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تربية بقعة

احلياة...  يف  تغرّي  يشء  كّل 
لكن  يومّيًا!  نسمعها  عباراٌت 
وماذا   تغرّي؟  الذي  ما  السؤال، 
أضاف هذا التغيري على حياتن�ا؟ 
تداعيات  من  عنه  نتج  وماذا 
وشبابن�ا؟ أطفالنا  على  أثّرت 

سرّية 
ُ
لقد شهد العالم تغرّيات وتقّلبات أ

لتقّدم  مصاحبة  واقتصادّية  واجتماعّية 
تكنولويّج كاسح خاّصة يف اآلونة األخرية.

اليت  الصعبة  االقتصادّية  فاألوضاع 
النساء  من  كبرية  نسبة  دفعت  نعيشها، 
ما  العمل،  سوق  دخول  إىل  -األمهات- 
لوقت  ولو   ، سرهنَّ

ُ
أ عن  يغنَب  جعلهّن 

يومّيًا. قصري 

يف  نراها  اليت  السلبّي�ة  املظاهر  ومن 
غياب  أو  األسر  تفّكك  املعاصر،  العالم 
أحد الوالدين عن البيت، ألسباب عديدة 
إىل  مضافًا  إلخ(،  سفر...  طالق،  )وفاة، 
بشكل  وسيطرتها  التكنولوجيا  هيمنة 
أوالدنا،  وحياة  حياتن�ا  على  كامل  شبه 
ودخولها إىل عقب دارنا شئن�ا أم أبين�ا، وهذا 
لّصًا يتسّلل إىل نفوس أوالدنا،  جعل منها 

االنفعايّل  االتزان  منهم  ويسرق 
والتوتر. القلق  لديهم  ويزيد 

والتقلبات  التغريات  هذه  كّل 
حتصل،  زالت  وما  حصلت  اليت 
جعلت من اإلرشاد النفيس ضرورة 

وقائّي�ة،  خدمات  تقّدم  فهي  ملّحة، 
ونمائّي�ة، وعالجّية، ضرورّية للطلبة 

املراحل؛  مختلف  يف  ة 
ّ
كاف والشباب 

واجلامعّية. املدرسّية 

وما  النفيّس؟  اإلرشاد  هو  فما 
خيدم  وكيف  ووظائفه؟  دوره  هو 

وشبابن�ا؟ أطفالنا 

يتم احلديث عن اإلرشاد النفيّس على 
غالبًا،  شخصني  بني  إنسانّي�ة  عالقة  أّنه 
)املسرتِشد(،  املساعدة  طالب  هو  األّول 
ب )الُمرِشد(  والثاين هو املتخّصص املتدرِّ
املالئمة  احللول  أكرث  معه  حيمل  الذي 
هذه  تأيت  ما  وعادة  األّول.  ملشكالت 
مستمّرة  واعية  عملّية  ضمن  املساعدة 
وفهم  بنفسه  الفرد  تعريف  إىل  تهدف 
شخصّيت�ه  دراسة  إىل  إضافة  ذاته، 
وانفعالّيًا،  واجتماعّيًا،  وعقلّيًا،  جسمّيًا، 

اإلرشاد النفيس      
 إنساني�ة

ٌ
 حاجة

باحثة يف األمور التربوية ـ  لبن�انسارة مصطفى صفا
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تربية

مع حتديد مشكالته وحاجاته، والعمل على 
مع  النفسّية  الصّحة  حتقيق  يف  مساعدته 

املجتمع.  يف  اآلخرين  ومع  نفسه 

لماذا اإلرشاد النفيّس؟ وما هو 
هدفه ودوره؟ 

وىل 
ُ
يسعى اإلرشاد النفيّس يف الدرجة األ

وذلك  للفرد؛  النفسّية  الصّحة  حتقيق  إىل 
حت يعيش حياة نفسّية سليمة بعيدة عن 
ب  ُيسبِّ ما  وكّل  واالضطرابات،  املخاوف 

االتزان. عدم  حاالت 

إجيايّب  تغيري  إحداث  على  يعمل  أّنه  كما 
مدى  لُيدرك  )املسرتِشد(  الفرد  سلوك  يف 
استقاللّية  أكرث  ويصبح  ومهاراته،  قدراته 

ومسؤولّية.

األشخاَص  النفيّس  اإلرشاد  ويساعد   
مثل:  سلبّي�ة  عواطف  من  يعانون  الذين 
احتقار  بالذنب،  الشعور  اخلوف،  القلق، 
الذات، الوحدة، وفقدان األمل، يف استب�دال 
هذه العواطف بكل ما من شأنه العمل على 
الفرد لذاته، وتغيري عاداته وسلوكه  حتقيق 
ُيمّكنه  فّعالّية،  أكرث  سلوك  إىل  الفّعال  غري 
والتخطيط  املناسبة  القرارات  اختاذ  من 

. للمستقبل

فما هي مجاالت  اإلرشاد النفيّس اليت 
تساهم يف حتقيق الذات لدى الفرد؟

األفراد  يساعد  النفيّس  اإلرشاد  إّن 
ويف  العمرّية،  فئاتهم  اختالف  على 
أسرّية،  مهنّي�ة،  تربوّية،  متعّددة؛  مجاالت 

وغريها. نفسّية،... 

املرشد  يقوم  التربوّية  املؤسسات  ففي 

املسرتِشد  الطالب  بمساعدة  املتخّصص 
الت  التربوّية  املشكالت  على  للتغلب 
النشاطات  اختي�ار  خالل  من  تواجهه، 
والتوجيهات اليت تّتفق مع ميوله، وقدراته، 
واستعداداته. وذلك من أجل حتقيق أهداف 

التعليمّية. العملّية 

املرِشد  م  يقدِّ املهنّي�ة،  الناحية  ومن 
معلومات وافية للمسرتِشد عن املهنة اليت 
تن�اسب شخصيت�ه، وميوله، وقدراته، حت 

فيها. النجاح  من  يتمكن 

سرّي 
ُ
األ التدّخل  إىل  املرشد  حيتاج  وقد 

األبوين،  بإرشاد  فيقوم  الفرد؛  إلرشاد 
إرشاد  خالل  من  يتّم  ذلك  لكن  واألوالد، 
وأبرز  العائلة.  ضمن  حدة  على  فرد  كّل 
املشكالت اليت يتعامل معها املرشد العائلّي 
أفراد  بني  العالقات  اضطراب   : بـ  تتمثل 
بني  العالقات  اضطراب  اإلدمان،  األسرة، 
التوافق  سوء  الوالدين،  عقوق  األخوة، 
التفّكك  العاملة،  املرأة  مشكالت  األسرّي، 

ألسرّي... ا

من خالل ما تم ذكره سابقًا، نشري إىل أّن 
وخاّصة  الفرد،  يواجه  تغيري  أو  موقف  أّي 
نمّوهم  على  يؤّثر  قد  والشباب،  األطفال 
شخصيتهم  على  وينعكس  النفيّس، 
جميع  ندعو  لذا  املجتمع؛  يف  وسلوكهم 
إىل  واملدرسة،  األهل  وخاّصة  املعنّيني، 
أو  الطفل  مساندة  على  والعمل  التعاون 
أن  دون  الصعوبات  هذه  لتخّطي  الشاب 
ترتك آثارًا تنعكس سلبًا عليه وعلى تعامله 
مع محيطه. وإن أكرث ما حنتاج إليه اليوم هو 
تقّبلنا لإلرشاد النفيّس؛ ألّنه حاجة إنسانّي�ة 

مشاكلنا. من  كثري  حّل  يف  تساعد 


