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عناصر المحاضرة

طوارئ العملية 
اإلرشادية
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عملية اإلرشاد النفسيطوارئ
:قد تتعرض عملية اإلرشاد لطوارئ تهددها وتسبب لها الفشل ومن هذه الطوارئ ما يلي

:المقاومة-1

د يغطي وهي مقاومة ال شعورية من قبل المسترشد للعملية اإلرشادية وهي إحداث حيل الدفاع النفسي لدى المسترش

في عملية الخبرات المكبوتة غير المرغوبة فيها وال يرغب في الكشف عنها، وكذلك فهي تقاوم التغير الذي يحدثبها

:اإلرشاد ومن أسباب ظهور المقاومة عند المسترشد في عملية اإلرشاد ما يأتي

.عدم رغبة المسترشد في العالج

رات وجود خبرات مكبوتة أو محرمة أو مخجلة قد يهدد ظهورها في منطقة الشعور شخصية المسترشد مثل الخب

.الجنسية وعقوق الوالدين

.فالتعاطف الذي حصل عليه المسترشد من قبل اآلخرين من جراء اضطراباته وخشيته من خسارة هذا التعاط

.يها المسترشدفقدان االهتمام بالعملية اإلرشادية نتيجة لعمليات التحويل السلبي ضد المرشد والمقاومة التي يبد

:التحويل-2

لمرشد تحويل المسترشد لمشاعره وانفعاالته الخاصة ضد المرشد ويكون ابههو أحد طوارئ عملية اإلرشاد ويقصد 

شد أن تكون في هذا الموقف بمثابة شماعة يعلق عليها المسترشد مشكالته وانفعاالته واألصل في انفعاالته تجاه المر

محايدة ألن هدف المرشد هو مساعدة المسترشد فليس هناك ما يسوغ هذا السلوك، ولكن اإلسقاط الذي يبديه 

المسترشد هو إسقاط مشاعره تجاه اآلخرين على المرشد ومن ثم تحويل مشاعره من واقع حياته مع األشخاص 

:إلى عملية اإلرشاد وقد يعزى التحويل إلى أسباب عديدة منهابهالمحيطين 
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:اإلحالة-3

ة غير هي إحالة المسترشد إلى جهة اختصاص أخرى لمساعدته في تشخيص الحالة أو لوجود خدمات نفسية متخصص

د متوفرة لدى المرشد أو في المركز اإلرشادي الذي يعمل فيه المرشد واإلحالة هي إحدى طوارئ عملية اإلرشاد ويع

ية اتخاذ القرار بشأنها من القرارات المهمة التي يتخذها المرشد أثناء سير عملية اإلرشاد وهو قرار مهني ومسؤول

:خطيرة، وتكون اإلحالة على نوعين

(:المؤقتة)الجزئية اإلحالة –أ 

.المرشدتكون في فترة محدودة من الزمن للحصول على خدمة معينة مثل إجراء فحص ثم يعود المسترشد بعد ذلك إلى

:اإلحالة الكلية-ب

.وفيها يحال المسترشد كلياً إلى مرشد آخر أو جهة أخرى وتحدث في حالة المرض العضوي أو في حالة الذهان

ائي آخر ويجب على المرشد أن ينبه المسترشد خالل عملية اإلرشاد إلى أن األمر قد يستدعي إحالته إلى مرشد أو أخص

:وال يعني ذلك التخلي عنه وإنما هو عمل لصالحه ومن خطوات عملية اإلحالة

تشفيات تحديد األشخاص أو جهة اإلحالة مثل األطباء والمعالجين النفسيين وبعض العيادات المتخصصة والمس

.والمؤسسات األخرى

.االتصال الشخصي أو عن طريق الهاتف أو خطاب اإلحالة والتوصيات الالزمة

.تعريف المسترشد بعنوان المركز الجديد ورغم الهاتف وموعد المقابلة
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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


