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  م٢٠٠٥ –هـ ١٤٢٦

تصميم وإثراء وظيفة المرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة في 
  جمهورية مصر العربية في ضوء التجديدات التربوية الحديثة



  

يعتبر األساس األول لتصميم وإعداد الهيكل التنظيمي ألي منظمة، هـو التصـميم   
محتوى (للوظائف الموجودة به، من خالل تحديد مكونات وعناصر كل وظيفة، أي  الجيد

مهام وواجبات هذه الوظيفة، ومواصفات من يشغلها، وطريقة األداء : ، من حيث)الوظيفة
المطلوبة، وعالقتها بالوظائف األخرى، والظروف المحيطة بها، وغيرها من المكونـات  

  .متطلبات كل وظيفة داخل المنظمةالتي تساعد في التعرف على أبعاد و

ويعد أسلوب اإلثراء الوظيفي من األساليب الحديثة المستخدمة في إعـادة تصـميم   
الوظائف في العصر الحالي، وذلك بهدف زيادة تنويع مهام وأنشطة الوظيفة من ناحبـة،  

ة حرية ، أي إثراء الوظيفة أفقياً، ومن ناحية أخرى زياد"نطاق الوظيفة"وهذا ما يسمى بـ 
، أي إثـراء  "عمق الوظيفـة "الفرد في تخطيط وتنظيم ومراقبة عمله، وهذا ما يسمى بـ 

  .الوظيفة رأسياً، مما يحقق الرضا الوظيفي لألفراد، ويزيد من دافعيتهم نحو العمل

وفي المنظمات التعليمية تعتبر وظيفة المرشد التربوي من الوظائف الهامـة التـي   
تصميمها من جديد، لمواكبة التجديدات التربوية الحديثة التـي   تحتاج أي إعادة النظر في

  .تشهدها المدرسة الثانوية العامة من حين آلخر

وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مصر، من أجـل  
تطوير مجال اإلرشاد التربوي والمهني للطالب بالمدرسة الثانوية العامة والتأكيـد علـى   

الهتمام بضرورة وجود وظيفة مرشد تربوي بها، إال أن هناك بعض أوجه القصور فـي  ا
أداء هذه الوظيفة، وكذلك بعض المؤشرات التي قد يستدل منها علـى ضـعف الشـعور    
بالرضا تجاه أداء مهام وواجبات هذه الوظيفة، األمر الذي يستدعي دراسة وتحليل واقـع  

وي بالمدرسة الثانوية العامة في مصر بهـدف إعـادة   األداء الفعلي لوظيفة المرشد الترب
  .تصميمها من جديد لمواكبة التجديدات التربوية الحديثة

  : ومن هنا تتحدد مشكلة البحث في  السؤال الرئيسي التالي

كيف يمكن تصميم وإثراء وظيفة المرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة في  -
  لتي طرأت عليها مؤخراً ؟         مصر في ضوء التجديدات التربوية ا

  

  : وقد تفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهي

  ما مفهوم تصميم الوظائف، وتطور أساليبه ؟ - ١



  

  ما األساس العلمي لمفهوم اإلثراء الوظيفي وخصائص الوظيفة المثراه ؟  - ٢

  ما محتوى وظيفة المرشد التربوي ومهامها بالمدرسة الثانوية العامة ؟  - ٣

همية وظيفة المرشد التربوي ودورها في تحقيـق التجديـدات التربويـة    ما أ  - ٤
  الحديثة بالمدرسة الثانوية العامة ؟

  ما جوانب اإلثراء الوظيفي للمرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة ؟  - ٥

  ما واقع األداء الفعلي للمرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة في مصر ؟  - ٦

لتصميم وإثراء وظيفة المرشد التربوي بالمدرسة الثانوية  ما اآلليات المقترحة  - ٧
  العامة في مصر في ضوء ما تشهده من تجديدات تربوية حديثة ؟

وتمثل هدف البحث الحالي في التوصل إلى مجموعة من اآلليات المقترحـة، فـي   
تصميم وإثراء وظيفة المرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة في مصـر فـي ضـوء    

  .يدات التربوية الحديثةالتجد

وقد اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي، وتضمن البحث خمس فصول، هـي  
  : على النحو التالي

  :اإلطار العام للبحث، ويشمل: الفصل األول

مصادره  -أهداف البحث وأهميته  -حدود البحث  -مشكلة البحث  -مقدمة البحث 
  .منهج البحث وخطواته - الدراسات السابقة -مصطلحاته  -وأدواته 

  )إطار نظري(تصميم وإثراء وظيفة المرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة : الفصل الثاني

وقد عرض هذا الفصل مفهوم تصميم الوظائف وتطور أساليبه، ثم نظرية اإلثـراء  
الوظيفي وصوالً إلى خصائص الوظيفة المثراة، ومراحل اإلثراء الوظيفي، ثـم وظيفـة   

أسس اختيار المرشد التربوي، وبرامج اإلعـداد والتـدريب،   : رشد التربوي من حيثالم
والمهام واألدوار التي يقوم بها داخل المدرسة الثانوية العامة، ثم تنـاول معـايير تفعيـل    
وظيفة المرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة في ضوء ما تشهده من تجديدات تربويـة  

  .حديثة

لوظيفة المرشد التربوي بالمدرسة الثانوية العامة في واقع األداء الفعلي : الفصل الثالث
  ).دراسة نظرية(جمهورية مصر العربية 



  

وقد تناول هذا الفصل أهمية وأهداف اإلرشاد التربوي والمهني بالمدرسة الثانويـة  
العامة، ثم عرض بعض مظاهر االهتمام به، وكذلك الوضع الحـالي لوظيفـة المرشـد    

أسس االختيار، اإلعداد والتدريب، المهام واألدوار اإلرشادية التي يقوم : ي من حيثالتربو
بها، ومبررات اإلثراء الوظيفي للمرشد التربوي، وذلك من خالل تحليل بعـض الوثـائق   

  .الرسمية والمراجع المتاحة في هذا المجال

تربـوي  واقع األداء الفعلي لتصـميم وإثـراء وظيفـة المرشـد ال    : الفصل الرابع
  ).دراسة ميدانية(بالمدرسة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية 

وقد اهتم هذا الفصل بالتعرف على واقع األداء الفعلي لوظيفـة المرشـد التربـوي    
أهداف اإلرشاد التربوي، إعـداد المرشـد التربـوي    : بالمدرسة الثانوية العامة من حيث

  .وتدريبه، مهام المرشد التربوي وأدواره

آليات مقترحة لتصميم وإثراء وظيفة المرشد التربوي بالمدرسة : الفصل الخامس
الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية في ضوء ما تشهده من تجديـدات تربويـة   

  .حديثة

  : ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث

ـ    - ١ ق إن عملية إعادة تصميم وظيفة المرشد التربوي تتطلب تحليـل شـامل ودقي
المهـام والواجبـات، القـدرات    : للجوانب األساسية لهذه الوظيفة، من حيـث 

والمهارات، برامج اإلعداد والتدريب، وطرق األداء، وتحديـد عالقـات هـذه    
  .الوظيفة بالوظائف األخرى داخل المنظمة

  .استخدام بيانات التحليل في وضع تصميم كامل لوظيفة المرشد التربوي - ٢

الوظيفة المثراة في وظيفة المرشـد التربـوي قبـل     التأكد من توافر خصائص - ٣
إثرائها، ورغبة المرشدين التربويين من إثراء وظائفهم، وذلك لضـمان نجـاح   
برنامج اإلثراء الوظيفي والوصول إلى هدفه أال وهو تحقيق الرضا الـوظيفي  

  .         للمرشدين التربويين، وزيادة دافعيتهم نحو العمل

  .التربوي والمهني في أذهان القائمين على هذه الوظيفةغموض أهداف اإلرشاد  - ٤

ضعف اإلمكانيات المادية الالزمة لتوفير المستلزمات الحديثـة التـي تسـاعد     - ٥
  .المرشد على أداء مهامه بشكل علمي سليم



  

اقتصار المهام التي يقوم بها المرشد التربوي تجاه طالبه على الجانب التعليمي  - ٦
  .فقط

  : الحالي ما يلي ومن أهم توصيات البحث

التخطيط إلنشاء إدارة خاصة بمجال اإلرشاد التربوي والمهني، تابعة لوزارة  - ١
التربية والتعليم، تكون مسئولة عن تحديد أهداف اإلرشاد التربـوي ومهـام   

  .ومسئوليات المرشد التربوي داخل المدرسة

  .المدرسةتخصيص االعتمادات المالية الالزمة لتدعيم العملية اإلرشادية داخل  - ٢

وضع أسس ومعايير يتم على أساسها اختيار القائمين على وظيفـة المرشـد    - ٣
  . التربوي بالمدرسة

إعداد برامج ودورات تدريبية بصفة مستمرة لتنمية مهارات المرشد التربوي،  - ٤
  .واطالعه على كل جديد في مجال وظيفته

  .اقتصار مهام المرشد التربوي والمهني على المهام اإلرشادية فقط - ٥
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Introduction:  

The most important foundation for any organizational structure in any 
institution is a good job design. This can be achieved through identifying 
the content and components of jobs including tasks, description, 
performance technique, the relation with the other jobs as well as the 
requirements of each job in organization. 

The job is considered one of the recent techniques used in redesigning 
jobs nowadays, task the goal of increasing the variety of job tasks and 
activities or what is called “job scale” which means enriching the job 
horizontally. On the other hand this can in crease the person’s freedom to 
plan, organize and control his work or what is called “job depth ” which 
means enriching the job vertically. This helps to achieve job satisfaction 
and promotes motivation for work.  

In the educational institutions the counselor is one of the important 
jobs that needs to be redesigned to keep up with the recent educational 
renewals that the secondary school witnesses. 

The research problem:  
Through all the efforts that the ministry of education in Egypt has 

done in the field of vocational and educational guidance for students in 
secondary school, there are still some points of weaknesses in this field. 

The research problem can be identified in the following main 
question:  

How can the educational counselor, job at the General Secondary 
School in Egypt be designed and enriched in the light of the recent 
educational renewals?  



  

This main question can be divided into the following  
sub-questions:               

1- What is the concept of job design and the development of 
its styles?   

2- What is the basis for the concept of job enrichment ?  

3- What are the content and tasks of the educational 
counselor’s job in the general secondary school?  

4- What are the importance and tasks of the educational 
counselor’s job in achieving the recent educational renewals in the 
general secondary school?  

5- What are the sides of job enrichment for the educational 
consoler at the general secondary school.      

6- What is the status-quo of the educational counselor’s 
performance at the general secondary school in Egypt ?  

7- What are the suggested mechanisms for the educational 
counselor’s job design and enrichment at the general secondary 
school in Egypt in the light of the recent educational renewals?  

The goal of this research is to propose a group of mechanisms to design 
and enrich the educational counselor job in the general secondary school in 
Egypt in the light of recent educational renewals. 

This research depends on the descriptive method, It included five 
chapters as follows: 

Chapter I: The research General Framework which includes  

An introduction, the problem the research limits, its goal and 
importance, its sources and tools, the previous studies, the terms, the 
research methodology and steps. 



  

Chapter II: Designing and Enriching the educational counselor job 
at the general secondary School (A theoretical study).        

This chapter previewed the concept of job design and the development 
of its styles, as the enriched job, and stages of job enrichment, as the 
educational counselor job including: the standards of choosing the 
educational counselor, preparing and training programs, the tasks and roles 
which he is carrying out within the school, as stated standards of activating 
the educational counselor job at the general educational renewals.    

Chapter III: The statuesquo of the educational counselor job at 
the general secondary school in Arab republic of Egypt (A theoretical 
study). 

This chapter stated the importance of vocational and educational 
guidance in secondary school, as in addition to the aspects which clear the 
interest in job counseling process, It also statuesquo of the educational 
counselor job including: The standards of choosing, preparing and training, 
and his tasks, job enrichment reason of the educational counselor, This was 
done through analyzing some official documents and references available in 
this field. 

Chapter IV: The statusquo of the educational counselor job at the 
general secondary school in Arab republic of Egypt (Afield study). 

This chapter is concerns with knowing of the statusquo of the 
educational counselor job at the general secondary school including: The 
objects of the educational counseling, preparing and training of the 
educational counselor, and his tasks. 

Chapter V: Suggested mechanisms to designing and enriching 
general secondary school in Arab republic of Egypt in the light of the 
recent educational renewals. 

The most important results of the research included:    

1- The process of redesigning the educational counselor job 
requires analyzing all the basic dimensions of this job 
which include the tasks, abilities, skills and training 
programs.  

2- Using the data of analysis in putting acompiete design for 
the educational counselor. 



  

3- Assuring the availability of the educational counselor job 
characteristics, and the desire of the educational counselor 
to enrich their jobs to guarantee the success of the job 
enrichment program in reaching its good which is to 
increase the motivation to wards work and achieve the job 
satisfaction for the educational counselors.             

4- Having ambiguity in the educational in the educational and 
the professional counseling goals in the minds of those who 
perform this job. 

5- The lack of resources provided for the counselor to help 
him to carry out his tasks. 

6- The tasks of the educational counselor are only 
concentrated in the educational side.  

The most important recommendation of the research included the 
following:  

1- Planning to establish a special administration for the 
vocational and educational counseling in the ministry of education. 

2- Specializing the recess financial accredition to support the 
counselor other than his counseling tasks.            

3- Establishing foundation and standards for choosing the 
counselor in school. 

4- Preparing training programs and courses to develop the 
counselor’s skills.   

5- Decreasing the tasks which are required from the 
counselor other than his counseling tasks.  

  


