
 (المحاضرة الرابعة عشر )
 "(األصطفاء)نظرٌة اإلنتقاء "

ٌمثل االتجاه االنتقائً فً االرشاد والعالج النفسً جهدا منظما 

لالستفادة من مباديء المدارس المختلفة التً ٌمكن ان توجد بٌن 

المختلفه بقصد اقامة عالقات وثٌقه متبادله ومتكامله بٌن النظرٌات 

الحقائق ذات العالقه الوثٌقه فٌما بٌنها مهما اختلفت النظرٌه لذا فهو 

منهج استقرائً اكثر منه استداللً فبدال من البدء بافكار قبلٌه او 

تصورات نظرٌه والتاكد من مدى صالحٌة الحقائق للنموذج الفكري 

خصائً النفسً ٌقوم بإجرءات استقرائٌه فهو ٌجمع المقترح فإن األ

الحقائق وٌحللها ثم ٌحاول إقامة بناءنظري ٌفسر الحقائق وقد شهد 

 0تطورا كبٌرا عن طرٌق العالم األمرٌكً فردٌك ثورن

 "تطبٌقات النظرٌه االنتقائٌه فً االرشاد التربوي "

شمل على تكمل األفكار ان االرشاد فً هذه النظرٌه ي -1

اإلستتراجٌات من الطرائق والوسائل المتوافره جمٌعها لمساعدة و

 0العمٌل 

التعرف على العوامل الصالحة فً انظمة الشخصٌه ودمجها فً  -2

 0كل متماسك لتتمثل فً السلوك وذلك من اجل تفسٌرها

تؤكد هذه النظرٌة على استٌعاب النظرٌات واسالٌب التقٌٌم   -3 

المساعدة فً عالج العمٌل وحل جمٌعها بوصفها من العوامل 

  0مشكالته

عدم التركٌز على نظرٌه واحدة بل ٌكون المرشد ذا عقل متفتح  -4

 0عن طرٌق تجارٌه المستمره التً تؤدي الى نتائج صالحة 

  



 (طرائق االرشاد)

 :هناك طرائق لإلرشاد من اهمها 

 "االرشاد المباشر" -1

الممركز حول المرشد وفٌه ٌقوم المرشد بالدور  وهو االرشاد

الٌجابً النشط وفٌه ٌتحمل المرشد المسؤولٌه كاملة وٌعد نوع من 

انواع اإلرشاد القسري او المفروض وٌستعمل فً حالة نقص 

معلومات المسترشد وعجزه عن حل مشكالته وهدفه محصورة 

قصهم فً حل مشكالت المسترشد وكذلك مع المسترشدٌن الذٌن تن

المعلومات وتكون مشكالتهم واضحة ومحددة وٌستعمل اٌضا فً 

مجال اإلرشاد العالجً ومما تجدر اإلشارة الٌه ان االرشاد 

وهذه الحلول قد تناسب المسترشد ,المباشر ٌعطً حلوال جاهزة 

 وقد ال تناسبه

 "خطوات إجراء اإلرشاد المباشر "

 :المباشر بما ٌلً ٌمكن اٌجاز اهم الخطوات عند اجراء االرشاد 

 0اي تحلٌل البٌانات بعد جمعها :التحلٌل  -أ

 0اي تشخٌص المشكله وتحدٌد اغراضها :التركٌب  -ب

اي ٌقوم المرشد بمتابعه الحالة بعد ان ٌنتهً من :المتابعة  -ج

 0العملٌه اإلرشادٌه 

 0عٌوب اإلرشاد المباشر 

قٌات االرشاد انه ٌتنافى واخالقٌات اإلرشاد النفسً اذ ان من اخال

 0النفسً هو عدم اعطاء حلول جازة 

 :االرشاد غٌر المباشر  -2

وهو االرشاد الممركز حول المسترشد وحول الذات وهو اقرب 

طرائق االرشاد النفسً الى العالج النفسً والهدف االساس من هذا 

هو مساعدة المسترشد على النمو النفسً السوي بٌن مفهوم  االرشاد

الذات الواقعً ومفهوم الذات المدرك ومفهوم الذات المثالً ومفهوم 



وٌمكن استعمال االرشاد غٌر المباشر مع ,الذات االجتماعً

المسترشدٌن الذٌن ذكاؤهم متوسط او اكثر طالقه لفظٌه وٌمكن ان 

واالرشاد الزواجً وكذلك مع حل ٌفٌد فً مجال االرشاد العالجً 

 المشكالت الشخصٌه للشباب 

 "عٌوب االرشادغٌر المباشر"

 0قد ٌراعً االنسان على حساب العلم  -1

ٌهمل عملٌة التشخٌص على الرغم من اجمع معظم طرائق  -2

 االرشاد النفسً 

ٌعطً حرٌة كبٌره للمسترشد بحٌث ٌكون هو القائد للعملٌة  -3

 االرشادٌه 

 "ق بٌن االرشاد المباشر وغٌر المباشرالفر"

ٌمكن ان نوجز اهم الفروق بٌن االرشاد المباشر وغٌر المباشر 

 فٌما ٌاتً 

 " االرشاد المباشر"

 ٌتمركز حول المرشد النفسً والتربوي  -1

 قد ٌستغرق وقتا اقل نسبٌا  -2

 المرشد هو المسؤول االول عن العملٌه االرشادٌه وٌقودها  -3

المرشد هو الذي ٌقٌم سلوك المسترشد وٌدفعه الى اتخاذ  -4

 القرارات 

 "االرشاد غٌر المباشر"

 0ٌتمركز حول المسترشد  -1

 ٌستغرق وقتا اطول نسبٌا  -2

 المسترشد هو الذي ٌقوم جلسات االرشاد وهوالمسؤول االكثر-3

المسترشد هو ٌقٌم سلوكه وهو الذي ٌتخذ قراراته بنفسه من  -4

     0دخل المرشد دون ت

  


