
 المحاضرة السادسة

  د. عٌد جاسم سلٌم                                          طرق االرشاد النفسي والتربوي 

ٌُعد االرشاد الفردي العملٌة الرئٌسٌة فً التوجٌه واالرشاد وهو قائم  اوال: االرشاد الفردي  :

على تعامل المرشد مع مسترشد واحد وجها لوجه فً الجلسات االرشادٌة ، وتعتمد فاعلٌته على 

العالقة االرشادٌة المهنٌة ، اي ان العالقة مخطط لها مسبقا بٌن المرشد والمسترشد، وٌشمل 

بعض الحاالت النفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والصحٌة، وتكون على  االرشاد الفردي على

  -الشكل االتً :

 تبادل المعلومات وإثارة الدافعٌة لدى المسترشد.  -1

المشكالت المدرسٌة مثل االعادة وتكرار الرسوب والتأخر الدراسً والتسرب والغٌاب  -2

 بدون عذر وبطء التعلٌم وصعوباته. 

مثل التفكك االسري القائم على انفصال احد الوالدٌن أو طالقهما الحاالت االجتماعٌة:  -3

وحاالت االنحراف المختلفة كالسرقة وإٌذاء االخرٌن وجنوح االحداث والتدخٌن 

 والتعاطً واستنشاق المواد الطٌارة. 

الحاالت النفسٌة: مثل العزلة واالنطواء والعدوانٌة والقلق والسلوك الالتوافقً  -4

ة كخوف المدرسة وخوف االختبارات وغٌرها من المخاوف والمخاوف المرضٌ

 المختلفة وإٌذاء االطفال والسلوك االدمانً بأنواعِه. 

الحاالت الصحٌة: مثل االصابة ببعض أو بأحد االمراض المزمنة أو أمراض العصر  -5

وغٌرها من االمراض المختلفة أو االعاقات الحسٌة والحركٌة والضعف البصري 

 الت فً النطق.والسمعً أو مشك

: وهو ارشاد عدد من المسترشدٌن الذٌن تتشابه مشكالتهم واضطراباتهم ثانيا: االرشاد الجماعي

معاً فً جماعات صغٌرة كما ٌحدث فً جماعة ارشادٌة فً فصل وُتعد عملٌة تربوٌة ، ألنه 

 ٌقوم على اساس تربوي.

 حاالت استخدام االرشاد الجماعً 

 ابنائهم. توجٌه الوالدٌن فً ارشاد  -1

 ارشاد جماعات االطفال والشباب والراشدٌن والشٌوخ والمغتربٌن.  -2

 ٌستخدم فً االرشاد االسري.  -3

 االرشاد المهنً فً المدارس والمعاهد والمؤسسات المهنٌة.  -4

 ٌستخدم إلصحاب الحاالت ذات المشكالت العامة مثل التوافق االجتماعً والمدرسً.  -5

 مزايا االرشاد الجماعي 

نسب طرق االرشاد للمسترشدٌن الذٌن ال ٌتجاوبون وال ٌتعاونون فً االرشاد ٌُعد ا - أ

 الفردي. 

 ٌُعد أنسب طرق االرشاد فً البلدان النامٌة التً تعانً نقص شدٌد فً عدد المرشدٌن.  - ب

 شعور المسترشد بأنه ٌعطً فقط وال ٌأخذ.  - ت



 االقتصاد فً نفقات االرشاد وتوفٌر الجهد وخفض عدد المرشدٌن.  - ث

 الفادة من اخطاء الغٌر عند سماع قصصهم وتوارٌخ حٌاتهم. ا - ج

ٌُعانً من مشكالت نفسٌة.  - ح  ٌُطمئن المسترشد بأنه لٌس الوحٌد الذي 

 عيوب االرشاد الجماعي 

 ٌحتاج الى خبرة وتدرٌب خاص أكثر من االرشاد الفردي.  -1

 ٌتنافى مع أخالقٌات االرشاد النفسً فً سرٌة المعلومات.  -2

 شعور بعض المسترشدٌن بالخجل عند تحدثهم عن مشكالتهم.  -3

 عدم التمكن من احداث تغٌرات جوهرٌة فً البناء االساس لشخصٌة المسترشد.
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