االرشاد الجامعى
االستاذة الدكتورةالهام الجماس
اإلرشاد فً اللغة معناه  ,الهداٌة وسدده إلى الرشاد

( معجم ألفاظ القران الكريم )

والرشد  ,الرشاد نقٌض الغً ورشد اإلنسان ٌرشد رشدا فهو راشد رشٌد
نقٌض الضبلل إذ أصاب وجه األمر و الطرٌق واتساق تدبٌراته إلى
ا فً سبٌل السداد.
غاٌته
وٌكون ذلك اإلرشاد خدمة مخططة تهدف إلى تقدٌم المساعدة المتكاملة
للفرد حتى ٌستطٌع حل المشكبلت الشخصٌة أو التربوٌة أو الصحٌة أو
ق معها .
األخبلقً التً ٌقابلها فً حٌاته و التواف
ة
وقراننا الكرٌم دستور الهً ودلٌل إرشادي تربوي انزله هللا ( سبحانه
وتعالى ) لهداٌة الناس إلى سواء السبٌل قال تعالى ( إن هذا القران ٌهدي
للتً هً أقوم ( اإلسراء  ) 9 ,وقد وردفً القران الكرٌم ألفاظ كثٌرة
لئلرشاد بمعان مختلفة نذكر منها  :قال تعالى ( وقال الذي امن ٌقوم
اتبعونً أهدكم سبٌل الرشاد ) ( غافر ) 38 ,
قال تعالى ( إذ أوى الفتٌة إلى الكهف فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة و هٌئ
لنا من آمرنا رشدا )(الكهف )10,
وقد ورد اإلرشاد فً اآلٌات السالفة الذكر بمعنى طرٌق الصواب
والصبلح فً الدٌن ,والهداٌة  ,والتعلم والخٌر  ,وطلب النجاة
وندرج أدناه بعضا من تلك المبررات التً دعت إلى ضرورة إٌجاد
خدمات إرشادٌة فً مجالً التربٌة والتعلٌم :
-1إن التغٌرات التً طرأت على المجتمع واالنتقال من المجتمع الزراعً
إلى المجتمع الصناعً أدى إلى ظهور تعقٌد فً العبلقات اإلنسانًة والحٌاة

االجتماعٌة لئلفراد وتغٌر كبٌر فً القٌم والمثل  ,حٌث بدا األفراد ٌعنون
من ضعف عبلقاتهم باآلخرٌن وفقدان األمن والحماٌة
-2إن التغٌرات التً طرأت على األسرة من خبلل التغٌرات التً طرأت
على المجتمع بصورة مباشرة أدت إلى اختبلف فً عملٌات التنشئة
االجتماعٌة وان هذا التغٌر فرض على األب و أالم االبتعاد عن البٌت
واألسرة مما أدى إلى ضعف حجم العبلقة بٌن الوالدٌن واألبناء
 -3إن التغٌرات التً طرأت على وظٌفة الجامعة قد أدت إلى ضرورة
وجود خدمات إرشادٌة تقدم إلى الطلبة
 -4إن الثروة المعرفٌة فً العالم المتحضر واالنفجار المعرف فً علم
المعلومات وظهور التقنٌات الحدٌثة البد إن تتماشى معها حركة اإلرشاد
التربوي
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 -5إن حالة التغٌر التً حدثت فً العراق بعد إحداث
التبادال ت الثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وظهور مفاهٌم جدٌدة مثل
التعددٌة  ,الفدرالٌة  ,الدٌمقراطٌة ….كان البد من إن ٌتماشى معها حركة
اإلرشاد الجامعً كً ٌساعد الطلبة الجامعٌن على التعامل مع هذه
التغٌرات الجدٌدة
 -6إن ظهور بعض المشكبلت التربوٌة من خبلل الزٌادة المستمرة فً
إعداد طلبة الجامعة أدى إلى اتساع حجم المشكبلت التً تواجههم واتساع
حجم المشكبلت النفسٌة
 -7التقدم العلمً والتكنولوج ي فً المجتمعات أدى إلى ظهور إعمال
متخصصة ومعقدة اضطرت األفراد إلى االنتقال إلى مجال التخصص
لمواكبة عجلة التقدم

أهداف اإلرشادٌحاول الفرد دائما تحقٌق أهدافه وغاٌاته لكً ٌشعر بالرضا والقبول  ,فهو
ٌحاول إن ٌحقق الحاجات األساسٌة التً ٌسعى إلٌها وٌضمنها التكامل
السلٌم ألشخصٌة اإلنسانٌة  ,وٌمكن إن تقسم حاجات الفرد إلى مجموعتٌن
األول  :تتسم بالحاجات البٌولوجٌة (األولٌة ) والتً تهدف إلى حفظ حٌاة
الفرد وحفظ النوع وتتمثل بالحاجة إلى الطعام والشراب بعد الجوع
والراحة والنوم بعد التعب والحاجة للزواج للحفاظ على النوع اإلنسانً
الثانٌة  :فهً حاجات اجتماعٌة نفسٌة (ثانوٌة ) وتهدف إلى تحقٌق التوافق
الشخصً واالجتماعً حٌث ٌسعى الفرد إلى تحقٌقها بغض النظر عن
الظروف التربوٌة واالجتماعٌة كالحاجة لبلنتماء والحاجة للتقدٌر والحاجة
لؤلمن .
وٌمكن تلخٌص أهداف اإلرشاد باالتً :
 -1مساعدة الفرد على تحقٌق التكٌف السوي والذي ٌتمثل بالتوافق
الشخصً ( تحقٌق السعادة والرضا عن النفس )
-2مساعد الفرد على مواجهة مشكبلته التً ٌمر بها والصعوبات التً
تبعث فً نفسه على القلق واالضطراب النفسً الذي ٌؤدي عادة إما إلى
االكتئاب أو المخاوف المهنٌة وهنا ٌأتً دور اإلرشاد النفسً فً تحقٌق
الصحة النفسٌة لذلك الفرد
-3مساعدة الفرد على التخلص من القلق وتحقٌق ألذات والتى تعد من أهم
الدوافع التً ٌسعى الفرد إلى تحقٌقها لغرض المحافظة على الصحة
النفسٌة
 -4نظرا التساع رقعة الساحة التربوٌة وكون مجال التربٌة والتعلٌم فً
توسع وتزاٌد لذا تحتاج العملٌة التربوٌة باستمرار إلى تحسٌن أدائها وذلك

مرتبط بمدى قٌام اإلرشاد النفسً بتقدٌم النصح والمشورة وإشباع
الحاجات اإلنسانٌة للطلبة .
إن االهتمام ببناء شخصٌة الطلبة فً المؤسسة الجامعٌة من األبعاد التً
ٌنبغً تأكٌدها السٌما فً جو تربوي ٌسوه اإلرشاد النفسً والتربوي لبناء
الجوانب الجسٌمة وغرائزها والبعد النفسً للطلبة والشباب و إعانتهم على
إدراك حقائق الحٌاة وتكوٌن أولوٌة متكاملة للواقع الذي ٌعٌشون فٌه
إلٌجاد تطابق بٌن السلوك والرؤٌا لتكوٌن األبعاد الحسٌة والعاطفٌة وكٌفٌة
التعامل الصحٌح عن طرٌق دراسة الفلسفة التخطٌطٌة فضبل عن تحدٌد
األنشطة والبرامج و وثائقها عن طرٌق تبنً خطة عمل تطوٌرٌة وكذلك
تحدٌد اإلستراتٌجٌة عن طرٌق تهٌئة الخطة السنوٌة

وٌمكن إٌجاز المهام اإلرشادٌة بالنقاط آالتٌة :
 -1التعاون مع األقسام والعمادة فً حل مشكبلت الطلبة وتلقً توجٌهات
العمٌد ورئٌس القسم للبرامج اإلرشادٌة واالستفادة من خبراته ,وكذلك
التعاون مع أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة خدمة للعملٌة اإلرشادٌة
 -2إقامة عبلقات ودٌة تتسم بالتقبل والتسامح والتشجٌع بٌن طلبة الجامعة
والمرشد النفسً فً الكلٌة لٌصبح موضع ثقتهم وتشجٌعهم على طلب
مساعدته فً حل المشكبلت التً ٌعانون منها
 -3االهتمام بمشاعر وانفعاالت الطلبة ومواقفهم من قضاٌاهم والعمل على
المشاركة فً األنشطة العلمٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة
 -4المساهمة فً تنظٌم لقاءات مباشرة مع الطلبة فصلٌة
 -5مساعدة الطلبة فً تنمٌة شخصٌاتهم من جمٌع النواحً الفكرٌة
والوجدانٌة والجسمٌة من خبلل عملٌة اإلرشاد الجامعً للطلبة
-6تزوٌد اللجنة المركزٌة فً الجامعة بالتقارٌر الشهرٌة تتضمن خبلصة
عمله لكل شهر واألسالٌب التً اتبعها فً معالجة المشكبلت

-7تشجٌع الطلبة المتفوقٌن من خبلل منحهم محفزات مادٌة ومعنوٌة فً
كل قسم من الكلٌة
 -8توجٌه الطلبة نحو االلتزام بالقٌم الخلقٌة واالبتعاد عن العادات
والممارسات غٌر الصحٌحة وغرس المفاهٌم النابعة عن القٌم الحمٌدة
 -9التحري عن األسباب والظروف و المبلبسات التً تؤدي الى استمرار
تغٌب بعض الطلبة عن الدوام
-10القٌام بعملٌة المسح للمشكبلت النفسٌة والتربوٌة و االجتماعٌة للطلبة
فً بداٌة كل عام لتحدٌد المشكبلت العامة والفردٌة التً تجابه الكلٌة
والطالب  ,من خبلل االستعانة باألقسام ومرشدي الصفوف
 -11تنظٌم سجبلت تخص اإلرشاد النفسً كسجل دراسة الحالة وسجل
أسماء الطلبة وسجل شامل لخطة العمل األسبوعً…..الخ
 -12إحالة بعض الحاالت النفسٌة و االضطرابات السلوكٌة الحادة التً
ٌتعذر علٌه معالجتها إلى الجهات المتخصصة لمعالجتها
 -13دراسة الحاالت غٌر الطبٌعٌة كاالنطواء والعدوان وكثرة الغٌاب
وانخفاض المستوى العلمً والتغٌر المفاجئ فً السلوك
 -14المحافظة على السرٌة للمعلومات التً تستوجب ذلك حفاظا على
مصلحة الطلبة وزٌادة ثقتهم به .
-15التعرف على مٌول واتجاهات الطلبة وقدراتهم واستعداداتهم
 -16االهتمام بالطلبة غٌر العادٌٌن ( المتفوقٌن والمتأخرٌن دراسٌا )
هناك سمات واضحة وملموسة ٌجب إن تطغى على شخصٌة المرشد
النفسً لٌتمكن من جلب انتباه المسترشد والتأثٌر فٌه حٌث للمظهر العام
واللٌاقة بالغ األثر فً نفس المسترشد وكذلك القدرة على فهم النفس وفهمه
لآلخرٌن  ,والتمتع بروح التعاون واألخبلق الفاضلة والثقة بالنفس
واإلخبلص فً العمل

