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عناصر المحاضرة

نظريات اإلرشاد 
النفسي
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النظرية في مجال اإلرشاد
ة هي نموذج أو إطار عام يضم عدداً من الجوانب المعرفية المختلفة، وهو وسيلة مساعدTheoryالنظرية 

طلق منه تعييناً على رؤية العالقات الموجودة بين حادثة وحقيقة أخرى، وتعد النظريات األساس الذي ين

ك في الواقع العملي، أما في مجال التوجيه واإلرشاد فإن النظريات تساعد على بناء طرق جديدة للسلو

الً قد تؤثر المواقف اإلرشادية، كما تساعدنا على معرفة كيفية تقويم األساليب القديمة والحكم عليها، فمث

ر على سلوك النظرية بشكل مباشر على عمل المرشد وعلى طريقة معالجته للمشكلة، وهكذا فإن النظرية تؤث

.ة عملية اإلرشاد، فيما يتعلق بطبيعبهاالمرشد ما دامت قراراته تبني على نظريات صريحة أو ضمنية يقتنع 

:خصائص النظرية الجيدة

:أن النظرية الجيدة يجب أن تتمتع ببعض الخصائص اآلتية1968بارتسويرى 

.ثباتأن تشتمل على مجموعة من المسلمات أو االفتراضات وهي المعطيات المقبولة التي ال تحتاج إلى إ

.بهاأن تشتمل على مجموعة من التعريفات للمصطلحات أو المفاهيم المتعلقة 

ة من أن تحمل المصطلحات أو المفاهيم عالقات معينة بعضها مع البعض، وهذه العالقات تشتق من مجموع

.القواعد، عادة ما تكون قواعد المنطق وهي تشمل على عالقات السبب النتيجة

ما يمكن أن ومن هذه االفتراضات، والتعريفات والعالقات تبني الفروض أو تستنتج، وهي تعني توقعات

ت صحيحة، أي يكون صحيحاً إذا كانت الفرضيات والتعريفات والعالقات والتعديالت الداخلة في االستدالال

.إذا كانت النظرية صادقة
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:نظريات الذات

، وقد عرف روجرز الذات بأنها كينونة الفرد وهي تتكون((روجزكارل ))العالم مؤسس هذه النظرية هو 

ة، ويلعب مفهوم نتيجة لتفاعل الفرد مع محيطه وتنمو نتيجة النضج والتعلم، وبذلك فهي تعد جوهر الشخصي

عليه طريقة الفرد عن ذاته دوراً هاماً في شخصيته وفي أنماط سلوكه، وتعد نظرية الذات األساس الذي تقوم

م مدركات اإلرشاد غير المباشر أو اإلرشاد المتمركز حول المسترشد، وفيها يقوم المرشد النفسي بتنظي

لذاته ويتخذ المسترشد الشعورية وتصوراته عن مفهومه لذاته الذي هو عبارة عن تعريف نفسي يكونه الفرد

.مفهوم الذات لدى المسترشد ثالثة جوانب

.وتشمل مدركات الفرد لذاته وتصوراته عنها أي كما يدركها هو: مفهوم الذات المدركة

هم وتعبر عن مدركات اآلخرين عن الفرد وتصوراتهم تجاهه من خالل مالحظات: مفهوم الذات االجتماعية

.عن تعاملهم معه

أن يكون المدركات والتصورات الموجودة عند الفرد عن الصورة التي يجببهاويقصد : مفهوم الذات المثالي

ك، فاإلنسان ومفهوم الذات له تأثير كبير على السلو.إليهاعليها، وهي صورة مثالية يطمح الفرد بالوصول 

ات من أجل يتصرف في ضوء الصورة التي يرسمها لنفسه، وهو يسعى دائماً لتكوين مفهوم موجب عن الذ

رد لتنظيم إشباع حاجاته المهمة والملحة وهي الحاجة إلى تحقيق الذات، ولمفهوم الذات وظيفة دافعية تدفع الف

ي ثباته ليس عالم الخبرة الذي يعيش فيه من خالل تفاعله مع المجتمع وهو مفهوم يتصف بالثبات النسبي أ

بالتالي يتمكن مطلقاً ويستفيد المرشد من المرونة الموجودة في محاولته لتعديل مفهوم المسترشد عن نفسه و

ثالثة من تعديل سلوكه تحت ظروف معينة وعن طريق اإلرشاد غير المباشر، وتحتوي نظرية الذات على

:مكونات
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:الخبرة-1

اعي، وهي عبارة عن سلسلة من الخبرات المتواصلة التي تؤثر على سلوك اإلنسان داخل محيطه االجتم

ترشد وبعضها يكون منسجماً مع مفهوم الذات عند الفرد ويؤدي إلى السرور والصحة النفسية لدى المس

عدم التوافق وبعضها غير سار بسبب عدم انسجامه مع مفهوم المسترشد لنفسه وتكون النتيجة عدم الرضا و

.النفسي مع نفسه ومع اآلخرين

:الفرد-2

ذاته بكسب حب لدى كل فرد دافع قوي لتحقيق ذاته من خالل المحيط والواقع الذي يعيش فيه ويسعى لتحقيق

ريسية اآلخرين واحترامهم وتقديرهم لـه وهم األشخاص المميزون في حياته مثل أفراد األسرة والهيئة التد

.والمسؤولين

:السلوك-3

ا يدركها الفرد من أجل إشباع حاجاته كمبهالسلوك هو كل نشاط عقلي أو جسمي أو عقلي وجسمي معاً يقوم 

توافق النفسي في الواقع، فإذا كان هذا السلوك متوافقاً مع مفهوم الذات والمعايير االجتماعية فإنه يؤدي إلى ال

ذاتية التي يكتبها أما إذا كان متعارضاً فإنه يلجأ إلى إنكاره ويشعر بعدم الراحة وسوء التوافق، وتعد التقارير ال

.الفرد عن نفسه من خالل خبراته من األساليب المهمة التي اعتمدت عليها نظرية الذات
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:المجال الظاهري

مرار، وهو يعبر المجال الظاهري عن المدركات الشعورية للفرد في البيئة وهو عالم الخبرة المتغير باست

ئاً وهو من يرتبط بجانب الشعور من الذات ويتعامل الفرد معه كما يدركه سواء أكان إدراكاً صحيحاً أو خاط

.الجوانب التي ركزت عليه نظرية الذات

:وقد طور فرنون مفهوم الذات ويبين ثالثة مستويات للذات تندرج من العام إلى الخاص جداً 

سلوك مفهوم الذات االجتماعية وتظهر من خالل تعامل الفرد مع المحيط الذي يعيش فيه وتعبر عن ال–أ 

.الظاهر

الزوجة أو وهو ما يكشفه الفرد للمقربين له كاألصدقاء وأفراد األسرة ك: مفهوم الذات الشعورية الخاصة-ب

.الزوج

.اديةوتظهر عندما يوضع الفرد في موقف تحليلي شامل عند العملية اإلرش: مفهوم الذات البصيرة-ج

لتعرف عليها وتحتوي على الخبرات المؤلمة السابقة التي تهدد أمن الفرد وال يمكن ا: مفهوم الذات المكبوتة-د

.إال بعد عملية التحليل النفسي
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راب الذات ويرى فرنون أن الشخص المتوافق هو الذي يستطيع تكون صور واقعية وإيجابية عن ذاته باقت

ل سلوكه وفي الشعورية الخاصة عنده من الذات البصيرة، وتسعى عملية اإلرشاد لمساعدة المسترشد في تعدي

من مفهوم السالب تحقيق التوافق النفسي وإشعاره بالرضا، بتنمية المفهوم الموجب والواقعي للذات والتخلص

التالي يعجز إلى الشعور بسوء التوافق وعدم احترام اآلخرين له بسبب شعوره بأنه أقل منهم وببهالذي يؤدي 

.عن إشباع حاجته لتحقيق ذاته

عن الواقع ويجب أن نؤكد هنا أن من كان لديه صورة مبالغة لذاته أو ما يسمى ورم الذات فإنه يتصرف بعيداً 

.وتقديرهم ويشعر بعدم التوافقبهومن ثم يخسر ثقة الناس 

يكون لذلك يجب أن يكون تعديل مفهوم الذات من األوليات التي يأخذها المرشد بنظر االعتبار ويجب أن

كي الهدف الذي يسعى إليه المرشد النفسي هو تكوين مفهوم موجب وواقعي عن الذات لدى المسترشد ل

.يستطيع التوافق مع مجتمعه وشعوره بالرضا عن نفسه وعن اآلخرين

:انتقادات نظرية الذات

تقادات التي بالرغم من اإلسهامات التي قدمتها نظرية الذات إلى اإلرشاد النفسي إال أنها ال تخلو من بعض االن

:أشار إليها علماء النفس ومنها

.ركزت على مفهوم الذات وأهملت الصورة الكاملة لإلنسان

.ركزت على الجانب الشعوري وأهملت للجانب الالشعوري ودوره في توجيه سلوك الفرد

.تعطي الحق للمسترشد في تقريره مصيره علماً بأن هذا ال يعطيه حقاً في السلوك الخاطئ


