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عناصر المحاضرة
اساليب االرشاد النفسي

االرشاد المباشر -أ
االرشاد الغير مباشر-ب
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االرشاد المباشر
أكبر في ويطلق عليه أيضاً اإلرشاد المتركز حول المرشد أو حول الحقيقة وفيه يتحمل المرشد مسؤولية

فيه المقبول تفسير المعلومات وكشف الصراعات التي يعاني منها المسترشد وتوجيهه نحو السلوك المرغوب

نقص ويعتمد اإلرشاد المباشر على مبدأ أساسي هو( اإلرشاد المفروض)اجتماعياً ويطلق عليه أيضاً 

ي يعاني معلومات المسترشد وعجزه عن حل مشكالته وزيادة معلومات المرشد وكفاءته في حل المشكالت الت

ريج وإعادة منها المسترشد ويهدف اإلرشاد المباشر إلى مساعدة المسترشد في المشكالت التي جاء بها بالتد

تصفون بسرعة التوازن إليه عن طريق زيادة ثقته بنفسه، ويستخدم اإلرشاد المباشر مع المسترشدين الذين ي

إلرشاد اتخاذ القرار، والذي تنقصهم المعلومات وتكون مشكالتهم حادة ومحدودة وهو أكثر األساليب مالءمة ل

ات العالجي وهو يتخذ شكل عالقة الطبيب وهو يعد من األسس النظرية التي قامت عليها نظرية السم

.والعوامل

:أسلوب اإلرشاد المباشر

دان التربية والتعليم هو أسلوب إكلينيكي يسير بعملية اإلرشاد بأسلوب الطبيب ويرتبط ارتباطاً مباشراً بمي

لم والخبرة ويقوم على مبدأ التعلم وإعادة التعلم والخبرة والنمو إذ يعتمد المرشد أسلوب التعلم وإعادة التع

إلرشاد والنمو المستخدم في التربية لمساعدة المسترشد في كيفية حل مشكالته وهو جزء أساسي في ا

تحديد االختبارات والمقاييس في تشخيص و: المباشر، ومن أهم اآلليات المستخدمة في اإلرشاد المباشر

بالمشكلة لدى المشكلة وهو يركز على الحقائق الموضوعية أكثر من تركيزه على المحتوى االنفعالي المرتبط

رار لحل مشكلته المسترشد ، إذ يستثير المرشد حاجة المسترشد للمعلومات ويقدمها له ولمساعدته في اتخاذ الق

هني ألنويذهب بعض الباحثين إلى وصف دور المسترشد في اإلرشاد المباشر بالدور السلبي وهذا خطأ م
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ية مبدأ اإلرشاد السلبية صفة تضيف على المسترشد نوعاً من الالمباالة األمر الذي يؤدي إلى التقليل من أهم

ف دور الذي يؤكد على أهمية التعاون بين المرشد والمسترشد والتقبل غير المشروط بينهما، ويمكن وص

سه نتيجة للعالقة المسترشد في اإلرشاد المباشر بالدور اإليجابي في تقبل المعلومات بسبب زيادة ثقته بنف

ريف اإلرشاد اإليجابية الجديدة مع المرشد التي بنيت أساساً على التقبل غير المشروط بينهما ويمكن تع

اإلرشادية وتتوقف فعاليته أساساً على العالقة" بإرشاد مسترشد واحد في كل مرة وجهاً لوجه: "المباشر

على إبقاء المهنية بين المرشد والمسترشد التي تلتزم بأخالقيات المهنة وحدودها، لذلك فإن حرص المرشد

التي قد تحدث نفسه حيادياً في العملية اإلرشادية أمر ضروري حتى يتجنب عملية التحويل لدى المسترشد

ام بسبب خروج العالقة بين المرشد والمسترشد من طورها المهني إلى طور الصداقة مما يؤدي إلى إحج

.المسترشد عن الكشف عن صراعاته نتيجة للصداقة الجديدة

:إجراءات اإلرشاد المباشر

:هناك عدة خطوات يتبعها المرشد في عملية اإلرشاد المباشر ومن أهم هذه الخطوات

طريق أي جمع المعلومات الالزمة لدراسة المسترشد وفهم مشكلته وتحليل هذه البيانات عن: التحليل-1

.االختبارات والمقاييس ووسائل جمع المعلومات-2

.وهي عملية ربط وتنظيم المعلومات التي حصل عليها المرشد من العملية اإلرشادية: التركيب-3

.تحديد المشكلة وأعراض األسباب المؤدية إليها: التشخيص-4

.تحديد المستوى الذي وصلت إليه المشكلة ودرجة حدتها وإمكانية إيجاد الحلول لها: التنبؤ-5
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االرشاد الغير المباشر

ل المشكلة اإلرشاد غير المباشر هو اإلرشاد الذي يضع المسترشد في دائرة االهتمام أي تقع عليه مسؤولية ح

تي تميزه وقد تبنت نظرية الذات هذا األسلوب وأهم ما يتميز به أسلوب اإلرشاد غير المباشر الديمقراطية ال

.عن غيره

ي يساعد هو إقامة عالقة إرشادية وتهيئة جو نفس"ومن المبادئ المهمة التي يقوم عليها اإلرشاد غير المباشر 

ر بالعمل وأوضح روجز مؤسس نظرية الذات هدف اإلرشاد غير المباش" المرشد في تحقيق أفضل نمو نفسي

وم الذات على مساعدة المسترشد على النمو النفسي السوي وإحداث تطابق بين مفهوم الذات الواقعي ومفه

لذات المثالي ومفهوم الذات المدرك ومفهوم الذات االجتماعي أي يركز على تغيير الذات المثالي ومفهوم ا

اقعي مما المدرك ومفهوم الذات االجتماعي أي يركز على تغيير الذات المثالي بما يتالءم مع مفهوم الذي الو

.يؤدي إلى التوافق النفسي نتيجة لقرب سلوك المسترشد من الواقع الذي يعيش فيه

لحوار كما ويتالءم أسلوب اإلرشاد غير المباشر مع المسترشدين الذين يمتازون بذكاء متوسط وقدرة على ا

.يتالءم مع مشكالت الزواج ومع المسترشدين الذين يعانون من تدني مفهوم الذات
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:أهم خصائص اإلرشاد غير المباشر

ل إلى إن أهم خصائص اإلرشاد غير مباشر هو تحمل المسترشد الجزء األكبر من المسؤولية في التواص-1

:حل المشكلة لذلك نرى أن أهم خصائص هذا األسلوب هي

قدرته على يفترض اإلرشاد غير المباشر تكامل شخصية المسترشد ونضجه و: التمركز حول المسترشد-2

تراضات التي تقرير مصيره بنفسه وهو يتحمل مسؤولية أكبر في حل مشكلته بالتعاون مع المرشد وأهم االف

ورة النفسية بالع)هي وجود محتوى مهدد في نفيسة المسترشد أو ما يسمى : يبني عليها اإلرشاد غير المباشر

قلق وعدم الراحة التي تنتج بسبب عدم التطابق بين الذات المدرك والذات المثالي مما يؤدي بالمسترشد إلى ال

.ويكون معرضاً دائماً لمضاعفات نفسية لذلك فهو يلجأ إلى المرشد طالباً الحل

لتخلص من يكون دور المرشد كالمستشار الذي لديه القدرة على تقديم المساعدة للمسترشد ل: دور المرشد-3

صح وإنما حالته في جو إرشادي متسامح يسوده الصدق والتفاؤل وعلى المرشد أن يتجنب دور الواعظ أو النا

نفسه وشخصيته عليه أن يكون مرآة عاكسة ينظر إليها المسترشد فيرى نفسه وبذلك تتضح رؤية المسترشد ل

مساعدته على ويزداد استبصاره لنفسه، وبذلك يكون دور المرشد إيجابياً يهيئ للمسترشد الجو اإلرشادي ل

.اتخاذ قراره لنفسه

ته يحرص المرشد في اإلرشاد غير المباشر على أن تكون عالق: العالقة بين المرشد والمسترشد-4

يمكن الحصول بالمسترشد حيادية خالية من التهديد والرقابة مع تأكيده على السرية المطلقة للمعلومات التي

لى التوافق النفسي عليها من التقارير الذاتية التي يكتبها الفرد عن نفسه ومن ثم مساعدته في كيفية الوصول إ

.وتحقيق الصحة النفسية
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.احترام المسترشد إلفساح المجال له للتعبير عن آرائه بحرية-5

.تحمل المسترشد مسؤولية حل المشكلة-6

ة إلنجاح تحديد اإلطار العام لعملية اإلرشاد ويكون ذلك في تحديد وقت المقابلة وعدد المقابالت الالزم-7

.عملية اإلرشاد

مهم التعرف أي التركيز على ما يشعر به المسترشد في الحاضر وليس من ال( اآلن)و ( هنا)التركيز على -8

.د مشكالتهعلى مشكالت المسترشد السابقة وإنما يكون التركيز على الطريقة الذي يتناول بها المسترش

ء المسترشد وذلك بإعطا" العناصر االنفعالية في العملية اإلرشادية"التركيز على المحتوى االنفعالي -9

.الفرص الكافية للتعبير عما بداخله بحرية تامة
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:خطوات اإلرشاد غير المباشر

:تتم عملية اإلرشاد بطريقة اإلرشاد غير المباشر عبر عدد من المراحل

:المرحلة األولى

عن مشكالته يكون فيها المسترشد يتحدث عن أمور خارجة بعيدة عن مشكلته األصلية وال يرغب في التحدث

.الخاصة

:المرحلة الثانية

صية وفي هذه يتعرض فيها الفرد لبعض خبراته التي حدثت في الماضي وغالباً ما تكون خبرات غير شخ

.المرحلة يكون المسترشد غير واعي بمشكالته الحقيقية

:المرحلة الثالثة

.لةيبدأ المسترشد فيها بوصف مشاعره الداخلية وفي الوقت نفسه ينتقدها ويعتبرها غير مقبو

:المرحلة الرابعة

ية وينكر وفيها يبدأ المسترشد بوصف مشاعره ويبدو أكثر إلحاحاً ويكرر وصف الخبرات غير الشخص

.المشاعر المؤلمة ويدرك المسترشد التناقضات في خبراته ويبدأ بتحمل المسؤولية الشخصية



37

:المرحلة الخامسة

في أحكامه، يبدأ المسترشد بالتحدث عن مشاعره بحرية تامة والتعبير عنها وقبولها، كما يدرك التناقضات

.ويدرك ذاته الحقيقية ويتحمل المسؤولية في حل مشكالته

:المرحلة السادسة

ه القدرة على رؤية يبدأ المسترشد يشعر بالراحة نتيجة لتقبله لمشاعره التي أنكرها في الماضي وتضيع لدي

.الخبرات من خالل اإلحساس بها وتبدأ عنده مرحلة االسترخاء نتيجة اإلجابة بالراحة

:المرحلة السابعة

ل معانيها وفيها يشعر المسترشد بالراحة والطمأنينة ويمارس خبراته بطالقة وينظر إلى الخبرات من خال

.الحقيقية، وأهم ما يميز هذه المرحلة هو االنفتاح والتغير في المشاعر الداخلية والخارجية
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:فنيات اإلرشاد غير المباشر

:فنية تقبل المشاعر-1

رشد أن يتقبل وهي تعني الدرجة التي يسمح بها المرشد للمسترشد للتعبير عن مشاعره وانفعاالته وعلى الم

.هذه المشاعر مهما كانت إيجابية أو سلبية

:فنية عكس المشاعر-2

د بأن المرشد يقبله وفيها يقوم المرشد بترديد محتوى ما يقوله المسترشد بنبرة صوتية يقم من خاللها المسترش

لى وهنا يكون دور المرشد كالمرآة العاكسة التي يرى المسترشد مشاعره من خاللها، وتهدف هذه الفنية إ

لمسترشد إلى المحافظة على أفكار المسترشد وتنقيتها مما يشوبها من االنحرافات وتهدف أيضاً إلى مساعدة ا

.رؤية نفسه بطريقة واقعية يتعرف فيها على مشاعره الداخلية واحساساته العميقة

:فنية اإلنصات-3

د فالمحتوى تتضمن مهارة اإلنصات أن يميز المرشد بين المحتوى الكامن والمحتوى الظاهر في لغة المسترش

ظاهر الكامن يدل على المعنى الخفي الذي يكمن وراء الحديث المنطوق أما المحتوى الظاهر فهو المعنى ال

ح عنها بسبب للحديث، والمعنى الخفي كثير ما يكشف عن أمور غاية في األهمية ال يرغب المسترشد أن يفص

يق أو آخر وعندما يستخدم المرشد اإلنصات فإنه يستطيع الدخول إلى أعماق مشاعر المسترشد عن طر

د تكشف تفسير كل ما يقوله، إن نبرة صوت المسترشد تدل على معان الخجل أو اليأس كما أن زلة اللسان ق

ة للمشكلة عن عمق المشكلة باإلضافة إلى الحركات الجسمية واإليماءات كلها تعبير عن معان معينة ذات دالل

.وشخصية المسترشد
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:فنية توضيح المشاعر-4

عدائية وفيها يقوم المرشد بتوضيح أفكار المسترشد ومشاعره وفهمها وترديدها دون نقد أو لوم مهما كانت

المرشد وأياً كان نوعها ومهمة المرشد مساعدة المسترشد في تقبل مشاعره وتوضحيها دون تفسيرها وعلى

.مساعدة المسترشد في بعض النقاط الغامضة وهي تعتبر بمثابة تغذية راجعة من جانب المرشد

:مالمح اإلرشاد غير المباشر

.يتبنى نظرية الذات-1

.يعمل على تحقيق التوافق النفسي للمسترشد-2

.يساعد المسترشد على فهم عالمه الداخلي كما يدركه هو-3

.يسعى إلى تغير مفهوم الذات كأسلوب لتعديل سلوك المسترشد-4

.يتميز بالحرية والتقبل والثقة واالطمئنان على سرية المعلومات-5

.تقبل المسترشد لذاته-6

.زيادة اعتماد المسترشد على نفسه ويضع الحلول لمشكالته-7

.الموضوعية والواقعية وعدم التحديد-8
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:عيوب اإلرشاد غير المباشر

.التركيز على الجانب الشعوري للمسترشد وإهمال الجانب الالشعوري-1

.عمومية األهداف فهي أهداف واسعة-2

.حقيقيةقد يغالي المرشد في ترك المسترشد وشأنه مما يؤدي به إلى الشرود واالبتعاد عن مشكلته ال-3

.شعور المسترشد باإلحباط واليأس من عملية اإلرشاد نتيجة لعدم تقديم النصيحة له-4

.إن المفاهيم التي قامت عليها نظرية الذات هي مفاهيم بسيطة-5

.ال يصلح مع األطفال وضعاف العقول-6

.دعملية عكس المشاعر التي يقوم بها المرشد للمسترشد تبدو وكأنها تعزيز كسلوك المسترش-7
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اإلرشادًغيرًالمباشراإلرشادًالمباشر
.ممركز حول المسترشد-1.ممركز حول المرشد-1
ليم يهدف إلى إحداث تغير عن طريق التع-2
.والتنمية

علم يهدف إلى إحداث تغيير عن طريق الت-2
.والنمو

جها تقدم خدماته لمن يطلبها ولمن يحتا-3
.حتى إذا لم يطلبها

ها تقدم خدماته لمن يطلبها ويسعى إلي-3
.فقط

يستغرق وقتًا أطول نسبياً -4.يستغرق وقتًا أقل نسبياً -4
ي يقدم المرشد مساعدات مباشرة ويساعد ف-5

.حل المشكالت
يساعد المرشد المسترشد في أن يحل-5

.األخير مشكلته بنفسه
ات يقدم المرشد ما يراه الزمًا من المعلوم-6
.للعميل

لبها يقدم المرشد معلومات للعميل حين يط-6
.العميل فقط

ي يعتمد المسترشد أكثر على المرشد ف-7
.هاتحديد وحل مشكلته ورسم الخطط الالزمة لحل

اًل يتعلم المسترشد كيف يعمل مستق-7
خطط ويعتمد على نفسه في حل مشكلته ورسم ال

.الالزمة لحلها
ه يعتبر أن المسترشد ذاتي في نظرت-8

، وإن متحيز إلى نفسه وخاصة عند إحداث التوافق
لوبة المرشد أقدر منه على الرؤية الموضوعية المط

.وأقدر على تقديم المساعدة

ع يعتبر أن المسترشد لديه قوى ودواف-8
، وهو وحده للتغير والنمو تؤهله للتوافق مع بيئته

من الذي يعرف كيف يستخدمها، وأنه ليس هناك
.يعرف مصلحته مثله

يقود المرشد عملية اإلرشاد بما لـه من-9
.مركز وما لديه من علم وخبرة

يوجه العميل جلسات اإلرشاد حسب ما -9
.يراه مناسبًا لحل مشكلته

أوجهًاالختالفًبينًاإلرشادًالمباشرًواإلرشادًغيرًالمباشر



42

اإلرشادًغيرًالمباشراإلرشادًالمباشر
ن يركز أكثر على الجوانب العقلية م-10
.الشخصية

ة من يركز أكثر على الجوانب االنفعالي-10
.الشخصية

يهتم المرشد بإجراء االختبارات -11
ا لجمع ونتائجه( الموضوعية)والوسائل والمقاييس 

ذلك المعلومات والوصول إلى التشخيص ويعتبر
.مسئوليته

سترشد يحترم المرشد التقرير الذاتي للم-11
االختبارات الذي يحدد هو مشكلته بنفسه، وال يهتم ب

ال والمقاييس وغيرها من وسائل جمع المعلومات إ
.بناء على طلب العميل

بهاوم يهتم بعملية التشخيص التي يق-12
.المرشد

نه يرى أن التشخيص غير ضروري أل-12
عه يزيد من اعتماد المسترشد على المرشد ويخض

.لسيطرته
يتدخل يقوم المرشد بتقييم المسترشد و -13

.في اتخاذه لقراراته
يتخذ يقوم المسترشد بتقييم سلوكه، و -13

.قراراته دون تدخل أو رقابة من جانب المرشد

أوجهًاالختالفًبينًاإلرشادًالمباشرًواإلرشادًغيرًالمباشر


