
وحدات اإلرشاد النفسي واإلجتماعي والوظيفي

خطوة جريئة 
ظل  وفي  واإلجتماعي،  النفسي  والتوجيه  اإلرشاد  لمجال  المتزايدة  األهمية  إطار  في 
على  البالغ  التأثير  وذات  الشباب,  تواجه  التي  والعامة  الخاصة  والمشكالت  الضغوط  تزايد 
مستقبلهم المهني والنفسي ونظرًا لألهمية القصوى لدور الشباب في المجتمع فقد ظهرت 
مصادر  مراكز  في  والوظيفي  واإلجتماعي  النفسي  اإلرشاد  وحدات  بإنشاء  ماسة  حاجة 
لهذه  لما  بالشباب  لالهتمام  جاهدة  الشبابية  الوحدات  هذه  وتسعى  الشبابية،  التنمية 
الفئة من أهمية في بناء وتطوير المجتمعات في المستقبل، ويتمثل اإلهتمام فيما تقوم به 

الوحدات من جهود نحوهم، في تقديم أساليب الوقاية والرعاية لهؤالء الشباب.

تف�ضل بزيارتنا
ما هي وحدات اإلرشاد النفسي واإلجتماعي والوظيفي ؟

مجموعة  تقودها  شبابية  وحدات  هي  والوظيفي  واإلجتماعي  النفسي  اإلرشاد  وحدات 
نفسي  وتوجيه  إرشاد  وحدة  انشاء  تم  وقد  الشبابية،  التنمية  مصادر  مراكز  من  شبابية 
داخل  ووحدة  البيرة،  شباب  لمؤسسة  الشباب  تنمية  مصادر  مركز  من  كل  في  وإجتماعي 
تنمية  مصادر  مركز  في  وأخرى  نابلس  في  النار  جبل  لنادي  الشباب  تنمية  مصادر  مركز 

الشباب لنادي بيت الطفل في الخليل. 

اإلرشاد  خدمات  تقديم  على  وقادرة  مؤهلة  الوحدات  تقود  التي  الشبابية  المجموعات 
النفسي واإلجتماعي والوظيفي، وبجانب الخدمات النفسية واإلجتماعية التي تقدمها هذه 
الوحدات فهي أيضا تهدف إلى إشباع حاجات الشباب كمًا وكيفًا من خالل توفير معلومات 
النتشار المهن وتوزيعها ومدى الحاجة إليها والعرض والطلب في سوق العمل، مما يساعد 

على حماية الشباب من البطالة بكل أنواعها. 

وتعتبر وحدات اإلرشاد والتوجيه النفسي واإلجتماعي جزءًا من الخدمات التي تقدمها 
مراكز مصادر التنمية الشبابية بجانب وحدات أخرى مثل وحدة اإلعالم، ووحدة تكنولوجيا 

المعلومات .

مركز مصادر التنمية الشبابية لمؤسسة شباب البيرة
– بجانب المدرسة الهاشمية  – حارة النتاريش  – منطقة جبل الطويل  البيرة 

تلفاكس

مركز مصادرالتنمية الشبابية لنادي جبل النار 
نابلس –طلعة اإلطفائية –أول شارع إبن رشد – درج العقاد هاتف

 / تلفاكس

مركز مصادر التنمية الشبابية لنادي بيت الطفل الفلسطيني
الخليل مفرق المحاور تلفاكس

اتصل على وحدات اإلرشاد على العناوين التالية 

ملزيد من الإ�ضتف�ضار زوروا املوقع الإلكرتوين

www.shababgate.ps

تم إنشاء هذه الوحدات ضمن مشروع “الشاب الرائد” المنفذ من قبل مؤسسة تعاون لحل الصراع 
الشباب  قدرات  لتعزيز  رواد  مشروع  من  وبدعم  الشبابية،  التنمية  مصادر  مراكز  مع  بالشراكة 

USAID وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،EDC مركز تطوير التعليم
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من  متنوعة  مجموعة  والوظيفي  واإلجتماعي  النفسي  اإلرشاد  وحدات  داخل  ويتوفر 
والتعامل  والوظيفي  واإلجتماعي  النفسي  باإلرشاد  اإلختصاص  ذات  والنشرات  الكتب 
للسرية  نظرا  خصوصية  وذات  مستقلة  الوحدات  هذه  فإن  ذلك  إلى  إضافة  النزاعات،  مع 

الكاملة التي تتمتع بها. 

وحدات اإلرشاد والتوجيه هي وحدات إرشادية وتوجيهية وليست 
عالجية

واإلجتماعي  النفسي  والتوجيه  اإلرشاد  وحدات  تقدمها  التي  والمهام  الخدمات 
والوظيفي؟

إن األعمال المنوطة بعمل الوحدات تتمثل بالنشاطات والمهام اآلتية : 

• مهام تقديم الخدمات اإلرشادية والنفسية حيث تقوم الوحدات باستقبال حاالت 	
نفسية، وال يقدم الشباب أي حلول أو عالجات ألمراض نفسية خطيرة بل يقومون 

بتوجيه المرضى النفسيين أو عائالتهم إلى مراكز صحية أو نفسية ذات صلة. 

• شبابية 	 إجتماعية  مشاكل  وهي  اإلجتماعي،  اإلرشاد  خدمات  الوحدات  تقدم 
كمشاكل المراهقة والمشاكل الشبابية الجامعية، الخالفات العائلية حيث يقوم 
طريق  عن  خالفاتهم  إلنهاء  الخالف  أصحاب  بمساعدة  الوحدة  داخل  الشباب 

الوسائل السلمية للتعامل مع النزاع كالوساطة، والحوار، والتفاوض.

• على 	 الخريجين  الوحدة  هذه  تساعد  الوظيفي:  اإلرشاد  خدمات  تقديم  مهام 
توعية  ثم  ومن  المتوفرة،  العمل  لفرص  المطلوبة  والمؤهالت  بالمهارات  توعيتهم 
عن  البحث  على  مهاراتهم  تطوير  أو  المهارات  هذه  إتقان  على  الشباب  ومساعدة 
وظائف، حيث تقوم الوحدة بتقديم خدمات اإلرشاد الوظيفي للتغلب على بعض 
المشاكل الوظيفيه مثل : طريقة البحث عن وظائف، كتابة السيرة الذاتية، وكيفية 

إجراء مقابلة عمل.

• بعقد 	 أيضا  الوحدة  تقوم  حيث  الندوات،  وإقامة  الورشات،  وعقد  التدريب  مهمة 
على  كالتدريب  الوحدة  تقدمها  التي  بالخدمات  التعريفية  النشاطات  من  مجموعة 
التعامل  في  السلمية  الوسائل  على  والتدريب  واإلجتماعي،  النفسي  اإلرشاد  مفهوم 

مع النزاعات، و التدريب على اإلرشاد الوظيفي.

 تخلص من مشاكلك وطور نفسك معنا


