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 د كلية التربية االساسية المحترم ...ـــــــالسيد عمي

تدرس  في قسم االرشاد  فيما يلي ادناه خمسة محاضرات في مادة طرائق واساليب ارشادية
 النفسي والتوجيه التربوي

 المرحلة الثالثة 

                                 من قبل التدريسية / دنيا جليل اسماعيل

 االرشاد النفسٍ الفردٌاالولً الوحاضرج 

 هاهى االرشاد النفسٍ  الفردٌ

شاد النفسي من الناحية التطبيقية بانو عالقة مينية بين االخصائي النفسي او ر يعرف اال
االخصائيين النفسيين والطالب حيث يقوم االخصائي بمساعدة الطالب عمى معالجة بعض 

 الصعوبات او المشكالت النفسية وابعادىا الشخصية واالجتماعية واالسرية واالكاديمية والثقافية. 

 فسٍ الفردٌ: اهذاف االرشاد الن

النفسي الفردي عمى االفراد الذين يتمتعون بدرجة جيدة من الصحة النفسية  يركز االرشاد .1
 وعمى النواحي االيجابية من شخصية الفرد ويعمل عمى تنميتيا واستثمارىا. 

يركز االرشاد النفسي الفردي ايضًا عمى تفاعل الفرد مع البيئة وعمى تنمية الجوانب  .2
 نية لمفرد. التعميمية والمي

من  او الوقايةييدف االرشاد النفسي الى عالج المشكالت التي يعاني منيا الفرد  .3
 المشكالت باالضافة الى تنمية االمكانيات الذاتية لمفرد .

يمتزم المرشدون النفسيون باخالقيات المينة والتي اىميا االحتفاظ بسرية المعمومات التي  .4
 يفصح عنيا الطالب .

 .لتعامل مع صعوبات ومشكالت الطمبةالرشاد كفاءة عممية وخبرة واسعة في ايتطمب تقديم ا

 

 فؤائذ االرشاد الفردٌ 
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العالج النفسي الفردي لمطالب فرصة لمتحدث مع المرشد النفسي حول بعض و يتيح االرشاد  -
 المشكالت الشخصية التي يصعب عميو مواجيتيا بمفرده .

مناقشة الصعوبات او المشكالت التي تواجيو في االرشاد الفردي يساعد الطالب عمى  -
 اخالقيات واسس عممية ومينية .عالقة مينية تعتمد عمى  ضوء

 مساعدة الطالب في فيم ومعالجة مشكالت الشخصية واالجتماعية والمينية . -

يقوم المرشد النفسي بمساعدة الطالب عمى تحديد اىداف معينة لمعمل عمى تحقيقيا من  -
 رشاد ؟خالل عممية اال

يساعد المرشد النفسي الطالب عمى استكشاف الخيارات المتاحة امامو واختيار االنسب  -
 منيا بما يتفق وامكانات البيئة المحيطة بو .

 دور الورشذ النفسٍ فٍ االرشاد النفسٍ الفردٌ :

يختمف دور المرشد النفسي في عممية االرشاد الفردي باختالف النظرية التي يتبناىا المرشد 
رئيسي عمى العالقة  تبعيا في عممية االرشاد وتعتمد فاعمية العممية االرشادية بشكليالنفسي و 

االرشادية التي تحدث بين كل من المرشد والمسترشد وتبادل المعمومات واثارة الدافعية لدى 
المسترشد وتفسير المشكالت ووضع خطط العمل خاصة وان المرشد النفسي يعطي لمعميل حرية 

 شكمتو والكشف عما لديو من افكار ومشاعر وخبرات .عرض م

 عذد الجلساخ االرشادَح الوقذهح للطالة :

دقيقة  45جمسات في كل فصل دراسي بمعدل  11الحد االقصى الرشاد الطالب ما ىو 
                                     لمجمسة الواحدة .

االرشادية ومدة كل جمسة وفقا لالىداف في بالتنسيق مع المرشد النفسي وتحديد عدد الجمسات 
بعض الحاالت يمكن لمطالب الحصول عمى عدد من الجمسات االرشادية يزيد او يقل عن ذلك 

 التي سيتم االتفاق عمييا .

التحىَل الً جهاخ اخري اكثر اختصاصا فٍ هساعذج 

 الطالة 
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في الخدمة المناسبة  يتم تحويل الطمبة الى جيات اخرى داخل الجامعة او خارجيا لتمقي
حال عدم توفرىا في المركز يتم ذلك وفق اجراءات تنظم عممية التحويل ومن الييا قسم الطب 
النفسي بمستشفى توام ومستشفى العين الحكومي باالضافة الى التعمم الذاتي وحدات التقوية 

 وغيرىا .

 وظائف االرشاد الفردٌ

 يمكن اجمال اىم الوظائف الرئيسية لالرشاد الفردي بما يمي 

 تبادل المعمومات واالثارة الداخمية لدى المسترشد . .أ 

 تفسير المشكالت  .ب 

 وضع خطط العمل المناسبة  .ج 

 حاالخ استخذام االرشاد الفردٌ 

ع الطالب الذين يعانون من المشكالت ذات الطابع الشخصي ميستخدم االرشاد الفردي 
والتي ال يصمح عرضيا امام االخرين كما في العالج الجماعي اي تمك الحاالت التي تتطمب 

 درجة من السرية ومن بين تمك المشكالت ما يمي 

المشكالت االجتماعية :كانعكاس المشكالت ذات الطابع االسري عمى ما يعانيو التمميذ  .1
، والخالفات ن اثار نفسية وتحصيمية مثل حاالت الطالق واليجر ووفاة احد الوالدينم

 الزوجية الحادة.. وغيرىا. 

المشكالت النفسية: مثل التي تحدث بسبب اصابة التمميذ باحد االمراض الخطيرة او  .2
 اعاقات جسدية او حسية، او المشكالت النفسية التي تحدث نتيجة لما يعانيو التمميذ من

 العدواني، او المخاوف المرضية. اضطرابات نفسية كالوحدة النفسية، او السموك

المشكالت المدرسية: ومن بينيا مشكمة التسرب المدرسي، والرسوب المتكرر، وصعوبات  .3
 التعمم، والغياب المستمر، وغيرىا من المشكالت ذات الطابع المدرسي. 

 هم االرشاد الفردي وهم عمى النحو التالي: وهناك مجموعة من انماط االشخاص الذي يصمح مع
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ح االرشاد الفردي مع الطالب اصحاب التوجو النفسي،  اي الذين ينظرون الى ميص .1
شخصية في المقام االول، ويرون انو ال فائدة من التعامل مع االخرين وال الذاتية مشكالتيم

الوجدانية واالغمبية من ال يحترمون بما يقولو االخرون، ولذييم استعداد ضعيف لممشاركة 
 ىؤالء لدييم ميول لمتمركز حول الذات ) وان كان بدرجات مختمفة(

يصمح االرشاد الفردي مع الطالب الذين لدييم اسباب مقنعة او غير مقنعة لمغياب المتكرر  .2
الغياب ال يساعد عمى تحقيق االىداف الموضوعة،  عن جمسات االرشاد الجمعي، الن كثرة

انو مضيعة لموقت والجيد، ويجعل ىناك تفاوت بين افراد الجماعة في متابعة باالضافة الى 
 وتنفيذخطوات البرنامج االرشادي. 

العتبارات  يصمح االرشاد الفردي مع الطالب الذين يشعرون بانيم مرفوضون من الجماعة .3
يكون  تتعمق بالخصائص الجسمية او العقمية او االجتماعية او االنفعالية، وفي ىذه الحالة

 االرشاد الفردي اكثر فعالية في المراحل االولى لحل المشكمة، ثم يتبعو االرشاد الجماعي .

يصمح االرشاد الفردي ايضًا مع الطالب النرجسي الذي ال ييتم بما يدور في محيطو  .4
شخصي من ناحية ويحاول جذب انتباه االخرين اليو بصورة متكررة مبالغ فييا لدرجة 

االخرين وينتقدىم ويفرض اراءه عمييم، مثل ىذا السموك من المفترض  تجعمو يتجيم عمى
ان يثير غضب الجماعة، ولذلك يفضل استخدام االرشاد الفردي مع الطالب النرجسي، في 

 الخطوات االولى لحل المشكمة ثم يميو االرشاد الجماعي. 

ل ىذا النمط من يصمح االرشاد الفردي ايضًا مع الطالب الذي لديو ميول انسحابية، مث .5
االفراد يصعب ان تقدم ليم خدمات ارشادية من خالل االرشاد الجماعي، الن ىؤالء كثيرًا 
ما يشعرون بعدم جدوى وجودىم مع جماعة، وربما يكون لدييم مشكالت مرتبطة بوجودىم 
مع االخرين مثل رىاب التحدث امام االخرين، وفي ىذه الحالة يكون االرشاد الفردي اكثر 

 لية. فعا

يصنع االرشاد الفردي ايضًا مع الطالب المتمممل او المتييج الن ىذا النمط يسبب الكثير  .6
 من االزعاج او الغضب لدى افراد الجماعة.
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 اجراءاخ االرشاد الفردٌ:

يعتبر االرشاد الفردي ىو تطبيق اجرائي لكل ما تم عرضو من اجراءات تتعمق بالعممية االرشادية 
العالقة االرشادية مرورًا بالتشخيص وتطبيق لمفنيات االرشادية وانياء عمميات من بداية تكوين 

 االرشاد حتى القيام بعممية المتابعة.

 اهن هزاَا االرشاد الفردٌ:

 يجب ان تكون مبنية عمى عالقة مينية جيدة وقوية بين المرشد الطالبي والطالب.  .1

 البد من التخطيط ليا من قبل وليست صدفة.  .2

ينبع حل المشكمة من صاحب المشكمة اي الطالب نفسو وليس المرشد ىو الذي يجب ان  .3
 يعرضيا عميو . 

 العداد من قبل المرشد الطالبي لممقابمة الفردية. االبد من جمع والبيانات الخاصة بالطالب و  .4

 اثارة الدافعية لدى المسترشد وتفسير المشكالت ووضع خطط العمل المناسبة. .5

 

 االرشاد الجوعٍ  الوحاضرج الثانُح:

 االسس النفسية واالجتماعية لالرشاد النفسي الجمعي:

 يقوم االرشاد الجمعي عمى االمور التالية: 

كثير من الناس متشابيون في العديد من الخصائص الشخصية وفي عدد من المشكالت 
والحاجات ، االنسان اجتماعي بطبعو وىو غير قادر عمى العيش بمفرده، بل ىو في حاجة الى 

 جماعة يعيش معيا يؤثر فييا ويتأثر بيا. 

ل الجماعة لمشخص حاجات النفسية واالجتماعية والتي ال يمكن اشباعيا اال من خال
كالحاجة الى الحب واالمن واالنتماء والتقدير االجتماعي، العزلة االجتماعية سبب ىام في حدوث 
المشكالت واالضطرابات النفسية لمفرد ان سموك الفرد محكوم  بقيم ومعايير وعادات وتقاليد 

 المجتمع السائدة.
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 هجاالخ استخذام االرشاد النفسٍ الجوعٍ :

 جمعي مع كل من : يستخدم االرشاد ال

 .االطفال والمراىقين والراشدين، ومع المدمنين والمعوقين وغيرىم 

  كما يستخدم في المعب عمى نطاق واسع مع االطفال، ومع االباء واالميات الذي يتبعون
اساليب التربية الخاطئة في تنشئة اوالدىم، من خالل القاء المحاضرات والمناقشات حول 

 ائيم والمشكالت التي يعانون منيا. كيفية التعامل مع ابن

  كما يستخدم االرشاد النفسي  مع كبار السن، خاصة ممن تظير لدييم مشكالت اجتماعية
 لحالة البعض منيم عمى التقاعد والشعور بالعزلة والوحدة.اك

  .في عدد االمراض السيكومترماتية والعصابية وحاالت الفصام 

  اجتماعية او الذين يفتقرون الى الثقة بالنفس.مع االفراد الذين يعانون من مخاوف 

 .يستخدم مع الجناح في عالج حاالت سوء التوافق المدرسي وسوء التوافق االسري 

  بعض العادات السيئة كالتدخين واالدمانيستخدم مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  حدة يستخدم في عالج الكثير من المشكالت النفسية كاالنطواء واالكتئاب الالتوكيدية والو
 النفسية . 

  يعتبر من االساليب الناجحة في ارشاد المراىقين الذين يمجأون الى الشغب وممارسة
 العدوان.

 اهوُح االرشاد النفسٍ الجوعٍ : 

يقدم االرشاد الجمعي خدمات ارشادية في جميع  مجاالت الحياة الصحية والنفسية والتربوية 
يتفق واالرشاد النفسي الفردي في تقديم المساعدة لمفرد واالجتماعة وغيرىا، وىو في اىميتو واىدافو 

كما لمجماعة من اجل تحقيق اليدف االرشادي الذي جاءت من اجمو الجماعة، وقد اشارت العديد 
 & Goodman) (Thompson, et al.2114( )Jacobs , et.al.2112من الدراسات )

Bates, 1986يسية التالية : ( الى اىمية االرشاد الجمعي في االمور الرئ 
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ونعني بو التفاعل بين اعضاء المجموعة االرشادية  يتفاعل االفراد في االرشاد الجمعي: .1
بيدف تحقيق المشاركة واالندماج والتوحد في النشاط االجتماعي، ويشترك اعضاء 

 المجموعة االرشادية في استعراض االحداث الحياتية لكل منيم، واظيار التفاعل.

بية حاجات العمالء في المجموعة االرشادية ميتمكن المرشد النفسي من تبحيث  الفاعمية: .2
 سبيًا.نالواحدة، وايصال الخدمات لكل واحد منيم، وفي وقت قياسي 

فالموقف التي تجمع افراد المجموعة االرشادية تساعد االفراد عمى تطوير  موقف الجماعة: .3
ىامًا في تطوير شخصياتيم من خالل ما نوع من العالقة االرشادية فيما بينيم، وتمعب دورًا 

( وان ىذه العالقة تساعد عمى مناقشة مشكالت Self- Disclosureيسمى بكشف الذات )
 االعضاء بحرية اكبر، وتحقيق نوع من االعتمادية المتبادلة بينيم

يحقق االرشاد الجمعي النمو الشخصي بين افرادىا كما يجد ىؤالء االفراد  النمو الشخصي: .4
ية التي تسمح ليم باستغالل الطاقات التي يمتمكونيا مثل الطاقة يئوف االجتماعية والبالظر 

 الجسمية والنفسية والعقمية بشكل طبيعي لحل مشكالتيم. 

ومن خالل مشاركة الفرد في المجموعة  االرشادية يجد تشجيعًا  تحسين دافعية المسترشد: .5
المرغوبة التي لم يستطع كشفيا في حياتو  لكشف المزيد من مشاعره وافكاره السمبية او غير

رغم من ان كشف ىذه الخبرات يشكل مرحمة ميمة لمواجية ما يحممونو من لالعامة، با
 مشاعر وافكار سمبية بطريقة اكثر واقعية.

ان وجود الفرد في جماعة يحقق لو اكتشاف خبرات االخرين وانيم لسيوا  الخبرة العمومية: .6
 ا يساعد في تحقيق المساندة االنفعالية والحد من مشاعر االلم لديو. اقل منو خبرة ودراية مم

ويمكن لممرشد النفسي تقديم وجيات نظر ووجيات نظر  ابتكار وجهات نظر جديدة: .7
االخرين وطرح البدائل في القضايا التي يطرحيا داخل المجموعة االرشادية، من خالل 

( مثاًل، مما يحقق العضاء Storm Brainاستخدامو استراتيجية معينة كالعصف الذىني )
 المجموعة االرشادية مزيدًا من الخبرات اليامة التي يفيدون منيا في حل مشكالتيم.
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حول حاجة الشخص الى االنتماء التي يمكن ان تتحقق  تحدث عمماء النفس كثيراً  االنتماء: .8
رشادية اىمية لو من خالل انضمامو لمجماعة، والتي تعبر اكثر ميزات المجموعة اال

 بالنسبة ليم. 

تحقق الجماعة االرشادية لمفرد فرصة  التدرب عمى ميارات  التدريب عمى المهارات: .9
وسموكيات سيتم تطبيقيا في مواقف الحياة الحقيقة، كالتدرب عمى اجراء المقابالت ومواجية 

خص شال نو المسؤولين واالخرين، والتحدث معيم، الى غير ذلك من السموكيات التي لم يك
 قد تدرب عمييا من قبل.

وفي الجماعة االرشادية يتوفر لدى الشخص فرصة سماع ىموم ومشاكل  التعمم البديل: .11
االخرين واالصغاء الييم التي قد تتشابو مع ىمومو ومشكالتو، مما يجعمو اكثر وعيًا 

 باحواليم وحالة البحوث عن حمول مشتركةتبصره  لمشكالتو ويحد من مخاوفو ويزداد 
 لمشكالتيم. 

ويتمقى اعضاء المجموعة االرشادية التغذية المرتدة  القادمة من شخص  التغذية المرتدة: .11
واحد ومعرفة وسماع ما يقولو االخرون عنو، بحيث يسمح ليم اظيار مشاعرىم وافكارىم 
نحو بعضيم البعض، ويعمل االرشاد الجمعي في مساعدة االعضاء الحصول عمى 

 الخاصة بالتعامل مع االخرين.معمومات عن انفسيم، واكتساب الميارات االجتماعية 

غرة لمجتمع كبير بحيث صاالرشادية صورة متمثل المجموعة  تقريب الحياة الواقعية: .12
يصبح موقف الجماعة بدياًل مؤقتًا لممجتمع او لمعائمة او لمكان العمل، او لممؤسسات او 
المدارس، ومن خالل ما يسود الجماعة من مناخ موات، يمكن معو تحديد ومناقشة 
االنفعاالت واالتجاىات والسموك االنساني، ومواجية الخوف والغضب والشك والقمق والغيرة، 

 وتحقق بالتالي االىداف التي جاء االفراد الى المجموعة االرشادية.

بتنفيذه امام اعضاء الجماعة االرشادية يكون التعيد االلتزام بالعمل  االلتزام / التعهد: .13
تزام امام لااللتزام قد جرى بشكل منفرد، بحيث يمقى التعيد واالاقوى بكثير مما لو كان ىذا 

 الجماعة مساندة االخرين وتوقعاتيم منو والرغبة في عدم التخمي عن المجموعة االرشادية. 
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 عُىب االرشاد الجواعٍ:

عدم وجود فرصة لعرض المشكالت الخاصة التي يرى المسترشد عدم عرضيا امام  .1
 ة احداث تغيرات في بناء شخصية المسترشد. االخرين اما بضعف امكاني

 عدم ايفاء الحاالت القصوى من المرضى والمنحرفين من الجمسات االرشادية الجماعية. .2

قد تضيع المشكالت الخاصة خمف اولوية مناقشة المشكالت العامة وقد تتضاعف  .3
 فييا.المشكالت فقد يتعمم ذوي المشكالت الخاصة انماطًاسموكية جديدة غير مرغوب 

اعتبار المسترشد عضو في جماعة يجعمو يمتزم باقتراحاتيا ومرئياتيا مما يعوق حاجتو  .4
 الشخصية. 

قد ينتاب بعض المسترشدين شعور بالخوف  او القمق او الخجل في شرح مشكالتيم  .5
لالخرين وقد ينتابيم شعور بالقنوط والندم والتوتر اذا ما كشفوا فعاًل، وبذلك يرون ان 

 لجماعي ميدد لمكانتيم وواقعيم االجتماعي. االرشاد ا

 هزاَا االرشاد الجواعٍ: 

 ايجاز بعض مزايا االرشاد الجماعي بما يمي:  نيمك

 يعد من انسب االساليب الرشاد المسترشدين الذي ال يتعاونون في االرشاد الفردي.  .1

 يوفر خبرات عممية واوجو نشاط متنوعة مفيدة في الحياة اليومية. .2

 في مواقف اكثر اجتماعية من المواقف الفردية.  فرصة نمو العالقات االجتماعيةيتيح  .3

 يجعل المسترشد يشعر بانو يعطي وال يأخذ فقط.  .4

يعد من افضل اساليب االرشاد في البالد وخاصة التي تعاني من نقص شديد في عدد  .5
 المرشدين النفسيين. 

 االرشاد الوثاشر الوحاضرج الثالثح: 
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التي تنصب بوجو خاص عمى المرشد الطالبي وما يقوم بو من خدمات وىو  ىو الطريقة 
مشورة لمطالب بشكل مباشر في حل مشكمتو التي يعاني منيا وفيو اعطاء التوجيو واالرشاد وال

 يتحمل المرشد مسؤولية اكبر. 

 ( رائد طريقة االرشاد المباشر التي تستندWilliamsonيعد العالم االمريكي وليامسون ) 
 الى نظرية السمات والعوامل. 

 يركز االرشاد المباشر عمى مشكمة المسترشد.  -

 عمى مشكمة المسترشد. المتمركز يسمى باالرشاد  -

يقوم المرشد بالدور االيجابي النشط، ويتحمل المسؤولية كاممة  في عممية االرشاد انطالقًا  
عن نقص في المعمومات المتوفرة  من االفتراض )بان المشكالت التي يعاني منيا المسترشد ناجمة

لديو، وانو من خالل تقديم المعمومات المنظمة ذات الصمة بمشكمة المسترشد يمكن مساعدتو في 
 التخمص من ىذه المشكالت، والوصول بو الى التوافق والصحة النفسية(.

 الهذف االساسٍ لالرشاد الوثاشر: 

 ىو: يرى وليامسون ان اليدف االساسي لالرشاد المباشر

 مساعدة المسترشد لتنمية التفوق في مجاالت الحياة كميا. -

ية ئتحقيق الطاقة االياجبية الكامنة وبخاصة مع المسترشد الذي يفتقد التجارب البي -
 الضرورية لتعزيز الدوافع والحوافز االيجابية. 

ان تدريب لمرشد يجب ان يقوده الى فيم ىموم المسترشد، وان يوفر لو الوسائل التي  -
 تساعده عمى التكيف مع المواقف غير السارة.

 خطىاخ االرشاد الوثاشر: 

يجمع المرشد المعمومات الالزمة عن المسترشد، وباستخدام  جمع المعمومات وتحميمها: .1
االختبارات والمقاييس النفسية وغيرىا من وسائل التشخيص، ثم يحمميا بشكل دقيق ويقوم 

 بتنظيميا لتصبح مشكمة المسترشد اكثر وضوحًا. 
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، يتم في ىذه الخطوة تمخيص المعمومات وتنظيميا وتركيبيا بشكل دقيق المعمومات:تركيب  .2
 وتصنيفيا ضمن مجاالتيا، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف لدى المسترشد. 

بعد ذلك يتم تشخيص مشكمة المسترشد بشكل دقيق، وتحديد اسبابيا  التشخيص: .3
 وخصائصيا واعراضيا  ومدى شدتيا. 

يحدد المرشد مآل المشكمة في ضوء توقعاتو حول التطورات المستقبمية لحالة  التنبؤ: .4
 في ضوء درجة حدة المشكمة وصعوبتيا.  المسترشد

يقوم المرشد بتفسير المعمومات  استخدام االرشاد مع المسترشد لموصول الى حل لمشكمته: .5
الى  وتقديم النصح واالرشاد وتحويل السموك االنفعالي التي جمعيا وتوضيحيا لممسترشد

ه الحمول لمتخمص من سموك عقمي منطقي، واقتراح الحمول المناسبة، واقناع المسترشد بيذ
 المشكمة التي يعاني منيا، وتحقيق التوافق والصحة النفسية. 

وتعني ما توصل اليو المرشد لممسترشد بعد انتياء عممية االرشاد لمعرفة مدى  :تابعةالم .6
تحسنو، ومساعدتو في المشكالت الجديدة التي يواجييا، وتقييم مدى فاعمية اسموب االرشاد 

 د.المتبع مع المسترش

 خصائص االرشاد النفسٍ الوثاشر او الوىجه:

ومن خالل العرض السابق حول االرشاد النفسي المباشر او الموجو، فاننا نالحظ ما  
 يمي:

ان العبء االكبر في حل مشكالت العميل تقع عمى عاتق المرشد وان العميل انما يأتي  -
 الى المرشد لالستفادة من خبراتو وعممو في حل مشكمتو.

 ىو الذي يقرر الوسائل المناسبة لمساعدة العمل في حل مشكمتو.  المرشدان  -

 مشكمة العميل تمثل المركز االول في االرشاد النفسي المباشر او الموجو وليس الشخص. -

 الووُزاخ الرئُسُح لطرَقح االرشاد الوثاشر:
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نيا تتطمب انيا اكثر واقعية  لالستخدام في المدارس، والمؤسسات ذات الوقت المحدد، ال -
 عددًا محددًا من المقابالت.

 تستخدم مع المسترشدين الذين ىم بحاجة الى حمول سريعة وجاىزة لمشكالتيم. -

تستخدم  مع المسترشدين الذي الذين ال يتمكنون من خالل المعمومات المتوفرة لدييم من  -
 حل مشكالتيم يحتاجون الى مرشد نفسي متخصص لحل ىذه المشكالت.

 

 ههاراخ الورشذ الطالتٍ فٍ االرشاد الوثاشر: 

ن البد ان يكون المرشد النفسي في االرشاد المباشر حسن التدريب عمى اساليب االرشاد النفسي، ا
، ان يكون حكم ناضج رتشخيصية، ويمتمك القدرة عمى اصدايتمتع بقدر كاف من الميارات ال

 مشاركًا فعااًل في العممية االرشادية، حيث يستخدم اساليب ارشادية معينة مع المسترشد مثل: 

 طرح اسئمة حقيقية تؤدي الى فيم ابعاد مشكمة المسترشد.  .1

 تزويد المسترشدين بالمعمومات الالزمة عن انفسيم وبيئاتيم. .2

 يتخذىا المسترشدون. ونصائح تتعمق بالقرارات التي يجب ان  اعطاء اقتراحات .3

 اقتراح بدائل لطرائق العمل.  .4

 ان يتمكن من فيم مشكالت المسترشد بشكل دقيق.  .5

ان تكون لديو معمومات فنية كافية عن سموك المسترشد حتى يتمكن من اتخاذ القرار  .6
 الصحيح.

 ان يكون حريضًا عند اعطاء النصيحة لممسترشد. .7

 مشكمتو.من االفضل تشجيع المسترشد البحث عن حل ل .8

البد لممشرد عند اسداء  النصيحة ان يقدميا عن طريق اقتراح اختياري يقوم عمى اساس  .9
 خبرة واسعة وعميقة.
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ان تكون نصيحة المرشد لممسترشد في صورة احدى البدائل الممكنة التي قد تمت  .11
تجربتيا بنجاح، الن المسترشد قد ياخذ بنصيحة المرشد ثم يكشف انيا غير صحيحة، 

 لممرشد. ندموفيوجو 

 عُىب االرشاد الوثاشر:

 يعتمد المسترشد اعتمادًا كبيرًا عمى المرشد في تحديد سموكياتو المستقبمية. -

حكم المرشد غير الموفق عمى المسترشد او مشكمتو، قد يؤدي الى نتائج سيئة تضر  -
 بالمرشد وبالمسترشد وبعممية االرشاد.

 Non Directiveاالرشاد غُر الوثاشر الوحاضرج الراتعح: 

Counseling  

، وىو اقرب طرق ويسمى ىذا االسموب في االرشاد باالرشاد المتمركز حول المسترشد 
( رائد ىذا االسموب C.Rogersاالرشاد الى العالج النفسي، ويعد العالم االمريكي كارل روجرز )
 في االرشاد، كما يستند ىذا االتجاه في االرشاد الى نظرية الذات.

طريقة االرشاد غير المباشر  عمى المسترشد نفسو وما عنده من قدرة عمى النمو  تعتمد 
 الذاتي، ورغبة اكيدة في االرتقاء بنفسو وتحقيق ذاتو. 

فاذا استفاد المسترشد من ىذه االمكانات المتوفرة لديو، تمكن من حل مشكمتو بنفسو،  
لنفسي تحتاج الى ان تحفز وتطمق، ولكن امكانات المسترشد وطاقاتو في حال وجود االضطراب ا

وال يتم ذلك اال من خالل عالقة عميقة تتم بين المرشد والمسترشد يسودىا االحترام والتقدير 
والتشجيع ، حيث يستطيع المرشد من خالل ىذه العالقة ان يعيش مع المسترشد مشكمتو، وان وفر 

والبعد عن احكام تنطوي عمى الموم واتيام لو ظروفًا مناسبة من االىتمام والعناية والتعاطف والفيم 
 الذات. 

وفي االرشاد غير المباشر يتم التقميل من شأن التجارب السابقة لممسترشد التي ال يمكن  
 تغييرىا، يتم  التركيز عمى التكيف في الوقت الحاضر. 
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 اهذاف االرشاد  غُر الوثاشر: 

 مساعدة المسترشد في الوصول الى نمو نفسي سميم في اطار شخصية متكاممة.  .1

 احداث التطابق بين مفيوم الذات المدرك ومفيوم الذات المثالي ومفيوم الذات االجتماعي.  .2

مساعدة المسترشد في جعمو يتعمم كيفية مواجية مشكالتو بنفسو، وان تكون لديو الشجاعة  .3
 بنفسو فيما يتعمق بمستقبمو .  والقدرة عمى اتخاذ قراراتو

 

 عولُح االرشاد النفسٍ غُر الوثاشر: 

يرى عدد من عمماء النفس ان االرشاد النفسي ال يكون فعاًل اال اذا كان ىناك مستوى  
معين من االلم النفسي والقمق الشديد الذي يؤدي الى حالة من االرتجاج النفسي لدى المسترشد، 

وك معين ييدف الى تحقيق التوازن وخفض القمق والتوتر، ويدرك انو مما يدفعو الى القيام بسم
بحاجة الى االرشاد النفسي ويسعى بنفسو اليو، وتكون عنده بصيره نامية، وقدرة عمى تقرير مصيره 

 بنفسو تحت اشراف المرشد النفسي، واستعدادًا لتحمل المسؤولية وتوجيو ذاتو. 

رشاد غُر اهن ها َقىم ته الورشذ النفسٍ فٍ اال

 الوثاشر: 

 الترحيب بالمسترشد وتشجيعو عمى الحديث بصدق وصراحة وبث الثقة في نفسو.  .1

 تطمينو عمى ان المعمومات التي سيقوليا ىي في سرية تامة، مع تييئة جو ارشادي امن.  .2

تييئة اجواء ارشادية مناسبة: فالتقابل في الجموس بين المرشد والمسترشد وحسن االنصات  .3
 االىتمام والمشاركة االنفعالية، امور اساسية البد ان ييتم بيا المرشد.ونظرات 

اقامة عالقة جيدة مع المسترشد، في جو يسوده الثقة والتعاطف يسمح لو بالتحرر من كل  .4
 انواع التيديد الداخمي والخارجي، واشعاره بان موضع اىتمام وقبول من قبل المرشد. 

ان ينصت لو بشكل جيد، ويكون مشاركًا لممسترشد اكثر منو مالحظًا مع االحترام االيجابي  .5
 غير المشروط، فاالصل ىو اقامة تفاعل ال عالقة يتم فييا اعتماد المسترشد عمى المرشد. 
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السماح لممسترشد بالتعبير عن مشاعره التي تتركز حول المشكمة التي يعاني منيا بالشكل  .6
اصبح المسترشد ون مراعاة لالحكام االجتماعية او المبادئ االخالقية، اذ كمما الذي يريد د

اكثر وعيًا بمشاعره وخبراتو، يصبح مفيومو عن ذاتو اكثر تطابقًا مع الواقع، فاذا استطاع 
الوصول الى التطابق الكامل، تمكن من توظيف طاقاتو كاممة بشكل صحيح وسميم، ولذلك 

 المسترشد التعبير عن مشكمتو دون حرج او خوف. يعمد المرشد عمى تشجيع 

ان ييتم المرشد بالمشاعر االنفعالية السمبية التي تظير عند المسترشد، مثل كراىية  .7
المسترشد لذاتو او البيو وقد تتطور مشاعر الكراىية لتتناول المرشد ذاتو او المسترشد نفسو 
عمى المرشد النفسي في ىذه الحالة اال يدافع عن المسترشد بدافع الشفقة والعطف عميو، 

ريراتو غير المنطقية، بل يجعل المسترشد يواجو ىذه المشاعر بصراحة، وان واال يقبل تب
 يتوصل بنفسو الى ان ىذه المشاعر شاذه والبد من التخمص منيا 

والتي       عنيا   Reflection of Feelingsعكس المشاعر االنفعالية من قبل المرشد:  .8
 المسترشد بصورة غير مباشرة وفي ىذه الحالة:

 ما يقولو ان يحسن االصغاء لممسترشد، اذا ان ذلك يسمح لممرشد فيمشد لممر  البد .أ 
 عنو، ويشعر المسترشد بانو موضع اىتمام من قبل المرشد .والتعبير 

 وفي عكس المشاعر االنفعالية ، فان ما يقولو المرشد كممات قميمة مثل)ىم،اه،ىو،نعم،..(  .ب 

سؤال، او يعدل سؤاال طرحو وقد يصوغ المرشد افكار المسترشد ومشاعره عمى شكل  .ج 
المسترشد وفي ذلك اشارة ضمنية الى ان المرشد يتابع افكار المسترشد باىتمام، ويساعده 

 بتفق افكاره ومشاعره دون ان يكون ىناك اضافة او ايحاء لممسترشد بافكار جيدة.

 خصائص االرشاد النفسٍ غُر الوثاشر

بعدد من الخصائص والتي تدور يتميز االرشاد النفسي غير الموجو او غير المباشر  
حول العالقة المميزة بين المرشد والمسترشد. تمك العالقة التي تنظر الى العميل )المسترشد( 
باعتباره اعرف الناس بنفسو. والذي ىو خير بطيبيعتو البشرية. ومخير في سموكو. ولو الحق في 

وان اىم ما يقرر استخدام االرشاد غير الموجو ىو نضج العميل وتكامل . ه بنفسو تقرير مصير 
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شخصيتو بدرجو تمكنو من ان يمسك ىو بزمام مشكمتو وان يتحمل مسؤولية حميا. بتوجيو غير 
مباشر من مرشده. وتكون لدى العميل من وجية نظر االرشاد غير الموجو)او غير المباشر( 

الخاص. ويدرك عدم تطابق مفيوم الذات المدرك لديو ومفيوم الذات  محتوى ييدد مفيوم ذاتو
المثالي)السالب( كما يدرك ويعي التيديد الناجم عن وجود محتوى مفيوم الذات الخاص والتيديد 

. ودور المرشد الناجم عن عدم التطابق) بين الواقع والمدرك، وبين المدرك ومفيوم الذات المثالي( 
لة العميل وتشجيعو وفيم وجيات نظره في مناخ ارشادي صادق يسوده التفاؤل ىنا يكون بتقبمو حا

والبشاشة والتسامح. ويساعد المرشد بطريق غير مباشر العميل باتاحة فرصة لو لمقيام بدور 
 ايجابي نشط.

اما العالقة التي تربط المرشد بعميمو فيي عالقة ايجابية تتسم بمناخ حيادي سمح خال  
لرقابة تتجدد فيو مالمح عممية االرشاد في شكل مقدمة تركز عمى السرد       او من التيديد وا

عمى تحديد مسؤليات كل منيما وفيم اىمية التقارير الذاتية. وتقع عمى العميل مسؤولية الكشف 
عن ذاتو بمستوياتيا المختمفة وعن محتوى مفيوم الذات الخاص. وعن اسباب واعراض مشكالتو 

 ىا بدقة وتحقيق التوافق والصحة النفسية.حتى يمكن تحديد

 االرشاد النفسٍ الذَنٍالوحاضرج الخاهسح: 

عمى الرغم مما في القران الكريم من معمومات كثيرة وشاممة عن النفس االنسانية، اكثر  
مما في العموم الدنيوية االخرى، فميس في القران الكريم "نظرية نفسية" مخططة مبوبة ذات فصول 

، ولكن ىذه المعمومات المنبثقة في ثنايا القران الكريم يمكن ان تستوحي في استخالص وتفصيالت
)ناىد عبد العال الخراشي، (، 155: 1993ثاني،  نظرية شاممة عن النفس)حسن محمد عمي

1999 :27-28  .) 

( الى انو ال توجد فنيات محددة لالرشاد النفسي 32/ 1998يشير محمود عبد العزيز فرج )
الديني، ولكن المرشد النفسي يستخدم الفنيات التي يتميز بيا االرشاد النفسي الديني الموجودة في 

والسموكي، والمعرفي، االرشاد التحميمي  ( فيو يستخدمSecular Counselingاالرشاد الدنيوي)
 واالرشاد النفسي الديني.
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( ارشاد شامل Religious Psychological Counselingاالرشاد النفسي الديني )
االتجاىات واستراتيجيات ارشادية اخرى كثيرة، حيث نجد لو جانبًا يبرز كيفية تناولو وتحميمو 
السباب واعراض االضطراب النفسي لدى الشخص، ومثل ما يقوم بو المرشد النفسي الديني اثناء 

ز شعور المسترشد المقابمة االرشادية في الكشف عن مكبوتات الالشعور، وتعرفيا واخراجيا الى حي
لعالجيا، كما يحدد المرشد النمو الديني والقيم المؤثرة عمى المسترشد، وكيفية االفادة منيا في 

مع االنسان كوحدة كمية  تعامموعممية االرشاد، باالضافة الى امتالكو جانبًا انسانيًا يبرز في 
نو مسؤول عن اختياراتو شاممة، وفي نظرتو لصاحب االرادة القوية والعقيدة  الصحيحة عمى ا

متمتعًا بالتوافق  ولصحة النفسية، باالضافة الى الجانب المعرفي وافعالو واقوالو، مما يجعمو 
السموكي في االرشاد النفسي الديني فيتمثل في استخدام مبادئ وقوانين التعمم وعمميات اعادة التعمم 

و النفسية، باالضافة الى اساليب وتغيير وتعديل السموك لمساعدتو عمى التغمب عمى اضطرابات
(، ويتفق 6: 2114الترغيب والترىيب من وسائل الثواب والعقاب ) ايمان حسني محمد العيوطي، 

( حيث اسفرت عن ان االرشاد النفسي 215/ 1995ذلك مع ما اوضحتو دراسة محمد درويش)
 الديني يشمل عمى خصائص العالجات النفسية الحديثة. 

( انو توجد العديد من 131-131: 1996تواب معوض ابو النور )يرى محمد عبد ال 
الفنيات الخاصة بالعالج النفسي الديني التي ليا اثر فعال في عالج النفس االنسانية من 
اضطراباتيا المختمفة، وىذه الفنيات تستمد منيجيا واجراءاتيا من الكتاب والسنة وىي عديدة 

باالدعية واالذكار، باالستغفار، بالصبر بالصالة، بالتخيل، ومتنوعة، وتتناول العالج بالتوحيد، 
باالسترخاء، باالضداد، وتمك الفنيات يمكن اعتبارىا فنيات معروفة بسموكية في ان واحد، وتركز 
عمى افكار المريض واتجاىاتو المرضية المختمفة وظيفيًا بعدة ميارات التي تساعده عمى ممارسة 

 السموكيات المتكيفة.

( الى ان اختيار المعالج او المرشد النفسي Worthington, 1989: 596-597) يشير 
 لمفنيات االرشادية في عممية االرشاد النفسي الديني يتوقف عمى شروط ميمة وىي : 
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ان يعرف المرشد ان استخدام اي فنية عالجية انما تساعد في تحقيق التعزيز االيجابي  .1
 لمناحية الدينية لمعميل.

المرشد الفنيات الموجودة في الدين الذي يؤمن بو، باالضافة الى الفنيات  ان يستخدم .2
 االخرى، مثل: فنيات التحميل النفسي، او السموكمية او المعرفية او الوجودية وغيرىا. 

اي المشاركة الدينية بين المعالج والعميل  (Religious Involvementاالندماج الديني ) .3
 ية وازالة الفوارق بينيما. التي تؤدي الى العالقة القو 

كاسموب وصفي عن االرشاد النفسي االنتقائي ىذا ما يميز االرشاد النفسي الديني  
متكامل منظم لمزيج من الفنيات المختمفة، التي ينتقل خالليا المرشد حسب ظروف  المسترشد 

الناتجة عن صاحب المشكمة، الذي يأتي لمعالج االنتقائي بمجموعة من االضطرابات النفسية 
مشكالت متعددة، االمر الذي يحتم عمى المرشد مواجيتيا بعالجات متعددة الوسائل، مع التركيز 

: السموك، والوجدان، : ىي(Basic IDعمى استدامة العالج، باستخدام االبعاد السبعة لمشخصية )
 واالحساس، والتخيل، والمعرفة.

(، 151-147: 2111عبد الفتاح، والعالقات الشخصية ، والعقاقبر ) مفتاح محمد  
( ان االرشاد Inayat Qulsoon,2111: 38(، ولذا تشير )77: 2115)ىالة احمد السيد، 

( يعد وسيمة من وسائل  االرشاد النفسي الذي Integrative Counselingالنفسي التكاممي )
االسالمي ينتفع عي واالجتماعي لو، ومن االرشاد النفسي ييتعامل مع العميل داخل االطار الطب

 ضيف الييا جديدًا وىو العالقة بين العميل وخالقو. دئ االساسية لالرشاد التكاممي، ويمن المبا


