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النفسي نظريات اإلرشاد   
  

ىذه النظريات تمثل خالصة ما قام بو الباحثون في مجال السموك اإلنساني والتي وضعت          
في شكل إطارات عامة تبين األسباب المتوقعة لممشكالت التي يعاني منيا المسترشد كما ترصد 

 .بو لتحقيق ذلك الغرضالطرق المختمفة لتعديل ذلك السموك وما يجب عمى المرشد القيام 

إن دراسة ىذه التصورات تعطي تصورًا لمدور الذي يجب عمى المرشد القيام بو، فالنظرية         
التي يمارس المرشد عممو في إطارىا تحدد بدرجة كبيرة سموكو في العممية اإلرشادية، مع إمكانياتو 

مة مثاًل، أو تشخيص الحالة أو في االستعانة بنظريات أخرى تساعده عمى القيام بدوره في المقاب
البرنامج العالجي المقترح ليذه الحالة، وكما أن النظريات في التوجيو واإلرشاد تعطي تصورًا عن 
الشخصية وخصائص النمو اإلنساني ومراحمو ومشكالتو فإن عمى المرشد الطالبي أن يستفيد منيا 

  يدتو وقيمة وآداب مجتمعوفي ممارسة عممو الميني المتخصص بما ال يتعارض مع عق

وىذه النظريات كثيرة مما حدا بأحد عمماء النفس بتشبيييا بالغابة الكثيفة األشجار، ولكننا         
اخترنا بعض النظريات حيث روعي في عرضيا اإلشارة لألفكار الرئيسية التي تقوم عمييا النظرية 

رسة اإلرشادية ليختار المرشد الطالبي ما وتطبيقاتيا العممية لتحمل بعض األمثمة من واقع المما
 . طرقو التي يستخدميا مع المسترشديتناسب مع أساليبو و 

 -:مفهىم النظرية

حقيقة أن العمم ليس موقفا توفيقا ، أي  البد أن يكون العالم ممتزما بنظرية محددة عند       
 استنباطو لمفروض والتحقيق منيا بل وتفسير نتائجيا .

لكن تاريخ العمم حتى بالنسبة لمعموم الطبيعية زاخر بالتوفيق بين النظريات والتداخل فيما بينيا  
خصوصا فى بداية نموه ، ولعل ىذا ما حدث خالل النصف  األخير من ىذا القرن بالنسبة لعمم 
النفس عمى وجو الخصوص ، نظرا ألن نظرية كانط فى معظميا إمتدادات طبيعية لبعضيا أو 

ى األقل تشكل زوايا وأبعاد لمنظر إلى الشخصية يتعين اخذ معظميا فى االعتبار عند تفسير عم
 ظاىرة الشخصية .

  
   وما الحاجة إليها ؟ العمم ؟ فيولكن ما هي النظرية ؟ وما دورها 
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بعد ، أو بالتحديد  مقابل الحقيقة دائما. وذلك ألنيا فرض لم يتأيد فيالمعروف أن النظرية توجد   
ىي نسق متكامل من الفروض المتجانسة والمرتبطة أساسا بموضوع الظاىرة التي تسعى النظرية 
لتفسيرىا كما يدخل فى ىذا النسق مجموعات من التعريفات اإلجرائية والمفاىيم الوسيطة وغير ذلك 

نظرية ، نظرا من االصطالحات التي تيدف إلى وصف الواقع وتفسيره  كما يتصور صاحب ال
 ألنيا تحدد سمفا اإلجراءات التي يمكن بيا قياس ىذا الواقع . وعندما تتأيد النظرية تصبح حقيقة .

فالنظرية مجموعة من المتواضعات ، أو المسممات التي ابتكرىا صاحب النظرية ، وافترض       
يأخذ بيا عمى استنباط الواقع وتيدف النظرية دائما إلى معاونة من  يأن ليا مقابل ) نظري ( ف

دراج النتائج الجديدة فى النسق النظري لمنظرية بيدف إثرائو  الفروض التي تصمح لمدراسة وا 
وتجديده ، كما أنيا تعمل عمى تنظيم وتكامل البيانات والمؤشرات المختمفة المتصمة بالواقع أو 

ائع والعالقات المرتبطة بيذا بالظاىرة ) موضوع النظرية ( وكذلك فإنيا تعين عمى تفسير وفيم الوق
 الواقع من خالل ما تتضمنو من مجموعة القوانين العممية ) أو المبادئ ( الثابتة نسبيا .

وىكذا يصبح التمسك بنظرية ما رىن بقدرتيا عمى ربط الحقائق المتفرقة وعمى التنبؤ بحقائق  
. فإذا جاءت نتائج ىذه إضافية ، وعمى إمكان التحقق من ىذه التنبؤات بالتجارب المنظمة 

التجارب مؤيدة لما تقول بو النظرية ازدادت درجة احتمال واقعيتيا ومن ثم كان تمسك العالم بيا 
اكثر ، أما إذا تعارضت النظرية مع الواقع المشاىد لجأ العمماء إلى تعديميا أن أمكن أو تغييرىا ، 

صحيحا من الوجية المنطقية وال وعميو فإن وصف نظرية ما بأنيا صادقة أو غير صادقة ليس 
 يتالءم مع وظيفة العمم .

جيود عمماء النفس منذ بداية ىذا القرن عن استنباط مجموعة غير قميمة من  تولقد أسفر       
النظريات الخاصة بالشخصية ومنيا عمى سبيل المثال "نظرية التحميل النفسي لسيجموند فرويد 

نظرية كيرت ليفين ،ونظرية كارل روجرز ،وغيرىا من ،ونظرية يونج ،ونظرية أيريك بيرن ،و 
 . النظريات النفسية التي تساعد عمى فيم النفس اإلنسانية

هي مجموعة متكاممة متناسقة من المعمومات التي يفترض من خاللها فالنظرية أذن ))        
موضوعية. فهم و تفسير معظم الظواهر السموكية, وتقوم عمى مسممات و افتراضات عممية 

 (( وعمى خالصة جهد الباحثين في فهم السموك البشري
 

 

 -:دور النظرية في االرشاد
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 -:تمعب النظرية دورا ىاما في االرشاد، فيي تمدنا بالتالي
 .فيم مالئم لمسموك االنساني .1

 .فيم السموك السوي و السموك المضرب و اسباب اضرابو .2

 وو عالج ليب لتعديل السموك المضربتمنحنا طرقا و اسا .3
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 . : تغطي الظواىر السموكية و ال تقتصر عمى الحاالت الشاذة الشمولية .2
 .: يمكن التأكد من فروضيا و مفاىيميا و صالحيتيا عبر األيام التحقققابميتيا لمبحث و  .3
 .الممارسة: تساعد الممارسين عمى تطبيق أساليبيا في تعديل السموكالقابمية لمتطبيق و  .4
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