
 المحاضرة الثالثة

  د. عٌد جاسم سلٌم                                                أهداف االرشاد النفسي 

أوال: تحقٌق الذات، إن هدف االرشاد هو العمل مع الفرد حسب حالته سواء كان عادٌا أم متفوقا 

أم ضعٌف العقل أو متأخر دراسٌا أو جانحا ومساعدته فً تحقٌق ذاته وٌقضً دور المرشد فً 

 مساعدة الفرد على تنمٌة مفهوم اٌجابً بحٌث ٌتطابق ومفهوم الفرد الواقعً مع المفهوم المثالً

 للذات. 

وقد اكد روجرز إن الفرد لدٌه دافع اساسً ٌوجه سلوكه هو دافع تحقٌق الذات ومن هذا      

 نستنتج إن الفرد لدٌه استعداد دائم لتنمٌة فهم ذاته ومعرفة وتحلٌل نفسه. 

ثانٌا: تحقٌق التوافق : إن اهداف التوجٌه واالرشاد النفسً هو تحقٌق التوافق أي تناول السلوك 

ٌئة الطبٌعٌة واالجتماعٌة بالتغٌٌر والتعدٌل حتى ٌحدث توازن بٌن الفرد وبٌئته وهذا التوازن والب

ٌتضمن اشباع حاجات الفرد ومقابلة متطلبات البٌئة، وٌجب النظر الى التوافق النفسً نظرة 

  -متكاملة بحٌث ٌتحقق التوافق وكاالتً:

والرضا عنها واشباع الدوافع تحقٌق التوافق الشخصً أي تحقٌق السعادة مع النفس  -1

والحاجات الداخلٌة الفطرٌة والعضوٌة والفسٌولوجٌة والثانوٌة المكتسبة وٌتضمن 

 التوافق لمتطلبات النمو بمراحله المتتابعة. 

تحقٌق التوافق التربوي وذلك عن طرٌق مساعدة الفرد فً اختٌار أنسب المواد الدراسٌة  -2

 ل أقصى جهد ممكن مما ٌحقق النجاح الدراسً. والمناهج فً ضوء قدراته ومٌوله وبذ

تحقٌق التوافق المهنً وٌتضمن االختٌار المناسب للمهنة واالستعداد علمٌا وتدرٌبٌا لها  -3

والدخول فٌها واالنجاز والكفاءة والشعور بالرضا والنجاح أي وضع الفرد المناسب فً 

 المكان المنسب له وللمجتمع. 

تضمن السعادة مع االخرٌن وااللتزام بأخالقٌات المجتمع تحقٌق التوافق االجتماعً وت -4

ومساٌرة المعاٌٌر االجتماعٌة وقواعد الضبط االجتماعً السلٌم والعمل لخٌر الجماعة 

وتعدٌل القٌم لما ٌؤدي الى تحقٌق الصحة االجتماعٌة وٌدخل ضمن التوافق االجتماعً 

 التوافق االسري أو التوافق الزواجً. 

الصحة النفسٌة، إن الهدف االساسً لإلرشاد النفسً هو تحقٌق الصحة النفسٌة ثالثا: تحقٌق 

والرضا عن النفس وسعادتها إن الصحة النفسٌة والتوافق النفسً لٌسا مترادفٌن فالفرد ٌكون 

متوافقا مع بعض الظروف وفً بعض المواقف ولكنه قد ٌكون صحٌحا نفسٌا ألنه قد ٌساٌر 

ها داخلٌا ، إذ أن تحقٌق الصحة النفسٌة ٌكون هدف فً حل مشكالت البٌئة خارجٌا ولكنه ٌرفض

المسترشد وأعراضها وازالة األسباب وازالة األعراض وهذا ٌساعد الفرد على التمتع بالصحة 

 النفسٌة. 

رابعا: تحسٌن العملٌة التربوٌة، ٌتعد المدرسة من اكبر المؤسسات التً ٌعمل فٌها االرشاد النفسً 

ٌٌعد مجال ا لتربٌة من اكبر مجاالته وتحتاج العملٌة التربوٌة الى تحقٌق جو نفسً صحً للتلمٌذ و

كفرد فً حد ذاته وعضو فً جماعة الفصل والمدرسة والمجتمع وتحقٌق الحرٌة واالمن 



واالرتٌاح بما ٌنتج فرصة نمو شخصٌة التلمٌذ فً كافة جوانبها وتحقٌق وتسهٌل عملٌة التعلٌم 

  -ربوٌة ولهذا ٌوجه االهتمام باالتً:وتحسٌن العملٌة الت

إثارة الدافعٌة وتشجٌع الرغبة فً التحصٌل واستخدام الثواب والتعزٌز وجعل الخبرة  -1

 التربوٌة كما ٌنبغً أن تكون من حٌث الفائدة المرجوة. 

عمل حساب الفروق الفردٌة واهمٌة التعرف على المتفوقٌن ومساعدتهم على النمو  -2

 تهم. التربوي فً ضوء قدرا

اعطاء كم مناسب من المعلومات األكادٌمٌة والمهنٌة واالجتماعٌة تفٌد فً معرفة التلمٌذ  -3

لذاته وفً تحقٌق التوافق النفسً والصحة النفسٌة وتلقً الضوء على مشكالته وتعلٌمه 

 كٌف ٌمكن حلها. 

ققوا توجٌه التالمٌذ الى طرٌقة المذاكرة والتحصٌل السلٌم بأفضل طرٌقة ممكنة حتى ٌح -4

 اكبر درجة ممكنة فً النجاح. 

ٌُعد من اهم اهداف التوجٌه واالرشاد     من هذا كله تستدل على إن تحسٌن العملٌة التربوٌة 

 النفسً فً المجال التربوي. 

 

 المصدر 
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