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النشرة مقّدمة من:

 

المركز القطري للوالدّية واألسرة 

في المجتمع العربي

أكاديمّية القاسمي

 
(PARENTAL GUIDANCE- הדרכת הורים) إرشاد األهالي أو توجيه األهالي
هو مجال معرفّي كما أّنه مجال عمل ونشاط تربوي قائم منذ عشرات
السنين في البالد وخارجها. رسخ المجال نفسه - خالل هذه العقود - في كال
الجانبين النظري والعملي، كما حّدد موقعه على خارطة المهن الّتربوية
ومهن المساعدة بين الشخصية كمجال هام ومورد مالئم لألهالي
والمهنيين على حد سواء، وعلى الرغم من استمراريته كل هذه السنين إال
أنه لم يحظ بالمكانة أو الظهور الكافيين، في الدولة عاّمة وفي المجتمع
العربي خاّصة، بشكل يتناسب مع أهميته كمجال يعمل على تطوير الثروة

البشرية، وتحسين جودة الحياة وتقوية حصانة المجتمع بأكمله. 
تهدف هذه النشرة إلى رفع الوعي حول مجال إرشاد األهالي وتوجيههم
في المجتمع العربي وعرض األسس والمبادئ المركزية التي يرتكز عليها،
والكشف عن أهميته للمساهمة في بناء المجتمع، وسيتّم التطرق إلى
تعريف المجال نظريا وتطبيقيا باإلضافة إلى عرض رؤيته وأهدافه، ومبادئه

والركائز التي يعتمد عليها في عصرنا الحالي.
 

بقلم: أ. رغدة مصالحة

مديرة المركز القطري للوالدية واألسرة – أكاديمية القاسمي

 

إرشاد األهالي وتوجيههم–

مهنة ورسالة



إرشاد األهالي وتوجيههم هو شكل من أشكال الّتدّخل التربوي – االستشاري الذي يهدف إلى مساعدة األهالي على
القيام بالمهاّم المطلوبة منهم وهي تربية األبناء، مساعدتهم على تطوير والدية ذات جودة تساهم في رفع جودة حياة
األهل واألبناء معا، وتقديم الّدعم والّتوجيه باتجاه الوالدية الفّعالة. يتطّرق إرشاد األهالي للدور (الوالدية) وصاحب الدور
(الوالدين)، ويمنحهم أدوات وآليات للتعامل مع تحّديات الوالدية العصرية والتعامل مع الصعوبات والمعضالت المرتبطة

بتربية أوالدهم.
يعّد إرشاد األهالي وتوجيههم نشاطا للتعّلم ومناقشًة للمواضيع والقضايا الوالدية مع البالغين الذين يقومون باألدوار
الوالدية داخل العائلة، وهو أداة وسيرورة لتطوير الوعي والكفاءة الوالدّية، وقد أظهرت الدراسات أّن توجيه الوالدين

فّعال للغاية في تغيير سلوك األطفال، ويتفّهم توجيه الوالدين أّن اآلباء هم النموذج الرئيسي للطفل.
تّم تطوير تخّصص الّتوجيه واإلرشاد الوالدي ألول مرة في عام 1960 من قبل علماء النفس العاملين مع األطفال، والذين
تعلموا - من خالل تجربتهم بالعمل على تحسين سلوك األطفال غير المرغوب فيه - أّنه ال يمكن الحصول على النتائج
المرجوة إال من خالل التدّخل في تغيير سلوك الوالدين، وقد استخدم الباحثون نموذجا مستوحى من مبادئ التكييف
الفّعال وتحليل السلوك الّتطبيقي، ويركز اإلرشاد – الذي قد يستمر لعّدة أشهر - على الوالدين الذين تعلموا تقديم
تعزيزات إيجابية، مثل الثناء والمكافآت، والسلوكيات المناسبة لألطفال ووضع حدود واضحة، واستخدام األساليب

المصّممة لصرف االنتباه عن السلوك غير المناسب.
يتوّجه األهل إلى اإلرشاد الوالدّي بعد إحالة من قبل مهني من المجال التعليمي أو الّطبي الذي حّدد صعوبات في دور
الوالدين، أو بشكل مستقل ومباشر من قبل الوالدين، ويتم الّتدريب في مجموعة وورشة عمل – إرشاد مجموعات أهل أو

إرشاد فردي.

لألهل ذوات مستقلة، فهم لديهم حاجاتهم وقدراتهم
ومشاعرهم؛ باإلضافة إلى وجود المواقف والقيم واألحالم
والطموحات والرغبات. وال يقتصر كيانهم على كونهم أداة لتربية

األوالد وتحقيق األهداف التربوّية والمجتمعّية.
ال بديل عن األهل في عملية تربية األبناء، وتوجد لمعظمهم

قدرات والدّية كامنة تحتاج إلى مساعدة إلخراجها لحّيز الّتنفيذ.
من حق األهل ممارسة مسؤولياتهم الوالدية والتأثير المباشر
وغير المباشر على أوالدهم وعلى شركائهم في التربية وعلى

المجتمع المحلي.
يحتاج األهل إلى المساعدة والّدعم من المهنيين المؤّهلين

األكفاء للقيام بدورهم كوالدين ولتمكينهم كبشر.
أداء والدّي مناسب وذو معنى داخل األطر األسرية والتربوية
والجماهيرية؛ يرتكز على المعرفة الموثوقة ذات المصداقية،
ومهارات والدية محتلنة باإلضافة إلى وعي وهوّية والدّية

واضحة.

ما هو إرشاد األهالي وتوجيههم– تعريف ونظرة تاريخية

المبادئ األساسية والفرضيات 



من األهداف المركزّية
لإلرشاد الوالدي:

 
إغناء تجربة الوالدية
واالستمتاع والشعور
باالكتفاء خالل عملية

تربية األبناء.
 

وفًقا للموسوعة التربوّية، فإّن الغرض من
"إرشاد األهالي وتوجيههم" هو إكساب األهل
قواعد سلوكية مرغوبة تجاه أوالدهم من خالل
منهجية عمل منظمة وممنهجة أو مؤقًتة،
وفي بعض الحاالت، يتعلم اآلهل طرًقا لتربية
الطفل ورعايته، وفي حاالت أخرى يكتسبون
سلوكيات مرغوبة في حياتهم وهي تقوم
بدورها بالتأثير بشكل غير مباشر على سلوك

أطفالهم. 
الرعاية الوالدية تعني: "كل سلوك يصدر عن األب
أو األم أو كليهما، ويؤثر على األطفال وعلى
نمو شخصياتهم، سواء قصد بهذا السلوك
التوجيه والتربية أم ال"، فأي أسلوب يصدر من
الوالدين سواء كان بقصد التربية أو ال، له تأثير
في تكوين ونمو شخصّية الطفل، وله أثره
وتأثيره البالغين في صحته النفسية وما يترتب
عليها، ومنها وبها يتّم تخريج األبناء إلى
“األسرة الكبيرة” أي المجتمع، فإن كانت الرعاية
الوالدية كما يجب انعكس ذلك على األبناء ثّم

على المجتمع والعكس صحيح.
 وبشكل محّدد أكثر يمكن اإلشارة إلى ستة

أهداف مركزّية لإلرشاد الوالدي، وهي:
 
 

1. تمكين األهل من توسيع معرفتهم وإكسابهم

المعرفة ذات الصلة من مجاالت التربية وعلم النفس

والوالدية واألسرة.

 

2. رفع وعي األهل لحاجات أبنائهم المتنوعة في

مراحل تطورهم المختلفة ولحاجاتهم كبشر

وكوالدين.

 

3. إكساب األهل اآلليات وتطوير المهارات التي

تساعد على تحسين أدائهم.

 

4. تعزيز قدرة األهل على االستعمال الناجع للموارد

الّداخلية والموارد المتاحة بهدف تشخيص الحاجات

والمشاكل وتحديد طرق وآليات المواجهة.

 

5. مساعدة األهل على فحص كل من التوقعات

واألهداف والقيم والقناعات المرتبطة بتربية األبناء.

 

6. إغناء تجربة الوالدية واالستمتاع والشعور باالكتفاء

خالل عملية تربية األبناء.

أهداف اإلرشاد



WWW.QSM.AC.IL

04-6286618/653

HOREEM@QSM.AC.IL

@ALWALIDIYAQSM

 
 

يرتكز مجال إرشاد األهالي على أربع دعائم أساسية:
 

اإليمان بحّب الوالد/ة العميق لطفله ورغبته في عمل األفضل
له بقدر اإلمكان، واإليمان برغبة الوالد وقدرته على التعّلم
والّتطوير والّتغّير والّتغيير من أجل تحسين أدائه وصقله في

التعامل مع المهام والّتحّديات الوالدية.
 

االعتراف بأهمية الوالدّية بالنسبة لألطفال وللبالغين - اآلهل
والشركاء، أي المرّبين والمعلمين، واالعتراف بالحالة المعّقدة
والّصعبة للوالدين في فترة عدم اليقين وتعّدد البدائل واالختالالت

والطلبات المتزايدة.
 

المعرفة أن الوالدين يستمّدون القّوة والّطاقات الّنفسية والّذهنية
ألنشطتهم الوالدّية من مواردهم الداخلّية وبيئتهم االجتماعّية،
ومعرفة أّن المعرفة والمهارات والوعي الوظيفي تّطور األداء

وتحّسنه.
 

اإلدراك أنه من الممكن مساعدة الوالدين على تحسين والدّيتهم
وتعزيز رفاهيتهم من خالل نشاطات تربوية تعليمية مهنية تتّم
بطريقة مهنية؛ وفهم أن هذه النشاطات يجب أن يتّم تمريرها من
قبل محترفين متخّصصين في المجال مّمن يستخدمون المعرفة

واألدوات المهنّية لتطوير النشاط وتنفيذه.
 
 

ركائز إرشاد األهل

 

كلية القاسمي

مركز بدايات 

ص.ب 124

الرمز البريدي 3010000

باقة الغربية

 


