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 مدرسة المادة: م.م. سناء حسٌن خلف

   :أسس التوجٌه و اإلرشاد

الفهرد ٌقوم التوجٌه و اإلرشاد فً أساسهه للهى مسهالدة  :أسس التوجيه و اإلرشاد -أ

لٌسالد نفسهه بنفسهه للهى تحقٌهت ،اتههر و برنبهة منهه دون وكهرا ر و لمها كهان ال هدف 

األساسً لإلرشاد هو مسالدة األفراد فً التغله  للهى كثٌهران مهن مشهاكل م الحالٌهة و 

المستقبلٌةر نتٌجة للتغٌرات السرٌعة و المتالحقة فً كافهة ماهاهر الحٌهاة المعا،هرةر 

الضهرورة  -بهال جهدا -سوء التوافت النفسهًر فقهد ا هرت  مما أدى ولى زٌادة حاالت

الملحههة لمالحقههة ماههاهر القلههت و التههوتر النفسههًر بالههدلوة ولههى االسههتعانة باإلرشههاد 

النفسههً فههً كافههة مٌههادٌن العمهه  االقت،ههادٌةر و االجتمالٌههةر و التربوٌههة ر و الم نٌههة 

ً للهى نحهو أفضه ر و لكهً تحقهت لملٌهة التوجٌهه و اإلرشهاد ههدف ا األساسه . للفهرد

فالبههد لنهها مههن التعههرف للههى األسههس و المبههادي التههً ٌقههوم للٌ هها التوجٌههه و اإلرشههاد 

  - :النفسًر التً من ا ما ٌلً

حٌث أن لملٌة التوجٌه و اإلرشاد هدف ا الفرد نفسهر و اله،ي  :األسس االجتمالٌة .1

دٌة معٌنهة فه ن ٌعٌش فً مجتمع تحكمه ضوابط اجتمالٌة و أخالقٌة و دٌنٌة و اقت،ها

ه،ا ال دف األساسً للتوجٌه و اإلرشاد ال ٌمكن أن ٌتحقت وال مهن خهال  الفهرد نفسهه 

ر و فهههً وطهههار الضهههوابط االجتمالٌهههة ر و االقت،هههادٌة ر و السٌاسهههٌةر و الدٌنٌهههةر و 

  ). 00:  0892األخالقٌة التً تحكم مجتمعه )خطا  ر 

ٌهه و اإلرشهاد ههدف ا اإلنسهان الفهرد انطالقهان مهن أن لملٌهة التوج :األسهس النفسهٌة. 5

 :نفسهر ل،ا ف ن لملٌهة التوجٌهه و اإلرشهاد ب،هفة لامهة تقهوم للهى أسهس نفسهٌة من ها

مرالهاة الفهروت الفردٌهة بهٌن األفهراد مهن حٌهث قهدرات م و اسهتعدادات م و مٌهول م و أ.

  . ممٌزات م و سمات م الشخ،ٌة

الممٌههزات النمالٌههة المختلفههة  اخههتالف الطبٌعههة النمالٌههة للسههمات و الخ،ههال  و  .

جسمٌان و لقلٌان و نفسٌان و اجتمالٌان...الخر و ،لك الختالف طبٌعهة المرحلهة النمالٌهة و 

  . لالقت ا بسابقت ا و الحقت ا



ون النمو فً الشخ،ٌة اإلنسانٌة هً لملٌة متكاملةر و تعمه  بشهك  كتلهًر بحٌهث  ج.

  . أن ك  مجا  نمالً ٌؤثر و ٌتأثر باآلخر

وشباع حاجات الفرد و تحقٌت المطال  النمالٌة لك  مرحلة لمرٌة فً وطار لملٌهة  .د

)  النضج التً تتم فً المجتمع ال،ي ٌعهٌش فٌهه مهن حٌهث معهاٌٌر  و تقالٌهد  و لاداتهه

 ).98: 0892مرسى ر 

لما كانت لملٌة التوجٌهه و اإلرشهاد ههً ناهام تعلٌمهً / تعلمهً  :األسس التربوٌة . 8

بحٌث تعم  جمٌع مكوناته جنبان ولى جن  إلحداث التغٌٌر المرنو  فٌهه فهً متكام ر 

فً دفع العملٌة التربوٌة ؛ لٌجعل ا  ف ن التوجٌه ٌساهم مساهمة كبٌرة سلوك الفردر ل،ا

أكثر فعالٌةر ه،ار باإلضافة ولى أن تطوٌر المناهج و أسالٌ  التعلٌم و التعلم مرهونهة 

فادة ممكنههة مههن الطاقههات البشههرٌة المسههت دفةر و التههً بالتأكٌههد للههى تحقٌههت أكبههر اسههت

بجمٌههع مدخالتههه لتحقٌههت النتاجههات العملٌههة  ًعمهه  ضههمن الناههام التعلٌمههً/ التعلمههت

المرنههو  فٌ ههار و هههً تعههدٌ  سههلوك الفههرد نحههو األفضهه  لههن طرٌههت العملٌههات و 

الً اإلجراءاتر و األنشهطة و الخبهرات ،ات العالقهة لتحقٌهت التكٌهف النفسهً االجتمه

  :للتالمٌ،ر و ،لك من خال  اإلجراءات التالٌة

استغال  األنشطة المدرسٌة المن جٌة و الالمن جٌة فً وضع برامج توجٌ ٌة تتفت *. 

و العملٌة التربوٌة ) التعلٌمٌهة/ التعلمٌهة ( طبقهان إلسهتراتٌجٌة التعلهٌم التهً تهم وضهع ا 

 .فً وطار السٌاسة التربوٌة العامة

و اإلرشههاد فههً المدرسههة ٌقههوم للههى أسههاس التخطههٌط أن ٌكههون  تواٌههف التوجٌههه *.

برامج التوجٌه و اإلرشاد فٌ ار و وضع الخطة السهنوٌة للتوجٌهه و اإلرشهاد ٌجه  أن 

تتم بالتعاون مع جمٌع األطراف ،ات العالقة بالعملٌة التعلٌمٌهة التعلمٌهة؛ مثه  خبهراء 

محلههًر و لجههان التوجٌههه و التربٌههةر و للههم الههنفسر و طههرت التههدرٌسر و المجتمههع ال

 . اإلرشاد فً المدرسةر و الخدمات ال،حٌة و الخدمات االجتمالٌة

تقههوم خههدمات التوجٌههه و اإلرشههاد رللههى أسههاس أن الفههرد ٌعههٌش بههٌن جمالههة مههن  *.

النهاس توجهد فههً مجتمهع متكامه ر لههه معهاٌٌر  و تقالٌهد  و لاداتههه الخا،هة بههر حٌههث 

  . نفسه و تجا  جمالته و مجتمعه ٌعرف الفرد حقوقه و واجباته تجا 

تسههعى الخههدمات التوجٌ ٌههة و اإلرشههادٌة ولههى مسههالدة الفههرد مههن حٌههث المبههدأ فههً *. 

وطههار الجمالههةر لهه،ا ف ههً خههدمات فردٌههةر أو خههدمات جمالٌههةر أو خههدمات جمعٌههة  

 . مجمولة الجمالات



سهاهم فهً ٌستطٌع ك  فرد قهادر للهى تقهدٌم الخهدمات التوجٌ ٌهة و اإلرشهادٌة أن ٌ*. 

تقدٌم الخدمات التوجٌ ٌة و اإلرشادٌة للفرد ب دف وحهداث التغٌٌهر المرنهو  فٌهه فهً 

سلوك الفردر ل،ا ف ن الخدمات التوجٌ ٌة ر قد تكهون مهن داخه  المدرسهة مهن خهال    

ناار المدرسة و المرشد النفسًر و األخ،الً االجتمالًر و الطهال  المرشهدٌنر و 

درسههههة   األطبههههاءر و الحقههههوقٌٌنر و األخ،ههههالٌٌن المعلمههههٌن ر أو مههههن خههههارج الم

   " االجتمالٌٌن

كمهها تقههدم الخههدمات التوجٌ ٌههة و اإلرشههادٌة النفسههٌة للفههرد فههً البٌههت قبهه  دخولههه *.

المدرسة و بعد خروجه من ا لن طرٌت جمالة األقرانر و اآلباءر و للماء الهدٌنر و 

 األطباء.... 

حٌهث أن لملٌهة التوجٌهه و اإلرشهاد تسهعى  :األسس العلمية المنهجية و السلوكية-4

ولههى مسههالدة الفههرد   كمهها هههو   دون أي التبههار لمشههكلته كٌههف و متههى و مهها هههً 

 :و من ه،  األسس ما ٌلً رمشكلته

ون المشكالت التً ٌعانً من ها الفهرد تعهد كهالن متكهامالن ال ٌتجهزأر بمعنهى أنهه ٌجه   •

ولٌ هها مههن جانهه  معههٌن دون التبههار التعامهه  مع هها مههن جمٌههع الجوانهه  دون الناههر 

  . للجوان  األخرى

   المحافاة التامة للى سرٌة الم نة بالتبهار ،لهك مهن أخالقٌات هار و ال ٌجهوز بهأي

 .حا  من األحوا  وفشال ا وال ل،وي العالقةر و حس  مقتضٌات الحالة

    التعامهه  مههع المشههكلة مههن منطلههت ) هنهها و اآلن (ر بمعنههى أن ٌتعامهه  المرشههد

 .النفسً مع المشكلة فً مجاالت ا كما هً دون تغٌٌر فً معالم ا

   االلتههزام التههام بشههروط و لوامهه  نجههات لملٌههة التوجٌههه النفسههً و التههً تسههالد

 .المسترشد للى تف م الفرد لمشكالتهر و من ثم تحقٌت ،اته 

 االلتزام التام بمبادي و أسس تعدٌ  السلوك التً تسالد للهى دفهع لملٌهة التوجٌهه 

 . . لألمام

   تعهرف المرشههد للههى التقنٌههات و اإلجههراءات التوجٌ ٌههة النفسههٌة ،ات العالقههة مثهه

 . االختبارات و المقاٌٌس و االستبٌاناتر كوسال  مسالدة لتنفٌ، العملٌة التوجٌ ٌة

امتالك المرشد الم ارات الالزمة لتنفٌ، و تطبٌت العملٌة التوجٌ ٌة للى الوجهه  •

 .د المرشد للى القٌام بم ماته حس  مقتضٌات الحالة األكم ر و التً تسال

  المرجع 

ر الجامعهة االسهالمٌة دراسة تقٌمٌه ألداء المرشد النفسهً فهً ضهوء بعهم المتغٌهرات ر 5119رزٌاد محمود محمد رشومان

 "رنزة


