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  األوىل الـمحاضرة 
 
 

 
 
 

   تمهيد : 
 منن يعانون أفراد ال بتوجيو تختص النفسية الخدمات أنواع من نوعا النفسي اإلرشاد يعتبر        

 منن أكثنر بنالفرد النفسني يينت  اإلرشناد و عميينا يتغمبنوا لن  مشنكتت منن يعنانون اضطرابات ولكنني 
 إلن  بنذكاء إمكانياتنو الراىنة ويساعده في  تنمينة يييء الفرد لحل مشكمتو حيث بالمشكمة، اىتمامو
 .ومينياً  وتربوياً  شخصياً  النفسية والتوافق الصحة يحقق حت  مستطاع حد أقص 
 النفسي:  تعريف اإلرشاد .1
 المغوي التعريف: 

يقننول ابننن منظننور فنني لسننان العننرب مننادة   رشنند)) والرشنند نقننيض   الغنني)) ورشنند يرشنند رشننادًا فيننو 
  .ىو نقيض الظتل إذا أصاب وجية األمر والطريق راشد ورشيد، أو

 بيا يقصد واّلتي ( counseling)اإلنجميزية  الكممة إل  األصل في " اإلرشاد" مصطمح كما يرجع
  .المعمومات وتقدي  ، والتشجيع ، اّلنصائح تتضمن اّلتي إجراءات مجموعة ، ّأنيا لغة

 االصطالحي التعريف: 
ممرشندين والمننوجيين النفسننيين اإلرشناد النفسنني بقنننو العتقنة الديناميننة بننين تعنر  الرابطننة األمريكيننة ل

المرشنند النفسننني والعمينننل ، حيننث يقنننو  المرشننند بمشنناركة الطمبنننة حيننناتي  ويقابننل ذلننن  منننن متطمبنننات 
طار المؤسسنة التعميمينة وىنو إيكون في  اإلرشاديةوىذا يعني بقن مجال تقدي  الخدمات  تومسؤوليا

النن  ذلنن  فقنننو يشننمل مجنناالت نمننوى   باإلضننافةبننة مننن األسننوياء وسيننر األسننوياء، شننامل لكافننة الطم
 الجسدي والعقمي والنفسي والميني والتربوي.

  مدخــــل حول االرشــــاد النفســـي
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 الفنرد وتشنجيع مسناعدة إلن  كما يذكر زىران أن "التوجيو واإلرشاد النفسي ىو عممينة بنناءة  تيند 
 خبراتنو، ويفين  وانفعالينًا، تماعيناً واج جسنميًا وعقميناً  شخصنيتو ويندرس ذاتنو ويفين  نفسو، يعر  لكي

 إلن  بنذكاء إمكانياتنو وينمني يسنتخد  وأن المتاحنة لنو، الفنرص ويعنر  وحاجاتنو، مشنكتتو ويحندد
 وزواجيًا . وأسرياً  ومينياً  وتربوياً  شخصياً  النفسية والتوافق الصحة يحقق حت  مستطاع حد أقص 
ىو عممية تؤدي ال  إسنتثارة الفنرد منن أجنل )، بقن اإلرشاد النفسي Feoehlichويرى فيوليش      

 تحقيق عدد من األىدا  والتي تتمثل باألتي:
 ن مساعدة الفرد عم  تقيي  نفسو وتقيي  الفرص المتاحة أمامو.1
مكاناتو الطبيعيو. باالختيارن زيادة قدرة الفرد عم  القيا  2  وبالشكل الذي يناسب قدراتو وا 
 .تومسؤولياومايترتب عمييا من التزامات  ن تقبل الفرد لنتائج إختياراتو3
 موضع التنفيذ. االختياراتن التعر  عم  وسائل تحقيق 4
 

 النفسي:  لإلرشاد التاريـخي التطـور .2
 :كالتالي ) 32، ص2006،البرديني  حسب  النفسي اإلرشاد تطور يمكن ذكر مراحل        

 المهني التوجيه عمى التركيز مرحمة: 
 تنتتء  التني الميننة اختينار عمن  الفنرد مسناعدة  إل ييد  الذي الميني بالتوجيو اإلرشاد بدأ حيث
 التني المينينة المشنكتت عمن  التغمنب عنن فضنت واسنتعدادات وقندرات إمكاننات منن منا لدينو منع

الميني ىو بارسونز  لمتوجيو واإلرشاد الروحي األب أن يعتبر و .المينة أو مجال العمل في تواجيو
 اىنت  منا  كبينر بالتوجينو المينني فني أمريكا.حينثحيث أن وجية نظر بارسنونز أدت إلن  نشنوء اىت

حبناط اضنطراب منن األفنراد يعانينو بمنا  اسنتعداداتي  تتئن  التني المينن اختينار فني لمنا ينواجيي  وا 
 مسناعدة بيند  ( 1908 ) بوسنطن بقمريكنا مديننة فني مينًينا مكتًبنا بارسنونز أنشنق وقندراتي . حينث

مكانات قدرات من ديي ل ما تتئ  التي المين اختيار عم  األفراد  مساعدتي  وكذل  .واستعدادات وا 
ومواىبي . وأصنبح االرشناد يجمنع المعمومنات عنن الفنرد  قدراتي  مع تتفق التي األنشطة اختيار عم 

 والمينة من ختل استخدا  المقاييس واالختبارات والمقابتت الشخصية.
 



 

 

 (إرشـــــــــــاد وثىجيــــــــــه ليسانس  الثالثةالسنة ) اد والصحـــة النفسيـــــةمحاضــــرات في مقيـــاس إلارشـــــ
 

4 

 التربوي التوجيه عمى التركيز مرحمة: 
كامتننداد لمتوجيننو الميننني حيننث وجيننت الخنندمات االرشننادية إلنن  مجننال التوجيننو ظيننرت ىننذه المرحمننة 

التربنوي والننذي ييند  إلنن  مسناعدة الطننتب عمن  اختيننار نننوع التعمني  الننذي يتسنق مننع منا لننديي  مننن 
مكاننات وكنذل  مسناعدتي  فني التغمنب عمن  المشنكتت التربوينة التني تنواجيي   قدرات واسنتعدادات وا 

" أول مننن وصنن  التوجيننو التربننوي فنني رسننالتو لمنندكتوراه 1941ويعتبننر "كيمنني فنني المجننال المدرسنني 
"بقنننو نشنناط تربننوي يينند  إلنن  مسنناعدة التتميننذ فنني اختيننار المقننررات الدراسننية وعمنن  التكينن  مننع 

 المشكتت الدراسية وتصني  التتميذ في المدارس في ضوء قدراتي  و استعداداتي .
 النفسي القياس حركة عمى التركيز مرحمة: 

من العوامل التي ساعدت عم  نمو وتطور االرشاد النفسي ىو تطور حركة القياس النفسي،        
ومن العوامل التي أدت إل  نشقة القياس النفسي ىي الحاجة إل  وجود وسيمة لمكشن  عنن ضنعا  

ات بنندأت ، ولقنند شننيد القننرن اىتمامننا واضننحا بننالمتخمفين عقميننا، ففنني الثتثيننن19العقننول فنني القننرن 
تظينننر اختبنننارات ومقننناييس عديننندة وزادت حركنننة القيننناس النفسننني وكنننان "سنننترونج" منننن أوائنننل النننذين 

" اختبار الميول المينينة لمرجنال والنسناء وبعند الحنرب 1943في عا  " قساىموا في ىذا المجال فقنش
والمقنناييس العالميننة الثانيننة ظيننرت العدينند مننن االختبننارات والمقنناييس وتقسسننت مؤسسننات الختبننارات 

عننداد األجيننزة واالختبننارات ا  و  إلنشنناء عننداد اختبننارات ومقنناييس الننذكاء والتحصننيل والميننول والتوافننق وا 
 أكندت ألنينا واإلرشناد التوجينو ونمنو تطنور فني النفسني القيناس حركنة ساعدت قدفوعموما  .العممية
 الدقيقنة مناتالمعمو  جمنع عممينة تيسنر موضنوعية ومقناييس أدوات إلن  واإلرشناد التوجينو حاجنة

 المشكتت. وحل التكي  من تمكنو عممية بطريقة الستخداميا عن المسترشد الموضوعية
 النفسية والصحة التوافق عمى التركيز مرحمة: 
النفسنيين  بالمرضن  واالىتمنا  الفنرد، سنمو  فني المرضنية الجوانب بدراسة المرحمة ىذه تميزت حيث

 النفسنية اإلمنراض مصنحات منن المفناىي  ىنذه دأتبن حينث النفسني، التوافنق بمشنكتت واالىتمنا 
 شنغمت حينث النفسنية، بالصنحة والعناينة النفسنية األمنراض منن الوقاينة عمن  واقترننت بالندعوى

الناس.ولقند ركنزت حركنة الصنحة النفسنية عمن  مفينو  التوافنق،  اىتمنا  النفسنية والعقمينة األمنراض
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مننا تطننورت النظننرة التنني كانننت سننائدة نحننو وأصننبح اإلرشنناد وسننيمة لمسنناعدة الننناس عمنن  التوافننق ك
 المرض  النفسيين، وقد تحرر المرض  من الستسل والقيود التي كانوا يكبمون بيا. 

كما تقثرت ىذه المرحمة بمدارس عم  النفس مثل مدرسة التحميل النفسي، والمدرسة السنموكية، التني  
األمننراض النفسننية مننن حيننث التفسننير  بنندأت تيننت  بتعننديل سننمو  األفننراد المضننطربين نفسننيًا، ودراسننة

والتشننخيص والعننتج ،  وصنناحب ذلنن  ظيننور العدينند مننن العيننادات النفسننية التنني تعمننل عمنن  توجيننو 
رشنناد األفننراد. وبننذل  تطننور مفيننو  اإلرشنناد ليشننمل كافننة الخنندمات التنني تينند  إلنن  مسنناعدة الفننرد  وا 

 عم  في  ذاتو ومشكتتو.
 فني أثنر ىنا  النفسنية األمنراض تفسنير فني ) فرويند   يند  عمن النفسني التحمينل لنظرينة كنان كمنا

 التتميذ والمحافظة بين التوافق سوء مشكتت ظيرت والمدرسة التربية مجال وفي النفسي، اإلرشاد
أو  البيئنة منع التوافنق عمن  النناس مسناعدة اإلرشناد ميمنة أصنبحت وىكنذا النفسنية، صنحتي  عمن 

 .المختمفة النفس عم  رسبمدا المرحمة ىذه تقثرت ث  المجتمع،
 اإلرشادي النفس عمم مرحمة: 

 الصنحة بحركنة التطنور تنقثر وقند القنرن، ىنذا منن الثتثينينات بداينة فني تطنور حندث لقند        
 عمن  الثتثينينات فني يركنز اإلرشناد أخنذ يمكنن وعمينو المختمفنة، عمن  الننفس ومندارس النفسنية

 واإلرشناد الشخصنية فني  روجنرز)  كنارل  دجينو  ذلن  ويضنا  إلن  لمفنرد، الشخصنية المشنكتت
 فني نظريتنو وضع كما 1942 عا  ) النفسي اإلرشاد والعتج   كتاب وضع حيث النفسي والعتج
 بداية الخمسينيات فترة شيدت ث  اآلن، تستخد  حت  مازالت التي الشخص حول المتمركز اإلرشاد
ر مصنطمح عمن  الننفس اإلرشنادي، ظين  1951ففني عنا   .النفسني اإلرشناد وىنو جديند عمن  منيتد

والمرشد النفسي، في المؤتمر الذي عقدتو لجنة متخصصة في جامعة مينسوتا، قبيل انعقاد المؤتمر 
السنوي لمرابطة األمريكية. وقد تبع ذل  إنشاء قسن  اإلرشناد النفسني فني الجمعينة النفسنية األمريكينة، 

 ضمن مقررات عم  النفس في الجامعات.ومن ث  البريطانية، ث  دخل موضوع اإلرشاد النفسي 
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 النفسي النمو عمى التركيز مرحمة: 
 بدراسنة فيو االىتما  ت  حيث النمو نفس عم  النفسي اإلرشاد تطور في ساىمت التي العوامل ومن

 ذلن  وتنت ىنول)،  سنتانمي  إلن  ذلن  فني الفضنل ويرجنع النفسنية، ومشنكتتي  األطفنال ونمنوى 
 التني النظرينات منن العديند ظينور منع والمعرفينة واالجتماعينة النفسنية فنلبخصنائص الط االىتمنا 

 ىافجيرست. ونظرية وأريكسون فوريد نظرية نحو المختمفة الطفل نمو مراحل تفسر
ىنننذه النظريننننات المختمفننننة أثننننرت فنننني تطننننور اإلرشننناد النفسنننني، حيننننث اسننننتفاد منيننننا فنننني دراسننننة      

 ت اإلرشادية لخفض ىذه االضطرابات وحل المشكتت.اضطرابات الفرد ومشكتتو، وتقدي  الخدما
 النفسي:  أهـداف اإلرشـاد .3

  :التالية النقاط حسب في تحقيقيا  ال   النفسي اإلرشاد يمكن تحديد االىدا  التي يسع 
  بناء مفيو  إيجابي لمذات وتحقيق الذات: حيث يسع  إل  تنمية مفيو  الذات اإليجابي

 .لدى الفرد
 فرد مع ذاتو وبيئتوحقيق توافق الت: 

شباع الحاجات األساسية األولية  أ . التوافق الشخصي: عن طريق الرضا عن الذات وا 
 .بحيث تتوافق مع مطالب النمو لممرحمة النمائية التي يعيشيا

 العممي.. التوافق التربوي: مساعدة المسترشدين عم  التحصيل  ب
 أختقيتوج. التوافق االجتماعي: االلتزا  بقي  المجتمع و 

  تحقيق الصحة النفسية: حيث يكون متوافقا نفسيا ويشعر بالسعادة مع نفسو ومع اآلخرين
 .وقادر عم  تحقيق ذاتو

  تحسين العممية التربوية: تيد  المؤسسات التربوية  المدارس والجامعات) إل  خمق جو
اخ من كفرد وعضو في الجماعة وتوفير من نفسي صحي كما تقو  عم  احترا  المسترشد

 .مسترشدلمالحرية واألمن النفسي لتنمية الشخصية المتكاممة 
  صناعة القرارات: تمكين المسترشدين من اتخاذ قرارات بما يتصل بالقضايا اليامة بالنسبة

 .إليي 
 ). 28 – 27ص ،  2008جدوع  ،  



 

 

 (إرشـــــــــــاد وثىجيــــــــــه ليسانس  الثالثةالسنة ) اد والصحـــة النفسيـــــةمحاضــــرات في مقيـــاس إلارشـــــ
 

7 

 :وأساليبـه النفسي اإلرشاد طـــرق .4
 ترتبط التي المختمفة اداإلرش نظريات لتعدد متعددة نتيجة وأساليب طرقاً  النفسي اإلرشاد ينقخذ     

 وأسناليب طرقناً  النفسني اإلرشناد يننقخذ :يمني فيمنا النفسني اإلرشناد طنرق أىن  إلن  اإلشنارة بيا ويمكن
 اإلرشاد طرق أى  إل  اإلشارة بيا ويمكن ترتبط التي المختمفة اإلرشاد نظريات لتعدد متعددة نتيجة

 :يمي فيما النفسي
 المباشـــر اإلرشـــاد: 
ىنننذا الننننوع منننن اإلرشننناد عمننن  الفرضنننية القائمنننة أن العمينننل لدينننو نقنننص فننني المعمومنننات  ويقنننو       

وعاجز عنن حنل مشكتتو باإلضافة إل  زيادة تم  المعمومات والخبرات عند المرشد في المشكتت؛ 
يجننابي، حينث يفسننر المعمومنات ويكتشنن  الصنراعات ويوجننو سننمو   لنذل  يقننو  المرشند بنندور فعنال وا 

وتعنديل سنموكياتو السنمبية وتغيينر شخصنيتو، لنذل  فمسنئوليات المرشند . السننمو  السننمي العميل نحننو 
ويينند  اإلرشنناد المباشنر إلنن  حننل المشننكتت لمعميننل  .ودوره أكبننر منننن مسنننئوليات ودور المسترشنند

التي جاء بيا ويعتقد أن اإلشباع والرضا المذين يتحققان لمعميل نتيجة حل مشكتتو يزيدان من ثقتو 
 .بنفسو وبالمرشد وبالعممية اإلرشادية

 الواضحة المشكتت ذوى ومع المعمومات الذين تنقصي  المتعجمين مع المسترشدين عنادة ويستخند 
 يسنتجيبون ال النذين لألفنراد اإلرشناد العتجني . كمنا أننو مفيند مجنال اسنتخدامو فني ويكثنر المحنددة
 المشكتت. وحل االجتماعية تالعتقا لزيادة فرًصا يعطي الفردي كما  لإلرشاد
 المباشــر غير اإلرشاد: 

ويقننو  ىننذا النننوع مننن اإلرشنناد عمنن  العميننل أو المسترشنند مننن خننتل إعطائننو فرصننة كافيننة          
فني  لممسترشدلمتعبير عن نفسو والمساىمة في إيجاد حل مناسب لمشكمتو،  ويجب أن يتر  الحرية 

 منن أكثنر االنفعالينة الجواننب عمن  الطريقنة تركنز ىنذه فنان .وبنذل  اختيار الحنل المناسنب لمشنكمتو
 المرشد. من أكثر المسترشدعم   تركز كما الشخصية الجوانب

وتعتمد ىذه الطريقة عم   إقامة عتقة إرشادية وتييئة مناخ نفسي يمكنن المنسترشد منن تحقينق     
حنداث أكبر نمو شخصي ونفسي بنفسو ومن أىدافو مساعدة المسترشد عم  ال نمو النفنسي الننسوي وا 

التطننابق بننين مفيننو  الننذات الواقعيننة والمدركننة والمثاليننة واالجتماعيننة؛ أي التغييننر منننن مفينننو  الننذات 
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السالب إل  مفيو  الذات الموجب، ويستخد  ىذا النوع بنجناح منع ذوى النذكاء المتوسنط أو مننا فوقنو 
جننني والزواجننني، والمننننشكتت الشخننننصية ومنننن لنننديي  طتقنننة لفظينننة ويفيننند فننني مجنننال اإلرشننناد العت

     .لمشباب
 الفردي اإلرشاد: 

يعتبر اإلرشاد الفردي أحد العمميات والجوانب األساسية لبرنامج خدمات اإلرشاد النفسي, وىو عبارة 
عن عتقة مينية مخططة بين طنرفين تنت  وجينًا لوجنو بنين المرشند والمسترشند بيند  مسناعدتو فني 

تو، ويسننتخد  اإلرشنناد الفننردي لمعالجننة الحنناالت ذات المشننكتت التنني يغمننب فيننن  ذاتنننو وحننل مشننكت
عميينننا الطنننابع الفنننردي نحنننو االنحرافنننات السنننموكية والسنننرقة والكنننذب واالنحرافنننات الجنسنننية وسيرىنننا، 

فنني  يسننتخد  فيننو ولننذل  .وكننذل  الحنناالت التنني ال يمكنننن عتجيننا عننن طريننق اإلرشنناد الجمنناعي
 حناالت الشنذوذ مثنل جندا الخاصنة الحناالت وفني الفنردي، الطنابع عميينا تغمنب التني الحناالت

 المرشد بين المينية اإلرشادية العتقة عم  فعاليتو أساًسا وتعتمد الجنسية. واالنحرافات والمشكتت
 .بين الطرفين   مخططة عتقة أنو أي والمسترشد

 الجماعي:  اإلرشاد 
اإلرشاد النفسي الثنين أو أكثر من األفراد الذين تتفق ويعر  اإلرشاد الجماعي بقنو تحقيق خدمات 

ميولي  وحاجاتي  اإلرشادية إل  حد ما، والتي يمكن تحقيقيا لي  في مجموعنة صنغيرة أو كبينرة؛ أي 
 من المفحوصنين عدد إرشاد ، وىومين أسس وأساليب اإلرشاد الجماعيفني موقن  جماعي مستخد

 عمن  أساسنا تقنو  تربوينة أننو عممينة كمنا صنغيرة جماعنات فني معنا واضنطراباتي  مشنكتتي  تتشابو
 .  تربوي موق 
 الدينـــي اإلرشاد : 

رشنننناد يقننننو  عمنننن  أسنننس ومفننناىي  ومبنننادئ وأسننناليب دينينننة وروحينننة وأختقينننة،  يسنننتخد  فننني ىنننو إ  
رشاد الشباب ومع الحاالت التي تتعمنق بالسنمو  النديني و  منع مجاالت اإلرشناد العتجني والزواجني وا 

حنننناالت القمننننق والوسننننناوس واالكتئننننناب واليسنننننتيريا والمشننننكتت الجنسننننية وتننننوى  المننننرض والخننننننو  
 المشنكتت فني يسنتخد  منا أفضنل فينو  الجنسنية والمشنكتت. واالضننطرابات االنفعاليننة واإلدمننان

 فني التنوازن وىنو األساسني، اليند  إلن  الوصنول ىني السنامية سايتنو النديني؛ ألن الطنابع ذات
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 والننفس بالسنوء األمنارة الننفس بنين توفنق التني المطمئننة درجنة الننفس إلن  بينا والوصول صيةالشخ
  .العميل عند البصيرة وتنمي الموامة

 نفسنية ، حالنة إلن  تكنوين ييند  النفسنية فينو السنعادة مقومنات منن النديني اإلرشناد ويعند        
 ة .الديني المعتقدات مع متكامت السمو  فييا يكون متوافقة،
 التربـوي: اإلرشــاد 
 مع قدراتو تتناسب التي التربوية الخطط رس  و تحديد عم  الفرد مساعدة عممية ىو التربوي اإلرشاد

مكانياتو الكش   عم  تساعده التي الدراسية والمناىج الدراسة نوع يختار وان وأىدافو، واىتماماتو وا 
 مجاالت في التربوية أىدافو وتحقيق راستود في النجاح عم  ومعاونتو التربوية، اإلمكانيات عن

 نجاح ىو العا  واليد  النفسي اإلرشاد أىدا  مع التربوي اإلرشاد أىدا  و تتكامل الحياة.
 أنوع السمي  االختيار في ومساعدتي  سموكي  وفي  التتميذ معرفة طريق عن العممية التربوية وذل 

 مراحل عبر مشكتت من لو يتعرض قد ما حل في استفادتو جانب إلي بنجاح واالستمرار فييا
 ).86، ص 2008أبو عزب،                                                 المختمفة.  العمر

 
 المختمفة باألنشطة اإلرشاد: 
تنمينة  عمن  وتعمنل مكبوتاتنو، عنن التنفنيس عمن  الفنرد تسناعد التني األنشنطة منن العديند ىننا 

تحقينق  عمن  يسناعده ممنا بنفسنو، ثقتنو منن وتزيند ذاتنو فين  عم  وتساعده لديو االجتماعية الميارات
 :األنشطة ىذه أى  ومن.  التوافق من مرتفع ىمستو 
منن  والتخفين  األفنراد بنين التفاعنل زينادة شنقنيا منن والتني والرياضنية: االجتماعينة األنشنطة .أ 

والزينارات  الترفييينة النرحتت وتعتبنر والعندوان، والقمنق كنالخو  السنارة سينر االنفعناالت
 جواننب نمنو عمن  تننعكس التني ةاالجتماعين األنشنطة منن الرياضنية والمبارينات الميدانينة

 .شخصية الفرد
 األفت  ومشاىدة القصص وقراءة تمثيميا و المسرحيات إعداد في وتتمثل الثقافية: األنشطة .ب 

 السموكية والعادات المتنوعة المعار  يكسبي  مما المعرفية ، القدرات تنمية إل  التي تيد 
 .الدينية الصحيحة والقي 
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المنزلني  والتندبير والنحنت اإليقناعي والنرقص والتصنوير الرسن  يفن وتتمثنل الفنينة: األنشنطة .ج 
 يشنجع بقننو النشناط ىذا ويتميز والموسيق ، والخشبية والصمصالية واليدوية الفنية واألشغال

 اإلحباطنات، عنن النناتج والقمنق التنوتر حندة منن ويخفن  النذات عنن والتعبينر عم  االبتكار
شباع جتماعيةا عتقات إقامة إل  ىذه األنشطة وتيد   .النفسية والحاجات الرسبات وا 

 مشاعر بين المختمفة العتقات وتنظي  التنفيس عم  تساعد وىي الموسيقية: األنشطة .د 
 العال  مع لمتعامل جيدة طريقة اكتشا  عم  وتساعد وأفكاره، المسترشد وأحاسيسو

         واإلحباط.  والحزن كالغضب المؤلمة المشاعر عن التنفيس تساعد عم  كذل  الخارجي،
 . ) 16 ، ص2009حسان ،  اسحق والء                                               

 
 النفسي :  اإلرشـاد عممية مبـادئ .5

 عامة أىميا : ومبادئ أسس النفسي عم  واإلرشاد يقو  التوجيو
 لمبدأ األول: مبدأ هنا واآلنا Now & Here:  : 

ويتضنننمن ىنننذا المبننندأ منننا يحننندث اآلن بالفعنننل فننني المكنننان النننذي ينننت  فينننو اإلرشننناد، حينننث يسنننتطيع 
فكناره وأحاسيسننو، ومنن ثنن  يقنو  بنالتعميق عمنن  نمناذج سننموكياتو المسترشند ذكنر مننا حندث لننو، وسنرد أ

ومشاعره واألسنباب التني تدفعو لمقمق والتوتر، وبذا يكون عم  المرشد تحويميا إل  صيغة الحاضر، 
حتننن  يسنننتطيع المسترشننند إعطنننناء رأينننو فيينننا منننن جديننند، وذلننن  فقنننط عنننندما يتنننوفر اإلقنننناع الكامنننل 

ن المرشنند مشننار  فعمنني ولننيس مسننتمعًا فقننط، فننت بنند أن يمنن  بمشنناعر لممسترشنند بمشننكمتو، ونظننرًا أل
وأحاسيس وتفاعتت المسترشد، ويكون قادرًا عم  تقندي  صورة متكاممة لممسترشد عم  كيفية حدوث 
اضطراباتو ومشاكمو، ووضع الحمول المناسبة لينا باالتفناق معو، بل ال بد أن تنبع الحمنول منن ذات 

 .ا أو يفعمياالمسترشد كما يعممي
 ( لمبدأ الثاني: مبدأ االنتقال ) التحويلا Transference:   : 

ويننرتبط ىنننذا المبننندأ منننن قرينننب أو منننن بعيننند بمبننندأ   ىننننا واآلن ) فقننند يتضنننمن مبننندأ االنتقنننال انتقنننال 
المسترشننند منننن مجنننرد متحننندث إلننن  مرحمنننة المشنننار  الفعمننني فننني العممينننة اإلرشنننادية، بحينننث ينقنننل 

ندثت لنننو بالفعننل، وقنند يتضننمن أيضننًا قنندرة المرشنند عمنن  نقننل صننورة المسترشنند مننن الكيفيننات التننني حنن
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الماضني إلن  الحاضنر بجمينع أبعادىا، وليس لمجرد كونيا ذكريات، ىذا عم  اعتبار أن المسترشند 
ال يستطيع أن يدر  ما حدث لنو أو صدق مشاعره، والكيفيات التي ت  من ختليا وصولو إلن  ىنذه 

 .المرحمة
 الثالث: مبدأ السرية مبدأال Confidence:      : 

يعتبننر مبنندأ السننرية مبنندأ ثالثننًا يكمننل المبنندأين السننابقين فنني إنجنناح عمميننة التوجيننو واإلرشنناد وتحقيننق 
الينند  منيننا وىننو تخفينن  درجننة االضننطراب النفسنني عننند المسترشنند بحيننث يسنناعده المرشنند عمننن  

ليننا، لننذا تعتبننر السننرية مننن المبننادئ األساسننية فنني  االستبصنننار بمشنننكمتو واستكشننا  الحننل المناسننب
عمميننة التوجيننو واإلرشننناد نظنننرًا لحساسننية الموقنن  اإلرشننادي الننذي تمثننل فيننو السننرية دعامننة أساسننية 
لتحقيق اليد  منيا حينث ينت  ذلنن  بننين المرشند والمسترشند وفني إطنار الثقنة المتبادلنة بحينث ال ينت  

ينننت  االتفنناق عمينننو فيمننا بينيمنننا، والسننرية فننني جوىرىننا منننن أىننن   اإلفصنناح عمنننا ينندور بينيمنننا إال بمننا
ال فمننن المتوقنننع أن تكننون ىنننا  نتننائج سننمبية لمعمميننة  أختقيننات المرشنند التنني يجننب أن يتمتننع بيننا، وا 
اإلرشادية قد تنؤدي إلن  تفناق  الوضنع اإلرشنادي سنوءًا بننداًل مننن النتننائج اإليجابينة التني منن المتوقنع 

 .التي يسع  المرشد إل  تحقيقيا عم  أكمل وجو وفني إطنار السرية الكاممة الحصول عمييا، و 
 )85-84، ص 2008  أبو عزب ،

 
 النفسي : مناهج اإلرشاد .6
 :كالتالي وىي وتطمعاتو أىدافو لتحقيق النفسي لإلرشاد مناىج ثتث ىنا  توجد
 اإلنمــــائي المنهج: 

يننات النننصحيحة التنني ويطمنق عميننو المنننيج اإلنشننائي أو التكننويني ويحتنوي عمنن  اإلجننراءات والعمم   
تؤدي إل  النمو السمي  لدى األشخاص العاديين واألسوياء واالرتقاء بقنمناط سنموكي  المرسوبة ختل 
مراحل نموى  حت  يتحقنق أعمن  مسنتوى منن النننضج والننصحة النفننسية والتوافنق النفسني عنن طرينق 

وجيننننو النننندوافع والقنننندرات نمننننو مفيننننو  موجننننب لمننننذات وتقبميننننا ، وتحدينننند أىنننندا  سننننميمة لمحينننناة ، وت
واإلمكاننننات التوجينننو السنننمي  نفسنننيًا واجتماعينننًا وتربويننننًا ومينيننننًا ورعاينننة مظننناىر الشخصنننية الجسنننمية 

 والعقمية والنفسية واالجتماعية . 
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 عديندة منينا موضنوعات فني كفناءتي  لزينادة العناديين األفنراد قندرات تنمينة  إل  المنيج ىذا ييد  
 رعاينة عمن  يركنز االجتماعينة، و أو االنفعالينة أو العاطفينة أو المينينة أو أو التحصنيمية النفسنية
 بغنرض  منن النجناح ممكننة درجنة أقصن  إلن  الفنرد بسنمو  االرتقناء و توجيينو و السنمي  النمنو

 ويمكن ليذا المنيج  أن يتحقق عن طريق :   . السمي  النمو عم  مساعدة االفراد
تشنافيا أوال وبالتنالي إتاحنة الفرصنة لينذه القندرات واإلمكانينات تنمية ميارات المسترشد عنن طرينق اك

لمنمنننو السنننمي  والتطنننور عنننن طرينننق الوسنننائل المتاحنننة لننندى المدرسنننة وحسنننب نوعينننة ىنننذه القننندرة أو 
 الموىبة.

 عن طريق القدوة والحب يمكن المسترشد أن يتعم  القي  الحقيقية لممعايير األختقية.
 .في التعبير عن راية والبعد عن القسوة والكبتإعطاء المسترشد  حرية كاممة 

 
 الوقــائـي المنهج : 

ييننند  ىنننذا المننننيج إلننن  تحصنننين األفنننراد منننن االضنننطرابات وعننند  التوافنننق، وذلننن  بتنننوفير التوجيننننو 
والرعاينننننة التزمننننين، وييننننت  ىننننذا المنننننيج بنننناألفراد األسننننوياء لوقننننايتي  مننننن التعننننرض لتضننننطرابات 

يعمننل عمنن  اكتشننا  حنناالت سننوء التكينن  فنني مراحميننا األولنن  ويوجييننا  والمشننكتت المختمفننة. فيننو
وجيننة سننميمة كمننا يعمننل عمننن  إزالنننة األسننباب التنني تننؤدي إلنن  سننوء التوافننق أو االضننطراب؛ لتجنننب 
الفرد الوقوع في المشكتت، كذل  فيو يينت  أيضًا باألفراد سير األسوياء، فيعمل عم  تقميل أو مننع 

 إزمان المرض.
المشنكتت  حندوث ضد ليقيي  بالمرض  اىتمامو قبل واألصحاء باألسوياء الوقائي المنيج يت كما ي

 واالضنطرابات المشنكتت ضند النفسني التحصنين عمينو ويطمنق .النفسنية واالضنطرابات واألمنراض
 منع إل  وييد  . ما مشكمة في الوقوع يتجنب كي الشخص يسمكيا الطريقة التي وىو  واألمراض

 ذل . بعد آثارىا من والتخفي  حدثت إذا ومعرفتيا االضطرابات تت أوالمشك حدوث
 :وىي كالتالي مستويات ثتثة إل  المنيج ىذا يتدرج حيث
الوقايننة األوليننة: محاولننة منننع حنندوث المشننكمة أو االضننطراب أو المرضنن ، ب زالننة األسننباب  .أ 

 حتن  ال يقنع المحظور.
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لمبكر وتشخيص االضطراب في مرحمتننو األولنن  الوقاية الثانوية: وتتضمن محاولة الكش  ا .ب 
 بقندر اإلمكان؛ لمسيطرة عميو ومنع تطوره وتفاقمو.

 .الوقاية من الدرجة الثالثة: وتتضمن محاولة تقميل أثر االضطراب أو منع إزمان المرض .ج 
 ومننن الخنندمات اإلرشننادية التنني تقنند  لتحقيننق أىنندا  المنننيج الوقننائي الخنندمات التنني تقننندميا مراكنننز
رعاينة الطفولة واألمومة أو تم  التي تقدميا وسائل اإلعنت  والمتمثمنة فني التقكيند عمن  القني  الدينيننة 
واالجتماعيننننة واالقتصنننادية أو خننندمات تربوينننة تينننت  بتحديننند وتشنننخيص مشنننكتت التعمنننني  المرتبطننننة 

ات االنفعاليننننة بالمدرسنننننة والمننننننيج الدراسنننني ونظننننا  االمتحانننننات والمشننننكتت السننننموكية واالضننننطراب
 والمشكتت االجتماعينة لندى االفراد.

  :ويقو  المنيج الوقائي عم 
 .المحافظة عم  الصحة النفسية لألفراد األسوياء العاديين 
 .رعاية النمو النفسي السوي عند األفراد 
 العمل عم  تحقيق التوافق الزواجي واألسري والتربوي واالجتماعي والميني. 
 مكانننات وميننول واتجاىننات القيا  بالدراسات ا لعممية التني تتعمنق بنالتعر  عمن  اسنتعدادات وا 

 األفنراد العاديين.
  التقنننوي  المسنننتمر لمسنننتوى التوافنننق والتكيننن  عنننند األفنننراد منننن أجنننل الكشننن  المبكنننر عنننن أي

 اضطراب لمعمنل عم  مواجيتو قبل أن يصعب التغمب عميو.
 

 العالجــي المنهـج : 
 اضنطرابات إلن  تعرضنوا النذين لممرضني النفسني التوافنق إعنادة إلن  نيجالمن ىنذا ييند          
 .المناسب العتج وتقدي  وتشخيصو وأسبابو النفسي المرض عم  التعر  عم  فيو يعمل نفسية،

وييننت  المنننيج العتجنني بنظريننات االضننطراب والمننرض النفسنني وأسننبابو وتشخيصننو وطننرق عتجننو، 
 مراكز والعيادات والمستشفيات النفسية.وتنوفير المرشدين والمعالجين وال

والعننتج فننني عمميننة االرشننناد النفسنني يعتمننند عمنن  التشنننخيص النندقيق المشنننكمة، ثنن  االختينننار أفضنننل 
األسناليب االرشنادية المتئمنة لمتعامنل معينا، والتشنخيص الندقيق يعنني عند  االقتصنار عمن  وصنن  
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نمنا يمتند لتقصني أسنبابيا وظنرو  نشنقتيا  المشكمة والتعر  عم  أى  أعراضيا ودرجنة خطورتينا، وا 
وتطورىا كمشنكمة نفسنية، ىنذا التشنخيص المحندد والندقيق يميند اسنباب الختينار األسنموب االرشنادي 

 المتئ  ويتحدد في ضوئو األفراد والجماعات التي سو  تقد  لي  الخدمة االرشادية.
 ) .31، ص2008،  محمد جدوع  

 إل  يحتاج انو كما ي،العتج اإلرشاد في دقيق تخصص إل  يحتاج المنيج وىذا            
مكانات عيادات  الوقائي، والمنيج اإلنمننائي بالمنيج قورن ما إذا عالية وتكالي  وجيًدا ويقخذ وقًتا وا 

 مزمنة.    أو شديدة االضطراب حالة كانت وجيدة إذا سريعة نتائج يعطي ال وقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


