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 املقدمة

 واملعلمون عىل سـبيل املثـال مل يكن التوجيه واإلرشاد مبنأى عن املامرسة منذ أقدم العصور فاآلباء

يسعون إىل مساعدة أبنائهم وطالبهم من أجل سـالمتهم ونـضجهم ودعـم إمكانـاتهم، إال أن هـذه 

املسألة كانت تأخذ شكل التوجيه فقط، دون الدخول يف عالقة تفاعلية بني املوجه والفـرد املحتـاج 

اته مام زاد من إلحـاح الحاجـة إىل إىل توجيه، كام أن التوجيه غري كاف ملساعدة الفرد يف تحقيق ذ

عملية اإلرشاد النفيس التي تتضمن العالقة وجها لوجه بـني املرشـد واملـسرتشد ومـع بدايـة القـرن 

العرشين تغري املفهوم فبدأ التوجيه واإلرشاد مبرحلة التوجيـه املهنـي ثـم التوجيـه املـدريس حيـث 

وية ،ثم ظهرت مرحلة علم الـنفس اإلرشـادي امتدت برامج التوجيه واإلرشاد لتشمل املجاالت الرتب

 .والذي يركز عىل الصحة النفسية والنمو النفيس

اعترب التوجيـه واإلرشـاد النفـيس عمليـة اتخـاذ القـرار بهـدف التقليـل مـن قلـق ) 1970(ويف عام 

الطالب، ثم تطور املفهوم بعد ذلك وأصبحت االتجاهات نحـو بـرامج التوجيـه واإلرشـاد النفـيس أكـرث 

والتوجيه واإلرشاد الرتبوي عبـارة عـن عالقـة مهنيـة تـتجىل يف  .جابية وأخذ مكانته كعلم معرتف به اي

وأخـر ميلـك القـدرة عـىل تلـك ) املسرتشد(املساعدة املقدمة من فرد إىل أخر ،فرد يحتاج إىل املساعدة 

ت وفنيـات ،وهذه املساعدة تتم وفق عملية تخصصية تقـوم عـىل أسـس وتنظـيام) املرشد( املساعدة 

تتيح الفرصة أمام الطالب لفهم نفسه وإدراك قدراته بشكل مينحه التوافق والـصحة النفـسية ويدفعـه 

 بني املرشد واملسرتشد يف) عالقة الوجه للوجه ( هذه العالقة املهنية واإلنتاجية وتبنىإىل مزيد من النمو 
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 ومنائيـة وعالجيـة تتطلـب مكان خاص يضمن رسية أحاديـث املـسرتشد ،واإلرشـاد عمليـة وقائيـة

ًتخصصا وإعدادا وكفاءة ومهارة وسامت خاصة تعني املسرتشد عىل التعلم واتخاذ القرارات والثقـة 

بالنفس وتنمية الدافعية نحو اإلنجاز ،ويهدف التوجيه واإلرشاد الرتبوي إىل تحقيق النمـو الـشامل 

 املحـيط املـدريس فحـسب بـل للطالب وال يقترص ذلك عىل مساعدته يف ضـوء قدراتـه وميولـه يف

يتعدى ذلك إىل حل مـشكالته وتوثيـق العالقـة بـني البيـت واملدرسـة ،وتغيـري سـلوك الطالـب إىل 

األفضل تحت مظلة اإلرشاد النفيس ،وهذا بدوره يقـود إىل تحقيـق الهـدف نحـو تحـسني العمليـة 

 .الرتبوية 

شاد أيـا كـان موقعـه وعمـره بحكـم لقد أصبح إنسان هذا العرص يف حاجة ماسة إىل التوجيه واإلر

 .التغريات االجتامعية واالقتصادية واملهنية والتقنية املتسارعة

ــريات  ــة والتغ ــو العمري ــل النم ــرياتإن مراح ــة والتغ ــة االنتقالي ــصادر املعرف ــدد م ــة وتع  األرسي

 أعـداد الطـالب ومـشكالت الـزواج ومناهجـه وتزايـدوالتخصصات العلمية ،وتطور مفهوم التعليم 

لتقدم االقتصادي وما صاحب ذلك من قلق وتوتر ،كـل ذلـك أدى إىل بـروز الحاجـة إىل التوجيـه وا

واإلرشاد ،كام إن هذا التغري يف بعض األفكار واالتجاهات أظهر أهمية التوجيه واإلرشاد يف املدرسة 

كـام عىل وجه الخصوص ،حيث مل يعد املدرس قادرا عىل مواجهة هذا الكم من األعبـاء والتغـريات 

أن تغري األدوار واملكانات وما ينتج عن ذلك مـن رصاعـات وتـوتر يؤكـد مـدى الحاجـة إىل بـرامج 

 .التوجيه واإلرشاد 
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ًويأيت اهتامم التوجيه واإلرشاد الرتبوي منصبا عىل حاجات املتعلم بشخـصيته يف جوانبهـا النفـسية 

ًة املتـأخرين دراسـيا واملتفـوقني واالجتامعية والسلوكية إضافة إىل عملية التحصيل الـدرايس ورعايـ

وتظهر هنا أهمية دور املرشد الرتبوي بـصفته الـشخص املتخـصص الـذي يتـوىل القيـام  .واملبدعني

ًمبهام التوجيه واإلرشاد باملدرسة، لذا يجب أن يكون متخصـصا وذا كفـاءة ومهـارة يف تعاملـه مـع 

 .املسرتشدين من الطالب

ًهنة صدق وأمانة وصرب ومشقة لكنها تصبح مجاالً خصبا لألجـر وهكذا تبدو مهنة املرشد الرتبوي م

 ســبحانه وتعــاىل إذا مــا أخلــصت النيــة، وتوجــت بــاإلخالص يف التنفيــذ الـلـــهواملثوبــة مــن عنــد 

ًواملامرسة،أي أنها ليست مهنة فضفاضة تتسع ملن طـرق بابهـا ليخلـد للراحـة، وليـست فـرارا مـن 

يشء ثم مسؤولية كبرية أمـام جميـع الفئـات داخـل املدرسـة العمل إىل الكسل، إنها أمانة قبل كل 

إن مهنة اإلرشاد اليوم مل تعد تـسمح بالتهافـت عليهـا دون تخـصص علمـي، إنهـا أشـبه  .وخارجها

بغرفة العمليات الجراحية ال تقبل وال تغفر األخطاء، وهكذا فـان التوجيـه واإلرشـاد الرتبـوي علـم 

 . ومهارة وفن وخربة وأمانة

 املؤلف
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 مفهوم اإلرشاد

 :متهيد

 و املعلمون عىل سـبيل العصور، فاآلباءمل يكن الناس مبنأى عن مامرسة التوجيه واإلرشاد منذ أقدم 

إال أن ، تهمونضجهم ودعم إمكانيا ،املثال يسـعون إىل مسـاعدة أبنائهم وطالبهم من أجل سالمتهم

ّدون الدخول يف عالقـة تفاعليـة بـني املوجـه والفـرد ، شكل التوجيه فقط هذه املسألة كانت تأخذ

كام أن التوجيه غري كاف ملساعدة الفرد يف تحقيق ذاته مـام زاد مـن الحاجـة ، املحتاج إىل التوجيه

 .ملسرتشدًإىل عملية اإلرشاد النفيس التي تتضمن العالقة وجها لوجه بني املرشد وا

، ثـم التوجيـه املـدريس، التوجيه املهني فبدأ مبرحلة، تغري مفهوم اإلرشاد منذ بداية القرن العرشين

ثـم ظهـرت مرحلـة علـم الـنفس ، املجاالت الرتبويـة حيث امتدت برامج التوجيه واإلرشاد لتشمل

اعتـرب ) 1970(الدية ويف السبعينات املي. والنمو النفيس، النفسية اإلرشادي الذي يركز عىل الصــحة

ثـم تطـور ، التوجيه واإلرشاد النفيس عملية التخاذ قرار بهدف التقليل مـن قلـق الطـالب الـدرايس

 بعد ذلك وأصبحت االتجاهات نحو برامج التوجيه واإلرشاد النفـيس أكـرث إيجابيـة وأخـذ املفهوم

تتجـىل يف املـســاعدة  قـة مهنيةميثل التوجيه واإلرشاد الطاليب عـال. مكانته باعتباره علام معرتفا به

وآخـر ميلـك القـدرة عـىل تلـك ، )املـسرتشد(فـرد يحتـاج إىل املـساعدة ، املقدمة من فـرد إىل آخـر

تخصـصـية تقـوم عـىل أسـس وتنظـيامت  وتتم هـذه املـسـاعدة وفـق عمليـة، )املرشد(املساعدة 

ــات ــشكل مي، وفني ــه ب ــسه وإدراك قدرات ــم نف ــب لفه ــام الطال ــة أم ــيح الفرص ــق تت ـــه التواف  نح
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عالقـة (وتبنـى هـذه العــالقة املهنيـة . و يدفعه إىل مزيد من النمو واإلنتــاجية، والصحة النفسية

 . بني املرشد واملسرتشد يف مكان خاص يضمن رسية أحاديث املسرتشد) الوجه للوجـه

ًتتطلب تخصصـا وإعـدادا و ك،  اإلرشاد عملية وقـائية ونـامئية وعالجيـةعمليةتعترب  فـاءة ومهـارة ً

وسامت خاصة تعني املسرتشد عىل التعلم واتخاذ القرارات والثقة بـالنفس وتنميـة الدافعيـة نحـو 

يقترص ذلـك عـىل  وال، ويهدف التوجيه واإلرشاد الطاليب إىل تحقيق النمو الشامل للطالب. اإلنجـاز

إىل حـل مـشـكالته  بل يتعدى ذلك، وميوله يف املحيط املدريس فحسب، مسـاعدته يف ضوء قدراته

األحـسن تحـت مظلـة اإلرشـاد  وتغيـري ســلوك الطالـب إىل، وتوثيق العـالقة بني البيت واملدرسـة

 . وهذا بدوره يقود إىل تحقيق الهدف نحو تحسني العملية الرتبوية، النفيس

ولـن يكـون ، ًأيا كـان موقعـه وعمـره أصبح إنسان هذا العرص يف حاجة ماسة إىل التوجيه واإلرشاد

، موازيـة أو قريبـة مـن الحاجـات األساسـية لإلنـسان ًمبالغا إذا ما اعتربت برامج التوجيه واإلرشاد

جعلـت مـن التوجيـه ، حيث طرأت كثري من التغريات االجتامعيـة واالقتـصادية واملهنيـة والتقنيـة

 .ملحة واإلرشاد رضورة

، مراحل النمو العمريـةتتابع :  مثلبروز الحاجة إىل التوجيه واإلرشاد يف كثري من العواملساهمت 

وتطـور ، وتعـدد مـصـادر املعرفـة والتخصـصـات العلميــة، والتغـريات األســرية، والتغريات االنتقإلية

ومـشـكالت ، وكذلك تعليم املرأة وخروجها إىل العمل، وتزايد أعداد الطالب، التعليم ومناهجه مفهوم

 كــام أن التغــري يف بعــض األفكــار،  وتــوترومــا صــاحب ذلــك مــن قلــق، والتقــدم االقتــصادي، الــزواج

 



11

املـدرس  حيث مل يعـد،  واالتجاهات أظهر أهمية التوجيه واإلرشاد يف املدرسة عىل وجه الخصوص

ومـا ينـتج عـن ، كام أن تغري األدوار واإلمكانات، ًقادرا عىل مواجهة هذا الكم من األعباء والتغريات

يهتم التوجيـه واإلرشـاد يف مجـال .اإلرشاد التوجيهذلك من رصاعات وتوتر يؤكد الحاجة إىل برامج 

إضـافة إىل ، وسامت شخصيته يف جوانبها النفسية واالجتامعية والسلوكية، املتعلم التعليم بحاجات

 .ًورعاية املتأخرين دراسيا واملتفوقني واملبدعني، التحصيل الدرايس عملية

 :النفيسمفهوم اإلرشاد 

ًنا ومامرسة حديثة النشأةًيعترب اإلرشاد النفيس علام وف فقد استعمل اسـتعامالت عديـدة ليـصف ، ً

ومثـال ذلـك تعريـف ، وتناوله العديد مـن الكتـاب بتعـاريف عديـدة، ًمدى واسعا من النشاطات

حيث تختلـف ، ّ الذى عرفه بأنه عبارة عن عالقة دينامية هادفة بني شخصني)wreen، 1997(ورين

بأنـه عبـارة عـن ) 1999(كام عرفة أبو لبده . ملرشد واملسرتشداإلجراءات التي يشرتك فيها كل من ا

يك يفهـم "  وهو املـسرتشد"مساعدة اآلخر " وهو املرشد"عالقة تفاعلية بني فردين يحاول أحدهام 

 .ًنفسه فهام أفضل بالنسبة إىل مشكالته يف الحارض واملستقبل

 اإلنـسانية املتبادلـة التـي يـتم مـن يفهم مام سبق أن اإلرشاد النفيس هو العالقـة املهنيـة والـصلة

 والتــأثري والتــأثر بــني طــرفني أحــدهام متخــصص وهــو املرشــد النفــيس واآلخــر خاللهــا التفاعــل

 .منهـا  يسعى املرشـد النفـيس إىل مـساعدة املـسرتشد لحـل املـشكلة التـي يعـايناملسرتشد، حيث 

العالقـة الديناميـة " بأنـه  النفيسّوتعرف الرابطة األمريكية للمرشدين واملوجهني النفسيني اإلرشاد 

ومـا يقابـل ذلـك مـن ، حيث يقوم املرشد مبـشاركة الطلبـة حيـاتهم، بني املرشد النفيس واملسرتشد
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 وهذا يعني أن أحد مجاالت تقـديم الخـدمات اإلرشـادية يكـون يف إطـار ، "متطلبات ومسئوليات

جـاالت منـوهم الجـسدي والعقـيل م يف وهو شامل لكافة الطلبة دون اسـتثناء، املؤسسة التعليمية

 .والرتبوي والنفيس واملهني

اسـتثارة الفـرد مـن  اإلرشاد النفيس بأنه عبارة عن عمليـة تـؤدي إىل، (Feoehlich)يعرف فيوليش

 :أجل تحقيق عدد من األهداف تتمثل ىف

 .وتقييم الفرص املتاحة أمامه، الفرد عىل تقييم نفسه مساعدة.1

 .ام باالختيار مبا يناسب قدراته وإمكاناته املتاحةزيادة  قدرة الفرد عىل القي.2

 .لنتائج إختياراته وما يرتتب عليها من التزامات ومسئوليات تقبل الفرد.3

 . موضع التنفيذاالختياراتتحقيق   التعرف عىل وسائل .4

، تقيـيم وتقبـل الـذات: ميكن القول إن اإلرشاد النفيس يهتم باملجاالت النفسية والتي تتمركز حول

الن معرفـة الفـرد إلمكاناتـه ، وكـذلك التـرصف بـشكل واقعـي، وتحمل املسئولية، معرفة كوامنهاو

 .ةوضعها باملكان املناسب لتحقيق األهداف املرجو وقدراته يعمل عىل

مهنيـة متخصـصة   تعرف جامعة مينسوتا اإلرشاد النفيس بأنه عبـارة عـن خدمـة

ىل مواصلة النمو والتطور من أجـل وع، هدفها مساعدة الفرد عىل القيام باالختيار

وذلك عن طريـق اختيـار أسـلوب ، تحقيق أهدافه الشخصية إىل أقىص حد ممكن

  التعريــف مــع وقــد يــشرتك هــذا .ويتوافــق مــع مركــزه كمــواطن، حيــاة يرضــيه
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، مهني مـدرب ودارس التعريفات السابقه من حيث إن اإلرشاد النفيس هو مهنة متخصصة يتوالها

وإيجاد حالـة ايجابيـة مـن  شد عىل النمو بشكل إيجايبوأن الهدف من اإلرشاد هو مساعدة املسرت

  .التوافق النفيس واألجتامعي

تهـتم بتنميـة الهويـة ، املجـال الـنفيس يف نـوع مـن املسـاعده، اإلرشاد النفيس بأنه تايلور ويعرف

التعريـف  هذا يختلف .وااللتزام مبا يتم التوصل إلىه، الذاتية ومساعدة املسرتشد عىل إتخاذ القرار

وقـد ، للمجـال الـنفيس يف عمـل املرشـد  التعريفات السابقة حيث يعطي تايلور أهمية خاصـةعن

يكون هذا نابعا من النظـرة التـي تنـادي بـاالهتامم بالعوامـل النفسـية مـن أجـل اعـادة التـوازن 

 صحتهًألن تهيئة املناخ النفيس السليم للعميل ينعكس أيجابا عىل ، والتوافق إىل شخصية املسرتشد

، لـه وكـذلك الفـرص املتاحـه، والتعرف عىل إمكاناته وقدراته، وتبرصه بذاته بشكل أعمق، فسيةالن

االختيـار ومالمسـته   بالنتيجة إىل تحسـنما يؤديوهذا ، ومدى مالمئتها لهذه االمكانات والقدرات

، فـراداملسرتشد وغريه من األ وكذلك زيادة الفعالية وتحسن العالقات الشخصية بني، للدقة العلمية

  .وبني مكونات البيئة من جهة أخرى

   عملـيـة تـقـوم مـبـارشة ـبـني ـشـخصعـبـارة ـعـنـبـأن اإلرـشـاد ،Nordbery1970)  (ـيـرى ـنـوردبريي

   تـذهب .فيام يساعد أحد الطرفني اآلخر عـىل زيـادة فهمـه ملشـكالته وقدرتـه عـىل حلهـا،  وآخر

  وهـو، ية يف عمليـات التوجيـهإىل أن اإلرشـاد عبـارة عـن عمليـة رئيسـ) 1985(ابـو غزالـة   هيفاء

 .منهـا بقصد تحقيـق أهـداف التوجيـه او بعـض،  العالقة التفاعلية بني املرشد الرتبوي واملسرتشد

فاإلرشاد إذن اليقترص عىل إعطاءالنصح وتقديم الحلول الجاهزة للمشكالت بقـدر مـايعني متكـني 
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يحـدث فيهـا تعـديل لبنيـة  وهو العملية التي، حاليةاملسرتشد من التخلص من متاعبه ومشاكله ال

والتي يتم فيهـا إدراك الخـربات ، املرشد الذات لدى املسرتشد يف إطار األمن الذي توفره العالقة مع

وهـو مهنـة تـستمد ، النفـيس هـو علـم تطبيقـي يف املقـام األول فاإلرشاد.املستبعدة بشكل جديد

 والرتبيـة واالجـتامعستمدة مـن مجـاالت علـم الـنفس جذورها من تالقى وتداخل معارف كثرية م

 مما تقـدً بناء عىل .وكل علم من هذه العلوم له مساهمته يف اإلرشاد النفيس، واألقتصاد والفلسفة

 :فانه ميكن تلخيص تعريفات اإلرشاد النفيس النقاط التالية

 املرشـد النفـيس ًالعملية الدينامية التي تبنى أساسا عىل عالقة مهنية فعالة ونشطة بـني.1

مـساعدة املـسرتشد عـىل فهـم ، وبالتايل بحيث تؤدي إىل فهم املرشد للعميل، واملسرتشد

ودفعه إىل استغالل هـذه القـدرات واألمكانـات إىل ، والتبرص يف قدراته وإمكاناته، نفسه

ًلديه نوعا من التوافق النفيس مع الذات ومع  وبالشكل الذي يخلق، أقىص درجة ممكنة

   .اآلخرين

املختلفة التي يستطيع عن طريقها اكتشاف واستخدام إمكانياتـه  إرشاد الفرد إىل الطرق.2

وتعليمه بالقدر الـذى ميكنـه مـن أن يعـيش يف أسـعد حـال مـع نفـسه ومـع ، وقدراته

 . مجتمعه

وميوله والفـرص املتاحـة  مساعدة الفرد يف فهم وتحليل استعداداته وقدراته وإمكانياته.3

ّواسـتخدام معرفتـه يف إجـراء االختيـارات واتخـاذ القـرارات ، وحاجاتـهأمامه ومشكالته 

 .لتحقيق التوافق بحيث يستطيع أن يعيش سعيدا
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 مساعدة الفرد وتشجيعه عىل االختيار والتقريـر والتخطـيط للمـستقبل بدقـة وحكمـة.4

  .ومسئولية يف ضوء معرفة نفسه ومعرفة واقع املجتمع الذي يعيش فيه

، وإعداده ملستقبله بهدف وضـعه يف مكانـه املناسـب لـه، هم حارضهمساعدة الفرد يف ف.5

  .وللمجتمع الذي يعيش فيه

مفهوم اإلرشاد النفيس عىل أنه عبارة عـن ، نهاية عرض تعريفات اإلرشاد النفس يف يلخص املؤلفون

، تهـدف إىل مـساعدة وتـشجيع الفـرد لـيك يعـرف نفـسه، عملية واعية مستمرة بناءة ومخططـة"

ويحدد مـشكالته ، ويفهم خرباته، ًانفعاليااته ويدرس شخصيته جسميا وعقليا واجتامعيا وويفهم ذ

ٍّيستخدم وينمي إمكاناته بذكاء إىل أقـىص حـد مـستطاع وأن، ويعرف الفرص املتاحة له، وحاجاته ّ ،

 باإلضـافة إىل، ويحل مشكالته يف ضوء معرفته ورغبتـه بنفـسه، قراراته ّوأن يحدد اختياراته ويتخذ

يف مراكـز ، الخاص الذي يحصل عليه عـن طريـق املرشـدين واملـربني والوالـدين التعليم والتدريب

 ليك يصل إىل تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفـل لـه، واإلرشاد ويف املدارس ويف األرسة التوجيه

 والتوافـق، والسعادة مع نفـسه ومـع اآلخـرين يف املجتمـع، تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسية

 ".صيا وتربويا ومهنيا وأرسيا مع محيطهشخ

فأن اإلرشاد النفـيس ، أما فيام يتعلق بالفرق بني اإلرشاد النفيس والتوجيه النفيس

أمـا التوجيـه النفـيس فـال ، عبارة عن خدمة موقفيـة يقـدمها املرشـد للمـسرتشد

، فاإلرشاد النفيس ال ميكن تقدميه إال داخل مؤسـسة، ميارس إال من خالل مؤسسة

ــ ــتول ــق أهــداف هــذه املؤســسة ســواء أكان ــساهم يف تحقي   ذلك ينبغــي أن ي
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وتـوفري االحتياجـات ، إذن فمهام التوجيه هي التخطـيط. أم مستشفى، أم أرسة، أم جامعة، مدرسة

ًوأيضا ميكن التفريـق بـني اإلرشـاد . الالزمة لإلرشاد باعتباره أحد املهام التوجيهية للمؤسسة املعنية

بيـنام الثـاين ، ًأن األول يعنى مبـا يحـدث بـني املرشـد واملـسرتشد وجهـا لوجـه يف والتوجيه النفيس

 .مامرسة جامعية تعنى بتقديم خدماتها للجامعات بغرض تحقيق األهداف العامة لالرشاد

 

 :أخالقيات اإلرشاد النفيس

 

ن وأ، ويتوقع أن يلتزم كل شخص مهني بهـذه األخالقيـات، إن لكل مهنة رموزها ونظامها األخالقي

وتعترب ، وتنشأ املشكالت األخالقية يف أي مجال يهتم بالعالقات مع الناس، يتعايش معها أثناء عمله

ومـن شـأن هـذه املعـايري أالّ تنـشأ يف ، أخالقيات املهنة املعايري التي تستخدم لحل هذه املشكالت

نفـيس مهنـة حديثـة ومبـا أن اإلرشـاد ال. ولكنها تنشأ وتنمو وتتطور نتيجة للخربة واملامرسـة، فراغ

إال أن هنـاك اتفاقـا عامـا عـىل ، فإن معايريها ورموزها األخالقية ما زالت يف مرحلـة التطـور، ًنسبيا

وميكـن .  التي يناقشها هذا الفـصلوهي، املبادئ األساسية التي ينبغي مراعاتها أثناء مامرسة املهنة

 : اآليتتلخيص االخالقيات التي تقوم عليها خدمات اإلرشاد النفيس يف

ًمهنة تتطلب ترخيصا مـن جهـة مهنيـة ، الحصول عىل ترخيص املامرسة فاإلرشاد النفيس.1

 .تلزم من يعمل بها وفق أطر محددة التي معرتف بها كاملجالس املتخصصة
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مبعنى أن يتقبـل املرشـد املـسرتشد بقيمتـه كإنـسان دون : االحرتام غري املرشوط للعميل.2

 .الحط من قدره

 .تحيز من جانب املرشدالحيادية وعدم ال.3

 .عدم فرض القيم الخاصة باملرشد عىل عمالئه.4

 .تأمني الرسية ليك يتعزز شعور الثقة املتبادل بني املرشد واملسرتشد ولبناء اإللفة بينهام.5

 . شكل من األشكالبأيعدم استغالل املرشد للعميل .6

آلخـرين مثـل وذلك بتعاون املرشد مع عدد من املختـصني ا، العمل ضمن فريق متكامل.7

 .االطباء النفسيني والباحثني االجتامعيني وغريهم

فاملرشد ملزم باستشارة آخرين أو تحويـل املـسرتشد فـيام ، اإلحالة إىل جهات االختصاص.8

  .يتعلق بالحاالت التي تصل لحد اإلصابة باملرض النفيس

 :األخرى عالقة اإلرشاد النفيس بالعلوم

وذلـك بـسبب ، اإلنـسانية منهـا  صلة بالكثري من العلوم وبخاصةيعد هذا املجال من أكرث املجاالت

 اسـتعراض لعالقـة  يـيلوفـيام، اليوميـةوكذلك بسبب أهميته يف الحيـاة ، اتصاله باالنسان وسلوكه

 :التوجيه واإلرشاد بالعلوم ذات الصلة
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 :عالقته بعلم الصحة النفسية.1

حيث ميكن من خالله مساعدة املسرتشد ، يةيعترب اإلرشاد النفيس الشق العميل لعلم الصحة النفس

وخاصـة املـشاكل ، ًوالتي تقـف عائقـا أمـام تحقيـق صـحته النفـسية، عىل تجاوز األزمات النفسية

 فعن طريـق اإلرشـاد النفـيس ميكـن تبـصري املـسرتشد، النفسية املتعلقة بالقلق واالكتئاب وغريها

ساعدة الفرد لتجنب الوقوع كفريـسة لـبعض والتي من خاللها ميكن م، بقدراته وإمكاناته الكامنة

وتحـصني ، االضـطرابات إىل ذلك فإن اإلرشاد النفيس يعمل عىل معالجة باإلضافة، األمراض النفسية

االسـتفادة مـن  عـن طريـقالحـايل وتحـسني مـستوى التفاعـل ، الجسم بعوامل الوقاية واملقاومـة

 .االضطرابات ابالقدرات واالستعدادات الحارضة والتدرب عىل تاليف أسب

 :عالقته بعلم الشخصية.2

ويف تقييمـه ، نظرتـه إىل املـسرتشد تشكل نظريات الشخصية املنهج الذي يتبعه املرشـد النفـيس يف

والهـدف الـذي يبغـي الوصـول ، وكذلك تحديد طرق العالج واإلرشاد املناسـبة، ملستوى االضطراب

 .ليها املسرتشد بعد األنتهاء من اإلرشاد والعالجالحالة التي يكون ع وكذلك يف معرفة الهيئة أو، إليه

ًويختلــف املرشــدون بالنــسبة للطــرق التــي يتبعونهــا يف معالجــة املــسرتشد وذلــك وفقــا ملــدارس 

واملطبوعـة ، حيث إن كل أتباع مدرسـة لهـم اهتاممـاتهم الخاصـة وأتجاهـاتهم املهنيـة، الشخصية

النفـيس يهتمـون بالكبـت   أتبـاع نظريـة التحليـلفمـثالً، بطابع أو بفلسفة املدرسة التي يتبعونهـا

وأسـلوب الحيـاة بالنـسبة  بالـشعور) Adler(يف حني يهتم أتبـاع مدرسـة أدلـر ، ومسائل الالشعور

 .وهكذا... للعميل
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 :العام  عالقته بعلم النفس.3

، يةاملجـاالت اإلنـسانية والنفـس يعد علم النفس العام املقدمة التي الغنى عنهـا لكـل الدارسـني يف

من املواضيع التي يتضمنها علم الـنفس  حيث إن السلوك والحاجات والدوافع وامليول واالتجاهات

وأن ، ومن جهة أخرى فإن كل هذه املوضوعات تقع يف لب عملية اإلرشاد النفـيس، العام من جهة

 .النفيس إتقان هذه املواضيع املتصلة بعلم النفس العام من أساسيات عمل املرشد

 :ه بعلم اإلجتامععالقت .4

ًهناك صلة قوية ومتينه واتجاها جادا يف مجال اإلرشاد النفيس يقوم عـىل أسـس أجتامعيـة تـربط  ً

فنظريـة التحليـل ، واالضـطرابات العقليـة والنفـسية، بني الظـواهر األجتامعيـة وأسـاليب التنـشئة

ونظريـة علـم الـنفس ، النفيس مثالً تشري إىل مـشاركة العوامـل االجتامعيـة مـع العوامـل النفـسية

 كام تويل النظريـة الـسلوكية عمليـات، تؤمن باألهمية البالغة للعوامل االجتامعية) ألدلر(الفردي 

 اإلرشـاد لمـا يجعـوهـذا ، التعلم االجتامعي أهمية بالغـة يف تفـسريها إلسـباب أنحـراف الـسلوك

السليم للـدخول يف   الطريق ميهد للمرشد النفيسألنه، ًالنفيس أكرث التصاقا بعلم النفس االجتامعي

 .حقيقة املشكلة التي يعاين منها املسرتشد

 :اإلحصاء عالقته بعلم.5

ــد ــب أو بعي ــصل مــن قري ــوم اليت ــه اليوجــد مجــال علمــي الي ــول بأن  ميكــن الق

حيث أن هذا العلم يأخذ عىل عاتقـه توضـيح وتـسهيل األمـورعن ، بعلم اإلحصاء 

 ً اإلرشـاد النفـيس اعـتامدا كبـريا عـىلويعتمـد، طريق أسـاليبه وتقنياتـه املتعـدده
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ونـسبة ذلـك ، األحصائية املختلفة يف التعرف عـىل أحـتامالت حـدوث الظـاهرة املرضـية العمليات

 كام يقدم اإلحصاء لالرشاد النفيس خدمة كبرية تكمـن يف، وكذلك أحتامالت الشفاء منها، الحدوث

يف  وكـذلك يـدخل كعامـل مهـم، املجتمعتوضيح النسب التقريبية لحاالت السواء وعدم السواء يف 

منهجية البحوث املتعلقة باإلرشاد النفيس وإبراز نتائجها بشكل أنسب وأقـرب إىل الدقـة العلميـة 

يتم توضيح العالقات بشكل أرقام ونسب وأحصائيات سهلة القـراءة وواضـحة املعـامل ، واملوضوعية

ية والـسلوكية والتـي هـي مـن ضـمن ًوتساعد كثـريا عـىل تحليـل املـشكالت واالضـطرابات النفـس

 .اهتاممات اإلرشاد النفيس

وخاصـة املتعلقـة ، كعامل أسايس يف تقنني وتقييم البحوث بـشكل عـام تدخل العمليات األحصائية

العقلية والجسمية  كام تساعد املرشد عىل التعرف عىل قدرات وإمكانات العمالء، باإلرشاد النفيس

ًلإلحـصاء دورا كبـريا يف إبـراز  ا إليهم يف هذا املجال والذي يكونعن طريق األختبارات التي يقدمه ً

النتـائج يف تحديـد املجـاالت املناسـبة  نتائجها بحيث يستطيع املرشد النفـيس االنطـالق مـن هـذه

 .للعمالء يك يحيوا حياة راضية

 :بعلوم األديان  عالقته.6

  عـىل،العديـد مـن األمـراض النفـسيةتؤكد كثري من الدراسات والبحوث عىل تأثري الدين يف عـالج 

فهـو يـساعد عـىل سـيطرة ، وبالتـايل تغيري االتجاهات وتعـديل الـسلوك اعتبار أن اإلميان يؤدي إىل

وهنـا يـورد املؤلفـون مقولـة لـصاحب نظريـة ، ويقرتب من السلوك الشعوري اإلنسان عىل غرائزه

 .إىل بصريتنا الدينيةإن بصريتنا العلمية مفتقرة :  حيث يقول، )أنشتاين(النسبية 
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  :عالقته بعلم القانون. 7

فعلم النفس الجنايئ يهـتم ، ارتبط علم القانون بالعلوم النفسية يف الكثري من املجاالت واالتجاهات

، باألسباب النفسية للجنوح واإلجرام والحاالت االنفعالية أو العقلية للمجـرم وقـت وقـوع الجرميـة

هـذا ، ت للعالقة بـني علـم القـانون ومجـال اإلرشـاد النفـيسوهى من العوامل التي وطدت ومهد

فهـام يـسعيان إىل ، وبالتـايل باإلضافة إىل أن كال املجالنب يعمالن عىل مقاومة الـسلوك غـري الـسوي

تشكيله بالشكل الذي يؤدي إىل تنمية حالـة مـن التوافـق النفـيس  واعادة، تعديل سلوك املنحرفني

ال  ألن املجـرم مـريض ينبغـي عالجـه، عدم عودتهم لالنحـراف ثانيـة وبالتايل، واالجتامعي للعمالء

 .معاقبته

 :عالقته بالخدمة االجتامعية.8

فكـل منهـا ، يعتقد البعض أن الخدمة االجتامعية هي نفـس اإلرشـاد املـدريس وأنـه الفـرق بيـنهام

، يف املدرسـةفاملرشد املدريس يعمل ،  من مشكالت تكيفيةيواجهخدمة تقدم للفرد للتغلب عىل ما 

، فهام يف نظر الـبعض وجهـان لعملـة واحـدة، كذلك االختصايص االجتامعي يعمل يف املدرسة أيضا

ونحـن يف هـذا ، فاالختصايص االجتامعي يختلف عن املرشـد املـدريس، غري أن البعض يرى غري ذلك

وهـي ، لآلخـرمع أننا سوف ننتهـي إىل أن كـال مـنهام مكمـل ، املقام نحاول أن نبني الفروق بينهام

املتبع  املهم خدمة الفرد أوال بغض النظر عن األسلوب، تكاملية بعيدة عن التفريع والتقسيم نظرة

 .يف ذلك
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وهي ضمري األمة الـذي يـساعد عـىل التوافـق بـني ،  الخدمة االجتامعية متثل قلب املجتمع النابض

مـساعدة الفقـراء واملحتـاجني للفـرد أو  ُوهي تعنى بتقديم املساعدة االجتامعيـة، الفرد ومجتمعه

كـام ، والرباكني والفيضانات وحوادث الطائرات وغـريهم ومن يتعرضون للكوارث الطبيعية كالزالزل

مختلفة عىل شكل مؤسسات خـدمات األرسة والطفولـة ومؤسـسات  أنها تسعى لتقديم مساعدات

 املدارس واملصحات ودور ومساعدة املسنني والعمل يف، واملعونة عىل الزواج املساعدات االقتصادية

فهو ، يعترب دور االختصايص االجتامعي يف الواليات املتحدة واضح الغبار عليهو. والسجون األحداث

عالقـة  منفصل متاما عـن الخدمـة اإلرشـادية التـي تقـدم يف املـدارس ولـيس للخدمـة االجتامعيـة

 . بخدمات اإلرشاد مثل عالقة اإلرشاد بالتوجيه والطب النفيس

 كدوشن أن الخدمة االجتامعيـة تـستخدم أسـلوب دراسـة الحالـة الفرديـة لجمـع املعلومـات ذكر

 وأنها تقـدم العـالج الـذي يتعلـق باملـساعدات األرسيـة أو املاليـة أو اإليـواء يف، وتشخيص الحالة

تعـديل سـلوك  أو أما إذا كانت الحالة تحتاج إىل عالقة مبارشة مع الحالة بهدف تغيري، مؤسسة ما

وجـود تكامـل يف الخدمـة  وهـذا معنـاه، ّاتجاه فهنا تحول الحالـة إىل املرشـد النفـيس شعور أوأو 

 .االجتامعية املقدمة للمسرتشد بني الخدمة اإلرشادية والخدمة

 يظهر الفرق بـني الخدمـة االجتامعيـة املدرسـية:  فتقولتستطرد سهام أبو عيطة 

جامعــة ويف بــرامج إعــداد واإلرشــاد النفــيس يف أســلوب خدمــة الفــرد وخدمــة ال

تقديم هـذه الخـدمات فـيام نجـد بـرامج املرشـد النفـيس تؤكـد عـىل  العاملني يف

 بهـدف تنميـة القـدرات وامليـول، تغيري وتعديل السلوك نظريات وأساليب وطرق
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ونجـد يف املقابـل أن ، وتكوينها واالستفادة مـن مـصادر البيئـة والقيم واالتجاهات وبناء الشخصية

تركز عىل كيفية االستفادة مـن مـصادر البيئـة يف تـسهيل عمليـة منـو ، د املرشد النفيسبرامج إعدا

 . مشكلة الفرد الفرد وكيفية التعاون مع القامئني عىل إدارة مصادر البيئة يف معالجة

فهنـاك نظريـات عـدة ، تستعني الخدمة االجتامعية مبفاهيم اإلرشاد النفـيس فـيام يتعلـق بـالعالج

، ونظريـة العوامـل، ونظرية الـسامت، ونظرية الذات، مثل النظرية السلوكية ملجالمفيدة يف هذا ا

كـام  استعار اإلرشـاد النفـيس مـن الخدمـة االجتامعيـة دراسـة الحالـة، والنظرية اإلنسانية وغريها

 ).التشخيص(استعار اإلرشاد النفيس من الطب كلمة 

فالحدث رمبـا ينـتكس إذا ، م طرق العالجيرى مؤلفو هذا الكتاب أن العالج االجتامعي يعد من أه

املستشفى رمبا ينتكس  واملريض إذا خرج من، من دار املالحظة االجتامعية وعاد لبيئته األوىل خرج

األسـباب التـي أدت بـه إىل املـرض  أيضا ويعود إليه املرض ألنه عاد إىل البيئة التي كانت من أهـم

فاألدويـة النفـسية ، جدا يف العالج النفيس وره مهممعنى ذلك أن االختصايص االجتامعي د، النفيس

 .رمبا ال تفيد إذا مل يصاحبها عالج اجتامعي

 :عالقته بالعالج النفيس. 9

 علم النفس العالجي ميدان مـن ميـادين علـم الـنفس وشوسرتوم أنيعتقد برامر 

وقـد جمـع . يضم مفاهيم ومهارات مشرتكة بني عمليات اإلرشاد والعـالج النفـيس

 محاولـة" هي العلم مادته من ميادين مهنية مختلفة لها كلها وظيفة مشرتكةهذا 
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وعلـم الـنفس ، واإلرشاد النفـيس، من هذه امليادين ميدان علم النفس اإلكلينييك".  مساعدة الفرد

، بل والتوجيه الـديني الـذي يقـوم بـه رجـال الـدين، والطب العقيل والخدمة االجتامعية، الرتبوي

وكل هـذه امليـادين يقـوم العـاملون فيهـا بـالعالج بـشكل أو . قع اإلنتاج الصناعيةوالتوجيه يف موا

 .ًلهذا يبدو طبيعيا أن يتبلور ميدان جديد ميكن أن يطلق عليه علم النفس العالجي، بآخر

ويوضـحان أوجـه الـشبه واالخـتالف ، يضم علم النفس العالجي كالً مـن اإلرشـاد والعـالج النفـيس

ويتميـز . ن كالً من اإلرشاد والعالج النفيس مجاالن من املجاالت املهنية املتداخلةإذ يريان أ، بينهام

، واملـساعدة عـىل حـل املـشكالت عـىل مـستوى الـوعي، ومـوقفي، وتعـضيدي، اإلرشاد أنه تربوي

بينام يتميز العـالج النفـيس بأنـه ، ويكون يف العادة قصري األمد، وينصب االهتامم فيه عىل األسوياء

وقـد يكـون طويـل ، حـادةانفاليـة ويتناول املرىض بالعصاب أو من يعانون من مـشكالت  ،تحلييل

إذ يرى كل مـن ) 1954(وبينسيك ) 1946(ويستشهدان بأقوال عديد من الكتاب مثل بلوس . األمد

ُهذين العاملني أن اإلرشاد النفيس يهتم باألفراد الذين مل تنم لديهم بعد أمناط عصابية جامـدة غـري 

ويجـد كـل مـن برامـر وشوسـرتوم ، ضحايا لضغوط معينة تقع علـيهم مـن البيئـة الخارجيـةأنهم 

الذي يرى أن اإلرشاد ما هـو إالّ نـوع مـن العـالج النفـيس ) 1950(ًتعضيدا لرأيهام يف وصف ثورن 

أن اإلرشاد هو مساعدة األسوياء للوصول ) 1950(كام يرى روبنسون ، املعد لتناول مشاكل األسوياء

، والتكامـل الـذايت، واالسـتقالل، توى أرقى من مهارات التكيف التي تبـدو يف زيـادة النـضجإىل مس

 .وتحمل املسئولية
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 :النفيسالحاجة إىل اإلرشاد 

، ُوميارس دون أن يأخذ هـذا االسـم أو اإلطـار العلمـي، لقد كان اإلرشاد النفيس فيام مىض موجودا

ومجاالتـه  صـبح اآلن لـه أسـسه ونظرياتـه وطرقـهّولكنه تطـور وأ، ّودون أن يشمله برنامج منظم

إىل اإلرشاد يف  وأصبح يقوم به أخصائيون متخصصون علميا وفنيا وأصبحت الحاجة ماسة، وبرامجه

  . بصورة عامةاألخرىاملدارس ويف األرس ويف املؤسسات االجتامعية وىف مجاالت الحياة 

مراحـل منـوه املتتاليـة مبـشكالت  فـرد خـاللوميـر كـل ، يحتاج الفرد والجامعة إىل اإلرشاد النفيس

ّطرأت تغريات أرسية تعترب من أهم مالمح التغري  ولقد. وفرتات حرجة يحتاج فيها إىل إرشاد، عادية

وزيـادة ، ّوحدث تطـور يف التعلـيم ومناهجـه، ّكام حدث تقدم علمي وتكنولوجي كبري، االجتامعي

 ونعيش اآلن يف عـرص يطلـق عليـه عـرص. عمل واملهنةوتغريات يف ال. يف أعداد التالميذ يف املدارس

 التـي وفيام ييل تفصيل ألهـم األسـباب، هذا كله يؤكد أن الحاجة ماسة إىل اإلرشاد النفيس. القلق

 :  النفيسلإلرشادتؤكد الحاجة 

  :االنتقال فرتات.1

الفرتات وأهم . رشاديحتاج فيها إىل التوجيه واإل ّمير كل فرد خالل مراحل منوه بفرتات انتقال حرجة

وعنـدما ينتقـل مـن الدراسـة إىل ، الحرجة عندما ينتقل الفرد من املنـزل إىل املدرسـة وعنـدما يرتكهـا

 وعندما ينتقل من حيـاة مـا قبـل الـزواج إىل الـزواج وعنـدما يحـدث طـالق أو ، العمل وعندما يرتكه

  ومـن الرشـد إىل سـن، لرشـدومـن املراهقـة إىل ا، الطفولـة إىل املراهقـة وعنـدما ينتقـل مـن، مـوت
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ّإن فرتات االنتقال الحرجة هذه قد يتخللهـا رصاعـات وإحباطـات وقـد يلونهـا القلـق  .الشيخوخة

 ّوهذا يتطلب إعداد الفرد قبل فرتة االنتقال ضـامنا للتوافـق مـع. من املجهول واالكتئاب والخوف

ّحتـى ، النفيس خدمات اإلرشادوذلك بإمداده باملعلومات الكافية وغري ذلك من ، الخربات الجديدة

  .متر فرتة االنتقال بسالم

  :التغريات األرسية.2

 ويظهـر هـذا. ّالنظام األرسي يف املجتمعات املختلفة حسب تقدم املجتمع وثقافته ودينـه يختلف

ّاالختالف يف نواح عدة مثل نظام العالقات االجتامعية يف األرسة ونظـام التنـشئة . إلـخ..االجتامعيـة ٍ

ومقارنـة ، املجتمعات الغربيـة  نلمس آثار هذا االختالف يف الدراسات االجتامعية املقارنة بنيونحن

  .وهكذا…يف املدينة والقرية والبادية، النظام األرسي

  :التغري االجتامعي. 3

ويقابـل عمليـة التغـري االجتامعـي . التغري االجتامعـي املـستمر الـرسيع يشهد العامل قدرا كبريا من

 التـي تحـاول توجيـه الـسلوك )Social control(عمليـة الـضبط االجتامعـي  خـرى هـيعمليـة أ

ّوهناك الكثري من عوامل التغري االجتامعي أدت . االجتامعية وال ينحرف عنها  بحيث يساير املعايري ّ

التزاوج  والتقدم العلمي والتكنولوجي وسهولة، االتصال الرسيع: زيادة رسعته عن ذي قبل مثل إىل

التغري االجتامعـي مـا  ومن أهم مالمح، إلخ…لثقافات ومنو الوعي وحدوث الثورات والحروببني ا

  :ييل
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وأصبح مرفوضا مـا كـان ، كان مرفوضا من قبل فأصبح مقبوال بعد ما، ّتغري بعض مظاهر السلوك .أ

  .يإدراك أهمية التعليم يف تحقيق االرتفاع عىل السلم االجتامعي ـ االقتصاد و.مقبوال من قبل

  .تعليم املرأة وخروجها إىل العمل التوسع يف .ب

  .الضغوط االجتامعية للحراك االجتامعي الرأيس إىل أعىل وزيادة، زيادة ارتفاع مستوى الطموح.ج

 وزيادة الفروق يف القيم الثقافية والفروق الفكرية وخاصة بني الكبار، األجيال وضوح الرصاع بني .د

  .مختلف  االجتامعي الرسيع يجعل كال من الفريقني يعيش يف عاملوالشباب حتى ليكاد التغري

  :التقدم العلمي والتكنولوجي.4

فأصبح التقدم . وتكنولوجيا تتزايد رسعتهام يف شكل متوإلىة هندسية يشهد العامل اآلن تقدما علميا

 ولقـد حقـق يف، العلمي والتكنولوجي يحقـق يف عـرش سـنوات مـا كـان يحققـه يف خمـسني سـنة

والتي حقـق فيهـا مثـل مـا حققـه التقـدم ، الخمسني سنة املاضية ماحققه يف املائتي سنة السابقة

  :ومن أهم معامل التقدم العلمي والتكنولوجي ما ييل .الحضارة العلمي منذ فجر

واكتشاف الذرة واستخدامها يف األغـراض الـسلمية وظهـور الطـائرات ، املخرتعات الجديدة زيادة .أ

  .غزو الفضاءالصواريخ و

  .واإلنتاج يف مجال العلم والعملىل اإلسياسة امليكنة والضبط  .ب
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  .ّتغري االتجاهات والقيم واألخالقيات وأسلوب الحياة .ج

  .ّتغري النظام الرتبوي والكيان االقتصادي واملهني .د

ي والتكنولـوجي ّصفوة ممتازة من العلامء لضامن اطراد التقدم العلمـ زيادة الحاجة إىل إعداد .هـ

  .ّوتقدم األمم

ونحـن نعلـم أن ، Futurology ّزيادة التطلع إىل املستقبل والتخطيط له وظهور علم املـستقبل .و

ويؤكـد الحاجـة إىل التوجيـه واإلرشـاد ، ّالتقدم العلمي يتطلب توافقا من جانـب الفـرد واملجتمـع

 مــن أجــل املواكبــة والتخطــيط خاصـة يف املــدارس والجامعــات واملؤســسات الــصناعية واإلنتاجيــة

  .ملستقبل أفضل

  :ّتطور التعليم ومفاهيمه.5

ّتطور التعليم وتطورت مفاهيمه أو األسـتاذ  ففيام مىض كان املعلم أو املـتعلم أو الـشيخ واملريـد، ّ

وقلة مصادر املعرفة ويهتم املدرس بتلقـني التلميـذ ، أعداد قليلة يف والطالب يتعاملون وجها لوجه

واآلن تطور التعليم وتطورت مفاهيمه . البحوث الرتبوية والنفسية محدودة وكانت، العلميةاملادة 

  . وطرقه ومناهجه واألنشطة التي تتضمنهاأساليبه وتعددت

 :ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض النفسية.6

ومن الباحثني من يرى بأن االكتئـاب ، أطلق عىل القرن العرشين عرص القلق

 والعـرشين نـسبة لتزايـد مواقـف الحيـاة املحبطـة لحادياهو مرض القرن 

  املعــارص مــيلء بالــرصاعات واملطــامع ومــشكالت إن املجتمــع. والــصادمة
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 لديهم السيارات راضون، واآلنمىض يركبون الدواب وهو  املدنية وعىل سبيل املثال كان الناس فيام

 ويعــاين .وخ ومركبــات الفــضاءّيتطلعــون إىل األرسع حتـى الــصار، والطـائرات ولكــنهم غــري راضــني

الحـديث مـن القلـق واملـشكالت التـي تظهـر الحاجـة إىل خـدمات اإلرشـاد  الكثريون يف املجتمـع

اصـبحت الحاجـة إىل اإلرشـاد النفـيس رضورة تـستلزمها  و.العالجي يف مجال الشخصية ومشكالتها

. مل تعـد تقليديـةمحاوالت البحث عن حلـول للمـشكالت االجتامعيـة والنفـسية والـسلوكية التـي 

املجهـول،  مـن والقلـق، والخـوف االضطرابات النجاح، وتجاوزفالتطلعات املستقبلية واالرصار عىل 

ٌ ذلك استوجب أن يكون هناك ارشاد نفىسكل ٌ. 
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 مقدمة

راد والجامعات بهدف تجاوز الصعوبات التي اإلرشاد النفيس أحد الخدمات النفسية التي تقدم لألف

 .وتعوق توافقهم وإنتاجيتهم، تعرتض الفرد أو الجامعة

ومل يتحولـوا ، املجال الـسوي يف  وهو خدمة نفسية توجه إىل الفرد والجامعات الذين مازالوا قامئني

 .بعد إىل املجال غري السوي

وتتـصف بدرجـة مـن التعقيـد ، ديدة ولكنهم مع ذلك يواجهون مشكالت ذات طبيعة انفعالية ش

بحيث يعجزون عن مواجهة هـذه الـصعوبات واملـشكالت بـدون عـون أو مـساعدة مـن ، والشدة

 .الخارج

النظـرة وىف  يف واإلرشاد النفيس يرتكز عـىل الفـرد ذاتـه أو الجامعـة ذاتهـا بهـدف إحـداث التغيـري

ونحـو ،  األخـرى التـي تـرتبط بهـاالتفكري وىف املشاعر واالتجاهات نحو املشكلة ونحو املوضـوعات

 .العامل املحيط بالفرد أو الجامعة

حـال اإلرشـاد  يف  وعىل هذا األساس فأن العملية اإلرشادية هدفها توفري االستبصار للفرد والجامعة

 .انفعاالته وزيادة معرفته بذاته وبالبيئة املحيطة به يف الذي ميكنه من زيادة تحكمه، الجامعي

اإلرشادية تقوم عىل ازدياد االستبصار لدى الفرد فأنها تؤكد بذلك عملية التعلم مـن  وألن العملية 

ونحو العـامل ، حيث اهتاممها بتعديل أفكار األفراد ومشاعرهم وسلوكهم نحو ذاتهم ونحو اآلخرين

 .الذي يعيشون فيه
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ر بخـربة منـو  ونستطيع القول أن الفرد أو الجامعة الذي مير بخـربة إرشـاد نفـيس ناجحـة فأنـه ميـ

 .نفس الوقت يف وارتقاء نفيس

 :التطور التاريخي

وعـىل األصـح فقـد نـشأ مـن ، أحضان حركة التوجيه املهني والرتبية املهنية يف  نشأ اإلرشاد النفيس

 .العالج النفيس والخدمة النفسية يف التقاء هذه الحركة مع تيارات وحركات أخرى ممثلة

وخـدمات ، ىل العالقـة أو الفـرق بـني خـدمات اإلرشـاد النفـيس ولذا فأنه من املناسـب أن نـشري إ

 .التوجيه املهني والرتبوي

وتنصب خدمات التوجيه املهني والرتبوي عىل مساعدة الفرد عـىل دراسـة املـشكلة التـي تواجهـه 

تحـصيل مـادة  يف أو التغلـب عـىل صـعوبة، كاختيـار نـوع الدراسـة املناسـبة، سواء كانت تربويـة

االمتحانات أو مشكلة مهنية كاختيار العمل املناسب أو املهنـة  يف كلة تتعلق باألداءأو مش، دراسية

 .املناسبة

مساعدة الفرد عىل تحليل عنارص املشكلة وتوفري املعلومات التـي تتـصل  يف  واملساعدة هنا تتمثل

بـوي كـام تـوفر خدمـة التوجيـه الرت، املجتمـع يف بها املعلومات الخاصـة بوضـع املهنـة أو العمـل

وتنظيم هذه املعلومات كلها معا والخـروج ، املعلومات الخاصة بقدرات الفرد واستعداداته وميوله

 .من ذلك بحلول أو توجهات
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أي أن اهتامم التوجيه الرتبوي واملهنـي ،  وعىل الفرد أن يختار منها الحل الذي يراه مناسبا لظروفه

التوجيه الرتبـوي واملهنـي لـيس لهـا صـبغة يف  واملشكلة هنا، ينصب عىل املشكلة وليس عىل الفرد

 .انفعالية حادة

 يف بعكس مـا هـو قـائم،  وما ينقص الفرد هنا هو قلة املعلومات واملعرفة والنضج بالدرجة األوىل

 يف باعتبـار أن الفـرد، خدمات اإلرشاد النفيس الذي تنصب جهوده عىل الفرد وليس عـىل املـشكلة

 .قيمه ومشاعره وأساليب تفكريهاتجاهاته و يف حاجة إىل تغيري

التوجيه الرتبوي واملهني فاملـشكلة خـارج  يف أما، الفرد ذاته يف اإلرشاد النفيس تتمثل يف  فاملشكلة

 . من املواقف وعليه أن يختار ما يناسبه من بدائل متاحةيواجهالفرد وتتمثل فيام 

تعـددت ، ين وتعقد اآللـة الـصناعيةبداية القرن العرش يف  ومع التطورات االقتصادية واالجتامعية

 .املهن وكرثت ومل يعد من السهل اختيار املهنة فضال عن النجاح فيها

مجـال اختيـار املهنـة وزادت أهميـة هـذه  يف  وقد أوجب ذلك رضورة ظهـور الخدمـة اإلرشـادية

 1924 ."رضورة للحفاظ عىل املجتمع نفـسه "Norris"نورس"وأصبحت كام عرب عن ذلك ، الخدمة

Norris  

وىف ظل التطورات االقتصادية التي شهدتها أوربا والواليات املتحدة وما ترتـب  

عىل ذلك مـن ردود أفعـال اجتامعيـة وإنـسانية عـىل املـستوى الفـردي وعـىل 

 روكـول"والتـي اتخـذت معـا فـيام أطلـق عليـه ، املستوى االجتامعي والرتبوي
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 Rockwell الكاليدوسكوب Kaleidoscopeه اليوم اإلرشاد النفيس  والذي نسمي 

 وكان املناخ معبأ برضورة ظهور الخدمات التي تواجه اآلثار والندوب التي تركتها الثورة الـصناعية 

 .الثانية عىل الصعيدين اإلنساين واالجتامعي

ذلـك شـأن  يف  وتهيئ الجو أيضا لالقتناع برضورة دراسة املشكالت االجتامعية دراسة علمية شـأنها

 .لفيزيقيةاملشكالت ا

 وقد ساعد التوجه الخاص بإخضاع املشكالت اإلنسانية واالجتامعية للدراسة العلمية عـىل تـدعيم 

 يف قد افتتح العيادة النفـسية األوىل Lighter Witmer"اليرت ويتمر"وكان ، خدمات اإلرشاد النفيس

وباتـت األذهـان  ،وأنـشأ تخـصص علـم الـنفس اإلكلينـييك، 1896الواليات املتحدة األمريكية عـام 

أثـار ضـجة كـربى  Clifford Beersكليفورد بريس "حتى أن ، متقبلة للخدمة النفسية ومقتنعة بها

عـام " العقـل الـذي وجـد نفـسه"كتابـه  يف عندما نرش مذكراته التي متثل خربته مع املرض النفيس

 يف قـاه املـرىضالكتاب املعاملة السيئة والخشنة والعالج غـري الكـفء الـذي يل يف وقد وصف1908

، وقد كان الكتاب مبثابة الرشارة األوىل لتطور حركة الصحة النفـسية، مستشفيات األمراض النفسية

وكانـت هـذه  ، والتي أثارت العديد من الدراسات حول األشخاص الذين لـديهم مـشكالت سـلوكية

 .Mental Health Counselingبداية إرشاد الصحة النفسية 

راسـات التـي أجريـت عـىل األطفـال  مـن ذوى املـشكالت  وقد أظهرت نتائج الد

  وقــد تطــور، املــدارس يف رضورة تــوفري خــدمات اإلرشــاد النفــيس لكــل األطفــال
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 .إرشاد الصحة النفسية وأصبح جزءا أساسيا من املجرى األسايس ملهنة اإلرشاد النفيس

-1939"امليـة الثانيـة وكـذلك الحـرب الع، "1918-1914" ولقد كـان تـأثري الحـرب العامليـة األوىل 

تطـورا لخـدمات  يف وما حدث بينهام مـن أزمـات اقتـصادية وتـدخل حكـومي تـأثري هائـل"1945

 .مجال إعداد األدوات وكيفية استخدامها يف خاصة، النفسية وعىل رأسها اإلرشاد النفيس

، سكرية فقد كان عىل الجيوش املحاربة أن تواجه اآلالف من الشباب الذي طلب أداء الخدمة العـ

 .ثم توزيعهم عىل األعامل واملهام املختلفة، وفرز الصالح منهم وغري الصالح ألداء الخدمة

ظل املجهود الحريب وتعبئة طاقات الدول املحاربة لكسب الحرب طورت أدوات ما  يف  وبذلك فإنه

ظـروف هذا الوقت القصري وتقنينها عىل تلـك األعـداد الـضخمة لـوال  يف كان من املمكن إعدادها

 .الحرب العاملية

 .الجيش األمرييك يف للذكاء)Beta"(بيتا"ومقياس )Alpha"(ألفا" وبذلك تم إعداد مقياس 

حتـى أن ،  وىف الفرتة التي تلـت الحـرب العامليـة األوىل تكـاثر العديـد املتنـوع مـن هـذه األدوات

نهم كانوا من مستخدميها بل إ، املرشدين النفسيني مل يكونوا هم املنشئون األساسيني لهذه األدوات

 .فقط
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 وقد كان تكميم ذكاء الشخص وميله واستعداداته وتحصيله ومختلـف جوانـب شخـصيته وقيـاس 

هذه الجوانب قياسا أقرب إىل الدقة الكمية أساس طيب لصدق أحكـام املرشـدين النفـسيني عـىل 

 .مفحوصيهم

أصـبحا ملتـصقني مـن البدايـة  ولذلك فليس من املستغرب أن التوجيـه املهنـي واإلرشـاد النفـيس 

 .بحركة القياس النفيس

وىف ، مجـال الـصناعة يف تـصنيف العـاملني يف  وأصبح القياس النفيس موجودا بشكل كـىل وأسـاس

وأصبحت معرفـة هـذه املقـاييس وإتقـان اسـتخدامها ، وىف مكاتب اإلرشاد النفيس، املجال الرتبوي

 . املرشدين النفسينيواالستفادة منها جزءا أساسيا من تعليم وتدريب

ـــة ـــة توجيهي ـــيغت نظري ـــد ص ـــا  يف  ولق ـــداعني له ـــل ال ـــن أوائ ـــان م ـــيس ك ـــاد النف اإلرش

تطـوير بعـض األدوات  يف وكام كان للحرب العاملية األوىل فضل)  Williamson"(1939وليامسون"

م اختبـار التـصنيف العـا"هـذه املـرة  يف الحرب العاملية الثانيـة طـور الجـيش األمـرييك يف وكذلك

 ".The Army General Classification Test" A.G.C.Tللجيش 

مـسرية اإلرشـاد  يف يعتـرب أحـد املعـامل البـارزةCarl Rogers"  كـارل روجـرز" ومام الشك فيـه أن 

 .اإلرشاد تأثريا ال ينكر يف وقد أثر روجرز بأفكاره ونظامه ومامرسته، النفيس
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املجال وأكدها ووجدت أنصار كثريين لها هي أن األفـراد  وفكرة روجرز األساسية والتي أىت بها إىل 

 .وعىل وضع قراراتهم بدون أحكام سلطوية من املرشد، لديهم القدرة عىل اكتشاف ذواتهم

األمـر الـذي مل ،  ومن تأثريات روجرز أنه أدخل التسجيالت الصوتية واملرئيـة إىل جلـسات اإلرشـاد

 مفاهيم: النفيساإلرشاد والعالج "كتابيه  يف ه األساسيةوقد نرش روجرز أفكار، يكن معروفا من قبل

 .1951والعالج املتمركز حول العميل عام ، 1942املامرسة يف أحدث

أو أن يـزودهم املرشـد مبعلومـات أو ،  ومل يكن روجرز يـرى رضورة لتـشخيص مـشكالت العمـالء

 مفهومه يكون العميل أكـرث وىف، فقد أكد عىل أهمية العالقة بني املرشد والعميل، توجيهات معينة

باإلرشـاد النفـيس غـري املبـارش أو غـري املوجـه  "وبهذا أصبح نظام روجرز يعرف ، أهمية من املرشد

Nondirective Counseling. 

 ومام الشك فيه أن هذا املدخل قد أثر عىل مسرية اإلرشاد النفـيس كعمليـة وكمهنـة تـأثريا عميقـا 

 .نجد آثاره إىل اليوم

مجال  يف "العالقات اإلنسانية"إىل مجال "الخاص "ت أفكار روجرز ميدان اإلرشاد النفيس  وقد تخط

مجال العمل بني أصحاب العمل والعـامل  يف وكذلك، والعالقات بني الزوجني، ومجال األرسة، التعلم

 .Relation Therapyفيام يعرف اآلن بعالج العالقات 
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لقرن مرسح للجدال بني الـربامج اإلرشـادية املعتمـدة  وقد كانت الخمسينات والستينات من هذا ا

ىف مقابل الربامج اإلرشادية املعتمـدة Client Centeredعىل نظرية روجرز املتمركزة حول العميل 

 .Trait Factoredعىل نظرية العوامل والسامت 

ليـه اإلرشـاد رمبـا كـان التنبـؤ مبـا سـيكون ع، ومع إطاللة األلفية الثالثة والقرن الحادي والعـرشين

، ًألن القرن القادم أصبح وشـيكا وعـىل األبـواب، ًالقرن القادم أحد األعامل الصعبة نسبيا يف النفيس

 .حتى أن مقدماته أصبحت جزءا من الحارض

ومن املعروف أن الـذين يحـاولون ، القرن الحادي والعرشين مبتغرياته يف  بل أننا قد أصبحنا نعيش

ألنـه مـن الـسهل بـالطبع أن نتحـدث عـام ، الخطأ يف غامرون بأن يقعواالتنبؤ ويعلنون تنبؤاتهم ي

جوانـب عديـدة كـل منهـا  يف ظل تغريات متالحقـة يف حدث قياسا إىل التحدث عام سوف يحدث

 .يؤثر عىل اآلخر

حيـث أن التنبـؤ يـصف ،  ويعيش العلامء واملفكرين كـذلك أزمـة التنبـؤ وصـعوبتها وعـدم دقتـه

واألمر املثري فيام يتعلق عن مستقبل اإلرشاد النفـيس أن عمليـة اإلرشـاد ، هاملجهول وغري متأكد من

وهـو مـا ، املستقبل للعميل والتخطـيط ملـستقبله املهنـي يف ًنفسها تتضمن قدرا كبريا من التعامل

 .حياة العميل وللعوامل التي تؤثر فيها يف يتطلب تنبؤا لكثري من الجوانب

عمليـة  يف لية التنبؤ من مستوى الفرد كام يحدثومام الشك فيه أننا حني مند عم 

ــة ــستوى الجامع ــردي إىل م ــاد الف ــن، اإلرش ــد م ــب املزي ــه يتطل ــك كل ــأن ذل   ف
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تقـدير التغـري الـذي  يف ومل تكن تكهنات وتنبؤات الكتاب واملبـدعني، البيانات واملعلومات الدقيقة

ويقللــون مــن العوامــل ، اسيةاأللفيــة الثالثــة تغــري متــأثر بالعوامــل االجتامعيــة والــسي يف يحــدث

 .التكنولوجية

 ولكن مع هذا التكتل الجامعي الدويل الجديد وانفتاح العامل وىف ظل العوملة وأصـبح العـامل قريـة 

أقـل  يف صغرية من خالل شبكات الستااليت املختلفة وانتقال العادات االجتامعية من مجتمع آلخر

محـيط الكـرة األرضـية  يف يـة عـىل الفـرد والجامعـةوانتشار الـضغوط االجتامع، )الفمتوثانية(من 

وانتشار ثورة الكمبيوتر أصبح اإلرشاد النفيس سلعة مطلوبة عىل شاشات اإلنرتنـت وأصـبحنا نحـن 

عياداتنا كثريا مـن األفـراد الطـالبون للمزيـد مـن االستـشارات النفـسية  يف كمعالجني نفسيني نجد

 .والعالج النفيس

 املفهوم العام

كـام أنـه يـشرتك مـع ، Applied Psychologyرشاد إىل ميـدان علـم الـنفس التطبيقـي  ينتمي اإل

، وعلـم الـنفس اإلكلينـييك، العيـادي الـنفس معل“مثل مجموعة أخرى من تخصصات علم النفس 

 يف وهـذه التخصـصات تهـدف إىل مـساعدة النـاس" والخدمـة االجتامعيـة، وميدان الطب النفيس

تحـت مجموعـة تعـرف ، ة وضغوطها وتغيري حيـاتهم إىل األفـضلمواجهة مشكالت ومواقف الحيا

الخـصائص  يف وهـذه التخصـصات تـشرتك، Helping Professionsةاملـساعد“مهـن "بتخصـصات 

 :اآلتية

 . تفرتض أن السلوك له سبب وأنه من املمكن تعديل هذا السلوك-1
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 .الغاية التي تؤكد عىل أهمية الوقاية يف  تشرتك-2

 .س من تدريب متخصص تقوم عىل أسا-3

ًوهى مساعدة املـستفيدين عـىل أن يـصبحوا أكـرث فاعليـة وأكـرث توافقـا مـن ،  تسعى لتحقيقها-4

 .الناحية النفسية

 .تستخدم العالقة املهنية كوسيلة أساسية لتقديم العون-5

والـبعض اآلخـر ، منهـا يوضـح مفهـوم اإلرشـاد،  وهناك تعريفات كثرية ومتعددة لإلرشـاد النفـيس

الوقت الذي تركز فيه بعـض التعريفـات عـىل العالقـة ، يف مل التعريف اإلجرايئ لإلرشاد النفيسيح

 .اإلرشادية ودور املرشد

 :.ونعرض فيام ييل لبعض هذه التعريفات

 )GOOD)1945  تعريف جود -1

 يقصد باإلرشاد تلك املعاونة القامئة عىل أساس فردى وشخيص فيام يتعلـق باملـشكالت الشخـصية 

ويبحث عن حلـول ، والتي تدرس فيها جميع الحقائق املتعلقة بهذه املشكالت، لتعليمية واملهنيةوا

ومن خالل املقـابالت ، وذلك مبساعدة املتخصصني وباالستفادة من إمكانيات املدرسة واملجتمع، لها

 .اإلرشادية التي يتعلم العميل فيها أن يتخذ قراراته الشخصية

 )Wrenn)  1951 تعريف رين -2
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تتنـوع فيهـا اإلجـراءات بـاختالف طبيعـة حاجـة ،  اإلرشاد هو عالقة دينامية وهادفة بني شخصني

مـع ، جميع الحاالت يكون هناك مشاركة متبادلة من كـل مـن املرشـد والطالـب يف ولكن، الطالب

 .الرتكيز عىل فهم الطالب لذاته

 )ROGERS   ) 1952 تعريف روجرز-3

إطـار األمـن الـذي تـوفره  يف يحدث فيها اسرتخاء لبنيـة الـذات للعميـل اإلرشاد هو العملية التي 

 .ذات جديدة يف والتي يتم فيها إدراك العميل لخربته املستبعدة، العالقة مع املرشد

 )Pepinsky Pepinsky&)  1954 وببنسك ببنسك تعريف -4

عد املـسرتشد موقـف خـاص بهـدف مـسا يف  اإلرشاد عملية تشتمل عىل تفاعل بني  مرشد وعميل

 .عىل تغيري سلوكه بحيث ميكنه الوصول إىل حل مناسب لحاجاته

 )Tolbert) 1959 تعريف تولبري -5

مـن خـالل مهاراتـه ،  اإلرشاد هو عالقة شخصية وجها لوجـه بـني شخـصني أحـدهام وهـو املرشـد

ادى مـن العميـل وهـو نـوع عـ، يوفر موقفا تعليميا للشخص الثـاين، وباستخدام العالقة اإلرشادية

وعـىل حـل مـشكالته وتنميـة ، حيث يساعده عىل تفهم نفسه وظروفه الراهنة واملقبلة، األشخاص

 .الحارض واملستقبل يف إمكانياته مبا يحقق إشباعا ته وكذلك مصلحة املجتمع
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 )Krumboltz)  1965،  تعريف كرمبولتز-6

محاولـة  يف خـذها املرشـديت،  يتكون اإلرشـاد النفـيس مـن أي أنـشطة قامئـة عـىل أسـاس أخالقـي

 .تلك األنواع من السلوك التي تؤدى إىل حل مشكالته يف ملساعدة العميل لالنخراط

 ) Tyler  )1969تعريف تيلر-7

كام ، ترى تيلر أن الغرض من اإلرشاد هو تسهيل االختبارات التي تساعد عىل منو الشخص فيام بعد

وأنـه ميكـن أن يكـون عونـا ، نه ذا طبيعة عالجيـةترى أن اإلرشاد ذو طبيعة منائية باإلضافة إىل كو

 .لكل األشخاص نظرا لكون اتخاذ القرارات أمر الزم طول الحياة

 )Pietrofesa  ) 1978 تعريف بيرتوفيسا-8

وهو الشخص املؤهل تـأهيال متخصـصا للقيـام ، اإلرشاد هو العملية التي من خاللها يحاول املرشد

واإلرشـاد هـو ، وحـل املـشكالت، واتخـاذ القـرارات، تفهم ذاتـه يف أن يساعد شخصا آخر، باإلرشاد

 .مواجهة إنسانية وجها لوجه تتوقف نتيجتها إىل حدد كبري عىل العالقة اإلرشادية

 )Burks &  Stefflre) 1979  تعريف بريكس وستيفلر  -9

 وهــذه،  يـشري مــصطلح اإلرشــاد إىل عالقــة مهنيــة بــني مرشــد مــدرب وعميــل

بعـض األحيـان  يف رغم أنها قـد تـشتمل" شخص لشخص"إطار  يف  العالقة تتم

  معـدة ملـساعدة العمـالء عـىل تفهـم واسـتجالءوهـي، عىل أكرث مـن شخـصني
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وأن يتعلموا أن يصلوا إىل أهدافهم املحـددة ذاتيـا مـن خـالل اختيـارات ذات ، حياتهم يف  نظرتهم

أو خاصـة ، نفعاليـةومـن خـالل حـل مـشكالت ذات طبيعـة ا، معنى قامئة عىل معلومـات جيـدة

 .بالعالقات مع اآلخرين

 )1996(تعريف محمد محروس الشناوى -10

عملية ذات طابع تعليمي تتم وجها لوجه بني مرشـد مؤهـل ومـسرتشد يبحـث عـن " اإلرشاد هو 

حيــث يــساعده املرشــد باســتخدام مهاراتــه والعالقــة ، املــساعدة ليحــل مــشكالته ويتخــذ قراراتــه

 ".اإلرشادية 

 ) 1998(عالء الدين كفاىف تعريف -11

النظرة وىف التفكري  يف اإلرشاد النفيس يرتكز عىل الفرد ذاته أو الجامعة ذاتها بهدف إحداث التغيري"

ونحـو العـامل ، وىف املشاعر واالتجاهات نحو املشكلة ونحـو املوضـوعات األخـرى التـي تـرتبط بهـا

 ".املحيط بالفرد أو الجامعة

 )  1998(طه تعريف فرج عبد القادر -12

  وكأنه إرشـاد وتوجيـه .اإلرشاد النفيس هو عالج نفيس سطحي ملشكالت السلوك والحياة اليومية "

 ."للفرد حتى يسوى مشاكله ويتعامل معها بكياسة ولباقة 

 الخصائص التي تبنى عليها العملية اإلرشادية 

 : هذا النحو تبنى العملية اإلرشادية عىل خطوات متتابعة وذات متصل تتابعي عىل
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 .وذلك يعنى أن العملية اإلرشادية ترتكز عىل تغيري السلوك، اإلرشاد ذو طابع تعليمي-1 

 . املرشد النفيس هو الشخص املخطط للعملية اإلرشادية وهو شخص مؤهل تأهيال متخصصا-2 

أي أن مشكالته ليست شديدة عىل النحو الـذي يـدعو إىل تـدخل بـرامج ،  العميل شخص عادى-3

 .وأن شخصيته متامسكة، رى مثل العالج النفيسأخ

 يف  تهدف العملية اإلرشـادية إىل تحـسني حيـاة العميـل ومـساعدته عـىل فهـم ذاتـه ومواقفـه-4 

 .الحارض واملستقبل واتخاذ القرارات املناسبة

 .البيئة التي تتم فيها العملية اإلرشادية هي بيئة العالقة اإلرشادية وجها لوجه-5 

لعملية اإلرشادية بانتقال الخربة من موقف اإلرشاد إىل مواقف الحيـاة التـي يقـف فيهـا تهتم ا- 6 

 .العميل فيام بعد



47

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 مواصفات املرشد النفيس
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 شخصية املرشد النفيس وخصائصها

 

اإلرشـاد النفـيس فـيمن يقومـون بهـذا  يف تتعدد املواصفات والخصائص التي يـضعها املتخصـصون

والشك أن ، بتعدد املدارس والنظريات التي يبنون عليها مناذجهم اإلرشادية" املرشد النفيس "العمل

تحديـد  يف بعض الخصائص التي يقررها هؤالء املتخصصون تصلح لالسرتشاد بها عرب الزمان واملكان

ل بـل وىف كـ،  اجتامعيني وأطبـاء نفـسينيأخصائينيخصائص املرشدين واملعالجني ومن مياثلهم من 

 .أي موقع لتخطى عقبة أو حل مشكلة أو مواجهة أزمة شديدة يف من يتصدى ملعاونة إنسان

ينبغـي أن يتـصف بعـدة خـصائص أساسـية لـيامرس العمـل  )أو املعالج النفيس( واملرشد النفيس 

كام يحتاج بصفة دامئة أن ميحص نفسه من وقت آلخر ليطمنئ إىل أن هذه الخصائص ال ، اإلرشادي

 .تقويتها بصفة دامئة يف ة عنده وأن يبحثتزال  قوي

جناية أو جنحة مخلة بالـرشف أو ماسـة بالكرامـة أو لجنحـة مزاولـة  يف أال يكون قد حكم بإدانته

وىف هـذه الحالـة األخـرية ال يجـوز لـه أن ، مهنة الطب أو إحدى املهن املرتبطة بها بدون تـرخيص

 . انقضاء العقوبةيتقدم بطلب الرتخيص قبل مىض خمس سنوات من تاريخ

محمود السرية وتقدر اللجنة املذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها ، أن يكون حسن السمعة

 ً.ذلك نهائيا يف إذا رأت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها
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تخصـصات أو وبناء عىل ذلك فإن العملية اإلرشادية والعمل اإلرشادي ينتميان إىل مجموعة مـن ال

وهذه املهن تتطلب من القائم بهـا أن يـضع شخـصه ، )مهن معاونة أو مساعدة(مهن تعرف بأنها 

داخل هذا العمل وأن يكون مستعدا للعطاء دون ملل وتحمل العمل وهو لذلك يحتـاج أن تتـوفر 

فيه مجموعة صفات أو خصائص شخصية تجعل من عمله بجانـب اصـطباغه باألسـس العلميـة ذا 

فنية خاصة يشعر بها املرشد النفيس وهو يؤديها ويشعر بها العميل الذي يقدم العمل مـن طبيعة 

 :أجله وهذه الخصائص هي 

 :األمانة :  -1

، ولكـن معناهـا ذو بعـد واسـع،   األمانة هي صفة وخاصية يجـب أن يـتحىل بهـا املرشـد النفـيس

ن املسرتشد يأىت ملرشد بهدف تزويده أل، ومادة األمن تعرب عن الطأمنينة، واألمانة مشتقة من األمن

 .باألمان النفيس

كـذلك وجـب عـىل ،  ولذلك وجب عىل املرشد أن يحافظ عىل العميل وأن يصونه بكل ما يستطيع

املرشد أن يقدم للمسرتشد املعلومات الدقيقة الصادقة لكـل املواقـف التـي يحتـاج فيهـا إىل هـذه 

 . مشكلةاملعلومات لتصحيح موقف أو تخطى عقبة أوحل

 "التطابق: "  األصالة -2

  وهذه الصفة تعنى أن يكون املرشـد أمينـا مـع نفـسه ظـاهره كباطنـه ورسه 

واألصالة صفة سلوكية الزمة للصحة النفـسية للمرشـد والـذي يجنـى ، كعالنيته

 ويجب عىل املرشد أن يتحىل بالصفات والسامت التي.املسرتشد)العميل(مثارها 
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فعىل سبيل املثال عند إرشاد املرشد للعميل بأن التدخني خطـر ،  بصدقتعرب عن شخصيته وسلوكه

 .…فيجب عليه إال يدخن أمام العميل وهكذا

 : الكفاءة العلمية -3

 املرشد التحيل باألساليب العلمية املتقدمـة والحديثـة وذلـك بـاإلطالع عـىل أحـدث األبحـاث  عىل

 من التطلـع مـا يدفعـه إىل متحـيص األشـياء وأن يكون لديه، مجال تخصصه يف والدوريات العلمية

وتـشتمل الكفـاءة العلميـة أيـضا عـىل القـدرة عـىل البحـث عـن ، وإىل معرفة ماذا يجرى للعميل

واملرشـد بحاجـة إىل أن تكـون لديـه معلومـات عـن ، املعلومات الالزمة التخاذ القـرارات املناسـبة

وعـن ، فـسية والـصحة النفـسيةاإلنسان وعـن منـوه وعـن تطـور شخـصيته وعـن االضـطرابات الن

 .أساسيات اإلرشاد وأساليبه

   :الدافعية  -4

الجوانـب البدنيـة والجوانـب االنفعاليـة  يف  ينبغي عىل املرشد أن تكون لديه طاقة ودافعيه عالية

 انتظار ملن يحـال إليـه مـن طـالب يحـيلهم املدرسـون يف  الناجح ال يقبع وراء مكتبهدواملرش. أيضا

وإمنا هو يدرك متاما أن له دورين أساسـني يـسبقان هـذا الـدور العالجـي الـذي ، رسة أو ناظر املد

وكـل مـنهام باإلضـافة للـدور العالجـي بحاجـة إىل ، يقوم به وهام الجانب اإلمنايئ والجانب الوقايئ

وعىل هذا األساس ينبغي أن تكـون لـدى …الخ..دافعيه وطاقة عالية تجعله يتحرك وينظر ويسمع

يه متقدمة وطاقـة عاليـة ليعمـل بكفـاءة وليجعـل العمـالء نـشطني خـالل الجلـسات املرشد دافع

 .اإلرشادية
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 : املرونة-5

ألنـه يتعامـل مـع أفـراد بيـنهم ، عمله والبد أن يتمتع باملرونة يف   ال يجب أن يكون املرشد جامدا

 واحـد أو ولن ينجح املرشد إذا قرص عمله عىل أسـلوب، العديد من الفروق ومع مشكالت متنوعة

ذلــك ســيحاول دفــع  يف ألنــه، طريقــة واحــدة يطبقهــا مــع جميــع العمــالء ومــع كافــة املــشكالت

أو يختار الحاالت التـي تناسـب هـذا ، الذي يسري عليه" الوحيد"املسرتشدين ليتالءموا مع النموذج 

 .ويدع ما سواها، النموذج

 : املساندة والرتاحم-6

وتقليل القلق والتوتر ، عملية اإلرشادية فهي تعنى زرع األملال يف   املساندة لها عدد من الوظائف

 ،   Brammer  &  Shostrom  1982إىل وتزويده باألمان النفـيس واألمـان االنفعـ، "العميل"لدى 

نفس الوقـت  يف ولكنه، عىل حني يرى روجرز أن العميل يعيش العالقة اإلرشادية عىل أنها مساندة

ًوإمنـا يـشعر أن هنـاك شخـصا ، سـلوكه يف ضـدة مبعنـى أنهـا تؤيـدهال يشعر أن هذه العالقـة معا

 .الحياة يف يفهمه ويحرتمه ويتطلع إىل أن يراه يتخذ وجهة مناسبة" املرشد"

 : القدرة عىل التأثري -7

العمليــة اإلرشــادية  يف وهدفــه األســايس،   إن املرشــد بالنــسبة للعميــل هــو مبثابــة املعلــم

 .حياته يف يل عىل التغيري والوصول إىل مستوى أفضلمساعدة هذا العم"التعليمية"
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 ولذا فأن املرشد النفيس يجب أن تتوفر فيه القـدرة عـىل التـأثري وعـىل توجيـه العمـل اإلرشـادي 

أي أن يكـون لديـه القـدرة عـىل توجيـه مـسار العمليـة ، داخل جلسات اإلرشاد النفيس وخارجهـا

 . هدف أو أهداف اإلرشاداالتجاه الصحيح الذي به يتحقق يف اإلرشادية

الوجهـة  يف   أن املرشد الناجح هو الذي يـستطيع أن يـضبط موقـف املقابلـة اإلرشـادية ويـسريها

الصحيحة وإال ينشئ أي رصاعات بينه وبـني العميـل وإال يـستخدم أسـاليب ال تتفـق مـع مبـادئ 

 .اإلرشاد مثل فرض الرأي أو التشبث به أو الغضب

 : الرفق واإلخالص  -8

فـالرفق صـفة تعنـى عـدم ، وهام من الخصائص الهامة التي يجب أن يتحىل بها املرشـد النفـيس  

سالسـة وتـراحم  يف والرفق يجعل املرشد يقود العملية اإلرشادية، العنف وعدم الغلظة مع العميل

 .ميكنان املسرتشد من أن يدرك أن هذا املرشد يسعى ملصلحته ويود له الخري

 .أن يساعد اآلخرين يف تيض من املرشد أن يقبل عمله برغبة ورضا وحب أما اإلخالص فأنه يق

 : الوعي بالذات  -9

ــا ــف تف ــة اإلرشــادية عــىل موق ــضمن العملي ــائم بالعمــل  عــىل   وتت ــني الق ب

االسرتشادي واملتلقي لـه وكـل مـن طـريف العمليـة اإلرشـادية تـربطهام بـبعض 

   املرشد يجـب أن يكـون واعيـاولذا فأن) املوقف الطرحى(عملية التأثري والتأثر 
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حتــى ال يــسري بــاملوقف ، وبأفكــاره وبقيمــه ومبــشاعره وباتجاهاتــه وبحاجاتــه الشخــصية، بذاتــه

طريق يشبع فيها حاجاته الشخيص والتي قد تتعارض مع حاجـات  يف اإلرشادي والعملية اإلرشادية

ىل نفـسه واالتـصال بهـا وعى ذلك يجب أن يكون املرشد قادرا عىل التعرف عـ، "العميل" املسرتشد

 .ومراجعة أفكاره ومشاعره وسلوكياته الشخصية ويعمل عىل تصحيحها أول بأول

 : الصرب -10

ًسلوكياته فعليه أن يستمع جيـدا لـشكوى  يف   ينبغي عىل القائم باإلرشاد النفيس أن يتحىل بالصرب

جانـب  يف نـه يكـونًالعميل وأن ال يتحدث كثريا وال يكـون معطـى للنـصيحة بـصفة مـستمرة ولك

الحياد العلمي بني أمانة املهنة والخدمـة اإلرشـادية الجـادة فيجـب عليـه أن يـتحىل بالـصرب عـىل 

الوعي بالخطوات اإلرشادية التي تتطلـب  يف العميل حتى ينتهي من عرض مشكلته وأن يصرب عليه

 .قدرا من الزمنية إلنجازها

لقائم بالعملية اإلرشادية إمنا ال تأىت فجـأة وإمنـا  هذه الصفات السابقة والتي يجب أن يتحىل بها ا

مامرسة املهنة والتـدريب عـىل الجلـسات اإلرشـادية حتـى يكتـسب  يف يسبقها االستعداد للدخول

 .املرشد فنيات وأخالقيات مامرسة املهنة

ي   هذه الصفات واملهارات يجب أن يتحىل بها املرشد النفيس وفقا لعلمه بالقواعـد األخالقيـة التـ

 .الخدمة النفسية اإلرشادية يف يجب أن يكون ملام بها
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ني النفـسيني وفيام ييل سوف نعرض للمبادئ العامة التي يقـوم عليهـا امليثـاق األخالقـي لألخـصائي

 )رانم( الصادر عن رابطة األخصائيني النفسيني املرصية"املرشدين النفسيني"

 :.املبادئ العامة:  أوالً

، مظهـره يف محرتمـا، ًبعيدا عن املظهريـة واإلبهـار، ن مظهره العام معتدالاألخصايئ النفيس يكو-1 

 .ملتزما بحميد السلوك واآلداب

ويتحاىش كل ما يتسبب بصورة مبارشة أو غـري ، يلتزم األخصايئ النفيس بصالح العميل ورفاهيته-2 

 .األرضار به يف مبارشة

، والــرشائع الــساموية، اة الــصالح العــامومراعــ،  يــسعى األخــصايئ النفــيس إىل إفــادة املجتمــع-3 

 .والقانون، والدستور

،  عىل األخصايئ النفيس أن يكون متحررا من كـل أشـكال وأنـواع التعـصب الـديني أو الطـائفي-4 

 ..أو اللون، أوال عرق، أو السن، سواء للجنس، وأشكال التعصب األخرى

نـاق القـيم واالتجاهـات واآلراء التـي اعت يف عملـه حقـوق اآلخـرين يف  يحرتم األخصايئ النفـيس-5

 .أية تفرقة عىل أساسها يف وال يتورط، تختلف عام يعتنقه

،  يقيم األخصايئ النفيس عالقة موضوعية متوازنة أساسها الصدق وعدم الخـداع-6

ــسعى للكــسب ــة، وال ي ــصورة مادي ــل ب ــة إال، أو االســتفادة مــن العمي   أو معنوي
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أن يكون هذا األجر معقوال ومتفقا مع القانون واألعراف السائدة عىل ، حدود األجر املتفق عليهيف 

 .متجنبا شبهة االستغالل أو االبتزاز

أو ،  يشوبها االستغالل الجنيس– خاصة مع العميل - ال يقيم األخصايئ النفيس عالقات شخصية  -7

 .أو األناين، أو النفعي، املادي

وإمكانيات النـشاط املهنـي معـه دون مبالغـة أو عىل األخصايئ النفيس مصارحة العميل بحدود -8

 .خداع

أو ال يطمـنئ إىل ، أو طرقا وأساليب مهنيـة ال يجيـدها، ال يستخدم األخصايئ النفيس أدوات فنية-9

 .صالحيتها لالستخدام

 .ال يستخدم األخصايئ النفيس أدوات أو أجهزة تسجيل إال بعد استئذان العميل ومبوافقته-10

وهـو مـسئول عـن ، فيس مؤمتن عىل ما يقدم له من أرسار خاصة وبيانات شخصيةاألخصايئ الن-11

إرشـاد  يف كـام هـو الحـال(العميـل فيام عدا ما يقتضيه املوقـف ولـصالح ، تأمينها ضد اطالع الغري

 ).ومناقشة الحاالت مع الفريق اإلكلينييك أو مع رؤسائه املتخصصني، وعالج األطفال، اآلباء

،  بالتعامل مع العميل نيابة عنههمرؤوسيايئ النفيس بتكليف أحد مساعديه أو عند قيام األخص-12

 .يتحمل هذا األخصايئ النفيس املسئولية كاملة عن عمل هؤالء املساعدين
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وبـشكل يكفـل ألي أخـصايئ آخـر ، يوثق األخصايئ النفيس عمله املهني بأقىص قد رمـن الدقـة-13

 .املهمة ألي سبب من األسباب  يفحالة العجز عن االستمرار يف استكامله

أو يوجههـا مقرونـة ، أو يبحثها أو يعالجها، ال يجوز نرش الحاالت التي يدرسها األخصايئ النفيس-14

أو ، أي حـرج لهـم يف منعـا للتـسبب)أو أصـافهم/كأسـامئهم(مبا ميكن اآلخرين من كشف أصحابها

 .استغالل البيانات املنشورة ضدهم

املطالبـة بهـذه  يف فعليـه اتبـاع الطـرق اإلنـسانية،  الوفـاء بالتزاماتـهعندما يعجز العميل عـن-15

الحدود التي تسمح بها ظروف العميـل  يف وتوجيه العميل إىل جهات قد تقدم الخدمة، االلتزامات

 .وإمكانياته

إطـار العالقـة  يف أو التـدخل العالجـي، أو التـشخيص، يقوم األخصايئ النفيس بعمليات التقييم-16

كاملقـاييس واملقـابالت عـىل أال يقـدم هـذه ، وتعتمد تقاريره عىل أدلة تدعم صحتها، ة فقطاملهني

 .وعدا ذلك البد أن يكون بأمر قضايئ رصيح، التقارير إال للجهات املعنية فقط

 اتجاه ما يرفع من قيمة املهنـة النفـسية يف يسعى األخصايئ النفيس ألن تكون ترصفاته وأقواله-17

 . بها عن االبتذال والتجريحوينأ، ويكسبها احرتام املجتمع وتقديره، نظر اآلخرينيف 

  يفيحتــاج العمــل اإلرشــادي إىل مجموعــة مــن املهــارات التــي ينبغــي أن تتــوافر

  وميكـن أن نتعـرف عـىل، املرشد النفيس ليقوم بإنجاز هذا العمل عىل خـري وجـه 
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 :راحل اإلرشاد األساسية وهىاملهارات األساسية التي يحتاجها املرشد من خالل تتبعنا مل

 . العالقة اإلرشادية-1

 التعرف عىل املشكلة وتحديدها  -2

 .   إعداد األهداف اإلرشادية-3

 . اختيار طريقة لإلرشاد واستخدامها-4

 . تقويم النتائج-5

 . أقفال الحالة-6

 ما هي املهارات املطلوبة لهذه املراحل؟،   ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اآلن

 :.كن أن نجيب عىل هذا التساؤل بعرض بعض املهارات للمرشد النفيس عىل هذا النحوومي

 : العالقة اإلرشادية يف املهارات املطلوبة:.   أوالً

 .وليس معنى التقبل املوافقة عىل سلوك املرشد، حيث يتقبل املرشد العميل كام هو:  التقبل  -1

عل املسرتشد يشعر بأنه يحرتمه ألنه إنسان وأنه ال يضع يحاول املرشد النفيس أن يج:   االحرتام  -2

 .رشوطا الحرتامه أو تقديره له
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 . يفهم مشاعره من موقع املسرتشد نفسه أنهوهنا يحاول املرشد أن يوصل للعميل: املشاركة  -3

 .عمله بني أقواله وأفعاله يف ًحيث يكون املرشد مطابقا:   األصالة والتطابق -4

بحيث تسمح ، ن هذه املهارات كافية إلقامة عالقة دافئة وآمنة بني املرشد والعميل  ويرى روجرز أ

 .للعميل أن يالمس خرباته ويعيد ضمها إىل ذات جديدة

 والـذي سـمى منـوذج التـأثري Social Influence1986   منوذجه عام  يف  Strong  "سرت ونج "أما 

 :وهام قسم العملية اإلرشادية إىل مرحلتني ، االجتامعي

 : املرحلة األوىل

وهو تأثري قانوين يأىت من الدور الـذي يقـوم بـه )أو النفوذ( وفيها يؤسس املرشد قاعدة من التأثري 

عمله اإلرشـادي وتـأثري  يف وتأثري الخربة الذي يأىت من كفاءة املرشد، املجتمع يف املرشد ومرشوعيته

 .رشد النفيس مع العميلواملودة التي يتعامل به امل، شخيص يأىت من الجاذبية

 :املرحلة الثانية

عمليـة  يف ليـؤثر"قاعـدة التـأثري" وفيها يحاول املرشد أن يستخدم هـذا التـأثري 

وىف هذه املرحلة الثانيـة مـن املهـم ، املسرتشدين يف تغيري االتجاهات والسلوك

 جـدير بالثقـة حيـث إن إدراك العميـل، أن يدرك العميل املرشد عىل أنه خبـري
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املرشد هو الذي يحـدد ولـو جزئيـا عـىل األقـل مقـدار التـأثري الـذي سيامرسـه  يف  الخصائصلهذه

 .املرشدون عىل العمالء

 ." التشخيصتمهارا“املشكلة مهارات تحديد : ًثانيا

املدرسـة  يف وقد تعرف مبرحلـة تحليـل الـسلوك، مبرحلة التشخيص" وتعرف وفق النموذج الطبي 

أو مرحلة التعرف عـىل ، Assessment  ن مرحلة التقويم أو التقدير ويطلق عليها آخرو، السلوكية

وىف هـذه املرحلـة فـأن اهـتامم ،  Concernsأو مرحلة بناء منوذج للمـشاغل ، املشكلة وتحديدها

 :املرشد النفيس ينصب عىل جانبني هام

 .معرفة الشكوى من العميل عىل النحو الذي يعرضه هو نفسه-1

يس بالتحديد الدقيق للمشكلة عن طريق جمع املعلومات املناسبة وتحليلها أن يقوم املرشد النف-2

 .والوصول إىل قرار حول املشكلة وحدودها

  ويتضمن كل من الجانبني إكساب املرشـد النفـيس مجموعـة مـن املهـارات منهـا القـدرة

، والقـدرة عـىل التواصـل مـع املـسرتشد، والقدرة عـىل االسـتجابة، "االستامع" عىل اإلصغاء

، والقـدرة عـىل املواجهـة، والقـدرة عـىل املالحظـة، املقابلـة يف والقدرة عىل إدارة الحـوار

والقـدرة عـىل صـياغة ، والقدرة عىل كسب ثقة العميل، والقدرة عىل إدارة فرتات الصمت

وجمـع ، وتحديد البيانات املطلوبة الختبـار هـذه الفـروض، الفروض حول مشكلة العميل

 ، والقدرة عىل تفسري النتـائج واالسـتفادة منهـا، .ا الستخالص النتائجهذه البيانات وتحليله
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ودراسة ،  ويحتاج املرشد النفيس إىل جمع البيانات إىل معرفة مبجموعة من األساليب مثل املالحظة

 .واملقابلة النفسية، االختبارات النفسية، والخرباء، والسجالت، الحالة

 .ف اإلرشاديةمهارات مطلوبة لوضع األهدا:  ًثالثا

ولهـذا يجـب أن ، ولديـه بعـض التوقعـات،  وىف ذهنه بعض األهـدافيأيت وىف العادة فإن العميل 

التعرف عـىل هـذه األهـداف وتحديـد مـدى مالءمتهـا لعمـل املرشـد  يف يكون لدى املرشد املهارة

رة عـىل وكذلك يجب أن تكون لدى املرشـد النفـيس القـد، وللمشكلة التي جاء بها العميل، النفيس

، النهايـة عـىل تقـويم عملـه اإلرشـادي يف إعداد أهداف عامة وأهداف نوعيـة وسـلوكية تـساعده

 .ويحتاج العمل اإلرشادي املقدرة عىل إعداد أهداف خاصة لكل عميل عىل حده

 .مهارات االتصال األساسية للمرشد النفيس:ًرابعا 

 :ا عىل النحو التايل وتتضمن مهارات االتصال عددا من املتغريات والتي نعرضه

  Eye Contact :   االتصال البرصي-1

  أن االتصال البرصي هي تلك النظرة املحفوفة باالنتباه والتي تقول للعميـل أن املرشـد يهـتم بـك 

والنظرة املتفهمة تحمـل كـل مـن عنـارص ، وينصت إليك ومتعاطف معك وحريص عىل مساعدتك

 .يلاملوقف اإلرشادي الذي يضم املرشد والعم



62

 ولقد أثبتت الدراسات النفسية أن االتصال البرصي بني املرشد والعميل الفعال تحدث بدرجة اكرب 

وحيـنام تكـون املوضـوعات املناقـشة ، حينام تكون هناك مسافة فيزيقية أكرب بني املرشد والعميـل

 عـىل أسـاس وحينام تكون األلفة بني املرشد والعميل قد بنيت، طابعها الشخيص أو الحميم يف أقل

 .وثيق

 Body Languish:  لغة الجسم -2

شخصية وحركة الجسم القليلة    أن وضع الجسم وتوجهه ميكن أن يشجع أو يثبط التفاعالت البني

إىل األمام مع االتصال البرصي تستقبل من قبل العميـل بإيجابيـة ألنهـا توصـل لـه رسـالة تتـضمن 

صف الوضع الجسمي الذي يشري إىل االهتامم واالنتباه املقطع لي "إيجان"ويذكر ، اهتامم املرشد به

 :عىل هذا النحو

    واجه العميل-1 

  وضع الجسم-2 

 امليل إىل األمام قليال  -3

  االتصال-4

 الطريقة أو األسلوب  -5 

 Personal Distance:  املسافة الشخصية-3

 هــذه  واملــسافة الشخــصية بــني املرشــد والعميــل أيــضا تــؤثر عــىل االتــصال و

ــة ــارات الثقافي ــة باالعتب ــادي محكوم ــف اإلرش ــني طــريف املوق ــسافة ب  وىف، امل
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وعندما يصل شخـصان ملـسافة أقـرب مـن ذلـك ،  الواليات املتحدة تصل هذه املسافة طول الذراع

 .كام أن زيادة املسافة عن هذا املعدل تقلل من قدر التواصل بينهام، فأنهام يشعران بعدم االرتياح

وأن يعمل عىل توفري ، إلرشادي ينبغي أن يكون املرشد واعيا مبستوي االرتياح للعميل وىف املوقف ا

وقد تضيق املسافة الشخصية بني املرشد والعميل بـل قـد تـصل إىل ، هذه املسافة الشخصية املثىل

 .حد املالمسة والرتبيت عىل كتفيه ومالمسة يديه لتشجيعه وتدعيمه

    Vocal Tone:   النغمة الصوتية-4

فنغمـة الـصوت ،  والنغمة الصوتية جانب يعرب عن التواصل واالهتامم بني كل من املرشد والعميل

االسـتامع إىل  يف تعكـس روح الدعابـة تـدل بوضـوح عـىل االهـتامم والرغبـة التـي الدافئة الـسارة

وأن طبقة الصوت وحجمه ومعدل الحديث قادرة عىل أن تنقل الكثري مـن املـشاعر التـي ، العميل

 .يكنها املرشد للعميل

    Silence املسلك اللفظي والصمت-5

حديث طويل ال عالقـة لـه مبوضـوع املقابلـة أو بأسـئلة  يف  ففي كثري من الحاالت ينشغل العميل

هذه الحالة أن يكون هادئا ومـستمعا لحـديث العميـل ألنـه يوضـح نـوع  يف وعىل املرشد، املرشد

 . جانب املرشد يسمى االنتباه االنتقايئالتفكري الذي يحمله وهذا السلوك من
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 أما التحيل بالصمت مـن جانـب املرشـد النفـيس إمنـا يظهـر بوضـوح لخدمـة الجلـسة اإلرشـادية 

 وعىل املرشد النفيس أن يقرأ صمت العميل وماذا يعنى ؟، واملقابلة

املرشـد   يف ففي كثري من األحيان يدل الصمت من جانب العميل عىل عدم التعاون أو عدم الثقـة

فالـصمت مطلـوب مـن كـل الطـرفني املرشـد ، نفسه أو إرهاق أو جهل بتساؤالت املرشـد النفـيس

 .والعميل الصمت الذي يقطع االتصال بني الطرفني

   Listening" االستامع" اإلنصات -6

بـل أن اإلنـصات ، فهو عمل فعال يعكس تجاوبا مـع العميـل،  وهو من مهارات التواصل األساسية

ومـن خـالل اإلنـصات ، ينقل للعميل رسالة مؤداها أن ما يقوله موضع اهـتامم مـن املرشـدالجيد 

يستطيع املرشد أن يعرف معلومات عن العميل منهـا مفهـوم العميـل عـن نفـسه ومفهومـه عـن 

 وعن عملية اإلرشاد، اآلخرين

 .مهارات اختيار الطريقة اإلرشادية:  ًخامسا

وعملية مبجموعة من النامذج النظرية والطرق ،  بخربة معرفيةالعادة يكون ملام يف  املرشد النفيس

ــة للمعالجــة باســتخدام أكــرث مــن ، املتنوعــة املندرجــة تحتهــا وقــدتكون املــشكلة الواحــدة قابل

فإنـه ميكنـه أيـضا ، وكام أنه ميكن عالج الخوف باستخدام التخلص املتدرج مـن الحـساسية.طريقة

 .معالجته باستخدام أسلوب العقاب
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والتوقيت الستخدام هذا التكنيـك الـشديد ، كن ما هو التوقيت الستخدام هذا التكنيك البسيط ول

واإلجابة عىل هذه التساؤالت هي مهـارة خاصـة يجـب أن تكـون لـدى املرشـد ليختـار ، "العقاب"

ء والبنا، والتعليم، يتوقع أن يكون لها أكرب احتاملية للنجاح مبراعاة جوانب مثل السن التي الطريقة

 .النفيس للعميل

 .مهارات تقويم النتائج: ًسادسا 

 والتقويم يحتاج أن تكون األهداف واضحة للعملية اإلرشادية التي يكون بصددها املرشد النفـيس 

محددا بـشكل واضـح وهـو مـا يعـرف " املشكلة للعميل(وأن يكون السلوك الذي جاء به العميل 

أو قـد يكـون ، التقويم مستمرا أثناء العمـل اإلرشـاديويكون ، .بالقاعدة التي نقيس وفقها النتائج

 .عند نهاية اإلرشاد

 .مهارات إنهاء الجلسات اإلرشادية مع العميل:  ًسابعا 

  يرى كثري من املعالجني واملرشدين النفسيني والباحثني إن مرحلة إنهاء عملية اإلرشاد من املراحـل 

ولهـذا ، قة وثيقة بني املرشد النفـيس والعميـلحيث تكون هناك عال، العمل اإلرشادي يف الحساسة

الوصـول إليهـا  يف فإن هذه املرحلة تحتاج إىل مهارة خاصة مـن املرشـد النفـيس للتـدرج بالعميـل

والتحقق من أن هناك تعلام قد حدث وأن أثر هـذا ، اإلرشاد يف وإعداده لذلك ومراجعة ما تحقق

 .التعلم ميكن أن ينقل إىل واقع حياة العميل
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 نظريات اإلرشاد النفيس

 إضافة،  مع بعضها البعضاملرتابطة االفرتاضيات من متكاملةمجموعه  النفيس هي اإلرشاد نظريات

 النظريـةومتثـل . واالختبـارات املالحظة عىل املبنية العلميةالحتوائها عىل مجموعه من التعريفات 

كام متثل اطـارا .  ينطلق منه املرشد اىل الواقعالذي الفكريلعلامء والباحثني واألساس خالصه جهد ا

، املناسـبة واالفرتاضـيات، العلميـة والقـوانني واملرتابطـة املنظمـةعاما يضم مجموعه من الحقـائق 

. النفـسية ميكـن مـن خاللهـا تفـسري الظـواهر والتي،  والتجريباملالحظة عىل القامئةوالتعريفات 

 : ييل من أهمها ماللنظرية متعددةهنالك وظائف و

 .تفسري العالقات بني الظواهر.1

 . عىل التنبؤالقدرة زيادة.2

 .اختيار اسلوب االرشاد املناسب يف املساهمة.3

 .املهنيعمليات التعليم والتدريب واإلعداد  يف املساهمة.4

 :النفيس استعراض أهم نظريات االرشاد  ييلويتم فيام

 :النفيساإلرشاد  يف لسلوكيةا النظرية: أوال

 التي تستخدم مبادئ ونظريـات اإلرشادية أحد األساليب السلوكية النظريةتشكل 

 النفـسية واالضـطرابات السلوكيةًالتعلم التي تم إثباتها تجريبيا يف عالج املشكالت 

 ومتثــل. النظريــة وفــق أســاليب خاصــه بهــذه ورسيعــةبطريقــه موضــوعيه 

  بـافلوف وواطـسن وسـكرن ثـم تبـعالبدايةت قام بها يف  مثره دراساالنظرية هذه 
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 نظريـه اإلرشاط الكالسـييك الرئيـسية السلوكيةومن النظريات . ذلك وولبي وايزنك وشابريو غريهم

 برياده بافلوف ونظريه اإلرشاط اإلجرايئ برياده سكرن

لامت تـم تقـوم هـذه النظريـه عـىل مجموعـه مـن املـس: اإلرشـاد يف مسلامت النظريه الـسلوكيه

 :التايل عىل النحو وهي واملالحظةاستقاؤها من خالل التجريب 

 يكتسبها الفـرد خـالل منـوه السلوكيةأن شخصيه الفرد ماهي إال تنظيم من العادات واألساليب . 1

 . عن طريق عمليه التعلم

 تكيفي  أو سلوك غريخاطئة عادات متعلمه أو السلوكية واالنحرافاتمتثل اإلضطرابات النفسيه . 2

 .أو ليتوافق مع محيطه حسب ما يرى، تعلمها الفرد ليقلل من قلقه وتوتراته

 وكيـف تبـدو املرضية وعىل األعراض الحاليةيركز العالج السلويك بوجه عام عىل مشكله املريض . 3

 . وراء األعراضالكامنةوال تبحث يف األسباب 

 الداخليـة والـرصاعات الذاتيـة والخربةور يرفض السلوكيون مفاهيم التحليل النفيس مثل الالشع. 4

 .  والتحققللدراسةألنها غري قابله 

وإن الـسلوك هـو نتـاج ، ٍأنه خال من الخري والرش يف طبيعته،  اإلنسانطبيعةيرى السلوكيون يف . 5

 . وخرباتهاالبيئة
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 : اإلرشاد السلويك يف دور املرشد

 . أو ضبطهتحديد السلوك املضطرب املطلوب تعديله أو تغريه.1

 .والخربات واملواقف التي يحدث فيها السلوك املضطرب تحديد الظروف.2

 .استمرار السلوك املضطرب  عناملسئولةتحديد العوامل .3

 .ضبطها اختيار الظروف التي ميكن تعديلها أو تغريها أو.4

 .إعداد جدول التعديل أو التغري أو الضبط.5

 .أو الضبط تنفيذ خطه التعديل أو التغري.6

 :  أساليب اإلرشاد السلويك:أوال

 .التدريجي  أو التحصنيالحساسيةالتخلص من .1

 .الغمر وهو عكس التحصني التدريجي.2

ولكـنهام مرتابطـان ، كـل مـن منطـني سـلوكني غـري متـوافقني الكف املتبادل ويقصد به كـف.3

 .محلهام وإحالل سلوك متوافق

 .والتجنب إلحجام التجنبي ويعني تعديل سلوك العميل من اإلقدام اىل االرشاط.4

 ." الثواب" التعزيز املوجب  .5

 .ظهور السلوك املطلوب التعزيز السالب ويعني العمل عىل.6
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 ." الخربه املنفره" العقاب .7

 ..الثواب والعقاب.8

 " اإلطفاء" تدريب اإلغفال .9

 .اإلطفاء والتعزيز .10

 :نقد اإلرشاد السلوىك

 :مزايا االرشاد السلويك

 .التعلم تجريبيه معمليه قامئه عىل نظرياتيقوم عىل أساس دراسات وبحوث .1

 .متعدد األساليب لتناسب تعدد املشكالت واالضطرابات.2

 . أو العرض وهذا يوفر وجود محك لتقييم نتائجهاملشكلة يركز عىل.3

 .العلمية باألجهزةويستعني  عميل أكرث منه كالمي.4

 .من الحاالت % 90 قد تصل إىل عاليةنسبه الشفاء .5

 .أهدافه واضحه.6

 .وفر الوقت والجهد واملالي.7

 .كل من الوالدين بعد التدريب الالزم ميكن أن يعاون فيه.8
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 :عيوب االرشاد السلويك

 . العميقاملشكلة عىل مصدر زال يرك. 1

ًأحيانا يكون الشفاء وقتيا. 2  ً.وعابرا ً

 .اطعىل أساس اإلرش ً يصعب تفسريها جميعا يف شكل منوذج سلويك مبنيالسلوكيةاالضطرابات . 3

 . دون املصدر الحقيقيالظاهرة يهتم بالسلوك املضطرب فقط ويركز عىل التخلص من األعراض. 4

 :النفيسنظريه التحليل : ثانيا

وحـصل  ،)1856(عـام  يف الذى ولـد مبورافيـا، سيجموند فرويد  هو العاملالنظريةمؤسس هذه     

تزيـد  استغرق تطـوير نظريتـه مـده ).1939(لندن عام  يف عىل اجازه الطب من جامعه فينا وتوىف

ًتناول فرويد خالل عمره املديد كثريا من األفكار والتـي اسـتمر ). 1939 -1886(عن الخمسني عاما 

وقد تويف وهو يطـور يف ، يف تطويرها والتنازل عن بعضها وتأكيد بعضها اآلخر يف فرتات الحقه

  عـىل املـرىض وطـور نظريتـهيساملغنطيـاسـتخدم فرويـد عـالج االسـرتخاء والتنـويم . نظريته

النفـيس  التكـوينيقـسم فرويـد الجهـاز . علم النفس يف املهمة إىل أن اصبحت من النظريات 

  عـىل منـو الالشـعور النظريـةترتكـز ).  الهـو واألنـا واألنـا األعـىل( هي  اىل ثالث مراحللإلفراد

ر واآلخـر هـو  منـه هـو الـشعورمـا ظهـوالذى شبهه فرويد بأنه  مثـل جبـل الجليـد العـائم 

   الحياه وغريزه املـوت حيـثغريزة: االنسان اىل نوعني هام يف الغريزةقسم فرويد .  الالشعور
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 الطاقـةهـو مفهـوم  النفـيس  نظريـه التحليـل يف أسـايسوهناك مفهـوم . يوجد رصاع دائم بينهام

د منـذ مـيالده ينمو هذا الليبيدو مـع الفـر) (libido اسامها فرويد الليبدو والتي الكامنة الجنسية

، ومرحلـة الكمـون،  القـضبيةةواملرحلـ، الـرشجيةواملرحله ، الفمية املرحلة: هيعرب خمسه مراحل 

 .واملرحلة التناسلية

 يرى فرويد بأن عدم اشباع غرائز االنسان بسبب ضغوطات املجتمـع :النفسيةأسباب االضطرابات 

وكـذلك ، الالشعور سبب آخـر يف كبوتةمكام أن بقاء حاجات االنسان ، النفيسينتج عنه االضطراب 

 .عدم توافق متطلبات الهو واألنا واألنا األعىل

 :االرشاد النفيس يف أساليب النظريه

 :منها النفيس  اساليب متنوعة لالرشاد النفيس  لنظرية التحليل 

 . الحر وهو السامح للمريض بالتحدث عن تجربتهالتداعي. 1

 .تفسري االحالم. 2

 .   غناطييساملالتنويم . 3

 :     بني املرشد واملسرتشدالعالقة

واليوجـد فيهـا ، وهى عالقـه مهنيـة، املرشد واملسرتشد  حيادية ورسمية يجب أن تكون العالقه بني

 شـكل مـن أشـكال بـايويرى فرويد أن املرشد يجب أن يكون ماهرا ودقيقا وأال يـسمح . تعاطف

 . الجيدهواملالحظةالصمت  يف ن ماهراوأن يكو، عمليه االرشاد يف املشاعر أن تتدخل
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 :االرشاد النفيس يف نقد نظريه التحليل

 .ركز فرويد عىل امليول الجنسية. 1

 .معظم تجارب فرويد عىل املرىض. 2

 يتنــاىف مــع الدراســات ي الــذالــيشءأكــد فرويــد عــىل أن هنــاك ميــول جنــسيه لــدى االطفــال . 3

 .البيولوجية

 .شعوريةركز فرويد عىل الخربات الال. 4

 :نظريه الذات: ثالثا

 املؤسـس (Karl Rogers)ويعتـرب كـارل روجـرز ، اإلنساينهذه النظرية من نظريات املنحى  تعترب

 يف وقد بدأ روجرز حياتـه املهنيـه كغـريه مـن غالبيـه املعـالجني النفـسيني. الحقيقى لهذه النظرية

 وكانــت خربتــه ،م1902ظهــرت نظريــه كــارل روجــز عــام . العــرص الحــديث كمحلــل نفــىس

العـالج املتمركـز حـول "وتعد نظريه روجـرز . النفيسعلم النفس االكلينىك والعالج  يف  األوىل

الشخـصيه بنظريـه  يف تعرف نظريه روجـرز. النفيساالرشاد  يف املهمةمن النظريات " العميل

 مـع القـيم) لالنـا(ّ عرفه عىل أنه منوذج منظم ومنـسق مـن الخـصائص املدركـه الذي، الذات

ينمو مفهوم الذات منذ الطفوله ويتطور هـذا املفهـوم بـبطء ويجاهـد . املتعلقه بهذه الرموز

يرى روجرز أن كل فرد يحتاج أن يحصل مـن اآلخـرين املهمـني عـىل . الكائن البرشى لتحقيقه

.  إلشـباع هـذه الحاجـاتءيشفـالفرد يعمـل كـل ،  والقبولالعاطفياإلعتبار اإليجاىب والدفء 

 تتطلـب وتنميه هذه االمكانيات، ن األفراد مدفوعون ليحققوا امكانياتهم كاملهويرى روجرز أ
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لديهم مفاهيم واقعيـة عـن الـذات وأنهـم ، إن األفراد حسنو التوافق. فهم الذات ومنط حياه سوي

 .منفتحون عىل كل الخربات كام أنهم عىل درجة عالية من فهم الذات، واعون بدقه لعاملهم

 :دى روجرزل النفيس  االضطراب

 وحـادوا عـن ذواتهـم الشخـصية   يرى روجرز أن األفراد املضطربني هـم الـذين اهملـوا خـرباتهم 

 رمبا من والديه –وتبدأ االمناط غري التوافقيه عاده يف مرحله الطفوله حيث يتعلم الفرد . الحقيقيه

ذه الخاصية املهمة ومن ثم ينكر الفرد ه،  أن بعض الدوافع كالعدوان والجنس دوافع غري مقبولة-

لديـه وتنقـصه القـدرة عـىل اإلبتكـار  النفيس  ونتيجه لذلك يتأثر النمو، حتى يحظى بحب والديه

 .ويصبح تفكريه عن نفسه تفكريا سيئا

 : لنظريه الذاتاألساسيةاملفاهيم 

وهـى تـشمل ،  النضج والتعلم والتفاعل مع البيئـةنتيجةتنمو  التي يقصد بها ماهيه الفرد: الذات

 . تسعى اىل التوافق واالتزان التي ،والذات املثالية، والذات االجتامعية، الذات املدركة

 منظم ومتعلق باملدركات الشعورية والتصورات معريف تكوين وهيأو صورة الذات : مفهوم الذات

ــاك مفهــوم الــذات . والتقيــيامت الخاصــة بالــذات  يتكــون مــن املــدركات الــذي االجتامعــيوهن

 ميثلهـا والتـياملجتمـع يتـصورونها عنـه  يف يعتقد أن االخـرين التي الصورةتحدد لتي  اوالتصورات

 . مع االخريناالجتامعيالفرد من خالل التفاعل 
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 أن تكـون عليـه ىينبغـ مـا أي املثالية للشخص الصورةتحدد  التي تشمل املدركات: الذات املثالية

 .نفسه

زمان مـا أو مكـان معـني ويتفاعـل معهـا  يف دموقف أو مجموعه مواقف يعيشها الفر هي :الخربة

 .ويؤثر فيها ويتأثر بها

ينـشدها وهـو الـذى  التـي باملثاليـةوهو الذى يكون صوره عن ذاته ويحاول تحقيـق ذاتـه : الفرد

 . يتفاعل مع البيئة

 .  حاجاتهإلشباع نشاط موجه نحو هدف من جانب الفرد يسعى من خالله أي: السلوك

 يف  عـىل ادراكـه بناءا مدرك ويسلك الفرد شعوريوسط او مجال  يف د الفرديوج: الظاهرياملجال 

 .بيئته يف  للفردالشعورية من عامل الخربة ويتضمن املدركات الظاهريهذا املجال ويتكون املجال 

 :ما يىلتشمل وسائل اإلرشاد عند روجرز : وسائل االرشاد عند روجرز

لجيــد بحيـث يــسمح للمــسرتشد أن يـنفس عــن مــشاعره مهـارة اإلصــغاء واإلنتبـاه واإلســتامع ا. 1

 .وانفعاالته

 أو كـام ينظـر هـو إىل نفـسه املرجعـييفهم املرشـد املـسرتشد مـن خـالل اطـاره  أي التعاطف. 2

 .ومشكالته

اإلحرتام غري املرشوط وذلك بأن يحرتم املرشد املسرتشد احرتام غري مقيد كانسان له قيمته بغـض . 3

 .خالقيه أو سواهاالنظر عن مشكالته األ
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 .أال يقيد املرشد املسرتشد ويطلق عليه أحكاما. 4

 . واالحرتامالثقة بينهام عالقه مهنيه قامئه عىل العالقةأن تكون . 5

،  للتأكد من أنه قد فهم فهام عميقا طبيعة املشكلةالخاصةأن يعكس مشاعر املسرتشد بكلامته . 6

 . عارف واتجاهات وانفعاالتوأن يلخص مشاعر املسرتشد مبا تحتويه من م

 :القت رواجا وشاع استعاملها وذلك النها التي    تعترب نظريه روجرز من النظريات

 .تجذب املعالجني املستجدين لسامتها.    أ

 .الحريةاعطاء العميل متام  يف الدميقراطيتتناسب مع األسلوب .    ب

 . لنتائجاعطاء ا يف  تكون ارسعالبداية يف طريقه العالج.    ج

 :نظريه االرشاد املتمركز حول العميل يف دور وصفات املرشد

 يحــاول املرشــدون بطريقــه اإلرشــاد املتمركــز حــول العميــل مــساعدة األفــراد عــىل منــو ذواتهــم

ــيك  ــذاتل ــن ال ــة ع ــاهيم ايجابي ــه مف ــع وتنمي ــه الواق ــستطيعوا مواجه ــدون .  ي ــب املرش  ويتجن

 املـسرتشد العميـل مبـايضن اهتاممـا بالتفاصـيل املتـصلة فهم ال يبدو، عملية التقييم أو التشخيص

والتقبـل ، وتقبـل العميـل، الرصاحة: هيوتتميز هذه العالقه بثالثه رشوط .  ومايهمهم هو حارضه

 . اللحظي
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واليـرتبط هـذا ،  عـن املـسرتشدءيش اىل قبول كل الطريقةهذه  يف يسعى املرشدون: تقبل العميل

 للمرشد أكـرث مـن االسـاليب اإليجايبهذه الطريقة يرتكز عىل االتجاه فاالرشاد ب،  رشوطبأيالقبول 

 واألسـايس  املهم ءاليش يسهل عمليه اإلرشاد مع مالحظه أن اإليجايبوهذا االتجاه ، والطرق الفنية

حيـث أن هـذه االيجابيـة تظهـر جليـا ، الذى يؤكد ايجابية املرشد هو سلوكه وتعامله مع االخرين

ولـه ، واالحـرتاموأنه انسان يستحق املـساعدة والحيـاة ،  واشعاره بأن له اهميةعند مقابلة العميل

 . إداره نفسه وأعامله يف الحق

، يشار احيانا اىل املرشدين املتمركزين حـول املـسرتشد عـىل أنهـم مرايـا للـشعور: اللحظيالتفاهم 

ضـوء  يف أن املرشـدأي  ،فهم يعكسون لفظيا الخربات الشعورية ليجعلوا الفرد عىل اتصال مبشاعره

 من خالل تقويم الفرد لقدرتـه يأيتفتغري السلوك هنا ، اللحظيهذه النظرية  يتبع طريق التفاهم 

حيث هذا يوصله اىل املعرفة العامة بنموه كـشخص فيـستطيع أن يـتعلم قبولـه لنفـسه ، وتجاربه

 املـسرتشد بالطريقـهط  يجعل املرشد يركز عىل ادراك وفهم محياللحظيوالتفاهم . ولالخرين ايضا

 والرتكيز عىل أهميه ما يبـادر املفاهيم الخاصةواإلبتعاد عن . يدركها أو يراها املسرتشد  نفسهالتي 

 املسرتشد حلوال بل يقوده إىل اختيار حل ىال يعطعىل املرشد أن . به العميل وكيف ينظر اىل العامل

 . اته وتقاليدهمشكلته عىل ضوء خربات املسرتشد واتجاهاته وقيمه وعاد
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 :نقد النظريه

 .تحقيق أهدافه ناسيا أن هذه االهداف قد التكون مرشوعه يف الحريةأعطى روجرز للفرد .1

 .يهمل روجرز الالشعور ويركز فقط عىل الشعور. 2

 .  اليهتم روجرز باالختبارات واملقاييس النفسيه.3

 :االنفعايل العقيلنظريه العالج : ًرابعا

  حـصل عـىل بكـالوريوس )Albert Ellis 1913-2007( هـو الـربت ألـيس نظريـةال  مؤسس هذه 

 مـن اإلكلينـييكعلم الـنفس  يف  حصل عىل الدكتوراه1947وىف عام ، 1934اآلداب إداره أعامل عام 

بدأ الـربت ألـيس التـدريب عـىل نظـام كـارين . النفيسالتحليل  يف كليه املعلمني بجامعه كولومبيا

 . أسس معهد العالج العقالينالعالج ثم يف هورىن

 اإلنسان عند أليس يولد بفطره  تدفعه بإن يحافظ عـىل نفـسه بـصوره متكاملـه وأن يبحـث عـن 

ومن خالل منـو . السعاده ويحقق ذاته وىف نفس الوقت يولد باستعداد مقابل ذلك لتحطيم النفس

والفـرد يبـدأ يف . ر يف ذهنـهتظه التي الفرد ونشأته يكون عنده استعداد كبري لالستجابه لإليحاءات

 .تقييم نفسه يف ضوء مايقوله اآلخرين عنه

ويري أليس أن الناس يتحكمون يف حيـاتهم مبـا يحملونـه مـن أفكـار ومعتقـدات 

  ًنحـو عقـالىن يكـون سـعيدا أمـا   عـىلفعندما يفكـر الـشخص، والترصف مبوجبها
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ويـرى ألـيس أن التفكـري . سيهنحو غـري عقـالين فإنـه يـصاب باالضـطرابات النفـ   عىلعندما يفكر

 االجتامعيه ويتأثر بأفكار االخرين مـن حولـه خـالل التنشئةعند اإلنسان من خالل   ينشأالالعقالين

عنـد ألـيس  ايلاالنفعـتعتمد عليها أساليب اإلرشاد العقـالين  التي إن الفكره الرئيسيه. مراحل منوه

 . ه وسلوكههي انه الميكن الفصل بني تفكري اإلنسان وبني إنفعال

  :النظرية التي تقوم عليها األساسيةاملفاهيم 

 .الشقاءإىل  يف التفكري تقوده العقالنية وعدم السعادةعقالنيه الفرد تقوده اىل .1  

 . ناتجه عن التفكري غري العقالينالنفسيةإن السلوك العصايب واالضطرابات .2  

 . املبكر يف سن الطفوله ولألرسه دور يف ذلكإن التفكري غري العقالين ينشأ من خالل التعليم.3  

 .العاطفه والتفكري يقودان حياه الفرد وكل واحد منهام يؤثر يف اآلخر.4  

 .إن استمرار االضطرابات النفسيه تقررها املفاهيم واالفكار.5  

يجــب مجابهــه االفكــار والعواطــف الــسلبيه التــي تهــدم الــذات عــن طريــق تنظــيم التفكــري .6  

ًات بحيث يصبح التفكري عقالنيا ومنطقيا عند الفردواملدرك ً. 
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ويعتربها خرافيه المعني لها ولكنها موجودة بشكل عام ، ومييز اليس إحدى عرش فكره غري عقالنية

 : هي وهي تقود بشكل واضح إىل اشكال العصاب املختلفه وهذه االفكار

 . من الرضوري ان يكون الفرد محبوبا من كل املحيطني. 1

 . لوم الذات. 2

 . حياه االنسان ومالزم له يف إن االحباط امر طبيعى. 3

وأن الـسعاده ، ضبط هذه العوامل   عىلوان الفرد غري قادر، الشقاء يتسبب من عوامل خارجية. 4

 .تأيت من داخلنا وأن مايقوله االنسان لنفسه هو سبب سعادته أوشقائه

ًتها غالبا ماتكون أشد ايالما من تجنبهاعىل املرء عدم مواجهه الصعوبات الن مواجه. 5 ً. 

يجب ان نهتم بحدوث  االشياء املخفية والخطرة الن القلق والخوف مينعان الفـرد مـن التفكـري . 6

 .بعقالنية

 .نفسه وأن يرفض مساعدة االخرين   عىليجب عىل الفرد ان يعتمد. 7

 .أن الشخص يكون مهوسا ببلوغ الكامل يف أي يش. 8

 .  املايض مسئولة عن تقرير السلوك الحايلإن خربات. 9

 . يجب  ان ننزعج مبشاكل اآلخرين. 10
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 . ًهنالك حالً مثاليا لكل مشكله. 11

 :أهداف العالج العقالين اإلنفعاىل

تقليل أو تغري النواتج الالعقالنية أواالضطرابات النفسية عند املسرتشد عـن طريـق تغـري .1

 .ه بتفكري عقالينالتفكري الالعقالين عنده واستبدال

 . تقليل القلق ولوم الذات والعدوانية والغضب.2

 :دور املرشد يف نظريه أليس

إقناع املسرتشد بأنـه املـسئول عـن مـشكالته وطريقـة تفكـريه وان االحـداث الخارجيـة .1

 .ليست هي املسئولة عنه

 .استبدال االفكار غري املنطقية لدى املسرتشد بأفكار عقالنيه.2

املرشد اعاده بناء املفاهيم املعرفيه املنطقيـة لـدي    عىلر املعلم واندور املرشد هو دو.3

 .املسرتشد ومن ثم تغري حديثه الداخيل

 :وسائل االرشاد

 . املنطق واإلقناع.1

 . إعاده بناء املفاهيم.2

 .الحديث اإليجايب مع الذات.3

 .التعليم.4
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 :نقد النظريه

 .يأهمل أليس دور الثواب والعقاب  يف تعديل السلوك البرش.1

 .ألغى أثر البيئيه يف سلوكيات االنسان.2

 . الحارض   عىلقلل من تأثري املايض.3

   :نظريات االرشاد املعريف: ًخامسا

 :نظريه االرشاد املعريف عند فيكتور رميي-1

، يف مقاطعه هونولولو هاواي بالواليـات املتحـده االمريكيـة) 1987-1913(  ولد فيكتور شالز رميي

يـد كـارل    عـىلوتتلمـذ. 1943اه من جامعه والية اوهايو االمريكيه عـام الدكتور   عىلوقد حصل

مفهـوم الـذات ، )1950(التوجيـه والتـدريب يف علـم الـنفس الـرسيري : ومن أهم مؤلفاته، روجز

 ).1975( النفيس  وسوء التوافق، )1971(كعامل يف تنظيم الشخصيه واإلرشاد 

ويـري رميـي أن التـصورات ، صور الخـاطئأوضح فيكتور رميي من خـالل نظريتـه فرضـيه التـ

إمـا االشـخاص مـن ذوي الـسلوك ، الخاطئة تصحح لدي معظم االشـخاص عـن طريـق الخـربة

املضطرب فإن مثل هذه التصورات متتنع عن التصحيح عن طريـق الخـربة والتـدريب أو عـن 

اعيـة ّونتيجه لـذلك يكـون الـشخص تـصوراته  الدف، طريق التعليل املنطقي من قبل اآلخرين

 فالتـصورات الخاطئـة. ًالتصورات الخاطئة األكرث تهديدا   عىلوال يتمكن من التعرف، الخاطئة
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فإنـه مـن املحتمـل أن ، وعندما يتم التخلص من تصور خاطئ مركزي، تتجمع يف شكل سلم هرمي

 .تتغري تصورات أخري نتيجة لذلك

 :عمل املرشد النفيس

التـصورات الخاطئـة    عـىلالتـصورات الخاطئـة يف العثـورفرض    عىليتمثل اإلرشاد النفيس القائم

، فاملرشد بعد ان يشخص املشكالت الرئيسيه للمـسرتشد. تغيريها   عىلالتي تحكم السلوك والعمل

مهمة تغيري هذه التصورات إىل ينتقل بعدها ، ويحدد املجموعات األساسية من التصورات الخاطئة

ومن الطرائق التـي يـستخدمها املرشـدون  . بالطريقة ذاتهاعن طريق مهاجمتها ، الخاطئة االساسية

 :بطريقة رميي لتقديم األدلة او الرباهني للمسرتشدين ماييل

، يقوم املرشد النفيس حسب هذه النظرية بتشجيع املـسرتشد بالتحـدث عـن نفـسه: اختبار الذات

ل غـري مبـارش فرصـه وهو إجراء يتيح فيه املرشد للمـسرتشد بـشك، أي أن ينشغل يف اكتشاف ذاته

الدليل مـن خـالل تـشجيع انعكـاس املـشاعر واسـتجالئها لتـسهيل عمليـة اكتـشاف    عىلالتعرف

اسـتبعاد التـصورات الدفاعيـه إىل وميكن ان تؤدي عملية اكتشاف املسرتشد لذاته ، املسرتشد لذاته

 .الخاطئة وتحل محلها تصورات صحيحة حول عالقاته بذاته وباآلخرين

مجموعة من االساليب التـي تـساعد    عىليشتمل التفسري: التفسرياإليضاح أو 

. وتوجيهـه يف عمليـه إظهـار الـذات، تحديد التصورات الخاطئة   عىلاملسرتشد

 ففى التفسري يعطي املرشد املسرتشد املعلومات التـي التكـون متـوفره لـه عـن
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 عنهـا املـسرتشد مبـا فيهـا املعاين التي عـرب   عىلوتركز عملية عكس املشاعر. طريق عكس املشاعر

 . الجوانب املعرفية واالنفعاالت

مراقبـة ذاتـه إىل مواقف واقعيـة تـدفع املـسرتشد    عىل تعتمد عمليه اظهار الذات: إظهار الذات

 . ومعايشة قناعاته وافكاره الخاطئة حول نفسه يف عالقاته مع اآلخرين

يقوم املسرتشد مبالحظه منوذج معني مـن  حيث ،يتضمن هذا االسلوب النمذجة: التعليم بالنموذج

 .ويتخيل نفسه يقوم بالنشاط ذاته، النشاط

، الجــدير بالــذكر إن هــذه االســاليب تــستخدم يف معظــم االحيــان متداخلــه مــع بعــضها الــبعض

 .واليستخدم كل أسلوب يف معزل عن االسلوب االخر

 :باآليتالقيام   يفيتمثل عمل املسرتشد يف هذا النوع  من االرشاد: عمل املسرتشد

ً ليك يغري فرد ما تـصورا او مفهومـا : االساسية يف املراجعة هيالقاعدةإن : املراجعة املعرفية ً

من أي نوع فإنه ينبغي ان تتاح له الظروف لفحص األدلـه  املتـوفرة حـول هـذا التـصور أو 

ملراجعة املعرفيـه تكون ا، فمع وجود العالقه بني املرشد واملسرتشد يف عمليه االرشاد. املفهوم

وألن املـسرتشد يقـوم بتنظـيم افكـاره ويتبنـي ، سهلة المكانية اسهام املرشد فيهـا مـن جهـة

ولـذلك يـنجح كثـري مـن األفـراد يف حـل مـشكالتهم ، ًاتجاها اكرث موضـوعيه نحـو مـشكالته

 )الـصعبة(أمـا التـصورات املعقـدة . النفسية اليوميـة مـن خـالل عمليـه املراجعـة املعرفيـة

  أما املرشد الذي يشرتك يف مراجعـة معرفيـة.  يكون من النادر تغيريها من اختبار واحد فإنه
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ومـن أسـاليب املراجعـة . حلول معرفية مناسبةإىل متكررة مع املسرتشد  فإنه يتمكن من الوصول 

يه  يتم توجالحالةففى هذه ، واملراجعه املعرفيه بالتخيل، املراجعة اللفظية البسيطة: املعرفية مثالً

متثـل مـصدر  التـي املسرتشد ليشرتك بـشكل متكـرر يف تخيـل  التفاعـل مـع األشـخاص أو األشـياء

 .للتصورات الخاطئة

يكون اإلستبصار يف اعرتاف املسرتشد بأن لديه مجموعة من التصورات الخاطئة املرتبطة : إلستبصارا

ولذلك يكـون .  تصوره الخاطئنبذ   عىلًمام ميثل تغريا يف اإلدراك يساعد املسرتشد. ببعضها البعض

 .اإلرشاد النفيس حسب هذه الطريقة  سلسلة من اإلستبصارات

  :نظريه اإلرشاد املعريف عند بيك-2

أساس    عىلً   يقرر بيك صاحب أكرث نظريات االرشاد املعريف شيوعا أن منهجه نسق إرشادي يقوم

ادية واملعـارف املـستمدة مـن السيكوباثولوجيا ومجموعة من االسـس واالسـاليب االرشـ يف نظرية

وهـو الطريقـه التـي ، اسـاس نظـري عقـالين   عـىلويقوم اإلرشاد حسب بيك. البحوث األمبرييقية

ًفإذا فرسوا موقفا بإنه خطـر فـإنهم ، يحدد بها االفراد أبنيه خرباتهم كيف يشعرون وكيف يسلكون

 .يشعرون بالقلق ويريدون الهروب

 :أسس النموذج املعريف 

 :ً طبقا لبيك ييلعدد من األسس هي  كامإىل نموذج املعريف يستند ال

 .الطريقه التي يشكل بها األفراد بنيه املوقف تحدد كيف يشعرون ويسلكون.1
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   عىل عملية نشطة ومستمرة تشتمل،تفسري موقف يحمل يف طياته مكامن الضغط.2

مواجهـة املوقـف    عـىلتقديرات متتابعـة للموقـف الخـارجي وقـدرات الـشخص

 . خاطر والتكلفة والكسبوامل

ــاة الــسيكولوجية.3  كــام أن لكــل فــرد حــساسيته الفرديــة التــي متيــل بــه إىل املعان

 .الحساسية الخاصة للشخص املعني يستثريها عادة نوع من الضغوط الخاصة بها

وحـني تكـون املـصالح الحيويـة ، تؤدي الضغوط يف النشاط العادي للتنظيم املعريف.4

إىل  وينـزع الفـرد ، املعرفية البدائية واملميزة للفرد تنـشط فإن النظم،للفرد مهددة

 .جانب واحدإىل إصدار أحكام متطرفة ومطلقة ومنحازة وشمولية 

تفــرس الفــروق يف تنظــيم الشخــصية بعــض التبــاين الكبــري يف حــساسيات االفــراد .5

 .للضغوط

  منـشطة Schemasتتكون زمالت مثل اضطرابات القلق واالكتئاب من مخططـات .6

 .در زائد وذات مضمون خاص بالزملة املعينةبق

تحــدث تفــاعالت املعانــاة مــع األفــراد اآلخــرين يف دورة مــن .7

وتــؤدي ، االســتجابات املعرفيــة الالتوافقيــة التــي تتبــادل التــدعيم

ــا ــول األن ــز ح ــريف املتمرك ــراز املع ــل الط ــه مث ــات معين   ،ميكانزم
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نيزمات املرتبطة باالكتئاب  تنشيط امليكازيادةإىل  واالستقطاب framingوالتشكيل 

 .والقلق والبارانويا واالضطرابات النفسية األخري

ُقد يظهر الشخص نفسه االستجابة البدنية للتهديدات السيكولوجية االجتامعيـة أو .8

 -القتـال(وتتـضمن تعبئـه مسلـسل . الرمزية التـي يظهرهـا للتهديـدات الفيزيقيـة

كية سـواء أكـان مـستوي  التهديـد أو نفس النظم املعرفية الحر)  التجمد–الهروب 

 .التحدي هو هجوم فيزيقي أو نقد اجتامعي

إىل  الـسلوك كـام أنـه أقـرب  عـىلالبيئـة أثـر يال ينفـفهـو    بدأ بيك باألسـلوب الـسلويك املعـريف

مهمه العالج عند بيك يف عالج القلق هـو أن يعلـم املـسرتشد قـدرات . السلوكيني يف عالجه املعريف

ًالقلق وليس كيف يضع حدا للقلق او محوه نهائيا عىل السيطرة ً. 

 إستعراض ارشاد القلق كمثـال حيـث يـسري بيـك يف عالجـه للقلـق  ييليتم فيام: الخطه االرشاديه

 :كاآليتوفق خطوات أساسيه 

  DSM-4إذ أن ،  للقلـقاملـصاحبةخطته االرشادية بتشخيص ومتييز االضـطرابات  يف يقوم بيك: اوالً

 . بالقلقمرتبطة اضطرابات نيةمثامييز بني 

 :التالية املصاحب للقلق يسري اإلرشاد يف الخطوات االضطراببعد متييز : ًثانيا
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والتحقق مـن درجـة .  البد يف البدء أن مييز املرشد بني القلق واإلضطراب املصاحب.1

ففي حاله إكتئـاب والقلـق هنالـك مقيـاس ، ًوشدة كل منهام قياسا أيهام ظهر أوالً

H.A.D.Sاملقياس العيادي للقلق واالكتئاب . 

ًأن يعطي املرشد املسرتشد رشحا لخطوات العالج وأن يكـون مفـصالً ومـربرا كتابيـا .2 ً ً

 .    خطوات العالج، تحديد الهدف،  الورق مثل عدد الجلساتعىل

ً  منوذجا ملعالجه القلق العـام يـشمل تـصورا) Butler 1985(قدم عامل النفس واملعالج النفيس بتلر

حيـث أن هنالـك عوامـل متداخلـه لظهـور ،  القلق وكيفية التعامل معه من منظور معـريفألسباب

قـسمني أولهـام يف شـكل ضـغوط شـديده يـدركها ويحـسها الفـرد إىل القلق العـام وهـي تنقـسم 

وضـح أن للقلـق مـستويان األول ). اسـتعداد( القلقية لالستجابةوثانيهام يف شكل قابلية ، )الظرف(

ويف كل منهام يظهر القلق يف أربعه مظـاهر ، والثاين نتاج لألول) الظرف واالستعداد(عاملني نتاج لل

 :كاآليت

 :املستوي األول

 )ألخ... أمل ظهر، قلق،توتر(مظاهر فيزيولوجيه . أ

 ).تفكري مضطرب(مظاهر معرفيه . ب

 )القدرة عىل الرتكيزعدم (مظاهر سلوكيه . ج

 .)الجلوس يف مكان واحد  عىلعدم القدره، دهالحركه الزائ(مظاهر عاطفيه . د
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 :املستوي الثاين

 . التهرب من كل أشكال الرصاع أي الهروب والتفادي. أ

 .شده اليقظة واملراقبة أكرث من الالزم. ب

 .التفسري الخاطئ لألحداث املحيطة.  ج

 . يدخل املريض يف سلسلة من تأنيب الضمري والنفسالهمةاإلحباط وتثبيط . د

وذلـك بعـد تحديـد املـستوي مـع األخـذ يف ، ًوضح بتلر أيضا من أين يبدأ املرشد عالج القلق: ًاثالث

   عـىل املـسرتشدعىل تدريب كام أكد بتلر أن الهدف األسايس هو الرتكيز، اإلعتبار الفروقات الفردية

بــاط وأن  يبــدأ املرشــد يف معالجتــه الضــطراب القلــق العــام باإلح، القلــق   عــىلكيفيــه الــسيطرة

Demoralization وهـذه أكـرث ، ولـوم الـنفس، وتأنيـب الـضمري،   الذى يعرب عـن الهمـة املثبطـة

 :ًاملراحل تعقيدا فيجب أن يغري املسرتشد تجاهه وفكرته عن نفسه ويقوم املرشد بــــ 

 .استخدام أمثله الثبات ان ليس للمسرتشد ذنب فيام حدث.1

 .قوه عزميهإىل توضيح أن املريض فقط يحتاج .2

 . التعامل يف الظروف التي يحدث فيها القلقكيفيةيوضح املسرتشد .3
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إنجـاز    عـىل التي تـساعدالفكرة إىل املهمةأن ينتقل من االفكار التي تتعارض مع .4

 . الهمةأي عندما تأتيه فكره محبطه يجب أن يذكر فكره ترفع . املهمة

املـسرتشد أن    عىليري بيك أن) سري الخاطئوالتف، اليقظةشده (ً املظهران الثاين والثالث معا ً:ثانيا

 : الشخصية وهيإعادة بناءالتعامل مع    عىل أسئلة الهدف منها املساعدةثالثةيسأل املريض 

 الخاطئة؟ما الدليل عىل األفكار .1

 ما الطريقة التي ميكن أن يقيم بها املوقف؟.2

 ماذا سيحدث ؟.3

 واجـب منـزيل - املريض أن ميأل اليوميـات بعد مناقشه األفكار الخاطئة وتحديدها يطلب بيك من

وبعد مناقشة هذه الجلسات يري بيك أن تبـدأ طريقـه ،  أن يسجل املريض األفكار السالبة-معريف

ويف الغالب أفكار املريض تكون سالبة ألنها ناتجـه . الكشف عن أهداف املريضإىل جديدة تهدف 

ئعه متثل الخارطة يف حيـاة الفـرد املـريض  أهداف شاثالثةوهنالك كام يري بيك ، عن تفكري مريض

 :وهي

 .السعي لتحقيق القبول

 .تقبل جميع الناس

 .عقالنية وهي تحوي أفكار غري املتوقعةاالشياء غري  يف التحكم
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 تتمثـل يف  الحالـة بيـك يف هـذه واسـرتاتيجيةالهروب مـن كـل اشـكال الـرصاع : املظهر األول: ًثالثا

 .تحدث مع النفس وهذا هو املحتوي الفكري املعريفً بالتدرج مصحوبا بالاملواجهة

  (Relaxation  االسـرتخاء العـضيلالحالـةواسـرتاتيجية بيـك يف هـذه : املظهـر الفيـسولوجي: ًرابعا

Muscles ( ــسات االويل يعطــي املــريض الفرصــألن ــسيطرةةاالســرتخاء يف الجل املوقــف    عــىل لل

 .واالطمئنان قليالً

: وهذه الحروف متثل البدايـة لكلـامت) Wasp(تسمى اسرتاتيجيه بيك بـ : املظهر السلويك: ًخامسا

 .بهدوء، أستمر، متعن، مهلك: التمهل والتمعن واالستمرار بالهدوء مثال 

 : نظريه اإلرشاد السلويك املعريف ملتشنبوم -3

ــام  ــورك ع ــه نيوي ــد يف مدين ــل ول ــرييك األص ــشنبوم ام ــرت ميت ــد هرب ــصل. 1940دونال ــىلح    ع

درجة املاجستري    عىل وحصلزثم التحق بجامعه إلينوي، 1962 عام املدنية الكليةوس من البكالوري

وقد عمل يف جامعـة واترلـو يف أونتـاريو . 1966 والدكتوراه يف علم النفس الكلينييك عام 1965عام

مجموعه من املراجـع حـول االرشـاد والعـالج الـسلويك   وقد كتب ميتشنبوم.1966بكندا منذ عام 

 .وكذلك كتب عن طريقته التي أشتهر بها التحصني ضد الضغوط النفسية، يفاملعر

  نوآخـرو املعريف الـسلويك كـام عنـد الـربت ألـيس االتجاه   عىليؤكد ميتشنبوم

   أن تنحــرص يف مثــرينال ميكــحيــث أشــار بــأن عمليــه الــتعلم ، بيــك وغــريهام
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،  مختلفـة لـنفس املثـري واردةباتاستجاألن إمكانية حدوث ، واستجابة كام تري النظرية السلوكية

أن هناك عوامل أخري غري إىل مام يشري ، كام أنه ميكن حدوث استجابات متشابهة ملثريات مختلفة

 :ً تلعب دورا يف عملية التعلم وهي واالستجابةاملثري 

 .التفكري. أ

 .اإلدراك. ب

 .املعرفيةالبناءات . ج

 .حديث الفرد الداخيل مع نفسه. د

 .د االشياءكيف يعزو الفر. هـ

سلوك    عىلولها دور يف التأثري،   وهذه كلها تتدخل يف عمليه التعلم وتتوسط بني املثري واالستجابه

 مفهومـه ومـاهووكيـف يـدرك املوقـف؟ ، لذلك فمن املفيد معرفه مايدور يف تفكـري الفـرد، الفرد

 .ألخ....عنه؟

 وقـد، أسـاس نظريـة ميتـشنيومفهـم الفـرد كمـسئول عـن إحـداث سـلوكياته    عىل يعترب الرتكيز

  اســتنتج بــأن للتفكــري واملعتقــدات واملــشاعر والحــديث اإليجــايب مــع الــنفس وتوجيهــات الفــرد

فعندما كان ميتشنبوم يقـوم بتجاربـه . لها دور كبري يف عمليه التعلم) إعطاء اوامر لنفسه( لنفسه 

ميني بتعلـيمهم الكـالم وهو يعد للدكتوراه يف جامعـه الينـوي كـان يقـوم بتـدريب املـرىض الفـصا

   عن طريق االرشاط االجرايئ وقد علم املرىض بأن يقوموا بتوجيه تعليامت  Healthy Talkالصحي
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ًكن واضـحا ورصيحـا(:  كأن يقول الفرد منهم Self-Instructionsإىل  بصوت عألنفسهم وتحـدث ، ً

  كان يخرج لـسانه للعـاملنياحد املعاقني الذي   عىل أما التجربة الثانية فكانت.)يف صلب املوضوع

أي ) Aversive Conditioning(تعديل سلوكه عن طريق االرشاط املنفـر  يف وقد نجح، املصحةيف 

 وىف احدي املرات قال املسرتشد،  لسانه للمريض ليك ينفر املريض هذا السلوكبإخراجيقوم املرشد 

 بـدال مـن ان تخـرج – املهمـة جـازإلن إعطـاء اوامـر – مني مبارشه أال أخرج لساين بال تطلملاذا (

نصيحه املسرتشد وطلب منه الكف عـن إخـراج لـسانه فتعـدل  وعندها أتبع ميتشنبوم) لسانك يل

 .سلوكه ومل يعد يخرج لسانه

أن يفكـر يف   يف يف تدريبه مع املريض الفصاميني وغـريهم وقد أدت الخربات التي عاشها ميتشنبوم

الحـديث    عـىلوقـد ركـز. تغيري سلوكهمإىل هم بطريقه تؤدي أنفسإىل أن يتحدثوا    عىلتدريبهم

ــداخيل ــه  Inner-Speechال ــة أو املحادث ــذات أو الحــوار  Inner-dialogueالداخلي  حــديث ال

كام بدأ يف تطوير تفسري نظري لوظيفـة هـذه .. Imagesوكذلك اهتم بالتخيالتSelf-Talkالداخيل

   عـىل )Self-Instruction(أسلوب التوجيه الذايت  مثم استخدم ميتشنبو. العوامل يف تغري السلوك

كـام اسـتخدم أسـلوب التقليـد والنمذجـه ، األطفال ذوي النشاط الزائد مـن أجـل ضـبط سـلوكهم

 .  للتعزيز والعالج املعريفباإلضافةلتحقيق هذه الغاية 
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 :افرتاضيات النظرية ومفاهيمها

 Verbalياء التــي يقولهــا النــاس ألنفــسهم بــإن االشــ(انطلــق ميتــشنيوم مــن الفرضــيه التــي تقــول 

Libationsوأن الـسلوك يتـأثر بنـشاطات ،  تلعب دورا مهام يف تحديد السلوكيات التي سيقومون بها

 يخلـق الحـديث الـداخيل الدافعيـه .)عديده يقوم بها األفراد  تعمم بواسطه األبنيه املعرفيه املختلفه

ويـري ميتـشنيوم . توجيه تفكريه للقيام باملهارة املطلوبـةتصنيف مهاراته و   عىلويساعده، عند الفرد

إن . بإن تعديل السلوك ميـر بطريـق متسلـسل يف الحـدوث ويبـدأ بـالحوار الـداخيل والبنـاء املعـريف

طريقـه عـزوه إىل  وانفعالـهكيفيه تقيـيم الفـرد لـسبب    عىلالسلوك الناتج عن االتجاه املعريف يركز

ًويري ميتشنبوم إن هنالك هدفا مـن وراء تغيـري  به أم هم االخرون؟هل هو سب، لسبب هذا االنفعال

 الذي يرغـب ءواليش،  الذي يريد أن  يحققهءلليشويجب تحديد حاجه الفرد . الفرد لحواره الداخيل

 .  سبب يعزي سلوكه وتوقعاتهأيإىل  وكيف يقيم املثريات والبيئةيف إحداثه يف 

إن االنفعال الفسيولوجي ليس  ويري ميتشنبوم. مزاجهفسيولوجيته و   عىليؤثر إدراك الفرد

 لنفسه حول املثري هـو هما يقولولكن ، هو املعيق بحد ذاته الذي يقف يف وجه تكيف الفرد

  حـدوث تفاعـل بـني الحـديث الـداخيل ويـري ميتـشنبوم. الحاليـةالـذي يحـدد انفعاالتـه 

كـام يـرى أن ،  تغيـري سـلوك الفـرد هو السبب املبارش يف عمليهاملعرفية عند الفرد وبناءاته 

ً أن ميتص الفـرد سـلوكا جديـدا أي –عمليه التغيري تتطلب أن يقوم الفرد بعمليه االمتصاص  ً

ــديم  ــسلوك الق ــن ال ــدال م ــرد بعــض-ب ــي الف ــي أن يبق ــل مبعن ــه التكام ــوم بعملي   وأن يق

  إىل مويـشري ميتـشنبو. جانـب حـدوث بنـاءات جديـده لديـهإىل  بناءاته املعرفيه القدميـة 
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والحـوار الـداخيل هـذا ،  الحـوار الـداخيلطبيعـة يحدد  Cognitive Structure أن البناء املعريف 

   عـىل).Virtuous Cycle( الخـريةبالـدائرة  يعترب أساسيا يف البناء املعريف الـذى يـسميه ميتـشنبوم

 وماهو، سرتشداملرشد أن يعرف املحتويات االدراكية التي متنع حدوث سلوك تكيفي  جديد عند امل

املرشد أن يعـرف حجـم ومـدي    عىلويجب، الحوار الداخيل الذي فشل الفرد يف أن يقوله لنفسه

وأن يـسجل املرشـد أفكـار املـسرتشد قبـل واثنـاء ، وماهي توقعات املسرتشد من اإلرشاد؟، املشكلة

داخـل الفـرد وهـي  وظيفه ثانية للحوار الذي يتم مثة. يواجها التي باملشكلةوبعد مرور املسرتشد 

والبنية املعرفية هي التـي تعطـي نـسق املعـاين أو املفـاهيم ، األبنية املعرفية وتغيريها   عىلالتأثري

مـا (يقول ميتشنبوم . التي متهد لظهور مجموعة معينة من الجمل أو العبارات الذاتية) التصورات(

لـذي يبـدو يراقـب ويوجـه أقصده بالبنيـة املعرفيـة  هـو ذلـك الجانـب التنظيمـي مـن التفكـري ا

) Executive Processor(وأقصد أن أستفيد من نوع مـن املـشغل التنفيـذي ، االسرتاتيجية لألفكار

إن التغيـريات تحـدث بـدون .  التفكريلأو نواصميسك بخرائط التفكري ويحدد متي نقاطع أو نغري 

وتحــدث .)  هــذه البنيــةًولكــن تعلــم مهــاره جديــده يتطلــب تغيــريا يف، تغيــري يف البنيــه املعرفيــة

 أو Displacementاإلزاحـة أو االحـالل او  Absorption عـن طريـق التـرشب البنائيـةالتغيريات 

  . Integration التكامل واالندماج 
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 :أساليب وأمناط اإلرشاد

  Anxiety-Relief Conditioning:إرشاط إبدال القلق  . 1

"  مع تعبري الفرد وحديثه الداخيل مـع نفـسه كـأن يقـول هذا التكتيك يف اقرتان املثري املنفرل يتمث

اذا تحمل الفرد مثريا غري مستحب ملدة قليلة ثم توقف أو أوقف املثري مبارشة بعد ، "اهدأ واسرتخ 

إشارة معينة فان هذه اإلشارة تصبح مرشوطة مع التغريات التي سوف تلحـق وهـي ايقـاف املثـري 

 .غري املستحب

 :Systematic desensitization اسيةالحسأسلوب تقليل . 2

 ويطلـب املرشـد مـن Reciprocal inhibitionهذا األسلوب مأخوذ من نظريـه الكـف بـالنقيض 

األكـرث إىل ًاملسرتشد أن يكتب هرما باألشياء التي تخيفه ويطلب منه أن يبـدأها مـن األقـل أخافـه 

 يتخيل اشياء مخيفه يف جو اسرتخاء بعد أن يكون املرشد قد وضعه يف حاله اسرتخاء فعندما، أخافه

 يف مشاعر هو أفكاره  عىل التحكم وسيكون الفرد أكرث قدرهتنطفئ سوف املخيفةفإن هذه االشياء 

 .املخيفة

  :Modeling ةالنموذج. 3

صور ومفـاهيم إىل  من الشخص األمنوذج ويحولها  عىل معلوماتهي طريقه يحصل فيها املسرتشد

ويعطـي ،  داخيل عنده ليعرب عنها بسلوك خارجي وهـو تقليـد النمـوذجحوارإىل  ضمنية وةمعرفي

 .تعليامت وأوامر لتوجيه املسرتشد ليقوم بالعمل املطلوب منه
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 :  Aversive Condition اإلرشاط املنفر. 4

وعنـدما يقـرتن . لسعة كهربائية لتنفره من عمليـه التبـولإىل ومثال ذلك تعريض الشخص املتبول 

 غـري ءيشأن التبـول :" بالعقـاب وهـو الـصدمـــة  الكهربائيـة مـع تكـرار عبـارات ويرتبط التبول 

 ".أنا ال أحب أن أكون غري محبوب" "محبب

 :Counseling Process اإلرشاد وعملياتإجراءات 

 : مراحل وهيثالثة تتضمن عمليه اإلرشاد 

 :مراقبه الذات أو املالحظه الذاتيه:  األوىلاملرحلة

وكـذلك ، ً اإلرشاد يكون عنـده حـوارا داخليـا مـع ذاتـهلما قباملسرتشد يف فرته  نيقول ميتشنبوم أ

أفكـاره  ومـشاعره    عىلاالطالع أما اثناء عمليه االرشاد ومن خالل ، تكون خياالته وتصوراته سلبية

 Newوانفعاالته الجسمية وسلوكياته اإلجتامعيه وتفسريها تتكون عند املسرتشد بنـاءات جديـده 

Cognitive Structures واألفكـار ،   األمر الذي يجعل نظرته  تختلف عام كانت عليه قبل اإلرشاد

وهنا تحدث عملية إحالل أفكار جديدة متكيفة .  تختلف عن األفكار القدمية غري املتكيفةالجديدة

وأن إعادة تكوين املفاهيم هذه تؤدى إىل إعادة تعريف مـشكالت . محل أفكار قدمية غري متكيفة

الضبط وهذه جميعها مـن مـستلزمات عمليـات    عىللفرد بطريقه تعطيه الثقه والتفهم والقدرها

إعطــاء معــاين جديــده لألفكــار واملــشاعر    عــىل إعــاده تكــوين املفــاهيمعمليــةتــساعد . التغــري

 . والسلوكيات
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 : السلوكيات واألفكار غري املتكافئة:  الثانيةاملرحلة

 قـد تكونـت وأحـدثت حـوارا داخليـا املرحلـة عند املسرتشد يف هـذه الذاتية املراقبةتكون عمليه 

 مع حديثه السابق املـسئول بال يتناسإن ما يقوله الفرد لنفسه أي حديثه الداخيل الجديد . عنده

 لـدي املـسرتشد األمـر الـذي املعرفيـة األبنيـةيؤثر هذا الحديث الجديـد يف ، القدميةعن سلوكياته 

 . ً وجعله أكرث تكيفااكتسبهته حول املفهوم الجديد الذي يجعله يقوم بتنظيم خربا

 :املعرفه املرتبطه بالتغري:املرحله الثالثه

 املسرتشد ملهامت تكيفيه خالل الحيـاة اليوميـة والحـوار مـع املـسرتشد بتأدية املرحلةتتعلق هذه 

شد عىل السلوكيات  بأنه ليس املهم أن يركز املسرت ويشري ميتشنبوم، ذاته حول نتائج هذه األعامل

بـل إن ، ثبات وعمليه التغيري يف السلوك فقـط   عىلنتائجها التي تؤثر عىل   التي تعلمها واملتغرية

 عـىل وأن عمليـه االرشـاد تـشتمل. وأسايس هام ءيش املسرتشد لنفسه بعد عمليه اإلرشاد هما يقول

املرشد أن    عىلوإن، جديده مهارات سلوكيه جديده وحوارات داخليه جديده وأبنيه معرفيه تعلم

 : الثالث وهي األساسيةيهتم بالعمليات 

 .املعرفيةالبناءات . 1

 .الحوار الداخيل. 2

 . عن ذلكالناتجةالسلوكيات . 3
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 والحـوار الـسالب املتعلـق. وعليه فإن عمليه اإلرشاد تبدأ بتحديـد الـسلوك القـديم املـراد تغيـريه

د متكيـف ينـتج سـلوكا متكيفـا يـؤثر يف تكـوين بنـاءات وتحاول استبداله بحوار داخيل جديـ،  به

ومـن ثـم أحـداث الـسلوك املرغـوب فيـه وتعميمـه ، معرفيه جديده لدي الفرد بدال مـن القدميـة

التحـصني ضـد    عـىلمقاومـه القلـق والتـوتر أو التـدريب   عـىلبالتـدري: مثـال. ومحاوله تثبيته

 الضغوط

 : التطبيقات أو الطرق واألساليب الفنية

 :املعريفطريقه التقدير السلويك : والأ

 :  النفسية والعقلية أن يستخدم أحد أسلوبنياالضطراباتمن املعتاد يف العمل مع حاالت 

النحـو الـذي يعرضـها    عـىل االويل باستكشاف مـشكله املـسرتشداملقابلةتبدأ :  االكلينيكيةاملقابلة

 .ن االرشادتوقعات املسرتشد م   عىلاملسرتشد نفسه وكذلك التعرف

   عـىليشرتك املسرتشد يف هـذا النـوع مـن االختبـارات يف سـلوكيات تـشتمل: االختبارات السلوكية

مشكلته سواء يف املخترب أو يف موقف حياه واقعي ويتبع ذلك استكـشاف االفكـار واملـشاعر خـالل 

 .الخربةهذه 

 :مرحله التدريب التطبيقي: ًثانيا

فيعـرض للمـسرتشد سلـسله مـن الـضغوط  يستخدم املرشد اساليب املواجهـة 

 . باألمل مبا يف ذلك وجود صدمات كهربائيـة غـري متوقعـةواملهددة لألنا املهددة
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  حيـث يـشتملمتعـددة يقوم املرشد بنمذجة استخدام مهارات املواجهة يكون التدريب يف صـور 

مذجة وتعليامت التدريب واملناقشة والن   عىل والتي تشتملاإلرشادية من األساليب عىل مجموعه

 .للذات وعملية تكرار السلوك وكذلك التعزيز

 :املعرفية أعاده البنيه بأسالي: ًثالثا

 توضـع تحـت مـسميات اإلرشـاد بإعـادة البنيـة املعرفيـة أو اإلرشـاديةهناك مجموعه من الطرق 

شد  تفكري املـسرت عىل تعديلوتركز هذه الطرق) Semantic Therapy( اللفظيةاإلرشاد بالدالالت 

وينظــر يف هــذه .  وافرتاضــاته واإلتجاهــات التــي تقــف وراء الجوانــب املعرفيــه لديــهةواســتدالالت

إىل و، تحريفية للعاملرؤية إىل  اختالالت محرفة يف التفكري تؤدي  عىل أنهاملرض العقيلإىل الحاالت 

وجـه  االرشـاد املباسـموتـسمى  هـذه الطـرق ، انفعاالت غري ساره وصعوبات ومـشكالت سـلوكية

)Insight Oriented counseling ( لال متثـويف الواقع فإن هذه املجموعـه الواسـعه مـن الطـرق 

ورغـم كونهـا تهـتم بالجوانـب املعرفيـة لـدي .  واحدة لإلرشاد وإمنا طـرق مختلفـةونظريةطريق 

املسرتشد فإن املرشدين يصورون هذه الجوانب املعرفية للمـسرتشدين بطـرق تختلـف مـن مرشـد 

وفيام ييل بعض التـصورات حـول الجوانـب املعرفيـه  .أساليب إرشادية متنوعةإىل ام يؤدي آلخر م

 :لدي املسرتشدين

يدخل يف هذا التـصور ذلـك النمـوذج الـذي : العمليات املعرفيه باعتبارها انظمه تفكري غري عقالين

االضـطراب الـسلويك إىل وصفه ألربت إليس الذي يري أن االفكـار غـري العقالنيـه هـي التـي تـؤدي 

 .واالضطراب االنفعايل
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ويدخل يف هذه املجموعـة ذلـك النمـوذج الـذي : العمليات املعرفيه باعتبارها إمناط تفكري خاطئ

 امنـاط التفكـري املـشوه أو املنحـرف الـذي يتبنـاه املـسرتشد أو عـىلقدمه وارون بيك والذي يركـز 

مبالغـات يف    عـىليقوم عليها دليل وكذلكاستنتاجات خاطئة ال   عىلوتشتمل التحريفات. املريض

دون ، صـحيح أوخطـأ، خري أورش، انها ابيض واسود   عىلأهمية االحداث ودالالتها  أو رؤية االشياء

هـذه    عـىلالتعـرف   عـىلويـدرب املـسرتشدون. وكذلك املبالغـه يف التعمـيم، وجود نقطة وسط

 .الالت اللفظيةالتحريفات من خالل االساليب السلوكية واستخدام الد

اقـرتح دى زوريـال وجولـد فرايـد :   وسـيلة لحـل املـشكالت ومهـارات التعامـلاملعرفيـةالجوانب 

تعلــيم  عــىل  غيــاب مهــارات تكيفيــة ومعرفيــة معينــة و   عــىلالتعــرف   عــىلوغــريهم الرتكيــز

وتوليـد البـدائل الخاصـة ، املـشكلة   عـىلاملسرتشدين مهارات حل املشكالت عـن طريـق التعـرف

ويركز معالجون آخرون ومـن . واختيار واحد من هذه الحلول ثم اختبار كفاءة هذا الحل، بالحلول

ويف أسلوب حل املشكالت فإن املسرتشدين يتعلمون كيـف .  مهارات املواجهةعىلبينهم ميتشنيوم 

بينام يف مهارات املواجهة فإنهم يتعلمـون ، يف مواقف مستقبلية، يواجهون ويحلون مشكلة ما

 إن االرشـاد 1986يقـول باترسـون .   مشكلة يف موقـف أزمـة أوموقـف مـشكلة حقيقيـةحل

ليس مجرد إرشاد سلويك مضافا إليه بعض االسـاليب املعرفيـة كـام  السلويك املعريف عند ميتشنبوم

 حدث يف مجموعـه مـن الطـرق التـي اقرتحهـا بعـض املعـالجني الـسلوكيني الـذين قـرروا أهميـة

 وإمنا طريقة ميتشنبوم. وويلسون، وكذلك أولريي، ودافيسون، جولد فرايد: ل األساليب املعرفيه مث
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وتهـتم نظريـة ميتـشينوم مبـا يقولـه النـاس ، تتجه نحو املعرفية أكرث من اتجاهها نحـو الـسلوكية 

تغيري االشياء التي يقولها    عىلوبذلك فإن محور االرشاد يرتكز. ألنفسهم ودوره يف تحديد سلوكهم

 ضـمني األمـر الـذي وبـشكل وذلك بـشكل مبـارش –التي يحدث بها نفسه  أي –فسه املسرتشد لن

وبذلك فإن اإلرشـاد . ينتج عنه سلوك وإنفعاالت تكيفيه بدال عن السلوك واإلنفعاالت غري املتكيفة

تعديل التعليامت الذاتية التي يحدث بها املسرتشدون أنفـسهم بحيـث ميكـنهم ذلـك    عىلينصب

إمكانيـة اسـتخدام األسـاليب الخاصـة إىل وباإلضـافة . ملشكالت التـي يواجهونهـامن التعامل مع  ا

وكـذلك مـع ، كنموذج ميتشنبوم بشكل منفرد فإنه ميكن إدماجه مع األساليب السلوكيه املعروفـة

 .املعريفالطرق الخاصة بإعاده البناء 

 :نظريه اإلرشاد الواقعي لويليام جالرس: ًسادسا

، Cleveland، Ohio يف كليفالند مبدينه أوهايو 1925   عام  William Glasserولد ويليام جالرس 

ودرجتـي املاجـستري والـدكتوراه يف علـم ، درجه البكالوريوس يف الهندسه الكيمياويـة   عىلوحصل

 1957ويف عـام ،  أصبح جالرس طبيب استشاري بكليه فنتور للبنات1956يف عام . النفس اإلكلينييك

عمل جالرس يف الستينيات كمرشد عـام يف .  ني النفسيني يف مركز جنــوح األحداثاصبح رئيس املعالج

، وسائل التعليم والـتعلم   عىلويف ذلك الوقت طبق مفاهيمه األساسية لإلرشاد بالواقع، مجال التعليم

 أسـس مركـز. وكان اهتاممه ينصب عىل تفاعل الطالب مـع املعلمـني وكيفيـة ربـط الحيـاة بـالتعليم
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ً تدريبي يتلقى من خالله املعلمون تدريبا حول هذا النوع من اإلرشاد ولقد أشرتك جـالرس تعليمي

 .يف تأليف عدد من الكتب

تقـوم ، 1965 عـام  Reality Counselingطور جالرس طريقه يف اإلرشاد أسامها االرشاد الـواقعي 

بنـاء إىل ويهـدف ، مبادئ التـدريب والتعلـيم   عىلإستخدام منهج خاص يقوم   عىلهذه الطريقة

أساس تعميـق مبـادئ    عىلويقوم هذا اإلتجاه، ماكان يجب بناؤه خالل مراحل منو الفرد السابقة

كـام طـور . ويري أنه كلام قلت املسؤولية أصبح سلوك الفرد أكـرث اتجاهـا نحـو الخطـأ، املسؤولية

 .  1996 عام االنتخايبنظرية أخرى يف اإلرشاد أسامها اإلرشاد 

 صـاحب الطريقـه املـسامة بالتفـسري -اد جـالرس بـشكل مبـارش مـن العـامل بـول دودوسلقد استف

 الصحة وليس   عىلوتركز، تعليم املريض فلسفه الحياة   عىلوهذه الطريقة تعمل، االخالقي الطبي

كـام تـأثر وتبنـي نظريـة ،  وقد تأثر جالرس بطريقه غري مبارشة بالعاملني ادلر وموهلر-املرض   عىل

 .1977لعامل ويليام باور والتي ترشح عمل الدماغ اإلنساين كنظام ضابط للسلوك اإلنساين الضبط ل

 : نظريه جالرس يف الشخصية

كـل الثقافـات  يف يعتقد جالرس إن هناك حاجه نفسية واحدة ميتلكهـا كـل النـاس

وقد حـدد أربـع حاجـات ). من أنا؟(الهويه إىل اللحد وهي الحاجه إىل ومن املهد 

 .املتعـةإىل والحاجـة ، والحريـة، القـوة، حقيق هذه الهوية وهي اإلنتامءنفسيه لت
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وميتلـك التـصميم ،  ويري جالرس أن الفرد يسعي لالستفادة من طاقتة الشخصية يف التعليم والنمو

 .  املوقفعىلالنفيس بكامل أبعاده أكرث من اعتامده 

   عـىلالطرق وأكرثها فعالية للحـصولأن هدف الواقعية هو تعليم األفراد  أفضل إىل ويشري جالرس 

مع أن املسرتشدين يعيشون يف الخارج اال إنهم يحاولون الـتحكم بـه ليكـون . مايريدون من الحياة

 أن قيمة الفرد فيام يفعله وهو اال يفعل إال ما يقـرره عىلويؤكد جالرس ، أقرب للعامل الداخيل لهم

 .إو مييل إليه عقله

فراد ببذل مجهود ذايت فإنهم سوف يستطيعون إجـراء التغيـري بفاعليـة ويؤكد جالرس إنه إذ قام األ

. وميكن لهم تحديد هدف عام وهو تشكيل بيئتهم بحيث تتناسب مع صورهم التي يريدونها، أكرب

فـإنهم يـسلكون بطريقـه غـري ،  حرية اآلخـرينعىلوعندما يقوم األفراد بعمل خيارات قد تتعدي 

تعلم تحقيق الحريه بحيث اليكون هناك آخـرون يعـانون    عىلفرادوتساعد  الواقعيه األ. مسؤولة

 .من هذه الحرية

الـرغم مـن    عىل،ويري جالرس أن السلوك البرشي هادف وينبع من داخل الفرد المن قوه خارجية

 وذلـك الكتـساب دما يريـ عىلوكل سلوك الفرد هو محاوله أفضل للحصول . تأثري القوى الخارجية

 إىلويـشري جـالرس . ثم أن سلوك الفرد موجه يف األساس إلشباع حاجاته.  حياتـــهسيطره فاعلة عىل

أن البحث عن املايض ليس ذا أهمية وذلك ألن املرشد اليستطيع تغيري املايض وإمنا يعمـل يف ضـوء 

 املايض عىلوقد ركز جالرس ، وإن إحياء املايض يف التعلم يقلل من قيمة اإلرشاد، الحارض واملستقبل

 .القدر الذي يخدم الحارضب



107

 :املفاهيم األساسيه للنظريه

 : Responsibilityاملسؤوليه 

تحقيـق حاجاتـه    عـىلبأنها قدرة الفرد: جوهر العالج بالواقع فقد قال عنها جالرس هي املسؤوليه

والـشخص . تحقيـق أهـدافهم وحاجـاتهم   عـىلوأهدافه بطريقـه التحـرم اآلخـرين مـن قـدراتهم

. ولديه دعم نفيس داخيل كايف لتحديد ماذا يريد مـن الحيـاه، ًشخص املستقل فرديااملسؤول هو ال

أهـدافهم وغايـاتهم إىل تعليم الناس املسؤولية وكيـف يـصلون   عىلوجوهر العالج يف الواقع يقوم

ويري جالرس أنه من الرضوري أن نعلم املسرتشدين كيـف يـصيغون أهـدافهم ، دون إيذاء اآلخرين

  دون أن يترضر اآلخرون من ذلك، هم بطريقه مسؤولةويشبعون حاجات

 : Autonomy  االستقالليه

قدرة الفـرد عـىل اسـتعامل الـدعم الـذايت أي أن يقـوم إىل يرتبط  هذا املفهوم بالنضج حيث يشري 

وأن يعطي وأن يحب وأن يتخيل عـن دعـم ، وأن يكون مندمجا، الفرد بتحمل املسؤولية الشخصية

 .)Gorey1977( وخصوصا األرسة البئية املحيطة به

  Involvement :اإلندماج

أنـه يتـضمن  يف يقرتب هذا املفهوم من مصطلح التعاطف ولكنه يختلـف عنـه

ويري جالرس أن هـذه املهـارة يجـب ، التواصل مع اآلخرين وليس مجرد عاطفه

  كـام أنهـا مهمـة مـن، وهي أساس نجاح العالقـة بيـنهام، أن توجد لدي املرشد
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 .الطالب وغريهم ، املعلمني، األب األخوه، ماأل: مثل العالقات مع املجتمع املحيط بالفرد أجل نجاح

 : Needs)إشباع الحاجات(الحاجات 

    عــىليــري جــالرس إن الــسلوك غــري املــسؤول ينــتج عنــدما يفــشل األفــراد يف أن يتعلمــوا القــدرة

 -ي تـصبح الغايـة تـربر الوسـيلة أ-فيلجأون ألي وسيله إلشباعها ، إشباع حاجاتهم بطريقة صحيحة

هناك من يخاف من األمـاكن املزدحمـة أو : فمثال، وبغض النظر عن نوعية السلوك الذي يختارونه

ويختار الـبعض الهـروب ، الضيقة أو الطائرات أو املصاعد مع أنهم يعرفون عدم عقالنية مخاوفهم

م مـن خـالل سـلوك أكـرث بدال من مواجهـه الواقـع مـع أنهـم كـان مبقـدورهم مواجهـة مـشكالته

البقـاء إىل صنف جالرس أربعه حاجات أساسيه نفسية عنـد اإلنـسان هـي التـي تقـوده  .مسؤوليـه

 -: وهي

األهل واألصدقاء والحب أي مجتمع يحبه الفرد ويعـيش إىل تتضمن الحاجة :  االنتامءإىلالحاجة .1

 عالقـات مـع اآلخـرين ةإقامـُأي يحـب ويحـب مـام يـستدعي ، فيه ويحس إنه ينجذب إليه دامئا

 . لتحقيق هذه الحاجة ولو بأقل شكل ممكن

وهي تتضمن إحرتام الذات وتقدير املنافـسة أي أن يـستمد الفـرد قوتـه مـن : القوةإىل الحاجه .2

 . ومن منافسة اآلخرين والتفوق عليهم، احرتامه لذاته ومن تقدير اآلخرين له
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والجـنس وهـي ، وكـذلك املتعـة يف االكـل، والضحك، اللعب: و تتضمن املتعه: املتعةإىل الحاجه .3

 .الحياة مع أن هناك من يري أن الحياة نفسها متعةإىل  الفرد بما يجذأكرث 

 .ًأن يكون الفرد حرا يف تحديد مصريه: الحريةإىل الحاجة .4

اسـتخدام سـلوكيات   فانـه دامئـا مـا يلجـأ إىلالنفسية  حني يفشل الفرد يف تحقيق هذه الحاجات 

يكـون هـدف اإلرشـاد الوقـايئ هـو وبالتـايل . رشب الكحول واإلدمان والعدوان وغريها: لبيه مثلس

 .تعلم طرق مناسبه لتحديد األهداف وتحقيق الحاجات بطريقه فعالة

  Identity:الهويه 

وتنتج الهوية من الكيفية التـي ، تحقيقها كل فرد ومتيزه عن غريهإىل     وهي حاجه نفسيه يسعي 

 :  وهامالهويةوقد ميز جالرس بني نوعني من ، نسان نفسه بالنسبة لآلخرينيري اال

كـل شـئ ولـه أهميـة    عىلًتري أن الفرد يعرف نفسه ويري نفسه مقتدرا وقادر: هويه النجاح.1

   عـىلفاألشخاص الذين لديهم هوية ناجحة يشعرون بإهميتهم بالنـسبه لآلخـرين ولـديهم القـدرة

 .ستطيعون التحكم يف املجتمع واإلندماج مع اآلخرين وتحقيق حاجاتهموي، التأثري يف بيئتهم

، هي الهوية التي يكونها األشخاص الذين مل تكن لهم عالقات وثيقـة مـع اآلخـرين: هويه الفشل.2

ويرون أنفسهم غـري محبـوبني وال أهميـة لهـم ولـديهم شـعور دائـم ، والذين اليترصفون مبسؤولية

 .بخيبة األمل
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 : Realityالواقع 

 للفـرد أكـرث مـن تركيـزهالحـايل السلوك    عىلللفرد و يركز جالرس يف نظريتهالحايل   وهو السلوك 

تغيـريه والـتحكم    عـىلويري أن السلوك الحارض هو الذي يعمل املرشـد، السلوكيات املاضية  عىل

 .به

 اإلرشاد ألغراض املعلومات جمع وسائل

 ال بـدونها والتـي، املـسرتشد عـن بياناتـه املرشـد بها جمعي التي الوسيلة هي املعلومات جمع أداة

 يجمــع مل إذا املـسرتشد مـساعدة يــستطيع ال فاملرشـد. معنـى أي النفــيس اإلرشـاد لعمليـة تـصبح

 املرشـد مهـام مـن يكـون الـسبب ولهـذا. املـسرتشد عـن عاليـة مـصداقية وذات كافيـة معلومات

، املـستخدم اإلرشـاد منهج عن النظر بغض فةمختل فنيات تتضمن التي االدوات من عدد استخدام

 يف وشخـصيته املـسرتشد مـشكلة طبيعـة تـتحكم حيـث األدوات لهذه موحد هناك تصنيف وليس

 وأسـاليب، عديـدة بطـرق يلـم أن عليـه كـان لهـذا، املرشـد يـستعملها سوف التي االدوات اختيار

 وقـد، فرضـياته مـن تحقـقوي، املـسرتشد مـشكلة يلخـص أن يستطيع يك متباينة وأدوات، مختلفة

 املالحظـة او واملقـاييس االختبارات إىل يلجأ فقد. عمله يف واحدة أداة من أكرث من املرشد يستفيد

 .الحالة دراسة أو املقابلة أو

 :واملقاييس االختبارات.أ

 عـىل للحـصول املرشـد يـستخدمها التـي املعلومـات جمـع أدوات أهـم من تعترب

  شـفوية أسـئلة (املثـريات مجموعة بها ونعني، شداملسرت عن بها موثوق معلومات
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 القيـاس وسـائل مـن فهي، كمية بطريقة ماً سلوكا لتقيس علميا اعدادا املعدة) رسوم أو كتابية أو

 يـشمل واسـع ومجالهـا، والجامعـات األفـراد بـني الفـروق عـن للكـشف الباحـث يستخدمها التي

 : ييلما تشملو االختبارات انواع وتتعدد، الحياة ميادين مختلف

 وتــشمل. الــدرايس التحــصيل قيــاس بهــا يــراد التــي االختبــارات يوهــ: التحــصيلية االختبــارات.1

 ان فعليـه مقـنن تحـصييل اختبـار للباحث يتوفر مل واذا. والعملية والتحريرية الشفهية االختبارات

 .بنفسه االختبار يبنى

 يف الحـال هـو كـام االستعدادات تباراتاخ بناء السهل من ليس: العقلية االستعدادات اختبارات.2

 يجـرى التـي البيئـة يف املقننة االختبارات إىل الباحث يلجأ ان يجب لذلك، الدرايس التحصيل قياس

 العقـيل االسـتعداد اختبـارات: هـام نـوعني إىل العقلية االستعدادات اختبارات وتنقسم. بحثه فيها

. الراشـدين لـذكاء وكـسلر ومقيـاس للـذكاء بينيـه ستانفورد مقياس مثل، الذكاء اختبارات أي العام

 ومـن. خـاص مجـال يف الفـرد اداء مبستوى للتنبؤ تهدفالتي  الخاصة العقيل االستعداد واختبارات

: هـي تمثانيـة اختبـارا مـن وتتـألف الفارقـة االسـتعدادات بطاريـة االسـتعدادات اختبـارات اهم

 واختبـار، اللغـة اسـتخدام عـىل والقـدرة، املجـرد لواالستدال، الرياضية والقدرة، اللفظي االستعداد

 .  املكانية والعالقات، امليكانييك واالستدالل، االمالء

 اســتفتاءات او اســتبانات: هــام نــوعني إىل وتنقــسم:  الشخــصية اختبــارات. 3

 ،الـسلوك تـصف التـي االسـئلة أو العبـارات مـن مجموعة من وتتكون: الشخصية

 صـدقها ان اال مرتفـع وبثبـات درجاتهـا وتقـدير ائهـااجر بـسهولة تتميز أنها كام 
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 وقامئـة االوجـه املتعـدد الشخـصية اختبـار الشخصية استفتاءات او استبانات امثلة ومن، منخفض

 مثـري مـن اإلسـقاطي االختبـار يتكـون: االسـقاطية االسـاليب فهو الثاين النوع أما. للمشكالت موىن

 يتطلـب ال الغامض املثري الن ونظرا، يريدها التي يقةبالطر حرة استجابة الفرد له يستجيب غامض

 مختصني إىل األساليب هذه وتحتاج. املثري هذا يف وشخصيته ذاته يسقط الفرد فان معينة استجابة

 .ضعيف وثبات عال بصدق وتتصف. ألجرائها التدريب من عال مستوى عىل

 مـن موضـوع حـول واآلراء القـيم لقيـاس االتجاهـات مقـاييس تـستخدم: االتجاهـات مقاييس. 4

 موافـق (اسـتجابات ثـالث أو بخمـس مدرجة وتكون، وضعها حول األفراد يتباين التي املوضوعات

 مقيـاس: االتجاهـات مقاييس أمثلة ومن).بشدة موافق غري -موافق غري-متأكد غري -موافق – شدة

 .البيئة نحو االتجاهات ومقياس، املعوقني نحو االتجاهات

 وخاصـة، ما سلوك حدوث درجة تحديد نريد عندما التقدير مقاييس تستخدم: رالتقدي مقاييس.5

 الباحـث يريـد عنـدما ذلك مثال خاصا تقديرا منها كل يتطلب متعددة جوانب لآلداء يكون عندما

 أخـرى متغريات  الباحث يقيس وقد. العزف أو التمثيل أو، الشعر إلقاء عىل املكفوفني قدرة قياس

 مقـاييس وهنـاك. واالجتامعـي الشخـيص التوافـق وقيـاس العمليـة الرتبية او تالسيارا قيادة مثل

 .)ابدآ-نادرا-أحيانا-كثريا– دامئا( بيانية وأخرى) 1-2-3-4-5(رقمية تقدير

 التفاعـل لدراسـة الـسوسيومرتية االسـاليب تـستخدم: الـسوسيومرتية األساليب. 6

 الـسوسيومرتى السـلوبا عـىل ومثـال. االجتامعيـة الجامعـات داخـل االفـراد بني 
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 وبيـان مبعلمـيهم  عالقـتهم او الـبعض ببعـضهم عالقـتهم عـن الـسادس الـصف تالميذ سؤال هو 

 .اختياراتهم

 مـا املقيـاس االختبـاراو إعـداد يف يراعـى: واملقاييس االختبارات بناء عند توافرها الواجب الصفات

 :ييل

 .أجله من االختبار الباحث وضع الذي املجتمع تحديد. 1

 .وعمقها االختبار يشملها التي القدرة مدى تحديد. 2

 . ًدقيقا تحليالً القدرة تلك يف تسهم التي العوامل جميع تحليل. 3

 .كلها العوامل تغطي بحيث االختبار بنود انتقاء. 4

 . القدرة هذه يف عامل كل إلسهام مالمئة نسبة عىل املحافظة. 5

 .للمفحوصني بالنسبة صعوبتها مستوى من والتأكد األسئلة بصياغة االعتناء. 6

 . لإلجابة زمنية حدود وضع. 7

 . محددة عينة عىل إنجازه بعد االختبار فيها يطبق محدودة تجربة إجراء. 8

 . لالختبار نهائية صيغة التطبيق ضوء يف الباحث يضع. 9

 لـدى ةاملناسـب القـدرة مـستوى تحديـد عـىل االختبـار مـستخدم تـساعد معايري الباحث يعد وقد

 ) الوسط دون، الوسط فوق، متوسط (املفحوصني

 :الجيد االختبار صفات
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 املوضــوعية: أبرزهــا مــن الــصفات مــن مبجموعــة الجيــدة االختبــار أداة تتــصف أن ينبغــى

)Objectivity( ،والصدق) validity( ،والثبات) Reliability( ،ييلوفيام، استخدامه إمكانية وأخريا  

 :الرشوط ذهه من رشط لكل مخترص وصف

 الدرجات يعطي كان إذاً موضوعيا االختبار ويعترب، الجيد االختبار صفات اوىل وهي: املوضوعية. 1

 األسـئلة كانـت وإذا، الذاتيـة أحكامـه تـدخل ودون، يـصممه الذي الشخص النظرعن بغض نفسها

 . واحد جواب الواحد للسؤال يكون بحيث اإلجابات وكذلك محددة

 أسـإلىب الـصدق هـذا ولتحقيـق، لـه وضـع مـا يقـيس كـان إذا صـادقا تبـاراالخ يكون: الصدق.2

 التنبــويئ والــصدق) Content validity (املحتــوى أو املــضمون صــدق: وأميزهــا عديــدة تقنيــة 

)Predictive validity (فـإذا، بعـد فـيام املفحوصـني سلوك يتابع ثم االختبار الباحث يطبق وفيه 

، االختبـار قاسـه مبـا يتـصل، آخـر مجال يف املفحوصني سلوك مع االختبار عىل أدائهم مستوى اتفق

 الرتبيـة: مثـل العمليـة املجـاالت مـن لكثـري مفيد التنبويئ والصدق، تنبؤية قدرة االختبار لهذا فإن

  .واإلدارة والصناعة

 فيهـا يطبـق) Concurrent Validity (التالزمـي بالـصدق يـسمى الـصدق مـن آخـر نوع ويوجد

 كانـت فـإذا االختبـار قبلً جيدا نعرفه، متفاوت مستواهام املفحوصني من مجموعتني عىل االختبار

 إال التنبويئ الصدق التالزمي الصدق ويشبه، صادقا يكون االختبار فإن الدرجات يف متفاوته النتيجة

 علــيهام يطلــق لــذلك، التجريــب عــىل يعتمــد وكالهــام، أطــولً وقتــا يتطلــب التنبــويئ الــصدق أن
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) Trustees validity (املحكمـني صـدقً أيـضا وهناك). Empirical Validity (ريبيالتج الصدق 

 وضـع الـذى السلوك يقيس االختيار هذا أن يثبت وبه، وخرباء متخصصني عىل االختبار عرض وهو

ً وأخـريا، املحكمني صدق) Face Validity (الظاهري الصدق مفهوم نفس وهو، العكس أو لقياسه

 مـنهج وهـو العـاميل التحليـل مـنهج اسـتخدام عىل ويعتمد) Factor Validity (العاميل الصدق

 االختبـارات من مجموعة بتطبيق حسابه وميكن، العوامل من مجموعة بني العالقة لقياس إحصايئ

، اآلخـرى االختبـارات وسـائر اختبـار كـل بني االرتباط معامل يحسب ثم، املفحوصني من عدد عىل

، االختبـارين بني مشرتكة سامت وجود يعني ذلك فإن االختبارين بني االًد االرتباط معامل كان فإذا

 بواسـطة العـاميل الـصدق حسابً أيضا وميكن، يشملهام واحد مشرتك عامل تحت وصفهام وميكن

، ككـل االختبـار وبـني فقراته من واحدة بني أو، الواحد االختبار فقرات بني االرتباط معامل حساب

 .  الفقرة صدق عىل دليل ذلك فإن، عاليا باطاالرت معامل كان وكلام

 إذا متقاربة نتائج أو النتائج نفس يعطي الذي هو الثابت االختبار): reliability (االختبار ثبات. 3

 :  ييلكام االختبار ثبات حساب وميكن، متامثلة ظروف يف مرة من أكرث طبق

 بحيـث، االختبـارات إجـراء بـني الفرتة تطول أال يجب) Test-retest reliability (االختبار اعادة. أ

 .االختبار أجزاء بعض املفحوصون يتذكر حيث، قصرية تكون أال أوً نضجا املفحوصون يزداد
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 يـتم أن أي) split-half reliability (النصفية التجزئة بطريقة االختبار ثبات حساب ميكن كام. ب

ً ثابتـا االختبـار ويكـون ،النـصفني درجات بني طاالرتبا ويحسب نصفني إىلً عشوائيا االختبار تقسيم

 .داال االرتباط معامل كان إذا

 الـذي لالختبـارً مكافئـا اختبـارا الباحـث يعد أن بعد أي املتكافئة الصور بواسطة االختبار ثبات. ج

 واملحتـوى والـصياغة االسـئلة مـن والعـدد، نفـسها املواصفات فيه تتوافر أن عىل، أستخدامه يريد

 وأمثلـة موحـدا زمنا تتضمن، لالختبارين مشابهة تعليامت يضع كام، واألهداف، الصعوبة ومستوى

 مـرور بعـد مـن لـألول املكـافئ الثاين االختبار ثم ومن االول االختبار الباحث يطبق ثم، توضيحية

 أن الباحـث وعـىل، االختبـارين عـىل املفحوصني درجات بني االتباط معامل يحسب ثم، زمنية فرتة

 .الباحث من كبرياً جهدا تتطلب أنها الطريقة هذه عىل يؤخذ، االختبار صوريت تكافؤ من يتأكد

 :املالحظة

 االوىل الخطوة انها كام، النفيس اإلرشاد يف واملعلومات البيانات جمع طرق اقدم من املالحظة تعد 

 ومضبوط منظمو مقصود انتباه تعنى العلمية واملالحظة، خطواته واهم املعلومات جمع عمليةيف 

. تجاههـا للعميـل الوجدانيـة االفعـال وردود اسـبابها اكتـشاف بغيـة املـسرتشد حيـاة يف لالحداث

 عن البيانات جمع يف للغاية مفيدة وسيلة املسرتشد مع املقابالت إجراء أثناء يف املنظمة فاملالحظة

 : ييلما املالحظة رشوط اهم ومن. ومشكالته املسرتشد حياة
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 .واملوضوعية الناجحة الصحيحة املالحظة رشوط من أسايس رشط هوو االنتباه. 1

 حـدوث احـتامل الدقيقـة املالحظـة معوقـات ومـن، الـسليمة الحواس به ويقصد اإلدراك خطأ. 2

 .رؤيته يريد ما رؤية عىل الشخصية الباحث اهتاممات تعمل فقد، أخطاء

 هـذه توجـه مبدئيـة فرضـيةو مـشكلة أو سـؤال أسـاس عـىل تقوم ومضبوطة منظمة تكون أن. 3

  مجرباتها وتضبط املختلفة بنواحيها وتحيط خطوطها وترتب املالحظة

 .التحيز عن بعيدة موضوعية تكون أن. 4

 . ذلك أمكن كلام القياس إىل الباحث يلجأ بحيث وكيفاً كام دقيقة تكون أن. 5

 ونفـيس جـسمي وضع ويف باهاالنت عىلً قادرا، الحواس سليم للمالحظة مؤهالً املالحظ يكون أن. 6

 .املالحظة من ميكنه ومادي

 .مضمون غري أمر الذاكرة عىل االعتامد ألن برسعة تسجيلها يتم أن. 7

 ويتبـع وفقهـا املالحـظ يـسري علميـة خطـة وضـع إىل يـشري فهـو رضورى للمالحظـة التخطيط. 8

 .خطواتها

 . وضبطها املالحظة دقة عىل تساعده أداة أو وسيلة بكل املالحظ يستعني أن يجب. 9
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 االجتامعيـة الظـاهرات دراسـة يف بخاصـة واملعلومـات البيانـات جمع يف كأداة املالحظة تستخدم

 : مزاياها وأهم والوثائق املضمون تحليل ودراسة

 .الطبيعية ظروفها يف الظاهرة مالحظة بسبب املعلومات دقة. 1

 .الحادثة أو الظاهرة عىل فللتعر فائدة املعلومات جمع وسائل أكرث من املالحظة. 2

 املقابلـة أسـلويب اسـتخدام مـن الـتمكن عـدم حالـة يف أهميـة األكرث األسلوب املالحظة أسلوب. 3

  :هي املالحظة عيوب أما. الطبيعية الظاهرات كدراسة املعلومات لجميع واالستبيان

 .املالحظة بإجراء شعروا إذا سلوكهم املالحظون يغري قد. 1

 .مرتفعة وتكلفة وجهدا طويال وقتا ملالحظةا تستغرق قد. 2

 .ما ظاهرة تفسري يف نجاحه أوعدم باألفراد تأثريه بسبب إما الباحث من تحيز يحدث قد. 3

 :اإلرشاد يف املقابلة

 للمرشـد الفرصـة تتـيح أنهـا حيـث، النفـيس اإلرشاد قلب اإلرشادية املقابلة تعترب

 ومعرفـة، املـسرتشد أجلهـا مـن حـرض التـي املـشكلة طبيعـة عىل للتعرف النفيس

ــسامت الخــصائص ــذلك، للمــسرتشد الشخــصية وال ــات وك ــي اآلخــرى املعلوم   الت

 تـساعد التـي املناسـبة العـالج خطـة لوضـع متهيدا وذلك، اإلرشادية العملية تفيد
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: حيث من اإلرشادية املقابلة تناول الكتاب من الجزء هذا يف يتم وعليه. مشكلة حل عىل املسرتشد

 .املهارات، ّالفنيات، الخصائص، فالتعري

 :اإلرشادية املقابلة تعريف: أوالً

 تلـك لـرسد يتـسع ال هنـا واملجـال، وتنوعـت اإلرشـادية املقابلـة تناولـت التي التعريفات ّتعددت

 هـي اإلرشـادية املقابلـة: كـاآليت اإلرشـادية للمقابلة عام تعريف بصياغة نكتفي ولكن، التعريفات

 زمنيـة وملـدة، محـدد ومبوعـد، معـني مكـان يف تـتم واملـسرتشد املرشد بني يةمهن عالقة عن عبارة

 .محددة خاصة أهداف تحقيق أجل من وذلك، محددة

 :النفيس والعالج اإلرشاد يف املقابلة تصنيف: ًثانيا

 واملقـابالت، االبتدائيـة املقابلـة هـام رئيـسني نـوعني إىل النفيس والعالج اإلرشاد يف املقابلة تصنف

 :التايلك منهم كل نعرض والعالجية شخيصيةالت

 اإلرشـاد مركـز يف اسـتقباله عنـد تبـدأ املـسرتشد حول استطالعية وسيلة هي: االبتدائية املقابلة. 1

 .املشكلة حل يف مساعدته أجل من أخرى مؤسسة من اليه أحيل أو، بنفسه اختاره الذي النفيس

 :االبتدائية املقابلة مراحل

 الـود مـن إطـار يف للمـسرتشد النفـيس املرشـد باسـتقبال وتـتم: االفتتـاح مرحل - أ

  يعـاىن التـي والتوافـق التكيـف صـعوبات أو املـشكلة عـىل التعرف ثم، والرتحيب
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 الـذي األمر، املسرتشد حياة من إلزالتها معا متعاونني منهام كل سعي عىل واالتفاق، املسرتشد منها

 .يةوسو سليمة تصبح بحيث استجاباته تعديل يحقق

 ومـا للمـسرتشد العامـة الشكوى ومناقشة املعلومات بجمع املرحلة هذه تختص: البناء مرحلة - ب

 التـي الحاليـة النفسية األزمات طبيعة عىل يدل مام، العام سلوكه عىل ظاهرة أعراض من يصاحبها

 .منها يعاىن

 ميكـن مـام، البتدائيـةا املقابلـة يف دار مـا لكـل بتلخـيص اإلقفـال مرحلـة تبـدأ: اإلقفال مرحلة -ج

 لهـا واالطمئنـان، منهـا جنيـة ميكـن ومـا، اإلرشـادية العمليـة حـول الصورة استكامل من املسرتشد

 .املرشد ولشخصية

 مـن تتفـق والعالجيـة التشخيـصية املقـابالت بأن القول ميكن: والعالجية التشخيصية املقابالت.  2

 مـصادرها مـن الفـرد حـول املمكنـة لوماتاملع عىل الحصول تسهل التي والفنيات املهارات حيث

 يـدرس أن للمرشـد ميكـن ثـم ومـن، شخـصيته بجوانـب يتعلـق فـيام متباينـة وبوسـائل املختلفة

 .بينهام املثمر االيجايب التفاعل من إطار يف سلوكياته

 األســايس فالهــدف، منهــا لكــل األســايس الهــدف يف العالجيــة عــن التشخيــصية املقــابالت تختلــف

 املقابلـة يف مبدئية بصفة عليها التعرف تم التي املسرتشد حالة من التأكد هو تشخيصيةال للمقابلة

 عـىل العالجية للمقابلة األسايس الهدف يركز بينام، وصحيحا سليام التشخيص يكون حتى االبتدائية

 الحالـة تشخيـصه عـىل بنـاء النفـيس املرشـد رسـمها التـي املعالجة اإلرشادية االسرتاتيجيات تنفيذ

 .املسرتشد
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 :والعالجية التشخيصية املقابالت مراحل

 املرشـد بـني األلفـة بنـاء طريـق هام: بطريقتني االفتتاح مرحلة خصائص تتحدد: االفتتاح مرحلة.  أ

 .املسرتشد عند النفيس املرشد يبغيه الذي الفكري الوعي وطريقة، واملسرتشد النفس

 أسـس عـىل وعالجهـا تشخيـصها ميكـن حتـى تفصيلبال املسرتشد مبناقشة وتبدأ: البناء مرحلة - ب

 ويـدرك فيعـي، نفـسه عـىل ويشجعه املسرتشد يساعد أن النفيس املرشد يحاول ثم. سليمة علمية

 آثـار من تعكسه ومام، عليها املؤثرة املختلفة االتجاهات وبني لذاته مفهومه بني القوية االرتباطات

 .العام سلوكه تشكل

 عنهـا فيتحـدث نفـسه مـع يتواصـل أن عـىل ذلك بعد املسرتشد يساعد أن النفيس املرشد ويحاول

 املرشـد ويحـاول، وذاتـه كيانـه عن منفصال جزءا متثل أنها اعتبار عىل وليس، وملكها وجدها وكأنه

، الـنفس تطـابق وهـى البنـاء مرحلـة مـن النهائيـة الفـرتة إىل ذلك بعد باملسرتشد يصل أن النفيس

 تطابقهـا ومحاولـة الخـارجي وعامله الداخلية مبشاعره وإدراكه، سرتشدامل بوعي الفرتة هذه وتتميز

 سـلوكه يف جديد كل املسرتشد يتقبل حيث، لها التحدي معنى النفس تطابق ويتضمن، بعضها عىل

 .خوف أو تردد ودون رضا بكل هومبامرس

ــة هــذه يف املرشــد يــسعى. ج  ويــشعره املــسرتشد نفــس يف األمــل بغــرس املرحل

 عـىل املرشـد يعمـل كـام، حجمهـا أو نوعهـا كانـت مهـام املقابلـة نمـ باستفادته

 للعمليـة املـستقبلية الخطط وضع يف املساهمة عىل وتشجيعه املسرتشد مساعدة
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 ويراعـي للـشفاء االمتثـال نحـو الفعال بدوره ويشعر، نفسه نحو مبسئوليته يشعر حتى اإلرشادية 

 وذلك املرحلة هذه أثناء طرحت أو تستكمل مل معلومة أي مناقشة املرحلة هذه يف النفيس املرشد

 .والتقدير الود من سياق يف

 اسـتكامل مـن املسرتشد ميكن مام، االبتدائية املقابلة يف دار ما كل بتلخيص اإلقفال مرحلة تبدأ. ح

 .املرشد ولشخصية لها واالطمئنان، منها جنيه ميكن وما، اإلرشادية العملية حول الصورة

 :النفيس والعالج اإلرشاد يف املقابلة ّفنيات: ًثالثا

 املقابلـة بتلـك الخاصة ّللفنيات النفيس املرشد استخدام كيفية عىل اإلرشادية املقابلة نجاح يتوقف

 نحـو سـلوكه تعـديل إىل باملـسرتشد تـصل التي اإلرشادية اإلسرتاتيجية تنفيذ يفً كثريا تساعد والتي

 :أهمها من اإلرشادية قابلةامل فنيات من كثرية أنواع وهناك، األفضل

 :التالية النقاط يف الفعل فنيات تتمثل: الفعل فنيات: أوالً

 بحالـة يخـتص فـيام املجهـول الكتـشاف األساسـية الوسـيلة التـساؤل فنيـة تعتـرب: التساؤل فنية.  أ

 تشجيعه ويف، عنه الالزمة املعلومات عىل الحصول يف تفيد أنها حيث، جوانبها جميع من املسرتشد

 املرشـد التـساؤل فنيـة وتفيـد، وأفكـاره مـشاعره اختبار عىل مساعدته ويف، نفسه عن التعبري عىل

 أنهـا كـام، أهدافـه تحقيـق ويف اسـرتاتيجياته وضع ويف، وعالجه تشخيصه أسس تحديد يف النفيس

 املــسرتشد وبــني، ونفــسه املــسرتشد وبــني واملــسرتشد املرشــد بــني الجديــد التواصــل بتنميــة تهــتم

 .خرينواآل
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 التناقضات كشف يف النفيس املرشد يستخدمها فعالة وسيلة املواجهة فنية تعترب: املواجهة فنية.  ب

 سـلوكه عـىل فيعكـسه بداخلـه ملـا استبـصارا أكـرث يجعلـه مـام، يفعله وما املسرتشد يقوله ما بني

 أن بعـد، اإلرشادية املقابالت يف البناء مرحلة نهاية يف املواجهة فنية تستخدم أن ويفضل، الخارجي

 .بينهام وثيقة مهنية إنسانية عالقة هناك وتصبح املسرتشد بني األلفة بناء يتم

 :الفعل رد فنيات: ًثانيا

، أكـرث بعمـق املـسرتشد لفهـم النفيس املرشد يستخدمها التي الرئيسة األداة وهي: اإلنصات فنية. أ

، املرشـد جانـب مـن تقبله مبدى لإلحساس املسرتشد لدى والسعادة بالرضا الشعور تحقق أنها كام

، واآلخرين نفسه حول املسرتشد لرؤية املرشد فهم: أبرزها من، مهمة أهداف اإلنصات فنية وتحقق

 .به يؤمن الذي القيم نظام ظل يف الدفاعية للحيل املسرتشد مامرسة لكيفية املرشد فهم

 املـسرتشد لتواصـل األسـايس املضمون تكرارب العبارات اعادة فنية تتميز: العبارات اعادة فنية.  ب  

 التي الكلامت نفس متضمنة يكن مل وإن، لعباراته الكيل املعنى متضمنا النفيس املرشد مع اللفظي

 عـىل يـشجعه مـام، املـسرتشد يقولـه مـا لكـل صـدى مبثابـة تعترب ثم ومن، العبارات تلك احتوتها

 .فيه واالسرتسال الكالم يف االستمرار

 بهـا يعكـس صـادقة مـرآة مبثابـة االنعكـاس فنيـة تعتـرب: االنعكاس فنية.  ت  

  سـواء، بطـن ومـا منهـا ظهر ما، وانفعاالته وتعبرياته املسرتشد أحاسيس املرشد
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 يتـضمن ملـا عاكـسة مـرآة يف وكأنـه نفـسه املـسرتشد يرى حني وذلك، أخفاها أو برصاحة عنها عرب

 .النفيس املرشد مع يوغري اللفظ اللفظي تواصله

 للمـسرتشد املرشـد جانـب مـن مبـارشة رجعية تغذية مبثابة اإليضاح فنية تعترب: اإليضاح فنية.  ث

 خـالل بيـنهام تـدور التـي املناقـشة يف مفهومـة وغري غامضة تكون قد التي النقاط بعض لتوضيح

 إذا شدللمـسرت املرشـد مـن التلقائيـة االستجابة تدعيم إىل اإليضاح فنية وتهدف، اإلرشادية املقابلة

 .بينهام املناقشة يف يدور ما فهم عن الطرفان يعجز وعندما، بينهام التواصل يف توتر أي حدث

 :التفاعل فنيات: ًثالثا

 بعـد اإلرشادية العملية من األخرية املراحل يف التفسري فنية النفيس املرشد يستخدم: التفسري فنية. أ

 يف غـائرة تكـون قـد مـشاعر أي وإدراك فهم ىلع يساعده مام، إليه ويطمنئ املسرتشد فيه يثق أن

 تـساعد أنهـا كـام. مـربر له يكون ال قد أسلوب وأي، عليه غامضة تكون قد مفاهيم أي أو، أعامقه

 عىل تدل التي األعراض عىل التعرف أو، دفاعية كحيله يستخدم الذي األسلوب رؤية عىل املسرتشد

 يـؤثر مـام للمـسرتشد الـذايت املرجـع بناء يف يفيد الفنية هذه استخدام أن كام. السوي غري سلوكه

 حيـث، والطبـع، واألحالم الحر التداعي تحليل يف تستخدم مثلام، ولآلخرين للمرشد استجاباته عىل

 .التحلييل النفيس االتجاه فنيات يف األساسية الدعامة تعترب أنها

 عــىل شداملــسرت مــساعدة يف اإليحــاء فنيــة أهميــة تكمــن: اإليحــاء فنيــة.   ب  

 مـن وتنقيتهـا، لها رؤيته يوضح مام، نفسه يف املجهول وارتياد بـأفكاره االرتقاء
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 يتعلـق فـيام متحـررة بعقالنيـة لـذلك تبعـا فيفكـر، ألعامقهـا الداخيل استبصاره وازدياد، شوائبها 

 .بحالة

 داملرشــ مــن فوريــة اســتجابة كونهــا يف الفنيــة هــذه أهميــة تكمــن: الرجعيــة التغذيــة فنيــة.  ت 

 ايجابيـات مـن عنـه يـصدر مـا ويـدعم املـسرتشد يقولـه ما كل عىل املرشد يركز حيث، للمسرتشد

 عـىل سـلوكه فعل رد معرفة يف املسرتشد رغبة إشباع إىل باإلضافة، فيه املرغوب غري سلوكه ويطفئ

 .اآلخرين

 :املسؤولية فنيات: ًرابعا

 مـن عـدد إرشاف تحـت املتـدربون فـسيونالن املرشـدون بهـا ويقـوم: التدريبيـة املامرسـة فنية.  أ

 يف الـدكتوراه حملـة مـن تربـوي أسـتاذ قبـل مـن مصممة تدريبية خطة وفق اإلرشاديني املرشفني

 وتتـضمن. املهنـي وإعـدادهم العلمـي تـأهيلهم عـن مسئوال يكون بحيث النفيس والعالج اإلرشاد

 التوصـيات مـن عـدد إىل باإلضافة، املتدرب النفيس واملرشد، األستاذ من كل مسئوليات الفنية هذه

 .فيها االيجابية مساهمتهم يدعى مام منهم لكل الهامة

 مبـا، املتـدرب النفـيس املرشـد بهـا يقـوم التي املختلفة األنشطة عىل تقوم وهي: التقويم فنية.  ب

 تقـدير الفنيـة هـذه وتتـضمن تحقيقهـا يف الكفـاءة مـدى من للتأكد بها املتعلقة األهداف يحقق

 .اإلرشادية ةوتقدير املقابل، املتدرب النفيس املرشد وتقدير، النفيس املرشد مرشف

 :اإلرشادية باملقابلة الخاصة املهارات: ًرابعا
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 املرجـوة األهـداف تحقـق حتى اإلرشادية املقابلة يف تتوافر أن يجب التي املهارات من عدد هناك

 دراسـة مهـارات، النفـسية ختبـاراتواال املقـاييس اسـتخدام مهـارات، التـسجيل مهارات مثل منها

 :بإيجاز منها مهارة كل عرض  ييلفيام ويتم، التقارير وكتابة الحالة

  يف تتمثــل رئيــسة مهــارات ثــالث اإلرشــادية املقــابالت يف التــسجيل يــشمل: التــسجيل مهــارات. أ

 هـي املهـارات وهـذا، املـريئ التـسجيل مهـارة الـسمعي التـسجيل مهـارة، الكتـايب التسجيل مهارة

، املناسـبة العالج خطة ووضع املسرتشد حالة دراسة يف النفيس املرشد تعني التي السجالت مكونات

 أن دون رسيـة رعايـة وتحـت الـنفس اإلرشـاد غرفـة يف الـسجالت بهذه املرشد يحتفظ أن ويجب

 لتـسجيل مهـارات اسـتخدام رضورة من وبالرغم، الرسية مبدأ من انطالقا وذلك، أحد عليها يطلع 

 ذلـك عـىل املـسرتشد موافقـة بعـد إال يـستخدمها أن يجـب ال املرشـد أن إال اإلرشـادية املقابلة يف

 .كتابة 

 عـىل النفـيس االختبـار تعريـف ميكـن: النفـسية واالختبارات املقاييس استخدام مهارات.  ب

 البيئـة مع مالمئة معايري وفق معينة نفسية مثريات من مجموعة من تتكون عملية أداة أنه 

 مـن نفـيس مرشـد أي عمـل يخلـو وال، معينة سلوكية ظاهرة لدراسة وذلك فيها يطبق تيال

 عليـه وقـع الـذي االختبـار يكـون أن ويجـب. اإلرشـادية مقابالتـه يف أكـرث أو اختبار تطبيق

 مـن للهـدف ومحققـا، النفـيس املرشـد معهـا يتعامـل التـي للحالـة مالمئـا للتطبيق االختيار

 املرشد يكون أن البديهي ومن، املسرتشد صالح أجل من اإلرشادية للمقابلة ومدعام، تطبيقه

 مـن مـسرتشديه عـىل يطبقهـا التـي النفـسية االختبـارات بخـصائص تـام علـم عـىل النفيس
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 املـستغرق والزمن، لها املناسبة العمرية واملراحل، استخدامها وطرق، تحققها التي األهداف حيث 

 مـع، عليهـا التعليـق وإمكانيـة، نتائجهـا وتفـسري تحليـل وكيفيـة، تـصحيحها ومفاتيح، تطبيقها يف

 .نتائجها عىل املرتتبة التوصيات تقديم إمكانية

، شـاملة فكرة تعطي كونها يف الحالة دراسة أهمية تكمن: التقارير وكتابة الحالة دراسة مهارات. ت

 إنجازاتهـا دىومـ، وسـامتها أبعادها جميع من شخصيته متناولة، املسرتشد حول ومتكاملة واضحة

 الدراسـات عـىل املبنية التوقعات حسب املستقبل يف ينجزه أن ميكن ما ومدى، والحارض املايض يف

 يـستخدمها التـي األساسـية الوسـيلة تعتـرب الحالـة دراسـة فـإن ثم ومن، حوله متت التي املختلفة

 يف انتظامـه وحتـى همولـد منـذ املختلفة الزمنية الفرتات عرب الفرد سلوك تقويم يف النفيس املرشد

 مام، ملخصة متكاملة مكثفة صورة يف وذلك، منها االنتهاء بعد ما إىل متتد وقد، اإلرشادية املقابالت

 وتنميـة، للمرشـد املهنية الكفاءة تنمية يف يسهم ومام، املتبعة اإلرشادية اإلسرتاتيجية مالمح يحدد

 جـدا مهمـة النفـيس التقرير كتابة مهارة وتعترب. سواء حد عىل املسرتشد لشخصية الكلية الجوانب

 عىل طرأت التي املختلفة التطورات عىل تدل التي العريضة الواجهة هو النفيس التقرير أن باعتبار

 عليه وبناء، الختامية املقابلة وحتى األوىل املقابلة منذ اإلرشادية جوانبه مختلف من املسرتشد

 أسـس عـىل املـسرتشد مـع التعامـل يف سـرتاتيجياتهاوا اإلرشادية املقابالت فاعلية تقويم ميكن

 أنــه يف تتمثــل هامــة فوائــد الختــامي النفــيس التقريــر يحقــق أن ميكــن ثــم ومــن، واقعيــة

  يف املـسرتشد نحـو املرشـد بهـا قـام وفنيـات مهـارات من املهنية اإلنجازات حول واضح دليل 
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 وصـفية معلومـات وهـي بنـود عـدة عـىل النفـيس التقرير يحتوى أن ويجب. اإلرشادية املقابالت

 تتـضمن التـي الخالصـة معلومـات بالـشخص متعلقـة ومعلومات، إرشادية ومعلومات، للمسرتشد

 والتوصيات التقرير يف الرئيسية العناوين

 : األلفة وبناء للتهيئة كمجال اإلرشادية املقابلة

 اسـرتاتيجيات لـه مـنظم عمـل وهـي، اإلرشادية العملية يف الرئيس العنرص اإلرشادية املقابلة متثل

، الوصـف منهـا العمليـات بعـض عـىل املقابلـة وتـشتمل، عفويـة بطريقـة اجراؤها يتم ال وفنيات

 وامنـا، واحـدة مقابلـة خـالل مـن املـشكالت مع التعامل يتم وال. واحد ان يف والعالج، والتشخيص

. املـسرتشد بحالـة العالقـة ذوي اومـع، نفـسه املـسرتشد مـع مقابلـة مـن اكرث إجراء املرشد يحتاج

 االستمرار عىل يشجعه مبا املسرتشد مع االلفة بناء منها يتكون حيث، كبرية اهمية االوىل وللمقابلة

 باسـتقبال وتبـدأ، نجاحهـا عوامـل مـن عامـل اإلرشادية للمقابلة التهيئة ألن، اإلرشادية العملية يف

 يكـون ان مبعنـى، والخـصوصية يةالـرس فيها يراعى حيث، بتوديعه تنتهي ان إىل للمسرتشد املرشد

 اآلخـر والنصف الخشب من نصفه أو زجاجيا الباب يكون ان ويفضل مغلقا املرشد غرفة باب

 كـام. بيـنهام حـوار من يدور ما اليعرف لكن، واملسرتشد املرشد رؤية تسهل حيث الزجاج من

 وترتكـز، ونصف رتم إىل مرت من بينهام املسافة تكون أن ويجب، املكتب امام يجلسا أن يفضل

 هـذه مـن عضو كل ألن، والفم والوجنتني العينني تتضمن والتي، الوجه دائرة إىل املرشد نظرة

 متثلـه ومـا، الـشفتني أوحركـة وأنقباضـها الوجـه اسـارير أنفـراج يعنيـه ومـا، يتحدث االعضاء

 لرتحيـبا ألن، املقابلـة اثنـاء املناسـبة الكلـامت إنتقـاء عـن فضال مدلوالت من الجسم حركة 



129

 أن إىل املرشـد مكتـب باب عند الباسم الرتحيب ويبدأ. للمرشد اإلنسانية القيم عن يعرب باملسرتشد

 .ببعضهام التعريف اهمية مع، املسرتشد يجلس
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 الفصل الخامس

 طرق وأدوات االرشاد النفيس
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 طرق اإلرشاد النفيس

  :متهيد

 ،الـدينياإلرشـاد : ومـن أهـم هـذه الطـرق، ت اإلرشـادمجاال يف تتبني الطرق املختلفة املستخدمة

 ،الـسلويك واالرشـاد ، واالرشـاد غـري املبـارش،واالرشـاد املبـارش، الجامعـيواإلرشاد ، الفرديواإلرشاد 

 .والعالج باللعب، النفيسوالعالج 

 :اإلرشاد النفيس الديني

واملبـادئ اإلسـالمية لـدى  تكثيـف الجهـود الراميـة إىل تنميـة القـيم الـديني بأنـهيعـرف اإلرشـاد 

وتأصـيل تلـك املبـادئ واألخـالق  واستثامر الوسائل والطرق العلمية املناسبة لتوظيف، املسرتشدين

القـرآن الـرغم مـام يف  عـىل .همتـرصفات اإلسالمية وترجمتها إىل مامرسات سلوكية تظهـر يف جميـع

، األخـرىيف العلـوم الدنيويـة  أكـرث مـام، الكريم من معلومات كثرية وشاملة عن النفس اإلنـسانية

تستوحى يف استخالص نظرية شـاملة عـن  الكريم ميكن أنالقرآن املعلومات املنبثقة يف ثنايا هناك 

النفـيس يـستخدم  ولكـن املرشـد،  أنه ال توجد فنيات محـددة لإلرشـاد النفـيس الـدينيالنفس إىل

، هـو يـستخـدم العـالج التحلـييلف  Secular Counseling اإلرشـاد الـدنيوي الفنيات املوجودة يف

 .واإلرشاد النفيس الديني، واملعريف، والسلويك

 (Religious Psychological Counseling)اإلرشــاد النفــيس الــدينييعتــرب 

حيـث نجـد لـه ، إرشاد شامل التجاهـات واسـرتاتيجيات إرشـادية أخـرى كثـرية

 يف اء املقابلة اإلرشـاديةمثل ما يقوم به املرشد النفيس الديني أثن، ًحليلياتًنبا اج
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كـام يحـدد ، وتعرفها وإخراجها إىل حيز شعور املـسرتشد لعالجهـا، الكشف عن مكبوتات الالشعور

باإلضـافة ، يف عملية اإلرشـاد وكيفية اإلفادة منها، املرشد النمو الديني والقيم املؤثرة عىل املسرتشد

ويف نظرتـه لـصاحب ، ان كوحـدة كليـة شـاملةاإلنـس  يربز يف تعاملـه مـعًأنسياناًنبا اإىل امتالكه ج

مـام يجعلـه ، أنـه مـسئول عـن اختياراتـه وأفعالـه وأقوالـه اإلرادة القوية والعقيدة الصحيحة عىل

ول العمليات املعرفية انب املعريف املتمثل يف تناباإلضافة إىل الج، النفسية ًمتمتعا بالتوافق والصحة

 نـب الـسلويك يف اإلرشـاد النفـيس الـديني فيتمثـل يفالجأمـا ا،  التفكـري الـشاملوآليـات  العقليـة

عـىل  وتغيـري وتعـديل الـسلوك ملـساعدته، نني التعلم وعمليات عادة التعلمااستخدامه مبادئ وقو

الثـواب   الرتغيـب والرتهيـب مـن وسـائلأسـاليبباإلضـافة إىل ، التغلب عىل اضـطراباته النفـسية

 أسفرت عن أن اإلرشاد النفـيس ثحي حمد درويشدراسة م والعقاب  ويتفق ذلك مع ما أوضحته

 .خصائص العالجات النفسية الحديثة الديني يشتمل عىل

 أنه توجد العديد من الفنيات الخاصة بالعالج النفيس الديني التي لها أثر يرى محمد عبد التواب 

وهـي ، وإجراءاتهـا مـن الكتـاب والـسنة وهـذه الفنيـات تـستمد منهجهـا، عالج النفيسالفعال يف 

، بالـصالةو، بالـصربو، باالسـتغفارو، باألدعيـة واألذكـارو، ول العالج بالتوحيـداوتتن، عديدة ومتنوعة

، وتلك الفنيات ميكن اعتبارها فنيات معرفية سلوكية يف أن واحـد، باألضدادو، باالسرتخاء، بالتخيلو

 هـارات التـي تـساعده عـىلًأفكار املريض واتجاهاته املرضية املختلة وظيفيا ومتـده بامل وتركز عىل

 .مامرسة السلوكيات املتكيفة
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املعالج أو املرشد النفيس للفنيات اإلرشـادية يف عمليـة اإلرشـاد النفـيس  إىل أن اختيار ورثننت يشري

 : وهي، عىل رشوط مهمة الديني يتوقف

يف تحقيـق التعزيـز اإليجـايب  أن يعرف املرشد أن استخدام أي فنية عالجيـة أمنـا تـساعد.1

 .لناحية الدينية للعميلل

باإلضـافة إىل الفنيـات ، الفنيات املوجودة يف الـدين الـذي يـؤمن بـه أن يستخدم املرشد.2

 .أو الوجودية وغريها، أواملعرفية، أو السلوكية، فنيات التحليل النفيس : مثل، األخرى

ــديني.3 ــدماج ال ــالج  )Religious Involvement( األن ــني املع ــة ب ــشاركة الديني أي امل

 .التي تؤدي إىل العالقة القوية وإزالة الفوارق بينهام ملسرتشدوا

كأسـلوب ،  أو التكـاميلاالنتقـايئالنفيس الديني عـن اإلرشـاد النفـيس  هذا ما مييز اإلرشاد

التـي ينتقـل خاللهـا املرشـد حـسب ، ملزيج مـن الفنيـات املختلفـة وصفي متكامل منظم

 مبجموعـة مـن االضـطرابات االنتقـايئالج الذي يأيت للع، املشكلة ظروف املسرتشد صاحب

 بعالجـات مشكالت متعددة؛ األمر الذي يحتم عىل املرشد مواجهتهـا النفسية الناتجة عن

 الرتكيز عىل استدامة العالج ؛ باستخدام األبعاد الـسبعة للشخـصية مع، متعـددة الوسائل

BASIC– ID ،والعالقـات ، ةواملعرفـ، والتخيـل، واإلحـساس، ناوالوجـد، الـسلوك : هـيو

ــاح(والعقــاقري، الشخــصية ــد الفت ــاح عب ــسيدتــشري  .)2001، مفت ــة أحمــد ال   )2005 (هال

 يعـد وسـيلة مـن وســائل Integrative Counseling إىل أن اإلرشـاد النفـيس التكـاميل

 



136

ولكـن اإلرشـاد ، داخل اإلطار الطبيعي واالجتامعـي لـه  اإلرشاد النفيس الذي يتعامل مع املسرتشد

ً بعـدا جديـداإليهـاويـضيف ، املبادئ األساسية لإلرشاد التكاميل المي ينتفع منالنفيس اإلس وهـو ، ً

 .املسرتشد وخالقه العالقة بني

املعروفـة مـن محاسـبة الـنفس  ب اإلميانيـةيلاب العالج الـديني هـي األسـيلايرى ابن القيم أن أس

نـب ا أورد الكثري من هـذه الجووقد، والعبادات  والدعاء والذكرالـلـهوالتوبة واألنابة والرجوع إىل 

وطريـق ، نافالـلــهوإغاثـة ، والوابل والـصيب مـن الكلـم الطيـب، مدارج السالكني: مثل، يف كتبه

 .والطب النبوي، )الداء والدعاء(والجواب الكايف ، الهجرتني وباب السعادتني

ض قلـق النفـيس الـديني يف خفـ ومن خالل املراجعة املـسحية للدراسـات الـسابقة حـول اإلرشـاد

، والـصالة، والوضـوء، كاألدعيـة واألذكـار: مـن الفنيـات  دعرضت تلـك الدراسـات لعديـ، املستقبل

وأسـفرت عـن ،  عليـه وسـلمالـلــهوأمثلة من حياة الرسول صىل ، الكريمالقرآن وقراءة ، والتوحيد

اتهـا مـن النفس اإلنسانية من اضطراباتها املختلفة؛ ألنهـا تـستمد منهجهـا وإجراء تها يف عالجيلافع

التـي  وميكن استخدام بعض هذه الفنيات يف إطار الفنيات النفـسية، الكريم والسنة النبويةالقرآن 

باملحتوى الديني؛ لتعرف  نادت بها نظريات اإلرشاد النفيس الحديثة؛ لتدعيم تلك الفنيات النفسية

 . يف تخفيف قلق املستقبل املهنيفعاليتهامدى 

يف خـضم شـدائد  وهـو يـسري، ًها الفرد طلبـا لألمـن والطأمنينـةيلجأ إل يعبادة أساسيةالصالة متثل 

من أقدم   تعد  أن الصالةإىل) Martin & Carlson 1988( مارتن  و كارلوسن فقد أشار كل من، الحياة

 نيـةتق الـصالة أن  فـاين مـالوىنكـل مـن ًوأضـاف أيـضا ، الفنيات التي تستخدم يف التدخالت العالجية
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 يـة للعـالج النفـيستقنلخفض القلق فيتعلم الفرد منهـا االسـرتخاء الـذي يـسهم كعالجية مناسبة 

باإلضـافة ، وتكوين اتجاهات موجبة للتعامل مـع ظـروف الحيـاة، الديني يف تخفيف أزمات الحياة

مفاهيم الـصالة صبح ت، اليومواالقتناع من خالل الصلوات الخمس يف ،  الفردإىل ما ميكن أن يتعلمه

حالـة االسـرتخاء مثـل  الحادة واالنفعاالتحميه من والتوتر تو،  جميع مناحي سلوكهعادة عامة يف

مـن القلـق الـذي يـشكو منـه املـرىض  الـتخلص يف تـساعدفوالهدوء النفيس التي تحـدثها الـصالة 

 وقـد يواجـه الفـرد وهـو يف ، األنتهـاء مـن الـصالة فعادة مـا تـستمر تلـك الحالـة بعـد، النفسيون

وتكـرار تعـرض ، أو قـد يتـذكرها، أو املواقف املثرية للقلـق  بعض األمور–رتخاء  االس–هذه الحالة 

 للقلق أو تذكره لهـا أثنـاء وجـوده يف حالـة االسـرتخاء والهـدوء النفـيس لفرد لهذه املواقف املثرية

 " :  إىل ما يـسمى بلغـة النظريـة الـسلوكية يف عمليـة اإلرشـاد النفـيس بــىيؤد،  عقب الصلوات

االسـرتخاء والهـدوء  وإىل ارتبـاط هـذه املواقـف املثـرية للقلـق بحالـة، التدريجي للقلق" األنطفاء 

فأن من ، باإلضافة إىل ذلك .املواقف نت تثريه هذهاوبذلك يتخلص الفرد من القلق الذي ك، النفيس

  أن مجـرد إفـضاء- إحدى نظريات اإلرشـاد النفـيس -تعتمد علية نظرية التحليل النفيس  أهم ما

تخفيـف  مـن خـالل،  مبشكالته وهمومه والتعبري عنها إىل شخص أخر يسبب له راحة نفسيةالفرد

اإلنسان النفسية تتحسن إذا  نت حالةافإذا ك، "التفريغ األنفعإىل : " وهذا ما يسمى بـ ، حدة قلقه

 ميكن أن يطرأ عليه إذا أفىض مبـشكالته هلل فام بالك مبقدار التحسن الذي، أفىض مبشكالته آلخرين

 .وتعاىل سبحانه
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فهـو لـيس ، وما له من أثار نفسية وجـسمية وروحيـة واجتامعيـة عظيمـة ويسبق الوضوء الصالة

ًولكنه أيـضا تطهـري للـنفس وتحريرهـا مـن مـشاعر ، قد يكون علق به من درن ًتطهريا للجسد مام

 ببـاب أحـدكم ًأرأيـتم لـو أن نهـرا: "  عليـه وسـلم الـلـهلقول النبي صىل ، ناوالعصي الذنب واإلثم

: قـال.  هل يبقى من درنه يشء ؟ قـالوا ال يبقـى مـن درنـه يشء،منه كل يوم خمس مرات يغتسل

أن  باإلضـافة إىل، )رواه البخاري و مـسلم("  بهن الخطايا الـلـه ميحو ،مثل الصلوات الخمس فذلك

ميـد إبـراهيم الح وعبد املحسن عبـد،  كام أشار رشاد عبد العزيز موىس-استخدام املاء يف الوضوء 

وهـذا ، حـالة الراحة واالسـرتخاء وإزالة التوتر وإحداث،  يحدث حالة من تجديد النشاط-حامدة  

اإلرشـاد النفـيس : "   بــ زهـرانأوضح حامـد  كام، نظريات اإلرشاد النفيس الحديث اليه ما أشارت

  تـأثريه اإليجـايب عـىلولـه، واالنطـواءيستعمل يف عالج حاالت القلق والهياج الحريك  الذي" باملاء 

 .وتهدئة املريض، فيؤدي إىل اسرتخاء العضالت، الجهاز العصبي

كـام يـساعد ، االنفعالنجايت إىل أن املاء البارد يهدئ من فورة الدم الناشئة عن  عثامنيشري محمد 

الوضـوء يف عـالج   -  عليـه وسـلمالـلــه صـىل -وقد اسـتخدم النبـي ، عىل تخفيف التوتر العضيل

ن اوأن الـشيط، ناالـشيط أن الغـضب مـن: " حيث قـال ، ومن بينها الغضب، ابات النفسيةاالضطر

 ).رواه أبو دأود  ("فليتوضأ فإذا غضب أحدكم، أمنا تطفأ النار باملاء و، خلق من نار

 :اإلرشاد النفيس الفردي

 يعرف اإلرشاد النفيس مـن الناحيـة التطبيقيـة بأنـه عالقـة مهنيـة بـني األخـصايئ

  واملـــسرتشد حيـــث يقـــوم األخـــصايئ النفـــيس) األخـــصائيني النفـــسني (النفـــيس
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مبــساعدة املــسرتشد عــىل معالجــة بعــض الــصعوبات أو املــشكالت النفــسية وأبعادهــا الشخــصية 

 .واألرسية واألكادميية والثقافية واالجتامعية

دريس يختلف األخصائيون النفـسيون عـن األصـدقاء واألهـل واألقـارب وأعـضاء هيئـة التـ: املرشد

ألنهم يتمتعون بخربة وكفاءة يف علم النفس والسلوك اإلنساين ولديهم خـربة واسـعة يف ، واملدرسني

كام يلتزم األخصائيون النفسيون بأخالقيـات املهنـة والتـي . التعامل مع صعوبات ومشكالت الطلبة

 .من أهمها رسية االحتفاظ باملعلومات الشخصية التي يفصح عنها الطالب

كـام ، يركز اإلرشاد النفيس عىل األفراد الذين يتمتعون بدرجة جيدة من الصحة النفـسية: املسرتشد

ويركـز أيـضا عـىل . يركز عىل النواحي اإليجابية من شخصية الفرد ويعمل عىل تنميتها واسـتثامرها

 .تفاعل الفرد مع البيئة وعىل تنمية الجوانب التعليمية واملهنية للفرد

 :فرديال أهداف اإلرشاد النفيس

النفسية وعىل  يركز اإلرشاد النفيس الفردي عىل األفراد الذين يتمتعون بدرجة جيدة من الصحة. 1

  .النواحي اإليجابية من شخصية الفرد ويعمل عىل تنميتها واستثامرها

التعليميـة  يركز اإلرشاد النفيس الفردي أيضا عىل تفاعل الفرد مع البيئة وعـىل تنميـة الجوانـب .2

  .ة للفردواملهني

املـشكالت  يهدف اإلرشاد النفيس إىل عالج املشكالت التـي يعـاين منهـا الفـرد أو الوقايـة مـن   .3

  .باإلضافة إىل تنمية اإلمكانيات الذاتية للفرد
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يلتزم املرشدون النفسيون بأخالقيات املهنة والتي من أهمها االحتفاظ برسية املعلومـات التـي   .4

 .)لدستور االخالقي للمرشدينا. (يفصح عنها املسرتشد

  .الطلبة يتطلب تقديم اإلرشاد كفاءة علمية وخربة واسعة يف التعامل مع صعوبات ومشكالت. 5

 .االجتامعية واملهنية، متكني الفرد من فهم ومعالجة مشكالته الشخصية. 6

 .ات الذاتية للفردالوقاية والعالج وتنمية اإلمكان: يلعب اإلرشاد النفيس ثالثة أدوار رئيسية هي. 7

 :الفردي فوائد اإلرشاد النفيس

بعـض  النفـيس حـول يتيح اإلرشاد والعالج النفيس الفردي للمسرتشد فرصة للتحدث مع املرشد.1 

  .املشكالت الشخصية التي يصعب عليه مواجهتها مبفرده

 مهنيـة يساعد املسرتشد عـىل مناقـشة الـصعوبات أو املـشكالت التـي تواجهـه يف ضـوء عالقـة.2 

  .تحكمها أخالقيات وأسس علمية ومهنية

  .واملهنية يساعد املسرتشد يف فهم ومعالجة مشكالته الشخصية واالجتامعية. 3

 تحقيقهـا مـن يقوم املرشد النفيس مبساعدة املسرتشد عىل تحديد أهـداف معينـة للعمـل عـىل.4

  .خالل عملية اإلرشاد



141

منها مبـا  األنسب اف الخيارات املتاحة أمامه واختياريساعد املرشد النفيس املسرتشد عىل استكش.5

  .يتفق وإمكانات البيئة املحيطة به مبساعدة االهل

 :املقدمة للمسرتشد عدد الجلسات اإلرشادية

حيـث يكـون بإمكـان املـسرتشد ، اإلرشاد الفردي الذي يقـدم للمـسرتشد رمبـا يكـون قـصري املـدى

 الجلسات اإلرشادية ومـدة كـل جلـسة وفقـا لألهـداف التنسيق مع األخصايئ النفيس لتحديد عدد

 دقيقـة 45 جلـسات مبعـدل 10الحد األقـىص إلرشـاد مـسرتشد مـا هـو . التي سيتم االتفاق عليها

يف بعض الحاالت ميكن للمسرتشد الحصول عىل عـدد مـن الجلـسات اإلرشـادية .  للجلسة الواحدة

 . عن ذلك بالتنسيق مع املرشد النفيس أو يقل يزيد

 :لتحويل إىل جهات أخرىا

، املركـز يف حالـة عـدم توفرهـا يف املسرتشد إىل جهات أخرى لتلقي الخدمـة املناسـبة ميكن تحويل

املستـشفيات  إليهاالتي يتم التحويل  ومن الجهات. ويتم ذلك وفق إجراءات تنظم عملية التحويل

 .الحكومية املعدة بصورة جيدة

 : اإلرشاد الجمعي

مـع مجموعـة مـن املـسرتشدين تطبيقهـا  فنون اإلرشادية التي يـصلحالي أحد يعد اإلرشاد الجمع

مقابلة بني  وهو يختلف عن اإلرشاد الفردي فاإلرشاد الفردي هو عبارة عن، الذين تتشابه حاالتهم

 :ن اإلرشاد الثالثةامرشد ومسرتشد واحد ويحوي أرك
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  .الذي يقدم املساعدة مرشد متخصص.1

 .اعدةمسرتشد وهو من يطلب املس.2

 .العملية اإلرشادية.3

  اإلرشـادأركـان -أيضا– وهو يحوي، اإلرشاد الجامعي فهو مقابلة بني مرشد وعدة مسرتشدين  أما

أن  نميكـ وال، مسرتشدين بـدل مـسرتشد واحـد 10الثالثة األنفة الذكر لذا فأن من ميزته أن يخدم 

 معهـا عال ينفـ  بعض املـشكالتغري أن، يحل اإلرشاد الجامعي محل اإلرشاد الفردي فلكل وظيفته

مـع يـستخدم كثـريا  كـام أن اإلرشـاد الجمعـي، اسـتخدام أسـلوب اإلرشـاد الجمعـي لخـصوصيتها

ويـستخدم أيـضا عنـدما ، هذا العـدد وزونا وينبغي اال يتج)10ـ3( مجموعة يرتاوح أفرادها ما بني

سرتشد ينتمي إىل جامعة الجمعي عىل أساس أن امل وتقوم فكرة اإلرشاد، يكون عدد املرشدين قليال

 ين منهـا املـسرتشد تقريبـا لـيك يتفاعـل االظـروف التـي يعـ إرشادية لـديها نفـس املـشكلة ونفـس

كام أن املسرتشد يشعر بأنه ليس وحـده ، حال للمشكلة فيفيد غريه فرمبا يطرح أحد األعضاء، معها

إلرشاد الجمعي مبنـي وا، مام يشجعه عىل البوح مبكنونات نفسه للغري ين فمعه غريهايعالـذي 

السـيام متـى مـا وجـد التنـاغم ، نـت عليـه مـصيبتهامـصيبة غـريه ه عىل فكرة أن من عـرف

ولكن دور املرشد يف مجال اإلرشاد الجامعـي أصـعب مـن دوره ، الجامعة  بني أفرادواالنسجام

لديه ، فهو يجب أن يكون متفاعال مع أفراد الجامعة واعيا ملا يحدث، الفردي يف مجال اإلرشاد

كـام أن عـىل املرشـد أن ، يات هذا الفـننومهارة الحوار والنقاش ملام بف، التواصل القدرة عىل

 أفــراد الجامعــة بدقــه متناهيــة ممــن ســبق أن درس حــالتهم الفرديــة وســبق لــه أن يختــار
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كـام أن الجامعـة يجـب أن ، فردية معهم تحدد مدى استفادتهم من هـذا األسـلوب  أجرى مقابلة

الزمني وتكون مشكلتهم واحدة أو قريبة الشبه ليتم التناغم  والعمر  IQبني يف الذكاءمتقار يكونوا

 أن يبوح مبا يف عال يستطي أقاربهم ألن البعض إرشاكاملجموعة اإلرشادية  وتجنيب، والتفاهم بينهم

يجـب  كام أن كل واحـد مـن املجموعـة، خوفا منه أن تترسب املعلومة ألرسته، ألفراد أرسته نفسه

أخالقيـات  ليه املحافظة عىل رسية املعلومات التي يفيش بها غريه فال يفـشيها ألحـد وهـذه مـنع

عليـه أيـضا املحافظـة  هذا ما يخص الجامعة اإلرشادية أما املرشد فيجب، املهنة يف اإلرشاد النفيس

 .  عىل أرسار الفردكحافظتهعىل أرسار املجموعة 

 مـن افاإلرشاد الجمعي أكـرث فنيـة وتخصـص، ه الجمعيالبعض بني اإلرشاد الجمعي والتوجييخلط 

 أما اإلرشاد الجمعي فال، لخا ..مدير مدرسة،  والدأو، معلم، الجمعي الذي يقوم به أي فرد التوجيه

 .لذا ينبغي عدم الخلط بينهام، ينفذه إال مختص يف اإلرشاد النفيس

نبغـي لـه أن يـرتك للمجموعـة أن في، الجمعـي اإلرشـادمحايدا أثناء عملية يجب أن يكون املرشد 

وال ينبغـي للمرشـد أن ، الرئيـسية التـي يتحـدثون عنهـا تتحدث بأي موضوع لـه عالقـة باملـشكلة

 امبـضبط الجلسات اإلرشادية بحيث اليتحدث الجامعـة إال  أن عليه كام، يتحدث أكرث من الجامعة

ن الحـديث عـىل هـامش عـن امكـويبعـدهم قـدر اال، أجلهـا له عالقة باملشكلة التي حـرضوا مـن

  .الوقت بدون فائدة املوضوع منعا للرثثرة وتضييع
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الجلـسات أو  قـد تطـول هـذه، يتكون اإلرشاد الجمعي من عدة جلسات حـسب نوعيـة املـشكلة

يجب اال تزيد عـن  كام أن الجلسة الواحدة، تقرص تبعا لعمق املشكلة من سطحيتها وسعة النقاش

املرشـد والجامعـة وكـسب  يف الجلسة األوىل عـىل التعـارف بـنيويقترص ، ساعة واحدة منعا للملل

والثقة بني الجميع ويتوقف عليهـا  وفيها تتكون األلفة، الثقة ألن الجلسة األوىل من أهم الجلسات

ة طبيبا متخصصا للمـشاركة يف التالي هذا وميكن أن يحرض املرشد يف الجلسة. نجاح باقي الجلسات

ألن بعض املشكالت النفسية ، عالقة مبشكالتها الصحية فيام له، عة منهليك تستفيد املجمو، النقاش

  .والضغط وغريها، والسكر، والقولون، العضوية كالربو لها عالقة وثيقة ببعض األمراض

 :الجامعي مزايا اإلرشاد

البعض بعـض الحلـول التـي يـستفيد منـه   املسرتشد من أخطاء غريه وقد يقرتحيستفيد.1

  .البعض

  .كثرية العددمع الحاالت  أنه مفيد.2

  .عدد املرشدين قليال  اإلرشاد الجمعي عندما يكونيتم اللجوء الستخدام.3

  ينمي العالقات االجتامعية.4

  . املتشابهةأسلوب فعال يف حل املشكالت.5

 عىل املواجهة والحوار البناء ويقـيض عـىل األنطـواء واألنـزواء والثقـة سرتشدينامل يدرب.6

  بالنفس
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نـت عليـه اغـريه ه مـن عـرف مـصيبة(ين اشد بأنـه لـيس وحـده الـذي يعـاملسرتيشعر .7

 .)مصيبته

 :اإلرشاد الجمعي أساليب

  :ييلب لإلرشاد الجامعي وهي كام يلاهناك ثالثة أس

 املـسرتشدون بـأداء أدوارهـا عـن مـرسحية نفـسية يقـوم وهو عبـارة، التمثيل النفيس املرسحي.1

األب أو أن ميثـل  فيقوم املسرتشد مـثال بـأداء دور، نفعايلاالوالهدف منها التنفيس ) السايكودراما(

، ويـؤدي إىل إثبـات ذواتهـم، إحباطات أو قلق نونه مناونتيجة لذلك يخف ما يع، مشكلته بنفسه

تكمـن يف  التـي ن الفائدةأل وذلك، ملناقشة أحداث التمثيلية وبعد أدائهم أدوارهم يعقدون جلسة

 .اح هامة يف مشكالت العمالء وطرق حلها نوتوضحمناقشة أحداث التمثيلية 

يعـالج هـذا  :Role Playing لعـب الـدور(الـسوسيودراما (التمثيل االجتامعي املـرسحي .2

البطالـة : تالنوع مشكلة عامة لعـدد مـن العمـالء أو املـشكالت االجتامعيـة مثـل مـشكال

وميـزة هـذا ، ملرجـعما للتمثيل النفيس املـرسحي ااالرفقة السيئة ويعترب تؤوالسهر والفقر و

أســلوب النــصح أن إذ ، ببقيــة أفــراد األرسة تــهاألســلوب أن املرشــد يــستخدمه لتوثيــق عالق

ون مـع ايتع  املاهر يستطيع أننفيسولكن املرشد ال، كثري من أفراد األرس مع عال ينفاملبارش 

 عنـه وأرضاره أو السهر ومـا يـنجم  يف إعداد مرسحية عن التدخنيمثلني املشهورينبعض امل

 نون مـن هـذها الذين يعـاملسرتشدينعىل  ثم توزع أدوار املرسحية، أو نتائج الرفقة السيئة
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يعـاين ذويهـم مـن مـن م الـذين أفراد األرسة املشكلة ومن ثم يتم متثيلها عىل املرسح بحضور آباء

  .لهممثل هذه املشكالت كنوع من اإلرشاد غري املبارش 

،  نفـسهنفيسوالذي يقوم مبثل هذه املحارضة املرشد ال، لجامعيةب املناقشة ايلاوأس املحارضات. 3

املحـارضات التـي  ويتم مناقشة املسرتشدين يف هذه، ويقوم بإلقائها عىل نفس املجموعة اإلرشادية

 .ناةامع نيه بعض أفراد املجموعة مناتتعلق مبا يع

 : اهداف اإلرشاد الجمعي 

ريـب سـلوكيات جديـدة لتحـسني مهـارات التواصـل يساعد اإلرشـاد الجمعـي األفـراد عـىل تج  .1

الجامعي والحصول عـىل مقرتحـات وأفكـار مـن املجموعـة اإلرشـادية التـي يكـون لـدى أعـضائها 

 .اهتاممات ومشكالت مامثلة

يعمل األخصائيون النفسيون عىل توفري منـاخ يتـصف بالثقـة والـرسية بحيـث يـتمكن أعـضاء   .2

وباتهم واملشكالت التي تـشغلهم وتقـديم مقرتحـات للتغلـب املجموعة اإلرشادية من مناقشة صع

 .عىل هذه املشكالت

وذلك عند معرفة أن هناك الكثري من ، تساعد املجموعة اإلرشادية األفراد عىل الشعور باالرتياح  .3

 .األفراد يعانون من صعوبات وهموم مامثلة
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 :تكوين املجموعة اإلرشادية

واحدة من ستة إىل عـرشة أعـضاء باإلضـافة إىل قائـد أو قائـدين مـن تتكون املجموعة اإلرشادية ال

وتلتقي املجموعة اإلرشادية أسبوعيا وملدة ساعة ونصف للجلسة الواحدة أو ، االختصاصني النفسني

 .وفق ما يتم االتفاق عليه

 :تشكيل املجموعات اإلرشادية

م تشكيل املجموعـة اإلرشـادية ويت، تكون اإلرشاد الجمعي مجموعة مستمرة ومحددة بفرتة زمنية

أو يـتم تـشكيل ) كمجموعـة الطلبـة الـذين يعـانون مـن قلـق االمتحـان(عىل أساس موضوع مـا 

وتنـاقش هـذه املجموعـات موضـوعات متعـددة . املجموعة عىل أساس جامعـات إرشـادية عامـة

مثـل الـصعوبات يف تكـوين صـداقات مـع اآلخـرين أو الـصعوبات (يطرحها أعضاء كـل مجموعـة 

 ).ألكادمييةا

 :اختيار أعضاء املجموعة اإلرشادية 

 إىل مجموعة مـا وذلـك االنضامميقوم قادة كل مجموعة إرشادية بإجراء مقابلة فردية للراغبني يف 

 .للتحقق من وجود تشابه بني احتياجات املسرتشد واملوضوعات التي سوف تناقش يف املجموعة

 :عيالعوامل التي تساعد عىل نجاح اإلرشاد الجم

 .أي يتكون لدى الفرد توقعات املساعدة واألمل يف التحسن: األمل  .1
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مساعدة الفرد عىل اإلحساس بالراحة عند معرفة أن هناك أشخاصـا آخـرين لـديهم : العمومية  .2

 .صعوبات مامثلة

 .عن الصحة النفسية وإرشادات وتوجيهات: إعطاء معلومات. 3

 .ملجموعة اإلرشادية بتقديم املساعدة لبعضهم البعضحيث يقوم أعضاء ا: مساعدة اآلخرين. 4

مثل تكوين عالقـات (يتيح اإلرشاد الجمعي الفرص لتعلم مهارات اجتامعية : التعليم االجتامعي .5

 ).تعلم مهارات التغلب عىل القلق االجتامعي أو قلق االمتحان، جيدة مع اآلخرين

 .يات اآلخرين اإليجابيةيستفيد األعضاء من مالحظة سلوك: تقليد السلوك. 6

ويقصد به التنفيس عن املشاعر وخاصة السلبية التي ال يـستطيع الفـرد التعبـري عنهـا : التنفيس. 7

 .أمام اآلخرين

من خالل التفاعل مع أعـضاء املجموعـة اإلرشـادية يـتم إدراك وفهـم : تعديل ديناميات األرسة  .8

 .يلهاتعدوبالتايل ديناميات التفاعل مع أفراد األرسة 

، املـوت(يتيح اإلرشاد الجمعي لألفراد التعامل مع مواقف الحياة املختلفة مثل: عوامل وجودية  .9

 ).تحمل املسؤولية، فراق اآلخرين

 .تقبل كل من األعضاء لآلخر وتقديم الدعم النفيس املناسب: التآزر .10
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خربات الشخصية واالنفعالية ويتيح اإلرشاد الجمعي الفرصة للفرد لتعديل ال: التعليم الشخيص. 11

 .وإدراك أهمية العالقات اإلنسانية واالجتامعية والتعلم من سلوكيات اآلخرين

 :اإلرشاد باللعب

أو تفريـغ ، االنفعـايلاإلرشاد باللعب عـىل أسـاس التنفـيس   األسس النفسية التي يرتكز عليهاتقوم

حيـث يكـشف مـن خاللهـا عـن ، املكبوتـة داخـل الفـرد عـن طريـق اللعـب االنفعاليةالشحنات 

، وعالقته بأفراد أرسته واملحيطني به الذين ميـثلهم بالـدمى التـي يلعـب بهـا، وإحباطاته ورصاعاته

ويـتعلم أن يـضبطها أو ، املشاعر تطفو إىل السطح وهو يواجه مشاعره هذه بعد ذلـك ويرتك هذه

 ففـي مرحلـة الطفولـة. ويختلـف اللعـب يف مراحـل النمـو املختلفـة، فيها أو يتخىل عنهـا يتحكم

الطفولـة املبكـرة يكـون  ويف، يالحظ أن اللعب بسيط وعضيل ثم تدخل عمليات التفكـري والـذكاء 

ول تقليـد الكبـار ولعـب أدوارهـم اويح، ثم يتجه إىل املشاركة مع اآلخرين، اللعب يف جملته فرديا

،  الـسلوك االجتامعـياللعب وتظهر أهمية ثم يكون الطفل أصدقاء، ويستخدم خياله بدرجة كبرية

 يهتمــون بالفــك والرتكيــب وألعــاب العنــف فنجــد الــذكور. ويتاميــز لعــب الــذكور عــن األنــاث

ويف ، التي يقمن فيها بدور األمومة واأللعاب املنزليـة بينام تهتم األناث باأللعاب املهارية،  والحرب

 لهوايـات وتبـزغ امليـولاملراهقة تظهـر األلعـاب الجامعيـة ثـم ا مرحلة الطفولة املتأخرة ومرحلة

 .واالهتاممات
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 : أنواع األلعاب ورشوطها

ــة ــه العقلي ــاختالف ســن املــسرتشد وقدرات ــف املــواد املــستخدمة يف اللعــب ب ، والجــسمية، تختل

األلعاب مجموعـة مـن الـرشوط لتحقيـق الفائـدة املرجـوة  وينبغي أن تتوافر يف هذه، واالنفعالية

 : لعاب ما ييلاأل ومن املواد املستخدمة يف. منها

التي تعرب عن أفراد األرسة  ويتضمن عرائس مطاطية متثل الرجال والنساء واألطفال :بيت اللعب. 1

 .واألشخاص املحيطني

 ..والبوارج الحربية، والغواصات، والطائرات، والدبابات، والبنادق، مثل املسدسات: ألعاب العنف.2

 وغريها

األدوات .4 وغريهـا. .،والـرق، واألورج، والجيتـار، نواوالبيـ، واملزمـار، مثل الطبلة :آالت موسيقية.3

  وغريها ..والصلصال، الرسم وكراسات..) والخشبية، والشمعية، املائية (األلوانمثل  :الفنية

  وغريها. .ومالبس السباحة، وقفازات املالكمة، واملضارب، مثل الكرة بأنواعها: األدوات الرياضية.5

 وغريها. .وامليكانييك، والجزار، واملهندس، والنجار، كأدوات الطبيب :فةأدوات املهن املختل.6

 وغريها. .واملناطيد، والسفن، والطائرات، مثل السيارات : ألعاب وسائل املواصالت.7
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 وغريها. .والحبال، والجواريف، ناء الرمل واملاءاو، ناتامثل دمى الحيو : ألعاب متنوعة .8

 : األلعاب ما ييل  يف هذهأما الرشوط الواجب توافرها

 .ضارة تصنع بحيث ال تكون مؤذية أو .1

 .أي يتوافر فيها عنرص الجذب، تثري التشويق واالهتامم. 2

 .ينا أقىص درجات العنف املحتمل أن يصدر عن طفل عدوتقاوم .3

 . ملستخدمهاواالنفعاليةوالجسمية  أن تتناسب والقدرات العقلية .4

 : األلعاب تقسيم

حسب طبيعـة اللعبـة أو  أو، نب منها عدد املشرتكني يف اللعبةاالجو ًأللعاب وفقا لعدد منتقسم ا

 :وفيام ييل تفصيل هذه التقسيامت ..حسب نوع النشاط

 :  عدد املشرتكنيبحس: أوال 

 :  اللعب الفردي.أ

أو أن يلعــب يف حــضور ، مبفــرده متامــا  باللعــبسرتشدوفيــه إمــا أن يقــوم املــ

كل مـنهم بألعابـه الخاصـة يلعب ولكن ، املسرتشديندد من  آخر أو عمسرتشد

النوع مـن األلعـاب  وغالبا ما يكون هذا، به دون االشرتاك مع األطفال اآلخرين

 وغالبـا مـا، يف عمر مبكر من حياة الطفل حينام ال يتعدى عمره الثالث سنوات
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 .االستكشايف  يكون اللعب يف هذه املرحلة من النوع

 : الجامعي  اللعب.ب

مجموعـة مـن   آخـر يف اللعـب أو مـعمـسرتشد مـع املـسرتشديشرتك يف هذا النوع مـن األلعـاب 

هـذا النـوع  ويعد،  اآلخرينسرتشدينوهي تشمل األلعاب التي يقلد فيها امل،  اآلخريناملسرتشدين

 .الرابعة  من عمر ثالث سنوات حتىمسرتشديناملفضل لل

تتـضمن تقليـدا   فهم غالبا يفـضلون األلعـاب التـي من عمر أربع إىل ست سنواتاملسرتشدينأما 

الـسادسة فـأنهم يفـضلون   األكرب من عمـرللمسرتشدينأما بالنسبة ، لآلخرين يتبعها أوامر محددة

وتعليامت يلتـزم بهـا الالعبـون ككـرة  األلعاب الجامعية ذات القواعد املحددة والتي تخضع ألسس

 .الجامعية وغريها من األلعاب.. القدم وإلىد والطائرة

 :  طبيعة اللعببحس: ثانيا 

، تنظـيم محـدد ال يخضع لقواعـد أو، وارتجاليا النوع من األلعاب يكون تلقائيا ذلك: الحر اللعب.أ

 ءيشفهو يعبث بـأي  وال يستخدم فيه أدوات للعب، فالطفل يلعب وقتام يشاء ويكف حينام يريد

 .ينمي خيال الطفل نوع من األلعابوهي غالبا ألعاب فردية استكشافية فهذا ال، يصادفه

 : اإليهامي  اللعب.ب

ــدرامي ــب ال ــضا باللع ــرف أي ــوم ، يع ــسرتشدونويق ــل أدوار امل ــه بتمثي  خالل

 ويكـون يف البدايـة مـن خـالل، التي يحبونهـا يف الحيـاة الحقيقيـة للشخصيات
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ولـد يلعـب وال، فالبنت تلعب دور األمومـة مـع عروسـتها، ناتامتثل الحيو  العرائس والدمى التي

، وهكذا ثم يتطور إىل أن تستبدل هذه العـرائس برفـاق الـسن. . أو بندقيةحصان بالعصا عىل أنها

 فمنهم مـن يقـوم بـدور الطبيـب واآلخـر،  ويقوم بأدائهاإليهيأخذ أحد األدوار املحببة  وكل منهم

أكـرث  اميـة يف العمـر أصـبحت ألعـابهم الدراملـسرتشدونوكلـام تقـدم ، وهكـذا. يقوم بدور املعلم

 .تعقيدا

 : التكويني  اللعب.ج

التـي يقـوم فيهـا بالفـك  تلـك األلعـاب أدوات اللعـب يف يـستخدمو، "بألعاب البنـاء"أو ما يعرف 

ويـستخدم فيـه ، يفعلـون  أشياء ليست لغرض نفعي ولكن بغرض االسـتمتاع مبـالتصميموالرتكيب 

األلعـاب يعمـل عـىل تنميـة  لنوع منوهذا ا، املكعبات الخشبية والطني والصلصال وأدوات الرسم

 .واالنتباه بعض العمليات العقلية لديهم كالقدرة عىل الرتكيز واملالحظة

  :نوع النشاطحسب :ثالثا

 :الكالمي  اللعب.أ

وهـذا النـوع يعتـرب ، وهو نوع من اللعب الذي يستخدم الرموز واألصوات والكلامت للتعبـري عنـه

، واأللغـاز، ةالياأللعـاب الـسؤ ومـن بـني األلعـاب الكالميـة، لعبقاسام مشرتكا يف كثري من أنواع ال

 .والخيالية واألناشيد وإطالق املسميات الحقيقية
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 : الحريك  اللعب.ب

والقيـام بحركـات ،  عىل تنسيق الحركات بـشكل خـاصسرتشديشمل اللعب الحريك ألعاب تعود امل

الجـري والقفـز (أمثلتها  بذول فيها ومنقوية ألعضاء الجسم ويتوقف أداؤها عىل حجم املجهود امل

 .الخ..)والوثب

 : اللعب الحيس.ج

أكأنت حاسة السمع  يشمل كل نشاط من شأنه تدريب األطفال عىل أعامل الحواس املختلفة سواء

أعـضاء الحـواس بوظيفتهـا عـىل  األمر الذي يؤدي إىل قيام، أو البرص أو اللمس أو الشم أو التذوق

وكـذلك ، األناشيد وأصـوات الحيوأنـات أللعاب االستامع للموسيقى وترديدومن هذه ا، أكمل وجه

وتنمية التمييز الـشمي بالتـدريب عـىل التفرقـة ، واألطوال ن واألحجاماالتمييز البرصي ما بني األلو

 ..وغريها من أشكال التمييز باللمس والتذوق ..بني الروائح املختلفة

 : اإلرشاد باللعب بيأسإل

 حتـى يـستطيع هول كـسب وداويحـ، سرتشدإيجابيـة مـع املـ  النفيس بتكوين عالقةيبدأ اإلخصايئ

  :ب اآلتية يف اإلرشاد باللعبيلان  بأنه ينبغي أن يتبع أحد األسازهر ويرى حامد، ن لهااالطمئن

 :اللعب الحـر.1

 الختيار اللعب وإعداد مرسح اللعـب مسرتشدلل وهو غري محدد وترتك فيه الحرية

  دون تهديـد أو لـوم أو اسـتنكار أو مبا يـشاء وبالطريقـة التـي يراهـاوتركه يلعب 
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 .يشارك وذلك حسب رغبة املسرتشد وقد يشارك اإلخصايئ يف اللعب وقد ال، رقابة أو عقاب

 :املحدد اللعب.2

اإلخصايئ النفيس مرسح اللعب ويختار اللعـب واألدوات مبـا  وفيه يحدد، وهو لعب موجه مخطط

بحيث تكون مألوفة له حتى تستثري نشاطا واقعيا أو أقـرب إىل ،  وخربتهسرتشدامليتناسب مع عمر 

ثـم يـرتك املـسرتشد يلعـب يف جـو يـسوده ، يناسـب مـشكلة املـسرتشد ويصمم اللعب مبـا، الواقع

ليعكس مشاعر املسرتشد ويوضحها لـه حتـى ، اإلخصايئ يف اللعب وغالبا يشرتك، التعاطف والتقبل

 .اتهذ ناته ويحققايعرف إمك

 :السلويك اللعب بطريقة اإلرشاد.3

فمـثال يف حـاالت الخـوف ، اللعب بطريقة اإلرشاد السلويك هناك بعض الحاالت التي يستخدم فيها

نـات يف اتـدريجيا بتعويـده عـىل اللعـب بـدمى هـذه الحيو نات ميكن تحـصني املـسرتشدامن حيو

وميكـن أن يـيل ، لخـوف مبـدئياألفة تذهب بالحساسية وا مواقف آمنة سارة متدرجة حتى تتكون

 . يف اسرتخاء دون خوفالحيواناتملشاهدة هذه  ناتاذلك زيارات لحديقة الحيو

 :دور اإلخصايئ النفيس يف اإلرشاد باللعب

يقوم اإلخصايئ النفيس بعد أن يقرر استخدام اللعب كوسيلة إرشادية بعـدد مـن اإلجـراءات التـي 

 : فيام ييلتعمل عىل تحقيق الهدف منه والتي تتمثل



156

،  والتقبل ليطمـنئ املـسرتشد لألخـصايئ النفـيساأللفةإقامة عالقة مع املسرتشد يسودها .1

 .ويستطيع أن ميارس حريته يف اللعب يف جو يسوده الشعور باألمن

 . العمريةتهاختيار األلعاب التي تتناسب مع ميول كل طفل ومتطلبات مرحل.2

التي يقوم بها من خـالل ذلـك النـشاط ومـدى  مبتابعة أسلوبه يف اللعب واألدوار القيام.3

 .مشاركته لآلخرين

مشاركة املسرتشد يف ألعابه حتى يكشف عن قرب عن الرصاعات واإلحباطات والجوانب .4

 .الالشعورية لدى املسرتشد

وملـاذا حطـم ، حول الشخصيات التي متثلها العرائس التي يلعب بهاتوجيه بعض األسئلة .5

وغريها مـن التـساؤالت التـي تكـشف .. بجانبهىل لعبة أخرى وملاذا أبقى ع، هذه اللعبة

 . منها املسرتشديعاينعن طبيعة املشكلة التي 

 :اإلرشاد السلويك

ًيعترب اإلرشاد السلويك تطبيقا عمليـا لقواعـد   وقـوانني الـتعلم والنظريـة الـسلوكية وعلـم ومبـادئً

 حـل املـشكالت محاولـةخاصـة يف  اإلرشاد النفيس وبـصفة ميدانالنفس التجريبي بصفة عامة يف 

  وذلك بضبط وتعديل السلوك املضطرب املتمثل يف األعراضنما ميكالسلوكية بأرسع 
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 :أسس اإلرشاد السلويك

، تعلم الـرشطي بـصفة خاصـةالـيقوم اإلرشاد السلويك عىل أسـس نظريـات الـتعلم بـصفة عامـة و

 ."عالج التعلم " أو " إرشاد التعلم  " أحياناويطلق عىل اإلرشاد السلويك 

 :خصائص اإلرشاد السلويك

 . معظم سلوك اإلنسان متعلم ومكتسب.1

 . عن السلوك العادي املتعلمأالسلوك املضطرب املتعلم من حيث املبدال يختلف  .2

 .إليه املتكرر للخربات التي تؤدي هرب نتيجة لتعرضطالسلوك املضيتعلم الفرد  .3

 .ًعا لعادات سلوكية خاطئة متعلمةزملة األعراض النفسية تجمتعترب  .4

 .السلوك املتعلمميكن تعديل  .5

 :ةالتالي اإلرشاد السلويك بالخطوات تإجراءا تتحدد :إجراءات اإلرشاد السلويك

 .ضبطهو أتحديد السلوك املضطرب املطلوب تعديله أو تغريه .1

 .تحديد الظروف والخربات واملواقف التي يحدث فيها السلوك املضطرب.2

 . العوامل املسئولة عن استمرار السلوك املضطربتحديد.3
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 .اختيار الظروف التي ميكن تعديلها أو تغريها أو ضبطها.4

 .إعداد جدول التعديل أو التغري أو الضبط.5

 .تنفيذ خطة التعديل أو التغري أو الضبط.6

 : ب اإلرشاد السلويكيلاأس

 .التخلص من الحساسية أو التحصني التدريجي.1

 .حصني التدريجيالغمر وهو عكس الت.2

 نيويقصد بـه كـف كـل منطـني سـلوكني غـري متـوافقني ولكـنهام مرتابطـ، الكف املتبادل.3

 .وإحالل سلوك متوافق محلهام

 .ويعني تعديل سلوك املسرتشد من اإلقدام إىل اإلحجام والتجنب، يباإلرشاط التجن.4

 ".الثواب “التعزيز املوجب .5

 .وك املطلوبالتعزيز السالب ويعني العمل عىل ظهور السل.6

 ".الخربة املنفرة “العقاب .7

 .الثواب والعقاب.8

 "اإلطفاء “تدريب اإلغفال .9

 .اإلطفاء والتعزيز .10
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 :اآليت يف  يتميز اإلرشاد السلويك مبجموعة من الخصائص نربزها:أهم مزايا اإلرشاد السلويك

 .يقوم عىل أساس دراسات وبحوث تجريبية معملية قامئة عىل نظريات التعلم.1

 . لتناسب تعدد املشكالت واالضطراباتاألساليبد متعد.2

 .يركز عىل املشكلة أو العرض وهذا يوفر وجود محك لتقييم نتائجه.3

 .عميل أكرث منه كالمي ويستعني باألجهزة العلمية.4

 .من الحاالت % 90نسبة الشفاء عإلىة قد تصل إىل .5

 .أهدافه واضحة.6

 .يوفر الوقت والجهد واملال.7

 .ل من الوالدين بعد التدريب الالزمون فيه كاميكن أن يع.8

 :أهم عيوب اإلرشاد السلويك

 . العميقاملشكلةاليركز عىل مصدر .1

ًنا وقتيا وعابراايكون الشفاء أحي. 2 ً ً. 

 .االضطرابات السلوكية يف شكل منوذج سلويك مبني عىل أساس اإلرشاطتفسري يصعب  .3

 



160

  األعراض الظاهرة دون املصدر الحقيقييهتم بالسلوك املضطرب فقط ويركز عىل التخلص من .4

 اإلرشاد العالجي

و الفـرق الرئيـيس بيـنهام ، اإلرشاد النفيسويعترب اإلرشاد العالجي مجاال مشرتكا بني العالج النفيس 

فالعمليـة واحـدة و ، والفرق يف املـسرتشد ولـيس يف العمليـة، هو الفرق يف الدرجة وليس يف النوع

 .أقرب إىل الصحة والسواء من زميله يف العالجلكن املسرتشد يف اإلرشاد 

 : تعريف اإلرشاد العالجي: أوال

هـو عمليـة مـساعدة املـسرتشد يف اكتـشاف وفهـم وتحليـل نفـسه : "ن بقولـهايعرفه حامـد زهـر

والعمـل عـىل حـل ،  والـسلوكية التـي تـؤدي إىل توافقـه النفـيسواالنفعاليـةومشكالته الشخصية 

،  ويهـدف إىل دراسـة الشخـصية."ستوى للتوافـق والـصحة النفـسية املشكالت مبا يحقق أفضل مـ

ين مـن مـشكالت الحيـاة اه الشخص العـادي الـذي يعـيويحتاج إل، وتوجيه الحياة الوجهة السليمة

وتتضمن خدماته كل إجراءات عملية اإلرشـاد مـع . وكذلك الفئات الخاصة لحل مشكالتها، وميةيلا

 وحـل املـشكالت الشخـصية األخـرىدمات مجـاالت اإلرشـاد وخـ، استخدام طرق اإلرشاد املناسـبة

 .ومن رواده كارل روجرز، واالنفعالية

 : مقارنة العالج النفيس واإلرشاد العالجي: ثالثا

ن وأوجه االتفاق بينهام كثرية عـىل الن وليسا متامثان متشابهاالعالج النفيس واإلرشاد العالجي توأم

 .الرغم من وجود بعض عنارص االختالف
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 : ن فيام ييلاأجملها حامد زهر:  عنارص االتفاق.أوال

 . كالهام خدمة نفسية متخصصة من أهدافها تحقيق التوافق و الصحة النفسية.1

 . املعلومات املطلوبة لدراسة الحالة ووسائل جمع املعلومات واحدة يف كليهام.2

 .دراسة الحالة، املقابلة: ثل املشرتكة ماألساليبن عليها ويف ان يف األسس التي يقوما يشرتك.3

 .والعالج، والوقاية، التنمية:  اسرتاتيجياتهام هي.4

 . واملرىضسوياءن يف الحاالت الحدية بني األا يلتقي.5

 . إجراءات عملية العالج واإلرشاد واحدة يف جملتها.6

 . يضم علم النفس العالجي كال منهام.7

 . يجمع بينهام إرشاد الصحة النفسية.8

 . النفيس واملرشد النفيسعالج تخلو العيادات النفسية من امل ال.9
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 : ييلن فياما حامد زهروضحها:  عنارص االختالف.ثانيا

 :اإلرشاد العالجي.1

 عصابية واضحة غري أنهم ضحايا لضغوط بيئيـة قـد ا االهتامم باألسوياء الذين مل تنم لديهم أمناط.أ

 .تؤدي إىل ظهور العصاب لديهم

 .شد عليه واجب و مسؤولية كبرية يف رسم ووضع الخطط لنفسه وحل مشكالته املسرت.ب

 .حل املشكالت عىل مستوى الوعي. ج

 .املسرتشد تنظيم بناء شخصيتهيعيد . د

 . تدعيمي تربوي.ه

 . يستغرق وقتا أقل يف العادة.و

 :العالج النفيس.2

 . الحادةيةاالنفعالن أو ذوي املشكالت ا االهتامم مبرىض العصاب والذه.أ

 . املرشد أنشط ويقوم بدور أكرب يف عملية العالج.ب

 . الرتكيز عىل الالشعور.ج

 .اعادة تنظيم بناء الشخصية مسؤولية املرشد.د

 )برتكيز خاص( تدعيمي .ه
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 : ولها اإلرشاد العالجيااملشكالت التي يتن: ثالثا

والخطيئة أو الخوف أو القلق مثل املشكالت التي تسبب الشعور بالذنب :  املشكالت الشخصية.1

واإلفـراط ، والبغـاء، يـةرسواأل، كـام يف الجنـسية املثليـة،  الجنـسيةاالنحرافات: مثل، لدى املسرتشد

، واملاسـوكية، والـسادية، واالسـتعراض الجنـيس، والعنـة، والربود الجنـيس، والعادة الرسية، الجنيس

والفرجـة ، وجـامع املحـارم، الجنـيسوالعـصاب ، وهتـك العـرض، واالغتـصاب، واالحتكـاك الجنـيس

 .الخ... الجنسية

، والخـضوع، والعصابية، األنطواء: خاصة اضطرابات سامت الشخصية مثل:  اضطرابات الشخصية.2

 ...والتشاؤم، والسلبية، والالمباالة

 ،االنفعـايلوالتنـاقص ، واالكتئـاب، والغـرية، والقلـق، مثل الخواف بأنواعـه: ةيلااملشكالت األنفع. 3

 .والحساسية النفسية، لنفسباوضعف الثقة ، واملرح، والزهو

، والزواجـي، واملهنـي، واالجتامعـي، الشخـيص(سـوء التوافـق النفـيس : مثـل :  مشكالت التوافق.4

، والحقـد، والـشك، ونقـص تحمـل املـسؤولية، والـسلبية، والشعور باإلثم، وتحقري الذات، )واألرسي

 .إلخ..والتعصب، ابنسحواال، والوحدة، وقلة األصدقاء

 .إلخ.... و النومواإلخراجمثل اضطرابات العادات والغذاء :  مشكالت السلوك العامة.5
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 : خدمات اإلرشاد العالجي: رابعا

ويعترب تطبيقا عمليا لكل ما يتم من إجراءات عمليـة ، أشمل مجاالت اإلرشاد النفيس وأجمعها هي

 ـ جمـع املعلومـات ـ التـشخيص وتحديـد املـشكالت ـ ـ تحديد األهداف اإلعداد للعملية(اإلرشاد 

ــ االستبـصار ـ  ايلاالنفعـتحديد املآل ـ الجلسات اإلرشادية ـ التـداعي الحـر ـ التفـسري ـ التنفـيس 

 ـ التـشاورالتعلم ـ تغيري السلوك ـ النمـو وتغيـري الشخـصية ـ اتخـاذ القـرارات ـ حـل املـشكالت ـ 

وفيام ييل ، الفضل يف متهني اإلرشاد النفيس اليه أكرثها تخصصا ويرجعو، )التقييم ـ األنهاء ـ املتابعة

 : أهم خدماته

 .)والسلوىك، والديني، والجامعي، والفردي، وغري املبارش، املبارش( يستخدم طرق اإلرشاد املناسبة .1

، والرتبـوي، واألرسي، اإلرشـاد الزواجـي:  ومنهـااألخـرى تقديم بعض خـدمات مجـاالت اإلرشـاد .2

 .واملهني

وتقــديم املــساعدة الالزمــة لحلهــا عــن طريــق املــشاركة نفاليــة  حــل املــشكالت الشخــصية واال.3

 . االنفعايل وتسهيل عملية التنفيس والتفريغ والتطهري، وإشباع الحاجات، وتأكيد الذات، االنفعالية

 :اإلرشاد املبارش

وهـو ، خـدماتهو الطريقة التي تنصب بوجه خاص عىل املرشد وما يقوم به من 

 إعطــاء التوجيــه واإلرشــاد واملــشورة للمــسرتشد بــشكل مبــارش يف حــل مــشكلته

 اإلرشـاد املبـارش ويهـدف .ين منهـا وفيـه يتحمـل املرشـد مـسئولية أكـربا التي يع
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ويستخدم عادة مع العمـالء املتعجلـني الـذين تنقـصهم  . إىل حل مشكالت املسرتشد التي جاء بها

ًوهو بصفة عامة أكرث استخداما ، ء ذوي املشكالت الواضحة املحدودةاملعلومات؛ وكذلك مع العمال

 .رائد طريقة اإلرشاد املبارش ويعترب ويليامسون .يف مجال اإلرشاد العالجي

 : اإلرشاد املبارشرشوط

 . منها املسرتشد ملساعدته يف حلها وعالجهاىنااملشكلة التي يعتفاصيل معرفة . 1

 .ومات للوصول إىل تحديد واضح لجميع ما يتعلق باملشكلةتحليل العوامل وجمع املعل. 2

 .عرض وإعطاء الحلول املناسبة لطالب املساعدة. 3

 .عىل نجاح عملية اإلرشاديدلالن اإلرشاف واملتابعة .4

 . املسرتشد معلومات بل هو متلقي للمعلوماتىليس لد. 5

الرتكيز الجاد عىل حل مـشكلة رشاد هو من أهم مزايا هذا النوع من اإل :أهم مزايا اإلرشاد املبارش

 كام أن .نه ليس من املفروض أن يقدم املرشد حلوالً جاهزة للعميلأما من أبرز عيوبه فا .املسرتشد

 .نب املرشداًفيه شيئا من السلطة والتسلطية من ج

ــارش ــري املب ــاد غ ــزة عــىل مفــاهيم أصــبحت:اإلرش ــة اإلرشــادية املرتك   املامرس

 ً والـذي يهـدف أساسـا، تعرف بالعالج املتمركـز حـول املـسرتشدالنظرية اإلنسانية 
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 أكـرب قـدر مـن التطـابق بـني الـذات الواقعيـة بأحـداث، إىل مساعدة املسرتشد عىل النمو الـسوي

وتتحدد خطوات ومبادئ اإلرشاد املتمركز حول املـسرتشد فـيام . املثاليةوالذات االجتامعية والذات 

 :ييل

الـذات الواقعيـة والـذات ( الواسعة بني مكونـات مفهـوم الـذات الثالثـة املسرتشد املسافةيدرك  .أ

ً ويدرك أيضا حاجتـه املاسـة لتلقـي العـالج أو اإلرشـاد بقابليـة كاملـة )ةيلااالجتامعية والذات املث

 .وقدرة عىل تقرير مصريه وتوجيه نفسه تحت إرشاف املرشد

 .املسرتشدة واهتامم تجاه ً نفسيا ويتمتع بحساسيااملرشد متوافقيجب أن يكون  .ب

ن فيـه املوقـف ا يف جو حيادي يحـدداملسرتشد يتم عقد اتفاق أخالقي غري مكتوب بني املرشد و.ج

لتقـارير ا أهمية تأكيد :اإلرشادي ومسئولية كل منهام يف ذلك وتحدد فيها جملة من املبادئ أهمها

ن داخـل إطـاره املرجعـي مـع وجهة نظره هو ومـمن فهم الفرد لنفسه يتم ،  وخصوصيتهاالذاتية

 .  بأصول املهنةااللتزام

وتوصيل الهدف مـن إجـراء ،  وفيها يتم الرتحيب باملسرتشداإلرشاد تبدأ بعد ذلك مرحلة مقدمة .د

وعىل املرشد تشجيع املسرتشد عـىل . اءغمع التأكيد بأنه سيجد التشجيع وحسن األص، الجلسات له

 . اره هي موضع الرسية املغلقةرس أن أأن يقول كل ما عنده مع ثقته التامة يف

ميكن استخدام االختبارات النفسية املناسبة يف هذه املرحلة حتى ميكن مطابقتهـا مـع التقـارير . ه

 .الذاتية للعميل
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ينتقل املرشد إىل تحديد املشكلة وذلك بتشجيع املسرتشد عىل مواجهة نفسه برصاحة تامـة وأن . و

 . أن يعلن الحرب عليهايواجه مشكالته بواقعية بنية 

نـب ابحيـث يـتم البحـث يف كـل جو،  ينتقل العمل إىل البحث عن األسباب الحقيقية للمـشكلة.ز

 . حياة املسرتشد الظاهرة والخفية لتحديد العوامل التي قد تكون أدت إىل حدوث املشكلة

اإلدراك أو  ثم ينتقل العمـل إىل تحديـد األعـراض الدالـة عـىل وجـود مـشكلة نفـسية سـواء يف .ح

 . االنفعالالتفكري أو 

ومـن املمكـن اسـتخدام البحـث ، ة هـي مرحلـة التـشخيص اإلكلينـييك للمـشكلةيلا املرحلة الت.ط

 .االجتامعي واالختبارات النفسية والفحص الطبي والعصبي للوصول لنتيجة

 . قبل العالج ال بد من إعطاء املسرتشد نبذه عن طبيعة العالج أو اإلرشاد.ى

كام ال بد من إقامة .  بد من تهيئة مناخ عالجي سار ومشجع باألمل والقبول ويخلو من القلقال. ك

 . عالقة عالجية عىل أساس الفهم والثقة واالحرتام

ن فائـدتها للعميـل  بعد ذلك توضع خطة إرشادية باالشرتاك مع املسرتشد يكون املرشد هو ضام.ل

 . وعىل املسرتشد تنفيذها عىل أرض الواقع

 عـىل مبـدأ أن أحـسن طريقـة لتغيـري تنبني تبدأ بعد ذلك مرحلة العالج والتي .م

  السلوك هو إحـداث تغيـري يف مفهـوم الـذات وكـل مـا عـىل املـسرتشد فعلـه هـو
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تهيئة مناخ عالجي آمـن للعميـل يـساعده عـىل نقـل أو إيـصال خرباتـه إىل املرشـد وحتـى يـصبح 

 . تهًاملسرتشد مستعدا ملراجعة ثم اعادة بناء ذا

املفهوم الرئييس لهذا النوع من اإلرشاد هو زيـادة فاعليـة تـأقلم الحالـة  :يناإلرشاد السلويك العقال

مـة التـي الء غـري املوأمناط السلوك االتجاهات ولذلك يتم الرتكيز عىل، مع املشكلة موضوع العالج

 . تحد من فاعلية التجربة الحياتية للعميل

.  املجربة ملساعدة الحالة عىل مـشكالتهااألساليبذج حقيقية من يعطى هذا النوع من اإلرشاد منا

ين يعملون بالقرب من الحالة يف كل األوقات ملـساعدتهم ولهذا فأن مامرسو اإلرشاد السلويك العقال

. يناعىل كشف املعتقدات والتوقعات واملحـددات الشخـصية التـي قـادت إىل االضـطرابات الوجـد

ىل اعـادة صـياغة معتقداتـه غـري الـسليمة إىل معتقـدات معقولـة والفكرة ملـساعدة املـسرتشد عـ

أو ، ور عديدة منها ما يتعلق بالعمل أو بالعالقات االجتامعية أو باملعاملة الوالديـةاوواقعية يف مح

 . يف املجاالت املختلفة

 ثـلميو، لحـارضويعرتف هذا النوع من العالج بأهمية وتأثري التجارب املاضية عىل تشكل السلوك ا

وهـذا اإلرشـاد يخـرتق هـذه املعتقـدات ،  يف الحارضيعتنقها الفرد التي عتقداتمجموع املاملايض 

بغض النظر عام إذا كأنت هذه املعتقدات قد ظهـرت يف الحايل  والسلوكنية ا الوجدللحياةة كونامل

 . أو منذ أسابيع قليلة مرحلة الشباب الباكر؟
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 جعل املايض يؤثر يف مـا ه ميكنهولكن، ستطيع تغيري املايضي  ال الفرد هي أنناوالفرضية األساسية ه

 . كون عليه يف املستقبليريد أن يويف ما ،  األنعليه

ور التفكـري ا يف كـل محـواالنفعاليـةنية انب الوجداين عىل تضمني الجوويركز العالج السلويك العقال

دما تكـون عميقـة مثـل الغـضب  الـسالبة عنـاالنفعـاالت العالج بـافرتاض أن يطلبهاواألفعال التي 

 هفقـدتً بالـسعادة فقـط ولكـن أيـضا هإحـساسالفرد فقد ت ال هافأن. واالكتئابوالصدمات العصبية 

 يف ويبـدأ تتغـري  الفرد يبدأ محتوى وكيفية تفكريوهنا،  عىل التعامل مع املشكالت الحياتيةاملقدرة

، ه خارج إطار تفكرياألخرى األشياء لقي ببعضيو، التفكري يف بعض األشياء بحساسية شخصية زائدة

. صبح أقـل قابليـة لقبـول مـشكالت الحيـاة وصـعوباتهايـفاتهم ورص عـىل تـحواليـهلوم اآلخرين ي

ين يف حيـاة الفـرد عـن طريـق تقـديم اين عىل اعادة التوازن الوجـداإلرشاد السلويك العقاليساعد و

 : مناهج للتفكري أكرث واقعية ويساعد املسرتشد عىل

 .تكون لديه الشجاعة عىل تغيري ما يستطيع تغيريه من حالته الراهنة أن .أ

 . زيادة مقدرته عىل قبول والتعايش مع ما ال يستطيع تغريه.ب

 .حوال حوله تزويده بالحكمة واملقدرة عىل معرفة االختالف بني األشياء واال.ج

رتشد قيمة س  وهو مؤسس هذا األسلوب يف اإلرشاد يعلم املسيلاوكام يقول ألربت 

ومفهوم السوية عنده هو اإلحساس بالسعادة لـدى الفـرد . القبول الواقعي للذات

 ملجــرد أنــه حــي وموجــود وميتلــك املقــدرات التــي متكنــه مــن االســتمتاع بحياتــه 

 ً وعـدم الــسوية مــرتبط دامئــا. حتـى يــشعر بالرضــا عـن نفــسه دون قيــد أو رشط
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ين الـسلويك هـو ومن املبادئ املهمة يف العـالج العقـال. هنية واإللحاح يف رغبة الفرد لتأكيد ذاتاباألن

نية بهدف تقليل اب عالجية أخرى مستعارة من النظريات السلوكية والوجديلانية استخدام أساإمك

 :  الشخصية للفرد من ذلكالفعاليةاملشاعر املزعجة وزيادة 

نيـة للعميـل بأسـلوب اال الوجد يعتمد عىل اعادة بناء ردود األفعالذيين ا العالج الواقعي الوجد.أ

 . واقعي

يري عن الذات وهو أسلوب سلويك يقوم بتدريب املسرتشد عىل زيادة مقدرتـه ع املقدرة عىل الت.ب

 . وف االجتامعيةاعىل التفاعل االجتامعي والتخلص من املخ

حـث املـسرتشد ي تدريب املسرتشد عىل الترصف وفق مبدأ قبول املخاطرة وهو أسـلوب معـريف .ج

 .  بأفعال مضادة لتوقعاته واعتقاداتهاإلتيانعىل 

 .  تدريب املسرتشد عىل مهارات التواصل ومهاجمة لحظات الخجل.د

ين أنه يعتمد عـىل قـوة عقـل املـسرتشد وتعليمـه وثقافتـه يف ومن مميزات اإلرشاد السلويك العقال

 ومع ذلك يعتقد مامرسو رسعة تحليل املواقف ومعرفة الكيفية التي يصبح بها تفكريه غري منطقي

هذا النوع من اإلرشاد أنه يفيد يف تطبيقه عىل قطاعات واسعة من األشخاص املتباينني يف ذكاءهم 

هدف تسهيل كل الصعاب بفهم يقيمون عالقة تحالفية قوية بينهم وبني عمالءهم ، ومنوهم املعريف

نون يف حالة استعداد للتغيري  الذين ال يكوسرتشدينبحيث يستوعب منهجهم امل، يف طريق اإلرشاد

فهؤالء يحتاجون لجهد أكرب إلقناعهم وتقوية إرادتهم لتقبـل التغيـري وإليجـاد األدوات ، ولرد الفعل

 . التي تعينهم عىل التغيري برسعة أكرب
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فقـد حـدد ألـربت ،  الهدف املبارش لعملية اإلرشـاد الواقعيـةهيوطاملا أن املعتقدات غري الواقعية 

 عـدم الرضـا عـن : من املعتقدات والقيم التي ميكن أن تقلل من سعادة الفرد منهـاس مجموعةيلا

وتعتمـد  .واالعتقاد بضعف قوة التحمل ملظـاهر الحيـاة غـري املرغوبـة لـديهم وصـعوباتها، الذات

 :هيور ثالثة ا عىل محسال ليالنظرية األساسية 

أن الفـرد و، التفكري يحدث األنفعـالأن : محور تنظريي يعتمد عىل عدد من املفاهيم نذكر منها. 1

 بالدالالت اللفظية لألشياء وبالتصور والتحليل وبالتغذية الراجعة وبتوقعات الفـرد انوسلوكه يتأثر

 . ودوافعه

 .االنفعاليةمحور متعلق بالعمليات املعرفية الوسيطة لالضطرابات . 2

، يــد أفكــاره غــري الواقعيــةنمحــور تقنيــات اإلرشــاد ويــتلخص أســلوب اإلرشــاد ومعتقداتــه وتف. 3

يتعـرف املرشـد عـىل أفكـار : ةيـلاولتحقيق األهداف اإلرشادية كاملة يستخدم املرشد الخطوات الت

تثبيـت دعـائم البنـاء الفكـري و، املسرتشد ويحدد املحتوى غري املنطقـي والخـرايف يف تلـك األفكـار

أمـا ، نيـةة ألفكـار غـري عقال املرشد حتى ال يقـع املـسرتشد مـرة أخـرى فريـسهالجديد الذي أحدث

، الهجـوم املبـارش عـىل األفكـار غـري املنطقيـة: هياألدوات التي يستخدمها املرشد لتنفيذ برنامجه 

، نيـةالتعليم إلقناع املسرتشد وتحريضه عىل مواجهة األفكار غـري العقالو، اإليحاءو، املنطق الهادئو

 . رسة أو بالعملتكليف املسرتشد بواجبات سلوكية محددة متعلقة باألو

 أدوات املرشد النفيس
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ليك يقيم املرشد النفيس أو األخصايئ النفيس العالقة اإلرشـادية فيتطلـب ذلـك منـه معرفـة عاليـة 

 :.بأدواته التي يستخدمها يف مجال العملية اإلرشادية وأوىل هذه األدوات

 

 Interviewاملقابلة النفسية اإلرشادية : أوالً

، ابلة بأنها عبارة عـن عالقـة ديناميـة وتبـادل لفظـي بـني شخـصني أو أكـرث يعرف آاللني روس املق

ثــم الــشخص أو األشــخاص الــذين ، الــشخص األول هــو أخــصايئ التوجيــه واإلرشــاد أو التــشخيص

 .يتوقعون مساعدة فنية محورها األمانة وبناء العالقة الناجحة

العالقـة التفاعليـة بـني املرشـد النفـيس واملقابلة اإلرشادية األوىل هي العملية األولية التـي تحكـم 

، وهـو يـود أن تـأىت كـام يتمنـى، ويبنى عليها املرشد الكثري من خطوات عمله وتوقعاتـه، والعميل

ويطلـق عليهـا يف كثـري مـن ، تـشبع األمـن يف نفـس العميـل، ال زيف فيهـا، متقبلة، مرتفقة، دافئة

 .ابلة األوليةأو املق، Initial Interviewاألحيان مقابلة التهيئة 

 وكثريا من املتخصصني وغريهم من الذين يعتقدون أن هذا النوع من املقابلـة يـشبه تلـك الـصور 

ومقـابالت االلتحـاق بالكليـات العـسكرية أو ، من املقـابالت التـي تجـرى يف االختبـارات النفـسية

 اإلرشـادية تختلـف متامـا ولكن املقابلة األولية يف العملية، املعاهد أو املقابالت املتعلقة بالوظائف

أما باقي املقابالت التي تأىت بعدها فيمكن أن نطلق ، ملا لها من أهمية قصوى يف العملية اإلرشادية

 .Counseling Sessionsعليها جلسات اإلرشاد
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 .الضوابط املهنية التي يجب أن تتبع يف الجلسة اإلرشادية األوىل

شادية األولية ولذا يجب أن تتضمن هذه املقابلة عىل عـدة  فيام سبق أرشنا إىل أهمية املقابلة اإلر

 :وهيتكنيكيات هامة 

 :موعد املقابلة-1

ويكون العميل عىل علم بهذا املوعد الذي ،   يحتاج املرشد النفيس أن يحدد موعدا ملقابلة العميل

، املحول منهاوميكن إعالم العميل مبارشة أو عن طريق الجهة ، يشتمل عىل اليوم والتاريخ والساعة

وعىل املرشد االلتزام مبواعيد املقابلة ألن ذلك يتيح لدى العميـل منوذجـا سـلوكيا عالجيـا يف بعـض 

وال يجـب أن تقتـرص املواظبـة ، الحاالت التي ترغب يف املحافظة عىل الوقت والـصدق يف الـسلوك

 .األخرىعىل التوقيت يف هذه الجلسة فقط ولكن يجب أن متتد لكل الجلسات اإلرشادية 

 "بيئة اإلرشاد"مكان املقابلة-2

  تحتل البيئة اإلرشادية التي يقوم فيها املرشد النفيس بعمله اإلرشـادي مـع العمـالء مكانـة هامـة يف 

ويجـب إال ننـىس ونحـن بـصدد األعـداد لحجـرة املرشـد النفـيس حاجـات ، إنجاح العملية اإلرشادية

ه من مشاعر وانفعاالت حني يأىت إىل مكتـب املرشـد العميل وخاصة تلك الحاجات النفسية وما يعرتي

 .وتعكس البيئة املطلوبة من العميل اإلحساس بالدفء والود من قبله للجلسة اإلرشادية، النفيس

ــرة  ــساع حج ــتحكم يف ات ــيس ال ــد النف ــستطيع املرش ــان ال ي ــن األحي ــري م   وىف كث

 ا يهمنـا يف حجـرةومـ، البيئة اإلرشادية للعميل وعليه إال يـشغل نفـسه بهـا كثـريا
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بحيــث ال يكــون هنــاك مقاطعــات للعمــل ، والخــصوصية للمرشــد، اإلرشــاد أن تتــوافر الطأمنينــة

 .اإلرشادي من تليفونات أو استقبال أشخاص

 مقعدان مريحان معدان السـتخدام  عىل"البيئة اإلرشادية" ويجب أن تحتوى غرفة اإلرشاد النفيس 

ملرشد من النوع الذي يـسهل معـه الـدوران ميـني ويـسار ويجب أن يكون مقعد ا، املرشد والعميل

ويجب أن يكون هناك تقارب مكـاين بـني املرشـد والعميـل وتعتـرب املـسافة التـي ، وعىل كل اتجاه

تفصل املرشد عن العميل هامة إذ ال يجب أن تكون متسعة فيسبب ذلـك الـشعور لـدى العميـل 

كـذلك يجـب أن تخلـو ،  بعدم االرتيـاح والتـوتروال أن تكون قريبة بحيث ال يشعر العميل، بالبعد

 .وأن تكون مستوفاة رشوط التهوية والحرارة املناسبة، حجرة اإلرشاد من أي مصادر مشتتات انتباه

 الغرفة اإلرشادية عىل مكان مغلـق لحفـظ ملفـات العمـالء للحفـاظ عـىل تحتوي كذلك يجب أن 

 .أرسارهم املهنية

 :مدة الجلسة-3

جلسة اإلرشادية عىل مجموعة مـن االعتبـارات ويـأىت يف مقـدمتها العمـر فزمنيـة  تتوقف زمنية ال

وىف العـادة يجـب إال تزيـد مـدة الجلـسة ، الجلسة اإلرشادية للطفل تختلف عـن الراشـد واملـسن

وتـزداد ملـن هـم أكـرب سـنا حتـى تـصل إىل ، "دقيقة20"لألطفال أقل من السابعة عن ثلثي الساعة

 ".دقيقة60"حدود ساعة 

 :التحضري للمقابلة-4
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 يف كثري من مراكز اإلرشـاد النفـيس املتخصـصة يكـون مطلوبـا مـن العميـل تعبئـة بيانـات بعـض 

كـام ، البطاقات التي تشتمل عىل تاريخ الحالة وبعض املعلومات عن املشكلة التي يعانيها وغريهـا

ختبارات قبـل أن يبـدأ إجراء بعض اال" ىف بعض مراكز اإلرشاد املهني "قد يكون مطلوبا من العميل

والبيانـات ،  Intakeوتـسمى هـذه اإلجـراءات بالتحـضري أو املقابلـة التحـضريية، عمله مع املرشـد

التحضريية التي نحصل عليها من العميل يجب أن تكون متاحة للمرشد النفيس قبل موعد املقابلة 

فمـن األفـضل للمرشـد أن ، خصوصا يف اإلرشـاد الطـاليب، ليك تساعد املرشد وتوجه يف عمله، األوىل

يطلع عىل مجموعة من املعلومات وخاصة أن كثـريا مـن املعلومـات حـول طـالب املدرسـة تكـون 

 .وباالطالع عليها يستطيع أن يقدر املرشد مدى حدة املشكلة للطالب، متاحة للمرشد

 ":مقابلة التهيئة"أهداف املقابلة األوىل

وكذلك التعرف عـىل مـشاكله أو ، لفة بينه وبني العميل يحاول املرشد النفيس جاهدا إىل تكوين األ

وىف العادة وعن طريقة املامرسة العيادية نـستطيع أن نقـول ، مشاغله التي جاء من أجلها لإلرشاد

أنه ال تبنى األلفة من الجلسات األوىل وإمنا تنمو جلسة بعد أخرى نتيجة تـوافر مقومـات العالقـة 

 .اإلرشادية

 :وهياف اآلتية للمقابلة األوىل ديالىن األهد ويحدد
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والعوامـل والخلفيـة ، وأمني وكامل حول املشغوليات التي تحتاج للمناقـشة، توليد اتصال منفتح-1

 .املرتبطة بهذه املشغوليات

 .العمل عىل تحقيق مستويات تزداد عمقا من التفهم واالحرتام والثقة بني املرشد والعميل-2

ر لإلرشاد عىل أنه يساعده عىل تحقيق شئ مفيد له عرب الجلـسات مساعدة العميل عىل أن ينظ-3

 .اإلرشادية

أي التي يحتاج املرشد أن يركـز عليهـا يف ، التعرف عىل املشكالت واملشغوليات التالية يف األهمية-4

 .الجلسات التالية

أن )العميـلاملرشد و(بأن اإلرشاد هو عملية ينبغي عىل طرفيها ،  تكوين نظرة كلية لدى العميل-5

 .يعمل كل منهام بجد للتعرف عىل العميل وفهمه وفهم مشكالته ومشغولياته

 .الحصول عىل معلومات حول العميل فيام يتصل بحل مشكالته والتعامل مع مشغولياته-6

 وىف نهاية املقابلة األوىل يجب عىل املرشـد النفـيس والعميـل أن يـصل كـل مـنهام إىل قـرار حـول 

وأن اتفقـا عـىل اسـتمرار عالقـتهام فـإن علـيهام أن يتفقـا عـىل ميعـاد الجلـسة ، استمرار عالقتهام

وميكنـه أن يـستخدم مهـارة ، ويجب عىل املرشد أن ميهـد للعميـل بقـرب انتهـاء الجلـسة، القادمة

 .وعىل املرشد تسجيل املقابلة كاملة وما دار بداخلها، Feed backالتلخيص للجلسة 
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 ية   املقابلة اإلرشادية الجامع

وتـشري الخـربات ، وقلـة التكـاليف، ورسعة الوقـت، وتستهدف هذه املقابلة توفري الكثري من الجهد

اإلكلينيكية والعملية يف استخدامها يف العالج الجامعي والعـائيل تـشري إىل أنهـا ال تخلـو مـن مزايـا 

خدم للتـشخيص ويرتاوح أعداد املجموعة يف هذه املقابلة اإلرشادية الجامعية والتـي تـست، وعيوب

شخصا يتم إيجاد التناسق بني ألفرادهـا والعمـل عـىل تهيئـتهم عـىل يـد ) 12-10(والعالج معا بني 

 :ومن أبرز مزايا املقابلة اإلرشادية الجامعية كالتايل، مدرب مختص عىل مستوى عال من املهارة

 .التشجيع عىل التعبري واملشاركة-أ

تجابة نتيجة وجود مدى أوسع مـن الخـربة والتبـادل إمكانية الحصول عىل أوسع مدى من االس-ب

 .يف الجامعة عىل  التفا

 .   يساعد التفاعل االجتامعي عىل سهولة تذكر التفاصيل عن الخربات-ج

  الجو الجامعي يخفف عن الفرد مشكالته حني يسمع مشكالت اآلخرين التـي غالبـا مـا تكـون -ء

 .همأكرب من مشكلته وهو بدوره يخفف عنهم ويساعد

 :فهي كالتايل)املقابلة اإلرشادية الجامعية(أما عيوب 

تحتاج ألخصايئ عىل مـستوى عـال مـن الخـربات واملهـارات والتـدريب واملعرفـة    بـديناميات -1 

 .الجامعة والتفاعل
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، ال تنجح املقابلة الجامعية ما مل يكن أفراد املجموعة يف حالة إعداد وتناسـق وانـسجام مـسبق-2 

ونوعية املشكالت ودرجة حددتها وعنـدها يولـد ، واملستوى االقتصادي، والثقافة، لسنوتقارب يف ا

 .التفاعل مثارا محددة

 .عائقا عند بعض األفراد)الخجل والخوف( قد يكون -3

 . قد يحتكر بعض األعضاء املناقشة والدور ويخرجون عن أهداف وموضوع املناقشة-4

 .كلها يف املرشوعات االجتامعية ومشاريع التنمية)ة املحليةالبيئ(املقابلة الجامعية قد ال متثل -5

  وعىل الجانب اآلخر هناك كثري من املقابالت اإلرشـادية التـي يحتـاج املرشـد النفـيس اإلملـام بهـا 

 :وبأنواعها ومنها عىل سبيل املثال

 مقابلة االلتحاق بالعالج أو املؤسسة 

 املريض بصفة مبدئية وإمكانية قبوله بعـد دراسـة والهدف من هذه املقابلة القصرية تحديد حالة

وميكن أن يصنف الفرد بها تـصنيفا مرضـيا إذا كـان ، أو تحويله لجهة أخرى، استامرة يقوم بإمالئها

وقد تكون غاية هذه املقابلة قبول ، األخصايئ يف املقابلة ذا مهارة عالية فتصبح لها قيمة تشخيصية

وهـى ، Brief Interviewطلق عىل هذه املقابلـة القـصرية املـدة وي، فرد معني يف مؤسسة أو إدارة

وتوجهـه إىل نوعيـة ، تزيد من توعية املريض وتبصريه مبشكلته وتصحح تفكريه عن العالج النفـيس

 .الخدمات املتاحة له لالستفادة منها
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 " أو عزلءانتقا“املبديئ مقابلة الفرز والتشخيص 

،  يستهدف تصنيف األفـراد حـسب درجـات مرضـهم النفـيسإن التشخيص املبديئ يف هذه املقابلة

كالطلبة املتخصـصني يف الدراسـات النفـسية العليـا أو طلبـة ، وحالتهم ويكون تحت ضغط الرسعة

، ويكون األفراد يف هذه املقابلة تحت نوعية خاصة من التـوتر كخلـع املالبـس، الكليات العسكرية

أمـا عمليـة العـزل ، قاومتـه لإلجابـة الـصحيحة تقـلوهنا تتهاوى الدفعات النفسية عند الفـرد وم

واالنتقاء أثناء الفرز فتهدف إىل اختيار أفراد إىل مهن ومهامت معينة وعـزل أفـراد عـن مهـامت ال 

وتزداد هذه املقابلة من هذا النوع يف الخدمـة العـسكرية ويتوقـف نجاحهـا عـىل ، تتناسب معهم

لة وخربتـه يف الكـشف عـن مظـاهر الـسلوك الـسيكوبايت عند األخصايئ أثناء املقاب" دقة املالحظة"

 .والشاذ

 مقابلة البحث االجتامعي والشخيص للحالة

منذ مولدها وتطورها وأرستها والعالقات " الحالة " وتهتم هذه املقابلة بجمع بيانات تفصيلية عن 

 مـن املقابلـة ويـضم هـذا النـوع، بني الحالة ووالديها وغريهام من األشخاص الهـامني بالنـسبة لهـا

وقد يستخدم األخصايئ سجالت الرشطة وأحكام ، والتعليمية واالجتامعية والبيئية، النواحي الصحية

وكذلك انفصال الوالدين أو وفاة أحدهام أو حدوث اضطرابات مالية ، القضاء كام يف حاالت الجناح

عـشوايئ الـذي يقـوم بـه ويجب عىل األخصايئ أن مييز بني الكـذب ال، أو مشكالت ألفرادها، لألرسة

املريض تحت ضغط ظـروف سـيكوباتية والكـذب املتعمـد املقـصود الـذي ميكـن كـشفه الفـوري 

 .بواسطة اكتشاف آلة الكذب
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 االختبار النفيس)بعد(وما)قبل(مقابلة ما

االختبار النفيس دورا كبـريا يف تهيئـة العميـل عقليـا ونفـسيا ألداء االختبـار )قبل(  تلعب مقابلة ما

من مخاوفه وهذه املقابلة تؤثر تأثريا مبارشا عىل سالمة األداء ويتأكد فيهـا األخـصايئ مـن وتخفف 

سالمة املجيب من أي خلل حيس أو شلل أو تشويه يعرقل أداء االختبار ويـضع ذلـك منـذ البدايـة 

فراد عموما ألن األ) البيئة العربية(االختبار يف )قبل(وتربز أهمية هذا النوع من املقابلة ، يف االعتبار

وهـم يتطلبـون إرشـادا ، يف بالدنا مازالت فكرة إجراء االختبارات التشخيـصية علـيهم أمـرا جديـدا

 .وإعدادا قبلها

 أما املقابلة التي تعقب االختبار فهـدفها إشـباع رغبـة املـريض يف معرفـة نتـائج االختبـارات التـي 

لنفس ألنها تقىض عىل القلق الناشـئ ويعترب هذا الهدف بالغ األهمية يف نظر علامء ا، طبقت عليه

وتـساعد أيـضا يف ، عن تطبيق االختبارات كام أنها تساعد يف توجيه الحالة نحـو العـالج ومتهـد لـه

ومتكننا هذه املقابلة من التحقق من الكثري من الفروض املتعلقـة ، مراجعة صدق نتائج االختبارات

جلـسات " تسمية هذين النـوعني مـن املقابلـة ومييل البعض إىل، بذكاء الحالة أو ديناميات سلوكها

"Session. 

 املقابلة املمهدة للعالج النفيس

ولكـن ، حـسب شـدة الحالـة ودرجـة تعقيـدها،   يختلف األفراد من حالة لحالـة

وهـدف هـذه املقابلـة تعريـف ، الجميع يحتاج قبل بدء العالج إىل متهيد وإعـداد

 وغـرس الثقـة عنـده ، لطبيب النفـيساملريض بطريقة العالج ورضورة تعاونه مع ا
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ويرتكز هدف هـذه املقابلـة يف ، ألن الدافع لدى املريض بالشفاء من أقوى دعائم النجاح يف العالج

ورضورة عـدم مجاملـة املـريض عـىل ، عند املـريض" االتجاهات الخاطئة"محاولة األخصايئ تعديل 

ه سـتوفر عليـه حزنـا أكـرث ووقتـا حساب صحته النفسية وحقائق حالته ألن الرصاحة املعقولة معـ

 .أطول ويأسا أكرث عبئا مام يظن

 املقابلة مع أقرباء املريض وأصدقائه

،   يؤدى أهل املريض وأقرباؤه وأصدقاؤه دورا بارزا يف جمع البيانـات وتقيـيم الحالـة وتشخيـصها

، يط بـاملريضالتـي كانـت وتظـل تحـ" البيئة البـرشية"ودورا يف تقدم العالج واملسارعة فيه ألنهم 

حتـى ، ويجب عىل األخصايئ أن يكون حذرا ولبقا يف استئذان املريض قبل مقابلة أقاربه وأصـدقائه

وتساعد هـذه املقابلـة أثنـاء سـري العـالج حـني ، ال تؤدى مقابلتهم إىل عكس النتائج املتوقعة منها

 .يتعاون األقارب مع الطبيب النفيس عىل مساعدة املريض وشفائه الرسيع

 قابلة البؤريةامل

 Specific"معينــة" وتهــدف املقابلــة البؤريــة إىل تركيــز اهــتامم املــريض أو العميــل عــىل خــربة 

Experience أو حـــادث تـــصادم أو، فاجعـــة عائليـــة"  وعـــىل آثـــار هـــذه الخـــربة مثـــل 

، واألخصايئ يعرف مقدما هذه الخربة ويعد األسئلة املرتبطـة بكافـة جوانبهـا وأبعادهـا" رؤية فيلم

والسيام ، صدر املقابلة ومحورها هو األخصايئ ألنه يعرف نوعية البيانات التي يود الحصول عليهاوم

 وتــستخدم املقابلــة البؤريــة بــصفة عامــة، الــذين تعرضــوا للموقــف" الخــربة الذاتيــة لألشــخاص"
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وذلـك عـن طريـق ،  األسلوب غري املوجه يف تشجيع العميل عىل تحديد املوقف الـذي تعـرض لـه

 . إىل أهم الجوانب يف هذا املوقف ثم التدرج يف استطالع استجاباته إذا كان فردا واحدااإلشارة

  املقابلة اإلكلينيكية 

 حياة العميل يف)وتهتم باملشاعر والدوافع وكامل الخربات)  واالجتامعيالعيادي(وتكون يف املجالني 

يالحـظ الـسلوك غـري اللفظـي مثـل ، وىف املقابلـة اإلكلينيكيـة، أكرث من اهتاممها بآثار خربة معينة

وتختلــف نوعيــة املقابلــة اإلكلينيكيــة طبقــا ، مالمــح الوجــه ورسعــة الكــالم لــدالالتها التشخيــصية

 . منها"للهدف"

 )أو التعمق(مقابلة املشكلة الواحدة 

بذاتها " مشكلة واحدة" مييل بعض علامء النفس يف هذه اآلونة إىل أن املقابلة يجب أن تتجه نحو 

وهـذا االتجـاه العمـودي يجعـل األخـصايئ ، كل متعمق دون التطرق إىل األطراف األفقية منهاوبش

 .محددا يف شئ معني بدال من انشغاله بأشياء كثرية يف وقت واحد

 املقابلة املتمركزة حول العميل

ج أول من ابتكر هذا النوع من املقابلة واسـتخدمه للتـشخيص والعـال) كارل روجرز(  يعترب العامل 

وكارل روجرز ال يفـصل بـني العـالج والتـشخيص وهـو يعتـربهام ، "إرشادي"بنفس الوقت بأسلوب 

وبأقـل قـدر ، للتعبري عن مشاعره بدون رشط أو قيـد" العميل"ويشجع األخصايئ ، متالحمني ومتصلني

 كام يعمل عـىل خلـق جـو مـن التقبـل والـسامحة والتنبـه للمـشاعر ، ممكن من التوجيه أو املساءلة
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 .بصورة تشجعه عىل التعبري الطليق عن مشاعره دون خوف، تي تتضح يف أقوال العميلال

  اإلرشاديةةاملالحظ: ًثانيا

ويـشري حامـد ،   املالحظة من األدوات الهامة التي ينبغي للمرشد اسـتخدامها بفـن ومهـارة عاليـة

وتـسجيله ، لوكهللعميل يف قطاع محدود من قطاعات سـالحايل هي مالحظة الوضع "زهران بقوله 

ومواقف التفاعـل ، وتشمل مالحظة السلوك يف مواقف الحياة الطبيعية، ملوقف من مواقف سلوكه

اللعـب والعمـل والراحـة والـرحالت والحفـالت وىف مواقـف اإلحبـاط ، يف االجتامعي بكل أنواعهـا

ات سـلوكية لهـا واملسئولية االجتامعية والقيادة والتبعية واملناسبات االجتامعية بحيث يتضمن عين

 ".مغزى يف حياة العميل 

الوالـد –املـدرس ( واملالحظة اإلرشادية هي تلك املالحظة املنظمة التي يحاول فيها املرشد أو غريه 

أن يجمع معلومات عن سـلوك معـني عـىل النحـو الـذي يحـدث فيـه يف املوقـف الـذي ) العميل–

 .يحدث فيه وتسجيل هذا السلوك

 يةأدوات املالحظة اإلرشاد

 : تتضمن أدوات املالحظة اإلرشادية عىل عدد من األدوات وهى

 :لوحات املشاركة-1

 .أو مناقشة جامعية،  وتستخدم لتسجيل مشاركة الفرد أو األفراد يف نشاط جمعي
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 : Check Listsقوائم السلوك-2

ائم مثل األنشطة والـسلوكيات التـي يـسجلها القـ،  وتشتمل قامئة السلوك عىل عدد من الخطوات

وهـى تـساعد املرشـد ، وهـى تـشبه يف ظاهرهـا مقـاييس التـدريج، باملالحظة عند وقوع الحـدث

وهى تفيد يف تقويم األنشطة الطالبية ، املالحظ يف إذا ما كانت سمة أو خاصية موجودة من عدمه

وأيـضا تـستخدم يف جوانـب مـن ، والتعليمية التي تشتمل عـىل اإلنتـاج وعـىل العمليـة التعليميـة

 .افق الشخيص االجتامعي للعميلالتو

 .Rating Scales مقاييس الشخصية والتقدير-3

وهى تساعد املرشد عىل أن يشري إىل ) قوائم املراجعة( فهي تشبه مقاييس التقدير قوائم الصفات 

، الحالة أو نوعية ما يقوم مبالحظته وتتيح مقاييس التقدير إجراءات منتظمة للحصول عىل تسجيل

 .م القائم باملالحظةوتقرير أحكا

منها املقاييس الرقمية التي تحدد قـيام رقميـة ملـستويات ،  وهناك عدة أنواع من مقاييس التقدير

وتعرف هـذه ، 1= متأخر، 2-تحت املتوسط، 3=متوسط، 4=فوق املتوسط، 5= ممتاز(السلوك مل 

 .املقاييس مبقاييس التقدير الرقمية

ويعتمـد عـىل وجـود خطـوط بيانيـة تقـع عليهـا ، لبيانيـة وهناك نوع آخر من مقاييس التقـدير ا

 .التقديرات وميكن اختيار الدرجة املناسبة مبارشة

وهـو يـزود املرشـد النفـيس القـائم ،  أما النوع الثالث فيعرف مبا يسمى مبقاييس التقـدير املقـارن

 .بالتقدير بعينات معيارية ذات درجات جودة مختلفة ليقارن بها سلوك املفحوص
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حيث يعطى لكل فرد من العمالء رتبة يف السلوك ، ما النوع الرابع فيعرف باسم مقاييس الرتتيب  أ

ثم يرتـب بـاقي ، حيث يوضع أعىل األفراد يف أعىل املقياس وأدناهم يف أسفله، أو الخاصة املالحظة

 .الطالب بينهم

، ث يقـارن فـرد بـآخرحيـ،  والنوع الخامس يعرف مبا يسمى مقاييس املقارنات الثنائيـة املزدوجـة

 . الخ..وهكذا..ويحدد أيهام أكرب يف الصفة أو األداء من الثاين

 Anecdotal Records التسجيالت القصصية -4

وهى تزود املدرس أو املرشـد بـصورة ،  وهذه التسجيالت تسجل أحداثا معينة خالل فرتة محدودة

 : عىل عنارص وهىويجب أن تشمل، طولية عن تغيريات معينة بالنسبة لطالب معني

وتحـت أي ظـروف حـدث هـذا ، ومتـى حـدث، ينبغي أن تشتمل عىل وصف واقعي ملا حـدث-1

 .السلوك

 . يجب أن يكون التفسري واإلجراء الذي يوىص به مستقال عن وصف السلوك-2

 . يجب أن يشتمل كل سجل قصيص عىل تسجيل لحادث واحد-3

 .و وتطور الطالب يجب أن يكون الحادث الذي يسجل ذا أهمية لنم-4

ولكنها يف نفس الوقت تـستهلك كثـريا مـن الوقـت يف ،   وهذه الطريقة تتميز بسهولتها وتلقائيتها

 .إعدادها
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 :مزايا املالحظة

 : تتضمن مزايا املالحظة عددا من املزايا وهى عىل النحو التايل

 .متدنا املالحظة اإلرشادية بتسجيل للسلوك الواقعي كام يحدث-1

 .ملالحظة يف املواقف الطبيعية للسلوكتطبق ا-2

 .ميكن استخدامها مع األطفال وغريهم من الحاالت التي يكون التخاطب اللفظي معها صعبا-3

 :عيوب املالحظة اإلرشادية

 :  تتضمن املالحظة اإلرشادية عىل بعض من القصور وهى عىل النحو التايل

 .النفقات العالية يف إجراء املالحظة-1

 .جود املالحظ يف املوقف دون أن ينتبه إليه اآلخرونصعوبة و-2

 .ال تخلو املالحظة من التحيز والعوامل الشخصية-3

 .تحديد السلوك الذي تالحظه-4

 .تحديد أهمية عنرص مستقل من السلوك-5

 .فام نالحظه هو السلوك وليس ما يعنيه السلوك، أن املالحظة تكون ذو صفة خارجية-6

 ن تحسني عملية املالحظة  العوامل التي ترفع م
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 : تتضمن العوامل التي ترفع من عملية تحسني املالحظة عىل عدد من العوامل أهمها

 .وقم بإعداد قامئة أو دليل أو منوذج للمالحظة لتجعلها موضوعية، خطط مقدما ماذا تالحظ-1

 .يجب أن يركز القائم باملالحظة عىل سلوك واحد من اثنني-2

 .واضحة خالية من الغموضاستخدم مصطلحات -3

 .يجب أن يكون كل عنرص مستقال عن غريه-4

 .يجب أن يكون املالحظ منتبها ألخطاء املعاينة-5

 .نسق بني املالحظة وبني باقي األنشطة اإلرشادية-6

 .سجل ولخص املالحظة بعد حدوثها-7

 . ال تتعجل بتفسري السلوك-8

 .،التي يسهل استخدامهااستخدم الفئات أو الرموز الخاصة بالتصنيف -9

 أنواع املالحظة اإلرشادية

 :املالحظة العلمية-1

ويكفى أن نعـود لـرتاث الكتـاب واألدبـاء ،   لقد عرفها اإلنسان منذ زمن قديم

  والشعراء والفنانني لـرنى إىل أي مـدى سـجل اإلنـسان مالحظاتـه عـام رآه مـن
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ة لـدى الطفـل مالحظـا مـا يقـوم بـه وخربة تعليمية هام، واملالحظة أداة أساسية، خربات وأحداث

هـي املراقبـة "وتعـرف املالحظـة العلميـة بأنـه ، مبرؤوسـيهالكبار كـذلك هـي أيـضا أداة الـرئيس 

 .املقصودة لرصد ما يحدث وتسجيله كام هو

 مخططـة وهي،  متتاز عن املالحظة غري العلمية بأنها تهدف إىل تحقيق هدف علمي محدودوهي 

وخضوعها لـضوابط ،  طرق تسجيل املالحظات وربطها بافرتاضات عامةتنظم فيه، تخطيطا مقصودا

 .تحقق ثباتها وصدقها

 :املالحظة باملشاركة-2

 من أشهر الطرق التي يلجأ إليها املرشد النفيس ألن كثريا مـن صـور الـسلوك اليـومي تكـون وهي 

، والوفـاة، يالد والزواجوطقوس امل، وتربية األطفال، مثل طرق تبادل التحية بني الناس"مألوفة لديه 

لذلك فإن املرشد املدرب عىل هذا النوع من املالحظات تتيح له هذه الطريقة فرصة جيـدة لرصـد 

 .ما يريد

وتختلـف طبيعـة ودرجـة ،  العميـلااهـيحي ونعنى باملشاركة قدر من معايشة املرشد للحياة التي 

من مجرد أن يقيم املرشد مجرد أقامه وترتاوح ، ومدى هذه املعايشة اختالفا بينا من دراسة ألخرى

وتحمـل ، ليتابع املشكلة موضوع اإلرشاد إىل القيـام بـدور فعـال ورئيـيس يف حيـاة العميـل نفـسه

 يف نفـس الوقـت قـد وهـي، املالحظة باملشاركة املرشد النفيس مـسئوليات جـسمية وأعبـاء كثـرية

 .موضوع املالحظةتشكل عامال جديدا يصعب تقدير حدوده تأثريه يف تغري العميل 
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وتتـيح للمرشـد النفـيس أن ،   إال أن من مميزاتها أنها تجعل موقف املالحظة طبيعيا ال تكلف فيه

 .وأن يغوص ويتعمق يف فهم املؤثرات التي يتعرض لها العميل، يحصل عىل ما يريده مبارشة

 . املالحظة املنظمة-3

كون الهدف هـو الوصـف أو التـشخيص يف إذ ي،   وهى تختلف يف طبيعتها عن املالحظة باملشاركة

هو ، ومن أبسط األمثلة عىل هذا النوع من املالحظة، ً أو فئات ميكن تقديرها مقدماتمحاكاضوء 

ومحاولة رصد كل مـا يفعلـه أو يقولـه الطفـل ، استخدامها يف مالحظة سلوك األطفال يف حضانتهم

 .عىل فرتات طويلة 

 منوذج بطاقة دراسة الحالة:  ًثالثا

  يستخدم املرشد النفيس قبل بدء جلساته اإلرشادية هذا النموذج وذلك إلمداده بالبيانات الهامـة 

كام أنها تزود املرشد النفيس بوقائع حياة الشخص منـذ املـيالد وحتـى ، عن مشكلة العميل الراهنة

 .وتتضمن بطاقة دراسة الحالة عىل بنود، الوقت الحايل
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 املصادر واملراجع

 . عامل الكتب: ، اإلرشاد والتوجيه النفيس، القاهرة) م1980 (هرانزحامد 

، 4ط، ، مـدخل للتوجيـه واإلرشـاد النفـيس) م2006(فاروق عبد السالم وميـرسة طـاهر 

 . دار زهران: جده

مبادئ التوجيه و اإلرشاد النفيس، الطبعـة ) 1999(كاملة الفرخ شعبان و عبد الجابر تيم

 .عامن عوالتوزي دار صفاء للنرش 1

التوجيه واإلرشاد النفيس، دار املجد للنـرش والتوزيـع، عـامن ) 2000(إجالل محمد رسي 

 .األردن

 .التوجيه واإلرشاد النفيس، دار املريخ للنرش والتوزيع، الرياض) 2000(سهري كامل أحمد 

مبادئ التوجيه واإلرشاد النفـيس األهليـة للنـرش  ) 2000(أحمد الزبادي وهشام الخطيب

 .توزيعوال

 .  مقدمة يف اإلرشاد النفيس، دار الرشوق، عامن، األردن2006رضا أحمد السيد موىس 

مطـابع بهـادر ، مكـة :  م مقدمـة يف اإلرشـاد النفـيس2001محمد جعفـر جمـل الليـل  

 .املكرمة

 الوحـدة الـسابعة - التكيـف ودعايـة الـصحة لنفـسية-م1992جامعة القدس املفتوحـة 

 .والثامنة
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 . جمهورية مرص العربية-مبادئ اإلرشاد النفيس القاهرة) 1990(حامد زهرأن 

 .األردن:  عامن-مبادئ اإلرشاد النفيس) 1998(سهام ابو عيطة، 

 .اإلرشاد خالل مراحل العمر) 2000(جامعة القدس املفتوحة 

 .األردن:  عامن-مبادئ اإلرشاد النفيس) 2000(محمد السفاسفه 

 .ظرية يف اإلرشاد يف النظرية والتطبيق  عامن األردنالن) 2004(عبد الفتاح الخواجا 

 خطواته وكيفيته منوذج إسالمي: اإلرشاد النفيس) 2004(عبدالعزيز بن محمد النغيميش

أساســيات علــم الــنفس الرتبــوي، ): م1984(محيــى الــدين تــوق و عبــدالرحمن عــدس 

 . مكتبة جون واييل وأوالده،: نيويورك

 .املكتب اإلسالمي،: اإلميان، بريوت): يخ اإلسالمش) (هـ1392(احمد ابن تيمية 

 دار الفكر العريب، : املرجع يف علم النفس، القاهرة) م1985(سعد الدين جالل 

مناقب أمـري املـؤمنني عمـر بـن ):  هـ 1402-م1982(ابن الجوزي    عىلعبدالرحمن بن

 .–دار الكتب العلمية، الطبعة الثأنية،: الخطاب، بريوت

معارج القبول، املطبعـة ) هـ1404/ هـ1392(د حافظ بن أحمد الحكمي حافظ بن أحم

املكتـب : رشح العقيدة الطحاويـة، بـريوت): م1978(بن أيب العز الحنفي    عىلالسلفية،

 .اإلسالمي،
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 .السرية النبوية، دار الكتب العربية، الطبعة األوىل): 1972-هـ1392(مصطفى  السباعي 

 .مؤسسة الخافقني،: لوامع األنوار البهية، دمشق): 1430(محمد بن أحمد السفاريني 

أحمد لطفي بركات ومحمود زيدان،التوجيه الرتبوي واإلرشاد النفيس يف املدرسة العربية 

 .،القاهرة ،مكتبة االنجلو املرصية

جودت عبد الهادي وسعيد العزة، مبادئ التوجيه واإلرشـاد النفـيس، عـامن، دار الثقافـة 

 .2004 للنرش والتوزيع،

 مبادئه وأدواته األساسية، عامن، دار الثقافة للنرش -هادي مشعان ربيع، اإلرشاد الرتبوي

 .2003والتوزيع، 

 .2000هــــدى الحــــسيني، املرجــــع يف اإلرشــــاد الرتبــــوي، بــــريوت، أكادمييــــا، 

 .1980حامد زهران،التوجيه واإلرشاد النفيس،القاهرة،عامل الكتب،

 .نفيس والتوجيه الرتبوي، الرياض، دار املريخيوسف مصطفى قايض، اإلرشاد ال

ــة والنــرش  ــب للطباع ــادية،القاهرة،دار غري ــشناوي،العملية اإلرش ــروس ال ــد مح محم

 .1995والتوزيع،

نزيه عبد القادر حمدي، اإلرشاد والتوجيه يف مراحـل العمـر، عـامن، منـشورات جامعـة 

 .1998القدس املفتوحة، 

 .1997د النفيس،عامن،دار الفكر للطباعة والنرش ،سهام درويش أبو عيطة،مبادئ اإلرشا
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 .سيد عبد الحميد مريس،اإلرشاد والتوجيه الرتبوي واملهني،القاهرة،مكتبة الخانجي

 مفهومه ،خصائصه ،ماهيتـه،عامن ،دار –سعيد االسدي ومروان إبراهيم،اإلرشاد الرتبوي 

 .2003الثقافة للنرش والتوزيع ،

ي،التوجيــه املــدريس،عامن،دار الثقافــة للنــرش ســعيد عبــد العزيــز وجــودت عطيو

 .2004والتوزيع،

عبد الفتاح محمد الخواجا،اإلرشـاد النفـيس والرتبـوي بـني النظريـة والتطبيـق،عامن،دار 

 .2002الثقافة للنرش والتوزيع،
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 3 املقدمة

 الفصل األول

 وخصائصهاالرشاد، مفهومة 
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