
 : . اإلرشاد االنتقائي)اخلياري(3
وىه أسمهب اختياري تهفيقي بين أساليب اإلرشاد السختمفة يأخذ مشيا بحياد ما 
يشاسب عروف السرشد والسدترشد والسذكمة والعسمية اإلرشادية برفة عامة ويبدو أّن 

ق بين اإلرشاد السباشر واإلرشاد غير السباشر بسا يخدم أسمهب االنتقائي وجدت لمتهفي
 عسمية اإلرشاد.

والسرشد التربهي عمى وفق أساليب اإلرشاد الخياري البد أن يعرف أساليب اإلرشاد 
 كميا وأن يكهن قادرًا عمى التهفيق بيشيا إذا اقتزى األمر.

 

 ــ خطوات إجراء اإلرشاد اخلياري:

 في مجال أساليب اإلرشاد.. تجسيع كل ما ىه معروف  أ

 . وضع تعريف إجرائي عسمي لكل أسمهب. ب

 . التعرف عمى أفزمية استعسال أسمهب معين في مهقف ما دون غيره. ت

 . تحقيق الردق التشبؤي أو إثبات الردق في أثشاء التظبيق العسمي. ث

 

 ــ مزايا اإلرشاد اخلياري:
 تتمخص أىم مزايا اإلرشاد الخياري فيسا يأتي:

 . أداء أكبر فائدة إرشادية وبأي أسمهب. أ

 . يسثل االنفتاح العقمي من دون تحّيز أو جسهد فكري. ب

. يهسع أفق السرشد ويجعمو يحترم األساليب كميا، ويجعميا أكثر حرية من الشاحية  ت
 السشيجية.

 . يسّكن السرشد من تقديم خدمات اإلرشاد بأسمهب أكثر فاعمية. ث



 االنتقائي:ــ عيوب اإلرشاد 
. يرى البعض بأّن ىذا الشهع من اإلرشاد ليس لو فمدفة واضحة وأسس ثابتة 1

 والتتخذ فيو بهضهح معالم عسمية اإلرشاد.
. يرى البعض أّنو عبارة عن عسمية تهفيق بين أساليب اإلرشاد األخرى، والهاقع أّنو 2

 أسمهب غريب غير متكامل.

 

 ــ أنواع اإلرشاد اخلياري:

بين األساليب: يتعامل السرشد التربهي مع أساليب متعددة ومختمفة  االختيار .1
بحياد واليتحّيز ألسمهب معين دون آخر، ولذا عميو أن يختار بسرونة وذكاء 

 األسمهب السشاسب لمحالة أو السذكمة.
الجسع بين األساليب: قد يجسع السرشد التربهي بين األساليب فيختار من كل   .2

أسمهب أفزل ما فيو ويسزجيا معًا ليخرج أسمهبًا جديدًا يكهن مشاسبًا لحل 
 السذكمة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  النفسي املدرسيالرتبوي وأنواع اإلرشاد 

نهع لإلرشاد  ذكر عمساء الشفس والستخررهن باإلرشاد الشفدي والتربهي أكثر من
 الشفدي والتربهي ومشيا:

 . اإلرشاد الفردي:1
وىه عسمية إرشاد مدترشد واحد وجيًا لهجو في كل جمدة وتعتسد فعاليتو أساسًا عمى 
العالقة الفعالية السيشية بين السرشد والسدترشد، ويدتعسل عادة في الحاالت الخاصة 

 جدًا والتي يتعذر فييا اإلرشاد الجساعي.

 
 وظائف اإلرشاد الفردي:ــ 

 يسكن إجسال أىم الهعائف الرئيدة لإلرشاد الفردي بسا يمي:

 . تبادل السعمهمات، واإلثارة الداخمية لدى السدترشد. أ

 . تفدير السذكالت. ب

 . وضع خظط العسل السشاسبة. ت

 

 . اإلرشاد اجلماعي: 2
يم، ويعد اإلرشاد وىه عسمية إرشاد مجسهعة من السدترشدين الذين تتذابو مذكالت

الجساعي عسمية تربهية إرشادية ألّنو يقهم عمى مهقف تربهي. ويدتعسل عادة في 
تهجيو الهالدين لمسداعدة في إرشاد أوالدىم، واإلرشاد السيشي في السدارس 

 والسؤسدات األخرى.



 

 ــ أنواع اإلرشاد اجلماعي:

 تتعدد أنهاع اإلرشاد الجساعي ومن أىسيا:

السدرحي)الديكهدراما(: وىه عبارة عن ترهير تسثيمي مدرحي  التسثيل الشفدي
 : لسذكالت نفدية بذكل تعبير حر في مهقف جساعي يتيح لمسدترشد اإلرشاد

. فرصة التشفيس االنفعالي واالستبرار الذاتي، وأىم ما في ىذا الشهع ىه حرية  أ
عن صراعاتيم الدمهك لدى السسثمين )السدترشدين( مّسا يتيح ليم فرصة التعبير 

 وضغهطاتيم الداخمية.

. السحاضرات والسشاقذات الجساعية: تعد السحاضرات والسشاقذات الجساعية نهعًا  ب
من أنهاع اإلرشاد الجساعي والتعميسي إذ يغمب فييا الجه التعميسي، ويمعب فييا 

 عشرر التعميم دورًا ميسًا، واليدف مشيا ىه تغيير االتجاىات لدى السدترشدين.

 
 


