرشاد كمفهوم ، وبٌن مرّكز على العاللة بٌن المرشد 

ز على العملٌة اإلرشادٌة وكٌفٌة ممارستها  وبعضها ٌرّكز والعمٌل ، وبعضها ٌرّكِّ

على الناتج اإلرشادي ) هداف اإلرشاد ( مما ٌفرض التّباٌن النسبً فً صن تعرٌف 

لإلرشاد والتوجٌه ، وٌستبعد االتفاق التام على تعرٌف موّحد ، وٌمكننا أن نشٌر إلى 

 . " بعض التعرٌفات الواردة فً التراثٌن " الغربً والعربً

 ) Jones اإلرشاد عدد من الخبراء نذكر منهمٌهتم بدراسة  : في اإلصطالح الغربي

 فولمروبٌرنارد Holden( 1971 ) ، هولدٌن Taylor( 1971 )تٌلور  ( 1970



Fullmer and Bernard( 1972 ) فون، Vaughan ( 1975 ٌعرف تٌلورTylor 

اإلرشاد بأنه " لٌس مجرد إعطاء نصائح أو تمدٌم حل لمشكلة ، بل هو تمكٌن الفرد 

أن اإلرشاد  Patterson من متاعبه ومشاكله الحالٌة " وٌرى باترسونمن التخلص 

ٌتضمن ممابلة بٌن شخصٌن هما المرشد والعمٌل ٌستمع فٌها المرشد إلى مشكالت 

العمٌل وٌحاول فهم شخصٌته ، ومعرفة ما ٌمكن تغٌٌره فً سلوكه بطرٌمة أو 

مرشد المهارة بأخرى ، وٌجب أن ٌكون العمٌل ٌعانً من مشكلة وٌكون لدى ال

 . " والخبرة فً مساعدة العمٌل للوصول إلى حل المشكلة

العملٌة اإلرشادٌة بأنها عملٌة تفاعلٌة تنشأ عن عاللة  " Glance وٌعرف جالنس

بٌن فردٌن أحدهما متخصص " المرشد " واآلخر " العمٌل " أو المسترشد " ، وفً 

مواجهة مشكالته " وٌرى  إطار هذه العاللة ٌموم المرشد بمساعدة العمٌل على

اإلرشاد بأنه " العملٌة التً ٌحدث فٌها تعدٌل لبنٌة الذات لدى  Rogersروجرز 

العمٌل فً إطار األمن الذي توفره العاللة مع المرشد والتً ٌتم فٌها إدران الخبرات 

 . " المستبعدة فً ذات جدٌدة

مة تمدم للعمٌل من ٌذهب علماء اإلرشاد فً الغرب إلى فهم اإلرشاد على أنه خد

أجل إعادة التوازن له ومساعدته فً تفهم مشكلته وإدران الخبرات الماضٌة المؤلمة 

لتستبدل بخبرات جدٌدة تسهم فً تحمٌك التوافك النفسً االجتماعً تتم بٌن طرفٌن 

متفاعلٌن " المرشد " و"العمٌل أو المسترشد " ٌستمع األول إلى مشكلة الثانً 

خصٌته لٌعطً له تعامال جدٌداً معها ، فٌبصر من خاللها " الحل وٌجتهد فً تفهم ش

النفسً " لها وٌتمثل شروط التكٌف الجدٌد معها حتى ٌألف السلون اإلٌجابً الجدٌد 

وٌتخذ أسلوباً تفكٌرٌاً منسجماً مع هذا التحول وٌنتمل بذلن إلى تكوٌن وضع نفسً 

 . " لنفسًبالضرر ا " بدٌل عن الوضع النفسً السابك المتسم

لدم زهران تعرٌفاً لإلرشاد بعد مراجعة أكثر من أربعة  : وفي االصطالح العربي

عشر تعرٌفاً له " فً المصطلح الغربً " ٌمول فٌه " بأنه عملٌة واعٌة مستمرة بناءة 

ومخططة تهدف إلى مساعدة وتشجٌع الفرد لكً ٌعرف نفسه وٌفهم ذاته وٌدرس 

عٌاً وانفعالٌاً ، وٌفهم خبراته وٌحدد مشكالته وحاجاته شخصٌته جسمٌاً وعملٌاً واجتما

وٌعرف الفرص المتاحة له وأن ٌستخدم وٌنمً إمكاناته بذكاء إلى ألصى حد 

مستطاع وأن ٌحدد اختٌاراته وٌتخذ لراراته وٌحل مشكالته فً ضوء معرفته 

 وخبرته بنفسه باإلضافة إلى التعلم ولتدرٌب الخاص الذي ٌحصل علٌه عن طرٌك

المرشدٌن والمربٌن والوالدٌن ، وذلن فً مراكز التوجٌه واإلرشاد وفً المدارس 

وفً األسرة لكً ٌصل إلى تحدٌد وتحمٌك أهداف واضحة تكفل له تحمٌك ذاته 

وتحمٌك الصحة النفسة والسعادة مع نفسه ومع اآلخرٌن والتوفٌك شخصٌاً وتربوٌاً 



العملٌة اإلرشادٌة تتسم بالتنظٌم  ومهنٌاً .ى فالزهران ٌشٌر فً تعرٌفه إلى أن

والتخطٌط ، تتوجه إلى الفرد بهدف مساعدته ومعاونته على فهم ذاته واستبصاره 

بمدراته وإمكاناته وتمكٌنه من توظٌفها فً اتخاذ لراره المناسب فً مختلف الموالف 

التً تعترضه ، وٌؤكد على أهمٌة إشران األسرة والمربٌن فً جهد اإلرشاد لتحمٌك 

على أنه معالجة  "" السعادة والتوافك ، وٌرى حسن أحمد الداهري اإلرشاد

المشكالت االنفعالٌة التً تحول دون تحمٌك التوافك النفسً واالجتماعً السلٌم والتً 

لم تصل إلى حدة المرض النفسً أو المرض العملً ، وتهدف عملٌة اإلرشاد إلى 

مو اإلٌجابً فً تطور شخصٌته " إعادة المسترشد إلى حالة التوازن ورفع الن

تعرٌف الداهري ٌرى اإلرشاد ممارسة عالجٌة للمشكالت االنفعالٌة التً تطرأ على 

حٌاة المسترشد لبل أن تتطور إلى المرض النفسً أو العملً ، فالمرشد ٌموم بدور 

الولاٌة وحماٌة سٌرورة النمو للعمٌل حتى ال تتطور إلى حالة مرضٌة تستعصً 

اإلرشادي موضوع التوجٌه واإلرشاد ٌتكون من مركبٌن " التوجٌه" و"  على العمل

هو "شكل من أشكال علم النفس اإلرشادي ٌهدف إلى Guidance اإلرشاد " فاألول

مساعدة الفرد على فهم مشكالته وتفسٌرها والعمل على حلها أو التخفٌف منها 

التكٌف بصورة  وكذلن العمل على تحدٌد اتجاهات وأهداف واضحة تساعده على

 . " صحٌحة وٌفٌد التوجٌه النفسً فً نمو الفرد ونضجه وتحسٌن شخصٌته

عملٌة مرافمة الفرد للتعرف على طالاته ” اإلرشاد على أنه  رابح واكدوٌرى 

وإمكاناته والنفاذ إلى ما ٌتوفر علٌه من إرادة ولوى خفٌة لتحمٌك أهدافه والتكٌف 

تماعٌة التً تطرأ على اتخاذ المرار وصوغ المناسب مع الظروف النفسٌة واالج

السلون المناسب له ، وذلن حتى ٌعٌش منسجماً مع ممررات عمٌدته وحاجات 

مجتمعه ، وٌستجٌب لألدوار المنوطة به فً المراحل العمرٌة المختلفة ، وٌعٌش 

 . الرضا والطمأنٌنة ، وٌترلب الفوز بالرضوان فً الدار اآلخرة

ٌرتبط المصطلحان ببعضها ارتباطاً وظٌفٌاً ، فالتوجٌه  : شادمصطلحا التوجيه واإلر

ٌؤسس لإلرشاد وٌمهد له فً تكوٌن العاللة اإلرشادٌة بٌن المرشد والعمٌل ، وفً 

ممارسة العملٌة اإلرشادٌة بحد ذاتها ، فالمسترشد حال اتصاله بالمرشد ٌوجه 

نة ، وبعدئذ ٌتعاطى مع وٌنصح إلى السلون اإلٌجابً ، و تفهم حالته النفسٌة الراه

مضمون اإلرشاد الذي ٌبذل له ، ففً حالة التوجٌه األولى ٌتعرف المرشد إلى الحالة 

ثم ٌتابع مرافمتها وترشٌدها لغاٌة التمكن من توفٌر إدارة ذاتٌة للحالة ورغم التشابه 

الفرق بٌن  : البٌّن بٌنهما إال أن ثمة فرولاً بٌن المصطلحٌن نشٌر إلى أهمها

مجموع خدمات نفسٌة أهمها عملٌة اإلرشاد  :Guidance صطلحٌن: التوجٌهالم

النفسً، أي أنه ٌتضمن اإلرشاد النفسً ، فالتوجٌه عملٌة ال تمتصر على اإلرشاد 



فمط ، بل تتجاوز الفعل الترشٌدي إلى توفٌر خدمات نفسٌة إضافٌة للمسترشد مثل " 

صً حالة العمٌل ومالحظة التحسن التدعٌم النفسً ، والمساعدة على التكٌف ، وتم

الذي ٌطرأ علٌه وغٌر ذلن ، فعملٌة التوجٌه إذن تمهد لإلرشاد وهً أوسع منها فٌما 

ٌخص تمدٌم الخدمات المطلوبة ، وتكوٌن اتجاه اٌجابً نحو مهنة أو متابعة التعلم " 

فإذا فهمنا اتجاهات األفراد تمكنا من توجٌههم وتسٌٌره وتولع سلوكاته وردود 

أفعالهم ، فً دراسة عن عوامل النفور من التعلٌم التمنً والمهنً ٌرى أحد المدٌرٌن 

بأن الحدٌث عن رفض التعلٌم المهنً مغالطة وخطأ بل ٌجب الحدٌث وااالهتمام 

بأسبابه ومن أسبابه " االتجاه االجتماعً السلبً لكل ما ٌرتبط بالمهنً تكوٌناً أو 

% ،  14.36تكثٌف حمالت التوعٌة والتحسٌس تعلٌماً ، وٌمترح لفرق التربوي 

مٌدان ٌتضمن األسس العامة والنظرٌات - . % 21.95وفرض نسباً للتوجٌه إلٌه 

والبرامج وإعداد المسؤولٌن عن عملٌة اإلرشاد، فالتوجٌه ٌستجٌب لمرتكزات 

اإلرشاد وٌموم على النظرٌات التوجٌه إلى الصحة النفسٌة والتربٌة المدرسٌة . ال 

تصر على فرد وال على مدرسة بل ٌشمل المجتمع كله . ٌسبك عملٌة اإلرشاد ٌم

 . وٌعد لها وٌمهد لها

 


