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  تمهٌد 

 ، وتدرٌبه المرشد خبرة على اساسا ترتكز فنٌة  خدمة هو النفسً االرشاد       

 .  لمشكالته لحل مساعدة على الحصول الى ٌسعى فرد كل مساعدة ٌُعد   بطبٌعته ألنه

 لتقلٌل او للسٌطرة المشكالت مصادر معرفة الى ٌهدف  انه اساسه فً واالهم       

 تؤثر كما والمضمر، الظاهر سلوكه فً تؤثر والتً الفرد منه ٌعانً التً االحباط

 االجتماعً والتوافق النفسً التوافق علٌه فٌصعب ، سالبا تأثٌرا شخصٌته فً

 والتعاسة واالخفاقات الصراعات من المزٌد الى ذلك كل به وٌؤدي



ا         مصادر على والتعرف بالمساعدة تتمثل النفسً االرشاد طبٌعة كانت ولم 

 كالمدارس ، عامة النظامً التعلٌم مجال فً اهمٌة ذا جعلته فقد ، المشكالت

 مشكالت ٌعانون ممن للتعلٌم المتلقٌن على التقتصر خدماته فان والكلٌات، والمعاهد

 نقل لم ان الطلبة اغلب لتمثل خدماته تنسحب بل ، وحسب بارزة توافق سوء

 فً هو والفرق ، واخرى فترة بٌن للمساعدة ٌحتاجون االشخاص فكل ، جمٌعهم

 . نوعها فً ال المساعدة كمٌة

 ومسترشد مرشد بٌن مواجهة هً االرشاد طبٌعة ان من الرغم وعلى      

 طٌبة عالقة بتكوٌن ٌبادر الذي( counselor) االرشادي النفس علم فً ومتخصص

 من خالٌة لكونها انسانٌة تعد حقٌقتها فً انها اال ، بالمهنٌة وتتصف المسترشد مع

 ٌنمً بمفهومه االرشاد ان عن فضال ، اوالتعصب والتأدٌب االجبار او التسلط

 له المتاحة الحٌاة فرص ضوء فً ممكن قدر باقصى منها ٌستفٌد لكً الفرد قدرات

 .حسنة صفات من مافٌه على بالتركٌز

 : تعرٌفه

 كثٌرة تعرٌفات على نقف سٌجعلنا النفسً لإلرشاد تعرٌف تحدٌد محاولة ان        

 . حدوده وتضبط عوامله تحدد ان حاولت

 ازالة تستهدف تغٌٌر عملٌة بانه(: Rogers) روجرز كارل عرفه فقد        

 تحقٌق الى وصوال طاقاته واطالق والنمو بالنضج له ٌسمح مما للفرد العوابق

 . الفرد لذلك النفسٌة الصحة

 النفس علم فً اختصاصٌون ٌقدمها خدمات بانها: االمرٌكٌة الجمعٌة كماعرفته     

 مراحل خالل االنسانً السلوك دراسة واسالٌب مبادئ على مبنٌة  وهً االرشادي

 لشخصٌة االٌجابً الجانب لتأكٌد خدماتهم ٌقدمون فانهم وبالتالً المختلفة نموه

 .القرار اتخاذ على قدرة اكثر وجعله ، لدٌه التوافق تحقٌق فً واستغالله ، المسترشد

 ، االرشاد مفهوم ٌتطلبه ما كل تناول قد( William son) سن ولٌم كان واذا     

ٌ ن عندما  واالسالٌب المشكالت طبٌعة الى االشارة ٌشمل ان ٌجب المفهوم هذا ان ب

 ان ٌنبغً النفسً االرشاد خلفٌة ان عن فضال ، االهداف او واالغراض المستخدمة

 نفسه فهم على مساعدته هدفها والطالب المرشد بٌن سلٌمة انسانٌة عالقة تتضمن

 . مشكالته وحل

 هدفه والمسترشد المرشد بٌن انسانً وتواصل تفاعل هو:  النفسً فاإلرشاد       

 . مسؤولٌاته تحمل على واقدر ، القرار اتخاذ فً استقاللٌة اكثر المسترشد جعل



 االرشاد ان على تتفق فإنها جزبٌاتها فً التعرٌفات اختلفت فمهما حال اٌة وعلى     

 :  بانهــــــــا اآلتٌة بالخصابص ٌتصف

ـــــــاءة عملٌة 10  . بنــ 

 . العوابــــــق ازالة تستهدف 10

 .والتوافق النفسٌة الصحة تحقق 10

ــرة الحٌاة لمجابهة محاولة 10  .المتغٌــــ 

 .والمسترشــــد المرشد بٌن انسانٌة عالقة 10

 . القرارات اتخاذ فً االسوٌاء لمساعدة خدمة 10

 .امكانٌة اقصى الى للوصول الفرد مساعدة محاولة 10

   النفسً االرشـــــاد انواع 

 : هما ربٌسٌٌن نوعٌن الى النفسً االرشاد ٌصن ف 

  Individual Counseling:  الفردي النفسً االرشاد 10

 هو االول شخصٌن بٌن لوجه وجها تتم التً العالقة فً النوع هذا وٌتمثل      

 لدٌه الذي العمٌل هو والثانً ، والمساعدة والخبرة المشورة لدٌه الذي المرشد

 ، جدا خاصة العمٌل لدى المشكلة تكون عندما السٌما ، له المرشد بمساعدة الرغبة

 . الجمعً النفسً االرشاد طرٌق عن طرحها الٌمكن

 قوٌة العالقة تكون ان ٌتطلب النفسً اإلرشاد من النوع هذا ان بالذكر وجدٌر    

 على قادرة المرشد وكفاٌة خبرة تكون لكً ،  اإلرشادٌة العملٌة فً فاعلٌة وذات

 وبالتالً ، ومستقبله وحاضره نفسه خاللها من ٌفهم التً للدرجة العمٌل مساعدة

 ومفٌدة لنفسه مرضٌة بطرٌقة وقدراته امكاناته استغالل على قادرا العمٌل ٌكون

 ٌختلف النوع هذا وفق االرشادٌة العملٌة تستغرقه الذي الزمن فان ولذلك لمجتمعه،

 قد الفترة هذه ان ،( Macwan) ماكوان دراسة بٌنت حٌث الباحثٌن باختالف

 فً ولمرتٌن المسترشد لمقابلة دقابق عشر وبمعدل الدراسٌة السنة طوال استغرقت

 . االسبوع

 :  الجمعً النفسً االرشاد 10



 بٌن متداخلة شخصٌة فنٌة عالقة:  بانه 0891 عام(Hansen) هانسن عرفه      

 ، ناحٌة من مشتركة واهداف مشكالت تجمعهم الذٌن االفراد من ومجموعة المرشد

 وامام المرشد امام بصراحة انفسهم عن ٌكشفوا ان االفراد هؤالء ٌستطٌع وان

 ناحٌة من معاناتهم وتخفٌف سلوكهم تغٌٌر على المرشد بقدرة إلٌمانهم جماعتهم

 .اخرى

 اسس على ٌقوم ألنه وذلك  ، الطلبة مشكالت بتشابه ٌتمٌز االرشاد من النوع هذا   

 نفسٌة حاجات لدٌه اجتماعً كابن االنسان ان اعتبار على واجتماعٌة نفسٌة

 والشعور والمكانة والتقدٌر واالعتراف والنجاح االمن الى الحاجة مثل واجتماعٌة

 وتحقٌق االجتماعً والتفاعل والمساٌرة والحب بالمسؤولٌة واالحساس باالنتماء

 كانت اذا  تحقٌقها الفرد ٌستطٌع ال االمور هذه مثل ان عن فضال ، النفسً التفاعل

 واالنطواء الذات حول التمركز حاالت فً او مدرسٌة او اجتماعٌة مشكالت لدٌه

 . والخجل

 وتركز االشخاص بٌن فٌما تتم دٌنامٌة عملٌة هو الجمعً النفسً االرشاد ان      

 ان ٌنبغً الجماعة واعضاء المرشد بٌن العالقة فان ولذلك ، الواعً الشعور على

 انها كما ، بها خاص فهم المرشد لدى ٌكون موضوعات ومناقشة عرض تتضمن

 تنمٌة على وتعمل ومناقشات انفعاالت حولها وتدور للجماعة خاصة اهمٌة ذات

 لدٌهم عادٌٌون افراد طلبة هم اإلرشادٌة الجماعة اعضاء ان علما االتجاهات،

 او المرض مرحلة الى ٌصلو لم انهم اال  ، توافقهم تضعف خاصة مشكالت

 .بشخصٌتهم الكلً االضطراب

 :االتً فٌه ٌتوفر ان من البد الجمعً النفسً االرشاد من الهدف ٌتحقق ولكً   

 .االجتماعً والتطبٌع المشاركة بعملٌة االعضاء جمٌع مساهمة 10

 .الهدف تحقٌق على االعضاء جمٌع تعاون 10

ه المرشد ٌكون ان 10  .وتحكمًٌ تعلٌمً موج 

  االتجاهات تغٌٌر على التركٌز ٌتم ان 10

 : هما منهجٌن الجمعً لإلرشاد ان الى العلمٌة الدراسات بعض اشارت فقد كذلك    

 مشكلة تصبح ان قبل الصعوبات على التغلب فً الطلبة ٌساعد وقابً ارشاد:  اوال

 . حقٌقٌة



 تغٌٌر تتطلب وخطرة حقٌقٌة مشكالت من ٌعانون الذٌن ٌساعد عالجً ارشاد:  ثانٌا

 الجماعة مع والتوافق السلوك

 االرشاد اسالٌب

 : هما االرشاد فً اسلوبان هناك  

 :المباشر االرشاد اسلوب 10

 التً المشكلة تشخٌص خالل من الفاعل بالدور االسلوب بهذا المرشد ٌقوم وفٌه 

 اعطاء فً كبٌر دور له االسلوب هذا فً المرشد ان بمعنى المسترشد منها ٌعانً

 وٌناقش مباشر بشكل النصٌحة له وٌقدم ، حاجته استثارة بعد للمسترشد النصابح

 المسترشد لكون ، توجٌهً ارشادي برنامج ضوء فً له وٌخطط القرارات، معه

 فً منها لٌستفٌد ومعلوماته المرشد خبرة الى بحاجة وهو ، مشكلته لحل عاجزا

 .  التوافق عملٌة

 :المباشر غٌر االرشاد اسلوب 10

 االرشاد باسلوب االن ٌعرف الذي االسلوب هذا صاحب روجرز كارل ٌعد        

 المسؤولٌة علٌه وٌضع العمٌل نحو اهتمامه ٌوجه الذي العمٌل حول المتمركز

 سبقت الدافع وهذا ، والتوافق والصحة النمو نحو دافعه على بشدة معتمدا االولى

 الذي المسترشد ان ٌعنً وهذا/  المختلفة والصراعات العقبات تاثٌر تحت اعاقته

 فهو المرشد دور اما ، االرشادٌة العملٌة فً فاعل بدور ٌقوم االرشاد حوله ٌتمركز

 والضغوط المخاوف من لتحرٌره واالحساس بالمشاعر المسترشد مشاركة

 ، االجتماعً الوسط مع التلقابٌة االستجابة على قدرته من تحد التً االجتماعٌة

 ، المسترشد شخصٌة احترام ٌتطلب وهذا ، النقاش فً مهمة امور واختزال

 مشكالته وحل التكٌٌف على القدرة امتالك على ومساعدته باستقالله واالعتراف

 . بنفسه

 . النفسً االرشاد عن الخاطبة المفاهٌم

 المفاهٌم هذه ومن البعض قبل من فهم لسوء  النفسً االرشاد مصطلح تعرض  

 -: الخاطبة

 او نفسً مرض من ٌعانون الذٌن لألفراد ٌقدم النفسً االرشاد ان: الخاطا الفهم 10

 لألفراد ٌقدم النفسً االرشاد ان: هو والصحٌح...... الشخصٌة فً مشكالت



 حد على) نفسٌة ازمات من ٌعانون الذٌن االسوٌاء غٌر واالفراد االصحاء االسوٌاء

 ( .سواء

 حٌاة من االنفعالٌة الجوانب على ٌقتصر النفسً االرشاد ان:  الخاطا الفهم 10

 والعقلٌة الجسمٌة بالجوانب ٌهتم النفسً االرشاد ان:  هو والصحٌح......  المسترشد

 .واالجتماعٌة واالنفعالٌة

 الشخصٌة والمشكالت الجوانب على ٌقتصر النفسً االرشاد ان:  الخاطا الفهم 10

 والمهنٌة التربوٌة الحٌاة مجاالت جمٌع ٌتناول انه: هو والصحٌح ، للمسترشد

 .واالسرٌة

 للمسترشد جاهزة وخطط نصابح ٌقدم فقط النفسً اإلرشاد ان:  الخاطا الفهم 10

 للمسترشد الحقٌقة الدوافع واظهار التحفٌز تتضمن عملٌة انه:  هو والصحٌح.

 . ذاته وتحقٌق فهمها خالل من لنفسه بعمل ٌقوم ان على ومساعدته

 ان واحد لشخص ٌمكن بحٌث البساطة من االرشاد خدمات ان:  الخاطا الفهم 10

 بحاجة النفسً االرشاد خدمات ان:  هو والصحٌح. .....  صحٌحة بصورة ٌؤدٌها

 عن فضال وغٌرهم النفس وعلم التربٌة مجال فً المتخصصٌن من عمل فرٌق الى

 . النفسً المرشد

.  لالفـــــــــراد تقدم اضافٌة خدمات هو النفسً االرشاد ان:  الخاطا الفهم 10

 االارشادٌة الخدمات فٌها ٌكون ان ٌتطلب مؤسسة اي مصلحة ان:  هو والصحٌح

 . فٌها ٌقدم التً للمؤسسة العام البرنامج من ٌتجزأ ال جزء


