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وهو اسلوب اختٌاري توقٌفً بٌن اسالٌب االرشاد المختلفه ٌاخذ 

منها بحٌاد ما ٌناسب ظروف المرشد والمسترشد والمشكلة 

والعملٌه االرشادٌه بصفة عامة وٌبدو ان اسلوب االنتقائً وجد 

شاد المباشر واالرشاد غٌر المباشر بما ٌخدم للتوفٌق بٌن االر

والمرشد التربوي على وفق اسالٌب االرشاد ,عملٌة االرشاد 

الخٌاري البد ان ٌعرف اسالٌب االرشاد كلها وان ٌكون قادرا على 

 0التوفٌق 

 "طوات اجراء االرشاد الخٌاري خ"

 0تجمٌع كل ما هومعروف فً مجال اسالٌب اإلرشاد  -1

 0ف اجرائً عملً لكل اسلوب وضع تعري -2

التعرف على افضلٌة استعمال اسلوب معٌن فً موقف ما دون 

 0غٌره 

تحقٌق الصدق التنبؤي واثبات الصدق فً اثناء التطبٌق  -3 

 العملً 

 " مزاٌا االرشاد الخٌاري "

 تتلخص أهم مزاٌا االرشاالخٌاري فٌما ٌاتً 

 اداء اكبر فائدة ارشادٌه وباي اسلوب  -1

 ٌمثل االنفتاح العقلً من دون تحٌز او جمود فكري  -2

ٌوسع افق المرشد وٌجعله ٌحترم االسالٌب وٌجعلها اكثر حرٌه  -3

 من الناحٌه المنهجٌه 

 ٌمكن للمرشد  من تقدٌم خدمات االرشاد باسلوب اكثر فعالٌه  -4

 "عٌوب االرشاد الخٌاري "

ه فلسفه واضحة راى البعض بان هذا النوع من االرشاد لٌس ل -1

 واسس ثابته وال تتخذ فٌه بوضوح معالم عملٌه االرشاد 



رأى البعض انه عباره عن عملٌه توفٌق بٌن اسالٌب االرشاد  -2

 االخرى والواقع انه اسلوب غرٌب غٌر متكامل

 "ٌاري د الخانواع االرشا" 

ٌتعامل المرشد التربوي مع اسالٌب :االختٌار بٌن األسالٌب  -1

ولذا ,حتلفة وبحٌاد وال ٌتحٌز السلوب معٌن دون اخر متعدده وم

علٌه ان ٌختار بمرونه وذكاء االسلوب المناسب للحال هاو 

 المشكله 

قد ٌجمع المرشد التربوي بٌن االسالٌب :الجمع بٌن االسالٌب  -2

فٌختار من كل اسلوب افضل ما فٌه وٌمزجها اسلوبا جدٌدا ٌكون 

اع اخرى من االرشاد اهمها وهناك انو,مناسبا لحل المشكله 

االرشاد السلوكً والرشاد باللعب واالرشاد وقت الفراغ واالرشاد 

 0العرضً 

 "أنواع اإلرشاد النفسً المدرسً "

ذكر علماء النفس والمتخصصون باالرشاد النفسً والتربوي اكثر 

 0من نوع لالرشاد النفسً والتربوي ومنها 

مسترشد واحد لوجه فً  وهو عملٌة إرشاد:االرشاد الفردي  -1

كل جلسه وتعتمد فعالٌته اساسا على العالقه الفعالٌه المهنٌه بٌن 

المرشد والمسترشد وٌستعمل عادة فً الحاالت الخاصه جدا والتً 

 0ٌتعذر فٌها االرشاد الجماعً 

 "وظائف االرشاد الفردي "

 :ٌمكن اجمال اهم الوظائف الرئٌسٌه لالرشاد الفردي بما ٌلً 

 دل المعلومات واالثارة الداخلٌه لدى المسترشد تبا-أ

 تفسٌر الشكالت  -ب

 وضع خطط العمل المناسبه -ج

وهو عملٌة إرشاد مجموعة من المسترشدٌن :اإلرشاد الجماعً  -2

الذٌن تتشابه مشكالتهم وٌعد االرشاد الجماعً عملٌة تربوٌه 



ٌه وإرشادٌه لألنه ٌقوم على موقف تربوي وٌستعمل عادة فً توج

الوالدٌن للمساعدة فً ارشاد اوالدهم والرشاد المهنً فً المدارس 

 والمؤسسات االخرى 

 :تتعدد انواع االرشاد الجماعً ومن اهمها 

وهو عبارة عن تصوٌر (: السٌكودراما )التمثٌل النفسً المسرحً 

تمثٌلً مسرحً لمشكالت نفسٌه بشكل تعبٌر حر فً موقف 

 :جماعً ٌتٌح للمسترشد 

واهم ما فً هذا : صة التنفس االنفعالً واالستبصار الذاتً فر -أ

مما ٌتٌح لهم (المسترشدٌن )النوع هو حرٌة السلوك لدى الممثلٌن 

 0فرصة التعبٌر عن صراعاتهم وضغوطاتهم الداخلٌه

تعد المحاضرات :المحاضرات والمناقشات الجماعٌه  -ب

الجماعً والتعلٌمً  والمناقشات الجماعٌه نوعا من انواع االرشاد

اذ ٌغلب فٌها الجو التعلٌمً وٌلعب فٌها عنصر التعلٌم دورا مهما 

 0والهدف منها هو تغٌٌر االتجاهات لدى المسترشدٌن 

 "مزاٌا اإلرشاد الجماعً "

 :ٌمكننا اٌجاز بعض مزاٌا االرشاد الجماعً بما ٌلً  -

إلرشاد المسترشدٌن الذٌن ال ٌتعاونون  ٌعد من انسب االسالٌب -1

 فً االرشاد الفردي 

ٌوفر خبرات عملٌه واوجه نشاط اجتماعً متنوعه مفٌده فً   -2 

 0الحٌاة الٌومٌة

ٌتٌح فرصة نمو العالقات االجتماعٌه فً مواقف اكثر اجتماعٌه -3

 من الموقف الفردي 

 ٌجعل المسترشد ٌشعر بأنه ٌعطً وال ٌاخذ فقط  -4



ٌعد من افضل اسالٌب االرشاد فً البالد النامٌه وخاصة التً   -5 

 0تعانً من نقص شدٌد فً عدد المرشدٌن النفسٌٌن 

 "عٌوب االرشاد الفردي واالرشاد الجماعً "

على الرغم من ان هناك تشابه بٌن االرشاد الفردي واالرشاد 

الجماعً من حٌث وحدة االهداف العامة ووحدة االجراءات 

اال ان هناك فروقا جوهرٌه ,فً عملٌه االرشاد النفسً  االساسٌه

 :ٌمكن اٌجازها بما ٌلً 

 "االرشاد الفردي "

 ٌركز على االهتمام بالفرد  -1

 ٌهتم بالمشكالت الفردٌه الخاصه  -2

 تكون المواقف فٌه مصنعه  -3

 دور المرشد ٌسٌر وغٌر معقد  -4

 تكون مدته اطول من الجماعً  -5

 :ي االرشاد الجماع

 ٌركزعلى االهتمام بالجماعه -1 

 تكون مواقفه طبٌعٌه  -2 

 دور المرشد صعب وفٌه نوع من التعقٌد-3

 تكون مدته اقصر من الفردي   -5


