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عناصر المحاضرة 
االرشاد النفسياسس

مجاالت االرشاد النفسي
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أسس اإلرشاد النفسي

:يستند علم اإلرشاد النفسي إلى األسس اآلتية

:حاجة اإلنسان إلى توكيد الذات-1

ئة، وتشمل وهي حاجة ملحة يسعى كل إنسان إلى بلوغها وهي كينونة الفرد وتتكون نتيجة التفاعل مع البي

خرين وتتأثر الذات المدركة والذات االجتماعية والذات المثالية وتمتاز بخاصية النفاذية في امتصاص قيم اآل

.هبعدة عوامل منها النضج والتعلم وهي بمثابة المركز الذي يستقطب كل الخبرات التي تدور حول

:حاجة اإلنسان إلى استشارة من حوله-2

نَُهمْ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَيْ : وهي حاجة متأصلة في النفس اإلنسانية وأكد عليها القرآن الكريم إذ قال هللا تعالى

االجتماعية وغالباً ما يلجأ اإلنسان إلى طلب المساعدة في إيجاد الحلول للمشكالت الشخصية واالنفعالية و

.واألسرية والتربوية ممن يعتقد منهم سداد الرأي والنصيحة



13

:حيادية السلوك اإلنساني-3

تي يتلقاها هي التي إن السلوك اإلنساني ليس رديئاً وال جيداً وإنما البيئة التي يعيش فيها اإلنسان واألفكار ال

ِ الهتِي فَ : تجعل من سلوكه جيداً أو رديئاً، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى َطَر النهاَس فِْطَرةَ َّللاه

ما من مولود ويولد إال على الفطرة وإنما أبواه "--كما أكدت عليه السنة النبوية في حديث الرسول َعلَْيَها

".يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

:قدرة الفرد العقلية على استيعاب معطيات الحاضر واستشراف المستقبل-4

عقل هو مناط إن هللا وهب لإلنسان العقل وأمره بالنظر إليه ورغبه فيه وحثه عليه وذم التقليد والمقلدين، وال

ن المجنون رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وع: "--التكليف لقول النبي 

بني عليها عملية لذلك تعد السالمة العقلية والهدوء االنفعالي لدى المسترشد من المرتكزات التي ت" حتى يعقل

.اإلرشاد
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النفسياإلرشادمجاالت
فرد لهم ذاته تحدثنا في الفصل األول عن مفهوم اإلرشاد النفسي، وبينا هدف اإلرشاد الرئيسي وهو مساعدة ال

كي يصل إلى وتحديد مواطن القوة والضعف في شخصيته، والعمل على تطوير الجانب الجيد في شخصيته ل

ت اإلرشاد تحقيق الصحة النفسية على الصعيد الشخصي واالجتماعي واألسري والزواجي، لذلك فإن مجاال

:اتتحدد في ضوء هذا الهدف ضمن مفهوم يشمل الجوانب األكثر أهمية في حياة المسترشد ونذكر منه

:اإلرشاد األسري-1

فرد مساعدة أفراد األسرة على فهم الحياة األسرية ومعرفة حقوق كل: ويمكن تعريف اإلرشاد األسري أنه

وذلك عن وواجباته بهدف تحقيق االستقرار والتوافق األسري، وحل المشكالت التي قد تظهر في األسرة،

ول إلى استقرار طريق تبصير أفراد األسرة بقواعد التنشئة االجتماعية لألوالد، ووسائل رعايتهم بهدف الوص

كالت التي قد األسرة وتحقيق السعادة لها لكي تسهم في بناء شخصية الفرد القادر على تخطي العوائق والمش

.تعترض مسيرة حياته

شد أال ويكمن دور المرشد في تقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد األسرة بشكل حيادي، أي أن على المر

تعيش فيها وبعبارة يتدخل في الطريقة التي تراها األسرة مناسبة للتعامل طبقاً لتقاليد المجتمع والبيئة التي

باب أخرى تتم معالجة المشكلة من اإلطار المرجعي لألسرة، وعلى المرشد أن يُبين لألسرة أن من أهم أس

بة وتسوء المشكالت هو ضعف الثقة بين أفرادها، واستخدام اإلشارات في التعامل مما يؤدي إلى الشك والري

اعد العالقة بين أفرادها، وعلى المرشد أن يحرص على بناء جسور الثقة بين أفراد األسرة وإرساء قو

ها االحترام والعمل على تدعيم العالقات الجيدة في األسرة ومحاولة إشراك كل من يستطيع من أعضائ

ة في بناء اإلسهام الجيد في عملية اإلرشاد، وسنفرد فصالً خاصاً لإلرشاد األسري االجتماعي ودور األسر

.المجتمع
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:إرشاد األطفال-2

اً واجتماعياً يهدف إرشاد األطفال إلى مساعدتهم في تحقيق نمو سليم متكامل وتوافق أسري ورعايتهم نفسي

سريع من لوقايتهم من مظاهر التكيف السيئ الذي قد يرافق نموهم الذي يمتاز بالسرعة والتطور والنقل ال

وم مرحلة إلى أخرى وما يرافق ذلك من مشكالت مختلفة مثل اضطرابات الغذاء واضطرابات الكالم والن

هو وغير ذلك من اضطرابات نفسية وجسمية ومن أهم المشكالت التي تواجه األسرة في تربية طفلها

ل في هذه تشخيص مدى سالمة العقلية لما لها من أثر في نوعية المعاملة التي تقدمها له خصوصاً إن الطف

من المدرسة المرحلة قد يعاني من اضطرابات سلوكية شديدة يعبر عنها في السرية والعناد والكذب والتسرب

:ويمكن تصنيف االضطرابات تبعاً ألبعادها

.اضطرابات اجتماعية مثل الهروب من المدرسة-1

.اضطرابات سلوكية، انطواء، عدوان-2

اكم اجتماعية سلوكية حيث تتكون لدى الطفل حزمه من األعراض نتيجة لتر: اضطرابات مختلطة-3

ء األطفال االضطرابات وغالباً ما تظهر هذه األعراض في الطبقات االجتماعية الدنيا، وغالباً ما يعانون هؤال

ظروف من هذه الفئة من التأخر في القراءة ويمكن أن تقدم خدمات اإلرشاد لهؤالء األطفال عن طريقة تهيئة

فال في مالئمة،وتبصير العائلة باألسباب التي تقف وراء تلك االضطرابات، وعمل دورات إرشادية لألط

.المدارس ومساعدة الطفل باالندماج مع أقرانه

ة مثل وتقدم خدمات إرشاد األطفال في مراكز خاصة مثل المدارس ورياض األطفال، وتتخذ أشكاالً مختلف

وي وتتعدد طرق تعليم الطفل العادات الصحية السليمة ومهارة العناية وتوفير جو نفسي آمن مناسب للنمو الس

.إرشاد األطفال منها اإلرشاد باللعب وخدمات اإلرشاد األسري واإلرشاد الجماعي
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:اإلرشاد التربوي-3

للقيام بها تتضمن خدمات اإلرشاد التربوي المساعدة في حل المشكالت التربوية، وتتطلب وجود متخصص

التربوي لمساعدة الطالب على إيجاد الحلول المناسبة لمشكالته، ومن هنا تبرز األهداف الرئيسية لإلرشاد

ية وهي تزويد الطالب بالمعلومات المهنية وفهم سلوكه ودراسة قدراته واستعداداته وميوله دراسة فرد

فيها، ومساعدته على االختيار السليم لنوعية الدراسة ومناهجها وتحقيق االستمرار في الدراسة والنجاح

وتخصيص ويتخذ اإلرشاد التربوي أشكاالً مختلفة من خالل المناهج منها االهتمام بحاجات التالميذ والمجتمع

ضالً عن وحدات دراسية تزود الطالب باألسس النفسية واالجتماعية للتعامل مع ظروف الحياة المختلفة ف

تطلب نجاح األنشطة الرياضية والثقافية ويمكن االستعانة بمستوى تحصيل الطالب ونشاطه المدرسي، وي

لعملية مهمة اإلرشاد التربوي، وجود تعاون بين المؤسسة التربوية واألسرة لتوفير جو اجتماعي مناسب

.اإلرشاد بعيداً عن المواد الدراسية

:أهداف اإلرشاد التربوي

:تكمن أهداف اإلرشاد التربوي في الجوانب اآلتية

.الطالب على اختيار التخصص بما يتفق مع قدراته وميوله-1

.تشخيص الطلبة المتأخرين-2

.الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم-3

.التعرف على أسباب تدني مستوى التحصيل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها-4
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.معالجة حاالت الغش والعمل على غرس القيم األخالقية لدى الطالب-5

تفه مع العمل على تحسين العالقة بين الطالب وأسرته وتعويد الطالب على أسلوب المصارحة والمكا-6

.أسرية

ألسباب المؤدية إلى تقديم االستشارة النفسية للطلبة ذوي االضطرابات االنفعالية والعاطفية والتعرف على ا-7

.االضطراب

.إحالل التوافق بين الطالب وبيئته-8

.مساعدة الطالب في تعلم الطرق البناءة في القراءة واستغالل األوقات المناسبة لذلك-9

في نفس العمل على توطيد العالقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية من خالل بث روح التعاون والحب-10

الطالب اتجاه المؤسسة
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:مستويات اإلرشاد التربوي

:يتمثل اإلرشاد التربوي في ثالث مستويات

ون مهنة اإلشراف التربوي وهو عبارة عن عملية توجيه يقوم بها المدرسين الذين يمارس: المستوى األول-1

(.advisor)التدريس ويطلق على القائم بها باسم المشرف     

د وهم المرشدون الذين يمارسون مهنة اإلرشاد على مستوى درجة الليسانس وبع: المستوى الثاني-2

رضهم من حصولهم على خبرة تدريبية أثناء الخدمة حيث يقومون بمساعدة الطالب في التغلب على ما يعت

.مشكالت سواء كانت تربوية أو انفعالية

اد النفسي يتمثل في العلماء واألكاديميين الحاصلين على درجة الدكتوراه في اإلرش: المستوى الثالث-3

.القائمين في اإلشراف على تدريب المستوى األول والثاني في تنفيذ البرامج اإلرشادية

:مبررات اإلرشاد التربوي

.هناك مجموعة من المبررات التي يستند إليها اإلرشاد التربوي في تقديم المساعدة لمن يحتاجها

.فشل الطالب في التكيف مع البيئة المدرسية-1

.تعقد المواد الدراسية وصعوبة التخصص-2

.سوء العالقة بين الطالب وأساتذته-3

لبيئة وغيرها من السلوكات الضارة والتي قد تنشأ داخل ا( المخدرات)وجود انحرافات سلوكية كاإلدمان -4

.التعليمية
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:اإلرشاد المهني

مع مهنته، يمكن تعريف اإلرشاد المهني على أنه عملية مساعدة الفرد على بلوغ أفضل مستوى من التكيف

ائدة للفرد وهو يهدف إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لتحقيق التوافق المهني الذي يحقق الف

اجهة العمل على إكساب الفرد مرونة في العمل وخبرات تجعله قادراً على مو: والمجتمع ومن بين أهدافه

والتكنولوجي في التطورات المتسارعة في حياته المهنية التي تفرضها التطورات المتسارعة في التقدم العلمي

.العصر الحاضر والذي سيحدث في المستقبل

:الخدمات التي يجب أن يتضمنها برنامج اإلرشاد المهني( 1961)ولقد لخص جونسون وزمالؤه 

تعلم مادة من وتتضمن هذه الخدمات تشخيص أسباب الصعوبات التي يواجهها التالميذ في: الخدمات النفسية

أو في المواد الدراسية، وكذلك مشكالت التكيف وعالج الطالب الذين يعانون من هذه المشكالت أفراداً -1

.جماعات وإعطاء اإلستشارات النفسية والتربوية

ن المنزل ويكون االهتمام فيها موجهاً إلى مشاكل التكيف وإيجاد التعاون الالزم بي: الخدمات االجتماعية-2

مثل هذه والمدرسة وبين المدرسة والمجتمع الخارجي وخاصة البيئة المحلية التي تعمل فيها المدرسة لحل

المشكالت
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يادة وتدور هذه الخدمات حول الطب الوقائي والتربية الصحية وقد تتضمن إدارة ع: الخدمات الصحية-3

.لتوجيه األطفال، ويرأسها في الغالب طبيب متخصص في الطب العقلي

ي في هناك من الطلبة من هم في حاجة إلى العمل بعض الوقت بعد انتهاء اليوم المدرس: خدمات التشغيل-4

العطلة الصيفية وتعد هذه الخدمات من أهم الخدمات التي يمكن أن تقدم للطالب ممن هم في حاجة إلى

.المعونة االقتصادية

ارات النفسية وتتضمن هذه الخدمات القيام بتخطيط وتنسيق برامج تطبيق االختب: خدمات البحث العلمي-5

.المختلفة والبحوث التربية داخل المدارس وتقويم البرامج المتخصصة التي تم تطبيقها

.وتهدف إلى التعرف عن حالة التسرب والتعرف على أسبابه: خدمات االنتظام في المدرسة-6

:وهي خدمات مستمرة في جميع مراحل التعليم وتتضمن: خدمات التوجيه-7

.وتشمل جمع المعلومات والبيانات عن كل طالب الستخدامها في اإلرشاد: دراسة الحاالت الفردية–أ 

تعرف بأقسام وتعني تقديم المعلومات المهنية والتربية النفسية وإعداد بطاقات إرشادية لل: خدمات اإلعالم-ب

.المؤسسة التعليمية للطلبة الجدد

تعاون وهي تهدف إلى محاولة مساعدة الطالب على تخطي المشكالت الشخصية بال: الخدمات االجتماعية-ج

.مع المرشد وغالباً ما تتخذ شكل المقابلة الفردية

بلوغ األهداف وهي عملية المتابعة للطلبة المتأخرين دراسياً ومدى كفاءة المنهج الدراسي ل: خدمات التقويم-د

.المرسومة


