
 ( المحاضرة الثانٌه) 

وهو عملٌة مبنٌه على عالقة مهنٌه خاصه بٌن :االرشاد النفسً 

والمسترشد وٌعمل المرشد عن طرٌق العالقة المرشد المتخصص 

االرشادٌه على فهم المسترشد ومساعدته على فهم نفسه واختٌار 

ناء على وعٌه بمتطلبات البٌئه األجتماعٌه افضل البدائل المتاحه له ب

 مكانٌاته الواقعٌه وتقٌٌمه لذاته وقدراته وأ

ة وٌؤكد التعرٌف هذا على ان التوجٌه واالرشاد النفسً مهن

متخصصه كما ٌؤكد على اهمٌه العالقه االرشادٌه بٌن المرشد 

والذي ٌعنى خاصه بالجوانب النفسٌه واالنفعالٌه   والمسترشد

وتحقٌق التوافق االنفعالً والذهنً واالجتماعً والمقارنه بٌن 

ثم العمل على تحقٌق ,البدائل المتاحه واختٌار انسب الحلول بٌنهما 

وزٌادة قدرتهم على وضعه موضع التنفٌذ فً ذلك االختٌار للتالمٌذ 

 0ضوء الواقع المعاش

 :موضوع االرشاد

ال بد لكل علم من موضوع ٌعنى به وموضوع االرشاد التربوي 

هو المسترشد وما ٌعانٌه من مشكالت والحلول  المناسبه لها اهداف 

حٌث ذكر التربوٌون نقاطا عده تبٌن اهمٌه علم :االرشاد وغاٌته 

 :الغاٌه من دراسته وسنوجز بما ٌاتً االرشاد و

 :تحقٌق الصحة النفسٌه    -1

ان عدم القدره على حل المشكالت بشكل اٌجابً ٌؤدي الى 

القلق والذي بدوره ٌؤدي الى حصول االضطرابات النفسٌه 

كاالكتئاب والعزل هاو المخاوف المرضً هاو اشكال 

االعصاب وهذه تؤثر على سلوك الفرد وعلى حالته  النفسٌه 

وان االرشاد النفسً ٌرمً ,مما ٌؤثر على نتاجه المدرسً 



تبصٌر الفرد بالمشكالت النفسٌه التً ٌواجهها وامكانٌه  الى

 حلها 

ٌؤكد روجرز ان الدافع الى تحقٌق الذات من اهم :تحقٌق   -2

الدوافع التً تحفظ للمرء صحته النفسٌه وان دور المرشد 

هو مساعدة لفردعلى تنمٌه مفهوم اٌجابً عن الذات بحٌث 

المفهوم  ٌتطابق فٌه مفهوم الفرد الواقعً عن الذات مع

المثالً للذات الن اكثر ما ٌعٌق تحقٌق الذات هو النظره 

تقدٌر الذات جواز سفر الى )السلبٌه لذاته وقدٌما قالوا 

 (الحٌاة

ن تحقٌق التوافق ٌؤدي الى قله االزمات إ:تحقٌق التوافق   -3

 :النفسٌه فً ثالث مجاالت 

أي تحقٌق السعادة مع النفس :تحقٌق التوافق الشخصً  - أ

واشباع الدوافع والحاجات االولٌه  الفطرٌه  والرضاعنها 

 0والثانوٌه المكتسبه 

وذلك عن طرٌق مساعدة الفرد :تحقٌق التوافق التربوي  -ب

 زٌادة على تعلٌمه طرق القراءه الصحٌحة 

ع وٌتضمن السعادة م:تحقٌق التوافق االجتماعً  -ج

تزام بأخالقٌات المجتمع ومساٌرة المعاٌٌر االخرٌن واإل

االجتماعٌه  والتفاعل االجتماعً السلٌم والعمل لخٌر 

 0الجماعه وتعدٌل القٌم مما ٌؤدي الى الصحة  االجتماعٌه 

 

 


