
 المحاضرة التاسعة

 اسس االرشاد النفسً

 اوال: االسس الفلسفٌة

ٌعتمد االساس الفلسفً لإلرشاد النفسً على فهم طبٌعة االنسان وعلى النظرٌات النفسٌة التً 

  -فسرت سلوك االنسان ومن تلك النظرٌات:

التً تنظر الى االنسان بنظرة متشابهة على انه شهوانً  نظرٌة التحلٌل النفسً لفروٌد -1

وعدوانً ٌسعى الى تحقٌق غرائزه  وٌؤمن فروٌد بأن التفكٌر الظاهر والتصرفات 

الشعورٌة هً نتٌجة لعملٌات الشعورٌة تحدث فً العقل الباطن وتكون مستقلة عن 

الشعورٌة بٌولوجٌة ارادة اال نسان فأن االنسان غٌر مخٌر وان السلوك محكوم بدوافع 

جنسٌة خالل السنوات االولى، وٌهدف االرشاد النفسً الى مساعدة الفرد فً االستبصار 

 بالدوافع والخبرات المكتوبة فً الالشعور. 

 تخلٌص الفرد من الكبت ومواجهة صراعات الطفولة والتعامل معها بشكل واقعً.  -2

 الخارجٌة. تحقٌق التوافق بٌن البٌئة الداخلٌة للفرد والبٌئة  -3

 على المرشد االهتمام بخبرات السنوات الخمس االولى من حٌاة المسترشد.  -4

على المرشد توفٌر جو امن للمسترشد بحٌث ٌكون مطمئنا وتشجٌعه على الحدٌث عن  -5

 نفسه. 

تعامل المشرد ومقاومته مع مقاومة المسترشد باستخدام خبرات ومهارات تمكنه من  -6

 عن نفسه بأمان لكً ٌتمكن المرشد من تحقٌق اهدافه. جعل المسترشد مرتاح فٌتحدث 

 ثانٌا: االسس النفسٌة التربوٌة: ٌعتمد االرشاد النفسً على اسس نفسٌة وتربوٌة اهمها: 

الفروق الفردٌة : على الرغم من كون افراد البشر متشابهون ، اال انهم مختلفون فً  -1

 . اشٌاء كثٌرة كاألهداف والقابلٌات والقدرات والمٌول

الفرق بٌن الجنسٌن: لقد خلق هللا الجنسٌن وجعل بٌنهما فروق فسٌولوجٌة وجسمٌة  -2

 واجتماعٌة وعقلٌة وانفعالٌة، فهناك افعال ٌتصرف بها الذكور التنطبق على االناث. 

مطالب النمو: أن من اوال المطالبات هً طلبات السعادة الفردٌة وبالتالً ٌسهل تحقٌق  -3

 المطالب االخرى. 

: االسس االجتماعٌة: هً من اهم المرتكزات التً تستند علٌها العملٌة االرشادٌة ومن تلك ثالثا

 -االسس هً:

تعد التنشئة االجتماعٌة التً ٌمر بها الطفل منذ مٌالده فً االسرة والتً لها تأثٌر على  -1

شخصٌة الفرد وغرس المبادئ االجتماعٌة فٌه ومن تلك المبادئ  والقٌم التً تنطبق مع 

الطار المرجعً الذي ٌنتمً الٌه الفرد كالعادات والتقالٌد واالعراف التً تتماشى مع ا

الثقافة السائدة فً المجتمع وٌأتً دور المؤسسات التربوٌة كرٌاض االطفال والمدارس 

 ودور العبادة. 



االفادة من كل مصادر المجتمع السٌما وسائل االعالم الرقمٌة وغٌر الرقمٌة كالتلفزٌون  -2

ساتالٌت والفٌس والنقال ودور اماكن العبادة ومؤسسات المجتمع كالتأهٌل المهنً وال

 ومؤسسات رعاٌة المعوقٌن 

 رابعاً: االسس العصبٌة والفسٌولوجٌة النفس والجسم: 

فالمرشد هو انسان له جسم ٌتكون من عدة اجهزة كالجهاز العصبً وجهاز الدوران والجهاز 

از الغدي وتلك األجهزة تتكون من انسجة وخالٌا لها التنفسً والجهاز الهضمً والجه

خصائصها فً تأدٌة وظائفها فأي خلل له تأثٌر فً بعض المشاكل النفسٌة والسلوكٌة اذ ان 

الحالة النفسٌة لها تأثٌر بالحالة الجسمٌة والعكس، فالبد للمرشد من معرفة الحالة العصبٌة 

 الفسٌولوجٌة حتى ٌتمكن من مساعدة االخرٌن.

فالجهاز العصبً هو الجهاز الحٌوي الذي ٌؤدي الى تكثٌف نشاط الجسم وبواسطته ٌستطٌع 

 الجسم تفاعله مع البٌئة الداخلٌة والخارجٌة. 

 خامساً: االسس االخالقٌة: انه على المرشد التمتع بأخالقٌات االرشاد النفسً ومن تلك االسس:

 كفاءة المرشد: اي ٌجب ان ٌكون المرشد ذا خبرة فً مجال االرشاد.  -1

 الترخٌص: ٌنبغً للمرشد أن ٌتمتع بترخٌص من الجهات الرسمٌة.  -2

ٌجب على المرشد ان ٌحافظ على سرٌة المعلومات النها واجب وامانة على المرشد  -3

 وحق للمسترشد والٌجوز الحد االطالع علٌها. 

 مرشد والمسترشد، ٌنبغً أن تكوم فً اطار المهنةالعالقة المهنٌة بٌن ال -4

العمل الجماعً: ٌنبغً ان تكون العملٌة االرشادٌة متكاملة وتظم المرشد التربوي  -5

 والمرشد االجتماعً والطبٌب النفسً والمدرس المرشد والوالدان. 

  -سادسا: احالة المسترشد وتتضمن:

 تصٌن. توعٌة المسترشد بضرورة عرض حالته على بعض المخ - أ

أن ٌكون هناك تنسٌق بٌن المرشد والمسترشد والعاملٌن فً مجال التوجٌه واالرشاد  - ب

 النفسً. 
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