


 اإلرشاد النفيس

االتجاه املعارص إلدارة السلوك اإلنساين

.





اإلرشاد النفيس
االتجاه املعارص إلدارة السلوك اإلنساين

 املدرس املساعد         االستاذ املساعد الدكتور             
 حسني وليد حسني عباس           ئاسو صالح سعيد عىل

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي    ليم العايل والبحث العلمي وزارة التع

 الطبعة األوىل
هـ 1436 –م  2015





ِِبسم ال ِه الرحمن الرحيمـلـْ ِ َّ َِّ َ ْ ِ

ُفاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع َ َّ ُ ََّ َْ ََّ ََ ً ُ َ ْ َ َ َُ  

ِ الناس فيمكُث يف  ُ ْ ََ َ ِاالرض كَذلك يْرضَّ َ َ ِ َ ِ ْ َه االمَثالـلـُب الْ ْْ ُ

َصدق ال َ ُه العظيمـلـَ َِ ْ ُ

)17(اية :  سورة الرعد





7

الفهرس

11............................................................................................................................. املقدمة

 الفصل االول

مدخل مفاهيمي لإلرشادالنفيس

16..........................................................................................التطور التاريخي لإلرشاد النفيس

18.........................................................................................................مفهوم اإلرشاد النفيس

22...........................................................................................................اسس اإلرشاد النفيس

23...................................................................................فوائد واهداف برامج اإلرشاد النفيس 

26............................................................................................اخالقيات مهنة اإلرشاد النفيس 

33................................................................................عملية اإلرشاد النفيس مصادر معلومات

35................................................................................املرشد ودوره يف عملية اإلرشاد النفيس 

37................................................................................ السامت العامة لربنامج اإلرشاد النفيس

38.......................................................................................................جلسات اإلرشاد النفيس

39...........................................................................التجربة االمريكية يف مجال اإلرشاد النفيس

الفصل الثاين

انواع اإلرشاد

46.................................................................................................... الديني واالخالقي اإلرشاد

47....................................................................................................................اإلرشاد النفيس

50.....................................................................................................................اإلرشاد الوقايئ

50...................................................................................................................اإلرشاد االرسى 

51................................................................................................................اإلرشاد التعليمي 

52..............................................................................................................اإلرشاد االجتامعي 



8

53.....................................................................................................................إرشاد االطفال

54.....................................................................................................إرشاد الشباب واملراهقني

57...............................................................................................إرشاد ذوي الحاجات الخاصة

58.....................................................................................................................اإلرشاد املهني

59.................................................................................................................اإلرشاد الزواجي 

59............................................................................اإلرشاد النفيسالتجربة الفرنسية يف مجال 

 الفصل الثالث

اساليب اإلرشاد النفيس

65............................................................................مسلامت استخدام اساليب اإلرشاد النفيس

68................................................................................................اإلرشاد النفيس  اسرتاتيجيات

72........................................................................................................اساليب اإلرشاد النفيس

72..................................................................................................................بطاقة املالحظة 

81................................................................................................................املقابلة اإلرشادية

86.............................................................................................................................املالحظة

88.......................................................................................................................دراسة الحالة

89.............................................................................يسالتجربة اليابانية يف مجال اإلرشاد النف

 الفصل الرابع

عالقات اإلرشاد النفيس

95..................................................................االختالف بني اإلرشاد النفيس وبعض املصطلحات

100..........................................................................عالقة اإلرشاد النفيس ببعض العلوم االخرى

104..........................................عالقة اإلرشاد النفيس بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

107..............................................................................التجربة االملانية يف مجال اإلرشاد النفيس



 9

 الفصل الخامس

 نظريات اإلرشاد النفيس
 114.........................................................................................................نظرية التحليل النفيس

 115.....................................................................................................................نظرية التعزيز

 116.......................................................................................................نظرية املنحنى االنساين

 118......................................................................................................................نظرية الذات

 121................................................................................نظرية االرشاد العقيل االنفعايل السلويك

 123...............................................................................................نظرية العالج السلويك املعريف

 124.........................................................................................................نظرية العالج الواقعي

 126......................................................................................................نظرية التعلم االجتامعي

 127............................................................ه واالختالف بني نظريات اإلرشاد النفيساوجه التشاب

 130.............................................................................التجربة العراقية يف مجال اإلرشاد النفيس

 الفصل السادس

 خطوات بناء مناذج اإلرشاد النفيس

 136..................................................................................الحاجة اىل بناء برامج اإلرشاد النفيس 

 139....................................................................................مناذج خطوات برامج اإلرشاد النفيس

 143................................................................االسس التي يقوم عليها بناء برامج اإلرشاد النفيس

 147................................................................................اإلرشادية النفسية  الربامج بناء خطوات

 156..............................................................................التجربة االردنية يف مجال اإلرشاد النفيس

 161............................................................................................................................. املصادر

 

 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 

 املقدمة
 

اذ قـد متتلـك املـوارد تشكل املوارد البرشية اهم الـرثوات التـي متتلكهـا املجتمعـات، 

ة الناجحـة وغريهـا مـن الـرثوات، اال انهـا ال املالية الجيدة والتكنولوجية املتقدمـة والتنظيميـ

تتمكن من استخدامها بالكفـاءة والفاعليـة املطلوبـة دون وجـود مـوارد برشيـة قـادرة عـىل 

توجيهها واستغاللها بالشكل الذي يتوافـق مـع اهـدافها، وعليـه تبقـى املـوارد البرشيـة هـي 

كـام يعـد . اتها كافـة اليـوماملحرك االسايس لكافة النجاحات التي تحققها املجتمعـات مبؤسسـ

اإلرشاد النفيس حقـال مميـزا لكونـه يسـاعد املسرتشـد عـىل فهـم ذاتـه، ومواقفـه يف الحـارض 

واملستقبل، واتخاذ القرارات املناسبة، كام يهتم بانتقال الخربة من موقف اإلرشـاد اىل مواقـف 

ولقـد . علـم الـنفسالحياة التي يقف فيها املسرتشد فيام بعد، لذا بزغت افكـاره جـذريا مـن 

النفس واالجتامع، وصـف االنسـان والسياسـة، : "دخل هذا الحقل اىل مختلف املجاالت ومنها

، من اوسع ابوابه ليعطيه بريقـا المعـا عـىل مسـتوى املعنـى، بحيـث "وعلم النفس التطبيقي

دورة وذلـك لـ" البعد املفاهيمي، والبعد االنساين، والبعـد الفنـي: "شكله ابعاده الثالثة، وهي

ولهـذه االهميـة فقـد حـاول املؤلفـان تقـديم اسـهامه . املهم يف السـيطرة عـىل سـلوك االنسـان

متواضعة بسد جزء من النقص التي تعاين منه املكتبتني العراقية والعربيـة يف مجـال الـربط بـني 

اإلرشـاد : "اإلرشاد النفيس والسـلوك التنظيمـي مـن خـالل تقـديم الكتـاب الحـايل واملوسـوم بــ

، ولقد جـاء تـاليف هـذا الكتـاب نتيجـة الخـربة "االتجاه املعارص الدارة السلوك االنساين: فيسالن

ويقـع . التي اكتسبها املؤلفان نتيجة دراستهام وتاليف عدد من الكتب وانجاز عدد من البحـوث

خصص الفصل االول للتعرف عىل مفهوم اإلرشاد النفيس ومراحل تطـوره . الكتاب يف ستة فصول

خـيـة واـهـم اهداـفـه فـضـال ـعـن التـعـرف ـعـىل دور املرـشـد يف العملـيـة اإلرـشـادية وبـعـض التاري

املوضوعات ذات العالقة، يف حني ركز الفصل الثاين للتعرف عىل اهم انواع اإلرشاد، وركز الفصـل 

الثالث عىل اهم االساليب والتقنيـات التـي مـن املمكـن ان تعتمـد يف عمليـة اإلرشـاد الـنفيس، 

 رابع للتعرف عىل طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بالعلوم االخـرى، وجـاء الفصـلوخصص الفصل ال
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الخامس ليوضح بعضا من نظريات اإلرشاد النفيس، واخـريا خصـص الفصـل السـادس 

وقد قام املؤلفـان بتوظيـف . وهو االخري للتعرف عىل اهم خطوات بناء مناذج اإلرشاد النفيس

الكتاب يف دعـم الغـرض الـرئييس لهـذا الكتـاب، فضـال عـن العديد من افكار واراء الباحثني و

كام تم وضع اسئلة نقاشية وتجارب بعض الدول يف . تجنب الزيادة واالطالة التي الفائدة منها

مجال اإلرشاد النفيس يف نهاية كل فصل، واخريا نقول ان هذا الجهـد هـو جهـد انسـاين قابـل 

 .ن ذوي االختصاصللتصويب، وسنكون ممتنني لكل مالحظة تردنا م

 

 

  ويل التوفيقلـلـهوا

 
 
 
 
 

 املؤلفان                   

 ئاسو صالح سعيد عىل. د.م. ا            

 حسني وليد حسني عباس. م. م            
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 الفصل األول

 مدخل مفاهيمي لإلرشاد النفيس
ّملية تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم لالفـراد ملسـاعدتهم اإلرشاد النفيس ع

عىل فهم انفسهم، وادراك مشكالتهم، واالنتفاع بقدراتهم يف التغلب عىل هذه املشـكالت ويف 

ان املـنهج الربـاين . تحقيق اقىص ما يستطيعون الوصول اليه من منـو وتكامـل يف شخصـياتهم

د تضمن عملية اإلرشـاد واصـلها وفرعهـا، فـالقران كتـاب املتمثل باالسالم بصفته دينا شامال ق

هداية وإرشاد، والسنة والسرية تفصيل وتطبيق لذلك، واما عدم سهولتها فالن عملية اإلرشـاد 

ويشـكل برنـامج اإلرشـاد الـنفيس . النفيس املذكورة تحتاج اىل علم وقدرة ومهارة يف ان واحـد

الخدمات اإلرشادية املبارشة وغري املبارشة، برنامج علمي مخطط ومنظم لتقديم مجموعة من 

فرديا او جامعيا لالخرين بهدف مساعدتهم يف الوصول اىل الصحة النفسية والتوافـق الـنفيس 

واالجتامعي بشكل سليم، بحيث يقوم باعداده وتخطيطـه وتنفيـذه فريـق مـن املختصـني يف 

وهو عملية التدخل  ). االجتامعياملرشد النفيس، االخصايئ النفيس، االخصايئ(العمل اإلرشادي 

التي يقوم بها املرشد النفيس مع الفرد الذي يعاين من مشكلة ما بهـدف تخليصـه مـن االثـار 

وسنحاول يف هـذا الفصـل التعـرف . السلبية لها، وبالتايل العيش بانسجام مع نفسه واالخرين

يـد ابـرز اهـداف هـذا عىل مفهوم اإلرشاد النفيس واهم املوضوعات املتعلقة به، وميكـن تحد

 :الفصل بااليت

 .التعرف عىل نشاه اإلرشاد النفيس ومراحل تطوره التاريخية .1

 .التعرف عىل مفهوم اإلرشاد النفيس .2

 .التعرف عىل اهم اسس عملية اإلرشاد النفيس .3

 .التعرف عىل اهم االهداف التي تسعى اىل تحقيقها برامج اإلرشاد النفيس .4

 . برامج اإلرشاد النفيسالتعرف عىل اهم فوائد استخدام .5

 .التعرف عىل اهم مكونات عملية اإلرشاد النفيس .6
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 .التعرف عىل اهم اخالقيات مامرسة مهنة اإلرشاد النفيس .7

 .التعرف عىل اهم مصادر املعلومات املعتمدة يف تنفيذ عملية اإلرشاد النفيس .8

 .التعرف عىل مفهوم املرشد النفيس .9

 .لنفيسالتعرف عىل اهم مستلزمات املرشد ا .10

 .التعرف عىل اهم خصائص املرشد النفيس .11

 .التعرف عىل اهم انواع جلسات اإلرشاد النفيس .12

 التطور التاريخي لإلرشاد النفيس: اوال

ينتسب اإلرشاد اىل علم النفس التطبيقي، كام انه يقع بشكل اوسع يف مجموعـة مـن 

ف الحيـاة وتعـرف التخصصات التي تهدف اىل مساعدة االفـراد يف مواجهـة مشـكالت ومواقـ

ان اإلرشـاد . املسـاعدة وهـذه املهـن تشـرتك يف مجموعـة مـن الخصـائص) مهن(بتخصصات 

النفيس من اهم الخدمات التي اخذت املؤسسة الحديثة عىل عاتقها القيام بها وذلـك بهـدف 

ايجاد التالؤم والتوافق النفيس واالجتامعـي، والـنفيس واملهنـي للمتعلمـني والوصـول بهـم اىل 

 وخدماته وهو العالقة اإلرشاد غايات النمو اذا اإلرشاد هو العملية الرئيسية يف عمليات اقىص

ارتبـاط . التفاعلية التي تنشا بني املرشد النفيس واملسرتشد بقصـد تحقيـق االهـداف واإلرشـاد

وان كانـت ) مراحل(اإلرشاد النفيس يف نشاته وتطوره بثالث حركات اساسية يطلق عليها البعض 

حركة التوجه النفيس، وحركة (حقيقة ليست كذلك النها متداخلة زمنيا وهذه الحركات هي يف ال

، هذه الحركات يف بدايتها وتطورها تطور معها ) املهني، وحركة الصحة النفسية والتكيفاإلرشاد

اإلرشاد النفيس حـني بـدا يتاميـز عـن اإلرشـاد املهنـي واإلرشـاد الـنفيس منـذ ثالثينيـات القـرن 

 حـني تـم انشـاء اول عيـادة نفسـية يف 1896 النفيس منذ عام اإلرشادلقد بدات حركة . نالعرشي

بنسلفانيا االمريكية وبدات بعالج املسرتشدين املتاخرين دراسيا ثم امتد نشاطها ليشمل حـاالت 

  املهنـي وكانـت تلـك العيـادة نـواةاإلرشـادالتخلف العقـيل واضـطرابات الكـالم كـام اهتمـت ب
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ونتيجة لتطور . العيادات النفسية التي انترشت يف ارجاء الواليات املتحدة فيام بعدللكثري من 

 بـدا مهنيـا يف اإلرشـادالظروف االجتامعية والتقدم الذي حصل يف فلسـفة الرتبيـة نالحـظ ان 

بداية االمر ومستقال عن املؤسسة وعـن الـربامج النفسـية وكـان ذلـك عـىل يـد العـامل فرانـك 

 بواليـة ماسوشـرت 1908ي اسس مكتبا لإلرشاد املهني يف مدينة بوسطن عـام  الذ1908بارسونز 

 كـان فرديـا اساسـه مسـاعدة الفـرد عـىل اختيـار املهنـة او اإلرشـاداالمريكية لذا فان هـدف 

 انشـا الفـرد 1905ويف عـام . االستعداد لها فالفرد ورفاهيته هو الهدف االول لإلرشاد واإلرشـاد

 وقد جاء كاستجابة لظـاهرة التـاخر الـدرايس والتخلـف العقـيل وتـم بينيه اول اختبار للذكاء

تنظيم بعض الجهود اإلرشادية للمسرتشدين املتاخرين دراسيا كام تزايد اهتامم علامء الـنفس 

بعالج مشكالت سوء التوافق يف كل من االرسة واملؤسسة ومنذ بدايات العرشينات من القـرن 

ويف نهايـات القـرن العرشيـن .  عزما واتساعا من ذي قبـلالعرشين اصبح اإلرشاد النفيس اكرث

وقد اثرت حركة القياس النفيس .  املهني يف الواليات املتحدة كام مر ذكرهاإلرشادظهرت حركة 

يف مجال اإلرشاد واضفت عليه املؤسسة العلمية يف البحث واملامرسة ومن الجـدير بالـذكر ان 

التجريبي فقد ظهرت منذ نهايـات القـرن التاسـع هذه الحركة بدات متزامنة مع علم النفس 

عرش واهتمت يف البداية بقياس القدرات العقلية والذكاء ثم تطـورت لتشـمل كافـة جوانـب 

. الشخصية وظهرت مامرسات إرشادية متخصصة مرتبطة مبتطلبـات تحقيـق الصـحة النفسـية

م االسـوياء وغـري ومع هذا التطور اصـبح اإلرشـاد الـنفيس يهـتم بالصـحة النفسـية بوجـه عـا

الفـرد االسوياء ايا كان موقعهم يف مرحلة النمو او يف املجال املهني وزاد اهتامم اإلرشاد بفهـم 

باعتباره انسانا يعيش يف مجتمع متغري ومتطور وبالتايل فهناك لتحقيق التوافق والتكييف مع هذا التغيـري 

ن االنسان يف تفاعل مستمر مع البيئة فان اإلرشاد والتطور سواء يف مجال االرسة والعمل او الدراسة وملا كا

 .يهتم بتواصل التكيف وتحقيق الصحة النفسية
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 مفهوم اإلرشاد النفيس: ثانيا

مل يكن اإلرشاد النفيس مبناى عن املامرسة منذ اقدم العصور فاالبـاء واملرشـدون عـىل 

م ونضـجهم ودعـم سبيل املثال يسعون اىل مساعدة ابنائهم ومسرتشـديهم مـن اجـل سـالمته

امكاناتهم، اال ان هذه املسالة كانت تاخذ شكل اإلرشاد فقط، دون الدخول يف عالقة تفاعليـة 

بني املرشد والفرد املحتاج اىل توجيه، كام ان اإلرشاد غري كاف ملساعدة الفرد يف تحقيـق ذاتـه 

جهـا لوجـه بـني مام زاد من الحاح الحاجة اىل عملية اإلرشاد النفيس التـي تتضـمن العالقـة و

املرشد واملسرتشد ومع بداية القرن العرشين تغري املفهوم فبدا اإلرشاد مبرحلة اإلرشاد املهنـي 

ثم اإلرشاد النفيس حيث امتدت برامج اإلرشاد لتشمل املجاالت النفسية، ثـم ظهـرت مرحلـة 

اعتـرب ) 1970(ويف عـام . علم النفس اإلرشادي والذي يركز عىل الصحة النفسية والنمو النفيس

اإلرشاد النفيس عملية اتخاذ القرار بهدف التقليل من قلق املسرتشدين، ثم تطور املفهوم بعد 

ذلك واصبحت االتجاهات نحو برامج اإلرشاد النفيس اكرث ايجابية واخذ مكانته كعلم معـرتف 

خـر، فـرد اإلرشاد النفيس عبارة عن عالقة مهنية تتجىل يف املساعدة املقدمة من فـرد اىل ا. به

، وهـذه )املرشـد(واخـر ميلـك القـدرة عـىل تلـك املسـاعدة ) املسرتشـد(يحتاج اىل املسـاعدة 

املساعدة تتم وفق عملية تخصصية تقوم عىل اسس وتنظـيامت وفنيـات تتـيح الفرصـة امـام 

 املسرتشد لفهم نفسـه وادراك قدراتـه بشـكل مينحـه التوافـق والصـحة النفسـية ويدفعـه اىل

بـني املرشـد ) عالقـة الوجـه للوجـه(االنتاجية، وتبنـى هـذه العالقـة املهنيـة مزيد من النمو و

واملسرتشد يف مكان خاص يضمن رسية احاديـث املسرتشـد، واإلرشـاد عمليـة وقائيـة ومنائيـة 

وعالجية تتطلب تخصصا واعدادا وكفاءة ومهارة وسامت خاصة تعـني املسرتشـد عـىل الـتعلم 

تنمية الدافعيـة نحـو االنجـاز، ويهـدف اإلرشـاد الـنفيس اىل واتخاذ القرارات والثقة بالنفس و

تحقيق النمو الشامل للمسرتشد وال يقترص ذلـك عـىل مسـاعدته يف ضـوء قدراتـه وميولـه يف 

املحيط فحسب، بل يتعدى ذلـك اىل حـل مشـكالته وتوثيـق العالقـة بـني البيـت واملؤسسـة، 

 النفيس، وهذا بدوره يقـود اىل تحقيـقوتغيري سلوك املسرتشد اىل االفضل تحت مظلة اإلرشاد 
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لقد اصبح انسان هذا العرص يف حاجة ماسة اىل اإلرشـاد . الهدف نحو تحسني العملية النفسية

النفيس ايا كـان موقعـه وعمـره بحكـم التغـريات االجتامعيـة واالقتصـادية واملهنيـة والتقنيـة 

، والتغـريات االرسيـة وتعـدد مصـادر ان مراحل النمو العمرية والتغريات االنتقالية. املتسارعه

املعرفة والتخصصات العلمية، وتطور مفهـوم التعلـيم ومناهجـه، وتزايـد اعـداد املسرتشـدين 

ومشكالت الزواج والتقدم االقتصادي وما صاحب ذلك من قلق وتوتر، كل ذلك ادى اىل بـروز 

 اظهـر اهميـة اإلرشـادالحاجة اىل اإلرشاد، كام ان هـذا التغـري يف بعـض االفكـار واالتجاهـات 

 يف املؤسسة التعليمية عىل وجـه الخصـوص، حيـث مل يعـد املرشـد قـادرا عـىل مواجهـة هـذا

الكم من االعباء والتغريات كام ان تغري االدوار واملكانـات ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن رصاعـات 

حاجـات ويايت اهتامم اإلرشاد النفيس منصبا عـىل . وتوتر يؤكد مدى الحاجة اىل برامج اإلرشاد

املتعلم بشخصيته يف جوانبهـا النفسـية واالجتامعيـة والسـلوكية اضـافة اىل عمليـة التحصـيل 

 وتظـهـر هـنـا اهمـيـة دور املرـشـد. اـلـدرايس ورعاـيـة املـتـاخرين دراـسـيا واملتـفـوقني واملـبـدعني

النفيس بصفته الشخص املتخصص الذي يتوىل القيام مبهـام اإلرشـاد باملؤسسـة، لـذا يجـب ان 

وهكـذا تبـدو مهنـة املرشـد . صصا وذا كفـاءة ومهـارة يف تعاملـه مـع املسرتشـدينيكون متخ

 النفيس مهنة صـدق وامانـة وصـرب ومشـقة لكنهـا تصـبح مجـاال خصـبا لالجـر واملثوبـة مـن

  سبحانه وتعـاىل اذا مـا اخلصـت النيـة، وتوجـت بـاالخالص يف التنفيـذ واملامرسـة،لـلـهعند ا

 ن طرق بابها ليخلد للراحة، وليسـت فـرارا مـن العمـلاي انها ليست مهنة فضفاضة تتسع مل

اىل الكسل، انها امانة قبل كل يشء ثم مسؤولية كبـرية امـام جميـع الفئـات داخـل املؤسسـة 

 ان مهنة اإلرشاد اليـوم مل تعـد تسـمح بالتهافـت عليهـا دون تخصـص علمـي، انهـا. وخارجها

طاء، وهكذا فـان اإلرشـاد الـنفيس علـم اشبه بغرفة العمليات الجراحية ال تقبل وال تغفر االخ

كام ان اإلرشاد النفيس او علم النفس اإلرشادي فرع هام من فروع . ومهارة وفن وخربة وامانة

علم النفس التطبيقي يحتاج اىل التخصص العميق ملامرسته، وقد تطور هذا الفرع من فـروع 

النظريـات وتشـعبت علم النفس تطورا رسيعا منـذ بـدايات القـرن العرشيـن، ووضـعت لـه 

 مجاالته لتغطي حياة االنسان يف كافة مراحها من الطفولة اىل الشـيخوخة، ويف كافـة ظروفهـا
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يف الصحة واملرض، ومع كافة جوانبهـا يف العمـل، ويف املؤسسـة ويف الـزواج، واصـبح اصـطالح 

اد الديني، واإلرشـاد اإلرشاد مرتبطا بصفة، او اضافة فنجد اإلرشاد النفيس، واإلرشاد املهني، واإلرش

الزواجي، وإرشاد االطفال، وإرشاد الشباب، وإرشادين الجـانحني، وإرشـاد املجتمعـات املحليـة، اىل 

ينتمي اإلرشاد اىل علم النفس التطبيقي، كام انه يقع مع مجموعة اخـرى . غري ذلك من املسميات

" ، الخدمـة االجتامعيـةمثل علم النفس العيادي، الطب النفيس والعالج الـنفيس"من التخصصات 

التي تهدف اىل مساعدة الناس يف مواجهة مشكالت، ومواقف الحياة وضغوطها، وتغيري حياتهم اىل 

املـسـاعدة، وـهـذه التخصـصـات تـشـرتك يف " مـهـن"االفـضـل، تـحـت مجموـعـة تـعـرف بتخصـصـات 

رتك يف تشـ. تفرتض ان السلوك له سبب، وانه من املمكن تعديل هـذا السـلوك: " الخصائص االتية

 الغاية التي تسعى لتحقيقهـا، وهـي مسـاعدة املسـتفيدين عـىل ان يصـبحوا اكـرث فاعلىـة، واكـرث

 وتقـوم. كام تستخدم العالقة املهنية كوسيلة اساسـية لتقـديم العـون. توافًقا من الناحية النفسية

ولقد ظهرت تعريفات كثـرية لإلرشـاد، بعضـها يصـور املفهـوم ". عىل اساس من تدريب متخصص

 واـلـبعض االـخـر يحـمـل الـطـابع االـجـرايئ، ويف الوـقـت اـلـذي ترـكـز فـيـه بـعـض التعريـفـات ـعـىل

العالقة اإلرشادية ودور املرشد، فان البعض يركز عىل عمليـة اإلرشـاد نفسـها بيـنام ال زال اخـرون 

وقد عرف اإلرشاد النفيس عـىل انـه . يهتمون بالنتائج التي نحصل عليها من عملية اإلرشاد النفيس

عىل اساس فردي، وشخيص فيام يتعلـق باملشـكالت الشخصـية، والتعليميـة، ك املعاونة القامئة تل

واملهنية، والتي تدرس فيها جميع الحقائق املتعلقـة بهـذه املشـكالت، ويبحـث عـن حلـول لهـا، 

ـن ـخـالل ـع، وـم ـات املؤسـسـة واملجتـم ـن امكانـي ـتفادة ـم ـاعدة املتخصـصـني، وباالـس ـك مبـس  وذـل

 ومـن جهـة اخـرى. ية التي يتعلم املسرتشـد فيهـا ان يتخـذ قراراتـه الشخصـيةاملقابالت اإلرشاد

  وهادفـة بـني شخصـني، تتنـوع فيهـا االجـراءاتعرف اإلرشاد الـنفيس عـىل انـه عالقـة ديناميـة

باختالف طبيعة حاجة املسرتشد، ولكن يف جميع الحاالت يكون هناك مشاركة متبادلة من كل من 

 ومـن وجهـة نظـر اخـرى هـو العمليـة. يز عىل فهـم املسرتشـد لذاتـهاملرشد واملسرتشد، مع الرتك

 الـتـي يـحـدث فيـهـا اـسـرتخاء لبنـيـة اـلـذات للمسرتـشـد يف اـطـار االـمـن اـلـذي ـتـوفره العالـقـة ـمـع
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عـرف اإلرشـاد . املرشد، والتي يـتم فيهـا ادراك املسرتشـد لخرباتـه املسـتبعدة يف ذات جديـدة

 بـني مرشـد، ومسرتشـد يف موقـف خـاص بهـدف النفيس عىل انه عملية تشتمل عـىل تفاعـل

وبـذات . مساعدة املسرتشد عىل تغيري سلوكه بحيث ميكنه الوصول اىل حل مناسـب لحاجاتـه

االتجاه تقريبا عرف بانه عالقة شخصية وجها لوجه بني شخصـني احـدهام وهـو املرشـد، مـن 

لشـخص الثـاين، املسرتشـد، خالل مهاراته، وباستخدام العالقة اإلرشادية، يوفر موقًفا تعليميـا ل

وهو نوع عادي من االشخاص، حيث يساعده عـىل تفهـم نفسـه وظروفـه الراهنـة واملقبلـة، 

وعىل حل مشكالته وتنيمه امكانياته مبا يحقق اشباعاته، وكذلك مصلحة املجتمـع يف الحـارض 

ا ويتكون اإلرشاد الـنفيس مـن اي انشـطة قامئـة عـىل اسـاس اخالقـي، يتخـذه. ويف املستقبل

املرشد يف محاولة ملساعدة املسرتشد لالنخراط يف تلك االنواع من السلوك التي تـؤدي اىل حـل 

ويرى تيلر ان الغرض من اإلرشاد النفيس هو تسهيل االختيارات التـي تسـاعد عـىل . مشكالته

منو الشخص فيام بعد، كام تـرى ان اإلرشـاد ذو طبيعـة منائيـه باالضـافة اىل كونـه ذا طبيعـة 

، وانه ميكن ان يكون عونا لكل االشخاص نظرا لكـون اتخـاذ القـرارات امـر الزم طـول عالجية

فيشري مصطلح اإلرشاد النفيس اىل عالقة مهنية بني " 1979"اما تعريف بريكس وستيفلر . الحياة

رغم انهـا قـد تشـتمل يف " شخص لشخص"مرشد مدرب ومسرتشد، وهذه العالقة تتم يف اطار 

 من شخصني، وهي معدة ملساعدة املسرتشدين عـىل تفهـم، واسـتجالء بعض االحيان عىل اكرث

نظرتهم يف حياتهم، وان يتعلموا ان يصلوا اىل اهدافهم املحددة ذاتيا من خالل اختيارات ذات 

معنى قامئة عىل معلومات جيدة، ومن خالل حل مشكالت ذات طبيعـة انفعاليـة، او خاصـة 

اإلرشاد النفيس بانه العملية التـي " 1978"وفيسا وزمالئه كام عرفه بيرت. بالعالقات مع االخرين

من خاللها يحاول املرشد، وهو شـخص مؤهـل تـاهيال متخصصـا للقيـام باإلرشـاد، ان يسـاعد 

واإلرشـاد هـو مواجهـة انسـانية . شخصا اخر يف تفهم ذاته، واتخاذ القرارات، وحل املشـكالت

وميكن تحديـد ابـرز مكونـات . قة اإلرشاديةوجها لوجه تتوقف نتيجتها اىل حد كبري عىل العال

 :عملية اإلرشاد النفيس يف ضوء التعريفات السابقة بااليت
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يف العالجي اذا قورن باملنهجني االمنايئ والوقايئ وهو اكرث املناهج الثالثة تكلفة 

 .الوقت والجهد واملال

 فوائد واهداف برامج اإلرشاد النفيس : رابعا

 جيـدة، مـن دراسـة ومدروسـا مخططـا يكون ان يجب االعامل من ناجح عمل اي ان

 العمـل ويف .ذلـك جـراء مـن عليهـا نحصـل التـي نسـعى ان والنتـائج والوسـائل حيث الغاية

 النفسـية مشـكالتهم حـل يف االخرين ةملساعد اإلرشادي التدخل التخطيط يف يكون اإلرشادي

 يف يسـاعده هذا اإلرشادية، الن الربامج تصميم يف يعمل اليه كل من يسعى هدفا واالجتامعية

 العمليـة اهـداف مع اهدافه تكامل حيث مدروسة، من وفق خطوات اإلرشادية الخطة وضع

 والوسـائل الدواتوا العينـة حاجـات فيـه الربنـامج، وكـذلك يطبـق الـذي واملجتمع اإلرشادية

 مسؤولياتهم لذلك، وتحديد الالزمة عىل تنفيذه، والرشوط القادرين املختصني املساعدة، وتوفر

برامج  تصميم مجال يف املتخصص يجنيها التي الفوائد تلك اجامل وميكن.فشله يف او انجاحه يف

 :يف االيت اإلرشاد النفيس

ّيعد والتدريبية اإلرشادية الربامج تخطيط ان . 1  املرشـد مـن لكـل املرشـد الـدليل ُ

 الخطـة عـىل يتفقـا ان اخـرى اطـراف او الطـرفني عـىل واملسرتشـد، وينبغـي

 كـل لـدى تظهـر التي املشكالت من العديد هناك قبل تنفيذها، الن اإلرشادية

 .تنفيذ الخطة عند عقليا املعاق او املرشد من

 االهـداف نمـ تحقـق مـا مـدى اىل التعـرف يف مهمـة اإلرشـادية الخطـة ُّتعـد . 2

 االهداف عليها، وكذلك املتفق) اإلرشادية بالعملية االهداف املتعلقة )املرحلية

 ).املتعلقة بالنتيجة االهداف(للخطة  النهائية

 مـن االنتهـاء بعد جدواها لتبيان واملسرتشد، وذلك للمرشد مفيدة الخطة ُّتعد . 3

 .ونفسيا فعالياوان سلوكيا املسرتشد يف احدثته الذي االثر تطبيقها، ومعرفة

 تتناسب حتى ونقدها اإلرشادية التدخالت تحليل عىل املسرتشد الخطة تساعد . 4

 .صورة افضل عىل املرحلية تحقيق اهدافه مع
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 حاميـة من لهم توفره ملا بوضوح اإلرشاد خطة تدوين من املرشدون يستفيد .5

 بوهاارتك الخطاء املستقبل، نتيجة يف مبقاضاتهم ارس املسرتشدين قيام احتامل

 .النفيس او االجتامعي او املستوى الشخيص عىل ابنائهم بحق

 املسرتشـد مشـكالت توضـح التـي باتقـان املعـدة اإلرشـادية الخطـة تسـهل .6

 الجلسـات خـالل بتنفيـذها املرشـد يقـوم التـي التدخل اإلرشـادي واساليب

 .التدريبية او اإلرشادية

 الطبيـب الغالـب يف يضـم الـذي اإلرشـادي العمـل فريق مع الحالة مناقشة .7

وذوي املسرتشـد او اوليـاء  االجتامعـي واالخصـايئ املرشـد الـنفيس و الـنفيس

 لـدى املسرتشـد حـدثت التـي التغريات معرفة عىل يساعد االمر هذا .االمور

 .الخطة تطبيق عن املسؤول املرشد وشخصية املتبعة اإلرشادية للخطة نتيجة

 حل اهمية يف تكمن اإلرشادية مجللربا التخطيط فوائد فان سبق ما اىل اضافة .8

 تجـد ال عنـدما وتتطـور حـدتها وتـزداد تتفـاقم ال حتـى باول املشكالت اوال

 يف تبنـت اإلرشـادية فـالربامج  لـذلك.املناسـب الوقـت يف املناسـبة الحلـول

 والوقائية الطارئة كاالمنائية املشكالت تلك مثل ملواجهة عدة طرائق مناهجها

 .والعالجية

تسعى  االهداف من مجموعة مثة هناك النفيس واإلرشاد النفسية صحةال مجال ويف

 تتبـاين االهـداف املسرتشـدين، وهـذه فئـة لدى تحقيقها اىل والتدريبية اإلرشادية الربامج

 اطفـال، مـراهقني،(املختلفـة  العمريـة مـراحلهم يف منهـا يعـانون التـي بتباين املشـكالت

 او للفـرد النفسـية الصـحة عـىل وخطورتها دتها، ودميومتها، وش)رجال، كبار السنشباب، 

 التـي الـربامج اهـداف غري تربوية خدمات تقدم اإلرشادية التي الربامج فاهداف .الجامعة

 مـن يعـانون الشـخاص تقـدم التـي الربامج اإلرشادية اهداف ان كام .مهنية خدمات تقدم

 التي الربامج اهداف غري هي او االنفعايل االجتامعي او النفيس التوافق يف بسيطة مشكالت

 تقـدم التـي الـربامج كـذلك.وشـديدة الخطـورة حادة مشكالت من يعانون الشخاص تقدم

 تحقيقهـا، اىل التـي تسـعى االهـداف حيـث مـن للكبـار تقـدم التـي الـربامج غـري لالطفال
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 القامئـة الـربامج اهداف وتتجىل. الخاصة االحتياجات لذوي تقدم التي الربامج غري كذلك وهي

 :االيت يف االوجه املتعدد اإلرشاد النفيس عىل

 .املمكنة بالرسعة الشخيص النمو وتحسني النفسية املعاناة خفض .1

 .وفعالة ايجابية سلوكيات اىل السلوك السلبي تغيري .2

 .ايجابية مشاعر اىل السلبية املشاعر تغيري .3

 .ايجابية صور اىل للذات السلبية العقلية الصورة تغيري .4

 .ايجابية اخرى اىل السلبية يساالحاس تغيري .5

 .الخاطئة االفكار وتصحيح منطقية جوانب اىل املنطقية غري املعرفية الجوانب تغيري .6

 : كام ميكن تحديد اهداف اإلرشاد النفيس ومن جهة اخرى بااليت

الشك ان الهدف الرئييس لإلرشاد هو العمـل مـع الفـرد لتحقيـق : تحقيق الذات . 1

ن الفرد لديه دافع اسايس يوجـه سـلوكه وهـو دافـع الذات ويقول كارل روجرز ا

تحقيق الذات ونتيجة لوجود هذا الدافع فان الفرد لديه اسـتعداد دائـم لتنميـة 

فهم ذاته ومعرفة تحليل نفسـه وفهـم اسـتعداداته وامكاناتـه اي تقيـيم نفسـه 

 .وتقوميها وتوجيه ذاته وكذلك يهدف اىل منو مفهوم موجب للذات

ن اهـم اهـداف اإلرشـاد تحقيـق التوافـق اي تنـاول السـلوك م: تحقيق التوافق . 2

والبيئة والطبيعة والحالة االجتامعية بالتغيري والتعديل حتى يحدث التـوازن بـني 

الفرد وبيئته وهذا التوازن يتضمن اشباع حاجات الفرد ومقابله متطلبات البيئـة 

 التوافـق تحقيق التوافق الشـخيص، وتحقيـق(ومن اهم مجاالت تحقيق التوافق 

 )النفيس، وتحقيق التوافق املهني، وتحقيق التوافق االجتامعي

 ان الهدف العام والشامل لإلرشاد واإلرشاد الـنفيس هـو :تحقيق الصحة النفسية . 3

تحقيق الصحة النفسية وسعادة وهناء الفرد ويالحظ هنا فصل تحقيـق الصـحة 

صـحة النفسـية النفسية كهدف عن تحقيق التوافق كهدف يرجـع ذلـك اىل ان ال

 والتوافق النفيس ليسا مرتادفـني فـالفرد قـد يكـون متوافقـا مـع بعـض الظـروف
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ويف بعض املواقف ولكنه قد يكون صحيحا نفسيا النه يساير البيئة خارجيا ولكنه 

 .يرفضها داخليا

ان اكرب املؤسسات التي يعمـل فيهـا اإلرشـاد يف مجـال : تحسني العملية النفسية . 4

 وتحتاج العملية النفسية اىل تحسني قائم عىل تحقيق جو نـفيس الرتبية والتعليم

صحي له مكونات منها احرتام املسرتشـد كفـرد يف حـد ذاتـه وكعضـو يف جامعـة 

الفصل واملؤسسة واملجتمع وتحقيق الحرية واالمن واالرتياح مبا يتيح فرصـة منـو 

 .الشخصية من كافة جوانبها ويحقق تسهيل عملية التعليم

 القيات مهنة اإلرشاد النفيس اخ: خامسا

ّمبا ان مهنة اإلرشاد النفيس هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدرس 

بدرجات علميـة، والن هـذه املهنـة اىل جانـب كبـري مـن االهميـة والخطـورة يف العالقـة مـع 

مـن ميـارس املسرتشد واالطالع عىل ارساره فيتوجب ان يكون لها قواعد اخالقية يتقيد بها كـل 

هذه املهنة، الن هذه القواعد هـي التـي تـنظم عمـل املرشـد وتضـع الخطـوط العامـة التـي 

تساعده عىل توخي الوقوع فيام يلحق الرضر بـاالخرين وكـذلك تسـاعد عـىل تـوفري الحاميـة 

للمهنة من داخلها يف حال وقوع انحرافات مع بعض زمالء املهنـة، وتعتـرب القواعـد االخالقيـة 

 كبرية يف العمل اإلرشادي وهي مسؤولية تقع عىل عاتق املرشد النفيس وعليـه ان ذات اهمية

يدرك ان الدين هـو مصـدر االخـالق وان التزامـه بـالخلق الـذي يحـث عليـه الـدين سيضـع 

وهنا سنعرض بعض اخالقيات املرشد النفيس وهـي عـىل . ترصفاته يف الطريق القويم والسليم

 :النحو التايل

 :وتشمل االيت: مبادئ عامة: ا

ان يتحىل املرشد النفيس باالخالق الفاضلة قوال وعمال، وان يكون قدوة حسنة  . 1

 .يف الصرب واالمانة وتحمل املسؤولية دون ملل او كلل او ياس

ان يتحىل املرشد باملرونة يف التعامـل مـع حـاالت املسرتشـدين، وعـدم التقيـد  . 2

 ادية، فاملرونـة املطلوبـةباساليب محددة يف فهم املسرتشدين وحاجاتهم اإلرش
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ـهـي الوـسـيلة الـتـي ميـكـن للمرـشـد ان يتقـبـل ويـسـمع اـصـوات املسرتـشـدين 

واحتياجاتهم املسرتشدين، فهو الشـخص الوحيـد يف املؤسسـة الـذي يجـب ان 

يتقبل ذلك مهام كان املسرتشد سيئا او مخطئا اي ان يتقبـل املسرتشـدين كـام 

ء او الخطـا ولكـن ان تكـون لـدينا وهذا ال يعني ان نوافـق عـىل السـو... هم

املرونة الكافية الستيعاب املوقف واحتوائه حتى ميكن لنا التعرف عىل جوانب 

كثرية من املسرتشدين واحتياجاتهم لنتمكن مـن مسـاعدتهم بالحصـول عليهـا 

 .بطريقة صحيحة بعيدا عن الخطا

رسـالة ان يتميز املرشد الـنفيس بـاالخالص وتقبـل العمـل يف مجـال اإلرشـاد ك . 3

الن الوظيفـة تقـود .وليس كوظيفة بعيدا عن الرغبات والطموحات الشخصـية

املرشد اىل اداء عمل هو ملزم به دون محاولة االبداع والتطوير، والرسالة هـي 

التي تبني الشخص لقضية ما، واالميان بانها مهمة سامية، وهنا ينبغي ان يقف 

يريـدون، هـل اتجـاههم اإلرشادين وقفة جـادة مـع انفسـهم ويحـددوا مـاذا 

لإلرشاد من باب التغيري ام الهروب من العمل، ام هو اميان تام باهميـة هـذه 

ـاء  ـراد املجتـمـع واملـسـاهمة يف بـن ـة وـمـن اـجـل املـسـاهمة يف اـصـالح اـف املهـن

والقرار هنا مرتوك لذوات اإلرشادين وينبـع مـن الفـرد ذاتـه وينطـوي .الوطن

ة سامية، وهو مـا يحقـق النجـاح ملهنـة عىل مسؤولية النظر اىل اإلرشاد كرسال

 . سبحانه وتعاىللـلـهاإلرشاد بعد توفيق ا

ان يتجنب املرشد اقامة عالقـات شخصـية مـع املسرتشـد، وان تكـون العالقـة  . 4

مهنية، الن املرشد النفيس اقرب شخص النفـس املسرتشـدين، لـذلك قـد تنشـا 

رتشـدين فهـذا عالقة شخصية، ونظرا لطبيعة عمل املرشد وطبيعـة بعـض املس

يعد منزلقا خطرا اذا وقع يترضر منه املرشد والعملية اإلرشادية وعليه ينبغـي 

ان يقيد اإلرشادين انفسهم بحـدود العالقـة املهنيـة دون تطويرهـا اىل عالقـة 

 . شخصية خاصة
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ان يبتعد املرشد عن التعصب كافة وااللتزام باخالقيات العمل املهني، فاملرشد  . 5

القريب له  املسرتشدين هم خليط من افراد املجتمع منهم يواجه مجموعة من

عائليا او سياسيا ومنهم البعيد ومنهم من يعرفه او قد يكون من الحي او املنطقة التي 

يسكن فيها فعند االتجاه اىل اقامة العالقة املهنية من منظور تحكمـه القرابـة واملعرفـة 

 .او االنتامء فقد حكم املرشد عىل نفسه بالفشل

اال يستخدم املرشد ادوات فنية او اسـاليب مهنيـة ال يجيـد تطبيقهـا وتفسـري  . 6

نتائجها، وهنا ال مجال لالجتهاد عىل حساب االخرين، فيجـب عـدم اسـتخدام 

االختبارات النفسية او العقلية وانت ال متلك الخربة العملية التي تسـاعدك يف 

 .رضار باملسرتشدالتعامل مع هذه االختبارات حتى ال يؤدي ذلك اىل اال

عدم استخدام اجهزة التسجيل سواء كان عن طريـق الكاسـيت او الفيـديو او  . 7

اي اجهزة اخرى اال باذن مسبق من املسرتشد ومبوافقته واذا كان قارصا فيجب 

 .ان ال يتم اال مبوافقة ذويه

عدم تكليف احد من الزمالء غـري اإلرشـادين يف املؤسسـة بالقيـام مبسـؤولياته  . 8

 .ية نيابة عنهاإلرشاد

 . عدم استفزاز املسرتشد للكشف عن مشكلته مام يضعف الثقة بينهام . 9

 .عدم تدخل املرشد يف ديانة املسرتشد واحرتام جميع الديانات . 10

 :الرسية: ب

 نظرا الن املرشد سوف يتعـرض الرسار املسرتشـد يف حياتـه العامـة والخاصـة والفـراد 

فعليه املحافظة عىل رسية املعلومات التي يحصـل ارسته من خالل التعامل مع دراسة حالته، 

عليها وعندما يخفق املرشد يف املحافظة عىل رسية املعلومات فقد اخـل برشط اسـايس ومهـم 

 :جدا من رشوط واخالقيات مهنة اإلرشاد وتشتمل الرسية عىل تقيد املرشد النفيس بااليت
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ر خاصـة باملسرتشـد يلتزم باالمانة عىل مـا يقـدم لـه او يطلـع عليـه مـن ارسا . 1

وبياناته الشخصية ومسؤولية تامينها ضد اطالع الغري عليهـا وبطريقـة تصـون 

 .رسيتها

 .يلتزم بعدم نرش املعلومات الخاصة بالحاالت التي يقوم بدراستها ومتابعتها . 2

عدم االفصاح عن نتائج دراسة حالة املسرتشد واالكتفاء باعطـاء توصـيات ملـن  . 3

 .مل مع حالتهيهمه امر املسرتشد للتعا

يف حالة طلب معلومات رسية عن حالة املسرتشد من قبل الجهـات االمنيـة او  . 4

القضائية فعىل املرشد النفيس االفصاح عن املعلومات الفردية وبقـدر الحاجـة 

فقط واشعار املسرتشد بذلك اذا طلـب ويل امـر املسرتشـد او مـدير املؤسسـة 

يم املعلومـات الرضوريـة بعـد معلومات رسية عن املسرتشد فعىل املرشد تقـد

 .التاكد من عدم ترضر املسرتشد من افشائها

: " يجوز للمرشد ان يخرب عن بعض الحاالت بشكل قـانوين يف الظـروف التاليـة . 5

عندما يشكل بعض املسرتشدين خطرا عىل االخـرين او عـىل انفسـهم او عـىل 

حـرم، او تعـرض عندما يعتقد املرشد ان املسرتشد ميارس النكاح امل. امن الوطن

. الغتصاب او انتهاك حرمة طفل او بعض الجرائم القانونية واالخالقية االخـرى

" عـنـدما تـكـون املعلوـمـات تـشـكل قـضـية قانونـيـة وـتـدخل يف عـمـل املحكـمـة

 .كالجرائم التي يحاسب عليها القانون

 :.العلم واملعرفة: جـ

كياتهم ومراحـل ان تتوفر لدى املرشد معلومات وافية عن طبيعـة االنسـان وسـلو

مـنـوهم واملـشـكالت الـتـي يواجهونـهـا يف حـيـاتهم واـسـاليب التعاـمـل ـمـع تـلـك املـشـكالت 

والنظرـيـات الـتـي ـتـفرس الـسـلوك واالـسـباب املؤدـيـة اىل املـشـكالت وـكـذلك معرـفـة واـقـع 

املجتمع واملؤسسة التي يعمل بها، وان يعمل بشـكل دائـم ودائـب عـىل تطـوير ذاتـه يف 

املشـاركة يف . الدورات التدريبيـة والتعلـيم املسـتمر: "لك من خاللالجوانب اإلرشادية وذ
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االستفادة مـن . مواكبة املجالت املتخصصة واملراجع الحديثة. املؤمترات والندوات املختلفة

 .خربات االخرين والزمالء يف املهنة

 :الخربة: د

مجموعـة مـن  تعد الخربة الجانب االدايئ يف عمليـة اإلرشـاد، لـذا يحتـاج املرشـد اىل 

املهارات ويف مقدمتها مهارة تكوين العالقة اإلرشـادية التـي تشـتمل عـىل مهـارات املالحظـة 

واالصغاء والتعبري وتكوين االلفة مـع املسرتشـد وتـوفري البيئـة اإلرشـادية االمنـة ثـم مهـارات 

دراـسـة املـشـكلة وتشخيـصـها اـعـداد االـهـداف واختـيـار طريـقـة اإلرـشـاد ـثـم تـقـويم العملـيـة 

واملرشد الواعي امللتزم بقواعد مهنة اإلرشاد ال يـدعي . رشادية واخريا انهاء العالقة اإلرشاديةاإل

ان لديه الخربة واملهارة الكافية بل يسعى بكل الوسائل لتطوير مهاراته وقدراته تحـت ارشاف 

 .متخصصني

 :رعاية مصلحة املسرتشد: هـ

جـد املسـاعدة مـن املرشـد  مبا ان املسرتشد هـو شـخص لديـه مشـكلة ويحـاول ان ي

بشانها، فعىل املرشد ان يساعده عىل الوصول اىل بر االمان وان يبذل املرشد كل مـا يف وسـعه 

ملـسـاعدته ـعـىل النـمـو والنـجـاح وتـجـاوز املـشـكالت وتـصـحيح االخـطـاء االدراكـيـة والـسـلوكية 

 يـدافع عـن وتحسني مشاعره وتبني القيم االيجابية، وهو يف جانب موقفه اإلرشادي عليـه ان

مصالح املسرتشد ومينع اي اذى قد يلحق به، وان يراعي عند اعداده للتقارير مـا اؤمتـن عليـه 

 .من قبل املسرتشد

 :العالقة اإلرشادية: و

 العالقة اإلرشادية جانب مهم من جوانـب العمليـة اإلرشـادية فهـي عالقـة مهنيـة 

رتشد عىل فهم هـذا املسرتشـد وتستوجب الحصول عىل املعلومات التي تساعد املرشد واملس

وظروفه وواقعه واملتغريات التي من حوله، فهذه العالقة يجب ان تصـان عـن كـل مـا مـن 

وليك تبدا العالقة بداية سليمة فان عـىل املرشـد ان يـدرك . شانه زعزعة الثقة مع املسرتشد

ك عـىل دوره ومسؤولياته بالنسبة للمسرتشد وبالنسـبة للمهنـة التـي ينتسـب اليهـا، وبـذل

 .املرشد ان يتقبل املسرتشد بغـض النظـر عـن جنسـه او لونـه او غـري ذلـك مـن املتغـريات
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وعىل املرشد ان يحاول يف اطار العالقة اإلرشادية توفري كل ما من شانه جعل العالقـة امنـة 

وال يكون املسرتشد يف موضع الهجوم عليه او توجيه النقد الحاد او السخرية منـه وخاصـة 

امـا .حل االوىل من العالقة التي يبقى املرشد فيها بعيدا عن النقد او اصدار االحكـاميف املرا

السخرية والعقاب فهي امور ال نتصور ان تدخل كعنارص يف اي عالقة إرشادية بـل سـتلحق 

كام ان عىل املرشد ان ميتنع عن االسـتفادة مـن املعلومـات . ارضارا كبرية مبهنة اإلرشاد كلها

ا من املسرتشد الغراض شخصية كام ميتنع ان يـدخل يف عالقـات ال تتصـف التي حصل عليه

باملوضوعية كمحاولة الحصول عىل معلومات لن يستفيد منها املسرتشد يف موقـف اإلرشـاد 

. او تكوين عالقة شخصية مثل الصداقة والزيارات املنزلية او البيع والرشاء او تبادل املنـافع

ىل املرشد ان يتجنب سؤال املسرتشد امام زمالئه عام فعل ازاء ويف اطار العالقة اإلرشادية ع

كام . موقف معني بل عليه ان يرتك مثل هذه االسئلة داخل الجلسات وداخل حجرة اإلرشاد

ميتنع املرشد عن الدخول يف عالقة إرشادية اذا كانت هناك رابطـة مـع هـذا املسرتشـد مـن 

ء وكذلك املـرؤوس والـرئيس اال اذا تحقـق عـدم نوع العالقة بني الزوجني واالخوة واالصدقا

وعىل املرشد ان يتاكد عند دخوله يف عالقة إرشادية مع . وجود مرشد اخر يقوم بهذا العمل

املسرتشد ان هذا املسرتشد ليس فعـال يف اطـار عالقـة إرشـادية مـع مرشـد اخـر، واذا كـان 

ن يحصل عىل اذن مـن ذلـك املسرتشد له عالقة إرشادية مع مرشد اخر فيجب عىل املرشد ا

املرشد او ان ينهي العالقة مع املسرتشد اال اذا اختار املسرتشد ان ينهي عالقتـه مـع املرشـد 

وعىل املرشد ان يحرتم حرية االختيار للمسرتشد اال اذا وجد ما مينع ذلك مثل نظام . السابق

للمرشـد ان يستشـري وميكـن . املؤسسة ويف هذه الحالة يعلم املرشد املسرتشد بهذه الحدود

زمالئه يف املهنة فيام يقابله من صعوبات او مواقف يشعر فيها ان العالقة تسري بشكل غري 

طبيعي او ان املعلومات التي حصل عليها من املسرتشد قد تحتـاج لعـرض عـىل السـلطات 

 .املختصة لوجود خطر قد يلحق بالفرد او باالخرين او بالوطن
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 :كرامة املهنة: ح

 العمل اإلرشادي مهنة يشتغل بها العديد من االفراد املتخصصني الذين يقفـون  مبا ان

يف اطار عالقة تربطهم بشكل مهني وخاص مع مسرتشديهم، لـذا يتطلـب مـن اإلرشـادين ان 

يتجنبوا كل ما من شانه االساءة اىل املهنة وسمعتها، وعىل املرشد ان يناى بنفسـه عـن القيـام 

 بسمعة املهنـة مثـل ادعـاء مهـارات ليسـت لديـه او االعـالن عـن باي عمل من شانه االرضار

مامرسـته لطريـق يعلـم انهـا غـري ذات فعاليـة، او الدعايـة لنفسـه يف صـورة غـري مالوـفـة او 

استغالل وسائل االعالم للدعاية لنفسه من خالل برامج تثقيفية او خاصة بالتوعيـة او اضـافة 

جمعيات العلمية واملهنية عىل انها ضمن مهاراته، مؤهالت ليست لديه او االشارة لعضويته لل

ـا او ـعـدم ـصـونه الرسار  ـة املتـعـارف عليـه ـة ـعـن ـحـدودها املهنـي ـة املهنـي او الـخـروج بالعالـق

املسرتشدين او اهامله يف حفظ املعلومات الخاصة بهم او عدم حصوله عىل اذن مسبق بنقل 

هم او التسـبب يف حـدوث ارضار هذه املعلومات للغري او اجراء تجـارب علـيهم دون اذن مـن

. نتيجة اخطاء املامرسة او تطبيق اختبارات نفسية غري مناسبة او تفسريها بشـكل غـري دقيـق

واملرشد يف سبيل محافظته عىل كرامة املهنة التي ينتمي اليها ميتنـع عـن التـورط يف اي عمـل 

م حقـوق االنسـان ينهى عنه الدين والخلق وتجرمه االنظمة املعمول بها، وهـو يـدرك ويحـرت

واذا علم املرشد ان مـن . الذي يعمل معه، وانه يعمل عىل وقايته من االخطار التي قد تحيط به

ـع  ـة ـم ـري مرشوـع ـات ـغ ـورط يف عالـق ـترصف او يـت ـن ييسء اـل ـاد ـم ـة اإلرـش ـتغلني مبهـن ـني املـش ـب

 فانـه يتخـذ املسرتشدين او يخالف القواعد والضوابط االخالقية املتعارف عليها يف مامرسة املهنة

االجراء املناسب الذي قد يبدا بالنصح والتعريف مبوطن الخطـر وقـد ميتـد اىل اخطـار الجهـات 

ويجـب عـىل املرشـد ان .املسؤولة درءا للخطر عن املسرتشدين وللمحافظة عىل املهنة وسـمعتها

ع زمالئـه، يحرتم زمالئه يف املهنة واال ينال احدا منهم بالتجريح، واال يدخل يف رصاعات مهنيـة مـ

ما ينبغي عليه ان ميتنع عن الدخول يف عالقة مع مسرتشد يعلم ان له عالقة إرشادية مـع مرشـد 

 ويف سبيل املحافظة عىل كرامـة املهنـة فـان املرشـد يسـعى بكـل مـا ميكنـه اىل رفـع ادائـه. اخر
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لـه بطلب العلـم واكتسـاب املهـارة باالضـافة اىل امليـدان الـذي يعمـل فيـه واالخـالص يف عم

 .والتعاون مع زمالئه

 عملية اإلرشاد النفيس  مصادر معلومات: سادسا

ظـروف  عـىل بـالتعرف االهـتامم املسرتشد، يجـب مبوضوع التكفل عملية يف البدا قبل

 قدراتـه ظروفـه، وطبيعـة نـنىس ال منهـا، كـام يعـاين التـي املسرتشد، ومشاكله، والضـغوطات

 املعلومـات التقيـد بجمـع باملرشـد عنـارص، يجـدرال بهـذه واالهـتامم التخطيط بعد .الفكرية

 :االيت النحو عىل اإلرشادية للعملية الرضورية

 الشـخيص، املسـتوى السـن، العنـوان املسرتشـد، اسـم :منها و اولية معلومات .1

 .االقتصادي االجتامعي، ومستواه

قـد  كـان مـا اذا التطلـع مسبق، و تشخيص :املسرتشد منها يعاين التي املشكلة .2

 .قبل من املشكلة هذه عالج

التـي  التـوترات او الرصاعـات و االرسة حـول معلومـات وهي :االرسية البيانات .3

 التسـلط و االهـامل فيهـا، و املتواجـدة الوالدية املعاملة نوع االرسة، و تعرفها

 .الوالدي

يف  اثـرت التـي العوامـل متثـل هـي  و:للمسرتشـد الشخيص و التطوري التاريخ .4

 اذا والدتـه، و اثنـاء عضـوية مشاكل من عاىن قد ما ه، واذاطفولت منذ املسرتشد

 كـذلك املراهقـة، و الطفولـة و مرحلـة مـن كـل يف المراض تعرض له ان سبق

 .بها تاثر قد كان التي السيئة الخربات و االحباطات

 يف منهـا يعـاين التـي املشـاكل للمؤسسـة، و نظرتـه يشمل  و:التعليمي املسار .5

 عالقاتـه طبيعـة كـذلك تحصـيله، و نـوع ملؤسسة، وبا تكيفه مدى محيطه، و

 .باملؤسسة

 ذكائـه، وقدراتـه العقليـة، واسـتعداداته نسـبة بهـا يقصـد  و:العقليـة قدراته .6

 .الفكرية
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 يف طريقتـه كـذلك و السـيطرة للعنـف، و ميلـه منهـا  و:الشخصـية السـامت .7

 .االستجابة للمنبهات

 نـوع كـذلك و جسـده نع صورته الصحية، و مشاكله وهي :الجسدية السامت .8

 .لديه وجدت اذا االعاقة

 صلة مبشـكلة ذات انها يرى التي العوامل من للعديد املستطاع بقدر يتطرق فاإلرشاد

 يسـتطيع وال.واالنفعاليـة املعرفية االستجابات كل تغيري عام، هو بوجه منه املسرتشد، فالهدف

 توفرت اذا اال اإلرشاد بهدف تقصده تيال الحالة مبوضوع املرتبطة عىل تساؤالته االجابة املرشد

 من هذه املعلومات عىل حصوله حالة يف اال هذا يتم  وال.املسرتشد عن الكافية لديه املعطيات

 :ييل ما يف واملتمثلة املصادر من العديد

 عالقـة لـه مـا كـل يف املسرتشـد من املعلومات عىل املرشد يحصل اذ :املسرتشد .1

 . املختلفة استجاباته عن الكشف لها، و تعرضي التي الرصاعات مبشاعره، و

 املتواجـدة العالقـات طبيعة تخص معلومات عىل املرشد يتحصل حيث :االرسة .2

انهـا  املرشـد يـرى التـي االشـياء كل و االبن لها يتعرض التي املشاكل باالرسة، و

 .اإلرشاد يف ستفيده

 خاصـة دقاء، واالص لدى يجدها التي املعلومات بعض املرشد يجمع :االصدقاء .3

كـالتي  املؤسسـة داخـل الرصاعـات الوجـداين، او بالجانـب عالقـة لها التي تلك

 .مدرسيه وبني بينه زمالئه، او وبني بينه تحدث

 لتزويد املدير او اإلرشادين طرف من املساعدة طلب يف ذلك يتمثل و :املحيط .4

  .املحيط داخل بحياته خاصة مبعلومات املرشد

 املعلومات، فهي تـرتاوح هذه لجمع املرشد بها يستعني التي تاالدوا يخص فيام اما

 السـجل حالـة، و لتقنيـة دراسـة يلجـا املالحظة، كام الوالدين، و استجواب التقارير، او بني

 سـتة هنـاك  ان.اللعـب اإلرشادية، و اسلوب املقابلة ننىس ان االختبارات، دون الشخيص، و

 يجـرب ان الكـفء املرشـد  عـىلHerierهرييـري وعالجيـا، ويـرى إرشـاديا اسـلوبا وثالثـون
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 .اإلرشادي اسلوبه حول نهائيا حكام ان يصدر يستطيع حتى اساليبها و النظريات من العديد

 معالجـة و التشـخيص يف للدقـة العالجيـة، يحتـاج االسـرتاتيجيات بـاقي مثل مثله فاإلرشاد

 حياتـه فرتات فرتة من يف خرال متمرن و متخصص فرد من املتاحة املساعدة املشكالت، وهو

مسـتقبال  و التوافـق حـارضا تحقيـق سـلوكه، و تبعـات تحمل شؤونه، و مراعاة من ليتمكن

 ملسـاعدته بيـده االخـذ للمرشـد، و الفعـال و الجيـد التكفـل يف املرشـد كفـاءة تظهر وهنا.

هـو  االهـم و االول املرشد عمل املرشد، الن يف الثقة كذلك و املساعدة لتقبل بالدرجة االوىل

 هـذا يف التغيـري تحمـل و تقبـل كـذلك و .القـديم سـلوكه مقاومـة عـىل املسرتشد مساعدة

 .الجديد السلوك السلوك، وتقبل

 املرشد ودوره يف عملية اإلرشاد النفيس : سابعا

املرشد هو احد اعضاء الهيئـة التدريسـية املؤهـل لدراسـة مشـكالت املسرتشـدين 

 والسلوكية، من خالل جمع املعلومـات التـي تتصـل بهـذه النفسية والصحية واالجتامعية

املشكالت سواء اكانت هذه املعلومات متصلة باملسرتشد نفسه او بالبيئة املحيطة لغـرض 

تبصريه مبشكلته ومساعدته عىل ان يفكر يف الحلول املناسبة لهـذه املشـكلة او املشـكالت 

 يف املرشد عمل و دور ويكمن.  لنفسهالتي يعاين منها الختيار الحل املناسب الذي يرتضيه

 بحاجـة هـم الـذين لكـل املسرتشـدين املهنـي و الـنفيس الـنفيس اإلرشـاد بعمليات القيام

 اذ.املسرتشد  ارادة مبحض كان املؤسسة، او ادارة طريق عن به اتصالهم كان لإلرشاد، سواء

 بعـد ذات اكلمشـ حـل يف مساعدتهم النفسـية و املسرتشدين توجيه بعملية املرشد يهتم

 داخـل النفيس التوافق مشكلة يف بغرض التدخل السلوكية، او كاالضطرابات نفيس شخيص

 املرشـد فيقـوم.خارجهـا او البيئـة التعليميـة وسـط يف التكيـف سـوء بسـبب املؤسسة، او

 التـي العمليـات لتشـعب نظرا و.توجيه املسرتشد و السلوك تعديل التشخيص، ثم بعملية

إرشـادية،  بـرامج اعـداد عليـه باعامله االستشارية، يتوجـب قيامه خالل املرشد بها يتعامل

 واملـراهقني، االطفـال بشخصـية دراية عىل يكون ان النمو، وعليه مراحل مبتطلبات واالملام

 عـىل يتحـتم وادراكـاتهم، كـام اتجاهـاتهم و سـلوكياتهم املـؤثرة عـىل العوامـل ومبختلـف
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 و رصاعات و تفاعالت من فضاءاته داخل يحدث ما كل و رشاديةالربامج اإل بكافة االملام املرشد

 و اخرى، يرتبط بكفاءته دون معينة اسرتاتيجية تطبيق يف املرشد فنجاح.عالقات و نظم ادارية

 خـالل مـن هـذا امامه، و يكون يقدم الذي اإلرشاد ملوضوع تحليل و تشخيص من متكنه مدى

 قدراتـه معرفـة مـع مدرسـيه، و اسـتجاباته مسـببات املسرتشـد، و تفكـري منـط عـىل تعرفـه

 يف املرغـوب فالسـلوك .فيـه الـذي يعـيش االرسي املنـاخ طبيعة الفكرية، وكذلك واستعداداته

 يف كفاءتـه او املسرتشـد فاعلىـة لتغيري انها وسيلة تثبت التي االفعال من مجموعة هو تطويره

 ام كـان طبيعتـه، فكريـا كانـت مهام ك فالسلو.ملنافسته االجتامعية الذاتية تقومياته او العمل

 بكـل املسرتشـد لشخصـية املكونـة العنـارص مجموعـة مـن مـن متكـامال جزءا شخصيا، يعترب

: " وهناك مجموعة من املستلزمات التي البد مـن توفرهـا يف املرشـد الـنفيس اهمهـا. ابعادها

ن يتصـف بـاالتزان ا). هيبة العلم وانعكاساته عىل املسرتشـد(التمكن من التخصص االكادميي 

معرفـة املفـاهيم النفسـية ). العدل اسلوب يبعـد املرشـد عـن مشـكالت املؤسسـة(االنفعايل 

قريبة من االختصاص وتطبيقاتهـا (معلومات عامة ). اعراض االضطرابات، موضوعات معرفية(

املـجـال العـقـيل : " اـمـا اـهـم مـجـاالت إرـشـاد املسرتـشـد فتتمـثـل ـبــ). يف موـضـوع االختـصـاص

املجال السلويك النفيس ). رابات العقلية من حيث تشخيصها واحالتها اىل املرشد النفيساالضط(

اسـاليب (املجـال املعـريف . صعوبات الـتعلم ومعوقـات الـتعلم. ويعني االضطرابات السلوكية

 : وميكن تحديد ابرز الخصائص بااليت) ". عرض املادة الدراسية عىل وفق املفاهيم املعرفية

. االـملـام باملـفـاهيم والنظرـيـات النفـسـية: وتتمـثـل ـبـااليت: رفـيـةالخـصـائص املع . 1

واجادة توظيف املفاهيم النفسية باسلوب مناسب لحالة املسرتشد وهذه اهم 

خاصية للمرشـد، فلـيس هنالـك فائـدة عـىل االطـالق للمعلومـات اذا مل يـتم 

ان يكـون . توظيفها بشكل مناسب حتى تحقق املخرجات السـلوكية املطلوبـة

ه ثقافة عامة واطالع عىل تخصصـات مهمـة لعمليـة اإلرشـاد كاملعلومـات لدي

 . الطبية والفسلجية
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. ان يحسن عملية التواصل مع املسرتشدين: وتتجىل بااليت: الخصائص السلوكية . 2

وان يكـون متزنـا . وان يكـون مظهـره الئقـا. وان يكون امينا عىل ارسار الحالة

 .انفعاليا

النفيس يف املؤسسات النفسية والتعليمية نلخـص منهـا مـا وهناك ادوار عدة للمرشد 

 :يايت

 .ان يساعد املسرتشد يف التغلب عىل الصعوبات النفسية . 1

يـقـدم املرـشـد ـبـرامج امنائـيـة ووقائـيـة وعالجـيـة وـبـرامج للـتـدخل يف االزـمـات  . 2

واملواقف الطارئة ولكن يف دور الرعاية يركز اكرث عىل الجانب الوقايئ والجانب 

 .الناميئ

ان يساعد املرشد املسرتشدين ذوي املشكالت االنفعالية والوجدانية يف التغلب  . 3

عليها وايجاد حلول مرضية لهم وتناسب والواقع تجعلهم يحسون بالرضـا عـن 

 .انفسهم وعن املحيط االكادميي

يعمل املرشد مع املسؤولني يف املؤسسات والجامعـات ويسـاعدهم عـىل فهـم  . 4

 .افضل للطلبة

رتشدين عىل مواجهة الضـغوط واالزمـات النفسـية واالجتامعيـة مساعدة املس . 5

 .وذلك من خالل انشطة وبرامج وفعاليات ومن خالل مشاريع مربمجة

 .مساعدة املسرتشدين الجدد عىل التكيف مع الجو االكادميي . 6

تعزيز السلوكيات االيجابية والقيم االجتامعية بـني املسرتشـدين واملـوظفني يف  . 7

 .املؤسسة

 .ملسرتشدين عىل اتخاذ القرارمساعدة ا . 8

 .مساعدة املسرتشدين عىل اختيار مهنة املستقبل . 9

  السامت العامة لربنامج اإلرشاد النفيس: ثامنا

ميكن تحديد اهم الخصائص او السـامت التـي يجـب ان يتمتـع بهـا برنـامج اإلرشـاد 

 :النفيس

طـط يجب ان يكون برنامج اإلرشاد النفيس مؤسسـة ومخ :التنظيم والتخطيط .1

 لها من قبل الخرباء الذين ميلكون خربات علميـة وتطبيقيـة يف مجـال تصـميم
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ـامج  .اـلـربامج اإلرـشـادية ـفـالتخطيط والتنـظـيم يتـضـمن تغطـيـة عـنـارص الربـن

 .اإلرشادي من حيث التمهيد له، ووضع االهداف، واختيار االفراد املسـتهدفني

 .صول اىل االهدافوتحديد االمنكانات املتاحة والوسائل ايل تساعدهم للو

ويقصد بها ان الربنامج ليس ثابتـا ثباتـا قطعيـا مـن حيـث الجلسـات  :املرونة .2

والفنيات املستخدمة فيه، وامنا هو مرن وقابـل للتعـديل يف ظـل املسـتجدات 

  .والظروف التي تطرا عىل العملية اإلرشادية والبيئة املحيطة بها

 وقوف الربنامج عند جزئيـة مـن اي ان الشمولية يف الربنامج ال تعني :الشمول .3

املشكلة، بـل يجـب ان يكـون شـامال لجميـع ابعادهـا االجتامعيـة والنفسـية 

  .واالنفعالية

مبعنى ان تتكامل عنارص الربنامج مـع كافـة معطيـات الحالـة املـراد  : التكامل .4

  .معالجتها

يحـب ان يكـون الربنـامج موضـوعيا مـن حيـث نظـرة املرشـد اىل  :املوضوعية .5

املــراد معالجتهــا وجميــع االدوات واملقــاييس الخاصــة بــالفحص مشــكلة 

  .والتشخيص والتقويم والتقييم

مبعنـى ان يكـون الربنـامج دقيقـا يف تحديـد اهدافـه :الدقة وسهولة التطبيـق .6

وتنفيذه وتفسري نتائجه، وان تكون اجراءاته سهلة التطبيـق مـن قبـل املرشـد 

  .النفيس

يقه اذا توافرت الرشوط الالزمة له عـىل افـراد اي امكانية تطب :امكانية اعاممه .7

  .يعانون من املشكلة نفسها التي يتصدى لها الربنامج

 جلسات اإلرشاد النفيس: تاسعا

 :قسم جالرس جلسات اإلرشاد النفيس اىل ثالثة انواع وهي

ـة .1 ـكالت االجتامعـي ـل املـش ـات ـح ـتهم : جلـس ـات ـي ـن الجلـس ـوع ـم ـذا الـن ـه

ية يف املؤسسة، وحل املشكلة هو االساس هنـا، باملشكالت الفردية او الجامع

 يف هذه الجلسـة يعطـي. وال تتضمن الحلول اي عقاب او البحث عن الخطا
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املسرتشدين بعض الشعور بانهم ميلكون التحكم يف حياتهم ويجب ان يكون 

جلسة حل املشكالت مفتوحا الي موضوع، قد يكـون هامـا الي مسرتشـد او 

 . دقيقة30-10سات ان تكون قصرية من مؤسسة، ويشرتط يف الجل

تطـرح االسـئلة يف هـذا النـوع مـن الجلسـات ملسـاعدة : الجلسات املفتوحـة . 2

الهـدف . املسرتشدين للمشاركة وليست هناك اجابات صحيحة واخرى خاطئة

من هذه الجلسات اثارة شعف املسرتشـدين وحـب االسـتطالع لـديهم، ويـرى 

لجلسات يف معظـم االحيـان حتـى اذا جالرس رضورة استخدام هذا النوع من ا

 .كانت املشكالت السلوكية

الهدف من هـذا النـوع مـن الجلسـات تشـخيص : جلسات التشخيص النفيس . 3

الجوانب النفسية التي من شانها التاثري يف الجانب النفيس للمسرتشد وبالتـايل 

 .التاثري عىل املؤسسة ككل

 التجربة االمريكية يف مجال اإلرشاد النفيس

اإلرشاد النفيس الول مرة يف مدرسة كلفورنيا البوليتكنيكيـة يف سانفرنسيسـكو، كـام قدم 

اول من ابتكر اساليب محددة لإلرشـاد حـني كـان ) ديفر(اىل ان ) ماتيوس(متت االشارة من قبل 

، فقد 1907-1898بني عامي ) ديرتويت(مديرا للصف الحادي عرش يف املدرسة الثانوية املركزية يف 

 طالبـا وطالبـة لـديهم مشـكالت تربويـة وسـاعدهم يف تحديـد 500م وقته يف إرشاد امىض معظ

، 1907يف عام ) ميشيغان(يف والية ) جراند رابيدز(وعندما اصبح مديرا ملدرسة . مستقبلهم املهني

اضاف اىل برنامجه يف توجيه الطالب ساعة واحدة اسبوعيا خصصت لإلرشـاد االخالقـي واملهنـي، 

 يف مديـنـة بوـسـطن مكتـبـا) فراـنـك بارـسـنز( اـسـس 1908ويف ـعـام . ف الـسـابعابـتـداءا ـمـن الـصـ

ويعترب اإلرشاد املهني لهذه الفرتة ومـا . مخصصا لإلرشاد املهني لفئات الشباب الباحثني عن عمل

ويف بدايـة مـايس مـن . تالها العامل االكرث تاثريا باتجاه وضع االنسان املناسب يف املكان املناسب

 اوىص فيـه ادخـال خـدمات) بـارونز( مصطلح اإلرشـاد املهنـي يف تقريـر كتبـه نفس العام ظهر
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اإلرشاد املهني يف املدارس حيث يعترب هـذا االصـطالح اسـبق مصـطلحات اإلرشـاد االخـرى يف 

وهذا الكتاب يعد اول واعظم كتب اإلرشاد ) اختيار مهنة( كتب كتاب 1909ويف عام . الظهور

ويف نفس العام كذلك، اسس ). ابو اإلرشاد املهني(ليلقب بـ ) نزبارسو(املهني وهو الذي رشح 

معهدا لرعاية االطفال الجانحني يف شيكاغو ويعتربهذا املعهد اول عيادة لتوجيه ) وليام هييل(

ويف . االطفال وعالج مشكالتهم االنفعالية ومشكالت سوء التوافق يف كل مـن االرسة واملدرسـة

اىل تحسني تعيني املراكز للشباب نتيجة لعمليـة اإلرشـاد يف ) فراييل وي(مدينة نيويورك سعى 

كام اهتم مبساعدة عـددا كبـريا مـن اطفـال العـامل الـذين يرتكـون مدارسـهم بسـبب . املدرسة

 وميكـن االشـارة اىل. الظروف غري املالمئة من اجل اعـادة تكـيفهم وتحسـني مسـتواهم الـدرايس

 حول الرغبة امللحة والرتكيز عـىل تحديـد واكتشـاف 1910يف عام ) هارفارد(كلمة رئيس جامعة 

املوهبة وتنظيم املعارف واملهارات يف كل مهنة ويتضح هـذا االتجـاه منـذ ذلـك الوقـت وحتـى 

اليوم لدى مفكري ومنظري اإلرشاد يف الواليات املتحدة حول االستفادة من االمكانات االنسـانية 

من الـربامج واملؤسسـات الرائـدة واملـنظامت التـي ففي تلك الفرتة ظهر عدد . اىل اقىص الحدود

، ومـام سـاهم يف )اوكالنـد(، )لينكـولني(، )سولت ليك(بدات تهتم بهذا العمل يف كل من مدينة 

 1910عملية التوسع تاسيس الجمعية الوطنية لإلرشاد الهني، حيث عقد يف مدينة بوسطن عـام 

ـومي للمســؤولني عــن خــدمات اإلرشــاد امله ـياول مــؤمتر ـق   صــدرت اول1910ويف عــام . ـن

 1911يف عـام ) فرانـك جـودين(ونظـم . vocational guidance bulletinنرشة لإلرشاد املهني 

ـدارس  ـاد يف ـم ـرامج لإلرـش ـايو(ـب ـام ). اوـه ـرة اىل مـصـطلح 1912ويف ـع ـاد( اـشـري والول ـم  اإلرـش

اد اعضـاء الجمعيـة ونتيجـة الزديـ.  يف دليل القارئ يف مجلة مرشـد املدرسـة االبتدائيـة) النفيس

الوطنية وتنوع اهتامماتهم وازدياد انتشار املفهوم الـنفيس يف دراسـة الفـرد ثـم دمـج الجمعيـة 

 يف متـوز عـام (.A.P.G.A)وتاسست الجمعية االمريكية لإلرشـاد . الوطنية بغريها من املنظامت

 االهـتامم اىل كـام اتجـه. الف عضو عامـل) 27( اىل 1970 والتي بلغ عدد اعضائها يف عام 1952

 فـئـات اـخـرى ـمـن املسرتـشـدين املـعـوقني وذوي العاـهـات والـشـواذ، اـضـافة اىل ازدـيـاد التوـسـع

 



 41

ويف الدراسـة . واالهتامم باملناهج وتخطيط املستقبل الـنفيس بالنسـبة للمسرتشـدين العـاديني

 فقـد 1982تطوير خطة اإلرشاد الشـاملة يف واليـة كاليفورنيـا يف عـام ) انا اوبنت(التي اجرتها 

اشارت يف هذه الدراسة اىل ان تحديد مفهوم اإلرشـاد بالنسـبة للمرشـدين واملدرسـني واالبـاء 

والطلبة واالداريني يعترب من العنارص املهمة لنجاح برنامج اإلرشاد وان هذه املشكلة ال زالـت 

 .قامئة يف نظم اإلرشاد
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 اسئلة نقاشية

 .احل تطوره التاريخيةناقش نشاة اإلرشاد النفيس ومر: 1س

 .ناقش ما املقصود مبفهوم اإلرشاد النفيس: 2س

 .ارشح اهم مكونات عملية اإلرشاد النفيس، مع اعطاء منوذج لذلك: 3س

 .اقش ما الفوائد املتواخاه من استخدام برامج اإلرشاد النفيس: 4س

لـتـي تـسـعى اىل تحقيقـهـا ـبـرامج اإلرـشـاد : 5س هـنـاك مجموـعـة ـمـن االـهـداف ا

 .يس، وضح ذلكالنف

 .ناقش وبشكل مفصل اهم اخالقيات مامرسة مهنة اإلرشاد النفيس: 6س

 .ناقش ما املقصود باملرشد النفيس، بالرتكيز عىل اهم مستلزماته وخصائصه: 7س

 .ارشح اهم انواع جلسات اإلرشاد النفيس: 8س

 يتمكن مـن هناك مجموعة من املعلومات التي البد ان يحصل عليها املرشد النفيس ليك: 9س

 .تنفيذه وظيفته بالشكل املطلوب، وضح ذلك
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 الفصل الثاين 

 انواع اإلرشاد

 

لتحقيق غايـة اإلرشـاد الـنفيس واهدافـه فـان املامرسـة اإلرشـادية تقـوم عـىل طـرق 

) طـرق اإلرشـاد(واسرتاتيجيات منوعة فيام يخـص طـرق اإلرشـاد الـنفيس يجـدر التمييـز بـني

، فبينام تشـري طـرق اإلرشـاد اىل الطـرق العامـة التـي ميكـن اتباعهـا عنـد )اساليب اإلرشاد(و

استخدام اكرث من نظرية إرشادية فان اساليب اإلرشاد تعني العمليـات الفنيـة او التخصصـية 

فس اىل اذا اخذنا تعدد نظرة علامء الن. التي تتبع يف نظرية معنية اي التي ترتبط دون سواها

 :طرق اإلرشاد ميكننا ان نقسم طرق اإلرشاد حسب معياريني

 : عدد االفراد املشاركني يف الجلسة اإلرشادية ويشمل: املعيار االول

اإلرشاد الفردي مبعنى ان العملية اإلرشادية تضم املرشد ومسرتشد واحد فقد،  . 1

ي وهذه الطريقة هي االسـاس يف معظـم بـرامج اإلرشـاد وكثـري مـا تكـون هـ

الطريقة الوحيدة العتبارات تتعلق بالرسية او بظروف خاصة سواء املرشـد او 

 .املسرتشد

اإلرشاد الجمعي وتعني وجود اكرث من مسرتشد يف جلسة واحدة مـع املرشـد،  . 2

هناك بعض املشكالت السلوكية التي يتطلب حلها وجود اكـرث مـن شـخص يف 

سرتشدين والـذين قـد مواقف تفاعلىة تحت ارشاف ومبشاركة مجموعة من امل

 .يكونوا يعانون من ذات املشكلة

اما املعيار الثاين فريكز عىل دور املرشد واملسرتشـد يف العمليـة اإلرشـادية وفيـه طـرق 

 :اإلرشاد تضيف ايضا تحت طريقتني هام

هو اإلرشاد املبكر او املرشد ويسمى احيانا باإلرشـاد املتمركـز : اإلرشاد املبارش . 1

يكون املرشـد اكـرث ايجابيـة ويقـدم للمسرتشـد املسـاعدة حول الحقيقة وفيه 

 .املبارشة والنصح املبارش والحلول الجاهزة
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وتستخلص ان املسرتشد يكون اكرث ايجابية ومشاركة بينام : اإلرشاد غري املبارش . 2

يكون دور املرشد تشجيع املسرتشد وتهيئـة كـل مـا يتـيح لـه الفرصـة للقيـام 

 .بدوره االيجايب النشط

 . هذا الفصل للتعرف عىل اهم انواع اإلرشاد النفيس وكام يف الفقرات االتيةويسعى

 اإلرشاد الديني واالخالقي : اوال

 الدين االسالمي هو املرشـد االسـايس لسـلوك الفـرد واسـلوب حياتـه واالخـالق هـي 

 : ومن اهم وسائل تحقيقه. الركيزة االساسية لحفظ كيان املجتمع ومتاسكه

رتشدين وفق الضوابط الرشعية واالخالقية النابعة من تعاليم توجيه سلوك املس . 1

املحافظة عىل الصالة، الصدق، طاعـة الوالـدين، االمانـة، : " ديننا الحنيف مثل

اي اكسـاب .. " االخالص، احرتام االخرين وقبول الراي االخر، حفظ املال العـام

 .املسرتشد السلوك القويم املستمد من تعاليم الدين الحنيف

 .نظيم الندوات واملحارضات يف املجال ذاتهت . 2

 .عمل الصحف الحائطية . 3

 .استثامر املفاهيم والقيم االسالمية وغرسها يف نفوس املسرتشدين . 4

 .النرشات الهادفة . 5

 )تعزيزا ماديا ومعنويا(التعزيز للسلوكيات الحسنة  . 6

 . متابعة املسرتشدين والقاء بعض الكلامت الهادفة . 7

 .عمل املسابقات الثقافية . 8

التعاون مع قسم االنشطة اإلرشادية باستغالل االنشطة العتبار النشاط مجـال  . 9

 .خصب لإلرشاد واإلرشاد

. والنـدوات واملحـارضات. برامج التوعية االسالمية: " اما اهم الربامج املرتبطة به فهي

لشـعر، كـاملالبس، قصـات ا(والتوعية بارضار التقليد االعمى . وتنمية القيم االخالقية االسالمية

 ).تقليد اصدقاء السوء



 47

 اإلرشاد النفيس : ثانيا

هو عملية انسانيه مؤسسة ومخطط لها تتضمن تقديم خدمات إرشـاديه عـرب بـرامج 

منائيه ووقائية وعالجية اىل املسرتشدين ملساعدتهم عىل اختيار الدراسة املناسبة وااللتحاق بها 

ومـن . ضهم بغية تحقيق التوافق واالنتاجيةواالستمرار فيها والتغلب عىل املشكالت التي تعرت

 :اهم و سائل تحقيقه

مساعدة املسرتشدين عىل اختيار نوع الدراسة والتخصص، ويف النظام والتوافق  . 1

النفيس من خالل التعامل الجيد مع حاالت الضعف الدرايس وصعوبات املـواد 

 .ومخالفة تعليامت الجامعة

حرصهـم ودراسـة نتـائجهم :" ملعيـدينرعاية املسرتشدين املتاخرين دراسـيا وا . 2

، مـن خـالل نتـائج االختبـارات "واللقاء بهـم للرفـع مـن مسـتواهم الـدرايس 

 .النصفية والفصلية وعمل الرسوم البيانية، وتحليلها

عقد الندوات واملحارضات واعداد النرشات التي تحث عىل االجتهـاد واملثـابرة  . 3

الدوريـة كالجمعيـة العموميـة واستغالل الوقت، واالستفادة من االجتامعـات 

 .ومجالس ولجان اإلرشاد

عـقـد االجتامـعـات ـمـع املرـشـدين واالـبـاء ملناقـشـة اـسـباب ـتـاخر املسرتـشـدين  . 4

الضعاف دراسيا ووضع الحلول والـربامج العالجيـة التـي تسـهم يف الرفـع مـن 

 .مستواهم الدرايس

ن تحسـن االستفادة من مراكز الخدمات النفسية، يف تعزيـز املسرتشـدين الـذي . 5

 .مستواهم الدرايس

تقديم نرشات عن الفروق الفردية للمرشدين، ورعاية املسرتشدين املتفوقني  . 6

من خـالل حرصهـم والتنسـيق مـع مرشـديهم لرعـايتهم وتعزيـزهم ماديـا 

 .ومعنويا والتفاعل مع مركز املوهوبني املوجود باملنطقة
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رتشدين والتاكيد لهم التبصري بالفرص الدراسية واملهنية وربطها بقدرات املس . 7

 .بحاجة الوطن للتخصصات العلمية والتطبيقية

ـالل . 8 ـن ـخ ـة ـم ـت واملؤسـس ـني البـي ـة ـب ـق العالـق ـنرشات، :" توثـي ـائل، اـل الرـس

ـوائز  ـنحهم ـج ـاونني مـب ـاء املتـع ـريم االـب ـية، تـك ـاءات النفـس االتـصـاالت، اللـق

 ". وشهادات، متابعة حاالت التاخر الصباحي والغياب ومحاولة الحد منه

يـف املسرتشـدين باهميـة التعلـيم وبكيفيـة املـذاكرة وتنميـة مهـارات تعر . 9

. وذـلـك اليـجـاد تكـيـف ـمـع النـظـام والـجـو اـلـنفيس. التفاـعـل ـمـع االـخـرين

واستثامر زيارة املرشد الـنفيس للمؤسسـة وبحـث سـبل الحـد مـن ضـعف 

 .التحصيل الدرايس من خالل متابعته وتوجيهاته ملرشد املادة

 سوء التوافق ومن ثم الحـد منهـا وعالجهـا مثـل الكشف املبكر عن حاالت . 10

العدوانية وعدم االنضباط، القلـق واملخـاوف، نقـص يف السـلوك :" مشكالت

 ".ِالتوكيد وغريها

ـي ـربامج املرتبـطـة فـه ـا اـهـم اـل ـدي للمسرتـشـدين املـسـتجدين: " اـم  االـسـبوع التمهـي

ــة املسرت ــة املسرتـشــدين املتـفــوقني، رعاـي ــة، رعاـي ــة االبتدائـي  ـشــدين املوـهــوبني،يف املرحـل

ـاب  ـررين الغـي ـة متـك ـرث، متابـع ـام واـك ـدين لـع ـيا واملعـي ـاخرين دراـس ـدين املـت ـة املسرتـش رعاـي

واملتاخرين صـباحا، مراكـز الخـدمات النفسـية، برنـامج التهيئـة اإلرشـادية، برنـامج اسـتقبال 

ميـة تعتـرب املؤسسـة التعلي)". حسـب التعمـيم املـنظم لهـا(املسرتشدين يف املرحلتني اوليتـني 

 املجال الحيوي لإلرشاد النفيس، ويعترب املسرتشد محور العملية اإلرشـادية، ويواجـه املسرتشـد

 ويعـرف اإلرشـاد الـنفيس. يف املؤسسة التعليمية عددا من املشاكل التي تحـول دون تحصـيله

من جهة اخرى بانه عملية انسانية تتضمن تقديم خدمات إرشادية عرب برامج وقائية وامنائية 

 جية اىل املسرتشد ملسـاعدتهم عـىل اختيـار الدراسـة املناسـبة وااللتحـاق بهـا واالسـتمراروعال

). فيها والتغلب عىل املشـكالت التـي تعرتضـهم بغيـة تحقيـق التوافـق واالنتاجيـة االكادمييـة

 .مسـاعدة املسرتشـد عـىل اختيـار نـوع الدراسـة: " وتهدف الخـدمات اإلرشـادية اىل تحقيـق
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وتتنـوع ". االسـتمرار يف الدراسـة اىل مسـتوياتها العليـا. د عـىل النجـاح فيهـامساعدة املسرتش

 :الخدمات اإلرشادية اىل

 . خدمات تتعلق بتعريف املسرتشد . 1

 .خدمات املعلومات . 2

 .خدمات الكشف املبكر عن حاالت سوء التوافق اإلرشادي . 3

 .الخدمات اإلرشادية التي تقدم للمتاخرين تحصيليا . 4

 .لتي تقدم للمتفوقنيالخدمات اإلرشادية ا . 5

 .خدمات التكيف مع الجو اإلرشادي . 6

كام يهدف اىل تقديم املساعدة النفسية الالزمة للمسرتشدين وخصوصا ذوي الحـاالت 

 :ومن اهم وسائل تحقيقه. الخاصة من خالل الرعاية النفسية

 ).خصائص منوها(التوعية بكل مرحله دراسية وطبيعتها العمرية  . 1

 .رعاية السلوك . 2

 .الحاالت الخاصةدراسة  . 3

 .متابعة قضايا املسرتشدين . 4

اكتشاف املواهب والقدرات وامليول ورعايتهـا لتحقيـق النمـو السـوي معرفيـا  . 5

 .ونفسيا واجتامعيا

 .متابعة املشكالت السلوكية . 6

اكتشاف الحاالت النفسية ومساعدتها يف التغلب عىل تلك االزمـات التـي متـر  . 7

 .بها الحالة

 اىل خـدمات نفسـية خاصـة لوحـدة الخـدمات تحويل الحـاالت التـي تحتـاج . 8

 .اإلرشادية

 برنـامج(االسـتفادة مـن قامئـة املشـكالت السـلوكية : " اما اهم الـربامج املرتبطـة بـه

 ، ودراسة الظـواهر السـلوكية واالسـتفادة مـن بـرامج رعايـة السـلوك، وزيـارة)مساعد املرشد
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ُتسـاعد املسرتشـد عـىل فهـم ذاتـه الوحدات اإلرشادية، والعمل عىل تقديم خدمات إرشـادية 

 ".وطريقة التعامل مع املواقف االخرين بايجابية 

 اإلرشاد الوقايئ: ثالثا

هو التحصني ضـد املشـكالت مـن خـالل توعيـة وتبصـري املسرتشـدين ووقـايتهم مـن 

ومـن اهـم وسـائل ). صـحية، نفسـيه، اجتامعيـه، دراسـية(الوقوع يف بعض املشـكالت سـواء 

 :تحقيقه

 .وندوات ونرشات إرشاديةمحارضات  .1

 . اسابيع التوعية املرتبطة بالربنامج الوقايئ .2

توعية املسرتشدين بسلبيات التقليـد االعمـى لـبعض العـادات الدخيلـة واىل خطـر  .3

 .بعض االفكار الهدامة وارضار الرفقة السيئة

ـل  .4 ـة مـث ـرامج إرشــادية وقائـي ـارات (تصــميم ـب ـت، ادارة الغضــب، املـه ادارة الوـق

 ).االجتامعية

 .ان تقدم عىل هيئه دروس إرشاديه جمعيه .5

 .اإلرشاد اثناء الطوارئ واالزمات كفقد عزيز واالصابة ببعض الكوارث .6

بـرامج االزمـات، والتوعيـة بـارضار املخـدرات، : "  اما اهم الربامج املرتبطة بـه فهـي 

الصـحية، والتوعية بارضار التدخني، والتوعية بخطورة حمل السالح، وحرص ومتابعة الحـاالت 

 ".والهاتف اإلرشادي 

 اإلرشاد االرسي : رابعا

هو تقديم العون واملساعدة الفراد االرسة لضامن توافقها واستمرارها وحل مشـكالتها 

واكسـابه القـيم ) املسرتشـد(ُبغية تحقيق اهدافها املنـوط بهـا مـن تربيـة واعـداد املسرتشـد 

 :من اهم وسائل تحقيقهو. واالتجاهات وتشكيل شخصيته عىل نحو ايجايب فعال

خدمات معلوماتية عن طبيعة الحيـاة االرسيـة وسـبل نجاحهـا و املسـئوليات  . 1

 .امللقاة عىل عاتق كل فرد
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املـسـاعدة يف ـحـل الخالـفـات االرسـيـة وازاـلـة اـسـباب االـخـتالف والعـمـل ـعـىل  . 2

 .تقريب وجهات النظر وزيادة الفهم والتقبل مام يزيد من التامسك االرسي

 نفسية واجتامعية تتمثل يف تقديم برامج وقائية وامنائية تعمل خدمات إرشاد . 3

عـرض [ عىل زيادة متاسك االرسة وحل مشكالتها قبل انتشار امرها ومن ذلـك 

مـنـاذج الـسـاليب تربـيـه االطـفـال التعاـمـل معـهـم، اـسـتخدام اـسـاليب اإلرـشـاد 

لص الجمعي، عرض مناذج من السلوكيات غري املرغوبة وكيفية معالجتها والـتخ

 .منها

 .توعية االرسة حول فهم خصائص املرحلة العمرية الطولية، املراهقة . 4

ـارب  . 5 ـاء واالـق ـدين باالبـن ـة الواـل ـربيتهم وعالـق ـاء وـت ـني االبـن ـة ـب توـضـيح العالـق

 .ومتطلباتها

تقديم االستشارات لتوضيح بعض املشكالت العامة التي يعـاين منهـا االبـاء او  . 6

 . االبناء

 التعامـل مـع مشـكالت ابنـائهم باسـلوب تربـوي تبصري اوليـاء االمـور بطـرق . 7

 .صحيح، حسب املرحلة العمرية التي مير بها املسرتشد

الهاتف اإلرشادي، واللقاء النفيس لالباء واملرشدين : " اما اهم الربامج املرتبطة به فهي

 . ، والزيارات اإلرشادية التي يقوم بها االباء)الجمعية العمومية(

 يمي اإلرشاد التعل: خامسا

يعد من الخدمات اإلرشادية الرئيسية ويهدف اىل تحقيق التكيف النفيس للمسرتشـد 

ومساعدته عىل اختيار نوع الدراسة و مستقبله املهني من خالل تقـديم املعلومـات املتـوفرة 

عن املجـاالت الدراسـية اكادمييـا ومهنيـا مبـا يـتالءم مـع قدراتـه واهدافـه وميولـه ومواجهـة 

ُعرتضه يف سبيل تحقيق ذلـك بغيـة تحقيـق الرضـا املهنـي والتوافـق الـنفيس املشكالت التي ت

. واالجتامعي والكفاية االنتاجية، من خالل اختيار الدراسـة والتخصـص املناسـب لـه والنجـاح

 : ومن اهم وسائل تحقيقه
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تقديم املعلومات املهنية من خالل تبصري املسرتشـدين بـاملهن املتـوفرة ومتطلباتهـا  . 1

 .املطلوبة لها مستقبال عىل ضوء برامج التنمية الوطنيةواملؤهالت 

تعريف املسرتشدين بانفسهم وبقدراتهم واهـدافهم يف الحيـاة باسـتخدام الوسـائل  . 2

املتاحة من مقابالت واختبارات ان امكن حتى يتمكن من تحديـد االختيـار املهنـي 

 املناسب 

املسرتشد ورغباته وبـني االستشارة املهنية حيث يتم التوفيق بني قدرات وطموحات  . 3

 .متطلبات املهن واكسابه مهارة اتخاذ القرار

 .تنظيم لقاءات وندوات ومحارضات وزيارات ومعارض مهنية . 4

توجيه املسرتشدين نحو اختيار التخصصات املختلفة يف املرحلـة الثانويـة وتشـجيع  . 5

 .وتوزيع االستبيانات) طبيعي(املسرتشدين عىل القسم العلمي 

 .ات اىل الجامعات والكليات واملعاهد باملنطقةتنظيم الزيار . 6

 .اعداد حقيبة معلومات مهنية وتزويد املسرتشدين بنرشات مهنية . 7

 .تشجيع املسرتشدين عىل عمل مقابالت مع املهنيني . 8

 .تشجيع املسرتشدين عىل مالحظة الوظائف واملهن املختلفة يف البيئة التي حولهم . 9

 برنـامج اإلرشـاد و التعليمـي واملهنـي، وبرنـامج : "اما اهم الربامج املرتبطة بـه فهـي

 ".الهاتف املهني والسمعي، واسبوع املهنة اإلرشادي ملسرتشدين املتوسطة والثانوية 

 اإلرشاد االجتامعي : سادسا

يهتم هذا املجـال بتنميـة املواطنـة الصـادقة لـدى املسرتشـد ونهـج السـلوك القـويم 

وية روح الجامعة عند املسرتشدين القامئة عـىل الحـب واملحافظة عىل العادات و التقاليد وتق

والتعاون والعالقات االجتامعية السليمة وبناء الصداقات مع زمالئـه ومرشـديه واالخـرين، يف 

 : ومن اهم وسائل تحقيقه االيت. بيئة االجتامعية والتعليمية

 .الخدمات العامة . 1

 .املسابقات الثقافية واالجتامعية . 2

 واملرسح اإلرشادي الندوات واملحارضات  . 3
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 .االستفادة من حصص النشاط وجامعات االنشطة، بالتنسيق مع رائد النشاط . 4

دراسة حاالت عدم التوافق االجتامعي لدى بعض املسرتشدين وتقديم الخـدمات  . 5

 .اإلرشادية املناسبة

تعريف املسرتشد باملؤسسات االجتامعية املختلفة ودورها يف املجتمع وخـدماتها  . 6

 ). دور الرعاية، واملؤسسات الخريية، ومركز التاهيل الشامل(ا مثل التي تقدمه

املشاركة يف اسابيع التوعية العامة، واعداد برنامج : " اما اهم الربامج املرتبطة به فهي

لتكريم املسرتشدين املثاليني يف سلوكهم وعالقاتهم االجتامعية مع االخرين، وبرنـامج النشـاط 

، وبرنـامج مسـاعدة املسرتشـدين املحتـاجني، وتشـجيع )ائد النشاطالتنسيق مع ر(االجتامعي 

 ".املسرتشدين عىل اعداد النرشات والبحوث يف هذا املجال

 إرشاد االطفال: سابعا

متثل الطفولة حجر االساس يف بناء انسان املستقبل، ففيها يتحدد مسار منوه الجسدي 

 شخصـيته، وتتشـكل قدراتـه واتجاهاتـه، والعقيل واالجتامعي واالنفعايل، وفيها يتحدد مالمح

. وفيها يتعلم مفاهيم االلتزام واالنتامء والعطاء، وهي ركائز اساسية للشخصية الفعالة املبدعة

واالطـفـال اثـنـاء مـنـوهم الجـسـمي والعـقـيل واالجتامـعـي واالنفـعـايل، يتعرـضـون اىل مـشـكالت 

. ن يسـاعدهم عـىل مواجهتهـاواضطرابات سلوكية وانفعالية متعددة، يحتاجون خاللها اىل مـ

عملية مسـاعده االطفـال وذلـك بتقـديم : " وعىل ضوء ذلك ميكن تعريف إرشاد االطفال بانه

الخدمات املختلفـة، عـرب بـرامج وقائيـة ومنائيـة وعالجيـة، لتحقيـق النمـو السـليم مبظـاهره 

ن املشـكالت ويتعامل إرشاد االطفال مع عـدد مـ". املختلفة وبناء الشخصية الفاعلة املتوافقة

 :التي تعرتض منوهم

 .وتشمل االفراط يف االكل وفقدان الشهية: اضطرابات التغذية . 1

 .وتشمل التبول والتربز الالارادي: اضطرابات االخراج . 2

وتشمل السلوكيات االجتامعيـة ومشـكالت العالقـة مـع : اضطرابات اجتامعية . 3

 ).الخجل، الكذب، الكالم البذيء(االخرين 
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 .وتشمل الغرية والخوف والقلق واالكتئاب: يةاضطرابات انفعال . 4

 .وتشمل صعوبات الكالم والقراءة والتاخر الدرايس: اضطرابات التعلم . 5

 .وتشمل مص االصابع وقضم االظافر: اضطرابات العادات . 6

وال يقترص إرشاد االطفال عىل التعامل مع هذه املشكالت وامنا يتعدى ذلك اىل وضـع 

 .ة التي تساعد عىل بناء وتشكيل الشخصية السوية الفاعلة املنتجةالربامج الوقائية واالمنائي

 إرشاد املراهقني والشباب : ثامنا

تعترب مرحلة املراهقة مرحلة تغريات جسمية وجنسية واجتامعية وعقليـة وانفعاليـة 

وهـذا االنتقـال يعنـي االنـتامء الجديـد اىل جامعـة وبيئـة .تنقل الفرد من الطفولة اىل الرشـد

تقتيض من املراهق التكيف مع الوسط الجديـد، وهـذا التكيـف يعنـي احـالل منـاذج جديدة 

ارقى من السلوك واساليب يف التعامل محل االساليب املسرتشدية التي اعتادها، وتعتـرب هـذه 

املرحلة مرحلة البحث عن الذات، ففي هـذه املرحلـة مـيالد حقيقـي للفـرد كـذات مسـتقلة 

ذ القرارات وكرثة الرصاعات، باالضافة انها مرحلة ظهـور حاجـات متميزة، كام انها مرحلة اتخا

جديدة مثـل الحاجـة اىل التقـدير واملحبـة وغـريه، فـان مل يجـد املراهـق اإلرشـاد واملسـاعدة 

: والشـباب بانـهوميكـن تعريـف إرشـاد املـراهقني . اضطرب منوه وكرثت مشاكله وسـاء توافقـه

الخدمات اإلرشادية الوقائية ومنائية والعالجية لهـم بهـدف عملية تهدف اىل مساعدتهم، وذلك بتقديم "

ـاد يف هـذا السـن مـع ". تحقيق التوافق السوي والنمو السليم وبناء الشخصية االيجابيـة ويتعامـل اإلرش

  :عدد من املشكالت اثناء منوهم عىل سبيل املثال

والتي تشتمل عىل عدد من الحاجات مثـل حاجـة املراهـق : مشكالت جنسية . 1

 معرفة بعض الحقائق الجنسية، والحاجة اىل تقبل النضج الجـنيس كمظهـر اىل

 . من مظاهر النمو

والتي تشـتمل عـىل عـدد مـن الحاجـات : مشكالت املستقبل النفيس واملهني . 2

 حاجة املراهـق اىل. مثل حاجة املراهق اىل اإلرشاد فيام سيعمله بعد املؤسسة
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حديـد نـوع دراسـته او مهنتـه فهم نفسه وقدراته وميوله حتى يـتمكن مـن ت

 .املستقبلية

والتي تشتمل عىل عدد من الحاجات مثل حاجة املراهق اىل : مشكالت نفسية . 3

تاكيد ذاته وتدعيم ثقته بنفسه ومساعدته يف البحث عـن هويتـه الشخصـية، 

 .حاجته اىل من يساعده يف حل مشكالته النفسية

حاجتـه اىل : "  مثـلوالتي تشتمل عىل عـدد مـن الحاجـات: مشكالت دراسية . 4

حاجتـه اىل تكـوين اتجاهـات ايجابيـة . التحرر من قلق االمتحانات والدرجات

 ".نحو التعليم ونحو زمالئه

والتي تشتمل عىل عدد من الحاجات مثل حاجتـه اىل تفهـم : مشكالت ارسية . 5

الوالدين الهتامماتـه والتغـريات التـي طـرات علىـة، حاجتـه اىل اقامـة عالقـة 

 .والدين واالخوةمتوازنة مع ال

والتي تشتمل عىل عدد من الحاجات مثل حاجة املراهق : مشكالت اجتامعية . 6

اىل بناء نسق من القيم التي توجه سلوكه وتهديه، حاجته اىل تكون صـداقات 

 .جيدة يفيض اليهم مبتاعبه ومشكالته

والتـي تشـتمل عـىل عـدد مـن الحاجـات مثـل حاجتـه اىل : مشكالت صـحية . 7

ـيـة مـنـوه الـصـحي والجـسـدي، حاجـتـه اىل فـهـم طبيـعـة ـخـدمات ـصـحية لرعا

 .التغريات الجسمية التي تحدث له يف هذا السن

والتـي تشـتمل عـىل عـدد مـن الحاجـات مثـل حاجتـه اىل : مشكالت اخالقية . 8

التزود بالقيم الدينية التي تحميه من االنحراف، حاجتـه اىل اإلرشـاد للتعامـل 

لقـيم، والتعامـل مـع الرصاعـات مع مشاعر الذنب الناتجة عن الخـروج عـن ا

 .النفسية
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 إرشاد الكبار: تاسعا

وهو يشتمل عىل تقديم العون واملسـاعدة لفئـة كبـار السـن، حيـث يتعـرض الكبـار 

تـغـريات جـسـمية، عكـسـية تتمـثـل يف ـتـدهور ـقـوة الـفـرد ونـشـاطه، : ملتغـريات متـعـددة مـثـل

ـل  ـارجي مـث ـره الـخ ـريات يف مظـه ـبرشة(وتـغ ـاف اـل ـد، جـف ـور التجاعـي ـريهظـه ـريات )، وـغ ، تـغ

، تغـريات )بطئ نشاط الجهاز العصـبي املركـزي، ضـمور يف القلـب، وغـريه(فسيولوجية، مثل 

، )فقدان العالقة باالخرين او ضعفها نتيجة فقـدان زمـالء العمـل او االقـارب(اجتامعية، مثل 

هذه وال شك ان . تغريات نفسية، يصاب بالقلق وخاصة قلق املوت، والخوف واالكتئاب وغريه

التغريات يف جميع مظاهر النمو ترتك اثارا واضحة نفسية و اجتامعيـة، مـام يـربز الحاجـة اىل 

برامج إرشادية تساعد هؤالء عىل التكيف مع هذا التغريات وتجاوز العقبات واملشكالت قـدر 

عملـيـة مـسـاعدة كـبـار الـسـن بتـقـديم كاـفـة : " وميـكـن تعرـيـف إرـشـاد الكـبـار باـنـه. االمـكـان

لتي متكن من رعـايتهم نفسـيا واجتامعيـا وصـحيا بهـدف تحقيـق قـدر اكـرب مـن الخدمات ا

وتشتمل الخدمات اإلرشادية التـي ميكـن تقـدميها لكبـار ". التكيف مع متغريات هذه املرحلة

 : السن عىل

خدمات الرعاية الصحية، وتتمثل يف شـعور كبـار السـن بـانهم موضـع رعايـة  . 1

 . لهمصحية وتقديم الرعاية الصحية املناسبة

خدمات نفسية واجتامعية، وترتكز هذا الخـدمات عـىل مسـاعدة الكبـري عـىل  . 2

 .التكيف مع التقاعد املهني

 .تقبل التغريات الفسيولوجية والجسمية واالنتكاسية عىل انها امر طبيعي . 3

 .تقبل حقيقة املوت . 4

خدمات اإلرشاد املهني، وتتمثل يف مساعدتهم عىل االلتحـاق بـبعض االعـامل  . 5

 . او الخرييةالتطوعية
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خدمات اإلرشاد العالجي، وتتمثل هذه الخدمة يف مسـاعدة الكبـار عـىل حـل  . 6

 .مشكالتهم اوال باول حتى ال تتفاقم فيصل االمر اىل الكابة واملخاوف املرضية

 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة: عارشا

 يعـاين يتمثل هذا النوع من اإلرشاد يف تقديم الخدمات املختلفة اىل تلك الفئـة التـي

افرادها عن اعاقات حسية مثل الصم والعمى، او حركية مثل الشلل، او عقلية مثـل الضـعف 

 :العقيل، او اجتامعية مثل الجنوح، ويعاين هؤالء من مشكالت متعددة

 .حيث االنسحاب والعزلة واالحساس بانهم عبء عىل االخرين: مشكالت اجتامعية .1

 ذواتهـم وانخفـاض مسـتوى طمـوحهم مثل املفاهيم السلبية عن: مشكالت نفسية .2

 .ومنو مشاعر الدونية وعدم االقتدار

مثل نقص فرص العمل امـامهم واحجـام اصـحاب العلـم : مشكالت تربوية ومهنية .3

 .عن تشغيلهم

مثل احجـام االخـرين عـن الـزواج بهـم ونظـرة االخـرين السـلبية : مشكالت اخرى .4

 .نحوهم

لية مساعدة ذوي الحاجـات الخاصـة عم: " ويعرف إرشاد ذوي الحاجات الخاصة بانه

تتضمن تقديم الخدمات املختلفة، الصحية والنفسية واالجتامعية والنفسـية بهـدف متكيـنهم 

وتشتمل الخدمات التي تقـدم لهـم عـىل ". من التكيف النفيس واملهني واالجتامعي يف الحياة

 :الخدمات اإلرشادية بااليت

االجهـزة التعويضـية كاملسـاعدات وتشتمل عىل تـوفري : خدمات الرعاية الصحية . 1

 .السمعية، والبرصية، واالطراف الصناعية وغريه
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وتشـتمل التوسـع يف تعلـيم ذوي الحاجـات الخاصـة، : خدمات اإلرشاد الـنفيس . 2

ومحاولة الكشف عن قدراتهم االخرى والعمل عىل تنميتها حتـى يشـعر املعـاق 

 .بتفوق يف مجاالت معينة مام يعيد له ثقته بنفسه

وتشتمل التوسع يف مؤسسات التاهيل املهني لـذوي الحاجـات : تاهيلية اتخدم . 3

الخاصة وشمولها بحيث تغطي فئات االعاقـة، واتاحـة مزيـد مـن فـرص العمـل 

 .لذوي الحاجات الخاصة

 وتقبـل لـلــهوتشـتمل تـدعيم االميـان با: واالجتامعـي الـديني اإلرشـاد خدمات . 4

دماج ذوي الحاجات الخاصة يف الحيـاة الواقع باعتباره قضاء وقدر، والعمل عىل ا

 .العامة وعدم عزلهم

وتشـتمل عـىل توجيـه افـراد االرسة اىل معرفـة كيفيـة : االرسي اإلرشـاد خدمات . 5

التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة، وتزويد افراد االرسة باملعلومات عـن طبيعـة 

خاصـة االعاقة ومسؤوليتهم تجاهها ومساعدة االخوة عىل تقبل ذوي الحاجات ال

وعدم رفضـه او اهاملـه او اشـعاره بانـه عـبء، ثـم تحسـني نظـرة افـراد االرسة 

 .واتجاهاتهم نحو صاحب االعاقة

 اإلرشاد املهني: الحادي عرش

ُيعد اإلرشاد املهني مـن اقـدم مجـاالت اإلرشـاد، ويهـدف اىل مسـاعدة الفـرد عـىل 

 املهنـة واالسـتمرار فيهـا، اختيار مهنة معينة وفقا لقدراته وميوله وطموحه واعداده لهـذه

بهدف تحقيق الكفاية االنتاجية، والرضا الوظيفي والتوافـق الـنفيس واالجتامعـي، ويهـدف 

ويف  اإلرشاد املهني اىل مواجهة املشكالت التي تعرتض الفرد يف عمله ويف عالقاته مع زمالئـه

اعـداد  يهـدف اىلكـام . تطلعاته لتحقيق الرضا املهني مام يزيد من فاعلىة الفـرد يف عملـه

الفرد ملهنته وذلك بتزويده باملعلومات النظرية والخربة العملية، واكسابه املهارات الخاصة 

 بانـه ويعـرف اإلرشـاد املهنـي. ملتابعة التقدم العلمي والتكنولوجيـا املتعلـق بهـذه املهنـة
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ر املهنـة عملية مساعدة تتضمن مجموعة من الخدمات التـي تقـدم للفـرد ملسـاعدته يف اختيـا(

 :وتشتمل الخدمات اإلرشادية املهنية عىل ).التي تتالءم مع قدراته واهدافه وميوله

 .خدمات تتعلق بتقديم املعلومات املهنية . 1

 .خدمات تتعلق بتعريف االفراد بانفسهم وبقدراتهم واهدافهم يف الحياة . 2

 .خدمات االستشارة املهنية . 3

 .خدمات التدريب املهني واملهارة املهنية . 4

 .ات التوافق املهنيخدم . 5

 اإلرشاد الزواجي : الثاين عرش

ُيعد الزواج طريق السعادة البرشية، فيه سكن وامن وراحة لالنسـان ومـودة ورحمـه 

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بيـنكم :"بني الناس قال تعاىل

وميكن تعريـف اإلرشـاد .  العظيملـلـهصدق ا" مودة ورحمة ان يف ذلك اليات لقوم يتفكرون

مجموعة الخدمات اإلرشادية التي تقدم لالزواج بهدف اختيار الرشيك املناسب، : "الزواج بانه

امـا عـن ". وتحقيق االستقرار والتوافق، وحل املشـكالت التـي قـد تعصـف بالحيـاة الزوجيـة

 :خدمات اإلرشاد الزواجي

 . الزوجيةتقديم املعلومات املتكاملة عن طبيعة الحياة . 1

 .املساعدة يف اختيار الرشيك املناسب . 2

 .املساعدة يف حل الخالفات واملشكالت الزوجية . 3

 .املساعدة يف اتخاذ القرارات الزوجية املختلفة . 4

 .خدمة الحياة الزوجية . 5

 التجربة الفرنسية يف مجال اإلرشاد النفيس

 خـدمات ان وزارة الرتبية هي املسؤولة عن الرتبيـة العامـة وتسـيطر عـىل جميـع

. 1968اإلرشاد وتعمل معها يف هذا املجال سكرتارية الدولة للجامعات وفقا لقـانون عـام 

 توـجـد يف ـهـذه اـلـوزارة لجـنـة للدراـسـة واالـسـتعالم، تـعـد ـهـذه اللجـنـة اـلـربامج وترـسـم
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وتضـمن التنسـيق مـع وحـدات . التعليامت لوضعها موضع التنفيذ وتحدد رشوط التطـور

ان قسم الهيئـة العامـة . رة عن طريق سلسلة من الخدمات املتبادلةادارية اخرى يف الوزا

للمفتشني هو الذي سيطر عىل هذه الخدمات من الناحية التنفيذية وتحـت رعايـة وزارة 

الرتبية، ان املجلس الوطني للمعلومات عن الرتبية واملهن هو املسؤول عن جمع وتنظـيم 

وان هذه الوثائق . شاطات خدمات اإلرشادونرش املعلومات املطلوبة للتخطيط ويف دعم ن

وقـد اسـتحدث يف املجلـس الـوطني . تستعمل من قبل هيئـة اإلرشـادين يف وزارة العمـل

للمعلومات مركزا للدراسات والبحـوث يف مجـال العمـل، يهـتم مبتابعـة وتحليـل الرشوط 

ه الدراسـات ان مثل هذ. التي فيها تتاح االعامل والنشاطات واملهن وفقا لتظورعامل العمل

العلىة تعترب ذات قيمة عالية بالنسبة لخدمات اإلرشاد، اذ متكنها من صياغة االستشـارات 

حول التوقعات ويف نفس الوقت متكـن السـلطات املدرسـية مـن قبـول وتطـوير املحتـوى 

يف كـل مديريـة مـن مـديريات الرتبيـة يوجـد موظـف لهـذه . واساليب التـدريب املهنـي

موظـف يف مديريـة (فتش املديرية ويعمل كمرشف فني لإلرشاد الخدمات يحمل مرتبة م

وان هذا املسرتشد هو املسؤول عن تنسيق العمـل االعالمـي واإلرشـادي ويوجـد ). الرتبية

يف كل قسـم موظـف للمعلومـات واإلرشـاد يعمـل مـع موظـف املديريـة املـذكورة وهـو 

 نهايـة العـام الـدرايس او املسؤول عن دائرة اإلرشاد وعن نقل الطلبة من صف اىل اخر يف

تحويلهم اىل املهن اضافة اىل اعـداد بـرامج للمعلومـات واجـراء الدراسـات عـن مسـتقبل 

الطلبة وينسق النشاطات االعالمية ونشاطات مراكـز اإلرشـاد ويـدخلها يف نطـاق دسـاتري 

وعىل املستوى املحيل يوجد مركز لالعالم ولإلرشاد يضـمن الخـدمات ويتيحهـا . املقاطعات

للمؤسسات العامة واالكادميية واملهنية وانه مكان ملقابلة اإلرشـادين وتزويـدهم بكـل مـا 

يحتاجونه يف عملهم وان الدعم املايل لهذه املراكز يتم خـالل الجامعـات املحليـة والدولـة 

يتـوىل مركـز االعـالم .  اصبحت هـذه الهيئـات تابعـة اىل الخدمـة املدنيـة1951ومنذ عام 

ائيـة عـن طريـق اإلرشـادين يف املـدارس الـذين يسـاعدون الطلبـة عـىل واإلرشاد مهمة ثن

ـن ـذا ـم ـراد ـه ـتقبلية لالـف ـالخطط املـس ـة ـب ـارات ذات العالـق ـدمون االستـش ـف ويـق  التكـي

 جهة ومن جهة اخرى تتاح االستشـارات يف املركـز ذاتـه اىل اي فـرد، لالطفـال والراشـدين
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ويتم اختيار مـوظفي التوجيـة مـن . لواالباء واملرشدين واعضاء االتحادات واصحاب العم

بني الذين لديهم خربة سابقة يف التدريس ملـدة خمـس سـنوات وعلـيهم ان يتـدربوا مـن 

الناحية العلمية والفنية ملدة سنتني او اكرث يف الجامعة ويجتازون االمتحان بعدها لغـرض 

فـان هـذه الحصول عىل وثيقة تؤيد تاهيلهم للعمل يف مجال اإلرشاد وبـالرغم مـن ذلـك 

امـا املـدراء . الوثيقة ال يصادق عليها ما مل يكملوا سنة يف العمل كمرشدين تحت االختبار

فيتم اختيارهم من بني الحاصلني عىل شهادة الكانديدات يف مجال اإلرشاد كام يشـرتط ان 

تكون لديهم خربة يف اإلرشاد ال تقل عن خمـس سـنوات وتطبـق نفـس الرشوط املـذكورة 

 .نافسون ليصبحوا مفتشني يف مجال اإلرشادعىل الذين يت
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 اسئلة نقاشية

 

 . ناقش ما املقصود باإلرشاد الديني واالخالقي وبشكل مفصل: 1س

 . ناقش ما املقصود باإلرشاد النفيس وبشكل مفصل: 2س

 . ناقش ما املقصود باإلرشاد الوقايئ وبشكل مفصل: 3س

 . ل مفصلناقش ما املقصود باإلرشاد االرسى وبشك: 4س

 . ناقش ما املقصود باإلرشاد التعليمي وبشكل مفصل: 5س

 . ناقش ما املقصود باإلرشاد االجتامعي وبشكل مفصل: 6س

 . ناقش ما املقصود بإرشاد االطفال وبشكل مفصل: 7س

 . ناقش ما املقصود بإرشاد املراهقني والشباب وبشكل مفصل: 8س

 . ل مفصلناقش ما املقصود بإرشاد الكبار وبشك: 9س

 . ناقش ما املقصود بإرشاد ذوي الحاجات الخاصة وبشكل مفصل: 10س

 . ناقش ما املقصود باإلرشاد املهني وبشكل مفصل: 11س

 . ناقش ما املقصود باإلرشاد الزواجي وبشكل مفصل: 12س
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 الفصل الثالث

 أساليب اإلرشاد النفيس
 

ك مجموعة من االساليب او االسرتاتيجيات التي مـن املمكـن اعتامدهـا يف تنفيـذ هنا

عملية اإلرشاد النفيس، وهذه يعتمد عىل طبيعة الحالة او املوقف التي يتناولها املرشد، فضـال 

عن عالقة هذه االساليب بطبيعة املسرتشد والظروف املحيطـة بـه، لـذا خصـص هـذا الفصـل 

جيات واساليب اإلرشاد الـنفيس، وميكـن تحديـد ابـرز اهـداف هـذا للتعرف عىل اهم اسرتاتي

 : الفصل بااليت

 .التعرف عىل اهم مسلامت استخدام اساليب اإلرشاد النفيس . 1

 اإلرشاد النفيس  التعرف عىل اهم اسرتاتيجيات . 2

 :التعرف عىل اهم االساليب املعتمدة يف عملية اإلرشاد النفيس وهي . 3

  بطاقة املالحظة 

 رشاديةاملقابلة اإل 

 املالحظة 

 دراسة الحالة 

 مسلامت استخدام اساليب اإلرشاد النفيس: اوال

هذه املسلامت تتعلـق بالسـلوك الـبرشي وهـي متعـددة ومتشـابكة ومتبادلـة االثـر 

والتاثري، وهي قواعد تقوم عليها او تنطلق منها عملية اإلرشاد لتعـديل ذلـك السـلوك، وعـىل 

 :يه اثناء عملية اإلرشاد وهي عىل النحو التايلاملرشد النفيس ان يجعلها نصب عين

 :وتتضمن االيت: ثبات السلوك االنساين نسبيا ومرونته . 1

  ّالسلوك كل ما يصدر عن االنسان الحي من نشاط يتصل بطبيعته االنسانية سواء

 .كان جسميا او عقليا او اجتامعيا او انفعاليا
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  بالتنشئة والتفاعل) مكتسب(السلوك متعلم. 

 وك ثابت يف الظروف العادية واملواقف املعتادة وهذا يساعد عىل التنبـؤ بـه السل

لكن هـذا الثبـات لـيس ثباتـا (عند التعامل مع املسرتشد ويسهل عملية اإلرشاد 

 ).مطلقا

  مام يشجع عملية اإلرشاد) اي انه قابل للتغيري والتعديل(السلوك االنساين مرن. 

 سلوك الظاهري فقط بل تتعداه اىل البنية مرونة السلوك ال تقترص عىل تعديل ال

ـا ـلـدى املسرتـشـد اىل االيـجـاب ) اـلـذات(االساـسـية للشخـصـية  وتـعـديل مفهومـه

 .والواقعية

فـردي مبعنـى ان السـلوك يتـاثر بفرديـة االنسـان : السلوك االنساين فردي وجامعي . 2

 اي مبا يتسم به من سامت عقلية او انفعاليـة، وجامعـي اي انـه يتـاثر) الشخصية(

الـسـلوك مبـعـايري الجامـعـة وقيمـهـا وعاداتـهـا وـضـغوطها واتجاهاتـهـا اي ان ـسـلوك 

كـام انـه مـن خـالل التنشـئة . االنسان ناتج من تفاعل العوامل الفردي والجامعيـة

االجتامعية تتشكل لدى االنسان اتجاهات معينة نحو االفراد والجامعات واملواقـف 

عتبار عند تغيري سـلوك املسرتشـد معـايري االجتامعية، وعىل املرشد ان ياخذ بعني اال

الجامعة ومدى تاثريها عىل املسرتشد، اضافة اىل فهم شخصية الفـرد بحيـث يعـيش 

االنسـان : اسـتعداد الفـرد لإلرشـاد واإلرشـاد.املسرتشد يف توافق شخيص واجتامعـي

اجتامعي بطبعه ولذا فانه اذا استصعب عليه امر فانه يستشري غـريه ممـن يتوسـم 

الـخـربة واملـقـدرة، واملرـشـد يـفـرتض ان يـكـون ـمـن ذوي الـخـربة ليقـبـل علـيـه ـفـيهم 

 .املسرتشد ويتقبله وهذا هو اساس نجاح العملية اإلرشادية

من حقوق الفرد عىل الجامعة ان تضـبط سـلوكه وان ترشـده : حق الفرد يف اإلرشاد . 3

 .اىل الطريق القويم ليكون عضوا سليام فاعال فيها
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للفرد الحق يف اتخاذ القرارات املتعلقـة بـه دون اجبـار : مصريهحق الفرد يف تقرير  . 4

من احد، واإلرشاد لـيس نصـائح وال اوامـر وال اعطـاء حلـول جـاهزة تحقيقـا لهـذا 

فاإلرشاد يعطي الحق للمسرتشد ان يقرر مصريه بنفسه، فيقدم اإلرشاد بطريقة خذ 

كـري واتخـاذ القـرارات او اترك، وهذا يعطي مساحة اكرب امام املسرتشد للنمـو والتف

 .املناسبة واالستقالل واالعتامد عىل النفس وتحمل املسؤولية

ان يتقبل املرشد املسرتشد كام هو ومبا هو عليـه ال كـام ينبغـي ان : ّتقبل املسرتشد . 5

وهـذا يعنـي ان يشـعر املسرتشـد بـاالمن الـنفيس والطامنينـة ) دون رشوط(يكون 

والتقبـل ال . قائم عىل الثقة واالحرتام املتبـادلليبوح مبا لديه من معاناة يف جو امن

يعني تقبل سلوك املسرتشد الشاذ بل يساعده عـىل تغيـري ذلـك السـلوك، واذا اقـر 

املرشد مسرتشده عىل سلوك شاذ او ضار فان ذلك يعترب تشجيعا لـه عـىل املامرسـة 

 .الغري سوية وهذا مرفوض من جانب اإلرشاد

 اإلرشاد عملية مستمرة طوال مراحل العمر املختلفة عملية: استمرار عملية اإلرشاد . 6

وعمليـة االسـتمرار تعنـي ان يتـابع )  املرشـدون–املرشـدون –الوالـدان (يقوم بهـا 

املرشدون تطورات املسرتشد بصفة مستمرة الن اإلرشاد ليس وصفة طبيـة وال حـال 

 .جاهزا وال نصيحة عابرة بل هو خدمة مستمرة

ان تعاليم الـدين االسـالمي معـايري اساسـية يف :  اإلرشادالدين ركن اسايس يف عملية . 7

تنـظـيم ـسـلوك االـفـراد والجامـعـات والتمـسـك بـهـا مـصـدر اـمـن ـنـفيس وطامنيـنـة، 

واملعتقدات الدينية لكل من املرشد واملسرتشد هامـة واساسـية يف عمليـة اإلرشـاد، 

 اىل املرشـد  ويراقبـه يف عملـه ويحتـاجلـلـهفاإلرشاد يحتاج اىل املرشد الذي يخىش ا

 لـلــهامللم ببعض املفاهيم الدينيـة االساسـية مثـل طبيعـة االنسـان كـام حـددها ا

 ـسـبحانه وتـعـاىل واـسـباب االـضـطراب اـلـنفيس يف راي اـلـدين مـثـل اـلـذنوب وـضـعف

الوازع الديني واعراض االضطراب النفيس كاالنحراف والشعور باالثم والخـوف القلـق 

 وعـىل املرشـد ان. ص مـن الـوزر والتوبـة الصـادقةواالكتئاب والوسواس وكيفية التخل

ـلوك ـان والـس ـالم كاالمـي ـنفيس يف االـس ـطراب اـل ـن االـض ـة ـم ـبل الوقاـي ـبعض ـس ـم ـب  يـل
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الديني االخالقي وكذلك خطوات اإلرشـاد الـديني مثـل االعـرتاف بالـذنب والتوبـة 

  والصـرب والتوكـل عـىللـلــهواالستبصار بالذات والتعلم والدعاء واالستغفار وذكـر ا

، واالستشهاد باالدلة من القران والسنة النبوية الرشيفة والتي تساهم يف تغـري لـلـها

 . االتجاهات وضبط السلوك

 اإلرشاد النفيس  اسرتاتيجيات: ثانيا

 حسـب ذلـك اسرتاتيجياتها، ويتحدد و طرقها بتعدد اإلرشادية النفسية العملية تتميز

 باملشكلة التي خاصة خدمة بتقديم طريقة كل تختص املسرتشد، اذ وشخصية طبيعة املوضوع

 :كااليت رشحها يايت و.املرشد معها يتعامل

 لبعض مناذج اللجوء الطريقة هذه يف املرشد يستطيع :السلويك اإلرشاد اسرتاتيجية . 1

بـني  مـن التقليـدي السـلويك النمـوذج يعتـرب املشـكلة، و طبيعـة حسب السلوك

 القلق مشاعر باستبعاد املرشد يقوم  حيثالتعلم، اسس عىل ترتكز التي االساليب

 التغلب املثريات، وبالتايل اسباب عىل التعرف طريق عن املسرتشد منها التي يعاين

منحرفـة،  غـري باسـتجابات املثـريات، وتعـوض هذه عن املتولدة عىل االستجابات

الشـخيص،  تاريخـه فحص طريق عن املسرتشد حالة بتشخيص املرشد حيث يقوم

لقيـام  الدافعـة باالسـباب الخاصـة املقابلـة اسـئلة بطـرح املرشـد يبـدا وبالتـايل

 اسـتجابته ملعاملـة زمالئـه، وكيفيـة مـع ترصفـه طبيعة و معني املسرتشد بسلوك

 و.بشكل سلبي ترصفه او قلقه من تزيد التي االسباب عىل التعرف له، و مدرسيه

 تـتامىش مـع اليباس املرشد الحالة، يطبق لتشخيص الالزمة املعطيات جمع بعد

 بـاللجوء ايجـايب سـلوك تعلـم عىل يدربه املشكلة التي يعاين منها املسرتشد، كان

 امـام مشـاعره عـن للتعبـري املسرتشد دفع عىل يؤكد املرشد التعزيز، و الستخدام

 املسرتشـد فيـتعلم.اإلرشاد قاعة خارج بنفس اليشء القيام منه يطلب املرشد، ثم

 اسـتجاباته يف الـتحكم بامكانـه انـه نفس الوقـت يف وسلوكه،  تغيري يستطيع انه
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 طريقـة املرشـد يسـتخدم للقلـق، كـام الخضوع من نفسه حامية السلوكية، و

 الحـريك مشـكلة االفـراط مـن يعـانون الـذين املسرتشـدين بعض مع االسرتخاء

 الخضـوع لالسـرتخاء االمـر يتطلب هنا سلوكية، و و عضلية لتهيجات املصاحبة

 .القلق هذال كف بهدف

 هـذه الطريقـة يف املرشـد  يعطـي:التقليـدي غـري السـلويك اإلرشاد اسرتاتيجية . 2

مسـاعدة  عـىل املرشـد يؤكـد املسرتشـد، حيـث وبني بينه للتفاعل كبريا اهتامما

يجـري  مـا كل مبعرفة االسلوب هذا يف املرشد مشكلته، ويهتم فهم يف املسرتشد

املرشـد  يلجا االرسي، و املحيط خارج هبتفاعالت للتلميذ، وكذلك االرسي باملحيط

 منوذج ويهدف. التشكيل منها و النامذج ببعض لالستعانة هنا االرسي واالنطفاء

 يقـوم املرشـد تعزيـزات، حيـث تقـديم بواسـطة السـلوك تعديل اىل التشكيل

مـن  مجموعـة لـه يوضح ان بعد االيجايب السلوك تعلم عىل املسرتشد مبساعدة

 يف املرشـد يقـوم و.املرغـوب السلوك هذا مع تتامىش التي الترصفات و االفعال

 السلوك هذا تعلم يتم املسرتشد، و تقدم لتعزيز مكافاة بتقديم هذه الطريقة

 الفـرق ايضـاح عـىل مرحلـة كـل يف املرشد بطريقة تدريجية، ويعمل املرغوب

 هـذا صـحة عـىل للمسرتشـد يؤكـد مـرة، حتـى كـل السـلوكيات يف يف املوجود

 كبرية اهمية ذو التعزيز هذا يكون ان ايجابياته، و يشرتط و اعتداله و السلوك

 عـن اسـتجابة تتطلـب ايجابيـة بتقديم اسـتثارة املرشد يبدا ثم املسرتشد لدى

 املرشـد يبـدا لفظيـة، ثـم هـذا بتشـجيعات يرافـق املرغوب، و السلوك طريق

 هـذه ملثـل املسرتشـد تـنخفض حاجـة بالتايل عدد االستثارات، و من باالنقاص

 تكـرار يف انخفـاض العمليـة االنطفـاء، تكمـن عمليـة يخـص فيام االستثارة، و

 يتضح هذا التعزيز، و نوع كان التعزيز، مهام عملية توقيف طريق عن السلوك

 املسرتشـد، و يـزول طـرف مـن الصـادر للسـلوك املرشـد تجاهـل بواسطة هذا

 عـن التوقـف يـةعمل يف للتـدرج طبقـا تـدريجيا فيـه املرغـوب غـري السـلوك
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 السـلوك اداء اىل الكـائن دوافـع مـن يزيـد فـالتعزيز.منعه تقديم التعزيز، ثم

 .التعزيز عىل الحصول دام يتوقع املطلوب، ما

 هـذا االسـلوب يف املرشد يلجا:املرشد حول املتمركز اإلرشادي الدور اسرتاتيجية . 3

 يقـوم السـلويك، اذالعقيل  االنفعايل الواقعي، او اإلرشادي السلوك استخدام اىل

 يف التكيف، النه و االستقرار او الشفاء عىل يساعد الذي بالدور باتباع املسرتشد

 مشـاكله بحل القيام املسرتشد استطاعة يف ليس بانه املرشد يرى هذه الطريقة

 .بنفسه

 املرشـد نيـة اظهار الزامية عىل الطريقة هذه تؤكد :اإلرشادي الدور اسرتاتيجية . 4

 هـذا يف يشـرتط لـه، كـام بـه يعـرب مـا كـل عـىل الرتكيـز شد، وللمسرت لالصغاء

 الطريقـة مسـاعدة هذه يف  اذ يتم.الجلسات اثناء مريحا جوا االسلوب، وخلق

 فرصـة لـه تفسـح الجلسـة، اذ اثنـاء الحديث تبادل عىل تشجيعه املسرتشد، و

 رشاداإل من النوع هذا يف املرشد يقوم بحرية، كام افكاره و مشاعره التعبري عن

 حـول دقيقـة معلومـات جمـع يـتم و اإلرشاد خالل من الجلسة بتوجيه اجراء

 الطريقـة تتميـز املتنوعـة، ومشـاكله، و بخرباتـه يتعلـق كـل مـا عن املسرتشد

 .مشاكله عىل التعرف عىل باالهتامم باملسرتشد، ومساعدته

بانـه  االسـلوب هـذا يتميـز :اإلرشادية العالقة يف الغموض استخدام اسرتاتيجية . 5

 عمليـة لتسـهيل يسـتعمل العالقـة، و مـن الوجـداين الجانـب يرتكـز عـىل

 مـا، موقـف ابعـاد وضوح االسرتاتيجية، عدم هذه يف بالغموض ويقصد.اإلرشاد

 تـرتك حيـث املرشـد مـن املسرتشـد يريده ما اظهار عن يبتعد املرشد ان هو و

 معينـة، يقـةبطر السـلوك عـىل مجـربا بانـه يشـعر ال حرية التعبـري، اذ للعميل

 مواقـف لتقـديم االوىل اإلرشـادية العمليـة يف كثرية يف حاالت املرشد يذهب و

 املرشـد يركـز و مشـاعره عـن االفصـاح يف حريـة للمسرتشـد تعطـى غامضة، و

 يف الـتحكم االسـلوب هـذا يف يشـرتط العالقـة اإلرشـادية، كـام يحديد انه عىل

 و ملشـاعره تفهمـه يـقطر عـن مشـكلته يف فهـم يساعده التفاعالت، و مجرى
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 اسباب تفسري بغرض هذا و افكاره املتصارعة ملقارنة مساعدته بالتايل افكاره، و

 املرشد يقدم منها، ثم يعاين املشاعر التي طبيعة و معني بسلوك املسرتشد قيام

 التـي التمرينـات القيـام بـبعض منـه يطلـب مالئم، و باسلوب الترصف كيفية

 تعـوض سـلوكيات بديلـة لـه يقـدم املواقـف، و بعض يف املسرتشد اليها يحتاج

 .قبل من بها يقوم كان التي السلبية السلوكيات

 اإلرشـاد مـن الطريقـة هـذه يف املرشـد يقـوم ):املحاكاة(النمذجة  اسرتاتيجية . 6

 عمليـة طريـق عن هذا به، و االقتداء بهدف للمسرتشد سلوكيا بتقديم منوذجا

 يسـتطيع ال الـذي للعميـل بالنسـبة نفعـا اكـرث الطريقـة تعترب هذه و.التوحد

سـلوكيا،  منوذجـا للعميـل يقـدم هنـا ومـن .طريـق التعزيـز عن سلوكه تعديل

 لهـذا االنتبـاه طريـق عـن الطريقـة هـذه تـتم تعلمه، و قبل مبالحظته فيقوم

 طريقة حول املعلومات دقائق الحفظ، اي جمع ثم) املرغوب(املقدم  السلوك

 تـرتبط حيـث السلوك املكونة لهذا للحركات التكرار يةعمل تليها به، ثم القيام

املقدم،  السلوك جاذبية قوة اهمية مدى يتبني هنا من  و.بالحافز العملية هذه

 السـلويك النمـوذج ارفـاق عـىل السـلوك عمليـة تعـديل يف املرشـد يعتمد كام

 .مع املسرتشد االراء تبادل و عنه بالحديث

عالقـة  بتكـوين الطريقـة هـذه يف املرشـد بداي :اإلرشاد يف اللعب اسرتاتيجية . 7

 لعبـا لـه مناسبا، فيقـدم جوا له املسرتشد، فيهيا او املسرتشد وبني بينه ودية

 هـذه تعكـس ان يشـرتط عمـره، كـام و حاجاته عالقة مبختلف ذات عديدة

 اهميـة تعطـي كام.املسرتشد اليها التي ينتمي االرسية البيئة طبيعة االلعاب

 عىل الرتكيز معينة، و يف مواقف االخرين مع لعبه اثناء سرتشدامل ملتابعة كربى

 مـا اذا يتخذها االدوار التي نوع معهم، و تعامالته حيث من به يقوم ما كل

 لهـم؟ام مييـزه تابعـا يكـون ان االخـرين؟او رئاسـة يفضل املسرتشد هذا كان

 بعد  و.عنهم؟ منعزال هو ام االخرين يشارك هل املفرطة؟ و الحركة و العنف

 اسـئلة خاصـة بطرح املرشد اللعب، يقوم من املسرتشد او املسرتشد ينتهي ان
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 توضيح اجاباته، و املسرتشد من املرشد يطلب العابه، ثم يف تقمصهم الذين باالشخاص

 مقارنـة بتلـك سـلوكياته طبيعة تفسري كذا بها، و يقوم التي بالسلوكيات عالقتها مدى

 بالنسبة اإلرشاد عملية يف هامة طريقة اللعب يعترب  اذ.خروناال االطفال بها يقم التي

 مبـا و ببالـه يطـرا مـا كـل عـن املسرتشد تعبري يف الوسيلة هذه لالطفال، حيث تساعد

 اللفظي التعبري يصعب انه خاصة لعبه، و مع تفاعالته خالل ذلك من يتم به، و يشعر

 يف الحريـة للطفـل يعطـي بانـه باللعب اإلرشاد اسلوب يتميز مرحلة الطفولة، كام يف

املسرتشـد،  سـلوك كاليـن بتطـور مـيالين اهتمـت قـد و.معهـا بها، واالرتيـاح االنشغال

 .اللعب اثناء سلوكه، ومعالجة وتوجيه

 اساليب اإلرشاد النفيس: ثالثا

سيتم يف هذه الفقرة التعرف عىل اهم االساليب التي من املمكن اعتامدهـا يف تنفيـذ 

 :لنفيس وكام يايتعملية اإلرشاد ا

 بطاقة املالحظة : 1 –ثالثا 

تعني متثيل لنوع محدد من السلوك االنسـاين الـنفيس : مفهوم بطاقة املالحظة . 1

او فئات مختارة منه بصيغ ميكن معها قيـاس التـدريس، او هـي نشـاط حيس 

بهدف جمـع املعلومـات والبيانـات الرضوريـة بغيـة ) عملية تنقيبية(وذهني 

 . الفهم الصحيحتفسريها وفهمها 

يشري اسمها بانها مشاهدة سلوك املرشد او املسرتشـدين او : خصوصية البطاقة . 2

منـاذج تفاعلهـا مـعـا او خليطـا مـن الثالـثـة جميعـا لغـرض وـصـف مـا يـجـري 

وتسجيل سيناريوهات لها لالستفادة منهـا بعـد دراسـتها وتحليلهـا يف صـياغة 

 .رها اىل االفضلالقرارات الخاصة بتوجيه املرشد والتدريس وتطوي

عـبـارة ـعـن وـسـائل قـيـاس عملـيـات الـتـدريس دون : مفـهـوم ادوات املالحـظـة . 3

 مدخالته او مخرجاته نتاجـه مطـور هـذه االدوات يؤكـدون ان هـذه االدوات
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او هي الوسائل التـي يسـتخدمها املرشـد لتسـجيل مـا . تحقق الغرض املذكور

املرشد مـن مالحظـات او يدور يف املؤسسة وهذه االدوات عبارة عن ما يكتبه 

يرسمه من اشكال العطاء صورة عن السلوك للمرشد او املسرتشدين وقد طـور 

 .الباحثون هذه االدوات بشكل رسيع وكبري

كانـت مالحظـات تفتقـر اىل الدقـة : تطور ادوات املالحظة يف اإلرشاد الـنفيس . 4

د ًطـورت االدوات وخاصـة ادوات تحديـ. النها اختاريه وتطبق بشكل عشـوايئ

ِّم، طورت هورن اداة اخرى تتكـون مـن فئـات 1914مشاركة املسرتشدين عام  ُ

سلوكية تخص مبادرات املسرتشدين وفضـولهم ونقـدهم وتـذكرهم وتحملهـم 

ِّطـورت اداة مؤسسـة ملالحظـة . م رايـت سـتون1935ملسؤوليات التعلم عـام  ُ

والراشد املناخ االجتامعي للفصل من خالل الرتكيزعىل سلوك املرشد السلطوي 

م اداتـان هامتـان 1949م و 1943ظهـر يف عـام . م اتدرسون1935السوي عام 

ويف . لثالثة انـواع مـن السـلوك السـلطوي والـدميقراطي العـادل ثـم السـائب

الخمسينات قام روبرت بيلز وطور اداة املالحظة اساليب تفاعـل املجموعـات 

بط وادارة وتقيـيم الصغرية وكيفية االتصال بني افرادها، ومايسود هذا مـن ضـ

الجديد ادخال عامل الوقت وفرتات التكرار يف مالحظة سـلوك . وقرارات ونقد

اواخر الخمسينات من القرن املايض ظهر ند فالنـدرز باداتـه . املرشد وتسجيله

ملالحظة التفاعل اللفظي املؤسسة ونقحهـا خـالل السـتينات مـن هـذا القـرن 

دوات بـعـده وـهـي اوـسـع انتـشـارا اـملـايض واداة فالـنـدرز ـهـي اـسـاس لـكـل اال

واستخداما يف مجاالت مالحظـة وقيـاس التـدريس تطـورت االدوات بعـد اداة 

 .فالندرو حتى قيل انها بلغت املئة عىل اقل تقدير

 : ميكن تحديد ابرز انواع ادوات بطاقة املالحظة بااليت: انواع بطاقة املالحظة . 5

 االوليـة واملكتسـبات تسـتعمل بهـدف اسـتخراج التصـورات: املالحظة الحـرة 

 . السابقة للمسرتشدين
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 توجه مالحظات املسرتشدين مـن طـرف املرشـد باسـتعامل : املالحظة املرشدة

 .اسئلة او انشطة محددة

 تستدعي يف غالب االحيان وقتا طـويال ملالحظـة املتغـريات : املالحظة املستمرة

 ).مثل مشاهدة مختلف اطوار القمر وعملية انبات البذور(

 تستعمل خاللها الة املالحظة الدقيقة كاملنظار واملجهر: الحظة االليةامل. 

 من ضمنها املالحظة: انواع التقويم . 

 ادوات املالحظة بحسب مجال السلوك الذي يجسده: 

  اداة التفاعل اللفظي ركزت هذه االداة عـىل السـلوك املؤسسـة اللفظـي

  وادراكـيـةللمرـشـد واملسرتـشـدين وـشـملت اـنـواع اـخـرى ـسـلوكية اللـفـظ

 .واجتامعية

  ادوات التفاعل غري اللفظـي ركـزت هـذه االدوات عمومـا عـىل السـلوك

الـحـريك والتنظيـمـي واالداري للمرـشـد ـسـواء اـكـان ادراكـيـا او عاطفـيـا او 

 . اجتامعيا يف طبيعية

 ترـكـز ـهـذه االدوات ـعـىل نوعـيـة ـمـن ادوات : ادوات املحـتـوى املنهـجـي

 املرشد واملسرتشدين، النوع الثـاين يف املحتوى املنهجي النوع االول سلوك

التخصـصـات ـكـالعلوم والـطـب واالحـيـاء والرياـضـيات واللـغـات االجنبـيـة 

 .واالجتامعية

  تركز هذه االدوات عـىل مالحظـة ) اسرتاتيجيات املرشد(ادوات مامرسات

ما يقوم به املرشد من مامرسات واسـرتاتيجيات تدريسـية لغـرض تعلـيم 

 .اسيةاملسرتشدين للامدة الدر

 ترـكـز ـهـذه االدوات ـعـىل مالحـظـة وـسـائل : ادوات االتـصـال والتخاـطـب

وانواع االتصال املرشد بافراد املسرتشدين وما ينتج عنه عادة من تـاثريات 

 .ايجابية او سلبية عىل سلوكهم عموما

 ادوات املالحظة حسب الرتكيز السلويك لعنارصها وانواعها : 
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 ادراكيا اذا كان مصدره العقل او وصـف السلوك االنساين: الرتكيز االدرايك 

شيئا يتصل بالعقل ان التذكر ومعالجـة املعلومـات واملعـارف وعمليـات 

ـب والتصــنيف والتســمية  ـراءات والتبوـي ـع والـق ـيم والجـم ـد والرتـق الـع

والتعريف والتحليل والربط واملقارنة واالستنتاج والتعميم والتقيـيم ومـا 

ـارشة  ـة مـب ـري هــي امثـل ـد طــورت يشــابههام الكـث َللســلوك االدرايك وـق

ـسـلم "التـصـنيفات الـسـلوكية االدراكـيـة مـثـل بـلـوم للـقـدرات االدراكـيـة و

" لفيلفـورد" للمهارات الفكريـة وبنـاء العقـل للعمليـات الفكريـة" غانيه

للتطـور االدرايك النـواحي االدراكيـة بلغـت " بياجيـه) "مراحـل(ومقياس 

 .مجموع ادوات املالحظة لها خمسة وخمسني اداة

 السلوك االنساين عاطفي اذا صدر من العاطفة واملشاعر : الرتكيز العاطفي

او اتصل بها تعامل املرشد بروح االخوة والصداقة واملحبـة تعتـرب سـلوك 

 ".كراثول وساميون وبوبر" عاطفي تحدث عن السلوك العاطفي 

 الحركة وامليكانيكية دون التغري اللفظـي مسـتخدم االميـاء: الرتكيز الحريك 

ـا ـذ حركـي اـهـم . واالـطـراف واعـضـاء الجـسـم االـخـرى يطـلـق علـيـه عندـئ

كبـلـر " م وتـصـنيف1921ـعـام " ـهـارو"التـصـنيفات لـهـذا الـنـوع تـصـنيف 

 .م1970عام "وجامعته 

 ـز االجتامـعـي ـه : الرتكـي ـذه باـن ـاء االجتامـعـي ـسـلوك املرـشـد او تالمـي البـن

 اجتامـعـي اويتـصـل بالبـنـاء االجتامـعـي للفـصـل اذا ـحـدد ـنـوع املتـحـدث

واملستمع او جنسه او عرقه او دينه او عمـره او اظهـر دوره االجتامعـي 

 .باملقارنة باالخرين

 الســـلوك االداري او الـــروتني املتصـــل: الرتكيـــز االداري او الـــروتني 

مبوضوع واالخر املتصل بالنظـام واالنضـباط املؤسسـة ان بعـض ادوات 

 ك حيث تجسـداملالحظة قد اختص كليا او جزئيا بهذا النوع من السلو
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مثاال مبارشا لهذه االدوات التي تالحظ الحضور واالنضباط " كونن"اداة 

 .داخل الفصل وغريه مام يتعلق بالتدريس

 انـشـطة املرـشـد واملسرتـشـدين يـخـتص ـعـدد ـمـن ادوات : الرتكـيـز العـمـيل

املالحـظـة وتـقـدر بـسـت وثالـثـني اداة بدرـجـة جزئـيـة او كلـيـة بالـسـلوك 

 واملسرتشدين يف الفصـل مثـل القـراءة والتسـميع العميل يقوم به املرشد

 .تجسد هذا النوع" ماثيوس واشنز"والكتابة واداة 

 ان االالت والتجهـيـزات املكوـنـات : تركـيـز البيـئـة املادـيـة لغرـفـة الدراـسـة

الشكلية بغرفة الدراسة يتم وصفها من خالل ادوات املالحظـة نسـبيا او 

 . لهامنوذج" لندفال" بشكل عام حيث متثل اداة

 هناك عدة ادوات تالحظ مظاهر معينـة داخـل الفصـل : الرتكيز االنتقايئ

منها ما كان مالحظة عىل السلوك ومنها مـا كـان عـىل التفاعـل والرتبيـة 

املؤسسة ومنها ما كان عىل مظاهر القلق ومنها مـا كـان حـول مالحظـة 

الدراسة اليومية يف الشكل واملضـمون ومنهـا مـا كـان يركـز عـىل مواقـع 

املسرتشدين وابعادهم املكانية بالنسبة للمرشد، وكذلك ما يخـص سـلوك 

املسرتشدين املتعلق باملواضـيع الدراسـية املختلفـة ومنهـا مـا يركـز عـىل 

مجموعة ا ملسرتشدين التي يستجيب لها املرشد ومنها ما كان يركـز عـىل 

 اساليب وادوار تدريس املرشد ومنها ما كان يركز عـىل نـوع املشـاركة يف

الغرفـة املؤسسـة بالنسـبة للمسرتشـدين ومنهـا مـا كـان يالحـظ االبـعـاد 

النفسية التحليلية التـي تسـود التفاعـل املؤسسـة للمرشـد ) السلوكيات(

 .واملسرتشدين

 انواع ادوات املالحظة بحسب املوضوع الذي ميكن مشاهدته بها : 

 مالحظات صفية خاصة باملرشد واملسرتشدين. 

 ت الصغرية واالرسة واملرشد واملرشد االجتامعي مالحظات عامة للمجموعا

 . املعالج النفيس واالداري او املرشد
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 انواع ادوات املالحظة حسب الغرض النفيس الذي تهدف تحقيقه : 

 املعرفة انواع السلوك للمرشد واملسرتشدين: االبحاث. 

 اـعــدادهم باملـهــارات الســلوكية اـملــؤثرة ايجابـيــا يف تعـلــم : التــدريب

 . دين وتحفيز املرشد يف املهارات التدريبيةاملسرتش

 مدى ما تحقق من اهداف سواء لالبحاث او التدريب: التقييم. 

 انواع ادوات املالحظة بحسب االجراء املستخدم لتسجيل السلوك : 

 مثـل : ادوات املالحظة التـي تسـتخدم تغيـري السـلوك كـاجراء للتسـجيل

شد، اجابـة املسرتشـد، هـدوء محارضة املرشد، سؤال املرشد، مبادرة املسرت

 . املسرتشدين، مقاومة املرشد

 يعـد املرشـد : ادوات املالحظة التي تسـتخدم االشـارة كـاجراء للتسـجيل

خالل هذا االجراء اىل تسجيل السلوك الذي يشـاهده ملـرة واحـدة فقـط 

فرتة املالحظة بالتغايض عن مرات حدوثه، وذلك بوضـعه اشـارة مناسـبة 

 ان املاخذ الرئييس لهذا االجـراء يكمـن يف مسـاواة متفق عليها بخصوصه

انواع السلوك النادرة الحدوث بقريناتها املتكررة او كـرثة الحـدوث االمـر 

يجـري بـني املرشـد الذي ال يعطينا متثيال صالحا او صورة دقيقة واقعية ملا 

ـال التغلـب مبـدئيا عـىل هـذا  واملسرتشدين يف غرفة الدراسة وميكن عىل كـل ح

 . بتقصري فرتة املالحظة الدىن درجة ممكنةالنقص

 التغـري يف : ادوات املالحظة التي تستخدم تغري املتحدث كاجراء للتسجيل

 .نوع جنس املتحدث كاجراء لتسجيل البيانات السلوكية املطلوبة

 ادوات املالحظة التي تستخدم املستقبلني او املستمعني كاجراء للتسجيل :

و مستقبيل سلوك املرشد من املسرتشدين حيث التغري يف نوع املستمعني ا

يشارك كمثل هؤالء يف كل مـرة يالحـظ التغـري يف نـوعهم او جنسـهم او 

 .عددهم او طبقتهم او معتقداتهم
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 يـتم : ادوات املالحظة التي تستخدم وحـدات الوقـت كـاجراء للتسـجيل

تسجيل السـلوك لهـذه االدوات مـن خـالل فـرتات محـددة مـن الوقـت 

فالنـد "لها بطبيعة الحال من اداة الخرى فبيـنام يسـتخدم تختلف يف طو

عىل سبيل املثـال وحـدة مـن الوقـت تعـادل ثـالث ثـوان يسـتعمل " رز

وحدة خمـس ثـوان طيلـة فـرتة مالحظـة تصـل لـعرش دقـائق " حمدان"

ومهام اختلف طول وحدة الوقـت املسـتعملة فـان املالحـظ خـالل هـذا 

ة يشاهد خـالل الوحـدة الزمنيـة االجراء يقوم بتسجيل السلوك يف كل مر

 .املحددة

  ادوات املالحظة التي تستخدم التغيـري يف املوضـوع او املحتـوى الـدرايس

التـغـري يف املوـضـوع او املحـتـوى اـلـدرايس يف تـسـجيل : ـكـاجراء للتـسـجيل

السلوك املؤسسة باملؤسسة االدراكية غالبا يقوم املرشد خالل هذا االجراء 

ظه حسب تغري تركيزه املوضوعي او محتـواه بتسجيل السلوك الذي يالح

 . االكادميي سواء تغري املتحدث او املستمعون او مل يتغريوا

 هنـاك : ادوات املالحظة التي تستخدم التدوين املتعدد لتسجيل السـلوك

عدد ملحوظ من االدوات التي تستخدم التدوين املتعدد للسـلوك الـذي 

ب تركيـزه االكـادميي او فمثال قد يسجل السـلوك حسـ. تجري مشاهدته

نوعه كاملحارضة وتوجيه االسئلة او نوع املتحدث كاملرشد او املسرتشدين 

ـوع املســتقبلني مــن  ـواه كالحقــائق او اإلرشــادات او النقــد، وـن ومحـت

 ـبــيض او الـســود واالغنـيــاء والفـقــراءاملسرتـشــدين او املسرتـشــدات وال

 . واملتفوقني او املتدنني تحصيليا

 الحظة حسب الوسائل التقنية الالزمة لجمع بياناتهاانواع ادوات امل: 

 االالت السمعية . 

 االجهزة الفيديو كليب. 
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 ميكن الدوات املالحظة عىل اساس حاجتها الستخدام هذه الوسائل يف جمع البيانـات 

ادوات قـادرة عـىل جمـع البيانـات ذاتيـا، وادوات تسـتلزم نوعـا : ان تكون عىل نوعية رئيسة

 .ائل التقنية لجمع وتدوين بياناتهامحددا من الوس

 يصـل عـدد البيانـات التـي : انواع ادوات املالحظة حسب البيئة التي تستخدم فيها

وردت يف استعامالتها ادوات املالحظة فيها اىل خمس رئيسة وسادس ثانوية متعددة هي كـام 

 :ييل

 بيئة صفية ملالحظة اية مادة دراسية. 

 محددةبيئة صفية ملالحظة مادة دراسية . 

 بيئة مهنية تجارية او صناعية. 

  بيئة عالجية كام هي الحال يف اإلرشاد والعالج النفيس واإلرشـاد الـنفيس

 .وتعديل السلوك

 بيئة املجموعات الصغرية. 

  بيئة انتقائية متنوعة تختلف من اداة الخـرى مثـل بيئـة طبيعيـة وبيئـة

 .معملية او ارسية

 اغـلـب ادوات املالحـظـة ال :  اـسـتخدامهااـنـواع املالحـظـة حـسـب ـعـدد الـعـاملني يف

تستلزم ادارتهـا اكـرث مـن فـرد واحـد هـو املالحـظ او املرشـد امـا القلـة الباقيـة 

 . فتستخدم الدارتها اكرث من واحد

  انواع ادوات املالحظة حسب عدد االفراد الذين ميكن مالحظتهم بها اىل ثالثة انواع

 :رئيسة هي كام ييل

  23وهو املرشد غالبـا ويبلـغ عـددها االجـاميل ادوات مالحظة فرد واحد 

 .99من اصل 

  ادوات مالحظة فـردين هـام املرشـد واملسرتشـدين او االب واالم او االب

 . فقط10واالبن او املرشد النفيس وعدد هذه االدوات 
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 ادوات : ادوات مالحظة اكرث مـن ثالثـة افـراد وهـذه تكـون عـىل نـوعني

شدين وتشكل الغالبية حيـث تبلـغ مالحظة صفية خاصة باملرشد واملسرت

ـات  ـم ادوات مالحـظـة ـغـري ـصـفية تتـصـل بالبياـن مـثـان وخمـسـني اداة ـث

االجتامعية واالقتصادية واالرسية والعالجية حيث تصل عدد هـا لخمـس 

 .عرش

 انواع ادوات املالحظة بحسب متطلبات التدريب الستخدامها: 

 ادوات مالحظة ال يحتاج افرادها اىل تدريب يذكر. 

 وات مالحظة يحتاج افرادها اىل تدريب بسيطاد. 

 افرادها اىل تدريب بسيط جاد يتعدى عدة ساعات. ادوات مالحظات . 

 انواع ادوات املالحظة بحسب تطويرها: 

  ًادوات طورت عىل اسس ومبادئ نظرية وعملية محـددة ومعروفـة كـام

 " .برون وسولومون " هي الحال مع ادايت 

 دئ نظرية وعملية ضمنية غري محددة مـن ًادوات طورت عىل اسس ومبا

 ".فلندرز وويثول ورايت ستون وكونن " اصحابها اداة

  ًادوات طورت بتعديل او دمج اداة او اكرث من ادوات املالحظة املتداولـة

حمدان وغاالوي وريبـل، شـولتزواميدون وهنـرت " كام هو الحال مع اداة

 ". وهويل ومغوير

 ون ايـة اشـارة للوصـول اىل النظريـة او ًادوات طورت من قبل اصحابها د

مـاثيوس " العملية التي اعتمدوا عليها يف اعدادها كام هو الحـال يف اداة

 ".وبيوكيت ولندفال وغاالمنهر 

 : وتتضمن االيت: طرق املالحظة . 6

 تسجيل جميع سلوك املرشد مع املسرتشدين: الطريقة العامة. 
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 شد اىل تحقيقها مثل جانب تدريس الرتكيز عىل امور يسعى املر: الطريقة الخاصة

يدخل املرشـد ويف عقلـه امـور معينـة يبحـث عنهـا عنـد . معني او مهارة معينة

 . هذه الطريقة افضل من سابقتها النها محددة ويستفيد منها املرشد. املرشد

 : ميكن تحديد ابرز خطوات بناء بطاقة املالحظة بااليت: خطوات بناء بطاقة املالحظة . 7

 ماذا أالحظ وملاذا أالحظ(وتكون عن طريق سؤال .  املالحظةتحديد اهداف.( 

 تحديـد خطـوات عمليـة للقيـام بعمليـة املالحظـة : التخطيط لعمليـة املالحظـة

 . لتحقيق اهداف معينة

 القيام بعملية املالحظة والتقيد باالهداف املوضوعة. 

 ريقة مشرتكة تحليل املعلومات املجموعة اثناء املالحظة، واعطاء تفسريات لها بط

بني املرشد واملرشد واستخالص النتائج من تلك التحليالت واستخدامها قي تطوير 

 .االداء املؤسسة للمرشد

 اختيار املوضوع وعناوينه الرئيسية. 

 طلب االستشارة اوما تسمى بالتحكيم لالداة وكلام زاد التحكيم كان مفضال. 

 تدوين العنارص الفرعية لكل عنرص رئيس. 

 درجات او اشارات "عايري سواء كانت تحديد امل." 

 تطبيق االختبار عىل اكرث من فئة يعطي نفس النتيجة:الثبات. 

 يقيس املفردات وما وضعت ومن اجله: الصدق. 

 املقابلة اإلرشادية: 2-ثالثا 

 يف جـو نـفيس.هي عالقة مهنية اجتامعية دينامية تفاعلىة بـني املرشـد و املسرتشـد

 ادلـة بـني الطـرفني يهـدف الحصـول عـىل معلومـات عـن املسرتشـدامن يسوده الثقـة املتب

ومـن اهـم . و ذلك برشح حالته وتفسريها وتحليلها من اجل مساعدته عـىل حـل مشـكلته

بناء عالقة مهنيـة بـني املرشـد واملسرتشـد يكـون اساسـها الـود واالحـرتام تقـديم : " اهداف

 ته والكشـف عـن الحلـول املمكنـةاملساعدة املناسبة للمسرتشد من خالل االستبصار مبشكل

 العمل عىل فهم املسرتشـد لنفسـه وميولـه. لها بحيث تكون هذه الحلول مقبولة اجتامعيا
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العمل . ونقاط قوته وضعفه وذلك من اجل صناعة القرار املناسب واتخاذه يف الوقت املناسب

ات االنفعاليـة مالحظـة التعبـري. عىل تحقيق الصحة النفسية والتوافق مع نفسـه ومـع البيئـة

 : وميكن تحديد اهم انواع املقابلة". للمسرتشد يف املواقف املختلفة

وـهـي اول لـقـاء ـبـني املرـشـد واملسرتـشـد وتـسـمى باملقابـلـة : املقابـلـة املبدئـيـة . 1

التمهيدية النها متهد للمقابالت الالحقة، وفيها يتم تحديد ما يتوقعه كـل مـن 

والوقت فيها يكـون قصـري . زمان واملكانوفيها يتم تحديد ال. املرشد واملسرتشد

 للغاية

 : وتتضمن االيت: انواع املقابلة حسب مدتها . 2

 وتحـدث اذا واجـه املسرتشـد مشـكلة طارئـة وبسـيطة : املقابلة القصرية

وخفيفة ومن املمكن حلها بسهولة وتكون حاجـة املسرتشـد فيهـا للحـل 

  .قليلة

 ـاج اىل وقـت طويـل، ويلجـا: املقابلة الطويلـة ـا املسرتشـد يف املشـكالت تحت  اليه

 .الصعبة والعميقة، والتي تحتاج اىل وقت وقد تتكرر اكرث من مره

 : وتشمل االيت: انواع املقابلة حسب املشرتكني فيها . 3

 ًو فيها يقابل املرشد مسرتشدا واحدا: املقابلة الفردية ً. 

 كون و فيها يقابل املرشـد مجموعـة مـن املسرتشـدين يشـرت: املقابلة الجامعية

 .بنفس املشكلة التي يعانون منها ويف نفس املكان

 : وتشمل االيت: انواع املقابلة حسب االسلوب املتبع فيها . 4

 و فيها يعطي املرشد الحرية للمسرتشد ليعرب عام يريـد و : املقابلة الحرة الطليقة

يبوح مبا يريد بتلقائية و حرية و يف جو نـفيس مناسـب، ومالئـم فيعـرب ويـنفس 

د عن انفعاالته، وتسمى هذه املقابلة باملقابلة املتمركزة حـول املسرتشـد املسرتش

 ودور املرشـد .وهي نابعة من وجهه نظر روجرز فاملسرتشد هـو محـور املقابلـة

 واملرشـد ال. يقترص عىل ادارة املقابلة من خالل التواصل اللفظـي وغـري اللفظـي
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ه مسـاعده املسرتشـد يف ادراك يحدد موضوع املقابلة وال يقدم الحلول وامنـا دور

 . حقيقة مشاعره واتجاهاته ومن ثم ادراك ذاته واالستبصار مبشكلته

 و فيها يحدد املرشد موضوع املقابلة و خطواتها و يحـدد اسـئلة : املقابلة املقيدة

محددة عىل املفحـوص االجابـة عنهـا و التقيـد بهـا و هـي مـا تسـمى باملقابلـة 

ـادية و هـو الـذي يتـوىل املتمركزة حول املرشد حيث  يكون املرشد هو محور العملية اإلرش

  .تسيري امور املقابلة و دور املسرتشد سلبيا يتلقى قرارات وحلول املرشد

 : وميكن تحديد اهم اجراءات املقابلة اإلرشادية بااليت

البـد مـن تخطـيط مسـبق للمقابلـة يتضـمن اعـداد املرشـد : االعداد للمقابلة .1

االسلوب املناسب واالسـئلة االساسـية واالدوات والفنيـات للخطوط العريضة و

 .التي ستستخدم يف املقابلة

بحيث يختلف هـذا . البد من تحديد زمن كاف للمقابلة: تحديد زمان املقابلة .2

اـلـزمن ـبـاختالف حاـلـة املسرتـشـد برشط ان يـكـون ـهـذا اـلـزمن كافـيـا لـعـرض 

للمسرتشـد وللمرشـد، املوضوعات التي يطرحها املسرتشـد، وان يكـون مناسـبا 

 دقيقـة ويجـب التقيـد مبوعـد 45-30وعادة ما يرتاوح زمـن املقابلـة مـا بـني 

املقابلة من الطرفني واذا ما تغيب املسرتشد فعـىل املرشـد ان يعـرف العوامـل 

ًالكامنة وراء ذلك التغيب، ويجـب ان ال يكـون زمـن املقابلـة طويـل جـدا او 

 ..داف املقابلةقصري بحيث يستطيع املرشد من تحقيق اه

البد ان يكون مكان اجراء املقابلة مناسبا يف غرفة هادئة بعيدة : مكان املقابلة .3

عن الضوضاء وعن تدخل االخرين، بحيـث يـتم ضـامن الرسيـة والخصوصـية 

ويتيح الفرصـة للمسرتشـد للراحـة واالسـرتخاء، كـذلك يجـب ان يكـون اثـاث 

ن الصـارخة، كـذلك املكـان الغرفة مريح ومتواضع بعيد عن الزخـارف وااللـوا

 .يجب ان يتمتع باضاءة مناسبة وتهوية مناسبة ودرجة حرارة مناسبة

 كيـاليـك يكـون متـوترا يف البدايـة فعلعنـدما يـايت الشـخص : البدء املناسـب .4

ان تزيل ذلك التوتر، لذلك ابدا املقابلة بابتسامة ومبصافحة ثـم تبـدا بحـديث 
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وضع السيايس للبلـد او غـري ذلـك ثـم عام او مبوضوع عام كحالة الطقس او ال

 .تدريجيا تدخل اىل املشكلة واياك ان تدخل اىل املشكلة مبارشة

البد من خلـق وتكـوين عالقـة دافئـة قامئـة عـىل : تكوين عالقة تتسم بااللفة .5

الثقة وااللفة والفهم املتبادل بني الطرفني، كذلك ان يحسن اختيار موضـوعات 

طالق يف الحديث واياك وايـاك ان تطـرح اسـئلة املحادثة مبا يسمح بحسن االن

 .متس املسرتشد باذى او تثري حساسيته

عليك ان تحسن صـياغة االسـئلة : الطرح السليم لالسئلة وملوضوعات املناقشة .6

بحيث يجيب عليها املسرتشـد بصـدق وهـذه االسـئلة يجـب اال تكـون قليلـة 

تشـتت انتبـاه بحيث تـؤدي اىل تجـاوز جوانـب مهمـة وال تكـون كثـرية جـدا 

املسرتشد، كام عليك ان تتجنب االسئلة املغلقة والتي تكـون اجابتهـا بـنعم او 

ال، فمثال تساله ما رايك مبدير املؤسسة؟ بدال من ان تسـاله هـل تحـب مـدير 

املؤسسة؟ كذلك تتجنب االسئلة املركبة؟ وكذلك تتجنب طرح االسئلة يف بداية 

 .دي اىل خوفه او خجله او حتى مقاومتهاللقاء، بحيث يفاجا املسرتشد بها وتؤ

قـد يطـرح املسرتشـد اسـئلة تـدور حـول : املواجهة املناسبة السـئلة املسرتشـد .7

مشكلته ومستقبلها، لذلك عىل املرشد االجابة عنها مبا يلزم عمليـة التشـخيص 

والعالج، الن االمتناع عن االجابة يؤذي املسرتشد ويشككه يف جـدوى املقابلـة، 

اب الصادق بطريقة فجة عشوائية وباسـلوب غـري مناسـب يـؤذي كام ان الجو

 ً.املسرتشد ايضا

البد يف املقابلة اإلرشـادية ان يكـون صـمت املرشـد اكـرث مـن : االضغاء الفعال .8

كالمه، وان يكون هذا الصمت بعقل وحكمة واهتامم وان يعـرب عـن مشـاركة 

 ويتحقـق انفعالية مام ميكـن املسرتشـد مـن الحـديث بحريـة ودون مقاطعـة

ًاالنصات عن طريق التواصل البرصي وهز الراس من املرشد اشعارا للمسرتشـد 

 .بانه معه ويسمعه
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واملقصود بـذلك ان يقـوم املرشـد : عكس املشاعر االنفعالية للمسرتشد واقواله .9

النفيس بعكس ما يصدر عن املسرتشد من انفعاالت وذلك استجابة له بحيـث 

 نفسه الـذي تتضـمنه عبـارات املسرتشـد وذلـك تتضمن عبارات املرشد املعنى

ـه  ـاركه يف احاسيـس ـد يـش ـان املرـش ـعاره ـب ـد واـش ـم املسرتـش ـار فـه ـدف اظـه بـه

مثال عنـدما يشـعر املرشـد بـان املسرتشـد حزينـا ويعـاين مـن االم . وانفعاالته

اال تـرى ان هـذا (نفسية فمـن املمكـن ان يعكـس لـه هـذه املشـاعر بقولـه 

 ).املوضوع هو سبب حزنك

ًكثريا ما يشعر املسرتشد بالقلق اثناء املقابلة وذلك من : يف قلق املسرتشدتخف .10

خوفه من الحديث عن مشكلته او خوفه من نتائج االختبار الذي طبـق عليـه 

ويتبدى هذا القلق عنـده مـن خـالل التعـرق او التعـرث يف الكـالم او الـرج يف 

يشعر بظهور القلـق اليدين او حتى التململ، لذلك عىل املرشد النفيس عندما 

عند املسرتشد ان يشجعه عىل الحديث عن اسباب القلـق ومناقشـته يف هـذه 

 .االسباب وان يساعده يف الخفض من قلقه حتى يستطيع اكامل املقابلة

لـيك تكـون الكلـامت : توضيح ما يصدر عـن املسرتشـد مـن كلـامت وعبـارات .11

يعـرف مـا تعنيـه والعبارات واضحة ومفهومة لكـال الطـرفني عـىل املرشـد ان 

الكلامت وعبارات املسرتشد من وجهه، فمثال قـد يـذكر املسرتشـد انـه مريضـا 

ًنفسيا، او معقد، او غري ناجح يف حياته وهنا عىل املرشد ان يستوضح ما تعنيه 

هذه املصطلحات من وجهة نظره، النه قد يكون يفهمها بطريقة وانـا افهمهـا 

 .بطريقة مختلفة

ان الهـدف االسـايس للمقابلـة : اتخاذ القرارات املناسبةمساعدة املسرتشد عىل  .12

هو مساعدة املسرتشد ليصبح قادرا عـىل فهـم نفسـه وقدراتـه والتعبـري عنهـا 

ًلذلك فاملسرتشد هو من يتخـذ قـرارا .. بحرية والتوصل اىل قرار بشان مشكلته

 .بشأن املشكلة، وعىل املرشد النفيس اال يرسع يف تقديم الحلول الجاهزة
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... عىل املرشد ان ميهد تدريجيا للمسرتشد بقـرب انتهـاء املقابلـة: هاء املقابلةان . 13

بحيث يقوم بتلخيص املهم من اقوال املسرتشد حيث يقـول لـه قـد وصـلنا يف 

ويتم االتفـاق ... ويف الجلسة القادمة سنكمل. الخ....هذه الجلسة اىل كذا وكذا

 .عىل موعد جديد ثم يقوم بتوديعه

 الحظةامل: 3 –ثالثا 

وهي وسيلة ممكن استخدامها بسهولة يف االحوال االعتيادية للحياة واحسن االحـوال 

يف استخدامها يف الدراسات التي ال ميكن التوصل اىل نتائج فيها من خالل االختبـارات املقننـة، 

وبعبارة اخرى فان الوظيفة االجتامعية للمسرتشد وطريقته يف االستنساخ مع مشاكلة الخاصة 

وهنـاك انـواع . االفضل االهتامم بها عن طريق املالخطة بدال من االختبارات واالستفتاءاتمن 

عديدة من املالحظة وحسب مشـاركة الباحـث للمسرتشـد او املالحظـة حسـب املوضـوعات 

 :وهي

ويكون املالحظون امام املسرتشد وجهـا لوجـه ويف املواقـف : املالحظة املبارشة . 1

 .ذاتها

وتتم يف محـالت ومواقـع خاصـة وتحـدث دون اتصـال : ةاملالحظة غري املبارش . 2

 .مبارش بني املالحظني واملسرتشدين ودون ادراكهم بانهم موضع املالحظة

وهي من الشخص نفسة لنفسه وهـو مـا يسـمى : املالحظة املؤسسة الداخلية . 3

 .بالتامل الباطني وهي عملية ذاتية اكرث مام هي موضوعية

تعتمـد يف االسـاس عـىل املشـاهدة املوضـوعية و: املالحظة املؤسسة الخارجية . 4

والتسجيل مـن قبـل الشـخص ومطـاهر سـلوكية دون الرجـوع او الـتحكم يف 

 .الظروف والعوامل التي تؤثر عىل هذا السلوك

ومن مواصفات املالحظة الدورية انها تتم يف فرتات محددة : املالحظة الدورية . 5

 ً.و شهرياًوتسجل حسب تسلسها الزمني كل يوم او اسبوعيا ا

وتـايت بالصـدفة وهـي مالحظـة سـطحية وغـري دقيقـة وال : املالحظة العرضية . 6

 .توجد لها قيمة علمية
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 :ومن اهم الرشوط الواجب توفرها ليك تتم عملية املالحظة بالنجاح هي

يجب ان تكون املعلومات رسيـة والتـي يـتم الحصـول عليهـا : الرشوط العامة .1

 .االراء الشخصيةواملوضوعية والبعد عن الذاتية و

وهي عبارة عن شمول املالحظة لنامذج من سلوك املسرتشـد وهـذه : الشمول .2

العينات تقـوم بتوضـيح االيجابيـات واسـاليبها والهـدف هـو اظهـار شخصـية 

 . املسرتشد من كافة الجوانب

وهي االهتامم مبالحظة السلوك وانتقـاء السـلوك الـذي تـتم يف : رشط االنتقاء .3

 .ارنة بالسلوك الثابتاعادة او تكرار مق

 :وهناك خطوات رئيس الجراء املالحظة

ويتضمن مرحلة التخطيط املسبق للمالحظة وتحديـد الهـدف : االعداد املالحظة . 1

 .لها وجوانب السلوك موضوع املالحظة وتحديد الزمان واملكان لها

 .ًيتم تحديد الزمان بحيث يكون كافيا الجراء املالحظة بصورة صحيحة: الزمان . 2

 .تكون عادة غرفة خاصة ومعدة باجهزة وادوات واالثاث الالزم: كانامل . 3

 .ويشمل كافة املوضوعات املهمة املتعلقة باملالحظة: اعداد دليل املالحظة . 4

 .اختيار عينات سلوكية ممثلة للمالحظة . 5

من الرضوري مالحظة مسرتشد واحد يف وقت واحد اما بالنسبة : عملية املالحظة . 6

 .امعة فمن االفضل استعامل االفالم واالرشطةاىل مالحظة سلوك الج

يجب تسجيل املالحظة والتعود عىل املالحظة وعدم كتابـة اثنـاء ذلـك : التسجيل . 7

 .وتذكر السلوك املهم ثم االرساع يف تسجيل املالحظة

يجب تفسري السلوك املالحظ بعد تسجيله ويجب ان يكـون التفسـري يف : التفسري . 8

 .ب البحث عنها بوسائل جمع املعلوماتضؤء خلفية املسرتشد التي يج

تتضمن بدء املالحظة حيث يتم تسجيل ما نالحظة يف األزمنة واملواقـف : التنفيذ . 9

 .املختلفة ثم دراسة هذه املالحظات بدقة ومحاولة الربط بني بعضها البعض
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 دراسة الحالة: 4 –رابعا 

مكن من املعلومات وهي وسيلة من الوسائل الشائعة االستخدام لتلخيص اكرب عدد م

عن املسرتشد، او هي االسلوب من االساليب املتعمـدة لتجميـع املعلومـات التـي تـم جمعهـا 

بالوسائل االخـرى مثـل املقابلـة واملالحظـة ومـؤمتر الحالـة واالختبـارات واملقـاييس والسـرية 

، ومـن الذاتية، وان اإلرشاد النفيس قد استعار وسيلة دراسة الحالـة مـن الخدمـة االجتامعيـة

 :اجل نجاح دراسة الحالة وليك تكون ذات قيمة علمية يستوجب مراعاة الرشوط التالية

ويشمل ذلك الوضوح والتسلسل وذلك لكرثة املعلومات التي تشملها : التنظيم . 1

 .دراسة الحالة

وتلزم الدقة يف تحري املعلومات وخاصة انها تجمع عن طريـق وسـائل : الدقة . 2

علومات ومعنويتها بالنسبة للحالة ككـل وبالنسـبة متعددة ومراعاة تكامل امل

 .للمشكلة

ويقصد باالعتدال بني الرشح االفضل واالختصار ويتحدد طول دراسة : االعتدال . 3

 .الحالة حسب حالة املسرتشد وحسب هدف الدراسة

باالضافة اىل كرثة املعلومات او تجنب املصطلحات الفنيـة : االهتامم بالتسجيل . 4

 .املعقدة

ونصح باتباع قانون او مبدأ االقتصاد الجهد، اي اتباع الطرق القصرية : االقتصاد . 5

 .وذلك لبلوغ الهدف املقصود

الـشـكوى، الـتـاريخي التـطـوري للمسرتـشـد، املظـهـر : " وتتـضـمن دراـسـة الحالـيـة االيت

الجسمي، السامت الشخصية، الدراسة والتحصيل، نتائج الفحص الطبـي، البيئـة التـي يعـيش 

 : اما اهم مميزات دراسة الحالة وهي". فيها املسرتشد

 .انها تستخدم الغراض البحث العلمي . 1

 .تعد من االساليب الشائعة لجمع املعلومات . 2

 .ان التشخيص والعالج يستندعىل الدراسة والبحث . 3
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 .انها مفيدة للتنبؤء باملستقبل . 4

 .تقوم مبساعدة املسرتشد عىل فهم نفسه بصورة واضحة . 5

وعدم تنظيم وتلخيض وتجميع املعلومـات . تاخذ وقتا طويال" : ومن اهم عيوبها االيت

 ".وبصورة ذكية عن الحالة قيد الدراسة

 التجربة اليابانية يف مجال اإلرشاد النفيس

 يف اليابان اىل ان االهداف الرئيسية 1947 لعام 26لقد اشار نظام الرتبية املدريس رقم 

تيار املهنة املناسبة وقد ادخلت وزارة الرتبية يف للتعليم الثانوي هو تطوير قابليات الطلبة الخ

املناهج الدراسية منوذجا يتضمن املحتوى واساليب العمل والنشاطات الالصـفية التـي تحقـق 

 – تعيني مـدرس 1953كام اشرتط االصالح الجزيئ لنظام الرتبية املدريس يف نة . الهدف املذكور

مرشد يف كل مدرسة ثانوية لغرض االهتامم باإلرشاد الـنفيس واملهنـي للطلبـة خـالل تـدريس 

 املرشد يقوم تحت ارشاف مسؤول املدرسة بتنظيم برامج –وان املدرس . املوضوعات الدراسية

ان . اإلرشاد يف املدرسة ومساعدة مرشدي الصفوف املسؤولني عن توجيه كل تلميذ يف الصـف

لسـنة ) ذات السـنوات الـثالث بعـد الدراسـة االبتدائيـة(دليل الدراسة يف املدرسة املتوسـطة 

راـسـة \ـثـالث ـسـنوات بـعـد اـلـد(العالـيـة /  ودلـيـل اـملـدارس1960 اـلـذي ـعـدل يف ـسـنة 1958

 ودليل املرشـد، ومرشـدي الصـفوف الصـادرة 1970 الذي عدل يف سنة 1960لسنة ) املتوسطة

 :هذه الكتيبات اىل ما ييلمن وزارة الرتبية، تشري 

تتيح املؤسسـات الثانويـة اإلرشـاد الـنفيس واملهنـي للطلبـة مـع االخـذ بنظـر  . 1

االعتبار خصائص الشخصية لهم بصورة فردية والرشوط الخاصة باملنطقة التي 

 .تقع فيهال املدرسة

ـابعون  . 2 ـيك يـت ـاد ـل ـة اإلرـش ـديرين باهمـي ـة اـمل ـاد وتوعـي ـامج اإلرـش تـصـميم برـن

 .ة مستمرة ومنهجية يف تطوير هذه الخدماتويساهمون بصور

ـامج اإلرـشـاد يف  . 3 ـادة برـن ـوم بتخـطـيط وقـي ـذي يـق ـو الـشـخص اـل ان املرـشـد ـه

 .املؤسسة
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مرـشـد الـصـف ـهـو املـسـؤول ـعـن قـيـادة اإلرـشـاد الجامـعـي يف نـطـاق اـملـنهج  . 4

 .ومساعدة الطلبة باسلوب فردي يف صفوفهم

تزوـيـدهم ـلـه يقـوم املدرـسـون االـخـرون مبـسـاعدة مرـشـد الـصـف ـمـن ـخـالل  . 5

 .مبالحظاتهم عن كل طالب

 للتعـرف عـىل حالـة 1971قامت وزارة الرتبية بدراسة ميدانية يف ترشيـن االول عـام 

 مدرسـة متوسـطة 159اإلرشاد املهني والنفيس يف املدارس الثانوية واجريت هذه الدراسـة يف 

 سـاعة سـنويا 35لقد اسـتغرق برنـامج اإلرشـاد .  مدرسة عالية كعينة من جميع املدارس53و

 ساعات خالل ثالث سنوات وقد حددت هذه الساعات ضمن النشاطات الصفية للفـرتة 105و

 اىل fujimoto 1976ويشـري .  اسـبوع يف كـل سـنة35املذكورة سـاعة واحـدة يف كـل اسـبوع و

 :املشكالت الرئيسة لإلرشاد يف املدارس الثانوية اليابانية ومقرتحات عالجها وهي كام ييل

 الرشد يتم تعيينه من بني مـدريس املـواد وان هـذا االمـر يضـفي –رس ان املد . 1

عليه واجبات مضاعفة وكثرية جدا وميكن عالج هـذه املشـكلة وذلـك بتفريـغ 

املدرس للقيـام مبهـام اإلرشـاد فقـط او التقليـل مـن عـدد السـاعات –املرشد 

 .التدريسية التي يقوم بها واال فان املشكلة ستظل قامئة

اإلرشادين الذين كفاءاتهم ضعيفة يف اإلرشاد فمنـذ - من املدرسنييوجد الكثري . 2

 دورات قصرية االمد يف كل سنة، دورة 3 قامت وزارة الرتبية بتنظيم 1953عام 

 .واحدة لكل ثالث مديريات لغرض التدريب اثناء الخدمة

ان بعض مرشدي الصفوف ال مييزون اهداف اإلرشاد وانهم غري مدربني للقيـام  . 3

إلرشاد والبعض االخر من املدرسني ال غري واعني باهمية هذه الخـدمات مبهام ا

 .وغري متعاونني يف هذا املجال
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 اسئلة نقاشية

 

 . ما اهم مسلامت استخدام اساليب اإلرشاد النفيس:1س

 .اإلرشاد النفيس  ما اهم اسرتاتيجيات:2س

 . ما املقصود ببطاقة املالحظة ناقشها بشكل مفصل:3س

 .صود باملقابلة اإلرشادية ناقشها بشكل مفصل ما املق:4س

 . ما املقصود باملالحظة ناقشها بشكل مفصل:5س

 . ما املقصود بدراسة الحالة ناقشها بشكل مفصل:6س
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 الفصل الرابع

 عالقات اإلرشاد النفيس 
 

ر مصـطلح اإلرشـاد مرافًقـا ملصـطلحات أخـرى مثـل اإلرشـاد يف كثري من األحيان يظه

والعالج النفيس، كام ميارس اإلرشاد النفيس دور كبري يف العديد من مجاالت الحياة بشكل عام 

ويف حياة املنظامت بشكل خاص، إذ يعد اإلرشاد النفيس من أكرث املجاالت صـلة بـالكثري مـن 

ب اتصاله باإلنسان وسلوكه، وكذلك بسبب أهميتـه اإلنسانية منها، وذلك بسب العلوم وبخاصة

ولهذا فقد يكون من املناسب توضيح طبيعة العالقـة بـني اإلرشـاد الـنفيس . يف الحياة اليومية

والعلوم األخرى وطبيعة االختالف بينه وبـني بعـض املصـطلحات، وعليـه ميكـن تحديـد ابـرز 

 : أهداف هذا الفصل بااليت

 . بني اإلرشاد النفيس وبعض املصطلحاتالتعرف عىل طبيعة االختالف . 1

 .التعرف عىل طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس ببعض العلوم . 2

التـعـرف ـعـىل طبيـعـة عالـقـة اإلرـشـاد اـلـنفيس بالـصـحة النفـسـية واـلـدعم اـلـنفيس  . 3

 .االجتامعي

 االختالف بني اإلرشاد النفيس وبعض املصطلحات : أوال

املصطلحات األخرى والتي سـنحاول هناك تداخل بني مصطلح اإلرشاد النفيس وبعض 

 :توضيحها يف الفقرة اآلتية

اصطالح اإلرشاد من املصطلحات الشـائعة االسـتخدام حيـث يسـتخدم : التوجيه . 1

ًمنفردا، أو مقرتنـا مـع اصـطالح اإلرشـاد، فنقـول اإلرشـاد، ويقـوم اإلرشـاد عـىل ً 

 ملـاأساس انه حـق للفـرد، وواجـب عليـه أيضـا إن يختـار طريقـه يف الحيـاة طا

كان اختياره ال يتعارض مع حقوق اآلخرين، كام يقـوم أيضـا عـىل االقتنـاع بـان 

ًالقدرة عىل اختيار أسلوب للحياة ليست شيئا موروثا، وإمنا شانها سـائر قـدرات ً 
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اإلنسان تحتاج إىل تنمية، وإذا كان من الوظائف التي يؤديها نظـام التعلـيم إتاحـة 

مثل هذه القدرات، فان اإلرشاد بهذا املفهوم يعتـرب الفرص أمام املسرتشدين لتنمية 

ويشتمل اإلرشـاد بشـكل أسـايس عـىل أعطـاء املعلومـات .  من نظام التعليمذاجزء

Information giving ويصبح األمـر مرتوكـا بعـد ذلـك للفـرد الـذي يبحـث عـن ،

اإلرـشـاد إن يـسـتخدم ـهـذه املعلوـمـات يف الوـصـول إىل اختـيـارات مناـسـبة، فاملـبـدأ 

سايس هو مساعدة اإلفراد ليساعدوا أنفسهم، كذلك فمـن األهـداف الرئيسـية يف األ

فاإلرشـاد إذن يشـتمل عـىل أعطـاء . اإلرشاد تنميـة الشـعور باملسـؤولية يف اإلفـراد

املعلومات وتنمية املسئولية، وبذلك ميكن إن نتوقع وجود اإلرشاد يف مناحي شـتى 

ملطلوـبـة بـسـيطة مـثـل بـيـان بأـسـامء للحـيـاة االجتامعـيـة، وـقـد تـكـون املعلوـمـات ا

املؤسـسـات املتوـسـطة للبـنـني القامـئـة يف اـحـد اإلحـيـاء ومواقعـهـا، أو رشوط القـبـول 

إلحدى الكليات الجامعية، أو قد تكـون املعلومـات املطلوبـة كثـرية ومعقـدة مثـل 

ًاملعلومات التي تكون رضورية ليختار املسرتشد تخصصا أو مهنـة يـدخل إليهـا، ويف 

ياته، وبذلك يكون اإلرشاد يف ابسـط صـوره هـو تقـديم العـون ألولئـك مستقبل ح

وميكـن بصـفة . الذين يحتاجون إليه بتزويدهم باملعلومات الدقيقـة املوثـوق فيهـا

عامة القول بان اصطالح اإلرشاد يستخدم يف الوقت الحايل لإلشارة إىل الربامج التـي 

ليه بني املتخصصـني إن اإلرشـاد تشتمل عىل أعطاء املعلومات، كام انه من املتفق ع

النفيس يشتمل بني عنارصه عىل عملية اإلرشاد، وانه ميكن القـول بـان كـل مـدرس، 

وكل إداري يف املؤسسة يشرتك بشكل أسـايس يف برنـامج اإلرشـاد، عـىل حـني تبقـى 

عملية اإلرشاد من اختصاص املرشد عىل النحو الذي تبقى فيه عملية التدريس مـن 

 .اختصاص املرشد

 إن اإلرـشـاد ـهـو أعـطـاء Bloch & Crouch" 1985"ـيـرى بـلـوش وكـراوش : النصـح . 2

ويرتبط النصح عادة مبوقـف فيـه شـخص لديـه . املعلومات، وإسداء النصح املبارش

حاجة، أو مشكلة تتطلب اتخاذ قرار أو إجراء اختيار، وهـذا املوقـف يتسـم بعـدة 

 :خصائص منها
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 يوجد فيه جانب االختيارية. 

 الـذي يقـدم النصـح "بـان الشـخص األخـر " صـحيح أو خـاطئ"تقاد يسوده اع-

 .لديه الخربة أو الحكمة املنشودة، ولديه القدرة عىل النصح" الناصح

 تكون النصيحة مطلوبة كجانب تأكيدي. 

 يكون من حق املنتصح إن يقبل النصيحة أو يرفضها. 

كلة، ويطلـب وال ترتبط النصـيحة بعمليـة النمـو الـنفيس، فـالفرد قـد تقابلـه مشـ

النصيحة بشأنها يف نفس اللحظة، واملوقف الذي تحدث فيه، وقد يجد حال لهذه 

املشكلة اآلن، ولكنه يف املستقبل إذا واجهته نفس املشكلة، أو مشكلة أخرى فلن 

وهو األمـر "يستطيع حلها؛ ألنه مل ينم املهارات الالزمة واملناسبة لحل املشكالت، 

يف املعنى الخاص، فان النصح يستخدم كربنامج يعرف و". الذي يحدث يف اإلرشاد

، والذي يطلق عليـه يف بعـض الجامعـات Academic Advisingبالنصح األكادميي، 

العربية اإلرشاد األكادميي، ويف هذا النوع من النصح هناك عالقة بـني املسرتشـد، 

رات أكادميي يساعده عىل االختيـار بـني التخصصـات، واملسـا" ناصح"وبني مرشد 

ويف املعتاد إن يتلقى املسرتشد النصح يف أمور شتى من والديـه ومـن . واملقررات

مدرسيه، وهذا النصح يشـتمل عـىل اقرتاحـات بحلـول متثـل وجهـات نظـر مـن 

عـن " الجوانب االنتقالية"يقدمون النصائح، ويف املعتاد إن تصدر نصيحة األب يف 

الستياء مام يجعل املسرتشد ال قلب مشفق يف حني إن نصيحة املرشد قد يشوبها ا

يستجيب ال يهام، وهذا من شانه إن يعوق عملية النمو النفيس، والنضج ويجعل 

ًاملسرتشدين أكرث اعتامدا عىل غريهم، وأكرث قلقا ومعاناة لسـوء التوافـق، ويـدعو 

 .إىل زيادة االهتامم باإلرشاد والرتكيز عليه

ًكثـريا مـع اإلرشـاد، وبصـفة خاصـة يف من املفاهيم التـي ترتافـق : العالج النفيس .3

املراجع األجنبية اصطالح العالج النفيس، حيث نجد مؤلفات تحمل عناوين مثـل 

 أساسـيات اإلرشـاد: علـم الـنفس العالجـي"، "نظريات اإلرشاد والعـالج الـنفيس"
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نـوع مـن "العالج النفيس بأنه " 1988"ويعرف ووليربج . ، وغريها"والعالج النفيس

ملشكالت ذات الطبيعة االنفعاليـة، حيـث يعمـل املعـالج، وهـو شـخص معالجة ا

ًمدرب تدريبا دقيقا، عىل تكوين عالقة مهنية مع املريض، وذلك بهـدف إزالـة أو  ً

تعديل أو تأخري اإلعراض املوجودة، وتعديل السلوك املضطرب، والنهـوض بـالنمو 

نشاط "ج النفيس بأنه ، فيعرف العال"1971"أما روتر ". والتطور االيجايب للشخصية

مخطط من جانب متخصص يف علم النفس بغرض تحقيق تغريات يف الفرد تجعل 

إن العـالج " 1959"كـام يـرى روجـرز ". توافقه يف الحياة أكرث سـعادة وأكـرث بنـاء

ويعرفـه ". هو تحرير الطاقة املوجودة فعال لدى شـخص أمكانيـة كافيـة"النفيس 

يق املنظم لألساليب املشتقة من األسس النفسية التطب"بأنه " 1990"سيو وزمالؤه 

بواسطة معالج متخصص وماهر ومدرب، بقصد مساعدة األشخاص الذين يعانون 

ومييض سيو وزمالؤه إىل القـول بـان كـل طريقـة عالجيـة ". من اضطرابات نفسية

تشتق من نظرية خاصة تسعى إىل الرتكيـز عـىل جانـب معـني مثـل االتجاهـات، 

عر، السلوك، زيادة االستبصار بالذات، الضبط العقالين للحياة، شـفاء األفكار، املشا

املرض النفيس، تحقيق الذات، زيادة االستقاللية الشخصية، إزالة األسباب، وتغيـري 

انـه سـواء أمكننـا : ويضـيف هـؤالء املؤلفـون. مفهوم الـذات، وتشـجيع التكيـف

أربع خصائص أساسية لـه، تعريف العالج النفيس، أم مل ميكن فانه بوسعنا تحديد 

 :وهذه الخصائص هي

  ليتعلم من جديد"إن العالج النفيس هو فرصة للمريض ليعيد التعلم. 

 إن العالج النفيس يساعد عىل تنشيط منو خربات جديدة ذات اهمية انفعالية. 

  ذات مواصفات خاصة" بني املعالج واملريض"توجد عالقة عالجية. 

  دافعية وتوقعات معينة، وكثري من الناس يـدخلون إن املسرتشدين يف العالج لهم

إىل العالج، ومعهم القلق واألمل، فعىل حني تخيفهم مشكالتهم االنفعاليـة، فـان 

 .األمل يحدوهم يف إن العالج سيساعدهم
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إن علم الـنفس العالجـي ميـدان مـن ميـادين علـم ) 1960(يعتقد برامر وشوسرتوم 

وقـد جمـع هـذا . ني عمليات اإلرشاد والعالج النفيسالنفس يضم مفاهيم ومهارات مشرتكة ب

". محاولة مساعدة الفرد"العلم مادته من ميادين مهنية مختلفة لها كلها وظيفة مشرتكة هى 

من هذه امليادين ميدان علـم الـنفس االكلينـييك، واإلرشـاد الـنفيس، وعلـم الـنفس الـنفيس، 

ديني الذي يقوم به رجال الدين، واإلرشـاد والطب العقيل والخدمة االجتامعية، بل واإلرشاد ال

وكل هذه امليادين يقوم العـاملون فيهـا بـالعالج بشـكل أو بـأخر، . يف مواقع اإلنتاج الصناعية

يضم علم . لهذا يبدو طبيعيا إن يتبلور ميدان جديد ميكن إن يطلق عليه علم النفس العالجي

حان أوجه الشبه واالختالف بيـنهام، إذ النفس العالجي كال من اإلرشاد والعالج النفيس، ويوض

ويتميـز . يريان إن كال من اإلرشاد والعـالج الـنفيس مجـاالن مـن املجـاالت املهنيـة املتداخلـة

اإلرشاد انه نفيس تربوي، وتعضيدي، وموقفي، واملساعدة عـىل حـل املشـكالت عـىل مسـتوى 

 األمد، بينام يتميـز العـالج الوعي، وينصب االهتامم فيه عىل األسوياء، ويكون يف العادة قصري

النفيس بأنه تحلييل، ويتناول املرىض بالعصاب أو من يعـانون مـن مشـكالت انفعاليـة حـادة، 

وبينسـيك ) 1946(ويستشهدان بأقوال عديد من الكتاب مثـل بلـوس . وقد يكون طويل األمد

ُن مل تـنم لـديهم إذ يرى كل من هذين العاملني إن اإلرشاد النفيس يهتم باألفراد الـذي) 1954(

بعد أمناط عصبية جامدة غري أنهم ضحايا لضغوط معينة تقـع علـيهم مـن البيئـة الخارجيـة، 

الذي يرى إن اإلرشـاد ) 1950(ويجد كل من برامر وشوسرتوم تعضيدا لرأيهام يف وصف ثورن 

إن ) 1950(ما هو أال نوع من العالج النفيس املعد لتناول مشاكل األسوياء، كام يرى روبنسون 

اإلرشاد هو مساعدة األسوياء للوصول إىل مستوى أرقى مـن مهـارات التكيـف التـي تبـدو يف 

 .زيادة النضج، واالستقالل، والتكامل الذايت، وتحمل املسئولية
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 عالقة اإلرشاد النفيس ببعض العلوم : ثانيا

خصصت هذه الفقرة للتعرف عىل طبيعـة العالقـة بـني اإلرشـاد الـنفيس وعـدد مـن 

 :لوم الطبيعة وكام يأيتالع

يعد اإلرشاد النفيس الشق العميل لعلم الصحة النفسية، : عالقته بالصحة النفسية . 1

حيث ميكن من خالله مساعدة املسرتشد عـىل تجـاوز األزمـات النفسـية، والتـي 

تقف عائقا أمـام تحقيـق صـحته النفسـية، وخاصـة املشـاكل النفسـية املتعلقـة 

 عن طريـق اإلرشـاد الـنفيس ميكـن تبصـري املسرتشـدبالقلق واالكتئاب وغريها، ف

بقدراته وإمكاناته الكامنة، والتي من خاللها ميكن مساعدة الفرد لتجنب الوقوع 

كفريسة لبعض االضـطرابات النفسـية، باإلضـافة إىل ذلـك فـان اإلرشـاد الـنفيس 

يعمل عىل معالجـة االضـطرابات، وتحصـني الجسـم بعوامـل الوقايـة واملقاومـة، 

االستفادة من القدرات واالستعدادات  ني مستوى التفاعل الحايل عن طريقوتحس

 .االضطرابات الحارضة والتدرب عىل تاليف أسباب

تشكل نظريات الشخصية املنهج الذي يتبعه املرشـد الـنفيس : عالقته بالشخصية . 2

نظرته إىل املسرتشـد، ويف تقييمـه ملسـتوى االضـطراب، وكـذلك تحديـد طـرق  يف

رشاد املناسبة، والهدف الذي يسعى الوصـول إليـه، وكـذلك يف معرفـة العالج واإل

. الهيئة والحالة التي يكـون عليهـا املسرتشـد بعـد االنتهـاء مـن اإلرشـاد والعـالج

ويختلف املرشدون بالنسبة للطـرق التـي يتبعونهـا يف معالجـة املسرتشـد وذلـك 

تهم الخاصـة وفقا ملـدارس الشخصـية، حيـث إن كـل إتبـاع اتجـاه لهـم اهتاممـا

واتجاهاتهم املهنية، واملطبوعة بطابع أو بفلسفة االتجـاه التـي يتبعونهـا، فمـثال 

النفيس يهتمون بالكبـت ومسـائل الالشـعور، يف حـني يهـتم  إتباع نظرية التحليل

 .وهكذا... وأسلوب الحياة بالنسبة للعميل إتباع اتجاه ادلر، بالشعور

 نفس العـام املقدمـة التـي الغنـى عنهـايعـد علـم الـ: العـام عالقته بعلم النفس . 3

 املجـاالت اإلنسـانية والنفسـية، حيـث إن السـلوك والحاجـات لكل الدارسـني يف
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من املواضيع التي يتضمنها علم النفس العـام مـن  والدوافع وامليول واالتجاهات

جهة، ومن جهة أخرى فان كـل هـذه املوضـوعات تقـع يف لـب عمليـة اإلرشـاد 

النفيس إتقان هذه املواضيع املتصلة بعلم  ساسيات عمل املرشدالنفيس، وان من أ

 .النفس العام

هناك صلة قوية ومتينة واتجاهـا جـادا يف مجـال اإلرشـاد : عالقته بعلم االجتامع . 4

النفيس يقـوم عـىل أسـس اجتامعيـة تـربط بـني الظـواهر االجتامعيـة وأسـاليب 

حليل النفيس مـثال تشـري إىل التنشئة، واالضطرابات العقلية والنفسية، فنظرية الت

مشاركة العوامل االجتامعية مع العوامل النفسية، ونظرية علـم الـنفس الفـردي 

تؤمن باألهمية البالغة للعوامل االجتامعية، كام تـويل النظريـة السـلوكية ) الدلر(

التعلم االجتامعي اهمية بالغـة يف تفسـريها ألسـباب انحـراف السـلوك،  عمليات

رشاد النفيس أكرث التصاقا بعلم الـنفس االجتامعـي، ألنـه ميهـد وهذا ما يجعل اإل

السـليم للـدخول يف حقيقـة املشـكلة التـي يعـاين منهـا  للمرشد النفيس الطريق

 .املسرتشد

ميكن القول بأنـه ال يوجـد مجـال علمـي اليـوم ال يتصـل مـن : اإلحصاء عالقته بعلم . 5

 عىل عاتقه توضيح وتسهيل بعلم اإلحصاء، حيث إن هذا العلم يأخذ قريب أو بعيد

االمورعن طريق أساليبه وتقنياته املتعددة، ويعتمد اإلرشاد النفيس اعتامدا كبريا عىل 

اإلحصائية املختلفة يف التعرف عىل احـتامالت حـدوث الظـاهرة املرضـية،  العمليات

ونسبة ذلك الحدوث، وكذلك احتامالت الشـفاء منهـا، كـام يقـدم اإلحصـاء لإلرشـاد 

توضيح النسب التقريبية لحاالت السواء وعدم السـواء  خدمة كبرية تكمن يفالنفيس 

يف منهجية البحوث املتعلقة باإلرشاد الـنفيس  يف املجتمع، وكذلك يدخل كعامل مهم

وابراز نتائجها بشكل انسـب واقـرب إىل الدقـة العلميـة واملوضـوعية، يـتم توضـيح 

راءة وواضحة املعامل وتساعد كثريا العالقات بشكل أرقام ونسب وإحصائيات سهلة الق

 عىل تحليـل املشـكالت واالضـطرابات النفسـية والسـلوكية والتـي هـي مـن ضـمن
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كعامـل أسـايس يف تقنـني   تدخل العمليات اإلحصـائية.اهتاممات اإلرشاد النفيس

وتقييم البحوث بشكل عام، وخاصة املتعلقة باإلرشاد النفيس، كام تساعد املرشد 

العقليـة والجسـمية عـن طريـق  ىل قدرات وإمكانات املسرتشدينعىل التعرف ع

لإلحصاء دورا كبـريا يف  االختبارات التي يقدمها إليهم يف هذا املجال والذي يكون

النتائج يف تحديـد  إبراز نتائجها بحيث يستطيع املرشد النفيس االنطالق من هذه

 .املجاالت املناسبة للعمالء يك يحيوا حياة راضية

تؤكد كثري من الدراسات والبحوث عىل تأثري الدين يف عالج : بعلوم األديان عالقته . 6

تغيـري االتجاهـات  العديد من اإلمراض النفسية، عىل اعتبار إن اإلميان يـؤدي إىل

ويقـرتب  وتعديل السلوك، وبالتاىل فهو يساعد عىل سيطرة اإلنسـان عـىل غرائـزه

ة لصـاحب نظريـة النسـبية من السـلوك الشـعوري، وهنـا يـورد املؤلفـون مقولـ

 .إن بصريتنا العلمية مفتقرة إىل بصريتنا الدينية: ، حيث يقول)انشتاين(

 ارتبط علم القانون بالعلوم النفسية يف الكثري من املجـاالت :عالقته بعلم القانون . 7

واالتجاهات، فعلـم الـنفس الجنـايئ يهـتم باألسـباب النفسـية للجنـوح واإلجـرام 

أو العقلية للمجرم وقت وقوع الجرمية، وهـى مـن العوامـل والحاالت االنفعالية 

التي وطدت ومهدت للعالقـة بـني علـم القـانون ومجـال اإلرشـاد الـنفيس، هـذا 

باإلضافة إىل إن كال املجالني يعمالن عىل مقاومـة السـلوك غـري السـوي، وبالتـاىل 

ؤدي تشـكيله بالشـكل الـذي يـ فهام يسعيان إىل تعديل سلوك املنحرفني، وإعادة

إىل تنمية حالة من التوافق النفيس واالجتامعي للعمالء، وبالتـاىل عـدم عـودتهم 

 .ال معاقبته لالنحراف ثانية، الن املجرم مريض ينبغي عالجه

ـة .8 ـة االجتامعـي ـه بالخدـم ـي: عالقـت ـة ـه ـة االجتامعـي ـبعض إن الخدـم ـد اـل  يعتـق

رد للتغلـب نفس اإلرشاد النفيس وانه ألفرق بينهام، فكل منها خدمة تقدم للف

عـىل مـا يواجهـه مـن مشـكالت تكيفيـه، فاملرشـد يعمـل يف املؤسسـة، ـكـذلك 

 االختصايص االجتامعي يعمل يف املؤسسة أيضـا، فهـام يف نظـر الـبعض وجهـان
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لعملة واحدة، غري إن البعض يرى غري ذلك، فاالختصـايص االجتامعـي يختلـف 

 الفروق بينهام، مع إننـا عن املرشد النفيس، ونحن يف هذا املقام نحاول إن نبني

تكامليـة بعيـدة عـن  سوف ننتهي إىل إن كال منهام مكمل لألخر، وهـي نظـرة

املتبـع يف  التفريع والتقسيم، املهم خدمة الفرد أوال بغض النظر عـن األسـلوب

كام إن الخدمة االجتامعية متثل قلب املجتمع النابض، وهي ضمري األمـة . ذلك

ُ الفرد ومجتمعه، وهي تعنـى بتقـديم املسـاعدة الذي يساعد عىل التوافق بني

للفـرد أو مسـاعدة الفقـراء واملحتـاجني ومـن يتعرضـون للكـوارث  االجتامعية

والرباكني والفيضانات وحوادث الطائرات وغريهم، كـام أنهـا  الطبيعية كالزالزل

مختلـفـة ـعـىل ـشـكل مؤسـسـات ـخـدمات األرسة  تـسـعى لتـقـديم مـسـاعدات

واملعونـة عـىل الـزواج، ومسـاعدة  ساعدات االقتصاديةوالطفولة ومؤسسات امل

ويعترب دور . والسجون املسنني والعمل يف املؤسسات واملصحات ودور اإلحداث

االختصايص االجتامعي يف الواليات املتحدة واضـح الغبـار عليـه، فهـو منفصـل 

 متاما عن الخدمة اإلرشادية التي تقدم يف املؤسسات وليس للخدمة االجتامعية

 .الـقــة بـخــدمات اإلرـشــاد مـثــل عالـقــة اإلرـشــاد باإلرـشــاد والـطــب اـلــنفيسع

إن الخدـمـة االجتامعـيـة تـسـتخدم أـسـلوب دراـسـة الحاـلـة ) 1972(وذـكـر كدوـشـن

الفردـيـة لجـمـع املعلوـمـات وتـشـخيص الحاـلـة، وإنـهـا تـقـدم الـعـالج اـلـذي يتعـلـق 

 ـنـت الحاـلـةمؤسـسـة ـمـا، إـمـا أذا كا باملـسـاعدات األرسـيـة أو املالـيـة أو اإلـيـواء يف

 تحتاج إىل عالقـة مبـارشة مـع الحالـة بهـدف تغيـري اوتعـديل سـلوك أو شـعور او

يف الخدمـة  وجـود تكامـل ّاتجاه فهنا تحول الحالة إىل املرشد النفيس، وهذا معنـاه

 ـكـام تـسـتعني. االجتامعـيـة املقدـمـة للمسرتـشـد ـبـني الخدـمـة اإلرـشـادية والخدـمـة

ـاهيم اإلرشــاد  ـة مبـف ـة االجتامعـي ـالعالج،الخدـم ـق ـب ـيام يتعـل ـنفيس ـف ـاك اـل  فهـن

 مثـل النظريـة السـلوكية، ونظريـة الـذات، نظريـات عـدة مفيـدة يف هـذا املجـال

 ونظرية السامت، ونظرية العوامـل، والنظريـة اإلنسـانية وغريهـا، اسـتعار اإلرشـاد
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كام استعار اإلرشـاد الـنفيس مـن  النفيس من الخدمة االجتامعية دراسة الحالة

 ).التشخيص(الطب كلمة 

 عالقة اإلرشاد النفيس بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: ثالثا

 أو الطارئة الحوادث مواجهة يف له طاقة ال اإلنسان بها يكون حالة هي النفسية األزمة

 هـذه مثـل يف التـأقلم عـىل والخارجية الداخلية الدعم ملصادر املتوقعة الفتقاده غري الحوادث

والتوقعـات،  العـامل، اإلحسـاس قـوانني يف النفسية الشخصـية، اإلميـان األزمة تغريت قد .الحاالت

 كـل وأفكـار أحاسيس أفعال و  تتأثر.املواجهة املختلفة قوى املستمرة النفسية األزمة وتضعف

 تـدريجيا وتقل األزمة مبارشة حدوث بعد حدتها تزيد التي النفسية األزمة حدوث عند شخص

  حيث.النفسية األزمات حدوث عند األفراد بني الفعل ردود يف تباينا حظويال .الوقت مرور مع

  ومـن اهـم.الشـعور بـنفس اخـر طفـل يشـعر ال بيـنام بقلـق أو بخوف طفل يشعر إن ميكن

 :النفسية األزمة مميزات

 الخـوف هـي نفسـيه ازمات حدوث عند شيوعا االكرث الفعل  ردة:وقلق خوف . 1

 وجـود عنـد .طبيعية غري لحوادث طبيعيا ورهذا الشع يعترب انه والقلق، حيث

 الـذي داخـيل عنده منبه فعل، يعمل كردة الخوف عليه يفرض بوضع اإلنسان

 ).ذلـك وغـري القلـب، عـرق نبضـات عـدد يف زيـادة( جسامنية اشارات يعطي

 الخارجيـة التهديدات وتحديد الطارئ الحادث مع التأقلم تساعد عىل جميعها

 .لذلك املناسبة والداخلية

 باالضـافة النفسـية لالزمـات اخـرى فعـل ردة الزائدة اليقظة  تعد:زائدة يقظة . 2

 يشـعر االنسـان ان حيـث .الحـاالت هـذه مثل شيوعا يف االكرث والقلق للخوف

 ردود مـن وغري ذلـك العضالت يف وضغط القلب بنبضات بزيادة دائم وبشكل

 .الحاالت هذه مثل يف تحدث التي املختلفة الجسامنية الفعل
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 الرتكيـز يف صـعوبات اهمهـا اخرى فعل بردود الفرد يرد الدامئة اليقظة بسبب . 3

 تؤدي ان ميكن طويلة لفرتة هذه الفعل ردود النوم، اذا استمرت يف وصعوبات

 .التعليم بقدرة وتدين عصبيه اىل

 االنسـان ، يشـعر املسـتمرة االزمـات حـدوث عند كثرية احيانا :عقالنية غري افكار . 4

 لفـرتة ترافقـه قـد التـي النفسية باالزمة املرتبطة وغري عقالنية اقعيةو غري بافكار

 لـداخل يتخلخـل كهـذا  احسـاس.ازالتهـا او عليهـا التغلـب الصـعب ومن طويلة

هـذا  يعـود قـد االحيان بعض املختلفة، يف النفسية االزمات حدوث وقت االنسان

 وعدم االزمة يف ئمدا شعور اىل يؤدي متقاربة، مام فرتات ويف نفسه عىل االحساس

 .التغلب عليها عىل املقدرة

 .املختلفة النفسية االزمات مع للتعامل معروفة مواجهة طريقه االنكار  يعد:انكار . 5

 عـزل عـىل يعملـون النفسية، حيث االزمة ملواجهة الناس االنكار من قسم يختار

 قد التي اتاملؤرش بعزل واحيانا يقومون .باالزمة املرتبطة واملشاعر االفكار جميع

 .نفسها باالزمة توحي

 املسـتمرة النفسـية االزمـات حـدوث الحـاالت، وعنـد بعـض  يف:املشـاعر تغييب . 6

 مشـاعر ايـة وجـود عـدم ذلـك يعنـي .االفراد عند بعض للمشاعر تغييب يحدث

الشعوري،  فقدان التوازن اىل ذلك يؤدي االزمة، مام حدوث بعد سلبية او ايجابية

 هـذه تخطـي عـىل الفـرد تساعد قد التي االيجابية شاعرامل وجود مينع وبطبيعته

 .الحاالت

 مسـببات اتجـاه وخاصـة الشـديد بالغضب الفرد يشعر اعاله، قد ما ذكر اىل باالضافة

 او املاسـاوية الحوادث وراء من انهم يفرتض اناس اتجاه الغضب املاساوية، قد يوجه الحوادث

 تغيـري بسـبب وذلـك بالخجـل عـدة افراد ت، يشعرتفاقم االزما ملنع بوسعهم ما كل يفعلوا مل

 الحـوادث حـدوث عليها عنـد السيطرة لفقدانهم او وافكارهم ومشاعرهم لترصفاتهم مفاجئ

 املختلفـة الفعـل ردود احتواء عىل مركزة انشطة خالل من االزمات فريق يساعد املاساوية، قد

  .ومستمرة نفسية محدودة ازمات حدوث عند
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 بعـد الـتعلم عـىل املقـدرة وعـدم هـدوء عدم املسرتشد يظهر  قد:بالرتكيز وصعوبات

الرتكيـز، التعـب،  يف الصـعوبات بسـبب املسرتشـد عالمات مختلفة، تدين نفسية ازمات حدوث

 الـدروس وقـت االنتبـاه عىل وقدرته تحصيل املسرتشد النوم، يتاثر عىل املقدرة وعدم االرهاق

 ويف جسـامنية عالمـات يف ذلـك يظهـر ف، حيـثبـالخو شـديد الشـعور  وخوف.فيها والرتكيز

  .املشاعر التعبري عن ويف فكرية مؤرشات

  .قبل من مالوفة غري وعصبية باملرة االخرين تحمل عىل املقدرة عدم وعصبية

 وعنـد عامة االفراد عند واالفكار واملشاعر الترصفات تغري اجتامعيه بسبب وصعوبات

 قـد مـام االخـرين مـع عـادي بشكل للتعامل الطبيعية قدرتهم عىل ذلك خاصة، يؤثر االطفال

 اإلرشـادية االنشـطة  تسـاعد.الحوادث هذه مثل عند حدوث جمة اجتامعية صعوبات يشكل

محـدودة  نفسـية ازمـات حـدوث عنـد املختلفـة الفعـل ردود احتـواء عـىل االهـداف متعددة

 كافـة عـىل تقـع التـي االحـداث مجموعـة هـي) الشـدة(النفسـية  االزمـة ان  ومبا.ومستمرة

 او مخيفة او خطرية تكون قد املختلفة، والتي االسباب العديد من عن التوتر، وتنتج مستويات

 هنـاك ان والنتـائج، اال االسباب اختالف القلق وبرغم عن تعبري تقريبا مزعجة، وكلها مؤملة، او

 :منها الشدائد تلك بني تجمع مشرتكة عوامل

  .والتفكري للتحليل الفرصة اعطاء ونرسيعا، د تتم انها حيث :الرسعة . 1

 تعمل كثرية عمليات هناك ان من نتاكد وان البد ولكن: املتوقعة غري االستجابة . 2

 الكثـريون يـراه ال قـد موقـف االسـتجابات، يف تلـك الفرد وتهيئ لظهور داخل

 .الحالة تلك يستحق

 جسـدية وتغـريات نفسـية افعـال ردود املحـن مواقف تتضمن حيث :التعقيد . 3

 السـيطرة يـتم التغريات، حتـى تلك كل مع يجب التعامل لذلك .فسيولوجيةو

 .املوقف عىل

 الفرد الينا يوجهها رسالة النهاً معها، نظرا التعامل تتطلب مواقف هي :التفاعل . 4

حـدوثها،  فـور معهـا للتـدخل استعداد عىل نكون البد وان بها، لذلك مير الذي

 .خطورتها من يحد بشكل
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 لـذلك .وحدةً تعقيدا ازدادت كلام تكررت متكررة، وكلام ياتعمل هي :التكرار . 5

 كـان االمكان، سواء قدر تجنبها محاولة يف مساعدة الشخص عىل العمل ينبغي

 تظهـر عندما بكفاءة التعامل معها ًمبكرا، او اكتشافها كيفية عىل بتدريبه ذلك

 .اخرى مرة

تعزيز عمليـة الـدعم الـنفيس وميكن تحديد دور اإلرشاد النفيس يف معالجة االزمات و

 : بااليت

 .ذلك عن الناتجة الفعل وردود النفسية االزمة مصطلح فهم . 1

 .مختلفة نفسية ازمات حدوث عند واملواجهة القوة نقاط تشخيص . 2

 .مهني تدخل الي بحاجة اطفال تشخيص . 3

حـدوث  عنـد االطفـال قبـل مـن اسـتعاملها ميكـن التي املواجهة ادوات معرفة . 4

 .االطفال شخصيات بني التفاوت بالحسبان ختلفة باالخذم ماساوية حوادث

 التجربة االملانية يف مجال اإلرشاد النفيس

لقد اجريت سلسلة من البحوث واملشاريع يف بداية الستينات مـن القـرن املـايض 

لدراسة املشـكالت االساسـية يف اعـداد الشـباب للمهنـة والختيارهـا ودراسـة اثـر االفكـار 

اليب هذا النوع من الرتبية، ودرست كـذلك الجوانـب النفسـية لهـذه املعارصة وصيغ واس

املشكالت وقد نرشت سلسلة من هذه الدراسـات يف املجـالت الدوريـة النفسـية واملهنيـة 

وشهدت فرتة بداية السبعينات ازدياد النشاطات العلمية للمنظرين واملتخصصني االخرين 

وعندما عقد مؤمتر اإلرشاد املهنـي يف . املهنيواملرشدين يف مجال اإلرشاد النفيس واإلرشاد 

، قـدمت يف هـذا املـؤمتر الدراسـات املسـحية Magdeburg يف املعهد الـنفيس يف 1967عام 

ونتائج البحوث ذات العالقة باملفاهيم النظرية وكيفية تطبيقها وقد شارك يف هذا املـؤمتر 

 النمـو املهنـي لالطفـال وقد ركز املـؤمتر عـىل البحـوث التـي تناولـت. متخصصون اجانب

والـشــباب يف املجتـمــع االـشــرتايك يف جمهورـيــة املانـيــا الدميقراطـيــة والرشوط الذاتـيــة 

 واملوضوعية الختيار املهنة ولنظام املعايري االجتامعية الذي تؤثر يف منو الشباب واعدادهم
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 : وهام) وجامعتهكرت (وميكن ان منيز بني مفهومني لإلرشاد كام اشار اليهام . لهذه املرحلة

املفهوم االول لإلرشاد يعني انه العملية التي متـر يف وعـي الشـباب املتـاثرة بالتـدابري 

واالجراءات اإلرشادية املتنوعة وتتحدد بالرشوط الداخلية الذاتية لكل فرد وانها عملية طويلة 

يام يتعلـق االمد من املالحظة والتميز والتعرف والرتدد واتخاذ القـرار مـن قبـل كـل شـاب فـ

بنشاطاته املهنية املستقبلية، انها عملية كفاح الدوافع التي ميكن التـاثري فيهـا تربويـا وكـذلك 

االمنيات والعزم وامليول واالنفعاالت واالتجاهات والقابليـات واملعـارف واملهـارات وخصـائص 

 البحث عن ان كل ذلك يتكون من خالل عملية. الشخصية واالفاق املستقبلية املهنية لكل فرد

املهنة والعوامل الذاتية النفسية التـي تصـب يف الـوعي وتـؤدي اىل اتخـاذ القـرار املسـتقل يف 

 . اختيار مهنة معينة من مجموعة من املهن

اما املفهوم الثاين فانه يعني نظام معقد لالعالم املهني واإلرشاد املهني واالجـراءات 

ن واملرشدين والعـاملني املهنيـني واملؤسسـات النفسية املبارشة التي تتحقق بواسطة الوالدي

ان هذه االجـراءات تعتـرب جـزءا متكـامال مـع العمليـة املؤسسـة لرتبيـة . الحكومية وغريها

 ـعـىل) الـضـبط(الـشـباب وان الطبيـعـة العلمـيـة لـهـذا املفـهـوم ـهـي التـشـخيص والـسـيطرة 

رار فـيام يتعلـق تطوير قابليات الشباب تربويا وتوجيهيا ونفسـيا وطبيـا بهـدف اتخـاذ القـ

باختيار املهنة بصوررة واعية ومستقلة، كـام ان هـذه العمليـة تهـدف اىل تطـوير املنظـور 

 وقـد حـددت بصـورة مفصـلة املبـاديء التـي يسـتند. املستقبيل املهني الواضح لكل شـاب

 ان كـل مـا سـبق ذكـره تـم تحقيقـه. اليها هذا املفهوم النظري من قبـل املختصـني االملـان

 النفسية وبصيغ متنوعة واساليب مختلفة من قبل املرشدين ومرشدي الصفوف يف العملية

 ومدراء املـدراس باالضـافة اىل صـيغ العمـل الجامعـي للمسرتشـدين ويسـتخدم املرشـدون

ان اجـراءات اإلرشـاد . كذلك االساليب الفردية لإلرشاد واإلرشاد واملناقشة مـع املسرتشـدين

ـتم التاكـيـد عليـهـا يف الـصـف  وف املتقدـمـة وذـلـك ـمـن ـخـالل التنـسـيق والتـعـاوناملهـنـي ـي

اعضاء ادارات املدارس واللجان ومؤسسات اإلرشاد ومـن خـالل التنسـيق بـني املـدارس  بني

 ويف كل مدرسة تم تعيـني مرشـدين مسـؤولني عـن عمليـة. واولياء امور املسرتشدين كذلك

 



 109

يتكنييك حيـث يـتم اعـدادهم اإلرشاد املهني وهم املرشدين املختصني يف مجال التدريس البول

 تـم تشـكيل لجـان يف 1961يف عـام . تنظم من قبـل اللجـان املحليـةمن خالل دورات خاصة 

املجالس الوطنية يف املقاطعات واملديريات واعضاء هذه اللجان هم من املتخصصني يف مجال 

ن  ان الهدف الرئيس لهـذه اللجـا(Amter Arbeit Und Berufsbratung)اإلرشاد ويسمون 

وقد تحولت هذه . هو تنسيق عمل العاملني يف املدارس لتحقيق خطة االعداد املهني للشباب

ــام  ــان يف ـع ــم 1970اللـج ــدعى قـس ــبحت ـت ــديريات واـص ــات واـمل ــتوى املقاطـع  اىل مـس

(Abteilungen Fur Berufsbildung Und Berufsberatung) واصبحت الوظيفة االساسية 

عـالم املهنـي للمسرتشـدين والوليـاء امـورهم وتقـديم لهذه االقسام هـي تنسـيق وتنظـيم اال

االستشارات الفردية لهم وانها تعني باعداد وتربية العاملني الذين يسهمون يف عملية اإلرشـاد 

 تعلـيامت 1970وقـد صـدرت يف عـام . املهني يف املدارس ويف لجان اإلرشـاد املهنـي والـنفيس

ي يف جمهوريـة املانيـا الدميقراطيـة حيـث مجلس الوزراء حول اهداف ومحتوى اإلرشاد املهن

اكدت هذه التعليامت عىل انشاء نظام موحد متطور لإلرشاد املهني والنفيس وان ينسق هـذا 

النظام جميع املؤسسات التي تساهم يف عملية اإلرشاد ذات العالقة باملدارس النفسية العامة 

اللجـان الوطنيـة يف املقاطعـات واملدارس املهنيـة ومكانـات العمـل واملـنظامت االجتامعيـة و

ويف الفرتة االخـرية كثفـت الجهـود لتطـوير واعـداد املرشـدين لتحقيـق . واملديريات واداراتها

مهامت اإلرشاد املهني والـنفيس ويف رفـع مسـتوى النظـام ككـل ويف توسـيع العمـل العلمـي 

 .والبحثي كذلك
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 اسئلة نقاشية

 

 .نفيس واإلرشاد وضح طبيعة االختالف بني اإلرشاد ال:1س

 . وضح طبيعة االختالف بني اإلرشاد النفيس والنصح:2س

 . وضح طبيعة االختالف بني اإلرشاد النفيس والعالج النفيس:3س

 . ناقش طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بعلم الصحة النفسية:4س

 . ناقش طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بعلم الشخصية:5س

 .العام د النفيس بعلم النفس ناقش طبيعة عالقة اإلرشا:6س

 . ناقش طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بعلم االجتامع:7س

 .االحصاء  ناقش طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بعلم:8س

 . ناقش طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بعلوم االديان:9س

 . ناقش طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بالخدمة االجتامعية:10س

 .ة اإلرشاد النفيس بعلم القانون ناقش طبيعة عالق:11س

 . ناقش طبيعة عالقة اإلرشاد النفيس بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي:12س
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 الفصل الخامس

 نظريات اإلرشاد النفيس
 

ظريـات يتفق املختصون باإلرشادالنفيس عىل ان املرشد بحاجة كبرية للتعرف عـىل الن

التي يقوم عليها باإلرشادالنفيس وذلـك يعـود الهميـة تطبيقهاأثنـاء املامرسـة املهنيـة للعمـل 

اإلرشادي حيث إن هذه النظريات متثل خالصة ما قام به الباحثون يف مجال السلوك االنسـاين 

ـاين  ـي يـع ـكالت الـت ـة للمـش ـباب املتوقـع ـني االـس ـه تـب ـارات عاـم ـكل اـط ـي وـضـعت يف ـش والـت

د كام ترصد الطرق املختلفة لتعديل ذلك السلوك وما يجب عىل املرشد القيام بـه منهااملسرتش

ًلهذاالسبب فان دراسة هذه النظريات تعطي تصورا للدور الذي يجـب . لتحقيق ذلك الغرض

عىل املرشد القيام به، فالنظرية التي ميارس املرشد عمله يف اطارها تحدد بدرجه كبرية سـلوكه 

ية، مع امكانية االستعانة بنظريـات اخـرى تسـاعده عـىل القيـام بـدوره يف يف العملية اإلرشاد

املقابلة مـثال، أو يف تشـخيص الحالـة او يف الربنـامج العالجـي املقـرتح لهـذه الحالـة، وكـامإن 

ًالنظريات يف باإلرشادالنفيس تعطي صورا عن الشخصـية وخصـائص النمـو االنسـاين ومراحلـه 

يستفيد منها يف مامرسة عمله املهني املتخصص مبـا ال يتعـارض ومشكالته فان عىل املرشد ان 

وهـذه النظريـات كثـرية مـام حداباحـد علـامء الـنفس . مع عقيدته وقيمـه واداب مجتمعـه

بتشبيهها بالغابة الكثيفة االشجار، ولهذه األهمية حاولةاملؤلفان ان يشتمل الكتاب عىل عـدد 

نتمي اىل مدارس نفسية مختلفة، وعليـه فـإن من النظريات، علامان هناك نظريات عديدة وت

الهدف الرئييس لهذاالفصل هو عرض اهم هذه النظريات التي تفرس ظواهر السلوك االنساين 

سواء كان السلوك العادي او السلوك املضطرب، علامان الوحدة سلوكية ميكـن تفسـريها عـىل 

 وفـق مفهـوم نـفيس او نظرية واحدة او نظريتني وقد التصلح اي نظرية وحينئذ تـفرس عـىل

طبي وحسب خلفية املحلل العلمية، فضال عن التعرف اوجه التشابه واالختالف بينها، وكام يف 

 :الفقرات االتية
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 )سيجموند فرويد(نظرية التحليل النفيس : اوال

Psychoanalytic Theory 

ىل التـي تعد نظرية التحليل النفيس يف رأي بعض الباحثني يف علم النفس النظرية االو

ظهرت يف مجال الشخصية والعالج النفيس يف اطار علم النفس الحديث، وواضع هذه النظرية 

م، وهو منساوي االصل يهوديالديانة، درس الطب يف كلية ) 1939-1856 (هو سيجموند فرويد

وقد أستخدم فرويد أسلوب التـداعي الطليـق يف عـالج حـاالت الهيسـترييا، ثـم . الطب بفيينا

ً، وقد قدم فرويد تصورا للشخصية عـىل أنهـا تتكـون مـن ثالثـة )اسات يف الهيسترييادر(نرشه 

فهـو منبـع الطاقـة ) Id(، اما الهـو)Super Ego(، واألنا األعىل )Ego(، واألنا )Id(الهو: أبعاد هي

الحيوية والنفسية ومسـتودع الغرائزوالـدوافع الفطريـة التـي تسـعى اىل االشـباع، وامـا األنـا 

فهو مستودع املثاليات واألخالقيات والضمري واملعايري اإلجتامعيـة والقـيم ) Super Ego( األعىل

فهـو مركـز الشـعور واإلدراك الـحيس ) Id(ويعد مبنزلة سلطة داخلية أو رقيب نفيس، أما األنا 

الخارجي والداخيل والعمليات العقلية واملرشف عىل الحركـة واإلدارة واملتكفـل بالـدفاع عـن 

 . وافقها وحل الرصاع بني مطالب الهو وبني مطالب األنا األعىلالشخصية وت

 : يرى فرويد ان االضطرابات النفسية تنشأ لدى االنسان بسبب غريزتني

 ).او غريزة الحياة او غريزة الجنس(االوىل غريزة الحب  . 1

 .الثانية غريزة العدوان اواملوت . 2

 االسـتهجان مـن  واملنـع اوتحاول هاتان الغريزتان االشباع ولكنهام تالقيـان الصـد

 وهـنـا تحـصـل) الـضـمري والـقـيم االخالقـيـة واالجتامعـيـة (Super Ego قـبـل األـنـا األـعـىل

الحـضـارة واملجتـمـع، ويحـلـل ـسـقوط  إنهـيـار فـيـؤدي اىل) اإلـشـباع(إـمـا : ـثـالث اـحـتامالت

) منع وصد كامل(واما .اإلشباع الجنيس الذي حصل يف عرص الرومان الحضارة الرومانية إىل

 )اإلعـالء اوالتسـامي(والحالة الثالثـة . ما يسبب االضطرابات النفسية بسبب الكبت هذاو

 الـعـدوان ـمـن حاـلـة منـبـوذة اىل ويعـنـي ان يـسـمو الـشـخص بغراـئـز الـجـنس املختلـفـة او

ًاو طبيبـا جراحـاً حالة مقبولة، مثال ذلك يحاول عدواين ان يكون جزارا  ًاو مالكـام، وعـىل ً
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الشـعر  او رياضة كامل االجسام او) او عارض االزياء(نفسية عارضة االزياءًأيضا يفرس  أساسها

ًواالدب والفن عموما، مثال طفل يحتاج نقود فيأيت اىل محفظة ابيه لرسقة مبلغ ما، فإما ميتنع 

شـبع غريـزة  أن يأخـذ النقـود فهنـا ، وإمـا)األب وعقوق الوالـدين القيم وإحرتام(وهنا يتذكر

ًشاعر بـدالً مـن أن يسـب النـاس يـنظم شـعرا وكـذلك الصـحفي، وتوجـد العدوان لديه، و ال

ولقـد أثـارت . ًالعدوانية أيضا عند فئة املرشدين ولهذا يفرس سلوكهم التسلطي عىل وفق ذلك

ًهذه النظرية جدالً كبريا حول ما تضمنته من افكار، األمر الذي دفع الكثـري اىل اقـرتاح بـدائل 

لذا فان كانت نظريـة التحليـل الـنفيس قـد القـت . حتة ومرضهلتفسري السلوك االنساين يف ص

ًرواجا يف الربع االول من القرن العرشين، فقد بدأت يف االنحسـار بعـد ذلـك مخلفـه وراءهـا 

الغامضة يف بعض الكتابات وخاصة الروائيـة منهـا،  ًمزيدا من الغموض يف إستخدام مفاهيمها

األعصـاب الـذي كـان  يام متصـال بفسـيولوجياومازالت االنتقادات توجـه اىل فرويـد حتـى فـ

 .التخصص االصيل لفرويد

 )سكرن(نظرية التعزيز : ثانيا

ترى هذه النظريةإن اإلنسان او املسرتشد يتعلم االشياء الخاطئة إذا عززنـا سـلوكه، 

، فحيـنام يشـتم املسرتشـداحد أفـراد أرستـه او يأكـل )مبعنـى تحبيـذ(مبعنى نقدم له اثابه 

 ويبتسم احد األبوين له هذه اإلبتسامة تعنـي تعزيـز لسـلوكه او إذا رضب بطريقة خاطئة

 وكـذلك املسرتشـد. طفالاخر ويشجعه األب هذا تعزيز لسـلوكه، وكـذلك اذا رسق او كـذب

 اذا سمع كلمـة تشـجيع تدفعـه اىل األسـتمرار يف النشـاط ودرجـات االمتحـان تـفرس عـىل

التشجيع اللفظـي والـدرجات لتحسـني  استخداماساس التعزيز واالثابة، واملكافئات، كامان 

 نشـاط املسرتشـد، او العقوبـة املناـسـبة كنـوع مـن التعزيـز الـسـلبي، فنمنـع عنـه الدرـجـة

 يؤـكـد ـسـكرن ـعـىل.او التـشـجيع وال نـسـتخدم انـقـاص درجـتـه او التعاـمـل بالـفـاظ محبـطـة

 األسـاس السلوك الظاهر، وهذا ليس فقط عىل عمليات نفسية داخلية مفرتضة، والتي تعـد

يف تعديل السلوك، فانه ال ميكن رفض األسباب الالشـعورية، الن اإلنسـان يف بعـض األحيـان 

 ويف هـذا السـياق، ال ميكـن يف اي حـال مـن. يترصف ترصفا ال يعرف االسباب الحقيقية لـه
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ًأن نرفض متاما املداخل األخرى فقد يكـون املـدخل الطبـي عـىل سـبيل املثـال، أكـرث  االحوال،

لية لعالج حالة الرصع، وذلك من خالل إستعامل بعـض األدويـة التـي تحـد أو تقلـل مـن فاع

ًبالرغم من ان السنوات االخرية شـهدت إسـتخداما للعـالج السـلويك يف تقليـل . نوبات الرصع

نوبات الرصع كأساليب التعزيز التفاضيل، اإلرشاط املنفر، اإلسرتخاء، ولكن مـا ميكـن قولـه إن 

لـذلك . ن اهم املداخل التي ميكن ان يستفيد منها املرشد يف اطـار املؤسسـةتعديل السلوك م

ميكن القول، ان فهم وتطبيق نظرية االرشاط االجرايئ يفسح املجال امـام املرشـد للـدخول اىل 

 . باب النجاح

 نظرية املنحى االنساين: ثالثا

ت اىل التحليـل التوجه االنساين كرد فعل عىل لنواحي القصور و النقد التي وجهـ نشأ

االنسـان  النفيس كمنحى يركز عىل الجوانب املرضية يف االنسـان و السـلوكية كمنحـى يتنـاول

مبعطيات البحث و التجريب عىل الحيوان و يركز اساسـا عـىل اليـة املثـري، اإلسـتجابة يف فهـم 

مـن فيـه االنسان ككيان متفرد تك اما علم النفس االنساين فهو توجه يتناول. السلوك االنساين

إستثامر هذه الطاقات الكامنة يف واقع حيـايت اكـرث  إمكانات الخري و السوية و االبداع و علينا

انسانية و ايجابية و ابداعية و يرى اصحاب التيار اإلنساين إن اإلنسان ينطوي عىل خري محض 

ثـل العليـا لقيمة و املعنـى و املإىل أعىل حيث اً و امكانات خالقة و قدرات مميزة يصبوا دامئا

لهذا ينطوي املنحى اإلنساين عىل رؤية متفائلة مبستقبل افضل لالنسان يف سعيه و يف توكيـد و

إلمكاناتـه و تفـجـريه لقدراتـه الخالـقـة و نزوعـه الفـطـري نحـو املؤسـسـة و الكـامل و تأـصـيال 

 :مسلامت املنحنى االنساين. للمعنى و القيمة و الحق و الخري و الحقيقة يف الحياة

يرى أصحاب املنحنى اإلنساين ان اإلنسان خري بفطرته و انه ينطوي : نسان خرياإل . 1

عىل ثراء انساين بغري حدود و ان ما يظهـر منـه مـن أنانيـة و عدوانيـة امنـا هـو 

عوارض مرضية ميكـن تجاوزهـا و هـي تحـدث نتيجـة ملـا يكابـده االنسـان مـن 

 .احباطات تعوق تحقيق امكاناته
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يـرفض علـامء الـنفس االنسـانيني القـول بالحتميـة : عينةاإلنسان حر يف حدود م . 2

ام حتميـة سـلوكية ) التحليـل الـنفيس(سواء كانـت حتميـة نفسـية ال شـعورية 

 .تحتمهااالستجابة للمثريات يف البيئة كام يقول السلوكيون

ان القلق متاصل و مالزم لوجود االنسان و انه نضال اإلنسان تجاه العـدم : القلق . 3

انه طاقة خالقة تحفز اىل الحركة و النشاط املبـدع و انـه منجـزات املرتبص به و 

فـعـي مـتـوهج بالرغـبـة ايل االـبـداع االنـسـان الخالـقـة مدفوـعـة و معـبـاة بقـلـق دا

مؤسـس العـالج الـنفيس الوجـودي ان القلـق "روللو ماي"ُتقديم الجديد، ويعد و

قيمة من حيث دور له : يلعب دورا محوريا يف حياة اإلنسان النه يبدو يف دورين

انه يفتح االبواب أمـام إمكانـات الحيـاة بصـورة مختلفـة مبواجهـة الشـخص مـا 

يجعله قلقا و دور مؤمل مخيف و هو ما يؤدي بالفرد اىل تجنب هذه االمكانـات 

  .و محاولة الحياة يف عزلة و بصورة محدودة

زه مـن اهـم اضـافات اإلتجـاه اإلنسـاين يف علـم الـنفس تجـاو: املعنى يف الحيـاة . 4

للحتمية سواء كانت حتمية سلوكية آلية ام حتمية ال شعورية و لهذا ركز علـامء 

هذااإلتجاه عـىل الجوانـب املضـيئة يف تكـوين االنسـان و التـي ميثـل بعضـها يف 

املعنى و اإلسـتمرارية و القيمـة و اإلنسـالخ يف حتميـة املـايض و النـزوع صـوب 

، " ارادة املعنـى"حياة تتمركز حول اىل أن ال" فيكتور فرانكل"و يذهب . املستقبل

ويرى إنه إذا ما غاب عن االنسان الشعور مبعنى الحيـاة فانـه يخـرب مـا يسـمعه 

الكثـري مـن اشـكال الشـقاء و اإلضـطراب  بالفراغ الوجودي و هو ما يكمـن وارء

كالقلق واإلكتئاب وألفه فرانكل للتعبري عن حالة امللل و السام و افتقـار املعنـى 

 و لهذا كان العالج باملعنى و هو السبيل الوحيد للخروج مـن حالـة اال يف الحياة

ذلـك الـذي " تسـامي الـذات " معنى اىل املعنى و املعنى يف الحياة هو املعرب اىل

 .يتجاوز تحقيق الذات

يحتل تصور الذات مكانة محورية لدى علامء النفس االنسانيني : تحقيق الذات .5

ماسـلو تحيـق الـذات هـو دافـع الوجـود وبخاصة عند ماسلو وروجـر، فعنـد 
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املفهوم للكشف عام داخل  استخدم ماسلو هذا ولهذا. االنساين وجوهر فطرته

االنسان من خري محض ومواهب خالبة وقدرات مبدعة وامكانات كامنـة بغـري 

الرثاء الداخيل هو قاسم مشرتك بني الناس جميعـا ويـرتبط  انتهاء وبني ان هذا

 .يه بالحاجات االساسية وفقا لتنظيم دافعي هرمياالشباع لديه مبا يسم

 )كارل روجرز(نظرية الذات : رابعا

Self Theory 

ـه  ـق علـي ـي يطـل ـذات والـت ـة اـل ـس نظرـي ـو مؤـس ـرز ـه ـارل روـج ـروف ان ـك ـن املـع ـم

ً عندما كان عضوا يف 1982اإلرشاداملتمركز حول املسرتشد ، وقد بداروجز عملة يف اإلرشاد عام 

ًرك، كان عمله يف هذااملركز منصبا عىل مساعدة الوالدين يو يف مدينة نيومركز دراسة املسرتشد

واملسرتشد عىل التعامل الصحيح مع مشكالت االطفال مبا يساعدهم عىل التوافـق والتكييـف، 

 1957 اىل عـام 1945 اصبح روجزاستاذ يف جامعـة اوهـايو وخـالل الفـرتة مـن 1940ويف عام 

وتوضـح هـذه . ير مركـز اإلرشـادالنفيس يف جامعـة شـيكاغوًاصبح استاذا يف علم النفس ومـد

ن السبب االسايس لتعرض االفراد لالضطرابات النفسـية هـو شـعورهم بـانهم ليسـوا إالنظرية 

أي حول طبيعة اإلنسان امليالة للنمو . ذوي قيمة، وان معظم قراراتهم تتخذ من قبل االخرين

ًة الرتكيز عىل املسرتشد ووصفه وصفا دقيقـا مـع ًوالتحرك اإليجايب دامئا، ولذلك يرىروجز رضور ً

تجنب أي تأويل او تفسـري او رشح قـد يقـود إىل إفرتاضـان الشـخص يجـب ان يكـون بصـفة 

وعىل هذا فإن الشخص إذا مل يجرب عىل تبنى منـوذج معـني وتـم قبولـه مبـا هـو فانـه . معينة

ًيصبح فردا فعاالً وعضوا جيـدا يف املجتمـع ً حب هـذه النظريـة مصـطلح ولقـد اسـتخدم صـا. ً

Humanistic Phenomenology ويقصد به دراسة النفس البرشيـة دراسـة واقعيـة علميـة 

وهـذه . لغرض الوصف العلمي للظواهر الواقعية مـع إجتنـاب كـل تأويـل او رشح او تقيـيم

وقـد ثبـت مـن خـالل . النظرية تعتمد عىل جانب واحد او جهة نظر واحدة يف طبيعة البرش

ان العديد من املشكالت االجتامعية ال ميكن حلها من خالل الرتكيز عىل عنرص واحد املامرسة 

 كامان النظرية مل ترتكـز عـىل الشـعور البـاطني والـذي ثبـت مـن خـالل املامرسـة. هو الفرد
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االهمية البالغة التي بلغها يف عملية اإلرشادالنفيس، وميكن تحديد ابرز مالمـح هـذه النظريـة 

 : اط االتيةمن خالل النق

إن اساس العملية اإلرشادية النفسية هو تكوين عالقـة إرشـادية، االانـه مل يهـتم  . 1

كثريا بـالطرق العالجيـة التـي يراهـااالخرون رضوريـة، وعـىل هـذا فـان اهـداف 

 .اإلرشاد يف نظرة محدودة

إـسـتبعادجانب الالـشـعور او الـشـعور الـبـاطن، رـغـم اـنـه ثـبـت ـلـبعض املامرـسـني  . 2

 . التي يلعبها يف اإلرشادالنفيساالهمية القصوى

ًتركز النظرية عـىل الفـرد وال تقـيم اعتبـارا للعوامـل االخـرى مثـل البيئـة، رغـم  . 3

 .األهمية القصوى لطريقة االخذ بالعوامل املتعددة

 ويعتقد روجزبان هنالك مفهوم الذات الواقعي وهنالك مفهوم الذات املثـايل فـاذا

طراب الـنفيس، فـاذا توقـع الفـرد ان يكـون منجـزا يف اختل التطابق بني االثنني حصل االضـ

الفارق بـني املفهـومني، وكـذلك املسرتشـد الـذي  مجال ما ومل يحقق ذلك يحصل لديه هذا

املفهـوم يف حالـة شـعور  ًيسعى ان يكون مجتهدا كشخصية مثالية، ويفضل استخدام هـذا

ذه النظرية مـن خـالل وتتجىل جوانب اهتاممات ه. الدرايس الي سبب املسرتشد باالحباط

ان الفرد يعيش يف عامل متغري من خالل خرباته، ويدركه ويعتربه مركـزه ومحـوره، ويتوقـف 

تفاعل الفرد مع العامل الخارجي وفق لخربته وادراكه لها ملا ميثل الواقع لديه، كامان تفاعـل 

التـي الفرد واستجابته مع ما يحيط به بشـكل كـيل ومـنظم، ومعظـم االسـاليب السـلوكية 

الفرد تكون متوافقة مـع مفهـوم الـذات لديـه، وان التكيـف الـنفيس يـتم عنـدما  يختارها

يتمكن الفرد من استيعاب جميع خرباته الحية والعقلية واعطائها معنـى يـتالءم ويتناسـق 

مع مفهوم الذات لدية، سوء التوافق والتوتر النفيس ينتج عندما يفشل الفـرد يف اسـتيعاب 

 الحسـية العقليـة التـي ميـر بهـا، الخـربات التـي ال تتوافـق مـع مكونـاتوتنظيم الخـربات 

ذات الفرد تعترب مهدده لكيانها، فالذات عندما تواجهها مثل هـذه الخـربات تـزداد متاسـكا 

الفرد ثـم يسـتوعبها،  وتنظيام للمحافظة عىل كيانها، وتتوافق الخربات مع الذات يتفحصها

 يل تزيد مـن قـدرة الفـرد عـىل تفهـم االخـرين وتقـبلهموتعمل الذات عىل احتوائها، وبالتا
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كامان ازدياد االستيعاب الواعي لخربات الفـرد يسـاعده عـىل تصـحيح بعـض . كافراد مستقلني

املفاهيم الخاطئة التي تم استيعابها بشكل خاطئ لتؤدي ايل تكوين مـنهج او سـلوك خـاطئ 

تيـة لتنفيـذ عمليـة اإلرشـادالنفيس وفقـا ميكن للمرشد النفيس اتباع االجراءات اآل. لدى الفرد

 :لهذه النظرية

إعتباراملسرتشد كفرد وليس مشكلة ليحاول املرشد النفيس فهـم اتجاهاتـه وأثـره  . 1

عىل مشكلته من خالل ترك املسرتشد يعرب عن مشكلته بحرية حتى يتحـرر مـن 

 .التوتر االنفعايل الداخيل

 :ه النظرية تتمثل يف االيتاملراحل التي يسلكهااملرشد النفيس يف ضوء هذ . 2

 ميكن التعرف عـىل الصـعوبات التـي تعبـق : مرحلة اإلستطالع واإلستكشاف

املسرتشد وتسبب لـه القلـق والضـيق والتعـرف عـىل جوانـب القـوة لديـه 

لتقوميها والجوانب السلبية من خـالل الجلسـات اإلرشـادية، وتهـدف هـذه 

اـسـتغالل الجواـنـب املرحـلـة اىل مـسـاعدة املسرتـشـد ـعـىل فـهـم شخـصـيته و

 .االيجابية منها يف تحقيق اهدافه كام يريد

 ويف هـذه املرحلـة يزيـد وعـي املسرتشـد : مرحلة التوضيح وتحقيـق القـيم

ويزيد فهمه وإدراكه للقيم الحقيقية التي لها مكانه لديه من خالل األسئلة 

 .دإزالة التوتر املوجود لدى املسرتش املرشد والتي ميكن معها التي يوجهها

 تعتمد عىل توضيح املرشد النفيس ملدى التقدم : املكافأة وتعزيز االستجابات

لدى املسرتشد يف اإلتجاه اإليجايب وتأكيده للمسرتشد بأن ذلك ميثـل خطـوة 

 .أولية يف التغلب عىل اإلضطرابات اإلنفعالية
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 )الربت اليس(نظرية اإلرشاد العقيل االنفعايل السلويك : ًخامسا

ًالعقيل املعريف السلويك احد أساليب العالج النفيس الحديثـة نسـبيا وتعـد يعد العالج 

هذه النظرية منوذج من النظريات التكاملية، وقد نتجت هذه النظرية من إدخال العمليـات 

املعرفية اىل حيـز وأسـاليب العـالج السـلويك، حيـث مـن املؤكـد وجـود إرتبـاط بـني التفكـري 

اية هذا املنحنى العالجي ظهور ثالثة منـاذج عالجيـة ارتـبط وقد شهدت بد.واالنفعال السلويك

كل منها باسم صاحبة، فجاءت هذه النامذج عىل التوايل، العالج املعريف السلويك وارتبط باسم 

وارتبط باسم العامل الربت اليس، و تعـديل السـلويك  العامل اون بيك، والعالج العقالين العاطفي

هـو الـربت  ولكن صاحب هذه النظريـة باالسـاس. ونالد ميكنبوماملعريف وارتبط باسم العامل د

اليس وهـو عـامل نـفيس اكلينـييك اهـتم باإلرشـاد الـنفيس، وتـرى هـذه النظريـة بـان النـاس 

ينقسمون اىل قسمني، واقعيون وغري واقعيني، وإن أفكارهم تـؤثر عـىل سـلوكهم فهـم بالتـايل 

عور بالـذم بسـبب تفكـريهم الالواقعـي عرضة للمشاعر السلبية مثل القلـق والعـدوان والشـ

وحالتهم االنفعالية، والتي ميكن التغلـب عليهـا بتنميـة قـدرة الفـرد العقليـة وزيـادة درجـة 

وهناك مجموعة من األسباب التي من املمكن ان تساعد يف تبني النظرية السـلويك يف . ادراكه

 :اإلرشاد النفيس وهي

ًبيا والتـي تهـتم بالسـلوك الكـيل تعد هذه النظرية من النظريـات الحديثـة نسـ . 1

 .لإلنسان الذي يشمل املشاعر واالفعال والتفكري والوظائف العضوية يف الجسم

أثبتت العديد من الدراسات والبحـوث التـي أجريـت يف مجـال اإلرشـاد الـنفيس  . 2

ًالتي إستخدمتأسـاليب وفنيـات النظريـة السـلوكية نجاحـا ملحوظـا يف معالجـة  ً

 .لنفسية واالجتامعية والدراسية التي تواجه املسرتشدالكثري من املشكالت ا

شمول النظرية السلوكية من حيث املفـاهيم والفرضـيات واالسـاليب اإلرشـادية  . 3

والفنـيـات الـتـي تـسـهل ـعـىل املرـشـد اـلـنفيس اداء مهامهـتـه اإلرـشـادية ملعالـجـة 

 .املشكالت التي تواجه املسرتشدين
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 :رية القيام باالجراءات التاليةوميكن للمرشد النفيس من خالل هذه النظ

اي معرفة األسباب غـري املنطقيـة التـي يعتقـد : أهمية التعرف عىل أسباب املشكلة . 1

 ً.بها املسرتشد والتي تؤثر عىل إدراكه وتجعله مضطربا

إعادة تنظيم ادراك وتفكري املسرتشد عن طريق التخلص من أسباب املشكلة ليصـل  . 2

 النواحي اإلنفعالية واألفكار واملعتقـدات والحـدث اىل مرحلة اإلستبصار للعالقة بني

 .الذي وقع فيه املسرتشد

من االساليب املختلفة التي متكن املرشد الـنفيس مـن مسـاعدة املسرتشـد للتغلـب  . 3

اقناع املسرتشد عىل جعـل هـذه األفكـار يف مسـتوى : " عىل التفكري الالمنطقي هي

منهـا لديـه، وتوضـيح املرشـد ) طقيةغري الالمن(وعيه وإنتباهه ومساعدته عىل فهم 

للمسرتشد بأن هذه األفكار سـبب مشـاكله واضـطرابه االنفعـايل، وتوضـيح األفكـار 

املنطقية ومساعدته عىل املقارنة بني األفكار املنطقية، وتدريب املسرتشد عىل إعادة 

ليـة تنظيم أفكاره وإدراكه وتغيري األفكار الالمنطقية املوجودة لديه ليصبح اكرث فعا

 ".ًإعتامدا عىل نفسه ىف الحارض واملستقبل 

إتباع املرشد النفيس إلسلوب املنطق واألساليب املساعدة لتحقيق عملية االستبصـار  . 4

 .لكسب ثقة املسرتشد

إستخدام أساليب اإلرتباط اإلجرايئ واملناقشـات الفلسـفية والنقـد املوضـوعي وأداء  . 5

 .ة اإلرشادية النفسيةالواجبات املنزلية وهي من اهم جوانب العملي

 : العمل عىل مهاجمة األفكار الالمنطقية لدى املسرتشد بإتباع األساليب اآلتية . 6

  رفض الكذب وأساليب الدعاية الهدامة واإلنحرافات التي يؤمن بها الفـرد غـري

 .العقالين

  تشجيع املرشد النفيس للمسرتشد ىف بعض املواقف واقناعه عىل القيام بسلوك

 .شد انه خاطئ ومل يتم فيجربه عىل القيام بهذا السلوكيعتقد املسرت

  مهاجمة االفكار والحيل الدفاعية التي توصـل املرشـد اىل معرفتهـا مـن خـالل

 .الجلسات اإلرشادية مع املسرتشد وابدالها بافكار اخرى
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 ) ميكنبوم(نظرية العالج السلويك املعريف : ًسادسا

ىل أساس ان أسـاليب تعـديل السـلوك تركـز إن الفكرة الرئيسة لهذه النظرية تقوم ع

عىل العالقة بـني السـلوك الطـاهر واملتغـريات البيئيـة الخارجيـة، وتجنـب الغـوض يف الحيـاة 

العقلية والعمليات النفسية الداخلية، ولكن هذا الوضع بدأ يتغري مع بداية السـبعينيات مـن 

 عنايـة اكـرب بتحليـل وتعـديل القرن املايض فاصبح العاملون يف ميدان تعديل السلوك يبـدون

، وتنطلـق هـذه النظريـة التـي ..)مثل التخيل والتفكـري والتحـدث الـذايت(العمليات املعرفية 

من فكرة هي ان العامل الرئيس املحدد للعواطف والسـلوك ) ميكنبوم(قدمت من قبل العامل 

ية مدركـه وهذا التفكـري هـو عمليـة حسـ. هو تفكري الشخص ومدى إدراكه باألمور من حوله

 : األمر الذي يفرض عىل املرشد النفيس املستخدم لهذه النظرية استبعاد مفهوم الالشعور

السلوك يحدده التفكري، نحن نالحظ انفسنا يف مواقـف كثـرية، وكـذلك االخـرون  . 1

دامئا ما يتوصلون اىل احكام نهائية حول اليشء الذي متـت مالحظتـه ويترصفـون 

سلوك الشخص دامئـا ينطلـق مـن وجهـة "Adlerدلروكام قاآل. طبقا لهذه االحكام

 ".نظرة ومفاهيمه الخاطئة تقوده اىل سلوك خاطئ

رغـم ان الشـخص يف بعـض " الالشعور"حياة الشخص ليست محكومة مبا يسمى  . 2

 .االحيان ال يعرف جذور بعض االتجاهات التي تسيطر عليه

 ليست من ضـمن كل شخص ميتلك العديد من الغرائز الطبيعية، إال ان العدوانة . 3

فالعدوانية ميكن رؤيتها عىل أنهـا ردة فعـل لالحسـاس بـالخطر او . هذه الغرائز

 .ًاالحباط او كنموذج لحياة شخص أهدافا غري إجتامعية ال ميكن تحقيقها

ًمعظم سلوك األفراد ليس مدفوعا بغريزة الجـنس، ومـا الغريـزة اال واحـدة مـن  . 4

 .أنها أساس الي مشكلة كن إفرتاضالعديد من الغرائز، ولذلك فليس من املم
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 :وتتضمن عملية اإلرشاد النفيس يف إطارهذه النظرية ثالثة خطوات وهي

ان الفرد يف فرتة ما قبل العالج يكون عنده حوار داخـيل سـلبي : مراقبة الذات . 1

مع ذاته، وكذلك تصوراته وخياالته سلبية، ويحاول املرشد يف هذه املرحلـة ان 

شد وإنتباهـه لريكـز عـىل أفكـارة ومشـاعره وردود فعلـه يزيد من وعي املسرت

 .الجسمية والسلوكيات املتصلة بالعالقات الشخصية

يف هذه املرحلة تكون عملية املراقبة الذاتيـة : األفكار والسلوكيات غري املتالمئة . 2

ًعند املسرتشد قد تكونت واحدثت عند املسرتشد حوارا داخليا، إذ أن ما يقوله  ً

ال يتناسب مع حديثه السابق املسؤول عن سلوكياته القدمية، الن الفرد لنفسه 

ًهذا الحديث الجديد يؤثر يف األبنية املعرفية لدى املسرتشد ويجعله قادرا عىل 

 .تنظيم خرباته حول التصور الجديد بطريقة فعالة

وتـسـمى ـهـذه املرحـلـة مبرحـلـة : تـطـوير الجواـنـب املعرـفـة الخاـصـة ـبـالتغيري . 3

ملرحـلـة الـتـي ـيـنجح فيـهـا املسرتـشـد يف الـتـدريبات الخاـصـة التطبـيـق، وـهـي ا

بالسيطرة عىل توتراته وقلقه، وتشمل هذه املرحلة قيام املسرتشـد بسـلوكيات 

املواجهة خالل حياته اليومية، وتحدث املسرتشد مـع ذاتـه حـول نتـائج هـذه 

 .االعامل

 ) وليم جالرس(نظرية العالج الواقعي : سابعا

Glaseer_Relaity Therapy Theory 

 فكرة العالج الواقعي، فهو بـذلك يعـد مؤسـس هـذه 1962قدم وليم جالرس عام 

النظرية يف اإلرشاد والعالج النفيس وهـي احـدى االتجهـات الحديثـة يف اإلرشـاد الـنفيس، 

ونرش . وجاءت نتيجـة لخربتـه العمليـة يف مؤسسـة كالفورنيـا للفتيـات الجانحـات فنتـورا

لذي وضع فيه االساس النظري للعالج الواقعي، وهو يسعى خـالل  ا1962جالرس كتابه عام 

سنوات عمله الطويلة بتطوير نظريته، اذ نرش مجموعة من النظريات واالفكار والتطبيقات 

، نظريـة الضـبط 1962مـدارس بـال فشـل : " طوال مدة عمله وحتى الوقـت الحـاظر ومنـا

 ".1998ونرش كتـاب اخـر لـه عـام  اىل نظريـة االختيـار، 1996، ثم غـري اسـمها عـام 1980

ـة ـه بعالـق ـيط ـب ـي تـح ـروف الـت ـمل الـشـخص والـظ ـع يـش ـرى ـجـالرس ان الواـق ـةوـي   تفاعلـي
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والذي يعانون من مشكالت نفسية برصف النظر عن العوارض التي تبدو علـيهم يعـانون مـن 

ًعلة واحدة وهي العجز عن إشباع حاجاتهم بطريقة واقعية وإنهم يسلكون سلوكا غري واقعي 

وتتعامل نظرية العالج بالواقع مع السـلوك . ري صحيح وغري مسؤول يف محاوالتهم إلشباعهاوغ

وفق مفهوم السلوك الكيل والذي يتكون من األفعال واملشاعر والتفكـري والوظـائف العضـوية 

ويقوم العالج الواقعي عىل ثالثة مفاهيم أساسية وهي املسؤولية والواقع . الداخلية يف الجسم

وأشار جالرس انه عندما يعجز االنسان عن إشـباع حاجاتـه فانـه ). الصواب والخطأ(والصحيح 

وعليه فقـد حـدد . يبدا بالبحث عن بناء خطوات تساعده عىل بناء عالقات طيبة مع االخرين

 :جالرس الحاجات االنسانية االساسية بخمس حاجات وهي

ن الحاجـة للبقـاء ان وجود هذه الحاجة تولد مـع والدة االنسـان وتتضـم: البقاء . 1

 .الحصول عىل الطعام والحامية يف بعض االحيان من االخطار البيئية

ان الحاجة لالنتامء تحتل مكامة مهمة يف حياتنـا فنبـذل الكثـري : الحب واالنتامء . 2

من الجهد والوقت القامة العالقات مع االخرين سـواء يف العمـل او االرسة وهـذا 

 . والحبيعطي افكاره حول الشعور باالنتامء

ان القوة او السـلطة هـي االدراك الـذي يجعلنـا ان نضـع اهـدافا مـؤثرة : القوة . 3

تقدير الذات، والهوية الذاتية والثقة بالنفس يعكس الشعور بالقوة مـا مل . للعامل

نستطيع اشباع حاجات القوة ضمن نظاق العمل، فاننا نحاول ان نحـدث تغيـريا 

 .وجه القوة نحو مكان اخرداخليا ليتوافق مع العامل الخارجي ون

ان كل انسان يسعى للمرح، وان املرح واللعب مهم جدا للصـحة العقليـة : املرح . 4

والكتساب املهارات وللمرح تاثري كبري لكيفية تعلمنـا، فنكمـل تعلمنـا يف حياتنـا 

 .فضال عن اننا نكمل متعة انفسنا اىل حد ما

نـاس يتحرقـون شـوقا اليهـا، الجزء االسايس الذي يحفز الحرية هـو ان ال: الحرية . 5

 فالحرية التعني فقط عدم التقييد لكن هو اكرث اهمية، اذ هو بـذل جهـد وقـوة
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لالختيار، قدرة الشخص عىل االختيار فيام بـني بـدائل السـلوك، عوضـا عـن بـذل 

 .الجهد الدراك خلق الشعور لحرية االرادة

 )باندورا(االجتامعي  التعلم نظرية: ًثامنا

Social Learning Theory _ Bandura 

تقول هذه النظرية عىل فرضية ان املسرتشد يتعلم مبالحظة سـلوك االخـرين فحيـنام 

يشتم فانه يفعل ذلك، وأن يالحظ مرشده أوالعب كـرة القـدم  يرى أحد أفراد أرسته يرسق أو

وهـنـا تتـضـح آـثـار شخـصـية املرـشـد او األـفـالم (ًفيـسـعى ان يـكـون مثـلـه أي يتـخـذه منوذـجـا 

ولقـد أسـتخدمت عـدة مصـطلحات لتـدل عـىل الظـاهرة كـالتعلم عـن طريـق ). نامئيةالسي

ًوفقا لنمـوذج معـني او املحاكـاة، ) حذو او اإلقتداء(املالحظة او التعلم اإلجتامعي او اإلحتذاء

اللذان أجريا تجربـة ) م1969(ومن األمثلة عىل هذا النوع من التعلم ما قام به باندورا وروز 

ًاألطفـال ملشـاهدة افـالم تلفزيـون قصـرية، تصـف شخصـا يـترصف بعنـف عىل مجموعة من 

وغلظة مع دمية من املطاط، فكان يركلها ويقرصها ويصفعها عىل الوجه وينرثها بعد متزيقهـا 

بـدأ . وعندما نقل الباحثان األطفال اىل حجرة اخرى تتوفر فيها دمي متشابه. اىل قطع متناثرة

بانـدورا بجامعـة  وبهذه التجربة وغريهـا إسـتطاع. والغلظةاألطفال يترصفون بنفس العدوان 

يتبـني مـن ذلـك . ستالفرد ان يضع نظريته يف التعلم االجتامعي او التعلم من خالل املشاهدة

أن كثري من التعلم يحدث عن طريق التقليد والنمذجة ومن هنـا يـأيت دور اآلبـاء واملرشـدين 

. أهـالً للتقليـد واملحاكـاة نوا منـاذج جيـدة ليكونـواواألقران يف عملية التعلم، ويفرتض ان يكو

ًويعد النامذج ذو املكانة االجتامعيـة األكـرث محاكـاة وتقليـدا فالعـامل الكبـري والالعـب املشـهور 

اكـرث ) Star(والسيايس املحنك اكرث محاكاة من غريه ويف إطار املؤسسة يكــون املسرتشـد الـنجم 

ًدين سلبا كان ام إيجاباًتأثريا يف أقرانه من بقية املسرتش ويعـد لعـب األدوار منهجـا مـن منـاهج .ً

التعلم اإلجتامعي الذي ميكن من خالله تعليم املسرتشد جوانب كثرية من املهـارات االجتامعيـة، 

 فمـثالً يطلـب مـن املسرتشـد. كام يكون مدخالً فاعالً لتحرير املسرتشدين مـن مشـاكل سـلوكية

 املسرتشـد غيــر ويسـند اىل. سـة، فيأخـذ دور الجـريءه املؤسًالذي يخاف اداء دورا نقيضا لهـذ
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ويعطى املسرتشـد . متفاعالًً دور ميثل شخصا) الذي يحب ان يبقى لوحده(املتفاعل مع أقرانه 

وهنـاك ثالثـة . وهكـذا.. ًالذي ال ميتلك كفاية من الثقة بالنفس دورا يعزز تلك الثقة بـالنفس

 : تعلم االجتامعي وهيآليات أساسية متداخلة يف نظرية ال

تلك التي يحدث فيها التعلم دون ان يخوض الفرد املتعلم : العمليات اإلبدالية . 1

الخربة املبارشة وإمنا من خالل مالحظته لسلوك اآلخـرين، ان جميـع الظـواهر 

التعليمية الناجمة عن التجربة املبارشة ميكنها ان تحـدث عـىل أسـاس تبـاديل 

 .ين ونتائجه عىل الشخص املالحظمن خالل مالحظة سلوك اآلخر

ويقصد بها الوسيط املعريف الذي يتدخل يف عملية الـتعلم، : العمليات املعرفية . 2

فالتمثيل الرمزي عىل اإلستدالل من األحداث الخارجية رضوري لتفسري التنوع 

 .الكبري لعمل االنسان

يهـا االنسان كائن اجتامعي يعيش ضمن الجامعة يـؤثر ف: عملية تنظيم الذات . 3

ويـتـاثر بـهـا ويتـحـدد ـسـلوكه ـعـىل ـمـدى تفاعـلـه معـهـا ـعـىل اـسـاس الـسـلوك 

االجتامـعـي فاالنـسـان مـنـذ طفولـتـه يكتـسـب بالـتـدريج الـقـدرة ـعـىل انـشـاء 

العالقات االجتامعية الرضورية لحياته فضال عن اكتسـابه املعـايري االجتامعيـة 

ـه ويـسـت ـار مهنـت ـذات ويخـت ـه مفـهـوم اـل قل والـقـيم واالتجاـهـات وينـمـو لدـي

 ً.اقتصاديا

 اوجه التشابه واالختالف بني نظريات اإلرشاد النفيس: ًتاسعا

النظرية السهولة والوضوح وااليجاز، والنظرية يف اإلرشاد الـنفيس  من اهم ما مييز

ـمـاهي اال إـطـار ـعـام، واـسـلوب يـعـني املرـشـد يف التعاـمـل ـمـع املـشـكالت الـتـي يواجهـهـا 

ب والنتيجه، ومن ابرز نظريات اإلرشـاد الـنفيس املسرتشد، فهي توضح لهاي للمرشد السب

 الكتـاب والبـاحثون لقربهـا مـن الواقـع ولسـهولتها يف التطبيـق، اربع نظريات ركز عليهـا

 ـيـتمكن ـمـن فهمـهـا، وـكـل دارس لإلرـشـاد الـبـد ان يـلـم بـهـذه النظرـيـات ـفـالبعض ـقـد ال

ـا ـه يف الجاً أحياـن ـا تعلـم ـس إن ـم ـيل يـح ـالواقع العـم ـطدمون ـب ـدون يـص ـة يشءاملرـش  مـع

 والواقع العميل يشء آخر، وذلك يعود يف نظرنا اىل عدم كفاية الفـرتة املخصصـة للتـدريب
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 والرتكيز عىل الجوانب النظرية اكرث مـن الجوانـب العمليـة وعـدم أثناء الدراسة الجامعية

وجود مختربات تدريبية او قد تكون ضعيفة وعدم وجود تقنيات حديثة لتدريب الطلبـة 

 بعض املرشدين يف املؤسسـات او العيـادات النفسـية يعـود اىل هـذه  ضعفولعل سبب، 

النقطة وهي عدم كفاية التدريب عىل فنيات اإلرشاد بشكل عام وعـىل نظريـات اإلرشـاد 

يلـزمهم االملـام بالنظريـات  ألهميـة هـذا املوضـوع ولكـون املرشـدينً بشكلخاص، ونظـرا

ف بـني نظريـات اإلرشـاد، لعـل املرشـدون اإلرشادية، فإننا نطرح بعـض التشـابه واإلخـتال

ًوذوي اإلختصاص يجدون شيئا مـن الفائـدة مـام سـنطرحه، علـام ان مـا نقدمـه يف هـذا  ً

يكفي عن البحـث والتـدقيق والقـراءة يف كتـب اإلرشـاد، والتـدريب عـىل هـذه  ال اإلطار

ـجـه وميـكـن تحدـيـد أو. ًاالـسـاليب والفنـيـات املهـمـة الـتـي تجـعـل املرـشـد ممـيـزا يف عمـلـه

  :الشبهبني نظريات اإلرشاد النفيس مبا يأيت

النفسـية  نظريات اإلرشاد النفيس تسعى اىل تحقيق الذات و تحقيـق الصـحة . 1

 .لدى املسرتشد

 .املسرتشد تسعى اىل تحقيق التوافق النفيس واالجتامعي لدى . 2

وجـود عالقـه  تؤكد عىل تقبل مشاعر املسرتشد دون قبول سلوكه اليسء وعىل . 3

 .ة عىل االحرتام املتبادل والثقةإرشادية قامئ

يف الفرد هو بيئته وما يعايشه من ضغوظ نفسـية تتسـبب  ان املؤثر الحقيقي . 4

 .يف اضطراب شخصيته

النظريات اإلرشادية تخضع لنظرية التحليل النفيس عىل انها هي التي فتحـت  . 5

مرصاعية للبحث العلمـي بغـض النظـر عـىل مـا فيهـا مـن عيـوب  الباب عىل

 .وسلبيات

تتفق نظريات اإلرشـادالنفيس عـىل وجـوب التسـليم بتغيـري سـلوك الفـرد اىل  . 6

 .االفضل

 النفيس اىل تفسري السلوك املضطرب، عـىل حسـب مـا تسعى نظريات اإلرشاد . 7

 .فلسفة ووجهة نظر يراه اصحاب او صاحب النظرية من
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 :اما وجوه اإلختالف بني نظريات اإلرشاد النفيس فيمكن تحديدها باآليت

اإلختبارات النفسية يف جمع املعلومات عن املسرتشد وتشخيص   يركز عىللبعضا . 1

والعوامل والـبعض يهمـل اإلختبـارات واملقـاييس وال  حالته، مثل نظرية السامت

 .ًيرى لها داعيا مثل نظرية الذات

الذات بينام  تؤكد بعض نظريات اإلرشاد عىل الخربات الداخلية للفرد مثل نظرية . 2

 . عىل املظاهر السلوكية واألعراض مثل النظرية السلوكيةالبعض اآلخر يؤكد

 بعض النظريات تركز عىل خربات الطفولة يف اضطراب السـلوك بيـنام النظريـات . 3

تهتم بذلك مثل نظريـة الجشـتطالت، حيـث انهـا تركـز عـىل الحـارض  االخرى ال

 ).االن(

د ان نقـل كل نظرية لها فلسفة خاصة يف العالج الـنفيس فالتحليليـة مـثال تعتقـ . 4

املؤملة الكبوته يف الالشعور اىل حيز الشعور حينئـذ يشـفي املـريض، أمـا  املواقف

بـان تعلـيم املـرء سـلوك جديـد مرغـوب بـديل للسـلوك غـري  السلوكية فتـؤمن

النظريـات مثـل االنسـانية تـرى إن إشـباع  املرغوب يحسن حالـة الفـرد وبعـض

زيل القلق والتوتر عن كاهل ي حاجات املسرتشد الجسمية والنفسية واإلجتامعية

 اما النظرية العقالنية اإلنفعالية السـلوكية فـرتى ان خـالص) املسرتشد(املسرتشد 

ًاملسرتشد من األفكار الالعقالنية غري املنطقية يجعله يفكر تفكريا سليام ويحسـن  ً

وضعهالنفيس، اما نظرية الذات فرتى إن أسباب مشكالت الفرد تعـود اىل نظرتـه 

وشعوره بالنقص وان عـىل املرشـد ان يغـري نظـرة املسرتشـد عـن  لنفسهالدونية 

ثقتـه بنفسـه وإحـرتام ذاتـه وتقـدير إمكاناتـه، امـا  نفسه لتتحسن حالته بـزرع

اضطراب الفرد يعود اىل أنهم يعـانون مـن  نظرية اإلرشاد بالواقع فرتى ان سبب

 مـن علـة مشكالت نفسية برصف النظر عن العوارض التي تبدو علـيهم يعـانون

ًواحدة وهي العجز عن إشباع حاجاته من طريقة واقعية وإنهم يسلكون سـلوكا 

 .غري واقعي وغري صحيح وغري مسؤول يف محاوالتهم إلشباعها
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 التجربة العراقية يف مجال اإلرشاد النفيس

ًنظرا ألهمية اإلرشاد النفيس يف تطوير وتحسني العملية التعليمية يف املدارس وتقليص 

ر الجانبية للمشكالت املختلفة التي تعيـق بشـكل أو آخـر مـن نجـاح العمليـة النفسـية اآلثا

ًبجميع مفاصلها، وإذ كانت تلك الخدمات وفقا لهذا التحديد تتطلب من العاملني يف اإلرشـاد 

من مرشدين أومن ذوي العالقة بتقديم خدمات اإلرشاد النفيس تكثيف جهـودهم يف أمـرين 

 عن تلك املشكالت التي تعيق تلك العملية، البحث : مهمني، أوالً

 .إقرتاح السبل أو الطرائق التي ميكن عن طريقها معالجة تلك املشكالت: ًثانيا

يبقى اإلرشاد النفيس ضمن املستوى النظري إذا مل يجد وسائل تطبيق متاحة للتحقق 

 يف املؤسسـات من اآلراء أو وجهات النظر اإلرشادية املتضمنة فيه، وهـام خطـط للقيـام فيـه

الرتبوية العراقية وبالذات يف املرحلة الدراسـية املتوسـطة التـي بـدأت فيهـا تجربـة خـدمات 

االرشاد النفيس بشكل وايف وخالل مـدة زمنيـة ليسـت بالقليلـة رمبـا متتـد يف العـراق ألوائـل 

 يف السبعينات من القرن املايض عندما بدأ التخطيط الفعيل لفتح بعض أقسام اإلرشاد النفيس

وـهـذا يعـنـي أن تجرـبـة التخـطـيط لإلرـشـاد اـلـنفيس يف املؤسـسـات  .بـعـض الكلـيـات العراقـيـة

العراقية متتد إىل مدة زمنية ليست بالقليلـة، وتخـرج مـن أقسـام اإلرشـاد الـنفيس يف كليـات 

الرتبية وأقسام الرتبية وعلم الـنفس فضـال عـن خريجـي أقسـام علـم الـنفس يف كليـات اآلداب 

خـالل هـذه ) ن يف دورات إرشادية رسيعة ومن ثـم يصـبحون مرشـدين نفسـينيالذين يلتحقو(

املدة الزمنية، مع ذلك فان املؤسسات التي يوجد فيهـا مرشـدين نفسـيني نسـبة بعددالطلبـة يف 

ًنسـبيا، وهـو مـا يعنـي أن تلـك  املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف العراق ال يـزال قلـيال

ًرشدين نفسيني وفقا للخطة املوضوعة مسبقا ولذا فقد تم التنسـيق بـني املؤسسات تحتاج إىل م ً

ووزارة والتعليم العايل والبحث العلمي بهذا الخصوص من خالل استحداث اقسام  وزاريت الرتبية

جديدة لإلرشاد النفيس يف الجامعات لرفد املدارس مبتخصصني يف اإلرشاد الـنفيس، وبالتـايل البـد 

  ممكـن مـن هـذه األفـواج املتخرجـة كـل عـام لسـد النـواقص والشـواغرمن تعيـني اكـرب عـدد

 



 131

وشمول املدارس جميعا بخطـة اإلرشـاد الـنفيس، والبـد مـن املوازنـة بـني املتخـرجني يف هـذا 

عـن  العراقيـة، فضـالً التخصص والحاجة الفعلية للمرشدين يف املؤسسات الرتبوية والتعليميـة

 ينظم خدمات االرشاد النفيس 2012لعام ) 1(ت بالرقم ذلك فقد وضعت وزارة الرتبية تعليام

يف وزارة الرتبيـة ) مديرية اإلرشاد الرتبـوي(يف املؤسسات الرتبوية العراقية، وهناك قسم اداري

وفروع لها يف كل مـديريات الرتبيـة يف املحافظـات معنيـة بشـؤون تقـديم خـدمات اإلرشـاد 

اللجنة (ارة ويرأسها مدير التعليم العام تحت اسمالنفيس، و تشكيل اللجنة الدامئة يف مقر الوز

وتشـكيل لجـات  وعضوية عدد مـن املتخصصـني يف اإلرشـاد الـنفيس،) الدامئة لإلرشاد الرتبوي

عـدد  فرعية يف كل مديرية تربية يف املحافظات العراقية برأسة املدير العـام للرتبيـة وعضـوية

 .من املتخصصني يف اإلرشاد النفيس
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 سئلة نقاشيةا

 .ناقش نظرية التحليل النفيس يف اإلرشاد النفيس وبشكل مفصل: 1س

 .ناقش نظرية التعزيز يف اإلرشاد النفيس وبشكل مفصل: 2س

 .ناقش نظرية املنحنى االنساين يف اإلرشاد النفيس وبشكل مفصل: 3س

 .ناقش نظرية التمركز عىل املسرتشد يف اإلرشاد النفيس وبشكل مفصل: 4س

 . ناقش نظرية االرشاد العقيل االنفعايل السلويك يف اإلرشاد النفيس وبشكل مفصل:5س

 .ناقش نظرية العالج السلويك املعريف يف اإلرشاد النفيس وبشكل مفصل: 6س

 .ناقش نظرية العالج الواقعي يف اإلرشاد النفيس وبشكل مفصل: 7س

 .كل مفصلناقش نظرية التعلم االجتامعي يف اإلرشاد النفيس وبش: 8س

 .ناقش اهم اوجه التشابه واالختالف بني نظريات اإلرشاد النفيس: 9س
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 الفصل السادس

 خطوات بناء مناذج اإلرشاد النفيس
 

 النفسـية خـدمات بوسـاطتها تقدم التي الوسائل احدى هي النفيس اإلرشاد برامج ان

 ضـوء يف فائقـة بدقـة مصـممة مؤسسـة خطـة العموم وجه عىل فهي لذلك .سرتشدينامل لفئة

 اإلرشادية الربامج هذه طبيعة وان.النفيس  والعالج اإلرشاد مجال يف نظريات علمية من اسس

 اإلرشـادي للتـدخل املنهجـي االجـراء وهـذا .علمي اساس عىل بشكل منهجي، وترتكز اجرائية

  :اساسيني عىل افرتاضني يقوم

 .به والتنبؤ فهمه ميكن للفرد والشاذ السوي السلوك ان هو اولهام . 1

 املسـاعدة رشوط تـوافرت اذا فيـه والـتحكم ضـبطه ميكن السلوك وثانيهام ان . 2

 عامدا املرشد يقوم ذلك، التي عىل املعينة النفسية والوسائل واالنشطة املناسبة

 السـلوك نـعمل محـدد تركيـب ذات بوصـفها وسـائل الفـرد خـربة يف بادخالهـا

 .عالجه او املضطرب

 الـربامج موضـوع يكـون الـذي السـلوك طبيعـة هنـا، مـا نفسـه يطرح الذي والسؤال

 ان:بـالقول السؤال هذا عن التدريبي، ويجيب او اإلرشادي التدخل اليه يتجه اإلرشادية، الذي

 بـني القامئـةاالجتامعيـة  والعالقـات االدوار يتضمن اإلرشادية الربامج له تتصدى الذي السلوك

 مهـام باعتباره اساسا الدور مفهوم يربز التوافق، حيث النمو، واساليب واالخرين، ومهام الفرد

 مـا سـواء بدور يقوم امنا حياته لحظات من لحظة اية يف فالفرد فيه؛ والتحكم السلوك لدراسة

 اإلرشـاد وقد خصص هذا الفصل للتعرف عىل مفهوم بنـاء بـرامج. واع غري ام بذلك واعيا اكان

 :وميكن تحديد ابرز اهداف هذا الفصل بااليت. النفيس واهم خطواته

 .التعرف عىل الحاجة اىل بناء برامج اإلرشاد النفيس . 1

 .التعرف عىل اهم اهداف بناء برامج اإلرشاد النفيس . 2
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 .تقديم مجموعة من النامذج التي توضح اهم خطوات برامج اإلرشاد النفيس . 3

 .التي يقوم عىل اساسها بناء برامج اإلرشاد النفيسالتعرف عىل اهم االسس  . 4

 .التعرف عىل اهم خطوات بناء برامج اإلرشاد النفيس . 5

 الحاجة اىل بناء برامج اإلرشاد النفيس : اوال

 االنسان عىل احسـن هيئـة واودع فيـه افضـل املؤسسـات، لكنـه قـد لـلـهلقد خلق ا

ة بـدون مشـاكل، والحيـاة املعـارصة يتعرض لبعض االضطرابات واملشكالت، فـال وجـود لحيـا

اتسمت بالضغوط املختلفة عىل الفرد حتى صبغت حياته بها فاصبح ال ينفك عن التوتر وامنا 

قد يخف احيانا ويزداد احيانا اخرى، وتختلف املشـكالت التـي يواجههـا االنسـان مـن حيـث 

االنسـان حلهـا انواعها ودرجة صعوبتها وحـدتها وخطورتهـا، فمنهـا البسـيطة التـي يسـتطيع 

بنفسه، واخـرى متوسـطة تحتـاج مشـورة مـن صـديق او قــريب او اسـتاذ، او متخصـص، او 

ٍمشكالت اخرى كبرية وخطرية ومعقدة تحتاج اىل جهد و وقت كاف لحلها، والبد مـن تـدخل 

واذا شـغلت املشـكلة حيـزا مـن . املختصني من االطباء او االخصائيني النفسيني و االجتامعيـني

نسان ومل يستطع الخروج منها وحلهـا، واصـبحت تفـرض نفسـها عليـه وال يسـتطيع تفكري اال

طردها من ذهنه، وكانت تؤدي اىل تعكر مزاجه وتشل من قدرتـه العقليـة والذهنيـة وتقلـل 

التفكري والرتكيز، وكانت تقيد حركته و تخفض فاعلىته الذاتية، فهنـا البـد مـن التحـرك لحلهـا 

لجسد وتضعف العقل وتقعـد بالشـخص، لـذلك فـان الفـرد او قبل ان تحطم النفس وتهدم ا

الجامعة يحتاجون اىل اإلرشاد، حيث ان كل فرد ميـر مبشـكالت وفـرتات حرجـة عنـد تعرضـه 

للمشكالت، فهو يحتاج اىل إرشاد وتوجيه، ومام ذكر تربز الحاجة الهمية بنـاء بـرامج اإلرشـاد 

حيث ان اهـم الفـرتات الحرجـة : ُال العمريةفرتات االنتق: " النفيس وميكن توضيحها فيام ييل

عندما يتنقل الفرد من املنزل اىل املدرسة ثم منها اىل الجامعة او عندما ينتقل من الطفولة اىل 

املراهقة ثم اىل الرشد، ففرتات االنتقال هذه يشوبها كثري من االحباطات والرصاعات خصوصـا 

  قبل واثنـاء فـرتة االنتقـال، ضـامنا للتوافـق مـعاالنتقال اىل الجامعة، مام يتطلب اعداد الفرد
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واهـم مالمحـه تغـري بعـض مظـاهر السـلوك، وزيـادة : والتغيري االجتامعي. الخربات الجديدة

ارتفاع مستوى طمـوح الفـرد وزيـادة الضـغط االجتامعـي، وهـذا يـؤدي اىل ان ينتقـل بعـض 

االمـر الـذي يـؤدي اىل ضـغوط املسرتشدين من القرى اىل املـدن الكـربى للعمـل او الدراسـة، 

مختلفة ال يستطع ان يتحملها البعض، فيؤثر ذلـك سـلبا عـىل مسـتواه الـدرايس املرتفـع مـام 

ومام يالحـظ وضـوح الرصاع بـني : الرصاع بني االجيال. يؤدي اىل سوء التوافق بابعاده املختلفة

ار والشـباب، مـام يـؤدي االجيال وزيادة الفروق يف القيم والفروق الثقافية والفكرية بني الكب

اصـحبت مصـادر املعرفـة يف متنـاول : ّوتطور التعلـيم ومفاهيمـه. اىل شعور كل جيل بالغربة

ايدي الجميع وتطورت مفاهيم التعليم وتعددت اساليبه وطرقه ومناهجه، االمر الـذي يؤكـد 

ـة ـاد يف املؤسـسـات التعليمـي ـة اىل اإلرـش ـل و. الحاـجـة امللـح ـريات يف العـم ـريا التـغ ـةواـخ : املهـن

انعكست اثار الثورة التكنولوجية والعلمية عـىل عـامل العمـل والحيـاة االجتامعيـة والنفسـية 

ًبصفة عامة، وبناء عليه تغري البناء الوظيفي واملهني يف املجتمـع وظهـرت تخصصـات دقيقـة، 

ادى ذلك اىل ظهور مهن جديدة واختفـاء مهـن قدميـة، االمـر الـذي اصـاب الشـباب بـالقلق 

، ومـن جهـة اخـرى " خوفا من الغد، وهذا بال شك يـربز الحاجـة اىل خـدمات اإلرشـادوالتوتر

 : ميكن تحديد ابرز االهداف املتواخاه من بناء برامج اإلرشاد النفيس بااليت 

تحقيق التوافق الشخيص للمسرتشـدين حتـى يقـل الرصاع، مـام يسـاعد عـىل  . 1

 .التوافق ملتطلبات النمو يف مراحله املتتابعة

 التوافـق االكـادميي وذلـك عـن طريـق مسـاعدة املسرتشـد يف اجتيـاز تحقيق . 2

االزمات واملشـكالت االكادمييـة التـي يتعـرض لهـا، وكـذلك يف اختيـار انسـب 

التخصصات واملواد الدراسية يف ضوء قدراته وميوله، ومساعدته يف بـذل اقىص 

 .جهد ممكن يعينه عىل تحقيق النجاح يف دراسته

ـعـي، االـمـر اـلـذي ـيـؤدي اىل االلـتـزام بـقـيم ومـعـايري تحقـيـق التواـفـق االجتام . 3

 .واخالقيات املجتمع والتفاعل االجتامعي السليم مع االخرين
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تحقيق الصحة النفسية وهو الهدف العام الشامل لإلرشـاد واإلرشـاد ويـرتبط  . 4

بتحقيق التوافق النفيس عن طريق حل مشكالت املسرتشد بنفسـه، ويتضـمن 

كالت واعراضها وكيفية القضـاء عـىل االسـباب وازالـة الوقوف عىل اسباب املش

 . االعراض

دراسة استعدادات وقـدرات وامكانـات االنسـان، باالضـافة اىل معرفـة ميولـه  . 5

وحاجاته وتهيئة الفـرص املناسـبة الكتسـاب احسـن قـدر مـن التحصـيل، ثـم 

 .االفادة من الخربات النفسية التي لدى املرشد

 . تنظيم الوقت والطرق املثىل لالستذكارإرشاد وتعليم االفراد مهارات . 6

تعـلـيم االـفـراد بـعـض املـهـارات الشخـصـية واالجتامعـيـة للتعاـمـل ـمـع البيـئـة  . 7

 .الجديدة وكيفية مواجهة املشكالت املختلفة باساليب وحلول مالمئة

تقديم املساعدات النفسية لحل املشـكالت الشخصـية االنفعاليـة عـن طريـق  . 8

ىل كيفية اشباع الحاجات، واملشاركة االنفعالية، فنيات تاكيد الذات، والعمل ع

وتسهيل عملية التنفيس االنفعايل، وكيفية تعاون املسرتشـد مـع املرشـد حتـى 

 .يتم حل مشكالته تحت ارشاف الفريق املختص

املساعدة للتخلص من االعتامد عىل الغري واىل االستقالل، واالعتامد عىل النفس  . 9

 .والتوافق النفيس

 .اسباب املشكلة واقرتاح الحلول املمكنةاالستبصار ب . 10

تعديل السلوك من خالل تنظيم مواقف التعلم املختلفة اثناء الجلسات او من  . 11

 .خالل الواجبات التي يعطيها املرشد للمسرتشدين النجازها

الوقاية من املرض العصايب او الذهاين واملسـاعدة عـىل النمـو الـنفيس السـوي  . 12

 .النفسية عن طريق الجلسات النفسيةوتحقيق قدر مرتفع من الصحة 

الرقي باملستوى السلويك والديني عند املسرتشدين ومساعدته لبناء فكر سـوي  . 13

 .ٍمستمد من تعاليم الرشع الحنيف
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عقد الندوات واملحارضات ودورات تعزيز القدرات التي تسـاعد عـىل تحسـني  . 14

 .االداء االكادميي

 مناذج خطوات برامج اإلرشاد النفيس: ثانيا

لقد قدم كثري من الباحثني يف مجال اإلرشـاد منـاذج تصـف عمليـة اإلرشـاد يف صـورة 

خطوات تتبعية ميكن للمرشد ان يهتدي بها يف عمله مع املسرتشد، وسـوف نتنـاول فـيام يـيل 

 : بعض هذه النامذج بالوصف

يرى ايزينربج وديالين ان : Eizenberg & Delaney" 1977"منوذج ايزينربج وديالين  .1

 :ية اإلرشاد النفيس تشتمل عىل املراحل التاليةعمل

 املقابلة االوىل. 

 استكشاف مشغولية الفرد، وتنمية العالقة اإلرشادية. 

 تحديد الهدف والتعرف عىل العوامل املرتبطة بتحقيقه وتقديرها. 

 تطوير واستخدام طريقة لتحقيق الهدف. 

 تقويم النتائج. 

 اقفال الحالة والتتبع. 

قدمت اوكون منوذجـا قامئـا عـىل اسـاس مـن منـوذج : Okun" 1976"منوذج اوكون  .2

املراحـل، : العالقات االنسانية، حيث ترى ان هناك ثالثة ابعاد متكاملة لإلرشـادهي

 : واملهارات، والقضايا، وتنقسم املراحل اىل ثالثة هي

  العالقات وتشمل تنميـة الثقـة، التطـابق، الـتفهم، البدايـة، واستيضـاح املشـكلة

ـف املعر ـاف املكـث ـادية، واالستكـش ـة اإلرـش ـد للعالـق ـار او تعاـق وـضـة، ووـضـع اـط

 .للمشكلة او املشكالت، واالهداف املمكنة للعالقة اإلرشادية

  االسرتاتيجيات وتشمل طرق االتفاق املتبادل عـىل االهـداف املحـددة، وتخطـيط

 . واالقفال االنهاء، والتتبع الطرق، واستخدام الطرق، وتقويم الطرق،
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 هارات فهي تشتمل عىل مهـارات االتصـال، وهـي االسـتامع للرسـائل الشـفوية امل

. ، وادراك الرسائل غري اللفظية، واالستجابة لكـال النـوعني مـن الرسـائل"اللفظية"

 .وتشتمل القضايا عىل القيم والقضايا املعرفية

، Helpingطور كارخوف وزمـالؤه منوذجـا للمسـاعدة : Carkhufمنوذج كارخوف  .3

بنى كثري من اإلرشادين هذا النموذج، وياخذ النموذج يف اعتباره مسـتويني وقد ت

 :اولهام يتصل باملرشد، ويشتمل عىل اربع مهارات هي

  الحضورAttending. 

  االستجابةResponding. 

  التفهم او املشاركةPersonalizing. 

  املباداةInitiating. 

تشتمل جوانب التعلم لـدى املسرتشـد، اما املجموعة الثانية فهي املتصلة باملسرتشد، و

 .وهي ثالث جوانب

  االستكشافExploring. 

  التعرف او الفهمUnderstanding. 

  الترصفActing. 

ويربط كارخوف بني املستويات الثالثة للتعلم لدى املسرتشد، واملدارس املختلفة 

 حول لإلرشاد، حيث يرى ان االستكشاف ميكن ان يرتبط بنظرية العالج املتمركز

الشخص، والتي وصفها كارل روجرز حيـث يركـز عـىل استكشـاف الفـرد لذاتـه، 

ولخرباـتـه ـكـام ـيـربط ـبـني الفـهـم، ونظرـيـة التحلـيـل اـلـنفيس الـتـي تـقـوم ـعـىل 

االستبصار والتفسري، وكـذلك نظريـة السـامت والعوامـل التـي تركـز عـىل تـوفري 

ني نظريات الـتعلم املعلومات عن الفرد وما يحيط به، كام يربط بني الترصف وب

اال انه بصـفة عامـة ". تعديل السلوك"التي يقوم عليها اإلرشاد، والعالج السلويك 

ـة : ميـكـن الـقـول ـذي يـقـرتح اـسـتخدامه ايـضـا يف العملـي ـارخوف اـل ان مـنـوذج ـك

 التعليمية، والتدريبية ينتمي اىل حد بعيد لنظرية العالج املتمركز حول الشخص
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تامم عـىل تنميـة عالقـة بـني املرشـد واملسرتشـد،  ينصب االهلكارل روجرز حيث

ويعترب ان العالقة هي العملية اإلرشادية كلهـا، وان كـل نتـائج اإلرشـاد تتوقـف 

عىل ما يسود هذه العالقة من خصائص، ومهارات للمرشد مثل التقبل والـتفهم، 

 .واالحرتام واالصالة وتفهم املسرتشد لهذه الخصائص واملهارات

ويـرى هانسـن وسـتيفيك ووارنـر : Hansen et al" 1977"مالئـه منوذج هانسن وز .4

"1977 "Hansen ،Stevic & Warner ان عملية اإلرشاد امنا هي يف الواقع عمليـة 

تكوين عالقة بني املرشد واملسرتشد، ومواصلة هذه العالقة، والتعامل مـع املسرتشـد 

 اىل تحقيـق اهـداف يف اطار هذه العالقة، ثم انهـاء هـذه العالقـة عنـد االطمئنـان

اإلرشاد، ومن ثم فان الرتكيز يف مثل هـذا النمـوذج ينصـب عـىل كيفيـة بـدء هـذه 

العالقة، وعىل التعامل مع املواقف الصعبة فيها مثل الغموض والصمت، والتحويـل 

وغريها، واالتصال املناسب مع املسرتشد حيـث يكـون الهـدف هـو زيـادة الجانـب 

ه، وللمرشد عىل النحو الذي يصـفه جـو، وهـاري الواضح من سلوك املسرتشد لنفس

 .Johari Windowفيام يعرف بنافذة جوهاري 

وضع ويليامسون منوذجا لعمليـة اإلرشـاد فـيام عـرف مبؤسسـة : منوذج ويليامسون .5

 :مينسوتا، او السامت والعوامل، ويتكون هذا النموذج من ست خطوات هي

 التحليل. 

 الرتكيب. 

 التشخيص. 

 املال. 

 اإلرشاد. 

 املتابعة. 

ـدم مجموعــة مــن : Systematic Counselingمنــوذج اإلرشــاد املنظــومي  .6 ـق

 State University Michiganاملتخصصني يف اإلرشاد بجامعة الوالية ميشيتعان 

 سـيتوارت، وينبـورن، Systemمنوذجا يصـورون فيـه اإلرشـاد يف شـكل منظومـة 
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، Johnson ،Burks. Jr & Engelkes Stewart 1977جونسـون، بريكـز، انجيلكيـز 

Winborn . وينحو هذا النموذج منحى سـلوكيا يف محتـواه، ويسـتفيد مـن نظريـة

ويرى هـؤالء البـاحثون ان .  يف تكوين االطار االسايسtems Theorysysاملنظومات 

 :عملية اإلرشاد تتكون من اربعة مكونات رئيسية هي

 املرشد. 

 املسرتشد. 

 منظومة لإلرشاد. 

  اإلرشادنتائج منظومة. 

وقد امكنهم تجزئة املنظومة اىل اثنتي عرشة خطوة تندرج تحتها خطوات فرعية، وتم 

 : ، وهذه الخطوات هيFlow Chartتحديدها جميعا يف صورة لوحة تتبع 

 املرشد. 

 عملية احالة املسرتشدين. 

 االعداد للمقابلة. 

 رشح العالقة اإلرشادية. 

 بناء منوذج ملشاعر املسرتشد. 

 اية والهدفتحديد الغ. 

 استخدام اسرتاتيجية. 

 تقويم اداء املسرتشد . 

 انهاء اإلرشاد. 

 مراقبة اداء املسرتشد. 

 اقفال الحالة. 

 تقويم اداء املرشد. 
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ـذات  .7 ـق اـل ـرتاح : Actualizing Model"" 1977"برامروشوســرتوم "منــوذج تحقـي اـق

د، والعالج  منوذجا اطلقا عليه منوذج اإلرشاBrammer & Shostromبرامروشوسرتوم 

 :النفيس املحقق للذات، ويتكون هذا النموذج من سبع خطوات هي

 تقرير املشغوليات، وتحديد الحاجة للمساعدة. 

 بناء العالقة اإلرشادية. 

 تحديد االهداف واالطار. 

 العمل مع املشكالت واالهداف. 

 تسهيل الوعي. 

 تخطيط برنامج العمل. 

 تقويم النتائج وانهاء اإلرشاد . 

 االسس التي يقوم عليها بناء برامج اإلرشاد النفيس: ثالثا

يقوم اإلرشاد عىل اسس فلسفية تتعلـق بطبيعـة االنسـان واخالقيـات اإلرشـاد وعـىل 

اسس نفسية وتربوية تتعلق بالفروق الفردية والفروق بني الجنسني وممسرتشد النمـو، وعـىل 

 اسـس عصـبية وفسـيولوجية اسس اجتامعية تتعلق بالفرد والجامعة ومصادر املجتمع، وعىل

وفيام يـيل اهـم اسـس التـي يقـوم . تتعلق بالجهاز العصبي والحواس واجهزة الجسم االخرى

 :عليها بناء برامج اإلرشاد النفيس

 :وتشمل ما ييل: االسس الفلسفية .1

 حيث ان هذا املفهوم قـد تخبطـت فيـه النظريـات :محاولة فهم طبيعة االنسان

دية ترى انه عدواين تـتحكم فيـه غرائـزه، واالنسـانية املختلفة، فالتحليلية الفروي

تحركـه ) سـلبي(ترى انه خري بطبعه، والسلوكية تـرى انـه محايـد ) كارل روجرز(

املثريات فيستجيب لها، والنظرية املعرفية االنفعاليـة تـرى انـه يـؤثر ويتـاثر وان 

 به الـدين واملفهوم الصحيح هو ما جاء. افكاره غري العقالنية السبب يف اضطرابه

  ـسـبحانه وتـعـاىل االنـسـان بالعـقـل والتفـكـري وبرصهلــلــهاالـسـالمي حـيـث مـيـز ا
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وعلمه وكرمه عىل سائر املخلوقات، فهو مفطور عىل الخري ولديه شـهوات، وهـو 

محاسب عىل استخدام ذلك العقل، وفهم هذه الطبيعة يساعد املرشد عىل نجاح 

 .عملية اإلرشاد وفهم املسرتشد

 الكينونة تعني ما هـو كـائن وموجـود والصـريورة تعنـي مـا : صريورةالكينونة وال

، والصريورة والكينونة متكاملتان وال تلغي احدهام االخـرى، فمـثال )تغري(سيصري 

الشخص الذي اصبح راشدا كان طفال، ويبقـى ذلـك الشـخص رغـم التغـري الـذي 

يـه اشـياء جرى عليه اي ان هناك امورا يف الشخص تبقى كام هي بيـنام تتغـري ف

والعامل دائم التغري، لذا فالصـريورة مفهـوم دائـم التغـري، وحيـاة االنسـان . اخرى

مليئة باملتغريات الجديرة باملالحظة والتامل، واإلرشاد ينظـر اىل الشـخص ككـائن 

 .يتغري سلوكه رغم بقائه نفس الشخص

 تطلـع يهتم املرشد بالجامل وبـالنظرة اىل الحيـاة بتفـاؤل وجـامل و: علم الجامل

ايجايب لذا يساعد املرشد املسرتشد عىل ان يتذكر االشياء الجميلة يف حياتـه دامئـا 

 .ويساعده عىل نسيان الذكريات املؤملة

 يحتاج املرشد اىل االسلوب املنطقي يف مناقشته مـع املسرتشـد اثنـاء : علم املنطق

هـم وارقـى املقابلة اإلرشادية لتعديل السلوك، لذا يعتـرب االقنـاع املنطقـي مـن ا

االساليب اإلرشادية حيث يحدد املرشد مع املسرتشد اسـباب السـلوك املضـطرب 

من افكار ومعتقدات غري منطقية وغري عقالنية والتخلص منها باالقنـاع املنطقـي 

للمسرتشد واعادتـه اىل التفكـري املنطقـي، اذ ان كثـريا مـن االضـطرابات منشـاها 

 . ينةاالنقياد لالفكار الخاطئة والغري عقال

يعتمد اإلرشـاد عـىل مجموعـة مـن االسـس النفسـية التـي ميكـن : االسس النفسية .2

 :تلخيصها كام ييل

 يتشابه االفـراد بعضـهم بـالبعض االخـر يف جوانـب كثـرية، اال ان :الفروق الفردية

 جسـديا وتعليميـا(هناك فروقا واضحة بـني االفـراد يف مظـاهر الشخصـية كافـة 
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 ال يوجد اثنـان يف صـورة واحـدة طبـق االصـل، حتـى حيث) واجتامعيا وانفعاليا

لذا ينبغي وضع الفروقـات الفرديـة يف . التوائم املامثلة تختلف عن بعضها جزئيا

الحسبان يف عملية اإلرشاد، فعىل املرشد ان يعرف مـا يتصـل باسـباب املشـكالت 

النفسية مثال اذ ان بعض العوامل قـد تسـبب مشـكلة عنـد فـرد مـا وال تسـبب 

 .ة لدى فرد اخرمشكل

 ان الفروـقــات ـبــني الجنـســني واـضــحة يف الجواـنــب : الـفــروق ـبــني الجنـســني

الفيزيولوجية والجنسية واالجتامعية والعقلية واالنفعالية، وهذه الفروقات التـي 

تعود اىل عوامل بيولوجية اصال واىل عوامل التنشئة االجتامعية التـي تـربز هـذه 

 فعملية اإلرشاد ليست واحدة لكال الجنسـني الفروقات او تقلل من اهميتها، لذا

الن ما ينطبق عىل الذكور قد ال ينطبق عىل االناث، فالفروقات لهـا اهميتهـا وال 

 .سيام يف ميدان اإلرشاد النفيس واملهني واالرسي

 يتطلب النمو السوي للفرد يف مرحلة من مراحل منوه ان يحقـق : متطلبات النمو

الفرد لذاته واشـباع حاجاتـه وفقـا ملسـتوى نضـجه النمو التي تبني مدى تحقيق 

وتطور خرباته التي تتناسب مع مرحلة النمو، ويؤدي تحقيق متطلبات النمـو اىل 

وتختلـف . سعادة الفـرد، كـام ان عـدم تحقيقهـا يـؤدي اىل شـقاء الفـرد وفشـله

متطلبات النمو من مرحلة اىل اخـرى، فمتطلبـات النمـو يف الطفولـة هـي تعلـم 

هارات االساسية وتحقيق االمن االنفعايل والثقة بالنفس وباالخرين، امـا امليش وامل

يف املراهقة تختلف متطلبات النمو من حيث متيزها بتقبـل التغـريات الجسـدية 

والفيزيولوجـيـة والتواـفـق معـهـا وتـكـوين مـهـارات ومـفـاهيم رضورـيـة لالنـسـان 

لـذلك ومـع معرفـة واختيار نوع الدراسـة او املهنـة املناسـبة ومـدى االسـتعداد 

السلوك االجتامعي املقبول للقيام بالدور االجتامعي السـليم، ويف مرحلـة الرشـد 

ـوين االرسة ـة وتـك ـة واملعرفـي ـربات العقلـي ـاع الـخ ـو باتـس ـات النـم ـم متطلـب  تتـس

 وتربـيـة االوالد والتواـفـق املهـنـي وتحـمـل املـسـؤولية االجتامعـيـة والوطنـيـة، ويف
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ت النـمـو ـبـالتوافق ـمـع الـضـعف الجـسـدي مرحـلـة الـشـيخوخة ـتـتلخص متطلـبـا

 .والتكيف مع التقاعد عن العمل وتنمية العالقات االجتامعية القامئة

 ليست قـدرات الفـرد واسـتعداداته وميولـه واحـدة مـن :الفروق يف الفرد الواحد

حيث درجة قوتها او ضعفها بل هي تختلف من خاصية اىل اخـرى، فالخصـائص 

صائص االنفعالية او العقلية، فقـد يتقـدم النضـج الجسدية قد ال تتوافق مع الخ

 .العقيل عىل النضج االجتامعي

تـؤثر الجامعـة املرجعيـة عـىل سـلوك الفـرد اضـافة اىل ميولـه : االسس االجتامعيـة .3

واتجاهاته، الن الفرد يتـاثر بالجامعـة والسـلوك فـردي اجتامعـي كـام تـؤثر ثقافـة 

تقاليد واعراف يف ذلـك الفـرد وبالتـايل املجتمع التي ينتمي اليها الفرد من عادات و

 .عىل املرشد ان يراعي ذلك ليك يتمكن من فهم املسرتشد وفهم دوافع سلوكه

عـىل املرشـد ان يلـم بقـدر مناسـب مـن الثقافـة : االسس العصـبية والفسـيولوجية .4

الصحية عن تكوين الجسم ووظائفـه وعالقتـه بالسـلوك وخاصـة الجهـاز العصـبي 

جهاز الرئييس الذي يسيطر عىل اجهزة الجسم االخرى ويـتحكم املركزي الذي هو ال

يف السلوك االرادي لالنسـان مـن خـالل الرسـائل العصـبية الخاصـة التـي تنقـل لـه 

. االحساسات الداخلية والخارجية ويسـتجيب باصـدار تعليامتـه اىل اعضـاء الجسـم

 ارادة فالجـهـاز العـصـبي اـلـذايت اـلـالارادي يعـمـل بـشـكل ال ـشـعوري اي ال تـتـدخل

ـاء ـة االمـع ـل حرـك ـري ارادي مـث ـلوك الـغ ـن الـس ـئول ـع ـو مـس ـك وـه ـان يف ذـل  االنـس

وـهـذا الجـهـاز يـسـيطر ـعـىل جمـيـع اجـهـزة الجـسـم الـتـنفيس والهـضـمي واـلـدوري 

والتناسيل وجهاز الغدد والجلد وهو يعمل وقت تعرض الجسـم للخطـر مبـا يشـبه 

يف االخـر فالحالـة فاالنسان جسم ونفـس وكـل مـنهام يـؤثر . اعالن حالة الطواريء

النفسية تؤثر عىل العمليات الفسيولوجية الغضب يؤدي اىل زيـادة دقـات القلـب، 

 والـحـزن ـيـؤدي اىل انـسـكاب اـلـدمع، ـكـام ان االـمـراض العـضـوية ـتـؤدي اىل الـحـزن

 واىل القلق، وعند زيادة انفعال الغضـب واسـتمراره يتـاثر الجهـاز العصـبي بشـكل
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كاحتجـاج ال شـعوري ) السيكوسـوماتية(لـنفس جسـمية الارادي فتظهر االضطرابات ا

مثل ضغط الدم والقولون العصبي والصداع النفيس وقرحة املعـدة والسـكري والربـو 

وبعض االالم الهيكلية او بعض االضطرابات الجلدية والجيوب االنفية، واملرشد الحاذق 

 ان درجة االنفعـال كام. ينتبه دامئا اىل شكوى املسرتشد ويتعرف عىل مصادر انفعاالته

اذا زادت وازمنت تحولت عن طريق الجهاز العصبي املركزي اىل اضـطرابات واعـراض 

جسمية واضحة نتيجة خلل يف اعصاب الحس فيحدث ما يسمى بالهسـترييا العضـوية 

مثل العمى الهستريي، الصـم، الشـلل، التشـنج الهسـتريي، الرصاع الهسـتريي، الخـرس، 

 الذاكرة الهستريي وغري ذلك وعىل املرشد ان ينتبه لدوافع فقدان حاسة الذوق، فقدان

 .غضب املسرتشد

 اإلرشادية النفسية  الربامج بناء خطوات: رابعا

هـنـاك مجموـعـة ـمـن الخـطـوات الـتـي ال ـبـد ـمـن ان يبـنـى عليـهـا اـلـربامج اإلرـشـادية 

 : طواتالنفسية، ليك تتمكن من تحقيق االهداف املرجوة منها وميكن تحديد ابرز هذه الخ

اإلرشادي الـنفيس،  الربنامج بناء خطوات من املهمة الخطوة  وهذه:االهداف تحديد .1

 النظريـة الخـربات تقـديم فيـه مكتـوب للربنـامج، ويـتم تخطـيط وضـع تتضـمن

 ترجمـة خـالل مـن يـتم ذلـك الربنـامج، بحيـث اهداف لخدمة العلمية والخلفيات

 املالمئـة لتحقيـق املناسـبة سـاليباال اجرائيـة، واختيـار اهداف اىل العامة االهداف

 مسـتويات ثالثـة يف تقع انها عىل اإلرشاد النفيس اهداف اىل النظر  وميكن.االهداف

 :هي رئيسية

 ان عـىل يتفقـون اإلرشـادين ان نجـد) :لإلرشـاد العامـة االهداف (االول املستوى 

 .سلوك املسرتشد يف التغريات من مجموعة احداث يهدف اىل اإلرشاد

 يتبنى النظري توجهه نتيجة املرشد ان ):للمرشد املرشدة االهداف (الثاين املستوى 

 .عمله يف يستخدمها التي النظرية له تحددها او اهدافا هدفا



 148

 

 ان املرشـد عـىل يفرض املستوى وهذا): املعالجة اسلوب اختيار(الثالث  املستوى 

االسـلوب  تيـاراخ يف املرشـد توجـه التـي هـي االهداف اهدافا خاصة، وهذه ُّيعد

 .االهداف تحقيق عىل تساعده التي واالسرتاتيجية اإلرشادي

  :التالية بالنقاط االهداف تلخيص وميكن

 الصحيح بالشكل وتطوره منوه لتغيري املسرتشد امام املناسبة الظروف تهيئة. 

 الذات تحقيق امام العوائق وازالة سليم بشكل النضج يف املسرتشد مساعدة. 

 سابقا تعلمها التي الخاطئة السلوك امناط جميع نم الفرد تحرير. 

 ولالخرين لذاته تقبال اكرث تصبح بحيث املسرتشد شخصية تغيري. 

 اساس الغالب عىل إرشادي يف برنامج كل  يبنى:للربنامج والتطبيقية النظرية الخلفية .2

 ثنـاءا يف الربنـامج اليهـا توصل التي النتائج عىل تقويم املرشد ملساعدة نظري، وذلك

 الربنـامج ان اإلرشـادية النفسـية مصممو الـربامج ويقول .تطبيقه من االنتهاء وبعد

 الـتعلم مفـاهيم نظريـة عـىل يركـز مـا، فبعضـهم نظرية عىل مبنيا يكون ان يجب

وبعضـهم ...االجتامعيـة املهـارات تعلـيم عـىل يركز االخر السلوك، وبعضهم وتعديل

 .الخ...نوالتلوي والرسم اللعب نظريات عىل يركز

 نـايعل نفسـه يطـرح تسـاؤل  ومثـة:اختيـارهم وكيفيـة الربنـامج من املستفيدون .3

 من املستفيدون من االفراد ":النفيس، ومفاده اإلرشاد مجال يف مشتغلني باعتبارنا

 تحتـاج اىل املسرتشـدين مـن فئـات هنـاك االمـر واقـع يف".  ؟ اإلرشـادية الربامج

 الـنفيس والضـغط بـالتوتر يشـعرون لـذينا االفراد اإلرشادي، وخصوصا التدخل

 الخاصـية هـذه وتكـون والعدوانيـة بالغضـب يشعرون او املزمن، الذين الدائم

الذات،  يف الثقة بضعف يتسمون الذين االفراد شخصياتهم، وكذلك يف بارزة سمة

الدامئـة،  النفسـية والوحدة العزلة باالخرين، ومشاعر الثقة وعدم الدائم والشك

 او غريبـة او شـاذة ٌيظهرون ترصفات الذين اولئك واخريا .املبادرة اىل ويفتقدون

الحالـة،  شـدة ونـوع بـاختالف الربنامج الحالة من فئة يختلف كذلك .مالوفة غري
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 املعـد الربنـامج عـن يختلـف بسـيطة بدرجـة للمسرتشـدين املعـد فالربنـامج

 .وكبرية  للمسرتشدين بدرجة متوسطة

 معرتف مكان يف والتدريبية اإلرشادية العملية تتم غالبال يف: ورشوطه اإلرشاد مكان .4

 مراكز الخاصة، اويف النفسية، والعيادات الرسمية، كاملستشفيات الجهات قبل من به

 الخـدمات تقـديم مجـال يف متخصصـون املكان عىل هذا والقامئون .النفيس اإلرشاد

 لنفسـيةا االختبـارات فيـه املكـان تجـري هـذا ويف.تخصصـاتهم حسـب النفسـية

 حالـة اىل تشـخيص ورائهـا مـن املرشـد يسـعى التـي والنفسـية الطبيـة والفحـوص

 دار الرعايـة او املركز او فالعيادة لذلك.اإلرشادي الربنامج تنفيذ يف املسرتشد، والبدء

 التـي الرشوط مـن مجموعـة فيـه تتوافر ان املسرتشد، يجب املرشد فيه يقابل الذي

املتسـع،  اإلرشـادي، التهويـة، واملكـان عمله اثناء ارهاعتب يف املرشد ياخذها يجب ان

 .الخ...وااللعاب

 اإلرشـاد جلسات تستمر: واخرى جلسة كل بني الفاصلة الفرتة وطول الربنامج مدة .5

 طبيعة عىل عدد الجلسات ًجلسة، ويعتمد (15 -8) العادة بني التقليدية يف النفيس

 اإلرشـادي بتنفيـذ الربنـامج قـائمال عىل ينبغي وهنا.الحالة تحسن املشكلة، ومدى

جلسـة  بـني الفاصـلة واملـدة اإلرشـادي الربنـامج لتطبيـق الزمنيـة املـدة تحديـد

 مـن اقل إرشادية جلسات اىل تحتاج البسيط باملسرتشد الخاصة فاملشكالت.واخرى

 حـول واخرى إرشادية مؤسسة بني ايضا تباين  ومثة.الشديدة او الحاالت املتوسطة

 قصرية اإلرشادية الجلسات تكون ان انه يجب رات رشادية، فبعضهااإل الجلسة مدة

 محبطـا كونـه اىل اضافة له سلبياته الراي هذا ان دقيقة، اال) 30( تتعدى ال بحيث

 املوضـوعات الكـايف ملتابعـة الوقـت تـوافر واملسرتشـد، لعـدم املرشد من كل المال

 .مجهـدة لكلـيهام فانهـا جدا الطويلة الجلسات اما .الجلسة اثناء بعمق واملشكالت

 اإلرشادية الربامج معظم يف التدريبية او اإلرشادية للجلسة املثالية الزمنية الفرتة اما

 يتوقف الغالب االعم ويف.دقيقة (30 - 20) بحدود فهي املسرتشدين الخاصة لفئات

 :عىل الجلسة طول
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 التحليـل  كنظريـةالعالجي، او اإلرشادي الربامج اليه يستند الذي النظري االساس 

 .االنسانية النظرية السلوكية، او النفيس، او النظرية

 املسرتشدين يعانيه الذي النفيس االضطراب او املشكلة نوع. 

 الشـخيص املسـتوى عـىل املسرتشـدين عـىل وخطورتهـا وتكرارهـا املشـكلة شـدة 

 .واالجتامعي

 اإلرشـادية لسـةالج اإلرشـادي، فـزمن الربنـامج معها يتعامل التي العمرية الفئة 

 زمن يكون وغالبا.للكبار املخصصة اإلرشادية الجلسة زمن غري املخصصة لالطفال

للكبـار،  املخصصـة الجلسـة زمـن من اقرص لالطفال اإلرشادية املخصصة الجلسة

 اكـرث او دقيقة (45) لحدود متتد قد حني ساعة للصغار، عىل نصف بحدود فهي

 .الكبار عند

 ام متهيديـة جلسـة هـي هـل الجلسـة بنوع كذلك اديةاإلرش الجلسة زمن يرتبط 

 او تشخيص جلسة او املختلفة النفسية املقاييس وتطبيق لجمع املعلومات جلسة

 استشـارة جلسة او متابعة جلسة عالج، او انهاء او جلسة تقوميية جلسة او عالج

 االخـرى؛ فـالزمن عـن زمنهـا الجلسـات يختلـف هـذه مـن جلسة وكل.وتوجيه؟

 .التاليـة شـان املقـابالت شـانها املثـال سـبيل عىل التمهيدية الجلسة يف املستغرق

مـع  باملقارنـة طـوال اكـرث التمهيديـة املقـابالت تكـون ان اإلرشادين بعض ويفضل

 اىل للتعـرف افضـل فرصـة املرشـد الطريقـة هـذه تعطـي وقـد .التالية الجلسات

 .الجديد مسرتشده

 يـتم اإلرشـاد كـان حـال يف اإلرشادية سةللجل الزمنية فالفرتة سبق ما اىل اضافة 

 فـزمن، جامعـي بشـكل يـتم كـان اذا الجلسـة زمـن عـن فردية تختلف بصورة

 املناقشات من الكثري فيها الجلسة الفردية، الن زمن من اطول الجامعية الجلسة

 يف عـددهم يصل اإلرشادية التي املجموعة اعضاء من مسرتشد لكل الراي وابداء

 .مسرتشد (15-8)اىل املتوسط
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 تنفيـذ عمليـة عـىل الرئيسـيون املسـؤولون وهم: الربنامج تنفيذ عىل القامئون .6

 واالجراءات الرتتيبات يقرتحون للمسرتشدين، اذ التدريبي او اإلرشادي الربنامج

 هـذا الغالـب يكـون ويف .ميـدانيا تنفيـذها عملهـم، ومتابعـة لتفعيـل الالزمة

 اجـراءات تنفيـذ عـىل ومـدرب متخصـص شـخص مـن اكـرث من مكونا الفريق

 تنفيـذ عـىل توجيهيا، ويساعدهم او تربويا الربنامج كان اذا الربنامج وخصوصا

 لـديهم الـذين والدكتوراه واملاجستري العليا طلبة الدراسات الغالب الربنامج يف

 وبـارشاف جامعيا ام فرديا كان التطبيق ، سواء الربامج بتطبيق الجيدة املعرفة

 او اإلرشـادي العمـل فريـق يتـالف العمـوم  وعىل.الربنامج عدادا عىل القامئني

 :التالية التخصصات من العالجي

 اىل اإلرشـاد، وينظـر مجـال يف اشـرتاكا االطبـاء اكـرث وهـو :الـنفيس الطبيـب 

 الوظيفيـة، ومـن الزاويـة مـن ولـيس العضـوية الزاوية من االضطراب واسبابه

 .النفيس واإلرشاد العالج ميدان العاملني يف من يكون ان املستحسن

 حـاالت تشـخيص اىل ويهـدف ):السـلويك، املعـريف، العقـيل( :الـنفيس املرشـد 

 للقيـام الحالـة، وذلـك ومتابعتـه وتنفيذها العالجية الربامج االضطراب واعداد

 دراسة النفسية حالتهم ودراسة للمعاقني النفسية والشخصية االختبارات بعمل

 .شاملة

 اضـطراب خـالل مـن الـنفيس االضـطراب اىل ينظر حيث :االجتامعي االخصايئ 

 حيـاة عـن مفصـل بحـث وضع يف مهمته وتنحرص .واملجتمع بني الفرد العالقة

 املجتمـع وبـافراد وبارستـه باقرانـه وعالقتـه االجتامعية واالرسيـة املسرتشدين

 حـول الـراي ابـداء كذلك .فيها التي يعيش االجتامعية العينة يف عامة، وسلوكه

حياتـه االجتامعيـة واالرسيـة،  بواقـع املسرتشـدين منـه يشـكو مـا ارتباط مدى

 يف عنـه، وزيارتـه املعلومـات لجمع باملسرتشدين املعنية الجهات مع واالتصال

 حياتـه يف يواجههـا التـي الصـعوبات تـذليل عـىل ملسـاعدته وذلك مقر منزله

 .اليومية
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 عـىل املسرتشـدين يبلتـدر يسـعى حيث :اإلرشادية والنشاطات التاهيل اخصايئ 

 الجسـدية االثـار مـن التقليـل عـىل تساعدهم التي املناسبة النشاطات اإلرشادية

 عـىل االرشاف يف اإلرشـادي الفريـق االضطرابات النفسية، ومشاركته عن الناجمة

 .املسرتشدين

 وذلـك الشاملة التمريضية الرعاية تقديم: " واجباتهن ومن :النفسيات املمرضات 

  واملشاركة.متييز والنفسية املناسبة، وبدون الطبية الرعاية املرىض ءاعطا خالل من

 يناسبه ليستطيع ما او يلزمه ما املسرتشدين تعليم يف العالجي الفريق مع الفعلىة

 التـي واملالحظـات التقـارير  كتابـة.وخارجهـا املستشـفى داخـل بنفسه االهتامم

 او الطبيـب بغيـة اسـتعانة كاملـريض، وذلـ بحالـة عالقة لها علميا مدلوال تحمل

 جـلَّ يكـون  ان.املتابعـة او العـالج او التشـخيص يف بهـا، سـواء الـنفيس املرشـد

 فاملرىض يختلفون .منه يشكو الذي باملرض وليس انسانا بوصفه باملريض اهتاممها

تشخيص  كان وان حتى الشخصية ودوافعهم وافكارهم ومشاعرهم احاسيسهم يف

 صـداقتها اظهـار رضورة مبـارشة، مـع اسئلة وتوجيه دهانتقا  عدم.واحدا مرضهم

 ."له واحرتامها

 يحتاج انه رسمي، اال تعليم متطلبات له ليس الشخص وهذا :نفسية صحة معاون 

 .وتوجيهي برنامج تدريبي اىل

 انواعهـا اخـتالف عـىل فـالربامج ؛ اإلرشـاد عمليـة ومركز بؤرة هم: املسرتشدين 

 هـم اإلرشاد، النهم عملية نجاح مسؤولية قعت اجلهم، وعليهم من الها وضعت

 العمـل فريـق مـع يتفاعلون من للمعلومات، وهم مصدر اول موضوعها، وهم

 العمـل وبـني فريـق بيـنهم ايجابيـا التفاعـل كـان واجـراءاتهم، فـاذا اإلرشادي

 وافكـارهم سـلوكياتهم يف ايجـايب تغـري اىل تـؤول قـد النتـائج فـان اإلرشـادي

 فـان اإلرشـادي للتدخل جانبهم من ورفض مقاومة مثة كان اذا  اما.ومشاعرهم

 والتفاعـل القبـول كـان هنـا ومـن .بدايتـه بالفشـل مـن عليـه محكوم الربنامج

 اإلرشادية، ويجب لنجاح العملية االساسية الرشوط من املسرتشدين جانب من
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 اإلرشـادي وحتـى التـدخل بدايـة مـن التفاعـل هذا عىل يحرص ان املرشد عىل

 .سلبية نتائج اىل يؤدي قد التفاعل هذا يف خلل منه، واي ءاالنتها

 االستقاللية، ومهارات مهارات املسرتشدين املسرتشد تعليم يف كبري دور وله :االرسة 

 .والتنقل والنظافة الطعام كتناول الحياة اليومية

 بـاالعامل تتعلـق متنوعـة بخـدمات يقومون الذين كاالداريون :اخرون مسؤولون 

 ومتابعتـه، كـذلك وتعميـه وتنفيـذه واعـداده الربنـامج لتخطيط  الالزمةالكتابية

 نتائجهـا واسـتخراج البيانـات بتفريغ يقومون الحاسوب الذين مجال يف العاملون

 العمـل فريـق  لذلك، فـان.الرصف املايل وامر املحاسب اىل الكمبيوتر، اضافة عىل

 منهـا التي يعـاين شكلةامل طبيعة حسب اخر اىل برنامج من يختلف قد اإلرشادي

 .فيه يعيش الذي االجتامعي وسنه، وجنسه، واملحيط املسرتشدين

 عديـدة وسـائل النفسـيني اإلرشـادين تدريب يستخدم: النفسيني اإلرشادين تدريب .7

 .املختلفـة اإلرشـاد ونظريـات والنـدوات واملناقشـات املحـارضات ومتنوعة، فهنـاك

 النظـر ووجهـات املـداخل التنظيميـة للمتـدربني الدراسـات هذه تقدم ان وينبغي

 مـن بدال اساس معريف عىل الدراسات هذه تكون لإلرشاد، وقد الفكرية واملؤسسات

بطرائـق  الدراسـات هـذه يف العلميـة املـواد تقـديم ميكـن العمـيل، ولكـن املستوى

 اىل كـذلك املجـال، والرجـوع هـذا يف والبحـوث الكتـب اىل الرجـوع مختلفة، منهـا

 املختلفـة املراحـل لرشح تسـتخدم ومناقشـتها، حيـث العالجيـة التتسجيالت الحا

 السـلوك تعـديل اسـاليب عـىل التعـرف كـذلك .انـواع الحـاالت مختلف لإلرشادمع

 املمكـن االسـاليب بـني التميزية املسرتشدين، والقدرة اىل بالنسبة اليومية واملهارات

 .املختلفة االعاقة فئات مع استخدامها

 الـربامج بنـاء مجـال يف العلمـي البحـث معاهـد يف العـادة يف تميـ: الربنـامج متويل .8

 حيـث مـن للربنـامج املـادي الدعم بتوفري جهات عديدة او جهة تقوم ان اإلرشادية

 العـاملني النقـل، واجـور املسـاعدة، ووسـائل ووسـائل والفنيـات االعداد، واالدوات

 الهـني، بـل بـاالمر وتطبيقهـا لـيس بنائهـا الـربامج، الن نجـاح متطلبـات من وغريها

 



 154

 هـذه ملثـل يحتـاج ال املاليـني، وبعضـها يتجـاوز ضخم مايل ومادي متويل اىل يحتاج

 رسـمية اكانـت ما، سـواء جهة من متويل اىل فهي بحاجة ذلك الطائلة، ورغم املبالغ

 اإلرشـادية وعموما، فـالربامج.الجمعيات االهلية من جمعية ام الوزارات من كوزارة

 مـن التكـاليف منها، وتختلـف تلـك املطلوبة النتائج لتعطي مادي لمتوي اىل تحتاج

 مـا منطقـة تعليميـة يف تطبق التي املهني او النفيس اإلرشاد فربامج اخر؛ اىل برنامج

عـىل  تطبـق التـي الـربامج مـع باملقارنـة بسـيط متويـل اىل تحتـاج املثـال سبيل عىل

 فئات عىل تطبق التي العالجيةو اإلرشادية الربامج واسعة، وكذلك تعليمية قطاعات

 ذلك ويقاس .واسع مجتمع عىل تطبيقها مع باملقارنة كبري متويل اىل ال تحتاج صغرية

 عالجيا او إرشاديا او جامعيا، توجيهيا او فرديا تطبيقها كان الربامج سواء جميع عىل

 كلةواملش املستخدم الربنامج طبيعة باختالف يختلف متويل مادي اىل يحتاج ذلك ال

 عـىل يستخدمها، والقـامئني التي يتعامل معها، واالدوات التي يواجهها، والعينة التي

 .تنفيذه

 مـن مجموعـة النفسـيني اإلرشـادين مـن العديـد يستخدم: النفيس اإلرشاد اساليب .9

 سـبيل عـىل منهـا فئـات املسرتشـدين، نـذكر مع التعامل اثناء يف اإلرشادية الطرائق

 و.املبـارش غري اإلرشاد  و.املبارش  اإلرشاد.الجامعي  واإلرشاد.يالفرد اإلرشاد " :املثال

 مـع االسـلوب لهـذا املرشـد واسـتخدام. "املبـارش وغـري املبارش بني التوافقي اإلرشاد

وسـيتم مناقشـة هـذه " الفرد النفسـية الحالة، طبيعة شدة: " اىل يرجع املسرتشدين

 .االساليب بشكل مفصل يف فصل مستقل من هذا الكتاب

 تتضـمن املسرتشـدين لفئـات املقدمـة اإلرشـادية الفنيات اغلب: اإلرشادية الفنيات .10

 املوجـب، والتحصـني االجتامعيـة، كـالتعزيز وتعلـيم املهـارات السـلوكية الفنيـات

  .والنمذجه السلوك التدريجي، وتشكيل

 يساإلرشـاد الـنف الربنـامج اعـداد عـىل القـامئني انتهاء بعد: وتقوميه الربنامج تحكيم .11

 مصـداقيته مـن التاكـد اجـل مـن عـدة اىل جهات منه نسخة االولية، ترسل بصورته

 وعمـرهم منـه للفئـة املسـتفيدة التغـري املطلـوب، ومناسـبته احـداث عـىل وقدرته
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املسـتخدمة فيـه،  النفسـية واملقـاييس التعليمـي، واالسـاليب ومسـتواهم وجنسهم

العمليـة  عـىل القـامئني لتطبيق، وخربةل املناسبة البيئية تنفيذه، والظروف واجراءات

 :التقويم عملية عىل القادرة الجهات هذه واهم.اإلرشادية

 العلميـة  خلفيتهم تكون الذين وخصوصا :اإلرشادية الربامج بناء يف املختصون الخرباء

 ال السـلويك اإلرشـاد اسـلوب يتبنـى الـذي فالشخص.للربنامج العام االطار مع متفقة

املثال،  سبيل عىل النفيس التحليل نظرية عىل قامئا إرشاديا رنامجاب ان يحكم يستطيع

 برنامجـا يحكـم ان ميكنـه ال الخاصـة الحاجـات ذوي مجـال إرشـاد يف يعمل والذي

 مـن مبجموعـة اإلرشـادية الـربامج بتحكـيم املتخصـص يتسـم ان ويشـرتط.لالسوياء

 يف الرئيسـة الخطوات اىل النظر يف ًوالدقة املوضوعية " :والخصائص، اهمها السامت

 يف والكفـاءة الخـربة  و.الربنـامج عنـارص جميـع تقـويم يف : والشمولية.الربنامج بناء

 ."او اإلرشاد العالج يف يتبناها التي النظرية اىل تستند التي الربامج تقويم مجال

 اخـرين  خرباء من بالطلب ذلك  ويتم:اخرين خرباء قبل من للربنامج املبديئ التطبيق

 مامثلة عينة عىل اإلرشادي الربنامج تطبيق عىل كاف بشكل تدريبهم تم دينومساع

 من الرئيس الهدف هؤالء يعرف اال عليها، وبرشط الربنامج لتطبيق للعينة املستهدفة

 .الربنامج تطبيق بنتائج تلحق التي الذاتية للعوامل الربنامج، وذلك تجنبا

 االفراد  وهؤالء:وغريهم واملرشدين كاالباء باملسرتشدين وثيقة عالقة لهم الذين االفراد

 كثـرية حـاالت يف كـونهم الربنـامج صـالحية عىل الحكم يف كبرية اهمية ذوي يعدون

 ابنـائهم، كاالضـطرابات عـىل الـنفيس املرشـد وبـارشاف كـامال سـيطبقون الربنـامج

 .املنزل داخل تصيبهم االنفعالية التي

 بنـاء الربنـامج عـىل املناسـبة التعـديالت راءبـاج الربنـامج ُمعـد يقـوم سـبق مـا ضوء ويف

 مـن الهـدف عينـة مـع تتشـابه(اوليـة تجريبيـة عينـة عىل التحكيم، وتطبيقه لجنة عىل توصيات

 عليهـا يطبـق سـوف التـي للعينـة ومناسـبته صـدقه مـن للتاكـد )والبيئـة واملشكلة حيث العمر
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 بطريقـة تطبيقـه دون تحـول يالتـ التطبيـق، واملشـكالت ورشوط منـه تعـاين واالضطراب الذي

 الربنامج يصبح السابقة والخطوة الخطوة لهذه نتيجة الربنامج عىل التعديالت وبعد اجراء .ناجحة

 .جاهزا لالستخدام

 التجربة االردنية يف مجال اإلرشاد النفيس

بدات وزارة الرتبية والتعليم تجربة اإلرشاد يف االردن باستحداث قسم اإلرشاد النفيس 

 ويف نفس العام تم تعيني ستة من اإلرشـادين واملرشـدات يف 1969تامعي يف الوزارة عام واالج

وعملت الوزارة عىل زيادة عدد املراكز اإلرشـادية يف مـدن اململكـة حتـى بلـغ . مدارس عامن

 موزعـة عـىل خمـس دوائـر وقـد 1982-1981مركزا يف العام الدرايس ) 188(عدد تلك املراكز 

وقـد عنـي قسـم .  مديريـة15مرشدا موزعني عىل ) 264 (1986ن يف عام اصبح عدد اإلرشادي

 بربنامج إرشادي يشتمل عـىل خـدمات مختلفـة يف مجـال اإلرشـاد ويف 1969اإلرشاد منذ عام 

 :ضوء الظروف واالمكانات املتاحة لكل مدرسة وكانت اهم اهداف الربنامج اإلرشادي ما ييل

 حاـجـات الطاـلـب واكتـشـاف قدراـتـه مـسـاعدة املرـشـد واالرسة يف التـعـرف ـعـىل . 1

 .وتوجيهها توجيها سويا

 مساعدة الطالب عىل فهم نفسه وتقبلها والثقة بها . 2

 دمج اسس الصحة العقلية يف برنامج التعليم . 3

 العمل عىل ايجاد التوافق بني الطالب والبيئة . 4

 :ومن ابرز املهامت التي يقوم بها القسم املذكور

 ارات امليدانية للمراكز اإلرشاديةمتابعة عمل املرشد من خالل الزي . 1

 عقد دورات للمرشدين العاملني يف مراكز اإلرشاد . 2

عقد االجتامعات والندوات للمرشدين لتطوير عملية اإلرشاد وتحسـني فعاليـات  . 3

 املرشد ومامرساته

 متابعة وعالج الحاالت الفردية املحالة للقسم من مراكز اإلرشاد . 4
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ت اإلرشادية اىل مراكز اإلرشاد الـنفيس مـن توزيع نرشات ودراسات حول الخدما . 5

اجل التجديد املستمر وتحـديث معلومـات املرشـد وتنميـة املهـارات اإلرشـادية 

 .لديه

اعداد نرشات حول اإلرشاد النفيس واملهني لطالب املدارس وتوزيعها عىل مدارس  . 6

 .وزارة الرتبية والتعليم

املختلفـة امـا بالنسـبة لعمـل االعداد لفتح مراكز إرشادية جديدة يف املـديريات  . 7

املرشد يف املدرسة فقد تركز يف جانبني اساسيني وهـام اإلرشـاد الفـردي واإلرشـاد 

 .الجمعي

 اهـتم القـامئون باإلرشـاد املهنـي يف الخـدمات 1981-1980ويف بداية العام الـدرايس 

 :اإلرشادية ومن اهم االعامل التي قام بها يف هذا الجانب

 لجميـع اإلرشـادين واملرشـدات يف اململكـة تناولـت بعـض عقد دورة ملـدة اسـبوع .1

 .جوانب اإلرشاد املهني

التعاون مع االقسام املعنية لعقد نـدوات لطلبـة الصـف الثالـث الثـانوي لتوضـيح  .2

ورشح بعض االمور املتعلقة باهميـة التخطـيط السـليم واتخـاذ القـرار والفـرص 

ملعلومات ومشكالت الطلبـة يف التعليمية واملهنية املتاحة ومصادر الحصول عىل ا

 .الدول االجنبية

التخطيط لعمل ندوات تلفازية متتالية موجه اىل االباء والطلبة لتوعيتهم مبختلـف  .3

 .انواع التخصصات واملسارب املفتوحة امام الطلبة يف مراحل التعليم املختلفة

بـيـة عـقـد ـنـدوات ـصـيفية للطلـبـة الـخـريجني املـتـوجهني اىل اـلـدول العربـيـة واالجن .4

 .لتوعيتهم حول شؤون التعليم يف تلك البلدان وطبيعة الحياة فيها

 وانطالقا من اعتبار االنسان قيمـة يف ذاتـه وهـو امثـن ثـروة ميتلكهـا املجتمـع ولكـل

انسان دورة يف الحياة يستطيع ان يؤديه بشكل كـاف اذا مـا منـت جوانـب شخصـيته بشـكل 

 الـفـرد يـقـع ـعـىل النـظـام اـلـنفيس فـقـد رـفـعمـتـوازن ومتامـثـل وان الـعـبء االـكـرب يف تـطـوير 
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من القرن املاظي، كـان اسـتجابة تلقائيـة مـن ) عقد الثامنينات لتحسني نوعية التعليم(شعار 

النظام الرتالبوي للتفاعل مع التطلعات الكبرية للمجتمع من اجل اعداد االنسـان القـادر عـىل 

 قسـم اإلرشـاد الطـاليب بالعمـل عـىل مواكبة املجتمع االردين املتطور ومن هـذا املنطلـق بـدا

تحسني نوعية الخدمات النفسية وزيادة فعاليتها يف مجال اإلرشـاد الـنفيس واإلرشـاد الطـاليب 

وشؤون الطلبة التعليمية والسلوكية ومن اهم املامرسات اإلرشادية التي بدا قسم اإلرشاد بهـا 

 :ما ييل

تعتـمـد ـعـىل ـتـوفري اـسـتحداث اـسـس جدـيـدة لتعـيـني اإلرـشـادين يف اـملـدارس  . 1

كفاـيـات مهنـيـة وـمـؤهالت علمـيـة باالـضـافة اىل الـخـربات العملـيـة يف التعـلـيم 

 .والدورات اإلرشادية

تحديد مهامت املرشدين عىل اإلرشاد الطاليب يف الـدوائر واملكاتـب مبـا يـتالئم  . 2

 .مع التنظيم االداري الجديد للوزارة

اإلرشـاد الطـاليب يف كـل تقديم الخدمات اإلرشادية باملدارس من خالل فريـق  . 3

مدرسة يتكون من مدير املدرسة وبعض املرشـدين وممثـل عـن الطلبـة وعـن 

 .اولياء امور الطلبة باالضافة اىل املرشد

اصدار دليل اإلرشاد الطاليب تلبية اليجاد منط موحد من الفعاليـات واملهـارات  . 4

 .يةاالساسية لعملية اإلرشاد لدى مختلف العنارص املعنية بهذه العمل

اـعـداد نرشات اعالمـيـة باالحتياـجـات املهنـيـة املتعلـقـة بالتخصـصـات النفـسـية  . 5

واملهنية املختلفة التي تدرس عىل مستوى التعليم الثانوي ومسـتوى الكليـات 

من اجـل اسـتخدامها يف مسـاعدة الطالـب عـىل االختيـار االكـادميي واملهنـي 

 .املناسب

بـة يف املرحلـة االبتدائيـة يتضـمن احتياجـات الطل) مريب الصـف(اعداد دليل  . 6

واالعدادية والثانوية وبعض املواقف التعليمية التي ميكن ملريب الصـف القيـام 

 .بها لتحقيق تلك االحتياجات

اصدار تعليامت االنضباط املدريس بحيث تعني املدرسة بالبعد الوقايئ والبعـد  . 7

العالجي يف معالجـة مشـكالت الطلبـة السـلوكية مـن خـالل تشـكيل مجلـس 

النضباط الدري الذي يشرتك فيه الول مرة ممثلـون عـن اوليـاء امـور الطلبـة ا

 .وعن الطلبة باالضافة اىل عدد من اعضاء الهيئة التدريسية
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 اسئلة نقاشية
 

 . ناقش طبيعة الحاجة اىل بناء برامج اإلرشاد النفيس:1س

 .فيس عدد وبشكل مركز اهم االهداف املتواخاه من بناء برامج اإلرشاد الن:2س

 قدم الباحثني عدد من النامذج التي توضح خطوات بناء برامج اإلرشاد الـنفيس، ارشحهـا :3س

 .مع تقديم منوذج مقرتح من قبلكم

 هناك مجموعة من االسس التي البد من بناء برامج اإلرشـاد الـنفيس يف ضـؤءها، نـاقش :4س

 .ذلك

 . ناقش وبشكل مفصل اهم خطوات بناء برامج اإلرشاد النفيس:5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160



 161

 املصادر 

نظـرة : واقع اإلرشاد النفيس يف املـدارس العراقيـة) 2009(االسدي، غالب محمد رشيد  . 1

 . www.alitthad.com تحليلية،

علـم الـنفس النمـو، الطبعـة االوىل، مكتبـة االنجلـو ) 1982(االشول، عادل عز الـدين  . 2

 .املرصية، القاهرة

ضـطرابات االنفعاليـة، الطبعـة االوىل، تعريـب العالج املرعفي واال) 2000(آرون، بيك  . 3

 .عادل مصطفى، دار االفاق للنرش والتوزيع، القاهرة

علم النفس النفيس، الطبعة االوىل، دار املسرية للـنرش ) 2000(ابو جادو، صالح محمد  . 4

 .والتوزيع، عامن

لـم مبـادئ اإلرشـاد الـنفيس، الطبعـة االوىل، دار الق) 1988(ابو عطية، سهام درويش  . 5

 .للنرش والتوزيع، الكويت

 .اإلرشاد النفيس، مركز االسكندرية للكتاب) 2000(احمد، سهري كامل  . 6

 .، دليل اإلرشاد، جامعة بغداد)2008(احمد، مظفر جواد  . 7

ـد  . 8 ـد، ارشف محـم ـد الحمـي ـاب و عـب ـيالوي، ايـه ـنفيس ) 2004(الـب ـاد اـل ـاليب اإلرـش اـس

 .www.gulfkids.comاإلرشادي، 

اساسيات علم النفس الـنفيس، الطبعـة ) 1984(توق، محي الني وعدس، عبد الرحمن  . 9

 .االوىل، الجامعة االردنية، عامن

مبـادئ اإلرشـاد الـنفيس، الطبعـة االوىل، دار ) 1999(تيم، عبد الجابر والفرخ، كاملـة  . 10

 .صفاء للنرش والتوزيع، عامن

مناهج البحث يف الرتبيـة وعلـم ) 1989(م، احمد خريي جابر، عبد الحميد جابر وكاظ . 11

 .النفس، دار النهضة العربية، القاهرة

نـظـم اإلرـشـاد اـلـنفيس املـقـارن، الطبـعـة االوىل، مـطـابع ) 1990(جاـسـم، ـشـاكر مـبـدر  . 12

 .التعليم العايل، البرصة
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الشخصية يف ضؤء علم النفس، الطبعة االوىل، مكتبة ) 1990(الجبوري، محمد محمود  . 13

 .دار الحكمة، بغداد

تعديل السلوك االنساين، الطبعة الثانية، مكتبة الفالح للـنرش ) 1995(الخطيب، جامل  . 14

 .والتوزيع، الكويت

مبـادىء اإلرشـاد والتوجيـه ) 2001(الخطيب، هشام ابراهيم و الزيادي، احمد محمد  . 15

 .النفيس، الطبعة االوىل، عامن

لطبعة الرابعـة، تعريـب سـيد الطـوب، مدخل علم النفس، ا) 1983(دافيدوف، لندال  . 16

 .محمود عمر ونجيب خزام، دار ماكجروهيل، الدار الدولية للنرش، القاهرة

نظريات اإلرشـاد االجتامعـي، بحـث منشـور عـىل ) 1993(الدامغ، سامي عبد العزيز  . 17

 .faculty.ksu.eduاملوقع 

نفيس مـن اخالقيات ومبـادئ اإلرشـاد الـ) 2010(دويكات، احمد حسني عبد الرحمن  . 18

وجهة نظر االخصائيني النفسيني يف املدن الفلسطينية، وقـائع املـؤمتر العلمـي السـابع 

كـانون 16-15(والسنوي السادس عرش يف العلوم النفسية واإلرشـاد والصـحة النفسـية

 ).2009االول 

مقدمة يف اإلرشاد النفيس، الطبعـة ) 2000(الرشيدي، بشري صالح و السهل، راشد عىل  . 19

 .طبعة الفالح للنرش والتوزيع، الكويتاالوىل، م

االسالم والتحليل النفيس عند فرويد، الطبعة االوىل، ) 2000(رمضان، احمد السيد عىل  . 20

 .مكتبة االميان للنرش والتوزيع، املنصورة

 .مسؤولياته وواجباته، االردن-، املرشد النفيس النفيس)1996(الزبون، سليم عودة . 21

منـاهج البحـث يف الرتبيـة وعلـم ) 1980(، محمـد احمـد الزوبعي، عبد الجليل والفتاح . 22

 .النفس، الطبعة االوىل، بغداد

 .، عامل الكتب، القاهرة2، اإلرشاد النفيس، ط)1980(زهران، حامد عبد السالم  . 23

بطاقـة املالحظـات، شـبكة املعلومـات العامليـة ) 2004 (لـلــهالزهراين، احمـد بـن عبدا . 24

 ).االنرتنت(
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ـادر فهمــي  . 25 خصــائص ومهــارات االخصــايئ االجتامعــي يف العمــل ) 2005(الزيــود، ـن

 .االجتامعي، الجمعية االردنية لعلم النفس

دور املرـشــد النفســــي يف املؤسـســات التعليمـيـة لوقاـيـة ) 2005(ـسـعيد، ئاـسـو ـصـالح  . 26

 .285-265، ص26الشباب من افة املخدرات، مجلة البحوث النفسية، العدد 

ادراك اإلرشادين النفسيني الهمية العمل يف مجـاالت ، )2005(السفاسفة، محمد ابراهيم . 27

يف بعض املؤسسات االردنية، مجلة جامعة دمشق، ) الناميئ، الوقايئ، والعالجي(اإلرشاد

 . ، العدد الثاين21املجلد 

نظريات الشخصـية، تعريـب محمـد ويل الكربـويل وعبـد الـرحمن ) 1983(شلتز، داون  . 28

 .العريب، القاهرة

العملية اإلرشادية، الطبعة االوىل، دار غريب للطباعة ) 1996(روس الشناوي، محمد مح . 29

 .www.shamela.wsوالنرش والتوزيع، 

موسـوعة اإلرشـاد : نظريات اإلرشاد والعـالج الـنفيس) 1994(الشناوي، محمد محروس  . 30

 .لنرش والتوزيعوالعالج النفيس، الطبعة االوىل، دار غريب للطباعة وا

علـم الـنفس الـنفيس، الطبعـة الثالثـة عرش، مكتبـة النهضـة ) 1972(صالح، احمـد زيك  . 31

 .العربية، القاهرة

االسالم والعالج النفيس الواقعي، مجلة املسـلم املعـارص، العـدد ) 1982(الصديقي، ظباء  . 32

 .، بريوت29

ية املتبعـة يف اإلرشـاد ، االساليب النفسية النبو)2009(الصعيدي، فواز بن مبرييك حامد  . 33

تصـور مقـرتح، : وتعديل السلوك وكيفية تفعيلها مع مسرتشدين املرحلة الثانوية بنـني

 .رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة ام القرى

االفكـار الالعقالنيـة لـدى املدرسـني وعالقتهـا ) 2002(الصفار، رفاه محمـد عـيل احمـد  . 34

ستري، كليـة الرتبيـة ابـن الرشـد، جامعـة بالجنس والتخصص ومدة الخدمة، رسالة ماج

 .بغداد، بحث غري منشور
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اثـر العـالج العقـالين االنفعـايل والنمذجـة يف ) 2005(الطايئ، عبد الكريم محمود صالح  . 35

خفض مستوى الغضب لدى طالب املرحلة املتوسطة، اطروحة دكتوراه، كليـة الرتبيـة، 

 .الجامعة املستنرصية، بحث غري منشور

تيارات جديدة يف العالج النفيس، الطبعة االوىل، دار ) 1989( عبد الظاهر الطيب، محمد . 36

 .املعرفة الجامعة، االسكندرية

اهمية بـرامج اإلرشـاد الـنفيس يف تحقيـق تفاعـل االدوار ) 2008(العاسمي، رياض نايل  . 37

وتكاملها بني العاملني يف معاهد االعاقة العقلية وذوي املعوقيني، بحـث منشـور عـىل 

 .www.gulfkids.comع املوق

اثر برنامج ارشادي معريف يف تعديل سلوك شخصـية ) 2011(العبيدي، اريج حازم مهدي  . 38

املتصنعة لدة طلبة الجامعة، رسالة ماجستري، كلية الرتبية ابن الرشـد، جامعـة بغـداد، 

 .بحث غري منشور

املدخل اىل علم النفس، الطبعة الثانيـة، ) 1986(لدين عدس، عبد الرحمن وتوق، محي ا . 39

 .دار جون واييل واوالده، الجامعة االردنية، عامن

برنامج ارشادي يف تقبل صورة الجسم لـدى ) 2004(العزاوي، سهري سلامن احمد حسني  . 40

طالبات املرحلة املتوسطة، رسالة ماجستري، كليـة الرتبيـة ابـن الرشـد، جامعـة بغـداد، 

 .منشوربحث غري 

معامل مـن سـيكولوجية الطفولـة والفتـوة والشـباب، ) 1988(العظاموي، ابراهيم كاظم  . 41

 .الطبعة االوىل، وزارة الثقافة واالعالم والشؤون الثقافية العامة، بغداد

ـود  . 42 ـدين محـم ـالم، صــالح اـل ـات البحــوث النفســية والنفســية ) 2000(ـع ـل بياـن تحلـي
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 -مييـةدور مراكز اإلرشـاد يف تقـديم الخـدمات النفسـية واالجتامعيـة واالكاد) 2005(

 



 165

تجربة جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ورقـة عمـل مقدمـة للمـؤمتر الخليجـي االول 
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