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عناصر المحاضرة
النفسي االرشاد
االرشاد اهداف
االرشادمبادئ
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هذهجميعفياإلنسانويحتاجبهاالخاصةسماتهامرحلةولكلمختلفة،بمراحلحياتهفياإلنسانيمر
.بنجاحلتجاوزهايعينهمنإلىالمراحل
طورمنيهافينتقلمتداخلةفهيمنفصلةمراحلإلىتجزئتهايمكنالمتصلةوحدةاإلنسانحياةوتعد
مرحلةاللخصائصواستمرارامتدادهيمرحلةكلفإنلذلكتسبقها،مقدماتمرحلةولكلآخرإلىنمو

أزماتإلىيتعرضالمراحلبهذهاإلنسانمروروخاللالالحقةالمرحلةلخصائصتمهيدلهاالسابقة
اإلنسانيرلتبصوالتوجيهاإلرشادأهميةتأتيهناومنأخرى،إلىمرحلةمنالحرجةاالنتقاالتتسببها

عمليةأنهالنفسياإلرشادُيعرفلذلكاجتيازها،وسبلاألزماتتلكتجاهبهيقومأنعليهيجببما
سليمةصورةبالعيشمنيتمكنلكىمشكالتهوتحديدوميولهومواهبهقدراتهكشفعلىالفردمساعدة

المجتمعاضرحبناءفياألساسيةالمهمةالعملية"أنهعلىاإلرشاديعرفمنوهناكومجتمعهأقرانهبين
واتخاذتقبلللمسوالتخطيطالصحيحاالختيارعلىالفردمساعدةخاللمنالمرتقبمستقبلهواستشراق
يتعرضوقد0."فيهيعيشالذيالمجتمعوظروفنفسهعنالسابقةمعرفتهضوءفيالصائبةالقرارات
مراضواألواالنحرافاتاالضطرابات،وتشملعاجالًاحالًامنهتتطلبومحيرةحرجةمواقفإلىاإلنسان
يعيشالذيمعالمجتومعنفسهمعتكيفهدرجةومنوإنتاجهفاعليتهمنتقللالتيوالنفسيةالجسمية

فيه

مفهوم االرشاد النفسي
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ذاتهفهمفيدالمسترشمساعدةإلىتهدفالتيالعمليةتلك"بأنهاإلرشادإلىالباحثينبعضينظرلذلك
الشخصيعيدالصعلىالنفسيةالصحةتحقيقإلىيصللكيشخصيتهفيوالضعفالقوةنقاطوتحديد

التيعواملالومنحديثاًانّشأءقداإلرشادمفهومأنإلىاإلشارةمنبدوال"والزواجيواألسرًيواالجتماعي
الحياةتمجاالفيهائلةتغيراتأحدثالذيوالتقنيةالعلمعمليةفيالمتسارعالتقدمتطورهإلىأدت

هذافرضذإاالستهالكيةالنزعةإلىالمعاصرةمجتمعاتهاالحديثةالصناعيةالثورةدفعتكماالمختلفة،
البشريةضعًوبمامتزايدةوتوتراتشديدةضغوطعنهتولدتمتوازًنغيرإنسانياًااتجاهاًاالجديدالواقع
مفاتيحوامتالكالتفوًقأجلمنوالصراعالتنافسدفعهاأنبعدالبقاءأجلمنالتكيفخيارأمامجمعاء
الضياعاقمويتفالعاطفيالدفءيتضاءلأنوإلىإنسانيتهامنالكثيرتفقدأنإلىالمستقبلبوابة

الوعدأنfroomفروميؤكدالسياقهذاوفيأبنائها،لدىاالنتماءوافتقادالذاتتحقيقبعدموالشعور
قداإلنسانيةلمستقبعلىواالطمئنانالرفاةوتحقيقالطبيعةعلىوالسيطرةالمحدودغيربالتقدمالعظيم
كثيرةرمخاطنفسهالوقتفيخلقكماالغنيةاألممعلىمقتصراًاظلالوعدهذاثمارأنبسببأخفق
العواملههذإنسانيتهامنالبشريةتجردتشهدوهيمصيرهاعلىالدائمالمجتمعاتقلقفيتسبب

بالضياعرادهأفوشعورالتفككإلىوتدفعهاإلنسانيللمجتمعاالجتماعيةالروابطتهددأصبحتبمجملها
فينساناإًلمساعدةعاتقهعلىأخذالذيوالتوجيهاإلرشادعلمأهميةتأتيهناومنواالنطواء،واإلحباط

علىلتغلبافيالسوًيالفردلمساعدةمحاولةوهيالجديد،المجتمعمعالتكيفعلىتساعدهبدائلإيجاد
التيتالمشكالمواجهعلىقدرتهعدمتصاحبالتياالنفعاليةاالضطراباتإزالةطريقعنمشكالته
يطلبهالمنةاالستشاًرفيالمساعدةتقديمعمليةهيذاتهاحدفياإلرشادوعمليةحياتهمسيرةتعترض

.الميدانهذافيمعيناًاتدريباًاومدربعلمياًامؤهلشخصقبلمن
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اد لكي إذا آجرينا مراجعة شاملة لمفهوم اإلرشاد نستطيع تحديد الهدف األول لـه بالعمل على مساعدة األفر

هذه المشكالت، يتغلبوا على مشكالتهم التي تعترض طريق تكيفهم داخل المجتمع، ومحاولة التخفيف من أثر

ة ولكي يؤدي المرشد هذه المهمة بنجاح ال بد لـه من أن يكون ملماً بعلوم كثيرة منها العلوم اإلنساني

فسية، ومن أهم واالجتماعية وكل ما يتعلق بشؤون الحياة المختلفة التي تؤثر على تكيف الفرد وصحته الن

:األهداف التي يسعى اإلرشاد النفسي إلى تحقيقها

أهداف اإلرشاد النفسي

د الكتشاف ويأتي ذلك عن طريق مساعدة المسترش: تحديد مواطن القوة والضعف في شخصية المسترشد-1

هم نفسه ذاته، ذلك إن أدراك المسترشد لذاته يعتمد على فهمه الصحيح لها ويعني قدرة المسترشد على ف

 ً .وتحليلها وتقدير إمكانياته تقديراً علمياً واقعيا

اته، ويتم ويمكن للمسترشد بلوغ هذا الهدف إذا استطاع فهم ذ: إبراز الجانب الجيد لشخصية المسترشد-2

ورة الص)التوصل إلى هذا الفهم إذا تطابق مفهوم الذات الواقعي عند المسترشد مع مفهوم الذات المثالي 

كبير في سلوكه ، إن تشخيص الجوانب المفيدة في شخصية المسترشد لها تأثير(المستقبلية عند المسترشد

.السوي وصحته النفسية
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ويتم التوافق عن : هتحقيق التوافق واالنسجام بين سلوك الفرد والبيئة الطبيعية واالجتماعية التي تحيط ب-3

لمشكلة، طريق حدوث توازن بين سلوك الفرد والبيئة بما يتالءم وطبيعة الموقف الذي يؤدي إلى حدوث ا

يتم إعادة التوازن ونعني هنا بالتوازن القدرة على التغير تغير السلوك اإلنساني أو تغير البيئة المحيطة لكي

.  بين الفرد والبيئة

حقيق السعادة عن يعد تحقيق الصحة النفسية الهدف لعملية اإلرشاد النفسي وهو ت: تحقيق الصحة النفسية-4

.  طريق تحقيق األهداف التي يرسمها الفرد لنفسه
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ن من أداء يوجد عدد من المبادئ األساسية لإلرشاد النفسي، ال بد للمرشد النفسي من اإللمام بها لكي يتمك

:مهمته بنجاح ومن أهم هذه المبادئ

مبادئ االرشاد النفسي

:االهتمام بالنمو المتكامل للفرد-أ

يها عملية إن االهتمام بالنمو المتكامل يعد من أولويات المرشد النفسي ومن المبادئ واألسس التي تبني عل

ي تعترض اإلرشاد ويعني قدرة الفرد على تخطي المشاكل التي تعكر صفو حياته والمهمات المختلفة الت

.مسيرة حياته بما يجعله قادراً على إشباع حاجاته العضوية

:التقبل غير المشروط بين المرشد والمسترشد-ب

عني إن عملية اإلرشاد هي عبارة عن عقد غير مشروط بين طرفين أحدهما المرشد واآلخر المسترشد، وهذا ي

تاريخه أنه عملية طوعية وليست عملية قسرية، مما يلزم المرشد تقديم المساعدة للمرشد بغض النظر عن

شكالت وال األسري ومستوى تعليمه أي عليه أن ينظر إليه كشخص مثله، يعاني من بعض االضطرابات والم

هو : وعلى المسترشد أن يدرك أن هدف المرشد.يستطيع حلها بمفرده لذلك لجأ إليه في طلب المساعدة

د من شأنه مساعدته لكي يفهم ذاته ويحل مشكالته بنفسه، إن هذا اإلدراك الواقعي لكل من المرشد والمسترش

.أن يسهل عملية اإلرشاد
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:مراعاة الفروق الفردية-ج

الجوانب يعد هذا المبدأ بالغ األهمية، الختالف قدرات المسترشدين في كل مجاالت حياتهم فهناك فروق في

مما يفرض الجسمية والجوانب العقلية واالجتماعية واالنفعالية، مما يجعل نظرتهم إلى مشكلة واحدة مختلفة

تواه العلمي على المرشد أن يحدد أسباب المشكالت النفسية والعوامل الكامنة وراءها لكل مسترشد طبقاً لمس

و فشله على قدر والبيئة المحلية التي ينتمي إليها إذ تلعب التنشئة االجتماعية دوراً هاماً أيضاً في نجاحه أ

.تأثيرها في تكوين شخصيته

:استمرارية عملية اإلرشاد-د

سه في تحقيق يعد اإلرشاد عملية تربوية تنمي في النهاية قدرة المسترشد على حل مشكالته معتمداً على نف

.ياةأهدافه من غير مساعدة وهي عملية نمو تربوي والنمو والتربية عمليتان مستمرتان باستمرار الح
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هي تشمل جميع يقوم المرشد النفسي بعملية اإلرشاد معتمداً على أكثر من منهج ذلك لشمولية عملية اإلرشاد ف

:مراحل الحياة تحت مختلف الظروف ومن أهم هذه المناهج

مناهج اإلرشاد النفسي

:المنهج اإلنمائي-1

ن كونه ترجع أهمية هذا المنهج إلى النظرة األساسية لعملية اإلرشاد بوصفها عملية نمو مستمرة، فضالً ع

ات يسعى إلى تجنب المشكالت ومنع وقوعها عن طريق االهتمام بالنمو السوي عند األفراد وتدخل خدم

قة الواعية المنهج اإلنمائي في تخطيط برامج التوجيه واإلرشاد النفسي في المدارس من خالل الدراسة الدقي

ل الحياة إلمكانات الطالب وقدراتهم ومساعدتهم في فهم وتقبل ذواتهم، وتحديد أهداف مستقبلية عبر مراح

.المختلفة خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة

:المنهج الوقائي-2

تأتي أهمية هذا المنهج من اهتمامه باألصحاء األسوياء ومنع وقوعهم في المشكالت عن طريق اتخاذ 

لمنهج االحتياطات الالزمة لمنع حدوثها وهو يشبه عملية تطعيم األفراد لوقايتهم من األمراض المعدية ول

:الوقائي ثالثة مستويات

.ى حدوثهاتتلخص في محاولة المرشد منع حدوث المشكالت بإزالة العوامل التي تؤدي إل: الوقاية األولية–أ 
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ن طريق وهي محاولة التشخيص المبكر للمشكالت واالضطرابات النفسية وعالجها ع: الوقاية الثانوية-ب

.منع تطورها

بتها المشكالت، ويشمل محاولة المرشد في التقليل من أثر المضاعفات النفسية التي سب: المستوى الثالث-ج

.ةوالسعي لوضع خطة منهجية للوصول إلى الحل األمثل، وقد تتضمن برامج دينية ونفسية متنوع

:المنهج العالجي-3

ق يهتم هذا المنهج بعالج المشكالت من خالل مساعدة المسترشد على فهم ذاته وتقلبها كما هي عن طري

مسترشد على تبصيره بقدراته وإمكاناته وإبراز الجانب المشرف في حياته، ويتم ذلك بوضع خطة تساعد ال

.تخطي العوائق التي تمنعه من تحقيق أهدافه

مرشد لكي الطريقة المستعملة في هذا المنهج هي المقابلة اإلرشادية من خالل طرح المسترشد لمشكلته أمام ال

نه من يساهم بمساعدته في حلها وذلك بتحديد جوانب المشكلة وأبعادها ومن ثم العمل على وضع خطة تمك

.تجاوز هذه المشكلة والتغلب عليها


