
  اإلرشاد النفسً: المحاضرة الثانٌة ::

وهو عملٌة مبنٌة على عالقة مهنٌة خاصة بٌن المرشد المتخصص، والمسترشد. وٌعمل    

المرشد عن طرٌق العالقة اإلرشادٌة على فهم المسترشد ومساعدته على فهم نفسه واختٌار 

وعٌه بمتطلبات البٌئة االجتماعٌة وتقٌٌمه لذاته وقدراته أفضل البدائل المتاحة له بناًءا على 

 وإمكانٌاته الواقعٌة.

وٌإكد التعرٌف هذا على أّن التوجٌه واإلرشاد النفسً مهنة متخصصة، كما ٌإكد على أهمٌة 

العالقة اإلرشادٌة بٌن المرشد والمسترشد، وعلى زٌادة درجة الوعً لدى المسترشد من أجل 

 اته بشكل واقعً ٌإدي إلى حدوث تغٌٌر فً سلوكه باالتجاه االٌجابً.تقٌٌمه لذاته وقدر

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أّن العالقة بٌن التوجٌه واإلرشاد النفسً هو أّن اإلرشاد النفسً ٌعد 

ٌُعنى خاصة بالجوانب النفسٌة واالنفعالٌة  خدمة مهنٌة متخصصة تمثل محور برنامج التوجٌه، و

 وتحقٌق التوافق االنفعالً والذهنً واالجتماعً للتالمٌذ، وزٌادة قـدرتهم على 

بٌن البدائل المتاحة واختٌار أنسب الحلول بٌنها، ثم العمل على تحقٌق ذلك االختٌار  المقارنة

 ووضعه موضع التنفٌذ فً ضوء الواقع المعاش. 

 موضوع اإلرشاد:

ٌُعنى به وموضوع اإلرشاد التربوي هو المسترشد وما ٌعانٌه من  البد لكل علم من موضوع 

 مشكالت والحلول المناسبة لها.

 : شاد وغاٌاتهأهداف اإلر

ٌّن أهمٌة علم اإلرشاد والغاٌة من دراسته، وسنوجزها بما ٌؤتً:  ذكر التربوٌون نقاطاً عدة تب

 تحقٌق الصحة النفسٌة: -1

ان عدم القدرة على حل المشكالت بشكل اٌجابً ٌإدي الى القلق والذي بدوره ٌإدي الى 

المرضٌة او اشكال من العصاب حصول االضطرابات النفسٌة كاالكتئاب والعزلة او المخاوف 

 اإلرشاد وان ، المدرسً نتاجه على ٌإثر مما النفسٌة وهذه تإثر على سلوك الفرد و على حالته 

 .حلها وإمكانٌة ٌواجهها التً النفسٌة بالمشكالت الفرد تبصٌر إلى ٌرمً النفسً

 تحقٌق الذات : -2

التً تحفظ للمرء صحته النفسٌة وان  ٌإكد روجرز ان الدافع الى تحقٌق الذات من اهم الدوافع

دور المرشد هو مساعدة الفرد على تنمٌة مفهوم اٌجابً عن الذات بحٌث ٌتطابق فٌه مفهوم 

الفرد الواقعً عن الذات مع المفهوم المثالً للذات الن أكثر ما ٌعٌق تحقٌق الذات هو النظرة 

 لحٌاة(السلبٌة لذاته وقدٌما قالوا )تقدٌر الذات جواز سفر الى ا

 تحقٌق التوافق: -3

 ان تحقٌق التوافق ٌإدي إلى قلة األزمات النفسٌة وٌمكن حصره فً ثالث مجاالت :



تحقٌق التوافق الشخصً :أي تحقٌق السعادة مع النفس والرضا عنها واشباع الدوافع  . أ

 والحاجات األولٌة الفطرٌة ،والثانوٌة المكتسبة.

ن طرٌق مساعدة الفرد فً اختٌار انسب المواد الدراسٌة تحقٌق التوافق التربوي:وذلك ع . ب

والمناهج فً ضوء قدراته ومٌوله وكٌفٌة توظٌف قدراته لتحقٌق النجاح والتفوق زٌادة على 

 تعلٌمه طرق القراءة الصحٌحة .

تحقٌق التوافق االجتماعً :وٌتضمن السعادة مع اآلخرٌن وااللتزام بؤخالقٌات المجتمع  . ت

عاٌٌر االجتماعٌة والتفاعل االجتماعً السلٌم والعمل لخٌر الجماعة وتعدٌل القٌم مما ومساٌرة الم

 ٌإدي إلى الصحة االجتماعٌة. 

 

 "ويعتذر يسيء يوم كل والمنافق يعتذر وال اليسيء المؤمن فإن   منه تعتذر وما إياك"

 

 إلٌها التوجٌه واإلرشاد المعاصر:األسس العامة التً ٌستند 

الٌخلو أي مجال مهنً من األسس والمبادئ الفلسفٌة التً تقوم علٌها نظرة المهنً      

)المرشد( إلى العمٌل)المسترشد( وتتحدد على وفقها مناهج اإلرشاد وأسسه وأسالٌبه، والتً ٌتم 

بموجبها تحدٌد األهداف والغاٌات التً ٌسعى لتحقٌقها، كما تتدخل تلك األسس فً رسم العالقة 

شد والمسترشد، وتحدٌد إطار العمل بشكل عام. ومن أهم األسس التً ٌستند إلٌها بٌن المر

 اإلرشاد: 

 رإٌته الفكرٌة والعقائدٌة:و  . طبٌعة اإلنسان1

ٌُقصد بطبٌعة اإلنسان رإٌته ونظرته الفكرٌة التً ٌفسر فً ضوئها بواعث سلوكٌاته،  و

مواقف ، والضوابط التً ٌتصرف فً والتغٌرات االجتماعٌة المحٌطة به وما ٌحدث له من 

ضوئها، وهذا األمر تختلف فٌه وجهات النظر، فمنها ما ٌرى بؤّن سلوكٌات اإلنسان وأفعاله 

تتؤثر بالبٌئة الخارجٌة المحٌطة به من جهة؛ وبغرائزه الداخلٌة من جهة أخرى، وأّنها نتائج 

له سلطان علٌها بحٌث الٌمكنه  لمجموعة من العوامل الجبرٌة التً تتحكم فٌه من دون أن ٌكون

وهذا ما ٌراه فروٌد عن مدرسة التحلٌل النفسً، وسكنر عن   لتهرب منها أو كفها عن العمل،ا

مدرسة السلوكٌٌن المحدثٌن،أّما الرإٌة اإللهٌة فهً ترى بؤّن اإلنسان الذي ٌعٌش وسط مجموعة 

تبارك وتعالى وهو محكوم بقوانٌن  من األفراد سٌتؤثر بهم إلى حد ما، وأّنه مخلوق من قبل هللا

متناهٌة الدقة تنظم حٌاته، واإلنسان بٌن هذٌن األمرٌن ٌمتلك مقداراً كبٌراً من الحرٌة التخاذ 

قراره المناسب واختٌار مصٌره، وهذا ما أشار إلٌه القرآن الكرٌم بمواضع متعددة منها قوله 

ْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه َفرَ  ٌَ ُكْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسِبٌالً {اإلسراءتعالى: }قُْل ُكلٌّ  ، وقوله  44بُّ

ُكْم ُتْرَجُعوَن { الجاثٌة َها ُثمَّ إِلَى َربِّ ٌْ   15تعالى:}َمْن َعِمَل َصالِحاً َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََساء َفَعلَ

مجبراً تماماً وال ؤّنه لٌس ف ؤفعال اإلنسان هل هً باختٌاره أم أنه مجبر علٌها ب فٌما ٌتعلق أما

 مخٌر تماماً ولكنه بٌن هذٌن األمرٌن ٌختار ما ٌشاء وٌترك وما ٌشاء.



وفً ضوء هاتٌن الرإٌتٌن ٌختلف دور الموجه والمرشد فالنظرة الحتمٌة تحٌل الموجه إلى أداة 

 لتوجٌه العمالء على وفق اتجاهات مسبقة لدٌه، مّما ٌضعه فً دائرة اإلرشاد النفسً الموجه، أما

الرإٌة اإللهٌة فإّنها تترك للمرشد منح الحرٌة للعمٌل )المسترشد( فً التعبٌر عن مشاعره 

 وصنع قراراته بنفسه. وهو نوع من أسالٌب اإلرشاد غٌر الموجه.

 مسإولٌة الفرد عن سلوكه:. 2

 ٌرتبط هذا األساس باألساس األول، فالمرشد الدٌنً )اإللهً( ٌختلف دوره عن غٌر الدٌنً تبعاً 

لفلسفته ورإٌته. وخالصة هذا القول أن الخالق عز وجل زّود اإلنسان بقدرات طبٌعٌة وإمكانات 

هائلة وجعله مسإوالً مسإولٌة تامة عن سلوكٌاته سواء أكانت فً طرٌق الخٌر أم فً طرٌق 

ِه َرِقٌٌب َعِتٌٌد{ق ٌْ ْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ لََد ٌَ   14الشر.قال تعالى: }َما 

 نسان:حرٌة اإل. 3

ٌرتبط هذا المبدأ بالمبدأ السابق)مسإولٌة الفرد(تتحدد حرٌة الفرد بقدراته واستعداداته الذاتٌة، 

وبالوسط الذي ٌعٌش فٌه. ولعل أبرز جوانب تلك الحرٌة هو حرٌة الشعور الذاتً، فاالنسان حر 

عن إرادته فً أن ٌحب وٌكره، وٌقرر مصٌره، وٌخطط لحٌاته ما لم تتدخل قوة قاهرة وخارجة 

لتحد من حرٌته أو تعٌقها. وٌظهر ذلك واضحاً فٌما لو تعارضت حرٌة العمٌل مع رغبة أهله أو 

 مجتمعه، فانه سٌضطر إلى تحدٌد حرٌته وٌبقى ٌعانً صراعاً داخلٌاً.

  كرامة اإلنسان:. 4

ورة قال أكد القرآن الكرٌم على أن هللا تعالى كّرم عباده غاٌة التكرٌم، إذ خلقهم فً أحسن ص

. وتإكد المبادئ الدٌنٌة واإلنسانٌة على قٌمة 4تعالى: }لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنَساَن فًِ أَْحَسِن َتْقِوٌٍم {التٌن

اإلنسان، وعلى ضرورة احترامه وتقدٌره بما ٌلٌق بآدمٌته. ولذا فان من واجب المرشد النفسً 

 فهو تماماً، عاجزاً  لٌس اضطرابه، أو ضعفه مراتب أدنىأن ٌدرك بؤن العمٌل حتى لو كان فً 

 مشاكله على ٌتغلب وأن جذرٌاً، تغٌٌراً  وضعه ٌغٌر أن به ٌستطٌع ما والمعطٌات األسس ٌمتلك

 المتفهم النفسً المرشد طرف من الواعٌة المهنٌة والمشورة ، الحقٌقٌة المساعدة وجد متى

 .المشروطٌن غٌر واالحترام باالهتمام جدٌر بشري ككائن العمٌل تقبل على والقادر لعمله،

 نً عنه شٌئاً"من لم ٌجعل هللا له من نفسه واعظاً فإّن مواعظ الناس لن تغ"قال الحكماء: 

  االهتمام بالحاضر:. 5

هناك مالٌٌن من البشر ٌقضون حٌاتهم فً حسرة على ما فات على الرغم من أّنه لٌس بوسعهم 

استعادته والعٌش فٌه، ولذا فهم ٌعانون من عقدة الشعور بالذنب وٌواجهون أصنافاً متعددة من 

االضطرابات النفسٌة لدرجة قد تنسٌهم أن من واجبهم مواجهة الحاضر والتفاعل معه، ألّنه ٌمثل 

لحقٌقة الوحٌدة التً ٌمكن التعامل معها، وهناك من ٌعٌش فً أحالم الٌقظة بشكل دائم، إذ نجده ا

سارحاً فً آفاق مستقبل الٌعلمه اال هللا والٌملك المخلوق البشري مفاتحه، وبٌن زحمة الماضً؛ 

الذي  والتلّهف على المستقبل وخٌاالته ٌضٌع الحاضر على الرغم من أنه الشًء الواقعً الوحٌد

ٌمكن التعامل معه. ومن أجل ذلك ٌقول احد الحكماء)إّن اإلنسان ٌمضً نصف حٌاته األول فً 



انتظار الوصول إلى النصف الثانً، وأّنه ٌمضً نصف حٌاته الثانً فً التحّسر على نصف 

حٌاته األول(. ومن أروع ما قٌل فً هذا المجال من أجل حفظ التوازن هو ما روي عن سٌد 

و المتكلمٌن اإلمام علً بن أبً طالب )علٌه السالم(: )) أعمل لدنٌاك كؤنك تعٌش أبداً البلغاء 

واعمل آلخرتك كؤّنك تموت غداً((. وخالصة القول أّن المرشد ٌنبغً له أن ٌشخص هذه 

ٌّن لهم بؤّن على الفرد أن ٌعٌش حاضره بؤفضل ما أوتً  المعادلة لدى عمالئه بشكل دقٌق، وٌب

ات وقابلٌات، والٌدع هواجس الماضً تعٌقه فً التقدم، كما الٌسمح لخٌاالت من طاقات وقدر

 المستقبل أن تقعده عن العمل والمثابرة 

 اإلنسان مخلوق عقلً وعاطفً معاً:. 6

كلما نما اإلنسان واتسعت مداركه، كلما مال إلى اإلٌمان بالعقل كملكة مطلقة لها كامل      

لما زاد جنوحاً فً تجاهل العاطفة كعامل مشترك فً توجٌه السٌطرة على توجٌه السلوك، وك

السلوك. وقد دفعنا ذلك إلى االهتمام بالعقل وبماذا ٌفكر اإلنسان، من دون أن نهتم بالجانب 

 اآلخر الذي الٌقل أهمٌة، وهو ) بماذا ٌشعر اإلنسان؟(.

ٌاً على أسباب اضطرابه، وكثٌراً ما نجد أن من السهل علٌنا أن نجعل العمٌل ٌتعرف عقلٌاً وذهن

غٌر أننا سرٌعاً ما نصل إلى أن ذلك بحد ذاته الٌكون كافٌاً لتخلٌصه من مشاكله النفسٌة وما 

ٌعانٌه من اضطراب. وٌرجع ذلك إلى أن من الضروري أن ٌكون الفرد واعٌاً بمشاعره بحٌث 

 حلة التخلص منها.ٌصبح بمقدوره تفحصها والتعّرف علٌها والتعبٌر عنها قبل أن ٌصل إلى مر

 دور القٌم فً اإلرشاد النفسً:. 7

ٌعد موضوع القٌم من الموضوعات المهمة التً ٌجب أن ٌعٌها المرشد النفسً، فالموجه أو       

بالعمٌل وعلى أسلوب تعامله عالقته  المرشد له قٌمه الخاصة، وكثٌراً ما ٌشعر بتؤثٌرها على

خلٌة تجعله ٌتساءل عّما إذا كان من حقه أن ٌفرض قٌمه معه. كما أن كثٌراً ما ٌواجه دوافع دا

على العمٌل؟، وهل من واجب المرشد أن ٌوجه العمٌل تجاه ما ٌراه هو خٌراً أو صالحاً حسب 

 وجهة نظر العمٌل نفسه؟. 

وٌرى كثٌر من العلماء فً مجال التوجٌه واإلرشاد النفسً أّنه على الموجه أو المرشد النفسً 

اإلنسان من جهة، وبٌن السلوك من جهة أخرى، فٌما ٌختص بموضوع القٌم. فقد أن ٌفصل بٌن 

ٌرى المرشد فٌما ٌفعله العمٌل خطؤً أو شراً حسب معتقداته وقٌمه الشخصٌة، غٌر أن من المهم 

أال ٌنظر إلى العمٌل على أنه خطاء أو شرٌر بطبعه، كما ال ٌجب علٌه أن ٌصدر مثل تلك 

حكماً مسبقاً سوف ٌإثر على العالقة اإلرشادٌة وٌجعلها تتجه وجهة  األحكام، ألّن ذلك ٌعد

ٌّلها قٌم المرشد ومعتقداته الشخصٌة.  متحٌزة تم

 "الطرف وغض الغيظ، وكظم الخلق، حسن:المرء كرم على تدل ثالثة   

 

 

 


