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 املقدمة

من يهده ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نستغفرهو ، ونستعينه، إن الحمد هلل نحمده

 عبده ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، ومن يضلل فال هادي له، هللا فال مضل له
ً
وأشهد أن محمدا

 .ورسوله

نَّ 
ُ
ُموت

َ
 ت
َ
اِتِه َوال

َ
ق
ُ
َ َحقَّ ت

ه
 ّللا

ْ
ُقوا  اتَّ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
ْسِلُموَن﴾)﴿َيا أ نُتم مُّ

َ
 َوأ

َّ
 .(1ِإال

 ِمْنهُ 
َّ
َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبث

َ
ل
َ
ْفٍس َواِحَدٍة َوخ ن نَّ ِ

م مه
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُم ال

ُ
ك  َربَّ

ْ
ُقوا اُس اتَّ َها النَّ يُّ

َ
 ﴿َيا أ

ْ
ُقوا  َوِنَساء َواتَّ

ً
ِثيرا

َ
 ك
ً
َما ِرَجاال

 َ
ه

ْرَحاَم ِإنَّ ّللا
َ
وَن ِبِه َواأل

ُ
َساءل

َ
ِذي ت

َّ
َ ال

ه
﴾)ّللا

ً
ْم َرِقيبا

ُ
ْيك

َ
اَن َعل

َ
 (2 ك

ْم 
ُ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
ْم َوَيغ

ُ
ك
َ
ْعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك
َ
﴾ ﴿ُيْصِلْح ل

ً
 َسِديدا

ً
ْوال

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ َوق

َّ
ُقوا ّللا ِذيَن آَمُنوا اتَّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َ  ﴿َيا أ

َّ
ْم َوَمن ُيِطْع ّللا

ُ
وَبك

ُ
ن
ُ
ذ

(﴾
ً
 َعِظيما

ً
ْوزا

َ
اَز ف

َ
ْد ف

َ
ق
َ
ُه ف

َ
 .(3َوَرُسول

وكل بدعة ، وكل محدثة بدعة، وشر األمور محدثاتها وخير الهدي هدي محمد ، كالم هللاإن أصدق الكالم 

 :أما بعد، وكل ضاللة في النار، ضاللة

لقد أصبحت الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد ملحة في هذا العصر الذي اتسم بكثير من املتغيرات ومنها 

 وغياب دور املربي ، ومنها املتغيرات التكنولوجية ووسائل املتغيرات االجتماعية املتمثلة في خروج األسرة للعمل

 التواصل االجتماعي وشغف أبنائنا بها سواء كان في الخير أو الشر.

 ومنها الزيادة السكانية املطردة التي خلقت مشكالت كثيرة   كمشـكالت التكيـف املـدرس ي والتـأخر الـدراس ي،

 طلبة نحو الحياة العملية بعـد التخـرج مـن املدرسـة أو الجامعـة، كـلواملشـكالت السـلوكية، ومشكالت إعداد ال

 ذلـك جعل الحاجة إلى ضرورة وجود مرشد تربوي ضرورة ملحـة تفـرض نفسـها عـلى الواقـع التربـوي واالجتماعي.

 ويسعى التوجيه واإلرشاد إلى مساعدة الفرد على  اتخاذ  القرار املناسب بشأن املشكالت التي ت 
ً
واجهه بدءا

بجمع املعلومات الكافية واستخدام الطرائق النفسية لدراسة التوافق بين متطلبات الش يء املراد والقدرات  

 الخاصة للفرد.

وهذه املتغيرات االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية  زادت  من املهام امللقاة على عاتق املدرسة وبالتالي  

                                                           

   (.102سورة آل عمران ) (1)

   (.1سورة النساء )(2)

   (71-70سورة األحزاب ) (3)
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دارس والجامعـات وذلـك لتقديم الخدمات املتخصصة في مواجهة مشـكالت الجيـل كان البد من اإلرشاد داخل املـ

 الجديـد وإعـداده للمسـتقبل بشـكل مناسب.

ومن هنا تبرز أهمية الكتابة والتأليف في  مجال التوجيه واإلرشاد التربوي  لبيان مفهومه وخصائصه،  

 :وتوضيح أهميته، ومبادئه في ستة فصول على النحو التالي

، ثم خصائص التوجيه واإلرشاد التربوي، ثم 
ً
تناول الفصل األول مفهوم التوجيه واإلرشاد لغة واصطالحا

يأتي الحديث عن عالقة التوجيه واإلرشاد بالعلوم األخرى كعلم النفس، وعلم االجتماع، وعلم االقتصاد،  وعلوم 

 ه واإلرشاد التربوي، وتصحيح هذه املفاهيم.الدين ....إلخ، ثم الحديث عن بعض املفاهيم الخاطئة عم التوجي

 الحاجة إلى التوجيه التربوي، ثم الحديث عن 
ً
وتناول الفصل الثاني أهداف وأهمية التوجيه واإلرشاد، مبينا

 مناهج التوجيه واإلرشاد.

 مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي واألس
ً
س التي وعرض  الفصل  الثالث أسس ومبادئ اإلرشاد التربوي ، مبينا

 يقوم عليها.

 أهم السمات التي يجب أن يتصف بها املرشد 
ً
وتناول الفصل  الرابع  دور  املرشد التربوي وأخالقياته، مبينا

 التربوي، ثم أهم األدوار التي يقوم بها.

وتناول الفصل الخامس نظريات التوجيه واإلرشاد، كنظرية التحليل النفس ي، والنظرية السلوكية، 

 مفهوم كل نظرية ، واالفتراضات التي تقوم عليها، ودورها في العملية والنظرية ال
ً
تفاعلية ... إلخ.موضحا

 اإلرشادية، ثم نقد النظرية والتعليق عليها.

 

انخفاض الدافعية ويأتي  الفصل السادس ليتناول  أهم املشكالت التربوية، وكيفية التعامل معها  كمشكلة 

ات التأخر عن الحصص، الغياب التـأخر الصـباحي، التـأخر الـدراس ي، إهمال الواجبـ للـتعلم، الهـروب مـن املدرسـة،

 أسباب املشكلة ودور املرشد في عالجها.
ً
 املدرسـية، الغش، قلق اإلمتحان صعوبات التعلم، مبينا

 مفهوم كل نظرية ، واالفتراضات التي قامت 
ً
عليها، ثم وعرض الفصل السابع أهم نظريات اإلرشاد املنهي مبينا

 تقييم النظرية.

وفي الفصل الثامن واألخير  تم تناول موضوع اإلرشاد األسري، من حيث املفهوم واألهمية واألهداف، وأسباب 

 املشكالت التي تواجه األسرة، ودور املرشد ، وطرق اإلرشاد األسري.
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 فهذا 
ً
فيه من خطأ فمني ومن  وما، فما فيه من صواب فمن هللا وتوفيقه، هو جهد بشري  العملوأخيرا

ويترك جانب الطعن  ، وآمل من الناظر فيه أن ينظر بعين اإلنصاف. بريئان هالشيطان وهللا ورسوله من

 يشكر سعى زائره، واالعتساف
ً
 يصلحه أداء حق األخوة في ، ويعترف بفضل عاثره، فإن رأى حسنا

ً
وإن رأى خلال

 . (4)فإن اإلنسان غير معصوم عن زلل مبين، الدين

       
ً
فسد  فإن تجد عيبا

 الخلال

 

فجل من ال عيب فيه          

 . وعال

 

 .وأرجو إن فاتني أجر اإلصابة أال أحرم أجر االجتهاد، وأسأل هللا العفو واملغفرة

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ـ  دار الفكر 1/66انظر: حممد حممود بن أمحد بدر الدين العيين  ـ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ـ  (4)
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 التوجيه واإلرشاد إىلمدخل 
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 :اإلرشادو التوجيه فهوممـ 1

 :اإلرشاد لغة التوجيه و : أولا 

ش يء موجه إذا جعل على جهة واحدة ال يختلف، ويقال: خرج القوم  :يقال”ورد في لسان العرب البن منظور:

فوجهوا للناس الطريق توجيها إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق ملن يسلكه.. ووجهت الريح الحص ى 

 ”توجيها إذا ساقته 

وأن ترشد بمعنى أنك تسلك ، ملواضعافهوم اإلرشاد في اللغة العربية بمعنى النصح والدليل في كثير من ورد مو 

 .فهوم الرشد هنا كثير ما يرتبط بإد ارك حقائق األمور فم، ه السليماالتجاالطريق الصحيح أو 

إصالح شؤون املجتمع  غايتها، يعد اإلرشاد الغرض األساس والهدف األسمى من بعثة األنبياء والرسل كافة 

 واالرتقاء به إلى أعلى مستويات الخير والفضيلة ملا كان القران الكريم الكتاب اإلرشادي األول للمسلمين كان من

ن كلمة )رشد( وردت أن الكريم وجدنا آن نبحث به عن املعنى اإلرشادي فيه ومن خالل بحثنا في القر أالجدير بنا 

 ﴿ : ها قوله تعالى( مرة ومن13في القران الكريم )
َ
ُروَن ِفي األ بَّ

َ
ِذيَن َيَتك

َّ
 َعْن آَياِتَي ال

ُ
ْصِرف

َ
لَّ َسأ

ُ
 ك
ْ
ِ َوِإن َيَرْوا

َحقه
ْ
ْيِر ال

َ
ْرِض ِبغ

 َس 
ْ
 َوِإن َيَرْوا

ً
وُه َسِبيال

ُ
ِخذ  َيتَّ

َ
ِد ال

ْ
ش  َسِبيَل الرُّ

ْ
 ِبَها َوِإن َيَرْوا

ْ
ِمُنوا

ْ
 ُيؤ

َّ
وُه َسبِ آَيٍة ال

ُ
ِخذ ِ َيتَّ

يه
َ
غ
ْ
ُبو ِبيَل ال

َّ
ذ
َ
ُهْم ك نَّ

َ
ِلَك ِبأ

َ
 ذ
ً
 ِبآَياِتَنا يال

ْ
ا

اِفِليَن 
َ
 َعْنَها غ

ْ
وا

ُ
ان
َ
  146األعراف/﴾َوك

 .والخير(، والصواب، وقد جاءت كلمة الرشد على معان عدة وهي )الهداية

 :ن الكريم ومنه قوله تعالىآ( مرات في القر 3وقد وردت كلمة )رشيد( )

﴿ 
َ
َك ت

ُ
ت
َ
َصال

َ
َعْيُب أ

ُ
 َيا ش

ْ
وا

ُ
ال
َ
ْفَعَل ق ن نَّ

َ
ْو أ

َ
ا أ

َ
ن
ُ
ُرَك َما َيْعُبُد آَباؤ

ْ
ت ن نَّ

َ
ُمُرَك أ

ْ
َحِليُم أ

ْ
نَت ال

َ َ
َك أل اء ِإنَّ

َ
ش

َ
ْمَواِلَنا َما ن

َ
 ِفي أ

ِشيُد   ، 87هود ﴾الرَّ
ً
 .عن الضاللة وقد جاءت هنا بمعنى استعمال العقل بصورة صحيحة بعيدا

ي هداه :الرشيُد ، سماء هللا سبحانه الحسنىأنها من أزيادة على 
َ
د الـخـلق ِإلـى مصالـحهم أ

َ
ْرش

َ
م هو الذي أ

ِعيل بمعنى ُمْفِعل، ودلـهم علـيها
َ
ير ِإشارة هو الذي تنساق تدبـيراته ِإلـى غاياتها علـى سبـيل السداد من غ: وقـيل؛ ف

د ْسديد ُمَسِده
َ
 .مشير وال ت

 ﴿ : ما كلمة )راشد( فقد وردت مرة واحدة في قوله تعالىأ
َ
ُموا أ

َ
ْو يُ َواْعل

َ
ِ ل

َّ
ْم َرُسوَل ّللا

ُ
َن نَّ ِفيك ِ

ِثيٍر مه
َ
ْم ِفي ك

ُ
ِطيُعك

رَّ 
َ
ْم َوك

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
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الصحيح والسلوك الصحيح  تباع الطريقاونستنتج من هذا كله أن مفهوم اإلرشاد في اللغة العربية يعني 

 .وهو يعني إسداء النصح لآلخرين
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 :اصطالحاا  التوجيه واإلرشاد  -اثنياا 

 :التوجيه -أ

اعدة الفرد على فهم نفسه الخدمات التي تهدف إلي مس عبارة عن مجموع: "guidance "التوجيه" "  -1          

ت ات الالزمة التي تمكنه من استغالل ما لديه من إمكانيار على نحو أفضل وفهم املشكالت التي يعاني وتزويده باملها

 .ومساعدته على تحديد أهدافه في ضوء إمكانياته الشخصية البيئيةرات واستعدادات وقد رات ومها

ية التي تهتم بالتوفيق بين الفرد بما له من خصائص " هو العمل: تعريف مايرز للتوجيه التربوي  -2

سية املختلفة واملطالب املتباينة من ناحية أخرى والتي تهتم بتوفير املجال الذي رامميزة من ناحية والفرص الد

 .يؤدي  إلى نمو الفرد وتربيته

ما ما أقلية و ل في سبيل نمو الفرد من الناحية العذ" هو املجهود املقصود الذي يب: تعريف بريور  -3

  ،يرتبط بالتدريس أو التعليم يمكن أن يوضع تحت التوجيه التربوي 
ً
بين عبارة "التربية  ويرى أن هناك فرقا

كتوجيه" وبين عبارة "التوجيه التربوي " فهو يقصد باألولى ضرورة توجيه التالميذ في املدارس في جميع نواحي 

 .جيه تهتم بنجاح الطالب في حياته الد ارسيةنشاطهم ويقصد في الثانية ناحية محدودة في التو 

" هو مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن : تعريف أحمد لطفي بركات -4

وأن يستغل ، واستعدادات وميول  قدرات ومهارات يفهم نفسه ويفهم مشاكله وأن يستغل إمكانياته الذاتية من 

 
ً
 .خرى أكانياته من ناحية وإمكانيات هذه البيئة من ناحية تتفق وإم إمكانيات بيئته فيحدد أهدافا

واختيار الطريق الصحيح  لكي يصلوا إلى فهم أنفسهم فرادلل عملية تقديم املساعدة : تعريف ميلر -5

 .أهداف ناضجة وذكية والتي تصحح مجرى الحياة والضروري للحياة وتعديل السلوك لغرض الوصول إلى

 :counselingاإلرشاد -ب 

ولها هدف واضح هو مساعدة الفرد على تغيير ، بارة عن عالقة تفاعلية تنشأ بين املرشد واملسترشدع -1

لحالية وحل مشكالته وتنمية إمكانياته املختلفة بما يحقق اسلوكه وفهم نفسه على نحو أفضل وتفهم ظروفه 

 .له مطالبه الذاتية في ضوء متطلبات املجتمع

مثل الجزء العلمي في ميدان التوجيه وتقوم على عالقة مهنية هو عملية نفسية أكثر تخصصية وت -2

 .بين املرشد واملسترشد في مكان خاص وفي زمن محدود أيضا
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ً
  واإلرشاد عملية وقائية ونمائية وعالجية تتطلب تخصصا

ً
 ، وكفاءة ومهارة وإعدادا

ً
من  كون هذه العملية فرعا

وخدمات اإلرشاد خاصة تجمل عادة في مفهوم واحد هو فروع علم النفس باألخص وأن خدمات التوجيه العامة 

 .التوجيه واإلرشاد

تتنوع فيها األساليب باختالف ، وهادفة بين شخصين كيةاإلرشاد هو عالقة دينامي: تعريف رين -3

مع التركيز على ، الطالبلكن في كل الحاالت يكون هناك إسهام متبادل من جانب كل من املرشد و ، الطالبطبيعة 

 .لذاته البالطفهم 

"اإلرشاد عملية تشتمل على تفاعل بين مرشد ومسترشد بحيث يمكنه : تعريف ببينسكي وببينسكي -4

 .الوصول إلى حل مناسب لحاجاته

، " اإلرشاد ليس مجرد إعطاء نصائح وال ينجم على الحلول التي يقترحها املرشد: تعريف ليونا تيلور  -5

وتكوين ، مكين الفرد من التخلص من متاعبه ومشاكله الحاليةوهو ت، نه أكثر من تقديم حل ملشكلة أنيةإبل 

 .تفكيره ية التي تعوق مناالنفعالهات االتجااتجاهات عقلية محضة تساعد الفرد املسترشد على التخلص من 

 مـن التوجيـه واإلرشـاد عمليتـين تعـبران عـن معنـى  مشترك، فكل من العمليتين 
ً
ومن خالل ما  سبق نجد أن كال

تضمن في جوهره معنى املساعدة والهداية   واإلصالح و التغير نحو السلوك األفضل، فهما عمليتان متصلتان ي

 وهما وجهان لعملـة واحـدة.
ً
 معا

 فكل منه ما يكمل اآلخر إال أنه وبالرغم من ذلك يوجد بعض الفروق بينهما التي يحسن اإلشـارة إليها هنا :  

من الخدمات املخططة التي تتسم باالتساع والشمولية وتتضـمن داخلها عبارة عن مجموعه  فالتوجيه :

ا عملية اإلرشاد، ويركز التوجيه على إمداد الطالب باملعلومات املتنوعة واملناسـبة وتنميـة شعوره باملسؤولية بم

دمات التوجيه يساعده على فهم ذاته والتعرف على قدراته وإمكاناته ومواجهة مشكالته واتخاذ قراراته وتقدم خ

للطالب بعدة أساليب كالندوات واملحاضرات واللقـاءات والنشرات والصحف واللوحات واألفالم واإلذاعة 

 الخ   …املدرسية 

ويشير زهران إلى أن عملية التوجيه تعبر عن ذلـك امليـدان الـذي يتضـمن األسـس العامة والنظريات الهامة   

ؤولين عن عمليـة اإلرشـاد ، ويهـدف التوجيه إلى تحقيق الصحة النفسية كما والبرامج املتخصصة في إعداد املس

يغلب على التوجيه الصفة الجماعية فال يقتصر على فرد وال على صف دراس ي بل قـد يشـمل مجتمـع بأكملـه، كـما 

 أن التوجيـه كعمليـة تسـبق  عمليـة اإلرشاد وتمهد لها.    
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اعلية التطبيقـي العمـلي املتخصـص في مجـال التوجيـه واإلرشـاد  وهـو  العملية التف هو الجانب اإلجرائي اإلرشاد :

التي تنشأ عن عالقات مهنية بناءة مرشد )متخصص( ومسترشد )طالب( يقـوم فيه املرشد من خالل تلك العملية 

ي، جهتها وتنمية سلوكه اإليجاببمساعدة الطالب على فهـم ذاتـه ومعرفـة قدراتـه وإمكاناتـه والتبصر بمشكالته وموا

وتحقيق ت وافقه الـذاتي والبيئـي ، للوصـول إلى درجة مناسبة من الصحة النفسية في ضوء الفنيات واملهارات 

 املتخصصة للعملية  اإلرشادية، إضافة إلى أنها عملية ختامية أي أنها تمثل الواجهة الختامية لعملية التوجيه.  

 :ويالتوجيه واإلرشاد الرتب

، وأهدافه قدراته" هو عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع : نراتعريف حامد زه

سية التي تساعده على اكتشاف اإلمكانيات التربوية اواملناهج املناسبة واملوارد الدر   سةار وأن يختار نوع الد

 .يحقق توافقه التربوي بصفة عامة بما ؛وتساعده في النجاح وتشخيص املشكالت التربوية وعالجها

لكي يفهم  طالب"عملية منظمة ومخططة تهدف إلى مساعدة ال: وبذلك نرى أن اإلرشاد والتوجيه التربوي هو

ذاته ويعرف قد ارته ويطور مهارته ويحل مشكالته ويحقق أهدافه في إطار القيم املجتمعية واألهداف العامة 

 .عي والتربوي للمسترشداالجتمايق التوافق النفس ي و وبالتالي تحق ؛للتعليم في املجتمع

عن طريق  ويعمل املرشد. واملسترشد، املتخصص وهو عملية مبنية على عالقة مهنية خاصة بين املرشد

ر أفضل البدائل العالقة اإلرشادية على مساعدة  وفهم املسترشد )الطالب( ومساعدته على فهم نفسه واختيا

 .عية وتقييمه لذاته وقدراته وإمكانياته الواقعيةاالجتمايه بمتطلبات البيئة على وع املتاحة له بناءً 
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 خصائص اإلرشاد الرتبوي: -2

 ويتضح مما سبق أن اإلرشاد التربوي يشتمل على الخصائص التالية:

 اإلرشاد التربوي عملية: أي أنها تمر في خطوات معينة بشكل متتابع ومتصل. -1

يمية: أي أنها تعلم الفرد على مواجهة مشكالته وحلها، وتركز على تغير اإلرشاد التربوي عملية تعل -2

 السلوك.

 اإلرشاد التربوي عملية مساعدة: أي أنها تقدم العون واملساعدة من املرشد إلى املسترشد. -3

4- .
ً
 متخصصا

ً
 علميا

ً
 املرشد التربوي هو املخطط للعملية اإلرشادية وهو شخص مؤهل تأهيال

أي أن العالقة بين املرشد واملسترشد تقوم على التعاطف في العالقة العالقة اإلنسانية:  -5

 اإلرشادية.

 البيئة التي يتم فيها اإلرشاد هي بيئة العالقة اإلرشادية وجها لوجه. -6

 ـ يهتم اإلرشاد بانتقال الخبرة من موقف اإلرشاد إلى مواقف الحياة التي يقف فيها املسترشد فيما بعد.7
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 :يه واإلرشاد بالعلوم األخرىعالقة التوج -3

نه ال يوجد علم إوعلى الرغم من ذلك يمكننا القول  ،إن لكل علم خصائصه التي تميزه عن العلوم األخرى 

 
ً
ألن أي علم ال يستطيع التقدم ؛ بل هناك تعاون وثيق بين العلوم املختلفة ،عن غيره من العلوم مستقل تماما

علم ، عاالجتماعلم ، علم النفس: تحقيق تلك األهداف من أمثلة تلك العلومبمفرده ولكل منها أسلوبها الخاص في 

 ونقوم بشرح موجز لعالقة التوجيه واإلرشاد في بعض. الخ. . . علم االقتصاد، علم القانون ، علم الفلسفة، التاريخ

 .العلوم

برة أي أنه يدرس كل إن علم النفس هو العلم الذي يدرس السلوك والخ: أ/ التوجيه واإلرشاد وعلم النفس

ية وهو عبارة عن عمل ،الخ. . . أنواع األنشطة التي يقوم بها اإلنسان ويدرس أفكاره ودوافعه وانفعاالته واتجاهاته

كذلك الفرص  ،وميوله وإمكاناته املختلفة وقدراته الهدف منها مساعدة الفرد على فهم وتحليل واستعداداته 

ولكي ، الصحيحة القراراتاستخدام ما لديه من معارف ومعلومات في اتخاذ املتاحة أمامه ومشكالته وحاجاته و 

االستعانة بمبادئ ونظريات علم من يتمكن املرشد من القيام بعملية التوجيه واإلرشاد على أكمل وجه البد 

، الجيعلم النفس العام  علم النفس الع: النفس وهو يحتوي على العديد من امليادين النظرية والتطبيقية مثل

 .وغيرها. . . علم النفس التربوي ، عياالجتماعلم النفس ، علم النفس الصناعي

 االستفادة من "علم والتوجيه واإلرشاد يستفيد من كل هذه الفروع النظرية والتطبيقية لعلم النفس فيمكن

 ،عددة لإلنساناألنشطة النفسية املتدراسة ألنه يختص ب ؛اتهاكيالشخصية ودينامي دراسة النفس العام" في 

كما ، والجماعات املختلفة فرادسة الفروق النفسية بين األ دراكذلك يمكن االستفادة من "علم النفس الفارق" في 

، انفعالي، العقلي، الجسمي)يمكن لإلرشاد  االستفادة من "علم نفس النمو" في التعرف على مظاهر النمو املختلفة 

ويستفاد من  "علم النفس العالجي" من خالل التعرف على الفرد  ،نمو الفردوالتي يرجع إليها عند تقييم  (الحركي 

ابات النفسية االضطر والتعرف على  ،النفسيةاألمراض والفرد الذي يعاني من  ،الذي يتمتع بالصحة النفسية

ات التي عي" من خالل املعلوماالجتماعلم النفس " باإلضافة إلي ذلك يمكن االستفادة من  ،بدرجاتها املختلفة

عي واألدوار الخاصة االجتماوأيضا التفاعل  ،يوفرها عن سيكولوجية الجماعة وديناميكياتها وتماسكها ومعاييرها

كما يستفاد من "علم النفس التربوي" أنه يهتم  ،بالجماعة وكيفية توزيعها بما يحقق الرضا ألعضاء الجماعة

 .الخ. . . . مبادئ وقوانين التعلم والتوجيه التربوي املشكالت النفسية املرتبطة بقطاع التربية و  بدراسة
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فكل منها  ،عاالجتماهناك صلة وثيقة بين التوجيه واإلرشاد وعلم : عالجتماب/ التوجيه واإلرشاد وعلم 

 ويعتمد على مفاهيم ،عيةاالجتمات راعية و الخباالجتماعية والتنشئة االجتمايهتم بالعادات والتقاليد واملعايير 

سلوكه ندرسه من خالل تفاعله مع املواقف  راسةفالفرد كائن اجتماعي بطبعه فعندما نقوم بد ؛عجتمااال علم 

 .عية بالتعديلاالجتماعية التي يوجد فيها ويقوم املرشد بتقديم الخدمات التي تتناولها البيئة االجتما

 

على أساليب التفاعل  رفع في التعاالجتماوفي املجال التربوي يستطيع األخصائي االستفادة من علم 

والتعرف على الدوافع ، وديناميكياتها، ومعرفة طبيعة  هذه الجماعة ،الجماعة التربوية أفرادعي بين االجتما

وفي هذا املجال فإن األخصائي يقدم الخدمات التي ، عية في املؤسسة التربويةاالجتمالسلوك الجماعات والتنشئة 

، كذلك يتناول األخصائي  أسلوب حياة التالميذ واملعلمين واإلداريين، لتتناولها البيئة التربوية بالتعدي

فاإلرشاد هنا عبارة عن عملية الهدف منها إصالح اجتماعي يقوم ، عية التي يعانون منهااالجتمااملشكالت دراسةو 

 
ً
 .في خبرة الحياة الواقعية فرادعلى دمج األ  بها املرشد التربوي الذي يعمل جاهدا

إن اإلرشاد الديني يقوم على أسس ومبادئ وأساليب دينية وأخالقية : واإلرشاد وعلوم الدين ج/ التوجيه

القضاء على جميع املمارسات املنافية للدين اإلسالمي والتي  إلملام باملفاهيم الدينية من أجلملرشد اايجب على 

ية والروحية التي حث عليها ومن جهة أخرى تنمية السمات الخلق، تحدث داخل املحيط التربوي هذا من جهة

 .الدين اإلسالمي

إن االرتباط بين التوجيه واإلرشاد وعلم االقتصاد يعتبر أحد الدعائم : د/ التوجيه واإلرشاد وعلم القتصاد

حتى ال تحدث أي خسائر في القوى البشرية التي تستثمر أثناء عملية التربية والتعليم وحتى يتم ؛ عنها غنىالتي ال 

كذلك يهتم التوجيه ، ملا سيحدث في املستقبل بأن الفرد الواحد قد يعمل في عدة مهن مختلفة وضع تصور 

على املهن وهذا نتيجة للتقدم التكنولوجي  رأ ت التي تطرافرص العمل والتغيدراسةواإلرشاد في مجال االقتصاد ب

التوجيه واإلرشاد من خالل املرشد لذلك يجب أن نوجه لهؤالء خدمات ؛ والنمو العلمي في عالم االقتصاد والعمل

. إلي أفضل الطرق للتغلب على املشكالت التي يعانوا منهاوإرشادهم  التربوي ملساعدتهم على تشخيص حاالتهم 

وتكمن أهمية التوجيه واإلرشاد في املجال الرياض ي ففي قطاع التدريب يلعب دوار هاما حيث يهتم بمساعدة 

ويلعب ، وكيفية مواجهتها، منها ن املستقبلية وتشخيص املشكالت التي يعانو  التالميذ باألخص على رسم خططهم

 دور 
ً
 ا

ً
كذلك ، في مجال التعليم بفضل مساعدة معلم التربية على القيام بدور فعال في العملية التعليمية حيويا
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ؤدي إلي تنمية مج الخاصة بتنمية ميول التالميذ وإرشادهم إلي أحسن الطرق التي ترايجب على املعلم وضع الب

 .حد ممكن ىاملختلفة إلي أقص  راتهم قد
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 :مفاهيم خاطئة عن التوجيه واإلرشاد الرتبوي -4

الخاطئة عن التوجيه واإلرشاد تقلل من فاعلية أي برنامج للتوجيه واإلرشاد التربوي  األفكاربعض  هناك 

 :وفي ما يلي نبين بعض هذه املفاهيم

 فرادوالصحيح أن خدماتهما لل  ،د يقدمان خدمة للمرض ى النفسيينيعتقد بعض أن التوجيه واإلرشا10

 .كما يقدمان الخدمة إلى أقرب املرض ى إلى الصحة وقرب املنحرفين إلى السواء، العاديين

ألن العالج النفس ي ؛ وهذا غير صحيح ،دفان للعالج النفس يرايرى البعض أن التوجيه واإلرشاد م -2

في حين ال تقع خدمات التوجيه واإلرشاد ضمن مهام  ،للمرض ى النفسيين ويقدم، من اختصاص الطبيب النفس ي

الطبيب النفس ي وهناك فرق في الدرجة بين الخدمات التي يقدمها التوجيه واإلرشاد وبين الخدمات التي يقدمها 

 .العالج النفس ي

لصحيح أنهما ولكن ا، ية للفرداالنفعالن على املشكالت راهناك اعتقاد بأن التوجيه واإلرشاد قاص -3

 .عيةاالجتمايتناوالن الفرق بجميع مجاالت حياته "الشخصية والتربوية والنفسية و 

 من املفاهيم الخاطئة في التوجيه واإلرشاد أنه يقدم خطط -4
ً
  ا

ً
ونصائح ملن يطلب  جاهزة وحلوال

فق ما عنده من ولكن الصحيح أن اإلرشاد التربوي يقوم بمساعدة الفرد في فهم نفسه وتحقيق ذاته و ، اإلرشاد

 .وفي ضوء فهمه لذاته ،إمكانات

من املعتقدات الخاطئة أن اإلرشاد التربوي مجرد خدمات تضاف لنشاط املدرسة والصحيح أن  -5

 من برنامج هذه املؤسسة وليس نشاط زأاإلرشاد التربوي جزء اليتج
ً
 إضافي ا

ً
 .ا

ولكن الصحيح أن  رهمبه أخصائيون أو غي يقوميعتقد البعض أن اإلرشاد التربوي يمكن أن  -6

 
ً
 .اإلرشاد التربوي يحتاج ملختصين مؤهلين علميا
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 :التوجيه واإلرشاد الرتبوي ـ احلاجة إىل 1

 وخل  
ً
 ونفسيا

ً
 علميـا

ً
 من املعروف أن املدرسة لها وظيفة أساسـية وهـي إعـداد جيـل جديـد إعـدادا

ً
قيا

 
ً
عية التي تلي االجتمافاملدرسـة هي املؤسسة ، بحيث يتمكن من أداء دوره في املجتمع بشكل فعال ومؤثر واجتماعيا

ه فهـي التـي تعـده للحياة املستقبلية من خالل اكتشاف قدراته وميولـ، من حيـث تأثيرهـا في سـلوك الفـرد األسرة

 وتقـديم بـرامج تربويـة علميـة تهـدف إلى ت
ً
على خدمة نفسه  طوير هذه القدرات وامليول بشكل يجعل الفرد قادرا

 .ومجتمعه

إن تمكنت من استيعاب التطـور التكنولوجي والعلمي  ؛عي للفرداالجتماكما أن املدرسة توفر األمن النفس ي و   

لحـد اعـي والتربـوي إلى مااالجتاسـتطاعت أن ترقى باملسـتوى ، واملعرفـة بأسـلوب علمـي حـديث واملستجدات التربويـة

 .الـذي يجعلهـا مركـز إشـعاع اجتماعـي ونفس ي وتربوي 

   
ً
 و انفعال، وحركيا ً، وتقوم املدرسة كذلك بتيسير نمو الطلبة من جوانب متعددة جسميا

ً
 و معرفيا

ً
 و لغويـا

ً
يا

 
ً
فالبعض منهم يكون ، ملدرسةإال أن بعض الطلبة يتعرضون ألشكال من الصعوبات و املشـاكل داخل ا، واجتماعيا

 
ً
 .على تجاوز تلك املشكالت والصعوبات والبعض اآلخر ال يكون كذلك قادرا

 ألهمية دور املدرسة و لوجود الفروق الفردية بين الطلبة في التعامل مع املشكالت والصعوبات كان  
ً
ونظرا

  وبشكل ملح أن يتم تقديم الخدمات اإلرشادية داخـل املدرسة، من الضروري 
ً
 بضرورة  وهذا ما يمثل مبررا

ً
رئيسيا

إضافة إلى ظهور الحاجة إلى الخدمات ، وجود وحدة متخصصـة تقـدم الخـدمات اإلرشـادية داخل املدرسة

ا خـتالف الظـروف التـي يعيشـهاإلى  أدىالنفسـية الفرديـة بصـورة واضـحة نتيجـة التطور الذي تناول املجتمـع فـ

سـة ويمكن إجمال األسباب الداعية لوجود  مرشـد تربـوي في املدر . عية التي يخضع لهااالجتماوتعقـد الـنظم ، الفـرد

 :إلى مجموعة األسباب واملبررات التالية

 :عية الناجمة عنهالجتماالتقدم التكنولوجي والتغيرات  – 1

حول  فرادفكر األ إلى تغير  أدىفلقد تناول التطور التكنولوجي مجمل جوانب الحياة ومظاهرها مما   

بما ، مما جعلهم يعيـدون النظر في قدراتهم الذاتية، إلى تغير مفاهيم الكثيرين عن أنفسهم أدىكما ، مجتمعاتهم

 .عية التي واكبت التطور التقني الهائلاالجتمايتالئم والتغيرات 

 :الزيادة السكانية في العالم وأثرها في استيعاب املدارس والجامعات للطلبة – 2  

إن الزيادة السكانية املطردة في العالم خلقت مشكالت يتصل بعضها بالنقص الغـذائي وبعضها اآلخر يتصل   

أضـف إلى ذلـك أكتظـاظ املدارس والجامعات بأعـداد الطلبـة  ،بانخفاض مستوى املعيشة في كثير من دول العـالم
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الزيادة في أعداد الطلبة كمشـكالت التكيـف املـدرس ي  إلى ظهـور مشـكالت نتيجـة تلـك أدىالكبـيرة األمـر الـذي 

ومشكالت إعداد الطلبة نحو الحياة العملية بعـد التخـرج مـن املدرسـة ، واملشـكالت السـلوكية، والتـأخر الـدراس ي

لتربـوي كـل ذلـك جعل الحاجة إلى ضرورة وجود مرشد تربوي ضرورة ملحـة تفـرض نفسـها عـلى الواقـع ا، أو الجامعـة

 .عياالجتماو 

 :تطور الفكر الرتبويـ 3  

   
ً
 كبـيرا

ً
لطالب أكثر افـالنظرة الفلسـفية التـي تبنتهـا التربيـة مـن حيـث التركيز على ، تطور الفكر التربوي تطـورا

ي ففعاليـة النظرية في علم النفس كي تسهم ب هاتاالتجامـن التركيـز عـلى املحتـوى الـدراس ي أتاحـت الفرصـة أمـام 

مج وبالتالي أصبح لبرا، ياالنفعالعي والنفس ي و االجتمارفـع مسـتوى الطالـب عـلى كافـة الجوانـب سـواء التحصيلي و 

 .اإلرشاد التربوي مكانة هامة في العملية التربوية

 :الصعوابت اليت تواجهها املدرسة احلديثةـ 4

ه ت التي تهدد دورهـا التربـوي في بنــاء الجيــل وإعــدادحيث يفترض من املدرسة مواجهة العديد من الصعوبا  

العالم  هات واملعايير املجتمعية فياالتجافــالتطور التكنولــوجي وتغــير ، ملواجهــة مشــكالت الحــاضر واملســتقبل

ك والجامعـات وذلـ وبالتالي كان البد من اإلرشاد داخل املـدارس ؛املهام امللقاة على عاتق املدرسة زاد من ،أجمع

 .لتقديم الخدمات املتخصصة في مواجهة مشـكالت الجيـل الجديـد وإعـداده للمسـتقبل بشـكل مناسب

 :دراسات ميدانية تقرر احلاجة إىل املرشد الرتبويـ 5  

ة ه الحـديث في رسـم السياسات التربوياالتجاأوضحت نتائج العديد من الدراسـات العلميـة والبحثيـة أن   

 عـلى بـرامج في التوجيـه واإلرشاد التربـوي 
ً
يقـوم عليـه ، يؤكد على ضرورة أن يكون أي نظام تربوي مشـتمال

لبتهم كـما ويتفـق املربـون عـلى أهميـة وجـود التوجيـه واإلرشاد ضمن كافة املراحل الدراسـية ويؤكـد غـا، متخصصـون 

عية واملدرسية  ورفع مستوى االجتماى حل مشكالتهم الشخصية و عـلى ضرورة وجـود مرشـدين ملسـاعدة الطلبة عل

 .تكيفهم الدراس ي

خصوصـا  ،ويترتب على حاجة الشباب إلى  التوجيه الجيد للحياة العملية املستقبلية وجود املرشد املدرس ي  

ي املـدارس الثانويـة
ً
وأن يدرس قدراتهم ، حيـث يمكـن للمرشـد أن يمـدهم باملعلومـات الدراسـية واملهنية ؛ف

ملا يتصف به من ؛ واستعداداتهم وميولهم فهـو شـخص مهنـي متخصـص قـادر عـلى فهمهم وتقبلهم أكثر من غيره
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ه الحديث في بعض األنظمـة التربويـة في الـدول العربيـة االتجاولعل ، خصائص وميزات وتأهيل علمي وتدريب منهي

حيث بذلت الجهود لتوفير االعداد الالزمة من املرشدين املؤهلين  ؛ي التربوي يحـرص عـلى تبنـي بـرامج اإلرشاد املدرس 

 
ً
 .علميـا
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 :التوجيه واإلرشاد الرتبوي أهداف-2

غير أن املهمة  ،بالرغم من تعدد األهداف التي يسعى إلى تحقيقها التوجيه واإلرشاد التربوي في املدرسة

 بد ،املناسب بشأن املشكالت التي تواجههرار الق خاذ تا  األساسية له تبقى تتمثل في مساعدة الفرد على
ً
بجمع  ءا

الخاصة رات  والقد املرادسة التوافق بين متطلبات الش يء رالد ؛النفسية الطرائقواستخدام  املعلومات الكافية

 .للفرد

يسعى إلى باعتبار أنه  ؛يرى جان دريفيون بأن قضية التوجيه واإلرشاد التربوي تعد إحدى املسائل اإلنسانية

وضع كل فرد في مكانه أي في املكان الذي يكون فيه أكثر فاعلية في سلم اإلمكانيات التي يقدمها مجتمع ذالك 

 .الوقت

 :ويواصل جان دريفيون في التأكيد على األهمية والحاجة املهمة للتوجيه واإلرشاد بالقول 

تيجيات  ار لبحث عن الوسائل واالست"فتحت ضغط الوقائع االقتصادية يجعل التوجيه واإلرشاد يقوم با

 
ً
 . . .لضغوط الخارجية"ل التي تتيح للفرد التطوير األمثل لطاقاته بغية جعله ولو في الظاهر أقل خضوعا

غير أن هذه الغاية التي ذكرها جان دريفيون ال يمكن بلوغها وتحقيقها إال من خالل التكفل بالطفل منذ 

وهنا ، إلخ. . . عياالجتماس ي والنفس ي و راالل التعرف عليه من الجانب الدولى وذلك من خاحله التعليمية األ ر م

 يجب أن يلعب اإلرشاد والتوجيه التربوي 
ً
 بارزا

ً
به  عية بشكل يزوداالجتمافي تطوير التعليم والتكفل بالتنشئة  دورا

يع الذي تشهده البشرية شخصيات األطفال باملرونة الكافية ملواجهة تقلبات ومتطلبات الحياة في ظل التطور السر 

 االجتماوفي ظل التحوالت ، في مجاالت العلوم والتكنولوجيا من جهة
ً
 عية واالقتصادية التي يشهدها املجتمع عموما

 .من جهة أخرى 

 :وهي كما يلي إلى تحقيقها  التي يسعى اإلرشاد والتوجيه التربوي  األهداف   من خالل هذا يمكن حصر أهم

  ؛واملحافظة على ذلك كتساب الوعي الذاتي بنفسهرشد في امساعدة كل مست .1
ً
 بحیث یصبح قادرا

 .على تحمل مسؤولیة نفسه

بسعادة  هوفتح مجاالت للمسترشد لزیادة اھتمام ل مسترشد ملواجھة أي تھدید لحیاتهمساعدة ك  .2

 .اآلخرین

قیة بما یتفق مع القیم األخال وأسلوب حیاته هوقدرات همساعدة كل مسترشد في استحضار طاقات .3

 .للمجتمع
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یفكر فیھا من  فيرى أن على املرشد عندما یفكر في أھداف العملیة اإلرشادیة أن Arbuckle ،1965 )أما )

للمسترشد  فالسؤال املھم ھنا ھو ھل یعود ھذاالعمل اإلرشادي بالنفع، جانب رضا املسترشد ولیس رضا املرشد

 ؟.فقطرشد یحقق رغبات امل أم أنه؟ ویعمل على تحقیق رغباته

 مصلحة املسترشد واملسترشد فقط ولیس بما ملوقف ضرورة العمل ملا فیهفي ھذا ا ومما تجدر اإلشارة إلیه 

الطالب إلقناع إدارة املدرسة بأنه یعمل فاملرشد الذي یستدعي مجموعة من ، یعود على املرشد بالنفع أو یرضیه

  مع أنه
ً
ساطة لتحقیق أغراض شخصیة كالو  ي یستغل وظیفتهوكذلك املرشد الذ، في الحقیقة ال یقدم لھم شیئا

 .باملسترشد أو من یعرفه ھو مرشد یس يء استخدام مھنته

واستخدام جمیع ، أن اإلرشاد یھدف إلى مساعدة املسترشدین في عملیات االختیار واتخاذ القرارTyler ویرى 

 .مواردھم إلحداث التكیف املالئم مع عاملھم التعلیمي واملھني والشخص ي

 ؛فيرى أن بعض أشكال اإلرشاد تعمل على إحداث تغیيرات في شخصیة املسترشد ) Blackham ،1977أما)

وحیل  ،خاصة إذا عرفنا تغیير الشخصیة بتعدیل السمات الشخصیة املتأصلة وعملیاتھا كأسلوب التكیف

 .الدفاع النفسیة العملیات الالشعوریة

 هبل إن، ط إلى مساعدة الفرد على اتخاذ القرار الصحیح فقطأن اإلرشاد ال یھدف فق  ( katz )ویرى كاتز 

كما یھدف ، بطریقة موضوعیة سلیمة لتدعیم ذاتهو ، یھدف أیًضا مساعدة الفرد على اتخاذ القرار الصحیح

من معلومات جدیدة  حتى یستطیع التكیف مع ما یستقبله اإلرشاد إلى زیادة كفاءة توظیف املعلومات للمسترشد

 .اعتماده على املسترشد بھدف تقلیل

 في  كي تكون ؛ كما أشار روجرز إلى أن ھدف اإلرشاد األساس ي ھو البناء العریض للنفس
ً
 وتكیفا

ً
أكثر توافقا

 .املسترشد ویجب أن یكون ھدف اإلرشاد ھو، الحیاة على أسس واقعیة معبرة

كما ، یة وسعادة وھناء الفردویرى زھران أن الھدف العام الشامل لإلرشاد النفس ي ھو تحقیق الصحة النفس

ھو حل مشكالت املسترشد وذلك بأن یساعده املرشد على إیجاد ، یضیف زھران أن أھم أھداف عملیة اإلرشاد

  مه كیفیة حل مشكالتهوكذلك تعلی، حلول الذي یقترحھا املسترشد بنفسهال
ً
 . مستقبال

من قبل العلماء یمكن استخالص األھداف   ن ومن خالل ما تم استعراضه من اآلراء حول أھداف اإلرشادو اآل 

 :العامة لإلرشاد في النقاط التالیة
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 :الذات وتقبل فهم -

 ال یمكن أن نحقق فھم
ً
 واضح ما

ً
ویقصد بالذات جملة  ،عام دون فھم الذات للشخصیة أو السلوك بوجه ا

 وتعتبر الذا، ما یمت للفرد بصلة في مجال حیاته واملعتقدات واآلراء وكل األفكار
ً
 وھاما

ً
 في فھم ت محوًرا أساسیا

الذات وتتكون ، هبالطریقة التي تتفق مع مفھومه عن ذات إذ إن الفرد منا یسلك، شخصیة الفرد وتفسير سلوكه

أي أنھا تتكون خالل استجابات وردود فعل ، عیة املحیطة بهاالجتمامع البیئة  نتیجة احتكاك الفرد وتفاعله

عي الذي االجتماالسیاق باختالف  فرادوتختلف ذوات األ ، مبدأ الثواب والعقاباآلخرین نحو الفرد أو من خالل 

درة من اآلباء تجاه األبناء افي أسالیب املعاملة الوالدیة الص وما یتضمنه من متغيرات ممثلة، یعیشون فیه

، األسرةف حجم وباختال ، عي وباختالف الخبرات الحیاتیة التي یمرون بھااالجتماوباختالف املستوى االقتصادي و 

 یغالي في فھمه وإدراكه لذاته فرادفالبعض من األ  ،بذواتھم تأتي في صور متباینة فرادومن ثم نجد أن معرفة األ 

 على إدراك وھذا كله، والبعض اآلخر قد یقلل من شأن ذاته ویحقر منھا
ً
ومن ھنا تسعى عملیة ، لھا هینعكس سلبا

 فھم فھم ذاته اد إلى مساعدة الفرد علىواإلرش التوجیه
ً
 صحیح ا

ً
من قدرات  قبلھا من خالل التعرف على ما لدیهوت ا

وبذلك یھدف ، أي التعرف على النواحي اإلیجابیة في الشخصیة وكذلك نقاط الضعف، واستعدادات وإمكانات

اط من نق لیواجه بشجاعة ما لدیه؛ ء من املوضوعیة والحیادیةبش ي إلى معاونة الفرد على إدراك ذاتهاإلرشاد 

 .الضعف

 :حتقيق الذات -

إلي درجة من تحقیق الوصول مع العمیل إلي تحقیق ذاته والوصول به  من أھم أھداف مھنة اإلرشاد ھي

 عنھا ؛الذات
ً
 .لیكون راضیا

لوجود ھذا  وھو دافع تحقیق الذات نتیجة ن الفرد لدیه دافع أساس ي یوجه سلوكهقول" كارول روجرز "إوی

وفھم استعداداته  ،ومعرفة وفھم وتحلیل نفسه ،استعداد دائم لتنمیة فھم ذاتهالدافع فإن الفرد لدیه 

 .ویتضمن ذلك تنمیة بصيرة العمیل ،أي تغیير نفسه وتقومیھا وتوجیه ذاته ،وإمكاناته

 
ً
 یختلف باختالف األ  ویعتبر مفھوم الذات مفھوما

ً
وإن االختالف بين األشخاص املحققين ، فرادنسبیا

فإن الھدف الرئیس لإلرشاد  بصورة  وعلیه  ؛ف في الدرجة ولیس في النوعحققين لذواتھم ھو اختال لذواتھم وغير امل

 .في مختلف املجاالت عن رغبة ودون إكراه أو رھبة ة ھو مساعدة الفرد على تحقیق ذاتهعام



 

 

 بادئ اإلرشاد الرتبويم 27

 :حتقيق التوافق -

بين دوافعه ونزعاته الداخلیة  والتوفیق ،سیة املختلفةالنف ني قدرة الفرد على القیام بوظائفهالتوافق یع

وھنا یبرز دور اإلرشاد في مساعدة الفرد في تحقیق التوافق النفس ي ، وبين متطلبات محیطه وبیئته ،ورغباته

تى ح، أو في البناء النفس ي والسلوك، فالتعدیل والتغیير یكون في البیئة، عي واألسري واملھني والتربوي االجتماو 

لتتواءم مع ؛ سترشد على تغیير وتعدیل سلوكیاتهویقوم املرشد بمساعدة امل، یئتهیحدث التوافق بين الفرد وب

 .أو تغیير وتعدیل في شروط البیئة املحیطة لتتناسب مع األبنیة املعرفیة لدى الفرد، متطلبات بیئته

 :وكذلك یقصد بالتوافق إشباع حاجات الفرد بما یتالءم ومتطلبات البیئة ومن ھذه الحاجات

وذلك لتحقیق التوافق الشخص ي ینبغي إشباع الحاجات الداخلیة الفطریة : الشخصیة الحاجاتً-أ

بما یحقق  ؛والعضویة والفسیولوجیة وإشباع الحاجات املكتسبة كالھوایات واملیول واملناشط الحیاتیة املتعددة

 .حتى یشعر الفرد بالسعادة والرضا عن الناس: مطالب النمو الجسمیة والعقلیة واألخالقیة

خبرات املواقف وال لتحقیق التوافق التربوي ینبغي مساعدة الفرد علي اختبار: الحاجات التربویةً-ب

 .وتأخذ بیده إلي النجاح والتقدم الدراس ي، التعلیمة التي تناسب قدراته ومیوله واستعداداته

دة بمعني تحقیق السعادة لآلخرین وااللتزام بأخالقیات املجتمع ومساع: عیةاالجتماالحاجات ً-ج

 .ومساعدته في التفاعل السلیم مع أسرته ومجتمعه،  ومعایيره ه وقیم املجتمع  فھم على العمیل 

التي تناسب  املهنة اختیار علىعمیل لتحقیق التوافق املھني یتطلب مساعدة ال: الحاجات املھنیةً-د

 لىعوالعمل  ،له بعد االلتحاق بهوالنجاح في عم ، وااللتحاق بھا ، نةفي اإلعداد لھذه املھ میوله وقدراته ومساعدته

 .مواجھة املشكالت في العمل

 :حتقيق الصحة النفسية  -

، سه ومع العالم من حولهوتوافق الفرد مع نف ،عياالجتماي و االنفعالیشير مفھوم الصحة النفسیة إلى النضج 

والشعور  اقع حیاتهوتقبل الفرد لو ، من مشكالت ومواجھة ما یقابله، ؤولیات الحیاةوالقدرة على تحمل مس

 .بالرضا والسعادة

 أساس أن الصحة النفسیة حالة دائ على، وھو ھدف عام وشامل لإلرشاد
ً
ویشعر بالسعادة مع  ،مة نسبیا

ویكون قادًرا  ،إلي أقص ي حد ممكن تحقیق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته علىیكون قادًرا و  ،ومع اآلخرین نفسه
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  ، ویكون سلوكهین شخصیة متكاملة سویة مواجھة مطالب الحیاة وتكو  على
ً
بحیث یعیش في سالمة وسالم  ؛عادیا

 
ً
 .بصحة العقل والجسم متمتعا

ویرتبط مفھوم الصحة النفسیة كھدف من أھداف اإلرشاد النفس ي بمساعدة املسترشد في التعرف على 

 ،النفسیة ھو تقبل الذات والسبیل إلى تحقیق الصحة، وإزالة األسباب واألعراض ،أسباب املشكالت وأعراضھا

والقدرة على تحمل  ،ونحو اآلخرین ،وتقبل الواقع وتكوین اتجاھات إیجابیة نحو الذات ،والثقة بالنفس

 ،ھات واالھتماماتاالتجاوتوسیع دائرة املیول و  ، واالستمتاع بالحیاة ،والتفاعل اإلیجابي مع اآلخرین ،ولیةؤ املس

الحاجة إلى  :وإشباع الحاجات النفسیة لدى الفرد مثل ،ياالنفعالق االتزان وتحقی ،عیةاالجتماوتنمیة املھارات 

 .والتغلب على العقبات التي تعوق إشباع الحاجات، عي وغيرھااالجتمااالنتماء والتقدیر 

 :حتسنی العلمية الرتبوية -

 أكثر كفھي بذل للطالب؛تسعي املؤسسة التربویة إلى تحقیق التوافق النفس ي والشخص ي والتربوي 

وتحقیق النجاح والتأقلم  ،وتوفير بیئة مناسبة للتكییف الطالبلرعایة  ؤسسات بحاجة إلى اإلرشاد والتوجیهامل

في املجاالت لطالب فھي تھدف إلى مساعدة ا، مع البیئة املدرسیة سواء كانت بیئة فيزیائیة أو أكادیمیة أو بشریة

في  ملشاكل والصعوبات التي تعیق تقدمه العلمي ونجاحهب ااملجال التربوي لتجن علىمع التركيز  ،املختلفة

لتوفير الرضا والسعادة في  ؛املدرسة بوسائل مختلفة على وتشجیعه الطالببغي إثارة دافعیة ولھذا ین، املدرسة

 فيوتلعب برامج التوجیه واإلرشاد ، تطویرھا وتحسینھا علىوللعمل  ، املدرسة وتھیئة جو سلیم للعملیة التربویة

 املدرسة دور 
ً
  ا

ً
 .في تحقیق األھداف التربویة ھاما

 :ویمكن العمل على تحسين العملیة التربوي من خالل اإلرشاد على النحو التالي

وجعل الخبرة التربویة التي ، واستخدام الثواب والتعزیز، إثارة الدافعیة وتشجیع الرغبة في التحصیل •

 .ئدة املرجوةكما ینبغي أن تكون من حیث الفا الطالبیعیشھا 

وأھمیة التعرف على املتفوقين ومساعدتھم على النمو التربوي في ضوء ، عمل حساب الفروق الفردیة •

 .قدراتھم

وفي ، لذاته الطالبتفید في معرفة ، عیةاالجتماإعطاء كم مناسب من املعلومات األكادیمیة واملھنیة و  •

 .تحقیق التوافق النفس ي والصحة النفسیة
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حتى یحققوا أبھر درجة  ؛بأفضل طریقة ممكنة، لى طریقة املذاكرة والتحصیل السلیمالتالمیذ إ توجیه •

 .ممكنة من النجاح

 :مساعدة املسرتشد على توجيه منوه وتنمية طاقاته  -

سواء عن طریق ، نموه نحو املسارات الصحیحة ھدفان إلى مساعدة الفرد على توجیهواإلرشاد ی فالتوجیه

كما ، أم عن طریق املساعدة الكتشاف طرائق جدیدة للنمو واإلبداع ،في طریق النموإزالة العقبات التي تقف 

مما یحسن من ؛ توفير الفرص املناسبة للمسترشدین لتنمیة طاقاتھم إلى أقص ى حد ممكنلیسعى اإلرشاد 

 .ویعلمھم كیفیة التغلب على السلوكیات غير املقبولة، فاعلیتھم الشخصیة

 :ذ وصنع القراراتمساعدة الفرد على اختا -

عاجز عن اتخاذ  هولكن، ذ قرار بصدد موضوع مھم بالنسبة لهفھدف اإلرشاد ھو مساعدة الفرد على اتخا

ھنا ال یقتصر على مساعدة العمیل في اتخاذ  لكن عمل املرشد ، ه لذلك املوضوعوبنفسه القرار املناسب لنفس

أن یعرف  املسترشدفقبل كل ش يء یجب على ، املسترشدب عالقة أكیدة ؛ وذلك ألن اتخاذ القرار أمر لهالقرارات

أن یعطي التقدیرات وأن یخرج  الحالة یتعلم املسترشد ففي ھذه ؟كیف وملاذا اتخذ ھذا القرار لنفسه

 .الش يء الكثير هوإمكانیات نفسه وقدراته خاصة عندما یعرف عن، باستنتاجات تقریبیة

 :املشكالت مع التعامل يف املسرتشد مهارة زايدة   -

على زیادة ، أو اجتماعیة، أو مھنیة، یعمل اإلرشاد على مساعدة املسترشد الذي یعاني من مشكالت تربویة

 هحتى یتمكن من تحقیق التوافق السلیم  مع نفس، هفي مواجھة املواقف الضاغطة واملشكالت التي تعترض همھارات

 .ومع اآلخرین
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 مناهج التوجيه واإلرشادـ 3

 :لتاليةاهج في التوجيه واإلرشـاد كعلـم قـائم بحـد ذاتـه و يتضـمن علـم التوجيـه واإلرشاد املناهج اتتعدد املن 

 :املنهج اإلمنائي

ويطلق عليه املنهج اإلنشائي أو التكويني ويحتوي على اإلجراءات والعمليات الصحيحة التي تؤدي إلى النمو 

حتى يتحقق  ؛قاء بأنماط سلوكهم املرغوبة خالل مراحل نموهمالسليم لدى األشخاص العاديين واألسوياء واالرت

، عن طريق نمو مفهوم موجب للذات وتقبلهالصـحة النفسـية والتوافـق النفس ي أعلى مستوى من النضج وا

 ، وتحديد أهداف سليمة للحياة
ً
 وتربويا

ً
 واجتماعيا

ً
 وتوجيه الـدوافع والقدرات واإلمكانات التوجيه السليم نفسيا

 ومهن
ً
 .عيةاالجتماالجسمية والعقلية والنفسية و  ورعاية مظاهر الشخصية ؛يا

 :املنهج الوقائي

 .وهـو الطريقـة التـي يسلكها الشخص كي يتجنب الوقوع في مشكلة ما

 :ن الوقاية تسير وفق ثالثة خطوط تسمى بمستويات الوقاية وهي كما يليإويمكن القول 

 :مستوى الوقاية من الدرجة األولى – 1

باألسـباب املؤدية للمشكالت  فرادوالعمـل عـلى توعيـة األ ، حيث يكون الهدف هنا منع وقـوع املشـكلة  

 .و محاولة االبتعاد عـن تلـك العوامـل التـي تـؤدي إلى وقـوع الفـرد باملشكالت، املختلفة

 :مستوى الوقاية من الدرجة الثانيةـ 2

واليمكن تالفي ، فقـد تكـون املشـكلة موجودة، يق منع تفاقم املشـكلةويكون الهدف في هذا املستوى هو تحق  

 .وجودها وهنا يجب العمل عـلى وقـف اسـتمرارية زيـادة املشـكلة بـل يجب الحد من ذلك

 

 :مستوى الوقاية من الدرجة الثالثةـ 3

الفرد  لثالثـة بـأن نركز على ما لدىإال أننا نقصد بالوقاية من الدرجـة ا، ويتربط هذا املستوى باملنهج العالجي  

 فلكي نساعد الفرد صاحب، ال نركـز عـلى ذلـك العجـز أو الـنقص الـذي ترتـب عـلى وجود مشكلة ما  وأن ،من قدرات

كبر في املشكلة البد لنا من الحد مـن تأثيرهـا مـن خـالل التركيز على الجوانب اإليجابية لدى الفرد فذلك له اآلثر األ

 .جة املشكالتمعال
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 :املنهج العالجي  

والعودة إلى حالة التوافق  ويتضمن مجموعة الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الشخص لعالج مشكالته

 ويهـتم هـذا املـنهج باسـتخدام األسـاليب والطـرق والنظريات العلمية املتخصصة في التعامل مع، والصحة النفسية

والتي يقوم بها املتخصصون في مجال التوجيه ، وطرق عالجها، أسـبابها املشكالت من حيث تشخيصـها ودراسـة

 .واإلرشاد

 

 

ً 



 

                                                            

  

 32 مبادئ اإلرشاد الرتبوي

 

 

 لثالثالفصل ا

 ومبادئ اإلرشاد الرتبويأسس 
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 :عملية التوجيه واإلرشاد التربوي مبادئ  -1

ربوي أن املرشد الت وعلى، هذه املبادئ تمثل القواعد األساسية التي تقوم عليها اإلرشاد والتوجه التربوي 

 :يجعلها نصب عينيه أثناء عملية اإلرشاد وهي على النحو التالي

اإلنسان الحي مكتسب ومتعلم بالتنشئة  عنفالسلوك الذي يصدر : ثبات السلوك اإلنساني ومرونته -1

 
ً
  والتفاعل وهو يتصل بالطبيعة اإلنسانية سواء كان جسميا

ً
 اأو  أو عقليا

ً
 فهو ثابت في، أو إنفعالية جتماعيا

 .وهو مرن أي أنه قابل للتغيير والتعديل  بما يتناسب مع طبيعة املسترشد ،قف املعتادةاقف العادية واملو ااملو 

فردي بمعنى أن السلوك يتأثر بشخصية اإلنسان أي بما يتسم : نساني فردي وجماعيالسلوك اإل -2

 ،تجاهاتهااالجماعة وقيمها وعاداتها و  وجماعي أي أن السلوك الفرد يتأثر بمعايير، نفعاليةابه من سمات عقلية أو 

 .عيةاالجتماأي أن السلوك اإلنساني ناتج عن تفاعل العوامل الفردية و 

معايير الجماعة ومدى تأثيرها على  الطالبفعلى املرشد التربوي أن يأخذ بعين االعتبار عند تغيير سلوك 

 .جتماعياافق شخص ي و إضافة إلى فهم شخصية الفرد بحيث يعيش التالميذ في تو ، الطالب

وهنا أن يتقبل املرشد كما هو وبما هو عليه ال كما ينبغي أن : ستعداد الفرد للتوجيه واإلرشادا -3

باألمن النفس ي والطمأنينة ليبوح بما لديه من معاناة في  جو قائم على  الطالبوهذا يعني أن يشعر  ،يكون عليه

 .الشاذ بل يساعده على تغيير ذلك السلوك الطالبتقبل سلوك والتقبل هنا ال يعني ، الثقة واإلحتارم املتبادل

عملية التوجيه واإلرشاد عملية مستمرة طوال العمر : ر عملية التوجيه واإلرشاداستمر ا -4

 .تعني أن يتابع املرشد تطوارت املسترشد بصفة مستمرة ومنظمة االستمراروعملية ، املختلفة

فتعاليم الدين اإلسالمي معايير أساسية في : شادالدين ركن أساس ي في عملية التوجيه واإلر  -5

واملعتقدات الدينية لكل من املرشد ، تنظيم السلوك اإلنساني والتمسك بها مصدر أمن نفس ي وطمأنينة

واملسترشد هامة وأساسية في عملية اإلرشاد فعلى املرشد اإلملام الجيد بتعاليم الدين اإلسالم لفهم أسباب 

والشعور باإلثم والخوف والقلق  كاالنحراف اب االضطر و أعراض  الوازع الديني  النفس ي كضعف اب االضطر 

 .كتئاب والوسواس وكيفية التخلص منهاواال
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 :األسس العامة التي يستند إليها التوجيه واإلرشاد المعاصرـ 2

ملرشد( إلى اليخلو أي مجال منهي من األسس واملبادئ الفلسفية التي تقوم عليها نظرة املنهي )ا        

والتي يتم بموجبها تحديد األهداف ، العميل)املسترشد( وتتحدد على وفقها مناهج اإلرشاد وأسسه وأساليبه

وتحديد إطار ، كما تتدخل تلك األسس في رسم العالقة بين املرشد واملسترشد، والغايات التي يسعى لتحقيقها

 .العمل بشكل عام

 :شادومن أهم األسس التي يستند إليها اإلر 

 :رؤيته الفكرية والعقائدية، طبيعة اإلنسان. 1

والتغيرات ، وُيقصد بطبيعة اإلنسان رؤيته ونظرته الفكرية التي يفسر في ضوئها بواعث سلوكياته  

وهذا األمر تختلف فيه ، والضوابط التي يتصرف في ضوئها، عية املحيطة به وما يحدث له من مواقفاالجتما

 وبغرائزه ،يرى بأنه سلوكيات اإلنسان وأفعاله تتأثر بالبيئة الخارجية املحيطة به من جهةفمنها ما ، وجهات النظر

ها نتائج ملجموعة من العوامل الجبرية التي تتحكم فيه من دون أن يكون له سلطان ، الداخلية من جهة أخرى  وأنه

 .عليها بحيث اليمكنه التهرب منها أو كفها عن العمل

ا الرؤية اإللهية ، وسكنر عن مدرسة السلوكيين املحدثين، مدرسة التحليل النفس ي وهذا ما يراه فرويد عن  أمه

ه مخلوق من قبل هللا ، سيتأثر بهم إلى حد ما فرادفهي ترى بأنه اإلنسان الذي يعيش وسط مجموعة من األ 
ه
وأن

 واإلنسان بين هذين األم، تبارك وتعالى وهو محكوم بقوانين متناهية الدقة تنظم حياته
ً
 كبيرا

ً
رين يمتلك مقدارا

وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بمواضع متعددة منها قوله ، من الحرية التخاذ قراره املناسب واختيار مصيره

 ﴿ : تعالى
ً
ْهَدى َسِبيال

َ
ُم ِبَمْن ُهَو أ

َ
ْعل

َ
ْم أ

ُ
ك َربُّ

َ
ِتِه ف

َ
اِكل

َ
ى ش

َ
لٌّ َيْعَمُل َعل

ُ
ْل ك

ُ
 َم ﴿ : وقوله تعالى، 84راء{اإلســ﴾ق

ً
ْن َعِمَل َصاِلحا

ْرَجُعوَن 
ُ
ْم ت

ُ
ك ِ
ى َربه

َ
مَّ ِإل

ُ
ْيَها ث

َ
َعل

َ
َساء ف

َ
ِلَنْفِسِه َوَمْن أ

َ
 15{ الجاثية﴾ف

وفي ضوء هاتين الرؤيتين يختلف دور املوجه واملرشد فالنظرة الحتمية تحيل املوجه إلى أداة لتوجيه العمالء 

ا يضعه في دائرة اإلر ، على وفق اتجاهات مسبقة لديه ها تترك للم، شاد النفس ي املوجهممه رشد أما الرؤية اإللهية فإنه

وهو نوع من أساليب اإلرشاد غير . منح الحرية للعميل )املسترشد( في التعبير عن مشاعره وصنع قراراته بنفسه

 .املوجه

 :مسؤولية الفرد عن سلوكه. 2
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د اإلنسان بقدر ف ،يرتبط هذا األساس باألساس األول  ات طبيعية وإمكانات هائلة وجعله الخالق عز وجل زوه

 مسؤولية تامة عن سلوكياته سواء أكانت في طريق الخير أم في طريق الشر
ً
 ِمن﴿ : قال تعالى. مسؤوال

ُ
ِفظ

ْ
ْوٍل  َما َيل

َ
ق

َدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد 
َ
 ل

َّ
 18قـ﴾  ِإال

 :حرية اإلنسان. 3

، ة الفرد بقدراته واستعداداته الذاتيةتتحدد حري )مسؤولية الفرد( يرتبط هذا املبدأ باملبدأ السابق

فاالنسان حر في أن يحب ، ولعل أبرز جوانب تلك الحرية هو حرية الشعور الذاتي. وبالوسط الذي يعيش فيه

. ويخطط لحياته ما لم تتدخل قوة قاهرة وخارجة عن إرادته لتحد من حريته أو تعيقها، ويقرر مصيره، ويكره

 فيما لو تع
ً
فانه سيضطر إلى تحديد حريته ، ارضت حرية العميل مع رغبة أهله أو مجتمعهويظهر ذلك واضحا

 
ً
 داخليا

ً
 .ويبقى يعاني صراعا

 :كرامة اإلنسان. 4

م عباده غاية التكريم ْد ﴿ : إذ خلقهم في أحسن صورة قال تعالى، أكد القرآن الكريم على أن هللا تعالى كره
َ
ق
َ
 ل

ْق 
َ
ْحَسِن ت

َ
نَساَن ِفي أ ِ

ْ
ْقَنا اإل

َ
ل
َ
وعلى ضرورة ، انوتؤكد املبادئ الدينية واإلنسانية على قيمة اإلنس. 4{التينــ﴾ِويٍم خ

ولذا فان من واجب املرشد أن يدرك بأن العميل حتى لو كان في أدنى مراتب . احترامه وتقديره بما يليق بآدميته

 ، ضعفه أو اضطرابه
ً
 تماما

ً
  فهو يمتلك األسس واملعطيات ما يستطيع به، ليس عاجزا

ً
 جذريا

ً
، أن يغير وضعه تغييرا

، املتفهم لعمله املهنية الواعية من طرف املرشد  واملشورة، وأن يتغلب على مشاكله متى وجد املساعدة الحقيقية

 .والقادر على تقبل العميل ككائن بشري جدير باالهتمام واالحترام غير املشروطين

 :االهتمام بالحاضر. 5

ه ليس بوسعهم استعادته هناك ماليين من البشر ي     
ه
قضون حياتهم في حسرة على ما فات على الرغم من أن

 متعددة من  ،ولذا فهم يعانون من عقدة الشعور بالذنب ؛والعيش فيه
ً
ابات النفسية االضطر ويواجهون أصنافا

ه يمثل الحقيقة الوحيدة التي ي، لدرجة قد تنسيهم أن من واجبهم مواجهة الحاضر والتفاعل معه
ه
مكن التعامل ألن

 في آفاق مستقبل اليعلمه اال هللا واليملك ، وهناك من يعيش في أحالم اليقظة بشكل دائم، معها
ً
إذ نجده سارحا

ف على املستقبل وخياالته يضيع الحاضر على الرغم من أنه ؛ وبين زحمة املاض ي، املخلوق البشري مفاتحه والتلهه

 .هالش يء الواقعي الوحيد الذي يمكن التعامل مع

6 . 
ً
 :اإلنسان مخلوق عقلي وعاطفي معا
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كلما مال إلى اإليمان بالعقل كملكة مطلقة لها كامل السيطرة على توجيه ، اإلنسان واتسعت مداركه اكلما نم

 في تجاهل العاطفة كعامل مشترك في توجيه السلوك، السلوك
ً
وقد دفعنا ذلك إلى االهتمام . وكلما زاد جنوحا

 .(؟ وهو ) بماذا يشعر اإلنسان، من دون أن نهتم بالجانب اآلخر الذي اليقل أهمية، نسانبالعقل وبماذا يفكر اإل

 ما نجد أن من السهل علينا أن نجعل 
ً
 على أسباب اضطرابه املسترشدوكثيرا

ً
 وذهنيا

ً
غير أننا ، يتعرف عقليا

 لتخليصه من مشاكله النفسية 
ً
 ما نصل إلى أن ذلك بحد ذاته اليكون كافيا

ً
ويرجع . وما يعانيه من اضطرابسريعا

ف عليها والتعبير   بمشاعره بحيث يصبح بمقدوره تفحصها والتعره
ً
ذلك إلى أن من الضروري أن يكون الفرد واعيا

 .عنها قبل أن يصل إلى مرحلة التخلص منها

 :دور القيم في اإلرشاد . 7

، املوجه أو املرشد له قيمه الخاصةف، يعد موضوع القيم من املوضوعات املهمة التي يجب أن يعيها املرشد

 ما يشعر بتأثيرها على عالقته بالعميل وعلى أسلوب تعامله معه
ً
 ما يواجه دوافع داخلية ت. وكثيرا

ً
جعله كما أن كثيرا

ا إذا كان من حقه أن يفرض قيمه على العميل وهل من واجب املرشد أن يوجه العميل تجاه ما يراه ؟ ، يتساءل عمه

 أو ص
ً
 حسب وجهة نظر العميل نفسههو خيرا

ً
 ؟.الحا

ه على املوجه أو املرشد أن يفصل بين اإلنسان        
ه
ن مويرى كثير من العلماء في مجال التوجيه واإلرشاد  أن

 . فيما يختص بموضوع القيم، وبين السلوك من جهة أخرى ، جهة
ً
 أو شرا

ً
فقد يرى املرشد فيما يفعله العميل خطأ

كما ال يجب عليه ، غير أن من املهم أال ينظر إلى العميل على أنه شرير بطبعه، لشخصيةحسب معتقداته وقيمه ا

 سوف يؤثر على العالقة اإلرشادية ويجعلها تتجه وجهة ، أن يصدر مثل تلك األحكام
ً
 مسبقا

ً
ألنه ذلك يعد حكما

 .قيم املرشد ومعتقداته الشخصيةتمليها  متحيزة 
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   الفصل الرابع

 شد الرتبوي )مساته وأدواره(املر
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 :أخالقيات اإلرشاد  ومعاييره المهنيةـ 1

د سلوك القائمين عليها، والسيما مهنة التوجيه واإلرشاد، ومن خالل هذ         ه لكل مهمة أخالق ومعايير تحده

زم بحدود تلك املعايير تتضح كيفية التعامل مع كل من له صلة بمجال التوجيه واإلرشاد، وينبغي للمرشد أن يلت

 األخالقيات واملعايير وال يتعداها، ومن أهمها:

 . القناعة التامة بالعمل االرشادي بأنه دليل عمل للوقاية واإلصالح واملعالجة والتشجيع لتحقيق االهداف.1

 للخبرة واملعرف2
ً
 لذلك وممتلكا

ً
لتي ة ا. أن اليقدم املرشد إلى وظيفة التوجيه واإلرشاد إال بعد أن يكون مؤهال

 تؤهله للقيام بهذا الدور.

 . أن يحافظ املرشد على مبدأ املساواة واملحافظة على مصلحة املسترشد، وأال يقوم بأي عمل يضر به.3

 . يجب املحافظة على سرية العالقة اإلرشادية وعلى املعلومات الناتجة عنها.4

ن العالقة اإلرشادية ألخذ املوافقة منه إن كا. إخبار املسترشد بشروط اإلرشاد أو العالج، وذلك قبل البدء ب5

.
ً
 أو من والديه إن كان قاصرا

ً
 مدركا

. للمرشد الحق في استشارة أي من املهنيين اآلخرين املوثوق بكفاءتهم إذا استدعى األمر ذلك. وعلى املرشد 6

ب أولئك الذين لهم عالقة أو مصلحة مع امل  سترشد.إذا استشار أحد املهنيين اآلخرين أن يتجنه
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 الكفايات المهنية للمرشد التربوي:ـ 2

 القدرة على إعداد برنامج إرشادي: من خالل: -أ

 . أن يكون لديه بعد معرفي يستند إليه في تفسير السلوك اإلنساني.1

 . اإلملام بأساليب جمع املعلومات وبمتطلبات املرحلة العمرية.2

 تفسيرها.. اإلملام باالختبارات االسترشادية وتطبيقها و 3

 تحقيق أهداف البرنامج اإلرشادي: من خالل: -ب

 . تعريف املسترشد باملجاالت الدراسية التي تناسبه.1

 . تعريف املسترشد باملهن املختلفة وكيفية التغلب على مشكالت الحياة.2

 . تكوين عالقات جيدة مع املدرسين واإلدارة والعاملين.3

 إدارة الجلسة اإلرشادية:من خالل: -ت

 . مهارة توجيه األسئلة التي تتعلق باملشكلة.1

 . املهارة في استعمال األساليب اللفظية وغير اللفظية في التعامل.2

 . اإلصغاء الجيد و والتفكير املنفتح والنقاش املرن.3

 تكوين عالقة الثقة بين املرشد واملسترشد: من خالل: -ث

 ة تتصف بالدفء معه.. تقبل املسترشد كفرد له خصوصيته وإنشاء عالق1

 . القدرة على االحتفاظ بسرية العمل.2

 . إصدار أحكام موضوعية باستعمال أسلوب القيادة الديمقراطية.3

 اتخاذ القرارات السليمة: وتتم من خالل: -ج

 . توضيح نواحي القوة والضعف لدى املسترشد.1

 . تفهم سلوك املسترشد ومساعدته في تحديد أهدافه.2

 ي املسترشد بمشكالته وتبصيره بالحلول املمكنة لها.. زيادة وع3
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 األدوار العامة التي يقوم بها المرشد في المدرسة:ـ 3

 . القيام بعملية اإلرشاد النفس ي والجماعي للطالب وتفعيل اإلرشاد الوقائي.1

 . يساعد الطالب على فهم أنفسهم وميولهم وإمكانياتهم ومتابعة املسترشدين وتحسنهم.2

 شرف على تعبئة السجالت ) الورقية واإللكترونية(  الشاملة وتنظيمها واالحتفاظ بها في مكان سري.. ي3

. يساعد في تشخيص وعالج بعض االضطرابات النفسية ضمن فريق عالجي و إحالة الذين لم يتمكن من 4

 إرشادهم إلى الجهات املختصة.

 لتعليمية املتاحة لهم.. تقديم خدمات املعلومات التي توضح للطالب الفرص ا5

 . االهتمام بشكل رئيس ي بحاالت التأخر الدراس ي املتكرر.6

 . تقديم الخدمات اإلرشادية اإلنمائية كالتعامل مع املتفوقين، املوهوبين.7

. تبصير املجتمع املدرس ي بأهداف التوجيه واإلرشاد وخططه وبرامجه؛ لضمان قيام كل عضو بمسؤولياته 8

 إلرشاد.في تحقيق أهداف ا

 . مساعدة الطالب املستجد على التكيف مع البيئة املدرسية وتكوين اتجاهات ايجابية نحو املدرسة9

. توثيق العالقة بين البيت واملدرسة وتعزيزها واستثمار القنوات املتاحة جميعها بما يحقق رسالة 10

 املدرسة.

 ني، وتشكيل لجان التوجيه واإلرشاد بالتعاون مع. إجراء البحوث التربوية التي يتطلبها عمل املرشد امليدا11

 زمالئه املشرفين، أو املرشدين في املدارس األخرى.
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 العالقة المهنية اإلرشادية:ـ 4

 مفهوم العالقة اإلرشادية:

 تعرف  العالقة اإلرشادية بأنها عالقة مهنية تفاعليـــة بـــين طـــرفين أحـــدهما  املرشد واآلخر املسترشد تهدف 

 .يق أهداف نمائية أو وقائية أو عالجيةإلى تحق

د يرى العالم روجرز أن العملية اإلرشـــــــادية هـــــــي في املحصـــــــلة عالقـــــــة إرشـــــــادية فـــــــإن كانـــــــت العالقة في اإلرشا 

ـــــــــــــــــــــــــادية لها موقع متميز في العملية  عالقة ناجحة كانت العملية كلها ناجحة والعكس صـــــــــــــحيح، فالعالقة اإلرشــــــــــــــ

ـــــــ ـــــــد لـ ـــــــو بحاجة إلى مساعدة البد وأن يزود املرشد اإلرشادية، فاملرشـ ـــــــأتي وهـ ـــــــذي يـ ـــــــد الـ ـــــــة املسترشـ ـــــــوم بخدمـ كي يقـ

 باملعلومات حول تلك املشـكلة، وهنـا يتبـين أن العمـل اإلرشادي يتسم بوجود الجانب الشخص ي أوالخصوص ي.

في املاضـــــ ي او  ولكي يحصـــــل املرشـــــد على تلك املعلومـــــــــــــــــــات  الخاصـــــة بمشـــــكلة املســـــترشـــــد ســـــواًء ما كان منها 

ـــاء عالقة ثقة باملسترشد ليمده باملعلومات التي تضع املرشد في تصور واضح ـــن بنـ ـــه مـ ـــد لـ  الحاضر او املستقبل البـ

 للمشكلة.

وتمثل العالقة اإلرشادية الجانب الفني في العمل اإلرشــــــــــادي فمــــــــــن خاللهــــــــــا يــــــــــتم توظيــــــــــف معظم فنيات    

لعالقة اإلرشـــادية يمكن للمرشـــــــــــــــــــد عــــــــــــــــلى اســـــــــــــــــــتظهار مشـــكالته والتعبير عن العمل اإلرشـــادي، كما أنه في إطار ا

ـــــــــــــه وأن يسهم بإيجابية في حل مشكلته بعد  ـــــــــــــع خبراتـ ـــــــــــــل مـ مشاعره، وأن يساعده على الحكم على سلوكه والتعامـ

 التعرف على أسـبابها ومصـادرها، وأن يـتعلم أسـلوب حـل  املشكالت وكيفية اتخاذ القرارات السليمة.

ويعرف كل من بيبنسكي و بيبنسكي العالقة اإلرشادية بأنها " مفهـــوم فـــرض ي يـــدل عـــلى الصورة املستنتجة    

 من التفاعل املشاهد بين فردين "

ن من ويرى شيرتز و ستون العالقة اإلرشـادية عـلى أنهـا " محاولـة اإلسـهام في تيسـير طريـق إيجابي بين طرفي   

 خالل التفاعل بينهما"

ــــل مـــــن األطراف من     ــــلى األقـ ــــا عـ ــــة فيهـ ــــا " عالقـ ــــادية بأنهـ ــــة اإلرشـ ديه لأما العالم كارل روجرز فيعـــــرف العالقـ

 القصد في النهوض بنمو وتطـور ونضـج األداء األفضـل واملواجهـة األفضـل مـع الحياة للطرف اآلخر"

 :خصائص العالقة اإلرشادية ًً

 صائص ومنها:تتصف العالقة اإلرشادية ببعض الخ

 التركيز على الجانب الوجداني: – 1
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فالعالقة اإلرشادية عالقة تتسم بأنها تسمح في استكشاف الجانب العـاطفي، وتهتم باستكشاف املشاعر    

واملدركات الشخصية، كما أنها تحتوي عـلى جانـب شخص ي كبير للمسترشد فمن خالل املواجهة التي تحدث في 

 ـتم إحـداث املناقشـات واألحاديث التي قد يتولد عنها حدوث التوتر أو القلق أو الفرح أوالعالقـة اإلرشـادية ي

 الخوف.

 

 التركيز والتكثيف: -2

شد ألن العالقة تقوم على أساس االتصال املنفـتح واملبـاشر والصريح  فإنهـا تصـبح مركـزة، فاملرشد واملستر    

ال كل تجاه اآلخـر وتجاه العملية اإلرشادية وهذا كله يترتب عليه اإلتص يتوقع منهما أن يشتركا  في ردود أفعالهما

 املكثف واملركز.

 الدينامية: -3

فاآلخر  إن العالقة اإلرشـادية دائمـة النمـو والتغـير وهـي باسـتمرار في نمـو مطـرد بـين  املرشـد واملسترشد،   

بعد إلرشـادية، وهـي تأخـذ مسير االتجاه اإليجابي في سيرها، فينمو ويتغير ويتطور من خالل ما يتعلمه من العالقة ا

 ب
ً
 وتبصرا

ً
 وإدراكا

ً
مشكالته، أن كان املسترشـد في حالـة مـن القلـق والتـوتر يصـبح مـع  استمرارية العالقة أكثر فهما

 .إن الدينامية في العالقة اإلرشـادية تشـمل املرشد واملسترشد والعملية اإلرشادية بالعموم

 (:  Privacyالسرية )     -4

ها وتعني هذا الخاصـية أن العالقـة اإلرشـادية ليسـت عالقـة عـابرة أو عالقـة اجتماعيـة سطحية بل،  يتخلل   

معلومـات سريـة خاصـة باملسترشـد و أحوالـه وأسـباب مشـكلته كما أنهـا تتضمن معلومات حول خصائص 

 تتكشـف نقـ
ً
 اط الضـعف لـدى املسترشـد.املسترشد وفيها أيضا

 لذلك فهي عالقة مهنية لها خصوصيتها يجب الحرص على صونها والحفـاظ عـلي سريتهـا، وهـي

 تتصل بصفة من أهم الصفات الواجب توفرها في املرشد الجيـد وهـي صـفة األمانة.

 القيمة العالجية : -5

    
ً
فهي   ألهميـة العال قـة اإلرشـادية في العمل اإلرشاديإن أحد أهداف علم اإلرشاد العـالج، ومـن هنـا ونظـرا

 تمثل الوسيلة التي يمكن من خاللهـا تحقيـق الهـدف العالجـي في اإلرشـاد.

 وتكمن القيمة العالجية للعالقة اإلرشادية في أنها:



 

 

 43 بويمبادئ اإلرشاد الرت

 تمثل صورة مصغرة عن العالم الخاص باملسترشد. -

 اآلخرين.تعكس األنماط الخاصة بعالقة املسترشد ب -

 توفر بيئة غنية للكشف عن أنماط االتصال غير اللفظي لدى املرشد واملسترشد. -

 تسمح بإمكانية تغيير أنماط اإلتصال غير الفعال. -

 ويمكن تحقيق القيمة العالجية للعالقة اإلرشادية من خالل التركيز على ركنين أساسيين هما:

 ( Trustالثقة: )  -أ

    
ً
 إلعداد املناخ العالجي في العالقـة اإلرشـادية، فعـادة مـا يـأتي املسترشد تعتبر الثقة مطلبا

ً
إلى املرشد  أساسيا

د وهو قلق ومتوتر بشأن سريـة مشـكلته، فهـذه الخـبرة تمثـل لـه في البدايـة مخاطرة انفعالية وتشكل لدى املسترش

 بأن املرشد شخص محل للثقة والحفاظ على سرية املعلوم
ً
ات وخصوصية الحالة فإنه سيستمر بهذه انطباعا

 املخاطرة ويكمل الطريق في عالقتـه مـع املرشد.

ويجب عـلى املرشـد أن يحصـل عـلى ثقـة املسترشـد وذلـك مـن خـالل بـث روح األمـل والطمأنينة في نفـس  

التعبـير و ركة والتقبـل غـير املشروط املسترشـد، ويـتم ذلـك مـن خـالل التطـابق واألصـالة والـتفهم القـائم عـلى املشا

ن أالـدقيق عـن املشـاعر واملـدركات واالسـتجابة ألنمـاط االتصال غير اللفظية الصادرة عن املسترشد،  كما عليـه 

يركـز عـلى إظهـار أنمـاط االتصال الفعالة والصادقة وأن يضمن فهمها من قبل املسترشد، وأنها حققت الهدف 

 ما يعمل اإلصـغاء الجيـد للمسترشـد عـلى زيادة  الثقة بينهما.املرجو منها، ك

 (:  Acceptanceالتقبل  )  -ب

أن بإن العالقة اإلرشادية اإليجابية والفعالة تقوم على اتجـاه مـن قبـل املرشـد عـلى تقبـل املسترشد وذلك    

 له وذلك دون القيـام 
ً
 ملشكلة املسترشد ومقدرا

ً
 تقويمية عليها.يكون املرشد مصغيا

ً
 بإصـدار  أحكاما

 مـن نظرتـه للمسترشـد على أنه إن   
ً
 من تقبله للعمل اإلرشادي وثانيا

ً
سان إن تقبل املرشد للمسترشد ينبع أوال

 عن محتوى السلوك لديه أو أفكاره، فإظهار االحترام للمسترشد باعتباره شخص له قيمته يشجع 
ً
له كرامته بعيدا

 املرشد وبالتالي العالقة اإلرشادية معه.املسترشد على تقبل 

إن التقبل ال يعني املوافقة واإلقـرار بمـا يقـوم بـه املسترشد من سلوكات، فالقاعدة األساسية في العمل  

 Unconditonedاإلرشادي في هذا املجـال هـي أن التقبـل في العالقة اإلرشـادية هـو تقبـل غـير مشرـوط )

Acceptance  التقبـل للمسترشد كإنسان له كرامة وقيمة ولكن الرفض يكون للسـلوكات غـير املقبولـة أو (  أي أن

 األفكار غـير املنطقية لدى املسترشد.
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 ( Openingاالنفتاحية: )  -6

تأتي خاصية االنفتاحية من خالل مايحدث داخل العالقة اإلرشادية من تبـادل للمعرفـة واملعلومات بشكل    

املرشد واملسترشد على بعضه ما البعض فكالهـما يتقبـل اآلخـر، وبالتالي ستكون العالقة بينهما ينفتح كل من 

 يعمـل على إظهار التقبل للمسترشد كما يقوم بوضع 
ً
انفتاح وصراحة في تبادل املعلومات، فاملرشد املنفتح مـثال

فتح ( واملسترشد املن Framingسـم  التـأطير ) املسترشد في اإلطار الخاص به، وهذه إحـدى املهـارات التـي تعـرف با

 هو الذي يقدم املعلومات الصحيحة للمرشد بغـض النظـر عـن، مدى سريتها أو خصوصيتها.

إن العالقة اإلرشادية هي الجانب األساس ي في العمل اإلرشادي وهي املرتكز الرئيس ي في نجاح العملية    

خصائص العالقة اإلرشـادية الجيـدةـ، وال تقتصر العالقة اإلرشادية  اإلرشادية؛ لذلك وجب على املرشد مراعاة

 إلى اإلطار العام الـذي تحدث فيه هذه العملية فهي تتم في 
ُ
على املرشد واملسترشد فقط، بل يمكن النظر أيضا

 إلرشـاد. بـين عمليـة ااملؤسسة التعليمية التعلميـة وبالتأكيـد هنـاك عالقـة بـين األفراد العاملين في هذه املؤسسـة و 
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  الفصل اخلامس

 نظريات التوجيه واإلرشاد
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 :اإلرشادالتوجيه و نظريات

و للعلم أهداف أساسية يمكن ، اإلنسانية التطبيقية  إلى اإلرشاد كعلم يندرج تحت مظلة العلوم ينظر 

 :إيجازها بما يلي

 ( Understanding) الفهم     -

 ( Control)   الضبط -

 (  Prediction)   التنبؤ -

 (  Explanation)   التفسير -

ويبقى السؤال ماذا نعني ، ( بشكل مباشر بالعلم فمن رحم العلـم تولـد النظريـة Theoryو ترتبط النظرية ) 

 تـم تخصيصـه الستعراض ؟ بالنظرية
ً
 مـا نجـد في املؤلفـات املختلفـة فصـال

ً
ة التي النظرية املختلفهات االتجافكثـيرا

لف ولكن مـن النـادر أن نجـد
ُ
 يقدم النظرية لتوضيح مفهومها تناولت موضوع املؤ

ً
لفا

ُ
 .مؤ

إن أي نظرية في أي مجال البد وأن تتضمن مجموعة من املفاهيم األساسية هذه املفاهيم تعد بمثابة الركائز 

 ويظهر، ي تنطلق منه النظرية في تفسير الظواهر املختلفةوالدعائم األساسية للنظريـة و هـي املنطلـق األساس ي الذ

 أساسية وهي تقديم التفسير
ً
 .هنـا أن للنظريـة وظيفـة

 بعالقات معينة و ثبتت :و يمكن تعريف النظرية بأنها
ً
 مجموعـة مـن املفـاهيم والحقـائق التـي ارتبطـت معـا

 .لبحثصحتها بالتجريب العلمي وتهدف إلى تفسير الظاهرة قيد ا

 كما هي النظرية جزء، فتعرف النظرية بمفاهيمها
ً
،  أساس ي في العلم واملفهوم جزء أساس ي في النظرية تماما

 ؟فماذا يعني املفهوم

 لتعطـي معنـىConsepteو املفهوم ) 
ً
فاملفهوم يؤدي وظيفة ، ( هو مجموعة الخصائص التـي ارتبطـت معـا

 ـم لـدى البشرـ وعنـدما نقـوم بتجميع مجموعة من املفاهيم وربطهـا معـأساسية وهي تقـديم املعنـى إلضـفاء الفه
ً
ا

بطريقـة مـا بعـد أن نخضـعها للتجريـب العلمـي سنتمكن من تقديم تفسير للظاهرة ذات الصلة باملفاهيم التي 

 .والدة النظرية نتعامل معها وهذا ما نقصـد بـه

اإلرشاد وذلك بهدف التعرف عليها عن  النظريـة في هاتتجااالوسوف نستعرض في هـذا الفصـل مجموعـة مـن 

ومحاولة عرض مـا قدمتـه النظريـات املختلفـة في اإلرشاد من تفسير للسـوك البشري و للكيفيـة الواجـب ، قرب

 :ومـن هـذه النظريات ،التعامـل بهـا مـع السـلوك
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 ( Psychoanalitic Therabyنظرية التحليل النفسي ) : أوالً

( الذي يعد بمثابة األب  Sigmund Freudترتبط نظرية  التحليل النفس ي باسم العالم سيجموند فرويد) 

  هات النظرية الكالسيكية وهي من أكثرهااالتجاتعتبر من أقدم و  الروحي لهذه النظرية.
ً
فال يكاد يكون ، اتساعا

 ، النفس ي هناك كتاب أو مؤلف في نظريات اإلرشاد إال وتتصدره نظرية التحليل

إال أن ،رغم أنه تمت معارضته من قبل العديد من العلماء  ؛ه في العديد من الباحثيناالتجاولقد أثر هذا  

وقد ،سوليفان وغيرهم ، هورناي، يونغ، آدلر، آنا فرويد: هناك من سار على نهج فرويد في التحليل النفس ي ومنهم

لذلك يسمى التحليل ؛ ظرية بمنظور معاصرنة تشكيل الحاول هؤالء العمل على تغيير بعض املفاهيم أو إعاد

 .فقد أطلق عليهم الفرويديون الجدده الفرويدي بالتحليل النفس ي الكالسيكي أما جهود وأعمال من  جاؤوا بعد

 والتي يعبر عنها ،و أهم ما يميز نظرية فرويد في التحليل النفس ي هي النظرة التشاؤمية للطبيعة اإلنسانية   

الشعورية وبيولوجية وأحداث نفسية  رأيه بأن اإلنسان مخلوق غير مخير بل هو مسير بقوى ودوافعفرويد ب

 .جنسية يمر بها خالل السنوات الخمس األولى من حياته

نسان مخلوق يحكم تصرفاته غريزتين أساسيتين هما غريزة املوت والحياة إال أنه كما يرى فرويد أن اإل   

بـأن أشـار إلى أن البشر يسلكون بطريقة ما ي غرائز املسيطرة على السـلوك البشر عدل التسمية فيما بعد لل

فاملحصـلة النهائيـة للسلوك البشري تهدف إلى إشباع هذه ، محكومين بغريزيتن هما غريزة العدوان والجنس

العنصرـ البشري هـو ويشير فرويد في كتابه الحضـارة و إحباطاتهـا إلى أن التحدي األكبر الذي يواجـه ، الغرائز

 .كيفيـة الـتحكم أو ضـبط دوافـع العـدوان والجنس

ويفترض فوريد أن الهدف من وراء جميع األنشطة التي تصدر عن البشر هـو تقلـيص التوتر والقلق    

 :النفس ي والذي يتأتى من مصادر متعدد من مثل

 و الدوافع، الهرمونات( كالتغيرات في  Biological Changesالتغيرات البيولوجية )  -

 ( من األشخاص واألحداث الخارجية External Frustrationsاإلحباطات الخارجية )  -

 ( كالصراع بين مركبات الشخصية Internal Frustrationاإلحباطات الداخلية )  -

 ( عدم التكيف مع املتطلبات الداخلية والخارجية Personal Indequaciesالعجز الشخص ي )  -

 .( كالخوف من األلم الجسمي والنفس ي او الحرمان Anxietyلقلق ) ا -

 :الفتراضات األساسية في نظرية التحليل النفس ي

 اإلنسان مخلوق مسير ويغلب عليه الطبيعة العدوانية وال يمكن التخلص مـن هـذه الطبيعـة-1  
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 لسلوكات مقبولة
ً
 .بل يمكن تحويلها لتصبح مصدرا

 بغـض النظر السنوات الخمس األ  -2
ً
ولى من عمر الفرد حاسمة ويتقرر خاللهـا سـلوك الفـرد مسـتقبال

 أم غير سوي 
ً
 .عما إذا كان هذا السلوك سويا

ي تقرير السلوك البشري  -3
ً
 هاما ف

ً
 .تلعب الدوافع الجنسية دورا

فالصراعات التـي ، الشخصية مكون تفاعلي يعمل كوحدة واحدة وفق منظور زماني و مكـاني -4

 .الخاص به فالفرد أسير لخبرات املـاض ي، واجهها الفرد ال يمكن فهمها إال من خالل فهم تاريخ الفرد الخبراتيي

. سلةلالنمو النفس ي الجنس ي نمو مرحلي بمعنى أنه يمر في مراحل محددة متس -5
ً
 زمنيا

6-  
ً
  تلعب العوامل البيولوجية دورا

ً
 وخاصـة، بشري في بنـاء الشخصـية وتحديـد السـلوك ال هاما

 وتعد هذه النقطة هي محور الخالف بين فرويد و أتباعه من الفرويدين الجدد، العامل الجنس ي

على أهمية  الجـدد النفس يفي حين يركز أنصار التحليل ، فقد ألغى فرويد دور العوامل ا الجتماعية والثقافية

 .هذه العوامل في تحديد السلوك البشري 

 :بنية الشخصية

 :خصية من ثالثة أنظمة هيتتكون الش

 :( The ID) ـ الهو1   

 ويرى فرويد، ر الرئيس ي للطاقة النفسيةدوهو يمثل املص ،هو النظام األساس ي في الشخصية   

 أن هذا النظام يكاد يكون موجود
ً
 منذ والدة الفرد فهو مسـتودع الغرائـز وينقصـه النظـام فهـو ا

على املتعة  من األلم أو إزالته والتخلص من التوتر من خالل الحصول محكوم بمبدأ اللذة ويهدف إلى التقليل 

 عتبـار واحـد هـو إشـباعاويحركـه ، وهذا املكون اليخضع لظروف الزمـان أو املكـان

 ،الحاجات الغريزية بما يتماش ى مع مبدأ اللذة

 :( The Ego) ـ للنا 2   

مل ضـمن مبـدأ الواقـع ويكـون نتيجـة تـأثير العالم ويع، يمثل األنا املكون املنظم بين أنظمة الشخصية

ومن أهـم وظائفـه الحيلولـة دون حدوث تفريغ للتوتر إلى ، كما يعمل بمثابة الضابط ملكونات الشخصية، الخارجي

ويهدف إلى ، الوقت املناسب لتفريغ التوتر وهذا يعني تأجيل اللذة اآلنية لتصبح لذة مستقبيلية اكتشافأن يتم 

ويمكن أن يسمح األنا بتحقيق بعض رغبات الهو ، واستمراريته حفاظ على حيـاة الفـرد والعمـل عـلى تكـاثر النـوعال
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 بباإلشباع أحيانـ
ً
كما أنه ضروري في حل ، مـا يتناسـب مـع الواقع وذلك لضمان والحفاظ على توازن الشخصيةا

ويبقـى األنـا الضـابط لسـلوكات الفـرد واملـنظم ، ا األعـلى (الصراعات الداخليـة بين مكونات الشخصية ) الهـو واألنـ

ففي حال غياب سيطرة األنا الذي يمثل الواقعيـة في حيـاة الفرد سوف  ،للحداث الداخلية في نظام الشخصية

فالصحة ، وبالتالي يتأثر نظام الشخصية بغياب األنا بشكل سلبي ؛تظهر لدى الفرد التصرفات غير الواقعية

نفسية والتكيف يتحققان في حـال وجـود مكـون األنـا القـوي واملسـيطر عـلى األحداث الداخلية وحل الصراعات ال

 .بطريقة أقرب للواقع الذي يعيش فيه الفرد

 ( Super Ego) : األنا األعلى - 3

ر األحكام على ويعمل كضابط عدلي فهو يصد، وهو املكون الذي يمثل املثل والقيم التقليدية في املجتمع   

ويخضع مكون ، السلوكات والتصرفات من منظور املثل العليا والقيم التقليدية وإن كان في ذلك ش يء من التطرف

 يتصدر الطرف املقابل للهو فالصراعات الداخلية في الشخصية تكون ، األنا األعلى ملبدأ الحكم األخالقي
ً
 وهو أيضا

 .ض مع الهو بشكل مباشرعادة بين الهو واألنا األعلى الذي يتعار 

جتمع عيـة للوالـدين وتشرب الفـرد للقـيم والعادات في املاالجتماإن األنا األعـلى ينمـو مـن خـالل التنشـئة    

ومع تقدم الفرد بـالعمر يتضح للنا األعلى مالمح تكوينية جزئية ، ويعمل ضمن آلية مضادة لرغبات وشهوات الهو

 :تتمثل في

 .يفته معاقبة الفرد ومحاسبته على تحقيق رغبات الهو بطريقة غير واقعيةووظ: الضمير -أ

 .وتقوم بدور يتمثل في جعل الفرد يشعر بالفخر واالعتداد بنفسه: األنا املثالية-ب

، ومن وظائف األنا األعلى العمل على معارضة الهو وكبح دفاعاته ذات الطبيعة الجنسية والعدوانية   

 يقوم األنا 
ً
قعية وذلك إلحالل األهداف األخالقية محل األهداف الوا ؛األعلى بمحاولة التأثير على مكون  األناوأيضا

 .والعمل على بلوغ الكمال

 حتى تسير حياة الفرد    
ً
ويفترض فرويد أن الشخصية أو الجهاز النفس ي لدى الفرد يجب أن يكون متوازنا

  فإذا ،بين الهو واألنا األعلى لذلك يقوم األنا بمحاوالته لحل الصراع ؛بشكل سوي 
ً
 ،نجح في ذلك كان الفرد سويا

 .اب والقلق والتوتر والعصاباالضطر أما إن أخفق فذلك سيؤدي إلى ظهور املشكالت النفسية وظهور أعراض 

أما الفرويديون الجدد فقد كان لهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الـذات عنـد الفـرد فيرى كارل يونج )    

Jung ) وتعمل على ضمان وحدتها ، أهميـة الـذات كمحـرك ومـنظم للسـلوك وتحتـل مكانـة مركزيـة في الشخصية

 .وتوازنها و ثباتها
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 ( مفهوم Horneyوقدمت كارين هورني )    
ً
للذات الدينامية فالشخص يناضل في الحياةبهدف تحقيق  ا

 وأن األمراض واملشكالت النفسية، و الحقيقيـة، قعيـةالذات لديه وقـد أشـارت إلى وجـود الـذات املثالثـة والوا

 .والسعي وراء صورة مثالية غير واقعية والعصابية تعود في أساسها إلى بعـد الشـخص عـن ذاتـه الحقيقيـة

نفسه من القلق الذي  ( عن نمو الذات بطريقـة يحـافظ بهـا الفـرد عـلى  Sullivanوتحدث هاري سوليفان )   

 
ً
 في تنظيم السلوك وفي تحقيق الحاجة ، عياالجتماللتفاعل  يعد نتاجا

ً
 هاما

ً
ويعتبر أن دينامية الذات تلعب دورا

 .للتقبل والقبول 

املوروثة  ( فــيرى أن الشخصــية هــي مجموعــة الســمات النفســية والجسمية Frommأمــا إيريــك فــروم )         

 ال نظير لـهواملكتسبة التي تميز الفرد وتجعل منه 
ً
 فريدا

ً
في إكساب  األسرةعلى أهمية دور  كـما ويؤكـد، شخصا

 .عي مع إحتفاظه بالخلق الفردي لديهاالجتماالفرد الخلق 

 :Consciousnees & The Unconsciousnees الشعور والالشعور    

 من العقل البشري    
ً
أن الجزء األكبر و  ،إن الشعور حسب ما يقول فرويد هو عبارة عن شريحة صغيرة جدا

 بجبـل الجليـد فالشـعور يمثل الجزء األعلى من قمة الجبل، من العقل يقع تحت سطح الوعي
ً
 ،فاألمر أشـبه تمامـا

أن الشعور هو منطقة الوعي الكامل واالتصال  ويرى فرويـد، في حين يشكل الالشعور الجزء املتبقي في األسفل

 .الواعيـة للفرد في وضعه الراهن و يمثل جميع الخـبرات، بالعالم الخارجي

واملشاعر الشخصية  ويطلق يونج على الشعور اسم العقل الواعي الذي يتكـون مـن املـدركات والـذكريات   

كما تحدث عن مفهـوم الشـعور الجماعـي والـذي يشـير إلى توحـد الشعور في إدراك الحدث والتجاوب معـه ، الواعية

 .كالحروب والكوارث وقد أطلق عليه مصطلح العقل الجماعي ص في ظـل ظـروف معينـةبـين مجموعـة مـن األشـخا

مخفي وكامن ومكبوت  أما الالشعور والذي يمثل معظم الجهاز النفس ي عند الفرد ويحتوي على كل ما هو   

 ،الشعور  الالشعور تسعى للخروج إلى إذ يعتقد فرويد أن الخبرات املكبوتة داخل، وليس من السهل استدعاؤه

وال نستطيع دراسة الالشعور مباشرة ولكن يمكننا فهمه من ، ويظهر ذلك خالل األحالم وأعراض املرض النفس ي

 :السلوك واالستدالل عليه من خالل دراستنا ملجموعة من األبعاد من مثل

وتمثل ، اتوالصراعات أو التعارضـ، واألمنيات، األحالم والتي هي تمثيل رمزي للحاجات الالشعورية – 1

ات مـما يفسح املجال إلى تلك الخبر ، األحالم الخبرات التي يعيشها الشخص والتي يكون فيها األنا في أضـعف حاالتـه

 .والرغبات التي تمثل الهو بالخروج والسيطرة على الفرد عـلى مستوى الحلم
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 .زالت اللسان والنسيان -2

 .يس ياإليماءات واقتراحات ما بعد التنويم املغناط -3

 .املواد املشتقة من اسلوب التداعي الحر -4

 .املواد املشتقة من استخدام األساليب واالختبارات اإلسقاطية في دراسة الشخصية -5

 .املحتويات الرمزية للعراض الذهانية -6

ن والـذي يتكـون مـن خـبرات الفـرد املكبوتة ويمك الشخص يويؤكد يونج عـلى مـا يسـميه بالالشـعور    

ه والذي يمكن فهم فرادأمـا الالشـعور الجماعـي فهـومشترك بين األ ، استخدام اختبار تـداعي الكلـمات للكشـف عنـه

 .من خالل دراسة األساطير والطقوس والعادات

ما أطلق عليه  ويشير فرويد إلى تلك املساحة التي تتواجد فيها خبرات يمكن استدعاؤها لساحة الشـعور وهـي

 .الشعور والالشعور  إال أن هذه املساحة لم تلق الدراسة املتعمقة كما لقتها ساحة، الشعور  اسم ماقبل

 :السلوك املضطرب  

اب في نظام االضطر ـن خـالل تطـور الشخصـية السـوية بـأن أسـباب النفس ي ميرى أنصار نظرية التحليـل    

وعلى وجه التحديد مركب األنـا  ،ات الشخصـيةالشخصية يكمن في االختالل في الوظائف التي تقوم بهـا مركبـ

ـا األعـلى األن، فضـعف هـذا املركـب وعـدم تماسـكه وفشـله في التوفيـق بـين متطلبات كـل مـن املـركبين اآلخـرين ) الهـو

تعـويض ( حيـث يبـالغ الشـخص في اسـتخدام ميكانزمات الدفاع األولية كـالتقمص والنكـوص والتبقريـر والكبـت وال

 .وغيرهـا ليحمـي نفسه ضد التوتر

 :اب النفس ي  ومنشأه فيما يلياالضطر ويحدد فرويد مصادر 

 .ضعف األنا في التوفيق بين متطلبات كل من الهو واألنا األعلى -1

عدم املرور السليم في مراحل النمو النفس ي الجنس ي وتطور الشخصية م ما يؤدي إلى عدم إشباع  -2

أي أن الفرد إن لم تشبع حاجات  ،من هذه املراحل األمر الذي ينتج عنه ظاهرة التثبيت متطلبات كل مرحلة

حياته سيترتب عليه أن يظل الفرد بحاجة إلى إشباع  املرحلة النمائية التي يمر بها في السنوات الخمس األولى من

 خالل إحدى ،تلك الحاجات
ً
تي تسود خالل الفترة العمرية منذ املراحل والتي تعرف باسم املرحلة الفمية وال فمثال

 
ً
يعاني من مشكالت  فردالوالدة وحتى سن السنتين فإن لم تشبع متطلباتها بشكل جيد سينتج عنها مستقبال

عدم تلبية متطلبات هذه  أو اإلدمان على الكحول أو التدخين كرد فعل على ،أو مص اإلبهام ،كقضم األظافر

 
ً
 .اباالضطر تثبيت في هذه املرحلة و بالتالي نشوء مما يترتب عليه ال، املرحلة سابقا
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عات والقلـق واإلحبـاط والتـوتر والضـيق بشكل اما يختبره الفرد من خبرات ومشاعر سـلبية كالصر  -3

 .قوي 

 :دور املرشد في نظرية التحليل النفس ي  

  يجب على    
ً
 بانفعاالتـه ومسـيطرا

ً
تحليل ال ـيص دور املرشـد في نظريـةويمكـن تلخ، ليهـاع املرشد أن يكون واعيـا

 :النفس ي بما يلي

 .ية فيهااالنفعالوخاصة بالجوانب  ،األولى من حياة املسترشد ةاالهتمام بالسنوات الخمس – 1

للكشف  األفكارتوفير جو آمن للمسترشد لدعمه ومساعدته في الحديث عن نفسه واستدعاء  -2

 .عن مكنونات الذات املكبوتة لديه

فعلى املرشد أن يستخدم مهاراتـه ، ففي حالة إظهار املسترشد للمقاومة، امل مع املقاومةالتع -3

 ويشعر باالستقرار 
ً
ي ليقلـل مـن مقاومته وبالتالي االنفعالوخبراته في التعامل مع هذا املسترشد لجعله مرتاحا

 .والعمل على مساعدته في حلها، التعامل مع مشكلة املسترشد

ف والخـبرات املكبوتـة في شخصـيته وذلـك للتعر  األفكارأن يسـاعد املسترشـد في إظهـار على املرشـد  -4

 العمل على  ،اب ثم العمل على عالجهاالضطر على سبب 
ً
فالهدف ليس فقط إنهاء الكبـت لـدى املسترشد بل أيضا

 .تطوير استجابات مالئمة لقدرات املسترشد الشخصية

ب العالجية املناسبة في العملية اإلرشادية ومن هـذه األسـاليب على املرشد أن يوظف األسالي -5

 :العالجية

 :Free Association   التداعي الحر -أ   

بغـض النظـر عما يسببه ذلك  ،والذي يتضمن قيام املسترشد بسرد ملا يـدور في خلـده دون قيـود أو ضـوابط

 أو غير منطقي أو غير مناسبأو ما يعتبره املسترشد سخيف  ،من ألم أو ضيق أو توتر
ً
ويعد التداعي الحر من ، ا

 .أساسيات التحليل النفس ي

 :Interpretation    سيرالتف -ب

مـن خالل التداعي الحر ، ويتضمن إشارات املرشد وشرحه وتعليمه للمسترشد ملعـاني سـلوكه التـي يظهرهـا    

سراع في والثانية اإل  ،للنـا باسـتيعاب املـواد الجديدة املكتشفةاألولى هـي السـماح  :وللتفسـير وظيقتـين، والتنفـيس

 .كشف الخبرات الالشعورية
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 :Dream Analysis    تحليل األحالم -ج

ل الفرد املكبوتة داخ نهـا حيـز مـن تلـك املكنونـاتأإذ يرى فرويد في الخبرات التي يمر بها الفرد في األحالم ب   

ومحاولـة فهي تعكس الكثير من األسباب املخفية  ،وتحليلهـا مـن خـالل تفسـيرها ،هـاويجب العمل على الكشف عن

وأن الكشف عن تلك األسباب  ،اب أو املشكالت لدى الفرداالضطر والتـي تـؤدي إلى  ،عن ساحة الوعي والشعور 

 .وبالتالي اإلسهام في العالج ؛يؤدي إلى املساعدة في التخفيف من حدة التوتر والقلق

االختبـارات ، ياالنفعالالتنفـيس ، املغناطيس يالتنويم ، وسائل أخرى من مثل تحليل املقاومة -د

 .اإلسقاطية

 :تقييم النظرية

    
ً
 وخصوصا

ً
 واسعا

ً
وفـيما يتعلق بتخليص ، أساليب العالج التحلـيلي في لقد حقق فرويد في نظريته نجاحا

كما أن نظرية التحليل ، دوافعـه و خبراتـه الدفينـة في شخصيته املسترشد من مخاوفه وقلقه التـي تفرضـها عليـه

 .النفس ي ركزت على الخبرات املاضية التي مر بها الفـرد كخـبرات الطفولة

واالفتراض األساس ي هنا هو أن استكشاف املاض ي والذي ينجز من خالل العالقة التحويلية مع املسترشد  

 إلحـداث التغيـ
ً
وبالرغم من النجاح الذي حققته نظرية  إال أنـه ،ير في شخصـية املسترشـدهـو عمـل ضروري جـدا

 :دات والتي نذكر منهااالنتقاالتحليل النفس ي إال أنها تعرضت للعديد من 

 وخاصـةس ي اب النفاالضطر و أنها سبب في نشوء  ،مبالغتها في دور الغرائز في تحديد السلوك -

 .الغرائز العدوانية والجنسية

 .عي والثقافي في تحديد السلوكاالجتماها للبعد إهمال -

 .نظرتها السلبية التشاؤمية للطبيعة اإلنسانية -

 على سلوك األ  -
ً
وليس عـلى سـلوك العـاديين مـن الناس فما ، املرض ى من الناس فرادبنيت النظرية مبدئيا

 .ينطبق على سلوك الفرد املريض ليس بالضرورة أن ينطبق على الفرد العادي

  -  
ً
 تجريبيا

ً
للبعد  فهـي نظريـة تفتقـر ،األساسية فيها فتراضاتال إلثبات افي النظرية  لم يكن هناك بعدا

نية ابات النفسـية خاصة السيكوباثية والذهااالضطر التجريبي العلمي األصيل أنها نظرية ال تصـلح لكثـير مـن أنـواع 

 .منها

 .قليلة فهـي نظريـة عالجيـة أكـثر منهـا نظريـة إرشادية أن اإلفادة املرجوة من هذه النظرية للمرشد -

 الجانب التطبيقي في النظرية بحاجة إلى إعداد متخصص إضافة إلى أن إجراءت العـالج فيهـا -
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 .تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين
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 ( Behaviorisimالنظرية السلوكية ) :  ًثانياً

 ئد في ميدان علم النفس بشكل عام هو النموذج الطبي قبل ظهور املدرسة السلوكية كان النموذج السا   

ومن ثم تطور املفهوم ، ضطراب داخليال فقد كان ينظر إلى السلوك الشاذ أو غير السوي على أنه مجرد عرض 

للسلوك السوي بحيث أصبحت الفكرة السائدة في علم النفس هي أن السلوك الشاذ يتسبب به وجود خلل في 

 .اخليةالعمليات النفسية الد

 والذي اقترح بأن أسباب  
ً
 كبيرا

ً
ثم ظهرت نظرية التحليل النفس ي على يد العالم سجموند فرويد والقت رواجا

االعتماد  :وقد وجهت إلى هذه النظرية انتقادات عديدة من أهمها، ابات تكمن في الالشعور االضطر السلوك الشاذ و 

إضافة إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت ، ة العلميةوعدم دراسة الظاهرة السلوكية بالطريق ،على التخمين

 .أوضحت عدم فاعلية أو جدوى أساليب العالج النفس ي التقليدية بما فيها أساليب التحليل النفس ي

ومع تطور حركة القياس والتشخيص النفس ي التقليدي برزت املدرسة السلوكية التي أخذت على عاتقها  

 من االعتماد على التنظير التجريديتبني دراسة الظواهر السلو 
ً
 .كية دراسة تجريبية بدال

للتعرف عن قرب على املدرسة السلوكية البد لنا من اإلطالع على أهم االفتراضات األساسية واملبادئ و 

 .واملفاهيم فيها

 :فتراضات األساسية في النظرية السلوكيةل ا 

 تشكل    
ً
ي كيفية د االفتراضات األساسـية أساسا

ً
راسة والتعامل مع السلوك البشري ومن هذه ف

 :االفتنراضات ما يلي

يخضعان  بمعنى أن السلوك السوي والسلوك الشاذ كالهـما باملحصـلة، معظم السلوك البشري متعلم – 1

 .لقوانين التعلم إذ يمكن إعادة تعديل أو تغيير السلوك

 لتوقعاته  -2
ً
 للنتـائج املترتبـ، املنتظرة منهـايستجيب الكائن الحي للمثيرات البيئية وفقا

ً
ة على ووفقـا

ية في حـين تعمل النتائج غير املرض ،وتثبيتـه ذلك السلوك حيث تعمل النتائج املرضية إلى تقوية السلوك و تكـراره 

ع مـ وهـذا ما يعبر عنه أنصار السـلوكية بـأن التعامـل. على التقليل من إمكانية إعادة السلوك أو تكراره إضـعافه

 .بنتائجه السـلوك يجـب أن يكـون بوصـفه محكـوم

إحـدى ميزات  وهـذا االفـتراض يشـكل، التعامل مع السلوك على أنه املشكلة وليس مجرد عرض لها -3

املدرسة السلوكية إذ أن التركيز عـلى دراسـة السـلوك نفسـه عـلى أنـه هـو املشـكلة والعمل على عالجه بالتعديل أو 
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أنه عرض للمشكلة كما ينادي أنصار النظريات  واليجوز التعامل مـع السـلوك عـلى ،سينهي املشكلة التغيير

 .التقليدية في التحليل النفس ي

أي أن التعامل مع ، عملية تعديل وتغيير السلوك ال تحدث إال في البيئة التي يحدث فيها السلوك -4

 فالسلوك ال يحدث في، فيها إطار البيئة الطبيعيـة التـي يحـدثالسلوك املراد تعديله أو تغييره يجب أن يتم ضمن 

يئة فراغ بل بسبب مثيرات بيئيـة قبليـة أو بعديـة لـذا إن أردنـا أن نغير سلوك ما علينا أن نغير من املثيرات الب

اسـتها في البعدية إال بدر القبلية والبعديـة التـي تحـيط بالسـلوك وال يمكن األملام بتلك املثيرات البيئية القبلية أو 

 .الظـروف البيئيـة التـي تحدث فيها و التي ينتج عنها السلوك

وذلك  وللشر بل لديه االسـتعداد للخـير ،تي للعالم وهو خير أو شرير بالفطرةأاإلنسان كائن حي ال ي -5

 .لشريرا حسب ما يتعرض له اإلنسان مـن خـبرات يـتعلم خاللهـا السـلوك الخـير أو السـلوك

السلوكية  تمثل الشخصية مجموع العادات املكتسبة أو املتعلمة أو يمكن النظر إليها على أنها األنمـاط – 6

 .املتعلمة التي يتعلمها الفرد ويكتسبها خالل نموه عن طريق التعلم

 .السلوك البشري بمعظمه خاضع لقوانين منظمة وتعرف بقوانين التعلم – 7

 للتعلمتمثل الدافعية أساس -8
ً
 .السلوك والـدوافع هـي محركـات وموجهـات وتحـافظ عـلى اسـتمرارية، ا

 :السلوك املضطرب

ينظر أنصار املدرسة السلوكية للسلوك غير السوي أو املضطرب على أنـه تعلـم خـاطئ تعرض له الفرد من 

كون نتيجة قيامه بذلك السلوك فتكرار قيام الفرد بسلوك مـا وت، خالل خبراته املكتسبة وليس له أسباب عميقة

ألنهـا  ؛مرضية فإنه مع  زيادة معدل االستجابة لتلك املثيرات التي تستجر السلوك سيشكل عادة يحتفظ بها الفرد

 .مثابة وتسمح له بالتكيف مع املحيط الخارجي

ذي يحدث عندما كال ،ياالنفعالوينظر كل من دوالرد وميللر إلى السلوك املضطرب على أنه مـرتبط بالصرـاع 

وعندما تتوقف االستجابة الهادفة يقل ، يدفع الخوف الفرد إلى البحث عن استجابة تتعارض مـع اسـتجابة هادفـة

 .مستوى الخوف لدى الفرد ثم يعزز السلوك التجنبي

ويؤكد ، كما يرى توملان أن السلوك البشري سلوك غرض ي بمعنى أن السلوك موجه نحـو تحقيـق هدف معين

، السلوكية الهادفة أو السلوكية الغرضية وهـذا مـا عـرف باسـم ،أن ما تتعلمه العضـوية إنمـا هـو وسـيلة لغايـةعلى 

ومـن هنـا يتبـين أن السـلوك املضـطرب يـرتبط بوجـود هدف يرغب الفرد في تحقيقه وقيامه بسلوك ما يـؤدي إلى 
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يد أن يحقق النجاح في االمتحان ويقـوم بسـلوك الغـش فـإن كالطالب الذي ير  ،تحقيـق ذلـك الهـدف فيـتم تعلمـه

 يقوم به الطالـب في كـل  أدى
ً
 متعلما

ً
السـلوك إلى تحقيق ما يصبو إليه فيتم اكتساب سلوك الغش ليصبح سلوكا

 .مرة يتعرض فيها إلى ملوقف االمتحان

 :أهداف اإلرشاد والعالج السلوكي

رئيس ي إلى إحداث تغيير  أساس ي على نظريات التعلم وهـو يهـدف بشـكل يرتكز اإلرشاد والعالج السلوكي بشكل

والسلوك يمثل مجموعة االستجابات ، وبشـكل خـاص السـلوك غـير املتوافـق أو غـير السـوي  في سلوك اإلنسان

 .الظاهرة التي يمكن مالحظتها

كما أنه ال ، امهاية والعالجيــة التــي يمكــن استخدويمتــاز اإلرشــاد والعــالج الســلوكي بتــوفر الفنيــات اإلرشــاد

وهـو ، ةاملشكالت فينظر لها على أنها متعلمـ إضـافة إلى أنـه ال يهـتم بسمات، يركز عـلى الخـبرات املبكـرة للمسترشـد

 سـهل التطبيـق وملمـوس النتـائج و مقبـول 
ً
 اأيضـا

ً
 تـة اإلرشـاد ويضع اإلرشاد السلوكي مـن خـالل عملي، جتماعيا

ً
صـورا

جـاح للمتغـيرات التـي تـدخل في عملية اإلرشاد على أساس أنها جزء من بيئة التعلم ومن ثـم فإنهـا تعتـبر حيويـة لن

 :عمليـة اإلرشاد وترتكز على أربع مراحل أساسية هي

 .دراسة السلوك -

 .إعداد األهداف -

 .استخدام األساليب الفنية اإلرشادية -

 .التقويم -

ويمكن تحديد أهداف اإلرشاد والعالج السلوكي بشـكل تعـاوني بـين املرشـد واملسترشـد بحيث تأتي هذه    

األهداف العامة لإلرشاد والعالج  ومتمشـية مـع أخالقيـات العمـل اإلرشـادي ومـن ،األهداف مالئمـة للمسترشـد

 :السلوكي

تبيان تلك  ف التي يحدث فيها السلوك والتركيز علىتعديل السلوك املمضطرب من خالل دراسة الظرو  – 1

تعمل على املثيرات التي تعمل على اسـتثارة السـلوك املضـطرب ) املثـيرات القبليـة ( وتلـك املثيرات التي تلي السلوك ف

 تقويته ) املثيرات البعدية (

د سـلوكات بديلـة للسلوك تخطيط مواقف يتم فيها تعلم ومحو الـتعلم بحيـث يـتم تعلـيم املسترشـ -2

 يتم من خالل وكل ذلك، املستهدف ) غير املرغـوب ( و إجـراء عمليـة محـو لـتعلم املسترشـد للسـلوك غـير املرغوب

 .وبمما يـؤدي إلى تكـوين ارتباطـات شرطيـة جديـدة لتحقيـق التوافـق والتكيـف املرغ، الظروف البيئية إعادة تنظيم
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 .وتحمل املسؤولية، عملية اتخاذ القرارات وتشجيعه على صنعهاتعليم املسترشد  -3

 

 :دور املرشد في اإلرشاد السلوكي

 ، الشخص القادر عـلى مسـاعدة املسترشد في تعديل سلوكه هواملرشد إن 
ً
 وتكيفـا

ً
بحيث يصبح أكـثر توافقـا

 ، مـع الواقـع الـذي يعيشـه
ً
 تعليميا

ً
ي يتمثل ه فإن دور املرشد في اإلراشاد السلوك وعلي ،ويعـد اإلرشاد السلوكي موقفا

 :بما يلي

 .تفهم املسترشد وتقبله وبناء عالقة إيجابية معه – 1

 .تعزيز بعض السلوكات لدى املسترشد مما يؤدي إلى تخفيض حدة الشعور بالضيق لديه -2

 .لقائمةوتحديد األساليب املناسبة للتعامل مع املشكلة ا، ونوع املشكلة، تشخيص الحالة -3

 التعامل مع السلوك على أنه مكتسب ال أن يراه سوي -4
ً
 أو شاذ ا

ً
 .ا

 اب لديـه ونـوعاالضطر التقييم أي تحديد املوقـف الحـالي للمسترشـد للتعـرف عـلى درجـة  -5

 .السلوك املراد التخلص منه وتحديد السلوك البديل

 تعزيز التقدم الذي يحصا لدى املسترشد خالل تعلمه للسلوك البديل املراد إكسابه له -6

 .تعليم املسترشد كيف يعيش حياته بشكل فاعل بعد تخلصه من إضطرابه -7

 :استخدام األساليب الفنية في اإلرشاد السلوكي  ومن األساليب املمكن استخدامها -8

 وي أو يرفع معدل االستجابة وقد يقدم التعزيز للحفاظ علىوهو عبارة عن كل ما يق: التعزيز -

 .ومن ثم يقدم لتثبيت السلوك املرغوب لدى املسترشد ،استمرارية السلوك

السلوك  وهو تقديم مثير يؤدي إلى استجابة مضادة ومختلفة عن االستجابة التي تظهـر: الكف املتبادل -

 .غير املرغوب

 .التشكيل والتسلسل -

 .بالتنفيرالعالج  -

 .النمذجة -

 .تقليل الحساسية التدريجي -

 .ضبط املثير -
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 .التلقين واإلخفاء -

 .طرق وأساليب ضبط الذات -

 .لعب الدور  -

 :تقييم النظرية السلوكية

نطاق واسع من  العديد من األساليب والفنيـات التـي تتـيح املجـال السـتخدامها عـلى هذه النظرية  تمتلك   

وقد أعطت هذه النظرية التجريب أهمية كـبرى وأكدت على أن الفرد اليأتي وهو  ، ات عمرية مختلفةبفئ فراداأل 

 ؛ لذا فقد الكثير منـه قـد تعلمـه مـن خـالل تجاربـه وتفاعلـه مـع البيئة إن بل ،يمتلك لسلوكه الحسن أو الس يء

 
ً
 واسعا

ً
 وانتشارا

ً
 :دات من مثلاالنتقاالعديد من  إال أن هذه النظرية قد وجه إليها، القت قبوال

 .فهي تفتقر إلى اللمسة اإلنسانية والشخصية ،بشكل آلي فرادأنها تتعامل مع األ  -

 .اهتمت بأعراض السلوك غير السوي وليس باألسباب الحقيقية املؤدية إليه -

 .ية املرافقة للسلوكاالنفعالإغفالها لإلستجابات اللفظية وللنواحي  -

 .مفاهيمها من تجارب أجريت على الحيوان وعممت على السلوك البشري  استمدت غالبية -
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 :ه اإلنسانياالتجانظرية  : ًثالثاً  

ة كما أنها تنظر للطبيعة اإلنساني، دور الخـبرة الشـعورية للفردو  هذه النظرية على أهمية اإلنسان   تركـز   

  ، نظرة خيرة
ً
 وفـاعال

ً
 هامـا

ً
ريته حوأن اإلنسان يمتلك كامل  ،عملية التعلم والتغير في وتعطـي أهميـة للخـبرة دورا

 .القدرة على النمو واإلبداع والتكيف والتوافق ا أنـه يمتلـك مكـ ،وله حق االختيـار ،وإرادته

فة نظريته املعرو  إذ تعتـبر، ه اإلنسـاني في اإلرشـاداالتجاويعتبر العالم كارل روجرز من أحد أشهر أنصـار    

ه االتجالـذلك نجـد البعض يطلـق عـلى هـذا  يسية في اإلرشاد والعـالج النفس ي؛لذات من النظريات الرئبنظرية ا

مام ذلك أنها تتيح املجال أ ؛كـما يطلـق الـبعض عليهـا اسـم النظريـة املتمركزة حول املسترشد، ه الروجـري االتجاب

وتركز عـلى استبصـار املسترشـد لذاتـه ، سبة  بنفسهالتي يراها منا املسترشـد أن يستكشـف الحلـول ملشـكالته

وللخـبرات التـي شـوهها أو حرفهـا أو أنكرهـا في محاولة إلدماجها أو التقريب بينهما مما يعطي الفرصة لنمو 

 .الشخصية

اء وفاعل وإيجابي ومتعـاون ومتطلـع للمـام    لديه  كـما أن نمو الشخصية، وينظر روجرز لإلنسان على أنه بنه

يتحدد بمجموعة من املفاهيم التي تتلخص في أن الفـرد يولـد ولديـه حاجـة وحيدة وهي حاجة فطرية وموروثة وهي 

يجـابي مع بيئته حـاجتين هـما الحاجـة لالعتبـار ) التقـدير ( اإل  ولكن الفرد يتعلم من تفاعله، الحاجة لتحقيق الذات

 .اإليجابي الذاتيمـن جـانبي اآلخـرين والحاجـة للتقدير 

 :املفاهيم والفتراضات األساسية في نظرية روجرز 

تستند نظرية روجرز في اإلرشاد إلى مجموعة من املفاهيم واالفتراضات األساسـية ومـن أهم هذه املفاهيم    

 :واالفتراضات ما يلي

والبيئة  ـن يـدرك ذاتـهفاإلنسـان املتوافـق هـو م، ل تحقيق الذات الدافع األساس ي لدى اإلنسـانمثي -1

 .املحيطة به بصورة واقعية ويعتمد على ذاته وخبراتـه في اتخـاذ قراراتـه كـما أنـه يشـعر بالحرية والطمأنينة

قادر ، طموح، ينظر روجرز للطبيعة البشرية نظرة إيجابية في األصل وأن اإلنسان كائن إجتماعـي بطبعـه – 2

 .وتوجيه ذاته، على التحكم بوجوده

 .يمثل املجال الظاهري للفرد مجموع خبراته التي يعيها الفرد من خالل تفاعله مع بيئته – 3

 :اإلنسان يمثل الكليةالعضوية له وهو يمتلك الخصائص التالية – 4

 .الكائن الحي مستجيب ككل منظم للمجال الظاهري وذلك لتحقيق حاجاته -
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 .له دافع أساس ي و هو تحقيق ذاته -

 .أو قد يلغي ترميزها فتصبح الشعورية ،مز خبراته فتصبح شعوريةأنه قد ير  -

 للمجال الظاهري خاصية أنه قد يكون شـعوري -5
ً
وذلـك حسـب الخـبرات التـي تمثله أو ، أو الشـعوري ا

 .تكونه

 .الذات هي كينونة الفرد وهي ذلك الجزء األهم في املجال الظاهري لدى الفرد -6

 :س في شخصية الفرد وهي تمتاز بالخصائص التاليةتمثل الذات حجر األسا -7

 .أنها تنمو من تفاعل الفرد مع بيئته املحيطة -أ

 .الخبرات التي ال تتناغم مع الذات واملجال الظاهري تدرك على أنها تهديدات-ب

 .ذات أن تتغير نتيجة للنضج والتعلم من خالل التفاعل مع البيئةليمكن ل -ج

 يم التي يمتلكها الفرد وقد يستبدل الفـرد القـيم لديـه بقـيم اآلخـرينتتضمن الذات الق -د

 .فيتشربها ويضفي صورة رمزية مشوهة لقيمه الفعلية الحقيقية

 :تتكون الذات لدى الفرد من ثالثة مكونات وهي -8

 ). تجاهات وميوال تاالذات املدركـة وتتضـمن إلى مـا يدركـه الفـرد عـن ذاتـه مـن قـدرات وقـيم إمكانـات  – 1

 .الفرد في عيون نفسه (

وإمكانات  ن عن الفرد من قـدراتو وتتضمن ما يدركه اآلخر : عيةاالجتماالذات الواقعية أو الذات  – 2

 .واتجاهات وميول ) الفرد في عيون اآلخرين (

فاعله مع اآلخرين وما يسعى إلى تحقيقه من خالل ت، وتتضمن ما يطمح الفرد أن يكون عليه: الذات املثالية 3

 .في البيئة املحيطة به

 

 :السلوك املضطرب

اب هو التهديد بأشكاله املختلفـة املوجهـه إلى بناء الذات لدى االضطر يرى روجرز أن أكثر ما يؤدي إلى    

توافق وقـد ينشـأ السلوك املضطرب بسبب عدم ال، والتهديد يحدث بحسـب مـا ندركـه للخـبرات التـي نمـر بهـا، الفرد

وينتج عن ذلك أن يتشكل لدى الفرد ، بين الذات املدركة الواقعية والذات املثاليـة التـي يسـعى الفرد لتحقيقها

اب االضطر عدم الثقـة بقدرتـه عـلى اتخـاذ القـرارات املناسبة وتظهر لديه أنماط من السلوك التـي تـرنبط بوجـود 
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يصبح لديه سلوك يتسم ، العجز عن مواجهة املواقف الحياتية وتجنبها، لديـه مـن مثـل القلـق والتوتر الدائمين

 .عدم القدرة على ضبط السلوك والتحكم به، عدم إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد، بالجمود وعدم املرونة

 أهداف اإلرشاد الروجري   

 :إيجازها بما يلي يهدف  اإلرشاد الروجري إلى عدة أهداف يمكن 

 .من خالل تهيئة الظروف املالئمة لنمو الذات لديه بشـكل سليم، على بناء ذاته مساعدة املسترشد – 1

العمل على مساعدة املسترشد في إعادة تنظيم بنية الذات لديه فيصبح لديه مفهوم عن ذاته أكثر  -2

 مع الخبرات التي يعيشها
ً
 .تطابقا

 .ظية وغير اللفظيةزيادةتحرر املسترشد في التعبير عن مشاعره عن طريق التعبيرات اللف -3

التخلص من كل أنماط السـلوك السـلبية الالتكيفيـة التـي تعلمهـا مـن على مساعدة املسترشد  -4

 .عيةاالجتماخالل التنشئة 

 .مساعدة املسترشد في تغيير مدركاته بشكل يؤدي إلى التطور والنمو والنضج -5

 .جال يتحقيق ذاته بشكل تدريجيتوفير الفرص املناسبة للمسترشد والتي تتيح امل -6

 :دور املرشد في اإلرشاد الروجري   

 يتمثل درو املرشد في اإلرشاد الروجري بأن يقوم املرشد على جعل املسترشد قادر 
ً
 :على ا

 .وذلك من خالل االعتبار اإليجابي غير املشروط من قبـل املرشد ؛العيش بدون الشعور بوجود تهديد – 1

 .تاالنفعاال لتام مع املشاعر و التعايش الواعي ا -2

 .التعبير الحر عن الخبرات املوجودة في املجال الظاهري لدى املسترشد -3

 .إعادة تنظيم البنية األساسية للذات لدى املسترشد -4

 .تغيير أسلوب معايشة الفرد لخبراته من خالل تغيير إدراكاته لتلك الخبرات بشكل إيجابي -5

 .ل التقبل غير املشروط لذاته وليس لسلوكاتهتدعيم املسترشد من خال -6

 .العمل على زيادة معايشة املسترشد لذاته كمركز للتقويم -7

 .إتاحة الفرص للمسترشد للتوفيق بين الذات املدركة الواقعية والذات املثالية لديه -8
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 :النظرية الواقعية:  ًرابعاً

ي واحدة املشاكل التي يعاني منها العمالء ه ؤمنـون بـأن أسـاس الـذين يتبنـون العـالج الـواقعي ي يرى املعالجون 

 :وناجمة إما عن

 
ً
 .وجود عالقات غير حميمة وغير مشبعة مع اآلخرين: أوال

 .نعدام مثل هذه العالقاتانقص و : ثانيا ً

 
ً
عالقات فإنه ينبغي عليه أن يواجه ويقود العميـل ليحصل على  ويعتقد جالسر بأن املعالج حتى يكون فعاال

جتماعية فعالة ينبغي أن يعلـم العميـل أن يتصرف بطـرق أكـثر كفاءة وفعالية من طريقته الحالية للتواصل مع ا

 .اآلخرين

كما ، بطريقة مناسبة إن الكثير من العمالء غـير مـدركين بـأن أغلبيـة مشـاكلهم ناجمـة عـن عـدم التصرف 

إن كل ما يدكه العميل هو أنه يشعر ، أن يتصرفوا بمثل هذه الطرق  وأنهم غير مدركين بأنهم هم الذين يختارون

 ما عن طريق إدارة  املدرسة أو مكتبإوبأنه غير سعيد ألنه تـم تحويلـه للمرشـد النفس ي ملساعدته ، بألم أو بغضب

 .وكل ما يعرفه بأن اآلخرين الذين يمثلون سـلطة غـير راضين عن تصرفاته، القاض ي أو أحد األبوين

ا وبأنه يسلك مثل هذ، إن املعالجين الذين يتبنون النظرية الواقعيـة يـدركون أن العميـل هـو يختـار سـلوكه 

 السلوك )والذي قد يكون خاطئ
ً
جتماعية غير ا( كوسيلة للتعامـل مـع اإلحباطـات التـي نتجت عن وجود عالقات ا

 الناتجة عن الفرد والتي تتراوح بين اكتئاب بسيط إلى ةبناءالويؤمنون بأن كل السـلوكات والتصرفات غـير ، مشبعة

)مجلد التشخيص النفس ي للمراض العقلية( هي ناتجة عن وجود عالقـات  DSM-IVبـــ ةذهـان شـديد واملوصـوف

 .غـير مشـبعة مـع اآلخرين

، شخص ذهاني ،شـخص مكتئب: مثـل ةيـة اسـم أو وصـمأيعتقد جالسر بأننا ال يجب أن نطلـق عـلى العميـل 

 ألغراض التأمين
ً
 .إال إذا كان ذلك ضروريا

هي محاولة لوصف هذه السلوكات  فرادنظر جالسر فإن كل التشخيص الذي يطلق على سلوكات األ  ةوفي وج

جتماعية غير ابسبب وجود عالقات ، التي يختاروا أن يسلكوها للتعامل مع األلم واإلحباط الذي يعانون منه

: ويعتقد بأن املرض العقلي هو وضع معين مثل، ليس لديهم مرض عقلي فرادسر بأن هؤالء األ ويعتقد جال . مشبعة

بسبب ، وبأن املرض العقلي مرتبط بوجود خلل عضوي في الدماغ، إصابات الدماغ، أو الصرع، خرف الشيخوخة

بل طبيب األمراض ويمكن أن تتم معالجتهم من ق، لديهم دماغ ال يقوم بوظائفه بشكل سوي  فرادأن هؤالء األ 

 (Neurologists). العصبية
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 املفاهيم  األساسية في النظرية

 :النظرة إلى الطبيعة اإلنسانية       

 بل، وبـأن العـالم الخـارجي يحركنا بالقوة ،تؤمن النظرية الواقعية بأننا لسنا مولودين فارغين مـن الـداخل

 :ن لـدينا خمس حاجـات أساسية هيوبأ ،تؤمن بأننا مدفوعين ومحركين من داخل أنفسنا

 .الرغبة في العيش. 1

 .نتماءال الرغبة في الحب وا. 2

 .الرغبة في الحصول على القوة. 3

 .الرغبة في الحصول على الحرية. 4

 .الرغبة في االستمتاع. 5

الحاجات  وهذه، هي التي توجهنا وتقودنا طـوال فـترة حياتنا ةوتؤمن هذه النظرية بأن هذه الحاجات الخمس

 
ً
نتماء ولكن البعض يحتاج إلى كلنا لدينا رغبة في الحصول على الحب واال : تختلف في شدتها من فرد إلى آخر مثال

 .الحب أكثر من البعض اآلخر

 سـتمرار في مراقبة مشاعرنا ملعرفةاوبأنـه سـيقوم ب، إن هذه النظرية تؤمن بأن دماغ اإلنسان هو الذي يتحكم

 مدى كفاءتنا في الج
ً
حدى إعنـدما نشعر بالضيق فإن السبب هو أن : هود التي نبذلها إلشباع حاجاتنا الخمس مـثال

لكننا نكون شاعرين بأننا ، مع أننـا نكـون غـير واعيـين بأننا لدينا حاجات غير مشبعة ،هذه الحاجات غير مشبعة

ا نحاول أن نتوصل إلى طريقة ما كنا نشعر بألم فإنن  اوإذ، نريد أن نكون أفضل من الوضع الـذي نحن عليه

 .لنتوقف عن هذا الشعور 

 

 

اقعي  .خصائص العالج الو

وهو الذي  ،إن العالج الواقعي ال يهتم وال يركز على معرفة األخطاء )من املخطـئ( إنمـا يركـز عـلى العميل

حديث عما ال يستطيع إن جالسر يعلم العميـل بأنـه ال جدوى من ال. يستطيع أن يسيطر ويتحكم في تلك العالقة

نه ال يوجـد إ: إن املعالج قد يوافق ويقول . إن هذا غير عادل: وعنـدما يحـتج العميـل ويقـول ، العميل السيطرة عليه
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وإن الضمان الوحيد هو أنك أنت الشخص الوحيد الذي يعرف بأنك تستطيع ، أي ضـمانات بـأن الحيـاة عادلـة

لـو كانـت الشـكوى فعالـة ، ولكنها سلوك غير فعـال، رتياح لفترة قصيرةال وأن الشـكوى قد تشعرك با، أن تتغير

 .ومجديـة لكان هناك الكثير من الناس سعداء أكثر في هذا العالم

 
ا
 التركيز على املسؤولية: أول

 أن ن ذلـك ال يعني أننا ينبغيإ، فإنه ينبغي علينا أن نكون مسؤولين عما نختاره، لو أننا نختار كل ما نفعله

 .إال إذا اخترقنا القانون ، نعاقب أو نلقي اللوم علينا

 أنإ 
ً
وأن العميل قد يرفض ، يركز على حقيقة أن العميل هو املسؤول عن تصرفاته ن على املعالج دائمـا

 فكرة أن يختـار أن يكون مريض
ً
 .أو أن يتصرف بطريقة جنونية، ا

 ن املعالج ينبغي  أن يكون حكـيمإ 
ً
ى فاملعالج عندما يفعل ذلك فإن العميل ير . قش هذا العميلفي أن ال ينـا ا

ـل بأنـه ال يسـتطيع عم وذلك كمحاوله منه  إلقناع املعالج ، ختياره للسلوكات الهدامة للذاتال أن في ذلك هو مبرر 

ي ـل ذلك يؤدألن عم، ختيـارهاباملقابل فإن على املعالج أن يركز على مـا يسـتطيع العميـل . الكثـير ملساعدة نفسه

 .بالعمالء أن يصبحوا قريبين أكثر من األشخاص الذين يحتاجونهم

 

 
ا
 .رفض التحويل:  اثانيا

منذ أن بدأ جالسر بالحديث عن العالج الواقعي فإنه كان يركـز عـلى أن املعـالج الـذي يستخدم العالج عن 

 .يةوإنما يمثل شخصيته الحقيق ،طريق الواقع يجب أن ال يمثل أي شخص آخر

نطقي وإنه ملن غير امل، إن التحويل عباره عن طريقة يرفض فيها املعالج والعميـل تحمـل املسـؤولية ملـن هـم اآلن

 
ً
فترضنا أن العميل ادعى اآلتي وقال الو  :أن يشعر املعالج بأنه شخص آخر وليس من هو عليـه حقيقـة مـثال

 بهذه الطريقة(تصرف حأرى بأنك كـأبي أو أمـي ولهـذا أ) : للمعالج
ً
أن  وفي مثل هذه الحاالت فإن جالسر يؤكد. اليـا

إن السبب لتسمية هذا النوع من العالج . أنا أمثل نفس ي ،ك الست أمك أو أب: املعالج يجب أن يقول التالي بحـزم

لـون إلى أن وذلك ألن أغلب العمالء لديهم رغبة كبيرة لتجنب تحميـل املسـؤولية بأفعـالهم ويمي بالعالج الواقعي

 .حتى ال يتحملوا املسؤولية في تصرفاتهم، يتهربوا من أي ش يء يعرضه املعالج ملساعدتهم

 من اخـتراع وأفكـار فرويـد: إن جالسر يقول 
ً
 حتـى يـتم تجنـب انخراط املعالج بحياة، بأن التحويل كان أصال

 .العمالء الشخصية

 
ا
 .أن يبقي العالج في إطار الحاضر:  اثالثا
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ن وبـأنهم يجب أن يتحدثوا ع ،لكثيرمن العمالء يأتون إلى اإلرشاد مقتنعين بـأن مشـاكلهم بـدأت باملـاض يإن ا

 .حتى تتم مساعدتهم ؛ماضيهم

 بأننا ال نستطيع تغيير املاض ي، إن جالسر يؤكد بأننا نتاج املاض ي
ً
 إال أنه ال يزال هناك، ولكن يناقش أيضا

فإنه ال بد ، التصرف والقيام بوظائفه بفعالية العميل تعليم  حتى يتملى أنه  الكثير من الطرق العالجية تركز ع

 ، أن نفهم ماضيه ونناقشه
ً
  منطقيا

ً
 ، مع أن ذلك يبدو أمرا

ً
وذلك ألن ، إال أن جالسر يؤمن بأن ذلك ليس صحيحا

 لها ارتباط وصله الكثير من 
ً
بوجود عالقات حالية  العمالء يتجنبوا التعامل مع مشاكلهم الحقيقية التي أساسا

 .مع اآلخرين غير مشبعة

 
ا
 تجنب التركيز على األعراض: رابعا

األعراض من خالل  في العالج الكالسيكي التقليدي الكثير مـن الوقـت يسـخر ويـتم قضـاءه في التركيـز عـلى

 ؟ن و ن أو مذعور و ملاذا أنتم متوتر ؟ كيف تشعرون: سؤال العمالء

ـع ا التركيز على املاض ي من قبل العميـل مـن مواجهـة الواقـع بأن لديـه عالقـات مبنفس الطريقة التي يمنع به

وبأن هناك عالقات حالية غير ، فـإن التركيـز عـلى ا ألعـراض يعيـق مـن مواجهـة الواقع، خـرين غـير مشـبعةاآل 

 .رشاديةإل عراض التي يختارها العمالء هي غير مهمة في العملية األ لم أو األوإن ا ،مشبعة

 إن املعالجين الذين يستخدمون العالج الواقعي يقضـون وقـت
ً
  ا

ً
 نهم الألوذلك ؛ عراضفي مناقشة تلك األ  قليـال

 .خرينآل ا التحسن يكون في عالقات فعالة مع، يستطيعون تحسينها

 وظيفة ودور املعالج

 :الـوقعي هو ساسية للمعالج الذي يعالج عن طريـق اسـتخدام العـالجأل إن أحد الوظائف ا

فمنذ البداية يكون تطبيق وممارسـة العـالج الواقعي عن طريق ، مساعدة العميل على التعامل مع الحاضر

ن تؤدي بك على أن تحصل آل هل السلوكات الحالية التي تسلكها ا: املعالج التعامل مع املشاكل الحالية بحيث يسأل

لى أن تصبح أقرب للناس الـذين تحتـاجهم أو تريد إتك تؤدي بك هل خيارا؟ هل خياراتك واقعية؟ عـلى مـا ترغـب به

 ؟أن تعرفهم

 ومن هنا فإن العمـالء يسـتطيعون أن يقـرروا مـا الـذي يرغبـون بعملـه لـكي يحسـنوا عالقاتهم الحالية مع 

 .أو كيف يجدوا عالقات جديدة في حياتهم، اآلخرين
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وأن يـرى العميـل املعـالج ، شخاص يعرفون طبيعة الحياةأنهم أن على ن ملـن املهـم أن يـرى العمالء املعالجيإ 

 .ـلى أنـه شخص ناجح في التعامل مع الحياة وال يهاب مناقشة أية موضوع مع عمالئهع

 :العالقة بين املرشد واملسترشد

ن العميل إ. عميلقبل أن تظهر فعالية العالج ال بد من تأسيس عالقة تفاعلية وترابطيـة مـا بـين املرشـد وال

بحاجة إلى أن يعرف الشـخص الـذي يقـوم بمسـاعدته ويهـتم بـه بالشـكل الكافي حتى يتقبله ويساعده على إشباع 

 .فالعالج الـواقعي يركـز عـلى العالقة التي تقدم الفهم والدعم. في الحياة العملية حاجاته

لدى املرشدين لتطوير نمـط عالجي خاص لكل  حدى العوامل الهامة في ذلك هو وجود الرغبة والقدرةإن إ

 خالص والصدق و اال ن اإل إ. فرد يتعاملون معه
ً
 في رتياح مع الـنمط املسـتخدم في العالج يعتبر عامال

ً
ار استمر  هاما

 .العملية العالجية

الخصائص بعض  ولكي تظهر العالقة التفاعلية ما بين املرشد والعميل فإنـه ال بـد أن يتـوفر لـدى املرشـد

 .خرينالرغبة واملقدرة على أن يتحدى اآل ، نتفـاحال ا، حـترام للعميـلاال ، التقبـل، الـتفهم:  الشخصية النوعيـة مثـل

يتم ببساطة من خالل   ثناء العالج أن من أفضل الطرق التي تعمل على تطوير الرغبة واملقدرة والصداقة إ

 .اإلصغاء للعمالء

 إ
ً
كبر من خالل الحديث عن مواضيع كثيرة التعدد أمكن أن يتحفز بشكل ي ن التفاعل واالنخراط أيضا

وبمجرد  أن يتم تأسيس عالقة تفاعلية فإن املرشد بعدها يستطيع أن يواجه العمالء بالواقع ، ومرتبطة بالعميل

 .وبالنتائج املترتبة على سلوكاتهم الحالية

ن في أن يكـون هنـاك مقـدرة على تأسيس عالقة من وجهة نظر جالسر فإن الفن في العالج الـواقعي يكمـ

لى ن ذلـك يعنـي أن املعالج ينبغي أن يكون لديه املقدرة عإ. املساعدة عالجية فعالة مع كل عميل يطلب مـن املرشـد

 ذوي ظروف مختلفة وليسوا جزء فرادرتياح مع عدد كبـير و متنـوع مـن األ ال الشعور با
ً
 .من حياة املرشد ا

 ينبغي أن يكون ملتزم إن املعالج
ً
 ويحـق للعميـل أن يسـأل مـا يشاء وأن يحصل على، في العمليـة العالجيـة ا

 .ن مجرى األمور داخل العملية اإلرشاديةعتفسير 
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8ً

68 

 :نظرية التحليل التفاعلي: خامساً

ي التحليل ال أسسها الطبيب األمريكي أيريك بيرن، وتعتمد هذه النظرية على منهج ف التحليل التفاعلي  نظرية

 
ً
 للحداث املاضية التي تمر بالفرد، وإنما تركز كل اهتمامها على تحليل ما يمكن أن يمر به مستقبال

ً
ن ميقيم وزنا

 أحداث؛ لتمكنه من إرادة التغيير، وتكوين نسق متكامل من الضبط الذاتي، بما يمكنه أيضا من حرية االختيار.

تحليل النفس ي، وإن كانت تستخدم بعض مفاهيمها للوصول إلى النظرية التفاعلية على نظرية التعتمد 

معان مختلفة عنها على نحو ما. فقد أثبتت نظرية التحليل النفس ي أن لإلنسان طبيعة متغايرة، فهو يحوي في 

 بين الرغبات املتعارضة )الهدم والبناء، 
ً
 حادا

ً
أعماقه عدة أشخاص في شخص واحد، ويحمل في طياته صراعا

لشر(، وتلك حقائق أوضحها فرويد في نظريته عند تحليله للصراعات واملخاوف الالشعورية التي الخير وا

، ومثل هذه املعطيات هي التي بنى عليها بيرن نظريته في التحليل التفاعل
ً
ي مع استخرجها في تحليله ملرضاه إكلينيكيا

 
ً
 وتنظيرا

ً
 .اختالف نوعي في تناوله لها تأصيال

مع مريض اعترف له بأنه )طفل في مالبس راشد(، ومن خالل هذه الخبرة، وغيرها،  ذات مرة تعامل بيرن 

 ما تتعارض مع بعضها، وميزها بأنها: « ثالث أنوات»توصل بيرن لتصور أن بداخل كل إنسان ثالث أنفس، أو 
ً
غالبا

، مواقف الطفل توجهات وتفكير الرمز األبوي )األب(، عقالنية وموضوعية الراشد وقبول الحقيقة )الراشد(

 .)الطفل(

يقول بيرن إننا نظهر في أي موقف للتفاعل االجتماعي إحدى هذه الحاالت الثالثة، وننتقل بسهولة من 

 .إحداها للخرى 

 من أن نظل محايدين أو 
ً
وأحيانا أثناء تفاعلنا مع شخص معين نلتزم بإحدى هذه األنفس الثالثة، وبدال

 يده، ربما شعرنا بضرورة أن نتصرف مثل اآلباء اآلمرين، أو األطفال املدللين،صادقين أو قريبين لنحصل على ما نر 

 .نيأو أبدينا مظهر الحكمة والعقالنية الذي يميز الراشد

وضعها بيرن وفي هذا البحث يتم توضيح األسلوب  على العديد مـن املفـاهيم األساسـية التـي تم التعديل  

( وهـم رواد مدرسـة إعـادة القـرار في النظرية Mary & Robert Gouldingل )املوسع لبيرن الذي تم تعديله من قب

وأساليب العالج مبادىء إذ يختلف أسلوبهم عن أسـلوب بـيرن التقليـدي فقـد وحـدوا التفاعليـة مـع  . التفاعلية

 .العالج السلوكي، لعب الدور ، العالج األسري ، الجشطالتي
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 سانيةالنظرة الى الطبيعة اإلن     

يؤكد أن الناس يولدون أمراء ويظلون كذلك الى أن يحولهم آبـاؤهم الى صـور ضعيفة، وتعتبر هذه  -1

ت والخـبرات النظرة متفائلـة نحـو النـاس ولكنهـا نظـرة سـلبية نحـو عالقة اآلباء مع األبناء وطرق التنشـئة وأن العالقـا

 املبكـرة تـؤثر على السلوك.

ن ألفـرد تقـع عليـه كامـل املسـؤولية في صـنع القـرارات األساسـية لحياته فهو مقتنع يرى بيرن أن ا -2

 على تحمل املسؤولية وإتخاذ قراراته.
ً
 اإلنسان قادر تماما

، عارض نظرة فرويد الغرائز ولكنـه قـال إن اإلنسـان لديـه حاجـات نفسـية أو جوع أهمها: جوع املثير -3

 .جوع البناء، جوع املوقف

جوع املثير: هي حاجة الكائن البشري إلى إقامة لغة التواصل والتفاعل مـع اآلخرين. وتظهر عند الوالدة في  -أ

 الحاجة الى املالمسـة البدنيـة اللصـيقة وقـد يؤدي القصور أو الحرمان من هذه املالمسة الى اإلصابة باملرض ثم

 (.strokesاملالطفات)املـوت.وبعد أن يكبر الطفل تصبح لغة التواصل هي 

 ( : هي الحاجة في شغل الوقـت وتجنـب امللـل، أو كما وردت في أحد كتب بيرن: )ماذاstructureجوع البناء )-ب

 تقـول بعـد أن تقـول هـاللو؟ (. فيقـوم الفرد بعمل نشاطات، عالقات، محادثات.

كل مسـتمر بحيث تكون هذه القرارات ( الفرد بحاجة الى اتخاذ قرارات وبشpositionجوع املكانة: ) -ج

مالئمة بالنسبة له، فعندما ينمو الطفـل يتلقـى رسائل)إيجابية أو سلبية( ومع الوقت هذه الرسائل تحكـم وتحـدد 

 مكانــة اآلخــرين )not ok( أو )okمكانتـه )
ً
خرين تلتقي ( هــذه التقييمات عن نفسه وعن اآل ok not ok(. و يقــيم أيضــا

 عضها لتشـكل مكانـة الفـرد في الحياةمع ب

وعندما يختار مكانته أو موقفه يبدأ في تنظيم عالقاته مع اآلخرين عـلى هـذا األساس. وهو ما يسمى بخطة 

 الحياة.

 اإلنسان إيجابي وغير سلبي في سلوكه. -4

ملسترشد الناس الذين يعانون من مشكالت انفعالية هم بشر أذكياء  ومقتدرون، لهـذا جعل ا -5

 يساوي املرشد ويتحمل املسؤولية أثناء اإلرشاد.

كل فـرد يولـد ولديـه الطاقـة لتنميـة إمكانياتـه بمـا يحقـق أقص ى فائـدة لـه وللمجتمع، وأن ما  -6

 يصادف الطفل من عقبات أثناء الطفولة املبكرة ومراحـل الحياة املختلفة تمنع نمو الفرد الى أقص ى طاقاته.

 صيةبناء الشخ
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70 

يشتمل تركيب الشخصية على نظام ثالثي للنا ، وكل حالة أنا هي نسق نفس ي منظم من املشاعر واألفكار 

 . والسلوك

 : ( The Parent Ego State ) ـ األنا الوالد1

تشتق حالة األنا الوالد من النفس الخارجية والتي تنطوي على األنشطة القائمة على التقمص وعلى أنشطة 

فة ، فك ل األفراد لديهم آباء يؤثرون من خالل الوظيفة النفسية الخارجية في سلوكهم ويطلق على هذا السلوك معره

هم املتأثر باآلباء سلوك الوالد، وهو يوضح أن األفراد في حالة عقلية تم عرضها بواسطة أحد آباءهم في املاض ي، وأن

عبيرية والتعبيرات اللفظية واملشاعر ، وبمعنى يستجيبون بنفس الطريقة والوقفة والوضع واملزاج والحركات الت

 .آخر )أن كل فرد يحمل أبويه داخل نفسه(

 : إحالة )األنا الوالد( تظهر في شكل صفات والدية سواًء كانت

 . صفات الرعاية واملحبة والهدهدة وتقبل االعتماد عليه ·

 . صفات القمع والعقاب وإمالء القواعد القاطعة ·

لتعرف على هذه الحالة يتم من خالل اكتشاف هذا السلوك بشكل غالب على الشخص في كما أنه يرى أن ا

ب  . موقف بذاته كما يتم بالحدس اإلكلينيكي لفاحص مدره

 : ( The Adult Ego State ) األنا الراشد ـ 2

 ماالت واتخاذحالة األنا الراشد تمثل األداء النفس ي الداخلي ، فهي تركز على تشغيل البيانات وتقدير االحت 

 القرارات ، وهي تنظم حالة األنا الوالدية والحالة الطفلية وتتوسط بينهما ، ويمكن للفرد من خاللها أن يخبر عن

ا الفرق بين الحياة كما تعلمها وكما ظهرتت له )من خالل الوالد( وبين الحياة كما أحس بها أو رغبها أو حتى تخيله

سبة لنفسه ، وهي تنمو بشكل تدريجي من خالل املالمسات واالختبارات التي )الطفل( والحياة كما يتصورها بالن

يقوم بها الفرد مع الواقع والبيئة ، وتكون عملية االختبار مركزة على الحقائق وليس على املشاعر على عكس ما 

حديث املخزون يحث في حالة األب والطفل ، كذلك يختلف الراشد عن الحالتين كونه يستمر في جمع املعلومات وت

 بعد سن السادسة من العمر 
ً
 تقريبا

ً
 .لديه منها بينما يبقى مخزون األب والطفل ثابتا
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ويطلق بيرن  على حالة الراشد كمبيوتر الشخصية وأنها تهتم بتحويل الدوافع إلى معلومات ثم تصنيفها  

 . وترتيبها على أساس الخبرة السابقة

ن سيارة فعندما يقول : أنا أريد قيادة هذه السيارة )األنا الطفل( ، ولكمثال: عندما يقوم  الراشد بشراء ال 

)األنا  هذه الرغبة ممنوعة ألنني ال أملك هذه السيارة )األنا الوالد( ولكن بإمكاني مراجعة ميزانيتي ثم أتقدم لشرائها

 :الراشد( ، وعلى هذا فاألنا الراشد أمامه ثالث خيارات

 لرغباتهأن يطيع األنا الطفل :  ·
ً
 . فيصبح عبدا

·  
ً
 . أن بطيع األنا الوالد : فيصاب بالقلق واالكتئاب والوسواس حيث إن الوالد ال يرض ى أبدا

 وهذه قمة الرشد والنضج ·
ً
 مستقال

ً
 ثالثا

ً
 . أن يستحدث لنفسه رأيا

 : ( The Child Ego State ) األنا الطفل ـ 3

 من قبل ، ومخلفات الطف
ً
 ولة وذكرياتها تظل إلى نهاية الحياة ، وعلى الطفل يقع تأثير الكفإن كل راشد كان طفال

والكبح، أو التسامح أو االستفزاز للب وهي مستقلة عن األب وغير منسجمة معه ولكن ليس بالضروري أن يكون 

 معه. 
ً
 معارضا

من طفولته ، وعندما  وحالة الطفل تتكون من كل املشاعر وطرق السلوك التي مارسها الفرد خالل السنوات األولى

يتصرف الناس كما يفعل األطفال كالقفز واللعب والصياح فإننا نقول إنهم يتصرفون من واقع حالة األنا الطفلية 

، ويرى بيرن أنه من املهم لكل فرد أن يفهم حالة الطفل بداخله ليس فقط ألنه سيستمر معه طوال حياته ، وإنما 

 . ألنه أكبر جوانب الشخصية قيمة

 : ن حالة األنا الطفل لها عدة أشكال وهيإ

 . الطفل الطبيعي أو الحر والعفوي غير املدرب الذي يعمل من أجل الحرية التامة في عمل ما يريد ·

 على  ·
ً
الطفل املتكيف املطيع واملؤدب الذي يخضع لتأثيرات األب ويعمل تحت مراقبة الوالدين ويعمل دائما

 . إرضائهما

 .الثائر على الضبط األبوي واملتمرد عليه والذي يقاوم التعليمات الطفل الرافض أو ·
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72 

 مواقف الحياة األربع

 : إن  املواقف األربع تنطوي على قطبين رئيسيين هما

 ( I – Others ) أنا في مقابل اآلخرين أـ 

 ( Ok – Not Ok ) بخير ، لست بخير ب ـ 

 : وينتج عن ذلك مواقف أربعة هي

 يسمى وضع النجاح الصحي . ( I am Ok – You are Ok ) بخير أنا بخير : أنت ـ 1

 . ( I am Ok – You are not Ok ) أنا بخير : أنت لست بخير ـ 2

يسمى وضع االستياء وعدم التقبل وهو ما يميز على سبيل املثال املصلحين االجتماعيين الذين يشعرون 

 ولص من الناس ، أما لدى املرض ى فإنه قد يؤدي إلى القتل ، باملرارة إزاء سلوك اآلخرين وهو يعني الرغبة في التخ

 . هذا املوقف يمثل الغطرسة والتكبر في نفس صاحبه

 . ( I am not Ok – You are Ok ) ـ أنا لست بخير : أنت بخير3

يسمى وضع االكتئاب الذي يؤدي بالفرد إلى قطع نفسه عن الناس بطريقة ما ، كأن يدخل إلى مصحة عقلية 

أن يتخلص من حياته باالنتحار ، وفي لغة تحليل التعامالت فإن هذا الوضع يمثل وضع االستقالة من جنس  أو

 
ً
 . البشر، وصاحب هذا املوقف يشعر بأنه مكتئب وحزين ومعزول اجتماعيا

 . ( I am not Ok – You are not Ok ) أنا لست بخير : أنت لست بخير ـ 4

 الالفائدة و الفصام، وهو يؤدي في النهاية إلى االنتحار، ويرى بيرن أن هذا يسمى موقف العبث أو الالجدوى و

االنتحار ينتج عن نقص االحتكاكات االجتماعية في الطفولة مما يؤدي إلى االكتئاب واليأس ، وصاحب هذا املوقف 

 . متشائم وال يجد قيمة للحياة

تمد على املشاعر واألحاسيس بينما الوضع الرابع يتم يرى بيرن أن األوضاع الثالث األولى تتم في الالشعور وتع

في حيز الشعور ويعتمد على التفكير والثقة بالذات ، واألوضاع الثالث األول تعتمد على طرح الذات للسؤال 

 . )ملاذا؟( على حين الوضع الرابع يتعلق بطرح السؤال )ملا ال يكون(
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 السلوك غير السوي 

يظهر نتيجة اضطراب حالة األنا، ويحدث هذا االضطراب حينما يتذبذب  يرى بيرن أن السلوك غير السوي 

 :الفرد بين حاالت األنا دون إكمال التعامل معها، ونتيجة لهذا االضطراب تظهر مشكلتان أساسيتان هما

 في األنا الوالد، أو األنا الطفل، ـ 1
ً
و أ عدم النفاذ : يحدث هذا االعتراض عندما يكون هناك طاقة زائدة جدا

 وتكون الحدود بين حاالت األنا صلبة وغير نافذة ملعالجة هذه الطاقة ، وهذا االعتراض يؤدي إلى موقف 
ً
بهما معا

 . مفكك يشعر األفراد بالبعد عن أنفسهم وعدم التحكم بها وأنهم غريبو األطوار ويتصرفون بشكل غير مناسب

 . فالتشوش : أن ينتقل من حالة إلى أخرى في نفس املوق ـ 2

 . التلوث : تداخل حالة في حالة أخرى كتداخل األنا الراشدة مع نقد الوالدين ـ 3

 . اإلقصاء : تسيطر حالة من حاالت األنا وتمنع الحاالت األخرى مثل أن تسود حالة أنا الوالد ـ 4

؛ ألنها توحي األلعاب : ربما ينجم السلوك عن األلعاب التي يلعبها الناس واستخدم بيرن فكرة األلعاب ـ 5

 . بفكرة النزاع والخالف والنضال وتشتمل على العبين وأنظمة لللعاب والحركات

 عملية اإلرشاد

 : عملية اإلرشاد تقوم على جانبين رئيسيين هما 

إعادة الهيكلة )البناء( : وتتضمن حدود األنا وتوضيحها من خالل عمليات التنقية والتخلص من التشوش  ـ 1

 
ً
 . تشخيصيا

إعادة التنظيم : وتهتم بإعادة توزيع النشاط النفس ي باستخدام التنشيط املخطط واالنتقائي لحاالت  ـ 2

معينة من األنا بطرق خاصة إلعادة سيطرة األنا الراشدة من خالل الضبط االجتماعي ، وتشتمل إعادة التنظيم 

ويعقب هذه املرحلة الدينامية إلعادة  على إعادة أقلمة حالة األنا الطفل وتصحيح أو استبدال األنا الوالد ،

 . التنظيم مرحلة تحليلية ثانية كمحاولة لتحرير األنا الطفل من الخلط

 : الخطوات املستخدمة في العملية العالجية هي

 : ـ التحليل البنائي1
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نا للواقع )األ يتكون من الدراسة الوصفية لحاالت األنا، ويهدف إلى إعادة تكوين السيطرة لحالة األنا املختبرة 

الراشد( وتحريرها من التشوش من جانب العناصر القديمة والغريبة للنا الطفل واألنا الوالد ، وفي هذه الخطوة 

 بحاالت األنا والتشوش والتلوث واإلقصاء وقد يستخدم املرشد أسئلة مثل : أي حالة أنت 
ً
يصبح املسترشد واعيا

 . فيها ؟ أي جزء منك يتحدث اآلن ؟

 : ليل التفاعلـ تح2

تهدف هذه الخطوة إلى الضبط االجتماعي الذي يمارسه الفرد على نزوعه الشخص ي الستغالل اآلخرين 

بطريقة مدمرة ومضيعة للوقت ، ونزوعه لالستجابة بدون استبصار أو اختبار لتحكمات اآلخرين فيه ، ويتم 

)تقاطعية( وأثر ذلك على املشتركين فيها ، ويتم تحليل التفاعالت على أساس كونها تكميلية )مجاملة( أو تصادمية 

 : في هذه الخطوة تعليم املسترشد أشكال التفاعالت املختلفة وهي

تي التفاعل التكاملي : تأتي االستجابة من حالة األنا التي وجهت إليها الرسالة وتعاد إلى نفس حالة األنا ال-

 . أرسلت الرسالة

 )أنا الراشد( مثال : األخت تسأل أخاها عن الوقت
ً
 .)أنا الراشد( ، فيجيبها بأنها الساعة الثالثة ظهرا

 . التفاعل املتقاطع : توجه الرسالة إلى حالة أنا وتأتي االستجابة من حالة أنا أخرى -

 بأسئلتها وطلباتها )أنا ال
ً
طفل( مثال : األخت تسأل أخاها عن الوقت )أنا الراشد( ، فيجيبها بأنها تزعجه دائما

 .يجيبها بأن من الواجب عليها أن تنظر إلى ساعتها وأن ال تسأل اآلخرين )أنا الوالد(، أو 

التفاعل الخفي : يحاول الفرد إظهار عكس ما يخفي من خالل رسالة محكية تحمل في طياتها رسالة نفسية -

 . سية )مخفية(، بمعنى أن يكون االتصال على مستويين : رسالة ظاهرة وهي املحكية )املنطوقة( ورسالة نف

مثال : األب يخاطب ابنته هل ترغبين بالذهاب للحديقة، أو لديك واجبات مدرسية يجب أن تنجز، فالرسالة 

 . املخفية من األب هنا هي جلوس البنت في البيت وإنهاء الواجبات املدرسية

 : ـ تحليل األلعاب3

ة األولى في العالج الجمعي ، وهي تساعد في يجري تحليل التفاعالت املمتدة في صورة ألعاب وهو يمثل املرحل
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تناول اآلخرين أو تحريكهم ، والالعب مطالب بعرض هذه املشاعر ، وبأن يقوم بأعمال رئيسية ذات صلة بدوره 

على مسرح الحياة من غير معاناة الشعور بالذنب ، وقد قام بيرن بتحليل العديد من األلعاب التفاعلية وصنفها 

 نعم لكن( وتلعب على نحو يوضحه املثال التالي -عبة ومن أشهر هذه األلعاب لعبة )ملاذا أنت ال في أكثر من مئة ل

: 

 منها على اإلطالق
ً
 على إصالح ما يتعطل في البيت ، لكنه لم يصلح أيا

ً
 . س : زوجي يصر دائما

 في النجارة ؟
ً
 ص : ملاذا لم يأخذ دروسا

 . س : نعم ، لكنه ال يوجد لديه وقت

 اذا لم تشتر له أدوات جيدة الستعمالها ؟ص : مل

 . س : نعم ، لكنه ال يعرف كيف يستعملها

 ص : ملاذا لم يقم نجار بإصالح بنايتكم ؟

 
ً
 . س : نعم لكن ذلك يكلف كثيرا

 ص : ملاذا تقبلين الطريقة التي يصلح بها األشياء ؟

 . س : نعم ، ولكن جميع األشياء يمكن أن تسقط إذا لم يقم بإصالحها

 . والالعب الجيد لهذه اللعبة يمكنه أن يرهق اآلخرين ، ولذلك فهم ينسحبون من اللعبة

 : ـ تحليل املخططات4

 يهدف إلى استظهار القرارات التي اتخذها األفراد حول أوضاعهم في الحياة )األوضاع األربع( ، وهذه القرارات

عليها يمكن أن تكتشف باستخدام أساليب مثل قائمة التي تتخذ من مرحلة الطفولة واألدوار واآلثار املترتبة 

 . املخطط

الهدف من تحليل املخططات إعطاء املسترشدين الفرصة ليفهموا أوضاع حياتهم وليتخذوا قرارات جديدة 

خاصة بأنفسهم ، وإعادة اتخاذ القرارات سوف يجعلهم يتحركون نحو االستقاللية والتي تتميز بالوعي والتلقائية 

 . والود
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 : تحليل العالقات ـ 5

هذا النوع من التحليل يجري عادة في العمل مع األسرة حيث يتناول العالقة بين الزوجين ، وكذلك في مجال 

 . العالقات الوثيقة ، ويجري بحرص حيث قد ينظر املسترشد إليه على أنه تأثر على قراراته الخاصة

تساب االستبصار االنفعالي والذهني ، وتبنى هذه الخطوات الخمس هي طرق تساعد املسترشدين على اك

مفاهيم ولغة تحليل التعامالت بشكل يعطي املسترشدين أداة معرفية يمكن استخدامها في مالحظة الذات 

وتفهمها ويكون الدور الرئيس للمرشد أن يعلم املسترشدين املهارات التحليلية الالزمة بجمع املعلومات وتقويمها 

 . النيةواتخاذ قراراتهم بعق

 : التطبيقات واألساليب الفنية

 : يرى بيرن أن هناك ثالث شعارات يجب على املرشد ان يرفعها

 وبالقدر الالزم ـ 1
ً
 . أن ال يلحق أي ضرر باملسترشد وأن يكون التدخل فقط عندما يكون ضروريا

 . الحواجز والعوائق الكائن لديه حافز داخلي يدفعه إلى الصحة وتكون وظيفة املرشد واملعالج إزالة ـ2

املعالج يعالج مريضه ولكن هللا هو الذي يشفي املريض وعلى املعالج أن يقدم أفضل عالج مكن وأن  ـ 4

 . يتجنب اإلضرار أو إيذاء املريض

 : الفنيات املستخدمة في عملية اإلرشاد كما يلي

 . رشاديةالتعاقد : اتفاق بين الطرفين يحدد األهداف واملراحل واملواقف اإل  ـ 1

 من أن حالة  ـ 2
ً
لتساؤل : يستخدم لتوثيق بعض النقاط الهامة وينبغي استخدامها عندما يكون املرشد واثقا

 . األنا الراشد لدى املسترشد ستستجيب

التحديد : تستخدم لتثبيت بعض األشياء في ذهن املسترشد من خالل عكس ما قاله ، وتستخدم لحمايته  ـ 3

 . من إنكار ذلك

 . املواجهة : اإلشار إلى عدم االتساق في سلوك وألفاظ املسترشد ـ 4
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 . التفسير : تستخدم لتقوية حالة األنا الراشد وتخليصها من التشويش وإعادة توجيهها ـ 5

، البلورة : تقرير عن موقف املسترشد صادرة من حالة األنا الراشد للمرشد إلى حالة األنا الراشد للمسترشدـ 6

 في أداءه إذا أراد ذلكوفي الواقع 
ً
 . فإنها تقول للمسترشد أن بإمكانه أن يوقف األلعاب وأن يكون طبيعيا

 :نقد النظرية

 البد ونحن نختم الحديث عن هذه النظرية أن نشير إلى بعض املآخذ التي يمكن أن تؤخذ عليها،ومنها: 

 :البساطة وخطورة سرعة االنتشار وسوء االستعمال ـ 1

ية شديدة البساطة برغم عمقها املتناهي، ويالم اريك بيرن فى ذلك جزئيا فقد لجأ إلى مخاطبة تبدو هذه النظر 

 .الشخص العادى مباشرة أكثر من املحافل العلمية

 :ـ شرعية التعدد وتسهيل االنشطار2

هي  وعلى ذلك فقد أساء استعمالها العامة حتى كاد التعدد يعفى الواحد من مسؤوليته؛نتيجة ألن حالة ذات

ا التي فعلت كذا وليس أنا ، وبالتالي فإن أفعال اإلرادة والتكامل فى واحد لم تعد واضحة في أذهان التبريريين مم

 .يفتح األبواب لنوع من التالعب القدري بشكل أو بآخر

 : ـ العالج اللفظي التعليمي3

 على ا
ً
لتفسير على سبورة وشرح اتجه اريك بيرن في تطبيقه لهذه النظرية إلى طريقة املدرس معتمدا

حتى انقلبت املسألة إلى فصل للتدريس وليس بصيرة للمواجهة ِِ  .التفاعالت ِ

 :ـ ترجيح أحد الذوات على غيرها4

قد يبدو للدارس السطحي أو املمارس املبتدئ أن الذات الطفلية أولى بالتدريب والرعاية في املجال العالجي؛ 

ورة إنتاج أنواع محورة من اضطرابات الشخصية باعتبارها مما قد يشجع النكوص دون التكيف مع خط

 .شخصيات متكاملة
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 الفصل السادس

 املشكالت الرتبوية وكيفية التعامل معها
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 :املشكالت الرتبوية 

، التأخر عن الحصص، الهـروب مـن املدرسـة، أهم املشكالت التربوية في انخفاض الدافعية للـتعلمتتمثل 

 .قلق اإلمتحان صعوبات التعلم، الغش، ال الواجبـات املدرسـيةمإه، التـأخر الـدراس ي، التـأخر الصـباحيالغياب 

 :اخنفاض الدافعية للتعلممشكلة  ـ 1

املشاركة  وعـدم، هو السلوك الذي يظهر فيه الطالب شعورهم بامللل واالنسحاب وعدم الكفاية والسرحان

 .عليمية الصفيةفي األنشطة املدرسية واألنشطة الت

 :األسباب

 .ـ عدم توافر الدافعية للتعلم1

 :ـ املمارسات الصفية التي تسهم في تدني الدافعية ومنها2

 
ا
 :ممارسـات الطالب: أول

 .عاجزي التعلم إلىمما يجعل بعض الطالب يسيئون  ؛ـ التباين الشديد بين الطالب في مستوياتهم1

منفر للتعلم  وخلق جو، م ما يتيح للبعض استغالل قوتهم في السيطرةـ التباين في أعمار الطالب وأجسامهم 2

 .والحياة

 مـما ؛ـ كثافة الفصل و الصف التي تسهم في اختفاء كثير مـن الصـعوبات القائمـة عنـد الطـالب3

 .إهمالها وعدم معالجتها إلىيؤدي 

 .ـ عجز املناهج عن تلبية حاجات الطالب وحل مشكالتهم4

 .السلبية املرتبطة بالتعلم الصفي كالعقاب والفشلـ االشراطات 5

 .ـ شعور الطالب بامللل والضجر من روتين اليوم الدراس ي6

 وسـيادة الدافعيـة الخارجيـة لـدى الطـالب، ـ غياب النماذج الحية الناجحة والصالحة للتقليد7

 .وإنجازهم ملهمات ترض ي املعلمين واآلباء

 
ا
 :ممارســات املعلمين: ثانيا

 .ـ إغفال املعلم الكشف عن التعلم القبلي الضروري لكل خبرة تعليمية1

 .عدم كشف املعلم عن استعدادات املتعلمين في كل خبرة يراد تقديمهاـ 2

 .ـ إغفال املعلم تحديد األهداف السلوكية التعليمية التي يراد تحقيقها3
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 .ـ غياب التفاعل بين املعلم واملتعلم4

 .لى تحديد املعززات التي يستجيب لها الطلبةـ عدم قدرة املعلم ع5

6 
ً
 .واستفادة الطالب األفكارمن  ـ التركيز على الدرجات بدال

 .ـ خلو التدريس من االستكشافات واالبتكارات7

 :الخدمات اإلرشادية

 :دور املعلم

 .ـ زيادة الظروف الصفية املدرسية املثيرة للتعلم1

 .ـ زيادة تفاعل املعلم واملتعلم2

 .زيادة فاعلية املادة الدراسية والخبرات واألنشطة املختلفةـ 3

 تكرر املناسب للطلبة وفق حاجاتهم.تقديم التعزيز امل 4

 .ـ زيادة وعي الطالب للهدف من التعلم5

 .ـ زيادة مبادرة الطالب وسعيهم لتحقيق اإلنجاز6

 .ـ زيادة الفرص التعليمية املؤدية للنجاح7

 :دور املرشد

 .املواقف التي تزيد من رغبات الطالب لإلسهام في العملية التعليميةـ تهيئة  أ

 .ـ أهمية النجاح واستثارة دوافع النجاح لدى الطالب ب

 .ـ املعززات الفورية لحظة ظهور السلوك البديل ج

 .ـ زيادة دور الطالب في املواقف التعليمية د

 .ما يقدم لهم من خبرات في حياتهم العمليةهـ ـ تهيئة املواقف التي تتضمن شعور الطالب بأهمية 
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 :اهلروب من املدرسةمشكلة ـ 2

 .هو تعمد التغيب دون علم أو إذن من املدرسة أو الوالدين

 :األسباب

 .وجود مرض جسمي أو عقلي يعاني منه الطالب -1

 .زمالئه أمام أو إشباع حب التفاخر، أو جذب انتباه اآلخرين، رغبة الطالب في البحث عن مغامرة -2

 .على الهروبمن الطالب وجود تشجيع من طالب أو مجموعة  -3

 .وجود خالفات أسرية -4

 .بنجاح الطالب األسرةعدم اهتمام  -5

املدرسة ال طائل  إلىفيشعر أن ذهابه ، قدرات الطالب أعلى أو أقل في التحصيل من قدرات زمالئه -6

 .من ورائه

 .املعلمين فيهرب بعيدا ًعن املشكلةوجود مشكلة مع أحد الطالب أو أحد  -7

 .عدم وجود دافع للتحصيل الدراس ي -8

 .عدم إشباع حاجات وميول الطالب -9

 .عدم وجود الطعام املناسب في مقصف املدرسة-10

 .تعاطي الطالب التدخين-11

 .قسوة املعاملة في املدرسة-12

 .عدم تسجيل غياب كل حصة-13

 .ضعف إدارة املدرسة-14

 :اإلرشادية الخدمات  

 .توعية الطالب بأضرار الهروب من املدرسة على السلوك والتحصيل-

- 
ً
 . إبالغ ولي أمر الطالب فورا

 .تسجيل الغياب لكل حصة ومتابعته-

 .مساعدة الطالب على تالفي أسباب الهروب-
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2ً

82 

 :الـــغـــيــابـ  مشكلة 3

 .وجيهاملدرسة دون سبب شرعي أو عذر   إلى وهو عدم حضور الطالب    

 :األسباب

 :عوامل داخل املدرسة-أ

ضعف ، الدراسية صعوبة أو سهولة املقررات، عدم أداء الواجبات املدرسية، عدم رغبة الطالب في الدراسة

 .عدم توفر متطلبات الطالب في املقصف، كراهية الطالب ملادة معينة أو معلم معين، إدارة املدرسة

 :عوامل خارج املدرسة-ب

 بعد منزل ، للسرة وجـود معـامالت حكوميـة يقضـيها الطالـب، لطالب بأعمال وزيـارات اجتماعيـةارتباط منزل ا

وجود مشكالت ، سـوء األحوال الجوية، الحاجـة املاديـة املاسـة، عدم، وجـو د وسـيلة نقـل، الطالب عن املدرسة

، وجود سيارة بيد الطالب، رفقاء السوء مصاحبة، وجود مغريـات خـارج املدرسـة، سهر الطالب في الليل، عائلية

 .وجود قضية أو مشكلة تمس الطالب، وجود مبلغ مالي غـير مناسـب بجيـب الطالـب

 :الخدمات اإلرشادية

 .بيان أضرار ومساويء الغياب على التحصيل والسلوك-

 .تنمية الدافعية للتعلم-

 .ومساعدته على تالفيها، سبابعقد جلسة مع الطالب الغائب أكثر من خمسة أيام ملعرفة األ -

- 
ً
 .وإبالغ أسرهم بذلك، متابعة إدارة املدرسة للطالب الغائبين يوميا

 .تنفيذ الئحة الغياب-

 .العمل على جعل املدرسة بيئة جذب للطالب باستخدام الوسائل التعزيزية واملشوقة-
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 :التأخر الصباحيـ مشكلة 4

 عن   وهو عدم حضور الطالب    
ً
 .الصباحي أو الحصة األولى صطفافال ا متأخرا

 :األسباب

 .تهاون الطالب في أداء صالة الفجر -1

 .سهر الطالب في الليل ونومه املتأخر -2

.في إيقاظ الطالب  األسرةإهمال  -3
ً
 صباحا

 .عدم الخروج املبكر من املنزل  -4

 .وجود مشكالت أو أعمال أسرية -5

 .بعد منزل الطالب عن املدرسة -6

 .جود وسيلة نقل للطالبعدم و  -7

 .سوء األحوال الجوية -8

 .عدم رغبة الطالب في الدراسة -9

 .عدم رغبة الطالب في أداء التمارين الصباحية-10

 .وجود تمارين رياضية صعبة ومرهقة-11

 .كراهية الطالب ملادة معينة أو مدرس معين-12

 .افتقاد الطالب لقدرة التنظيم السليم للوقت-13

 .ارة املدرسة عن متابعة املتأخرينتغاض ي إد-14

 .إهمال الطالب في أداء واجباته املدرسية-15

 :الخدمات اإلرشادية

. حث الطالب على -
ً
  أداء صالة الفجر في املسجد يوميا

 .وترك السهر بعد الحادية عشرة مساءً ، تعديل عادة النوم عند الطالب املتأخر -

 .قريبة من سكنهمساعدة الطالب على االلتحاق بمدرسة  - 

 .تنفيذ إرشاد جماعي للطالب املتأخرين -

 .عدم منع الطالب املتأخر من دخول املدرسة  -
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4ً

84 

 .االتصال بولي أمر الطالب لتالفي أسباب التأخر -

 للطالب -
ً
 ومشوقا

ً
 .التجديد املستمر لفعاليات الطابور الصباحي ليصبح جاذبا

 .بوبين في الحصص األولىتغيير الجدول املدرس ي ووضع املعلمين املح -

 .تفعيل دور اإلشراف على الطالب قبل بداية اليوم الدراس ي -
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 :التأخر الدراسيـ مشكلة 5

 
ً
ن ويكو ، الدراس ي الـذي ال يسـتطيع تحقيـق املسـتويات املطلوبـة منـه في الصـفهو  الطالب املتـأخر دراسـيا

 
ً
  متراجعا

ً
ي تحصيله قياسا

ً
 .تحصيل أقرانه إلىف

 باب التأخر الدراس يأس

 :عوامل شخصية-أ

 ضـعف الـذاكرة، نقـص االنتبـاه، نقـص القـدرات العقليـة، الضـعف العقـلي: عوامل عقلية - 1

 .والنسيان

إفرازات  اضـطراب، ضعف البنية والصحة العامـة، اضطراب النمو الجسمي وتأخره: عوامل جسمية - 2

حاالت ، عمى األلوان ،طول البصر وقصره، ضعف البصر الجزئي، يميااألن، سوء التغذية، التلف املخي، الغدد

 .اضطرابات الكالم، ابات كعدم التوافق الحس ي أو الحركياالضطر 

االتزان  عـدم، االستغراق في أحالم اليقظـة، ضعف الثقة بالذات، الشعور بالنقص: عوامل انفعالية - 3

ضعف الذاكرة  ،نقص االنتبـاه، ي للوالديناالنفعالاب ضطر اال ، عدم تنظيم مواعيد النوم، القلق، ياالنفعال

 .والنسيان

 :عوامل منزلية-ب

 .الخاطيء أسلوب التربية، العالقات األسرية املفككة، املستوى الثقافي للسرة، املستوى االقتصادي للسرة 

 :عوامل مدرسية-ج

عـدم تقـدير الطالب لقيمة ، مـن املدرسـةالهـروب ، كـثرة تغيـب الطالـب، أخرى  إلىتنقل الطالب من مدرسة 

، عـدم بذل الجهـد الكـافي في التحصـيل، ضعف الدافعية لـدى الطالـب، التنظيم السيئ في املدرسة، العمل املدرس ي

 .االنشغال عن الحصة، االعـتماد الزائـد عـلى الغـير، عـدم حـل الواجبـات املدرسـية

 :الخدمات اإلرشادية

.عية للطالب املتأخر االجتماالصحية والنفسية و  دراسة الحالة-
ً
 دراسيا

 .معالجة مشكالت الطالب الصحية-

 مساعدة الطالب املتأخر -
ً
 قدرات وأن يسـتغل امكانياتـه الذاتيـة مـن، عـلى أن يفهـم نفسـه ومشـاكلهدراسيا

 .واستعدادات ومهارات وميول 
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6ً
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 .ت السليمتعليم الطالب طرق االستذكار الجيد وتنظيم الوق-

 .تهيئة الجو املدرس ي أفضل تهيئة-

 .توجيه عناية خاصة داخل الفصل نحو املتأخر-

 .وبرنامج األب املقيم، تنفيذ حصص تقوية-

 .وذلك تقديم حوافز للطالب الذي يتحسن مستواه الدراس ي، التعزيز اإليجابي-

 .عية للطالب املتأخر مع أسرته ومع املعلميناالجتماتحسين العالقة -

 .ملعالجة األسباب األسرية املسؤولة عن التأخر، توثيق التعاون بين البيت واملدرسة-
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 :إهمال الواجبات املدرسيةـ مشكلة 6

 أو كتابة أو     
ً
.سواء قراءة أو حفظا

ً
 رسما

 :األسباب

 .عدم تنظيم الطالب لوقته -1

 .كثرة الواجبات املنزلية -2

 .صعوبة الواجبات أو سهولتها -3

 .التحصيل الدراس ي ضعف -4

 .انخفاض الدافعية للتعلم -5

 .اتصاف الطالب بعادة النسيان -6

 .عدم امتالك الطالب املواد املساعدة للقيام بالواجب -7

 .عدم متابعة املعلم للواجبات -8

 .اتجاه الطالب السلبي تجاه املعلم أو املادة -9

 .بعدم توفر الظروف املنزلية املناسبة للقيام بالواج-10

 .تدخل ولي األمر الزائد في حل واجبات ابنه-11

 :الخدمات اإلرشادية

 .توعية الطالب بأهمية الواجبات املدرسية-

 .متابعة مذكرة الواجبات املدرسية-

 .مساعدة الطالب على تنظيم وقته-

 .تكليف الطالب املهمل بحل واجباته داخل املدرسة-

 .للتعاون مع  املدرسة األسرةاالتصال ب-

 .تقديم التعزيز اإليجابي عند التزام الطالب املهمل بحل الواجبات-

زين-  .تقديم نماذج من أعمال زمالئه املتميه

 .تنظيم عملية إعطاء الواجب من قبل املعلمين حتى ال يثقل كاهل الطالب وأسرته-
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8ً
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 :الــــغــــشـ مشكلة 7

 .قيع ولي األمرمن صوره الغش في االختبارات والغش في الواجبات وتزوير تو   

 :األسباب

 .إهمال مذاكرة الدروس -1

 .صعوبة املادة الدراسية وصعوبة أسئلتها -2

 .كثرة الواجبات املدرسية -3

 .رغبة الطالب في الحصول على درجات مرتفعة -4

 .ضعف ثقة الطالب بنفسه -5

 .عدم تنظيم الطالب لوقته -6

 .تقليد زمالئه اآلخرين -7

 .توفره فرص الغش -8

 .الخ وف من عقاب الوالدين أو املعلمينالخ -9

10- 
ه
 .وجود ضغوط أسرية

 .تحديه السلطة نتيجة لنوع معاملته-11

 .عدم شعور الطالب بعواقب الغش الوخيمة-12

 .أداء الطالب ألكثر من اختبار في اليوم الواحد-13

 .تهاون املراقب أثناء االختبار-14

 :الخدمات اإلرشادية

 .سابقة الذكرتالفي األسباب ال-

 .بيان أضرار الغش على التحصيل والسلوك -

د للوقت -  .تعليم الطالب الطريقة السليمة لالستذكار السليم والتنظيم الجيه

 .تنمية الدافعية للتعلم والتحصيل والقراءة -

 .جعل الطالب يتولون جدولة  مواد االختبار -

 .ت املادة التي غشه فيهاتطبيق الالئحة التي تنص على حرمان الطالب من درجا-
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 .تكليف الطالب بإعادة الواجب الذي غش فيه -

 .تفعيل اإلرشاد الديني في القضاء على املشكلة -
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0ً

90 

 :قلق االختبارـ مشكلة 8

 امم، وهو شعور الطالب قبل وأثناء االختبارات بالضيق والتوتر وخفقان القلب وكثرة التفكير    

 .ريعيقه عن األداء الجيد في االختبا

 :األسباب

 .إجراءات االختبارات التي تبعث على الخوف والقلق -

 .الزائد باالختبارات األسرةاهتمام -

 .عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب-

 .عدم االستعداد الكافي لالختبارات-

 .ضعف الثقة بالنفس-

 .تأخر الطالب في الدراسة-

 .م على الطالباستغالل بعض املعلمين االختبار كوسيلة انتقا-

 :الخدمات اإلرشادية

 نقـص التركيـز ويمكـن إلىولكن القلق املرض ي يؤدي ، كل ما زاد القلق الطبيعي زاد مستوى التركيز

 :تقديم الخدمات التالية

 ، توعية الطالب بأن االختبارات وسيلة تقويم لعمل طوال سنة كاملـة-
ً
 .حد ذاته يف ولـيس غايـة أو هـدفا

 .عية للتعلمتنمية الداف-

 .والتنظيم السليم للوقت، وطريقة اجتياز االختبارات، تنمية مهارات االستذكار الجيد-

 .حتى يضعف القلق، تعريض الطالب ملواقف االختبار بصورة تدريجية-

 وأن تبدأ بالسؤال السهل ثم الصعب، أن تكون أسئلة املعلمين مراعية جميع مستويات الطالب-

 .ثم األصعب

 وعـدم التفكـير فـي ما، وأهمية حصول الجسم على الراحة ليلـة االختبـار، د عن املنبهاتاالبتعا-

 .فات منه

 .عرض نموذج أمام الطالب يرى فيه كيف يتصرف في مواقف االختبار-

 .عدم تناول مهدئات أو منشطات تؤثر على صحة الطالب-
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 :صعوبات التعلمـ مشكلة 9

 ك فرق بين مستوى تحصيل الطالب واملستوى الـذي تؤهلـهتبدو هذه املشكلة عندما يكون هنا

 .له استعداداته وقدراته

 :سلوك املشكلة  

انخفاض مستوى التحصيل الدراس ي ) رسـوب في مـادة أو أكـثر ( عـلى عكـس مـا تشـير إليـه استعدادات . 1

 .وقدرات الطالب ) مستوى الذكاء (

 إلىإعاقات بدنية ) مثل عيوب السمع واإلبصار ( أو  إلىال يرجع هذا االنخفاض في التحصيل . 2

 .إعاقة عقلية ) مثل التخلف العقلي (

 :املشكلة على أنها نوع من إلىيمكن أن يشار . 3

 .صعوبات تعلم الرياضيات - أ

 .صعوبات تعلم القراءة  - ب

 .صعوبات تعلم الكتابة - ت

 .الثالث االبتدائي ( يبدأ ظهور املشكلة في حدود سن الثامنة ) الصف -4

 :العوامل املساعدة على حدوث املشكلة

 .وجود مشكالت في التخاطب التعبيري أو االستقبالي. 1

 .وجود مشكالت في النمو الحركي للطفل. 2

 ،أو تغـير املدرسـة، تغيرات مختلفـة في التـاريخ التعليمـي للطفـل ) مثـل تغـير املدرسـين. 3

 .وفترات االنقطاع (

 :عرف على املشكلةالت

 .املدرسون  -

 .اآلباء -

 .املرشد من خالل متابعة النتائج وتعبئة السجل الشامل -

 :األدوات التي تستخدم للحصول على معلومات حول املشكلة

 .مراجعة السجل الشامل. 1
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2ً
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 .مراجعة نتائج االختبارات الشهرية والفصلية. 2

 .مالحظات املدرسين. 3

 .مع املدرسيناملقابلة مع الطفل و . 4

 .االختبارات التحصيلية املقننة. 5

 .قوائم املشكالت ) مثل قائمة املشكالت املدرسية (. 6

 :األساليب اإلرشادية

 وغيرهـا عـن طريـق، التعامل مع املشكالت العضوية مثل ضعف السـمع وضـعف اإلبصـار. 1

 .الجهات الطبية املتخصصة

 .م على معالجة املشكلةاستشارات للمدرسين لتركيز االهتما. 2

 .استشارات لآلباء لالهتمام بالطفل ودراسته. 3

 .منها مجموعات التقوية–أنواع من العالج التعليمي . 4

 .إفادة الطالب من خدمات التربية الخاصة باملدرسة. 5
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 ختيار املهين:هوالند لالنظرية أواًل: 

قام ، ادولد هوالند في مقاطعة كلير بأيرلن،  أيرلندي ـ أمريكي م(. مخترع1914-1841) هوالند، جون فيليب

في   م إلى الواليات املتحدة حيث استقر1873م. وانتقل هوالند عام 1872م و1858بالتدريس في أيرلندا بين عامي 

أسند إليه كأول من اخترع الغواصات حيث قدم خططه األولى باترسون بوالية نيوجيرس ي واشتغل بالتدريس، و 

. ولكن جمعية فينيان بالتي التي كانت 1875إلنتاج الغواصة إلى بحرية الواليات املتحدة عام 
ً
م، إال أنها لم تلق قبوال

هوالند تضم مجموعة من الوطنيين األيرلنديين في الواليات املتحدة أبدت اهتمامها باالختراع وساندت تجارب 

 وأمدته باملال. كما يعتبر صاحب النظرية التي تؤكد على أهمية التوافق ما بين السمات الشخصية وامليول املهنية.

 :افتراضات نظرية هولند 

اختيار اإلنسان ملهنة يكون نتاج الوراثة وعدد غير قليل من عوامل البيئة والثقافة  نظرية هوالند  أنتفترض 

 في ذلك الزمالء والوالدين و الطبقة االجتماعية و الثقافية والبيئة الطبيعية. بما، والقوى الشخصية

يفترض هوالند إلى أنه يمكن تصنيف األشخاص على أساس مقدار تشابه سماتهم الشخصية إلى عدة   

ها كما أنه يمكن تصنيف البيئات التي يعيشون فيها إلى عدة أصناف على أساس تشابه هذه البيئات بعض، أنماط

مع بعض، وأن املزاوجة بين أنماط الشخصية مع أنماط البيئة التي تشبهها يؤدي إلى االستقرار املنهي والنفس ي 

قترح هوالند ستة سمات شخصية تقابلها ستة بيئات مهنية يتكيف فيها اومن هنا ؛ والتحصيل واالنجاز واإلبداع

 الفرد ويميل إليها.
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اق -1  عية: ويقابلها البيئة املهنية امليكانيكية أو اآللية:البيئة الو

 أنهم:ويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بـ

  يميلون و عدوانيون،  .1
ً
  نحو النشاطات التي تتطلب تناسقا

ً
 .وقوة ومهارة جسمية ورجولية حركيا

 .املواقف التي تتطلب مهارة لفظية أو لها عالقة بالتعامل مع اآلخرين ون يتجنب .2

 .أنهم عمليون في التعامل مع مشاكل الحياةيتميزون ب .3

 .واملعدات والنباتات والحيوانات يفضلون األعمال اليدوية البارعة والتعاون مع اآلالت .4

 .يكرهون املساعدة والفعاليات التعليمية .5

 لالستطالع عن الجوانب الفيزيائية ومحب .6

 .ونمستقر  .7

 .ونمدخر  .8

 ن على أنفسهم.و مسيطر  .9

 نفسهم.أل  ون متقبل .10

 ن.و ومثابر  ن و طموح .11

 يستطيعون تنظيم أمورهم. .12

 الهوايات التي يتمتعون بها:

 . إعادة تأهيل األثاث واألعمال الخشبية.1

 . رعاية النباتات والورود.2

 . ممارسة الرياضة.3

 . الصيد / البحري أو البري أو الجوي.4

 . بناء املجسمات.5

 . تصوير مناظر طبيعية.6

 .. تصليح مركبات أو أجهزة وغيرها7

 املهن املالئمة لهم:

متخصصون في مجال استزراع  - مهندس - مهنة البناء - ميكانيكي - نجار - خياط - جزار - بحار        -
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 سائق الشاحنات. -مختص في علم الوظائف الفضائية  - كهربائي-األسماك 

 املجالت الدراسية:

هندسة  - هندسة إلكترونية - أجهزة تحكمهندسة  - مسح كميات - علوم الحيوان - علوم البحار        –

 هندسة كهربائية. - صناعية / ميكانيكية
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 البيئة املستكشفة )العقلية(: ويقابلها أصحاب التوجيه العقلي: -2

 :أنهمويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بـ

  ن بنشاطات العمل الغامض، ويهتمون بالبحث عن علل األشياء وعالقاتها، كما يمتلكو  ن يستمتعو  .1
ً
 قيما

 التفاعل االجتماعي وتكوين العالقات. ن ويتجنبو ، واتجاهات غير تقليدية

 .أو إيجاد النظريات أو الحقائق وتحليلها وتفسيرها، يستمتعون بجمع املعلومات .2

 ويميلون إلى التنظيم والفهم أكثر من السلطة.، ويفضلون التفكير في حلول للمشاكل أكثر من التصرف بها .3

 .ويهتمون بالبحث عن علل األشياء وعالقتها، ظيم والفهميميلون إلى التن .4

 .يفضلون املهن العلمية والفكرية .5

 الهوايات التي يتمتعون بها:

 طوابع. . عمالت وغيرها. –تجميع أحجار  .1

 علم الفلك. .2

 حل الكلمات املتقاطعة. .3

 حفظ عينات الحيوانات وغيرها. .4

 زيارة املتاحف. .5

 هواية الالسلكي. .6

 بات.االشتراك في املكت .7

، وإجراء التجارب املعملية، واستخدام الحاسب اآللي، كما أنهم يفضلون قراءة املجالت العلمية والبحثية .8

 واستكشاف العديد من األفكار.، وتحليل البيانات وعمل األبحاث

 املهن املالئمة لهم:

متخصص في  - اآلليمحلل برامج الحاسب  - متخصص في الكيمياء الحيوية - أخصائي تخدير - طبيب        -

 أخصائي نفس ي. . . الخ - مهندس مدني - متخصص في البيئة - فني نفايات خطرة - اآلثار واألحياء

 املجالت الدراسية:

علم  - الطب والعلوم الصحية - طب بيطري  - جغرافيا - تقنيات الحاسب اآللي -أشعة – إحصاء        -

 هندسة كيميائية. - نظم معلومات - أحياء – كيمياء - فيزياء - علوم األرض/ الزراعة - الجينات
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 البيئة الفنية: ويقابلها أصحاب التوجه الفني: -3

 أنهم:ويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بـ

1.  
ً
 النفس.  من ضبط يتجنبون املواقف التي تتطلب مهارات جسمية، ويظهرون قليال

 مل مع مشكالت البيئة من خالل التعبير الذاتي.باشرة مع اآلخرين، ويحبون التعااملالعالقات غير  ن يفضلو  .2

 أكثر قدرة على التعبير العاطفي.  .3

 املشاكل التي تتطلب التفاعل مع اآلخرين. ن يتجنبو  .4

 الهوايات التي يتمتعون بها:

 . تصميم الديكور واملسرح1

 . التصوير واملسرح2

 . الخياطة3

 . زيارة املتاحف الفنية4

 . السفر5

 ختلفة.. تعلم اللغات امل6

 . كما أنهم يفضلون حضور املسارح ومعارض الفن وقراءة القصص الخيالية واملسرحيات والشعر7

 . كما أنهم يستطيعون أن يكتبوا القصص والشعر والرسم8

 . ويتميزن بأنهم حدس، إبداعي، مدرك بالحدس، خيالي، غير تقليدي، عاطفي، عفوي، منفتح، معقد.9

 

 :املهن املالئمة لهم

مصمم  - معلم لغة إنجليزية - كاتب/ محرر  - فني إعالنات - صحفي – رسام - ائي فنون تشكيليةأخص -

 مهندس ديكور. - مهندس تخطيط - مصور  - مصمم أزياء - مصمم جرافيك - مسئول متحف - أثاث

 املجالت الدراسية:

هندسة  - اللغات - الفنون  - مصحافة وإعال  - تقنية التعليم - التصوير - التصميم - تربية فنية - اإلعالن -

 معمار.
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 ويقابلها أصحاب التوجه الجتماعي:البيئة الجتماعية:  -4

 :أنهمويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بـ

كما أن مهاراتهم املتعلقة باملهارات ، . يفضلون التدريس والخدمات االجتماعية واإلرشادات النفسية1

 إنسانية ودينية. األساسية هي االجتماعية عالية وقيمهم

 أو تتطلب مهارات جديدة. . يتجنبون املواقف التي تتطلب حل مشاكل بطريقة عقلية2

 مهارات لفظية جيدة باإلضافة إلى مهارات االتصال التي يتميزون بها. ن . يمتلكو 3

 الهوايات التي يتمتعون بها:

 ات.. اللعب مع الفرق الرياضية/ حضور الحفالت واملشاركة في االجتماع1

 . التطوع مع مجموعات العمل االجتماعية.2

 . مساعدة اآلخرين للتخفيف من املخاوف.3

 . كتابة الرسائل.4

 . التعرف على أصدقاء جدد.5

 . رعاية األطفال.6

 . مساعدة الناس لحل مشاكلهم.7

 املهن املالئمة لهم:

ساعي  - ضابط شرطة - مساعد طبي - أمن حارس - أمين مكتبة - األخصائي االجتماعي والنفس ي - املعلم        -

ضابط تجنيد  - مساعد عالج طبيعي - نفس ي( -منهي –معالج )بمعمل  – ممرض - معلم رعاية صحية -بريد 

 املوظفين العسكريين. . . الخ.

 :املجالت الدراسية

صحة  - ة وقانون شريع - رياض األطفال - خدمة اجتماعية - التوجيه املنهي - التمريض – التربية        -

 معالجة النطق. - علوم شرطية - علم مكتبات - علم اجتماع - عالج طبيعي - منزلية



 

 

 101 بويمبادئ اإلرشاد الرت

 البيئة املغامرة ويقابلها البيئة القتصادية:  -5

 ويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بـ:

 ين.ر وإقناع اآلخر إلى اآلخرين ولديهم قدرة على التأثي يتميزون باملقدرة الفائقة على توصيل أفكارهم وأرائهم .1

 يتقنون املهارات اللفظية التي بحاجة إلى جهود عقلية، ويفضلون العمل في نطاق القضايا االجتماعية. .2

 يهتمون بالقوة واملركز االجتماعي ويميلوا إلى األعمال الغير عادية والخطرة. .3

ب قيادي أو جائزة وأن ينتخب للمنصب والفوز بمنص، صنع القرارات التي تؤثر على اآلخرين ون فضلي .4

 ويترأس مجموعة من الناس ويحب مقابلة األشخاص املهمين وتملك السلطة أو املواقف.، مبيعات

ويقود ، ويقدم الخطب والكلمات وينظم األنشطة والفعاليات، كما أن لديه القدرة على إقناع الناس  .5

 اجتماعي ومقنع ومغامر.مجموعة من األشخاص، ولذلك فهو يتميز بأنه نشيط ومتحمس وواثق وحازم و 

 الهوايات التي يتمتعون بها:

 . قراءة الصحف التجارية.1

 . مناقشة السياسة.2

 . مراقبة البورصة.3

 . بيع املنتجات.4

 . قيادة منظمات املجتمع.5

 . تشغيل أعمال محلية.6

 املهن املالئمة لهم:

مترجم  –كاتب مقايضة  -صحفي  –عالقات اإلعالن والتسويق ومديرو ال -أخصائي إسعافات الطوارئ         -

مندوب  -املحاماة  –رجل السياسة  -ممثل عالقات عامة  -مدير فندق  -مدير مشروع تجاري  -مضيف جوي  -

 موظف سفريات. -مندوب مصانع  -مبيعات 

 املجاالت الدراسية:

 –صحافة وإعالم  -ضيافة  /سياحة  -رياضيات  –تسويق  –تجارة واقتصاد  -إدارة أعمال  -إحصاء         -

 هندسة التحكم. -محاسبة ومالية  -لغات  –عالقات عامة  -قانون 
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 البيئة التقليدية: ويقابلها البيئة املهنية امللتزمة: -6

 :أنهمويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بـ

 يلتزمون و يتقيدون بالقوانين و القواعد و األنظمة و يفضلون العمل مع أصحاب السلطة. .1

 و مهارات جسدية. يتجنبون املواقف التي بحاجة إلى عالقات شخصية .2

 يمتلكون قدرة على ضبط النفس. .3

 يفضلون النشاطات املتطلبة للتنظيم اللفظي و العددي. .4

 ينجزون أعمالهم من خالل االمتثال بالطاعة. .5

 يحصلون على الرضا ويتجنبون الصراع والقلق. .6

 األشياء وترتيبها. يميلون إلى األعمال التي تتعلق بتنظيم .7

 

 الهوايات التي يتمتعون بها:

 . تنظيم سجالت العائلة وتوثيق تاريخ العائلة.1

 . جمع القطع التذكارية.2

 . ترتيب وتنظيم األشياء املنزلية.3

 . جمع األشياء وتركيبها.4

 . دراسة القوانين واللوائح التنظيمية.5

 إلى:. كما يفضل الشخص الذي ينتمي إلى هذا النمط 6

7 
ً
 عن التفاصيل. . أن يكون مسئوال

 تباع العرف واإلجراءات.ا. 8

 . استعمال املعدات.9

 . معالجة البيانات.10

 . الطباعة وتلخيص األشياء.11

 ملهن املالئمة لهم:ا

ــاع  -صــــــــــراف  -طبي   منسق -أمين مكتبة للفهرسة         - محاســـــــب  -ت كاتب حسابا -فني سجالت طبية  -طبــــــــ
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 مفتش مباني. -موظف معالج بيانات  -مفتش جمارك  -مساعد إداري  -مدقق مالي  -محلل مالي  -

 املجالت الدراسية:

 -ـون قانــــــــ -علم املكتبات  -سجالت طبية  -برمجة حاسب آلي  -أعمال السكرتارية  -إدخال البيانات         -

 هندسة األمن والسالمة. -ت هندسة اتصاال  -محاسبــــــــة 
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 األفكار الرئيسية في نظرية هولند:

 :األفراد يتجهون نحو املهن التي -1

 تسمح لهم بممارسة مهاراتهم وقدراتهم التي يتميزون بها.        -

 تلبي حاجاتهم الشخصية وتولد لديهم الشعور بالرضا.        -

 .تعبر عن اتجاهاتهم وقيمهم        -

 تعبر عن مدى إملامهم ومعرفتهم بذاتهم.        -

 تعتمد على: الدقة في اختيار الوظيفة -2

 معرفة الذات        -

 معرفة الوظيفة ومتطلباتها        -

 متطلبات البيئة املهنية عند االختيار املنهي.  تطابق وانسجام بين القدرات الشخصية للفرد مع        -

 

 

 سداس ي هوالند:
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 عالقة بين األنماط الشخصية:ال

-         
ً
 .بعضها متشابه سيكولوجيا

  البيئات القريبة من        -
ً
 .بعضها أكثر تشابها

 تكون على النقيض.  األنماط البعيدة عن بعضها        -

 يمكن الجمع بين صفات أكثر من بيئة أو سمة في آن واحد.        -

 

 تطبيقات نظرية هولند في اإلرشاد:

املوهبة، و  . لقد توسعت بحوث وتطبيقات نظرية هوالند لتشمل مستويات مختلفة من األعمال1

 تشمل عينات مختلفة من األشخاص بعد أن كانت تقتصر على مجتمع الطلبة.ل وتوسعت

 .. يمكن االستفادة من نظرية هوالند في عملية اإلرشاد2

 تعليمية.تدعو للتعرف على الخصائص املتمثلة في املؤسسة ال. 3

 يمكن االستفادة منها في معرفة خلفية املسترشد.. 4

 تقييم النظرية:

 الجوانب اإليجابية للنظرية:

 . يستطيع الباحث عن طريق هذه النظرية التنبؤ باختيار الطالب املنهي، وبعض صفاته الشخصية.1

 . الكثير من الصفات التي توقع هوالند وجودها في األنماط ثبت وجودها.2

 هذه النظرية تعطي مفهوم االختيار املنهي بأوسع أشكاله.. 3

التوجهيات الشخصية مرتبطة بأنماط عائلية خاصة، وبسلوك اآلباء واملعتقدات والطموحات التي . 4

 .يحددونها ألبنائهم

 أوجه القصور في النظرية:

غير من نقاط الضعف الكبرى ليست متنوعة فقط ولكنها عرضة للتغير و يعتقد هوالند أن الت البيئات  . أن 1

 في نظريته.
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ي . يركز هوالند على الذكاء و التقييم الذاتي في نظريته ولم يوضح عوامل أخرى لها أهميتها في االختيار املنه2

 مثل: الوضع االجتماعي، الوضع االقتصادي و التنشئة االجتماعية.

ألن ؛ وهذا مأخذ خطير، لك في االختيار املنهي. لم تهتم هذه النظرية بعملية تطور الشخصية ونموها ودور ذ3

 لفهم تطور املهنة.  فهم نمو الشخصية مهم

. لم تقدم هذه النظرية الكثير من االقتراحات العلمية ملعالجة مشكالت االختيار املنهي أو تعريف أهداف 4

 إرشادية مهنية مرتبطة بهذه املشكالت.
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 نظرية جينزبريغثانيًا: 

العالم جينزبيرغ ) عالم في االقتصاد( وهو عالم أمريكي من أصل يهودي وعمل كأستاذ  يةالنظر  هذه  مؤسس

 اقتصاد في جامعة كولومبيا.

 أسس ومنطلقات النظرية )املسلمات(:

 ، االختيار املنهي عملية نمائية   -1
ً
ال يقل عن عشر سنوات، وتتكون من مراحل ثالثة هي  يستغرق حدوثها وقتا

التخيلي، مرحلة االختيار املبدئي أو املؤقت، مرحلة االختيار الواقعي( وتمتد من الطفولة وحتى )مرحلة االختيار 

 الخامسة عشرة تقريبا.

 إن القرارات التي اتخذت في لحظة ما تؤثر على القرارات التالية وال يمكن الرجوع فيها.    -2

 ر.التوفيق بين جوانب متعددة هي الخاصية املميزة لكل اختيا   -3

على، األنا األ  –األنا  –تأثر جينزبيرغ بمفاهيم فرويد التحليلية الذي يقسم الشخصية إلى ثالثة أبعاد: الهو    -4

 ن:يحيث قام بناء على ذلك بتقسيم الشخصية إلى نوع

 جادة: تتوجه للعمل وتسعى إليه.   -أ          

 غير جادة: ال تتوجه للعمل.    -ب        

 بعة متغيرات تؤثر على عملية االختيار املنهي:هناك أر    -5

 عامل الواقعية: وهو استجابة الفرد للضغوطات والظروف البيئية عند اتخاذه قرار معين في حياته. -أ

نوع التعليم: من خالل عملية التعلم الذي اكتسبه الشخص تزداد مرونة الفرد في اختياراته املهنية وتصبح  -ب

 القدرة على تقدير أهمية الوقت ( قراراته أكثر مرونة )

 ج_ العوامل االنفعالية: بمعنى أن العاطفة تلعب دورا في االختيار املنهي )القدرة على تأجيل اإلشباع(

 قيم الفرد الذاتية: يقوم الفرد بإجراء مفاضلة بين قيمة الذاتية والقيم املختلفة للمهن فالفرد ال يمتهن -د

 اتية.مهنة ال تتناسب مع قيمه الذ

 مراحل الخيارات املهنية عند جينزبيرغ:
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 ( سنة11-3مرحلة الخيال: ) -1

في هذه املرحلة يتخيل الطفل نفسه في مهنة ما من خالل ممارسته لدوره في األلعاب التي يلعب بها كالشرطي   

 والطبيب و األب و األم و املعلم.

 مميزات مرحلة الخيال املنهي:

 .يةعدم الواقع          -

 .فقدان تحديد الزمن           -

 .الشعور بعد القدرة الكافية ألن يصبحوا ما يريدون            -

 .محاولة تقليد اآلخرين و تقليد أدوارهم املهنية           -

 بأنها مثالية جدا وخرافية.  تتصف خيارات األطفال في هذه املرحلة           -

 نة( س18 – 11مرحلة التجريب: ) -2

 وتنقسم هذه املرحلة إلى أربع مراحل وهي:
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 ( سنة22 – 18املرحلة الواقعية: ) -3

 وتنقسم هذه املرحلة إلى ثالث مراحل وهي:
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 مالحظة:

اء يرى جينزبيرغ بأن هناك اختالفات بين األفراد في مراحل االختيار املنهي التي يمرون فيها، حيث الحظ بأن أبن

 الطبقات الفقيرة ا
ً
وليس من الضروري أن ينتقلوا في مراحل ، هم أسرع في اتخاذ قرارات مهنية مبكرة قتصاديا

ألن ضغط الحاجة أجبرهم على االنخراط في عمل بغض النظر أنه يتناسب مع قدراتهم أو ؛ التجريب والواقع

 ميولهم أو قيمهم.

 تطبيقات النظرية:

 مراعاة مراحل عمر الفرد. .1

 عداداته وقدراته.مراعاة ميول الفرد واست .2

 رسم صورة لفترات الخيارات املهنية يمكن االسترشاد بها في الواقع. .3

 تحدد بعض الشروط املثلى الختيار املهن. .4

5.  
ً
 من الذكور نحو االختيار املنهي. أن اإلناث أكثر تعبيرا

 التربوي في عملية التوجيه واإلرشاد انطالقا من نظرية جينزبيرغ:  دور املرشد

 .والعمل اليدوي   ايجابية لدى الطلبة نحو املهن  تينمي اتجاها .1

 .على املهن السائدة في املجتمع  يتعرف الطلبة .2

 واهتماماتهم املهنية.  يتعرف املرشد على ميول الطلبة .3

 .مختلفة  يوفر للطالب الفرص الكتشاف بيئات مهنية .4

 ه.لدي  عامة  مساعدة الطالب في تحديد توجهات .5

 .يث ميوله واستعداداتهتعريف الطالب بذاته من ح .6

 .يتعرف الطالب على قدراته وميوله .7

 .على املهن املطلوبة في سوق العمل  يتعرف .8

 مساعدة الطالب في تحديد االختيار املنهي املناسب. .9

 نقد النظرية:

 مميزات النظرية:

 يجابية وعملية مستمرة.إنظرته لعملية االختيار املنهي  .1
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 مراعاة العمر عند االختيار املنهي  .2
ً
ثم يصل إلى الواقعية كلما زاد عمر  ففي مراحل الطفولة يكون خياليا

 الفرد.

 رسم صورة لفترات الخيارات املهنية ممكن االسترشاد بها في الواقع التعليم إلى حد ما. .3

4.  
ً
 عن خياراتهم املهنية. مراعاة أن اإلناث أكثر تعبيرا

 مراعاة ميل الفرد. .5

 عيوب النظرية:

 املراحل التي تحدث عن  .1
ً
ن ؛ أل في حدوثها وهذا التقسيم للمراحل صعب ها جينزبيرغ مراحل محددة تماما

 مراحل النمو كالسلسلة متواصلة ال يمكن تقسيمها.

 الفروق الفردية بين األفراد حيث لم يراع أبناء الطبقة الفقيرة.  لم يراع .2

3.  
ً
  إن الدراسة التي أجراها اشتملت عينات متجانسة عمريا

ً
  واقتصاديا

ً
األمر الذي حدد معطيات ؛ وثقافيا

 
ً
 .الدراسة ونتائجها سلفا

4.  
ً
 ، أن تفضيالت الفرد وقيود العمل قد تغيرت في هذه األيام عما كانت عليه سابقا

ً
مما كانت  وهي أكثر تفاؤال

 عليه من قبل.

 نهم قدأغفل جينزبيرغ في هذه النظرية دور العوامل العاطفية والثقافية في عملية الخيار املنهي بالرغم من أ .5

 أكدوا بأن لها دور في هذه العملية.
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 نظرية آن روثالثًا: 

حدى نظريات التحليل النفس ي التي تبحث في أساليب الرعاية الوالدية في مرحلة الطفولة املبكرة وتأثير إهي 

 ذلك على امليول املهنية والسلوك املنهي واتخاذ القرارات في املراحل العمرية الالحقة.

النفسية )طاقة  ن رو في نظريتها في الخيار املنهي بجاردنر ميرفي في استخدامها لتقنية الطاقةولقد تأثرت آ

، كما رأت بأن التي تحدث عنها فرويد األطفال نحو العمل( وتأثرت بنظرية ماسلو في الحاجات والعوامل الوراثية

 التنشئة األسرية للطفل دور 
ً
 أخر في عملية اختياره ملهنته. ا

 ت األساسية للنظرية:لفتراضاا

 .وتنظيمها الهرمي معتمدة بذلك على هرم ماسلو للحاجات.   حاجات الفرد -1

 
 

 

 

 .حاجات الفرد التي تالقي اإلشباع املناسب ال تصبح دوافع الشعورية أو مكبوتة -أ       

 .ختفيحاجات الفرد التي تقع في أعلى الهرم مثل حاجة تحقيق الذات إذا لم تشبع ت   -ب   

 .نمط التنشئة األسرية الذي يتعرض له الفرد في طفولته يؤثر في اختياره املنهي -2

يتم إشباعها تصبح دوافع مسيطرة لم الحاجات التي تقع في أسفل الهرم مثل الحاجات الفسيولوجية و  -3

 وتعوق إشباع الحاجات األخرى.

 ح دوافع الشعورية.الحاجات التي تأخر إشباعها ثم أشبعت أخيرا فإنها تصب -4
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 :مالحظة

 .شدة الحاجات الالشعورية وتنظيمها هي املوجه الرئيس ي لدافعية الفرد نحو االنجاز

 أثر التنشئة األسرية على القرار املنهي:   

مر بها في سن الطفولة وكذلك بالوضع االجتماعي   تتأثر الخصائص الوراثية عند الفرد بالخبرات التي

 أو ، رةواالقتصادي في األس
ً
 .ن هناك عالقة وطيدة بين الجو األسري في مرحلة الطفولة املبكرة والنمو املنهي مستقبال

 :أساليب التنشئة األسرية التي يتعرض لها الطفل وعالقتها باختياره املنهي
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 تصنيف العاملين في املهن عند آن رو:
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 تصنيفات آن رو ومستويات العاملين في املهن:

املنهي واإلداري العالي: مثل العمل كباحث اجتماعي، مدير مبيعات ورئيس وزارة، ومخترع، ومهندس بحث، . 1

 وطبيب أسنان، دكتور، قاض ي، بروفسور، مخرج تلفزيوني.

املنهي واإلداري التنظيمي: ويعمل األشخاص في مجاالت مثل مدير مساعد، مدير موظفين، مدير فندق، . 2

 دس بترول، صيدالني، فيزيائي، كيميائي، كاهن، معلم، معماري.طيار عسكري، مهن

شبه املنهي واإلداري: ويعمل األشخاص في هذا املجال في مهن مثل ممرض، رجل مبيعات، محاسب، طيار . 3

 مدني، نحال، معالج طبيعي، كاتب قانوني، مصور 

ه في املزاد العلني، كتاب، إحصائيون، مهن ذات مهارة عالية: يعمل أصحابها في مهن مثل سلك الشرطة، باع. 4

 نجارون، تقنيون، رجال زخارف.

مهن ذات مهارة متوسطه: يعمل أصحابها في مهن مثل الطبخ، باعة متجولين، عمال مقسم، سائقي . 5

 شاحنات، صيادي أسماك، أمناء مكتبات، عارض ي أزياء.

حف، موزعي بريد، مساعدي نجارة، عمال مهن بدون مهارة: يعمل أصحابها في مجال التنظيفات، باعة ص. 6

 في مزرعة، خدم

 

 دور املرشد في عملية التوجيه املنهي عند )آن رو(:

 .أن يعرف املرشد توجه الطفل الرئيس في نمط حياته العام. 1

 .أن يعرف أنماط عالقات الطفل التفاعلية واالجتماعية في األسرة. 2

 .ية للطفلأن يعرف الخلفية االجتماعية واالقتصاد. 3

 أن يعرف النظام القيمي للسرة وطموحاته.. 4

 تقيـــــــــــــــيم النــــــــــــظرية:

 .لم تحدد )رو( بدقة دور الوراثة ودور الجينات في عملية االختيار املنهي. 1

جات اعتبرت )رو ( أن عدم إشباع الفرد لحاجاته العليا في هرم الحاجات سيؤدي إلى اختفاء هذه الحا. 2

وسيكون عنده تثبيت للحاجات املشبعة والتي ستصبح مسيطرة، والحقيقة أن هذه الحاجات تبقى مكبوتة في 

 .الالشعور حتى يتم إشباعها
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؛ إن الدراسات التي أجرتها )رو( شملت علماء بيلو جيا وفيزياء وعلماء اجتماع وهم ليسوا أناس عاديين. 3

 .جتمع، األمر الذي ال يمكن تعميمه على بقية أفراد املجتمعولذالك جاءت نتائجها تنطبق على هذا امل

 .حصرت ) آن رو ( اتخاذ القرار املنهي في إشباع حاجات الفرد أو عدمه دون ذكر أسباب أخرى . 4

 انحصرت النظرية في مرحلة الطفولة املبكرة.. 5

 .اعتمدت النظرية على أسلوب تنشئة ثابت. 6

 ت عند األفراد في االختيار املنهي.أهملت جانب امليول والقدرا. 7
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 الثامن الفصل 

 اإلرشاد األسري
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 :مفهوم اإلرشاد األسريـ 1

هو عملية مدروسة يقدمها مرشد أسري متخصص في استخدام أسس االرشاد وتقنياته ملساعدة األفراد 

 .وتحقيق االستقرار والتوافق والتكيف األسري  واألسر على شكل انفرادي أو جماعي لحل املشكالت

وهكذا نجد أن الفرق بين اإلرشاد الزواجي واإلرشاد األسري، هو أن األول يهتم بالزوجين فقط، بينما الثاني 

 يهتم باألسرة بكاملها، فيهتم بالعالقات بين الوالدين بعضهم وبعض وبينهما وبين األوالد، والعالقات بين األوالد

 بعض، وبين األسرة واألقارب ... وهكذا.بعضهم و 

 
ً
  واإلنسان يحتاج إلى األسرة، طفال

ً
  وشابا

ً
  وراشدا

ً
 للتربية والرعاية، واألسرة هي أهم عوامل التنشئة ومسنا

االجتماعية، وهي أقوى الجماعات تأثيرا في تكوين شخصية الفرد وتوجيه سلوكه، وتختلف األسر من حيث الطبقة 

املستوى االجتماعي واالقتصادي. ونحن نعلم أن الحياة األسرية تؤثر في التوافق النفس ي  االجتماعية ومن حيث

 
ً
  إيجابيا

ً
 حسب نوع التجارب والخبرات األسرية. أو سلبيا

ِذي  ﴿قال هللا تعالى:  واألسرة لها أهمية كبيرة في ديننا 
َّ
ُم ال

ُ
ك ُقوا َربَّ

اُس اتَّ َها النَّ يُّ
َ
 َيا أ

َ
ْف خ

َ
ْم ِمْن ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ٍس َواِحَدٍة ل

ِثيًرا َوِنَساءً 
َ
 ك

ً
 ِمْنُهَما ِرَجاال

َّ
َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبث

َ
ل
َ
 (1)النساء  ﴾ـ َوخ

  ﴿وتكوين األسرة واستقرارها وسعادتها هو الوضع الذي ارتضاه هللا لحياة البشر. قال هللا تعالى: 
َ
ْد أ

َ
ق
َ
َنا َول

ْ
ْرَسل

زْ 
َ
ُهْم أ

َ
َنا ل

ْ
ْبِلَك َوَجَعل

َ
 ِمْن ق

ً
 ُرُسال

ً
ة يَّ ِ

ره
ُ
ُ  ﴿وقال تعالى:   ( 38 - الرعد) ﴾ـ َواًجا َوذ

َّ
ْزَواًجا َوَجَعَل َوّللا

َ
ْم أ

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
 َجَعَل ل

 
ً
َدة

َ
ْم َبِنيَن َوَحف

ُ
ْزَواِجك

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
تناسلوا تكاثروا  . وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تناكحوا(72 - النحل) ﴾ـ ل

 يوم القيامة". فإني مباه بكم األمم

 
ً
  ويلقى اإلرشاد األسري اهتماما

ً
  بالغا

ً
  منظما

ً
كية أول أنش ئ في الواليات املتحدة األمري في كثير من البالد، فمثال

في لوس أنجلوس. وأفرد لإلرشاد األسري  1930عيادة لإلرشاد األسري أطلق عليها "معهد العالقات األسرية" سنة 

 .مجالت عملية دورية متخصصة
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 :أهداف اإلرشاد األسريـ 2

 املحافظة على الصحة النفسية للسرة وأعضائها. 

 إحداث تغييرات إيجابية في األفكار واملعتقدات والسلوكيات الخاطئة لدى أعضاء األسرة. 

  مساعدة األسرة وأعضائها على حل املشكالت واتخاذ القرارات وتحقيق الوعي في التعامل األمثل مع

 .فةضغوطات الحياة املختل

  تحقيق الذات مع تكوين مفهوم إيجابي عن الذات لدى أعضاء األسرة ثم تكوين اتحاد ذاتي للسرة ككيان

 .واحد مترابط

 تنمية التواصل والتفاعل االيجابي بين أعضاء األسرة وتحقيق التكيف االجتماعي للسرة ككل. 

 

 الحاجة إلى اإلرشاد األسري:

الوالدين إن هي إال عينة من مشكالت األسرة ونتاج الضطراب أسري  كثيرا ما نجد أن مشكالت األوالد أو

 شامل.وقد تتشابك مشكالت أفراد األسرة لدرجة يصعب حلها فرديا، فتستلزم العمل جماعيا مع األسرة كوحدة.

وال تخلو أسرة من بعض املشكالت في وقت من األوقات، وبعضها يستطيع أفراد األسرة حلها فيما بينهم، 

 ا يستطيع األهل واملصلحون املساعدة في حلها، وبعضها يحتاج إلى مساعدة إرشادية متخصصة.وبعضه

والحياة األسرية ومشكالتها ميدان ارتاده املتخصصون في ميادين عديدة كعلم النفس واالجتماع والطب 

من اقتحام الدجالين والقانون واالقتصاد املنزلي، وعمل فيه األهل واألقارب واألصدقاء واملصحلون ولم يسلم 

واملشعوذين ومدعي القدرة على حل املشكالت األسرية، وال شك أن ميدان اإلرشاد النفس ي، وبصفة خاصة مجال 

 اإلرشاد األسري، وهو أنسب املجاالت لتناول األمر.
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 املشكالت األسرية:ـ 3

دخل اإلرشادي والعالجي. قد تتخلل الحياة األسرية مشكالت تؤدي إلى االضطرابات النفسية، وتستدعي الت

 وفيما يلي نماذج من املشكالت األسرية:

: وتتضمن الخالفات والتعاسة الزواجية واملشكالت النفسية والسلوك اضطراب العالقات بين الوالدينـ 1

 الشاذ، وهذا يهدد استقرار املناخ األسري والصحة النفسية لكل أفراد األسرة.

ملها ت أو املهدئات أو املنشطات أو املنبهات أو الخمور كارثة تصيب األسرة بكايعتبر إدمان املخدرا ـ اإلدمان:2

وليس املدمن فقط، وتدل اإلحصاءات على أن نسبة التصدع في أسر املدمنين تزيد على سبعة أضعافها في األسر 

يتدهور جسميا األخرى. إن املدمن يفقد إمكانية القيام بمسئولياته األسرية، وحتى مسؤوليات العمل، ألنه 

 واجتماعيا واقتصاديا إلى أن يفقد العمل واألصدقاء والصحة واألسرة.

: قد يكون الوالدان عصابيين، فيؤثر ذلك تأثيرا سيئا على عالقتهما بعضهما ببعض، ـ الوالدان العصابيان3

 وعالقتهما باألوالد، وعلى سلوك األوالد.

ة سيئة للوالد، ولهذا ما له من تأثير سيئ في التنشئة قد يكون الوالد قدوة سلوكي ـ القدوة السيئة:4

 االجتماعية للوالد حيث يتعلمون ويقلدون السلوك السيئ.

 يقول الشاعر:

 مش ى الطاووس يوما باعوجاج ... فقلد شكل مشيته بنوه

 فقال عالم تنحرفون قالوا ... سبقت به ونحن مقلدوه

 معدلوهفخالف سيرك املعوج واعدل ... فإنا إن عدلت 

 أما تدري أبانا كل فرد ... يجاري في الخطى من أدبوه

 وينشأ ناش ئ الفتيان منا ... على ما كان عوده أبوه
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ر قد تكون عملية التنشئة االجتماعية في األسرة خاطئة ينقصها تعلم املعايي ـ التنشئة الجتماعية الخاطئة:5

أو تقوم على اتجاهات والدية سالبة مثل التسلط والقسوة  ولية االجتماعية،ؤ واألدوار االجتماعية السليمة واملس

ن والرعاية الزائدة والتدليل واإلهمال والرفض والتفرقة في املعاملة بين الذكور واإلناث وبين الكبار والصغار وبي

 األشقاء وغير األشقاء والتذبذب في املعاملة.

  اضطراب العالقات بين الوالدين واألولد:ـ 6
ً
جد أن مشكالت الوالدين ترتبط بمشكالت األوالد، ما ن كثيرا

وأن مشكالت األوالد ترتبط بمشكالت الوالدين، ويرجع ذلك إلى اضطراب العالقات بين الطرفين، ويتخذ ذلك 

صورا عديدة منها فقد الحب ونقص االتصال االنفعالي وعدم وضوح الحدود في سلوك كل من الطرفين وهذا يؤدي 

اضطرابات السلوك، ونحن نعرف أن الصراع والتباعد واالختالف في االتجاهات النفسية إلى صور متعددة من 

والحرمان االنفعالي والرفض وعدم وضوح حدود األدوار االجتماعية، تعتبر من األسباب الرئيسية لالضطرابات 

 النفسية.

وينقصهم واجب احترامهما : عندما يكبر األوالد قد ينكرون فضل الوالدين وال يبرونهم عقوق الوالدينـ 7

َواِلَدْيِن إِ  ﴿واإلحسان إليهما، قال هللا تعالى: 
ْ
اُه َوِبال  ِإيَّ

َّ
ْعُبُدوا ِإال

َ
 ت

َّ
ال
َ
َك أ ى َربُّ

ض َ
َ
َحُدُهَماَوق

َ
ِكَبَر أ

ْ
نَّ ِعْنَدَك ال

َ
غ
ُ
ا َيْبل  ْحَساًنا ِإمَّ

 
َ
ْل ل

ُ
ْنَهْرُهَما َوق

َ
ٍ َوال ت

ه
ف

ُ
ُهَما أ

َ
ُقْل ل

َ
ال ت

َ
ْو ِكالُهَما ف

َ
 أ

َ
ِفْض ل

ْ
ِريًما، َواخ

َ
 ك

ً
ْوال

َ
ِ اْرَحْم ُهَما ق

ْل َربه
ُ
ْحَمِة َوق ِ ِمَن الرَّ

له
ُّ
ا ُهَم ُهَما َجَناَح الذ

َياِني َصِغيرً  َما َربَّ
َ
بائر؟ الشرك كم بأكبر الكأوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أال أنب(. 24:   23  اإلسراء) ﴾ـاك

 باهلل، وعقوق الوالدين".

: قد يحدث اضطراب العالقات بين األخوة بسبب التفرقة في معاملتهم أو لعالقات بين اإلخوةاضطراب اـ 8

 تسلط الكبير على الصغير أو الذكور على اإلناث، والشقاق بين اإلخوة غير األشقاء.

 

الوحيد، أو يؤثر مركز الولد في األسرة، أي كونه الولد األول أو األكبر أو األصغر أو  مركز الولد في األسرة:ـ 9

 
ً
أو متبنى، يؤثر هذا في أسلوب تربيته وتنشئته وعالقته مع والديه وإخوته، وقد يترتب على هذا بعض  كونه والد ربيبا

  ؛املشكالت، فالولد األول يحتاج والداه إلى إعداد جديد لدور الوالدية
ً
 ألنه قد يصبح "حقل تجارب" ومجاال

ية العادية، ففيه يتعلم الوالدان الوالدية، وقد يجد الوالدان صعوبة في للمحاولة والخطأ في أمور التربية والرعا

أول األمر في التوافق مع وضعهما الجديد والتغير الذي طرأ على حياتهما، فحرية الحركة والزيارات تصبح محدودة، 

الطفل التي لم  بأحوال وقد يستخدمان مربية ترعى الطفل وخاصة إذا كانت األم تعمل، وقد يشعران بنوبات ضيق
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يعرفا مثلها من قبل، وقد يتحول اهتمامهما ألول مرة إلى الولد على حساب الزوج، وقد يكثران الحماية والتدليل، 

وإذا أتى طفل جديد ثان في األسرة تحولت إليه أنظار واهتمام األسرة وتنمو لدى الطفل األول "عقدة قابيل"، أي 

لولد األكبر يتوقع منه الكثير مما قد ال يستطيع القيام به، وقد يتسلط على الغيرة من أخيه الثاني وكراهيته. وا

إخوته الصغار، وقد يعامله الوالدان معامة خاصة مميزة باعتباره الولد األكبر، وقد يساويانه بإخوته األصغر 

 
ً
  فيشعر بالظلم، وقد يحاسبانه حسابا

ً
در عليه أن يتحمل على أي هفوة ألنه الولد األكبر، وقد يكتب الق عسيرا

 
ً
 ؤ مس مبكرا

ً
  وليات األسرة إذا مات أحد الوالدين أو كالهما، وهذا يتطلب منه نضجا

ً
قد ينجح في تحقيقه وقد  مبكرا

 
ً
  يفشل. والولد األصغر، وهو "آخر العنقود" قد ينال حبا زائدا

ً
  وتدليال

ً
يفسده، وقد يقع تحت طائل سلطة  مفرطا

أنه األصغر مهما كبر فيشعر بالنقص وعدم الكفاية، وقد يكون هذا الولد قد وتسلط إخوته األكبر، ويعامل على 

جاء نتيجة حمل غير مرغوب فيه كما في حاالت تحديد النسل، فيعتبر "الولد الغلطة" أو الزائد عن املطلوب، وإذا 

صبح يتيما كان والداه قد قاربا مرحلة الشيخوخة، فيحتمل أن يكون عرضة للضعف واضطرابات النمو، وقد ي

وهو ما زال بعد في مرحلة الطفولة. والولد الوحيد يكون عادة مركز اهتمام زائد، فهو كل األوالد، ينال كل التدليل 

 
ً
  الذي يكون مفرطا فيؤثر تأثيرا

ً
وليات، يعاني ؤ على نمو شخصيته، فيصبح معتمدا على الغير ال يتحمل املس سيئا

ن "لقلتهم في األسرة"، وقد يتضايق الوالدان أحيانا حيث يجدان أنهما من الوحدة ومن سوء التوافق مع رفاق الس

 
ً
  ال يستطيعان االستمتاع بوقتهما منفردين، فثالثهما دائما

ً
 .معهما

 

قد يكون ألحد الزوجين أو كليهما أوالد من زواج سابق انتهى بالطالق أو بالوفاة،  أولد الزواج السابق:ـ 10

لزوج السابق أو أهله من بعده. إن الولد يشعر بخسارة فادحة سواء في حالة طالق وهم إما يعيشون معه أو مع ا

 
ً
وجود زوج أم أو زوجة أب، وقد يكون في بقاء أوالد الزواج  أو وفاة أحد الوالدين، فهذه خبرة أليمة، واألكبر منها أمال

 
ً
والتردد بين الزوجين املطلقين  شقاء يؤثر على سعادة األسرة، حين تكون هناك مشكالت لرؤيتهم السابق بعيدا

 
ً
  وغيرة الزوج الحالي، فالولد يعتبر تذكارا

ً
للرفيق الغائب الذي سبق حبه والزواج منه، وقد يكون انضمامه إلى  دائما

 
ً
وقد تقع مشاحنات بين اإلخوة غير األشقاء، ، في تحمل ش يء غير مرغوب من زوجة األب أو زوج األم األسرة سببا

أو قد يتدخلون أحيانا بالوقيعة بتحريض من الوالد املطلق. وقد  ،مطالبهم وهم ليسوا أوالدهوقد يضيق الزوج ب

وجود هذا الزوج يعني فقد األمل في عودة الوالد املفقود.  يقوم الولد بسلوك عدواني تجاه زوج األم أو زوجة األب، ألن

ألنه يعتبرها سلطة غير شرعية، فهي ليست سلطة وقد يتمرد الولد على السلطة التي يمارسها زوج أمه أو زوجة أبيه 
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ً
إلى الولد، وإذا أرادا أن  أبيه وأمه فعال. وإذا أساء زوج األم أو زوجة األب إلى الوالد الغائب، فإن ذلك يس يء انفعاليا

 ينسياه إياه، فهذا ش يء غير طبيعي.

 

زوج أمه أو زوجة أبيه، فقد تسوء  حين يصبح للولد إخوة وأخوات غير أشقاء من األولد غير األشقاء:ـ 11

 
ً
 على اآلخر، أو حين يفضل عليهم أوالد الزواج الجديد ألنهم أوالدهما مشتركين. العالقة حين يفضل الوالدان فريقا

 

ين يطلق في حالة وفاة األب أو األم يطلق على الولد "اليتيم املنفرد" وفي حالة وفاة الوالد األولد اليتامى:ـ 12

يم املزدوج" وال شك أن األوالد اليتامى قد يعانون من مشكلتين رئيسيتين هما العز املادي والحرمان عليه "اليت

 االنفعالي من الحب والعطف والحنان، حين يتولى أمرهم غير الوالدين.

 

ن : املرأة حين تخرج إلى العمل ملساعدة األسرة على أعباء املعيشة فال بأس. ولكمشكالت املرأة العاملةـ 13

قد تحدث مشكالت مثل إهمال الزوج وحرمان األوالد من الرعاية. وقد تحدث اضطرابات بسبب ترك أمر تربية 

 األوالد للخدم وما يجره ذلك من أخطاء وأخطار، أو ترك أمر تربيتهم للجدات املسنات الالتي يعتبرن بمثابة "أمهات

 متقاعدات".

 

لواسع تشتمل ذوي القربى، وهم غير األصول والفورع. وقد األسرة في مجالها ا مشكالت ذوي القربى:ـ 14

يحدث قطع األرحام وحدوث الفجوة بينهم والبعد عنهم والتنكر لهم، وفي هذا فقدان رباط اجتماعي متين. وفي حالة 

وجود أقارب يعيشون مع األسرة معيشة دائمة قد يحدث مشكالت خاصة مع الحماة وإخوة أو أخوات الزوج 

د يحدث في حالة إقامة بعض األقارب مع األسرة لدواعي التعليم في الغربة بعض املشكالت التي قد وغيرهم، وق

 تكون عواقبها وخيمة.
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افق األسري:ـ 15 يؤدي هذا إلى  وقد، تشاهد أحيانا الخالفات والعقاب والتسلط والجفوة، ... إلخ  سوء التو

إلى اضطراب سافر يجعل األسرة على حافة االنهيار، أو قد سوء التوافق األسري، وقد يؤدي سوء التوافق األسري 

 تؤدي فعال إلى االنفصال أو الطالق.

 

قد يحدث التصدع والتفكك في األسرة، فتصبح غير متكاملة وغير متماسكة تهددها  تفكك األسرة:ـ 16

وهذا التصدع إذا لم  األزمات. وقد يحدث هذا نتيجة لنشوز الزوج وعقوق األوالد، ويسود العصيان واملناوأة.

يتدارك فقد يحدث الشقاق في األسرة، وهذا الشقاق إذا لم يصلح فقد يؤدي إلى الطالق الفعلي، الذي يسبقه 

عادة الطالق االنفعالي، الذي إذا لم يصلح تنهار األسرة وينفرط عقدها ويحدث الطالق الفعلي وينفصل الجميع. 

 .رة وبين الجناح وخاصة جناح األحداثمعروف أن هناك عالقة قوية بين تفكك األس
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 األسري: دور املرشد يف عملية االرشاد ـ 4

من دور املرشد  اإلعداد للمقابلة، وتشجيع األسرة على حضور املقابالت وااللتزام بها، ودراسة تفاعالت وطرق 

لك من خالل تمكين اتصال األسرة، وتوجيه وتشجيع الزوجين )الوالدين(، وتحليل املشكلة، وحل املشكلة، وذ

ين األسرة من التعامل بكفاءة أكبر مع املشكالت التي تواجهها، فيعمل املرشد على تنمية مناخ الثقة والتفهم بينه وب

ة أعضاء األسرة، وبالطبع ال يبدأ بحل أي مشكلة إال بعد أن يقوم بدراسة أبعادها التي تلم باألسرة ألن فهم املشكل

 .ي يكون مشكلة بحد ذاتهالخاطئ ووصفها غير املنطق

 :املرشد األسري  متطلبات مهمة  

  :على املرشد األسري التحلي بعدة أمور منها

 )التقبل واالحترام وسرية املعلومات ووضع األولوية ملصلحة األسرة وتقرير املصير وقبول  متطلبات أخالقيةـ 1

 ، …(الخدمة والوعي الثقافي والكفاءة

 ل اإلعداد النظري والتدريب العملي(، )من خال متطلبات معرفيةـ 2

  .)من خالل درجة الوعي واإلدراك والفهم والتفسير والسلوك( متطلبات شخصيةـ 3
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 اإلرشاد األسري: طرقـ 5

تقدم خدمات اإلرشاد األسري إلى من يحتاجها من أفراد األسرة، في شكل إرشاد فردي أو إرشاد جماعي، 

 جية، وتستخدم الطرق املناسبة، ويستعان بخدمات مجاالت اإلرشاد األخرى وتتضمن إجراءات وقائية وأخرى عال 

 ومنها:

 يجب العمل من خالل برامج التربية "في املدرسة وغيرها من املؤسسات التربوية مثل دور  التربية األسرية:ـ 1

اجب وتعديمها والقيام بالو  العبادة ووسائل اإلعالم وغيرها"، على فهم الحياة األسرية والترغيب في إقامتها ورعايتها

نحوها في الحاضر بالنسبة للسرة الحالية "الوالدين واألقارب"، واألسرة في املستقبل "الزوج واألوالد"، وحسن 

القيادة والقدوة. وال بأس أن تتناول التربية األسرية نماذج تهدف للوقاية من املشكالت األسرية وآثارها السيئة 

فية حلها إذا حدثت، ويجب أن توجه وسائل اإلعالم، وخاصة برامج اإلذاعة والتليفزيون، وكيفية توقي حدوثها وكي

 لإلسهام في التربية األسرية السلمية.

تتضمن العمل على تحقيق التفاهم والفهم األفضل بين كل أعضاء األسرة، والتخلص  الخدمات النفسية:ـ 2

صراعات والقلق الذي يعكر صفو الحياة األسرية، وتحقيق من التوتر االنفعالي الذي قد يسود األسرة، وحل ال

التقارب والتوافق بين أفراد الجنسين، وبين األجيال املختلفة كما بين األجداد والحفدة، وتشجيع القيام 

ْه  ﴿وليات األسرة تربية وتوجيها. وقال هللا تعالى: ؤ بمس
َ
ْم َوأ

ُ
ُفَسك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ِذيَن آَمُنوا ق

َّ
َها ال يُّ

َ
اُس لِ َيا أ وُدَها النَّ

ُ
اًرا َوق

َ
ْم ن

ُ
يك

 
ُ
ِحَجاَرة

ْ
  (6)التحرمي ﴾َوال

وتوجه الخدمات النفسية نحو حل املشكالت، وخاصة املشكالت املشتركة بين أفراد األسرة، ويجب العمل 

على تحسين املناخ األسري، وهنا يلجأ املرشد إلى تدعيم العالقات األسرية، وتدعيم الجو األسري وتغيير ما يجب 

تغييره، وإزالة أسباب الخالف، والعمل على تقريب وجهات النظر والفهم والتقبل املتبادل، بما يزيد الوفاق 

والتماسك األسري، وتتضمن الخدمات النفسية كذلك كل ما يتعلق بتربية األوالد حسب معايير النمو النفس ي، 

ية بهم". وهنا يوجه الوالدين إلى التطبيقات التربو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أكرموا أوالدكم وأحسنوا أد

لعلم النفس والعلوم التربوية، وتوجه العناية كذلك إلى تغيير اتجاهات الوالدين في تنشئة األطفال، بحيث تكون 

 سليمة وسوية، وتغيير اتجاهات املحيطين واملخالطين في األسرة حتى األقارب والجيران.
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اإلرشاد األسري بصفة خاصة يحتاج إلى جهود األخصائي االجتماعي، وذلك لتعدد  :الخدمات الجتماعيةـ 5    

ء العالقات االجتماعية األسرية، وضرورة االتصال املستمر باألسرة والزيارات املنزلية واالشتراك في مؤتمرات اآلبا

 واألمهات أو اآلباء واملعلمين.

 اف املعنية في األسرة وفريق اإلرشاد الذي يضم على األقل: وفيه يجمع بين األطر اإلرشاد الجماعي لألسرةـ 6

املرشد واألخصائي االجتماعي والطبيب، ليتناول كل منهم املشكلة األسرية من زاوية اختصاصه، وقد تضم جلسات 

 
ً
وموضوعات خاصة يجب أال تثار في حضور كل أعضاء  اإلرشاد الجماعي أكثر من أسرة. ويالحظ هنا أن هناك أسرارا

 ا
ً
 ألسرة مجتمعين ومن ذلك املشكالت الجنسية مثال

وفي اإلرشاد الجماعي للسرة يجب إشراك من يستطيع من أفرادها اإلسهام اإليجابي في عملية اإلرشاد،  

فيشترك الزوج في حاالت اضطراب الزوجة، والزوجة في حاالت اضطراب الزوج، والوالدان يشتركان في حاالت 

ألوالد يشتركون في بعض حاالت الوالدين أو اإلخوة واألخوات ... وهكذا. وهذا االشتراك اضطراب األوالد، وبعض ا

يقتصر على الوعظ والرجاء والتهديد باالنفصال أو  Home Counsellingيجب أال يكون على شكل "إرشاد بيتي" 

 علمية.الطالق، ولكن املقصود باالشتراك هو االشتراك مع املرشد في تناول الحالة بالطرق ال

وفي اإلرشاد األسري يكون للوالدين دور مزدوج في وقت واحد. فهما في األغلب واألعم يتلقيان خدمات اإلرشاد، 

ويقدمان في نفس الوقت خدمات إرشادية. والواقع أنه دون مساعدتهما وتعاونهما ال يمكن أن تتم عملية اإلرشاد 

 .أن تكون. األسري كما ينبغي
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