
 المحاضرة الثامنة

 د. عٌد جاسم سلٌم                                                      مبادئ االرشاد النفسي

 أوال: الثبات النسبً للسلوك االنسانً 

ٌكتسب السلوك االنسانً صفة الثبات النسبً والتشابه بٌن الماضً والحاضر والمستقبل،       

وبما ان السلوك ثابت فأنه ٌمكن التنبؤ به فً المستقبل عند االشخاص البسطاء وأن سلوك 

االنسان ٌتفاعل مع البٌئة استجابة للمثٌرات، وقد تتدرج المثٌرات من السلوك البسٌط كالفعل 

عكس الى السلوك المعقد، كألقاء محاضرات فً مؤتمر، وبما أن المرشد النفسً لدٌه الكفاءة المن

فً تعدٌل السلوك، لذا فأن فهم سلوك الطالب ودراسة طرائق تعدٌله أمر ضروري فً عملٌة 

 التوجٌه واالرشاد النفسً. 

 ثانٌا: مرونة السلوك االنسانً

ٌٌعد عملٌة  بما أن السلوك االنسانً ثابت نسبٌا      اال انه قابل للتغٌٌر والتعدٌل ، لذا فأن التعلٌم 

تعدٌل السلوك فمثال: اعادة تأهٌل االحداث والجانحٌن والمصابٌن بأمراض نفسٌة ، فعلى المرشد 

 النفسً أن ٌؤمن بهذا المبدأ حتى ٌستطٌع تعدٌل سلوك الفرد. 

 ثالثا: السلوك االنسانً فردي _ جماعً 

د متمٌزا عن االخرٌن والبد للمرشد النفسً أن ٌأخذه بعٌن االعتبار حتى كل شخص ٌع      

ٌتمكن من توجٌه االفراد الى ما ٌحقق مصلحة الجماعة التً ٌنتمً الٌها، أما الالشعور 

الشخصً المتمثل بالخبرات الشخصٌة التً اكتسبها فً مسٌرة حٌاته وتفاعله مع البٌئة 

ا الالشعور الجمعً الذي ٌتمثل بالثقافة المجتمعٌة السائدة فهكذا االجتماعٌة التً ٌنتمً الٌها، أم

نرى كل سلوك فردي فٌه اثار التدرٌب االجتماعً، فٌالحظ أن سلوك الفرد ٌتعلم من الجماعة 

فً سن الطفولة الى سن الرشد وأن التربٌة فً المؤسسات التربوٌة كرٌاض االطفال ثم المدرسة 

 ه فأنه ٌتعلم من الجماعة. ثم الى حٌث ماتم الوصول الٌ

 رابعا: استعداد االنسان للتوجه واالرشاد

ٌنبغً أن ٌكون لدى االنسان االستعداد للتوجٌه واالرشاد وأن ٌكون راضٌا عن االرشاد      

النفسً وأن ٌكون المرشد على علم بهذا المبدأ، فاإلنسان ٌحتاج الى التوجٌه واالرشاد منذ 

ة، فهناك االرشاد االسري واالرشاد الزراعً والمهنً والتربوي الطفولة حتى عمر الشٌخوخ

.....الخ، فهناك من ٌلجأ الى رجل القانون أو الطبٌب أو أصحاب المهن االخرى لغرض النصح 

واالستفادة من خبراتهم نحو الطرٌق الصحٌح، وذلك الن العملٌة االرشادٌة تزٌد من المعلومات 

 بها. وتوضح بعض االشٌاء التً العلم 

 خامسا: حق الفرد فً االفادة من التوجٌه واالرشاد 

ٌحق للفرد المسترشد االستفادة من خدمات التوجٌه واالرشاد لٌحقق سعادته فً حٌاته الشخصٌة 

 والمهنٌة وٌجب على المجتمع الذي ٌعٌش فٌه أن ٌقدم له الخدمات االرشادٌة. 



 سادسا: حق الفرد فً تقرٌر مصٌره 

رات النمو السوي أن ٌكون لدى الفرد القدرة على اتخاذ القرار المناسب أن من مؤش     

والتخطٌط واالعتماد على النفس وتحمل المسؤولٌة وتقرٌر مصٌره، فالتوجٌه واالرشاد النفسً 

لٌس اجبارٌاً، بل ٌقدم اختٌارٌا للفرد إذا اراد استغالل قدراته وإمكانٌاته العقلٌة والمعرفٌة 

ق اهدافه التً ٌسعى لتحقٌقها وعلى المرشد أن ٌراعً هذا  المبدأ فً تعامله والجسمٌة بما ٌحق

 مع المسترشد

 سابعا: تقبل واحترام الفرد

ٌُعد تقبل واحترام الفرد من أهم العوامل فً نجاح العملٌة االرشادٌة المبنٌة على االحترام      

ر عن اللون أو الجنس أو الدٌانة، والثقة المتبادلة والمتقبلة بٌن المرشد والمسترشد بغض النظ

ألن هذه العوامل تؤدي الى شعور المسترشد باألمان والطمأنٌنة، االمر الذي ٌسهل حل 

 المشكالت التً تواجه المسترشد. 
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