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 :  اإلرشاد النفسي

وىو عملية مبنية على عالقة مينية خاصة بيف المرشد المتخصػص  والمتترشػدو ويلمػؿ         
المرشد عف طريؽ اللالقة اإلرشادية على فيـ المتترشد ومتاعدتو على فيـ نفتو واختيار أفضؿ 

منانياتػو البدائؿ المتاحػة لػو بنػاً ا علػى وعيػو بمتطلبػات البيئػة اة تماعيػة وت ييمػو ل ذاتػو وقدراتػو واك
 و الواقلية

ويؤنػػد التلريػػؼ ىػػذا علػػى أّف التو يػػو واإلرشػػاد النفتػػ  مينػػة متخصصػػة  نمػػا يؤنػػد علػػى أىميػػة 
اللالقة اإلرشادية بيف المرشد والمتترشد  وعلى زيادة در ة الوع  لدى المتترشد مف أ ؿ ت ييمو 

 ونو باةت اه اةي اب ولذاتو وقدراتو بشنؿ واقل  يؤدي إلى حدوث تغيير ف  تل

ومما ت در اإلشارة إليو أّف اللالقة بيف التو يو واإلرشاد النفت  ىو أّف اإلرشاد النفت  يلد       
خدمة مينية متخصصة تمثؿ محور برنامج التو يػو  وُيلنػى خاصػة بال وانػب النفتػية واةنفلاليػة 

وزيػادة قػػدرتيـ علػى الم ارنػة بػيف البػدائؿ  وتح يؽ التوافؽ اةنفلال  والذىن  واة تماع  للتالميػذ 
المتاحة واختيار أنتب الحلوؿ بينيا  ثـ اللمؿ على تح يؽ ذلػؾ اةختيػار ووضػلو موضػت التنفيػذ 

موضػوع اإلرشػػاد ىػو المتترشػد ومػا يلانيػو مػف مشػنالت والحلػػوؿ   امػا  فػ  ضػو  الواقػت الملػاش
 و المناتبة ليا

 أىداف اإلرشاد وغاياتو:

 التربويوف ن اطًا عدة تبّيف أىمية علـ اإلرشاد والغاية مف دراتتو  وتنو زىا بما يأت :ذنر      

 تح يؽ الصحة النفتية: -1

اف عدـ ال درة على حؿ المشنالت بشنؿ اي ػاب  يػؤدي الػى ال لػؽ والػذي بػدوره يػؤدي الػى        
اشػػناؿ مػػف اللصػػاب حصػػوؿ اةضػػطرابات النفتػػية ناةنتئػػاب واللزلػػة او المخػػاوؼ المرضػػية او 

النفتػية ممػا يػؤثر علػى نتا ػو المدرتػ    واف اإلرشػاد  وىذه تؤثر على تلوؾ الفرد و علػى حالتػو
منانية حلياو  النفت  يرم  إلى تبصير الفرد بالمشنالت النفتية الت  يوا ييا واك

 



 ية المرحلة الثان

 االرشاد النفسي                                                                                         م.م منتهى صبار

 تح يؽ الذات : -2

تحفػظ للمػر  صػحتو النفتػية  يؤند رو رز اف الدافت الى تح يؽ الذات مػف اىػـ الػدوافت التػ       
واف دور المرشد ىو متاعدة الفرد على تنمية مفيـو اي اب  عف الذات بحيث يتطػابؽ فيػو مفيػـو 
الفػػرد الػػواقل  عػػف الػػذات مػػت المفيػػـو المثػػال  للػػذات ةف أنثػػر مػػا يليػػؽ تح يػػؽ الػػذات ىػػو النظػػرة 

 و(التلبية لذاتو وقديما قالوا )ت دير الذات  واز تفر الى الحياة

 تح يؽ التوافؽ: -3

 اف تح يؽ التوافؽ يؤدي إلى قلة األزمات النفتية ويمنف حصره ف  ثالث م اةت :        

مت النفس والرضا عنيا واشباع الدوافت  أي تح يؽ التلادة  تح يؽ التوافؽ الشخص  : و أ
 و والثانوية المنتتبة والحا ات األولية الفطرية  

عف طريؽ متاعدة الفرد ف  اختيار انتب المواد الدراتية والمناىج  : يتح يؽ التوافؽ التربو  و ب
ف  ضو  قدراتو وميولو ونيفية توظيؼ قدراتو لتح يؽ الن اح والتفوؽ زيادة على تلليمو طرؽ 

 ال را ة الصحيحة و

ويتضمف التلادة مت اآلخريف واةلتزاـ بأخالقيات الم تمت  تح يؽ التوافؽ اة تماع  : و ت
رة الملايير اة تماعية والتفاعؿ اة تماع  التليـ واللمؿ لخير ال ماعة وتلديؿ ال يـ مما ومتاي

 يؤدي إلى الصحة اة تماعيةو 

 األسس العامة التي يستند إلييا التوجيو واإلرشاد المعاصر:

يخلػػو أي م ػػاؿ مينػػ  مػػف األتػػس والمبػػادئ الفلتػػفية التػػ  ت ػػوـ علييػػا نظػػرة المينػػ   ة         
المرشػػد( إلػػى اللميؿ)المتترشػػد( وتتحػػدد علػػى وف يػػا منػػاىج اإلرشػػاد وأتتػػو وأتػػاليبو  والتػػ  يػػتـ )

بمو بيا تحديد األىداؼ والغايات الت  يتلى لتح ي يا  نمػا تتػدخؿ تلػؾ األتػس فػ  رتػـ اللالقػة 
بػػػيف المرشػػػد والمتترشػػػد  وتحديػػػد إطػػػار اللمػػػؿ بشػػػنؿ عػػػاـو ومػػػف أىػػػـ األتػػػس التػػػ  يتػػػتند إلييػػػا 

 -رشاد: اإل
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   رؤيتو الفنرية والل ائدية:المتترشد و طبيلة 1

رؤيتو ونظرتو الفنرية الت  يفتر ف  ضوئيا بواعث تلونياتو   لمتترشداوُي صد بطبيلة          
والتغيػػػرات اة تماعيػػػة المحيطػػػة بػػػو ومػػػا يحػػػدث لػػػو مػػػف مواقػػػؼ   والضػػػوابط التػػػ  يتصػػػرؼ فػػػ  

لنظر  فمنيا ما يرى بأّف تلونيات اإلنتاف وأفلالو تتأثر ضوئيا  وىذا األمر تختلؼ فيو و يات ا
  وأّنيػا نتػائج لم موعػة  وبغرائزه الداخلية مػف  يػة أخػرى   بالبيئة الخار ية المحيطة بو مف  ية

يمننػو التيػرب  مف اللوامؿ ال برية الت  تتحنـ فيػو مػف دوف أف ينػوف لػو تػلطاف علييػا بحيػث ة
مدرتػػة التحليػػؿ النفتػػ   وتػػننر عػػف مدرتػػة  فػػ مػػا يػػراه فرويػػد  منيػػا أو نفيػػا عػػف اللمػػؿ  وىػػذا

 أّمػػا الرؤيػػة اإللييػػة فيػػ  تػػرى بػػأّف اإلنتػػاف الػػذي يلػػيش وتػػط م موعػػة مػػف  التػػلونييف المحػػدثيف
األفراد تيتأثر بيـ إلى حد ما  وأّنو مخلوؽ مف قبؿ اهلل تبارؾ وتلالى وىو محنوـ ب وانيف متناىية 

 تػػػاف بػػػيف ىػػػذيف األمػػػريف يمتلػػػؾ م ػػػدارًا نبيػػػرًا مػػػف الحريػػػة ةتخػػػاذ قػػػرارهالدقػػػة تػػػنظـ حياتػػػو  واإلن
المناتب واختيار مصيره  وىذا ما أشار إليو ال رآف النريـ بمواضت متلددة منيػا قولػو تلػالى: لُقػْؿ 

ـُ ِبَمْف ُىَو َأْىَدى َتِبياًل {اإلترا  ـْ َأْعَل وقولو تلالى:لَمْف َعِمَؿ    ( 84) ُنؿٌّ َيْلَمُؿ َعَلى َشاِنَلِتِو َفَربُُّن
ـْ ُتْرَ ُلوَف { ال اثية َـّ ِإَلى َربُِّن  ( 15)َصاِلحًا َفِلَنْفِتِو َوَمْف َأَتا  َفَلَلْيَيا ُث

 و متؤولية الفرد عف تلونو:2

يػػػرتبط ىػػػذا األتػػػاس باألتػػػاس األوؿ  فالمرشػػػد الػػػدين  )اإلليػػػ ( يختلػػػؼ دوره عػػػف  يػػػر         
يتوو وخالصة ىذا ال وؿ أف الخالؽ عز و ؿ زّود اإلنتاف ب درات طبيليػة الدين  تبلًا لفلتفتو ورؤ 

منانات ىائلة و للػو متػؤوًة متػؤولية تامػة عػف تػلونياتو تػوا  أنانػت فػ  طريػؽ الخيػر أـ فػ   واك
 ( 18)ؽ طريؽ الشروقاؿ تلالى: لَما َيْلِفُظ ِمف َقْوٍؿ ِإةَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد{

 :المتترشد و حرية 3

يػػػػرتبط ىػػػػذا المبػػػػدأ بالمبػػػػدأ التابؽ)متػػػػؤولية الفرد(تتحػػػػدد حريػػػػة الفػػػػرد ب دراتػػػػو واتػػػػتلداداتو        
الذاتيػػػة  وبالوتػػػط الػػػذي يلػػػيش فيػػػوو وللػػػؿ أبػػػرز  وانػػػب تلػػػؾ الحريػػػة ىػػػو حريػػػة الشػػػلور الػػػذات   
فاةنتاف حر ف  أف يحب وينره  وي رر مصيره  ويخطط لحياتو مػا لػـ تتػدخؿ قػوة قػاىرة وخار ػة 

مػت  لمتترشػداويظير ذلؾ واضحًا فيما لو تلارضت حريػة    عف إرادتو لتحد مف حريتو أو تلي يا
 ر بة أىلو أو م تملو  فانو تيضطر إلى تحديد حريتو ويب ى يلان  صراعًا داخليًاو
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 : متترشد الو نرامة 4

ـ ف  أحتف صورة أند ال رآف النريـ على أف اهلل تلالى نّرـ عباده  اية التنريـ  إذ خل ي      
نَتاَف ِف  َأْحَتِف تَْ ِويـٍ {التيف وتؤند المبادئ الدينية واإلنتانية  (  4) قاؿ تلالى: لَلَ ْد َخَلْ َنا اإْلِ

على قيمة اإلنتاف  وعلى ضرورة احترامو وت ديره بما يليؽ بآدميتوو ولذا فاف مف وا ب المرشد 
نى مراتب ضلفو أو اضطرابو  ليس عا زًا حتى لو ناف ف  أد المتترشدالنفت  أف يدرؾ بأف 

تمامًا  فيو يمتلؾ األتس والملطيات ما يتتطيت بو أف يغير وضلو تغييرًا  ذريًا  وأف يتغلب 
على مشانلو متى و د المتاعدة الح ي ية   والمشورة المينية الواعية مف طرؼ المرشد النفت  

 شري  دير باةىتماـ واةحتراـ وننائف ب متترشدالمتفيـ للملو  وال ادر على ت بؿ ال

 و اةىتماـ بالحاضر: 5

ىناؾ مالييف مف البشر ي ضوف حيػاتيـ فػ  حتػرة علػى مػا فػات علػى الػر ـ مػف أّنػو لػيس        
بوتػػػليـ اتػػػتلادتو واللػػػيش فيػػػو  ولػػػذا فيػػػـ يلػػػانوف مػػػف ع ػػػدة الشػػػلور بالػػػذنب ويوا يػػػوف أصػػػنافًا 

تنتييـ أف مف وا بيـ موا ية الحاضر والتفاعؿ ملو  متلددة مف اةضطرابات النفتية لدر ة قد 
ألّنػو يمثػػؿ الح ي ػػة الوحيػدة التػػ  يمنػػف التلامػػؿ مليػا  وىنػػاؾ مػػف يلػػيش فػ  أحػػالـ الي ظػػة بشػػنؿ 
دائػػـ  إذ ن ػػده تػػارحًا فػػ  آفػػاؽ متػػت بؿ ةيللمػػو اة اهلل وةيملػػؾ المخلػػوؽ البشػػري مفاتحػػو  وبػػيف 

بؿ وخياةتػػو يضػػيت الحاضػػر علػػى الػػر ـ مػػف أنػػو الشػػ   والتليّػػؼ علػػى المتػػت    الماضػػ زحمػػة 
ومػف أ ػؿ ذلػؾ ي ػوؿ احػد الحنمػا )إّف اإلنتػاف يمضػ     الواقل  الوحيد الذي يمنف التلامؿ ملػو

نصؼ حياتو األوؿ ف  انتظار الوصوؿ إلى النصؼ الثان   وأّنو يمض  نصؼ حياتو الثان  ف  
أّف المرشد ينبغ  لو أف يشخص ىذه الملادلة  التحّتر على نصؼ حياتو األوؿ(و وخالصة ال وؿ

لػػػدى عمالئػػػو بشػػػنؿ دقيػػػؽ  ويبػػػّيف ليػػػـ بػػػأّف علػػػى الفػػػرد أف يلػػػيش حاضػػػره بأفضػػػؿ مػػػا أوتػػػ  مػػػف 
  نمػػػا ةيتػػػمال لخيػػػاةت  يػػػدع ىػػػوا س الماضػػػ  تلي ػػػو فػػػ  الت ػػػدـ طاقػػػات وقػػػدرات وقابليػػػات  وة

 والمتت بؿ أف ت لده عف اللمؿ والمثابرة 

 ؽ ع ل  وعاطف  ملًا:و اإلنتاف مخلو 6

ة مطل ػػة ليػػا نامػػؿ مػػنلنلمػػا نمػػا اإلنتػػاف واتتػػلت مدارنػػو  نلمػػا مػػاؿ إلػػى اإليمػػاف بالل ػػؿ       
التػػيطرة علػػػى تو يػػو التػػػلوؾ  ونلمػػا زاد  نوحػػػًا فػػ  ت اىػػػؿ اللاطفػػة نلامػػػؿ مشػػترؾ فػػػ  تو يػػػو 
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أف نيػػتـ بال انػػب  التػػلوؾو وقػػد دفلنػػا ذلػػؾ إلػػى اةىتمػػاـ بالل ػػؿ وبمػػاذا يفنػػر اإلنتػػاف  مػػف دوف
 اآلخر الذي ةي ؿ أىمية  وىو ) بماذا يشلر اإلنتاف؟(و

يتلػػرؼ ع ليػػًا وذىنيػػًا علػػى أتػػباب  المتترشػػدونثيػػرًا مػػا ن ػػد أف مػػف التػػيؿ علينػػا أف ن لػػؿ       
اضػػطرابو   يػػر أننػػا تػػريلًا مػػا نصػػؿ إلػػى أف ذلػػؾ بحػػد ذاتػػو ةينػػوف نافيػػًا لتخليصػػو مػػف مشػػانلو 

يػػػو مػػػف اضػػػطرابو وير ػػػت ذلػػػؾ إلػػػى أف مػػػف الضػػػروري أف ينػػػوف الفػػػرد واعيػػػًا النفتػػػية ومػػػا يلان
بمشاعره بحيػث يصػبال بم ػدوره تفحصػيا والتلػّرؼ علييػا والتلبيػر عنيػا قبػؿ أف يصػؿ إلػى مرحلػة 

 التخلص منياو

 و دور ال يـ ف  اإلرشاد النفت :7

المرشػد فرشػد النفتػ   يلد موضوع ال يـ مف الموضوعات الميمة الت  ي ػب أف يلييػا الم        
وعلى أتلوب تلاملو ملوو نمػا  متترشدلو قيمو الخاصة  ونثيرًا ما يشلر بتأثيرىا على عالقتو بال

أف نثيػػػرًا مػػػا يوا ػػػو دوافػػػت داخليػػػة ت للػػػو يتتػػػا ؿ عّمػػػا إذا نػػػاف مػػػف ح ػػػو أف يفػػػرض قيمػػػو علػػػى 
رًا أو صػػالحًا حتػػب ت ػػاه مػػا يػػراه ىػػو خيػػ المتترشػػدوىػػؿ مػػف وا ػػب المرشػػد أف يو ػػو  ؟المتترشػػد 
ويرى نثير مف الللما  فػ  م ػاؿ التو يػو واإلرشػاد النفتػ  أّنػو علػى  نفتو؟ المتترشدو ية نظر 

المو و أو المرشد النفتػ  أف يفصػؿ بػيف اإلنتػاف مػف  يػة  وبػيف التػلوؾ مػف  يػة أخػرى  فيمػا 
لت داتػػو وقيمػػو يخػػتص بموضػػوع ال ػػيـو ف ػػد يػػرى المرشػػد فيمػػا يفللػػو اللميػػؿ خطػػًأ أو شػػرًا حتػػب م

الشخصػػية   يػػر أف مػػف الميػػـ أة ينظػػر إلػػى اللميػػؿ علػػى أنػػو خطػػا  أو شػػرير بطبلػػو  نمػػا ة 
ي ػػب عليػػو أف يصػػدر مثػػؿ تلػػؾ األحنػػاـ  ألّف ذلػػؾ يلػػد حنمػػًا متػػب ًا تػػوؼ يػػؤثر علػػى اللالقػػة 

 اإلرشادية وي لليا تت و و ية متحيزة تمّيليا قيـ المرشد وملت داتو الشخصيةو

 : اإلرشاد النفسي ومعاييره المينية أخالقيات

ة أخالؽ وملايير تحّدد تلوؾ ال ائميف علييا وةتيما مينة التو يو واإلرشاد  ومف نميلنؿ       
خالؿ ىذه الملايير تتضال نيفية التلامؿ مت نؿ مف لو صلة بم اؿ التو يو واإلرشاد  وينبغ  

 وة يتلداىا  ومف أىميا:للمرشد أف يلتـز بحدود تلؾ األخالقيات والملايير 
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تؤثر فيو  وأف ة  أف ي صد المرشد مف ورا  عملو الت ّرب إلى اهلل تلالى  أو خدمة اإلنتانية  و1
 و األىوا  والمغريات

ي دـ المرشد إلى وظيفة التو يو واإلرشاد إة بلد أف ينوف مؤىاًل لذلؾ وممتلنًا للخبرة  أف ة و2
 ذا الدورو والملرفة الت  تؤىلو لل ياـ بي

أف يحافظ المرشد على مبدأ المتاواة والمحافظة على مصلحة المتترشد  وأة ي ـو بأي عمؿ  و3
 يضر بوو

ي ب المحافظة على ترية اللالقة اإلرشادية وعلى المللومات النات ة عنيا على وفؽ التزاـ  و4
 المرشد نشخص مين و

المواف ة  ألخذؿ البد  باللالقة اإلرشادية إخبار المرشد بشروط اإلرشاد أو اللالج  وذلؾ قب و5
 منو اف ناف مدرنا او مف والديو اف ناف قاصراو

 للمرشد الحؽ ف  اتتشارة أي مف المينييف اآلخريف الموثوؽ بنفا تيـ إذا اتتدعى األمر ذلؾ و6
حة وعلى المرشد إذا اتتشار أحد المينييف اآلخريف أف يت ّنب أولئؾ الذيف ليـ عالقة أو مصل  

 مت المتترشدو

ينبغ  للمرشد أف يني  عالقتو اإلرشادية إذا ما شلر بلدـ قدرتو على متاعدة المتترشد  أما  و7
  أو بتبب و و مف أو و ال صور  وي ب ف  ىذه الحالة أف يحيؿ المتترشد  بتبب قلة الخبرة

فاف المرشد  إلى متخصص مناتب  أّما ف  حالة امتناع المتترشد عف قبوؿ مثؿ ىذا اةقتراح
  ير ملـز باةتتمرار ف  اللالقة اإلرشاديةو 

 المعمم المرشد  

 من ىو المعمم المرشد -: اولا 

تػػػتلخص فنػػػرة المللػػػـ المرشػػػد فػػػ  أّنػػػو يلػػػيف لنػػػؿ فصػػػؿ دراتػػػ  مرشػػػدًا مػػػف مللمػػػ  ىػػػذا         
شاد( نمػا الفصؿ  يلت   ىذا المرشد بتالميذه مرة على األقؿ مف نؿ أتبوع )ف  حصة تتمى اإلر 

يخّصػػص عػػددًا آخػػػر مػػف حصػػػص ال ػػدوؿ الملتػػػاد للم ػػابالت الفرديػػة لمػػػف ير ػػب فػػػ  ذلػػؾ مػػػف 



 ية المرحلة الثان

 االرشاد النفسي                                                                                         م.م منتهى صبار

طالبػػػو أوًة بػػػأوؿ  وةتػػػتلماؿ األتػػػاليب النفتػػػية التػػػ  تميػػػد للوقايػػػة مػػػف اةضػػػطرابات التػػػلونية 
تختلؼ شخصية المللـ المرشد ف  طبيلتيا وتماتيا وفلتفتيا التربويػة فػ   وت نب اةنحراؼ و ة

مختلػػؼ مدارتػػنا بػػؿ ىػػو المػػدرس الحػػال  نفتػػو الػػذي ي ػػـو مػػت التػػدريس بػػبلض طرائػػؽ اإلرشػػػاد 
النفت و وةبد مف اةىتماـ بالمللـ المرشد ف  أثنا  الخدمة وذلػؾ بععطائػو برنػامج إرشػاديًا قصػير 

مج األمد ينوف بداية لبرنامج إرشادي طويؿ األمد وُيػدّرب المللػـ المػتحمس للملػو علػى ذلػؾ البرنػا
 ليطّب و نؿ يوـ ف  أثنا  عملو التربويو

الواقػػت أّف المؤتتػػات التربويػػة فػػ  ىػػذه األيػػاـ أحػػوج مػػف أي وقػػت مضػػى إلػػى المللػػـ المرشػػد فػػ  و 
نظػرًا لمػا يلانيػو م تملنػا  بػػؿ وتػائر الم تملػات فػ  اللػالـ أ مػػت مػف تػردي فػ  ال انػب التربػػوي 

محػػو الظػػواىر التػػلبية  وشػػرح و يػػات النظػػر والنفتػػ   ولػػذا ينبغػػ  لػػو إزالػػة الشػػر مػػف النفػػوس و 
رشػػاد نػػؿ فػػرد تػػليًا نحػػو تح يػػؽ عمػػؿ أفضػػؿ بػػروح وثّابػػة واعيػػةو ىػػذا مػػف  يػػة  ومػػف  وتحليليػػا واك
 ية أخرى فأّف المرشد التربوي ت ت على عات و ميمة تبصير الطلبة بأىمية متت بليـ الللم  ومػا 

الللمية  وىذا ما نفت ر إليو ف  ىذه األياـ يناتبيـ مف التخصصات على وفؽ متتوياتيـ وقدراتيـ 
 و يللموف أي التخصصات تناتبيـ ف  مدارتنا  فملظـ الطلبة يتخر وف وىـ ة

 أىمية المعمم المرشد -: ثانيا

 ىناؾ أتاتاف عاّماف ت وـ علييما أىمية و ود المللـ المرشد:

 : أف المللـ المرشد ىو محور اللملية التربوية واإلرشادية و1

التربيػػة والتللػػيـ واإلرشػػاد التربػػوي والنفتػػ  عمليػػات متناملػػة بلضػػيا ينمػػؿ بلضػػًا وليػػا           
أىػػداؼ موحػػدة ونالحػػظ أّف وظيفػػة المدرتػػة تغّيػػرت وتطػػّورت عّمػػا نانػػت عليػػو تػػاب ًا إذ أصػػبحت 

روحيػة المدرتة ى  الت  ُتلد وتُنّم  التلميذ مف الناحية الصػحية والنفتػية والل ليػة واة تماعيػة وال
ثـ أخذت تيتـ بالمشانؿ الفردية وال ماعية الت  توا و التلميذ  وبػذلؾ ينػوف المللػـ المرشػد متابلػًا 
لشخصية التلميذ راصدًا لتلونياتو قادرًا على تو يو النصائال واإلرشادات المناتػبة لػو والمػؤثرة فػ  

 نفتيتو بوصفو األب الروح  للتلميذو
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 : المللـ ىو أقرب شخص إلى التلميذ و2

المللـ ىو أدرى شخص بالتلميذ إذ إّنػو يلرفػو  يػدًا ويمننػو أف يػؤثر بػو بشػنؿ نبيػر وأف          
نلـ إّف المللـ يمتلؾ    يضف  ألوانًا  ديدة على شخصيتو وبذلؾ يثرى اللملية التربوية واإلرشادية

المللػـ يحػتـ عليػو  منانة متميزة ف  نفوس طلبتو وىذا األمر يلد حتاتػًا بدر ػة نبيػرة إذ إّف موقػت
ة فػعّف عػدـ إلتػزاـ  أّف يتحلى باألدب الرفيت والخلؽ التام  لينوف قدوة حتنة مؤثرة ف  تالميذه  واك
المللػػػـ باألنظمػػػة وال ػػػوانيف  وقلػػػة مراعاتػػػو لػػػةداب واألخػػػالؽ الفاضػػػلة تػػػي لؿ مػػػف تالميػػػذه  يػػػر 

 ملتزميفو

 الميام التي ينبغي لممعمم المرشد أن يؤدييا -: ثالثا

 وضت خطة لل ضا  على مشنلة التأخر الدرات  لبلض التالميذ أو الت ليؿ مف ىذه الحاةتو و1

يتتطيت أف يتناوؿ مت تالميذ صفو الموضوعات الت  تتصؿ بالفرص الدراتية والمينية الت   و2
 تنتظرىـ ف  البيئة المحلية  ويبيف خصائص نؿ دراتة أو مينة منياو

َلدًا إعدادًا  يدًا أف يو ييـ فيما يرتبط بالمشنالت والصلوبات الت  يمننو إذا ناف مؤىاًل وم و3
 تطرأ علييـ ف  م اؿ نموىـ ال تم  وما يصاحبيا مف تغيرات  ويضت ليـ الحلوؿ المناتبةو

يمننو أف يدير ف  بلض الحصص مناقشات مت التالميذ حوؿ الطرائؽ واألتاليب التليمة  و4
على الصلوبات الت  تلترضيـ ف  بلض المواد الدراتية  ف  اةتتذنار والتحصيؿ والتغلب

ومشنالت تواف يـ مت الم تمت الدرات  بنحو عاـ  ونذلؾ تائر الموضوعات الت  ير ب التالميذ 
 بمناقشتيا واةتتفتار عنيا مف أ ؿ تو يو ميوليـ ور باتيـ نحو أفضؿ التبؿو

تية على تالميذ فصلو للتلرؼ على ينبغ  للمللـ المرشد أف يطبؽ بلض اةختبارات النف و5
قدراتيـ ومزاياىـ اللامة والخاصة  نما ينتظر منو أف يتولى اإلشراؼ على اتتيفا  البيانات 

المتضمنة ف  البطاقة المدرتية الت  تفيد ف  تو يو التالميذ فيما بلد لتحديد متت بليـ الدرات  
 والمين و
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الموىوبيف والمتفوقيف ف  ال وانب الللمية أو  التالميذ انتشاؼيليد إلى المللـ المرشد  و6
الميارية مف أ ؿ تو يييـ إلى برامج خاصة داخؿ المدرتة وخار يا ف  تبيؿ اةرت ا  بيـ إلى 

 أعلى المتتوياتو 

اةتصاؿ بول  أمر التلميذ الذي يتيـ بشنؿ نبير ف  تذليؿ الصلاب الت  تلترض طريؽ  و7
 األترة ف  تنويف شخصيتووالتلميذ  وبذلؾ تشترؾ المدرتة و 

ويت لى الدور ال وىري للمللـ المرشد ف  ترنيز المفاىيـ الل ائدية واألخالقية لتالميذه قبؿ أف  و8
 ي لوا فريتة األفنار المنحرفة والملت دات الضالةو 

 في التعميمالنفسي المرشد 

س فػػػ  تحديػػػد مخر اتيػػػا  يػػػؤدي المرشػػػد أثػػػرًا نبيػػػرًا فػػػ  اللمليػػػة التربويػػػة  وىػػػو عامػػػؿ أتػػػا       
ويمنػػػف تلريفػػػو بأنػػػو : انػػػاديم  متخصػػػص بللػػػـ الػػػنفس اةرشػػػادي لػػػو مػػػؤىالت شخصػػػية ومينيػػػة 
تتاعده على ت ديـ خدماتو وفؽ مبادى  دراتة التلوؾ اةنتان  خػالؿ مراحػؿ نمػوه تتػاعده علػى 

 تأنيد ال انب اةي اب  لدى المتترشد لتح يؽ التوافؽ لديوو

 سي في مدارسناالحاجة الى مرشد نف

اف الفرد التوي ي بؿ على طلب النصال واةرشاد مف اةخريف بغية المحافظة على نفتو مػف      
ولموا ية المشنالت الت  تلترضو ولمػا نػاف الفػرد يمػر بتحػوةت نثيػرة احتػاج  الوقوع ف  الخطأ  

ي ػاز مبػررات الى مف يرشده لت نب المحػاوةت الفاشػلة التػ  تتػبب لػو اةحبػاط وتػوؼ نلػرض بع
 : اةرشاد النفت  ف  المدارسالى الحا ة 

يمػر الفػرد بمراحػؿ انت اليػة حر ػة فػ  حياتػو  : مطالب الفرد فيي مراحيا العمير المختمفية  -1
حيػػث ينت ػػؿ مػػف حيػػاة اةتػػرة الػػى حيػػاة المدرتػػة و خػػالؿ المدرتػػة ينت ػػؿ مػػف مرحلػػة إلػػى 

لفػػػة يمػػػر الفػػرد مػػػف مرحلػػػة أخػػرى ولنػػػؿ مرحلػػة مطالػػػب ملينػػػة  وفػػ  مراحػػػؿ اللمػػر المخت
الطفولػػػة الػػػى مرحلػػػة المراى ػػػة الػػػى الشػػػباب الػػػى الشػػػيخوخة ولنػػػؿ مرحلػػػة عمريػػػة مطالػػػب 
ملينة تشلره بػال لؽ فػ  حالػة عػدـ تلبيتيػا فيصػاب باةحبػاط والصػراع النفتػ  ممػا يػؤدي 
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موا يػػة لالنفتػػ  دور بػػارز فػػ  متػػاعدة الفػػرد  لإلرشػػادالػػى عػػدـ التوافػػؽ  مػػف ىنػػا نػػاف 
 و الذي يصيبو واتتلادة تواف و النفت  ال لؽ

ل ػػػد طػػػرأت تغيػػػرات  وىريػػػة علػػػى الحيػػػاة اللائليػػػة   وىػػػذه التغيػػػرات  : التغييييرات السيييرية -2
شػػملت تنػػويف اةتػػرة و وظائفيػػا واللالقػػات ال ائمػػة بػػيف افرادىػػا وقػػد ادى ىػػذا الػػى ظيػػور 

ج والتػػػنف لة الػػػزوامشػػػن : صػػػلوبات  ديػػػدة علييػػػا ومػػػف ىػػػذه المشػػػنالت التػػػ  توا ييػػػا
لللمؿ ودعـ اةترة اقتصاديا مما عرض اةطفاؿ لالىماؿ   خروج المر ة   اةترةوتنظيـ 

نتي ػػة ةنشػػغاؿ الشػػباب والفتيػػات فػػ  اتػػتنماؿ التللػػيـ ومػػا  تػػأخير الػػزواح او والحرمػػاف 
فػ   لألفػرادوىذه المشنالت تتطلب توفر اةرشػاد النفتػ   خصيةشينطويو على مشنالت 

 صروالم تمت الملا
: يشمؿ االتغير اة تمػاع  مختلػؼ مظػاىر الحيػاة تػوا  الشخصػية  التغيرات الجتماعية -3

او اة تماعية ومنيػا تغيػر اتػاليب التػنف والتطػور التننلػو   وماراف ػو مػف وتػائؿ ترفيػو 
وتشػػلب التللػػيـ وتطػػوره وارتباطػػو فػػ  الحصػػوؿ علػػى الوظيفػػة  وتطػػور فػػ  اةتصػػاةت  
لملاير اة تماعية وال يـ افرز صػراعات اخػرى بػيف ال يػؿ الواحػد المناتبة نما اف تغير ا

وبػػيف اة يػػاؿ زيػػادة علػػى ارتفػػاع متػػتوى الطمػػوح لػػدى اةفػػراد ومػػا راف ػػو مػػف ضػػغوطات 
نفتػػية فضػػػال عػػػف التػػػأثر باللػػػالـ الغربػػػ  نػػػؿ ادى الػػػى احتيػػػاج اةفػػػراد الػػػى تصػػػحيال فػػػ  

 المتار النفت  للفردو

 ويمنف اف نلخص تطور التلليـ ف  ن اط:  : قباا عميووزيادة ال تطور التعميم  -4

 أو نمو الللـو والملارؼ وتشلبياو 

 تمرنز التلليـ حوؿ الطالب وتلبية نافة مطالبوو  بو

انتشاؼ اتاليب  ديدة للتلليـ تلتمد على اةلة و اىتماـ التلليـ بالتدريب على الميارات  جو
 الت نيةو

 ف  مختلؼ مراحلووإقباؿ البنات على التلليـ   دو

 نؿ ىذه المظاىر تؤند الحا ة الى خدمات المرشد النفت  والتربويو
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 األدوار العامة التي يقوم بيا المرشد في المدرسة 

 ال ياـ بلملية اإلرشاد النفت  وال ماع  للطالب وتفليؿ اإلرشاد الوقائ و و1

 لمتترشديف وتحتنيـويتاعد الطالب على فيـ أنفتيـ وميوليـ وامنانتيـ ومتابلة ا و2

 يشرؼ على تلبئة الت الت الشاملة وتنظيميا واةحتفاظ بيا ف  مناف تري  و3

يتاعد ف  تشخيص وعالج بلض اةضطرابات النفتية ضمف فريؽ عال   و إحالة الذيف  و4
 ولـ يتمنف مف ارشادىـ الى ال يات المختصة

 لليمية المتاحة ليـ ت ديـ خدمات المللومات الت  توضال للطالب الفرص الت و5

 اةىتماـ بشنؿ رئيت  بحاةت التأخر الدرات  المتنرر  و6

 ت ديـ الخدمات اإلرشادية اإلنمائية نالتلامؿ مت المتفوقيف  الموىوبيف  و7

تبصير الم تمت المدرت  بأىداؼ التو يو واإلرشاد وخططو وبرام و لضماف قياـ نؿ عضو  و8
 شادوبمتؤولياتو ف  تح يؽ أىداؼ اإلر 

متاعدة الطالب المتت د على التنيؼ مت البيئة المدرتية وتنويف ات اىات اي ابية نحو  و9
 المدرتة 

توثيؽ اللالقة بيف البيت والمدرتة وتلزيزىا واتتثمار ال نوات المتاحة  ميليا بما يح ؽ  و11
 رتالة المدرتة 

عمؿ المرشد الميدان    وتشنيؿ ل اف التو يو واإلرشاد  إ را  البحوث التربوية الت  يتطلبيا و11
 بالتلاوف مت زمالئو المشرفيف أو المرشديف ف  المدارس األخرى 

 :العالقة المينية اإلرشادية

 عالقة المرشد بالطلبة: -1

عالقػػػة المرشػػػد بالطالػػػب عالقػػػة مينيػػػة تربويػػػة ابويػػػة تػػػتلخص فػػػ  تشػػػخيص الطالػػػب الػػػذي       
دة نفتية او تربوية ومف ثـ تشخيص مشنلتو وبلػدىا متػاعدتو بػالطرائؽ الللميػة يحتاج الى متاع



 ية المرحلة الثان

 االرشاد النفسي                                                                                         م.م منتهى صبار

 واتػػتلماؿ اإلرشػػاد الوقػػائ  مػػت الطلبػػة عػػف طريػػؽ النػػدوات والنشػػرات فضػػال عػػف تػػدويف الحػػاةت 
 الت  ي وـ بلال يا مت ا را  متال عاـ لنؿ ي دمو للطلبة وتت يلوو 

 عالقة المرشد باإلدارة -2

تػػة ىػػو قائػػد اللمليػة التربويػػة فػػ  المدرتػػة   فبم ػدار مايملػػؾ مػػف مواىػػب وقػػدرات مػدير المدر      
وبلػػد تربػػوي بم ػػدار مػػا يػػن ال فػػ  إدارة مدرتػػتو   وقػػد قيػػؿ أعطنػػ  مػػديرا نا حػػا أعطيػػؾ مدرتػػة 

 نا حة ووتتضال اللالقة بيف المرشد واةدارة مف خالؿ اةت :

لمدرتة   وما لـ ينف مدير المدرتة م تنلا بدور اةقتناع بالدور الذي يؤديو المرشد التربوي با-1
 وة بالمدرتة تتصاب بالشلؿ والفشؿالمرشد التربوي وبأىميتو فعف اللملية اإلرشادي

المدير ىو المتئوؿ األوؿ عف النواح  اإلدارية فيما يخص المرشد مف تأميف  رفة خاصة -2
 ودوات وأثاث و يره الغرفة مف أ بالمرشد وتنوف قريبة مف الطالب وما يلـز ىذه

تأميف المبالغ الخاصة بشرا  اةختبارات والم اييس الت  يتتخدميا المرشد ف  قياس قدرات -3
 ويدايا وال وائز الرمزية للطالبالطالب وميوليـ واتتلدادىـ الدرات  والمين   وتأميف ال

على عدـ تنليؼ المرشد التربوي بأي عمؿ يتلارض مت عملو المين  مثؿ اإلشراؼ -4
اةختبارات أو اخذ  ياب وحضور الطالب أو تت يؿ المتأخريف عف الطابور الصباح  مما 

 ويتلارض مت مياـ عملو المين  

رئاتة ل نة التو يو واإلرشاد بالمدرتة و اةطالع على الت ارير النفتية الت  يلدىا المرشد  -5
 التربوي عف مشنالت الطالب و

ل ياـ بع را  الدراتات و البحوث التربوية الت  ليا متاس تش يت المرشد التربوي على ا -6
باللملية التربوية مثؿ تنرار تأخر الطالب صباحا   والتأخر الدرات    و ياب الطالب والنـو ف  

 الحصص   وبلض المظاىر الت  تتلارض مت الخلؽ والديف واللادات والت اليدو

القة بال انب اإلداري واةتفاؽ مت المشرؼ الزائر المشارنة ف  ت ويـ المرشد التربوي فيما لو ع-7
 و على ت ويـ المرشد
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 عالقة المرشد بالمؤتتات واةفراد خارج المدرتة : -3

 و طلب الدعـ المادي والملنوي منيـو1

 و احالة الطلبة الذيف ةيتتطيت متاعدتيـ الى المؤتتات المختصةو2

 وتزويدىـ بالبحوث والدراتات التربويةو3

 شتراؾ بدورات الت وية الفنية والللميةوو اة4

 و ممارتة خبراتو خارج المؤتتة اف طلب منوو5

 المعمومات األساسية لمعممية اإلرشادية

 مصادر المعمومات اولا: 

الفرد: مّما ةشؾ فيو أّف المصدر الرئيس للمللومات ىو المتترشد نفتو فيو األقدر على فيـ  و1
 تو وصراعاتووذاتو ووصؼ مشاعره وعرض مشنال

األترة: يلد الوالداف مصدرًا  نيًا مف مصادر المللومات فيما إلى  انب ملرفتيما بتفاصيؿ  و2
 دقي ة عف حياة المتترشد إة أّنيا مف أىـ اللوامؿ المؤثرة ف  بنا  شخصيتو تلبًا أو اي ابًاو

اعية باآلخريف فيتحدث األصدقا : يميؿ األفراد إلى بداية المراى ة إلى تنويف عالقات ا تم و3
المراىؽ إلى أصدقائو ويفض  إلييـ بمتاعبو الشخصية ف  الوقت الذي يرى فيو أف الوالديف 
ةيلطياه وقت نافيا مف اةىتماـ وف  مثؿ ىذه الحاةت ينوف األصدقا  مصدرًا  يدًا ل مت 

 المللوماتو

إذ إّنيـ يلرفوف النثير عف  المدرتوف: إّف المدرتيف مف المصادر الميمة ف   مت المللوماتو4
 تلوؾ التلميذ ونواح  ال وة والضلؼ عنده  وعف تصرفاتو واىتماماتو وتلونو اللاـو

األخصائيوف: ويتضمف ىذا نؿ مف تلامؿ مت المتترشد وقدموا لو خدمات نفتية أو ا تماعية و5
منيـ تبلًا مثؿ األخصائ  اة تماع  واألخصائ  النفت   والطبيب وتتحدد أىمية نؿ واحد 

 لمدى اةتتفادة منو ف  حؿ المشنلةو
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مصادر أخرى: قد تنشؼ الدراتة عف ضرورة اةتصاؿ بمصادر أخرى ليا عالقة وثي ة  و6
بالحالة  نالبيانات الخاصة بالمتترشد  ومنيا الت ؿ المدرت  الم مت  ومذنراتو الشخصية  

 والوثائؽ األخرى الت  تل   أبلادًا عف المشنلةو 

 سمات المعمومات وشروطيا : نياا ثا

ترية المللومات : وىذا امر ميػـ ي ػب اف يؤنػده المرشػد للطالػب حتػى يتحػدث بحريػة  حيػث  و1
تنتب المللومات وتحفظ ف  ت الت ألنيا قد تثير متاعب ثانوية  في ب أف تنوف النتػاب رمزيػة 

بلض اةخػر نظػاـ نتابػة فيل أ بلض المرشديف الػى نتابػة ارقػاـ للدةلػة علػى الطالػب ويتػتلمؿ الػ
 الحروؼ اةولى مف اةتما  او اتتلماؿ نظاـ الشفرة الترية 

بذؿ اقصى  يد :ي ػب علػى المرشػد بػذؿ اقصػى  يػد للحصػوؿ علػى مللومػات شػاملة نافيػة  و2
واتػػػتخداـ نافػػػة الطػػػرؽ والوتػػػائؿ واةدوات المناتػػػبة ومػػػف مصػػػادرىا التػػػليمة المتػػػؤولة المطللػػػة 

 ومياراتو وفنياتو نليا ف  عملية  مت المللوماتو واتتغالؿ إمناناتو 

الميػػارات فػػ   مػػت المللومػػات :ويتضػػمف ملرفػػة مػػاذا ولمػػاذا ومتػػى ومػػف يتػػاؿ واتمػػاـ عمليػػة  و3
  مت الملومات بطري ة تيلة وطبيلية ووىذا يحتاج الى تدريب وخبرة و

ليػػة اةرشػػاد بلػػد الدقػػة والموضػػوعية :وذلػػؾ مػػف ا ػػؿ التشػػخيص التػػدقيؽ ومػػف ا ػػؿ ت يػػيـ عم و4
اتماميػػا حيػػث حيػػث يمنػػف اعػػادة بلػػض اةختبػػارات مػػثال لمالحظػػة مػػدى التغيػػر الػػذي طػػرا علػػى 

 حالة الطالب ويتطلب ذلؾ حتف اختيار الوتائؿ و  مت المللومات ومناتبتياو

التنػػػرار واةتػػػتمرار :اف المللومػػػات التػػػلونية الميمػػػة ىػػػ  التػػػ  تتتػػػـ بػػػالتنرار )عػػػدد مػػػرات  و5
لوؾ (واةتػػتمرار )نػػـ مػػف الوقػػت اتػػتمر التػػلوؾ ؟ونػػـ مػػف الوقػػت مضػػى منػػذ حػػدوث حػػدوث التػػ

التلوؾ؟ أخر مرة ( ولذلؾ ي ب على المرشد اف ييػتـ بحصػر تنػرار التػلوؾ واتػتمراره وذلػؾ ةف 
 التلوؾ اللارض المؤقت ليس ف  أىمية التلوؾ المتنرر والمتتمرو

اـ بالمللومػات الطويلػة المتتبلػة ةف حيػاة الطالػب اةىتماـ بالمللومات الطويلة :ينبغ  اةىتمػ و6
ويػؤدي الػى تػلونو فػ  المتػت بؿ  وحدة متصلة متػتمرة ووتػلونو الحاضػر لػو  ػذوره فػ  الماضػ 
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فأىمية خبرات الطفولة ف  حياة نؿ مف المراى ة وأىمية خبػرات المراى ػة فػ  حيػاة نػؿ مػف الراشػد 
 والشيخ وووالخ و

انػػد مػػف تػػوافر اةدلػػة الناملػػة علػػى التػػلوؾ المرضػػ  عنػػد الطالػػب التانػػد : مػػف الضػػروري الت و7
واةىتماـ بالمظاىر الدائمة الطويلة المدى الت  تؤثر ف  تػلوؾ الطالػب وعلػى حياتػو نػذلؾ ي ػب 
التػػػأن  فػػػ  الحنػػػـ وعػػػدـ اةعتمػػػاد علػػػى المالحظػػػة اللػػػابرة او الصػػػدفية او المؤقتػػػة والتفرقػػػة بػػػيف 

وبػيف الشػذوذ واةضػطراب التػلون  الح ي ػ  وينبغػ  أيضػا التثبػت  التلوؾ اةتتنشاف  والت ريب 
 وت نب التخميف او اةتتنتاخ الخاطئ واخذ المللومات بحرص قبؿ اعتبارىا نيائية و

ت نب اثر اليالة:ي ب ت نػب اثػر اليالػة فػ  الحنػـ علػى الطالػب  أي اثػر الفنػرة اللامػة علػى  و8
 الطالب او الفنرة التاب ة و

لمللومػػات وتتػػ يلو : ومػػف المطلػػوب تنظػػيـ المللومػػات وربطيػػا بػػبلض وتفتػػيرىا فػػ  تنظػػيـ ا و9
ضػػػػػو  بلضػػػػػيا تفتػػػػػيرا دقي ػػػػػا يل ػػػػػ  الضػػػػػو  علػػػػػى شخصػػػػػية الطالػػػػػب ومشػػػػػنلتو وي ػػػػػب تلخػػػػػيص 
الموضػػػػوعات وتتػػػػ يليا فػػػػ  تػػػػ الت لنػػػػ  يتػػػػيؿ الر ػػػػوع الييػػػػا وتتػػػػ يؿ التػػػػواريخ علييػػػػا واتػػػػـ 

 األخصائ و

 وسائا جمع المعمومات 

 ابمةالمق -أ

وى  عالقة ا تماعية مينية تنوف و يًا لو و بيف المرشد والطالب ف   و نفت  تتوده الث افة 
المتبادلة بيف الطرفيف بيدؼ  مت المللومات مف أ ؿ حؿ مشنلة  نما يتـ فييا تبادؿ للخبرات 

الت   والمشاعر  ويتـ خالليا التتاؤؿ عف اعتماد عملية اإلرشاد المدرت  على الدراتة اللملية
 تمدنا عف المللومات موضوع الدراتةو 

 أنواع المقابمة:

للم ابلة أنواع متلددة بتلدد أىدافيا ودر ة اةتتلداد ليا  إذ ت تـ بحتب متتوياتيا أو تدري يا 
على قتميف: الم ابلة المبدئية والم ابلة النيائيةو وت تـ بحتب در ة تنظيميا على ثالثة أقتاـ: 
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لم ابلة الم يدة  والم ابلة المنظمة وى  وتط بيف الحرة والم يدةو وىناؾ ت تيـ الم ابلة الحرة  وا
 ي وـ على عدد المشترنيف وىو على قتميف: فردية و ماعيةو

 والت تيـ األنثر شيوعًا على أتاس أىداؼ الم ابلة وأنواعو:

المؤثرة ف  تلوؾ تيدؼ ىذه الم ابلة إلى النشؼ عف اللوامؿ الدينامية  المقابمة التشخيصية: و1
المريض والت  أدت إلى الوضت الحال  لو  ويخطػط ليػذه الم ابلػة متػب ًا  وفػ  ضػو  ذلػؾ تصػاغ 

مللومػػػات عػػػف ماضػػػ  المتترشػػػد وحاضػػػره وشخصػػػيتو وطبيلتػػػو  األتػػػئلة اليادفػػػة للحصػػػوؿ علػػػى
 مشنلتو  والربط بيف ىذه المللومات للخروج بأفنار تشخيصية عف تلونوو 

: تيػػدؼ ىػػذه الم ابلػػة إلػػى تمنػػف الفػػرد مػػف الفيػػـ نفتػػو وقدراتػػو واتتبصػػاره شيياديةالمقابميية اإلر  و2
لمشنالتو ونواح  ال وة والضلؼ عنده  وتتتلمؿ ىذه الم ابلة فػ  حػؿ المشػنالت اةنفلاليػة التػ  
لػػـ تصػػؿ حػػد اةضػػطراب النفتػػ و وفػػ  مثػػؿ ىػػذه الحالػػة تلػػد م ابلػػة اإلرشػػاد در ػػة مػػف در ػػات 

 ألّف اإلرشاد النفت  در ة مف در ات اللالج النفت والم ابلة اللال ية 

تيػػػػدؼ ىػػػػذه الم ابلػػػػة إلػػػػى اتتبصػػػػار الفػػػػرد بذاتػػػػو وبتػػػػلونو  وبدوافلػػػػو   المقابميييية العالجييييية: و3
وتخليصو مف المخاوؼ والصراعات الشخصية الت  تؤرقو  وتح يؽ اةنطالؽ لػو لمشػاعره وأفنػاره 

 ذاتو وحؿ صراعاتوووانفلاةتو وات اىاتو  ومتاعدتو ف  تح يؽ 

وتيػدؼ ىػذه الم ابلػة إلػى تحديػد مػدى صػالحية الفػرد لمينػة أو  :(التوظييف)المقابمة المينية  و4
دراتػػػػة ملينػػػػة  وتتمثػػػػؿ ىػػػػذه الم ابلػػػػة ب مػػػػت المللومػػػػات عػػػػف بلػػػػض ال وانػػػػب ال تػػػػمية والل ليػػػػة 

 واة تماعية واةنفلالية الت  يتطلبيا اللمؿو

وتيػػػػدؼ ىػػػػذه الم ابلػػػػة إلػػػػى الحصػػػػوؿ علػػػػى بيانػػػػات  :(البحييييوثمقابميييية )المقابميييية المسييييحية  و5
ومللومػات عػػف متغيػرات أو قضػػايا ملينػة ات اىػػات النػػاس حػوؿ موضػػوع ملػيف  أو مػػدى انتشػػار 
ظاىرة ما ف  قطاع مف قطاعات الم تمت  فيذه المللومات قد تفيػد فػ  إضػافة ملػارؼ  ديػدة أو 

 تتخذ تبياًل للالج مشنالت ملينةو

ت المللومػػات فػػ  الم ابلػػة اإلرشػػادية فيػػ  نفتػػيا التػػ  ذنػػرت فػػ  مصػػادر  مػػت امػػا مصػػادر  مػػ
  المللومات 
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 المعمومات المطموب جمعيا في المقابمة اإلرشادية 

 بيانات أولية: وتشمؿ مللومات عف أتـ المتترشد  وعملو وعنوانو وعمره وحالتو اة تماعيةو و1

 المشنلة الت  يلان  منيا المتترشدو و2

 يانات األترية: ويتضمف ىذا أحواؿ أترتو  وعالقتو مليـوالب و3

التأريخ التطوري الشخص  للمتترشد: ويتضمف ىذا أىـ ال وى والمؤثرات الفاعلة الت  أّثرت  و4
ف  بنا  شخصية المتترشد  المواقؼ الميمة الت  مرت بو منذ مدة حملو مرورًا بطفولتو 

 ومراى توو

 : ويتضمف ذلؾ إت اىاتو نحو الدراتة  وعالقاتو داخؿ المدرتةوالتاريخ التلليم  للمتترشد و5

 ال درات الل لية: إذ إّنيا تللب دورًا ميمًا ف  بنا  شخصية الفردو و6

 الصفات ال تمية واة تماعيةو و7

 مزايا المقابمة:

 تنفرد الم ابلة بمزايا مف أىميا:

تل ػز  وىػذا مػا  النظػرة النليػة تح يػؽالتلػرؼ علػى شخصػية المتترشػد ننػؿ  تمنف الباحث مفو1
 عنو طرائؽ ال ياس األخرىو

تشمؿ الم ابلة م موعة مف المواقؼ التلونية الت  يتتشؼ منيا النثير مػف الح ػائؽ إذ يمنػف  و2
للباحػػث ػ زيػػادة للمللومػػات التػػ  يحصػػؿ علييػػا نتي ػػة األتػػئلة ػ أف يالحػػظ ال وانػػب اةنفلاليػػة 

ر المتترشػػد ممػػثاًل فػػ  تتلتػػؿ أقوالػػو أو انت الػػو مػػف فنػػرة إلػػى والحرنيػػة  وحػػدة التلبيػػرات  وتفنيػػ
 أخرى أو تناقض أقوالو و يرىاو

تتيال الم ابلة الحصوؿ على مللومات ملينة تل ز عنيا بلػض الطرائػؽ األخػرى  فلػف طريػؽ  و3
الم ابلػػة نتػػتطيت انتشػػاؼ قػػدرة المتترشػػد علػػى التلامػػؿ مػػت اآلخػػريف  وقدرتػػو التلبيريػػة  ومظيػػره 

 اـوالل
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إّف اللالقة المينيػة الطيبػة ال ائمػة بػيف المرشػد والمتترشػد تتػاعد المرشػد علػى الحصػوؿ علػى  و4
تتػػػوافر بأتػػػاليب أخػػػرىو ففػػػ  الم ابلػػػة يػػػتـ بنػػػا  الث ػػػة المتبادلػػػة فيشػػػلر  مللومػػػات خاصػػػة قػػػد ة

شانلو المتترشد بالطمأنينة واألمف وتط تش يت المرشد وقبولو فيدفلو إلى التحّدث بصراحة عف م
 وصراعاتو  نما إّف الم ابلة تتيال للمرشد فرصة التلمؽ ف  دراتة المشنلة بأتئلة إضافية أخرىو

 تلد الم ابلة أفضؿ أدوات  مت المللومات إذا ما أحتف اتتلمالياو و5

 سمبيات المقابمة:

 تخلو مف عيوب مف أىميا: على الر ـ مف مزايا الم ابلة  إة أّنيا ة

صدؽ وثبات نتائج الم ابلة وخاصة ف  الظروؼ الت  ي ـو فييا أفراد  ير إنخفاض ملامؿ  و1
 مدربيف على نيفية إ رائياو

 تأثر نتائج الم ابلة بالذاتيةوو 2

 تصلال ىذه الطري ة ف  حاةت األطفاؿ وضلاؼ الل وؿو ة و3

 وتلد أنثر الوتائؿ اعتمادًا على ميارة الم ابؿ  وأقليا خضوعًا لل ياس الموضوع  و4

 إّنيا وتيلة منلفة مف حيث الوقت وال يد والماؿو و5

 دراسة الحالة: -ب

دراتة الحالػة وتػيلة شػائلة اةتػتلماؿ لتلخػيص انبػر قػدر مػف المللومػات عػف المتترشػد         
ويػرى الػبلض إف دراتػة الحالػة ليتػت وتػيلة  مػت مللومػات    وتلد أنثر الوتائؿ شػموة وتحلػيال

اتلوب لت ميت المللومات وتنظيميا الت  تـ  مليػا بالوتػائؿ اةخػرى مثػؿ  بالملنى الحرف  لننيا
تلرؼ على انيا نؿ المللومػات التػ  ت مػت    المالحظة واةختبارات والم اييس والتيرة الشخصية

والحالػػة قػػد تنػػوف فػػردا او اتػػرة او  ماعػػة وىػػ  تحليػػؿ للموقػػؼ اللػػاـ ننػػؿ وتنتػػيؽ  عػػف الحالػػة  
 للمللومات و

 لمعمومات في دراسة الحالة :مصادر ا
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  ومالحظة اآلخريف  التينولو  المالحظة :تتـ مالحظة التلميذ مف خالؿ الم ابلة والفحص  و1
 لوو

 البيانات النمية والنيفية : المتمثلة بنتائج الفحوص الطبية واةختبارات التلونية و و2

  ابالت البيانات التاريخية: المتتمدة مف الت الت والو ثائؽ والم و3

وقد نحصؿ على نثير مف المللومات مف خالؿ افراد اللائلة وزمالئو ومللميو وأطبائو وىنا ينوف 
 مف المفيد الم ارنة بيف المللومات الت  حصلنا علييا مف مصادر مختلفةو

 ميارة دراسة الحالة 

 لن  تدرس الحالة بشنؿ  يد ي ب اف يؤخذ بالحتباف  انباف اتاتيياف ىما:

 نظيم المعمومات وتسجيميا اول/ ت

 يتوقؼ تنظيـ المللومات على عدة عوامؿ منيا :

أوخبرة المرشد النفت  بوعمر المتترشد جواليدؼ مف دراتة الحالة  وقد يختلؼ تنظيـ 
 المللومات مف مرشد الى مرشد اخر لنف ف  ا لب التنظيمات تتخذ الصورة اةتية:

 ال نسوووووالخومللومات اليوية الشخصية اةتـ اللمر  و1

 مللومات عف المشنلة واعراضياو و2

 مللومات عف البيئة األترية واللالقة بيف أعضائياو و3

 مللومات عف التاريخ اللضوي للمتترشد مشتملة على اإلمراض واإلصابات الت  المت بو و و4

مللومات عف التاريخ المدرت  مشتملة على متتويات التحصيؿ الدرات   النشاطات  و5
 لمدرتية الت  شارؾ فييا  واللالقات بيف المدرتيف و ماعة األقراف وا

 مللومات عف الخبرات المينية الت  زاوليا المتترشد و و6

 الت ويـ اللاـ للحالة ننؿ مف حيث الفروض والتفتير والتحليؿ ووالتوصيات الالزمة للمتترشدو  و7
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 ثانيا/ تحميا المعمومات وتفسيرىا 

دراتػػة الحالػػة تلػػد المحصػػلة النيائيػػة لنػػؿ المللومػػات التػػ  تتللػػؽ بػػالفرد فػػاف  لمػػا نانػػت        
ميػػػارة تحليػػػؿ المللومػػػات وتفتػػػيرىا تتطلػػػب عنايػػػة فائ ػػػة تتمثػػػؿ فػػػ  ميػػػارات تحليليػػػة فرعيػػػة فمػػػثال 
م موعػػػة المللومػػػات الشخصػػػية تحلػػػؿ مػػػف حيػػػث عالقػػػة المشػػػنلة بلمػػػر المتترشػػػد و نتػػػو  امػػػا 

تحلػػؿ مػػف حيػػث عالقػػة المتترشػػد بوالديػػو  واخوتػػو  وعػػدد افػػراد اللائلػػة  مللومػػات البيئػػة اةتػػرية ف
والحالػػة الماديػػة والصػػحية ليػػـ ومػػدى اةنتػػ اـ مليػػـ ومػػدى تػػأثير نػػؿ ذلػػؾ علػػى مشػػنلتو وىنػػذا 
نتتمر ف  تحليؿ باق  المللومات وتنمػف ميػارة المرشػد لػيس فػ   مػت المللومػات وتحليليػا وانمػا 

 الربط بينيا حتى تبدو ف  النياية نصورة متناملة و  ف  تفتيرىا نُؿ على حدة ثـ

 الصعوبات التي تواجو المرشد المدرسي في درسة الحالة: 

 و عامؿ الوقت :1

يشػػػنؿ عامػػػؿ الوقػػػت ع بػػػة نبػػػرى فػػػ  دراتػػػة الحالػػػة اذ اف الوقػػػت المتػػػتنفذ فييػػػا قػػػد يفػػػوؽ        
اف تبػايف المللومػات التػ  ت مػت   ية تتتثمر ف  الم ػابالت اةرشػاد الفترات الزمنية الت  ي ب اف

وتلػػدد مصػػػادرىا نفيػػػؿ بػػػاف يطيػػػؿ المػػػدة المتػػػتلملة فػػ  ت ميليػػػا ممػػػا ي لػػػؿ دراتػػػة الحالػػػة  يػػػر 
 م دي  فيضطر المرشد الى اتتبداؿ ىذه الطري ة بأخرىو

 و المللومات المتتيلنة:2

ف د يصلب ف  نثير  تلد المللومات المتتيلنة مف الصلوبات الشائلة ف  دراتة الحالة        
 -مف اةحياف الوصوؿ الى مللومات دقي ة عف حالة الفرد بتبب:

 و صلوبة الحصوؿ على مللومات دقي ة عف خبراتو الطفولية -أ

 و ذيف نانوا يحيطونو ف  عدة امانفتغير اةمانف الت  عاش بيا وانت اؿ اةفراد ال -ب

زيػادة او ن صػاف   نػؿ ىػذه اةمػور نفيػؿ  او تنوف المللومات الت  تصؿ إلى المرشػد محرفػة -ج
تغيػػػرات فػػػ  المللومػػػات التػػػ  تصػػػؿ الػػػى الفػػػرد ممػػػا ي لليػػػا ميتػػػزة وبػػػاردة او مبػػػالغ فييػػػا  بأحػػػداث

 فتنتي  الى المرشد وى  متتيلنةو
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 والمللومات الم ردة:3

اف اىػـ قد ينوف المرشد قليؿ الخبرة او حديث التخرج ولـ يبدأ ف  ممارتػتيا بلػد لػذا ن ػد         
الصػػػلوبات التػػػ  توا ػػػو المرشػػػد المللومػػػات الم ػػػردة وي صػػػد بيػػػا : الح ػػػائؽ التػػػ  حصػػػؿ علييػػػا 
المرشػػػد النفتػػػ  مػػػف مصػػػادرىا المختلفػػػة  دوف اف يأخػػػذ بالحتػػػباف مشػػػاعر متترشػػػده وأحاتيتػػػو 
وانفلاةتػػػو وات اىاتػػػو ممػػػا أي اف ىػػػذ المللومػػػات اخػػػذت بملػػػزؿ عػػػف المشػػػارنة الفلليػػػة لمشػػػاعر 

 لذا تلد مللومات  وفا  م ردة ةننا نتلامؿ مت انتاف لو خصائصو المميزةو المتترشد

 ثالثاا: السجا المدرسي المجمع

وىػو تػ ؿ ترانمػ  تتبلػ  لمنونػات شخصػػية الفػرد  ميليػا  ال تػمية والل ليػة والنفتػػية           
لحػاةت الفرديػة واة تماعية  يلتمد علييػا بدر ػة نبيػرة عنػد مناقشػة بلػض المشػنالت اللامػة أو ا

الخاصػػػة  فيػػػو متػػػاح ومػػػنظـ لالتػػػتلماؿ المباشػػػر التػػػريت عنػػػد الحا ػػػة إليػػػوو ويطلػػػؽ عليػػػو عػػػادة 
البطاقة المدرتية فيو مف أىـ الوتائؿ ف  م ػاؿ التو يػو واإلرشػاد التربػوي والمينػ   ألنػو يحتػوي 

ا ة إلى التػ ؿ ل د ظيرت الح   و المدرتيةعلى  ميت البيانات الت   ملت عف الفرد طيلة حيات
الم مت بلد تطور وظيفة المدرتة إذ أصبحت تيتـ بتنمية شخصية التلميذ بغية تمنينو مف النمػو 
المتنامؿ التليـ وتح يؽ اتتمراره ف  التلليـ إلى أقصى حد تتمال بو قدراتو وتو ييػو إلػى الدراتػة 

إة أّف ملظػـ المػدارس  واللمؿ المناتب لو  ومّما يؤتؼ لو أّنو على الر ـ مف أىمية ىػذا التػ ؿ
ةتول  ىذا الت ؿ أية عنايػة ودقػة  بػؿ تمػأل مللوماتػو نيفمػا اتفػؽ  وبالتػال  ةيتػتفيد منػو التلميػذ 

 ف  حياتو الفنرية والنفتيةو نما ةيتتفيد منو التربوي إذا ما لحأ اليو عند الحا ةو

 محتويات السجا المجمع: 

ية ألحػػواؿ التلميػػذ و وانػػب شخصػػيتو  وىػػو وتػػيلة لمػػا نػػاف التػػ ؿ الم مػػت أداة تشخيصػػ        
لت ػػديـ الخػػدمات التو يييػػة واإلرشػػادية المتلػػددة  لػػذلؾ ي ػػب أف يحتػػوي ىػػذا التػػ ؿ علػػى بيانػػات 

 ميمة تغط  منونات شخصيتو نافة  وأىـ ىذه البيانات:

نتيتو  : وتشمؿ اتـ التلميذ  وتاريخ ومحؿ وةدتو  وديانتو  و البيانات الشخصية لمتمميذ و1
 ومدرتتو  وفصلو  واتـ ول  أمره  وعلمو  وووالخو
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: أي يخصص مو ز عف حالة ممخص التقارير عن التمميذ في المراحا الدراسية السابقة و2
 التلميذ عند انت الو إلى المرحلة الت  تليياو

تلميذ على : ف د ثبت أّف للحالة الصحية أثرًا واضحًا على قدرة الالبيانات الصحية عن التمميذ و3
 اةنتباه والمتابلة واةتتيلاب والتحصيؿ بنحو عاـو

ويتناوؿ ىذا ال انب تنويف األترة مف حيث عدد أفرادىا  ومف  بيانات عن النواحي األسرية: و4
 يلوليا  ومت مف يليش  ونذلؾ الحالة اةقتصادية واة تماعية والث افية  وأ وا  المنزؿو

وتشمؿ ىذه البيانات اختبارات الذنا  وال درات الخاصة مت تحديد : القدرات العقمية لمتمميذ و5
 أتما  ىذه اةختبارات وتواريخ إ رائيا وت ديرات المدرتيفو

ويشمؿ بيانات عف در ات التلميذ ف  المواد المختلفة  وترتيبو  بيانات عن التحصيا الدراسي: و6
 فّوقًا أو ضلفًاوبيف زمالئو داخؿ الفصؿ  ونذلؾ المواد الت  أظير فييا ت

: وتشمؿ ىذه البيانات النفتية واة تماعية الت  ليا بيانات عن السمات الشخصية لمتمميذ و7
 أثر نبير ف  التحصيؿو

: وتتضمف عدد مرات الدواـ والتأخر ف  الدراتة  وأتباب ذلؾ  بيانات عن مواظبة الطالب و8
 وارتباطو باللوامؿ األخرىو

: وتشمؿ ىذه البيانات مللومات عف ىوايات التلميذ وايات لمتمميذبيانات عن الميوا والي و9
 البارزة  وميولو الث افية والفنية والرياضيةو

وتضـ المشنالت الت  تلرض ليا التلميذ والتو ييات  بيانات عن أىم المشكالت السموكية: و11
 الت  قدمت بيذا الصدد  مت ذنر أىـ اللوامؿ المؤثرة ف  ىذه المشنالتو

 وتشمؿ أمنيات التلميذ وتطللاتو  وتماتو الت  ينفرد بيا عف  يرهو مالحظات عامة:و 11

 مزايا السجا المجمع:

 يلد مف أىـ األدوات الت  تتاعد على تبت تأريخ الفرد لمدة طويلةو و1



 ية المرحلة الثان

 االرشاد النفسي                                                                                         م.م منتهى صبار

تنوف تحت تأثير ظرؼ  ي لؿ مف ذاتية الباحث  ألّف المللومات الت  ُتت ؿ ف  الت ؿ ة و2
مليف  بؿ ىو نتاج تت يؿ متتابت ف  ظروؼ ومواقؼ متباعدة تغط  حياة  واحد أو شخص

 الفردو

يزيد مف اتتبصار الفرد بذاتو  إذ يمننو مف وضت متتويات طموح واقلية وتخطيط تليـ  و3
 للمتت بؿ مبن  على ح ائؽ موضوعية عف الذاتو

 ينم  اللالقة بيف البيت والمدرتةو  و4

 المصادر :

 المريخ  دار الرياض  ػ التلودية صالال  اهلل عبد محمود النفت   اإلرشاد ف  أتاتيات -
 و1989

 للنتاب  اإلتنندرية مرنز مصر  أحمد  نامؿ تيير دوأو النفت  واإلرشاد التو يو -
 و2111


