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طبيعة العملية 
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:طبيعة العملية اإلرشادية

د والمسترشد تعرف العملية اإلرشادية على عالقة تفاعل شخصية اجتماعية وعالقة مواجهة حقيقية بين المرش

ا أو بين المرشد ومجموعة كما في اإلرشاد الجماعي وهي عالقة مهنية دينامية هادفة يوفر المرشد خالله

عملية جوانب هامة الجو النفسي اآلمن للمسترشد لمساعدته في فهم نفسه في ضوء الحاضر والمستقبل ولهذه ال

:ال بد من توفرها في أي عملية إرشادية

:العالقة اإلرشادية-1

شد على تعد الركن األساسي في عملية اإلرشاد، إذ يعد نجاحها نجاح عملية اإلرشاد كاملة، لذلك يحرص المر

عالقة أن تكون بداية العالقة اإلرشادية حسنة، وتتميز بأنها عالقة اجتماعية مهنية دينامية، وهي ليست

جاه صداقة وإنما عالقة احترام متبادل وغير مشروط يعرف كل الطرفين حدوده وإمكاناته ومسؤولياته ت

لى مدى قدرة كل اآلخر فهي ليست حنواً زائداً وال تعامالً رسمياً متزمتاً ويتوقف نجاح العملية اإلرشادية ع

تقوى العالقة من المرشد والمسترشد على التفاعل واالتصال بينهما ويعد هذا التفاعل االتصال الوسيلة التي

حات وقد يكون اإلرشادية أو تقوضها، ويأخذ االتصال أشكاالً مختلفة مثل االتصال اللفظي واإلشارات والتلمي

.رمزياً مبنياً على معاني يفهمها كل من المرشد والمسترشد
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:الجو النفسي في الجلسة اإلرشادية-2

د من توفير هذا يعد الجو النفسي من األسس التي تُبنى عليها العالقة اإلرشادية السليمة ولكي يتمكن المرش

ن مشكالته الجو ال بد له من الحرص على إرساء قواعد الثقة بينه وبين المسترشد لكي يتمكن من التحدث ع

ما أن التقبل بحرية وأمان والثقة المتبادلة تساعد المسترشد على التعاون مع المرشد إلنجاح عملية اإلرشاد ك

د على أن غير المشروط للمسترشد يساعده على تقبل نفسه كما تساعد المشاركة الوجدانية من قبل المرش

المسترشد يطور المسترشد إحساساً بأن المرشد يقبله كما هو وتعني المشاركة الوجدانية الشعور بمشاعر

األصغاءومحاولة فهم عالمه الداخلي والخارجي، وللوصول إلى هذا المستوى ال بد للمرشد أن يحسن 

ات اإلرشادية واالستماع للمسترشد مع المالحظة وتركيز االنتباه لكل قول وفعل يصدر عنه وتتطلب الجلس

ادية في تهيئة مناخ نفسي إرشادي أهم مظاهره األمن والسرية والخصوصية والتسامح وتتم الجلسات اإلرش

تحقيق هادفة بين المرشد والمسترشد في حدود المعايير لوديناميةإطار عالقة شخصية واجتماعية مهنية 

.األهداف

:تحديد األهداف-3

، إن تحديد األهداف أمر ضروري في أي عملية إرشادية ناجحة، ويعد الهدف العالجي هو الهدف الرئيسي

تمثل في لذلك يحرص المرشد على تحديده في بداية الجلسة اإلرشادية وتتنوع األهداف العامة لإلرشاد وت

صه من كبت بأسباب مشكالته وتخلاالستصبارمساعدة المسترشد على فهم ذاته فضالً عن مساعدته على 

متطورة ديناميةية مشاعره وتحقيق التوافق النفسي وتحقيق الصحة النفسية، وتتميز عملية اإلرشاد بأنها عمل

ي مشكلة تتغير أهدافها في تدرج من األهداف المبدئية القابلة للتعديل والتغيير إلى األهداف الخاصة وه

شروط بين ، إن الهدف الخاص هو النقطة الحرجة التي بموجبها تم إبرام العقد غير المبهاالمسترشد التي جاء 

.المرشد والمسترشد للوصول إلى حلها، ويجب أن يحدد كل من المرشد والمسترشد الهدف الخاص
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:جمع المعلومات-4

م أساليب جمع تختلف طريقة جمع المعلومات باختالف طبيعة المعلومات ومجاالت تصنيفها ويجب أن تستخد

رشادية المعلومات كوسائل وليست كغايات في حد ذاتها، ويجب أن تستخدم أساليب متنوعة لدراسة حالة إ

د وشخصيته معينة، وتتوقف كمية المعلومات التي يمكن الحصول عليها على مستوى الذكاء وقدرات المسترش

ة مثل اختيارات ، ويتم الحصول على تلك المعلومات بواسطة االختبارات النفسيبهاوميوله والقيم التي يؤمن 

عها التشخيصية الذكاء ومقاييس القدرات العقلية واالستعدادات فضالً عن اختبارات التحصيل الدراسي بأنوا

اختبارات الزمة في التي تشمل اختبارات الميول والقيم وهذه كلهااإلسقاطيةوالتدريبية واالختبارات والتنبئية

.اإلرشاد النفسي

:اتخاذ القرار-5

اذ قراراته مساعدة المسترشد في اتخاذ قراراته وهو أمر هام في حياة المسترشد الذي يرغب باتخبهويقصد 

طأ ويتم ذلك بنفسه ويتحمل مسؤولية تلك القرارات وهو إجراء هام لتجنب الصراعات والتسرع والتورط والخ

واختيار أنسب بخطوات تبدأ بفهم الهدف ثم جمع المعلومات وتحليلها ثم تحديد البدائل واالحتماالت والتقويم

.االحتماالت
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:حل المشكلة-6

ي حل المشكالت يتم بهذه الخطوة تعليم المسترشد كيف يحل مشكالته بمفرده واتخاذ المشكلة الحالية مثاالً ف

ترتيبها حسب المستقبلية من خالل دراسة أسبابها واستعراض المحاوالت السابقة لحلها واقتراح حلول بديلة و

ل تنفيذ األولية واختيار الحل ووضع خطة التنفيذ ويحصر المرشد على عدم الضغط على المسترشد خال

ات بطريقة أخذها المسترشد في إيجاد الحلول واالقتراحبهالخطة ويكون المرشد كخبير وحكيم نفسي يسترشد 

.أو تركها وفي حالة االقتناع والتشاور يكون التنفيذ

:التقييم-7

م كيفياً وكمياً تتم عملية التقويم في ضوء النتائج وظروف العملية وجهود المرشد والمسترشد ويكون التقوي

يم في ضوء ويشترك فيه المرشد واألخصائيون والمسترشد والوالدان والرفاق ومن يهمهم األمر، ويتم التقي

.معايير وموازين ومحطات مثل تحقيق األهداف وشعور المسترشد بالتوافق والصحة النفسية

:اإلنهاء-8

على إنهاء عملية اإلرشاد بعد إتمام اإلجراءات وتحقيق األهداف، ويتوقف ذلك على نوع المشكلة وحدتها و

تدرج شخصية المسترشد وتجاربه وعلى المرشد وطريقته في العالج، ويحتاج إنهاء عملية اإلرشاد إلى

ادية، ومهارات خاصة من جانب المرشد فقد يجد المرشد والمسترشد كالهما صعوبة في إنهاء العملية اإلرش

.وهنا تبرز أهمية العالقة المهنية التي تبقى عالقة المرشد بالمسترشد ضمن حدود المهنة


