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 مقدمة
  

يف حياتنـا اليوميـة، إذ يـستخدم  ُّيعد موضوع اإلرشاد والتوجيه من املوضوعات الهامة

وقـد أصـبح ميـارس مـن قبـل األخـصائيني االجتامعيـني واملرشـدين ، مع كافة فئـات املجتمـع

  . النفسيني، واآلباء واملعلمني

الحياة املختلفة يف هذا املجال أصبح لإلرشاد ونتيجة لهذه املامرسة العملية يف ميادين 

اإلرشاد األرسي،إرشاد الكبار، إرشـاد الـصغار، إرشـاد ذوي : النفيس أشكال وفروع عديدة، مثل

الحاجــات الخاصــة، إرشــاد األفــراد الــذين يعــانون مــن ســوء التوافــق النفــيس واالجتامعــي 

  . واألكادميي، واإلرشاد ألزواجي، وغريها من امليادين

التوسع يف تقـديم الخدمـة النفـسية اإلرشـادية والعالجيـة يف  د أصبحت الحاجة إىللق

وبدت الحاجة رضورية وجوهريـة .  يف األوقات السابقة،هعلي مجتمعاتنا العربية أكرث مام هي

ًلتوفري مصادر موثوقـة تفـتح آفاقـا جديـدة أمـام الدارسـني واملتـدربني لتعـريفهم باألسـاليب 

ِّالحديثة يف املامرسة اإلرشادية، وتقديم الربامج اإلرشـادية بتفـصيل واضـح مـن خـالل منـاذج 

املوقـف اإلرشـادي، وتقـدم حلـوالً ملثـل تلـك واقعية تتعرض لبعض املشكالت التي تظهـر يف 

  .املشكالت

  :يتضمن هذا الكتاب مثانية فصول

ومـسلامت اإلرشـاد والتوجيـه ، تناول مفهـوم التوجيـه ومفهـوم اإلرشـاد :الفصل األول

كـام تنـاول الفـصل أهـداف اإلرشـاد ، وكذلك عالقة اإلرشاد النفيس بغريه من العلـوم األخـرى

. باإلضافة إىل الحاجة إىل التوجيه واإلرشاد النفـيس، ملهنية لإلرشاد النفيسواملعايري األخالقية وا

ويتضمن الفصل أيضا األسس التي يبنى عليها اإلرشـاد النفـيس وأخالقيـات مـن ميـارس مهنـة 

  . باإلضافة إىل اسرتاتيجيات ومناهج اإلرشاد النفيس، اإلرشاد والتوجيه
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بوي وهو الشخص املسـئول عـن مامرسـة مهنـة فقد تناول املرشد الرتأما الفصل الثاين 

  املرـشـد النفـسـيةخـصـائص, ـسـواء اإلرـشـاد الرتـبـوي أو اإلرـشـاد اـلـنفيس ـمـن حـيـث اإلرـشـاد

كام يتناول الفصل املهارات األساسـية للمرشـد , وكذلك سامت املرشد ومواصفاته, واالجتامعية

  .الرتبوي ومهامه وكيفية إعداد املرشد الرتبوي وتدريبه

حيـث تـم الرتكيـز , تناولت املؤلفة مجاالت اإلرشاد النفيس والرتبـوي الثالث لفصيف ال

كـام تنـاول الفصـل إرشـاد , وإرشاد األطفـال ذوي االحتياجـات الخاصـة, عىل إرشاد املراهقني

  .الطلبة املوهوبني واملتفوقني

صـل ويتضـمن الف, أما اإلرشاد املدريس فقد تم الرتكيز عىل اإلرشـاد الفـردي والجمعـي

كام تـم تنـاول موضـوع اإلرشـاد ألزواجـي واإلرشـاد الجمعـي , أيضا اإلرشاد والتوجيه األرسي

  .التمثييل

تم تناول وسائل جمع املعلومات اإلرشادية مع الرتكيز عـىل املقابلـة : ويف الفصل الرابع

  .اإلرشادية باعتبارها من أهم وسائل جمع املعلومات اإلرشادية

, مفهوم النظرية  املؤلفة نظريات اإلرشاد النفيس من حيثتناولت: يف الفصل الخامس

ًومن ثم تم استعراض بعض نظريات اإلرشاد األكـرث شـيوعا مـن , ووظيفة النظرية بشكل عام

والنظريـة , كنظريـة اإلرشـاد العقـالين االنفعـايل حيث استخدامها من قبل املرشدين النفسيني

  .فيسنًوأخريا نظرية التحليل ال, ونظرية أدلر, لتونظرية الجشتا, ونظرية التعزيز, السلوكية

فقد تـم تنـاول املقابلـة اإلرشـادية بشـكل مفصـل باعتبارهـا أول : أما الفصل السادس

فقد , وحيث أنها تعد قلب اإلرشاد الرتبوي والنفيس, وأهم وسيلة للبدء باإلرشاد مع املسرتشد

ورشوط , وعومـل نجاحهـا, راحـلوامل, واألهـداف, تم تناولها من حيث التعريـف والخصـائص

  .باإلضافة إىل املهارات الخاصة مبامرستها, كام تم تناول فنيات املقابلة اإلرشادية. جراءها
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بـدءا اإلرشـاد الفـردي مـن حيـث تعريفـه  فقد تم طرق اإلرشـاد: ويف الفصل السابع 

كـام تـم . رشـاداإل  وفق هذه الطريقة مناإلرشاديةووظائف ودور املرشد النفيس واإلجراءات 

والعوامل املؤثرة عـىل , وأنواع املجموعات اإلرشادية, تناول اإلرشاد الجمعي من حيث الفوائد

وأسـاليب حـث املجموعـة اإلرشـادية عـىل املشـاركة , فاعلية العمل يف املجموعات اإلرشادية

  .بنشاطات اإلرشاد والصعوبات التي تعرتي إرشاد املجموعات

فقد تم تناول مناذج من مشكالت األطفـال واملـراهقني التـي : يف الفصل الثامن واألخري

باإلضافة إىل مشكالت , والجنيس, الجسدي: كالسلوك العدواين بأنواعه, يتعامل معها املرشدين

  .وبعض املشكالت الدراسية, والسلوك أالنسحايب, فقدان وموت أحد الوالدين

يصـلح إلطـالع املعلمـني كـونهم كـام , يصلح الكتاب لطلبة اإلرشـاد الرتبـوي والـنفيس

ًيتعاملون من رشيحة هامة جدا وهم الطلبة يف املدارس وحيث أن الكتاب تم إخراجـه بلغـة 

كام أن الكتاب يساعد يف إثـراء , بسيطة وسهلة تساعد املعلمني عىل كيفية التعامل مع الطلبة

  .املكتبة العربية حول موضوع اإلرشاد
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 الفصل األول
  اإلرشاد والتوجيه
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 الفصل األول
  اإلرشاد والتوجيه

  مقدمة

فقـد مـارس اآلبـاء واألمهـات واملعلمـني , إن مامرسة التوجيه بدأت منذ عصور قدميـه

من خالل سـعيهم إىل مسـاعدة أبنـائهم وطالبهـم مـن أجـل سـالمتهم والواعظني هذه املهنة 

ًذه الصورة مل يكن كافيا ملساعدة الفرد يف تحقيق ذاته ونضجهم ودعم إمكاناتهم، والتوجيه به

مام أدى إىل ظهور الحاجة إىل عملية اإلرشاد النفيس التـي تتضـمن العالقـة وجهـا لوجـه بـني 

  .املرشد واملسرتشد

 ويف بداية القرن العرشيـن بـدأ التوجيـه واإلرشـاد يأخـذ منحـى التوجيـه املهنـي ثـم 

ج التوجيه واإلرشاد لتشمل املجاالت الرتبويـة، ثـم ظهـرت التوجيه املدريس حيث امتدت برام

  .مرحلة علم النفس اإلرشادي والذي يركز عىل الصحة النفسية والنمو النفيس

بدأ التوجيه واإلرشاد النفيس يركز عـىل عمليـة اتخـاذ القـرار بهـدف ) 1970(ويف عام 

 بـرامج التوجيـه التقليل من قلق الطـالب، ثـم تطـور بعـد ذلـك وأصـبحت االتجاهـات نحـو

  .واإلرشاد النفيس املتعددة وأخذ مكانته كعلم معرتف به 

والتوجيه واإلرشاد الرتبوي عبارة عن عالقة مهنية تتجىل يف املسـاعدة املقدمـة مـن فـرد 

وأخــر ميلــك القــدرة عــىل تلــك املســاعدة ) املسرتشــد(إىل أخر،فــرد يحتــاج إىل املســاعدة 

ملية تخصصية تقوم عىل أسـس وتنظـيامت وفنيـات تتـيح ،وهذه املساعدة تتم وفق ع)املرشد(

الفرصة أمام الطالب لفهم نفسه وإدراك قدراته بشكل مينحه التوافق والصحة النفسية ويدفعه 

بـني املرشـد ) عالقـة الوجـه للوجـه(إىل مزيد من النمو واإلنتاجية، وتبنى هذه العالقـة املهنيـة 

املسرتشد،واإلرـشـاد عملـيـة وقائـيـة ومنائـيـة واملسرتـشـد يف مـكـان ـخـاص يـضـمن رسـيـة أحادـيـث 

  ًوعالجية تتطلب تخصصا وإعدادا وكفاءة ومهارة وسـامت خاصـة تعـني املسرتشـد عـىل الـتعلم 
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واتخاذ القرارات والثقة بـالنفس وتنميـة الدافعيـة نحـو اإلنجـاز، ويهـدف التوجيـه واإلرشـاد 

ىل مسـاعدته يف ضـوء قدراتـه الرتبوي إىل تحقيق النمو الشامل للطالـب وال يقـترص ذلـك عـ

وميوله يف املحيط املدريس فحسب بل يتعـدى ذلـك إىل حـل مشـكالته وتوثيـق العالقـة بـني 

البيت واملدرسة، وتغيري سلوك الطالب إىل األفضل تحت مظلة اإلرشاد الـنفيس، وهـذا بـدوره 

  .يقود إىل تحقيق الهدف نحو تحسني العملية الرتبوية

 يف حاجـة ماسـة إىل التوجيـه واإلرشـاد أيـا كـان موقعـه لقد أصبح إنسان هذا العرص

  .وعمره بحكم التغريات االجتامعية واالقتصادية واملهنية والتقنية املتسارعة

إن مراحل النمو العمرية والتغريات االنتقالية،والتغريات األرسية وتعدد مصادر املعرفة 

 أعداد الطالب ومشكالت الـزواج والتخصصات العلمية،وتطور مفهوم التعليم ومناهجه،وتزايد

والتقدم االقتصـادي ومـا صـاحب ذلـك مـن قلـق وتوتر،كـل ذلـك أدى إىل بـروز الحاجـة إىل 

التوجـيـه واإلرـشـاد،كام إن ـهـذا التـغـري يف بـعـض األفـكـار واالتجاـهـات أظـهـر أهمـيـة التوجـيـه 

ا الكـم واإلرشاد يف املدرسة عىل وجه الخصوص،حيث مل يعد املدرس قادرا عـىل مواجهـة هـذ

من األعباء والتغريات كام أن تغري األدوار واملكانات وما ينـتج عـن ذلـك مـن رصاعـات وتـوتر 

 .يؤكد مدى الحاجة إىل برامج التوجيه واإلرشاد 

ًويأيت اهـتامم التوجيـه واإلرشـاد الرتبـوي منصـبا عـىل حاجـات املـتعلم بشخصـيته يف 

 عملية التحصيل الدرايس ورعاية املتأخرين جوانبها النفسية واالجتامعية والسلوكية إضافة إىل

  .ًدراسيا واملتفوقني واملبدعني

وتظهر هنا أهمية دور املرشد الرتبوي بصفته الشخص املتخصـص الـذي يتـوىل القيـام 

ًمبهام التوجيه واإلرشاد باملدرسة، لذا يجب أن يكون متخصصـا وذا كفـاءة ومهـارة يف تعاملـه 

 .مع املسرتشدين من الطالب

ا تبدو مهنة املرشد الرتبوي مهنة صدق وأمانة وصرب ومشقة لكنهـا وهكذ

   سبحانه وتعاىل إذا ما أخلصـت الـلـهًتصبح مجاالً خصبا لألجر واملثوبة من عند 
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النية، وتوجت باإلخالص يف التنفيذ واملامرسة،أي أنها ليست مهنة فضفاضة تتسـع ملـن طـرق 

عمل إىل الكسل، إنها أمانة قبل كل يشء ثم مسـؤولية ًبابها ليخلد للراحة، وليست فرارا من ال

  .كبرية أمام جميع الفئات داخل املدرسة وخارجها

إن مهنة اإلرشاد اليوم مل تعد تسمح بالتهافت عليها دون تخصـص علمـي، إنهـا أشـبه 

بغرفة العمليات الجراحية ال تقبل وال تغفر األخطاء، وهكذا فـان التوجيـه واإلرشـاد الرتبـوي 

 . ومهارة وفن وخربة وأمانةعلم 

 :مفهوم التوجيه واإلرشاد

  :التوجيه

أعـم وأشـمل مـن اإلرشـاد وهـو جـزء مـن مفهوم النمو عام وشامل وهـو مفهـوم إن 

العملية الرتبوية، والتوجيه يسبق اإلرشاد وميهد له، وهو عملية عامة تهتم بالنواحي النظريـة 

لخـربة يف املوجـه وتعنـى بوضـع الشـخص ووسيلة إعالميـة يف اغلـب األحيـان تشـرتط تـوفر ا

  .املناسب يف املكان املناسب

وهو يشتمل بـني عنـارصه عـىل عمليـة ,  يقترص مفهوم التوجيه عىل إعطاء املعلومات

اإلرشاد وان كل مدرس أو إداري يف املدرسة يشرتك بشكل أسايس يف برنامج التوجيـه، يف حـني 

  .تبقى عملية التدريس من اختصاص املدرستبقى عملية اإلرشاد من اختصاص املرشد كام 

 تعريفات التوجيه

  :عرفه مايرز. 1

العملية التي تهتم بالتوفيق بني الفرد مبا له من خصائص مميـزة مـن ناحيـة والفـرص 

الدراسية املختلفة واملطالب املتباينة من ناحية أخرى والتي تهـتم أيضـا بتـوفري املجـال الـذي 

  .يؤدي إىل منو الفرد وتربيته
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  :تعريف بريور. 2

إن التوجيه الرتبوي هو املجهود املقصود الذي يبذل يف سـبيل منـو الفـرد مـن الناحيـة 

العقلية وان كل ما يرتبط بالتدريس أو التعليم ميكن أن يوضع تحت التوجيـه الرتبـوي ويـرى 

 بـاألوىل فهـو يقصـد" التوجيه الرتبـوي "وبني عبارة " الرتبية كتوجيه "أن هناك فرقا بني عبارة 

رضورة توجيه الطلبة باملدارس يف جميع نواحي نشاطهم ويقصـد يف الثانيـة ناحيـة محـدودة 

  .من التوجيه تهتم بنجاح الطالب يف حياته الدراسية 

  :تعريف أحمد لطفي بركات. 3

هو مجموعة الخدمات التي تهدف إىل مسـاعدة الفـرد عـىل أن يفهـم نفسـه ويفهـم 

ه الذاتية من قدرات ومهارات واستعدادات وميـول، وأن يسـتغل مشاكله وأن يستغل إمكانيات

إمكانيات بيئته فيحدد أهدافا تتفق وإمكانياته من ناحية وإمكانيات هذه البيئة مـن ناحيـة 

أخرى نتيجة لفهم نفسه وبيئته ويختار الطرق املحققة لها بحكمة وتعقل فيتمكن بذلك مـن 

مع نفسه ومجتمعه فيبلغ أقىص ما ميكـن بلوغـه حل مشاكله حلوال عملية تؤدي إىل التكيف 

  .من النمو والتكامل يف شخصيته

 :تعريف ميلر. 4

انه عمليـة تقـديم املسـاعدة لألفـراد لـيك يصـلوا إىل فهـم أنفسـهم واختيـار الطريـق 

الصحيح والرضوري للحياة وتعديل السـلوك لغـرض الوصـول إىل األهـداف الناضـجة والذكيـة 

  .ةوالتي تصحح مجرى الحيا

 :تعريف دونالدج مورتنس. 5

انه ذلك الجزء من الربنامج الرتبوي الكيل يساعد عىل تهيئـة الفـرص الشخصـية وعـىل 

  .توفري خدمات متخصصة مبا ميكن كل فرد من تنمية قدرته وإمكانياته إىل أقىص حد ممكن
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  :اإلرشاد

تقـوم عـىل هو عملية نفسية أكرث تخصصية ومتثل الجزء العلمـي يف ميـدان التوجيـه و

بـني املرشـد واملسرتشـد يف مكـان خـاص يضـمن رسيـة ) عالقـة الوجـه للوجـه (عالقة مهنيـة 

 .أحاديث املسرتشد ويف زمن محدود أيضا

ًواإلرشاد عملية وقائية ومنائية وعالجية تتطلب تخصصا وإعدادا وكفـاءة ومهـارة،كون 

وجيـه العامـة وخـدمات ًهذه العملية فرعا من فروع علم النفس التطبيقـي وان خـدمات الت

  .اإلرشاد خاصة تجمل عادة يف مفهوم واحد وهو التوجيه واإلرشاد

 :تعاريف متعددة لإلرشاد

ظهرت تعريفات متعددة لإلرشاد بعضها يصور املفهوم والبعض األخـر يحمـل الطـابع 

 اإلجرايئ، وبعضها يركز عىل العالقة اإلرشادية ودور املرشـد والـبعض األخـر يركـز عـىل عمليـة

اإلرشاد نفسها بينام يركز آخرون عىل النتائج التي نحصل عليها من اإلرشاد وفـيام يـيل عـرض 

  .لبعض هذه التعريفات

  ) 1945( جود Goodتعريف . 1

يقصد باإلرشاد تلك املعاونة القامئة عىل أساس فردي وشخيص فيام يتعلـق باملشـكالت 

ع الحقـائق املتعلقـة بهـذه املشـكالت، الشخصية، والتعليمية، واملهنية والتي تدرس فيها جمي

ويبحث عـن حلـول لهـا، وذلـك مبسـاعدة املتخصصـني وباالسـتفادة مـن إمكانيـات املدرسـة 

واملجتـمـع، وـمـن ـخـالل املـقـابالت اإلرـشـادية الـتـي ـيـتعلم املسرتـشـد فيـهـا أن يتـخـذ قراراـتـه 

  .الشخصية

  ) 1951( رين Wrennتعريف .2

ني شخصني، تتنوع فيها األسـاليب بـاختالل طبيعـة اإلرشاد هو عالقة دينامية وهادفة ب

حاجة الطالب، ولكن يف كل الحاالت يكون هناك إسهام متبادل مـن جانـب كـل مـن املرشـد 

  .والطالب، مع الرتكيز عىل فهم الطالب لذاته 
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  ) 1952( روجرز Rogersتعريف . 3

 يف إطـار األمـن اإلرشاد هو العملية التي يحدث فيها اسرتخاء لبنية الـذات للمسرتشـد

  .الذي توفره العالقة مع املسرتشد، والتي يتم فيها إدراك الخربات املستبعدة يف ذات جديدة

  ) 1954( بيبنسيك وبيبنسيك Pepinskyy& Pepinskتعريف . 4

اإلرشـاد عملـيـة تشـتمل ـعـىل تفاعـل ـبـني مرشـد ومسرتـشـد يف موقـف ـخـاص بـهـدف 

  .كنه الوصول إىل حل مناسب لحاجاتهمساعدة املسرتشد عىل تغيري سلوكه بحيث مي

  ) 1959( تولبريت Tolbertتعريف . 5

مـن خـالل ) املرشـد(اإلرشاد هو عالقة شخصية وجها لوجه بني شخصني أولهـام وهـو 

وهـو ) املسرتشـد(مهاراته وباستخدام العالقة اإلرشادية، يوفر موقفا تعليميـا للشـخص الثـاين،

 تفهم نفسه وظروفه الراهنة واملقبلة، وعىل حل نوع عادي من األشخاص، حيث يساعده عىل

مـشـكالته وتنمـيـة إمكانياـتـه مـبـا يحـقـق اـشـباعاته وـكـذلك مـصـلحة املجتـمـع يف الـحـارض ويف 

  .املستقبل

  ) 1965( كرمبولتز Krumboltzتعريف . 6

يتكون اإلرشاد من أي أنشطة قامئة عـىل أسـاس أخالقـي، يتخـذها املرشـد يف محاولـة 

  . لالنخراط يف تلك األنواع من السلوك التي تؤدي إىل حل مشكالتهملساعدة املسرتشد

  )1966( بلوترشBlotcherتعريف . 7

اإلرشاد عملية يتم فيها التفاعل بهدف أن يتضح مفهوم الـذات والبيئـة، وبهـدف بنـاء 

  .وتوضيح أهداف أو قيم تتعلق مبستقبل الفرد املسرتشد
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 )1969( ليونا تيلور Tyler Leonaتعريف . 8

اإلرشاد ليس هو مجرد إعطاء نصائح، وال ينجم عن الحلول التي يقرتحهـا املرشـد، بـل 

انه أكرث من تقديم حل ملشكلة آنية، وهو متكـني الفـرد مـن الـتخلص مـن متاعبـه ومشـاكله 

الحالية، وتكوين اتجاهات عقلية محضة تساعد الفرد املسرتشد عىل التخلص مـن االتجاهـات 

  .ق من تفكريهاالنفعالية التي تعو

  ) 1974( باترسون Pettersonتعريف .9

اإلرشاد يتضمن املقابلة يف مكان خاص يسـتمع فيـه املرشـد ويحـاول فهـم املسرتشـد، 

ومعرفة ما ميكنه تغيريه يف سلوكه بطريقة أو أخـرى، يختارهـا ويقرهـا املسرتشـد، ويجـب أن 

الخـربة للعمـل مـع املسرتشـد يكون املسرتشد يعاين من مشكلة ويكون لدى املرشـد املهـارة و

  .للوصول إىل حل املشكلة

  ) 1976( كرمبولتز وثورسني Thoresen & Krumboltzتعريف .10

 .هو عملية مساعدة األفراد يف تخطي مشكالتهم

  ) 1979( بريكس وستيفلر Stefflre &Burksتعريف . 11

العالقـة تـتم يشري مصطلح اإلرشاد إىل عالقة مهنية بني مرشد مدرب ومسرتشد، وهذه 

رغم أنها قد تشـتمل أحيانـا عـىل أكـرث مـن شخصـني، وهـي معـدة " شخص لشخص"يف إطار 

ملـسـاعدة املسرتـشـدين ـعـىل تفـهـم واـسـتجالء نـظـرتهم يف حـيـاتهم وأن يتعلـمـوا أن يـصـلوا إىل 

أهدافهم املحددة ذاتيا من خالل اختيارات ذات معنـى وقامئـة عـىل معلومـات جيـدة، ومـن 

ذات طبيعـة (ات طبيعـة انفعاليـة أو خاصـة بالعالقـات مـع اآلخـرين خالل حل مشـكالت ذ

  ).اجتامعية 

  ) 1980( ايفي Iveyتعريف .12

ـهـو عملـيـة مرـكـزة لالـهـتامم مبـسـاعدة األـفـراد األـسـوياء ليحقـقـوا أـهـدافهم أو ـيـؤدوا 

  .وظائفهم بصورة أكرث فعالية
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  )1980(تعريف آدمز .13

ول أحدهام وهو املرشد مساعدة األخـر الـذي انه عالقة تفاعلية بني فردين، حيث يحا

  .هو املسرتشد يك يفهم نفسه فهام أفضل بالنسبة ملشكالته يف الحارض واملستقبل

  )1980(الجمعية األمريكية لعلم النفس . 14

انه الخدمات التي يقدمها اختصاصيون يف علم النفس اإلرشادي وفق مبادئ وأسـاليب 

حل منوه املختلفة ويقـدمون خـدمات لهـم لتأكيـد الجانـب دراسة السلوك اإلنساين خالل مرا

االيجايب بشخصية املسرتشـد واسـتغالله لتحقيـق التوافـق لـدى املسرتشـد، وبهـدف اكتسـاب 

مهارات جيدة تساعد عىل تحقيق مطالب النمو والتوافق مع الحياة، واكتسـاب قـدرة اتخـاذ 

ريـة املختلفـة ويف املجـاالت املختلفـة، القرار، ويقدم اإلرشاد لجميـع األفـراد يف املراحـل العم

  .األرسة واملدرسة والعمل

  تعريف حامد زهران . 15

عملية مساعدة الفرد يف رسم الخطط الرتبوية التي تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافـه 

ـي تـسـاعده يف اكتـشـاف  ـواد الدراـسـية الـت ـاهج املناـسـبة واـمل ـوع الدراـسـة واملـن ـار ـن وأن يخـت

ية وتساعده يف النجـاح وتشـخيص املشـكالت الرتبويـة وعالجهـا مبـا يحقـق اإلمكانيات الرتبو

  . توافقه الرتبوي بصفة عامة

  :ويتضح من التعريفات السابقة أن اإلرشاد يشتمل عىل الخصائص أو العنارص التالية

  .أي أنها متر يف خطوات معينة بشكل متتابع ومتصل: اإلرشاد عملية.1

 تعلم الفرد عـىل مواجهـة مشـكالته وحلهـا وتركـز أي أنها:اإلرشاد عملية تعليمية.2

 .عىل تغري السلوك

  .أي أنها تقدم العون واملساعدة من املرشد إىل املسرتشد:اإلرشاد عملية مساعدة.3
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 .املرشد هو املخطط للعملية اإلرشادية وهو شخص مؤهل تأهيال علميا متخصصا.4

ال يحتـاج إىل املسرتشد شخص عادي بحاجـة إىل مسـاعدة وشخصـيته متامسـكة و.5

 .برامج العالج النفيس

أي أن العالقـة بـني املرشـد واملسرتشـد تقـوم عـىل التعـاطف يف :العالقة اإلنسانية.6

 .العالقة اإلرشادية

 .البيئة التي يتم فيها اإلرشاد هي بيئة العالقة اإلرشادية وجها لوجه.7

ي يقف فيهـا يهتم اإلرشاد بانتقال الخربة من موقف اإلرشاد إىل مواقف الحياة الت.8

 .املسرتشد فيام بعد

عمليـة منظمـة ومخططـة تهـدف إىل مسـاعدة " وبذلك أرى أن اإلرشاد الرتبوي هـو 

الطالب ليك يفهم ذاته ويعرف قدراته ويطـور مهاراتـه ويحـل مشـكالته ويحقـق أهدافـه يف 

لـنفيس إطار القيم املجتمعية واألهداف العامة للتعليم يف املجتمع وبالتـايل تحقيـق التوافـق ا

  .والرتبوي واملهني واالجتامعي للمسرتشد

  أهداف اإلرشاد

, تتنوع أهداف اإلرشاد فمنها األهداف الوقائيـة أي قبـل وقـوع الفـرد بأيـة مشـكالت

  :واألهداف, واألهداف العالجية والتي تهدف إىل مساعدة الفرد عىل الخروج من مشكالته

   :األهداف الوقائية: أوال

  .ين يواجهون أشكاال مختلفة من نقص التوافق الشخيصتعريف األشخاص الذ) أ

 يستطيع الفرد تقدير الحاجات اإلرشادية تأسيسا عىل البيانات الواقعية املسـتمدة )ب

  .من نتائج استخدام االختبارات 
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العمل عىل توفري برامج وخدمات التدخل الوقايئ وتحسني أساليب وطرق الخدمة ) جـ

  .اإلرشادية الوقائية

 :األهداف العالجية منها: ًثانيا

  .للتعامل مع فرد مساعدة األفراد والجامعات يف حل مشكالتهم) أ

  .للتعامل مع ضغوط وأحداث الحياة التي قد تواجهه ) ب

  :منها.توفري التنموية: ًثالثا

  .برامج وأساليب التنمية الشخصية االجتامعية واملهنية. توفري ) أ

  .صحي داخل الجامعة اإلسهام يف تهيئة املناخ النفيس ال) ب

  .تضمني مقومات الصحة النفسية يف برامج التعليم ) جـ

  . تحسني نوعية الحياة يف البيئة واألرسة واملدرسة. املشاركة الفعالة التي تساهم يف ) د

  عالقة اإلرشاد النفيس بالعلوم األخرى

نية منهـا يعد هذا املجال من أكرث املجاالت صلة بـالكثري مـن العلـوم وبخاصـة اإلنسـا

وذلك بسبب اتصـاله باإلنسـان وسـلوكه وكـذلك بسـبب أهميتـه يف حياتنـا اليوميـة وسـوف 

  ـ:نستعرض عالقة التوجيه واإلرشاد ببعض العلوم ذات الصلة والتي هي كاآليت

  :ـ عالقته بعلم الصحة النفسية1

 خاللـه يعترب التوجيه واإلرشاد النفيس الشق العميل لعلم الصحة النفسية، حيث ميكـن مـن

ًمساعدة العميل عىل تجاوز األزمات النفسية والتي تقف عائقـا لتحقيـق صـحته النفسـية وخاصـة 

املشاكل النفسية املتعلقة بالقلق واالكتئاب وغريها، فعن طريق اإلرشاد النفيس ميكن تبصري العميل 

  ض األمـراض بقدراته وإمكاناته الكامنة والتي من خاللها ميكن التصـدي مـن الوقـوع كفريسـة لـبع
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النفسية باإلضافة إىل ذلك فـأن اإلرشـاد الـنفيس يعمـل عـىل معالجـة االضـطرابات وتحصـني 

الجسم بعوامل الوقاية واملقاومة وتحسني مستوى التفاعل الحايل عـن طريـق االسـتفادة مـن 

  .القدرات واالستعدادات الحارضة والتدرب عىل تاليف أسباب االضطرابات

  :يةـ عالقته بعلم الشخص2

ال يخفى علينا بأن لكـل مجـال توجـد هنـاك فلسـفة وأسـس ومسـلامت يقـوم عليهـا 

وتتوىل تحديد اإلطار الذي ينتهجه املهني املامرس يف هذا املجال، وتشكل نظريات الشخصـية 

املنهج الذي يتبعه املرشد النفيس يف نظرته إىل الشخص املريض املضطرب ويف تقييمه ملستوى 

يد طرق العالج واإلرشاد املناسبة والهدف الـذي يبغـي الوصـول إليـه، االضطراب وكذلك تحد

  .وكذلك يف معرفة الهيئة أو الحالة التي سيكون العميل عليها بعد االنتهاء من اإلرشاد والعالج

ًويختلف املرشـدون بالنسـبة للطـرق التـي يتبعونهـا يف معالجـة العميـل وذلـك وفقـا 

أن كل أتباع مدرسـة معينـة لهـم اهتاممـاتهم الخاصـة ملدارس الشخصية التي يتبنونها حيث 

واتجاهاتهم املهنية واملطبوعة بطابع أو بفلسفة املدرسة التـي يتبعونهـا، فمـثالً أتبـاع نظريـة 

بالشعور ) أدلر(التحليل النفيس يهتمون بالكبت ومسائل الالشعور، يف حني يهتم أتباع مدرسة 

  .وهكذا... وأسلوب الحياة بالنسبة للعميل

  :ـ عالقته بعلم النفس العام3

يـعـد عـلـم اـلـنفس الـعـام ـهـو املقدـمـة الـتـي ال غـنـى عنـهـا لـكـل الدارـسـني يف 

ـول  ـدوافع واملـي ـات واـل ـلوك والحاـج ـث أن الـس ـية، حـي ـانية والنفـس ـاالت اإلنـس املـج

واالتجاهات هي من املواضيع التي يتضمنها علم النفس العام هـذا مـن جهـة ومـن 

  ضوعات تقع يف قلب عملية التوجيـه واإلرشـاد الـنفيس جهة أخرى فأن كل هذه املو

  



26

ًوأنه من أساسيات عمل املرشد النفيس أن يكـون قـد أتقـن هـذه املواضـيع يك يكـون ناجحـا 

  .ًونافعا يف عمله

  :ـ عالقته بعلم االجتامع4

  .ًيف الحقيقة هناك صلة قوية ومتينة واتجاها جادا يف مجال اإلرشاد النفيس

 يه واإلرشاد النفيسالحاجة إىل التوج

ُلقد كان التوجيه واإلرشـاد فـيام مىض موجـودا وميـارس دون أن يأخـذ هـذا االسـم أو 

ّاإلطار العلمي ودون أن يشمله برنامج منظم، ولكنه تطور وأصـبح اآلن لـه أسسـه ونظرياتـه  ّ

وطرقه ومجاالته وبرامجه، وأصبح يقـوم بـه أخصـائيون متخصصـون علميـا وفنيـا وأصـبحت 

ماسة إىل التوجيه واإلرشاد يف مدارسنا ويف أرسنا ويف مؤسساتنا اإلنتاجية ويف مجتمعنا الحاجة 

   .بصفة عامة

إن الفرد والجامعة يحتاجون إىل التوجيه واإلرشاد، وكل فرد خالل مراحل منوه املتتالية 

 من ولقد طرأت تغريات أرسية تعترب. مير مبشكالت عادية وفرتات حرجة يحتاج فيها إىل إرشاد

ّولقد حدث تقـدم علمـي وتكنولـوجي كبـري، وحـدث تطـور يف . ّأهم مالمح التغري االجتامعي ّ

وحـدثت تغـريات يف العمـل . التعليم ومناهجه، وحدثت زيادة يف أعداد التالميـذ يف املـدارس

هذا كله يؤكـد أن الحاجـة ماسـة . ونحن اآلن نعيش يف عرص يطلق عليه عرص القلق. واملهنة

  :وفيام ييل تفصيل ذلك. واإلرشادإىل التوجيه 

  :فرتات االنتقال* 

ّمير كل فرد خالل مراحل منوه بفرتات انتقال حرجة يحتاج فيها إىل التوجيـه 

وأهم الفرتات الحرجة عندما ينتقل الفرد من املنزل إىل املدرسة وعنـدما . واإلرشاد

ما ينتقـل مـن يرتكها، وعندما ينتقل من الدراسة إىل العمـل وعنـدما يرتكـه، وعنـد

  حـيـاة العزوـبـة إىل اـلـزواج وعـنـدما يـحـدث ـطـالق أو ـمـوت، وعـنـدما ينتـقـل ـمـن 
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إن . الطفولة إىل املراهقة، ومن املراهقة إىل الرشد، ومن الرشـد إىل سـن القعـود والشـيخوخة

ّفرتات االنتقال الحرجة هذه قد يتخللها رصاعات وإحباطات وقد يلونها القلـق والخـوف مـن 

ّوهذا يتطلب إعداد الفرد قبل فرتة االنتقال ضامنا للتوافـق مـع الخـربات . كتئاباملجهول واال

ّالجديدة، وذلك بإمداده باملعلومات الكافية وغري ذلك من خدمات اإلرشاد النفيس، حتى متـر 

 .فرتة االنتقال بسالم

   :التغريات األرسية* 

. جتمـع وثقافتـه ودينـهّيختلف النظام األرسي يف املجتمعات املختلفة حسب تقـدم امل

ّويظهر هذا االختالف يف نواح عدة مثل نظام العالقـات االجتامعيـة يف األرسة ونظـام التنشـئة  ٍ

ونحـن نلمـس آثـار هـذا االخـتالف يف الدراسـات االجتامعيـة املقارنـة ـبـني . إلـخ..االجتامعيـة

 .وهكذا…ةاملجتمعات الغربية، ومقارنة النظام األرسي، يف املدينة والقرية والبادي

   :التغري االجتامعي* 

ويقابل . يشهد العامل يف العرص الحارض قدرا كبريا من التغري االجتامعي املستمر الرسيع

 التـي Social controlعملية التغري االجتامعي عملية أخرى هي عمليـة الضـبط االجتامعـي 

وهنـاك الكثـري مـن . اتحاول توجيه السلوك بحيث يساير املعايري االجتامعية وال ينحـرف عنهـ

ّعوامل التغري االجتامعي أدت إىل زيادة رسعته عن ذي قبـل مثـل االتصـال الرسيـع والتقـدم : ّ

ـورات  ـوعي وحــدوث الـث ـو اـل ـات ومـن ـني الثقاـف ـزاوج ـب ـوجي وســهولة الـت ـي والتكنوـل العلـم

   :، ومن أهم مالمح التغري االجتامعي ما ييل.إلخ…والحروب

ح مقبوال بعض ما كان مرفوضا من قبـل، وأصـبح ّتغري بعض مظاهر السلوك، فأصب.1

   .مرفوضا ما كان مقبوال من قبل

 .إدراك أهمية التعليم يف تحقيق االرتفاع عىل السلم االجتامعي ــ االقتصادي.2
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  .التوسع يف تعليم املرأة وخروجها إىل العمل.3

 زيادة ارتفاع مستوى الطمـوح، وزيـادة الضـغوط االجتامعيـة للحـراك االجتامعـي.4

  .الرأيس إىل أعىل

وضوح الرصاع بني األجيال وزيادة الفـروق يف القـيم والفـروق الثقافيـة والفكريـة .5

وخاصة بني الكبار والشباب حتى ليكاد التغري االجتامعي الرسيـع يجعـل كـال مـن 

  .الفريقني يعيش يف عامل مختلف

   :التقدم العلمي والتكنولوجي* 

.. ولوجيا تتزايـد رسعتـه يف شـكل متواليـة هندسـيةيشهد العامل اآلن تقدما علميا وتكن

أصبح التقدم العلمي والتكنولوجي يحقق يف عرش سنوات مـا كـان يحققـه يف خمسـني سـنة، 

ولقد حقق يف الخمسني سنة املاضية ما حققه يف املائتي سنة السابقة والتي حقـق فيهـا مثـل 

لتقدم العلمي والتكنولـوجي مـا ما حققه التقدم العلمي منذ فجر الحضارة، ومن أهم معامل ا

   :ييل

زـيـادة املخرتـعـات الجدـيـدة، واكتـشـاف اـلـذرة واـسـتخدامها يف األـغـراض الـسـلمية .1

  .وغزو الفضاء وظهور النفاثات والصواريخ

  .سياسة امليكنة والضبط اآليل يف مجال العلم والعمل واإلنتاج.2

  .ّ تغري االتجاهات والقيم واألخالقيات وأسلوب الحياة.3

  .رّي النظام الرتبوي والكيان االقتصادي واملهني تغ.4

ّ زيادة الحاجة إىل إعداد صفوة ممتازة من العلامء لضامن اطـراد التقـدم العلمـي .5

  .ّوالتكنولوجي وتقدم األمم

 Futurologyّزيادة التطلـع إىل املسـتقبل والتخطـيط لـه وظهـور علـم املسـتقبل .6

ا من جانـب الفـرد واملجتمـع ويؤكـد ّونحن نعلم أن التقدم العلمي يتطلب توافق

الحاجة إىل التوجيه واإلرشاد خاصة يف املدارس والجامعات واملؤسسـات الصـناعية 

   .واإلنتاجية من أجل املواكبة والتخطيط ملستقبل أفضل
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 أخالقيات مهنة التوجيه واإلرشاد

ّتعد مهنة التوجيـه واإلرشـاد تطبيقـا لعلـم الـنفس ونظرياتـه، وهـي تخصـص يـدر س ً

ًبدرجات علمية، والن هذه املهنة تتضمن جانبـا كبـريا مـن األهميـة والخطـر يف العالقـة مـع  ً

لذا يتوجب أن يكون لهـا قواعـد أخالقيـة يتقيـد بهـا كـل مـن , املسرتشد واإلطالع عىل أرساره

ميارس هذه املهنة، وهذه القواعد هي التي تنظم عمل املرشد وتضـع الخطـوط العامـة التـي 

الرضر بـاآلخرين وكـذلك تسـاعد عـىل تـوفري الحاميـة للمهنـة مـن عدم إلحاق تساعده عىل 

 .داخلها يف حال وقوع انحرافات مع بعض زمالء املهنة 

وتعد القواعد األخالقية ذات أهمية كبرية يف العمل اإلرشادي وهي مسؤولية تقع عىل 

  :ومن هذه األخالقيات. عاتق املرشد الرتبوي 

  .باملبادئ العامة أخالقيات تتعلق : أوال

أن يتحىل املرشد الرتبوي باألخالق الفاضلة قوالً وعمالً، وأن يكـون قـدوة حسـنة يف . 1

 .الصرب واألمانة وتحمل املسؤولية دون ملل أو كلل أو يأس

أن يتحىل املرشد باملرونة يف التعامل مـع حـاالت الطـالب، وعـدم التقيـد بأسـاليب . 2

م اإلرشادية، فاملرونة املطلوبة هي الوسيلة التي محددة يف فهم مطالبهم وحاجاته

  .ميكن للمرشد أن يتقبل ويسمع أصوات الطالب واحتياجاتهم ومطالبهم

أن يتميز املرشد الرتبوي باإلخالص وتقبل العمل يف مجال التوجيه واإلرشاد كرسـالة . 3

ألن الوظيفـة تقـود .ًوليس كوظيفـة بعيـدا عـن الرغبـات والطموحـات الشخصـية

رشد إىل أداء عمل هو ملزم به دون محاولة اإلبداع والتطوير، والرسالة هي التي امل

. تبني الشخص لقضية ما، واإلميان بأنها مهمة سامية 
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أن يتجنب املرشد إقامة عالقات شخصية مع الطالب، وأن تكون العالقة مهنية، الن . 4

ًصية، ونظرا لطبيعـة املرشد الرتبوي أقرب شخص للطلبة، لذلك قد تنشأ عالقة شخ

ًعمل املرشد وطبيعة بعض الطالب فهذا يعـد منزلقـا خطـرا إذا وقـع يـترضر منـه  ً

املرشد والعملية اإلرشادية وعليه ينبغي أن يقيد املرشدين أنفسهم بحدود العالقة 

  . املهنية دون تطويرها إىل عالقة شخصية خاصة

العمـل املهنـي، فاملرشـد يواجـه أن يبتعد املرشد عن التعصب وااللتـزام بأخالقيـات .5

  .مجموعة من الطالب هم خليط من أفراد املجتمع 

أال يستخدم املرشد أدوات فنية أو أساليب مهنية ال يجيد تطبيقها وتفسري نتائجهـا، . 6

وال مـجـال لالجتـهـاد ـعـىل حـسـاب اآلـخـرين، فيـجـب ـعـدم اـسـتخدام االختـبـارات 

لعمليـة التـي تسـاعدك يف التعامـل مـع النفسية أو العقلية وأنت ال متلك الخربة ا

 .هذه االختبارات حتى ال يؤدي ذلك إىل اإلرضار بالطالب 

عدم استخدام أجهزة التسجيل سـواء كـان عـن طريـق الكاسـيت أو الفيـديو أو أي . 7

 .أجهزة أخرى إال بإذن مسبق من الطالب ومبوافقته

القيام مبسؤولياته اإلرشـادية عدم تكليف أحد من الزمالء غري املرشدين يف املدرسة ب. 8

  .نيابة عنه

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

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

 الرسية: ًثانيا

نظرا الن املرشد سوف يطلع عىل أرسار الطالب يف حياته العامة والخاصـة 

فراد أرسته من خالل التعامل مع دراسة حالته، فعليـه املحافظـة عـىل رسيـة وأل

  املعلومات التي يحصل عليهـا وعنـدما يخفـق املرشـد يف املحافظـة عـىل رسيـة 
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ًاملعلومات فقد أخل برشط أسايس ومهم جدا من رشوط وأخالقيات مهنـة التوجيـه واإلرشـاد 

  :اليتوتشتمل الرسية عىل تقيد املرشد الرتبوي با

يلتزم باألمانة عىل ما يقدم له أو يطلع عليـه مـن أرسار خاصـة بالطالـب وبياناتـه 

  .الشخصية ومسؤولية تأمينها ضد إطالع الغري عليها وبطريقة تصون رسيتها

.يلتزم عدم نرش املعلومات الخاصة بالحاالت التي يقوم بدراستها ومتابعتها

واالكتفاء بإعطاء توصيات ملـن يهمـه عدم اإلفصاح عن نتائج دراسة حالة الطالب 

.أمر الطالب للتعامل مع حالته

يف حالة طلب معلومات رسيـة عـن حالـة الطالـب مـن قبـل الجهـات األمنيـة أو 

القضائية فعىل املرشد الرتبوي اإلفصاح عن املعلومات الفردية وبقدر الحاجة فقط 

وإشعار الطالب بذلك 

درسـة معلومـات رسيـة عـن الطالـب فعـىل إذا طلب ويل أمر الطالب أو مدير امل

املرـشـد تـقـديم املعلوـمـات الرضورـيـة بـعـد التأـكـد ـمـن ـعـدم ترضر الطاـلـب ـمـن 

.إفشائها

 :يجوز للمرشد أن يخرب عن بعض الحاالت بشكل قانوين يف الظروف التالية

ًعندما يشكل بعض املسرتشدين خطرا عىل اآلخرين أو عـىل أنفسـهم أو عـىل .1

  .أمن الوطن

.كون املعلومات تشكل قضية قانونية وتدخل يف عمل املحكمةعندما ت.2
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 العلم واملعرفة: ًثالثا

أن تتوفر لدى املرشد معلومات وافية عن طبيعة الـبرش وسـلوكياتهم ومراحـل منـوهم 

واملشكالت التي يواجهونها يف حياتهم وأساليب التعامل مع تلك املشـكالت والنظريـات التـي 

ؤدية إىل املشكالت وكذلك معرفـة واقـع املجتمـع واملؤسسـة التـي تفرس السلوك واألسباب امل

يعمل بها، وأن يعمل بشكل دائم ودائب عىل تطوير ذاته يف الجوانـب اإلرشـادية وذلـك مـن 

  :خالل

  .الدورات التدريبية والتعليم املستمر.1

 .املشاركة يف املؤمترات والندوات املختلفة.2

 .ديثةمواكبة املجالت املتخصصة واملراجع الح.3

.االستفادة من خربات اآلخرين والزمالء يف املهنة.4

 الخربة: ًرابعا

تعترب الخربة الجانـب األدايئ يف عمليـة اإلرشـاد، لـذا يحتـاج املرشـد إىل مجموعـة مـن 

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

فة مـع املسرتشـد وتـوفري البيئـة اإلرشـادية اآلمنـة ثـم مهـارات واإلصغاء والتعبري وتكوين األل

دراسة املشكلة وتشخيصـها وإعـداد األهـداف واختيـار طريقـة اإلرشـاد ثـم تقـويم العمليـة 

  .اإلرشادية وأخريا إنهاء العالقة اإلرشادية

ة واملرشد الواعي امللتزم بقواعد مهنة اإلرشاد ال يدعي أن لديه الخـربة واملهـارة الكافيـ

  .بل يسعى بكل الوسائل لتطوير مهاراته وقدراته تحت إرشاف متخصصني

 رعاية مصلحة املسرتشد: خامسا

مبا أن املسرتشد هو شخص لديه مشكلة ويحاول أن يجد املساعدة من 

املرشد بشأنها،فعىل املرشد أن يساعده عىل الوصول إىل بر األمـان وأن يبـذل 

النمـو والنجـاح وتجـاوز املشـكالت املرشد كل مـا يف وسـعه ملسـاعدته عـىل 
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وتصحيح األخطاء اإلدراكية والسلوكية وتحسني مشاعره وتبني القيم االيجابية،وهو يف جانـب 

موقفه اإلرشادي عليه أن يدافع عن مصالح املسرتشد ومينع أي أذى قد يلحق بـه،وأن يراعـي 

  .عند إعداده للتقارير ما أؤمتن عليه من قبل املسرتشد

 لعالقة اإلرشادية اً:سادسا

العالقة اإلرشادية جانب مهم من جوانب العملية اإلرشادية فهي عالقة مهنية شخصية 

وتستوجب الحصول عىل املعلومات التي تساعد املرشد واملسرتشد عـىل فهـم هـذا املسرتشـد 

وظروفه وواقعه واملتغريات التي من حوله، فهذه العالقة يجب أن تصان عن كل ما من شـأنه 

  .عة الثقة مع املسرتشدزعز

وليك تبدأ العالقة بداية سليمة فان عـىل املرشـد أن يـدرك دوره ومسـؤولياته بالنسـبة 

للمسرتشد وبالنسبة للمهنة التي ينتسب إليها، وبذلك عىل املرشد أن يتقبـل املسرتشـد بغـض 

 .النظر عن جنسه أو لونه أو غري ذلك من املتغريات

 العالقة اإلرشادية توفري كل ما من شأنه جعـل العالقـة وعىل املرشد أن يحاول يف إطار

آمنة وال يكون املسرتشـد يف موضـع الهجـوم عليـه أو توجيـه النقـد الحـاد أو السـخرية منـه 

وخاصة يف املراحل األوىل مـن العالقـة التـي يبقـى املرشـد فيهـا بعيـدا عـن النقـد أو إصـدار 

  .األحكام

ر أن تدخل كعنارص يف أي عالقة إرشادية بـل أما السخرية والعقاب فهي أمور ال نتصو

 .ًستلحق أرضارا كبرية مبهنة اإلرشاد كلها

كام أن عىل املرشـد أن ميتنـع عـن االسـتفادة مـن املعلومـات التـي حصـل عليهـا مـن 

املسرتشد ألغراض شخصية كام ميتنـع أن يـدخل يف عالقـات ال تتصـف باملوضـوعية كمحاولـة 

 منها املسرتشد يف موقف اإلرشاد أو تكوين عالقة شخصية الحصول عىل معلومات لن يستفيد

.مثل الصداقة والزيارات املنزلية أو البيع والرشاء أو تبادل املنافع
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ويف إطار العالقة اإلرشادية عىل املرشد أن يتجنـب سـؤال املسرتشـد أمـام زمالئـه عـام 

سـات وداخـل حجـرة فعل إزاء موقف معني بل عليه أن يرتك مثـل هـذه األسـئلة داخـل الجل

  .اإلرشاد

كام ميتنع املرشـد عـن الـدخول يف عالقـة إرشـادية إذا كانـت هنـاك رابطـة مـع هـذا 

املسرتشد من نوع العالقة بني الزوجني واألخـوة واألصـدقاء وكـذلك املـرؤوس والـرئيس إال إذا 

 .تحقق عدم وجود مرشد أخر يقوم بهذا العمل

قة إرشـادية مـع املسرتشـد أن هـذا املسرتشـد وعىل املرشد أن يتأكد عند دخوله يف عال

ليس فعالً يف إطار عالقة إرشادية مع مرشد أخر، وإذا كـان املسرتشـد لـه عالقـة إرشـادية مـع 

مرشد أخر فيجب عىل املرشد أن يحصل عىل إذن مـن ذلـك املرشـد أو أن ينهـي العالقـة مـع 

 .السابقاملسرتشد إال إذا اختار املسرتشد أن ينهي عالقته مع املرشد 

وعىل املرشد أن يحرتم حرية االختيار للمسرتشد إال إذا وجد ما مينـع ذلـك مثـل نظـام 

 .املؤسسة ويف هذه الحالة يعلم املرشد املسرتشد بهذه الحدود

وميكن للمرشد أن يستشري زمالئه يف املهنة فيام يقابله من صعوبات أو مواقف يشـعر 

 أن املعلومات التي حصل عليها مـن املسرتشـد قـد فيها أن العالقة تسري بشكل غري طبيعي أو

  .تحتاج لعرض عىل السلطات املختصة لوجود خطر قد يلحق بالفرد أو باآلخرين أو بالوطن

 كرامة املهنة : ًسابعا

مبا أن العمل اإلرشادي مهنة يشتغل بها العديد من األفراد املتخصصني الذين يقفون يف إطار 

اصة مع مسرتشديهم، لذا يتطلب من املرشـدين أن يتجنبـوا كـل مـا عالقة تربطهم بشكل مهني وخ

من شأنه اإلساءة إىل املهنة وسمعتها، وعىل املرشد أن ينأى بنفسه عن القيـام بـأي عمـل مـن شـأنه 

اإلرضار بسمعة املهنة مثل ادعاء مهارات ليست لديه أو اإلعالن عن مامرسته لطريق يعلم أنها غـري 

ـ ـة، أو الدعاـي ـة ذات فعالـي ـالم للدعاـي ـة أو اســتغالل وســائل اإلـع ـري مألوـف   ة لنفســه يف صــورة ـغ
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لنفسه من خالل برامج تثقيفية أو خاصة بالتوعية أو إضافة مؤهالت ليست لديـه أو اإلشـارة 

لعضويته للجمعيات العلمية واملهنية عىل أنها ضمن مهاراته، أو الخروج بالعالقة املهنية عـن 

ـة املتـعـارف ع ـه يف حـفـظ ـحـدودها املهنـي ـا أو ـعـدم ـصـونه ألرسار املسرتـشـدين أو إهامـل ليـه

املعلومات الخاصة بهم أو عدم حصوله عىل إذن مسبق بنقل هذه املعلومات للغري أو إجـراء 

تجارب عليهم دون إذن منهم أو التسبب يف حدوث أرضار نتيجة أخطـاء املامرسـة أو تطبيـق 

  . دقيقاختبارات نفسية غري مناسبة أو تفسريها بشكل غري

واملرشد يف سبيل محافظته عىل كرامة املهنة التي ينتمي إليها ميتنع عن التـورط يف أي 

عمل ينهى عنه الدين والخلـق وتجرمـه األنظمـة املعمـول بهـا، وهـو يـدرك ويحـرتم حقـوق 

  .اإلنسان الذي يعمل معه، وأنه يعمل عىل وقايته من األخطار التي قد تحيط به

 بني املشتغلني مبهنة اإلرشـاد مـن ييسء الـترصف أو يتـورط يف وإذا علم املرشد أن من

عالقات غري مرشوعة مع املسرتشدين أو يخالف القواعد والضوابط األخالقية املتعـارف عليهـا 

يف مامرسة املهنة فانه يتخذ اإلجراء املناسب الذي قد يبدأ بالنصح والتعريـف مبـوطن الخطـر 

ًة درءا للخطـر عـن املسرتشـدين وللمحافظـة عـىل املهنـة وقد ميتد إىل إخطار الجهات املسئول

  .وسمعتها

ًويجب عىل املرشـد أن يحـرتم زمالئـه يف املهنـة وأال ينـال أحـدا مـنهم بـالتجريح، وأال 

يدخل يف رصاعات مهنية مع زمالئه، كـام ينبغـي عليـه أن ميتنـع عـن الـدخول يف عالقـة مـع 

  . رمسرتشد يعلم أن له عالقة إرشادية مع مرشد آخ

ويف سبيل املحافظة عىل كرامة املهنة فان املرشد يسعى بكل مـا ميكنـه إىل رفـع أدائـه 

بطلب العلـم واكتسـاب املهـارة باإلضـافة إىل امليـدان الـذي يعمـل فيـه واإلخـالص يف عملـه 

  .والتعاون مع زمالئه
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  ّمسلامت التوجيه واإلرشاد

كة ومتبادلة األثر والتـأثري، هناك مبادئ تتعلق بالسلوك البرشي وهي متعددة ومتشاب

وهي عىل النحـو . وهي قواعد تقوم عليها أو تنطلق منها عملية اإلرشاد لتعديل ذلك السلوك

  :التايل

  :ًثبات السلوك اإلنساين نسبيا ومرونته. 1

ّالسلوك هو كل ما يصدر عن اإلنسان الحـي مـن نشـاط يتصـل بطبيعتـه اإلنسـانية * 
ًسواء كان جسميا أو عقليا أ ًو اجتامعيا أو انفعالياً ً.  

  .بالتنشئة والتفاعل) مكتسب (السلوك متعلم * 

ًالسلوك ثابت نسبيا يف الظروف العادية واملواقف املعتادة وهذا يساعد عـىل التنبـؤ * 

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

  ).ًمطلقا 

  .مام يشجع عملية اإلرشاد) ي أنه قابل للتغيري والتعديل أ(السلوك اإلنساين مرن  *

مرونة السلوك ال تقترص عىل تعديل السلوك الظـاهري فقـط بـل تتعـداه إىل البنيـة * 

ـية  ـية للشخـص ـذات(األساـس ـاب ) اـل ـد إىل اإليـج ـدى املسرتـش ـا ـل ـديل مفهومـه وتـع

  .والواقعية

  :السلوك اإلنساين فردي وجامعي. 2

أي مبـا يتسـم بـه مـن سـامت ) الشخصـية (ر بفرديـة اإلنسـان أي يتأث,فالسلوك فردي

أي أنـه يتـأثر مبعـايري الجامعـة وقيمهـا وعاداتهـا , عقلية أو انفعالية، كام أن السلوك جامعي

  .وضغوطها واتجاهاتها أي أن سلوك اإلنسان ناتج من تفاعل العوامل الفردي والجامعية

دى اإلنسـان اتجاهـات كام أنه من خالل التنشـئة االجتامعيـة تتشـكل لـ

  معينة نحو األفراد والجامعات واملواقف االجتامعية، وعىل املرشد أن يأخذ بعني 



37

االعتبار عند تغيري سلوك املسرتشد معايري الجامعة ومدى تأثريهـا عـىل املسرتشـد، إضـافة إىل 

  .فهم شخصية الفرد بحيث يعيش املسرتشد يف توافق شخيص واجتامعي

  :للتوجيه واإلرشاداستعداد الفرد .3

اإلنسان اجتامعي بطبعه ولذا فانه إذا استصعب عليه أمـر فانـه يستشـري غـريه ممـن 

يتوقع عندهم الخربة واملقدرة، واملرشد يفرتض أن يكون من ذوي الخربة ليقبل عليه املسرتشد 

  .ويتقبله وهذا هو أساس نجاح العملية اإلرشادية

  :حق الفرد يف التوجيه واإلرشاد.4

حقوق الفرد عىل الجامعة أن تضبط سلوكه وأن ترشده إىل الطريق القويم ليكـون من 

  .ًعضوا سليام فاعالً فيها

  :حق الفرد يف تقرير مصريه.5

للفرد الحق يف اتخاذ القرارات املتعلقة به دون إجبار من أحد، واإلرشـاد لـيس نصـائح 

طـي الحـق للمسرتشـد أن يقـرر ًوال أوامر وال إعطاء حلول جـاهزة تحقيقـا لهـذا فاإلرشـاد يع

مصريه بنفسه، فيقدم اإلرشاد بطريقة خذ أو اترك، وهذا يعطي مساحة أكـرب أمـام املسرتشـد 

  .للنمو والتفكري واتخاذ القرارات املناسبة واالستقالل واالعتامد عىل النفس وتحمل املسؤولية

  :املسرتشد.ّتقبل. 6

) دون رشوط(ه ال كام ينبغي أن يكـون أن يتقبل املرشد املسرتشد كام هو ومبا هو علي

وهذا يعني أن يشعر املسرتشد باألمن النفيس والطأمنينة ليبوح مبا لديـه مـن معانـاة يف جـو 

  .املتبادل.آمن قائم عىل الثقة واالحرتام

بل يساعده عىل تغيري ذلك السـلوك، وإذا أقـر , والتقبل ال يعني تقبل سلوك املسرتشد

ًك شاذ أو ضار فان ذلك يعترب تشجيعا له عىل املامرسة الغـري سـوية املرشد املسرتشد عىل سلو

 .وهذا مرفوض من جانب اإلرشاد
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 :استمرار عملية اإلرشاد.7

عملية التوجيـه واإلرشـاد عمليـة مسـتمرة طـوال مراحـل العمـر املختلفـة يقـوم بهـا 

شـدون تطـورات وعمليـة االسـتمرار تعنـي أن يتـابع املر)  املرشـدون –املعلمـون –الوالدان (

ًاملسرتشد بصفة مستمرة الن اإلرشاد ليس وصفة طبية وال حالً جـاهزا وال نصـيحة عـابرة بـل 

  .هو خدمة مستمرة ومنظمة

 :الدين ركن أسايس يف عملية التوجيه واإلرشاد.8

إن تعاليم الدين اإلسالمي معايري أساسية يف تنظيم سلوك األفراد والجامعات والتمسك 

يس وطأمنينـة، واملعتقـدات الدينيـة لكـل مـن املرشـد واملسرتشـد هامـة بها مصـدر أمـن نـف

 ويراقبـه يف عملـه الـلــهوأساسية يف عملية اإلرشاد، فاإلرشاد يحتاج إىل املرشـد الـذي يـخىش 

ويحتاج إىل املرشد امللم ببعض املفاهيم الدينية األساسية مثـل طبيعـة اإلنسـان كـام حـددها 

 االضطراب النفيس يف رأي الدين مثـل الـذنوب وضـعف الـوازع  سبحانه وتعاىل وأسبابالـلـه

الديني وأعراض االضـطراب الـنفيس كـاالنحراف والشـعور بـاإلثم والخـوف القلـق واالكتئـاب 

  .والوسواس وكيفية التخلص من الوزر والتوبة الصادقة

وعىل املرشد أن يلم ببعض سـبل الوقايـة مـن االضـطراب الـنفيس يف اإلسـالم كاإلميـان 

السلوك الديني األخالقي وكذلك خطـوات اإلرشـاد الـديني مثـل االعـرتاف بالـذنب والتوبـة و

، الـلــه والصـرب والتوكـل عـىل الـلــهواالستبصار بالـذات والـتعلم والـدعاء واالسـتغفار وذكـر 

واالستشهاد باألدلة من القـرآن والسـنة النبويـة الرشيفـة والتـي تسـاهم يف تغـري االتجاهـات 

 .وضبط السلوك
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  أسس اإلرشاد

يقوم التوجيه واإلرشاد عىل أسس فلسفية تتعلق بطبيعة اإلنسان وأخالقيـات اإلرشـاد 

وعىل أسس نفسية وتربوية تتعلق بالفروق الفردية والفـروق بـني الجنسـني ومطالـب النمـو، 

وـعـىل أـسـس اجتامعـيـة تتعـلـق ـبـالفرد والجامـعـة ومـصـادر املجتـمـع، وـعـىل أـسـس عـصـبية 

  .ق بالجهاز العصبي والحواس وأجهزة الجسم األخرىوفسيولوجية تتعل

 األسس الفلسفية والنفسية للتوجيه واإلرشاد النفيس: أوال

يكاد ال يخلو أي مجال مهني من أسس ومعايري ومبادئ فلسفية ومهنة اإلرشاد واحدة 

من هذه املهن، حيث أن املرشد النفيس يبني نظرته عـىل هـذه املعـايري واألسـس والتـي مـن 

لها تتحدد مناهج العالج واإلرشاد النفيس وأساليبه والتي يـتم يف ضـوءها وضـع األهـداف خال

والغايات التي يسعى إىل تحقيقها كام وأن هذه األسس ترسم لنا طبيعـة العالقـة بـني املرشـد 

النفيس والعميل وتحديد أطار العمل بشكل عام، وسوف نستعرض أوالً أهم األسس الفلسفية 

 :يتوالتي هي كاآل

 :طبيعة اإلنسان: أوالً

الحقيقة هنالك وجهتا نظر، األوىل وجهة النظر الحتمية والتي تعترب اإلنسان هو كـائن 

مسري غري مخري، وأن ما يواجهه من مواقف هـو نتـاج ملجموعـة مـن العوامـل الجربيـة التـي 

يس والتي تتحكم فيه دون أن يكون له سلطان عليها وهذا ما تذهب إليه نظرية التحليل النف

من جهة والثقافة السائدة يف مجتمعه ) الهو(تعترب اإلنسان يقع وفق مفهوم هذه النظرية بني

السلويك، من أنـه ) واطسن(وما ينطوي تحتها من قيم وعادات وتقاليد، وكذلك مايذهب اليه 

أعطـوين عرشة (يستطيع أن يتحكم مبصري اإلنسـان ومبسـتقبله وذلـك مـن مقولتـه املشـهورة 

ً أـصـحاء وأـسـوياء يف العـمـر فـسـوف أجـعـل أـحـدهم طبيـبـا واألـخـر مهندـسـا واألـخـر أطـفـال ً  
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ًمدرسا واألخر لصا واألخر متسوالً  ،وذلك عن طريق السيطرة عىل البيئـه املحيطـه بـه، )الخ....ً

وهذا يعني بأن اإلنسان كائن مسلوب اإلرادة وفاقد السيطرة عىل سـلوكه وهـو إمنـا يـترصف 

ليه القوانني والظروف املحيطة به، أي مبعنى أخر أن اإلنسان هـو ألـه تـديرها ًوفقا ملا متليه ع

 .وتتحكم بها البيئة املحيطة

يف حني أن هناك وجهة النظر االختيارية والتي تعترب اإلنسان مخري يف سـلوكه وأعاملـه 

، بـأن كـل مايشـعر بـه )Kombs & Snygg, 1956(التي يقوم بها، حيث يؤكد كومبزوسنيك 

سان ويترصف إزائه وكل مايراه ويدركه وكل مـايقع عليـه اختيـاره يـتم تحديـده بواسـطة اإلن

مجاله األدرايك وهذا يعني وجوب النظر اىل الخربة أو األحداث من وجهة نظر الطـرف األخـر 

 .الذي مر بها وأثرت يف سلوكه وليس من وجهة نظر املشاهد الذي يراقب

ملرشد النفيس أن ال يتقبـل النظـرة األوىل والتـي والذي يهمنا من كل ماتقدم بأن عىل ا

تقول بالحتمية والجربية آلن ذلك يجعل من مهمته أداة للتحكم يف العميل ومحاولة السيطرة 

ًعليه وتوجيهه وفقـا لقيمـه ومعتقداتـه وتبعـا ملـايراه دون مراعـاة ملشـاعر العميـل وميولـه  ً

تعامل املرشد النفيس مع مشاعر العميـل ورغباته وأرادته الحرة، بل من العكس من ذلك أن ي

كام يراها العميل نفسه دون أن يخضعها لقيمه أو معتقداته ودون أن يحكم عليها من واقـع 

 أن اإلنسان له طبيعتـه (Karl Rogers)خربته الشخصيه، ومن هذا املنطلق يرى كارل روجرز 

طـور والتمييـز بـني األشـياء ومن سامت طبيعته أنه جدير بالثقة وميال بطبعه نحو الرقي والت

وأن لديه القدرة عىل أقامة عالقات تعاونيه مع األخرين وأن الحياة تتجـه مـن األعـتامد عـىل 

  .غريه اىل األعتامد عىل نفسه

لذا ينبغي أن نؤكد يف هذا املضامر بأن دور املرشد النفيس هو مبثابـة األداة املسـاعدة 

 وكذلك السيطرة عىل سـلوكه وتحديـد أهدافـه للعميل للتعبري عام يحسه بصدق وموضوعيه

 .وصوالً اىل صنع قراراته بنفسه دون عوائق وقيود
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 :ـ مسؤولية الفرد عن سلوكهً:ثانيا

 أن اإلنسان ومبا لديه من قدرة عىل األختيار وعـىل تحديـد أهدافـه فأنـه املسـؤول يف 

ًي تتـأىت أساسـا مـن الظـروف أكرث األحيان عن سلوكه وترصفاته اال أذا أستثنينا الترصفـات التـ

ًالقاهرة التي ميربها اإلنسان أما مـادون ذلـك فـأن سـلوك اإلنسـان يكـون نابعـا مـن قراراتـه 

ًوثقافته وضمريه، ومن هنا ينبغي عىل املرشد النفيس أن يكون واعيـا ملثـل هـذه األمـور لـيك 

ًيس أن يكـون لينـا ينهض بالعملية اإلرشادية بالشكل األمثل وهذا مايتوجب عىل املرشـد الـنف

مع العميل واليرص عىل وجهة نظره بل عىل العكس من ذلك أن يحسن األستامع آلراء وأفكار 

العميل حتى وأن كانت غري منطقيه يف بعض األحيان، آلن هـذا السـلوك مـع العميـل سـوف 

. لـوبيعطي للعميل الثقة باملرشد النفيس ويجعله أكرث تقبالً آلرائه فيام يتعلق بالسـلوك املط

ًومبا رحمة منا لنـت لهـم ولوكنـت فظـا غلـيظ القلـب النفضـوا مـن ((وقد قال جلت قدرته 

  )).حولك

وهنا ينبغي عىل املرشد أن يؤمن بأن السلوك اإلنساين هو سلوكقابل للتغيري والتعديل، 

حيث ان الثبات لهـذا السـلوك هوثبـات نسـبي وهـذا بحـد ذاتـه اليعنـي الثبـات املطلـق او 

املرونة ال تقترص عىل السلوك الظاهر الذي ميكن مالحظته فحسـب، بـل يتعـدى الجمود وأن 

 .ذلك ليشمل التنظيم األسايس لشخصية العميل ومفهومه لذاته مام يؤثر يف سلوكه

  :ـ حرية اإلنسانً: ثالثا

 تعد حرية اإلنسان من املسائل املهمة التي يجب عىل املرشـد الـنفيس التأكيـد عليهـا 

، فعىل الرغم مـن أن حريـة اإلنسـان محـدودة بقدراتـه واسـتعداداته الذاتيـة والتعامل معها

وكذلك بالوسط الذي يعيش فيه، ولكن مايهمنا هو حرية الشـعور الـذايت فاإلنسـان حـريف أن 

يحب أو يكره ويف أن يقرر مصريه ويف أن يخطط لحياته ومستقبله مامل تتدخل عوامل قـاهرة 

 .تحول دون ذلك
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ًباإلرشاد النفيس فأنه ينبغي عىل املرشد النفيس أن يكـون مـدركا برغبـة وفيام يتعلق  

العميل يف مامرسة حريته أو الرغبة يف تقريره برضورة تغري سلوكه أو بعـض مجريـات حياتـه 

ًدون أن يكون واعيا ومدركا ومستعدا يف نفس الوقت لتقـدير الـثمن الـذي يجـب أن يدفعـه  ً ً

ستطيع املرشـد مسـاعدة العميـل عـىل إدراك ذلـك بحيـث للحصول عىل تلك امليزات، حتى ي

ًيكون مستبرصا مبسؤليته وما تلقيه عليه تلك الحريات من تبعات والتزامـات الن الكثـري مـن 

ًحاالت العجز الذي يعاين منها العميل يف إتخاذ قراراته قد يكون متأتيا من حالة الرصاع التـي 

 وخوفـه مـن فقـدان مصـادر إشـباع حاجاتـه،وهنا تواجه العميل بني رغبته يف التمتع بحريته

يكمن دور املرشد النفيس يف مساعدة العميل عىل خلق حالة مـن التـوازن والتوافـق الـنفيس 

 .لديه من خالل تبصريه بهذه األمور وصوالً اىل خلق نفسيه مطمئنه وواثقه للعميل

 :ـ علم املنطقً: رابعا

 يف أثناء جلساته اإلرشـاديه ومناقشـاته مـع يحتاج املرشد النفيس اىل األسلوب املنطقي

العميل من أجل تعديل السلوك أذ يعترب األقناع املنطقي من أهم وأرقى األسـاليب اإلرشـاديه 

حيث يستطيع املرشد النفيس أن يحدد من خالله مع العميل أسباب السـلوك املضـطرب مـن 

قناع املنطقي للعميـل وأعادتـه أفكار ومعتقدات غري منطقيه وغري عقالنيه والتخلص منها باأل

اىل التفكري املنطقي أذ أن كثري من األضطرابات السـلوكيه منشـائها األنقيـاد لالفكـار الخاطئـه 

 .والغري عقالنيه

 :ـ دور القيم يف اإلرشاد النفيسً:خامسا

من املعروف بأن القيم هي جزء من معتقدات اإلنسان حيث يقوم برسـمها 

ري املجتمع الذي يعـيش فيـه، فـالقيم بشـكل عـام تعنـي ًوالتخطيط لها وفقا ملعاي

  إصدار األحكام عىل شئ ما فنحن نعطف عـىل األيتـام واملسـاكني الن ديننـا يحثنـا 
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ًعىل ذلك وعقلنا يؤازرنا عليه أيضا، وهذا مام يدفعنا بالتايل اىل الشعور بأن من واجبنـا حـث 

 .غرينا عىل تبني تلك القيم والعمل بها

لقيم يعد من األمور الهامـة التـي ينبغـي عـىل املرشـد الـنفيس أن يعيهـا أن موضوع ا

ًوالتي تستحق منه كل األهتامم فاملرشد له قيمه الخاصة وكثريا مايشعر بتأثريها عـىل عالقتـه 

 بالعميل وعىل أسلوب تعامله معه

 أن ويرى الكثري من العلامء يف مجال التوجيه واإلرشاد النفيس، أنه عىل املرشد الـنفيس

يفصل بني اإلنسان من جهه وبني السلوك من جهة أخرى فـيام يخـتص مبوضـوع القـيم، فقـد 

ًيرى املرشد النفيس فيام يفعله العميل خطأ أو رشا حسب معتقداته وقيمه الشخصية غري أنه 

من املهم األينظر اىل العميل عىل أنه رشيـر بطبعـه، كـام اليجـب عليـه أن يصـدر مثـل تلـك 

ًلك يعترب حكام مسبقا سوف يؤثر عىل العالقة اإلرشادية ويجعلها متجهة وجهة األحكام الن ذ ً

متحيزة وغري موضوعية متليها قيم املرشد النفيس ومعتقداته الشخصية، كام يرون بـأن يفـرق 

 :املرشد النفيس كذلك بني نوعني من القيم وهام

والصـرب والحنـو ـ القـيم التـي تكـون جـزء مـن مكونـات املرشـد الداخليـة كاآلمانـة 1

 .والشفقة وتقبل العميل وأحرتامه

 .ـ القيم التي تعرب عن أحكام أو تقييم لآلشياء ولآلخرين2

ًوتعد األوىل أمرا رضوريـا للمرشـد الـنفيس، كـام تعـد مـن أساسـيات عمليـة التوجيـه 

 واإلرشاد، أما الثانية فتعد أمر غري مرغـوب فيـه يف حالـة تـدخلها وإعاقتهـا لعمليـة التوجيـه

 .واإلرشاد بشكل مبارش

 ـ:أما فيام يتعلق باألسس النفسية لإلرشاد فيمكن أجاملها باأليت

 :ـ الفروق الفردية: أوالً

ً يتشابه األفراد بعضهم ببعض يف جوانب كثرية، األأن هناك فروقـا واضـحه 

ًجسـديا، تعليميـا، أجتامعيـا وأنفعاليـا(بني األفـراد يف مظـاهر الشخصـية كافـة ً ً ً( ،  
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حتى مـع التـوائم املامثلـة، حيـث أنهـا %) 100(بقه بنسبة  اليوجد أثنان يف صورة متطاحيث

ًتختلف مع بعضها البعض جزئيا وهذا مام يحـدوا باملرشـد الرتبـوي والـنفيس أن يأخـد هـذه 

الظاهرة بنظر األعتبار يف تعامله مع العمالء وأن يضع مسألة الفروق الفرديـة يف الحسـبان يف 

ف مايتصل بأسباب املشكالت النفسـية مـثالً أذ أن عملية اإلرشاد، فعىل املرشد النفيس أن يعر

 .بعض العوامل قد تسبب مشكلة عند فرد ما، والتسبب مشكلة لدى اآلخر

ًولذلك فأن ردود األفعال بالنسبة للعمالء تختلف وفقا للفروق الفردية لـديهم فهنـاك 

يك يصـل من يتحسس املشكلة بوقت مبكر واألخر يحتاج اىل زمن وجلسات إرشـادية كثـرية لـ

 .اىل أسباب مشكالته من أجل مساعدته عىل الحل

 :ـ الفروق بني الجنسنيً:ثانيا

ـية  ـيولوجية والجنـس ـب الفـس ـون واضــحة يف الجواـن ـني تـك ـني الجنـس ـات ـب أن الفروـق

ًواألجتامعية والعقلية واألنفعالية، وهذه الفروق تعود أساسا اىل عوامل بيولوجيـه وكـذلك اىل 

ة وفاعليتها يف ضياغة وبلـورة سـلوك وترصفـات الفـرد أزاء املثـريات عوامل التنشئة األجتامعي

التي يتعرض اليها والعقبات التي تعرتض سبيله، ومن هنـا ميكـن القـول بـأن عمليـة اإلرشـاد 

ًالنفيس يجب أن تتامىش وتربمج وفقا لهذه املتغريات وأن التكون واحدة لكال الجنسني حيـث 

 .ًورة يكون مناسبا لآلناث والعكس صحيحأن ماينطبق عىل الذكور ليس بالرض

ًلذا ينبغي أن تصاغ الربامج اإلرشادية بالشكل الذي يكون مناسبا ومتامشيا مع التنشئة  ً

األرسية والبيئية ومع فلسفة الدولة الرتبوية، ذلك آلن عوامل التنشئة األرسية والبيئية تختلف 

قية ومن هنا يجـب أن يتنبـه املرشـد للذكور عام هي عليه لآلناث وخاصة يف املجتمعات الرش

 .النفيس ملثل هذه الحقائق ويتعامل معها بدقة وعلمية وموضوعية
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 :ـ مطالب النموً:ثالثا

 يتطلب النمو السوي للفرد يف مرحلة من مراحل منوه أن يحقق مطالـب النمـو التـي 

ى اإلنسـانية ًتعترب مؤرشا ملـدى تحقيـق الفـرد لذاتـه وإشـباع حاجاتـه لـيك يرتقـي اىل مسـتو

واآلدميه وبالشكل الذي يستغل فيه طاقاته وإمكاناتـه اىل أقىص درجـة ممكنـة كإنسـان مـن 

أجل تعمري األرض وإشـاعة السـعادة والطأمنينـة فيهـا وتختلـف مطالـب النمـو مـن مرحلـة 

آلخرى، حيث ترتكز يف الطفولة عىل تعلم املهارات الحركيـة وتحقيـق األمـن األنفعـايل والثقـة 

 . واألخرينبالنفس

أما يف مرحلـة املراهقـة فتختلـف مطالـب النمـو مـن حيـث متيزهـا بتقبـل التغـريات 

الجسمية والفسيولوجية والتوافق معها وتقبلها وتكوين مهارات ومفـاهيم رضوريـه لإلنسـان 

وأختيار نوع الدراسة أو املهنة املناسبة ومدى األستعداد لذلك مع معرفة السـلوك األجتامعـي 

 .قيام بالدور األجتامعي السليماملقبول لل

أما يف مرحلة الرشد أو البلوغ فتتسم مطالب النمو بأتساع الخربات املعرفية والعقليـة 

وتكوين األرسة وتربية األبناء والتوافق املهني وتحمل املسـؤلية األجتامعيـة والوطنيـة، أمـا يف 

دي والتكيـف مـع مرحلة الشيخوخة فأن مطالب النمو تكمـن بـالتوافق مـع الضـعف الجسـ

 .التقاعد عن العمل وتنمية العالقات األجتامعية املتوافقة

كل هذه األمور يجب أن تالمس تفكري املرشد الرتبوي والنفيس وذلك آلتصاله مـع كـل 

هذه املراحل ومن ضمنها األرسة وكيفية التعامل مع األعامر املختلفـة يف األرسة والتوافـق مـع 

ط واـلـربامج اإلرـشـادية الـتـي ـتـؤدي اىل نـجـاح العملـيـة معتـقـدات ـكـل مرحـلـة ووـضـع الخـطـ

 .اإلرشادية بشكل عام

 :ـ الفروق يف الفرد الواحدً: رابعا

 أن قدرات الفـرد وأسـتعداداته وميولـه ليسـت متكافئـة مـن حيـث قوتهـا 

وضعفها بدرجة واحدة، بل هي تختلف من خاصية آلخرى فالخصـائص الجسـمية 

  الية والعقلية، ولـذا ينبغـي عـىل املرشـد الـنفيس قد التتوافق مع الخصائص األنفع
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األلتفات اىل هذا التباين وخاصة فيام يتعلق بسلوكيات العميل وترصفاته، فكثري من األحيـان 

 أنفعاليـة قـد التتناسـب مـع خصائـصهم )العمـالء (تصدر سـلوكيات وتـرصفات مـن األفـراد 

لتقاليـد والقـيم األجتامعيـة، وهنـا الجسدية أو سلوكيات تكون غري متناسـبة مـع األعـراف وا

ًيكون املرشد النفيس ذا درايه بهذه التباينات وبالشكل الذي يكون تعامله مـع العميـل مبنيـا 

عىل أساسها الم فهم هذه األختالفات معنـاه وضـع اليـد عـىل الحلـول املناسـبة واآلخـذ بيـد 

ًالعميل للوصول اىل السلوك املتوافق نفسيا وأجتامعيا ً. 

 :لة فهم طبيعة اإلنسانمحاو.1

املفهوم نظريـات متعـددة، فالتحليليـة الفرويديـة تـرى أنـه عـدواين لقد تناولت هذا 

ترى أنه خري بطبعه، والسلوكية ترى أنه محايـد ) كارل روجرز(تتحكم فيه غرائزه، واإلنسانية 

ر ويتـأثر وأن تحركه املثريات فيستجيب لها، والنظرية املعرفية االنفعالية ترى أنه يؤث) سلبي(

 .أفكاره غري العقالنية السبب يف اضطرابه

 سبحانه وتعاىل اإلنـسان بالعقـل والتفكـري وبـرصه الـلـهأما الدين اإلسالمي حيث ميز 

وعلمه وكرمه عىل سائر املخلوقات، فهو مفطور عىل الخري ولديه شهوات، وهو محاسب عىل 

د الرتبوي عـىل نجـاح عمليـة اإلرشـاد استخدام ذلك العقل، وفهم هذه الطبيعة يساعد املرش

 .وفهم املسرتشد

 :الكينونة والصريورة.2

، والـصريورة )تغـري (الكينونة تعني ما هو كائن وموجود والصريورة تعنـي مـا سيـصري 

والكينونة متكاملتان وال تلغي أحدهام األخرى، فمثال الشخص الذي أصبح راشدا كـان طفـالً، 

لذي جرى عليه أي أن هنـاك أمـورا يف الـشخص تبقـى كـام ويبقى ذلك الشخص رغم التغري ا

 .هي بينام تتغري فيه أشياء أخرى
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والعامل دائم التغري، لذا فالصريورة مفهوم دائم التغري، وحياة اإلنسان مليئة بـاملتغريات 

الجديرة باملالحظة والتأمل، واإلرشاد ينظر إىل الشخص ككائن يتغري سلوكه رغـم بقائـه نفـس 

  .الشخص

 :النظرة إىل الجامل.3

يهتم املرشد بالجامل وبالنظرة إىل الحيـاة بتفـاؤل وجـامل وتطلـع ايجـايب لـذا يسـاعد 

املرشد املسرتشد عىل أن يتذكر األشياء الجميلة يف حياته دامئا ويساعده عىل نسيان الـذكريات 

  .املؤملة

 :املنطق. 4

شد أثنـاء املقابلـة اإلرشـادية يحتاج املرشد إىل األسلوب املنطقي يف مناقشته مع املسرت

لتعديل السلوك، لذا يعترب اإلقناع املنطقي من أهم وأرقى األسـاليب اإلرشـادية حيـث يحـدد 

املرشد مع املسرتشد أسباب السلوك املضطرب من أفكار ومعتقدات غري منطقية وغري عقالنية 

قـي، إذ أن كثـريا مـن والتخلص منها باإلقنـاع املنطقـي للمسرتشـد وإعادتـه إىل التفكـري املنط

 . االضطرابات منشأها االنقياد لألفكار الخاطئة والغري عقالينة

 األسس النفسية والرتبوية: ًثانيا

يعتـمـد اإلرـشـاد الرتـبـوي ـعـىل مجموـعـة ـمـن األـسـس النفـسـية والرتبوـيـة الـتـي ميـكـن 

  :تلخيصها كام ييل

  :الفروق الفردية. 1

انب كثرية، إال أن هنـاك فروقـا يتشابه األفراد بعضهم بالبعض األخر يف جو

ًجـسـديا وتعليمـيـا واجتامعـيـا (واـضـحة ـبـني األـفـراد يف مـظـاهر الشخـصـية كاـفـة  ً ً  
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حيث ال يوجد اثنان يف صورة واحدة طبق األصل، حتى التوائم املامثلة تختلف عن ) ًوانفعاليا

 ً.بعضها جزئيا

اد، فعـىل املرشـد أن لذا ينبغي وضع الفروقـات الفرديـة يف الحسـبان يف عمليـة اإلرشـ

يعرف ما يتصل بأسباب املشكالت النفسية مثالُ إذ أن بعض العوامل قد تسبب مشـكلة عنـد 

 .فرد ما وال تسبب مشكلة لدى فرد أخر

 :الفروق بني الجنسني.2

إن الفروقات بني الجنسني واضحة يف الجوانـب الفيزيولوجيـة والجنسـية واالجتامعيـة 

 الفروقـات التـي تعـود إىل عوامـل بيولوجيـة أصـالً واىل عوامـل والعقلية واالنفعاليـة، وهـذه

التنشئة االجتامعية التي تربز هذه الفروقات أو تقلل من أهميتها، لذا فعملية اإلرشاد ليست 

واحدة لكال الجنسني الن ما ينطبق عىل الـذكور قـد ال ينطبـق عـىل اإلنـاث، فالفروقـات لهـا 

 . الرتبوي واملهني واألرسيأهميتها وال سيام يف ميدان اإلرشاد

 :مطالب النمو.3

يتطلب النمو السوي للفرد يف مرحلة من مراحل منوه أن يحقـق مطالـب النمـو التـي 

ًتبني مدى تحقيق الفـرد لذاتـه وإشـباع حاجاتـه وفقـا ملسـتوى نضـجه وتطـور خرباتـه التـي 

أن عـدم تحقيـق تتناسب مع مرحلة النمو،ويؤدي تحقيق مطالب النمو إىل سعادة الفرد،كام 

 .مطالب النمو يؤدي إىل شقاء الفرد وفشله 

وتختلف مطالب النمو من مرحلة إىل أخرى، فمطالب النمـو يف الطفولـة هـي تعلـم امليش 

واملهارات األساسية وتحقيق األمـن االنفعـايل والثقـة بـالنفس وبـاآلخرين، أمـا يف املراهقـة تختلـف 

ات الجسـدية والفيزيولوجيـة والتوافـق معهـا وتكـوين مطالب النمو من حيث متيزها بتقبل التغـري

مهارات ومفاهيم رضورية لإلنسان واختيار نوع الدراسة أو املهنة املناسبة ومـدى االسـتعداد لـذلك 

  ومع معرفة السلوك االجتامعي املقبول للقيام بالدور االجتامعـي السـليم،ويف مرحلـة الرشـد تتسـم 
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لية واملعرفية وتكوين األرسة وتربية األوالد والتوافق املهني مطالب النمو باتساع الخربات العق

وتحمل املسؤولية االجتامعية والوطنية،ويف مرحلة الشيخوخة تتلخص مطالب النمو بـالتوافق 

  .مع الضعف الجسدي والتكيف مع التقاعد عن العمل وتنمية العالقات االجتامعية القامئة 

 :الفروق يف الفرد الواحد.4

ات الفرد واستعداداته وميوله واحدة من حيث درجة قوتها أو ضـعفها بـل ليست قدر

ـهـي تختـلـف ـمـن خاـصـية إىل أـخـرى، فالخـصـائص الجـسـدية ـقـد ال تتواـفـق ـمـع الخـصـائص 

 .االنفعالية أو العقلية، فقد يتقدم النضج العقيل عىل النضج االجتامعي

 األسس االجتامعية: ًثالثا

الفرد إضافة إىل ميولـه واتجاهاتـه،الن الفـرد يتـأثر تؤثر الجامعة املرجعية عىل سلوك 

بالجامعة والسلوك فردي اجتامعي كام تؤثر ثقافة املجتمع التي ينتمي إليها الفرد من عادات 

وتقاليد وأعراف يف ذلـك الفـرد وبالتـايل عـىل املرشـد أن يراعـي ذلـك لـيك يـتمكن مـن فهـم 

 .املسرتشد وفهم دوافع سلوكه

 :سس األجتامعية لإلرشاد فيمكننا إجاملها باآليتأما فيام يتعلق باأل

تهتم العملية اإلرشادية بإشباع حاجات الفرد التي تنشأ نتيجة تنوع مجاالت الحياة . 1

وكذلك اىل أبعاد مراحل النمو املختلفة لـدى الفـرد والبيئـة، وهنـا تقـوم العمليـة 

 جعـل العمليـة اإلرشادية مبواكبة هـذا التطـور املصـحوب بـالتغيري والعمـل عـىل

التعليمية والتعلمية اكرث فعالية وتعمل عىل تنبيه املـنهج وطرائـق التـدريس مـن 

 .أجل املواكبة والعمل عىل تحقيق التكيف الفردي واألجتامعي

أن يعمل املرشد ومن خالل تعاونه مع أعضاء الهيئة التدريسية والقامئني . 2

  لميـة املدروسـة عىل عملية التعليم بشكل عـام مـن وضـع الخطـط الع
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ًالنجاح عملية اإلرشاد التوجيـه والتـي تصـب اساسـا يف تطـوير وتنشـيط العمليـة 

 .الرتبوية بشكل عام

األهتامم بالعميل كعضو يف الوحدة األجتامعية باالضافة اىل األهـتامم بـه كفـرد، أي . 3

ة أن خدمات اإلرشاد ينبغي أن تهتم به بأعتباره يعيش يف جامعات مختلفة كاالرس

والجريان واألصدقاء واملجتمع املحيل والقومي واإلنساين، وهنـا البـد مـن مسـاعدة 

العمـيـل للتـعـرف ـعـىل دوره ووظيفـتـه ومكانـتـه يف الجامـعـات واملؤسـسـات الـتـي 

ينتمي اليها، وأن عملية التفاعل هذه بـني العميـل واملجتـع تعـد املحـور األسـايس 

 .ه واإلرشاد لعملية التوجي

 كمؤسـسـة تربوـيـة وأجتامعـيـةهي الـقـادرة ـعـىل تـقـديم املـسـاعدات تـعـد املدرـسـة. 4

املختلفة ملراحل النمو املختلفة بالنسبة للعميل، ويف هذا الصدد ينبغي عليها ومن 

ـخـالل العملـيـة اإلرـشـادية أرشاك األـبـاء والـقـادة األجتامعـيـني يف عملـيـة التوجـيـه 

اون املثمـر بـني املدرسـة واإلرشاد، بحيث تؤدي هذه املشاركات اىل التنسيق والتع

  واملؤسسات األجتامعية األخرى

 األسس العصبية والفسيولوجية:رابعا

عىل املرشد أن يلم بقدر مناسب من الثقافـة الصـحية عـن تكـوين الجسـم ووظائفـه 

وعالقته بالسلوك وخاصة الجهاز العصبي املركزي الذي هو الجهاز الرئييس الذي يسيطر عـىل 

وـيـتحكم يف الـسـلوك اإلرادي لإلنـسـان ـمـن ـخـالل الرـسـائل العـصـبية أجـهـزة الجـسـم األـخـرى 

الخاصة التي تنقل له االحساسات الداخلية والخارجية ويستجيب بإصدار تعليامته إىل أعضاء 

  .الجسم

فالجهاز العصبي الذايت الالإرادي يعمـل بشـكل ال شـعوري أي ال تتـدخل 

 إرادي مثـل حركـة األمعـاء إرادة اإلنسان يف ذلك وهو مسئول عن السلوك الغري

  وهذا الجهاز يسيطر عىل جميـع أجهـزة الجسـم التـنفيس والهضـمي والـدوري 
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والتناسيل وجهاز الغدد والجلد وهو يعمل وقت تعرض الجسم للخطر مبا يشبه إعـالن حالـة 

 .الطوارئ

فاإلنسان جسم ونفس وكل منهام يؤثر يف االخر فالحالة النفسية تؤثر عـىل العمليـات 

فسيولوجية الغضب يؤدي إىل زيادة دقات القلب، والحزن يؤدي إىل انسكاب الدمع، كام أن ال

األمراض العضوية تؤدي إىل الحزن واىل القلق، وعند زيادة انفعـال الغضـب واسـتمراره يتـأثر 

ـمية  ـنفس جـس ـر االـضـطرابات اـل ـاز العـصـبي بـشـكل الإرادي فتظـه ـوماتية (الجـه ) السيكوـس

 ضـغط الـدم والقولـون العصـبي والصـداع الـنفيس وقرحـة املعـدة كاحتجاج ال شعوري مثل

ــوب  ــة والجـي ــطرابات الجلدـي ــض االـض ــة أو بـع ــض اآلالم الهيكلـي ــو وبـع ــكري والرـب والـس

. االنفية،واملرشد الحاذق ينتبه دامئا إىل شكوى املسرتشد ويتعرف عىل مصادر انفعاالته 

  :أهداف اإلرشاد

, الوقائيـة أي قبـل وقـوع الفـرد بأيـة مشـكالتتتنوع أهداف اإلرشاد فمنها األهداف 

واألهداف , واألهداف العالجية والتي تهدف إىل مساعدة الفرد عىل الخروج من مشكالته

  :األهداف الوقائية: أوال

  .تعريف األشخاص الذين يواجهون أشكاال مختلفة من نقص التوافق الشخيص) أ

ا عىل البيانات الواقعية املسـتمدة يستطيع الفرد تقدير الحاجات اإلرشادية تأسيس) ب

  .من نتائج استخدام االختبارات 

العمل عىل توفري برامج وخدمات التدخل الوقايئ وتحسني أساليب وطرق الخدمة ) جـ

  .اإلرشادية الوقائية
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  :األهداف العالجية منها: .ًثانيا

  .مساعدة األفراد والجامعات يف حل مشكالتهم ) أ

  .للتعامل مع فرد) ب

  .للتعامل مع ضغوط وأحداث الحياة التي قد تواجهه ) جـ

  :منها.توفري التنموية ً:ثالثا

  .توفري برامج وأساليب التنمية الشخصية االجتامعية واملهنية) أ

  . اإلسهام يف تهيئة املناخ النفيس الصحي داخل الجامعة )ب

  .تضمني مقومات الصحة النفسية يف برامج التعليم ) جـ

 . تحسني نوعية الحياة يف البيئة واألرسة واملدرسة. لفعالة التي تساهم يف املشاركة ا) د

  ّمسلامت التوجيه واإلرشاد

هناك مبادئ تتعلق بالسلوك البرشي وهي متعددة ومتشابكة ومتبادلة األثر والتـأثري، 

وهي عىل النحـو . وهي قواعد تقوم عليها أو تنطلق منها عملية اإلرشاد لتعديل ذلك السلوك

  :لتايلا

  :ًثبات السلوك اإلنساين نسبيا ومرونته. 1

ّالسلوك هو كل ما يصدر عن اإلنسان الحـي مـن نشـاط يتصـل بطبيعتـه اإلنسـانية * 

ًسواء كان جسميا أو عقليا أو اجتامعيا أو انفعاليا ً ً ً.  

  .بالتنشئة والتفاعل) مكتسب (السلوك متعلم 

ف املعتـادة وهـذا يسـاعد عـىل ًالسلوك ثابت نسبيا يف الظـروف العاديـة واملواقـ

لكن هذا الثبات لـيس (التنبؤ به عند التعامل مع املسرتشد ويسهل عملية اإلرشاد 

ًثباتا مطلقا  ً.(  
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 .مام يشجع عملية اإلرشاد) أي أنه قابل للتغيري والتعديل (السلوك اإلنساين مرن 

ىل البنيـة مرونة السلوك ال تقترص عىل تعديل السلوك الظاهري فقط بل تتعـداه إ

ـية  ـية للشخـص ـذات(األساـس ـاب ) اـل ـد إىل اإليـج ـدى املسرتـش ـا ـل ـديل مفهومـه وتـع

 .والواقعية

  :السلوك اإلنساين فردي وجامعي. 2

أي مبـا يتسـم بـه مـن سـامت ) الشخصـية (أي يتأثر بفرديـة اإلنسـان ,فالسلوك فردي

ة وقيمهـا وعاداتهـا أي أنـه يتـأثر مبعـايري الجامعـ, عقلية أو انفعالية، كام أن السلوك جامعي

  .وضغوطها واتجاهاتها أي أن سلوك اإلنسان ناتج من تفاعل العوامل الفردي والجامعية

كام أنه من خالل التنشـئة االجتامعيـة تتشـكل لـدى اإلنسـان اتجاهـات معينـة نحـو 

األفراد والجامعات واملواقف االجتامعية، وعىل املرشد أن يأخذ بعني االعتبار عند تغيري سـلوك 

ملسرتشد معايري الجامعة ومدى تأثريها عىل املسرتشد، إضافة إىل فهم شخصـية الفـرد بحيـث ا

  .يعيش املسرتشد يف توافق شخيص واجتامعي

  :استعداد الفرد للتوجيه واإلرشاد. 3

اإلنسان اجتامعي بطبعه ولذا فانه إذا استصعب عليه أمـر فانـه يستشـري غـريه ممـن 

واملرشد يفرتض أن يكون من ذوي الخربة ليقبل عليه املسرتشد يتوقع عندهم الخربة واملقدرة، 

  .ويتقبله وهذا هو أساس نجاح العملية اإلرشادية

  :حق الفرد يف التوجيه واإلرشاد.4

من حقوق الفرد عىل الجامعة أن تضبط سلوكه وأن ترشده إىل الطريق القويم ليكـون 

  .ًعضوا سليام فاعالً فيها
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  :هحق الفرد يف تقرير مصري.5

للفرد الحق يف اتخاذ القرارات املتعلقة به دون إجبار من أحد، واإلرشـاد لـيس نصـائح 

ًوال أوامر وال إعطاء حلول جـاهزة تحقيقـا لهـذا فاإلرشـاد يعطـي الحـق للمسرتشـد أن يقـرر 

مصريه بنفسه، فيقدم اإلرشاد بطريقة خذ أو اترك، وهذا يعطي مساحة أكـرب أمـام املسرتشـد 

  . واتخاذ القرارات املناسبة واالستقالل واالعتامد عىل النفس وتحمل املسؤوليةللنمو والتفكري

  :املسرتشد.ّتقبل. 6

) دون رشوط(أن يتقبل املرشد املسرتشد كام هو ومبا هو عليه ال كام ينبغي أن يكـون 

وهذا يعني أن يشعر املسرتشد باألمن النفيس والطأمنينة ليبوح مبا لديـه مـن معانـاة يف جـو 

  .املتبادل.ن قائم عىل الثقة واالحرتامآم

بل يساعده عىل تغيري ذلك السـلوك، وإذا أقـر , والتقبل ال يعني تقبل سلوك املسرتشد

ًاملرشد املسرتشد عىل سلوك شاذ أو ضار فان ذلك يعترب تشجيعا له عىل املامرسة الغـري سـوية 

 .وهذا مرفوض من جانب اإلرشاد

 :استمرار عملية اإلرشاد.7

ة التوجيـه واإلرشـاد عمليـة مسـتمرة طـوال مراحـل العمـر املختلفـة يقـوم بهـا عملي

وعمليـة االسـتمرار تعنـي أن يتـابع املرشـدون تطـورات )  املرشـدون –املعلمـون –الوالدان (

ًاملسرتشد بصفة مستمرة الن اإلرشاد ليس وصفة طبية وال حالً جـاهزا وال نصـيحة عـابرة بـل 

  .هو خدمة مستمرة ومنظمة

 :لدين ركن أسايس يف عملية التوجيه واإلرشادا. 8

ـدين اإلســالمي معــايري أساســية يف تنظــيم ســلوك األفــراد  إن تعــاليم اـل

والجامعات والتمسك بها مصدر أمن نفيس وطأمنينة، واملعتقـدات الدينيـة لكـل 

من املرشد واملسرتشد هامة وأساسية يف عملية اإلرشاد، فاإلرشاد يحتاج إىل املرشد 

   ويراقبـه يف عملـه ويحتـاج إىل املرشـد امللـم بـبعض املفـاهيم الـلــهىش الذي يخ
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 سـبحانه وتعـاىل وأسـباب االضـطراب الـلـهالدينية األساسية مثل طبيعة اإلنسان كام حددها 

اـلـنفيس يف رأي اـلـدين مـثـل اـلـذنوب وـضـعف اـلـوازع اـلـديني وأـعـراض االـضـطراب اـلـنفيس 

قلق واالكتئاب والوسـواس وكيفيـة الـتخلص مـن الـوزر كاالنحراف والشعور باإلثم والخوف ال

  .والتوبة الصادقة

وعىل املرشد أن يلم ببعض سـبل الوقايـة مـن االضـطراب الـنفيس يف اإلسـالم كاإلميـان 

والسلوك الديني األخالقي وكذلك خطـوات اإلرشـاد الـديني مثـل االعـرتاف بالـذنب والتوبـة 

، الـلــه والصـرب والتوكـل عـىل الـلــهتغفار وذكـر واالستبصار بالـذات والـتعلم والـدعاء واالسـ

واالستشهاد باألدلة من القـرآن والسـنة النبويـة الرشيفـة والتـي تسـاهم يف تغـري االتجاهـات 

 .وضبط السلوك

 أخالقيات مهنة التوجيه واإلرشاد 

ّتعد مهنة التوجيـه واإلرشـاد تطبيقـا لعلـم الـنفس ونظرياتـه، وهـي تخصـص يـدرس  ً

ًوالن هذه املهنة تتضمن جانبـا كبـريا مـن األهميـة والخطـر يف العالقـة مـع بدرجات علمية،  ً

لذا يتوجب أن يكون لهـا قواعـد أخالقيـة يتقيـد بهـا كـل مـن , املسرتشد واإلطالع عىل أرساره

ميارس هذه املهنة، وهذه القواعد هي التي تنظم عمل املرشد وتضـع الخطـوط العامـة التـي 

بـاآلخرين وكـذلك تسـاعد عـىل تـوفري الحاميـة للمهنـة مـن الرضر عدم إلحاق تساعده عىل 

 .داخلها يف حال وقوع انحرافات مع بعض زمالء املهنة 

وتعد القواعد األخالقية ذات أهمية كبرية يف العمل اإلرشادي وهي مسؤولية تقع عىل 

  :ومن هذه األخالقيات. عاتق املرشد الرتبوي 

  .أخالقيات تتعلق باملبادئ العامة : أوال

أن يتحىل املرشد الرتبوي باألخالق الفاضلة قوالً وعمالً، وأن يكـون قـدوة حسـنة يف . 1

 .الصرب واألمانة وتحمل املسؤولية دون ملل أو كلل أو يأس
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أن يتحىل املرشد باملرونة يف التعامل مـع حـاالت الطـالب، وعـدم التقيـد بأسـاليب . 2

رونـة املطلوبـة هـي الوسـيلة التـي ميكـن محددة يف فهم مطالبهم وحاجاتهم اإلرشـادية، فامل

  .للمرشد أن يتقبل ويسمع أصوات الطالب واحتياجاتهم ومطالبهم

أن يتميز املرشد الرتبوي باإلخالص وتقبل العمل يف مجال التوجيه واإلرشاد كرسـالة . 3

ألن الوظيفـة تقـود املرشـد إىل أداء .ًوليس كوظيفة بعيدا عن الرغبات والطموحات الشخصية

ل هو ملزم به دون محاولة اإلبداع والتطوير، والرسالة هي التي تبني الشخص لقضية مـا، عم

  . واإلميان بأنها مهمة سامية 

أن يتجنب املرشد إقامة عالقات شخصية مع الطالب، وأن تكون العالقة مهنية، الن . 4

ة عمل املرشد ًاملرشد الرتبوي أقرب شخص للطلبة، لذلك قد تنشأ عالقة شخصية، ونظرا لطبيع

ًوطبيعة بعض الطالب فهذا يعد منزلقا خطرا إذا وقع يترضر منه املرشد والعمليـة اإلرشـادية  ً

وعليه ينبغي أن يقيـد املرشـدين أنفسـهم بحـدود العالقـة املهنيـة دون تطويرهـا إىل عالقـة 

  . شخصية خاصة

ملرشـد يواجـه أن يبتعد املرشد عن التعصب وااللتزام بأخالقيـات العمـل املهنـي، فا. 5

  .مجموعة من الطالب هم خليط من أفراد املجتمع 

أال يستخدم املرشد أدوات فنية أو أساليب مهنية ال يجيد تطبيقها وتفسري نتائجهـا، . 6

وال مجال لالجتهاد عىل حساب اآلخرين، فيجب عدم استخدام االختبارات النفسية أو العقلية 

دك يف التعامل مـع هـذه االختبـارات حتـى ال يـؤدي وأنت ال متلك الخربة العملية التي تساع

 .ذلك إىل اإلرضار بالطالب 

عدم استخدام أجهزة التسجيل سـواء كـان عـن طريـق الكاسـيت أو الفيـديو أو أي . 7

 .أجهزة أخرى إال بإذن مسبق من الطالب ومبوافقته

ه اإلرشـادية عدم تكليف أحد من الزمالء غري املرشدين يف املدرسة بالقيام مبسؤوليات. 8

  .نيابة عنه

  . عدم استفزاز الطالب للكشف عن مشكلته مام يضعف الثقة بينهام. 9
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  .عدم تدخل املرشد يف ديانة املسرتشد غري املسلم واحرتام جميع الديانات. 10

 الرسية: ثانيا

نظرا الن املرشد سوف يطلـع عـىل أرسار الطالـب يف حياتـه العامـة والخاصـة وألفـراد 

الل التعامل مع دراسة حالته، فعليه املحافظة عىل رسية املعلومات التي يحصـل أرسته من خ

عليها وعندما يخفق املرشد يف املحافظة عىل رسية املعلومات فقد أخل برشط أسـايس ومهـم 

ًجدا من رشوط وأخالقيات مهنة التوجيه واإلرشاد وتشتمل الرسية عىل تقيد املرشـد الرتبـوي 

  :باآليت

ة عىل ما يقدم له أو يطلع عليـه مـن أرسار خاصـة بالطالـب وبياناتـه يلتزم باألمان

 .الشخصية ومسؤولية تأمينها ضد إطالع الغري عليها وبطريقة تصون رسيتها

 .يلتزم عدم نرش املعلومات الخاصة بالحاالت التي يقوم بدراستها ومتابعتها

صيات ملـن يهمـه عدم اإلفصاح عن نتائج دراسة حالة الطالب واالكتفاء بإعطاء تو

 .أمر الطالب للتعامل مع حالته

يف حالة طلب معلومات رسيـة عـن حالـة الطالـب مـن قبـل الجهـات األمنيـة أو 

القضائية فعىل املرشد الرتبوي اإلفصاح عن املعلومات الفردية وبقدر الحاجة فقط 

 وإشعار الطالب بذلك 

ن الطالـب فعـىل إذا طلب ويل أمر الطالب أو مدير املدرسـة معلومـات رسيـة عـ

املرـشـد تـقـديم املعلوـمـات الرضورـيـة بـعـد التأـكـد ـمـن ـعـدم ترضر الطاـلـب ـمـن 

 .إفشائها

 :يجوز للمرشد أن يخرب عن بعض الحاالت بشكل قانوين يف الظروف التالية
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ًعندما يشكل بعض املسرتشدين خطرا عىل اآلخرين أو عىل أنفسهم أو عـىل أمـن .1

  .الوطن

 . قضية قانونية وتدخل يف عمل املحكمةعندما تكون املعلومات تشكل.2

 العلم واملعرفة: ًثالثا

أن تتوفر لدى املرشد معلومات وافية عن طبيعة الـبرش وسـلوكياتهم ومراحـل منـوهم 

واملشكالت التي يواجهونها يف حياتهم وأساليب التعامل مع تلك املشـكالت والنظريـات التـي 

وكذلك معرفـة واقـع املجتمـع واملؤسسـة التـي تفرس السلوك واألسباب املؤدية إىل املشكالت 

يعمل بها، وأن يعمل بشكل دائم ودائب عىل تطوير ذاته يف الجوانـب اإلرشـادية وذلـك مـن 

  :خالل

  .الدورات التدريبية والتعليم املستمر.1

 .املشاركة يف املؤمترات والندوات املختلفة.2

 .مواكبة املجالت املتخصصة واملراجع الحديثة.3

 .خربات اآلخرين والزمالء يف املهنةاالستفادة من .4

 الخربة: ًرابعا

تعترب الخربة الجانـب األدايئ يف عمليـة اإلرشـاد، لـذا يحتـاج املرشـد إىل مجموعـة مـن 

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

ري البيئـة اإلرشـادية اآلمنـة ثـم مهـارات واإلصغاء والتعبري وتكوين األلفة مـع املسرتشـد وتـوف

دراسة املشكلة وتشخيصـها وإعـداد األهـداف واختيـار طريقـة اإلرشـاد ثـم تقـويم العمليـة 

  .اإلرشادية وأخريا إنهاء العالقة اإلرشادية

واملرشد الواعي امللتزم بقواعد مهنة اإلرشاد ال يدعي أن لديه الخـربة واملهـارة الكافيـة 

  .ئل لتطوير مهاراته وقدراته تحت إرشاف متخصصنيبل يسعى بكل الوسا
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 رعاية مصلحة املسرتشد: خامسا

مـبـا أن املسرتـشـد ـهـو ـشـخص لدـيـه مـشـكلة ويـحـاول أن يـجـد املـسـاعدة ـمـن املرـشـد 

بشأنها،فعىل املرشد أن يساعده عىل الوصول إىل بر األمان وأن يبذل املرشد كـل مـا يف وسـعه 

وز املـشـكالت وتـصـحيح األخـطـاء اإلدراكـيـة والـسـلوكية ملـسـاعدته ـعـىل النـمـو والنـجـاح وتـجـا

وتحسني مشاعره وتبني القيم االيجابية،وهو يف جانب موقفه اإلرشـادي عليـه أن يـدافع عـن 

مصالح املسرتشد ومينع أي أذى قد يلحق به،وأن يراعي عند إعداده للتقارير مـا أؤمتـن عليـه 

  .من قبل املسرتشد

 العالقة اإلرشادية : ًسادسا

عالقة اإلرشادية جانب مهم من جوانب العملية اإلرشادية فهي عالقة مهنية شخصية ال

وتستوجب الحصول عىل املعلومات التي تساعد املرشد واملسرتشد عـىل فهـم هـذا املسرتشـد 

وظروفه وواقعه واملتغريات التي من حوله، فهذه العالقة يجب أن تصان عن كل ما من شـأنه 

  .زعزعة الثقة مع املسرتشد

وليك تبدأ العالقة بداية سليمة فان عـىل املرشـد أن يـدرك دوره ومسـؤولياته بالنسـبة 

للمسرتشد وبالنسبة للمهنة التي ينتسب إليها، وبذلك عىل املرشد أن يتقبـل املسرتشـد بغـض 

 .النظر عن جنسه أو لونه أو غري ذلك من املتغريات

وفري كل ما من شأنه جعـل العالقـة وعىل املرشد أن يحاول يف إطار العالقة اإلرشادية ت

آمنة وال يكون املسرتشـد يف موضـع الهجـوم عليـه أو توجيـه النقـد الحـاد أو السـخرية منـه 

وخاصة يف املراحل األوىل مـن العالقـة التـي يبقـى املرشـد فيهـا بعيـدا عـن النقـد أو إصـدار 

  .األحكام

أي عالقة إرشادية بـل أما السخرية والعقاب فهي أمور ال نتصور أن تدخل كعنارص يف 

 .ًستلحق أرضارا كبرية مبهنة اإلرشاد كلها

كام أن عىل املرشد أن ميتنع عـن االسـتفادة مـن املعلومـات التـي حصـل 

  عليها من املسرتشد ألغراض شخصية كام ميتنع أن يـدخل يف عالقـات ال تتصـف 
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 موقف اإلرشـاد أو باملوضوعية كمحاولة الحصول عىل معلومات لن يستفيد منها املسرتشد يف

 .تكوين عالقة شخصية مثل الصداقة والزيارات املنزلية أو البيع والرشاء أو تبادل املنافع

ويف إطار العالقة اإلرشادية عىل املرشد أن يتجنـب سـؤال املسرتشـد أمـام زمالئـه عـام 

فعل إزاء موقف معني بل عليه أن يرتك مثـل هـذه األسـئلة داخـل الجلسـات وداخـل حجـرة 

  .رشاداإل

كام ميتنع املرشـد عـن الـدخول يف عالقـة إرشـادية إذا كانـت هنـاك رابطـة مـع هـذا 

املسرتشد من نوع العالقة بني الزوجني واألخـوة واألصـدقاء وكـذلك املـرؤوس والـرئيس إال إذا 

  .تحقق عدم وجود مرشد أخر يقوم بهذا العمل

رتشـد أن هـذا املسرتشـد وعىل املرشد أن يتأكد عند دخوله يف عالقة إرشـادية مـع املس

ليس فعالً يف إطار عالقة إرشادية مع مرشد أخر، وإذا كـان املسرتشـد لـه عالقـة إرشـادية مـع 

مرشد أخر فيجب عىل املرشد أن يحصل عىل إذن مـن ذلـك املرشـد أو أن ينهـي العالقـة مـع 

 .املسرتشد إال إذا اختار املسرتشد أن ينهي عالقته مع املرشد السابق

د أن يحرتم حرية االختيار للمسرتشد إال إذا وجد ما مينـع ذلـك مثـل نظـام وعىل املرش

 .املؤسسة ويف هذه الحالة يعلم املرشد املسرتشد بهذه الحدود

وميكن للمرشد أن يستشري زمالئه يف املهنة فيام يقابله من صعوبات أو مواقف يشـعر 

 حصل عليها مـن املسرتشـد قـد فيها أن العالقة تسري بشكل غري طبيعي أو أن املعلومات التي

  .تحتاج لعرض عىل السلطات املختصة لوجود خطر قد يلحق بالفرد أو باآلخرين أو بالوطن

 كرامة املهنة : سابعا

مبا أن العمل اإلرشادي مهنة يشتغل بهـا العديـد مـن األفـراد املتخصصـني 

ا الذين يقفون يف إطار عالقة تربطهم بشكل مهني وخاصة مـع مسرتشـديهم، لـذ

  يتطلب من املرشدين ان يتجنبوا كل ما مـن شـأنه اإلسـاءة إىل املهنـة وسـمعتها، 
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وعىل املرشد أن ينأى بنفسه عن القيام بأي عمل من شأنه اإلرضار بسمعة املهنة مثـل ادعـاء 

مهارات ليست لديه أو اإلعالن عن مامرسته لطريق يعلم أنهـا غـري ذات فعاليـة، أو الدعايـة 

ري مألوفـة أو اسـتغالل وسـائل اإلعـالم للدعايـة لنفسـه مـن خـالل بـرامج لنفسه يف صورة غـ

تثقيفية أو خاصة بالتوعية أو إضافة مؤهالت ليسـت لديـه أو اإلشـارة لعضـويته للجمعيـات 

العلمية واملهنية عىل أنها ضمن مهاراتـه، أو الخـروج بالعالقـة املهنيـة عـن حـدودها املهنيـة 

ار املسرتشدين أو إهامله يف حفظ املعلومات الخاصـة بهـم املتعارف عليها أو عدم صونه ألرس

أو عدم حصوله عىل إذن مسبق بنقل هذه املعلومات للغري أو إجراء تجارب عليهم دون إذن 

منهم أو التسبب يف حدوث أرضار نتيجـة أخطـاء املامرسـة أو تطبيـق اختبـارات نفسـية غـري 

  .مناسبة أو تفسريها بشكل غري دقيق

بيل محافظته عىل كرامة املهنة التي ينتمي إليها ميتنع عن التـورط يف أي واملرشد يف س

عمل ينهى عنه الدين والخلـق وتجرمـه األنظمـة املعمـول بهـا، وهـو يـدرك ويحـرتم حقـوق 

  .اإلنسان الذي يعمل معه، وأنه يعمل عىل وقايته من األخطار التي قد تحيط به

 اإلرشـاد مـن ييسء الـترصف أو يتـورط يف وإذا علم املرشد أن من بني املشتغلني مبهنة

عالقات غري مرشوعة مع املسرتشدين أو يخالف القواعد والضوابط األخالقية املتعـارف عليهـا 

يف مامرسة املهنة فانه يتخذ اإلجراء املناسب الذي قد يبدأ بالنصح والتعريـف مبـوطن الخطـر 

سرتشـدين وللمحافظـة عـىل املهنـة ًوقد ميتد إىل إخطار الجهات املسئولة درءا للخطـر عـن امل

  .وسمعتها

ًويجب عىل املرشـد أن يحـرتم زمالئـه يف املهنـة وأال ينـال أحـدا مـنهم بـالتجريح، وأال 

يدخل يف رصاعات مهنية مع زمالئه، كـام ينبغـي عليـه أن ميتنـع عـن الـدخول يف عالقـة مـع 

  . مسرتشد يعلم أن له عالقة إرشادية مع مرشد آخر
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ظة عىل كرامة املهنة فان املرشد يسعى بكل مـا ميكنـه إىل رفـع أدائـه ويف سبيل املحاف

بطلب العلـم واكتسـاب املهـارة باإلضـافة إىل امليـدان الـذي يعمـل فيـه واإلخـالص يف عملـه 

  .والتعاون مع زمالئه

  عالقة اإلرشاد النفيس بالعلوم األخرى

اصـة اإلنسـانية منهـا  يعد هذا املجال من أكرث املجاالت صلة بالكثري مـن العلـوم وبخ

وذلك بسبب اتصـاله باإلنسـان وسـلوكه وكـذلك بسـبب أهميتـه يف حياتنـا اليوميـة وسـوف 

  ـ:نستعرض عالقة التوجيه واإلرشاد ببعض العلوم ذات الصلة والتي هي كاآليت

  :عالقته بعلم الصحة النفسية. 1

يـث ميكـن مـن يعترب التوجيه واإلرشاد النفيس الشق العميل لعلم الصحة النفسـية، ح

ًخالله مساعدة العميـل عـىل تجـاوز األزمـات النفسـية والتـي تقـف عائقـا لتحقيـق صـحته 

النفسية وخاصة املشاكل النفسية املتعلقة بـالقلق واالكتئـاب وغريهـا، فعـن طريـق اإلرشـاد 

النفيس ميكن تبصري العميل بقدراته وإمكاناته الكامنة والتي من خاللهـا ميكـن التصـدي مـن 

كفريسة لبعض األمراض النفسية باإلضافة إىل ذلك فـأن اإلرشـاد الـنفيس يعمـل عـىل الوقوع 

معالجة االضطرابات وتحصني الجسم بعوامـل الوقايـة واملقاومـة وتحسـني مسـتوى التفاعـل 

الحايل عن طريق االستفادة من القدرات واالستعدادات الحارضة والتدرب عـىل تـاليف أسـباب 

  .االضطرابات

  :م الشخصيةـ عالقته بعل2

ال يخفى علينا بأن لكل مجال توجد هناك فلسفة وأسس ومسلامت يقـوم 

عليها وتتوىل تحديد اإلطار الذي ينتهجه املهني املامرس يف هذا املجـال، وتشـكل 

   نظريات الشخصـية املـنهج الـذي يتبعـه املرشـد الـنفيس يف نظرتـه إىل الشـخص
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 وـكـذلك تحدـيـد ـطـرق الـعـالج واإلرـشـاد اـملـريض املـضـطرب ويف تقييـمـه ملـسـتوى االـضـطراب

املناسبة والهدف الذي يبغي الوصول إليه، وكذلك يف معرفـة الهيئـة أو الحالـة التـي سـيكون 

  .العميل عليها بعد االنتهاء من اإلرشاد والعالج

ًويختلف املرشـدون بالنسـبة للطـرق التـي يتبعونهـا يف معالجـة العميـل وذلـك وفقـا 

نونها حيث أن كل أتباع مدرسـة معينـة لهـم اهتاممـاتهم الخاصـة ملدارس الشخصية التي يتب

واتجاهاتهم املهنية واملطبوعة بطابع أو بفلسفة املدرسة التـي يتبعونهـا، فمـثالً أتبـاع نظريـة 

بالشعور ) أدلر(التحليل النفيس يهتمون بالكبت ومسائل الالشعور، يف حني يهتم أتباع مدرسة 

  .وهكذا... وأسلوب الحياة بالنسبة للعميل

  :ـ عالقته بعلم النفس العام3

يعد علم الـنفس العـام هـو املقدمـة التـي ال غنـى عنهـا لكـل الدارسـني يف املجـاالت 

اإلنسانية والنفسية، حيـث أن السـلوك والحاجـات والـدوافع وامليـول واالتجاهـات هـي مـن 

ل هـذه املواضيع التي يتضمنها علم النفس العـام هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فـأن كـ

املوضوعات تقع يف قلب عملية التوجيه واإلرشـاد الـنفيس وأنـه مـن أساسـيات عمـل املرشـد 

ًالنفيس أن يكون قد أتقن هذه املواضيع يك يكون ناجحا ونافعا يف عمله ً.  

  :ـ عالقته بعلم االجتامع4

  ًهناك صلة قوية ومتينة واتجاها جادا يف مجال اإلرشاد النفيس يقوم عىل

 لتوجيه واإلرشاد النفيس الحاجة إىل ا

ُلقد كان التوجيه واإلرشاد فيام مىض موجودا وميارس دون أن يأخـذ هـذا 

ّاالسم أو اإلطار العلمي ودون أن يشـمله برنـامج مـنظم، ولكنـه تطـور وأصـبح  ّ

  اآلن له أسسه ونظرياته وطرقه ومجاالته وبرامجه، وأصبح يقوم بـه أخصـائيون 
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 الحاجة ماسـة إىل التوجيـه واإلرشـاد يف مدارسـنا ويف أرسنـا متخصصون علميا وفنيا وأصبحت

   .ويف مؤسساتنا اإلنتاجية ويف مجتمعنا بصفة عامة

إن الفرد والجامعة يحتاجون إىل التوجيه واإلرشاد، وكل فرد خالل مراحل منوه املتتالية 

ية تعترب من ولقد طرأت تغريات أرس. مير مبشكالت عادية وفرتات حرجة يحتاج فيها إىل إرشاد

ّولقد حدث تقـدم علمـي وتكنولـوجي كبـري، وحـدث تطـور يف . ّأهم مالمح التغري االجتامعي ّ

وحـدثت تغـريات يف العمـل . التعليم ومناهجه، وحدثت زيادة يف أعداد التالميـذ يف املـدارس

هذا كله يؤكـد أن الحاجـة ماسـة . ونحن اآلن نعيش يف عرص يطلق عليه عرص القلق. واملهنة

   :وفيام ييل تفصيل ذلك. التوجيه واإلرشادإىل 

   :فرتات االنتقال* 

. ّمير كل فرد خالل مراحل منوه بفرتات انتقال حرجة يحتاج فيها إىل التوجيـه واإلرشـاد

وأهم الفرتات الحرجة عندما ينتقل الفرد من املنزل إىل املدرسة وعندما يرتكها، وعندما ينتقل 

رتكه، وعنـدما ينتقـل مـن حيـاة العزوبـة إىل الـزواج وعنـدما من الدراسة إىل العمل وعندما ي

يحدث طالق أو موت، وعندما ينتقل من الطفولة إىل املراهقة، ومن املراهقة إىل الرشد، ومن 

إن فـرتات االنتقـال الحرجـة هـذه قـد يتخللهـا رصاعـات . الرشد إىل سن القعود والشيخوخة

ّوهـذا يتطلـب إعـداد الفـرد قبـل . ل واالكتئابّوإحباط وقد يلونها القلق والخوف من املجهو

فرتة االنتقال ضامنا للتوافق مع الخربات الجديدة، وذلك بإمـداده باملعلومـات الكافيـة وغـري 

   .ّذلك من خدمات اإلرشاد النفيس، حتى متر فرتة االنتقال بسالم

   :التغريات األرسية* 

ـد ـة حـسـب تـق ـات املختلـف ـام األرسي يف املجتمـع ـف النـظ ـع ّيختـل م املجتـم

ّويظهر هذا االختالف يف نواح عدة مثل نظام العالقات االجتامعية . وثقافته ودينه ٍ

  ونحـن نلمـس آثـار هـذا االخـتالف يف . إلـخ..يف األرسة ونظام التنشئة االجتامعيـة
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الدراسات االجتامعية املقارنـة بـني املجتمعـات الغربيـة، ومقارنـة النظـام األرسي، يف املدينـة 

   .وهكذا… والباديةوالقرية

   :التغري االجتامعي* 

ويقابل . يشهد العامل يف العرص الحارض قدرا كبريا من التغري االجتامعي املستمر الرسيع

 التـي Social controlعملية التغري االجتامعي عملية أخرى هي عمليـة الضـبط االجتامعـي 

وهنـاك الكثـري مـن . حـرف عنهـاتحاول توجيه السلوك بحيث يساير املعايري االجتامعية وال ين

ّعوامل التغري االجتامعي أدت إىل زيادة رسعته عن ذي قبـل مثـل االتصـال الرسيـع والتقـدم : ّ

ـورات  ـوعي وحــدوث الـث ـو اـل ـات ومـن ـني الثقاـف ـزاوج ـب ـوجي وســهولة الـت ـي والتكنوـل العلـم

   :، ومن أهم مالمح التغري االجتامعي ما ييل.إلخ…والحروب

ك، فأصبح مقبوال بعض ما كان مرفوضا من قبـل، وأصـبح ّتغري بعض مظاهر السلو.1

  .مرفوضا ما كان مقبوال من قبل

  .إدراك أهمية التعليم يف تحقيق االرتفاع عىل السلم االجتامعي ــ االقتصادي.2

  .التوسع يف تعليم املرأة وخروجها إىل العمل.3

تامعـي زيادة ارتفاع مستوى الطمـوح، وزيـادة الضـغوط االجتامعيـة للحـراك االج.4

  .الرأيس إىل أعىل

وضوح الرصاع بني األجيال وزيادة الفـروق يف القـيم والفـروق الثقافيـة والفكريـة .5

وخاصة بني الكبار والشباب حتى ليكاد التغري االجتامعي الرسيـع يجعـل كـال مـن 

   .الفريقني يعيش يف عامل مختلف

   : التقدم العلمي والتكنولوجي*

 وتكنولوجيا تتزايد رسعته يف شكل متواليـة يشهد العامل اآلن تقدما علميا

  أـصـبح التـقـدم العلـمـي والتكنوـلـوجي يحـقـق يف عرش ـسـنوات ـمـا .. هندـسـية
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كان يحققه يف خمسني سنة، ولقـد حقـق يف الخمسـني سـنة املاضـية مـا حققـه يف السـنوات 

مل السابقة والتي حقق فيها مثل ما حققه التقدم العلمي منذ فجر الحضـارة، ومـن أهـم معـا

   :التقدم العلمي والتكنولوجي ما ييل

زـيـادة املخرتـعـات الجدـيـدة، واكتـشـاف اـلـذرة واـسـتخدامها يف األـغـراض الـسـلمية .1

   .وغزو الفضاء وظهور النفاثات والصواريخ

  .سياسة امليكنة والضبط اآليل يف مجال العلم والعمل واإلنتاج.2

  .ّتغري االتجاهات والقيم واألخالقيات وأسلوب الحياة.3

  .ّتغري النظام الرتبوي والكيان االقتصادي واملهني.4

ّزيادة الحاجة إىل إعداد صفوة ممتازة من العلامء لضـامن اطـراد التقـدم العلمـي .5

  .ّوالتكنولوجي وتقدم األمم

 Futurologyّزيادة التطلـع إىل املسـتقبل والتخطـيط لـه وظهـور علـم املسـتقبل .6

قا من جانـب الفـرد واملجتمـع ويؤكـد ّونحن نعلم أن التقدم العلمي يتطلب تواف

الحاجة إىل التوجيه واإلرشاد خاصة يف املدارس والجامعات واملؤسسـات الصـناعية 

   .واإلنتاجية من أجل املواكبة والتخطيط ملستقبل أفضل

ـكـام أن درـجـة االنفـعـال إذا زادت تحوـلـت ـعـن طرـيـق الجـهـاز العـصـبي املرـكـزي إىل 

يـجـة خـلـل يف أعـصـاب الـحـس فيـحـدث ـمـا يـسـمى اـضـطرابات وأـعـراض جـسـمية واـضـحة نت

بالهسترييا العضوية مثل العمى الهستريي، الصم، الشلل، التشنج الهستريي، الرصاع الهستريي، 

الخرس، فقدان حاسة الـذوق، فقـدان الـذاكرة الهسـتريي وغـري ذلـك وعـىل املرشـد أن ينتبـه 

 .لدوافع غضب املسرتشد
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 د النفيساملعايري األخالقية واملهنية لإلرشا

لقد حدد أعضاء الجمعية األمريكية لرعاية املرشدين معـايري وقـوانني وأعـراف ينبغـي 

عىل القائم بالعملية اإلرشادية العمل والتمسك بهـا، حيـث تـرتجم هـذه املسـؤولية بالعالقـة 

املهنية الجيـدة مـع العمـالء والـزمالء واألرسة واملجتمـع، وأن يتعهـدوا بقبولهـا والعمـل عـل 

 ـ:املقدمات املنطقية التاليةتحقيق 

الحفاظ عىل مسؤوليات الجمعية تجاه املجموعة التي يتعاملون معها أو يعملـون .1

  .من خاللها

تجنب التمييز ضد شخص ما أو رفض توظيفه أي مبعنى أخر توفري الفرص الرتبوية .2

أو املهنية عىل أساس قاعدة العرق أو الجنس أو الدين أو األصل أو أي شـكل مـن 

 .ال التمييزأشك

اـسـتمرارية املواـصـلة ـمـع التـطـورات املهنـيـة الحديـثـة وتـطـوير الـقـدرات العملـيـة .3

 .والرتبوية وكذلك الخربات العياديه

تكوين عالقات مع زمالء العمل واالبتعاد عن العزلة التي تؤدي اىل فقدان القـدرة .4

 .عىل الحكم

 املسـاعدة إدارة الحياة الشخصية من خـالل منـوذج حـي والسـعي للحصـول عـىل.5

 .املالمئة لحل أي مشكلة شخصية

تشخيص وتقييم األجراءات العالجية املناسـبة للعمـالء والتـي تقـع ضـمن حـدود .6

 .وقدرة املرشد النفيس وكفاءته املهنية

 .تأسيس حدود مالمئة للعالقات املهنية واملحافظة عليها.7

 أخالقيات صنــع القرار

ضع حاجات العميل قبل حاجاتـه وأن يـتحكم ينبغي عىل املرشد الرتبوي والنفيس أن ي

يف مسألة الضبط لحاجاته الخاصة وعزلها عن العالقة اإلرشادية مع العميل، وعليـه أن يكـون 

 .ًواعيا لحاجاته الخاصة وكذلك ملناطق الضعف لديه
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بوصـف  Ketchencer& Welfel, 1986,1992وقـد قـام كـل مـن كيتجـنرس وويلفيـل

تعكس الدستور املهني واملتمثلـة يف مسـاعدة األخـرين وعـدم اآلسـاءة املبادئ األخالقية التي 

 ـ:اليهم وأحرتام أستقالليتهم واألخالص يف العمل وميكن أجاملها عىل النحو التايل

ًقبول وتحمل مسؤلية ماهو مقيد ضمنا لتشجيع مايعترب جيد لآلخرين ويف العالقة .1

لراحـة للعميـل وخاصـة عنـدما اإلرشادية أنه يعكس مايعمل لتعزيز الطأمنينـة وا

  .يدخل العميل مغامرة العالج وهذا مفيد لتحسني ماهو متوقع من أجل العميل

عدم اإلسـاءة لآلخـرين، حيـث يتضـمن اإلرشـاد التـزام املهنيـني ليامرسـوا العنايـة .2

واالهتامم من تجنب العميل الرصاعات باإلضافة إىل عدم استغفالهم وتجنـب كـل 

 .ما ييسء إليهم

قاللية التي تعود عىل نفس العميل من حيث أنها تخـص معتقداتـه وحريتـه االست.3

وهذا يعنـي أن املرشـد لـيس لـه الحـق يف , يف التنقل واختيار االتجاه الذي يناسبه

 .التدخل أو مشاركة العمالء حياتهم الخاصة وتطلعاتهم

 عمل ما هو ممكن للتأكد من أن النـاس قـد أعطـوا الخـدمات اإلرشـادية الكافيـة.4

 .الخ....دون متييز فيام يتعلق بالخلفيات الثقافية واالقتصادية والدين

العمل برغبة لفعل مـا هـو رضوري لخلـق جـو الثقـة واملنـاخ العالجـي الرضوري .5

ـة  ـول املمكـن ـل أن يلـمـس طريـقـه نـحـو الحـل ـه يـسـتطيع العمـي ـذي ـمـن خالـل واـل

 .للمشكلة
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  مناهج واسرتاتيجيات التوجيه واإلرشاد

  :هج اإلمنايئاملن: أوالً

ـات  ـراءات والعملـي ـىل اإلـج ـوي ـع ـويني ويحـت ـايئ أو التـك ـنهج اإلنـش ـه اـمل ـق علـي ويطـل

الصحيحة التي تؤدي إىل النمو السـليم لـدى األشـخاص العـاديني واألسـوياء واالرتقـاء بأمنـاط 

سلوكهم املرغوبة خالل مراحل منوهم حتى يتحقق أعىل مستوى من النضج والصحة النفسية 

فيس عن طريـق منـو مفهـوم موجـب للـذات وتقبلهـا، وتحديـد أهـداف سـليمة والتوافق الن

ًللحياة، وتوجيه الـدوافع والقـدرات واإلمكانـات التوجيـه السـليم نفسـيا واجتامعيـا وتربويـا  ً ً

 .ًومهنيا ورعاية مظاهر الشخصية الجسمية والعقلية والنفسية واالجتامعية 

  :املنهج الوقايئ: ًثانيا

 النفيس ضد املشكالت واالضـطرابات واألمـراض، وهـو الطريقـة ويطلق عليه التحصني

  .التي يسلكها الشخص يك يتجنب الوقوع يف مشكلة ما 

  :املنهج العالجي: ًثالثا

ويتـضـمن مجموـعـة الـخـدمات الـتـي تـهـدف إىل مـسـاعدة الـشـخص لـعـالج مـشـكالته 

 األسـاليب والطـرق والعودة إىل حالة التوافق والصحة النفسية، ويهتم هذا املـنهج باسـتخدام

والنظريات العلمية املتخصصة يف التعامل مع املشكالت من حيث تشخيصها ودراسة أسـبابها، 

  .وطرق عالجها، والتي يقوم بها املتخصصون يف مجال التوجيه واإلرشاد 

  التوجيه واإلرشاد النفيس علم وفن 

ن إن مامرسة اإلرشاد النفيس فن يقـوم عـىل أسـاس علمـي، بالضـبط كـام أ

ويقـول شـريتزر وسـتون إن . مامرسة العالج الطبي فن يقـوم عـىل أسـاس علمـي

مامرسة اإلرشاد النفيس كفن من فنـون العالقـات االجتامعيـة يقـوم عـىل أسـاس 

  علمي، يحتاج إىل دراسة علمية يف الجامعات وتدريب فني قبل املامرسة يف مراكز 
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تحدثون عن اإلرشاد النفيس عىل أنه علـم أكـرث اإلرشاد والعيادات النفسية، وبينام نجد كتابا ي

منه فن فإن الواقع يشري إىل أن مامرس اإلرشاد الـنفيس يلمـس التـوازن العمـيل بـني اإلرشـاد 

   .النفيس كعلم نظري وفن تطبيقي حيث يدعم العلم املتاح فن املامرسة

   :اإلرشاد النفيس علم

   :ن هذه االعتبارات ما ييلوم. هناك عدة اعتبارات تجعل اإلرشاد النفيس علام

   .اإلرشاد النفيس فرع من فروع علم النفس التطبيقي.1

اإلرشاد النفيس يقوم عىل أساس نظريات علمية راسخة مثل نظرية الذات ونظرية .2

وهذه النظريات تسـتند إىل . املجال ونظرية السامت والعوامل والنظرية السلوكية

ذي من أهم طرقه املالحظة العلمية، مناهج البحث العلمي التجريبي والوصفي ال

ونحن نعلم أن النظرية يتم التوصل إليها عن طريق تسلسل علمي يبـدأ بتحديـد 

ظاهرة تحتاج إىل تفسري، ثم تحديد مشكلة الدراسـة التـي تـدور حـول الظـاهرة، 

وتحديد الهدف من البحث العلمـي وهـو التفسـري والتنبـؤ والضـبط، ثـم تحديـد 

 استكشـاف الحقـائق العلميـة، ثـم إجـراء التجـارب التـي الفروض التي تهـدي إىل

تهدف إىل تحقيق الفروض كلها أو بعضها حيث تستخدم عينات ممثلة واختبارات 

  .مقننة لقياس متغريات محددة، ويتم الوصول إىل نظرية علمية

  .هناك حقائق كثرية معروفة عن الفروق بني اإلرشاد السليم واإلرشاد غري املؤثر.3

ّد ال بد أن يعد اإلعداد العلمـي وأن يـدرس األسـاس العلمـي الـذي تقـوم كل مرش.4 ُ

  .عليه عملية اإلرشاد
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   :اإلرشاد فن

ومـن هـذه . وهناك عدة اعتبارات تجعل اإلرشاد النفيس فنا يحتـاج إىل مهـارة وخـربة

   :االعتبارات ما ييل

 ـــ هناك جوانب من حياة اإلنسـان وسـلوكه مثـل طبيعـة اإلنسـان قـد ال تخضـع.1

   .بالدقة الكافية والثقة املطلوبة ــ للدراسة العلمية البحتة

  .هناك بعض املشكالت النفسية املعقدة ال يوفر العلم وحده تفسريا كامال لها.2

املرشد حني يعمل يف مركـز اإلرشـاد أو العيـادة النفسـية أو املدرسـة وغريهـا مـن .3

خصـياتهم ويف نوعيـة املؤسسات يلتقي بعمالء بيـنهم فـروق فرديـة واضـحة يف ش

  .مشكالتهم

  .عملية اإلرشاد يلزمها اإلقبال والقبول والتقبل من جانب املرشد والعميل.4

عملية اإلرشاد تحتاج إىل خربة فنية طويبة خاصـة يف عمليـة الفحـص والتشـخيص .5

وتقديم املسـاعدة اإلرشـادية ويف مواجهـة طـوارئ عمليـة اإلرشـاد مثـل املقاومـة 

  .والتحويل واإلحالة

  .كل مرشد يضفي ملسات فنية حني يطبق عمليا ما يعرفه علميا من فنيات وطرق.6

يواجه املرشد يف عملية اإلرشـاد أنواعـا مختلفـة مـن العمـالء مـن بيـنهم العميـل .7

ّأبو العريف " و" الفهلوي: "مثل"  العميل الصعب "السهل،ويف نفس الوقت يوجد 
نسـحب واليـائس والحـزين والعـدواين املتواكل والخاضع واملسـتهرت واملمثـل وامل" 

وسيأيت تفصيل ذلك يف الفصـل العـارش عنـد الكـالم عـن العميـل … وكبش الفداء

 يأيت إىل املرشـد عمـالء يف أعـامر مختلفـة وال بـد أن .ومسئوليته يف عملية اإلرشاد

. ّيطوع أساليب عملية اإلرشاد لتناسـب الطفـل والشـاب والشـيخ والرجـل واملـرأة

 .ريهم تختلف عملية اإلرشاد فنيا وليس علمياومع هؤالء وغ
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  بعض املفاهيم الخاطئة عن التوجيه واإلرشاد النفيس

هناك بعض املفاهيم الخاطئة عن التوجيه واإلرشـاد الـنفيس تحـدد مـا لـيس توجيهـا 

  :وليس إرشادا نفسيا منها

ّالتوجيه واإلرشاد النفيس خدمات أو عملية تقدم إىل املـرىض وأصـحاب املشـ.1 كالت ُ

  .فحسب

والصحيح أن التوجيه واإلرشاد النفيس ليس . اإلرشاد النفيس مرادف للعالج النفيس.2

ـقـارصا ـعـىل الحـيـاة االنفعالـيـة للعمـيـل فحـسـب، ولـكـن يتـنـاول جمـيـع جواـنـب 

 .شخصيته ككل جسميا وعقليا واجتامعيا وانفعاليا

والصـحيح . سبالتوجيه واإلرشاد النفيس يقترص عىل الحياة االنفعالية للعميل فح.3

أن التوجيه واإلرشاد النفيس ليس قارصا عىل املشكالت الشخصية فحسـب، ولكـن 

 .ميتد ليتناول جميع مجاالت حياته ككل شخصيا وتربويا ومهنيا وأرسيا وزواجيا 

التوجـيـه واإلرـشـاد اـلـنفيس يـقـترص ـعـىل املـشـكالت الشخـصـية للعمـيـل فحـسـب .4

ّة يشـجع فيهـا املرشـد عميلـه ويـوقظ والصحيح أن التوجيه واإلرشاد النفيس عملي

 عنده الدافع والقدرة عىل أن يعمل شيئا لنفسه بنفسه

والحقيقـة أن اإلرشـاد  .اإلرشاد الـنفيس خدمـة يعملهـا املرشـد ويقـدمها للعميـل.5

النفيس يتضمن مسـاعدة الفـرد يف أن يفهـم نفسـه ويحقـق ذاتـه يف ضـوء فـرص 

 الحياة الواقعية املتاحة

. رشاد النفيس يتضمن تقـديم نصـائح وخطـط جـاهزة للعميـل اإل:مفاهيم خاطئة.6

والصحيح أن اإلرشاد النفيس يجـب أن يكـون جـزءا ال يتجـزأ مـن الربنـامج العـام 

  للمؤسسة التي يقدم فيها مثل املدرسة
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ّاإلرشاد النفيس خدمات تضاف إىل نشاط املؤسسة التي يقدم فيها .7 ُ ) مثل املدرسة (ُ

ّنفيس خـدمات أو عمليـة تقـدم يف أي مكـان مناسـب  والصحيح أن اإلرشـاد الـ..  ُ

 إلخ…يضمن نجاحها سواء كان مركز إرشاد أو عيادة نفسية أو مدرسة

. ّاإلرشاد النفيس خدمات أو عملية ال بد أن تتم يف مركز إرشاد أو يف عيادة نفسـية.8

ّوالصحيح أن اإلرشاد الـنفيس تخصـص ال بـد أن يقـوم بـه األخصـائيون املؤهلـون 

 وعملياعلميا 

والصـحيح أن اإلرشـاد الـنفيس . اإلرشاد النفيس ميكن أن يقوم به شبه األخصـائيني.9

ـق ـمـن ـهـؤالء  ـا فرـي ـة يـقـوم بـه ـق ـمـن األخـصـائيني وعملـي ـخـدمات يـقـدها فرـي

األخصائيني مثل املرشد الـنفيس واملعـالج الـنفيس واملـدرس ـــ املرشـد واألخصـايئ 

 .االجتامعي وغريهم

  .مها أخصايئ واحد أو عملية يقوم بها أخصايئ واحداإلرشاد النفيس خدمات يقد.10
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 الفصل الثاين
  املرشد الرتبوي

  

  خصائص املرشد الرتبوي

تتوافر يف شخصـيته صـفات معينـة تسـاعده  إن املرشد الطاليب كصاحب مهنة البد إن

املسرتشـدين عـىل طلـب مسـاعدتهم  إقبـال والتوجيـه ويف عىل النجاح واالستمرار يف اإلرشـاد

 :وأهم هذه الخصائص هي

  :الخصائص النفسية للمرشد: أوالً

 لتطـوير إمـامهم الفرصـة وأتاحـت وبقدراتهم عىل حل مشكالتهم الثقة باآلخرين.1

  . حد ممكن أقىص إىل إمكاناتهم

 . والرغبة يف تقديم املساعدة لهم باآلخرين االهتامم.2

 .التقبل غري املرشوط للمسرتشد برصف النظر عن سلوكه.3

 . خريناآل القدرة عىل فهم ذاته وفهم.4

 . ثقة املرشد بنفسه واحرتامه لها وتحرر من القلق.5

 . ال يفرض قيمه الخاصة عىل املسرتشدين.6

 ,صـادق وأمـني ,كيس ومرح ,ودود ومحبوب ,يعرف قدراته ,مثقف وواسع االطالع.7

 .بنواحي القصور يف عمله ويتقبلها ويحاول تجاوزها ويتعرف

  .ندفاع يف مواجهة املواقف الطارئةالثبات واالتزان االنفعايل وعدم التهور واال.8

  :الخصائص االجتامعية: ًثانيا

  .خاصة املسرتشد اآلخرين القدرة عىل إقامة عالقات اجتامعية جيدة مع.1

 . والتعاون معهم اآلخرين القدرة عىل القيادة وتوجيه.2
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 .املسرتشد ومعايريه إليه الفهم الصحيح لقيم املجتمع الذي ينتمي.3

 . ه املجتمع الذي يعيش فيهالشعور مبسؤولية تجا.4

 . اآلخرين حبه للعمل الخريي والتطوعي ملساعدة.5

 . اآلخرين القدرة عىل تكوين صداقات بسهولة واالنسجام مع.6

 . دميقراطي ويهتم مبظهره العام الالئق واملناسب.7

   :الخصائص املهنية: ًثالثا

  .إهامل أو وجه دون تقصري أكمل يف العمل وانجازه عىل اإلخالص.1

 .املجتمع وقيمه وأخالقيات لتزام بأخالقيات املهنةاال.2

 .املوضوعية والحياد يف اإلرشاد.3

 . املحافظة عىل أرسار املسرتشد وعدم البوح بها.4

 . الطموح املستمر من اجل التقدم والتجديد يف مجال العمل.5

 . واحد مع قضايا الطلبة إن أن يكون لطيفا وحازما يف.6

 سامت املرشد النفيس ومواصفاته

يف الحقيقة أن نجاح كل مهنه تتطلـب مـن الـذي ميتهنهـا سـامت ومواصـفات خاصـة 

ًتتناسب ومتطلبات املهنة، ولذلك فان اخـتالف املهـن يتطلـب تبعـا لـه اخـتالف يف السـامت 

والقدرات واإلمكانات، وقد حدد اتحاد املرشدين العاملني باملؤسسات التعليمية سـت سـامت 

جال اإلرشاد والتوجيه الـنفيس ينبغـي عـىل املرشـد الـنفيس رضورية وذات أهمية خاصة يف م

 :التحيل بها والتي ميكن أجاملها كاأليت

  :الثقة بالعميل .1

، باعتباره القيمة العليا يف )العميل(يجب أن يؤمن املرشد النفيس أوال بالفرد

  الكون ألنه إنسـان وأنـه قـادر بقدراتـه وإمكاناتـه عـىل التغـري والنمـو ومواجهـة 

  



79

املشكالت الحياتية، وكذلك عىل قدرته عىل تبني القيم واألهداف املناسـبة التـي يتطلـع إليهـا 

ًاملجتمع واملؤسسات الرتبوية وأن يؤمن بشكل كبري بأن العميل يكون قادرا عىل مواكبة النمو 

ة والتطور واإلبداع بالشكل الذي يعود عىل املجتمع بالخري والرفاهية إذا وجد الظروف املالمئـ

لهذا النمو، وأن يأخذ بنظر االعتبار أن أيجاد حالة من الكفاية واإلشباع لحاجات العميل هـي 

التي تؤهله لالنطالق والتقدم والعكس صحيح،آلن إصالح الفرد سـيؤدي بالنتيجـة إىل إصـالح 

 .املجتمع

  :التمسك بالقيم اإلنسانية. 2

سانيته ومشاعره وأهدافه وقيمـه أن يهتم املرشد النفيس بالعميل كانسان وأن يحرتم إن

حتى يستطيع من التفاعل مع العميل بشكل أكرث صدق وموضوعيه للوصول إىل أفضل القـيم 

املرجوة، وأن يخططوا متعاضدين لتحقيق األهداف والتعرف عىل الوسائل املطلوبة ملثل هـذا 

 .يقاالنجاز وتهيئة ما يناسبها من ظروف تسهم كعامل مساعد يف طريق هذا التحق

  :االنفتاح عىل العامل. 3

ًينبغي عىل املرشد النفيس أن يكون منفتحا عىل العـامل الـذي يعـيش فيـه وأن يواكـب 

حركات التطور يف مجال اختصاصه واملجاالت الثقافيـة األخـرى، وأن يفهـم اآلنسـات وماهيـة 

ف األسمى العوامل املؤثرة عىل أهدافه ومدى تقدمه يف طريق تحقيق تلك األهداف وأن الهد

 .لوجود اإلنسان يف األرض هو من أجل اإلصالح والتعمري والبناء وإثراء الحياة

  :سعة األفق. 4

يجب أن يحرتم املرشد النفيس مختلف أنواع امليول واالتجاهات واملعتقدات 

ًلعمالـئـه ويتقبلـهـا وال يـسـتهجنها، وأن يـكـون مـلـام بـهـذه األـمـور يك يـسـتطيع أن 

  ن ينمـي لديـه حالـة اإلنصـات الجيـد ألفكـار وأراء العمـالء يناقشها مع عمالئه وأ
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وكذلك مسايرة األفكـار الجيـدة واملنجـزات ومـا تتوصـل إليـه البحـوث والدراسـات املتعلقـة 

ًبعمله، حيث أن مثل هذه األمور تنعكس إيجابا عىل شخصيته وبالشـكل الـذي يكـون مـؤثرا  ً

 .ًيف شخصية العميل وكاسبا لثقته به

ًفق بالنسبة للمرشد تجعله قادرا عـىل الـربط بـني حيـاة العميـل الداخليـة إن سعة األ

ًوبني عالقاته باآلخرين واملشاكل التي يعاين منها، وتعطيه املامـا ودرايـة بالعالقـة القامئـة بـني 

الضغوط الحياتية وما تنتجه من تأثري عىل عالقة العميل بـاآلخرين وملـا لهـذه الضـغوط مـن 

داث سؤ التوافق لدى العميل والتي تؤدي إىل شعورا لعميل بالعجز وعدم تأثري سالب عىل أح

 .ثقته بنفسه ملواجهة مشكالته ووضع الخطوات املناسبة لحلها

 :تفهم الذات. 5

تعد معرفة املرشد النفيس وإدراكـه لذاتـه وماهيـة نقـاط القـوة والضـعف لديـه مـن 

 األهداف ما يناسب طاقاتـه وقدراتـه، األمور الهامة التي ينبغي إدراكها حتى يضع لنفسه من

ًوإذا استطاع املرشد النفيس التعرف عىل ذاته بدقة وعلميـه وموضـوعيه بعيـدا عـن االنحيـاز 

عند ذلك يستطيع التعرف عىل ذوات اآلخـرين وخاصـة العمـالء، وهـذا األمـر يعطيـه حنكـة 

تي يعانون منهـا ودراية وموضوعية يف عمله، حيث يستطيع الوقوف عىل حقيقة املشكالت ال

وبالتايل العمل عىل مساعدتهم لحلها والتخلص منها، ثم إذا اسـتطاع املرشـد الـنفيس التعـرف 

عىل نقاط قوته وضعفه فسوف يعرف حدود عملـه بشـكل أدق والـذي يجعلـه يـدرك متـى 

 .ينبغي إحالة العميل مثالً إىل غريه من األخصائيني ملصلحة العميل نفسه

  :االلتزام املهني. 6

 واإلرشاد النفيس كمهنة التوجيهينبغي عىل املرشد النفيس االلتزام مببادئ 

وكوسيلة ملساعدة العمالء عىل تطوير وتنميـة قـدراتهم واسـتعداداتهم وكـذلك 

  أن يتقبل مسؤولياته تجـاه عمالئـه واملجتمـع وأن يتمسـك بأصـول املهنـة مـن
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ًإىل ذلـك ينبغـي أن يكـون املرشـد أمينـا أجل الوفاء بتلك االلتزامـات واملسـؤوليات باإلضـافة 

ًومؤهالً تأهيالً علميا دقيقا يك يستطيع مواجهـه الضـغوط التـي تتعـارض مـع مبـادئ احـرتام  ً

 .الفرد يف مجتمع دميقراطي

وأن يتجنب املرشد أقامة العالقات الشخصـية مـع العمـالء وأن تكـون العالقـة مهنيـه 

ً منزلقـا خطـرا أذا وقـع يـترضر منـه املرشـد وذلك عـىل اعتبـار أن العالقـات الشخصـية تعـد ً

 .والعملية اإلرشادية عىل حد سواء

ًوينبغي أيضا عىل املرشد أن الستخدم أدوات فنيـه وأسـاليب مهنيـه ال يجيـد تطبيقهـا 

وتفسري نتائجها،حيث أنه ال مجال لالجتهاد عىل حساب اآلخـرين، وهنـا أن السـتخدم املرشـد 

 عند عدم امتالكه للخربة العملية التي تسـاعده يف تطبيـق هـذه االختبارات العقلية والنفسية

ًاالختبارات وتحليل نتائجها آلن ذلك سينعكس سلبا عىل برامجه اإلرشادية وعىل ثقة العمـالء 

به، باإلضافة إىل عدم استخدام أجهزة التسجيل سواء كانت عن طريق الكاسيت أو الفيديو أو 

 .العميل ومبوافقتهأي أجهزة أخرى إال بإذن مسبق من 

كام وأن هناك من املواصفات التي ينبغي للمرشد الـنفيس الـتحيل بهـا والتـي أكـدتها 

حيث توصلت هـذه الدراسـة إىل أن املرشـد الـذي ). أستاذ املادة( نتائج الدراسة التي قام بها

ع يحقق ذاته هو الذي يتصف بامتالكه الخربات املعرفية التـي تسـاعده عـىل االنفتـاح وأتسـا

األفق واإلحساس بالوجود والشعور بالسعادة والتفـاؤل يف حياتـه مـام يحقـق لـه الرضـا عـن 

نفسه وتقديره للحياة وتقبله لآلخـرين عـىل عالتهـم وأن تكـون لديـه روح االبتكـار واإلبـداع 

لتقديم كل ما هو جديد يف ميدان عمله بحيث يتسـم سـلوكه بالجديـة والنشـاط والتلقائيـة 

ليه منفتحة ليس لديه آليات دفاعية سلبيه محب، متفـرد، مبـدع ومتفاعـل والتواضع وذو عق

 .مع بيئته واآلخرين بأسلوب تلقايئ
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 املهارات األساسية للمرشد

ومـن ، ال بد للمرشد الناجح أن يتقن عددا مـن املهـارات األساسـية الالزمـة يف اإلرشـاد

  :هذه املهارات

  :االنتباه .1

وتسـاعد هـذه , اللفظيـة وغـري لفظيـة السـلوكيات إىل وتعني اهتامم املرشد وانتباهه

بحث تساعده عىل الكالم وتتيح هذه املهارة إدراكـه , املسرتشد املهارة املرشد عىل الرتكيز عىل

  .ملستوى قبول املرشد أو رفضه له

  :اإلصغاء. 2

تبنـى  الـذي األسـاس هي األداة الرئيسية التي يستخدمها املرشد لفهم املسرتشد وهـي

ويهدف اإلصغاء إىل فهم كل ما يفكر به املسرتشـد ومـا يشـعر بـه نحـو . جميع املهارات عليه

 : وميكن تحقيق هذه املهارة من خالل. نفسه ونحو اآلخرين

 اإلصغاء اللفظي-

 اإلصغاء غري لفظي-

  .اإلصغاء بعمق-

  :إعادة صياغة العبارات. 3

سـامع مـا قالـه مـن خـالل أن استخدام لهذه املهارة من طرف املرشد تتيح للمسرتشد 

 .املرشد وذلك يشجعه إما عىل االستمرار يف الكالم أو مراجعة نفسه

 :ومن األساليب املستخدمة يف هذه املهارة هي

 . إىل املخاطب إعادة عبارات املسرتشد كام هي مع تغيري ضمري املتكلم -أ

   .إعادة النقاط الهامة من عبارات املسرتشد -ب
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  :األسئلة طرح. 4

مـن املسرتشـد وعـىل تشـجيعه يف  الالزمة  مهارة رضورية للحصول عىل املعلوماتهي

   .اإلرشادية التعبري عىل نفسه حيث تعترب هذه املهارة محور املقابلة

  :وأحاسيسه االستجابة ملشاعر املسرتشد .5

 يدور يف داخلـه مـن مشـاعر وانفعـاالت تعكس السلوكيات الغري لفظية للمسرتشد ما:

 ..هي مؤرش صادق عىل حالة املسرتشدو وأحاسيس

  :مهارة التلخيص. 6

 إىل مـن موضـوع جديـدة وعـىل االنتقـال مشـكلة يف اكتشـاف تستخدم هـذه املهـارة

 . حديثه إثناء املرشد كان مصغيا له إن إىل طأمنة املسرتشد إىل ويهدف التلخيص,أخر

ساعد عىل رؤية الصورة ت واملشاعر التي عرب عنها املسرتشد بطريقة األفكار واىل تجميع

 .الكلية بوضوح وتستخدم كذلك بهدف إنهاء النقاش يف موضوع محدد

  :ويستخدم التلخيص يف

 .بداية الجلسة-أ 

  إثناء الجلسات اإلرشادية ذات املواضيع املشتتة - ب

 مهام املرشد النفيس

أن التطور الحاصل يف ميادين الرتبية وأهدافها ومضامينها بشكل عام سـلط األضـواء عـىل 

ًجوانب عديدة غري التي كان يركز عليها سابقا، حيث أننا نعلم بان التحول من الرتكيز عىل جانب 

ن الفروق الفردية للطالب يف الذكاء واالستعدادات الخاصة والقدرات العقلية إىل االهـتامم بالكـائ

  كوحدة متكاملة ومتفاعلة الجوانب تؤثر وتتأثر بـاملثريات واملحـيط التـي تعـيش ) الطالب(الحي 
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فيه، هذا مـام حـدا برجـال الرتبيـة أن يوجهـوا أهـتاممهم لـيس فقـط عـىل تغذيـة األذهـان 

والعقول وأمنا عىل أهمية املعلومات يف حياة الفرد وكيفية األستفادة منها وتحويلها من واقـع 

ي أكادميي بحت اىل واقع عميل تطبيقي تدفع به عجلة الحياة للدوران والتطور والرقـي، نظر

فأصبح من املسلم به توجيه العنايةبصحة الفرد الجسمية وسالمة حواسه واألهـتامم بـصحته 

 .النفسية واألنفعالية والتي تؤدي اىل نجاح الفرد يف مهامه الحياتيه بشكل أعم

ًطــور تبعــا لــذلك دور املرشــد النفــيس وتطــورت مهامــه وبتطــور هــذه األهتاممــات ت

وتعددت نشاطاته، حيث حددت ألئحـة أتحـاد املرشـدين واملـوجهني النفـسيني عـرشة مهـام 

 :للمرشد النفيس والتي ميكن أجاملها كاآليت

دور املرشد يف وضع خطة برنامج اإلرشاد النفيس والتي تتـضمن تحديـد أهـداف : أوالً

 حاجات الطلبة لآلرشاد النفيس وكذلك الربط بني كافة الوجوه املختلفة الربنامج والتعرف عىل

للربنامج بحيث يتامىش مع تسلسل الخدمات اإلرشادية واملناهج الدراسية وتطويرها، وكـذلك 

 .العمل عىل مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف تقييم مساهامتهم يف برنامج األرشاد النفيس

ام بعمليات التوجيـه واإلرشـاد النفـيس، حيـث تتطلـب هـذه دور املرشد يف القي: ًثانيا

العملية تخصيص أغلب الوقت ملامرسة التوجيه وا إلرشاد عىل شكل مقابالت يجريهـا املرشـد 

النفيس عىل مـستوى األفـراد والجامعـات مـع العمـالء وهنـا يقـوم املرشـد بتقـديم خـدمات 

 :بينه وبني العمالء واملتمثلة باأليتإرشاديه ومهنيه من خالل العالقة اإلرشادية القامئه 

مساعدة العميل عىل فهم نفسه والوثـوق بهـا والتعبـري عنهـا وفهـم مالديـه مـن .1

  .مشاعر وقيم وحاجات

تقديم املعلومات الشخصيه أو البيئيه للعميل حسب طلبه فـيام يتعلـق بخططـه .2

 .وأختياراته ومشاكله الشخصيه
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الء عـىل مواجهـه املشـاكل والتوصـل اىل املساهمة يف تنمية وتطوير قـدرات العمـ.3

 .حلها وكذلك تطوير قدراتهم الخاصة بصنع القرارات والتخطيط

تعريف العمالء بقدراتهم وذلك عن طريق اللقاءات معهم ومـع أوليـاء أمـورهم : ًثالثا

من أجل دراسة نتائج األختبارات املتنوعه ومناقشـة املسـتويات العلميـه والسـلوك الشـخيص 

 : املعلومات وهذا يتم باأليتوغريها من

  .تفسري نتائج األختبارات التحصيلية أو املقننة والربط بينها.1

تنظيم املعلومات املتوفرة عـن العمـالء يف سـجالت وملفـات خاصـه مـع مراعـاة .2

 .رسيتها

 .التعرف عىل الطلبة ذوي القدرات أو املواهب أو الحاجات الخاصة.3

رات الطالب وأمكاناته واملجاالت املهنية والدراسية تبصري الطالب وويل األمر بقد: ًرابعا

التي تناسب هذه القدرات والتي تتامىش مع ميول وأتجاهـات الطالـب، بحيـث يسـعى قـدر 

األمكان لوضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وكذلك يقوم املرشـد بجمـع املعلومـات عـن 

ي املتقدم والعمل عـىل ترتيبهـا بشـكل املهن واألعامل املختلفة وفرص التعليم والتدريب املهن

متسلسل وعرضها عىل الطلبة وأولياء األمور بشكل منظم بحيث يساعد الطالب وويل األمر يف 

وضع الخطط ذات العالقة باألهـداف التعليميـة املسـتقبلية وكـذلك املسـاهمة يف التخطـيط 

اـلـذين أنـهـو مرحـلـة التعليـمـي واملهـنـي للـطـالب اـلـذين يف نـيـتهم األنقـطـاع ـعـن الدراـسـة أو 

 .الدراسة

اإلحالة، ونقصد بها أن يقوم املرشد الـنفيس بإحالـة العميـل لتلقـي الخـدمات : ًخامسا

املناسبة خارج أطار املدرسةأو من قبل غريه من األخصائيني يف مختلـف التخصصـات يف حالـة 

  .حاجتهم لذلك أو عند تعذر التعامل معه داخل املدرسة لسبب أو أخر
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مر يـتم مـن خـالل توعيـة الطالـب وويل األمـر برضورة عـرض الطالـب عـىل  وهذا األ

األخصائيني لتقديم الخدمات املمكنة له وكذلك أن يقيم املرشد النفيس صالت عمل مع غـريه 

من العاملني يف برامج التوجيه واألرشاد النفيس والتعـرف عـىل الطلبـة مـن ذوي األحتياجـات 

 اء األحالة الخاصه والتي تتطلب حاالتهم أجر

وكذلك التعرف عىل الجهات التي ميكن األحالة اليها وماميكن أن تقدمـه مـن خـدمات 

وبالتايل متابعة التوصيات واملقرتحات التي تقدمها جهات األحالة والعمل بها وصوالً ملواجهـة 

 .املشكلة والتعامل معها بجدية

لهم مـن مدرسـة الخـرى يساهم املرشد النفيس يف مساعدة الطلبـة عنـد أنتقـا: ًسادسا

ومن املدرسة اىل مجال العمل، حيث يقوم بتقديم املعلومات للمدرسة املنتقل اليهـا الطالـب 

وأستالم املعلومات الخاصة بالطلبـة املنتقلـني اىل املدرسـة التـي يعمـل بهـا وكـذلك مشـاركة 

ب املتفـوقني األداره وأعضاء الهيئة التدريسية يف وضع الخطط التي من شأنها أن تـوزع الطـال

وذوي األعاقه وتقرير املواد الخاصة بكل مجموعه والقيام بعقد األجتامعات مع املسؤلني عن 

القبول وزيارة املؤسسـات التعليميـة والتدريبيـة وجهـات العمـل التـي ميكـن أن يلتحـق بهـا 

 .الطالب عند استكامل دراسته

خـدمات األرشـاد والتوجيـه عقد اللقاءات مع أولياء األمور من أجل تبصـريهم ب: ًسابعا

ومساعدتهم عىل تفهم مستويات أبنائهم الحقيقية من حيث القـدرات وامليـول واألتجاهـات 

ومستوياتهم الدراسية ومنوهم الشـخيص واألجتامعـي باالضـافة اىل تعريـف األبـاء بالحقـائق 

 .وتزويدهم باملعلومات عن الخطط الدراسية والفرص الرتبوية واملهنية ومتطلباتها

عقد اللقاءات مع أعضاء الهيئة التدريسـية مـن أجـل توحيـد الجهـود : ًثامنا

وتوجيهها ملا يالئم حاجات الطالب حيث يقوم املرشد باطالع زمالئه املدرسني عـىل 

املعلومات املتوفره عن مستويات الطلبة ومراحل منوهم مـع الـتحفظ بالرسيـة يف 

  ذلك مسـاعدة املدرسـني عـىل املعلومات بـني مـاميكن بيانـه ومايجـب كتامنـه وكـ
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ًالتعرف عىل الطالب من ذوي األحتياجات الخاصة والتي قد تـنعكس سـلبا عـىل مسـتوياتهم 

 .وأدائهم داخل الفصل الدرايس

أجراء البحوث والدراسات املتعلقة بالطالب واملؤسسـة الرتبويـة والتعـاون مـع : ًتاسعا

التدريسـية بحيـث تتضـمن هـذه البحـوث القامئني بها ومناقشة نتائجهـا مـع أعضـاء الهيئـة 

املجاالت املتعلقة مبتابعة الطلبة الذين أنقطعوا عن الدراسة، والعالقة بـني القـدرات العقليـة 

والتحصيل الدرايس من جهه وبني أختبار املقـررات الدراسـية وتوزيـع الطلبـة عـىل الصـفوف 

هم وإمكاـنـاتهم العقلـيـة وأختـيـار الطلـبـة للمـجـاالت الدراـسـية الـتـي تواـفـق مـيـولهم وـقـدرات

 .والنفسية والجسدية

أن يعمل املرشد النفيس عىل تعزيز وتقوية العالقات العامة من خالل املشاركة : ًعارشا

يف ـبـرامج الهيـئـات والجمعـيـات وجامـعـات املجتـمـع وأـعـداد املعلوـمـات واملـقـاالت وتزوـيـد 

ألذاعيـة واملعرفيـة مـاأمكن منشورات املدرسة أو املجتمع بها وكـذلك املسـاهمة يف الـربامج ا

 .ذلك

 إعداد املرشد الرتبوي والنفيس وتدريبه

 إن اإلرشاد الرتبوي والنفيس يعد من املجاالت الشاملة والتي تتضمن خدمات التنميـة 

والوقاية والتشخيص والعالج لتحسني جودة الحياة وتحقيق الصحة النفسية السليمة لدى من 

 .تقدم اليهم هذه الخدمات

اإلرشاد الرتبوي والنفيس إعداد وتدريب املرشد الكفء يف العديد من مهـارات يتطلب 

اإلرشاد النفيس، حيث تهدف برامج إعداد املرشد النفيس وتدريبه اىل تزويده بالعلم واملعرفـة 

ًواملـهـارات والـخـربات ـلـيك يـصـبح ـقـادرا ـعـىل تـقـديم الـخـدمات اإلرـشـادية ـلـذوي املـشـكالت 

 .العصابية وحتى الذهانية

بأستخدام مناهج ومقررات علميـة، ) قبل الخدمة(ويتم تعليم املرشد وتدريبه 

  أقرتـه الجمعيـة  حيث يـتم األهـتامم بـالتعليم املسـتمر والتشـاور وذلـك يف ضـؤ مـا
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األمريكية للمرشدين النفسيني وجميعة تأهيل املرشـدين مـع رضورة الحصـول عـىل تـرخيص 

 .مبزاولة مهنة اإلرشاد النفيس

اية األعرتاف باإلرشاد النفيس كمجال مستقل وبعد تحرره مـن األنـدماج فـيام ومنذ بد

بدأ ظهـور بـرامج إعـداد وتـدريب  Community Counsellingكان يسمى بإرشاد املجتمع 

املرشدين النفسيني من أجل ضامن حسـن اإلعـداد والتـدريب والكفـاءة املهنيـة عـىل أسـاس 

دي الصحة النفسـية، وبـذلك اصـبح للمرشـد الـنفيس معايري حددتها الجمعية األمريكية ملرش

هوية مهنية ومصداقية وذلك بفضل الحرص عىل التعليم والتدريب يف اطار برامج متـنح عـىل 

 .أساسها شهادات وتراخيص معرتف بها

 ـ:وتقسم املقررات التي يدرسها املرشد النفيس اىل ثالث مجموعات وهي

 املقررات األساسية : أوالً

الرتبية النفسية ــ علم نفس النمـو ـــ العلـوم األجتامعيـة ـــ : (القراراتتتضمن هذه 

الثقافة والتعددية الثقافية والحساسية الثقافية ــ علم الـنفس األجتامعـي ـــ منـط الحيـاة ـــ 

 )القياس والتقويم النفيس والرتبوي وكذلك مناهج البحث وطرقه وفنياته

 :املقررات البيئية: ًثانيا

البيئة املحلية واملجتمع املحيل ــ علم نفس املجتمع ـــ عالقـة (ملقررات وتشمل هذه ا

 .املجتمع املحيل بالصحة النفسية وخدمات إرشاد الصحة النفسية يف املجتمع املحيل

  . مقررات التخصص: ًثالثا

أسـس الصـحة النفسـية ـــ أبعـاد إرشـاد الصـحة : (وتتضمن هذه املقـررات

ات املطلوبة ملامرسة اإلرشاد النفيس ـــ اإلرشـاد الـنفيس النفسية ــ املعارف واملهار

  يف املدرسة والزواج واآلرسة وعامل املهنة ــ طرق وأساليب ومهارات اإلرشاد الـنفيس 
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ـ العالقة اإلرشـادية ـ إرشـاد الصـحة النفسـية للمسـنني ـ إرشـاد الصـحة ) الفردي والجامعي(

  . النفسية لحاالت اإلدمان

اتقدم، فإنـه ينبغـي عـىل املرشـد الـنفيس ان يـتعلم طـرق الوقايـة مـن باالضافة اىل م

األـضـطرابات النفـسـية واألـمـراض النفـسـية وعالجـهـا والوقاـيـة والتخـطـيط العالـجـي والـطـرق 

املتعددة للعـالج الـنفيس املتمثلـة بالتحليـل الـنفيس والعـالج الجشـطلتي والعـالج العقـالين 

عـالج املعـريف التنمـوي والعـالج قصـري املـدى واآلحالـة األنفعايل والعالج املعـريف السـلويك وال

 .واملتابعة

هذا باإلضافة إىل التـدريب العمـيل وامليـداين يف ورش العمـل املخصصـة لهـذا الغـرض 

 .والقراءات الخاصة ومزاولة الدراسات الحرة

  



90

  



91

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثالث

  مجاالت اإلرشاد النفيس



92



93

 الفصل الثالث
  مجاالت اإلرشاد النفيس

  
 اإلرشاد النفيس للمراهقني

  خصائص مرحلة املراهقة: والأ

تزداد القدرات العقلية ويظهر االبتكار ينمو التفكـري املجـرد : خصائص النمو العقيل. 1

  .وتتسع املدارك ويظهر االهتامم باملستقبل املهني

 انفعاالت يلونها الحامس وتتطور مشـاعر الحـب ونالحـظ :خصائص النمو االنفعايل. 2

عليه الحساسية االنفعالية ويكون متمرد ويغضب كثريا وتأىت له حاالت من االكتئـاب وتكـون 

 لديه ثنائية يف املشاعر نحو نفس الشخص

يظهـر لديـة وتكون عنـده رغبـة أكيـدة يف تأكيـد ذاتـه : خصائص النمو االجتامعي. 3

ال يرىض أن توجه له األوامر أمـام و, ومييل إىل مساعدة اآلخرين, الشعور باملسؤلية االجتامعية

 .ويزداد الوعي االجتامعي, مييل إىل تحقيق االستقالل االجتامعيو, اآلخرين

 أسس اإلرشاد النفيس للمراهقني : ًثانيا

ـة عــىل أســاس اع ـة املراهـق ـنفيس يف مرحـل ـوم اإلرشــاد اـل ـنفيسيـق ـاد املرشــد اـل  تـق

COUNSELOR يف قدرة املراهق عىل اإلسـهام يف حـل املشـكالت التـي يعـاين منهـا، وذلـك 

بسبب ما وصل إليه من النضج العقيل والنفيس والجسمي واالجتامعي ويستطيع املراهـق أن 

ًيحل مشكالته، وأن يحقق ذاته، إذا ساعدناه يف فهم ذاته ويف فهم مشكالته فهام صحيحا  ً.   

مشـكلة : ومن املشكالت التي تعرض يف أغلب األحيان عىل املرشد النفيس

اختيار املهنة أو الدراسة املناسبة للمراهـق، ومشـكلة العجـز عـن التكيـف مـع 

  جامـعـة األـقـران أو األـنـداد، والرغـبـة يف تغـيـري املراـهـق للمجتـمـع أو االنـخـراط 
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بـة مـع األرسة، إىل جانـب مشـكالت فيه، وإيجاد مكان له فيـه، والسـعي إليجـاد عالقـات طي

الـتـأخر اـلـدرايس أو الـضـعف اـلـدرايس، ومـشـكلة كراهـيـة املدرـسـة والـهـروب منـهـا، والـشـعور 

بالضياع يف عامل مرتامي األطراف، ومشكلة الشك يف القـيم القدميـة، التـي تلقاهـا وهـو طفـل 

   .وقبلها عن طيب خاطر 

راـهـق ال يتـسـم بالـصـرب حـتـى ـتـتم وباعتـبـار مرحـلـة املراهـقـة مرحـلـة انتـقـال، ـفـإن امل

   .ًمعالجته، ولكن يريد حالً آنيا يف الحال، ولذلك قد ال يواظب أو يداوم عىل متابعة املعالجة

كذلك فمن املشكالت الشائعة يف املراهقـة وجـود رصاعـات بـني قـيم الطفولـة وقـيم 

واملعـروف أن . ع املؤجل الرجولة ورصاع بني الرغبة يف اإلشباع اآلين أو املبارش لدوافعه واإلشبا

الرصاع حالة نفسية تتجاذب فيهـا اإلنسـان أهـداف متعارضـة إذا حقـق أحـدها تعـذر عليـه 

   .ويستطيع املرشد أن يوجه املراهق لالختيار املوضوعي الصائب. تحقيق الهدف اآلخر

ومن الخصائص النفسية للمراهق أنه يسعى للحصول عىل املساعدة من زمالء يف مثـل 

ويتـأثر املراهـق يف ذلـك باتجاهـه العـام .  من سعيه للحصول عليها من الكبار عامةسنه أكرث

نحو مجتمع الكبار، وميكن استغالل ذلك يف حل مشكالته عن طريق مساعدة الجامعـة التـي 

ينتمي إليها، ويف كثري مـن األحيـان، تتطلـب عمليـة اإلرشـاد مقابلـة آبـاء املـراهقني أنفسـهم 

حقيقة مرحلة النمو التي مير بها املراهق وخصائصها بحيـث يتأكـدون إلرشادهم، وتعريفهم ب

كـام يسـاعد اآلبـاء . من أن سلوك التمرد أو العصيان إمنا هو جزء من النمـو يف هـذه املرحلـة

ومـن شـأن هـذا . لتفهم حقيقة رغبة املراهـق يف االسـتقالل عـن األرسة، بأنهـا رغبـة طبيعيـة

   . ووالده عىل حد سواءاإلرشاد أن يساعد كالً من املراهق

أال نكلف املراهق مـا ال طاقـة لـه بـه، ألن تكليفـه بأعبـاء : ومن رشوط اإلرشاد الجيد

ًفوق طاقته تزيد حالته سوءا، ولذلك ينبغي مراعاة قـدرات املراهـق وإمكاناتـه، بحيـث يقـع 

   .اإلرشاد يف نطاق قدراته الطبيعية وخرباته
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لفرديـة بـني املـراهقني، فلـيس جميـع املـراهقني عىل املرشد أن يراعي مبـدأ الفـروق ا

نسخة واحدة، وإمنا يختلفون فيام بينهم يف كميـة مـا ميتلكـون مـن الـذكاء العـام والقـدرات 

واالستعدادات، وامليول، والسامت، الشخصية، والظروف االجتامعيـة واالقتصـادية، ويف كيفيـة 

   .استخدامهم لذلك كله

 دافئـة قوامهـا الثقـة املتبادلـة واالحـرتام بينـه وبـني واملرشد الجيد يقيم عالقـة وديـة

املراهق، حتى تساعد هذه العالقة أو تلك الرابطة العاطفية عىل إفصاح املراهـق عـام يجـول 

   .يف صدره من أرسار أو خبايا

وال بد أن يفهم املراهق أن املرشد يستهدف مساعدته، واألخذ بيده، وأنه يختلف عـن 

   .رةرجال السلطة أو اإلدا

وـمـن مـبـادئ اإلرـشـاد الجـيـد مـبـدأ الـتـدرج يف ـسـري خـطـوات املعالـجـة أو يف العملـيـة 

اإلرشادية، فال يصح أن تكون طفرية أو فجائية، ولكن ال بد من التسلسل والتدرج من مطلب 

   .إىل آخر، أو من مشكلة فرعية إىل أخرى، أو من خطوة إىل أخرى

 قبـل عالجهـا، وذلـك بـاالعتامد عـىل وتتطلب العملية إجـراء تشـخيص دقيـق للحالـة

الوسائل املوضوعية الدقيقة يف جمع املعلومات، كاالختبارات، واملقاييس واملقـابالت، ودراسـة 

  .الخ..تاريخ الحالة

 لو عجبكم املوضوع ممكن نستفيض فيه وارجوا مـن اصـحاب الـلـهاخواىن واخواىت ىف 

 خربتهمالخربة ىف التعامل مع املراهقني ان ينقلوا لنا 

  :إرشاد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

إن االضطرابات السلوكية ميكن أن تظهـر لـدي األطفـال ذوي االحتياجـات 

ولكن يوجـد لـدي بعـض األطفـال املعـوقني مشـاكل . الخاصة واالطفال العاديني

وهـذه املشـاكل غالبـا . خاصة بهم سواء يف التعلم أو عدم اتيان السلوك املناسب

  تجة عن ضـعف الثقـة بـالنفس واعـتامدهم عـيل اآلخـرين يف قضـاء ما تكون نا
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سـواء كـانوا (حوائجهم، وقد يكون السبب عدم وضوح التعليامت التي يتلقونها من اآلخـرين 

ً وكذلك قد يسلكون سـلوكا سـيئا لجـذب انتبـاه .بالنسبة لهم) الوالدين أو املدرسني أو غريهم

 .واهتامم اآلخرين بهم

ق له بناء نفيس خاص بـه نتيجـة ملـا لحـق بـه مـن االعاقـة واحساسـه إن الطفل املعا

وتؤدي االعاقة بالطفـل إذا مل نسـاعده ونقـدم لـه ... باالختالف عن غريه من األطفال اآلخرين

العون إيل اضطراب صورته عن ذاته وهي حجر الزاوية يف البنـاء الـنفيس ويرتتـب عـيل ذلـك 

ين ولـذلك تظهـر بعـض املشـكالت السـلوكية لـدي عدم تحقيق التوافق مع نفسه ومع اآلخر

هؤالء األطفال مثل العدوانية والنشاط الزائد واالنطواء واالنسحاب والتبول الـالارادي وغريهـا 

  ) .السلوك املضطرب(من أشكال السلوك غري املتوافق 

يعني كل سلوك يثري الشـكوي أو التـوتر لـدى الطفـل أو : إن مفهوم اضطراب السلوك

يه أو مدرسيه أو املحيطني به ويـدفعهم إيل الـتامس نصـيحة املختصـني وتوجهـاتهم لدى والد

 .املهنية للتخلص من ذلك السلوك املضطرب

ومن هنا تعـد الحاجـة إيل االرشـاد الـنفيس لألطفـال املعـوقني مـن الحاجـات امللحـة 

جتامعيـا واألكيدة التي تهدف إيل تقديم املساعدة لهم من أجـل رعـايتهم نفسـيا وتـربيتهم ا

وحل مشكالتهم اليومية مـام يسـاهم يف تحقيـق التوافـق السـوي لهـم عـيل كافـة األصـعدة 

 .الخ.. الجسدية والنفسية والسلوكية واالجتامعية

واالرشاد النفيس للمعوقني هو أحد أهم قنوات الخدمة النفسية التـي ميكـن أن تقـدم 

صـبغة انفعاليـة حـادة بحيـث لألفراد أو جامعـات املعـوقني الـذين يواجهـون مشـكالت لهـا 

 .يعجزون عن مواجهاتها دون عون أو مساعدة من الخارج

وهو ال يقـف عنـد حـد مسـاعدة األطفـال املعـوقني عـيل التغلـب عـيل 

املشكلة ولكنه ميتد ليوفر لهم االستبصار الذي يجعلهم قادرين عيل الـتحكم يف 

هـم وبالتـايل زيـادة انفعالتهم ويصبحون أكرث معرفة بذاتهم وبالبيئة املحيطـة ب

  قدرتهم عيل اتيان السلوك االيجايب املناسب ومن هنا ميكـن القـول بـأن عمليـة 
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مبعنـى أن الفـرد املعـوق الـذي ميـر )...  تعلـم(االرشاد النفيس لألطفال املعوقني تعترب عملية 

 .بخربة ارشاد نفيس ناجحة بكل تأكيد مير بخربة تعلم ومنو وارتقاء نفيس يف الوقت ذاته

ـنفيس ـالج اـل ـاد والـع ـة االرـش ـف عملـي ـالج: تعرـي ـد أو مـع ـني مرـش ـدث ـب ـا يـح ـي ـم   ـه

من جهة وعميل أو أكرث من جهة أخـري باسـتخدام طـرق وأسـاليب نفسـية ) أخصايئ نفيس(

والفرق بني االرشاد والعـالج فـرق يف العميـل ولـيس يف .. لعالج مشكالت واضطرابات سلوكية

ليـة االرشـاد والعـالج الـنفيس فـيمكن حرصهـا يف حـل أمـا األهـداف العامـة لعم.... العملية

علـام بـأن ... املشكالت وعالج املرض ــ تعديل السلوك ــ تحقيـق التوافـق والصـحة النفسـية

 .هذه األهداف تتحقق من خالل الجلسات االرشادية املتعددة

عبارة عن جلسة مهنيـة تـتم فيهـا ) سواء كانت فردية أو جامعية(والجلسة االرشادية 

القة ارشادية يف حدود معينة ويف جو نـفيس خـاص يحـاول فيـه املرشـد تشـجيع الطفـل أو ع

املعوق عيل التحدث بحرية والتعبري عـن األفكـار واملشـاعر نحـو املشـكلة أو نحـو ) التلميذ(

وبكـل تأكيـد سـتحدث خـالل الجلسـة االرشـادية الناجحـة كـل .. املوضوعات التي ترتبط بها

مثل التنفيس االنفعايل واالستبصار والـتعلم ومنـو الشخصـية وتعـديل اجراءات عملية االرشاد 

 .السلوك واتخاذ القرارات وحل املشكالت

 أساليب إرشاد الطلبة املوهوبني

  مقدمة

ًبدأ االهتامم بالحاجات اإلرشادية للطلبة املوهوبني واملتفوقني متأخرا بأكرث 

ورمبـا كـان . ة أو التعليميـةمن ثالثة عقود عن بداية االهتامم بحاجاتهم الرتبويـ

 ورفاقـه حـول الخصـائص الشخصـية Termanللنتائج التي توصل إليها تــريمان 

  والنفـسـية ألـفـراد عينـتـه أـكـرب األـثـر يف رصف أنـظـار الرتـبـويني والـبـاحثني واآلـبـاء 
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ًويعـود الفضـل بدايـة يف إثـارة . لفرتة من الوقت عن أهمـية خدمات اإلرشاد لهـؤالء الطلبـة

 التي وصـفها Hollingworthامم بحاجاتهم اإلرشادية للباحثة واملربية ليتا هولينغويرت االهت

 من جامعة جونز هويكنز بأنها الحاضنة واألم لحركـة تعلـيم الطفـل Stanleyجوليان ستانيل 

  .املوهوب واملتفوق يف الواليات املتحدة األمريكية

ألضـواء عـىل فئـة الطلبـة لقد سـاهمت دراسـات هولينغـويرت وأبحاثهـا يف تسـليط ا

املوهوبني واملتفوقني كإحدى الفئات التي تنتمي ملجتمع ذوي الحاجات الخاصة من الناحيتني 

  :الرتبوية واإلرشادية، وقدمت أدلة وشواهد ساطعة عىل ما ييل

  وجود حاجات اجتامعية وعاطفية للطلبة املوهوبني واملتفوقني؛* 

يـة وعـدم اسـتجابة املنـاخ املـدريس العـام الـذي عدم كفاية املناهج الدراسـية العاد* 

  يغلب عليه طابع الفتور وعدم املباالة تجاه الطلبة املوهوبني واملتفوقني؛

وجود فجوة بني مستوى النمو العقيل والعاطفي للطلبة املوهوبني واملتفوقني، حيث * 

  يتقدم النمو العقيل برسعة أكرب من النمو العاطفي؛

من وقت املدرسة دون فائدة تذكر بالنسبة للطلبـة الـذين تبلـغ أو أكرث % 50ضياع * 

   فأكرث؛140نسبة ذكائهم 

: وعربت املربية هولينغويرت بعبارة بليغة عن حـال الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني بقولهـا

ًأكتاف صغرية تحمل أدمغة كبرية" أن تجمع بني عقل راشد وعواطف طفـل يف جسـم : " ، وقولها"ٌ

 بـدأ تأسـيس مراكـز اإلرشـاد وتطـوير 1950ومنـذ عـام " واجهة صعوبات معينة طفويل معناه م

إال أن . الربامج اإلرشادية للطلبة املوهـوبني واملتفـوقني وعـائالتهم يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

ًقضايا اإلرشاد مل تشغل حيزا يتناسب مع أهمـيتها يف برامج تعليم املوهوبني واملتفوقني، ومل ينظر 

  يف ضـوء املـؤرشات –ومـن املتوقـع . ها بجديــة حتـى بدايـة الثامنينـات مـن القـرن العرشيـنإلي
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 أن يزداد االهتامم بالحاجات اإلرشادية لهـؤالء الطلبـة مـع ازديـاد التقـدم يف بـرامج -الراهنة

  .تعليمهم ورعايتهم

  املشكالت اإلرشادية للطلبة املوهوبني واملتفوقني

تكيف االجتامعي والعاطفي للطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني تشري دراسات كثرية حول ال

ًيظهــرون مسـتوى جيــدا مـن التكيـف العـاطفي، ) أو كمجموعــة(إىل أنهم فــي املحصـلة  ً

ولكن بعض الدراسات تشـري إىل إمكانيـة وجـود بعـض . ويتمتعون بعالقات جيدة مع رفاقهم

ًة عندما تكون املوهبـة مـن مسـتوى املشكالت العاطفية واالجتامعية املرافقة للموهبة وخاص

ًويحدد بعض الباحثني عددا من خصائص الطلبة املوهوبني واملتفـوقني التـي ميكـن أن . مرتفع

تعرضهم للمجازفة أو توقعهم يف مواقف صعبة مع أنفسـهم ومـع اآلخـرين، ومـن بـني هـذه 

لشعور بـاالختالف الحساسية الزائدة، قوة العواطف وردود الفعل، الكاملية، ا: الخصائص نذكر

وتم التوصل إىل مثانيـة أنـواع . والنمو غري املتوازن يف املجاالت العقلية واالجتامعية والعاطفية

  :من املشكالت واملخاوف التي يشكو منها هؤالء الطلبة، وهي

  .عدم إدراكهم ملعنى املوهبة والتفوق وعدم تعريفهم بذلك. أ

  .ب اآلخرينشعورهم باالختالف وعدم التقبل من جان. ب

  .ًالتوقعات املرتفعة التي غالبا ما يضعها لهم اآلباء واملعلمون والرفاق. جـ

  .امللل والضيق الذي يعاين منه معظم الوقت يف املدرسة. د

ًمضايقة رفاقهم الطلبة لهم بالسخرية أحيانا وبكرثة األسئلة واالنتقادات والطلبات . هـ

  .ًأحيانا أخرى

دد يف مواجهـة موقـف االختيـار الـدرايس الجـامعي أو املهنـي الشعور بالحرية والـرت. و

  .الختالط األمور وكرثة الفرص املمكنة

الشعور بالقلق املرافق إلحساسهم الشديد مبشكالت املجتمع والعامل وعجـزهم عـن . ز

  .الفعل أو التأثري فيها
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، والتشـدد الشعور بالعزلة، واللجوء إىل إخفاء تفوقهم من أجل التكيف مع الرفـاق. ح

مع اآلخرين، ورفض القيام بأعامل معـادة، ومقاومـة السـلطوية، وتـدين الدافعيـة، 

  .واالكتئاب، وعدم تقبل النقد والقلق الزائد

وكام يبـدو فـإن بعـض هـذه املشـكالت واملخـاوف يعـود إىل مصـادر خارجيـة ميكـن 

كـام أن . فهم سـلوكياتهمتلخيصها يف أن املجتمع ال يتقبل الطلبة املوهوبني واملتفـوقني وال يـت

البعض اآلخر مـن هـذه املشـكالت يرجـع إىل الخصـائص الشخصـية املوروثـة لهـؤالء الطلبـة، 

وأمناط تعلمهم، والنمو غري املتوازن يف الجـانبني العقـيل واالنفعـايل، وشـدة حساسـية النظـام 

  .العصبي لديهم

اجهها بعـض الطلبـة ًقامئة باملشكالت التي يو) ,Silverman 1993(وأوردت سيلفرمان 

ـة،  ـاتهم االجتامعـي ـني خصائـصـهم الشخـصـية وبيـئ ـل ـب ـوقني كنتيـجـة للتفاـع املوـهـوبني واملتـف

  :واشتملت القامئة عىل ما ييل

  . تدين مستوى التحصيل الدرايس-

  . ً االكتئاب الذي يختفي غالبا وراء ستار امللل-

  . إخفاء القدرات-

  .  فهم الذات واالنطواء الذايت-

  .ة الزائدة املنافس-

  ً. تجاهلهم يف األرسة واالهتامم بأخوتهم األكرب سنا-

  . اتجاهات اآلخرين السلبية نحو قدراتهم-

  . الشعور الزائد باملسؤولية نحو اآلخرين-

  . اإلعاقات املخفية-

  . قلة الرفاق املوثوقني-

  . النمو غري املتوازن-
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لبة الذين يصنفون كموهـوبني ٌوهناك مشكالت تكيفية تظهر بنسبة مضاعفة لدى الط

 Robinson(وتشـري بعـض الدراسـات . ًومتفوقني من املستوى األعىل مقارنة بالطلبة العاديني

 &Noble, 1991 ( من هؤالء الطلبة يعـانون مـن مشـكالت تكيفيـة % 25 و20إىل أن ما بني

  :تضم ما ييل

  .العزلة االجتامعية 

  ً.ناإرهابهم ومناكدتهم من قبل رفاقهم األكرب س 

  .اهتاممات اللعب الخاصة بهم التي ال يجدون من يشاركهم فيها من رفاقهم 

  .قلة الرفاق الذين ميكن مشاركتهم امليول واالهتاممات 

  .االعتامد الكبري عىل الوالدين يف الصحبة والعرشة 

  .فقر املناخ املدريس 

  .التوقعات املرتفعة من قبل اآلخرين 

  .الوعي بقلق الوالدين نحو موهبتهم 

  

ًويعاين الطلبة املوهوبون واملتفوقون عموما من جراء بعض األزمـات واملشـكالت ذات 

مبعنى أن بعض هذه األزمات قد يربز ويتفاقم يف مرحلة عمريـة أو دراسـية . الطابع التطوري

معينة، وقد يرتبط بعضها بالذكور أو اإلناث، وكلـام ازدادت درجـة التفـوق واملوهبـة ازدادت 

وقد متكـن بعـض البـاحثني مـن تحديـد عـدد مـن . أن تشتد األزمات واملشكالتاالحتامالت ب

األزمات التطورية التي يحتمل أن يواجهها الطلبة املوهوبون واملتفوقون خالل مراحل منـوهم 

ومـن األمثلـة عـىل ذلـك مـا أوردة الباحثـان بالكبـرين وإريكسـون . املعريف والنفيس املختلفـة

)Blackburn & Erikson, 1986 (1كام يظهر يف الجدول رقم:  
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  )1(الجدول رقم 

  املراحل الدراسية والعمرية واألزمات النفسية املرتبطة بها

املرحلة 

 الدراسية

املرحلة 

 العمرية
 األزمة  الجنس

االبتدائية 

 الدنيا
6-9 

/ ذكور

 إناث

النمو غري املتـوازن وخاصـة بالنسـبة للـذكور الـذين

 لديهم تأخر يف النمو الحريك

البتدائية ا

 العليا
10-12 

/ ذكور

 إناث

ـرص ـدام ـف ـدرايس النـع ـيل اـل ـتوى التحـص ـدين مـس ـت

 التحدي يف منهاج املدرسة العادية

 إناث 15-13 املتوسطة
ـن ـع ـم ـق مـسـتوى رفـي ـة يف تحقـي ـني الرغـب ًالرصاع ـب

 التحصيل والرغبة يف الشعبية بني الذكور

 18-16 الثانوية
/ ذكور

 إناث

الجامعي الذي يحدد مهنـةصعوبة االختيار الدرايس 

 ًاملستقبل نظرا لتنوع القدرات وتعدد الخيارات

 -19 الجامعة
/ ذكور

 إناث

عــدم القناعــة مبــا هــو دون الكــامل يف مســتوى

 التحصيل والعمل

   

  مجاالت إرشاد الطلبة املوهوبني واملتفوقني

ادية للطلبـة عىل الرغم من تنوع املجاالت أو املوضوعات التي تتناولهـا الـربامج اإلرشـ

املوهوبني واملتفوقني، إال أنه ميكن حرصها يف عدد محدود من القضـايا الرئيسـة التـي ينبغـي 

  :وأهم هذه القضايا ما ييل. الرتكيز عليها يف الجوانب املعرفية واالنفعالية واملهنية

   Self-Conceptمفهوم الذات : أوالً

ة التي تقوم بـدور الوسـيط ٌيعرف مفهوم الذات بأنه نظام من األبنية املعرفي

يف تفسري األحداث والسـلوكيات املتعلقـة بـالفرد ويف االسـتجابة لهـا سـواء أكانـت 

. ويتضمن املفهوم كال من إدراك الفرد لذاته وتقييمه لهـا. ًموجهة له أم صادرًة عنه

ويعد مفهوم الذات من أبرز موضوعات البحث والدراسة يف مجـال إرشـاد الطلبـة 

  ملتفوقني، غري أن معظم هذه الدراسـات تركـزت حـول مفهـوم الـذات املوهوبني وا
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ومع أن النتائج تتفق حول مفهـوم الـذات األكـادميي إال . األكادميي ومفهوم الذات االجتامعي

وبغـض النظـر عـن نتـائج . أنها تبدو متناقضة عندما يتعلق األمر مبفهـوم الـذات االجتامعـي

ني واملتفوقني يحتاجون لإلرشاد ألن تقديرهم لذاتهم إمـا الدراسات، فإن بعض الطلبة املوهوب

ًأن يكون سلبيا وإما أن يكون متذبذبا وحائرا ً ً.  

ويرتبط مبفهوم الذات اتجاهات هؤالء الطلبة نحو مـوهبتهم، حيـث تشـري الدراسـات 

إىل أن األطفال من املوهوبني واملتفوقني ينظرون بإيجابية ألنفسهم، ولكن رفاقهم ومعلمـيهم 

أما املوهوبون واملتفوقون يف سن املراهقـة فينظـرون بإيجابيــة . ينظرون إليهم بصورة سلبية

لقدراتهم األكادمييـة ومنـوهم الشخصـي، ولكن تصنيفهم كموهـوبني ومتفـوقني يحمـل معـه 

ـاص  ـه ـخ ـاق بوـج ـع الرـف ـاتهم ـم ـة وعالـق ـاتهم االجتامعـي ـبة لعالـق ـلبية بالنـس ـار ـس  ,Kerr(ٌآـث

Colanglo & Gaeth, 1988.(  

ورمـبـا كاـنـت أـسـاليب اإلرـشـاد الجمـعـي أـكـرث فاعلـيـة يف مـسـاعدة الطلـبـة املوـهـوبني 

ًواملتفوقني عىل فهم ذواتهم وفهـم اآلخـرين، ألن التفاعـل بـني أفـراد املجموعـة يـوفر فرصـة 

  .لتبادل الخربات واآلراء واكتشاف املشاعر وتعديل االتجاهات نحو الذات ونحو اآلخرين

   Underachievementستوى التحصيل تدين م: ًثانيا

يعرف تدين التحصيل بأنه تناقض أو فجوة بني األداء يف االمتحانات املدرسـية وبـني أي 

مؤرش من املؤرشات االختباريـة للقـدرة الفعليـة للطالـب، كاختبـارات الـذكاء واالسـتعداد أو 

 القـدرة أو الطاقـة وميكـن تقيـيم مـدى الفجـوة أو التنـاقض بـني. اإلبداع أو التحصيل املقننة

Potential من جهة وبني األداء الفعيل Actual Performance من جهة أخـرى عـن طريـق 

  :مقارنة نتائج الطلبة عىل محكني مام ييل

  واختبار تحصيل مقنن؛) أو اختبار استعداد( اختبار ذكاء فردي -

  ومعدل التحصيل املدريس؛) أو اختبار استعداد( اختبار ذكاء فردي -

  تقدير املعلم وتوقعاته واألداء اليومي للمهامت والواجبات الدراسية؛ -
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ومن أهم الخصائص التي ترتبط بتدين تحصيل الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني التقـدير 

، والذي يبدو مبثابة األسـاس أو املصـدر ملعظـم مشـكالت Low Self- Esteemاملتدين للذات 

ًذات سلوكات أخرى قد تكون ناجمة عنه أو مرافقة لهوترتبط بتدين تقدير ال. تدين التحصيل ً ٌ .

  :ومن بني هذه السلوكات

التجنب الدفاعي للواجبات األكادمييـة املهـددة عـن طريـق التقليـل مـن أهمــية  

ـواء  ـة األـج ـة، ومهاجـم ـارج املدرـس ـاطات ـخ ـغال بنـش ـة، واالنـش ـاح يف املدرـس النـج

  .حقيقهاالسلطوية للمدرسة، ووضع أهداف مثالية عليا يصعب ت

تدين مستوى الضبط الذايت وعدم وضوح العالقة بني الجهد والنتيجـة وتطـور منـط  

غري صحيح من األحكام يف حـالتي النجـاح واإلخفـاق، كـأن يعـزى النجـاح للحـظ 

 .واإلخفاق لالفتقار للقدرة

مامرسة عادات دراسة رديئة، وعدم إتقان املهارات، وعدم الرتكيز، وعدم االنضباط  

  .ة والبيتيف املدرس

وقـد درست هـذه الظاهرة بتعمق مـن قبـل بعـض البـاحثني الـذين يعـدون خبــراء يف 

 Sylviaويف مقدمـة هؤالء البـاحثني نـذكر سـلفيا رم . مجـال إرشـاد الطلبة املوهوبني واملتفوقني

Rimm التي تعرف بغزارة إنتاجها من املقاالت والكتب التي تعالج ظاهرة تدين التحصـيل لـدى 

أعـراض " بعنوان 1986عض الطلبة املوهوبني واملتفوقني، ومن أمثلة ذلك كتابها الذي نرش عام ب

   Underachievement Syndrome: Causes and" األـســباب واملعالـجــات: ـتــدين التحـصــيل

Cures وـكـذلك الباحـثـة ويتـمـور ،Whitmore الـتـي نرشت كتاـبـا معروـفـا ـعـام ً  بعـنـوان 1980ً

ويركز . Giftedness ,Conflict, and underachievement" تدين التحصيلاملوهبة، الرصاع، و"

الكتاب عىل الطلبة املوهوبني واملتفوقني الذين يعانون من صعوبات يف التعلم وتـدين التحصـيل 

  .املدريس
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  :وقـد تنـاول الباحثون ظاهـرة تدنـي التحصيل مـن مختلف جوانبها التي تشمل

  .السلوكات الدالة عليه تعريف املفهوم وأسبابه و-

  . أساليب التشخيص وأساليب العالج-

ـرق - ـة، والـجـنس، والـع ـة، واملدرـس ـريات العائـل ـدين التحـصـيل، ومتـغ ـني ـت ـات ـب  العالـق

  .والشخصية

 ومن األهمـية مبكان أن نربز الدور املهم الذي تلعبه املدرسـة يف تطـور مشـكلة تـدين 

ٌواملتفوقني، ذلك أن تدين التحصـيل سـلوك ميكـن التحصيل أو معالجتها لدى الطلبة املوهوبني 

وإذا كانـت املدرسـة هـي املؤسسـة التـي يتوقـع منهـا . تعلمه من األرسة واملدرسة واملجتمع

املجتمع أن تنظم الربامج الرتبوية املالمئة لتحقيق النمو السوي للطلبة من الناحيتني املعرفيـة 

ًواالنفعالية، فإنها مطالبة بأن توفر حدا أد ىن من الرشوط التي تحفظ لألمة أبناءها املوهـوبني ٌ

  .واملتفوقني من أن يتحولوا إىل عاجزين متدين التحصيل

األجواء الصفية التي تـدعم وتسـبب تـدين ) Whitmore, 1980(وقد وصفت ويتمور 

قلـة االحـرتام للطالـب، : التحصيل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني بصفات عديدة من أهمها

ز عىل التقييم أو التعزيز الخارجي، الرتكيز عىل املنافسة، الجمود وعدم املرونة، املبالغـة الرتكي

يف اصطياد األخطاء، التوقعات املتدنية من قبل املعلـم وقلـة التحـدي لقـدرات الطالـب عـن 

وسوف تتم مناقشة متغريات الصـف املثـري . طريق إعطائه املزيد من املهامت املعادة إلشغاله

 واملدرسة التي ترعى اإلبداع لدى الطلبـة يف الفصـلني الحـادي عرش والثـاين عرش مـن للتفكري

ًهذا الكتاب، ولكن يبدو واضحا أن الصفات املذكورة أعاله هي أهم ما مييـز الصـف املتمركـز 

  .حول املعلم



  -106-

  االختيار املهني: ًثالثا

ة ومهنيـة عديـدة يستطيع معظم الطلبة املوهوبني واملتفوقني النجاح يف حقول دراسي

بقـدر مـا -إال أن تعدد الخيارات الدراسية املتاحة لهم . بالنظر إىل تنوع قدراتهم واهتامماتهم

 رمبا يقود إىل حالة من اإلحباط عنـد مواجهـة موقـف االختيـار مـع نهايـة -ٌهو حالة إيجابية

ن يختـار مرحلة الدراسة الثانوية بوجه خـاص، ذلـك أن الطالـب املوهـوب واملتفـوق ال بـد أ

ًهدفا مهنيا واحدا ويحيد أو يلغي قامئة من الخيارات املمكنة التي يستطيع النجاح فيهـا ً ً وال . ً

ًشك أن اختيار هدف مهنـي واحـد ميثـل تقييـدا وتحديـدا لهـامش عـريض مـن االهتاممـات  ً

  .وامليول

  أن أعــــىل) Kerr & Colanglo, 1988(لقــــد وجــــد الباحثــــان كــــري وكوالنجلــــو 

)  ACT) American College Testingتقدموا الختبار الجامعـات األمريكيـة من الذين % 5

عــربوا عــن حــاجتهم للمــساعدة يف تحديــد أهــدافهم املهنيــة والرتبويــة أكــرث مــن حــاجتهم 

وأشـارت نتـائج تحليـل اختيـاراتهم أنهـم كـانوا يف معظمهـم . للمساعدة يف األمور الشخـصية

ن إىل حد ما، بيـنام كانـت دراسـة الرتبيـة والعلـوم يتوجهون لدراسة الهندسة والطب والقانو

ٌومع أنه ال يوجد تفسري علمي لهذا التوجه يف االختيار، إال أنه . النظرية يف أدىن سلم أولوياتهم

  .ًيبدو واضحا ميلهم للمهن التقليدية التي تتمتع مبكانة مرموقة يف املجتمع

ن ملتابعـة دراسـاتهم العليـا بعـد وإذا كان معظم الطلبة املوهوبني واملتفوقني يخططو

حصولهم عىل الدرجة الجامعية األوىل حتى قبـل أن يتخرجـوا مـن املدرسـة، فـإنهم ال بـد أن 

يفهمــوا األبعــاد الحياتيــة التــي ترتتــب عــىل ذلــك مــن حيــث التــأخري املتوقــع الســتقالليتهم 

ًرة خاصة حيزا من وقد تشغل قضية الزواج بصو. االقتصادية وأحالمهم يف الزواج وتكوين أرسة

ًتفكري الفتيات الاليت يتوقعن ضغوطا أرسية كلام طالت مدة الدراسة، باإلضـافة إىل أنهـن قـد 

  .يفقدن فرصة االختيار كلام تقدمن يف السن
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أما القرار الذي يتعلق باختيار جامعة مرموقة ملتابعـة الدراسـة الجامعيـة فإنـه يتـأثر 

ومـن الطبيعـي أن يبحـث الطلبـة . درسـة واألصـدقاءمبستوى التوقعات املرتفعـة لـألرسة وامل

ًاملوهوبون واملتفوقون عن أرقى الجامعات سـمعة لاللتحـاق بهـا، ولكـنهم يصـطدمون عـادًة 

مبحددات الواقع خاصة عندما تتوجه أنظارهم إىل جامعات معروفة خـارج الـوطن ولـيس يف 

وقد يكون من املناسب أن . مقدور أرسهم اإلنفاق عليهم يف هذه الجامعات باهظة التكاليف

نشري إىل واقعة حقيقية ألحد طلبة مدرسة اليوبيل التابعة ملؤسسة نور الحسني يف عامن، لقد 

أتيحت فرصة لهذا الطالب أن يحصل عىل بعثة للدراسـة يف إحـدى جامعـات واليـة تكسـاس 

 ال يتقدم للبعثـة ، ولكنه بعد أن أخذ وقته يف التفكري واالستشارات قرر أن1997األمريكية عام 

مثل هارفرد (لسبب بسيط هو أن الجامعة ال تقع ضمن الصف األول من الجامعات األمريكية 

حسب املعلومات الواردة يف إحدى املنشـورات التـي تصـنف الجامعـات ) وبرنستون وبريكليل

  .األمريكية

نويـة ألوائـل امتحـان الثا) غـري منشـورة(ًويف هذا الصدد أجرى املؤلف دراسة مسحية 

 بدعم من املنحة امللكية للثقافـة 1987 حتى عام 1968العامة يف األردن خالل الفرتة من عام 

ً طالبا وطالبة من الفرعني العلمي واألديب بعضهم كان ال يـزال 821والتعلم، وشملت الدراسة 

عىل مقاعد الدراسة الجامعية والبعض اآلخر كانوا يعملـون داخـل األردن وخارجـه، وأشـارت 

  :تائج الدراسة املتعلقة باالختيار املهني إىل ما ييلن

 عـن رغبـتهم يف تغيـري -ومعظمهـم مـن العـاملني-من أفراد الدراسـة % 33عرب حوايل 

منهم بتجاهلهم لحاجة سـوق العمـل % 66كام أفاد . ٌتخصصاتهم لو أتيحت لهم فرصة أخرى

  عند اختيار تخصصاتهم يف الجامعة؛

ملني أنهم ال يشعرون بالسعادة والرضا يف العمل ألن ظروف من األوائل العا% 33أفاد 

ًعملهم ال تحقق لهم إشباعا ماديـا ومعنويا كافيـا، ووجـد أن  ً ً مـن العـاملني ال ميارسـون % 60ً

  أعامالً تنسجم مع مؤهالتهم وتخصصاتهم؛
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إليهـا املشـار (ًإن هذا النتائج تقدم دليالً إضافيا ملا توصلت إليه دراسة كر وكوالنجلـو 

عىل حاجة الطلبة املوهوبني واملتفوقني لإلرشاد املهني واإلرشـاد الرتبـوي حتـى تكـون ) ًسابقا

وذلك بالرغم من اعتقاد بعـض املرشـدين بـأن . اختياراتهم مبنية عىل أسس سليمة ومدروسة

 دومنا ًتعدد االختيارات وتنوعها أمام الطلبة املوهوبني واملتفوقني يجعلهم أحرارا يف اختياراتهم

حاجة حقيقية للمساعدة، متناسني أن تعدد الخيارات قـد يكـون مشـكلة مـن شـأنها تعقيـد 

  .عملية االختيار

  األرسة واملدرسة : ًرابعا

ًميارس الوالدان عادًة أمناطا تقليدية ــ مشتقة من خرباتهم مع أبنـائهم العـاديني ـــ يف 

ًاملتوقع أن يكون لـدى الوالـدين معرفـة وليس من . التعامل مع أبناءهم املوهوبني واملتفوقني

وافـيـة بخـصـائص األطـفـال املوـهـوبني واملتـفـوقني ومـشـكالتهم واحتياـجـاتهم، وبالـتـايل ـفـإنهم 

ًيجدون صعوبة يف التكيف، وحريًة يف اتخاذ القرارات املناسبة عندما يواجهـون طفـالً يـترصف 

ال العـاديني، وقـد يشـعرون بطريقة ال تنسجم مع توقعاتهم املبنية عـىل خـرباتهم مـع األطفـ

ً أو متقدما بدرجة غري Precocious Childبالعجز أو عدم الكفاية عندما يكون طفلهم نابغة 

وقد يكون عجزهم بسبب عدم قدرتهم عـىل تقـديم الـدعم العـاطفي . عادية يف منوه العقيل

 أو الذي يحتاجـه طفلهـم املوهـوب، أو بسـبب عـدم قـدرتهم عـىل تـوفري الخـربات الرتبويـة

ٌوقد يرتتب عىل تصنيف أحـد أبنـاء األرسة كموهـوب مشـكالت بـني . املثريات العقلية الالزمة

األشقاء أو بني الوالدين أو بني الوالدين وأشقاء الطفل املوهوب واملتفوق، ويف بعـض األحيـان 

  ً.يكون الجو العام لألرسة مشحونا

ابـاة الوالـدين لطفلهـام املوهـوب ومن أمثلة املامرسات التي تؤدي إىل تـوتر جـو األرسة مح

واملتفوق، واالهتامم الزائد به، واإلكثار من مدحه والثناء عليه، ومقارنته بأشـقائه يف معـرض اإلشـارة 

إن مثل هذه املامرسـات قـد تثـري حفيظـة األشـقاء . لتحصيله املدريس وترصفاته يف املنزل وغري ذلك

  ية بينهم وبني شقيقهم املوهوب واملتفوق، ورمبـا وتعمل عىل تطوير مشاعر الغرية والحسد والكراه
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ومـن جهـة . تؤدي إىل تطور حالة من التنافس املحموم بني األشقاء وعدم التكيف واالنسـجام

. ًأخرى ال يتفق الوالدان دامئا عىل دقة تصنيف أحد أبنائهم ضمن فئـة املوهـوبني واملتفـوقني

 تصبح األجواء مهيأة لردود فعل متباينـة ومختلطـة ًوعندما ال يكون االتفاق قامئا بني الوالدين

  .تجاه طفلهام

أما العالقة بني األرسة واملدرسة فإنها تتلخص يف الدور الذي ميكن أن تقوم به املدرسـة 

ًذلـك أن األرسة تتوقـع مـن املدرسـة أن توجـه اهتاممـا . ملساعدة الطفل املوهـوب واملتفـوق

ًوقـد تكـون العالقـة وديـة . اجبـات املنزليـة وغريهـالطفلها من حيث املنـاهج الدراسـية والو

ًوتعاونية إذا كانت املدرسة متفهمة لألمر، وقد تكون عاصفة ومشحونة بالرصاعـات عنـدما ال  ً

وتحدد طبيعة العالقـة بـني الطـرفني مـا . تكون إدارة املدرسة ومعلموها عىل وفاق مع األرسة

 حدود اإلمكانات املتاحة أو أن تتحمـل األرسة إذا كانا سوف يتعاونان لرعاية موهبة الطفل يف

  .مبفردها مسؤولية الرعاية

ًإن املرشد املدريس ميكـن أن ميـارس دورا فعـاالً يف تطـوير عالقـات إيجابيـة بـني إدارة 

املدرسة ومعلميها من جهة وبني أولياء أمـور الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني مـن جهـة أخـرى 

لتي تقدمها املدرسة، وسواء أكان لدى املدرسة بـرامج خاصـة بغض النظر عن طبيعة الربامج ا

وذلك عن طريق العمل مع كل طرف عىل حدة، ومسـاعدة الطـرفني عـىل تطـوير . أم مل يكن

ٌوتزداد أهمـية دور املرشد عندما تكون هناك حاجة . عالقات مثمرة ملصلحة أبنائهم وطلبتهم

  وب واملتفوقالتخاذ قرار بالترسيع األكادميي للطالب املوه

  برامج إرشاد الطلبة املوهوبني واملتفوقني

ًمتثل خدمات اإلرشاد جزءا أساسيا مـن بـرامج تعلـيم املوهـوبني واملتفـوقني  ً

ً أو ترسيعـيــا Enrichmentًوـســواء ـكــان الربنــامج الرتـبــوي إغنائـيــا . ورعــايتهم

Accelerationدعيمـه ً فإنه يبقى قارصا عن تلبيـة احتياجـات الطلبـة مـا مل يـتم ت  
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 –ال محالـة–وذلـك ألن إهـامل هـذه الخـدمات يـؤثر . بخدمات إرشـادية منظمـة ومتكاملـة

دافعيتهم للتعلم واإلنجـاز، وطموحـاتهم املسـتقبلية، وتقـديرهم لـذاتهم، : بصورة سلبية عىل

كام . ومنوهم العاطفي، وعالقاتهم االجتامعية، ومنوهم املهني، واختياراتهم الدراسية أو املهنية

ن خدمات اإلرشاد رضورية ملساعدة الطلبة املوهوبني واملتفوقني عـىل التكيـف مـع حقـائق أ

ًعاملهم الخارجي التي تكون محبطة يف بعض األحيان، ومع مكونات عاملهم الداخيل مبا يحويه 

  .من قدرات ودوافع وميول وقيم واتجاهات

  خصائص برنامج اإلرشاد: أوالً

ـ ـة للكتاـب ـة الوافـي ـر املراجـع ـة تظـه ـاد للطلـب ـة بـخـدمات اإلرـش ـات املتعلـق ات والدراـس

املوهوبني واملتفوقني أن برنامج اإلرشاد املتكامل والفعال ينبغي أن تتوافر فيه مجموعـة مـن 

  :املواصفات والرشوط من أهمها

ًأن يكون الربنامج مبنيا عىل الحاجات التطورية للطلبة املوهوبني واملتفوقني، وقـد  .1

  .ذج من هذه الحاجات يف بداية الفصلسبقت اإلشارة إىل منو

أن يكون الربنامج شامالً يغطـي جوانـب النمـو يف املجـاالت املعرفيـة واالنفعاليـة  .2

  . واملهنية

  ً.أن تستخدم فيه أساليب اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجمعي معا .3

ًأن يتضمن الربنامج بعدا وقائيا لتحايش الوقوع يف املشكالت املتوقعة حسب الفئة  .4 ً

ًعمرية، وبعدا عالجيا للتعامل مع املشكالت املوجودة فعالًال ً.  

أن تستخدم فيه أسـاليب اإلرشـاد وتكتيكاتـه املختلفـة حسـب مـا تقـرره طبيعـة  .5

  .الحالة واألهداف املوضوعية

ًأن يكون الربنامج مبنيا عـىل خصـائص الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني يف املجـاالت  .6

  .املعرفية واالنفعالية
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ن الربـنـامج ـمـادة تعليمـيـة تـعـرف يف األدب الرتـبـوي باملنـهـاج االنفـعـايل أن يتـضـم .7

Affectiveالذي يشمل الرتبية القيادية، ومفهوم الذات، والنمو األخالقي .  

أن تستخدم يف تطبيقه أساليب التقييم االختبارية وغـري االختباريـة مـثالً مقـاييس  .8

كـن جمـع مـا يلـزم مـن تقدير امليول والشخصية وقوائم الشطب، وذلـك حتـى مي

  .املعلومات بطرق أكرث موضوعية من املالحظات غري املقننة

  أهداف برنامج اإلرشاد: ًثانيا

تهدف برامج اإلرشاد املعدة للطلبة املوهـوبني واملتفـوقني إىل مسـاعدتهم عـىل النمـو 

 مسـاعدة السوي والتكيف اإليجـايب يف املجـاالت االنفعاليـة واملعرفيـة واملهنيـة، باإلضـافة إىل

الوالدين واملعلمني عىل فهـم خصائصـهم وتطـوير أسـاليب فعالـة يف التعامـل معهـم وتلبيـة 

  :أما األهداف التفصيلية لربنامج اإلرشاد فتشمل ما ييل. احتياجاتهم

تطوير مفهوم الذات ليكـون أكـرث واقعيـة وإيجابيـة، وتقبـل الـذات واالعـرتاف  .1

 تطويرها، وتطوير مسـتوى الضـبط بعنارص الضعف والقوة الذاتية والعمل عىل

  .الذايت

  .تطوير مفهوم العالقات اإلنسانية وتطوير مهارات االتصال مع اآلخرين .2

ـد  .3 ـري الناـق ـرار والتفـك ـاذ الـق ـكالت واتـخ ـات واملـش ـل الرصاـع ـارات ـح ـة مـه تنمـي

  .واإلبداعي وأساليب خفض القلق والتوتر

  .تنمية املهارات القيادية والحس باملسؤولية االجتامعية .4

تقبل األخطاء كخربات تعلمية، وتحمل املسؤولية يف السعي نحـو التميـز ولـيس  .5

  .الكامل

  .تنمية مستوى النضج املهني واملساعدة يف اتخاذ قرارات دراسية ومهنية سليمة .6
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  .تحسني مستوى التحصيل املدريس واإلنجاز األكادميي وغري األكادميي .7

تفوقني وأسـاليب الكشـف عـنهم توعية املعلمني بخصائص الطلبة املوهوبني وامل .8

  .وحل مشكالتهم

توعية الوالـدين بخصـائص الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني واحتياجـاتهم وكيفيـة  .9

) إن وجـدوا(التعامل مع مشـكالتهم ومسـاعدتهم عـىل التكيـف مـع أشـقائهم 

  .ورفاقهم يف محيط األرسة

لطلـبـة تـطـوير ـمـواد إرـشـادية وطباـعـة نرشات موجـهـة للمعلـمـني والواـلـدين وا .10

  .وغريهم لرشح أهداف برامج تعليم الطلبة املوهوبني واملتفوقني والدفاع عنها

  عنارص برنامج اإلرشاد: ًثالثا

يتكون برنامج اإلرشاد املتوازن للطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني مـن عـدة عنـارص ميكـن 

ي، ولكـن تصنيفها يف ثالث مجموعات رئيسة تغطي مجاالت النمـو االنفعـايل واملعـريف واملهنـ

الرتكيز عـىل مجموعـة مـن هـذه العنـارص دون غريهـا قـد يتقـرر مـن قبـل املرشـد يف ضـوء 

ولـيس مـن املتوقـع مـثالً أن يركـز . احتياجات الطلبة ومستواهم الدرايس أو فئـتهم العمريـة

املرشد يف مرحلة الدراسية االبتدائية أو األساسية عـىل مجموعـة العنـارص اإلرشـادية املتصـلة 

أما يف مجايل النمو االنفعايل والنمو املعريف فقـد تظـل الحاجـة قامئـة . االختيار املهنيبالنمو و

ًللتعامل مع معظـم العنـارص أو بعضـها بـدءا مـن مرحلـة ريـاض األطفـال مـرورا بـاملرحلتني  ً

ًاالبتدائية واملتوسطة أو األساسية يف بعض الدول العربية وانتهاء باملرحلة الثانوية، وقد تفرض 

  .جة الرتكيز عىل عنرص أو أكرث عندما يتعلق األمر باإلرشاد الفردي أو اإلرشاد الوقايئالحا

 قـوائم مقرتحـة بـأهم العنـارص اإلرشـادية يف كـل 2- 9يتضمن الجدول رقم 

  مجال من مجاالت النمو األساسية التي تتفق عليها معظـم املراجـع املتخصصـة يف 
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ني واملتفوقني، ولكن يجب مالحظة أن بعـض عنـارص علم نفس املوهبة وتربية الطلبة املوهوب

برامج اإلرشاد املهمة يف بعض الدول الغربية مل توضع يف القوائم أدنـاه ألنهـا ال تعـد مشـكلة 

عاـمـة يف معـظـم اـلـدول العربـيـة وـمـن أمثـلـة ـهـذه العـنـارص ـمـا يتعـلـق بتـعـاطي املـخـدرات 

  .واالنحرافات الجنسية

  )2(الجدول رقم 

   للربنامج اإلرشادي للطلبة املوهوبني واملتفوقنيالعنارص األساسية

 املجال املهني  املجال املعريف املجال االنفعايل

  فهم الذات؛
  معنى املوهبة والتفوق؛

  النمو غري املتوازن؛
  العالقات مع الرفاق؛

إن(صعوبات التعلم واإلعاقـات 
  ؛)وجدت

  مهارات االتصال؛
  الخوف من االمتحان؛
  خفاق؛القلق والخوف من اإل

  الرصاعات الداخلية والخارجية؛
  توقعات اآلخرين؛

  جلد الذات واآلخرين؛
  القيم واالتجاهات؛

  النزعة للكامل؛
  القيادية؛

  مهارات التفاوض؛
  املسؤولية االجتامعية؛

  عالقات املدرسة باألرسة؛
 الحساسية الزائدة؛

  تدين التحصيل؛
  عادات الدراسة؛

  تنظيم الوقت؛
  ان؛مهارات إدارة االمتح

  مهارات حل املشكلة؛
  مهارات التفكري الناقد؛

ـــــدوة ـــــذة أو الـق التلـم
 األكادميية؛

  االستكشاف املهني؛
  تحليل املهن وتصنيفها؛

  مصادر املعلومات املهنية؛
  اتجاهات سوق العمل؛

ــات ــول واالهتامـم كـشــف املـي
  املهنية؛

  اختبار القبول للجامعات؛
  إجراءات االلتحاق بالجامعات؛

   القرار املهني؛مهارات اتخاذ
ـــواد واملســــارات ـــار اـمل اختـي

  الدراسية؛
عنارص السري الذاتية وتصميمها؛
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  أساليب اإلرشاد الفردي

ًبالرغم من وجود خصائص مشرتكة بني الطلبة املوهـوبني واملتفـوقني عمومـا، إال أنهـم 

ًمن وجهة النظر اإلرشادية والرتبوية ال يعدون مجتمعا متجانسا كام قد يتباد وإذا . ر لألذهـانً

ًأـخـذت مـسـتويات املوهـبـة أساـسـا للمقارـنـة، ـفـإن الـفـروق الفردـيـة ـبـني الطلـبـة املوـهـوبني 

ولهـذا . واملتفوقني أنفسهم قد ال تكون أقل من الفروق الفردية بيـنهم وبـني الطلبـة العـاديني

ًالسبب وغريه ال غنى عن استخدام أساليب اإلرشاد الفردي التي تهيئ مناخا آمنـا لل طالـب يك ً

ًكام إن عددا من املشكالت ميكن معالجتهـا بصـورة . يعرب عن مشاعره ويكشف عن مشكالته

أكرث فاعلية عن طريق اإلرشـاد الفـردي، ويفضـل اسـتخدام األسـاليب الفرديـة عنـدما يكـون 

ومن بني املؤرشات التي تسـاعد عـىل . ًاإلرشاد عالجيا يف حاالت االضطراب العاطفي والسلويك

ًحاالت التي تتطلب إرشادا فرديا نذكر ما ييلتحديد ال ً:  

 .املنافسة املحمومة مع الرفاق 

 .العزلة االجتامعية أو االنطوائية 

 .اختالل العالقات داخل األرسة 

 .عدم القدرة عىل الضبط عند الغضب أو التعبري عن النفس يف حالة الغضب 

 .االكتئاب أو امللل املستمر 

 .تدين التحصيل املزمن 

 . لوفاة عزيز من األرسة أو األقارب أو األصدقاءالصدمة 

  .االنحراف السلويك والعاطفي 

  :أمـا أساليب اإلرشاد الفردي فتضم
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  املقابلة: أوالً

تعد املقابلة من أهم أساليب اإلرشاد وأكرثها فاعليـة يف التعامـل مـع املشـكالت ذات 

ًالطابع الشخيص التي تتطلب تدخالً مركزا واهتامما مبارشا ً  من قبل املرشد أو املرشدة، وتقدم ً

ـيلفرمان  ـوقني ـس ـوبني واملتـف ـة املوـه ـاد الطلـب ـرية إرـش ـن ) Silvermen, 1993(خـب ـددا ـم ًـع

االقرتاـحـات املوجـهـة للمرـشـدين أو املعلـمـني املرـشـدين ملـسـاعدتهم يف إدارة جلـسـة املقابـلـة 

  :اإلرشادية، وتضم هذه االقرتاحات ما ييل

 يشجع املسرتشد عىل التعبري عن مشـاعره، ألن السـؤال ابدأ املقابلة بسؤال مفتوح 

  ال يخدم هذا الغرض؛" ال"أو " نعم"الذي يجاب بـ 

  استمع باهتامم، واستخدم إشارات الوجه وحركة الرأس إلظهار اهتاممك؛ 

ّوجه أسئلة سابرة للحصول عىل مزيد من املعلومات حول املشـكلة، مثـل األسـئلة  
  "ا؟ملاذ"و" كيف؟"التي تبدأ بـ 

أعيد صياغة املعلومات التـي أوردتهـا املسرتشـد للتأكـد مـن فهمـك للموضـوع أو  

  املشكلة؛

شجع املسرتشد عىل التعبري عن عواطفه التي ميكن أن تتغري أو تتعـدل مـن خـالل  

  "مباذا تشعرين اآلن؟: "عملية اإلرشاد، وذلك بتوجيه أسئلة مثل

  رباتها؛شاطر املسرتشد بعض خرباتك الشخصية املشابهة لخ 

أكد عىل عنارص القوة لدى املسرتشد وشجعه عىل اسـتخدام قـواه الذاتيـة وتغيـري  

  معتقداته وسلوكاته املحبطة أو املؤذية له؛

دعم مشاعر املسرتشـد دون أن تتبنـى مواقفـه حتـى متكنـه مـن اسـتجالء جميـع  

  جوانب املوضوع أو املشكلة؛

  شكلة؛حاول اكتشاف العنارص اإليجابية يف املوقف أو امل 

  ساعد املسرتشد عىل توضيح مشكلته والتعرف عىل جميع جوانبها؛ 
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ساعد املسرتشد عىل تحليـل املشـكلة وترتيـب القضـايا التـي يجـب حلهـا حسـب  

  األولوية؛

  ساعد املسرتشد عىل تحديد ما الذي يجب تغيريه حتى يتحسن الوضع؛ 

  زود املسرتشدة بوجهات نظر جديدة من واقع خرباتك؛ 

  رتشدةعىل فحص بعض االفرتاضات األساسية حول املشكلة؛ساعد املس 

  إلفت نظر املسرتشد إىل الفجوات أو التناقضات يف حيثيات املشكلة؛ 

  ساعد املسرتشد عىل تحديد أهداف مرحلية والتفكري يف بعض الحلول املمكنة؛ 

  ساعد املسرتشد عىل توليد أفكار وحلول واستكشاف أفضل الخيارات؛ 

  ىل رصد سلوكه ومالحظته خالل فرتة معينة قبل أن يحاول تغيريه؛ّوجه املسرتشد إ 

  زود املسرتشد بالدعم والتغذية الراجعة خالل عملية التغيري؛ 

  ّحول املسرتشد للجهة املناسبة إذا وجدت أن املشكلة أكرب من أن تعالجها؛ 

  التعبري الكتايب: ًثانيا

لتشجيع املسرتشد عىل الكشـف عـن تستخدم الكتابة التعبريية قبل املقابلة أو بعدها 

ويسـتطيع املرشـد أن يكلـف الطلبـة املوهـوبني . مشاعره وعوامل قلقة ومشكالته بوجه عـام

مـن أنـا؟ مـاذا أريـد أن أكـون؟ مـا أحـب وأكـره؟ : "واملتفوقني بالكتابة حول موضوعات مثل

تهم وذلـك حتـى يـتمكن مـن التعـرف عـىل مشـكال" ما الذي يضايقني يف املدرسـة؟! أحالمي

كام أن املعلومات التي يحصـل . واتجاهاتهم وميولهم قبل أن يبنى خططه اإلرشادية الجمعية

  عليها املرشد من مراجعته لهذه الكتابات تشكل مادة مهمة له يف التحضري ملقابالته اإلرشادية 
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اإلرشاد الفردية، ويف تقييم التقدم الذي تحقق يف معالجة املشكالت الفردية بعد نهاية عملية 

  .أو بعد فرتة من بدايتها

ًوال يقترص التعبري الكتايب اإلرشادي عىل الكتابة املقالية أو اإلبداعية، بـل يشـمل أيضـا 

التعبري عن طريق الكاركاتري والرسم الحر وتعليقات الحائط الرمزية وغريها من وسائل التعبري 

العمريـة أو املسـتوى الـدرايس وعىل املرشد أن يسـتخدم األسـلوب املناسـب للفئـة . املكتوب

للطلبة املوهوبني واملتفوقني كجزء من خطته اإلرشادية ألنه قد يكون األسلوب الوحيـد الـذي 

ميكنه من الكشف عن بعض املشـكالت الفرديـة أو الجمعيـة الكامنـة التـي يـرتدد الطلبـة يف 

  .التعبري عنها أو يحجمون عن التعبري عنها بأساليب أخرى لسبب أو آلخر

   Mentorshipالتلمذة : ًثالثا

تعرف التلمذة بأنها عالقة مرحلية ذات طابع أكادميي أو مهني بني طالب علم وخـربة 

وبني معلم ناصح مشهود له بـالخربة والتميـز والحكمـة يف مجـال عملـه أو تخصصـه، وذلـك 

هـا بهدف مساعدة املتعلم عىل استرشاف مستقبله املهني عن طريق استخدام قدراته وتطوير

  .إىل أقىص حد ممكن بتوجيه مبارش ومتابعة حثيثة من قبل املعلم الناصح

ويعد مفهوم التلمذة من أقـدم املامرسـات التـي اسـتخدمت لنقـل علـوم األقـدمني 

ونعرف من الحضارة اليونانية أن سـقراط مـثالً كـان . ومعارفهم إىل األجيال الشابة والتابعني

ن معلـام ألرسـطو، وأن أرسـطو كـان معلـام لإلسـكندر معلام ألفالطون، وأفالطون بدوره كا

أما يف الحضارة اإلسالمية، فإننا نعرف أن ظاهرة التلمذة كانت الوسيلة األمثل ــ منـذ . األكرب

فجر اإلسالم ــ لتلقي علوم القـرآن الكـريم والحـديث والفقـه واللغـة وغريهـا مـن صـحابة 

التابعني وأتباعهم وبقية العلامء عـىل مـر  عليه وسلم، ومن بعدهم الـلـه صىل الـلـهرسول 

وقد كان الباحثون عن العلم يرتحلون يف سبيله مسافات طويلة حتى يأخذوه عـن . العصور

  ومن علامء الحديث مثالً نجد أن اإلمام البخاري قـد تتلمـذ عـىل يـد . أصحابه ومن منابعه
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ًم البخاري معلام لإلمـام مسـلم، ، وكان اإلما"ابن راهويه"شيخه اسحق بن إبراهيم املشهور بـ 

  .كام تتلمذ الحسن البرصي عىل يد اإلمام أنس بن مالك

. ويقـوم املعلم يف برنامج التلمذة بدور الناصح واملرشد والنمـوذج والصـديق للمـتعلم

وإذا تـم تنظـيم برنـامج . ويقدم املعلم له خربة من الطراز األول للمتعلم يف مجـال االهـتامم

: ًمدروـسـة فإـنـه ميـكـن أن يحـقـق أـهـدافا تـشـمل مـجـاالت اإلرـشـاد الـثــالثالتلـمـذة بـصـورة 

وقــد لخـص الباحثـان إدلنـد وهاينسـيل الفوائـد التـي ميكـن . االنفعاليـة واملعرفيـة واملهنيـة

تحقيقها باستخدام أسلوب التلمذة يف برامج تربية وتعليم املوهـوبني واملتفـوقني عـىل النحـو 

  :التايل

  التخطيط املهني؛تساعد املتعلم يف  

  تزيد من معارف املتعلم وتصقل مهارته خارج إطار التعلم من الكتب املدرسية؛ 

  تعمل عىل تطوير املعايري األخالقية وآداب املهنة لدى املتعلم؛ 

  تقوي مهارات اإلبداع؛ 

  تعزز تقدير الذات وتبني الثقة بالنفس؛ 

م وبـني ذوي الخـربة تساعد عىل إقامـة عالقـة صـداقة متينـة ومثمـرة بـني املـتعل 

  واالختصاص؛

وينصح عــدد مــن البـاحثني باسـتخدام أسـلوب التلمــذة يف اإلرشـاد املهنـي واإلرشــاد 

األكادميي وخاصـة ملصلحة الطلـبة املوهوبني واملتفوقني من الفئات املحرومـة أو الـذين لـديهم 

نصح بأن تتلمـذ الفتيــات كام ي. دافعيـة قويـة للتعلم املتقدم فـي مجـال درايس أو بحثي معني

وقــد يـنظم املرشــد . ًعىل أيدي نساء متميزات يف مجاالت عملهن وخاصة يف الحقول العلميــة

برامج التلمذة ألغـراض الترسيـع األكـادميي واإلرشــاد الـنفيس للطلبــة مــن مسـتوى املرحلــة 

ج أوقات الدوام املـدريس وميكن أن تنظم لقاءات الطالب باملعلم خار. االبتدائية العليـا فام فوق

ـاء أـمـور الطلـبـة ـمـن . وأثـنـاء العـطـل املدرـسـية والـصـيفية   ـكـام ميـكـن أن يـكـون ـمـن ـبـني أولـي

  



119

وعىل أي حـال ينبغـي إرشاك أوليـاء األمـور . يستطيع القيام بدور املعلم الخبري لبعض الطلبة

  ).Silverman, 1993(وأخذ موافقتهم عند تخطيط برامج التلمذة وتنفيذها 

  النرشات اإلرشادية: ًبعارا

يحتاج املعلمون واآلباء واألمهات إىل توعية حول معنى املوهبة والتفوق، وحـول أهـم 

خصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقني، ونوعيـة املشـكالت التـي ميكـن أن يواجهوهـا، وأفضـل 

 محـددات األساليب الرتبوية التي ميكن استخدامها ملساعدة طلبتهم وأبنائهم عىل التكيف مع

ًوتعد النرشات اإلرشادية وسيلة عملية ميكـن اسـتخدامها . الواقع يف املدرسة واملنزل واملجتمع ً

يف عمليات اإلرشاد الفردي والجمعي ملساعدة املعلمني والوالدين عىل التعامل مـع مشـكالت 

وميكـن االسـتعانة مبتخصصـني يف مجـال تعلـيم املوهـوبني . طلبتهم وأبنـائهم بصـورة ناجعـة

واملتفوقني إلعداد نرشات إرشادية مبسطة تغطي كل نرشة منها أحد املوضوعات التاليـة عـىل 

  :سبيل املثال

    خصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقني؛-

    مشكالت الطلبة املوهوبني واملتفوقني؛-

    أساليب الكشف عن الطلبة املوهوبني واملتفوقني؛-

   رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني؛  دور العالقة بني املدرسة واألرسة يف-

    ماذا تفعل لتخفيف التوتر والقلق عند الطالب املوهوب واملتفوق؟-

    معنى املوهبة والتفوق؛-

كام ميكن إعداد نرشات إرشادية موجهة للطلبة املوهـوبني واملتفـوقني مبـارشًة تتنـاول 

  : املوضوعاتومن أمثلة هذه. ًموضوعات مشرتكة تهم مجموعة كبريًة منهم

    دليل التخصصات الدراسية يف الجامعات الوطنية؛-

    دليل املهن املستقبلية؛-
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    رشوط وإجراءات االلتحاق بالجامعات األجنبية؛-

    إدارة الوقت وإدارة االمتحان؛-

    مهارات اتخاذ القرار وحل املشكلة؛-

و ملعلميهم أو لوالديهم، وسواء كانت املنشورات موجهة للطلبة املوهوبني واملتفوقني أ

فإنها يجب أن تكون معدة بإتقـان، وتبتعـد عـن اسـتخدام التعبـريات الفنــية الغامضـة، وأن 

ـت املناســب وأن تســتند إىل أفضــل املراجــع وأحــدث الدراســات  ـوافرة يف الوـق تكــون مـت

  .واملعلومات

  أساليب اإلرشاد الجمعي

تجعلهـا أكـرث فاعليـة يف تعـديل تتميز أساليب اإلرشاد الجمعي بخصائص فريدة رمبـا 

السلوك وتطوير االتجاهات وتنمية مهارات االتصال االجتامعية وفهم الذات وتقديرها ضـمن 

إطار الجامعة، ألن اإلرشاد الجمعي يركز عىل خربات أفراد املجموعـة ومـواقفهم إزاء القضـية 

.  االستجابات واإلقناعوقد يكون يف املجموعة من هو أقدر من املرشد عىل استجرار. املطروحة

كام أن التفاعل بـني أفـراد املجموعـة يسـاعدهم عـىل تبـادل الخـربات، واستكشـاف مشـاعر 

وتستخدم أساليب اإلرشاد الجمعـي بصـورة . اآلخرين، واختبار املشاعر واالتجاهات الشخصية

 اإلرشـاد خاصة يف معالجة قضايا اإلرشاد الوقايئ املبنية عـىل الحاجـات املتوقعـة للطلبـة، ويف

  .املهني، ويف التعامل مع بعض عنارص النمو االنفعايل واملعريف للطلبة

وتجدر اإلشارة هنا إىل أهمـية استخدام أساليب اإلرشاد الجمعي يف تطبيق املنهاج االنفعـايل 

Affective Curriculum الذي ينبغي أن تشتمل عليه برامج تعلـيم الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني 

الربامج اإلغنائية منها، وذلك ألن برامج املدرسة العادية تعنى يف الغالب بالجوانب املعرفية وال سيام 

ويستطيع املرشد أن يقـوم بـدور فاعـل يف تقـديم املنهـاج االنفعـايل يف . وتهمل الجوانب االنفعالية

  ت الطلبـة وإذا كان اإلرشاد يهـدف إىل إحـداث تغيـريات إيجابيـة يف قـدرا. غياب االهتامم العام به
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عىل التكيف مع املجتمع ومع أنفسهم، فإن الرتبية االنفعالية تهدف إىل زيادة الوعي بالـذات 

ومن الطبيعي أن ينعكس االهتامم بالرتبية االنفعالية بصـورة إيجابيـة مـن حيـث . وباآلخرين

عيـة والنمـو تقليل الحاجة لإلرشاد يف القضايا املتعلقة بتطوير مفهوم الذات واملهارات االجتام

ـة ـي للطلـب ـة . األخالـق ـداف االنفعالـي ـب الرجــوع إىل تصــنيف األـه ـن املناـس ـون ـم ـد يـك وـق

Taxonomy of Affective Objectives من أجل تنظيم النشاطات االنفعالية ضمن برنـامج 

  .اإلرشاد 

ونقرتح استخدام أساليب اإلرشاد الجمعـي التاليـة لتنفيـذ عنـارص الربنـامج اإلرشـادي 

  :وهوبني واملتفوقنيللطلبة امل

  الندوات واللقاءات الدورية : أوالً

يستخدم هذا األسلوب يف تنفيذ برامج اإلرشـاد األكـادميي واملهنـي واالنفعـايل، ويقـوم 

وحتـى . املرشد بدور قائد املجموعة الذي ينظم النقاش ويحفـزه ويركـزه يف موضـوع البحـث

واعد مرنة للنقاش يلتزم بهـا الطلبـة، وأن ًيكون هذا األسلوب ناجحا ال بد أن يؤسس املرشد ق

ويقـوم الطلبـة بالـدور . يعزز األسئلة املفتوحة التي تغني املوضوع وتدفع الجميع للمشـاركة

  .األسايس يف التحضري ملوضوع البحث وعرضه وإثارة النقاش حوله مبساعدة املرشد

 مختلـف جوانـب وميكن أن تكون الندوات واللقاءات املنتظمة إدارة فعالـة يف تنميـة

الشخصية للطلبة عن طريق إدخال متغريات جديدة ومثرية يف كل لقاء أو بني الحـني واآلخـر، 

ومن بني هذه املتغريات دعوة ضيوف متحـدثني مـن املهـن املختلفـة، وعـرض أرشطـة فنــية، 

ومتثيل أدوار، وتنظيم مناظرات حول موضوعات مهمة، وإجراء استفتاءات، وعرض ملخصـات 

كام ميكن دعوة اآلبـاء واألمهـات . تية ملشاهري وعظامء يف شتى ميادين العمل اإلنساينلسري ذا

للمشاركة يف بعض الندوات واللقاءات ومشاطرة الطلبة بعض خرباتهم ذات العالقـة مبوضـوع 

  .الندوة أو اللقاء
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  خدمة املجتمع واألعامل التطوعية: ًثانيا

تامعي من شخصية الطالب وتنمية مفهـوم يستخدم هذا األسلوب لتنمية الجانب االج

وـتـوفر األـعـامل التطوعـيـة يف خدـمـة . اـلـذات وتـطـوير اإلحـسـاس باملـسـؤولية نـحـو املجتـمـع

ًاملؤسسات االجتامعية واملرافق العامة فرصـة للطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني يك يتعـاملوا مـع 

ومن . حددات هذا الواقعالواقع ويختربوا ما لديهم من مهارات وقيم واتجاهات يف مواجهة م

شأن هذه األعامل أن تضع حساسيتهم املفرطة ونزعتهم للكامل وتوقعاتهم غري العملية عـىل 

ورمبا تكـون خـربة العمـل التطـوعي خـارج املدرسـة . محكات الواقع بكل إيجابياته وسلبياته

ـا ـدات واملـف ـن املعتـق ـري ـم ـة لكـث ـر واملراجـع ـادة النـظ ـة إـع ـوة أوىل يف عملـي ـة خـط هيم مبثاـب

  .واالتجاهات التي تم تطويرها يف ضوء خربات املنزل واملدرسة

وبالنظر إىل صعوبة تنظيم برنامج لألعامل التطوعية االجتامعية خالل سـاعات الـدوام 

املدريس، يفضل أن يقوم املرشد بإجراء االتصاالت الالزمة مـع املؤسسـات االجتامعيـة لتنظـيم 

النشاطات التطوعية ليوم واحد يف عطلة نهاية األسبوع عـىل مـدار العـام أو خـالل اإلجـازات 

أمـا املؤسسـات املسـتهدفة بهـذه . طل الصيفية ملدة أسبوع أو أسبوعني متصلنياملدرسية والع

النشاطات فتشمل املستشفيات العامة وبيوت املسنني ومؤسسات األطفـال األيتـام واملعـوقني 

والحدائق أو املتنـزهات العامة واملواقع األثرية واملؤسسات الحكومية الخدماتية كمؤسسـات 

  .صحية واألحوال املدنية واالتصاالت واملحاكم وغريهاالرعاية االجتامعية وال

وألهمـية التعلم بالقدوة يفضل أن يشارك اآلباء واألمهات يف نشـاطات خدمـة 

املجتـمـع واألـعـامل التطوعـيـة، ـبـل إن اآلـبـاء واألمـهـات ميـكـن أن يـبـدأوا مـثـل ـهـذه 

هـامت النشاطات بالتعـاون مـع معلمـي املدرسـة وإدارتهـا عـىل أن يقـوم املرشـد مب

  وال بـأس لـو كانـت . التنسيق والتنظيم بني جميع األطراف ذات العالقـة بالنشـاطات
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ًالبدايات من مباين املدرسة ذاتهـا ثـم يـتم االنتقـال ملؤسسـات الحـي أو املنطقـة، وأخـريا إىل 

  .مناطق أبعد يف املدينة أو القرية

  التدريب عىل القيادة: ًثالثا

ئص شخصـية ومعرفيـة وانفعاليـة، ويـرتبط عـادًة ٌالقيادة مفهوم مركب يتضمن خصـا

والقيادية هي أحد أشكال املوهبـة والتفـوق كـام . برتبية وتعليم الطلبة املوهوبني واملتفوقني

وردت يف التعريف الفيـدرايل األمـرييك وغـريه مـن التعريفـات التـي وسـعت مفهـوم املوهبـة 

ايس أو االجتامعـي أو االقتصـادي والقيادية ليست محصورة يف مجاالت العمل السـي. والتفوق

أو الريايض، ولكنها تشمل مختلف مجاالت الحياة مبا فيها مجـاالت العلـوم واآلداب والفنـون، 

  .بالرغم من أن املفهوم الشائع للقيادية يقترص عىل العمل السيايس واالجتامعي بشكل خاص

ملتفـوقني وإرشـادهم وتنبع أهمـية التدريب عىل القيادة يف برامج رعاية املوهـوبني وا

من حقيقة أنها تنطوي عىل تطوير للخصائص الشخصية واالجتامعيـة واملعرفيـة للفـرد حتـى 

وتتطلـب قبـل كـل يشء تـوافر عـدد مـن السـامت . يتمكن من التأثري يف اآلخـرين وإقنـاعهم

ـن  ـا بالوـم ـدد منـه ـد ـح ـة، وـق ـف الطارـئ ـة واملواـق ـع الجامـع ـف ـم ـة للتكـي ـارات الالزـم واملـه

)Plowman, 1981 (ست عرشة سمة، من بينها:  

الشفافية نحو حاجات اآلخرين؛ القدرة عىل التنظيم؛ تقبـل املسـؤولية وتقبـل التبعيـة 

ًأحيانا؛ القدرة عىل اإلقنـاع واملبـادرة؛ إتقـان مهـارات االتصـال؛ االسـتقامة والنزاهـة؛ املثـابرة؛ 

واسعة؛ اإليثار ومحبة الغري؛ العمل وفق أهداف موضوعية؛ تقبل املخاطرة؛ الكفاية واملعرفة ال

  .الحزم يف اتخاذ القرار

وإذا نظرنا إىل هذه القامئة فإننا نجد الكثري من بنودها عبارة عن متطلبات للنجاح يف التعامل 

وال تخفى العالقة بني عنارص الربنـامج اإلرشـادي املتـوازن وعنـارص . مع اآلخرين والتكيف االجتامعي

ا فإن تدريب الطلبة املوهوبني واملتفوقني عىل القيادية ميكنهم من تطوير التدريب عىل القيادة، ولهذ

  خصائصهم الشخصية واالنفعاليـة مـن خـالل التفاعـل مـع مجموعـة الرفـاق واالسـتجابة ملتطلبـات 
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ًاملوقف ومحدداته حتى لو تطلب األمر حلوالً وسطا أو تنازالً عن النزعة إىل الكـامل واألنانيـة 

  .ًصية التي غالبا ما تكون غري واقعيةواملعايري الشخ

إن تنظيم برامج للرتبية القيادية خالل عطلة نهاية األسبوع أو العطلة الصـيفية ميكـن 

أن يساعد املرشد يف تحقيق الكثري من عنارص الربنامج اإلرشادي يف الجانـب االنفعـايل بشـكل 

 املدرسـة واألرسة حتـى ًوقد يكون الربنامج عىل شكل معسكر صيفي بعيدا عـن أجـواء. خاص

وميكـن إغنـاء . يتخلص الطلبة من قيود الزمان واملكان والروتني التي تفرضها املدرسـة واألرسة

الربامج بدعوة قيادات من مختلف امليادين للتحدث مع الطلبة ومناقشتهم يف قضايا السـاعة 

اطات ويـدخل التـدريب عـىل القياديـة ضـمن نشـ. أو أي قضايا تهمهم عىل وجـه الخصـوص

برنامج اإلرشاد الجمعي الوقايئ، وميكن البدء به يف نهاية املرحلة االبتدائية حتى نهاية املرحلة 

  .الثانوية

  االختبارات واملقاييس املستخدمة يف عملية اإلرشاد

يحتاج املرشدون يف تطوير بـرامجهم اإلرشـادية وتنفيـذها إىل قاعـدة مـن املعلومـات 

وال غنـى ألي مرشـد مسـتنري عـن املعلومـات املوضـوعية . لبـةاملوضوعية واملوثوقة حول الط

وحتـى . لتدعيم أحكامه وقراراته وخططه سواء يف حاالت اإلرشاد الفردي أو اإلرشاد الجمعـي

ميكن الحصول عىل هذه املعلومات ال بد من استخدام عدد من االختبارات ومقاييس التقدير 

  :بة من حيثوقوائم الشطب واالستفتاءات للتعرف عىل الطل

  قدرات الطلبة واستعداداتهم األكادميية واملدرسية؛ 

ـيفهم   ـتويات تـك ـا، ومـس ـديرهم لـه ـذات وتـق ـومهم لـل ـامتهم الشخصــية ومفـه ـس

  االجتامعي والعاطفي؛

  اتجاهاتهم وقيمهم وتفضيالتهم ونقاط قوتهم وضعفهم؛ 

  ميولهم املهنية ومستوى نضجهم املهني؛ 
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  يهم؛أساليب الدراسة وعادات الدراسة لد 

إن اختبارات الذكاء واالستعدادات أو القدرات مثالً تقدم للمرشـد معلومـات قيمـة يف 

تشخيص الطلبـة املوهـوبني الـذين يعـانون مـن تـدين التحصـيل املـدريس، كـام أن اختبـارات 

الشخصية تساعد املرشد يف التعرف عىل الطلبة الذين يعانون من اضطرابات سلوكية عاطفيـة 

 مقاييس امليول املهنية فإنها تساعد املرشـد والطالـب واألرسة يف الوصـول إىل أو اجتامعية، أما

ًوقد ال يجد املرشد صعوبة يف الحصول عىل بعـض األدوات . اختيارات دراسية ومهنية معقولة

اإلرشادية من مراكز القياس والتقويم ودوائر البحـث والتطـوير يف الجامعـات، كـام أن بعـض 

 الحكومية التي تقدم خدمات لألطفال وذوي االحتياجـات الخاصـة املؤسسات الحكومية وغري

ويسـتطيع املرشـد إذا تـوافرت . قد متتلك أدوات اختبارية وغري اختبارية للتشخيص واإلرشـاد

لديه اإلرادة والرغبة أن يتصل بهذه املؤسسات للحصول عىل بعض األدوات التـي يحتاجهـا يف 

  .عمله

لتقدير يف تقييم مدى نجاح املرشد يف تحقيق غايـات وتستخدم االختبارات ومقاييس ا

وقـد يكـون مـن . ًبرامج اإلرشاد التي ينفذها وخاصة الربامج الوقائية وبرامج اإلرشـاد املهنـي

املناسب اإلشارة إىل برنامج طوره املؤلف يف بحثه غري املنشور لنيل درجة املاجستري يف اإلرشاد 

 برنـامج إرشـادي مهنـي يف النضـج املهنـي ويف اتخـاذ فاعليـة"، وكان عنوان البحث 1986عام 

ومع أن الربنامج صمم لطلبة املرحلة الثانوية دون تخصـيص، إال أنـه ميكـن أن ". القرار املهني

يستخدم مـع الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني يف نهايـة املرحلـة األساسـية أو املتوسـطة لتقـدم 

  .نة مع الطلبة العادينيمستوى منوهم العقيل ورمبا االنفعايل باملقار

واستخدم جروان لتقييم مدى فاعلية الربنامج أداتني لجمع املعلومات، وقام بتعريبهام 

يتضمن مقيـاس اتجاهـات ) 3(وكام يظهر يف الجدول رقم . وإجراء دراسات صدق وثبات لهام

. رةلقيـاس مسـتوى النضـج املهنـي ثالثـني فقـ) Crites(االختبار املهني الذي طـوره كـرايتس 

  :وتتناول الفقرات األبعاد التالية
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االستقاللية يف اتخـاذ القـرار؛ االنهـامك يف عمليـة االختيـار؛ مفـاهيم عمليـة االختيـار؛ 

  .االتجاه نحو العمل؛ التفضيل لعوامل االختيار املهني

  )3(جدول رقم 

  مقياس اتجاهات االختيار املهني

 )الجمل(الفقرات  الرقم
موافق
بشدة

غري 
موافق 

 شدةب

غري 
متأكد

غري 
موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      هناك مهنة واحدة فقط لكل شخص 1

2 
ًليس مهام أي مهنة أختار ما دامت مجزية 

 ًماديا
     

3 
ًلن أكون قلقا حول اختيار مهنة حتى أنهي 

 الدراسة الثانوية
     

4 
يجب أن أختار الوظيفة التي تسمح يل بعمل

 ما أؤمن به
     

5 
 اخرتت مهنة فإين ال أستطيع اختيار مهنة إذا

 أخرى فيام بعد
     

     ًإن الشخص غالبا ما يلتحق مبهنة ما بالصدفة 6

7 
ًأحلم كثريا فيام أريد أن أكون، لكنني حقيقة ً

 مل أخرت مسار عمل بعد
     

8 
ًإن كل شخص يخربين شيئا مختلفا كام يبدو،  ً

 ختارولذلك ال أعرف أي نوع من العمل أ
     

9 
من املحتمل أن والدي يعرفان أكرث من أي 

شخص آخر نوع املهنة التي يجب أن التحق 
 بها

     

10 
إن كل شخص ال بد أن يلتحق بعمل ما عاجالً

 ًأم آجالً، ولكنني لست معنيا به اآلن
     

11 
يجب أن أختار الوظيفة التي متكنني من أن 

ًأصبح مشهورا يوما ما ً 
     

12 
ال أجد يف الحقيقة أي عمل فيه قوة جذب 

 كبرية يل
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13 
إن الوظيفة التي سأختارها يجب أن تعطيني

 ًكثريا من الحرية يف عمل ما أريد
     

14 
كل شخص يستطيع القيام بأي عمل يريد 

 طاملا كان يحاول بشكل جاد
     

  
15  
 

عندما يأيت وقت اختيار وظيفة سأفكر يف 
 األمر

     

16 
إن معرفة ما أجيده أكرث أهمـية من معرفة 

 ما أحبه عند اختياري املهنة
     

17 
إذا كنت أستطيع مساعدة اآلخرين يف عميل 

 ًفقط فسوف أكون سعيدا
     

18 
ليست هناك نقطة فاصلة يف تقرير املهنة 
 ًعندما يكون املستقبل مشكوكا فيه للغاية

     

19 
ما أريده، إذا كان لدي بعض الشكوك حول 

 أطلب من والدي النصح واالقرتاحات
     

20 
إن أهم جانب يف العمل هو الرسور الذي 

 ينجم عنه
     

21 
عيل أن اختار مهنة ثم أخطط لكيفية 

 االلتحاق بها
     

22 
يجب أن أختار مهنة تعطيني فرصة ملساعدة

 اآلخرين
     

23 
إنني أخطط التباع مسار العمل الذي يقرتحه

 الديو
     

      ًنادرا ما أفكر يف الوظيفة التي سألتحق بها 24

25 
أن أقوم : ًأريد حقا تحقيق يشء ما يف عميل

ًباكتشاف عظيم، أو أكسب ماالً كثريا، أو 
ًأساعد عددا كبريا من الناس ً 

     

26 
إن أفضل يشء أعمله هو مامرسة عدة وظائف

 ومن ثم أختار الوظيفة التي أحبها أكرث
     

27 
إن وظيفتي مهمة ألنها تحدد كم أستطيع أن

 أكسب
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28 
ال أستطيع أن أفهم كيف ميكن لبعض الناس 
ًأن يكونوا واثقني جدا حول ما يريدون عمله

     

29 
إن العمل يشء جدير باالهتامم ألنه وسيلة 

 متكنني من رشاء ما أريد
     

      إن العمل ممل وغري سار 30
   

ألداة التي استخدمها جروان لقياس مستوى املهارات التي تتضمنتها عمليـة اتخـاذ أما ا

ــرنت وباترســون  ــان هب ــذي طــوره الباحث ــاس حــل املــشكالت ال ــت مقي ــي فكان القــرار املهن

Heppnert & Peterson وذلك عىل اعتبار أن عمليات اتخاذ القرار املهني ترتبط بعمليـات ،

ويتـضمن املقيـاس بـصورته ). 1986جـروان، (ٌ خاصة منهـا ٌحل املشكلة وتؤول عىل أنها حالة

  :ًتسعا وعرشين فقرة تتوزع عىل ثالثة عوامل، هي) 4( املعربة كام يظهر يف الجدول رقم

  .الثقة يف حل املشكالت؛ اإلقدام واإلحجام؛ التحكم أو الضبط

  4جدول رقم 

  مقياس حل املشكالت

 الفقرات م
موافق
بشدة

 موافق
ًنوعا ما

غري 
 متأكد

غري 
موافق

غري 
موافق
بشدة

1 
عندما يكون حيل للمشكلة غري ناجح، فإين ال 

 أتفحص سبب ذلك
     

2 

عندما أواجه مشكلة معقدة، فإين ال أزعج 
نفيس بتطوير اسرتاتيجية لجمع املعلومات 

حتى أمتكن من تحديد ما هي املشكلة 
 بالضبط

     

3 
عندما تفشل جهودي األوىل لحل مشكلة، 
أصبح غري مطمنئ لقدريت عىل التعامل مع 

 املوقف
     

4 
بعد أن أحل املشكلة ال أقوم بتحليل ما كان 

ًخطأ أو صحيحا فيام جرى ً 
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5 
إنني قادر عادة عىل إيجاد بدائل جديدة 

 وفعالة لحل أي مشكلة
     

6 
بعد أن أحل مشكلة باتخاذ قرار معني، فإنني 

ائج بالنتائج التي ًأقيض وقتا يف مقارنة النت
 توقعت حدوثها

     

7 
عندما تكون لدي مشكلة فإين أفكر بأكرب قدر 
ممكن من الطرق للتعامل معها إىل أن أعجز 

 عن إيجاد أفكار أخرى
     

8 
عندما أحس بوجود مشكلة فإن أول يشء أقوم
به هو محاولة التعرف عىل ماهية املشكلة 

 بالضبط
     

9 
 معظم املشكالت حتى لدي القدرة عىل حل

ٌتلك التي يبدو أنه ال يوجد لها حل واضح يف 
 الحال

     

10 
كثري من املشاكل التي أواجهها معقدة بحيث 

 ال أستطيع حلها
     

     ًإنني أتخذ قرارات وأكون سعيدا بها فيام بعد 11

12 
عندما تواجهني مشكلة فإنني أميل لعمل أول

 لهايشء أستطيع التفكري به لح
     

      عادًة ما آخذ بأول فكرة جيدة تخطر ببايل 13

14 
عندما تواجهني مشكلة فإين أتوقف عندها 

 وأفكر فيها قبل تقرير الخطوة التالية
     

15 
عند اتخاذ قرار أقوم بتقييم نتائج كل بديل 

 وأقارن كال منها باآلخر
     

16 
ًعندما أضع خططا لحل مشكلة أكون متأكدا  ً

 ىل حد كبري بأن هذه الخطط فعالةإ
     

     أحاول التنبؤ بالنتائج كاملة التخاذ قرار معني 17

18 
بعد اتخاذ قرار فإن النتائج التي أتوقعها عادة 

 ما تكون مطابقة للنتائج الفعلية
     

     إنني أصدر أحكاما دون ترو وأخريا أندم عليها 19
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20 
املشكالت الجديدة إنني أثق بقدريت عىل حل 
 والصعبة

     

21 
ٌلدي أسلوب منظم ملقارنة البدائل واتخاذ 

 القرارات
     

22 
عندما تحريين مشكلة فإن من أول األشياء التي
أقوم بها فحص املوقف والنظر يف كل معلومة 

 لها صلة به
     

23 
ًأحيانا أكون يف حالة انفعال شديد بحيث أجد 

تفكري يف طرائق عدة نفيس غري قادر عىل ال
 للتعامل مع مشكاليت

     

24 
عندما تواجهني مشكلة فإين عادة ال أتفحص 
املؤثرات الخارجية الناجمة عن دور البيئة يف 

 إيجاد املشكلة
     

25 
ًعندما أقرر فكرًة أو حال ممكنا ملشكلة، فإين ال

 ًأقيض وقتا لتقدير فرص نجاح كل بديل
     

26 
لتفكري بالحلول املمكنة ملشكلة عندما أحاول ا

 ًفإين ال أضع بدائل كثرية جدا
     

27 
أعتقد أنني أستطيع حل معظم املشكالت التي

 تواجهني إذا أعطيتها الجهد والوقت الكايف
     

28 
عند مواجهتي ألي موقف جديد فإن لدي 

الثقة بأنني أستطيع التعامل مع املشاكل التي 
 قد تظهر

     

29 
ًين أتعامل مع املشكالت أشعر أحيانا كأينرغم أ

 أدور حولها وال أصل إىل جوهرها
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  :School Counselingاإلرشاد املدريس 

نظرا للتغريات االجتامعية والتقنية التي متـر بهـا املجتمعـات العربيـة، نجـد أن هنـاك 

حاجة ملحة لوجود املرشـد الطـاليب املتخصـص يف املدرسـة والـذي يسـهم يف عمليـة التنشـئة 

  .االجتامعية وتنمية شخصيات الطالب كأحد الجوانب الهامة يف استثامر وبناء العنرص البرشي

بحت املدرسة مؤسسة اجتامعية مفتوحة عـىل املجتمـع تـؤثر فيـه وتتـأثر بـه، لقد أص

ومن هنا نعد اإلرشـاد املـدريس أداة للتنشـئة االجتامعيـة ووسـيلة مـن وسـائل زيـادة إنتـاج 

لـذلك أصـبح . الطالب كفرد يف املجتمع املدريس واملجتمع املحيل الـذي توجـد فيـه املدرسـة 

  .اء عنه يف املدرسة الحديثة اإلرشاد تخصصا ال ميكن االستغن

اإلرشاد املدريس بأنه الجهود والخدمات والربامج التي ) 1982(وقد عرف محمد توفيق 

يعدها ويقـدمها املرشـد الطـاليب لتالميـذ املـدارس عـىل اخـتالف مسـتوياتهم بقصـد تحقيـق 

ـاعدتهم  ـن ومـس ـيات الـطـالب إىل أقىص ـحـد ممـك ـة شخـص ـة، وتنمـي ـة الحديـث أـهـداف الرتبـي

ستفادة من الفرص والخـربات املدرسـية إىل أقىص حـد تسـمح بـه قـدراتهم واسـتعداداتهم لال

  .املختلفة 

 اإلرشاد املدريس بأنه يهتم مبسـاعدة الطـالب عـىل السـري يف 1987ويعرف عبد السالم 

ًدراستهم سريا حسنا حيث يقوم التعاون مع الطالب للتغلب عىل الصعوبات التي تواجههم يف  ً

الغياب، التـأخري، ضـعف التحصـيل، عـدم الرتكيـز يف املـذاكرة، مشـكالت ( عام حياتهم بشكل

ًوكذلك مساعدة الطالب عـىل اسـتغالل الوقـت اسـتغالالً مفيـدا ) شخصية توافقية يف املدرسة

بتنظيم ساعات الدراسة والرتفيه بطريقة تضمن له التوافق النفيس والصحة النفسـية وتحقـق 

  . لهم النجاح يف دراسته 

أحـد مجـاالت العمـل : اإلرشـاد املـدريس بأنـه) 1999عـيل، ( عـرف كام

  املهني للمرشد الطاليب الذي يهدف أساسا إىل تنمية الطـالب سـواء مـن خـالل 

  



132

تـدعيم ـقـدراتهم أو مواجهـة مـشـكالتهم وذلـك ـعـن طريـق التـعـاون املخطـط ـبـني كـل ـمـن 

ملحـيل املحـيط باملدرسـة، مـع التخصصات املختلفة باملدرسة وبني املرشد الطـاليب واملجتمـع ا

التي ميكن إيجادها لتحقيق ما يصبو إليه املجـال , محاولة االستفادة من جميع املوارد املتاحة

  . من أهداف يف إطار السياسية العامة للدولة 

عمليـة منظمـة تهـدف إىل مسـاعدة : وميكن تعريـف اإلرشـاد املـدريس الرتبـوي بأنـه

ناته وقدراته ويحل مشـكالته، ليصـل إىل تحقيـق التوافـق الطالب يك يفهم ذاته ويعرف إمكا

  .النفيس والرتبوي واملهني واالجتامعي وإىل تحقيق الصحة النفسية املتكاملة

من هذا نجد أن اإلرشاد املدريس هو أحد مجاالت اإلرشاد الـذي دخـل إىل الكثـري مـن 

ليمتـد إىل املجـاالت األخـرى، مجاالت الحياة بعد أن بدأ من قضايا العالقات األرسية واملهنيـة 

ويستخدم اإلرشاد املدريس نفس الفنيات واملهـارات املتبعـة يف اإلرشـاد الـنفيس العـام ولكـن 

تـكـون ـهـذه األـسـاليب داـخـل املدرـسـة وـمـع الطلـبـة والتالمـيـذ لتـسـاهم يف ـحـل مـشـكالتهم 

يـة وأنتـاج واستكشافهم لشخصيتهم وتلطيف الجو املدريس بالنسبة للطالب ليكونوا أكرث فعال

  . وحيوية داخل مدارسهم 

  :Top of Formتطور االرشاد املدريس 

 من املصطلحات التي قلام كان يستخدم قبـل العـام Counselingيعد مصطلح االرشاد 

ًاال ان تاريخ تطور االرشاد املدريس يرتبط ارتباطـا وثيقـا بتـاريخ تطـور االرشـاد الـنفيس .م1930 ً

مة قد بنى فرضياته ونظرياته واستعان بكثـري مـن ادواتـه اال انـه وعىل اسسه العا, فمنه انبثثق

اختلف معه يف املجال اذ وجه اهتاممه اىل قطاع معني من الناس وهو قطاع الطـالب والعمليـة 

ًاال ان ـتـداخلهام ال زال قامـئـا يف الكـثـري ـمـن الـخـدمات .التعليمـيـة يف املدرـسـة وـمـا ـيـرتبط بـهـا 

 أن االرشاد قديم قدم العالقات االنسانية، فلقـد كـان االرشـاد فـيام اال.املوجهة للفرد والجامعة 

ًمىض موجودا وميـارس دون ان يؤخـذ هـذا االسـم او االطـار العلمـي ودون ان يشـمله برنـامج 

  ـمـنظم، ولـقـد اـخـذ ـعـىل االغـلـب الجاـنـب املعلوـمـايت، ولكـنـه تـطـور واـصـبح اآلن ـلـه اسـسـه 
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ًبح يقوم به اخصائيون متخصصون علميا وفنيـا عـىل ونظرياته وطرقه ومجاالته وبرامجه، واص ً

 . املستوى العاملي 

  ًتطور االرشاد عامليا

 إن بداية بداية االرشاد والتوجيه النفيس ترجع بالصورة التي نعرفها اآلن اىل مئـة عـام 

 Wundtًتقريبا حيث انفصل علم النفس الحديث عن احضان الفلسفة منـذ ان انشـأ فونـت 

  .ج باملانيا اول معمل لعلم النفس التجريبي  ليبز1879سنة 

ًهذا وقد ارتبط تطور االرشاد املدريس ايضا بكـل مـن حركـة التوجيـه الرتبـوي وتطـور 

 : التعليم ومفاهيمه وحركة التوجيه املهني وحركة الصحة النفسية وحركة القياس النفيس

  :التوجيه الرتبوي. 1

 فقد متـت محـاوالت عـدة لدراسـة التـأخر ًوخاصة فيام يتعلق مبشكلة التأخر الدرايس

الدرايس والضعف العقيل وبدأت باالختبارات العقلية وبعض الجهد يف تعليم وتوجيه وارشـاد 

 نـظـم مجـلـس الرتبـيـة االـمـرييك لجـنـة للدراـسـات يف مـيـدان 1923ـهـاتني الفئـتـني، ويف ـسـنة 

يـذ املعـوقني وذوي الخدمات الشخصية للطلبـة، واتجـه االهـتامم اىل فئـات اخـرى مـن التالم

العاـهـات والـشـواذ، وزاد التوـسـع واالـهـتامم باملـنـاهج وتخـطـيط املـسـتقبل الرتـبـوي للتالمـيـذ 

  .العاديني 

  :وقد رافق تطور االرشاد تطور التعليم ومفاهيمه ومن اهم مظاهر هذا التطور

متركز التعلـيم حـول التلميـذ واالهـتامم بـه ككـل وبحياتـه الشخصـية واالنفعاليـة . 1

  .جتامعية ومنو الذات ومفهوم الذات قبل املادة الدراسية واال

زيادة عدد املواد والتخصصات وترك حرية االختيار للطالب الختيار املادة الدراسـية . 2

  .التي تناسب قدراته وميوله واستعداته 
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  .الرتكيز عىل استثارة اهتامم الطالب وجعله اكرث ايجابية يف العملية التعليمية . 3

يادة مصادر املعرفة حيث أصبح من املمكن تعريف الطالب كيف يحصل عىل مـا ز. 4

  .يريد من علم، واصبح يشع التفكري الناقد والتفكري االبتكاري

اتجاه التعلـيم اىل تخـريج الفنيـني ذوي الياقـات الزرقـاء اكـرث مـن الخـريجني ذوي . 5

يتطلـب وجـود ارشـاد الياقات البيضاء ليواكب التقدم الصناعي والتكنولوجي، مام 

  .وتوجيه مهني 

زيادة اهتامم واشتغال املدرس باالرشاد النفيس املدريس، ودخول التوجيـه واالرشـاد . 6

  . بشكل متخصص اىل املدارس وكجزء مكمل للعملية التعليمية 

  :حركة التوجيه املهني. 2

اله  تـ1908بتأسيس اول مكتـب للتوجيـه املهنـي سـنة  ) Persons(حيث بدأ بارسونز

، ثـم اول مـؤمتر قـومي للتوجيـه املهنـي واول مجلـة 1909سـنة" اختيار مهنة " اصدار كتاب 

، وقد تم ادخـال 1913 ثم انشأ االتحاد القومي للتوجيه املهني سنة 1910للتوجيه املهني سنة

حيث ذكـرا ان  ) Daly & feeler ,1992(التوجيه املهني اىل املدارس وهذا ما اكده دايل وفلر 

املرشد يرتبط بالتغريات التي يطرأ عىل النظام الرتبوي واالهـداف االكادمييـة، وان املرشـد دور 

  :يسعى لتحقيق جملة اهداف منها

  .دمج الدراسة االكادميية مع الحياة املهنية . 1

  .االملام مبهارات واساليب الحصول عىل املعرفة االكادمييية واملهنية . 2

ق حاجـات كـل طالـب مبـا يحقـق اهدافـه االكادمييـة تقديم الخدمة االرشادية وفـ. 3

  .واملهنية 
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  :حركة الصحة النفسية واالرشاد العالجي. 3

 بجامعـة بنـسلفانيا Witmerم عـىل يـد 1896حيث بـدأت اول عيـادة نفـسية سـنة 

بامريكا، وبدأت بعالج حاالت التأخر الدرايس والـضعف العقـيل ثـم امتـد نـشاطها اىل عـالج 

  .التوجيه املهني حاالت الكالم و

معهد رعايـة االطفـال الجـانحني يف شـيكاجو وهـو يعتـرب اول ) Healy ،1909(واسس 

عيادة نفسية لتوجيه االطفال لعالج مشكالتهم االنفعالية ومشكالت التوافق يف كل من االرسة 

وفــق نظريتــه " كيــف نرشــد الطلبــة "كتابــه ) Williamson ،1939(كــام كتــب . واملدرســة 

باالرشاد املبارش، والذي عمم خدمة التوجيه واالرشاد املـدريس عـىل جميـع املـدارس املعروفة 

  .الثانوية 

  :حركة القياس النفيس. 4

حيث وفرت مجموعة من االختبارات واملقاييس النفسية التي ميكن اسـتخدام العديـد 

  .منها يف مجال االرشاد املدريس 

  :الجمعيات واالتحادات واملؤمترات واملجالت. 5

ثــم تــم .م اســست اول جمعيــة لالرشــاد النفــيس يف ميتــشغان بامريكــا 1913يف ســنة 

 1952ندماج االتحاد القومي للتوجيه املهنـي مـع االتحـاد االمـرييك ملرشـدي املـدارس سـنة ا

 اوصت الجمعية االمريكية لالرشاد املدريس بتطـوير 1981ويف عام .واالتحاد االمرييك للتأهيل 

  .رنامج متكامل للمرحلة االبتدائية عمل املرشد واعداد ب

 ومن جملة املراجعات لعدد من الدراسات التي اجريت وذكر بعضها يف هذه العجالة 

  :نالحظ ما ييل

  .تطور االرشاد الرتبوي يف العرشين السنة االخرية بشكل ملحوظ . 1

 تعد الخدمة االرشـادية مـن الخـدمات االساسـية يف املجـال الرتبـوي يف بعـض دول. 2

  .العامل 
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تعد الواليات املتحـدة االمريكيـة الرائـد االول يف مجـال الخدمـة االرشـادية املدرسـية . 3

الحديثة اذ بدأ التوجيه يف املدارس االمريكية كـامدة دراسـية وذلـك عـىل يـد جـس 

ضمن مادة اللغة االنجليزية، وقد اعترب هذا اول ) انشاء ( كموضوع 1898ديفز عام 

ملية التوجيـه واالرشـاد، تلتهـا يف ذلـك اوروبـا ثـم اخـذت بـذلك محاولة منظمة لع

  . ويعترب علم النفس املدريس احد افرع جمعية علم النفس االمريكية.الدول النامية 

  :Bottom of Formأهداف اإلرشاد املدريس 

 ,Reynolds:Gutkin; Elliott; and Witt(لقد حدد ويت وأليوت وكـوتكن وروينلـد 

  :رشاد املدريس فيام يأيتأهداف اإل) 1984

للطالب وذلك باستخدام إجراءات ) االجتامعي التعليمي(التقويم والتقدير النفيس  .1

املراقبة واملالحظـة، وتطبيـق االختبـارات النفسـية والتعليميـة، وإجـراء املقـابالت 

  . الشخصية، والتقويم السلويك 

 وظائفهم وأدوارهـم التدخل بهدف توجيه األفراد والجامعات ومساعدتهم يف أداء .2

بـشـكل ـصـحيح، ومحاوـلـة الـتـأثري يف الجواـنـب املعرفـيـة واالنفعالـيـة واالجتامعـيـة 

التوصـيات، والتخطـيط، وتقـويم : للطالب،و ذلك باستخدام أساليب مختلفة منهـا

خدمات التعليم املحددة، والعالج النفيس والتعليمي، واإلرشاد، والربامج التعليمية 

 . إىل تحسني املهارات التكيفية لدى الطالبوالتدريبية التي تهدف

التدخل بهدف توجيه الخدمات التعليمية، وخـدمات رعايـة الطفولـة والخـدمات  .3

املوجهة نحو العاملني يف املدرسة وأولياء أمور الطالب واملجتمع املحيل، وذلك عـن 

  .طريق برامج التعليم الشخيص داخل املدرسة، وبرامج تعليم الوالدين وإرشادهم 
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ـدين يف األـمـور والجواـنـب  .4 ـاملني يف املدرـسـة والواـل االستـشـارة والتنـسـيق ـمـع الـع

 . املرتبطة باملشكالت املدرسية 

تنمية وتطوير الربامج والخدمات للطالب وإدارة املدرسة واملجتمع املحـيل، وذلـك  .5

 . من خالل تصميم برامج إرشادية واجتامعية خاصة بكل فئة من هذه الفئات 

كام حددها عـوين توفيـق . ىل الخدمات النفسية واإلرشادية يف املدرسة اإلرشاف ع .6

 :فيام يأيت) 1989(ورضا عثامن 

  . مساعدة الطالب عىل التحصيل والوصول إىل أقىص استفادة ممكنة من التعليم ) أ

مـسـاعدة الـطـالب ـعـىل النـمـو والتغـيـري والوـصـول إىل أـكـرب ـقـدر ممـكـن ـمـن ) ب

  االعتامد عىل النفس 

  . إيجاد عالقات اجتامعية سليمة بني الطالب وبني العاملني باملدرسة ) جـ

مساعدة الطالب عىل نبذ االتجاهات الضارة وتدعيم القيم البنـاءة، وإكسـابهم ) د

  . القيم التي يتطلبها بناء مجتمعهم

  . مساعدة املدرسة عىل نرش خدماتها يف املنطقة التي توجد فيها ) هـ

نـدوة اإلرشـاد . (رابط وتفـاهم قـوى بـني املنـزل واملدرسـة العمل عىل إيجاد ت) و

  . )2004النفيس يف املؤسسات التعليمية، كلية الرتبية بالرستاق، 

إذا فاإلرشاد املدريس بشكل عام يهدف إىل التخلص مـن أو التخفيـف مـن تـأثري       

 بحيـث املشكالت بأنواعها وأشكالها املختلفة عىل سري العملية التعليمية للطالب

ميكنه السري بشكل جيد ومناسب يف تعليمهم وتحقق لهم أفضل النتائج يف ضوء 

إمكاناتهم وقدراتهم، وكذلك يركز اإلرشاد املدريس عىل الجوانب األخرى للعمليـة 

  التعليمـيــة وـلــيس فـقــط ـعــىل العالـقــة ـبــني الطاـلــب واملعـلــم أو الطاـلــب 
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  .ألفضل واألنسب وحده، ويهدف إىل جعل هذه العملية تسري بالشكل ا

   Individual Counsellingاإلرشاد الفردي : أوال

تلك العالقة املخططة بني اإلخصايئ النفيس والطالـب، حيـث يـتم إرشـاد " وهو يعني 

فرد واحد وجها لوجـه يف الجلـسات اإلرشـادية،و يعتمـد يف فاعليتـه عـىل العالقـة اإلرشـادية 

ل مع اثنني أو ثالثة هو عالج فردي، ويعترب العـالج ويعترب بعض اإلخصائيني أن التعام" املهنية

 الفردي هو نقطة االرتكاز ألنشطة متعددة يف كل من برامج التوجيه واإلرشاد،

ومن الوظائف الرئيسية لإلرشاد الفردي تبادل املعلومات وإثارة الدافعيـة لـدى الفـرد 

النـوع مـن اإلرشـاد إىل وتفسري املشكالت ودفع خطط العمل املناسبة، وإن كان يحتـاج هـذا 

توافر عدد كبري من اإلخصائيني النفسيني ملواجهة الحاجـات الفرديـة لإلرشـاد، ويـرتاوح وقـت 

دقيقة، ويتحدد طـول وقـرص الفـرتة الزمنيـة عـىل ) 60: 30(الجلسة اإلرشادية الفردية ما بني 

  .لفردطبيعة املشكلة، وخصائص ا، الهدف من الجلسة اإلرشادية :عدة اعتبارات منها

  :حاالت استخدام اإلرشاد الفردي

يــستخدم اإلرشــاد الفــردي مــع الطــالب الــذين يعــانون مــن املــشكالت ذات الطــابع 

الشخيص والتي ال يصلح عرضها أمام اآلخرين كام يف العالج الجامعي، أي تلـك الحـاالت التـي 

  :تتطلب درجة من الرسية، ومن بني تلك املشكالت، ما ييل

 كانعكـاس املـشكالت ذات الطـابع األرسي عـيل مـا يعانيـه :تامعية املشكالت االج(1)

التلميذ مـن آثـار نفـسية وتحـصيلية، مثـل حـاالت الطـالق، والهجـر، ووفـاة أحـد الوالـدين، 

  .وغريها..والخالفات الزوجية الحادة

مثل التـي تحـدث بـسبب إصـابة التلميـذ بأحـد :  املشكالت النفسية(2)

  سدية أو حـسية، أو املـشكالت النفـسية التـي األمراض الخطـرية أو إعاقـات جـ
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تحدث نتيجة ملا يعانيه التلميذ من اضطرابات نفسية كالوحدة النفسية، أو السلوك العدواين، 

  .أو املخاوف املرضية

 وـمـن بينـهـا مـشـكلة اـلـترسب اـملـدريس، والرـسـوب املتـكـرر، : املـشـكالت املدرـسـية(3)

ولقد أوضـح . ، وغريها من املشكالت ذات الطابع املدريسوصعوبات التعلم، والغياب املستمر

هنـاك مجموعـة مـن أمنـاط األشـخاص الـذين يصـلح معهـم اإلرشـاد ) 2001(محمد سعفان 

 : الفردي وهم عىل النحو التايل

 يصلح اإلرشاد الفردي مع الطالب أصحاب التوجه الـنفيس، أي الـذين ينظـرون إىل (1)

قام األول، ويرون أنه ال فائدة مـن التعامـل مـع مشاكلهم من زاوية شخصية يف امل

اآلـخـرين وال يكرتـثـون مـبـا يقوـلـه اآلـخـرون، وـلـديهم اـسـتعداد ـضـعيف للمـشـاركة 

  .الوجدانية، واألغلبية من هؤالء لديهم ميول للتمركز حول الذات

 يصلح اإلرشاد الفردي مـع الطـالب الـذين لـديهم أسـباب مقنعـة أو غـري مقنعـة (2)

ر عن جلسـات اإلرشـاد الجمعـي، ألن كـرثة الغيـاب ال يسـاعد عـىل للغياب املتكر

تحقيق األهداف املوضـوعة، باإلضـافة إىل أنـه مضـيعة للوقـت والجهـد، ويجعـل 

  .هناك تفاوت بني أفراد الجامعة يف متابعة وتنفيذ خطوات الربنامج اإلرشادي

رفوضـون مـن  ميكن استخدام اإلرشاد الفردي مع الطالب الذين يشـعرون بـأنهم م(3)

ـة أو  ـة أو االجتامعـي ـق بالخـصـائص الجـسـمية أو العقلـي ـارات تتعـل الجامـعـة العتـب

االنفعالية، يف هذه الحالة يكون اإلرشاد الفردي أكرث فعالية يف املراحل األوىل لحـل 

  .املشكلة، ثم يتبعه اإلرشاد الجامعي

ا يـدور  يصلح اإلرشاد الفردي أيضا مع الطالب الرنجيس الذي ال يهـتم مبـ(4)

يف محيطه البينشخيص من ناحيـة ويحـاول جـذب انتبـاه اآلخـرين إليـه 

  بصورة متكررة مبالغ فيها لدرجة تجعله يتجهم عىل اآلخرين وينتقـدهم 
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ويفرض آراءه عليهم، مثـل هـذا السـلوك مـن املفـرتض أن يثـري غضـب الجامعـة، 

خطـوات األوىل ولذلك يفضل استخدام اإلرشاد الفردي مع الطالـب الـرنجيس، يف ال

  .لحل املشكلة ثم يليه اإلرشاد الجامعي

 يفيد اإلرشاد الفردي أيضا الطالب الذي لديه ميول انسحابية، مثل هذا النمط من (5)

األفراد يصعب أن تقدم لهم خـدمات إرشـادية مـن خـالل اإلرشـاد الجامعـي، ألن 

لـديهم هؤالء كثريا ما يشعرون بعدم جدوى وجـودهم مـع جامعـة، ورمبـا يكـون 

مشكالت مرتبطة بوجودهم مع اآلخرين مثل رهاب التحـدث أمـام اآلخـرين، ويف 

  .هذه الحالة يكون اإلرشاد الفردي أكرث فعالية

 كام يفيد اإلرشاد الفردي أيضا الطالب املتململ أو املتهيج ألن هذا النمط يسـبب (6)

  .الكثري من اإلزعاج والغضب لدى أفراد الجامعة

  :يالفردإجراءات اإلرشاد 

يعترب اإلرشاد الفـردي هـو تطبيـق إجـرايئ لكـل مـا تـم عرضـه مـن إجـراءات تتعلـق 

بالعملـيـة اإلرـشـادية ــــ يف الفـصـل الـسـابق ــــ ـمـن بداـيـة تـكـوين العالـقـة اإلرـشـادية ـمـرورا 

   .بالتشخيص وتطبيق للفنيات اإلرشادية وإنهاء عمليات اإلرشاد حتى القيام بعملية املتابعة

  Group Counselling الجامعياإلرشاد: ثانيا

إن اإلرشاد الجامعي ال ميكن أن يكون بديال عن اإلرشاد الفـردي، فهنـاك بعـض الطـالب 

الذين يستجيبون بصورة أفضل يف املواقف الجامعية بينام نجد الـبعض اآلخـر يحتـاج إىل رعايـة 

فق السليم، غـري أن فردية خاصة، ومنهم من يحتاج إىل النوعني من اإلرشاد ملساعدتهم عىل التوا

الجامعة يف اإلرشاد الفردي، وهذا التأثري مستمد مـن جـانبني، أولهـام اإلخصـايئ الـنفيس نفسـه، 

  والثاين هو الجامعة اإلرشادية الذين يبـذلون الجهـد ملسـاعدة زمـيلهم، وهـذا يـؤدي إىل شـعور 
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.  اإلرشـاد الفـردي أعضاء الجامعة اإلرشادية بالطأمنينة أكرث مـن مقابلـة اإلخصـايئ وحـده يف

 :يستخدم اإلرشاد الجامعي يف املدارس مع الحاالت التالية:حاالت استخدام اإلرشاد الجامعي

  . حاالت الطالب التي ال تتطلب درجة عالية من الرسية*

  . حاالت اإلرشاد الرتبوي واملهني*

ـية * ـب الشخـص ـد جواـن ـة أـح ـايئ لتنمـي ـاد الوـق ـا اإلرـش ـتخدم معـه ـي يـس ـاالت الـت  الـح

فاإلرشـاد الجامعـي يـوفر لكـل هـؤالء . وغريها. .الستقاللية واالنتامء وروح الفريق والقيادةكا

 :عددا من املميزات التي يستفيدون منها، هي

أن اإلرـشـاد الجامـعـي ـكـفء ـمـن حـيـث التكلـفـة، فاإلخـصـايئ يـسـتطيع أن ـيـرى  ) 1(

  .العديد من الطالب يف وقت واحد

لوـقـايئ، حـيـث ميـكـن لألعـضـاء أن ميكـن أن ـتـوفر املجموـعـة نوـعـا ـمـن الـعـالج ا ) 2(

ـي مل  ـك املـشـاكل الـت يـسـمعوا تـجـارب اآلـخـرين وـهـم يناقـشـون مـشـاكلهم، تـل

 .يواجهوها من قبل يف حياتهم

بعض التجارب والنشاطات والتامرين ال ميكـن أداؤهـا إال يف مجموعـات كلعـب  ) 3(

 .األدوار مثال

ندئذ يف الواقـع توفر الجامعة ميزة إخراج انفعاالت معينة ميكن التعامل معها ع ) 4(

 .يف إطار الجامعة

بعض املشاكل يتم التعامل معهـا بصـورة أكـرث فعاليـة يف إطـار املجموعـة مثـل  ) 5(

عيوب املهارات االجتامعية والتعامل مـع اآلخـرين، وميكـن أن يتـدرب الطالـب 

 .عىل سلوكيات جديدة وطرق لالرتباط بالناس من خالل الجامعة

 . قدرا من املعلومات عن سلوكهميف إطار الجامعة ميكن للطالب تلقي ) 6(
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تتولد يف إطار الجامعة الكثري من االقرتاحـات التـي تتعلـق مبشـكلة مـا مـام لـو  ) 7(

ولكـن يحـذر هنـا أن ينضـم إىل الجامعـة .تواجد اإلخصايئ مع فرد واحـد فقـط

اإلرشادية الطالب الـذين لـديهم مشـكالت سـلوكية ونفسـية متطرفـة كحـاالت 

   .ذايت واألمراض النفسية الخالجناح والعنف واإليذاء ال

  رشوط الجامعة اإلرشادية 

يجـب مراعاتهـا عنـد تكـوين ) 1998(هناك عدة رشوط أوضحتها كاميليا عبد الفتـاح 

   :جامعة إرشادية ومنها ما ييل

 ينبغي أن يكون عدد أفراد الجامعة اإلرشادية معقوال فـال يقـل عـن : حجم الجامعة*

ى ال متثل عبئا ثقيال عـىل كاهـل اإلخصـايئ الـنفيس وحتـى ثالثة وال يزيد عن خمسة عرش حت

   .تستفيد الجامعة من فوائد اإلرشاد الجمعي

يف عمـر املدرسـة (يعترب اإلرشاد الجمعي ذا فائدة لكـل مـن األطفـال :  عمر الجامعة*

واملراهقني، ولكن عند تكوين الجامعة اإلرشادية يفضل أن يكون هنـاك تقـارب يف ) االبتدائية

األعضاء وذلك الختالف طبيعة كل مرحلة عمرية وحاجاتها وخصائصها واملشكالت التـي عمر 

  .متيزها عن املرحلة العمرية األخرى

إن التجانس أو عدم التجانس يف جنس املجموعة اإلرشادية يتوقـف :  جنس الجامعة*

ا يف عىل العمر الزمنـي لألعضـاء ففـي مرحلـة الطفولـة ميكـن أن يشـرتك البنـني والبنـات معـ

املجموعة اإلرشادية، أما يف مرحلة الطفولة املتأخرة ومع بداية مرحلة املراهقة يفضل أن يـتم 

الفصل بني الجنسني عند تكوين الجامعة اإلرشادية وذلـك الخـتالف طبيعـة واهتاممـات كـل 

جنس، هذا إىل جانب أن هناك موضـوعات عنـد إثارتهـا قـد تسـبب الشـعور بالخجـل أمـام 

   .خاصة يف مرحلة املراهقة مام قد يكون له تأثري سلبي عىل العملية اإلرشاديةالجنس اآلخر و

الشك أن وجود طالب بني مجموعة إرشادية معظم أفرادهـا أعـىل :  الذكـاء*

  منه يف مستوى الذكاء سوف تؤثر عليه سـلبا، أمـا إذا كـان املسـتوى العقـيل ألحـد 
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ية فقد يؤدي ذلك إىل نبذه من بـاقي زمالئـه الطالب أعىل من معظم أفراد املجموعة اإلرشاد

   .يف املجموعة، لذلك يفضل أن يتم التجانس يف الذكاء إىل حد ما بني أفراد املجموعة اإلرشادية

إن وجود مشكالت مشرتكة بني أفراد املجموعة اإلرشادية الواحـدة :  نوعية املشكالت*

واإلحسـاس بـأن اآلخـرين يفهمونـه، يساعد الطالب عىل إشباع حاجته إىل الشـعور بـاالنتامء 

وهذا بال شك يطمئنه إىل أنه ال يختلف عن اآلخرين، إذ قد يؤدي االختالف والتنوع الكبـري يف 

   .نوع املشكالت إىل صعوبات تتعلق بعمليات التفاهم واالنسجام فيام بني أفراد املجموعة

  :أساليب اإلرشاد الجمعي 

  :لجمعي ومن بينها ما ييلتتنوع الطرق املستخدمة يف اإلرشاد ا

تعرف أحيانا بالدراما النفسـية أو التمثيـل الـنفيس املرسحـي، وتتميـز : السيكودراما. 1

السيكودراما بأنها أسلوب تشخيص وعالج يف نفس الوقت، ويستخدم هذا األسلوب عادة مـع 

 الـنفيس ويف السيكودراما إما أن يقوم اإلخصـايئ.أغلب املشكالت ومع جميع املراحل العمرية

املدريس بإعداد قصة تعـرب عـن املشـكلة التـي يعـاين منهـا الطالـب أو الطـالب يف املجموعـة 

اإلرشادية، ويطلب منهم القيام بتمثيل هذه القصة ويرتك لهم الحرية يف اختيـار الـدور الـذي 

لـب يالمئهم والحرية يف التعبري، فالحوار ال يعد مسبقا، أمـا الحالـة الثانيـة هـي أن يقـوم الطا

بأداء موقف متثييل لحدث يف حياته أو خربة مر بها يف املايض أو مير بها يف الحـارض أو يـخىش 

املرور بها يف املستقبل أو تدور حول مجموعة من األفكار واملعتقـدات الخرافيـة واالتجاهـات 

الل وغريها ويتم أداء هذه األدوار بشكل تلقايئ ارتجـايل، ومـن خـ.. السالبة املشحونة انفعاليا

هذا العرض يكشف كل طالب عن مشاعره ورغباته ورصاعاته وإحباطاته وانفعاالته فهو نوع 

  .من التنفيس االنفعايل يخرج فيه كل منهم ما بداخله إلحداث التوافق الشخيص واالجتامعي
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يعرف أيضا بالتمثيل االجتامعي املرسحـي، وهـو يركـز عـىل القواعـد : السيسودراما. 2

ألوفة للفرد يف عالقته مع اآلخرين، فهي تتناول املشكالت ذات الطابع الجامعـي االجتامعية امل

املتصل بوظيفة الجامعـة أو تركيبهـا كاملشـاكل االجتامعيـة أو االقتصـادية أو الدينيـة العامـة 

والتي تسبب التوتر واالضطراب للمجتمع، وهذا عـىل العكـس مـن السـيكودراما التـي تهـتم 

  .ضاء الجامعة، حيث يكون الرتكيز عىل الحياة الشخصية للفردمبشكلة عضو معني من أع

يختلف لعب الدور عـن كـل مـن السـيكودراما والسيسـودراما، يف أن : لعب األدوار. 3

لعب الـدور يعطـي األشـخاص أمثلـة ومنـاذج لـيك يقلـدونها ويكررونهـا أمـا يف السـيكودراما 

د بقـدر مـا يكـون الرتكيـز عـىل التلقائيـة والسيسودراما فالرتكيز ال يكون عىل التعليم والتقليـ

ويف لعب الدور يـتم تنـاول أي موقـف يسـبب .واالرتجالية وتنمية القدرة عىل اتخاذ القرارات

االضطراب للطالب بشكل متثييل فالطالب الذي يعاين من الخجل واالنطواء ميكن أن يستخدم 

   .املختلفة مع هذا األسلوب يف التدريب عىل تنمية املهارات االجتامعية 

ـهـي طريـقـة تربوـيـة تـسـتهدف تـعـديل بـعـض : املـحـارضات واملناقـشـات الجامعـيـة. 4

السلوكيات واألفكار واملعتقدات واالتجاهات لدى بعض الطالب، ويتم خاللها إلقـاء محـارضة 

ـالب  ـب الـط ـن جاـن ـئلة ـم ـاء أـس ـة وإلـق ـات مفتوـح ـا مناقـش ـة يتخللـه ـوع الجلـس ـول موـض ـح

خصايئ النفيس املـدريس بإلقـاء تلـك املحـارضات، أو إدارة الحـوار املشاركني،وعادة ما يقوم اإل

واملناقـشـات يف حاـلـة استـضـافة متخصـصـني يف مـجـاالت متنوـعـة كالـطـب واـلـدين والسياـسـة 

. وغريها، وتـتم املناقشـة مـن جانـب الطـالب إمـا بعـد إلقـاء املحـارضة أو أثنائهـا..واالجتامع

بعض الوسائل التوضـيحية املسـاعدة مـن أفـالم ويستخدم أحيانا اإلخصايئ النفيس أو الضيف 

إىل غري ذلـك مـن الوسـائل التـي تعـني الطـالب عـىل .. تعليمية أو كتيبات أو نرشات إرشادية

  .االستيعاب واملناقشة
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هو أحد األساليب املستخدمة يف العالج الجامعـي، والـذي أكـدت : النادي اإلرشادي. 5

ر الخدمة النفسية املدرسية، وتتلخص فكرته يف قيـام العديد من الدراسات عىل فعاليته يف إطا

اإلخصايئ النفيس املدريس بإعداد حجرة خاصة للنادي وتكوين جامعـة إرشـادية مـن الطـالب 

 طالبا ممن يعانون من مشكالت سلوكية معينة كـاالنطواء أو العزلـة 15:5تتكون عادة ما بني 

ة األنشـطة الرياضـية والفنيـة واملوسـيقية ويرتك لهؤالء الطالب الحريـة يف منافسـ.. أو الخجل

املختلفة، ثم بعد قيامهم بهذا النشاط يتم تناول بعض املرشوبات، ويتم مناقشة ما يرونه من 

موضوعات مختلفة وأثناء ذلك يقوم اإلخصايئ بتسجيل مالحظاتـه حـول سـلوكياتهم وآرائهـم 

هـذا األسـلوب الطـالب يف ويسـاعد .وانفعاالتهم وإذا الحظ سلوك غـري سـوي يقـوم بتعديلـه

التنفيس عام بداخلهم من مشاعر مكبوتة من خـالل ألعـابهم ونشـاطهم الحـر، كـام يسـاعد 

الطالب املنعـزلني والخجـولني عـىل تكـوين صـداقات جديـدة مـع اآلخـرين وتنميـة مهـارات 

 .اجتامعية متنوعة

  اإلرشاد املهني

 عـىل االسـتقرار الـنفيس حيـث من املعروف بأن االستقرار املهني يف العمل يـؤثر كثـريا

يسهم ذلك االستقرار يف إشباع الكثري من الحاجات النفسية واملادية، ولـذا فاالختبـار الصـحيح 

وإمنا يف مجال حياته بصفة , للمهنة يؤهل الفرد للتوافق النفيس ليس يف مجال العمل فحسب

  .عامة، ويبدأ اختيار املهنة يف فرتة مبكرة من املراحل الدراسية 

ما الذي يتناسـب ويتفـق مـع ميـويل وقـدرايت ؟ .. والكثري يتساءل عن اختيار تخصصه 

  ًوهل اختياره للتخصص سيكون صحيحا ؟ وهل سيحقق أحالمه وطموحاته التي خطط لها ؟
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وكم من طالب مقبل عىل التخرج ال يعلم كيف أو من أين يبدأ بعد التخـرج؟ وكيـف 

  . ميلك من خربات ومهاراتيحصل عىل الوظيفة التي تتناسب مع ما

ـلـذلك يـقـدم التوجـيـه واإلرـشـاد املهـنـي بـعـض الـخـدمات الـتـي تحـقـق للطاـلـب ذـلـك 

االستقرار املنشود مـن خـالل الخـدمات املقدمـة لـه ويف السـطور القادمـة سـوف نسـتعرض 

ماهيته اإلرشاد املهني وكيف يكتب الشخص سريته الذاتية ويستعد إلجراء مقابله عند تقدمة 

  . للوظيفة

  ما هو اإلرشاد املهني؟

هو علمية مساعدة الطالـب عـىل اتخـاذ القـرار املهنـي السـليم يف اختيـار التخصـص، 

وبالتايل املهنة املناسبة الستعدادته وقدراته وميوله، واإلعداد لها وااللتحاق بها، وذلـك بهـدف 

توافـق املهنـي، زيادة احتامالت النجاح والتقدم والتطور يف مجال عمله، وتحقيق حالة مـن ال

مبعنى أن دور اإلرشاد املهني يتمثل يف مساعدة الفرد يف اختيار املهنة األكرث مالمئة له، واألكرث 

ًقدرة عىل إشباع حاجاته املختلفة حتى يشعر بالرضا عنها، ويسهم يف العمل كام وكيفا بحيث  ً

  .يرىض اآلخرون عنه

  يأهداف اإلرشاد املهن

ـات تبـصـري الـطـالب بالتخصـصـات ا .1 ـة املتاـحـة وخصائـصـها ومتطلـب ـة واألدبـي لعلمـي

  .االلتحاق بها

ـه وشخـصـيته  .2 ـه واـسـتعداداته وقدراـت مـسـاعدة الطاـلـب ـعـىل التـعـرف ـعـىل ميوـل

 .ومهاراته املتعلقة بالعمل

ـه  .3 ـع ميوـل ـب ـم ـذي يتناـس ـي اـل ـار التخـصـص العلـم ـىل اختـي ـب ـع ـاعدة الطاـل مـس

 .واستعداداته وقدراته

 . تخصصاتهم إرشاد الطالب الراغبني يف تغيري .4
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تبصري الطالب بنوعية الوظائف املتعلقة بكـل تخصـص مـن التخصصـات العلميـة  .5

 .واألدبية

مساعدة الطالب يف الوصول إىل القرار السليم يف اختيار املهنة التـي تتناسـب مـع  .6

 .قدراته

 :تنمية مهارات الطالب يف .7

  .كتابة السرية الذاتية 

 .إجراء املقابلة 

 .البحث عن عمل 

لبة مبواقع اإلرشاد املهني املتاحة عـىل شـبكة اإلنرتنـت والتـي ميكـن أن تبصري الط .8

 .تقدم معلومات يف كل من السرية الذاتية واملقابلة

  التوجيه واإلرشاد األرسي

يعرف التوجيه واإلرشاداألرسي بأنه نوع مـن التـدخل اإلرشـادي أو العالجـي يف نظـام 

يري فيها، ويتم النظر اىل األرسة من خـالل األرسة كمجموعة مرتابطة وذلك من أجل أحداث تغ

ًالعالقة اإلرشادية كوحدة خاضعة بكاملها لإلرشاد أو العالج دون أن يكون موجهـا اىل شـخص 

واحد أو فرد بعينه، ومن الجدير باألعتبـار أن اإلرشـاداألرسي يأخـذ أسـاليب متعـددة تهـدف 

رسة الواحـدة، حيـث أنـه يهـدف اىل ًجميعا اىل محاولة تغيـري نوعيـة العالقـات بـني أفـراد األ

عىل النمو عـن طريـق تنميـة عالقـة كـل ) األم واألب واألبناء(مساعدة أعضاء األرسة الواحدة 

  .فرد باآلخرين

   األسس التي يقوم عليها اإلرشاد األرسي

األرسي عىل الفلسفة القائلة بأن جذور أغلب املشـاكل التـي يعـاين منهـا  يقوم اإلرشاد

ختالف أشكالهم تكمـن يف أضـطراب العالقـات بـني الـبرش ويف طبيعـة العالقـات األفراد عىل أ

 .السائدة داخل األرسة 
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وتشري الكثري من الدراسـات اىل أن أفـراد املجموعـة اإلرشـادية عـادة مايحـاولون حـل 

ًمشاكلهم املعلقة والتي مل يتسنى لهم حلها بعد، وغالبا ماتدور هذه املشـاكل يف أطـار رغبـة 

ء امللحة يف الحصول عىل حب والديهم وعىل رضاهم عنهم وتقـبلهم لهـم ولـذا يعمـل األعضا

 .اإلرشاداألرسي عىل التعامل مع هذه العمليات بشكل غري مبارش

كام وأن هناك مشكلة أخرى وهي أن بعض األباء مازالوا يرون بأن األطفال وجدوا ليك 

 هـذه الحقيقـة اىل رضورة عمـل ننظر الـيهم ال لـيك نسـتمع الـيهم ونتفاعـل معهـم، وتشـري

اإلرشاداألرسي عىل تغيري االتجاهات السائدة نحو تربية األطفال وتنشئتهم داخـل األرسة عـىل 

  .أعادة بناء عالقات جديدة ومتطورة ومتامشية مع روح العرص وتستند اىل اتجاهات سليمة 

ملـه مـع أفـراد  واملرشد يحتاج اىل اإلحاطة بنظام عمل األرسة مـن أجـل أن يكـون تعا

ًاألرسة علميا ودقيقا وموضوعيا، وعىل الرغم من أستخدام طريقة املقابلة التقليدية قـد تـوفر  ً ً

بعض املعلومات املطلوبة لهذا الغرض، إال أنه من الرضوري أن يقـوم املرشـد مبالحظـة األرسة 

ه تشـخيص أثناء نشاطها يف حل مشكلة ما أو تعاونها يف القيام بعمل مشرتك حتـى يتسـنى لـ

 .الحالة

ًوأحيانا ما قد يلجأ املرشد اىل تكليف األرسة بعمـل مشـرتك مثـل رسـم صـورة يسـاهم 

فيها جميع أفراد األرسة بيـنام يقـوم املرشـد باملالحظـة، حيـث يسـتطيع املرشـد ومـن خـالل 

 .املالحظة اليقظة والدقيقة التعرف عىل طبيعة العالقات السائدة بني أفراد األرسة

األرسي النظـر اىل كـل   اإلشارة اىل أن املرشد الذي يقوم باإلرشـاد وهنا تجدر

ـفـرد يف األرسة ـعـىل أـنـه إنـسـان ممـيـز ومـهـم وـلـه مجاـلـه الـخـاص، ومـبـا أن بـعـض 

بعدم  األرسية ترجع اىل طبيعة اآلتصاالت بني أفراد األرسة والتي تتميز األضطرابات

  ة اإلتصـال بشـكل صـحيح الوضوح، لذا تصبح من مهام املرشـد تعلـيم األرسة كيفيـ
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وصادق ورصيح، وكذلك حث أفراد األرسة عىل التحدث مع بعضـهم الـبعض بشـكل طبيعـي 

 .وخايل من التوتر

 األرسي عملية اإلرشاد

ًقد يلجأ املرشد بعدما تجتمع األرسة معا إىل اختيار واحد من أفرادهـا ممـن لـه تـأثري 

معه من أجـل أحـداث تغيـري يف بـاقي األعضـاء كبري عىل باقي افراد األرسة اآلخرين والتعامل 

ويعتمد هذا اآلسـلوب عـىل األتجـاه القائـل بأنـه يف حـال تغيـري أحـد أفـراد األرسة وشـعوره 

باالستقالل فإن ذلك يهز اإلتزان السابق مام يجعل أعضاء األرسة يعيـدون النظـر يف مـواقعهم 

 األرسة  السابقة

 عـىل التعبـري عـن مشـاعره أتجـاه األخـرين  وقد يلجأ املرشد اىل حث عضـو يف األرسة

والتحدث بحرية عمن يحـب ويكـره ومـن يسـامح أو يخاصـم ومـاذا يرسه أو يؤملـه ومـاهي 

اآلمور التي يراها مستحيلة داخل األرسة برشط أن يرتبط ذلك مبشاعره الحالية وعدم الخوض 

 .يف األحداث املاضية

كلة للنقاش متس األرسة كاملشـاكل وقد يختار املرشد أسلوب آخر يطرح من خالله مش

املالية او مواضيع األكل وامللبس او أسلوب الحديث ويعتمد هـذا اآلسـلوب عـىل قيـام أفـراد 

األرسة بلعب أدوار متعددة كأن يقوم األبن بدور أبيه الذي يوجه اليه الكثـري مـن األنتقـادات 

 .وهكذا...  هذه الحالةأو أن يقوم األب بدور األبن ويبني كيف تكون عالقته بأبيه يف

وهنا ينبغي جلب اإلنتباه اىل أننا كآباء ومربني يجب أن النتعامل مع أوالدنا املـراهقني 

بالعقلية التي نحن عليها اآلن وأمنا ينبغـي النـزول اىل مسـتويات األبنـاء العقليـة واألنفعاليـة 

لـيهم وجهـات والسلوكية يك ميكن أن نكسب ودهم وثقتهم بنـا ومـن ثـم ميكـن أن نطـرح ع

ًنظرنا التي تتأىت أساسا مـن الفـارق الزمنـي والعقـيل والتجـارب الكثـرية التـي ميـر بهـا األبـاء 

 .واملربون يف مسريتهم الحياتية

ومن األساليب التي ميكـن أسـتخدامها الرتكيـز عـىل وسـائل اآلتصـاالت غـري 

  ت وجهـه اللفظية إلكتشاف تأثري كل عضو يف األرسة عـىل تفاعلهـا بواسـطة تعبـريا
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أو حركاته اإلرادية والإلرادية أو مظهره، وعادة ما يتقابل املرشد يف بداية عمليـة اإلرشـاد مـع 

أفراد األرسة يف جلسة مبدئية أو أكرث من جلسة يقوم فيها بالرتكيز عىل مالحظة العالقات بني 

اىل عـضو األفراد، حيث قد تكون مشكلة األرسة عىل سبيل املثال هـي نظـرة جميـع أفرادهـا 

ًفيها عىل أنه مضطرب، مام يحمله هذا عىل الترصف معهم وفقا لتوقعاتهم عىل هذا األساس، 

 .وبعدما يتم التشخيص الصحيح توضع الخطة املناسبة لعملية اإلرشاد

  اإلرشاد الزواجي

 يعد اإلرشاد الزواجي نـوع مـن عمليـة التوجيـه والنـصح وعـالج املـشكالت املتعلقـة 

عىل الزواج، أو بالرجال والنساء املتزوجني أصالً، وذلـك بغـرض التـشجيع عـىل بإقبال الشباب 

الزواج وإزالة معوقاته وتقوية الدافع إليه، أوبهدف حل املـشكالت والخالفـات التـي تعـرتض 

 .الحياة الزوجية وتهدد دميومة وأستمرارية الزواج السعيد أو تنذر بإنفصالهم

 بشكل أو بأخر عىل الحياة الزوجية وبدرجة كبرية  إن تعقيدات الحياة املعارصة أثرت

مام أدت اىل حدوث مشاكل تؤثر عىل حياة األرسة وأستقرارها، فقـد أدت الحـضارة واملدنيـة 

، كـام )األرسة التقليديـة(اىل الرتكيز عىل األرسة الصغرية وفصلها عن األرسة الكبـرية أو املمتـدة

وط األقتصادية واألجتامعية والنفسية والـسياسية ًتعرضت األرسة أيضا اىل مختلف أنواع الضغ

وكذلك اىل التغريات الرسيعة واملتالحقة يف منط الحياة ويف طبيعة األعامل مـام أدى كـل هـذا 

ًاىل الشعور بالقلق وعدم اآلطمئنان واىل الشعور بالضيق والتوتر والفراغ أحيانا، وقد أدى كـل 

ت الـزوجني ومـساعدتهام عـىل تحقيـق أعـىل هذا اىل البحث عن وسائل للتعامل مع مـشكال

 .مستوى من التوافق عن طريق مجموعات اإلرشاد الزواجي
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 وتشري بعض الدراسات اىل مساهمة مثل هذه املجموعات يف احداث تغريات أيجابيـة 

متعدده يف العالقة بني الـزوجني، مثـل تحسـن تقبـل اآلخـرين والـوعي باألحتياجـات الذاتيـة 

 . وغريهاوحاجات اآلخرين

  أهداف اإلرشاد الزواجي

  :ميكن أجامل أهداف اإلرشاد الزواجي باأليت

  .تقوية العالقة الزوجية بني الزوجني عن طريق تحديد معايري جديدة لعالقتهام .1

تفـهـم اـلـزوجني الواـضـح للعالـقـة الزوجـيـة، والـتـي ينبـغـي أن تبـنـى ـعـىل أـسـاس  .2

هام الـبعض، وأن تنطلـق هـذه التعاطف واألحرتام املتبادل والتحسس ملشاعر بعض

وخلقنا لكم مـن أنفسـكم ((العالقة من املودة والرحمة أمتثاالً لقوله جلت قدرته 

 )).ًأزواجا لتسكنوا اليها، وجعلنا بينكم مودة ورحمه

التفتح وتقبل مختلف انواع املشاعر الناتجة عـن العالقـة ويـتم ذلـك عـن طريـق  .3

ملشـاعر وتقبلهـا أوالً، ثـم بعـد ذلـك مساعدة الزوجني عىل تجربة مختلف انـواع ا

 .التدرب عىل التعبري عنها وأخضاعها لواقع الحياة العميل

تقبل العالقة الزوجية بشكل واقعي، وأن يحاول الزوجان قدر اإلمكان أن ال يدخال  .4

يف املشكالت العامة وتصورها مشكالت شخصية مام يـؤدي اىل أن يرصف كـل مـن 

تخيل رفيق مثايل وهذا ما قد يبعدهام عـن بعضـهام الزوجني طاقتهام النفسية يف 

  .البعض ويعمق من هوة املشكالت الحارضة
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  ) السيكو دراما(اإلرشاد الجامعي التمثييل 

وهو أسلوب من اساليب العالج الجامعي يتم من خالله تشجيع العميـل عـىل التعبـري 

ليه، وملسـاعدة العميـل عن دور إنفعايل معني مرتبط بحالته دون تحضري مسبق أو تدريب ع

عىل االندماج يف دوره وأطالق العنان ملشاعره بالظهور عـىل طبيعتهـا فـإن اإلرشـاد يـتم عـىل 

 .مرسح حقيقي وأمام جمهور من الحارضين

ويؤدي هذا الجو املرسحي اىل تقمص العميل لدوره والتعبري عن أتجاهاته وأنفعاالتـه 

ام بـدأت املـؤرشات املرتبطـة بسـلوكه يف الظهـور الدفينة، وكلام أندمج العميـل يف الـدور كلـ

 .بوضوح

وتعتمد فلسفة هذا األسلوب عىل مبدأ هام وهو قيام العميـل بـالتعبري عـن رصاعاتـه 

الحبيسة قد يؤدي اىل تخلصه من قلقه وانفعاالته واىل حدوث حالة من األستبصار متكنه مـن 

 .تعديل سلوكه يف أدواره الحقيقية يف الحياة

قول بأن السيكودرامان هي نوع من لعـب األدوار الـذي يهـدف اىل اكتشـاف وميكن ال

 .املهارات والخربات الوجدانية التي يتعامل معها الفرد مع املواقف الحياتية املختلفة

، الـذي (Moreno)، عىل يد العامل مورينـو )1911(وقد ظهر هذا االسلوب يف فينا عام 

ن مشـاكلهم بشـكل تلقـايئ كانـت لـه فوائـد عالجيـة اكتشف بأن السامح لالطفال بالتعبري ع

ًايجابية، وبناءا عىل تلك الحقائق املكتشفة فقثد اتجه هـذا االسـلوب اىل محاولـة فهـم وحـل 

املشكالت الناتجة عن سؤ العالقات األجتامعية يف مواقع كثرية كمستشفيات األمراض العقليـة 

ـع ـة ويف املواـق ـة االجتامعـي ـات الرعاـي ـل والـسـجون ومؤسـس ـادة التأهـي ـز إـع ـة ومراـك  اإلنتاجـي

 .واملؤسسات التعليمية وغريها

ومام ساعد عىل تقبل أسـلوب السـيكودراما وانتشـاره هـو قابليتـه عـىل التعامـل مـع 

مختلف املواقف ومرونته إذ ال يحتاج األمر سوى وجود مشكلة ومجموعة من األفراد ومرشـد 

 .مدرب عىل تقنيات هذا األسلوب
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ارة هنا اىل أن املشكلة واملجموعة والعميل تقع يف قلـب املقابلـة، بيـنام والبد من اإلش

تكون العوامل االخرى مساعدة ويف متناول اليد لرتتيب مواقف مرسحية تربز املشـكلة وذلـك 

مبساعدة املخرج ومجموعة املساعدين، وعادة ما يعطى العميل حريـة التعبـري عـن مشـكلته 

رسح حيث أن اإلرشاد يعتمد بصورة خاصـة عـىل التلقائيـة وذلك مبنحه مساحة كبرية عىل امل

 .واإلبداع واألدوار واالهتامم بالحارض والتفاعالت
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 الفصل الرابع
  جمع املعلومات يف عملية اإلرشاد

  

من أهم األساليب التي ميكن أن يتبعها املرشد الرتبـوي والـنفيس يف جمـع املعلومـات 

  : الطرق التالية

 Interview املقابلة اإلرشادية  -1

ت املطلوبة وذلك بشكل مبـارش وعـن طريـق أجراء مقابلة أو أكرث لجمع املعلومايعد 

  .االلتقاء بالعميل وتوجيه األسئلة اليه وتلقي األجابات منه

ًواملقابلة عبارة عن عالقة اجتامعية مهنية دينامية وجها لوجه بني املرشد واملسرتشد يف 

ومات ٍجو من يسوده الثقة املتبادلة بني الطرفني يتخللها تفاعل اجتامعي هادف وتبادل للمعل

  . وهي نشاط مهني هادف وليست محادثة عادية. والخربات واملشاعر واالتجاهات

  :أهداف املقابلة

  .بناء عالقة مهنية بني املرشد واملسرتشد أساسها الثقة املتبادلة. أ

  .مساعدة املسرتشد للكشف عن الحلول املمكنة بطريقة تعاونية. ب

مكاناتـه وقدراتـه التخـاذ القـرارات العمل عـىل توجيـه املسرتشـد لـيفهم ذاتـه وإ. ت

  .املناسبة

  . مساعدة املسرتشد عىل التكيف مع نفسه وبيئته. ث

  :أنواع املقابلة

  :من حيث األسلوب) أ(

وهي املقابلة التمهيدية مع املسرتشد ويتم فيها االتفاق عىل اإلجراءات : مقابلة مبدئية

 وبنـاء الثقـة واإلملـام بتـاريخ الحالـة اإلرشادية الالحقة، وتحديد موعـد اللقـاءات، والتعـارف

  .بصورة عامة
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ًوتستغرق وقتا قصريا عندما تكون املشـكلة بسـيطة وطارئـة وسـهلة : مقابلة قصرية. 1 ً

  .وقد تكون مقدمة ملقابالت أخرى الحقة. وواضحة

ًوهي التي تكون مقيدة بأسئلة محددة ومعـدة مسـبقا مـن : مقابلة مقيدة مبارشة. 2

  ,ف الحصول عىل معلومات محددة ومقننةقبل املرشد بهد

وهي غري مقيدة بأسئلة أو معلومات أو تعلـيامت محـددة : مقابلة حرة غري مبارشة. 3

بل ترتك للمسرتشد الحرية يف طرح األفكار التي يريد عن كريق التداعي الحر لألفكار واملعـاين 

  ).2002زهران، .(وبطريقته الخاصة

  : من حيث الغرض) ب(

  .تهدف إىل التعرف عىل طبيعة املشكلة:  أوليةمقابلة. 1

  .تهدف إىل تشخيص املشكلة التي يعاين منها املسرتشد: مقابلة تشخيصية. 2

تقدم بها معلومات محددة تتعلق مبوقف يواجه املسرتشد ويحتاج : مقابلة إرشادية. 3

  .فيه إىل توجيه بسيط

 اإلرشـاد والعـالج الـنفيس وتستغرق عدة جلسات وتفيـد يف مجـال: مقابلة عالجية. 4

  ).1991أبو غزالة، .(وتهدف إىل تعديل وتغيري وتوجيه السلوك لصالح املسرتشد

  : عوامل نجاح املقابلة

تتلخص هذه العوامل مبراعاة الرسية التامة، وبناء الثقة مع املسرتشد، وجعـل املقابلـة 

ومـات والخـربات الالزمـة موقف تعلم وفرصة لفهم الذات والتـبرص بهـا، ومتتـع املرشـد باملعل

  .لنجاح املقابلة

وهناك عوامل خارجية تساهم يف نجاح املقابلة منها املكان الذي يبعث عىل 

  ًاألمان، وبعيدا عن الضوضاء، وطبيعة الجلسة حيـث يفضـل أن تكـون عـىل شـكل 
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 قد زاوية ومبواجهة املسرتشد، ويجب أن يعطى الوقت الكايف إلجراء املقابلة وبطريقة محددة

  .ترتاوح ما بني نصف ساعة إىل ساعة بحسب املرحلة العمرية للمسرتشد

  :خطوات إجراء املقابلة

عىل املرشد أن يكون له فلسفة إرشادية واضحة ينطلق منها، وعليه أن يـدرس كـل مـا 

يتعلق مبيول املسرتشد وخصائصه ومشكالته ومساعدته يف تجاوزها، وليك ينجح يف ذلك عليـه 

  :ت التاليةاتباع الخطوا

  :بداية املقابلة

عىل املرشد االنتباه يف بدايـة املقابلـة لـبعض األسـئلة التـي تـدور يف ذهـن املسرتشـد، 

هـل . أن يسـاعدين ؟) املرشـد(هـل ميكـن لهـذا الشـخص . ماذا سيحدث خالل اللقاء ؟: ومنها

  .ميكن الوثوق بهذا الشخص ؟ 

هل هـذا : ومنها: أما املرشد فعليه االنتباه لبعض األسئلة التي تدور يف ذهنه هو اآلخر

كيف ميكن االسـتفادة مـن . من أين نبدأ ؟. ما أفضل الطرق للعمل معه ؟. املسرتشد يثق يب ؟

  . ما جدية هذه املشكلة ؟. الوقت ؟

يعنـي نجاحـه يف بدايـة ًوكلام كان املرشد قادرا عىل تطوير آلية للتواصل اللفظي فهذا 

  .املقابلة بنجاح

  :طرح األسئلة

تعترب عملية طرح األسئلة من املهارات األساسية لالستامع الفعال بحيث تكون األسـئلة 

واضحة ومحددة وقصرية ومتناسبة مع املوضوع وبطريق تبعث عىل الراحة واإلجابـة وتبتعـد 

 االنتبـاه لنـوع األسـئلة وخاصـة عن اإلحساس بأن املسرتشد يخضـع للتحقيـق، وعـىل املرشـد

  .األسئلة الوصفية واملفتوحة النهاية واإلخبارية املساعدة عىل التواصل وجمع املعلومات
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 :تعليقات املرشد وفرتات الصمت

تعترب تعليقـات املرشـد مـن أهـم الوسـائل التـي تبعـث عـىل اإلثـارة لـدى املسرتشـد 

تلخيصـات املرشـد، وإعـادة : ذه التعليقاتوتشجعه عىل التواصل اإليجايب مع املرشد، ومن ه

الصياغة لبعض العبارات الغامضة، واإلمياءات اللفظية وغري اللفظية، وكـذلك فـرتات الصـمت 

  .الباعثة عىل الرتكيز وإعادة املسرتشد إىل املوضوع

  : إنهاء املقابلة والتسجيل

الحـديث وال يستطيع املرشـد إنهـاء املقابلـة إذا شـعر بـأن املسرتشـد قـد امتنـع عـن 

يستطيع املواصلة، أو إذا كان املسرتشد يتحدث بطريقة متواصلة دون توقف وال يرتب كالمـه 

وال يسيطر عليه، أما إذا كانـت املقابلـة هـي األخـرية فعـىل املرشـد التأكيـد للمسرتشـد بأنـه 

  .يستطيع اللجوء إليه يف أي وقت يشاء

ًك خوفـا مـن تصـبح عمليـة التسـجيل ويكون تسجيل املقابلة بعد انتهائها مبارشًة وذل

  .ًعائقا أمام املسرتشد يف الحديث بحرية وتلقائية

ًوأخريا فإن نجـاح املقابلـة يعتمـد أساسـا عـىل امـتالك املرشـد للمعلومـات والخـربات  ً

الكافية وظهوره مبظهر مناسب أمـام ملسرتشـد، باإلضـافة إىل قدرتـه عـىل تهيئـة أجـواء آمنـة 

   دور املسرتشد والعمل معه بطريقة تفاعلية وجامعيةلتنفيذ املقابلة وتعزيز

 : النامذج الخاصة-2

وهي أستامرات يسبق إعدادها من قبل املرشد وبالشكل الذي يسمح بالحصـول عـىل 

املعلومات الشخصية والتي تتعلق باألسم، العمـر، العنـوان، العمـل، املسـتوى الـدرايس، عـدد 

 .ي ميكن األستفادة منها يف عمليات اإلرشاد والتوجيهأفراد األرسة، وغريها من املعلومات الت
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 : اإلستبانات-3

حيث ميكن من خاللها الحصول عىل املعلومات وذلك عن طريق توجيه عدد كبري مـن 

األسئلة إلستنتاج اتجاهات الفرد وميوله وطريقة حكمـه عـىل األشـياء واألمـور املفضـلة لديـه 

 .وغري ذلك من معلومات مامثلة
  

 :األختبارات -4

هناك العديد مـن األختبـارات املختلفـة واملتنوعـة بعضـها يتعلـق بالقـدرات العقليـة 

واألخرى تتعلق بجوانب الشخصية واألتجاهات وامليول املهنية وغريهـا، وهنـا ميكـن للمرشـد 

املدرب ان يستخدم هذه األختبارات من تبنـي عمليـة التوجيـه ووضـع الشـخص املناسـب يف 

 .باملكان املناس
 

 : املهنيون اآلخرون-5

وميكن الحصول عىل معلومات عن العميـل عـن طريـق زمـالء املهنـة يف حالـة إحالـة 

العميل للفحص والعالج، حيث يحصل املرشد عىل هذه املعلومات مـن خـالل التقـارير التـي 

 .تقدم من قبل األخصائيني عن العميل والتي ينبغي مراعاة الرسية التامة يف تداولها
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 الفصل الخامس
  نظريات التوجيه واإلرشاد النفيس

  

 مفهوم النظرية 

فهـي ,  املهني يف مامرسـة مهنتـه أتبـاع نظريـةايتبعهمن األمور الهامة التي يجب أن  

 . عملية تكون مبثابة املوجه واملرشد لتحقيق األهداف

هي عبارة عـن نظـام موحـد ومبسـط مـن املبـادئ والتعريفـات والنظرية بشكل عام 

واملسلامت املتعلقة بظاهرة معينة أو مجموعـة مـن الظـواهر املرتابطـة بحيـث يسـمح هـذا 

ًالنظام برشح وفهم العالقات بني املتغريات بشكل مبسط تنتظم فيه الحقائق تنظـيام منطقيـا  ً

 ً.ومرتابطا

  وظيفة النظرية 

 :الوظائف والتي ميكن أجاملها كاأليتللنظرية العديد من 

 :ـ تفسري العالقات بني الظواهر:أوالً

حيث يتم من خالل النظرية تفسـري عالقـات التـأثر والتـأثري بشـكل علمـي ومنطقـي 

ًيتامىش مع املدركات العقلية ويتفـق معهـا، فمـثالً عنـدما أسـتخدم قـدميا يف الطـب الهنـدي 

رىض العقليني وبدأ العلـامء باسـتخالص دواء مـن تلـك  لتهدئة امل)عشبة الثعبان (جذور نبات

وعىل الرغم من نجـاح هـذا الـدواء ) 1953( حيث بدأ استخدامه عام)ريرسبني(الجذور سمي

ًيف معالجة مرىض الفصام العقيل إال أن السؤال بقي قامئا بخصوص عالقة هذا الـدواء املهـدئ 

 مبرض الفصام العقيل؟

سري مثل هذه الظواهر، ففـي مثالنـا السـابق وهنا يأيت دور النظرية يف تف

ًيلعب الدواء أنف الذكر دورا كبـريا يف تخفـيض نسـبة املوصـالت العصـبية بـني  ً

  الخاليا مام يؤدي هـذا بـدوره إىل قلـة الحركـة والنشـاط الـذي يبـدو يف شـكل 
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قات بني ًهدوء وسكينه عىل املريض، ومن هذا املثال يبدو دور النظرية واضحا يف تفسري العال

 .العوامل املختلفة

 :زيادة القدرة عىل التنبؤ: ًثانيا

تؤدي النظرية إىل زيادة القـدرة عـىل التنبـؤ بـالقوانني العلميـة كـام وأنهـا تـساعد يف 

التعرف عىل الحقائق والرتكيز عىل الهدف املطلوب، فمـثالً متـى مـا عرفنـا أسـاليب التنـشئة 

بية التي تعرض إليها يف صغره وطبيعة الجـو األرسي األرسية واالجتامعية لشخص ما ونوع الرت

الذي ترعرع فيه أمكننا التنبؤ إىل حد ما بنمط سلوكه املستقبيل وإطار املشاكل التي يتعـرض 

لها أو يعاين منها باألحرى، إذا سارت األمور يف مجراها الطبيعـي دون أن يعرتضـها عـارض مـا 

 .يغري مسارها

   أسلوب اإلرشاد املناسبـ املساهمة يف اختيارً:ثالثا

ًيقابل املرشد النفيس يف عمله أنواعا مختلفة من الشخصيات التي تتميـز بهـا عمالئـه، 

فمنهم املعتز باستقالله ومنهم من يرتاح لالنقياد ومنهم املنبسط واملنطوي وصاحب األسلوب 

 .العقيل واالنفعايل ومنهم من يكون يف أذانه عن سامع املواعظ وقرا

 املقابالت االستطالعية األوىل أو نتائج االختبارات الشخصية وغريها يستطيع ومن خالل

املرشد تحديد املعامل الرئيسية لشخصية العميل واتجاهاته العامة، ومن خـالل اطـالع املرشـد 

عىل النظريات والتعرف عىل الحقائق املستمدة منها فأنه يستطيع وبشكل علمي وموضوعي 

ية وطبيعة سلوك العميل، فالشخص املنبـسط عـىل سـبيل املثـال من أن يتبني سامت الشخص

سوف يعاين من االضطراب والحرمان حيـنام يـضطر للعـيش مبفـرده أو العزلـة عـن اآلخـرين 

الخ، فهنا ومن خالل اطالع املرشد عىل نظريات ...ويتأمل أذا قوبل بالرفض أو عاىن من الحرمان

رشادي األمثل ملساعدة العميل وملقابلة واجباتـه الشخصية يستطيع العمل عىل تهيئة الجو اإل

 .املهنية
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 املساهمة يف عمليات التعليم والتدريب واألعداد املهني: ًرابعا

إن من مسببات نجاح الربامج اإلرشادية أن تستند إىل مجموعـة مـن األسـس النظريـة 

ًد املرشـدين مهنيـا التي ترشح طبيعة األعداد وأنواع التدريب ومحتوى الربنامج الخاص بأعـدا

ًوعمليا، حيث تتبع هذه األسس واملسلامت من النظرية العلمية ذات العالقة باملجال العلمي 

ًواملهني املذكور فإذا أشـارت النظريـات إىل أن املرشـد الـنفيس النـاجح مهنيـا يتميـز بصـفات 

ًشخصية ونفسية معينه أو مستوى علمي معروف ومحدد ويسـلك منهجـا علميـا ذو طبي عـة ً

محددة فإن ذلك يساعد املسئولني عىل إيجاد الربنـامج العلمـي واملهنـي الـذي يكفـل إعـداد 

وكذلك قد يرشـدنا يف الوقـت ذاتـه إىل التعـرف عـىل ,  مهنيني عىل مستوى عايل من الفاعلية

أسباب فشـل برنـامج مـا وماهيـة نقـاط ضـعفه مـن أجـل العمـل عـىل تقوميهـا مـن خـالل 

  .دئها وقوانينها املتعلقة بهذا االختصاصاألرشاطات النظرية ومبا

 نظريات اإلرشاد والتوجيه

يتفق أغلب الذين يشتغلون يف ميدان اإلرشاد النفيس والرتبـوي عـىل أهميـة التعـرف 

ًعىل النظريات التي يقوم عليها اإلرشاد، وهـذا يتـأىت أساسـا مـن أهميـة التطبيقـات النظريـة 

 اإلرشادي، حيث أن هذه النظريات متثل خالصة مـا قـام والعملية أثناء مامرسة املهنة بالعمل

به الباحثون يف مجال السلوك اإلنساين والتي وضـعت يف شـكل إطـارات عامـه تبـني األسـباب 

املتوقعة للمشكالت التي يعاين منها العميل، كام ترصد الطرق املختلفة ملساعدة العميل عـىل 

  .تعديل سلوكه وحل مشكالته

إليجاز أهم هذه النظريات التي تناولت مهمة اإلرشاد الرتبوي وسأستعرض بشيئ من ا

 ـ:والنفيس والتي هي كاآليت
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 ) اإلرشاد املتمركز حول العميل (نظرية الذات : أوالً

، الذي أكد عـىل رضورة (Rogers, 1951)صاحب هذه النظرية ومؤسسها كارل روجرز

ر هـو لنفسـه ويراهـا ولـيس كـام النظر إىل العميل من وجهة نظر العميل نفسه أي كام ينظ

يراها اآلخرون، وهذا يعني بالرضورة أن يضع املرشد النفيس نفسه مكـان العميـل بإحساسـه 

 .ويعيش معه يف عامله الخاص أو يف مجاله

وتؤمن هذه النظرية بأن اإلنسان خـري بطبعـه ومبقـدوره تعـديل سـلوكه بنفسـه وأن 

ة أو ميلـه إىل الرش وإمنـا بسـبب الجهـل أو االنحراف ال يحدث بسبب طبيعة العميـل السـيئ

بسبب وجود عوائق بيئية تعـرتض طريقـه وتحـول دون تحقيـق أهدافـه أو القيـام بالسـلوك 

ًاملطلوب، وأن اإلميان بقيمة اإلنسان وإنسانيته وكرامته رضوري جـدا وبقدرتـه عـىل مواصـلة 

ه وأرائه الخاصـة، كـام يجـب النمو والتطور الذايت وإن لكل إنسان الحق يف أن يكون له أفكار

أن يكون مسؤالً عن تقريـر مصـريه ورعايـة مصـالحه بطريقتـه الخاصـة دون مسـاس بحريـة 

 .اآلخرين أو بحقوقهم

 ـ:ًويتميز االنسان وفقا لهذه النظرية بالسامت التالية

ـ القدرة عىل القيام باالختيار متى ما تـوفرت لـه الفرصـة لهـذا فـإن اختياراتـه متتـاز 1

 .ة والثباتبالخرب

ـ ميكن الوثوق باإلنسان واالعـتامد عليـه، ولديـه القـدرة عـىل تعزيـز منـوه بطريقـة 2

 .إيجابية

ًـ اإلنسان يسعى دامئا إلقامة عالقات بناءة وهادفة مـع اآلخـرين بطريقـة تـؤدي إىل 3

 .منوه

ـ إن اإلنسان مخلـوق اجتامعـي وعقـالين وواقعـي بطبيعتـه ولديـه الـدافع ملواصـلة 4

 .النمو

ـ ميتلك اإلنسان القدرة عىل اختبار عوامل اضطرابه بشكل شعوري وكـذلك 5

ـق  ـل تحقـي ـن أـج ـق ـم ـدم التواـف ـة ـع ـن حاـل ـاد ـع ـل إىل االبتـع ـه املـي   لدـي
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ًالتوافق النفيس، وعادة ما يلعب املرشد النفيس دورا هاما يف إطـالق هـذه النزعـة  ً

 .وتحررها

م حياته والسيطرة عىل سـلوكه وذلـك ـ لإلنسان القدرة عىل توجيه ذاته بذاته وتنظي6

 .عند توفر املناخ املناسب للنمو

ًوبناءا عىل ما تقدم يتضح بأن طبيعة اإلنسان وفق ما يراه روجرز تختلف عـن وجهـة 

ًنظر التحليل النفيس، فبينام يرى روجرز اإلنسان عاقالً واجتامعيا ومحبـا للخـري ومتجهـا نحـو 

طور، يرى فرويد بأن اإلنسان ذو نزعة رشيرة وغري اجتامعي الحياة بشكل ايجايب يف النمو والت

 .بسبب سيطرة الدوافع الفطرية والغريزية عىل أمناط سلوكه وتوجيهها

  النظرية وعملية التشخيص

ترفض هذه النظرية أسلوب استخدام االختبـارات أو وسـائل التشـخيص األخـرى عـىل 

ل مجاله الداخيل مام يجعل عمليـة التشـخيص اعتبار أنها خارج اإلطار أملجايل للعميل وال متث

اهدار للوقت هذا باإلضافة إىل احتامل تدخل عملية التشخيص يف عمليـة اإلرشـاد وتفسـدها 

 ـ:وذلك لألسباب التالية

ـ احتامل النظر إىل العميل كشيئ خاضع للفحص والدراسـة واالختبـار مـام يتعـارض 1

 . املطلوبمع الرشوط الالزمة والرضورية لحدوث التغيري

ـ إن التشخيص يجعل املرشد النفيس هـو املسـئول األول عـن التعامـل مـع املشـكلة 2

وإيجاد الحل املناسب لهـا وهـذا مـا يتعـارض مـع املبـدأ الـرئييس للنظريـة وهـو 

 .اإلرشاد غري املبارش وغري املوجه

 ـ إن عملية جمع املعلومات قد تصبح أكرث أهمية من عملية اإلرشـاد نفسـها بحيـث3

يندمج املرشد يف عملية التشـخيص إىل الحـد الـذي يجعلـه ال يهـتم مبـا يجـري يف 

 .املقابلة أو ما يحدث من تغري يف سلوك العميل
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ً إن مفهوم االضطراب النفيس وفقا لهذه النظرية هو مبثابة حالة من عدم التوافق بـني 

 عىل مواجهـة التحـديات مفهوم الشخص لذاته وبني خرباته الحالية مام يؤدي إىل عدم القدرة

ومقاومة القلق، ويعمل مفهوم الذات عىل حامية نفسه ضـد التهديـدات الخارجيـة بسلسـلة 

من الدفاعات النفسية مثل اإلنكار أو تشويه الخربات التي قد ال تتوافق مع ذلك املفهوم مام 

 :يؤدي إىل ظهور االضطرابات السلوكية والتي تكون عىل نوعني هام

 :وك الدفاعيـ السل:أوالً

وهو السلوك املتمثل يف استخدام الوسائل الدفاعية النفسية لتعزيز مفهوم الذات لدى 

العميل وذلك من خالل محاولة العميل لعقلنة ورشعنة أن صح التعبري بعض أمناط سلوكه يك 

  .تبدوا معقولة ومقبولة

 نفسـه لقـد كـان حني يفشل العميل يف مادة دراسية معينة فأنه يقول يف قراره: (مثال

ًبإمكاين أن أحصل عىل درجة ممتازة لوأين ذاكرت جيدا فهذا يجعله يكسب نوع من املواسـاه 

ملفهوم الذات مع رفض وعدم قبول خربة الفشل ألنها تتعرض مـع مفهومـه لذاتـه حيـث انـه 

ًيرى نفسه ذكيا ومتفوقا ً. 

 :ـ السلوك املضطربً:ثانيا

ًالنفسية ومفهوم الذات معا وعدم تأدية أي منهام ونقصد به هنا انهيار وسائل الدفاع 

لوظائفه وهو ما يحدث يف حالة االضطرابات الذهانية والتي من جرائهـا يـتخىل العميـل عـن 

التفاعل املنطقي بـالواقع وينسـحب منـه وتضـطرب وظائفـه العقليـة واللغويـة واالنفعاليـة 

ًبتدعه مدافعا به عن ذاته ومتأثرا مبـا ًوالسلوكية تبعا لذلك ويتفاعل مع الواقع مبنطقه الذي أ ً

 .يعانيه من رصاعات داخلية وضغوط خارجية
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 أهداف اإلرشاد املتمركز حول العميل 

يهدف اإلرشاد املتمركز حول العميل إىل التـدخل بشـكل يسـمح بإزالـة التعـارض بـني 

رتبـاط بـني خربات الشخص الذاتية ومفهومه لذاته ولهذا ينبغي العمل عىل دمـج وأحكـام اال

مكونات الشخصية ومفهوم الذات والتـي كانـت معزولـة عـن بعضـها بسـبب انهيـار وسـائل 

الدفاعات النفسية، ويعني ذلك أن هدف اإلرشاد هو جعـل جهـاز التقيـيم الـذايت يف متنـاول 

ًالعميل نفسه مام يجعل نظـام التقيـيم والحكـم يصـبح داخليـا ولـيس خارجيـا، وبعـد امتـام  ً

ً يصبح العميل أكرث وعيا بأحاسيسه ومشاعره وأكرث تقبالً لها كام تـزداد لديـه الخطوة السابقة

ًالقدرة عىل التعبري عنها بشكل واقعي فيصبح أكرث ارتباطا بالحـارض منـه باملـايض واملسـتقبل، 

 .ًوأكرث ثباتا يف معتقداته وقادرا عىل اختبار الواقع مبقارنته مبا يصله من أراء اآلخرين

كرث تحمالً ملسؤولياته اتجاه مشاكله وأكـرث رغبـة يف املشـاركة والتعـاون وكذلك يكون أ

مع اآلخرين ويف أقامة عالقات وطيدة معهم، وهذا ما يؤدي إىل تفتح العميل وتكون مرونتـه 

أكرث من ذي قبل يف االستجابة للخربات ومام يـؤدي إىل زيـادة قدرتـه عـىل تعـديل اتجاهاتـه 

 . أن يتكيف ويتامىش مع الخربات الجديدة واملستمرةوقيمه ومفهومه لذاته من أجل

 دور املرشد يف هذا النوع من اإلرشاد 

أن فلسفة هذا النوع من اإلرشاد النفيس والرتبوي تبنى عىل أساس طرق اإلرشـاد غـري 

املوجه أي التي ال يتدخل فيها املرشد للتأثري يف اختيارات العميل أو تفكريه أو يف الكيفية التي 

 بها العميل لإلحداث، فاملرشد النفيس هنا ال يسأل وال يـفرس وال يرشح وال ينصـح وإمنـا ينظر

يعكس ما يقوله العميل فقط بلغتـه هـو مـن أجـل أن يتـيح للعميـل ادراك مغـزى مـايقول 

 .وتصحيح مساره السلويك بنفسه أذا لزم األمر ذلك
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املطلـع بـأن عمـل املرشـد غري أن ما نود أن نؤكد عليه هنا هـو أن ال يظـن املهـتم أو 

ًالنفيس يف هذا املضامر يعترب سهالً أو غري معقد ألن ما يحدث هو العكس مـن ذلـك متامـا يف 

حقيقة األمر، فاملرشد ينصت باهتامم بالغ ملا يقوله العميل ويعرف أين وكيف ومتى يتـدخل 

 مفهـوم وكيف يقوم مبساعدة العميل عىل زيادة وعيـه وإدراكـه، كـام أنـه سيتحسـس صـورة

ًالذات لدى العميل ليحدد أين هو وماهي اتجاهاتـه وهنـا يتطلـب أن يكـون املرشـد حاذقـا 

ًوماهرا وفطنا يك يتمكن من معرفة هذه األمور والتعامل معها بعلمية وموضوعية ً. 

وباملناسبة فان كلمة املوجه وغري املوجه يف اإلرشاد هي مسألة نسبية، فـإذا نظرنـا إىل 

ىل أنه الشخص املؤهل الذي ميثل الطرف اآلخـر املقابـل للعميـل يف العمليـة املرشد النفيس ع

اإلرشادية وأنه يهتم بتحقيق هدف أصالح الخلل لدى العميـل وأنـه يعمـل مـن خـالل إطـار 

نظري للشخصية اإلنسانية وانه يساعد العميل بشكل شـعوري أو غـري شـعوري نحـو تـدعيم 

ًها فإننا نرى يف ذلـك نوعـا مـن اإلرشـاد غـري املوجـه الجوانب االيجابية يف شخصيته أو توجيه

وبعكس الحالة وعنـدما يسـيطر املرشـد عـىل العمليـة اإلرشـادية برمتهـا ويتـدخل يف قيـادة 

العميل بشكل مقصود ويتوىل تعليل األحداث وتفسريها فبهذه الحالة ميكننا القول بـأن هـذا 

 .النوع من اإلرشاد هو إرشاد موجه

وكـل مـن ) نظرية اإلرشاد املتمركز حول العميل(ارنة بني هذه النظرية أما يف حالة املق

نظريتي التحليل النفيس واإلرشاد السلويك فانه ميكن القول بأن هذا األسلوب هو من أساليب 

 :ًاإلرشاد غري املوجه قياسا بالنظريات السابقة وذلك لألسباب اآلتية

 .علوماتـ أن املرشد اليوجه األسئلة وال يبحث عن امل1

 .ًـ أن املرشد ال يهتم كثريا بعملية التشخيص2

 .ـ أن املرشد ال يقوم بتفسري األحداث3
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ـ أن املرشد ال يتدخل يف رشح األمور من وجهـة نظـره الشخصـية أو وفـق مفاهيمـه 4

 .ومعتقداته

 .ـ أن املرشد ال يحلل املواقف كام يراها هو5

 .ـ أن املرشد ال يقدم النصائح6

  الرتبوية لإلرشاد املتمركز حول العميلالتطبيقات 

ميكن للمرشد النفيس إتباع التطبيقات اإلرشادية التي تؤكد عليها هذه النظريـة وهـي 

 ـ:كاآليت

اعتبار العميـل كفـرد ولـيس كمشـكلة وأن يحـاول املرشـد الـنفيس فهـم اتجاهـات ) أ

كلته العميل وأثره عىل مشكلته من خـالل تـرك املجـال للعميـل التعبـري عـن مشـ

 .بحرية حتى يتحرر من التوتر االنفعايل الداخيل

التعرف عىل الصعوبات التي تعيق العميل وتسبب لـه القلـق والضـيق والتعـرف ) ب

عىل جوانب القوة لديه لتقوميها وجوانب الضعف لديه لتجاوزها وهـذا يـتم مـن 

صدقائه خالل الجلسات اإلرشادية ومقابلة ويل أمر العميل أو أخوته أو مدرسيه وأ

وأقاربه وتهدف هذه الخطوة إىل مساعدة العميل عىل فهـم شخصـيته واسـتغالل 

 .الجوانب االيجابية منها يف تحقيق أهدافه كام يريد

العمل من قبل املرشـد الـنفيس لتوضـيح وتحقيـق القـيم مـن أجـل زيـادة وعـي ) جـ

خـالل العميل وفهمه وإدراكه للقيم الحقيقية والتي لهـا مكانـة لديـه وذلـك مـن 

األسئلة التي يوجهها املرشد النفيس للعميل والتي ميكن معها إزالة التوتر املوجـود 

 .لديه

أن يوضح املرشد النفيس للعميل مـدى التقـدم الـذي طـرا عـىل سـلوكه يف االتجـاه ) د

االيجايب كنوع من املكافأة وتعزيز االستجابات االيجابية وأن يؤكـد املرشـد الـنفيس 

 .ثل خطوة أولية يف التغلب عىل االضطرابات االنفعاليةللعميل بأن ذلك مي
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تعتمد هذه النظرية عـىل أسـلوب اإلرشـاد غـري املبـارش والـذي يطلـق عليـه اإلرشـاد 

، وتـرى هـذه النظريـة بـأن )كارل روجرز (املتمركز حول العميل، وصاحب هذه النظرية هو 

عض العنـارص مثـل صـفات الفـرد الذات تتكون وتتحقق من خالل النمو االيجايب وتتمثل يف ب

وقدراته واملفاهيم التي يكونها بداخله نحو ذاته واآلخـرين والبيئـة االجتامعيـة التـي يعـيش 

فيها وكذلك عن خرباته وعن الناس املحيطـني بـه، وهـي بالتـايل متثـل صـورة الفـرد وجـوهره 

سـلوكه مـن حيـث وحيويته ولذا فأن فهم الفرد لذاته ومساعدته لفهم ذاته لـه أثـر كبـري يف 

وأن تعاون العميـل مـع املرشـد الـنفيس يشـكل أمـر أسـايس يف ) االنحراف(السواء أو الالسواء

أنجاح عملية اإلرشاد، حيث أنه البـد مـن فهـم ذات العميـل كـام يتصـورها العميـل بنفسـه 

 .ولذلك فأنه من املهم دراسة خربات الفرد وتجاربه وتصوراته عن نفسه واآلخرين من حوله

 ـ:ننا تحديد أهم الجوانب التي يؤكد عليها هذه النظرية باآليتوميك

 .ـ أن الفرد يعيش يف عامل متغري من خالل خرباته التي يعتربها مركز ومحور ذاته1

 .ـ يعتمد تعامل الفرد مع العامل الخارجي عىل مدى خرباته ومدركاته2

 .ظمـ يكون تفاعل الفرد واستجاباته مع ما يحيط به بشكل كيل ومن3

  .ـ معظم األساليب السلوكية التي يتبناها الفرد تكون متوافقة مع مفهومه لذاته4

ـ يتم التكيف النفيس عندما يتمكن الفرد من استيعاب جميع خرباته الحية والعقلية 5

   . الذات لديهمفهوموإعطائها معنى يتالءم  ويتناسق مع 

لفرد يف اسـتيعاب وتنظـيم خرباتـه ـ ينتج سوء التوافق والتوتر النفيس عندما يفشل ا6

 .الحسية والعقلية
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ـ الخربات الغري متوافقة مع مكونات ذات الفرد تعترب مهدده لكيان الـذات، فالـذات 7

ًعندما تواجهها مثل هذه الخربات تزداد متاسكا وتنظيام للمحافظة عىل كيانها ً. 

تعمـل الـذات عـىل ـ الخربات املتوافقة مع الـذات يتفحصـها الفـرد ثـم يسـتوعبها و8

احتوائها وبالتايل فهي تزيد من قدرة الفـرد عـىل تفهـم اآلخـرين وتقـبلهم كـأفراد 

 .مستقلني

ـ ازديـاد االسـتيعاب الـواعي لخـربات الفـرد يسـاعده عـىل تصـحيح بعـض املفـاهيم 9

الخاطئة التـي تـم اسـتيعابها  بشـكل خـاطئ لتـؤدي إىل تكـوين مـنهج أو سـلوك 

 .خاطئ لدى الفرد

أهم التطبيقات الرتبوية التي ميكن للمرشد الرتبـوي والـنفيس استخالصـها مـن أما من 

 ـ:هذه النظرية والعمل بها هي كاآليت

اعتبار العميل كفرد وليس كمشكله، حتى يستطيع املرشـد فهـم اتجاهـات العميـل ) أ

وأثرها عىل مشكلته من خالل ترك املجال للعميل وإفساح الحرية له للتعبـري عـن 

 . يتحرر من التوتر االنفعايل الداخيلمشكلته يك

التعرف عىل أصل املشكلة التي تعيق العميل وتسبب له الضـيق والقلـق والتـوتر ) ب

وكذلك التعرف عىل جوانب القوة والضعف للعميل من خالل الجلسات األرشاديه 

وااللتقاء بأولياء األمور وغريهم ممن يحيط بالعميل، حيث تهـدف هـذه الخطـوة 

 .عدة العميل الستغالل جوانب القوة لديه يف تحقيق أهدافه كام يريدإىل مسا

تبصري العميل بجوانـب املشـكلة وتوضـيحها بالشـكل الـذي يـتامىش مـع إدراكـه ) جـ

وفهمه للقيم الحقيقية التي لها مكانة لديه وذلك من خالل األسئلة التـي يوجههـا 

 .لعميلاملرشد والتي ميكن معها إزالة التوتر املوجود لدى ا
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أن يبني املرشد للعميل التقدم الذي طرأ عليه بالشكل االيجايب والتأكيد للعميل بأن ) د

.ةهذه متثل خطوة أوليه يف التغلب عىل االضطرابات األنفعالي

 :نظرية اإلرشاد العقالين واالنفعايل: ًثانيا

ييك أهـتم وهو عـامل إكلينـEllis, Albert, 1973صاحب هذه النظرية هو البريت اليس

وترى هذه النظريـة بـأن النـاس ينقسـمون إىل . بالتوجيه واإلرشاد املدريس والزواجي واألرسي

قسمني، واقعيون وغري واقعيني وتسلط هذه النظرية الضوء عىل اإلنسان والنظر إليه عىل أنـه 

 مركز الوجود واالنفعاالت واعتباره املسئول الوحيد عن صـحته النفسـية أو اضـطرابه الـنفيس

 .ومع أنها ال تهمل تأثري العوامل الوراثية والبيئية يف التأثري عليه وبخاصة يف مستهل حياته 

ًوترى هذه النظرية بأن اإلنسان قد يتعرض أحيانا لالضطرابات عنـدما يقـوم بتصـديق 

افرتاضاته الخاطئة وغري املنطقية عن نفسه وعن اآلخرين، كـام أنـه يف ذات الوقـت ميكـن أن 

ه من االضطرابات عن طريق استخدام األساليب املنطقية االنفعالية، وتشـري هـذه يحمي نفس

النظرية إىل تعقد وتقدم الثقافة واملعدات التقنية مام جعلت اإلنسان يعيش يف أحيان كثـرية 

بال مشاعر أو انفعاالت مام يجعله أن يعيش حالة من االغرتاب عن ذاته واآلخرين وعليه فقد 

 التوجيـهب إىل العمل كقوة تصحيحية تجريبية لتعويض الـنقص يف أسـاليب أتجه هذا األسلو

 .واإلرشاد السلوكية وغريها من الطرق التقليدية

ًومبا أن اإلنسـان مخلـوق معقـد فإنـه تبعـا لـذلك ال توجـد طريقـة واحـدة 

إلصابته باالضطراب االنفعايل ويف ذات الوقت توجد طرق متعددة ملسـاعدته عـىل 

ًطراباته والتي غالبا ما تنشأ من سوء اإلدراك وكرثة األخطاء الذهنية التغلب عىل اض

فيام يدركه وبسبب قلة االنفعال أو حدته تجاه املثريات املتنوعـة، ولـذا فـإن مثـل 



177

العقـيل، االنفعـايل (هؤالء املضـطربني يحتـاجون إىل أسـلوب ذي ثـالث اتجاهـات كاألسـلوب 

 .م وهو ماميثله هذا االتجاهمن أجل التعامل مع مشاكله) والسلويك

وميكن تلخيص أهم التطبيقات الرتبوية لهذه النظريـة والتـي ميكـن للمرشـد الرتبـوي 

 ـ:والنفيس االستفادة منها يف هذا املجال كاآليت

ـ أن يعمل املرشد النفيس للتعرف عىل األسـباب املنطقيـة التـي يعتقـد بهـا العميـل 1

 ً.اوالتي تؤثر عىل إدراكه وتجعله مضطرب

ـ إعادة تنظيم وإدراك تفكري العميل عن طريق التخلص من أسـباب املشـكلة ليصـل 2

إىل مرحلة االستبصار للعالقة بني النواحي االنفعالية واألفكار واملعتقدات والحدث 

 .الذي وقع فيه العميل

ـ أن يستخدم املرشد أسلوب العمل عىل التغلـب عـىل التفكـري الـال منطقـي والـذي 3

ـه وانتباـهـه يكـمـن يف إ ـل ـعـىل جـعـل ـهـذه األفـكـار يف مـسـتوى وعـي ـاع العمـي قـن

ومساعدة عـىل فهمهـا وبالتـايل التوضـيح للعميـل بـأن هـذه األفكـار هـي سـبب 

مشاكله واضطراباته االنفعالية وكذلك توضيح األفكار املنطقية للعميـل ومسـاعدة 

 .عىل املقارنة بني ما هو منطقي وال منطقي

يل عىل أعادة تنظيم أفكاره وإدراكه وعىل تغيري األفكـار غـري ـ أن يساعد املرشد العم4

املنطقـيـة املوـجـودة لدـيـه ليـصـبح أـكـرث فعالـيـة واـعـتامدا ـعـىل نفـسـه يف الـحـارض 

 .واملستقبل

ـ أن يعمل املرشد عىل إطفاء األفكار الال منطقية لدى العميل وذلك عن طريق رفض 5

لغـري عقالنيـة التـي يـؤمن بهـا الكذب وأسـاليب الدعايـة الهدامـة واالنحرافـات ا

العميل وكذلك مهاجمة الحيل الدفاعية التي ميكن للمرشد التوصل إليها من خالل 

 .الجلسات اإلرشادية مع العميل وإبدالها بأفكار إيجابية أفضل
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 نظريـــة اإلرشاد والعالج السلويك: ًثالثا

 ,Ebbinghaus( ابنجهـاوسً  هذا االتجاه إبتداءا من الدراسات التي قـدمها يظهربدأ 

 وصـوالً إىل القـرن الحـايل والـذي نـادي فيـه (Thorndike, 1932)ًومرورا بثورندايك ) 1885

 مببادئ اإلرشاك االنتقايئ وقـوانني تعـديل السـلوك وإعـادة تشـكيله (Skinner, 1938)سكيرن 

 .وذلك يف إطار ما يسمى بالسلوكية الحديثة

وك اإلنساين يـرتبط مبجمـوع الخـربات التـي سـبق ويرى أصحاب هذا االتجاه بأن السل

مروره بها وأنه ميكن تغيري هذا السلوك باألساليب النفسية، وقد أدى ذلـك إىل االعـتامد عـىل 

عمليات التعلم كوسيلة لتغيري السلوك أكرث من أي أسلوب آخـر، ويؤكـد بعـض املشـتغلني يف 

 الشـعور بعـدم الرضـا عـن أسـاليب هذا امليدان بأن نشأة أسلوب العالج السـلويك ترجـع إىل

 .اإلرشاد والعالج التقليدية التي كانت ومازالت تستخدم إىل وقتنا الحارض

 إن فكرة اإلرشاد السلويك تقوم عىل منهج فلسفي يـرى بـأن الكـائن الحـي يسـتجيب 

ًللمثريات البيئية وفقا لتوقعاته املنتظرة منه ووفقا للنتائج املرتتبة عـىل ذلـك السـلوك،  حيـث ً

إىل تخـيل الكـائن الحـي مـن (تعزيز سـلبي (تؤدي النتائج غري السارة أو التي تنتهي بالعقاب

الـسـلوك اـملـؤدي إليـهـا واـلـتخلص مـنـه، بـيـنام يـسـتمر يف مامرـسـة أمـنـاط الـسـلوك املؤدـيـة إىل 

  )تعزيز إيجايب(املكافآت

 خصائص اإلرشاد السلويك 

شاد األخرى مبجموعـة مـن الخصـائص يتميز اإلرشاد السلويك عن غريه من أساليب اإلر

 :وأهمها

 .ـ التعامل مع األعراض الظاهرة لالضطراب ومع مظاهر عدم التوافق بشكل مبارش1

ـ تقوم عمليات التعلم وقوانينه بدور أسايس يف تعديل السلوك ويف اكتساب العادات 2

 .السلوكية البديلة
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ن الحاجـة إىل الخـوض يف ـ التعامل مـع مايشـعر بـه العميـل يف الوقـت الحـارض دو3

 .أحداث املايض أو البحث يف أسباب تعلم العادات غري التوافقية

 .ـ رضورة التخطيط ألهداف العالج بشكل محدد وبدقة متناهية4

ـ يهدف اإلرشاد السلويك إىل التعامـل مـع أعـراض السـلوك غـري التـوافقي مـع عـدم 5

 .االتعرض ملكونات الشخصية بالتعديل أو أعادة تشكيله

 .ـ خضوع أساليب اإلرشاد السلويك لطرق وأساليب البحث العلمي ومناهجه6

 :أساليب اإلرشاد السلويك

 ـ:ميكن أجامل أهم أساليب اإلرشاد السلويك باآليت

  (Conditioned Reflex Therapy) :ـ أسلوب إرشاك االنعكاسات:أوالً

ئ اإلرشاط الكالسييك  مؤسس هذا األسلوب حيث يعتمد عىل مباد(Salter) يعد سالرت 

 بشـكل مبـارش ويعتقـد أصـحاب هـذا (Bavlov, 1927)التقليدي الذي وضع أسسه بافلوف 

ًاالتجاه بأن أسلوب التحليل النفيس قارص وغري فعـال ويتطلـب وقتـا طـويال يف الوقـت الـذي 

يجب أن يكون فيه اإلرشاد رسيعا وفعـاالً إذا ماقـام عـىل مبـادئ اإلرشاط، حيـث يـتم تغيـري 

لسلوك عن طريق الربط بني املثـري أو املنبـه املحايـد وبـني االسـتجابة التلقائيـة للوصـول إىل ا

الرشطي لالستجابة الرشطية، وأن من أهم املبادئ واملسـلامت التـي يقـوم عليهـا ) املنبه(املثري

 ـ:هذا األسلوب هي

ـــ أن جمـيـع أـنـواع الـسـلوك متعلـمـة، ويـحـدث ذـلـك ـعـن طرـيـق املـثـري واالـسـتجابة 1

 .الرشطية

ًـ يتم تشكيل الفرد عن طريق البيئة املحيطة به، فهو ميـارس نشـاطاته وفقـا ملـا تـم 2

ًتدريبه عليه، كام أنه يسـتجيب ملـا يتعـرض لـه مـن مثـريات بيئيـة وفقـا لقـوانني 

 .اآلرشاط
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ـ أن االنسان ليس مخري يف سـلوكه وال يعمـل بـإرادة حـرة، وإمنـا يخضـع يف نشـاطه 3

ت مكتسبه ومام سبق أن تعلمه، وهذا يعني أن االنسان مسلوب وسلوكه إىل عادا

 .اآلرادة واالختيار وهو محكوم بانعكاساته وطبيعة عاداته التي سبق تعلمها

ًـ أن االنسان الميكنـه أن يكـون عقليـا أو موضـوعيا بسـبب طبيعتـه، فهـو ميـال إىل 4 ً

 .ره باملتاعب النفسيةاالستثارة بطبعه وأن تدخل الغري ملنعه أو كفه يؤدي إىل شعو

ـ أن االنسان اليسـيطر عـىل سـلوكه ولكنـه موجـه عـن طريـق عاداتـه التـي سـاهم 5

 .اآلخرون يف تشكيلها

ـ أن الكبت هو سبب املشاكل النفسية، وتنشأ املشـاكل العصـابية بسـبب محاوالتهـا 6

 .كف الدوافع الطبيعية

 .ـ ميكن تغيري السلوك عن طريق تغيري البيئة7

ًة اإلرشاد وفقا لهذا األسلوب وبالشكل الذي يصفه سالرت، وذلك بأنـه يحـدد وتتم عملي

ستة طرق تستخدم لزيادة اإلستثارة والتخلص من الكف وهـذه الطـرق ذات عالقـة ترابطيـة 

مع بعضها البعض وعليه فإن مامرسة أي منها يؤدي إىل معرفة باقي األساليب األخـرى وهـي 

 ـ:كام ييل

 أ ـ حديث املشاعر

ضمن التعبـري عـن املشـاعر واألحاسـيس بحريـة وتلقائيـة، بحيـث يقـوم الشـخص ويت

بالتعبري عام يحبه أو يكرهه وعام يدهشه أو يزعجه ويثري استيائه، عىل أن املهـم هـو تحـري 

 .الصدق يف التعبري واالبتعاد عن متثيل األدوار
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 ب ـ حديث الوجه

 عـن طريـق قسـامت الوجـه  ويتضمن التعبري عن العواطف التي يشـعر بهـا العميـل

 :وتعبرياته، أي عن طريق وسائل االتصال غري اللفظية، وهنا يحرضين قول أبو الطيب املتنبي

  ج ـ املعارضة والهجوم

وتتضمن تدريب العميل عىل املعارضة والهجوم بدالً من املوافقة واالنقيـاد واألذعـان، 

ف معارض، وينبغي أن يبنـى هـذا ويتم ذلك عن طريق التعبري عن عدم املوافقة واتخاذ موق

 .األسلوب عىل نوع من العلمية والدراية وليس بشكل عشوايئ خايل من الهدف واملضمون

  )أنا(د ـ التدريب عىل استخدام كلمة 

بشـكل مقصـود وألطـول فـرتة ) أنا(حيث تتضمن تدريب العميل عىل استخدام كلمة 

 .ممكنة وكلام سنحت الفرصة لذلك

  هـ ـ االرتجال

ني تدريب العميل عىل الترصف بتلقائية وبدون تخطيط أو تفكري مسبق، وتهدف ويع

 .هذه العملية إىل إزالة الكف وزيادة االستثارة عن طريق االرتباط بالوقت الحايل

ويقوم املرشد بتقديم النصـائح وتوجيـه التعلـيامت واملقرتحـات واسـتخدام األسـاليب 

 . مامرسة عملية االستثارة وتشجيعه عليهاالعقلية واملنطقية من أجل حث العميل عىل

 :ـ أسلوب الكف الرشطيً:ثانيا

، والـذي يـرى (Joseph Wolpe)مؤسس هذا األسلوب هو العامل جوزيف ولبـي 

 بأن جميع أنواع السلوك تخضع لقوانني سببيه وبأن هنـاك ثالثـة أنـواع مـن العمليـات 
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ن وتتمثـل يف النمـو وتعـرض الفـرد لـألذى التي تؤدي إىل إحداث تغريات دامئة يف سلوك الكائ

والرضر وكذلك حدوث التعلم، ويحدث الـتعلم عـادة متـى أسـتطاع مثـري حيس معـني أثـارة 

ًاستجابة عقليه معينه مل يكن بإمكانه إحداثها من قبل، كام يحدث التعلم أيضا يف حالة قيـام 

 .مثري معني باستثارة أسنجابه بشكل أقوى من ذي قبل

اد عىل إحالل مثري رشطي جديد محل املثري غري الرشطي القـديم بفاصـل ويعمل اإلرش

عـن (زمني محدود، وأنه كلام قرص الفاصل الزمني بني االستجابة وانخفـاض حـدة املثـري قـوى

ً، كلام قوي التعزيز وكلام ازدادت مرات التعزيز كلام ازدادت تبعـا لـذلك قـوة )طريق املكافأة

ًبة فتتوقف عن الحدوث وتنطفئ كـام وتنطفـئ االسـتجابة أيضـا يف العالقة بني املثري واالستجا

 .حالتي التعزيز السلبي والكبت االنفعايل

 ـ:ويرجع هذا األسلوب أسباب السلوك إىل ماييل

  (Need) : ـ الحاجـــة1

وهي الشعور بالحاجة إىل شيئ ما وميكن إدراكها عن طريـق مالحظـة النشـاط الـذي 

الخ، وميكن القول بأن الحاجات ...و اإلشباع كاألكل والراحة والجنس يقود إىل الشعور بالرضا أ

املـشـار إليـهـا هـنـا ـهـي حاـجـات فـسـيولوجية أو عـضـويه وباملناـسـبة ـفـإن الحاـجـات مرتبـطـة 

 .بالدوافع وناشئة عنها

 )Motive (: ـ الدافـــع2

ة، لـذا ًنظرا مليل السلوكيون إىل عدم استخدام املسـميات املعنويـة واملفـاهيم الغامضـ

فإن الدافع املشار إليه هنا يصبح بفعل الخاليا العصبية التي تتوىل تهيئة الشخص وحثه عـىل 

القيام بسلوك معني وليس الدافع التقليـدي املتمثـل يف االسـتجابات العضـوية كـام يـرى غـري 

السلوكيني، حيث يؤدي النشاط العصبي الكهربـايئ املتولـد عـن الخاليـا العصـبية إىل حـدوث 

 .ستجابة الحركيةاال
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 )Anxiety( ـ القلــــق 3

يعد القلق من االستجابات الفطرية الهامة التـي تسـبق تعلـم العـادات واالضـطرابات 

العصابية، وبالتايل فهو يعترب من أنواع املخاوف التي تحـدث بشـكل آيل كجـزء مـن مكونـات 

ي مؤسـس هـذا األسـلوب    ويستخدم ولبـ.االنسان الطبيعية يف استجاباته للمواقف املختلفة

 ـ:ًثالثة طرق إرشاديه وعالجيه تبعا لطبيعة كل حاله وكاآليت

 :أ ـ طريقة االستجابة الحازمة

وهي استجابات ذات طابع هجومي تهدف إىل التعبري عـن مشـاعر الغضـب، ويعمـل 

املرشد عىل حث العميل ومساعدته للتعبري عن هذه املشاعر يف املواقف التي تدعو إىل ذلـك 

ن خوف من إظهارها ودون اللجوء إىل كبتها، وعندما يستطيع العميل التعبـري عـن غضـبه دو

بشكل طبيعـي خـالل الجلسـات اإلرشـادية فسـيكون مبقـدوره تعمـيم ماتعلمـه يف املواقـف 

  .الحياتية خارج جلسات اإلرشاد والعالج

 :ب ـ طـريقة االسرتخاء

ًامدا أو كائنا غري انسـاين، حيـث يـتم وتستخدم يف حالة إذا كان املثري املسبب للقلق ج ً

 . وإرشاده عن كيفية التعامل مع املواقف من خالل االسرتخاءتعليم العميل 

 :ج ـ إزالة الحساسية بشكل متدرج

ويتم يف هذه الحالة التعامل مع املواقف املثرية للقلق عن طريق ترتيبها يف قامئة يبـدأ 

 .أكرث املواقف إثارة للقلق عربه فرتة من الزمنبأقل املواقف إثارة للقلق ثم تتدرج إىل 
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  األساليب اإلرشادية وفق هذه النظرية

يبدأ اإلرشاد باملقابلة األوىل والتي يتم فيها عادة تسجيل التاريخ املريض للعميل مع توجيه 

 االهتامم خاصة إىل العوامل واألسباب املثرية لالضطراب أو املؤدية إىل ظهـور األعـراض، كـام يـتم

استعراض جوانب معينه من تاريخ االضطراب وعالقة العميل بأفراد أرستـه وبـاآلخرين وأسـاليب 

العقاب التي تعرض إليها وأساليب الرتبية أو املخاوف أو الصعوبات التي يالقيهـا، ثـم يتبـع ذلـك 

 .أجراء اختبار للشخصية لتحديد قابلية العميل للقيام بالواجبات التي سيتم تكليفه بها

دأ املقابلة التالية باإلجابة عىل اختبـار أخـر خـاص بالشخصـية، حيـث يطلـب مـن وتب

العميل اإلجابة عليها حيث متثل الدرجة التي يحصل عليها العميل عىل هذا املقياس مسـتوى 

القلق العصايب لديه، كام ويعمل املرشد بعد ذلك بتعريف العميل بنظرية العالج التي سـوف 

إن مشـاكلك :  التي يجري فيها العمل، كأن يقول املرشد للعميل مثالًيتم استخدامها والطريقة

وصـحيح أن بعـض املخـاوف مرغوبـة ) كـذا(تتلخص يف أنك دائم الخـوف بشـكل قـوي مـن 

ولكن مخاوفك من ركـوب املصـعد، أو مـن السـري يف الشـارع، أو مـن دخـول بعـض ...... مثل

اقف المتثل خطورة عىل اإلطالق، وهي األماكن املزدحمة بالناس فأن هذا يعني خوفك من مو

 .وهكذا... بالتايل مخاوف الطائل من ورائها

وبعد تحليل أسباب االستجابات االنفعالية غري املرغوب فيها والتي يشكو منها العميـل، 

يبدأ املرشد بعمل قامئة باملواقف التي يستجيب فيها العميل وبدرجات متفاوتة من القلق، عىل 

واقف إثارة وتنتهي بأشدها وطأة عليه، ثم يبدأ املرشد بعد ذلك بتهيئة العميـل أن تبدأ بأقل امل

وعن طريق جلسات االسرتخاء العميقة والتي تعمل ضد القلق حيـث يطلـب مـن العميـل أن 

ًيتصور ذهنيا اقل املواقف إثارة للقلق والتي سبق للمرشـد ترتيبهـا فـإذا أدت هـذه الحالـة إىل 

ًم املرشد بإعادته إىل حالة االسرتخاء من جديد ثم يعرض عليه منظرا اقل إثارة قلق العميل، يقو

 إثارة إىل أن يبـدأ العميـل بـالتعود عليـه وتقبلـه دون الشـعور بـأي انزعـاج، ومـن ثـم يعمـل 
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املرشد عىل زيادة قوة املثري جلسة بعد أخرى إىل أن ينتفي أثر تلـك املواقـف وتصـبح عدميـة 

لق لدى العميل، وقد يسـتغرق هـذا عـدد مـن الجلسـات التـي تزيـد أو التأثري يف استثارة الق

ًتنقص تبعا ملستوى الصعوبات التي يواجهها العميل وتبعا ملكونات سامته الشخصية ً. 

 ـ:ويشرتط نجاح هذا األسلوب توفر ثالثة عوامل هي

 .ًاختيار مثري القلق يكون حياديا مينع القلق من الحدوث. 1

ثرية للقلق يف شـكل ضـعيف إىل حـد مـا، مـام يجعـل االسـتجابة تقديم املواقف امل. 2

 .ًاالنفعالية املراد التغلب عليها ضعيفة نسبيا يك يسهل التغلب عليها

رضورة اـلـربط ـبـني الحاـلـة املحـفـزة لتخـفـيض ـحـدة القـلـق وـبـني املـثـري اـملـؤدي إىل . 3

 .حدوثه

 ـ:وأن من أهم األساليب اإلرشادية هي كاآليت

 (Reciprocal Inhibition) الكف املتبادل ـ أسلوب:أوالً

يكمن هذا األسلوب يف انه إذا ما تعود الكائن الحي عىل االستجابة ملثري معـني بشـكل 

معني، وأنه إذا ما أردنا التخلص من تلك االستجابة لعدم مناسبتها أو عقالنيتها، فإننـا نقـوم يف 

مختلفسـة ومتضـاربة مـع االسـتجابة هذه الحالة بتقديم مثري ثان يؤدي إىل حدوث استجابة 

األوىل، فإذا ما كانت االستجابة الثانية أقوى من األوىل فسوف تعمـل عـىل حجـب االسـتجابة 

 .األوىل غري املرغوب فيها ومنعها من الظهور

  )التعرض التدريجي(أسلوب إزالة الحساسية: ًثانيا

(Adaptation or Desensitizzation ) 

ًقة تقديم املثري إىل العميل يف شكل مخفف جدا ويتضمن هذا األسلوب طري

وبدرجة ال تؤدي إىل إثارة أي استجابات غري مرغوب فيها، ثم يبدأ املرشد بعد ذلك 

 وبشكل تدريجي يف زيـادة قـوة املثـري بنسـب ضـئيلة دون املسـتوى الـذي ميكنـه 
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ثر عىل العميل كام كـان أن يثري حاالت القلق إىل أن يتم تقديم املثري يف أعىل قوته دون أن يؤ

يحدث يف السابق ويتم تخفيض قوة املثري عن طريق تقدميه عـن بعـد، عـىل أن يـتم تقريبـه 

 .ًتدريجيا إىل يصبح يف متناول يد العميل دون أن ينزعج

وتشري معظم مصادر علم النفس إىل قصة مشهورة لطفل كان يخىش من الكالب وتـم 

ًعالجه عن طريق رؤية الكلب من بعيد أول األمر ثم تم تقصري املسافة تدريجيا إىل أن أصبح 

الكلب يف متناول يـد الطفـل دون أن يثـري مخاوفـه، وقـد أسـتخدم نفـس األسـلوب يف عـالج 

 .ى والتي ميكن السيطرة عليهااملخاوف من الحيوانات األخر

 (Counter Conditioning) .ـ أسلوب االرشاط املضادً:ثالثا

 ويعمل هذا األسلوب عىل تقديم مثريات تؤدي إىل استثارة اسـتجابات انفعاليـة أثنـاء 

قيام العميل بنشاطات مضـادة، وقـد تـم اسـتخدام ذلـك بشـكل تطبيقـي بوسـائل متعـددة 

ولعل أقدم أسلوب أسـتخدم لتحقيـق ذلـك هـو تقـديم الطعـام يف أشهرها متارين االسرتخاء، 

، يف (Bandura, 1969)حضور املثري املؤدي إىل القلق، وتتمثل الحالة كام يشري إليها بنـــدورا 

وقـد أتضـح أن األرانـب ) ذات الفـراء(مشكلة طفل كان يعـاين مـن الخـوف مـن الحيوانـات 

ولذا فقد تم اختيار األرانـب كمثـري وإخضـاعه بالذات كانت تثري أقىص درجات الخوف لديه، 

 .لعمليات االرشاط املضاد

وقد تحقق اإلرشاط املضاد عن طريق تقديم الطعام إىل الطفل يف حضـور مثـري القلـق 

، ثم بعد ذلك زيادة قوته تدريجيا بينام كان الطفل يتناول بعض املأكوالت  ًبشكل ضعيف أوالً

 وضع األرنب يف قفص داخل الحجرة وعىل مسـافة بعيـدة املفضلة لديه، إذ عمل املعالج عىل

من الطفل يف أول األمر بحيث اليثري مشاعر الخوف أو القلق بالنسبة للطفـل، وأخـذ بتقصـري 

ًاملسافة بني األرنب والطفل يوميا إىل أن صار األرنب بجانب الطاولة التي يتناول عليها الطفل 

 .نب خارج القفص دون أن يثري مخاوف الطفلمأكوالته املفضلة وأخريا تم إطالق األر
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ومن الجدير باالشارة إىل أن الطعام قد الينفع يف حالة األشخاص البالغني وكبار السـنن 

ًحيث اتضح أن بعض املخاوف قد تفتح شهية بعض الناس للطعـام مـام يجعـل أثـره منعـدما 

 .كمثري حيادي

 ـ أسلوب إرشاط النفور املضادً:رابعا

ً األسلوب يف تقديم شيئ أو نشاط ما مقرونا بخربة منفرة أو كريهـة مـام ويتلخص هذا

 .يجعل السامت السلبية للخربة تنتقل وتقرتن مبثري النفور

ومن أمثلة ذلك استخدام بعض مواد كيميائية مثرية للدوخة أو للقيء يف عـالج بعـض 

يء ومبجـرد الشـعور حاالت اإلدمان، ويتم ذلك عن طريـق حقـن العميـل باملـادة املثـرية للقـ

بالدوخة والرغبة يف القيء يتم عرض املادة التي أدمن عليها الشـخص حتـى يـتم الـربط بـني 

 .تلك املشاعر الكريهة وبينها، وبعد أن يتقيأ العميل تزال املادة من أمامه

ًومع تكرار هذه العملية كل بضع ساعات، يشعر العميـل بكراهيتـه لـلرشاب، وأحيانـا 

 . الصدمات الكهربائية املعتدلة كمثري منفر بدالً من املواد الكيميائيةيستخدم املعالج

وكذلك استخدمت الصـدمات الكهربائيـة يف حالـة عميـل شـاب كـان مييـل إىل ارتـداء 

مالبس النساء حيث كان يشعر بالراحة وانخفاض حالة القلق لديه، ولـذا فقـد عمـل املعـالج 

عىل فرتات متفاوتة أثنـاء ارتدائـه تلـك املالبـس، عىل أعطاء العميل صدمة كهربائية متوسطة 

ًبحيث التتوقف الصدمة إال عندما يقوم األخري بخلع تلك املالبس، ونظرا ألن املالبس النسائية 

 .ًأصبحت مصدرا للعقاب، فقد أضطر العميل إىل تركها والتحول عن لبسها لتفادي الصدمة
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 كيفيـــة التدريب عىل االسرتخاء

 برشح كيفية االسرتخاء للعميل، وهي عملية تشـتمل عـىل متـارين خاصـة يقوم املرشد

تؤدي إىل الشعور بالراحة ثم يبدأ بعد ذلك يف تدريبه عـىل االسـرتخاء العميـق حتـى يـتمكن 

 .األخريمقاومة القلق والتغلب عليه

وتتكون متارين االسرتخاء من مترينـات لعضـالت اليـدين والـذراعني ثـم الرقبـة وبـاقي 

 الجسم إىل أن يشعر العميل بالقدرة عىل السيطرة عىل جميع عضالت جسمه، وبعـد عضالت

التدريب عىل االسرتخاء يبدأ املرشد يف اسـتخدام املنـاظر أو املواقـف التـي سـبق إعـدادها يف 

 .ًقامئة خاصة يك يتصورها العميل ذهنيا وبشكل تدريجي من اجل إزالة القلق واالضطراب

لة هي حالة خوف من ركـوب املصـعد، وأن العميـل مهيـأ اآلن لنفرض أن الحا(ـ :مثال

 ...).للجلسة بعد املرور بتدريبات االسرتخاء

ـ أريدك أن تتخيل انك سائر يف الطريـق اآلن، وهاأنـت تـدخل أحـدى : املرشد للعميل

ًالعامرات، أنت تقف اآلن يف مدخل العامرة مقابل املصعد، ولكن بعيدا عنـه، هـل يثـري هـذا 

  قلقك؟املنظر

فإذا كانت اإلجابة بالنفي، يكـرر املرشـد هـذا التمـرين عـدة مـرات قبـل االنتقـال إىل 

 ـ:مترين آخر، ويتم استعراض منظر آخر أقوى قليالً من املوقف األول، مثال

ـ أريد منك أن تتخيل اآلن أنك تسري باتجـاه املصـعد، أنـت تقـف اآلن :املرشد للعميل

سافة طويلة، أذا كان هذا املنظر يزعجك فال تفعـل أي شـيئ مقابل املصعد وال تفصلك عنه م

آخر، وبعد التأكد من نجاح العميل يف املرور بهذه التجربة بعد تكرارها عدة مرات بـدون أن 

 .تصدر من العميل ردود أفعال سلبية ينتقل املرشد إىل منظر آخر

مبـارشة، ـ أريد منك اآلن أن تتخيل انك تقف قبالـة املصـعد :املرشد للعميل

 أنت ترفع يدك اآلن باتجاه األزرار وتضغط عىل الـزر السـتدعاء املصـعد مـن أجـل 

  



  -189-

الركوب فيه والصعود إىل األعىل، أذا كان هذا املنظر يزعجك ولو قليالً أرفع سبابتك والـغ فـال 

 .تفعل شيئ آخر وأستمر يف االسرتخاء

 العميـل إىل أن يـتم عـرض ًوهكذا يستمر املرشد يف عرض املناظر تباعـا والتحـاور مـع

جميع املناظر التي سبق إعدادها وذلك يف عدد من الجلسات بطبيعة الحال دون أن تثـري أي 

 .قلق أو مشاكل لدى العميل

ًغري أن اإلرشاد قد ال يسري بهذه السهولة، إذ أحيانا ما تثري بعض املنـاظر قلـق العميـل 

دة العميل إىل حالة االسرتخاء من جديـد ثـم وخوفه، ويف مثل هذه الحالة يلجأ املرشد إىل أعا

ًيعرض عليه منظرا آخر أقل أثارة للقلق من سابقه، وبعد التعود عىل مثل هذا املنظـر األخـري 

يبدأ التقدم التدريجي مرة أخرى وذلك عن طريق عرض مناظر أقوى قليالً من املنظر السابق 

 .وهكذا

القة بني املثري واالستجابة السابقة املتمثلة ويعتمد اإلرشاد كام يف السابق عىل إزالة الع

يف الشعور بالقلق واالضطراب مام يؤدي إىل كفها، ويتحقق ذلك عن طريـق األداء واملامرسـة 

  .)الصور الذهنية (يف نفس املوقف املثري للقلق

   ومام يجدر اإلشارة إليه أن استخدام مثل هذا األسلوب يتطلب اسرتخاء العميل فإذا 

ميل غري قادر عىل االسرتخاء، فرمبا نستخدم معه أساليب التنويم وااليحاء، كام يالحظ كان الع

 .ًأيضا بأن هذا األسلوب ال ميكن استخدامه مع العمالء الغري قادرين عىل التخيل

  

  التطبيقات الرتبوية واإلرشادية لهذه النظرية 

لعمليـة اإلرشـادية يقوم املرشد من وجهة نظر هـذه النظريـة بتحمـل مـسؤولياته يف ا

 ـ:ًوذلك لكونه أكرث تفهام للعميل، ومن خالل قيامه باالجراءات التالية

وضع أهداف مرغوب فيها لدى العميل وأن يـستثمر املرشـد النفـيس العمـل مـع .1

 .العميل حتى يصل إىل أهدافه
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أن يدرك املرشد النفيس بان السلوك االنساين مكتـسب عـن طريـق الـتعلم وقابـل  .2

 .للتغيري

معرفة املرشد النفـيس للحـدود واألهـداف التـي يرمـي إليهـا العميـل مـن خـالل  .3

 .املقابالت األولية التي يجريها مع العميل

معرفة أسس التعلم االجتامعي وتأثريها عىل العميل من خالل التغريات التي تطرأ  .4

 .عىل سلوك العميل خارج نطاق الجلسات اإلرشادية

 .عديدة ملساعدة العميل عىل حل املشكالتصياغة أساليب إرشادية إجرائية  .5

ًتوقيت التعزيز املناسب من قبل املرشد النفيس ليكون عـامالً مـساعدا يف تحديـد  .6

 .السلوك املطلوب من قبل العميل وقدرته عىل العمل بهذا األسلوب املراد تعزيزه

  

لتـي يرى أصحاب هذه النظرية بأن السلوك اإلنساين عبارة عن مجموعة من العادات ا

يتعلمها الفرد ويكتسبها أثناء مراحل منوه املختلفة وتتحكم يف تكوينها قوانني الدماغ املتمثلة 

بقوى الكف واالستثارة اللتان تسريان مجموعة االستجابات الرشطية، وتقوم النظرية السلوكية 

 ـ:عىل عدد من املسلامت والتي ميكن أجاملها كاآليت

سبقه من أحداث، مام يسبغ عليه طابع االنتظـام أن السلوك هو نتيجة حتمية ملا  .1

 .يف الحدوث مبعنى أنه كلام تكرر ظهور السبب تكرر ظهور نتيجة تتبعه

ًأن السلوك يعتمد عىل عامل الخربة السابقة ومـا يجـري حدوثـه حاليـا لـه عالقـة  .2

 .بذلك السلوك

ة ميكن التعـرف عـىل األحـداث املـؤثرة يف الـسلوك عـن طريـق املالحظـة العلميـ .3

 .املنظمة
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إذا ما أدت املقدمات إىل حدوث نتائج عىل شكل سلوك معني فأنه يصبح باالمكان .4

السيطرة عىل ذلـك السـلوك وتغيـريه عـن الطـرق السـيطرة عـىل تلـك املقـدمات 

 .وتغيريها

ويرى أصحاب هذه النظرية بأن الخـربات الحياتيـة التـي يتعـرض لهـا الفـرد كعوامـل 

 يؤدي إىل تدعيم السلوك وتعزيزه بشكل إيجايب أو إىل أضعافه أساسية يف تشكيل السلوك مام

 .وانطفائه عن طريق إهامله أو باستخدام أساليب التعزيز النفيس

أن فكرة اإلرشاد النفيس السلويك تكمن يف أن الكائن الحي يستجيب للمثـريات البيئيـة 

ًوفقا لتوقعاته املنتظرة منها ووفقا للنتائج املرتتبة عىل ذلك  السلوك، حيث تؤدي النتـائج غـري ً

إىل تخيل الكائن الحي عن السـلوك املـؤدي إليهـا ) تعزيز سلبي(السارة والتي تنتهي بالعقاب

تعزيـز (والتخلص منها، بينام يستمر يف مامرسة أمناط السلوك التي تؤدي إىل نيـل املكافـاءات

)إيجايب

لمرشـد الرتبـوي والـنفيس أما أهم التطبيقـات الرتبويـة لهـذه النظريـة والتـي ميكـن ل

 ـ:االستفادة منها يف أثناء مامرسة عمله فهي كاآليت

وضع األهداف املرغوب فيها من قبل العميل، وأن يستثمر املرشد الـنفيس العمـل .1

.مع العميل حتى يصل إىل أهدافه

 .التعرف عىل أهداف العميل من خالل الجلسات اإلرشادية واملقابالت مع العميل.2

شد بأن السلوك اإلنساين هو سلوك مكتسب عن طريق التعلم وقابـل أن يدرك املر.3

 .للتغيري

معرفة أسس التعلم االجتامعي وتأثريها عىل العميل من خالل التغريات التي تطرأ .4

.عىل العميل خارج نطاق الجلسات اإلرشادية

.صياغة أساليب إرشادية إجرائية عديدة ملساعدة العميل عىل حل مشكالته.5
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ًتعزيز املناسب من قبل املرشد ليكون عامالً مسـاعدا يف تحديـد السـلوك توقيت ال.6

.املطلوب من العميل وقدرته عىل استنتاج هذا السلوك املراد تعزيزه

 نظرية التعزيز 

 & Dolarad(تقوم مبادئ هذه املدرسة عىل األسس التي تبناها كل من دوالرد وميلر

Meller(اعه إىل عامل الخربة وأنه ليس وليـد الغرائـز أو ، والتي تكمن بأن العصاب ميكن إرج

الدوافع الفطرية أو االضطرابات العضوية فهو يف حقيقة األمر نـوع مـن االضـطرابات والعلـل 

ًالنفسية التي تتأىت أساسا من تفاعل الكائن الحي مع املثريات التـي يتعـرض إليهـا، فالعصـاب 

 املعروفة حيـث أن جميـع أمنـاط السـلوك يـتم ًيتم تعلمه وفقا لقوانني التعلم املعروفة وغري

:ًتعلمها وفقا لعدة عوامل رضورية لحدوث التعلم وهي

 (Motive) :ـ الدافـع1

وهو عبارة عن مثري قوي يؤدي إىل القيام بنشـاط مـا، وهنـاك دوافـع رئيسـية فطريـة 

وف مثل األمل والعطش والجوع وطلب الراحة وغريها وأخـرى دوافـع ثانويـة مثـل دافـع الخـ

.والقلق

 (Stimulus) :ـ املثري2

حيث تتوىل املثريات تحديد توقيت اإلسـتجابة ونوعهـا ومكـان حـدوثها عنـدما يكـون 

.ًالفرد مدفوعا بواسطة دوافعه للقيام بنشاط معني

 (Response) :ـ االستجابة3

تظهر االستجابة بسـبب وجـود املثـري، كـام وأنـه ميكـن ترتيـب االسـتجابات 

ًة تبعا الحتامالت حدوثها، وهناك استجابات متكررة وتقع يف قمـة ًتصاعديا يف قامئ

القامئة وهي عادة ما تكون ذات عالقـة قويـة بـاملثري أمـا غريهـا مـن االسـتجابات 
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ًفتحتل مواقع نسبية تبعا ملقدار قوتها، ويسمى التغري يف قـوة الرابطـة بـني املثـري واالسـتجابة 

لرابطة بني املثري واالستجابة ذروتها يصل الـتعلم إىل أعـىل بالتعلم ويعني ذلك أنه عند بلوغ ا

 .مستوياته والعكس صحيح

(Reinforcement)  :ـ التعزيز أو املكافئة4

وهي حالة تؤدي إىل تقوية احتامل حدوث استجابة معينة أو تكرارهـا، فـإذا مـا رتبنـا 

ًعزيزا وكذلك الحـال األحداث بشكل يؤدي إىل التخفيض من حدة مثري مؤمل فأن ذلك يسمى ت

.عندما يتم تخفيض حدة دافع قوي

 (Extinction)  :ـ االنطفاء5

ونعني به أنه يف حالة تكرار حدوث استجابة متعلمـة دون تعزيزهـا أو مكافأتهـا فـأن 

.ًنسبة حدوثها تقل تدريجيا إىل أن تتوقف عن الحدوث أي تنطفئ

 (Generalization)  :ـ التعميم6

زيز واملصـاحبة ملثـري معـني عـىل زيـادة احـتامل حـدوث اسـتجابة عادة ما يعمل التع

معينه، فإذا ما أمتد تأثريه إىل مثريات أخرى متشابهه بحيث تصبح بدورها تـؤدي إىل حـدوث 

 ً.نفس االستجابة فأن انتقال األثر يسمى تعميام

ويرى أصحاب هذه النظرية أن عملية اإلرشاد النفيس هي عبارة عن موقف يـتم فيـه 

ًطفاء استجابات العصاب وتعلم استجابات طبيعية أخرى أفضل منها، ونظرا العتامد اإلرشاد ان

عىل أسس التعلم فأنه يصبح من الرضوري اختيار العمالء الذين ميكنهم االسـتفادة مـن هـذا 

النوع مـن اإلرشـاد الـنفيس والعالجـي، حيـث ميكـن للمرشـد الـنفيس أن يعتمـد التطبيقـات 

 ـ:مدها هذه النظرية والتي تتضمن اآليتالرتبوية التي تعت

ًـ أن يكون االضطراب الذي يعاين منـه العميـل مـتعلام مكتسـبا وغـري مـرتبط بخلـل 1 ً

.عضوي
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ـ أن يكون املرشد عىل دراية مسبقة بوجود الـدافع لـدى العميـل للعـالج واإلرشـاد، 2

ميـل يف وعادة مـايؤدي الشـعور بالضـيق واألمل مـن العصـاب إىل زيـادة رغبـة الع

 .التخلص مام يعانيه وهذا مايدفعه إىل اللجوء إىل املرشد النفيس

ـ العمل عىل خفض وإطفاء وعدم تعزيز األعراض العصـابيه مـن طـرف البيئـة التـي 3

يعيش فيها العميل، إذ كلام أزداد تعزيز هذه األعراض كلام أصبح اإلرشاد الـنفيس 

 .ًوالعالجي صعبا والعكس صحيح

ن التعزيـزات االيجابيـة للـتخلص مـن االضـطرابات التـي يعـاين منهـا ـ توفري نوع مـ4

 .العميل، حيث أن هناك تناسب إيجايب بني عظم التعزيز وتأثري اإلرشاد

ـ أن يدرك املرشد النفيس بأن حالة العصاب لـدى العميـل غـري مزمنـة أو راجعـه إىل 5

.سلوبمرحلة الطفولة الن هذه الحاالت ال يتناسب معالجتها بهذا األ

  نظرية اإلرشاد الجشطلتي : ًرابعا

، حيـث (Koffka, Kohler & Lewin)من أصحاب هذه النظرية كوفكا، كهلـر وليفـني

يتجهون إىل االهتامم بحارض الفرد ويرون بأنه ليس من املهم أن نساءل العميـل عـن أسـباب 

 أنهم يعارضون وجهة قيامه بسلوك ما وإمنا ينبغي توجيه االهتامم ملا يفعله العميل اآلن، كام

نظر السلوكية والتي تهدف إىل التنبؤ بإمكانية حدوث السلوك مام يجعل النظرة إىل اإلنسـان 

 .تتسم باآللية وتحجب ظهور مالدى اإلنسان من إمكانيات وطاقات مبدعة وخالقة

ًأن اإلرشاد وفقا ملحتوى هذه النظرية يؤكد دامئا عـىل االتجاهـات االيجابيـة وأهـداف  ً

.ياة عن طريق مساعدة العميل للتعبري عن مشاعره الحارضة لشخص املرشد النفيسالح
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ويركز أصحاب هذا االتجاه عىل الـوعي والشـعور ويعطـوه أهميـة خاصـة، وال نعنـي 

بالوعي هنا هو مجرد التفكري عىل املسـتوى العقـيل أو الـذهني فقـط ولكـن يتسـع ليشـمل 

وهيئة الجسم وتـوتر العضـالت وتعبـريات الوجـه، الشعور واإلحساس واالنفعاالت والحركات 

ًكام يشمل أيضا تقبل الوسط البيئي املحيط بالعميل، فنحن عىل سبيل املثال ال ميكننا العمـل 

بشكل جيد دون أن نعي أو نلم مبا يدور حولنا ونعرف ماذا نريد ومباذا نشعر وماذا نفعل يف 

 .نا بحرية االختياراللحظة الحارضة وهذا ال يحدث إال يف حالة متتع

ًووفقا لهذه النظرية فإن اإلنسان عندما يكون واعيا بنفسه وأفعاله فسوف يتمكن من  ً

.إيجاد حلول مناسبة ومبارشة يف الوقت الحارض أي يف الزمان واملكان الحاليني

 ـ:وميكن أيجاز أهم مبادئ وأسس هذه النظرية باآليت

 .ـ أن اإلنسان كل ال يتجزأ1

 .ان هو الشخص الواعي واملتفهم لذاته ولواقعهـ أن اإلنس2

ـ أن اإلنسان ال يستخدم عادة كل طاقاته املتاحة، بـل يبقـي بعضـها معطـالً بسـبب 3

عدم رغبة يف تقبل ذاته أو تقبل اآلخرين، وهـذا يـؤدي بطبيعـة الحـال إىل نقـص 

 .قواه وزيادة معاناته من القصور يف التعامل مع املحيط والعامل

التطبيقات الرتبوية التي ميكن أن يستقيها املرشد الرتبوي والـنفيس مـن هـذه أما أهم 

 ـ:النظرية فهي كاآليت

ـ االهتامم بالحارض أكـرث مـن املـايض أو املسـتقبل، بحيـث نوجـه اهـتامم 1

العميل مبا هو حارض وأن يعمل املرشد النفيس عىل جعل العميـل يركـز 

نا الحارض مبا فيه فلـن يعرتينـا عىل ما يفعله اآلن وما يشعر به، فإذا عش

القـلـق ألن االـسـتثارة ـسـوف تتـحـول بـشـكل طبيـعـي إىل نـشـاط تلـقـايئ، 
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ًفالـحـارض يجـعـل الـفـرد مـبـدعا خاـصـة أذا كاـنـت الـحـواس ـجـاهزة للعـمـل وـهـذا 

 .مايجعلنا نقرتب أكرث لحلول مشاكلنا

تعلم ما ـ زيادة وعي العميل بسلوكه وما يدور حوله، من أجل أن يكتشف بنفسه في2

يرى فيه عيوبه ونقاط ضعفه ومحاسـنه ونقـاط قوتـه مـن أجـل اسـتثارة األخـرية 

ملواصلة النمو والتطـور، ويعتـرب الـوعي هنـا مـن املفـاهيم األساسـية ألنـه أسـاس 

ًعمليات املعرفة واالتصال، ونتيجة الوعي تتـأىت أساسـا مـن خـالل تجريـب الفـرد 

 من التفكري فيهـا، وأن يعـرب عـن مشـاعره األشياء بدالً من تخيلها وشعوره بها بدالً

بدالً من وضعها أو الحكم عليهـا وكـذلك أن يعـي الفـرد انفعاالتـه كـاألمل والفـرح 

 .وغريها

ـ أن يقوم العميل بتحمل مسـؤولية أعاملـه وأفكـاره ومشـاعره ومـا يـرتبط بهـا مـن 3

 .نتائج

ثل بالعمل عىل فقـدان ـ أن يقوم املرشد بتبصري العميل بسلوكه االنهزامي والذي يتم4

الوعي بالنفس واألساليب التي يستخدمها العميل للتحايش أو التهرب، وهـذا يـتم 

عن طريق تعليم العميل عن كيفية التوقف عن تجاهل حاجاته ومشـاعره وكيـف 

 .يتحمل مسؤولية كيانه وأفعاله

د عـىل ـ تحويل اعتامد العميل مـن البيئـة إىل االعـتامد عـىل نفسـه، أي مـن االعـتام5

الخارج إىل االعتامد عىل الداخل يك يستطيع أن يستبرص ذاته ويتعرف عىل ما بهـا 

 .من طاقات وقدرات ومن جوانب قوة وضعف

ـ أن يعمل املرشد الرتبوي والـنفيس عـىل مسـاعدة العميـل عـىل اكتشـاف مظـاهره 6

 الكاذبة وأساليب تحايله وصوالً إىل تعويده عىل التعبري عـن نفسـه بشـكل مبـارش

دون تظاهر أو تحايل وأن يبتعد قـدر االمكـان مـن اسـتخدام الحيـل الدفاعيـة يف 

 .أمناط سلوكه وترصفاته
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 نظرية أدلر: ًخامسا

، بأن اإلنسان مخري وليس مسـري (Adler, 1927) يرى صاحب هذه النظرية ألفرد أدلر

السـيطرة وهذا يعني أن توجيه اإلنسـان وإرشـاده يـتم مـن داخلـه وال تـتحكم فيـه عوامـل 

 .الخارجية، وبهذا يصبح اإلنسان مسؤالً عن قيادة وتوجيه نفسه

وتؤكد هذه النظرية عىل أن اإلنسان كائن اجتامعي وأن سـلوكه يتـأثر بـاملحيط الـذي 

ًيعيش فيه كام وانه يؤثر بذلك املحيط أيضا، وأن اإلنسان لديه القدرة واإلمكانية لتغيري نفسه 

يري متى شاء ومتى أراد وأنه قـادر عـىل تحقيـق أهدافـه التـي وأنه يستطيع إحداث هذا التغ

ًسبق أن أختارها وخطط لها وأن عدم قدرة اإلنسان عىل تغيري نفسه إمنا يتأىت أساسا من عجز 

الفرد عىل تحديد نقطة البدايـة أو النقطـة التـي ينطلـق منهـا إلحـداث هـذا التغيـري، حيـث 

ويعـد هـذا املفهـوم هـو قمـة هـذه  Creative Powerعىل مفهوم القوة الخالقة)أدلر (يؤكد

ًالنظرية وهو ميثل مبدأ فعاالً ونشطا للوجود اإلنساين وهـذا الفعـل والنشـاط قـوام القـدرات  ً

 .والخربات ولذا فأن أدلر يعتقد بأن اإلنسان قادر عىل اختيار قدره

ة لهـا وترى هذه النظرية كذلك بأن العوامل املؤثرة يف اإلنسـان هـي عوامـل اجتامعيـ

 ـ:عالقة باملحيط الذي يعيش فيه الفرد واملتمثلة باأليت

ـ التكوين االجتامعي واملتمثل يف العيش مع الجامعة وبالتايل خضوع الفـرد ملختلـف 1

 . أساليب ومبادئ الرتبية السائدة يف البيئة التي يحيا فيها 

 .لتكوين هويتهـ رغبة اإلنسان يف االنتامء والذي يؤدي بدوره إىل مساعدة الفرد 2

ـ مركز الفرد يف الجامعة التي ينتسب إليها، وتأثري ذلـك عـىل مسـتوى عالقاتـه وارتباطاتـه 3

وانتامئه ومسؤولياته، وأن أصـحاب هـذا االتجـاه يـرون بـأن جميـع االضـطرابات التـي 

تصيب اإلنسان هي ذات أصل اجتامعي وهي تعود يف املقام األول إىل االضطراب الذي 

ًق االجتامعية وهذا يبـدوا واضـحا وجليـا يف مسـألة اضـطراب اهتاممـات يصيب العالئ ً 
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ـرد  ـابة الـف ـدعاة إلـص ـون ـم ـق االجتامـعـي يـك ـؤ التواـف ـة وأن ـس ـل االجتامعـي العمـي

 .بالرصاعات املتنوعة والتي تؤدي إىل قلقه واضطرابه

 األهداف اإلرشادية لهذه النظرية 

أن هناك نوعان من الشـعور أحـدهام ـ التخلص من الشعور بعقدة النقص، حيث :أوالً

يعد من األمور الطبيعية عند الفـرد والـذي يعتـرب مبثابـة الـدافع أو الحـافز الـذي يدفعـه إىل 

املثابرة والتفوق يف عمله، واألخر هو مبثابة شعور مريض يؤدي إىل الشعور باالضطراب وعـدم 

 .التوافق مام يتطلب الخضوع للعمليات اإلرشادية

عدة العميل عىل تغيري أسلوب حياته الخاطئ، حيـث أن لكـل فـرد أسـلوبه ـ مساً:ثانيا

املتميز يف الحياة والذي يتم بناؤه وتطويره وتحديد إطاره من خالل السنوات األوىل من عمره 

وأن من املستحيل أن نفهم سلوك أي إنسان مامل نعرف تـاريخ حياتـه خـالل تلـك السـنوات، 

 . عن نفسه وعن الحياة بشكل غري مقصودحيث يقوم الفرد بتشكيل مفاهيمه

وميكن التعرف عىل أسلوب الحياة من خالل دراسة تركيب األرسة ألن هذا األمر يسلط 

الضوء عىل املفاهيم واملعتقدات التي نشأ عليهـا الفـرد وتبناهـا يف صـياغة شخصـيته وأمنـاط 

ن خـالل عالقاتـه  باإلضافة إىل ذلك فأن هذه النظريـة تؤكـد عـىل فهـم الشخصـية مـ.سلوكه

 .االجتامعية

أما أهم التطبيقات التي ميكن أن يستقيها املرشد الرتبوي والنفيس مـن هـذه النظريـة 

 ـ:فهي كاآليت

ـ االعتامد عىل املقابلة مع العميل من أجل الحصول عىل املعلومات النفسـية وذلـك 1

شـكالت بفسح املجال للتحدث عن حالته وعن األعراض التي يعـاين منهـا وعـن امل

التي تؤدي إىل شعوره بعدم الراحة واالطمئنان، حيث يستطيع املرشـد مـن خـالل 

املقابلة التعرف عىل نوعية الخربات التي مير بها العميل وعـام يشـعر بـه العميـل 

 .وكذلك التعرف عىل أسباب حضوره إىل اإلرشاد، وهو مايسمى باملوقف الشخيص
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شخـيص للعميـل لتحديـد مجـال نـشاطاته ــ أن يـتفحص املرشـد النفـيس املوقـف ال2

وظروفــه املعيــشية الحــارضة وكيفيــة تأديتــه لوظائفــه وذلــك عــن طريــق النظــر 

للوظائف الحياتية الثالثة والتي تتضمن جميع نـشاطات الكـائن الحـي واملتمثلـة 

بالعمل، العالقات االجتامعيـة وعالقـة الفـرد بـالجنس اآلخـر، حيـث تـؤدي هـذه 

مبا يسمى الجانب املوضـوعي ويتطلـب الحـصول عـىل هـذه العملية إىل اإلحاطة 

املعلومات من قبل املرشد النفـيس بعـض املهـارات لـدفع العميـل للحـديث عـن 

 .نفسه والتعبري عام يدور يف خلجاته

ـ من خالل الخطوتني السابقتني يقوم املرشد النفيس بدمج املوقف الشخيص باملوقف 3

سؤال، وهـو أهـم مرحلـة مـن مراحـل املوضوعي عن طريق مايسمى بتكـوين الـ

 ـ:ًاإلرشاد وفقا لهذه النظرية، حيث يوجه املرشد النفيس السؤال التايل للعميل

 .ما هو االختالف الذي كان سيحدث لو أنك سليم ويف صحة نفسية جيدة؟

ًوبناءا عىل إجابة السؤال من قبـل العميـل يـتم تحديـد العوامـل النفـسية املـؤثرة يف 

ب املرتبطــة بــاألعراض وعــادة مــا تــشري أجابــه العميــل إىل أســباب الــشعور املوقــف واألســبا

ًباالضطراب وعام أذا كان من النوع العصايب أو غريه، كام تؤدي اإلجابة أيضا إىل معرفة البنـاء 

 .النفيس الذي سيتم إخضاعه للفحص

 نظرية التحليل النفيس : ًسادسا 

ل النفيس التي اهتمت مدرسته بدراسة ، رائد حركة التحلي(Freud, 1856)يعد فرويد 

 .السلوك الالسوي والذي تجاهلته املدارس األخرى

لقد حظيت نظرية التحليل النفيس بشهرة واسعة عند ظهورها يف الدراسات 

النفسية وخاصة تلك املتعلقة مبجاالت اإلرشـاد النفـيس والـصحة النفـسية، حيـث 

  مـن القـصور بـسبب العوامـل ترى هذه النظريـة بـأن اإلنـسان يولـد وهـو يعـاين
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التكوينية وذكائه وهيئته وأطوار منوه، أما بعد الـوالدة فـأن البيئـة تعمـل عـىل تشـكيله مـن 

 .ناحية، كام يعمل هو عىل تعديلها حتى تتالءم مع متطلباته من ناحية أخرى

ًوترى هـذه النظريـة أيضـا بـأن الـوعي اإلنسـاين يكـون عـىل مسـتويني هـام الشـعور 

 ـ:عور، وتصور هذه النظرية بأن الشخصية تقوم عىل ثالثة أبعاد وهيوالالش

 (Id) :ـ ألهو1

وهو مستقر الغرائز والدوافع األولية ومستودعها وهـو الجهـاز الـذي ميثـل الشخصـية 

عند والدتها قبل أن تطرأ عليها أي توترات أو تعديالت نتيجـة لتفاعلهـا مـع املحـيط والبيئـة، 

 الطاقة والغرائز ويعمل وفق مبدأ اللذة، أي أن يطلب اللـذة وبـأي وهذا الجهاز هو مستودع

ميثل الجانب التـاريخي القـديم ) ألهو(وسيلة كانت دون اعتبار لواقع أو عواقب وبالتايل فأن 

 .يف الشخصية

 (Ego) :ـ األنا2

ًوهو الجزء الذي يعمل وفقا ملبدأ الواقع وتكون مهمته األساسـية هـي املحافظـة عـىل  

ًية وحاميتها مام قد تتعرض له من أخطار وهي تحتل مكانا وسطا بني مستقر الغرائـز الشخص ً

كـاإلدراك (يكـون عـىل مسـتوى الشـعور) األنـا(ومستقر املثل العليا ولهذا فأن بعـض نشـاط 

كحيـل (، كام يكون بعـض نشـاطه  الشـعوريا )الحيس الخارجي  والداخيل والعمليات العقلية

بالـدفاع عـن )  ألهـو (دون ) األنـا(الـخ  ويتكفـل ... وإسقاط وإعالءالدفاع املختلفة من كبت

 .الشخصية وتوافقها مع البيئة وحل الرصاع القائم بني الكائن الحي والواقع

 (Super Ego) :ـ األنا األعىل3

ذي يطالـب الشخصـية وهو مسقر الضمري واألخالق واملثـل العليـا، وهـو الـ

ـل ـالتزام باملـث ـاتـب ـا واألخالقـي ـة  العلـي ـو مبثاـب ـا وـه ـلوكها وترصفاتـه ـا وـس   يف أفعالـه
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سلطة عليا داخليه تراقب وتحاسب، ومتثـل مـن الناحيـة النفسـية مـاآلف النـاس أن يسـموه 

 .الصفات السامية يف الحياة اإلنسانية

ويرى فرويد بأن االضـطراب السـلويك ينشـأ نتيجـة لسـببني وهـام حـدوث الصـدمات 

 يشعر الفرد يف بعض األوقات بقلق شديد فـإذا عمـل عـىل ومعاناة الفرد من الرصاع، فعندما

مواجهة ذلك بنوع من النشاط الحريك أو االستجابات الحركيـة للتعبـري عنـه ولتخفـيض حـدة 

القلق كالرصاخ والبكاء أو أي نشاط معرب أخـر، فـأن هـذا السـلوك يـؤدي إىل التخفيـف مـن 

 .قة به يف املستقبلمستوى ذلك القلق ومينع نشؤ أي اضطرابات أخرى لها عال

وإذا مل يقم الفرد بهـذه االسـتجابات سـوف يـرتبط ذلـك القلـق باألفكـار والـذكريات 

واألحداث الخاصة يف ذلك املوقف فـأذا تكـررت األحـداث أو عـادت الـذكريات يف املسـتقبل 

  .فأنها تعيد الشعور بالقلق من جديد

ارضتني مام يؤدي إىل اضطراب أما فيام يتعلق بالرصاع فأنه يعني وجود أستجابتني متع

) ألهـو(السلوك، حيـث يشـري فرويـد إىل أن االضـطرابات العصـابية تنشـأ بسـبب الرصاع بـني 

 .واملواقف املعقدة) األنا(أما االضطرابات الذهانية فتنشأ بسبب ) األنا(و

ميكانزمـات (ويلجأ الفرد عادة إىل استخدام مجموعة من األساليب أو الحيل الدفاعية 

، من أجل تحايش الشعور بـالقلق عـن طريـق تجاهـل مسـبباته مـام يجعـل اإلنسـان )اعالدف

يحقق التوافق النفيس بشكل مؤقت حيث يؤدي االستخدام املعقول لهذه الحيل إىل مساعدة 

الفرد عىل التوافق والتكيف مع بيئته، أما أذا أرسف الفرد يف استخدامها فأنهـا تصـبح مشـكلة 

صابة باالضـطرابات النفسـية وباملناسـبة فـأن هـذه الحيـل الدفاعيـة يف حد ذاتها وتعرضه لإل

ًالشـعوريا ) األنـا(هي من الوسائل التي تتخذها  Defence Mechanismوميكانزمات الدفاع 

 .لتجنب التعبري عن النزعات التي تهدد اتزانه

 ـ:وميكن اإلشارة باختصار إىل أهم هذه الحيل الدفاعية وكاآليت
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 (Identification) :ـ التوحـــد1

وهي حيلة من حيل التوافق تتم عىل مستوى ال شعوري دون أن يعي الفرد أنه يقـوم 

بعملية توحد حيث يتمثل الفرد ويستدمج داخل ذاته دوافع واتجاهات وسامت شخص آخـر 

بحيث تصبح هذه  الدوافع واالتجاهات والسامت أصيلة يف كيـان الفـرد وترضب جـذورها يف 

 .النفيسأعامق كيانه 

 (Dispacement)  :ـ االستبدال واإلزاحة2

وهي عملية توجيه الطاقة من هدف إىل آخر، لتوضيح قدرة الفرد عـىل تغيـري هـدف 

 وتتم عملية التغيري هذه عندما يكـون الهـدف الجديـد ال .نشاطه من موضوع نفيس إىل آخر

 لتخفيـف ذلـك التـوتر هدف أخر أفضل يكفي إلزالة التوتر عند الفرد مام يدفعه للبحث عن

 .لديه وهذا يفرس تنوع أشكال اإلنسان

 (Repression) :ـ الكبـت3

وهو محاولة الفرد التحفظ عىل دوافع مثرية للقلق ويرفض ببساطة االعرتاف بوجودها 

يف الشخصية وتـتم بشـكل ال شـعوري إذ أن الفـرد ال يشـعر أو ) األنا(وهذه الحيلة تقوم بها 

الكبت وال يعـي بهـا، أي أن الفـرد باسـتبعاد الـذكريات أو األفكـار أو يحس أنه يقوم بعملية 

ر لالـشــعو ـبــالنفس البرشـيــة إىل منطـقــة ا(Conscious) املـشــاعر ـمــن منطـقــة الـشــعور

(Unconscious) بها، وعند ذلك ال يعود الفرد يحس بها أو بدورها أو يعلـم عنهـا شـيئا بـل ً

 .تصبح غري مدركة

 (Projection) :ـ اإلسقاط4

عملية تلجأ إليها النفس البرشية يف حلها للرصاع الدائر يف الشخصية حول دافع نـفيس 

معني بأن تتخلص من هذا الدافع فرتميه أي تسقطه عىل شخص خارجي أو أي نشئ خارجي، 

وبهذا ترى الشخصية يف ذلك الشخص أو ذلك اليشء الخارجي دوافعها واتجاهاتها وخصائصها 

 .ا دوافعها الخاصة واتجاهاتها وميولها وخصائصها الذاتيةهي دون أن تفطن إىل أنه



203

 (Reaction-formation)ـ التكوين العكيس 5

عملية تكوين سمة شخصية أو ميل أو دافع مضاد لسمة أو ميل أو دافع غري مرغـوب 

موجود بشكل دفني يف الشخصية، حيث تتم هـذه العمليـة بشـكل الشـعوري مـام يـؤدي إىل 

ًعىل هذه ألسمه أو امليل أو الـدافع فينقلـب إىل الضـد متامـا يف شـعور حدوث تغري جوهري 

ًالشخص وإحساسه ويف هذه الحالة يكـون شـعور الشـخص مضـادا متامـا ملـا هـو موجـود يف  ً

 .الالشعور 

 (Regresson)  :ـ النكـــوص6

وهي حيلة دفاعية يقصد بها عودة الفرد إىل أمناط من الدوافع أو من السلوك أو مـن 

يات اإلشباع النفيس لرغباتها التي مل تعد تتامىش وتتفـق مـع مرحلـة النمـو التـي وصـلت كيف

 .إليها الشخصية، كمثل الشخص الرشد الذي ينطق الكالم بطريقة طفليه أو يقوم مبص أصبعه

 (Compensation)  :ـ التعويــض7

ن جوانـب ًحني تشعر بأن هناك نقصـا يف جانـب مـ) األنا(وهي آلية دفاعية تلجأ إليها

الشخصية فرتيـد تعـويض هـذا الـنقص والتغلـب عليـه بتقويـة جانـب آخـر أو حـني تشـعر 

بالحرمان من نوع معني من اإلشباع فتفرط يف نوع آخر من اإلشباع من أجل أن تعوض اللـذة 

 .املتاحة وتقهر األمل والحرمان عن اإلشباع املستعيص

 (Rationalization)  :ـ التربيـــر8

ة من حيـل التوافـق تلجـأ إليهـا الـنفس البرشيـة لتـربر وتسـوغ سـلوك حيلة الشعوري

الشخصية وميولها أو دوافعها التي ال تلقى قبوالً من املجتمع أو من ضمري الشخصـية نفسـها 

ًبحيث تقدم الشخصية يف هذه الحالة تربيرا تعلل وتربر به السلوك أو الدافع أو امليل املـدان، 

 .ذات وكذلك عىل قناعة اآلخرينمن أجل الحصول عىل قناعة ال
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مـن أجـل ) األنـا(ويرى أصحاب هذه النظرية بأن القلق العصايب ما هـو إال ردة فعـل 

ًاملكبوتـة ويحـدث التـوتر والقلـق الشـعوريا عنـد حـدوث موقـف (ألهو (إرضاء بعض دوافع 

ة يكـون مشابهه ملوقف من املواقف السابقة التي حدثت للفرد يف أيام الطفولة املبكرة وعـاد

 .لذلك املوقف عالقة بالدوافع الجنسية

ًإن الهدف من اإلرشاد وفقا لهذه النظرية يرمي إىل تحقيق خالص العميل من الكبـت 

ي ويف الوقـت الـذي ومساعدته عىل مواجهه رصاعات الطفولة والتعامـل معهـا بشـكل واقعـ

مو والتطور ومسايره عامل من الن) األنا(عىل منع) املرتبط باألحداث املاضية( يعمل فيه الكبت

ًالكبار، وهناك مجموعة من الفروض التي تشكل معا األساس الذي يقوم عليه مفهوم اإلرشـاد 

 ـ:ًوفقا لهذه النظرية وهي

ـ أن السلوك مبني عىل منظومة من الـدوافع واالتجاهـات واالنفعـاالت التـي يجـب 1

 .التعامل معها من أجل تعديله أو تطويره بشكل ايجايب

أن التعامل يتجه مع منظومة الحوافز التي تـربط مكونـات الشخصـية وتـتحكم يف ـ 2

 .منوها

ـ أن وسائل الدفاع النفسية وأساليب املقاومة تعد من العوامل الهامة يف العالج ومن 3

 .العوامل التي ال ميكن تفاديها كجزء ال يتجزء من عملية العالج الناجح

ًملرـشـد اـلـنفيس يعوـلـون كـثـريا ـعـىل اـسـتخدام والحقيـقـة أن املـعـالج اـلـنفيس وحـتـى ا

، (Free Association)مجموعة من األدوات واألساليب العالجية والتي تشمل التـداعي الحـر

حـيـث يـكـون ـعـن طرـيـق استحـضـار الـخـربات املاـضـية للعمـيـل والتوـصـل إىل ردود األفـعـال 

دي إىل التخلص من الكبـت الالشعورية مبا يف ذلك التخيالت واألحالم واألفكار واملشاعر مام يؤ

 .واالنفعاالت املصاحبة له

أن عملية التداعي الحر تدفع العميل للتعبري عن أفكاره ومشـاعره املكبوتـة 

دون مقاومة من جانبه، وهنا يكون عمل املرشد النفيس يكمن يف عدم التـدخل يك 

  ال يقـطـع سلـسـة أفـكـار العمـيـل أو يـغـري اتجاهـهـا ويـقـوم ـكـذلك بتـسـجيل بـعـض 
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ألفكار واألحداث العامة والتي ميكن من خاللها التوصل إىل التاريخ الشخيص للعميل وكـذلك ا

 Dream Analysisميكن للمرشد النفيس يف ضوء هذه النظرية االعتامد عىل تحليل األحالم م 

حيث يطلب املرشد من العميل أن يرسد عليه األحالم التي تـراوده والتـي يراهـا خاصـة ذات 

ًاكله الحارضة وهنا ينبغي عىل املرشد النفيس أن يكون واعيا بانفعاالتـه ومسـيطرا العالقة مبش ً

عليها أثناء قيامه بالجلسات اإلرشادية مع العمالء، حيث أتضـح أنـه كلـام قـل أثـر انفعـاالت 

 .املرشد أثناء املقابلة كلام كان ذلك أكرث فعالية للعالج 

تارة البيضاء التي يعكس عليهـا العميـل أن املطلوب من املرشد النفيس أن يصبح كالس

ردود أفعاله مام يشجع هذا األمر لحـدوث عمليـة التحويـل أي تحويـل االنفعـاالت املكبوتـة 

للعميل منذ طفولته تجاه املرشد النفيس، حيث يصل األمر بالعميـل إىل أن يـرى بـأن املرشـد 

 ).األم أو أحد األقارباألب، (النفيس هو البديل ألحد األشخاص املهمني يف حياته مثل 

 ـ:ًوميكن تلخيص دور املرشد النفيس وفقا لهذه النظرية باآليت

توفري جو من االطمئنان للعميل يساعده عىل البوح بأدق أرساره ومشـاعره بثقـة : أوالً

 .واطمئنان

حث العميل عىل مواصلة الحديث واستدعاء أفكاره بدون انقطاع للكشـف عـن : ًثانيا

 .املكبوتةمحتوى الرصاعات 

يف حالة حدوث مقاومة من العميل فأنـه يصـبح عـىل املرشـد الـنفيس اسـتخدام : ًثالثا

  .خرباته املهنية يف مساعدة العميل عىل التغلب عليها

 .يقوم املرشد النفيس بعملية التشخيص ورسم خطط العالج: ًرابعا

اد والعـالج يتوىل املرشد النفيس فحص العميل وتقـدير مـدى صـالحيته لإلرشـ: ًخامسا

 .بأسلوب التحليل النفيس
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أما أهم التطبيقات الرتبوية التي ميكن للمرشد النفيس أن يستقيها من هـذه النظريـة 

 ـ:فهي كاآليت

ـ قيام املرشد بطأمنة العميل وتأكيد ثقته بنفسه وتكوين عالقة مهنيـة سـليمة معـه 1

 .تعتمد عىل التقبل والثقة املتبادلة

رصة للتعبري عام يدور يف خلـده مـن خـالل التـداعي الحـر وهـذا ـ إعطاء العميل الف2

ليس باألمر السهل، حتى يتمكن العميل من التحدث عـن نفسـه بطالقـه إلخـراج 

 .املشاعر والخربات املؤملة واملكبوتة يف الالشعور

ــ أمكانـيـة االـسـتفادة مـن األلـعـاب الرياـضـية والـتامرين املختلـفـة وخاـصـة بالنـسـبة 3

ً يظهرون سلوكا عدوانيا وهذا يـتم مـن خـالل التعـاون مـع مـدرس للطالب الذين ً

 .الرتبية الرياضية باملدرسة

ـ اآلفاده من املعايري االجتامعية التي تضبط وتوجه سلوكيات املجتمع والتأكيد عليهـا 4

من خالل توضيح أهمية االلتزام بها من قبل الطالب وأوليـاء األمـور وحـثهم عـىل 

 .هم اليوميةالتعامل بها يف حيات

ـ إمكانية وقوف املرشد النفيس عىل املشاعر االنفعالية التي يظهرها العميل للكشف 5

  .عن رصاعاته األساسية املكبوتة والدفينة
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 الفصل السادس
  املقابلة اإلرشادية

Interview 
  

تعترب املقابلة اإلرشادية قلب اإلرشاد النفيس حيث أنها تتيح الفرصـة للمرشـد الـنفيس 

للتعرف عىل طبيعة املشكلة التي حرض مـن أجلهـا املسرتشـد، ومعرفـة الخصـائص والسـامت 

كذلك املعلومات األخرى التي تفيد العمليـة اإلرشـادية، وذلـك متهيـدا الشخصية للمسرتشد، و

  .لوضع خطة العالج املناسبة التي تساعد املسرتشد عىل حل مشكلة

  تعريف املقابلة اإلرشادية

ًيدل تعريف املقابلة ألول وهلة عىل تقابـل فـردين أو أكـرث وجهـا لوجـه يف مكـان مـا 

ًا لدى املتقابلني وبنـاء عـىل موعـد سـابق يف أغلـب ولفرتة زمنية معينة لسبب معروف مقدم

األحيان، وال يدل لقاء الصدفة بني فردين أو أكرث عىل معنى املقابلة لوجود عامـل الصـدفة يف 

  . هذا اللقاء والذي نفى املوعد املسبق والسبب املقدم

  )إبن منظور(املواجهة، والتقابل : أما املقابلة يف اللغة

أداة هامـة للحصـول عـىل املعلومـات مـن : عىل أنهـا) 2007سامي ملحم (وقد عرف 

خالل مصادرها البرشية وهي تتكون يف أبسط صورها من مجموعة من األسئلة والبنـود التـي 

يقوم األخصايئ النفيس بإعدادها وطرحها عىل الشخص موضـوع البحـث ثـم يقـوم األخصـايئ 

  .النفيس بعد ذلك بتسجيل البيانات 

  ادية أما املقابلة اإلرش

فقد تعددت التعريفات التي تناولت املقابلة اإلرشادية وتنوعت، واملجال هنا ال يتسع 

  :لرسد تلك التعريفات، ولكننا سنكتفي برسد بعض منها
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ٍهي عالقة اجتامعية مهنية دينامية وجها لوجـه بـني املرشـد واملسرتشـد يف جـو مـن *  ً

عـل اجتامعـي هـادف وتبـادل للمعلومـات يسوده الثقـة املتبادلـة بـني الطـرفني يتخللهـا تفا

زهـران، . (وهي نشاط مهني هادف وليست محادثـة عاديـة. والخربات واملشاعر واالتجاهات

2002.(   

بأنها قلـب اإلرشـاد الـنفيس، حيـث تشـتمل عـىل عـدد مـن ) 1949سرتانج (وعرفها * 

ابلـة عبـارة عـن إن املق: الفنيات التي تسهم يف نجاحه وقد ميـزت مالمحهـا األساسـية بقولهـا

ًعالقةمواجهة ديناميـة وجهـا لوجـه بـني املسرتشـد الـذي يسـعى يف طلـب املسـاعدة لتنميـة 

استبصاراته التي تحقق ذاته وبني املرشد النفيس القادر عىل تقديم هذه املساعدة خالل فـرتة 

قـة ًوميكن تعريف املقابلـة اإلرشـادية إجرائيـا بأنهـا عبـارة عـن عال. (معينة ويف مكان محدد

مهنية بني املرشد واملسرتشد تتم يف مكان معني، ومبوعد محدد، وملـدة زمنيـة محـددة، وذلـك 

  من أجل تحقيق أهداف خاصة

  أهمية املقابلة اإلرشادية 

  :تربز أهمية املقابلة بالتايل

  .تتيح الفرصة للمستجيب للتعبري الحر عن اآلراء واألفكار واملعلومات.1

لقاء إىل تجربة عملية خاصة ما يتعلق منها مبيـدان تتحول من أداة اتصال ووسيلة .2

ًاإلرشاد بني األخصائيني النفسيني واآلباء بحيث تتـيح لآلبـاء أن يتعلمـوا شـيئا عـن 

أنفسهم وعن اتجاهاتهم وعن العامل الـذي يعيشـون فيـه وبالتـايل تتكـون لـديهم 

ملقابلـة أساليب جديدة يف التفكـري والعـادات السـلوكية املرغوبـة وبـذلك تكـون ا

 .ًميدانيا ومجاالً للتعبري عن املشاعر واالنفعاالت واالتجاهات

ًتعترب املقابلة مصـدرا كبـريا للبيانـات واملعلومـات فضـال عـن كونهـا أداة للتبصـري .3

  .والتوعية والتفاعل الدينامييك
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تختلف أهداف املقابلة بـاختالف الغايـة التـي تسـتهدف املقابلـة إىل تحقيقهـا يف .4

اف ويتضح ذلك من األنواع املختلفة للمقابلة فكل نوع هدفـه وغرضـه نهاية املط

  .املحدد وغايات يحاول املقابلني الوصول إليه

  خصائص املقابلة اإلرشادية 

  :للمقابلة عدد من الخصائص تتمثل يف اآليت

أنها تبادل لفظي منظم بني شخصني هام املرشد واملسرتشد بحيـث يالحـظ املرشـد .1

  . املسرتشد من تغريات وانفعاالتفيها ما يطرأ عىل

 .تتم املقابلة بني شخصني هام القائم باملقابلة واملسرتشد يف موقف واحد.2

  .يكون للمقابلة هدف واضح ومحدد وموجه نحو غرض معني.3

  :أهداف املقابلة

  .بناء عالقة مهنية بني املرشد واملسرتشد أساسها الثقة املتبادلة. 1

  . الحلول املمكنة بطريقة تعاونيةمساعدة املسرتشد للكشف عن. 2

العـمـل ـعـىل توجـيـه املسرتـشـد ـلـيفهم ذاـتـه وإمكاناـتـه وقدراـتـه التـخـاذ الـقـرارات . 3

  .املناسبة

  ). 1991أبو غزالة، . (مساعدة املسرتشد عىل التكيف مع نفسه وبيئته. 4

  :أنواع املقابلة

  :من حيث األسلوب) أ(

  مقابلة مبدئية

 املسرتشـد ويـتم فيهـا االتفـاق عـىل اإلجـراءات اإلرشـادية وهي املقابلة التمهيدية مع

  .الالحقة، وتحديد موعد اللقاءات، والتعارف وبناء الثقة واإلملام بتاريخ الحالة بصورة عامة
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ًوتستغرق وقتا قصريا عندما تكون املشكلة بسـيطة وطارئـة وسـهلة : مقابلة قصرية.  1 ً

  .حقةوقد تكون مقدمة ملقابالت أخرى ال. وواضحة

ًوهي التي تكون مقيدة بأسئلة محددة ومعدة مسـبقا مـن : مقابلة مقيدة مبارشة.  2

  ,قبل املرشد بهدف الحصول عىل معلومات محددة ومقننة

وهي غري مقيدة بأسئلة أو معلومات أو تعليامت محـددة : مقابلة حرة غري مبارشة.  3

كريق التداعي الحر لألفكار واملعـاين بل ترتك للمسرتشد الحرية يف طرح األفكار التي يريد عن 

  ..وبطريقته الخاصة

  : من حيث الغرض) ب(

  :مقابلة أولية. 1

  .تهدف إىل التعرف عىل طبيعة املشكلة

   :مراحل املقابلة االبتدائية

وتتم باستقبال املرشد النفيس للمسرتشد يف إطار من الود والرتحيب، : مرحل االفتتاح) أ

و صعوبات التكيف والتوافق التي يعـاىن منهـا املسرتشـد، واالتفـاق ثم التعرف عىل املشكلة أ

 –عىل سعي كل منهام متعاونني معا إلزالتها من حياة املسرتشـد، األمـر الـذي يحقـق تعـديل 

  .استجاباته بحيث تصبح سليمة وسوية

تخص هـذه املرحلـة بجمـع املعلومـات ومناقشـة الشـكوى العامـة : مرحلة البناء) ب

ا يصاحبها من أعراض ظاهرة عىل سلوكه العـام،مام يـدل عـىل طبيعـة األزمـات للمسرتشد وم

  .النفسية الحالية التي يعاىن منها

تـبـدأ مرحـلـة اإلقـفـال بتخـلـيص وتـقـوم ـكـل ـمـا دار يف املقابـلـة : مرحـلـة اإلقـفـال) ـجــ

يـة االبتدائية، مام ميكن املسرتشد من استكامل الصورة حول العملية اإلرشادية، ومـا ميكـن جن

  .منها، واالطمئنان لها والشخصية املرشد
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  :مقابلة تشخيصية.   2

  .تهدف إىل تشخيص املشكلة التي يعاين منها املسرتشد

ميكن القول بأن املقابالت التشخيصية والعالجية تتفق مـن حيـث املهـارات والفنيـات 

وبوسـائل التي تسهل الحصول عىل املعلومات املمكنـة حـول الفـرد مـن مصـادرها املختلفـة 

متباينة فيام يتعلق بجوانب شخصية، ومن ثم ميكن للمرشد أن يدرس سلوكياته يف إطـار مـن 

   .التفاعل االيجايب املثمر ينهام

بينام تختلف املقابالت التشخيصية عن العالجية يف الهدف األسايس لكل منها، فالهدف 

 تـم التعـرف عليهـا بصـفة األسايس للمقابلة التشخيصية هو التأكد من حالـة املسرتشـد التـي

مبدئية يف املقابلة االبتدائية حتى يكون التشخيص سليام وصحيحا، بينام يركز الهدف األسايس 

للمقابلة العالجية عىل تنفيذ االسرتاتيجيات اإلرشادية املعالجة التي رسمها املرشد النفس بناء 

  .عىل تشخيصه الحالة املسرتشد

  :ية عل النحو التايلوهناك من يصنف املقابلة اإلرشاد

  :من حيث عدد العمالء أو املقابلني املستجيبني: أوالً

  :ميكن تقسيم املقابلة إىل نوعني رئيسني هام

وتعترب أكـرث األنـواع ) املستجيب(التي تتم بني الباحث واملفحوص : املقابلة الفردية)  أ(

ِشيوعا ألنها تتم بني املقابل واملستجيب ً.  

وتتم بني الباحث وعدد من األفراد يف مكان واحد ووقت واحد : يةاملقابلة الجمع)  ب(

ًمن أجل الحصول عىل معلومات أوفر يف أقرص وقت وأقل جهد وغالبـا يسـتخدم هـذا النـوع 

  .من املقابالت إلعطاء املعلومات أكرث مام يستخدم لجمعها
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:  للمسـتجيب يف إجاباتـهًوفقا لنوع األسئلة التي تطرح فيها ودرجة الحرية التي تعطـى: ًثانيا

  :ميكن تقسيم املقابلة إىل ثالث أنواع

وهي املقابلة التي تطرح فيها أسئلة تتطلـب : Structuredاملقابلة املقفلة املغلقة )  أ(

إجابات دقيقة ومحددة، وال تفسح مجال للرشح املطول، وإمنا يطرح السؤال وتسجل اإلجابـة 

  .التي يقررها املستجيب

وهي املقابلة التي يقوم فيها الباحـث بطـرح : Unstructured:  املفتوحةاملقابلة)  ب(

أسئلة غري محددة اإلجابة، وفيها يعطي املستجيب الحرية يف أن يتكلم دون محددات للـزمن 

  .ًأو لألسلوب وهذه عرضة للتحيز وتستدعي كالما ليس ذا صلة باملوضوع

ًاألسـئلة فيهـا مزيجـا مـن النـوعني وهـي التـي تكـون : املقابلة املقفلة املفتوحـة)  ت(

وفيهـا تعطـي الحريـة للمقابـل بطـرح السـؤال بصـيغة أخـرى ). مقفلة ومفتوحـة(السابقني 

  .والطلب من املستجيب ملزيد من التوضيح

  :من حيث غرض املقابلة يف امليدان اإلكلينييك: ًثالثا

إىل سـتة أنـواع ميكن تقسيم املقابلة مـن حيـث غـرض املقابلـة يف امليـدان اإلكلينـييك 

  :رئيسية هي

  .مقابلة االلتحاق بالعالج أو املؤسسة)  أ(

  .مقابلة الفرز والتشخيص املبديئ)  ب(

  .مقابلة البحث االجتامعي والشخيص للحالة)  ت(

  .مقابلة ما قبل وما بعد االختبارات النفسية)  ث(

  .املقابلة املمهدة للعالج النفيس)  ج(

  .ريض وأصدقائهاملقابلة مع أقرباء امل)  ح(
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  :ًرابعا من حيث الغرض من املقابلة يف ميدان التفاعالت االجتامعية السوية

يستعمل هذا النوع مـن املقـابالت للحصـول عـىل ): املسحية(املقابلة االستطالعية )  أ(

معلومات من أشخاص يعتربون حجة يف حقولهم أو ممثلني ملجموعاتهم والتي يرغب الباحث 

  .انات بشأنهمالحصول عىل بي

وتسـتعمل لـتفهم مشـكلة مـا وأسـباب نشـوئها، وأبعادهـا : املقابلة التشخيصية)  ب(

  .ًالحالية، ومدى خطورتها عىل العميل متهيدا لتحديد األسباب ووضع خطة للعالج

وهـذا النـوع يهـدف بشـكل رئـييس إىل القضـاء عـىل أسـباب : املقابلة العالجيـة)  ت(

  .خص الذي تجري معه املقابلة يشعر باالستقرار النفيساملشكلة والعمل عىل جعل الش

يستعمل هذا النـوع مـن املقـابالت لتمكـني الشـخص الـذي : املقابلة االستشارية)  ث(

تجري معه املقابلة ومبشاركة الباحث عىل تفهم مشاكله الشخصية واملتعلقة بالعمـل بشـكل 

  .أقضل والعمل عىل حل تلك املشاكل

  : األسئلةمن حيث طبيعة: ًخامسا

  :ميكن تقسيم املقابلة إىل ما ييل

  .التي تطرح فيها أسئلة غري محددة اإلجابة: املقابلة الحرة)  أ(

وهي املقابلـة التـي تطـرح فيهـا أسـئلة تتطلـب إجابـات دقيقـة : املقابلة املقننة)  ب(

  .ومحددة

ريـة بحيـث ويتصف هذا النوع مـن املقـابالت باملرونـة والح: املقابلة غري املقننة)  ت(

  .تتيح للمفحوص التعبري عن نفسه بصورة تلقائية

حيث تكون الوظيفة األساسية للباحث هو تركيـز االهـتامم عـىل : املقابلة البؤرية)  ث(

  .خربة معينة صادفها الفرد وعىل آثار هذه الخربة

حيث يكون املفحـوص أكـرث حريـة يف التعبـري عـن مشـاعره : املقابلة غري املوجهة)  ج(

  .فع سلوكه بدون توجيه معني من الباحثودوا
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  تقسم إىل: حسب طول املقابلة ومداها: ًسادسا

  .املقابلة القصرية)  أ(

  .املقابلة الطويلة)  ب(

  .املقابلة ملرة واحدة)  ت(

  .املقابلة املتكررة)  ث(

  مراحل املقابالت التشخيصية والعالجية 

ح بطريقتني هـام طريـق بنـاء األلفـة تتحدد خصائص مرحلة االفتتا: مرحلة االفتتاح) أ

   .بني املرشد النفس واملسرتشد، طريقة الوعي الفكري الذي مينية املرشد النفيس عند املسرتشد

وتبدأ مبناقشة املسرتشد بالتفصـيل حتـى ميكـن تشخيصـها وعالجهـا : مرحلة البناء) ب

ثم يحاول املرشد النفيس أن يساعد املسرتشد ويشـجعه عـىل نفسـه . عىل أسس علمية سليم 

فيعي ويدرك االرتباطات القوية بني مفهومه لذاته وبـني االتجاهـات املختلفـة املـؤثرة عليهـا، 

  .ومام تعكسه من آثار تشكل سلوكه العام

ويحاول املرشـد الـنفس أن يسـاعد املسرتشـد بعـد ذلـك عـىل أن يتواصـل مـع نفسـه 

فيتحدث عنها وكأنه وجدها وملكها، وليس عىل اعتبـارا أنهـا متثـل جـزءا منفصـال عـن كيانـه 

وذاته، ويحاول املرشد النفس أن يصل باملسرتشد بعد ذلك إىل الفرتة النهائية من مرحلة البناء 

تميز هذه الفرتة بوعي املسرتشـد وإدراكـه مبشـاعره الداخليـة وعاملـه وي, وهى تطابق النفس

الخارجي ومحاولة تطابقها عىل بعضها ويتضمن تطابق النفس معنى التحدي للـنفس، حيـث 

   .يتقبل املسرتشد كل جديد يف سلوكه وميارسه بكل رضا ودون تردد أو خوف

سرتشـد ويشـعره يسعى املرشد يف هذه املرحلة بغرس األمل يف نفـس امل) جـ

باستفادته من املقابلة مهام كان نوعها أو حجمها كام يعمل املشـد عـىل مسـاعدة 

  املسرتشد وتشجيع عىل املساهمة يف وضع الخطط املسـتقبلية للعمليـة اإلرشـادية 
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حتى يشعر مبسئولية نحو نفسه، ويشعر بدوره الفعال نحو االمتثـال للشـفاء ويراعـي املرشد 

ملرحلة مناقشة أي معلومة مل تستكمل أو طرحت أثناء هـذه املرحلـة وذلـك النفيس يف هذه ا

  .يف سياق من الود والتقدير

تلك كانت نبذة مخترصة عن تعريف وخصـائص املقابلـة يف اإلرشـاد والعـالج الـنفيس 

تبدأ مرحلة اإلقفال بتخلـيص وتقـوم كـل . الـلـههذا وللموضوع بقية يف اللقاء القادم إن شاء 

 املقابلة االبتدائية، مام ميكن املسرتشد من استكامل الصورة حول العملية اإلرشادية، ما دار يف

 .وما ميكن جنيه منها، واالطمئنان لها ولشخصية املرشد

تقـدم بهـا معلومـات محـددة تتعلـق مبوقـف يواجـه املسرتشـد : مقابلة إرشـادية)  3

  .ويحتاج فيه إىل توجيه بسيط

 عدة جلسات وتفيد يف مجـال اإلرشـاد والعـالج الـنفيس وتستغرق: مقابلة عالجية)  4

  ).1991أبو غزالة، .(وتهدف إىل تعديل وتغيري وتوجيه السلوك لصالح املسرتشد

 : عوامل نجاح املقابلة

تتلخص هذه العوامل مبراعاة الرسية التامة، وبناء الثقة مع املسرتشد، وجعـل املقابلـة 

بهـا، ومتتـع املرشـد باملعلومـات والخـربات الالزمـة موقف تعلم وفرصة لفهم الذات والتـبرص 

  .لنجاح املقابلة

وهناك عوامل خارجية تساهم يف نجاح املقابلة منها املكان الذي يبعـث عـىل األمـان، 

ًوبعيدا عن الضوضاء، وطبيعة الجلسة حيـث يفضـل أن تكـون عـىل شـكل زاويـة ومبواجهـة 

ملقابلة وبطريقة محددة قد تـرتاوح مـا بـني املسرتشد، ويجب أن يعطى الوقت الكايف إلجراء ا

  .نصف ساعة إىل ساعة بحسب املرحلة العمرية للمسرتشد



218

  رشوط إجراء املقابلة اإلرشادية

  :هناك عدة رشوط يجب أن تتوفر يف املقابلة الناجحة منها

  .أن تحدد أهداف املقابلة، وأن تكون واضحة ومفهومة. 1

  .لةأن يقوم شخص ماهر ومدرب باملقاب. 2

  .أن يعد من يقوم باملقابلة قامئة األسئلة. 3

ُأن ال يشعر من يقوم باملقابلة الطرف اآلخر بأنـه سـيقوم بإعطـاء إجابـة معينـة أو . 4

  ً.تحيزا

  .يفضل أن يكتب من يقوم باملقابلة مالحظاته عنها أثناء إجرائها. 5

 نتهائهاًأن يكتب من يقوم باملقابلة تقريرا مفصال عن املقابلة فور ا. 6

  :فنيات املقابلة اإلرشادية

  فنيات الفعل: أوال

تعترب فنية التساؤل الوسيلة األساسية الكتشاف املجهول فيام يخـتص : فنية التساؤل. 1

بحالة املسرتشد من جميع جوانبها، حيث أنها تنفيذ يف الحصول عىل املعلومات الالزمـة عنـه، 

 عىل اختبار مشـاعره وأفكـاره وتنفيـد فنيـة ويف تشجيعه عىل التغيري عن نفس ويف مساعدته

التساؤل املرشد النفيس يف تحديد أسس تشخيصه وعالجه، ويف وضع اسرتاتيجياته ويف تحقيـق 

أهدافه، كام أنها تهتم يف تنمية التواصل الجديد بني املرشد واملسرتشد وبني املسرتشد ونفسـه، 

  . وبني املسرتشد واآلخرين

 فنيـة املواجهـة وسـيلة فعاليـة يسـتخدمها املرشـد الـنفيس يف تعتـرب: فنية املواجهة. 2

كشف التناقضات بني ما يقوله املسرتشد وما يفعلـه، مـام يجعلـه أكـرث استبصـارا ملـا بداخلـه 

فيعكسه عىل سلوكه الخارجي ويفضل أن تستخدم فنية يف نهايـة مرحلـة البنـاء يف املقـابالت 

ملسرتشـد وتصـبح هنـاك عالقـة إنسـانية مهنيـة وثيقـة اإلرشادية، بعد أن يتم بناء األلفة بني ا

  . بينهام
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  فنيات رد الفعل : ثانيا

وهي األداة الرئيسة التي يستخدمها املرشد الـنفيس لفهـم املسرتشـد : فنية اإلنصات. 1

بعمق أكرث، كام أنها تحقق الشعور بالرضاء والسعادة لدى املسرتشـد لإلحسـاس مبـدى تقبلـه 

 املسرتشـد –ومنهم املرشد لرؤية: يق فنية اإلنصات أهداف هامة وهيمن جانب املرشد وتحق

حول نفسه واآلخرين فهم املرشد لكيفية، مامرسـة املسرتشـد للحيـل الدفاعيـة يف ظـل نظـام 

  .القيم الذي يؤمن به

تتميز فنية إعادة العبارات بتكرار املضـمون األسـايس لتواصـل : فنية إعادة العبارات. 2

مع املرشد النفيس متضمن املعنى الكيل لعباراته وإن مل يكن متضمنة نفس املسرتشد اللفظي 

الكلامت التي احتوتها تلك العبارات، ومن ثم تعترب مبثابة صدى لكل ما يقوله املسرتشد، مـام 

  .يشجعه عىل االستمرار يف الكالم واالسرتسال فيه

عكس بها املرشد أحاسيس تعترب فنية االنعكاس مبثابة مرآة صادقة ي: فنية االنعكاس. 3

 أخفاهـا، –املسرتشد وتعبرياته وانفعاالته، ما ظهر منها وما بطن، سواء عـرب عنهـا برصاحـة أو 

 ملـا يتضـمن تواصـله اللفظـي وغـري –وذلك جنى يرى املسرتشد نفسه وكأنه يف مرآة عاكسـة 

  . اللفظي مع املرشد النفيس

غذية رجعيـة مبـارشة مـن جانـب املرشـد تعترب فنية اإليضاح مبثابة ت: فنية اإليضاح. 4

للمسرتشد لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون غامضة وغري مفهومة يف املناقشة التـي تـدور 

بينهام خالل املقابلة اإلرشادية وتهدف فنية اإليضاح إىل تدعيم االستجابة التلقائية من املرشد 

فهـم أحـدهام مـا يقولـه اآلخـر، للمسرتشد إذا حدث أي توتر يف التواصـل بيـنهام عنـدما ال ي

  . وعندما يعجز الطرفان عن فهم ما يدور يف املناقشة بينهام

  فنيات التفاعل : ثالثا

يستخدم املرشد النفيس فنية التقدير يف املراحل األخرية من : فنية التفسري. 1

  العملية اإلرشادية بعـد أن يثـق فيـه املسرتشـد ويطمـنئ إليـه، مـام يسـاعده عـىل 
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إدراك أي مشاعر قد تكون غائرة يف أعامقه، أو أي مفاهيم قد تكون غامضة عليه، وأي فهم و

أسلوب قد ال يكون له مربر كام أنها تساعد املسرتشد عىل رؤية األسلوب الذي يستخدم حيله 

كـام أن اسـتخدام هـذه . الدفاعية أو التعرف عىل األعراض التي تدل عىل سلوكه غـري السـوي

ناء املرجع الذايت للمسرتشد مام يؤثر عىل استجاباته للمرشد ولآلخرين، مـثلام الفنية يفيد يف ب

تستخدم يف تحليل التداعي الحر واألحـالم، والطبـع، حيـث أنهـا تعتـرب الدعامـة األساسـية يف 

  . فنيات االتجاه النفيس التحلييل

قـاء بــفكاره تكمن أهمية فنية اإليحاء يف مساعدة املسرتشد عىل االرت: فنية اإليحاء. 2

وارتياد املجهول يف نفسـه، مـام يوضـح رؤيتـه لهـا وتنقتيهـا مـن شـوائبها وازديـاد استبصـاره 

  .الداخيل ألعامقها، فيفكر تبعا لذلك بعقالنية متحررة فيام يتعلق بحالة

تكمـن أهميـة هـذه الفنيـة يف كونهـا اسـتجابة فوريـة مـن : فنية التغذية الرجعية. 3

ركز املرشد عىل كل ما يقوله املسرتشد ويـدعم مـا يصـدر عنـه مـن املرشد للمسرتشد، حيث ي

ايجابيات ويطفئ سلوكه غري املرغوب فيه، باإلضافة إىل إشـباع رغبـة املسرتشـد يف معرفـة رد 

  . فعل سلوكه عىل اآلخرين

  فنيات املسئولية : رابعا

ت إرشاف ويقوم بهـا املرشـدون النفسـيون املتـدربون تحـ: فنية املامرسة التدريبية. 1

عدد من املرشفني اإلرشاديني وفق خطة تدربيية مصممة من قبـل أسـتاذ تربـوي مـن حملـة 

الدكتوراه يف اإلرشاد والعالج النفيس بحيث يكون مسـئول مـن تـأهيلهم العلمـي وإعـدادهم 

املهني وتتضمن هذه الغنية مسئوليات كل من األستاذ مـرىب املرشـد الـنفيس ومرشف املرشـد 

د النفس املتدرب، باإلضافة إىل عدد من التوصيات الهامة لكل منهم مام يدعى النفس، واملرش

  . مساهمتهم االيجابية قيها

وهي تقوم األنشطة املختلفة التي يقوم بها كل من مـرىب : فنية التقويم. 2

  املرـشـد اـلـنفيس، مرشف املرـشـد اـلـنفيس، املرـشـد اـلـنفيس املـتـدرب، مـبـا يحـقـق 
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للتأكد من مدى الكفاءة يف تحقيقها وتتضمن هذه الفنية تقدير مرشف األهداف املتعلقة بها 

  . املرشد النفيس، وتقدير املرشد النفيس املتدرب، وتقدير املقابلة اإلرشادية

  املهارات الخاصة باملقابلة اإلرشادية

  :مهارات التسجيل: أوال

مهـارة التسـجيل يشمل التسجيل يف املقابالت اإلرشادية ثالث مهارات رئيسة تتمثل يف 

الكتايب، مهارة التسجيل السمعي مهارة التسجيل املريئ، وهذا املهارات هي مكونات السجالت 

التي تعني املرشد النفس يف دراسة حالة املسرتشـد ووضـع خطـة العـالج املناسـبة، ويجـب أن 

يحتفظ املرشد بهذه السجالت يف غرفة اإلرشاد الـنفس وتحـت رعايـة شخصـا دون أن يطلـع 

يها أحد، وذلك انطالقا من مبدأ الرسية وبالرغم من رضورة اسـتخدام مهـارات لتسـجيل يف عل

املقابلة اإلرشادية إال أن املرشد ال يجب أن يسـتخدمها إال بعـد موافقـة املسرتشـد عـىل ذلـك 

  . كتابيا

  :مهارات استخدام املقاييس واالختبارات النفسية: ثانيا

ه أداة عملية تتكـون مـن مجموعـة مـن مثـريات ميكن تعريف االختبار النفس عىل أن

نفسية معينة وفق معايري متالمئة مع البيئة التي يطبق فيها، وذلـك لدراسـة ظـاهرة سـلوكية 

  .معينة وال يخلو عمل أي مرشد نفيس من تطبيق اختبار أو أكرث يف مقابالته اإلرشادية

مئا للحالـة التـي يتعامـل معهـا ويجب أن يكون االختبار الذي وقع عليه االختيار للتطبيق مال

املرشد النفيس، ومحققا للهدف من تطبيقه، ومدعام للمقابلة اإلرشادية مـن أجـل صـالح املسرتشـد، 

ومن البديهي أن يكون املرشد النفيس عىل علم تام بخصائص االختبارات النفسية التـي يطبقهـا عـىل 

  املراحل العمرية املناسبة لها واألزمنة مسرتشديه من حيث األهداف التي تحققها، وطرق استخدامها، 
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املستغرقة يف تطبيقها، ومفاتيح تصحيحها، وكيفية تحليل وتفسري نتائجهـا، وإمكانيـة التعليـق 

  .عليها، مع إمكانية تقديم التوصيات املرتتبة عىل نتائجها

  :مهارات دراسة الحالة وكتابة التقارير: ثالثا

ا تعطـي فكـرة شـاملة، واضـحة ومتكاملـة حـول تكمن أهمية دراسة الحالـة يف كونهـ

املسرتشد، متناولة شخصيته من جميع أبعادها وسامتها ومدى إنجازاتهـا يف املـايض والحـارض، 

ومدى ما ميكن أن ينجزه يف املستقبل حسب التوقعات املبنية عىل الدراسـات املختلفـة التـي 

ية التي يستخدمها املرشـد الـنفيس متت حوله ومن ثم فإن دراسة الحالة تعترب الوسيلة األساس

يف تقويم سلوك الفرد عرب الفرتات الزمنية املختلفة منـذ مولـده وحتـى انتظامـه يف املقـابالت 

اإلرشادية وقد متتد إىل ما بعد االنتهاء منهـا، وذلـك يف صـورة مكثفـة متكاملـة ملخصـة مـام 

مية الكفاءة املهنيـة للمرشـد، يف يحدد مالمح اإلسرتاتيجية اإلرشادية املتبعة، ومام يسهم يف تن

  .تنمية الجوانب الكلية لشخصية املسرتشد عىل حد سواء
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 الفصل السابع
  طــرق اإلرشاد

  

  اإلرشاد النفيس الفردي : أوالً

  التعريف

 individualاإلنجليزي يشري بعض العلامء عندما يعرفون اإلرشاد النفيس إىل املصطلح 

counseling وأنه العملية الرئيسية يف خدمات التوجيه guidance services .  

  :يفات املتعددة لإلرشاد النفيس الفرديومن التعر

حيث عرف اإلرشاد النفيس الفردي بأنه عمليـة تفاعليـة تنشـأ عـن ): Glanz(تعريف 

عالقة فردين أحدهام متخصص هو املرشد، واآلخـر املسرتشـد يقـوم املرشـد مـن خـالل هـذه 

 يف التعامـل العالقة مبساعدة املسرتشد عىل مواجهة مشكلة تغيري أو تطـوير سـلوكه وأسـاليبه

  .مع الظروف التي يواجهها

يتضمن مقابلـة يف مكـان خـاص يسـتمع فيـه :  عىل أنهPattersonكام عرفه باترسون 

املرشد ويحاول فهم املسرتشد، ومعرفة ما ميكنه تغيريه يف سلوكه بطريقة أو بـأخرى يختارهـا، 

رشد املهارة والخـربة ويجب أن يكون املسرتشد لديه مشكلة، ويكون لدى امل. ويقرها املسرتشد

  .للعمل مع املسرتشد للوصول إىل حل للمشكلة

ًعملية إرشـاد مسرتشـد واحـد وجهـا لوجـه يف كـل جلسـة : وعرفه الداهري صالح بأنه

ًوتعتمد فعاليته أساسا عىل العالقـة اإلرشـادية املهنيـة بـني املرشـد واملسرتشـد أي أنـه عالقـة 

  .مخططة بني الطرفني

. ًإرشاد عميل واحد وجهـا لوجـه قـي كـل مـرة: ه بأنهأما سامي ملحم فيعرف

  وهـذه . ًوتعتمد فعاليته أساسا عىل العالقة اإلرشادية املهنية بـني املرشـد والعميـل
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  .العالقة تتم يف إطار الواقع ويف ضوء األعراض ويف حدود الشخصية ومظاهر النمو

 تقـوم عـىل عنـارص من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن عنـارص اإلرشـاد الفـردي

  :أساسية وهي

  مرشد.1

 مسرتشد.2

 .الجامعي ادية والتي تبنى عىل أساس عالقة مهنية.3

  .ورغبة من املسرتشد يف عملية اإلرشاد.4

  :وظائف اإلرشاد الفردي

  :أهم الوظائف الرئيسية لإلرشاد الفردي

  .تبادل املعلومات وإدارة الدافعية لدى املسرتشد.1

 .تفسري املشكالت.2

  . املناسبوضع خطط العمل.3

  :أما الحاالت التي يستخدم فيها إ اإلرشاد الفردي فهي كالتايل

يستخدم اإلرشاد الفـردي يف الحـاالت ذات املشـكالت التـي يغلـب عليهـا الطـابع .1

  .ًوالخاصة جدا مثال ذلك. الفردي

 .عندما تطلب حالة العميل الرسية التامة بحيث تنحرص بينه وبني املرشد.2

 .ًال جدا أو انطوائياعندما يكون العميل خجو.3

إذا شعر العميل بأن حالته تسبب له الخجـل عنـد مناقشـتها أمـام الغربـاء، مثـل .4

 .الشذوذ أو االنحراف الجنيس: حاالت

 .عندما تكون الحالة معقدة وتحتاج إىل تركيز شديد من املرشد.5

  .الحاالت التي ال ميكن تناولها يف اإلرشاد الجمعي.6
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  :شاد الفرديدور املرشد النفيس يف اإلر

يختلف دور املرشد النفيس يف عملية اإلرشاد الفردي بـاختالف النظريـة التـي يتبناهـا 

وتعتمد فاعليـة العمليـة اإلرشـادية بشـكل رئـييس . املرشد النفيس، ويتبعها يف عملية اإلرشاد

 وتبـادل املعلومـات وإدارة. عىل العالقة اإلرشادية التي تحدث بني كل من املرشـد واملسرتشـد

وتفسري املشكالت ووضع خطط العمـل، خاصـة وأن املرشـد الـنفيس . الدافعية لدى املسرتشد

  .ّيعطي للعميل حرية عرض مشكلته والكشف عام لديه من أفكار ومشاعر وخربات

  :إجراءات اإلرشاد النفيس الفردي

ًيعترب اإلرشاد الفردي تطبيقا عمليا لكل إجراءات العمليـة اإلرشـادية والتـي يجـب أ ن ً

  .ًتكون مفهومة لدى املسرتشد إبتداءا من املقابلة األوىل حتى إنهاء عملية اإلرشاد ومتابعتها

كام أن عملية اإلرشاد النفيس عملية فنية تقوم عىل أسس علميـة ونظريـات متعـددة 

وهذه اإلجراءات . وأنها كذلك عملية لها إجراءات أساسية تعترب معامل يف الطريق ال يتم إال بها

ًية إلمتام عملية إرشاد مثالية وهي ليست إجراءات عىل شكل خطوات مسلسـلة رقميـا رضور

  .أي أن األوىل تليها الثانية ثم الثالثة وهكذا أو إنه إذا مل تتم خطوة فقد انفرط العقد

  :ومتر عملية اإلرشاد الفردي بثالث مراحل أساسية هي

  :مرحلة االستكشاف األويل: املرحلة األوىل

ملرحلة مرحلة تعارف وتكوين األلفة وبناء عالقة إرشادية التي تعتمـد عـىل تعد هذه ا

ًتقبل املسرتشد واحرتامه ومام يسـاعد يف بنـاء عالقـة إرشـادية أن يكـون املرشـد مألوفـا لـدى 

ُاملسرتشد أصالً وأن يكون قد شكل اتجاهـا إيجابيـا نحـو اإلرشـاد واملرشـد وأن يعـرف املرشـد  ً

  .الهدف من عملية اإلرشاداملسرتشد طبيعة عمله و
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ويف هذه املرحلة يقوم املرشد بعملية استكشـاف أويل للحالـة وذلـك مـن خـالل بنـاء 

وميكن للمرشد يف هـذه املرحلـة االسـتفادة مـن نظريـة روجـرز . العالقة اإلرشادية مع الحالة

  .والتي تؤكد أهمية العالقة االسرتشادية

  :مرحلة التشخيص: املرحلة الثانية

ه املرحلة يتم التعرف إىل العوامل املرتبطة باملشـكلة ومسـاعدة املسرتشـد لـيك يف هذ

ًيصبح واعيا بها وحتى يصبح أكرث وعيا بالـذات نحـو نفسـه ونحـو اآلخـرين ومعلومـات عـن  ً

وبعبارة أخرى هذه املرحلة هـي مرحلـة . األهداف الشخصية التي يسعى املسرتشد لتحقيقها

 خالل العوامل املتعلقة بها، وميكن االستفادة هنا مـن نظريـة االستكشاف املتعمق للحالة،من

  :وقبل أن منر عن هذه املرحلة ال بد لنا أن نبني مفهوم التشخيص التحليل النفيس

تحديد طبيعة املشـكلة التـي يواجههـا املسرتشـد حيـث يكـون : يعرف التشخيص بأنه

ود الخروج منه إىل وضع مرغوب املسرتشد أمام مشكلة ما أو وضع غري مرغوب بالنسبة إليه ي

  .فيه ال يعرف كيف يصل إليه

 فيعرف التشـخيص عـىل أنـه تحديـد املشـكلة Witryol and bolyأما ويرتبول وبول 

والتعرف إىل االضطرابات أو املرض تعيينه وتسميته ويقوم التشخيص عىل أساس نتائج عملية 

  .لفحص وجمع املعلومات

يص املوجب الذي يعني تحديد الخصـائص اإليجابيـة ويفرق ويرتبول، وبول بني التشخ

للمسرتشد والتشخيص السالب الذي يعني تحديد مشـكالت واضـطرابات وأمـراض املسرتشـد 

  .وكليهام مهامن لعملية اإلرشاد

  :مرحلة اتخاذ اإلجراءات الالزمة: املرحلة الثالثة

 مـع ويتم يف هذه املرحلة التخطيط التخـاذ إجـراءات عمليـة، يف التعامـل

املشكلة وهنا يوجد طرق كثرية يف إجـراء تغيـري عـىل سـلوك املسرتشـد أمـا عـن 

  طرـيـق املدرـسـة الـسـلوكية أو املعرفـيـة، ولـكـن يف بـعـض أألحـيـان تـكـون أـسـباب 
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املشكلة تقع خارج قدرة املرشد كالظروف االقتصادية أو االجتامعيـة الصـعبة أو الشـجار بـني 

شـد عـىل تـدريب املسرتشـد عـىل التكيـف مـع املشـكلة األبوين ويف حاالت كهذه يعمـل املر

  .والتعامل معها ضمن اإلمكانات املتاحة

   Group Counseling اإلرشـاد الجامعي: ًثانيا

من املعروف بأن اإلنسان اجتامعي بطبعه، وهذا يعني انه ال غنى له عن العـيش مـع 

ف حيـاة الجامعـة وهـذا مـا الجامعة واالنصهار والتفاعل معها ولذلك نراه منذ القدم قـد آلـ

تنادي به الفطرة، فعاش يف األرسة والقبيلة وقد تعلم اإلنسان مـن املعيشـة الجامعيـة كيفيـة 

التوافق مع متطلباته الذاتية ومتطلبات البيئة الخارجية املتمثلة بالجامعة التـي يعـيش فيهـا، 

  .وكيف يطوع سلوكه ويعدله ويعيد تشكيله

ًن مؤسساته التي ال ميكن االسـتغناء عنهـا فأصـبح عضـوا ًوحديثا ظلت الجامعة جزء م

يف جامعات العمل والنشاط والتي متثلـت باملدرسـة واملصـنع واملؤسسـة اإلنتاجيـة والـروابط 

املهنية والنوادي والجمعيات وغريها، ومن هذا يتبـني أن اإلرشـاد الجامعـي واملشـورة ليسـت 

 دخيلة عليه، وإمنا هـو نشـاط هدفـه القيـام باليشء الغريب أو الجديد عىل حياة اإلنسان أو

  .ببعض ما كانت تقوم به املؤسسات الجامعية التقليدية بشكل علمي ومهني منظم

وقد أنترش هذا الجامعي اإلرشاد الجامعي يف السـنوات األخـرية عـىل وجـه الخصـوص 

ائـدة يف بسبب االعتقاد السائد بأن املجموعات اإلرشادية ذات الحجـم املحـدد تكـون أكـرث ف

بعض األحيان وأفضـل مـن طريقـة اإلرشـاد الفـردي الشـائعة خاصـة وأن كثـري مـن املشـاكل 

النفسية هي وليدة اضـطراب العالقـات اإلنسـانية بـني النـاس وعـدم قـدرتهم عـىل مامرسـة 

 .االتصال بينهم بشكل سليم
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 فوائد اإلرشاد الجامعي 

في عليه أهمية خاصة وتجعله يتميز اإلرشاد الجامعي مبجموعة من الصفات التي تض

أداة مثالية للتعامل مع املشاكل النفسية أو ملقابلة لحاجات بعـض األفـراد سـواء كانـت تلـك 

الحاجات نفسـية أو اجتامعيـة أو تطوريـة أو حاجـات خاصـة كالرغبـة يف الـتعلم واكتسـاب 

 ـ:باآليتالخربات وتنمية املهارات، وميكننا أجامل أهم مميزات هذا النوع من اإلرشاد 

ـتم إال يف أـطـار املجتـمـع وـهـذا ـمـا ـتـوفره .1 ـة وال ـي أن النـمـو الـبـاحثني أن اجتامعـي

  .املجموعات اإلرشادية

ًأن املجموعة اإلرشادية توفر للفرد شعورا غالبا ما يهون عليـه مـن املشـاكل التـي .2 ً

ًيعاين منها، وذلك ألنها تضفي عليه شعورا بأنه ليس وحيدا يف معاناته وإمنا الـذين ً 

 .ًيشاركونه لديهم معاناة أيضا وهذا ما يخفف من وقع املشكلة عليه

تشكل املجموعـات اإلرشـادية بيئـة محميـة وآمنـه مـام يسـمح للفـرد أن يـتعلم .3

مهارات اجتامعية جديدة وتطبيقهـا بشـكل عمـيل وواقعـي داخـل الجامعـة دون 

 .تردد أو خوف

ادية يف مجـاالت اإلرشـاد يعد النشاط الجامعي أفضل الوسائل من الناحية االقتصـ.4

والتدريب أو التعليم فهو يفيد يف حالة نقص عدد املرشدين أو املعالجني النفسيني 

باإلضافة إىل أن جو املجموعة يسمح بظهور عوامل جديدة قد يتعـذر ظهورهـا يف 

 .حالة اإلرشاد الفردي

هر تسمح نشاطات املجموعة للمرشد مبالحظة ما يبديه أفراد املجموعة مـن مظـا.5

عدوانية أو انقياد أو قلق وما هـي الوسـائل التـي يسـتخدمونها عنـدما يشـعرون 

   .بالتهديد واالحباط خالل عمليات اتصالهم ببعض
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ًتوفر املجموعة ألعضائها جـوا مـن الخـربة االجتامعيـة التـي تسـاعد العضـو عـىل .6

 .اختبار منوه من خالل العالقات االجتامعية التي يقيمها داخل املجموعة

ادة ما تساعد املجموعات اإلرشادية يف تعديل وتحسني بعض أمناط السلوك غـري ع.7

التوافقي ألعضائها وتجربة البدائل التي ميكن أن تحل محلها، حيـث يقـوم أعضـاء 

ًاملجموعة مبساعدة املرشد بالتفاعل معـا ومسـاعدة بعضـهم الـبعض للوصـول إىل 

 . تحسني مستويات تفاعلهممرحلة االستبصار مبشاكلهم ورصاعاتهم والعمل عىل

ًنظرا إىل أنه من غـري املطلـوب يف املجموعـة الخضـوع لـنمط معـني مـن األداء أو .8

املشاركة، فأن ذلك يسمح لكـل مشـارك باملسـاهمة بطريقتـه الخاصـة وبالرسعـة 

 .املناسبة له مام يقلل من حدوث املقاومة

 مبالمئتـه ملتطلبـات يتميز اإلرشاد الجامعي عن الفردي وبخاصة يف حالة املـراهقني.9

هذه الفئة العمرية، حيث يقابل حاجات الشباب ويسمح لهم مبشـاركة أفكـارهم 

ـم  ـة لـه ـة متقبـل ـا يف بيـئ ـالهم تجاهـه ـة ردود أفـع ـريهم ومعرـف ـع ـغ ـاعرهم ـم ومـش

 .ومتسامحة معهم

ـعـادة ـمـا يـهـتم اإلرـشـاد الجامـعـي بالجواـنـب االنفعالـيـة ـلـدى الـفـرد أـكـرث ـمـن .10

 .سمح بالرتكيز عىل الفرد وعالقاته بباقي أعضاء الجامعةالجوانب الذهنية، مام ي

ًنظرا إىل الباحثني أن قـد مييـل يف جلسـات اإلرشـاد الفـردي إىل قمـع أو كـتامن .11

بعض األفكار واملشاعر بشـكل شـعوري أو الشـعوري، فـأن ومبـا لهـا مـن طـابع 

 .املشاعر واألفكار واإلفصاح عنها تفاعيل تلقايئ تعمل عىل إظهار تلك
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 :بعض الباحثني أن للمجموعات اإلرشادية أربعة فوائد هامة هيوقد بني 

 :ـ الثقــة: أوالً

وتعني ازدياد ثقة عضو املجموعة بنفسه وبـاآلخرين وبالعـامل املحـيط، وكـذلك الثقـة 

 .مبشاعره الشخصية وأحاسيسه

 :ـ التفتحً:ثانيا

رين وبشـكل معمـق، وهي قيام عضو الجامعة بفتح مزيد من قنوات االتصال مع اآلخ

فالشخص املتفتح يتعامل مع البيئة املحيطة عن طريق ذاته الداخلية مام يسمح لـه بـالتعبري 

 .ًعن نفسه ومشاعره لآلخرين بصدق وعمق وبعيدا عن التصنع والسطحية

 :ـ تقرير املصريً:ثالثا

ىل تساهم املجموعة اإلرشادية عىل زيادة وعي الفرد بنفسه وتبرص جوانبها وكـذلك عـ

زيادة قدرته عىل التعرف عىل ما يريد وتحديده، مام يؤدي ذلك للتعرف عىل مـدى التطـابق 

أو االختالف بني صورته الواقعية وصورته املثاليـة التـي يسـعى لتحقيقهـا، أي مبعنـى آخـر أن 

 .يتمكن من التعرف عىل نقاط القوة والضعف لديه

 :ـ الشعور باالستقاللً:رابعا

وال نعني هنا البعد عن الناس وعدم التفاعل معهم وإمنـا الـذي نعنيـه هـو الحسـاس 

ًبالقدرة عىل االستقالل وأن يكون لإلنسان كيان خاصا بذاته مع االعتامد يف ذات الوقـت عـىل 

اآلخرين والعيش معهم وتطوير عمليات االتصال مع اآلخرين، وبصورة مخترصة فأن املطلوب 

مبدى االعتامد عىل اآلخرين مـن ناحيـة والشـعور بتحقيـق الحريـة مـن من الفرد هو الوعي 

 .ناحية أخرى
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 أنواع املجموعــات اإلرشادية

تتعدد املجموعات كام وتختلف عن أهـدافها وطبيعـة نـشاطاتها وأسـاليب مامرسـتها 

 ـ:لتك األنشطة ومن أهم هذه املجموعات هي

  )Sensitivity Groups (:مجموعات زيادة الوعي. 1

وينصب هدفها عىل مساعدة أفراد املجموعة لزيادة حـساسيتهم والـوعي مبـشاعرهم 

 .وزيادة درجة انتباههم للواقع االجتامعي عام هو عليه اآلن

وتشري نتائج البحـوث إىل أن زيـادة درجـة الـوعي بـالواقع االجتامعـي يـرتبط بـشكل 

ريـب املـسافة أو الفـارق موجب مع تحقيق الذات وزيادة الفعالية يف تحليل املعلومـات وتق

 .بني الذات الواقعية والذات املثالية وزيادة درجة التفتح وإطالق الطاقات اإلبداعية

  )(Marathon Groups :مجموعات املاراثون. 2

وهي املجموعات التي تكون فيها االجتامعات مطولة وتأخذ أطول فرتة ممكنة بـدون 

اصل، حيث تعمل بعـض املجموعـات الرتكيـز ساعة وبشكل متو) 18(انقطاع ملدة ال تقل عن 

عــىل فــرد أو أكــرث خــالل الجلــسة بيــنام تتجــه مجموعــات أخــرى إىل الرتكيــز عــىل الجامعــة 

 .ونشاطاتها

وتعتمد فكرة املارثون عىل أن اإلنسان عندما يعيش يف جامعة لفرتة كافية من الوقـت 

تـه ودفاعاتـه النفـسية فأن ذلك يـساعد يف الكـشف عـن أمنـاط سـلوكه غـري التـوافقي وعادا

وعالقاته باآلخرين، مام يسمح للمجموعة بالتفاعل معـه ومـساعدته عـىل  وأساليب اتصاالته

 .بلوغ مستوى أفضل عن طريق تغيري ما يجب تغيريه وتبني أمناط سلوكية جديدة

  )Discussion Groups (:مجموعات النقاش. 3

هني أوالً وذلـك بالـدخول  تهدف هذه املجموعات إىل التعامل عىل املستوى الذ

  يف نقاش موضـوع مـا مـن املواضـيع ذات األهميـة ألعـضاء املجموعـة عـىل أسـاس أن 
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تغري املواقف الذهنية واألفكار يؤدي فيام بعد إىل تغيري االنفعـاالت ويعتـرب هـذا النـوع مـن 

ًاملجموعات مناسبا جدا للمؤسسات التعليمية حيث ميكـن آلي مجموعـة أو فصـل أن يعقـد ً 

حلقة نقاش ملناقشة أي من األمور التي تؤثر عىل تفاعل الجامعة أو عـىل عالقـاتهم يبعضـهم 

 .أو تلك التي تعوق أجراء اتصاالت بينهم

 )Deep Counseling Groups (:مجموعات اإلرشاد العميق. 4 

وتعتمد عىل استخدام نظريات التوجيه واإلرشاد للتعامل مع االضطرابات النفسية مـع 

 .م بالرتكيز عىل الفرد داخل املجموعة وليس عىل خربة الجامعة ككلاالهتام

  )Encounter Groups (:مجموعات التقابل. 5

وتهتم هذه املجموعات بالرتكيز عىل النمو الشخيص وتطوير وتحسني مستوى االتصال 

 .بني األفراد وعالقة األعضاء باآلخرين، عن طريق اكتساب الخربات بواسطة املامرسة

 وامل املؤثرة عىل فعالية الجامعة الع

هناك عوامل تؤثر عىل فعالية الجامعة بشكل ايجايب أو سـلبي، فـإذا مـا تـوفرت تلـك 

ًالعوامل وبالشكل املناسب فأن ذلك يؤدي إىل تحقيق أهداف الجامعة وفقا ملـا هـو مخطـط 

قـل وهـذا مـام له، أم يف حالة عدم توفر تلك العوامل لسبب أو آلخر فأن إنتاجية الجامعـة ت

 ـ:يعيق تحقيق األهداف، ومن أهم العوامل املؤثرة يف فعالية الجامعة

  :ة وتتضمنـ سامت أعضاء الجامع:أوالً

 :عوامل شخصية. 1

من املعروف أن اختالف منـط الشخصـية يـؤدي إىل تعامـل األعضـاء بطـرق 

  ذات طابع معني حيث يفرض هذا االختالف متطلبات معينة، وقـد حـاول العلـامء 
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التغلب عىل هذه املشكلة عن طريق فحص الراغبني يف االنتساب للجامعة عن طريق املقابلة 

املبدئية إلقصاء ذوي الشخصيات غري املناسبة أو التـي تهـدد تفاعـل املجموعـة وتعيقهـا عـن 

بلوغ أهدافها، فوجود شخص من ذوي االضطرابات النفسية العميقـة عـادة مـا يصـبح عـامالً 

 .جموعات زيادة الحساسية أو مجموعة التفاعل عىل سبيل املثالًسلبيا داخل م

 :الفروق الفردية. 2

يؤدي التفاوت يف قدرات أعضـاء الجامعـة إىل خلـق قـوى تـؤثر عـىل عمـل الجامعـة، 

فجامعات النقاش قد ال تفيد الذين يعانون من االنطواء بقدر ما تستطيع مجموعات النشاط 

 .نشاط العميل بقدر كبري ومامرسة النقاش بشكل أقلالتي تدفع العضو إىل مامرسة ال

 : وتتضمن اآليت:ـ سامت الجامعةً:ثانيا

 :هدف الجامعة. 1

يعترب الهدف من أهـم األمـور يف الجامعـة، ففـي مجموعـات اإلرشـاد الـنفيس يكـون 

ًالهدف محددا منذ البداية بحيث ال يقيض األعضاء وقتا طويالً يف مناقشته واختياره، أما فـي ام ً

ـة  ـادة الفعالـي ـات زـي ـاط ومجموـع ـات النـش ـة مجموـع ـرى وبخاـص ـات األـخ ـق باملجموـع يتعـل

واملجموعات التي تقام يف املعاهد التعليمية وغريها فعادة ما يؤدي اختيار الهدف الجيـد إىل 

استمرارية الجامعة وتحقيقها ألهـدافها، بيـنام يـؤدي الهـدف الضـعيف إىل ضـعف الجامعـة 

 .وفشلها

 :عةحجم الجام. 2

ويعد من العوامل الهامة يف تحقيق األهداف، ذلـك أن زيـادة حجـم الجامعـة 

يؤدي إىل قلة قـدرة الفـرد عـىل االتصـال بجميـع أعضـاء الجامعـة، ويشـري شـيلنربج 

(Shellenberg, 1956) يف هذا املجال إىل تفضيل األعضـاء للجامعـات ذات الحجـم ،  
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 .أعضاء) 7( أعضاء وال يزيد عن )5(اء فيها عن الصغري عىل الكثري والتي ال يقل عدد األعض

غري أنه ومام تجدر اإلشارة إليه إىل أن حجم الجامعة يختلف من جامعة ألخرى ففـي 

مجموعات النقاش ومجموعات النشاط ال تؤدي زيادة حجـم الجامعـة عـىل فعاليتهـا، بيـنام 

الحساسـية ومجموعـات تؤدي زيادة حجم الجامعة إىل التأثري عىل فعالية مجموعـات زيـادة 

 .التقابل ومجموعات العالج

 :قيادة الجامعة. 3

ًمن املعروف أن قيادة الجامعة ليست أمرا عاديا وإمنـا تحتـاج إىل نـوع مـن التـدريب  ً

الخاص عىل أساليب التعامل مع الجامعات واإلملام بـديناميات الجامعـة واألدوار االجتامعيـة 

 .ل املؤثرة عىل قوة الجامعة وضعفهاالتي ميارسها أعضاء الجامعة والعوام

أما من ناحية املهارات املهنية وأخالقيات املهنة، فليس هناك اختالف فيام يجب توفره 

ًيف املرشد سواء كان اإلرشاد فرديا أو جامعيا، وميكن تلخـيص دور املرشـد  يف النقـاط ) القائـد(ً

 ـ:التالية

داخلهم من خـالل اسـتخدام تقنيـات مساعدة أعضاء املجموعة عىل التعبري عام يف . 1

متـعـددة يف ـهـذا املـجـال والـتـي تـشـمل النـشـاطات الحركـيـة الجامعـيـة واأللـعـاب 

املشرتكة والتعبـري بالرسـم أو الطـرق التشـكيلية األخـرى، وعـادة مـا يعقـب تلـك 

النـشـاطات حلـقـات نـقـاش يـسـاهم فيـهـا جمـيـع أعـضـاء املجموـعـة للتعـبـري ـعـن 

 .انفعاالتهم وأحاسيسهم

تخدم املرشد النفيس خرباته املهنية والعلمية من أجل مساعدة أفـراد املجموعـة يس. 2

عىل فحص دوافعهم والكشف عن مصادر سلوكهم وتفحصها بشكل شـعوري وواع 

 .ًبعيدا عن متناول الكبت أو املخاوف أو التهرب
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ًينبغي عىل املرشد النفيس أن يتوىل تفـسري سـلوك أعـضاء املجموعـة وفقـا لألسـس . 3

واألصول املهنيـة مـن أجـل تـشجيعهم عـىل تحليـل سـلوكهم واكتـشاف أسـاليب 

التعامل الزائفة التـي تعـزلهم عـن اآلخـرين أو متـنعهم مـن رؤيـة ذاتهـم بـشكل 

  .واقعي

أن يقوم املرشد النفيس عىل حث أعضاء املجموعة عىل املشاركة الفعالـة واملجديـة . 4

 املجموعـة مـن أجـل دفعهـم وأن يكرس حاجز الخوف والعزلة لـدى بعـض أفـراد

 .للمشاركة وزيادة درجة تفاعلهم مع باقي أفراد املجموعة

 أساليب حث أعضاء املجموعة عىل املشاركة بالنشاطات 

 :أن من أهم األساليب التي تدفع العضو باملساهمة يف نشاطات املجموعة ما ييل

عليـه مـن خـالل ينبغي أن يكون للعضو هدف من املشاركة، وهو ما ميكن التعرف ) أ

املقابالت التمهيدية حيث يؤدي ذلك إىل تقوية الجامعة وزيادة ارتباط العضو بها 

 .والعمل عىل تحقيق أهدافها

رضورة ربط األهداف الفردية بأهداف الجامعة، فالعضو اليعمل إال أذا تأكـد مـن ) ب

 .وجود عالقة بني أهدافه الفردية وأهداف املجموعة التي يعمل معها

جب أن تتاح فرص املشاركة لجميع أعضاء املجموعة عىل توجيه املجموعـة نحـو ي) جـ

غاياتهــا وأهــدافها بالــشكل الــذي يــؤدي إىل زيــادة التفاعــل ومــام يــنعكس عــىل 

 .استمرارية املجموعة ودوامها

ينبغي أن تسود األجواء الدميقراطية يف تعامل املجموعة، وأن يتمتع املرشد النفيس ) د

ىل االنصات والتفهم الجيد ملا يقال باإلضافة إىل عدم إقحـام نفـسه بقدرة عالية ع

 .يف تقييم مايقدمه األعضاء أو نقده وأن يرتك هذا األمر ألعضاء املجموعة أنفسهم
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  :صعوبات إرشاد املجموعات

إن اإلرشاد وعىل الرغم من محاسنه الكثرية تعرتيـه الكثـري مـن املشـاكل والتـي ميكـن 

 ـ:إجاملها كاآليت

أن لكل أسلوب ومهام بلغت فوائده أوجه قصور وجوانب ضعف ومـن واجبـات : أوالً

املرشد يف املقام األول استخدام أسـاليب اإلرشـاد املناسـبة لطبيعـة الهـدف الـذي يسـعى إىل 

تحقيقه، أما يف حالة سؤ استخدام الوسيلة بسبب الجهل أو نقص الخربة واملهـارات الفنيـة أو 

 .ر أفراد املجموعة التي ميكنها االستفادة من هذا األسلوببسبب الفشل يف اختيا

أن وجود شخص يف املجموعة يعاين من رصاعات ذات جـذور عميقـة قـد يـؤدي : ًثانيا

فعالً إىل فشل املجموعة ذا مل يكن هدف املجموعة األصيل هو التعامـل مـع اضـطرابات مـن 

ًن النمو والتطور أو يعيقها أيضـا هذا النوع، ومن سؤ الحظ قد يعيق هذا العضو املجموعة ع

 .عن االتصال داخل املجموعة نفسها

وميكن تحايش ذلك عن طريق االختيار الدقيق ألعضـاء املجموعـة عـن طريـق مقابلـة 

 .مبدئية مع العضو املتقدم لالنتساب للجامعة لتحديد مدى مالئم للعضوية

 جهـة مهنيـة تسـتطيع إحالة العضو الذي يعاين مـن مشـاكل حـادة وعميقـة إىل: ًثالثا

التعامل مع هذه الحاالت، أما عىل مستوى اإلرشاد الفردي أو عىل مستوى مجموعات العالج 

 .املناسبة، وتكون االحالة من قبل املرشد النفيس عندما يكشف حالة العميل هذه

زيـادة عـدد  أن استخدام أسـلوب اإلرشـاد الجامعـي قـد يكـون رضورة تفرضـها: ًرابعا

 .ة املرشدين مام يجعله الوسيلة البديلة املتاحة يف مثل هذه الظروفالعمالء وقل

تشري الكثري من البحوث والدراسات والتي تناولت مجـاالت اإلرشـاد : ًخامسا

  الجامعي وأساليبه، أنه أمكن يف كثري من املجـاالت تعمـيم النتـائج االيجابيـة التـي 
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ع غريهم من األفـراد ذوي العالقـة بهـم حدث داخل املجموعة من قبل األعضاء يف تعاملهم م

يف حياتهم اليوميـة ويف املواقـف الحياتيـة االعتياديـة، وهـذا مـا تؤكـد عليـه نتـائج دراسـات 

 .املتابعة

إن ميدان حقل اإلرشاد النفيس يعد مـن امليـادين التـي متـارس فيـه نظريـات عديـدة 

 اإلرشاد النفيس لوجدنا أن هـذا بهدف تحقيق مهمة اإلرشاد مبيادينه املختلفة، فلو أخذنا مثالً

النوع يحتمل تفاعل وتنافس مختلف النظريات النفسية، فاإلرشاد هو اتجاه عبـادي يتضـمن 

 ـ:اعتامد منطلقات عالجية مختلفة من حيث أن اإلرشاد يعتمد املبادئ العيادية التالية

 .التوجه للمجموعات اإلرشادية كوحدة عالجية تحتاج للمساعدة والتوجيه. 1

العائلـة (النظر للشخصية الفردية عىل أنها نتاج للعالقات داخل املجموعة املصغرة . 2

 .، وبني هذه املجموعات، املجموعات املكربة)مثالً

ًإعطاء النصائح واإلرشـادات والتـدخل العالجـي أحيانـا مـن أجـل تعـديل األنظمـة . 3

 .النفسية ـ الوظيفية داخل املجموعة املقصودة

مة نظرية ـــ طرائقيـة تنبثـق عنهـا وسـائل التوجيـه والوقايـة وأسـاليب ترسيخ أنظ. 4

 .التشخيص والعالج الوقايئ واملبكر لالنحرافات املحتملة ولتطوراتها

أن اإلرشاد الجامعي والنفيس ليس معناه إلغاء العالج الفردي وإمنـا يكـون متكـامالً . 5

  . معه
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 الفصل الثامن
  مناذج من مشكالت األطفال واملراهقني

  

فكثـريا مـن هـذه املشـكالت ال , تتعدد مشكالت الطلبة سواء يف املدارس أو الجامعات

  .تسرتعي اهتامم بعض األخصائيني 

 التعامل مع مشكالت الصحة النفسية للتالميذ 

   :شكالت الصحية النفسية لدى املراهقني واألطفالأهم امل

  .السلوك العدواين والعنف املدريس.1

 .املشكالت املتعلقة باإلساءة واإلهامل لألطفال.2

 .مشكالت األطفال ضحايا الصدمات والكوارث.3

 .القلق عند التالميذ.4

 .السلوك اإلنسحايب.5

  ..املشكالت ت الدراسية.6

 السلوك العدواين والعنف املدريس

 يف العدوان تعر

هو عبارة عن أفعال عنيفة جسمية أو لفظية أو رمزية وتظهر عىل شكل سلوك عـدايئ 

   ..أو تدمريي قد يوجه نحو البيئة أو شخص آخر أو نحو الذات كاالكتئاب

  ..يعد العنف شكل رصيح وقرسي للعدوان .1

 :يتضمن السلوك العدواين ثالثة عنارص.2

  ..اث الرضر سلوك قابل للمالحظة يقصد منه إحد. أ

  ..وجود نية أو قصد إلحداث األذى أو الرضر. ب
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  ..وجود ضحية كهدف للعدوان. ت

 مظاهر سلوكيات العدوان والعنف

ومنظمـة الصـحة , حسب الدليل التشـخييص واإلحصـايئ الرابـع لالضـطرابات النفسـية

 :والتصنيف الدويل العارش لالضطرابات النفسية والسلوكية  العاملية

  : تتصف بالتكرار واالستمرار ومن اشكالهاسلوكيات. 1

  ما يؤدي اللحاق الرضر او االصابة. أ

  .ما يؤدي اىل احداث تدمري وتخريب وخسارة. ب

  .االحتيال والنصب والتسول والرسقة . ت 

  .انتهاك القوانني التي يقرها املجتمع . ث

  : تبدو سلوكات العنف يف ثالث مستويات.2

  ج املدرسة لساعة متأخرة من الليل كالبقاء خار: عنف خفيف. أ

  التخرب يف املمتلكات العامة : عنف متوسط. ب

  .كالتهريب والسطو واالعتداء الجنيس واالغتصاب: عنف شديد. ت

  :تتضح سلوكات العنف يف عدة مظاهر. 3

  : العنف البدين.أ

  :وهو العنف املوجه إىل اإليذاء البدين لآلخرين ويبدو يف عدة مظاهر

 .خرين والرتبص بهم تهديد اآل

 الدخول يف شغب أو معارك 

 .االفرتاء يف احداث رضر بأشخاص أبرياء

 .قد تكون الحيوانات ضحايا لسلوكات العنف

  استخدام ادوات تساعد عىل العنف كالسكاكني واملسدسات 
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 ..الرسقه املتعمدة

  : العنف الجنيس وله عدة مظاهر.ب

 ..هها عىل مامرسة الجنساستدراج طفل أو طفلة وإكراهه أو إكرا

 ..االعتداء الجنيس عىل مواضع وأعضاء الجنس

استخدام أسـاليب مختلفـة مـن التهديـد الجبارالشـخص املعتـدى عليـه ملامرسـة 

 ..الجنس

 ..يأخذ االعتداء الجنيس اشكاال جامعية يشرتك فيه الرفاق ملامرسة الجنس

  :ومن مظاهره: العنف املادي. جــ 

 .ية لتحطيم وتخريب ممتلكات اآلخرين سلوكات التعمد والن

 .سلوكات التعممد والنية إلرضام النريان يف ممتلكات اآلخرين 

  :ومن مظاهره.. العنف املتعلق بسلوكات الرسقة واالحتيال . د 

 ..سلوكات الخداع والنصب

 ..سلوكات املقامرة 

 ..رسقة سيارات املنازل واملحالت واملباين والبنوك 

  : تحدي السلطة العنف يف.هــ 

 :ومن مظاهره,أي سلطة الوالدين أو املدرسية أو سلطة القانون

 ..معارضة الوالدين والتحدي لهم 

 الهروب من املنزل للفرتات من الوقت 

 ..الهروب من املدرسة والتغيب عنها
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  .ترتبط سلوكات العنف عند التالميذ باضطراب حياتهم الدراسية واالجتامعية. 4

لوكات العنـف عنـد التالميـذ اىل مظـاهر مرضـية يف مراحـل الشـباب قد تتطـور سـ. 5

  ..والرشد 

قد يصعب الحصول عىل معلومات دقيقة عن هؤالء التالميذ الذين يتصف سلوكهم . 6

   ..بالعنف ملا قد يلجئون إليه من كذب أو تضليل 

 املشكالت املتعلقة باإلساءة واإلهامل لألطفال

 : تعريف سوء معاملة الطفل

نـوع مـن إيقـاع األذى بجسـم الطفـل أو األمل االنفعـايل أو اإلهـامل أو اسـتخدام و ه 

   ..الطفل ألغراض جنسية قد تتسبب يف حدوث عاهة أو إصابة نفسية للطفل 

   أمناط سوء معاملة الطفل

  : اإلساءة الجسدية. 1

وهي إصـابة ال تكـون ناتجـة عـن حـادث وتتضـمن كـدمات وخـدوش وآثـار رضبـات 

 . كسور أو حروق و قطع أبالجسم أو
  

  :اإلساءة الجنسية. 2

  .وهي يف حالة ما يعمد شخص أكرب إىل استخدام الطفل ألجل أغراض جنسية
  

  :اإلساءة االنفعالية. 3

وهي يف حالة قمع الطفل باستمرار وإطالق اسامء عليه للسـخرية واالسـتهزاء منـه أو 

 .تقلل من قدره
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  : ـالاإلهم.  4

لطفل غالبا وحيدا ملدة طويلة أو يهملـه الوالـدان مبـا يتـسبب يف وهي حالة ما يرتك ا

 .. صحية للطفل أوحدوث مشكالت انفعالية

  الضغوط ما بعد الصدمه

 :تعريف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ضد األطفال

هو اضطراب يظهر يف متالزمة مـن األعـراض مثـل الخـوف الـشديد والهلـع والـسلوك 

ود صور ذهنية أو أفكار أو إدراكات أو ذكريات متكررة وملحة املضطرب أو غري املستقر ووج

  ..عن الصدمة والكوابيس والسلوك اإلنسحايب واالستثارة الزائدة وصعوبات النوم 

 :أعراض ضحايا سوء املعاملة واإلهامل

  أعراض انفاعالية تتضمن الغضب والكبت واالنكار ولوم الذات والخوف .1

 ..الشعور بالعجز  .2

  الذات انخفاض تقدير .3

 الشعور بالذنب والبالدة  .4

 ..االنسحاب والكوابس والرهاب  .5

 ..اضطراب املخططات املعرفية  .6

 ..ويف من حولهم .. عدم الثقة يف أنفسهم ويف بيئتهم  .7
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اـضـطراب ( مـشـكالت اإلطـفـال ـضـحايا الـصـدمات والـكـوارث والـحـروب والنزاـعـات املـسـلحة 

  )PTSDالضغوط التالية للصدمة 

 ال ألحداث فقدان وموت أحد الوالديناستجابات االطف

  .ال يستطيع الطفل تقبل الفقدان أو املوت ألنه شعور مؤمل للغاية : اراإلنكـ. 1

  .ويجري التعبي رعنه يف أشكال أعراض جسمية كفقدان الشهية :  القلـق.2

  .وتبعث للضيق الشديد)) ملاذا تركني أيب هكذا ؟(مثال :  ردود أفعال عدائية.3

  .لقد مات أيب ومل أستطع فعل يشء ألجله: ((ردود فعل الشعور بالذنب. 4

  ..كالغضب إزاء اآلخرين كاألم واألقارب: ردود فعل عدائية. 5

  من سوف يرعاين اآلن ؟ : Panicالهلـع . 6

   ..يبدي الطفل حرية يف من سيحل محل والده ويأخذ مكانه : اإلحــالل. 7

  .فهو يحاول تقليده: ع األب املتوىف أو الغائبتبني الطفل عادات أو طبائ. 8

  .أو مل أجد انسان مثله) لقد كان أيب عظيام(عزو صفات مثالية لألب . 9

 :تتأثر ردود أفعال األطفال للصدمة بعدد من املتغريات التالية

  .العوامل االستعدادية السابقة أو الحاجات الخاصة عند الطفل.1

 .االنفصال عن األرسة .2

 .الرتقايئ للطفلاملستوى ا.3

 .ردود فعل الوالدين وأعضاء األرسة للصدمة .4

 .درجة التهديد التي يخربها الطفل لحياته أو لشخص محبوب عنده .5

 .معنى الصدمة يف حياة الطفل.6

 .مدى التعرض للصدمة .7
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 .وجود اضطرابات يف األرسة قبل التعرض للصدمة  .8

  ..درجة الرتابط واملساندة االجتامعية  .9

 ن ألطفال واملراهقيـالقلق عند ا

 هناك أربعة رشوط عامة تؤدي إىل منو القلق 

  .يف حالة كون الهروب الرصيح أو العلني من املوقف الباعث عىل الخطر مستحيال .1

 ..يف حالة توقع العقاب قويا .2

 ..عدم وجود فرصة لإلتيان برد فعل إقدامي .3

ع او قـد حـدث يف حالة كـون اإلنفـصال عـن الـسند االنفعـايل الـالزم وشـيك الوقـو .4

  ..بالفعل

  ق ــلـف القتصنيـ

  :القلق العادي والقلق غري العادي) أ

هـو اسـتجابة طبيعيـة ملواقـف الخطـر والتهديـد التـي : القلق العادي أو املوضوعي* 

  ..يكون بها الفرد عىل وعي وبظروفها وبحدودها

 الشعور   هو حالة مستمرة معممة غامضة من: القلق غري العادي والعصايب واملريض*

 بالخطر والتهديد

 :القلق كــ حالة والقلق كسمة) ب

حالة انفعالية موقفي مؤقتة تنـشط يف مواقـف الـضغط والـشدة التـي : حالة القلق* 

  ..وتنخفض هذه الحالة بزوال الخطر..يدركها الفرد كمواقف مهددة لذاته 

فرد نتيجة سمة من سامت الشخصية وهي استعداد نسبي كامن يف ال: سمـــة القلق* 

  ..خربة متعلمة يف مواقف مؤملة سابقة 
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 اضطرابات القلق عند األطفـال 

  :قلق اإلنفصال. 1

وهو خوف االطفال من االنفصال الحقيقي عن االشخاص الـذين تـربطهم بهـم عالقـة 

  ..حميمة كاألم 

  :ٌالقلق الرهايب. 2

 يشء والرهاب فئـة مـن اضـطرابات القلـق وهـو خـوف مـستديم وغـري معقـول مـن

  .الخوف من ركوب الطائرة ، ومن أمثلته. اليشء ا تنتج عنه رغية الفرد يف تجنب هذ،،معني

  :أمناط الرهاب النوعي

  ..الرهاب النوعي الذي يستثار من الحيوانات والحرشات  .1

 ..الرهاب النوعي من البيئة الطبيعية .2

 ..والحقن كالدم ..الرهاب النوعي من أشياء متعلقة بالنواحي الطيبة والصحية  .3

 ..والجسور.. كاملواصالت واألنفاق العامة ..الرهاب النوعي من مواقف معينة .4

 ...كاالحساس باالختناق والقئ.. الرهاب النوعي من منبهات تتضمن الخوف .5

  :رهاب املدرسة

ينشأ الخوف املريض من املدرسة من الخربات الغري سارة يف املدرسة والفشل والخـوف 

  ..والخوف من املجهول
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  : القلق اإلجتامعي. 3

ًويطلق عليه اسم الرهـاب االجتامعـي أيضـا، ويعنـي الخـوف املسـتديم مـن مواقـف 

مـام يجعـل التلميـذ يـترصف بطريقـة تشـعره بالخجـل , اجتامعية التي يتعـرض لهـا التلميـذ

ويتصف املصابون بالقلق الرهايب مـن خـوفهم .. ويتنج عنه سلوك احجامي..والخزي واالرتباك

  .. ان ينكشفوا بقلقهم من

 السلوك االنسحـايب 

  : تعريف السلوك االنسحايب

الـتـي يـنـتج عنـهـا انفـصـال فيزيـقـي الـسـلوكات الـسـلوك االنـسـحايب يـسـتخدم لوـصـف 

  ..وانفعايل حيث ينزع الفرد إلىل تجنب املشاركة مع األشخاص املحيطني به 

   :تصنيف السلوك االنسحايب

  :االنسحاب الال تفاعيل. 1

.. ف أطـفـال ذوو ـهـذا اـلـنمط بالفـشـل يف املـبـادرة القاـمـة عالـقـة ـمـع اآلـخـرينويتـصـ

  ..وتفضيل االنشطة االنفرادية

  :االنسحاب الناتج عن النبذ. 2

لكـن سـلوكاتهم غـري ...األطفال املنبوذون من اآلخرين يبـادرون بتفـاعالت اجتامعيـة 

  ..املناسبة تسبب لهم نبذ ورفض من أقرانهم 

   :نسحايبخصائص السلوك اال

  :الخصائص األولية للسلوك االنسحايب) أ

  .. والتحفظ..التكتم واالنعزال.1

 ..االخفاق يف اللعب مع زمالئه .2

 ..ابداء حركات حزينة ومكتئبة.3
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 ..االذعان الزائد, االستغراق,,العزلة.4

 .. وأحالم اليقظة ,,االنطواء,الخجل.5

 ..البالدة والحساسية املفرطة,السلبية.6

 اعره يخفق يف ابداء مش.7

 تجنب اتصال العينني.8

 ..ال يبدي اهتامما بعمل اآلخرين .9

  :الخصائص الثانوية للسلوك االنسحايب) ب

  قلة الصداقات .1

 الشعور بالعجز.2

 التقلب املزاجي.3

 أعراض اكتئابية.4

 انخفاض تقدير الذات.5

 الشعور بنقص الكفاءة.6

 سوء التوافق املدريس.7

 انخفاض مستوى التحصيل الدرايس.8

 ية  املشكالت الدراس

تتناول هذه الفئة املشكالت املتعلقة بفاعليـة التلميـذ يف عمليـات الـتعلم والتحصـيل 

  :الدرايس

  :صعوبات التعلم) أ

  ..وتتضمن صعوبات نوعية يف القراءة والهجاء والكتابة والحساب 

  :انخفاض التحصيل الدرايس) ب

 .وهو تباين بني قدرات الطفل وامكاناته وبني التحصيل الفعيل 
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