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 :مقدمة

 یخطط الذي فھو وتحضرھا، وتقدمھا األمة بناء في األساسي العنصر ھو اإلنسان إن

 كلھ، البناء فسد األساس فسد وإذا كلھ، البناء صلح األساس صلح فإذا وینتج، ویبتكر ویعمل

 واالقتصادیة االجتماعیة التغیرات نتیجة متعددة بمشكالت نموه مراحل خالل اإلنسان ویمر

 یعیش الیوم الفرد أصبح حیث والتعلیم، التربیة میدان في تحدث التي والتطورات والتكنولوجیة

 نحو مجتمعاتنا، في تحدث التي األسریة التغیرات عن الناجمة النفسیة الصراعات من جملة

 إلى البیت من الطفل وانتقال العمل، إلى المرأة وخروج نوویة، ألسر الممتدة األسر تحول

 میدان ومن والشیخوخة، والرشد الشباب إلى ثم المراھقة، إلى الطفولة من وانتقالھ المدرسة،

  .آلخر مكان ومن العمل میدان إلى الدراسة

 طغى حیث تفكیرھم، وأنماط وسلوكیاتھم األفراد قیم على بدورھا أثرت التغیرات وھذه

 حب :مثل إیجابیة قیم اختفت وقد القیمي، النسق وتدھور األفراد تفكیر على المادي الجانب

 سلبیة أخرى قیم وظھرت وغیرھا، الحق مواجھة في والشجاعة واإلیثار والتعاطف الناس

 المشكالت من العدید ووجود األسریة الروابط تفكك إلى أدى مما والنفعیة؛ والریاء كالنفاق

 كذلك األفراد، بین السلوكیة واالنحرافات النفسیة واالضطرابات القلق وجود معدل وزاد األسریة،

 من ومنسحبًا وطنھ عن مغتربًا اإلنسان وأصبح والصراعات، والتوترات النفسیة الضغوط زادت

 وقد القرارات، واتخاذ المسؤولیة تحمل على قدرتھ عدم عن فضال ذاتھ حول ومتقوقعًا الواقع

 وأصبح سلوكھ على انعكس مما العنف؛ وأفالم برامج من ھائل كم لمشاھدة عرضة الفرد أصبح

  .مشكالتھ وحل أھدافھ وتحقیق حاجاتھ إلشباع إلیھا یلجأ سھلة وسیلة والعدوان العنف استخدام

  

 المعاصر، اإلنسان حیاة في الھامة التخصصات من النفسي اإلرشاد مجال أصبح لقد

 حدة تزایدت حیث مشكالتھ، حل على ویساعده بیده یأخذ لمن اإلنسان ھذا الزدیاد حاجة وذلك

 بین العالقات وتباعد الحیاة نمط لتغیر نظًرا واالجتماعیة النفسیة والمشكالت النفسیة الضغوط

 میدان في تحدث التي والتطورات والتكنولوجیة واالقتصادیة التغیرات االجتماعیة وكذلك األفراد،

 عن الناجمة النفسیة الصراعات من جملة یعیش الفرد الیوم أصبح حیث والتعلیم، التربیة

  .مجتمعاتنا في تحدث التي األسریة التغیرات

لم یكن التوجیھ واإلرشاد بمنأى عن الممارسة منذ أقدم العصور فاآلباء والمعلمون على 

سبیل المثال یسعون إلى مساعدة أبنائھم وطالبھم من أجل سالمتھم ونضجھم ودعم إمكاناتھم، 



جھ إال أن ھذه المسألة كانت تأخذ شكل التوجیھ فقط، دون الدخول في عالقة تفاعلیة بین المو

والفرد المحتاج إلى توجیھ، كما أن التوجیھ غیر كاف لمساعدة الفرد في تحقیق ذاتھ مما زاد من 

إلحاح الحاجة إلى عملیة اإلرشاد النفسي التي تتضمن العالقة وجھا لوجھ بین المرشد 

والمسترشد ومع بدایة القرن العشرین تغیر المفھوم فبدأ التوجیھ واإلرشاد بمرحلة التوجیھ 

ھني ثم التوجیھ المدرسي حیث امتدت برامج التوجیھ واإلرشاد لتشمل المجاالت التربویة ،ثم الم

  .ظھرت مرحلة علم النفس اإلرشادي والذي یركز على الصحة النفسیة والنمو النفسي

اعتبر التوجیھ واإلرشاد النفسي عملیة اتخاذ القرار بھدف التقلیل ) ١٩٧٠(وفي عام 

المفھوم بعد ذلك وأصبحت االتجاھات نحو برامج التوجیھ واإلرشاد  من قلق الطالب،ثم تطور

  .النفسي أكثر ایجابیة وأخذ مكانتھ كعلم معترف بھ 

اإلرشاد التربوي عبارة عن عالقة مھنیة تتجلى في المساعدة المقدمة من فرد إلى أخر 

،وھذه ) المرشد(وأخر یملك القدرة على تلك المساعدة ) المسترشد(،فرد یحتاج إلى المساعدة 

المساعدة تتم وفق عملیة تخصصیة تقوم على أسس وتنظیمات وفنیات تتیح الفرصة أمام 

الطالب لفھم نفسھ وإدراك قدراتھ بشكل یمنحھ التوافق والصحة النفسیة ویدفعھ إلى مزید من 

شد في بین المرشد والمستر) عالقة الوجھ للوجھ(النمو واإلنتاجیة،وتبنى ھذه العالقة المھنیة 

مكان خاص یضمن سریة أحادیث المسترشد ،واإلرشاد عملیة وقائیة ونمائیة وعالجیة تتطلب 

تخصصاً وإعدادا وكفاءة ومھارة وسمات خاصة تعین المسترشد على التعلم واتخاذ القرارات 

 والثقة بالنفس وتنمیة الدافعیة نحو اإلنجاز ،ویھدف التوجیھ واإلرشاد التربوي إلى تحقیق النمو

الشامل للطالب وال یقتصر ذلك على مساعدتھ في ضوء قدراتھ ومیولھ في المحیط المدرسي 

فحسب بل یتعدى ذلك إلى حل مشكالتھ وتوثیق العالقة بین البیت والمدرسة ،وتغییر سلوك 

الطالب إلى األفضل تحت مظلة اإلرشاد النفسي ،وھذا بدوره یقود إلى تحقیق الھدف نحو تحسین 

  .ربویة العملیة الت

لقد أصبح إنسان ھذا العصر في حاجة ماسة إلى التوجیھ واإلرشاد أیا كان موقعھ 

  .وعمره بحكم التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والمھنیة والتقنیة المتسارعة

إن مراحل النمو العمریة والتغیرات االنتقالیة،والتغیرات األسریة وتعدد مصادر المعرفة 

طور مفھوم التعلیم ومناھجھ،وتزاید أعداد الطالب ومشكالت الزواج والتخصصات العلمیة ،وت

والتقدم االقتصادي وما صاحب ذلك من قلق وتوتر ،كل ذلك أدى إلى بروز الحاجة إلى التوجیھ 

واإلرشاد ،كما إن ھذا التغیر في بعض األفكار واالتجاھات أظھر أھمیة التوجیھ واإلرشاد في 



ث لم یعد المدرس قادرا على مواجھة ھذا الكم من األعباء المدرسة على وجھ الخصوص ،حی

والتغیرات كما أن تغیر األدوار والمكانات وما ینتج عن ذلك من صراعات وتوتر یؤكد مدى 

  .الحاجة إلى برامج التوجیھ واإلرشاد 

ویأتي اھتمام التوجیھ واإلرشاد التربوي منصباً على حاجات المتعلم بشخصیتھ في 

سیة واالجتماعیة والسلوكیة إضافة إلى عملیة التحصیل الدراسي ورعایة المتأخرین جوانبھا النف

  .دراسیاً والمتفوقین والمبدعین

وتظھر ھنا أھمیة دور المرشد التربوي بصفتھ الشخص المتخصص الذي یتولى القیام 

عاملھ بمھام التوجیھ واإلرشاد بالمدرسة، لذا یجب أن یكون متخصصاً وذا كفاءة ومھارة في ت

  .مع المسترشدین من الطالب

وھكذا تبدو مھنة المرشد التربوي مھنة صدق وأمانة وصبر ومشقة لكنھا تصبح مجاالً 

خصباً لألجر والمثوبة من عند هللا سبحانھ وتعالى إذا ما أخلصت النیة، وتوجت باإلخالص في 

خلد للراحة، ولیست التنفیذ والممارسة،أي أنھا لیست مھنة فضفاضة تتسع لمن طرق بابھا لی

فراراً من العمل إلى الكسل، إنھا أمانة قبل كل شيء ثم مسؤولیة كبیرة أمام جمیع الفئات داخل 

  .المدرسة وخارجھا

إن مھنة اإلرشاد الیوم لم تعد تسمح بالتھافت علیھا دون تخصص علمي، إنھا أشبھ 

التوجیھ واإلرشاد التربوي علم  بغرفة العملیات الجراحیة ال تقبل وال تغفر األخطاء، وھكذا فان

 .ومھارة وفن وخبرة وأمانة

 الراھن، عصرنا في نفسیًا وإرشاده الفرد توجیھ وضرورة أھمیة على یؤكد ما وھذا

 تقویة وكذلك السلوكیة، واالنحرافات النفسیة االضطرابات في الوقوع الوقایة من بھدف وذلك

 والمھنیة التربویة المجاالت جمع في المشكالت حل على باألمن ومساعدتھ وشعوره بنفسھ ثقتھ

 بقدر والتمتع واالجتماعي النفسي التوافق تحقیق الفرد على یساعد مما واألسریة؛ والزواجیة

   . النفسیة الصحة من عالٍ 

والتقدم  المعرفي االنفجار تزاید مع النفسي اإلرشاد خدمات إلى الحاجة ظھرت فقد كذلك

 تخلخل إلى أدت عمیقة سریعة تغیرات من ذلك صاحب وما الحضاري، والتطور التكنولوجي

 االجتماعیة التنشئة وسائط وتعدد الفرد یعیشھا التي الحیاة أسالیب واختالف من القیم الكثیر

 االلتزامات تعدد بالضرورة ھذا صاحب وقد المختلفة، نموه عبر مراحل تنشئتھ في تسھم التي



 الفرد على یجب التي التوافق وسائل تعقد ثم أسالیب إشباعھا، وتنوع الفرد على المفروضة

 النفسي اإلرشاد إلى ملحة الحاجة وبدت واالنفعالیة والعقلیة، النفسیة الفرد أعباء فزادت تعلمھا؛

 لنفسھ الفرد فھم في وتساعد ھذھاألعباء، حدة تخفیف في تسھم ضروریة خدمة باعتباره

   . تكیفھ سبل وتحقیق

 استعداداتھ وتحلیل فھم علي الفرد مساعدة عملیة بأنھ النفسي اإلرشاد ویعرف ھذا

 معرفتھ باستخدام وحاجاتھ مشكالتھ وكذلك إمامھ المتاحة بالفرص ومیولھ وإمكانیاتھ وقدراتھ

 واإلرشاد سعیًدا یعیش أن یستطیع بحیث التوافق لتحقیق القرار وأتحاذ االختیارات إجراء في

 النفسیة والصحة لدیھ التوافق تحقیق وكذلك العمیل ذات تحقیق منھا عدیدة أھداف لھ النفسي

 النظریة من مزیج ولكنھ فقط، نظریًا علًما لیس النفسي واإلرشاد التربویة، العملیة وتحسین

 من العدید النفسي ویستخدم اإلرشاد ذاتھ، الوقت في وفن علم فھو العلمي، والتطبیق العلمیة

 واإلرشاد المباشر وغیر المباشر واإلرشاد والجماعي الفردي اإلرشاد منھا المختلفة الطرق

 منھا النفسي اإلرشاد مجاالت من العدید یوجد وكذلك باللعب، واإلرشاد السلوكي اإلرشاد الدیني

 مجاالت من وغیرھا األطفال وإرشاد األسري واإلرشاد التربوي واإلرشاد العالجي اإلرشاد

 .الدراسة من الجزئیة ھذه في التفصیل من بشيء إیضاحھ سیتم ما وھذا النفسي، اإلرشاد

   



  

  

  الفصل األول

ھمیتھ أومفھومھ وتاریخھ  :النفسي اإلرشاد

  ھدافھأو

   



  :النفسي اإلرشاد تعریف  :أوال

  :لغةفى ال اإلرشادتعریف 

 اإلنسان رشد .الغي نقیض :والرشاد والرشد الرشد  منظور البن العرب لسان في ورد

 نقیض وھو .ورشید راشد فھو ورشادا رشدا یرشد .بالكسر ورشد بالضم، رشدا، یرشد بالفتح

 من الراشدین الخلفاء وسنة بسنتي علیكم الحدیث وفي .والطریق األمر وجھ أصاب إذا الظالل،

 هللا وأرشده .فیھ رشد :أمره ورشد أنا، وأرشدتھ رشدا، یرشد رشد من فاعل اسم الراشد .بعدي

 إذا ألمره فالن استرشد ویقال .الرشد منھ طلب واسترشده ھداه، :دهورش األمر إلى وأرشده

 :الحدیث وفي .أسماء :ورشاد ورشد ورشید ومرشد وراشد .یسترشد فلم وأرشدتھ لھ، اھتدى

 والداللة الھدایة :واإلرشاد .للرشاد اسم والرشدي وتعریفھ الطریق ھدایتھ أي الضال وإرشاد

 أي مصالحھم إلى الخلق أرشد الذي ھو :الرشید تعالى هللا أسماء وفي .الرشد من والرشدى

 غیر من السداد سبیل على غایاتھا إلى تھ تدبیرا تنساق الذي ھو :وقیل علیھا ودلھم ھداھم

 .مسدد تسدید وال مشیر إشارة

  :صطالحىاالاإلرشادتعریف 

 والبعض كمفھوم اإلرشاد على یركز منھا فالبعض النفسي، اإلرشاد تعریفات تعددت لقد

 وكیفیة اإلرشادیة العملیة على یركز وبعضھا والمسترشد المرشد العالقة بین على یركز

 عدة تعریفات وھناك ،) اإلرشاد  أھداف ( الناتج اإلرشادي على یركز وبعضھا ممارستھا

  .النفسي لإلرشاد

 شخصان یوجد ال الحقیقة في لكن یفھمھا شخص كل أن یظھر كلمة أو مصطلح اإلرشاد

 لمھنةالسریع  النمو أن إلى Tyler ,1969)( یشیر حیث المعنى بنفس المصطلح ھذا یفھمان

 ھذا من جزء وأن،  )بھ والمقصود اإلرشاد ( المصطلح فھم وسوء غموض إلى أدى اإلرشاد

 من مختلفة مجموعة خالل من ونما نشأ اإلرشاد أن حقیقة إلى یعود الفھم وسوء الغموض

   .اإلنسانیة العلوم

 اإلرشاد أن على) Pepinsky & Pepinsky, 1954; Patterson, 1967( ویتفق

 العقلي االتصال (interactionوالتفاعل  confidentiality بالسریة   تتسم فریدة عالقة ھو

المھارة  یمتلك مساعد مع معینة مشكلة یواجھون أشخاص مجموعة أو بین شخص ) والعاطفي



skills  مع یتفق بما السلوك وتغییر المشكلة حل في تسھم التي األوضاع توفیر على ویعمل 

   .المسترشد وقیم أھداف

  خاللھا من فریدة مساعدة عالقة بأنھا اإلرشاد عملیة)   Blackham, 1977( ویصف

 مقبولة بطریقة والتغییر والتجربة واالختیار والتفكیر والتعبیر التعلم فرصة للمسترشد تتاح

 أو ویأملون واختیارا طواعیة العالقة ھذه یدخلون ما غالبا المسترشدین وأن لدیھ، ومرغوبة

 العالقة وأن مشكالت، أو صعوبات من یعانونھ ما بحل ویقوم یساعدھم أن المرشد من یتوقعون

 تحمل على كبیرة بدرجة نجاحھا یعتمد تعاونیة عالقة counseling relationshipاإلرشادیة 

 أھداف تتحقق ولكي المرسومة، اإلرشادیة األھداف إنجاز مسؤولیة والمسترشد المرشد من كل

 ومعلوماتھ ومعارفھ اإلنساني للسلوك فھمھ من االستفادة من للمرشد البد اإلرشادیة العملیة ھذه

  .المسترشد حیاة في المنشود التغییر إلحداث مناسبة أوضاع إیجاد سبیل في الشخصیة وعالقاتھ

 مساعدة إلي تھدف مخططة، و بناءة مستمرة واعیة ھوعملیة : النفسي اإلرشاد

 نبوغھ نواحي و قدراتھ و استعداداتھ و میولھ ویفھم یحللھا، و نفسھ یفھم لكي الفرد؛ وتشجیع

 و یستخدم وأن حاجاتھ، و مشكالتھ و خبراتھ و النفسیة واتجاھاتھ المتاحة، قصوره نواحي و

 معرفتھ ضوء في و ذكائھ، و مواھبھ طریق عن مستطاع حد أقصى إلى بذكاء إمكانیاتھ كل ینمي

   .ذلك عمل في رغبتھ و خبراتھ و

 علي بالتعرف نفسھ یفھم أن علي الفرد تساعد تعلیمیة عملیة عن عبارة النفسي اإلرشاد

 مشكالتھ حل و بنفسھ قراراتھ اتخاذ من یتمكن حتى لشخصیتھ المكملة الكلیة الجوانب

 و المھني، و والتربوي االجتماعي تطوره و الشخصي نموه في یسھم مما مجردة؛ بموضوعیة

 نحو اإلرشادیة العملیة دفع یتولى الذي النفسي المرشد بین و بینھ إنسانیة عالقة خالل ذلك یتم

   .المھنیة بخبراتھ منھا الغایة تحقیق

 للمرشد الذات لبنیة استرخاء فیھا یحدث التي العملیة ھو بأنھ اإلرشاد )روجرز( ویعرف

 لخبراتھ المسترشد إدراك فیھا یتم والتي المرشد، مع العالقة توفره الذي إطار األمن في

 وجًھا الشخصیة العالقة عن عبارة بأنھ اإلرشاد ) تولیبر(وعرف  .جدیدة ذات في المستبعدة

 یوفر اإلرشادیة العالقة وباستخدام مھاراتھ، خالل من المرشد ھو أحدھما شخصین، بین لوجھ

 علي یساعده حیث األشخاص، من عادى نوع وھو للمسترشد، الثاني للشخص تعلیمیا موقفا

 یحقق بما إمكانیاتھ، و مھاراتھ وتنمیة مشكالتھ حل وعلي والمقبلة الراھنة وظروفھ نفسھ تفھم

  . والمستقبل  الحاضر في المجتمع مصلحة وكذلك تھ، إشباعا



 عن عبارة ھو النفسي لإلرشاد تعریفًا ( 1981 ) عام األمریكیة الجمعیة أقرت فقد كذلك

 دراسة أسالیب و مبادئ وفق اإلرشادي النفس علم في اختصاصیون یقدمھا التي الخدمات

 في اإلیجابي الجانب لتأكید خدماتھم یقدمون و المختلفة، نموه مراحل خالل اإلنساني السلوك

 تساعده جدیدة مھارات إكسابھ بھدف لدیھ التوافق تحقیق في استغاللھا و المسترشد شخصیة

 حیث القرارات، اتخاذ علي القدرات إكسابھ إلي باإلضافة الحیاة مع وتوافقھ نموه مطالب في

 و المدرسة و كاألسرة عدیدة مجاالت في و العمریھ المراحل في األفراد لجمیع اإلرشاد یقدم

 .العمل

 قدراتھ وتحلیل فھم إلى المسترشد إرشاد إلى تھدف عملیة ھو النفسي اإلرشاد

 إلى للوصول وذلك منھا، یعاني التي والمشكالت أمامھ المتاحة والفرص ومیولھ وإمكانیاتھ

  .  السعید والعیش التكیف لھ تحقق التي القرارات اتخاذ

 تھدف والمسترشد المرشد بین واعیة مھنیة تفاعلیة دینامیة عالقة ھو النفسي اإلرشاد

 شخصیة لجوانب كلیة نظرة خالل من ذاتھ ویفھم نفسھ یعرف لكي مساعدة المسترشد؛ إلى

 بما موضوعي بشكل مشكالتھ ویحل بنفسھ قراراتھ واتخاذ بدقة أھدافھ تحدید من لیتمكن

 والصحة التوافق وتحقیق واالجتماعي والتربوي  والمھني الشخصي النمو على یساعده

   .النفسیة

 التفاعلیة العالقة إلى ویشیر وخدماتھ التوجیھ عملیات من الرئیسة العملیة ھو اإلرشاد

 إلى إمكاناتھ تصل بحیث الفرد نمو توجیھ بقصد والمسترشد التربوي المرشد بین تنشأ التي

 المجتمع حاجات االعتبار بعین األخذ مع واتجاھاتھ ومیولھ وفقًا لحاجاتھ ممكنة درجة أقصى

 .المستقبل  في االجتماعیة مسؤولیاتھا لتحمل البشریة القوة لتوجیھ وذلك

 یحیط ما تعلم على المسترشد تساعد عملیة بأنھ ) ستون و شرتزر ( من كل عرفھ وقد

  .ذاتھ تأكید أجل من اآلخرین مع الشخصیة عالقاتھ وحول نفسھ، حول بھ

 خاص مكان في مقابلة یتضمن اإلرشاد أن)  Petterson, 1974( باترسون ویرى

 أخرى أو بطریقة سلوكھ في تغییره یمكنھ ما ومعرفة المسترشد فھم ویحاول المرشد فیھ یستمع

 المھارة المرشد لدى ویكون مشكلة، من یعاني یكون أن ویجب ویقرھا المسترشد، یختارھا

  .المشكلة حل إلى للوصول المسترشد  مع للعمل والخبرة



 ھادفة إنسانیة عملیة عن عبارة بأنھ النفسي اإلرشاد ومن خالل ذلك یمكن أن نعرف 

 محور وھو ) المسترشد (و اإلرشادیة، العملیة قائد وھو )المرشد (طرفین بین قائمة ومخططة،

 وإمكانیاتھ المسترشد حالة على فیھ التعرف یتم ھادئ مھني جو في وذلك اإلرشادیة، العملیة

 مشكلتھ، من للتخلص واإلمكانیات القدرات ھذه استغالل في مساعدتھ على والعمل وقدراتھ،

  .النفسیة والصحة التوافق من لحالة الوصول بھدف وذلك

 التي من الخصائص بمجموعة تتمیز اإلرشادیة العملیة بأن تعاریف من تقدم مما نخلص كما

 :وھي التدخل أسالیب من غیرھا عن وتمیزھا معالمھا توضح

 كل فیھا یتحمل والمسترشد المرشد بین والدینامیة بالتفاعل تتمیز عملیة اإلرشاد إن .١

  .المنشود التغییر وإحداث األھداف إنجاز في ومسئولیتھ منھما لدوره

 التي اإلرشادیة العالقة على كبیرة بدرجة یعتمد اإلرشادیة العملیة نجاح أساس إن .٢

 ومشاعره أفكاره عن التعبیر في المسترشد وحق والتقدیر واالحترام أساسھا التقبل

 .والبیئیة الشخصیة وإمكاناتھ وقدراتھ ومراعاة ظروفھ

 المسترشد شخصیة في القوة جوانب اكتشاف ھو اإلرشادیة العملیة من الھدف إن .٣

  .المطلوب التغییر وإحداث اإلرشادیة العملیة أھداف إنجاز في منھا وبیئتھ واالستفادة

 بالسلوك المعرفة یمتلك مؤھال شخصا تتطلب مھنیة عملیة اإلرشادیة العملیة إن .٤

 بصورة عملھ أداء في تساعده التي والمھارة والخبرة التغییر وأسالیب اإلنساني

  .صحیحة

 من العالقة ھذه تتیحھ لما نظرا لوجھ الوجھ عالقة خالل من تتم اإلرشادیة العملیة إن .٥

 والوقوف بدقة المشكلة ودراسة بعضا بعضھما لفھم والمسترشد المرشد من لكل فرص

 على verbal behavior اللفظي وغیر nonverbal على واالتفاق منھما لكل

  .تحقیقھا ثم ومن األھداف ورسم اإلرشاد عملیات جمیع اللفظي السلوك

 الذي المجتمع ومعتقدات وعادات ومبادئ لقیم بالغة أھمیة یعطي اإلرشادي التدخل إن .٦

 .للمسترشد الفرعیة الثقافة یراعي كما فیھ، یتم

 :النفسي باإلرشاد عالقة لھا عامة مفاھیم

 األخر و الموجھ أحدھم طرفین بین قیادیة تفاعل عملیة :بأنھ التوجیھ "أوولسن" عرف

 لدیھ ما (المسترشد)الموجھ تعریف و الموقف طبیعة معرفة في التعاون خالل من وذلك الموجھھ

  وإمكانیات استعدادات و قدرات من



 :واإلرشاد التوجیھ بین الفرق

 .عالجي اإلرشاد بینما وقائي التوجیھ 1-

 .عملیات من عملیة فھو اإلرشاد أما اإلرشاد من أشمل و أعم التوجیھ 2-

 .التطبیقیة العملیة الجوانب على یركز اإلرشاد أما النظریة الجوانب على یركز التوجیھ 3-

 .التوجیھ لبرامج ختامیًا جانبًا یعتبر اإلرشاد أما اإلرشاد لعملیة یمھد و یسبق التوجیھ 4-

 اإلرشاد بینما معین، موضوع في الخبرة لدیھ تتوفر شخص أي بھ یقوم أن یمكن التوجیھ 5-

  . المرشد قبل من الكفاءة و التخصص و اإلعداد یتطلب

  واإلرشاد التوجیھوفیما یلى جدول یوضح الفروق بین 

  النفسي العالج  النفسي اإلرشاد  المجال

  .واألسویاء البسیطة المشكالت ذوى على یركز  األفراد
 غیر و المعقدة المشكالت ذوى على یركز

  األسویاء

  .شعوریة وغیر واقعیة غیر المشكالت تكون  .شعوریة واقعیة المشكالت تكون  المشكالت

  .النفسیة الصحة و النفسي الطب مستشفیات  .معھد جامعة، مدرسة، مثل تربویة مؤسسة كل  المكان

  .محددة غیر و طویلة الزمنیة الفترة تكون   .محددة و قصیرة الزمنیة الفترة تكون  الزمنیة الفترة

  

  : وأھم عناصر األتفاق بین األرشاد النفسي والعالج النفسي مایلي 

  كالھما عملیة مساعدة لخدمة الفرد  

  المعلومات المطلوبة من الشخص واحدة فیھما . 

 في األسس التي یقومان علیھا  األشتراك . 

  إستراتیجیاتھما واحدة وھي التنمیة والوقایة والعالج 

   الفحص وتحدید المشكلة والتشخیص وحل المشكالت ( إجراءاتھما واحدة في جملتھا

 ) واتخاذ القرارات والتعلم والمتابعة واإلنھاء 

  یلتقي كل منھما في الحاالت الجدیة بین السویة واالسویة . 

  یوجد العالج المتمركز حول الشخص وھو تؤام اإلرشاد النفسي . 



  یخضعان لعلم النفس العالجي ویضمان مفاھیم ومھارات مشتركھ . 

  المرشد النفسي والمعالج النفسي یوجد كل منھما في مركز اإلرشاد أو العیادة .  

  :ي أما أھم عناصر األختالف بین اإلرشاد النفسي والعالج النفسي فھي مایل

  الفرق بینھما في الدرجة ولیس النوع وفرق في الشخص ولیس في العملیة .  

  توجد اختالفات بسیطة في التخصص والممارسة 

  اإلرشاد یھتم باألسویاء والعادیین . 

  العالج یھتم بالمرضى . 

  مشكالت اإلرشاد أقل خطورة وعمقا وقلقھا عادي. 

  المشكالت في العالج أكثر خطورة وعمقا وقلقھا عصابي . 

  في اإلرشاد حل المشكالت على مستوى الوعي. 

  في العالج التركیز على االشعور. 

  في اإلرشاد الشخص یعید تنضیم بناء شخصیتھ ھو. 

  في العالج المعالج مسئول أكثر عن إعادة تنظیم شخصیة المریض. 

  ومسئولیھ كبیرة في اإلرشاد الشخص علیھ واجب. 

 في العالج المعالج أنشط ویقوم بدور كبیر . 

  المرشد یؤكد على نقاط القوة عن الشخص. 

  المعالج یعتمد اكثر على الحاالت الفردیة. 

  اإلرشاد تدعیمي وتربوي. 

  اإلرشاد تدعیمي بتركیز خاص. 

  اإلرشاد قصیر األمد عادة. 



  العالج یستغرق وقتاَ طویال . 

 خدماتھ في مراكز اإلرشاد والمدارس والمؤسسات  اإلرشاد یقدم. 

  العالج یقدم خدماتھ في العیادات والمستشفیات النفسیة والعیادات الخاصة.  

 :تطوره ومراحل النفسي اإلرشاد تاریخ

 اإلنسانیة، العالقات قدم قدیمة ھي بل جدیدة، تكن لم النفسي واإلرشاد التوجیھ عملیة إن

 یجد لكي وذلك وأصدقائھ، ألقاربھ النفسیة أو الشخصیة بمشكالتھ یبوح أن اإلنسان طبیعة فمن

 ذلك ومعنى المشكالت، لھذه المالئمة الحلول تقدیم في وإسھاًما منھم وتعاطف وجدانیة مشاركة

 كما علیھا یرتكز صلبة أرضیة أو علمي إطار ولكن دون القدم، منذ یمارس النفسي اإلرشاد أن

  المتعددة ونظریاتھ ومجاالتھ مناھجھ لھ أصبح حیث اآلن، علیھ ھو

 أنشأ حیث الفلسفة عن الحدیث النفس علم انفصل حینما النفسي اإلرشاد عملیة بدایة ترجعو

 وظھر العلمیة الدراسات بزوغ وبدأ بألمانیا، التجریبي النفس لعلم معمل أول 1879 )،فونت(

 الكتب في یذكر لم الیوم یستخدم الذي النفسي اإلرشاد مصطلح أن ویبدو التطبیقي، النفس علم

 ولقد ھذا ، المھني التوجیھ مسمى تحت تقدم الخدمات كانت ذلك وقبل ( 1931 ) عام إال العلمیة

 :كالتالي النفسي اإلرشاد تطور مراحل  حسین ذكر

 :المھني التوجیھ على التركیز مرحلة - ١

 التي المھنة اختیار على الفرد مساعدة إلى یھدف الذي المھني بالتوجیھ اإلرشاد بدأ حیث

 المھنیة المشكالت على التغلب عن فضال واستعدادات وقدرات إمكانات من لدیھ ما مع تتالءم

  (J,Huart )ھورت  جون كتاب ید ظھور كان ولقد . المھنة أو العمل مجال في تواجھھ التي

 اآلن یعرف ما لمناقشة محاولة أول ) عشر السادس القرن في العقل اختبار ( عنوان تحت

 اختیار ( عنوان تحت) , F. Persons 1980( باسونز فرانك كتاب وكذلك المھني بالتوجیھ

  )  المھنة

 اضطراب من األفراد یعانیھ بما اھتم حیث المھني، لإلرشاد الروحي األب بارسونز ویعتبر

 مكتبًا بارسونز أنشأ ثم .وقدراتھم استعداداتھم تالئم التي المھن اختیار في یواجھھم لما وإحباط

 تالئم التي المھن اختیار على األفراد مساعدة بھدف ( 1908 ) بأمریكا بوسطن مدینة في مھنیًا

 للتوجیھ مؤتمر أول عقد ( 1910 ) عام وفي .وإمكانات واستعدادات قدرات من لدیھم ما



 في المھني التوجیھ حركة انتشار ذلك تال ثم المھني للتوجیھ مجلة أول وأصدرت المھني،

 خالل من والمھنة الفرد عن المعلومات بجمع یھتم واإلرشاد التوجیھ أصبح فقد وعلیة أمریكا،

  . الشخصیة والمقابالت واالختبارات المقاییس استخدام

 :التربوي التوجیھ على التركیز مرحلة - ٢

 والضعف الدراسي التأخر مشاكل ذادت العشرین القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في

 ألفرد أنشأ فرنسا ففي دراستھا، على یتوافدون وجعلھم النفس علماء بانتباه حظي مما العقلي

 والضعف الدراسي التأخر لدراسة محاوالت وتمت العالم، في ذكاء اختبار أول ( 1905 ) بینیھ

  . األفراد من الفئتین ھاتین وإرشاد وتوجیھ تعلیم في الجھد بعض وبدا العقلي،

 مجال إلى اإلرشادیة الخدمات وجھت حیث المھني للتوجیھ كامتداد المرحلة ھذه ظھرت

 ما مع یتسق الذي التعلیم نوع اختیار على الطالب مساعدة إلى یھدف والذي التربوي التوجیھ

 التربویة المشكالت على التغلب في مساعدتھم وكذلك واستعدادات وإمكانات قدرات من لدیھم

 .المدرسي المجال في تواجھھم التي

 للدكتوراه رسالتھ في التربوي التوجیھ وصف من أول(K.Truman 1941) كیلي ویعتبر

 مع التكیف وعلى الدراسیة المقررات اختیار على التالمیذ مساعدة إلى یھدف تربوي  نشاط  بأنھ

  . واستعداداتھم قدراتھم ضوء في المدارس في التالمیذ وتصنیف الدراسیة ، المشكالت

 :النفسي القیاس حركة على التركیز مرحلة - ٣

 .النفسي القیاس حركة تطور ھو النفسي اإلرشاد وتطور نمو على ساعدت التي العوامل فمن

 عن للكشف وسیلة وجود إلى الحاجة ھي النفسي القیاس نشأة إلى أدت التي ومن العوامل

 .عقلیًا بالمتخلفین واضًحا اھتماًما القرن ھذا شھد ولقد عشر، التاسع في القرن العقول ضعاف

 وفي نشاطًا، النفسي القیاس حركة وزادت عدیدة ومقاییس تظھر اختبارات بدأت الثالثینیات ففي

 أوائل من ) سترونج ( وكان .النفسي لإلرشاد خاصة ومقاییس اختبارات ظھرت األربعینات

 .والنساء للرجال المھنیة المیول اختبار ( 1943)  عام في فأنشأ المجال، ھذا في أسھموا الذین

 مؤسسات وتأسست والمقاییس االختبارات من العدید ظھر األولى العالمیة الحرب وبعد

 والتوافق، والمیول  والتحصیل الذكاء ومقاییس اختبارات وإعداد إلنشاء والمقاییس لالختبارات

  العملیة واالختبارات األجھزة وإعداد



 ذلك بعد القیاس مجال اتسع ثم الذكاء لقیاس مقیاس أول ) بینیھ( أعد ( 1950 ) عام وفي

 العالمیة الحرب بسبب الجماعیة الذكاء اختبارات ظھرت حیث العقلیة والقدرات دراسة الذكاء في

  .األولى

 :النفسیة والصحة التوافق على التركیز مرحلة - ٤

 بالمرضى واالھتمام الفرد، سلوك في المرضیة الجوانب بدراسة المرحلة ھذه تمیزت حیث

 اإلمراض مصحات من المفاھیم ھذه بدأت حیث النفسي، التوافق بمشكالت واالھتمام النفسیین

 حیث النفسیة، بالصحة والعنایة النفسیة األمراض من الوقایة على بالدعوى واقترنت النفسیة

 فروید ( ید على النفسي التحلیل لنظریة كان كما الناس، اھتمام النفسیة والعقلیة األمراض شغلت

 والمدرسة التربیة مجال وفي النفسي، اإلرشاد في أثر ھام النفسیة األمراض تفسیر في ) 

 أصبحت وھكذا النفسیة، صحتھم على والمحافظة التالمیذ بین التوافق سوء مشكالت ظھرت

 المرحلة ھذه تأثرت ثم أو المجتمع، البیئة مع التوافق على الناس مساعدة اإلرشاد مھمة

 .المختلفة النفس علم بمدارس

 وبدأت بأمریكا بنسلفانیا جامعة في نفسیة عیادة أول 1968 عام)Witmerویتمر (أنشا  ثم

 العیادات عدد زاد ثم المھني التوجیھ وكذلك العقلي، والضعف الدراسي التأخر حاالت بعالج

 . واألسرة المدرسة من كل في التوافق سوء مشكالت بعالج تھتم كانت والتي النفسیة،

 :اإلرشادي النفس علم مرحلة - ٥

 النفسیة الصحة بحركة التطور تأثر وقد القرن، ھذا من الثالثینیات بدایة في تطور حدث لقد

 المشكالت على الثالثینیات في یركز اإلرشاد أخذ یمكن وعلیھ المختلفة، النفس علم ومدارس

 والعالج واإلرشاد الشخصیة في) روجرز كارل (جھود ذلك ویضاف إلى للفرد، الشخصیة

 اإلرشاد في نظریتھ وضع كما 1942 عام" النفسي والعالج اإلرشاد " كتاب وضع حیث النفسي

 میالد بدایة الخمسینیات فترة شھدت ثم اآلن، تستخدم حتى مازالت التي الشخص حول المتمركز

 .النفسي  اإلرشاد وھو جدید علم

 الذي المؤتمر في النفسي والمرشد اإلرشادي النفس علم مصطلح ظھر ( 1951 ) عام وفي

 تبع وقد األمریكیة، للرابطة السنوي المؤتمر انعقاد قبیل  مینسوتا  في متخصصة لجنة عقدتھ

 ( عام وفي .البریطانیة ثم ومن األمریكیة النفسیة الجمعیة في النفسي اإلرشاد قسم إنشاء ذلك



 علم مقررات ضمن النفسي اإلرشاد موضوع دخل ثم اإلرشاد النفسي مجلة صدرت) 1945

 .الجامعات في النفس

 :النفسي النمو على التركیز مرحلة - ٦

 االھتمام مت حیث النمو نفس علم النفسي اإلرشاد تطور في ساھمت التي العوامل ومن

 ،" ھول ستانلي " إلى ذلك في الفضل ویرجع النفسیة، ومشكالتھم ونموھم األطفال بدراسة فیھ

 من العدید ظھور مع والمعرفیة واالجتماعیة النفسیة بخصائص الطفل االھتمام ذلك وتال

 ونظریة وأریكسون فورید نظریة نحو المختلفة الطفل نمو مراحل تفسر التي النظریات

  .   ھافجھرست

 المھني التوجیھ مثل مختلفة تیارات عدة اللتقاء نتیجة نشأ قد النفسي اإلرشاد أن وقد نرى

 متخصصون أخصائیون بھ یقوم اآلن وأصبح تطور وقد وغیرھا، النفسیة والتربوي والصحة

 والمؤسسات البلدان مختلف في واإلرشاد التوجیھ مراكز وانتشرت ومھنیًا علمیًا ومؤھلون

  .المجتمعیة

   اإلرشاد أھمیة

 في زیادة ھناك كان القرن ھذا من السبعینیات خالل أنھ إلىBlackham, 1977 ) (یشیر 

 النفسیة الصحة مراكز في یعمل الذي النفسیة الصحة فریق من كجزء اإلرشاد على االعتماد

 من مختلفة لفئات متنوعة عالجیة خدمات بتقدیم المرشدون قام المراكز ھذه ففي المجتمعیة،

 الزوجیة، والمشكالت والمخدرات، الكحول إدمان مشكالت أصحاب شملت المسترشدین

 ھذا االعتماد أثر وقد .ومشكالتھم والمعوقین المراھقین عملھم شمل كما المھنیة، والمشكالت

 لھؤالء أو دافعة حافزة قوى بمثابة وأصبح اإلرشاد مھنة ونمو تطور في المرشدین على الكبیر

 ومھارات قدرات لتنمیة ومتطورة حدیثة تدریبیة برامج استحداث إلى أدى كما المرشدین،

 .المرشدین

كبیرة  وأھمیة قیمة ذات مھنة اإلرشاد مھنة Engelkes & Vandergoot, 1982 ) (ویعد 

 ویؤكد واضح، بشكل اإلنسانیة العالقات فیھ تضعف متغیر عالم في إنسانیة كخبرة إلیھا وینظر

 فرصا لھم ویتیح مشتركة أھداف إلنجاز بعضھم مع بالتعاون للناس یسمح اإلرشاد أن على أیضا

 الھموم ھذه في بعضا بعضھم ومشاركة والمخاوف، والطموحات اآلمال عن للتعبیر عدیدة

 إظھار المسترشدین في یسھم أن یمكن اإلرشاد أن على أیضا الباحث ویؤكد .واالھتمامات



 باعتباره العمل اإلرشادي أھمیة الفقرة ھذه خالل من لنا ویتضح .البعض بعضھم نحو إلنسانیتھم

 واالستفادة قدراتھم على والتعرف مشكالتھم حل في اآلخرین لمساعدة أساسیا مصدرا أو موردا

 .وللمجتمع للفرد بالنفع یعود بما ممكن حد أقصى إلى منھا

 فھم اإلرشادي وھو العمل لنجاح ضروریین جانبین أھمیة على المجال ھذا في بدورنا ونؤكد

 یسأل أن ھذه والحالة فینبغي المسترشدین، تجاه ومسئولیتھ لدوره وإدراكھ ووعیھ المرشد

 فیتركز اآلخر الجانب أما المسترشد؟ سیجنیھا التي الفوائد ھي وما العمل؟ ھذا أؤدي لماذا نفسھ

 والمھني، والعلمي النفسي االستعداد بذلك ونعني العمل، بھذا للقیام استعداده بمدى معرفتھ حول

 وھل اإلرشادیة؟ العالقة ھذه في للدخول مستعد أنا ھل :التالي السؤال نفسھ المرشد یسأل وأن

 .وجھ؟ خیر على العمل بھذا للقیام تؤھلني التي والكفاءة والقدرة العلم أملك

 :النفسي اإلرشاد إلى الحاجة

 أسریًا الفرد حیاة جوانب مختلف شملت متالحقة سریعة تغیرات الحالي العصر شھد لقد

 النفسي اإلرشاد إلى الحاجة التغیرات ھذه تستوجب حیث وتكنولوجیًا، ومھنیًا واجتماعیًا وتربویًا

 التي العوامل من مجموعة إیضاح یكمن أشكالھا، بكافة االجتماعیة المؤسسات في واستخدامھ

 :كالتالي وھي الحالي العصر في النفسي اإلرشاد إلى الحاجة وأھمیة ضرورة أكدت

 في تغیرات حدوث من تبعھ وما والتكنولوجي العلمي والتقدم واالجتماعیة الثقافیة التغیرات 

 .التالمیذ أعداد في زیادة من لحقھا وما السكان أعداد وزیادة والمھن، األعمال طبیعة

 التوافق عدم ومنھا واإلرشاد، للتوجیھ ماسة بحاجة فیھا یكون حرجة بفترات یمر فالفرد

 ینتقل عندما أو المدرسة، یترك عندما أو المدرسة، إلى البیت من الفرد ینتقل عندما االجتماعي

 عندما أو األسرة، أفراد أحد موت أو الطالق حالة في أو الزوجیة، الحیاة إلى الفردیة الحیاة من

 .وغیرھا المراھقة إلى من الطفولة أو العمل إلى الدراسة من ینتقل

 إلى ماسة بحاجة وتكون واإلحباط، والقلق الخوف من جرعات تخللھا ھذه االنتقال فترات إن

  .أزمتة الفرد من ویخرج االنتقال فترة تمر حتى إرشاد

 والمھني، االقتصادي والنظام السلوك وأنماط واالتجاھات القیم تغیر نحو التكنولوجي التقدم 

 األمر الجدیدة؛ المخترعات واكتشاف التالمیذ أعداد وزیادة ومفاھیمھ التعلیم تطور وكذلك

 من الوافدة القیم وبین قیم من نعتنقھ ما بین صراع األحیان بعض في علیھ ترتب الذي

 األفراد لدى شدیًدا وقلقًا ذعًرا یسبب والكیمیائیة النوویة األسلحة ظھور أن كما الخارج،



 فیھا یحتاج التي المشكالت من یمر بالعدید الفرد یجعل مما والطمأنینة؛ باألمن الشعور وعدم

 .النفسي واإلرشاد التوجیھ إلى

 المعرفیة الثورة واستخدام ووسائلھ اإلنتاج، أسالیب تغیرت حیث العمل مجال في التغیر 

 ظھور ذلك على ترتب وقد اإلنتاج مجال في وتوظیفھا وتسخیرھا العمل مجال في الصناعیة

 مھن واختفت مھن وظھرت العمل، في التخصصات وزادت العمل والمھن من جدیدة أنواع

 وظھور البطالة نسبة من زاد مما العامل؛ محل لتحل الصناعیة الماكینة وجاءت أخرى،

 المھن، ھذه لتغییر اضطرھم مما فرص العمل؛ فقد على خوفًا األفراد من العدید لدى القلق

 نحو الفرد توجیھ حیث ھذا المجال، في محوریًا دوًرا المھني واإلرشاد التوجیھ یلعب وھنا

 . المناسبة المھنة

 األسرة، تنظیم ومشكالت الزواج، ومشكالت السكن، كمشكالت األسري التغیر مظاھر وكذلك 

 التوجیھ تدخل تحتاج كلھا للعمل المرأة خروج عن الناتجة والمشكالت الشیخوخة، ومشكالت

 .في حلھا  للمساھمة واإلرشاد

 عما كثیًرا وطرقھ وأسالیبھ وأھدافھ مناھجھ في التعلیم تطور حیث التعلیم مجال في التغیر 

 الحالي، العصر في أما والتلقین، الحفظ على یعتمد كان فقدیًما الماضي، في علیھ كان

 المواد من وقدراتھ میولھ مع یتناسب ما یختار وأصبح العملیة التعلیمیة محور ھو فالطالب

 وأصبحت التالمیذ وقیم سلوكیات تشكیل مھم في دورٍ  لھا المدرسة وأصبحت الدراسیة،

 .المختلفة المھارات وتعلیمھم واالجتماعیة النفسیة التالمیذ حاجات إلشباع خصبًا مجاال

  



 اجتماعات وعقد العملیة ھذه في األسرة إشراك كذلك التعلیمیة العملیة تطور مظاھر ومن

 في التالمیذ عدد زیادة عن فضال األسرة و المدرسة بین التعاون زیادة أجل من األمور أولیاء

 التسرب وزاد دراسیًا، المتأخرون الطلبة وكذلك دراسیًا، المتفوقین الطالبعدد  فزاد المدارس؛

 الماسة الحاجة یستوجب مما والسلوكیة؛ التربویة من المشكالت العدید وظھور المدرسي

  .واإلرشاد للتوجیھ

 :النفسي اإلرشاد أھداف

 الكفاءة من متقدمة مرحلة تحقیق خاللھا من الفرد یستطیع نفسیة عملیة اإلرشاد

  .بنفسھ نفسھ لمساعدة للفرد ذاتي تغییر إجراء بھدف الذاتیة،

 مساعدة المسترشدین في تتلخص العیادي المرشد أھداف أن (Boy & Pine, 1963 )ویرى 

 ومثالیة real selfأنفسھم  حقیقة بین والتفریق أنفسھم تقبل على ومساعدتھم بالراحة للشعور

 اإلطار ھذا وفي الشخصیة، مشكالتھم لحل بوضوح للتفكیر ومساعدتھم Ideal self أنفسھم

 مساعدة ھو فالھدف التفكیر، عملیة في والمؤثرات بالمشاعر یھتم أن المرشد على ینبغي

 أكثر بطریقة  بل فقط وفعالة إیجابیة بطریقة لیس نفسھ فیھا یفھم نقطة إلى للوصول المسترشد

 external الخارجیة المعلومات إلى بحاجة فالمسترشد ولھذا وفھما، وذكاء فاعلیة

information بھ بالمحیطین مقارنة نفسھ لفھم.  

 ھدف أن إلى فأشار واقعیة أكثر بطریقة اإلرشاد أھداف ناقش فقدByrne, 1963 ) (أما 

 تعلیمھ وذكائھ مستوى عن النظر بغض للفرد اإلنسانیة القیمة على أساسیة بدرجة یعتمد المرشد

   :التالیة األھداف لتحقیق مھاراتھ استخدام المرشد على فإن ولھذا الثقافیة، وخلفیتھ وجنسھ

 یصبح بحیث ذلك على والمحافظة بنفسھ الذاتي الوعي اكتساب في مسترشد كل مساعدة .١

  .نفسھ مسؤولیة تحمل على قادرا

 اھتمامھ لزیادة للمسترشد مجاالت لحیاتھ وفتح تھدید أي لمواجھة مسترشد كل مساعدة .٢

  .اآلخرین بسعادة

 القیم مع یتفق بما حیاتھ وأسلوب وقدراتھ طاقاتھ استحضار في مسترشد كل مساعدة .٣

 .للمجتمع األخالقیة



 أن اإلرشادیة العملیة أھداف في یفكر عندما المرشد على أن فیرىArbuckle, 1965 ) (أما 

 ھذا یعود ھو ھل ھنا المھم فالسؤال المرشد، رضا ولیس المسترشد رضا جانب من فیھا یفكر

 .!فقط المرشد یحقق رغبات أنھ أم رغباتھ؟ تحقیق على ویعمل للمسترشد بالنفع اإلرشادي العمل

 والمسترشد مصلحة المسترشد فیھ لما العمل ضرورة الموقف ھذا في إلیھ اإلشارة تجدر ومما

 الذي فالمرشد یرضیھ، أو بالنفع المرشد على یعود بما ولیس فقط

 لھم یقدم ال الحقیقة في أنھ مع یعمل بأنھ المدرسة إدارة إلقناع الطالب من مجموعة یستدعي

 من أو بالمسترشد كالوساطة شخصیة أغراض لتحقیق وظیفتھ یستغل الذي المرشد وكذلك شیئا،

 .مھنتھ استخدام یسيء مرشد ھو یعرفھ

 المسترشدین في مساعدة إلى یھدف اإلرشاد أن (Tyler, 1971; Wolberg, 1967 )ویرى 

 مع عالمھم المالئم التكیف إلحداث مواردھم جمیع واستخدام القرار، واتخاذ االختیار عملیات

   .والشخصي والمھني التعلیمي

 لإلرشاد أن Bordin, 1968; Tyler, 1969; Shertzer & Stone, 1974 ) (ویرى 

 :ھي رئیسة أھداف أربعة

 .المسترشدین مشكالت حل -١

 .نموھم وتوجیھ شخصیاتھم في القوة جوانب توجیھ -٢

 .للتكیف قدراتھم فعالیة تحسین -٣

 .القرار واتخاذ صنع عملیات تنمیة -٤

 في تغییرات إحداث على تعمل اإلرشاد أشكال بعض أن فیرى Blackham, 1977 ) (أما

 المتأصلة الشخصیة السمات بتعدیل الشخصیة تغییر عرفنا إذا خاصة المسترشد شخصیة

 .الالشعوریة العملیات النفسیة الدفاع وحیل التكیف كأسلوب وعملیاتھا

 القرار اتخاذ على الفرد مساعدة إلى فقط یھدف ال اإلرشاد أن ( katz ) كاتز  ویرى

 موضوعیة وبطریقة الصحیح، القرار اتخاذ على الفرد مساعدة أیًضا یھدف إنھ بل فقط، الصحیح

 حتى للمسترشد المعلومات توظیف كفاءة زیادة إلى اإلرشاد یھدف كماذاتھ،  لتدعیم سلیمة

 .المسترشد على اعتماده تقلیل بھدف جدیدة من معلومات یستقبلھ ما مع التكیف یستطیع



 تكون كي للنفس؛ العریض البناء ھو األساسي اإلرشاد ھدف أن إلى روجرز أشار كما

 ھو اإلرشاد ھدف یكون أن ویجب معبرة، واقعیة أسس على الحیاة في وتكیفًا توافقًا أكثر

 .المسترشد

 النفسیة الصحة تحقیق ھو النفسي لإلرشاد الشامل العام الھدف أن زھران ویرى

 مشكالت حل ھو اإلرشاد، عملیة أھداف أھم أن زھران یضیف كما الفرد، وھناء وسعادة

 وكذلك بنفسھ، المسترشد یقترحھا الذي الحلول إیجاد المرشد على یساعده بأن وذلك المسترشد

  . .مستقبال مشكالتھ حل كیفیة تعلیمھ

 العلماء قبل من النفسي اإلرشاد أھداف حول اآلراء من استعراضھ تم ما خالل ومنو األن 

 :التالیة النقاط في النفسي لإلرشاد العامة استخالص األھداف یمكن

 :الذات وتقبل فھم - ١

 ویقصد الذات فھم دون عام بوجھ السلوك أو للشخصیة واضًحا فھًما نحقق أن یمكن ال

 الذات وتعتبر حیاتھ، مجال في بصلة للفرد یمت ما وكل واآلراء والمعتقدات األفكار جملة بالذات

 بالطریقة یسلك منا الفرد إن إذ سلوكھ، وتفسیر الفرد شخصیة فھم وھاًما في أساسیًا محوًرا

 البیئة مع وتفاعلھ الفرد احتكاك نتیجة الذات ذاتھ، وتتكون عن مفھومھ مع تتفق التي

 من أو الفرد نحو اآلخرین فعل وردود خالل استجابات تتكون أنھا أي بھ، المحیطة االجتماعیة

 یعیشون الذي االجتماعي السیاق األفراد باختالف ذوات وتختلف والعقاب، الثواب مبدأ خالل

 تجاه اآلباء من الصدارة الوالدیة المعاملة أسالیب في ممثلھ متغیرات من یتضمنھ وما فیھ،

 یمرون الحیاتیة التي الخبرات وباختالف واالجتماعي االقتصادي المستوى وباختالف األبناء

متباینة  صور في تأتي بذواتھم األفراد معرفة أن نجد ثم ومن األسرة، حجم وباختالف بھا،

 ویحقر ذاتھ شأن من یقلل قد اآلخر والبعض لذاتھ وإدراكھ فھمھ في یغالي األفراد من فالبعض

 إلى واإلرشاد التوجیھ عملیة تسعى ھنا ومن لھا، إدراكھ على سلبًا ینعكس كلھ وھذا منھا،

 قدرات من لدیھ ما على التعرف خالل من وتقبلھا صحیًحا فھًما ذاتھ فھم على الفرد مساعدة

 الضعف، نقاط وكذلك الشخصیة في اإلیجابیة النواحي على التعرف أي وإمكانات، واستعدادات

 الموضوعیة من بشيء ذاتھ إدراك على الفرد معاونة إلى النفسي اإلرشاد یھدف وبذلك

 . .الضعف نقاط من لدیھ ما بشجاعة لیواجھ والحیادیة؛

 :الذات تحقیق - ٢



 بھ والوصول ذاتھ تحقیق إلي العمیل مع الوصول ھي النفسي اإلرشاد مھنة أھداف أھم من

 تحقیق علي العمیل مساعدة ھو بذلك والمقصود عنھا، راضیًا لیكون الذات تحقیق من درجة إلي

 .عنھا راضیًا ویكون نفسھ مع التكیف من تساعده الذات تحقیق من درجة إلي ووصولھ ذاتھ

 الذات تحقیق دافع وھو سلوكھ یوجھ أساسي دافع لدیھ الفرد أن " روجرز كارول" ویقول

 نفسھ وتحلیل وفھم ومعرفة ذاتھ فھم لتنمیة دائم استعداد لدیھ الفرد فإن الدافع ھذا لوجود نتیجة

 بصیرة تنمیة ذلك ویتضمن ذاتھ وتوجیھ وتقومیھا نفسھ تغییر أي وإمكاناتھ استعداداتھ وفھم

 .العمیل

 اإلمكانات كانت مھما ذاتھ تحقیق على المسترشد مساعدة على النفسي اإلرشاد یركز حیث

 یسعى ذاتھ تحقیق على المسترشد مساعدة من النفسي المرشد یتمكن وحتى عنده، الموجودة

 بنفسھ؛ ثقتھ رفع خالل من وذلك ذاتھ، عن وواقعي إیجابي مفھوم لدیھ یكون أن إلى دوًما

 .باألھمیة الشعور وفي احترامھا في لیساعد

 األشخاص بین االختالف وإن األفراد، باختالف یختلف نسبیًا مفھوًما الذات مفھوم ویعتبر

 فإن وعلیھ النوع، في ولیس الدرجة في اختالف ھو لذواتھم المحققین وغیر لذواتھم المحققین

 مختلف في ذاتھ تحقیق على الفرد مساعدة ھو عامة بصورة النفسي لإلرشاد الرئیس الھدف

 .رھبة أو إكراه ودون رغبة عن المجاالت

 :التوافق تحقیق - ٣

 دوافعھ بین والتوفیق المختلفة النفسیة بوظائفھ القیام على الفرد قدرة یعني التوافق

 مساعدة في اإلرشاد دور یبرز وھنا وبیئتھ، محیطھ متطلبات وبین ورغباتھ الداخلیة ونزعاتھ

 والتغییر فالتعدیل والتربوي، والمھني واألسري واالجتماعي النفسي التوافق تحقیق في الفرد

 ویقوم وبیئتھ، الفرد بین التوافق یحدث حتى والسلوك، النفسي البناء في أو البیئة، في یكون

 تغییر أو بیئتھ، متطلبات مع لتتواءم سلوكیاتھ؛ وتعدیل تغییر على المسترشد بمساعدة المرشد

 . الفرد لدى المعرفیة األبنیة مع لتتناسب المحیطة البیئة شروط في وتعدیل

 :الحاجات ھذه ومن البیئة ومتطلبات یتالءم بما الفرد حاجات إشباع بالتوافق یقصد وكذلك

a. الداخلیة الحاجات إشباع ینبغي الشخصي التوافق لتحقیق وذلك :الشخصیة الحاجات 

 والمیول كالھوایات المكتسبة الحاجات وإشباع والفسیولوجیة والعضویة الفطریة



 واألخالقیة والعقلیة الجسمیة النمو مطالب یحقق بما المتعددة الحیاتیة والمناشط

 .الناس عن والرضا بالسعادة الفرد یشعر حتى

b. اختبار علي الفرد مساعدة ینبغي التربوي التوافق لتحقیق :التربویة الحاجات 

 بیده وتأخذ واستعداداتھ، ومیولھ قدراتھ تناسب التي التعلیمة والخبرات المواقف

 . الدراسي والتقدم النجاح إلي

c. المجتمع بأخالقیات وااللتزام لآلخرین السعادة تحقیق بمعني :االجتماعیة الحاجات 

 السلیم التفاعل في ومساعدتھ ومعاییره وقیمة المجتمع فھم علي العمیل ومساعدة

 . ومجتمعھ أسرتھ مع

d. التي اختیار علي العمیل مساعدة یتطلب المھني التوافق لتحقیق :المھنیة الحاجات 

 في والنجاح بھا وااللتحاق المھنة لھذه اإلعداد في ومساعدتھ وقدراتھ میولھ تناسب

  العمل في المشكالت مواجھة علي والعمل بھ االلتحاق بعد عملھ

 :النفسیة الصحة تحقیق  - ٤

 ومع نفسھ مع الفرد وتوافق واالجتماعي االنفعالي النضج إلى النفسیة الصحة مفھوم یشیر

 وتقبل مشكالت، من یقابلھ ما ومواجھة الحیاة، مسؤولیات تحمل على والقدرة حولھ، من العالم

 . والسعادة بالرضا والشعور حیاتھ لواقع الفرد

 دائمة حالة النفسیة الصحة أن أساس علي وذلك النفسي، لإلرشاد وشامل عام ھدف وھو

 قدراتھ واستغالل ذاتھ تحقیق علي قادًرا ویكون اآلخرین ومع نفسھ مع بالسعادة ویشعر نسبیًا

 شخصیة وتكوین الحیاة مطالب مواجھة علي قادًرا ویكون ممكن حد أقصي إلي وإمكاناتھ

 . والجسم العقل بصحة متمتًعا وسالم سالمة في یعیش بحیث عادیًا سلوكھ ویكون سویة متكاملة

 في المسترشد بمساعدة النفسي اإلرشاد أھداف من كھدف النفسیة الصحة مفھوم ویرتبط

 تحقیق إلى والسبیل واألعراض، األسباب وإزالة وأعراضھا المشكالت أسباب على التعرف

 الذات نحو إیجابیة اتجاھات وتكوین الواقع وتقبل بالنفس والثقة الذات تقبل ھو النفسیة الصحة

 بالحیاة واالستمتاع اآلخرین مع اإلیجابي والتفاعل المسئولیة تحمل على والقدرة اآلخرین ونحو

 االتزان وتحقیق االجتماعیة المھارات وتنمیة واالھتمامات واالتجاھات المیول دائرة وتوسیع

 االجتماعي والتقدیر االنتماء إلى الحاجة مثل الفرد لدى النفسیة الحاجات وإشباع االنفعالي

 .الحاجات إشباع تعوق التي العقبات على والتغلب وغیرھا،

 :التربویة العلمیة تحسین - ٥



 بذلك فھي للتالمیذ والتربوي والشخصي النفسي التوافق تحقیق إلى التربویة المؤسسة تسعي

 للتكییف مناسبة بیئة وتوفیر التالمیذ لرعایة والتوجیھ اإلرشاد إلى بحاجة أكثرالمؤسسات

 بشریة، أو أكادیمیة أو فیزیائیة بیئة كانت سواء المدرسیة البیئة مع والتأقلم النجاح وتحقیق

 لتجنب التربوي المجال علي التركیز مع المختلفة المجاالت في التالمیذ مساعدة إلى تھدف فھي

 دافعیة إثارة ینبغي ولھذا المدرسة، في ونجاحھ العلمي تقدمھ تعیق التي والصعوبات المشاكل

 جو وتھیئة المدرسة في والسعادة الرضا لتوفیر مختلفة بوسائل المدرسة علي وتشجیعھ التلمیذ

 في والتوجیھ اإلرشاد برامج وتلعب وتحسینھا، تطویرھا علي وللعمل التربویة للعملیة سلیم

  .التربویة األھداف تحقیق في ھاما دوًرا المدرسة

 :التالي النحو على اإلرشاد خالل من التربوي العملیة تحسین على العمل ویمكن

 الخبرة وجعل والتعزیز، الثواب واستخدام التحصیل، في الرغبة وتشجیع الدافعیة إثارة 

 .المرجوة الفائدة حیث من تكون أن ینبغي كما التلمیذ یعیشھا التي التربویة

  النمو على ومساعدتھم المتفوقین على التعرف وأھمیة الفردیة، الفروق حساب عمل 

 .قدراتھم ضوء في التربوي

  التلمیذ معرفة في تفید واالجتماعیة، والمھنیة األكادیمیة المعلومات من مناسب كم إعطاء 

 .النفسیة والصحة النفسي التوافق تحقیق وفي لذاتھ،

  یحققوا حتى ممكنة، طریقة بأفضل السلیم، والتحصیل المذاكرة طریقة إلى التالمیذ توجیھ 

 . النجاح من ممكنة درجة أبھر

 :طاقاتھ وتنمیة نموه توجیھ على المسترشد مساعدة  - ٦

 المسارات نحو نموه توجیھ على الفرد مساعدة إلى یھدفان النفسي واإلرشاد فالتوجیھ

 المساعدة طریق عن أم النمو طریق في تقف التي العقبات إزالة طریق عن سواء الصحیحة،

 المناسبة الفرص لتوفیر النفسي اإلرشاد یسعى كما واإلبداع، للنمو جدیدة طرائق الكتشاف

 ویعلمھم الشخصیة، فاعلیتھم من یحسن مما ممكن؛ حد أقصى إلى طاقاتھم لتنمیة للمسترشدین

 . التدخین مثل المقبولة غیر السلوكیات على التغلب كیفیة

 :القرارات وصنع اتخاذ على الفرد مساعدة - ٧

 لھ، بالنسبة مھم موضوع بصدد قرار اتخاذ على الفرد مساعدة ھو النفسي اإلرشاد فھدف

 النفسي المرشد عمل لكن الموضوع، لذلك وبنفسھ لنفسھ المناسب القرار اتخاذ عن عاجز ولكنھ



 أكیدة عالقة لھ أمر القرار اتخاذ ألن وذلك القرارات، اتخاذ في العمیل مساعدة على یقتصر ال ھنا

 ھذه ففي لنفسھ، القرار ھذا اتخذ ولماذا كیف یعرف أن العمیل على یجب شيء كل فقبل بالعمیل،

 عن یعرف عندما خاصة تقریبیة، باستنتاجات یخرج وأن التقدیرات یعطي أن العمیل یتعلم الحالة

  .الكثیر الشيء وإمكانیاتھ وقدراتھ نفسھ

 :المشكالت مع التعامل في المسترشد مھارة زیادة  - ٨

 أو مھنیة، أو تربویة، مشكالت من یعاني الذي المسترشد مساعدة على اإلرشاد یعمل

 حتى تعترضھ، التي والمشكالت الضاغطة المواقف مواجھة في مھاراتھ زیادة على اجتماعیة،

  . اآلخرین ومع نفسھ مع  السلیم التوافق تحقیق من یتمكن

 

 : دور االرشاد النفسي فى الكشف عن حاالت التأخر الدراسي

كان الطالب متأخر دراسیا أم ال ؟ یجب على المرشد النفسي إجراء االختبارات  لكي نحدد ما إذغ

  اختبارات التكیف الشخصي واالجتماعي  –اختبارات القدرات  –اختبارات الذكاء : اآلتیة 

   -: اختبارات الذكاء: أوال 

جاح العملیة ویمكن االستعانة بھا لتحدید أسباب تأخر الطالب، وم ثم توجیھھ الوجھة الصحیحة لن

  . التعلیمیة والتربویة 

  : ثانیا اختبارات القدرات 



وھي تھدف إلى كشف المستوى الذي یمكن أن تبلغھ قدرات الطالب في مجال ما وفق قدراتھ 

حتى یتم توجیھھ الوجھة  –علمیة  –أدبیة  –موسیقیة  –ومیولھ، سواء كانت میكانیكیة 

  . الصحیحة للنجاح بتفوق 

  : ثالثا اختبارات التكیف الشخصي واالجتماعي 

ھذا النوع من االختبارات لھ أھمیة بالغة بالنسبة لعملیة التربیة والتعلیم ، وذلك ألن المعلم ال 

یستطیع أن یربي طالبھ التربیة الصحیحة ویعلمھم بسھولة ویسر، إال إذا فھم كل طالب فھما 

لى كل المشاكل التي یتعرض الطالب لھا، سواء قدراتھ ومیولھ، والتعرف ع: صحیحا من حیث

  . في المنزل أو المدرسة ویعمل على حلھا 

  : دور االرشاد النفسي فى عالج حاالت التأخر الدراسي

إن الكثیر من حاالت التأخر الدراسي یعود كما سبق أن ذكرنا إلى أسباب متعددة، ولتحسین 

نقاط الضعف لدیھ، والبحث عن األسباب؛ مستوى تحصیل الطالب البد من التشخیص الدقیق ل

  : وعادة یتم عالج التأخر الدراسي في إطارین.ومن ثم وضع العالج المناسب 

توجیھ المعالجة إلى أسباب تخلف الطالب في دراستھ سواء اجتماعیة ، صحیة : أولھما 

  . الخ .. اقتصادیة 

التي یتم تشخیصھا في كل مادة  توجیھ المعالجة نحو التدریس، أو إلى مناطق الضعف: ثانیھما

من المواد الدراسیة، باستخدام طرق تدریس مناسبة، یراعى فیھا الفروق الفردیة، وتكثیف 

الوسائل التعلیمیة واالھتمام بالمھارات األساسیة لكل مادة والعالقات المھنیة االیجابیة بین 

دمات اإلرشادیة والعالجیة ویتم تحقیق تلك المعالجات من خالل تحدید الخ. المدرس والطالب

  : المناسبة لكل حالة ویمكن تقسیم ھذه الخدمات إلى 

  : الخدمات الوقائیة 

  : وتھدف إلى الحد من العوامل المسئولة عن التأخر الدراسي وأھم ھذه الخدمات 

  ـ التوجیھ واإلرشاد األكادیمي والتعلیمي  ١

ومجاالت التعلیم العام والفني والمھني . ة وتتمثل في تبصیر الطالب بالخصائص العقلیة والنفسی

  التخصص أو نوع التعلیم المناسب والجامعات والكلیات ومساعدة الطالب على اختیار 



  ـ الخدمات التعلیمیة  ٢

وتتمثل في توجیھ عنایة المدرس إلى مراعاة الفروق الفردیة أثناء التعلیم أو التدریس وتنویع 

  . ل التعلیمیة ، وعدم إھمال المتأخرین دراسیاً طریقھ التدریس واستخدام الوسائ

  ـ الخدمات الصحیة  ٣

وتتمثل في متابعة أحوال الطالب الصحیة بشكل دوري ومنتظم وتزوید المحتاجین منھم بالوسائل 

التعویضیة كالنظارات الطبیة والسماعات لحاالت ضعف البصر أو السمع، وإحالة الطالب الذین 

یعانون من التھاب اللوزتین والعیوب في الغدد الصماء وسوء التغذیة إلى المراكز الصحیة أو 

  . وحدات الصحیة المدرسیة ألخذ العالج الالزم ال

  ـ الخدمات التوجیھیة  ٤

وتتمثل في تقدیم النصح والمشورة للطالب عن طرق االستذكار السلیمة و مساعدتھم على تنظیم 

أوقات الفراغ واستغاللھا وتنمیة الواعي الصحي والدیني واالجتماعي لدیھم وغرس القیم 

وقد یتم ذالك من خالل المحاضرات أو المناقشات الجماعیة أو برامج  والعادات اإلسالمیة الحمید

  . اإلذاعة المدرسیة وخاصة في طابور الصباح أو من خالل النشرات والمطویات 

  ـ خدمات إرشادیة نفسیة  ٥

وتتمثل في مساعدة الطالب على التكییف والتوافق مع البیئة المدرسیة واألسریة وتنمیة الدوافع 

واالتجاھات االیجابیة نحو التعلیم والمدرسة ومقاومة الشعور بالعجز والفشل ویتم ذلك الدراسیة 

من خالل المرشد الطالبي ألسلوب اإلرشاد الفردي أو أسلوب اإلرشاد الجماعي حسب حاالت 

  . التأخر ومن خالل دراسة الحالة 

  ـ خدمات التوجیھ األسریة  ٦

طفال وتھیئة األجواء المناسبة للمذاكرة ومتابعة األبناء وتتمثل في توجیھ اآلباء بطرق معاملة األ

وتحقیق االتصال المستمر بالمدرسة وذلك من خالل استغالل تواجد أولیاء األمور عند اصطحاب 

أبنائھم في األیام األولى من بدء العام الدراسي وأیضاً من خالل زیارة أولیاء األمور للمدرسة 

  الخ...مة مجالس اآلباء والمعلمینبین فترة وأخرى وكذلك عند إقا

  



  

  

  

  

  

  ثانىالفصل ال

  خصائص وسمات المرشد النفسى  

   



  :النفسي المرشد تعریف :أوال

 النفسیة مشكالتھم حل في المسترشدین بمساعدة یقوم الذي الشخص ھو النفسي والمرشد

 .الجماعیة بالطریقة أو الفردیة بالطریقة إما واألخالقیة والتعلیمیة واالجتماعیة والسلوكیة

  ):مستشار التوجیھ(لمحة تاریخیة على المرشد النفسي الطالبي 

فقد ،حظي المرشد النفسي الطالبي باھتمام متزاید منذ الخمسینیات من القرن العشرین 

والمرشد النفسي في مؤتمر عقدتھ لجنة متخصصة ،مصطلح اإلرشاد النفسي ١٩٥١ظھر عام 

  .مینیسوتا األمریكیة في علم النفس من جامعة 

كما ترى جمعیة علم النفس األمریكیة إن ارتباط اإلرشاد النفسي بحاجات المجتمع قد 

وعلى المرشد النفسي إن یبحث باستمرار ،أداء إلى إن یكون عمل المرشد في حالة تغیر مستمر 

  .عن األسالیب التي تساعده على تحقیق دوره بنجاح 

المرشد الطالبي كانت على ید ولیامسون في                                                 ولكن البدایة الحقیقیة لعمل 

  . ١٩٣٩عام ) كیف نرشد الطلبة (كتابھ 

اندمج االتحاد القومي للتوجیھ المھني مع االتحاد األمریكي لمرشدي المدارس  ١٩٥٢وفي عام 

.  

وزیادة فرص تأھیلھم ،دة عدد المرشدین كما استمر االھتمام باإلرشاد الطالبي من خالل زیا

  .وتدریبھم لیتمكنوا من شغل المراكز العامة في مجال التوجیھ واإلرشاد 

   :أعداد المرشد وتدریبھ : أوال

ی��تم إع���داد المرش���دین النفس���یین ف���ي مؤسس��ات معروف���ة ومعت���رف بھ���ا ف���ي الجامع���ات    

و عل�م ال�نفس الترب�وي أو عل�م ومؤسسات التعلیم الع�الي ف�ي أقس�ام متخصص�ة ف�ي عل�م ال�نفس أ

النفس اإلرشادي والترب�وي والت�ي تھ�دف إل�ى إكس�اب المت�دربین الخلفی�ة واإلط�ار النظ�ري ال�ذي 

یس��اعد ف��ي فھ��م وتفس��یر الس��لوك اإلنس��اني والتع��رف عل��ى دینامیكیت��ھ وعوامل��ھ وط��رق دراس��تھ 

االحص��اء ،لبح��ث من��اھج ا،عل��م ال��نفس النم��ائي ،مث��ل القی��اس واالختب��ارات النفس��یة : وقیاس��ھ 

االرش�اد الزواج�ي واالس�ري ،االرشاد الجم�اعي ،نظریات االرشاد أو نظریات الشخصیة ،النفسي 

إدارة الخ�دمات ،التكی�ف والص�حة النفس�یة ،أس�الیب االرش�اد ،االرشاد التربوي ،االرشاد المھني ،

  .إرشاد الفئات الخاصة ،إرشاد األطفال ، اإلرشادیة 

سیین الطالبیین عملیا فیتم في مراكز االرشاد النفسي أو في العیادات أما تدریب المرشدین النف

النفسیة الملحقة بأقسام علم النفس تحت إشراف خبراء وأساتذة متمكنین في مجال التوجیھ 

  . واإلرشاد النفسي والتربوي 

 واالختبار الصادق لمدى فھم،ویعد الجانب العملي العمود الفقري في أعداد المرشد النفسي 

ومدى تمكنھ من الكافیات اإلرشادیة الالزمة لممارسة مھنة االرشاد ،التدرب للمقررات النظریة 

  .وتحقیق أھدافھا 



  وتشمل مایلي : المبادئ األخالقیة للمرشد :ثانیا 

إن خدمات اإلرشاد النفسي خدمات متخصصة ال یستطیع أي فرد غیر : العمل والخبرة- ١

وحتى توتي ھذه العملیة ثمارھا یجب إن ،شاد القیام بھا متخصص في مجال علم النفس واإلر

یقوم بھا شخص على مستوى علمي متمیز بخلفیة شاملة في المجاالت المختلفة لعلم النفس 

  .ویفضل من اشتغل في مھنة التدریس كخبرة سابقة ،

یقصد بالترخیص حصول المرشد على اعتراف بقدرتھ على ممارسة العمل :الترخیص- ٢

  ).أي أنھ مؤھل من الناحیة العلمیة والعملیة لذلك الغرض ( اإلرشادي

  .ومن أھم بنود القسم مراعاة هللا في عملھ ومراعاة أخالقیات المھنة :القسم - ٣

وأن ال یبوح بھا ألي كان ألن ، وھي أن یحتفظ المرشد بأسرار المسترشد:  سریة المعلومات- ٤

وأنھ ال یجوز للمرشد . ة بینھ وبین المسترشدالتحدث بھذه األسرار یعمل على ھدم جسور الثق

كأن یقول أنھ (اإلفصاح عن ھذه المعلومات إال إذا كانت تشكل تھدیدا على حیاتھ وحیاة اآلخرین 

  ). فإن على المرشد إخبار الشرطة بذلك...سوف ینتحر أو یقوم بجریمة قتل 

  :( Characteristics Of Counselor )خصائص المرشد : ثالثا

 العربیة المجتمعات بھ تمر لما نظًرا الحاضر، وقتنا في رئیًسا مطلبًا النفسي اإلرشاد تخصص یعد

 بعض ظھور إلى أدت مختلفة وثقافیة واقتصادیة اجتماعیة تغیرات من الخصوص وجھ على

 الذین األفراد یساعد متخصص شخص لوجود یدعو مما واالجتماعیة، النفسیة المشكالت

 وخبرة معرفة من یمتلكھ بما وتجاوزھا مشكالتھم مع التعامل المشكالت في ھذه مثل یواجھون

  الدور بھذا للقیام تؤھلھ شخصیة وخصائص ومھارة

إن المرشد الطالبي كصاحب مھنة البد إن تتوافر في شخصیتھ صفات معینة تساعده على النجاح 

مساعدتھم وأھم ھذه واالستمرار في اإلرشاد والتوجیھ وفي إقبال المسترشدین على طلب 

  :الخصائص ھي 

  :الخصائص النفسیة للمرشد - ١

الثقة باآلخرین وبقدراتھم على حل مشكالتھم وأتاحت الفرصة إمامھم لتطویر إمكاناتھم إلى -

  .أقصى حد ممكن 

  .االھتمام باآلخرین والرغبة في تقدیم المساعدة لھم -

  .التقبل غیر المشروط للمسترشد بصرف النظر عن سلوكھ-

  .القدرة على فھم ذاتھ وفھم اآلخرین -

  .ثقة المرشد بنفسھ واحترامھ لھا وتحرر من القلق -

  .ال یفرض قیمھ الخاصة على المسترشدین  -



ویتعرف ،صادق وأمین ،كیس ومرح ،ودود ومحبوب ،یعرف قدراتھ ،مثقف وواسع االطالع -

  .بنواحي القصور في عملھ ویتقبلھا ویحاول تجاوزھا

  .واالتزان االنفعالي وعدم التھور واالندفاع في مواجھة المواقف الطارئةالثبات -

  : الخصائص االجتماعیة- ٢

  )خاصة المسترشد (القدرة على أقامة عالقات اجتماعیة جیدة مع اآلخرین -

  .القدرة على القیادة وتوجیھ اآلخرین والتعاون معھم -

  .ترشد ومعاییرهالفھم الصحیح لقیم المجتمع الذي ینتمي إلیھ المس-

  .الشعور بمسؤولیة تجاه المجتمع الذي یعیش فیھ -

  .حبھ للعمل الخیري والتطوعي لمساعدة اآلخرین -

  .القدرة على تكوین صداقات بسھولة واالنسجام مع اآلخرین -

  .دیمقراطي ویھتم بمظھره العام الالئق والمناسب -

  :الخصائص المھنیة - ٣

  .ى أكمل وجھ دون تقصیر أو إھمالاإلخالص في العمل وانجازه عل-

  .االلتزام بأخالقیات المھنة وأخالقیات المجتمع وقیمھ-

  .الموضوعیة والحیاد في اإلرشاد-

  .المحافظة على أسرار المسترشد وعدم البوح بھا -

  .الطموح المستمر من اجل التقدم والتجدید في مجال العمل -

  .الطلبة  أن یكون لطیفا وحازما في إن واحد مع قضایا-

  : المھارات األساسیة للمرشد:رابعا

ومن ھذه ،البد للمرشد الناجح أن یتقن عددا من المھارات األساسیة الالزمة في اإلرشاد 

  :المھارات 

وتساعد ھذه ،وتعني اھتمام المرشد وانتباھھ إلى السلوكیات اللفظیة وغیر لفظیة : االنتباه- ١

بحث تساعده على الكالم وتتیح ھذه المھارة ،المرشد على التركیز على المسترشد  المھاراة

  . إدراكھ لمستوى قبول المرشد أو رفضھ لھ

ھي االداءة الرئیسیة التي یستخدمھا المرشد لفھم المسترشد وھي األساس الذي :اإلصغاء - ٢

المسترشد وما یشعر بھ نحو ویھدف اإلصغاء إلى فھم كل ما یفكر بھ .تبنى علیھ جمیع المھارات 

  ویمكن تحقیق ھذه المھارة من خالل .نفسھ ونحو اآلخرین 



  اإلصغاء اللفظي -

  اإلصغاء غیر لفظي -

  اإلصغاء بعمق-

أن استخدام لھذه المھارة من طرف المرشد تتیح للمسترشد سماع : إعادة صیاغة العبارات - ٣

  .مرار في الكالم أو مراجعة نفسھما قالھ من خالل المرشد وذلك یشجعھ إما على االست

  :ومن األسالیب المستخدمة في ھذه المھارة ھي 

  .إعادة عبارات المسترشد كماھي مع تغییر ضمیر المتكلم إلى المخاطب  -أ

  .إعادة النقاط الھامة من عبارات المسترشد -ب

وعلى ھي مھارة ضروریة للحصول على المعلومات الالزمة من المسترشد :طرح األسئلة - ٤

  .تشجیعھ في التعبیر على نفسھ حیث تعتبر ھذه المھارة محور المقابلة اإلرشادیة

تعكس السلوكیات الغیر لفظیة للمسترشد ما یدور :االستجابة لمشاعر المسترشد وأحاسیسھ- ٥

لذا یمكن ... في داخلھ من مشاعر وانفعاالت وأحاسیس وھي مؤشر صادق على حالة المسترشد 

  .أكثر من ثقتنا بكالم المسترشد  الوثوق بھا

تستخدم ھذه المھارة في اكتشاف مشكلة جدیدة وعلى االنتقال من موضوع :مھارة التلخیص- ٦

  .ویھدف التلخیص إلى طمأنة المسترشد إلى إن المرشد كان مصغیا لھ إثناء حدیثھ ،إلى أخر 

عد على رؤیة الصورة والى تجمیع األفكار والمشاعر التي عبر عنھا المسترشد بطریقة تسا

  .الكلیة بوضوح وتستخدم كذلك بھدف إنھاء النقاش في موضوع محدد

  :ویستخدم التلخیص في 

  .بدایة الجلسة-أ

  .إثناء الجلسات اإلرشادیة ذات المواضیع المشتتة  -ب

 مھام المرشد الطالبي:خامسا

  

  .بالمدرسة  التنسیق مع مدیر المدرسة حول أعمال وخطط لجنة الطالب وإرشادھم   -١

  .التعاون مع إدارة المدرسة فیما یتعلق بملفات الطالب من الناحیة التنظیمیة    -٢

  .تعبئة المعلومات الالزمة عن كل طالب في السجل الشامل للطالب المعد من قبل الوزارة    -٣

ي ، حاالت تأخر دراس( القیام ببحث الحاالت الفردیة المتعلقة بالطالب خالل حیاتھ الدراسیة   -٤

  ..... ) .نفسیة ، 



العمل على توثیق الروابط بین البیت والمدرسة وإطالع أولیاء األمور على مسیرة أبنائھم    -٥

  .بالمدرسة 

رعایة الطالب المتفوقین دراسیاً والعمل على اكتشاف وتنمیة مواھبھم ورعایة المتأخرین    -٦

  .دراسیاً بالرفع من مستواھم 

وخدمات اإلرشاد الدیني والوقائي والتربوي والصحي واألكادیمي والمھني  تنفیذ برامج   -٧

  . واالجتماعي واألخالقي 

االتصال والتعاون مع جمیع المدرسین لجمع المعلومات الالزمة عن الطالب ودراسة حالتھ    -٨

  .وإیصال الخدمات اإلرشادیة إلیھ 

طات الصیفیة باعتبارھا وسیلة فعالھ التنسیق مع إدارة المدرسة لالستفادة من النشا   -٩

  .لتحقیق أھداف برامج توجیھ الطالب وإرشادھم 

إعالن دوره بمنتھى الوضوح وتوعیة البیئة المدرسیة بأھداف ومھام برامج التوجیھ  -١٠

  واإلرشاد 

تھیئة الطالب نفسیاً ألداء االختبارات وتوفیر األجواء المریحة والتقلیل من وحدة التوتر  -١١

  .لخوف والقلق المصاحبة لالختبارات وا

رعایة الفروق الفردیة بین الطالب في الحاجات والقدرات والمیول واالستعدادات وتنفیذ  -١٢

  .البرامج التي تساعد على تحقیق النمو للطالب 

العمل على حصر الطالب الضعاف دراسیاً خالل العام الدراسي واتخاذ الوسائل المناسبة  -١٣

  .م الدراسي لرفع مستواھ

متابعة حاالت الغیاب المتكرر واستدعاء ولي أمر الطالب للمدرسة لمناقشة أسباب الغیاب  -١٤

   . وخطورتھ على المستوى الدراسي للطالب 

تقویم االجتماعات الدوریة لكل من مجلس اآلباء والمعلمین ولجنة التوجیھ واإلرشاد  -١٥

  .ومتابعة تنفیذ قراراتھا وتوصیاتھا 

  :المحظورات التي یجب على المرشد التربوي تجنبھا في المدرسة :سادسا 

  :ھناك العدید من الممارسات التي یجب على المرشد أن یتجنبھا وھي 

  .العقاب الجسدي والمعنوي -

  .ال یكلف نفسھ عناء حجز الطالب المتأخرین عن الطابور الصباحي-

  . لیس من وظیفة المرشد القیام بعملیة المناوبة-

ومتابعة حاالت ،كالقیام بأعمال السكرتاریة لمدیر المؤسسة(أن ال یتدخل في مھام اإلدارة -

  ...) .الغیاب والتأخر 



وتوزیع المساعدات ،كجمع النقود (أن ال یقوم مقام مسؤول النشاطات االجتماعیة في المدرسة -

(..  

 .إن ال یكلف بأعباء تدریسیة كسد العجز في مادة ما-

  

  :عالقة المرشد التربوي بـكل من :سابعا

أن عالقة المرشد التربوي مع مدیر المدرسة ھي عالقة عمل إذ یسعى : مدیر المؤسسة- ١

  .كالھما إلى تطویر وإنجاح العملیة التعلیمیة في المدرسة 

فالمدیر الناجح ھو الذي یسعى إلى بناء عالقات على أساس االحترام المتبادل مع المرشد بھدف 

فھم طبیعة عملھ والمھام المكلف القیام بھا وبالتالي یقدم لھ الدعم والمساعدة وجمیع اإلمكانات 

  .ویذلل لھ جمیع العقبات التي تقف في طریق نجاحھ وتمیزه،التي تساھم في نجاحھ 

ب على المرشد التربوي أن یحترم المدیر ویفھم طبیعة عملھ وان یكون محایدا وان یبتعد كما یج

إذاعة ،كإشاعة أسرار المدیر لآلخرین (عن كل ما من شأنھ إن یعكر صفو عالقتھ مع المدیر 

  ..........)تحریض المعلمین علیھ ،عدم عرض نتائج عملھ على المدیر ،أسرار الطلبة 

قة المرشد التربوي بالمعلمین ھي عالقة زمالة قائمة على االحترام والمحبة إن عال: المعلمین- ٢

و بما لدیھم من خبرات في فھم سلوك الطلبة یستطیعون مساعدتھ في . والتعاون فھو عون لھم

  .عملیة التوجیھ 

لذا على المرشد إن ال یدخل في أحالف مع بعض المعلمین وان یقف على حیاد فھو لیس خصما 

  .في ذات الوقت لیس محامي دفاع عن الطلبة و،لھم 

  :ویستطیع المعلمون إنجاح عمل المرشد إذا كانت عالقتھم بھ جیدة من خالل 

  .التعاون معھ في دراسة قضایا الطلبة وتنفیذ نشاطاتھ -

  .تشجیع الطلبة على اللجوء إلیھ -

لثقة فأنھم یستطیعون إما إذا كانت عالقة المعلمین بالمرشد سیئة وقائمة على الشك وعدم ا

  :إعاقة عملھ بالطرق التالیة 

  .تشویھ صورة عملھ وتقزیمھ وعدم تحویل الطلبة إلیھ و مقاطعتھ-

تقوم عالقة المرشد التربوي مع الطلبة على االحترام غیر المشروط والمتبادل : بالطلبة - ٣

وتحسین عالقتھم  وعلى مساعدتھم على النمو االجتماعي والعقلي والمھني وعلى حل مشكالتھم

  .مع محیطھم األسري والمجتمع 

  :ویستطیع الطلبة إنجاح عمل المرشد بالطرق التالیة 

  .تفھم طبیعة عملھ وشرحھا لزمالئھم وتقدیم معلومات عن الطلبة اآلخرین -



التقلیل من حدوث المشكالت مع المعلمین والمحافظة على الھدوء في المدرسة وبالتالي -

  .مھمة لجنة اإلرشاد  اإلسھام في إنجاح

إن اغلب أولیاء األمور ال یزورون المدرسة : عالقة المرشد بأولیاء األمور والمجتمع المحلي- ٤

وھم یعتقدون إن المرشد التربوي یعمل ) أي بعد استدعائھم (إال إذا كان ابنھم مشكال أو مقصرا 

ویجب علیھ بناء ،النظرة أوال لذا علیھ تعدیل ھذه ،فقط لمعالجة الطلبة المشكلین أو المعوقین 

  .عالقة تسودھا المحبة والدفء قائمة على االحترام المتبادل

ویجب علیھ توجیھ الدعوات ألولیاء األمور لزیارة المدرسة والتعرف على الطاقم اإلداري 

  .والمعلمین واالطالع على أحوال أبنائھم وحثھم على التعاون معھ لصالح أبنائھم 

  ...).اختیار الشعبة المناسبة في الجامعة –ستقبل اختیار مھنة الم(

   



  

  

  

  ثالثالفصل ال

  مجاالت االرشاد النفسى

  

  

   



 :النفسي اإلرشاد مجاالت

ھناك العدید من مجاالت الخدمة النفسیة المتنوعة، فمنھا إرشاد األطفال، وإرشاد 

المراھقین، وإرشاد المسنین، واإلرشاد العالجي، واإلرشاد األسري، واإلرشاد المھني، واإلرشاد 

وبما أن مجال . وغیرھا من مجاالت اإلرشاد.. الزواجي، وإرشاد ذوي االحتیاجات الخاصة

ا الكتاب ھو التركیز على إرشاد تالمیذ المدارس من مرحلة ریاض األطفال حتى اھتمامنا في ھذ

المرحلة الثانویة، فسوف نتخیر من بین مجاالت اإلرشاد النفسي ما یفید اإلخصائي النفسي 

  .المدرسي داخل ھذه المنظومة التعلیمیة

 مراحلھ وجمیع الفرد حیاة أوجھ مختلف شمل حتى النفسي اإلرشاد استخدام اتسع لقد

 -:ھي أنواع ثالثة في النفسي اإلرشاد مجاالت تصنیف ویمكن النمائیة،

 والزواجي واألسري والمھني التربوي اإلرشاد وتشمل الدراسة مجال حسب اإلرشاد مجاالت .١

 .الدیني واإلرشاد

 وإرشاد المراھقین وإرشاد األطفال إرشاد ویتضمن النمائي، المنظور من اإلرشاد مجاالت .٢

 .الكبار

 الجانحین وإرشاد الخاصة الحاجات ذوي إرشاد وتشمل الخاصة، للفئات اإلرشاد مجاالت .٣

 .والسجناء

 :التربوي اإلرشاد  :الأو

 ناحیة من واستعدادات قدرات من لدیھ بما الطالب بین بالتوفیق تھتم التي العملیة تلك وھو

 إرشادیة خدمات تقدیم التربوي اإلرشاد ویتضمن أخرى، ناحیة من المختلفة التعلیمیة والفرص

 المناسبة الدراسة نوع اختیار على لمساعدتھم الطالب، إلى وإرشادیة تعلیمیة برامج عبر

 تحقیق بغیة تعترضھم التي المشكالت على والتغلب فیھا واالستمرار واستعداداتھم لقدراتھم

 الدراسي التوافق

 :التربوي لإلرشاد الحاجة دواعي

 :ومنھا التربوي المجال في لإلرشاد الحاجة تستدعي المتغیرات من مجموعة ھناك

 .المدرسیة البیئة مع التوافق على القدرة في التالمیذ فشل .١

 .ألخرى تعلیمیة مرحلة من االنتقال نحو الطالب بھا یمر التي الحرجة االنتقالیة الفترات .٢



 .أحیانًا الدراسیة المناھج في صعوبة وجود .٣

 .المدرسیة واإلدارة ومعلمیھ بزمالئھ التالمیذ عالقة سوء .٤

 . الطالب منھا یعاني التي التربویة المشكالت من مجموعة وجود .٥

 :النفسي اإلرشاد یتناولھا التي التربویة المشكالت

 المشكالت أھمھا ولعل المدرسة، في النفسي المرشد یتناولھا التي المشكالت من الكثیر ھناك

 :اآلتي في المتمثلة التربویة

 :المتفوقین مشكالت .١

 من الفئة ھذه وأیضا متمیزة إرشادیة وخدمات خاصة، رعایة إلى یحتاجون الذین وھم

 الذكاء نسبة بارتفاع یتمیزون وھم الخاصة، المواھب وأصحاب ودراسیًا عقلیًا المتفوقین

 بحكم خاصة إرشادیة وخدمات خاصة رعایة إلى ویحتاجون التحصیل، ومستوى واالبتكار

 . مواھبھم بتضییع یعملون قد وھؤالء تفوقھم،

 :العقلي الضعف مشكلة .٢

 من نسبة توجد حیث االبتدائیة، المدارس في خاصة بصفة العقلي الضعف مشكلة تظھر

 اجتماعیًا متوافقین غیر ویكونون ضعیفًا تحصیلھم ویكون ،( 70 ) عن ذكائھم نسبة تقل التالمیذ

 .والمعتوھون البلھاء وانفعالیًا،

 :الدراسي التأخر مشكلة .٣

 تأخًرا یكون قد العادي، المستوى دون التحصیل نسبة وانخفاض التحصیل، ضعف ویتضمن

 . معینة مواد في خاًصا أو المواد، كل في عاًما دراسیًا

 :والتخصص الدراسة نوع اختیار مشكلة .٤

 معلومات تنقصھم نم وھناك یدرسوا، لم وما یدرسون ما یعرفون ال الطالب بعض ھناك

 والمناھج التخصصات من وھناك بھا، االلتحاق یمكن التي المختلفة، الدراسة بأنواع خاصة

 من كثیر وفي بھا، ترتبط خاصة ومیول واستعدادات قدرات إلى تحتاج ما الدراسیة والمقررات

 . والقدرة االستعداد في أساس تمیز على التخصص اختیار یكون األحیان

 :الطالبي التسرب مشكلة .٥



 ثقافیة أو اقتصادیة أو طارئة اجتماعیة لظروف المرحلة إكمال قبل التعلیم الطالب یترك وقد

 من التمكن وعدم الدراسي التأخر للتسرب یمھد ما وعادة المبكر الزواج حاالت أو اضطراریة أو

 . التعلیم متابعة

 :النظام عن الخروج مشكالت .٦

 تكبر وقد سواء، حد على المتفوقین ومن دراسیًا المتأخرین من النظام مشكالت تصدر قد

 ویعاني المربون منھا یعاني كمشكلة االمتحانات في للغش بالنسبة حادث ھو كما شائعة، فتصبح

 .االنحراف إلى یؤدي قد أو التعلیم، من وحرمانھ فصلھ علیھ یترتب وقد الفرد، منھا

 :التربوي التوافق سوء مشكلة .٧

 الرسوب، وتكرار ومدرستھ، وزمالئھ الطالب بین السیئة العالقة عن المشكلة ھذه تنتج

 . والفشل والھروب، الغیاب، وكثرة

 :مجموعات إلى المدارس في الطلبة تواجھ التي المشكالت تصنیف تم و

 التعلیم، بطء الدراسي، التحصیل ضعف في والمتمثلة األكادیمیة بالمشاكل تتعلق: األولى

 االستیعاب ضعف الذھني، الشرود لالمتحان، االستعداد الدراسة، عادات الوقت، تنظیم التسرب،

 ( 33% ). إلى نسبتھا تصل

 مخالفة المدرسیة، البیئة مع التكیف عدم في والمتمثلة السلوكیة بالمشاكل تتعلق :الثانیة

 تجاه السلبیة االتجاھات الفوضى، الغش، الجسدي، العنف العدوانیة، والتعلیمات، األنظمة

  . 26  %إلى نسبتھا وتصل والتدخین، والزمالء، واإلدارة المعلمین

 الزواج أسریة، خالفات الوالدین، انفصال الفقراء في المتمثلة األسریة المشاكل وھي :ثالثةال

  %  18 إلى نسبتھا وتصل والجنسي واللفظي الجسدي  العنف المبكر،

 المدرسیة، البیئة نظافة الشخصیة، النظافة في المتمثلة الصحیة المشاكل في تتمثل: الرابعة

 المرشد لھا یتعرض التي المعیقات من جملة " والخطیب الزبادي " أضاف وقد اإلنسان، صحة

 التدریسیة، والھیئات المدارس مدراء لدى اإلرشادي بالعمل القناعة توفر عدم :ومنھا التربوي

 جو خلق إلى أدى اإلرشاد غرفة في واإلدارة التدریسیة الھیئة عن طویلة لفترة المرشد انعزال

 توحي قد الخاطئة المرشدین بعض وممارسات معھم، المھنیة العالقة في والحساسیة التوتر من

 مجال في العاملین بأن المحلى المجتمع في السائد واالعتقاد المشكالت یعالجون أنھم للطلبة



 في المرشد وإھمال النفسیة واألمراض النفسیة، باالضطرابات ممیزون النفسیة الخدمات

 تعاون وعدم أبنائھم، مشكالت على التعرف في اآلباء وإھمال األمور، ألولیاء دوره توضیح

 في الرغبة وعدم التغییر، على قدرتھ في الثقة لفقدھم التربوي المرشد مع المدرسة في العاملین

 من الصالحیات بعض ینتزع قد التربوي المرشد أن المدرسة في العاملین وانطباع التغییر،

  .التدریسیة والھیئة اإلدارة

 التربوي اإلرشاد تواجھ التي والصعوبات المعیقات من مجموعة وجود على )زھران( أكد وقد

 :ومنھا

 كفایة وعدم التربویین، المرشدین إعداد ونقص التربوي، المرشد لدى الكافي الوقت توفر عدم

 الالزمة المالیة االعتمادات ونقص باإلرشاد، المدرسیة اإلدارة اھتمام وقلة وتدریبھم، إعدادھم

 .العام اإلرشادي الوعي ونقص اإلرشاد، لغرفة المطلوبة التجھیزات ونقص لإلرشاد،

 فلسطین في اإلرشادي العمل تواجھ صعوبات وجود على ( 1998 ) زھران صافیة أكدت وقد

 :أھمھا

 خروج وصعوبة الجمعي للتوجیھ حصة على الحصول صعوبة التربوي، للمرشد غرفة توفر عدم

 لمتابعة المنزلیة الزیارات وصعوبة التربوي، المرشد على مشكلتھ لعرض الصف في الطالب

 قاعات توفر وعدم الواحدة، المدرسة زیارة من وعزوفھم األصل أسرھم،وانشغال الطلبة

 إلعداد والطباعة التصویر، :مثل واألجھزة المعدات على الحصول وصعوبة لالجتماعات،

 .المدنیة للزیارات المواصالت توفر وصعوبة التقاریر،

 والتي التربویین المرشدین تواجھ جمة صعوبات ھناك أن یتبین السابق العرض خالل ومن

 التدریسیة والھیئة المدرسیة، اإلدارة تفھم وعدم التربوي، للمرشد غرفة توفر عدم :أھمھا

 التدریبیة الدورات كفایة وعدم معھ، تعاونھم عدم وبالتالي التربوي المرشد ومھام ألدوار

 بالزیارات القیام وصعوبة التربوي، المرشد قدرات یفوق بشكل الطالب عدد وزیادة التخصصیة،

 مع األمور أولیاء تعاون وعدم التربوي، اإلرشاد لبرنامج خاصة میزانیة توفیر وعدم المنزلیة،

 .التربوي للمرشد ومعنویة مادیة حوافز وجود وعدم التربوي، المرشد

 من التربوي المجال علیھا یركز التي التربوي المشكالت من مجموعة )المنعم عبد( ذكر وقد ھذا

 :كالتالي وھي للطالب الدراسي التوافق تحقیق أجل



 التعلیمات ومخالفة المنضبطة غیر السلوكیات نحو وذلك المدرسي النظام مشكالت 

  .المدرسیة

 الدراسي التحصیل تدني مشكالت.  

 دراسیًا المتفوقین مشكالت.  

 والتخصص الدراسة نوع اختیار مشكالت.  

 االجتماعي التكیف مشكالت. 

 Career counseling المھني اإلرشاد:ثانیا 

 األفراد مساعدة یستھدف الذي اإلرشاد مجاالت أقدم من المھني اإلرشاد یعتبر

وإعدادھم لھذه  .وطموحاتھم ومیولھم لقدراتھم وفقا معینة مھن اختیار على )المسترشدین(

  .فیھا استمراریتھم وضمان المھن

 ومیولھ وقدراتھ استعداداتھ مع تتالءم ما مھنة اختیار في الفرد ة مساعد عملیة وھو

 والتقدم العمل في والدخول لھا والتأھیل واألعداد وجنسھ االجتماعیة وظروفھ ومطامحھ

 من المھني اإلرشاد یعد لذلك .المھني التوافق من مستوي ممكن أفصل وتحقیق فیھ والترقي

 ومنھا المھنیة المشكالت من مع العدید تتعامل التي المھمة النفسي اإلرشاد مجاالت

 المھني التوافق سوء ومشكالت المھني اإلعداد ومشكالت المھني االختیار مشكالت

  . التوزیع ومشكالت المؤقت االلتحاق ومشكالت

 طبیعة وكذلك العامل شخصیة وتحلیل المھنیة التربیة المھني اإلرشاد الخدمات وتشمل

 .المھني التوافق وكذلك المھني والتدریب والتأھیل واالختیار المھني العمل

 بالبحث المھني اإلرشاد لھا یتعرض والتي المجال ھذا في المھنیة المشكالت وتتعدد ھذا

 :یلي ما المھنیة المشكالت أھم ومنوالدراسة 

 االختیار عند االعتبار في وضعھا یجب عوامل عدة ھناك إن حیث :المھني االختیار مشكلة .١

 واستعدادات، قدرات من المھنة تتطلبھ وما ومیولھ وإمكاناتھ الفرد شخصیة المھني مثل

 .مھنیة مشكالت إلى یؤدي ما العوامل عادة بھذه فاإلخالل

 في والعملیة والمھنیة الفنیة والمعاھد المدارس دور یأتي وھنا :المھني اإلعداد مشكلة .٢

 .التدریبیة الدورات وكذلك التخرج قبل لفترات طویلة التدریب

 لما النظر دون عشوائیة بطریقة المختلفة المھن على األفراد توزیع یتم فقد :التوزیع مشكلة .٣

 مؤھلین غیر مدرسین وجود علیة یترتب مما ومؤھالت؛ واستعدادات من قدرات لدیھم

 .التدریس مھنة یمارسون



 أو بمھنھم المقتنعین غیر األفراد ھؤالء لدى یظھر وھذا :المھني التوافق سوء مشكلة  .٤

 علیھم یبدو مرؤوسیھم أو رؤسائھم أو العمل زمالء مع تكیف سوء أو لدیھم رواتبھم

 .اإلنتاج وعدم العمل والتغیب عن المھني االحتراق

 الشباب ببعض تؤدى والتي المنتشرة المشكالت أھم من إنھا حیث :البطالة مشكالت  .٥

 . النفسیة االضطرابات وبعض واإلدمان الجرائم وارتكاب والسرقات لالنحراف السلوكي

 المشكالت ھذه حل في للمساھمة بھا القیام النفسي المرشد على أمور عدة )المنعم عبد(ذكر وقد

 :یلي ما ومنھا

 وقدراتھم وحاجاتھم ظروفھم تناسب التي المھن اختیار على األفراد مساعدة.  

 تلك في العمل وأنماط المختلفة المھن خصائص لألفراد توضح التي المعلومات توفیر 

  .المھن

 وتوجیھھم األفراد واستعدادات قدرات الختبار العلمیة والوسائل االختبارات استخدام 

 .المناسبة المھن نحو

 العمل في الزمالء مع والتوافق المھني التوافق مشكالت حل على األفراد مساعدة.  

 المكان في المناسب الرجل یوضع أن ھو المھني لإلرشاد األساسي الھدف أن وبذلك نري

 لھ، إنجاز أعلي فیھ یحقق الذي المكان وفي وأھدافھ ومیولھ وإمكاناتھ حسب قدراتھ المناسب

 .المھنة ھذه في مزاولة وتفوقًا نجاًحا ویحقق

 

 أو المھنة أو العمل التفكیر في أن إلى Peterson and Nisenholz, 1995 )(ویشیر 

 المھني اإلرشاد ھنا أصبح ومن ووقتھ، الفرد جھد من كبیرا حیزا یشغل أصبح الوظیفة

 ال المھني اإلرشاد فإن وبمعنى آخر .المختلفة اإلرشاد مجاالت بین من بالغة أھمیة ذا مجاال

 ذلك إلى باإلضافة بل یشمل فقط، معینة مھنة اختیار في الفرد مساعدة على یقتصر

 المكان في المناسب على العمل للحصول مساعدتھ ثم ومن العمل، لھذا وتأھیلھ مساعدتھ

 .قدر اإلمكان عنھ ورضاه فیھ استمراره ضمان على العمل ثم المناسب،

 الخدمات التي مجموع تتضمن مساعدة عملیة" بأنھ المھني اإلرشاد ) ١٩٩٦ عقل،( عرف

 وفي إعداده ومیولھ، وأھدافھ قدراتھ مع تتالءم التي المھنة اختیار في لمساعدتھ للفرد تقدم



 بغیة تحقیق ذلك، تحقیق سبیل في تعترضھ قد التي المشكالت ومواجھة معھا والتوافق لھا

 ." اإلنتاجیة والكفایة واالجتماعي، النفسي والتوافق المھني الرضا

 اإلنتاجیة، الكفایة تحقیق في األفراد یساعد المھني اإلرشاد أن على ) ١٩٩٦ عقل،( ویؤكد

 في المناسب الشخص وضع أن حیث واالجتماعي، النفسي والتوافق الوظیفي، والرضا

 .فیھ واالستقرار عملھ في والتفوق النجاح لھ یضمن المناسب المكان

 یوم كل في ونرى نسمع حیث المشاھد للواقع وذلك المجال ھذا أھمیة على بدورنا ونؤكد

 ووظائف ومھن أعمال تظھر یوم كل في المتغیر العالم ھذا ففي السوق، حاجة تغیر عن

 إلرشاد مؤھل شخص تدخل یستوجب مما جدیدة وقدرات وتدریب تأھیل إلى تحتاج جدیدة

 وأعماال تروج مھنا أن فنجد السوق حال تغیر إلى باإلضافة ھذا .نحوھا وتوجیھھم األفراد

 ویصیبھا واألحوال الظروف تتغیر ثم نحوھا، ینساقون األفراد تجعل معینة زمنیة فترة في

 العلم  یمتلك مؤھل شخص تدخل یستوجب مما أخرى أعمال إلى الحاجة وتبرز الكساد

الوجھة  األفراد وتوجیھ إرشاد على ویعمل العمل سوق تنتاب التي بالتغیرات والمعرفة

 .السلیمة

 :المھني اإلرشاد أھداف

  اآلتي في تتمثل المھني اإلرشاد أھداف أن Brammer and shostrom , 1982))(یرى

 أن حیث المسترشد، اختیار على التأكید یتم خاللھا من التي العملیة أنھا .١

 ووقت جھد من بذلوه ما خالل من قرارھم إلى توصلوا قد عام بشكل المسترشدین

 ممن المختصین وبعض وأصدقائھم وأقربائھم أسرھم مع واالستشارة التفكیر في

 .المختلفة باألعمال عالقة لھم

 قد المسترشدین أن ذلك المھنیة األھداف توضیح یتم بواسطتھا التي العملیة أنھا .٢

 بینھا الموازنة على أیضا وعملوا اختیارھا تم التي المھن عن معلومات بجمع قاموا

 الجوانب ھذه لھم ویوضح یشرح من إلى بحاجة زالوا ال أنھم إال شخصیاتھم، وبین

 .علیھ مقدمون ھم ما فھم على یساعدھم توضیحا دقیقا

 أنفسھم عن الحقائق باكتشاف لھم ویسمح المسترشدین یساعد المھني اإلرشاد أن .٣

 التغیر طبیعتھ من والذي لدیھم المعروف وغیر أمامھم المتاح العمل عالم وعن

 .باستمرار

 :التالي في المھني اإلرشاد أھداف نلخص أن ونستطیع



 وافیة بمعلومات األفراد تزوید یتم حیث المسترشدین إلى المھنیة المعلومات تقدیم .١

 باإلضافة ومستقبلھا بھا االلتحاق ومتطلبات وشروط المتاحة المھن عن وصحیحة

 .والمعنوي المادي مردودھا عن صورة إعطاء إلى

 وطموحاتھم وأھدافھم بقدراتھم تعریفھم خالل من بأنفسھم المسترشدین تعریف .٢

 في مساعدتھم أجل من ذلك كل الممكنة واألسالیب الوسائل جمیع وذلك باستخدام

 .المناسب العمل تحدید

 أجل من توجیھھم خالل من وذلك المھنیة المھارات المسترشدین وإكساب تدریب .٣

 .مناسبة وعملیة علمیة كفاءة إلى للوصول وعملیا نظریا إعدادھم

 لحل المسترشدین مساعدة خالل من وذلك المھني التوافق تحقیق في مساعدتھم .٤

 مشكالتھم

 إلى بالتالي یؤدي مما المھنة مع والتكیف اآلخرین مع بعالقتھم أو بالعمل المرتبطة .٥

 .العمل في واستمرارھم اإلنتاجیة فاعلیتھم من ویزید والسعادة بالرضا شعورھم

 :المھني اإلرشاد عملیات

 یتعامل ال فھو عالیة، مھارة تتطلب التي اإلرشاد مجاالت من كغیره المھني اإلرشاد یعتبر

 ھذا فإن ومع .للمسترشد والعاطفیة العقلیة الجوانب مع یتعامل بل فقط واحد جانب مع

 في الحالیة بالمھن الدقیقة المرشد معرفة في تتمثل خاصة متطلبات المھني لإلرشاد

 .الحدیثة والبرامج المعلومات بمصادر والمعرفة للمھن، المستقبلیة واالتجاھات المجتمع،

أربعة  على تشتمل التي (Assessment )التقدیر  بعملیة المھني اإلرشاد عملیة وتبدأ

 :ھي أساسیة جوانب

 :للمسترشد الشخصي الجانب تقدیر :أوال

 :التالیة الرئیسة الجوانب على للمسترشد الشخصي التقدیر ویشمل

 على الحصول المرشد من یتطلب المھني اإلرشاد أن حیث: الشخصیة المعلومات- ١

وقیمھ،  واھتماماتھ، ذكائھ، مستوى حیث من المسترشد عن وصحیحة وافیة معلومات

الترویحیة،  وأنشطتھ واتجاھاتھ، ومبادئھ، وقیمھ، وحاجاتھ، وطموحاتھ، الخاصة، وقدراتھ

 كالسن األخرى الشخصیة المعلومات إلى باإلضافة ھذا تعلیمھ ومستوى دخلھ، ومصادر

 على المعلومات ھذه على للحصول المرشد ویعتمد األطفال، وعدد االجتماعیة والحالة

 والمناقشة، الشخصیة، المقابلة :أھمھا المعلومات ھذه على للحصول مختلفة مصادر

 ممن خاصة العالقة أصحاب وسؤال المتاحة، والوثائق للسجالت والرجوع والمالحظة،

     .واألقارب كاألھل بالمسترشد قویة عالقة تربطھم



 للوضع أن إلى )Miller and Form , 1951(یشیر حیث :األسریة المعلومات- ٢

 وظیفیة فرص على األبناء بحصول موجب ارتباط لألسرة والوظیفي واالقتصادي االجتماعي

 .عالیة مھارة إلى تحتاج بأعمال لاللتحاق ینزعون المھرة العاملین فأطفال .مماثلة ومھنیة

 :أھمھا عوامل إلى ذلك في ویعود السبب

 األبناء علیھ یحصل الذي التعلیم ونوع حجم. 

 اتجاھاتھم تشكیل في یساعد مما لألبناء حي نموذج من یمثالنھ وما الوالدان 

 .معینة ووظائف أعمال نحو وطموحاتھم وقیمھم

 الذكاء نسب ارتفاع إلى یؤدي مما الوراثي العامل. 

 توجیھ في بھا واالستعانة منھا لالستفادة كبیرة وأھمیة قیمة ذات المعلومات ھذه وتعتبر

 .المناسبة المھن نحو المسترشد

 اإلرشادیة العملیة في بالغة أھمیة التعلیمیة الخلفیة تشكل حیث :التعلیمیة الخبرات- ٣

 المدرسیة، كالسجالت المختلفة المصادر من علیھا الحصول الضروري فمن لذلك المھنیة

 مثل تساؤالت أن كما واألكادیمیة، منھا االجتماعیة المدرسیة بالخبرات المرتبطة واألسئلة

 أثرا تركوا الذین المعلمون ومنھم إلیھ؟، المحببة األنشطة وما الفرد؟، إلى أحب المواد أي

 .مھنیا إرشاده في توظیفھا ثم ومن المسترشد عن جیدة صورة إعطاء في تفید نفسھ؟، في

 عن فسؤالھم العمل لھم سبق الذین بالمسترشدین یتعلق الجانب ھذا: المھنیة الخبرات- ٤

 فیھا، أحبوه وما لھا، تركھم وأسباب فیھا، عملھم ومدة بھا، قاموا أن سبق التي األعمال

 .المناسب الجدید العمل اختیار في المسترشد لمساعدة وقیمة ضروریة معلومات تمثل

 :المھني الجانب تقدیر :ثانیا

 عن محددة معلومات یملكون االستشارة عن یبحثون الذین المسترشدین من كثیر

 أو المختلفة اإلعالم وسائل أو األسرة أفراد من مستقاة المعلومات وھذه المتاحة األعمال

 تمثل ألنھا نظرا عدیدة تساؤالت وتثیر دقیقة غیر المعلومات ھذه من األصدقاء، وكثیر

 خبرة قلة إلى باإلضافة ھذا واتجاھاتھ، بمعلوماتھ مرتبطة عادة وتكون نظر مقدمھا، وجھة

 .المھنة أو للعمل واالجتماعیة النفسیة بالجوانب األشخاص ھؤالء

 المسترشدون یستخدمھا أن یمكن مختلفة وسائل ھناك أنKunze, 1967 ) (ویرى 

 ووسائل والمنشورات، المطویات :منھا المتاحة األعمال عن معلومات على للحصول

 وخدمات والبرامج، الوظائف وأدلة والمرئیة، والمسموعة المقروءة المختلفة اإلعالم

 والخبرات للعمل، المباشرة والمالحظات الخبراء، مع الشخصیة والمقابالت الحاسب،



 وإمكانیة والحداثة الدقة فیھا یراعى أن فینبغي المعلومات ھذه مصدر ومھما یكن .المیدانیة

 .منھا االستفادة

 لمساعدة المھني للتوجیھ الدولي االتحاد وضعھا التي القائمة إلى المجال ھذا في ونشیر   

 :وھي المھنیة المعلومات تقویم في المرشدین

 .واألنظمة اللوائح حسب المھنة تعریف أو تحدید -١

 .المھنة وتطور تاریخ -٢

 ومكان األخرى التخصصات مع والعالقة واألدوار المسؤولیات ویشمل العمل طبیعة -٣

 .التخصص ومجال العمل

 واالھتمامات، للفرد، االنفعالیة والخصائص والتدریب، التعلیم ویشمل :العمل متطلبات -٤

 .العملیة واألوضاع الجسمیة والقدرات

 .رسمیة جھة من الصادر الترخیص فیھا بما :الخاصة المتطلبات -٥

 الذاتیة والسیرة الطلب نموذج تعبئة ذلك في بما :المھنة أو للعمل التقدیم شروط -٦

 .الطبي والكشف

 .المھنة أو العمل في توفرھا وإمكانیة التجربة فرص -٧

   .والنقل والتعلیم والتدریب، والتحویل الترقیة، لمتطلبات وصف -٨

 .الرواتب سلم -٩

 ١٠ .والمكان الدوام وخارج ساعاتھ وعدد العمل مواعید على فیھا بما :العمل أوضاع- ١٠

- ١١ .والعضویة العمل داخل والعالقات الوظیفي، كالرضا :واالجتماعیة النفسیة العوامل-

 .للثقة محطا تعد والتي اإلضافیة المعلومات مصادر

 :القرار اتخاذ :ثالثا

 مھارات یتطلب العنصر وھذا المھني، اإلرشاد عملیة في ھاما عنصرا یعتبر القرار اتخاذ

 التي المعلومات بین ویربط یوفق أن یستطیع ال الذي فالمسترشد المسترشد، لدى معینة

 ویوظفھا العمل عن المتاحة والمعلومات)تعلیمھ ومستوى وطموحاتھ كاھتماماتھ( تخصھ

 یوفر أن المرشد على ینبغي ولھذا .محدودة ستكون استفادتھ فإن الصحیح القرار اتخاذ في

 السلیم، القرار التخاذ الالزمة المھارات المسترشد إكساب في تسھم التي المساعدة الالزمة

 یقوم ثم للتحقیق، القابلة الواقعیة األھداف على للتركیز المسترشد مساعدة خالل من وذلك

 برنامج في الدخول أو للعمل التقدیم خالل من)  القرار (الخطة بتطبیق المرشد والمسترشد

 .الھدف تحقیق یتم حتى الدافعیة على والمحافظة لتأھیلھ، خاص تدریبي

 :والتقویم المتابعة :رابعا



 :التالي في القرار تنفیذ بدایة من المتابعة عملیة في المرشد دور یتلخص

  بكل الصلة ذات المعلومات خاصة إلیھا یحتاج التي المعلومات بجمیع المسترشد تزوید -١

 .تقدم ما

 .الدافع الستمرار ضمانا والتشجیع والمساندة الدعم توفیر -٢

 .األھداف تحقیق نحو المسترشد سیر من التحقق -٣

   .مشكالت أو صعوبات من یعترضھ ما حل في المسترشد مساعدة -٤

 التدخل عملیة نجاح مدى من للتأكد والمسترشد المرشد من لكل فرصة التقویم ویمثل

 ما بحسب الجوانب بعض في النظر إعادة في التقویم عملیة تساعد كما فشلھا، أو المھني

 .وظروف وحقائق وبیانات معلومات من یستجد

 أن ینبغي التقویم عملیة أن Hansen ;Stevic, and Warner ,1986 )(ویرى 

 وھل العمل، عن والرضا والمالءمة، اإلنتاجیة :أھمھا التساؤالت من على مجموعة تجیب

 في المرشد التقویم عملیة تفید كما .الخیار؟ ھذا مرونة مدى وما موفقا؟ الخیار كان بالفعل

 .المھني نموه وزیادة المستقبلیة األعمال في القصور جوانب تالفي

 )  الثانویة المرحلة في خاصة(المرشدین اھتمام أھمیة على نؤكد أن نود الختام وفي

  المرحلة ھذه في للطالب اإلرشادیة العملیة عناصر من أساسي كعنصر المھني باإلرشاد

 في التفكیر ببدایة یتعلق فیما خاصة الطالب حیاة في أھمیة من المرحلة ھذه تمثلھ نظرا لما

 وخصائصھم وطموحاتھم ومیولھم قدراتھم مع یتفق الذي المناسب التخصص اختیار

 الطالب تساعد التي والوسائل األسالیب أنواع مختلف المرشدون وأن یستخدم .الشخصیة

 المتاحة المھنیة المجاالت عن وصحیحة واقعیة معلومات على للحصول عامة بصفة

 وذلك اإلرشاد، من النوع لھذا یحتاجون الذین الطالب بفئة خاص بشكل واالھتمام أمامھم،

 من إلیھ یحتاجون ما على والحصول واالستفسار للسؤال لھم الفرصة إتاحة خالل من

 .الصحیح المھني التوجھ على تساعدھم معلومات

 Child counseling األطفال إرشاد:ثالثا 

 یصاحبھا وما بھا یمرون التي العمریة المرحلة أھمیة إلى األطفال إرشاد أھمیة وتعود

 ومالمح نموھم مسار تحدد سریعة واجتماعیة وانفعالیة وعقلیة جسمیة تغیرات من

 واالنتماء االلتزام مفاھیم یتعلمون وفیھا واتجاھاتھم، قدراتھم تتشكل شخصیاتھم، وبھا

 من یمكن والتي االجتماعیة التنشئة عملیة أساس المرحلة ھذه تعتبر وبمعنى آخر والعطاء،

  .السواء واالنحراف تحدید خاللھا



 التي مشكالتھم وحل ومتكامل شامل بشكل النمو على األطفال مساعدة عملیة بھ ویقصد

 مساعدتھم إلى األطفال إرشاد ویھدف .اجتماعیًا وتربیتھم المختلفة مراحلھم خالل لھا یتعرضون

 حل في ومساعدتھم والعقلیة والجسمیة النفسیة حاجاتھم وإشباع والمتكامل الشامل النمو وعلى

 .المختلفة النمو مراحل في مشاكلھم

 وجود وعدم الشامل النمو من درجة إلى بھم الوصول ھو واألطفال لإلرشاد األساسي فالھدف

 .النازعات حل علي والعمل شخصیة أم نفسیة أم اجتماعیة مشكالت كانت سواء المعیقات لذلك

 الغذاء اضطرابات األطفال اإلرشاد معھا تعامل والتي األطفال منھا یعاني التي المشكالت ومن

 ومشكالت االنفعالیة واالضطرابات النوم واضطرابات الكالم واضطرابات اإلخراج واضطرابات

 نموھم مراحل في األطفال تواجھ مشكالت من الخ ....الجسمیة النفسیة واالضطرابات النظام

 .المختلفة

 أنھ إال النفسي المرشد أو األخصائي معھا تعامل التي النفسي اإلرشاد طرق بعض ھذه أن عتقدنو

 الشواذ وإرشاد الكبار وإرشاد الزواجي اإلرشادي مثل األخرى اإلرشادیة الطرق من العدید یوجد

 المتنوعة اإلرشاد الطرق من الخ ....األخالق وإرشاد االجتماعي واإلرشاد الشباب وإرشاد

 .الفرعیة

 اإلرشاد بدراستھا یھتم والتي األطفال یواجھھا التي المشكالت من مجموعة) حسین(ذكر وقد ھذا

 :یلي كما وھي المجال ھذا في

 وقضم اإلصبع ومص الالإرادي والتبول العصبیة اللزومات نحو :العادة اضطرابات 

 .عام بشكل النوم واضطرابات والشراھة الشھیة وفقدان األظافر

 والھروب واالحتیال والغش والكذب والسرقة العدوان وتشمل :السلوك اضطرابات 

 .الزائد والنشاط واإلدمان  والتدخین

 الیقظة وأحالم والعناد والفوبیا واالنسحابیة والغضب الغیرة نحو :انفعالیة اضطرابات.  

 والتأخر الدراسي والتخلف التعلم وبطء والكتابة القراءة صعوبة نحو :التعلیم اضطرابات 

 .والكالم النطق وصعوبات  الدراسي

 والقلق الھستیریا نحو :نفسیة اضطرابات.  

 الطفلي والتوحد الطفولة فصام نحو :عقلیة اضطرابات. 

 الدماغ وإصابات الصرح نحو :عصبیة اضطرابات.  



 السیكوباتیة .والشدید والوسط البسیط العقلي التخلف فئات ویشمل :العقلي التخلف   

 أن غیر النفسي اإلرشاد مجاالت أھم ھي السابقة األربعة المجاالت أن سبق مما ویتضح

 النفسي لإلرشاد أخرى ومجاالت تصنیفات ذكرت التي والمراجع الكتب من مجموعة ھناك

 الحاجات ذوي وإرشاد المراھقین، وإرشاد الوالدین، وإرشاد الزواجي، اإلرشاد ومنھا

 .الصحي واإلرشاد الكبار، وإرشاد الخاصة،

 والتبول التغذیة، كسوء( صحیة مشكالت :منھا عدیدة مشكالت األطفال ویواجھ

 والغضب، والخوف، كالغیرة،( انفعالیة نفسیة ومشكالت )الشھیة وفقدان الالإرادي،

 والخجل، اآلخرین، مع العالقة سوء كمشكالت ( اجتماعیة ومشكالت)واإلحباط والحزن،

 وإساءة الموت، أو بالطالق الوالدین أحد وفقدان والغش، والكذب، والعزلة، الكالم، وقلة

 القراءة، وصعوبة الكالم، وصعوبات الدراسي، كالتأخر(تعلیمیة  ومشكالت )المعاملة

 .واستفحالھا لتفاقمھا منعا ومواجھتھا معھا التدخل تستدعي) والتأخر واالنقطاع والغیاب،

 :أھمھا متعددة جوانب في الكبار إرشاد عن األطفال إرشاد ویختلف

 في تعود یواجھھا التي والمشكالت یكتسبھا التي السلوكیات ونوعیة الطفل نمو أن -١

 األطفال یعتمد حیث ،  )والمجتمع  -الوالدان ( الكبار من یتلقاھا التي المعاملة إلى معظمھا

 ولھذا تصرفاتھم، في أحرارا أو مستقلین یكونوا ما ونادرا حاجاتھم إلشباع على اآلخرین

 أیضا یشمل أن ینبغي بل فقط الطفل على یقتصر ال الفئة ھذه مع المرشد تدخل فإن

 .حیاتھ في المباشر التأثیر وأصحاب العالقة أصحاب اآلخرین األشخاص

 مشاعرھم عن والتحدث التعبیر على القدرة محدودي یكونوا ما غالبا األطفال إن -٢

 ھذه تراعي أن ینبغي معھم التدخل أسالیب فإن وبالتالي وحاجاتھم ومشكالتھم وصراعاتھم

 مجاالت اإلرشاد أصعب من یعتبر األطفال إرشاد مجال أن القول یمكن ولھذا .الخصوصیة

 مشكالتھم دراسة على تساعده التي الالزمة المھارة یمتلك متمرس مرشد إلى یحتاج الذي

 المملكة في إرشاد األطفال خدمات وتمارس .وموضوعیة ودقة وحكمة بصبر معھا والتعامل

 ومراكز والطفولة، والمدارس، األمومة رعایة مراكز خالل من السعودیة العربیة

 .المتخصصة النفسیة والعیادات واألسریة، االجتماعیة راتاالستشا

 على مبنیة وقریبة فریدة عالقة بأنھ األطفال إرشاد Blackham , 1997 ) (یعرف

 وحاجاتھ الطفل اتجاھات دراسة على العالقة ھذه تركز بحیث والطفل، بین المرشد التقبل

 وتتم مشكالتھ، وحل واالجتماعي، النفسي وتكیفھ نموه تعزیز بھدف وتوجھاتھ، ودوافعھ

 .جمیعا لھم أو لوالدیھ أو للطفل جماعي، أو فردي بشكل إما األطفال إرشاد عملیة



 عالقة بتكوین المرشد قیام على یعتمد األطفال إرشاد أن نالحظ التعریف ھذا خالل ومن

 دراسة من تمكنھ واللطف والمودة العالقة وحسن بالتقبل تتسم الطفل مع متمیزة إرشادیة

التعریف  یبرز كما .المناسبة اإلرشادیة الخدمات تقدیم ثم ومن الطفل وحاجات مشكالت

 النفسي والتكیف النمو تعزیز( اإلنمائي الجانبین في تتمثل والتي للطفل اإلرشاد أھداف

 على التعریف یؤكد كما ،)واالجتماعیة النفسیة مشكالتھ حل( والعالجي) واالجتماعي

 للوصول الحاجة حسب واألسري والجماعي منھا الفردي المختلفة طرائق اإلرشاد استخدام

 .المرسومة اإلرشادیة لألھداف

 :األطفال إرشاد أھداف

 :ھي أساسیة جوانب ثالثة في األطفال إرشاد أھداف أھم تحدید یمكن

 .النمو حاجات مع التعامل -١

 .الطارئة الحاجات مع التعامل -٢

 .العالجیة الحاجات مع التعامل -٣

 عن التعبیر على والقدرة الذات، باحترام والشعور اإلحساس تنمیة في تتمثل النمو فحاجات

وتعلم  المسؤولیة، تحمل كیفیة وتعلم وصحیحة، بناءة بطریقة معھا والتعامل المشاعر

 مع التكیف كیفیة وتعلم السلیمة، االجتماعیة األدوار وتعلم باآلخرین، الثقة كیفیة اكتساب

 .الجدیدة المواقف

 مع والتكیف المختلفة، األسریة التغیرات مع التكیف في فتتمثل الطارئة الحاجات أما

 .المختلفة االجتماعیة والحوادث السیئة النفسیة والخبرات الحوادث

المختلفة  السلوكیة والمشكالت الصعوبات على التغلب في فتتمثل العالجیة الحاجات أما

 االجتماعیة مشكالتھ وحل لدیھ، والضعف القوة جوانب وتقبل وغیرھا، والعدوان كالخجل

 .ونحوھا والغش والكذب والھروب كالسرقة

 :التدخل خطوات

 :التالي في األطفال إرشاد مجال في التدخل خطوات تتلخص

 .المرشد ودور بوظیفة وربطھا دقیقا تحدیدا وتحدیدھا تعریفھا خالل من المشكلة تحدید -١

 حدوثھا إلى أدت التي والعوامل األسباب وبیان بالمشكلة العالقة ذات العوامل تحدید -٢

 .واستمرارھا

من  إلیھا الوصول یراد التي النتائج أو األھداف شرح خالل من وذلك األھداف تحدید -٣

 .التدخل عملیة خالل



 تم التي العوامل تحدید خالل من وذلك معھا التعامل سیتم التي الجوانب أو العوامل تحدید -٤

 .األھداف وإنجاز التغییر إلحداث تغییرھا أو تعدیلھا بھدف اختیارھا

؟ وكیف  عملھ المرشد یرید ماذا توضح خطة وضع خالل من وذلك التدخل أسالیب تحدید -٥

 ھذه في طرف كل ودور مسؤولیة تحدید إلى باإلضافة ھذا ؟ فیھ سیشترك ومن ؟ ذلك سیتم

 .العملیة

سیتم  التي التقویم أسالیب بتحدید المرحلة ھذه في المرشد یقوم حیث التقویم -٦

 .العملیة بھذه للقیام علیھا سیعتمد التي المعلومات استخدامھا، ومصادر

 School counseling المدرسي اإلرشاد:رابعا 

 والمجتمع العربیة المجتمعات بھا تمر التي المختلفة والتقنیة االجتماعیة للتغیرات نظرا

 الطالبي المرشد لوجود ملحة حاجة ھناك أن نجد الخصوص وجھ على السعودي

 شخصیات وتنمیة االجتماعیة التنشئة عملیة في یسھم الذي المدرسة في المتخصص

 المدرسة أصبحت لقد .البشري العنصر وبناء استثمار في الھامة الجوانب كأحد الطالب

 اإلرشاد نعتبر فإننا ھنا ومن بھ، وتتأثر فیھ تؤثر المجتمع مفتوحة على اجتماعیة مؤسسة

 والمجتمع كفرد الطالب إنتاج زیادة وسائل من ووسیلة االجتماعیة للتنشئة أداة المدرسي

 یمكن ال تخصصا اإلرشاد أصبح لذلك المدرسة، فیھ توجد الذي المحلي والمجتمع المدرسي

 . الحدیثة المدرسة في عنھ االستغناء

 وأوضحھا السعودیة العربیة المملكة في اإلرشاد مجاالت أھم من المدرسي اإلرشاد ویعتبر

  على وحرصھا المجال بھذا اھتمام من المعارف وزارة في ممثلة الدولة تولیھ لما نظرا

 المجال ھذا بأن ونعتقد ..ومتخصصین متفرغین بمرشدین التعلیمیة المراحل جمیع شمول

 والبحوث الدراسات بعمل المختصین اھتمام یستوجب مما القادمة الفترة في شأنا لھ سیكون

 .وطبیعتھ المسلم المجتمع قیم مع تتفق المتخصصة التي

 یعدھا التي والبرامج والخدمات الجھود بأنھ المدرسي اإلرشاد ) ١٩٨٢ توفیق،( عرف

 أھداف تحقیق بقصد مستویاتھم اختالف على المدارس لتالمیذ الطالبي المرشد ویقدمھا

 من لالستفادة ومساعدتھم ممكن، حد أقصى إلى الطالب شخصیات وتنمیة التربیة الحدیثة،

 .المختلفة واستعداداتھم قدراتھم بھ تسمح حد أقصى إلى المدرسیة والخبرات الفرص

 للمرشد المھني العمل مجاالت أحد بأنھ المدرسي اإلرشاد ) ١٩٩٩ علي،( وعرف

 مواجھة أو قدراتھم تدعیم خالل من سواء الطالب تنمیة إلى أساسا یھدف الطالبي الذي

 بالمدرسة المختلفة التخصصات من كل بین المخطط التعاون طریق عن وذلك مشكالتھم

 جمیع من االستفادة محاولة مع بالمدرسة، المحیط المحلي والمجتمع الطالبي المرشد وبین



 إطار في أھداف من المجال إلیھ بصب ما لتحقیق إیجادھا یمكن التي أو المتاحة الموارد

 .للدولة العامة السیاسة

 :المدرسي اإلرشاد أھداف

 اإلرشاد أھداف Reynolds ; Gutkin ; Elliott , and Witt , ( 1984 )حدد 

 :في اآلتي المدرسي

 إجراءات باستخدام وذلك للطالب التعلیمي والنفسي االجتماعي النفسي والتقدیر التقویم -١

 الشخصیة، المقابالت وإجراء والتعلیمیة، النفسیة االختبارات وتطبیق والمالحظة، المراقبة

 .السلوكي والتقویم

 بشكل وأدوارھم وظائفھم أداء في ومساعدتھم والجماعات األفراد توجیھ بھدف التدخل -٢

 وذلك للطالب، واالجتماعیة واالنفعالیة المعرفیة الجوانب في التأثیر ومحاولة صحیح،

 المحددة، التعلیم خدمات وتقویم والتخطیط، التوصیات، :منھا مختلفة أسالیب باستخدام

 تحسین إلى تھدف التي والتدریبیة التعلیمیة والبرامج واإلرشاد، التعلیمي، النفسي والعالج

 .الطالب لدى التكیفیة المھارات

 الموجھة والخدمات الطفولة، رعایة وخدمات التعلیمیة، الخدمات توجیھ بھدف التدخل -٣

برامج  طریق عن وذلك المحلي، والمجتمع الطالب أمور وأولیاء المدرسة في العاملین نحو

 .وإرشادھم الوالدین تعلیم وبرامج المدرسة، داخل الشخصي التعلیم

والجوانب المرتبطة  األمور في والوالدین المدرسة في العاملین مع والتنسیق االستشارة -٤

 .المدرسیة بالمشكالت

 من وذلك المحلي، والمجتمع المدرسة وإدارة للطالب والخدمات البرامج وتطویر تنمیة -٥

 .الفئات ھذه من فئة بكل خاصة واجتماعیة إرشادیة برامج تصمیم خالل

 .واإلرشادیة النفسیة الخدمات على اإلشراف -٦

 :التالي في ) ١٩٨٩ عنان، و توفیق( حددھا كما

 .التعلیم من ممكنة استفادة أقصى إلى والوصول التحصیل على الطالب مساعدة -١

 على االعتماد من ممكن قدر أكبر إلى والوصول والتغیر النمو على الطالب مساعدة -٢

 .النفس

 .بالمدرسة العاملین وبین الطالب بین سلیمة اجتماعیة عالقات إیجاد -٣

 وإكسابھم البناءة، واالتجاھات القیم وتدعیم الضارة االتجاھات نبذ على الطالب مساعدة -٤

 .مجتمعھم بناء یتطلبھا التي الجدیدة القیم

 .فیھا توجد التي المنطقة في خدماتھا نشر على المدرسة مساعدة -٥



 .والمدرسة المنزل بین قوي وتفاھم ترابط إیجاد على العمل -٦

 :المدرسي اإلرشاد مجال في التدخل برامج أنواع

أسالیب  من أساسیین أسلوبین ھناك أن  (Peterson and Nisenholz,1995 )یرى 

 :ھي الطالبي المرشد بھا یقوم التي التدخل

 .المباشرة الخدمات -١

 .المباشرة غیر الخدمات -٢

 والتوجیھ واألسري والجماعي الفردي اإلرشاد خدمات تشمل المباشرة فالخدمات

 للطالب واالجتماعي الشخصي النمو تعزیز إلى الخدمات ھذه وتھدف النفسي التعلیمي،

 التي والمشكالت والموضوعات القضایا ومن .والمھني العلمي نموه مستوى وتحسین

 الزمالء، مع والعالقات وسلوكیاتھم، الطالب اتجاھات المستوى ھذا في معھا المرشد یتعامل

 والمشكالت اإلدمان، ومشكالت التخصص، واختیار المھني، والتخطیط التعلم، ومھارات

 طریقة باستخدام المرشد یقوم حیث األسرة، أفراد أحد وموت والطالق كالعنف األسریة

 ومساعدة والمشكالت الموضوعات ھذه مع للتعامل األسري أو الجماعي أو الفردي التدخل

 .وتجاوزھا علیھا التغلب على الطالب

 صغیرة جماعات باستخدام الجماعي التدخل طریقة أن على Myrick, 1993 )(ویؤكد 

 مع للتعامل المثلى الطریقة ھي جید مھني أساس على ومبنیة الوقت العدد ومحدودة

 في وخاصة أفرادھا في مؤثرة قوى من الجماعة تملكھ لما نظرا وذلك الطالبیة، المشكالت

 .العمریة المرحلة ھذه مثل

 االستشارة فتقدیم ..والتنسیق االستشارة، تقدیم فتشمل المباشرة غیر الخدمات أما

 على مساعدتھم بھدف والوالدین المدرسة في والعاملین المعلمین مع التعامل یتطلب

 لتقدیم مختلفة تدخل أسالیب المرشد ویستخدم التالمیذ، مع تفاعلھم أسلوب تحسین

 إكساب تستھدف التي العمل، وورش النقاش، وحلقات المؤتمرات الفردیة، :منھا االستشارة

 .معینة مشكالت مع التعامل في محددة تساعدھم مھارات المسترشدین

 ومن اإلرشاد، برامج وإدارة لتنظیم القائد بدور المرشد قیام بھ فیقصد التنسیق أما

 األعوام بدایة مع الطالب استقبال لبرامج التخطیط الجانب بھذا المرتبطة النشاطات

 البحوث إجراء إلى باإلضافة ھذا المیداني، التدریب على واإلشراف وتنفیذھا، الدراسیة

 لتقدیم مھنیة طرائق المرشد ویستخدم العمل، بمجال العالقة ذات المتخصصة والدراسات

 :في تتمثل خدماتھ

 .الحالة دراسة -١



 .) الجماعي اإلرشاد ( الجماعات مع العمل -٢

 .المحلي المجتمع مع العمل -٣

 خطوات على المباشرة وغیر المباشرة اإلرشادیة الخدمات تقدیم في الطالبي المرشد ویعتمد

 :اآلتي في تتمثل واضحة منھجیة

 .مشكالتھ أو اھتماماتھ تحدید في المسترشد مساعدة-١

 .المشكلة أو باالھتمام المرتبطة السلوكیات لتغییر للتطبیق قابلة واقعیة أھداف وضع -٢

 .األھداف إلنجاز المالئمة التدخل أسالیب تحدید -٣

 .الھدف إنجاز نحو التغیرات تقویم -٤

 .واستمرارھا االستفادة لضمان المتابعة -٥

 في أربعة المدرسي المجال في الطالبي المرشد بھا یضطلع التي األدوار أھم تلخیص ویمكن

 :ھي رئیسیة أدوار

 التي االنفعالیة المشكالت مواجھة على الطالب مساعدة في المتمثل العالجي الدور -١

 المشكالت، من وغیرھا واالنطواء، والعدوان، بالنفس، الثقة وفقدان كالقلق، منھا یعانون

 ومشكالت صعوبات من علیھا یترتب قد وما الدراسي التحصیل ضعف مشكالت مع والتعامل

 االقتصادیة باألوضاع المرتبطة المشكالت مع والتعامل واالنقطاع، واالنسحاب كالھروب

 .واألسریة والصحیة

 المشكالت في الوقوع من الطالب تقي التي البرامج إیجاد في المتمثل الوقائي الدور -٢

 ذلك كل یتأتى وال المتاحة، التعلیمیة الفرص من واستفادتھم نموھم تعوق التي والصعوبات

 واجتماعیا، ونفسیا صحیا الطالب رعایة یكفل بما والمدرسة األسرة مع وثیق بتعاون إال

 .االنحراف ویجنبھ بنفسھ ثقتھ من ویزید توافقھ یدعم الذي األمر

 :ھي مستویات ثالث للوقایة أن إلیھ اإلشارة تجدر ومما

 .المشكالت ظھور منع إلى تھدف والتي األولى الدرجة من الوقایة .أ

 في المشكلة الحتواء وذلك المبكر االكتشاف إلى تھدف التي الثانیة الدرجة من الوقایة-ب

 .مھدھا

 على حدوث المترتبة اآلثار من والتقلیل الحد إلى تھدف والتي الثالثة الدرجة من الوقایة-ج

 .واستفحالھا المشكلة

 وإتاحة المدرسة داخل الجماعات بتوجیھ الطالبي المرشد قیام في المتمثل اإلنشائي الدور-٣

 یؤدي إلى الذي األمر فیھا لالشتراك الطالب من ممكن عدد أكبر الشتراك الكافیة الفرص

 تفي التي الخدمات بتھیئة أیضا المجال ھذا في یقوم كما وقدراتھم، میولھم عن الكشف



 استثمار ووسائل االستذكار وأماكن واإلسكان الغذاء كتوفیر للطالب األساسیة بالحاجات

 ونفسیا اجتماعیا الطالب نمو في تسھم التي البرامج من وغیرھا والرحالت الفراغ وقت

 .وعقلیا وبدنیا

 مواھبھ، واضعا وإطالق وتحریره كإنسان بالطالب الرقي یستھدف الذي اإلنمائي الدور -٤

 المرغوبة في القیم غرس على یؤكد بحیث تكاملیة عملیة التنمویة العملیة أن اعتباره في

 في والسالم والعدالة الحریة معاني وتأصیل ومسؤولیاتھ وواجباتھ بحقوقھ وتعریفھ التلمیذ

  .الطالب نفوس

 Rehabilitation counseling المعوقین تأھیل مجال في اإلرشاد:خامسا

 على للحصول إمكانیاتھ نقصت شخص كل " بأنھ المعاق الدولیة العمل منظمة عرفت

   " عقلیة أو جسمیة لعاھة نتیجة فعلیا نقصا فیھ واالستقرار مناسب عمل 

 بوظیفة القیام على الفرد مقدرة من تحد حالة " بأنھا اإلعاقة ) ١٩٩٥ شكور،( ف وعر

 العنایة وبینھا الیومیة، لحیاتنا األساسیة العناصر تعتبر التي الوظائف من أكثر أو واحدة

 التي الحدود ضمن وذلك االقتصادیة النشاطات أو االجتماعیة العالقات ممارسة أو بالذات

 ." تعتبر طبیعیة

 فرد كل المعوق أن " فھو السعودیة العربیة المملكة في بھ المعمول المعوق تعریف أما

 من یحد النفسیة الوظائف في اضطراب أو العقلیة أو الجسمیة قدراتھ في عجز من یعاني

 اإلطار المجتمعي في وسنھ جنسھ بأبناء قیاسا المجتمع في الطبیعي دوره تأدیة على قدراتھ

 أقصى إلى قدراتھ بتنمیة تسمح خاصة خدمات تقدیم یستدعي مما فیھ یعیش الذي والثقافي

 أو تربویة أو ثقافیة حواجز من یواجھھ قد ما على التغلب في وتساعده ممكن، حد

  " مادیة  أو اجتماعیة

 :التأھیل تعریف

 المعوق الفرد لطاقات وبناء تنظیم عملیة ھو التأھیل "بقولھ Spencer , 1961) ( عرفھ

 من بغیره ویتصل أنشطتھا في ویسھم فیھا، یعیش التي البیئة مع یتفاعل أن لكي یستطیع

 القیام على مقدرتھ تنمیة ذلك ویتضمن حولھ من العالم مع یتوافق وأن المجتمع، أفراد

 الذھنیة طاقاتھ من استفادة أقصى وتحقیق الیومیة الحیاة ألنشطة الالزم البدني بالجھد

 ." واالجتماعیة

 :للمعوقین المھني للتأھیل التالي التعریف تبنت فقد ) ١٩٧٣ ( الدولیة العمل منظمة أما



 الخدمات تقدیم على تشتمل التي والمنسقة المستمرة العملیة تلك ھو المھني التأھیل"

 لتمكین والمعدة ، االنتقائي والتوظیف المھني، والتدریب المھني، التوجیھ مثل المھنیة

 " فیھ واالستمرار مناسب عمل تأمین من المعوق الشخص

 خاللھا من نساعد عملیة التأھیل " التالي التعریف إلى فخلص ) ١٩٩٨ الشناوي، ( أما

إلى  للوصول وتنمیتھا والمھنیة واالجتماعیة البدنیة طاقاتھ من االستفادة على المعوق الفرد

 ." والمھني واالجتماعي الشخصي التوافق من ممكن مستوى أقصى

 :اإلعاقة تصنیف

 :التالي في نلخصھا واألنواع التصنیفات من العدید لإلعاقة

 عدم عنھ فینتج مورثا یكون ما وغالبا الذكاء درجة في نقص وھي :العقلیة اإلعاقة -١

 من والبیئة ذویھ إدراك على قادر غیر اإلنسان یكون بحیث المركزي العصبي الجھاز اكتمال

  . ) معھما والتكیف حولھ(

 الصحي التكیف دون یحول نفسي أو عقلي عجز عن الناتجة وھي :النفسیة اإلعاقة -٢

 عن الفرد إعاقة فھي االجتماعیة، السلبیة مستوى بلوغ حد إلى االجتماعیة البیئة مع للفرد

 عالقات تكوین في الدائم الفشل جانب إلى المختلفة المواقف في المناسب والتصرف اإلدراك

 . اآلخرین مع اجتماعیة

 مع السلیم التفاعل عن عجز الذي الشخص ھو اجتماعیا والمعوق :االجتماعیة اإلعاقة -٣

 . مجتمعھ وثقافة معاییر عن وانحرف البیئة

 جسمیة، وإعاقة حسیة، إعاقة :ھما رئیسیین قسمین إلى وتنقسم :البدنیة اإلعاقة -٤

 وعیوب السمعیة، واإلعاقة البصریة، اإلعاقة :ھي أقسام ثالثة إلى تنقسم الحسیة فاإلعاقة

 وتؤثر الدوام، صفة لھا والتي الجسدیة اإلصابات فھي الجسمیة اإلعاقة أما .والكالم النطق

 .نسبیا أو تاما تأثیرا كان سواء الطبیعیة لحیاتھ الفرد ممارسة على تأثیرا حیویا

 :المعوقین تأھیل مجال في اإلرشاد تعریف

مجال  في اإلرشاد " أن بقولھ المعوقین تأھیل مجال في اإلرشاد (Porter, 1964)عرف 

 معوق شخص مع مناقشة فیھ األساسي النشاط یكون تعلیمي توجھ ذو اتصال ھو التأھیل

 :على المسترشد یساعد أن المرشد مقصد یكون حیث لوجھ وجھا عالقة في

 .وإمكانیاتھ مشكالتھ ویتفھم یتعرف أن -١

 .لدیھ القوة جوانب یعبئ أن -٢

 . المسترشد حاجات مع تتناسب الذاتي واإلصالح للتوافق خطة ینفذ أن -٣

 عملیة ھو" اآلتي في التأھیل مجال في اإلرشاد تعریف إلى) ١٩٩٨ الشناوي، (وخلص



 أو البدني القصور من حالة لدیھ ومسترشد مدرب مؤھل مرشد بین ومستمرة مخططة

 یساعد تعلیمیا موقفا المرشد فیھا یتیح لوجھ، وجھا عالقة تجمعھما االجتماعي أو العقلي

 اإلمكانیات ھذه تنمیة وعلى وإمكانیاتھ، وظروفھ مواقفھ تفھم على المسترشد فیھ

 العملیة ھذه تشتمل كما التوافق، من ممكنة درجة أقصى یحقق بما حیاتھ في بھا واالستفادة

 ." المعوق الفرد حاجات یناسب بما البیئة تعدیل على تساعد التي الجھود على

 :المعوقین مجال في اإلرشاد أھداف

 إلى یعود قد فبعضھا المختلفة، إلعاقاتھم نتیجة المعوقون منھا یعاني التي المشكالت تتنوع

 وحرمان، تعنت من یالقیھ لما أو عجز، أو قصور من یعانیھ لما نتیجة نفسھ المعوق

 لما نتیجة منھا یعاني التي الداخلیة االنفعالیة الضغوط مجموعة إلى یرجع قد وبعضھا

 ألوضاع نتیجة أو السیئة، االجتماعیة للظروف نتیجة یأتي قد وبعضھا عجز، من أصابھ

 .نحوه ونظرتھ المجتمع

 :التالي في المعوقون منھا یعاني التي المشكالت أھم نلخص أن لنا ویمكن

 .بالنقص والشعور بالعجز الزائد كالشعور :النفسیة المشكالت -١

 .لھم وكافیة خاصة مدارس توفر عدم في المتمثلة :التعلیمیة المشكالت -٢

 .المختلفة اإلعاقات عالج على المترتبة المالیة األعباء في تتمثل :اقتصادیة مشكالت -٣

 الوظیفة أو بالعمل متعلقة أو ترویحیة أو أسریة كانت سواء :االجتماعیة المشكالت -٤

 .الصداقة ومشكالت

 :التالي في المعوقین تأھیل مجال في اإلرشاد أھداف أیضا نحن نلخص أن نستطیع ھنا ومن

 النفسي نموه لتسھیل المناسبة الظروف تھیئة خالل من المعوق مساعدة 

 بھا یمر التي النمو مرحلة طبیعة إلى بإرشادھم أسرتھ مساعدة واالجتماعي

 .ضغوط من علیھ تفرضھ وما المعوق

 مجتمعھ وتجاه نفسھ تجاه السلبیة وتصرفاتھ سلوكیاتھ تغییر على المعوق مساعدة. 

 حیاتھ شؤون جمیع في المناسب القرار اتخاذ على المعوق مساعدة. 

 خالل من الشخصي والرضا التوافق من درجة أقصى تحقیق على المعوق مساعدة 

 .وعجزه وواقعھ لذاتھ تقبال أكثر یجعلھ بما لدیھ، القوة وجوانب طاقاتھ تنمیة

 وفي أسرتھ داخل االجتماعي التوافق من درجة أقصى تحقیق على المعوق مساعدة 

 ومساعدتھ االجتماعیة حاجاتھ إشباع خالل من وذلك ومجتمعھ، وعملھ مدرستھ

 .اآلخرین مع مرضیة اجتماعیة عالقات تكوین على



 مساعدتھ خالل من المھني التوافق من درجة أقصى تحقیق على المعوق مساعدة 

 على والحصول علیھ والتدرب بھ القیام یستطیع الذي المناسب العمل على اختیار

 .المناسبة المھنیة العادات وتنمیة المناسب العمل

 المجتمع من مباشرا تعاونا یتطلب األھداف ھذه وإنجاز تحقیق أن إلى نشیر أن ننسى وال

 وتنفیذ وتصمیم المحلى بالمجتمع باالتصال المرشد قیام ضرورة على نؤكد ولھذا المحلى،

 المجتمع إقناع و المعوقین، نحو السلبیة االتجاھات تغییر على تساعد التي البرامج

 تفي التي المناسبة والتعلیمیة والوظیفیة التدریبیة الفرص لتوفیر المختلفة بمؤسساتھ

 في ومنتجین عاملین أعضاء وتجعلھم اإلنسانیة كرامتھم وتصون المعوقین بحاجات

 .مجتمعاتھم

 أشار وقد وتأھیلھم المعوقین نحو حدیثة مجتمعیة حركة ھناك أن إلى اإلشارة تجدر وأخیرا

 في ألھمیتھا نلخصھا الحدیثة االتجاھات ھذه إلى ) ٢٠٠٠ ، علي و ١٩٩٨ الشناوي،(

 :التالي

 من البیئة تحریر بفكرة الدولي المجتمع اھتمام زاد حیث العوائق، من المحررة البیئة -١

 .للمعوقین مالءمة أكثر لتصبح والمواصالت، المباني في خاصة العوائق

 ذات والمھن التخصصات من كثیر اھتمت حیث للتأھیل مكمل كعنصر بالوقایة االھتمام -٢

 لألمراض المبكر التشخیص كبرامج العجز من الوقایة وخدمات ببرامج بالمعوقین العالقة

 ضد األطفال تحصین وبرامج والعقاقیر المخدرات أخطار ضد االجتماعیة والتوعیة

 .المعدیة األمراض

 الضروري وغیر فیھ المرغوب غیر االعتماد من والتحرر المعیشي االستقالل حركة -٣

 .أیضا البیئة وعلى اآلخرین األشخاص على

 جوانب في التقدم ھذا أسھم حیث المعوقین، رعایة في البالغ وأثرھا التقنیة التطورات -٤

 الجسم ألجھزة الوظیفي األداء وتقدیر األمراض، عن المبكر الكشف إمكانیة :منھا عدیدة

 .الصناعیة واألطراف التعویضیة األجھزة وتطویر المختلفة،

 تھتم المجتمعات من كثیر بدأت حیث أنفسھم، المعوقین وجھود التطوعیة الجھود -٥

 بحاجة المواطنین وتوعیة العام الرأي تنبیھ :منھا متنوعة خدمات لتقدیم التطوعي بالنشاط

 .الخاصة حاجاتھم تستوفي خدمات إلى المعوقین

 الدولیة المؤتمرات خالل من ذلك ویالحظ المعوقین، نحو الموجھة الدولیة الجھود زیادة -٦

 اھتمام وكذلك متخصصة، عالمیة ھیئات تعقدھا والتي المعوقین مشكالت في تبحث التي



 وتدریب النامیة، للدول المساعدات بتقدیم المعوقین بمشكلة المختلفة المتحدة األمم ھیئات

 .العالمیة المعوقین حقوق وإعالنات الفنیة النشرات وإصدار الالزمة، الوظیفیة الكوادر

 أموال من للمعوقین تقدم التي الخدمات تكلفھ لما نظرا :المجتمع طریق عن التأھیل -٧

 بدء لھذا للمعوق، اجتماعي واندماج استقاللیة من المجتمعي التأھیل یحققھ وما وموارد،

 واالستفادة معیشتھم، مناطق في للمعوقین التأھیلیة الخدمات تقدم متنقلة وحدات باستخدام

   .خارجھا أو األسرة داخل سواء تأھیلي بدور للقیام إعدادھم في األسرة أفراد من

  األمثل االستثمار تحقیق بھدف وذلك المعوقین رعایة خدمات بتخطیط االھتمام -٨

 والتكامل التنسیق من أساس على المتاحة والتنظیمیة والبشریة المادیة لإلمكانات والموارد

 رعایة سیاسة تتضمنھا التي الخدمات ومد للمعوقین تقدم التي والخدمات كافة البرامج بین

 تواجد مكان أو مستواھا أو اإلعاقة نوعیة كانت أیا فعال إلیھا المحتاجین إلى المعوقین

 . المعوق

وتقدیم  رعایتھم سیاسات في النظر إعادة خالل من للمعوقین المدنیة الحقوق ضمان -٩

 تلك واعتبار والتأھیلیة التربویة الخدمات على الحصول في حقوقھم وتأكید لھم الخدمات

 .واألنظمة اللوائح تكفلھا التي البدیھیات من الحقوق

 إلى الحاجة برزت حیث السلبیة باألحكام المثقلة والمصطلحات المسمیات عن االبتعاد- ١٠

 والمقعد واألعرج كاألعمى السلبیة واأللقاب والمصطلحات المسمیات استخدام عن االبتعاد

أمام  ومصاعب حرج من تسببھ ما إلى المسمیات تلك عن االبتعاد أھمیة وتعود ذلك، ونحو

 بإطار حیاتھم وتغلیف بیئتھم مع وتكیفھم أنفسھم مع وتوافقھم المجتمع في المعوقین إدماج

 .بالغربة والشعور والعزلة الرفض من

 بالجانب االھتمام إلى فقط المھني الجانب على التركیز من التأھیل فلسفة تغیر- ١١

 المجتمع اھتمام ضرورة الحدیثة الفلسفة ترى ھذا ومن كرامتھ وصیانة لحفظ اإلنساني

 .للمعوق واالجتماعیة والنفسیة الطبیة الجوانب تشمل متكاملة وخدمات رعایة بتوفیر

عملیة  العتماد نتیجة وذلك المعوقین لتأھیل كأساس والنفسیة التربویة المبادئ تطبیق- ١٢

 العملیة ھذه تكامل لضرورة ونظرا ، المتخصصین من فریق على المعوقین وتأھیل رعایة

 فقد وتقویمیة وتتبعیة، وتشغیلیة وتأھیلیة وتربویة واجتماعیة ونفسیة طبیة جوانب من

 أن التأھیل لعملیة یمكن حتى والنفسیة التربویة النواحي بعض تطبیق الضروري من أصبح

 .أھدافھا تحقق

 تنوع ظل ففي ، للمعوقین المتكاملة الرعایة لتحقیق العمل فریق باستراتیجیة األخذ- ١٣

 وتنوعھا الخدمات لتلك التخصصیة للطبیعة ونظرا فئاتھم، بكافة للمعوقین الالزمة الخدمات



 ھذا برز ھنا ومن مالئم، نحو على بھا القیام فقط واحد لمتخصص الممكن من یعد لم فإنھ

 یتضمن الرعایة ھذه تحقیق وأن خاصة المعوقین، وتأھیل رعایة أھداف لتحقیق االتجاه

 .الجوانب من جانبا منھا كل لیواجھ معھا للتعامل مھنة من ألكثر تحتاج متعددة جوانب

 Elderly counseling المسنین إرشاد:سادسا 

 اھتمت حیث المعاصرة المجتمعات في الرئیسة المجاالت من المسنین رعایة مجال أصبح

 رعایتھم أوجھ نظمت التي واللوائح النظم خالل من وذلك السن كبار برعایة المجتمعات

 خدمات مظلة امتدت بل فقط، المادیة المعونات توفیر على الرعایة تلك تقتصر تعد لم بحیث

 ھذه لتشمل المعنویة روحھ من ویرفع للمسن السعادة یوفر بما النواحي جمیع إلى المسنین

 صور من وغیرھا والنفسیة واالجتماعیة والغذائیة والصحیة الترویحیة البرامج الخدمات

 .المختلفة والعنایة الرعایة

التي  اإلرشاد مجاالت أحد بأنھ المسنین رعایة مجال في اإلرشاد ) ١٩٩٩ علي، ( عرف

 وقیمیة ومھاریة معرفیة أسس وفق رعایتھم مؤسسات في المسنین مع المرشد فیھا یتدخل

 بیئتھم مع ممكن تكیف أفضل وتحقیق مشكالتھم وحل حاجاتھم إشباع على لمساعدتھم

 .االجتماعیة

 المسن مساعدة إلى تسعى متخصصة مھنیة خدمات" التالي في المسنین إرشاد ونعرف

 صحة في حیاتھ لیعیش ممكن وصحي واجتماعي نفسي مستوى أقصى إلى بھ والوصول

 تعترض التي المشكالت حل في ومساعدتھ وإمكانیاتھ، قدراتھ حدود في وذلك ورضا،

 .واالجتماعیة والنفسیة الصحیة بحاجاتھ سبیلھ، والوفاء

 :المسنین مشكالت

 رغم مواجھتھا عن وإمكانیاتھم قدراتھم تعجز التي المشاكل بعض المسنین من كثیر یواجھ

 لھم، بالنسبة مشكلة تمثل ولكنھا العادیین لألفراد بالنسبة عادیة تعتبر المشكالت ھذه أن

 المشكالت تلك حل على لمساعدتھم مؤھلین أشخاص جانب من معھم التدخل وجب ولھذا

 :یلي ما المشكالت تلك أھم ومن .معھا والتعامل والصعوبات

الدوري  الجھاز وأمراض القلب، وأمراض الدم، فقر كمرض( الصحیة المشكالت -١

 .) وغیرھا الحواس وأمراض والھضمي، والعصبي

  ) .الكافي دخل مصدر وجود كعدم( االقتصادیة المشكالت -٢

 والحرمان الدور، وفقد والطالق، والترمل، التقاعد، كمشكلة( االجتماعیة المشكالت -٣

 .) االجتماعیة العالقات وضعف االجتماعي،

 .)واالنطواء واالكتئاب كالقلق( النفسیة المشكالت -٤



 الطاقة وضعف الجدید الوضع مع التكیف وعدم كالوحدة( والجنسیة العاطفیة المشكالت -٥

 .) العاطفة بفقد واإلحساس الجنسیة

  . )والنسیان الذاكرة كضعف العقلیة (المشكالت -٦

 المسجد كبعد( الدین بشعائر القیام لھم تسھل التي الخدمات بنقص المتعلقة المشكالت -٧

 .)تخصھم التي األمور في یفقھھم من إلى الوصول وصعوبة

 . الفراغ بوقت الخاصة المشكالت -٨

 وأعراضھا تناولھا، مواعید واختالف العقاقیر، ككثرة(باألدویة المرتبطة المشكالت -٩

  .) الجانبیة

 :التالي في عام بوجھ المسنین رعایة مجال في المرشد دور ) ٢٠٠٠ علي،( حدد وقد ھذا

 والنفسیة والصحیة االقتصادیة المسنین حاجات إشباع إلى تھدف مباشرة خدمات تقدیم -١

قیمھا  لھا عمریة مرحلة كل أن اعتباره في واضعا واالجتماعیة، والبیئیة والعاطفیة

 .وحاجاتھا

 التي والمشكالت القضایا تحدید خالل من ومصالحھم المسنین حقوق عن الدفاع -٢

 الخدمات على الحصول في المسن لمساعدة المختصة الجھات لدى والمطالبة تواجھھم

 .المالئمة

 بالذنب كالشعور حیاتھ على سلبا تؤثر التي مشاعره مع التعامل على المسن مساعدة -٣

 لألصغر والمتاحة الممتعة الفرص بنفس لالستمتاع االستمرار على ومساعدتھ والحزن

 والقلق المخاوف من لحمایتھ وفرصا جدیدة أدوارا أو دورا بإعطائھ ومساعدتھ سنا،

 واألبناء واألصدقاء األقارب وفقدان الزوج فقدان نتیجة فیھا یعیش التي والمشكالت

 .والعمل

 یتخذھا التي المواقف نحو الموجھ االجتماعي التغییر إحداث في بدوره المرشد قیام -٤

 متخصصة وعیادات مناسب مسكن بتوفیر االھتمام كتوجیھ السن كبار حیال المجتمع

  .لرعایتھم ومؤسسات

 القوة نقاط على والتركیز لدیھم جدیدة مھارات وتنمیة تطویر في السن كبار مساعدة -٥

 مشكالت مواجھة على وقدرتھم بكیانھم وتشعرھم مشكالتھم مواجھة من التي تمكنھم

 .مجتمعھم تنمیة في اآلخرین مع والمشاركة الحیاة

ھذه  ونشر للمسنین، االجتماعیة الرعایة وخدمات لبرامج التخطیط في المساھمة -٦

 .المستفیدین كافة إلى تصل الخدمات بحیث

 :المسنین إرشاد أھداف



 :التالي في المسنین إرشاد أھداف) ١٤١٩ ونیازي، عباة أبو( حدد

 مشكالتھم لحل واالجتماعیة النفسیة مھاراتھم من تبقى ما وتنمیة قدراتھم زیادة- ١

 .الحالیة أوضاعھم والتكیف مع

 ھذه عن الشائعة النمطیة والصور عنھم المشوھة الصورة إزالة على مساعدتھم -٢

 .عوامل من یكتنفھا وما العمریة المرحلة

 األعمال أداء في وطریقتھم وسلوكیاتھم السن كبار تفكیر أسلوب تغییر في مساعدة -٣

 .المختلفة واالجتماعیة النفسیة الموقف مع التكیف في وطریقتھم الحیاة في وأسلوبھم

 ممكن حد أقصى إلى منھا واالستفادة لدیھم الكامنة القوة جوانب تحدید في مساعدتھم -٤

 .لدیھم الذات كفاءة مستوى من یرفع بما

 في ومساعدتھم المتاحة، المجتمعیة والبرامج والخدمات الموارد تحدید في مساعدتھم -٥

 .ممكن حد أقصى إلى منھا واالستفادة علیھا الحصول

 الخدمات من المسنین بحاجات یتعلق فیما خاصة االجتماعي التغییر إحداث على العمل -٦

 .واالجتماعیة والنفسیة الجسمیة بحاجاتھم ترتبط التي المجتمعیة والبرامج

 المختلفة المواقف في بھم المحیطین األفراد مع التفاعل عملیة تحسین في مساعدتھم -٧

 االجتماعیة المواقف عن الناجمة المؤلمة المشاعر مع والتعامل لھا، یتعرضون التي

  .المختلفة

 مع التعامل في تساعدھم التي الجدیدة والسلوكیات المھارات بعض تعلم في مساعدتھم -٨

 .حولھم لمن االستجابة على قدرة أكثر وتجعلھم المختلفة االجتماعیة المواقف

 .المتنوعة والثقافیة الترویحیة البرامج تقدیم -٩

 :األسرى اإلرشاد :سابعا

 كوحدة یعمل كنظام األسرة تتلقاھا التي واالجتماعیة النفسیة اإلرشادیة الخدمات عن عبارة وھو

 األفراد أحد مشكلة تؤثر حیث المصلحة متبادلة اجتماعیة وأدواًرا عالقات أفراده تجمع واحدة

 توجھ ما عادة األسرى اإلرشاد عملیة فان لذا بھم؛ وتتأثر أفرادھا باقي علي األسرة داخل

 تغییر كان إذا ما وفي الفرد مشكلة في األسرة تصرف طریقة فیھا تؤثر التي الكیفیة إلى اھتماًما

 إنھائھا أو المشكلة حدة تخفیف إلى یؤدي ما ذلك فان مالئمة، أكثر بشكل األسرة تصرف طریقة

 تحقیق علي القائمین من بتوجیھ وخارجھا األسرة داخل الجھود جمیع تضافرت ما إذا خصوًصا

 األسرة بین المباشر التعاون خالل من وذلك وانفعالیًا واجتماعیًا نفسیًا األسرى التوافق

 .المحلي المجتمع وممثلي اآلباء مجالس طریق عن والمدرسة



 أو فرادي)األقارب وحتى وألفراد الوالدین  (األسرة أفراد لمساعدة األسري اإلرشاد یھدف وكذلك

 وحل األسرى والتوافق االستقرار لتحقیق ومسؤولیتھا األسریة الحیاة فھم في كجماعة

 وحل األسرة أفراد بین والسعادة التوافق تحقیق ھو األساس ھدفھ األسري فاإلرشاد المشكالت،

 مما وجھ؛ أكمل على بھا والقیام وواجباتھ مسئولیاتھ األسرة داخل واحد كل ومعرفة مشكالتھم

 احتماالت ضد األسرة وتحصین تقویة ھذا وفي والسعادة باالستقرار المجتمع على یعود

  . األسرة في النفسیة والصحة األسري التوافق وتحقیق واالنھیار االضطرابات

  :األسري اإلرشاد أھداف

 :وھي األھداف من مجموعة تحقیق إلى األسري اإلرشاد یھدف

 .األسریة العالقات في الوظیفي الخلل نواحي على التعرف في األسرة مساعدة .١

 .األسرة أعضاء بین االتصال قنوات تدعیم .٢

 .علیھا والتغلب تواجھھا التي المشكالت مواجھة في األسرة مساعدة .٣

 .األسریة الحیاة في االستقرار وتحقیق األسرة أعضاء بین التمسك درجة زیادة .٤

 .األسرة أعضاء بین القائمة العالقات أنماط تعدیل .٥

 .المسؤولیة وتحمل المشاركة كیفیة األطفال تعلیم .٦

 التي األسریة المشكالت ومن ھذا ككل األسرة أفراد بین السلبیة واالتجاھات القیم بعض تعدیل

 الخاطئة االجتماعیة والتنشئة الوالدین بین العالقة اضطرابات األسري اإلرشاد یواجھھا

 الخ ...البنات وخلف الیتامى واألوالد األشقاء غیر واألوالد الوالدین بین العالقات واضطرابات

 . األسرة داخل عدیدة مشكالت من

   



  

  

  

  

  

 الفصل الرابع

  لإلرشاد النفسى المبادئاألسس و

  

   



  األسس الفلسفیة والنفسیة للتوجیھ واألرشاد النفسي    

 تحقیق على بنفسھ نفسھ لیساعد الفرد مساعدة على أساسھ في واإلرشاد التوجیھ یقوم

 التغلب في األفراد مساعدة ھو لإلرشاد األساسي الھدف كان ولما إكراه، دون منھ وبرغبة ذاتھا،

 كافة في والمتالحقة السریعة للتغیرات نتیجة والمستقبلیة، مشاكلھم الحالیة من كثیر على

 بال – ظھرت فقد النفسي، التوافق سوء حاالت إلى زیادة أدى مما المعاصرة؛ الحیاة مظاھر

 باإلرشاد االستعانة إلى بالدعوة النفسي، والتوتر القلق مظاھر لمالحقة الملحة الضرورة – جدال

  .للفرد والمھنیة واالجتماعیة والتربویة االقتصادیة العمل میادین كافة في النفسي

 من لنا بد فال أفضل، نحو على األساسي ھدفھا واإلرشاد التوجیھ عملیة تحقق ولكي

 .النفسي واإلرشاد التوجیھ علیھا تقوم التي العملیة األسس إلى التعرف

واحدة من  یكاد الیخلو أي مجال مھني من أسس ومعاییر ومبادئ فلسفیة ومھنة األرشاد

ھذه المھن، حیث أن المرشد النفسي یبني نظرتھ على ھذه الماییر واألسس والتي من خاللھا 

تتحدد مناھج العالج واألرشاد النفسي وأسالیبھ والتي یتم في ضؤھا وضع األھداف والغایات 

التي یسعى الى تحقیقھا كما وأن ھذه األسس ترسم لنا طبیعة العالقة بین المرشد النفسي 

 .والعمیل وتحدید أطار العمل بشكل عام

  :أوالً أھم األسس الفلسفیھ  

  :طبیعة األنسانـ :أوالً 

الحقیقة ھنالك وجھتا نظر ، اآلولى وجھةالنظر الحتمیھ والتي تعتبر األنسان ھو كائن مسیر      

التي تتحكم فیھ  غیر مخیر،وأن مایواجھھ من مواقف ھو نتاج لمجموعة من العوامل الجبریھ

دون أن یكون لھ سلطان علیھا وھذا ماتذھب الیھ نظریة التحلیل النفسي والتي تعتبر األنسان 

من جھھ والثقافة السائده في مجتمعھ  وما ینطوي ) الھو( یقع وفق مفھوم ھذه النظریھ بین

طیع أن السلوكي، من أنھ یست) واطسن(تحتھا من قیم وعادات وتقالید، وكذلك مایذھب الیھ

أعطوني عشرة أطفال أصحاء ( یتحكم بمصیر األنسان وبمستقبلھ وذلك من مقولتھ المشھوره 

وأسویاء في العمر فسوف أجعل أحدھم طبیباً واألخر مھندساً واألخر مدرساً واألخر لصاً واألخر 

ن كائن ،وذلك عن طریق السیطرة على البیئھ المحیطھ بھ، وھذا یعني بأن األنسا)الخ....متسوالً 

مسلوب األراده وفاقد السیطرة على سلوكھ وھو أنما یتصرف وفقاً لما تملیھ علیھ القوانین 

  .والظروف المحیطة بھ، أي بمعنى أخر أن األنسان ھو ألھ تدیرھا وتتحكم بھا البیئة المحیطة



لھ التي في حین أن ھناك وجھة النظر األختیاریھ والتي تعتبر األنسان مخیر في سلوكھ وأعما     

، بأن كل مایشعر بھ ) Kombs & Snygg, 1956(یقوم بھا، حیث یؤكد كومبزوسنیك 

األنسان ویتصرف إزائھ وكل مایراه ویدركھ وكل مایقع علیھ أختیاره یتم تحدیده بواسطة مجالھ 

األدراكي وھذا یعني وجوب النظر الى الخبرة أو األحداث من وجھة نظر الطرف األخر الذي مر 

  .رت في سلوكھ ولیس من وجھة نظر المشاھد الذي یراقببھا وأث

والذي یھمنا من كل ماتقدم بأن على المرشد النفسي أن الیتقبل النظرة األولى والتي تقول      

بالحتمیة والجبریة آلن ذلك یجعل من مھمتھ أداة للتحكم في العمیل ومحاولة السیطرة علیھ 

لمایراه دون مراعاة لمشاعر العمیل ومیولھ ورغباتھ  وتوجیھھ وفقاً لقیمھ ومعتقداتھ وتبعاً 

وأرادتھ الحره، بل من العكس من ذلك أن یتعامل المرشد النفسي مع مشاعر العمیل كما یراھا 

لقیمھ أو معتقداتھ ودون أن یحكم علیھا من واقع خبرتھ   العمیل نفسھ دون أن یخضعھا

أن األنسان لھ طبیعتھ ومن ) Karl Rogers(الشخصیھ، ومن ھذا المنطلق یرى كارل روجرز

سمات طبیعتھ أنھ جدیر بالثقة ومیال بطبعھ نحو الرقي والتطور والتمییز بین األشیاء وأن لدیھ 

القدرة على أقامة عالقات تعاونیھ مع األخرین وأن الحیاة تتجھ من األعتماد على غیره الى 

  . األعتماد على نفسھ

  

المضمار بأن دور المرشد النفسي ھو بمثابة األداة المساعدة لذا ینبغي أن نؤكد في ھذا      

للعمیل للتعبیر عما یحسھ بصدق وموضوعیھ وكذلك السیطرة على سلوكھ وتحدید أھدافھ 

  .وصوالً الى صنع قراراتھ بنفسھ دون عوائق وقیود

  :مسؤلیة الفرد عن سلوكھـ :ثانیاً 

وعلى تحدید أھدافھ فأنھ المسؤل في أكثر  أن األنسان وبما لدیھ من قدرة على األختیار     

األحیان عن سلوكھ وتصرفاتھ اال أذا أستثنینا التصرفات التي تتأتى أساساً من الظروف القاھرة 

التي یمربھا األنسان أما مادون ذلك فأن سلوك األنسان یكون نابعاً من قراراتھ وثقافتھ وضمیره، 

واعیاً لمثل ھذه األمور لكي ینھض بالعملیة  ومن ھنا ینبغي على المرشد النفسي أن یكون

األرشادیة بالشكل األمثل وھذا مایتوجب على المرشد النفسي أن یكون لیناً مع العمیل والیصر 

على وجھة نظره بل على العكس من ذلك أن یحسن األستماع آلراء وأفكار العمیل حتى وأن 

العمیل سوف یعطي للعمیل الثقة  كانت غیر منطقیھ في بعض األحیان، آلن ھذا السلوك مع



(( وقد قال جلت قدرتھ. بالمرشد النفسي ویجعلھ أكثر تقبالً آلرائھ فیما یتعلق بالسلوك المطلوب

 )).وبما رحمة منا لنت لھم ولوكنت فظاً غلیظ القلب النفضوا من حولك

ر والتعدیل ، وھنا ینبغي على المرشد أن یؤمن بأن السلوك األنساني ھو سلوكقابل للتغیی     

حیث ان الثبات لھذا السلوك ھوثبات نسبي وھذا بحد ذاتھ الیعني الثبات المطلق او الجمود وأن 

المرونة ال تقتصر على السلوك الظاھر الذي یمكن مالحظتھ فحسب، بل یتعدى ذلك لیشمل 

  .التنظیم األساسي لشخصیة العمیل ومفھومھ لذاتھ مما یؤثر في سلوكھ

  : ألنسانحریة اـ :ثالثاً 

تعد حریة األنسان من المسائل المھمة التي یجب على المرشد النفسي التأكید علیھا والتعامل      

معھا، فعلى الرغم من أن حریة األنسان محدودة بقدراتھ وأستعداداتھ الذاتیة وكذلك بالوسط 

یكره وفي  الذي یعیش فیھ، ولكن مایھمنا ھو حریة الشعور الذاتي فاألنسان حرفي أن یحب أو

  .أن یقرر مصیره وفي أن یخطط لحیاتھ ومستقبلھ مالم تتدخل عوامل قاھرة تحول دون ذلك

وفیما یتعلق باإلرشاد النفسي فأنھ ینبغي على المرشد النفسي أن یكون مدركاً برغبة العمیل       

أن  في ممارسة حریتھ أو الرغبة في تقریره بضرورة تغیر سلوكھ أوبعض مجریات حیاتھ دون

یكون واعیاً ومدركاً ومستعداً في نفس الوقت لتقدیر الثمن الذي یجب أن یدفعھ للحصول على 

تلك المیزات، حتى یستطیع المرشد مساعدة العمیل على إدراك ذلك بحیث یكون مستبصراً 

بمسؤلیتھ وما تلقیھ علیھ تلك الحریات من تبعات والتزامات الن الكثیر من حاالت العجز الذي 

ي منھا العمیل  في إتخاذ قراراتھ قد یكون متأتیاً من حالة الصراع التي تواجھ العمیل بین یعان

رغبتھ في التمتع بحریتھ وخوفھ من فقدان مصادر إشباع حاجاتھ،وھنا یكمن دور المرشد 

النفسي في مساعدة العمیل على خلق حالة من التوازن والتوافق النفسي لدیھ من خالل تبصیره 

  .ور وصوالً الى خلق نفسیھ مطمئنھ وواثقھ للعمیلبھذه األم

  :علم المنطقـ :رابعاً 

یحتاج المرشدالنفسي الى األسلوب المنطقي في أثناء جلساتھ اإلرشادیھ ومناقشاتھ مع      

العمیل من أجل تعدیل السلوك أذ یعتبر األقناع المنطقي من أھم وأرقى األسالیب اإلرشادیھ حیث 

سي أن یحدد من خاللھ مع العمیل أسباب السلوك المضطرب من أفكار یستطیع المرشد النف

ومعتقدات غیر منطقیھ وغیر عقالنیھ والتخلص منھا باألقناع المنطقي للعمیل وأعادتھ الى 



التفكیر المنطقي أذ أن كثیر من  األضطرابات السلوكیھ منشائھا األنقیاد لالفكار الخاطئھ والغیر 

  .عقالنیھ

  :القیم في اإلرشاد النفسيدور ـ :خامساً 

من المعروف بأن القیم ھي جزء من معتقدات األنسان حیث یقوم برسمھا والتخطیط لھا وفقاً      

لمعاییر المجتمع الذي یعیش فیھ، فالقیم بشكل عام تعني إصدار األحكام على شئ ما فنحن نعطف 

نا علیھ أیضاً، وھذا مما یدفعنا على األیتام والمساكین الن دیننا یحثنا على ذلك وعقلنا یؤازر

  .بالتالي الى الشعور بأن من واجبنا حث غیرنا على تبني تلك القیم والعمل بھا

أن موضوع القیم یعد من األمور الھامة التي ینبغي على المرشد النفسي أن یعیھا والتي      

ا على عالقتھ بالعمیل تستحق منھ كل األھتمام فالمرشد لھ قیمھ الخاصة وكثیراً مایشعر بتأثیرھ

  وعلى أسلوب تعاملھ معھ

ویرى الكثیر من العلماء في مجال التوجیھ واإلرشاد النفسي، أنھ على المرشد النفسي 

أن یفصل بین األنسان من جھھ وبین السلوك من جھة أخرى فیما یختص بموضوع القیم، فقد 

داتھ وقیمھ الشخصیة غیر أنھ من یرى المرشد النفسي فیما یفعلھ العمیل خطأ أو شراً حسب معتق

المھم األینظر الى العمیل على أنھ شریر بطبعھ، كما الیجب علیھ أن یصدر مثل تلك األحكام الن 

ذلك یعتبر حكماً مسبقاً سوف یؤثر على العالقة اإلرشادیة ویجعلھا متجھة وجھة متحیزة وغیر 

ما یرون بأن یفرق المرشد النفسي موضوعیة تملیھا قیم المرشد النفسي ومعتقداتھ الشخصیة، ك

  :كذلك بین نوعین من القیم وھما

ـ القیم التي تكون جزء من مكونات المرشد الداخلیة كاآلمانة والصبر والحنو والشفقة وتقبل ١

  .العمیل وأحترامھ

  .ـ القیم التي تعبر عن أحكام أو تقییم لآلشیاء ولآلخرین٢

وتعد األولى أمرا ضروریاً للمرشد النفسي، كما تعد من أساسیات عملیة التوجیھ واإلرشاد،      

أما الثانیة فتعد أمر غیر مرغوب فیھ في حالة تدخلھا وإعاقتھا لعملیة التوجیھ واإلرشاد بشكل 

  .مباشر

 :ثانیا األسس النفسیة لإلرشاد 

  :الفروق الفردیةـ :أوالً 



بعضھم ببعض في جوانب كثیرة، األأن ھناك فروقاً واضحھ بین األفراد في  یتشابھ األفراد     

، حیث الیوجد أثنان في صورة  )جسدیاً، تعلیمیاً، أجتماعیاً وأنفعالیاً ( مظاھر الشخصیة كافة

حتى مع التوائم المماثلة، حیث أنھا تختلف مع بعضھا البعض جزئیاً %) ١٠٠(متطابقھ بنسبة 

رشد التربوي والنفسي أن یأخد ھذه الظاھرة بنظر األعتبار في تعاملھ مع وھذا مما یحدوا بالم

العمالء وأن یضع مسألة الفروق الفردیة في الحسبان في عملیة اإلرشاد، فعلى المرشد النفسي 

أن یعرف مایتصل بأسباب المشكالت النفسیة مثالً أذ أن بعض العوامل قد تسبب مشكلة عند فرد 

  .دى اآلخرما، والتسبب مشكلة ل

ولذلك فأن ردود األفعال بالنسبة للعمالء تختلف وفقاً للفروق الفردیة لدیھم فھناك من      

یتحسس المشكلة بوقت مبكر واألخر یحتاج الى زمن وجلسات إرشادیة كثیرة لكي یصل الى 

  .أسباب مشكالتھ من أجل مساعدتھ على الحل

  :الفروق بین الجنسینـ :ثانیاً 

ات بین الجنسین تكون واضحة في الجوانب الفسیولوجیة والجنسیة واألجتماعیة أن الفروق     

والعقلیة واألنفعالیة، وھذه الفروق تعود أساساً الى عوامل بیولوجیھ وكذلك الى عوامل التنشئة 

األجتماعیة وفاعلیتھا في ضیاغة وبلورة سلوك وتصرفات الفرد أزاء المثیرات التي یتعرض 

لتي تعترض سبیلھ، ومن ھنا یمكن القول بأن عملیة اإلرشاد النفسي یجب أن الیھا والعقبات ا

تتماشى وتبرمج  وفقاً لھذه المتغیرات وأن التكون واحدة لكال الجنسین حیث أن ماینطبق على 

  .الذكور لیس بالضرورة یكون مناسباً لآلناث والعكس صحیح

ذي یكون مناسباً ومتماشیاً مع التنشئة لذا ینبغي أن تصاغ البرامج اإلرشادیة بالشكل ال     

األسریة والبیئیة ومع فلسفة الدولة التربویة، ذلك آلن عوامل التنشئة األسریة والبیئیة تختلف 

للذكور عما ھي علیھ لآلناث وخاصة في المجتمعات الشرقیة ومن ھنا یجب أن یتنبھ المرشد 

  .وموضوعیةالنفسي لمثل ھذه الحقائق ویتعامل معھا بدقة وعلمیة 

  :مطالب النموـ :ثالثاً 

یتطلب النمو السوي للفرد في مرحلة من مراحل نموه أن یحقق مطالب النمو التي تعتبر      

مؤشراً لمدى تحقیق الفرد لذاتھ وإشباع حاجاتھ لكي یرتقي الى مستوى األنسانیة واآلدمیھ 

ة كأنسان من أجل تعمیر وبالشكل الذي یستغل فیھ طاقاتھ وإمكاناتھ الى أقصى درجة ممكن



األرض وإشاعة السعادة والطمأنینة فیھا وتختلف مطالب النمو من مرحلة آلخرى، حیث تتركز 

  .في الطفولة على تعلم المھارات الحركیة وتحقیق األمن األنفعالي والثقة بالنفس واألخرین

تغیرات الجسمیة أما في مرحلة المراھقة فتختلف مطالب النمو من حیث تمیزھا بتقبل ال     

والفسیولوجیة والتوافق معھا وتقبلھا وتكوین مھارات ومفاھیم ضروریھ لآلنسان وأختیار نوع 

الدراسة  أو المھنة المناسبة ومدى األستعداد لذلك مع معرفة السلوك األجتماعي المقبول للقیام 

  .بالدور األجتماعي السلیم

نمو بأتساع الخبرات المعرفیة والعقلیة أما في مرحلة الرشد أو البلوغ فتتسم مطالب ال

وتكوین األسرة وتربیة األبناء والتوافق المھني وتحمل المسؤلیة األجتماعیة والوطنیة، أما في 

مرحلة الشیخوخة فأن مطالب النمو تكمن بالتوافق مع الضعف الجسدي والتكیف مع  التقاعد 

  .عن العمل و تنمیة العالقات األجتماعیة المتوافقة

كل ھذه األمور یجب أن تالمس تفكیر المرشد التربوي والنفسي وذلك آلتصالھ مع كل ھذه      

المراحل ومن ضمنھا األسرة وكیفیة التعامل مع األعمار المختلفة في األسرة والتوافق مع 

معتقدات كل مرحلة ووضع الخطط والبرامج اإلرشادیة التي تؤدي الى نجاح العملیة اإلرشادیة 

  .بشكل عام

  :الفروق في الفرد الواحدـ :رابعاً 

أن قدرات الفرد وأستعداداتھ ومیولھ لیست متكافئة من حیث قوتھا وضعفھا بدرجة      

واحدة، بل ھي تختلف من خاصیة آلخرى فالخصائص الجسمیة قد التتوافق مع الخصائص 

تباین وخاصة فیما یتعلق األنفعالیة والعقلیة ، ولذا ینبغي على المرشد النفسي األلتفات الى ھذا ال

العمالء ( بسلوكیات العمیل وتصرفاتھ، فكثیر من األحیان تصدر سلوكیات وتصرفات من األفراد 

أنفعالیة قد التتناسب مع خصائصھم الجسدیة أو سلوكیات تكون غیر متناسبة مع األعراف ) 

التباینات وبالشكل الذي والتقالید والقیم األجتماعیة، وھنا یكون المرشد النفسي ذا درایھ بھذه 

یكون تعاملھ مع العمیل مبنیاً على أساسھا الم فھم  ھذه األختالفات معناه وضع الید على الحلول 

  .المناسبة واآلخذ بید العمیل للوصول الى السلوك المتوافق نفسیاً وأجتماعیاً 

  ـ:ثالثا األسس األجتماعیة لإلرشاد

ات الفرد التي تنشأ نتیجة تنوع مجاالت الحیاة وكذلك الى ـ تھتم العملیة اإلرشادیة بإشباع حاج ١

أبعاد مراحل النمو المختلفة لدى الفرد والبیئة، وھنا تقوم العملیة اإلرشادیة بمواكبة ھذا التطور 



المصحوب بالتغییر والعمل على جعل العملیة التعلیمیة والتعلمیة اكثر فعالیة وتعمل على تنبیھ 

  .س من أجل المواكبة والعمل على تحقیق التكیف الفردي واألجتماعيالمنھج  وطرائق التدری

ـ أن یعمل المرشد ومن خالل تعاونھ مع أعضاء الھیئة التدریسیة والقائمین على عملیة  ٢

التعلیم بشكل عام من وضع الخطط العلمیة المدروسة النجاح عملیة اإلرشاد التوجیھ والتي 

  .في تطویر وتنشیط العملیة التربویة بشكل عام تصب اساساً 

ـ األھتمام بالعمیل كعضو في الوحدة األجتماعیة باالضافة الى األھتمام بھ كفرد، أي أن خدمات  ٣

اإلرشاد ینبغي أن تھتم بھ بأعتباره یعیش في جماعات مختلفة كاالسرة والجیران واألصدقاء 

البد من مساعدة العمیل للتعرف على دوره  والمجتمع المحلي والقومي واألنساني، وھنا

ووظیفتھ ومكانتھ في الجماعات والمؤسسات التي ینتمي الیھا، وأن عملیة التفاعل ھذه بین 

  .العمیل والمجتع تعد المحور األساسي لعملیة التوجیة واإلرشاد

القادرة على تقدیم المساعدات المختلفة  ـ تعد المدرسة كمؤسسة تربویة وأجتماعیةھي ٤

لمراحل النمو المختلفة بالنسبة للعمیل ، وفي ھذا الصدد ینبغي علیھا ومن خالل العملیة 

اإلرشادیة أشراك األباء والقادة األجتماعیین في عملیة التوجیھ واإلرشاد، بحیث تؤدي ھذه 

  .لمؤسسات األجتماعیة األخرىالمشاركات الى التنسیق والتعاون المثمر بین المدرسة وا

  :التربویة األسس رابًعا

 الفردیة، اإلرشادیة الخدمات لھ تقدم كفرد وكذلك جماعة، في كعضو بالتلمیذ االھتمام - ١

 والجیران كاألسرة مختلفة جماعات مع یعیش اجتماعیًا كائنًا باعتباره بالفرد یھتم فاإلرشاد

 اإلرشاد عملیة في أساسیًا محوًرا یعتبر والمجتمع الفرد بین فالتفاعل والمجتمع، واألصدقاء

  .النفسي

 المساعدة تقدیم على قدرتھا حیث من أھمیة االجتماعیة المجاالت أكثر المدرسة تعتبر  - ٢

 أفكارھم عن الطالب فیھ یعبر ب  خص مجالٌ  فھي الشباب، أو المراھقین أو لألطفال

 المدرسة وخارج داخل المختلفة األنشطة ممارسة خالل من ورغباتھم ومشاعرھم

 إلى المشاركة ھذه تؤدي بحیث النفسي، اإلرشاد عملیة في المجتمع وقادة اآلباء مشاركة  - ٣

 المؤسسات وبین للفرد الرسمیة التربیة عن المسئولة باعتبارھا المدرسة بین التعاون تدعیم

  في المجتمع القائمة األخرى االجتماعیة

  :والفسیولوجیة العصبیة األسس  خامًسا



 الحیویة األجھزة من عدد من یتكون فالجسم مًعا، ونفس جسم من واحدة وحدة اإلنسان

 حیویة بوظائف یقوم وجمیعھا والغدي، والھضمي والتنفسي والعصبي الدوري الجھاز منھا

 وینعكس الجسم، على تؤثر فإنھا األجھزة ھذه أحد اختلت وظائف وإذا .اإلنسان لحیاة ضروریة

 صحیح، والعكس الجسمیة بالحالة تتأثر النفسیة الحالة أن أي النفس، على كذلك السلبي تأثیرھا

 النفسیة، االضطرابات من إلى العدید یؤدي وقد اإلنسان، نفسیة على یؤثر الجسمي فالمرض

  الجسم وظائف بعض أداء على تؤثر فإنھا عصبیة نفسیة باضطرابات الفرد أصیب إذا وبالمقابل

 حتى الفسیولوجیة العصبیة األسس ومعرفة دراسة إلى النفسي المرشد یحتاج وھكذا

 وعالقتھ الوظیفي التكوین حیث من الجسم عن شیئًا یعرف أن بد فال عمالئھ، مساعدة من یتمكن

 الھستیریة واالضطرابات العادیة االضطرابات بین للتفریق إلى حاجتھ باإلضافة بالسلوك،

  .العضویة واالضطرابات  الجسمیة النفسیة واالضطرابات

  اإلرشادیة العملیة علیھا تقوم التي المبادئ

 directive المباشر التدخل فلسفة أنHepworth & Larsen, 1990 ) (یرى 

intervention التالیة المبادئ على تقوم اإلنسانیة المساعدة مھن في:  

حیاتھم  توجیھ على قادرون أنھم كما واالختیار، القرار اتخاذ على القدرة یملكون الناس إن - ١

  .یعتقدون مما أكثر

 یعتمدوا على لكي ممكن حد أقصى إلى مساعدتھم مسؤولیة تحمل تستلزم الناس مساعدة إن - ٢

 .فیھم القوة وجوانب طاقاتھم جمیع ویستغلوا أنفسھم

البیئیة  واألوضاع المؤثرات تغییر تجاه العمل تستلزم مسؤولیة ھي الناس مساعدة إن - ٣

 .السلبیة

 .وموجھ ھادف سلوك ھو اإلنساني السلوك إن  - ٤

مساعدتھم  حول تتركز المعالج مسؤولیة وأن جدیدة، سلوكیات تعلم على قادرون الناس إن - ٥

 .النمو ولزیادة التغییر إلحداث منھا واالستفادة قدراتھم الكتشاف

 .المشكالت الحالیة حل خالل من علیھا التغلب یمكن الناس تواجھ التي الصعوبات معظم إن - ٦

مشكالتھم  حل الناس یستطیع جدیدة مھارات وتعلم المعلومات على الحصول خالل من - ٧

 .نموھم الشخصي تحقیق یستطیعون كما حیاتھم، في تواجھھم التي الصعوبات على والتغلب

 خاللومن  الموجودة، واألنظمة المجتمع نتاج ھي الناس فیھا یقع التي المشكالت معظم إن  - ٨

 .األنظمة ھذه في إیجابیة تغییرات إحداث الناس یستطیع فعالة مواجھة أسالیب تعلم



 منھا في االستفادة ینبغي التي والتجارب الخبرات من مجموعة عن عبارة اإلنساني النمو إن - ٩

 .المشكالت مواجھة

في  وطبیعیة أساسیة حاجة وھي وكرامتھ بقیمتھ ویشعر ذاتھ یحقق أن یرید اإلنسان إن  -١٠

 .وإشباعھا الحاجة ھذه توفیر المحیطین وعلى إنسان، كل

 نمو عالقة فإن وبالتالي اآلخرین، مع اإلنسان عالقة خالل من یظھر اإلنساني النمو إن -١١

والتشجیع  والتقدیر واالحترام والتقبل الحب مقدار على كبیرة بدرجة تعتمد المساعدة

Encouragement العالقة ھذه توفره الذي.  

ینبغي  ولھذا واھتماماتھ، حاجاتھ ویشبع شخصیتھ، یمارس أن إلى بحاجة اإلنسان إن  -١٢

 .والعمل التعبیر فرصة لھ تتاح أن

 یراعي أن ینبغي المنشود التغییر إلحداث المرشد یستخدمھ عالجي تدخل أسلوب أي إن -١٣

 .وخصوصیتھ القرار اتخاذ في وحریتھ وقیمتھ المسترشد كرامة

 .النفس ومعرفة وإدراك لفھم األولى الخطوة ھي بالنفس الوعي إن -١٤

قیم  فرض في الحق ألحد ولیس واتجاھاتھم، ومبادئھم قیمھم اختیار في الحق للناس إن -١٥

 .علیھم سلوكیات أو

 :ھي رئیسة مبادئ ثالثة على تعتمد عملیة اإلرشاد أن 2004 ) ،الخطیب (ذكر وقد

 Here & Now :واآلن  ھنا مبدأ :األول المبدأ

یستطیع  حیث اإلرشاد، فیھ یتم الذي المكان في بالفعل اآلن یحدث ما المبدأ ھذا ویتضمن

 نماذج على بالتعلیق یقوم ثم ومن وأحاسیسھ، أفكاره وسرد لھ، ما حدث ذكر المسترشد

 إلى تحویلھا المرشد على یكون وبذا والتوتر، للقلق التي تدفعھ واألسباب ومشاعره سلوكیاتھ

 یتوفر عندما فقط وذلك جدید، من فیھا إعطاء رأیھ المسترشد یستطیع حتى صیغة الحاضر،

 بد فال فقط، مستمعًا ولیس مشارك فعلي المرشد ألن ونظًرا بمشكلتھ، للمسترشد الكامل اإلقناع

 متكاملة تقدیم صورة على قادًرا ویكون المسترشد، وتفاعالت وأحاسیس یلم بمشاعر أن

 بل باالتفاق معھ، لھا المناسبة الحلول ووضع ومشاكلھ، اضطراباتھ حدوث كیفیة للمسترشد على

 .یفعلھا أو یعلمھا كما المسترشد ذات من الحلول أن تنبع بد ال

 ) Transference :التحویل ( االنتقال مبدأ :الثاني المبدأ

 االنتقال مبدأ یتضمن فقد )  واآلن ھنا ( بمبدأ بعید من أو قریب من المبدأ ھذا ویرتبط

 بحیث اإلرشادیة، العملیة في الفعلي المشارك مرحلة إلى متحدث من مجرد انتقال المسترشد



 المسترشد صورة نقل على المرشد قدرة أیًضا یتضمن وقد لھ بالفعل، حدثت التي الكیفیات ینقل

 أن اعتبار على ھذا ذكریات، كونھا لمجرد ولیس بجمیع أبعادھا، الحاضر إلى الماضي من

 خاللھا من تم التي والكیفیات مشاعره، أو صدق لھ حدث ما یدرك أن یستطیع ال المسترشد

 .المرحلة ھذه إلى وصولھ

 Confidence:السریة مبدأ :الثالث المبدأ

 واإلرشاد التوجیھ عملیة إنجاح في السابقین المبدأین یكمل ثالثًا مبدأ السریة مبدأ یعتبر

 یساعده بحیث المسترشد عند النفسي االضطراب درجة تخفیف منھا  وھو الھدف وتحقیق

 المبادئ من السریة تعتبر لذا لھا، المناسب الحل بمشكلتھ واستكشاف االستبصار على المرشد

 السریة فیھ تمثل الذي اإلرشادي الموقف نظًرا لحساسیة واإلرشاد التوجیھ عملیة في األساسیة

 الثقة إطار وفي والمسترشد بین المرشد ذلك یتم حیث منھا الھدف لتحقیق أساسیة دعامة

 والسریة بینھما، علیھ فیما االتفاق یتم بما إال بینھما یدور عما اإلفصاح یتم ال بحیث المتبادلة

 ھناك أن تكون المتوقع فمن وإال بھا، یتمتع أن یجب التي المرشد أخالقیات أھم من جوھرھا في

النتائج  من ال ◌ً  بد سوًءا اإلرشادي الوضع تفاقم إلى تؤدي قد اإلرشادیة للعملیة سلبیة نتائج

 وجھ أكمل على تحقیقھا إلى المرشد یسعى والتي علیھا، الحصول المتوقع من التي اإلیجابیة

  . الكاملة إطار السریة وفي

  :كاآلتي وھي النفسي لإلرشاد رئیسة مبادئ ثالثة (حسین) ذكر وقد ھذا

 :والمسترشد المرشد بین التعاون .١

 أن یمكن ال ھنا ومن واحد، اتجاه ذات عملیة ھي وال قسریة عملیة لیست اإلرشادیة فالعملیة

 یحدث وھذا والعمیل، المرشد بین التعاون إیجاد طریق عن إال ثمارھا وتؤتي ھذه العملیة تتحقق

  .المسترشد مشكلة حل إلى ال ◌ً  وصو شرط أو قید دون اآلخر منھما كل تقبل إذا

 :للفرد الشخصي بالنمو االھتمام .٢

 بھذه القیام الفرد استطاع فإذا بھا خاصة ومھام مطالب النمو مراحل من مرحلة لكل إن

 یكون ذلك في فشل وإذا سلیًما یكون نموه فإن المطالب، ھذه إشباع قیام، واستطاع خیر المھام

 مشكالت على یركز شيء كل وقبل ال ◌ً  أو فاإلرشاد .النفسیة التوافق والمشكالت لسوء عرضة

 .حلھا على ومساعدتھ الفرد



 .الفردیة السلوكیة العملیات على االعتماد .٣

 ھؤالء إن حیث العمالء بین الفردیة الفروق تراعي أن اإلرشادیة العملیة على فینبغي

 وانفعالیًا وعقلیًا جسمیًا الشخصیة جوانب مختلف في البعض بعضھم عن یختلفون العمالء

 المرشد على ینبغي ثم ومن منھم، ال ◌ً  ك تواجھ المشكالت التي في یختلفون كما واجتماعیًا،

 في فرید شخص أنھ على فرد كل إلى والنظر الفروق ھذه كل االعتبار في یضع أن النفسي

 . خصائصھ

  المعاییر األخآلقیة والمھنیة لإلرشاد النفسي

لرعایة المرشدین معاییر وقوانیین وأعراف ینبغي على  لقد حدد أعضاء الجمعیة اآلمریكیة     

القائم بالعملیة اإلرشادیة العمل والتمسك بھا، حیث تترجم ھذه المسؤلیة بالعالقة المھنیة الجیدة 

مع العمالء والزمالء واألسرة والمجتمع، وأن یتعھدوا بقبولھا والعمل عل تحقیق المقدمات 

  ـ: المنطقیة التالیة

  .لى مسؤلیات الجمعیة تجاه المجموعة التي یتعاملون معھا أو یعملون من خاللھاـ الحفاظ ع١

ـ تجنب التمییز ضد شخص ما أو رفض توظیفھ أي بمنعى أخر توفیر الفرص التربویة أو ٢

  .المھنیة على أساس قاعدة العرق أو الجنس أو الدین أو األصل أو أي شكل من أشكال التمییز

مع التطورات المھنیة الحدیثة وتطویر القدرات العملیة والتربویة ـ إستمراریة المواصلة ٣

  .وكذلك الخبرات العیادیھ

  .ـ تكوین عالقات مع زمالء العمل واألبتعاد عن العزلة التي تؤدي الى فقدان القدرة على الحكم٤

ـ أدارة الحیاة الشخصیة من خالل نموذج حي والسعي للحصول على المساعدة المالئمة لحل ٥

  .ي مشكلة شخصیةأ

ـ تشخیص وتقییم األجراءات العالجیة المناسبة للعمالء والتي تقع ضمن حدود وقدرة المرشد ٦

  .النفسي وكفاءتھ المھنیة

  .ـ تأسیس حدود مالئمة للعالقات المھنیة والمحافظة علیھا٧

  أخالقیات صنــع القرار



ل قبل حاجاتھ وأن یتحكم في ینبغي على المرشد التربوي والنفسي أن یضع حاجات العمی     

مسألة الضبط لحاجاتھ الخاصة وعزلھا عن العالقة األرشادیة مع العمیل، وعلیھ أن یكون واعیاً 

  .لحاجاتھ الخاصة وكذلك لمناطق الضعف لدیھ

بوصف  ) Ketchencer& Welfel, 1986,1992(وقد قام كل من كیتجنسر و ویلفیل     

دستور المھني والمتمثلة في مساعدة األخرین و عدم اآلساءة  المبادئ األخالقیة التي تعكس ال

  ـ:الیھم وأحترام أستقاللیتھم واألخالص في العمل ویمكن أجمالھا كاألتي

ـ قبول وتحمل مسؤلیة ماھو مقید ضمناً لتشجیع مایعتبر جید لآلخرین وفي العالقة اإلرشادیة ١

وخاصة عندما یدخل العمیل مغامرة العالج  أنھ یعكس مایعمل لتعزیز الطمأنینة والراحة للعمیل

  .وھذا مفید لتحسین ماھو متوقع من أجل العمیل

ـ عدم اآلساءة لآلخرین، حیث یتضمن اإلرشاد التزام المھنیین لیمارسوا العنایة واألھتمام من ٢

  .تجنب العمیل الصراعات باالضافة الى عدم أستغفالھم وتجنب كل مایسئ الیھم

لتي تعود على نفس العمیل من حیث أنھا تخص معتقداتھ وحریتھ في التنقل ـ األستقاللیة ا٣

وأختیار األتجاه الذي یناسبھ، وھذ ا یعني  أن المرشد لیس لھ الحق في التدخل أو مشاركة 

  .العمالء حیاتھم   الخاصة وتطلعاتھم

ممكن للتأكد من أن الناس قد أعطوا الخدمات اإلرشادیة الكافیة دون تمییز فیما  ـ عمل ماھو٤

  .الخ....یتعلق بالخلفیات الثقافیة واألقتصادیة والدین

ـ العمل برغبة لفعل ماھو ضروري لخلق جو الثقة والمناخ العالجي الضروري والذي من  ٥

  .نة للمشكلةخاللھ یستطیع العمیل أن یلمس طریقھ نحو الحلول الممك

  

  

  



  

  

  

 الفصل الخامس

  المناھج المستخدمة فى عملیة االرشاد النفسي

   



 :النفسيمناھج االرشاد 

  :ھي النفسي واإلرشاد التوجیھ لتحقیق مناھج ثالثة ھناك

 :  Developmentاإلنمائي المنھج - ١

وترجع أھمیة  Strategy of promotionویطلق علیھ أحیانا االستراتیجیة اإلنشائیة 

المنھج اإلنمائي إلى أن خدمات التوجیھ واإلرشاد تقدم أساسا إلى العادیین لتحقیق زیادة كفاءة 

 .الفرد الكفء وإلى تدعیم الفرد المتوافق إلى أقصى حد ممكن

وستضمن المنھج اإلنمائي اإلجراءات التي تؤدي إلى النمو السوي السلیم لدى األسویاء 

ة نمّوھم طول العمر حتى یتحقق الوصول بھم إلى أعلى مستوى ممكن من والعادیین، خالل رحل

ویتحقق ذلك عن طریق معرفة . النضج والصحة النفسیة والسعادة والكفایة والتوافق النفسي

وفھم وتقبل الذات ونمو مفھوم موجب للذات وتحدید أھداف سلیمة للحیاة وأسلوب حیاة موفق 

إلمكانات، وتوجیھھا التوجیھ السلیم نفسیا وتربویا ومھنیا، بدراسة االستعدادات والقدرات وا

  .ومن خالل رعایة مظاھر نمو الشخصیة جسمیا وعقلیا واجتماعیا وانفعالیا

 وإلى الكفء الفرد كفاءة زیادة لتحقیق العادیین إلى أساًسا تقدم واإلرشاد التوجیھ خدمات إن

 إلى تؤدي التي اإلجراءات اإلنمائي المنھج ویتضمن ممكن، حد أقصى إلى الفرد المتوافق تدعیم

 أعلى إلى نموھم رحلة خالل بھم والوصول والعادیین، األسویاء السلیم لدى السوي النمو

 الذات تقبل وفھم معرفة طریق عن ذلك ویتحقق والصحة النفسیة، النضج من ممكن مستوى

 الشخصیة نمو مظاھر رعایة خالل ومن سلیمة للحیاة، أھداف وتحدید للذات موجب مفھوم ونمو

  .وانفعالیًا واجتماعیًا وعقلیًا جسمیًا

 نموھم رعایة بھدف العادیین األفراد إلى ُوتقدم نمو، عملیة اإلرشاد عملیة المنھج ھذا ویعتبر

 توافقھم لتدعیم وكفاءاتھم واستعداداتھم وقدراتھم إمكاناتھم ورفع بسلوكھم السلیم واالرتقاء

 التغلب في وتؤھلھم ممكنة، درجة أقصى إلى والمھني والتربوي واالجتماعي والصحي النفسي

 المنھج ھذا ویفید الیومیة، حیاتھم في تواجھھم التي السویة والمشكالت غیر الصراعات على

 في التوافق إلى بھم والوصول التالمیذ بید لألخذ واإلرشاد المدرسي التوجیھ برامج تخطیط في

 .والدراسیة  واالجتماعیة الشخصیة جوانبھم جمیع

 أن یستطیع التي والخبرات الصدد، ھذا في وأساسیًا ھاًما المعلم دور یكون أن الطبیعي ومن

 ألن ونظًرا .النتائج بأفضل تأتي أن یمكن تلقائي بشكل التعلیمیة العملیة سیاق لطالبھ في یوفرھا



 اتجاھات وتقییم متابعة على قدرة بالطالب المحیطین أكثر یصبح فإن المعلم ممتدة عملیة النمو

 یعاني أم الطبیعي، االتجاه في یمضي الطالب كان إن ما فترة مبكرة في یدرك بحیث لدیھم النمو

 قبل من المناسب الوقت في مواجھتھا عملیة مما ییسر والصعوبات؛ المشكالت بعض من

 . النفسي المرشد

  ویعتمد المرشد النفسي  في عملھ على تحقیق ھذا الھدف النمائي على المعلومات

  .التي تتوفر من دراسات علم نفس النمو

   ویسعى ھذا المنھج في تحقیق أھدافھ إلى مراعاة مطالب النمو لكل مرحلة نمائیة

 .یمر بھا الفرد

   ویتمثل ھذا المنھج في تقدیم مجموعة من الخدمات النفسیة والخدمات اإلرشادیة

  .لألفراد العادیین من خالل مراكز اإلرشاد

   ودور المعلم ھام وأساسي في ھذا المنھج، من خالل الخبرات التي یوفرھا لطالبھ

  .أثناء العملیة التعلیمیة

  ر المحیطین بالطالب قدرة على وألن النمو عملیة ممتدة، فإن المعلم یصبح أكث

متابعة وتقییم اتجاھات النمو لدیھم، بحیث یدرك في فترة مبكرة ما إن كان الطالب 

یمضي في االتجاه الطبیعي، أم یعاني من بعض المشكالت والصعوبات مما ییسر 

  . عملیة مواجھتھا في الوقت المناسب

  

  Preventive:الوقائي المنھج - ٢

التحصین " ویطلق علیھ أحیانا منھج . یحتل المنھج الوقائي مكانا في التوجیھ واإلرشاد النفسي

الوقایة خیر من " ویقول المثل . ضد المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسیة" النفسي 

ونحن نعرف أن الوقایة تغني عن العالج، وأن غرام وقایة خیر من طن عالج، وأن ". العالج 

 . الوقایة یكلف المجتمع أقل مما یكلفھ غرام واحد من العالج الطن من

ویھتم المنھج الوقائي باألسویاء واألصحاء قبل اھتمامھ بالمرضى لیقیھم ضد حدوث المشكالت 

  .واالضطرابات واألمراض النفسیة



 التوجیھ بتوفیر وذلك التوافق، وعدم االضطرابات من األفراد تحصین إلى المنھج ھذا یھدف

 لالضرابات التعرض من لوقایتھم األسویاء باألفراد المنھج ھذا ویھتم والرعایة الالزمین،

 ویوجھھا األولى مراحلھا في التكیف سوء حاالت اكتشاف على فھو یعمل .المختلفة والمشكالت

 لتجنب االضطراب؛ أو التوافق سوء إلى تؤدي التي إزالة األسباب على یعمل كما سلیمة وجھة

 أو تقلیل على فیعمل األسویاء، غیر باألفراد یھتم أیًضا فھو كذلك المشكالت، في لوقوعا الفرد

 لیقیھم بالمرضى اھتمامھ قبل واألصحاء باألسویاء الوقائي المنھج ویھتم المرض إزمان منع

   :ھي ثالثة مستویات الوقائي وللمنھج النفسیة واألمراض المشكالت واالضطرابات حدوث ضد

 األسباب بإزالة المرضى، أو االضطراب أو المشكلة حدوث منع محاولة :األولیة الوقایة 

 .یقع المحظور ال حتى

  مرحلتھ في االضطراب وتشخیص المبكر الكشف محاولة وتتضمن :الثانویة الوقایة 

 .وتفاقمھ تطوره ومنع علیھ للسیطرة بقدر اإلمكان؛ األولى

 إزمان منع أو االضطراب أثر تقلیل محاولة وتتضمن :الثالثة الدرجة من الوقایة 

 .المرض

 مراكز تقدمھا التي الخدمات الوقائي المنھج أھداف لتحقیق تقدم التي اإلرشادیة الخدمات ومن

 القیم على التأكید في والمتمثلة اإلعالم وسائل تقدمھا التي تلك أو واألمومة رعایة الطفولة

 التعلیم مشكالت وتشخیص بتحدید تھتم تربویة خدمات أو واالجتماعیة واالقتصادیة الدینیة

 واالضطرابات السلوكیة والمشكالت االمتحانات ونظام والمنھج الدراسي بالمدرسة المرتبطة

 لدى الطالب االجتماعیة والمشكالت االنفعالیة

 :على الوقائي المنھج ویقوم

 العادیین األسویاء لألفراد النفسیة الصحة على المحافظة. 

 األفراد عند السوي النفسي النمو رعایة. 

 والمھني واالجتماعي والتربوي واألسري الزواجي التوافق تحقیق على العمل. 

 ومیول وإمكانات استعدادات على بالتعرف تتعلق التي العلمیة بالدراسات القیام 

 .األفراد العادیین واتجاھات

 أي عن المبكر الكشف أجل من األفراد عند والتكیف التوافق لمستوى المستمر التقویم 

 علیھ التغلب یصعب أن قبل مواجھتھ على للعمل اضطراب



  :الوقائي للمنھج مجاالت عدة) ١٩٩٦، المنعم  عبد( ذكر وقد ھذا

 للجسم الحیویة والوظائف والعقلیة الجسمیة العامة بالصحة ویھتم :الحیوي المجال. 

 واألسري والمھني واالجتماعي النفسي التوافق برعایة ویھتم :النفسي المجال 

 .والقدرات واالستعدادات والمیول واالتجاھات، والتربوي

 عن والكشف الفرد، تكیف لمستوى المستمر بالتقویم ویھتم :التتبعي المجال 

 استفحالھا قبل مبكر وقت في معھا والتعامل الفرد تواجھ المشكالت التي  االضطرابات

 .وتأزمھا

 :العالجي المنھج - ٣

وكل فرد . ھناك بعض المشكالت واالضطرابات قد یكون من الصعب التنبؤ بھا فتحدث فعال

وفترات حرجة ومشكالت حقیقیة یحتاج  Crisis – situationیَخبر في وقت ما مواقف أزمات 

  .فیھا إلى مساعدة ومساندة لتخفیض مستوى القلق ورفع مستوى األمل

 عالج العالجي المنھج دور ویتضمن فعال، تحدثف بھا التنبؤ یصعب المشكالت بعض ھناك

 والصحة التوافق حالة إلى العودة حتى النفسیة واألمراض المشكالت واالضطرابات ھذه

  .النفسیة

 وطرق وتشخیصھ وأسبابھ النفسي والمرض االضطراب بنظریات العالجي المنھج ویھتم

   . النفسیة والمستشفیات والعیادات والمراكز والمعالجین وتوفیر المرشدین عالجھ،

 أفضل اختیار ثم للمشكلة، الدقیق التشخیص على یعتمد النفسي اإلرشاد عملیة في والعالج

 وصف على االقتصار عدم یعني الدقیق والتشخیص .معھا للتعامل المالئمة األسالیب اإلرشادیة

 وظروف أسبابھا لتقصي یمتد وإنما خطورتھا، ودرجة أعراضھا أھم والتعرف على المشكلة

  .نفسیة كمشكلة وتطورھا نشأتھا

ویتضمن دور المنھج العالجي كذلك عالج المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسیة حتى 

  .العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسیة

ویھتم المنھج العالجي بنظریات االضطراب والمرض النفسي وأسبابھ وتشخیصھ وطرق 

  .والمعالجین والمراكز والعیادات والمستشفیات النفسیةعالجھ وتوفیر المرشدین 



 في ویتحدد المالئم اإلرشادي األسلوب الختیار السبیل یمھد والدقیق المحدد التشخیص ھذا

 النفسي اإلرشاد یقدم فقد .اإلرشادیة الخدمة لھم تقدم سوف التي األفراد والجماعات ضوئھ

  . الحال إلیھا ینتمي التي لألسرة یقدم جماعیة أو أو فردیة بصور

ویالحظ أن المنھج العالجي یحتاج إلى تخصص أدق في اإلرشاد العالجي إذا قورن 

كذلك . وھو أكثر المناھج الثالثة تكلفة في الوقت والجھد والمال.بالمنھجین اإلنمائي والوقائي

عالج إذا بدأ وقد یفلت الزمام من ید المرشد أو الم% ١٠٠فإن نسبة نجاح االستراتیجیة ال تكون 

  .العالج بعد فوات األوان

 واستخدامھا المناھج، بھذه ومعرفة علم على یكون أن النفسي المرشد على أنھ ولذلك وجد

 والصحة النفسي والتوافق والسعادة الرضا تحقیق على األفراد یساعد لكي الحاجة إلیھا؛ حسب

    .النفسیة



  

  

  

  

  

  

  

   سادسالفصل ال

عملیة  األدوات المستخدمة فى

 االرشاد النفسي
   



  النفسي اإلرشاد أدوات

 :المقابلة :أوال

 النفسي اإلرشاد عملیة في عادة التربوي المرشد إلیھا یلجا التي المألوفة الطریقة وھي

 بشكل ومقابلتھ معھ التحدث طریق عن ومشكلتھ المسترشد شخصیة على للتعرف والتربوي

 عن معلومات یجمع أو فكرة یكون أن المرشد یحاول ھادف حدیث عن عبارة وھي .مباشر

   ) . حرة مطلقة تكون أو مقننة المقابلة تكون وقد مساعدتھ، یرید الذي المسترشد شخصیة

  :المقابالت أنواع

 :المبدئیة المقابلة .١

 المواعید وتحدید الالحقة، للمقابالت التمھید فیھا یتم والمسترشد، المرشد بین لقاء أول وھي

 عملھ سیتم ما على واالتفاق یقدمھ، ما منھما، كل دور حول والمسترشد المرشد توقعات وكذلك

 .الالحقة اإلرشادیة الجلسات في العمل وكیفیة

 :المقننة المقابلة .٢

 للحصول موحدة بطریقة وتوجھ قبل من ومعدة مكتوبة بأسئلة محددة أسئلة من تتكون وھي

 من تحد قد لكنھا والضبط العلمیة بالدقة یتمیز المقابالت من النوع وھذا محددة، إجابات على

 .كافیة بدرجة البحث في التعمق

 :المقننة غیر المقابلة .٣

 الدوافع لدراسة بالتعمق تسمح فھي وبذلك مسبقًا، األسئلة فیھا تحدد وال بالمرونة تتمیز حیث

 بعض المرشد یطرح حیث طلیقًا، حًرا تعبیًرا نفسھ عن بالتعبیر للفرد تسمح واالتجاھات،كما

 إلى التوصل في یساعد مما بحریة یتحدث ویتركھ المسترشد حدیث لتوجیھ البسیطة التساؤالت

 .حلھا على ومساعدتھ الحقیقیة المشكلة

 :التشخیصیة المقابلة .٤

 وتصاغ مسبقًا لھا یخطط حیث المسترشد، مشكلة تشخیص إلى المقابالت من النوع ھذا وتھدف

 وطبیعة وخبراتھ المسترشد وحاضر ماضي عن المعلومات بعض على للحصول الھادفة األسئلة

 بعض لمقابلة باإلضافة المسترشد مشكلة لتحدید جلسة من ألكثر المرشد یحتاج وقد مشكلتھ،

 .بالمسترشد والمحیطین األھل

 :العالجیة أو اإلرشادیة المقابلة .٥

 القوة نواحي واستبصار وامكاناتھ وقدراتھ ذاتھ فھم على المسترشد مساعدة إلى تھدف وھي

 وتغییر تعدیل وكذلك االنفعالیة المشكالت حل في المقابلة ھذه وتستخدم شخصیتھ، في والضعف

 حدده الذي التشخیص على بناء المرشد أعده الذي التدریبي البرنامج خالل من المسترشد سلوك

 .لحالتھ مسبقًا



 :والجماعیة الفردیة المقابلة .٦

 وقد صادقًا، تعبیًرا نفسھ عن التعبیر في بالراحة یشعر لكي واحد؛ فرد مع المقابلة تجرى فقد

 واسع مدى لتوفیر أكبر فائدة ذات تكون قد الحالة ھذه وفي األفراد، من مجموعة مع تجرى

  .المتنوعة النظر ووجھات المعلومات

 :-المقابلة إجراء مراحل

 :یلي كما اإلرشادیة للمقابلة مراحل ثالث) حسین (ذكر فقد

 الھدف وتحدید للمقابلة والرئیسة العریضة الخطوط المرشد فیھا یحدد حیث :اإلعداد مرحلة .١

 والزمان المكان تحدید وكذلك الالزمة، واألدوات األسئلة وتحدید وموضوعاتھا، منھا،

 .لھا المناسبة األجواء وتوفیر

 شرط، أو قید دون وتقبلھ بھ، والترحیب المسترشد باستقبال تبدأ حیث :والتنفیذ البدء مرحلة .٢

 بطرح المرشد ویبدأ التامة، والسریة واآلمان الثقة من المناسب الجو توفیر علیة یجب حیث

 في الالزمة المھارات كافة مستخدًما جیًدا لھا ویستمع ویصغي على المسترشد تساؤالتھ

 تشخیص في ذلك بعد تفیده والتي الھامة المعلومات بعض أقالم كرؤوس ومسجال المقابلة

 .الحالة

 عندما وذلك مفاجئ، وغیر تدریجي بشكل المقابلة إنھاء وتتضمن :المقابلة إنھاء مرحلة .٣

 ودیة بصور المقابلة تنتھي حیث منھا، المرجوة أھدافھا حققت قد العالجیة المقابلة تكون

 . بالرفض المسترشد یشعر حتى ال مناسب لبق وبأسلوب

 :المقابلة أسلوب مزایا

 بوضوح األسئلة للمسترشد المرشد بشرح تسمح حیث المرونة.  

 واألمیین األطفال تناسب.  

 قریب بشكل المعلومات جمع في التعمق في یفید مما والمفحوص؛ الفاحص بین تجمع 

 .واألحاسیس المشاعر عن والكشف

 مسبقًا المرشد لھ یخطط وتسلسل بترتیب فیھا األسئلة توجھ. 

 اآلخرین بآراء التأثر دون المفحوص من معلومات على الحصول تتیح. 

 التساؤالت لجمیع إجابات على الحصول یتم.  

 معلمات على الحصول یتیح مما والمسترشد؛ المرشد بین وھادئ ودي جو تكون 

  . وسلیمة صادقة وبیانات

 :المقابلة أسلوب عیوب

 والموضوعیة للقیاس فاعلیة أقل یجعلھا مما كبیر؛ بشكل المرشد مھارة على تعتمد.  

 مثال عقلیًا كالمتخلفین الخاصة الفئات لبعض تصلح ال.   

 المقابلة نتائج تقییم عند الذاتیة واتجاھاتھ وقیمھ بآرائھ المرشد تأثر. 

 :-المالحظة:ثانیًا



 تتعلق معلومات جمع في تسھم وھي البیانات جمع وسائل من ھامة وسیلة المالحظة تعتبر

 وھناك ورصده مالحظتھ فتسھل الحیاة في الواقعیة المواقف في المستھدفة للفئات بالسلوك

 مختلفة أسالیب

 :منھا المالحظة من

 الطبیعیة ظروفھا في تلقائیًا تحدث كما الظواھر أو السلوك مالحظة وھي :البسیطة المالحظة -أ

 المالحظة بطریقة إما وتتم العلمي، للضبط إخضاعھا ودون للقیاس دقیقة أدوات استخدام ودون

 .مالحظتھا المراد الجماعة مع بالمشاركة المالحظة بطریقة أو بعد عن

 المراد للظاھرة العلمي والضبط الدقیق للتحلیل المنظمة المالحظة تخضع :المنظمة المالحظة -ب

 .عنھا إجابة على للحصول الباحث یحددھا سلفًا محددة موضوعات في تنحصر فھي دراستھا

 :المالحظة إلجراء خطوتین أو مرحلتین) حسین (ذكر وقد ھذا

 جوانب وكذلك منھا الھدف وتحدید للمالحظة المسبق التخطیط یتم وفیھا :اإلعداد مرحلة 

 .الالزمة التسجیل أدوات تحدید وكذلك والمكان، الزمان وتحدید مالحظتھ المراد السلوك

 ثم المختلفة والمواقف األزمنة في مالحظتھ یتم ما تسجیل وتتضمن :التنفیذ مرحلة 

 من المأخوذة األخرى المعلومات وبین بینھا الربط ومحاولة بدقة المالحظات ھذه دراسة

 .المعلومات لجمع األخرى األدوات

 :المالحظة عیوب

 أو المرشد یریده الذي الوقت في مالحظتھ المراد السلوك أو الظاھرة تحدث ال قد 

 .الباحث

 الماضي في حدثت ظواھر مشاھدة أو مالحظة یمكن ال. 

 طویلة زمنیة فترات تستغرق التي الظواھر مع تصلح ال.  

 فتفسدھا المالحظة؛ أثناء أخرى عوامل تتداخل قد.  

 الظاھرة أو السلوك ومالحظة وتسجیل تفسیر في المرشد قبل من ذاتیة وجود.  

 مالحظین یكونوا أن یحبون ال األشخاص بعض.  

 مثال األسریة كالمشكالت الظواھر بعض قیاس یمكنھا ال.   

 المالحظ الشخص وإحساس أدراك على تعتمد ألنھا للثبات؛ تفتقر.   

 المالحظ قبل من كبیر وجھد لوقت تحتاج.   

  )التراكمي السجل ( المدرسیة البطاقة :ثالثًا

 من یتضح لما والمھني التربوي واإلرشاد التوجیھ مجال في واألدوات الوسائل أھم من وھو

 النظرة ضوء في الموظف أو للعامل المھني النمو أو للطالب التربوي النمو تخص بیانات

 وصورة الحاضر إلى الماضي في التراكمیة الطولیة الدراسة خالل من للشخصیة، التكاملیة

 السریة والتقاریر والمعلومات العامة والبیانات المعلومات سواء المسترشد لحاضر عرضیة

 وإرشادیة توجیھیة خدمات لتقدیم ووسیلة تشخیصیة كأداة



 :نوعان وھي

 لشخصیة واألساسیة األولیة المعلومات ویضم الواحدة الصفحة ذو المجمع السجل 1-

 .المسترشد

 شخصیة لجوانب مفصلة ومعلومات بیانات ویتضمن الصفحات متعدد المجمع السجل 2-

  . صغیر كتیب في المسترشد

 :االستبانات :رابًعا

 ومیولھم، واتجاھاتھم، األفراد عن والمعلومات البیانات بجمع تقوم أداة عن عبارة وھي

 أو مالحظتھا یصعب التي السلوكیات بعض ھناك إن حیث ذلك، وغیر وسلوكھم ومشاعرھم،

 .الدور بھذا األداة ھذه فتقوم إرشادیة، مقابلة في مباشرة عھا اإلفصاح

 :النفسیة االختبارات :خامًسا

 االستخدام سھلة فھي النفسي، والعالج اإلرشاد مجال في المستخدمة الوسائل أھم من وھي

 النمطي األداء بقیاس النفسي االختبار ویقوم كبیر، بشكل ومنتشرة والجھد الوقت وتوفر

 منھا متعددة أنواع ولھا للفرد، أداء وأفضل أسرع بمعنى األداء أقصى أو للفرد االعتیادي

 ومنھا واألدائیة اللفظیة غیر واالختبارات والقلم الورقة اختبارات ومنھا والجماعیة الفردیة

  .وأخرى المرجع محكي ھو ما ومنھا والقوة، السرعة اختبارات

 المسترشد شخصیة عن دقیقة معلومات على الحصول في تساعد فھي المرجع، معیاریة

 التنفیس في كذلك وتفید بدقھ، مشكالتھ تشخیص وكذلك بسلوكھ، التبوء ثم ومن وخصائصھ

 .للفرد االنفعالي والتفریغ

 -( Case Study ): الحالة دراسة :سادًسا

 منھج إنھا كما ككل، للحالة العام للموقف دقیق وتحلیل الحالة عن تجمع التي المعلومات كل وھي

 البیئیة، الحالة عن األخرى المعلومات جمع بوسائل جمعت التي المعلومات وتحلیل لتنسیق

 وأسبابھا وطبیعتھا مشكلتھ وتشخیص وتحدید للمسترشد أفضل فھم إلي الوصول إلي وتھدف

 أو فرًدا كان سواء للحالة عمیقة دراسة فھي الالزمة، اإلرشادیة والخدمات القرارات واتخاذ

 المعلومات كل جمع بھدف فیھا یعیش التي االجتماعیة بالبیئة عالقتھ سیاق في كاألسرة جماعة

 في یساعد مما وماضیھ؛ حاضره في الفرد شخصیة عن مفصلة صورة لتقدیم وذلك الحالة عن

 یتمكن حتى وأسبابھا وطبیعتھا مشكالتھ وتشخیص وتحدید العمیل، شخصیة فھم إلي الوصول

  مشكلتھ علي التغلب في للعمیل الالزمة اإلرشادیة الخدمات تقدیم من المرشد

 :ھما نقطتان الحالة دراسة في تتوفر أن ویجب

 االجتماعي والبعد للفرد، والصحي الجسمي البعد :وھما أساسیین بعدین الحالة دراسة تتضمن -أ

 .حیاتھ في العمیل بھا مر التي التعلیمیة والخبرات واألسریة االجتماعیة الظروف ویتضمن



 بھ مر ما تتضمن بل الراھنھ، خبراتھ علي الحالة عن جمعھا المراد المعلومات تقتصر أال -ب

 .الماضي في سابقة وتجارب خبرات من العمیل

 :التالیة المعلومات جمع الحالة دراسة وتتضمن

 میالده وتاریخ وعنوانھ باسمھ تتعلق العمیل عن أولیة أو عامة وبیانات معلومات 

 .والدیھ تعلیم ومستوي منھا یعاني التي والشكوى االجتماعیة وحالتھ وجنسھ

 التي األمراض معرفة ذلك ویتضمن للعمیل والصحیة الجسمیة الحالة عن معلومات 

  منھا یعاني

 الجسمي والمظھر والتشوھات والعاھات لھا تعرض التي والحوادث. 

 النمو تاریخ عن معلومات.  

 للعمیل واالنفعالیة العقلیة الحالة عن معلومات.  

 األسرة وتركیب وجمعھا األسرة أفراد عن معلومات جمع وتتضمن اجتماعیة معلومات 

 .الوالدیة المعاملة وأسلوب

 واالجتماعیة االقتصادیة والظروف المسترشد حالة ومعرفة فھم إلى تھدف الحالة فدراسة

 وبالتالي واضحین، ال ◌ً  وتحلي عمقًا اإلرشادیة العملیة یزید مما یعیشھا؛ التي واألكادیمیة

 المصادر من علیھا الحصول یتم التي المعلومات خالل من وأسرع أفضل نتائج على الحصول

  المختلفة

 :الحالة دراسة ممیزات

 -:بأنھا الحالة دراسة وتتمیز

 .ودقیقة شاملة وسیلة باعتبارھا الشخصیة عن ومترابطة شاملة صورة تعطي أنھا .١

 .تفاعلي نمائي تطور من العمیل شخصیة بدراسة تھتم أنھا .٢

 .وبحث دراسة علي مبني دقیق أساس علي الحالة وعالج وتشخیص فھم تیسر .٣

 تدرس حالتھ أن یلمس حین وترضیھ أوضح بصورة نفسھ فھم علي العمیل تساعد .٤

 .مفصلة دراسة

 :الحالة دراسة تواجھ التي الصعوبات

 عن بمعلومات یمدونھ الذین األشخاص علي الحصول النفسي المرشد علي الصعب من .١

 .الحالة

 علي الحصول الصعب من یصبح األحیان بعض ففي الفرد، تاریخ بناء إعادة صعوبات .٢

 أو التزییف أو بالتحریف مشوبة المعلومات تكون فقد العمیل، حیاة عن صادقة معلومات

 .الشك

 االستفادة النفسي للمرشد یمكن التي األدوات من أخرى مجموعة الباحثین بعض أضاف وقد ھذا

 والمقاییس الحالة، مؤتمر( نحو المشكلة وتشخیص الحالة عن المعلومات جمع مجال في منھا

  ) وغیرھا االجتماعیة



  

  

  

 الفصل السابع

  طرق اإلرشاد

  

 

  



 :النفسي اإلرشاد طرق

  :الطرق ھذه ومن طرق عدة المسترشد إلى النفسي المرشد قبل من یقدم الذي النفسي لإلرشاد

  -( Group Guidance):الجمعي التوجیھ .١

الحیاتیة  المواقف مع التكیف علي األفراد مساعدة إلي تھدف تفاعلیة تعاونیة عملیة ھو

 القضایا لبعض مناسبة ومعالجات حلول إلي التوصل في مساعدتھم إلي كما تھدف الجماعیة،

 األكثر ھو واإلرشاد التوجیھ تقنیات أحد الجمعي التوجیھ ویعتبر یعانون منھا، التي والمشكالت

عدد  أكبر تخدم إنھا حیث المدارس، في النفسیین من المرشدین العدید عند واستخداًما شیوًعا

 یشمل إذاعي موضوع أو صفیة حصة في التقنیة متمثلة ھذه تكون حیث الطالب، من ممكن

 الطلبة عند التعلم تحسین ھذه التقنیة من والھدف والوقائیة، النمائیة الجوانب من مجموعة

 -:بما یلي یتمیز فھو عام وبشكل .جدیدة وخبرات ومھارات معارف وإكسابھم

 .والتربوي النفسي لإلرشاد مكمال یعتبر .١

 .والمسترشد المرشد بین الجید التواصل وسائل من یعد .٢

 .المسترشدین من كبیر لعدد اإلرشادیة الخدمة توصیل في یفید .٣

 . والطالب والمعلم المرشد بین الثقة یعزز .٤

 :الجماعي واإلرشاد الجمعي التوجیھ بین الفرق

 عدة في یكمن الجماعي واإلرشاد الجماعي التوجھ بین الفرق بأن)Gazda, 1984( جازدا یري

   :نقاط

 التوجیھ ویتضمن المشكلة، تطور لمنع یھدف إنھ أي وقائي ھو/الجماعي التوجیھ إن 

 في المدرجة المحاضرات من لیست الغالب وفي واجتماعیة، مھنیة تربویة معلومات

 داخل العادة في المحاضرات وتلقي الصف، - طالبا، 30في  یتعلمھا التي الطالب خطة

 مثل وتقنیة تعلیمیة وسائل استخدام ویمكن20 بین طالبھ عدد یتراوح الذي الصف

 .موضوع معین في للتحدث محاضر استعداء أو والفیدیو األفالم

 خططھم بناء في تساعدھم دقیقة بمعلومات الطلبة یزود فإنھ / الجمعي اإلرشاد أما 

 أنھ في التوجیھ مع اإلرشاد ویشرك أیًضا، وعالجي وقائي نھج وھوقراراتھم،  واتخاذ

 بین التفرقة مجال وفي ومھنیة، وشخصیة تربویة واجتماعیة، موضوعات علي یحتوي



 اإلرشاد بینما الطلیة، لجمیع إن التوجیھ القول نستطیع والتوجیھ الجمعي اإلرشاد

 أحیانًا یكون قد إن التوجیھ كما .بعد تحل لم مشتركة قضایا لدیھم الطلبة من لمجموعة

 مباشًرا یكون اإلرشاد ولكن معینة، موضوعات حول االتجاھات تغییر بقصد مباشر غیر

 .اقل أعداًدا یتضمن اإلرشاد فإن كبیرة الطلبة من أعداًدا التوجیھ یضم الذي الوقت وفي

 ( Individual Counseling ):الفردي اإلرشاد .٢

 وھو ,النفسي اإلرشاد خدمات لبرنامج األساسیة والجوانب العملیات أحد الفردي اإلرشاد یعتبر

 بھدف والمسترشد المرشد بین لوجھ وجًھا تتم طرفین بین مخططة مھنیة عن عالقة عبارة

 المشكالت ذات الحاالت لمعالجة الفردي اإلرشاد ویستخدم مشكالتھ، ذاتھ وحل فھم في مساعدتھ

 واالنحرافات والكذب والسرقة السلوكیة االنحرافات نحو الفردي الطابع علیھا یغلب التي

 .الجماعي اإلرشاد طریق عن عالجھا یمكن ال التي الحاالت وكذلك وغیرھا، الجنسیة

 :الفردي اإلرشاد إجراءات

 في عما یفصح یجعلھ مما الثقة؛ وزیادة باالطمئنان العمیل تشعر إرشادیة عالقة إقامة 

 .المقاومة من ویقلل صحیحة معلومات ویقدم ذھنھ،

 المشكلة لحل المعلومات جمع. 

 المرشد بمساعدة المسترشد بذلك یقوم أن على المشكلة حل بتنفیذ البدء. 

 اإلرشاد عملیة نجاح مدى وتقییم العالقة انتھاء  . 

 والمسترشد المرشد بین المھنیة اإلرشادیة العالقة على اإلرشاد من النوع ھذا فاعلیة وتعتمد

 وخبرات، ومشاعر أفكار من لدیھ عما والكشف مشكلتھ لعرض للمسترشد الفرصة تعطى حیث

 من مشكلة لكل إن حیث األفراد بین الفردیة الفروق مراعاة منھا أسس عبر ذلك ویكون

 .المختلفة أسبابھا النفسیة المشكالت

 ( Group Counseling ): الجماعي اإلرشاد .٣

 الذین األفراد من أكثر أو الثنین النفسي اإلرشاد خدمات تحقیق بأنھ الجماعي اإلرشاد ویعرف

 أو صغیرة مجموعة في لھم تحقیقھا یمكن والتي ما، حد إلى اإلرشادیة وحاجاتھم میولھم تتفق

 .الجماعي اإلرشاد وأسالیب أسس مستخدمین موقف جماعي في أي كبیرة؛

 :ومنھا الجماعي لإلرشاد واالجتماعیة النفسیة األسس بعض وھناك



 إطار في إشباعھا من البد اجتماعیة نفسیة حاجات لدیھ اجتماعي كائن اإلنسان 

 والشعور والمكانة والتقدیر واالعتراف والنجاح األمن إلى الحاجة مثل اجتماعي

 .الخ...والتوجیھ والضبط

 وتخضعھ الفرد سلوك في االجتماعیة األدوار تحدد التي االجتماعیة المعاییر تتحكم 

 .االجتماعیة   للضغوط

 أسالیب ممارسة وتتطلب جماعات، في العمل على الحاضر العصر في الحیاة تعتمد 

 .الجماعة مع التفاعل ممارسات واكتساب السوي االجتماعي  التفاعل

 النفسي اإلرشاد أھداف من ھاًما ھدفًا االجتماعي التوافق تحقیق یعتبر. 

 النفسیة واالضطرابات المشكالت أسباب من سببًا االجتماعیة العزلة تعتبر 

 :الجماعي اإلرشاد جلسات تنفیذ یمكن كیف

 .شخًصا 19 عن المجموعة عدد یزید أال یشترط .١

 .المجموعة أفراد أعمار بین تقارب ھناك یكون .٢

 .واحدة دراسیة حصة عن اللقاء وقت یزید أال یفضل .٣

 .مسبقًا الجلسة موعد تحدید یتم .٤

 . أسبوع إلي تصل الجلسات بین زمنیة مدة ھناك تكون أن یجب .٥

 :الجماعي اإلرشاد مزایا

 :منھا ممیزات لعدة وذلك النفسي اإلرشاد طرق أھم من یعد الجماعي اإلرشاد إن .١

 .اآلخرین خبرات من والموعظة العبرة یستنبط أن العمیل یستطیع .٢

 .المشكلة بھذه یشعر الذي الوحید لیس ألنھ الیأس؛ وقلة االطمئنان وجود .٣

 الجماعة بین االجتماعیة العالقات خالل من االنفعالي والتنفیس االنفعالي السند وجود .٤

 .اإلرشادیة

 اجتماعیًا نشاطًا یمثل مما الجماعة، أعضاء بین المترابطة االجتماعیة العالقات وجود .٥

 .ومفیًدا متنوًعا

 .الفردي اإلرشاد معھم یجدي ال الذین لألفراد الصحیح الطریق یعتبر .٦

 .المرشدین من كبیر عدد إلى ضرورة ھناك لیس وبالتالي والجھد، الوقت یوفر .٧

 وتعدیل لتغییر مناسبًا جًوا اإلرشاد جماعة بین والعالقات االجتماعي التفاعل جو یعتبر .٨

 واالتجاھات السلوك



 :الجماعي اإلرشاد عیوب

 .الفردي اإلرشاد من أصعب یعتبر الجماعي اإلرشاد .١

 .المرشد قبل من وخبرة درایة إلى الجماعي اإلرشاد یحتاج .٢

 .العمیل لشخصیة األساسي البناء في جوھریة تغییرات إحداث من التمكن عدم .٣

 .اآلخرین أمام مشاكلھم عن یكشفون عندما بالخجل العمالء بعض شعور .٤

 .الجماعة وقت واحد فرد مشكلة تضیع قد .٥

 مشكالت حول مركًزا االھتمام حیث من المطلوبة بالدرجة العمالء بعض استفادة عدم .٦

 .الجماعة

  .قبل من یعرفونھا یكونوا لم سویة غیر سلوكیة أنماطًا العمالء یتعلم قد

 ( Directive Counseling ): المباشر اإلرشاد .٤

 المعلومات في نقص لدیھ العمیل أن القائلة الفرضیة على اإلرشاد من النوع ھذا ویقوم

 في المرشد عند والخبرات المعلومات تلك زیادة إلى باإلضافة حل مشكالتھ عن وعاجز

 الصراعات ویكتشف المعلومات یفسر حیث وإیجابي، فعال بدور المرشد یقوم لذلك المشكالت؛

 لذلك شخصیتھ، وتغییر السلبیة سلوكیاتھ السلیم وتعدیل السلوك نحو العمیل سلوك ویوجھ

 .ودور المسترشد مسئولیات من أكبر ودوره المرشد فمسئولیات

 اإلشباع أن ویعتقد بھا جاء التي للعمیل المشكالت حل إلى المباشر اإلرشاد ویھدف

 وبالعملیة وبالمرشد بنفسھ ثقتھ من یزیدان مشكالتھ حل نتیجة للعمیل  یتحققان اللذین والرضا

 . اإلرشادیة

  -:یلي ما اإلرشادي األسلوب أو الطریقة ھذه في نالحظ فإننا سبق ما خالل ومن

 على المسترشد ولیس المرشد، عاتق على تقع المسترشد مشكالت حل في العبء أن 

 حل في استغاللھا المسترشد على التي والمعرفة والخبرة العلم لدیة أن المرشد أساس

 .مشكلتھ

 مساعدة في اتباعھا یمكن التي والوسائل الطرق یقرر من ھو النفسي المرشد أن 

 تمثل التي ھي فالمشكلة المسترشد، مشاكل على مركًزا االھتمام العمیل، وبالتالي یكون

 . نفسھ الفرد ولیس الطریقة،  ھذه في األول المركز



 لتحقیق محددة خطوط وإتباع العمیل مشكلة حل على بالتركیز المباشر اإلرشاد ویتمیز ھذا

 تحت ذلك كان ولو حتى للعمیل جاھزة ال ◌ً  حلو یقدم المرشد أن علیة یؤخد لكن الھدف، ھذا

 اإلرشاد في فإن وكذلك للمجتمع، بالنسبة بالضرورة یصح ال العلم فرأى العلم، رأي شعار

  المرشد جانب من والتسلطیة السلطة من شیئًا المباشر

 Directive Counseling ) -:( Nonالمباشر غیر اإلرشاد .٥

 للتعبیر كافیة فرصة إعطائھ خالل من المسترشد أو العمیل على اإلرشاد من النوع ھذا ویقوم

 روجرز كارل( الطریقة ھذه ویقود،  لمشكلتھ مناسب حل إیجاد في والمساھمة نفسھ عن

Rogers (على العمیل یساعد نفسي مناخ وسط إرشادیة عالقة إقامة" بأنھا  وصفھا حیث 

 .االجتماعي النمو في مناخ أفضل تحقیق

 الذي التوتر إزالة بعد بنفسھ قراراتھ اتخاذ على قدرة لدیھ الفرد أن الطریقة ھذه وتفترض

 فمن ذلك وعلى حیاتھ، في السلیم التكیف إلى والوصول یواجھھا التي المشاكل نتیجة منھ یعاني

 نفسھ، عاتقھ على یقع لھا مناسب حل إلى والوصول ودراستھا على مشكلتھ التعرف مسئولیتھ

 لھ ویھیئ لھ جیًدا مستمعًا یكون وأن المسترشد، مع عالقة طیبة إقامة ھو ھنا المرشد ودور

 استبصاره وبین المسترشد بین یحول والذي والقلق التوتر من لیتخلص المناسب؛ الجو

 .بمشكالتھ

 العمیل مساعدة بأنھ العمیل حول المتمركز المباشر غیر اإلرشاد ھدف)روجرز (حدد وقد

 ومفھوم المدرك الذات مفھوم وبین الواقعي الذات مفھوم بین تطابق وإحداث النفسي النمو على

 وھذا الواقع، مع یتطابق بما الذات مفھوم یغیر أن أي االجتماعي؛ الذات ومفھوم المثالي الذات

 ومن وأكثر متوسطًا ذكاؤھم یكون من ال ◌ً  مث معینین عمالء مع یستخدم اإلرشاد من النوع

 .لفظیة طالقة لدیھم تكون

 :المباشر غیر اإلرشاد مزایا

 .قراراتھ واتخاذ مشكالتھ حل كیفیة ویكتسب بھا، ثقتھ وزیادة نفسھ فھم في العمیل تفید .١

 .العمیل لشخصیة احترام ذلك وفي مصیره، بتقریر العمیل یقوم حیث إنسانیة نظرة لھ .٢

 للنضج یسعى فھو شریًرا، لیس وأنھ بطبعھ خیر إنسان أنھ أساس على للمسترشد تنظر .٣

 .بھ الخاصة القرارات ویتخذ بنفسھ مشكالتھ لیحل والنمو؛

 :المباشر غیر اإلرشاد عیوب



 عنھ یحجب عندما الراحة بعدم ویشعر المرشد، من واإلرشاد للنصح أحیانا العمیل یحتاج .١

 .ذلك المرشد

 .النفسي اإلرشاد عملیة أساس ھي التي التشخیص لعملیة إھمال فیھ .٢

 . اإلرشاد حساب على وأھواءه العمیل یراعي .٣

 

 - ):( Plat Counseling بالعب اإلرشاد .٦

 یستمد انھ أساس علي األطفال إرشاد مجال في االستخدام شائعة طریقة باللعب اإلرشاد یعد

 یفید وأنھ وتناسبھا األطفال بھا یمر التي النمو مرحلة مع تتفق أسالیب ولھ نفسیة، أسس من

 اإلرشاد في ویفترض السلوكیة، االضطرابات عالج وفي المشكالت وتشخیص األطفال تعلیم في

 إنھ ومشكالتھ، مشاعره عن فیھا ویعبر)األدوار لعب  (بعملیة یلعب وھو یقوم الطفل أن باللعب

 وذلك الطفل، إلرشاد الطرق أنسب من وھو والتعبیر، بالكالم ذلك عمل یمكنھم الذین كالكبار لیس

 .أمور لعدة

 والعالج والتشخیص التعلیم حاالت في یصلح.  

 المختلفة جوانبھا جمیع من الطفل شخصیة نمو علي یساعد. 

 انفعاالتھ عن للتعبیر للطفل الفرصة یتیح. 

 واالتجاھات القیم واكتساب للتعاون للطفل فرصة تعتبر . 

 التوجیھي، غیر باللعب اإلرشاد ھو األول :نوعین إلى باللعب اإلرشاد أسالیب تصنیف ویمكن

 تدخل دون اللعب بحجرة اللعب مواد من یشاء ما ویختار بحریتھ لیلعب الطفل یترك وفیھ

 فھو الثاني أما .الطفل لدى والعدوانیة واإلحباط القلق مشاعر إخراج في یساعد وھذا المرشد،

 اللعب مواد بین الربط یتم حیث اللعب لبیئة یتم التخطیط وفیھ التوجیھي باللعب اإلرشاد

 . یشاء بما لیلعب الحریة؛ عندھا الطفل یعطى وال الطفل، یعانیھ الذي واالضطراب

  



  

  

  الفصل الثامن

  

  النفسى نظریات اإلرشاد

  

   



 نظریات اإلرشاد والتوجیھ

یتفق أغلب الذین یشتغلون في میدان اإلرشاد النفسي والتربوي على أھمیة التعرف على      

النظریات التي یقوم علیھا اإلرشاد، وھذا یتأتى أساساً من أھمیة التطبیقات النظریة والعملیة 

ن أثناء ممارسة المھنة بالعمل اإلرشادي، حیث أن ھذه النظریات تمثل خالصة ما قام بھ الباحثو

في مجال السلوك األنساني والتي وضعت في شكل أطارات عامھ تبین األسباب المتوقعة 

للمشكالت التي یعاني منھا العمیل، كما ترصد الطرق المختلفة لمساعدة العمیل على تعدیل 

  .سلوكھ وحل مشكالتھ

 الشخص یرید التي واألماكن الطرق تبین التي الجغرافیة بالخارطة أشبھ اإلرشادیة النظریة

 المسترشد أعماق إلى للوصول الواضح الطریق للمرشد تبین فالنظریة إلیھا، الوصول

 بین فالفرق منھا، یعاني التي واالضطرابات التوترات من وتخلصھ أزماتھ عبور في ومساعدتھ

 النصح یقدم الذي العادي والشخص النفسیة الخدمة یقدم الذي المختص النفسي المرشد

 الذي واآلخر المعالم واضحة خارطة ویستخدم الصحراء في یسیر الذي كالشخص واإلرشاد

 في المتمثل العلمي األسلوب فبدون یصل، أین وإلى یسیر كیف یدري ال عشوائي بشكل یسیر

  . معنى واضح لھ لیس عادي حدیث مجرد إلى یتحول اإلرشاد فإن النظریات استخدام

 النفسي، المرشد عمل في ھاًما دوًرا تلعب التي النفسي اإلرشاد نظریات من العدید ویوجد ھذا

 اضطرابھ، وأسباب المضطرب والسلوك السوي السلوك وفھم اإلنسانیة طبیعة بفھم تزوده فھي

 معین، نظري إطار إلى المسترشد لمشكلة التشخیص عملیة في النفسي المرشد یستند ثم ومن

 االضطرابات تفسیر في أو اإلنسان لطبیعة النظر في النفسي اإلرشاد نظریات تختلف فقد

    النفسي اإلرشاد نظریات من نظریة كل وفنیات طرق في وتختلف كما النفسیة،

 بشكل المعرفة رموز فیھا یندمج التي النظریة بأنھا اإلرشادیة النظریة )منسي( عرف وقد

 صیاغة على وتعمل وتفسر تنظم أن على قادرة إنھا كما معنى، لھ تنظیمي إطار في متكامل

 . وقوانین مبادئ شكل على اإلرشاد بمیدان المتعلقة والمعرفة والمعلومات الحقائق

 النفسي، التحلیل نظریة ( ھي النفسي اإلرشاد مجال في برزت التي النظریات أھم أن وحیث

 و والعوامل، السمات ونظریة العمیل، حول المتمركز اإلرشاد ونظریة السلوكیة، والنظریة

 وتعد التفصیل، من بشيء سنتناولھا والتي) االنفعالیة العقالنیة النظریة و الوجودیة، النظریة

 بحیث وطبیعتھ، اإلنساني السلوك مجال في الباحثون بھ قام ما خالصة النفسي اإلرشاد نظریات

وسوف  المعقد، اإلنساني السلوك دینامیات تفسیر أجل من عامة أطر شكل في وضعت إنھا

من األیجاز عن أھم ھذه النظریات التي تناولت مھمة اإلرشاد التربوي والنفسي  نتطرق ھنا بشئ

  ـ:والتي ھي كاآلتي

  :النفسي التحلیل نظریة :أوال

 كشف في الفضل إلیھا یرجع والتي النفسیة النظریات أقدم من النفسي التحلیل نظریة تعتبر

 ثم عالجیة، طریقة ظھورھا بدایة في كانت وقد الشخصیة، في الالشعوریة الجوانب عن النقاب

 النفسي والنمو اإلنسانیة الطبیعة وتفسیر الغرائز في نظریة صروًحا لنفسھا تشید أخذت ذلك بعد



 ھذه أن الناس من كثیر ویرى ) فروید( النظریة ھذه ورائد الشخصیة الدینامیات وتفسیر للفرد

 على بنیت ألنھا واإلرشاد؛ بالتوجیھ صلة ولیست ذات النفسي بالعالج فقط تختص النظریة

 األمراض من كثیًرا أن) فروید( ویرى العادیین، على ولیس النفسیین المرضى عن بحوث

 حیاة في مرحلة المبكرة أخطر الطفولة فترة) فروید(ویعتبر .الجنسي الصراع إلى ترجع النفسیة

 رغباتھ كبت على فیعمل حولھ؛ بمن عالقاتھ في تؤثر مؤلمة خبرات من فیھا یحدث لما الفرد؛

 . العادیة االجتماعیة الظروف مع والتوافق األلم مصدر لتناسي

 :النفسي التحلیل نظریة علیھا تقوم التي األسس

 الفرد شخصیة تكوین في كبیر تأثیر لھا الفرد عمر من األولى الخمس السنوات إن .١

 .شاًذا أم سویًا أكان سواء سلوكھ تحدید وفي مستقبال،

 .الجنسیة الغریزة من بدافع ھي سلوكیاتنا معظم وإن الجنسیة، الغریزة على فروید ركز .٢

 من األكبر إن حیث اإلنساني، بالسلوك التحكم في ودوره الالشعور عن فروید تحدث .٣

 .شعوریة ال عوامل إلى الفرد ترجع سلوكیات

 :ھي سلوكھ توجھ قوى ثالث فرد كل لدى أن) المنعم عبد( ذكر وقد

 إلى الفرد یسعى الذي الغرائز مركز وتعتبر للشخصیة البدائیة الصور وھي :الھو 

  ثمن بأي إشباعھا

  الخارجي الواقعي واإلدراك الشعور مركز یمثل الذي الشخصیة من الجزء ھو :األنا 

 و )الھو( بین التناقضات حل على یعمل الذي الشخصیة من النشط وھو الجزء والداخلي،

 )األعلى األنا(

 على  الرقیب وھو بالضمیر، ونسمیھ والقیم لألخالق العلیا المثل یمثل :األعلى األنا

  :الثاني الفصل تجاوزھا إذا ویحاسبھ معینة مبادئ نحو یوجھ سلوكھ الفرد تصرفات

   :فروید عند العقل أقسام

 :مستویات ثالث إلى العقل فروید قسم

 .الشخصیة في الواعي الجانب وھو :الشعور .١

 عن عبارة وھو والالشعور، الشعور بین الوسطى المنطقة في یقع وھو :الشعور قبل ما .٢

 المناسب المثیر تلقیھا بعد لكن منسیة، تكون تكاد وتجارب وخبرات أحداث وذكریات

 .دائرة الشعور على استدعاؤھا یمكن

 في البیولوجي الجانب تمثل وھي الشخصیة، في الالواعي الجانب وھو :الالشعور .٣

 .الشخصیة

 



إلى  تسعى النفسي التحلیل نظریة عند ) العالجیة ( اإلرشادیة العملیة أن )الضامن( ذكر وقد

  ھدفین تحقیق

  :وھما أساسیین

 .شعوریًا الالشعوري تفكیره یجعل وذلك الفرد سلوك تعدیل : األول

المتطلبات  على ولیس الواقع على معتمًدا السلوك یصبح حتى األنا، وتعزیز تقویة  :الثاني

 .الغریزیة

 :مراحل عدة في الشخصیة تطور فروید ویلخص

 :الفمیة المرحلة  :األولي المرحلة

ھي  األسنان ظھور وقبل الفم وظیفة تكون حیث العمر، من الثانیة السنة وحتى الوالدة منذ وتبدأ

 تبدأ وعندماوالثدي،  اإلصبع مص عملیة وكذلك الخارجي، العالم واكتشاف الطعام إدخال عملیة

 أن كما والمص، والبلع العض علي لمقدرتھ والتفاؤل بالسعادة الطفل یشعر الظھور األسنان في

 یمص ثم الثدي، یمص حین باللذة الطفل ویشعر واإلشباع، اللذة لھ مصدر تشكالن الشفتین

 .بعد فیما أصابعھ

  :الشرجیة المرحلة  :الثانیة المرحلة

مرحلتین  المرحلة ھذه وتتضمن الطفل، عمر من والثالثة الثانیة السنة في المرحلة ھذه تبدأ حیث

 عملیة علي الطفل تدریب ویبدأ واإلبقاء، واإلمساك واإلخراج القذف إلي بالمیل اللذة تبدأ حیث

 كان فإذا النظافة، علي التدریب ألسلوب تبًعا الطفل شخصیة وتبدو المرحلة، ھذه اإلخراج في

 فإنھ قاسیًا التدریب أسلوب كان إذا أما واألمان، بالراحة الطفل یشعر إیجابیًاالتدریب  أسلوب

 .وعنیًدا متمرًدا یصبح

  :القضیبیة المرحلة :الثالثة المرحلة

 تطورات تحدث حیث الخامسة، السنة نھایة وحتى الثالثة السنة بدایة من المرحلة ھذه وتبدأ

 .التناسلیة المنطقة أھمیة الزدیاد تبعًا سیكولوجیة

  :الكمون مرحلة :الرابعة المرحلة

 في ووقتھ طاقاتھ الطفل یصرف حیث عشرة، السادسة السنة وحتى السادسة السنة من وتبدأ

 .الشخصیة تنمیة مھاراتھ

  :التناسلیة المرحلة :الخامسة المرحلة

 مع العالقة تكوین إلي الفرد ویمیل اآلخرین، حب إلي المرحلة ھذه في الذات حب یتحول حیث

 مساعدة ھو إلیھ تسعي الذي الھدف خالل من النفسي التحلیل نظریة أھمیة وتبدو األخر الجنس

 بھ المحیطة المواقف مع لیتكیف وإمكانیاتھ لقدراتھ وواضح ثابت فھم إلي المسترشد للوصول



 بتوضیح النفسي المرشد قیام خالل من اإلرشاد طریقة وتكون منھا، التي یعاني المشكالت وحل

 من معینة خطوات ویتبع للحیاة، العامة ونظرتھ سلوكھ المسترشد وتبیان یكتنف الذي الغموض

 من التفسیر یأتي ثم حریة، بكل سابقة خبرات من مر بھ عما المسترشد یعبر حیث الحر، التداعي

 في سترشدللم حدثت التي إعادة األشیاء من خالل االنفعالي والتحویل األحالم وتحلیل المرشد قبل

 واالستبصار للمسترشد االنفعالیة المشاعر وعكس الماضي،

 وبناء التعلیم وإعادة لذاتھ، الصحیح لفھم أمامھ مكشوفة لصراعاتھ المسترشد رؤیة خالل من

  تدریجیًا العادات الصحیحة

  :-النفسي التحلیل نظریة وفنیات طرق

 ( Free Association ):الطلیق  أو الحر التداعي عملیة .١

 ما كل عن یفصح كي الحالة؛ أو المسترشد أمام الفرصة إتاحة أساس على تقوم عملیة وھي

 أو شاذة أو منطقیة غیر أو مفككة كانت مھما رغبات، أو مشاعر أو أفكار ذھنھ من في یدور

 التطھیر عملیة ) یسمي ما إلى العملیة ھذه وتؤدي االسترخاء، في جلسات ذلك ویكون عدوانیة،

 الوعي حیز إلى وانفعاالتھ مشاعره المسترشد فیھا التي یخرج ( التصریف أو االنفعالي

 .بالراحة الشعور إلى یؤدي مما والشعور،

 ( Interpretation ): التفسیر .٢

 الحر، التداعي عملیة أثناء یقولھ ما وكذلك األحالم، في یراه ما للمسترشد المرشد یفسر حیث

 في والتسریع الالشعور من المعلومات استخراج على المسترشد مساعدة من ذلك والھدف

 . المسترشد یقولھ لما وترجمة وتوضیح تفسیر فھي كشفھا،

  ( Transference ):التحویل  أو الطرح .٣

 مصادرھا من سلبیة أو إیجابیة أكانت سواء المسترشد وانفعاالت مشاعر تحویل بھ ویقصد

 على وانفعاالت مشاعر من داخلھ في ما یطرح فالمسترشد المرشد، إلى شخصیة األصلیة

 عالقة ھناك ولیس یكرھھ أخرى وتارة یحبھ تارة المسترشد أن فیجد المرشد المرشد؛ شخصیة

 لھذه األصل ولیس البدیل ھو المرشد یكون بالمرشد وبالتالي للمسترشد سابقة صلة أو

 .المسترشد حیاة عن االنفعالیة للمعلومات مصدر ھو فالطرح .االنفعاالت

 :-النفسي التحلیل نظریة تقییم

 :النظریة في االیجابیة النواحي

 فحسب الحاضر ولیس الماضي إلى والرجوع المشكلة أسباب بعالج اھتمت أنھا.  

 النفسیة الحیاة في ودوره الشخصیة في الالشعوري بالجانب فروید اھتمام.  

 تشكیل في ودورھا الطفل حیاة من األولى الخمس السنوات على النظریة ھذه ركزت 

  .شخصیتھ



 معاملة في والتعاطف والوجدان فالحب واألھل، للمربین خدمات النظریة ھذه قدمت 

 .الطفل لدى إیجابیة اتجاھات یكون السلبیة واألسالیب القمع من بدال األطفال

 والنضج التكامل حالة إلى المفككة بالشخصیة وعادت الدفینة دوافعھ من الفرد حررت.  

 وزالت  والخطوط والتصویر الرسم نحو التعبیر من أنواع بعدة النظریة ھذه اعتنت لقد

 . الوجدانیة والمیول الالشعور مكونات عن الكشف  في اللسان

 :یلي ما النفسي التحلیل لنظریة وجھت التي االنتقادات أبز من لعل

 األخرى اإلرشادیة الطرق من بكثیر أطول وقتًا تستغرق أنھا.  

 المستقبل أو بالحاضر االھتمام وعدم شيء كل باعتباره الماضي على تركیزھا.   

 المرضى من عینات على أجریت النظریة ھذه علیھا قامت التي الدراسات معظم أن 

  .ولیس األسویاء

 النفسي اإلرشاد في األخرى النظریات بعكس وسلبیة تشاؤمیة نظرة لإلنسان تنظر.  

 والتجریب القیاس أو للمالحظة إخضاعھا یمكن ال افتراضیة غیبیة مفاھیمھا معظم أن.  

 فشل من عنھ ینجم وما األودیبي الصراع أھمیة في الشدیدة المبالغة.  

 جنسیة أسباب إلى واالضطرابات الصراعات جمیع ترجع.  

 من قلیل لعدد إال یتوفر ال قد طویل عملي وتدریب واسعة خبرة إلى النظریة ھذه تحتاج 

  .المعالجین

 :السلوكیة النظریة :ثانیًا

 أمریكي نفس عالم وھو )سكنر( روادھا أشھر ومن واالستجابة المثیر نظریة علیھا ویطلق

 .معاصر

 إلى سلوك تعدیلھ ومحاولة فیھ المرغوب غیر السلوك على التعرف حول النظریة ھذه وتتمركز

 أو منھ التخلص على العمل ثم الخاطئ السلوك تحدید ھو المتبعة األسالیب وأھم .مرغوب

 المرغوب السلوك إلى فیھ المرغوب غیر السلوك تعدیل مراحل وتستخدم في .تدریجیًا انطفائھ

 الجدید السلوك تثبیت في كبیر أثر المعززات المرغوب، ولھذه السلوك تعزز مؤثرات فیھ

خالل  من الفرد على الحكم یمكن وأنھ الفرد، سلوك تنظیم إمكانیة النظریة ھذه تفترض .وتدعیمھ

 .وسلوكھ تصرفاتھ

 بسلوك وتھتم معین بسلوك القیام إلى الفرد دفعت التي األسباب في السلوكیة النظریة وتبحث

 واإلرشاد النفسي العالج بین الصلة تظھر ھنا من .الجماعة خالل من الفرد ال سلوك كفرد الفرد

 نظریة السلوكیة النظریات وأھم .الحدیثة السلوكیة في ممثلة التعلم الحدیثة ونظریات النفسي

 الفعلي االشتراط ونظریة )لثورندایك( والخطأ ونظریة المحاولة )لبافلوف( الشرطي االقتران



 اكتساب في السلوكیة النظریات وتعتمد .من النظریات وغیرھا)لھل( التدعیم ونظریة )لسكنر(

 . باالستجابة المثیر ارتباط طریق عن الخارجیة البیئة من السلوك

 :السلوكیة النظریة مفاھیم أھم

 استجابة إلى یؤدي فالمثیر واالستجابات، المثیرات من سلسة إال ھو ما اإلنساني السلوك إن .١

 .وھكذا أخرى استجابة إلى یؤدي آخر مثیر بمثابة تعد وھي بدورھا

 بذلك وھي األجزاء، مجموع یساوي الكل وأن أجزاء جمع حاصل إال ھو ما الفرد سلوك إن .٢

 .الفرد سلوك تفسیر في )الذراتیة( إلى مفھوم تستند

 التي نسبیًا والثابتة المتعلمة العادات من معین تنظیم ھي الفرد شخصیة أن النظریة ھذه ترى .٣

 معینة، دوافع تحركھ ال باآللة الفرد سلوك یكون ما وأشبھ األفراد من غیره عن تمیز الفرد

 .استجابات عنھا تصدر تحركھ مثیرات بل

 الوراثیة العوامل لدور منھا إغفال في الفرد شخصیة وتشكیل نمو في البیئة دور على أكدت .٤

  .الفرد لدى واالستعدادات .٥

  .اإلنساني السلوك تفسیر في أساسیًا محوًرا التعلم عملیة اتخذت .٦

 االرتباط بفعل تكونت خاطئة شرطیة استجابة أنھ على المضطرب للسلوك النظریة ھذه تنظر .٧

 .جدید من الشرطي االرتباط بنفس عالجھ یمكن ثم ومن الشرطي الخاطئ،

 :السلوكیة النظریة في المستخدمة األسالیب

وإحالل  مترابطان ولكنھما متوافقین غیر سلوكیین نمطین لكل الكف وھو :المتبادل الكف .١

 الالإرادي التبول حاالت عالج في األسلوب ھذا ویستخدم محلھا، لیحل متوافق سلوك

 .النومفي  واالستغراق

 السلوك ارتباط من بالتدریج التخلص عن عبارة وھو :التدریجي الحساسیة خفض .٢

 .للمثیرات التدریجي التكرار بواسطة معین حادث أو بشيء  المضطرب

 مرحلة إلى اإلقدام مرحلة من العمیل أو المسترشد لدى السلوك تعدیل وھو :التجنبي اإلشراط .٣

 .والتجنب اإلحجام

 النقود أو المدیح :نحو المطلوب السوي السلوك على المسترشد إثابة وھو :الموجب التعزیز .٤

 .الطعام أو

  .المطلوبة االستجابة ظھور بعد مباشرة السار غیر المثیر إزالة وھو :السلبي التعزیز .٥

 مساعدة ویستھدف السلوك تعدیل فنیات من العدید من یتألف إجراء وھو :التوكیدي التدریب .٦

 مفضلة طریقة وھي اآلخرین، لحقوق إساءة أیة دون وحقوقھم أنفسھم حمایة على األفراد



 ثقة نقص لدیھم أو انفعاالتھم عن التعبیر في صعوبة من یعانون الذین لھؤالء األفراد

 .بالنفس

 بد واحدة مرة منھ یخاف الذي الموقف في الفرد وضع فكرة على یقوم وھو :الغمر أسلوب .٧

 .الخوف لھذا مواجھتھ عند لدیة والقلق الخوف ینخفض حیث التدرج من ال ◌ً 

 تزول حتى تدریجیًا التالشي حد إلى فیھا المرغوب غیر االستجابة تناقص بمعنى :االنطفاء .٨

 .لھا التعزیز غیاب حالة في  تماًما

  التدعیمات إزالة طریق عن إما فیھا المرغوب غیر السلوكیات تعدیل بمعنى :التنفیر أسلوب .٩

 .الكھربائیة كالصدمات ومكروھة منفرة مثیرات استخدام أو اإلیجابیة

 النھائي السلوك من تدریجیًا تقترب التي الصحیحة االستجابات تعزیز ویعني :التشكیل .١٠

 أو المطلوب السلوك من خطوة خطوة االقتراب إلى یؤدي وھذا إلیھ، المراد الوصول

 .النھائي

 السلوك أداء في یستمر أن المشكلة صاحب من یطلب أن یعني وھو :السلبیة الممارسة .١١

  غیر

  .عنھ اإلقالع إلى یؤدي مما والملل؛ اإلرھاق درجة إلى یصل أن إلى فیھ المرغوب .١٢

 بالسلوك النموذج ھذا قیام عند المسترشد بھ یقتدي نموذج وجود وھي :النمذجة .١٣

 .التخیلیة النمذجة أو الواقع مستوى على سواء المرغوب

 كل بمقتضاه یحصل والمسترشد المرشد بین عقد خالل من ذلك ویتم :السلوكي التعاقد .١٤

 أعطیك سوف للطالب یقول المعلم :مثال لھ یعطیھ ما مقابل اآلخر من شيء على منھم واحد

 .بالصف مقابل ھدوئك الدرجات

 كل نھایة في لینفذھا المسترشد من المرشد یطلبھا واجبات وھي :المنزلیة الواجبات .١٥

 .المنزل  في جلسة

 والطمأنینة بالراحة لیشعر المسترشد؛ یؤدیھا خاصة تمارین وھي :االسترخاء .١٦

  .واالسترخاء

  :النفسي اإلرشاد في السلوكیة النظریة تطبیقات

  المتعلمة السویة غیر أو الخاطئة االستجابة من أنماط بأنھا والمشكالت السلوكیة النظریة تفسیر

 :یلي ما على النفسي اإلرشاد ویركز .منفردة بمثیرات بارتباطھا

 السوي السلوك تعزیز.  

 فیھ مرغوب غیر سلوك من والتخلص فیھ مرغوب جدید سلوك تعلم في العمیل مساعدة.  



 تغییره المراد السلوك یتحدد وبذلك المتوافق، غیر أو السوي غیر السلوك تغییر 

  والظروف

 ومحو تعلم فیھا یتم مواقف وتخطط تكتنفھ، التي والعوامل فیھا یظھر التي والشروط 

 .المنشود لتحقیق التغییر التعلم

 جدیدة مثیرات على قلقھ تعمیم وبین العمیل بین الحیلولة.  

 من مفیدة أنماطًا یتعلم حتى العمیل أمام سلوكیًا الحسنة والقدوة الطیب المثل ضرب 

 . المتكررة اإلرشادیة الجلسات خالل المرشد محاكاة طریق عن السلوك

 :السلوكیة النظریة على مآخذ

 األعراض أو باألحداث فقط وتھتم حیاتھ، وتاریخ الماضیة الشخص خبرات تمھل 

  .الحالیة

 كفرد لھ الكلیة النظرة عن وتتغاضى معین لموقف استجابتھ حیث من الفرد إلى تنظر.  

 على التجریبیة البحوث على مبنیة كانت العلماء إلیھا توصل التي نتائجھا معظم 

  .الحیوان

 ودوافعھا أسبابھا على التعرف من بدال الظاھرة األعراض إزالة أساس على تعتمد 

 .جذریًا معالجتھا  على والعمل

 في یوضع الذي ھو فقط الظاھري المالحظ السلوك أن على النظریة ھذه أصحاب یصر 

 .العملیة الناحیة من االعتبار

 في اإلدراك عنصر السلوكیة النظریة أغفلت حیث ذاتیتھ وتھمل ككل الفرد إلى تنظر ال 

  .التعلم

 في الموجودة النظریة المفاھیم مع كثیًرا تتفق ال النظریة لھذه األساسیة المفاھیم 

 . النفسي التحلیل كنظریة األخرى النظریات

 الجید االستماع من بدال الموضوعات طرح إلى السلوكیین المعالجون بعض یلجأ 

  .للمسترشد

 اإلرشادیة بالعالقة المتعلقة العوامل أھمیة السلوكیون یھمل.   

 ضروریًا یراه وال االستبصار على السلوكي العالج یركز ال. 

  :) العمیل حول المتمركز اإلرشاد ( الذات نظریة :ثالثًا

 في النظریات وتتعدد السلوك تنظیم في أھمیة من لھ لما الذات مفھوم بدراسة النظریة ھذه تھتم

 وترتبط الذات نظریات أشمل وھي )روجز لكارل( الذات نظریة أشھرھا المجال ولكن ھذا



 اإلرشاد في النظریة ھذه وترتكز المباشر، غیر أو الفرد حول النفسي المركز والعالج باإلرشاد

 وتسمى .نفسي نمو أفضل فیھ الشخص یحقق أن یستطیع نفسي مناخ خلق على النفسي والعالج

ومھما  الموجھ، غیر النفسي اإلرشاد أو العمیل حول المركز العالج بنظریة أحیانًا النظریة ھذه

 العمیل، عند النفسي للنمو كأساس الذات توكید ھو األساسي النظریة ھدف فإن التسمیة كانت

 النظریة لھذه األول الھدف أن من الرغم على بأنھ بقولھ األخیرة السنوات في )روجز(عدل  ولقد

 االجتماعي ووسطھ الفرد لثقافة لما آخر إلى فرد من تختلف العملیة ھذه إال أن الذات توكید ھو

 فكلما اإلرشادیة، العملیة في ھام النفسي المرشد دور بأن كما أضاف الذات، توكید على أثر من

 من العمیل لدى ما على ومعتمًدا الشخصي االختبار في إجراء وماھًرا العمیل مع متعاطفًا كان

 ومقدًرا العمیل فھم على قادًرا كان كلما متكیفًا على نفسھ معتمًدا منتًجا ناضًجا یكون أن في رغبة

 .سلوكھ تعدیل في ومساعًدا لموقفھ

المتمركز حول  تعتمد ھذه النظریة على أسلوب اإلرشاد غیر المباشر والذي یطلق علیھ األرشاد

، وترى ھذه النظریة بأن الذات تتكون وتتحقق )كارل روجرز(العمیل، وصاحب ھذه النظریة ھو 

من خالل النمو اآلیجابي وتتمثل في بعض العناصر مثل صفات الفرد وقدراتھ والمفاھیم التي 

براتھ وعن یكونھا بداخلھ نحو ذاتھ واألخرین والبیئة األجتماعیة التي یعیش فیھا وكذلك عن خ

الناس المحیطین بھ، وھي بالتالي تمثل صورة الفرد وجوھره وحیویتھ ولذا فأن فھم الفرد لذاتھ 

وأن ) األنحراف( ومساعدتھ لفھم ذاتھ لھ أثر كبیر في سلوكھ من حیث السواء او الالسواء

بد من تعاون العمیل مع المرشد النفسي یشكل أمر أساسي في أنجاح عملیة اإلرشاد، حیث أنھ ال

فھم ذات العمیل كما یتصورھا العمیل بنفسھ ولذلك فأنھ من المھم دراسة خبرات الفرد وتجاربھ 

  وتصوراتھ عن نفسھ واألخرین من حولھ

 ):روجرز كارل  (الذات نظریة علیھا تقوم التي األسس

 مشاكلھ حل وعلى والفھم واالستبصار التفكیر على اإلنسان قدرة في القوي اإلیمان 

  .والنضج والتقدم النمو  وعلى بنفسھ

 االشتراك وحریة للمریض التعبیر حریة ومنھا الدیموقراطیة بالفلسفة المنھج ھذا یؤمن 

 .بنفسھ قراراتھ واتخاذ مشاكلھ  حل في

 حریتھ وتأكید اإلنسان بوجود تھتم التي الوجودیة الفلسفة إلى تستند.  

 المسترشد یرویھ فیما الثقة أساس على المنھج ھذا یقوم.  

 ھناك أن یتخیل كأن كیانھ، عن أو شخصیتھ عن ذاتھ تنفصل قد اإلنسان بأن االعتقاد 

 .سلوكھ ویحرك بداخلھ یعیش أخر شخًصا

 في یرغب ونفسیة جسمیة حاجات من لدیھ وما الحي الكائن بین المنھج ھذا یفرق 

 .النفس أو البشریة الذات وبین إشباعھا

 بطبعھ خیر وأنھ لإلنسان تفاؤلیة نظرة ینظر.  



 ما إذا النفسیة بالصحة والتمتع والتكیف والنمو النضج نحو طبیعیة رغبة اإلنسان لدى 

 .والعراقیل والعوائق الحواجز أمامھ من أزیلت

 نفسھ طبیب فاإلنسان الخارجي، بالعالم معرفتھ أساس ھي بذاتھ اإلنسان معرفة إن.  

 

 المركز وتصبح والتعلم النضج نتیجة تنمو أنھا على اإلنسانیة الذات إلى النظریة ھذه وتنظر

 وھناك النفسي والعالج واإلرشاد والتوافق بالشخصیة وعالقتھ الخبرات كل تنتظم حولھ الذي

  :منھا للذات مفاھیم عدة

 .وواقعیتھا حقیقتھا على ھي كما لنفسھ الفرد إدراك وتعني :الواقعیة الذات .١

 تصرفاتھم على ذلك في معتمًدا لھ اآلخرین لتقییم الفرد تصور إلى وتشیر :االجتماعیة الذات .٢

 .بشخصیتھ وأقوالھم المتعلقة

  الفرد علیھا یكون أن یتمنى التي الحالة وھي :المثالیة الذات .٣

 :العمیل حول المتمركز اإلرشاد فنیات

 مشاعره عن للتعبیر للمسترشد الحریة المرشد ترك وتتضمن :المشاعر تقبل فنیة 

 متناقضة أو سلبیة أو إیجابیة أكانت سواء ھي كما المشاعر ھذه تقبل وعلیھ وانفعاالتھ

 .نقد أو ثناء أو مدح دون

 المسترشد، یقولھا التي األخیرة للمقاطع المرشد تكرار وتتضمن :المشاعر عكس فنیة 

 استھجان أي دون لھ المرشد فھم للمسترشد تنقل صوت بنبرة یقولھ ما تكرار أو وإعادة

 .المسترشد لمشاعر مرآة ھو استحسان،فالمرشد أو

 والمسترشد المرشد بین المتبادل والفھم للتواصل فعالة وسیلة فھو :الصمت. 

  :الذات نظریة على مالحظات

 لإلنسان األخرى الجوانب وأغلقت ومفھومھا بالذات النظریة اھتمت. 

 على الفرد حول اإلرشاد عملیة وتمحورت مصیره تقریر في الفرد دور على ركزت 

 فھي ذاتھ تھدید من خوفًا مرشده الفرد یضلل األحیان من كثیر ففي حساب الموضوعیة

 للموضوعیة بأن علًما الالشعوریة الجوانب حساب على الجوانب الشعوریة على ترتكز

 .مشكالتھ حل على مساعدة الفرد في أھمیة الالشعوریة والجوانب

 األخرى المصادر وإغفال مباشرة الفرد من المعلومات جمع في واحد أسلوب على ترتكز 

 الوسائل جمیع استخدام یفضل أنھ على الخارجیة والمصادر كالمقاییس والمقابالت

 .اإلرشاد  عملیة تساعد والتي المعلومات من قدر أكبر على للحصول الممكنة



 النفسي المرشد یكفلھ الذي للجو نتیجة الذاتي التغیر فرصة للعمیل النظریة ھذه تكفل 

 .والتقبل والحریة الدفء والذي یسوده للعمیل

 الصحیح التعلم نحو یتقدم نقد دون مشاعره عن التعبیر في الحریة العمیل یجد عندما 

 . النفسیة والصحة والتكیف

 ( Trait Theory ):والعوامل  السمات نظریة :رابًعا

 ( ورتمان ) یعرف حیث الفرد، شخصیة لبناء األساسیة المكونات علي السمات نظریة تركز

 ھذه أصول وترجع .آلخر شخص من الفرد فیھا یختلف ما لصفة النسبي الثبات أنھا السمة علي

 تحدید علي النظریة ھذه تركز حیث الفردیة، الفروق وقیاس الفراق علم النفس إلي النظریة

 التي والعوامل السمات علي والتعرف الناس لتصنیف سعیًا وتحلیل عواملھا الشخصیة سمات

 الرئیسة الفكرة وتدور خاللھ من بالسلوك التنبؤ من قیاسھا وتمكن یمكن والتي السلوك، تحدد

 لدي موجودة استعدادات وجود افتراض عن طریق الظاھري السلوك تفسر أن تحاول أنھا في

 فكرة ھي األولي أساسیتین فكرتین تقوم علي السمات فنظریة سلوكھ، عن المسئولة وھي الفرد،

 السلوك في الثبات أو فكرة العمومیة الثانیة و الخارجیة الظروف عن مستقلة استعدادات وجود

 .الفردي 

العالم  ویعد المباشر اإلرشاد طریقة علیھ تقوم الذي النظري األساس ھي السمات نظریة وتعتبر

 :یلي ما النفسي المجال في النظریة تطبیقات ومن.المباشر اإلرشاد طریقة رائد ) ولیامسون(

 معرفیة عقلیة عملیة ھي النفسي اإلرشاد عملیة.  

 التعلم في استخدامھ علي قادًرا العقل من كبیًرا جزًءا یترك األفراد لدي التوافق سوء.  

 إلي وتقدیمھا وتحلیلھا وجمعھا المطلوبة المعلومات تحدید عن مسئول المرشد 

  .المسترشد

 علي بناء المباشر اإلرشاد بطریقة المشكالت وحل النصح تقدیم علي قادر المرشد 

   . لدیھ الموجودة الكافیة  والقدرة الخبرة

  :والعوامل السمات نظریة نقد

 السمات معاني حول اتفاق ھناك یوجد ال. 

 السلوك ھذا یسلك ولماذا یسلك كیف تحدد ال ولكنھا الشخص، سلوك علي النظریة تركز. 

 الشخصیة حیث من النفسي اإلرشاد لمیدان بالنسبة كبیر ونقد شك محل النظریة 

 .وتكاملھا

 أبعادھا كل علي للشخصیة الكام وصفًا النظریة تقدم ال. 

 لھا كمي وصف وإعطاء العامة السمات تحدید في اإلحصائي التحلیل علي تعتمد. 



 السلوك أسباب بمعرفة تھتم وال السلوك، وصف علي تركز. 

  

   Theory ):( Traitالوجودیة  النظریة :خامًسا

 وذاتھ، الكائن بین فرقًا ھناك أن وترى علیھ، سیكون وما ھو كما اإلنسان إلي الوجودیة تنظر

تنال  ال أو اآلخرین، من االستحسان تنال فقد الخارجي، للعالم انعكاس ھي الذات إن حیث

 لذاتھ، فھمھ علي یتوقف كائن بأنھ الفرد وإحساس الفرد، إرداة خارج وإنھ االستحسان ذاتھ،

 .لوجوده معني یعطي للواقع وتقبلھ الشخصیة، وخبراتھ لنفسھ ووعیھ

 كل :منھا افتراضات مجموعة في اإلنسانیة الطبیعة في رأیھا عن الوجودیة النظریة وتعبر

 الوجودي الكون طبیعة تغییر علي القدرة لدیھ إنسان وكل أعمالھ، عن مسئول إنسان قادر

 البشري، الجنس علي للمحافظة لآلخرین  المساعدة تقدیم إنسان وعلي كل ضئیل، بمجھود

 تتصف وأن تعاملھم، بنفس اآلخرین مع یتعامل إنسان كل وان الخاصة، طبیعتھ یخلق واإلنسان

 عندما للمساعدة اإلنسان ویحتاج اإلنساني، حقیقة الوجود ھو واالختیار بالموضوعیة، القرارات

 انتظار، دون المرشد من المساعدة المسترشد طلب وعلي بمفرده، مشكالتھ مواجھة یستطیع ال

 وتحقیق وإمكانیاتھ قدراتھ تنمیة علي المسترشد یساعد واإلرشاد

 لھ الوجودي لآلخرین واإلرشاد اإلساءة وعدم اآلخرین، وتجارب خبرات من واالستفادة الذات،

 فردیة لوجوده، توضیح وإدراًكا وعیًا أكثر المسترشد جعل :أھمھا األھداف من مجموعة

 بالمسئولیة الشعور وتعزیز اآلخرین، مع الفرد مواجھة وتحسین حریتھ، وتقدیر المسترشد،

 الوجودیة أنھا النظریة علي المآخذ ومن وتقویتھا، إرادتھ تثبیت في ومساعدتھ المسترشد، لدي

 البعد السیكولوجي، ولیس لإلنسان، والفلسفیة الروحیة والمشكالت الروحي مع البعد تتعامل

 مجاالت عدة في المتمثلة والفلسفیة الروحیة الطبیعة ذات عند اإلنسان، المعاني علي وتركز

 .والمعاناة الموت، منھا

  R.E.T)-Emotive Theory  -:(Rationalاالنفعالیة - العقالنیة النظریة :سادًسا

 معرفیة نظریة أرضیة إلي تستند حیث والتعلم، للعالج متكاملة طریقة النظریة ھذه تعتبر

 حیث العالج، في نفسیة وطریقة الشخصیة، في نظریة من وتتكون سلوكیة، إدراكیة، انفعالیة

 أسسھا وتشیر النفسي، والعالج اإلرشاد في والمنطق العقل إلي استخدام النظریة ھذه تتجھ

 تعتبر كذلك والقلق، والمعاناة النفسي االضطراب في ھو السبب المبكر التعلم أن إلي ومبادؤھا

 یفكر عندما اإلنسان أن تري حیث واحد، في آن عقالني وغیر عقالني مخلوق اإلنسان أن

 غیر تفكیره یصبح ومتزنًا، وعندما منتًجا ال ◌ً  فاع سویًا شخًصا یصبح بعقالنیة، ویتصرف

 التفكیر أن كما تري سوي، غیر فھو وبالتالي االضطراب، یواجھ فإنھ منطقي، وغیر عقالني

 المبكرة العمر مراحل إلي أصلھ في یعود الالمنطقي التفكیر وأن متالزمتان، عملیتان والعاطفة

 .المنطق بعدم المتصفة



 وجدود من تأتي بل خارجیة، ضغوط عن تنجم ال النفسیة المشكالت معظم أن إلي )ألیس( ویشیر

 لدیھ، الصحیحة واألفكار المعلومات نقص نتیجة الفرد یعتنقھا التي الخاطئة األفكار والمعتقدات

 ما ولیس ذاتھ، الفرد ھو النفسیة والمشكالت النفسیة االضطرابات وراء السبب الحقیقي أن أي

 .حیاتھ في خبرات من لھ یتعرض

 أو العقالني غیر التفكیر من التقلیل ھو النظریة حسب الرئیس الھدف أن النظریة ھذه رائد ویري

 المریض یساعد أن المعالج أو المرشد علي أن كما المسترشد، عند االنفعالي من االضطراب

 ومعقولة، منطقیة واتجاھات بأفكار واستبدالھا المعقولة غیر واالتجاھات استبدال األفكار علي

 المباشر، األسلوب علي تعتمد أنھا أھمھا من عدیدة النتقادات النظریة تعرضت فإن ھذا ومع

 االضطراب حاالت لعالج تصلح ال أنھا كما اإلرشادیة، في العملیة سلبیًا المسترشد یجعل وھذا

 األفكار والمعتقدات تغییر مجرد یكفیھا ال التي الشدیدة

  :نظریة اإلرشاد الجشطلتي:سابعا 

، حیث ) Koffka, Kohler & Lewin(من أصحاب ھذه النظریة كوفكا، كھلر ولیفین     

بحاضر الفرد ویرون بأنھ لیس من المھم أن نسائل العمیل عن أسباب  یتجھون الى األھتمام

قیامھ بسلوك ما وأنما ینبغي توجیھ األھتمام لما یفعلھ العمیل اآلن، كما أنھم یعارضون وجھة 

نظر السلوكیة والتي تھدف الى التنبؤ بإمكانیة حدوث السلوك مما یجعل النظرة الى األنسان 

  .مالدى األنسان من أمكانیات وطاقات مبدعة وخالقة تتسم باآللیھ وتحجب ظھور

أن اإلرشاد وفقاً لمحتوى ھذه النظریة یؤكد دائماً على األتجاھات األیجابیة وأھداف الحیاة      

  .عن طریق مساعدة العمیل للتعبیر عن مشاعره الحاضرة لشخص المرشد النفسي

على الوعي والشعور ویعطوه أھمیة خاصة، والنعني بالوعي ھنا  ویركز أصحاب ھذا األتجاه     

ھو مجرد التفكیر على المستوى العقلي أو الذھني فقط ولكن یتسع لیشمل الشعور واألحساس 

واآلنفعاالت والحركات وھیئة الجسم وتوتر العضالت وتعبیرات الوجھ، كما یشمل أیضاً تقبل 

لى سبیل المثال الیمكننا العمل بشكل جید دون أن نعي أو الوسط البیئي المحیط بالعمیل، فنحن ع

نلم بما یدور حولنا ونعرف ماذا نرید وبماذا نشعروماذا نفعل في اللحظة الحاضرة وھذا الیحدث 

  .االفي حالة تمتعنا بحریة األختیار

د حلول ووفقاً لھذه النظریة فأن األنسان عندما یكون واعیاً بنفسھ وأفعالھ فسوف یتمكن من إیجا

  .مناسبة ومباشرة في الوقت الحاضر أي في الزمان والمكان الحالیین

  ـ:ویمكن أیجاز أھم مبادئ وأسس ھذه النظریة باآلتي

  .ـ أن األنسان ھو لیس مجموعة من األجھزة وأنما ھو كل آلیتجزأ١

  .ـ أن األنسان ھو الشخص الواعي والمتفھم لذاتھ ولواقعھ٢

دة كل طاقاتھ المتاحة، بل یبقي بعضھا معطالً بسبب عدم رغبة في ـ أن األنسان الیستخدم عا٣

تقبل ذاتھ أوتقبل األخرین، وھذا یؤدي بطبیعة الحال الى نقص قواه وزیادة معاناتھ من القصور 

  .في التعامل مع المحیط والعالم



ھذه النظریة أما أھم التطبیقات التربویة التي یمكن أن یستقیھا المرشد التربوي والنفسي من      

  ـ:فھي كاآلتي

ـ األھتمام بالحاضر أكثر من الماضي أو المستقبل، بحیث نوجھ إھتمام العمیل بما ھو حاضر ١

وأن یعمل المرشد النفسي على جعل العمیل یركز على مایفعلھ اآلن وما یشعر بھ، فاذا عشنا 

عي الى نشاط تلقائي، الحاضر بمافیھ فلن یعترینا القلق آلن اإلستثارة سوف تتحول بشكل طبی

فالحاضر یجعل الفرد مبدعاً خاصة أذا كانت الحواس جاھزة للعمل وھذا مایجعلنا نقترب أكثر 

  .لحلول مشاكلنا

  :عندما یقول) عمر الخیام(ورحم هللا الفیلسوف  

  آلتشغل البال بماضي الزمان                  وآلبأتي العیش قبـــل اآلوان

  ــــــھ                  فلیس من طبع اللیالي اآلمانوأغنم من الحاضر لذاتـ

ـ زیادة وعي العمیل بسلوكھ ومایدور حولھ، من أجل أن یكتشف بنفسھ فیتعلم مایرى فیھ ٢

عیوبھ ونقاط ضعفھ ومحاسنھ ونقاط قوتھ من أجل إستثارة األخیرة لمواصلة النمو والتطور، 

أساس عملیات المعرفة واآلتصال، ونتیجة الوعي  ویعتبر الوعي ھنا من المفاھیم األساسیة آلنھ

تتأتى أساساً من خالل تجریب الفرد األشیاء بدالً من تخیلھا وشعوره بھا بدالً من التفكیر فیھا، 

أن تندم على شئ فعلتھ، خیر من أن تتحسر على شئ لم ( منطلقین من المقولة التي تقول

أو الحكم علیھا وكذلك أن یعي الفرد أنفعاالتھ ،  وأن یعبر عن مشاعره بدالً من وضعھا )تفعلھ

  .كاآللم والفرح وغیرھا

  .ـ أن یقوم العمیل بتحمل مسؤلیة أعمالھ وأفكاره ومشاعره ومایرتبط بھا من نتائج٣

ـ أن یقوم المرشد بتبصیر العمیل بسلوكھ اآلنھزامي والذي یتمثل بالعمل على فقدان الوعي ٤

ا العمیل للتحاشي أو التھرب، وھذا یتم عن طریق تعلیم العمیل بالنفس واآلسالیب التي یستخدمھ

  .عن كیفیة التوقف عن تجاھل حاجاتھ ومشاعره وكیف یتحمل مسؤلیة كیانھ وأفعالھ

ـ تحویل أعتماد العمیل من البیئة الى األعتماد على نفسھ، أي من األعتماد على الخارج الى ٥

ذاتھ ویتعرف على مابھا من طاقات وقدرات ومن  األعتماد على الداخل كي یستطیع أن یستبصر

  .جوانب قوة وضعف

ـ أن یعمل المرشد التربوي والنفسي على مساعدة العمیل على أكتشاف مظاھره الكاذبة ٦

وأسالیب تحایلھ وصوالً الى تعویده على التعبیر عن نفسھ بشكل مباشر دون تظاھر أو تحایل 

  .یل الدفاعیة في أنماط سلوكھ وتصرفاتھوأن یبتعد قدر اآلمكان من أستخدام الح

  :نظریة التعزیز واإلرشاد النفسي:ثامنا 

 & Dolarad( تقوم مبادئ ھذه المدرسة على اآلسس التي تبناھا كل من دوالرد ومیلر     

Meller( والتي تكمن بأن العصاب یمكن إرجاعھ الى عامل الخبرة وأنھ لیس ولید الغرائز أو ،

و األضطرابات العضویة فھو في حقیقة األمر نوع من األضطرابات والعلل الدوافع الفطریة أ



النفسیة التي تتأتى أساساً من تفاعل الكائن الحي مع المثیرات التي یتعرض الیھا، فالعصاب یتم 

تعلمھ وفقاً لقوانین التعلم المعروفة وغیر المعروفة حیث أن جمیع إنماط السلوك یتم تعلمھا وفقاً 

  :ضروریة لحدوث التعلم وھي لعدة عوامل

  )Motive:  (الدافـعـ ١

وھو عبارة عن مثیر قوي یؤدي الى القیام بنشاط ما، وھناك دوافع رئیسیة فطریة مثل اآللم      

  .والعطش والجوع وطلب الراحة وغیرھا وأخرى دوافع ثانویة مثل دافع الخوف والقلق

  )Stimulus:  (المثیرـ ٢

ت تحدید توقیت اآلستجابھ ونوعھا ومكان حدوثھا عندما یكون الفرد حیث تتولى المثیرا     

  .مدفوعاً بواسطة دوافعھ للقیام بنشاط معین

  )Response:  (األستجابةـ ٣

تظھر األستجابة بسبب وجود المثیر، كما وأنھ یمكن ترتیب األستجابات تصاعدیاً في قائمة      

كرره وتقع في قمة القائمة وھي عادة ما تكون ذات تبعاً الحتماالت حدوثھا، وھناك أستجابات مت

عالقة قویة بالمثیر أما غیرھا من األستجابات فتحتل مواقع نسبیة تبعاً لمقدار قوتھا، ویسمى 

التغیر في قوة الرابطھ بین المثیر واألستجابة بالتعلم ویعني ذلك أنھ عند بلوغ الرابطة بین 

  .الى أعلى مستویاتھ والعكس صحیحالمثیر واألستجابة ذروتھا یصل التعلم 

  )Reinforcement:   (التعزیز أو المكافئةـ ٤

وھي حالة تؤدي الى تقویة أحتمال حدوث أستجابة معینة أو تكرارھا، فاذا مارتبنا األحداث      

التخفیض من حدة مثیر مؤلم فأن ذلك یسمى تعزیزاً وكذلك الحال عندما یتم  بشكل یؤدي الى

  .تخفیض حدة دافع قوي

  )Extinction:   (األنطفاءـ ٥

ونعني بھ أنھ في حالة تكرار حدوث أستجابة متعلمة دون تعزیزھا أو مكافأتھا فأن نسبة      

  .حدوثھا تقل تدریجیاً الى أن تتوقف عن الحوث أي تنطفئ

  )Generalization:    (التعمیمـ ٦

عادة مایعمل التعزیز والمصاحبة لمثیر معین على زیادة إحتمال حدوث أستجابة معینھ، فإذا      

ما أمتد تأثیره الى مثیرات أخرى متشابھھ بحیث تصبح بدورھا تؤدي الى حدوث نفس األستجابة 

  .فأن أنتقال اآلثر یسمى تعمیماً 

لنظریة أن عملیة اإلرشاد النفسي ھي عباره عن موقف یتم فیھ أنطفاء ویرى أصحاب ھذه ا     

أستجابات العصاب وتعلم أستجابات طبیعیة أخرى أفضل منھا، ونظراً إلعتماد األرشاد على 

أسس التعلم فأنھ یصبح من الضروري أختیار العمالء الذین یمكنھم األستفادة من ھذا النوع من 



یث یمكن للمرشد النفسي أن یعتمد التطبیقات التربویة التي تعتمدھا اإلرشاد النفسي والعالجي، ح

  ـ:ھذه النظریة والتي تتضمن اآلتي

  .ـ أن یكون األضطراب الذي یعاني منھ العمیل متعلماً مكتسباً وغیر مرتبط بخلل عضوي١

ـ أن یكون المرشد على درایة مسبقة بوجود الدافع لدى العمیل للعالج واألرشاد، وعادة ٢

مایؤدي الشعور بالضیق واأللم من العصاب الى زیادة رغبة العمیل في التخلص مما یعانیھ وھذا 

  .مایدفعھ الى اللجؤ الى المرشد النفسي

ـ العمل على خفض وأطفاء وعدم تعزیز األعراض العصابیھ من طرف البیئة التي یعیش فیھا ٣

رشاد النفسي والعالجي صعباً والعكس العمیل، إذ كلما أزداد تعزیز ھذه األعراض كلما أصبح األ

  .صحیح

ـ توفیر نوع من التعزیزات اآلیجابیة للتخلص من األضطرابات التي یعاني منھا العمیل، حیث ٤

  .أن ھناك تناسب إیجابي بین عظم التعزیز وتأثیر األرشاد

حلة ـ أن یدرك المرشد النفسي بأن حالة العصاب لدى العمیل غیر مزمنھ أو راجعھ الى مر٥

  .الطفولة الن ھذه الحاالت الیتناسب معالجتھا بھذا األسلوب

  :نظریة علم النفس الفردي: تاسعا

، بأن األنسان مخیر ولیس مسیر وھذا )Adler, 1927(یرى صاحب ھذه النظریة ألفرد أدلر     

ھذا یعني أن توجیھ األنسان وأرشاده یتم من داخلھ والتتحكم فیھ عوامل السیطرة الخارجیة، وب

  .یصبح األنسان مسؤالً عن قیادة وتوجیھ نفسھ

وتؤكد ھذه النظریة على أن األنسان كائن أجتماعي وأن سلوكھ یتأثر بالمحیط الذي یعیش      

فیھ كما وانھ یؤثر بذلك المحیط أیضاً، وأن األنسان لدیھ القدرة واآلمكانیة لتغییر نفسھ وأنھ 

ى أراد وأنھ قادر على تحقیق أھدافھ التي سبق أن یستطیع إحداث ھذا التغییر متى شاء ومت

أختارھا وخطط لھا وأن عدم قدرة األنسان على تغییر نفسھ إنما یتأتى أساساً من عجز الفرد 

على ) أدلر(على تحدید نقطة البدایة أو النقطة التي ینطلق منھا إلحداث ھذا التغییر، حیث یؤكد 

ویعد ھذا المفھوم ھو قمة ھذه النظریة وھو یمثل ، )Creative Power(مفھوم القوة الخالقة

مبدأً فعاالً ونشطاً للوجود األنساني وھذا الفعل والنشاط قوام القدرات والخبرات ولذا فأن أدلر 

  .یعتقد بأن األنسان قادر على إختیار قدره

عالقة وترى ھذه النظریة كذلك بأن العوامل المؤثرة في األنسان ھي عوامل أجتماعیة لھا      

  ـ:بالمحیط الذي یعیش فیھ الفرد والمتمثلة باألتي

ـ التكوین األجتماعي والمتمثل في العیش مع الجماعة وبالتالي خضوع الفرد لمختلف أسالیب ١

ومبادئ التربیة السائدة في البیئة التي یحیا فیھا، وھذا ماعبر عنھ الشاعر الجاھلي درید بن 

  :الصمھ حین یقول

  یة أن غوت        غویت، وأن ترشد غزیة أرشدوھل أنا االمن غز



  .ـ رغبة األنسان في اآلنتماء والذي یؤدي بدوره الى مساعدة الفرد لتكوین ھویتھ٢

ـ مركز الفرد في الجماعة التي ینتسب الیھا، وتأثیر ذلك على مستوى عالقاتھ وأرتباطاتھ ٣

األضطرابات التي تصیب األنسان  وأنتمائھ ومسؤلیاتھ، وأن أصحاب ھذا األتجاه یرون بأن جمیع

ھي ذات أصل أجتماعي وھي تعود في المقام األول الى األضطراب الذي یصیب العالئق 

األجتماعیة وھذا یبدوا واضحاً وجلیاً في مسألة أضطراب إھتمامات العمیل األجتماعیة وأن سؤ 

ي تؤدي الى قلقھ التوافق األجتماعي یكون مدعاة إلصابة الفرد بالصراعات المتنوعة والت

  .وأضطرابھ

  ـ:ویمكن أجمال األھداف اإلرشادیة لھذه النظریة بھدفین أساسیین ھما     

ـ التخلص من الشعور بعقدة النقص ، حیث أن ھناك نوعان من الشعور أحدھما یعد  من :أوالً 

مثابرة والتفوق األمور الطبیعیة عند الفرد والذي یعتبر بمثابة الدافع أو الحافز الذي یدفعھ الى ال

في عملھ ، واألخر ھو بمثابة شعور مرضي یؤدي الى الشعور باألضطراب وعدم التوافق مما 

  .یتطلب الخضوع للعملیات اإلرشادیة

مساعدة العمیل على تغییر أسلوب حیاتھ الخاطئ، حیث أن لكل فرد أسلوبھ المتمیز في  ـ:ثانیاً 

ه من خالل السنوات األولى من عمره وأن من الحیاة والذي یتم بناؤه وتطویره وتحدید أطار

المستحیل أن نفھم سلوك أي أنسان مالم نعرف تاریخ حیاتھ خالل تلك السنوات، حیث یقوم الفرد 

  .بتشكیل مفاھیمھ عن نفسھ وعن الحیاة بشكل غیر مقصود

الضؤ  ویمكن التعرف على أسلوب الحیاة من خالل دراسة تركیب األسرة الن ھذا األمر یسلط     

. على المفاھیم والمعتقدات التي نشأ علیھا الفرد وتبناھا في صیاغة شخصیتھ وأنماط سلوكھ

  .باألضافة الى ذلك فأن ھذه النظریة تؤكد على فھم الشخصیة من خالل عالقاتھ األجتماعیة

 أما أھم التطبیقات التي یمكن أن یستقیھا المرشد التربوي والنفسي من ھذه النظریة فھي     

  ـ:كاآلتي

ـ األعتماد على المقابلة مع العمیل من أجل الحصول على المعلومات النفسیة وذلك بفسح ١

المجال للتحدث عن حالتھ وعن األعراض التي  یعاني منھا وعن المشكالت التي  تؤدي الى  

، حیث یستطیع المرشد من خالل المقابلة التعرف على نوعیة شعوره  بعدم الراحة واألطمئنان

الخبرات التي یمر بھا العمیل وعما یشعر بھ العمیل وكذلك التعرف على اسباب حضوره الى 

  .اإلرشاد   ،  وھو مایسمى  بالموقف الشخصي

ـ أن یتفحص المرشد النفسي الموقف الشخصي للعمیل لتحدید مجال نشاطاتھ وظروفھ ٢

یة الحاضرة وكیفیة تأدیتھ لوظائفھ وذلك عن طریق النظر للوظائف الحیاتیة الثالثة والتي المعیش

تتضمن جمیع نشاطات الكائن الحي والمتمثلة بالعمل، العالقات األجتماعیة وعالقة الفرد بالجنس 

اآلخر، حیث تؤدي ھذه العملیة الى اآلحاطھ بمایسمى الجانب الموضوعي ویتطلب الحصول على 

المعلومات من قبل المرشد النفسي بعض المھارات لدفع العمیل للحدیث عن نفسھ والتعبیر  ھذه

  .عما یدور في خلجاتھ



ـ من خالل الخطوتین السابقتین یقوم المرشد النفسي بدمج الموقف الشخصي بالموقف ٣

ه الموضوعي عن طریق مایسمى بتكوین السؤال، وھو أھم مرحلة من مراحل اإلرشاد وفقاً لھذ

  ـ:النظریة، حیث یوجھ المرشد النفسي السؤال التالي للعمیل

  ).ماھو األختالف الذي كان سیحدث لوأنك سلیم وفي صحة نفسیة جیدة؟( 

وبناءاً على أجابة السؤال من قبل العمیل یتم تحدید العوامل النفسیة المؤثرة في الموقف      

العمیل الى أسباب الشعور باألضطراب واألسباب المرتبطة باآلعراض وعادة ما تشیر أجابھ 

وعما أذا كان من النوع العصابي أو غیره، كما تؤدي األجابة أیضاً الى معرفة البناء النفسي 

  .الذي سیتم اخضاعھ للفحص
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