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تسم هللا السدمه السدٕم 

 

أٌدْ ٌرا العمل المتُاضع لطالب علم الىفس 

َاإلزشاد الىفسٓ فٓ الُطه العستٓ الذثٕة، َصدقة 

، زدمٍما هللا، َأسكىٍما فسٕخ  َّْ جازٔة عه زَح َالد

... (الفاتذة )...جىاتً، إوً سمٕع مجٕة الدعاء
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 السدٕم السدمه هللا تسم

 

 الكتاب مقدمة

 القرن بداية منذ بدأ الذي  التكنولوجي والتقدم العممية لمثورة نتيجة مستمر تغّير في العالم إن
لى العشرين  ىذا التغير آفاقًا جديدة لؤلفراد والجماعات نتيجة ظيور ميادين جديدة وفتح اآلن، وا 
وبعض ىذا التغير يمكن التنبؤ بو ومن ....  كما فتح أبوابًا أيضًا لمقمق والضغوط النفسية،لمعمل

ثم ضبطو وتوجييو لخدمة البشرية ، بينما البعض اآلخر غير متوقع  يصدم الفرد أو المجتمع 
بشكل مخيف مما ينتج عنو العديد من السموكيات واألفكار والمشاعر المضطربة التي تنعكس 

. سمبًا عمى توافق الفرد أو الجماعة مع الواقع 
 ومن ىنا أصبح اإلرشاد النفسي كتخصص ييدف إلى تقديم الخدمة النفسية لؤلفراد 

والجماعات مطمبًا ضروريًا بيدف تنمية القوى البشرية في مواجية الصعوبات التي تعترضيم في 
حياتيم ، آلن بناء اإلنسان وتوجييو التوجيو الجيد يعد من أصعب األمور إذا ما قيس ببناء 

المدارس أو المشافي، ألن ىذا يتطمب الدراسة العممية الدقيقة والمتكاممة لمفرد أو المجتمع بغية 
ومساعدتو عمى حميا،  الكشف عن حاجاتو وقدراتو واتجاىاتو وميولو ، والتعرف عمـــــــــــــى مشـــــــكبلتو

وتوجيو نفسو والتصرف بحكمة وبصيرة مستغبًل كل إمكانياتو الشخصية والبيئية ليصبح فردًا 
يجابيًا ومؤثرًا في تنمية نفسو ومجتمعو  . منتجًا وا 

عدادىا اإلعداد البلزم لمواجية :  والسؤال المطروح دائماً  كيف  نقوم بتنمية القوى البشرية وا 
المتغيرات الكثيرة التي تحيط باإلنسان؟ ولئلجابة عمى ىذا السؤال يمكن القول أن الخطوة األولى 

لتحقيق ذلك اليدف ىو اإلرشاد والتوجيو لتمك الموارد البشرية بشكل يستطيعوا أن يتوافقوا في 
المجتمع المتغير المتطور من حوليم لتزداد فاعميتيم ويزداد بالتالي إنتاجيم  والشعور بالصحة 

. والسعادة في نياية المطاف 
 الفرد مساعدة إلى يسعى التطبيقي النفس عمم فروع من فرع ىو النفسي واإلرشاد 
 مجال في متخصص مرشد طريق عن سموكية أو انفعالية أو نمائية مشكمة من يعاني الذي
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 المتبادل، واالحترام والتقبل الثقة من جو في ليم النفسية الخدمات وتقديم اآلخرين مساعدة
 قدرات ليا تسمح ما حدود في الفرد إمكانيات تنمية عمى المساعدة ىذه خبلل من وييدف
 ،الضعف عناصر وكذلك لدية القوى وعناصر  واتجاىاتو وميولو بنفسو الفرد وتعريف الفرد،
زالة القوى عناصر تنمية أجل من وذلك  قادراً  فرداً  يصبح بحيث لدية، الضعف جوانب وا 
 .وعزيمة بشجاعة الضاغطة الحياة مواقف مواجية عمى
نما والمعممين، آلباء دور عن ينفصل ال النفسي المرشد بو يقوم الذي الدور وىذا         وا 
 اإلرشادية العممية تكامل أجل من المسؤولة الجيات مع وتكامل تعاون فيو دور ىو

. والتربوية
 وىذا الكتاب الذي نقدمو يعد محاولة متواضعة لتعريف الطالب والمدرس واآلباء 

واألسس التي يعتمدىا  بمفيوم اإلرشاد النفسي والمناىج الذي يستخدمو لتحقيق ىذه الغاية،
أو يستند إلييا أثناء تقديم المساعدة النفسية لآلخرين، وخصائص وتأىيل المرشد النفسي 

العامل إما في المجال التربوي أم في المجال الصناعي أو العبلجي، والنظريات التي يستمد 
منيا إجراءاتو وأساليبو اإلرشادية، ثم تعريف طالب اإلرشاد بالعممية اإلرشادية وخطواتيا 

.  واألساليب المستخدمة لتعديل سموك األفراد 
 يشتمل ىذا الكتاب عمى أحد عشر فصبًل تتناول موضوعات اإلرشاد النفسي 

. بإيجاز
 الفصؿ واشتمل إليو، والحاجة النفسي اإلرشادالتوجيو  مفيوم األكؿ الفصؿ عرض 
مسممات  الثالث الفصؿ تناكؿ بينما ه،ومناىج  التوجيو واإلرشاد النفسيأىداف عمى الثاني

 واألخبلقية والفيزيولوجية والتربوية واالجتماعية النفسية الناحية منوأسس التوجيو واإلرشاد 
عداد المرشد النفسي والعاممون في مجال التوجيو واإلرشاد،  الرابع الفصؿ وعالج   مؤىبلت وا 
 الفصؿ تناول بينما.  وأخبلقياتوالنفسي المرشد مسؤوليات  الخامس الفصؿ كتناكؿ

 والنظرية السموكية والنظرية النفسي التحميل نظرية مثل ،اإلرشاد نظريات أىم السادس
 فتناول السابع الفصؿ أما بالواقع، العبلج ونظرية المعرفية والنظرية الذات بمفيوم المتعمقة
أدوات جمع المعمومات في العممية  الثامف الفصؿ وعرض اإلرشادية، العممية متطمبات
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 الفصؿ وعالج ،أساليب التوجيو واإلرشاد النفسي إلى التاسع الفصؿ وتطرق ،اإلرشادية
 فتناكؿ تقيييـ البرامج عشر الحادم الفصؿ أما ،مجاالت اإلرشاد النفسي العاشر

بتقديم نموذج لمميثاق األخبلقي العاممين  عشر الثاني لفصؿاوختم . التكجييية كاإلرشادبية
. في مجال التوجيو واإلرشاد النفسي والذي تم أخذه من الجمعية المصرية لمعموم النفسية

 في صورة بتأليفوفيذا الكتاب يعّد محاولة متواضعة من الكاتب الذي قام .. وبعد 
االستفادة منو عدد كبير من الميتمين باإلرشاد النفسي عمى امتداد الوطن مبسطة بيدف 

. العربي
كاهلل كراء قصد السبيؿ 

 
 ىػػ1333 رمضاف  30 دمشؽ،

                                                                         المؤلؼ 
 د رياض العاسمي.                                                                       أ 
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 الفصل األولل
مل اهيملأساسيةلل

 فيل اتوجيهلأل إلرشادل انلسي
 :مقدمة

 يتمٌيز العصر الحالي بالتطكرات العممية كالتقنية في مختمؼ مجاالت الحياة، كىذا يتطمب 
إعادة النظر في جميع قضايا الحياة، كمنيا قضية التكجيو كاإلرشاد النفسي لما ليما مف أىمية 
عمى المستكل الفردم كاالجتماعي، في مكاجية المشكبلت نتيجة لمتحكؿ السريع في  كثير مف 

دراكات كثير مف الناس كىذه النقمة السريعة بيف الفكر التقميدم كالفكر المتجدد في . أفكار كا 
الكعي اإلنساني خمؽ مجمكعة مف اإلشكاليات، تستمـز منا دراسة عممية كشاممة كمستمرة 

لجميع الجكانب التي تأثرت سمبان بتمؾ التغيرات، كالتي تتطمب منا كقفة لمتعرؼ عمى كيفية تقديـ 
المساعدة لآلخريف مف أجؿ تحقيؽ التكافؽ السميـ مع الذات كاآلخريف في ظؿ المتغيرات العديدة 

إلخ ...في ىذا العصر كالتفجر المعرفي، كالحراؾ االجتماعي كالسياسي كاألخبلقي   
تزايدت في اآلكنة األخيرة أىمية التكجيو كاإلرشاد النفسي في المجتمع، كذلؾ بتعدد لقد 

مؤسساتو كانتشارىا، كتعدد مشكبلت الحياة اليكمية بما في ذلؾ مشكبلت العمؿ كاألسرة كالزكج، 
إلخ، كنقص الكفاءة الشخصية، كالمشكبلت ...كالفقر، كاألمراض المزمنة كالسرطاف كالسكر

التربكية، كمشكبلت األطفاؿ النفسية كالنفسية كاالجتماعية كالسمككية، نتيجة لتعقد الحياة 
المعاصرة عمى كافة المستكيات، مما استدعى ضركرة مكاجية فعالة ليذه المشكبلت مف خبلؿ 
عممية التكجيو كاإلرشاد النفسي الذم أصبح ال غنى عنو بالنسبة لمفرد كلمجماعة سكاء كانكا 

مف العادييف أك مف ذكم االحتياجات الخاصة، لذلؾ فالتكجيو كاإلرشاد النفسي مسؤكلية 
تقـك بيا مؤسسات رسمية كغير رسمية كالكزارات التي تعنى بالصحة : جماعية كمسؤكلية فردية

النفسية لؤلفراد كالتربية كالصحة ككزارة الشؤكف االجتماعية كالعمؿ، كالمؤسسات األىمية 
كالجمعيات الخيرية، كذلؾ بيدؼ تحسيف مستكل الصحة النفسية لؤلفراد الذيف يعانكف مف 
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صعكبات في التكافؽ في مستكل مف مستكيات التكافؽ الصحي أك االجتماعي أك النفسي أك 
. السمككي أك التربكم
: مفاىيـ ال بد منيا

 تعددت مفاىيـ التكجيو كاإلرشاد كالعبلج النفسي، فبعضيـ ينظر إلييا عمى أنيا مصطمحات    
 كىي تقديـ المساعدة لمفرد ،صحيح مف حيث الغاية التي تنشدىا ىذه المصطمحات كاحدة، كىذا

 ،أك لمجماعة مف ألجؿ تحسيف مستكل التكافؽ لمفرد أك لمجماعة في مجاؿ مف مجاالت الحياة
اجتماعية، كتنمية قدراتيـ إلى أقصى حد ممكف  سكاء أكانت نفسية أك صحية أك تربكية أك

قصاء الجكانب السمبية في السمكؾ أك في الفكر، كتنمية شخصية  كتنمية الجكانب اإليجابية كا 
كلكف إذا دققنا النظر في ىذه . قادرة عمى حؿ مشكبلتيا، كاتخاذ قراراتيا بما يتناسب كاحتياجاتيا

كما .  كنكعية المشكمة التي تتصدل ليا، تفاكت مف حيث الميمة التي تؤدييانجد إنياالمفاىيـ 
 عمى  Psychotherapy كالعبلج النفسي Counselingاإلرشاد النفسي : تستخدـ مصطمحات مثؿ

نطاؽ كاسع، مع بعض التداخؿ فيما بينيما، كعمى الرغـ مما قد يبدك مف اتفاؽ عمى أنيما 
. ليسا مترادفيف تمامان، فإنو يبدك أف ليس ىناؾ اتفاؽ عاـ فيما يختص بالفركؽ بينيما

 أحيانان كمرادؼ لئلرشاد، بينما ال نأمؿ في الكصكؿ إلى Guidanceكيستخدـ مصطمح التكجيو 
. حؿ ليذا الخمط في استخداـ ىذه المصطمحات

لذلؾ، سكؼ يقـك المؤلفاف بتقديـ تصكر كاضح لكؿ مفيـك مف ىذه المفاىيـ السابقة 
ذكرىا، كالتي ليا دكر ميـ في مرحمة مف مراحؿ معاناة اإلنساف عبر دكرة حياتو، ككذلؾ تقديـ 
مجمكعة مف التعاريؼ لكؿ منيما بالرغـ مف أف بعض التعاريؼ في ىذا المجاؿ قد ركزت عمى 

العبلقة بيف المرشد كالمسترشد، بينما ركزت أخرل عمى عممية اإلرشاد بحد ذاتيا، كبعضيا 
اآلخر ركز عمى األىداؼ، في حيف أف بعض التعاريؼ ركزت عمى نتائج العممية اإلرشادية، 
كبعضيا كذلؾ ركز عمى التقنيات اإلرشادية المستخدمة في العممية اإلرشادية، كأىـ ىذه 

 : المفاىيـ
: أ ػ التكجيو

راف عف بٌ  التكجيو أك تتضمنو عممية التكجيو الكاسعة األبعاد، فييما يعريُّعد اإلرشاد محك
معنى مشترؾ، ككبلىما مترابطاف، كىما كجياف لعممة كاحدة، ككؿ يكمؿ اآلخر، بالرغـ مف ذلؾ 

 :كقد عرؼ الباحثكف التكجيو تعريفات متعددة، كأىميا مايمي. إاٌل أنو تكجد فركؽ بينيما
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 التكجيو بأنو عممية تفاعؿ بيف طرفيف shertzer and stone،1976يعرؼ ستكف كشيرتزر    
أحدىما المكجو كاآلخر ىك المكٌجو، تيدؼ إلى التعاكف عمى أساس استقصاء طبيعة المكقؼ 

بقصد تبيف نكاحييا، كتعريؼ المكٌجو بما لديو مف قدرات كاستعدادات، بما يتكافر في البيئة مف 
(. 65 ،2008 :ممحـ)    إمكانات كفرص كيفية اإلفادة منيا

العمبلء ) التكجيو بأنو عممية بناءة تيدؼ إلى مساعدة األفراد (16:2003)  كيعرؼ الزعبي   
لؾ الفيـ مف رسـ الخطط المستقبمية التي 1إلى فيـ أنفسيـ فيمان صحيحان، بحيث يمكنيـ 

تساعدىـ في اختيار نكع الدراسة أك المينة المناسبة ليـ، كاالستمرار فييا، كالنجاح فييا، كحؿ 
 أنفسيـ كع اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ التي يسعكف معالمشكبلت التي تعكؽ  تكافقيـ 

. إلييا
   كيُّعد اإلرشاد النفسي ىك محكر عممية التكجيو، كيمتقي مع التكجيو في أىداؼ عديدة، مف 

حيث تحقيؽ الذات كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي، كتسييؿ عممية النمك الطبيعي لمفرد إلى 
 (. 30 ،2005:مكزة )أقصى حد تسمح بو إمكاناتو كمياراتو، بما يحقؽ التكافؽ كالصحة النفسية لمفرد 

كيمكف تعريؼ التكجيو، بأنو مجمكع الخدمات التي تقدـ لؤلفراد المحتاجيف إلى معمكمات      
 .تتعمؽ بأمر مف األمكر المينية كاألكاديمية كالنفسية كاالجتماعية

: ب ػ اإلرشاد النفسي
اإلرشاد : ستخدـ كمترادفات منيا مثبلن مكاإلرشاد النفسي مصطمح بيف عدة مصطمحات 

رشاد الكبار كغيرىا مف مجاالت اإلرشاد كالتكجيو  رشاد األطفاؿ، كا  المدرسي، كاإلرشاد األسرم، كا 
النفسي كالتربكم، ككؿ ىذه المصطمحات تمح في معناىا عمى عممية مساعدة األفراد عمى حؿ 

 .مشكبلتيـ النفسية كاالنفعالية التي يعانكف منيا بيدؼ تحقيؽ التكافؽ كالصحة النفسية
 تعريفات عديدة لئلرشاد النفسي منذ الربع األكؿ مف القرف العشريف، بعضيا  كقد ظيرت    

يرل األساس في العممية اإلرشادية نفسيا، كيراىا البعض اآلخر في العبلقة بيف المرشد النفسي 
كالمسترشد في العممية اإلرشادية إلى جانب تعريفات أخرل لئلرشاد النفسي ارتبطت بالنمك 
النفسي كبالصحة النفسية كبالعممية التربكية كبالتكجيو عامة كالتكجيو الميني عمى كجو 

كما أف اإلرشاد ينتمي إلى عمـ النفس التطبيقي، كيقع مع مجمكعة أخرل مف . الخصكص
الخدمة االجتماعية، كعمـ النفس الطبي، ك ،(اإلكمينيكي )التخصصات، مثؿ عمـ النفس العيادم

كالتي تيدؼ جميعيا إلى مساعدة األفراد الذيف يعانكف مف مشكبلت نفسية في مكاجية تمؾ 
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المشكبلت كاالضطرابات الناجمة عنيا بطرائؽ تعيد مسيرة حياتيـ كفؽ أسمكب تكافقي بناء في 
كجميع ىذه التخصصات التي سكؼ . المكاقؼ المختمفة التي يكاجيكنيا في حياتيـ اليكمية

: نتحدث عنو في فصؿ الحؽ تشترؾ في الخصائص التالية
. ػ أف لكؿ سمكؾ سبب كأنو مف الممكف تعديؿ ىذا السمكؾ باألساليب المناسبة1
ػ تشترؾ في الغاية التي تسعى إلى تحقيقيا ، كىي تقديـ المساعدة لآلخريف كي يصبحكا أكثر 2

. فاعمية كتكافقان مف الناحية النفسية
كليست الشخصية ككسيمة أساسية لتقديـ  (المينية  )العبلجية  ػ استخداـ العبلقة اإلرشادية أك3

. الدعـ كالعكف 
. ػ التأكيد عمى أىمية كقاية األفراد كحمايتيـ مف االضطرابات النفسية4
. بيا  ػ تقـك ىذه التخصصات عمى أساس مف الخبرة النظرية كالتطبيقية لكؿ مف يعمؿ5

، كأىـ التعاريؼ التي تـ ذكرىا مف قبؿ العمماء عمى اختبلؼ مذاىبيـ كاتجاىاتيـ الفكرية
:  التاليةىي

بأنو مجمكعة الخدمات التي :  رابط عمـ النفس األمريكية اإلرشاد النفسيتؼرٌ عفقد  
جراءات لتفسير السمكؾ الفعاؿ  يقدميا أخصائيك اإلرشاد النفسي، مستخدميف مبادئ كمناىج كا 
لئلنساف، كتيدؼ ىذه الخدمات إلى مساعدة الفرد عمى اكتساب أك تغيير الميارات الشخصية 

كاالجتماعية، كتحسيف التكافؽ لمطالب الحياة المتغيرة، كتعزيز ميارات التعامؿ بنجاح مع البيئة 
. المادية كاالجتماعية، كاكتساب العديد مف القدرات في حؿ المشكبلت، كاتخاذ القرارات

     بينما يعرفو زىراف بأنو عممية بناءة تيدؼ إلى مساعدة الفرد لكي يفيـ ذاتو، كيدرس 
شخصيتو، كيعرؼ خبراتو، كيحدد مشكبلتو، كينمي إمكانياتو، كيحؿ مشكبلتو في ضكء معرفتو 

 .كرغبتو كتعميمو كتدريبو لكي يحقؽ الصحة النفسية كالتكافؽ الشخصي كاالجتماعي كاألسرم
بأنو مجمكعة الخطكات المينية التي يسمكيا فريؽ اإلرشاد  (17: 2000)    بينما يعٌرفو حسيف 

في التعامؿ مع حالة المسترشد لتحقيؽ أىداؼ كقائية كنمائية كعبلجية، تتمثؿ في استبصار 
المسترشد بنفسو، كفيـ ذاتو، كمساعدتو عمى حؿ مشكبلتو كتنمية إمكانياتو كقدراتو بما يمكنو 
مف تحقيؽ التكافؽ مع ذاتو كالعالـ الخارجي، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ فنيات أك استراتيجيات 

. إرشادية فعالة في الممارسة المينية
 بأنو عممية عممية منظمة كمخطط ليا بشكؿ دقيؽ، تقـك :    كيعرؼ المؤلؼ اإلرشاد النفسي
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المرشد، كىك الشخص الذم لديو الخبرة النظرية كالعممية في : بيف أثنيف أك أكثر مف األفراد
التعامؿ مع مشكبلت اآلخريف كالمسترشد أك المسترشدكف المحتاجيف إلى المساعدة نتيجة 
لمشكمة ما تضايقيـ أك تكرقيـ، تككف ضمف مكاف معيف معترؼ بو اجتماعيان كقانكنيان كتتـ 

ضمف مدة زمنية محددة، فييا يقدـ المرشد النفسي المساعدة لممسترشد ، في ضكء 
استراتيجيات مف نظريات نفسية  مثبتة عمميان بيدؼ التعرؼ إلى ذاتو، كتنمية قدراتو، كالسعي 
إلى حؿ مشكبلتو المختمفة، كاتخاذ قراراتو الميمة في حياتو، كذلؾ لمكصكؿ إلى تحقيؽ التكافؽ 

. كالصحة النفسية
:   كبالنظر إلى التعاريؼ السابقة نبلحظ مايمي

  اإلرشاد النفسي عممية عممية منظمة كمخطط ليا تخطيطان دقيقان، بمعنى آخر ليست
عممية عشكائية كغير منضبطة في تقديـ المساعدة لآلخريف، ىي مكجية لتحقيؽ غاية يسعى 

المرشد كالمسترشد لتحقيقيا مف خبلؿ العممية اإلرشادية، كحؿ مشكمة، أك التبصر بذات 
. المسترشد، كمساعدتو عمى اكتشاؼ جكانب الضعؼ في شخصيتو أك سمككو

  اإلرشاد النفسي عممية مساعدة مقدمة مف شخص متخصص كلديو دراية كافية بطبائع
البشر كمشكبلتيـ، ككيفية تشكؿ السمكؾ المضطرب كالسكم، ككيفية التعامؿ مع السمكؾ 

المسترشد،  )كتككف ىذه المساعدة لشخص آخر أك أشخاص آخريف. المضطرب كالتنبؤ بو
عمى فيـ نفسو كحؿ مشكبلتو بطريقة تساعده عمى التكافؽ الفعاؿ مع متطمبات  (المسترشديف

. الحياة اليكمية
  إف اإلرشاد النفسي ال يعنى بتقديـ خدمات جاىزة لممسترشد لكؿ مشكمتو، كلكف

مساعدتو عمى تبصيره بذاتو كبقدراتو استخدامان سميمان لمتكافؽ مع متطمبات الحياة، كتشجيعو 
. عمى اتخاذ القرار المناسب

  كاإلرشاد النفسي ليس نصحان أك تقديـ إرشادات مجردة كمحفكفة بالمخاطر، بؿ ىك
. عممية تبصير المسترشد بمشكمتو كتنمية قدرتو عمى حميا

  ييتـ اإلرشاد بالتغير االختيارم لمسمكؾ مف جانب المسترشد، كالعمؿ عمى تكفير
الظركؼ كاإلمكانات التي تتيح ىذا التغير في إطار مف الخصكصية كالسرية بيف المرشد 

 .كالمسترشد
  عممية تعميمية مكجية تتـ بيف المرشد كالمرشد لتحقيؽ أىداؼ محددة ككاضحة، تـ
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 .االتفاؽ عمييا مف جانبيما في بداية الجمسة اإلرشادية

  ال يقتصر اإلرشاد عمى األفراد الذيف يعانكف مف مشكبلت سمككية أك تكافقية فقط، بؿ 
 .تشمؿ األفراد األسكياء أيضان 

  يشتمؿ اإلرشاد عمى جكانب الشخصية لدل المسترشد عمى المستكل االنفعالي
. كالسمككي كالمعرفي كاالجتماعي

  اإلرشاد الناجح ىك الذم يدفع المسترشد إلى إشباع حاجاتو بطريقة مرغكب
 . فييا،ليتمكف مف تحقيؽ أىدافو كتكافقو في الحياة

لذلؾ، فالعممية اإلرشادية تعتمد فاعميتيا عمى شخصية ككفاءة المرشد النفسي ليساعد     
المسترشد عمى أف يعرؼ نفسو كيتعرؼ عمى مشاكمو كيعمؿ عمى حميا، كينمي إمكانات 

كىك تفتح لجكانب نفسية الفرد العقمية . المسترشد كقدراتو كميكلو مف خبلؿ حؿ مشاكمو
كىك عممية . كاالجتماعية كاالنفعالية كالمعنكية كالركحية مف خبلؿ إعماؿ العقؿ في حؿ المشاكؿ

كما إف اإلرشاد النفسي ليس كقفان عمى فترة معينة في . تعمـ كتعميـ اجتماعي كتكجيو كتربكم
بؿ . عمر الفرد دكف األخرل كليس ىك مجاؿ إسداء النصح كفرض الرأم أك تحمؿ تبعات اآلخر

ىك فتح مجاؿ لشخصية الفرد لتعمؿ ككؿ في بناء كجية نظر الفرد فيما حكلو كاختيار أمكره 
ف اختمفت ىذه  .بحكمة كتحمؿ مسؤكلياتو آخذان باعتبار أف لمفرد قدرة عمى التكيؼ المستمر كا 

كأنو قادر عمى التعمـ كعمى . القدرة مف فرد آلخر، كأف الفرد ينمك نمكان نفسيان، كما ينمك صحيان 
اختيار أفعالو كاختيار مينتو، كأنو يؤثر في المجتمع الذم يعيش فيو كيتأثر بو، كأنو يقدر عمى 

تعريؼ أمكره كتحمؿ تبعاتو لكال ما يعترضو مف مشكبلت صحية أك نفسية أك اجتماعية قد 
– كمف كؿ ىذا كاف لئلرشاد النفسي دكر كبير كعممية كقائية كعبلجية معان . تعكقو عف ذلؾ

       .عممية كقائية لمشخص العادم كعبلجية لمشخص المريض نفسيان 

نمائية  يتضمناف التكجيو كاإلرشاد     كفي ىذا المقاـ تجدر اإلشارة إلى أف  جكانب كقائية كا 
 ،كرغـ ما بيف المفيكميف مف تشابو كتقارب إاٌل أف بينيما كذلؾ قدران مف االختبلؼ. كعبلجية

 :كالتي يمكف تكضيحيا في الجدكؿ التالي
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  النفسيالفركؽ بيف التكجيو كاإلرشاد

 
اإلرشاد النفسي  التكجيو  

مجمكعة خدمات مخططة كىادفة تتسـ  
بالشمكؿ كاالتساع، كتتضمف عممية اإلرشاد 

مجمكعة ممارسات فعمية مخططة تتسـ  
بالمكضكعية كالدقة 

يمي عممية التكجيو  يسبؽ كيميد لعممية التكجيو  
التكعية  كاالستبصار بالذات  التكجيو كالتربية  
يركز عمى الجكانب التطبيقية  يؤكد عمى الجكانب النظرية  
يغمب عميو الصفة العممية كالفنية، مف حيث  يغمب عميو الصفة اإلعبلمية  

التفسير كالتحميؿ 
يتطمب شركط خاصة أثناء عممية اإلرشاد  ال يتطمب شركط خاصة أثناء عممية التكجيو  
يقدـ خدماتو في مراكز اإلرشاد  يقدـ خدماتو في أم مكاف مناسب  
جمساتو طكيمة نسبيان  جمساتو قصيرة  
يتناكؿ جكانب حياة الفرد أك جانب منيا،  

... كالمينة كالدراسة
يتناكؿ جكانب الشخصية المعرفية كاالنفعالية  

. كالميارية كالعقمية
يقـك بو مرشد نفسي متخصص بمجاؿ مف  يقـك بو شخص غير مختص  

 مجاالت اإلرشاد
ميداف ينتمي إليو مجمكعة مف العامميف، مثؿ  

المرشد كالطبيب كاألخصائي االجتماعي حسب 
طبيعة كبساطة المشكمة غير مختص حسب 

بساطة المشكمة 

عممية يقـك بيا المرشد النفسي  

يتضمف خدمة إرشادية قد تستمر إلى ما بعد  
انتياء الخدمة 

عمؿ قد ال يستمر إلى ما بعد التكجيو إالن في  
. حالة متابعة الحالة بعد انتياء اإلرشاد

: العبلج النفسيج ػ 
إلى اض إف الحاجة إلى تعريؼ العبلج قد تكلدت فقط عندما حاكؿ األطباء تصنيؼ األمر

نما مف حيث أسبابيا أيضان . نفسية أك جسمية، ال مف حيث أعراضيا  كرغـ كثرة .فقط كا 
التعريفات التي قدميا المختصكف في العبلج النفسي حكؿ ىذا المفيـك كالتي اختمفت باختبلؼ 
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( 1997)حيث يعرؼ مميكو . كما اختمفت باختبلؼ الجانب الميني كالتخصصي.مدارسيا الفكرية
العبلج النفسي بأنو اليدؼ النيائي مف ممارسة الطريقة اإلكمينيكية،حيث يحاكؿ المعالج فيـ 

التنظيـ الدينامي الفردم لشخصية العميؿ كالتنبؤ عف مدل تطكير المشكمة أك المرض، 
كاحتماالت االستجابة لممجيكد العبلجي، كذلؾ بيدؼ تييئة أفضؿ العكامؿ كالظركؼ لتخميص 
العميؿ مف القمؽ أك غيره مف المشاعر كاألفكار التي تؤثر سمبان في سمككو، كفي سمكؾ غيره 

في مجاؿ أك أكثر مف المجاالت الرئيسية لمحياة، مثؿ العبلقات الشخصية أك العمؿ أك الجنس، 
كبما يؤدم إلى إحداث تغيير في بناء الشخصية، كفي أدائيا لكظائفيا بالصكرة التي يتحقؽ 

 (.1997مميكو،)معيا أقصى تكافؽ ممكف مف مختمؼ مجاالت الحياة 
، كىذا التعريؼ "  عبلج النفس أك عبلج العقؿلمعبلج النفسي ىك      كيتضمف التعريؼ العاـ

يصح فقط مف حيث داللتو عمى ىدؼ العبلج كليس العبلج نفسو، كمف شأف ىذا التعريؼ أيضان 
أال يصنع جميع العبلجات المؤثرة في النفس أك العقؿ مف مادية كغير مادية في نطاؽ كاحد مف 

. حيث الفعؿ العبلجي
بأنو الكسيمة الطبية التي يقـك بيا : تعرؼ الجمعية الطبية الكندية النفسية لمعبلج النفسي    ك

الطبيب عف طريؽ جمسات مف الحديث أك كسائؿ اتصاؿ أخرل، بالكشؼ عف سمكؾ الفرد 
. المضطرب بيدؼ التقميؿ مف معاناتو

إف العبلج النفسي يعتمد كميان كبكاممو عمى :" العبلج النفسي بقكلو  (1913)عرؼ ديجيريف     ك
 ".التأثير النافع الذم يحدث مف شخص عمى آخر

إف ىذا التعريؼ يستثني طرؽ العبلج النفسي التي ال يتـ فييا ىذا التكاجد بيف الشخصيف      
أك أكثر؛ فاإليحاء الذاتي كطرؽ السيطرة العقمية كبعض طرؽ العبلج السمككي كطرؽ التأثير 

 .عمى المحيط، لكنيا تؤخذ اليـك ضمف نطاؽ العبلج النفسي
لعبلج النفسي بصكرة عامة بأنو إطبلؽ قكل مكجكدة لدل الفرد الذم يتسـ ا ركجرزعرَّؼ كمي       

بالكفاءة مف حيث إمكانياتو، تكفر الشركط المناسبة كالمتمثمة في الصدؽ كالتفيـ الكجداني 
كاالحتراـ اإليجابي غير المشركط مف جانب المعالج، لذلؾ، فإف الفرد سكؼ يسمح لنفسو 

تدريجيان بإطبلؽ تمؾ القكل الكامنة في داخمو مف أجؿ تحقيؽ الذات كالتغمب عمى الصعكبات 
(. 2011العاسمي، )التي تكاجيو كالتي تندرج تحت شركط االستحقاؽ
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   العممية العبلجية كذلؾ مف كجية نظر إليس ىي عممية نشطة كمجابية مباشرة، كترتكز عمى 
. مبدأ السؤاؿ العممي كالتحدم كالمناقشة، كما يمكف كصفيا بأنيا عممية إنسانية عممية

كالمعالج يعٌمـ العميؿ كيؼ يتحرؾ كيناقش أفكاره البلعقبلنية بطريقة عممية منطقية، مما يجعؿ 
المعالج يعمـ العميؿ كيؼ يقبؿ نفسو، ككيؼ يفرؽ بيف قبكؿ الذات غير المشركط كقبكؿ الذات 

كفي ىذا المجاؿ، فإف جميع المجابيات تككف مكجية نحك األفكار . المرتكز عمى النجاح فقط
كيجب عمى . البلعقبلنية لمعميؿ كشعكره بيزيمة الذات بدالن مف مياجمة شخصيتو كلكمو

المعالج أالن يككف كدكدان أك دافئان مع العميؿ؛ فالمعالجكف في العبلج العقبلني االنفعالي ال 
يقيمكف اعتباران لسنكات الطفكلة أك لمشاعر العميؿ، كال يعتبركف تحسف حالة العميؿ شرطان مف 

)   أما شخصية المعالج كصدقو كمعرفتو فميس ليا أم اعتبار عندىـ. العبلج مف طكر آلخر
 (.2011العاسمي،

عف طريؽ  مف التعاريؼ الحديثة لمعبلج النفسي ىك عبارة عف الكسيمة العبلجية التي تعمؿ 
إف ىذا التعريؼ يفعؿ  .العبلئؽ الشخصية كالسمككية كليس عف طريؽ الفعؿ الفيزيكلكجي

)  الكسائؿ العبلجية التي تقـك بنفس الفعؿ كال تستند إلى العبلئؽ الشخصية أك السمككية
 (.1987،32شابيرك،

 في التكصؿ إلى تعريؼ عممي كشامؿ كدقيؽ لمعبلج النفسي تأتي لسببيف المشكمةلعؿ    ك
: أساسييف

 أننا لـ نتكصؿ حتى اآلف إلى التعريؼ الشامؿ كالعممي الدقيؽ لحيثية األمراض :أكليما
النفسية كأسبابيا، كالجيؿ كالغمكض الذم يكتنؼ ىذا المكضكع يجعؿ مف أم تعريؼ لمعبلج 

. النفسي قاصران عف تجاكز ىذا الجيؿ كالغمكض
 صعكبة التكصؿ إلى تعريؼ لمعبلج النفسي ىك أننا حتى اآلف ال نعرؼ الكيفية التي :ثانييما    

 .تتحكؿ فييا الطرؽ العبلجية إلى فعؿ عبلجي
أما العبلج في عمـ النفس الحديث فيقصد بو مداكاة النفس المضطربة عف طريؽ التأثير 

كيستيدؼ عبلج اضطرابات الشخصية . في نفس المريض كفي عقمو كفي سمككو كمشاعره
كسكء التكيؼ كاألمراض النفسية كالعقمية كاالنحرافات السمككية كالخمقية كالجريمة كاالنحراؼ 
 .كيسعى إلعادة تمتع الفرد بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي كالصحي مع البيئة التي يعيش فييا

عبلج المشاكؿ تسعى إلى   استراتيجية عممية كمنظمة  بأنو    كيعرؼ المؤلؼ العبلج النفسي
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 يقـك بيا شخص مدرب  كالشخصية كاضطراباتيا بالطرؽ النفسية، كاالنفعاليةالعاطفية
كمتخصص بمجاؿ تقديـ الخدمة النفسية لآلخريف أك اآلخر الذم يشكك مف مشكمة تضايقو 
كتقمقو، كتسبب لو ضركب مف عدـ التكيؼ مع ذاتو كاآلخريف، كيتـ فييا استخداـ فنيات 

إرشادية متنكعة كالتحصيف التدريجي كالتعزيز، كدحض األفكار البلعقبلنية ضمف مكاف معركؼ 
كمدة زمنية محددة، كىذه االستراتيجية تيدؼ إلى تبصر المسترشد بنفسو كبمشكبلتو، 

كمساعدتو عمى التعرؼ عمى مشكبلتو كحميا بأساليب تتضمف لو تحقيؽ التكافؽ كالصحة 
 كلما كاف مف شأف ىذا التعريؼ استثناء العبلج بالطرؽ المادية كالدكاء كغيره مف .النفسية

فإف ىذا المكف مف تقديـ الخدمات النفسية يتـ عف طريؽ الكبلـ العناصر المادية في جكىرىا، 
. كالحكار كالمناقشة، عمى اعتبار أف الكبلـ ىك المادة األساسية في عممية العبلج

      كىنا يشير العديد مف العمماء في مجاؿ الصحة النفسية كالعبلج النفسية بعدـ كجكد فكؽ 
جكىرية بيف اإلرشاد كالعبلج النفسي، كأنيما متشابياف في كثير مف الخدمات  التي يقدمانيا 
لممسترشد أك المعالج، بينما يرل اتجاه أخر مف العمماء أف ىناؾ اختبلفان كاضحان بينيما، لذلؾ 
مف أجؿ تكضيح ىذيف االتجاىيف، نحاكؿ القياـ بالتعرؼ عمى أكجو التشابو كاالختبلؼ بينيما 

حتى نعطي صكرة كاضحة لدكر كؿ منيما في تقديـ الخدمة النفسية لؤلفراد المحتاجيف إلى 
كمف ىنا  كبلن مف العبلج كاإلرشاد يقـك عمى أساس منيجي كاحد،المساعدة، عمى اعتبار أف 

 .كانت االختبلفات سطحية أكثر منيا جكىرية،إال أف ذلؾ ال يخمك مف نقاط االختبلؼ بينيما
 . بيف اإلرشاد كالعبلج النفسي كاالختبلؼلذلؾ سكؼ نتحدث فيمايمي عف أكجو التشابو

  :أكالن ػ أكجو التشابو بيف اإلرشاد كالعبلج النفسي
 ىناؾ العديد مف أكجو الشبو بيف العمميتيف مف الناحية األساسية ، فأىدافيا :ػ كحدة اليدؼأ

كاحدة؛ فالعمميتاف تستيدفاف تحقيؽ نفس اليدؼ كىك سبر أغكار الذات، كتحقيؽ الفيـ الذاتي، 
. كتغيير السمكؾ أك التصرفات

 كؿ منيما يتضمف إقامة عبلقة إنسانية بناءة كمثمرة بيف المعالج كالشخص الذم :ج ػ العبلقة
نيائيا  جزءان أساسيان أك متكامبلن في كؿ مف كىذا يعد. يحتاج إلى المساعدة،كتقكيـ ىذه العبلقة كا 

 .اإلرشاد كالعبلج
نكار: أك العمميةػ اإلجراءب  الذات    محاكلة تخميص المسترشد مف مشاعر اإلحباط النفسي كا 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 21 

:  كالتي تتضمف مايمي.كخفض السمكؾ غير السكم كاستبدالو بسمكؾ سكم
  يجب أف ندرؾ أف ىناؾ شككل أك مشكمة أك عرض كأف ىناؾ حاجة إلى المساعدة أك طمب

 .المساعدة مف جانب المسترشد

  ىناؾ اتفاؽ في األساليب كالطرؽ المستخدمة في اإلرشاد ال تختمؼ عمى أساليب العبلج 
النفسي، ككذلؾ في أدكات القياس كالتشخيص، باعتبارىا كسائؿ مشتقة مف القكانيف العامة 

 . لعمـ النفس العاـ كعمـ النفس اإلرشادم
 ثارة التغيير مف خبلؿ  العمؿ عمى التركيز عمى المشاعر التي يعبر عنيا المسترشد، كا 

 .عممية التفسير أك التأكيؿ، أم تفسير مشاعر المسترشد كاتجاىاتو
 العمؿ عمى استكشاؼ المشاعر كمصادرىا كأصكليا الشخصية أك العكامؿ المنبعثة عنيا  .
  اإللماـ باالتجاه المرغكب في التغيير أم التغيير في اتجاىات المريض كفي سمككو مف

. االتجاىات السمبية إلى اإليجابية
  العمؿ عمى تككيف كعي أك استبصار في تخطيط السمكؾ، أم تككيف الكعي القائـ عمى

. أساس االستبصار أك الفيـ المكضكعي لمشاكؿ المريض كحالتو كظركفو
نما لديو قيـ كمشاعر كمعايير كميثؿ، كلكف  ػ أف المرشد ليس محايدان مف الناحية األخبلقية كا 
ىذه القيـ كالميثؿ ال يفرضيا فرضان عمى المسترشد كلكنو ال يستطيع إخفاؤىا كمينا أثناء 

 .تعاممو مع المسترشد
 كؿ مف اإلرشاد كالعبلج يضع تأكيدان كبيران عمى تنمية القدرة عمى اتخاذ القرارات  :ج النتائج

 .كالقدرة عمى التخطيط لؤلعماؿ أك المشاريع المستقبمية لممسترشد 
. االستبصار المرشد عمى تغيير السمكؾ كليس ىدفو مجرد تككيف الفيـ أك المعالج ك يركز     

 كالجدير بالمبلحظة أف مفيـك المرض العقمي مرفكض لدل كثير مف المعالجيف النفسييف     
 .(...ركجرز، ماسمك)كخاصة أصحاب التكجو اإلنساني 

( Developmental)كقد اقترح أحد عمماء النفس أف اإلرشاد االرتقائي أك اإلنمائي         
: يختمؼ عف العبلج النفسي في اآلتي 
.  كىذا حؽ،ػ إف العمبلء ال يعتبركف مرضى عقمييف

. ػ يركز اإلرشاد اإلنمائي أك االرتقائي عمى كؿ مف الحاضر كالمستقبؿ
ػ أف المسترشد ىك مجرد شخصان يعاني مف أمكر تضايقو أك تقمقو أك تؤرقو كليس مريضان بكؿ 
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ما في الكممة مف معنى، كأف المرشد ىك معمـ أك مدرس كشريؾ أكثر منو شخصية 
. سمطكية

كالبد أف نعترؼ أف ىناؾ قيمان أخبلقية في عممية العبلج أيضان بؿ أننا نقترح إخفاء اسـ 
النمك أك االرتقاء، : المريض في مجاؿ العبلج النفسي أيضان، كأف اإلرشاد يركز عمى أمكر مثؿ

كالتعميـ كالكقاية، بينما يركز العبلج النفسي أكثر عمى أمكر مثؿ الشفاء أك العبلج أك التكيؼ 
. كلكف ال كاحد مف االثنيف يمغي اآلخر

كىناؾ مف يقرر أف اإلرشاد مؤسس عمى أساس فمسفي كتربكم بينما يبنى العبلج عمى 
أساس مف عمـ األمراض النفسية كعمى النظريات الشخصية كعمى أساس مجمكعة التقنيات 
النكعية، لكف الحقيقة أف جميع ىذه العكامؿ مكجكدة في العمميتيف ػ  ماعدا عمـ األمراض ػ  

 .تختمفاف نكعان ما في درجة االضطراب النفسي كشدتو

  :ثانيان ػ أكجو االختبلؼ بيف اإلرشاد كالعبلج النفسي
اعتقد بعض عمماء النفس بكجكد بعض االختبلفات ذات الدالة بيف ىاتيف العمميتيف، 

:  اآلتيىذه االختبلفات يتمثؿ فيك
 أف اإلرشاد Mowver" مكفر"  حيث يعتقد: درجة خطكرة المشكمة التي يعاني منيا المسترشدػ 

 كأف المرشد يتعامؿ في بناء ،يتضمف المشاكؿ غير الراسخة في بناء الشخصية أك في تركيبيا
الشخصية أك في تركيبيا عمى المستكل السطحي، كيعتقد بعض العمماء أف اإلرشاد يتعامؿ مع 

أما العبلج فيتناكؿ المشاكؿ األكثر . األشخاص األسكياء الذيف يعانكف مف مشاكؿ بسيطة
خطكرة أم األمراض النفسية، كلكف ىناؾ آخركف مف بيف عمماء النفس الذيف يركف أف عمؽ 

 بمعنى آخر .الفيـ كاالىتماـ بتعقيد الشخصية  ىي تمؾ األمكر التي ييتـ بيا العبلج النفسي
فاإلرشاد النفسي يتعامؿ مع مشكبلت األفراد التي ىي أقرب إلى الصحة مف المرض بينما 

  .يتعامؿ العبلج مع مشكبلت األفراد التي ىي أقرب إلى المرض مف الصحة
 غالبان ما يمارس المرشد النفسي عممو في المدارس :ػ االختبلؼ في مكاف ممارسة العمؿ

كالجامعات كالمؤسسات التربكية المختمفة، بينما يمارس المعالج النفسي عممو في المستشفيات 
لكف ال يمنع  ذلؾ أحيانان مف تعاكف الجانبيف في العمؿ في تمؾ المؤسسات . كالعيادات النفسية

. جميعيا ضمف فريؽ العمؿ اإلرشادم أك العبلجي
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 اإلرشاد يتعامؿ مع المشكبلت الشخصية المسترشد بشكؿ كاع :ػ التعامؿ مع مشكمة العميؿ
كشعكرم، ألف معظـ مشكبلتو ىي مشكبلت كاضحة المعالـ كيمكف تحديدىا دكف عناء كبير، 
. بينما يتعامؿ العبلج مع شخصية المتعالج عمى المستكل الشعكرم كالبلشعكرم عمى حد سكاء

 دكر المرشد ىك دكر مساند لمجكانب اإليجابية في شخصية المسترشد، :ػ العممية اإلرشادية
بينما دكر المعالج النفسي فيك . كالدكر األكبر في العممية اإلرشادية يتمركز حكؿ المسترشد

األكثر أىمية في العممية العبلجية، عمى اعتبار أف المتعالج ليس لديو القدرة كالكفاءة البلزمة 
. لبلستبصار بذاتو كمشكبلتو

، بينما (ىنا، اآلف) فالمرشد النفسي يركز عمى المشكمة الحاضرة :االختبلؼ في االستراتيجياتػ 
يركز العمؿ العبلجي عمى ماضي المتعالج كخبراتو المدفكنة في أعماؽ ذاتو كالتي سببت لو 

. المشكمة الحالية
 فاإلرشاد يحتاج إلى جمسات إرشادية محدكدة، :ػ االختبلؼ في الزمف المستغرؽ في العمميتيف

بينما . كيتـ تنفيذىا خبلؿ فترة قصيرة مف الزمف، كىي في الغالب تتراكح بيف شير كشيريف
. جمسات العبلج قد تطكؿ لفترة أكثرة مف ذلؾ، حسب طبيعة المشكمة التي يعاني منيا المتعالج

 : بعض االختبلفات بيف العبلج كاإلرشاد النفسي، كأىـ ىذه االختبلفات مايميكثمة
( 2)جدكؿ 

يمخص أكجو االختبلؼ بيف اإلرشاد النفسي كالعبلج النفسي 
 العبلج النفسي اإلرشاد النفسي

 أك يتعامؿ مع  األفراد الذيف ىـ أقرب إلى السكاء 
 مف المرض   الصحة

المرض مف يتعامؿ مع  األفراد الذيف ىـ أقرب إلى 
   السكاء

 مف الشخصية يتناكؿ الجانب العميؽ مف الشخصية يتناكؿ الجانب السطحي
معيد لمبناء النفسي   مساند لمبناء النفسي   

 (عبلجي) تعديؿ السمكؾ كاألفكار كالمشاعر (كقائي ) تربكم، تكجييي ، تدعيمي
  فترة العبلج طكيمة نسبيان  فترة اإلرشاد قصيرة

يركز عمى نقاط الضعؼ في الشخصية كالجكانب يركز عمى نقاط القكة في الشخصية كالجكانب الصحية  
المرضية   

  البلشعكرم   الشعكرم كأكثر تركيزان عمى الجانبأكثر تركيزان عمى الجانب الشعكرم   

أكثر تركيزان عمى الشخص صاحب المشكمة    أكثر تركيزان عمى المشكمة   
يتـ مف خبللو اكتشاؼ لماذا يفكر كيشعر كيسمؾ   .يتـ مف خبللو تقديـ المعمكمات كالنصائح كالمتطمبات
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 0الشخص بطريقة غير مرضية 
لممعالج دكر أكبر في عممية العبلج لممسترشد دكر أكبر في عممية اإلرشاد 

يقدـ خدماتو في مستشفيات الصحة النفسية كالعيادات  يقدـ خدماتو في المدارس كمركز اإلرشاد 
 

:  دػ الصحة النفسية
ليس مف السيؿ كضع تعريؼ لمصحة النفسية، ألف ىذا التعريؼ يرتبط ارتباطان كثيقان 
بتحديد معنى السكاء كالبلسكاء في عمـ النفس، عمى اعتبار أف الحد الفاصؿ بيف السكية 

أف مفيـك  ( 25، 1976)كقد ذكر عبد الغفار . كالبلسكية بالنسبة لمسمكؾ الفردم أمران صعبان 
مفيـك ثقافي كنسبي بطبيعتو، كىك متغير بتغير ما يجٌد عمينا مف "الصحة النفسية ىك 

معمكمات عف الحياة، كما ينبغي أف تككف عميو، كما أنو يتغير بما نكتشفو عف أنفسنا 
كما يعد سمككان عاديان في مجتمع قد يعد شاذان في ". كسمككنا، كما نحب أف نصؿ إليو في حياتنا

. مجتمع آخر تبعان لمعايير كؿ مجتمع كثقافتو كعاداتو كتقاليده
     كمف ىنا، اتجيت بعض التعريفات في تحديد لمعنى الصحة النفسية إلى ذكر األساليب 

السمككية التي بانتفائيا تكجد ىذه الصحة، كىي تعريفات يمكف أف نسمييا التعريفات السمبية 
أك تعريفات االستبعاد، ألنيا تعريفات تقـك عمى تحديد الظاىرة باستبعاد الظكاىر التي ال تنظكم 

كىناؾ تعريفات ركزت عمى الجانب اإليجابي مف الشخصية، إذا يرل العمماء أف . تحت لكائيا
مجرد غياب المرض كاألعراض النفسية ليس كافيان لكي ينجح الفرد في الكفاء بمتطمبات 

التكافؽ، كيذىبكف إلى ضركرة تكافر عناصر إيجابية، مثؿ الشعكر بالرضا، كالكفاية كالسعادة 
كالتفاؤؿ كالمشاعر اإليجابية نحك الذات كاآلخريف، كلذلؾ يعرِّؼ ىؤالء العمماء الصحة النفسية 

 (.67، 2005:كفافي )مف زاكية تحديد المظاىر التي بتكافرىا تكجد الصحة النفسية 
:      لذلؾ، نكرد فيمايمي كجيتي النظر في تعريؼ الصحة النفسية

 : كجية النظر السمبيةأكالنػ 

كيعد ىذا . ترل أف الصحة النفسية ىي خمك الفرد مف أغراض المرض النفسي أك العقمي     
التعريؼ سمبيان كمحدكدان ألنو يقتصر في مفيـك الصحة النفسية عمى خمك الفرد مف أعراض 

المرض النفسي أك العقمي، كىذا ينطبؽ عمى المريض النفسي أك العقمي، ألنو مف الطبيعي أال 
يتمتع بالصحة النفسية، كلكف بالمقابؿ نجد أف الكثير مف األفراد الخاليف مف المرض النفسي أك 
العقمي كلكف ليست لدييـ القدرة عمى التكاصؿ االجتماعي أك مكاجية مشكبلت الحياة بنجاح أك 
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شعكر بالرضا عف الذات كبالسعادة في الحياة، ليذا يعد ىذا التعريؼ سمبيان لتناكلو جانب كاحد 
. مف جكانب الصحة النفسية

 :ثانيان ػ كجية النظر اإليجابية لمصحة النفسية

 ىي حالة تشير إلى اكتماؿ الجكانب الجسمية كالعقمية كاالجتماعية، كليست مجرد غياب     
تكافؽ األفراد مع أنفسيـ، كمع " كيشير تعريؼ المنظمة لمصحة النفسية إلى". المرض أك الكىف

العالـ عمكمان مع حد أقصى مف النجاح كالرضا كاالنشراح، كالسمكؾ االجتماعي السميـ، كالقدرة 
 (. 68، 2005كفافي،)" عمى مكاجية حقائؽ الحياة كقبكليا

حالة عقمية انفعالية إيجابية، : "الصحة النفسية السميمة بأنيا (1998)     كيعرِّؼ القريطي 
مستقرة نسبيان، تعبر عف تكامؿ طاقات الفرد ككظائفو المختمفة، كتكازف القكل الداخمية 

كالخارجية المكجية لسمككو في مجتمع ككقت ما كمرحمة نمك معينة، كتمتعو بالعافية النفسية 
". كالفاعمية االجتماعية

ذا كانت الصحة النفسية ىي ذركة كسناـ الخدمات النفسية التي تقدـ لؤلفراد مف أجؿ       كا 
تحقيؽ ىذا اليدؼ، فإنيا تمثؿ الغاية كاليدؼ لكؿ الجيكد التي يقـك بيا العاممكف في التكجيو 

 .كاإلرشاد كالعبلج النفسي

 Psychiatry:ىػ الطب النفسي
     كىك أحد فركع الطب، كيتناكؿ السمكؾ المضطرب مف الزاكية الفيزيكلكجية كالعصبية 

بصكرة خاصة، العتقاد أصحابو أف االضطراب النفسي لدل الفرد يظير نتيجة الختبلؿ ىرمكني 
داخؿ الجسد، مثؿ اختبلؿ نسبة الدكباميف كالسركتينيف كغيرىا مف اليركمكنات التي تؤثر عمى 

حيث يعتمد في عبلج تمؾ . سمكؾ اإلنساف في حاؿ اضطرابيا كعدـ تكازف نسب إفرازاتيا
كبالرغـ مف ىذا التكجو في . االضطرابات عمى العقاقير الطبية كغيرىا مف العبلجات الجسدية

العبلج إاٌل أنو يشترؾ مع اإلرشاد كالعبلج النفسي في الحد مف العديد مف االضطرابات السمككية 
كالسيككسكماتية، مثؿ حالة اإلدماف عمى المخدرات، كاضطرابات التبكؿ البلإلرادم، كحتى في 

.   عبلج حالة السرطاف، كالقرحة المعدية كغيرىا مف تمؾ االضطرابات
   كيبدك مف ىذا العرض ليذه المفاىيـ الخاصة بتقديـ الخدمات النفسية، أنيا تيدؼ جميعيا 

إلى مساعدة الشخص الذم يعاني مف مشكمة ما سكاء أكانت مشكمة نفسية أك انفعالية أك 
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اجتماعية، لمحد مف آثار ىذا ىذه المشكمة، كمساعدتو عمى تحقيؽ التكافؽ الشخصي 
. كاالجتماعي لمكصكؿ إلى الصحة النفسية اإليجابية
: الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد كالعبلج النفسي

 لقد كاف التكجيو كاإلرشاد فيما مضى مكجكدان كيمارس دكف أف يأخذ ىذا االسـ أك اإلطار 
العممي لو، كدكف أف يشممو برنامج منظـ، كلكنو تطكر كأصبح اآلف لو أسسو كنظرياتو كطرقو 

كمجاالتو كبرامجو، كأصبح يقـك بو أخصائيكف متخصصكف عمميان كفنيان، كأصبحت الحاجة 
ماسة إلى التكجيو كاإلرشاد في مدارسنا كفي أسرنا كفي مؤسساتنا اإلنتاجية كفي مجتمعنا 

. بصفة عامة، كفي عالمنا العربي نحتاج إلى مزيد مف مراكز اإلرشاد النفسي كالعيادات النفسية
 كمف الناحية النظرية، إف كؿ إنساف يحتاج إلى التكجيو كاإلرشاد، ألنو ال يمكف االفتراض 

بأف أم إنساف قد بمغ مف التكازف النفسي كالتكافؤ في التعامؿ مع الحياة كالتكافؽ مع البيئة 
كما أنو ال يمكف التأكيد بأف أحدان مف . كالكصكؿ إلى تحقيؽ جميع إمكانياتو إلى الحدكد المثالية

الناس قد خمى خمكان كامبلن كمستديمان مف عرض مف األعراض المرضية في المجاؿ النفسي أك 
لى الحد الذم يسبب بعض المعاناة لو أك لغيره مف الناس . السمككي أك العقمي أك العاطفي، كا 

كليذا السبب فإف الكاحد منا في كقت أك آخر كفي سف أك آخر مف نمكه يجد نفسو بحاجة إلى 
سناد يقمؿ مف معاناتو أك صراعاتو، كلكف ما مف كاحد منا يسعى لمحصكؿ عمى ىذا  عكف كا 

. العكف كاإلسناد
  كفي تصريؼ ىذه الحاجة إلى العكف يمجأ صاحبيا إلى مصادر عديدة في المجاؿ 

الطبي أك في مجاالت الممارسة شبو الطبية التي تصرؼ العبلج باإلرشاد كاإليحاء كالتكجيو 
كمنيـ مف يجد حبلن عف طريؽ ما يحدثو لنفسو مف تحكير لعبلقاتو مع بيئتو . كالنصح
ىذا مف الصعب عمينا أف . كمنيـ مف يرتد إلى نفسو ليجد حبلن ذاتيان كداخميان لمعاناتو. كمحيطو

نعيف نسبة الناس الذيف يمجئكف إلى كؿ كاحد مف االتجاىات العبلجية التي بيناىا، كلكف مما 
نما بسبب تزايد الكعي  الشؾ فيو ىك أف العدد الكمي في تزايد مستمر ال بسبب الحاجة فقط كا 

بضركراتيا، كبسبب تزايد المؤسسات المختصة لمبلقاة بعض ىذه الحاجة مف شأنو أف يزيد مف 
عدد المقبميف عمييا ذلؾ أف في االنتشار كتعدد التقنية كاالدعاء بالفائدة لو أف يفيد المحتاج 

. بأنو غير قادر عمى تحمؿ معاناة بنفسو كبدكف المجكء إلى عكف خارجي
إف ىذه الحالة اإلنسانية العامة كالشاممة لممساعدة عمى تحمؿ معاناة الحياة تجعؿ مف 
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ذلؾ أف الحاجة لـ تتحدد بالمرض كما كاف . الصعب تحديد الحاالت التي تتطمب العبلج النفسي
نما في أسمكب الحياة ككيؼ نحياىا " كقد عبر عف ىذه الحاجة الكاتب. الحاؿ في الماضي، كا 

إذا تحدثنا بدقة فإف المسألة ىي ليست كيؼ نستطيع الشفاء : "في قكلو " جكزيؼ ككنراد
نما كيؼ نعيش.. كقد أصبح ىذا المبدأ كيؼ نعيش ىك أكثر أىمية مف الناحية العبلجية مف " كا 

. مجرد القضاء عمى بعض األعراض المرضية الطارئة كالمؤلمة مف حياة اإلنساف
كلعؿ ىذه الحاجة تفسر الفيض الكبير لمكسائؿ اإلرشادية كالعبلجية النفسية في الكقت       

كيؼ يجب أف :الحاضر كاإلقباؿ الشديد عمييا خاصة في المجتمعات التي أصبح فييا السؤاؿ 
كيؼ نشفى؟ : ؟ أكثر كركدان كأىمية مف السؤاؿ.نعيش

أما مف ناحية الحاجة إلى اإلرشاد  فإف األمر يبدك  ىذا مف ناحية الحاجة إلى العبلج،
كأخذنا الجانب السطحي لو، كاف . كلكنو إذا دققنا البحث عف الصعكبة... ألكؿ كىمة أمران سيبلن 

نصات إلى المسترشد أك إسداء النصح إليو، كىي في حقيقة  اإلرشاد النفسي عممية حديث كا 
فالطبيعة البشرية معقدة .. األمر عممية تكنكلكجية معقدة عميقة عمؽ الطبيعة البشرية نفسيا

كتزداد تعقيدان مع التقدـ الصناعي كالعمراني كزيادة اليجرة كاالستقرار الحضرم، كمع الزيادة 
مف كؿ . المطردة لعدد السكاف في العالـ، كمع تغير كظيفة المدرسة كازدياد تبعاتيا كمسؤكلياتيا

.  ذلؾ يتكلد العديد مف المشكبلت التي ىي بحاجة إلى تكجيو أك إرشاد أك عبلج
كالفرد كالجماعة أيضان يحتاجكف إلى التكجيو كاإلرشاد في مرحؿ حياتيـ المختمفة؛ فالفرد 

رشاد، فانتقالو مف  خبلؿ مراحؿ نمكه يمر بمشكبلت كأزمات حرجة يحتاج فييا إلى تكجيو كا 
مرحمة الطفكلة إلى المراىقة كمف المراىقة إلى الرشد، كمف الرشد إلى الشيخكخة كالكيكلة، 

كفي ىذا االنتقاؿ يقابؿ الفرد العديد مف المشكبلت التي . كمف حياة العزكبية إلى الحياة الزكجية
. بحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد

ذا انتقمنا باإلرشاد في المجتمع إلى المدرسة أك إلى الفصؿ الدراسي الكاحد فيمكف القكؿ  كا 
بأف ىناؾ أربعكف سببان لئلرشاد النفسي، ففي الفصؿ الدراسي الكاحد فركؽ جسمية، كراثية، 

. بيئية، عقمية
كلمتكجيو الميني دكر ىاـ في المصنع في حؿ مشكبلت العمؿ كالعماؿ كفي تكجيو العامؿ 
مينيان بما يحقؽ تكيفو مع اآللة كمع غيره مف الزمبلء كبما يحقؽ إنتاجان أكبر كرفاىية كسعادة 

 ىذا إلى جانب أف سرعة اإلنتاج كزيادتو تتطمباف التكسع في التخصص في .لمفرد كالمجتمع
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كىذا بدكره يتطمب أفرادان . مجاؿ استخداـ اآللة كغزك الفضاء كتسخير الٌذرة مف أجؿ السبلـ
يتكيفكف نفسيان مع ىذا التغير السريع كيككنكف عمى قدر كبير مف الميارة التكنكلكجية فضبلن 

. عف ضركرة تنكع التعميـ نفسو كمان ككيفان لضماف إعداد القادة كعدـ إىماؿ المكاىب
كاإلرشاد النفسي ميـ لؤلسرة لتكجيو الزكج كالزكجة نحك حياة أفضؿ ىادئة سعيدة يحقؽ 

عبلقات طيبة بيف اآلباء كاألبناء ثـ بيف األبناء بعضيـ بعضان، كعبلج ما قد ينشأ في ىذه 
الكحدة الصغيرة مف تصدعات كما يتبعيا مف مشكبلت نتيجة الطبلؽ أك مكت أحد األبكيف أك 

 .الغيرة بيف األخكة كغيرىا، كفي حؿ ىذه المشكبلت ضماف سعادة األسرة كسعادة المجتمع

: كمما سبؽ يمكف إجماؿ الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد النفسي مف خبلؿ مايمي      
مكانياتو كحدكد ىذه القدرات كاإلمكانيات في إطار البيئة 1 . ػ أف يفيـ الفرد نفسو كقدراتو كا 
. ػ يحقؽ الفرصة لتنمية قدراتو كخبراتو2
. ػ يجد الفرد لنفسو مينة في المجتمع يحقؽ فييا قدراتو كميكلو المينية3
. يعترؼ الغير بقدرات الفرد كما يستطيع أف يقدمو لممجتمع ػ 4
. ػ يحقؽ الحاجة إلى الحب كالعطؼ كفيـ الغير5
. ػ ينمي إحساسات الفرد نحك القيـ الخمقية كالركحية6
. ػ ينمي في نفسو القدرة الذاتية عمى التكيؼ لمتغير في المجتمع الذم يعيش فيو7
ػ  مساعدة الفرد عمى التخمص مف االضطراب الذم يعاني منو سكاء كاف ىذا االضطراب 8

. سمككيان أك عقميان أك معرفيان أك عاطفيان 
كمما يؤكد الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد أف الحاجة إلى اإلرشاد نفسو مف أىـ الحاجات 

. النفسية مثميا مثؿ الحاجة إلى األمف كالحب كاإلنجاز كالنجاح
إف الفرد كالجماعة يحتاجكف إلى اإلرشاد كالتكجيو، ككؿ فرد خبلؿ مراحؿ نمكه المتتالية 

كلقد طرأت تغيرات أسرية تعتبر مف . يمر بمشكبلت عادية كفترات حرجة يحتاج فييا إلى اإلرشاد
أىـ مبلمح التغير االجتماعي كلقد حدث تقدـ عممي كتطكر في التعميـ كمناىجو كحدثت تغيرات 

في العمؿ كالمينة كنحف نعيش في عصر يطمؽ عميو عصر القمؽ كىذا كمو يؤكد الحاجة 
ىذا ، كتتجمى الحاجة إلى التكجيو . الماسة إلى التكجيو كاإلرشاد كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ

: كاإلرشاد النفسي في اآلتي
: ػ مرحمة الطفكلة1
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 تنبو العمماء إلى أف األطفاؿ مختمفكف كؿ االختبلؼ، كيظير ىذا االختبلؼ بكضكح في 
قدراتيـ المكلكديف بيا كالتي تؤثر في نمكىـ كنضجيـ، كفي مؤثرات البيئة عمييـ، مما يحدد 

نمكذج كؿ منيـ الفريد المختمؼ عف غيره كؿ االختبلؼ كذلؾ يظير في تفاعميـ النفسي 
كاالجتماعي خاصة حينما يبدأ الطفؿ في تككيف فكرتو عف نفسو في ضكء سمككو كسمكؾ غيره 
ممف حكلو، أم بدء ظيكر شخصيتو كمحاكلتو إيجاد مكاف لنفسو في المجتمع كغيره مف أنكاع 

السمكؾ التي قد يساعد فيميا كتفسيرىا ممف حكلو، خاصة ىؤالء الذم تنقصيـ فيـ دكافع 
. الطفؿ كطبيعة نمكه كمتطمباتو كالحاجات الجسمية كاالجتماعية  كالتربكية 

:  ـ يزاحم انًُى2

. إف كؿ فرد يمر خبلؿ مراحؿ نمكه بفترات انتقاؿ حرجة يحتاج فييا إلى التكجيو كاإلرشاد
كأىـ الفترات الحرجة عندما ينتقؿ الفرد مف المنزؿ إلى المدرسة كعندما يتركيا كعندما ينتقؿ 

كعندما ينتقؿ مف حياة العزكبة عمى الزكاج، كعندما . مف المدرسة إلى العمؿ كعندما يتركو
كعندما ينتقؿ مف الطفكلة إلى المراىقة إلى الرشد، كمف الرشد إلى سف . يحدث طبلؽ أك مكت

. العقكد كالشيخكخة
إف فترات االنتقاؿ الحرجة ىذه قد يتخمٌميا صراعات كاحباطات، كقد يمكنيا القمؽ كالخكؼ 
مف المجيكؿ كاالكتئاب، كىذا يتطمب إعداد الفرد قبؿ فترة االنتقاؿ ضمانان لمتكافؽ مع الخبرات 

. الجديدة، كذلؾ بإمداده بالمعمكمات الكافية كغير ذلؾ مف خدمات اإلرشاد النفسي
:  لزيادة اإلنتاجتوضركر- 3   

سار التقدـ الصناعي بخطى كاسعة قرب نياية النصؼ األكؿ مف القرف العشريف مما دعا 
تطكر العامؿ كتنكع تخصصاتو حتى يستطيع . إلى تطكر اآللة تطكران لـ يتبعو ال كيفان كال كمان 

العمؿ عمى اآللة الجديدة؛ فزادت حكادث اآللة فدعت الضركرة إلى الكقاية كليس كقاية اآللة 
نما كقاية العامؿ أيضان بتكجييو لمعمؿ عمى اآللة الجديدة كتكفير الصحة  كصيانتيا فقط كا 

ثـ متابعة العامؿ في . كالسبلمة في جك العمؿ كالتأميف االجتماعي كالتدريب كاألمف الصناعي
المكقع مقارنة أثر ذلؾ كمو، كالتعرؼ عمى اختبلؼ األثر مف عامؿ إلى آخر نظران لمفركؽ 

يجاد المعايير المكضكعية لقياس الكفاءة اإلنتاجية بينيـ تمييدان لكضع  الفردية بيف العماؿ، كا 
ىذا إلى جانب تشجيع . الرجؿ الصحيح في المكاف الصحيح كتطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص

المتفكقيف منيـ كالعمؿ بنظاـ الحكافز كمساعدة ضعيفي اإلنتاج كالكقكؼ عمى أسباب الضعؼ 
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. كعبلج كتقييـ األداء مف فترة ألخرل
حاجاتو كقدراتو :  كيبدك مف كؿ ىذا الحاجة إلى الخدمات اإلرشادية لفيـ الفرد العامؿ 

مكانياتو كتطبيؽ كسائؿ اإلرشاد النفسي تمييدان لبلختيار الميني كالتكجيو الميني  كاستعداداتو كا 
. كالتعرؼ عمى مشكبلت العمؿ كالقكل العاممة كعبلجيا

 كىكذا دخؿ المرشد النفسي في المصانع الكبرل كالييئات كالمؤسسات لممساىمة في إدارة 
المشركعات إدارة عممية اقتصادية بتكجيو القكل البشرية كىي العامؿ األساسي لرفع مستكل 

كأصبح مف كاجب عمماء النفس كاإلرشاد النفسي اليندسة كالتخطيط معان لجياز . اإلنتاج
مستعينيف بنتائج البحكث في دراسة السمكؾ اإلنساني كربط ىذه النتائج " اآللة– اإلنساف "

بتصميـ اآللة، ثـ العمؿ معان أيضان في تقييـ الجياز في مكقع العمؿ نفسو، لقياس األداء كمان 
ككيفان كزمنو ككذلؾ التعرؼ عمى المشكبلت المتكقعة كغير المتكقعة نظران ليذا الترابط الجديد بيف 

اإلنساف كاآللة، كىكذا كانت الضركرة مرة أخرل لئلرشاد النفسي في تكجيو القكل البشرية 
. المساىمة في التقدـ العممي كزيادة اإلنتاج

     فالحضارة اإلنسانية تيار ممتد عبر العصكر منذ اإلنساف البدائي حتى ركاد الفضاء كىي 
بناء متكامؿ ساىمت فيو كؿ الشعكب كاألدياف عف طريؽ النقؿ كاالفتراض كاالبتكار؛ فالميمة 

: التي تكاجو الشعكب في البمداف النامية ىي ميمة متعددة األبعاد 
.  ىك المحاؽ بعصر التصنيع :ػ جانبيػا األكؿ
.  ىك االستعداد لما بعد التصنيع:ػ كجانبيا الثاني

فيك االختيار ماذا نأخذ كماذا ندع كما ىك األىـ كما ىك الميـ، : ػ أما جانبيا الثالث 
. كىنا يدخؿ دكر اإلرشاد كالتكجيو

 فالدكؿ النامية التي حصمت عمى الثركة كلكنيا ال تزاؿ متخمفة يجب عمييا ترشيد 
. استخداـ تمؾ الثركة، باإلضافة إلى أف الضغط السكاني العالي عمى التعميـ

كفي ىذه الدكؿ ليس لدييا مف اإلمكانات ما تكاجيو بو كىي ال تدرم ىؿ تأخذ سياسة 
الكـ أك ىؿ تأخذ سياسة الكيؼ؛ فنظاـ التعميـ نفسو كسياستو محتاج إلى اإلرشاد كالتكجيو، 

كنحف نستطيع المضي قدمان في التدليؿ عمى الحاجة الممحة لئلرشاد كالتكجيو في تغيير األدكار 
ننا نعيش عصر الصراعات الكبرل  عصر القمؽ كعدـ االستقرار، كأف البشر في حركة : كالقيـ ،كا 

انتقاؿ دائـ مف مرحمة إلى أخرل في مجاالت النضج الجنسي كالعقمي كالميارات كالذكاء كالقيـ 
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رشادىـ ينبغي أف يراعي مراحؿ النمك كمتطمباتيا . كاألخبلؽ، كبالتالي فإف تكجيييـ كا 
:  انتغيزاخ األسزيح- 4

كيظير . يختمؼ النظاـ األسرم في المجتمعات المختمفة حسب تقدـ المجتمع كثقافتو كدينو     
االختبلؼ في نكاح عديدة مثؿ نظاـ العبلقات االجتماعية في األسرة كنظاـ التنشئة االجتماعية 

الخ كنحف نممس آثار ىذا االختبلؼ في الدراسات االجتماعية المقارنة بيف المجتمعات ...
. الغربية كمقارنة النظاـ األسرم في المدينة كالقرية كالبادية

أم تجمع " آؿ"  لقد كانت األسرة فيما مضى غير األسرة اآلف، كانت األسرة عائمة كبيرة 
كبير األسرة لو كممتو كسمطتو كلو السمع . كبير لؤلىؿ، الكؿ يعيش معان الجد كاألكالد كاألحفاد

. كالتعاكف سائد بيف جميع أفراد األسرة. كالطاعة
: كمف أىـ مظاىر التغيرات األسرية ما يمي

ػ ظيكر األسرة الصغيرة المستقمة كضعؼ العبلقات بيف أفرادىا، كأصبح األكالد يتزكجكف 1
كيعيش الجد كالكالداف كحيديف كحتى الزيارات أصبحت قميمة . كيترككف األسرة كيستقمكف

. كربما اقتصرت عمى المناسبات كاألعياد
مثؿ مشكمة السكف، كمشكبلت الزكاج كمشكبلت تنظيـ األسرة :ػ ظيكر مشكبلت أسرية 2

. كمشكبلت الشيخكخة
ػ خركج المرأة إلى العمؿ لدعـ األسرة اقتصاديان مما أدل إلى تغير العبلقات مع الزكج كاألكالد 3

. كفي المجتمع بصفة عامة، كأدل ذلؾ إلى ظيكر مشكبلت مف نكع جديد
ػ ظيكر مشكبلت جديدة مثؿ تأخر الزكاج أك اإلضراب عف الزكاج كالعنكسة كحاالت األـ غير 4

. المتزكجة كاألب غير المتزكج
كىكذا نجد أف ىناؾ الكثير مف التغيرات في الظركؼ األسرية تجعؿ الحاجة ماسة إلى 

 .خدمات اإلرشاد النفسي
 : انتغيز االختًاعي- 5

  يشيد العالـ في العصر الحاضر قدران كبيران مف التغير االجتماعي المستمر السريع، 
كيقابؿ عممية التغير االجتماعي عممية أخرل ىي عممية الضبط االجتماعي التي تحاكؿ تكجيو 

كىناؾ الكثير مف عكامؿ التغير . السمكؾ بحيث يساير المعايير االجتماعية كال ينحرؼ عنيا
 االتصاؿ السريع كالتقدـ العممي ،االجتماعي أدت إلى زيادة سرعتو عف ذم قبؿ مثؿ
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 .كالتكنكلكجي، كسيكلة التزاكج بيف الثقافات، كنمك الكعي، كحدكث الثكرات كالحركب
 

: كمف أىـ مبلمح التغير االجتماعي
أ ػ تغير بعض مظاىر السمكؾ؛ فأصبح مقبكالن بعد ما كاف مرفكضان مف قبؿ، كأصبح مرفكضان بعد 

. ما كاف مقبكالن مف قبؿ
. االقتصادم– ب ػ إدراؾ أىمية التعميـ في تحقيؽ االرتفاع عمى السمـ االجتماعي 

ج ػ التكسع في تعميـ المرأة كخركجيا إلى العمؿ،زيادة ارتفاع مستكل الطمكح، كزيادة الضغط 
. االجتماعي لمحراؾ االجتماعي الرأسي إلى األعمى

كضكح الصراع بيف األجياؿ، كزيادة الفركؽ بيف القيـ كالفركؽ الثقافية كالفكرية خاصة – د 
بيف الكبار كالشباب حتى ليكاد التغير االجتماعي السريع يجعؿ كبلن مف الفريقيف يعيش 

. في عالـ مختمؼ
إف التغير االجتماعي يؤكد الحاجة إلى اإلرشاد النفسي ألنو يتطمب المكاجية العممية، لما 
. يتمخض عنو ىذا التغير مف مطالب كحاجات كمشكبلت، كيتطمب استمرار التكافؽ النفسي معو

:  التقدـ العممي كالتكنكلكجي-6
يشيد العالـ اآلف تقدمان عمميان كتكنكلكجيان تتزايد سرعتو بشكؿ متكالية ىندسية يقكؿ 

إف العالـ يشيد انفجاران معرفيان ىائبلن فقد تضاعؼ كـ المعرفة مرتيف بيف ميبلد : "بثيرتزركستكف 
( 1900 – 1750)كتضاعؼ مرة أخرل بيف سنة / 1750/السيد المسيح عميو السبلـ كسنة 

كىكذا أصبح التقدـ يحقؽ في عشر سنكات ما كاف  (1950 ك1900)كتضاعؼ مرة ثالثة بيف 
. يحققو في خمسيف سنة

: كمف أىـ معالـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي ما يمي   
ػ زيادة المخترعات الجديدة، كاكتشاؼ الذرة كاستخداميا في األغراض السميمة كظيكر الطائرات 1

. كالصكاريخ كغزك الفضاء
. ػ سياسة المكنة كالضبط اآللي في مجاؿ العمـ كالعمؿ كاإلنتاج2
. خكؿ الراديك كالتمفزيكف في كؿ بيت مما عمـ الجديد كغير األفكار كاالتجاىاتػ د3
. ػ تغير االتجاىات كالقيـ كاألخبلقيات كأسمكب الحياة4
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. ػ تغير النظاـ التربكم كالكياف االقتصادم كالميني5
 التقدـ العممي كالتكنكلكجي استمرارػ زيادة الحاجة إلى إعداد صفكة ممتازة مف العمماء لضماف 6

. كتقدـ األمـ
ػ زيادة التطمع إلى المستقبؿ كالتخطيط لو كظيكر عمـ المستقبؿ، كنحف نعمـ أف التقدـ 7 

العممي يتطمب تكافقان مف جانب الفرد كالمجتمع كيؤكد الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد خاصة 
في المدارس كالجامعات كالمؤسسات الصناعية كاإلنتاجية مف أجؿ المكاكبة كالتخطيط 

 .لمستقبؿ أفضؿ

:  تطكر التعميـ كمفاىيمو-7 
فقد كاف المعمـ كالمتعمـ أك الشيخ كالمربي أك األستاذ . لقد تطكر التعميـ كتطكرت مفاىيمو

كالطالب متعاممكف كجيان لكجو في أعداد قميمة، كمصادر المعرفة كالمراجع قميمة، ككاف المدرس 
. ككانت البحكث التربكية كالنفسية محدكدة. ييتـ بنقؿ التراث كبالمادة العممية يمقنيا لمتبلميذ

كاآلف تطكر التعميـ كتطكرت مفاىيمو كتعددت أساليبو كطرقو كمناىجو كاألنشطة التي 
. تتضمنيا

: كفيما يمي أىـ مظاىر ىذا التطكر
تمركز التعميـ حكؿ التمميذ كاالىتماـ بو ككؿ كبحياتو الشخصية كاالنفعالية كاالجتماعية أ ػ 

. كالعقمية كالجسمية كنمك الذات كمفيـك الذات قبؿ المادة الدراسية
زيادة عدد المكاد كالتخصصات كترؾ الحرية لمتبلميذ الختيار المكاد الدراسية التي تناسب ب ػ 

. استعداداتو كقدراتو كميكلو
. ػ التركيز عمى استثارة اىتماـ التمميذ كجعمو أكثر إيجابية في العممية التربكية ج
 زيادة مصادر المعرفة لدرجة أصبح مف الصعب معيا بؿ مف المستحيؿ تعميـ التمميذ كتمقينو د ػ

كأصبح الممكف ىك تعريؼ التمميذ ... كؿ شيء في شكؿ جرعة جاىزة كالمقمة الممضكغة 
. كيؼ يحصؿ عمى ما يريد مف عمـ كأصبح يشجع التفكير الناقد كالتفكير االبتكارم

ػ ظيكر آثار التقدـ العممي كالتكنكلكجي الحديث كاستخداـ التعميـ المبرمج كالدكائر ىػ 
. التمفزيكنية المغمقة في المدارس كالجامعات

 اتجاه التعميـ إلى تخرج الفنييف المتخصصيف ذكم المبلبس الزرقاء أكثر مف تخريج كػ
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. المكظفيف ذكم المبلبس البيضاء ليكاكب التقدـ الصناعي كالتكنكلكجي
.  زيادة إقباؿ البنات عمى التعميـزػ 
 اشتراؾ الكالديف بدرجة أكثر فاعمية في العممية التربكية، كزيادة اتصاؿ المدرسة باألسرة ػح 

رشاد األكالد . كزيادة إسياـ الكالديف في تربية كتكجيو كا 
 زيادة اىتماـ كاشتغاؿ المدارس باإلرشاد النفسي، خدمات كدخكؿ التكجيو كاإلرشاد بشكؿ ػؾ 

. متخصص في المدارس ككجزء متكامؿ مع العممية التربكية
كىذا كمو يؤكد الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد في مدارسنا خاصة اإلرشاد التربكم كاإلرشاد 

 .الميني
  :سيادج أعذاد انتالييذ في انًذارص-8 

لقد أصبح التعميـ حقان إجباريان لمجميع حتى نياية المرحمة االبتدائية في معظـ دكؿ العالـ، 
كلقد أصبح . كنياية المرحمة المتكسطة في بعضيا، كنياية المرحمة الثانكية في الدكؿ المتقدمة

طالة فترة  مف الكاضح زيادة اإلقباؿ عمى التعميـ كزيادة  عدد المدارس كحجميا كأنكاعيا كا 
قباؿ البنات عمى التعميـ . التعميـ كا 

: المشكبلت ىذه كمف المدارس في التبلميذ أعداد زيادة عمى أدت التي المشكبلت بعض كىناؾ 
مف تبلميذ المدارس االبتدائية لدييـ مشكبلت انفعالية  (%10 – 5)ػ كجكد عدد يتراكح بيف أ

. تعكؽ عممية تعميميـ ما لـ تتخذ اإلجراءات اإلرشادية كالعبلجية البلزمة
. ػ زيادة نسبة التسرب مف المدارسب 
. ػ كجكد الطبلب المتفكقيف كالمتخمفيف كالمعكقيف كالجانحيف في المدارس العامة كالخاصةج 

كىكذا نجد أف الحاجة ممحة إلى خدمات اإلرشاد في كؿ مجاالتو حتى ال تتحكؿ المدارس 
 .مع زيادة أعداد التبلميذ إلى مجرد مصانع إلنتاج المتعمميف كمان ال كيفان 

 

:  التغيرات في العمل والمهنة-9 

لقد شيد العالـ ثكرة عممية كصناعية كتكنكلكجية انعكست آثارىا في عالـ العمؿ كالمينة 
 :كمف أىـ التغيرات في العمؿ كالمينة ما يمي. كالحياة االجتماعية بصفة عامة

ػ لقد غزت المكنة عالـ العمؿ كالمينة حيث طردت اآللة العماؿ مف المصانع كحمت محميـ 1
لى زيادة كقت فراغيـ بما في ذلؾ  بكفاءة أكثر، مما أدل إلى إخراجيـ مف سكؽ العمؿ كا 
مف مشكبلت؛ فالمصنع الذم يحتاج إلى آالؼ العماؿ أصبح اآلف يحتاج فقط إلى بضع 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 35 

عماؿ يعدكف عمى أصابع اليد لئلشراؼ عمى األجيزة اآللية، حيث تدخؿ المادة الخاـ مف 
. ناحية، فتخرج المادة المنتجة آليان مف الناحية األخرل بسرعة كدقة

ػ تغير البناء الكظيفي كالميني في المجتمع؛ فالميف التي كانت محدكدة فيما مضى أصبحت 2
. اآلف باآلالؼ، كزاد التخصص الدقيؽ في العمؿ

ظيكر ميف جديدة كاختفاء ميف قديمة نتيجة لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي كدخكؿ عصر ػ 3 
. الفضاء

كيخشى أف يأتي يـك يصبح فيو اإلنساف ببل عمؿ كلكف اإلنساف لف يسمح بذلؾ؛ فالعيش 
كىذا يؤكد الحاجة إلى اإلرشاد . في سعادة كتكافؽ يجب أف يسبؽ العيش لكسب لقمة العيش

 .النفسي كخاصة اإلرشاد الميني

: مراحؿ تطكر التكجيو كاإلرشاد
:  اإلرشاد كالتكجيو التربكم بعدة مراحؿ يمكف تحديدىا في اآلتي ةت عمميرٌ ـ

: مرحمة التركيز عمى التكجيو الميني– أكالن 
كانت حركة التكجيو قد بدأت في أمريكا خبلؿ فترة الكساد االقتصادم في الثبلثينات، كلقد 

ككاف يدكر حكؿ إيجاد كسائؿ يمكف بيا كضع " فرانؾ بارسكنز"نشأ التكجيو الميني عمى يد 
الشخص المناسب في المينة المناسبة كخبلؿ تمؾ الفترة كاف اإلرشاد يعتبر أسمكبان معاكنان في 

 . جمع المعمكمات عف الفرد كعف المينة كالتكفيؽ بينيما
أدل التركيز عمى جمع المعمكمات إلى استخداـ الكسائؿ كاألساليب السيككلكجية في قد ك

مقابمة كاختبارات كخبلفة لتحميؿ الفركؽ بيف األفراد، ككاف لذلؾ أثر إيجابي في نشأة اإلرشاد 
: النفسي كلكف ينتج عنو أثراف سمبياف ىما 

 أف ميمة اإلرشاد أصبحت تعتبر مجرد عقد جمسة أك جمستيف مع المسترشد قبؿ دخكلو إلى ػ 1
. عالـ العمؿ

.  أنو ارتبط باالختيار المينيػ 2
: مرحمة التركيز عمى التكجيو المدرسي– ثانيان 

  اتجو التفكير إلى تكجيو األكالد في المدارس ككذلؾ إلى الطبيعة التربكية لعممية 
اإلرشاد، فقد اتضح لكثير مف العامميف في المجاالت التطبيقية التربكية أف ىناؾ ىكة كاسعة 
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كأف ىناؾ ضركرة لػ ىذه .تفصؿ بيف ما يتمقاه التمميذ في المدرسة كما يكاجيو في الحياة العممية
فالتكجيو التربكم ىك . الثغرة، كمف ىنا أصبح ينظر إلى التربية عمى أنيا أيضان نكع مف التكجيو

كخركجيا . تكجيو مف أجؿ الحياة ككاف تأثير ذلؾ عمى حركة اإلرشاد النفسي ىك تكسيع مجاليا
. مف مجاؿ التكجيو الميني إلى مجاالت أكسع بحيث أصبح اإلرشاد يشمؿ الحياة الكمية لمفرد

كدخؿ اإلرشاد النفسي إلى المدارس مف أكسع البكاب كأصبح ينظر إليو عمى أنو سمسمة 
. مف النشاطات كاألفعاؿ تسرم خبلؿ سجؿ النشاطات التربكية

لى التربية في نفس الكقت فكرة حؽ  ككاف لمثؿ ىذا التطكر ميزة أنو أدخؿ إلى اإلرشاد كا 
كالجانب السمبي ليذا  .كؿ طفؿ في أف تككف لو فرديتو كأف يتمؽ التعميـ الذم يتفؽ كتمؾ الفردية

. التطكر كاف ىك ارتباط اإلرشاد النفسي بالتعميـ بحيث كادا أف يصبحا شيئان كاحدان 
 :يزحهح انتزكيش عهى انتىافك وانصحح انُفسيح – ثانثًا 

ككانت ىذه المرحمة ىي أبعدىا أثران، فقد نشأت بتأثير عامميف كاف ليما نفكذىما البالغ 
: في عمـ النفس كفي حياة المجتمع عمكمان ىما 

االنتباه إلى مشكمة األمراض العقمية، كالتخمؼ العقمي في ناحية كظيكر مدرسة التحميؿ 
النفسي كانتشار أفكارىا مف ناحية أخرل كمف المعركؼ أف حركة الصحة النفسية كمفيكميا 
بدأت بيف جدراف مصحات األمراض العقمية كاقترنت بالدعكة إلى الكقاية مف األمراض النفسية 

كالعناية بالصحة النفسية ككيؼ يمكف شفاء المضطربيف كالمرضى كاتساع مجاؿ الطب النفسي 
. كالعبلج كاندماج كؿ ذلؾ باإلرشاد النفسي

كحدث كؿ ذلؾ تحت تأثير انتشار أفكار فركيد في نشأة األمراض النفسية كابتكاره بطريقة 
العبلج بالتحميؿ النفسي كدخكؿ غير األطباء إلى مجاؿ العبلج كتركيزه عمى العبلقة بيف المحمؿ 
كالمريض باعتبارىا الطريؽ إلى الشفاء، كىذه الفكرة في نظرنا ىي األساس في عممية اإلرشاد 

. النفسي
كفي مجاؿ التربية كالمدرسة ظيرت مشكبلت سكاء التكافؽ لدل التبلميذ كأصبحت ميمة 

اإلرشاد النفسي ىي تعديؿ سمكؾ ىؤالء األكالد كالحفاظ عمى صحتيـ النفسية كجعؿ تكافقيـ مع 
الحياة المدرسية كالحياة خارج المدرسة أكثر سكاء كلقد ركزت حركة الصحة النفسية عمى 

مفيـك التكافؽ، حيث اعتبر الشخص المتكافؽ سميمان مف الناحية النفسية، كىكذا أصبح اإلرشاد 
. يعتبر كسيمة لمساعدة بعض الناس عمى التكافؽ مع البيئة
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ككانت ميزة ىذا التطكر أنو أضاؼ فكرة كىي أف اإلرشاد النفسي يجب أف يساعد الناس 
كما زادت أىمية اإلرشاد . عمى فيـ أنفسيـ في ضكء عبلقاتيـ بالعالـ الذم يعيشكف فيو

باعتباره كسيمة فعالة لمتدخؿ في حاالت األفراد الذيف تكاجييـ مشكبلت، إال أف ىذه الميزة 
األخيرة ليا كجييا السمبي كىك أنيا جعمت اإلرشاد مبلذان يمجأ إليو في أكقات الشدة فحسب 
كأىممت جانب النمك االرتقائي كالتطكرم، كما أدت إلى االعتقاد بأف كظيفة اإلرشاد ىي جعؿ 

 .الناس ينصاعكف لمجتمعيـ
: اإلرشاد النفسي كالنمك النفسي

بدأ ىذا االتجاه في الخمسينات مف القرف العشريف كرد فعؿ لمتركيز عمى التكافؽ حيث بدأ 
التفكير في مصنع اإلرشاد النفسي في خدمة مراحؿ النمك المختمفة ككاف ذلؾ نتيجة ازدياد تأثير 

مف " فجيرست"مف ناحية، كظيكر فكرة مطالب النمك عند " بياجيو"عمـ النفس التربكم عند 
. ناحية أخرل

كتتمخص فكرة العبلقة بيف اإلرشاد النفسي كالنمك في أنو تكجد خبلؿ مراحؿ النمك 
بأكجييا المختمفة البيكلكجية كاالجتماعية كالنفسية فترات يككف الفرد فييا مستعدان لتعمـ ميارات 

معينة أك محتاجان إلى تعمـ كتحصيؿ مياـ تقتضييا طبيعة ىذه المرحمة، كما تقتضييا درجة 
". فجيرست"النمك أك النضج التي كصؿ إلييا بناء عمى ما ذىب إليو 

إف تحصيؿ الفرد لتمؾ المطالب كالميارات كتمكنو منيا في أكقاتيا المعينة يؤدم إلى 
لى حسف التكيؼ ليا في حيف أف الفشؿ في تحقيؽ مطالب . النجاح في المراحؿ التالية، كا 

لى سكء التكيؼ كتككف كظيفة اإلرشاد مف . مرحمة ما قد يؤدم إلى الفشؿ في المراحؿ التالية كا 
أجؿ النمك ىي العمؿ عمى تحقيؽ كتحصيؿ مطالب كميارات كؿ مرحمة، كتسييؿ حركة الفرد 

خبلؿ ىذه المسيرة االرتقائية كبذلؾ تككف الخدمات اإلرشادية ممتدة عبر فترة طكيمة مف الكقت، 
كتركز عمى تنمية قدرات الفرد الفطرية لمكصكؿ إلى النضج كىذا بالطبع ال يتفؽ كفكرة استخداـ 

اإلرشاد النفسي كأسمكب لمتدخؿ في حاالت األزمات فقط، كالذم ساد بتأثير مفيـك التكافؽ 
اإلرشاد حيث ظير دكرىا  كارتبط أسمكب اإلرشاد النفسي االرتقائي بتعبير جديد في طبيعة عممية

في عممية اتخاذ القرارات، كأف اإلرشاد النفسي إنما يساعد األفراد في حاالت احتياجيـ إلى اتخاذ 
. قرارات حاسمة فيما يكاجيكنو في المكاقؼ المختمفة
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كمف ىنا أصبح اإلرشاد ييتـ بمساعدة الناس عمى تعمـ عممية اتخاذ القرار باإلضافة إلى 
كميزة ىذا األسمكب أنو يعمـ الفرد كيؼ يتخذ القرارات في . مساعدتيـ عمى اتخاذ القرار نفسو

مكاجية تعقد الحياة كتنافر مشاربيا، كلكف كجيو السمبي ىك أنو عكدة مقنعة لفكرة أف اإلرشاد 
. إنما يمجأ إليو في حاالت األزمات فقط

:  أىمية اإلرشاد النفسي
تتجمى أىمية اإلرشاد النفسي مف زاكيتيف أساسيتيف، إحداىا عمى الصعيد الفردم، 

  .كاألخرل عمى صعيد المجتمع
 :عمى الصعيد الفردم- 1

:  تتجمى أىمية اإلرشاد النفسي عمى الصعيد الفردم في النقاط التالية 
  :التخفيؼ مف معاناة الفرد آالمو النفسية- أ 

مما ال شؾ فيو أنو ال يكجد إنساف عمى اإلطبلؽ لـ يعاًف في فترة ما مف فترات حياتو مف 
 كما أنو ال يكجد إنساف قد كصؿ 0مشكمة ما جعمتو عرضة لمعاناة شديدة كآالـ نفسية مبرحة 

في تكافقو كاتزانو النفسي كتحقيقو لحاجاتو النفسية كالجسدية إلى درجات كمالية كمثالية، 
كالشخص السكم لديو استبصار بذاتو كمشكبلتو كيدرؾ بالتالي حاجتو لئلرشاد النفسي كيسعى 

 فالحالة الصحية ىي تقبؿ اإلرشاد النفسي كرفض 0إليو كيتقبمو برضاه ليتخمص مف معاناتو
 كبالتالي فإف لجكئو لئلرشاد النفسي ال يعبر عف مكقؼ ضعؼ 0المعاناة الشديدة، كليس العكس

نما يعبر عف قكتو، كرفضو لبلستسبلـ، كتحديو لمصعاب، كرغبتو باستعادة تكازنو النفسي   0كا 
: ب ػ  التخمص مف المشاعر السمبية

إف األفراد يعانكف بسب مشكبلتيـ النفسية في الحياة مف بعض المشاعر السمبية كالقمؽ 
كاالكتئاب كالشعكر بالذنب كفقداف األمؿ كاإلحساس بعدـ جدكل الحياة كغير ذلؾ مف المشاعر 

المزعجة، كمثؿ ىذه المشاعر تيدد أمنيـ الداخمي كشعكرىـ باالستقرار النفسي، كما تؤثر بشكؿ 
 .سمبي عمى سعادتيـ كراحتيـ النفسية خاصة إذا تأزمت ىذه المشكبلت كاشتدت بيـ المعاناة
كمف ىذه الزاكية كانت الحاجة إلى اإلرشاد النفسي كالعناية بأمثاؿ ىؤالء األشخاص حاجة 

ضركرية كمٌمحة لكي يتخمصكا مف مشاعرىـ السمبية كتيعاد إلييـ سعادتيـ المفقكدة ك شعكرىـ 
.  الداخمي باألمف
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:  ج ػ  المحافظة عمى مكانة الشخص بيف المحيطيف مف حكلو
إف المشكبلت النفسية تتناكؿ مختمؼ األشخاص ، بصرؼ النظر عف مكانتيـ االجتماعية 
أك العممية أك السياسية أك الثقافية، كقد تترؾ ىذه المشكبلت آثاران سمبية تتجمى بشكؿ كاضح 

 ككنتيجة لما يصدر عف ىذا الشخص مف .مف خبلؿ تعامؿ الشخص مع المحيطيف مف حكلو
غير لفظية اتجاه ىذه  سمككيات غير مألكفة فإف اآلخريف يظيركف تعبيرات لفظية أك

السمككيات، مف استغراب أك استيجاف أك استيزاء، كبالتالي فإف أذلن مف نكع ما يصيب كرامة 
مف ىذه الزاكية تظير أيضان أىمية . ىذا الشخص كمكانتو بيف المحيطيف مف حكلو كتقديرىـ لو

اإلرشاد النفسي بالنسبة لمشخص كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى مكانتو بيف أفراد أسرتو كتقديرىـ 
لو، كزكج، أك كابف، أك بيف أفراد مجتمعو بشكؿ عاـ، كشخص لو مكانة معينة في مجتمعو 

     .األكبر، كمدرس أك مدير شركة، أك يحتؿ مرتبة عممية أك سياسية معينة
: د ػ  تحقيؽ مطالب النمك

يتطمب النمك السكم لمفرد في كؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو أف يتعمـ الفرد القياـ بمجمكعة 
 فالطفؿ 0مف األمكر ليتجاكز المرحمة العمرية التي يعيشيا كينتقؿ إلى المرحمة التي تمييا بسبلـ

 .مثبلن يحتاج إلى تعمـ التحكـ بعممية الخركج، كتعمـ الكبلـ، كتعمـ المشي، كتعمـ تناكؿ الطعاـ
كفي مرحمة المراىقة يحتاج المراىؽ إلى االستقبللية كالكصكؿ إلى حالة مف الفطاـ النفسي، ك 
تبنى فمسفة كاضحة في الحياة  كفي مرحمة الرشد يجب أف يككف الفرد قادران عمى اختيار المينة 

التي تناسبو، كاالستقبلؿ االقتصادم عف أىمو ، كاختيار شريكة حياتو، كتحمؿ مسؤكليات 
 كفي مرحمة الشيخكخة عميو أف يتقبؿ جميع التغيرات الجسمية التي تحدث معو .األسرة كاألبناء

  .بسبب كبر سنو، كتقبؿ تقاعده عف العمؿ، كتقبؿ انفصاؿ أبنائو كاستقبلليـ عنو
كفي حاؿ فشؿ الفرد في تحقيؽ مطالب النمك الخاصة بالمرحمة العمرية التي يمر بيا فإنو 

 كبالتالي يمكننا القكؿ أف عممية اإلرشاد ،سيجد صعكبة في تحقيؽ مطالب المرحمة التي تمييا
ىي عممية ضركرية كمستمرة طكاؿ الحياة ، طالما أف النمك ىك عممية مستمرة ، كطالما أف 

. المشكبلت المرافقة لو عممية مستمرة أيضان طكاؿ الحياة
: ىػ مكاجية الفترات االنتقالية

يمر الفرد خبلؿ مسيرة حياتو بفترات انتقالية؛ فقد ينتقؿ مف مرحمة عمرية إلى مرحمة 
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عمرية جديدة، كانتقالو مف الطفكلة إلى المراىقة، أك انتقالو مف مرحمة تعميمية إلى مرحمة 
انتقالو مف  أخرل، أك انتقالو مف الدراسة النظرية األكاديمية إلى الحياة العممية كالتطبيقية، أك

الخ  ...حياة العزكبية إلى حياة الزكاج كتحٌمؿ مسؤكلية اإلشراؼ عمى األبناء 
كمف المعركؼ أف كؿ مرحمة جديدة البد أف تثير مشاعر التكتر كالخكؼ مف المجيكؿ 

 كىكذا يحتاج الفرد إلى مف .ريثما يشعر الفرد  باألماف اتجاه النتائج المجيكؿ ليذه المرحمة 
  .يساعده لكي يحقؽ التكافؽ مع معطيات ىذه الخبرة الجديدة 

:  ػ  عمى صعيد المجتمع2
: تتجمى أىمية اإلرشاد النفسي عمى صعيد المجتمع في النقاط التالية

: أ ػ التقدـ العممي كالتكنكلكجي
ال يكاد يقرأ أحد منا في جريدة يكمية أك مجمة عممية أك يشاىد قناة مف القنكات الفضائية 

تقدـ عممي كتكنكلكجي ىائؿ، كلكف رغـ إال كييبير بما كصؿ إليو العالـ في عصرنا الراىف مف 
نجد أف اإلنساف قد تحكؿ في أيامنا ىذه إلى ىذا التقدـ الذم شيده عالمنا المعاصر إال أننا 

بدالن مف أف تتممكو مشاعر االرتياح كاألمؿ القمؽ كاإلحباط كاليأس مكجكد تتممكو مشاعر 
كيبرر لنا  كىذا ما جعؿ عمماء النفس يصفكف عصرنا الراىف بعصر القمؽ، كالسعادة،
إف اإلنساف افتقد في ىذا العصر إلى : " سبب ىذه التسمية حيث يقكؿ(  4: 2001)المغازم

بالرغـ مف التقدـ المادم ،  كتعددت المصادر التي تيدد أمنو كىدكءه كراحة بالو...الطمأنينة 
الذم حققو كاالكتشافات العممية الباىرة في ىذا القرف حيث أصبح لدل ىذا اإلنساف أجيزة 
 كقد ..كأدكات تمكنو مف الحياة االجتماعية المرفية، كلكف ال تمكنو مف الحياة السعيدة اليادئة 

 كىذا ما تثبتو ..أصبحت قضية اإلنساف المعاصر أنو تقدـ ماديان ك فنيان كلـ يتقدـ نفسيان كخمقيان 
أفراد حركة الحياة اآلف، فمثبلن نجد قيمان مثؿ التعاكف كالكفاء كاإليثار لـ يعد ليا مكاف في تعامؿ 

ىؿ يعيش العالـ في : عمينا إف السؤاؿ الذم يطرح نفسو كبالتالي ." البعضالمجتمع مع بعضيـ
بداية األلفية الثالثة عصران مف الصحة النفسية كراحة الباؿ ؟ أـ عصران مف القمؽ كتزايد 

األمراض النفسية؟  
 أف نسبة االكتئاب في العالـ حكالي 1988دلت إحصائيات ىيئة الصحة العالمية عاـ لقد 

 أف تصؿ 2000 كيحتمؿ عاـ .كأنو يكجد حكالي مائتا مميكف مكتئب في عالمنا المعاصر % 5
 كيتنبأ العمماء زيادة االكتئاب نظران لزيادة متكسط عمر اإلنساف 00النسبة إلى ثبلثمائة مميكف 
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ك ذكباف التكافؿ األسرم في ىجر الشباب كحركة الحياة  كمف ثـ كثرة األمراض الجسمية
الفرد كقمة الكازع الديني كتسيب القيـ كانخفاض ركح  السريعة كالمغريات التي تتجاكز قدرات

  . (362-361، 1992عكاشة، ) الذاتي  الجماعة كتغمب اإليثار

: عبلقة التكجيو كاإلرشاد بالعـك األخرل
: General Psychology عمـ النفس العاـػ 1

ككؿ  (حركي كلفظي ) عمـ النفس ىك العمـ الذم يدرس كؿ ما يصدر عف اإلنساف مف سمكؾ 
ما يشعر بو إزاء عناصر بيئتو، ما يرتاح إليو ، أك ينزعج منو ، كما يرغب فيو ، أك يرغب عنو 

إنو باختصار عمـ السمكؾ . ككؿ ما يدركو بحكاسو أك يفكر فيو أك ما يتخيمو كيتذكره كيتعممو. 
". كما يكمف خمفو مف دكافع كاستعدادات

فعمـ النفس العاـ يحاكؿ أف . الحقيقة إف اإلرشاد النفسي يمتقي كثيران مع عمـ النفس العاـ 
 كىذا ىك عمـ اإلرشاد النفسي الذم ،يصؿ إلى القكانيف العامة التي يخضع ليا سمكؾ الفرد

يستفيد مف ىذه القكانيف لتعديؿ السمكؾ غير السكم أك الشاذ بناء عمى نظريات عمـ النفس 
. . المختمفة

 :Developmental Psychology عمـ النفس التطكرمػ 2
عمـ النفس التطكرم ىك فرع مف عمـ النفس يدرس نمك األفراد كتطكرىـ كالعكامؿ المختمفة   

كىك يتناكؿ التغيرات العقمية كالنفسية كاالجتماعية كالجسدية . التي تؤثر في ىذا النمك كالتطكر
التي تطرأ عمى الفرد منذ كالدتو حتى النضج كما ييتـ بالبيانات كالتنظيمات االجتماعي التي 

كتعد دراسة الخصائص النمائية المختمفة . تختمؼ تأثيراتيا لدل الفرد في مراحؿ نمكه المختمفة 
التي تؤثر في تطكر الفرد في أثناء مركره بالمراحؿ النمائية المختمفة كدراسة العكامؿ المؤثرة في 

نمكه كتطكره مف القضايا التي ييتـ بيا اإلرشاد النفسي عندما يتعامؿ مع مشكبلت األفراد 
بمراحميـ النمائية المختمفة، كلذلؾ فيك يقدـ الخدمات اإلرشادية لمفرد حسب المرحمة العمرية 

التي يمر بيا؛ فالخدمات اإلرشادية التي تقدـ لؤلطفاؿ غير الخدمات اإلرشادية لممراىقيف، 
كبيذا فإف .كالخدمات اإلرشادية المقدمة لمراشديف غير الخدمات اإلرشادية المقدمة لكبار السف

اإلرشاد النفسي يستفيد مما يقدمو عمـ النفس التطكرم مف مبادئ أساسية لنمك الفرد في كؿ 
 .مرحمة مف مراحؿ حياتو
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 Physiological Psychology عمـ النفس الفيزيكلكجيػ 3
   ىك ذلؾ الفرع مف عمـ النفس الذم يدرس االرتباطات بيف النشاطات أك العمميات 

الفيزيكلكجية كالسمكؾ أك الفعؿ؛ فالنشاط العضمي يعتمد عمى التككيف الجسمي كخاصة الجياز 
كيعتقد كثير مف عمماء النفس . العصبي كأعضاء الحس كالعضبلت كالغدد كالعمميات الكيميائية

كأف ليذا الفرع . أف أفضؿ تفسيرات السمكؾ كالتكافؽ نجدىا في األداء الكظيفي ليذه األعضاء 
مف عمـ النفس يساعد عمى معرفة مراكز المخ أك الدماغ التي تختص بالسمع كالبصر كالشعكر 
كالتذكر كالتفكير، ككذلؾ عمى معرفة أنكاع العمميات التي تجرم في ىذه المراكز حينما تنشط تمؾ 

إف عمـ النفس الفيزيكلكجي، إذف ىك الحد الفاصؿ بيف عمـ النفس كعمـ . العمميات العقمية 
كأكثر الكظائؼ الفيزيكلكجية ارتباطان بالظكاىر النفسية ىي الكظيفة . التشريح كاألعصاب

العصبية التي تنسؽ جميع الكظائؼ األخرل كتحقؽ تكامؿ الكائف الحي، فالكظيفة العصبية ىي 
مف ىنا فإف اإلرشاد النفسي يستفيد مف . حمقة االتصاؿ بيف عمـ الفيزيكلكجيا كالبيئة الخارجية

عمـ النفس الفيزيكلكجي في تشخيص بعض االضطرابات النفسية كاالنفعالية التي ليا عبلقة 
فالمرشد .  العضكية كاضطرابات الكبلـ كالتبكؿ البلإرادم كغير مف االضطراباتباالضطرابات

 يأخذ باعتباره العكامؿ العضكية كراء ىذا مالبلإرادالنفسي الذم يضع برنامجان إرشاديان لمتبكؿ 
 .  .االضطراب

 SOCIAL PSYCHOLOGY عمـ النفس االجتماعي كالدراسات االجتماعيةػ 4

إف لعمـ النفس االجتماعي عبلقات بالدراسات االجتماعية الممثمة في عمـ االجتماع   
.  كاالنثركبكلكجيا

عمـ االجتماع ىك الدراسة العممية لمعبلقات االجتماعية المتبادلة بيف الجماعات، كالعكامؿ 
فيك يبحث في تككينيا كتطكرىا كاتجاىاتيا كدكاميا كمدل . المؤثرة في ىذه العبلقات كنتائجيا

إف عمـ االجتماع يبحث في الظكاىر االجتماعية بشكؿ عممي مكضكعي، . قكتيا أك ضعفيا
 . كيربطيا بالمحيط االجتماعي كالعكامؿ المؤثرة األخرل

: كيتبيف لنا مما تقدَّـ أف مياديف عمـ النفس االجتماعي متنكعة شاممة، مف خبلؿ 
ػ إف عمـ االجتماع إذف، يدرس نمك التنظيـ االجتماعي كالمبادئ االجتماعية كسمكؾ الجماعة 

فالجماعة ىي . كليس سمكؾ األفراد في الجماعة أك المجتمع كما يفعؿ عمـ النفس االجتماعي
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كحدة الدراسة في عمـ االجتماع ، كعمـ االجتماع يدرس أصؿ الجماعات كتطكرىا كطرؽ 
. استمرارىا ككيؼ تيبمكر كتطكر نظميا كتفرضيا عمى أفرادىا 

كالديف، : ػ عمـ االجتماع ىك العمـ الذم يدرس نشأة النظـ كالظكاىر االجتماعية كتطكرىا
كما يدرس سمكؾ الجماعة بكجو عاـ ال سمكؾ أفرادىا، . كالمغة، كالقانكف، كالدكلة، كاألخبلؽ

فيك مف العمـك اإلنسانية المكجية نحك . كيدرس مشكبلتيا كمقكماتيا االقتصادية كالسياسية
: أما مجاالت عمـ االجتماع فيمكف تمخيصيا في المجاالت التالية .خدمة اإلنساف

أ ػ دراسة النظريات كطرؽ البحث في المجتمعات كالقكانيف االجتماعية كتطكر المجتمعات، 
. كيدرسيا عمـ االجتماع العاـ

ب ػ دراسة تكزيع السكاف، كتجمعاتيـ في المدف كالقرل، كالكيانات االجتماعية كيدرسيا عمـ 
. المكرفكلكجيا االجتماعية

كالديف، األخبلؽ، كاالقتصاد، كيدرسيا عمـ الفيزيكلكجيا : ج ػ دراسة ظكاىر المجتمع البشرم
. االجتماعية

عادة تنظيـ المجتمع كيدرسيا  د ػ دراسة المشكبلت االجتماعية ، كسكء التنظيـ االجتماعي ، كا 
. عمـ الباثكلكجيا 

:  Anthropology ػ عمـ االنثركبكلكجيا5
ىك العمـ الذم يدرس العناصر الحيكية كالعناصر الثقافية : عمـ االنثركبكلكجيا أكعمـ اإلنساف

لئلنساف؛ فاإلنساف كائف اجتماعي يعيش في جماعات، كىك أيضان مخمكؽ فريد يممؾ القدرة 
عمى الكبلـ كالقدرة عمى استخداـ الرمكز كالمجردات كالقدرة عمى االستنتاج كالتعميـ، كىك بذلؾ 
قادر عمى االتصاؿ كالتكاصؿ كالتكصيؿ، أم القدرة عمى التفاىـ كنقؿ المعارؼ كالميارات لغيره 

مف أبناء جنسو، كالقدرة عمى تبادؿ الخبرات معيـ مستفيدان مف خبرات مف سبقو كمميدان السبيؿ 
.  إلفادة مف يخمفكنو في المستقبؿ

كييتـ عمـ االنثركبكلكجيا بدراسة الثقافة البشرية بمفيكميا الكاسع كاألنماط المختمفة ليذه     
. الثقافة ، كما تتمثؿ في البيئات المختمفة في ىذا العالـ ، ماضييا كحاضرىا كمستقبميا 

فيدرس أنماط الثقافة في الجماعات المختمفة كيجرم مقارنات بينيا تساعد عمى دراسة كتفسير 
. نمك كتطكر المجتمعات البشرية في بنيتيا ككظائفيا

   مف كؿ ىذا، فإف اإلرشاد النفسي يستفيد مف عمـ النفسي االجتماعي بفركعو المختمفة، 
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كذلؾ عندما يقـك بتشخيص كدراسة حالة المسترشد بناء عمى إطاره المرجعي الثقافي 
كالحضارم، كبيف طبيعة ىذه الفركؽ في ظيكر المشكبلت النفسية لئلفراد الذيف يعيشكف في 

. مناطؽ جغرافية متباينة كأكساط ثقافية غير متكافئة
 Statistical:ػ عمـ اإلحصاء6 

      يأخذ التكجيو كاإلرشاد مف عمـ اإلحصاء الكثير مف المفاىيـ اإلحصائية، كذلؾ لتفسير 
جدكل البرامج اإلرشادية كمدل تحقيقيا لنتائجيا المرغكبة بناء عمى المتكسطات قبؿ التدخؿ 

كذلؾ يستفيد مف عمـ اإلحصاء في . اإلرشادم، كالمتكسطات بعد انتياء العممية اإلرشادية
تفسير نتائج االختبارات النفسية، كصدؽ كثبات تمؾ المقاييس في قياس ظاىرة سمككية أك 

. نفسية
 Pholosophy :ػ الفمسفة7

      ثمة مفاىيـ يجب أف يحيط بيا المرشد النفسي الذم يعمؿ في مجاؿ تقديـ الخدمة 
النفسية، كالطبيعة البشرية، كالخير،كالشر، كالنفعية، كالمسؤكلية، كمفيـك األخبلؽ كغيرىا مف 

المفاىيـ التي تعد الركيزة كاألساس لكؿ عمؿ إرشادم مف أجؿ تحقيؽ ىذه العممية أىدافيا 
. المنشكدة بكعي كاضح كبرؤية سديدة

 Religion: ػ عمـك الديف8

    ىناؾ ترابط كثيؽ بيف الديف كاإلرشاد النفسي، ألف جميع الديانات السماكية جاءت ليدية 
خراج الناس مف الضبلؿ إلى النكر، مف خبلؿ عممية التكجيو كاإلرشاد كالعبلج  البشرية كا 

كلقد أمدنا ديننا الحنيؼ بالكثير مف اآليات كاألحاديث النبكية . لممشكبلت التي يعاني منيا الفرد
كبناء عمى . الشريفة التي تركز عمى االستقامة كعمؿ الخير، ألف في ذلؾ إسعاد لمفرد كالمجتمع

ذلؾ لـ يتخؿ اإلرشاد النفسي عف الديف ألنو يمده بالكثير مف مقكماتو نجاح العممية اإلرشادية 
إذا استطاع المرشد النفسي أف يربط بيف المشكمة النفسية التي يعاني منيا المسترشد كمعتقداتو 
الدينية، فإف ىذا يسيؿ ميمة المعالج في مساعدة المرشد عمى التخمص مف العادات السمككية 

. السمبية، كذلؾ باالعتماد عمى الجانب الديني لدل المسترشد
نما  مف كؿ ىذا يمكف القكؿ إف التكجيو كاإلرشاد النفسي  ال يمكف أف يككف عممان قائمان بذاتو، كا 

فيك يستفيد مف .يككف عممان يمكنو االستفادة مف العمـك األخرل إذا أراد لنفسو أف يتطكر كيتقدـ
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ككؿ .... القانكف، كمف عمـ األخبلؽ، كالديف، كعمـ االقتصاد كاالجتماع، كعمـ كظائؼ األعضاء
 .ىذه العمـك تقدـ خدمة لمتكجيو كاإلرشاد النفسي

 
: اإلرشاد كعمـ كفف

كاإلرشاد يعتبر عممان مف حيث أنو يعتمد . مف الجدير بالمبلحظة أف اإلرشاد عممان كفنان معان 
عمى حؿ مشاكؿ المسترشد بناءن عمى المنيج العممي كذلؾ في سعي المرشد الكتشاؼ العكامؿ 

كأف يفترض الفركض كيصنع الحمكؿ المبدئية  .السببية التي أدت إلى اضطراب المسترشد
ككذلؾ المرشد يطبؽ  .لممشكمة، ثـ يجرم عممية التحقيؽ التجريبي مف صحة الحمكؿ البدنية

المنيج العممي حيف يقيس بعض سمات المسترشد أك قدراتو قبؿ كبعد اإلرشاد كبذلؾ يستطيع 
كذلؾ فإف المناىج . أف يتصرؼ بأسمكب عممي عمى األثر الذم يرجع إلى العبلج أك اإلرشاد 

اإلرشادية التي تحتاج إلى عمؿ تشخيص لحالة المريض فالمرشد يطبؽ بعض االختبارات 
كالمقاييس المقننة، كيعد ىذا نشاطان عمميان صرفان، يضاؼ إلى ذلؾ أف عممية العبلج بما فييا 

مف فيـ كاستبصار كتشخيص تقـك عمى جمع المعمكمات كالحقائؽ كالنظريات العممية المتعمقة 
ككذلؾ اختيار المرشد لممنيج .باألمراض كبالنمك، كبالشخصية كبالتعمـ كالتنشئة االجتماعية

. الذم يستخدمو في العبلج يخضع، لبعض األسس العممية كيتحدد عمى أساس الفمسفة العممية
. التي يؤمف بيا المعالج

 كىناؾ اإلرشاد النفسي أك العبلج النفسي المتمركز حكؿ المسترشد ك اإلرشاد المتمركز     
الخ كىنا ... لعبلج السمككي كالعبلج الجشطالتي ا ، كحكؿ المرشد، كاإلرشاد الفردم كالجماعي

نما يرتكز عممو عمى نظريات كأسس عممية كبالتالي يمكف  يتضح أف المرشد ال يعمؿ في فراغ كا 
 .النظر إلى اإلرشاد كعمـ مف العمـك ىك عمـ إرشاد الفرد إلى السمكؾ الصحي أك السكم

 مف ناحية أخرل يمكف النظر إلى اإلرشاد عمى أنو فف مف الفنكف مف حيث أف الفف أيان 
فاإلرشاد يعد فنان مف حيث أف يتأثر . ىك تطبيؽ لممعارؼ كالنظريات كالحقائؽ العممية: كاف 

ببعض الجكانب الذاتية لممرشد فالمرشد يعمؿ كما لك أنو فناف، كىناؾ بعض الجكانب التي ال 
يمكف تعميميا أك تفسيرىا كالتي ال يمكف قياسيا، كعبلكة عمى ذلؾ يستطيع المرشد أف يضيؼ 

تمؾ االختبلفات الناتجة عف الفطنة أك  .بعض الجكانب الفنية أك االختبلفات التي يظير فييا فنو
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كيظير الجانب الفني مف اإلرشاد كيعبر عف نفسو في . المكىبة أك الخبرة الشخصية لممرشد
 ،أم طبع المناىج كالطرؽ بالطابع الشخصي. التطبيؽ الشخصي لمتقنيات كالطرائؽ المعركفة

 .ككذلؾ يضفي المرشد عمى عممية اإلرشاد كثيران مف الخصائص كاإلسيامات الشخصية
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الفصؿ الثاني 

أىداؼ التكجيو كاإلرشاد النفسي كمناىجو 
 
: مقدمة

    تمت اإلشارة في الفصؿ األكؿ إلى أف اإلرشاد النفسي ىك العممية العممية المنظمة التي 
تسعى عف طريؽ العبلقة اإلرشادية بيف المرشد كالمسترشد إلى تحقيؽ أىداؼ التربية الحديثة ، 
كتنمية شخصية الفرد أك الجماعة إلى أقصى حد ممكف، كمساعدتيـ عمى االستفادة مف الفرص 

كالخبرات التي يمركف بيا إلى أقصى حد تسمح بيا قدراتيـ كاستعداداتيـ المختمفة، بحيث 
تجعميـ قادريف عمى اتخاذ  القرارات اليامة في حياتيـ بطريقة مثمرة، كحؿ مشكبلتيـ النفسية 

. كاالجتماعية كالتربكية التي تعترضيـ ، بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ التكافؽ المنشكد 
ان عديدة يسعى إلى تحقيقيا في حياة الفرد رشاد النفسي أىداؼكما أف لمتكجيو كاإل

كالجماعات، كىذه األىداؼ قد تككف أىدافان عامة يسعى الجميع إلى تحقيقيا، كقد تككف أىدافاي 
 .، بينما يرل بعض العمماء عمى أنيا كاحدةحسب حالتو كتكقعاتوب بكؿ فرد تتعمؽ خاصة

 المسترشد أىداؼ التكجيو كاإلرشاد النفسي كجية كؿ مف المرشد كتحدد كعمى العمـك 
 .كعممية اإلرشاد نفسيا

: أكالن ػ أىداؼ اإلرشاد النفسي
 كنتيجة بتحقيقيا كالمسترشد المرشد  يرغب التي النتائج تمؾ اإلرشاد بأىداؼ نقصد

 لدل تظير التي الجديدة السمككية التغيرات جميع النتائج ىذه كتشمؿ 0اإلرشاد لعممية
 بدقة األىداؼ ىذه تحديد يتـ ما كبقدر  اإلرشادية، الجمسات مف االنتياء بعد المسترشد

 أف نجد ذلؾ كمع. اإلرشاد عممية نجاح احتماؿ مف ذلؾ يزيد ما بقدر اإلرشاد بداية منذ
 كذلؾ أخرل، إلى حالة مف تختمؼ فيي التعديؿ؛ كقابمية بالمركنة تتصؼ األىداؼ ىذه

 فترة مف ذاتو المسترشد لدل تختمؼ كما. حالة كؿ منيا تعاني التي المشكمة طبيعة حسب
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 Tyler،1961تايمكر كيرل.  كأعراضو كظركفو مشكبلتو تطكر مسار حسب أخرل، إلى
: ىك لئلرشاد األساسي اليدؼ أف عمى

. (المسترشد )ػ تسييؿ عممية النمك لمفرد 
ػ مساعدة المسترشد في أف يسمؾ بفاعمية كعقبلنية، كأف يصبح أكثر استقبلالن، كأف 

(. 39، 2003الخطيب )يككف مسؤكالن عف نفسو  
ػ أف يكاجو مشكبلتو بمساعدة المرشد، كيسعى لمتخمص منيا مف خبلؿ اتخاذ قرارات 

. ناجحة تعينو عمى التكافؽ السميـ مع متطمبات حياتو
َتىاء علّ ذلل، وجد أن ٌىاك أٌدافاً عامة ٔسعّ إلٍٕا جمٕع المسشدَن الىفسُٕن 

 : لتذقٕقٍا لدِ المستسشد أثىاء العملٕة اإلزشادٔة، مه ٌري األٌداف

 Self- actualization:تحقيؽ الذاتػ 1
كىي نزعة كاستعداد عاـ عند كؿ البشر تتبع نمك بنية الذات، كتعبر عف ذاتيا في تحقيؽ     

 كيكضح .ذلؾ الجزء مف الخبرة التي يرمز إلييا الفرد في الذات كالتي أصبحت جزءان مف الذات
إف لدل الفرد نزعة كامنة أك ميؿ لممضي قدمان نحك النضج، كتككف : ركجرز ىذا المفيـك قائبل

عندئذ تصبح ىذه النزعة أكثر مف ككنيا نزعة أك . ىذه النزعة متحررة في ظؿ مناخ نفسي مبلئـ
كالتي تُّعد بمثابة " نزعة تحقيؽ الذات" كتسمى ىذه النزعة التي تسعى إلى النمك . ميؿ كامف

في حياة الفرد، كالتي يمكف أف يعتمد عمييا كييتـ بيا أثناء العممية العبلجية  (النبع الرئيسي)
كما أف ىذه النزعة مكجكدة لدل كؿ منا، كمدفكنة . مف خبلؿ إبرازىا كمساعدتيا عمى النمك

 )بعمؽ تحت طبقة الدفاعات النفسية، لكنيا تنتظر الظركؼ المناسبة لكي تعبر عف نفسيا
.  ( قيد النشر2012العاسمي

     كما تسعى ىذه النزعة الكامنة لدل الفرد أك العميؿ لتنمية كؿ قدراتو بطرائؽ تحقؽ لو 
المحافظة عمى تقدمو كتكافقو في حياتو اليكمية، كىي الدافع الكحيد المفترض في نظرية 

كالذات ىنا، ليست أاٌل تعبيران عف النزعة العامة لمفرد . ركجرز، كىي تظير مف قبؿ الكائف الكمي
كتشمؿ ىذه النزعة مفاىيـ أخرل . إلى السمكؾ بطرؽ تحافظ عميو كتحقؽ تقدمو نحك أىدافو

. مثؿ مفاىيـ الدكافع كالحاجة لتخفيؼ التكتر كدكافع النمك، كالنزعة إلى االبتكار كالتعمـ
 العميؿاليدؼ الرئيسي لمتكجيو كاإلرشاد النفسي ىك العمؿ مع      كفي ضكء ذلؾ يككف 

 عما ينظر ، فيرضى كيرتاحإلى درجة يستطيع فييا أف ينظر إلى نفسوكمساعدتو لتحقيؽ ذاتو 
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كما يسعى أيضان إلى مساعدة الفرد كالجماعات إلى الكصكؿ إلى ىذه الغاية سكاء أكاف . إليو
. الفرد عاديان أـ متفكقاي أك معاقان 

  في ىذا إف الفرد لديو دافع أساسي يكجو سمككو، كىك دافع Rogers" ركجرز "     يقكؿ
تحقيؽ الذات، كنتيجة لكجكد ىذا الدافع فإف الفرد لديو استعداد دائـ لتنمية فيـ ذاتو ك تحميؿ 
قدراتو كاستعداداتو كمكاطف الضعؼ كالقكة فييا، كذلؾ بيدؼ تعزيز جكانب القكة، كالتخمص 

 .تدريجيان مف مكاطف الضعؼ
:    كيتطمب الترجمة اإلجرائية لتحقيؽ الذات كيدؼ أسمى لئلرشاد النفسي مايمي

 كىي مكاصفات الثقافية التي تحددىا الجماعة أك المجتمع لمدكر: تكقعات الدكر. 

 كيشتمؿ عمى إدراؾ كتفسير الفرد الذم يمارس الدكر لتكقعات الدكر: مفيـك الدكر. 

 (.2000سميماف، )كيمثؿ تقبؿ الفرد بالدكر كما تـ تفسيره : تقبؿ الدكر 

 The development of positive self-concept :يجابيإ  ذات مفيـكػ نمك2

 التعامؿ تـ فقد تاريخية، أصكؿ لو كاحد، آف في كحديثان  قديمان  مصطمحان  الذات     يُّعد مفيـك
 اليكناف، المفكركف كاقتبسو التاريخ، عبر فمسفي منظكر مف ثـ ديني منظكر مف معو

 مفيـك مرٌ  كقد. الغزالي حامد كأبك سينا، كابف العرب، عمماء احتضنو ثـ كسقراط، كأفبلطكف،
، كأحيانان أخرل ( Ego")  األنا"، كأحيانان بمعنى (Sole)"الركح"فمرة بمعنى  عديدة، بمعاني الذات

 خبرة إلى لئلشارة الماضي القرف بدايات منذ المفيـك ىذا استخدـ كقد  (.Self)" الذات"بمعنى 
 كالتي الفرد، كيكتسبيا يحمميا التي كالمدركات المعاني مف إدراكيان  تنظيمان  باعتبارىا بذاتو، الفرد
   (.6 ،1985:فيتش)بالذات الشخصية الخبرة تشمؿ
 ىاميف كمفيكميف كاألنا الذات مفيـك تتبنى  ػ بعد فيما ػ النفسية النظريات معظـ أخذت    كقد

ف النفسي، كالتكافؽ الشخصية دراسة في  كما .كتعريفيما كبنيتيما طبيعتيما حكؿ اختمفت كا 
باىتماـ العمماء كالباحثيف في مجاؿ عمـ النفس كالصحة النفسية، بيدؼ  ىذا المفيـك حظي
 اإلنسانية، كالقكانيف التي تحكميا، كالعكامؿ التي تؤثر فييا في حالة الصحة  الشخصيةمعرفة

 في بناء الشخصية اإلنسانية م المحكر األساسباعتباره عنو كاكليذا تحدثأك االضطراب، 
 النظريات لظيكر الطريؽ Jamesفقد ميدت أفكار كيمياـ جيمس . المرجعي لفيميا كاإلطار

 أف إلى( 1890)المنشكر عاـ" النفس عمـ مبادئ"كتابو في أشار إذ الذات، حكؿ المعاصرة
 يستطيع ما لكؿ الكمي المجمكع "بأنيا عمكمية معانييا أكثر في التجريبية األنا أك الذات
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 كمينتو  كأسرتو، المادية، كممتمكاتو كقدراتو، سماتو، جسده، لو أف يدعي أف اإلنساف
 المادية، كالذات الركحية، الذات إلى التجريبية الذات مككنات صنؼ حيث. إلخ...كىكاياتو
 رأل بينما. (745، 1987:غنيـ") الخالصة كالذات الجسمية، كالذات االجتماعية، كالذات

 مف تتككف حيث لنفسو، الفرد بيا يستجيب التي األساليب ىي الذات أف Symondsسيمكندس
 ككيؼ نفسو، يقيـ ككيؼ نفسو، عف يعتقده كما نفسو، الشخص يدرؾ كيؼ: جكانب أربعة
 (.600 ،1978:ليندزم ك ىكؿ)عنيا  الدفاع أك نفسو تعزيز أفعالو خبلؿ مف يحاكؿ
 حيث تظير لمف يتمتع بمفيـك ذات إيجابي ، إذؿ الفرد لذاتو كرضاه عنيابكيتمثؿ في تؽ     

 كيكشؼ عنيا أسمكب ، أك يحتؾ بويعامموصكرة كاضحة كمتبمكرة لمذات يممسيا كؿ مف 
 كالمحافظة عمى ، الذم يظير فيو دائمان الرغبة في احتراـ الذات كتقديرىامعاممتو اآلخريف

كالثقة الكاضحة بالنفس كالتمسؾ بالكرامة كاالستقبلؿ ، مكانتيا االجتماعية كدكرىا كأىميتيا
 كما يعبر عف التطابؽ بيف مفيـك الذات . مما يعبر عف تقبؿ الفرد لذاتو كرضائو عنيا،الذاتي

كمفيـك الذات المثالي  (عنيا الشخص  أم المفيـك المدرؾ لمذات الكاقعية كما يعبر)الكاقعي 
أك خفض التناقض بيف مككنات . (أم المفيـك المدرؾ الذات المثالية كما يعبر عنو الشخص)

 كالذات المثالية Acut Self بيف الذات الكاقعية Higgins  1987الذات حسب تعبير ىيغينز
Ideal Self أك بيف الذات الكاقعية كالكاجبة Ought Self  كبالتالي فإف التكجيو كاإلرشاد يعمؿ

مع الفرد كفؽ حالتو، سكاء أكاف فردان عاديان أك مكىكبان أك معاقان، جنبان إلى جنب كمساعدتو في 
كىناؾ ىدفان بعيد المدل لئلرشاد النفسي يتمثؿ . تحقيؽ ذاتو، بحيث ينظر إلى ذاتو فيرضى عنيا

، أم تحقيؽ قدرة الفرد عمى تكجيو حياتو بنفسو بذكاء Self-Directionفي تكجيو الذات 
كبصيرة ككفاءة في حدكد المعايير االجتماعية، كتحديد أىداؼ لمحياة كفمسفة كاقعية لتحقيؽ 

.  ىذه األىداؼ
 Actualization  Adjustment :التكافؽػ تحقيؽ 3

كما يشير إلى . كيعني ىذا تمثؿ الفرد لكؿ الخبرات عمى المستكل الرمزم في بنياف الذات   
االتساؽ التاـ بيف الخبرة كمفيـك الذات، كاالنفتاح التاـ عمى الخبرة عمى المستكل الشعكرم 

 .كالعممي، كيعزز التكافؽ ىذا مع تقدـ الفرد نحك تحقيؽ ذاتو

       كيمكف القكؿ أخيران، بأف كارؿ ركجرز يُّعد كاحدان مف أفضؿ المنظريف في مجاؿ عمـ 
النفس الفردم، كالذم حقؽ اعترافان كاسعان كمعالج نفسي أكالن، ككمربي فاضؿ قدـ أسمكب جديد 
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في التربية كالتعميـ يتمركز عمى المتعمـ بدالن مف المعمـ، إضافة إلى أنو قاـ بتسجيؿ الجمسات 
.  العبلجية كاممة لمحاالت المترددة إلى عيادتو النفسية

 أم تناكؿ السمكؾ كالبيئة ،مف أىـ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد النفسي تحقيؽ التكيؼ
 كىذا التكازف ، حتى يحدث تكازف بيف الفرد كبيئتوالتعديؿالطبيعية كاالجتماعية بالتغيير ك

. يتضمف إشباع حاجات الفرد كمقابمة متطمبات البيئة
 متطمبات خارجية كأخرل : يستجيب لنكعيف مف المتطمباتالتكافؽأثناء عممية في الفرد ك
إلى متطمبات البيئة كمتطمبات األشخاص اآلخريف في ىذه  تشير المتطمبات الخارجيةؼ ؛داخمية
 مثؿ الحاجة ،الحاجات االجتماعيةكشير إلى الحاجات الجسمية تالمتطمبات الداخمية ، كالبيئة

ة اآلخريف، كالقبكؿ االجتماعي كاإلحساس بتقدير الذات كالتقدير االجتماعي كالحاجة ؽإلى رؼ
 .(10، 2000 :طرشاأل) إلى الحب

     أما صبلح مخيمر فقد قدـ لنا مفيكمان جديدان لمتكافؽ، حيث يرل أف التكافؽ ىك الرضا 
بالكاقع الذم يبدك ىنا كاآلف مستحيبلن عمى التغيير، كلكف في سعي دائب ال يتكقؼ لتخطي 

إنو ديالكتيكية ، . الكاقع الذم ينفتح لمتغير مضيان بو قدمان فقدمان عمى طريؽ التقدـ كالصيركرة
تزاكج ما بيف نقيضيف، ما بيف المألكؼ كالجديد، ما بيف المحافظة عمى الحياة كالمخاطرة في 
زالة االستثارة،  الحياة، بحيث يجد الفرد نفسو مدفكعان، في نفس الكقت، بالرغبة في خفض كا 

فميس مف المعقكؿ تصكر اإلنساف ككأنو مجرد ...كالرغبة في تكليد التكتر، اشتياءن لبلستثارة 
كمف ىنا .  شيء يتعبأ بالتكترات فيعمؿ عمى خفضيا، فبلبد مف إيجابية لتحقيؽ الذات اإلمكانات

تظير أىمية المخاطرة بالحياة كاشتياء االستثارة كالمكاقؼ الجديدة؛ فديالكتيكية الحياة تبدك بكؿ 
قكتيا بحيث يخاطر اإلنساف بالحياة، رغبةن في إثراء الحياة، بينما ال تبدك الديالكتيكية بكؿ ىذا 

فاألساس ىك اشتياء المثير الذم يتيح لمحياة أف تتحرؾ إلى ... الكضكح في خفض التكتر 
مكاقؼ جديدة تنطكم عمى مخاضات مريرة كالشؾ فييا، كلكنيا تظؿ أبدان الرحـ األبدم لميبلد كؿ 

كليذا يدعك نيتشو اإلنساف إلى أف يعيش في . جديد، كلكؿ ابتكار ممكف، كلكؿ تقدـ كصيركرة
خطر كعمى حافة بركاف ليجني مف الحياة خير ما فييا، فمف الجديد يكلد الخطر، كمف الخطر 

:  كيتجمى ىذا في. يكلد الجديد كمف غير كمييما تبدك الحياة بركة آسنة

 اختيار أنسب المكاد الدراسية عمىكذلؾ عف طريؽ مساعدة الفرد  : التربكمالتكافؽ ػ أ
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 ،مما يحقؽ النجاح الدراسي،  كبذؿ أقصى جيد ممكف،كالمناىج في ضكء قدراتو كميكلو
 مما يحقؽ تكافقو التربكم بصفة  كعبلجيا،تشخيص المشكبلت التربكيةعمى كمساعدتو 

. عامة
كيتضمف السعادة مع اآلخريف كااللتزاـ بأخبلؽ المجتمع كمسايرة :  االجتماعيالتكافؽ ػ ب

 كتقبؿ التغير االجتماعي كالتفاعؿ ،المعايير االجتماعية كقكاعد الضبط االجتماعي
مما يؤدم إلى تحقيؽ الصحة ، القيـ تعديؿ االجتماعي السميـ كالعمؿ لخير الجماعة ك

:  كلمتكيؼ االجتماعي أبعاد ىي.االجتماعية
وهو مجموعة الدوافع والحاجات واالنفعاالت والعواطف والعقد النفسية التي  :ـ البعد الشخصياألول 

. تدفع الفرد للقيام بنشاط اجتماعي معين

ظركؼ األسرة كالمدرسة ك كيتضمف الظركؼ التي يعيش فييا الفرد، :ػ البعد البيئيالثاني 
. كالعمؿ

 كيتضمف مجمكعة االتجاىات كالقيـ كالعادات االجتماعية كالمثؿ :ػ البعد المعرفي العقميالثالث 
. المسيطرة كالمكجية لمجماعة كالمكحدة ألىدافيا

كما يتمثؿ في   كيتمثؿ في طريقة االتصاؿ بيف أفراد الجماعة المختمفيف:ػ البعد اإلنسانيالرابع 
 .الجماعة طريقة القيادة كاألسمكب الذم يستعممو القائد مع أفراد

 :تحقيؽ الصحة النفسيةػ  4
كفي ىذا الصدد ينص دستكر منظمة .     إف الصحة النفسية جزء أساسي ال يتجزٌأ مف الصحة

الصحة ىي حالة مف اكتماؿ السبلمة بدنيان كعقميان كاجتماعيان، ال مجٌرد "الصحة العالمية عمى أٌف 
كمف أىـٌ آثار ىذا التعريؼ أٌف شرح الصحة النفسية يتجاكز مفيـك ". انعداـ المرض أك العجز

 .انعداـ االضطرابات أك حاالت العجز النفسية

   كالصحة النفسية عبارة عف حالة مف العافية يمكف فييا لمفرد تكريس قدراتو الخاصة كالتكٌيؼ 
كتمٌثؿ الصحة النفسية، . مع أنكاع اإلجياد العادية كالعمؿ بتفاف كفعالية كاإلسياـ في مجتمعو

حسب ىذا التعريؼ اإليجابي، األساس البلـز لضماف العافية لمفرد كتمكيف المجتمع مف تأدية 
 .كظائفو بشكؿ فعاؿ

:تختمؼ العمماء في تعريؼ الصحة النفسية كالمرض النفسي كىذه بعض التعريفاكقد ا       
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 ىي التكافؽ مع المجتمع كعدـ الشذكذ عنو كعدـ مخالفتو كالمرض النفسي :الصحة النفسية -
 .  ىك عدـ التكافؽ مع المجتمع

كالمرض النفسي ىك عدـ التطكر بما يتناسب  نساف عمى التطكرإلالصحة النفسية ىي قدرة ا -
 (. حيف يتمسؾ البالغ بسمككيات الطفكلة فإنو يعد مريضا نفسيا: مثاؿ)مع مرحمة النمك 

 Parent ego state   أنا األبكيةحكاؿ النفس الثبلث كىي حالة أ ىي تكافؽ :الصحة النفسية ػ

عمى اعتبار   Adult ego state   الرشد أناكحالة ( Child ego state )  الطفكلةأنا كحالة 
 كيحدث المرض النفسي عند ،ف الشخص السميـ نفسيا يعيش بيذه الحاالت في تناغـ كانسجاـأ

   .خرلألحداىا عف اإحكاؿ كطغياف ألاختبلؿ ىذه ا

ف أم حب الفرد لنفسو كلآلخريف عمى أ ) ىي القدرة عمى الحب كالعمؿ :الصحة النفسية -
كالمرض النفسي ىك كراىية النفس ( يعمؿ عمبل بناء يستمد منو البقاء لنفسو كلآلخريف

 . لى المكتإكاآلخريف كالعجز عف االنجاز كالرككد رغبة في الكصكؿ 

ف الصحة النفسية أف المرض النفسي ىك عدـ التكافؽ الداخمي كرأل أ عدكمف العمماء مف  - 
كجزء مكتسب مف  (اليك)ىي التكافؽ الداخمي بيف مككنات النفس مف جزء فطرم ىك الغرائز 

  .البيئة الخارجية كىك األنا األعمى
إف اليدؼ العاـ الشامؿ لمتكجيو كاإلرشاد النفسي ىك تحقيؽ الصحة النفسية كسعادة 

ىي حالة دائمة نسبية يككف فييا ( 1982)كالصحة النفسية كما يعرفيا زىراف . كىنائو الفرد
 كيككف قادران عمى تحقيؽ ذاتو ،الفرد متكافقان نفسيان، كيشعر بالسعادة مع نفسو كمع اآلخريف

كاستغبلؿ قدراتو إلى أقصى حد ممكف، كيككف قادران عمى مكاجية مطالب الحياة، كتككف 
كالصحة النفسية .  كسبلـةشخصيتو متكاممة سكية، كيككف سمككو عاديان بحيث يعيش في سبلـ

 راض المرض النفسيعحالة إيجابية تتضمف التمتع بصحة العقؿ كالجسـ، كليس مجرد غياب أ
 فالصحة كسبلمة الجسـ كالعقؿ متطمبات ال غنى عنيا لكؿ فرد في . أك الخمك منو أك البرء منو

المجتمع، فإف صح عقؿ اإلنساف كجسمو، استطاع أف يعيش مع بني جنسو كبيئتو في كفاؽ 
ككئاـ، أما إذا اعتمت صحتو النفسية فإف ذلؾ ينعكس عمى سمككو كأفكاره كمشاعره بشكؿ 

. سمبي، كبالتالي يصبح تكافقو مع ذاتو كاألفراد المحيطيف بو مضطربان 
كمف ىنا، فإف اإلرشاد النفسي ييدؼ إلى تحرير الفرد مف كؿ أشكاؿ القمؽ كالخكؼ 
كالتكتر النفسي كاالكتئاب، كمف األمراض النفسية التي قد يتعرض ليا خبلؿ مراحؿ حياتو 
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بحيث يصبح الفرد قادران عمى معرفة ذاتو معرفة جيدة، كقادران عمى اتخاذ القرارات . النمائية
 .الصائبة في حياتو، كعمى مكاجية المشكبلت التي تكاجيو في حياتو اليكمية

 
: ػ مساعدة المسترشد عمى تنمية قدراتو كطاقاتو الكامنة5

    ييدؼ التكجيو كاإلرشاد النفسي إلى مساعدة المسترشد عمى تكجيو نمكه نحك الطرؽ 
الصحيحة، سكاء عف طريؽ إزالة العقبات التي تقؼ في طريؽ النمك، أـ عف طريؽ مساعدتو 
مكانياتيـ إلى  عمى اكتشاؼ طرائؽ جديدة لمنمك كاإلبداع، مع تكفير الفرص لتنمية طاقاتيـ كا 
أقصى حد ممكف مما يحسف فعاليتيـ الشخصية في مكاجية مشكبلتيـ النفسية كاالنفعالية 

. كاالجتماعية
: ػ تحسيف العممية التربكية6

إف التكجيو كاإلرشاد النفسي ال يمكف فصمو عف العممية التربكية، إذ أف ىذه العممية ىي 
في أمس الحاجة إلى خدمات التكجيو كاإلرشاد النفسي، كذلؾ بسبب الفركؽ الفردية بيف 

الطبلب في المدارس ، كاختبلؼ المناىج ، كازدياد أعداد الطبلب ، كازدياد المشكبلت االجتماعية 
.  المدارسفي

 1984" رينكلدز"      كفي ضكء ذلؾ يمكف حصر أىداؼ اإلرشاد النفسي كما حددىا 
Reynoldsفي اآلتي  :

  التقكيـ كالتقدير النفسي كاالجتماعي كالتعميمي لؤلفراد، كذلؾ باستخداـ المبلحظة
. كالمقابمة كاالختبارات النفسية المختمفة

 دراكاتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ كتعزيزىا .  مساعدة األفراد عمى فيـ أنفسيـ كا 
 كسابيـ الميارات كالسمككيات السميمة . المساعدة عمى تفيـ العبلقات اإلنسانية كا 
  المساعدة عمى اتخاذ القرارات الذم يساعد عمى تحديد أىدافيـ كمستقبميـ الشخصي

. كالميني
  المساعدة عمى التغمب عمى مشكبلتيـ النفسية كاالجتماعية كاألكاديمية عف طريؽ

. خدمات اإلرشاد الفردم أك الجماعي 
  العمؿ عمى تحقيؽ الصحة النفسية لؤلفراد عف طريؽ الخدمات اإلرشادية النمائية
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 . كالكقائية

: ػ زيادة ميارة المسترشد في التعامؿ مع المشكبلت كالعمؿ عمى حميا7
أف التكجيو كاإلرشاد يعمبلف عمى مساعدة المسترشد الذم  (35 :2003)      يذكر الزعبي 

يعاني مف مشكبلت مختمفة عمى زيادة مياراتو في مكاجية المكاقؼ الضاغطة التي يمر بيا أك 
كيتـ ذلؾ مف . التي تعترضو، كذلؾ حتى يتمكف مف تحقيؽ التكافؽ السميـ منع نفسو كاآلخريف

خبلؿ التعرؼ عمى طبيعة المشكمة، كتحديد أسبابيا كالظركؼ التي ساعدت في ذلؾ، كالبحث 
. عف آلية التعامؿ معيا كضبطيا كحميا أك استبداؿ سمككيات جديدة تحؿ محميا

: ػ مساعدة المسترشد عمى تحسيف عبلقاتو مع اآلخريف8
      مف المتكقع أف تككف المشكبلت التي يكاجيا المسترشد ناتجة عف عبلقتو مع اآلخريف؛ 

فقد تككف صكرة الذات لدل المسترشد منخفضة، مما يجعمو يتصرؼ بأسمكب دفاعي أثناء 
كما أف ميارات المسترشد االجتماعية قد تككف ضعيفة سكاء أكانت في .تفاعمو مع اآلخريف

المدرسة أـ في األسرة أـ في العمؿ،كلذلؾ فإف مف كاجب المرشد مساعدة المسترشد  كي يككف 
. أكثر فعالية في عبلقاتو االجتماعية

:  ػ مساعدة المسترشد عمى اتخاذ قرارات سميمة9  
 كحمقات متكاصمة مف القرارات، كيمكف أف تبدك بعض القرارات غير الحياة يمكف النظر إلى

العادة : ، مثؿكتتعدد أسباب كمؤثرات اتخاذ القرارات .ميمة كلكنيا في كاقع األمر ميمة لمغاية
 تتبع  ماالجيد أك حؿ مشكمة طرائؽ صنع القرارأك الصدفة أك بسبب تأثير الضغط، كلكف كؿ 

 أساليب بمجمكعة كبيرة مف كالتفكيرفيـ المشكمة كاألىداؼ بكضكح، : ، كىينفس الطريقة
جمع كؿ المعمكمات المتكفرة كالمناسبة كإيجاد حمكؿ عديدة كمتنكعة لممشكمة، ، كالعمؿ البديمة

جعؿ القرارات أكثر ، كالحمكؿ المتكفرة ؿ، كتقييـعف المخرج المحتمؿ لكؿ سبيؿ مف سبؿ العـ
   .عقبلنية كحكمة

 كمف األىداؼ الرئيسية لمتكجيو كاإلرشاد ىي تمكيف المسترشديف عمى اتخاذ قرارات 
ىامة فيما يتصؿ قضايا حياتيـ الشخصية، كالمشكبلت التي تكاجييـ بمكضكعية كدقة تتناسب 

كيكمف . مع ما لدييـ مف إمكانيات لممحافظة عمى تنفيذ ىذه القرارات، كالمسؤكلية عف تنفيذىا
دكر المرشد النفسي بمساعدة المسترشد عمى البحث عف البدائؿ الممكنة لحؿ مشكمتو 
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الخاصة، كىذه البدائؿ تككف في الغالب نابعة مف إطاره المرجعي الذاتي كليس مما يراه المرشد 
كيمكف أف يقدـ المرشد في ىذه الحالة المعمكمات كالبيانات . بأنو ىذا القرار المناسب لو

 2008ممحـ، )كالحقائؽ التي تساعد المسترشد عمى تككيف رؤية كاضحة حكؿ القرار المناسب لو 
،44 .) 

 

ذا انتقمنا مف األىداؼ العامة لعممية التكجيو كاإلرشاد إلى األىداؼ الخاصة بعممية         كا 
: اإلرشاد، فإننا نجد لكؿ مجاؿ مف المجاالت أىدافاي تسعى إليو، كأىميا مايمي

 

:  ػ التكجيو كاإلرشاد التربكم1
:      أما أىداؼ البرامج اإلرشادم في المجاؿ التربكم لطبلب المدارس كالجامعات، فيمكف حصرىا في اآلتي

: فيمكف إبراز أىداؼ التكجيو في اآلتي: أ ػ طبلب المرحمة ما قبؿ الجامعية
. ػ التعرؼ عمى عكامؿ النجاح في التعميـ، سكاء أكانت أكاديمية أك غير أكاديمية

. ػ إكساب الطبلب اتجاىات كمعارؼ كميارات مستمرة لتطكير الذات
. ػ فيـ الطبلب لمعبلقة بيف التعميـ كالعمؿ كالمجتمع

. ػ تنمية اتجاىات إيجابية نحك التعميـ كالبيئة التعميمية ماديان كبشريان 
. ػ مساعدة الطبلب عمى حؿ مشكبلتيـ التي تكاجييـ في حياتيـ الدراسية

ػ تنمية كتطكير القيـ الذاتية لمطبلب مف خبلؿ التعمـ الذاتي كاالستمرار فيو لمكصكؿ إلى 
. أىدافيـ المرغكبة

. ػ تنمية الخصائص الشخصية الفعالة لمطالب
حداث تغييرات فييا، بحيث تعمؿ عمى تيسير نمك  ػ تطكير كتنمية البيئة المحيطة بالطالب، كا 

. الطالب
 ػ تكصيؼ األدكار االجتماعية التي يقـك بيا الطالب، كالعمؿ عمى تعممو  أداء ىذه األدكار 

. بنجاح
: كتتمثؿ أىداؼ اإلرشاد في اآلتي: ب ػ إرشاد الطبلب في المرحمة الجامعية

 .ػ تنمية التكافؽ الدراسي لدل الطالب المستجد إلى أعمي درجة ممكنة في السنة التحضيرية1

. ػ مساعدة الطالب المستجد عمى تخطي مشكبلتو الدراسية كالشخصية2
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ػ  تحفيز الطالب المستجد لتقديـ أفضؿ ما عنده مف قدرات كمكاىب كبأعمى جكدة كاالستفادة 3
. مف بيئة التعمـ االلكتركني

. ػ  زيادة كعي الطالب بأىمية استخداـ مكارد كتجييزات السنة التحضيرية4
ػ  إيجاد صبلحية إضافة إلى صبلحية رئيس القسـ كالمنسؽ األكاديمي لحؿ مشكبلت الطبلب 5

 .بناءن عمى دراسة كتكصيات المرشد الطبلبي
ػ تعريؼ الطالب بالبيئة الجامعية الجديدة، كما يتعمؽ بيا مف جك اجتماعي كأكاديمي 6

كنشاطات جامعية كتقديـ كافة المعمكمات المتعمقة  بالقكانيف كاألنظمة الجامعية ككاجباتيا 
. كمسؤكلياتيا تجاه الجامعة

مكاناتو كميكلو 7 ػ مساعدة الطالب عمى اكتشاؼ رغباتو كميكلو كالعمؿ عمى تطكير قدراتو كا 
. العممية مف أجؿ تحقيؽ أىدافو

ػ تييئة الفرصة لبلحتكاؾ بأعضاء الييئة التدريسية في الجامعة عمكمان كفي كميتو عمى كجو 8
الخصكص، كذلؾ مف خبلؿ النشاطات كالمقاءات الجامعية  بينيما، بيدؼ إتاحة الفرصة لمطالب 

لمزيد مف النمك االجتماعي كالمشاركة الفاعمة في كؿ ما تسعى إليو الجامعة لتحقيقو لصالح 
. الطبلب

. ػ المتابعة المستمرة لمطالب في أثناء دراستو، كالحرص عمى تقدـ الطالب كتفكقو في دراستو9
األخطاء في تسجيؿ المقررات، كعممية : ػ حماية الطالب مف التعرض لممشكبلت الناجمة عف10

عادة القيد بعد االنقطاع عف الجامعة، كالتحكيؿ إلى جامعة أخرل . التأجيؿ كاالعتذار، كا 
. ػ حماية الطالب ككقايتو مف الظركؼ البيئية غير المكاتية لمنجاح في الدراسة الجامعية11
ػ تقديـ المعمكمات عف إمكانيات الدراسة كمحتكاىا كبنائيا كمتطمباتيا لممبتدئيف في الجامعة 12 

. كمتابعة دراستيـ
 . ػ مساعدة الطبلب الفقراء ماديان 13

: ج ػ إرشاد الطبلب المتعثريف كالمتفكقيف
. ػ تحديد فئة المتعثريف دراسيان، كالتعرؼ عمى األسباب الحقيقية كراء ذلؾ1
ػ كضع برامج إرشادية كتربكية لمساعدة الطبلب المتعثريف عمى تككيف اتجاىات سميمة  2

. كصحيحة تجاه الدراسة كالمكاد التي يعتقد بأنيا تشكؿ لدييـ عقدة ليـ دكف غيرىا
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ػ اإلشراؼ كالمتابعة لمطبلب الذيف لدييـ صعكبات شخصية خاصة في مجاؿ مف مجاالت 3 
الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ اإلرشاد الجماعي القائـ عمى القدكة كالنمكذج الطيب في التحصيؿ 

. الدراسي
. ػ اكتشاؼ الطبلب المتفكقيف كرعايتيـ معنكيان كاجتماعيان كعمميان 4
. ػ تنمية برامج المتفكقيف، كمتابعتيـ مف النكاحي االجتماعية كالنفسية كاالجتماعية كافة5
. ػ فتح مجاالت لبلستفادة مف قدرات المتفكقيف6

:   دػ  إرشاد ذكم الحاجات الخاصة
زالة كؿ       نظران ألف عممية اإلرشاد في جكىرىا عممية إنسانية، تيدؼ إلى االىتماـ باإلنساف كا 

المعكقات التي تعترض حياتو بجكانبيا كافة، لذلؾ  فإف أىداؼ اإلرشاد لذكم االحتياجات ال تختمؼ عف 
 :أىداؼ إرشاد األسكياء، فكؿ منيا ييدؼ إلى إعداد المكاطف الصالح عف طريؽ

ػ العمؿ عمى إزالة كافة العقبات التي تعترض حياتو، كالتي تشكؿ لو أزمات نفسية، ال يستطيع 1
حساسو بالتقبؿ كالمشاركة الكجدانية  التخمص منيا إاٌل عف طريؽ فيـ المعاؽ لذاتو كقدراتو، كا 

. مع اآلخريف
ػ تنمية الجكانب اإليجابية في شخصيتو كاستغبلليا بشكؿ يحقؽ مف خبلليا التكافؽ المطمكب 2

 (.29، 2011الحريرم كاإلمامي،)مع نفسو كاآلخريف 
ػ تشخيص مشكبلت اإلعاقة بأشكاليا المختمفة، كتميزىا عمى اإلعاقة المكتسبة التي يضيفيا 3

. الفرد أك اآلخريف عمى اإلعاقة
. ػ كضع مقاييس شخصية كنفسية تتناسب كطبيعة كؿ إعاقة4
ػ إعداد برامج تدريبية كتأىيمية كاالجتماعية كحركية كنفسية تساعد فئات المعاقيف عمى 5

. التعايش مع إعاقتيـ، كتنمية قدراتيـ إلى أقصى حد ممكف تسمح بيا ىذه القدرات
ػ دمج المعاقيف في األنشطة االجتماعية مع أقرانيـ العادييف، كذلؾ لتنمية شعكرىـ بأنيـ 6

. يعيشكف في عالـ مشرؾ كمتعاكف
ػ تكفير مستمزمات التكنكلكجيا الحديثة بيدؼ مساعدة المعاقيف عمى استثمار طاقتيـ 7

مكاناتيـ، بشكؿ يساعدىـ عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي . كا 
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لذلؾ، فإف أىداؼ البرامج اإلرشادية بشكؿ عاـ تتجمى في سييؿ النمك، كمساعدة األفراد عمى حؿ        
مشكبلتيـ الشخصية كاالنفعالية كاالجتماعية أك األكاديمية بفاعمية عالية، كمساعدتيـ عمى اتخاذ القرارات 

المناسبة ليـ، كتعديؿ مفيـك الذات لدييـ مف المفيـك السمبي إلى اإليجابي، كتعديؿ االنفعاالت السمبية، كتغيير 
معتقداتيـ كأفكارىـ كاتجاىاتيـ نحك ذاتيـ كنحك اآلخريف، كقدرتيـ : نكاحي النشاط العقمي المعرفي السمبي، مثؿ
 .عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي المطمكب

 

: تحديد أىداؼ اإلرشاد
    تعد مف العمميات األساسية اليامة في ميف المساعدة اإلنسانية كيقـك المسترشد بتحديد 

أىداؼ عممية التدخؿ بمساعدة المرشد، كينبغي أف تعكس ىذه األىداؼ حاجات المسترشد كما 
: كتعكد أىمية ىذه العممية إلى األسباب التالية. يريد تحقيقو
. تضمف اتفاؽ كؿ مف المرشد كالمسترشد عمى أىداؼ عممية التدخؿ (1
. تكجو عممية المساعدة كتضمف استمراريتيا (2
. تكجو عممية البحث عف الكسائؿ كاألساليب المناسبة لمتدخؿ (3
تساعد كؿ مف المرشد كالمسترشد في مراقبة التطكرات التي تحدث نتيجة عممية  (4

. التدخؿ
. تخدـ في عمميات التقكيـ كتحديد فاعمية عممية التدخؿ كالمساعدة (5

أف أىداؼ العممية اإلرشادية ال يقـك بكضعيا  (Black ham، 1977)" ببلكياـ"كيرل 
لكف الصعكبات التي تكاجو . المرشد كحده، كلكف ينبغي أف يقـك بعممية تكجيو كتحديد األىداؼ

: المرشد في عممية تحديد األىداؼ، يمكف إجماليا في اآلتي 
. أ ػ التكجيات الفكرية لممرشد كمشاعره نحك المسترشديف

. ب ػ كفاية المرشد كقدراتو كمياراتو
يمانو بعممو كحرصو عمى أداء رسالتو . ج ػ صدؽ المرشد كا 

. د ػ التحيز الفكرم نحك نظرية أك مدرسة معينة بصرؼ النظر عف حاجة المسترشد
ىػ ػ مدل استعداد المرشد كتفرغو كحماستو كالجيد كالكقت الذم يبذلو في سبيؿ إنجاح 

 (.131، 2001أبكعباة )العممية اإلرشادية  
:       كيرل البعض اآلخر مف العمماء أف األىداؼ العامة لئلرشاد تنحصر في

معظـ النظريات تتفؽ أف اليدؼ مف اإلرشاد ىك الكصكؿ إلى :  ػ  تسييؿ عممية تغير السمكؾ1
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 .تغير السمكؾ مما  يمكف المسترشد أف يحيا حياة أكثر إنتاجية كرضاء 
يمرُّ اإلنساف بمجمكعة مف :  ػ زيادة ميارات المكاجية كالتعامؿ مع المكاقؼ كالضغكط2

كىذه المشكبلت تحتاج إلى . الصعكبات خبلؿ نمكه كالقميؿ ال يكاجيكف مكاقؼ   ضاغطة
ميارات لمتعامؿ مع المكاقؼ الضاغطة، كاإلرشاد النفسي ىنا ييتـ بمساعدة المسترشديف 

. عمى تنمية تمؾ الميارات
 فاإلرشاد يساعد األفراد أف يتعممكا عممية اتخاذ القرارات : ػ النيكض بعممية اتخاذ القرارات3

كيصبحكف معتمديف عمى . بحيث يصبحكف قادريف فيما بعد عمى اتخاذ قرارات بأنفسيـ
. أنفسيـ في ىذا الشأف

كقد .  معظـ حياة اإلنساف يقضييا في تفاعبلت مع اآلخريف: ػ تحسيف العبلقات الشخصية4
كقد يرجع ذلؾ . تككف مشكبلت بعض المسترشديف كامنة في عبلقاتيـ باآلخريف 

كسكاء كانت العبلقات . أك قد يرجع لنقص الميارات االجتماعية.  النخفاض صكرة الذات
فالمرشد ييدؼ إلى مساعدة المسترشد عمى تحسيف نكعية . في العمؿ، األسرة، المدرسة

.  حياتو بأف يصبح أكثر فاعمية في عبلقاتو الشخصية
 أم يكفر الفرص لممسترشديف لينمك بطاقاتيـ : ػ المساعدة عمى تنمية طاقات المسترشد5

مكاناتيـ عف طريؽ استخداـ قدراتيـ كميكليـ ألقصى ما يمكف كبذلؾ يحسف مف  كا 
( . 278 ،1996الشناكم، )الفاعمية الشخصية 

: األىداؼ الخاصة
 لماذا جاء العميؿ"  تتحدد األىداؼ الخاصة باإلجابة عمى السؤاؿ 

مف " حؿ مشكمة العميؿ إجرائيا" فمف أىـ األىداؼ الخاصة في عممية اإلرشاد ". كماذا يريد؟
كيجب أف يعرؼ المرشد كالمسترشد بدقة ككضكح طبيعة ىذا . خبلؿ عبلقة إرشادية ناجحة

. اليدؼ الخاص المباشر ككيفية تحقيقو كمسؤكلية كؿ منيما تجاىو
فالمرشد يبذؿ كؿ جيده لمساعدة العميؿ في حؿ مشكمتو كيقصمو في مشكمتو كيكجيو 
لحميا في إطار عممية اإلرشاد كقد يككف ىناؾ أىداؼ أخرل خاصة لدل العميؿ يجب تحديدىا 

 (.339، 1986زىراف، )كمعرفتيا منذ البداية 
: األىداؼ المتعمقة بالعممية كالمتعمقة بالنتيجةػ 
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 ىي األحداث المستقبمية التي يعدىا المرشد أداة ككسيمة :أ ػ أما األىداؼ المتعمقة بالعممية
مساعدة عمى تحقيؽ األىداؼ المتعمقة بالنتيجة إذا ىي األحداث األكلية التي تجرم خبلؿ جمسة 

 .اإلرشاد كىي إحداث مساعدة كمفيدة إلنجاز األىداؼ المتعمقة بالنتيجة
 ىي النتائج المقصكدة مف اإلرشاد كتكضع ضمف ما يرغب :ب ػ األىداؼ المتعمقة بالنتيجة

جميع أفعاؿ العميؿ الجديدة التي تحدث بعد جمسات : كتكصؼ بأنيا. العميؿ في تحقيقو
. اإلرشاد

بناء العبلقة، اختبار : كيبدك أف ىناؾ ثبلثة أنكاع مف األىداؼ المتعمقة بالعممية كىي
.    الذات، تعميؽ الكعي

: ألىداؼ اإلرشاد عمى أنيا تقع في ثبلثة مستكيات رئيسية ىي (الشناكم) كينظر 
 كتتمثؿ في تسييؿ عممية تغيير السمكؾ كزيادة ميارات المكاجية كالتعامؿ :أكالنػ األىداؼ العامة

مع المكاقؼ المختمفة كالضغكط، كالنيكض بعممية اتخاذ القرار كتحسيف العبلقات 
. الشخصية كالمساعدة عمى تنمية طاقات المسترشد

 كىي تمثؿ االتجاه النظرم كاستخدامو لطرائؽ العبلج المختمفة :ثانيا ػ  األىداؼ المكجية لممرشد
. مف العبلج بالكاقع، أك الجشطالتي كغير ذلؾ مف طرائؽ العبلج النفسي المختمفة

 كىي األىداؼ المرتبطة بمشكمة المسترشد كتعد :ثالثا ػ  األىداؼ الخاصة أك أىداؼ النتائج
األىداؼ الكاقعية الخاصة كالتي يمكف لممرشد أف يستخدميا في تقكيـ العمؿ اإلرشادم 

(. 49، 2001أبك عباة ،) كتحديد مدل نجاحو أك فشمو

:   أف األىداؼ ليا ستة أغراض في اإلرشاد ىيCormier      يرل ككرميير 
 ػ تتيح األىداؼ تكجييات لئلرشاد فاألىداؼ المحددة بكضكح تعكس مجاالت اىتماـ المسترشد 1

ككذلؾ تكضيح التكقعات األكلية لممسترشد في اإلرشاد . التي تحتاج إلى االىتماـ المباشر
 .

 ػ تسمح األىداؼ لممرشديف أف يحددكا ما إذا كانت لدييـ الميارات كالميؿ كالكفاءة لمعمؿ مع 2
.  مسترشد معيف نحك نتيجة معينة 

 ػ تمعب األىداؼ دكران ىامان في المعرفة كفي حؿ المشكبلت فاألىداؼ تسيؿ األداء الناجح كحؿ 3
المشكمة ألنيا تكجو انتباىنا لممصادر كالمككنات البيئية التي يمكف أف تسيؿ حؿ 

.  المشكمة
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.  ػ تحديد بعض األسس التي تختار بناءن عمييا استراتيجيات كطرؽ إرشادية معينة4
.  ػ تمعب األىداؼ دكران ىامان في تقكيـ نتائج اإلرشاد 5
 ػ إف أنظمة تخطيط اليدؼ تعتبر ذات فائدة ألنيا طبيعة استجابية، حيث يحقؽ المسترشدكف 6

  ( .280 ،1996الشناكم، )تقدمان في التغيير كنتيجة لعممية تخطيط اليدؼ نفسيا 
: ثانيان ػ مناىج اإلرشاد كالعبلج النفسي 

       إف تاريخ المعرفة، سمسمة مف النضاؿ بيف المألكؼ كغير المألكؼ، فنحف ال نفطف 
، فإنو يصدؽ . لمعارؼ جديدة، دكف جياد لمعارؼ سابقة ذا كاف ذلؾ يصدؽ عمى كؿ العمـك كا 

عمى العمـ بأحكاؿ النفس، ألف إدراؾ الجديد عنيا يقكض أللفتنا بيا، حتى لنكاد نسمى غرباء 
عف أنفسنا، كمف ثـ كاف طريؽ المعرفة بأعماؽ النفس، محفكفان باإلشفاؽ، كاإلشفاؽ معكؽ 

 كمف ىنا كاف عمى العمـك جميعيا أف تتغمب عمى أعنؼ المقاكمات (.1957زيكر، )لممعرفة
عادة . كأعندَّىا في محاكلتيا كصؼ كتفسير الظكاىر القائمة  كالعمـ ىك تفكير في الكقائع كا 

.  بنائيا بناءان جديدان مف الناحية العقمية، كليس العمـ ىك مجرد تسجيؿ الكقائع
لذلؾ يمكف القكؿ إف مناىج اإلرشاد النفسي تقع عمى خط مستقيـ بدايتو الدراسات 

كبينما يكجد العديد مف األساليب التي  (الدراسات التجريبية )اإلكمينيكية، كنيايتو التحقؽ
تستخدـ لتحقيؽ غاية العمـ كبناء جديد لمظكاىر النفسية، كبالرغـ مف كجكد فركؽ بينيما مف 
حيث ضبط الظركؼ الشارطة لمسمكؾ، الذم يتبع المنيج التجريبي يتناكؿ كحدة كتغير مستقؿ، 

 1965بينما اإلكمينيكي يقـك بإعادة بناء الكحدة الكمية لمظركؼ الشارطة حسب مفيـك  الجاش،
كيستخدـ المنيج اإلكمينيكي في دراسة حالة فردية بعينياػ بصرؼ النظر إلى انتمائيا . 127،

مف أجؿ تشخيص كعبلج . إلى الحالة السكية أك المرضية ػ فيك يستخدـ أساسان ألغراض عممية
كلكف ىذا ال يمنع كجكد ىدؼ . مظاىر االختبلؿ التي تحمؿ الشخص عمى الذىاب إؿ اإلكمينيكي

فإف دراسة العديد مف الحاالت الفردية كمقارنتيا بعد ذلؾ، يمكف أف تمدنا بمعمكمات . عممي
 (.61 ،1968مخيمر، )نظرية ليا قيمة عامة 

 كمف ىنا، انبثؽ مف ىذيف المنيجيف في مجاؿ عمـ النفس كالصحة النفسية ثبلثة 
مناىج تطبيقية تعد المنطمؽ لفيـ الظاىرة الفردية مف حيث ركيتيا لمظاىرة النفسية كظاىرة كمية 

عيانية في إطارىا الزمني كالمكاني، كذلؾ دكف االستغناء عف أدكات القياس اإلكمينيكي الذم 
كأىـ ىذه المناىج المستخدمة في . يمد الباحث بقاعدة لمعمؿ في مجاؿ اإلرشاد كالعبلج النفسي
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:  التكجيو كاإلرشاد النفسي عمى المستكل التطبيقي مايمي
 Method : Developmentalالنمائيػ المنيج 1

 Strategy of  أك التعزيزية اإلنشائيةالطريقةيطمؽ عميو أحيانان يسعى ىذا المنيج الذم 

Promotion ىذا المنيج بمنيج النمك التربكم ػ إلى التعامؿ مع  (2005)  ػ كيسمي الداىرم
الطفكلة، )كيستمر عبر مراحؿ نمكه المختمفة ، األفراد األسكياء، إذا يبدأ مع بداية نمك الفرد

. (المراىقة، الرشد، الشيخكخة
كيتمثؿ ىذا المنيج في المجاؿ التربكم في إيجاد البرامج التي تحمي األفراد مف الكقكع في 

المشكبلت كالصعكبات التي تعكؽ نمكىـ كاستفادتيـ مف الفرص المختمفة المتاحة لتنمية 
ذكاتيـ، كفيـ شخصياتيـ، بحيث تجعميـ قادريف عمى التكافؽ الطيب مع متغيرات الحياة 

كظركفيا المتباينة، كال يتأتى ذلؾ كمو إاٌل بتعاكف كثيؽ بيف األسرة كالمؤسسات االجتماعية 
األخرل، بما يكفؿ رعاية الفرد صحيان كنفسيان كاجتماعيان، األمر الذم يدعـ تكافقو كيزيد مف ثقتو 

.  بنفسو كيجنبو السمكؾ غير السكم
   بمعنى آخر، يسعى ىذا المنيج بالدرجة األكلى إلى تعديؿ السمككيات السمبية كتدعيـ كتعزيز 

السمككيات اإليجابية لدل الفرد أك األفراد العادييف مف خبلؿ برامج إرشادية مكجية بصكرة 
مباشرة أك غير مباشرة بيدؼ المحافظة عمى تكافقيـ النفسي كاالجتماعي، كرفع كفاءتيـ إلى 

مكاناتيـ في  ،كالصحة النفسية كالسعادةالنمك السميـ  أقصى حد ممكف تسمح بو قدراتيـ كا 
 كنمك مفيـك مكجب لمذات، كتحديد الذات كفيميا كتقبميا،كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ معرفة 

 كالقدرات كاإلمكانات، االستعداداتدراسة مف خبلؿ ، كأسمكب حياة مكفؽ كاضحةأىداؼ 
 كمف خبلؿ رعاية مظاىر نمك الشخصية جسميان ،كتكجيييا التكجيو السميـ نفسيان كتربكيان كمينيان 

 .عاطفيان كعقميان كاجتماعيان ك
:    أما الخدمات التي يمكف أف تقدـ مف خبلؿ ىذا المنيج فيي

ػ التعرؼ عمى مظاىر النمك المختمفة التي يمر بيا الفرد عمى المستكل الجسدم كالعقمي 1
كاالنفعالي كاالجتماعي كالدراسي، كتكجيييا في االتجاه اإليجابي، مع تكفير كؿ العناصر 

. كالظركؼ التي تحقؽ التكامؿ بيف مظاىر النمك المختمفة التي يمر فييا اإلنساف 
ػ التعرؼ عمى الحاجات في كؿ مرحمة نمائية، كتكفير اإلمكانات كالفرص المناسبة إلشباعيا 2
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كالحاجة إلى االستطبلع، أك الحاجة إلى تنمية الميارات العقمية أك االجتماعية أك المغكية 
. إلخ...أك الحاجة إلى االنتماء، أك الحاجة إلى الحب كالحناف 

 التعرؼ إلى إمكانيات كقدرات الفرد كالعمؿ عمى تنميتيا إلى أقصى حد تستطيع قدراتو أف -3
. تبمغيا

. ػ تنمية ميكؿ كاتجاىات الفرد نحك بعض المسائؿ المتعمقة بالنظافة كالنظاـ كاالنضباط 4
. ػ السعي إلى تككيف شخصية قكية لدل الفرد مف خبلؿ إكسابو الثقة بنفسو كباآلخريف 5
ػ تنمية اإلمكانيات كالكسائؿ كالظركؼ كتقديميا في شكؿ برامج إرشادية داعمة لتحقيؽ تنمية 6

. شخصية الطفؿ بأبعادىا المختمفة
ىذا،  كيستخدـ ىذا المنيج في تنمية الميارات، كاتخاذ القرارات، كحؿ المشكبلت، كتككيف 

الجماعات لتحسيف العبلقات بيف األفراد، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ البرامج التدريبية الفردية 
كالجماعية، كالذم يككف التركيز فييا عمى الدكر التنمكم لتمؾ القدرات كاإلمكانات كالميارات 

كالتي تساعد الفرد عمى التعامؿ الحسف مع مشكبلت الحياة اليكمية، كذلؾ لمشعكر بالرضا عف 
شباع لحاجاتو . الذات كاآلخريف، كتحقيؽ أقصى فاعمية كا 

 Method Preventive : المنيج الكقائي-2
يحتؿ المنيج الكقائي مكانان ىامان في التكجيو كاإلرشاد النفسي، كيطمؽ عميو أحيانان منيج 

حيث ييدؼ إلى منع حدكث .  كاالضطرابات كاألمراض النفسيةالمشكبلتالتحصيف النفسي ضد 
 باألسكياء كاألصحاء قبؿ اىتمامو ،أم أنو ييتـ المشكمة أك االضطراب النفسي لدل الفرد

. لبالمرض
: كلممنيج الكقائي مستكيات ثبلثة ىي

، كذلؾ  كتتضمف محاكلة منع حدكث المشكمة أك االضطراب أك المرض:ػ الكقاية األكلية
.  حتى ال يقع المحظكر المتكقع أف تؤدم لحدكث المشكمةإزالة األسبابمف خبلؿ 

 كتتضمف محاكلة الكشؼ المبكر كتشخيص االضطراب في مرحمتو :ثانكيةؿية ااػ الكؽ
.  تطكره كتفاقموعلمسيطرة عميو كمف،األكلى بقدر اإلمكاف 

الحد مف اآلثار المترتبة عمى حدكث المشكمة  كتتضمف :مف الدرجة الثالثة الكقايةػ 
. كاستفحاليا
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: كمف الخدمات اإلرشادية التي تقدـ لتحقيؽ أىداؼ ىذا المنيج  
ػ خدمات تقدـ عف طريؽ مراكز رعاية الطفكلة كاألمكمة، مف خبلؿ العناية باألميات الحكامؿ 1

رشادىف إلى كيفية حماية أطفاليف مف مشكبلت سكء التغذية كاالضطرابات النفسية التي  كا 
. تحدث ليـ في سني حياتيـ الباكرة، ككيفية مكاجيتيا باألساليب العممية السميمة

ػ تقديـ الخدمات عف طريؽ المدرسة مف خبلؿ ما يقـك بو المرشديف النفسييف في المدارس 2
كخصكصان لكقاية األطفاؿ كالطمبة مف اآلثار الجانبية لقمؽ االمتحاف أك األداء  كالتي تقدـ 
ىذه البرامج في بداية العاـ الدراسي عف طريؽ المحاضرات أك الكتيبات التي تكزع عمى 

الطمبة، أك تقديـ الخدمات حكؿ األساليب التي ينبغي عمى المعمميف كالمعممات أف 
. تتعاممكا مع األطفاؿ المتفكقيف أك المتأخريف دراسيان 

ػ مساعدة األفراد عمى إحداث تغييرات بناءة في بيئتيـ الشخصية كاالجتماعية، كذلؾ لكي 3
. تعمؿ ىذه التغيرات عمى تقميؿ المشكبلت، كبالتالي عدـ الحاجة إلى العمؿ العبلجي

ػ تتركز الخطكط العريضة ليذا المنيج في كقاية األفراد مف االضطرابات النفسية، كذلؾ عف 4
:  طريؽ

 كتتضمف االىتماـ بالصحة العامة: اإلجراءات الكقائية الحيكية .
 كنمك الميارات  كتتضمف رعاية النمك النفسي السكم: اإلجراءات الكقائية النفسية ،

. األساسية كالتكافؽ الدراسي كالتنشئة االجتماعية السميمة
 كتتضمف إجراء الدراسات كالبحكث العممية كعمميات : اإلجراءات الكقائية االجتماعية

 .التقكيـ كالمتابعة كالتخطيط العممي لئلجراءات الكقائية

     قد يظف البعض أف ثمة تداخبلن بيف المنيج النمائي كالمنيج الكقائي مف حيث خدمات 
ىذا صحيح مف حيث المبدأ، ألف كؿ منيما ينمي في كؿ فرد الجكانب الشخصية . كؿ منيما

كالميارية لحمايتو كتحصينو مف الكقكع في المشكمة، كلكف الفرؽ قد يككف في الدرجة أكثر 
مف ككنو فرؽ في النكع، كلكف المظير الرئيسي في الدكر التنمكم يذىب إلى أبعد مف 

 .الكقاية كيركز عمى تحسيف الشخصية كتطكيرىا تفاديان لمكقكع في المشكبلت مستقببلن 
  Remedial Method:ػ المنيج العبلجي3

يتمثؿ ىذا المنيج في مساعدة األفراد عمى مكاجية المشكبلت االنفعالية كالنفسية 
كاألكاديمية التي يعانكف منيا، كالقمؽ كفقداف الثقة بالنفس كالعدكاف كاالنطكاء كالفشؿ الدراسي 
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 في يمر فكؿ فرد . مف الحد منيااإلجراءات الكقائية، كالتي لـ تفمح  إلخ...كصعكبات التعمـ 
مكاقؼ كأزمات كفترات حرجة أك مشكبلت حقيقية يحتاج فييا إلى مساعدة كمساندة بكقت ما 

. لتخفيض مستكل القمؽ، كرفع مستكل األمؿ
:      كتكمف الحاجة الماسة ليذا المنيج مف خبلؿ

أ ػ الخدمات كالجيكد التي تقدـ األفراد مف خبلؿ المنيج اإلنمائي أك الكقائي ميما تنكعت أك 
:  زادت كفاءتيا، ال يمكف أف تفي بكؿ حاجات األفراد ألسباب عدة

. ػ أنيا قد ال تصؿ إلى جميع األفراد
. ػ قد تتكافر أحيانان، كلكنيـ ال يستفيدكف منيا 

ب ػ تكجد تغيرات فيزيكلكجية كنفسية كاجتماعية تجعؿ األفراد عرضة ألزمات مختمفة تعيؽ 
. نمكىـ بالشكؿ األمثؿ

. ج ػ مف الصعب التنبؤ ببعض المشكبلت كاالضطرابات النفسية فتحدث بالفعؿ
 التي عبلج االضطرابات كاألمراض النفسيةأيضان في  كيتضمف دكر المنيج العبلجي 
، كيتـ ذلؾ  إلى حالة التكافؽ كالصحة النفسية بيـ العكدةيعاني منيا بعض األفراد، كذلؾ بيدؼ

مف خبلؿ ما يقـك بو المرشد أك المعالج النفسي مف إجراءات لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كالتي تشمؿ 
بصكرة عامة التدخؿ في األزمات لؤلفراد الذيف يحتاجكف إلى المساعدة، في ضكء اعتقاد كؿ مف 
المرشد كالمسترشد أف األمر يتطمب التدخؿ لمعالجة المشكمة التي حدثت، كتككف تمؾ المشكبلت 
محددة أك عامة، سطحية أك عميقة  مف حيث تأثيرىا عمى بنياف الشخصية،كالذم يتطمب مف 

: المرشد أك المعالج القياـ بمايمي
. أ ػ تحديد المشكمة كالتعرؼ عمييا

. ب ػ تحديد البيئة كالظركؼ كاألكقات التي تظير فييا المشكمة
. ج ػ التعرؼ عمى الخصائص النفسية كاالنفعالية لمفرد أك الطفؿ

د ػ جمع المعمكمات الدقيقة كالشاممة عف حالة الفرد، كيتـ ذلؾ عف طريؽ المقابمة كالمبلحظة 
. كاالختبارات النفسية المختمفة

. ىػ ػ الفحص كالتشخيص الدقيؽ كالمكضكعي لممشكمة التي يعانييا الفرد
. ك ػ كضع البرنامج العبلجي المناسب 

ز ػ متابعة حالة الفرد بعد االنتياء مف البرنامج لمتأكد مف ثبات التحسف الذم طرأ لو نتيجة 
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. لمتدخؿ اإلرشاد أك العبلجي، كتدعيـ ىذا التحسف عف طريؽ جمسات إرشادية إضافية
كالمنيج العبلجي عمى سبيؿ المثاؿ ييتـ بتعديؿ السمكؾ في الكجية المرغكبة، أم تقكيتو 
ضعاؼ السمكؾ غير المرغكب فيو، حيث ييتـ المرشد المدرسي بمبلحظة ما يفعمو  كتدعيمو، كا 

كيحدث التعديؿ . التمميذ اآلف كبصكرة مباشرة كدقيقة، ككيؼ تؤثر البيئة المدرسية فيما يفعمو
قدر اإلمكاف في المكقع الذم تحدث فيو المشكمة أم في المدرسة أك في الركضة كتحت إشراؼ 

فيطبؽ في الصؼ ما ثبت نجاحو مف أساليب اإلقبلؿ مف السمكؾ غير . المدرس بدالن مف العيادة
كيتطمب ذلؾ أف يغير المدرس ...المرغكب فيو، مثؿ النشاط الزائد أك السمكؾ العدكاني أك العزلة 

. مف سمككو كأف يحتفظ بسجبلت عف سمكؾ كأداء الطفؿ 
ليذا أيًعدَّ  أف مف يتصدل لمعبلج النفسي ينبغي أف يككف قد إلىكال بد مف اإلشارة ىنا 

 اإلعداد يتطمب معرفة عميقة بالسمكؾ اإلنساني كىذاالعمؿ مف الناحيتيف النظرية كالعممية، 
 .تعديموكدكافعو كالعكامؿ التي تؤثر فيو كأساليب 

: خطكات تنفيذ المنيج
 :عندما نريد القياـ ببحث عممي في مجاؿ اإلرشاد النفسي، عمينا مراعاة الخطكات اآلتية

ػ تحديد مكضكع البحث أك طبيعة المشكمة السمككية التي يعانييا طفؿ الركضة، كمراجعة 1
.  الدراسات السابقة التي تناكلت المشكمة بالدراسة كالبحث

.  ػ كضع فرضية أك مجمكعة الفرضيات التي تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقيا2
إف تحديد الخطكتيف السابقتيف بكضكح كدقة ، سيؤدم إلى تحديد :  ػ تحديد عينة البحث3 

 .مجتمع البحث تحديدان دقيقان 
بمعنى كصؼ كامؿ لمبيئة التي تمت فييا الدراسة ،سكاء : ػ الكضع الذم أجريت فيو الدراسة4

 .أكانت في المدرسة أـ المركز اإلرشادم أك الركضة 
مثؿ المبلحظة ك المقابمة ك االختبارات النفسية  التي تقيس شدة : ػ تحديد أدكات الدراسة5

. المشكمة التي يعانييا الطفؿ 
ػ كصؼ شامؿ لمراحؿ الدراسة كشكؿ التطبيؽ أك التدخؿ اإلرشادم المستخدـ مع الطفؿ 6

. المشكؿ 
ػ المعالجة كالتحميؿ لمبيانات الكمية كالكيفية التي حصؿ عمييا المرشد النفسي القائـ بعممية 7
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. تنفيذ الدراسة
.  ػ تفسير النتائج في ضكء طبيعة المشكمة كالعينة المقصكدة بالدراسة كظركفيا المختمفة 8
.  ػ الفكائد التطبيقية لمبحث 9

.  ػ  كتابة التقرير الختامي لمبحث10
 أنو يتحتـ عمى المرشديف النفسييف كي يحصمكا عمى معمكمات قيمة ،نبلحظ مما سبؽ

عف الظكاىر النفسية التي تصادفيـ في عمميـ ، أف يضطمعكا بالمبلحظة كفقان لخطة محددة 
كىذه المشكبلت إنما تتحدد عادة في صكرة أسئمة يراد اإلجابة . تنصب عمى مشكبلت محددة 

فإذا كاف السؤاؿ منصبان عمى تجربة شعكرية فإف المرشد النفسي يمكف أف يمجأ إلى . عمييا
أما إذا كاف السؤاؿ منصبان عمى المسألة . الطمب مف المسترشد كصؼ حالتو الشعكرية

الفيزيكلكجية أك السمككية كاضطراب الكبلـ أك التبكؿ البلإرادم أك النشاط الزائد، فإنو يمكف أف 
فإذا . يمجأ إلى  التجريب مع استخداـ المقاييس النفسية كما يمحؽ بذلؾ مف أساليب إحصائية

ما كانت المشكمة تتطمب معمكمات عف تاريخ ظاىرة نفسية ما، فإنو يتحتـ عميو أف يمجأ إلى 
. استخداـ منيج الدراسة التطكرية كالذم يعد كاحدان  مف دعامات المنيج اإلكمينيكي

كفي ضكء المنيج المتبع كطبيعة الخدمة النفسية التي تقدـ لمفرد، يحدد المرشد النفسي 
المنيج اإلرشادم المناسب سكاء أكاف نمائيان أـ كقائيان أك عبلجيان، ككذلؾ الخطكات العممية في 

 . تحقيؽ أىداؼ ىذا المنيج
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الثالث 
 إلرشاد العامة لمتكجيو كاسسالمسممات كاأل
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الفصؿ الثالث 
 النفسي إلرشاد العامة لمتكجيو كاسسالمسممات كاأل

 
 : انًمذيح

 .إف عممية اإلرشاد النفسي تقـك عمى العبلقة المنظمة التي تنشأ بيف المرشد كالمسترشد
كتتـ ىذه المساعدة مف قبؿ . كاليدؼ منيا مساعدة المسترشد عمى حؿ مشكبلتو كتحقيؽ ذاتو

المرشد الذم تـ إعداده أكاديميان كتربكيان كمينيان باالستناد عمى قاعدة  مف الصفات كالسمات 
كتتـ ىذه المساعدة كفؽ نظرية أك منظكر إرشادم معيف،  .الشخصية التي يجب تكافرىا لديو

. كبطرائؽ كأساليب مختمفة.. كقد يتـ تقديميا في مجاالت عديدة 
اإلرشاد  ): مف ىنا يمكف القكؿ بأف اإلرشاد النفسي كمينة يتضمف عدة فركع منيا

كيتضمف كذلؾ عدة أساليب منيا  ( الخ ... المدرسي، اإلرشاد الزكاجي، اإلرشاد الميني
 فإلكف الذم يجب قكلو ىك  ( الخ...عي، العقبلني االنفعالي أك السمككي االجـ الفردم، أك)

مينة اإلرشاد النفسي بأم مجاؿ كانت كبأم أسمكب كانت فإنيا تعتمد عمى أسس كمبادئ عامة 
كعمى كؿ مف يعمؿ في ىذا الميداف أف يككف عمى كعي كامؿ بيا  .تقـك عمييا فكرة اإلرشاد

ألنيا تحدد سمكؾ المرشد كطريقة تعاممو كعممو في ىذا المجاؿ بما يتناسب كاألسس كالمبادئ 
فيي التي ترسـ إطار العمؿ في اإلرشاد النفسي، كتحدده بصكرة عامة، كفي  .التي يقـك عمييا

ضكئيا يتـ اختيار مناىج كأساليب اإلرشاد، كيتـ تحديد األىداؼ كالغايات التي يسعى إلى 
. تحقيقيا اإلرشاد، كما تتدخؿ في رسـ العبلقة بيف المرشد كالمسترشد
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. مف ىنا تأتي أىمية دراسة تمؾ األسس كالمبادئ التي تقـك عمييا مينة اإلرشاد النفسي
 .كالبحث التالي سيتناكليا بشيء مف التكضيح

 : كالعبلج النفسي األسس العامة لئلرشادػأكالن 
:   تتجسد األسس العامة لئلرشاد كالعبلج في اآلتي

 :كحدة اإلنساف ػ 1
 إف السمكؾ الصادر عف اإلنساف الفرد في الحياة اليكمية يأخذ صكران كأشكاالن متعددة 

كىناؾ سمككيات يغمب عمييا . كمتنكعة فيناؾ سمككيات يغمب عمييا الجانب الكجداني كالعاطفي
الجانب العقمي، كىناؾ سمككيات يغمب عمييا الجانب الحركي، كأخرل الجانب االجتماعي، أك 

لكف ال يمكننا القكؿ بأف اإلنساف عندما يفكر كيغمب عمى نشاطو الجانب  .الجانب األخبلقي
فاإلنساف يتككف مف جكانب ...العقمي يككف الجسد كالكجداف كاألخبلؽ بمنأل عف التفكير 

لكف ال يمكف أف نعزؿ ىذه الجكانب بعضيا عف  (...،  ، جسدية ، انفعالية عقمية)متعددة 
إذا اشتكى منو عضكان تداعى لو سائر الجسد بالسير " بعض فيي تعمؿ معان بصكرة كؿ متكامؿ 

". كالحمى 
فكحدة اإلنساف أمر مسمـ بو كالتقسيمات التي نراىا في الكتب ليست أكثر مف كسيمة 

عميو أف يتعرؼ عمى جكانب المسترشد كافة  ك.لمتبسيط كالدراسة، كعمى المرشد أف يراعي ذلؾ
 .كعدـ االقتصار عمى االىتماـ بجانب معيف دكف غيره

كثيران ما نجد أنو مف السيؿ عمينا أف نجعؿ المسترشد يتعرؼ عقميان كذىنيان عمى أسباب 
اضطرابو، غير أننا سريعان ما نصؿ إلى أف ذلؾ في حد ذاتو ال يككف كافيان لتخميصو مف مشاكمو 

كيرجع ذلؾ إلى أنو مف الضركرم أف يككف الفرد كاعيان . النفسية كما يعانيو مف االضطراب
بمشاعره يصبح في مقدكره تفحصيا كالتعرؼ عمييا كالتعبير عنيا قبؿ أف يصؿ إلى مرحمة 

 .التخمص منيا

  :السمكؾ مظير خارجي ألصكؿ داخمية ػ 2

مف المسممات األساسية التي ينبغي لنا األخذ بيا أف كؿ مظاىر السمكؾ الخارجي 
 .الظاىرم ليست إال عبلمات لمضاميف داخمية، شأنيا شأف الدخاف الذم يشير إلى كجكد النار
فإف كؿ مظير سمككي ينبع مف أصكؿ فكرة كعقائدية في داخمنا، مف حاالت كدكافع 
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كمف العبث أف نركز عمى المظير الخارجي لمسمكؾ كنصر عمى تعديمو قبؿ . كميكؿ كرغبات
. إجراء التغيير عمى المستكل الداخمي

كليذا المبدأ أىمية كبرل ألنو يدفع المرشد إلى البحث عما بداخؿ الفرد، كعما كراء الظاىر    
 .مف السمكؾ، كعف الكامؿ المخبكء الذم يشير السمكؾ الظاىرم إلى كجكده

فالمرشد الناجح ىك الذم ال يتكقؼ عند السمكؾ الظاىر أكثر مف كقفة الطبيب عند سعاؿ 
فكميا أعراض تدفع الطبيب لمبحث عف أسبابيا التي إذا . المريض، كألـ بطنو، كارتفاع حرارتو

 .عكلجت أدت إلى اختفاء األعراض الظاىرة
  :جماعي– السمكؾ اإلنساني فردم   ػ3
البد لنا في عممية اإلرشاد النفسي أف نأخذ بعيف االعتبار أف سمكؾ الفرد ليس شخصيان   

ألنو باألصؿ قد تعممو مف . صرؼ فإذا دققنا في السمكؾ الفردم نبلحظ أنو متأثر بالجماعة
 .الجماعة
ففي الطفكلة األكلى يقـك الكالديف بعممية التنشئة االجتماعية كتعميـ الطفؿ أشكاؿ   

السمكؾ المقبكلة اجتماعيان لمتعبير كتحقيؽ مطالب النمك المختمفة، كيأتي بعد األسرة المدرسة 
لتتابع رسالة األسرة حيث تدرب الطفؿ كتعممو مختمؼ أشكاؿ السمكؾ العقمي كاالنفعالي التي 

. يقدرىا المجتمع
كىكذا فإف كؿ سمكؾ فردم نجد فيو آثار التدريب االجتماعي ككؿ سمكؾ اجتماعي    

كما أف المعايير االجتماعية ىي التي تساعد الفرد عمى .نبلحظ أف فيو بعض آثار الشخصية
. تحديد السمكؾ المناسب، كما تحدد السمكؾ المتكقع مف الفرد في مختمؼ المكاقؼ االجتماعية

ىذا باإلضافة إلى أف كؿ فرد لو أدكار اجتماعية مختمفة كلكؿ دكر مف ىذه األدكار 
. كظائؼ مختمفة كمعايير سمككية يتقيد الفرد فييا كتحددىا الجماعة

كما أف ىناؾ اتجاىات اجتماعية تككف لدل الفرد أثناء عممية التنشئة االجتماعية كىذه 
. االتجاىات تحدد سمككو تجاه األفراد كالجماعات كاألشياء

مف أجؿ ذلؾ البد لممرشد النفسي أف يأخذ بعيف االعتبار شخصية الفرد كمعايير الجماعة 
. التي ينتمي إلييا كاألدكار االجتماعية كاالتجاىات كالقيـ السائدة

فيقـك المرشد بتكعية الفرد إلى ما يحقؽ مصمحة الجماعة التي ينتمي إلييا كيحقؽ لو 
 .التكيؼ االجتماعي كيقـك بتحقيؽ ذاتو في إطار المجتمع الذم يعيش فيو
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  :مركنة السمكؾ اإلنساني ػ4
رغـ الثبات النسبي لمسمكؾ اإلنساني فإنو مرف كقابؿ لمتعديؿ كالتغيير، فالثبات النسبي  

كال يقتصر مبدأ المركنة عمى السمكؾ الظاىرم فقط بؿ يشمؿ التنظيـ  .لمسمكؾ ال يعني جمكده
. األساسي لمشخصية كمفيـك الذات مما يؤثر في السمكؾ

كلك تذكرنا كيؼ كنا كنحف صغار كالحاؿ الذم كنا عميو عند كالدتنا حجـ الضعؼ الكبير 
. الذم نممكو لحظة كصكلنا إلى ىذا العالـ ندرؾ عندىا حجـ التغيير اليائؿ الذم أصاب كياننا
كما ندرؾ أف جزءان كبيران مف سمككنا متعمـ كمكتسب، ندرؾ أيضان أننا نكلد بقابمية عالية جدان 

. لمتغيير كالتبدؿ
ف المتتبع ألحداث التاريخ كتبدؿ أحكاؿ األمـ مف الحسف نحك األسكأ، أك العكس  ىذا كا 

يدرؾ جيدان أف التغيير الذم يحدثو اهلل في أحكاؿ األمـ ناجـ عف حجـ التغيير الذم يحدثو أفراد 
"  ذلؾ بأف اهلل لـ يؾي مغيران نعمة أنعميا عمى قكـو حتى يغيركا ما بأنفسيـ" :األمة في نفكسيـ

 (.53األنفاؿ آية)
 كما أف مبدأ مسؤكلية اإلنساف عف أفعالو مف أىـ األدلة عمى قدرة اإلنساف عمى التغيير 

بؿ إف ىذه المسؤكلية تدؿ عمى كجكب التغيير نحك . لكف إذا أراد ىك كىك فقط أف يغير سمككو
 .األحسف

ندرؾ تدنيسيا، كحيث يعتبر اهلل فبلح اإلنساف مرىكف بتزكيتو لنفسو كخيبتو مرتبطة ب
فقابمية  ( . قد أفمح مف زكاىا كقد خاب مف دساىا ). الحجـ اليائؿ لقدرة اإلنساف عمى التغيير

اإلنساف لمتغيير صفة ال تحتاج لبرىاف كلكف كضكحيا عند المرشد  ذك أىمية كبيرة إذ أننا 
: نحتاج إلييا لنتمكف مف طرح أسئمة مثؿ
 ػ كيؼ نجعؿ شبابنا ال ينحرفكف؟
؟ ػ كيؼ نعيدىـ مف االنحراؼ إلى 

 ػ كيؼ نجنبيـ الكقكع في المشكبلت ؟
 ػ كيؼ نساعدىـ عمى حميا إذا كقعكا فييا ؟

   ىذا المبدأ يعطي األمؿ لممرشد بإمكانية تغيير سمككو العممي نحك األفضؿ، لكال ىذا 
المبدأ فاإلرشاد لف يككف مجديان كسيككف جيدان بغير مقابؿ إذا لـ ينتو إلى تحقيؽ التغيير 

 .المطمكب في سمكؾ المسترشد كمفيكمو عف ذاتو
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  :ػ حؽ الفرد في التكجيو كحاجتو لئلرشاد النفسي5

يتكجو أحدنا إلى أبيو  إف كؿ فرد يشعر بالحاجة إلى التكجيو كالنصح كاإلرشاد ككثيران ما
 .كأمو أك أخيو أك صديقو ألخذ رأيو في مشكمة معينة ليفيد مف آرائو في حميا

كىذا يشير إلى كجكد . بمحض اختياره. ىذا كالفرد إنساف يسعى لمحصكؿ عمى اإلرشاد
الحاجة إلى المعرفة كالفيـ، ألف  (ماسمك)حاجة تكمف كراء الرغبة في اإلرشاد ىي التي سماىا 

المرء خبلؿ عممية اإلرشاد يستزيد مف المعمكمات كيستكضح بعض الجكانب مف المشكمة التي 
. يكاجييا

أف عممية اإلرشاد حؽ مف حقكؽ كؿ فرد حسب حاجتو، كىي تمثؿ : كىكذا يمكف القكؿ
 .حاجة نفسية ىامة لدل اإلنساف، كمف مطالب النمك السكم ألم إنساف إشباع ىذه الحاجة

  :استعداد الفرد لمتكجيو كاإلرشاد ػ6
 إف الفرد العادم لديو استعداد لئلرشاد مبني عمى كجكد حاجة أساسية لديو لمتكجيو 

كالبد أف يككف المسترشد راضيان في اإلرشاد قبؿ البدء في عمؿ اإلرشاد النفسي فبلبد . كاإلرشاد
أف يككف مستعدان لمتكجيو كاإلرشاد كيشعر بالحاجة إليو كيقبؿ عميو كيثؽ في عممية اإلرشاد 

 .كيتكقع االستفادة منيا حتى تحدث االستفادة فعبلن كيتحقؽ اليدؼ
ذلؾ ألف اإلرشاد ال يفرض فرضان كال يككف باإلجبار كىك ينطمؽ مف المسترشد نفسو كمف  

 .قناعتو بحاجتو إليو كاستعداده لبذؿ الجيد مف أجؿ إحداث التغير المطمكب

 :حرية اإلنساف كحقو في تقرير مصيره  ػ 7

مف أىـ مبادئ اإلرشاد كالتكجيو النفسي االعتراؼ بمقاـ الفرد كقيمو كحقو في االختيار 
إف اإلرشاد ىك إرشاد كليس إجبار، فميس في اإلرشاد أكامر كال كعظ كال نصح . كتقرير مصيره

إنو ليس شيئان يعممو المرشد لممسترشد كلكنو عممية مساعدة تتيح الفرصة . كال حمكؿ جاىزة
لمقكة الخيرة كاإليجابية في اإلنساف أف تعمؿ كأف تظير فيستطيع أف يتعمـ كيؼ يحؿ ىك 

 .مشكبلتو بالطريقة التي يراىا مناسبة
كفي معايير . (ليس ىناؾ مف ىك أعرؼ بالفرد مف نفسو)كىناؾ قاعدة أساسية كىي أنو 

النمك السكم نجد أف تقرير المصير كتحديد األىداؼ كالتخطيط لممستقبؿ كالقدرة عمى اتخاذ 
القرار كاالستقبلؿ في السمكؾ كاالعتماد عمى النفس كتحمؿ مسؤكلية الذات عبلمة ىامة مف 
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. عبلمات النضج االجتماعي
كمف أسس اإلرشاد الثقة في الفرد كاحترامو ميما كاف جنسو أك لكنو أك دينو أك مستكاه 
مكانات بيئتو إلى  تاحة الفرصة أمامو لكي ينمك كيستغؿ إمكاناتو كا  االجتماعي كاالقتصادم، كا 

. أقصى حد تؤىمو لو ىذه اإلمكانات
كىكذا ال يقدـ المرشد لممسترشد حمكالن أك قرارات أك خطط جاىزة، كلكنو يساعد المسترشد 

فتصكر أننا نقدـ إلنساف جائع . في اقتراح الحمكؿ كرسـ الخطط كاتخاذ القرارات بنفسو كلنفسو
طعامان ممضكغان، إنو ال يقبمو، فضبلن عف أنو ال يجكز مساعدتو في الحصكؿ عمى طعامو الذم 

 .يحبو كيختاره كيجيزه بالطريقة التي يفضميا كيأكميا ىك كيمضغو ىك
لذلؾ تقدـ المساعدة في اإلرشاد النفسي لممسترشد الذم لو الحؽ في تقرير مصيره 

 .بطريقة أخذىا أك تركيا
  :احتراـ الفرد كتقبمو  ػ 8

يقـك اإلرشاد النفسي عمى أساس تقبؿ المرشد لممسترشد كما ىك كبدكف شركط كببل 
كىذا ضركرم لتحقيؽ العبلقة اإلرشادية الطيبة المطمكبة التي تتيح الثقة المتبادلة في . حدكد

. العممية اإلرشادية
كميداف اإلرشاد النفسي ليس ميداف تحقيؽ إصدار أحكاـ عمى السمكؾ كالخبرات كعمى 

العمـك فإف األساس ىنا ىك تقبؿ المسترشد ككؿ ميما كاف سمككو، كليس تقبؿ كؿ سمككو أيان 
ف احتراـ المرشد  .فتقبؿ المسترشد شيء كتقبؿ سمككو شيء آخر. قبيحوأـ كاف جيده  كا 

لممسترشد كتقبمو يكفر لممسترشد الطمأنينة كالشعكر باألمف كعندىا يمكف أف يتكافر الجك 
 .المبلئـ لمساعدة الفرد عمى فيـ نفسو كحؿ مشكبلتو

  :االىتماـ بالحاضر ػ 9
ىناؾ مبلييف مف البشر يقضكف حياتيـ في حسرة عمى ما فات رغـ أنو ليس بكسعيـ      

استعادتو أك العكدة إليو كالعيش فيو، كىناؾ مف يعيش في أحبلـ اليقظة بشكؿ دائـ حيث نجده 
كبيف زحمة الماضي كالتميؼ عمى المستقبؿ كخياالتو يضيع .. سارحان في آفاؽ المستقبؿ 

مف أجؿ  .الحاضر عمى الرغـ مف أنو الشيء الكاقعي الكحيد الذم يستطيع اإلنساف التعامؿ معو
ذلؾ قاؿ بعض الحكماء ما يشير إلى أف اإلنساف يمضي نصؼ حياتو األكؿ في انتظار كصكؿ 
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النصؼ الثاني كأنو يمضي نصؼ حياتو الثاني في التحسر عمى ما مضى مف نصؼ عمره 
. األكؿ

:  كمف أجؿ حفظ التكازف النفسي قاؿ عمي بف أبي طالب كـر اهلل كجيو
 ".خرتؾ كأنؾ تمكت غدان آلعمؿ أاعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدان، ك"

كلك تفيمنا ىذا القكؿ ككعينا مدلكلو لكجدناه يحتكم عمى تكجيو االحتراـ لمحاضر كالدعكة 
كيتمثؿ ذلؾ في " اآلف"فعمؿ الدنيا كاآلخرة أساسيما الحاضر الذم يعني . لبلىتماـ كالتعامؿ معو

فالمستقبؿ يبقى مجرد أماني ما لـ يكف مبنيان عمى ما يتـ عممو في الكقت " اعمؿ"فعؿ األمؿ 
. الحاضر

كبناءن عمى ذلؾ فإنو يقع عمى عاتؽ المرشد مساندة المسترشد كي يصبح قادران عمى 
التعامؿ مع الحاضر كالعيش فيو كمكاجية مشاكمو كصعابو، كتسخير كؿ ما لديو مف قدرات 

مكانات كطاقات لبلستمتاع بمعطياتو كىك ما يمثؿ عمميات التكافؽ الناجحة  .كا 
 :ػ استمرار عممية اإلرشاد10

إف عممية اإلرشاد عممية مستمرة متتابعة مف الطفكلة إلى الكيكلة كمف الميد إلى المحد 
كفي المدرسة يقـك بيا . ففي الطفكلة يقـك بيا الكالداف حيف ييرع إلييما الكلد بمشكبلتو

كىكذا في الحياة حيف تطرأ المشكبلت يسعى الفرد لئلرشاد ... المرشد حيف يمجأ إليو التمميذ 
. لدل مرشد متخصص

كنحف نعمـ أف مشكبلت الحياة العادية تستمر مع النمك العادم كتصاحبو كال تقتصر عمى 
كالمتابعة تؤكد . كالمرشد الذم يقدـ خدمات اإلرشاد عميو أف يتابعيا .فترة معينة مف النمك

فاإلرشاد ليس مجرد كصفة طبية أك دفعة مبدئية، كلكنو خدمة مستمرة . استمرار عممية اإلرشاد
 .كمنظمة

كىكذا نجد أف اإلرشاد عممية مستمرة ماداـ الفرد ينمك، كالنمك عممية مستمرة ماداـ مف 
 .مناىجو المنيج اإلنمائي كالمنيج الكقائي

  :دكر القيـ في اإلرشاد النفسي ػ 11
مف المعركؼ أف القيـ ىي جزء مف معتقدات اإلنساف حيث يقـك برسميا كتحديدىا كفقان 

 مكضكع القيـ مف األمكر اليامة التي يجب أف يعييا دكيع .لمعايير المجتمع الذم يعيش فيو
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فالمرشد لو قيمو الخاصة ككثيران ما يشعر .  كالتي تستحؽ منو كؿ اىتماـ كاعتبارالمرشد النفسي
كما أنو كثيران ما يكاجو دكافع داخمية . بتأثيرىا عمى عبلقتو بالمسترشد كعمى أسمكب التعامؿ معو

تجعمو يتساءؿ عما إذا كاف مف حقو أف يفرض قيمو الخاصة عمى المسترشد تجاه ما يراه ىك 
خيران أك صالحان حسب كجية نظره كبغض النظر عف كجية نظر المسترشد ؟ ىذا كيرل كثير مف 

عمى المرشد النفسي أف يفصؿ بيف اإلنساف مف جية،  :العمماء في مجاؿ اإلرشاد النفسي أنو
فقد يرل المرشد فيما يفعمو المسترشد . كبيف السمكؾ مف جية أخرل فيما يختص بمكضكع القيـ

خطأن أك شران حسب معتقداتو كقيمو الشخصية غير أنو مف الميـ أال ينظر إلى المسترشد عمى 
كما ال يجب عميو أف يصدر مثؿ تمؾ األحكاـ ألف ذلؾ يعتبر حكـ  . أنو خطاء أك شرير بطبعو

مسبؽ سكؼ يؤثر عمى العبلقة اإلرشادية كيجعميا تتبعو كجية متميزة تممييا قيـ المرشد 
 :إضافة أف عمى المرشد النفسي أف يفرؽ بيف نكعيف مف القيـ كىما  كمعتقداتو الشخصية،

  كاألمانة كالصدؽ كتقبؿ المسترشد كاحترامو،،القيـ التي تمثؿ جزءان مف مككنات المرشد الداخمية
 .كالقيـ التي تعبر عف أحكاـ أك تقييـ لؤلشياء كلآلخريف

 األكلى أمران ضركريان لممرشد النفسي فيي جزء ال يتجزأ مف أساسيات عممية د القيـكتع
عاقتيا لعممية . اإلرشاد النفسي أما الثانية فتعتبر أمران غير مرغكب فيو في حالة تدخميا كا 

 .اإلرشاد بشكؿ مباشر

فإف المعتقدات الدينية لكؿ مف المرشد :أما عف القيـ الدينية كدكرىا في اإلرشاد النفسي 
كالمسترشد أساسية ألنيا تعتبر ضكابط لمسمكؾ كمعايير مقدسة محددة لو كتؤثر في العبلقة 

. فالديف عنصر أساسي في حياة اإلنساف كالتربية السميمة تشمؿ التربية الدينية .اإلرشادية
لذلؾ  .كالنمك السكم يتضمف النمك الديني، كالصحة النفسية تشمؿ السعادة في الدنيا كالديف

كأف يستفيد . فإف عمى المرشد النفسي أف يستثمر ىذه القيـ الدينية كضكابط لسمكؾ المسترشد
مف ىذا الجانب في عممية اإلرشاد النفسي كي يعدؿ سمككو في ضكء القيـ كالمعتقدات الدينية 

 .التي يؤمف بيا
:  النفسي كالعبلج األسس الفمسفية لئلرشادػثانيان 

 :طبيعة اإلنساف ا ػ
 إف مفيـك المرشد عف طبيعة اإلنساف يعتبر أحد األسس الفمسفية التي يقـك عمييا عممو      
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،كبالتالي فالعبلقة اإلرشادية ستتأثر  ألنو يرل نفسو كسيرل المسترشد في ضكء ىذا المفيـك
 ككؿ نظرية مف النظريات الفمسفية كالنفسية كاالجتماعية تحاكؿ .بصكرة مباشرة بيذا المفيـك

كلقد بينا في األسس العامة السابقة . تحديد طبيعة اإلنساف كلكؿ منيا كجية نظر خاصة بيا
أىـ الجكانب كاألسس حكؿ طبيعة اإلنساف كالتي البد لممرشد النفسي أف يككف مقتنعان بتمؾ 

 ...األسس 
   كنحف اآلف لسنا في صدد بياف كجية نظر لكؿ مدرسة حكؿ طبيعة اإلنساف  لكف األمر الذم 
يجب التأكيد عميو ىك أف عممية اإلرشاد النفسي يجب أف تقـك عمى أساس فيـ كامؿ لطبيعة 
اإلنساف ذلؾ أنيا عممية فنية معقدة عميقة عمؽ الطبيعة البشرية نفسيا، كتستحؽ فعبلن مف 
المرشد النفسي أف يبحث جيدان كيدرس جيدان كيعتمد أكثر مف مصدر في تككيف مفيكمو عف 

 ...طبيعة اإلنساف ليككف أقرب ما يككف لمصكاب 
  :ػ الكينكنة كالصيركرة2

 ىي ما يكجد أك ما يمكف أف يكجد، ككؿ الكائنات المكجكدة فعبلن أك المحتمؿ :الكينكنة
كجكدىا مادية كانت أك ركحية بسيطة أك معقدة تدخؿ في إطار الكينكنة،كىي تتضمف الثبات 

. في الجكىر،كالصيركرة تتضمف التغيير
. كالكينكنة كالصيركرة متكامبلف كبينيما تغير يبقى عمى الكينكنة كيؤدم إلى الصيركرة

فمثبلن الطفؿ الصغير ينمك كيصير راشدان كبيران، أم أف الذم كاف طفبلن كصار راشدان مازاؿ نفس 
الشخص، ككؿ شيء في اإلنساف يتغير مع الزمف كالنمك، فبل شيء في اإلنساف في لحظة 

كلكف الشخص مازاؿ ... معينة يظؿ كما كاف منذ عشر سنكات خمت حتى مف عشر ثكاف مضت 
. ىك الشخص أم أف ىناؾ أشياء في الشخص تظؿ كما ىي بينما أشياء أخرل تتغير

ففي اإلرشاد النفسي ال يككف إال عندما يككف ىناؾ شخص يقد لو اإلرشاد كينظر إلى ىذا 
 .الشخص ككائف يتغير رغـ بقائو نفس الشخص

: الجماليات ػ 3
إف عمـ الجماليات  ىك فرع مف فركع الفمسفة يدرس الفف كالجماؿ،كييتـ المرشدكف      

بالجماليات كأساس مف األسس الفمسفية لئلرشاد النفسي عمى أساس أف تقدير الجماؿ كتذكقو 
كذلؾ ألف الفكرة األساسية ىي أنو ال . جزء ىاـ في مساعدة المسترشد في تكافقو العاـ لمحياة
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نما في كؿ أمر كفي كؿ  يكجد في الحياة شيء إيجابي بشكؿ كامؿ كال شيء سمبي بشكؿ كامؿ كا 
أمر كفي كؿ حادث تكجد جكانب سمبية كجكانب إيجابية، كلك استطاع كؿ شخص أف يدرؾ 

النكاحي اإليجابية في كؿ أمكره كيأخذ منيا قاعدة لبلنطبلؽ نحك تغيير الجكانب السمبية كالنظر 
لئليجابيات في الحياة يعكد بالفائدة عمى اإلنساف حيث تجعمو يتمتع بصحة نفسية كركح مف 

 .تفاؤؿ كآماؿ كبيرة كتبعده عف اليأس كتبث فيو ركح العمؿ كالمثابرة

: المنطؽ ػ 4
كلمعرفتو جيدان يجب دراسة . إف المنطؽ ىك نكع مف الفمسفة يدرس قكاعد التفكير الصحيح     

ف عممية اإلرشاد تحتاج  .الخ...مكضكعات مثؿ االستقراء كاالستنباط كالمنطؽ الرياضي  ىذا كا 
إلى دراسة المنطؽ كقكاعده األساسية إذ أف كثيران مف المناقشات في المقاببلت اإلرشادية تحتاج 

...  إلى التفكير المنطقي
كىناؾ مف أساليب اإلرشاد النفسي المختصر أسمكب اإلقناع المنطقي يقـك عمى تحديد 
أسباب السمكؾ المضطرب مف أفكار كمعتقدات غير منطقية كالتخمص منيا باإلقناع المنطقي 

عادة المسترشد إلى التفكير المنطقي  .كا 
  :األسس النفسية كالتربكية لئلرشاد النفسي: ثالثان 

  :الفركؽ الفردية ػ 1
ففي عمـ النفس ييتـ بدراسة عمـ النفس . إف الفركؽ الفردية مبدأ كقانكف عاـ كأساسي

ف التكجيو كاإلرشاد حؽ لكؿ فرد فإف مسألة الفركؽ الفردية إكحيث . الفارؽ كعمـ النفس الفردم
فنحف عندما نتحدث عف مقارنات بيف البشر فإننا نسمـ بكجكد الصفات .تصبح ذات أىمية كبيرة

ذاتيا عند كؿ الناس ىذه الصفات ىي التي تجعؿ كبلن منا فردان إنسانيان، إال أف درجة تمتع كؿ 
كاحد منا بالصفة مكضع الحديث، كالذكاء كالمشاركة الكجدانية كسرعة الغضب مثبلن تختمؼ مف 

. فرد آلخر لمدرجة التي تجعمنا نؤكد أنو ال يكجد عمى سطح ىذه األرض فرديف متماثميف تمامان 
 .حتى كلك كانا تكأميف متماثميف (%100)كبمغة اإلحصاء يستحيؿ أف نجد فرديف متشابييف 

ىك أف تفرد اإلنساف أمر ال يحتاج لمبرىاف كالتأكيد، :كاألمر الذم يجب التأكيد عميو ىنا 
كلكف الذم بحاجة إلى مزيد مف التأكيد ىك التفرد في التككيف الذم يتطمب تفردان في المعاممة، 

بدليؿ أف مركر مجمكعة األفراد بالظركؼ ذاتيا ال يحدث . فما يصمح لفرد قد ال يصمح آلخر
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كبالتالي فإف المرشد الكعي ىك الذم يختار لكؿ فرد األسمكب األمثؿ  التغيير ذاتو عندىـ جميعان،
 .لممساعدة كذلؾ بما يتفؽ كينسؽ مع خصائصو كميزاتو

  :ـ انفزوق تيٍ اندُسي2ٍ

لقد خمؽ اهلل تعالى الذكر كاألنثى كجعؿ بينيما فركقان، ىذه الفركؽ تتناسب كدكر كؿ 
نما ليككف ىناؾ تكامؿ بيف  منيما في الحياة كىي ال تعني أف أحدىما أفضؿ مف اآلخر، كا 

 ...فيناؾ فركؽ فيزيكلكجية كجسمية كانفعالية كاجتماعية كعقمية ... الجنسيف 
بأف التنشئة االجتماعية تمعب دكران ىامان كبارزان في إظيار ىذه الفكارؽ : كيمكف القكؿ 

لذلؾ فإف عممية اإلرشاد النفسي البد ليا أف تأخذ بعيف االعتبار ىذه  .كخاصة في عالـ المينة
كارؽ فعممية اإلرشاد ليست كاحدة لكبل الجنسيف كما ينطبؽ عمى الذككر قد ال ينطبؽ عمى ؼاؿ

فالفركؽ بيف الجنسيف ليا أىميتيا كخاصة في مجاؿ اإلرشاد الميني، كاإلرشاد األسرم، .اإلناث
 .كاإلرشاد الزكاجي

 :فركؽ في اإلدراؾ ػ 3
.. حتى اإلدراؾ يختمؼ مف فرد آلخر، فالفرد يدرؾ بصكرة تختمؼ عف إدراؾ اآلخريف ليا

كيعكد ذلؾ إلى مستكل نضجو  ، كما أف البيئة كما فييا مف ظكاىر يدركيا الفرد بطريقة مختمفة
النفسي كاالجتماعي، كمستكل نمكه كتحصيمو الدراسي، كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم الذم 

. ينتمي إليو
كقد نبلحظ أحيانان أف ىناؾ اتفاقان في بعض أشكاؿ اإلدراؾ فإف ذلؾ يعكد إلى كجكد بعض 

كلك دققنا في . الخبرات المشتركة التي مر بيا األفراد كما ىك الحاؿ لدل أفراد المينة الكاحدة
كبالتالي فعمى المرشد أف . إدراؾ ىؤالء األفراد بصكرة عميقة لكجدنا أف ىناؾ تفاكتان مف نكعو ما

 .يراعي ذلؾ كيتحدث مع كؿ فرد بما يتناسب مع إدراكو
: فركؽ في مطالب النمك ػ 4

، كىذه األشياء  يتطمب النمك النفسي السكم لمفرد في كؿ مرحمة مف مراحؿ نمكه عدة أشياء    
كمطالب النمك تصمح في العممية  .يجب أف يتعمميا الفرد لكي يصبح سعيدان كناجحان في حياتو

فأسمكب . اإلرشادية بؿ كيجب مراعاتيا كمراعاة المرحمة العمرية التي ينتمي إلييا المسترشد
كالحاجات التي يجب عمى ... إرشاد الطفؿ يختمؼ عف إرشاد المراىؽ عف الراشد عف الكيؿ 

فكؿ فرد يسعى في كؿ ... اإلرشاد أف يأخذىا بعيف االعتبار تختمؼ باختبلؼ المرحمة العمرية 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 84 

مرحمة مف مراحؿ النمك إلى تحقيؽ بعض الطالب كال يشعر بالسعادة كالرضا ما لـ تتحقؽ ىذه 
ف كؿ إحباط يكاجيو الفرد في سبيؿ تحقيؽ ىذه المطالب يؤدم إلى شعكر الفرد  المطالب، كا 

. بالشقاء كعدـ الرضا
لذلؾ يكف القكؿ بضركرة كأىمية أخذ ىذه المطالب في عيف االعتبار في عممية اإلرشاد 

شباعو لحاجاتو كذلؾ كفقان لمستكل  النفسي، كذلؾ ألنيا تبيف لممرشد مدل تحقيؽ الفرد لذاتو كا 
 ...نضجو كتطكر خبراتو 

 
 

: النفسي لئلرشاد االجتماعية األسس ػ رابعان 
:  كأىـ ىذه األسس مايمي 

 :االىتماـ بالفرد كعضك في جماعة ػ 1
 السمكؾ أفإف ىذا المبدأ مكمؿ لممبدأ الذم سبؽ أف أشرنا إليو في األسس العامة أال كىك      

 أم أف اإلنساف كائف اجتماعي، كيعيش في كاقع اجتماعي كلو ،اجتماعي– اإلنساني فردم 
فبل يمكف أف ننظر ...معاييره كقيمو، كيعيش مع جماعة ككياف اجتماعي يؤثر في الفرد 

لئلنساف بحد ذاتو دكف أف يأخذ بعيف االعتبار الجماعة التي ينتمي إلييا كالمجتمع الذم يعيش 
 .فيو

فعممية التنشئة االجتماعية التي يمر بيا الطفؿ منذ نشأتو األكلى في أسرتو كما تنطكم 
عميو مف عمميات التطبيع االجتماعي، كمف ثـ االنتقاؿ إلى المدرسة كجماعة األقراف 

كالمؤسسات الثقافية المختمفة ككسائؿ اإلعبلـ كدكر العبادة كميا تحاكؿ أف ترسـ مبلمح 
. الشخصية لمفرد كفؽ المعايير التي يؤمف بيا المجتمع

فالفرد كما أشرنا سابقان يضبط سمككو المعايير االجتماعية التي يتمقاىا عف طريؽ التربية، 
إضافة إلى أف سمككو االجتماعي . كما تفرضو عميو األدكار االجتماعية المختمفة التي يمثميا

كال يمكف لممرشد النفسي كي يحقؽ . يتأثر بثقافة المجتمع الذم يعيش فيو كعاداتو كتقاليده
نجاحان إال إذا التـز بيذه الحقائؽ كالتعامؿ مع الفرد كفي ضكء ىذا األساس الذم يؤكد عمى أف 

 .شخصية الفرد حصيمة الثقافة االجتماعية التي ينتمي إلييا
كىكذا نجد أنو حتى بالنسبة ليدؼ اإلرشاد النفسي كىك تحقيؽ الذات كالتكافؽ كالصحة 
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إضافة إلى أنو تـ اعتماد أحد ...النفسية يتضمف شعكر الفرد كالسعادة مع نفسو كمع اآلخريف 
الطرائؽ الميمة في اإلرشاد النفسي أال كىي طريقة اإلرشاد الجماعي حيث يقـك ىذا النكع مف 
اإلرشاد عمى دراسة ديناميات الجماعة كعمميات التفاعؿ االجتماعي كعمميات المسايرة كالمغايرة 

. في السمكؾ
كاآلخر ينشأ . تكجو الجماعة إلى الفرد: أحدىما : كىناؾ نكعاف مف الضغط االجتماعي 

، كىذا يستغؿ  ككبلىما يدفعاف الفرد دفعان إلى مسايرة معايرة الجماعة كااللتزاـ بيا.داخؿ الفرد
 .تمامان مف عممية اإلرشاد

 :االستفادة مف كؿ مصادر المجتمع في اإلرشاد النفسي  ػ2

كما أف . إف كسائؿ اإلعبلـ كالتكجيو كالتثقيؼ في المجتمع تسيـ في صكغ شخصية الفرد
ىناؾ مؤسسات اجتماعية متخصصة لتقديـ التكجيو كاإلرشاد كذلؾ كدكر العبادة، كمكاتب 

 .الخدمة االجتماعية، أك التأىيؿ الميني، أك رعاية المعاقيف
كلعؿ المرشد يستطيع أف يستفيد مف خدمات ىذه المركز كالمؤسسات في عممية اإلرشاد      

 .النفسي التي تعمؿ في المجتمع ألنيا ليا تأثير بالغ عمى مكاقؼ األفراد كاتجاىاتيـ كسمككيـ
ىذا باإلضافة إلى أف المدرسة ليا دكر كبير كىاـ يمكف أف تسيـ فيو مف خبلؿ تقديـ عمميات 

اإلرشاد النفسي الفردم كالجماعي لعدد كبير مف أطفاؿ المجتمع كشبابو، سكاء عف طريؽ 
 .المرشديف أك عف طريؽ المدرسيف المرشديف

:  األسس الفيزيكلكجية لئلرشاد النفسيػخامسان 
 إف المسترشد ىك إنساف لو جسـ يتككف مف عدد مف األجيزة مثؿ الجياز العصبي 

. الخ التي تعمؿ بصكرة متكاممة بيدؼ تحقيؽ استمرار الحياة...كالجياز التنفسي كالغدد الصـ 
كاإلنساف يسمؾ في محيطو البيئي ككحدة نفسية جسمية فسمكؾ اإلنساف ىك عبارة عف حصيمة 
نشاطو الجسمي كالنفسي معان حيث تتأثر حالتو النفسية بحالتو الجسمية كما أف حالتو الجسمية 

كالبد لممرشد النفسي أف يدرؾ تمامان ىذه العبلقة الكثيقة بيف النفس  .تتأثر بحالتو النفسية
كما البد لو أف يدرؾ العبلقة القكية  .كالجسد كيأخذىا بعيف االعتبار حيف يتعامؿ مع المسترشد

. بيف االنفعاالت المزمنة التي يتعرض ليا الفرد كبيف مختمؼ أشكاؿ االضطرابات السمككية
فمثبلن إذا حدث انفعاؿ مزمف كتحكؿ عف طريؽ الجياز العصبي المركزم إلى أعراض 
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أما إذا حدث انفعاؿ مزمف  .جسمية عمى شكؿ خمؿ في الحس كالحركة نشأ ما يسمى اليستيريا
كتحكؿ عف طريؽ الجياز العصبي الذاتي إلى أعراض جسمية تصيب األعضاء التي يتحكـ بيا 

كليس ىنا مكضع التفصيؿ كالتكضيح لمجكانب  .ىذا الجياز ظيرت االضطرابات النفسية
نما الغاية فقط ىي بياف ضركرة كأىمية ككف المرشد النفسي كاعيان  الفيزيكلكجية كالعصبية كا 

 .كمدركان ليذه الجكانب كعبلقاتيا بالحالة النفسية
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 الفصل ال ابلل
 إع دلألممههالل اللشعلل

ل انلسيأل الامموولفيلمماول اتوجيهلأل إلرشادلل
 
 :مقدمة

إذا اتجيت المبلحظة إلى حياة الناس في أم مف مجتمعاتيـ كبخاصة المعاصرة منيا، 
فسكؼ تكشؼ عف كجكد عدد غير قميؿ مف األفراد الذيف يعانكف مف اضطرابات في سمككيـ، 

إنيا تصيب أفرادان . كىي تختمؼ مف حيث أنكاعيا، كتتفاكت مف حيث مظاىرىا كأغراضيا
األفراد كالجماعة؛ كليذا فإف مشكمة األمراض : يعيشكف ضمف الجماعة كتضايؽ الطرفي معان 

النفسية كالعقمية ليست مسألة ىينة، كقد شغمت الناس منذ القديـ، فحاكلكا تفسيرىا، ككضعيا 
كمف ىذا كاف البد مف . في تصنيفات كأنكاع، كما حاكلكا إخضاعيا لمعبلج بأساليبو المتعددة

كجكد عامميف في مجاؿ العناية النفسية ألكلئؾ الذيف يعانكف مف اضطرابات نفسية بيدؼ 
كقد زاد عددىـ في السنكات العشريف األخيرة، ككاف مف . التخمص مف آثارىا كالحد مف مخاطرىا

. انتشار الكعي في المجتمع بشأف ما تقدمو الرعاية النفسية لمثؿ ىؤالء األفراد: جممة العكامؿ
لذلؾ سكؼ نتناكؿ في ىذا الفصؿ العامميف في مجاؿ تقديـ الخدمات النفسية، كصفاتيـ، 

عدادىـ  كاألعماؿ الذيف يقكمكف بيا كمسؤكلياتيـ تجاه الذيف يعانكف مف ىذه .. كمؤىبلتيـ، كا 
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 .االضطرابات كالمجتمع بشكؿ عاـ
  Counselor :المرشد النفسي ػ أكالن 
عادة المسؤكؿ كالمتخصص األكؿ عف العمميات الرئيسية في التكجيو اؿ  فيالمرشد النفسي ىك  

 سكاء أكاف كيطمؽ عميو أحيانان مصطمح مرشد التكجيو. كاإلرشاد، كخاصة عممية اإلرشاد نفسيا
المرشد النفسي كذلؾ ىك الشخص المتخصص الذم يقدـ  .في المجاؿ المدني أـ العسكرم

 كميكليـ بشكؿ دقيؽ، ك يساعدىـ ـالمساعدة لؤلفراد لفيـ ذكاتيـ كمعرفة استعداداتيـ كقدراتو
أيضان في اختيار البديؿ المناسب لحؿ مشكمتيـ مف بيف عدة بدائؿ مكجكدة أماميـ األمر الذم 

. يشعرىـ بالسعادة كالرضا عف الذات
  :قػ صفات1

 المرشد النفسي ىك شخص كامؿ التكافؽ ذك تأثير عميؽ في الناس الذيف يعمؿ معيـ،     
حيث يشعر اآلخركف أنو يفيـ ما يكاجييـ مف مشكبلت، كما يفيـ الدكافع التي تدفع اآلخريف 

إنو شخص مستعد دائمان لتقديـ المساعدة، فيك في كؿ عبلقاتو كاتصاالتو . إلى ىذا السمكؾ
اليكمية مع الناس يشجعيـ عمى التقرب منو، كيشعرىـ باستعداده لمعاكنتيـ، كيستكمؿ المكقؼ 
عناصره عندما يتعمـ اآلخركف أف يضعكا ثقتيـ بو، كيدرؾ المرشد النفسي تبادؿ الرسائؿ ذات 

الطابع السرم، أم األمكر التي ينبغي أف يناقشيا مع المسترشديف، كأم منيا يحتفظ بيا ضمف 
سرية تامة ال يمكنو أف يبكح بيا لآلخريف إال بمكافقة المسترشد أك المسترشد نفسو، ألف العمؿ 

. الذم يقـك بو ىك أكالن كأخيران في مصمحة المسترشد
كالمرشد النفسي أيضان يفيـ جيدان كيدرؾ معظـ نقاط ضعفو كقكتو، كىك يؤمف أف لديو  

مف نكاحي القصكر ما يؤثر أحيانان عمى فاعميتو، كىك حساس لما قد يترتب عمى تدخمو في 
حياة اآلخريف مف متاعب في أثناء محاكلتو لمساعدة اآلخريف، كىك يتجنب أف يقكؿ لممسترشد 

، كبدالن مف ذلؾ فيك يسعى لمساعدة "أفعؿ ما كنت أفعمو أنا لك كنت مكانؾ"الذم يأتي إليو 
 .المسترشد عمى أف يرل نفسو عمى حقيقتيا، كأف يعمؿ عمى حؿ مشكبلتو بطريقتو الخاصة

   كالمرشد النفسي كذلؾ ال ينظر إلى نفسو عمى أنو أحسف مف أم فرد مف األفراد، ألنو 
يعتبر نفسو أحد أفراد المجتمع، كأف العمؿ الذم يقـك بو ال يزيد أىمية عف أم شخص كاف، 

 . كىك كذلؾ يحتـر بإخبلص آراء كأحكاـ زمبلئو الذيف يقكمكف بنفس الميمة التي يقـك بيا
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 : المرشد النفسي في اآلتي البد إجماؿ السمات العامة التي يتمتع بيا،كىنا     
.  جيد مع ذاتو كاآلخريفػ التكافؽ النفسي1
يدرؾ جكانب القصكر في شخصيتو كجكانب القكة، ألف عدـ إدراؾ ذلؾ فمف المحتمؿ أف ػ أف 2

 .يؤثر في تقييمو عمى سمكؾ اآلخريف مف خبلؿ إسقاط نقاط ضعفو عمى المسترشديف
 .ػ القدرة عمى فيـ ذاتو كاآلخريف4
 .ػ األمانة كااللتزاـ الميني كالعممي5
 .ػ التسامح مع اآلخريف6
. ػ عدـ إصدار أحكاـ عمى األفراد مف خبلؿ تصرفاتيـ ال بالسمب كال باإليجاب7 
 .ػ الدعابة، كالقدرة العقمية الجيدة8 
 .ػ الشفافية أثناء التعامؿ مع اآلخريف9
 .ػ الخبرة السابقة في مجاؿ التدريس كاإلرشاد10 
 .ػ النشاط الفعاؿ كالحيكية11 

. ػ القدرة عمى الدخكؿ في المشكمة كالخركج منيا بأماف12
. ػ المركنة في التعامؿ مع المشكبلت التي تتعمؽ بالقيـ كاألعراؼ كالمعتقدات13
. ػ تقديـ المساعدة لآلخريف دكف استغبلليـ ماديان أك شخصيان 14
ػ تقديـ المساعدة لممحتاجيف إلييا بغض النظر إلى انتماءاتيـ العرقية أك الطائفية أك 15

... لكنيـ
. ػ أف يستفيد مف خبراتو المينية في تقديـ المساعدة لآلخريف16

 النفس عمـ جمعية في اإلكمينيكي النفس عمـ في بالتدريب الخاصة  المجنةكقد أكردت
: التالية لسمات األخصائي قائمة اؿاألمريكية
. الممتازة كاألكاديمية العممية القدرة- 1
. الحيمة كسعة األصالة- 2
. االستطبلع حب- 3
.  (اإلنساني التجاكب ) كأفراد باألشخاص االىتماـ- 4
. لمفرد يزةـالـ الشخصية في االستبصار- 5
. الدكافع لتعقيدات الحساسية- 6
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. كالصبر التحمؿ- 7
  .اآلخريف مع كمؤثرة طيبة عبلقات تككيف عمى القدرة- 8
.  المثابرة- 9

  .المسؤكلية- 10
  .كالمركنة المباقة- 11
  .الذات ضبط عمى القدرة- 12
  .العميا كالمثؿ األخبلقية بالقيـ اإلحساس- 13
. الكاسع الثقافي األساس- 14
  (87-86 ، 1981ياسيف ، )   خاصة اإلكمينيكي النفس كعمـ عامة النفس بعمـ االىتماـ- 15
كأخيران نعكد مرة أخرل لمحديث عف تأثير المشكبلت الشخصية الخاصة بالمرشد النفسي  

 :عمى العبلقة اإلرشادية، فيي قد تؤثر عمى ىذه العممية بإحدل الطريقتيف
 قد يككف المرشد النفسي منيمكان في مشكبلتو، كمنشغبلن في البحث عف حؿ ليا، كفي :األكلى

ىذه الحالة قد يككف حساسان لمشاكؿ معينة، أك قد يسقط مشاكمو الشخصية عمى 
. المسترشد، كقد ينعكس ىذا عمى اىتمامات المرشد

ال يريد الحديث   إف صراعو قد يجعمو يتجاكز مشاكؿ معينة بحيث يتجنبيا كال يفيميا أك:الثانية
أك يحدث أف يجد المرشد النفسي ،عنيا إذا كانت تشابو صراعات المسترشد كمشكبلتو

 .حبلن لمشاكمو، فيحاكؿ أف يفرض ىذا الحؿ عمى المسترشد
مف ىنا ينبغي عمى المرشد النفسي أف يساعد المسترشد عمى حؿ مشكبلتو التي جاء مف 
أجميا، كليس أف يقدـ نفسو إليو، كيتحدث عف ميارتو كدراستو، كأسمكبو المتميز في اإلرشاد، 
فالمرشد الذم يرغب أف يككف محترمان كمحبكبان، ذاكران مياراتو كذكائو كمعمكماتو، قد يبحث عف 

كما يجب عمى المرشد النفسي  .إشباع ىذه الحاجات مف خبلؿ العممية اإلرشادية التي يقـك بيا
جراءاتو، فالثقة في النفس تجعمو قادران عمى انتزاع ثقة  أف يشعر بالثقة كاألمف في ذاتو كا 

أف يككف عمى ثقافة عالية كمعرفة جيدة بالبيئة االجتماعية التي يعمؿ بيا، كأف  ك.المسترشد بو
 .يككف قادران عمى الدخكؿ إلى المشكمة كالخركج منيا، أف يحتـر العمبلء أثناء قيامو بعممو

 :إعدادهػ 2 
يتـ إعداد المرشد النفسي عمميان في أقساـ عمـ النفس بالجامعات، كيتـ تدريبو عمميان في 
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كيتطمب اإلعداد . مراكز اإلرشاد النفسي الممحقة بيذه األقساـ تحت إشراؼ األساتذة كالخبراء
العممي كالعممي اىتمامان خاصان فيك يحتاج إلى دراسة خاصة كتدريب خاص في طرؽ اإلرشاد 

دراسة أصكؿ عمـ النفس، كعمـ النفس النمك، كسيككلكجية : النفسي كمجاالتو المتعددة مثؿ
الفرد كالجماعات، كالصحة النفسية في مرحمة الدراسة الجامعية األكلى، كاإلرشاد النفسي، 

كبعد الدراسة الجامعية األكلى . باإلضافة إلى التطبيقات الميدانية في مجاؿ اإلرشاد النفسي
ينتقؿ إلى الدراسات العميا في مجاؿ الشخصية كاإلرشاد النفسي، فيجتاز مرحمة الماجستير، ثـ 

. التحضير لدرجة الدكتكراه في مجاؿ اإلرشاد النفسي
كنجد في معظـ الدكؿ أف ىناؾ إجماعان عمى أف تككف الدرجة العممية التي يحمميا المرشد 
ف كاف في بعض الدكؿ يكتفكف بدرجة الماجستير عمى أف تككف ىي أقؿ  ىي درجة الدكتكراه، كا 

 .درجة عممية يسمح لممرشد النفسي لمزاكلة عممو
  :الدكر اإلرشادم الذم يقـك بوػ 3

 :    أما دكره اإلرشادم فيتجمى فيما يمي 
ػ القيادة المتخصصة لفريؽ التكجيو كاإلرشاد، كالقيادة العممية ألسمكب اإلرشاد الجماعي 

 .كالفردم
. ػ تشخيص كحؿ كعبلج المشكبلت النفسية كاالنفعالية كالمينية كاألكاديمية

 .ػ اإلشراؼ عمى إعداد رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في مجاالت اإلرشاد النفسي المتعددة
ػ القياـ بعممية اإلرشاد النفسي، فيك األخصائي الخبير كالمسؤكؿ عف ىذه العممية، كتقديـ 
خدمات اإلرشاد بصفة عامة، كخدمات اإلرشاد بصفة عامة، كخدمات اإلرشاد التربكم 

 .كالميني كالزكاجي كاألسرم بأسمكب اإلرشاد الفردم أك اإلرشاد الجماعي
 .ػ مساعدة زمبلئو أعضاء فريؽ اإلرشاد استشاريان فيما يتعمؽ ببعض نكاحي التخصص

، كىك أقدر  ػ االشتراؾ في عممية التدريب أثناء الخدمة لمعامميف في ميداف التكجيو كاإلرشاد
. األخصائييف عمى تكلي ىذه المسؤكلية

ػ إعداد البرامج اإلرشادية كالمقاييس كاالختيارات النفسية البلزمة لممسترشديف الذيف يعانكف مف 
 .مشكبلت مختمفة

دماج كتكامؿ برامج التكجيو كاإلرشاد فييا  .ػ اإلسياـ في تطكير العممية التربكية كالمناىج، كا 
أف معرفة الجكانب العممية التجريبية التي تمتد إلى دراسة الحيكاف، " بيبنسكي " كيرل 
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عمـ النفس المقارف، كاألنتركبكلكجيا الثقافية، سكؼ تساعد المرشد النفسي عمى تفيـ سمكؾ 
كعمى أم حاؿ يجب أال يغيب عف بالنا شخصية المرشد التي تعتبر حجر الزاكية في . المسترشد

عممية اإلرشاد، كليس التدريس األكاديمي أك المعرفة بأصكؿ اإلرشاد إال تأثير بسيط عف د 
إنو ليس المطمكب ىك :  قائبلن "ركجرز"كىذا ما نكه إليو . مقارنتيا بشخصية المرشد النفسي

المعرفة العقمية المينية كمتطمب بالنسبة لممرشد؛ فالمقصكد ىك تكافر صفات كخبرات، كليس 
ذا كانت ىناؾ ضركرة الكتسابيا فيجب أف تكتسب مف خبلؿ التدريب عمى  معمكمات معرفية، كا 
ممارسة اإلرشاد، كالتي ىي عادة جزء مف التدريب الميني، حيث تصبح فيما بعد ذات أىمية 

. في اختبار مدل كفاءة المرشد كي يحرز تقدمان في تحقيؽ الشخصية الفعالة
كىناؾ كجية نظر معارضة في ىذا التكجو ترل أف التدريب في مجاؿ اإلرشاد يجب أف 

يبدأ في مرحمة مبكرة في تدريب األخصائييف النفسييف، كتحت إشراؼ أثناء عممية إعداد المرشد 
كفي الغالب يستخدـ تدريب المرشديف النفسييف كسائؿ عديدة كمتنكعة، فيناؾ . النفسي

كينبغي أف تقدـ ىذه . المحاضرات، كالندكات، كالمناقشات لمنظريات كالكسائؿ المتعمقة باإلرشاد
كقد تككف . الدراسات لمدارس المداخؿ التنظيمية ككجيات النظر، كالمدارس الفكرية المختمفة

ىذه الدراسات عمى أساس معرفة بدالن مف المستكل العممي، كلكف يمكف تقديـ المكاد العممية في 
ىذه الدراسات بطرؽ مختمفة، منيا الرجكع إلى الكتب كالبحكث في ىذا المجاؿ، كالرجكع إلى 

. تسجيبلت الحاالت اإلرشادية كمناقشتيا
إف تحقيؽ النمك األمثؿ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع ىدؼ تربكم كاجتماعي كنفسي يسعى 
األفراد إلى تحقيقو بكافة السبؿ كاإلمكانيات المتاحة، كذلؾ بغية مساعدة األفراد عمى اختبلؼ 

مراحؿ النمك التي يمركف فييا في معرفة إمكاناتيـ كقدراتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ كتنميتيا إلى 
. أقصى حد تسمح بو ىذه القدرات

 النفسي الذم يسعى جاىدان ػ مف خبلؿ المرشدكأف الشخص الذم يقـك بيذا الدكر ىك 
خبرتو اإلكمينيكية الكاسعة في مجاؿ الحاالت الفردية كالمعرفة العممية بحكـ تخصصو في مجاؿ 
اإلرشاد النفسي أك عمـ النفس ػ  إلى مساعدة األفراد عمى اختيار التخصص العممي أك العممي 

مكاناتيـ  كذلؾ مف خبلؿ إمدادىـ بالمعمكمات المطمكبة في مجاؿ  الذم يناسب قدراتيـ كا 
كذلؾ القياـ بإجراء االختبارات النفسية لمتحقؽ مف ىذه الميكؿ . التخصص المطمكب االلتحاؽ بو

كالقدرات لدل األفراد المحتاجيف لممساعدة ،المشاركة مع فريؽ العمؿ اإلرشادم أك العبلجي في 
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حالة األفراد الذيف يعانكف مف اضطرابات  تشخيص المشكبلت التي يعاني منيا بعض األفراد ، كا 
لى ما ىنالؾ مف المياـ  نفسية شديدة إلى مراكز الصحة النفسية لتقديـ العبلج ليـ ، كا 

 .كمة إليوككالكاجبات الـ
 :  مف خبلؿ النقاط التاليةأما عف الدكر الذم يقـك بو فيمكف إجمالو    

: ػ دكره في المجتمع أ
بسيطة أك معقدة إلى أف يقدـ  يحتاج أم مجتمع مف المجتمعات مدنية أك حضرية ،

ألفرادىا مجمكعة مف الخدمات المختمفة مف أجؿ المحافظة عمى تماسكيا كاستمرارىا كالخدمات 
 مف تجسد ىذاكم. الصحية كالثقافية كالتعميمية كالخدمية إضافة إلى خدمات الصحة النفسية

: خبلؿ مايمي
ال يستطيع أفراد ػ تحديد احتياجات المجتمع مف خدمات الصحة النفسية  كالتعرؼ عمييا كالتي 1

 عمى تحديدىا أك لعدـ ـ بيا أك لعدـ قدرتوـإما لجيمو ،المجتمع الكصكؿ إلييا كاكتشافيا
.  باألشخاص الذيف يمكف أف يقدمكا المساعدة في ذلؾـمعرفتو

  تمؾ االضطراباتضطرابات النفسية التي يعاني منيا أفراد المجتمع  كتحديدالػ الكشؼ عف ا 2
ككما ىك معركؼ أف . األكثر انتشاران  بغية التعرؼ عمى أسبابيا الحقيقية في ضكء الكاقع

 الخاصة بو ، فقد ينتشر الذىاف في قضطراباتالكؿ مجتمع مف المجتمعات مشكبلتو ك
مجتمع دكف آخر ككذلؾ أشكاؿ االضطرابات العصابية أك الجريمة أك ما شابو ذلؾ مف 

بمعنى آخر تشخيص الحالة النفسية … االضطرابات النفسية كالعقمية كالسيككسكماتية
 .  التي يعاني منيا الشخص كتقدير شدتيا كخطكرتيا عمى الفرد كالمجتمع

ػ أف تككف لديو القدرة عمى مكاجية ىذه المشكبلت كالتعامؿ معيا بمكضكعية مف خبلؿ  3
التعرؼ عمى بداية المشكمة كالعكامؿ المختمفة التي أسيمت في ظيكرىا كاألكقات التي 

. تظير فييا دكف غيرىا
ػ إجراء البحكث الميدانية لمتعرؼ عمى تأثير العكامؿ النفسية كاالجتماعية عمى الصحة العامة 4

 .لممجتمع 
ػ تحديد البرامج اإلرشادية كالعبلجية التي يمكف أف تسيـ في معالجة تمؾ االضطرابات التي 5

 .يعاني منيا بعض أفراد المجتمع 
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ػ أف يساىـ في رفع مستكل الصحة النفسية لؤلفراد مف خبلؿ المحاضرات كالندكات كتدريب 6
األخصائييف الجدد عمى طرؽ كأساليب اإلرشاد لكي يقدمكا خدماتيـ في المجتمع الذيف 

 .يعيشكف فيو
  : ػ دكره في العمؿ الكقائي ب

 يمعب دكران حيث أنوكنا قد تحدثنا عف المرشد النفسي كالمياـ التي يقـك بيا في عممو     
:  المستقبؿ بالنسبة لمكقاية مف حيثميمان في

ػ القياـ بميمة تحسيف نكعية الحياة مف خبلؿ تعديؿ الظركؼ في المؤسسات االجتماعية 1
. بالطريقة التي تصبح معيا االضطرابات النفسية كاالجتماعية أقؿ ما يمكف

عف األسر كاألفراد  ػ اكتشاؼ المجمكعات البشرية المعرضة لممرض النفسي، كالبحث2
المحتاجيف إلى العكف كالمساعدة، كىذه ميمة ينبغي أف ينيض بيا المرشد النفسي 

. نحكىـ قبؿ أف تؤدم بيـ الضغكط التي يتعرضكف ليا إلى مرض نفسي مزمف
. ػ الحيمكلة دكف حدكث انتكاسات لدل المريض بعد الشفاء3
ػ ضركرة تناكؿ المرشد النفسي لمجمكعة المشكبلت الصحية ذات الخمفية النفسية كتعاطي 4

كاألمراض التناسمية كالتخمؼ العقمي، كعميو أف يبتكر األساليب المناسبة لمرعاية التي 
تقتضي اإلقامة داخؿ المستشفيات، كعميو أف يساعد أفراد المجتمع كيفية تقبؿ صكر 

العجز كالقصكر الماثمة لدل بعض أعضائو، ككيؼ يتبنى نحكىـ اتجاىان يتسـ بمزيد مف 
. التسامح كالمركنة

.  ػ التعاكف مع المتخصصيف في فركع العمـ المختمفة لمقياـ بيذا الدكر5
.  ػ أال يسمح لنفسو بأف يتأثر بالضغكط االجتماعية التي تحيط بعممو6

:  ػ كاجبات المرشد النفسي4
  ىناؾ كاجبات كثيرة عمى المرشد القياـ بيا حتى يتمكف مف تقديـ المساعدة المثمى 

 :لممسترشد ك مف ىذه الكاجبات ما يمي

تزكيد المسترشد بالمعمكمات البلزمة ك التكجييات التي تساعده عمى تنفيذ المياـ ك  (1
 .األنشطة المتفؽ عمييا 

تكفير الدعـ ك التشجيع ك التعاطؼ لممسترشد حتى يستمر في تنفيذ الخطة المكضكعة ك  (2
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. المتفؽ عمييا 
 .مساعدة المسترشد لمتعبير عف مشاعره اإليجابية ك السمبية كما يدركيا  (3

 .مناقشة المسترشد في الصعكبات التي تكاجيو ك محاكلة العمؿ معو لمتغٌمب عمييا  (4

 .تأكيد ك تكضيح حاجات المسترشد ك حقكقو ك مطالبو (5

 .تبصير المسترشد في إدراؾ مشكبلتو ك خبراتو ك سمككو ك فيـ نفسو  (6

 .المساعدة عمى زيادة ثقة المسترشد بنفسو (7

 .مساعدة المسترشد عمى زيادة اىتمامو بعممية اإلرشاد  (8

 .قيادة فريؽ التكجيو ك اإلرشاد، كمساعدتيـ لمقياـ بدكرىـ بنجاح (9

 .اإلشراؼ عمى خدمات التكجيو كاإلرشاد  (01

متابعة تنفيذ برنامج التكجيو كاإلرشاد، كمحاكلة تعديمو إف لـز األمر ك  ذلؾ كفؽ  (11
 .المستجدات اإلرشادية

التنسيؽ مع المؤسسات التربكية كاالجتماعية ك الصحية كالمينية في المجتمع لزيادة  (21
 .فعالية برنامج التكجيو كاإلرشاد

تقييـ برنامج اإلرشاد كعمؿ فريؽ اإلرشاد بيف الحيف كآلخر لمعالجة أخطاءه،  كتعزيز  (31
 .حسناتو

ىذا، كيعتمد نجاح العممية اإلرشادية بدرجة كبيرة عمى قدرة ك كميارة المرشد في القياـ 
:  بعممياتيا بشكؿ سميـ كىذا األمر يرتب عمى المرشد القياـ بجممة مف الكاجبات منيا

 
الترحيب بالمسترشد ك السماح لو بالجمكس، مما يشعر المسترشد باىتماـ المرشد بو  (1

 .كرغبتو في مساعدتو

 .قياـ المرشد بالتعريؼ عف نفسو كدكره كما يمكف أف يقدمو لممسترشد مف خدمات (2

 .إتاحة الفرصة لممسترشد لمتعريؼ بنفسو كبياف سبب زيارتو لممرشد (3

 .تكضيح أىداؼ العممية اإلرشادية ك أساليبيا بطريقة مكجزة ك مفيكمة (4

 .تكضيح القكاعد المنظمة لمعمؿ اإلرشادم (5

 .تكضيح دكر المسترشد ك إبراز أىمية ىذا الدكر في نجاح العمؿ اإلرشادم (6

إتاحة الفرصة كاممة لممسترشد لمسؤاؿ عف الجكانب التي لـ يفيميا سكاء مما تقدـ ذكره أـ  (7
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  (. 106 ، 2001أبك عباة ،  )ال 
 :مياـ المرشد النفسي ػ 5

يعد المرشد أحد أعضاء فريؽ اإلرشاد الفاعميف كالمؤىؿ لدراسة مشكبلت المسترشد 
التربكية كاالجتماعية كالنفسية كذلؾ بغرض مساعدتو في التبصر بمشكبلتو كالعمؿ عمى حميا 

بصكرة كناسبة بما يحقؽ لو التكافؽ النفسي كالتربكم كاالجتماعي، ككٌمما كاف التعامؿ مع 
إلى أٌف أنسب  " (1977)المشكمة مبكران فإٌف ذلؾ ينعكس إيجابان عمى حميا كليذا أشار ميريؾ 

كقت لمتغمب عمى المشكبلت المدرسية كاالجتماعية يككف خبلؿ السنكات التككينية األكلى لسف 
 سنكات 10 – 6الطفؿ؛ فاألطفاؿ يككنكف نماذج سمككية طكيمة األجؿ في المرحمة الممتدة مف 

  ( .238 ، 1994الزعبي ،  )" ك ليذا تككف الحاجة ممٌحة إلى المرشد التربكم في ىذه المرحمة 
كتقع عمى المرشد النفسي العديد مف الميمات التربكية كالنفسية كالمينية كالتي مف   

:  شأنيا خدمة عممية اإلرشاد، كيمكف تمخيص ىذه الميمات بما يمي 
 :أكالن ػ القدرة عمى إعداد برنامج إرشادم

 .اإللماـ بأساليب جمع المعمكمات المختمفة (1

 .اإللماـ بنظريات كطرؽ اإلرشاد (2

 .اإللماـ بمتطمبات مرحمة النمك التي يمر فييا الطمبة (3

 .اإللماـ بكافة االختبارات المستخدمة في عمميات اإلرشاد (4

 .تطبيؽ االختبارات كتفسير نتائجيا (5

: ثانيان ػ تحقيؽ أىداؼ البرنامج اإلرشادم
 .تعريؼ المسترشد بالمجاالت الدراسية التي تناسبو  (1

 .تعريؼ المسترشد بمجاالت العمؿ التي تناسبو (2

 .تعريؼ المسترشد بمتطمبات الميف المختمفة (3

 .مساعدة المسترشد لمتغمب عمى مشكبلت الحياة اليكمية (4

 .تحكيؿ المسترشد إلى المؤسسات التي تقدـ خدمات مكممة لمعممية اإلرشادية  (5

 .تككيف عبلقة جيدة مع المدرسيف ك إدارة المدرسة ك العامميف بالمدرسة  (6

:    ثالثان ػ  إدارة الجمسة اإلرشادية
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 .تكجيو األسئمة التي تتعمؽ بمشكمة المسترشد  (1

 .(تعبيرات الكجو ك اإليماء ك حركة العيكف  )استخداـ أساليب السمكؾ غير المفظي  (2

  .(المديح ك التشجيع  )استخداـ أساليب السمكؾ المفظي  (3

 .اإلصغاء الجيد ك حسف االنتباه (4

 .القدرة عمى التفكير ك النقاش المرف (5

: رابعان ػ تككيف الثقة بيف المرشد ك المسترشد
 . القدرة عمى إنشاء عبلقة تتصؼ بالدؼء كالفعالية مع اآلخريف (1

 .القدرة عمى االحتفاظ بسرية العمؿ (2

 .تقبؿ المسترشد كفرد لو صفاتو ك إمكاناتو (3

 .إصدار أحكاـ مكضكعية باستخداـ أسمكب القيادة الديمقراطية (4

: خامسان ػ اتخاذ القرارات السميمة
 .مساعدة المسترشد في تحديد أىدافو  (1

 .تقديـ التعميمات الضركرية لزيادة كعي المسترشد بمشكبلتو  (2

 .تكضيح نكاحي القكة ك الضعؼ لدل المسترشد  (3

 . تشجيع المسترشد عمى االستمرار في العممية اإلرشادية حتى تتحقؽ أىدافو (4

 . تقديـ المساعدة لممسترشد لمتعبير عما يجكؿ في بنفسًو حتى تتضح مشكمتو (5
: سادسان ػ  تفيـ السمكؾ االجتماعي 

 .القدرة عمى تفٌيـ اآلخريف (1

 .تفٌيـ مقتضيات ك أبعاد الكسط االجتماعي ك الثقافي الذم يعيش فيو (2

 .تقٌبؿ التغيير االجتماعي (3

 .تفٌيـ القيـ األخبلقية  (4

  (.118 ، 1997أبك عطية ،  )االستفادة مف الخبرة السابقة  (5
 : أف مف مياـ المرشد القياـ بما يمي ( 1987 )             كما يرل غارفف 

 .تقكيـ العمؿ ك معرفة االنجازات  (1

تفٌيـ مشاعر المسترشد المرتبطة بيذه المرحمة اإليجابي منيا ك السمبي ك التعامؿ  (2
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 .معيا 

 .المحافظة عمى التغييرات اإليجابية ك األساسية  (3

االستفادة مف الميارات ك االتجاىات ك المعارؼ المكتسبة ك تكظيفيا لخدمة  (4
  (.159 ، 2001 ، عباةأبك  )المسترشد 

 :     كسكؼ نتحدث عف مياـ المرشد في بعض مجاالت اإلرشاد

: أكالن ػ مياـ المرشد النفسي في المجاؿ األكاديمي 
     يذكر دليؿ اإلرشاد األكاديمي عددان مف التعريفات لممرشد األكاديمي كما كردت في أدلة 

المرشد األكاديمي ىك عضك  ىيئة التدريس الذم : بعض الجامعات األمريكية، كمف أىميا
يتكلى تكجيو الطبلب، بحيث يتركز اىتمامو كاىتماـ الطالب حكؿ تحديد أىداؼ الطالب كخططو 
كميكلو كقدراتو، ككضع خطة دراسية متكاممة كمتماسكة في ضكء ميكؿ الطالب كاىتماماتو، 

إف المرشد ال يخطط لمطالب، بؿ يساعد الطالب عمى التخطيط . معرفة جكانب القكة كالضعؼ فيو
 (.Fornt،1994،6-8) لنفسو كبنفسو

 :فئات المرشديف األكاديمييف
     بالرغـ مف تركيز تعريفات اإلرشاد النفسي عمى ضركرة أف يككف المرشد النفسي األكاديمي 

مف بيف أعضاء ىيئة التدريس بالمدرسة أك الجامعة، إالن أف كاقع المرشد يشير إلى العممية 
اإلرشادية في المؤسسات األكاديمية متعددة  نظران لتعدد مكاردىا، كفئات العامميف فييا، كيمكف 

: التعرؼ عمى ىذه الفئات في اآلتي
:  أ ػ المرشدكف مف أعضاء الييئة التدريسية

 غالبان ما تسمى ىذه الفئة بالمعمـ المرشد، كىي مف أىـ الفئات التي تقدـ الخدمات اإلرشادية 
أف ىذه الفئة مثقمة : لمطبلب، إالن أف ىذه اإلرشاد مف قبؿ ىذه الفئة تكاجو عقبات كثيرة، كأىميا

دارية كبحثية قد تجعؿ كقتيـ  الذم يخصصكنو لئلرشاد محدكدان  كما أف . بأعباء تدريسية كا 
عبء اإلرشاد نفسو قد يككف كبيران؛ حيث قد يخصص لكؿ عضك مف أعضاء ىيئة التدريس 

كقد أشارت نتائج مسح . عددان كبيران مف الطبلب، مما يصعب عميو ميمة لقائيـ مرات متعددة
% 5إلى % 1أجي في الكاليات المتحدة األمريكية أف أعضاء ىيئة التدريس ينفقكف ما بيف 

 (.Fort،1994)فقط مف الكقت المخصص لمفصؿ الدراسي في عممية اإلرشاد
: ب ػ المرشدكف المتخصصكف
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     النكع الثاني مف طرؽ تقديـ الخدمات اإلرشادية ىك استخداـ المرشديف المختصكف الذيف 
كباعتبارىـ ال يقكمكف بأم . يرتكز دكرىـ أساسان عمى تقديـ الخدمات كالعكف األكاديمي لمطبلب

عمؿ سكل اإلرشاد، فإنو مف اليسر عمى الطبلب الكصكؿ إلييـ كاالتصاؿ بيـ، فضبلن عف تكافر 
عداد البيانات التعميمية كالشخصية الخاصة بكؿ  الكقت لدل ىؤالء المرشديف لمتابعة الطبلب كا 

رشادىـ . طالب، كاالستفادة منيا في عممية تكجيييـ كا 
: ج ػ المستشاركف

     ال يختمؼ المستشاركف مف حيث ميزاتيـ كعيكبيـ عف المرشديف المختصيف إالن في جانب 
كاحد فقط، ىك أنيـ يعطكف أكلكية كبرل لئلرشاد كالتكجيو الميني كالنفسي، بينما ال يعطكف 

. اإلرشاد النفسي العناية الكافية
: ػ المرشدكف المناظركف

     كىـ مف الطبلب القدامى الذيف يرغبكف العمؿ كمرشديف لمطبلب الجدد، كىـ يتميزكف بيسر 
كيمكف ليذه الفئة أف تمعب . االتصاؿ بيـ كمقابمتيـ عف قربيـ مف زمبلئيـ الطبلب كمشكبلتيـ

دكران ميمان إلى جانب المرشد األكاديمي المختص في اإلرشاد األكاديمي، إذا ما أحسف اختيارىـ 
. كتدريبيـ، كلكف يعاب عمييـ أنيـ ال تتكافر لدييـ المعرفة العميقة بالجكانب التربكية كالنفسية

: ػ المرشدكف شبو المختصيف
     كىـ ليسكا بطبلب، بؿ ىـ أفراد حاصمكف عمى درجات عممية متكسطة، كلدييـ اىتماـ 
بالعمؿ مع الطبلب، كمف بيف ىؤالء األفراد المتقاعدكف عف العمؿ، كزكجات ىيئة التدريس، 

. كمديرم البيكت الطبلبية كغيرىـ ممف يكدكف تقديـ الخدمات اإلرشادية التطكعية لمطبلب
:   مياـ المرشديف األكاديمييف كأدكارىـ

:      فيما تقدـ يمكف تحديد مياـ المرشديف األكاديمييف في النقاط التالية
. أ ػ تكضيح كشرح البرنامج الدراسي لمطالب كعبلقة تخصصو األصمي بسكؽ العمؿ

ب ػ مساعدة الطالب عمى فحص كدراسة المقررات المتضمنة في تخصصو الرئيسي، كتكضيح 
عبلقتيا بالتخصصات األخرل، كفيـ متطمبات التخرج البلزمة لمحصكؿ عمى الدرجة العممية 

. المناسبة
ج ػ  مساعدة الطبلب عمى اكتشاؼ عالـ العمؿ المرتبط بتخصصو الذم يتمقى التدريب فيو، 
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. ككذلؾ الحصكؿ عمى المعمكمات المينية، كمسح فرص العمؿ المتاحة
دارة الكمية أك المدرسة، كذلؾ بتكجيو الطالب حكؿ مشكبلتو  دػ العمؿ كحمقة كصؿ بيف الطالب كا 

. الدراسية
. ىػ مساعدة الطالب عمى اختيار الخبرات التعميمية المناسبة

. كػ مساعدة الطالب عمى إجراء تقكيـ ذاتي لما حققو أكلـ يستطع تحقيقو مف إنجازات
:  ثانيان ػ مياـ المرشد النفسي في المجاؿ الميني

يقـك المرشد بمساعدة المسترشد في الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة عف المينة 
كميزاتيا كصعكباتيا كما تتطمبو؛ فالتركيز في اإلرشاد الميني يككف عمى الفرد ك ليس عمى 

أنو مف  (1974)المعمكمات فقط ليتمكف الفرد مف قدراتو كرغباتو كصراعاتو كليذا يرل تكلبرت 
غير الممكف مساعدة شخص ما في اختيار مينتو ك بطريقة فعالة دكف اعتبار أك معرفة 

. المجاالت األخرل في حياتو مثؿ الحاجات كالصراعات أك عبلقتو باآلخريف
:     كبناءن عمى ذلؾ فإف مياـ المرشد الميني تككف

 العمؿ عمى معرفة استعدادات كقدرات كميكؿ كرغبات المسترشد المينية سكاء عف  (1
طريؽ المقابمة أك عف طريؽ االختبارات لبياف أىـ السمات الشخصية لممسترشد، 

كخصكصان عندما يتـ اختيار كانتقاء العناصر في القكات المسمحة عمى جميع صنكؼ 
 .األسمحة كفقان لقدراتيـ كاستعداداتيـ

تقديـ العناية كالمساعدة لممسترشديف ليتمكنكا مف رفع كفاءاتيـ كمياراتيـ المينية  (2
 . كذلؾ لزيارة اتقائيـ لعمميـ كزيادة اإلنتاج في آف معان 

تطكير االتجاىات الشخصية كاالجتماعية االيجابية عند الطبلب نحك األعماؿ في  (3
 .المجتمع كالقائميف بيا

تزكيد المسترشديف بالمعمكمات الكافية عف الميف المكجكدة في المجتمع مع بياف  (4
المزايا كالمشاكؿ لكؿ مينة، كذلؾ ليتمكنكا مف اختيار المينة المناسبة كيككنكا مؤكليف 

 . عف قرارىـ ىذا

العمؿ عمى مساعدة المسترشديف مف أجؿ عدـ التسرع كالصبر كتحمؿ الصعاب في  (5
اختيار المينة المناسبة ألف ذلؾ يحمييـ مف اختيار ميف ال تناسبيـ كيضطرىـ إلى 

 .(246،  1994،لزعبي ا )استبداليا بمينة أخرل 
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:  ثالثان ػ مياـ المرشد النفسي في اإلرشاد األسرم
 التي تكاجييا، ؿ   إف عمؿ المرشد األساسي يككف في مساعدة األسرة عمى حؿ المشاؾ

حيث إف الكثير مف مشاكؿ األسر بسيطة، كال تستطيع بنفسيا إيجاد مخرج منيا كعمى المرشد 
النفسي أثناء مساعدتو األسرة في حؿ مشاكميا أال تككف نظرتو قصيرة المدل بعنايتو بالمشاكؿ 
األسرية الطارئة، بؿ البد أف تككف نظرتو كاسعة كأف يعرؼ المعكقات التي تعكؽ األسرة عف حؿ 
مشاكميا بنفسيا كالتي تككف المسؤكلة بشكؿ مباشر عف مشاكؿ األسرة، كأف يبصر األسرة بيا 

ىك مساعدة  ( 1975 )فعمؿ المرشد األساسي كما يرل بؿ . مف خبلؿ الشرح كاإليضاح كالفيـ 
األسرة في الكصكؿ إلى حمكؿ لمشاكميا بنفسيا كلنفسيا كليس فقط تقديـ المعمكمات ليا مف 
نما أيضان  قبؿ المرشد، كىذا مف شأنو أف يساعد األسرة ليس فقط في حؿ مشاكميا المالية كا 

.  إكسابيا خبرة لممستقبؿ 
كليذا يقـك المرشد النفسي في ىذا النكع مف اإلرشاد بدكر المكجو، كما يعد المقاببلت 

كيبنييا كيستخدـ سمطاتو المينية في تحدم القكاعد كالعبلقات األسرية القائمة كالتدرج اليرمي 
كما يمجأ إلى التعميـ كاإلقناع أك انتقاد مسترشديو إذا لـز األمر باإلضافة إلى ذلؾ . داخؿ األسرة

( 1957)كميدؿ فكرت  (1961)فعميو قبكؿ مشاعر أعضاء األسرة كانفعاالتيـ كما كصؼ بؿ 
المرشد األسرم بأنو كاحد مف المتخصصيف الذيف يقكمكف بمساعدة الكالديف ك األسرة عمى 

ممارسة ضكابط تدريجية معقكلة عمى سمككيـ ك سمكؾ أطفاليـ خبلؿ فترة اإلرشاد النفسي، كما 
يساىـ عمى الحديث عف مشكبلتيـ كيجنب الكالديف ممارسة سمطانيـ بصكرة خاطئة أك غير 

عادلة خاصة أثناء المكقؼ اإلرشادم، باإلضافة إلى ذلؾ فإف ميمة المرشد النفسي األسرم أف 
يكبح جماح نفسو مف أف يصبح منافسان لؤلبكيف في العطؼ عمى االبف كيشجع االبف المسترشد 

أف يتقمد المرشد دكر الصديؽ الرزيف  (1962 )عمى الحديث كالتعبير عف ذاتو، كاقتراح أكرماف 
إلى أف المرشد النفسي يسعى إلى فيـ العصابات  (1960)أك الحكيـ ، كما أشار جركتجاف 

أف دكر  (1965)ك يرل كايتاكر . النفسية األسرية التي يكمؿ بعضيا بعضان كيعمؿ عمى عبلجيا
المرشد األسرم ىك تكجيو الفيضاف الكجداني لمحياة الفصامية  التي يحياىا المريض بحيث 

. يجعميا مكضع تركيز ك تأمؿ
: رابعان ػ مياـ المرشد النفسي في اإلرشاد الزكاجي
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:   يقـك المرشد بما يمي 
بتدريب كبل الزكجيف عمى ميارات ضبط النفس لمكاجية : التعزيز اإليجابي لمسمكؾ  (1

 .التكترات ك الشدَّات التي تصاحب الحياة الزكجية 

كذلؾ بمساعدة الزكجيف عمى تحديد : التدريب عمى التحديد الدقيؽ لعبارات الزكجيف  (2
 .شككاىـ كرغباتيـ في عبارات سمككية محددة 

 . يجب عمى األزكاج في أثناء التخاطب أف يككنكا مسترضيف كغير متكتريف (3

حيث يساعد المرشد النفسي الزكجيف عمى : التعاقد المشركط ك التعاقد بحسب النكايا  (4
إبراـ عقد كاضح بينيما ينص عمى ما سيقـك بو كؿ طرؼ تجاه الطرؼ اآلخر ك  ما ىي 

النتائج اإليجابية التي تترتب عمى ذلؾ  حيف يتـ ذلؾ السمكؾ المتفؽ عميو كما تحدد 
 .الجزاءات أك يفشؿ أحد الطرفيف بااللتزاـ بيذا التعاقد

   ك لممرشد دكر ىاـ في  اإلرشاد الزكاجي الجماعي ك  الذم يتـ عمى  شكؿ جماعات
بحيث يمكف استخداـ أساليب لعب األدكار ( زكج ك زكجة ) أسر  ( 4- 3 )تتككف مف 

كالتبادؿ العكسي لؤلدكار كالتغذية الراجعة ك في ىذه الطرؽ يشجع المسترشدكف عمى 
مناقشة مشكبلتيـ الفعمية كأنماط سمككيـ المحيطة لذاتيـ كيشجعكا عمى تحديد السمكؾ 
المرغكب الذم يمكف أف يقكمكا بو لمكاجية المشكمة، كفي ىذا األسمكب يثبط المرشد 

النفسي كؿ محاكلة مف جانب أحد الزكجيف لمشككل أك عرض عيكب الطرؼ اآلخر كما 
يثبط كؿ محاكلة لتحديد عمى مف يقع المـك أك مف المخطئ ألف ذلؾ لف يضيؼ شيئان 
لمتكصؿ إلى حؿ المشكمة، كليذا يشجع المسترشدكف عمى تحديد مشكبلتيـ كما الذم 

 .ينبغي أف يقكمكا بو لحؿ ىذه المشكبلت
:  دكر المرشد في الجمسة اإلرشادية

إف لكؿ مف المرشد كالمسترشد دكران في استمرار الجمسة اإلرشادية، إال أف دكر المرشد 
يتميز في تكجيو الجمسة اإلرشادية كتكجيو المسترشد نحك أىدافو  بعد أف يدرؾ قدرة المسترشد 
كمستكل فيمو، المرشد ىك الذم يحدد درجة التحكـ في إدارة الجمسة بتغيير أسمكب إدارتو ليا 

في الكقت المناسب، بزيادة أك تقميؿ درجة التكجيو أك القيادة ، كما يمكنو استخداـ أساليب 
متنكعة، في تكجيو الجمسة اإلرشادية مثؿ استخداـ التسجيؿ عمى أشرطة سمعية أك مرئية أك 

عف طريؽ أداء األدكار، أك عرض أشرطة مسجمة لمشاكؿ مشابية، أك إعادة عرض جزء محدد 
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مف التسجيؿ لممسترشد كعادة يراعي المرشد مشاعر المسترشد كقدرتو عمى الفيـ كالتعبير في 
.  تحديد درجة قيادة الجمسة اإلرشادية

ػ إف عمؿ المرشد جزء مف النظاـ االجتماعي ، يتطمب تكافر مكاصفات ككفاءات محددة 
ليستطيع القياـ بمسؤكلياتو ككاجباتو، كمفيـك دكر المرشد أك كظيفتو يرتبط بمجمكعة 

مكاصفات ككفاءات يحددىا برنامجو اإلرشادم أك التدريبي، كفؽ معايير تضعيا المؤسسات 
التربكية أك المينية كنتيجة الرتباط دكر المرشد بإيمانو بنظريات اإلرشاد كمدل قدرتو عمى 

ف كانت سطحية كمرتبطة بحالة المسترشد  التحكـ بأساليبيا فقد تعددت تصنيفات دكر المرشد كا 
كشخصيتو، فالمرشد الذم يعتقد بأف المسترشد ال يقكل عمى تحمؿ مسؤكلية حؿ مشكبلتو 

يككف لو دكر أكثر فعالية كينشط عند تعاممو مع المسترشد، كيتحمؿ مسؤكلية أكبر في إدارة 
الجمسة اإلرشادية، أما المرشد الذم يعتقد بأف المسترشد قادر عمى حؿ مشكبلتو، كأنو مسؤكؿ 

عف تحديد مسيره، فمف المتكقع أف يككف المرشد أقؿ فاعمية في دكره كيككف أقؿ تدخبلن في 
 . (201  ،1997،  أبك عيطة) إدارة الجمسة اإلرشادية 

:  دكر المرشد كفؽ النظريات اإلرشادية
إف الدكر الحقيقي لممرشد تحدده النظريات اإلرشادية، كيختار المرشد دكره أحيانان إلتقانو 

 تتطمب منو أداء دكر محدد، المسترشدإحدل النظريات اإلرشادية بدرجة عالية أك ألف حالة 
:   كفيما يمي تكضيحان لبعض أدكار المرشد كفؽ النظريات اإلرشادية المختمفة

: أ ػ الدكر اإلرشادم المتمركز حكؿ المرشد
يعتمد المرشد في دكره ىنا عمى استخداـ أسمكب اإلرشاد الكاقعي أك االنفعالي العقمي 

حيث عمى المرشد إقناع المسترشد بالدكر الذم يحقؽ ذاتو، كيختمؼ الدكر اإلرشادم ىنا عف 
اإلرشاد المتسمط كيقدـ ىذا النكع مف اإلرشاد أيضان عندما يعتقد المرشد بأف المسترشد عاجز 
عف حؿ مشاكمو بدكف مساعدة ، كيكثر استخدامو مرشد كالمراحؿ التعميمية المختمفة كأسمكب 
لئلرشاد المفضؿ ، ألنو يتطمب مف المرشد السيطرة عمى إدارة الجمسة إال أف عمى المرشد ىنا 

تجنب تقديـ اقتراحات كنصائح بكثرة عندما تككف المشكمة الرئيسية لممسترشد نقصان في 
المعمكمات أك خطأ بيا، كىناؾ مرشدكف قادركف عمى العمؿ كفؽ ىذا األسمكب كيحققكف نجاحان 

 . كبيران مع المسترشديف 
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 : ب ػ الدكر اإلرشادم المتمركز حكؿ المسترشد
يقـك المرشد بتشجيع المسترشد عمى إدارة المناقشة، كالتعبير عف اتجاىاتو كأفكاره 

كمشاعره بحرية، إال أف المسترشد يعتبر المرشد مصدران لممعمكمات، لكف المرشد يككف حريصان 
عمى أال بقدـ النصائح أك اإلرشادات إال إذا كاف ىناؾ مبرر قكم لذلؾ، كيستعمؿ المرشد ىنا 
األسئمة المفتكحة ليعبر المسترشد عف نفسو دكف مقاطعة أك تأثير عمى تنظيـ كقت الجمسة 
. اإلرشادية، كما يركز المرشد اىتمامو عمى الحقائؽ اليامة التي ليا عبلقة بمشكمة المسترشد

فعمى المرشد ىنا أف يجعؿ المسترشد يشعر بمدل اىتمامو بو كاحترامو لو، كقد ذكر سكبر بأف 
الدكر اإلرشادم المتمركز حكؿ المسترشد يستخدـ االختبارات النفسية، إال أنو يفسر نتائج 

االختبارات تفسيران عامان دكف التقيد بأية تكصيات، كيتجنب إعطاء النصائح كيجعؿ المسترشد 
يدرؾ بأنو يجب أف يتخذ قراراتو بنفسو كىك المسؤكؿ عنيا كيستطيع أف يصؿ إلى حؿ بعد 

إدراكو لدكافعو كلمقضايا المتعمقة بمشكمتو ، كيرل جمبرت رف بأف الفرؽ األساسي بيف اإلرشاد 
المتمركز حكؿ المسترشد كاإلرشاد غير المباشر، ىك أف المرشد في اإلرشاد غير المباشر 

يككف لديو رغبة في تقديـ النصح كاإلرشاد ، كما أنو ىناؾ بعض المكاقؼ التي يحتاج فييا 
 . المسترشد إلى المساعدة في تحديد اتجاه حياتو كفي حؿ مشكبلتو 

 :   ج ػ الدكر اإلرشادم المتمركز حكؿ المسترشد
ظير ىذا االتجاه كرد فعؿ لئلرشاد المباشر المتمركز حكؿ المرشد، كيعتبر ركجرز ممثؿ 
ىذا األسمكب نتيجة لكتاباتو المتعددة حكؿ ىذا المكضكع، يقـك ىذا األسمكب اإلرشادم عمى 

 :  فرضيتيف أساسيتيف، لتكضح دكر المرشد
 .احتراـ المرشد لشخصية المسترشد بأسرىا ككذلؾ استقبللو الشخصي: األكلى 
فدكر المرشد ىنا يقتصر عمى . امتبلؾ المسترشد القدرة عمى التكيؼ كحؿ مشكبلتو: الثانية 

تمخيص ما يقكلو المسترشد، كتكضيح العناصر الحاسمة أك المحكرية التي تساعد 
. المرشد عمى إدارة الجمسة
: د ػ  نظرية التحميؿ النفسي

إف كظيفة مرشد التحميؿ النفسي ىك التركيز عمى األسباب الكاضحة كالخاصة بالصراع 
داخؿ الفرد كتفسير معنى سمككو بيدؼ تحكيؿ الدكافع البلشعكرية إلى مستكل الشعكر كاليدؼ 
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األساسي في التحميؿ النفسي ىك تمكيف المسترشد مف استخداـ طرؽ متطكرة كتحظى بقبكؿ 
. ( 1987،31أكزيباك ، )اجتماعي لمكاجية التكترات الناجمة عف الصراعات  

كيتميز عمؿ المعالج بالتحميؿ النفسي خبلؿ سير المعالجة النفسية بأنو ينصت ،كيشجع 
، يفسر كيراقب أنو ينصت ليعي كؿ مادة يقدميا المتعالج كليفيميا كليككف قادران عمى التفسير 

نجاز أغراض المعالجة كىك يشجع المتعالج لمحصكؿ منو عمى مزيد مف مكاد مف تخيبلتو، : كا 
كانطبلؽ مشاعره، كتعبيره عف خبراتو، كمف أجؿ دفعو إلى مزيد مف مبلحظة نفسو في بعض 
الحاالت، كىك يفسر ليكضح المشاعر كداللتيا كليساعد عمى جعؿ البلشعكرم مف الحكادث 
شعكريان كليجعؿ المتعالج أقدر عمى حؿ المشكمة كعمى فيميا في إطارىا العميؽ، كليساعده 

عمى إطبلؽ كاضح لممشاعر المكبكتة كالكصكؿ إلى تنفيس مناسب، كفي جممة ما تنطكم عميو 
: المشاعر

القمؽ كالعدكاف كالحب كاالنتقاـ كالخجؿ كاإلثـ أك الذنب، كحيف يساعد التفسير عمى 
جمبيا إلى ضكء الشعكر فإف ذلؾ يساعد بالتالي عمى أف تجمب معيا أشكاؿ الدفاع التي كانت 
تحتجزىا، ثـ إف المعالج يبلحظ المتعالج كيراقب أقكالو كحركاتو كأفعالو كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ 

.  إلى مزيد مف فيـ أشكاؿ المقاكمة لديو كأشكاؿ االستجابات االنفعالية 
:  ق ػ دكر المرشد عند آدلر

 .    أف يككف مخمصان كصادقان كميتمان كمشاركان في عممية العبلج بفاعمية (1

 . أف يبدم الدؼء كالتقبؿ لممسترشد (2

 .أف يشجع المسترشد عمى التغيير نحك األحسف (3

 .أف ينمي الميؿ االجتماعي لدل المسترشد (4

 .أف يككف نمكذجان ييقتدل بو (5

 .  أف يدرس طرؽ تنشئة الطفؿ كأسمكب حياتو كذكرياتو في الطفكلة (6

 .أف يفسر لو سمككو كأحبلمو (7

 1999عبد اليادم ك العزة ، )أف يشجع لديو حرية االختيار كالتخمص مف جكانب النقص عنده  (8
 ،44.)  

:  ك ػ دكر المرشد في النظرية السمككية
حداث  ينطمؽ االتجاه القائؿ بالمعالجة النفسية عف طريؽ التصدم لمسمكؾ كفيمو ، كا 
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تغيير أك تعديؿ فيو، مف نظرة إلى الشخص تقؼ عند سمككو، كنظرة إلى تككف السمكؾ تعتمد 
نتائج أثبتتيا الدراسات التجريبية لمتعمـ، كممارسة لممعالجة تأخذ بأساليب كتقنيات تستيدؼ 

كيمكف . الفيـ الدقيؽ لسمكؾ الشخص في حاضره كما يقدمو ذلؾ السمكؾ أك يحققو مف نتائج
: تحديد دكره في اآلتي

يتيح المرشد لمعميؿ فرصة لمتعبير عف نفسو بحرية تامة في جك مريح كغير معاقب  (1
 .كمتقبؿ كبدكف سخرية أك نقد

يفسح المرشد لممسترشد الفرصة ألف يعبر عف كؿ ما عنده مف مشاعر كأفكار كمخاكؼ  (2
في جك غير مكبكح أك معاقب، األمر الذم يساعد عمى كؼ ىذه المخاكؼ ألف استجابة 

 .االسترخاء تكؼ استجابة القمؽ 

 يساعد المرشد المسترشد عمى عنكنة صراعاتو كمعرفتيا عف طريؽ عممية التداعي الحر  (3
كعممية التحكيؿ كيمكف استخداـ المغة في عممية العنكنة، كيستطيع المسترشد عنكنة 

سمككياتو العصابية كالتعبير عنيا بألفاظ في جك كدم كمتسامح كغير عقابي عند 
المعالج، األمر الذم يساعد عمى إطفائيا كيعزز المرشد استجابات المسترشد كأفكاره، مما 

يساعد عمى تعمميا كيتيح المرشد لممسترشد الفرصة لتعمـ استجابات يحددىا لو كمف 
 قخبلؿ العبلج تزداد قدرة المسترشد عمى التحدث مع نفسو بطريقة مناسبة لضبط سمككيات

. 

ينمي المرشد لدل المسترشد قدرتو عمى التفرقة عف طريؽ التكضيح بيف الماضي  (4
كالحاضر مثبلن كالتركيز عمى أف الحاضر أفضؿ مف الماضي، ألف الماضي كاف مخيفان أما 
الحاضر فيك ليس مخيفان كيمكف التعامؿ معو، كيعمـ الرشد المسترشد أف يفرؽ بيف رمكز 

  (   86 ،1999 العزة ، عبد اليادم ك)لفظية معينة كبيف أنماط مف المثيرات المختمفة 

: المعالج النفسي ػ ثانيان 
الشخص المتخصص في مجاؿ العبلج النفسي معتمدان الفنيات النفسية، كالذم يمارس  ىك

كلقد كاف المعالج  .عمبلن كاحدان أك أكثر مف األعماؿ التي أجيز لممعالج النفسي القياـ بيا
النفسي محكران لكثير مف األبحاث العممية التي حاكلت أف تدرس صفاتو الشخصية كالعقمية 

فقد . الخ إضافة إلى عداده كتأىيمو، كخبرتو في مجاؿ العبلج النفسي...كاالجتماعية كالعممية 
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أكدت ىذه األبحاث أف خبرة المعالج النفسي كشخصيتو تمثبلف ركيزة ىامة في عممية العبلج 
تحميميان، سمككيان، )النفسي تفكؽ في كثير مف األحياف الطريقة أك األسمكب العبلجي المتبع 

 .(كجكديان، إنسانيان 
     كقد كاف تصنيؼ األخصائييف النفسييف أمثاؿ بينيو ، كركر شاخ ، كككسمر ، ال يتجاكز 

كمنذ . ككنيـ أخصائيي قياس حيث ينحصر عمميـ في تطبيؽ كتفسير االختبارات النفسية فقط 
الحرب العالمية الثانية أصبح ىناؾ تحكالن كبيران في تحديد أدكار كمياـ العامميف في مجاؿ الصحة 

.  النفسية مف أخصائييف نفسييف كأخصائييف اجتماعييف كأطباء نفسييف 
فاألخصائي النفسي أصبح يساىـ في عممية التشخيص باستخداـ  المقاييس النفسية 

التشخيصية ، كالطبيب النفسي يقـك بعبلج المريض باستخداـ أساليب العبلج النفسي كالدكائي ، 
كاألخصائي االجتماعي يساعد المريض كي يحصؿ عمى دعـ كامؿ خارج البيئة العبلجية 

(Schindler etal.،1987)   .
إف تنكع كظائؼ كمسئكليات األخصائي النفسي اإلكمينيكي داخؿ مؤسسات الصحة 

النفسية قد يجعؿ تحديد دكره بدقة أمران صعبان ، كلذلؾ فإف ميمة التقدير التشخيصي تكاد تككف 
منظمة الصحة العالمية ،  )ىي الميمة الرئيسة التي يقـك بيا األخصائي النفسي اإلكمينيكي 

1985 .) 
كفي الكقت الحاضر ككنتيجة لنبذ النظاـ المؤسساتي الحتضاف المرضى النفسييف 
تغيرت النظرة إلى األخصائي النفسي كاألخصائي االجتماعي كأصبح ينظر إلييما باعتبارىما 

 (Matthew،1993)يساىماف في العبلج النفسي كفي كضع الخطط الخاصة بالرعاية البلحقة 
  .

كيرل الكثير مف الباحثيف أف األدكار المنكطة باألخصائي النفسي اإلكمينيكي تتمثؿ في 
تشخيص االضطرابات النفسية كعبلجيا ، كعمؿ البحكث النفسية ، كتقديـ االستشارات النفسية 

 ؛ 1998 ؛ حسف عبد المعطي ، 1988عبد الستار إبراىيـ ،  )لؤلفراد كالمؤسسات العبلجية 
Spencer،1993 )  كذلؾ يحدد جكلدنبرجGoldenberg األدكار التي يقـك بيا األخصائي 

: النفسي اإلكمينيكي فيما يمي
. عمؿ االختبارات النفسية كالمقاببلت اإلكمينيكية مف أجؿ تشخيص الحالة .1
 .اإلرشاد كالعبلج النفسي لؤلفراد كاألزكاج كاألسر كالجماعات .2
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عمؿ البحكث النفسية عف نمك الشخصية ككظائفيا ، كأسباب المرض النفسي، كطرؽ  .3
 .العبلج النفسي كغيرىا

إختبار كتدريب الجماعات غير المينية كالمساعديف في مجاؿ الصحة النفسية  .4
 .كالجماعات التطكعية كاإلشراؼ عمييـ

تقديـ االستشارات النفسية لممؤسسات العبلجية مف أجؿ كضع برامج لمعبلج كالكقاية  .5
 .(Goldenleng ،1973،P.5) مف اإلضطرابات النفسية 

  دكر األخصائي النفسي فيما (Agresta، 2004)       كفي االتجاه نفسو يحدد أجريستا 
: يمي

. عمؿ االختبارات النفسية .1
 .اإلرشاد كالعبلج النفسي الفردم .2

 .اإلرشاد كالعبلج النفسي الجمعي .3

 .االستشارات النفسية .4

فيشير إلى أف األخصائي النفسي اإلكمينيكي يقـك باألدكار  (1989)أما جكلياف ركتر 
: التالية
كىذا النشاط ال يتضمف مجرد قياس القدرة الحالية لمفرد . قياس الذكاء كالقدرات العامة  .1

، بؿ يتضمف أيضان تقدير إمكاناتو ، ككفاءاتو ، كأثر المشكبلت أك الظركؼ األخرل 
. التي تحيط بو في قيامو بكظائفو العقمية

قياس الشخصية ككصفيا كتقكيميا ، كما يتضمنو مف تشخيص ما يمكف أف نطمؽ  .2
 .عميو السمكؾ المشكؿ أك الشاذ أك غير التكافقي

 .العبلج النفسي  .3

       كقد حدد قامكس األلقاب المينية في الكاليات المتحدة األمريكية كاجبات األخصائي 
:  النفسي اإلكمينيكي فيما يمي

األخصائي النفسي اإلكمينيكي ييشخص اضطرابات األفراد العقمية كاإلنفعالية في العيادات      " 
كالسجكف كالمؤسسات األخرل، كيقـك بتنفيذ برامج العبلج ، كيقـك بمقابمة المرضى ، كيدرس 
تاريخ الحالة الطبي كاالجتماعي، كيبلحظ المرضى أثناء المعب أك في المكاقؼ األخرل، كينتقي 

االختبارات اإلسقاطية كالنفسية األخرل كيطبقيا كيفسرىا ليشخص االضطراب ، كيضع خطة 
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التكافؽ باستخداـ أفضؿ أنكاع العبلج المختمفة مثؿ . العبلج كيعالج االضطرابات النفسية إلحداث
عبلج البيئة ، كالعبلج بالمعب ، كالسيكك دراما كغيرىا  كيختار األسمكب الذم يستخدـ في 

العبلج الفردم مثؿ العبلج المكجو كالعبلج غير المكجو كالعبلج المساند، كيخطط عدد مرات 
كقد يتعاكف مع تخصصات مينية أخرل مثؿ أطباء األمراض . العبلج أسبكعيان كعمقو كمدتو

العقمية ، كأطباء األطفاؿ كأطباء األعصاب كأطباء األمراض الباطنية كغيرىـ كاألخصائييف 
االجتماعييف كاألطباء النفسييف كالمساعديف لتطكير برامج عبلج المرضى التي تعتمد عمى 

كقد يدرب الطمبة اإلكمينيكييف الذيف يؤدكف فترات االمتياز في . تحميؿ البيانات اإلكمينيكية
كقد يطكر التصميمات التجريبية ، كيقـك بالبحكث في ميداف تطكر . المستشفيات كالعيادات 

، كفي  (التكيؼ في الصناعة كالمدارس كالعيادات كالمستشفيات)الشخصية كنمكىا كالتكافؽ 
كقد يخدـ كمستشار في المؤسسات . مشكبلت التشخيص كالعبلج كالكقاية مف األمراض العقمية 

االجتماعية كالتربكية كالترفييية كالمؤسسات األخرل كذلؾ بالنسبة لحاالت األفراد أك التقكيـ أك 
كقد يستخدـ مياراتو في التدريس كالبحث . التخطيط أك تطكير برامج الصحة النفسية 

 (. 97-96 ، 1986ياسيف ، )"  كاالستشارة 
جراء البحكث النفسية ،   كيرل بعض الباحثيف أف التشخيص ، كالعبلج النفسي ، كا 
ليندا  )كالتدريس في الجامعات كالكميات تعتبر مف أىـ مياـ األخصائي النفسي اإلكمينيكي 

 ( .  ; Costin & Draguns،1989 1988دافيدكؼ ، 
 كرغـ أف بعض األخصائييف النفسييف يقكمكف بالتدريس في المدارس كالمؤسسات 

الطبية ، إال أف الكثير مف طبلب الطب لدييـ إدراكات خاطئة عف دكر األخصائي النفسي 
لذلؾ فإف قمة معرفة طبلب الطب . اإلكمينيكي كذلؾ كنتيجة مباشرة لتأثير الطب النفسي عمييـ 

كاألطباء بالقضايا النفسية كبميارات األخصائي النفسي اإلكمينيكي تعتبر مف أىـ الصعكبات 
. التي تكاجو األخصائي النفسي الذم يعمؿ في المؤسسات الطبية

 كنظران لمتشابو في المياـ التي يؤدييا كؿ مف األخصائي النفسي كالطبيب النفسي ، فإف 
معظـ األطباء النفسييف يؤكدكف عمى أف ميمتي التشخيص كالعبلج النفسي ىما مف اختصاص 

كيبرركف ذلؾ . الطبيب النفسي ، كأف األخصائي النفسي غير قادر عمى ممارسة ىذه المياـ 
كما يرل الكثير مف . بأف األخصائي النفسي ينقصو التدريب كخصكصان في المجاؿ الطبي 

األطباء النفسييف أف االستشارات النفسية ميمة لمغاية ، إال أنيـ يعتقدكف أف األخصائي النفسي 
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اإلكمينيكي ينقصو التدريب كالتأىيؿ لكي يمارس ىذا الدكر عمى أكمؿ كجو لقد مضى عمى ىذا 
 & Meyers ; Fink) الكبلـ ما يقرب مف عشريف عامان ، كربما تككف الصكرة قد تغيرت

Carey،1988)   .

: ػ صفاتو1
جعمت كثير مف الدراسات النفسية الصفات الشخصية التي يتحمى بيا المعالج النفسي 

مستكل جيد مف  :محكر اىتماميا، فبعض الدراسات أكدت عمى مجمكعة مف الصفات مف أىميا
الذكاء كالقدرة عمى فيـ اآلخريف، مستكل عاؿو مف الثقافة العممية كاالجتماعية، كأف يككف عمى 

اطبلع جيد بآخر االبتكارات كاألساليب الحديثة في العبلج النفسي، إضافةن إلى ذلؾ أف يككف 
قادران عمى التحمؿ في مساعدة اآلخريف، كالقدرة عمى المحاكمة كاالستنتاج لكؿ المسائؿ 

كالمشكبلت التي تكاجيو، مع قدرة جيدة عمى التبصر الدقيؽ بالجكانب الخفية لممشكمة التي 
كما أف المتخصص في مجاؿ العبلج يجب أف يككف ذك أخبلؽ جيدة يشيد . يحمميا المسترشد

لو اآلخركف بيا، كأف يككف أمينان كصادقان في تقديـ المساعدة الناجحة كالمفيدة، كلديو القدرة 
 .عمى التحكـ بانفعاالتو كميكلو كاتجاىاتو

إف مثؿ ىذه األمكر ىي القاعدة كاألساس لكؿ متخصص في مجاؿ الخدمة النفسية سكاء      
 .كاف طبيبان نفسيان أك معالجان نفسيان أك أخصائي اجتماعي

 :كيمكف إجماؿ ىذه الصفات بما يمي
 .ػ القدرة العقمية المتميزة، كالقدرة الجيدة عمى الحكـ كالتقدير

. ػ القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار، كغزارة في المصادر العقمية العميقة كالمثيرة
.  ػ الفضكؿ القكم كالرغبة الصادقة كالقدرة عمى التعمـ

 .ػ الحديث الجيد، كالتبصر الجيد، كركح الدعابة
محتاجكف لممساعدة، كعدـ استغبلليـ اؿ  ػ االىتماـ الصادؽ باألشخاص مف حيث ىـ أفراد 

. لمحصكؿ عمى مكاسب مادية أك شخصية
 .ػ الحساسية المناسبة لتنكع الدكافع التي يمكف أف تكجد كراء أفعاؿ كأقكاؿ اآلخريف

 .ػ البعد عف التكبر كالتسامح مع اآلخريف
. ػ تحمؿ المسؤكلية تجاه نفسو كمريضو كالمجتمع

. ػ التعاكف كالمباقة في التعامؿ مع اآلخريف
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 . ػ ضبط الذات كالقدرة عمى التحكـ بانفعاالتو
 .ػ الشعكر العميؽ بالقيـ األخبلقية

 . ػ اىتماـ عميؽ بمجاؿ عمـ النفس كعمـ األمراض النفسية
. ػ أف يككف مدربان تدريبان عاليان عمى فنيات المساعدة النفسية لآلخريف

كينبغي ىنا أف نشير إلى أف المعالج النفسي يجب أف يتذكر باستمرار أنو يساعد 
اآلخريف، عف طريؽ االختصاص الذم اختاره لنفسو، كينمي ىذا االختصاص عف طريؽ التعمـ 

كما أف عميو أف يتذكر أنو ال يأتي بالمعجزات مف خبلؿ العمؿ الذم يقـك بو، كأف لو . كالخبرة
مكانات، لكنو يبذؿ قصارل جيده لمساعدة اآلخريف  .حدكد كا 

 
  :ػ إعداده2

مثؿ :  كيتضمف إعداد المعالج النفسي الطرؽ التي يتضمنيا إعداد المرشد النفسي
ثـ تحضيره لدرجة الماجستير في العبلج . الدراسة الجامعية األكلى في أقساـ عمـ النفس

النفسي، مع تدريب مكثؼ عمى أساليب العبلج النفسي، كحصكلو عمى درجة الدكتكراه في 
العبلج النفسي، كىنا يجب أف ننكه إلى نقطة ميمة أنو ليس ىناؾ بديؿ لمتدريب الفعمي العممي 
تحت اإلشراؼ أثناء تدريب المرشديف كالمعالجيف، كينبغي أف يككف كاضحان مثؿ ىذا التدريب 

. تحت اإلشراؼ قبؿ القياـ بممارسة العبلج النفسي
مف الكاضح أف اليدؼ األساسي لمتدريب العممي ىك تقديـ الخبرة الكاقعية أثناء التعامؿ 

 الذيف يقدمكف العديد مف المرضى ،كأف يكتسب الخبرة مع مختمؼ أنكاع المرضىمع جميع 
كاليدؼ مف ىذا التدريب ىك مساعدة المرشد النفسي عمى اكتساب مدخؿ . الخبرات كالمشكبلت

كاألىـ مف تعمـ الكسائؿ ىك . تنظيمي لمعبلج النفسي كفمسفتو يتـ بمكجبيا مساعدة اآلخريف
تنمية المبادئ كاالتجاىات كعدـ االكتفاء بمعرفة ما يفعمو، كلكف لماذا يفعمو مف حيث النظرية 

 .أك الفمسفة التي يتبناىا
  :ػ األمكر التي يقـك بيا3

ىناؾ مجمكعة مف األمكر يقـك بيا المعالج النفسي أثناء تقديمو الخدمات النفسية 
 :نذكر منيا . لآلخريف
  : انتشخيصًأـ
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يقـك المرشد النفسي أثناء عممو بتشخيص االضطراب النفسي الذم يشكك منو المريض، 
دراسة الحالة، االختبارات النفسية :  كذلؾ باستخداـ الكسائؿ العممية المتكافرة بيف يديو مثؿ

المتعددة السيككمترية منيا كاالسقاطية، باإلضافة إلى دراسة األعراض كاألكقات التي تظير 
كيشمؿ . فييا، كالظركؼ التي تساعد عمى ظيكرىا سكاء كانت أسرية أك اجتماعية أك نفسية

التشخيص أيضان المبلحظة العممية الدقيقة لمسمكؾ السكم كالسمكؾ المضطرب لدل المريض 
ككصؼ ىذا السمكؾ كصفان دقيقان كبمغة االضطرابات النفسية كالعقمية، كتحديد األسباب النفسية 

كقد تحدثنا عف التشخيص النفسي في كتاب عمـ النفس . التي أدت إلى ظيكر ىذا االضطراب
 .المرضي كال نريد اإلطالة في ىذا الجانب ىنا

  : إجراء المقاببلتب ػ
    إجراء المقاببلت مع المريض كغيره بيدؼ التعرؼ عمى االضطراب الذم يشكك منو، 

ككذلؾ مقابمة الشخص القائـ بتحكيؿ المريض إليو سكاء كاف أبان أك رجؿ شرطة أك مدير 
 .الخ...مدرسة 

  :ػ  ممارسة العبلج النفسيج 
. حيث يعتمد المعالج كاحدان أك أكثر مف األساليب العبلجية المعركفة بالكصكؿ إلى اليدؼ

فقد يككف ممف ينتمكف إلى مدرسة العبلج النفسي التحميمي، أك مف أصحاب المدرسة السمككية 
 .أك اإلنسانية

  :ػ األبحاث العمميةد
كذلؾ يقـك المعالج باألبحاث العممية المتميزة في مجاؿ الصحة النفسية كالعبلج النفسي 

 .بغية تطكير ىذا العمـ
:  الطبيب النفسيػالثان ث

يحتاج برنامج اإلرشاد النفسي إلى خدمات طبية في مجاؿ الطب العاـ، كالمتخصص في 
. كالطبيب النفسي ىك أكثر األطباء اشتراكان في مجاؿ اإلرشاد كالعبلج النفسي .الطب النفسي

كمف المستحسف أف يككف مف الذيف يعممكف في ميداف العبلج كاإلرشاد النفسي، كىك الشخص 
 .المتخصص في عبلج االضطرابات النفسية ذات المنشأ العضكم

  :ػ إعداده1
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يتـ إعداد الطبيب النفسي بصفة عامة في كميات الطب، كيجب أف يدرس عمى مستكل 
عمـ النفس كالصحة النفسية كالعبلج النفسي كالبد أف يككف حاصبلن عمى : الدراسات العميا 

دبمـك دراسات عميا في الطب النفسي، ككذلؾ عمى درجة الماجستير كالدكتكراه في مجاؿ 
. االضطرابات النفسية

  :ـ دورِ انعالخي2

 :دكره متخصص جدان كمحدد عمى النحك اآلتي 
 .ػ اإلجراءات الطبية الكقائية

 .ػ إجراء الفحص الطبي البلـز لعممية اإلرشاد
. ػ العبلج الجسمي كالعبلج باستخداـ األدكية

 .ػ تناكؿ حاالت الطكارئ في مراكز اإلرشاد كالعيادات النفسية
 .ػ التشخيص الطبي النفسي

 .ػ االشتراؾ مع المعالج النفسي في عبلج الحاالت النفسية الجسمية
 .ػ اتخاذ اإلجراءات الطبية البلزمة في حاالت الشكاذ كالمعكقيف كالمرضى كذكم العاىات

 .ػ تقديـ الخدمات الطبية المتخصصة الخاصة بضعفاء البصر كالسمع كغيرىا
  :الفرؽ بيف المعالج كالطبيب النفسيػ 

ػ ييتـ الطبيب النفسي بتشخيص اضطرابات الشخصية كالعقمية كالكشؼ عف أسبابيا كيعالجيا 
باستخداـ العقاقير النفسية البلزمة أك إجراء الجراحات النفسية أك باستخداـ فنيات أخرل 

. الخ...الصدمات الكيربائية : مثؿ 
 (العصابية)ػ بينما ييتـ المعالج النفسي كالمرشد النفسي بتشخيص االضطرابات النفسية 
كيختمؼ كؿ مف . كالكشؼ عف أسبابيا كعبلجيا باستخداـ فنيات العبلج النفسي المعركفة

المعالج النفسي عف الطبيب النفسي في تأىيمو العممي، كنظرتو إلى االضطراب النفسي، 
كنكع المعالجة، كأشكاليا كطبيعة االضطرابات النفسية التي يعالجيا كؿ منيما، كدكر كؿ 

كيمكف أف نجمؿ الفركؽ . منيما في العبلقة اإليجابية كالمشاركة في كضع البرنامج العبلجي
 :بينيما في اآلتي 

  :مف حيث النظرة إلى أسباب االضطراب النفسي ػ1
  ينظر الطبيب النفسي إلى االضطراب النفسي أك العقمي الذم يعاني منو المريض عمى أنو ػ
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اضطراب في بنية الجسـ أك أف االضطراب النفسي يككف نتيجة الترابط القكم بيف 
االضطرابات الجسدية كالنفسية، بمعنى أف الطبيب النفسي منطمؽ مف معالجتو مف اإللحاح 

 .عمى العكامؿ العضكية باعتبارىا السبب الرئيسي لبلضطراب النفسي أك العقمي
ػ بينما المعالج النفسي فينطمؽ إلى فيـ العكامؿ األساسية كراء االضطراب النفسي مف خبلؿ 

بمعنى . ، التنشئة االجتماعية الخاطئة(الصراعات، اإلحباط)االعتماد عمى العكامؿ النفسية 
 .أنو يعتمد عمى العكامؿ النفسية الكظيفية أك التفاعمية في فيـ االضطراب النفسي

  :الدراسة التخصصية التي يمر بيا كؿ منيما ػ 2

ػ إف الدراسة التخصصية لمطبيب النفسي تبدأ دراستو الجامعية األكلى بدراسة الطب العاـ في 
كميات أك معاىد الطب، كحصكلو عمى اإلجازة في الطب العاـ، كبعد ذلؾ يتخصص في الطب 

النفسي كفرع مف فركع الطب، حيث يمضي في دراستو لمدة أربع سنكات، يدرس فييا 
الخ، دراسة عممية ...االضطرابات النفسية كالعقمية المختمفة كالفصاـ كاالكتئاب، كاليكس، 

معمقة، كذلؾ يتدرب عمى أساليب العبلج الطبية األساسية الخاصة بكؿ اضطراب مف 
. االضطرابات، كالمداكاة بالعقاقير، كالجمسات الكيربائية أك بالعمؿ الجراحي
أك يقؿ كثير مف )ػ بينما المعالج النفسي فإنو يبدأ دراستو الجامعية األكلى في قسـ عمـ النفس 

يبدأ بدراسة الطب أكالن ثـ االنتقاؿ بعد ذلؾ إلى الدراسات النفسية ليككف متخصصان في مجاؿ 
كبعد االنتياء مف الدراسة الجامعية . العبلج النفسي كىؤالء ىـ المحممكف النفسيكف فقط

األكلى في عمـ النفس يبدأ دراساتو العميا في مجاؿ العبلج النفسي، حيث يحصؿ عمى درجة 
الماجستير كالدكتكراه في مجاؿ العبلج النفسي، مع تدريب في إحدل مراكز اإلرشاد كالصحة 

النفسية عمى األساليب العبلجية التي ينتمي إلييا في اتجاىو العبلجي، كالتدريب عمى 
 .أساليب العبلج التحميمي أك السمككي أك اإلنساني

            :ػ نكع االضطراب النفسي الذم يقع في مجاؿ اىتماـ كؿ منيـ3
االضطرابات  فالطبيب النفسي باالضطرابات النفسية كالعقمية ذات المنشأ العضكم، أم  ييتـػ

  كالذىاف الناتج عف التسمـ الكحكليالذىانية كالفصاـ، كاليمكد االكتئابي، كاليكس،
. الخ...

ػ بينما ييتـ المعالج النفسي باالضطرابات النفسية ذات المنشأ الكظيفي أم باالضطرابات األقؿ 
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 .ريا، الكىـ النفسيمشدة مثؿ القمؽ، كاالكتئاب، الضغكط االجتماعية، اليست

  :مف حيث أسمكب كطريقة المعالجة لدل كؿ منيما ػ 4

ػ الطبيب النفسي ػ كما قمنا سابقان ػ طريقتو في المعالجة تعتمد عمى المركبات الصيدالنية 
 .كالصدمات الكيربائية، كالعمؿ الجراحي، كغيرىا مف المعالجات (األدكية)

ػ بينما يعتمد المعالج النفسي عمى الطرائؽ النفسية في العبلج مثؿ اإليحاء، التنكيـ 
 .المغناطيسي، اإلشراط اإلجرائي كالكبلسيكي لتعديؿ السمكؾ المضطرب

  :مف حيث العبلقة مع المسترشد ػ 5
ػ  يقـك الطبيب النفسي ببناء عبلقة مع المسترشد ضمف حدكد العمؿ العبلجي الطبي، حيث 

تككف العبلقة غير مبنية عمى مبادئ التقدـ كاالحتراـ كالتعاطؼ الكجداني، كاالىتماـ 
بمعنى ليس لممسترشد دكر إيجابي في سير العممي العبلجية أك ... بالمسترشد كبخبراتو 

الجمسة العبلجية، كالعبء األكبر مف الجمسة الذم ال يستغرؽ أكثر مف ربع ساعة عمى 
. عاتؽ الطبيب المعالج

ػ بينما العبلقة بيف المعالج النفسي كالمسترشد تككف عبلقة إيجابية دافئة تتسـ بالتقبؿ 
يعبر المسترشد في ىذا المكقؼ عف الخبرات . كالتعاطؼ كاالحتراـ المتبادؿ في جك آمف

المؤلمة التي يعاني منيا، كينحسر دكر المعالج في تنمية خبرات المسترشد بنفس 
كبإمكاناتو، كمساعدتو عمى اتخاذ القرارات الحاسمة في حياة المسترشد كالتي تنبع مف 

داخؿ المسترشد كمف قناعتو الذاتية، كغالبان تككف مدة الجمسة أكثر مف نصؼ ساعة أك 
. حتى ساعة كنصؼ

يتبادؿ الطرفاف فييا الحكار كالمناقشة حكؿ مسألة ما كيتكصبل سكيان إلى القرار أك الحؿ 
 .المناسب ليذه المشكمة، كبما يتناسب مع المسترشد كخبراتو

 :انتعاوٌ تيُهًا

كرغـ ىذه االختبلفات في عمؿ كؿ مف المعالج النفسي كالطبيب النفسي إال أنو ال يمنع 
مف كجكد تعاكف كاىتماـ بينيما كخاصة كأنيما يقدماف خدمة نفسية لئلنساف أك لشخص يعاني 

 :مف اضطراب نفسي، كيتجمى ىذا التعاكف بما يمي 
ػ يككف التعاكف أحيانان في كجكد طاقـ لمعبلج كتشخيص حاالت االضطراب النفسية، تضـ 

 .الطبيب النفسي كالمعالج النفسي كالعامؿ االجتماعي، كالممرضة النفسية
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 .ػ يحدث أحيانان أف ينفذ المعالج النفسي برنامجان مف كضع الطبيب النفسي
 .يحدث أف يأخذ الطبيب النفسي بالنتائج القياسية التي أجراىا المعالج النفسي لممسترشد

 .ػ قد يستخدـ الطبيب النفسي أساليب عبلجية نفسية كالتي يستخدميا المعالج النفسي
ػ كقد يحدث في بعض األحياف أف يحكؿ الطبيب النفسي المسترشد عمى المعالج النفسي في 
حالة تأكده مف خبلؿ التشخيص أف االضطراب الذم يعاني منو المسترشد ىك اضطراب 
سمككي كظيفي كيحتاج إلى دعـ نفسي كبرنامج عبلجي نفسي قائـ عمى فنيات العبلج 

النفسي، كأحيانان أخرل يحيؿ المعالج النفسي إلى الطبيب عندما يدرؾ أف االضطراب النفسي 
قبؿ بدء تطبيؽ  (الحاالت الييجانية)عضكم المنشأ أك يحتاج إلى بعض العقاقير الميدئة 

 .البرنامج العبلجي
: فريؽ العمؿ في مجاؿ الصحة النفسية

    لذلؾ نرل أف الجياز الفني العامؿ في مجاؿ االضطرابات النفسية سكاء في المشفى أـ 
 :يتألؼ مف فريؽ العمؿ التالي (...مؤسسة، مدرسة، كمية، )في العيادة الخاصة 

  :األطباء النفسيكفػ 1
 الجراحية لؤلعراض اتكالعبلج،كاالنحرافات الجنسية  عبلج اإلدماف)بكافة التخصصات،       

تنحصر ميمتيـ في فحص المرضى كتشخيص  ك(السمككية الناجمة عف خمؿ عضكم في المخ
 .حالتيـ ككصؼ العبلج البلـز ليـ، كمتابعة الحالة بعد انتياء البرنامج العبلجي

 :ػ المعالجكف النفسيكف2
 تشخيص حاالت كالذيف ييدفكف إلى (السمككي، المعرفي، العقمي)بكافة التخصصات       

عداد البرامج العبلجية كتنفيذىا كمتابعتو الحالة، كذلؾ لمقياـ بعمؿ االختبارات  االضطراب كا 
النفسية كالشخصية لمعمبلء أك المرضى كدراسة حالتيـ النفسية إلى جانب ضركرة مشاركتيـ 

 .في عبلج المرضى
  :كف نفسيكفػ محمؿ3

دكتكراه في الطب في العادة، باإلضافة إلى تدريب عمى مبادئ اؿ كىؤالء يحممكف شيادة    
 .كأسس التحميؿ النفسي يتبع غالبان التخرج مف كمية الطب كاإلقامة في مركز لمطب العقمي

 : أخصائيكف اجتماعيكفػ4
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حيث  ،الحاصمكف عمى اإلجازة في عمـ االجتماع أك معيد الخدمة االجتماعية       كىـ
كتنحصر  . مف خبلؿ اضطراب العبلقة بيف الفرد كالمجتمع النفسيينظركف إلى االضطراب

ميمتيـ  في كضع بحث مفصؿ عف حياة المسترشد االجتماعية كاألسرية كعبلقتو بأقرانو 
كذلؾ إبداء . كبأسرتو كبأفراد المجتمع عامة، كسمككو في العينة االجتماعية التي يعيش فييا

. الرأم حكؿ مدل ارتباط ما يشكك منو المسترشد بكاقع حياتو االجتماعية كاألسرية كالمينية
زيارتو في مقر عممو أك منزلو . االتصاؿ مع الجيات المعنية بالمسترشد لجمع المعمكمات عنو

كذلؾ لمساعدتو عمى تذليؿ الصعكبات التي يكاجييا في حياتو اليكمية كحؿ المشكبلت بعد 
. خركجو مف المشفى أك بعد انتيائو مف البرنامج العبلجي

  :ػ أخصائيك التأىيؿ كالنشاطات العبلجية5
 التي تساعدىـ النشاطات العبلجية المناسبةكىؤالء العامميف يسعكف لتدريب المرضى عمى      

، كمشاركتيـ الفريؽ عمى التقميؿ مف اآلثار الجسدية الناجمة عف االضطرابات النفسية 
العبلجي في اإلشراؼ عمى العمبلء الذيف يخضعكف ليذا األسمكب مف العبلج كخاصة حاالت 
 .العمبلء الذيف يتـ ليـ إجراء عمميات جراحية، تـ عمى أثرىا قطع عضك مف أعضاء جسدىـ

 :ٌِخ ويٍ واخثاانًًزضاخ انُفسياخ،ـ 6

ػ  تقديـ الرعاية التمريضية الشاممة كذلؾ مف خبلؿ إعطاء المرضى الرعاية الطبية كالنفسية 1
 .المناسبة، كبدكف تمييز

ػ المشاركة الفعمية مع الفريؽ العبلجي في تعميـ المريض ما يمزمو أك ما يناسبو ليستطيع 2
. شفى كخارجياستاالىتماـ بنفسو داخؿ الـ

ػ كتابة التقارير كالمبلحظات التي تحمؿ مدلكالن عمميان كالتي ليا عبلقة بحالة المرض، كذلؾ 3
 .بغية استعانة الطبيب أك المعالج النفسي بيا، سكاء في التشخيص أك العبلج أك المتابعة

فالمرضى يختمفكف . ػ أف يككف جؿ اىتماميا بالمريض كإنساف كليس بالمرض الذم يشكك منو4
ف كاف تشخيص مرضيـ  في أحاسيسيـ كمشاعرىـ كأفكارىـ كدكافعيـ الشخصية حتى كا 

 .كاحد
 . ػ عدـ انتقاد تكجيو أسئمة مباشرة لممريض، مع ضركرة إظيار صداقتيا كاحتراميا لو5
لو متطمبات تعميـ رسمي، إال أنو يحتاج إلى برنامج تدريبي  ليس :ػ معاكف صحة نفسية7

. كتكجييي
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 الفصل الامملل
مسمألاياالل اللشعل انلسيلألأأهاليااهلل

 
: مقدمة

 لكؿ مينة مف الميف رمكزىا كنظاميا األخبلقي، نتكقع أف يمتـز كؿ شخص ميني بيذه 
كتنشأ المشكبلت األخبلقية في أم مجاؿ ييتـ . األخبلقيات، كأف يتعايش معيا أثناء أداء عممو

بالعبلقات مع الناس، كقد تنظـ المعايير التي تستخدـ لحؿ كؿ ىذه المشكبلت المتعمقة 
بأخبلقيات المينة، كىذه المعايير لـ تنشأ في فراغ، كلكنيا تنمك كتتطكر كنتيجة لمخبرة 

كالممارسة، كيعتبر اإلرشاد النفسي مينة حديثة نسبيان، كلذا فإف معاييرىا كرمكزىا األخبلقية 
 .تتطكر كتنمك كفقان لمتطمبات كاحتياجات المينة

كبناء عميو، فإف عمى المرشد النفسي مسؤكليات مع العديد مف األشخاص كالجماعات 
بجانب عبلقتو مع المسترشد أك المسترشديف ، كمف المتفؽ عميو أف المسؤكلية األساسية 
لممرشد النفسي ىي نحك المسترشد، باإلضافة إلى مسؤكليتو نحك أسرة المسترشد كأقاربو ، 

. كنحك مؤسسات التحكيؿ، كنحك مؤسستو، كنحك مينتو، كالمجتمع بكجو عاـ، كأخيران نحك ذاتو
   :ػ مسؤكليات المرشد النفسيأكالن 

 األساسية التي ينبغي  كالمسؤكليات فإف ىناؾ اتفاقان عامان عمى المبادئ،عمى كؿ حاؿ      
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 : اإلرشاد النفسي، كىي مراعاتيا أثناء ممارسة مينة

: المسترشدػ مسؤكليتو تجاه 1
 في تحقيؽ حياة (الطالب)إذا كاف اليدؼ الرئيسي لئلرشاد النفسي ىك مساعدة المسترشد      

 فإف اليدؼ الذم يسعى الخ،...مثمرة عمى المستكل الشخصي االجتماعي كاألسرم كالميني 
 مع المجتمع مف أجؿ المجتمع ذاتو بؿ ىك أفضؿ ما  المسترشدإليو المرشد ليس مجرد تكافؽ

 .يناسب المسترشد
      فشعكر المرشد تجاه المسترشد أىمية كبيرة في العممية اإلرشادية، فإذا كاف يحاكؿ 

مساعدة الطالب عمى أف يحبو كيحترمو ،فقد يجد أنو مف العسير عميو أف يدفعو في سبيؿ 
اجتياز المراحؿ المؤلمة التي تتخمؿ عممية تحقيؽ االستبصار البلـز كالعثكر عمى الحؿ السميـ 

كيترتب عمى ىذا سماح المرشد لمتمميذ أف يعتمد عميو تمامان مف ذلؾ النكع الذم ال . لمشكمتو
. يشعر المرشد نحكه بالحب ، فإنو يدركو ال شعكريان يعاني خبرات مؤلمة ال مبرر ليا

     كالكاقع أف عمى المرشد في كمتا الحالتيف أف يتذكر أنو يعمؿ مع طالب أتى إليو ،قاصدان 
كليذا فمف كاجبو أف يكتشؼ بنفسو حقيقة شعكره نحك . مساعدتو كراغبان في فيمو كتقبمو

، أك إذا (الطالب  )التمميذ الذم يحاكؿ مساعدتو ؛فإذا شعر أنو يجد صعكبة في تقبؿ المسترشد 
.أحس أنو تكاؽ أكثر مف البلـز لمساعدتو ، فإف عميو أكالن أف يبادر بقكيـ حقيقة تصرفو

  
إف االلتزاـ أمر أساسي لممرشد النفسي ىك العمؿ عمى احتراـ كتكامؿ :     مف ىنا يمكف القكؿ

شخصية المسترشد كاحتراـ مصالحو، كأف االىتماـ كالحذر في تنفيذ ىذا المبدأ يميز كؿ أعماؿ 
 كينبغي أال تفرض عمى المسترشد الخدمات اإلرشادية، ألف ،المرشد كيسكد كؿ عبلقاتو المينية

 .العبلقة بينيما تطكعية كيمكف لممسترشد أف ينسحب منيا في أم كقت يشاء
كىناؾ مسؤكلية أخرل لممرشد نحك المسترشد كىي مسؤكلية الحفاظ عمى مستكل عاؿ     

لمعمؿ الميني، كىذا يتضمف اختيار المرشد النفسي الكسائؿ البلزمة خدمة لممسترشد كأف تككف 
. فعالة في تحقيؽ أىداؼ البرنامج اإلرشادم المعدٌ 

 عمى المرشد النفسي أف يبذؿ قصارل جيده لمنيكض بمستكل الخدمات  ينبغيكذلؾ  
التي يقدـ المسترشد محافظان عمى مستكل الكفاءة كالتكامؿ أكثر مف مجرد الحصكؿ عمى النجاح 

 .المؤقت
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  :كأقاربو المسترشد أسرةمسؤكليتو تجاه   ػ2
    يحدث في الغالب  أف تككف ألسرة المسترشد تدخؿ في إرسالو أك دفعو إلى المرشد النفسي 
نتيجة لما يبلحظكنو عمى سمككو كتصرفاتو التي غدت مضطربة عما كانت عميو في السابؽ ، 

كما يحدث في حالة األطفاؿ، فيـ حقيقة ينشدكف أف يحقؽ اإلرشاد النفسي تقدمان إيجابيان 
. ألطفاليـ

 مف المقبكؿ بكجو عاـ أف المرشد النفسي لف تككف لو عبلقات مينية مع أسرة 
 مسبقان عمى ذلؾ كيستثنى مف ذلؾ المسترشدالمسترشد كذكيو إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة مف 

في حالة إذا كاف األشخاص المرتبطيف بالمسترشد معرضيف لمخطر، كحتى في مثؿ ىذه الحالة 
ذا رفض المسترشد، فعمى المرشد أف  فعمى المرشد النفسي أف يحصؿ عمى مكافقة المسترشد، كا 

، كأذكر ىنا لممسترشديبمغ المسترشد بأنو يشعر بأنو بمضي قدمان في ميمتو كذلؾ مصمحة 
حالة كنت أعالجيا، ككاف عميَّ استقصاء بعض المشكبلت عف طريؽ أسرتو، كلكنو رفض في 
البداية كلكف عمى مضض كافؽ المسترشد، كعندما تحدثت مع أسرتو ظيرت دالئؿ كمؤشرات 

  .ساعدتني في الكصكؿ إلى طريؽ صحيح في عبلج مشكمة المسترشد
  : المختمفةمسؤكليتو تجاه مصادر التحكيؿ  ػ 3

غالبان ما يككف المسترشد محكالن إلى المرشد النفسي مف أحد األخصائييف أك إحدل     
المؤسسات، كفي المكاقؼ المدرسية، كقد يككف المعمـ ىك الذم قاـ بالتحكيؿ أك صاحب العمؿ 

فما ىي مسؤكلية المرشد نحك ىؤالء األشخاص ؟ يمكف أف ... أك األىؿ، أك الطبيب النفسي 
يتعامؿ المرشد النفسي بالنسبة لممصادر غير المينية بالطريقة التي يتعامؿ بيا مع المصادر 
األخرل، فإنو يتعامؿ معيا بالطريقة التي يتعامؿ مع المصادر األخرل، مع أخذ رأم المسترشد 
بشأف إرساؿ المعمكمات السرية كالبكح بيا لآلخريف كفؽ نطاؽ محدكد كمتفؽ عميو ما لـ يكف 
مصدر التحكيؿ قد أكضح لممسترشد مسبقان أف اليدؼ مف التحكيؿ يتضمف الحصكؿ عمى ىذه 
المعمكمات، لذلؾ البد لممرشد استمرار االتصاؿ مع مصدر التحكيؿ إلطبلعو عمى تطكر الحالة، 
ذا استمرت العبلقة مع مصدر التحكيؿ كالمسترشد، فقد يككف ىناؾ اىتماـ بمعرفة رأم المرشد  كا 
ذا لـ تستمر االتصاالت،  رشاداتو بخصكص كيفية التعامؿ مع المسترشد، كا  النفسي كاقتراحاتو كا 

فينبغي إخطار جية التحكيؿ بأف المسترشد انقطع عف حضكر جمسات اإلرشاد النفسي كأف 
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 .عبلقتو مع المسترشد قد تكقفت

: المسؤكلية نحك المينة ػ 4
   تحدثنا في فقرة سابقة عف مسؤكلية المرشد النفسي نحك عميمو كاآلخريف الذيف جاءكا 

إليو مف أجؿ المساعدة كذلؾ مف ىذا الباب فإف المرشد مسؤكؿ عف المحافظة عمى مستكل 
طيب مف الخدمات التي يقدميا لآلخريف أم أنو مسؤكؿ في مجاؿ االستخداـ األمثؿ لتقديـ 

المساعدة النفسية لذلؾ البد مف المحافظة عمى ىذه المينة كالميف اإلنسانية األخرل التي تعمؿ 
في ىذا المجاؿ، كذلؾ مف خبلؿ إدانة أم نقد مكجو إلى ىذه المينة مف قبؿ أفراد المجتمع، مع 
إخبار المؤسسات المعنية أك النقابات عندما تتكافر لديو أدلة عف أم ممارسات غير مينية أك 
أخبلقية حتى يمكف اتخاذ الخطكات التي مف شأنيا أف تحمي المينة مف أم ممارسة سمبية، 
باإلضافة إلى ذلؾ عندما يدرؾ المرشد النفسي أف تمؾ الممارسات تؤدم إلى التقميؿ مف شأف 

 .المينة كالحط مف قيمتيا، عميو العمؿ جاىدان لبذلؾ قصارل جيده لرفع مستكل المينة
 كفي حالة خركج أحد المرشديف النفسييف أك مف في حكميـ عف المعايير األخبلقية      

لممينة سكاء مف خبلؿ استغبلؿ العمبلء أك تدني مستكل الخدمات اإلرشادية التي يقدميا، فإف 
المرشد النفسي ممـز بالتعامؿ مع ىذه التجاكزات بطريقة بناءة مف خبلؿ االتصاالت الشخصية 
أك بالتبميغ عف ىذه المخالفات إلى المجنة األخبلقية المختصة، كذلؾ مف أجؿ فرض عقكبات 

 .بحؽ المرشديف الذيف حاكلكا اإلساءة إلى المينة

  :المسؤكلية تجاه المجتمع ػ 5
تنشأ معظـ الصراعات الشديدة لممرشد النفسي مف العبلقة بيف مسؤكلياتو بالنسبة 

كلكف ييمكف أف نقكؿ منذ البداية إف المرشد النفسي عميو . لممسترشد كالمجتمع الذم يعيش فيو
بعض األحياف، يبدك عمى  في .أف يقيـ تكازنان بيف مسؤكلياتو اتجاه المسترشد كاتجاه المجتمع

مف الحاالت سمككان غير اجتماعي كىذا السمكؾ قد يعرض المجتمع ألذل حقيقي فيؿ  ما حالة 
كفي ىذه الحالة عمى  يتغاضى المرشد عف ىذا السمكؾ المنحرؼ الذم بدأ عند المسترشد ؟

المرشد أف يمتـز الحذر لتجنب استخداـ كسيمة التدخؿ في حياة المسترشد بما يتعارض مع 
تكاممو الشخصي دكف أف يضر بمصمحة المجتمع، عمى اعتبار أف مصمحة المسترشد فكؽ 

كبناء عمى ذلؾ يجب عمى المرشد النفسي أف يحمي الثقة المينية كيحافظ . مصمحة الجماعة
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عمييا كال يفرط فييا إال إذا كاف ىناؾ خطران عمى الفرد أك عمى المجتمع، كلكف ليس مف السيؿ 
في الغالب مف الناحية النفسية تقديرىا كالذم يشكؿ خطران كشيكان عمى المجتمع، إال أنو مف 

ات مالكاجب عمى المرشد النفسي أف يقـك بالتبميغ عف األمراض النفسية الخطرة أك السمكؾ
 .دكف مكافقة المسترشدكمف المكجكدة عند األفراد كالتي تؤدم إلى أضرار فادحة بحؽ المجتمع، 

ىذا، كيختمؼ المرشدكف النفسيكف مف حيث مدل تقديرىـ لممسؤكلية نحك المسترشد 
إف بعض المرشديف النفسييف :" إلى ذلؾ صراحة حينما قاؿ " ثكرف"كنحك المجتمع، فقد أشار 

يفضمكف المطابقة،بينما يضع آخركف مصمحة الفرد فكؽ مصمحة الجماعة ، فميس مف السيؿ 
. تقدير ما إذا كانت مطالب المجتمع تسبؽ حرية الفرد 

  :مسؤكلية المرشد نحك ذاتو ػ 6
إلى ما سبؽ مف المسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ المرشد النفسي في أثناء   باإلضافة 

 تجاه نفسو مف حيث المحافظة عمى مسؤكلية أيضان  لديو، فإف قيامو في عممو اإلرشادم كمينة
لو حؽ نحك حياتو الخاصة، كعميو أف يحمييا مف مطالب العمبلء  باإلضافة إلى ذلؾ،سمعتو 

المتزايدة، مف خبلؿ الذىاب المتزايد إلى منازليـ إلجراء جمسة إرشادية ليـ، كاتصاؿ العمبلء بو 
كما يجب عمى المرشد النفسي أال يشجع المسترشد عمى االعتماد . إلى منزلو كفي أكقات معينة

عميو في إدارة شؤكف حياتو، كال ينبغي أف يضحي أك يتنازؿ عف حقكقو المينية كالشخصية 
. إرضاء لممسترشد

كمما تقدـ نرل أف مسؤكليات المرشد النفسي كثيرة كقد تتعارض ىذه المسؤكليات مع      
بعضيا البعض، إال أف ىذا التعارض ينشأ في حاالت قميمة، لذلؾ فعمى المرشد النفسي أف يتخذ 

القرار بخصكص التكفيؽ بيف اآلراء المختمفة كذلؾ بما يتناسب مع أخبلقو المينية مف حيث 
السرية التامة في المعمكمات التي يدلي بيا المسترشد ، إال في حاالت تجيز لممرشد اإلدالء 

 .بمعمكمات لجيات معينة كبمكافقة المسترشد
: ػ مسؤكليتو نحك المؤسسة التي يعمؿ بيا7

 إف المرشد النفسي ػ في الغالب ػ يعمؿ في مؤسسة رسمية تقدـ خدمات إرشادية لؤلفراد 
أـ (المدرسة ، المصنع ، المشفى  )المحتاجيف إلى المساعدة سكاء أكانكا مف داخؿ المؤسسة 

مف خارجيا، كىذا العمؿ يتطمب مسؤكليات معينة مع المؤسسة كالعامميف فييا، فيك مسؤكؿ 
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أكالن عف تقبؿ العمؿ الذم كمؼ بو ميما كاف نكع ىذا العمؿ مف جية ،كميما كاف المسترشديف  
الذم يقدـ ليـ المساعدة كاألطفاؿ أك الشباب أك كبار السف أك الذيف يعانكف مف اضطرابات 

.  (المعكقيف )حركية أك سمعية 
فعمى سبيؿ المثاؿ المرشد النفسي التربكم الذم يعمؿ في المؤسسات التربكية يتعامؿ 
أثناء قيامو بعممو مع مدير المدرسة كالمدرس كبقية أعضاء الييئة التعميمية فييا، كقد يريد 

المدير باعتباره المسؤكؿ األكؿ في المدرسة اإلطبلع عمى ما قاـ بو المرشد النفسي مع 
مسترشد أحيؿ إليو مف قبؿ ، كذلؾ يرغب بعض المعمميف بتفاصيؿ كأمكر محددة مف المرشد 

ككذلؾ يتطمب عمؿ المرشد أف يقـك مدير المدرسة أك .النفسي عف حالة المسترشد الطالب 
المدرس بتنفيذ التعميمات كاإلرشادات التي قدمت ليـ بشاف حالة المسترشد النفسية أك 

كفي كثير مف الحاالت ال يحدث ىناؾ تعاكنان كامبلن بيف المرشد النفسي كالمدير . االنفعالية 
كبقية أعضاء الييئة التعميمية كخصكصان إذا كانت إدارة المدرسة تتبع نظامان تقميديان تمـز بو 

المرشد النفسي ، أك إذا شعر المرشد النفسي بأنو غير قادر عمى المكاءمة بيف الكظيفة 
اإلدارية كالكظيفة اإلرشادية ، كىذا ما ينعكس سمبان عمى عممية اإلرشاد كعمى العبلقة القائمة 

. بيف المرشد النفسي كبقية العامميف في المدرسة 
: " كقد ذكرت المعايير األخبلقية لجمعية عمـ النفس األمريكية ىذا األمر مف خبلؿ ما يأتي

تمتـز المؤسسات كاألفراد العاممكف في المجاؿ النفسي بأف يحددكا ألنفسيـ طبيعة كالئيـ 
كاتجاىـ ، ككذلؾ مسؤكلياتيـ في المكاقؼ المختمفة ، كأف يعمنكا ذلؾ لكؿ مف يعنيو األمر 

(."MEEHL،P،1981،43 ) 
في الحقيقة ، إف المرشد النفسي في ىذه الحاالت كأنو يمشي عمى حبؿ رقيؽ في مسألة 
المحافظة عمى خصكصية المعمكمات التي قدميا المسترشد لو ، كعمى البكح ببعض المعمكمات 

كعمى أية حاؿ عمى المرشد النفسي أف يكازف .ألحد أفراد الييئة التعميمية بشأف حالة المسترشد
بيف مسؤكليتو تجاه المؤسسة التي يعمؿ فييا كمسؤكليتو تجاه المسترشد الذم جاء يطمب 

المساعدة ، كأف يجعؿ مصمحة المسترشد فكؽ أية مصمحة، بحيث ال يؤثر عدـ اإلفصاح عف 
المعمكمات عمى نظاـ المؤسسة ، كأف يقدـ المعمكمات فقط إلى مف يعنييـ أمر المسترشد بناء 

. عمى مكافقة مسبقان منو
     نستنتج مما تقدـ أف مسؤكليات المرشد النفسي كثيرة كمتنكعة ، كعبلكة عمى ذلؾ، فكما 
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رأينا ، أحيانان ما تتعارض ىذه المسؤكليات بعضيا مع البعض اآلخر ، كلحسف الحظ ، فإف 
التعارض بينيا ينشأ في مكاقؼ معينة، كلممعايير األخبلقية أىميتيا في ىذا المجاؿ ، كلكنيا ال 
تساعد عمى حؿ المشكبلت الفردية، كعمى المرشد النفسي أف يتخذ القرار بخصكص التكفيؽ بيف 
اآلراء في شكؿ مصالحة، كىناؾ بعض الصراعات ،كتمؾ التي تنشأ بيف الفرد كالجماعة ، كيتعذر 
التكفيؽ فيما بينيا ، حيث إف القرار يتكقؼ عمى مجمكعة قيـ الفرد كأفضميتو لبعض القيـ التي 

" Thorne"ثكرف "كلذلؾ، فإف  المبادئ األخبلقية كما أشار . تتعارض مع قيـ كعادات المجتمع
". ينبغي أف تقـك عمى نظاـ مف القيـ 

كىناؾ أسئمة أخرل كثيرة ذات طبيعة أخبلقية ستظير أثناء اإلرشاد النفسي، كمف شأف 
تسجيؿ المقاببلت أف تثير مشكبلت أحيانان، كمف المتفؽ عميو عامة، أنو فيما عدا الظركؼ غير 

العادية، ينبغي الحصكؿ عمى مكافقة المسترشد قبؿ تسجيؿ المقابمة ، كىناؾ مشكمة أخرل 
كيقكؿ المبدأ . تختص بالمسترشد الذم يتمقى مساعدة مينية مف مرشد آخر أثناء إرشاده 

عمى المرشد النفسي أالن يقبؿ تشخيص أك عبلج شخص يتمقى : اإلرشادم في ىذا األمر
مساعدة نفسية مف مرشد آخر إالن بعد االتفاؽ فيما بيف االثنيف أك بعد انتياء عبلقة المسترشد 

.  مع المرشد اآلخر
: النفسي المرشد أخبلقيات ػ ثانيان 

    إف لكؿ مينة رمكزىا كنظاميا األخبلقي ، كيتكقع أف يمتـز كؿ شخص ميني بيذه 
األخبلقيات ، كأف يتعايش معيا أثناء عممو ، كتنشأ المشكبلت األخبلقية في أم مجاؿ ييتـ 

بالعبلقات مع الناس، كتنظـ المعايير التي تستخدـ لحؿ ىذه المشكبلت أخبلقيات المينة، كمف 
. شأف ىذه المعايير أاٌل تنشأ في فراغ ، كلكنيا تنشأ كتنمك كتتطكر نتيجة لمخبرة كالممارسة

كيعتبر االىتماـ بأخبلقيات عمـ النفس حديث المنشأ نسبيان ، حيث يتبلـز مع نمك عمـ 
النفس كتطكره كمينة ليا أصكليا كمعاييرىا األخبلقية، كمف بيف المحاكالت الجادة التي بذلت ما 

 حيث ركز اىتمامو بالعبلقة بيف المسترشد كالمرشد 1944 عاـ   Sutich"سكتيش"قاـ بو 
النفسي، كنتيجة لذلؾ ، فقد أقاـ نظامان أك فمسفة لئلرشاد النفسي بدالن مف أف يضع رمكزان 

 رمكزان أخبلقية لممرشديف النفسييف ، 1952 عاـ  Gluck"جمؾ " كقد اقترح .أخبلقية لممينة
كقد عنيف جمعية .مستفيدان مف المعمكمات التي جمعيا مف مجاالت الطب كالقانكف كعمـ النفس
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لسنكات عديدة بكضع معايير أخبلقية لممشتغميف في عمـ  ( A P A )عمـ النفس األمريكية 
كما نحت .النفس ،كأصبحت فيما بعد تشكؿ مرجعان لمممارسات األخبلقية في مينة عمـ النفس 

 إلى تأطير مينة 1956العديد مف الدكؿ العربية كخصكصان جميكرية مصر العربية منذ عاـ 
 .  العامميف في مجاؿ الصحة النفسية ككضع القكانيف األخبلقية الضابطة لممارسة ىذه المينة

  كاإلرشاد كالعبلج النفسي باعتباره مينة مف الميف المعترؼ بيا اجتماعيان يحتاج  إلى 
كجكد قكاعد تنظـ سمكؾ العامميف الذيف يقدمكف المساعدة لآلخريف سكاء أكانت سمككية أـ 

قانكنية أك نفسية ، كذلؾ لممساعدة عمى حماية المينة ، ككذلؾ العامميف فييا مف المشكبلت 
التي قد تقع أثناء قياميـ بعمميـ ، إضافة إلى كجكد قكانيف  كأنظمة تؤطر ىذه المينة كتمكف 
أصحابيا مف الرجكع إلييا في حاؿ كجكد خطر يحيؽ بالمينة سكاء أكاف ىذا الخطر داخميان أـ 

. خارجيان 
 كما أف مينة اإلرشاد النفسي تختمؼ عف غيرىا مف الميف مف حيث أف المرشد ال 
نما يتعامؿ مع إنساف ،  يتعامؿ أثناء مزاكلتو ليذه المينة مع أكراؽ أك ممفات أك آالت ، كا 

يحمؿ بداخمو كتمة مف المشاعر كالعكاطؼ كالدكافع ، كبالتالي أم خطأ قد يؤدم إلى إيقاع أذل 
يتناكؿ مشاعر المسترشد أك قد يؤدم إلى جرح نفسي يترؾ آثاره عمى المدل البعيد مما يؤثر 
سمبان عمى العبلقة اإلرشادية ، إضافة لذلؾ يمكف لممرشد مف خبلؿ معرفتو كخبرتو في مجاؿ 
اإلرشاد النفسي أف يؤثر بشكؿ كبير في شخصية المسترشد، كمف المفركض أف يككف ىذا 

.  التأثير إيجابيان كليس سمبيان، ك إاٌل تحكلت ىذه المينة إلى مينة ىٌدامة أكثر منيا بٌناءة
 كما أف اطبلع المرشد عمى جكانب خاصة جدان في حياة المسترشد، ، كفي حاؿ أفشى 

المرشد بيذه األمكر قد يؤدم ذلؾ إلى إيذاء المسترشد كمكانتو كعبلقاتو داخؿ أسرتو كمجتمعو، 
فيذه المعمكمات يجب أف يستخدميا المرشد كيكظفيا فقط مف أجؿ التعرؼ عمى مشكمة 

 . المسترشد كبالتالي تقديـ المساعدة المناسبة لو 
كىذه األخبلقيات كالمعايير في مجاؿ مينة اإلرشاد كالعبلج النفسي قد تحقؽ األىداؼ 

: التالية
. ػ تحديد مكاصفات كخصائص األشخاص المؤىميف لمعمؿ في مجاؿ اإلرشاد كالعبلج النفسي

. ػ تحديد األساليب كالفنيات  الكاجب إتباعيا في المينة 
ػ تحديد المعايير عمى كضع األساس لمتعامؿ بيف المرشد النفسي كبقية أفراد فريؽ العمؿ 
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.  العبلجي
. . ػ كضع األىداؼ اإلرشادية بما يتفؽ مع حالة المسترشد كبمكافقتو الخطية عمى ذلؾ
مكاناتو كخصكصان عندما تأتي إليو حالة مرضية تتجاكز حدكد  ػ االعتراؼ بحدكده كا 

تخصصو كتريبو الميني ، لذلؾ يتطمب منو في ىذه الحالة تحكيميا إلى المتخصص في ىذا 
. المجاؿ

ػ السرية التامة لممعمكمات التي يدلي بيا المسترشد  لممرشد ، كال يجكز لو البكح بيا إالَّ 
فإذا كانت تمؾ المعمكمات .بمكافقتو عمى ذلؾ ضمف الحدكد التي ال تؤثر عمى الفرد كالمجتمع 

تشكؿ خطران ينبغي عمى المعالج أك المرشد التصريح بيا لمجيات ذات الصبلحية كدكف الرجكع 
. إلى المسترشد 

. ػ العبلقة مع المسترشد كالقائمة عمى التقبؿ كاالحتراـ كالتعاطؼ الكجداني
. ػ التعاكف الخبلؽ مع المتخصصيف كمع زمبلئو في المينة

.  ػ االىتماـ بالمسترشد كتقبمو كإنساف يحمؿ مشكمة ، كليس النظر إليو كشخص مشكؿ
ػ المحافظة عمى سمعة ككرامة المينة في الكسط االجتماعي، بحيث أاٌل  يقـك بالحديث عف 

. ىذه المينة بشكؿ يسيء إلى ىذه المينة كالعامميف فييا
في حالة غياب التشريع :  كتذكر المعايير األخبلقية لجمعية عمـ النفس األمريكية ما يمي 

القانكني في ىذا الصدد ينبغي عمى المرشد النفسي أف يتخذ المكقؼ المناسب الذم يرضاه مف 
حيث االتصاؿ المتميز مع العمبلء، بمثؿ ما يقـك بو األخصائيكف المينيكف اآلخركف الذيف 

يقدمكف الخدمات اإلنسانية المينية عمى أساس أف يحتـر ثقة المسترشد بو مف الناحية 
 ...األخبلقية كفي إطار يسمح بو القانكف 

كيمكف إجماؿ األخبلقيات التي يمكف أف يتمتع بيا كؿ مف يعمؿ في مجاؿ تقديـ الخدمات 
:  النفسية كمف بينيا الخدمات اإلرشادية في اآلتي

: السرية- 1
عمى المرشد أف يمتـز بمبدأ السرية بشأف المعمكمات التي يعرفيا عف المسترشد ،فيذه 

السرية ىي األساس في بناء ثقة المسترشد بالمرشد، كىذه الثقة بدكرىا أساس مصداقية 
المسترشد كمكاشفتو لو فيما يتعمؽ بذاتو، كما أنيا األساس في بناء العبلقة اإلرشادية الجيدة 

. كالتي تعتبر ميمة جدان لتقديـ المساعدة لممسترشد كبالتالي نجاح عممية اإلرشاد 
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أنو ينبغي عمى المرشد النفسي أاٌل يفشي أية " 1955 عاـ  Schwebel"شكبؿ "كيؤكد 
معمكمة سرية عف المسترشد تحت أية ظركؼ حتى كلك لتحقيؽ غايات يرغب في تحقيقيا ، كأف 

باترسكف  )"يحتـر ثقة المسترشد بو مف الناحية األخبلقية ، كذلؾ في إطار ما يسمح بو القانكف 

،1995 ،32) .
كقد حددت الرابطة األمريكية لممرشديف النفسييف  مجمكعة مف المعايير األخبلقية بشأف 

: السرية نجمميا في اآلتي
ػ إف العبلقة اإلرشادية كالمعمكمات الناتجة عنيا  يجب أف تبقى سرية كمتفقة مع كاجبات 

. المرشد النفسي
ػ عندما يتعمـ المرشد مف العبلقات اإلرشادية شيئان عف الشركط التي ترجح أف يؤذم اآلخريف  
الذيف ال يحتمؿ ىك أية مسؤكلية تجاىيـ ، فإنو مسؤكؿ ألف يبمغ تمؾ الحالة إلى السمطة 

. المسؤكلة المناسبة ، كلكف بأسمكب ال يكشؼ ىكية المسترشد
ػ  كعندما يكجد خطر كاضح أك كشيؾ الحدكث عمى المسترشد أك عمى اآلخريف ، يطمب مف 
المرشد أف ينقؿ ىذه الحقيقة إلى السمطة المسؤكلة أك يتخذ تدابير طارئة أخرل حسبما 

. تتطمب الحالة
كيمكف اعتبار كشؼ المعمكمات لآلخريف كاجبان مف قبؿ المرشد النفسي في الظركؼ 

: التالية 
ػ إذا كاف ىناؾ احتماؿ قكم بأف المستقبؿ الصحي لممسترشد سكؼ يككف ميددان نتيجة لكتماف 

. معمكمات ميمة
. ػ إذا كاف ىناؾ احتماؿ قكم لقياـ المسترشد بارتكاب جريمة بحؽ اآلخريف

ػ إذا كانت المعمكمات التي حصؿ عمييا المرشد مف المسترشد تشير إلى أف جريمة أك سمككان 
  (.128 ، 1994سعد ، )منحرفان قد ارتكب  

كمع تأكيدنا عمى مبدأ السرية إال أف ىناؾ حاالت تكاجو المرشد بتحدٍّ حقيقي، فمثبلن قد 
تأتي فتاة إلى المرشد النفسي طالبة منو النصيحة بشأف شاب تقدـ لخطكبتيا كتعمـ أنو يخضع 
لعممية إرشاد عند ىذا المرشد، أك أف ييسأؿ المرشد مف قبؿ مدير المدرسة عف حالة طالب قاـ 

أك أف ييسأؿ المرشد مف قبؿ أىؿ . بإحالتو إلى المرشد لمساعدتو في حؿ مشكمة معينة
المسترشد عف حالة المسترشد الذم جاؤكا برفقتو كيريدكف االطمئناف لحالتو أك قد يتـ 
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استدعاؤه إلى السمطات القضائية لبلستفسار عف حالة مسترشد ما أقدـ عمى عمؿ معيف يخالؼ 
قكانيف المجتمع كيككف لدل ىذا المرشد معمكمات ميمة عف حالتو ، ألنو كاف يشرؼ عمى 
إرشاده فيما سبؽ أك في الكقت الراىف، كبالتالي يتـ استدعاؤه ليحدد مدل مسؤكلية ىذا 

إلى آخر ىذه الحاالت التي ... المسترشد عما أقدـ عميو مف فعؿ مخالؼ لؤلنظمة كالقكانيف 
تكاجو المرشد النفسي بتحدٍّ حقيقي كتحتاج منو حسف التصرؼ بحيث يجرم نكعان مف التكازف 
بيف مصمحة المسترشد التي تقتضي السرية كبيف مصمحة المجتمع التي تقتضي اإلفصاح، في 
حاؿ كاف ىذا اإلفصاح يساعد في الحفاظ عمى أمف المجتمع أك يرد خطران يمكف أف يأتيو مف 

. جانب ىذا المسترشد
:  االلتزاـ بحدكد العبلقة اإلرشادية- 2
 ينبغي أف تبقى عبلقة المرشد بالمسترشد في حدكد العبلقة اإلرشادية كضمف المعايير       

االجتماعية كاألخبلقية المتعارؼ عمييا مف قبؿ المجتمع، كأال تتطكر إلى أم نكع آخر مف 
. العبلقات التي ال تفيد في تحقيؽ األىداؼ اإلرشادية أك تقؼ عائقان أماـ نجاح عممية اإلرشاد
كفي حاؿ تطكرت العبلقة بيف المرشد كالمسترشد إلى أم نكع آخر مف العبلقات الخارجة عف 
إطار العبلقة اإلرشادية، ككقكع المسترشدة في حب المرشد ، أك العكس أم كقكع المرشد في 

حب الفتاة التي يرشدىا، ففي مثؿ ىذه الحاالت كما شابييا تقتضي الكاجبات المينية 
كاألخبلقية لممرشد النفسي إحالة ىذا المسترشد أك المسترشدة إلى مرشد نفسي آخر ليكمؿ معو 

.  أك معيا عممية اإلرشاد النفسي
  :مراعاة مصمحة المسترشد كعدـ استغبللو مف قبؿ المرشد لمصالحو الشخصية- 3

عمى المرشد النفسي مراعاة مصمحة المسترشد أكالن كأخيران في مختمؼ مراحؿ عممية 
اإلرشاد، سكاء أكاف ذلؾ مف حيث مدة اإلرشاد، أك تكمفتو، أك اختيار األساليب اإلرشادية 

 فعمى المرشد أف يدرؾ أف المسترشد ليس ىك بفأر 0المناسبة التي تحقؽ لو الفائدة الفعمية
تجارب يمكف أف يختبر مف خبللو أساليبو اإلرشادية، كليس ىك بكسيمة يمكنو مف خبلليا 

نما ىك إنساف يحتاج إلى  الحصكؿ عمى ما يريد أك تحقيؽ نزعاتو كدكافعو كرغباتو الخفية ، كا 
مف يقدـ لو المساعدة النفسية لحؿ مشكمة أك مجمكعة مف المشكبلت التي يعاني منيا كقد 
. كضع ثقتو الكاممة بيذا المرشد الذم جاء إليو ليحصؿ مف عمى المساعدة النفسية المرجكة
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كبالتالي عمى المرشد أف يككف أىبلن ليذا الثقة كيسعى إلى مساعدتو بكؿ ما لديو مف خبرة 
كمعرفة كعدـ استغبللو بأم شكؿ مف األشكاؿ، ميما كاف نكع ىذا االستغبلؿ سكاء أكاف 

المسترشد ال يتقدـ التقدـ الكافي  رشد أفالـكفي حاؿ كجد . استغبلالن ماديان أـ نفسيان أك عاطفيان 
ف لـ ييجًد ذلؾ نفعان فعمى المرشد أال يكابر  في عممية اإلرشاد عميو أف يحاكؿ بأساليب أخرل، كا 

.  عمى ذاتو ك أف يقـك بإحالتو إلى مرشد آخر
 : الحفاظ عمى أمف المجتمع كاستقراره- 4

كما أف ىناؾ كاجب مف قبؿ المرشد اتجاه المسترشد، سكاء مف حيث الحفاظ عمى سرية 
المعمكمات التي يدلي بيا المسترشد ، أكمف حيث مراعاتو لمصمحتو، كتقبمو كتقديـ أقصى حدكد 
المساعدة لو ، كذلؾ بالمقابؿ نجد كاجبان آخر، يكازم ىذا الكاجب اتجاه المسترشد، كىك كاجبو 

 كيتجمى ىذا الكاجب مف خبلؿ حفاظو عمى أمف مجتمعو كاستقراره بمكاجية كؿ 0نحك مجتمعو 
كقد يضطر . ما قد يصدر عف المسترشد مف رغبات أك أفعاؿ تمس أمف المجتمع كاستقراره 

المرشد في بعض الحاالت إلى إخبار السمطات المختصة في حاؿ تأكد بأف المسترشد ينكم فعبلن 
فميس مف المعقكؿ أف .القياـ بعمؿ تخريبي أك تدميرم، أك يدبر كيخطط لقتؿ أحد األشخاص

يحتفظ المرشد بحياديتو كيقؼ مكقؼ المشاىد أماـ مثؿ ىذا النكع مف األعماؿ التي تسيء 
.  لمجتمعو أك لآلخريف مف حكلو

: احتراـ اختصاص الزمبلء- 5
     قد يأتي إلى المعالج النفسي حاالت تحتاج إلى مساعدة ال تقع ضمف مجاؿ اختصاصو، 

كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التي يككف فييا سبب المشكمة التي يعاني منيا المسترشد يعكد 
إلى عكامؿ عضكية أك إعاقة جسمية، فمثؿ ىذه الحاالت تحتاج إلى عبلج طبي كنفسي، أك 

ربما طبي فقط، كبالتالي عمى المرشد في مثؿ ىذه الحاالت أف يقـك  بإحالتيا مباشرة إلى طبيب 
.  مختص ليقدـ ليا العبلج المناسب

 : الحفاظ عمى كرامة مينة اإلرشاد النفسي- 6
    عمى المرشد النفسي أف يحتـر  مينتو كأال يقـك بأم تصرؼ يمكف أف يسيء ليذه المينة 
أك يحط مف قيمتيا أك مكانتيا في المجتمع ، كأف يعمف المرشد عف تقديـ خدماتو في األماكف 

العامة أك في كسائؿ اإلعبلـ ، أك أف يقـك بأم تصرؼ يسيء آلداب كأخبلقيات ىذه المينة مما 
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قد يحط مف مستكل ثقة الناس بالعامميف في مجاؿ ىذه المينة ،أك ييٌز الصكرة المرمكقة التي 
رسميا الناس في أذىانيـ عف المرشد النفسي ك ما يجب أف يتحمى بو مف صفات إيجابية 

.  كأخبلؽ حميدة تجعمو قدكة يحتذم بو اآلخركف
:  ػ المحافظة عمى أعمى مستكل مف الخدمات اإلرشادية أثناء ممارستو لممينة7

 ينبغي عمى المرشد النفسي أف يقدـ خدماتو عمى المستكل العممي كالميني كالذم يتفؽ 
. مع أصكؿ المينة كأساليبيا، كأاٌل يجاكز حدكد إمكاناتو العممية كالفنية ميما استدعى األمر

بمعنى أف يضع نصب عينيو أف تككف خدماتو لممسترشديف خدمات حقيقية تنتيي بمساعدتيـ  
. مساعدة كاقعية،  كأف مصمحتو في المرتبة الثانية بعد مصمحة المسترشد 

 
:  ػ التطابؽ بيف السمكؾ الشخصي ك الميني8

 كىنا ينبغي عمى المرشد النفسي أف يككف سمككو الشخصي متفقان كمنسجمان مع كرامة 
ذا كاف األمر مخالفان ليذا المبدأ، فإف ثمة احتماؿ الضطراب العبلقة  المينة التي يمارسيا، كا 

 (. 1985ىنا ، )اإلرشادية بيف المرشد كالمسترشد 

إف ىناؾ مجمكعة مف الكاجبات كاألخبلقيات المينية التي يجب عمى : كخبلصة القكؿ
المرشد النفسي االلتزاـ بيا ليككف عنصران فعاالن في ممارستو لمينة اإلرشاد، سكاء أكاف منيا ما 

يمس عبلقتو بالمسترشديف أك ما يمس عبلقتو بمجتمعو، أك ما يمس عبلقتو بمينتو التي 
 .   يزاكليا
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 الفصل اساددلل
 نلراالل اتوجيهلأل إلرشادل انلسيلل

 
 :المقدمة
ٌد النظريات األساس الذم ينطمؽ منو الكاقع العممي كليس ىناؾ أىـ لمناحية التطبيقية تيعى  

فالنظرية الجيدة تعمؿ كخريطة تساعدنا عمى معرفة ما نبحث عنو كماذا .مف كجكد نظرية جيدة
فالنظريات تساعدنا عمى افتراض ترتيب لؤلحداث، ىذا الترتيب قد ال يككف  .نتكقع كأيف نمضي

. مكجكدان في الكاقع كلكف يساعدنا عمى فيـ ما يحدث، كما يمكف أف نقـك بو
إذان قد تقكدنا النظرية إلى مبلحظة عبلقات ربما كنا تجاكزنا عنيا في الماضي، تساعدنا   

عمى االستفادة مف البيانات التي لدينا كأف نركز انتباىنا عمى البيانات المناسبة مف أجؿ بناء 
 تؤثر عمى سمكؾ المرشد مادامت حذؼ  كذلؾكالنظرية،طرؽ جديدة لمسمكؾ في مكقؼ اإلرشاد

. تصرفاتو تبنى عمى نظريات صريحة أك ضمنية بما فيما يتعمؽ بطبيعة اإلرشاد كعممية اإلرشاد
:   أىمية النظريات في العمؿ اإلرشادم الميداني

     إف اإلرشاد النفسي يقـك عمى نظريات عممية، فممارسة اإلرشاد النفسي تعتبر فف مف 
فنكف العبلقات االجتماعية يقـك عمى أساس عممي، كيحتاج إلى دراسة عممية في الجامعات 

قبؿ الممارسة في مراكز اإلرشاد كالعيادات النفسية ، لذا فعمى المرشد  (فني  )كتدريب عممي 
النفسي أف يعمؿ في ضكء نظرية ، كالنظرية النفسية ىي إطار عاـ يضـ مجمكعة منظمة 
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:  متناسقة متكاممة مف الحقائؽ كالقكانيف التي تفسر الظاىرات النفسية كتتضمف
. الفركض األساسية التي بنيت عمييا كيجب أف تككف ذات صمة بالكاقع - 1
.  مجمكعة التعريفات اإلجرائية أك التجريبية- 2
.  تيدؼ النظرية إلى اكتشاؼ العبلقات التجريبية الثابتة بيف المتغيرات- 3
يجب أف تككف النظرية ىادفة كنفعية تقـك بتفسير الظاىرات كتنظيـ الحقائؽ كالقكانيف في - 4

. شمكؿ كتكامؿ يفيد العمؿ
.  تقـك النظريات عمى الضبط كالتنبؤ الدقيؽ- 5

إف اإلرشاد النفسي ييتـ بدراسة كفيـ كتفسير كتقييـ السمكؾ كالتنبؤ بو كتعديمو أك تغييره 
(.  52-51 ، 1999شعباف،  )أك إطفائو  

 :كالمعالج لممرشد النظرية دراسة فكائد  
       ثمة فكائد عديدة لممرشد ك المعالج النفسي يجنييا أثناء عممو مف فيمو لمنظريات 

:  النفسية التي يتبناىا في عممو، كأىـ ىذه الفكائد مايمي
.  تفسر السمكؾ ككيفية تعديمو- 1
.  تساعده في فيـ العممية اإلرشادية- 2
.  تساعده في معرفة أكجو الشبو كااللتقاء كأكجو االختبلؼ بيف طرؽ اإلرشاد- 3

يقع المرشد بخطأ فادح حيف يتمسؾ بنظرية أحادية مثؿ نظرية الذات في اإلرشاد غير - 4
.  المباشر أك اإلرشاد المتمركز حكؿ المسترشد مما يضيع عميو مزايا الطرؽ كالنظريات األخرل

في تطبيقاتو الميدانية كليس مف تفاصيميا  (أسس النظريات )يستفيد المرشد مف - 5
 بأنو ال تكجد نظرية كاحدة كافية كالمشكمة نفسيا تفرض أسمكب التعامؿ Taylor"  تايمكر"كيؤكد

معيا كبما أف المشكبلت متعددة كمختمفة، فإف أساليب كطرؽ التعامؿ معيا يجب أف تتعدد 
كتختمؼ كال تكجد طريقة كاحدة لجميع المشاكؿ، كما ال تكجد مشكبلت متعددة يصمح ليا أسمكب 

.  كاحد
كىنا تبرز ميارة المرشد في تطبيؽ الطريقة المناسبة المنبثقة مف طبيعة المشكمة 

ياسيف كآخركف  )المطركحة ميدانيان كاحتياجاتيا حيث لكؿ مسترشد أك حالة خصكصياتيا المتميزة  
 ،2001 ، 66-67  .)
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:  كمف أبرز ىذه النظريات
  Alfred Adler  أوالً ـ نظرية  ألفرد  آدلر

الشخصية البارزة المؤسسة بيف كاضعي النظريات  (1937 ػ 1870 )"ألفرد آدلر"  يعد 
ـ دعاه فركيد مع ثبلثة آخريف إلى تككيف 1902ففي عاـ . النفسية ذات التكجو االجتماعي 

 )كصار رئيسان ليا عاـ" جمعية فيينا لمتحميؿ النفسي " مجمكعة تحكلت فيما بعد لتصبح 
. ، إال أنو سرعاف ما طكر أفكاران تخالؼ التي طرحيا فركيد فيما يتعمؽ بالنشاط الجنسي (1910

، إذ يرفض  في نظريتو "عمـ النفس الفردم " كأطمؽ آدلر عمى نظريتو في الشخصية اسـ 
ىذه فكرة االختزالية في سبيؿ الكمية، كبذلؾ تقٌمؿ نظرية آدلر مف أىمية الكظائؼ الجزئية مف 

كافترض أيضان كجكد قكة . البحث في سبيؿ دراسة الشخص كميان كطريقة تحركو خبلؿ حياتو
دافعة رئيسية تقع داخؿ الفرد،كىي دافع تحقيؽ الذات، كأف في اإلمكاف النظر إلى الحياة عمى 
أنيا نمك تدريجي لتمؾ القكة، كاإلنساف كفقان آلدلر مخمكؽ اجتماعي بالفطرة ، كمف ثـ يشدد 

عمـ النفس الفردم عمى الكعي، كييتـ بالمعرفة كالمسؤكلية كالمعاني كالقيـ، كيعد السمكؾ نتاجان 
.  لممككنات المعرفية الذم يحدث في إطار اجتماعي 

: المفاىيـ األساسية لمنظرية
ثمة مجمكعة مف المفاىيـ كالمسممات األساسية في نظرية آدلر كالتي تعد اإلطار المرجعي   

:  لنظريتو، كأىـ ىذه المفاىيـ
: عياػ اإلنساف في األساس مخمكؽ اجتـأ 

عمى مشاعر القكة  كأف حصكلو،  في المقاـ األكؿان  اجتماعيمخمكقان  الفرد "دلرآ" لر م
مع اآلخريف، كالميؿ االجتماعي يعني أف الفرد لديو  طريؽ العمؿ كالتعاكف عف النفسية يتـ

 .شعكر باالنتماء إلى الجماعة
: ب ػ النقص العضكم كالتعكيض

أف الناس معرضكف خاصة لممرض في أعضائيـ التي تنمك بشكؿ أقؿ مف   (آدلر)يرل    
باقي األعضاء، فعمى سبيؿ المثاؿ بعض األفراد يكلدكف كلدييـ ضعؼ البصر كيكلد آخركف 

بمعدة ضعيفة أك قمكب ضعيفة كغير ذلؾ مف العيكب، كىذه العيكب العضكية  تيعىدُّ مشكبلت في 
حياة الفرد بسبب ضغكط تفرضيا البيئة عميو، مثؿ الكالديف كاألقراف كاإلخكة كخصكصان إذا كاف 
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كاف آدلر يعاني مف عيب خمقي منذ الكالدة كىك : مبلحظة )الفرد يعاني مف تشكه جسدم ما 
، كالتي (قصر رجؿ عف األخرل، كىذا ما خمؽ لديو صعكبة في التكافؽ مع إخكتو كالمحيطيف بو

كلما كاف الجسـ يتصرؼ ككحدة متكاممة، يستطيع أف . تقؼ حجر عثرة في سبيؿ النمك السكم
ما باالىتماـ بكظائؼ أخرل تعكض ىذا الضعؼ كفي . يعكض الضعؼ إما باالىتماـ بنمكه كا 

بعض األحياف قد يزيد الفرد مف التعكيض، فيصبح لديو تعكيض زائد في محاكلة لتحكيؿ 
.  إلى نقطة قكة (الخمقي )الضعؼ البيكلكجي 

 كتعد فكرة النقص العضكم كمشاعر النقص الذاتي كالتعكيض الزائد  مف األفكار األساسية 
، فاألطفاؿ الصغار عمى سبيؿ المثاؿ يعتمدكف في مراحؿ حياتيـ المبكرة عمى "آدلر" في نظرية

الكبار الذيف ينظركف إلييـ عمى أنيـ يتمتعكف بالقكة في حيف يشعر الصغار بالضعؼ كالعجز، 
كىذه المشاعر تستثير عند الطفؿ الرغبة في البحث عف القكة، ثـ التغمب عمى مشاعر النقص 

.  عف طريؽ العدكاف
 :ػ أسمكب الحياةج 

 أك النضاؿ مف كىك التطكر نحك األفضؿ،  جميع البشر لدييـ ىدؼ مشترؾأف" آدلر" يرل 
لكنيـ يختمفكف في األساليب التي يتبعكنيا لتحقيؽ ىذا اليدؼ، فكؿ منيـ يطكر ك، أجؿ التفكؽ

 ردكد فعمو نحك في ليحقؽ ىذا اليدؼ، كىذا األسمكب يؤثر بوأسمكبان معينان في الحياة يناضؿ 
، تككف لدل الطفؿ في حدكد السنة الرابعة كالخامسة مف العمرتالمشكبلت التي تكاجيو كالتي 

كيتكقؼ أسمكب الحياة الذم ينميو الطفؿ عمى ظركفو الشخصية، فإذا كاف لدل الطفؿ سبب 
خاص حقيقي أك تخيمي لمشاعر النقص فإف أسمكب حياتو قد ىدؼ إلى التعكيض أك زيادة في 

إف األطفاؿ ينظركف إلى األشخاص " :آدلر"كفي ىذا الصدد يقكؿ . التعكيض عف ىذا النقص
 )." األقكل في بيئتيـ كيجعمكف منيـ نماذج أك أىدافان، كقد يككف الشخص ىك األب أك األـ 

(. 407، 1997:الشناكم 
يذكر أدلر أف الشخص يتخذ نفسو أسمكب الحياة إلى تحقيؽ ىدؼ الحياة ك ىك     ك
 كمف الناس مف يتخذ لنفسو أسمكب العمـ أك النشاط الرياضي أك العبلقات ،تحقيؽ الذات
الخ كأسمكب حياة تمعب إمكانات الفرد المكركثة كخبرات نمكه منذ الطفكلة دكران ...االجتماعية

   .ىامان في تحديده
  :ـ انغائيحد
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بفكرة الغائية أك ىدؼ الحياة الذم يحدد أسمكب حياة الفرد كسمككو، كلذلؾ "أدلر "   اىتـ
دلر أف المرض النفسي ينتج عف اتجاه الفرد نحك آيجب أف يككف كاقعيان ممكف التحقيؽ، كيؤكد 

. غاية كىمية أك ىدؼ ال يستطيع تحقيقو
 :ػ تقدير الذاتق
الطفؿ الذم يطكر ؼ  تيذيبيا؛ النفستقكيـ التي يتـ فييا لمرحمةالطفكلة ىي امرحمة إف  

 "فآدلر".  الطفكلة يككف ميمو االجتماعي في سف الرشد إيجابيان لذاتو في مرحمةمفيكمان إيجابيان 
ينتقؿ ىذا الشعكر أثناء تفاعمو مع اآلخريف، ؼي سمككو ب الطفؿ كفؤان كجذابان يعكس ىذا الرأم يعد

.  مفيكمو عف ذاتومفلمطفؿ كيصبح جزءان 
  :البيئة االجتماعيةفي تأثير الميؿ االجتماعي كػ 

تطكران  االجتماعي مكجكدة عند جميع األطفاؿ، كلكنيا ال تتطكر  الميؿتطكراؿإف القدرة عمى 
ف ك، فاألشخاص المحيطرعاية المحيط االجتماعي إلى  تحتاج أف ىذه القدرة" آدلر" كيرلآليان،

كذلؾ بتكفير ،  تطكير ميارة التعاكف لديوفي الطفؿ كفيالتأثير   دكران رئيسيان فييؤدكفبالطفؿ 
  .المناسبة البيئة

:  لدل الطفؿأساليب التنشئة الخاطئة
 دكران في تككيف جكانب ضارة في شخصية تؤدمدلر أف أساليب التنشئة األسرية آيرل 

كيصبح ،كيعجز عف القياـ بالعمؿ كالحب كاإلنتاج ، عمى أسرتو متكاكبلن بحيث يصبح ، الطفؿ
ف مع اساليب الدالؿ التي يستخدميا الكالدإلى أكىذا يعكد ، عنده نقص في الميؿ االجتماعي

 النقص البيكلكجي عنده ، ثـ أف يشعر بأنو ال قيمة لو كال يكثؽ بوالطفؿكىذا يجعؿ . الطفؿ
 .ٌلة يزيد الطيف ب

كقد حدد آدلر األساليب الخاطئة لمحياة بثبلثة أساليب قد تكجد في حياة الطفؿ كالراشد، 
:  كتنشأ في الطفكلة في الكقت نفسو الذم تنشأ فيو األساليب الصحيحة، كأىـ ىذه األساليب 

يستثير ىذا النقص لدل الطفؿ التعكيض كزيادة في التعكيض قد تككف : أػ النقص البدني
. سكية، أك قد ينتج عنيا عقدة النقص التي تمثؿ اضطرابان نفسيان 

كيعني اعتقاد الطفؿ أف عمى اآلخريف أف يمبكا كؿ حاجاتو، كمثؿ ىذا الطفؿ : ب ػ التدليؿ
. يككف محكران لبلىتماـ كينمك أنانيان مع اىتماـ اجتماعي ضعيؼ
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كىك يجعؿ الطفؿ يشعر بأنو ال قيمة لو، فيصير غضكبان ينظر إلى كؿ شيء : ج ػ اإلىماؿ
. بعدـ ثقة
 فالطفكلة ىي .مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ في تطكر الشخصيةآدلر  يعد مف كؿ ىذا،

ىذه  فالطفؿ الذم يطكر مفيكمان إيجابيان عف ذاتو خبلؿ الذات،يـ ك التي يتـ فييا تؽالمرحمة
يجابياالمرحمة عمى العكس إذا كاف مفيـك يككف  ك،ن  يككف ميمو االجتماعي في سف الرشد قكيان كا 

 األـ التي تعطي الطفؿ ساطةفجيكد الطفؿ لبلىتماـ االجتماعي تزدىر بك .الطفؿ عف ذاتو سمبيان 
 رفاألـ غير االجتماعية أك غيصدرىا، الدركس األكلى في التعاكف عندما ترضعو كتضمو إلى 

أما  .المتقبمة سيتعمـ منيا الطفؿ كيؼ يقاـك االىتماـ االجتماعي بدالن مف المجاىدة لتطكيرىا
إلى  عمى الحاجة التنبيودكر األب فيك إعطاء الطفؿ الشعكر بالشجاعة كاالعتماد عمى الذات ك

 .ان  يتعمـ الطفؿ كيؼ يككف متعاكففي أف فبل أمؿ ان  الكالد ضعيؼ تعاكففإذا كافالتعاكف، 
:  آلية تشكؿ االضطراب

  إف السبب الرئيسي كراء اضطراب السمكؾ  كانعداـ التكافؽ ىك الشعكر بالنقص، كيأتي 
العيكب : ذلؾ نتيجة لتنمية الفرد لمشاعر متزايدة بالنقص في مرحمة مبكرة مف حياتو مثؿ

الجسمية كالعقمية أك التدليؿ الزائد أك إىماؿ الكالديف لو، كفي محاكلتو لمكاجية تمؾ المشاعر 
.  السمبية ينمي لديو أنماطان غير مناسبة مف السمكؾ لمتعكيض عف مشاعر النقص

كعمى العمـك  ، المتكيؼ أك الشاذ إنما ىك حصيمة البيئةر عمى أف السمكؾ غي"آدلر" كشٌدد 
 الطفؿ الصغير، فالطفؿ المدلؿ الذم يمقى الرعاية كاالىتماـ في سمكؾ الكالديف يؤثر أساليب

 كىذا الطفؿ ،تزداد لديو مشاعر النقصؼ رعاية دائمة،سيرل نفسو غير قادر عمى رعاية نفسو 
 فرصة اختيار األشياء بنفسو فيحـر مف فرصة التكجو الذاتي كاالستقبلؿ كالشعكر حي مفمي ال 

 يبحث عف التفكؽ عف Ego Centevie كقد يصبح طفبلن متمركزان حكؿ ذاتو ،بالضبط الذاتي
 .طريؽ األخذ مف اآلخريف

سميمان سكيان،لف ينمك ؼأما الطفؿ الذم يعاني اإلىماؿ    فيك يسير عمى أسمكب المحاكلة نمكا ن
أم مكافأة سينمي أسمكبان كاىنان عف الحياة ال يجمب  إليو كالداه،  ال يقدـ، فحيفكالخطأ في التعمـ

 .ؿؿٌ  كالسعادة لو كال لغيره ، كىذا الطفؿ يسبب أضراران لممجتمع أقؿ مما يسببو الطفؿ المداالرض
خاص ب  لدييـ أسمكبؿظركؼ االجتماعية، لؿ ضحايا محض ايعتقد آدلر أف األطفاؿ ليسك ك

 التكافؽ طريقة مفاىيـ خاصة عف  أيضان يطكركفك مع خبرات الحياة، مكاجيةيطكركنو خبلؿ 
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كيتحقؽ التكافؽ في ضكء تفسير الطفؿ لقكانيف الجماعة التي ينتمي بينيـ كبيف المجتمع؛ 
.  لدل اآلخريف مقبكالن الدكر الذم يقـك بو لكي يككف فيـ إلييا، فيك يحاكؿ 

 نتيجة لخبراتو القميمة أك تفسيران غير صحيحتفسيره لمعالـ بكيتشكؿ االضطراب لدل الطفؿ   
بينو كلذلؾ ال يعرؼ األساليب الصحيحة لمتكافؽ ، بسبب قدرتو المحدكدة عمى تقييـ تمؾ الخبرات

بينو كبيف  لتحقيؽ ىذا التكافؽ طرائؽ غير ناجعة يسمؾ الجماعة، كفي معظـ األحياف كبيف
عمى  ـ عمى تصرفات غير منطقية ال تساعدهدِّ األطفاؿ اآلخريف في غرفة الصؼ فيؽ األسرة أك

 .تحقيؽ ىدفو
: العكامؿ التي تساعد عمى استمرار السمكؾ الخاطئ لدل الطفؿ

، فإما أف يستمر قد تؤثر في سمكؾ الطفؿيرل آدلر أف ردكد الفعؿ التي يبدييا الكبار 
ما أف يتحكؿ إلى سمكؾ أفضؿ نفسو،في ىذا السمكؾ  أما المسائؿ التي تساعد عمى . كا 

: استمرار السمكؾ السمبي لدل الطفؿ فيي
وػ 1 المبادرات ) اآلخريف متناسيف مبادراتو لمعمؿ مع أخطاء الطفؿ إلى بعض المربيف تكجُّ

. (اإليجابية
المربي السمكؾ السمبي بعد مبلحظتو، فقد يعزز المربي المفاىيـ الخاطئة عند تعزيز ػ 2

. الجماعةبينو كبيف طفؿ يريد الحصكؿ عمى القكة مف أجؿ التكافؽ 
عمى أنو  في معاممتو يخفقكف ،ػ قد يشجع بعض المربيف السمكؾ الخاطئ لمطفؿ ألنيـ3

 .في الجماعةعضك 
. ػ قد يمجأ الطفؿ إلى أشكاؿ مختمفة مف السمكؾ الخاطئ لحماية اعتقاده عف ذاتو 4

: أساليب اإلرشاد عند آدلر
 الطفؿ أكالن لمعرفة اليدؼ تو كقؼ السمكؾ المزعج لمطفؿ بمراقب يستطيعالمربي يعتقد آدلر أف

الذم يرمي إليو مف كراء سمككو، كأف تغيير سمكؾ الطفؿ يتطمب إجراء تعديؿ عمى سمكؾ 
:  كذلؾ مف خبلؿ ثانيان،سمكؾ الطفؿنحك المربي أكالن، كتعديؿ أساليب ردكد أفعالو 

 دكف الرضكخ  مفػ أف ييتـ المربي بمطالب الطفؿ كيقـك بإشباعيا في الكقت المناسب1
. لمطالبو في الكقت غير المناسب
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تماـ العمؿ أك الميمة إ يستطيعػ أف ييتـ المربي بطمب الطفؿ كلكف عميو أف يبيف لو أنو 2
 الدراجة عمى تركيب عجمة ) كعميو أف يبتعد عنو قميبلن لكي يقـك بإنجاز العمؿ ،بنفسو

(. سبيؿ المثاؿ
 مع تشجيعو عمى أف يعمؿ ضمف ،طفؿ في الكقت المناسبإلى اؿػ تكجيو المربي انتباىو 3

كيؼ قمت بيذا ) احترامو لحاجات اآلخريف يدؿ عمى كبأسمكب بتعاكفجماعة األطفاؿ 
. ( ؟العمؿ

 فرض السمطة عمى الطفؿ، ألف العقاب ال يساعد الطفؿ كتجنب ق أك تجنب عف العقابػ االبتعاد4
 عمى طفؿ لمطفؿ ان  عقابيان ظيكر سمكؾ العقاب يكلد سمكؾكعمى تصحيح المفاىيـ الخاطئة، 

. آخر
كذلؾ ، عقابلؿ الن  المنطقية بدم األساليباستخداـ مف يحذركف أف آدلر كأتباعو كيعني ذلؾ

، فالطفؿ الذم قطع (بشرط حماية الطفؿ مف األذل  )مف خبلؿ مكاجية الطفؿ بنتائج سمككو 
يضاؼ إلى  ك كبذلؾ يتعمـ خبرة جديدة ، معو، استخداـ مثؿ ىذا األسمكبيجكزالشارع خطأ ال 

 تجاه سمككو كما يدرؾ السمطة الممنكحة لو لمعالجة سمككو توىذا أف الطفؿ يدرؾ مسؤكلي
. بنفسو

:  كاستخدـ آدلر عددان مف األساليب التي تككف مفيدة في مكاجية مشكبلت الطفؿ مثؿ 
. ػ أسمكب لعب الدكر 1
.  ػ أسمكب التحدث عف الكرسي الخالي2
ػ النمذجة أك النمكذج الجيد؛ كغيرىا مف األساليب لمساعدة الطفؿ عمى إعادة تكجيو نفسو 3

.  كسمككو بطريقة سميمة 
:  آدلركفؽ أسمكبدكر المرشد 

:  مف خبلؿ فيـ سمكؾ الطفؿم  أك المرشد أف يستطيع المربي   
. ػ فيـ مشاعر الطفؿ تجاه المحيطيف بو 

.  عمى استخداـ أسمكب التشجيع بدؿ المديح الطفؿػ أف يساعد
 . (مستمعان جيدان )صغاء لآلخريف إلػ أف يساعد الطفؿ عمى فنية ا

. مة لمسمكؾ الطيب ئػ مساعدة الطفؿ عمى اكتشاؼ البدائؿ المبل
. ػ مساعدة الطفؿ عمى التعمـ عف طريؽ النتائج 
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. ػ تطبيؽ أسمكب النتائج المنطقية لمكاجية تحديات الطفؿ
 .ػ عقد اجتماعات مع األطفاؿ لتشجيع العبلقات الديمقراطية

كلعؿ الفكرة األساسية اإليجابية التي نممسيا في نظرية فكرة االىتماـ االجتماعي ككذلؾ  
أىمية العبلقات األسرية في تككيف أسمكب حياة الطفؿ، كالدكر التي تؤديو التنشئة االجتماعية 

.  في ىذا الخصكص 

:  أما بالنسبة ألىداؼ العبلج بالتحميؿ النفسي فيي
   إف اليدؼ الرئيسي ىك أف يحضر إلى الشعكر تمؾ الدفعات المكبكت المسببة لمقمؽ 
دفعات اليي التي لـ تتمكف األنا مف معالجتيا بنجاح، كخبلؿ مكقؼ العبلج يعطى المتعالج 

إذ يخمؽ المعالج مكقفان . الفرصة لمكاجية تمؾ المكاقؼ التي لـ يستطع معالجتيا بنجاح مف قبؿ
خاليان مف التيديدات كاألخطار، كيتعمـ المتعالج أف يعبر عف أفكاره دكف خكؼ مف اإلدانة أك 

التحقير، كىذه الحرية تسمح لو باكتشاؼ مدل لياقة أك عدـ لياقة سمككو الحالي كما تسمح لو 
(. 162، 1981القاضي كآخركف ،  ).   بتدبر أمره كاتخاذ أنكاع أخرل مف السمكؾ

 
: ػ خطكات العبلج النفسي

:    كيمكف حصر خطكات العبلج في التحميؿ النفسي كالتالي
العبلقة العبلجية الدينامية بيف المتعالج كالمعالج التي يسكدىا التقبؿ كالتفاعؿ االجتماعي  (1

 . السميـ
 لممكاد المكبكتة سكاء كانت حكادث أك خبرات أك دكافع أك Catharsisالتطيير االنفعالي  (2

.  صراعات بمصاحباتيا االنفعالية مما يؤدم إلى اختفاء أعراض العصاب
التداعي الحر أك الترابط الطميؽ لمكشؼ عف المكاد المكبكتة في البلشعكر عف طريؽ إطبلؽ  (3

العناف بحرية لؤلفكار كالخكاطر كاالتجاىات كالصراعات كالرغبات كاإلحساسات، مع 
.  االستفادة مف فمتات المساف كزالت القمـ كتفسير ما يكشؼ عنو التداعي الحر

فياـ ما ليس مفيكمان  (4 بأسمكب منطقي كامؿ  التفسير كيتضمف إيضاح ما ليس كاضحان كا 
.  كصحيح كفي لغة عممية مترجمة إلى لغة يفيميا المتعالج

عادة تعميـ كتكجيو المتعالج خطكة ىامة أيضان في إعادة  (5 التعميـ كبناء العادات تدريجيان كا 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 148 

عادة غرس اإليماف، كمعرفة ىدؼ حياة  التكازف بيف أركاف الشخصية، كحؿ الصراعات، كا 
كأسمكب حياتو، كتنمية مفيـك مكجب عف الذات، كالتقميؿ مف حدة القمؽ، كتككيف  المتعالج،

زىراف،  )اإلرادة اإليجابية ، كتغيير كعبلج البيئة كالكسط االجتماعي ،كتحسيف مفيـك الذات 
1985 ،116-117 . )

  كفي السنكات التالية لظيكر النظرية طرأت عدة تعديبلت عمى طريقة العبلج مف قبؿ 
المعالجيف المحدثيف في التحميؿ النفسي، حيث دخؿ مفيـك العبلج التدعيمي الذم يركز عمى 

التعامؿ مع الجزء السميـ مف الشخصية ، كينميو كيدعمو، كتعزيز دفاعات العميؿ السكية ،حيث 
يركزكف أيضان عمى إعطاء اىتماـ لمعكامؿ الثقافية كاالجتماعية مف حيث تأثيرىا عمى السمكؾ 

إلى خبرات الطفكلة المبكرة مع التركيز عمى  باإلضافة الفردم كاالىتماـ بظركؼ العميؿ الراىنة،
أىمية نكع العبلقة اإلرشادية التي يككنيا المرشد النفسي كالتقميؿ مف أىمية الحاجات الجنسية 

عطاء األىمية لمحاجات األخرل مثؿ األمف كالتقبؿ   (. 101 – 99 ، 2000الداىرم ،  )كا 

 :أسانية انعالج

كالتنكيـ  ، كالطميؽ الحر   إف األسمكب األساسي المستخدـ في العبلج ىك التداعي
 كأف الطريقة التقميدية في ممارسة التحميؿ النفسي غالبان ما ، كالطرح، كالتفسيرالمغناطيسي،

 .يستخدميا المعالجكف النفسيكف
  :تمييى انُظزيح انتحهيهيح

أكثر منيا فسيكلكجية  (نفسية) التحميؿ النفسي ىك كسيمة معالجة األفراد بكسائؿ سيككلكجية   
 : تعرضت لمعديد مف االنتقادات منياىا إال أف،كىك فرع مف عمـ قائـ بذاتو (عضكية)

 يرتكب المحممكف ػ اعتماد مفاىيـ التحميؿ النفسي كأحكامو النيائية عمى مغالطات منطقيةأكالن 
: النفسيكف ثبلثة أخطاء منطقية في دعـ نظريتيـ 

.  إنيـ ال يميزكف بيف المبلحظة كاالستنتاجػ 1
 .(العمة)كالسببية  (العبلقة) غالبان ما يخمط المحممكف النفسيكف بيف االرتباط ػ2
غالبان ما يستخدـ المحممكف النفسيكف متشابياف لكصؼ المبادئ النظرية ػ  3

فربما يساعدنا التشابو في كصؼ مفيـك معقد أك جديد كلكنو ليس . كالفرضية
 .إثباتان مشركعان لممفيـك

: ػ دراسة الحالة في التحميؿ النفسي متحيزة بشكؿ غير مشركع ثانيان 
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إف دراسة الحالة ىي الطريقة الرئيسية في بحث الشخصية عند المحمميف النفسييف كىذه 
التحميؿ )الدراسات ىي لحاالت أك مرضى خضعكا لممعالجة النفسية بيذه التقنية العبلجية 

إف محدكدية دراسة الحالة ىي مف األمكر التي تأخذ عمييا باإلضافة إلى أف جمسة  (النفسي
التحميؿ النفسي شخصية كخاصة، كخبلؿ ىذه الجمسات العبلجية العديدة يتـ جمع معطيات 

 :متنكعة كينتج عف ذلؾ بعض المشكبلت 
كمما يؤخذ عمى التحميؿ النفسي أف المعالجيف الذيف يعتمدكف التحميؿ النفسي غالبان ػ ثالثان 

ما يخضعكف لمبلحظات غيرىـ كتخبرىـ أكثر مف االعتماد عمى قناعات معالجيف آخريف ذكم 
، كذلؾ يعتمد التحميؿ النفسي عمى عينات نمكذجية صغيرة، كاستنادان لذلؾ فإف اتجاىات أخرل

العدد القميؿ لمحاالت ال يعتبر مناسبان، كىكذا فإف مدل تمثيؿ العينات المدركسة لممجتمع 
ىناؾ مشكمة أخرل تتعمؽ بمدل كثكقية تفسير المعطيات مف دراسة . األصمي مكضع تساؤؿ

يتكصمكف إلى كالحاالت بالتحميؿ النفسي، فقد ينظر محممكف مختمفكف إلى نفس المعطيات 
 كىكذا ،نفس الحمـ قد يفسر بطرؽ مختمفة مف قبؿ محمميف نفسييف آخريف؛ ؼتفسيرات مختمفة 

فإف صدؽ التفسيرات كثباتيا في التحميؿ النفسي ضعيفة، كيعكد ذلؾ جزئيان عمى األقؿ إلى أف 
.  ال كميةالمعطيات كالتفسيرات كيفية كنكعية

. ػ نظرية التحميؿ النفسي غير قابمة لبلختبار أك القياسرابعان 
 .ػ تتصؼ التقنيات اإلسقاطية بأنيا أقؿ صدقان كثباتان خامسان 
: َظزيح انعالج انسهىكيثاَيًا ـ 

  العبلج السمككي أك تعديؿ السمكؾ أسمكب مف األساليب الحديثة في العبلج النفسي يقـك 
عمى أساس مف نظريات التعمـ، كيشتمؿ عمى مجمكعة كبيرة مف فنيات العبلج التي تيدؼ إلى 

كيقصد بالسمكؾ في . إحداث تغييران بناءن في سمكؾ اإلنساف كبصفة خاصة السمكؾ غير المتكافؽ
 (مف خارج الشخص)مجاؿ العبلج السمككي تمؾ االستجابات الظاىرة التي يمكف مبلحظتيا 

كيرل البعض أف يككف استخداـ . كأيضان االستجابات غير الظاىرة مثؿ األفكار كاالنفعاالت
السمكؾ كاصطبلح يدؿ عمى االستخداـ في بيئة عبلجية مثؿ المستشفيات عمى حيف يستخدـ 

في المؤسسات العادية مثؿ المدارس كمعاىد التربية الخاصة  (تعديؿ السمكؾ)اصطبلح 
كلكف الشائع في الكقت الحاضر أف يستخدـ اصطبلح العبلج السمككي سكاء كاف . لممعكقيف

 .العمؿ في مؤسسة عبلجية أـ في مؤسسة تربكية
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  : انعالج انسهىكييسهًاخـ 

المعالجكف ؼ.  مفترضة؛بأكثر مف التركيز عمى أسبا (األعراض)ػ التركيز عمى السمكؾ 1
 (األعراض)السمككيكف يركف أف التركيز ينبغي أف ينصب عمى السمكؾ مكضكع المشكمة 

 .أكثر مف البحث عف األسباب أك محاكلة القضاء عمييا
تركز : ػ يفترض العبلج السمككي أك السمككيات غير المتكافقة إنما ىي استجابات متعممة 2

نظريات العبلج السمككي عمى أف اإلنساف ىك نتائج البيئة التي يعيش فييا، كبذلؾ فإف 
قكانيف التعمـ التي يستفيد منيا العبلج السمككي تفسر لنا كيؼ تؤثر البيئة عمى الناس 
كرغـ االختبلؼ بيف السمكؾ المتكافؽ كالسمكؾ غير المتكافؽ في تأثيرىا عمى األفراد فإف 

المعالجيف السمككييف ينظركف لكبل النكعيف مف السمكؾ عمى أنيما مكتسباف بالتعمـ 
 . كيخضعاف لنفس القكاعد

ػ يفترض العبلج السمككي أف األسس النفسية كبصفة خاصة قكاعد التعمـ يمكف أف تفيد كثيران 3
فكمما كانت االستجابات غير المتكافقة ناتجة عف التعمـ . في تعديؿ السمكؾ غير المتكافؽ

.   باستخداـ مبادئ التعمـ نعدلياكاف مف الممكف أيضان أف 
ػ يتضمف العبلج السمككي إعداد أىداؼ عبلجية محددة ككاضحة ال ينظر العبلج السمككي إلى 4

االستجابات غير المتكافقة عمى أنيا ناشئة عف شخصية مضطربة، كمف ثـ فإف ىدؼ 
نما ،المعالج لف يككف تسييؿ عممية إعادة تنظيـ أك إعادة بناء شخصية المسترشد  كا 

يككف ىدؼ العبلج ىك المساعدة عمى إزالة المشكبلت النكعية التي تؤثر عمى أداء 
 .المسترشد

. ػ في العبلج السمككي يشترؾ المعالج أك المسترشد في تحديد أىداؼ نكعية كمحددة لمعبلج5
بعد العبلج  : فنقكؿ مثبلن   إجرائيةكقد تصاغ ىذه األىداؼ مف األشخاص في صكرة أىداؼ

يصبح المسترشد قادران عمى الكقكؼ أماـ مجمكعة مف األشخاص كالتحدث إلييـ لمدة ال 
. تقؿ عف ربع ساعة

نما يقـك المعالج  كال يكجد في العبلج السمككي ىدؼ كحيد كما في العبلجات األخرل كا 
 .بعممية تفضيؿ لؤلىداؼ بما يناسب المسترشد كمشكمتو

  :ػ أىداؼ اإلرشاد
نما يتخذ العبلج السمككي  في اإلرشاد السمككي ال نتحدث عف أىداؼ مكحدة لمعبلج كا 
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الفرد محكران لو، كبذلؾ فإف األىداؼ اإلرشادية تعد خصيصان لكؿ فرد عمى أساس مف مشكبلتو ، 
كما يحدث في . كالقاعدة األساسية إنو ال يكجد أسمكب إرشادم كاحد كال يكجد ىدؼ نمطي كاحد

عممية اإلرشاد إنما يتحدد جزئيان عمى طريؽ األىداؼ التي تعد باالشتراؾ بيف المرشد 
كتككف األىداؼ في اإلرشاد السمككي محددة في صكرة ما سيفعمو المسترشد أيف . كالمسترشد

لى أم درجة ستتـ ىذه التصرفات ككجكد األىداؼ بطريقة  ستقع ىذه األفعاؿ كالتصرفات، كا 
 .محددة ككاضحة في ىذا النكع مف اإلرشاد يساعد مف ناحية أخرل عمى تقكيـ النتائج

كىك التطبيؽ العممي لقكاعد كمبادئ كقكانيف التعمـ كالنظرية السمككية كعمـ النفس 
التجريبي بصفة عامة في ميداف اإلرشاد النفسي كييتـ بتعديؿ السمكؾ كحؿ المشكبلت 

 .السمككية

 :خصائص اإلرشاد انسهىكي

:    تتمخص أىـ خصائص اإلطار النظرم لئلرشاد فيما يمي 
. ػ معظـ السمكؾ كاف سكيان أك مضطربان ىك سمكؾ متعمـ أك مكتسب1
. ػ يتعمـ الفرد السمكؾ المضطرب نتيجة تعرضو المتكرر لمخبرات التي تؤدم إليو2
. ػ تعتبر األعراض النفسية تجمعان لعادات سمككية خاطئة متعممة3
ػ يكجد الفرد كلديو دكافع فيزيكلكجية أكلية كعف طريؽ التعمـ يكتسب دكافع جديدة ثانكية 4

اجتماعية تمثؿ أىـ حاجاتو النفسية كقد يككف تعمميا غير سكم يرتبط بأساليب غير 
. تكافقية في إشباعيا كمف ثـ يحتاج الفرد إلى تعمـ جديد

. ػ السمكؾ المتعمـ يمكف تعديمو5
 :  إجراءات اإلرشاد السموكي

    تيدؼ طريقة اإلرشاد السمككي بصفة عامة إلى تغيير كتعديؿ كضبط السمكؾ مباشرة 
كتتضمف طريقة . بما في ذلؾ محك تعمـ مظاىر السمكؾ المضطرب كالمطمكب التخمص منو

: اإلرشاد السمككي اإلجراءات التالية 
أ ػ تحديد السمكؾ المضطرب المطمكب محكه ثـ تعديمو أك تغييره أك ضبطو بحيث يككف السمكؾ 
ظاىران، كيمكف مبلحظتو مكضكعيان، كيتـ ذلؾ في المقابمة اإلرشادية كعف طريؽ استخداـ 

. االختبارات النفسية كالتشخيصية كالتقارير الذاتية
ب ػ تحديد الظركؼ كالخبرات كالمكاقؼ التي يحدث فييا السمكؾ المضطرب كيتـ ذلؾ بالبحث 
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كالفحص في كؿ الظركؼ كالخبرات كالمكاقؼ التي يحدث فييا السمكؾ المضطرب 
. كالظركؼ التي تسبؽ حدكثو كالنتائج التي تتمكه

. تحديد العكامؿ المسؤكلة عف استمرار السمكؾ المضطرب- جػ
اختيار الظركؼ التي يمكف تعديميا أك تغييرىا أك ضبطيا كيتـ ذلؾ بمعرفة المرشد - د 

. كالمسترشد
كيتـ ذلؾ باكتساب خبرات متدرجة يتـ فييا : إعداد جدكؿ التعديؿ أك التغيير أك الضبط - ىػ

إعادة التعمـ كالتدريب في شكؿ محاكالت يتـ خبلليا تعريض السمكؾ المضطرب بنظاـ 
بحيث يتـ إنجاز البسيط كالقريب قبؿ المعقد كالبعيد، كىنا يمـز . كتدرج لمظركؼ المعدلة

. ترتيب اإلمكانات في شكؿ سيؿ كممكف كمستحيؿ
كيتـ ذلؾ حسب الجدكؿ المعد مسبقان : تنفيذ خطة التعديؿ أك التغيير أك الضبط عمميان - ك 

. كيحث المرشد المسترشد عمى أف يحاكؿ التعمـ بقدر طاقتو
:  أساليب اإلرشاد السمككي

  تحدث عمماء النظرية السمككية عف أساليب عدة لتعديؿ السمكؾ ،مف أىميا باختصار 
: مايمي

مثاؿ تجربة التبكؿ البلإرادم كيعتمد عمى مبدأ أكقؼ سمككؾ كأنا أرفع : الكؼ المتبادؿ- 1
.   عقابي عنؾ

تقميؿ الحساسية إزاء المثيرات لمقمؽ كالتكتر مف خبلؿ التعرض : خفض الحساسية المنظـ- 2
.  (تخيميان أك فعميان  )التدريجي 

فاالسترخاء كتككيد الذات تقؼ  )كذلؾ باستحضار مكاقؼ مضادة لمقمؽ : اإلشراط المضاد- 3
.  (ضد خبرات القمؽ

اإلسراؼ - بعض حاالت التدخيف )كىك التعرض الحاد لممكقؼ المثير لبلضطراب : الغمر - 4
.  (في الجنس

:  التدعيـ- 5
.  يعقب السمكؾ المرغكب تعزيز إيجابي عادة: التدعيـ اإليجابي- أ
.  إزالة مثير سمبي بعد السمكؾ المرغكب: التدعيـ السمبي- ب
.  تقديـ عقكبة بعد سمكؾ غير مرغكب: العقاب اإليجابي- ح 
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.  (مشكمة التيريج في الصفكؼ )تكرار السمكؾ بدكف أف يتبعو التعزيز : االنطفاء- 6
يعتمد عمى تقطيع السمكؾ إلى كحدات أك خطكات متتالية كتدعيـ كؿ : التسمسؿ كالتشكيؿ- 7

.    خطكة حتى تثبت ثـ نبدأ في أخرل كىكذا كمف الضركرم أف نبدأ بما نستطيع
تعميـ عدة مثيرات تؤدم إلى االستجابة نفسيا كىذا تعميـ : نكعاف مف التعميـ : التعميـ- 8

المثير، ثـ تعميـ االستجابة حيث يؤدم مثير كاحد إلى عدة استجابات مرتبطة ببعضيا 
.  البعض

أسمكب معرفي يعتمد عمى تدريب الفرد عمى التخمص مف كؿ اآلثار : االسترخاء- 9
.  الفسيكلكجية المرتبطة بالقمؽ

.  (التعمـ االجتماعي )النمذجة - 10
. كىناؾ نمذجة حية مباشرة، كنمذجة متخيمة كىي غير مباشرة، كنمذجة بالمشاركة

ممارسة السمكؾ غير المرغكب فيو بالتكرار فتؤدم ىذه الممارسة إلى : الممارسة السمبية- 11
حتى يصؿ إلى درجة التشبع التي ال يستطيع عندىا  (الممؿ- كالتعب )نتائج سمبية 

البلزمات  )المسترشد ممارستو مما يقمؿ احتماؿ تكرار السمكؾ غير المرغكب مثؿ 
..  (الحركية

 )    كىكذا نجد أف التعزيز يمعب دكران محكريان في اإلرشاد السمككي فالتعزيز بكؿ صكره 
    .   أداة فعالة في تككيد السمكؾ أك إخفائو (إيجابيان أك سمبيان أك عقابان 

  :دكر المرشد في العبلج السمككي
 كبصفة ، أف العبلج السمككي يقـك عمى أساس نظريات كمفاىيـ التعمـ  بينَّا في مكاف آخر

 كمف ىذا يتضح لنا أف المرشد .خاصة اإلشراط الكبلسيكي كاإلشراط اإلجرائي كالتعمـ الجماعي
: مف خبلؿيقـك أصبلن بدكر المعمـ بالنسبة لممسترشد 

 تحديد سمكؾ المسترشد ػ 
  .يشترؾ مع المسترشد في تحديد كصياغة األىداؼ الخاصة باإلرشادػ 
. يساعد في تحديد االستراتيجيات المناسبة لئلرشادػ 
  . تقكيـ مدل تقدـ المسترشد في تحقيؽ ىذا اليدؼػ
أف يككف متقببلن لممسترشد ،كأف تككف لديو القدرة عمى تخطيط أىداؼ كاقعية مع المسترشد ػ 

 فيك ال يرل السمكؾ ،كالمرشد السمككي ال يستخدـ الفتات كال تسميات في تحديده لمسمكؾ.
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نما يرل السمكؾ عمى أنو شيء مكتسب كمتعمـ تبعان  في إحدل صكرتيف سكم أك شاذ، كا 
 . لقكانيف التعمـ

: ػ  تقييـ النظرية السمككية 
   إف محؾ نجاح العبلج السمككي التي يعدؿ بيا السمكؾ المستيدؼ بما في ذلؾ األفكار 

كيمتاز ىذا المنيج بإمكانية الباحث الضبط كالتحكـ في كضع . كالمشاعر في الكجية المطمكبة
خطة العبلج، كفي ضبط دقائقيا كتفاصيميا طكاؿ خطكات العبلج، فعندما تفشؿ خطة معينة أك 

كذلؾ تمتاز . أسمكب معيف فإنو يجرب أسمكبان آخر طبقان لما لديو مف معمكمات كحقائؽ ثابتة
كبالتالي عندما . باعتمادىا عمى تطبيؽ بعض المبادئ التجريبية الثابتة كالمقررة كالمعترؼ بيا

يؤدم إجراء معيف إلى حدكث بشائر الشفاء فإف المعالج يطبقو حتى يزيؿ تمامان المثيرات التي 
مريضو  كيستطيع المعالج أف يتحكـ في عدد المرات التي يعرض فييا. كانت تسبب المشكمة

.  كما يستطيع أف يتحكـ في  كثافة كقكة تأثير مثيراتو،ألسمكب العبلج
كمف مزايا العبلج السمككي أنو عبلج بسيط كمباشر كمختصر كبراجماتي كال يتطمب إال 

.  نادران الكقت كالجيد البلزميف غالبان في المعالجات التقميدية
كتككف الطرؽ السمككية أكثر فعالية في الظركؼ التي تتكفر فييا اإلكمينيكي أكبر درجات 

كلكف الطرؽ السمككية أقؿ قابمية . شفىستالتحكـ كالضبط كما ىك الحاؿ في المعمؿ أك في الـ
لمتنبؤ عف نتائج حالة األشخاص الذيف يتسمكف بالنضج كالذيف يتحرككف بقدر مف الحرية في 

 غير أنو يككف محفكفان باأللـ كعدـ الفعالية بفعؿ المشكبلت ،العالـ االجتماعي الطبيعي
كمف الصعب رؤية كيؼ يمكف لزكجة ممزقة بيف مطالب العائمة كمطالب العمؿ . االنفعالية

 .كتبحث عف معنى أكبر لحياتيا أف تجد المساعدة في العبلج السمككي،
    Client - Centered Therapy :ثالثانػ  العبلج المتمركز عمى العميؿ

 مف أكائؿ المعالجيف األمريكاف الذيف Carl R  Rogers" كارؿ رانسيـ ركجرز " يعد 
_ النفسي حاكلكا االستناد عمى معطيات عمـ النفس الحديث في كضع نظرية رئيسية في العبلج 
تقـك عمى _ بتمايزىا عف نظريات الطب العقمي مف ناحية كالمصادر األكركبية مف ناحية أخرل 
كما تعد . االستبصار الذاتي ، كفيـ الذات كالممارسة الشخصية لتغيير السمكؾ المضطرب 

نظريتو أيضا مف أكائؿ النظريات التي قمبت العبلقة التقميدية بيف العميؿ كالمعالج أك المرشد 
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بجعميا تنصب عمى العميؿ بحيث يككف العميؿ ىك صاحب الدكر األساسي كالفعاؿ في عممية 
 عف خمؽ شركط عبلجية غير مباشرة مف شأنيا دالعبلج كتغير الشخصية ، دكر المعالج ال يزم

" كليذا أطمؽ عمى نظريتو أك منيجو اسـ .  السميـ النفسي أف تيسر فيـ الذات كالنضج 
"  أكNon - directive psychotherapy" غير المباشر " أك "  غير المكجو النفسي العبلج 
العبلج "  ، أكClient - Centered Therapy   " المتمركز عمى العميؿ النفسي العبلج 

 .  Person  Centered Therapy" -المتمركز عمى الشخص 
القكة الثالثة "  في مقدمة صفكؼ ما يطمؽ عميو اليـك النفسي كما تعد نظريتو في العبلج 

الحركة اإلنسانية أك االتجاه " في عمـ النفس كالتي تضـ المدارس المختمفة المدرجة تحت 
كقد ظير ىذا االتجاه كرد فعؿ  . Humanistic Psychology" اإلنساني في عمـ النفس 

، كالمدرسة النفسي مدرسة التحميؿ : لممدرستيف األساسيتيف في عمـ النفس آنذاؾ كىما 
المدرسة :السمككية حيث يقـك ىذا االتجاه عمى رفض المسممات التي يقـك عمييا اتجاه 

إلى االتجاه اإلنساني مف حيث " ركجرز " كيستند انتماء .التحميمية ، كالمدرسة السمككية 
صراره عمة كرامة كقيمة الفرد  إصراره عمى إنسانية اإلنساف كقدرتو عمى التحكـ في مصيره ، كا 
في سعيو إلى النمك كأف لديو القدرة عمى تكجيو كتنظيـ كضبط ذاتو ،كذلؾ في حالة تكفر لمفرد 

 بصكرة بناءة إمكاناتوالظركؼ المعقكلة التي تساعد عمى تحقيؽ النمك ، فإنو سكؼ ينمي 
 "     Self  Actualization" تحقيؽ الذات " بيدؼ الكصكؿ إلى 

" ركشيستر "   كقد أمدتو خبرتو العبلجية كمعالج نفسي في معيد بحكث الطفؿ بمقاطعة 
Rochester في نيكيكرؾ بمصدر غني مف المادة المبلحظة ذات القيمة بالنسبة لدراسة 

الشخصية،كما أف صياغة نظريتو في الشخصية قد ساعدتو أيضان في إلقاء الضكء عمى أساليبو 
أف طريقة التحميؿ النفسي التي سيطرت : - فقد تعمـ مف ذاؾ المعيد . العبلجية كتكضيحيا 

عمى أعضاء القسـ الذم يعمؿ فيو غير فعالة في كثير مف الحاالت ،  كأف الطرائؽ المتبعة في 
 فكما أنو تعمـ أيضان أف الثقاة في العبلج النفسي ال يستطيعك. العبلج مختمفة اختبلفان كبيران 

االتفاؽ عمى افضؿ طريقة لعبلج الشخص المضطرب في كثير مف الحاالت ، كأف البحث 
.    كالسعي لفيـ المشكمة كاالستبصار بيا كثيران ما قكبؿ باإلحباط 

مبلمح نظريتو مف تعاليـ الشرؽ التي تقـك عمى تحرير " ركجرز"     ىذا كقد استمد 
 التي تصر عمى أف الفرد يجد إجاباتو  Zen" الزف "اإلنساف دكف فرض أك تدخؿ كمف تعاليـ 
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في " أتكرانؾ " كأفكار " جكف ديكم " عف تساؤالت في داخمو، كذلؾ تأثر ركجرز بفمسفة 
كمف الفركض التي افترضيا كثير " كيرت ليفيف " الفمسفة الكجكدية كأفكار النظرية المجالية لػ 

  Snygg & Combs" سينج كككمبز " ك Goldstein" جكلد شتيف " مف عمماء النفس خاصة 
.   كغيرىـ مف العمماء 

 
:    كلعؿ أىـ المفاىيـ األساسية في نظرية الشخصية لركجرز، ىي 

  Organsim :الكائف العضكم- 1
أم الفرد بكميتو فالكائف العضكم ىك في كؿ لحظة مف لحظات حياتو نسؽ كمي منظـ ك 

فالكائف العضكم ىك كياف الفرد . أم تغيير في جزء مف أجزائو يحدث تغيرات في األجزاء األخرل 
كما أنو يستجيب ككؿ منظـ لممجاؿ الظاىرم إلشباع . أفكاره ، سمككو ، كجكده الجسمي : 

 كترقيتيا ىي دافع ىذا الكائف Self – Actualizationحاجاتو المختمفة كما أف تحقيؽ الذات 
 ( 612، 1969ىكؿ كلندزم ، )العضكم األساسي   

  Phenomenal field: المجاؿ الظاىرم- 2
   كالمجاؿ الظاىرم ىك عبارة عف معرفة الفرد باألحداث أك الظكاىر كما تبدك لو كسمككو 

كيتميز ىذا المجاؿ .تبعا لذلؾ يتقرر كمية بمجالو، كيتطمب التنبؤ بسمككو معرفة ىذا المجاؿ
بككنو شعكريان أك الشعكريان كذلؾ حسب تمثيؿ الخبرة تمثيبل رمزيان ،كتعبير الفرد عنيا أك عدـ 

كالخبرات  (المرمزة)إذان فالمجاؿ الظاىرم يتككف عند أم نقطة مف الخبرات الكاعية .إمكانية ذلؾ 
كيطمؽ . كيمكف لمكائف العضكم أف يميز كيستجيب لخبرة لـ ترمز  . (غير مرمزة )غير الكاعية 

 -Subception (Rogers – C- 1951 – P" اإلدراؾ الناقص"ركجرز عمى ىذه الحالة مصطمح 

142)  
   The self:الذات- 3

كنتيجة لميؿ الفرد نحك تحقيؽ ذاتو ، يصبح جانب مف خبرة الفرد مرمزا في الكعي ،كمف 
خبلؿ تفاعمو مع بيئتو كمع األشخاص الميميف في حياتو ، فإف الخبرة الذاتية لمفرد تؤدم إلى 

 (  275 ، 1996محمد الشناكم ،  ). تككيف مفيكمو عف ذاتو كشيء مدرؾ في مجاؿ خبرتو
 كمفيـك الذات عبارة عف تصكر جشطالتي كمي كمنظـ يتككف مف إدراكات الفرد عف ذاتو 
، كما يعبر عنيا ضمير المتكمـ أنا أك ذاتو في عبلقتيا باألشخاص اآلخريف ، كما يعبر عنيا 
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كمفيـك الذات ال .باإلضافة إلى القيـ المتصمة بيذه االدراكات  " Meأني " ضمير المفعكؿ 
. يككف دائمان في الكعي ، كلكنو يككف دائمان متاح لمكعي ،بمعنى انو يمكف استحضاره لمكعي 

كما ينظر إلى مفيـك الذات عمى انو شيء مرف كغير جامد كيمثؿ عممية أكثر مف ككنو سمة ، 
.   كلكنو عند أم نقطة زمنية يمكف أف نراه ككجكد نكعي محدد 

كفي عرض جديد لنظريتو في الشخصية أدخؿ ركجرز ثبلثة مفاىيـ جديدة ىي  
   The Need For Positive Regard :الحاجة إلى االعتبار اإليجابي مف اآلخريف- 1

مع الكعي بالذات تنمك الحاجة إلى االعتبار اإليجابي مف اآلخريف كيعتمد ىذا اإلشباع عمى 
االستنتاجات المستمدة مف المجاالت الخبرية لآلخريف ، بمعنى أف االعتبار اإليجابي لمفرد يتـ 
إشباعو حينما يدرؾ ذلؾ الفرد نفسو عمى أنو مشبع لحاجة شخص آخر كالنظرة اإليجابية مف 

جانب شخص آخر لو أىمية اجتماعية يمكف أف تككف أقكل في عمميا كتأثيرىا مف عممية 
التقكيـ المنبعثة مف داخؿ الفرد ذاتو ، إف االعتبار اإليجابي يعني الحصكؿ عمى  

الدؼء ، الحب ، العطؼ ، الرعاية ، االحتراـ ، كالتقبؿ مف األشخاص : أشياء مثؿ 
الميميف في حياة الفرد  

  The Need For Self Esteem :الحاجة إلى تقدير الذات- 2
نتيجة الحاجة لبلعتبار مف اآلخريف تتككف الحاجة إلى االعتبار الذاتي حيث ينمي 

األطفاؿ حاجة النظر ألنفسيـ بشكؿ إيجابي كبمعنى آخر فإف األطفاؿ يرغبكف أكال في أف يشعر 
اآلخركف شعكران طيبان نحكىـ ، ثـ أنيـ بعد ذلؾ يرغبكف في الشعكر بطريقة طيبة نحك أنفسيـ 
كتعمؿ ىذه الحاجة مستقمة عف العبلقات مع اآلخريف بحيث يمارس اعتبار الذات في العبلقة 

.  بأم نكع مف أنكاع خبرات الذات 
   Conditions Of Worth :شركط االستحقاؽ- 3

كبنتيجة لقكل كرغبات كمطالب التقدير االجتماعي كتقدير الذات ينمك لدل الفرد اتجاه 
قكامو اعتبار الذات كجدارتيا يساعده عمى مكاجية مكاقؼ الحياة اليكمية الصعبة كىكذا فإف 
شعكر الفرد بأنو جدير بشيء يساعد عمى تقكية رغبتو في تقدير الذات كقدرتو عمى الحصكؿ 

(  551، 550، 1986جابر عبد الحميد جابر ،  ). عمى الشعكر بالتقدير االجتماعي 
: نشأة االضطراب النفسي في نظرية الذات

:   يظير مكقؼ ركجرز مف طبيعة االضطراب النفسي مف حيث 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 158 

فالشخص الذم يعاني مف : رؤيتو لمشخص الذم يعاني مف االضطراب النفسي- 1
 كما ىك الحاؿ عند شخص مصاب في جسمو patientاضطراب نفسي ليس شخصان مريضان 

بمرض معيف كيأتي إلى الطبيب لممعالجة كيجب أال ينظر عمى أنو مريض ؛ إنو في الكاقع 
إنساف يشكك مف أمكر تضايقو في مكقفو مف نفسو كفي شعكره بمكقؼ اآلخريف منو كىك 

 أك شخص يحتاج إلى مساعدة ليصؿ إلى مكقؼ مناسب مف نفسو Clientبالتالي عميؿ 
كشعكره بأف مكقؼ اآلخريف غدا يتناسب مع تقديره لذاتو كبذلؾ بتخمص مف الشعكر بالضيؽ 

  (Rogers-C-1951-P-7 )كالتكتر كالقمؽ  
النفسي تركز نظرية ركجرز عمى أف االضطراب : رؤيتو في تشكؿ االضطراب النفسي - 2

شباع حاجتو إلى االعتبار اإليجابي  ينشأ مف كجكد شركط استحقاؽ التي تقؼ حائبلن بيف الفرد كا 
مف جانب اآلخريف بما يضطره إلى إنكار جانب مف خبراتو كمحاكلة إبعادىا أك تشكيييا ، 

كبذلؾ ال تضاؼ الخبرة إلى الذات كنتيجة لذلؾ يحدث عدـ التطابؽ بيف الخبرة كالذات كالتي 
.  أك العصاب النفسي يعتبرىا ركجرز مرادفان لبلضطراب 

:   بيف الذات كالخبرة بما يمي Incongruenceكيمخص ركجرز تطكر عدـ التطابؽ 
بمجرد أف تنمك شركط االستحقاؽ فإف الفرد يستجيب لخبرتو الذاتية بطريقة انتقائية - 1

. فالخبرات التي تككف متسقة مع شركط االستحقاؽ تدرؾ كترمز بصكرة دقيقة في الكعي 
.  أما الخبرات التي ال تتسؽ مع تمؾ الشركط فإنيا تشكه أك تستبعد مف الكعي 

بعد نمك شركط األىمية فإف الفرد يحذؼ مف كعيو تمؾ الخبرات التي تعتبر معاكسة ليذه - 2
.  الشركط كبالتالي فإنو يستبعد مف الذات جزءان مف الخبرات التي قد ككف مفيدة 

إف اإلدراؾ االنتقائي لمخبرات الذاتية ينتج عنو عدـ تطابؽ بيف الذات كالخبرة ، ألف بعض - 3
الخبرات التي قد تككف مساعدة عمى النمك اإليجابي قد تستبعد مف الكعي كمتى حدث  

مضطربان نفسيان ، كينشأ لديو سكء  عدـ التطابؽ بيف الذات كالخبرة فإف الفرد يصبح
.  التكافؽ نتيجة لذلؾ 

 : تعريؼ العبلج النفسي المتمركز عمى العميؿ
 العميؿ عمى تعتمد التي النفسية المعالجة عف عبارة العميؿ عمى المتمركز النفسي العبلج

 فييا يككف معالجة إنيا . ذاتو تحقيؽ في كرغبة الذاتي النمك عمى قدرة مف عنده كما نفسو
 عمى المتمركزة بالمعالجة االتجاه ىذا اسـ جاء ىنا كمف .  focusing البؤرة أك المركز العميؿ
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 ىك أك Non- directive المكجو غير العبلج أك Client Centered Therapy العميؿ
 الخبرات كتمثؿ كالنمك بالنضج لمعميؿ يسمح مما االنفعالية العكائؽ فييا تزاؿ تغير عممية
 يتمثؿ بحيث بنفسو نفسو شفاء عمى قادران  يصبح العميؿ فإف ، النمك قكل إطبلؽ كمع الجديدة
 كيكتسب ، التعبير عناف لنفسو كيطمؽ السالبة االنفعالية الخبرات كيقتمع الجديدة الخبرات

  ( 230 ،1981 ، كآخركف القاضي يكسؼ)  النفسية كالصحة لمنمك طريؽ أكسع أمامو كبفتح االستبصار
 :فمسفة العبلج المتمركز عمى العميؿ

 يبمكر ركجرز فمسفة العبلج المتمركز عمى العميؿ مف خبلؿ النظر إلى الطبيعة اإلنسانية 
إف العميؿ إنساف متميز كىك في األصؿ مف طبيعة طيبة كخيرة ، كىك يحمؿ طاقة عمى :فيقكؿ 

مكاناتو كاستعداداتو تحتاج في . النمك تحركو مف الداخؿ مف أجؿ تحقيؽ ذاتو بكؿ إمكاناتيا  كا 
حالة كجكد اضطراب إلى أف تحرر كتطمؽ مف خبلؿ عبلقة عميقة تجمع المعيؿ المحتاج إلى 
المساعدة كالمعالج القادر عمى تقديميا ، كىي عبلقة يستطيع المعالج أف يعيش مع العميؿ 

مشكمتو كخبرتو كأف يككف صادقان كأف يككف متعاطفان كجدانيان كأف يككف معززان لمعميؿ في إطار 
نما تكفير مناخ نفسي آمف يتكافر فيو  البعد عف إصدار أحكاـ أك تفسيرات لسمكؾ العميؿ ، كا 

التقبؿ كالفيـ الدقيؽ المتعاطؼ كاالحتراـ اإليجابي غير المشركط كعندما تتكفر ىذه الشركط في 
العممية العبلجية ، فإنيا تفضي بالعميؿ إلى عممية اكتشاؼ الذات ك إلى الكشؼ عف الذات ؛ 

 Rogers )( 77، 1982الرفاعي ، )كفي النياية تفضي إلى تغيرات بناءة في شخصية كسمكؾ العميؿ 

1951- -20-21) . 
نما ىك متمركز  كما أف ىذه الفمسفة في العبلج ال تعطي لممعالج أم دكر تكجييي ، كا 

نما يقـك بدكر المساعدة في معاكنة العميؿ . حكؿ العميؿ نفسو اتجاه ال سمطة فيو كال تسمط كا 
طبلؽ قدراتو ككضعيا مكضع  عمى تحقيؽ النضج مف خبلؿ استبصاره بنفسو كفحصو لذاتو ،كا 

  (.386، 1990باترسكف ، )التطبيؽ كالممارسة في الحياة اليكمية 

:  ىدؼ العبلج المتمركز عمى العميؿ
   ىك مساعدة العميؿ عمى النمك النفسي السكم مف خبلؿ إحداث التطابؽ بيف الذات 

ككذلؾ مساعدتو . كالكاقعية لو كبيف مفيكمو عف ذاتو المدركة كمفيـك الذات لدل اآلخريف عنو 
إلى الكصكؿ إلى درجة مف الكفاءة في أداء كظائفو النفسية كاالجتماعية كالمينية كمساعدتو 
عمى التحرؾ قدمان بطريقة إيجابية كمثمرة ، يعيد مف خبلليا العميؿ استثمار مصادره ككفاءاتو 
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لذلؾ فإف اليدؼ الرئيسي لمعبلج المتمركز عمى العميؿ .  كىذا معناه تحقيؽ التكازف النفسي 
ىك تحقيؽ التكافؽ النفسي لمفرد كما يرل ركجرز أف المعالج لف يتمكف مف مساعدة العميؿ أف 
يتعمـ االعتماد عمى النفس إذا كضع لو األىداؼ كعمى ىذا فإف العميؿ ينبغي أف يعطى الفرصة 

لكضع األىداؼ كدكر المعالج ينحصر في تكفير الظركؼ المناسبة التي يمكف مف خبلليا 
(  232، 1981القاضي كآخركف ، )تحريؾ عممية النمك الطبيعية لدل العميؿ  

 

 : العميؿ عمى المتمركز لمعبلج األساسية الفركض  
إف العبلج النفسي المتمركز عمى العميؿ يقـك عمى أساس مف عمـ النفس يمكف أف 

إف لمسمكؾ أسبابان كأف ىذه األسباب تتحدد بالطريقة التي يدرؾ بيا الفرد : " نمخصو   فيما يمي 
نفسو كالعالـ المحيط بو ، كما أف الفرد ىك الكحيد الذم يستطيع أف يدرؾ إدراكا تامان العكامؿ 
الدينامية التي تؤثر في طريقة إدراكو لنفسو كلمعالـ المحيط بو ،  كأف سمكؾ الفرد مالـ يغير 

يضاؼ . الفرد مف نظرتو لنفسو كلغيره بمعنى أف يككف ىذا التغير انفعاليان كعقميان في آف كاحد 
إلى ذلؾ أف لمفرد إمكانيات تسمح لو بأف يغير مف إدراكاتو كأف يعيد تنظيـ ذاتو، كأف يغير 

.  بالتالي مف أساليب سمككو كال يحتمؿ أف يحدث ىذا التغيير مف الخارج 
إف : كعمى ىذا األساس، فإف الفرضية األساسية في العبلج المتمركز عمى العميؿ ىي 

لدل الفرد قكة فطرية دافعة ىي النزعة إلى تحقيؽ الذات كىذه الطاقة  تنمك إلى أقصى قدرتيا 
في إطار عبلقة عميقة بيف المعالج كالعميؿ تتكافر فييا شركط معينة في اتجاىات المرشد أك 

الصدؽ، الفيـ المتعاطؼ، االحتراـ اإليجابي غير المشركط ، كتكفير جك نفسي : المعالج مثؿ
دراؾ العميؿ ليذه االتجاىات فإف تغيرات إيجابية في . مبلئـ يتسـ بالدؼء كالحرية كالتمقائية  كا 

( .  147، 1990مميكة ، )شخصية العميؿ سكؼ تحدث 
:  سير عممية العبلج المتمركز عمى العميؿ

 : يمخص ركجرز الشركط األساسية لتحقيؽ العممية العبلجية بما يمي
حيث يرغب المعالج في التكاصؿ مع  ( العميؿ –المعالج  )االتصاؿ النفسي بيف شخصيف - 1

.  العميؿ كأف يستجيب العميؿ ليذا التكاصؿ 
 أك يككف قد كصؿ إلى الحد Incongruenceأف يككف العميؿ في مرحمة عدـ تطابؽ - 2

 . األدنى مف القمؽ 
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كىذا يعني ببساطة كما يقرر ركجرز أنو . أف يككف المعالج متطابقان أك متكامبلن في العبلقة - 3
أف يحس - 4يجب أف يككف المعالج أصيبلن كحران كعمى سجيتو أثناء المكقؼ العبلجي 

.  المعالج في أعماقو باالحتراـ اإليجابي غير المشركط نحك العميؿ 
 إلى فيـ اإلطار المرجعي Empathyينبغي أف يصؿ المعالج عف طريؽ الفيـ المتعاطؼ - 5

.  الداخمي لمعميؿ 
ينبغي أف يدرؾ العميؿ عمى األقؿ ىذا الفيـ المتعاطؼ كالتقدير اإليجابي غير المشركط مف - 6

. جانب المعالج 
   كبيف ركجرز بكضكح أنو إذا تكفرت الشركط الستة السابقة ، فإنو يمكف تحقيؽ العبلج 

النفسي الفعاؿ كىك يشعر أف ىذه حقيقة بصرؼ النظر عف االضطراب االنفعالي الذم يعاني 
.                              منو العميؿ 

:  العبلقة العبلجية
يكلي العبلج المتمركز عمى العميؿ مكضكع العبلقة عناية خاصة ، كيجعميا في مكاف عاؿو 

مف األىمية إنيا عبلقة بيف اثنيف فييا تفيـ كتعاطؼ كثقة متبادلة كلكف فييا كذلؾ مف 
 أكسع مف ذلؾ مدل كأشد عمقان ، إنيا مكجكدة في المكقؼ العبلجي كلكف ىذا كالعناصر ما ق

 ) المكقؼ مكقؼ تعايش خبرات في أعماقو ، خبرات قديمة كخبرات تحدث في الكقت الحاضر 

Rogers- 1951-،208) .
تفترض الحد األدنى مف الرغبة المشتركة  (العميؿ –المعالج  )كىذه العبلقة بيف االثنيف 

في التكاصؿ ككمما ازداد التطابؽ في خبرة التكاصؿ كفي السمكؾ كاإلدراؾ لدل العميؿ كمما 
ازدادت العبلقة الناشئة ميبلن إلى التكاصؿ المتبادؿ بنفس الخصائص ، كبالفيـ الدقيؽ المتبادؿ 

أللكاف التكاصؿ كازدادت الكظيفية كالتكافؽ النفسي لدل الطرفيف كازداد الرضى المتبادؿ عف 
. العبلقة 

إف العبلقة العبلجية التي يقدميا المعالج ليست عبلقة عقمية فالمعالج ال يستطيع أف 
يككف قادران عمى المساعدة الكاممة عف طريؽ عممياتو المعرفية لكنيا عبلقة تستدعي كؿ ما 

تستطيع أف تصؿ إليو الدينامية المتفاعمة بيف المعالج كالعميؿ كالناجمة عف كعي استجاباتيما 
إضافة إلى ذلؾ فإف عممية . كما تنطكم عميو ىك المحرؾ الرئيسي في العبلقة بيف الطرفيف 

العبلج ىذه ىي مرادفة لعممية العبلقة بيف المعالج كالعميؿ في المكقؼ العبلجي كما تنطكم 
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عميو مف كممات بيف االثنيف ، إال أف أىمية الكممات تبدك بسيطة حينما تقارف بالعبلقة 
. الكجدانية الحميمة بيف المعالج كالعميؿ 

ىذا كينبغي أف يتصؼ المعالج أك المرشد في المكقؼ العبلجي ببعض الخصائص كالتي 
:  يتطمع دائمان إلى تحقيقيا كىي 

  Acceptance :التقبؿ- 1
 عميو كبكؿ ككمعنى ىذا أف يككف المعالج أك المرشد متقببلن لمعميؿ كفرد عمى ما ق

يجابياتو كسمبياتو كىذا االتجاه أكثر مف مجرد تقبؿ محايد ؛ إنو اعتبار  صراعاتو كتناقضاتو كا 
إيجابي لمعميؿ شخص لو قيمة كما يتضمف ىذا المكف مف التقبؿ أيضان مكدة تجاه العميؿ 

كتثمينان أك تقديران لو كىذا التقبؿ ال يتضمف تقييمان كال حكمان عميو أك لو ال بالسمب كال باإليجاب 
أف التقبؿ كالكد كاالحتراـ تجاه العميؿ سكؼ يخمؽ " ركجرز "كيرل . فيك تقبؿ غير مشركط 

عبلقة معو تمكنو بالتالي أف يتقبؿ ىذه العبلقة كىذا التقبؿ يساعد المعالج عمى فيـ المشاعر 
.  كاألفكار التي تبدك كريية أك غريبة إلى حد ما لمعميؿ 

  Empathy  :الفيـ المتعاطؼ- 2
أنو حينما يمارس المعالج االتجاه الخاص بالقبكؿ كالذم يضعو المعالج " ركجرز "يرل 

. نصب عينيو ، فإنو قد يككف قادران عمى ممارسة كتكلي نفس ىذا االتجاه نحك نفسو 
كعندما يدرؾ أنو مقبكؿ كمحتـر في نظر نفسو فإنو يككف قادران عمى ممارسة ىذا االتجاه نحك 

.  اآلخريف 
لقد كجدت أف أكثر شيء يمكف أف أقدمو لمعميؿ ىك أف : " كيقكؿ ركجرز في مكاف آخر 

أككف صادقان في العبلقة معو ، كىذا الصدؽ يعد اكبر مساعدة يمكف أف أقدميا لو كيعني ىذا 
أف أككف صادقان كأف اعبر عف سمككي ككمماتي كمشاعرم كاتجاىاتي المتنكعة بحرية تامة كأف 

-Rogers-C-1961-PP )أعييا كفي ظؿ ىذا التطابؽ يمكف لتمؾ العبلقة أف تأخذ شكبلن كاقعيان 

33-34) .  
أف الفيـ المتعاطؼ العميؽ ىك أف أرل عالـ العميؿ الخاص مف خبلؿ " ركجرز"  كيقكؿ 

عيكبو كعندما تتحقؽ الشركط السابقة ، يصبح العميؿ صديقان لٌي كبصحبتو لي يستطيع أف 
أنا ال أعني أف لدم دائمان القدرة . يكتشؼ مخاكفو ألنو حر في التعبير عف مشاعره الجديدة 

عمى إنجاز ىذا المكف مف العبلقة مع اآلخريف حتى عندما أشعر بأنني أحققيا مع نفسي كلكف 
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عندما اسمؾ ىذا االتجاه كيستطيع العميؿ أف يدرؾ ىذا االتجاه فإف ىناؾ تغيران : يمكف القكؿ 
.  إيجابيا يحدث في البناء الشخصي لو 

 : الفنيات العبلجية 
      إف الفنيات التي قدميا ركجرز في نظريتو تؤكد عمى الجكانب االنفعالية،  كعمى جكانب 

كأىـ الفنيات . الشعكر المتعمقة بالمكقؼ العبلجي أكثر مف تأكيدىا عمى الجكانب العقمية
:  العبلجية التي ينبغي عمى المعالج إتباعيا في المكقؼ العبلجي فيي كآالتي 

العمؿ عمى إقامة عبلقة مخمصة بينو كبيف العميؿ تنطكم عمى جك مف الثقة كالتعاطؼ ، - 1
تسمح بتحرير العميؿ مف كؿ أنكاع التيديد الداخمي كالخارجي ، كيككف المكقؼ العبلجي 
محاطان بما يسمح لمعميؿ باالطمئناف إلى كجكد سرية كاممة تشمؿ ما يقكلو كما يظير 

.  عنده 
أف يصغي المعالج إلى العميؿ بشكؿ كدم ؛ بيدؼ إشعار العميؿ أنو ميتـ بو اىتمامان - 2

أصيبلن ، كبأنو يقبمو كيكف لو المحبة ، كيدعـ إصغاءه بالمشاركة الكجدانية كاالحتراـ 
 Feelings – فنية تقبؿ مشاعر العميؿ –كتسمى ىذه الفنية . اإليجابي غير المشركط 

Accptance  حيث تعني إتاحة الفرصة لمشخص لمتعبير عف مشاعره كتقبؿ ىذه  
 )كما ال يتضمف ىذا التقبؿ تقكيمان لو . المشاعر كما في ، سكاء أكانت إيجابية أك سمبية

نما تقبمو كشخص مستقؿ  (أم لمعميؿ  كال حكمان عميو أك لو ال بالسمب كال باإليجاب ، كا 
.  عف المعالج يعبر عف مشاعره بطريقتو الخاصة 

أف يركز المعالج عمى المحتكل االنفعالي الستجابات العميؿ أثناء المكقؼ العبلجي أكثر مف - 3
تركيزه عمى العناصر المعرفية؛ كلذلؾ بالمعالج يحاكؿ أف يساعد العميؿ بالتركيز عمى 

عادتيا إليو  بكؿ دقة كأمانة كىذه الفنية  (أم لمعميؿ  )مشاعره بعكس مشاعر العميؿ كا 
 Reverbahization or – إعادة األلفاظ أك انعكاس المشاعر –يسمييا ركجرز 

Refiection of Feelings  كيشير ركجرز إلى ىذه الخاصية التي يقـك بيا المعالج في 
 Verbal Mirrorالمكقؼ العبلجي ، أف المعالج يحاكؿ أف يعرض لمعميؿ مرآة لفظية 

تمكف العميؿ مف أف يرل ذاتو بدرجة أكثر كضكحان، كتبيف في نفس الكقت أف العميؿ يتـ 
كما . فيمو بعمؽ مف جانب المعالج الذم ال يبدم أم تقييـ لمشاعر كاتجاىات العميؿ 

تساعد ىذه الفنية العميؿ عي إعطائو صكرة مطابقة لمشاعره بحيث يتمكف بعدىا مف 
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.  االبتعاد تدريجيان عف الصراعات التي تعكؽ تحقيقو لذاتو
مساعدة العميؿ عمى اكتشاؼ مشاعره كخبراتو المفظية كغير المفظية كأشياء غير متطابقة - 4

 Exploration of self" فنية استكشاؼ الذات " كتسمى ىذه الفنية . مع مفيكمو لذاتو
مف خبرتي مع العمبلء يصبح العميؿ أكثر حرية كأكثر : " في ىذا الصدد " ركجرز"كيقكؿ 

 أك األدكار التي يكجييا في األقنعةإدراكا لذاتو حيث يبدأ بإسقاط المقدمات الخاطئة أك 
. حياتو فالعميؿ يحاكؿ أف يكشؼ شيئا ما أكثر ثباتان شيئان أكثر صدقان مع ذاتو

 كخبراتو التي تـ إنكارىا أك Self Confrontationمساعدة العميؿ عمى مكاجية ذاتو - 5
دراكيا كترميزىا في كعيو بشكؿ دقيؽ  إلى ىذه المقدمة " ركجرز " كيشير . تشكيييا كا 

 الممكنة عف عيكف العميؿ كالتي سبؽ لو أف أدرؾ بيا العالـ تبأنيا محاكلة رفع النظارا
كعندما يتـ إطبلؽ مشاعره كمكجيتو ليا ، فانو يتعمـ أف يدرؾ نفسو كالبيئة . المحيط بو

.               المحيطة بو مف منظكر مكضكعي أكثر صدقان 
كمعنى ذلؾ إحضار العميؿ الخبرات المنكرة أك . مساعدة العميؿ عمى معايشة خبراتو - 6 

عادة تنظيميا ضمف إطار مفيكمو عف ذاتو، ففي ظؿ العبلقة  المشكىة إلى دائرة كعيو كا 
اآلمنة مع المعالج يستطيع العميؿ فحص المظاىر المتنكعة لخبراتو كمشاعره كما يحس 

.  بيا بالفعؿ في ىذه المحظة كتقبميا بكؿ تنكعاتيا كتناقضاتيا 
مساعدة العميؿ عمى التعبير عف مشاعره كانفعاالتو كخبراتو، بحيث يؤدم ىذا إلى خفض - 7

كتسمى ىذه الفنية فنية التفريغ .  المشاعر كاالنفعاالت السمبية المرتبطة بالخبرة 
 فعندما يتحقؽ المعالج مف المشاعر التي يعبر عنيا العميؿ، ثـ Catharsis. االنفعالي 

يقـك بإيضاحيا لمعميؿ ، شريطة أال يقدـ المعالج تأكيبلت أك امتداحان أك انتقادان أك 
نما يككف تركيزه قاصران عمى مساعدة العميؿ عمى أف يرل بكضكح كأف يتقبؿ  نصيحة، كا 

تمؾ المشاعر التي يككف قادران عمى التعبير عنيا، فاف عممية التنفيس تصبح عندئذ أكثر 
عمقان ؛ فيعبر العميؿ لفظيان عف االتجاىات األساسية لديو كنتيجة ذلؾ تحدث عممية 

.   بشكؿ تمقائي Insightاالستبصار 
 مكضكع المناقشة رفاختيا. أف يترؾ المعالج كؿ المسؤكلية في سير عممية العبلج لمعميؿ - 8

كالبحث عف المعاني كالسرعة أك عدـ السرعة التي يكاجو بيا العميؿ بعض خبراتو كدرجة 
االستطراد كمداه كمتابعة المجاؿ الذم يبدك أف لو داللة لبلستكشاؼ كؿ ذلؾ كغيره مف 
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.   المماثمة يقـك بيا العميؿ تالقرارا
أف يركز المعالج في المكقؼ العبلجي عمى المشاعر الحالية لمعميؿ، كليس عمى مشكمتو - 9

.  ىذا بالنسبة ألكجو النشاط الذم يقـك بو المعالج 
:      أما بالنسبة لؤلمكر التي ال يقـك بيا المكقؼ العبلجي فيي 

 عمى تقميد ـأال يقدـ نصائح أك انتقادات لمعميؿ كاألساس أف ىذا المكف مف العبلج ال يقك- 1
اآلخريف بؿ يقـك عمى ممارسة العميؿ عممية الفيـ الداخمي التي تقكده إلى مزيد مف 

. التبصر بذاتو 
 المعالج عمى العميؿ أم شكؿ مف األشكاؿ التقكيـ أك أم نكع مف أنكاع التسمط ضأال يعر- 2

كالييمنة ، كأال يفسر كال يشخص كال يطمئف العميؿ كال يعده بأم نتائج معينة مف جراء 
نما يتقبمو بدكف قيد أك شرط  .  ىذا المكقؼ العبلجي ؛ كا 

أف يساعد العميؿ عمى مكاصمة : أال يسأؿ أك يطرح أسئمة إال في شركط معينة فقط مثؿ- 3
الحديث ، أف يسكف أك ييدئ مخاكؼ   كقمؽ العميؿ التي مف الممكف أف تؤثر عمى 

عبلقتو بالمعالج ، أف يثني عمى العميؿ كي يصؼ مشاعره كخبراتو بدقة ، أف يغير اتجاه 
الحديث لبعض األمكر التي قد تككف ميممة كالتي مف الممكف أف تككف ليا داللة 

 . ىامة في حياة العميؿ ةإكمينيكي
:  العممية العبلجية كما يدركيا المعالج

 تناؿ مف شخصية العميؿ أثناء المكقؼ العبلجي ، فيصفيا ركجرز في مأما التغيرات الت
: سبع مراحؿ كىذه المراحؿ ىي  التالية

 ر في ىذه المرحمة يككف العميؿ أميؿ إلى الحديث عف أمكر خارجية ،ال تظو:المرحمة األكلى
 ؼ عنده مشاعر نحك ذاتو، بمعنى انو ال يعتررلديو رغبة في الحديث عف ذاتو، ال تظو

ينظر إلى عبلقات التخاطب كاالتصاؿ مع المعالج عمى أنيا تمثؿ . بمشاعره الشخصية كما ىي 
كما أف . كفي ىذه المرحمة ال ييتـ بالمشكبلت الخاصة بو كغير مدرؾ ليا . خطران كريبة كخكفان 

مركباتو الفكرية جامدة كمتصمبة إلى حد كبير، كال تكجد لديو رغبة في التغيير، كما يبلحظ في 
ىذه المرحمة أف العمبلء ال يأتكف إلى العبلج أك اإلرشاد طكاعية  

 في ىذه المرحمة تظير بعض المشاعر باعتبارىا مكضكعات تنتمي إلى :المرحمة الثانية
كما . كالعميؿ في ىذه المرحمة بعيدا عف خبراتو الذاتية كتناكليا . الماضي كال تنتمي إلى الذات
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يكجد تمييز قميؿ بيف األغراض الشخصية، كقميؿ مف االىتماـ بالتناقضات يظير العميؿ قدرا مف 
االعتراؼ بأنو يكاجو مشكبلت، كلكنيا تدرؾ عمى أنيا خارجة عف الذات، كما يحدث تقدـ قميؿ 

.  أم تقدـ في ىذه المرحمة ؽنحك تقبؿ بعض المسؤكليات الشخصية، إال انو ال يحؽ
 في ىذه المرحمة يكثر كصؼ المشاعر كالمعاني الشخصية غير المكجكدة حاليان :المرحمة الثالثة

كما تزداد التعبيرات حكؿ الخبرات كمكضكعات ذات . كينظر إلييا عمى أنيا غير مقبكلة أك سيئة
الصمة بالذات، كلكنيا مكضكعات حصمت في الماضي، كالتي ىي انعكاس لكجكد اآلخريف، أك 

كفي ىذه المرحمة أيضا، يبدأ العميؿ بتمييز كجكد مشكبلت . كما لك كانت مكجكدة لدلى اآلخريف
كال تزاؿ مركباتو الفكرية .كتناقضات داخمية تككف جزءان مف خبرتو بدالن مف إف تككف خارجة عنو 

يحقؽ العميؿ . جامدة، كلكف قد يفكر أحيانا بكصفيا مركبات مع التساؤؿ أحيانا عف صدقيا
. بعض التقدـ في ىذه المرحمة، كالتي تعد الخطكة األكلى في التغيير

 في ىذه المرحمة يكثر كصؼ المشاعر كالمعاني الشخصية بحرية عمى أنيا :المرحمة الرابعة
مكضكعات في الحاضر تمتمكيا الذات كلكف تردد كخكؼ ، إال أف المشاعر الحادة ال تزاؿ 

يبدك بعض التقبؿ لممشاعر كبعض السيكلة في . تكصؼ بأنيا ليست مكجكدة في الحاضر
كيزداد االىتماـ بالتناقضات كيخبر اىتمامان محددان نحكىا ، كما .  طريقة تناكؿ الخبرة كترجمتيا

كيتككف اإلحساس بالمسؤكلية الذاتية في . تصبح مركباتو الفكرية أقؿ جمكدان كأقرب إلى المركنة
حدكث المشكمة ، كتبدأ الخطكات األكلى في تككيف العبلقة مع المعالج عمى أساس مف 

. المشاعر
 في ىذه المرحمة يعبر العميؿ بحرية أكثر عف المشاعر كاإلحساسات الحالية :المرحمة الخامسة

كما يزداد تمايز . ، بالرغـ مف الخكؼ كالشؾ كعدـ الكضكح الكامؿ لمخبرات ال يزاؿ قائمان 
المشاعر الذاتية  كيزداد االعتراؼ بيا كتقبميا، كتنزع المشاعر التي أنكرت في السابؽ إلى 

تصبح معاناة الخبرة أكثر خصكصية كأكثر حضكران، كما يتـ التمييز بيف . الظيكر في الكعي
المشاعر كاألىداؼ بدقة أكبر كتصبح مكاجية التناقضات أكثر كضكحان بكصفيا تكجد في 

كما تكثر تساؤالت العميؿ حكؿ مدل صبلح البنى الفكرية لديو ، . الجكانب المختمفة لمشخصية
كتزداد مسؤكلية العميؿ عف المشكبلت الشخصية الخاصة بو كالتي تصبح مقبكلة بشكؿ أكبر 

.  كفي ىذه المرحمة يقترب العميؿ مف كيانو كتنظيـ تتدفؽ فيو مشاعره كتتمايز خبراتو
 في ىذه المرحمة يعترؼ العميؿ بالمشاعر التي كانت منكرة في الماضي عمى :المرحمة السادسة
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أنيا مقبكلة كعمى أنيا مشكبلت الحاضر ، كما أف الشعكر يعاش بعمؽ كتدفؽ أكثر بدـك 
خكؼ، كيحدث تقبؿ تاـ لمخبرة بكصفيا مؤشران كاضحان يمكف استخداميا لمتكصؿ إلى المعاني 

االعتراؼ بأف الذات أصبحت اآلف ىي عممية الخبرة كليست . المتضمنة في مجابية الفرد لذاتو 
كيتحكؿ عدـ التطابؽ بيف الذات كالخبرة إلى تطابؽ كامؿ ، كيصبح تمايز . بكصفيا مكضكعان 

كتتككف .كفي ىذه المرحمة تككف المشكبلت الداخمية أك الخارجية قد انتيت . الخبرة أساسيا
الدمكع كالتنفس العميؽ :  مثؿةبعض ردكد الفعؿ الفسيكلكجية ذات طبيعة تفككية كاستر خائي

كما يصبح العميؿ أكثر ثقة باآلخر عندما يطمب مف الشخص اآلخر أف . كاالسترخاء العضمي
  فيقبمو كما ىك، مع القدرة عمى إقامة عبلقة بناءة مع األخرسي

 إلىقد تحدث ىذه المرحمة خارج جمسة العبلج ، ثـ يقدـ العميؿ تقريران عنيا  :المرحمة السابعة
فالعميؿ يعيش في ارتياح مع عممية الخبرة الجارية ، حيث يخبر مشاعر جديدة ثرية .المعالج 
مف ىك ؟ كماذا يريد ؟ كيككف عدـ : كما يستخدـ مشاعر كإطار مرجعي في معرفة. كحالية

التطابؽ في حده األدنى، كىناؾ ثقة في عممية التنظيـ الخاصة بالعميؿ؛ فممارسة الخبرة تصبح 
كما تصبح الذات ىي مكضكع اإلدراؾ المنعكس مف الخبرة ، كيزداد الكعي بيا كشيء . تمقائيان 

كيبلحظ زيادة في تقبؿ العميؿ لذاتو باعتبارىا مركز التقكيـ . يتـ الشعكر بو بثقة أثناء الخبرة
  (Rogers، 1961، 151-154 ) كمصدر عممية إضفاء القيمة 

:   المجاالت التطبيقية لنظرية كارؿ ركجرز
فقد استخدـ .  المياديف التطبيقية ليذا االتجاه مف المعالجةع  يعد اإلرشاد كالعبلج النفسي أكس

كما . العاديكف، العصابيكف: ىذا االتجاه في عبلج األفراد في كؿ الفئات التشخيصية مثؿ
يستخدـ في اإلرشاد التربكم كالميني كالعبلج عف طريؽ المعب مع األطفاؿ الصغار كفي اإلرشاد 

العامميف : كما يمكف استخداـ في مجاؿ العبلقات اإلنسانية مثؿ .الخ . . . الزكاجي كاألسرم 
.   كخدمة الفرد كفي مجاؿ التمريضاالجتماعية في المدارس كفي مجاؿ الخدمة 

:  االنتقادات المكجية لنظرية كارؿ ركجرز
: - بعض االنتقادات لنظرية الذات عند ركجرز كمف ىذه االنتقادات " نكردبيرج " يكجو 

إف نظرية كارؿ ركجرز لـ تبمكر تصكران لطبيعة اإلنساف ، كذلؾ لتركيزىا الكامؿ عمى الذات 
أف الفرد لو كحده الحؽ في تحقيؽ أىدافو كتقرير مصيره كلكنو " ركجرز "  يرل –كمفيـك الذات 

  .نسي أف الفرد لو الحؽ في السمكؾ الخاطئ
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:  تعقيب 
إف نظرية الذات كطريقة العبلج التي يتبناىا ركجرز تعد مف : كبناء عميو ، يمكف القكؿ

النظريات العمبلقة التي صادفت تطبيقان كاسعان في مجاالت الحياة المختمفة؛ كبخاصة في مجاؿ 
إلخ، إضافة إلى ذلؾ كجدت ىذه . . اإلرشاد كالعبلج النفسي،  كالتكجيو التربكم كالميني 

النظرية طريقيا إلى االستخداـ الكاسع مف قبؿ عمماء النفس كاالجتماع،  لما تتمتع بو مف 
إضافات تتعمؽ بنكع العبلقة بيف المعالج كالعميؿ كالتي تؤدم إلى حدكث تغير إيجابي في 

.  شخصية العميؿ
 Rational- Emotive Therapy :رابعان ػ نظرية العبلج العقبلني االنفعالي

األىداؼ األساسية ليذا العبلج بأنيا – مؤسس العبلج العقبلني االنفعالي " إليس"يصؼ        
تخفيض مشاعر القمؽ كالعداء، كتزكيد الفرد بكسيمة لمبلحظة الذات، كتقييـ الذات تضمف لو 

بيف اإلزعاج كالخكؼ المذيف " أليس"كيميز . أقؿ قدر مف مشاعر القمؽ كالعداء في حياتو
يعتمداف عمى الكاقع الفعمي، كىك ضركرم لمبقاء أك بيف العداكة غير الضركرية كلـك الذات 

كلكي يحقؽ . الزائد الذم يضاؼ بشكؿ غير متعمد أك ال شعكرم إلى اإلثارة كاليقظة العادية
أىدافو العبلجية النيائية، أصبح ىدفو المباشر في المقابمة العبلجية أف يكضح لممرضى " أليس"

كيؼ يضيفكف افتراضات غير عقبلنية لمبلحظاتيـ، ككيؼ أف ردكد أفعاليـ االنفعالية مف 
. الممكف أف تصبح أكثر مبلءمة إذا أزيمت ىذه االفتراضات

 :     كفي رأيو ترتكز طريقتو في العبلج عمى أربع دعامات ىي

إف البشر يككنكف في أسعد حاالتيـ عندما تككف لدييـ أىداؼ محددة كىامة، يسعكف  (1)
 : لتحقيقيا بركح إيجابية

ىي الكسيمة التي تساعد الناس عمى تحقيؽ أىدافيـ ألنيا عممية كمنطقية : العقبلنية (2)
.  ككاقعية

أف الفرد يميؿ إلى ( إليس) تحكؿ بيف الناس كبيف تحقيؽ أىدافيـ، كيرل : إف البلعقبلنية (3)
التصرؼ بطريقة ال عقبلنية كمع ذلؾ فيك قادر عمى إعادة النظر في أفكاره كسمككو بطريقة 
نقدية إيجابية، كتحكيؿ اإلنساف ألفكاره كسمككو إلى طاقة نحك نفسو كنحك اآلخريف كنحك 

.  العالـ كالبيئة
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:  إف االضطراب النفسي بنبع مف مصدريف (4)
.  آ ػ المطالب التي نفرضيا عمى أنفسنا كتقكد إلى انتقاد لـك الذات

مع االعتراؼ بضعفيا كقصكرىا كنقاط القكة اإليجابية  (قبكؿ الذات )كالبديؿ الصحي ىك 
.  فييا كالسعي العممي لتجاكز النقص

ب ػ المطالب التي نريدىا كنتكقعيا مف اآلخريف كالعالـ الكاقعي مف حكلنا، كالبديؿ 
:  الصحي ىك

تنمية القدرة عمى تحمؿ اإلحباط كاالنزعاج مف أجؿ التغمب عمى المعكقات التي تعكؽ 
 2001ياسيف كآخركف ،  )   (األفكار كاالنفعاالت )تحقيؽ أىدافنا بتحقيؽ التفاعؿ النفسي بيف 

 ،120-121 )
:  أىداؼ العبلج العقبلني االنفعالي

:   يمكف تمخيص أىداؼ ىذا الشكؿ مف العبلج بما يمي 
. أ ػ تخفيؼ القمؽ إلى أقؿ حد ممكف ككذلؾ العدكاف كالغضب

ب ػ تزكيد العمبلء بطريقة تمكنيـ مف أف يككف لدييـ أقؿ مستكل مف القمؽ كالغضب، كذلؾ 
. مف خبلؿ التحميؿ المنطقي الضطراباتيـ

ج ػ تككيف اىتماـ ذاتي مستنير لدل العميؿ مف خبلؿ التكجيو الذاتي، كاالستقبللية الذاتية 
. كتحمؿ المسؤكلية

كتعتبر ىذه . د ػ االنفتاح عمى التغيير كالتفكير العممي كتقبؿ األشياء غير المؤكدة، كتقبؿ الذات
لنظريتو في العبلج األرضية المشتركة بيف ىذا المكف مف " إليس"األىداؼ التي كضعيا 

. العبلج كغيره مف الطرؽ العبلجية األخرل
:  االنفعالي- في العبلج العقبلني ( A، B ، C )نظرية - 

نظريتو التي يقـك عمييا العبلج العقبلني االنفعالي كأطمؽ عميو نظرية  (أليس )   بمكر 
A، B ، C  

A – Activating event كىي التي تككف  (الخبرة الصادمة + الخبرة المنشطة  ) تعني
.   خيبة أمؿ كبيرة– طبلؽ –ظاىريان السبب في االنفعاالت مثؿ رسكب 

B – Belif : كىي نظاـ المعتقدات كاألفكار عند الشخص التي تككف ال عقبلنية ىذه األفكار
 . الداخمية التي تكجيو كتدمره تدريجيان 
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C – Consqunce:  كتككف متناسبة  ( االضطرابات الناتجة )ىي النتيجة االنفعالية المترتبة
مع نظاـ المعتقدات البلعقبلنية عند الشخص كالتي تؤدم لنتيجة اضطرابية أك خمؿ في 

(                                            250، 1998زيكد، )السمكؾ 
:  المفاىيـ األساسية

    يرل إليس في نظريتو لمعبلج العقبلني االنفعالي أف كؿ االضطرابات االنفعالية الشديدة ال 
نما تنشأ بشكؿ ( الخبرات أك األحداث المنشطة) (A)تنشأ مف النقطة  التي تؤثر عمى الناس كا 

عمى  (B)أم األفكار التي يتبناىا الناس حكؿ ىذه األحداث كالخبرات كتشتمؿ  (B)مباشر مف 
األفكار العقبلنية التي تأخذ بشكؿ عاـ صكرة رغبات كمطالب كتفضيبلت، ككذلؾ تشتمؿ عمى 

التي تأخذ صكرة مطالب كأكامر كحتميات مطمقة     (غير المنطقية)األفكار البلعقبلنية 
(. 107الشناكم،)

فمعظـ المشكبلت التي يقع فييا الناس ىي نتاج ألفكارىـ البلعقبلنية كالتي تعكدكا عمييا 
كقد حدد إليس أربع .كتشربكىا خبلؿ تنشئتيـ االجتماعية، كمف كاقع الثقافة التي يعيشكف فييا 

: عشرة فكرة يعتقد أنيا تؤدم إلى انتشار المشكبلت النفسية كىي 
ػ مف الضركرم أني تمتع كؿ فرد بحب اآلخريف لو كتقبمو في المجتمع الذم يعيش فيو، كىذا 1

ذا حاكؿ شخص ما تحقيقو فإنو سيصبح أقؿ  غير عقبلني، ألنو ىدؼ يتعذر تحقيقو، كا 
. سيطرة عمى ذاتو، كأقؿ أمنان، كأكثر انيزامان 

ػ ينبغي أف يككف الشخص كفكءان كمحققان لذاتو حتى يككف جديران باالىتماـ، كىذا األمر يصعب 2
تحقيقو أيضان، كمف شأف الكفاح لتحقيقو أف يؤدم بصاحبو إلى شعكره بالنقص، كالتعرض 

كعدـ القدرة عمى أف يعيش حياتو  (النفسية المنشأ– الجسدية )لؤلمراض السيككسكماتية 
. كما ينبغي، كالخكؼ مف الفشؿ

كيبدك . ػ يتصؼ الناس أك بعض الناس بالسكء كالشر كالخبث، كلذا ينبغي لكميـ أك عقابيـ3
ىذا متعذران أيضان، ألنو ال تكجد معايير مطمقة لمصحيح أك الخطأ، كال يؤدم المـك كالعقاب 

. عادة إلى تحسيف السمكؾ
ػ إنيا لنكبة كبيرة بالنسبة لمشخص عندما ال تتحقؽ األشياء التي يرغب فييا الشخص 4

كىذا تفكير غير عقمي، ألنو مف الطبيعي أف يتعرض الشخص . بالطريقة التي يريدىا
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: لئلحباط، كلكف إذا ما كاف ىذا اإلحباط شديدان كلمدة طكيمة، فإنو غير منطقي، حيث 
. ػ ال يكجد سبب ألف تختمؼ األشياء، عما ىك عميو في الكاقع5
. ػ أف انزعاج الشخص ال يؤدم إلى تغيير المكقؼ، بؿ قد يزيد المكقؼ سكءان 6
ػ  ال يؤدم اإلحباط إلى اضطراب انفعالي إذ لـ ينظر الشخص عمى المكقؼ بالطريقة التي 7

. تجعؿ تحقيؽ رغباتو ضركرية إلشباعو
.  ػ  إذا لـ يمكف عمؿ شيء لتغيير المكقؼ فمف العقؿ كالمنطؽ تقبمو8
. ػ إف سبب التعاسة ناشئة عف ظركؼ خارجية، كال يممؾ الفرد السيطرة عمييا9

ػ مف السيؿ تجنب صعاب معينة كمسؤكليات شخصية أكثر مف مكاجيتيا، كىذا غير 10
عقبلني، ألف تجنب القياـ بكاجب غالبان ما يككف أكثر صعكبة مف إنجازه، كيؤدم مستقببلن 

. إلى مشكبلت كعدـ ثقة بالذات
ػ ينبغي أف يعتمد الشخص عمى اآلخريف، كأف يعثر عمى شخص أقكل منو كي يككف سندان 11

بينما نعتمد جميعان عمى اآلخريف إلى حد ما، فميس ىناؾ ما يدعك إلى المبالغة في . لو
. ىذا التكاكؿ، ألنو يؤدم إلى فقد االستقبلؿ، كانعداـ الشعكر باألمف

ػ تقرر الخبرة السابقة كاألحداث السمكؾ الحالي، كال يمكف التخمص مف تأثير الماضي، فما 12
كاف ضركريان في الماضي كسمكؾ في ظركؼ معينة، قد ال يككف ضركريان في الحاضر، 

. كالحمكؿ السابقة لممشكبلت قد ال تتبلءـ مع الحاضر
. ػ ينبغي أف يككف الشخص منزعجان بالنسبة لما يكاجيو اآلخركف مف مشكبلت كاضطرابات13

كىذا رأم غير صائب ألف مشاكؿ اآلخريف غالبان ال تيـ أحد سكل أصحابيا، كحتى عندما 
يتأثر شخص بسمكؾ اآلخريف، فإف تعريؼ الشخص لما يتضمنو المكقؼ ىك الذم يسبب 

. قمقو كاضطرابو
ػ ىناؾ دائمان حؿ صائب كسميـ لكؿ مشكمة، كأنو ينبغي الحصكؿ عميو تجنبان لمنتائج المؤلمة، 14

كىذا الرأم غير عقمي ألنو ال يكجد مثؿ ىذا الحؿ الصائب، كأف النتائج المتصكرة عف 
الفشؿ في الحصكؿ عمى مثؿ ىذا الحؿ غير حقيقية، كأف ىذه المثالية تظير في الحمكؿ 

. البسيطة أكثر منيا في الكاقع المعاش
ىذه الحجج غير العقبلنية سائدة في المجتمع الغربي، كعندما يستمر قبكليا كدعميا، 
فإنيا تؤدم إلى االضطراب االنفعالي أك العصاب، حيث يتعذر معايشتيا، كاألفراد المضطربكف 
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 .غير سعداء ألنيـ غير قادريف عمى تحقيؽ ما يجب كما ينبغي ألنو غير منطقي
 :  االنفعالي– خطكات اإلرشاد حسب نظرية العبلج العقبلني 

جعؿ المسترشد كاعيان ألفكاره البلمنطقية كتفكيره الداخمي أم إقناعو بأف تفكيره غير منطقي - 1
كالتكضيح لو أف السبب في اضطرابو ىك سمسمة الكممات التي يقكليا لنفسو ككذلؾ 

 الكشؼ عف التفكير الداخمي اليادـ لمذات أك التفكير غير المنطقي في ماضي كحاضر
.  المسترشد

تغيير تفكير المسترشد الداخمي البلمنطقي كتعميمو كيؼ يتحدل ، يياجـ كيعيد كيستبدؿ - 2
كمماتو الداخمية مرة أخرل، حتى يصبح تفكيره الداخمي أكثر منطقية، كالنظرية العقمية 

.  يستطيع تغيير أفكاره بدكف مساعدة كالبد مف مساعدتو العاطفية تؤمف بأف المسترشد ال
يناقش المرشد مع المسترشد األفكار البلمنطقية بشكؿ عاـ كفمسفتو في الحياة؛ فيك ال - 3

يقصر نقاشو عمى األفكار الخاطئة المحددة التي يتبناىا المسترشد بؿ يتجاكزىا إلى 
.  األفكار البلمنطقية العامة ،كذلؾ ليتجنب المسترشد الكقكع فريسة ليا

  كيياجـ المرشد األفكار البلمنطقية المحددة كالعامة لدل المسترشد بطريقتيف رئيستيف 
:  ىما

يتصرؼ المرشد النفسي كمكجو دعاية بشكؿ معاكس كصريح كيناقض كيرفض بشكؿ - 1
مباشر العكاطؼ السمبية كالمعتقدات البلمنطقية التي تعمميا المسترشد التي ما زالت 

.  مغركسة في ذىنو
أف  )يشجع المرشد النفسي كيقنع أحيانان كيصر عمى اشتراؾ المسترشد في بعض النشاطات - 2

كىذا يخدـ في تغيير اتجاىات المسترشد كبالتالي التغير في  (يفعؿ شيئان يخاؼ أف يفعمو
(  143 ، 1999عبد اليادم،- العزة )سمككو 

في السابؽ  تـ عرض األفكار البلعقبلنية التي تؤدم النتشار المشكبلت النفسية أما اآلف 
فسيتـ تناكؿ ىذه األفكار كالنماذج البلعقبلنية مع ما يقابميا مف مبلحظات عقبلنية يجب أف 

:  يعمؿ المرشد التربكم عمى إفياميا لممسترشد الطالب
المثاؿ أك النمكذج البلعقبلني مبلحظات عقبلنية 

أنو يجب عمى المرء بالضركرة باعتباره كائنان - 1
بشريان راشدان أف يناؿ بالفعؿ حب كاستحساف 

ليس بالضركرة كليست ىذه حاجة ممحة * 
جدان كما تكىـ البعض فيناؾ مف يحب 
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.  كؿ شخص ىاـ في مجتمعو
يجب عمى الفرد أف يككف كفؤان أك فعاالن - 2

كمنجزان بصكرة تامة عمى نحك ممكف إف 
. كاف لو أف يعتبر نفسو جديران بقيمو

إف بعض الناس سيئكف كلئاـ كأشرار - 3
. كأخساء كيجب لكميـ كمعاقبتيـ بشدة

 

إف األمكر تعتبر ككارث كفظائع عندما ال - 4
.  تككف بالشكؿ الذم يتمناىا الشخص

إف أسباب تعاسة اإلنساف خارجية كقدرة - 5
الناس عمى التحكـ في االضطرابات ضئيمة 

.  أك معدكمة
 

إذا كاف شيء ما خطيران أك مخيفان أك مف - 6
 أف ءالمحتمؿ أف يككف كذلؾ، فإف عمى المر

نو  يشعر بعدـ االرتياح الشديد إزاء ذلؾ كا 
.   يجب أف يمعف الفكر في احتماؿ حدكثو

إف تجنب أك تحاشي بعض صعاب الحياة - 7
. كالمسؤكليات الذاتية أسيؿ مف مكاجيتيا

 

نو - 8 يجب أف يعتمد اإلنساف عمى الغير، كا 
بحاجة إلى شخص ما أقكل منو يرتكف 

.  إليو
 
إف التاريخ الماضي لئلنساف يعتبر محددان - 9

ف شيئان ما أثر عمى  ىامان لسمككو الراىف كا 
حياتو في الماضي سيككف لو أثر مشابو 

. كىناؾ مف ال يحب 
التماـ كالكماؿ ليست مف صفات اإلنساف * 

 . ، الكماؿ صفات الخالؽ األعظـ

في الحياة يكجد الكريـ كالمئيـ ككجكد * 
جانب كاحد كنكع كاحد ىك مغالطة 

.  منطقية كغير كاقعية
 ما كؿ ما يتمنى المرء يدركو* 

.  تجرم الرياح بما ال تشتيي السفف
إف اهلل ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما * 

بأنفسيـ ، حيف تكجد اإلرادة يكجد 
الطريؽ كيكجد النصر ، العقبلنية 

 .كاإلرادة يغيراف العالـ

ما يكحي بو العقؿ المنطقي لئلنساف ىك * 
أساس السمكؾ المتفاءؿ أك المتشاءـ، 
اضحؾ لمحياة بعقمؾ يضحؾ لؾ العالـ 

كمو 
 

اليركب مف المكاقؼ كمكاجية * 
فبلس  المسؤكليات مكت مبكر كا 

رادة متزلزلة كاإلقداـ بداية  عقبلني كا 
. لتأكيد الذات كنجاحيا

ثؽ بنفسؾ، يأتي إليؾ الناس ليطمبكا  * 
مساعدتؾ، اعتمد عمى غيرؾ، ييرب 

منؾ جميع الناس، كال يبقى لؾ أصدقاء 
  (كف أنت دكمان  )إال قبلئؿ

االستسبلـ لمماضي كاليزيمة ىك شكؿ * 
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.  إلى أجؿ غير محدد
ىناؾ حؿ صحيح كدقيؽ كتاـ كثابت - 10

ف لمف الككارث أف  لممشكبلت اإلنسانية، كا 
.  ال تعثر عمى ىذا الحؿ التاـ كالكامؿ

 

 
 

 

إمكانية الشخص في أف يككف متفكقان - 11
.  كفائزان في المنافسات كالتحديات بشكؿ دائـ

ضركرة حزف اإلنساف لمصيبة اآلخريف  - 12
.  كاستسبلمو لمحزف

 
 

يمكف لئلنساف الحصكؿ عمى السعادة - 13
.  كالنجاح دكف بذؿ أم جيد

لمعقؿ كاإلرادة لدل اإلنساف، في داخمؾ 
طاقات ىائمة، ال تستسمـ ليزيمة اإلرادة 

 . كالعقؿ معان 

كراء كؿ مشكمة عشرات األسباب كىناؾ * 
عشرات الحمكؿ ككؿ حؿ يرتبط بسبب، 
كال يكجد ألم مشكمة سبب كاحد أك حؿ 
كاحد فالعقكؿ الكاىمة أحادية في تعميؿ 

سبب كاحد كالبحث الكىمي عف حؿ 
كاحد مطمؽ، الحياة نسبية كليس ىناؾ 

 .   حؿ كاحد مطمؽ ألم شيء

ليس مف الممكف أف يتفكؽ اإلنساف *  
دائمان مف المحاؿ دكاـ الحاؿ 

 

يجب أف يشارؾ اإلنساف اآلخريف أحزانيـ * 
دكف أف يغرؽ في الحزف كاليأس بؿ 

يتمالؾ نفسو كيحفظ عف اآلخريف 
 . أحزانيـ

البد مف عمؿ دؤكب لمكصكؿ إلى * 
السعادة كالنجاح، الجد في الجد 

 . كالحرماف في الكسؿ

فانصب تصب عف قريب غاية األمؿ كاصبر 
، صبر  عمى كؿ ما يأتي الزماف بو
 . الحساـ بكؼ الدارع البطؿ

(  132-130 ، 2001ياسيف كآخركف ،  )   
 االنفعالي يسير في –    مما سبؽ نستنتج أف المرشد التربكم كفؽ نظرية العبلج العقبلني 

:  خطكات ىي
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تأسيس العبلقة العبلجية اإلرشادية التربكية كالمبادرة بالسؤاؿ عف المشكمة لممسترشد  (1)
.  الطالب

مع المسترشد بعد تحديد المشكمة لمعمؿ كالتعاكف المشترؾ عمى ( عقد كاتفاؽ) تكقيع  (2)
.  حميا

 (  C)فحص النتائج االنفعالية (3)
 : عممية العبلج النفسي

   إف ميمة المعالج النفسي ىك مساعدة العميؿ عمى التخمص مف األفكار كاالتجاىات 
غير المنطقية، كأف يستبدليا بآراء كاتجاىات عقمية تناسبيـ مف خبلؿ مجمكعة مف الخطكات 

:  ىي
 أف يكضح لمعمبلء أنيـ غير منطقييف، كأف يساعدىـ عمى فيـ كيؼ أصبحكا :ػ الخطكة األكلى

ىكذا، كأف يظير العبلقة بيف أفكارىـ غير المنطقية كاضطرابيـ 
. االنفعالي

 أف يجعؿ المرشد أك المعالج العمبلء يغيركف تفكيرىـ كأف يتنكركا لؤلفكار غير :ػ الخطكة الثانية
. العقمية

 أف يكضح لمعمبلء أنو يساعدىـ عمى بقاء اضطرابيـ كاستمراره مف خبلؿ :ػ الخطكة الثالثة
استمرار التفكير غير المنطقي في الكقت الحالي، دكف أم مسؤكلية 

لؤلحداث السابقة عف ذلؾ كتذىب الخطكة األخيرة أبعد مف مجرد التعامؿ 
مع أفكار معينة غير منطقية، كتعتبر أف األفكار األساسية العامة غير 

منطقية، مع مزيد  مف فمسفة عقمية، حتى يتجنب العمبلء الكقكع 
. ضحايا ألفكار أخرل أك معتقدات غير منطقية

  كنتيجة ليذه العممية يكتسب العمبلء فمسفة عقمية لمحياة، كيعممكف عمى إحبلؿ 
االتجاىات كالمعتقدات العقمية محؿ تمؾ غير العقمية، كبمجرد الكصكؿ إلى ذلؾ، فإف االنفعاالت 

. كاالضطرابات السمبية تزكؿ كتختفي
: كسائؿ العبلج

    يستخدـ المرشد في العبلج العقبلني االنفعالي مجمكعة مف األساليب المعرفية 
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. كاالنفعالية كالسمككية، كلذلؾ سنتحدث عنيا باختصار
الطرؽ المعرفية   ػ 1

   يستخدـ اإلرشاد العقبلني االنفعالي مجمكعة كبيرة مف الطرؽ العبلجية المعرفية كالتي 
التحميؿ الفمسفي كالمنطقي لؤلفكار غير المنطقية، كالتعمـ كالتكجيو، كتفنيد االستنتاجات : تشمؿ 

كفي صكرتو المعركفة فقد اشتير . غير الكاقعية، ككقؼ األفكار كاإليحاءات كالتشتيت المعرفي
( C) أم إف االضطراب أك النتائج A.B.Cالعبلج العقبلني االنفعالي بعممية تكضيح العبلقة 

نما ىي نتيجة لنظاـ التفكير (A)ليست كليدة لؤلحداث المنشطة كالمثيرة التي تسبقيا  ( B)، كا 
(. D)كلمعالجة االنفعاؿ أك االضطراب عمينا تفنيد األفكار غير المنطقية 

 :الطرؽ االنفعالية -ػ 2

   يستخدـ المرشد المتبني أسمكب العبلج العقبلني االنفعالي مجمكعة الطرؽ االنفعالية 
كمف بيف ىذه األساليب التقبؿ غير . في تكجييا، بمعنى أنيا مكجية لمعمؿ مع مشاعر العميؿ

كذلؾ استخداـ تمثيؿ األدكار، كأسمكب  (ركجرز)المشركط لمعميؿ عمى النحك الذم يقرره 
النمذجة كذلؾ لمساعدة المرشد عمى أف يشعر كيتصرؼ بطريقة مختمفة إزاء األشياء التي تعكر 
صفكه، كما يستخدـ المرشد أسمكب المرح كأسمكب مياجمة الشعكر بالخزم كالدكنية كغير ذلؾ 
مف أساليب المكاجية التي تساعد العميؿ عمى إظيار نفسو، كالتعرؼ عمى المشاعر السمبية 
لديو، كأف يككف عمى اتصاؿ بمشاعره الشخصية كأف يحاكؿ مع الجكانب المعرفية كالسمككية 

. تغيير مشاعره المضطربة
 :أساليب العبلج السمككي المستخدمة في العبلج العقبلني ػ 3

ػ الكاجبات المنزلية النشطة التي يكمؼ المرشد بيا المسترشد، مثؿ عممية التنشيط الحسي مف 
 خبلؿ مكاجية المكاقؼ التي يخاؼ منيا الفرد، 

ػ  كما تستخدـ أحيانان كاجبات مثؿ قراءة بعض الكتب، 
. ػ أساليب اإلشراط اإلجرائي مثؿ التعزيز كالعقاب كالتشكيؿ كغيرىا

كىذا األسمكب يشتمؿ عمى جكانب معرفية كانفعالية كسمككية، حيث يطمب مف العميؿ : ػ التخيؿ 
أف يتخيؿ نفسو في مكقؼ انفعالي مكدر، كبعد ذلؾ يطمب المرشد منو أف يتخيؿ نفسو كقد 
غير مف ىذا االنفعاؿ إلى أقؿ مستكل منو كفي كؿ مرة يسألو المعالج عف شعكره ثـ يعكد 
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: ليطمب منو أف يحدث نفسو بعبارات تخفؼ مف االنفعاؿ، فقد يعبر العميؿ عف ذلؾ بالقكؿ 
كىنا يقكؿ لو المرشد إنؾ اآلف . (إف ما لقيتو مف كالدم ليس بدرجة السكء التي أتصكرىا)

عرفت الطريقة التي تغير بيا مشاعرؾ، كالمطمكب منؾ كلمدة أسبكع أك لشير أف تقـك 
بذلؾ التخيؿ االنفعالي المنطقي أم تخيؿ نفسؾ في المكاقؼ التي تسبب لؾ الضيؽ ثـ تخيؿ 

.  نفسؾ كقد غيرت انفعالؾ إلى درجة أقؿ، كىكذا حتى يصبح ذلؾ عادة عندؾ
إلى أف جميع المعالجيف النفسييف الفعاليف ييعممكف مرضاىـ عمى أف " إليس"  كقد أشار 

يعيدكا التفكير في أحداث حياتيـ كفمسفتيا، كعمى ذلؾ يغيركف أفكارىـ غير المنطقية ككذلؾ 
بأف الكسائؿ التي يستخدميا مختمؼ المعالجيف " إليس"كما يشعر . سمككيـ كانفعاالتيـ

النفسييف لتحقيؽ ذلؾ ىي غير مباشرة كغير كافية نسبيان، فالكسائؿ مثؿ التحرر مف العقد 
النفسية، كالتنفيس االنفعالي، تحميؿ األحبلـ، كالتداعي الحر، ىي أساليب ناجحة، عمى األقؿ 

. لمتعرؼ عمى أفكار العمبلء غير المنطقية
االنفعالي ىي التعميـ الفعاؿ كالمباشر، فبعد –    إف الكسيمة األساسية لمعبلج العقبلني 

المرحمة التمييدية، يفترض المرشد النفسي دكران تعميميان فعاالن لبعيد تعميـ العميؿ، كيكضح 
المرشد النفسي المنشأ غير المنطقي الضطراب العميؿ غير المنطقي عف الذات الذم يعمؿ عمى 
استمرار االضطراب، كيكضح لمعميؿ أف العبارات التي ينطؽ بيا غير منطقية كغير كاقعية في 

كيستمر المعالج الفعاؿ في إزاحة الستار عف ماضي المريض، خصكصان التفكير . جكانب كثيرة
: غير المنطقي الحاضر، مف خبلؿ تعبيرات المريض، كذلؾ عف طريؽ 

. ػ المكاجية القسرية كاإلدراؾ الشعكرم
. ػ يرل المريض كيؼ أف ىذه األفكار تسبب اضطرابو كتعاستو، كتجعميا مستمرة

 .ػ  يكضح بدقة الحمقات غير المنطقية في عباراتو

ػ  تعميمو كيؼ يعيد التفكير كيناقضيا، كيعيد صياغة العبارات كما يشابييا، بحيث تككف أكثر 
. منطقان كفعالية

لذلؾ يقـك العبلج العقبلني االنفعالي بيجـك مركز كمنظـ عمى األفكار المضطربة لمشخص  
: بطريقتيف 

 .ػ يقـك المعالج بدكر الدعاية المضادة الصريحة الذم يتناقض مع االنيزامية الذاتية

قناعو، كمف حيف آلخر يصمـ عمى أف يندمج المريض في  ػ يقـك المعالج بتشجيع المريض كا 
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بعض األنشطة، كيقدـ عمييا دكف خكؼ بحيث تساعده عمى أف تقـك بدكر الدعاية 
. المضادة لممعتقدات المزيفة

العامؿ المنشط  (أ)حيث يعني  (أ ، ب ، جػ ، د ، ىػ)   كليذا أطمؽ عمى نظريتو اسـ 
تعني نظاـ  (ب). لبلضطراب االنفعالي مثؿ حدث أك خبرة أك تجربة حياتية يمر بيا الفرد

 (د). تعني الحالة االنفعالية التي يمر بيا الفرد (جػ). المعتقدات أك تصكر الفرد ليذا الحدث
عممية ))كىي دكر المرشد في تحديد تفكير الفرد كاألفكار المنطقية، كمحاكلة معالجتيا أم 

كتعني إحداث التغير كالكصكؿ بالفرد لحالة تغيير األفكار البلمنطقية بأفكار أكثر ( ىػ(. )(اإلرشاد
. منطقية

 :أما عيكب العبلج العقبلني االنفعالي فأىميا 

. ػ يعٌد نكعان مف غسيؿ المخ أك العبلج التسمطي
ػ يعٌد شكبلن إيجابيان ظاىريان لمعبلج النفسي يخفؽ في الكصكؿ إلى األفكار كالمشاعر البلشعكرية 

. العميقة
. ػ يؤثر فقط في إزالة األعراض دكف عبلج االضطرابات االنفعالية التي يعاني منيا المريض

. ػ يتعامؿ بسطحية مع المرضى مف أجؿ التكافؽ مع مكاقؼ الحياة البسيطة
.  ػ ال يصمح لبلستخداـ مع األفراد ذكم الذكاء المحدكد

: التطبيقات اإلرشادية كالتربكية لمنظرية
إف اإلرشاد النفسي كالتربكم يجب أف يركز مباشرة عمى التغيير في العمميات الذىنية 

لممسترشد الطالب قبؿ أف يتكقع أم تغيير حاسـ في شخصيتو أك سمككو المرضي فإف نجاح 
المريض في التغيير اإليجابي يجب أف يككف مصحكبان بتحسف في طريقة تفكيره، كما أف نمط 

اإلرشاد يككف مف خبلؿ تحريض المسترشد الطالب عمى إحداث التغيير في نفسو كفي بيئتو عف 
( 72، 1999 تيـ ، –شعباف  )طريؽ تأكيد الذات كزيادة الثقة  

  كأنو يممؾ القدرة التي تمكنو مف التغمب عمى الصعاب كالمشكبلت المكجكدة لديو 
فالتركيز يككف عمى الحاضر بأف يفكر بشكؿ عقبلني بعد إفيامو أف أفكاره البلعقبلنية ىي سبب 

.  مشكبلتو
 : دكر المرشد التربكم
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 إف المرشد التربكم شخص نشط يتسـ بقكة التأثير عمى المسترشد الطالب كبقدرتو عمى 
اإلقناع كعمى مياجمة األفكار غير المنطقية كتحميؿ فمسفات المسترشديف في الحياة كاتجاىاتيـ 

كال يكجد تركيز عمى تككيف عبلقة دافئة مع المسترشد مف النكع الذم . كنسؽ التفكير لدييـ
نما تكفي عبلقة عادية يأخذ فييا  ينادم بو ركجرز في العبلج المتمركز حكؿ الشخص، كا 

المرشد التربكم الدكر النشط المشابو لدكر المدرس كال يعطي المسترشد الطالب دكران كبيران في 
عممية اإلرشاد التربكم كمع ذلؾ ال يكجد مانع مف أف يكفر المرشد جكان مف التسامح كالدؼء 

كأف يعطي لممسترشد الفرصة لمتنفيس عف مشاعره كلكف دكف أف يقتنع المرشد بأف ىذه 
األساليب سكؼ تصؿ إلى لب التفكير المنطقي لدل المسترشد أك تعيده إلى التفكير المنطقي، 
إف المرشد يعتمد في عممو عمى التعميـ النشط كالمباشر حيث يأخذ دكران تعميميان نشطان ليعيد 

.  تعميـ المسترشد
فالعبلقة ىنا، عبلقة مدرس مع طالب، معمـ مع متعمـ كىي تتـ في مستكل 

كيحاكؿ المرشد أف يكضح األساس غير المنطقي الذم أدل إلى اضطراب المسترشد .معرفي
ككيؼ أف مثابرة المسترشد عمى األحاديث الذاتية غير المنطقية ىك الذم أدل الستمرار 

كىنا يكضح لممسترشد جكانب تفكيره غير المنطقي كقيره لنفسو عمى صكرة .  االضطراب
:  أحاديث ذاتية حالية بإتباع األساليب اآلتية

. بأف يحضرىا عنكة إلى انتباىو أك كعيو   (أ)
. أف يكضح لو كيؼ أف ىذه األحاديث الذاتية ىي التي تسبب اضطرابو كتبقى عميو (ب)
.  أف يبرىف بدقة عمى جكانب االرتباط غير المنطقي في أحاديثو الذاتية (ج)
أف يعمـ المسترشد كيؼ يعيد التفكير كيتحدل كيناقض كيتحدث بيذه العبارات بحيث تصبح   (د)

.  أفكاره الداخمية أكثر منطقية كعقبلنية
كما أف المرشد نشط مف الناحية المفظية فيك يتكمـ أكثر مما يصغي لما يقكلو المسترشد 
بؿ يصؿ األمر أحيانان إلى مكاجية المسترشد منذ الجمسة األكلى بأدلة عف تفكيره كسمككو غير 

.     المنطقييف
ككثيران ما يقـك المرشد بتفسير الكثير مما يقكلو المسترشد أك ما يأتي بو مف تصرفات 
دكف أف يمقي باالن لمقاكمة المسترشد أك دفاعاتو، فالمرشد ال يتردد في حث المسترشد كتفنيد 
أفكاره غير المنطقية كال في مياجمة األفكار كاالتجاىات غير المنطقية كلماذا استمرت كما أنو 
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ييتـ بتعمـ المسترشد نظرية العبلج االنفعالي الخاصة بنشأة االضطرابات النفسية كذلؾ مف 
 .   خبلؿ تكميفو ببعض القراءات عنيا

 
: خالصح وتمييى

   ىناؾ أكجو لتكجيو النقد عمى العبلج العقمي االنفعالي باعتباره فعاليان في عقبلنيتو كما 
ينكر االنفعاالت كيغفميا، كيشير التحميؿ النفسي كالدراسات النفسية المتعمقة إلى تقبؿ االعتقاد 

كما أف ىذا المكف مف العبلج مف الممكف . بأف السمكؾ المضطرب يرجع إلى االنفعاالت المكبكتة
أف يككف فعاالن مع بعض العمبلء عمى األقؿ كليس مع جميع العمبلء مثؿ األفراد الذيف يكاجيكف 

. صعكبة في التعمـ، األفراد كالمتطرفكف في أفكارىـ، األفراد الذيف يتقبمكف اإليحاء بسيكلة
كيفترض العبلج العقبلني أنو عمى الرغـ مف كجكد قكل بيكلكجية كاجتماعية قكية تؤدم إلى 
عدـ التعقؿ، فإف لدل الكائنات الحية الطاقة كي يككنكا عقبلنييف، كالحقيقة أف االضطراب 

االنفعالي كالعصاب في كاقعو، تفكير غير عقبلني يمكف عبلجو مف خبلؿ تغييره، كالتحكؿ إلى 
انفعاؿ كسمكؾ في إطار التفكير العقمي، كعمى ذلؾ فإف عممية اإلرشاد كالعبلج النفسي ىي تعميـ 

. العميؿ كيؼ يفكر عقميان 
 reality Therapy :خامسانػ نظرية العبلج بالكاقع

 فكرة العبلج بالكاقع كنتيجة لخبرتو في العمؿ رئيسان لمجمكعة 1962" كيمياـ جبلسر"      قدـ 
مف األطباء النفسانييف في مؤسسة كاليفكرنيا لمفتيات كقد أسس في أعقاب ذلؾ معيد العبلج 

كتتميز نظرية العبلج بالكاقع . بالكاقع الذم خصص لتدريب المتخصصيف في الخدمات اإلنسانية
بالبساطة كسيكلة تطبيقيا بكاسطة المرشديف، كما أنيا تستبدؿ مجمكعة بسيطة مف القكاعد 

كالمممكسة في الحياة اليكمية، كما تعتبر مف أكثر النظريات فاعمية في الجانب الكقائي لمصحة 
. النفسية

 :النظر إلى الطبيعة اإلنسانية

    تتضح نظرة جبلسر اإليجابية لئلنساف مف طريقتو في التعميـ فمف الناحية التقميدية 
نجد أنظمة التعميـ كقد تعاممت مع الطالب عمى أنو كعاء فارغ كعمى المدرس العارؼ بالعمـك أف 
يفرغ في ىذا الكعاء الحقائؽ كاألرقاـ كالمفاىيـ كيرل جبلسر أف ىذا ىك الكاقع الذم يتصرؼ 
المعممكف مف منطمقو في الكقت الراىف فيـ يركزكف عمى الذاكرة كعمى المعرفة بالحقائؽ بينما 
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يقممكف مف استخداـ أساليب حؿ المشكبلت كالتفكير النقاد كمدل مبلءمة المادة التعميمية 
 .لمتمميذ كيعتمد ىذا األسمكب عمى المدرس أكثر مف اعتماده عمى جيد الطالب

كعمى النقيض مف ذلؾ فإف جبلسر يثؽ بشكؿ كبير في قدرة الطبلب عمى تحديد مبلءمة 
– خبرتيـ التعميمية كالمساعدة في اتخاذ قرارات جيدة حكؿ المناىج كالنظـ الخاصة بمدارسيـ 
كيمخص جبلسر كجية نظره المضادة لمجبرية كالمتصفة بالنظرة اإليجابية لمناس كالتي تضع 

إننا نعتقد أف كؿ فرد لديو قكة : "مسؤكلية سمكؾ الناس كانفعاالتيـ عمييـ أنفسيـ فيقكؿ 
لمصحة كلمنمك كأف الناس في األساس يريدكف أف يككنكا مسركريف كأف يحققكا ىكية نجاح كأف 

كيحمؿ العبلج بالكاقع معو " يظيركا سمككان مسؤكالن كأف تككف لدييـ عبلقات شخصية ذات معنى
نظرة إيجابية لئلنساف كيركز عمى مسؤكلية الفرد عمى بناء نظرم بسيط كيعرض لنا طريقة 
مبسطة لمنظر إلى النمك الطبيعي لئلنساف ككيؼ ينشأ االضطراب ككذلؾ كيؼ يمكف تعديؿ 

. السمكؾ
: أىداؼ العبلج بالكاقع

  أ ػ إف اليدؼ الرئيسي ىك تخفيض السمكؾ البلمسؤكؿ االنيزامي كتطكير صكرة إيجابية لمذات 
مف خبلؿ كضع الخطة كتنفيذىا بحيث يككف المسترشد الطالب قادران عمى تجربة النجاح 

.  في السمكؾ المسؤكؿ ككسب اإلحساس بقيمة الذات
ب ػ  كما ييدؼ أيضان إلى مساعدة المسترشديف الطمبة عمى تحمؿ المسؤكلية الشخصية 

كالمسؤكلية تعني القدرة عمى التصرؼ بطرؽ تحقؽ حاجات الفرد مما يؤدم بالتالي إلى 
تككيف ىكية ناجحة باإلضافة لذلؾ فإف المسترشديف الطمبة يحددكف أىدافيـ الخاصة 

 )كأخرل بعيدة المدل  (مثؿ اإلقبلع عف التدخيف )كالتي تشتمؿ عمى مقاصد مباشرة 
كبذلؾ يككف اليدؼ العريض ىك  (الحصكؿ عمى كظيفة مناسبة بعد االنتياء مف الدراسة

تساعد الشخص عمى أف يصبح " نسؽ أك طريقة لمحياة " مساعدة المسترشد عمى تطكير 
ناجحان في معظـ محاكالتو كجيكده عف طريؽ مساعدتو عمى أف يتعمـ ميارات عامة 

.  معرفية بدالن مف االقتصار  عمى مجرد تغيير السمكؾ غير المتكيؼ ، فيناؾ بدائؿ لمسمكؾ
 :عًهيح اإلرشاد

   ينظر العبلج بالكاقع إلى اإلرشاد عمى أنو عممية تعميمية تركز عمى كجكد حكار منطقي 
بيف المسترشديف كالمرشد كمف ىنا فإف المرشد يككف نشطان مف الناحية الكبلمية، كيسأؿ العديد 
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ف المسترشد ال يحمؿ معو حقيبة مف الطرؽ  مف األسئمة حكؿ المكقؼ الراىف لحياة المسترشد كا 
نما يحمؿ معو  اإلرشادية يمكنو أف يسحب منيا طريقة يستخدميا مف المسترشد بعينو، كا 

مجمكعة مف القكاعد العامة تتمثؿ بمثابة مكجة لممرشد في  عممو كىي القكاعد الثمانية التي 
حددىا جبلسر في نظريتو كالتي تساعد المرشد عمى االندماج مع المسترشد في محاكلة 

 :لمساعدتو كىذه القكاعد ىي 
ىي مساعدة الفرد عمى تحقيؽ حاجاتو األساسية مف  :(االندماج الشخصي )ػ العبلقة الشخصية

الحب كالشعكر بالقيمة كاألىمية كفي العبلج بالكاقع فإنا المعالج ينقؿ إلى المريض اىتمامو 
 .أف يككف دافئان كمتفيمان كميتمان  (المرشد)بو، كليذا يجب عمى المعالج أك 

 يقـك العبلج بالكاقع عمى فكرة مؤداىا أف :ػ التركيز عمى السمكؾ أكثر مف التركيز عمى المشاعر
البشر لدييـ سيطرة محدكدة عمى مشاعرىـ كأفكارىـ كأنيـ بكسعيـ أف يضبطكا سمككيـ 
كتصرفاتيـ بسيكلة عمى أف يضبطكا تفكيرىـ كشعكرىـ، كلذلؾ فإف المعالج بالكاقع ييتـ 

بالتركيز عمى السمكؾ كال يعني ذلؾ أف المشاعر ليست ىامة فالمشاعر الطيبة تعتبر مؤشران 
 .عمى كجكد عبلمة طيبة

 إف المرشد لتعامؿ في العبلج بالكاقع مع ما يجرم في الكقت الحاضر :ػ التركيز عمى الحاضر
في حياة المسترشد عمى أساس أف الماضي قد تـ  تثبيتو كال يمكف تغييره أما الذم يمكف 

 .تغييره فيك الحاضر المباشر
 تقرر نظرية العبلج بالكاقع أف كؿ فرد عميو أف يحكـ عمى سمككو :ػ الحكـ عمى السمكؾ 

الخاص كأف يزف ىذا السمكؾ كيحكـ حكمان تقييمان عمى ما يأتي بو مف أعماؿ كما تسيـ بو 
ىذه األعماؿ كالتصرفات في فشمو كعمى أف تتـ عممية التقكيـ كالحكـ عمى السمكؾ مف 

 .جانب المسترشد قبؿ أف يبدأ المرشد في إجراءات مساعدتو
 إف لب العمؿ العبلجي أك اإلرشادم ىك أف نساعد المسترشد عمى :التخطيط لمسمكؾ المسؤكؿػ 

بناء خطط محددة لتغير سمككو مف سمكؾ الفشؿ إلى سمكؾ النجاح كينطبؽ ىذا أيضان 
 .بجانب المعالجيف كالمرشديف عمى األبناء كالمدرسيف كأصحاب األعماؿ كغيرىـ

 يعتبر االلتزاـ عنصران أساسيان في العبلج بالكاقع فمف خبلؿ إعداد الخطط كالمضي في :ػ االلتزاـ
تنفيذ ما يأتي إحساسنا باألىمية الذاتية كالنضج إف االلتزاـ بالكفاء بشيء يرتبط غالبان 

 .بااللتزاـ نحك شخص آخر كبغير اآلخريف يككف مف المستحيؿ أف نككف أكثر نجاحان 
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 مف العبث أف يتصكر المرشدكف أف المسترشديف الذيف يعممكف :(ال تبريرات)ػ ال اعتذارات 
معيـ سيكفكف بكؿ ما تعيدكا بو مف خطط أك أف الخطط ستحقؽ نجاحان كميا ذلؾ أف بعض 

الخطط يككف مصيرىا الفشؿ في بعض األحياف كلكف المرشد عميو أف يكضح لمعميؿ أنو 
 .اعتذارات

 إف العقاب يعتبر أسمكبان ذا أثر ضئيؿ في تغير سمكؾ األشخاص الذيف ليـ :ػ استبعاد العقاب
ىكيات فشؿ كيمحؽ العقاب كؿ العبارات كاأللفاظ السمبية التي تحط مف قيمة المسترشد كمف 

الضركرم أال يعاقب المرشد المسترشديف بعبارات جارحة أك نقادة ألف ذلؾ يفسد العبلقة 
. اإلرشادية بيف المرشد كالمسترشد

:   دكر المرشد التربكم حسب نظرية العبلج بالكاقع
إف المرشد التربكم ىك شخص نشط، دائب النشاط، ينشئ عبلقة دافئة مع المسترشد 
الطالب كيشجعو عمى النجاح كيتعامؿ معو عف قرب كيجمسو أمامو كجيان لكجو، كيندمج في 

مشكمتو بشكؿ شخصي كيساعد عمى تقكيـ سمككو كعمى الحكـ عمى ىذا السمكؾ كعمى معرفة 
 . البدائؿ لحؿ مشكمتو كعمى تنمية خطط كاقعية كالكفاء بيذه الخطط كتنفيذىا

   فالمرشد متقبؿ كدافئ، يتقبؿ تحدم المسترشد لقيمو الشخصية في بعض األحياف كىك 
ال يقبؿ االعتذارات كال يكقع عقابان عمى المسترشد، فيك يساعد المسترشد عمى تعديؿ سمككو 

كمف ثـ اكتساب ىكية نجاح، كمساعدتو عمى أف يككف ذا سمكؾ مسئكؿ ككاقعي كصحيح، كال 
ييتـ المرشد الطبلبي بتاريخ المسترشد الطالب كماضيو إنما يركز عمى الحاضر كعمى السمكؾ 

كال يركز عمى المشاعر كاألفكار، كما ال ييتـ كثيران بالمصطمحات كالمسميات التشخيصية 
.                                               كالفصاـ كالييستيريا كغيرىا ، كال يستخدـ أسمكب تفسير األحبلـ أك التعامؿ مع البلشعكر

:     مف ىذا ، فإف عمى المرشد التربكم العمؿ عمى تحقيؽ مايمي 
، السمكؾ الصكاب   الكاقع، المسؤكلية: تكجيو المسترشد الطالب إلى ثبلثة سمككيات ىادفة-  أ

.  كبدائؿ لمتخبط بأضدادىا
: ب ػ إحاطة المسترشد الطالب بثبلثة أجكاء إلشباع حاجاتو

إشعاره بمكاجية مشكمتو - إشعاره باالحتراـ - إشعاره باالنتماء       - 
.  ح ػ  تكقيع عقد مع المسترشد يمتـز بو

د ػ  تدريب المسترشد عمى اتخاذ مكقؼ أخبلقي كسمككي كاالبتعاد عف الحيادية التي ىي ىركب 
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.  مرضي كسمكؾ مسؤكؿ
ىػ  تعميـ المسترشد أف االضطرابات كالمشكبلت كالتعاسة صادرة مف مصدر كاحد كىك 

. البلمسؤكلية كعدـ االلتزاـ بأم شيء
ىك الفشؿ في إشباع حاجاتو بطريقة سميمة مسؤكلة  (البلكاقع )كػ  تعميـ المسترشد أف 

كمكاسب كاقعية، كالمذة الحقيقية ىي لذة السمكؾ الصحيح كالكاقع كالمسؤكلية كمضاعفة 
.  قدراتو لبلنتقاؿ إلى مرحمة التصدم

كما ىك ال  (قبكؿ الكاقع المتناقض )ك  (قبكؿ اآلخريف )ك  (قبكؿ الذات )ع ػ   تعميـ المسترشد 
كما يتمناه كالتركيز عمى الحاضر كالمستقبؿ كرفض مبدأ المرض العقمي كاالىتماـ بتدريب 

.  المسترشد عمى سمككيات إيجابية جديدة بعيدان عف ىكاجس البلشعكر
ط ػ   تعميـ المسترشد أف الحب أخذ كعطاء كىك إشباع لحاجتو كعطاء مف الطرؼ اآلخر لو 

عف  (السمكؾ )كليس مجرد عاطفة أك دافع كالمطمكب تغيير في  (سمكؾ مسئكؿ )كالحب 
.  طريؽ تغيير االتجاىات كالتفكير
:   نظرية تقييمية لنظرية العبلج بالكاقع

   يقـك العبلج بالكاقع عمى ثبلثة مفاىيـ تحكـ سمكؾ اإلنساف ىي المسؤكلية كالكاقع 
، فالسمكؾ المسؤكؿ مف شأنو أف يساعد الفرد عمى إشباع حاجتو بطريقة ال (الحؽ)كالصحيح 

، كينظر إلى السمكؾ المسؤكؿ عمى أنو ىك الذم يكلد  تحـر اآلخريف مف إشباع حاجاتيـ أيضان 
أف يفيـ الناس العالـ الذيف يعيشكف فيو بما فيو . السعادة كليس ناتجان عنيا المفيـك الثاني

أيضان مف مشكبلت كعقبات ،كأف حاجاتيـ يجب أف تشبع بصكرة مسؤكلة في إطار الحدكد التي 
أما الحؽ أك الصحيح فيك يشير إلى المعيار المكضكعي التي يستخدميا الناس .يفرضيا الكاقع

في الحكـ عمى سمككيـ بأنو صحيح أك خطأ، كبذلؾ فإف الجكانب األخبلقية لسمكؾ الفرد تعتبر 
 .جانبان ىامان أثناء عممية االسترشاد

  كالمرشد بالكاقع ييتـ بتككيف عبلقة دافئة يحقؽ فييا االندماج مع المسترشد حيث نظر 
إلى االندماج عمى أنو مطمب أساسي لمكفاء بالحاجات األساسية في شكؿ مسؤكؿ كالكصكؿ 

 كما يتميز اإلرشاد بالكاقع بأىميتو كفاعميتو في الجانب الكقائي،كذلؾ يصمح .إلى ىكية النجاح
. (فرديان أك جماعيان  )لمعالجة مشكبلت الطبلب بأنكاعيا 
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 الفصل اساابلل
متتملاالل اللميةل إلرشادرةلل

 
: مقدمة

اإلرشاد النفسي كما نفيمو ىك عبارة عف فف تخفيؼ اليمـك الشخصية بكاسطة الكبلـ 
لذلؾ فالعبلج النفسي ىك مسألة شخصية فردية لكؿ مف المتعالج . كالعبلقة الشخصية المينية

كالمعالج النفسي تتـ في مكاف معيف سكاء في العيادة النفسية الخاصة أك في مستشفى 
األمراض النفسية كالعقمية، أك في مركز اإلرشاد النفسي التابع لممؤسسة التربكية أك الصناعية 

. الخ...أك العسكرية 
كقد يأتي إلييا الشخص الذم يشكك مف اضطراب نفسي معيف تطكعان كبإرادتو، ألنو يشعر 

. بقرارة نفسو أنو بحاجة إلى مساعدة كدعـ نفسي كذلؾ لمتخمص مف المشكمة التي يعاني منيا
كقد يأتي ذلؾ الشخص المضطرب إلى العيادة عف طريؽ األىؿ كاألقارب كذلؾ لما الحظكه مف 

كأحيانان يتـ تحكيؿ المسترشد إلى العيادة عف . سمكؾ غير سكم بدأ يظير عمى ىذا الشخص
كفي بعض األحياف يتـ إحضاره إلى . طريؽ إحالة مف جية العمؿ أك المدرسة الذم ينتمي إلييا

العيادة عف طريؽ القضاء، كذلؾ عندما يككف المسترشد قد قاـ بذلؾ بفعؿ يعاقب عميو القانكف، 
ىذا مف زاكية المكاف أما مف حيث . كلمتأكد مف سبلمتو العقمية كالنفسية عند قيامو بذلؾ الفعؿ

المقاء اإلرشادم األكؿ بيف المرشد كالمسترشد أك المسترشد فيجب أف يتكافر فيو مجمكعة مف 
لذلؾ سكؼ ينصب حديثنا في ىذا الفصؿ عمى أىمية المكاف الذم يتـ فيو اإلرشاد، . الشركط

ككذلؾ المقاء اإلرشادم األكؿ كخطكات التحسف كالتقدـ لدل المسترشد أثناء عممية اإلرشاد 
 .كالمشكبلت التي تعترض ىذا التقدـ ككيفية مكاجية المرشد لمثؿ تمؾ الحاالت

 : أكالن ػ المكاف
    في ممارسة اإلرشاد النفسي تكجد الكثير مف التفصيبلت التي قد تبدك ال لزـك ليا، 
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. في الغالب يمارس المرشد النفسي أك المعالج عممو في العيادة. كلكنيا في حقيقة األمر ىامة
كالعيادة تمثؿ إطاران يجمع بيف المرشد كالمسترشد المحتاج إلى المساعدة، كفي ىذا المكاف 

لذلؾ فالعيادة أك الغرفة التي . تجرم االختبارات ككسائؿ القياس المختمفة، كالتشخيص، كاإلرشاد
. يقابؿ بيا المعالج أك المرشد مرضاه، كطريقة ترتيبيا ىي عكامؿ يجب كضعيا في االعتبار
ففي العيادة الخاصة تككف لممرشد الحرية في ترتيب كتأثيث غرفة اإلرشاد كبالطريقة التي 

. يفضميا
: ػ كصؼ العيادة

     البد لنا في البداية الحديث عف كصؼ عاـ لمعيادة أك الغرفة التي يزاكؿ المرشد أك المعالج 
حيث يرل الكثير مف . النفسي عممو، كالشركط المتطمبات البلزمة تكفرىا في ىذا المكاف

:  المرشديف النفسييف أف العيادة يجب أف تؤثث كاآلتي
كمع أف كثيران مف المرضى يككنكف في البداية .    تكفير كرسي مريح يستمقي عميو المسترشد

متكتريف غير قادريف عمى استخدامو بطريقة مناسبة، إال أنو مع التقدـ في العبلج يأمؿ المرء 
كما أف جمكس المسترشد عمى حافة كرسي صمب ال . أف يصبحكا أكثر قدرة عمى استخدامو

يساعده عمى أف يبكح بمكنكنات نفسو، بؿ يمكف أف يضعو في مقارنة ال مبرر ليا مع المعالج 
. أك المرشد الذم يجمس في كثير مف األحياف عمى كرسي أكثر راحة

يجب أف يككف ىناؾ سريران أك تختان يستطيع المريض أك المسترشد االستمقاء عميو، 
كيجب أال يككف ىذا السرير مف نكع آسرة الكشؼ التي يستخدميا األطباء بؿ يجب أف يككف 

كما ينبغي أف يزكد في نيايتو أم في مكضع األقداـ بقطعة إضافية مف . أكثر راحة مف ذلؾ
نفس القماش الذم يغطى بو كالتي يمكف نزعيا بسيكلة لمتنظيؼ،كىذا يمكف لممسترشد أف 

. يمارس عممية االسترخاء دكف نزع أك خمع حذاءه
يجب أف يكضع السرير بحيث يستطيع المعالج الجمكس قريبان مف مكضع رأس المسترشد 

كخارج مجاؿ رؤيتو حتى ال يمجأ المرشد إلى إعادة ترتيب األثاث في كؿ مرة يستخدـ فييا 
. السرير

يجب أف يتكفر في العيادة مكتب ككرسي مريح يستطيع المرشد أف يدكف مبلحظاتو بيسر، 
. كعندما يريد المرشد التحدث مع المسترشد عميو أف يجمس عمى الكرسي الذم يكاجيو

– خاصة إذا كاف مبتدئان – كفي المستشفى مف المحتمؿ أف ال تككف لممعالج أك لممرشد 
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كغالبان ما تككف غرؼ . حرية اختيار الكيفية التي تؤثث بيا الغرفة أك يرتب بيا األثاث
كال أعتقد أف التكاليؼ ستزيد إذا ما زينت الغرفة . المستشفيات كئيبة تعكس التصكر الرسمي

بطريقة تعطي انطباعان بالدؼء كالكد، كلكف بشرط أف ال تحتكم الغرفة ما يعبر بقكة عف ذكؽ 
. المعالج أك يكشؼ بكضكح عف حياتو الشخصية

كفي الغالب تحتكم معظـ غرؼ المستشفيات أك العيادات الخاصة تميفكنات، كمف الميـ 
. خبلؿ جمسات اإلرشاد النفسي أال يتمقى المرشد مكالمات تميفكنية أك يقـك بيا

:  ثانيان ػ المقابمة التمييدية األكلى
كيؼ يبدأ المرشد النفسي عممو اإلرشادم ؟ قبؿ أف يصبح المرشد النفسي متمرسان فربما 

؟ ..يتكجس خيفة بمريض جديد حكؿ إليو لمعبلج فيؿ سيككف بمقدكره  أف يساعد في شيء 
كىؿ سيككف بمقدكره أف يفيـ ما يتحدث عنو المسترشد ؟ كما الفكرة التي سيككنيا المسترشد 

عنو ؟ 
كمف المتكقع أف يقابؿ المرشد . ىذه المخاكؼ كأشباىيا في الحقيقة ما يبررىا إلى حد ما

كلكؿ منيـ . النفسي نكعيات مختمفة مف الناس ابتداءن مف عماؿ المصانع إلى أساتذة الجامعة
ككثير مف . أسمكب في الحياة كطريقة في التعبير ليس مف الضركرم أف يككف عمى دراية بيا

المرضى الذيف سيقابميـ سيكبركنو سنان كالبعض يككنكف أكثر ذكاء، كيحدث أحيانان أف ينتمي 
المسترشد إلى ثقافة مختمفة تمامان عف ثقافة المسترشد، بحيث تككف المسممات االجتماعية 

األساسية ليما متباينة لدرجة يصبح التكاصؿ فييا مستحيبلن، إضافة إلى ذلؾ قد يككف المرشد 
كالمسترشد غريبيف نسبيان عف بعضيما، أك قد يككف المرشد قد سمع شيء ما عف حياة 

كلكف مف الميـ جدان أف يعرؼ الطرفاف قميبلن جدان عف بعضيما إذا كاف لئلرشاد أف . المسترشد
يككف خبرة قيمة كمساعدة ذات معنى، كما يجب أف يتعمما كيؼ يحترماف كيقببلف بعضيما 

بعضان كيثقان بعضيما بعضان، كيشعرا باألمف كالسبلمة حكؿ التكاصؿ المفتكح كتقديـ المعمكمات 
. لبعضيما بعضان 

كيعمؽ المرشد النفسي أىمية كبيرة عمى ىذا المقاء التمييدم لما لو مف آثار قد تككف 
: لذلؾ فإف المرشد يحاكؿ في ىذا المقاء تحقيؽ ما يمي . إيجابية أك سمبية بالنسبة لممسترشد

ػ أف يستشير تكاصبلن تامان شريفان كمفتكحان حكؿ االىتمامات التي يجب مناقشتيا كحكؿ 
. العكامؿ كالخمفيات المرتبطة بيذه االىتمامات
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ػ  يعمؿ بشكؿ متطكر لتحقيؽ مستكيات أعمؽ مف الفيـ كاالحتراـ كالثقة بيف الذات 
. كالمسترشد

. ػ يزكد المسترشد بكجية النظر القائمة إف شيئان مفيدان يمكف تحقيقو مف جمسات اإلرشاد
. ػ يحدد المشكمة أك المكضكع الذم جاء يشكك منو المسترشد

ػ يبني التعميـ القائؿ إف اإلرشاد عممية يجب أف يعمؿ فييا كبل الفريقيف بقكة الكتشاؼ 
. كفيـ المسترشد اىتماماتو

ػ يحصؿ عمى معمكمات عف المسترشد ترتبط باىتماماتو كمقترحاتو لح المشكمة بشكؿ 
. فعاؿ

     أما عف الكيفية التي يتـ فييا إحالة المسترشد إلى المرشد فيمكف الحديث عنيا في 
: األساليب التالية

 في بعض األحياف قد يأتي المسترشد إلى العيادة لكحده، كذلؾ لشعكره :ػ الزيادة اإللقائية
بأف ىناؾ مشكمة لديو كىي تضايقو، كتسبب لو األلـ النفسي، كيريد أف يتخمص مف ىذا 
. الضيؽ، لذا نراه يمجأ إلى العيادة النفسية بدكف شخص آخر، كبقرار شخصي نابع مف ذاتو

أف  (الكالديف غالبان ) في بعض الحاالت قد تشعر األسرة :ػ الزيادة المكجية مف قبؿ األسرة
لدل ابنيـ مشكمة كتحتاج إلى العبلج، كيحدث في حاالت أف تبلقي رغبة األىؿ قبكالن مف االبف، 

. كفي حاالت أخرل تكاجو رغبة األىؿ بالمقاكمة الشديدة
 يحاؿ في العادة إلى العيادة النفسية عمبلء مف :اإلحالة مف المؤسسات التربكيةػ 

كىناؾ تقـك بيا المؤسسة عند إرساؿ الطالب المشكؿ إلى . المؤسسة التربكية أك مف المدرسة
تزكيد العيادة بتقرير كاضح عف حالة الطالب، كاألعراض التي اعتمدت : العيادة مف بينيا 

. المؤسسة عمييا في تقريرىا كجكد اضطراب لدل الطالب
. مثاؿ ذلؾ العامؿ المشكؿ: أػ اإلحالة مف مؤسسات العمؿ
. مثاؿ ذلؾ حاالت جنكح األحداث الجرائـ: ب ػ اإلحالة مف سمطة قضائية

 .ج ػ اإلحالة مف قبؿ المستشفى العاـ
كعمى المرشد النفسي أف يحيط بالتقرير الخاص بالمسترشد كالصادر عف جية اإلحالة 

قبؿ مكعد المقابمة األكلى، فإف لـ يفعؿ ذلؾ، فسيجد أف عميو إما أف يقرأ تمؾ المبلحظات أثناء 
. المقابمة بدالن مف استخداـ ىذه الفترة الحيكية في التعرؼ عمى المسترشد
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   كعندما يدعى المسترشد لمدخكؿ إلى غرفة المرشد، فمف المطؼ أف يحييو المرشد 
كبعد أف يطمب مف . يعرؼ اسمو بالفعؿ، كتدؿ أيضان أنو يعاممو كإنساف كليس مجرد حالة

المسترشد الجمكس في مقعد كضع في مكاف مناسب كما تحدثنا في السابؽ، يبدأ المرشد 
بالتعرؼ عمى الحالة الراىنة لممسترشد كالشككل الذم جاء مف أجميا إلى المرشد، حيث يقـك 

الخ كميمة المرشد ...المسترشد بالحديث كتاريخو الشخصي كالعائمي كالمرضي، كاألكاديمي 
كيجب التنكيو . النفسي البحث عف المؤشرات الدالة كالتي ليا عبلقة باضطراب المسترشد الحالي

ىنا أف المسترشد يجب أف تككف لو الحرية في الحديث عما يراه مناسبان لو، كيشجعو المرشد 
بيف الحيف كاآلخر عمى االستمرار كالتكسع في المكضكعات ذات العبلقة، كما يجب أف تككف 
مدة المقابمة األكلى لممرشد النفسي مع المسترشد ىي نفس المدة التي تستغرقيا المقاءات 
التالية، إال أف بعض المعالجيف يفضمكف أف تككف المقابمة األكلى أطكؿ مف بقية المقاءات 

كفي . كقد تعطي ىذه الطريقة لممرشد الفرصة في التعرؼ عمى المسترشد بصكرة أفضؿ. البلحقة
ىذه الجمسة يطمب مف المسترشد أف يأتي إلى نفس الغرفة، كفي نفس الكقت مف اليـك الذم تـ 

االتفاؽ عميو، مع التكضيح لو بسرية المعمكمات التي يعبر عنيا في ىذه الجمسة كالجمسات 
خباره باألساليب اإلرشادية المناسبة لحالتو الخ ...البلحقة كا 

 :ثانثًا ـ  إلايح انعاللح انثُاءج

     إذا انتيى المرشد النفسي مف رؤية المسترشد الجديد الذم يمقاه ألكؿ مرة، كقاـ 
فما الذم سيفعمو بعد ذلؾ ؟ إف ميمتو . بكتابة تاريخو المرضي، كرتب مكاعيد المقاءات التالية

التالية ىي أف يجعؿ المريض يتكمـ بحريتو ما أمكف في جك يتصؼ باليدكء كاألماف كالثقة 
كالتقبؿ كاالحتراـ المتبادؿ كيقكؿ لو عمى سبيؿ المثاؿ لقد كجيت لؾ في المرة السابقة عددان مف 
األسئمة عف مشاكمؾ كتجاربؾ، كمف اآلف فصاعدان أريدؾ أف تأخذ أنت دكر المبادرة بدالن مف أف 
أكجو أنا األسئمة لؾ كعمى كؿ حاؿ فأنت الشخص الكحيد الذم يعرؼ ما يدكر في ذىنؾ، فما 

ىك األمر الذم تحس أنؾ بحاجة لمتحدث عنو ؟ فإذا لـ يستجب لقكؿ المرشد يمكف طرح 
بماذا كنت تفكر عمى سبيؿ المثاؿ كأنت في طريقؾ إلى ىذا المقاء ؟ . السؤاؿ اآلخر

لكنو مف . أحيانان يرد المرضى الخائفيف كذكم السذاجة النفسية بأنيـ لـ يفكركا في شيء
فيناؾ دائمان أفكار متناثرة تدكر في ذىف المرء، . الصعب جدان أف ال يفكر اإلنساف في شيء

". ربما دار في ذىنؾ بعض التكقعات عما ستؤكؿ إليو ىذه المقابمة ؟"



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 192 

. فإذا ما أنكر المسترشد تخيؿ أم شيء أكثر مف ذلؾ
   إف المسترشديف النافريف الراغبيف عف الحديث، ىـ في الغالب مف الذيف حثيـ آخركف 
بشدة عمى طمب اإلرشاد النفسي أك العبلج، كقد يتضح نفكرىـ إال عندما يطمب منيـ أف يفعمكا 
شيئان آخر غير اإلجابة عمى األسئمة المباشرة فغالبية المرضى ذكم الذكاء العادم حتى كلك لـ 

: تكف ليـ معرفة بالعبلج النفسي يفطنكف بسرعة إلى الفكرة التي يريدىا المعالج كىي أكالن 
فإف  (اآلف– ىنا )ما يدكر في أذىانيـ : كثانيان . معرفة ماذا كاف يشغؿ باليـ منذ الزيارة األخيرة

أخفقكا في استيعاب ذلؾ، فمف المنطقي أف نفترض أنيـ إما أف يككنكا خائفيف أك نافريف أك 
. االثنيف معان 

كلكي يشعر المسترشد بالثقة تجاه المرشد، يجب أف يثير المرشد في نفس المسترشد 
التكاصؿ المفتكح كحثو عمى المشاركة بجميع المعمكمات المتعمقة باىتمامو كمشكمتو بشكؿ تاـ، 
كأف يشعر المسترشد بأنو مقبكؿ كمحتـر في نظر المرشد، كأف يكفر لو جك مف األماف كالثقة 
كاالىتماـ يساعده عمى التعبير عف مشكبلتو الحقيقية التي يعاني منيا دكف خكؼ أك خجؿ، 
بعد أف يأخذ عيدان مف المرشد أف المعمكمات التي يدلي بيا أثناء الجمسة اإلرشادية يجب أف 

. ال يطمع عمييا أحد ميما كاف. تككف محاطة بالسرية التامة
 :رابعان ػ المشكبلت التي تعترض العممية اإلرشادية

، ىي أف العمبلء يدخمكف في العبلقة اإلرشادية عمى إف النقطة األكلى كالميمة ىنا 
مستكيات مختمفة مف الجاىزية لئلرشاد، في ظؿ أفضؿ الشركط، كيأمؿ المرشد أف يدخؿ 

المسترشد العبلقة بشكؿ تاـ، كأف يثؽ بو بشكؿ غير مشركط كىك متفيـ تمامان لممشكبلت التي 
سيعمؿ عمييا كمستعد تمامان ألف يتحدث غالبان كبشكؿ مفتكح عف نفسو كعف العكامؿ التي ترتبط 

بالمشكبلت، كمستعدان ألف يعمؿ لتحقيؽ فيـ أعظـ لنفسو كيستعمؿ ىذا الفيـ كأساس التخاذ 
. القرارات بفعالية

يككف لعميؿ متأكدان ما  مف النادر كجكد مسترشديف مف ىذا النكع، ألف مف المرجح أف ال
إذا كاف يستطيع أف يثؽ بالمرشد كيتساءؿ إذا كاف المرشد يمتمؾ القدرة عمى فيمو كمساعدتو 
كبما أنيـ غير متأكديف بيذا الشكؿ فإف العديد مف العمبلء أك المسترشديف يختبركف مرشدييـ 

نياء  ذا لـ ينجح فإف فؾ العبلقة بينيـ كا  فإذا نجح المرشد في االختبار يستمر اإلرشاد، كا 
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إف كاحدان مف أكثر االختيارات تكراران ىك عرض مشكمة ليست ىي المشكمة . اإلرشاد ىما النتيجة
الجكىرية التي يعاني منيا المسترشد، فإذا بدا المرشد بأنو يفيميا كبدا شخصان مكثكقان كأمينان 

لمحديث معو، فإنو يككف قد نجح في االختبار كبالتالي فإف مشكمة أكثر أىمية كأكر عمقان سكؼ 
. تطرح أمامو لممناقشة

 ذات األىمية في تعثر العممية اإلرشادية ىي أنو في الغالب يدخؿ     كالنقطة الثانية
المسترشد إلى العممية اإلرشادية كمعو تكجو اتكالي، أنو يعرض مشكمتو كيترؾ لممرشد بعدئذ أف 
يقـك بالعمؿ البلـز لحميا، كبالتالي يصبح المسترشد متمقيان سمبيان لجيكد المرشد كمساعدتو عمى 

ىذا التكجو يمقي المسترشد بالمسؤكلية عمى المرشد لمقياـ بالعمؿ، كفي الكقت نفسو يبعدىا 
كيعد ىذا اإلدراؾ األكلي لمدخكؿ في العممية اإلرشادية نظرة غير دقيقة إذ تعمؿ كتحد . عف نفسو

. مف نجاحيا
 التي تكاجو المرشد النفسي ىي أف بعض المسترشديف بدالن مف أف يككنكا كالنقطة الثالثة

ذا اتصفكا بيذه  منفتحيف أك متقبميف لئلرشاد يدخؿ إلى العممية اإلرشادية مف مكقع دفاعي، كا 
الخاصية فإنيـ يتحاشكف التفكير كالحديث عف األشياء المؤلمة كغير المريحة كمشاركة 

كدكر المرشد في ىذه الحالة ىك مساعدة المسترشديف الدخكؿ إلى . المعمكمات مع المرشد
. العممية اإلرشادية دكف خكؼ أك دفاعية حكؿ األشياء التي تقمقيـ

 مف المشكبلت التي تتحدل المرشد النفسي ىي أف بعض المسترشديف كالنقطة الرابعة
لدييـ إحساس باالرتباؾ كالضعؼ حكؿ فكرة الذىاب إلى المرشد النفسي لتمقي المساعدة لذلؾ 

. فيـ يقاكمكف كؿ عمؿ يقـك بو المرشد لمساعدتيـ
 ىي أف لدل بعض المسترشديف سمكؾ عدكاني صريح تجاه النقطة الخامسة كاألخيرة

المرشد، حيث يخبركف المرشد بأنيـ أجبركا عمى اإلرشاد، كأنيـ غير سعيديف بذلؾ، أما 
المسترشديف اآلخريف فيعبركف عف عدائيـ بطرائؽ أكثر براعة، كذلؾ بعدـ التكاصؿ أك اليركب 
بعادىا عف الذات أك بطرح مسألة آمنة ال ترتبط بالمشكمة التي يجب مناقشتيا . مف المناقشة كا 

 : خايسًا ـ إحزاس انتمذو

كبعد معالجة المرشد ليذه اإلشكاليات التي تحدث في المكقؼ اإلرشادم بطريقة بناءة، 
كيمكف رصد . فإف ىناؾ نتائج إيجابية قد تحدث لدل المسترشد في سمككو كأفكاره كخبراتو

التغييرات اإليجابية الحاصمة لدل المسترشد جراء اإلرشاد الفعاؿ كالعبلقة البناءة كالشركط 
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:  المناسبة لمقاء اإلرشادم في اآلتي
ػ ال يشارؾ المسترشد أك المسترشد بأية معمكمات ميمة عف نفسو، كال يظير أية مشاركة في 

. عممية البحث عف سمككو المضطرب
ػ يشارؾ المسترشد ببعض الخبرات الشخصية كاستجابتو عف استفسارات المرشد، كلكنو يمتنع 

. عف مشاركتو المعمكمات األكثر أىمية
ػ يظير المسترشد ميبلن لتقديـ المعمكمات بأسمكب طكعي، كلكنو يبدك بأنو يقدميا بأسمكب 

. ميكانيكي بدالن مف تقديميا ككأنيا نابعة مف ذاتو
ػ يقدـ المعمكمات بتمقائية أكبر، حيث يتـ منع أك مراقبة معمكمات قميمة جدان، كتتـ مشاركة 

ف كانت مؤلمة في طبيعتيا . المعمكمات األكثر عمقان كأىمية حتى كا 
تزكؿ األنماط الدفاعية التي تتصؼ بيا المستكيات السابقة، كيتـ التعامؿ مع المعمكمات 

التي تعطى دكف تحريؼ، كيشترؾ المسترشد بشكؿ فعاؿ في العمؿ لفيـ ما ىك مكجكد مف 
. معمكمات، كفيـ أىمية كمعنى ىذه المعمكمات أيضان 

: الفحص كالتشخيص النفسي
 النفسي حجر الزاكية كلب العممية اإلرشادية كصميميا ، Diagnosis   ييعدُّ التشخيص

فيك يقـك عمى نتائج جمع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا لمكصكؿ إلى درجة كافية مف الفيـ 
، كالذم جاء إلى المرشد النفسي (الطفؿ)المتكامؿ عف الحالة النفسية التي يعانييا المسترشد 

بصحبة كالديو، أك الحظ المعمـ كجكد مشكمة ما لدل طفؿ أرسمو إلى المرشد النفسي لتقديـ 
. الخدمة النفسية لمناسبة لو 
 :أكالنػ الفحص النفسي لمفرد

قد يسمع المرشد النفسي الذم أحيؿ إليو شخص ما بعض الشكاكم كالمشاعر التي يعبر 
ال أحد يحبني، ال أحد في البيت يفيمني، ال أحد في القطعة العسكرية يريد أف يصاحبني، )عنيا 

. (إلخ... إنني أكره العمؿ في ىذا المكاف، 
 ىذه العبارات ال تصؼ  المشكمة التي يعاني منيا الشخص كصفان شامبلن، كىي تتسـ إلى 
حد ما بأنيا مبيمة، كمف ىنا يبدأ دكر المرشد النفسي في محاكالتو لتحديد المشكمة بدقة مف 

خبلؿ استخدامو لعدد مف ميارات اإلرشاد النفسي كأدكاتو، كالتعامؿ مع مصادر مختمفة مف 
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المعمكمات حكؿ مشكمة الشخص المضطرب ، لمكصكؿ إلى تحديد صكرة أقرب ما تككف إلى 
. الكاقع لمشكمة التي يعانييا
 :تعريؼ الفحص النفسي

   مجمكعة اإلجراءات التي تمٌكف المعالج أك المرشد مف أف يمحظ الحالة العاطفية 
كالكظائؼ العقمية كالحركية لدل الطفؿ، كأف يسجؿ نتيجة مبلحظاتو بطريقة عممية ليجعؿ منيا 

. األساس في التشخيص
 : الجكانب التي يشمميا الفحص النفسي

  إف الجكانب التي يتناكليا الفحص النفسي بالدراسة كالتقصي لدل الفرد الذم يعاني مف 
،أك (دراسة حالة )مشكمة ما كثيرة كمتنكعة ، فقد تتـ عف طريؽ دراسة الفرد دراسة متعمقة 

. االتصاؿ بأسرتو كبزمبلئو في العمؿ كخارجو 
:  كبيف أىـ جكانب الفحص النفسي ما يأتي

مف حيث المباس ، كتعابير الكجو ،كأكضاعو في الكقكؼ كالجمكس، كالحركات :ػ المظير العاـ 1
. التي يقـك بيا في الغالب

. ػ مكقفو مف  اضطرابو كمشكمتو،كاتجاىاتو التي تغمب في سمكؾ2
مثؿ حركات غير مألكفة أك فرط في الحركة أك ضعؼ فييا، كعادة  قضـ : ػ السمكؾ الحركي 3

. األظافر
، ككجكد (الثرثرة )سرعة الكبلـ أك البطء فيو ، كالكبلـ الكثير ببل ىدؼ أك معنى: ػ الكبلـ 4

. صعكبة في لفظ بعض الحركؼ، طبقة صكتو
مثؿ الغضب كالخكؼ كاالنقباض ،كالحساسية االنفعالية المتطرفة مف : ػ الحالة االنفعالية 5

. حيث الزيادة أك الضعؼ 
، كالقدرة عمى االنتباه  مثؿ سبلمة اإلدراؾ كدقتو ، أك فرط التذكر أك ضعفو: ػ القدرات العقمية 6

 .،كالقدرة المغكية كالحسابية 
سبلمة الجسـ مف الناحية العضكية كالكظيفية ، كيفضؿ أف يحصؿ المرشد :ػ بنية الجسـ 7

النفسي عمى تمؾ المعمكمات الصحية عف الطفؿ مف خبلؿ الفحص الطبي الذم يقـك بو 
.   الطبيب 
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 :مشكمة الفرد النفسية
 كالمشكمة النفسية أك السمككية لدل بعض األشخاص تتجمى في  صعكبات حكؿ عبلقتو 
بغيره، أك في إدراكو عف العالـ الذم حكلو، أك في اتجاىاتو نحك ذاتو، كفي اإلمكاف أف تكصؼ 
المشكبلت النفسية لمطفؿ بكجكد مشاعر القمؽ كالتكتر أك الخكؼ الشديد مف أماكف أك أشخاص 

. محدديف، أك عدـ رضائو عف سمككو الخاص أك سمكؾ غيره مف المحيطيف بو
يشتكي منو، كلكف  كفي بعض األحياف تحدث المشكمة عندما يككف الشخص في مكقؼ ال

اآلخريف المحيطيف بو قد يبلحظكف تغيران ممحكظان في سمككو كانفعاالتو بصكرة غير مألكفة في 
 .العادة

 كحتى يستطيع المرشد النفسي تحديد مشكمة الطفؿ ال بد مف تكفر جممة مف الخصائص 
 :كالدالالت حتى يمكننا أف نسمييا مشكمة تستحؽ البحث كالتكجيو كاإلرشاد، كىي

 ػ معاناة الطفؿ التكتر كالمخاكؼ الدائمة التي ال يمكنو التخمص منيا بسيكلة اعتمادان عمى 1
 .قدراتو الذاتية أك مف خبلؿ مساعدة اآلخريف أحيانان 

 ػ أف يظير الفرد عيبان سمككيان أك انفعاليان، أك ينخرط بشكؿ مبالغ فيو في سمكؾ يعطؿ أداءه 2
 .في التعامؿ مع اآلخريف، كالسمكؾ العدكاني أك النشاط الزائد عمى سبيؿ المثاؿ

 ػ أف  ينغمس الفرد في أنشطة يعارضيا المحيطكف بو سكاء في العمؿ أك في المنزؿ، ك مف 3
 .المحتمؿ أف تؤدم إلى نتائج سمبية تضر بو كبغيره

األسرة ) ػ أف يظير الفرد انحرافات أك اضطرابات سمككية ينتج عنيا مكاجية المجتمع 4
ما الرمزم أك بالتكجيو  (،العامميف معو ألشكاؿ السمكؾ تمؾ ، إما بالعقاب البدني كا 

 .كاإلرشاد لمتخمص مف المشكمة التي يعانييا الفرد
ىذا كتتـ معرفة مشكمة الفرد كتحديدىا بدقة كمعرفة األعراض كالظكاىر السمككية أك 

العقمية غير السكية كالسائدة في اضطرابو مف خبلؿ المقابمة التي يجرييا المرشد النفسي الفرد 
كلمكالديف معان أك الكالديف أكالن ثـ الفرد كحده، ككذلؾ مقابمة كؿ مف لو عبلقة بالفرد أيضان 

. إلخ... كالمدرب أك األصدقاء 
كمف المعركؼ أف كثيران مف المعمكمات التي يرغب المرشد النفسي  في الحصكؿ عمييا 
غير متكافرة لدل الفرد، كذلؾ ال بد مف المجكء إلى الكالديف كمقابمتيـ لمعرفة التاريخ التطكرم 

. لحالة الفرد مف جميع الجكانب
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 : ػ مقابمة الكالديف1
ىناؾ مجمكعة مف المعمكمات ال بد لممرشد النفسي مف  الحصكؿ عمييا عف طريؽ 

 :الكالديف، كأىـ ىذه المعمكمات
يطمب المرشد مف الكالديف أك مف أحدىما الحديث عف شككل أك مشكمتو بكمماتيـ : أ ػ الشككل

 .التي تختمؼ غالبان عف شككل الطفؿ كاألعراض النفسية التي تبدك عمى سمككو
إذ يعرض الكالداف رؤيتيما لممشكمة كخبلليا يستكضح المرشد : ب ػ تاريخ المشكمة الحاضرة

طبيعة مشكمة الفرد مف كجية نظر الكالديف،كبدايتيا، كشكميا،  كالمسافات التي أخذتيا 
 .حتى أصبحت بيذا الشكؿ مف القكة

ىؿ حدثت حالة مشابية لو في الماضي؟ كمتى كانت؟ كما العبلج : ج ػ التاريخ المرضي السابؽ
 الذم أخذه كاالستجابة لو؟ كىؿ ىك اضطراب نفسي أك عقمي؟ كمتى حدث ذلؾ؟

يسأؿ المرشد الكالديف ىنا عف مستكاىما التعميمي، كالمينة كطبيعة :  د ػ التاريخ العائمي
الشخصية كالحالة االنفعالية كعبلقتيما بالفرد، ككجكد  اضطراب نفسي مشابو في أحد 

أفراد األسرة أك أحد أقارب األسرة مف الدرجة األكلى أك الثانية، كالتاريخ الزكاجي لمكالديف 
الذم يشمؿ عمى االختيار كالقبكؿ لدل كؿ مف الزكجيف، كبداية الزكاج، كالمعاممة بينيما، 

. كالعداء كاالنفصاؿ كالمشاجرات، كطاقة الحب كرعاية األطفاؿ كعبلقة األسرة بالركضة
 :ىػ ػ التاريخ التطكرم كيشمؿ

الظركؼ المحيطة بالحمؿ كالدافع لقبكلو، العبلقة الزكجية أثناء الحمؿ، صحة : ػ الحمؿ
 .األـ النفسية كالجسدية أثناء الحمؿ

مدة الحمؿ، كطبيعة الكالدة، كالرضا عف جنس المكلكد، كسمككو في األياـ : ػ الكالدة 
. األكلى لمكالدة ككزنو كصحتو

ىؿ كانت مف الثدم كما مدتيا؟ : ػ الرضاعة
كـ كاف سنو بالشيكر عند انتصاب الرقبة كالجمكس منفردان، كالكقكؼ : ػ النمك الحركي

؟ ...كالمشي منفردان 
متى نطؽ أكؿ كممة، كماذا عف لغتو الحالية؟ : ػ نمك الكبلـ

ما سف التحكـ في المثانة كالتبرز؟، كماذا كانت طريقة التدريب؟، : ػ التحكـ في المخارج
؟  ككيؼ كاف يستجيب أك يقاـك
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، ىؿ نكمو عميؽ أك قمؽ؟، كىؿ يخاؼ الظبلـ أك : ػ النـك  العادات السابقة كالحالية لمنـك
النـك كحده؟ كىؿ تصيبو فزعات ليمية أك ككابيس؟ 

انفعاالتو، كمخاكفو، كعصبيتو، كاليدكء كاالتزاف االنفعالي، كالشعكر : ػ الجانب النفسي 
 .بالكحدة، كالتعمؽ باآلخريف

 :ػ مقابمة الشخص المضطرب2
:    يستطيع المرشد أف يحصؿ عمى المعمكمات اآلتية مف مقابمة الشخص المضطرب

. أ ػ  مكقفو تجاه المشكبلت التي يعاني منيا
ب ػ مكقفو تجاه أعضاء أسرتو كالجيراف، كأصدقائو ، كمكقفو مف المدرب، كمشاعره نحك مكاف 

. العمؿ كرفاقو
.  ج ػ اىتماماتو كنشاطاتو
المخاكؼ المرضية، كالنشاط الزائد، السمكؾ العدكاني، كالتكحد أك : د ػ األعراض المرضية

.  االنطكاء عمى الذات، كالتعمؽ الزائد بشخص ما
 :ثانيان ػ التشخيص النفسي

  يستخمص المرشد النفسي مف خبلؿ الفحص النفسي لمطفؿ ،لتحديد ما إذا كاف يعاني 
مشكمة ما أـ ال تشخيصان مبدئيان حكؿ دالالت مرضية بادية عمى سمكؾ الطفؿ ،عميو أف يصنفيا 

كيرتبيا ضمف فئات مرضية متعارؼ عمييا، كالتعرؼ عمى األعراض المرضية المتداخمة مع 
 (أك التمييزم)اضطرابات أخرل، كمف خبلؿ تصنيؼ األعراض ىذا يككف التشخيص الفارقي 

(Differential diagnosis) إذ تكضع االحتماالت التشخيصية بحسب أكلكية ترجيحيا، ثـ ، 
يرجح أحد ىذه االفتراضات التشخيصية إكمينيكيان أك بناء عمى الفحص النفسي، كبعد ذلؾ يضع 

. المرشد النفسي الصياغة التشخيصية لحالة الطفؿ النفسية
 :تعريؼ التشخيص

 قدـ عدد مف المفكريف كالباحثيف في مجاؿ اإلرشاد كالعبلج النفسي تعريفات مختمفة 
لمتشخيص النفسي كماىيتو، فقد أشار بعضيـ إليو عمى أنو عممية تقييـ عممي شامؿ لحالة 

المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف المسترشد كاألفراد اآلخريف : مرضية محددة، كيتضمف
الذيف ليـ عبلقة بو، كاألعراض البادية عميو بنكعييا الكمي كالكيفي، بيدؼ تحديد األسباب 
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المباشرة كغير المباشرة التي تكمف كراء اضطراب المسترشد ، كشكؿ االضطراب كدرجة 
خطكرتو، دكف االكتفاء بكصؼ األعراض المرضية السطحية كحدىا ،مف أجؿ الكصكؿ إلى قرار 
أك تككيف افتراض مبلئـ حكؿ طبيعة االضطراب أك المشكمة التي يعاني منيا الطفؿ أك الكالداف 

. أك المعممكف في المدرسة
 كينظر إلى التشخيص عمى أنو مجمكعة اإلجراءات المستخدمة في تحديد االضطراب أك 

المشكمة التي يعاني منيا المسترشد، إذ تشمؿ العممية تحديدان كتقييمان شامبلن يتضمف تحديد 
األسباب كاألعراض كتطكرىا مع الزمف، ك تحديدان أيضان لنمط شخصية المسترشد  مع األخذ 

 .باالعتبار الخصائص التي تميز كؿ شخص عف آخر  
الفيـ المتكامؿ الذم تككف عند المرشد حكؿ المشكمة أك "بأنو :    بينما يعرِّفو الرفاعي 

المقابمة، )االضطراب الذم يعاني منو المسترشد عف طريؽ المعمكمات المختمفة 
،ك ينقؿ المرشد ىذا الفيـ  (كالمبلحظة،كدراسة الحالة، كاالختبارات النفسية، كالفحكصات الطبية

في العادة إلى لغة تقرير متكامؿ حكؿ الحالة التي يعاني منيا المسترشد يعتمده المرشد أساسان 
 (.67، 1982:الرفاعي)" في رسـ خطة لئلرشاد أك العبلج

في فئة تشخيصية معينة ، عميو أف  (المسترشد ) كعندما يحدد المرشد اضطراب الفرد
التي ىي مجمكعة اإلشارات أك الشكاكم التي  ( Symptoms ("األعراض"ييصب اىتمامو عمى 

ينبىء  أك يعبر المسترشد عنيا أك مف لو عبلقة بو  بكجكدىا لديو في حديثو عما يشكك منو، 
لدم صداع مستمر كشديد ، أك أخاؼ مف الخركج إلى :كأف يقكؿ الطفؿ عمى سبيؿ المثاؿ 

باحة المدرسة لمعب مع األطفاؿ؛ كتسمى األعراض التي يبلحظيا المرشد النفسي  أك ما يصؿ 
إليو مف دالالت عف اضطراب الطفؿ عف طريؽ كسائؿ القياس النفسي المختمفة  دكف أف 

في  (األعراض  )يقـك بعد ذلؾ نتيجة لتبلزميا  كSigensيظيرىا الطفؿ بشكؿ مباشر العبلمات 
" متبلزمة "أك "الزممة"الظيكر معان ككضعيا في فئة تشخيصية معينة تسمى غالبان 

Syndromes .
كيبدك مف التعاريؼ المقدمة حكؿ عممية التشخيص في العبلج أك اإلرشاد النفسي أنيا 

 :تضـ في الغالب
سكاء أكاف سمككيان أـ عقميان أك معرفيان أك انفعاليان باالعتماد عمى شكؿ :  ػ تحديد نكع االضطراب1

 .(التصنيفي، كالتفريقي، ك اإلكمينيكي)مف أشكاؿ التشخيص المختمفة 
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سكاء أكانت األعراض الظاىرة مف الشككل المقدمة مف :  ػ األعراض كالعبلمات الدالة عميو2
 .المسترشد أك اآلخريف، أـ مف خبلؿ العبلقات التي يكتشفيا المرشد في سمكؾ المسترشد

. ػ العكامؿ التي ساعدت عمى ظيكر االضطراب في الماضي كالحاضر3
لى اآلف4  . ػ سير االضطراب كتطكره مف الماضي كا 
ىؿ ىك قابؿ لمشفاء؟، أك أنو سكؼ يتحكؿ إلى :  ػ التنبؤ بكضع االضطراب في المستقبؿ5

 .اضطراب آخر أشد خطكرة؟
 . ػ كضع خطة  متيٌسرة لمعبلج أك اإلرشاد6

 :أىداؼ التشخيص

   ييدؼ التشخيص إلى معرفة العكامؿ المسببة الضطراب الطفؿ، كفي ظؿ الظركؼ 
الحالية لعمـ النفس يعد مف المستحيؿ تحقيؽ ىذه الغاية، كمع ذلؾ ينبغي أف يظؿ اليدؼ كما 
ىك، كحينما ال يككف التشخيص السببي ممكنان، يككف التشخيص الفارؽ ىك البديؿ الممكف ، 

كىك عممية مبنية عمى إدراؾ الفركؽ بيف حالتيف أك أكثر مف حاالت االضطراب المتشابية 
. بكاسطة المقارنة بيف األعراض أك العبلمات المميزة

 :   يسعى التشخيص النفسي عامة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ أىميا
 ػ إثبات كجكد  اضطراب نفسي أك مشكمة ما لدل الطفؿ، كذلؾ مف خبلؿ  قياـ المرشد 1

النفسي بجمع المعمكمات الكافية مف مصادر مختمفة عف الطفؿ، تساعده عمى رسـ صكرة 
. سريرية حكؿ طبيعة االضطراب، كتفسيره كأسبابو

.  ػ إثبات طبيعة العكامؿ النسبية المرضية كعبلقتيا2
.  ػ تحديد االضطراب في مختمؼ المستكيات التنظيمية لمشخصية كالسمكؾ3
 ػ تقدير حدة االضطراب،كالتمييز فيما إذا كاف اضطرابان كظيفيان أك عضكيان مثؿ اضطراب الكبلـ 4

.  أك التبكؿ البلإرادم
ػ الحصكؿ عمى أساس لتحديد نكع العبلج المستخدـ لبلضطراب الذم تـ تحديده لدل الطفؿ 5

.  كالذم تـ  مف خبلؿ معرفة األسباب كنكع االضطراب كشدتو
ػ االختيار السميـ لطريقة إرشادية تناسب حالة الطفؿ أك يمد المرشد ػ عمى األقؿ ػ ببعض 6

. أك الياديات إلجراء العبلج أك اإلرشاد (Cues)القرائف 
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 . ػ تشخيص المصادر أك الكسائؿ البيئية7
.  ػ االختيار السميـ لطريقة إرشادية تناسب حالة الطفؿ 8
. ػ تقديـ أساس عممي لتصنيؼ المادة كتحميميا إحصائيان 9

. ػ التنبؤ بسير االضطراب كبتقدمو كبالنتائج المحتممة لو في المستقبؿ10
: ىذا كيمكف إجماؿ أىداؼ عممية التشخيص النفسي في ىدفيف رئيسييف ىما

 :أ ػ ىدؼ عممي معرفي

إف الحصكؿ عمى كـ كافر مف المعمكمات كالبيانات ال يمكف أف يعتبر ىدفان لعممية 
التشخيص النفسي بحد ذاتو، كلكف الشيء الذم يبحث عنو المرشد النفسي ىك المعنى كالداللة 

إالن أف غزارة البيانات قد .التي تنطكم عمييا البيانات كالمعمكمات التي يجمعيا عف المسترشد 
 .تككف مفيدة  في عممية الكشؼ عف الجكانب المتنكعة لممشكمة التي يعاني منيا المسترشد

 لذلؾ، فإف العممية اإلرشادية تبدأ مف الكثرة كنكع مف الضماف لتغطية كافة جكانب 
الشخصية المطمكب تغطيتيا، ثـ يبدأ المرشد النفسي بغربمتيا، كاستبعاد المعمكمات التي ال 

عبلقة ليا بالمشكمة، كبعد ذلؾ ينتيي عمؿ المرشد باستنباط الداللة كالمعنى لمحالة التي يعاني 
 . منيا المسترشد

 فالتشخيص النفسي ال ييدؼ إلى تكديس التشخيصات الجزئية، بؿ ىك فعؿ ختامي 
تتكامؿ فيو التشخيصات الجزئية في بناء ىك الكحدة الكمية لمعكامؿ المسببة لممشكمة أك السمكؾ 

المشكؿ، كبعبارة أخرل فإف تفسير السمككيات الجزئية لئلنساف ال يعطي صكرة متكاممة عف 
نما الكصكؿ إلى الداللة الكمية التي تشمؿ كؿ السمككيات الجزئية، كرسـ الصكرة  شخصيتو، كا 

اإلكمينيكية النيائية لمشخصية، كىذا ىك اليدؼ الذم يسعى لتحقيقو المرشد أك المعالج 
 . النفسي

 : ب ػ ىدؼ عممي
كيعني ىذا اليدؼ العمؿ عمى كضع إستراتيجية عامة تتضمف خططان جزئية قابمة لمتنفيذ 

كقد يعتقد أف طرح اإلستراتيجية العامة ىك .الفعمي مع الحالة التي يتعامؿ معيا المرشد النفسي
خطكة تالية عمى تقديـ  الممخص التشخيصي ، إالن أف التكصيات أك األسمكب العبلجي المقترح 
كخطكات التنفيذ الفعمي يجب أف ينص عمييا في الممخص التشخيصي بكضكح إذا كاف لمعممية 

  (.18ػ15سعيد ، بدكف ، )التشخيصية أف تككف عممية مفيدة كمثمرة 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 202 

  ككمما استطاع المرشد النفسي تحقيؽ اليدؼ األكؿ بأكبر قدر مف الدقة كالثراء ،كانت 
. الخطة التي يرسميا أكثر قابمية لمتنفيذ مع المسترشد، ككانت فرص نجاحيا كفاعميتيا أكبر

كتتضمف الخطة التي يضعيا المرشد النفسي اقتراح تغيرات تتراكح بيف التعديبلت البسيطة في 
بيئة العميؿ أك تكجيو بعض النصائح ألفراد أسرتو أك التكجيو بضركرة إلحاؽ المسترشد إلى 

كحدة صحية أك مستشفى نفسي إذا كانت حالتو النفسية تتطمب تدخبلن طبيان كنفسيان مثؿ الفصاـ 
.   أك االضطراب الكجداني الدكرم

  كيرل أصحاب التكجيو التحميمي في اإلرشاد النفسي أف ىدؼ التشخيص مف الناحية 
ػ معرفي كثـ عاـ، فيك ليس تكديس التشخيصات الجزئية أك جمعيا، بؿ فعؿ ختامي : العممية

. تتكامؿ فيو التشخيصات الجزئية في بناء ىذه الكحدة الكمية لمعكامؿ المسؤكلة عف االضطراب
رشاد، كنصائح : كىك مف الناحية العممية : إلخ، بمعنى أكثر دقة ىك... تقديـ فرص لمعمؿ، كا 

. اإلمساؾ بالداللة الخاصة الضطراب الطفؿ في مكقؼ ما
: عناصر عممية التشخيص

: لمتشخيص ثبلثة عناصر رئيسية ىي التالية
 :ػ القدرات العامة كالخاصة1

 كىي تشمؿ الذكاء العاـ كقدرات الفرد الخاصة كالقدرة المكانية كالقدرة الحسابية كالقدرة 
كما يجب عمى المرشد أك المعالج النفسي أف يغطي جكانب تتعمؽ . المكسيقية كالقدرة المغكية

مكاناتو كاستعداداتو كاتجاىاتو النفسية  . باىتمامات الفرد كميكلو كا 
: ػ الخصائص الشخصية2

أم كؿ ما يميز شخصية المسترشد ككؿ ما يكشؼ عف جكانب القكة أك الضعؼ فييا 
قدراتو : سكاء مف الناحية الجسمية أك النفسية، كمف ىذه الخصائص عمى سبيؿ المثاؿ

. الجسمية كحالتو الصحية كتاريخو الطبي كسماتو الشخصية كاالنطكائية أك االنبساطية 
: ػ االضطرابات النفسية3

 يككف الدافع لدل المسترشد في بعض األحياف المجكء إلى المرشد النفسي لمبكح لو عف 
مشكمة نفسية معينة، سكاء أكانت شديدة أك متكسطة أك بسيطة، كتتمثؿ في مجمكعة مف 
األعراض التي تعكؽ تكافؽ الفرد عمى المستكل الشخصي أك االجتماعي أك اإلنتاجي أك 
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كفي مثؿ ىذه الحاالت يككف مف الضركرم أف يقـك المرشد أك المعالج النفسي في . المستقبمي
البحث عف حقيقة ىذه األعراض أك الشكاكل التي يصرح بيا المسترشد عف طريؽ الفحص 
يجاد عبلقات كاضحة كدقيقة بيف ىذه الشكاكل كبيف ما ىك مكجكد  كالتشخيص الدقيؽ، كا 

.  بالفعؿ لدل المسترشد، كذلؾ بالبحث عف األسباب الحقيقية كراء ىذه األعراض 
: أشكاؿ التشخيص

ذا صدؽ ىذا المثؿ  ىناؾ مثؿ قديـ يقكؿ الدليؿ عمى حبلكة الحمكل يكمف في تذكقيا، كا 
فإف البرىاف األساسي ػ إذف، فمعمـ النفس المرضي يجب أف يكمف في العبلج الناجح لمسمكؾ 

المضطرب أك غير السكم، كقبؿ التمكف بصكرة معقكلة مف أف يطمب منا البحث عف السبب في 
اضطراب ما يعاني منو الطفؿ يجب أف نككف قد عزلنا االضطراب الذم ىك محؿ الدراسة، كأف 

دراكو، كتمييزه مف الزمبلت   لمفرد، بغض النظر عف (Syndiones)نككف قادريف عمى معرفتو كا 
. المعايير التشخيصية لبلضطرابات النفسية

أشرنا سابقان إلى أنكاع متعددة مف التشخيص مف الناحية التاريحخية كالتشخيص الذم 
كضعو أبيقراط ، كفيميب بينيؿ كفركيد كغيرىـ مف العمماء، فإف التشخيص النفسي ىنا يشير 
إلى تنسيؽ كصفي لممشكبلت  يشبو تصنيؼ األطباء العقمييف إلى عصاب كذىاف كاضطرابات 
خمقية، كغالبان ما يطمؽ عمى ىذه العممية اسـ التشخيص الفارقي، حيث تستيدؼ ىذه العممية 

.  تمييز مرض معيف عف بقية األمراض
:  أما التصنيفات التشخيصية غير المرضية في اإلرشاد، فيناؾ محاكالت متعددة منيا

: تصنيفات اجتماعية ذات خمس فئات ىي 
. ػ المشكبلت الصحية 5ػ الكضع االقتصادم، 4ػ المينة ،3ػ التعميـ ، 2ػ الشخصية ،1

كما أف ىناؾ محاكالت تنظر بصكرة أكثر عمقان إلى مصدر المشكمة أك سببيا أكثر مف 
أ ػ عدـ كجكد : كمف أمثمة ذلؾ التصنيؼ الذاتي الذم يشير إلى . النظر إلى نكع المشكمة 

.      مشكمة ، ب ػ نقص في المعمكمات ، ج ػ االعتماد عمى الغير ، د ػ صراع داخمي 
     : كبصكرة عامة فقد تحدث العمماء عف عدة أشكاؿ لمتشخيص أىميا مايمي 

 : ػ التشخيص التصنيفي1
   التصنيؼ ىك عممية التقميؿ مف تعقد الظكاىر بترتيبيا في فئات طبقان لبعض المعايير 
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فاألشياء المختمفة المصنفة كالقابمة لمتمييز حيف تككف متساكية .المكضكعة ليدؼ كاحد أك أكثر
تجمع في فئات، كما ينظر إلييا مف حيث انتماؤىا إلى تمؾ الفئات عمى األصح ، ال مف حيث 

. تفردىا بذاتيا
معرفة :    مف ىنا، يككف التشخيص التصنيفي في مجاؿ االضطرابات النفسية عبارة عف

اضطراب ما أك أعراض مرضية في ضكء معيار تـ تحديده مسبقان، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا 
اجتمعت األعراض اآلتية لدل طفؿ ما كالعصبية الشديدة، كالنسياف الدائـ كالمستمر، كالحيرة، 
كالشؾ، كالخكؼ مف المجيكؿ، فإف المرشد النفسي ينظر إلى زممة األعراض المجتمعة معان 

بمعنى آخر مقارنة . كيطمؽ عمييا اسـ اضطراب القمؽ، بناء عمى المعايير الخاصة بالقمؽ
األعراض التي يشكك منيا الطفؿ بنمكذج مرضي معيف، فإذا تطابقت تمؾ األعراض مع ذلؾ 

االضطراب المحدد مسبقان، فإف المرشد في ىذه الحالة يشخص اضطراب الطفؿ في ضكء ذلؾ 
 .المعيار

 كىذا النظاـ التصنيفي في التشخيص قديـ كحديث في الكقت نفسو، فقد استخدمو عدد 
( 1767-1706)عاـ Saufage  F.B"فرانسكا بكاسيبو سكفاخ "مف العمماء كالباحثيف؛ إذ قاـ 

بتجميع األمراض إلى أصناؼ كطبقات كأجناس بالطريقة نفسيا التي كاف العمماء الطبيعيكف 
 .يصنفكف  بيا النباتات كالحيكانات

الذم يعد أكؿ مف قسـ األمراض النفسية إلى Pinel،P( 1745-1826) أما فيميب بينيؿ 
اضطرابات عيصابية كاضطرابات ذىانية، حيث حدد أربعة أنكاع لبلضطرابات النفسية كالعقمية ىي 

 :التالية
.  كيتميز بأحكاؿ مصحكبة باىتياج حاد أك غضب شديدManiaػ اليكس 

 كتتككف مف اضطرابات اكتئابية كتكىمات متصمة بمكضكعات Melanchaliaػ السكداكية 
 .محددة
.  كيتميز بافتقار األفكار إلى التماسؾDementiaػ الخبؿ 

 كيتضمف كبلن مف التخمؼ العقمي كالخبؿ العضكم كالتدىكر الناتج عف idiotismػ الحماقة 
 .الشيخكخة

 Diagnositicand statisticalكيعد الدليؿ اإلحصائي كالتشخيصي لبلضطرابات العقمية 

Manual of Mental Disorders    (D.S.M-) كالخاص برابطة الطب النفسي األمريكية 
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أساسان لؤلدلة التشخيصية الرسمية المستخدمة في عدد مف الدكؿ العالمية مثؿ كندا كاليند 
كأمريكا البلتينية إلى جانب الكاليات المتحدة األمريكية، كقد خضع ىذا الدليؿ لتعديبلت أساسية 

 ، كقامت منظمة الصحة (D.S.M-iv)( 1994)حتى التعديؿ الرابع لعاـ  (1952)منذ عاـ 
تتضمف االضطرابات  (1991)العالمية بإعداد تصنيؼ لبلضطرابات العقمية كالسمككية عاـ 

كنشير فيمايمي إلى بعض مف ىذه التشخيصات . النفسية التي يعاني منيا الناس كباران كصغاران 
: التي قامت عمى أساس التصنيؼ، كأىميا مايمي

: أ ػ  تصنيؼ كيميامسكف  كدارلي
حدد الباحثاف الفئات التشخيصية التالية عمى أساس أنيا تشتمؿ عمى كؿ المشكبلت التي 

: يتعامؿ معيا المرشد  كىي 
. ػ مشكبلت مينية 1
. ػ مشكبلت تعميمية 2
. ػ مشكبلت مالية 3
. ػ مشكبلت أسرية 4

: ب ػ تصنيؼ بكردكف 
استطاع بكردكف أف يضع مجمكعة مف المفاىيـ التشخيصية  مع األسباب التي أدت إلى 

:   كجكد المشكمة، ككيفية مكاجيتيا مف قبؿ المرشد النفسي، كأىميا مايمي
كتكمف المشكمة ىنا أف المسترشد لـ يتعمـ تحمؿ المسؤكلية في حؿ : ػ االعتمادية 

مشكبلتو الشخصية، كدكر المرشد ىنا ينحصر في مساعدة المسترشد عمى كسب استبصاران 
جيدان لمشاعره كذاتو حكؿ كيفية التعامؿ مع مشكبلتو اليكمية كالحصكؿ عمى خبرات تجعمو أكثر 

. استقبللية 
: ػ الصراع الذات 

كيعني ذلؾ إف خبرات الماضية لممسترشد لـ تزكده بالمعرفة : ػ نقص المعمكمات
كيجب عمى المرشد ىنا أف يعطي المسترشد المعرفة البلزمة . الضركرية لمتعامؿ مع المكقؼ
 . لمتعامؿ مع المكاقؼ المختمفة

: ػ التشخيص الدينامي2
يقـك ىذا النكع مف التشخيص عمى أساس أف ثمة تفاعبلت بيف العكامؿ النفسية كالعكامؿ 
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االجتماعية، كمف ثـ يصاىر ىذا النكع مف التشخيص بيف الجانب النفسي كالجانب االجتماعي 
كىذا النكع مف التشخيص ييدؼ إلى . كالغكص داخؿ المسترشد نفسو كداخؿ مكاقفو االجتماعية

تحديد ماىية المشكمة كالعكامؿ النفسية كاالجتماعية التي سببت في كجكدىا، مع تحديد 
. اإلمكانيات كالمكارد التي قد تساىـ في حؿ المشكمة
: كيقـك أساس التشخيص الدينامي عمى أساس

ػ الترتيب كالتنسيؽ بيف المعمكمات كالحقائؽ التي تكصؿ إلييا المرشد النفسي أثاء دراستو 
. لممشكمة

ػ ربط المعمكمات ربطان قائمان عمى المنطؽ ، بحيث يبيف لنا العبلقة القائمة بيف المعمكمات 
. كمدل تفاعميا كالمعنى كالداللة الذم ينتج عف ارتباطيا 

. ػ تحديد األىداؼ الفرعية لمتشخيص 
. ػ تحديد أنسب األساليب كالطرؽ العبلجية 

. ػ كضع أفضؿ خطة عبلجية لممشكمة 
كىذا النكع مف التشخيص يركز عمى تفاعؿ العكامؿ، كىك يسكد في حاالت االنحراؼ كعدـ 

. التكافؽ المدرسي
 Defferential Diagnoses: ػ التشخيص الفارقي3

ىك أحد أساليب تشخيص االضطرابات النفسية كالعضكية، كيقـك عمى التفرقة المنيجية 
بيف أعراض مرضيف أك أكثر لتقدير أم منيما ىك الذم يعاني منو المسترشد، ىؿ ىك قمؽ 
االنفصاؿ أك الخكؼ مف البيئة أك الرفاؽ، كذلؾ لمكصكؿ إلى زممة األعراض التي تميز أحد 

. األمراض عف األخرل
حاالت األمراض النفسية المنشأ ،كاألمراض :      كمف أىـ دكاعي االىتماـ بالتشخيص الفارقي

العضكية المنشأ، كحاالت االضطرابات النفسية كاالضطرابات الجسمية، كحاالت األمراض 
إف : الجسمية التي يصاحبيا اضطرابات نفسية، كاألمراض النفسية الجسمية؛ فعمى سبيؿ المثاؿ
اضطراب التبكؿ البلإرادم لدل األطفاؿ تؤدم إليو عكامؿ كثيرة، فقد يككف سببو يعكد إلى 

كقد يككف سببو ضغكط نفسية .. في الجياز البكلي أك مرض السكر أك"  انتانية"اضطرابات
كتكافؽ غير سميـ في البيئة التي يعيش فييا كالحماية الزائدة أك اإلىماؿ كالنبذ الشديد مف قبؿ 

الكالديف، كىذا أمر لو أىميتو البالغة، ألنو في ضكء ىذا التمييز كالتفريؽ بيف أعراض ىذا 
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االضطراب كأعراض اضطراب آخر مشابو لو تتحدد طبيعة االضطراب بدقة، كتتحدد أيضان طريقة 
 .إجراءات التدخؿ اإلرشادم أك العبلجي

  لذلؾ يجب عمى المرشد أك المعالج النفسي أف يككف مممان بطرؽ كأساليب التشخيص 
التفريقي، كذلؾ لتحقيؽ اليدؼ  مف التشخيص كىك تحديد المشكمة ككضع العبلج المناسب 

.  ليا
 :مضمكف عممية التشخيص

 يعتقد عدد مف العمماء في مجاؿ التشخيص النفسي أف كسائؿ التشخيص مثؿ المبلحظة 
المباشرة كالمقابمة كدراسة الحالة كاالختبارات النفسية كغيرىا مف كسائؿ البحث عف حقيقة 

المشكمة عند الطفؿ لف تراجع بصفة خاصة لتحقيؽ مصداقيتيا، كلكف حالة الطفؿ نفسيا ىي 
التي ستككف مكضع االعتبار كاالىتماـ، كأف المبلحظة ػ كخصكصان لطفؿ الركضة ػ كما يترتب 

عمييا ،كترتيبيا كمدتيا ىما أحد طرفي االستمرارية التشخيصية، ألنيا تحدد األنشطة التجريبية 
لمعممية التشخيصية؛ فمضمكف التشخيص إذف ليس إلصاؽ بطاقة عمى الطفؿ عمى أنو يعاني 
شكبلن مف أشكاؿ االضطرابات النفسية، كما حددتو التصنيفات العالمية لؤلمراض النفسية مثؿ 

(DSM -11) بؿ ىك عممية دينامية تنصب عمى الطفؿ بعينو في لحظة بعينيا، كتحديد الداللة 
التي تنطكم عمييا جممة عبلقات الطفؿ مع بيئتو المدرسية كاألسرية كاالجتماعية، لذلؾ يجب 
أف يككف التشخيص النفسي  لؤلطفاؿ مرنان كمكافقان لكؿ حالة فردية عمى حدة عمى رغـ تشابو 
االضطراب الذم يعاني منو الطفؿ كاضطراب طفؿ  آخر، كىك ليس كصفة جاىزة لكؿ طفؿ، 

. كلذلؾ فالتشخيص تعبير عف لحظة مف لحظات التطكر لتاريخ الطفؿ في عبلقتو بالبيئة
     : إف مضمكف التشخيص ينحصر في:    لذلؾ يمكف القكؿ

ػ تأكيؿ السمكؾ بالرجكع إلى أنماط كيفية معركفة مسبقان لدل الراشد أك الشخص القائـ عمى 1
. عممية التشخيص مف خبلؿ المعمكمات التي حصؿ عمييا عف مشكمة الطفؿ

. (المكاءمة)  ػ مراعاة الخصائص الفريدة لمفرد في تميزه مف اآلخريف 2
ػ تحديد الداللة الخاصة لجممة عبلقات الطفؿ ببيئتو في ذلؾ المكقؼ الذم يظير فيو السمكؾ 3

حصران في الحاضر، أم في مكقؼ بعينو كفي لحظة بعينيا مف لحظات كجكده مف حيث 
 (.98، 1982:  قطاف)ىك حالة دينامية في سبيؿ التطكر ككياف في صيركرة متصمة 
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: إجراءات التشخيص
خطكات رئيسية في عممية " ساف بيرغ كتيمر"   حدد العمماء كالسيمان العالماف 

: التشخيص كما ىي مكضحة في اآلتي
 : أ  ػ التييئة كاإلعداد كتشمؿ الخطكات األربع الفرعية اآلتية

ػ التفاعؿ كالتكاصؿ بيف المرشد النفسي المدرسي أك التربكم كجميع المؤسسات 1
مثؿ الركضة، كاألسرة، كاألقارب، كاألصدقاء،  (المسترشد)االجتماعية  التي ليا عبلقة بالطفؿ 

بيدؼ معرفة تفاصيؿ مشكمة الطفؿ مف خبلؿ تقارير مفصمة عف سمكؾ الطفؿ المشٌكؿ، سكاء 
. أكاف داخؿ حجرة الصؼ أـ خارجيا، داخؿ المنزؿ أـ خارجو  في أثناء المعب مع األقراف

ػ إجراء مقابمة مبدئية أك أكلية لمطفؿ لمحصكؿ عمى معمكمات عنو حكؿ إدراكو 2
 .لممشكمة التي يعاني منيا كمكقفو مف اآلخريف المحيطيف بو

بعد أف تتـ إحالة الطفؿ الذم يعاني مف مشكمة ما إلى المرشد :  ػ أخذ المكافقة3
النفسي سكاء عف طريؽ إدارة الركضة،أك عف الكالديف، ال بد مف أخذ مكافقة المسؤكليف عف 

الطفؿ لمعاكنتو عمى كؿ ما يتطمبو مف دعـ لنجاح العممية اإلرشادية، كيجب أف تكتب المكافقات 
 .بيف المرشد ك اآلخريف الذيف ليـ عبلقة بالطفؿ (العقد اإلرشادم)في عقد يسمى 

 ػ اختيار أدكات التشخيص المناسبة، مف اختبارات ككسائؿ القياس األخرل كالمقابمة 4
كالمبلحظة كدراسة الحالة كالمقاييس النفسية األخرل كاختبارات الذكاء كالشخصية كاالختبارات 

، كالرسـ اإلسقاطي، كالمعب (C.A.T)االسقاطية مثؿ اختبار تفيـ المكضكع اإلسقاطي لؤلطفاؿ 
. إلخ، كتطبيؽ المناسب مف االختبارات كالمقاييس عمى الطفؿ... التشخيصي

 :ب  ػ  تحديد المشكمة
 في ضكء المعمكمات المقدمة مف خبلؿ تطبيؽ المرحمة األكلى، يقـك المرشد بمعرفة ما 
إذا كاف الطفؿ يعاني مشكمة نفسية أك سمككية ذات أىمية تستحؽ الدراسة كالعبلج، كمف خبلؿ 

. ذلؾ يتعرؼ المشكمة كنكعيا كطبيعتيا، كشدتيا، كآثارىا السمبية في الطفؿ نفسو كاآلخريف
 :ج ػ  البحث عف األسباب 

فمف الضركرم في عممية التشخيص التفريؽ  بيف األسباب الحيكية كالنفسية كالبيئية، 
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كاألسباب المينية كالمدرسية التي أدت إلى ظيكر تمؾ المشكمة لدل الطفؿ، كىنا ينبغي عمى 
المرشد النفسي أال يبالغ في أثر مجمكعة مف األسباب عمى حساب األسباب األخرل، كأف يتـ 

الطفؿ نفسو، كاألىؿ، كالمعمـ، كاألقراف، كالفحص الطبي،ك الفحص : تحديد األسباب عف طريؽ
. النفسي، ألف ذلؾ يساعد عمى دقة التشخيص كيجعؿ التنبؤ بنجاح اإلرشاد محتمبلن جدان 

 :د ػ  البحث عف األعراض كمعرفتيا
تشخيص االضطرابات السمككية كاالنفعالية لدل األطفاؿ عمى أساس األعراض البادية 

عمى سمكؾ الطفؿ مف خبلؿ مقارنة تمؾ األعراض بالتصنيفات الخاصة باضطرابات األطفاؿ، ألف 
التصنيؼ يعد دليبلن ىامان لممرشد المتبني التشخيص التصنيفي، كأمران ضركريان كىامان حيف يكتب 
المرشد تقريره عف حالة الطفؿ أك حيف يحكلو إلى أخصائي نفسي  آخر أك مركز إرشادم ييتـ 

 .بمشكبلت األطفاؿ
بمعنى آخر، يجب عمى المرشد النفسي المدرسي معرفة ىذه األعراض التي يعاني منيا 
الطفؿ مف حيث شدتيا كطبيعتيا، ىؿ األعراض تتعمؽ بالطبيعة النمائية لمطفؿ، كىؿ مناسبة 

 .اآلخريف  في مثؿ عمرهلعمره كسمكؾ األطفاؿ 
 :(التفسير)ىػ ػ  تككيف فرض حكؿ مشكمة الطفؿ 

تفسر المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ فحص الحالة كدراستيا، كفي ضكء 
تفسير المعمكمات يتـ كضع افتراض تشخيصي مبني عمى النظرية النفسية التي يتبناىا المرشد 

النفسي، كتتـ عممية التفسير في التشخيص عف طريؽ فرض المرشد عددان مف الفركض 
. المتعمقة باألسباب كمحاكلة إثبات كؿ منيا أك استبعاده

 :ك ػ  تحقؽ صحة االفتراض
كىنا ال بد لممرشد مف أف يتحقؽ صحة االفتراض الذم كضعو حكؿ طبيعة المشكمة التي 
يعاني منيا الطفؿ سكاء أكانت سمككية أـ عقمية أك اجتماعية ،مف خبلؿ استخداـ مجمكعة مف 

المحكات كالمقاييس النفسية لمتأكد مف أف االضطراب الذم يعاني منو الطفؿ يندرج تحت 
اضطراب الخكؼ مف المدرسة كليس مرده إلى القمؽ االجتماعي أك الخكؼ مف االنفصاؿ، كعند 
ىذه النقطة ينتيي المرشد النفسي إلى كضع تشخيص مبدئي حكؿ حالة الطفؿ النفسية مرفؽ 

باألدلة القياسية كالتقارير المفظية عمى  المستكل الكمي كالكيفي مف أف الطفؿ يعاني ىذا 
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ف بدت بعض األعراض أقؿ  االضطراب دكف سكاه بناء عمى األعراض الظاىرة عمى سمككو، كا 
كضكحان في سمكؾ المسترشد فيي أعراض الضطرابات أخرل كليست اضطرابان بعينو يختمؼ عف 

 .االضطراب الذم تـ تحديده

 :ز ػ اتخاذ القرار
 كتتضمف ىذه الخطكة كتابة التقرير النيائي لحالة الطفؿ النفسية كطبيعة المشكمة التي 
يعاني منيا كشدتيا كخطكرتيا عمى حياتو إذ لـ يتمؽ العبلج أك اإلرشاد المناسب، مع التكجيو 
بكتابة التقرير إلى أسمكب العبلج أك اإلرشاد المناسب كالممكف في ىذه الحالة، كال سيما إذا 

. كاف المرشد ال يقـك بعممية اإلرشاد كالتكجيو بنفسو
: كقد ذكر أصحاب التكجو التحميمي في العبلج النفسي ثبلث مراحؿ لمتشخيص ىي 

 ػ تحديد المشكمة في سؤاؿ محدد حتى يتمكف المرشد مف تحديد خطة العمؿ، كيتـ ذلؾ مف 1
 .(طرائؽ جمع المعمكمات)خبلؿ عدة إجراءات سيأتي الحديث عنيا في الفصؿ السابع 

 ػ دراسة الحالة دراسة معمقة لمعرفة الجكانب المختمفة التي أثرت في الحالة سكاء أكانت 2
 .إلخ...أك أسرية أك مدرسية  (جسدية  )اجتماعية أـ فيزيكلكجية

.  ػ التشخيص كالكصكؿ إلى صيغة تحدد طبيعة المشكمة كأسبابيا لدل الطفؿ في تمؾ المحظة3
: معايير التشخيص الجيد

إذا كاف المرشد النفسي المدرسي يسعى إلى معرفة االضطراب الذم يعاني منو سكاء أكاف 
سمككيان أـ معرفيان أك اجتماعيان، أك تحصيميان، فإف ذلؾ يككف مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات 
كالكسائؿ المكضكعية الدقيقة كالشاممة التي تكشؼ المشكمة كشدتيا لدل الطفؿ، كالمعطيات 
التاريخية التي يحصؿ عمييا مف كالدم الطفؿ حكؿ سمكؾ الطفؿ كانفعاالتو، كمعطيات حالية 
حكؿ طبيعة المشكمة كأبعادىا كأعراضيا، كالمكاقؼ التي تظير فييا سكاء في المدرسة أـ في 
المنزؿ، كالمعطيات القياسية مثؿ المبلحظة كالمقابمة كاالختبارات النفسية كالطبية المختمفة، 
كالمعطيات التحميمية كتفسير أحبلـ الطفؿ كمخاكفو كقبلقمو أك أم سمكؾ يقـك بو في بيئتو 

. كالذم يتكرر دائمان، كيككف مخالفان لسمكؾ األطفاؿ في مثؿ عمره
    :   كىذه المعطيات ينبغي أف تتضمف بعض المعايير حتى تؤدم الغرض منيا كىي

 كيعني تكامؿ المعطيات التي حصؿ عمييا المرشد النفسي ضمف الكحدة التاريخية :ػ التكامؿ1
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كالحالية في صكرة متكاممة تكشؼ عف عبلقات الطفؿ في بيئتو، كاألكقات الذم يظير 
 .فييا السمكؾ غير السكم كأكقات عدـ ظيكره

 بمعنى أف تككف الكقائع التي يحصؿ عمييا المرشد عف حالة الطفؿ قيد :ػ التقاء الكقائع2
الدراسة مف مصادر مختمفة ،كليس مف مصدر كاحد كآراء الكالديف أك المعمـ كحسب مف 

 .دكف أخذ رأم الطفؿ
 . كيعني ذلؾ كؿ محاكلة ممكنة لرد كؿ العبلمات أك األعراض إلى عامؿ سببي كاحد:ػ االقتصاد3
. بقدر ما تككف المعمكمات دقيقة كثرية يككف التشخيص صادقان إلى حد ما:  ػ الثراء كالدقة4
 كيعني ذلؾ أف ينطكم التشخيص  الذم يقـك بو المرشد حكؿ حالة الطفؿ غير :ػ الخصكبة5

. السكية عمى جديد كليس نقؿ الكقائع بحرفيتيا
.  أم أف يسمح التشخيص بمعرفة ما قد يككف عميو سمكؾ الطفؿ في مكقؼ بعينو:ػ التنبؤ6
 سبقت اإلشارة إليو مف خبلؿ المقارنة بيف أعراض الحالة كالحاالت :ػ التشخيص الفارقي7

. الشبيية
 في غياب الدليؿ المميز المتصؿ بطبيعة العممية المرضية، فاالحتماالت :ػ قانكف االحتماؿ8

. الحسابية يمكف أف ترجح بعض األدلة ذات التكرار األكبر
تعد خصائص العبلقات المميزة الضطرابات معينة ذات أىمية :  ػ العبلقات كاألعراض المميزة9

. كبيرة
 أم نمكذج أك شكؿ مف أشكاؿ االضطراب يعكس صيغة مرضية سببية متفردة :ػ السببية10

. تبرز إسياـ مختمؼ أنكاع العكامؿ السببية
: عكامؿ نجاح العممية التشخيصية

  إف تحقيؽ صدؽ العممية التشخيصية كنجاحيا يكاد يككف مستحيبلن، إذ ليس ىناؾ محؾ 
صادؽ بعد كالسيما لدل األطفاؿ، كصيغ التشخيص في أحسف صكرىا ليست إاٌل حكمان إنسانيان 

قابؿ لمخطأ كغير قابؿ لمبرىنة عمى صدقو؛ ذلؾ أف العكامؿ المرضية السببية كالعمميات 
ية كالتحميؿ، كفي التطبيؽ العممي يمكننا إثبات المكضكعالدينامية نادران ما تخضع إلثبات 

أك عف  (مؤتمر الحالة)الصدؽ بصكرة تقريبية خبلؿ لقاء المرشديف لمتشاكر كدراسة الحالة 
طريؽ إثبات االتفاؽ بيف تشخيصيف مختمفيف أجريا عشكائيان عمى الحالة نفسيا أك عف طريؽ 
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. االتفاؽ بيف آراء المختصيف
  يضاؼ إلى ذلؾ أف أساليب التشخيص الحالية ال تيتـ إاٌل بالجزء المتطرؼ مف الخط 

الفاصؿ لمسمكؾ المضطرب كال تكٌجو ىذه األساليب إال قميبلن مف االنتباه إلى االضطرابات األخرل 
التي يممسيا المرشد النفسي  في أثناء اتصالو بكثير مف الحاالت ك عمى رغـ ىذه االنتقادات 
المكجية إلى العممية التشخيصية مف الناحية العممية نجد أف بعض العكامؿ تساعدىا عمى 

: النجاح ،منيا
كذلؾ عف طريؽ كؿ :ػ الفحص الدقيؽ لحالة الطفؿ فحصان مكضكعيان كدقيقان كشامبلن 1

المصادر ككؿ الطرؽ كالكسائؿ قدر اإلمكاف، كأف تككف المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا 
 .منظمة كممخصة بدقة

يحتاج التشخيص إلى تدريب كخبرة مف جانب المرشد ال سيما في : ػ التدريب كالخبرة2
 .مجاؿ مشكبلت الطفكلة كاضطراباتيا

ىناؾ عدة معايير تساعد المرشد عمى اكتشاؼ كجكد مشكمة :  ػ تحديد المشكمة بدقة3
 :لدل الطفؿ كأىميا

ػ كجكد صعكبات في عبلقة الطفؿ مع ذاتو ،أك لديو اتجاىات سالبة نحك ذاتو كالشعكر 
. بالنقص

. ػ كجكد صعكبة في عبلقة الطفؿ مع اآلخريف كالعزلة، كالعدكاف
ػ كجكد شككل مستمرة لدل الطفؿ أك اآلخريف مف كجكد مشكمة لدل الطفؿ مع استمرار ىذه 

 .المشكمة عدة شيكر
ػ الحكـ عمى المشكمة في ضكء معايير السمكؾ السكم كغير السكم بالنظر إلى السمكؾ األطفاؿ 

في مثؿ عمره، مثؿ شدة السمكؾ،ك تكرار السمكؾ، كمبلئمة السمكؾ لخصائص الطفؿ 
 .النمائية،ك مطابقة السمكؾ لعادات المجتمع كتقاليد ق، السمكؾ بناء أـ ىداـ

فالمرشد الماىر قادر عمى التنبؤ بمصير المشكمة :  ػ القدرة عمى التنبؤ بمآؿ المشكمة4
التي يعاني منيا الطفؿ في ضكء التشخيص الدقيؽ، ككمما استطاع المرشد النفسي دراسة 

الطفؿ دراسة شاممة لو كلسمككو كعاداتو كاضطرابو كاف تكقعو أدؽ بشأف مآؿ ىذا االضطراب 
. في المستقبؿ في حاؿ عدـ المعالجة
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 :تقييـ عممية التشخيص
تتضمف عممية التشخيص تحكيؿ المبلحظة المرتبة إلى مجمكعة مف القكاعد التي في 
اإلمكاف تطبيقيا في المستقبؿ عمى شكؿ عمؿ إرشادم أك عبلجي أك تكجييي، كلذلؾ يعد 

فالتقييـ تقريران كتنسيقان لبلكتشافات، كمف جية  أخرل ىك إعداد لمتدخؿ اإلرشادم الذم يكجو 
. األفعاؿ المستقبمية

: كعمميات التقييـ تحدث في مكضعيف مختمفيف في االستمرارية التشخيصية
 تبرز عمميات التقييـ إلى المقدمة عندما تتناسؽ المبلحظات كتستخمص منيا خطط األكؿ ػ

. العمؿ
:  تعكد عمميات التقييـ لمعمؿ عندما تقيـ األفعاؿ السابقة لمتنبؤ باألفعاؿ اآلتيةالثاني ػ

 يجب استخداـ المبلحظة المنظمة لمتنبؤ بالتطكر النمائي اآلتي لمطفؿ :ػ  المبلحظة المنظمة1
. أك األحداث في الظركؼ القائمة

 بما في ذلؾ التنبؤ بالنمك التالي دكف تدخؿ قصدم يجب أف تستخدـ لتنبؤ :ػ مادة المبلحظة2
. بديؿ، كىك تنبؤ بالنمك التالي في ضكء إدخاؿ أنشطة إرشادية

أربعة مستكيات مف تأدية الدكر تعمؿ لمتقييـ  (فيرنك كيكبـ)كبناء عمى ذلؾ، اقترح 
: التشخيصي في العمؿ مع الحالة قد يككف ليا عبلقة معادلة بالمرشد النفسي، كىي

ػ أداء الدكر يخٌؿ تمامان بالمعايير القياسية المحددة التي يفرضيا المجتمع، كقد تسبب تكتران 1
. لؤلفراد كالجماعات

ػ أداء الدكر يحقؽ الحد األدنى مف المعايير االجتماعية، كلكف يسبب تكتران لؤلفراد في شبكة 2
. الدكر مما يؤدم إلى اإلخبلؿ الكظيفي

ػ أداء الدكر يحقؽ الحد األدنى مف المعايير االجتماعية ألعضاء شبكة الدكر، كال يمكننا 3
. قياسو بقدرات الدكر

ػ أداء الدكر يحقؽ الحد األدنى مف المعايير االجتماعية، كلكف يمكننا قياسو تمامان مع قدرات 4
. أداء الدكر

إف االكتشافات التشخيصية تتطمب نكعان مختمفان مف التدخؿ، ألنيا :   كأخيران يمكننا القكؿ
تتضمف مجمكعة مف األنشطة التنبؤية كالباحثة عف الحقائؽ، كبيا تكزف المبلحظات التفصيمية 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 214 

: كالمركبة مف حيث عبلقتيا بػ 
مكانية تككيف أنماط السمكؾ كالتفكير كالشعكر  .ػ المكضكع كا 

. ػ فائدتيا في الكضكح التشخيصي
كىنا، يجب عمى المرشد النفسي أف يقرر ما العكامؿ التي تتطمب اىتمامان فكريان كيفصميا 

عف الحقائؽ األقؿ أىمية، ثـ إف اتساع كؿ تقييـ تشخيصي كعمقو يتحدداف بكضكح بكفاءة 
المرشد النفسي كتكافر المكارد اإلضافية، كرعاية جيكده المينية كالنظاـ القيمي السائد في 

 . المجتمع
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طرائؽ جمع المعمكمات في العممية اإلرشادية 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الثامف الفصؿ
 اإلرشادية العممية في المعمكمات جمع كسائؿ
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 الفصل الامملل
ألسااصلجلبل اللمومااللفيل اللميةل إلرشادرةلل

 
:   مقدمة

     تعد كسائؿ جمع المعمكمات لممرشد أك المعالج النفسي القاعدة كاألساس في كضع تصكر 
مبدئي حكؿ طبيعة االضطراب الذم يعاني منو المسترشد، تمؾ المعمكمات قد يستقييا المرشد 
مف العميؿ نفسو كمف المحيطيف بو، حيث يقـك بإجراء المقاببلت، كدراسة الحالة، كاستخداـ 
المبلحظة المباشرة أك غير المباشرة، كقد يمجأ أحيانان إلى استخداـ االختبارات أك المقاييس 

النفسية كالشخصية السيككمترية أك اإلكمينيكية، كالركرشاخ، كاختبار تفيـ المكضكع كغيرىا مف 
األدكات التي تسيؿ ميمة المرشد في التعرؼ عمى الحالة الحقيقية التي يعاني منيا المسترشد 
أك العميؿ، كمف ثـٌ كضع البرنامج اإلرشادم البلـز لمحد مف المشكمة التي يعاني منيا، كأىـ 

: تمؾ الكسائؿ التي يمجأ إلييا المرشد في ذلؾ مايمي
 : أواًل ـ انًالحظح وأدواتها

تستخدـ المبلحظة العممية المنظمة عمى نطاؽ كاسع في كافة فركع العمـ المختمفة، كمف 
ضمنيا فركع عمـ النفس النظرم التطبيقي كما، تستخدـ المبلحظة في الحياة اليكمية لمعظـ 

مف ىذا تمعب المبلحظة دكران أساسيان في تقدير سمات شخصية الفرد سكاء كاف في . الناس
عيادة نفسية أك في مركز تكجيو نفسي، أك في غرفة الصؼ، أك في مكتب األخصائي 

ذا كانت . الخ أك في أم مكاف آخر يستدعي تقييـ الفرد عف طريؽ المبلحظة...النفسي كا 
االختبارات النفسية كالمقابمة التشخيصية تمتاز بأنيا تقييمات أكثر مكضكعية لعينات صغيرة مف 

السمكؾ، فإف المبلحظة تمتاز بدكرىا ألنيا تعطينا أكثر اتساعان كبشكؿ يسمح لنا بتقدير 
. شخصية الفرد في مكاقؼ أقرب إلى المكاقؼ الطبيعية

كقد لجأ عمماء النفس كبخاصة عمماء نفس الطفكلة إلى طريقة المبلحظة المباشرة 
لمسمكؾ التمقائي في المكاقؼ الطبيعية منذ كقت طكيؿ، كقد استخدميا الكثيركف منيـ عمى 

كمف أىـ عمماء نفس الطفؿ الذيف استخدمكا . نطاؽ كاسع، كبخاصة مع أطفاؿ ما قبؿ المدرسة
". جاف بياجيو كأرنكلد جيزؿ"المبلحظة المباشرة في ىذا المجاؿ 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 218 

المشاىدة : كمف الكممات الشائعة التي تقترب مف معناىا مف المبلحظة كتتداخؿ معيا 
كمف المعمـك أف المبلحظة تمثؿ الخطكة األكلى مف . كالمراقبة، كالرصد، كاالستطبلع كغيرىا

خطكات المنيج العممي، كأنيا تتضافر مع الفرضية كالتجربة لتككيف الدعائـ الثبلث ليذا 
. المنيج

كما تستخدـ المبلحظ بشكؿ كاسع النطاؽ في البحكث النفسية كالتربكية مثؿ في مجاؿ 
التشخيص النفسي، كالتجريب النفسي، كذلؾ لما تكفره مف فرصة لدل الشخص الذم يعاني مف 

ىذا االضطراب، كما أنيا تكفر لممعالج أك المرشد النفسي فرصة المناسبة لمتأكد مف جدكل 
أسمكب اإلرشاد، كالتغير الحاصؿ في سمكؾ المسترشد نتيجة التدخؿ اإلرشادم أك العبلجي مف 

كقد أصبحت المبلحظة مكضكعان لعدد كبير مف الدراسات بسبب . جانب المرشد أك المعالج
كفي جممة ما يؤيد أىميتيا كلزكميا . أىميتيا، كنتج عف ذلؾ عدد كبير مف أنظمة المبلحظة

. كجكد أشخاص يحممكف اضطرابان كيصعب الكصكؿ معيـ إلى تخاطب مثمر عف طريؽ المقابمة
كتككف المبلحظة في ىذه الحالة مف الكسائؿ الميمة في تككيف معمكمات قكية لدل المرشد 

. النفسي أك المعالج كالذم يعتمدىا مف أجؿ تشخيص دقيؽ، كمنطمؽ إلى عبلج فعاؿ
لذلؾ يمكف القكؿ إف المبلحظة ىي الخطكة األكلى في التعرؼ عمى الحالة الصحية 
كالنفسية لممسترشد، فيي تساعد المرشد في التعرؼ عمى التغيرات في السمات الشخصية 

، 2008:ممحـ )كاالجتماعية، ككذلؾ استراتيجيات التفكير، كاألنماط السمككية كالقيـ لدل العميؿ
85 .)

 :تعريف المالحظة 

 تعني المبلحظة مف حيث األصؿ بأنيا تككيف معرفة حكؿ مكضكع ما عف طريؽ مجمكعة 
كسمكؾ الفرد في أم . اإلدراكات المككنة حكؿ حدكثو، كما ينطكم عميو، كالتغير الذم ينالو

مناسبة ما يمكف أف يككف مكضكع المبلحظة، قد تجرم المبلحظة لمسمكؾ دكف تدخؿ مف 
، كقد تجرم دكف تدخؿ المبلحظ في حدكثو تدخبلن يحتمؿ (المجرب، المرشد، المعالج)المبلحظ 

فقد تتجو المبلحظة إلى المقابؿ كىك في درس . فيو أف يككف كاسعان أك أف يككف ضيقان كمحدكدان 
التربية البدنية، كقد تتجو إلى سمككو حيف يككف في قاعة المطالعة أك ىك في مكاف التدريب 

الخ كالغاية مف ذلؾ معرفتو أشكاؿ السمكؾ المكجكدة لدل ىذا الشخص مف أجؿ تعزيزىا ...
 .كتقكيتيا إذا كانت ىذه السمككيات إيجابية، كتقكيميا كعبلجيا إذا كانت غير ذلؾ
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 :أنكاع المبلحظة
:  المبلحظة المباشرة ػ 1

تمثؿ المبلحظة المباشرة خطكة إلى األماـ مف ناحية الضبط التجريبي إذا ما قكرنت 
فتقييـ سمات الشخص عف طريؽ المبلحظة المباشرة يتـ في العادة . بمقاييس التقدير الرقمية

في المكاف كنحف نقـك بمبلحظة سمكؾ الفرد أك بعده مباشرة، ثـ أف المبلحظة المباشرة تتـ 
لدراسة أغراض معينة محددة، كنكاحي خاصة مف السمكؾ كالمغة أك الحركة أك السمكؾ 

كإلجراء المبلحظات المباشرة يككف القائـ . العدكاني، أك العبلقات المتبادلة كالتفاعبلت بيف األفراد
بعممية المبلحظة ميتمان برؤية كدراسة السمكؾ كىك يحدث في مكقؼ طبيعي، كفي نفس الكقت 

كعمى الرغـ مف اعتبارات الدقة . ال يحدث مقاطعة أك تشكيشان ليذا السمكؾ بقدر اإلمكاف
كالمكضكعية قد تككف ىامة إال أنيا ثانكية، كيثير تجميع المبلحظات الطبيعية مشكمة صعبة 

فكيؼ يمكف إخفاء أك حجب كجكد القائـ بالمبلحظة بحيث يتفادل تشكيو السمكؾ . عند البداية
المراد مشاىدتو إلى أقؿ حد ممكف ؟ 

فقد يتـ مراقبة السمكؾ مف مكاف مجاكر لمذم يحدث فيو مثبلن، مبلحظة استجابة األفراد 
كفي بعض . المبلحظيف الذيف ىـ قيد المبلحظة كذلؾ أثناء جمكسيـ كحركاتيـ، كلعبيـ، كعمميـ

المكاقؼ يقـك القائـ بالمبلحظة بكضع كاميرات تصكير في أم زاكية مف زكايا القاعة أك المكاف 
. الذم تتـ فيو المبلحظة مف أجؿ تسجيؿ األحداث السمككية ذات أىمية بالنسبة لممبلحظ

المبلحظة بالمشاركة   ػ2
يستخدـ ىذا النكع مف أنكاع المبلحظة في الدراسات االستطبلعية لدراسة البناء 

االجتماعي لدل األفراد لمعرفة العبلقات المتبادلة بينيـ أك لدراسة األطفاؿ لمعرفة أسباب الجنكح 
 .كخاصة األطفاؿ الجانحيف

كيتضمف أسمكب المبلحظة بالمشاركة مدل كاسعان مف درجات المشاركة لمجتمع الدراسة، 
الذيف )إذ ييتـ المبلحظ باختيار طريقة المشاركة لتككيف عبلقات بينو كبيف أفراد عينة البحث 

، كيحرص أف يككف المبلحظ مكضكعيان في مبلحظتو ليتمكف مف اإلجابة (ىـ مكضع المبلحظة
كقد تككف المشاركة أكثر إيجابية حيث يتطمب األمر أف يعيش القائمة . عمى أسئمة الدراسة

بالمبلحظة مع األفراد الذيف ىـ قيد المبلحظة كخاصة إذا كاف مجتمع الدراسة غريبان بحيث ال 
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يمكف لمقائـ بالمبلحظة أف يجمع معمكماتو بغير ىذه الطريقة، مثؿ دراسة العادات كالتقاليد لدل 
سكاف المناطؽ النائية أك دراسة السمكؾ العدكاني لدل المرضى النفسييف القاطنيف في 

. المستشفيات النفسية
كلكف . كلممبلحظة بالمشاركة ميزة كاحدة ىامة، كىي االحتكاؾ المباشر بالمفحكصيف

يؤدم اندماج كمشاركة الباحث مع المفحكصيف إلى فقده القدرة عمى تسجيؿ األحداث السمككية 
كقد تكاجو المبلحظة بالمشاركة مشكمة أخرل، فالقائـ . المراد دراستيا بطريؽ غير متحيزة

بالمبلحظة قد يؤثر عمى سمكؾ المفحكصيف، حيث كجد عمماء االجتماع الصادقكف في كالئيـ 
. لمجماعة الدينية المتعصبة، أف كجكدىـ قد دعـ ثقة المفحكصيف بذاتيـ

 : المبلحظة المضبكطة ػ 3

كىي طريقة في البحث تقـك عمى مبلحظة المفحكص مبلحظة مقصكدة متعددة تتـ في 
. ، كيقـك فييا بتسجيؿ ردكد فعؿ المفحكص(الفاحص)ظركؼ بيئية مضبكطة يختارىا الباحث 

جزءان مف المختبر كيقسـ إلى زكايا مثؿ زاكية المطبخ أك زاكية الرسـ أك  (الفاحص)فمثبلن يجيز 
زاكية المعب بالرمؿ خاصة إذا كاف المفحكصيف أطفاالن، كيبلحظ مدل تكرار تردد الطفؿ عمى كؿ 

 .زاكية كالكقت الذم يقضيو فييا

كىذه الطريقة ىي أكثر دقة حيث تتيح لمفاحص دراسة سمكؾ أكثر مف فاحص في كقت 
كما تضمف تحكمان في ظركؼ الدراسة، كقد يستخدـ الفاحص أدكات قياس تحكمان في . كاحد

ظركؼ الدراسة، كقد يستخدـ الفاحص أدكات قياس لضبط مبلحظاتو كإعداد القكائـ، أك مقياس 
. الفئات أك مقاييس التقدير

: فمثبلن في مقياس الفئات الخاص بالسمكؾ الحركي 
. يقفز عف ارتفاع نصؼ متر

. يقذؼ الكرة إلى األعمى
. يقؼ عمى رجؿ كاحدة لمدة خمس دقائؽ

. يكتب لمدة خمس دقائؽ
 : ـ مقاييس التقدير

. (غير سعيد في الغالب.. سعيد جدان، سعيد، ال أدرم، غير سعيد)مدل شعكره بالسعادة 
– متعاكنان – لطيفان كمتعاكنان – شديد التعاكف مع اآلخريف  ).اتجاه المفحكص نحك الناس 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 221 

. (مشاكس كغير متعاكف– يضبط نفسو يصعب العمؿ معو 
 :المبلحظة السردية -ػ 4

كىك أسمكب يتبعو المدرس أك المدرب لمبلحظة سمكؾ طبلبو سكاء كاف ىذا السمكؾ 
كيعتبر ىذا النكع مف أنكاع المبلحظة مف الكسائؿ اليامة التي يعتمد عمييا . إيجابيان أك سمبيان 

التكجيو التربكم كالنفسي، ألنو يقـك عمى تسجيؿ جانب ىاـ مف السمكؾ، إنيا تسجيؿ لقصة 
مف قصص حياة الفاحص، كىك صكرة لفظية لسمككو، إنيا أفضؿ أسمكب يمكف الفاحص مف 

 .التعرؼ عمى فترة ميمة مف حياة الفرد بيدؼ الكشؼ عف ناحية ىامة مف شخصيتو

: كمف ىنا نبلحظ أف المبلحظة السردية تتصؼ بأنيا كصفية ألنيا 
. ػ تصؼ السمكؾ عند حدكثو

. ػ تصؼ السمكؾ في مكاف كزماف معينيف
. ػ تيتـ بسمككيات ليا داللة في حياة األفراد

. ػ كاقعية السمكؾ، أم تعكس ما يحدث فعبلن في الكاقع لدل الفرد
كىنا نجد مف خبلؿ عرضنا السابؽ أف المبلحظة قد تككف مكجية لسمكؾ يجرم دكف 

تدخؿ مف الشخص القائـ بالمبلحظة، كأف يبلحظ المدرب سمكؾ العسكرم كىك يقـك بالتدريب 
، كقد تككف مبلحظة سمكؾ يجرم بتدخؿ مف المبلحظ، (فؾ كتركيب)عمى قطعة لسبلح معيف 

فإذا أراد المدرب مبلحظتو التعبير االنفعالي كالخكؼ مثبلن عند المقاتميف، عرض عمييـ فيمـ عف 
كقد تككف المبلحظة حرة يطالع . المعركة، ثـ يبلحظ ما يظير عند بعضيـ مف خكؼ أك ىمع

كيغمب أف يككف ىذا الحاؿ عندما يقـك المدرب . فييا المبلحظ ما يحدث كيسجؿ كصفان لو
كقد تككف المبلحظة مكجية . بمبلحظة سمكؾ المقاتميف أثناء إعطائيـ درس نظرم أك عممي

. يطالع فييا القائـ بالمبلحظة أكجيان معينة مف السمكؾ
 : اإلجراءات العممية لممبلحظة

:    تشمؿ إجراءات المبلحظة العممية عمى الخطكات التالية 
الخكؼ عمى سبيؿ المثاؿ عند ) ػ تحديد المكضكع الذم ينتظر أف يككف مكضكع المبلحظة 

اصفرار الكجو، جفاؼ : كتحديد الجكانب التي يجب أف تشمميا المبلحظة، مثؿ (األفراد
الفـ، زيادة التعرؽ، العصبية كاالنفعاؿ الزائد، تشتت االنتباه، ارتفاع دقات القمب، زيادة 
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. التنفس في
ػ تنظيـ اإلطار المادم بحيث يككف إجراء المبلحظة ممكنان، كأف يككف المكاف بعيدان عف 

. الضكضاء كتتكافر فيو إمكانية قياس كمبلحظة السمكؾ الذم نريده
. ػ القياـ بتككيف تصكرات حكؿ المكضكع الذم خطط لو أف يككف مكضكع المبلحظة

. ػ كضع ىذه التصكرات كاالدراكات في فئات كذلؾ كفؽ ما تقتضيو األدكات المعدة ليذا الغرض
ػ معالجة المعطيات بالطرائؽ اإلحصائية لتككيف المعاني المتكاممة كاستخراج الدالالت حكؿ ما 

. تمت مبلحظتو
. ػ التحديد المغكم الذم يبيف ما حدث كذلؾ مف خبلؿ تقرير مفصؿ

 : أدكات المبلحظة

. تستخدـ في عممية التقكيـ بالمبلحظة أدكات متعددة تعرؼ أحيانان بسجبلت المبلحظة
: كنتناكؿ فيما يمي بصكرة مبسطة أربعان مف ىذه األدكات األكثر استخدامان في مجاؿ التقكيـ 

: قائمة الرصد أ ػ 
ىي أداة تقكيـ بسيطة تتألؼ مف عدد مف البنكد أك الفقرات الخاضعة لتسمسؿ أك تنظيـ 
معيف عمى األغمب، كالمكجية لتقكيـ عدد مف الصفات أك األفعاؿ التي ينطكم عمييا متغير ما، 

كال تتطمب قائمة الرصد ممف يقـك باستعماليا سكل كضع إشارات أك عبلمات تعكس أحكامان 
كتمثؿ مف ىذه الناحية أداة لتأكيد كجكد . (غير مكجكد– مكجكد )أك  (ال– نعـ )بسيطة مف نكع 

الصفة أك عدـ كجكدىا، أك بياف ما إذا كاف ذلؾ الفعؿ الذم يكضع مكضع االىتماـ قد حدث أـ 
 :ال 

مثاؿ ذلؾ، معرفة النشاط الزائد لدل الطفؿ في المنزؿ، حيث يطمب مف األـ أف تبلحظ 
. سمكؾ طفميا كتسجؿ كجكد أك عدـ كجكد الصفة لديو

 ػ ال يحدث ،يحدث قميبلن ،يحدث بكثرة ،يحدث دائمان 

. يتحرؾ بكثرة كال ييدأ ػ
 .مثير لمضكضاء كمصدر لبلنزعاج  ػ

 .يريد أف يمبي طمباتو بسرعة  ػ

. ال يستقر في مكانو، فيك دائـ الحركة  ػ
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 : سبللـ الرتب ب ػ 

يعٌد مقياس التقدير المتدرج أىـ أدكات التقكيـ بالمبلحظة، كيشترؾ مع قائمة الرصد في 
أنو يتألؼ مف عدد مف البنكد المكجية لتقكيـ عدد مف الصفات أك األفعاؿ التي ينطكم عمييا ـ 

كيختمؼ عنيا في تدرج الصفات كاألفعاؿ التي يتناكليا بالتقكيـ كبالتالي تدرج األحكاـ . تغير ما
: فسمـ الرتب يتيح إعطاء مراتب كدرجات أك مستكيات متعددة مف مثؿ . كالتقديرات التي يتيحيا

 5ػ4ػ3ػ2ػ1:المحافظة عمى اليدكء : مثاؿ  .ضعيؼ، متكسط، جيد، جيد جدان، ممتاز
 : سجؿ الحكادث ج ػ

يقـك عمى كصؼ الحكادث اليامة في حياة الفرد، كيعتمد عمى المبلحظة اليكمية التتبعية 
كمف المؤكد أف مبلحظة المدربيف اليكمية لممتدربيف . لمسمكؾ في المكاقؼ كاألكضاع الطبيعية

تقدـ معمكمات كفيرة كىامة حكؿ مسار عممية التدريب لدييـ، كالتعرؼ عمى األخطاء 
كالصعكبات التي يعانكف منيا، كمستكل التقدـ الذم يحرزكنو في مجاؿ مف مجاالت التدريب 

 .المختمفة

تتبع الفرد : كمف النصائح كالمقترحات التي يمكف أف تفيد عند استخداـ ىذه األداة ىي 
المبلحظ في مكاقؼ مختمفة كلمرات عدة رصد ما يرغب المبلحظ في التركيز عميو مع مراعاة 

األىداؼ التدريبية المرسكمة، مع االستعانة بأكثر مف شخص لمقياـ بعممية المبلحظة، 
كالتسجيؿ الفكرم لمحادثة حاؿ كقكعيا لتدارؾ احتماؿ نسيانيا أك نسياف بعض التفاصيؿ اليامة 

فالحادثة المفردة قمما ال تكفي إلصدار حكـ تقكيمي عمى . كعدـ إعطاء تفسيرات سريعة. منيا
أم مظير مف مظاىر سمكؾ الفرد، لذلؾ البد مف رصد حكادث عدة كفي مكاقؼ كمناسبات 

. مختمفة قبؿ الكصكؿ إلى الحكـ
 : تقكيـ العبلقات االجتماعية الشخصية د ػ 

أك ما يعرؼ عادة بأدكات القياس " السكسيكمترية"   يعتمد ىذا التقكيـ عمى المقاييس 
كيتركز اليدؼ الرئيس لو في الكشؼ عف نمط كطبيعة العبلقة االجتماعية السائدة . االجتماعي

ضمف الجماعة الكاحدة، كتقديـ صكرة عف التفاعؿ التمقائي القائـ بيف أبنائيا كضركب التجاذب 
كالتنافر بينيـ، كمدل تماسؾ الجماعة الكاحدة أك تفككيا كتناحرىا، كمعرفة التكتبلت القائمة 

بيف أعضائيا كالتصدعات التي قد تتعرض ليا، إضافة إلى تحديد الشخصيات الشعبية كالقيادية 
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. كالشخصيات االنعزالية كالمنبكذة، كالشخصيات الكاقعة بيف بيف، أم الشخصيات الحدية
  كيرتكز ىذا التقكيـ عادة عمى تكجيو أسئمة صريحة كمباشرة لمفرد يطمب إليو فييا ذكر 
، التدريب،  أسماء األفراد الذيف يرغب أف يجعؿ منيـ رفاقان لو لمقياـ بنشاط معيف كالمعب، النـك

. أك حتى الجمكس جنبان إلى جنب في مقعد كاحد
 :عيىب انًالحظح 

. ػ تحتاج إلى كقت كجيد كبير مف الفاحصيف1
دراؾ الفاحص التي 2 ػ تفتقر المبلحظة إلى الثبات، ألنيا تعتمد بالدرجة األكلى عمى حكاس كا 

. تختمؼ مف شخص آلخر
الفاحص يقـك بتسجيؿ ظكاىر تحدث في الكاقع المعيشي، )ػ انخفاض درجة الدقة ألف المبلحظ 3

ىذا باإلضافة إلى أنو ال يمكف استخداـ أدكات . كيصعب إخضاعيا لمتجربة كاالختبار
. (مقننة في القياس تككف عمى درجة عالية مف الدقة كالثبات

 ميزات المبلحظة 
   تتمتع المبلحظة بكصفيا أداة بحثية ممتازة بميزات خاصة يمكف إجماليا في النقاط 

: التالية 
. ػ تفيد المبلحظة اليكمية في الكشؼ عف مدل التحسف الذم طرأ عمى الفرد في أدائو1
. ػ ال تتطمب المبلحظة تخصيص كقت محدد مف الفرد بخبلؼ االختبار2
. ػ تعتبر أداة تشخيصية ممتازة بالنسبة لممرشد النفسي كذلؾ مف خبلؿ مراقبة 3
. ػ األعراض المرضية كتطكرىا عند الفرد الذم يشكك مف مرض نفسي4
ػ تكفر المبلحظة فرصة مناسبة لتكجيو انتباه الفاحص إلى جكانب مف المكضكع ال يككف 5

. منتبيا إلييا في السابؽ
   كأخيران يمكف القكؿ إف المبلحظة تعتبر أداة ميمة لدل المرشد النفسي في الحصكؿ 
عمى المعمكمات عف المسترشد، كىذه المعمكمات باإلضافة إلى نتائج االختبارات السيككمترية 

كاإلكمينيكية اإلسقاطية كدراسة الحالة كالمقابمة تعٌد إطاران مرجعيان يعتمده المرشد النفسي 
 .لمكصكؿ إلى تشخيص كعبلج مناسب لحالة المسترشد

 : ثانيان ػ المقابمة
     المقابمة كسيمة لجمع المعمكمات كىي عبلقة اجتماعية مينية ديناميكية تربط بيف 
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أم أنيا عبلقة . شخصيف، كتيدؼ إلى جمع معمكمات مف أجؿ حؿ مشكمة معينة يعاني منيا
. مينية يتـ فييا تفاعؿ اجتماعي كتبادؿ معمكمات كاتجاىات فيي إذف نشاط ميني ىادؼ
يتجو :  كيثير البحث عف المقابمة في اإلرشاد النفسي أك حتى العبلج عددان مف األسئمة 

بعضيا إلى تحديد المعنى كبياف األىمية، كيتجو البعض اآلخر منيا إلى أشكاؿ المقابمة كما 
. تتميز بو المقابمة التشخيصية كالعبلجية كالفائدة التي تحققيا

فيك .   كالمقابمة مكقؼ يغمب أف يضـ شخصيف، كلكنو يختمؼ عف المحادثة مف عدة أكجو
كىك يجمع بيف اثنيف بينيما اختبلؼ في . مكقؼ مقصكد لممعالج أك المرشد كلممسترشد كذلؾ

كىدفو مساعدة المسترشد أك المتعالج لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة التي جاء . التككيف كالطباع
. يشكك منيا

 : تعزيف انًماتهح

 ىي عبارة عف محادثة تتـ كجيان لكجو بيف الشخص الذم يشكك مف مرض نفسي أك 
اضطراب في الشخصية كالمرشد النفسي، غايتيا العمؿ عمى حؿ المشكبلت التي يكاجييا األكؿ، 

ىذا، كتييئ المقابمة . كيتضمف ذلؾ التشخيص كالعبلج. كاإلسياـ في تحقيؽ تكافقو النفسي
فرصة أماـ المرشد النفسي لمقياـ بدراسة متكاممة لمحالة عف طريؽ المحادثة المباشرة، كلفيـ 
المسترشد كلمتأكد مف صدؽ بعض االنطباعات كالفركض التي يصؿ إلييا عف طريؽ األدكات 

كذلؾ تعرؼ المقابمة بأنيا عبارة عف . األخرل مثؿ المقاييس النفسية، كالمبلحظة، كدراسة الحالة
محادثة مكجية يجرييا فرد مع فرد آخر، يككف اليدؼ منيا استثارة أنكاع معينة مف المعمكمات 

المقابمة بأنيا " ماككبي كماككبي"كيعرؼ . الستخداميا في بحث أك مف أجؿ التشخيص كالعبلج
تفاعؿ لفظي يتـ بيف الباحث كالمفحكص في مكقؼ مكاجية يحاكؿ الباحث أف يستثير 

. المفحكص كيحصؿ منو عمى معمكمات شخصية عف اتجاىاتو كآرائو كخبراتو
 أىداؼ المقابمة 

:     تتمخص أىداؼ المقابمة في ما يمي 
. ػ بناء عبلقة مينية بيف الفرد كالباحث قائمة عمى أساس االحتراـ المتبادؿ1
. ػ إعطاء فرصة لمفرد ألف يفكر بصكت عاؿ التخاذ قراراتو بنفسو2
. ػ مساعدة الفرد عمى فيـ ذاتو كاكتشاؼ خبراتو3
. ػ الكصكؿ إلى معمكمات دقيقة عف الشخص مكضع البحث4
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.  ػ الكشؼ عف مدل صدؽ اإلجابة نتيجة المكاجية بيف فرديف5
: أىداؼ المقابمة بما يمي " تايمر"ىذا كقد حدد 

. ػ إقامة عبلقة بيف فرديف
. ػ الكشؼ عف أفضؿ المشاعر كاالتجاىات كأصدقيا

. ػ جمع البيانات كمحاكلة تفسيرىا
. ػ الكشؼ عف الحمكؿ الممكنة بحيث تككف مقبكلة اجتماعيان 

. ػ الكصكؿ إلى طريؽ لبناء عمميات التكجيو كالتشخيص
    لذلؾ نجد أف المقابمة بيف المرشد كالمسترشد تحتؿ مكانة ىامة مف حيث أىميتيا في 

اإلرشاد النفسي كذلؾ لكثرة اعتماد المرشديف كالمعالجيف النفسييف عمييا، كما أنيا تكفر فرصة 
لكؿ مف المرشد كالمسترشد لطرح األسئمة، كمبلحظة ما يمر بو المسترشد مف انفعاالت أثناء 

. المقابمة، بحيث يمكف االستفادة منيا في معرفة جذكر المشكمة لدل المسترشد
 : أشكاؿ المقابمة

لذلؾ يمكف التحدث عف أنكاع المقاببلت .   تختمؼ إجراءات المقابمة باختبلؼ أىدافيا
التي يجرييا المرشد النفسي مع األفراد الذيف يعانكف مف مشكبلت نفسية كجاءكا إليو طالبيف 
المساعدة لمتخفيؼ مف حدة المشكمة التي تضايقيـ كتسبب ليـ عدـ التكافؽ مع أنفسيـ كمع 

.  بيئتيـ
 :كأىـ أشكاؿ المقابمة ىي 

: مقابمة االستقباؿ – أ 
في ىذه المقابمة يككف االىتماـ مكجيان نحك استيضاح شككل المسترشد أك مشكمتو، 
كالخطكات التي اتخذىا في السابؽ، كتكقعاتو الحاضرة ، كتعريفو باإلمكانيات المتاحة، كقد 

يجرم ىذه المقابمة األخصائي النفسي، نظران ألف اليدؼ المباشر ليا ليس ىك التشخيص أك 
. العبلج

 :ب ـ مقابلة االختبار التشخيصي 

كفي ىذه المقابمة يعطي المرشد النفسي أبعادان أكثر عمقان كأكثر شمكالن، كيحاكؿ إظيار 
التناقض المكجكد لدل المسترشد، كنجاح المقابمة يتركز عمى ميارة المرشد النفسي كتمرسو في 
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. تكجيو فرص التخاطب التي تكفرىا
 :ج ػ  مقابمة االختيار أك الفرز 

كقد تستخدـ ىذه المقابمة لتحديد الصبلحية النفسية لمتجنيد في القكات المسمحة، أك 
كفي ىذه الحاالت يفضؿ استخداـ المقاببلت المقننة التي . لمدراسة أك العمؿ في مجاؿ معيف

تحدد مسبقان مكضكعاتيا، مف حيث تسمسؿ كأسمكب عرض ىذه المكضكعات، كبذلؾ يمكف 
. مقارنة بيف تقديرات الفاحصيف المختمفيف أك تقديرات الفاحص الكاحد ألكثر مف شخص

 :المقابمة المقننة –    د 
كمف المقاببلت التي يبلحظ . كتقرب المقابمة المقننة إلى حد كبير مف االختبار النفسي

إال أف مثؿ ىذه ". مقابمة الشدة"فييا المسترشد في ظركؼ غير عادية تستثير االنفعاؿ 
المقاببلت يغمب أف تككف قميمة الفائدة في معظـ المكاقؼ العبلجية التي يككف تعاكف المسترشد 

كمف مزايا ىذه المقابمة أنيا ال تتطمب في الغالب مرشدان ذا خبرة نفسية . فييا أمر بالغ األىمية
متعمقة، كأف بياناتيا يسيؿ إخضاعيا لمتحميؿ الكمي، كأنيا تضمف اإلجابة عف كؿ األسئمة 

. المطمكبة، كأنيا تكفر الكقت، كتيسر المقارنة بيف شخص كآخر
  :(الحرة)المقابلة غير المقننة – هـ 

تسمح ىذه المقابمة بالحصكؿ عمى البيانات المطمكبة بأقؿ تكجيو ممكف، كبأكبر قدر مف 
التمقائية، كلذلؾ فيي تستثير قدران أقؿ مف مقاكمة المسترشد، كيتيسر الكشؼ عف خصائصو 

الفريدة كالفيـ األكمؿ كاألعمؽ لديناميات الشخصية، إال أنيا لكي تحقؽ أغراضيا، يتطمب القياـ 
. بيا مرشدان أك معالجان ذا خبرة جيدة

  :(أهل المسترشد)مقابلة األقارب – و 

كفي ىذه المقابمة يستدعي مف المرشد أك المعالج في بعض األحياف الحصكؿ عمى 
فقد . معمكمات مف أىؿ المسترشد حكؿ حالتو بيدؼ الكصكؿ إلى تشخيص كعبلج سميميف

كفي كؿ ىذه الحاالت . يمتقي المرشد مع زكجتو أك كالده أك أصدقاءه أك زمبلئو في العمؿ
يسعى المرشد إلى طرح أسئمة بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات أك إجابات، كاالستماع إلى شركح 

كتفصيبلت تتصؿ بالمسترشد كما يشكك منو، كفي بعض األحياف يستخدما لمتأكد مف صحة 
. أقكاؿ المسترشد

يتضح مما سبؽ أف المقابمة اإلكمينيكية تختمؼ عف المحادثة العادية في أنيا طريقة 
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مينية، ليا ىدؼ، كليا بنياف يتفاكت درجة تحديده مف مكقؼ آلخر، كيتحقؽ اليدؼ عف طريؽ 
كديناميات المقابمة متضمنة في التفاعؿ . استخداـ عمميات كأساليب تحرؾ المقابمة نحك غايتيا

. بيف المرشد كالمسترشد
: ػ أساليب المقابمة 

كىي التي تركز عمى تحديد خطكات معينة البد مف إتباعيا كما : المقابمة المباشرة  ػ 1
أنيا تركز عمى عممية التشخيص بجميع الكسائؿ، كيككف الدكر اإليجابي فييا لممرشد كليس 

. لممسترشد
كىي المقابمة التي تركز عمى الفرد مكضع الدراسة، بينما :ػ المقابمة غير المباشرة 2

يتجمى العمؿ الذم يقـك بو المرشد النفسي في ىذه المقابمة مساعدة الفرد عمى فيـ ذاتو، 
. كتحديد مشكبلتو كقيمو كاتجاىاتو

:  عناصر المقابلة 
ـ :   وتتمثل في العناصر التالي

عمى المرشد أف يككف أمينان في نقؿ المعمكمات، فبل يستخدـ البيانات : ػ السرية التامة
. لغير اليدؼ الذم جمعت مف أجمو

يجب أف يككف المكاف مريحان بعيدان عف الفكضى كاألصكات العالية، كيبعث عمى : ػ المكاف
. الفرح، كما يجب أف تتـ المقابمة دكف تدخؿ مف اآلخريف

يجب أف ينتبو المرشد لمزمف الذم سيقضيو مع المسترشد تجنبان لشعكر الفرد : ػ الكقت
. بالممؿ أك الضجر

ػ أال يظير المرشد بمظير المحقؽ الذم ينياؿ عمى الفرد باألسئمة ألف في ىذا إزعاج 
. كمضايقة لمفرد

كأف يخطط كيحدد المرشد أسمكب بدء المقابمة كاألسئمة : ػ اإلعداد كالتخطيط المسبؽ 
. التي سيطرحيا عمى المسترشد، ككذلؾ األدكات البلزمة لعممية تسجيؿ المقابمة إذا لـز األمر

 :خطكات إجراء المقابمة 
:     يتضمف سير المقابمة اإلجراءات التالية 

. أم مبلحظة المرشد النفعاالت المسترشد ككذلؾ مبلحظة سمككو كمظيره: ػ المبلحظة
ػ البدء المناسب كيشمؿ البدء المناسب، حسف االستقباؿ كالجمكس المريح ضمف شركط مادية 
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ظيار االىتماـ كالعناية  ليس فييا إزعاج أك شككؾ يمكف أف تتككف لدل المسترشد، كا 
. كالتفرغ كميان لممسترشد

. كتتضمف التقبؿ، كاالىتماـ، كاالحتراـ المتبادؿ (العبلقة)ػ تككيف األلفة 
كينبغي عمى المرشد إذا أراد أف يقدـ مساعدة لممسترشد، أف يممؾ إصغاء : ػ اإلصغاء الجيد 

. جيد لكؿ ما يقكلو المسترشد
فعمى المرشد النفسي أف يحسف صكغ السؤاؿ المطركح بحيث ال : ػ الطرح السميـ لمكضكعات

. يككف منفران لممسترشد أك مؤذيان لو كبحيث يتحداه لممشاركة في الجكاب
ينبغي أف ال يككف المرشد متسرعان في االنتياء مف : ػ القدرة عمى االنتقاؿ مف مكضكع آلخر 

مكضكع تناكلو الحكار بينو كبيف المسترشد كأني يككف ماىران في إشعار المسترشد بانتيائو 
كاالنتقاؿ منو إلى مكضكع آخر، ألف االنتقاؿ المفاجئ مف مكضكع آلخر يمكف أف يكلد لدل 

. المسترشد الشككؾ فيما يتصؿ بالمكضكع األكؿ إذا لـ يصؿ إلى قناعة بشأف ما أثاره
. يشير بعض الباحثيف إلى أىمية التسجيؿ الفكرم لممقابمة لما يدكر أثناءىا: ػ تسجيؿ المقابمة

أك تسجيؿ بكاسطة الفيديك، كذلؾ بعد أف  (الكاسيت)كيتـ التسجيؿ عف طريؽ آلة التسجيؿ 
كيرل بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ أف مف ميمة المرشد أف . يستأذف المفحكص في ذلؾ

يستمع كيتفاعؿ مع المفحكص أثناء جمسة المقابمة، ثـ يقـك بعد انتياء المقابمة بتسجيؿ 
. المكاقؼ ذات األىمية

يحتاج إنياء المقابمة إلى ميارة مف قبؿ المرشد، إذ يجب أف تتـ بشكؿ : إنياء المقابمة
كمف أساليب إنياء المقابمة تمخيص ما دار فييا أك اإلشارة إلى مكعد جديد لتكممة . تدريجي

. المكضكع المطركح
 نفسو، مع كمتكافقان  المقابمة إجراء عند مكضكعيان  يككف أف النفسي المرشد عمى يجب كما

 كما كالطمأنينة، الراحة عمى يبعث أنيقان  مظيره يككف كأف المسترشد، إلى انفعاالتو ينقؿ ال كأف
 تدريبو ألف المقابمة، إلجراء الضركرية الميارات لديو يككف كأف عممية، بكفاءة يتمتع أف يجب

 أف يجب كما. المسترشد حالة عف دقيقة معمكمات إلى الكصكؿ في يساعدانو بعممو كمعرفتو
 النياية في يؤدم مما سيؿ معو التأمؿ كتجعؿ غيره عف تميزه شخصية بسمات المرشد يتمتع
 المكقؼ يككف أف ينبغي كما. لممسترشد المساعدة تقديـ كىك األساسي، اليدؼ تحقيؽ إلى

. المقابمة أثناء المسترشد تجاه المرشد مف الشفقة مشاعر تجنب مع التصنع، عف كبعيدان  طبيعيان 
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 :عيكب كميزات المقابمة 
     مما الشؾ فيو أف المقابمة تتمتع ببعض المزايا لككنيا أداة فعالة في جمع المعمكمات 

عف المسترشد إال أنيا تممؾ بعض العيكب كالثغرات، لذلؾ يجب أف نتحدث عف ىذه المزايا 
. كالعيكب بشيء مف المكضكعية

:  أشار بعض الباحثيف إلى عيكب المقابمة بػ 
ػ انخفاض معامبلت الصدؽ كالثبات فييا بسبب اختبلؼ االستعدادات كالقدرات كغمبة الجانب 1

. الذاتي مف قبؿ المرشد
ػ كما أف أسمكب المقابمة في جمع المعمكمات قد ال يككف ذا فائدة عظيمة بالنسبة لؤلطفاؿ 2

الصغار في السف، ألف الطفؿ في مثؿ ىذه المرحمة يستطيع أف يعبر عف أفكاره كمشاعره 
. بحرية

: مزايا المقابمة 
   تعد تمؾ المزايا كسيمة ميمة لجمع المعمكمات، كتستخدـ في مجاؿ العمـك اإلنسانية 

كافة، كذلؾ لما ليا مف أىمية في الكشؼ عف الجكانب اليامة في حياة المسترشد، سكاء كانت 
كما . معرفية أك انفعالية أك عقمية أك سمككية بغية تحديد المشكمة مكضع العبلج البلـز ليا

تعتبر المقابمة أداة ككسيمة فعالة لخمؽ بناء عبلقة بيف المرشد كالمسترشد قائمة عمى التقبؿ 
كاالحتراـ كالدؼء، ما يتيح لممسترشد التعبير عف مشكبلتو كخبراتو السيئة التي يعاني منيا، 

 .كيقـك المرشد النفسي بناء عمى العبلقة بكضع مخطط اإلرشاد كالعبلج الناجح

  كما أف المقابمة تعتبر فرصة يعمؽ المسترشد عمييا أىمية خاصة فيما تتيحو لو مف 
تخاطب مع المرشد، كاستفسار عما يعانيو، كعما يمكف أف ينتظره كيتكقعو مما يتصؿ بحاضره 

. كمستقبمو كحياتو العامة، كممارستو لعممو
:  ثانثًا ـ  دراسح انحانح

إف الغرض مف دراسة الحالة ىك اكتشاؼ أسباب عدـ سعادة الفرد كصعكبة تكافقو 
النفسي االجتماعي، ككيفية نشأة االضطراب النفسي الذم يعاني منو المسترشد كالتي أدت بو 

. إلى مجيئو إلى المعالج أك المرشد النفسي طالبان المساعدة
كطريقة دراسة الحالة ىي الطريقة التقميدية في معظـ بحكث عمـ النفس اإلرشادم 

كالعبلجي، كىي أساسان استطبلعية في منيجيا، كما أنيا تركز عمى الفرد، كتيدؼ إلى التكصؿ 
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إلى فركض، كدراسة الحالة ىي الكعاء الذم ينظـ كيقيـ فيو المرشد النفسي كؿ المعمكمات 
كالنتائج التي يحصؿ عمييا مف الفرد، عف طريؽ المقابمة كالمبلحظة، كالتاريخ االجتماعي، 

. كالفحكص الطبية، كاالختبارات النفسية
كفي المكقؼ اإلرشادم أك العبلجي تتشابؾ المتغيرات كالعبلقات إلى الحد الذم يجعؿ 

كلذلؾ فإف دراسة الحالة التي تدكر أساسان . المعالجة التجريبية أمران صعبان في غالب األحكاؿ
. حكؿ الكائف اإلنساني في تفرده، تككف الطريقة المفضمة لدل المرشد أك المعالج النفسي

كالكثير مما نعرفو اليـك في عمـ النفس العبلجي، تكصمنا إليو باستخداـ طريقة دراسة 
، بنيت التصنيفات التشخيصية في الطب النفسي كالعقمي عمى "أميؿ كريبمف"الحالة، فمنذ عيد 

. أساس الكصؼ الدقيؽ لمكثير مف حاالت االضطراب العقمي عف طريؽ المبلحظة الدقيقة
كما أف طريقة دراسة الحالة كانت المجاؿ الذم اكتفت فيو نظرية التحميؿ النفسي الكثير 

. مف الفركض األساسية العبلجية لكثير مف االضطرابات النفسية
: تعريف دراسة الحالة

: ىنا تعريفات متعددة لدراسة الحالة نذكر منيا ما يمي 
دراسة الحالة بأنيا عبارة عف كؿ المعمكمات التي تجمع عف " لكفيؿ كلكسكف"يعرؼ 

كىي تحميؿ دقيؽ لممكقؼ العاـ لمحالة،  (الحالة قد تككف فردان أك أسرة أك جماعة). الحالة
. كمنيج لتنسيؽ كتحميؿ المعطيات أك المعمكمات التي جمعت عنيا

إلى أف طريقة دراسة الحالة تركز عمى المكقؼ الكمي أك عمى جميع العكامؿ " شك"كيشير 
كتتابع األحداث كدراسة السمكؾ الفردم داخؿ المكقؼ الكمي أك عمى جميع العكامؿ كتتابع 

األحداث، كدراسة السمكؾ الفردم داخؿ المكقؼ الذم يقع فيو، كتحميؿ الحاالت كمقارنتيا مما 
. يؤدم إلى تككيف الفركض

كما يعني مصطمح دراسة الحالة أك تاريخ الحالة أصبلن، تاريخ المرض الحالي أك األمراض 
كيتحدث الباحثكف في العمـك اإلنسانية عادة عف دراسة . التي تشكؿ التاريخ الطبي لممريض

" الكثائؽ الشخصية"الحالة كتاريخيا، كيطمقكف عمى البيانات التي يستخمص منيا ىذا التاريخ 
التاريخ : كبدخكؿ األخصائي النفسي إلى العيادة اتسع مصطمح تاريخ الحالة، فأصبح يشمؿ

. الطبي، كالتاريخ النفسي كاالجتماعي
كىنا يجب أف نحذر المرشد النفسي المبتدئ أثناء قيامو بدراسة الحالة مع المسترشد مف 
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لعب دكر الكاعظ أك المرشد أك القاضي أك أف يعامؿ المسترشد كمتيـ يعترؼ بخطاياه، أك أف 
يتقمص دكر المعمـ أماـ تمميذه، بؿ يجب عميو اإلحساس بمشاعر المسترشد كاحتراـ كافة 

انفعاالتو ميما كانت غريبة أك شاذة، كمحاكلة دراستيا مكضكعيان دكف التكرط االنفعالي مف 
. خبلؿ إطبلؽ  أحكاـ قاسية عمى سمكؾ المسترشد

:  أهذاف دراسح انحانح

ييدؼ المرشد النفسي مف استخداـ طريقة دراسة الحالة إلى تكفير كؿ المعمكمات البلزمة 
كالضركرية عف حياة المسترشد كخاصة المتعمقة باالضطراب النفسي الذم جاء يشكك منو، 

كالتككيف النفسي كاالجتماعي كالصحي لممسترشد، معرفة العكامؿ األساسية التي ساعدت عمى 
إظيار ىذا االضطراب لدل المسترشد، كالغاية األساسية لممرشد مف كؿ ىذا ىك فيـ شخصية 
المسترشد االنفعالية النفسية كالعقمية، كفيـ اضطرابو ككيفية  تطكره كالمسارات التي أخذىا 

االضطراب حتى أصبح عمى ىذا الشكؿ، كاألساليب العبلجية السابقة التي استخدميا لمتخمص 
كؿ ىذه األمكر يجب أف تككف . مف ىذا االضطراب، كمكقؼ اآلخريف منو، كمكقفو مف اآلخريف

. محؿ تركيز كاىتماـ مف جانب المرشد النفسي أثناء قيامو بدراسة الحالة
 :أىمية دراسة الحالة بالنسبة لممرشد كلممسترشد 

تعد دراسة الحالة مدخبلن ميمان لممرشد النفسي لمكصكؿ إلى تشخيص دقيؽ لحالة 
المسترشد كالتي تساعده أيضان إلى كضع استراتيجية عبلجية سميمة تأخذ باعتبارىا جميع 

لذلؾ تعد دراسة .المتغيرات كالعكامؿ التي ساعدت عمى نشكء ىذا االضطراب لدل المسترشد
الحالة ميمة لممرشد مف حيث ما تكفره لو مف معمكمات عف المسترشد كعف اضطرابو الذم جاء 

كذلؾ تكفر دراسة الحالة فرصة لمعرفة النفسية الكامنة . يشكك منو، ماضيان، كحاضران، كمستقببلن 
كراء ىذا االضطراب الذم جاء يشكك منو المسترشد، كفرصة لممرشد النفسي بتككيف فرضيات 

 .حكؿ االضطراب كالعكامؿ التي ساعدت عمى إظياره

كما أف دراسة الحالة تعد ذات قيمة كبيرة بالنسبة لممسترشد مف حيث تكفر لو فرصة 
. تبصره بذاتو كبماضيو كحاضره بشكؿ مكضكعي، كبعيدان عف التحيز

 : يصادر انًعهىياخ في دراسح انحانح

: تختمؼ المعمكمات الكاردة في دراسة الحالة باختبلؼ مصادرىا، كتشمؿ 
المبلحظة اإلكمينيكية لممسترشد خبلؿ المقابمة كالفحص النفسي كمبلحظات اآلخريف الذيف 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 233 

. يعرفكف المسترشد
البيانات الكمية كالكيفية كالمتمثمة في نتائج الفحكص الطبية كاالختبارات النفسية 

. السيككمترية كاإلسقاطية
التاريخ األسرم، :  البيانات التاريخية المستمدة مف السجبلت كالكثائؽ كالمقاببلت كتشمؿ

. كالتاريخ الشخصي كاالجتماعي كالميني، كالتعميمي
كيعتبر المسترشد كاحدان مف مصادر المعمكمات في دراسة : نفسو (المريض)المسترشد 

الحالة فيطمب منو أف يكتب تاريخ حياتو بنفسو، أك أف يطمب منو أف يكتب كؿ ما يخطر لو عف 
. نفسو في حرية دكف قيد

مثؿ أفراد عائمتو كأصدقائو كمدرستو كرؤسائو، كمف : معمكمات مف مصادر أخرل 
الخ ...السجبلت المدرسية كالطبية كسجبلت جيات العمؿ كالمحاكـ كاألندية 

 :انًحتىياخ انتي تشًهها دراسح انحانح

األصؿ في دراسة الحالة أنيا طريقة منظمة لتسجيؿ ما يتصؿ بماضي الشخص أك 
المسترشد كتككينو النفسي كاضطرابو، كيقتضي ذلؾ أف تضـ دراسة الحالة عناصر متعددة، 

. تسجؿ بطريقة منظمة يبرز فييا التسمسؿ التاريخي
كيجب أف نشير ىنا إلى أف المحتكيات التي تشمميا دراسة الحالة تختمؼ مف فرد آلخر، 
كمف جنس آلخر، كحسب المرحمة العمرية التي يككف فييا المسترشد سكاء كاف طفبلن أـ راشدان، 
عازبان، متزكجان، فتاة، امرأة، متزكجة، عجكزان، لذلؾ يجب عمى المرشد النفسي أف يطكع دراسة 

الحالة حسب مقتضيات كعمر المسترشد كحالتو كيكتفي بيذه المعمكمات فقط دكف ذكر أمكران ال 
كأف نسأؿ الطفؿ كـ عدد أكالدؾ، متى تزكجت . تتعمؽ بجكانب معينة لـ يمر بيا المسترشد

. الخ...
: أما األمكر التي تشمميا دراسة الحالة فيي كاآلتي 

: كتشمؿ : البيانات األكلية الخاصة بالمسترشد   ػ1
االسـ، العمر، الجنس، المينة الحالية، مصدر اإلحالة، الكضع العائمي، محؿ اإلقامة، 

رقـ التميفكف، تاريخ إعداد دراسة .... تاريخ بداية الشككل، تاريخ الذىاب إلى المعالج أكؿ مرة 
... (المعالج)الحالة، اسـ المرشد 

 :الخمفية التاريخية ، كتشمؿ  –ػ2
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كتشمؿ البيئة الجغرافية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كبخاصة ما : بيئة المسترشد 
يككف قد كقع مف تغير ىاـ فييا مثؿ اليجرة كاالنتقاؿ مف بيئة ألخرل كاليجرة مف القرية إلى 

 .الخ...المدينة مثبلن، أك تغير في المستكل االقتصادم، كالتقاليد السائدة فييا

: ػ النمط األسرم، كيشمؿ3
 عمر كؿ مف الكالديف، تعميميما، الخمفية االقتصادية، كاالجتماعية، السمات المميزة لؾ 
منيما، عبلقتيما بالمسترشد كبباقي أفراد األسرة، السمات المميزة لؤلشقاء كمكاقعيـ مف حيث 

تعدد الزكجات، : ترتيب الكالدة كعبلقاتيـ بالمسترشد، كمشاعر الغيرة، أم أنماط أخرل مثؿ 
تدليؿ، )، نمط التنشئة االجتماعية السائد (تكافؽ نزاع كصارع)الطبلؽ، الجك المنزلي العاـ 

، درجة تعمؽ (...سيطرة، ال مباالة، قمؽ العقكبات كاالستجابة ليا، التربية الدينية كالخمفية 
. ، الكالد المفضؿ(المسترشد بأسرتو كثيقة، ضعيفة

:  ػ التاريخ الشخصي ، كيشمؿ4
، طريقة الرضاعة كقت الفطاـ كالتسنيف (ىؿ كانت الكالدة طبيعية) ظركؼ الكالدة 

كاستجابة المسترشد ليا، كاالستجابة لمحاكالت ضبط اإلخراج، بداية المشي، التبكؿ البلإرادم، 
صعكبات النطؽ، نكبات الغضب، االستجابة لمكلد األشقاء، التخيبلت الذاتية، األبطاؿ 

متعاكف، مطيع، محب لمظيكر، خجكؿ، )المفضمكف، كاالتجاه العاـ السائد في الطفكلة األكلى 
 .(...سمبي 

: ػ التاريخ التعميمي ، كيشمؿ5
  السف عند الدخكؿ إلى المدرسة، كعند التخرج، المكاد المفضمة كغير المفضمة، مستكل 

التحصيؿ، الصداقات في المدرسة، الميكؿ كاليكايات، اآلماؿ كالمثؿ كالشخصيات المفضمة، 
. الخ...العبلقات مع المدرسيف 

: ػ التاريخ الميني ، كيشمؿ6
  الميكؿ كاإلنجازات المينية، كدرجة االستقرار الميني كالعكامؿ المرتبطة بو، الرضا عف 
المينة، مستكيات الطمكح، العبلقة مع الزمبلء كالرؤساء في العمؿ، فترة التجنيد كاالستجابة 

. ليا
: التاريخ الجنسي كالزكاجي ، كيشمؿ - 7

  طريقة اكتساب المسترشد المعمكمات الجنسية، الخبرات الجنسية األكلى، العادة السرية، 
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قمؽ، )العبلقات مع أفراد الجنس اآلخر، سف البمكغ، الدكرة الشيرية، االستجابة لمنشاط الجنسي 
خبرات االرتباط  العاطفي، ظركؼ الزكاج، االتجاه نحك الزكاج،  (شعكر بالذنب، تقزز، إشباع

. الخبرات الزكجية،التكافؽ الجنسي
: التاريخ الطبي، كيشمؿ - 8

كجكد االضطرابات العقمية أك النفسية في الماضي أك الحاضر لبعض أفراد األسرة، أسباب 
. كفاة األقارب، الصحة الجسمية لممسترشد

: ػ اىتمامات أخرل ، مثؿ9
التدخيف، :  اليكايات كاألنشطة الرياضية كاالجتماعية، القراءات المفضمة، العادات مثؿ 

. المخدرات، المشركبات الكحكلية، العبلقات االجتماعية
: نشأة كتطكر المرض الحالي ، كيشمؿ  ػ10

  التسمسؿ الزمني لؤلحداث الرئيسية لتطكر المرض الحالي، األعراض الرئيسية، األعراض 
 .الثانكية، الصعكبات التي كاجيتو، مكاجية المسترشد لحالتو النفسية

: كيشمؿ : ػ المظير الحالي كالسمكؾ العاـ 11
  المظير الجسمي العاـ، العمر الظاىرم، اعتداؿ القامة، شذكذ الجسـ، عادات حركية 

الطريقة التي يحيى بيا المرشد، حالة الشعر، الممبس،  (خمكؿ، نشاط زائد، تصبب عرؽ)
، مدل (عدكاني، متعاكف، غير ميتـ،متحمس، خجكؿ)التعبيرات الكجو، االستجابة لممقابمة 

... انتباىو 
 ىؿ ىك مشتت الذىف أـ انتباه مركز بشكؿ جيد عمى  األشياء ؟: ػ القدرة عمى التركيز 12
ىؿ يجد صعكبة في التركيز في القراءة، في العمؿ ؟ : ػ تركيز التفكير ككجيتو 13
 : محتكل التفكير  ػ 14

جمكد فكرم، )   ما ىي األفكار التي تشغؿ باؿ المسترشد، ما ىي معتقداتو كاتجاىاتو، 
اليكاجس، المشاعر البلكاقعية، فقداف اآلنية، الكساكس المتسمطة، السمكؾ القيرم، المخاكؼ 

كىنا يطرح المرشد عمى المسترشد مجمكعة مف األسئمة التي تساعده عمى معرفة  (المرضية
ىؿ حدثت لؾ في األياـ األخيرة حكادث غريبة أك طرأت لؾ أفكار غير : محتكل تفكيره مثؿ 

عادية ؟ أك أفكار يصعب التخمص منيا ؟ ىؿ يسيطر عميو الناس اآلخركف، أك ىؿ تتحكـ 
...  أجيزة معينة مثؿ الراديك في سمككو
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 .مرح، اكتئاب، قمؽ، ال مباالة: الحالة المزاجية السائدة :ػ الحالة االنفعالية ، كتشمؿ 15

. قد نجده ينقمب مف حالة الضحؾ إلى البكاء: التغمب في الحالة المزاجية  
 ...مثؿ الحزف، الفرح، القمؽ : ػ  مبلءمة االستجابات االنفعالية لمحتكل التفكير 16

 .الكعي بالمكاف كالزماف، كباألشخاص:ػ الكظائؼ الحسية كالقدرات العقمية ، كتشمؿ 17

. الذاكرة المباشرة، الذاكرة القريبة، الذاكرة البعيدة: الذاكرة ػ 18 
 .بطء في الفيـ، سرعة في الفيـ: االستيعاب كالفيـ - 19

. عاؿ، متكسط، منخفض: الذكاء - 20
أم القدرة عمى تقكيـ العبلقات بيف األحداث كبينيا : االستبصار كسبلمة الحكـ - 21

. كبيف المكقؼ الكمي
اختبارات القدرات العقمية، كالسمات الشخصية كالنفسية :ػ االختيارات النفسية ، كتشمؿ 22

كسكؼ نتحدث عف االختبارات النفسية في الجزء التالي مف ىذا الفصؿ بكصفيا . كاالجتماعية
. أدكات ميمة، تساعد المرشد النفسي إلى جانب الكسائؿ األخرل في تشخيص حالة المسترشد

فحص السمع، البصر، الدـ، البكؿ، رسـ المخ، فحص :ػ الفحص الطبي ، كيشمؿ 
. األشعة

ـ كتابة التقرير  

يمخص المرشد النفسي حالة المسترشد بناء عمى المعطيات المقدمة في دراسة الحالة، 
كيحاكؿ أف يتبيف أشكاؿ الصراع األساسي الذم يعاني منو المسترشد مع إعطاء تشخيص دقيؽ 
. لمحالة التي يمر بيا المسترشد، كما ينبغي أف يككف التقرير شامبلن كدقيقان يتصؼ بالمكضكعية

 :كيجب عمى المرشد النفسي أف يأخذ باعتباره عدة نقاط عند قيامو بدراسة الحالة 

ػ عدـ إعطاء عناية كبيرة لتفاصيؿ غير ىامة أك غير متصمة بالمشكمة مع إىماؿ جكانب 
. قد تككف أكثر أىمية في حياة المسترشد

ػ عدـ التركيز عمى األحداث التي تدلؿ كجية نظره كيفسرىا بما يتفؽ مع النظرية التي 
فمثبلن، قد يركز المرشد الذم ييتدم بنظرية التحميؿ النفسي عمى التشدد في تدريب . ييتدم بيا

. الطفؿ عمى ضبط اإلخراج، كيقمؿ مف أىمية كقكع مشكبلت داخؿ األسرة
إف دراسة الحالة تعطي صكرة كاضحة عف شخصية المسترشد بكافة :  كأخيران يمكف القكؿ

كما أنيا تيسر فيمان شامبلن كتامان لحالة المسترشد، . جكانبيا باعتبارىا كسيمة شاممة كدقيقة
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باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تفيد في عممية التنبؤ بسمكؾ المسترشد في المستقبؿ كبالحالة النفسية 
التي يعاني منيا، ألنيا تشمؿ جكانب النمك المختمفة مكضع الدراسة في الماضي كالحاضر، كما 

تقتضي الكقكؼ عند الكثير مف الكقائع التي مر بيا المسترشد في ماضيو كالتي في تككنو 
الشخصي، ككجكد االضطرابات لديو كتطكرىا بغية االستفادة مف ىذه المعمكمات في كضع 

تشخيص دقيؽ لمحالة التي يعاني منيا المسترشد مف أجؿ االنتقاؿ بعد ذلؾ عمى كضع مخطط 
. عبلجي ناجح كمثمر

 :رابعان ػ االختبارات كالمقاييس النفسية
  تكفر شخصية المرشد مجاالن آخر مف مجاالت القياس بغية الكصكؿ إلى معرفة دقيقة 
عنيا، كلكف مستكل التعقيد في تككينيا، ككثرة العناصر التي تنطكم عمييا، كالتركيب المتميز 
الذم يأتي عف اجتماع ىذه العناصر في كحدة متكاممة، كؿ ىذه األمكر تجعؿ تطبيؽ قكاعد 

. القياس في مكضكع الشخصية أمران صعبان 
كقد كضعت الشخصية مف حيث ىي كؿ مكضكع لمقياس في حاالت، ككضعت منيا 
مكضع القياس في حاالت أخرل، ظيرت عدة مقاييس لمشخصية مف طرؼ، كعدة مقاييس 
لجكانب منيا مف طرؼ آخر، لذلؾ سكؼ نركز في ىذا الجزء عمى االختبارات النفسية التي 
يستخدميا المرشد النفسي لمحصكؿ عمى بعض معطيات الميمة عف حالة المسترشد أك 

فقد يستخدـ اختبارات الذكاء كالقدرات العقمية، كقد يستخدـ اختبارات الشخصية، . المسترشد
كاالختبارات اإلسقاطية كاالختبارات المكقفية كما إلى ىناؾ مف المقاييس كاالختبارات، ككؿ ذلؾ 

بيدؼ الكشؼ عف البنية النفسية كالعقمية لشخصية المسترشد، كمف أجؿ الكصكؿ إلى 
. تشخيص دقيؽ

 :تعريف االختبار النفسي 

ىك عبارة عف أداة يستخدميا المرشد أك األخصائي النفسي لمحصكؿ عمى عينة مف 
سمكؾ المسترشد في مكقؼ معيف مف حيث ظركؼ التطبيؽ، كمكاد االختبار كطريقة التطبيؽ 
كالتصحيح، فيمكف بذلؾ جمع بيانات عف السمكؾ في أسمكب مقنف كمنظـ أك ىك عبارة عف 

فيك مثؿ أم اختبار في أم عمـ آخر طالما أف . مقياس مكضكعي كمقنف لعينة مف السمكؾ
فإذا أراد عالـ . األمر يتعمؽ بمبلحظة عينة مف سمكؾ الفرد تتصؼ بككنيا عينة اختيرت بعناية

النفس أف يظير معو مفردات طفؿ ما، أك قابمية أحد المكظفيف لمعمؿ في تثقيب البطاقات 
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اليدكم لدل الطيار، فإنو يفحص أداءىـ – الخاصة بالحاسبة اإللكتركنية، أك التكافؽ البصرم 
في مجمكعة مف الكممات أك المسائؿ الحسابية أك القدرات الحركية، كككف االختبار يغطي 

السمكؾ المدركس تغطية مناسبة أك ال يغطيو، يتكقؼ ذلؾ بكضكح عمى عدد البنكد في العينة 
. كطبيعتيا

: أنكاع االختبارات
قبؿ عرض األسس التي يبنى عمييا المرشد النفسي اختياره الختبار أك أكثر في مكقؼ 

حيث . تشخيصي معيف عمينا أف نتعرؼ عمى الكظائؼ التي يفترض أف تقيسيا ىذه االختبارات
: تشمؿ مجمكعتيف رئيسييف مف الكظائؼ ىي 

. كمنيا الذكاء كاالستعدادات الخاصة كالذاكرة كالقدرة عمى التجريد: الكظائؼ الذىنية
كتشمؿ ىذه الكظائؼ القدرات المفظية كالقدرات األدائية، كىي تعطي االختبار نسبة ذكاء عاـ 

. كما ىك الحاؿ في مقياس ستانفكرد بينيو
كأكثر . كىي تشمؿ عددان متنكعان مف االختبارات لقياس الشخصية: الكظائؼ الشخصية 

ىذه االختبارات شيكعان اختبارات التكافؽ االنفعالي، ثـ اختبارات السمات االجتماعية مثؿ 
السيطرة، الخضكع االنبساط االنطكاء، كاالكتفاء الذاتي، كالذكاء االجتماعي، كاختبارات الدافعية، 

 .كاختبارات الميكؿ كاالتجاىات
 :الجيد  (المقياس)محكات اختيار االختبار 

   عندما تناقش جكدة اختبار ما فإف الطريقة العممية الكحيدة لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ 
. كصدقو في حاالت معينة (ثباتو)ىي تحديد كثكقية االختبار 

كىك يعني بعبارة أخرل ثبات الدرجات التي . كيعني ثبات نتائجو كدرجاتو :الثبات- أ
. يحصؿ عمييا فرد ما، عندما يعاد اختباره باختبار مماثؿ، أك بصكرة معادلة في االختبار نفسو

عندما أعيد فحصو بعد  (80)يـك األربعاء كعمى  (100)فإذا حصؿ فرد عمى درجة ذكاء قدرىا 
. أسبكع، فمف الكاضح أننا ال نستطيع الكثكؽ بأم مف الدرجتيف

كالصدؽ ينبئ بدرجة قياـ . كيعني قدرة المقياس عمى قياس ما كضع لقياسو :الصدؽ- ب
االختبار بكظيفة، كيقتضي تحديد الصدؽ عادة معايير خارجية مستقمة لما يفترض في االختبار 

 :قياسو مثؿ 
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كيقدر عف طريؽ فحص نظامي لمضمكف االختبار، كذلؾ  :ػ صدؽ المحتكل أك المضمكف
. لتحديد درجة تغطية لعينة ممثمة مف السمكؾ المطمكب قياسو

أم درجة فعالية االختبار في التنبؤ عف سمكؾ معيف في المستقبؿ،  :ػ الصدؽ التنبؤم
فتدرس العبلقة بيف درجات االختبار كأداء الفحكص عمى مقياس مباشر نحصؿ عميو بعد تطبيؽ 

درجات الطبلب في االمتحانات المدرسية : كمف األمثمة عمى ذلؾ " المحؾ"االختبار بفترة كيسمى 
. أك الدرجات في نياية برنامج تدريبي أك تقدير الرؤساء ألدائيـ بعد التحاقيـ بالعمؿ

كنحصؿ عميو عف طريؽ االرتباط بيف درجات االختبار كالمؤشرات  :ػ  الصدؽ التبلزمي 
 عمييا كقت تطبيؽ االختبار تقريبان، مثؿ متكسطات التقديرات التي يحصؿ عمييا التي نحصؿ

. الطمبة في مرحمة دراسية معينة
 : األسس في تصنيف االختبارات النفسية

:  يتـ تصنيؼ االختبارات النفسية استنادان إلى عدد مف األسس األخرل، منيا ما يمي 
. ػ االختبارات الفردية، االختبارات الجماعية
. ػ اختبارات القمـ كالكرقة كاختبارات األداء

. ػ االختبارات المفظية كاالختبارات غير المفظية
. كاالختبارات الرقمية كالمفظية كالمكانية. ػ االختبارات حسب العنصر الغالب في محتكياتيا

 .ػ اختبارات السرعة كالقكة
 

:  أوُاع االختثازات الىفسٕة

حيث يتككف . بينيو لمذكاء– مثاؿ ذلؾ مقياس ستانفكرد  :اختبارات القدرات العقمية ػ1
عبارة، كتتكزع العبارات عمى عشريف مستكل مف مستكيات السف، كيقدر  (129)المقياس مف 

بينما . سنة بعاـ كاحد (14 – 5)بستة أشير، كيقدر كؿ مستكل مف  (5)كؿ مستكل تحت سف 
: كتشمؿ بنكد ىذا االختبار الفئات التالية . سنة (14)تكجد أربعة مستكيات لمراشد فكؽ سف 

الذاكرة، التحصيؿ المدرسي في القراءة كالحساب ؟ القدرة المفظية، المعمكمات العامة، الحكـ 
العممي كالقدرات العممية 

كيتككف المقياس مف أحد عشر اختباران فرعيان،  :ػ اختبار ككسمر بمفيك لذكاء الراشديف2
المعمكمات العامة الفيـ العاـ، إعادة األرقاـ المتشابيات الحساب : ستة منيا لفظية ىي 

ترتيب الصكر، تكميؿ الصكر كرسـك : كالمفردات، كالخمسة األخرل أدائية أك عممية ىي 
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 15)كيمكف تطبيؽ ىذا االختبار عمى األفراد مف سف . المكعبات، كتجميع األشياء كرمكز األرقاـ
اختباران،  (12)كيتككف المقياس مف : سنة فما فكؽ، اختبار ككسمر لذكاء األطفاؿ  (60– 

المعمكمات العامة الفيـ العاـ، الحساب، المتشابيات، : لفظي كيشمؿ : كينقسـ إلى مقاسيف 
تكميؿ الصكر، ترتيب الصكر، رسـك المكعبات، :  إعادة األرقاـ كالمفردات كعممي، كيشمؿ

 .اختبار رسـ الرجؿ لؤلطفاؿ– تجميع األشياء، المتاىات 

اختبارات الميكؿ، كاالتجاىات كالقيـ، اختبارات السمات  :ػ اختبارات الشخصية3
مثؿ اختبار تفيـ المكضكع لمكبار، )االجتماعية كالتكافؽ االنفعالي، االختبارات االسقاطية 

، كاختبارات تكاختبار بندر جشتطاؿ– كاختبار الركرشاخ – كاختبار تفيـ المكضكع لمصغار 
 .تكممة الجمؿ، كاختبارات تككيف قصة

 كىناؾ الكثير مف االختبارات كالمقاييس النفسية التي يستخدميا المرشد النفسي في 
عممو، كلكف أردنا أف نقدـ بعض األمثمة ليذه المقاييس باعتبارىا أدكات بحث ىامة في 

كنأمؿ أف نككف قد كفقنا في إعطاء لمحة . التشخيص النفسي كدراسة الحاالت الفردية كتحميميا
مكجزة عف مصادر المعمكمات التي يرغب المرشد النفسي الحصكؿ عمييا عف حالة المسترشد 
مف أجؿ الكصكؿ إلى تشخيص ناجح لبلضطراب الذم يعاني منو، كمف ثـ كضع خطة عبلجية 
تساعد المسترشد بالتعاكف مع المرشد التخمص مف االضطراب أك الشككل الذم جاء مف أجميا 

.. لممرشد طمبان لممساعدة 
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الفصؿ التاسع 
 أساليب التكجيو كاإلرشاد النفسي

 
: مقدمة

     تطكرت أساليب اإلرشاد النفسي مع تطكر عمـ النفس بعامة، كالخدمات النفسية الفردية 
بخاصة مثؿ اإلرشاد النفسي الفردم، كالعبلج النفسي، حيث كانت البداية تيدؼ إلى مساعدة 
الفرد عمى اختبار نكع الدراسة أك المينة كااللتحاؽ بيا، كالتكيؼ معيا كفقان إلمكاناتو كقدراتو 

كاتجاىاتو، أما اآلف فإف اإلرشاد النفسي ييدؼ إلى تنمية قدرات الفرد الكامنة بغية الكصكؿ إلى 
كىذا العمؿ يتطمب مجمكعة مف األساليب كالطرؽ لمكصكؿ إلى الغاية . تحقيؽ التكافؽ

 .المنشكدة

    كقبؿ الحديث عف أىـ األساليب اإلرشادية المستخدمة البد لنا مف الحديث عف الطرؽ 
لذلؾ فالطريقة ىي . اإلرشادية بكصفيا منيج عممي منظـ يبدأ بالمقدمات كينتيي بالنتائج

المنيج العممي الكاضح الذم يسير فيو المرشد بخطكات ليبحث فيو بأساليب عممية لمكصكؿ 
: إلى فيـ أك حؿ مشكمة لدل المسترشد كتمتاز الطريقة العممية بما يمي 

  ػ إنيا نتيجة حتمية لتعدد النظريات التي تساعد عمى فيـ الطبيعة اإلنسانية، كتحقؽ ليا 
. التكجيو كاإلرشاد كصكالن إلى التكافؽ النفسي

.  ػ إنيا طريقة عممية ذات أساليب كاضحة ككسائؿ عممية، كليست ارتجاالن عشكائيان 
 ػ تختمؼ الطرؽ بحسب ما يناسب شخصية المسترشد في ظركفو االجتماعية كمستكاه العقمي 

. كالعممي
. سكاء كانت تربكية أـ نفسية أـ اجتماعية:  ػ تختمؼ الطرؽ تبعان لنكع المشكمة 

.  ػ يقدـ تعدد الطرؽ لممرشد الخبير مجاالن كاسعان ليختار لكؿ حؿ ما يناسبو
فاإلرشاد المباشر يرتبط بالنظرية السمككية . ىذا كتتعدد طرؽ اإلرشاد بناء عمى تعدد النظريات

كبنظريتو التحميؿ النفسي، أما اإلرشاد غير المباشر فيرتبط بنظرية الذات أك نظرية العبلج 
: مع ذلؾ فإف طرؽ اإلرشاد تتفؽ فيما بينيا باألىداؼ التالية  .المتمركز عمى المسترشد
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. ػ مساعدة المسترشد عمى فيـ نفسو كتبصره بذاتو كبمشكبلتو
ػ مساعدة المسترشد عمى اكتساب عادات تكيفية جدية تجعمو أكثر فاعمية كنجاحان في عبلقاتو 

مع اآلخريف، كفي مكاجية مشاكمو اليكمية، كالتغمب عمييا ليككف أكثر سعادة، كأكثر نفعان 
. لمجتمعو

ػ استغبلؿ إمكانات المسترشد الذاتية لزيادة مقاكمتو لممشاكؿ كحميا بطرؽ كاقعية كدكف خداع 
. لمذات

:  أشكال اإلرشاد انُفسي

ىناؾ العديد مف أشكاؿ اإلرشاد النفس، ذكرىا العمماء عبر تاريخ ىذا العمـ الناشئ، كأىـ      
 : ىذه األشكاؿ أك الطرؽ ىي التالية 

:  اإلرشاد الفردم– أكالن 
      اإلرشاد الفردم ىك عممية إرشاد عميؿ كاحد كجيان لكجو في كؿ جمسة، كتعتمد فاعميتو 

كيستخدـ اإلرشاد الفردم في الحاالت . أساسان عمى العبلقة اإلرشادية بيف المرشد كالمسترشد
التي يغمب عمييا الطابع الفردم كالسيما الحاجات الفردية كاالنحرافات الجنسية كالحاالت التي 

 .يصعب تناكليا عف طريؽ اإلرشاد الجماعي

: أىداؼ اإلرشاد الفردم
. أ ػ مساعدة المسترشد عمى فيـ نفسو كتبصيره بذاتو كبمشكبلتو

ب ػ مساعدة المسترشد عمى اكتساب عادات تكيفية حقيقية تجعمو أكثر فاعمية كنجاحان في 
عبلقاتو مع اآلخريف، كفي مكاجية مشاكمو اليكمية، كالتغمب عمييا ليككف أكثر سعادة، كأكثر 

. نفعان لمجتمعو
ج ػ استغبلؿ إمكانات المسترشد الذاتية لزيادة مقاكمتو لممشاكؿ كحميا بطرؽ كاقعية كدكف   

 .خداع لمذات

: إجراءات اإلرشاد الفردم
 :   فيما يمي بعض إجراءات اإلرشاد الفردم
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 :ػ المقابمة1

   عندما يحضر عميؿ أك مسترشد لمقابمة المرشد، كيتعيف عمى المرشد أف يعمؿ عمى إقامة 
أحسف عبلقة إرشادية ممكنة، كأف تككف المقابمة ذات طابع اجتماعي يغمب عمييا عنصر 

كيعتقد بعض الكتاب . الصداقة كالمحبة، كعمى المرشد أف يساعد المسترشد في البدء بالحديث
أنو مف الضركرم أف يبدأ المرشد المقابمة ببعض األمكر التي ال عبلقة بالجمسة اإلرشادية مثؿ 
الحديث عف الطقس، كأخبار الرياضة كالحديث عف أخبار الساعة بيدؼ تيدئة ركع المسترشد، 
. كيقيـ بعد ذلؾ معو عبلقة إرشادية خالية مف التكمؼ كالرسميات كتتسـ بالثقة كالتقبؿ كالتسامح

: أما اإلجراءات التي ينبغي عمى المرشد القياـ بيا أثناء المقابمة فيي 
. ػ إقامة عبلقة كدية كتتسـ بالثقة كالتقبؿ كاالحتراـ المتبادؿ

. ػ مساعدة المسترشد عمى الكبلـ دكف مقاطعة
. ػ تسجيؿ المقابمة كدراستيا

. ػ االستجابة لمشاعر المسترشد
. ػ تحكيؿ الحاالت الصعبة إلى الجيات المختصة

. ػ مساعدة المسترشد عمى استعماؿ المعمكمات بيدؼ االستفادة منيا في حؿ مشكمتو
. ػ اإلجابة عف أسئمة المسترشد

    ىذا كتعتبر المقابمة اإلرشادية الكسيمة اإلرشادية األساسية، كىي المحكر األساسي التي 
كتتصؼ . كىي تقـك عمى عبلقة مباشرة بيف المرشد كالمسترشد. تدكر حكلو عممية اإلرشاد ككؿ

بأنيا اجتماعية مينية، حيث يتـ خبلليا تفاعؿ اجتماعي ىادؼ ذك نشاط محدد، ييدؼ إلى 
تعديؿ اتجاىات أك مشاعر أك خبرات المسترشد، كيتكقؼ نجاح المقابمة عمى مراعاة أخبلقيات 

. اإلرشاد كمؤىبلت المرشد كمدل استفادة المرشد منيا
:    ىذا كيجب مراعاة الخطكات التالية عند إجراء المقابمة، منيا مايمي

ػ اإلعداد المسبؽ لممحاكر الرئيسية في المقابمة سكاء كانت مبدئية أك شخصية، أك تشخيصية 
. أك عبلجية

كمكعدىا خبلؿ أياـ  ( دقيقة40 – 30)ػ تحديد الزماف كالتقيد بو مف حيث مدة المقابمة 
. األسبكع
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ػ تحديد المكاف بأف يككف بعيد عف الضكضاء كعف تدخؿ اآلخريف مع تكفر الخصكصية كالسرية 
. مع تييئة جك آمف يشعر فيو المسترشد بالراحة

. ػ تككيف عبلقة تتصؼ باأللفة كالتقبؿ كاالحتراـ المتبادؿ
. ػ استخداـ ميارات االستفسار عند البدء أك التعقيب أك التكضيح أك التعجيؿ أك إعادة التسجيؿ

. ػ إنياء المقابمة عند تحقيؽ أىدافيا بالزمف المحدد عمى أف يككف إنياؤىا تدريجيان 
 :االستبصار ػ 2

     يقصد باالستبصار معرفة دكافع المسترشد كالعكامؿ المؤثرة فيو، كيمثؿ المرشد في عممية 
االستبصار المرآة التي يرل فييا المسترشد نفسو، كيتضمف االستبصار أيضان تقبؿ المسترشد 

عادة تنظيميا، كفيـ الكاقع كتقبمو كالتكافؽ معو بطريقة بناءة  .لذاتو، كا 

دراؾ المسترشد لسمككو المضطرب كقدرتو عمى التحكـ  كيفيد االستبصار أيضان في فيـ الذات كا 
في ىذا السمكؾ، كتحسيف أساليب التكيؼ لديو، فمثبلن يدرؾ أف مستكل طمكحو عاؿ عمكان غير 

. منطقي، كأف ىذا يجعمو يشعر دائمان بعدـ المكاءمة أك عدـ التكافؽ
 :التداعي الحر ػ3

    يحاكؿ المرشد النفسي مساعدة المسترشد عمى اإلفصاح عف المخاكؼ أك الذكريات المؤلمة 
أك المخجمة بحرية تامة، أم يساعده عمى استرجاع المكبكتات البلشعكرية كىك في حالة 

 :كفي أثناء ذلؾ يبلحظ ما يمي . استرخاء

. ػ حاالت الفجكات بيف كبلـ المسترشد الذم يعبر عنو كعدـ ترابطو كتناسقو
. ػ فترات الصمت المفاجئ، فيساعده المرشد عمى االستمرار في الحديث

. ػ حاالت تغير مجرل الكبلـ، كالكبلـ بسرعة أك التمعثـ أك الخجؿ
 : التفسير -ػ 4

    يقصد بالتفسير إعطاء معنى لمبيانات أك المعمكمات التي عبر عنيا المسترشد بيدؼ 
تكضيح الناقص منيا، كالتفسير بشكؿ عاـ يشمؿ جميع البيانات التي يقدميا المسترشد لممرشد 

 .أثناء الجمسة اإلرشادية

 :التنفيس االنفعالي ػ 5
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     كيقصد بو تفريغ المسترشد ما بنفسو مف انفعاالت كأفكار مكبكتة، كخبرات مؤلمة مف 
كأثناء شعكر . ساحة البلشعكر إلى ساحة الشعكر كذلؾ في ظؿ غياب مقاكمة األنا األعمى

المسترشد بأنو في حالة آمنة في المكقؼ اإلرشادم، حيث يتيح التنفيس لممسترشد الفرصة 
 .لمتحدث عف كؿ ما يدكر في خاطره بدكف خكؼ أك كجؿ

:     ىذا، كيفيد التنفيس االنفعالي المسترشد في 
. ػ التخمص مف التكتر االنفعالي لديو

زالة الحمكلة النفسية عف كاىمو . ػ تخفيؼ ضغط الكبت كا 
. ػ اختفاء كزكاؿ أعراض االضطراب النفسي الذم يعاني منو

 :   كيمكف إجماؿ كظائؼ اإلرشاد الفردم بما يمي 

. أػ تبادؿ المعمكمات بيف المرشد كالمسترشد مع إثارة المشكبلت التي تضايؽ المسترشد
. ب ػ تفسير المشكبلت بصكرة كاضحة كمنطقية كفؽ رؤية المسترشد

. كضع الخطط اإلرشادية البلزمة لحؿ تمؾ المشكبلت التي يعاني منيا المسترشد
 :اإلرشاد الجماعي– ثانيان 

   إف الفرد كائف اجتماعي ييتـ في تككيف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف، كما ييتـ بالتفاعؿ 
االجتماعي الذم تحدده القيـ كالمعايير كاالتجاىات المكتسبة كالنابعة مف المجتمع الذم يعيش 

كالفرد يعدؿ سمككو أك يغيره كرد فعؿ لمكقؼ الجماعة التي تحيط بو، إال أنو أحيانان . فيو الفرد
يصعب عميو تحقيؽ تكافقو كتعديؿ سمككو، كيحتاج إلى مف يقؼ بجانبو لمساعدتو بيدؼ حؿ 

المشكبلت التي تكاجيو كذلؾ مف خبلؿ اكتشاؼ ذاتو كالتبصر بيا كمعرفة جكانب القكة 
. كالضعؼ

   كاإلرشاد الجماعي عممية تفاعؿ المرشد كمجمكعة مف األعضاء الذيف يحاكلكف التعبير عف 
. أنفسيـ كمكقفيـ أثناء الجمسة اإلرشادية بيدؼ تغيير اتجاىاتيـ كسمككيـ

اإلرشاد الجمعي بأنو عممية تفاعؿ ديناميكية مكجية نحك تغيير التفكير " جازدا"    كقد عرؼ 
كالسمكؾ عمى مستكل الشعكر أك الكعي، كىك متضمف لكظائؼ العبلج االختيارم عف طريؽ 

كتتحقؽ كظيفة اإلرشاد . التكجو نحك الكاقع كالتنفيس، كالثقة المتبادلة كاالىتماـ كالتقبؿ كالدعـ
الجمعي في مجمكعة صغيرة ذات اىتماـ شخصي مشترؾ يتـ التفاعؿ بينيا بما يزيد مف درجة 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 248 

تفيميـ كتقبميـ لمقيـ كاألىداؼ التي يؤمف بيا مجتمعيـ كالتي تعمؿ عمى تعديؿ اتجاىات 
. كسمكؾ كؿ مسترشد مف أعضاء الجماعة اإلرشادية

     كقد الحظ معظـ المؤرخيف لحركة العبلج الجمعي أف بدايتيا اتسمت بعدـ الكضكح فيما 
 أف الكثير مف الكتاب يشعركف أف CORSINI( 1957)" ككرسيني"يتعمؽ بالتعريؼ، فيبلحظ 

عبارة العبلج النفسي الجماعي عبارة غامضة كال يمكف تعريفيا تعريفان بسيطان كشامبلن، بينما 
أف العبلج الجماعي ىك عبارة تضـ تحت عبارتيا أساليب مختمفة كغالبان ما " رينكفييو"يقكؿ 

. تككف متناقضة
إال أف ىذه اإلشكاالت بشأف التعريؼ الكاحد المشترؾ لمعبلج الجماعي، إنما يرجع إلى كجكد 
عدد كبير مف اإلجراءات كاألساليب المستخدمة فيو كالقائمة عمى أساس نظريات كفمسفات 

. متنكعة كذات أىداؼ مختمفة
عندما استخدميا ليعبر بيا " مكرينك"    كقد ظيرت عبارة اإلرشاد الجماعي ألكؿ مرة عمى يد 

عف طريقة إلعادة تسكيف األفراد في جماعات جديدة، كفقان لمتقسيـ السكسيكمترم الذم ابتدعو، 
كقاؿ يمكف تحسيف األحكاؿ االجتماعية تمقائيان نتيجة لتفاعبلت بيف أعضاء الجماعة، كما أف 
اإلرشاد الجماعي ىك أسمكب يجمع بيف تكنيؾ تكزيع األدكار أك المياـ كبيف تكنيؾ اإلرشاد 

اإلرشاد الجماعي بأنو عممية مف عمميات الجماعة يقكدىا " أبراىاـ"كيعرؼ . التمقائي المباشر
شخص ال تظير عميو دالئؿ مرضية ليصمح مف مشكبلت أعضاء الجماعة في عبلقتيـ ببعضيـ 

. البعض كبالمجتمع
بأنو أحداث ككقائع تتـ داخؿ جماعات ذات تنظيـ رسمي :     كما يعرؼ اإلرشاد الجماعي 
كتيدؼ تمؾ الجماعة إلى أحداث تحسيف . (مرشد أك معالج)تجمعي، كيقكدىا قائد متمرس 

كتحدث تمؾ التغيرات نتيجة لتفاعبلت محدكدة . عاجؿ في اتجاىات كسمكؾ األعضاء كالقادة
. كمحككمة داخؿ الجماعة

    كنقصد بعبارة تنظيـ رسمي أنو ليس عارضان أك جاء بالصدفة، كليس نتيجة لنشاط سابؽ، 
كميمان مارس الفرد مف أنشطة كالقراءة أك العمؿ الصالح كما . أك أنو نشاط أساسي في حد ذاتو

إلى ذلؾ فمف يككف إرشادان فرديان أك جمعيان ما لـ تندرج ىذه العمميات في إطار كاضح كمحدد 
. ييدؼ إلى اإلرشاد أك العبلج
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   أما العنصر اآلخر في ىذا التعريؼ فيك القيادة إذ أف الجماعة اإلرشادية تستمـز مجيكدان 
كمف بيف كافة التغيرات التي . شاقان كمعقدان يتطمب قيادة حكيمة بارعة مف قائد ميني متخصص

تعمؿ في الجمسة اإلرشادية تككف كفاءة المرشد ىي العنصر األكثر ارتباطان بنجاح الجماعة في 
تحقيؽ أىدافيا، فالمرشد الماىر يستطيع تيسير عمميات الجماعة كيعاكف في تكصيؿ ثمرة عمؿ 

أما المرشد غير المدرب أك الذم ال يمتـز بالقيـ األخبلقية فقد . الجماعة ليستفيد منيا كؿ عضك
يعكؽ عمميات الجماعة بؿ يؤدم إلى ضررىا مف خبلؿ األنشطة غير المبلئمة أك التكقيت غير 

. المناسب
 : ىدؼ اإلرشاد الجماعي

كلكف بطبيعة الحاؿ ال يمكف ضماف ىذه .    ييدؼ اإلرشاد الجماعي إلى تحقيؽ نتائج مرغكبة
كعكضان عف ذلؾ يحدد كؿ عضك ما ىك . النتيجة، كما ال يممؾ كضع معايير مطمقة لمنجاح

النجاح بالنسبة إليو، كذلؾ مف خبلؿ الضغكط االجتماعية التي يمارسيا اآلخركف مف الذيف ليـ 
كيعني " العقد"كيطمؽ عمى ىذا االتفاؽ المتبادؿ تعبير . مكانة في حياتو كالمناقشة مع المرشد

ىذا أف المريض أك المسترشد يكافؽ عمى إتباع إجراءات الجماعة كأف يعمؿ عمى حؿ المشكبلت 
بطريقة محددة، كيتعيد المرشد بأف يعمؿ بالطريقة التي يعتقد أنيا تساعد المسترشد عمى 

كيمكف تعديؿ ذلؾ برضا . كتتحدد كمية التغيير كنكعو باالتفاؽ المتبادؿ. تحقيؽ تمؾ األىداؼ
الطرفيف، كما أف النجاح النسبي ألم عممية أك إجراء ال يعتبر محكان العتبار ذلؾ النشاط إرشادان 

. جماعيان 
: األسس العامة لئلرشاد الجماعي

 :     كمف ىذه األسس مايمي

 :يمكف تمخيص األسس النفسية في اآلتي  :األسس النفسية لئلرشاد الجماعي ػ 1

ػ اإلنساف كائف اجتماعي لديو حاجات نفسية اجتماعية، البد مف إشباعيا في إطار اجتماعي 
مثؿ الحاجة إلى األمف كالنجاح كاالعتراؼ كالتقدير كالمكانة، كالشعكر كاالنتماء، كاإلحساس 

. بالمسؤكلية كالحب كالمحبة كالمسايرة، كتجنب المـك
. تتحكـ المعايير االجتماعية التي تحدد األدكار االجتماعية بذلؾ ػ 
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ػ  تعتمد الحياة في العصر الحاضر عمى المسترشد في جماعات تتطمب ممارسة أساليب التفاعؿ 
 .االجتماعي السكم، كاكتساب ميارات التعامؿ مع الجماعة

. ػ  يعتبر التكافؽ االجتماعي ىدفان مف أىداؼ اإلرشاد النفسي
ػ  تعتبر العزلة االجتماعية سببان مف أسباب المشكبلت التي تؤدم في النياية إلى شكؿ مف 

. أشكاؿ االضطرابات النفسية
 : ػ األسس االجتماعية لئلرشاد الجماعي2

     ػ مف أىـ أىداؼ الجماعي بصفة عامة تحقيؽ التكافؽ الشخصي كاالجتماعي بما تحقؽ 
سعادة الفرد في تفاعمو االجتماعي، كتعتبر العزلة االجتماعية سببان مف أسباب المرض النفسي 

 .كعامبلن مف عكامؿ تدعيمو

يؤثر التفاعؿ االجتماعي بيف المسترشديف في الجماعة العبلجية، فيجعؿ كؿ كاحد منيـ   ػ    
مرسبلن كمتقببلن لمتأثيرات العبلجية، فبل يعتمد اإلرشاد عمى المرشد النفسي كحده بؿ يصبح 

. المرضى اآلخركف مصدران مف مصادر العبلج
ػ  تعتمد الحياة في عصرنا الحاضر عمى العمؿ في جماعات، كمف أجؿ ذلؾ ال يستطيع المكاطف 

العادم أف يحيا حياة سعيدة منتجة ما لـ يمارس أساليب التفاعؿ االجتماعي السكم، كما لـ 
. يكبت الميارات المضيئة لمتعاكف مع الجماعة

 :مسممات لئلرشاد الجماعي

    تناكلت المقدمة السابقة كصفان أك تعريفان شامبلن لعممية اإلرشاد الجماعي، كيتضمف تعريؼ 
: اإلرشاد الجماعي عدة مسممات أىميا 

ليس لفكرة الجماعة في حد ذاتيا أىمية خاصة، : ػ الفرد في حد ذاتو أكثر أىمية مف المجمكع 
فكؿ عضك مف أعضاء الجماعة لو كضعو الخاص، كال يكجد كؿ متعاؿ عمى األعضاء، كتظؿ 

الجماعة اإلرشادية تسعى إلى مساعدة األفراد عمى فو أنفسيـ كزيادة تعممو بأساليب أكثر 
. فاعمية، كعمى تحمؿ مسؤكلياتيـ في عكالميـ الشخصي

ال يعتبر المرشد منذ البادية عضكان في : ػ المرشد النفسي ليس عضك في الجماعة اإلرشادية 
كيجب أف يككف مفيكمان ككاضحان أف الخاصية األكلى كالشاممة التي تفصؿ قائد . الجماعة
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الجماعة عف األعضاء ىي أف يستحيؿ أف يستخدـ الجماعة ليشبع رغباتو ىك أك يحصؿ عمى 
. مكاسب لشخصيتو

. ػ باب الجماعة اإلرشادية مفتكح لكؿ مف يريد الدخكؿ
نما ليا أىداؼ فردية خاصة بكؿ فرد . ػ ليست لمجماعة اإلرشادية في حد ذاتيا أىداؼ كا 

. ػ يتـ إرشاد الفرد مف خبلؿ تكاجده في الجماعة
. ػ التفاعؿ داخؿ الجماعة ليس ىدفان في حد ذاتو

. ػ ال يسعى المرشد النفسي اإلرشاد الجماعي إلى زيادة مستكل الضغط الطبيعي داخؿ الجماعة
. ػ ليست الجماعة مكانان لبلعتراؼ

ػ االمتعاض كاالنتقاد كالتركيز عمى أشخاص خارج الجمسة، كتبادؿ األحاديث الجانبية كالتركيز 
. عمى مكضكعات بعينيا، ليست سياقان مبلئمان لجمسات اإلرشاد الجماعي

ػ ما يدكر في الجمسات اإلرشادية الجماعية أمر غير قابؿ لمتداكؿ بمعنى السرية التامة 
كالكتماف فيما يحدث بداخميا، كال يخص سكل أعضاءىا، كيسعى المرشد النفسي إلى تأكيد ىذه 

. القاعدة منذ بداية الجمسات
إف التفكير المستقؿ كالتعبير عف الرأم ىما / ػ يمتـز أعضاء الجماعة بالتعبير عف أنفسيـ فقط

أكثر أشكاؿ السمكؾ اإلنساني صحة، كيشجع أعضاء الجماعة عمى أف يتحدثكا عف أنفسيـ 
. بأصالة، كأف تككف ليـ كجيات نظر شخصية

ػ ال تتخذ المشاعر في الجمسات اإلرشادية كضعان أفضؿ مف األفكار فمف المعتاد أف يكاجو 
األعضاء بعضيـ بعضان عمى مختمؼ المستكيات دكف أف يشعركا بانفعاالت مبالغ فييا، كيظف 
بعض المعالجيف المبتدئيف إف إظيار االنفعاالت أمر البد منو، لدرجة أف يميزكا بيف المشاعر 

، كىذا غير صحيح:كاألفكار كيسبغكا عمى المشاعر أىمية أ لذلؾ يجب االنتباه . ثر مف البلـز
. إلى األفكار

بؿ إف الجماعة نفسيا ىي كسيمة كأداة لتساعد : ػ ال يعتبر تماسؾ الجماعة ىدفان إرشاديان 
العضك عمى النمك، كعندما تصؿ الجماعة إلى نيايتيا فإف األعضاء يستمركف في القياـ 

. بكظائفيـ في عكالميـ الخاصة
. ػ متابعة ما يحدث مف جمسة إلى أخرل ىك جزء ال يتجزأ مف العممية اإلرشادية

. ػ في كؿ جمسة مف جمسات اإلرشاد الجماعي يتمقى عضكان أك أكثر دعمان إرشاديان محددان 
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. ػ ال يكجد ارتباط مكجب بيف الفاعمية كبيف ما يحس بو العضك مف ارتياح
ليست االنفعاالت السمبية خبلؿ الجمسات اإلرشادية الجماعية شيئان سيئان كما أنو ال يمكف 

. تجنبيا
. ػ ال يكجد جدكؿ أعماؿ لمجماعة اإلرشادية

. ػ كافة أنكاع السمكؾ في الجماعات اإلرشادية محايدة، ليست شران كليست خيران 
إذا كاف سمكؾ األعضاء داخؿ . ػ تقاس مدل فعالية الجماعة اإلرشادية بما يحدث خارجيا

الجماعة يكحي بالنضج كالتعمـ في حيف ال يتغير شيء في سمككيـ خارج الجماعة، بؿ قد يسير 
إلى األسكأ، عندئذ تككف خبرة الجماعة اإلرشادية ليست سكل إضاعة لمكقت كالمجيكد كداللة 

. عمى الفشؿ لكؿ مف شارؾ فييا
     إف المسممات التي قدمناىا تعتمد عمى الخبرة كلكنيا أكثر اعتمادان عمى القراءة كاالستيعاب 
لما كتب في ىذا المجاؿ، لذلؾ البد لممرشد المبتدئ كالذم يريد أف يشؽ طريقو في ىذا الميداف 

مف اإلرشاد أف يتحمى بالكثير مف الصفات كالخبرة كالمؤىؿ العممي الجيد قبؿ أف يستطيع 
. ممارسة ىذا المكف مف اإلرشاد

 :أسالٕة العالج أَ اإلزشاد الىفسٓ الجماعٓ

:    تنكع أساليب اإلرشاد النفسي الجماعي كفؽ المعايير التالية 
حيث يتكقؼ أسمكب اإلرشاد عمى مدل تشابو أك : ػ أعضاء الجماعة أك مشكبلتيـ النفسية 1

اختبلؼ أعضاء الجماعة اإلرشادية في مشكبلتيـ النفسية، كالجنس، كالسف، كالمستكل 
. االجتماعي كاالقتصادم

حيث يتكقؼ أسمكب اإلرشاد عمى تشكيؿ اإلرشاد : ػ طريقة تشكيؿ الجماعة اإلرشادية 2
. الجماعي بطريقة عشكائية، أك إتباع القكاعد كاألصكؿ السكسيكمترية

حيث يتكقؼ أسمكب اإلرشاد عمى التركيز عمى : ػ مدل التركيز عمى شخص المرشد النفسي 3
لى كؿ عضك فييا عمى أنو مؤثر في إرشاد  الجماعة نفسيا، كالنظر إلييا ككؿ متفاعؿ، كا 

 .اآلخريف، أك التركيز عمى العبلقة اإلرشادية بيف المرشد كبيف كؿ مسترشد عمى حدة

حيث يتكقؼ أسمكب اإلرشاد عمى االعتقاد بصفات : ػ نكع النظرية التي يتبعيا المرشد النفسي4
أك االلتزاـ بأصكؿ اإلرشاد الفردم أكثر مف االىتماـ . الجماعة كدينامياتيا كالقكل الفعالة فييا
. بما لمجماعة مف خصائص عبلجية مميزة
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حيث يتكقؼ أسمكب اإلرشاد كممارستو عمى المسترشد : ػ المكاف الذم يمارس فيو اإلرشاد 5
 .كعمى المكاف يعمؿ فيو سكاء في مؤسسة إرشادية أك مؤسسة عبلجية كالمستشفى مثبلن 

     ىذا كقد تطكرت الدراسات في ميداف اإلرشاد النفسي الجماعي حيث لجأ المرشدكف إلى 
كيمكف إيجاز أىـ ىذه . أساليب متعددة تختمؼ حسب اختبلؼ المسترشديف كأعراضيـ كظركفيـ

 :األساليب بما يمي
:  أسمكب مجمكعات المكاجية– أ 

    كيتمثؿ ىذا األسمكب في المسؤكلية في اإلرشاد عمى المسترشد باعتبار أف الفرد لديو الدافع 
نحك التكيؼ كالنمك نتيجة لما يكاجو مف صراعات كاضطرابات يقـك المرشد بالتعاكف مع 

. المسترشد عمى التخمص مف االضطراب كآثاره
كقد أشار ركجرز إلى أف بداية العمؿ في ىذا األسمكب ترجع إلى كيرت ليفيف الذم طكر فكرة 

. تدريب المجمكعات عمى الميارات في العبلقات اإلنسانية
كقد أجريت العديد مف الدراسات حكؿ تأكيد أىمية استخداـ مجمكعات المكاجية في برامج 

اإلرشاد النفسي كخمصت تمؾ الدراسات إلى نتائج ميمة في ىذا الجانب إذا أكدت جميعيا عمى 
فعالية أسمكب مجمكعات المكاجية في التغمب عمى المشكبلت التي تعاني منيا أفراد المجمكعة 

. اإلرشادية، كالذم ساعدىـ بالتالي عمى تكافقيـ الجيد في حياتيـ اليكمية
خمسة عشرة قضية أساسية تحدث أثناء تدريب مجمكعات المكاجية، " ركجرز"   ىذا كقد حدد 

يصؼ في كؿ مرحمة المشاعر كاألحاسيس التي تدفع الفرد إلى مكاجية الجماعة كالمكاقؼ 
. المختمفة

: كتشمؿ مراحؿ الخبرة في مجمكعات المكاجية ما يمي 
:  مرحمة التردد كاالرتباؾ ػ 1

.      فييا يظير أعضاء الجماعة في حالة ارتباؾ، كيقترح عضك في الجماعة التعارؼ كالحكار
مف يخبرنا ماذا نفعؿ ؟ مف المسؤكؿ عنا ؟ : كيبدأ الحكار كالمناقشة كطرح مكضكعات مثؿ 

كدكر المرشد ىك تكضيح لممجمكعة أف دكره ينحصر في مساعدتيـ في المكاقؼ الصعبة كليـ 
 .الحرية في اختيار المكضكع الذم يركنو مناسبان لمحكار

 :مرحمة مقاكمة التعبير الشخصي كاالستكشاؼ  ػ 2
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   يطمب مف أعضاء الجماعة اإلرشادية كتابة ما يعبركف فيو عف مشاعرىـ التي ال يستطيعكف 
الحديث عنيا داخؿ المجمكعة كىنا نبلحظ انعداـ الثقة بيف أعضاء الجماعة مع صعكبة الكشؼ 

 .عف تمؾ المشاعر

 : مرحمة كصؼ المشاعر السابقة ػ 3

   يطمب مف الفرد أف يصؼ مشاعره المسببة لئلحباط، كذلؾ لمكاجية المشكمة ككصؼ مشاعره 
. حكليا مف خبلؿ حكار كنقاش عميؽ

 : مرحمة التعبير عف المشاعر السمبية ػ 4

   تمثؿ ىذه المرحمة رفض بعض األعضاء تقديـ نفسو لممجمكعة كىذا مكقؼ سمبي، يؤكد 
كىنا التعبير عف المشاعر السمبية أسيؿ مف التعبير عف . عدـ تعاكف كانغبلؽ عمى النفس

. المشاعر اإليجابية
 : مرحمة االكتشاؼ كالتعبير بصكرة مباشرة عف األشياء ػ 5

    تمثؿ ىذه المرحمة بداية بناء الثقة بيف أفراد المجمكعة كتعرؼ الجماعة عمى أدؽ األشياء 
. بالنسبة لمفرد

 :مرحمة االكتشاؼ المباشر لمعبلقات بيف األشخاص كمشاعرىـ في المجمكعة  ػ 6

   في ىذه المرحمة تبدأ المجمكعة باكتشاؼ مشاعر بعضيـ البعض، مشاعر العضك تجاه 
. اآلخر

 : مرحمة تطكر القدرة عمى إدراؾ األسباب داخؿ المجمكعة ػ 7

    تتمثؿ ىذه المرحمة في إبداء الفرد قدرة طبيعية تجاه آالـ كمعاناة اآلخريف، كيبذؿ كؿ عضك 
كؿ عضك الجيد لممساعدة في حؿ مشكبلت اآلخريف كتقديـ العكف ليـ، كالقدرة عمى استيعاب 

. ما تقكلو المجمكعة
  :مرحمة تقبؿ الذات كبدء التغيير  ػ 8

     تمثؿ ىذه المرحمة الرضا عف النفس إذ أف رضا كثير مف أعضاء المجمكعة عف أنفسيـ 
أنا شخصية مسيطرة أعترؼ أف بداخمي طفؿ " في بداية التغيير، فمثبلن يقـك أحد األعضاء 

 .ىذه االعترافات يمكف االستدالؿ مف خبلليا عمى بداية التغيير الحاصؿ لدل الفرد.." صغير 
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  :مرحمة تحطيـ الحكاجز ػ 9

إذ .  إف تنمية المعرفة بالذات تقكدنا إلى إسقاط األقنعة كالحكاجز بيف أعضاء المجمكعة     
تبدك المجمكعة اإلرشادية متيقنة إلمكانية العبلقة القكية كالمتينة، حيث إف باستطاعة كؿ عضك 
في المجمكعة أف يككف منفتحان عمى اآلخريف دكف حكاجز، كىذا يتطمب مف األعضاء اآلخريف 

. تبادؿ األدكار سكاء مع أنفسيـ أك مع اآلخريف
 :التغذية الراجعة مف قبؿ الفرد  ػ 10

كىنا يتعمـ .     تتمثؿ ىذه المرحمة في حاؿ كجكد أعضاء المجمكعة في كضع متآلؼ كمنفتح
فالتغذية الراجعة تقكد إلى فيـ أكثر لمذات، ككذلؾ . األعضاء كيؼ يؤثركف عمى بعضيـ البعض
. تمكننا مف رؤية أنفسنا كما يراىا اآلخركف

  :مرحمة المكاجية ػ11

    كىنا بداية التفاعؿ بيف شخص كآخر مف خبلؿ عرض األخطاء حكؿ المكضكع الذم لو 
عبلقة مع بعض أفراد المجمكعة اإلرشادية كمكاجية األخطاء بشكؿ أكثر مكضكعية كبصكرة 

. إيجابية
 : مرحمة المساعدة في العبلقة خارج المجمكعة ػ 12

كتتمثؿ ىذه المرحمة في المساعدة بقياـ أحد أفراد المجمكعة بتقديـ المساعدة لآلخريف        
. خارج إطار الجمسات اإلرشادية

  :مرحمة المكاجية األساسية ػ 13

    تمثؿ المكاجية مف خبلؿ التقارب كاتصاؿ مباشر بيف أعضاء المجمكعة، كتككف المكاجية 
كىنا يككف التغيير الرئيسي كالجكىرم لممجمكعة، فمثبلن . بشكؿ غير مألكؼ في الحياة العادية

في الحقيقة لـ أشعر بجرح حقيقي في نفسي نحك آالـ شخص آخر كلكنني " يقكؿ أحد األفراد 
". أشعر اآلف أني أشاركؾ فيما أنت فيو 

 : مرحمة التعبير عف المشاعر اإليجابية ػ14

     تتمثؿ في التعبير عف المشاعر كتزايد الدؼء كالعبلقات بركح الجماعة كأف الصراحة أك 
الثقة بيف أفراد المجمكعة تجعؿ المكقؼ المأساكم الذم يعاني منو الفرد في المجمكعة أقؿ 

 .كطأة عمى النفس
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 : ػ مرحمة تغيير السمكؾ في المجمكعة15

   تتمثؿ ىذه المرحمة في إحداث نكع مف التغيير في األنماط السمككية تغييران في اإليماءات في 
الصكت، تفكيران جيدان، مساعدة اآلخريف، الشعكر التمقائية، حرية التعبير عف الذات، الثقة 

 .بالنفس، عبلقة حميمة كعميقة مع اآلخريف، ربة في مساعدة اآلخريف

العممية اإلرشادية لمكصكؿ إلى تغيير سمكؾ الفرد مف خبلؿ التقدـ في " ركجرز"    كقد لخص 
تغيير الشخصية لتسييؿ المشاعر، كتغيير أسمكب الخبرة كاالنتقاؿ مف مرحمة عدـ التطابؽ إلى 

التطابؽ كتغيير أسمكب التكاصؿ الفردم، كتسييؿ التصكرات المعرفية لمخبرة، كعبلقة الفرد 
. بمشكبلتو، كتغيير أسمكب الفرد في ربط أك إقامة العبلقات السببية المنطقية

 :أسمكب حؿ المشكبلت– ب 

   ىك أسمكب عممي فعاؿ إلرشاد حاالت القمؽ كالمشكبلت النفسية كيرتكز عمى مجمكعة مف 
. كالمعرفية كالسمككية: النظريات العممية 

يزنبرج"     كقد حدد  : مجمكعة مف الخطكات العممية لحؿ المشكبلت كىي " باترسكف كا 
التعريؼ بالمشكمة بكضكح   ػ 1

    أم ضركرة أف تعرؼ أيف تتجو، مما يحدد أىمية التعريؼ كتحديد المشكمة، كىذه تعتبر 
. بداية لطريؽ النجاح لبقية الخطكات

 جمع المعمكمات  ػ 2

   كىذا يترتب عميو معرفة المسترشد لذاتو، كمعرفة البدائؿ كالخيارات المتكافرة مف خبلؿ البحث 
. كالفيـ كالكصكؿ إلى مصادر المعمكمات ككصؼ البيئة المحيطة التي يعيش فييا الفرد

 : تكليد كتقييـ البدائؿ أك الخيارات ػ 3

   أم تكظيؼ المعمكمات المتكفرة إليجاد أكبر عدد مف البدائؿ كالحمكؿ مف خبلؿ تككيف 
يجاد الخيارات المناسبة األكثر نجاحان  . فرضيات مف النتائج المحتممة لكؿ بديؿ، كا 

 :اختيار كتطبيؽ كظيفة العمؿ  ػ 4

يجاد آلية تدؿ عمى مدل     أم األساليب كاإلجراءات العممية التي يمارس الفرد لربط المشكمة كا 
 .تحقيؽ النجاح لكؿ بديؿ

 :تقييـ النتائج   ػ 5
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    أم أف البدائؿ الناجحة ىي التي يمكف أف تساعد عمى حؿ المشكمة كميان أك جزئيان إضافة 
إلى أف المرشديف أك المسترشديف يقيمكف النتائج في ضكء األىداؼ المكضكعة، كمدل 

. تحقيقيا، كمدل قابميتيـ لمخيارات أك البدائؿ التي حدثت لحؿ المشكمة
 :إعادة العممية ػ 6

   كيعني إعادة خطكات أك مراحؿ أسمكب حؿ المشكبلت، كذلؾ في حاؿ شعكر المسترشد بعدـ 
كاإلعادة عادة تككف نتيجة فشؿ عممية أسمكب حؿ المشكبلت، . الكفاية، كعدـ تحقيؽ األىداؼ

كاالحتماؿ بأف المشكمة لـ تعرؼ بشكؿ صحيح أك ىناؾ قراران خطأ في مرحمة اتخاذ القرار أك 
 .التطبيؽ بطريقة خاطئة أك إف حؿ المشكمة قد أدل إلى مشكمة أخرل

 :أسمكب المحاضرات كالمناقشات الجماعية – ج

     كفي ىذا األسمكب يفضؿ البدء بمناقشة المشكبلت النفسية االجتماعية العامة ثـ ينطمؽ 
منيا إلى المشكبلت الخاصة المشتركة ألعضاء الجماعة كيككف مكضكع المحاضرات 

كالمناقشات متصبلن بجكىر االضطرابات أك المشكمة، كيككف محكر المناقشة حاالت افتراضية 
بأسماء عامة كىمية كلكنيا تممس الكاقع الذم يعاني منو أعضاء الجماعة، كيككف المرشد ىك 
الذم يدير المناقشة كيطرح األسئمة، كيستمع ألسئمة الحاضريف، كيتعاكف معيـ عمى اإلجابات 

بداء الرأم في حاالت، كفي النياية تككف النتائج  فيـ المسترشد لممشكمة مف : السميمة، كا 
. خبلؿ إجابات اآلخريف، كمف خبلؿ رؤية مشكبلت اآلخريف كما انطكت عمييا مف عكامؿ

: كفي المناقشة الجماعية ىناؾ عدة خطكات البد مف إتباعيا ىي كاآلتي 
. السككت حتى يبدأ أفراد الجماعة بالحديث

   يقـك المرشد بافتتاح الجمسة اإلرشادية إذ لـ يبدأ أحد أعضاء المجمكعة في الحديث، حيث 
ىؿ مف الممكف أف نبدأ في الحديث أك يسأؿ عف المكاضيع التي يرغب أعضاء : يقكؿ 

. المجمكعة الحديث عنيا
. ىؿ يستطيع أحد منكـ البدء بالكبلـ: ػ يمكف أف يقكؿ المرشد 

. ػ يمكف البدء في الكبلـ مف خبلؿ تقديـ كؿ فرد لنفسو مع التحدث قميبلن 
 .ػ في حالة عدـ االستجابة ألم عضك في المجمكعة يمكف لممرشد أف يتدخؿ

 : (السيككدراما)المسرحي – أسمكب التمثيؿ النفسي – د 
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( 1921)رائدان ليذا األسمكب  حيث أسس ىذا األسمكب في فينا عاـ " يعقكب مكرينك"   يعٌد 
أف أىـ ما في التمثيؿ النفسي المسرحي ىك حرية " مكرينك"كيرل . كأنشأ أكؿ مسرح عبلجي
كتمقائيتيـ بما يتيح التداعي الحر كالتنفس االنفعالي حتى  (المسترشديف)السمكؾ لدل الممثميف 

يعبركا في حرية تامة في مكقؼ تمثيمي فعمي عف اتجاىاتيـ كدكافعيـ كصراعاتيـ كاحباطاتيـ 
عادة التكافؽ السميـ..  . الخ كذلؾ بما يؤدم إلى حؿ المشكمة كا 

  كيككف مكضكع التمثيؿ المسرحي عادة قصة تدكر حكؿ خبرات المسترشديف كماضييـ 
. كمشكبلتيـ الحاضرة

   يعٌد المسترشدكف مكضكع التمثيمية النفسية كقد يساعدىـ المرشد في ىذا اإلعداد، كيؤدم 
كؿ مرشد دكر الذم يمثؿ دكره العادم في الحياة العممية الكاقعية كدكر األب أك األخ أك الزكج 

الخ كما يمثؿ المسترشد دكر شخص معاكس مثؿ قيامو بدكر رجؿ ...أك التمميذ أك الطبيب 
مسالـ إذا كاف عدكانيان أك رجبلن انبساطيان إذا كاف انطكائيان أك بدكر المدير إذا كاف مرؤكسان أك 

. الخ كيترؾ لممسترشديف حرية اختيار الدكر الذم يرغبكف في تمثيمو..االبف بدكر األب 
كالمتفرجكف أعضاء الجماعة اإلرشادية  (المسترشدكف)كبعد االنتياء مف التمثيؿ يبدأ الممثمكف 

كيقـك المرشد النفسي . كأعضاء فريؽ اإلرشاد في مناقشة أحداث التمثيمية كالتعميؽ عمييا
ظيار الشحنات االنفعالية كالصراعات الداخمية كمظاىر القمؽ مما  بتفسير ديناميات التمثيمية كا 

. مف شأنو أف يزيد مف استبصار المسترشديف بيدؼ تعديؿ السمكؾ في الحياة العممية
 : األسمكب السمعي البصرم– ىػ 

    حدثت خبلؿ العقكد األربعة الماضية تغيرات ممحكظة في كؿ ممف نظريات كأساليب العبلج 
نظرية التحميؿ النفسي عمى سبيؿ )فالنظريات األكلى . النفسي في النظر إلى السمكؾ اإلنساني

ركزت عمى الديناميات النفسية الداخمية كفسرت السمكؾ المضطرب عمى أنو ينشأ مف  (المثاؿ
صراع داخؿ الفرد، صراع بيف األنا كاألنا األعمى أك بيف األنا كاليك، أك بيف اليك كاألنا األعمى، 

كمف أىـ ىذه النظريات نظرية . بينما بدأت النظريات الحديثة تدحض الممارسات السابقة
السمكؾ المجالي التي تفسر التفاعبلت بيف األشخاص كنظريات تحميؿ القرائف ككسائؿ االتصاؿ 

. الخ..
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    كيعتقد كثير مف الباحثيف أف الفرد ال يمكف فيمو بمعزؿ عف اآلخريف، كما أنو ال يمكف فيـ 
كىذا يتضمف . سمكؾ الفرد إال بمقارنتو بمعايير السمكؾ كالتفاعبلت السائدة في ذلؾ المكقؼ

. بالضركرة اتصاالت لفظية كغير لفظية معقدة عمى مختمؼ المستكيات
   ىذا كتزداد أىمية التكاصؿ غير المفظي خاصة في سياؽ المقابمة اإلرشادية كذلؾ باستخداـ 

البصرية كذلؾ ألف اإلشارات غير المفظية يمكنيا أف تزكد المعالج – األجيزة السمعية 
باألىمية الكظيفية لمتكاصؿ غير " ستيكارت ككاش"كقد اعترؼ . بالمعمكمات التي يبحث عنيا

كفي الكقت الذم كانت تنشأ فيو . المفظي في المقابمة حيف استخداـ التكاصؿ غير المفظي
. االتجاىات الحديثة في المعالجة ظيرت ضركرة إيجاد طرؽ أفضؿ لتقييـ عممية العبلج نفسيا

التي أفرزتيا الثكرة  (الكاسيت)، ك(الفيديك)البصرية – كمف ىذه الطرؽ الكسائؿ السمعية 
العممية كالتكنكلكجية في القرف العشريف، كتعد ىذه الكسائؿ حديثة االنتشار في مجاؿ اإلرشاد 

النفسي ككذلؾ العبلج كالطب النفسي كالتدريس كالتدريب عمى حد سكاء لما ليا مف أىمية كبيرة 
. في زيادة كعي المسترشد بذاتو كبسمككو المضطرب سكاء كاف سمككان لفظيان أك غير لفظي

إف الكسائؿ التي تممؾ الصكرة : عف ىذا األمر بالقكؿ  (1966)"الجركىاجاف "      كيعبر 
كالصكت، يمكف أف تككف مفيدة كغير مبالغ فييا، كأف شريط الفيديك المسجؿ يعٌد أكؿ مكسب 

كالفائدة العظيمة التي قدميا التميسككب – تكنكلكجي خاص في مجاؿ اإلرشاد كالعبلج النفسي 
أف إحدل النتائج اليامة الستخداـ طريقة التغذية الراجعة  (1966)" الجر"كما يرل . لعمـ األحياء

التشجيع عمى إقامة عبلقة عبلجية أكثر ديمقراطية : بالفيديك في اإلرشاد كالعبلج النفسي ىي 
بيف المرشد كالمسترشد، فعندما تتساكل طريقة كؿ منيما في الكصكؿ إلى المعطيات 

المكضكعية أثناء الجمسة اإلرشادية أك العبلجية فإف القكاعد التقميدية التي تعد نكعان مف 
. العكائؽ مف الناحية اإلرشادية تتبلشى كتزكؿ

      كقد اقترح عدد مف العمماء ممف استخدمكا تقنية الفيديك في العبلج كاإلرشاد النفسي أف 
شريط الفيديك يممؾ ميزة فريد لتسجيؿ كسماع الصكت أثناء الجمسات مما يساعد عمى تقييـ 

التفاعبلت الحاصمة بيف المرشد كالمسترشد كدراسة أكجو االتصاؿ المفظي كغير المفظي بينيما 
. ككذلؾ معرفة التقدـ الحاصؿ لدل المسترشد

رؤية الذات، : إلى أف التغذية الراجعة المتمفزة تثير  (1970)     كما أشار كاجاف كريزنيككؼ 
. كاسترجاع األفكار كالمشاعر كالحاالت الداخمية الخاصة بالمسترشد
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 النفسي كالعبلج اإلرشاد في الفيديك تقنية الستخداـ الفنية األساليب مف عدد يكجد كما     
 :كأىميا

 
  :ػ األسمكب األكؿ

دقيقة ثـ يذاع مباشرة كأثناء  (15 – 10)كيعني أف يسجؿ المرشد جزءان مف الجمسة بحدكد    
اإلعادة يطمب المرشد مف المسترشد أك المسترشديف أف يعمقكا بحرية عمى محتكيات الشريط مف 

التركيز عمى جكانب معينة مف سمككيـ أك سمكؾ اآلخريف، أك التركيز عمى المشاعر التي لـ 
كقد يطمب المرشد منيـ أيضان أف يبدك مبلحظاتيـ حكؿ . يككنكا عمى كعي تاـ بيا أثناء الجمسة

أم تناقضات بيف السمكؾ الذم يشاىدكنو أثناء اإلعادة كمشاعرىـ الحقيقية التي كانكا يحسكف 
. بيا في الجمسة كيسمى ىذا األسمكب باالسترجاع المحظي

  :األسمكب الثانيػ 
.    كيعني أف تسجؿ جمسة اإلرشاد بكامميا ثـ تعاد في جمسة أخرل أك في بداية الجمسة الثانية
كيسمى ىذا األسمكب باالسترجاع المؤجؿ كقد استخدـ ىذا األسمكب بيرجر كزمبلؤه في العبلج 
الجماعي حيث كجدكا أف ىذا األسمكب يحدث نكعان مف التعاكف بيف أفراد الجماعة، كنكعان مف 

. التآزر بيف المرشد كالمسترشد
  :األسمكب الثالث

    يقـك ىذا األسمكب عمى تسجيؿ الشريط أثناء الجمسة عمى أف يتكقؼ التسجيؿ في حالة 
طمب المسترشد أك أم عضك مف أعضاء الجماعة بما فييـ المرشد أك إعادة عرض جزء معيف 

كمف مميزات ىذا األسمكب أنو يسمح بإعادة النقطة المناسبة في المكقؼ الذم . مف الجمسة
 .ىذا األسمكب باالسترجاع الحريناسبيا كيسمى 
  :األسمكب الرابع

كيعني أف يتـ تسجيؿ الجمسة، كيستبقي " مكر كزمبلؤه"    كىك األسمكب الذم تحدث عنو 
أجزاء مف كؿ جمسة عمى الشريط، كبعد عمؿ عدد مف الجمسات يمكف إعادة تمؾ األجزاء 

كيمكف أف يخدـ ىذا األسمكب كمؤشر لمعرفة . القصيرة مف الجمسات التي لـ تعرض في السابؽ
كما يجعؿ أعضاء الجماعة . مدل التغير الحاصؿ لدل الفرد أك الجماعة خبلؿ فترة زمنية
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اإلرشادية أكثر إدراكان لمتغيرات التي حدثت في سمككيـ عبر جمسات اإلرشاد كيسمى ىذا 
 ".الرؤية المتسمسمة"األسمكب 

 
  :األسمكب الخامس

    كفيو يجمس المسترشد أماـ المكنيتكر حيث تظير لو صكرة كجيو عمى شاشة دائرة 
تمفزيكنية مغمقة ثـ يعاد بعد ذلؾ الشريط مف قبؿ المرشد الذم يككف في الغرفة المجاكرة أثناء 

كفائدة ىذا األسمكب ىك إعطاء المسترشد " المكاجية المباشرة"كيسمى ىذا األسمكب . التسجيؿ
. تغذية راجعة فكرية تساعده عمى اكتشاؼ حالتو االنفعالية التي لـ تكف كاضحة مف قبؿ

كباستخداـ ىذا األسمكب كجد أف كثير مف المرضى يتكصمكف بسرعة إلى اكتشاؼ بعض 
. المشاعر التي كانت غامضة مف قبؿ

  :األسمكب السادس
    كبما أف العمماء في مجاؿ الصكتيات كالمرئيات استطاعكا في الكقت الحاضر التحكـ 

بالصكت كالصكرة، لذلؾ ظير ىناؾ أسمكب جديد مف أساليب التغذية الراجعة بالفيديك في  مجاؿ 
اإلرشاد كالعبلج النفسي، حيث يتضمف إذاعة إحداىما في المرة الكاحدة مف اإلعادة، كىذا مما 

ىذا، . يساعد عمى تركيز االنتباه عمى مستكيات مف االتصاؿ المفظي لـ تكف مدركة مف قبؿ
كيمكف تغيير سرعة الحديث ففي بعض األجيزة يمكف تسريع الشريط أثناء اإلعادة أك إبطاءه أك 

كىذا التغير يتيح لممرشد كلممسترشد تسميط الضكء عمى بعض جكانب . إيقافو عند صكرة معينة
. السمكؾ أك التعبيرات الكجيية أك الحركات الجسمية

: األسمكب السابع
كىك عرض شرائط الفيديك لجمسات مجمكعات  (1972) يكجد أسمكب آخر اقترحو فارسكف    

كىذه الطريقة تدعك الستخداـ . عبلجية عمى أعضاء مجمكعة عبلجية أخرل أك لفرد كاحد
الشرائط كنماذج، كالتي بكاسطتيا تتمكف المجمكعات الجديدة مف المشاركة في التفاعبلت 

. القادمة أثناء الجمسات اإلرشادية أك العبلجية
  :األسمكب الثامف
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أسماه التأثير الفكرم لمصكر المتعددة ففي " بيرجر"كما أف ىناؾ أسمكبان آخر استخدمو     
صكر جزئية لذاتو،  (6 – 2)مكاجية الذات بالفيديك حيث يحضر المعالج اإلدراؾ المسترشد 

كىذه الصكر تصبح أكثر تحريفان أك تشكييان أثناء حركة الكاميرا أك أثناء التكبير أك التصغير، 
. بينما يرل المسترشد شريط الفيديك مباشرة أك بعد فترة متأخرة مف التسجيؿ

أف ليذه الرؤية آثاران إيجابية في تكليد خبرة متكاممة كعميقة كتداعي عظيـ " بيرجر"     كيرل 
لدل المسترشد، كما أنيا تقـك بإظيار تداعيات حرة حكؿ مفيـك الذات، كحكؿ االسقاطات 

الداخمية الماضية كالحاضرة، كالتي مف المحتمؿ أف تقكد إلى تكضيح أىمية االستبصار بالذاتي  
كاآلف، كما يعمؽ بيرجر عمى ىذا األسمكب بأنو ليس شكبلن مف أشكاؿ العبلج أك بديبلن .في الػ ىنا

نما أسمكب مساعد لمعبلج يستخدـ في سياقات مناسبة أثناء جمسات اإلرشاد أك العبلج . عنو، كا 
 :النفسي العبلج في الكاسيت - الفيديك أشرطة الستخداـ عممية اىتمامات 

    ككأم مجاؿ مف مجاالت التكنكلكجيا، فقد تغيرت كتحسنت المعدات المستخدمة في تسجيؿ 
ذا أراد أم شخص أف يعمؿ في مجاؿ اإلرشاد أك العبلج أف . أشرطة الفيديك تحسنان كبيران  كا 

يستخدـ أشرطة الفيديك في عممو، فعميو أف يقـك باستشارة ميندس فيديك حتى يتسنى لو 
اختيار نكع مناسب مف األجيزة، كالشركط المناسبة لممكقؼ العبلجي الذم يريده المعالج بغية 

. الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة بأنسب كسيمة متاحة
    في العادة يكجد عدد مف األسئمة عند استخداـ شرائط الفيديك في العبلج الفردم كالجماعي 

 :مف ىذه األسئمة 

 ما ىك أفضؿ كقت إلعادة الشريط المسجؿ لممسترشديف ؟ 
إنو ظير اتجاىاف متضارباف في ىذه المسألة؛ :      كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ يمكف القكؿ 

يرل أف اإلعادة السريعة كالفكرية ىي أكثر فاعمية في إحداث التغير اإليجابي : فاالتجاه األكؿ 
بينما االتجاه الثاني فيرل أنو إذا تـ تأخير اإلعادة لعدة أياـ، فالمسترشد . المطمكب لدل العمبلء

 .عندئذ يصبح أكثر تفاعبلن كاندماجان مع المعالج كمع أعضاء الجماعة العبلجية

:    كما اختمؼ العمماء حكؿ مسألة إخفاء المعدات كخصكصان كاميرا التصكير فيناؾ رأم يقكؿ 
يجب إبقاء كاميرا تصكير مرئية في حجرة العبلج، بينما يكضع جياز الفيديك في حجرة أخرل 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 263 

إف كؿ شيء يتصؿ "كذلؾ لتقميؿ نسبة الضكضاء، كىذا الترتيب يتمشى مع االتجاه القائؿ 
". بالعبلج يمكف إظياره لممسترشد

.      أما فيما يتعمؽ بكجكد المصكر أثناء جمسة العبلج كما إذا كاف ذلؾ يعكؽ عممية العبلج
أف كجكد المصكر ال يمثؿ بالضركرة حتمية، فإف كجكده في المكقؼ "دكنالد ك نازيف " فيرل

العبلجي يعد ميزة عند محاكلة تصكير الجماعات العبلجية، خاصة عندما يكجد نقص في 
كمع ذلؾ فيما يميبلف إلى تدعيـ الرأم القائؿ إف " الريمكت كنتركؿ"اإلمكانيات التكنكلكجية مثؿ 

. كجكد المصكر ال يسبب عائقان لمعممية العبلجية في حالة تقديمو ألعضاء الجماعة
كالحؽ يقاؿ إف األسمكب األفضؿ في أساليب اإلرشاد النفسي الجماعي ىك ذلؾ الذم يستطيع 
المزج المتكازف بيف األساليب المذككرة سابقان، بحيث تككف المحاضرة ذات طكؿ معقكؿ يعقبيا 

فاليدؼ األكؿ كاألخير ىك : كيتخمميا نقاشات بناءة مع عرض لبعض جكانب تمثيمية مسرحية 
. المسترشد كالذم يسعى لتبني أساليب سمككية صحيحة تجاه نفسو كتجاه اآلخريف

 :اإلرشاد النفسي المباشر– ثالثان 

    يسمى ىذا المكف مف اإلرشاد باإلرشاد المركز عمى المرشد، إذ يككف المرشد ىك العامؿ 
اإليجابي في تفسير المعمكمات كفي تحريؾ دكافع المسترشد كتكجييو نحك السمكؾ السكم 
المطمكب؛ فالمسؤكلية في ىذه الطريقة اإلرشادية المباشرة يتحمؿ نصيبيا األكبر المرشد 

بالمقارنة مع نصيب المسترشد بما يقدمو مف نصائح كتكجييات بطريؽ مختصر لحؿ 
كىذه الطريقة أكثر استخدامان في اإلرشاد العبلجي اإلكمينيكي كما أنيا تستخدـ في . المشكبلت

أف المسترشد عمكمان قميؿ )كتستند ىذه الطريقة عمى مبدأ . مجاؿ اإلرشاد التربكم كالتعميمي
المعمكمات في مكاجية مشكمتو كىك ناقص الخبرة العممية، لذا فقد لجأ المرشد لكي يرشده إلى 

كيؤكد ىذا المبدأ أف غير قميؿ مف المسترشديف يتحقؽ ليـ . حؿ المشكمة التي يشكك منيا
الرضا كالراحة عندما يتـ حؿ مشكبلتيـ الراىنة فيزدادكف ثقة بأنفسيـ لمكاجية مشكبلت أخرل 

كىذا اإلرشاد المباشر يفيد في المشكبلت الكاضحة لدل المسترشد . يكاجيكنيا بأنفسيـ مباشرة
. كالمرشد السيما إذا كاف الكقت ضيقان 

.     كيقـك ىذا اإلرشاد المباشر عمى خطكات السير في أية عممية إرشادية
: خطكات اإلرشاد المباشر ػ 1
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.  ػ جمع المعمكمات البلزمة عف المسترشد كمشكمتو
 ػ  تحميؿ ىذه المعمكمات لتصبح مشكمة المسترشد أكثر كضكحان لديو، كفي ىذه الخطكة 

. يستخدـ المرشد النفسي االختبارات كالمقاييس النفسية كغيرىا مف كسائؿ التشخيص
. تمخيص البيانات كالمعمكمات التي تـ جمعيا بالكسائؿ المختمفة ػ 

 .ػ تشخيص مشكمة المسترشد بشكؿ دقيؽ كتحديد أعراضيا كأسبابيا

. ػ التنبؤ مشكمة المسترشد بشكؿ دقيؽ كتحديد أعراضيا كأسبابيا
. ػ  التنبؤ بمآؿ المشكمة في ضكء حدتيا كسيكلة أك صعكبة حميا

ػ  استخداـ أسمكب اإلرشاد الفردم المباشر لمكصكؿ إلى حؿ مشكمة المسترشد      كيتـ ذلؾ 
بتفسير المعمكمات التي جمعيا المرشد لممسترشديف كتحكيؿ السمكؾ االنفعالي عند المسترشد 
قناع المسترشد  إلى سمكؾ عقمي منطقي، كتقديـ النصح كاقتراح الحمكؿ المناسبة لممشكمة، كا 

. بيذه الحمكؿ لمتخمص مف مشكمتو
ػ متابعة المرشد لممسترشد لمعرفة مدل تحسنو كقدرتو عمى العكدة إلى الحياة السكية كتعكيده 

. حؿ مشكبلتو في المستقبؿ
يؤخذ عمى ىذا االتجاه أنو يتكجب عمى المرشد النفسي دائمان تقديـ الحمكؿ الجاىزة لممسترشد، 

كما أف في اإلرشاد المباشر نكعان مف السمطة يمارسيا المرشد عمى المسترشد أثناء تقديـ 
. النصح كالحمكؿ لمشكمة المسترشد

 : ػ طبيعة اإلرشاد النفسي المباشر2

   يركز ىذا النكع مف اإلرشاد عمى مشكمة المسترشد دكف االىتماـ بالمرشد نفسو، كما يتعامؿ 
مع الجانب العقمي لممشكمة كليس االنفعالي، كليذا سمي ىذا األسمكب في اإلرشاد باإلرشاد 

كما يستند ىذا االتجاه إلى نظرية السمات كالعكامؿ . المتمركز حكؿ المرشد كرائده كليامسكف
ميمة المرشد ىنا تتركز في تشخيص حالة . كالتي تعد األساس النظرم الذم يقـك عميو

فالمرشد . المسترشد كتفسير المعمكمات لو، ككذلؾ إثارة دكافعو كتكجيييا نحك السمكؾ المطمكب
يتصرؼ أثناء الجمسة اإلرشادية بصكرة تسمطية غير ميتـ بمشاعر المسترشد الذم يقتصر 

تستخدـ االختبارات كالمقاييس النفسية بكثرة أثناء عممية . دكره عمى االستماع كتمقي المعمكمات
 .التشخيص كتحديد المشكمة
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   مف عيكب اإلرشاد المباشر أنو يتنافى كأخبلقيات اإلرشاد النفسي حيث أف مف أخبلقيات 
. اإلرشاد النفسي ىك عدـ إعطاء حمكؿ جاىزة

 : اإلرشاد النفسي غير المباشر– رابعان 

     كىك اإلرشاد المركز حكؿ المسترشد كحكؿ الذات كىك أقرب طرؽ اإلرشاد النفسي إلى 
كقد حدد ركجرز اليدؼ " كارؿ ركجرز"العبلج النفسي، كصاحب ىذه الطريقة في اإلرشاد ىك 

الرئيسي مف ىذه الطريقة ىك مساعدة المسترشد عمى النمك النفسي السكم كالتطابؽ بيف 
مفيـك الذات الكاقعي كمفيـك الذات المدرؾ، كمفيـك الذات المثالي كمفيـك الذات االجتماعي 
كيمكف استخداـ اإلرشاد الغير مباشر مع المسترشديف الذيف يككف ذكاؤىـ متكسط أك أكثر 

طبلقة مف الناحية المفظية، كيمكف أف يفيد في مجاؿ اإلرشاد العبلجي كاإلرشاد الزكاجي ككذلؾ 
. مع حؿ المشكبلت الشخصية لمشباب

 : إدراؾ المرشد غير المباشر لمعبلقة بينو كبيف المسترشد

   المرشد غير المباشر يكجو اىتمامو نحك المسترشد كفرد أكثر مف تكجيو اىتمامو إلى 
المشكبلت التي جاء مف أجميا، كلتحقيؽ ىذه الغاية فيك يساعد المسترشد عمى أف يتحدث في 
حرية عف األشياء التي تؤلمو، كيحاكؿ أف يكشؼ الشعكر الحقيقي لممسترشد، كذلؾ عف طريؽ 
.ما يصدر منو مف كبلـ أك فعؿ  
فالمرشد غير المباشر يكرس اىتمامو كيركز عمى ذلؾ المسترشد خبلؿ جمسة اإلرشاد كيحاكؿ 

أف يخرج مف عالمو الخاص إلى عالـ المسترشد كينسى مشاكمو كيعيش مع مشاكؿ ىذا 
المسترشد، ككأنو يحاكؿ أف يجعؿ مف نفسو نفسان ثانية لممسترشد، كيفيـ اتجاىو كقيمو كمدل 

تأثير ذلؾ عمى ىذه المشكبلت، كال يحاكؿ بذلؾ المرشد غير المباشر أف يؤثر في اختيار 
المسترشد كال أف يقدـ لو النصائح، كال يحممو عمى أف يعرؼ أك يعيؽ فكرة معينة أك اتجاىان 

كيكاد ينحصر عمؿ المرشد غير المباشر خبلؿ جمسة اإلرشاد في ترؾ المسترشد الحرية . معينان 
في أف يعبر عف مشكبلتو، كينفس عف انفعاالتو حتى يتحرر مف الشحنة االنفعالية، كيتخمص 

 مف القكل االنفعالية الداخمية التي تعكقو كتمنعو مف استخداـ 

. ييتـ بنمك شخصية المسترشد
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 : األسهىب انتىافمي في اإلرشاد– خايسًا 

. (المباشر كغير المباشر)     األسمكب االختيارم أك التكافقي يعتمد عمى األسمكبيف السابقيف 
فالمرشد يحاكؿ أف يختار مف األسمكبيف نظرة كفمسفة تختمؼ عف اآلخر كلذا فإف ىناؾ معارضة 
قكية ليذا األسمكب كتعتمد ىذه المعارضة عمى أنو يمكف اختيار أحد األسمكبيف السابقيف، فإف 
المرشد ال يستطيع أف يبلئـ أك يعدؿ أك يحكر في أم منيما ليككف أسمكبان جديدان يبلئـ تمميذان 

كذلؾ ألف ما يعتقده المرشد المباشر أك غير المباشر كما يسيطر عميو . خاصان أك مشكمة خاصة
. مف قيـ كاتجاىات معينة تحدد نكع األسمكب الذم ينبغي أف يسير عميو

   فالمرشد الذم يختار أك يعتقد أنو يمكنو أف يختار األسمكب المبلئـ عمى أساس حاجات 
المسترشد كمشكبلتو عميو أف يقرر منذ البداية ما إذا كاف سيسمؾ األسمكب غير المباشر أك 

. يعتقد أنو مف المبلئـ أف يقـك بالتعرؼ عمى الحالة" المختار"كىذا المرشد . األسمكب المباشر
ذا كاف األمر يقتضي االنتقاؿ مف أسمكب إلى آخر فإنو ينبغي عميو أف يعاكف المسترشد عمى  كا 

. فيـ الدكر الجديد أك األسمكب الجديد كأف يعرؼ السبب في االنتقاؿ مف أسمكب إلى آخر
 

 :األساليب اإلجرائية لئلرشاد السمككي 

: (االشتراط المنفر التجنبي):   األسمكب األكؿ
–    كيتـ ذلؾ بارتباط شرطي منفر بانتظاـ مع االشتراط المتعمـ الذم يراد التنفير منو كتجنبو 

. ففي حالة اإلدماف يستخدـ عقار يسبب القيء
: (اإلثابة)التعزيز المكجب : األسمكب الثاني

     كيككف ىذا األسمكب بمكافأة المسترشد عندما يقـك بالسمكؾ السكم المقبكؿ بما يقكيو 
كىذه المكافأة تؤدم بدكرىا إلى ميؿ المسترشد لتكرار نفس السمكؾ السكم عندما . كيعززه كيثبتو

يتكرر المكقؼ المطمكب كأنكاع اإلثابة عديدة حسب شخصية المسترشد كعمره الزمني 
كطمكحاتو مثؿ تقديـ الحمكل لمطفؿ أك شراء ىدية مناسبة أك المديح أك االحتراـ أك إعطاء 

. إجازة أك منح نقكد أك نيؿ تقديرات عالية مف الدرجات الدراسية كغيرىا
:  (العقاب)التعزيز السمبي :   األسمكب الثالث

كذلؾ باقتراف السمكؾ غير المرغكب بمثير غير سار أثناء  (خبرة منفرة)     يتـ ذلؾ عندما تقـك 
ذلؾ السمكؾ، ثف يتـ إزالة المثير غير السار مباشرة عند حدكث السمكؾ السكم كلنضرب لذلؾ 

: مثاؿ 
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كذلؾ باقتراف  (مأمأة)أك  (فأفأة)   في عبلج بعض حاالت مف اضطراب الكبلـ مثؿ المجمجة 
الكممة الممجمجة بصدمة كيربائية خفيفة تنتيي بعد انتياء المجمجة كيظؿ كؿ شيء عادم في 

الكبلـ السكم كأحيانان يقترف بمثكبة في حاالت الكبلـ الطبيعي السكم كىكذا تقترف المجمجة 
بخبرة منفرة كتقترف الكممات السكية بخبرة سارة مف مثبلن كيستمر ذلؾ بشكؿ متكرر حتى تتكقؼ 

. المجمجة
     في عبلج بعض مظاىر السمكؾ الطفكلي المضطرب مثؿ مص اإلصبع لطفؿ كبير حيث 

كيظؿ العرض متكاصبلن ماداـ ال يمص الطفؿ – يقـك الطفؿ بمشاىدة فيمـ تمفزيكني محبب إليو 
 (كىك خبرة منفرة)تكقؼ عرض الشريط  (كىك سمكؾ غير مرغكب)أصابعو فإذا بدأ بالمص 

فإذا تكقؼ عف المص يعكد مباشرة عرض الشريط كمع التكرار يتغير السمكؾ غير – عقكبة 
. السكم لدل الطفؿ إلى سمكؾ سكم

الجسمية الحركية مثؿ ىز الكتؼ أك  (المزمات)      كأحيانان في معالجة بعض حاالت مف 
حركات الكجو أك حؾ الصدر أك الرقبة مثبلن، كذلؾ بجعؿ المسترشد يسمع مكسيقى محببة إليو 

ماداـ يجمس عاديان، فإذا بدأ بحركتو التي  (كىذا ثكاب محبب)أك يشاىد مسمسبلن مفضبلن لديو 
يريد التخمص منيا تكقفت المكسيقى أك المسمسؿ التمفزيكني، كيسمع بدالن منو ضكضاء صاخبة 

فإذا تكقؼ المسترشد عف حركتو غير السكية تكقفت الضكضاء . ، أم خبرة منفرة(كىذا عقاب)
كعادت المكسيقى أك المسمسؿ المفضؿ لديو، كىكذا يتـ التكرار بجمسات إرشادية متفرقة حتى 

. يختفي ذلؾ الشكؿ مف الحركة غير السكية
كحده غير مفيد دائمان ألف التكقؼ  (التعزيز السمبي المنفر)أف كجكد –      كالجدير باالنتباه 

إف كاف فيك كقتي غير تكيفي لذلؾ البد مف اقتراف الخبرة السمبية كتكقؼ السمكؾ غير السكم 
. مف كجكد خبرة إيجابية سارة مع تعمـ السمكؾ السكم المطمكب

 : األسهىب انزاتع ـ  انكف انًتثادل

الكؼ )   يتـ ىذا األسمكب بيف نمطيف مف السمكؾ مترابطيف بشكؿ غير مقبكؿ كيككف 
حبلؿ سمكؾ محميما كيتـ ذلؾ عمكمان مع األطفاؿ في مثؿ عبلج  (المتبادؿ بفؾ االتصاؿ كا 
مع طفؿ يككف مستغرقان في نكمو ليبلن كيبكؿ عمى نفسو أم أف ترابط النـك  (البكاؿ)مشكمة 

. بالتبادؿ كيككف السمكؾ السكم عندما يستيقظ الطفؿ مف نكمو ليبكؿ
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جرس )لو غطاء قطني رقيؽ ك (فراش كيربائي)يتركب مف  (عبلج البكؿ)   كىناؾ جياز 
كالسمكاف المكجب كالسالب متصبلف بيف الفراش كالجرس كيناـ الطفؿ أثناء نكمو تتـ  (كيربائي

الدائرة الكيربائية بيف الفراش المبتؿ كالجرس الذم يبدأ فيستيقظ الطفؿ كيذىب إلى الحماـ 
ليكاصؿ التبكؿ إف كاف لديو مف ذلؾ ثـ يغير الفراش المبمكؿ ليعكد إلى النـك كتستمر ىذه 

الطريقة إلى حكالي ثبلثة أشير حيث يتـ كؼ النـك ككؼ البكؿ بالتبادؿ أم أنو حيف يناـ ال 
. يبكؿ كحيف يريد البكؿ يستيقظ فبل يناـ

نعـ إف البكؿ أثناء النـك ليبلن لؤلطفاؿ الصغار أمر عادم طبيعي كلكف ىذا العبلج ىك لمطفؿ 
. المشكؿ الذم غدا كبيران كربما قد بدأ يذىب إلى المدرسة االبتدائية مثبلن 

 :(التحصيف التدريجي)األسمكب الخامس  

أم  (الخكؼ)     كىك نكع مف اكتساب المنعة لمتخمص مف الحساسية االنفعالية المفرطة مثؿ 
الخكؼ الشديد مف أمر أك شيء يثير السمكؾ المضطرب كذلؾ بتكرار تدريجي ليذا المثير 

المخيؼ بدرجات مخففة حتى تضعؼ االستجابة السمككية غير السكية، كتتـ الطريقة بمعرفة 
مخاكؼ المسترشد ككضعيا متدرجة تصاعديان ثـ حيف المقابمة كالجمسات تعرض عميو شرائط 
كلكحات صكتية حركية تتضمف صكران لممثيرات الخكؼ لديو بدرجة مخففة كيككف المسترشد 

جالسان بحالة استرخاء عمى كرسي مريح خاص كتتصؿ بجسمو أسبلؾ تسجيؿ البيانات العضكية 
الكظيفية عف النبض كالتنفس كيبدأ العبلج بعرض مثير الخكؼ خفيؼ كالمسترشد يرل ما 

يشاىد كيسمع مف المرشد حديثان يشرح لو أف المثير بسيط كعادم كغير مخيؼ، كيتـ تسجيؿ 
حركات القمب كالتنفس كما أف المسترشد لديو زر كيربائي يضغط عميو إذا أحس بالخكؼ 

حيث يبلحظ قمة – يزداد كؿ جمسة قكة المؤثر المخيؼ . كبتكرار ىذه الطريقة مرات متفرقة
. أعراض الخكؼ كبذلؾ يزكؿ الخكؼ تدريجيان مف تمؾ المثيرات كتزكؿ جميع أعراض الخكؼ

 :األسمكب السادس ،  تدريب اإلطفاء كالتعزيز المتعاكف 

ىماؿ تقكية السمكؾ غير السكم كبذلؾ يتضاءؿ كيزكؿ       اإلطفاء ىك عممية إغفاؿ التعزيز كا 
. تدريجيان 

     كيستخدـ ىذا األسمكب في عبلج بعض االضطرابات النفسية الجسمية التي ليس ليا سبب 
نما عكامؿ نفسية بحتة مثؿ حاؿ الطفؿ كثير البكاء مف غير مرض عضكم أك جكع  عضكم كا 

نما الستدرار عطؼ األىؿ كلفت انتباه الكالديف كاألصدقاء ككذلؾ حاؿ  الطفؿ أك . أك مغص كا 
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نما ليككف محؿ عطؼ  الفتى الذم يشكك المرض مف غير سبب عضكم كظيفي يجده الطبيب كا 
جماعتو أك أىمو فيذا الفتى أك ذلؾ الطفؿ يتـ عبلجيما بإغفاؿ مكضكع البكاء أك المرض كعدـ 

االنتباه لذلؾ كبذلؾ ال يجد الفتى أك الطفؿ فائدة مف ىذا السمكؾ غير المتكافؽ كغير السكم 
. فيضعؼ السمكؾ لعدـ التعزيز المقكل كتتحسف الحالة كتتـ العكدة إلى الحالة السكية

   كمف الجدير بالمبلحظة، أف أسمكب اإلطفاء االنفعالي كحده ذك فائدة محدكدة كلكف األسمكب 
األمثؿ عندما يقترف اإلطفاء بعممية التعزيز اإليجابي في محك السمكؾ غير السكم كتعمـ 

. السمكؾ السكم المقبكؿ
 :األسمكب السابع ػ  تضخـ الممارسة السمبية

    كيراد بيذا األسمكب أف يقـك المسترشد أماـ المرشد بممارسة نفس السمكؾ غير السكم عدة 
مرات مما يؤدم بدكره إلى زيادة اآلثار السمبية لذلؾ السمكؾ السمبي أك لتعب المسترشد نفسو 

فالفرد الذم يمارس قضـ األظافر أك الشفة يطالب أف يفعؿ ذلؾ عدة مرات متكالية مع . كمممو
راحة قصيرة بيف عدة مرات خبلؿ الجمسة كبتكرار الجمسات مع تكرار الممارسات السمبية يتـ 

. لدل بعض المسترشديف العبلج الشافي في ترؾ ذلؾ السمكؾ غير السكم
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 الفصل الاشللل
 إلرشادل انلسيلللمماالال

 
 : اإلرشاد النفسي كفقان لممجاالت التي يتصدل ليا إلىمجاالت التكجيو  تصنيؼ كننايـ 

 : اإلرشاد التربكم أكالن ػ 
 تكمف في أف عممية اإلرشاد  كتكافؽ، عبلقة تكامؿ ىيالعبلقة بيف اإلرشاد كالتربية    إف 

إلى أنو ال يمكف " حيف أشار Vaughar 1975" فكثار"كقد أكد ذلؾ . تشكؿ جزءان ال يتجزأ منيا
التفكير في التربية مف دكف اإلرشاد، كالعبلقة بينيما متبادلة، حيث يتضمف اإلرشاد عمميتي 

 كتعد ."تتضمف التربية عممية التكجيو كاإلرشاد كما . التعمـ كالتعميـ في تغيير السمكؾ
كتزداد العبلقة بيف  المؤسسات التربكية المجاؿ الحيكم الفعاؿ لئلرشاد في جميع أنحاء العالـ،

اإلرشاد كأىداؼ التعميـ في المراحؿ التعميمية المختمفة مع زيادة اىتماـ الدكؿ كتركيزىا عمى 
يجاد حمكؿ لمشكبلت المعكقيف كالمحركميف  . (21 ،2004حبيب ،  )البحث كا 

:  فمسفة كتطكر اإلرشاد التربكم
     بدأ العمؿ في اإلرشاد التربكم في الكاليات المتحدة األمريكية في أكاخر كبداية القرف 

 حينما أنشأ أكؿ مركز لعبلج التبلميذ المتخمفيف 1896العشريف، فقد ظيرت بالتحديد عاـ 
عقميانًن في كالية بنسمفانيا األمريكية، كشمؿ نشاطو فيما بعد حاالت التخمؼ العقمي كاضطرابات 

 حيف 1914Kelleyالكبلـ، إالن أف أكؿ محاكلة جادة بشأف التكجيو التربكم كانت عمى يد كيمي 
 رأل أف 1918نشر رسالة عف اإلرشاد التربكم بجامعة ككلكمبيا، كفي مقاؿ آخر لو عاـ 

التكجيو التربكم ىك الجيد المقصكد الذم يبذؿ في سبيؿ تنمية الفرد مف الناحية العقمية، كرأل 
 نشر 1932كفي عاـ . أف كؿ ما يرتبط بالتدريس كالتعميـ يمكف أف يكضع تحت التكجيو التربكم

كفي . كتابان بعنكاف التربية كتكجيو، بيف فيو الفرؽ بيف عبارتي التربية كتكجيو كالتكجيو التربكم
 كتابان Rogers شيد تحكالن ىامان في ميداف اإلرشاد كالعبلج التربكم عندما كضع ركجرز1942عاـ 

عطاءه ىكيتو  بعنكاف اإلرشاد كالعبلج النفسي، مما ساعد عمى االىتماـ باإلرشاد النفسي كا 
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 دكر في 1951المستقمة، ككاف لتأسيس الرابطة األمريكية لمتكجيو كالخدمات الشخصية عاـ 
( 26، 2003الخطيب، )تكسيع برامج اإلرشاد النفسي كدعميا في المدارس

     كقد تركز خدمات اإلرشاد التربكم في الستينات مف القرف الماضي عمى تقكية العبلقات 
بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس، كفي السبعينيات أخذ خدماتو تجث الطبلب عمى تحمؿ 

المسؤكلية كاتخاذ القرار نحك مشكبلتيـ األكاديمية الخاصة، كتحديد مستقبميـ الكظيفي 
ثـ ظير مفيـك اإلرشاد األكاديمي كنشاط يقـك بو أعضاء ىيئة التدريس . كاالستعداد لو

لمساعدة الطبلب أكاديميان كمينيان فيما يحقؽ طمكحاتيـ الذاتية، كيتفؽ مع قدراتيـ كميكليـ 
 (. SELKE،2004)الفردية، كمساعدتيـ في إعداد الخطط التربكية المحققة لذلؾ 

     كىذا، كتقـك فمسفة اإلرشاد التربكم أساسان عمى تنمية شخصية الطالب، كذلؾ مف خبلؿ 
التعرؼ عمى استعداده كميكلو كقدراتو كحالتو الصحة كالنفسية، كمدل تعاكنو كثقتو في المرشد 
الطبلبي، مف أجؿ مساعدتو في مكاجية مشكبلتو الخاصة كاألكاديمية، كفيـ ذاتو، كاتخاذ قراره 

نحك تحديد مستقبمو األكاديمي كالكظيفي عمى أسس عممية تحقؽ ذاتو، كتساعد عمى تنمية 
(. 200منسي كعكني، )مجتمعو

   كعمى ىذا األساس، فإف فمسفة اإلرشاد األكاديمي بنيت عمى إتاحة فرص االختيار في 
أف اختيار الفرد لما يريده خاضع إلرادتو، كأف : مجاالت التعميـ، كالنشاط الميني التي تفسراف

القكل النفسية الداخمية ال تحدد اختياره كمية حتى لحظات الحدكث الفعمي لبلختيار، غذ أنو 
يختار أحد البدائؿ أمامو، ألنو ال يمكف التنبؤ بما سيختار رغـ المعمكمات التي تتكفر عف بنائو 

(. 94، 2003:فييـ )النفسي
     كمف ىذا المنطمؽ تمسؾ الميتمكف بالتكجيو كاإلرشاد في دفاعيـ عنو باعتبار أف 

الخدمات التي يقدميا شأنيا شأف الخدمات التي يقدميا األطباء كالمدرسكف كغيرىـ، كذلؾ 
شاعة الرضا كالطمأنينة في نفكسيـ  لمساعدة األفراد في حؿ مشكبلتيـ األكاديمية كالنفسية، كا 

مكاناتيـ . كتكجيييـ إلى ما يتفؽ كا 
:  تعريؼ اإلرشاد التربكم

      إف مصطمح اإلرشاد التربكم  مصطمح حديث ، كمحدد بدقة أكبر مف مصطمح خدمات 
التكجيو في المؤسسات التربكية التي تعبر عف كصؼ غير كاضح لدكر المرشد ككظيفتو، 
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فالتكجيو مثبلن يشتمؿ عمى خدمات ذات طبيعة إدارية، مثؿ حفظ السجبلت، ككضع الجداكؿ 
بينما .الدراسية، كمراقبة الغياب كغيرىا مف األعماؿ التي ليس ليا صمة بالخدمات اإلرشادية

ينطمؽ مصطمح اإلرشاد مف عدد كبير مف الخدمات كالنشاطات، يختارىا كينظميا المرشدكف 
لمساعدة الطبلب في الكقاية مف األخطار التي يمكف أف تعترض حياتيـ، كتنمية قدراتيـ، 

لذلؾ فاإلرشاد التربكم يشمؿ . كمساعدتيـ عمى حؿ مشكبلتيـ التكافقية في المدرسة كخارجيا
. مجمكعة مف الخدمات يقدميا مرشدكف مدربكف في المدارس بمختمؼ مراحميا التعميمية

المساعدة المقدمة لطمبة المدارس لمتكجيو المناسب، "  بأنوHeller،1978      فقد عرفت ىيمر 
( 2003،258:الخطيب )كاتخاذ القرار حكؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي يطمحكف لمكصكؿ إلييا

اإلرشاد التربكم بأنو عممية مساعدة الطبلب عمى معرفة  (212: 2003)       كيعرؼ الزعبي
إمكاناتيـ كقدراتيـ حتى يتـ استخدامو بشكؿ مناسب في اختيار الدراسة المناسبة ليـ، 

كااللتحاؽ بيا، كالنجاح فييا، كالتغمب عمى الصعكبات الدراسية التي تعترضيـ في حياتيـ 
الدراسية، كذلؾ لتحقيؽ التكافؽ مع الذات كمع اآلخريف في األسرة كالمدرسة كالمجتمع، بيدؼ 

. تحقيؽ أفضؿ إنتاجية أكاديمية ممكنة
بأنو عممية تيدؼ إلى مساعدة الطالب :  اإلرشاد التربكمكبناء عمى ذلؾ يمكف تعريؼ 

في رسـ الخطط التربكية التي تتبلءـ مع قدراتو كميكلو كأىدافو، كأف يختار نكع الدراسة 
كالمناىج المناسبة التي تساعده في نجاح برنامجو التربكم، ككذلؾ مساعدة المرشد النفسي 

بما يحقؽ لو تكافقو التربكم  التربكم الطالب في عبلج المشكبلت التربكية التي قد يعانييا،
 .كالنفسي، كبالتالي شعكره بالرضا كالسعادة عمى المستكل الذاتي كاالجتماعي

إف اإلرشاد التربكم يضـ مجمكعة مف العناصر تتمثؿ في المرشد :  كيمكف القكؿ ىنا
التربكم المتخصص في تقديـ الخدمات النفسية كاألكاديمية لمطبلب الذيف يعانكف مف مشكبلت 
نمائية كعبلجية، كالطبلب الذيف ىـ  بحاجة ليذه الخدمات، كاألساليب التي تقدـ في إطار ىذه 

الخدمة، كالمكاف الذم يمارس فيو اإلرشاد، كاألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا لمتربية عمى 
. اعتبار أف التكجيو كاإلرشاد التربكم جزءان مف العممية التربكية كمكمبلن ليا

: أىداؼ اإلرشاد األكاديمي
: يسعى اإلرشاد التربكم إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ، أىميا مايمي  
كذلؾ عف طريؽ معرفة التبلميذ كفيـ سمككيـ كمساعدتيـ عمى  ػ تحقيؽ النجاح تربكيان،1
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. االختيار السميـ لنكع الدراسة كمناىجيا
ػ تقديـ الخبرات المتنكعة لمطبلب كربطيا بالحياة الكاقعية كتبصيرىـ بمشكبلتيـ كمساعدتيـ 2

  .عمى حميا
ػ تحقيؽ االستمرار في الدراسة كتحقيؽ التكافؽ كالنجاح فييا، كذلؾ مف خبلؿ تكفير جك مف 3

. الراحة كالطمأنينة كالثقة كالتقبؿ المتبادؿ
ػ حماية األطفاؿ مف االضطرابات النفسية التي قد يتعرضكف ليا،كذلؾ بمساعدتيـ عمى نبذ 4

كسابيـ القيـ الجديدة التي يتطمبيا  االتجاىات الضارة كتدعيـ القيـ كاالتجاىات البناءة،كا 
. بناء مجتمعيـ

. ػ مساعدة المدرسة عمى نشر خدماتيا في المنطقة التي تكجد فييا5
.  ػ العمؿ عمى إيجاد ترابط كتفاىـ قكم بيف المنزؿ كالمدرسة6
.  ػ مساعدة الطبلب لمتخطيط لمستقبميـ التربكم في ضكء دراسة الماضي كالحاضر التربكم ليـ7
. المدرسة ػ إيجاد عبلقات اجتماعية سميمة بيف الطمبة كبيف العامميف في8
: كما يسعى اإلرشاد النفسي إلى تحسيف العممية التربكية مف خبلؿ أمكر عدة ، منيا 
ػ إثارة دافعية الطبلب نحك الدراسة كاستخداـ أساليب التعزيز ، كتحسيف  كتطكير خبرات 9

. الطبلب اتجاه  المنيج التعميمي
ػ مراعاة مبدأ الفركؽ الفردية بيف الطمبة في أثناء التعامؿ مع مشكبلتيـ الدراسية كالسرية 10

 .كالشخصية
: أنكاع خدمات اإلرشاد التربكم كطرائؽ تقديميا

:    تقـك مراكز اإلرشاد التربكم باألنكاع التالية مف الخدمات، كالمتمثمة في اآلتي
:  ػ خدمات التقكيـ1

 تعد خدمات التقكيـ العنصر األساسي في برامج اإلرشاد، حيث تسعى بطرؽ عممية منظمة 
مكانات كؿ طالب، كذلؾ مف خبلؿ جمع البيانات كالمعمكمات عنو،  لتحديد خصائص كصفات كا 

كما أف التقكيـ عممية دائمة كمستمرة بيدؼ قياس كتقكيـ . بيدؼ مساعدتو عمى فيـ نفسو
تقكيـ مستمر : كيتـ التقييـ عمى مستكييف األكؿ. كفاءة كفعالية الخدمات كتعديميا أك تطكيرىا

القرارات في : طكاؿ العاـ الدراسي لعممية اتخاذ القرارات، كقياس مبلءمتيا، كالمستكل الثاني
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استمرارىا أك حذؼ أك إضافة بعض األجزاء، كىك يشمؿ جميع الخدمات كالبرامج اإلرشادية 
.  المتعمقة بالطبلب كالمشاركيف بتقديـ ىذه الخدمات كالبرامج

: ػ خدمة المعمكمات2
:  كتتضمف ثبلثة أنكاع مف المعمكمات

 كىي المعمكمات المتعمقة بالمنيج الدراسي كالخطط الدراية :المعمكمات التعميميةأ ػ 
كىذه المعمكمات تقدـ لمطالب . كمتطمبات التخرج كغيرىا مف المعمكمات المتعمقة بدراسة الطالب

. قبؿ التسجيؿ في مقررات الدراسة أك أثناء العاـ الدراسي كخصكصان في الجامعات
كىذه المعمكمات تشمؿ الفرص التعميمية المتاحة كأنكاع الميف  :ب ػ المعمكمات المينية

كالكظائؼ كالكاجبات كالمسؤكليات كمتطمبات الحصكؿ عمى تمؾ الميف، كحالة العمؿ، 
كالمكافآت، كالتقدـ في العمؿ، كحالة سكؽ العمؿ مف حيث الطمب عمى بعض الكظائؼ أك 

. الميف
. كىي تتضمف معمكمات متنكعة عف الطالب كعبلقتو بالمجتمع :ج ػ المعمكمات الشخصية

الفيـ الذاتي، كالتعامؿ مع اآلخريف، كاألخبلؽ كاآلداب االجتماعية، : كمف تمؾ المعمكمات
. كالعبلقات األسرية، كالسمكؾ االجتماعي، كنشاطات الترفيو ككقت الفراغ كغيرىا مف المعمكمات

: ػ الخدمات نفسية3
كتتمثؿ في تكفير المناخ التعميمي الذم يسكده مبدأ العبلقات اإلنسانية، كتكجيو الطبلب 
. لبلعتماد عمى الذات، كمراعاة لفركؽ الفردية، كالتعرؼ عمى مشكبلتيـ كمساعدتيـ عمى حميا

: كتتمثؿ تمؾ الخدمات في اآلتي
. ػ الخدمات النمائية كالكقائية1
. ػ الخدمات الفردية2
. ػ خدمات اإلرشاد لمطبلب لممتفكقيف كالمتأخريف دراسيان 3
. ػ الخدمات اإلرشادية لممعكقيف جسديان 4
. ػ الخدمات اإلرشادية لذكم اإلعاقات المختمفة، الصـ، المكفكفيف5

: ػ خدمات التشعيب4
 كىي عنصر أساسي مف عناصر اإلرشاد الميني، كتكزيع الطبلب عمى التخصصات تبعان 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 278 

كالذم يقدـ  (االكتفاء الذاتي )كعميو، فإف النمط الشامؿ. لميكليـ المينية كخططيـ المستقبمية
خدمات اإلرشاد مف خبلؿ مراكز  اإلرشاد المتخصصة يتميز بتقديـ ىذه الخدمات كالبرامج 
اإلرشادية بمفيكميا الشامؿ مينيان كأكاديميان كنفسيان كاجتماعيان بشكؿ مركزم متكامؿ، كلكف 

.  يعاب عميو ارتفاع نفقات إدارتو
كمف ىذا المنطمؽ تصبح الخدمات اإلرشادية التي قدـ لمطبلب سكاء بشكؿ فردم أك 
جماعي مطمبان ضركريان في مختمؼ مراحؿ التعميـ ، كعميو فإف ميمة اإلرشاد بصفة عامة 
كاإلرشاد التربكم بصفة خاصة يحقؽ التكافؽ بجميع أبعاده، كيحد مف الرسكب كالتسرب، 

كيساعد عمى استغبلؿ الكقت كالعبلج كالرعاية لمطبلب، كىذا كمو مف منطمؽ استثمار الثركة 
. البشرية كالمحافظة عمييا

: مياـ المرشد التربكم في الجامعة كأدكاره
:       في ضكء ما تقدـ يمكف تحديد مياـ المرشد التربكم في النقاط التالية

. ػ تكضيح كشرح البرنامج الدراسي لمطالب كعبلقة تخصصو األصمي بسكؽ العمؿ1 
ػ مساعدة الطالب في فحص كدراسة المقررات المتضمنة في تخصصو الرئيسي، كتكضيح 2

عبلقتيا بالتخصصات الرئيسية، كفيـ متطمبات التخرج البلزمة لمحصكؿ عمى الدرجة العممية 
. المناسبة

ػ مساعدة الطبلب في اكتشاؼ عالـ العمؿ المرتبط بتخصصو الرئيسي الذم يتمقى التدريب 3
. فيو، ككذلؾ في الحصكؿ عمى المعمكمات المينية، كمسح فرص العمؿ المتاحة

دارة الكمية، كذلؾ بتكجيو الطالب لحؿ مشكبلتو الدراسية، 4 ػ العمؿ كحمقة كصؿ بيف الطالب كا 
. كمتابعة تقدمو مف خبلؿ الرجكع إلى مكاتب الخدمة الطبلبية

ػ مساعدة الطالب عمى فترات منتظمة في إجراء تقكيـ ذاتي، كلكي يقـك المرشدكف بيذه 5
 2005 )المياـ، فإف األمر يستمـز اختيارىـ في ضكء تكافر عدد مف الكفاءات كالخصائص

Frost .)
:  كفايات المرشد التربكم

      يجب أف يتكافر لدل المرشد التربكم عدد مف الكفايات لمقياف بدكره عمى أكما كجو، كمف 
: أىميا
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فيـ الذات، كفيـ عممية اتخاذ القرار، كفيـ المجتمع كحاجاتو، : ػ الكفايات اإلدراكية، كتشمؿ1 
. ككذلؾ فيـ طبيعة الطبلب النفسية كاحتياجاتيـ

ميارة تحديد احتياجات الطبلب، كميارة تحديد اليدؼ، كميارة : ػ الكفايات المينية، كتتضمف2
. تقديـ الخدمات اإلرشادية

ػ الكفايات الشخصية، كتتضمف السمات التي يتمتع بيا المرشد التربكم، كحسف المظير، 3
إلخ ...كالتعاكف، كالتسامح كالذكاء االجتماعي، كاالحتراـ كالثقة المتبادلة

. كالتكافؽ النفسي كالنضج االنفعالي:  ػ الكفايات النفسية4
كمراعاة أخبلقيات اإلرشاد كالقيـ األخبلقية، كالقدكة الحسنة، كاالىتماـ : ػ الكفايات السمككية5

. بالعمؿ كبالمجتمع الذم يعمؿ ضمف مجالو

:  ثانيان ػػػػ إرشاد األطفاؿ
     يتضمف ىذا المجاؿ في إرشاد األطفاؿ ػ كفئة عمرية ػ تمر بمرحمة نمك تنمك بخصائص 

كمرحمة  (المراىقة)عامة تختمؼ عف خصائص ما يمييا مف مراحؿ كخاصة مرحمة الشباب 
كمف أىـ خصائص النمك في مرحمة الطفكلة بصفة عامة سرعة . الرشد كمرحمة الشيخكخة

النمك في كافة مظاىره جسميان كفسيكلكجيان كحركيان كعقميان كلغكيان كانفعاليان كاجتماعيان كجنسيان، 
مع كجكد فركؽ فردية كفركؽ بيف الجنسيف، فالطفؿ ينمك كتنطمؽ قكاه الكامنة، كتتـ إنجازات 
كبيرة، فيتعمـ المشي كالميارات الجسمية البلزمة لمنشاط العادم المتنكع ، كيتعمـ قكاعد األمف 

كالسبلمة، كتنمك الحكاس كينمك اإلدراؾ، كينمك الجياز العصبي، كينمك الذكاء، كتنمك المفاىيـ 
كالخبرات، كيتعمـ الطفؿ الميارات العقمية المعرفية البلزمة لمحياة اليكمية كيدخؿ الطفؿ بعممية 

التنشئة االجتماعية، كيتعامؿ مع العالـ الخارجي، كيتعمـ المعايير االجتماعية، كيتكحد مع 
الكالديف كالمربيف، كيتعمـ دكره الجنسي كالفركؽ بيف الجنسيف، كيتعمـ االنفعاالت المتنكعة، 

كيرتبط الضمير كالسمكؾ األخبلقي كالديني كالضبط الذاتي لمسمكؾ، كينمك مفيـك الجسـ، كيتجو 
. الطفؿ نحك المراىقة

:  تعريؼ إرشاد األطفاؿ
عبلقة فريدة كقريبة مبنية عمى "  إرشاد األطفاؿ بأنوBlackham،1997     يعرؼ ببلكياـ 

التقبؿ بيف المرشد كالطفؿ، بحيث تركز ىذه العبلقة عمى دراسة اتجاىات الطفؿ كحاجاتو 
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كدكافعو كتكجياتو، بيدؼ تعزيز نمكه كتكيفو النفسي كاالجتماعي، كحؿ مشكبلتو، كتتـ عممية 
ما بشكؿ جماعي  (.243،  2003الزعبي، )إرشاد األطفاؿ إما بشكؿ فردم كا 

     لذلؾ، فإرشاد األطفاؿ عممية المساعدة في رعاية نمك األطفاؿ نفسيان كتربيتيـ اجتماعيان، 
كحؿ مشكبلتيـ اليكمية، كييدؼ إرشاد األطفاؿ إلى مساعدة الطفؿ لتحقيؽ نمك سميـ متكامؿ 

. كتكافؽ سكم
   ىذا، كيسعى إرشاد األطفاؿ العمؿ عمى مساعدة الطفؿ في تحقيؽ النمك المتكازف المتكامؿ 

كمساعدة الطفؿ عمى  (الجسمية، كالعقمية، كاالجتماعية، كاالنفعالية)لجميع الجكانب النمائية 
فيـ ذاتو فيما يتعمؽ بحاجاتو كبمطالب البيئة مف حكلو، كما ييدؼ إلى مساعدتو في القياـ 
بالتكافؽ مع المكاقؼ الجديدة، فاإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ ال يتعمؽ فقط بعبلج مكقؼ متأـز أك 

. مكاجية مشكمة ما، بؿ يتعمؽ بمفيـك استمرار النمك كترابط مراحمو
: حاجة األطفاؿ إلى اإلرشاد

    مف الميسكر دائمان الحكـ عمى البالغيف باالضطراب كعدـ النضج عندما نبلحظ تقاربان بيف ما 
ففي مثؿ ىذه الحاالت قد نصؼ سمكؾ البالغيف . يصدر منيـ مف سمكؾ كما يصدر مف الطفؿ

ىذا بعدـ النضج ، كنقر بأنيـ يعانكف مشكبلت بسبب  صفاتيـ الطفكلية ىذه، لكف عندما 
تصدر تصرفات مثؿ ىذه عف طفؿ ما، فإنيا قد تككف شيئان مقبكالن لتناسبيا مع عمره كالمتطمبات 

( 20 ،1993إبراىيـ كآخركف )الفكرية كالسمككية كاالنفعالية كاالجتماعية لمرحمة النمك التي يمر بيا 
سرعة النمك :     فالطفؿ لو نفسيتو الخاصة؛ كخصائص النمك التي تميز مرحمة الطفكلة أىميا

كالتطكر كالتقدـ مف عاـ آلخر، كذلؾ في الطفكلة مطالب نمك قد تتحقؽ كميان أك جزئيان كال 
كىناؾ حاجات األطفاؿ النفسية التي البد أف تشبع . يتحقؽ بعضيا، مما يسبب بعض المشكبلت

كىناؾ . حتى ينمك الطفؿ سكيان، كلكنيا قد ال تشبع بالدرجة الكافية أك يككف ىناؾ حرماف
مؤثرات تؤثر في النمك بعضيا داخؿ الفرد كبعضيا مؤثرات خارجية ببيئة قد تككف حسنة األثر، 

كيتخمؿ مرحمة الطفكلة بعض مشكبلت النمك العادم، كبعض المشكبلت . كقد يككف تأثيرىا سيئان 
. كاالضطرابات المتطرفة، كىذا كمو يؤكد الحاجة الماسة إلى إرشاد األطفاؿ

     كىكذا، نبلحظ أف مرحمة الطفكلة أساسية في نمك الشخصية، كفييا قد تتعرض الشخصية ػ 
سريعة النمك ػ الضطرابات ىي أساس الخطكرة فيما بعد، كمادامت الشخصية في مرحمة نمك 
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فإف عممية التعديؿ كالتغيير كالتعميـ تككف أسيؿ في مرحمة الطفكلة عنيا في المراحؿ العمرية 
كمف كؿ تمؾ جاءت الحاجة سريعة كممحة لتقديـ خدمات إرشادية ليؤالء األطفاؿ الذيف . التالية

يعانكف مشكبلت نمائية كاجتماعية كنفسية في مراحؿ طفكلتيـ المتباينة، كذلؾ مف أجؿ التقميؿ 
مف آثارىا المترتبة عمى ذلؾ، حتى ال تستفحؿ كتصبح مشكبلت شديدة ال يمكف اإلرشاد أف 

. يتعامؿ معيا بسيكلة كيسر
: أىداؼ اإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ

:      تشمؿ أىداؼ اإلرشاد لؤلطفاؿ مايمي
ػ التعامؿ مع المشاعر المؤلمة لمطفؿ في حياتو، مثؿ الصدمات :  كتشمؿأ ػ أىداؼ أساسية،

.  الحادة، كطبلؽ
 تسعى ىذه األىداؼ إلى تعديؿ سمككيات الطفؿ غير المقبكلة في المنزؿ :ب ػ أىداؼ الكالديف

. كالعناد الشارد كالفكضكية، كالتبكؿ عمى الفراش
 عندما يرل المرشد أف سمكؾ الطفؿ غير مقبكؿ كغير سكم، كفقان :ج ػ أىداؼ يحددىا المرشد

لسنو كمقارنة بأقرانو، فإنو في ضكء نظريات اإلرشاد يسعى إلى كضع أىداؼ لمحد مف ىذه 
. السمككيات غير السكية

 عندما ال يستطيع الطفؿ أف يعبر عف أىدافو بطريقة مناسبة، :د ػ  أىداؼ يحددىا الطفؿ نفسو
كأنو بحاجة إلى تكجيو في جانب مف جكانب سمككو، كتعمـ ميارات التكاصؿ مع اآلخريف، 

كالعزلة االجتماعية، كرفض األقراف لو في المعب، فإنو يطمب مف الكالديف أحيانان تقديـ بعض 
(. 172، 2011الحريرم كاإلمامي، )النصائح كاإلرشادات حكؿ تعديؿ سمككو الخاطئ 

: أىمية اإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ
تتضح أىمية الحاجة إلى اإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ، إذا تعرفنا عمى نكع الخدمات 

اإلرشادية التي يقدميا اإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ في الجانب النمائي كالكقائي كالتعميمي كالعبلجي 
: كالتعاكني كالتي نعرض ليا باختصار كاآلتي

ػ في ضكء قكانيف النمك يككف مف خصائص النمك أنو عممية مستمرة تراكمية متكاممة، 1
كمعنى ذلؾ أف البنيات الخاصة بالطفؿ تتككف بشكؿ مستمر كتراكمي كمتكامؿ، كىنا تككف 
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الحاجة إلى خدمات إرشادية نمائية، تسيؿ نمك الطفؿ كتتعرؼ عمى حاجاتو كتعمؿ عمى 
. إشباعيا، كما تساعد عمى تنمية القدرات كاإلمكانيات

ػ نظران ألف مشكبلت الطفؿ مازالت حديثة فيمكف بالخدمات اإلرشادية الكقائية التحكـ في 2
أسبابيا كتعديميا قبؿ أف تتفاقـ عبر مراحؿ النمك التالية، كيصبح ليا آثار سمبية عمى مفيـك 

مشكمة التبكؿ البلإرادم يمكف التحكـ : الذات لمطفؿ كتكافقو كصحتو النفسية، مثاؿ عمى ذلؾ
شباع حاجاتو  . (خاصة الحاجة إلى الحب كاألماف كالدؼء)فييا بتدريب الطفؿ عمى اإلخراج كا 

ػ باعتبار أف مدارؾ كمعارؼ كخبرات الطفؿ مازالت محدكدة، فإف مساعدة الطفؿ عمى 3
استبصاره بذاتو، كتزكيده بالمعارؼ كالخبرات كالميارات النقية كالفعالة، كمساعدتو عمى فيـ 

مكانيات البيئة التي يعيش فييا كذلؾ عف طريؽ خدمات اإلرشاد التعميمية  خصائص كا 
كالتدعيمية، يمكف لمطفؿ مف خبلؿ االستفادة مف ىذه الخدمات اإلرشادية أف يتعمـ كيفية 

رجاء إشباع البعض اآلخر،  التكافؽ مع المكاقؼ الجديدة، كيتعمـ كيفية إشباع بعض الحاجات كا 
كيتعمـ أيضان كيفية اختيار بديؿ مناسب مف عدة بدائؿ، كيتعرؼ عمى حدكد حقكقو ككاجباتو، 

. كبالتالي يتعمـ مكاجية مشكبلتو فيما بعد بنجاح كبشكؿ مقبكؿ
ػ يجمع عمماء النفس عمى أف األعكاـ األكلى مف حياة الطفؿ ليا أىمية خاصة، ألنيا 4

المسؤكلة عف تككيف الطفؿ فيما بعد، كفي ضكء ذلؾ، إذا اكتسب الطفؿ أنماطان سمككية غير 
مرغكبة كلـ تعدؿ أك إذا كجد شذكذ أك انحراؼ في نمك الطفؿ في األعكاـ األكلى كلـ يعالج، أك 
إذا تربى الطفؿ في بيئة منزلية أك مدرسية غير سكية كلـ تعٌدؿ، إذا حدث ذلؾ، فقد يككف مف 

الصعب حؿ ىذه المشكبلت أك الحد مف الشذكذ كاالنحراؼ خبلؿ مراحؿ النمك التالية لمطفؿ، في 
ضكء ذلؾ يتضح أىمية االستفادة مف الخدمات اإلرشادية العبلجية في األعكاـ األكلى مف حياة 

. الطفؿ، كعند حدكث المشكمة أك ظيكر االنحراؼ أك الشذكذ مباشرة
ػ في مجاؿ اإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ يمكف التعاكف مع أفراد آخريف ميميف بالنسبة لمطفؿ 5

في العممية اإلرشادية بدءان مف تحديد المشكمة كجمع المعمكمات  (مثؿ الكالديف كاألخكة كالمعمـ)
كانتياء بتقكيـ نتائج اإلرشاد، كىذا التعاكف  يعطي لئلرشاد النفسي في مجاؿ األطفاؿ مميزات 

إمكانية جمع المعمكمات مف مصادر متعددة كتكزيع األدكار كالمسؤكليات بيف المرشد : مثؿ
النفسي ككؿ مف الطفؿ كالمسؤكليف عف تربيتو كرعايتو أك الميميف بالنسبة لو كذلؾ عند 
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باإلضافة إلى ما سبؽ، فإف التعاكف مع أفراد آخريف ميميف . التشخيص كالعبلج كالتقكيـ
. بالنسبة لمطفؿ يؤكد عمى الخاصية االجتماعية لئلرشاد النفسي

: دكر المرشد النفسي في إرشاد األطفاؿ
التي تنتيي في )    تقدـ الخدمات اإلرشادية لؤلطفاؿ منذ الميبلد حتى نياية مرحمة الطفكلة 

كخبلؿ ىذه األعكاـ الطكيمة يمر الطفؿ بعمميات نمك تراكمية دينامية،  (العاـ الثاني عشر تقريبان 
ككؿ نمك جديد يجد جذكره في النمك السابؽ، كما يحمؿ معو فرصان إضافية لتصحيح أك استكماؿ 
محصبلت نمائية سابقة، كيككف دكر القائميف عمى تربية الطفؿ في ىذه الحالة سرعة التعرؼ 

عمى خصائص الطفؿ في ضكء المرحمة النمائية الحالية كالمرحمة السابقة، حتى يتـ تصحيح ما 
تاحة فرص استكماؿ ما يجب استكمالو، كفي حالة انتظاـ عممية النمك يصبح  يجب تصحيحو كا 
في اإلمكاف التنبؤ جزئيان بسمكؾ الطفؿ، معنى ذلؾ أف مف شركط الفيـ الصحيح لمطفؿ ىك فيـ 

. الطفؿ في سياؽ عمميات النمك التراكمية الدينامية في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ
     ىذا، كيمعب المرشد النفسي دكران حيكيان في إرشاد األطفاؿ كالذم عادة ما يبلزمو إرشاد 

الكالديف لتعريفيـ بالخصائص النمائية لمطفؿ كطبيعة المشكبلت التي قد تكاجيو حتى يمكنيـ 
التمييز ما بيف السكاء ك البلسكاء في سمكؾ أطفاليـ، فقد يككف شككل الكالديف حياؿ سمكؾ ما 

يعتبر عاديان بالنسبة لمرحمة النمك التي يمر بيا الطفؿ، كلذا تستمد العبلقة اإلرشادية مع 
:  األطفاؿ مف الخصائص النمائية لمطفؿ كحاجاتو، كذلؾ عمى النحك التالي

  يشبع الطفؿ حاجاتو مف خبلؿ االعتمادية الكمية عمى األـ، ثـ يبدأ في التحرر (  1)
كاالستقبلؿ فتتحكؿ االعتمادية الكمية إلى اعتمادية جزئية حتى يصؿ إلى االستقبلؿ 

الذاتي كتحمؿ المسئكلية، كمع تطكر االستقبلؿ الذاتي يدرؾ الطفؿ أف اآلخريف 
كأفراد منفصميف، كليـ حقكؽ خاصة مثمو تمامان، كيجب التعامؿ معيـ عمى ىذا 
األساس دكف عدكاف أك منافسة غير مقبكلة، كينظر المرشد النفسي إلى ىذا 

 .التحكؿ عمى أنو عبلمة مف عبلمات نضج الطفؿ
ذا كاف الطفؿ يقبؿ دكف     (2) مف الحاجات األساسية لمطفؿ، حاجتو إلى أف يحب كشخص، كا 

شركط في السنكات األكلى، أم يقبؿ كما ىك عميو حتى كلك كاف يعاني مف أمراض أك 
ينخفض تدريجيا عندما يبدأ الكالداف أك  (غير المشركط)قصكر، إال أف ىذا القبكؿ 

المعمـ في كضع تصكر لما ينبغي أف يككف عميو الطفؿ، كمف خبلؿ المقابمة يشبع 
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المرشد النفسي ىذه الحاجة كيؤكد عمييا عندما يتقبؿ الطفؿ بما ىك عميو كليس ما 
. ينبغي أف يككف عميو

ذا كاف الكالداف يشبعاف     (3) مف الحاجات األساسية لمطفؿ حاجتو إلى األمف كالطمأنينة، كا 
فإف ىذا اإلشباع ينخفض تدريجيا نتيجة استقبلؿ : ىذه الحاجة في السنكات األكلى

الطفؿ كانصراؼ الكالديف عنو، كلذلؾ فإف الطفؿ يككف في حاجة إلى الشعكر باألمف 
. مرة ثانية، كيستطيع المرشد النفسي إشباع ىذه الحاجة مف خبلؿ المقابمة اإلرشادية

يتعامؿ الطفؿ مع بيئتو في السنكات األكلى عمى أنيا كاممة كمثالية، كمع تقدـ الطفؿ     (4)
يجد نفسو في حيرة كصراع بيف ضركرة الحياة مع الكاقع كالتمسؾ بالكماؿ كالمثالية، 

كيستطيع المرشد النفسي أثناء المقابمة مساعدة الطفؿ عمى التعامؿ مع الكاقع 
. تدريجيا

يسعى الطفؿ إلى كسب حب اآلخريف أك تجنب كره اآلخريف، كفي سبيؿ ذلؾ قد يمجأ إلى     (5)
التظاىر بما ليس ىك عميو، كأف يظير الحب إلى أخيو دكف أف يككف كذلؾ بالفعؿ، 

كقد يمجأ إلى إنكار ما ىك عميو مثؿ إنكاره لكره أخيو، في ىذه الحالة يككف دكر 
المرشد النفسي أثناء المقابمة ىك الكشؼ عف مثؿ ىذه الميكانيزمات كالتبكير في إيجاد 

. حمكؿ ليا، ألف إىماليا يؤدم إلى العصاب فيما بعد
قد يكجد نقص في معارؼ كخبرات الطفؿ، كفي ىذه الحالة يككف مف الصعب عمى الطفؿ     (6)

االنتماء كاالرتباط كالحب، كأنماط سمككية كانفعالية : التمييز بيف الحاجات اإليجابية مثؿ
أخرل مثؿ النرجسية كالغيرة كالعدكاف، دكر المرشد النفسي في ىذه الحالة يتضح في 
مساعدة الطفؿ عمى التمييز بيف ىذه الحاجات كالسمككيات كاالنفعاالت، كالتأكيد عمى 

. أف االتزاف االنفعالي يتحقؽ عندما يتـ إشباع الحاجات اإليجابية
قد تككف األعراض الدالة عمى المشكمة أك االضطراب ىي مجرد كسائؿ عادية يحتج بيا     (7)

الطفؿ عمى مكقؼ ما أك تصرؼ ما مف قبؿ اآلخريف، كدكر المرشد النفسي في ىذه 
الحالة حؿ ىذه المشكبلت في ضكء العبلقة الدافئة كالمعاممة اليادئة التي بينو كبيف 

الطفؿ، عمى أف يككف التركيز عمى تغيير المكقؼ أك تعديؿ السمكؾ بجانب التركيز عمى 
. الطفؿ نفسو
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قد تككف حاالت عدـ التكافؽ لدل الطفؿ ناتجة عف الضغكط ك اإلحباطات، سكاءن كاف     (8)
مصدرىا الطفؿ نفسو أك البيئة الخارجية، كدكر المرشد النفسي في ىذه الحالة ىك 
التخفيؼ مف أثر ىذه الضغكط ك اإلحباطات بإزالة األسباب أك تدريب الطفؿ عمى 

مكاجيتيا أك تبسيطيا أك التفكير في حميا، مع الكضع في االعتبار أنو مف الصعب 
إزالة كؿ األسباب، كما أف الطفؿ قد يرل شيئا بأنو محبط ألنو يتعارض مع رغباتو 

كتخيبلتو كتكقعاتو في حيف يراه اآلخركف عاديان مرتبطان بظركؼ النمك أك المكقؼ، في 
ىذه الحالة نؤكد عمى أنو بقدر كجكد فجكة كاسعة بيف تخيؿ الطفؿ لمكاقع كالكاقع 
الفعمي، تككف الضغكط ك اإلحباطات أكثر شدة كتزداد الصراعات ك االضطرابات 

 (.2001سعفاف،)كينحرؼ نمك الطفؿ كيزداد سكء التكافؽ   

: لؤلطفاؿ اإلرشادية الخدمات تقديـ خطكات
 عندما يسعى المرشد النفسي لتقديـ مساعدة إرشادية لطفؿ ما، ال بد لو أف يأخذ جممة مف 
الخطكات تنفيذ البرنامج اإلرشادم أك الميارم لمطفؿ الذم يعاني مشكمة ما، كأىـ ىذه الخطكات 

: مايمي
فمف خبلؿ تحديد المشكمة تحديدان دقيقان، كربطيا بالكظيفة النمائية : أ ػ تحديد المشكمة

. لمطفؿ
. ب ػ تحديد العكامؿ ذات العبلقة بالمشكمة، بياف األسباب التي أدت إلى حدكثيا كاستمرارىا

. ج ػ تحديد أىداؼ التدخؿ اإلرشادم، كتحديد النتائج المتكقع الكصكؿ إلييا
د ػ تحديد الجكانب التي سيتـ التعامؿ معيا سكاء أكانت سمككية أك انفعالية، بيدؼ الحد 

. مف آثارىا السمبية
بمعنى كضع خطة إرشادية تتناسب كطبيعة كمشكمة الطفؿ : ىػ  تحديد التدخؿ اإلرشادم

... كعمره، كاإلرشاد بالمعب، اإلرشاد بالدراما أك بالرسـ
ك ػ تقييـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ضكء األىداؼ التي تـ كضعيا، كيمكف التعرؼ 
عمى ذلؾ مف خبلؿ التقارير الذاتية لمكالديف كالطفؿ، كمقاييس الميارات المختمفة المستخدمة 

. في ذلؾ
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كالذم يتجمى . كعند تقديـ الخدمات اإلرشادية لمطفؿ نحتاج أكالن  إلى التقييـ      
 :في لآلتي

    أػ قدرة الطفؿ عمى اإلدراؾ كالفيـ، كفي ضكء ىذا التقييـ يتـ تحديد مدل فيـ الطفؿ لنفسو 
كلممكقؼ أك المجاؿ الذم يكجد فيو، كمدل قبكؿ الطفؿ ألنماط سمككية جديدة، ككيفية التعامؿ 

. مع الطفؿ، كقدرة الطفؿ عمى تضميف ما تـ إدراكو كفيمو في سمككو
   ب ػ كعي الطفؿ كخبرتو بخصائص سمككو كالعكامؿ التي تؤثر في سمككو، كفي ضكء ىذا 

التقييـ يتـ تحديد قدرة الطفؿ عمى تحديد كتعريؼ مشكمتو بنفسو في ضكء األسباب كاألعراض، 
مثيرا، دكافع، إشباع حاجة، )كفي ىذا الجانب يتـ تقييـ كعي الطفؿ لفكرة تعدد أسباب السمكؾ 

ككذلؾ إمكانية تفسير السمكؾ في ( فطرم، تمقائي، إرادم)ككذلؾ خاصية السمكؾ  (صراع دكافع
. ضكء العمميات المعرفية كاالنفعالية كالدافعية كاالجتماعية كالفسيكلكجية

   ج ػ قدرة الطفؿ عمى إدراؾ كفيـ كتميز العكامؿ البيئية التي تقع في مجاؿ خبرتو المباشرة 
كتؤثر فيو بشكؿ مباشر، كالعكامؿ البيئية التي تقع خارج خبرتو المباشرة كمع ذلؾ تؤثر في 

. سمككو
    د ػ المستكل العقمي كالمغكم كاالنفعالي لمطفؿ كالذم يمكنو مف طمب المساعدة كتحديد 

. إمكانية التغمب بمفرده عمى عقباتو، كتنفيذ اإلجراءات اإلرشادية التي تطمب منو
   ىػ الحاجة إلى مشاركة أشخاص ميميف لمطفؿ في عممية اإلرشاد النفسي في ضكء التقييـ 

. السابؽ
.    ك ػ المكاف المناسب إلرشاد الطفؿ في األسرة أك المدرسة

:      في ضكء ما سبؽ، فإف دكر المرشد النفسي لؤلطفاؿ ينحصر في تحقيؽ مايمي
ػ تككيف سمككيات جديدة مناسبة، مثؿ التدريب عمى الميارات االجتماعية، كجكانب السمكؾ 

. التكيفي
. ػ زيادة سمككيات مكجكدة تتميز بككنيا مرغكب فييا

 (.214، 2010عبد الرحمف كالشناكم، )ػ  إنقاص السمككيات غير المرغكب فييا لدل األطفاؿ
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: كتتضمف مايمي: فنيات المستخدمة في عبلج األطفاؿ
: أكالن ػ اإلرشاد النفسي الجماعي

إف معظـ خبرات الطفؿ تحدث في مكاقؼ اجتماعية، كميما كانت الفركؽ الفردية، فإف 
 فريد في بعض فيك.كؿ فرد يشترؾ سمككيان مع غيره في كثير مف خصائص السمكؾ كأنماطو

 اإلرشاد  يتساكل نجاحكمف ىنا. أنماط سمككو، ككاآلخريف في بعض أنماط السمكؾ األخرل
طكاء كاالغتراب االجتماعي، الف اإلرشاد الفردم في تقميؿ مشاعر ا كنجاحالجماعي

 .غير التكيفيكالتخفيؼ مف حدة السمكؾ 
ػ :كيشمؿ: االجتماعيعف طريؽ التفاعؿ ثانيان ػ اإلرشاد 

 األكثر جكىرية ةفعا ىك كاحدة مف القكل الدالتفاعؿإف :  االجتماعي لمطفؿالتفاعؿأ ػ أىمية 
الفرد الشخصية األكثر ة  يستند إليو تككيف بنيذملدل الشخصية، كمصدر نشاطيا الداخمي اؿ

.  تسعى الشخصية إلى تحقيؽ مطامحيا، كتحديد عبلقتيا بالعالـالتفاعؿأىمية كفي 
إف ذات الطفؿ اآلخذة :  حكؿ الذات االلتفاؼ االجتماعي في تخفيؼ حدةالتفاعؿب ػ دكر 

 كمنذ  السنة الثالثة أك.   بيا منذ المراحؿ المبكرة لنشكئياا خاصافي التطكر تكتسب منطؽ
.  يبلحظيـ بكثير مف الفضكؿ فيك.الرابعة مف العمر يأخذ الطفؿ في االىتماـ باألطفاؿ اآلخريف

إال أف نزعة . كالركضة تيدؼ إلى تيسير ىذا التقارب. ككثير مف الرغبة في االختبلط بيـ
. التركيز عمى الذات لدل الطفؿ ما تزاؿ تقاـك التعاكف كالمشاركة

 يمبي الطفؿ حاجتو إلى االنفعاالت اإليجابية، كما التفاعؿفي : بالتفاعؿج ػ أساليب اإلرشاد 
كىذا يمكننا  .القكانيف كالنظـ ضمف المجمكعات؛ األفعاؿ المجتمعية المتنكعةبستيعاايبدأ في 

.  ىمابالتفاعؿمف تحديد أسمكبيف لئلرشاد 
 مع الرفاؽ التفاعؿ ػ اإلرشاد عف طريؽ 1
 : مع الكبارالتفاعؿ ػ اإلرشاد عف طريؽ 2

: كمف أساليب إرشاد األطفاؿ مايمي
: أػ اإلرشاد بالمعب

 المعب، عممية أثناء ذاتو عف التعبير الطبيعي الطفؿ تسمح تقنية أنو عمى بالمعب العبلج يعد      
 النفسية اتالصدـ أك النفسي الضغط مع التعامؿ في الطفؿ ةلمساعد عبلجية ككسيمة كيستخدـ
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 مستكل لدييـ الذيف األطفاؿ مع بفعالية استخدامو تـ كقد  .حياتو في ليا يتعرض التي كالمادية
 عائمية، مشاكؿ مف يعانكفك سنة، ( 8-3)بيف أعمارىـ تتراكح الذيف كالكعي، االستبصار مف متكسط

 كالمعاممة السرير، عمى التبكؿ حاالت األظافر، قضـ اإلخكة، بيف التنافس الكالديف، طبلؽ مثؿ
 مع استخداميا يمكف كما .الجنسي االعتداء ضحايا أك المفرطة، العدكانية أك القاسية، االجتماعية

    .العاطفي االضطراب أك القمؽ مف يعانكف الذيف الخاصة االحتياجات ذكم أطفاؿ
 حيث كالمعالج، الطفؿ بيف دينامية عممية بأنو Play Therapy المعب طريؽ عف العبلج يعرؼك      
 كالتي الشعكرم كغير الشعكرم المستكل عمى كالماضية الحاضرة خبراتو عمى بالتعرؼ لمطفؿ تسمح
 كاالحتراـ كالتقبؿ العبلجية العبلقة شركط تكافر ظؿ كفي الحاضر، في الطفؿ حياة عمى تؤثر أف يمكف

 المشكبلت كحؿ بالنمك لمطفؿ تسمح الشركط ىذه فإف بيا، المسمكح الحدكد كفي بينيما المتبادؿ
                                                                                .(Liles and Packman, 2009,192-196 )نمك أفضؿ لتحقيؽ كالشخصية االجتماعية

 مف لعديدا كعبلج كتشخيص ليـ، النفسية الصحة تحسيف أجؿ مف لؤلطفاؿ بالمعب العبلج  يقدـ     
  :ذلؾ كمثاؿ ،ـمنو كفيعاف التي المشكبلت

 كالعاطفي البدني كاإلىماؿ كالجنسي، كالعاطفي البدني لئليذاء يتعرضكف الذيف األطفاؿ. 

 كاحدة لمرة انفعالية نفسية لصدمة تعرضكا الذيف األطفاؿ. 

 متعددة نفسية لصدمات تعرضكا الذيف. 

 (األىؿ قبؿ مف األطفاؿ ضد العنؼ )المنزؿ في عمييـ المتعدل األطفاؿ. 

 النفسية أك /ك جسديةاؿ أمراض مف يعانكف الذيف األطفاؿ. 

 التعمـ في صعكبات أك العقمية، أك /ك جسدية إعاقات مف يعانكف األطفاؿ 

  :مثؿ النفسية، الصحة مشكبلت بعض كتشخيص    
 كالفكضى كالتحدم الشارد العناد.  

 لبلضطراب المصاحبة الفعؿ ردكد 

 السمكؾ اضطراب. 

 الزائد النشاط بدكف أك مع االنتباه نقص اضطراب. 

 جر اسبر متبلزمة 

 (.2012العاسمي، )األكؿ اضطرابات مف كاحدة 

 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 289 

 :لمطفؿ المكجو غير المعب  أىمية
 :األتي في األطفاؿ لدل المكجو غير المعب أىمية أكسميف Axline لخصت    
 .لؤلطفاؿ كالجسدية النفسية الصحة لتنمية ضركرم المعب ػ1
 .األخرل االتصاؿ كسائؿ مف غيرىا مف أفضؿ المعب طريؽ عف األطفاؿ مشاعر مع التكاصؿ ػ2
 .الطفؿ لمرشد ميـ أمر كىك المشاعر، عف التعبير يسيؿ األطفاؿ لدل المعب ػ3
 .اإلرشادية الجمسة لقيادة لمطفؿ مناسب عبلجي أسمكب أفضؿ ىك المعب ػ4
 .العبلجية العممية قيادة عمى الطفؿ قدرة في الثقة ػ5
 .السمككية الضكابط تحدده كالمرشد الطفؿ بيف العبلجي المناخ ػ6
 .أسرع بشكؿ النضج أك النمك عمى األطفاؿ يساعد بالمعب العبلج إف ػ7
 .كالنمك التعمـ طكر في زالكا ما لككنيـ بالذات، العتبار بناء إلى الصغار األطفاؿ يحتاج ػ8
 .األلفاظ طريؽ عف الشخصية كمشكبلتيـ السمبية مشاعر عف التعبير عمى قادريف األطفاؿ معظـ ػ9

 (.(Thacker,2010 الكبار مع التكاصؿ طريقة بنفس يككف الصغار مع التكاصؿ ػ10

  :بالمعب لمعبلج األساسية المبادئ

 ترتكز كالتي بالمعب، األطفاؿ لعبلج أساسية مبادئ خمسة ىناؾ Guerney,2001 لجيرني كفقان       
 :كىي الطفؿ، عمى

 كليس لمشفاء طريقو بمتابعة لو يسمح الذم كىك المعب، محتكل يكجو أف الطفؿ عمى:األكؿ المبدأ
  .األشكاؿ مف شكؿ بأم المباشر العبلج

 مشكبلتو، لحؿ الطفؿ مكجية معناه ليس ،ما لطفؿ بالمعب العبلج عمى التركيز أف ىك :الثاني المبدأ
 عديدة صدمات مف يعانكف الذيف األطفاؿ مع استخدامو عمى طبيعتو بحكـ ذلؾ، قادرعمى كلكنو

  . مباشرة كالسمككيات األعراض إلى النظر دكف مف مختمفة

 العبلج عممية مع لمتكاصؿ الطفؿ يستعمميا التي األخرل كالتعبيرات كالرمكز الكممات إف :الثالث المبدأ
 اليدؼ نحك يعمؿ أف المعالج عمى ذلؾ مف بدالن  المعالج، قبؿ مف بسيكلة تفسيرىا يتـ ال بالمعب
  .تامة بحرية عنيا كالتعبير شخصيتو معالـ كشؼ عمى قادرة تككف لمطفؿ آمنة بيئة تكفير في المتمثؿ

 المبادئ أك التقنيات كامؿ يستخدـ الذم ىك باعتباره الطفؿ عمى بالمعب العبلج يركز أف :الرابع المبدأ
  .المعالجيف قبؿ مف تقديرىا يتـ التي
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 مف التخمص عمى القادر ىك الطفؿ أف في يثؽ أف يجب المعالج أف :كاألخير الخامس المبدأ
 .لمطفؿ الكامؿ العبلجي الدعـ تقديـ المعالج كعمى مشكبلتو،

 

  :كىما البرنامج، تصميـ عندما التنفيذ مكضع أساسييف مبدأيف جكردكف كضع كقد    

 :األطفاؿ مع العبلقة أنماط تغير ػ أكالن 

 كتقديميـ الناس إدراؾ ضركرة عمى Rogers and Jordan كجكرداف ركجرز مف كؿ يؤكد    
 ىذا تحقيؽ عمى يشجع الذم الفعَّاؿ العنصر أف إلى كيشيركف فرد، كؿ لدل المكجكدة لئلمكانيات
 .اآلخريف مف القبكؿ ىك الفرد إمكانيات نمك عمى كيساعد اإلدراؾ،

 مف مقبكؿ بأنو الفرد شعكر أف جكرداف كيعتقد بو، يستياف ال كبير تأثير لو لمطفؿ الكبار قبكؿ إف    
 كيتفؽ .التغير في رغب ما إذا سيتبعو الذم األسمكب تقرير كعمى النمك عمى قادران  يجعمو آخر شخص

 متقبميف يككنكف عندما إال لؤلطفاؿ القبكؿ إظيار يستطيعكف ال الكبار بأف كركجرز جكرداف مف كؿ
 بالطفؿ المتعمقة المشاعر مختمؼ يتقبؿ الذم ذلؾ ىك جكرداف رأم في الحقيقي فاإلنساف ألنفسيـ؛

 بشكؿ يعتمد اآلخريف قبكؿ أف بمعنى .المشاعر ىذه الطفؿ يدرؾ كأف السمبية، أك اإليجابية سكاء
 .الذات قبكؿ عمى أساسي

 

 :األطفاؿ مع التفاعؿ طرؽ تغيير ػ ثانيان 

 الناس، بيف المثمر التفاعؿ أساسيات بتعميميـ كذلؾ أساليبيـ تغيير عمى المربيف فاجكرد يساعد    
 القبكؿ التجاىات الطفؿ إدراؾ ضركرة عمى يركز كما .لمتفاعؿ محددة جديدة ميارات إلى باإلضافة
 ىذه عف لمتعبير األفضؿ لؤلسمكب الكبار معرفة يتطمب كىذا نحكه، الكبار يبدييا التي كالدعـ

 السبؿ أفضؿ معرفة عمى اآلباء تساعد التي األساليب جكرداف كضعو الذم البرنامج كيقدـ االتجاىات،
 :يمي بما األساليب ىذه كتتخمص الطفؿ نحك اتجاىاتيـ عف لمتعبير

 :النشيط االستماع خبلؿ مف القبكؿ إظيار ػ1

 يمتحقكف الذيف الكبار كيتعمميا المتدرب المرشد يستخدميا ميارة عف عبارة النشيط االستماع إف     
 ىذا كيعمؿ .بنفسو مشاكمو حؿ عمى الطفؿ تشجيع أساليب مف أسمكب كىك التدريب، ببرنامج
 فالطفؿ .تكاجيو معينة مشكمة مف قمقو عف الطفؿ يعبر كأف معينة، شركط تحت بفعالية األسمكب

 مشكمة لديو يخمؽ لو زمبلؤه كرفض أمؿ بخيبة كيشعر يغضب معو المعب زمبلؤه بعض يرفض الذم
 فيندفع المشكمة ىذه في آخر شخص يشاركو أف إلى بحاجتو يحس فترة بعد كلكنو المعاناة، لو تسبب
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 بأف الشعكر إلى الحاجة بأمس ىك المكقؼ ىذا في الطفؿ إف .األمر عمى ليطمعيا المربية نحك
 المرشد، أك المربية جانب مف النشيط االستماع ىك ذلؾ لتحقيؽ أسمكب كخير معو، يشعركف اآلخريف
 كدقة بانتباه االستماع إف :أكليا لمطفؿ استماعيا خبلؿ مف عديدة أشياء تحقؽ أف لممربية كيمكف

 أحد ترجمت قد تككف األسمكب بيذا أنيا كما .إلييا نقميا يحاكؿ التي الطفؿ رسالة فيـ عمى يساعدىا
 مشاعره عمى الحكـ تحاكؿ أف كبدكف باىتماـ لمطفؿ باستماعيا ألنيا عممي مكقؼ إلى ركجرز مبادئ
 تقديـ في التسرع عدـ سبؽ ما إلى أضافت فإذا .معو كتعاطفيا لمشاعره قبكليا لو نقمت قد تككف
 أنو لمطفؿ كتؤكد ،بنفسو المناسب الحؿ إيجاد عمى بقدرتو الثقة تمنحو بذلؾ فإنيا لمشكمتو حمكؿ
 .مشاعره لو مستقؿ كفرد مقبكؿ

 :النشيط االستماع أسمكب ػ 2

 مشاعره عمى أحكاـ إصدار إلى المجكء دكف الطفؿ إلى الكبار ينصت أف النشيط االستماع يتطمب     
 كفؽ األسمكب ىذا تمخيص كيمكف الراجعة، التغذية سبيؿ عمى منو سمعكه ما صياغة بإعادة كاالكتفاء

 :اآلتي

 يا  أحمد، :مثاؿ .الطفؿ مشاعر بالضبط تفيـ لكي انتباه بكؿ الرسالة محتكيات إلى المربية تستمع ػأ
 أف الرسالة مف تفيـ ىنا المربية .ألعب يدعني أف لو قكلي بالرمؿ بالمعب لي يسمح ال خالد معممتي
 .يمنعو خالد ألف غاضب كأنا بالرمؿ المعب يريد أحمد

 .محتكياتيا صدؽ مف تتأكد لكي مسامعو عمى كتيعٌيدىا بكمماتيا الطفؿ شككل المربية تمخص ػ ب

 تقكؿ عندما .غاضب فأنت لذا بذلؾ، لؾ يسمح ال خالد لكف بالرمؿ المعب في ترغب أنت" :المربية
 عمى بالرمؿ ألقي بأنني يقكؿ فيك نعـ :أحمد فيقكؿ لمشاعره المربية تفيـ مف الطفؿ يتأكد ذلؾ المربية
 .المعب أثناء كجيو

 كلكنيا مشاعره، بتغيير إقناعو أك لمطفؿ الكعظ تكجيو تتجنب كما حكميا إصدار المربية تتجنب ػ ج
 .كجيو عمى يطٌير الرمؿ أف تعرؼ لـ طبعان  أنت :فتقكؿ لمشاعره تفيميا بتأكيد تكتفي

 النشط، االستماع أسمكب استخداـ في مخاطر كجكد لنا يتبيف السابقة األمثمة إلى كبالنظر    
 إذ الصدؽ، كعدـ التصنع عمييـ يبدك األسمكب ىذا يستخدمكف الذيف المربيف بعض أف في كالمتمثمة

 النشيط كاالستماع .بو يثؽ كأف الطفؿ يتقبؿ أف المستمع مف يتطمب كالحقيقي الصادؽ االستماع أف
 :التالية الشركط تكفر عند فعاالن  يككف

 لبلستماع األكيدة الرغبة المربي لدل تككف أف.  
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 الطفؿ لمساعدة الحقيقية الرغبة المربي لدل تككف أف. 

 ( نكعيا كاف أيا) الطفؿ مشاعر قبكؿ المربي يستطيع أف. 

 المشكمة حؿ عمى الطفؿ بمقدرة المربي يثؽ أف. 

 مشاعره إبداء في الحؽ لو مستقبلن  فردان  بصفتو الطفؿ مع المربي يتعامؿ أف. 
 

 :النشيط االستماع ـاستخدا  

 كعمينا حكليـ، بما الضيؽ مشاعر عف تعبر رسائؿ لنا يرسمكف ما كثيران  األطفاؿ أف جكرداف يعتقد     
 في النشيط االستماع كيستخدـ الرسائؿ، ىذه مثؿؿ لبلستماع استعداد عمى نككف أف الكبار نحف

 :التالية الحاالت

 إلى كذىب الطفؿ جرح فإذا لمكبار، الرسالة ىذه يكصؿ أف يريد فإنو بأذل الطفؿ يصاب عندما ػ1
 غير ىنا االستماع يككف ،"بسيطة فإصابتؾ الصراخ عف تكقؼ" :المربية لو فتقكؿ يصرخ كىك المربية
 .نشيطة مستمعة ىنا المربية تككف تتألـ أنؾ كالشؾ جرحت لقد لو قالت إذا أما .نشط

 فالطفؿ معو؛ الكبار تعاطؼ إلى األمف عدـ أك الخكؼ أك القمؽ مشاعر يعاني الذم الطفؿ يحتاج ػ2
 إذا نشيطة غير مستمعة تككف فالمربية بالمدرسة، التحاقو عند مرة ألكؿ أمو يترؾ ألنو يبكي الذم
 ألف المدرسة، انتياء بعد لتأخذؾ ستعكد فأمؾ لبكائؾ، داعي يكجد كال عميؾ بأوس ال لمطفؿ قالت

 أنؾ أعرؼ أنا لمطفؿ المربية قالت إذا أما .معينة بطريقة الشعكر في حقو الطفؿ عمى تنكر ىنا المربية
 ألنيا نشطة مستمعة تككف ىنا المربية إف .لفراقيا بالحزف تشعر فإنؾ لذلؾ أمؾ تفارؽ أف تريد ال

 .الطفؿ لمشاعر كتقديران  تفيمان  أبدت

 عادة تخفي األسئمة ىذه مثؿ مباشرة كأسئمة معينة رسائؿ تكجيو إلى األحياف بعض في الطفؿ يمجأ ػ3
 اإلنساف شعكر يككف كيؼ مربيتو الطفؿ سأؿ فإذا .انتباه إلى تحتاج المشاعر كىذه معينة، مشاعر
 تككف غريبة أسئمة تسأؿ أنت ؟ أعرؼ أف لي كيؼ كأجابتو الغرؽ، كشؾ عمى بأنو يشعر عندما
 فيضاف أك غرؽ لنبأ سماعؾ بسبب قمؽ أنؾ يظير أجابتو إذا أما .نشيطة غير مستمعة ىنا المربية
 فكرة مف خائفان  يككف كقد المياه، مف بالخكؼ يشعر الطفؿ أف أدركت ألنيا نشطة مستمعة تككف

 عمى كأعادتيا بكمماتيا المشاعر ىذه صاغت ثـ بانتباه مشاعره إلى استمعت قد بذلؾ كىي الغرؽ،
 .الطفؿ مسامع
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 :القبكؿ عف التعبير ػ ثالثان 

 كاف سكاء حاجاتو إشباع في الحؽ التكجيو برنامج أعضاء مف عضك لكؿ أف جكرداف يعتقد      
 عرقمة إلى يؤدم ألنو الكبار غضب يثير سمكؾ عمى الطفؿ ييقدـ األحياف مف كثير كفي طفبلن، أـ راشدان 

 ،بالميمة تقـك ال الطفمة لكف الفتيات، أحد إلى تنظيؼ ميمة المربية تككؿ أف ذلؾ، مثاؿ .مصالحيـ
 تكضح أف المربية ليذه فكيؼ بنفسيا؛ الميمة تنفيذ إلى كتضطر ،التصرؼ ليذا المربية فتغضب
   ؟الطفؿ كليس المربي منو يعاني مكقؼ لعبلج المبلئـ األسمكب ىك كما ؟مسؤكليتيا لمطفمة

 أسمكب إلى المجكء أف كما المكقؼ ىذا مثؿ في يفيد ال النشيط االستماع أسمكب إلى المجكء إف    
 لكنيا المربية تممكت قد الغضب مشاعر أف في الشؾ .اإلطبلؽ عمى مناسبان  يعد ال كاإلىانة التيديد
 حقان  إنؾ التنظيؼ، في المساعدة تحاكليف ال أنت " بعبارة الطفمة مخاطبة كتجنبت الشعكر ىذا قاكمت
 . كتحقيران  اتيامان  تحتكم رسالة تتضمف العبارة ىذه مثؿ ألف  "ميممة

 ال رقيؽ، بأسمكب الشخصية المشاعر عف التعبير ىك المكقؼ ىذا مثؿ لعبلج األمثؿ كاألسمكب   
 :كىي أجزاء ثبلثة عمى األسمكب ىذا يحتكم بؿ تقريعان، أك اتيامان  يتضمف

  ...عندما أتضايؽ إنني ... األطفاؿ إلى الكبار مشاعر ينقؿ ػ أ

  .بالتنظيؼ تقكميف ال عندما ...الكبار يضايؽ الذم السمكؾ يحدد أف ػ ب

 . عندئذ لكحدم بالميمة سأقـك ألني ..الكبار عمى يؤثر سمككو أف الطفؿ يخبر أف ػ ج

 :المشكبلت حؿ في (مغمكب كال غالب ال) أسمكب باستخداـ القبكؿ عف التعبير رابعانػ

 إنكاره، يمكف ال أمر كىذا الخبلؼ، بذكر طياتو بيف يحمؿ بأنو كاألطفاؿ الكبار بيف التفاعؿ يتميز     
 كينصح .تتكافؽ ال األفراد حاجات أف لمجرد  الخبلؼ ىذا يظير فقد .سيئة ظاىرة اعتباره يجكز ال كما

 الكاضحة التعميمات األطفاؿ خالؼ فإذا .معيا التكيؼ كمحاكلة الخبلؼ فكرة بقبكؿ الكبار جكرداف
 :بأسمكبيف المكاقؼ ىذه مثؿ لعبلج عادة الكبار يمجأ ما أمر بخصكص

 :(مغمكب كالطفؿ غالب المربي) كالمغمكب الغالب أسمكب آػ
 الغالب أسمكب إف نقكؿ رأيو فرض في المربي كينجح كالطفؿ، المربي بيف خبلؼ ينشأ عندما    

 إلى يمجأ الذم المربي كبإمكاف (مغمكب كالطفؿ غالب المربي) المكقؼ عمى سيطر الذم ىك كالمغمكب
 قد بذلؾ كيككف التعميمات، ينفذ لكي كجيو في يصرخ أك الطفؿ عمى سمطتو يفرض أف األسمكب ىذا

 .تمامان  مرفكض األسمكب كىذا الخبلؼ لحؿ القكة استخدـ
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 :( مغمكب كالمربي غالب الطفؿ ) كالمغمكب الغالب أسمكب ػ ب

 الفكضى بسبب المربية تغضب فقد ،الغالب ىك الطفؿ يككف كالطفؿ المربي بيف خبلؼ ينشأ عندما     
 كمراعاة ،الفكضى استمرار ىي كالنتيجة تصرؼ، بأم تقـك ال لكنيا األلعاب، بعثرة بسبب حدثت التي

 . النظاـ في المشاركة عف مسؤكليف غير أنيـ األطفاؿ كتعمـ كالضيؽ الغضب لمشاعر المربية

  :مغمكب كال غالب ال أسمكب ػ ج

 ال ) اسـ عميو أطمؽ كالكبار األطفاؿ بيف العبلقات في الخبلفات لحؿ ثالث أسمكب جكردكف اقترح     
 حيث المشاكؿ، لحؿ مشتركة قرارات اتخاذ إلى كالطفؿ المربي األسمكب ىذا كيدعك ( مغمكب كال غالب
 المربي يستخدـ كعندما .تنفيذىا في كمشاركتو مشكبلتوؿ المناسبة الحمكؿ كضع في الطفؿ اشتراؾ إف
 القرارات تنفيذ في ثقتو عف لمطفؿ يبرىف كأف الطفؿ، حاجات االعتبار بعيف يأخذ أف فعميو األسمكب ىذا
 يتطمب كما .كحاجاتو الطفؿ لمشاعر المربي قبكؿ أيضان  األسمكب ىذا كيتطمب... إلييا التكصؿ تـ التي
 .الشخصية المشاعر عف التعبير كأسمكب النشيط االستماع أسمكب استخداـ في ماىران  المربي يككف أف

 :الخطكات مف عدد يكجد األسمكب ىذا كلتحقيؽ

 .المشكمة كتحديد تعريؼ-(1

 .عمييا الحكـ دكف الحمكؿ مف عدد كقبكؿ ممكف حمكؿ تقديـ- (2
 .البديمة الحمكؿ تقييـ - (3

 .الحمكؿ أفضؿ اختيار-(4
 .األفضؿ الحؿ تحقيؽ عمى تساعد التي الكسائؿ تكفير-(5
 (2012 ، العاسمي ) نجاحو مدل كتقييـ العمؿ متابعة-(6

: أساليب اإلرشاد بالمعب
ف المرشد العبلقة اإلرشادية المناسبة مع الطفؿ، كيييء لو مناخان نفسيان يسكده التقبؿ  يككِّ

:  في المعبالآلتيةكالعطؼ، ثـ يصطحبو إلى حجرة المعب ليتبع أحد األساليب 
  :أ ػ المعب المحدد كميان 

عف في ىذا النكع مف المعب يحدد المرشد مكاف المعب، كيختار المعبة المحددة التي تعبر 
، فمثبلي في حالة معاناة الحقيقيالمشكمة، ثـ يكحي لمطفؿ التعامؿ معيا بمثابة بديؿ لمشيء 

الطفؿ  مشكمة مع أختو الصغرل، فإف المرشد يضع مع الطفؿ دمية تمثؿ ىذه األخت، ثـ 
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 محببة فسيضعيا في العربة، كييزىزىا، "الو أخت يراقبو كىك يمعب معيا فإذا كانت الدمية تمثؿ
 الحميب، كيطمب مف اآلخريف الصمت ألنيا نائمة  إلييا، كيقدـإلى آلخركينقميا مف مكاف 

نت ىي لب المشكمة بالنسبة لو فسيرمييا، كيخمع يدىا، كيضربيا مؤنبان اإلخ أما إذا ؾ...

 عمى أساس تصكره كخبرتو الخاصة مع أختو في المنزؿ فيي إما لطيفة عاممياكىكذا م...
ما عنيدة كغير محببة تجمب الشر كيرغب في التخمص منيامكمرحة تجمب الخ . ر، كا 

كفي الحاالت جميعيا يككف ىدؼ المرشد التدخؿ لمساعدة الطفؿ عمى تفسير دكافعو 
 اآلخريف معاممةكالتخمص مف معاناتو، كتصحيح اتجاىو في 

: ب ػ المعب المحدد جزئيان 
إذ يحدد المرشد مكاف المعب، كيختار األلعاب التي تعبر عف المكقؼ كامبلن، فمثبلن في حالة 
طفؿ يعاني مف مشكمة أسرية عمى المرشد أف يحدد البيئة األسرية كاممة عف طريؽ األلعاب، 

 إلخ...، كدمى تمثؿ األخكة كاألخكات، كأدكات تمثؿ المنزؿ كمحتكياتوديففيناؾ دمى تمثؿ الكاؿ
ذا كانت المشكمة مدرسية تكضع بيف يدم الطفؿ الدمى التي تمثؿ المربية كالرفاؽ كالمديرة،  كا 

كىذا النكع مف المعب يجب أف يسبقو تخطيط  .إلخ...كأدكات تمثؿ الصؼ كالمقاعد كالسبكرة 
، انييا كحجميانكع كحجـ المشكمة التي يعكعمر الطفؿ،  يناسب دقيؽ مف قبؿ المرشد بما 

كبعد ذلؾ يترؾ الطفؿ ليمعب في جك يسكده الدؼء كالحناف، كغالبان ما يساىـ المرشد في 
دراؾ ذاتو ك ، كفيـ المكقؼ بما يحقؽ قدراتوالمعب ليساعد الطفؿ عمى تكضيح مشاعره، كا 

. لمطفؿ قدرة عمى اتخاذ قراراتو بنفسو
: محددج ػ المعب الحر أك المعب غير اؿ

 األلعاب المتنكعة مف دمى إنسانية ، عكضت بؿال يحدد المرشد ىنا المكاف كال األلعاب ، 
كدمى حيكانية، كبكرات فارغة، كعمب ، كأقبلـ، كمصاصات، كلحاء جذكر كبيكت ريفية كبيكت 

إلخ ...لمحيكانات
دكف  مف ة التي يراىاؽعب بما يشاء، كبالطرمؿكتترؾ الحرية لمطفؿ إلعداد مسرح المعب، كاؿ

. تيديد أك لـك أك عقاب 
فيكتفي أكؿ األمر  كقد يشارؾ المرشد في المعب، كقد ال يشارؾ، كقد يتخذ مكقفان متدرجا ن

 لو المساعدات كالتغيرات  إليوبمبلحظة الطفؿ كىك يمعب كحده، ثـ يشترؾ معو تدريجيان ليقدـ
بما يتناسب مع حالتو النفسية كمع مشكمتو كالمرشد الذم يستخدـ المعب الحر يككف ىدفو 
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إتاحة الفرصة أماـ الطفؿ لمتحرر مف مشاعر العداء كالخكؼ، كمساعدتو عمى التخمص مف 
(. 2005العاسمي، )الشعكر بالضيؽ كالتكتر كانعداـ األمف

:  ػ اإلرشاد بالرسـب 
: أ ػ الرسـ مف كجية النظر الكظيفية

يشكؿ األطفاؿ الصغار في مرحمة الركضة أكبر مجمكعة ترسـ الرأس الكبير كتعطي الجسـ 
غالبان تككيدان ضئيبلن، كليس مف الكاضح تمامان لماذا يرسـ الطفؿ الصغير في سف الثالثة أك 

عان ذالرابعة رأسان كبيران مع زكائد تخرج منو ليعبر عف صكرة مكتممة لشخص ما كال يرسـ ج
ىؿ يبدك الرأس كبيران ألنو ؼ. معزكالن أك رقبة أك ذراعيف أك رجميف بكصفيا تمثؿ شخصان مكتمبلن 

مركز الكعي كاإلثارة الحسية كنشاط الكبلـ؟ أـ أنو يحصؿ عمى أىميتو الخاصة مف حقيقة أنو 
(. 1977،171 :أكبير).أكثر األعضاء حيكية في البيئة االجتماعية؟

. م الحاجات الجسمية كالتركيجيةض كقد يككف الرسـ مظير مف مظاىر النشاط التمقائي لير
كقد يككف الرسـ مظيران لمعبلقات الجمالية مف .  عمى مكاجية المكاقؼبذلؾأك ليدرب نفسو 

 . كاعية  كال شعكرية غيرخبلؿ رؤية طفكلية
رشادممب ػ الرسـ كأسمكب تشخيص :  كا 

إف كؿ ما يصدر عف الطفؿ ىك مرآة تعكس أفكاره كنزعاتو كمخاكفو، كاألطفاؿ في مرحمة 
فالطفؿ حيف يرسـ .الركضة يكشفكف عف جكانب ىامة مف شخصياتيـ كمعاناتيـ في الرسـ

ؾ بالطريقة التي يعرفيا أف الطفؿ الصغير الذم يعاني  اغالبان ما يشخص ىذا المكضكع أك ذ
 عمى الجكانب التي تشير بشكؿ ق في تكافقو االنفعالي أك االجتماعي سيؤكد في رسـكااضطراب

   التي يعاني منياكبلتكثيؽ الصمة إلى الحاجات االنفعالية كالخبرات االجتماعية، كالمش
. (1999،306أحمد،)

: ػ اإلرشاد بالقصص كالحكاياتج ػ
 لتفاؼتساعد القصص كالحكايات عمى تكسيع مدارؾ األطفاؿ، كجذب تفكيرىـ بعيدان عف اال 

فبعد أف يقرأ المربي القصة بأسمكب معبر كجذاب، يمكف إجراء مناقشة حكؿ . حكؿ الذات
 لدل كؿكما الشخصية المفضمة .  كمكاقفيـفي شخصياتيـاألحداث اليامة كأخذ آراء األطفاؿ 
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 ىؿ يغير مف الدكر أـ خص الذم يعجبولكؿ منيـ؟ كماذا كاف يفعؿ كؿ طفؿ لك كاف مكاف الش
يحتفظ بو؟ 

كقد يطمب المرشد مف الطفؿ أف يركم قصة بعد أف يعطيو البداية، كثانية بعد أف يعطيو 
كىناؾ طريقة . كبعد ذلؾ يتمك المرشد قصتو ىك. كسط القصة، كثالثة بعد أف يعطيو النياية

 عف طريؽ الفيديك كعمى ألسنة الحيكانات ثـ يناقش   عمى األطفاؿأخرل لعرض القصة
لقصة اكقد يكقؼ العرض بعد عرض جزء مف . مشاعرىـ نحك أحداث القصة كشخصياتيا
ما قد يحدث ثـ يكمؿ العرض كيدع األطفاؿ يقارنكف عكيطمب مف األطفاؿ أف يدلكا بتكقعاتيـ 

. بيف تكقعاتيـ كبيف النتيجة األصمية
 مف خبلؿ األساليب السابقة في القصة إلى مساعدة الطفؿ عمى تفريغ صؿ أف فناكىكذا يمكف

 في تككيف كىذا يسيـكالتعبير عف صراعاتو كحاجاتو بعفكية كتمقائية . شحناتو كانفعاالتو
عمى . مفيـك إيجابي لمذات، كقدرة عمى التعامؿ بشكؿ أفضؿ في المكاقؼ االجتماعية المختمفة

. ع الدافئ المحب دائمان شجأف يككف مكقؼ المرشد مكقؼ الـ
:  ػ اإلرشاد بالمكسيقىدػ 
زالة التكتر لدل األطفاؿال المكسيقى في تفريغ الشحنات اىـتس فاالختراع . نفعالية، كا 

 األناشيد كاأللحاف  في الغالبفالطفؿن يبتدع.  الطفكلةمكسيقىالطفكلي العفكم نجده عادة في 
صدار األصكات المتناغمةبالتي تعبر عف معاناتو، كما يستيكيو المعب  كبالتمريف . األكتار كا 

كاإلرشاد يستطيع الطفؿ التعبير عف ذاتو مف خبلؿ عزفو أللحاف بسيطة تجد صدل في بنيتو 
النفسية كتمبي ميكلو كطبيعتو فيصكر مككنات نفسو المرحة أك الساخطة أك المتصارعة أك 

إلخ ...الراضية
:  ػ اإلرشاد بالنشاطىػ 

مف األساليب التي يمجأ إلييا المرشد النفسي إلرشاد األطفاؿ أسمكب اإلرشاد بالنشاط، كذلؾ 
كالذيف ىـ مف أنماط سمككية . عف طريؽ جمع األطفاؿ الذيف ىـ مف فصؿ كاحد أك عدة فصكؿ

. كالطفؿ غير الناجح مع األكثر نضكجان . إذ نشاىد الطفؿ العدكاني مع الطفؿ المسالـ)متنكعة 
تاحة الفرص أماميـ لئلسياـ الناجح  (إلخ...كالطفؿ المرتب كالنظيؼ مع الطفؿ غير المرتب كا 
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كذلؾ بتزكيدىـ بالصمصاؿ كاأللكاف كالمعادف كالمكعبات . كالقياـ بأدكار بناءة كأكثر إيجابية
إلخ ...كالطبلء الببلستيكي

 كدكر المرشد ىك مراقبة نشاطات األطفاؿ، كفسح المجاؿ أماميـ إلظيار دكافعيـ كأكىاميـ
 كتصرفاتيـ سكل أنو يمبي دعكاتيـ لممساعدة، ـدكف أف يضع أية قيكد عمى سمككو. مف

 كفي النياية يناقش المرشد مع المشرفيف عمى األطفاؿ  بعضاكيمنعيـ مف إيذاء بعضيـ
نتاجيـ . سمككيـ كا 

:  اإلرشاد بالمحاكرةكػ
يعتمد ىذا األسمكب عمى تعديؿ السمكؾ الظاىر مف خبلؿ التأثير في عمميات التفكير لدل 

الطفؿ، كيطمؽ مصطمح المحاكرة عمى النشاط األساسي لممرشديف كالمعالجيف كالمعمميف 
:  المحاكرة ىذه األطفاؿ كتتضمفكبلتكالكالديف لتحقيؽ أىداؼ حؿ مش

 ػ تكضيح المشكمة لمطفؿ 1
.  ػ مبلحظة أف المشكمة المقدمة قد تككف محاكلة الطفؿ لحؿ مشكمة سابقة2
.  حؿ المشكمة مف قبؿ الطفؿ كليس مف قبؿ الراشديف الطفؿ كتشجيعو عمى ػ استثارة3
 الطفؿ كليس عمى الحؿ المعيف الذم ينتجو، ذلؾ أنو حتى الثناء الىتماـ بطريقة تفكير ػ ا4

. عمى حؿ قد يكؼ إنتاج حمكؿ أخرل
.  ػ استثارة نظرة الطفؿ إلى المشكمة بطريقة تخمك مف تكجيو االتياـ5
.  ػ السؤاؿ بصكرة فكرية عف السبب فيما يفعمو الطفؿ6
.  ػ تكجيو الطفؿ إلى الحديث عف مشاعره كعما يعتقده عف مشاعر اآلخريف7
.  أف يكتشؼ مشاعره كمشاعر اآلخريفف الطريقة التي يستطيع الطفؿ بيا ػ السؤاؿ ع8
.  ػ سؤاؿ الطفؿ عف فكرتو عف طريقة حؿ المشكمة9

ذا فعمت ذلؾ فماذا يمكف أف يحدث .  ػ سؤاؿ الطفؿ عٌما يعتقد أنو قد يحدث بعد ذلؾ10 كا 
. بعد ذلؾ

.  ػ تكجيو الطفؿ إلى تقكيـ ما إذا كانت فكرتو جيدة أـ ال11
. مثبلن ىؿ رد الضربة بضربة فكرة جيدة؟ ىؿ تحطيـ المعبة فكرة جيدة

           .ىؿ ىناؾ طريقة أخرل.  ػ تشجيع الطفؿ عمى التفكير في حمكؿ مختمفة12
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  :(السيككدراما)  ػ اإلرشاد بالتمثيؿ النفسي المسرحيز
ىك تصكير تمثيمي مسرحي لمشكبلت نفسية في شكؿ تعبير حر في مكقؼ التمثيمي اإلرشاد 

يتيح ىذا األسمكب الفرصة المناسبة لؤلطفاؿ لكي يمثمكا مكاقؼ فييا تنكر كتفاعؿ  ك.جماعي
 جعؿ الطفؿ يتقاسـ الخياالت كاألحبلـ مع رفاقو عمى األطفاؿ اآلخريف، كىذا يساعد بينيـ كبيف

 حكؿ ذاتو، كالتعبير التفافوكيأخذ باعتباره مشاعرىـ كىمكميـ كبذلؾ يبدأ في التخمص مف 
 يحقؽ لو الفرصة إلدراؾ كىذا.ىابحرية عف الدكافع القكية، كالصراعات كاإلحباطات التي يعاني

 أف أىـ ما في "مكرينك" الخبرة، كاالستبصار الذاتي كيرل فالكاقع كالتفاعؿ االجتماعي كالتعمـ ـ
ية السمكؾ لدل الممثميف كتمقائيتيـ بما يتيح التداعي الحر رالتمثيؿ النفسي المسرحي ىك ح

حرية تامة في مكقؼ تمثيمي فعمي عف اتجاىاتيـ ب االنفعالي حيف يعبركف في نفيسكالت
 يؤدم في النياية إلى تحقيؽ التكافؽ كالتفاعؿ كىذاإلخ ...كدكافعيـ كصراعاتيـ كاحباطاتيـ

. االجتماعي السميـ كالتعميـ مف الخبرة االجتماعية
: أتيكيمخص حامد زىراف فكائد اإلرشاد بالتمثيؿ النفسي المسرحي فيمام

.  أثناء التمثيؿ عف جكانب مف شخصيتو كدكافعو كحاجاتو كصراعاتو فيػ قد يكشؼ الفرد1
. كدفاعاتو كمشاعره

كتمثيؿ أدكارىـ، كتجسيد .  تقمص الطفؿ شخصيات مختمفة تتصؿ بمشكمتو يؤدم ػ2
مشاعرىـ كانفعاالتيـ يؤدم إلى تنفيس انفعالي كيعيف الطفؿ المريض عمى تحديد 

. مشكمتو، كالشعكر بمشاعر غيره كعكاطفيـ نحكه
.  ػ تدريب األطفاؿ عمى مكاجية مكاقؼ كاقعية يخافكف مكاجيتيا3
 الذيف يصعب التعامؿ معيـ عف طريؽ االتصاؿ ل ػ يعد العبلج األمثؿ لؤلطفاؿ المرض4

. فظي المباشرؿاؿ
 ػ يعد ذا فائدة مزدكجة، فمو أىمية تشخيصية، كأخرل عبلجية نتيجة لتعبئة المريض لكؿ 5

. قكاه في أثناء التمثيؿ
 . ػ يفيد في تنمية الثقة في النفس كالقدرة عمى التعبير عف النفس6
ػ يحرر األطفاؿ مف التكتر النفسي كالقمؽ، كيحقؽ الكفاية كالمركنة في السمكؾ 7

. ينمي فيـ الذات  كاالجتماعي، كما 
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: ثالثان ػ إرشاد المراىقيف
إذا كانت الحاجة لئلرشاد النفسي تزداد في فترات االنتقاؿ كالنمك السريع كزيادة 
التكقعات االجتماعية كمطالب النمك فإف المراىقة ىي المرحمة التي ينبغي أف تكثؼ فييا 

الخدمات اإلرشادية نظرا لكثرة ما يمر بو الفرد مف تغييرات في جميع مجاالت نمكه، كلزيادة 
. إلحاح كؿ مف المطالب النفسية كالتكقعات االجتماعية

بأنيا الفترة الكاقعة بيف نياية الطفكلة كبداية الرشد، كمف السيؿ  ":كتعرؼ المراىقة
تحديد بداية المراىقة، كلكف مف الصعب تحديد نيايتيا، فالبداية تككف بالبمكغ، أما نياية 

: 1991سبلمة، )" المرحمة فتتحدد بكصكؿ الفرد إلى اكتماؿ النضج في مظاىر النمك المختمفة
142.) 

بأنيا مرحمة االنتقاؿ مف الطفكلة إلى مرحمة الرشد  "(1995)كيعرفيا حامد زىراف 
كالنضج،كتمتد مف الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقريبان أك قبؿ ذلؾ بعاـ أك عاميف أك بعد 

 The Teen كلذلؾ تعرؼ المراىقة أحيانان باسـ. (سنة21-11أم بيف )ذلؾ بعاـ أك عاميف 

Years،   كيعرؼ المراىقكف أحيانان باسـTeen Agers كمف مظاىرىا النضج في كافة مظاىر ،
. " كجكانب الشخصية

: خصائص مرحمة المراىقة
يعتبر النمك الجنسي مف المبلمح النمائية البارزة كالكاضحة في مرحمة المراىقة كعبلمة 
عمى االنتقاؿ مف مرحمة الطفكلة إلى مرحمة المراىقة، كيتمخص أىـ ما يحدث مف نمك جنسي 
فراز اليرمكنات  في نضج الغدد التناسمية، أم أف تصبح قادرة عمى أداء كظيفتيا في التناسؿ كا 

كما يترتب عمى ذلؾ مف ظيكر العبلمات الجسمية الدالة عمى البمكغ، كينتقؿ المراىؽ مف 
الجنسية المثمية إلى الجنسية الغيرية كتظير الكثير مف االىتمامات الجنسية في ىذه المرحمة 

.  بمكضكعات الجنس كقصصو كرسكمو كصكره
كتكتمؿ في ىذه المرحمة الكظائؼ العقمية العميا، كما تظير القدرات الخاصة كالقدرة 

كغيرىا، كما تزداد سرعة التحصيؿ كنمك التذكر معتمدا عمى الفيـ .. المغكية كالرياضية كالفنية
كاستنتاج العبلقات كتزداد القدرة عمى التخيؿ المجرد كالقدرة عمى التفكير كاالستدالؿ كحؿ 

. المشكبلت كالتحميؿ ك التركيب كتنمك أيضا القدرة عمى التفكير النقدم كالتجريدم
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أما مف الناحية االنفعالية فتتصؼ انفعاالت المراىؽ بالعنؼ بصكرة ال تتناسب مع 
مثيراتيا كال يستطيع التحكـ فييا، كما نبلحظ عدـ الثبات كاالتزاف االنفعالي كالخجؿ كالميكؿ 

االنطكائية كالتمركز حكؿ الذات كحب التفرد كمشاعر الذنب كانتشار المخاكؼ المرضية كأشيرىا 
المخاكؼ الجنسية كاالجتماعية، كتدفعو تمؾ االنفعاالت إلى المجكء ألسمكب مف األساليب 

البلتكافقية لمتخمص مف التكتر الذم يعاني منو كمف بينيا أحبلـ اليقظة كالتقمص كالنشاط الزائد 
. كاالنعزاؿ كالمبالغة في المثالية

كفيما يتعمؽ بالخصائص االجتماعية لممراىؽ نجد الصراع الذم يحدث بينو كبيف 
لى جماعة الرفاؽ كيصبح ليذه الجماعة  أشكاؿ السمطة فيصبح في حاجة شديدة لبلنتماء كا 

كزف في التأثير عمى سمككو كيظير أيضا في ىذه المرحمة االىتماـ بالمظير الشخصي، كينمك 
الكعي االجتماعي كتحمؿ المسئكلية االجتماعية كيبلحظ أيضا التذبذب بيف األنانية كالغيرة، 

كالميؿ إلى الزعامة، كما أنو يحاكؿ تأكيد مكانتو بمنافسة زمبلئو في ألعابيـ كتحصيميـ 
. كنشاطيـ

: أىـ مشكبلت مرحمة المراىقة
 كمنيا الشعكر بالقمؽ، كنقص الثقة بالنفس، كالجناح، كالسمكؾ :ػ المشكبلت االنفعالية 

العدكاني، كالغضب، كالعصياف، كالتمرد، كالخجؿ، كاالنطكاء، كاالغتراب، كعدـ القدرة عمى تحديد 
كالمخاكؼ )المسئكلية، كعدـ القدرة عمى السيطرة عمى االنفعاالت كالمخاكؼ المرضية 

. كالتناقض الكجداني (المػدرسية، كاالجتماعية، كالجنسية، كالصحية
، :ػ المشكبلت الصحية  كمنيا ظيكر بثكر الشباب، كنقص الكزف أك زيادتو، كاضطراب النـك

 ككعدـ الكعي بمقدار كنكع الغذاء الصحي، كنقص الرعاية الصحية، نقص الشيية العصبي، أ
. الشره العصبي

كمنيا عدـ القدرة عمى تنظيـ كتخطيط االستذكار، كالتسيب كعدـ  :ػ المشكبلت المدرسية
االنضباط، كعدـ الرغبة في االنخراط في النظاـ المدرسي، كعدـ تناسب المناىج مع 

ثارة الشغب في الفصؿ ككثرة التيريج، السخرية مف  اىتماماتيـ، كعدـ احتراـ المدرسيف، كا 
الزمبلء كعدـ احتراميـ، كطكؿ اليـك الدراسي، كعدـ الميؿ إلى مادة دراسية أك أكثر، كعدـ 
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التركيز في الفصؿ، التأخر الدراسي، كاليركب مف المدرسة، كعدـ الخضكع ألكامر 
 .المدرسيف، كعدـ االىتماـ بأداء الكاجبات المدرسية، كالتأخر عف المدرسة

 كمنيا عدـ اإللماـ بالمعايير االجتماعية، كمسايرة أصدقاء السكء، التمرد :المشكبلت االجتماعية
عمى السمطة، كقمة عدد األصدقاء أك كعدـ القدرة عمى تككيف صداقات جديدة، كنقص الخبرة 

 .في االحتكاؾ االجتماعي كالمكاقؼ االجتماعية، كالعزلة االجتماعية، كالبعد عف الزعامة
 كمنيا المبالغة في فرض القيكد، كعدـ الصراحة كالحرية في المناقشات، :ػ المشكبلت األسرية

كنقص الخصكصية في األسرة، كالعبلقات السيئة بيف األخكة، نقص المصركؼ، كعدـ سكاء 
العبلقة بيف المراىؽ كالكالديف، عدـ الحرية في عمؿ الصداقات، كقد تككف المشكبلت األسرية 

. بسبب كفاة أحد الكالديف أك االنفصاؿ أك الترمؿ أك زكاج أحدىما أك كمييما
 كمنيا عدـ التكازف بيف التزمت كالتحرر، كالتعصب الديني، كتأنيب الضمير :ػ المشكبلت الدينية

الزائد، كنقص المعمكمات الدينية فيما يتعمؽ بالحبلؿ كالحراـ، كالشؾ الديني، كعدـ إقامة 
. الفرائض كالشعائر الدينية

 كمنيا نقص التأىيؿ كالتدريب الميني، كنقص الخبرة بمياديف العمؿ :المشكبلت المينية
المتاحة، كعدـ معرفة أماكف التأىيؿ كالتدريب الميني، كعدـ الربط يبف الميكؿ المينية كالمينة 

 .التي يشغميا 

: أىمية اإلرشاد في المدرسة المتكسطة كالثانكية
منصكر )تتسـ مرحمة المراىقة كىي المرحمة المتكسطة مف المراحؿ الدراسية فيما يذكر

: باألتي  (1980ك عبد السبلـ، 
  التحكؿ مف خطكط الجسـ قميمة الشبو بالكبار إلى خطكط الجسـ كالقكاـ المشابو
. لمكبار
  التحكؿ مف فترة تتميز بكثرة الميكؿ المتغيرة إلى ميكؿ مستقرة كقميمة العدد إال أنيا

. ذات معنى
  التحكؿ مف فترة يقؿ فييا االىتماـ بمعايير الرفاؽ كمكانتو بينيـ إلى فترة تتميز

. باالىتماـ الكبير بالرفاؽ كمعاييرىـ كبالمكانة التي يطمح فييا بينيـ
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  التحكؿ مف فترة يندمج فييا في أم نشاط لمنشاط ذاتو إلى فترة يتحكؿ فييا السمكؾ
. كيقترب مف سمكؾ البالغيف

  التحكؿ مف فترة يككف فييا كؿ النشاط االجتماعي بصكرة غير رسمية كال يخضع آلداب
. السمكؾ إلى فترة يككف فييا النشاط االجتماعي اختيارم كخاضع لمعرؼ كآداب السمكؾ

  التحكؿ مف فترة تتسـ بالصداقات المؤقتة قصيرة األمد إلى فترة تتسـ بصداقات مستمرة
. كقكية
  كما تتضمف المراىقة البحث عف االستقبلؿ الكجداني كاالجتماعي كاالقتصادم حيث

يستخدـ المراىؽ إمكاناتو بصكرة أكثر نضجان كعمى مستكل أكثر تعقيدان ليعطي كما يأخذ ، 
. كليقيـ عبلقات مع اآلخريف كيثؽ فييـ كيتعمـ ما ينفعو كما يضره 

  كيمتاز المراىؽ بميزة تعتبر مف أكثر خصائصو كضكحان في المراىقة المبكرة كىي التمزؽ
كعمى األخص في نظر الكبار الذيف يركزكف عمى مقاكمتو لسمطتيـ كنقده ليـ كحساسيتو الزائدة 

كمف عبلمات التمزؽ أيضان أنانية المراىؽ الطفمية . آلرائيـ المتعمقة بنكمو كخركجو كنكعية أصدقائو
.كحبو لذاتو بغض النظر عما يسبب لمكبار مف مضايقات  

  كيبدك عمى المراىؽ في ىذه المرحمة أيضان حب استطبلع زائد نحك نفسو كنحك بيئتو
فيقـك بالعديد مف التجارب لمكشؼ عف قدراتو كنكاحي قكتو، كتكثير أسئمتو التي يستفسر فييا 
عف الكاقع كعف المثالية التي يتعمميا، كتكثر تبريراتو لممكاقؼ التي يشعر أنيا غير مبلئمة 

. محاكالن بذلؾ النجاح
  ييتـ المراىؽ كثيران بالتكافؽ لمتغيرات الجسيمة السريعة، فيتخذ كضعان جسيمان معينان

ليخفي ما يعتقد أنو عيب فيو، كيفرط أحيانان في األكؿ ليعكض النقص في كزنو كالناتج عف 
سرعة النمك، أك عف طريؽ رد الفعؿ االنفعالي لبلرتباؾ الناتج عف التغيرات الجسمية 

 .المفاجئة غير المناسبة

  تظير في ىذه المرحمة لممراىؽ اىتمامات مينية في محاكلة منو لبلستقبلؿ، كما  
تظير لدية اىتمامات باختيار مبلبسة كأصدقائو بنفسو دكف تدخؿ مف كالدية، كما تدفعو رغبتو 

 .في االستقبلؿ إلى زيادة معارفو عف قدراتو كميكلو كمعمكماتو
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  ،يراجع المراىؽ قيمة التي اكتسبيا في مرحمة الطفكلة كيبدأ بالبحث عف قيـ جديدة  
كقد يناصب الشخص الذم كاف يحترمو في طفكلتو العداء، كييتـ كثيران بالصكاب كالخطأ، كيدافع 

. بقكة عف قيـ رفاقو الذيف ينتمي إلييـ 
كتشير نتائج بعض الدراسات إلى أف المراىقيف الذككر ييتمكف بشكؿ كبير 

قصر القامة كالسمنة، كضعؼ البنية، كضعؼ القكة الجسمية، كالشكؿ غير الطبيعي :باآلتي
. لمكجو، كالنمك غير الطبيعي في منطقة الحممات، كحب الشباب، كنمش الكجو كاليديف

الطكؿ الزائد كالسمنة كشكؿ الكجو، : أما البنات فتدكر اىتماماتيف حكؿ ما يمي
. كالمظير الجسمي العاـ، كالنحافة، كصغر الثدييف كحب الشباب، كالشعر كضخامة الفخذيف

ضافة إلى ذلؾ يعتبر المراىقيف مف الجنسيف أف لممشاكؿ االجتماعية كالكجدانية كالصداقات  كا 
كالعبلقة مع الكالديف كاألشقاء كالمشكبلت التحصيمية كالعبلقة مع المدرسيف كتنظيـ الكقت مف 

: كمف ىنا تبدك أىمية إرشاد المراىقيف في النقاط التالية. المشكبلت الممحة أيضان 
:  ػ الحاجة إلى اإلرشاد العبلجي 

يكاد يككف اإلرشاد في المدرسة المتكسطة كالثانكية في الكقت الحاضر في معظمة 
فيك يقدـ لمطالب الذم يفشؿ في فصمة خدمة عبلجية مف خبلؿ محاكلة المرشد . إرشادان عبلجيان 

بحث األمر معو كمحاكلة فيـ ما إذا كاف فشمو يرجع إلى تقصيره، أـ راجع لخصائصو 
الشخصية أـ لمفصؿ الذم يدرس فيو أـ ألسباب أخرل، يقدـ المرشد أيضان خدمات عبلجية 
ألكلئؾ الطبلب الذيف يجدكف صعكبة كبيرة في اتصاليـ بأندادىـ أك بعائبلتيـ بقصد تحقيؽ 

كيقترح المنظركف في اإلرشاد أف برامج اإلرشاد التي تنظـ إما لمنع . إصبلح أفضؿ ألكضاعيـ
 .القصكر أك لمساعدة الفرد في مجاؿ نمكه العادم أف تككف برامج عبلجية

:  ػ الحاجة إلى اإلرشاد الكقائي
إف الحاجة إلى اإلرشاد حاجة عامة، كىذه الحاجة ليست مقتصرة عمى فترة الطفكلة 
كالشباب، بؿ الحاجة إلييا مكجكدة في كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر، حيث يحتاج الفرد إلى 

كىذه الحقيقة ظاىرة في المجيكدات المتزايدة . المساعدة في االختيار أك التنظيـ أك حؿ المشكمة
التي تثبت حاجة المسنيف الذيف تقاعدكا أك الذيف ىـ عمى كشؾ التقاعد ككذا المعكقيف مف 

إف اإلرشاد يجب أف يككف في تقدـ مستمر عمى . جميع األعمار إلى ىذا النكع مف المساعدة
 .مدل الحياة ليؤالء الذيف يحتاجكف إلى المساعدة
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كمف الكاضح عمى كؿ حاؿ أف أىـ كأكثر فترة ليا تأثيرىا كحاجتيا الشديد لممساعدة في 
الفترة التي تتشكؿ فييا العادات كاالتجاىات كالمثؿ العميا، كحتى يتطكر أسمكب المساعدة 

الذاتية، فإف إعطاء اإلرشاد في ىذه الفترة سكؼ يقمؿ إلى حد كبير الحاجة إلى المساعدة فيما 
بعد، كسيزيد مف القدرة عمى اختيار المينة كالنشاطات المدنية كاالجتماعية بحكمة في حياة 

فاإلرشاد الكقائي في المدارس المتكسطة كالثانكية يقمؿ الحاجة لئلرشاد العبلجي فيما . الشباب
 (. 1997عبد السبلـ كآخركف،  )بعد 

: دكر المرشد النفسي المدرسي في إرشاد المراىقيف
غالبا ما يتشكؾ المراىؽ عند الدخكؿ في عبلقات جديدة مع اآلخريف أك عند طمب 

الدعـ العاطفي كاالنفعالي مف أحد، لذا يجد المراىؽ صعكبة كبيرة في الكثكؽ بالمرشد النفسي 
كخاصة إذا ما أجبر عمى التكجو إليو مف قبؿ الكالديف أك إدارة المدرسة كذلؾ بسبب ما يتعرض 

لو المراىؽ مف المـك كالتكبيخ لما يعترضيـ مف مشكبلت سكاء كاف ذلؾ في محيط األسرة أك 
المدرسة أك المجتمع بشكؿ عاـ، كلذلؾ نجدىـ يترددكف في طمب الخدمات النفسية مف تمقاء 

أنفسيـ كلذا يتعاظـ دكر المرشد النفسي في التعامؿ مع المراىقيف حتى يستطيعكف الكثكؽ بو، 
عدد مف المياـ التي يكمؼ بيا المرشد النفسي  (1992)كلذلؾ فقد حددت ممدكحة سبلمة 

:  المدرسي عند تعاممو مع الطبلب في مرحمة المراىقة، كىي
الميمة الرئيسية أماـ المرشد النفسي ىي المحافظة عمى إقامة عبلقات مينية     (1)

مع الطبلب تختمؼ عف عبلقتيـ بأكلياء أمكرىـ، كرمكز السمطة في حياتيـ، كمنذ بداية ىذه 
العبلقة ينبغي أف يكضح المرشد النفسي دكره بدقة مع إيضاح الدكر الذم يمكنو تقديمو ككيؼ 

. يحافظ عمى خصكصية كسرية المقاببلت كما يدكر فييا
ينبغي أف يقـك المرشد النفسي منذ المحظة األكلى في عبلقتو بالطالب بإقناعو بأنو (    2)

ليس عضكا في مؤامرة يحيكيا الكبار لو كأنو ليس متحالفان مع الكالديف أك سمطات المدرسة ضده 
 . كأنو يعمؿ لصالحو

ينبغي أف يككف المرشد النفسي صريحان، بسيطان دكف التقميؿ مف شأف مؤىبلتو     (3)
. كدكف التفاخر العممي كالميني، فالمراىؽ لديو القدرة عمى التقاط التصنع كاالدعاء العممي
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كثيرا ما يؤدم دخكؿ المرشد النفسي في مناقشة تمقائية حرة مع الطالب إلى شعكر (    4)
الطالب باحتراـ المرشد النفسي لو مما ينعكس بدكره عمى زيادة ثقتو بنفسو كبقدرتو عمى تناكؿ 

.المشكبلت كتقرير المصير، ىذا عبلكة عمى ما يتبعو النقاش مف خفض لمتكتر بطريقة بناءة  
ضركرة تحديد كفرض حدكد معينة، فكثيرا ما يفسر المراىؽ عدـ فرض ضكابط أك     (5)

حدكد معينة عمى سمككو عمى أنو إما عدـ اىتماـ أك عدـ فيـ مف جانب المرشد  النفسي لذلؾ 
دكف أف يحمؿ ذلؾ - عند الضركرة - ينبغي أف يككف المرشد النفسي قادرا عمى فرض ضكابط 

. مشاعر كراىية أك عداء
ينبغي أف يأخذ المرشد النفسي في االعتبار أف تحقيؽ االستقبلؿ ىك مف أىـ     (6)

مطالب النمك في ىذه المرحمة، لذا فعميو أيضا أف يعي خطكرة تشجيع اعتمادية المراىؽ بؿ 
. عمى العكس البد مف تكفير خبرات تؤدم إلى االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس

: رابعان ػ اإلرشاد األسرم
     إف تككيف األسرة كاستقرارىا كسعادتيا ىك الكضع الذم ارتضاه اهلل لحياة البشر، فاإلنساف 
يحتاج إلى التربية كالرعاية األسرية، سكاء أكاف طفبلن أـ شابان أك راشدان أك مسنان؛ فاألسرة مف 

كىي أقكل الجماعات تأثيران في تككيف شخصية الفرد كتكجيو . أىـ عكامؿ التنشئة االجتماعية
كبما أف األسرة تتككف مف أفراد فبل نستطيع فيـ سمككيا جيدان مف خبلؿ دراسة كؿ فرد . سمككو

عمى حدة، كلكف البد مف دراسة األسرة مف خبلؿ مفيـك النسؽ األسرم؛ فاألسرة تعمؿ ككحدة 
متفاعمة، كما يؤثر في الفرد يؤثر في جميع األفراد كال يمكف فيـ الفرد دكف النظر إليو مف 

، 2001ركز مارل، ديبى دانيمز، )خبلؿ النسؽ األسرم كجزء مف كؿ يتفاعؿ مع بقية األجزاء 
31 )

      كقبؿ الخمسينات مف القرف العشريف كانت مياديف عمـ النفس كاإلرشاد تركز عمى 
التشخيص كالعبلج الفردم، ككانت المشكبلت السمككية كالنفسية ترل أنيا ناتجة عف تكترات 

 كامنة في العقؿ كفي خبرة الفرد، ككاف العبلج يمارس في جمسات عبلج نفسي تضـ تكصراعا
كفي . كبل مف المعالج النفسي كالمريض محاكليف اكتشاؼ جذكر المشكمة خبلؿ المناقشة

منتصؼ القرف العشريف أخذ مجاؿ دراسة األسرة في التبمكر حيث بدأ المرشدكف النفسيكف 
كاألطباء كالمرشدكف النفسيكف في التفكير حكؿ الفرد في عبلقاتو مع الناس اآلخريف بما فييـ 
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األصدقاء كأعضاء األسرة، كما بدأ المينيكف في العديد مف مياديف الصحة النفسية خاصة في 
المستشفيات يبلحظكف أف المرضى قد عادكا إلى إظيار أعراضيـ المرضية مرة أخرل عندما 
عادكا إلى منازليـ، كاكتشؼ المربكف الذيف طكركا برامج سمككية محسنة الستخداميا في 

المنزؿ أف ما يصمح في الصؼ الدراسي ليس بالضركرة أف يككف كذلؾ في األسرة، كقد شيد 
.  األربعكف عامان الماضية تطكر في كصؼ أىمية األسرة ثـ محاكلة بناء النظريات

ناثاف آكرماف، الذم أكضح حجـ الدكر الذم تمعبو        كمف ركاد العبلج كاإلرشاد األسرم
األسرة عندما تضطرب أحكاليا في نشأة المرض عند أفرادىا كقد أكد عمى الديناميات النفسية 
لمفرد كدكرىا في الحفاظ عمى التكازف الداخمي لمفرد، كعمى التكازف بينو كفرد كبيف األسرة، 

فيك ركز عمى التأثيرات النفسية لؤلسرة عمى األفراد أكثر مف تركيزه عمى . كبينو بيف المجتمع
جريجكرل باتسكف، كىك أحد األعبلـ الرئيسية في  كذلؾ .االتصاالت كالتفاعبلت داخؿ األسرة

حركة عبلج األسرة فقد ذىب باتسكف كزمبلؤه إلى أف تعرض الطفؿ باستمرار لمكقؼ الرابطة 
المزدكجة في األسرة، حيث يستمـ رسائؿ متناقضة مف كالديو خاصة األـ مف شأنو أف يؤدل إلى 
المسالؾ المرضية، كمكرل بكيف الذم يعد أيضان مف أعبلـ عبلج األسرة حيث اىتـ بكيف بعممية 

العبلقة التعايشية أك التكافمية التي تنشأ بيف األـ كالطفؿ كطكر نظريتو الشاممة في عبلج 
(. 185-181، 1999كفافي، )األسرة 
: تعريؼ اإلرشاد األسرم   

   إف مفيـك الزكاج كاألسرة كالعائمة كالعبلقات األسرية مف المفاىيـ القديمة قدـ اإلنساف 
كلقد تمكف كثير مف المختصيف منذ . كالمتداخمة بعضيا مع بعض، كىي مكجكدة في كؿ مجتمع

زمف طكيؿ أف يقدمكا لنا صكرة كاضحة لمحياة األسرية، حيث شيدت الدراسات المتعمقة بيذا 
لى اآلف كذلؾ فإف مفيـك الزكاج . المكضكع مرحمة طكيمة تمتد منذ بداية التاريخ اإلنساني كا 

Marrige يختمؼ نكعان ما عف مفيـك األسرة Family حيث يبدك المفيكميف ككأنيما يشيراف ، 
األزدكاج كاالقتراف، كىك : إلى نفس المعنى، إاٌل أنيما في الحقيقة مختمفاف؛ فالزكاج في المغة

نظاـ القتراف الذكر باألنثى، كىك نظاـ اجتماعي منظـ بينيـ، كىك أيضان نظاـ نفسي دينامي مف 
ٍت } :قاؿ تعالى. الطرفيف الستمرار الحياة كدكاميا جى كِّ ذىا النُّفيكسي زي  كما قاؿ جؿ مف  ،7التككير{كىاً 

ٍمبلن }:قائؿ مىمىٍت حى يىا ًليىٍسكيفى ًإلىٍييىا فىمىمَّا تىغىشَّاىىا حى ٍكجى عىؿى ًمٍنيىا زى جى مىقىكيـ مِّف نٍَّفسو كىاًحدىةو كى ىيكى الًَّذم خى
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اًلحان لَّنىكيكنىفَّ ًمفى الشَّاًكًريفى  ًفيفان فىمىرٍَّت ًبًو فىمىمَّا أىٍثقىمىت دَّعىكىا الٌموى رىبَّييمىا لىًئٍف آتىٍيتىنىا صى خى
 189األعراؼ{

      فاإلرشاد األسرم ينظر لؤلسرة ككحدة فعالة أكثر مف ككنيا محصمة لؤلدكار التي يؤدييا 
أعضائيا فاإلرشاد األسرم يمد األسرة بكيفية أداء أعضاءىا، كالسمكؾ الذم يسمككنو، كتأثير 

 ،Corry، 1996).فعؿ أعضائيا عمى باقي األعضاء داخميا كردكد أفعاليـ تجاه بعضيـ البعض
368) 

أسمكب مف أساليب العبلج النفسي الجماعي، يتناكؿ "       كيعرِّؼ اإلرشاد األسرم بأنو 
أعضاء األسرة كجماعة كليس أفراد، كىك عبلج يعمؿ عمى كشؼ المشكبلت كاالضطرابات 

الناتجة عف التفاعؿ بيف أعضاء األسرة كنسؽ اجتماعي كمحاكلة التغمب عمى ىذه المشكبلت 
"  عف طريؽ مساعدة أعضاء األسرة كجماعة عمى تغيير أنماط التفاعؿ المرضية داخؿ األسرة

(. 193، 1990سرم، )
مساعدة أفراد األسرة عمى فيـ :" اإلرشاد األسرم بأنو (235 :2003)       كيعرؼ الزعبي

الحياة األسرية كحاجاتيا بشكؿ دقيؽ كالتعرؼ عمى مشكبلتيا، كأسباب ىذه المشكبلت، 
كالمعكقات التي تحكؿ دكف حميا، كالعمؿ عمى حميا بمساعدة المرشد األسرم، كذلؾ مف أجؿ 

". تحقيؽ التكافؽ كالصحة النفسية لجميع أفراد األسرة
   :العكامؿ التي تؤدم إلى التكافؽ األسرم

إف األسرة ىي جماعة اجتماعية صغيرة تتككف عادة مف األب كاألـ ككاحد أك أكثر مف 
األطفاؿ، يتبادلكف، كيتقاسمكف المسؤكلية، كتقـك بتربية األطفاؿ، حتى تمكنيـ مف القياـ 

ىذا، كتعد األسرة نظاـ . بتكجيييـ كضبطيـ، لصبحكا أشخاصان يتصرفكف بطريقة اجتماعية
اجتماعي، كىي مف الجماعات الميمة التي يتككف منيا المجتمع، كقد أجمعت تجارب العمماء 

كفي ضكء ذلؾ فقد بٌذؿ كثيران مف الباحثيف . عمى أىمية األسرة في رسـ شخصية طفؿ المستقبؿ
عددان كبيران مف المحاكالت لدراسة العكامؿ التي تؤدم إلى التكافؽ األسرم بيف األفراد، كمف 

عكامؿ التكافؽ األسرم أف يككف ىناؾ استقراران في العبلقات األسرية كالتفاىـ، كالحب المتبادؿ 
بيف أفراد األسرة، حيث التكافؽ في الحياة األسرية، كما تبدك في تبادؿ كجيات النظر كالمشاركة 

كلعٌؿ مف العكامؿ الميمة التي تؤدم إلى . في مناقشة األمكر كتبادؿ اآلراء بيف أفراد األسرة
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إشباع الحاجات األساسية ألفراد األسرة، سكاء كاف طفبلن أك رجبلن، كسكاء كاف : التكافؽ األسرم
: ذكران أك أنثى، كمف ىذه العكامؿ

ػ كجكد أىداؼ مشتركة لؤلسرة، كقدرة عمى اإلسياـ في خدمة المجتمع كالنيكض بو، كارتباط 
. بأخبلقيات ىذا المجتمع كقيمو الدينية 

ػ تفاىـ كاتفاؽ بيف الكالديف حكؿ عبلقتيما مع األبناء كاالىتماـ  بتكفير الرعاية ليـ، كمف 
. دكف تفرقة بينيـ

. ػ مشاركة األبناء في إدراؾ احتياجاتيـ، كالعمؿ عمى تمبيتيا
. ػ االكتفاء كاالستقرار االقتصادم، كتقدير كؿ فرد لما يبذلو اآلخركف في سبيؿ إسعاد األسرة

. ػ التجارب الناجحة في مكاجية الصعكبات كالمشكبلت التي تعترض األسرة
ػ تكفير الصحة كالقدرة الجسمية التي تييئ لكؿ أفراد األسرة القياـ بمسؤكلياتيـ، كتحقيؽ 

(. 185، 1992الكندرم، )إشباع العبلقات األسرية 
    لذلؾ، فالتقارب بيف أفراد األسرة في العكامؿ السابؽ ذكرىا قد يساعد عمى القياـ 

بمسؤكلياتيا تجاه أبنائيا، كالمجتمع المحيط بيا، كالذم ينعكس ذلؾ إيجابيان عمى صحة األسرة 
. نفسيان كاجتماعيان، كيكفر ليا األمف كاألماف في حياتيا الحالية كالمستقبمية

:      بينما تتضمف اآلراء حكؿ اضطراب الكياف األسرم مايمي
ػ أف المشكبلت األسرية الحالية تنشأ مف الخبرات السابقة لمبشر في عائبلتيـ األصمية، 1

 .يفمكالتي نقمكىا إلى رفاقيـ كأعضاء عائبلتيـ الحاؿ
.     ألفراد األسرةاالنفعالية االضطراباتػ الصعكبات األسرية الراسخة تنشأ مف 2
ػ كمف خبلؿ فيـ كاستيعاب األصكؿ األكلية الضطراباتيـ الخاصة، كالعمؿ عف طريؽ العبلج 3

. بالتحميؿ النفسي المطٌكؿ فقط، سيتغمب البشر عمى اضطراباتيـ األسرية الحالية
ػ إف األداة العبلجية الرئيسة ىي العبلقة بيف المعالج كالعمبلء، حيث يقـك المعالج بالتنسيؽ 4

لمعمبلء ليمارسكا تحكالن في االضطراب العصبي الكظيفي خبلؿ فترة العبلج، باإلضافة إلى 
استخداـ العبلقة الشخصية بينو كبيف العمبلء لمتكصؿ إلى العصابييف األصمييف في األسرة 

 .كمساعدتيـ
ػ إف كؿ األفراد المضطربيف بما فييـ أفراد األسرة لـ يتـ تغٌمبيـ عمى عقدة أكديب، 5

ف االستيعاب كالعمؿ عمى عبلج  كالمخاكؼ المشكىة كالعدائية المكبكتة اتجاه اآلباء كاألشقاء، كا 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 310 

. ىذه العقد كالمشاعر العدائية يعتبر جزءان أساسيان لمشفاء
 األسرية الخطيرة مف البلشعكر العميؽ لمبشر أك األفكار كالمشاعر االضطراباتػ تنتج كؿ 6
ة الدفينة كعندما يصبحكف عمى إدراؾ ككعي تأميف لما سبؽ، فسكؼ يتغمبكف عمى تكبالمؾ

. اضطرابيـ
، ىي نتيجة لمتعامؿ Schizophrenia الشديدة مثؿ الفصاـ االنفعالية االضطراباتػ إف 7

كالتصرؼ مف األطفاؿ خبلؿ فترة الطفكلة، كأيضان تعكد إلى الظركؼ األسرية الفقيرة عمى مٌر 
. األجياؿ

 إلى تغير سمككي، لكف الحمكؿ السمككية بحد ذاتيا كاالنفعاليةػ  تقكد البصيرة الفكرية 8
. عديمة الجدكل كال تقكد إلى إحداث تغييرات فكرية كانفعالية

 العالقة في الذىف، كمف المقاكمات االضطراباتػ تنتج المقاكمة لمتغٌير العبلجي مف 9
البلشعكرية لمشاعر الطفكلة، كمقاكمة التعبير عف مككنات الذات لممعالج كنقؿ ىذه المشاعر 

.  لممعالج
 :أىداؼ العبلج األسرم

:    تتضمف األىداؼ األساسية لمعبلج العقبلني االنفعالي األسرم مايمي
ػ مساعدة كؿ أفراد األسرة، أك معظميـ إف أمكف عمى إدراؾ أنيـ السبب في اضطرابيـ كذلؾ 1

ألنيـ ينظركف إلى أعماؿ األفراد اآلخريف بجدية مطمقة، كأنيـ يممككف الخيار في عدـ مضايقة 
.  ليـ حكؿ سمككيـ أك سمكؾ غيرىـ ميما كافاالضطرابأنفسيـ الذم يسبب 

 في االحتفاظ برغباتيـ فيما بينيـ، كتفضيبلتيـ بما االستمرارػ مساعدة أفراد األسرة عمى 2
فييا رغباتيـ في حب األسرة كتحمؿ المسؤكلية اتجاىيا، كلكف أف يككنكا عمى إدراؾ ككعي لما 

. لدييـ مف أفكار كمطالب حتمية اتجاه أنفسيـ كاآلخريف مف حكليـ
 كأف يقرركا تغيير اإلزعاجػ تشجيع الكالديف كاألطفاؿ عمى الشعكر بالحزف، الندـ، اإلحباط، 3

كلكف ال بد ليـ أف . األشياء عندما ال يحصمكف عمى ما يريدكف أك يحصمكف عمى ما ال يريدكنو
يميزكا بيف المشاعر السمبية المبلئمة كمشاعر القمؽ، اليأس، العدائية، التحمؿ الضعيؼ 

راب ليـ، كبنفس الكقت يعممكف عمى اختزاؿ ىذه طلئلحباط غير المناسب الذم قد يسبب لبلض
. المشاعر كزيادة السابقة منيا
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ػ أف يككف أفراد األسرة عمى تماس مباشر مع أفكارىـ كالتي تعٌد أساسان لممشاعر غير 4
ستمركف في دحض كمقاكمة ىذه األفكار مالمبلئمة كالتصرفات التي تعبر عف الخمؿ الكظيفي، ك

. لتحؿ محميا األفكار العقبلنية المساعدة عمى العيش كالحياة بأماف
ات المعرفية، االنفعالية، كالسمككية المتنكعة كالتي ستككف متكفرة ليـ، لتمكنيـ نيػ تعٌمـ التؽ5

مف دحض كمقاكمة أفكارىـ البلعقبلنية، كتشجعيـ عمى التفكير، كالشعكر كالسمكؾ بشكؿ مبلئـ 
  .كمعزز لمذات

ٌيركف مكاقفيـ كأفكارىـ األساسية المكٌلدة لبلضطراب، يبحثكف عف طرائؽ فعالة غػ عندما م6
كتمنع ىـ ع التي تمف– اإلحباط كالقمؽ –في حؿ المشكبلت كتغيير القضايا كالمسائؿ العممية 

.  أفراد األسرة اآلخريف مف أف يككنكا سعداء كفعاليف في حياتيـ كما يريدكف
ػ اليدؼ ليس فقط تعمميـ كيؼ يتعاممكف بنجاح مع األزمات الحالية في أسرىـ كيرفضكف 7

نما بشكؿ أكثر أىمية، يجب أف يدرككا أنو إزعاجبتصميـ كعناد   أنفسيـ بكجكد ىذه األزمات، كا 
بغض النظر عما سيحدث ليـ أك ألفراد أسرىـ في المستقبؿ، فإنيـ سيككنكف قادريف عمى 

. طرائؽ اإلرشاد المختمفة ثانية، كيعممكف عمى إنجاز الحمكؿ المفيدة ليـ كألسرىـ
  كيبدك مف ذلؾ، أف جميع ىذه األىداؼ تتمحكر حكؿ تحقيؽ التكافؽ كاالنسجاـ بيف 

أعضاء األسرة،بما يحقؽ كحدة األسرة كتماسكيا كمساعدتيـ عمى حؿ مشكبلتيـ، كتحدم 
. السمكؾ الجيد الذم يركنو مناسبان لمتخمص مف مشكبلتيـ
: اآلراء المفسرة لممشكبلت األسرية ككيفية عبلجيا

تحدث العمماء في المجاؿ األسرم عف مجمكعة مف اآلراء حكؿ عدـ تكافؽ أعضاء األسرة، 
كالذم يشكؿ اضطرابيا كعدـ تماسكيا، ككذلؾ عف أساليب التعامؿ مع ىذه المشكبلت بطريقة 

: عممية، كأىـ ىذه اآلراء مايمي
: ػ المدخؿ السيككدينامى1

     ييدؼ التكجو التحميمي في العبلج األسرم إلى إحداث تغيير في البنى التحتية أك البنى 
الكامنة كراء سمكؾ األسرة، كاعتبر البعض أف ىذا التغيير ىك اليدؼ األساسي لعممية العبلج، 
بينما اعتبر البعض اآلخر أف ىذا اليدؼ صعب لكي يحصر المعالج أىدافو في تخفيؼ حدة 

األعراض المرضية كتقميؿ مظاىر المشكمة عف طريؽ تعديؿ الخصائص كالصفات الكاضحة في 
ذا كانت المشكمة التي تعاني منيا األسرة خطيرة أك حادة فإف ىدؼ العبلج  التفاعؿ األسرم، كا 
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البد كأف يككف تغيير التفاعبلت األسرية، كعمى المعالج األسرم ىنا أف يبيف ألفراد األسرة عدـ 
كىنا تحاكؿ األسرة اإلقبلع . كجكد عبلقة منطقية بيف األعراض المرضية كحياة األسرة كصالحيا

. عف التمسؾ بيذه األعراض التي كانت تظنيا حمكالن لمشكبلتيا
      كيتمثؿ دكر المرشد األسرم في ىذا التكجو في مساعدة يساعد األسرة عمى تكسيع أدكارىا 

المعتادة في نفس الكقت يحافظ عمى شعكر العائمة بأنيا آمنة، كيجب عمى المرشد أف يرسؿ 
كتشمؿ الرسالة . لكؿ عضك مف أعضاء األسرة رسالة خاصة تفيد أنو مكضكع االىتماـ كالتقدير

كعمى المرشد أف ينزؿ إلى . التحية، كاالبتسامة كاإليماءات، أم ليس بالضركرة أف تككف لفظية
لذلؾ، فالمحكر الرئيس ىك االىتماـ باحتياجات . مستكل األطفاؿ الصغار عند الحديث معيـ

 .(Dare، 1988،32-50) كخصائص األسرة 

: المدخؿ السمككي في إرشاد كعبلج األسرة- 2
       يعد المعالجكف السمككيكف أفراد األسرة دائما مصادر حيكية في مداخميا العبلجية القائمة 

عمى حؿ المشكمة، كاألسرة ىنا تتعدل األسرة الضيقة أك األسرة النككية إلى أسرة التكجيو 
كمف كجية نظر العبلج السمككي تمثؿ األسرة بيئة طبيعية لتعمـ السمكؾ، . كاألسر األصمية

فاألسرة تمثؿ شبكة متداخمة مف المكاقؼ كالمشاعر كاألساليب السمككية المكجية مف فرد إلى 
. آخر داخؿ األسرة، كعف طريؽ التعميـ ينقؿ ىذا السمكؾ في معاممة اآلخريف خارج نطاؽ األسرة

حتى يتعمـ أفراد " اتساقات التدعيـ"   فاليدؼ النيائي كالشامؿ لئلرشاد األسرم السمككي تمييز 
األسرة أف يقدمكا التدعيـ االيجابي المناسب لمسمكؾ المرغكب فيو بدال مف تدعيـ السمكؾ غير 

ىذا، كيعتمد المرشد السمككي األسرم عمى التحميؿ السمككي لمنسؽ األسرم، كالذم . المتكافؽ
يتضمف تقدير كظائؼ األسرة كقد يستغرؽ ىذا التقدير عدة جمسات فردية كثنائية كجماعية، 

: كيبحث المعالج السمككي مف خبلؿ ىذا التقدير إلى
. إقامة تحالؼ عبلجي مع كؿ األفراد األسرة -
 .استخداـ المشكمة المقدمة كنقطة بداية لتحميؿ كظائؼ األسرة -

 .معمكمات تفصيمية عف مبلحظات كؿ فرد في األسرة كأفكاره كمشاعره حكؿ المشكمة المقدمة -

 (Falloon، 1988، 101-126) .ػ معمكمات حكؿ تفاعؿ كؿ فرد في األسرة داخؿ النسؽ األسرم
: النظرية العقبلنية االنفعالية في إرشاد كعبلج األسرة- 3
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          إف معالجي ىذا المدخؿ ال يقدمكف ألفراد األسرة حمكال لمشكبلتيـ، أك يظيركف بأنيـ 
يكحكف بحؿ معيف، كلكنيـ ييسركف أكالن التفكير العقبلني ألعضاء األسرة في البحث عف 

كيرل المعالجكف . كيساعد المعالج أفراد األسرة في تعمـ حؿ المشكمة التكيفية. اختيارات كبدائؿ
 االنفعاليكف أف نسبة قميمة فقط مف األسر ىي التي تبحث عف المساعدة –العقبلنيكف 

اإلرشادية أك العبلجية كالتي تتطمب عبلج العبلقات، فمف الناحية المعتادة يطمب أحد أفراد 
األسرة مكعدان لمعبلج، فالكضع المثالي أف تجئ أفراد األسرة كميا إلى العبلج كأف يفحص المعالج 

.  كؿ أفراد األسرة كليس الشخص الذم طمب العبلج فقط أك الذم حددتو األسرة كمريض
      كيرل المعالج العقبلني االنفعالي أف ىناؾ عددان مف المعتقدات البلعقبلنية األساسية مثؿ 
اإللحاح كالتخريب كاختبلؿ عدـ االرتياح كاالستصغار أك التحقير كالتي تسيـ في خمؽ المتاعب 

. لؤلسرة
فاإللحاح يتجسد عندما تميؿ األسرة إلى أف تعامؿ الرغبات كاألماني كما لك كانت قكاعد - 

مطمقة لمحياة، كتؤدم ىذه الصيغ السابقة إلى زيادة حساسية األفراد األسرة نحك التزاماتيـ 
. الشخصية، كتعكس صكران في التفكير المطمؽ الذم يؤدم إلى اضطراب في االنفعاالت

كالتخريب كىك جانب ىاـ مف المعتقدات البلعقبلنية عف أفراد األسرة، فيـ يجعمكا مف التبلؿ - 
. جباؿ عف طريؽ التيكيؿ

ال نستطيع أف نكاجو ذلؾ كىك جانب  (نحف)كاختبلؿ عدـ االرتياح يشير إليو عبارة إنني - 
. آخر يمثؿ المعتقدات البلعقبلنية

كاالستصغار فيتضمف استصغار الذات كالتقميؿ مف شأنيا، كىك مف المعتقدات البلعقبلنية - 
. الشائعة بيف أفراد األسرة كتظير في ترتيبيـ المتدني ألنفسيـ كتقديرىـ المتدني ألنفسيـ

. كمقابميا العقبلني كىك التقبؿ كيتطمب ىذا اإلدراؾ مستكل معقد مف الفيـ
: المدخؿ النسقي في إرشاد كعبلج األسرة- 4

    إف الفرد يؤثر في بيئتو كيتأثر بيا بسمسة متتابعة مف التفاعؿ، فالفرد الذم يعيش داخؿ 
أسرة يككف فردا في نظاـ اجتماعي كيجب أف يتكيؼ معو، كتعد األسرة حمقة الكصؿ بيف الفرد 

كالمجتمع، فبتعمـ الفرد في األسرة القيـ كاالتجاىات كالمفاىيـ التي تعمؿ مف خبلؿ نماذج 
إذف فاألسرة . انتقالية، كيتشكؿ النسؽ األسرم مف تفاعبلت أفراده كطبيعة العبلقات فيما بينيـ
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تعمؿ ككحدة متفاعمة، كما يؤثر في الفرد يؤثر في جميع األفراد كال يمكف فيـ الفرد دكف النظر 
.  إليو مف خبلؿ النسؽ األسرم كجزء مف كؿ يتفاعؿ مع بقية األجزاء

     ىذا، كسيتـ تناكؿ المدخؿ النسقي في إرشاد كعبلج األسرة مف خبلؿ خمس نظريات كىي 
، كالنظرية االستراتيجية، كنظرية بكيف، (التكاصؿ)نظرية النظـ العامة، كالنظرية التفاعمية 

. كالنظرية البنائية
: النظـ العامةنظرية - أ

، كفي حالة ان النظاـ عبارة عف مجمكعة مف عبلقات بيف األفراد كقد يككف مغمقا أك مفتكح    
تفاعمكف مع بعضيـ البعض مبحيث ، كنفاذه مرنة النظاـ المفتكح، تككف الحدكد بيف األفراد فيو

النظاـ المغمؽ  حالة أما في،  كاالنفعاالتيسكيتبادلكف اآلراء كالمشاعر كالعكاطؼ كاألحاس
 .فتككف الحدكد مغمقة بحيث ال تسمح بكجكد تفاعبلت حقيقية كمفيدة بيف أفراد كجماعات النظاـ

نو يجب فيـ أ بمعنى ،فرادىاأكترل ىذه النظرية أف األسرة عبارة عف نظاـ أكبر مف مجمكع 
 كفي األسرة تكجد . يعيش فييا، ككذلؾ فيـ مشكبلتو مف خبلليامالفرد مف خبلؿ األسرة الت

ل لممعالج أف ف كلكؿ نظاـ حدكد يجب فيميا ليتس،قكانيف كقكاعد عامة تضبط النظاـ داخميا
الراجعة بيف األفراد في النظاـ، تغذية  يحمؿ بيا النظاـ، كآليات االتصاؿ، كاؿميفيـ اآللية الت

 .ـ غير مناسبةأ مناسبة مكىؿ ق
: لساتير (التكاصؿ)النظرية التفاعمية  ب ػ

 فالمعالج األسرم كما ذكرنا يجب عميو أف يفيـ ،ىذه النظرية ليست بديمة عف نظرية النظـ     
كترل .  يتكاصؿ بيا أفراد األسرةم كطرؽ االتصاالت الت،النظـ داخؿ األسرة كالتفاعبلت بينيـ

ساتير أف الفرد لديو العقؿ كالحرية كالقدرة عمى اتخاذ القرارات، كبإمكانو أف يتعمـ ما ال يعرفو 
كيغير طريقتو في التفاعؿ مع اآلخريف، كبإمكانو أف يحرر نفسو مف الماضي كيتكيؼ مع 

كما ترل بأف الطرؽ التي يكصؿ كؿ فرد مشاعره بيا لآلخريف قد تككف مقبكلة لدييـ . اآلخريف
أك غير مقبكلة، فإذا كانت غير مقبكلة، فإف ذلؾ يؤدم إلى حدكث مشاكؿ، كلذلؾ فإف عمى 

المعالج األسرم تعميـ أفراد األسرة طرقا لتحسيف إيصاؿ مشاعرىـ لآلخريف، كعف طريؽ التماريف 
تفاديان لحدكث مشاكؿ مف كرائيا، كعميو أف يعرؼ خكاص الناس مف حيث تحمميـ المسئكلية 

دراؾ الظركؼ المحيطة بيـ كمعرفة قدرتيـ عمى تقبؿ نتائج  كقدرتيـ عمى اتخاذ القرارات كا 
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كقد حددت ساتير األدكار التي يقـك بيا المرشد لمساعدة األسرة في تحقيؽ أىدافيا . قراراتيـ
: منيا

.  كعمى نظاـ األسرةSelf-Esteemالتركيز عمى احتراـ الذات  -1
 .التركيز عمى أساليب التنشئة األسرية -2

 .االىتماـ بحكادث األسرة التاريخية -3

 .خمؽ مسئكليات كمياـ جديدة لؤلسرة لمقياـ بيا -4

 .استعماؿ السيككدراما ككسيمة لحؿ المشكبلت األسرية -5

 . في حؿ المشكبلتHumorاستعماؿ الضحؾ  -6

 .النظر لؤلسرة مف خبلؿ ثبلثة أجياؿ عمى األقؿ -7

 .االعتماد عمى االتصاؿ الكاضح لحؿ المشكبلت -8

 .األصالة، أف يككف المعالج األسرم أصيبل كمحبا لتقديـ المساعدة -9

:  كاستخدمت ساتير مجمكعة مف الفنيات لتسييؿ عممية التكاصؿ، كمف ىذه الفنيات
 كتعنى تغيير مفاىيـ الفرد في عبلقتو بإدراكو Relabeling" إعادة التأطير"ػ إعادة التسمية 

لمكقؼ ككضعيا في إطار آخر يناسب الحقائؽ كلكف يغير المعنى، أم أف إعادة التسمية تعني 
.   تقديـ سمكؾ المتعالج مف زاكية لتجنب النقد كالمـك

، كألف ىدؼ العبلج التفاعمي ىك تغيير Homework Assignments  ػ التكميفات المنزلية
السمكؾ فإف تعميمات تعطى أحيانا إلى المعالجيف لجعميـ يكفكا عف عمؿ أشياء كانكا يعممكنيا 

ألنيا تعمؿ عمى زيادة المشكمة، كأف يقدمكا عمى فعؿ أشياء مف شأنيا أف تخفؼ مف حدة 
كىذه الكاجبات تبدك أمكر صغيرة عمى المتعالج كلكنيا تعنى شيئا عند المعالج ألنيا . المشكمة

كمثؿ ىذه التعميمات ينبغي أف . تمثؿ نمكذجا مصغرا لمصعكبات األساسية الضطراب المتعالج
 .تنفذ فيما بيف الجمسات في الحياة العممية، كأف يكتب عنيا كتناقش في الجمسة التالية

، كيقـك ىذا األسمكب عمى فكرة التناقض، كىى  Symptom Preciptioin ػ كصفات األعراض
صكرة مف الرابطة العبلجية المزدكجة كالتي يطمب فييا مف المتعالج أف يفعؿ المزيد مف األعماؿ 

 التي Floodingالتي يدركيا كأعراض متعبة أك مزعجة، كىذه الفنية شبيية بفنية الغمر 
 .يستخدميا المعالجكف السمككيكف
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: Haley النظرية االستراتيجية لييمى- 3
 تركز ىذه النظرية عمى المشكمة األسرية، فيي مشكمة حقيقية كليست عرضا لمشكمة 

بحاجة لحؿ، كالمعالج ليس بحالة لتعميـ أفراد األسرة أك تبصيرىـ بالمشكمة، كال يككف التركيز 
.  أثناء العبلج عمى أثر المشاكؿ الماضية بؿ عمى الحاضر كعمى السبب المؤثر كعمى الظركؼ

عمى أىمية دكر المرشد، فالعبلج االستراتيجي يحقؽ أىدافو في عبلج  (1999)يؤكد كفافي
بػ : األسرة عف طريؽ قياـ المرشد األسرم

. ػ حؿ المشكمة الحالية كالتركيز عمى النتائج السمككية الحاصمة
 .ػ تقديـ بدائؿ مناسبة كحمكؿ لممشكمة

ػ تغيير السمكؾ المشكؿ كالمشاعر نحكه كيحقؽ العبلج االستراتيجي أىدافو في عبلج األسرة عف 
طريؽ خمخمة النسؽ األسرم كجعمو غير متكازف كغير ثابت ألف ىذه الخمخمة ىي التي ستفتح 

إحداث التغير في سمكؾ العضك الذم : الطريؽ أماـ التغير العبلجي كيحدث ىذا عف طريؽ
حداث تغير في أنماط التفاعؿ بيف أفراد األسرة . حددتو األسرة كمريض، كا 

:     كمف أىـ الفنيات التي يستخدميا المعالج االستراتيجي ىي
، يستخدـ ىذا األسمكب مف قبؿ المعالج Paradoral Strategies السياسات المتناقضة -1

 عند المسترشد كذلؾ ضمانا لمتغيير، كىك Risistanceاألسرم لمقضاء عمى المقاكمة 
إجراء غير مباشر ييدؼ مف كرائو المعالـ االستراتيجى إلى إفساد القكل المتضاربة داخؿ 

. األسرة بحيث يطمب المعالج الفرد المبالغة في إظيار السمكؾ المشكؿ
، يطمب المعالج مف الطفؿ أف يتظاىر بأف لديو أعراض مشكبلت، Pretendingالتظاىر  -2

كىنا تقـك األسرة بمساعدتو عمى حميا، كاليدؼ مف ذلؾ أف يعرؼ الطفؿ السمكؾ المشكؿ 
كال يميؿ إليو لكي يطكر أنماط سمككية تكيفية كلكي تتراجع األسرة عف أنماطيا السمككية 

 .غير المناسبة كالمسئكلة عف حدكث مثؿ ىذا السمكؾ المشكؿ في الطفؿ

، يطمب المعالج مف أحد أفراد األسرة أف يمثؿ السمكؾ المشكؿ الذم يقـك Inacting التمثيؿ -3
بو كليتعرؼ عمى ردكد أفعاؿ بقية أعضاء األسرة إزاءه، كيطمب مف أعضاء األسرة القياـ 

 .بأدكار مناسبة لتعديؿ ذلؾ السمكؾ عف طريؽ التمثيؿ أيضان 
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، كيعني ذلؾ أف يعيش المعالج األسرم مع األسرة Joining the Family االلتحاؽ باألسرة -4
فترة مف الزمف لمعرفة طرؽ اتصاليا كحدكدىا كتركيبيا اليرمي كانفعاالتيا بيدؼ 

 .مساعدتيـ كتدريبيـ عمى تبنى اتصاالت كتفاعبلت أفضؿ، كيمعب المرشد ىنا دكر المعمـ

، يعرؼ المعالج األسرم أفراد األسرة بطرؽ حؿ Giving Solutions التعريؼ بالحمكؿػ 5
 .مشكبلتيـ، إذ يمعب دكر المكجو كالمعمـ في آف كاحد

عادة ترتيبياػ 6 ، كىك تقديـ معنى جديد لمسمكؾ، فاألب الذم Refreuning إعادة التسمية كا 
يعمؿ كثيرا ال نقكؿ عنو أنو مدمف عمؿ بؿ يقاؿ لو بأنو ميتـ باألسرة، كألف ذلؾ ربما يساعد 

المسترشد عمى تقديـ سمكؾ جديد يناسب التغير كييدؼ أيضا لمساعدة األسرة عمى إدراؾ 
.  السمكؾ المشكؿ مف زكايا عديدة

: نظرية بكيػػف- 4
 افطبيعيت افقكت ىناؾ أف كالذم (Murry Bowen) بكيف ميرل إلى النظرية ىذه سبفت    

 مف Autonomy كاالستقبلؿ Individually التفرد كىما سانيةإلفا العبلقات مجاؿ في تعمبلف
 أف السكية األسرة كعمى ،أخرل ناحية مف Fusion كاالندماج Togetherness كالمعية ناحية،
 Contact االتصالية الحاجات بيف التكازف إحداث مأ القكتيف ىاتيف بيف التكازف تحدث

Needs ينجك أف بكيف عند األسرم عبلجاؿ ييدؼك. عنده االستقبللية كالحاجات سافاإلف عند 
 التمايز عمى يحصؿ كأف ةزالمتمام غير األسرية األنا كتمة في االندماج مف األسرة في فرد كؿ

 إلى كتتحرؾ اندماجيا درجة تقؿ أف كميا لؤلسرة كيمكف ،األسرة مع كاندمج حدث إذا مالذات
 عبلج ؼدق ىك ىذا كالتفرد المعية بيف التكازف مف ليا ممكنة درجة أقصى فييا تحقؽ نقطة

             .األسرة جك في ماالنفعاؿ القمؽ تخفيض فيك لؤلسرة بالنسبة ىدفو ماأ لمفرد، األسرية األنساؽ
: كىي أىدافيا تحقيؽ في األسرة لمساعدة المرشد بيا يقـك التي األدكار بكيف حدد         كقد

. مساعدة األفراد داخؿ األسرة عمى تقييـ فيـ أنماط التفاعؿ كالعبلقات داخميا- 1
.  نفسوقمساعدة الفرد داخؿ األسرة عمى اتخاذ قرار- 2
. تحديد دكر كؿ عضك في عممية العبلج كتكجيييـ بشكؿ مباشر عف طريؽ األسئمة- 3
المحتاج رشاد األسرم مف خبلؿ تحديد األدكار لكؿ فرد لمساعدة الفرد إلإدارة جمسات ا- 4

. لممساعدة لتمكينو مف الكصكؿ إلى االستقبللية
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.  يسعى إلى تحقيقوم الذمتشجيع األفراد لبلنتماء لؤلسرة كىذا يعتبر اليدؼ الرئيس- 5
مساعدة األفراد داخؿ األسرة عمى نقؿ ما تعممكه مف خبلؿ جمسات العبلج األسرم إلى - 6

. كتطبيقو داخؿ األسرة (عتـالمدرسة كالمج)الخارج 
. فيـ الطفكلة المبكرة لمفرد- 7

: النظرية البنائيػػة- 5
 Selvador Minuchinكسمفادكر منكش ، Eilis لتكيؾ الس  الذم يمثموركز ىذا االتجاه     

 ، تحدث بيف أعضاء األسرة كطرؽ لفيـ البناء كالتنظيـ األسرممعمى دراسة التفاعبلت الت
تصؼ  كيطمب المعالج مف األسرة أف ،تى يحدث السمكؾ الشكؿـكيركز المعالج عمى كيؼ ك

 مساسأ كيرل بأف تغيير البناء األسرم شئ .األنماط السمككية السائدة فييا كتحديد العبلقات
مثؿ حدكث عممية العبلج كحيث ينظر إلى مشكبلت األسر عمى إنيا ناتجة مف البناء األسرم 

كتسعى ىذه النظرية إلى . ال بإعادة ترتيب بناء األسرةإقائو كال تحؿ المشكبلت بكتظؿ قائمة ب
: تحقيؽ مايمي

رات في بناء األسرة كخمؽ حدكد مرنة محداث تغيإتقميؿ أعراض المشكبلت األسرية ب -1
. بحيث تحدث تفاعبلت مناسبة

. كتراألدكار التقميدية في األسرة كالتكيؼ مع الصراع كالت مف تحرير األفراد- 2
ف لـ يكف مكجكد بحيث يكضع لكؿ مف أعضاء اليـر إ ة في األسرمخمؽ بناء ىـر -3

. حدد مناسبة كمرنة
. عطاء الحرية كاالستقبللية كتككيف اليكية لؤلطفاؿ عند النضج إ-4
.  كاحدةةمساعدة األفراد عمى النمك كمساعده األسرة عمى النمك ككحد -5
 . الخاصة بكؿ فردIndividualityتككيف الفردية  -6
. د الكعرة كالتحرؾ نحك حدكد مرنةدك الحمزيادة التفاعؿ بيف أفراد األسرة، كذلؾ بتخط -7
. االىتماـ بدكر األسرة كعبلقتيا في نمك المجتمع -8

 :مإلى أىـ فنيات اإلرشاد األسرم البنائى كه (1996) كيشير ككرم 
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 Family Planning تخطيط األسرة- 1
المعالج عمى طبيعة الحدكد في األسرة، كىؿ تسمح بحدكث تفاعبلت حيث يتعرؼ 

. رشاد األسرمإلناجحة داخؿ األسرة، كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ جمسات ا
 Enacting  األدكارتمثيؿ- 2

 تحصؿ داخؿ األسرة ميطمب المعالج األسرم مف المسترشد أف يمثؿ مكاقؼ الصراع الت     
كمعرفة مدل تكيؼ أفرادىا مع  اليرمية لمعرفة طرؽ تفاعبلتيا كانفعاالتيا كاتصاالتيا كبناءاتيا

 ستحصؿ مف خبلؿ مشاىدة منظاـ األسرة كتجريب ىذه القكانيف إلحداث عممية التغير الت
ؽ حؿ مالتمثيؿ كالتعامؿ مع المشكمة مف خبلؿ أعضاء األسرة كليس مف خبلؿ التحدث عف طر

فالتمثيؿ يتعرض ألسباب المشكمة كأدكار أعضاء األسرة فييا، كلؤلساليب . المشكبلت داخميا
ربيـ عمى تبنى حمكؿ مناسبة  د مثميا األفراد لحؿ ىذه المشكمة بعد أف يككف المعالج قدمالت

 .أدائيا
 Reframning يرطإعادة التنظيـ كالتأ- 3

مر كالشككل مف عضك ذلة الحالية كفيـ سبب التشؾ يفسر سبب الـمإف اليدؼ العبلج
 يساىـ في كجكد المشكمة إلعادة م الذConstructىـ البناء ؼاألسرة مف زكايا مختمفة ك

سرتو كبذلؾ فإف الفرد الكاحد في أ ككضع حدكد مرنة لكؿ فرد في التعامؿ مع أفراد قتنظيـ
.   في التغييرءاألسرة ال يحمؿ جميع العب

: المقاببلت اإلرشادية كالعبلجية األسرية
:    كتتضمف المقاببلت اإلرشادية كالعبلجية لؤلسرة خمس مراحؿ

: مرحمة االتصاالت األكلية- أ
     إف مرحمة االتصاالت األكلية تبدأ مع المرشد أك المعالج مف أكؿ اتصاؿ بينو كبيف األسرة، 
كيؤكد العاممكف في مجاؿ إرشاد كعبلج األسرة التأكيد عمى أىمية االتصاالت األكلية بيف األسرة 
ما أف يككف االنطباع إيجابيان يصب  كالمعالج أك المرشد في ترؾ انطباع أكلى عند الطرفيف، كا 
ما أف يككف االنطباع سمبيان ال يحقؽ ىدؼ المعالج  في صالح العممية اإلرشادية أك العبلجية كا 
مف تحسيف أكضاع األسرة، كيتصؿ المرشد باألسرة ىاتفيان أك عف طريؽ كتابة رسائؿ تحريرية 

كيدعكىـ إلى المقاء، كيمكف أف يجرم الترتيبات البلزمة ليزكر المرشد األسرم األسرة في منزليا 
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فذىاب المرشد إلى األسرة في منزليا مف شأنو أف يكسبو األلفة . حيث تعقد المقابمة األكلى
. معيـ بسرعة، كيزيؿ القمؽ عندما يعرفكف أنيـ بصدد الدخكؿ في عممية إرشادية أك عبلجية

(: األكلى المقابمة )األسرم بالنسؽ كاالرتباط االلتحاؽ مرحمة- ب
      بعد أف يحدد المرشد مكعد كمكاف المقابمة مع األسرة، عميو أف بعد نفسو لممقابمة األكلى، 

كأكؿ ما يقابؿ المرشد عند لقاء األسرة ىك ذلؾ التكتر أك القمؽ، ألف األسرة ألكؿ مرة تعامؿ 
. كحضكر األسرة يعنى أنيـ يقركف بمرضيـ كبحاجاتيـ إلى اإلرشاد أك العبلج" كمريض"

    كىنا يجب عمى المرشد أف يمتص جك القمؽ كالتكتر كأف يحاكؿ إحبلؿ ركح الترحيب كأف 
كأف أكؿ ما يفعمو المرشد في المقابمة األكلى بعد الترحيب بأفراد األسرة ىك .ينصحيـ بالتعاكف

أف يترؾ ليـ حرية الجمكس، حيث يككف المرشد قد أعد مقاعد بعدد مف سيحضركف الجمسة، 
كعميو أف يبلحظ مف يجمس بجانب مف ألنو قد يكتشؼ مف الكىمة األكلى بعض التحالفات في 

األسرة، كعميو أف يبلحظ المكاف الذم تتركو لو األسرة فإذا كاف مكاف ال يستطيع منو أف يرل كؿ 
أفراد األسرة في نظرة كاحدة، فيك يستنتج أف رغبة األسرة أف تقمؿ مكانتو كدكره، كعميو أف 

.  يطمب مف أحد أفراد األسرة أف يبدؿ معو مكانو ليعزز مف ىيبتو بطريقة غير لفظية
: (المقابمة الثانية)مرحمة تحديد المشكمة - ج

      كفي ىذه المرحمة يبدأ العمؿ اإلرشادم أك العبلجي الفعمي، كيرل كثير مف الباحثيف أف 
كأكؿ ما يكاجو المرشد . خير مدخؿ لتحديد مشكمة األسرة ىك استعراض كدراسة كتحميؿ تاريخيا

في أكؿ جمسات العمؿ محاكالت األسرة لحصر المشكمة في العضك الذم حددكه كمريض كىذا 
كلكي يبدد المرشد ىذا الجك في الجمسة عميو أف يبدأ الحديث مع أحد . ىك التحدم األكؿ

. األعضاء اآلخريف، فإف ذلؾ تخفيؼ لجك القمؽ كيصرؼ أنظار األسرة في تشخيصيـ لممشكمة
فالمرشد البد أف يزيؿ القمؽ كالتكتر أكالن، ثـ يبعد التيمة البلصقة بالعضك الذم حددتو األسرة 
كمريض ثانيان، ثـ يتحدث في مكضكعات غير مشكمة األسرة بشرط أال يجعؿ األسرة تيرب مف 

كنجد أف الذكريات األسرية مدخؿ مناسب لتحقيؽ ىذه األمكر كتخمؽ لدل أفراد األسرة . المشكمة
مشاعر تكحد كتعاطؼ مع بعضيـ ألنيا تكقظ ذكريات اآلباء الشخصية أثناء طفكلتيـ 

كمراىقتيـ مما يجعميـ أقرب إلى أف ينظركا إلى مشكبلت كحاجات أبنائيـ في ضكء تذكر 
. مشكبلتيـ كحاجاتيـ التي أخبركىا أثناء المراىقة
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: مرحمة التفاعؿ- د
كلكي يصؿ .      إف ىدؼ ىذه المرحمة ىك تكضيح أنما ط التفاعؿ التي أبقت عمى المشكمة

المرشد ليذا اليدؼ عميو أف يطمب مف أفراد األسرة أف يعبر كبل منيـ تعبيران غير مقيد عف 
كالمرشد ال يترؾ األمكر تتفاعؿ بعيدان عنو . نفسو، كأف يتفاعمكا بحرية كتمقائية في كجكد المرشد

كلكف دكره فقط في ىذه المرحمة أف يتدخؿ حيف الحاجة كيككف ميسرا لمتفاعؿ، أما إذا اتفؽ 
أعضاء األسرة حكؿ طبيعة المشكمة التي أحضرتيـ إلى اإلرشاد أك العبلج النفسي فإف المرشد 
يطمب منيـ أف يمثمكا المكقؼ المؤدل إلى المشكمة، فمف المفيد أف تجعؿ األسرة تؤدم أك تفعؿ 

. شيئا عمميا خاصا بالمشكمة بدال مف الحديث عنيا فقط
: ىػ مرحمة إقرار اليدؼ

 كعندما يصبح المرشد جزءا مف النسؽ األسرم عميو أف يعقد اتفاؽ مع أعضاء األسرة 
حكؿ كيفية مكاجية المشكمة كحميا بعد تحديد معالميا، كتتحدد ىذه األىداؼ بناءا عمى 

إمكانيات كقدرات النسؽ األسرم كتتضمف االتفاقيات أيضان مسئكليات أفراد األسرة كمسئكليات 
المرشد كتحديد مف سيتابعكف حضكر الجمسات كمكعد الجمسات كمكاف الجمسات، كمف أىـ 

ميارات المرشد النفسي األسرم قدرتو عمى صياغة المشكمة عمى النحك الذم يساعد في حميا، 
كأكؿ المداخؿ لفيـ األسرة لمشكبلتيا عمى الكجو الصحيح ىك أف يعرؼ أفرادىا أف طبيعة 

كعمى ذلؾ فإنو أماـ أم مشكمة . العبلقات بينيـ كتفاعميـ غير السكم ىك الذم أنتج المشكمة
عادة صياغتيا كالنظر إلييا مف زاكية أخرل، أم  يككف عمى المرشد أف يعيد تأطير المشكمة كا 

في إطار جديد كىى عممية صعبة عمى المرشد كيتكقؼ عمى نجاحيا نجاح العممية اإلرشادية أك 
. العبلجية

: صعكبات اإلرشاد كالعبلج األسرم
:    ىناؾ مجمكعة مف الصعكبات التي تكاجو المعالج األسرم كمنيا

. عدـ تكافر كقت لدل الكالديف لمقياـ بالتدريب -1
 .فقداف دعـ الزكج لزكجتو أك العكس -2

 .المكارد التدريبية محدكدة -3

 .فقداف الثقة -4
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كجكد أحداث حياتية حادة مثؿ المكت أك الطبلؽ أك المرض كىى مف أىـ صعكبات  -5
 .اإلرشاد األسرم

ربما ينظر بعض اآلباء لمبرنامج عمى أنو غير ضركرم، أك أنيـ بالفعؿ يمكنيـ إحداث  -6
 .تغير في سمكؾ أبنيـ بعد سنكات مف المحاكلة كالفشؿ دكف الحاجة إلى مثؿ ىذه البرامج

   كذلؾ مف صعكبات اإلرشاد كالعبلج األسرم ىك أف بعض األسر تبعد نفسيا عف الخدمات 
كتنسحب مف العبلقات القائمة مع األسر األخرل، كذلؾ عندما تدافع األسرة عف حقيقة كجكد 

إف انسحاب األسرة مف التفاعؿ االجتماعي كتمقى أم نكع مف اإلرشاد اتجاه . إعاقة لدل ابنيا
. خطير

: خامسان ػ اإلرشاد الزكاجي
شغؿ مكضكع األسرة كالعبلقات الزكاجية اىتماـ العمماء عمى اختبلؼ مذاىبيـ الفكرية،    

فمف خبلؿ األسرة تنمك ثقافة األفراد األكلى كتتحدد . مثؿ عمماء النفس كاالجتماع كغيرىـ
ىكيتيـ، كاألسرة المتكافقة تقي أبناءىا مف اضطرابات نفسية عديدة، كتبدأ األسرة بالزكاج الذم 

يعد رابطة إنسانية ميمة بيف الرجؿ كالمرأة، في شكؿ مؤسسة اجتماعية تمتثؿ لمعايير 
كليا دكر فاعؿ في الصحة النفسية لمفرد التي تساىـ في صحة كسبلمة كنمك المجتمع، 

المجتمع، فنشأت المدارس النفسية، كظيرت نظريات خاصة بالعبلج األسرم أك ما يسمى أحيانان 
 Maritalكزاد االىتماـ بما يسمى العبلج الزكاجي Family Therapyبالعبلج األسرم 

Therapy، Couples Therapyالحياة الزكجية السعيدة عمى إشباع العديد مف  الذم ساعد 
حاجات كبل الزكجيف التي تقـك عمى األخذ كالعطاء كالتعاكف المتبادؿ فيما تقتضيو الحياة مف 

ممارسة الحقكؽ كالمسؤكليات، كالتي تعتمد عمى التفاىـ كالمجاممة كالتعاطؼ كالمكدة كالرحمة 
كبناء عمى ذلؾ . كالتقدير كاالحتراـ المتبادؿ كالمكاجية المكضكعية لممشكبلت الزكجية المختمفة

فالسعادة الزكجية تؤدم إلى تحقيؽ ذاتية الفرد، كتقميؿ التكتر كالقمؽ كالشعكر باالكتئاب أك 
. عدـ الرضا

  كالزكاج أيضان بناء اجتماعي نفسي يجمع بيف زكجيف لكؿ منيما سمات كميكؿ كقدرات 
كلتحقيؽ أعمى درجات االنسجاـ كالتكافؽ بيف الزكجيف ظيرت آراء . كبناء نفسي اجتماعي يميزه

كأبحاث كدراسات كنظريات اختمفت في اإلطار المرجعي الفمسفي الذم اعتمدت عميو كاختمفت 
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بالتالي في أدكاتيا كطرقيا، لكنيا اتفقت جميعيا في ىدفيا العاـ الرئيس المتمثؿ في تحديد 
عكامؿ التكافؽ الزكاجي المنشكد كالمرغكب، كما اتفقت في اكتشافيا لعكامؿ مشتركة تسيـ في 

تحقيؽ التكافؽ الزكاجي، كاتفؽ أغمبيا عمى كجكد عبلقة ىامة بيف التكافؽ الزكاجي كبيف 
(. 1990، المقدـ 1985شاىيف )التكافؽ النفسي عند األبناء 

 كاتفقت أغمب الدراسات العممية في ىذا المجاؿ عمى كجكد عبلقة دالة كىامة بيف التكافؽ 
كما اتفقت أغمبيا في تحديدىا . (1991السعداكم )الزكاجي كالتكافؽ النفسي لكؿ مف الزكجيف

لمظاىر التكافؽ النفسي األكثر أىمية المرتبطة ارتباطان داالن بالتكافؽ الزكاجي، كلعؿ أىميا عمى 
اإلطبلؽ المتغيرات الخاصة بالذات مثؿ مفيـك الذات أك الكعي بالذات، كتقبؿ الذات، كتقدير 

دارة الذات ، كمتغيرات (1991، انجمر 1992 ، األصغرم 2001قرني )الذات، كتحقيؽ الذات، كا 
 ،Judith.et al  1997)الميارات االجتماعية السيما التكاصؿ المفظي كغير المفظي

Patricia.et al 1987،Ronald.et al 1986).. كما اتفقت أغمبيا عمى أىمية متغيرات 
العبلقة بما فييا العبلقة الجنسية بيف الزكجيف التي تمعب دكران ىامان في تكافقيما الزكاجي 

  (.1999، الخالقي 1997ستيكرات )
 أف الشرط األساسي لمتكافؽ ىك االتزاف االنفعالي، كيرتبط اضطراب الحياة االنفعالية 
كقد . باضطراب الحياة االجتماعية كالعبلقات اإلنسانية، كما ترتبط الصحة النفسية بتقبؿ الذات

تتحقؽ السعادة لمفرد مف خبلؿ شعكره بالرضا عف الحياة الزكجية العديد مف النجاحات في 
مجاالت الحياة االجتماعية كالعممية، كقد يحدث العكس في حاالت الزكاج غير المتكافؽ، 
فيتعرض كبل الزكجيف لمعديد مف المشكبلت كاالضطرابات النفسية المختمفة كالقمؽ كالتكتر 

كالشعكر بالكآبة كالتعاسة كعدـ االستقرار كالشعكر بالنقص المصاحب لضعؼ تقدير الذات، كقد 
(. 43 :1977السمماني ،)ينشأ عف الزكاج غير الناجح ما يسمى بالطبلؽ النفسي 

  كمما ال شؾ فيو أف الصراعات التي تحدث بيف الزكجيف ال تحدث مف فراغ، أم ال تككف 
مستقمة كمنفصمة عف العبلقات البينشخصية، كأف بعض المشكبلت تككف نابعة مف داخؿ 

الذات، كأف عمؽ المعاناة التي تحدث بيف الزكجيف في الحياة اليكمية بسبب العبلقات المتكترة 
بينيما؛ فالتكاصؿ السيء كالخبلفات المستمرة كطريقة الحكار غير الديمقراطية عادة ما تؤدم 
بشخصيف يحباف بعضيما بعضان بشدة إلى أف يسبب كؿ منيما األلـ كالمعاناة لآلخر أكثر مف 

. الحب، باإلضافة إلى األلـ النفسي الشديد
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 كىناؾ أدلة تشير إلى أف األفراد الذيف لدييـ عبلقات متكترة يصبحكف أكثر حساسية 
لمتعرض لمعديد مف االضطرابات النفسية كالجسدية، كأف المحاكالت األكلية لمساعدة األزكاج 
الذيف لدييـ مشكبلت مف طبيعة تكاصمية، عاطفية، اجتماعية، جنسية أدت إلى نمك اإلرشاد 
الزكاجي السمككي، أظيرت ضركرة ىذا المكف مف اإلرشاد بيدؼ زيادة التكافؽ الزكجي بشكؿ 

كقد أثبت بشكؿ مستمر أنو أحد أكثر . يضمف مزيدان مف االستقرار كالسعادة في الحياة الزكجية
الطرؽ المتكافرة فعالية كأف حؿ ىذه المشكبلت كتحسيف العبلقة الزكجية تحتاج إلى جيكد كثيرة 

.  كأساليب متنكعة
كىكذا، يككف الفرؽ بيف اإلرشاد الزكاجي كاإلرشاد األسرم ىك أف اإلرشاد الزكاجي ييتـ 

أما اإلرشاد األسرم فييتـ بجميع أفراد األسرة 0بالزكجيف كبالعبلقة القائمة بينيما بشكؿ خاص
 كبالتالي  فاإلرشاد الزكاجي ىك مجمكع الخدمات 0كالعبلقات التي تربط كؿ كاحد منيـ باآلخر

النفسية التي تقدـ لمزكجيف معان، كيحدث ىذا غالبان قبؿ إنجابيما لؤلطفاؿ، أك لمزكجيف الذيف 
ليس لدييما أطفاؿ، ألنو مف الصعب أف يحدث خمؿ في التفاعؿ بيف الزكجيف كال يتأثر بو 

األطفاؿ ، فإذا اضطربت العبلقة بيف الزكجيف ككاف لدييما أطفاؿ فإف الخدمات النفسية ليما ال 
  .تدخؿ ضمف مجاؿ اإلرشاد الزكاجي بؿ تككف باألحرل إرشادان أسريان 

 يككف اإلرشاد الزكاجي ىك األساس كاألصؿ في اإلرشاد كالعبلج األسرم، ،  كبناءن عمى ذلؾ
فاألسرة تتككف في البداية مف الزكجيف كحسب نكع التفاعؿ بينيما يككف مناخ األسرة سكاء قبؿ 

. إنجاب األطفاؿ أـ بعده
:  تعريؼ اإلرشاد الزكاجي

  الرباط الزكاجي بأنو كحدة English& English   يعرؼ قامكس أنجمش كأنجمش
كيرل ميردكؾ أف الزكاج ىك . اجتماعية شرعية تجمع الرجؿ كالمرأة، كيضعاف فييا أساسان لؤلسرة

مجمكعة معقدة مف األحكاـ كالتقاليد التي تنظـ العبلقات االجتماعية كالجنسية بيف شخصيف 
بالغيف، ينتمياف إلى عائمتيف مختمفتيف، كبعد دخكليما في العبلقة الزكجية يككناف عائمة 

(.                                           75 ،1985الحسف، )مستقمة 
لمتكافؽ الزكاجي بأنو قدرة كؿ مف الزكجيف  ( Rogers،1972 )"كارؿ ركجرز "   كيشير 

 )عمى دكاـ حؿ الصراعات العديدة التي إذا تركت لتحطمت دعائـ األسرة 
Rogers.1972،58) .بأنو سمكؾ كؿ مف الزكجيف سمككان ييدؼ  (2007)كما تعرفو ناصر
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إلى تحقيؽ أعمى درجات النمك كالفاعمية كالسعادة لمفرد كلآلخر، داعمان كمعززان لتشكيؿ أنماط 
(. 6 :2007ناصر ،)متبادلة مشابية عند اآلخر 

أف التكافؽ الزكاجي ىك التكفيؽ في االختيار ( 32 :1993)  كيرل عبد المعطي كالدسكقي
المناسب لمزكاج كاالستعداد لمحياة الزكجية كالدخكؿ فييا، كالحب المتبادؿ، كتحمؿ مسؤكليات 

الحياة الزكجية، كالقدرة عمى حؿ مشكبلتيا، كاالستقرار الزكاجي كالرضا كالسعادة الزكجية، 
كيتكقؼ التكافؽ الزكاجي عمى تصميـ كبل الزكجيف عمى مكاجية كؿ المشكبلت المادية 

. كاالجتماعية كالصحية كالعمؿ عمى تحقيؽ االنسجاـ كالمحبة المتبادلة
   بينما االضطراب في العبلقة الزكجية فيعني عدـ التكافؽ الناشئ بيف الزكجيف، كالذم 

: 1998)كيرل عبد الرازؽ . بدكره إلى حدكث تكتر في العبلقة الزكجية، كيستمر لفترة طكيمة
أك ىك الصراع الناشئ بيف الزكجيف نتيجة لعدـ التقارب في سمات الشخصية، أك بسبب  (19

المشكبلت االقتصادية كالضغكط الخارجية التي تقع عمى أحد الزكجيف أك كمييما، مما يترتب 
عميو عدـ إشباع بعض الحاجات النفسية الفيزيكلكجية كيؤدم ذلؾ إلى اضطراب الحياة 

 .الزكجية
: النتائج المترتبة لعدـ التكافؽ الزكاجي

:     كمف النتائج المترتبة عمى سكء التكافؽ بيف األزكاج مايمي
ػ تعرض األسرة لعديد مف المشكبلت التي تفرزىا الحياة اليكمية حكؿ اإلنجاب كأساليب 1 

. معاممة األبناء ككيفية مكاجية مشكبلتيـ
ػ تعرض الزكجيف الضطرابات نفسية كالخكؼ كالتكتر كاالضطرابات التي تنعكس عمى أدائيـ 2

. اليكمي عمى مختمؼ المجاالت
ػ التأثير السمبي عمى المكانة االجتماعية لمزكجيف، خاصة المرأة المطمقة، حيث تكاجو مشكمة 3

التغير السمبي في مكانتيا تبعان لتغير دكرىا مف زكجة إلى مطمقة، مما يفرز مشكبلت 
. كاضطرابات نفسية

. ػ زيادة معدالت االنحراؼ كاإلدماف4
. ػ ارتفاع نسبة اإلصابة بالقمؽ النفسي لؤلبناء الذيف نشئكا في أكضاع أسرية مضطربة5
. ػ انخفاض األداء كتدني مستكل التحصيؿ العممي لدل أبناء األسر المفككة6
. ػ تعد الخبلفات الزكجية المتكررة تربية خصبة لحدكث الطبلؽ بيف الزكجيف7
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. ػ انحطاط أخبلقيات المجتمع كعدـ احتراـ سمككيات كعادات كأعراؼ المجتمع8
ػ تفشي الرذيمة كالجريمة في المجتمع، إضافة إلى كجكد جيؿ مف األبناء حاقد عمى المجتمع 9

(. 95 ،2005سميماف، )لعدـ  تمبيتو لمطالبو كاحتياجاتو 
أف اإلرشاد الزكاجي ىك تقديـ المساعدة  ( 170 ،2000)   بينما يرل سعيد العزة 

المتخصصة مف قبؿ المعالج أك المرشد النفسي لمزكجيف بيدؼ الكصكؿ إلى التكافؽ الزكاجي 
المطمكب، حيث يدرس أسبابو مف حيث اضطراب العبلقة الجنسية كالفركؽ الثقافية كالعادات 

كالتقاليد كسمات الشخصية كغير مف األسباب التي تؤدم إلى سكء التكافؽ مف خبلؿ تدريبيـ 
عمى كسائؿ االتصاؿ كطرؽ حؿ المشكبلت كغيرىا مف التقنيات المعرفية كالسمككية التي تحقؽ 

.  االنسجاـ كالتناغـ بينيما
  لذلؾ، فاإلرشاد الزكجي ىك مساعدة الفرد في اختيار زكجو كاالستعداد لمحياة الزكجية 

كالدخكؿ فييا كاالستقرار فييا، كتحقيؽ التكافؽ الزكاجي، كحؿ المشكبلت الزكاجية قبؿ الزكاج 
. كأثنائو كبعده

بتطكير طريقة جديدة  ((Jacobson& Babcock،1978    كقد قاـ جاكبسكف كبابككؾ 
 Integrative  )"العبلج الزكاجي المتكامؿ" لمعبلج الزكاجي السمككي سميت بطريقة
Behavioral Coupte Ttherapy)  تقـك عمى دمج كتكامؿ االستراتيجيات الجديدة لتطكير

مع االستراتيجيات التقميدية  ( Promoting Emotional Acceptance)التقبؿ العاطفي 
كيشير مصطمح التكامؿ إلى المزيج بيف التكجيو . (Change  Promoting )لتطكير التغيير

كقد نشأ ىذا المكف . التقميدم الذم يشجع عمى التغيير كالتكجو الحديث الذم يشجع عمى التقبؿ
مف العبلج نتيجة عجز األساليب التقميدية مف الحصكؿ عمى نتائج إيجابية في البرامج التي 

بمعنى فشؿ البرنامج في إحداث تغيران . قدمت إلى األزكاج الذيف يعانكف مف مشكبلت زكاجية
إيجابيان لدل ىؤالء األزكاج ، لذلؾ جاء ىذا البرنامج ليقدـ الفائدة اإلكمينيكية المرجكة لؤلزكاج 
الذيف لـ يستفيدكا مف األساليب التقميدية ، كذلؾ نتيجة لعدة مؤشرات تدعكنا إلى االىتماـ بيـ 

: انطبلقان مف عدة اعتبارات ىي
ػ األزكاج األكثر تكتران كضيقان ىـ األقؿ احتماالن لبلستفادة مف العبلج مف األزكاج األقؿ تكتران 1

. كضيقان 
.ن  ػ األكثر احتماالن أف األزكاج األصغر سنان أقؿ استفادة مف األزكاج األكبر سنا2
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. ػ األزكاج األقؿ ارتباطان مف الناحية العاطفية ال يستفيدكف مف العبلج النفسي بشكؿ كبير3
ػ الزكاج األقؿ انسجامان أك األكثر اختبلفان في األمكر األساسية ىـ األصعب في العبلج 4

(Jacobson،follette&pagel،1986. ) 
: Couple Disturbance االضطراب الزكاجي

 ABC كفقان لنمكذج C   كما مٌر معنا في الفصؿ األكؿ، أف االضطراب االنفعالي، كالنتائج 
نما مف نمكذج محدد لمتفكير التقييمي في RETفي نظرية  ، ال ينشأ مف األحداث المنشطة كا 

B . كىذا النمكذج مف التفكير، ىك تفكير مطمؽ، حتمي، كذك طبيعة شديدة في المبالغة، كيدعى
كما يعمؿ عمى إعاقة .  في نظرية العبلج العقبلني االنفعاليIrrationalبالتفكير البلعقبلني 

كىكذا، فإف المعتقدات كاألفكار . البشر مف التفكير الكاقعي حكؿ أىدافيـ كغاياتيـ األساسية
البلعقبلنية التي تقكد إلى مثؿ ىذه المشاعر المضطربة مثؿ القمؽ، كاليأس، كالغضب، 

الحتمية " مف عممية التفكير المعركفة بػ –  RETحسب نظرية – تنشأ ... كالعدكانية، كالخيبة
كفي سياؽ األزكاج، تيٌصكر ىذه العممية مف قبؿ أحد الشريكيف بفرض مطالب حتمية ". المطمقة

كعندما يطالب البشر بشكؿ . مطمقة عمى الذات، عمى الشريؾ اآلخر، أك عمى العبلقة بينيما
حتمي كمطمؽ بحدكث أمر ما أك بعدـ حدكثو، كحدث عكس ما يطالبكف بو، يستنتجكف أف 

كال يستطيعكف تحممو، كأف مسبب الحدث المفركض عدـ " مرعب"، ك"فظيع"مركع، ك"الحدث 
كقكعو ىك ميسبب سيء كليس لو قيمة عمى اإلطبلؽ سكاء كاف ذلؾ المسبب ىك الذات نفسيا، 

كعمى ىذا األساس، الحظ إليس أف عمميات التفكير . شخص آخر، أك ظركؼ الحياة بشكؿ عاـ
:  عمى أنيا RETاألربعة معركفة بشكؿ عاٌمي في أدب نظرية 

. Musturbationػ الحتمية 1
. Awfulizing المبالغة أك التضخيـ ػ2
 .it-it is - I can’t standػ عدـ القدرة عمى التحمؿ 3
. Damningػ اإلدانة 4
 فقط ليس )كيٌمح إلييان  مكقفان  الشخص يتبنى حيث الكرع، اإليماف أك الديف فكرة كتمثؿ  
. يريدكف كماىـ أك ىك كما العالـ ىذا في المكجكديف كالشر العالـ يككف أف عمى( كيفضؿ يرغب



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 328 

فالبدائؿ العقبلنية المعززة لمذات كالتي تحؿ محؿ تمؾ األفكار كالمعتقدات المطمقة  كالتي    
كىنا، كفي سياؽ العبلقة الزكجية، . (التفضيؿ)تصاغ في إطار، كعدـ األمر، كالنسبية، كالرغبة 

يعتقد بأف األزكاج سيككنكف أكثر سعادة عندما تٌمبى رغباتيـ كتفضيبلتيـ، كسيصبحكف غير 
كلكف في كاقع األمر، ال يكجد ىناؾ ترادؼ بيف االضطراب . راضيف عندما ال تشبع تمؾ الرغبات

كعدـ الرضا، حيث يحدث االضطراب عندما تتدٌرج مطالب أحد الزكجيف أك كمييما مف الرغبات 
بينما يحدث عدـ الرضا عندما ال يتـ إشباع رغبات أحد الزكجيف . النسبية إلى المطالب الحتمية

. أك كمييما كما ال يتكاجد اإللحاح كاإلصرار في ىذه الحالة بعكس حالة االضطراب
   كبناءن عمى ذلؾ، إف العبلج الزكاجي يككف أكثر صعكبة عندما يككف كبٌل الزكجيف 

كفي ضكء ذلؾ، فإف . مضطربيف انفعاليان حكؿ العبلقة بينيما، مف أف يككف أحدىما مضطربان 
: البدائؿ العقبلنية لعمميات التفكير البلعقبلني األربعة ىي كما يمي

ىنا يعترؼ الزكج برغباتو، كال يصر عمى تحقيقيا، كلكنو يشعر بعدـ : ػ الرغبة ضد الحتمية1
الرضا إذا لـ تتحقؽ، حيث تفيد حالة عدـ الرضا ىذه في إثارة محاكالت لحؿ المشكمة، كستككف 

إف العمميات الفكرية ».الفرصة أكبر لنجاحيا مع زكج ال يظير الحتمية المطمقة في أفكاره
«. 4-3-2 تقابؿ أك تعارض العمميات الفكرية البلعقبلنية رقـ 4-3-2العقبلنية التالية 

 إلى أف  RETتشير نظرية : (المبالغة)ػ التصنيؼ بدرجة مف السكء ضد التضخيـ 2
ال "٪ مف السكء، كقد نشأ ىذا التحديد مف فكرة مفادكىا 100 تعني أكثر مف Awful" الفظاعة"

، كىكذا تبدك المبالغة أك الفظاعة مختمفة عف السكء "يجب أف يككف ىذا األمر سيئان ليذا الحد
فإذا لـ يحصؿ الزكج عمى ما يرغب في الحقيقة، كال يصر أك يمح عمى حصكلو، فإف ىذا 

 .الشخص متجو نحك تعريؼ الحرماف كشيء سيئ كليس كشيء مرٌكع
كمما ازدادت أىمية الرغبة غير المشبعة، يزداد معيا سكء تعريؼ "      إف المبدأ العاـ ىك 

ازدادت – كلـ يتـ إشباعيا – أم كمما ازدادت الرغبة أىمية - الحرماف المرافؽ لتمؾ الرغبة 
% 100كعندما يعمؿ الزكج عمى تصنيؼ الحادثة في خانة ". معيا شعكر الشخص بالسكء

كفي ىذه الحالة يككف التصنيؼ شرعيان، كما . سكء، تككف تمؾ الحادثة في ظركؼ غير عادية
 .يككف التعريؼ النسبي لمحادث مف قبؿ الزكج خطكة نحك تحسيف الحالة السيئة
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ال أستطيع التحمؿ تعني اليزيمة أماـ مشكمة "إف عبارة : ػ التحمؿ ضد عدـ القدرة عمى التحمؿ3
ما، كتعني أيضان عدـ قدرة الشخص عمى الشعكر بالسعادة ميما كانت كتحت أم ظرؼ مف 

 :الظركؼ، لكف تحمؿ شيئان ما يعني
أ ػ االعتراؼ كالتسميـ بحقيقة أف ىناؾ حدثان غير مرغكب قد كقع، كالتصديؽ بأنو ال يكجد 

. ىناؾ قانكف يمنعو مف الكقكع
 .ب ػ تصنيؼ تمؾ الحادثة عمى أنيا شيئ سيئ كليس شيئان مركعان 

 .ج ػ تحديد نكع التغير الممكف حدكثو، كفي حاؿ إمكانية ذلؾ التغيير
   ثمة محاكالت بٌناءة تساعد عمى إحداث ذلؾ التغٌير المرغكب، بينما إذا كاف مف الصعب 

فالشخص يقبؿ الكاقعة، كيكره بشكؿ محدكد دكف مبالغة تمؾ الحقيقة الضارة . حدكث ذلؾ التغيير
كعندما يفكر األزكاج بشكؿ عقبلني، فمف المحتمؿ أف يدرككا أنيـ . كالمثيرة لبلشمئزاز

إف تحمؿ الظركؼ . يستطيعكف تحمؿ عبلقة سيئة كال يكجد ىناؾ سببان يجبرىـ عمى ذلؾ
المعاكسة ىك مكقؼه مساعده عمى القياـ بمحاكالت تغيير بناءة، بينما عدـ القدرة عمى التحمؿ قد 

. تقكد إلى استراتيجيات عبلجية ىادمة لمذات كلآلخريف
فمثبلن، . يمكف تطبيؽ ىذا المكقؼ عمى الذات، اآلخريف، كعمى المحيط: ػ القبكؿ ضد اإلدانة4

عندما تقبؿ امرأة ذاتيا بشكؿ غير مشركط، تدرؾ أنيا مخمكؽ بشرم غير معصـك عف الكقكع 
فإذا استطاعت قبكؿ ذاتيا بيذا الشكؿ، سيككف بإمكانيا االعتراؼ بأخطائيا، . في الخطأ

نجاز أىدافيا باإلضافة إلى ذلؾ، إذا . كتقييميما بدرجة مف السكء إذا شكمكا عائقان أماـ تحقيؽ كا 
لـ تمح عمى ضركرة تصرؼ شريكيا بشكؿ حسف، ستككف عمى األرجح قادرة عمى قبكلو 

كشخص غير معصـك عف الكقكع في الخطأ، عمى الرغـ مف شعكرىا باالستياء بسبب سمككو 
في النياية، إذا لـ . السيئ، كستبادر بالمفاكضات كالمناقشات البناءة لتحقيؽ تحسف مستقبمي

تصر ىذه المرأة عمى كجكد عبلقة تامة بينيا كبيف زكجيا، ستدرؾ أف ىذه العبلقة تحتكم عمى 
كما بٌيف . عناصر سيئة كأخرل جيدة كأنو مف الممكف تحسينيا لكف مف الصعب جعميا تامة

اليـ، القمؽ، :  أف التفكير العقبلني يقكد إلى مشاعر قكية كسمبية مثؿYong,1975يكنغ 
الحزف، خيبة األمؿ، الندـ، كالكراىية، لكف ىذه المشاعر تعمؿ عمى تحريض األزكاج ألف يتخذكا 
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خطكات بناءة نحك تحسيف المسائؿ كاألمكر المتعمقة بأىدافيـ المشتركة، كذلؾ لمحفاظ عمى 
. عبلقتيـ

:  تطبيؽ العبلج العقبلني االنفعالي في المجاؿ الزكاجي
   يتبع أطباء العبلج العقبلني االنفعالي مبدأ المركنة خبلؿ العممية العبلجية كالعمؿ مع 

األزكاج، كىكذا ال يكجد ىناؾ قكاعد مطمقة تقيد معالجي العبلج العقبلني االنفعالي 
كما أف . المستخدمة في الجمسات الفردية (العينات) فيما يتعمؽ بنمط النماذج  RECTالزكاجي

. القرارات العبلجية المتعمقة بسياؽ العمؿ تفرضيا الضركرة العبلجية
 أف القرار سكاء كاف لمعرفة كضع الشركاء معان أك  Ellis and Bard   كيرل إليس كبارد 

بشكؿ منفصؿ في بداية العبلج، يجب أف ييتخذ مف قبؿ العمبلء أنفسيـ، كلكف قد تستخدـ 
: الجمسات الفردية لثبلثة أسباب رئيسية

ػ عندما يمح كبل الزكجيف عمى رأيو، كتككف مناقشتيما غير فٌعالة خبلؿ الجمسات، كبالتالي 1
. فإف الفائدة مف تدخبلت المعالج تصبح ضعيفة

ػ عندما يمنع اجتماع الزكجيف في غرفة العبلج، ألنو مف الممكف ألحدىما أف يككف قمقان 2
في ىذه . بسبب التأثيرات السمبية التي قد تنتج مف الكشؼ عف األفكار الضمنية لو في العبلج

. الحالة يفضؿ إتباع إجراء العديد مف الجمسات الفردية
ػ عندما يختمؼ الزكجاف بآرائيما حكؿ االستمرار أك عدـ االستمرار في العبلج، فمثبلن قد 3

. يرغب أحدىما بترؾ العبلج أما اآلخر فمديو الرغبة في متابعتو
     كلكف، عندما يقرر الزكجاف أف يككنا معان، كيشتركاف بنفس األىداؼ، كال يمنع كجكد 
أحدىما اآلخر في العبلج، كلدييما القدرة عمى ضبط مشاعر الغضب المتكلدة لدييـ، كما 

يستطيعاف البكح بمشاعرىما دكف تأثيرات سمبية، بعد ذلؾ يككف العبلج الزكاجي ىك الشكؿ 
 .المفضؿ كاألكثر نفعان لمحصكؿ عمى عمؿ منتج

  :الفنيات العبلجية الرئيسية
، (المفظية كالتخيمية)   ييطبؽ العبلج العقبلني االنفعالي الزكاجي أنكاعان مف الفنيات المعرفية

االنفعالية كالسمككية، كذلؾ لمساعدة األزكاج في التغمب عمى اضطراباتيـ كعدـ ارتياحيـ 
 :الزكاجي، كأىـ ىذه الفنيات
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 : مرحمة التغمب عمى االضطراب الزكاجيػ 1
 في ىذه المرحمة مف العبلج الزكاجي ىك مساعدة كؿ زكج RECT   إف ىدؼ المعالج في 

في التخمص مف اضطرابو نسبيان، بحيث يككف باستطاعتيـ العمؿ بشكؿ بناء، إذا رغبكا في 
كما يساعد المعالج كبل الزكجيف عمى التفكير . تحسيف مستكل الرضا في عبلقتيـ كأزكاج
أم الشعكر بشكؿ مبلئـ باألسؼ، كباالنزعاج، . عقبلنيان بأنفسيـ، كبأزكاجيـ، كبعبلقتيـ

تمؾ المشاعر – كبالحزف جراء المأزؽ الذم قد يككنكا فيو عندما ال تُّمبى حاجاتيـ كرغباتيـ 
.  التي تحفزىـ عمى العمؿ نحك تحسيف عبلقتيـ أك االنفصاؿ دكف أم ألـ انفعالي ال داعي لو

، يساعد المعالج األزكاج عمى إدراؾ كيؼ أنيـ RECT  في ىذه المرحمة مف العبلج 
 let's" دعنا نفترض"ينزعجكف كيضايقكف أنفسيـ دكف داعي لذلؾ كمو، كغالبان ما يتبع طريقة 

assume مع كؿ منيما، كىكذا ييشٌجع الزكجاف عمى افتراض أف استنتاجاتيـ، عمى سبيؿ 
المثاؿ، عف الشريؾ ىي استنتاجات صحيحة في الكقت الذم يحاكلكف فيو تعديؿ النقاشات غير 

كبيذه الطريقة يساعد المعالج كؿ زكج عمى تحديد . Aالفعالة حكؿ ما حدث حقيقة في 
كىكذا يشجع المعالج كبل . أفكارىا البلعقبلنية، كاستبداؿ تمؾ األفكار ببدائميا العقبلنية/أفكاره

. الزكجيف عمى التركيز عمى اضطراباتيـ بشكؿ خاص، إذا أرادكا ألىداؼ ىذه المرحمة أف تتحقؽ
  كما تيستخدـ العديد مف الفنيات المعرفية في ىذه المرحمة، حيث يكضح لمعمبلء كيفية 

 لمعمـ، كذلؾ لدحض أفكارىـ Logical-Empiricalالمنطقية – استخداـ الطرائؽ التجريبية 
أيف ىك القانكف : "كما ييعٌمـ العمبلء عمى أف يسألكا أنفسيـ بعض األسئمة، مثؿ. غير العقبلنية

ىؿ صحيح أنني ال أستطيع تحمؿ "؟"الككني الذم يفرض عمى زكجتي أداء كاجبيا بصكرة مثالية
كبيذه الطريقة تتـ مساعدتيـ عمى إدراؾ أنو ال يكجد ىناؾ مبرران لؤلفكار . الخ...؟"سمككيا

، كعدـ Preferentialالمطمقة كالحتمية، فالمبرر فقط ألفكارىـ التي ىي عمى شكؿ تفضيبلت 
 كؿ ذلؾ سكؼ يساعد في Dogmatic (المتصمبة، كالجامدة)إصرارىـ عمى أفكارىـ الديجماطية
. االحتفاظ بعبلقتيـ مف االضطراب

  كيكجد ىناؾ بعض العمبلء ممف ىـ أقؿ قدرةن عمى إنجاز ىذا النكع مف الحكار 
في ىذه الحالة، يساعدىـ المعالج عمى تطبيؽ العبارات . Socratic Questioningالسقراطي

ال أحب سمكؾ زكجتي لكنيا تمتمؾ حؽ التصرؼ بسكء، إنيا مخمكؽ بشرم غير "العقبلنية مثؿ 
كيمكف . "إنني أستطيع تحمؿ تصرفاتيا عمى الرغـ مف أنيا ال تعجبني"، "معصـك عف الخطأ
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كما يمكف أف يُّكضح لبعض األزكاج، . ليذه العبارات أف تستخدـ بشكؿ متكرر بيف الجمسات
بشكؿ مشابو، كيفية دحض األفكار البلعقبلنية لكؿ منيما، كبيذه الطريقة يمكف أف يعمؿ كؿ 

. منيما كمعالج لآلخر بيف الجمسات العبلجية الرسمية
، كتتضمف RECT  كثمة فنيات معرفية أخرل أيضان تستخدـ في ىذه المرحمة مف العبلج 

: استخداـ
 كالتي أكجدىا General Semantics Methods طرائؽ عمـ المعاني العامةأػ 

. حيث يعتقد أنيا تفيد في تصحيح االستيعاب الخاطئ Korzybski.1988ككرسيبيسكي 
.  ب ػ النماذج العقبلنية المساعدة لمذات

سكاء كانت لمجمسات العبلجية لمعمبلء، أك لممحاضرات المسجمة، ) التسجيبلت السمعيةج ػ 
. (أك لؤلفكار العقبلنية

 كخاصة استخداـ الكتب التي تقدـ كجيات نظر عقبلنية قائمة بعناكيف الكتب أك المراجع،دػ ػ 
 . السمككياالنفعالي االضطرابانفعالية حكؿ كيفية التغمب عمى 

 في عبلج Lazarus,1984 أنكاع مختمفة مف الفنيات التخيمية، استخدميا الزاركسىػ ػ 
. بعض مرضاه

  كبشكؿ انفعالي، يستطع المعالج أف يكٌظؼ مجمكعة مف الطرائؽ النشطة مف العبلج 
 كذلؾ لمساعدة األزكاج في تغيير فمسفاتيـ غير RETالعقبلني االنفعالي 

: ، كتتضمف مثؿ ىذه الطرائؽ استخداـ( Dryden,1984b)العقبلنية
األحداث المسببة لبلضطراب ( A) حيث يتخيؿ فيو األزكاج :االنفعاليالتخيؿ العقبلني  -1

نتائج تمؾ ( C)بشكؿ مفصؿ كيعمؿ عمى الشعكر بالحزف، لكف بشكؿ مبلئـ حكؿ
(. B)األحداث الناتجة عف التفكير بشكؿ أكثر عقبلنية في

 . المنشط لمعبارات العقبلنية:ػ التكرار2
 كذلؾ لكشؼ المشاعر الدفينة التي يمكف إرجاعيا لؤلفكار المضطربة كغير :ػ لعب األدكار3

.  العقبلنية
 حيث يحاكؿ األزكاج بشكؿ مقصكد القياـ بتجارب مثيرة لمخجؿ، :تماريف مقاكمة الخجؿ- 4

. كيمارسكا قبكؿ ذكاتيـ كما ىي
كتحميمو بطابع المرح الذم يساعد األزكاج في : (الكشؼ عف النفس) ػ كشؼ المعالج ذاتو5
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كفي ىذه المرحمة، يُّشجع األزكاج عمى . عدـ النظر إلى أنفسيـ أك لشركائيـ بجدية مطمقة
مكاجية كعدـ تجنب المشكبلت الكامنة داخؿ أنفسيـ، كبذلؾ يستطيعكف الدخكؿ في الحياة 

 . الكاقعية حتى يتخمصكا مف اضطرابيـ
: الزكاجي الرضا تعزيز "مرحمة ػ2

 حالما يحقؽ األزكاج تقدَّمان في مساعدة ذكاتيـ كشركائيـ في التغمب عمى اضطراباتيـ 
االنفعالية حكؿ عبلقتيـ غير المرضية، يصبحكف في مكضع يسمح ليـ في البحث عف طرؽ 

كبفرض رغب . يعززكا فييا درجة الرضا في عبلقتيـ الزكجية أك أف ينفصمكا بشكؿ كدم
الزكجاف البقاء مع بعضيما، يكجد ىناؾ مجمكعة مف الطرؽ الجيدة التي يستطيعكف 

التدريب : كتتضمف ىذه الطرائؽ. استخداميا لمساعدتيـ في العيش مع بعضيـ بسعادة أكبر
عمى التكاصؿ، كالتدريب عمى التفاكض كالنقاش، كعددان مف الفنيات السمككية المصممة 

خصيصان لتطكير الميارات المناسبة لمتكاصؿ مع الجنس اآلخر، كما تستخدـ مراجع الكتب بشكؿ 
(. Mackay,1985)متبلـز مع الطرائؽ السابقة

   إف الصفة المميزة لمعبلج العقبلني االنفعالي الزكاجي ىك مناقشة الكاجبات كالمياـ 
. المنزلية مع العمبلء كذلؾ لتشجيع األزكاج عمى تطبيؽ ما تعممكه نظريان أثناء جمسات المعالجة
كبفرض أنو قد تـ تصميـ ىذه المياـ بانتباه تاـ مف قبؿ المعالج، كتـ االتفاؽ عمييا مع كبل 

الزكجيف أيضان، فإف الفشؿ في تنفيذىا سيقكد إلى اضطراب انفعالي أكبر، كخاصة ذلؾ 
 Low Frustration Toleranceاالضطراب الناشئ عف فكرة التحمؿ الضعيؼ لئلحباط 

(LFT) كلكف غالبان ما يككف المعالجكف في ،RECT متيقظيف لمثؿ ىذه االحتماالت، كيبذلكف 
، LFTقصارل جيدىـ في مساعدة كبل الزكجيف عمى التخمص مف تحمميـ الضعيؼ لئلحباط 

. كبذلؾ يستطيعكف مكاجية المياـ الصعبة كالطبيعة المتغيرة لعبلقتيـ
" العبلقات الخرافية"    إف الميمة األخيرة لممعالجيف في ىذه المرحمة ىي العمؿ عمى فكرة 

Relationship Myths(التي تدخؿ فييا المبالغة) كمساعدة األزكاج عمى تقديـ كجيات ،
 .نظر كاقعية متعمقة بما يستطيعكف تكقعو مف عبلقاتيـ الكدية مع بعضيـ بعضان 
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: المشكبلت التي تيكاجو العبلج الزكاجي كالحمكؿ المقترحة
   إف قيادة العبلج الزكاجي مشحكنة بالمشكبلت الكامنة، ميما كانت الطريقة التي يتبعيا 

لذلؾ ال بد أف يتصؼ المعالج بقدر كاؼ مف المركنة، كمف المٌفضؿ لو أف . المعالج في العبلج
يعمؿ عمى دحض أفكاره البلعقبلنية الخاصة بو كالمتعمقة بكيؼ يجب عمى العبلج أف يتقدـ، 

كمف المفٌضؿ . كيؼ يجب عمى العمبلء أف يتصرفكا، ككيؼ يجب أف تككف العبلقات المتناغمة
لممعالجيف أيضان أال يقٌيدكا أنفسيـ في الحفاظ أك الدمار لمعبلقات الزكجية كخاصة إذا أرادكا 

بغض النظر عف المشكبلت التي تكاجو . مساعدة العمبلء عمى مناقشة ما يرغبكف كييتمكف بو
المعالج، يكجد فيما يمي مجمكعة مف المشكبلت التي يتـ مكاجيتيا في العبلج العقبلني 

 :االنفعالي الزكاجي
 :Secrets أػ األسرار

 يعتقدكف أف ميمتيـ األساسية في أف يككنكا مف المساعديف  RECT  إف المعالجيف في
لؤلزكاج كأفراد أكثر مف مساعدتيـ في عبلقتيـ، كعمييـ أف يعممكا عمى رؤية الزكج لكحده في 

بالنتيجة، سييطمب مف المعالج المحافظة عمى األسرار . جمسات فردية، كخاصة في بداية العبلج
كىـ مستعدكف لفعؿ ذلؾ لمساعدة كبل الزكجيف في الكشؼ عما يجكؿ في خاطرىـ . الزكجيف

بإرادتيـ، كيتـ ذلؾ في جمسات اإلرشاد الفردم، كىذا يساعد المعالج عمى كشؼ خفايا كؿ فرد 
كلذلؾ، مف األفضؿ لممعالج أف يككف منتبيان بشكؿ كاؼ إلى أف ىذه المعمكمات . في كقت قصير

الخاصة، كال يجب كشفيا أماـ أم شخص آخر، كيجب أف يأخذ بعيف االعتبار أف ىذا العمؿ 
 لكبل الزكجيف المبدأ RETكقد أكد بعض المعالجيف في . ىك لتطكير التكافؽ بيف الزكجيف

أم ال يجكز أف يسأؿ أحد الشريكيف عف المعمكمات التي تتـ مع  (عدـ إفشاء األسرار)السابؽ 
باإلضافة إلى ذلؾ، يينصح األزكاج بالتحدث عف جمساتيـ . الشريؾ اآلخر أثناء الجمسات الفردية

. الفردية مع بعضيـ بشيء مف العمكمية كأف يبتعدكا عف التفاصيؿ
: االستمرار في إلقاء المـك عمى الطرؼ اآلخرب ػ 

 يحدث أحيانان، أف يرفض أحد الزكجيف أك كبلىما التسميـ بحقيقة أنيما السبب في االضطراب 
الذم يتممؾ كؿ منيما حكؿ سمكؾ شريكو، كيتمسؾ بصبلبة كيصر عمى أف الطرؼ اآلخر ىك 

بأنو إذا  (في بعض الحاالت)الذم سبب االضطراب، كذلؾ ألنو قد يشعر أحدىما أك كبلىما 
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كفي حاالت أخرل قد . اعترؼ أنو السبب في اضطراب شريكو سكؼ لف يككف لديو حافز لمتغٌير
:  ناتجان عف الخكؼ مف انتقاد الذاتdefensivenessيككف ىذا النكع مف الدفاع عف النفس 

إذا اعترفت بأنني السبب في االضطراب الذم يحدث لي، كالذم يجب أف ال يككف كذلؾ، عندئذ "
 عمى RECTفي كبل الحالتيف السابقتيف، يعمؿ المعالجكف في ". تككف الحالة ككأنني ألـك ذاتي

اختبار مدل صحة مثؿ ىذه الفرضيات بدالن مف افتراض صحة ىذا اإلحساس الباطني المتكلد 
كقد يشير الدفاع عف الذات لدل العميؿ في بعض الحاالت إلى كجكد اضطراب . عند العمبلء
كمف الفنيات التي تساعد العمبلء الذيف يكجيكف المـك ألزكاجيـ بإصرار، ىي . داخمي عميؽ

إذا أراد األزكاج مف شركائيـ أف يتغيُّركا، فإنو يتكجب عمييـ تغير سمككيـ أكالن "التأكيد عمى أنو 
". لتحقيؽ ذلؾ

:  When Disputing Fails مكاجية نقاط الضعؼ كالقصكرج ػ 
   قد يفشؿ المعالجكف أحيانان في تشجيع أحد الزكجيف أك كمييما عمى تحديد ك مقاكمة 

كعندما يحدث مثؿ ىذا األمر، . كتغيير أفكارىما البلعقبلنية المسببة الضطراب كؿ منيما
كفي ىذه الحالة، ". تعزيز الرضا الزكاجي"يستخدـ المعالجكف بعض الطرائؽ المخصصة لمرحمة 

الزكج )اضطرابيا االنفعالي بينما يبقى الشريؾ /كعندما يتغٌمب أحد الزكجيف عمى اضطرابو
ألف يككف ( الذم تغٌمب عمى اضطرابو)مضطربان، يرٌكز المعالج جيكده عمى تشجيع الزكج  (اآلخر

كيؼ تعيش " ىذه الطريقة في كتابو  Ellisلقد أيدَّ إليس. لطيفان مع شريكو ليساعده عمى التغٌير
 كالتي أثبتت فٌعاليتيا في العبلج في بعض  How to Live With Neurotic" مع العصابييف

القصكر، فقد يستخدـ  (مقاكمة)أما إذا بقي الزكجاف مضطرباف حتى بعد دحض . الحاالت
. A عددان مف المحاضرات كالمصممة خصيصان لتغير األحداث المنشطة RECTالمعالجكف 

كىكذا، عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف تكظيؼ اإلجراءات التناقضية المتنكعة  لمساعدة األزكاج في 
ذا استخدمت اإلجراءات . تحرير أنفسيـ مف التفاعبلت السمبية التي تدكر في دائرة مفرغة كا 

السابقة بنجاح، فإنيا ستكٌلد المثير أك المحٌرض عند أحد الزكجيف أك كمييما، ألف يركزكا عمى 
لكف عمى الرغـ مف نجاح الطريقة السابقة إال أف مفعكليا قد يككف . أفكارىـ المسببة الضطرابيـ

كفي ىذه الحالة إذا بقي الزكجاف مضطرباف انفعاليان، فالنتيجة، سيكاجياف . لفترة قصيرة
صعكبات عدة فيما بعد،  كذلؾ ألف اضطرابيما االنفعالي سيككف القكة المساعدة عمى تطٌكر 

. كاستمرار التفاعبلت المضطربة
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:  Extremely Hostile Interchangesد ػ التبادالت العدائية المفرطة
  يكجد صعكبة في إدارة مثؿ ىذه التبادالت عندما تحدث في الجمسات العبلجية لؤلزكاج، 

كعندما تصبح منتظمة الحدكث مف المفٌضؿ رؤية األزكاج بشكؿ فردم بدالن مف رؤيتيـ بشكؿ 
 Ellis"إليس كدريدف"لكف، أثناء التعامؿ مع مثؿ ىذه الحاالت، فقد كجد . جماعي في الجمسة

&Drydenكىكذا، .  أنو مف المفيد كجكد مثؿ ىذه التبادالت العدائية أحيانان إلثارة انتباه األزكاج
كفي خضـ التبادالت، يحاكؿ المعالج عمى سبيؿ المثاؿ أف يثير انتباه الزكجيف عف طريؽ 

كقد تككف ىذه الفنيات المثيرة لبلنتباه، أكثر فاعمية في . التعميؽ عمى صكرة معمقة عمى الجدار
إضعاؼ حالة الييجاف مف أف يمجأ المعالج إلى معالجة الكضع عف طريؽ الصراخ عمى العمبلء 

. الذم قد يتسبب في زيادة حدة الييجاف كالعدائية
: The change Process ىػ عممية التغٌير

.    كبنفس الطريقة التي يخطط فييا الرٌباف الجيد لمسيره، كيضع الطرؽ البديمة المختمفة لو
كبما أف .  عمى كضع الخطط كالبدائؿ البلزمة لمعبلج RECTيعمؿ المعالجكف الفعالكف في

مختمفك عف بعضيـ بشكؿ ممحكظ، فإف المعالج الذم يتقٌيد بطريقة عبلج  (العمبلء)األزكاج 
.  كاحدة سيفشؿ في تطبيقيا عمى كؿ األزكاج

 قادريف عمى  RECT   كعندما يسير العبلج بسبلسة كمركنة، سيككف المعالجكف في
كفي ىذه الحاالت، يستطيعكف مساعدة كبل الزكجيف عمى . الحفاظ عمى خطة العمؿ العبلجي

إدراؾ أنيما في صدد نكعيف مختمفيف مف المشكبلت تمؾ المنسكبة إلى االضطراب الزكاجي 
: كما سينجح المعالجكف في. كاألخرل ذات العبلقة بعدـ الرضا الزكاجي

. ػ اإلظيار لؤلزكاج أنو مف األفضؿ ليـ بدء العمؿ مع حاالت االضطراب1
ػ التفسير بأف اضطرابيـ ييعزل إلى أفكارىـ البلعقبلنية األساسية حكؿ عبلقتيـ الزكجية 2

. غير المرضية ػ عمى حد اعتقادىـ
.  ػ إقناعيـ في العمؿ عمى دحض كتغيير أفكارىـ البلعقبلنية كاستبداليا بالعقبلنية منيا3
ذا كاف 4 ػ إقناعيـ في العمؿ عمى تحديد فيما إذا كانكا قادريف عمى إنياء الخبلفات بينيـ كا 

. ذلؾ ممكنان 
ػ مساعدتيـ عمى النقاش كالتفاكض حكؿ الترتيبات المرضية في عبلقتيـ الزكجية لكؿ 5
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. منيما
. ػ  تشجيعيـ عمى تحقيؽ البدائؿ العقبلنية المرغكبة6

  كعندما يككف الزكجاف في حالة عدـ رضا فقط دكف كجكد اضطراب، يمكف تطبيؽ المراحؿ 
كلكف مازاؿ مف الممكف مكاجية بعض المشكبلت حتى أثناء عممية التغيير، كالتي . (4-5-6)

( LFT)تيعزل إلى اعتقاد أحد الزكجيف أك كمييما بأف التغٌير يجب أف يككف أبسط مما ىك عميو 
:  أك إلى اختيار األزكاج لمدل صبلبة التغٌير ىنا، كذلؾ عف طريؽ (التحمؿ الضعيؼ لئلحباط)

مساعدة المعالج لؤلزكاج عمى تحٌمؿ الصعكبات التي قد يسببيا التغيير، كعمى إدراؾ أنو ال أػ 
. يمكف إنجاز كؿ التغيرات التي يتصكرىا كؿ منيما بسيكلة

كىك يسعى . ب ػ يفسِّر المعالج لمعمبلء بأف اختيار السمكؾ يحدث دائمان في عممية التغيير
إلى مساعدة األزكاج عمى مدل قدرتيـ عمى التغٌير، كذلؾ مف خبلؿ العكدة إلى نماذج الخمؿ 

كبالتأكيد، عندما يتـ تحضير العمبلء لمثؿ ىذه . الكظيفي التي سببت االضطراب باألساس
.  النياية، سيككف اضطرابيـ أقؿ

   كيشرح المعالج أيضان لمعمبلء بأف عممية التغير ىي ليست عممية ذات مسار خطي 
كذلؾ ألنو مف السيؿ عمييـ العكدة إلى نماذج السمكؾ، كاألفكار،  (أم في تقٌدـ)مستقيـ 

أما عندما يككف األزكاج مضطربيف في بداية جمسات العبلج، كيتحسف . كالمشاعر المضطربة
أحدىما نحك األفضؿ، سيعمؿ المعالج عمى تشجيع الزكج عمى بذؿ جيد أكبر ألجمو كألجؿ 

تحٌسف العبلقة الزكجية مع الشريؾ في المستقبؿ، كعمى تحٌمؿ الزكج لشريكو المضطرب حتى 
. يتـ تحسنو

  كتعد ىذه الطريقة في العبلج بمثابة نقطة ارتكاز تشٌجع الزكج عمى البدء في عممية 
خبلص الشريؾ لزكجو في مساعدتو عمى التخمص مف  التغٌير، كالتي يتبيف فييا مدل كالء كا 

كفي حاؿ فشؿ ىذه الطريقة في تقديـ نتائج مفيدة لمزكج المضطرب، عندىا . االضطراب
ككما يبلحظ . سيستفيد الشريؾ اآلخر مف ذلؾ في تحديد مدل صدؽ العبلقة الزكجية بينيما

سابقان، عندما يبقى العمبلء في حالة اضطراب حتى بعد الفترات التي يخصصيا المعالج لمرحمة 
، يستخدـ المعالج مجمكعة مف المحاضرات النظرية السمككية "التغمب عمى االضطراب الزكجي"

، حتى لك لـ تساعد ىذه الطريقة عمى إحداث (ABC)في نمكذج  (A)لتغيير األحداث المنشطة 
كقد تككف ىذه الطريقة ناجحة حيث تساعد األزكاج عمى إدراؾ مقدرتيـ  ( B)تغيير في األفكار 
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كلكف مف المتكقع دائمان . عمى التحرر مف النماذج السمبية كتشجعييـ عمى القياـ بذلؾ بأنفسيـ
أف يككف ىناؾ خطر، ألنو في حاؿ معاكدة المشكمة األصمية لمعميؿ سيتكلد االضطراب ثانية، 

(. A)كيصبح بحاجة لمزيد مف العمؿ لتغيير األحداث المنشطة 
    كىنا فمف الضركرم أف يككف العبلج العقبلني االنفعالي الزكاجي متكرران، إذ يجب أف يتحمى 

المعالجكف الذيف يتبعكف ىذا األسمكب بالمركنة الكافية التي تساعدىـ عمى استخداـ القرائف 
العبلجية، بحيث يقترحكف تغيير النمكذج العبلجي خبلؿ المراحؿ المتعددة لعممية العبلج 

 Conjointالمكحد)الزكاجي، مثاؿ ذلؾ االنتقاؿ مف جمسات العبلج الزكاجي المشترؾ
couples )  كىكذا تساعد مثؿ ىذه التغييرات في . إلى الجمسات الفردية مع كؿ زكج عمى حده

الكصكؿ إلى نتائج عبلجية إيجابية، كما تستخدـ في حاؿ عدـ فٌعالية إحدل الطرؽ العبلجية 
. كاستدعاء طرائؽ أخرل

:  سادسان ػ اإلرشاد الديني
    إف عمـ النفس المعاصر مف أىـ العمـك اإلنسانية، كىك حيف يحاكؿ فيـ التككيف النفسي 

لئلنساف كنمكه كفيـ سمككو الفردم كالجماعي في شتى مجاالت الحياة فإنو ينطمؽ عمكمان مف 
، أك نظرية التحميؿ النفسي أك نظرية المجاؿ، كىي نظريات تنظريات كبرل، كنظرية الجشطاؿ

قامت عمكمان عمى تصكرات فمسفية أك مبلحظات جزئية ذرية أك مشاىدات ألعراض مرضية، 
كليس معنى ذلؾ اإلقبلؿ مف قيمتيا، ألف كؿ كاحدة منيا قدمت جانبان جزئيان مف النفس 

اإلنسانية ثـ أخطأت فيما تطمقو مف تعميمات عمى دراسة النفس كفيما أىممتو مف جكانب 
كىذا حاؿ الدراسات النفسية في العالـ الغربي، كأما الدراسات في العالـ . نفسية أخرل أصيمة

العربي فيي بشكؿ عاـ نقؿ أك ترجمة أك امتداد لتمؾ الدراسات النفسية الغربية التي لـ تشمؿ 
كىذا ما جعؿ الدراسات النفسية في العالـ العربي ناقصة أك جانبية، . أبعاد الحياة النفسية جميعان 

كما أف بعض االفتراضات النفسية النظرية جعميا الغزك الفكرم الغربي سبلحان ألبسو ثكب العمـ 
فساد األخبلؽ كاآلف كفي طبلئع اليقظة اإلسبلمية العممية المعاصرة قد . في انحراؼ الشباب كا 

 : بدأت جيكد عممية نفسية إسبلمية تتمركز في مجاالت عدة منيا
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. تقكيـ النظريات النفسية الكبرل -1
كشؼ مفاىيـ نفسية جديدة تنبثؽ مف التصكر اإلسبلمي لمنفس مما يعتبر منطمقان -2

(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1ىػ،1400عبد السبلـ، الياشمي،). جديدان لعمـ النفس الحديث
أف تأصيؿ اتجاه إسبلمي في عمـ النفس حركة  (185:2000)    كفي ىذا اإلطار يذكر عثماف

كىذه . فكرية في طبيعتيا، عممية في منيجيا، إسبلمية في ركحيا، ثقافية في تفاعميا كنمائيا
الحركة فكرية في طبيعتيا ألنيا نتاج إدراؾ كفيـ كتقييـ جديد لمدكر الفكرم لئلسبلـ في عصرنا 

ىذا، كىي حركة عممية ألنيا ال يمكف إال أف تمتـز المنيج العممي المتعارؼ عميو بيف أىؿ 
التخصص في عمـ النفس، كحركة التأصيؿ اإلسبلمي في عمـ النفس ىي استجابة لمطمب 
كجكدم أعمى في األمة اإلسبلمية، أقكؿ مطمبان كجكديان أعمى ألنو مطمب فيو شمكؿ الكجكد 

اإلسبلمي األكبر؛ إدراكا ككعيان كفكران كثقافة، كجكد األمة المسممة معنكيان كقيميان كمصيريان، ىذا 
.  المطمب الكجكدم األعمى ىك التمييز ك كتميز الذاتية اإلسبلمية كسط الكجكد اإلنساني العاـ

:   الحاجة إلى اإلرشاد الديني كأىميتو
     لقد جاء اإلسبلـ في جزيرة العرب كالجيؿ قد خٌيـ عمييـ في معتقداتيـ كأخبلقيـ كسمككيـ، 
كما ىي إال سنكات قميمة حتى تنقمب القبائؿ العربية بؿ كشعكب األمـ المجاكرة إلى أمة كاحدة؛ 

أفرادىا أشخاص يمثؿ كؿ كاحد منيـ مدرسة في الشخصية الكاممة كالشخصية السكية، 
شخصيات كعت سر كجكدىا كتغمغؿ القرآف في حناياىا، فترجمت ىذا النكر اإلليي إلى 

. سمككيات كمكاقؼ كتبيا التاريخ بماء مف ذىب
لماذا تخفؽ نظريات : ىذا التساؤؿ المنطقي (204-202:2001)      كىنا يطرح الشناكم

: اإلرشاد كالعبلج النفسي الغربية؟ كيجيب عميو
ػ إف ىذه النظريات تبنى أساسان عمى تصكر فمسفي يراه أك يقتنع بو صاحب النظرية حكؿ 1

كعمى سبيؿ المثاؿ؛ فقد تصكر فركيد اإلنساف عمى أنو ذك طبيعة نزاعة لمشر . طبيعة اإلنساف
نما فقط عدَّؿ منو كاعتبر  تحكميا غريزة الجنس كغريزة العدكاف، كلـ يبتعد آدلر عف ذلؾ كثيران كا 
أف اإلنساف يحكمو دافع النزكع إلى القكة كالسيطرة، عمى حيف أف مدرسة العبلج السمككي التي 

أقامت طرقيا عمى نظريات التعمـ قد تعاممت مع اإلنساف عمى أنو ذك طبيعة محايدة ال خير 
فييا كال شر، كأف كؿ سمكؾ يسمكو اإلنساف ىك سمكؾ متعمـ يخضع لقكانيف التعمـ استنبطيا 
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العمماء مف تجاربيـ عمى الحيكاف، ترؾ ىؤالء إنسانية اإلنساف كعقمو كمشاعره جانبان، كأـ 
المدرسة اإلنسانية رغـ أنيا انتقدت مدرسة التحميؿ النفسي إال أنيا أيضان أىممت جانب العقؿ 
. كنظرت فقط إلى إنسانية اإلنساف عمى أساس مف مشاعره كادَّعت أف اإلنساف خير بطبيعتو

ػ إف ىذه النظريات قد أغفمت مف حسابيا الجانب الركحي، ذلؾ الجانب الياـ الذم يصؿ 2
اإلنساف بخالقو منذ خركجو لمحياة، كالذم يمثؿ أصؿ الفطرة، كأىممت دافعان قكيان يحتكم كؿ 

 .الدكافع، ىذا الدافع ىك عبادة اهلل كحده جؿ كعبل

 ليا فػ إف المعايير التي يحكـ بيا أصحاب النظريات كالمعالجكف كالمرشدكف المستخدمك2
سمكؾ اإلنساف الذم يتعاممكف معو كالذم يعتبركنو سمككان منحرفان إنما ىي معايير كضعية ال 
يمكف أف ترقى إلى المعايير التي يزكدنا بيا المنيج اإلسبلمي، كعمى سبيؿ المثاؿ؛ فإف رابطة 

المعالجيف النفسييف في الكاليات المتحدة األمريكية قد استبعدت الجنسية المثمية مف 
حرية المثكؿ لمعبلج مف  (فعؿ قـك لكط)االضطرابات، كرأت أف يترؾ لمف يمارسكف ىذا الشذكذ 

 .عدمو

    إف جانبان كبيران مف نظريات العبلج النفسي قد أقامت بنيتيا عمى أساس مف أشياء غامضة 
كتفسيرات كىمية ينقصيا البحث العممي كالتفكير المنطقي، بؿ كينكرىا الذكؽ السميـ، كمف 

أمثمتيا نظرية التحميؿ النفسي التي كاف بعض المرضى يظمكف تحت العبلج فييا لفترة تزيد عمى 
. أربع سنكات مف مشكمة قد تككف عارضة مثؿ مشكمة الخكؼ مف الظبلـ

إف اىتماـ عمـ : (11:1977)    كعف ضركرة دراسة الديف في الدراسات النفسية يشير فرـك 
 ، النفس الحديث ينصب في غالب األحياف عمى مشكبلت تافية تتمشى مع منيج عممي مزعـك

كذلؾ بدالن مف أف يضع مناىج جديدة لدراسة مشكبلت اإلنساف اليامة، كىكذا أصبح عمـ النفس 
يفتقر إلى مكضكعو الرئيسي كىك الركح، ككاف معنيان بالميكانيزمات كتككينات ردكد األفعاؿ 
 .كالغرائز، دكف أف ييعنى بالظكاىر األساسية المميزة لئلنساف؛ كالحب كالعقؿ، كالشعكر، كالقيـ

: تعريؼ اإلرشاد كالعبلج الديني: أكال 
 تقكؿ ،كالشٍأف العادة: كالدِّيفي  دائف فيك دىٍيفه  عميو كصار استقرض: دىينان  يىًديفي  فبلفه  دىافى :   لغةن 
 ما: العرب
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لساف ).أىطعتو: أم لو ًدٍنتي  ك ًدٍنتو كقد. الطاعة: كالدِّيف، عادتي :أىم ،كدىٍيدىني ًديني ذلؾ زاؿى  
(. 13/164العرب،

 كاالنقياد الطاعة :أنو عمى الديف عرؼانطبلقان مف المعنى المغكم لمديف يمكف أف ف: اصطبلحان 
 :الديف فيعني اإلسبلمي الديف في أما. اإلنساف بيا يمتـز عميا مثؿ عمى الحياة منيج كتأسيس
تباع الشرؾ مف كالخمكص بالطاعة لو كاالنقياد بالتكحيد اهلل ألمر االستسبلـ  اهلل رسكؿ أمر كا 

 حيث ،شامبلن  حياة كمنياج كشريعة عقيدة كاإلتباع االستسبلـ ىذا كأخذ ،كسمـ عميو اهلل صمى
[. 83 :عمراف آؿ  ]تعالى اهلل قاؿ

، بحيث (اإليديكلكجية)قبكؿ معتقدات الديف : بأنو (43:1986)     أما التديُّف فيعرفو حبيب 
تككف ىذه المعتقدات بمثابة اإلطار المرجعي الذم ينظِّـ معرفة الفرد كسمككو، مما يعني تقبؿ 
الفرد لقيـ كأخبلقيات الديف، كاشتراكو في الممارسات العبادة، كتحقيقو الكاجبات التي يفرضيا 

. الديف عميو
بأنو عبلج نفسي تدعيمي، يكفر نكعان : العبلج الديني (3243:1995)    كيعرؼ جابر، ككفافي 

مف اإلرشاد الرعكم كأنشطة ترعاىا المؤسسات الدينية، كما يتضمف عقد جمسات تناقش فييا 
الكتب المقدسة، كمما الشؾ فيو أف االستثمار الديني عند الناس كاالحتراـ الذم يكٌنكنو لمديف 
. كالمكانة السامية التي لؤلنبياء كالرسؿ كالكتب المقدسة في نفكسيـ لو أثر ال ينكر في العبلج

رشاد كعبلج : اإلرشاد النفسي الديني (358:1998)   كيعرِّؼ زىراف  بأنو أسمكب تكجيو كا 
. كتربية كتعميـ، كيقـك عمى معرفة الفرد لنفسو كدينو كربو، كالقيـ كالمبادئ الركحية كالخمقية

العبلج النفسي الديني بأنو يعتمد عمى التكجيو : (366:1987)   بينما يعرِّفو فيمي
كاالستبصار، كعمى معرفة الفرد لنفسو كلربو كالقيـ كالمبادئ الركحية كالخمقية، كىذه المعرفة 

 الجكانب كاألركاف تعتبر مشعبلن يكجو الفرد في دنياه كيزيده استبصاران ةغير الدنيكية المتعدد
. بنفسو كبأعمالو كذنكبو كآثامو كطرائؽ تكافقو في حاضره كمستقبمو

العبلج النفسي بأنو في أساسو عممية تصحيح تعمـ سابؽ غير  (280:2005)    كيعرِّؼ نجاتي
سميـ اكتسب فيو المريض أفكاران خاطئة أك كىمية عف نفسو كعف غيره مف الناس، كعف الحياة 

 .كالمشكبلت التي تجابيو كتسبب لو القمؽ
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: األسس التي يقـك عمييا اإلرشاد النفسي في اإلسبلـ
    مف خبلؿ النمكذج العمماني لنظرية المعرفة الغربية، فإف الديف ينظر إليو عمى أنو نظاـ 

الخ ، في حيف أنو في نظرية ... فرعي بيف األنظمة األخرل مثؿ السياسات كاالقتصاديات،
معرفة قائمة عمى ديف مثؿ اإلسبلـ، فإف الديف ليس نظامان فرعيان ثقافيان، كلكف يشكؿ أساسان 

طاران لكؿ شيء آخر  (Amber، H،2004،44-49) كا 

: اإلسبلـ النفسي في اإلرشادكمف أىـ األسس التي يقـك عمييا    
حيث يؤكد اإلسبلـ دائمان عمى قابمية اإلسبلـ لمتعمـ، كعمى أف اهلل : ػ قابمية السمكؾ لمتعديؿ1

سبحانو كتعالى قد زكده بالحكاس كبالعقؿ ليستقبؿ ثـ ليدرؾ كيحمؿ كيقارف كيميز كيفكر كيتحكـ 
. بجكارحو في قكلو كعممو

إف محكر اليداية كاالنضباط في حياة اإلنساف : ػ الجكانب العقمية جزء ىاـ في تعديؿ السمكؾ2
أفبل )يقع في قدراتو العقمية التي بيا ميزه اهلل ككرمو عمى سائر المخمكقات كبيا خاطبو 

 .(!يعقمكف؟

فاألصؿ في تصرفات اإلنساف : ػ تصرفات اإلنساف تقـك عمى أساس مف الكعي كالشعكر بيا3
مف كجية نظر اإلسبلـ أنيا تحت سيطرة عقمو الكاعي كالناضج؛ كليذا ارتبط التكميؼ بالعقؿ 

 .كالبمكغ، فمذلؾ اإلنساف غير الكاعي ال يسأؿ عما يفعؿ

فالشخص البالغ العاقؿ مسئكؿ عف عممو كيحاسب عنو إف : ػ أف المسؤكلية فردية كجماعية4
ف شرا فشر، كلكف ىناؾ أيضان مسئكلية جماعية، فالمؤمنكف يتكاصكف بالحؽ  خيران فخير كا 

 .كعف كقاية نفسو كأىمو. كبالصبر، ككؿ فرد مسئكؿ عف رعيتو

فاإلنساف مطالب في اإلسبلـ أف يحاسب : ػ اإلرشاد كالعبلج يككف بدافع مف الشخص نفسو5
نفسو كأف يزكي ىذه النفس، كأف يأمرىا بالخير كينياىا عف اليكل، كأف يقكدىا إلى اليداية، 

تَّى  ):كينعقد التغيير عمى تربية الفرد نفسو كتكفيؽ اهلل تعالى لو ًإفَّ المَّوى ال ييغىيِّري مىا ًبقىٍكـو حى
كا مىا ًبأىنفيًسًيـٍ   [11: الرعد ](ييغىيِّري

مع العمـ أف ىذا االختيار مرتبط بتحمؿ المسئكلية في : ػ مبدأ اختيارية القرار كحرية التصرؼ6
 .الدنيا كاآلخرة
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كىذا المبدأ طيبِّؽ في التشريع : ػ التدرج مف األساليب البسيطة كالمرغكبة إلى األساليب الصعبة7
لتغيير السمككيات المحرمة عند العرب قبؿ اإلسبلـ، كصكالن بيـ إلى السمكؾ المثالي 

(. 236-231:2001الشناكم)
: فنيات اإلرشاد النفسي الديني

     ال يكجد في اإلرشاد النفسي الديني فنيات محددة، ألف الديف أكضح الغايات التي ينبغي 
لمفرد أف يصؿ إلييا كبيف المحـر مف الكسائؿ، كقد استنبط الفقياء المسممكف القاعدة الشرعية 

، فكؿ ما لـ يرد الدليؿ عمى تحريمو كال يخالؼ في "األصؿ في األشياء اإلباحة: "المعركفة
مضمكنو نصان شرعيان ففعمو مباح، كالمسممكف مطالبكف باالستفادة مف تجارب األمـ في مجاالت 

كما قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ فأينما كجدىا فيك " الحكمة ضالة المؤمف"العمـ المختمفة، ألف 
صحيح )" أنتـ أعمـ بأمر دنياكـ: " أحؽ بيا، كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ في الحديث

ما ال : "ككضع الفقياء المسممكف قكاعد كثيرة تضبط تصرفات المسمـ منيا. (4358رقـ.مسمـ
، ىذه قاعدة شرعية مفادىا أف كؿ ما كاف كاجبان حصكلو شرعان "يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب

فالكسيمة إليو كاجبة كلكف بكسيمة شرعية كليست محرمة، فإذا ما قمنا ىنا أف الصحة النفسية 
لممسمـ  مطمب شرعي، ألنو سيككف ايجابيان في حياتو مستثمران لقدراتو، منظمان لعبلقاتو، سعيدان 
في حياتو، فكؿ ما يؤدم إلى ىذا الحاؿ كما يساعدنا عمى تحقيقو في شخصيتو يعتبر أيضان 

. كاجبان شرعان 
إف المرشد النفسي كالطبيب النفسي المسمـ يستمد الفنيات التي يريد أف :    فينا يمكف القكؿ

يستخدميا مع العمبلء مف جميع المدارس العبلجية، كذلؾ بشرط عدـ مخالفتيا نصان شرعيان، 
ليو  فالمرشد المسمـ يعتمد عمى اإلرشاد االنتقائي؛ كىك أحد أحدث أساليب اإلرشاد النفسي كا 
أشار كثير مف الباحثيف بأنو كسيمة يعتمد فييا المرشد عمى حالة المسترشد، فيختار الفنيات 

.  المناسبة لو بدكف التحيز لمدرسة كاحدة فحسب
أف ىناؾ  Worthington( 596:1989)     كفي ىذا اإلطار يقرر ايفريت كارثينجتكف 

: شركطان يجب أف يراعييا المرشد الديني عند اختياره لمفنيات اإلرشادية
أف يعرؼ المرشد أف استخداـ أم فنية عبلجية إنما تساعد في تحقيؽ التعزيز  -1

. االيجابي لمناحية الدينية لممسترشد
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إف أسمكب اإلرشاد الديني ىك عبارة عف أم ممارسة تستخدـ اإلرشاد المستمد مف  -2
الديف، فالمرشد المسمـ أك المسيحي أك الييكدم أك البكذم يستخدـ الفنيات المكجكدة 

 .في الديف الذم يؤمف بو

يمكف استخداـ فنيات اإلرشاد العمماني مثؿ فنيات التحميؿ النفسي، أك السمككية، أك  -3
 .المعرفية أك الكجكدية كغيرىا

االندماج الديني أم المشاركة الدينية بيف المعالج كالمسترشد التي تؤدم إلى العبلقة  -4
زالة الفركؽ الدينية بينيما . القكية كا 

بعض الفنيات المنتقاة مف المدارس اإلرشادية المختمفة  (35-32:1998)      كيقترح فرج
: كالتي يمكف لممرشد المسمـ أف يستفيد منيا في عبلجو

 كيرل المؤلؼ أنو يجب أف يتميز اإلرشاد الديني ببعض الفنيات الخاصة بو، كممكف أف 
: نذكر أىميا

صبلحان داخميان ليا،:ػ التكبة1 أم إعادة التكازف لمقمب    كالتكبة تعني تجديد اإلنساف لنفسو كا 
الذم فقد تكازنو نتيجة اإلنكار كالتصرفات المنحرفة، كبتعبير أدؽ ىركب اإلنساف مف غضب 

: كيمكف تعريؼ التكبة أيضان . رحمتو كعنايتو، كالمجكء إليو الحؽ إلى لطفو، كمف حسابو إلى
نتيجة شعكره باإلثـ، أم قياـ اإلرادة بالكقكؼ أماـ النفس ضد  بأنيا محاسبة اإلنساف لنفسو

شعكر بالمسؤكلية، كالكقكؼ أماـ اآلثاـ الكبيرة كعدـ إعطاء اإلذف ليا  استمرار الحياة  مف دكف
الكجداف كالركح بجرح مؤقت نتيجة عدـ المراقبة  بالمركر، كبتعبير آخر فإف اإلثـ ىك إصابة

باأللـ المحيط بالقمب، كالقياـ بمحاسبة النفس كمراقبتيا  فيي شعكر: كالمحاسبة، أما التكبة
كلما كاف اإلثـ نتيجة لتحكـ كغمبة الشيطاف كأىكاء . كطاقة جديدة كاكتساب الحكاس قٌكة جديدة

كانت التكبة ىي دفاع الحكاس ضد الشيطاف، كىي محاكلة إعادة التكازف  النفس عمى اإلنساف
 .(2006:ككلف)الركح  كالتناغـ إلى

      كىنا ال بٌد لممرشد مف أف يكجو المسترشد إلى باب التكبة حتى يتخمص مف الشعكر باإلثـ 
كىذا ما يؤكده فيمي . الذم يقيده مف االنطبلؽ في الحياة، كيمنعو مف الشعكر بالسعادة

إف التكبة ىي عممية نفسية ليا جكانب كثيرة تساعد في إعادة كبناء الشخصية : (379:1987)
كىي تفتح أماـ اإلنساف الذم حطمتو الذنكب باب األمؿ في تطيير النفس كالشعكر بالراحة 
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كما أف التكبة تؤدم إلى . النفسية، كتؤدم إلى تككيد الذات كىذا دافع ىاـ في تككيف الشخصية
 .تقبؿ الفرد لذاتو بعد أف كاف يحتقرىا

عند تعميقو عمى ىذه اآلية  (300:2005")نجاتي"يشير  [28:الرعد ]  :قاؿ تعالى :ػ الذكر2
الكريمة إلى أف مكاظبة المؤمف عمى ذكر اهلل تعالى بالتسبيح كالتكبير كاالستغفار كالدعاء 

فحينما يداـك . كتبلكة القرآف، تؤدم إلى تزكية نفسو كصفائيا كشعكرىا باألمف كالطمأنينة
المسمـ عمى ذكر اهلل تعالى، يشعر بأنو قريب مف اهلل تعالى، كأنو في حمايتو كرعايتو، كيبعث 
في نفسو الشعكر بالثقة كالقكة، كىك ببل شؾ عبلج لمقمؽ الذم يشعر بو اإلنساف حينما يجد 

كىنا يذكر . نفسو ضعيفان عاجزان أماـ ضغكط الحياة كأخطارىا، ال سند لو كال معيف
ألنو يصقؿ " الذكر"إف أفضؿ طرؽ العبلج في عمـ النفس اإلسبلمي : (297:1976)الشرقاكم

القمكب، إذ إنو يبدؿ الخكؼ أمنان، كالعداكة محبة، كيحكؿ القمؽ كالجزع كاالضطراب إلى سكينة، 
فيعرؼ أف الريبة ... كالرعب إلى طمأنينة، كيغمب بالذكر عمى الذاكر ركحانيتو عمى ترابيتو

ىكاجس شيطانية، كالتكتر كساكس، كجميعيا مف تياكيؿ الشيطاف كتخاكيفو إلفزاع اإلنساف 
رعابو  . كا 

النفسية، كىك عبلج ركحي، فضبلن عف  كالدعاء لكف ىاـ مف ألكاف العبلج لؤلمراض :ػ الدعاء3
أسمكبان - كما ييخيؿ لمبعض- كالدعاء ليس .بؿ ىك مخ العبادة كخبلصتيا ،ككنو مظيران عباديان 

  مناجاة العبد لخالقولىيقصد لذاتو بؿ ألثره اإليحائي، بؿ ىك حقيقة قائمة ع نفسيان ال

ياؾ نستعيف )كاالستعانة بو في كؿ مف حاؿ الصحة كحاؿ المرض  كىذا ما تقرره . (إياؾ نعبد كا 
 . اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية

 ألنيا صمة بيف العبد كربو، تتكجو فييا الصبلة عبلج شامؿ لشتى أمراض النفس، :ةالصبلػ 4
الجكارح كالركح لمناجاة الخالؽ سبحانو كتعالى، متبتمة خاشعة منكسرة تطمب المدد كالعكف مف 

 لنفس  بؿ مصدر قكةحسب؛ ليست عبلجان ؼبيده كؿ شيء كىك عمى كؿ شيء قدير، كالصبلة
 : صمى اهلل عميو كسمـ ذلؾ قكؿ النبيكمصداؽ، كاليـ كالقمؽ تجعمو آمنان مف المعاناة اإلنساف

ؿي  يىا قيـٍ " ةً  فىأىًرٍحنىا ًببلى بلى كىنا يؤكد ىذا المعنى . (4334أبك داكد، برقـ،) "ًبالصَّ
إف كقكؼ اإلنساف في الصبلة أماـ اهلل سبحانو كتعالى في خشكع كتضرع : (284:2005)نجاتي

يمده بطاقة ركحية تبعث فيو الشعكر بالصفاء الركحي، كاألمف النفسي، إف الصبلة إذا ما أداىا 
 بشيء إال في اهلل جؿ كعبل، فإف ىذا االنصراؼ التاـ عف راإلنساف كما ينبغي أف تيؤدل، كال يفؾ
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الحياة كمشاكميا كىمكميا، كعدـ التفكير فييا أثناء الصبلة، مف شانو أف يبعث في اإلنساف 
حالة مف االسترخاء التاـ، كىدكء النفس، كراحة العقؿ، كليذه الحالة مف االسترخاء أثرىا 

العبلجي في تخفيؼ التكترات العصبية الناشئة عف ضغكط الحياة اليكمية، كفي خفض القمؽ 
إف أىـ مقكمات النـك التي : الذم يعاني منو الناس، كينقؿ عف الطبيب تكماس ىايسمكب قكلو

عرفتيا في خبلؿ سنيف طكيمة قضيتيا في التجارب ىك الصبلة، كأنا ألقي ىذا القكؿ بكصفي 
طبيبان، إف الصبلة أىـ أداة عرفت حتى اآلف لبث الطمأنينة في النفكس، كبث اليدكء في 

إف الصبلة ليا القدرة عمى أف تككف تدخبلن مفيدان في سياؽ العبلج " تاف"كىذا ما أكده . األعصاب
أف الصبلة منيج بنائي : (56:1989)" عبد الجابر"  كيؤكد (Tan، S.1994.389) .النفسي

لمنفس كالسمكؾ، كالتكيؼ لكؿ األحكاؿ في اإلنساف، كفيما ىك خارج عف استطاعة اإلنساف، 
كيمبي لئلنساف كؿ حاجة تشبع دافع التديف كالعبادة في نفسو، كتشمؿ كؿ ميكلو كرغباتو 

. كدكافعو كحاجاتو
 ،Harris، J.I.، Schoneman، S.W.، & Carrera) كفي ىذا السياؽ يشير ىاريز كآخركف 

S.R،2005،403) :تكثر البحكث عف الصبلة بالكظائؼ المفترضة لمصبلة، كالتي مف بينيا :
ثبات اإليماف  - 2التعبير عف الحاجة  - 1 إعادة الصياغة - 4اإليحاء الذاتي  - 3تأكيد كا 

تسكية - 8تقميؿ القمؽ مف خبلؿ االعتراؼ - 7التعبير عف العادة - 6االسترخاء - 5المعرفية 
كعمى أية حاؿ؛ فإف ىذه الكظائؼ لـ يتـ التأكيد مف صبلحيتيا . إضعاؼ الحساسية- 9اإلحباط 

 Finney And Malomy،1985 Shackle - Brown ، 1994، Goehring)بصكرة تجريبية 

عبلكة عمى ذلؾ فإف سمككيات الصبلة تتغير اعتمادان عمى عمر المشارؾ، كحالتو  . (1995 ،
المزاجية ككضعو، فمف المحتمؿ اختيار الصبلة باعتبارىا أداة لمتغمب عمى الصعكبات عندما 

 -Koeing et al ،1997)يعاني المشارؾ مف التكتر الزائد، عندما تككف حالتو الصحية سيئة 

Shackle - Brown ،1994) . كىناؾ القميؿ مف البيانات التجريبية المتاحة حكؿ نكعيات
ككظائؼ الصبلة، كربما يككف ىذا أحد األسباب اليامة لمنتائج المتباينة في البحكث عف الصبلة 

كفي دراسة مزجت كبلن مف الطرؽ الكمية  . (Shackle - Brown ، 1994)كالصحة النفسية 
(  Bade And Cook ،1997)كالنكعية، فقد حدد كبلن مف 

كالعكامؿ التي ظيرت مف . أربعة عكامؿ تمثؿ كظائؼ الصبلة في التغمب عمى الصعكبات
خبلؿ ىذه الدراسة اشتممت عمى طمب المساعدة مف اهلل في الصعكبات كالشدائد كتجنب 
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الظركؼ المسببة لمضغكط كالتكتر، البحث عف اليدكء أك تركيز جيكد المصمي، كالسعي لقبكؿ 
ذلؾ العامؿ المثير لمتكتر كاإلجياد، كقد خضعت ىذه الكظائؼ الختبار صبلحيتيا مف حيث 

. القياس النفسي األكلى عمى مقياس كظائؼ الصبلة 
ىك عبلج ركحي يرفع عف النفس ضغط المصيبة كيريح الشخص مف عناء  الصبر: ػ الصبر1

ف كالصبر مرتبط باإليما. بالحرماف أك األلـ المبرح نفسيان مف المكركه الذم نزؿ بو الشعكر
كانت أك ضارة  ارتباطان كثيقان، ألنو يستند إلى االعتقاد بالحكمة الكامنة في أفعاؿ اهلل تعالى نافعة

العمماء الذيف كقفكا عند معاني الصبر مفسريف تمؾ ك،  (ت.،دعبد أبك غدة ).لئلنسافبالنسبة 
التخمؽ الصبر كالمرتكزات التي تحمؿ عمى  تحميؿ دقيؽ لمبكاعث عمىالطاقة الكامنة كراءه، ليـ 

 أبمغ عبلج ألنيا تتضمف أف العبد كأىمو الكمماتفإف ىذه . اليقيف اإليماني  مف خبلؿ بو؛ كذلؾ
 لئلنساف بد ال نوإ : "عند تفسيره ليذه اآلية (1/112ج:1997)كيذكر قطب. كمالو ممؾ هلل

 قكاه الجيد يتجاكز حيف العكف منيا يستمد  ،الكبرل بالقكة يتصؿ أف المحدكد الضعيؼ الفاني
 عمى االستقامة جيد عميو يثقؿ حينما ،كالظاىرة ةمالباطف الشر قكل تكاجيو حينما ،المحدكدة
غراء الشيكات دفع بيف الطريؽ  كىي كالفساد الطغياف مجاىدة عميو تثقؿ كحينما المطامع، كا 
 يبمغ لـ ىك فإذا ينظر ثـ المحدكد، عمره في الشقة بو كتبعد الطريؽ بو يطكؿ حينما ،عنيفة
 نافشان  الشر يجد حينما ،لمغركب تميؿ العمر كشمس شيئان  ينؿ كلـ المغيب، أكشؾ كقد شيئان 

 كىناؾ فرؽ بيف الصبر في مفيكمو ." الطريؽ في معمـ كال األفؽ في شعاع كال ضاكيان  كالخير
-142:2005)اإلسبلمي كبيف الكبت الذم تحدث عنو عمماء النفس، كىذا ما يؤكده قطب 

قد جاىد فركيد جيادان عنيفان ليشكه صكرة الضكابط بكؿ كسيمة مف كسائؿ التشكيو، : (172
، ....كالكبت عنده ىك الصكرة الكحيدة لممنع، كالضبط عممية مفركضة عمى اإلنساف مف الخارج

سكاء منيا " الضبط"إف أجيزة : عمى مكقؼ اإلسبلـ مف ىذه القضية" كمف ثـ يرد قطب
البلشعكرم أك الشعكرم ىي أجيزة بيكلكجية تنشأ عنيا أجيزة سيككلكجية؛ كمعنى ككنيا 

بيكلكجية أنيا مف صميـ الفطرة، فالكياف البيكلكجي لئلنساف فطرم يكلد معو، كيكرث عف طريؽ 
كمف خصائص اإلنساف التغمب . كال يكتسب مف عمؿ الظركؼ الخارجية... البكيضة الممقحة

كيمجأ . عمى شدة الغريزة فيذه خاصية لو، مف صميـ كيانو، ليست مفركضة عميو مف الخارج
يكؿ إلييا أف تحدَّ مف تيار الشيكة، كتقؼ بيا عند الحد  الذم " الضبط"اإلسبلـ دائمان إلى عممية 

يمنع الضرر عف كياف الفرد ذاتو كعف كيانو كعضك في المجتمع اإلنساني في نفس الكقت، 
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: عممية ال شعكرية ضارة خطيرة، أما الثاني: كالفارؽ األساسي بيف الكبت كالضبط أف األكؿ
. فعممية كاعية، مكطنيا الشعكر، أك ىي عمى األقؿ تحت تصرؼ القكة الكاعية في كؿ كقت

كليس معنى ىذا أف الكبت ينفى تمامان مف النفس البشرية، فقد يككف ىذا مستحيبلن، كقد يككف 
. بعض الكبت خيران، كفركيد ذاتو يقرر أف قدران معينان مف الكبت ينشأ بطريقة ذاتية ال ضرر فيو

أف الصبر ىك مفتاح الشخصية : في كتابو الشخصية السكية (209:1985)كيؤكد مرسي
إف اإلنساف إذا تعمـ الصبر عمى تحمؿ مشاؽ الحياة، كمصائب الدىر، : المتكافقة كيفسر ذلؾ

كالصبر عمى أذل الناس كعداكتيـ، كالمثابرة عمى طاعة اهلل، كعمى مقاكمة شيكاتو كانفعاالتو، 
فإنو يصبح إنسانان ذا شخصية ناضجة متزنة متكاممة منتجة فعالة، كيصبح في مأمف مف القمؽ 

. كمف االضطرابات النفسية

 :المينياإلرشاد  سابعان ػ 

عممية مساعدة الطالب عمى اتخاذ القرار الميني السميـ في اختيار يعد اإلرشاد الميني    
تالي المينة المناسبة ال استعداداتو كقدراتو كميكلو، كاإلعداد ليا كااللتحاؽ بيا، اؿالتخصص، كب

كذلؾ بيدؼ زيادة احتماالت النجاح كالتقدـ كالتطكر في مجاؿ عممو، كتحقيؽ حالة مف التكافؽ 
الميني، بمعنى أف دكر اإلرشاد الميني يتمثؿ في مساعدة الفرد في اختيار المينة األكثر 

مبلئمة لو ، كاألكثر قدرة عمى إشباع حاجاتو المختمفة حتى يشعر بالرضا عنيا ، كيسيـ في 
  .العمؿ كمان ككيفان بحيث يرضى اآلخركف عنو

  اإلرشاد الميني؟  تعريؼ

ىك عممية مساعدة األفراد عمى اختيار نكع المينة المناسبة بما يتبلءـ مع استعداداتيـ     
كميكليـ قدراتيـ كاىتماماتيـ كجنسيـ، كاإلعداد كالتأىيؿ ليا، باإلضافة إلى حؿ المشكبلت التي 
يعانكف منيا كتقؼ عائقان أماـ تقدميـ في مجاؿ عمميـ كالترقية فيو، مما يحقؽ ليـ في نياية 

ف اإلرشاد الميني إ :المطاؼ التكافؽ الميني كالصحة النفسية  كبكممات أخرل يمكننا القكؿ
االستقرار الميني في العمؿ يؤثر ك  .يسعى إلى كضع اإلنساف المناسب في المكاف المناسب

 عمى االستقرار النفسي حيث يسيـ ذلؾ االستقرار في إشباع الكثير مف الحاجات النفسية ان كثير
كالمادية ، كلذا فاالختبار الصحيح لممينة يؤىؿ الفرد لمتكافؽ النفسي ليس في مجاؿ العمؿ 
نما في مجاؿ حياتو بصفة عامة ، كيبدأ اختيار المينة في فترة مبكرة مف المراحؿ  فحسب كا 
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ما الذم يتناسب كيتفؽ مع ميكلي كقدراتي ؟ .. كالكثير يتساءؿ عف اختيار تخصصو ، الدراسية
كىؿ اختياره لمتخصص سيككف صحيحان ؟ كىؿ سيحقؽ أحبلمو كطمكحاتو التي خطط ليا ؟

  

ككـ مف طالب مقبؿ عمى التخرج ال يعمـ كيؼ أك مف أيف يبدأ بعد التخرج ؟ ككيؼ يحصؿ      
لذلؾ يقدـ التكجيو كاإلرشاد الميني  .عمى الكظيفة التي تتناسب مع ما يممؾ مف خبرات كميارات

بعض الخدمات التي تحقؽ لمطالب ذلؾ االستقرار المنشكد مف خبلؿ الخدمات المقدمة لو كفي 
السطكر القادمة سكؼ نستعرض ماىيتو اإلرشاد الميني ككيؼ يكتب الشخص سيرتو الذاتية 

  .  كيستعد إلجراء مقابمو عند تقدمة لمكظيفة

  :أىداؼ اإلرشاد الميني     

.تبصير الطبلب بالتخصصات العممية كاألدبية المتاحة كخصائصيا كمتطمبات االلتحاؽ بياػ 1

  

مساعدة الطالب عمى التعرؼ عمى ميكلو كاستعداداتو كقدراتو كشخصيتو كمياراتو المتعمقة  ػ2
  .بالعمؿ

.مساعدة الطالب عمى اختيار التخصص العممي الذم يتناسب مع ميكلو كاستعداداتو كقدراتو ػ3

  

   .إرشاد الطبلب الراغبيف في تغيير تخصصاتيـ ػ 4

.تبصير الطالب بنكعية الكظائؼ المتعمقة بكؿ تخصص مف التخصصات العممية كاألدبيةػ 5
  

.مساعدة الطالب في الكصكؿ إلى القرار السميـ في اختيار المينة التي تتناسب مع قدراتو ػ 6
  

 : تنمية ميارات الطالب في ػ 7

 . كتابة السيرة الذاتية ػ

 . إجراء المقابمةػ 

 . البحث عف عمؿػ  

تبصير الطمبة بمكاقع اإلرشاد الميني المتاحة عمى شبكة اإلنترنت كالتي يمكف أف تقدـ ػ 8
 .معمكمات في كؿ مف السيرة الذاتية كالمقابمة
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:  ػ  إرشاد كبار السفثامنان 
مرحمة الشيخكخة المرحمة األخيرة في حياة الفرد ، كتنطكم عمى تغيرات جسمية د تع

 مف ىنا كانت .كعقمية كاجتماعية كانفعالية فتترؾ ىذه التغيرات آثاران سمبية عمى المسنيف
الحاجة لما يسمى إرشاد كبار السف كذلؾ لمساعدتيـ عمى التكافؽ مع ىذه التغيرات في 

،  (كضعؼ القدرات الجسمية كضعؼ الحكاس كترىؿ الجمد)حياتيـ، سكاء أكانت تغيرات جسمية 
 )، أك تغيرات انفعالية (كضعؼ الذاكرة كتأخر اإلدراؾ كصعكبة التركيز)أك تغيرات عقمية 

كانفصاؿ )، أك تغيرات اجتماعية  ( كسعة التييج العصبي، كعدـ القدرة عمى التحمؿ،كالضجر
 أك اعتمادىـ عمى أبناءىـ في العديد مف أمكر حياتيـ ،األبناء عنيـ كتركيـ يعانكف مف الكحدة

 .  ( يقدـ العكف ليـبسبب عجزىـ بعدما كاف العكس ىك الذم 

في الكاقع مراحؿ  إف لكؿ مرحمة مف مراحؿ العمر خصائصيا كمميزاتيا كأزماتيا، إالٌ أنيا    
ال يعني أف نركز اىتمامنا عمييا كنيمؿ  متصمة فيما بينيا اتصاالن كظيفيان، كاالىتماـ بأم مرحمة

فإذا كانت . كضركرم فإف فيـ النيايات ال يقؿ عنو أىمية  فكما أف فيـ البدايات ىاـ. األخرل
أىميتيا في العمؿ عمى تنشئة جيؿ صالح قكم يمكنو مف مكاجية مشكبلت  دراسة الطفكلة تكمف

ىي  كأف العناية باألطفاؿ ىي عناية بالرجاؿ كمستقبؿ المجتمع فإف دراسة الشيخكخة المجتمع،
  .استكماؿ لتحقيؽ ىذا الخير كالرفاىية

كالعناية بيـ كمحاكلة   بمف حكليـ،كيتأثركففالمسنكف ىـ أفراد في المجتمع يؤثركف فيو      
ىك اعتراؼ اىتمامنا بالفضؿ لمف  كمميزات المرحمة التي يمركف بيا. التعرؼ عمى مشكبلتيـ

التي يمركف بياػ كما يعبر عنيا العديد مف  لذلؾ فالمرحمة. عممكنا ككجيكنا إلى الطريؽ
القيمة االجتماعية نتيجة لعدـ قيامو بالعمؿ المفيد أك أف دكره  المسنيف ػ تعني البؤس كانخفاض

الرغـ مف  العمؿ قد انتيى كال ينظره شيء، كالرغبة الدائمة بالرجكع إلى الماضي، فعمى في عالـ
لمتعرؼ عمى القكل التي  أف األفراد في جميع مراحؿ العمر يميمكف إلى مراجعة الماضي كمحاكلة

تعتبر  (life review mechanisms) الماضي أثرت أك كاجيت حياتيـ إاٌل أف ميكانيزمات مراجعة
الخصكص، حيث يكاجيكف بيا العزلة كفقداف الحب مف  أكثر أىمية بالنسبة لممسنيف عمى كجو

إف المسنيف يعيشكف بالذاكرة أكثر مما يعيشكف " حيث يقكؿ سقراط  اآلخريف ، كاقتراب المكت،
 .ما تبقى مف حياتيـ أقؿ مف الماضي الطكيؿ المميء بالخبرات الكاسعة كالعريضة باألمؿ، ألف
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ثـ جعؿ مف بعد  كاهلل الذم خمقكـ مف ضعؼ ثـ جعؿ مف بعد ضعؼ قكة:" كيقكؿ اهلل تعالى     
 ( 54:الرـك) ."قكة ضعفان كشيبة يخمؽ ما يشاء كىك العميـ القدير

 المسنيف لذلؾ سكؼ يتناكؿ الباحث االكتئاب النفسي كاألمراض العصبية كالنفسية لدل     

التي  (المرضية  )كالباثكلكجية  كالخصائص العامة التي تميزىـ عف غيرىـ كالعكامؿ النفسية
لتحقيؽ تكافؽ  النفسي كاالجتماعي كالصحي تميزىـ عف غيرىـ، ككذلؾ أساليب تقديـ الدعـ

   .بيا أفضؿ لممسف في المرحمة التي يمر

  :مفيكـ الشيخكخة

الفاصؿ بيف  تعددت المفاىيـ في تحديد الشيخكخة، فبعضيـ يرل أف سف الستيف ىك الخط     
المعيار الزمني ال يعد  مرحمة الحياة الكسطى كمرحمة الشيخكخة، في حيف يؤكد آخركف أف

المتحدة لممسنيف قد رأت أف مرحمة الشيخكخة  مناسبان في تعريؼ الشيخكخة، إاٌل أف ىيئة األمـ
  :يمكف تقيسميا إلى فترتيف

  .سنة (70ػ 60)ػ فترة الشيخكخة المبكرة 

 (. ػ نياية العمر70)ػ فترة الشيخكخة المتقدمة 

اإلنساف،  أف الشيخكخة ىي السف التي ينتيي فييا نضج( 18 :2000)    يرل عبد الطيؼ
عمى القياـ بكظائفيا  كيتحكؿ النمك إلى عممية تفكؾ كىبكط تدريجي في قدرة أعضاء الجسـ

 .  كىي حقيقة بيكلكجية تميز التطكر في دكرة حياة اإلنساف
بيكلكجية بحتة  أف الشيخكخة ليست مجرد عممية (1995عثماف، ) بينما يرل بعضيـ اآلخر   

عمى الفرد حيف يصؿ إلى تمؾ السف  تظير آثارىا في التغيرات الفيزيقية كالفيزيكلكجية التي تطرأ
نما ىي باإلضافة إلى ذلؾ ظاىرة اجتماعية كنفسية، تتمثؿ في مكقؼ المجتمع مف  المتقدمة، كا 

بالذات يحددىا المجتمع بطريقة تعسفية، كما يفرض عمى ىؤالء  الفرد حيف يصؿ إلى سف معيف
 تتمثؿ بأكضح صكرىا في الحكـ عمييـ بالتقاعد في كظائفيـ كأعماليـ كما يترتب األفراد قيكدان 

بيا، كالمشاركة  ألفكا القياـ عمى ذلؾ مف عدـ ممارسة الكثير مف أكجو النشاط اليكمي التي
أف يتبعكا أنماطان سمككية معينة  كما تتمثؿ في تكقع المجتمع مف المسنيف. فييا لسنكات طكيمة

الحاؿ إلى آثار نفسية عميقة تتجمى في العجز عف  يحددىا المجتمع ليـ، كيؤدم ىذا بطبيعة
نسبي في قدرات المسف عمى مكاجية ضغكط الحياة أك الكفاء  تحقيؽ التكافؽ النفسي، كعجز
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 اآلخريف كتنجـ عف ذلؾ الشعكر بالكحدة كاإلحساس بعدـ الجدكل بالنسبة بمتطمبات التكافؽ مع
المجتمع بالنفع  لممجتمع ، كبعدـ رغبة المجتمع فيو نظران ألنو لـ يعد قادران ألف يعكد عمى

   .كالفائدة

لمتكسط  كمف المبلحظ أف بداية سف الشيخكخة قد يختمؼ مف مجتمع آلخر، كذلؾ تبعان       
المجتمعات كمما تأخرت  عمر اإلنساف، فكمما ازداد متكسط عمر اإلنساف في مجتمع ما مف

 Chronological الزمني لمفرد ال يمكف اعتبار العمر لذلؾ. مرحمة الشيخكخة كبالعكس
نما ثمة أعماران أخرل ال العمر الحيكم : تقؿ أىمية عف العمر الزمني كىي مرتبطان بالشيخكخة كا 

 Socialكالعمر االجتماعي Functional Age كالعمر الكظيفي  Biological Age لمفرد
Ageالنفسي ، كالعمر Psychological Age عمى اعتبار أف مظاىر الشيخكخة تختمؼ في 

 مف. مف فرد آلخر، فقد تظير ىذه الدالئؿ مبكرة في شخص ما عنيا في شخص آخر ظيكرىا
مستحيبلن ، ألف  ىذا المنطمؽ نجد صعكبة في تحديد بداية سف الشيخكخة إالن أنيا تحديدىا ليس

كنظران لتعدد . كاقتصادية كمينية كنفسية الشيخكخة ليا عدة جكانب ػ كما ذكرنا آنفانػ اجتماعية
كبصرؼ النظرعف الجانب الذم يمكف أف ننظر . بعدة طرؽ جكانبيا فإنو يمكف أيضان تعريفيا

ترتبط بأذىاف معظـ الناس كالضعؼ البدني، كنقص القدرة عمى التكافؽ  إلييا مف خبللو فإنيا
 التقاعد كفقداف: كالمحيط االجتماعي؛ فيي زاخرة باألحداث بعضيا متكقع مثؿ مع البيئة

األصدقاء،  العضكية في مجتمع العامميف، كبعضيا محتمؿ الكقكع كتباعد األبناء كفقداف بعض
لمشيخكخة كمخاكؼ غير  كتغيير األدكار، مما يؤدم إلى تككيف اتجاىات سالبة كمعادية

كتقكييا، كتتحكـ فييا اتجاىات المسف  كىذه األفكار كالمعتقدات تدعـ كؿ منيا األخرل. منطقية
   .كسمككو نحك نفسو

كعدـ التكافؽ،  كالحؽ يقاؿ قد تعد ىذه المرحمة مف حياة بعض المسنيف بمرحمة األزمات      
إلييا نظرة إيجابية كبعضيـ اآلخر  كلدل بعضيـ اآلخر باالستقرار كالتكافؽ، أم فبعضيـ ينظر

ينظركف إلييا نظرة إيجابية فيتـ التعبير عف ذلؾ لدييـ  فأما الذيف. ينظركف إلييا نظرة سمبية
ألنو  السميـ، كالتقدير المرتفع لمذات، كالرغبة في التكاصؿ االجتماعي الفعاؿ، مف خبلؿ التكافؽ

االجتماعية كالمينية  باعتقادىـ أف مطالب الحياة قد أشبعت لدييـ مف خبلؿ قياميـ بأدكارىـ
أف المتكافقيف مع الشيخكخة ىـ  ( Richard,1972 )كقد أكد ريتشارد. كاألسرية خير قياـ

باستمرارية مع الماضي، كيشبع مطالبيـ عمى  الذيف يستطيعكف أف يمارسكا أسمكب حياة يمدىـ
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أف مفتاح التكامؿ في مرحمة  (ereckson,1963)أريكسكف كما يرل. المدل الطكيؿ
الفرد لمتغمب عمى األزمات النفسية إلى جانب بعض المتغيرات  الشيخكخة يكمف في قابمية

 ببعضيا مف قبيؿ األدكار االجتماعية كالصحة الجسمية كالبيئة االجتماعية التي الكثيقة الصمة
  .تتضمف العبلقات االجتماعية السابقة كالحالية مع األفراد المحيطيف بو

يؤدم بيـ إلى  بينما ينظر أصحاب التكجو السمبي لمشيخكخة بأنيا مرحمة كخبرات مؤلمة     
بمطالب الحياة المختمفة  انخفاض في النظاـ القيمي لدييـ نتيجة لعدـ قدرتيـ عمى الكفاء

المسف إلى تكريس انسحابو كتخميو عف  الصحية كاالجتماعية كالنفسية كالمينية، لذلؾ يمجأ
تفاعبلتو اإليجابية مع البيئة المحيطة بو كالتي مف  أدكاره الرئيسة التي كاف يمارسيا كتقميص

  .عمى الذات كالخبرات السابقة كالشعكر باالكتئاب كالقمؽ النفسي آثارىا العزلة كالتمركز
مرحمة الشيخكخة ىك   فيإنكارىاأنو مف األمكر اليامة التي ال يمكف  ( beck ) كيرل بيؾ    

إف الصغير قد يمكت أما  "(woodworth )أف المكت ال بد كاقع، حيث يقكؿ ىنرم ككدكرث
الذم لو نشاط ىادؼ إلسعاد اآلخريف ،  كيرل بيؾ أف المتكافؽ ىك الشخص". الكبير فبلبد ميت

تحقيؽ الذات بالرغـ مف أنيا تركز عمى اآلخريف  األحفاد، المجتمع، حيث تمثؿ أقصى درجات
  .السعادة الذاتية المباشرة كتكجو نحك قضايا تتعدل

  :الشيخكخة كاالضطرابات النفسية كالعصبية
االضطرابات   :تنقسـ األعراض الكظيفيةي لمرحمة الشيخكخة في ثبلث مجمكعاًت رئيسيةً    

كالتي تكجد في كؿ األعماًر، ك  العصبية، كااًلضطرابات العاطفية، كاالختبلالت العقمية الياجسي
 ، حيث Kay (1972)المذعكرى ظاىريان، الذم كصفو كام االضطراب األخير يىٍشبوي داءى الفصاـ

التطكرات الحديثة لـ تنجـ عف العمًؿ باالىتماـ بالمسنيًف بشكؿ ميحٌدد  ناقشى أسبابو فإف أغمب
كىناؾ . األخرل حيث إف العمر ىك مجٌرد متحكؿ مستقؿى كاحد بيف الكثيًر مف المتحكالت فقط ،

مف حيث العمر كبشكؿ  عمى أية حاؿ حاجة لمقياـ بدراسات أكسع عمى المجمكعات األكبر
كأنماط أعراض االضطرابات العاطفيًة التي  كعمـ أسباب األمراض, خاص فيما يتعمؽ بعمـً األكبئة

  .تىٍبدأي في الشيخكخةً 
   :انتشار األعراًض العصابيًة كالكآبة

 بيف كباًر السٌف المختاريًف بشكؿ عشكائي كالذيف كانكا يعيشكف في مدينة     
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 كانت جميع أعراض األمراض الذىانية، كاالضطرابات العصبية Newcastleنيككاسؿ
ًجدىت(Bergmann ،1970)االستحكاذية كاليستيريةى العادية نادرة  أعراضى القمًؽ  ، كلكف كي

 بالمئة 14بنشاطاًت الحياة العاديًة عند  كاضطرابات المزاًج الحادِّ الكافية لتسٌبب بىٍعض التداخؿً 
. األعراض األكثر اعتداال مكجكدة تقريبان في ًنٍصًؼ الرعايا ككانت .(Kay،1970 )مف المسنيف 
( 1973)عاـ  Greenك قريف Zungكنتائج زكنؽ Zung ( 1967 )نتائجى زكنؽ ك ىذا ييكافؽي 

أحرزكا نقاط   سنًة أىك أكثر65بالمئة ًمٍف الرعايا الطبيعييف بعمًر  44 خمصت إلى أف ك التي
" كيعني . لممرضى األصغرً  ضمف المدل الكئيبً  (SDS) عمى ًمقياًس التقدير الذاتي لمكآبة

قد كجدى . كانكا ينفذكف نشاطاتى العيمًر المبلئمةً  في ىذه الًدراساًت بأٌف الرعايا" الكضع الطبيعي  كى
مف  SDS األقدـ تكجيكا لمحيصيكؿ عمى نقاط أعمى عمى مقياس بأف الرعايا  Zungزكنؽ

 كقد ازدادت أيضان نقاط الرعايا الكبار في العمر عمى مقياس التقدير. العمر البالغيف األصغر في
ك  Kayكام  عامان ك أكثر، لـ يجد65كعمى أية حاؿ ضمف المجمكعة العمرية  .الذاتي لمقمؽ
 كلـ يستطع ماؾ دكنالد .أم عبلقًة بيف العيمًر كاألعراًض العصابيةً  (1970)زمبلؤه عاـ 

McDonald (  1967في عاـ ) بيف العيمًر كاألمراض العصابية  أف يرينا االرتباطات اليامة
الطبي، أىك بيف األمراض العصابية كالضرر  لدليًؿ ككرنيؿ M-R كما قيست عمى ًمقياس

، بيف  Inglis Pairedالتعميمي المساعد لػ أنجميز باريد الدماغي كما حددت مف قبؿ االختبار
  .الذيف يىًعيشكفى في ذلؾ البيت المرضى المسنيفً 

   :لمسنيًف المصابيف بالقمًؽ أىك الكآبةً ؿالخصائص المميزة 
 (، ب 1964 )عاـ  Rothك ركث Beamishك بيامشKay في المسح الذم قاـ بو كام    
 النسائي، حضكراألعراًض الكظيفيًة كالتي ىي في الغالب قمؽ أىك كآبة مرتبطة بالجنس كاف

، أك (مبٌكرة ألحد الكالديف  تاريخ نفسي سابؽ، انحراؼ شخصيًة، كخسارة)كالتييئة المسمـ بيا 
اجتماعي سٌيئ، أكمرض طبيعي، أك مشاعر  طبقة منخفضة اقتصاديان كاجتماعيان ، أكتكامؿ

كقد نتج عف العامؿ المحمؿ لػ . (رثاء الذات، الكحدة كاالستياء مف الحياة،)كمكاقؼ أخرل 
عمى الرعايا الطبيعييف المسنيف كمٌيزى العامؿى  SDS لمقياسو لمػ ( 1967 ) عاـ Zungزكنؽ

الميٍختىًمًؼ الذم  قىٍد يىكيكفي نتيجة الحرمافً  الذم أعتقد بأنو" خسارة احتراـ الذات " أنو  األكؿى عمى
  .كاجيو في الشيخكخةً 
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  :أنماط األعراض في حاالًت الكآبة في خريؼ العمر

  :ػ األعراض االنطكائية1

نمطى  مفيكـى الكآبة االنطكائية كالحظى بأفٌ  Rosenthal ( 1968 ) راجعى ركسينثاؿ     
كالكسكسة , العميقة، كالقمؽ  العبلمًة أكالعارض التقميدًم المتمثؿ باليياج ، كالذنب، ك األعراض

ًدراساًت العامًؿ التحميميًة لمبحث األعراض  المرضية كالذيعير، قد مٌيزى فقط ك بشكؿ جزئي في
ًجدى  دثٍت أعراضي الذعر الكئيبة، ككىافى قىٍد كي  ًليككف متعٌمؽ بىالعيمًر في دراسًة كاحدة فقط، كعمكمان حى

 .  عامان فقط40 أكثري في المرضى الذيف كانت أكؿ حادثة ليـ بعد عيمًر الػ

مستعمبلن تحميبلًت  نمطى العبلمةى في الكآبًة االنطكائية Kendell(1968) كدىرسى كيندؿ    
كأعتبر بأف المرضى . ااًلضطراباًت العاطفيةً  متعددة األشكاؿ، كجزء ًمٍف دراسة أكبر في تصنيؼً 

ـٍ ييختمٍفكا بأم  (  عامان 54إلى عمر 40مف عيمًر )االنطكائية  الذيف شٌخصكا بالكآبة السكداكية لى
العيمرًم مف  المدل) أىمية عف العدًد األكبًر مف المرضى الذيف شخصكا بالكآبة الذىانية كجو ذك

كىانٍت نتيجةى النقص السابؽ  بأٌف العارض التقميدم  Kendellكأعتقد كيندؿ. ( عامان 25-54
ة الكآبةً  الحظى أيضان بأنو يكجد ىناؾ تداخؿي كبيري في تكزيًع نقاط  كقد. في الطرًؽ الفٌعالًة لميعىالىجى

 السكاف المصابيف بالكآبة االنطكائية ك الكآبة العصبية، كما كانت عندما قكرف العامًؿ بيف

   .السكافي الذىانييف ك العصابييف

  :ػ األعراض العصابية ذاتية المنشأ2

األبعاد لممرضى  في دراسًة أخرل ك باستخداـ تقنيات متعددة ، كاف الًمقياس النفسي المتعٌدد 
األدكات المستخدمة في ميقىارىنىة  كمقياس ىاممتكف لتقدير الكآبًة ىي (المقيميف  )المدخميف 

كا . سٌنان كاألصغرً  مبحث األمراض العاطفية لممرضى األكبر عشىر بالمئة ًمٍف المرضى شيٌخصى
كأظيرت النىتاًئجي بأنو . بمرض عصبي، كالبقٌية بالكآبة ذاتية النشكء سريريان عمى إنيـ مصابيف

األقطاب التي تمثؿ  ىناؾ بُّعد ممتد مف الكآبة المتخٌمفة عقميان ك الذىانية إلى العصابية، كاف
ف االكتشاؼ الرئيسي فيما. نمكذجيف مميزيف مف األعراضً  يتعمؽ بالعيمًر ىي أف تمؾ  كا 

أكثر تكراران كشدة في سف فكؽ الستيف مف  األعراًض المميزًة في كيٌؿ مجمكعة تشخيصية كىانتٍ 
  .سف دكف الستيف
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  :أحداث الحياة ك الكآبة

كمسؤكلية تكرارىا  بأف الحكادث االبتدائية المتزايدةى، (1968)ك زمبلؤه  Hemsiاعتبر ىيمسي
تيكٌضحى مف جية العكامؿ الكراثية الخاصة أك  ، كحدة حاالًت الكآبة في أكاخر الحياة ال ييٍمكف أفٍ 

ك دعـ ىذا حٌجتىيـ بأف التغييرات المتعٌمقة بىالعيمًر في . المنشأ  الشخصية أك الطبيعية أىك نفسية
التنظيمي  كلسكء الحظ، قد تـ تجاىؿ بحثى كاقع الحياةً . متكرطة في حاالت الكآبة  الدماغً 

أية حاؿ، عمى أفكارًىـ  كيبدك أف المسنيف كاألصغر سنان يكافقكف، عمى. لممسنيًف بشكؿ كبير
المنتجة لمتغيرات المتعددة التي تىٍظيري عمى مقياس  المتعمقة حكؿ األىميًة النسبيًة ألحداًث الحياةً 

ف مكت أحد الزكجيف ، كالذم بالطبع  يشكؿ خطر خاٌص عند أك .تقدير التغير االجتماعي
  عمى ىذا الًمقياًس مف قبؿ كؿ42أعطي الكزف األعمى في ترتيب المكاد الػ  قد،المسنيفً 

التقاعد في المرتبة  فقد كضع. الدراسات العالمية ، ماعدا الدراسات األمريكية ك المكسيكية
الٌشيء بالمجمكعاًت العرقيًة كالكطنيًة  العاشرة ًمف ًقبؿ األمريكاف القكقازييًف كيىنخفضي بعض

ًلكي يكيكفى إحدل المكاًد  ' تغير الصحًة الشخصًية الرئيسيً  " األخرل، بينما تـ الحكـ عمى عامؿ
  .أىمِّية بكيٌؿ المجمكعات التي دىرستٍ  السبع األكثر

 : الفقد كالترٌمؿ

إلى المصٌحات  في كؿ األعماًر، يشكؿ الميتىرىٌممكف نسبة عالية مف األشخاص الذيف يدخمكف     
ٌكجيفً  النفسيًة، كًنسىب أعمى مًمٍف يقدمكف عمى االنتحار كالمكتً  . بأسباب متعددة أكثر مف الميتىزى

، باإلضافة إلى االختيار بسبب  كمف المحتمؿ، بأف الحرماف طكيؿ المدل، مثؿ قمًة العنايًة كالدعـً
كاج ثانية، ىي عكامؿى ميمةى  فشؿً  الكفيات ك  كعمى أية حاؿ، ىناؾ دليؿ بأف معظـ نسب. الزى

ًدراساًت المرضى النفسييف  ك ىذا ما كرد في. المرض تتركز ضمف السىنىًة األكلى ًمٍف الترٌمؿً 
إلى أٌم نكع مف أنكاع الخدمًة النفسيًة ، ًمٍف  المدخميف إلى المصحات ، ًمٍف اإلحاالًت األكلى

المسناًت كًمٍف االنتحار، حيث كاف ىناؾ خطر عمى الرجاؿ خصكصان فكؽ  الكفٌياًت بيف األرامؿً 
المرتبطة بردِّ فعؿ  عمى التغييراًت النفسية الجسميًة كالعاطفيةً  كلذا رُّكز االىتماـ .(60 سف الػ

  .الحزفى نفسو

   :الكحدة كالعزلة االجتماعية
 30دراسة لػ  ك في. قد تككف العزلة االجتماعية أحدل نتائًج خسارًة الزكًج أك الشريؾ       
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بأف أكثر مف  Barraclough ( 1971 )كجد باراكمك,  عامان 60حالة انتحار فكؽ عيمًر الػ
االكتشاؼ األكثرى تميزان بأف كيٌؿ أكلئؾ  نصؼ العينة كانت تعيش لكحدىا لحظة المكت ؛ كلكف

سىنىًة كاحدة فعمكا ذلؾ تمقائيان بسبب مكًت أىك مغادرًة قريب أىك  الذيف عاشكا لكحدىـ ألقؿ ًمفٍ 
عائمة متعددة  بينما أغمب أكلئؾ الذيف كىانكا لكحدىـ لمدة أطكًؿ ًمٍف ىذه كانكا قد ترككا صديؽ،

 .  ك لذا فربما اندمج الحزف مع الكحدة لجمب االنتحار. األشخاص

 ) Lowenthalالكينثاؿ ك قد أستنتج. الكحدة كالعزلة االجتماعية لىيست ظكاىرى متماثمةى     

نتيجة أكثر مف ككنيا سببان لممرًض العقمًي  بأٌف العزلًة المتأخرة التطكر يمكف اعتبارىا ( 1968
بأف شكاكل الكحدًة بيف المسنيًف في  ( ب 1964)كزمبلؤه  Kay ك قد كجد كام. عند المسنيفً 

تمامان عف عدًد االتصاالت اليكميًة عند أكلئؾ ذكم األعراًض العصابيًة،  البيت كىانت مستقمة
المكاضيًع العصابيًة،  في. كلكف كىانٍت ىناؾ عبلقة كثيقة الصمة بعدًد االتصاالت عند الصٌحيحيفً 

الزيىٍارىة ًمف ًقبؿ األقرباًء أىك األصدقاًء، كبىدت  عمى أية حاؿ، ترتبط الكحدة بشكؿ عكسي بتكرار
الشخصيًة طكيمة المدل، ك مشاعر اإلىماًؿ كنقص العبلقات المستقمة  بأنيا مرتبطة بمشاكؿً 

النشاًط  مف ناحية الصٌحة الطبية النفسية ، يرجح أف تككف الكحدة بسبب تقييدً  ك. القريبة 
 .إدارًة الكحدًة في الشيخكخةً  ىذه التمييزات لىريبَّما قد تؤثر عمى. االجتماعي لممرًض الطبيعيً 

: (الشيخكخة ) أساليب إرشاد كبار السف
 إلى األخير ىذا كييدؼ ،النفسي كالعبلج الطبي العبلج الشيخكخة مشكبلت عبلج يشمؿ      
شباع ، كاالنفعالي النفسي األمف تحقيؽ  كأنو بالحب كشعكره ، النفس عزة كتحقيؽ ، الحاجات كا 
قناعو أىمو، مف مطمكب  الجديدة الحدكد في نفسو، إلسعاد قكل مف لو تبقى بما بالتعايش كا 

 كأسريان  مينيان  المسف إرشاد يتطمب كىذا بالعمؿ العبلج ذلؾ في كيفيد ، يعيشيا أف يستطيع التي
 . المسنيف رعاية عمى تساعد مؤسسات إلى كتكجييو ،كأىميتو الفراغ كقت لممئ االىتماـ مع
 كبدفعو التسمية بكسائؿ كذلؾ كميكلو، اىتماماتو بتنمية كذلؾ البيئي العبلج الميـ مف أف كما

 في كيفيد .النفسي التكافؽ بتحقيؽ يساعده مما كاجتماعيان  ان نفسي بتأىيمو االجتماعية لممشاركة
 عصرنا في أصبحت التي التقاعد مشكمة عمى لمتغمب خصيصان  تعد التي كالنكادم الكرش ذلؾ

 حؿ كفؿ المسمـ حياة في االجتماعي كالنظاـ .العالـ سكاف مف% 14 لػ تعطيبلن  تشكؿ الراىف
 ببناء كاالجتماعية االقتصادية الناحية مف  ،لممعمر الكريمة الحياة كفؿ ألنو المشكمة، ىذه مثؿ
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 ،الحياة ىذه في بأىميتو كشعكره كرامتو بحفظ كالنفسية ، كالمداراة بالمداكاة كالصحبة العبلقات،
 السمكؾ في يحتذل نمكذجان  كيككف كذكيو أىمو بيف كمكـر محتـر بشكؿ باؽ المسف فإ حيث

 متكافقان  حياتو يعيش بحيث ، األجياؿ بيف كالثقافة لمقيـ ناقبلن  كيككف ، األسر ىذه داخؿ لؤلجياؿ
 مف كآمنان  ، كالعقمية النفسية طاقاتو مف كمستفيدان  ، معيا كمتعايشان  ، الصحية قظركؼ مع

 لممجتمع كخبرتو حكمتو في كمفيدان  . بناءة جديدة لعبلقات كمنميان  كمنتجان  االجتماعية، الناحية
 األمر يربط كلـ المسنيف لرعاية نماذج اإلسبلـ أعطى اإلسبلمية الثقافة كفي . شرائحو بجميع
 كزكريا السبلـ عميو كإبراىيـ السف بيـ تقدمت أنبياء إلى الكريـ القرآف أشار فمقد معيف بسف
 آخر حتى عطاء حالة في ظمكا الذيف الصحابة مف لعدد التاريخ كأشار . السبلـ عمييـ كنكح
 اجتماعية أكقاؼ لعدة أمثمة كىناؾ . كغيرىـ بكر أبي بنت كأسماء مالؾ بف أنس أمثاؿ لحظة

 . ليـ كلمكفاء منيـ كلبلستفادة كرامتيـ كلحفظ المسنيف لخدمة إسبلمية
: برامج رعاية المسنين

:  وتتمثل ىذه الرعاية في
: أ ـ برامج الرعاية االجتماعية

      مف الكاضح أف اتجاه برامج الرعاية االجتماعية يكجو مف خبلؿ أيديكلكجيات الدكؿ أك 
النظاـ السياسي لمدكلة كالذم يظير الطابع االقتصادم كاالجتماعي، كلـ تعد برامج الرعاية 
االجتماعية منحة مف حككمات الدكؿ لشعكبيا، بؿ لقد أصبحت حقان أساسيان مف حقكؽ ىذه 
الشعكب، كبالرغـ مف ككف األسرة في كثير مف الثقافات ىي النظاـ األساسي لتقديـ الرعاية 

ألعضائيا مف كبار السف، إال أنو مع تفقد الركابط باألسرة في المجتمعات المعاصرة، فإف كبار 
السف أجبركا عمى أف يكفركا معيشتيـ معتمديف عمى أنفسيـ مما عرضيـ لكثير مف المشكبلت 
الصحية كالنفسية كاالجتماعية، كىذا ما حدا بالدكؿ المختمفة أف تتحمؿ عبء تكفير الرعاية 

كلقد نظرت الدكؿ .. لكبار السف بطريقة تتفؽ مع ظركفيا األيديكلكجية كاالجتماعية كالثقافية 
ففي بداية األمر، كاف ينظر إلييا عمى .. المختمفة إلى احتياجات كبار السف بمنظكرات متعددة 

أنيا احتياجات اقتصادية كمف ىنا كانت الرعاية بمنح المسنيف المعاشات كاإلعانات المالية، ثـ 
تتطكر المنظكر ليذه االحتياجات كترجمت برامج الرعاية ليـ في صكرة تكفير المساكف البلئقة 

كأخيران تـ النظر الحتياجات المسنيف عمى أساس أنيا احتياجات نفسية ... بكبار السف 
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رعاية المسنيف ال كبرامج  ،كاجتماعية كترجـ ذلؾ إلى برامج تنشط العبلقات االجتماعية لممسنيف
تكضع بدكف إعداد كتخطيط ، ألنو البد كأف تتفؽ مع االحتياجات اإلنسانية المشتركة لكبار 
السف مع االرتكاز عمى المبادئ األساسية لمخدمات االجتماعية كالتي تعتمد عمى ركيزتيف 

 :أساسيتيف ىما
كالعمؿ عمى تكفير األنشطة التي تقابؿ أكضاعيـ الجسمانية :  االىتماـ بحاجات األفراد المسنيف -1

كالعقمية كالبيئية ، كمساعدتيـ عمى التخطيط ألنفسيـ مع تقديـ المساعدة لكي يظمكا نشطيف 
دارة كتنظيـ شئكنيـ الحياتية في ضكء المكارد  قادريف عمى اإلسياـ بفاعمية في تخطيط كا 

 .المجتمعية كالعبلقات األسرية  
 تزكيد الفرد المسف بالمساعدات التدعيميو بطرؽ متنكعة ، تتناسب مع اعتبارات السف  -2

 .  المختمفة 
 :- المسنيف احتياجات تمبية برامج عمييا تستند التي الركائز

 بالنظر انتيت حتى ، المسنيف كمشكبلت احتياجات إلى النظرة تطكرت الحالية اآلكنة في   
 يمكف فانو ذلؾ إطار كفي ،( 13)المسف تكاجو كاجتماعية نفسية مشكبلت أنيا عمى إلييا
 يمي فيما كاالجتماعية النفسية المسنيف احتياجات تمبية برامج عمييا ترتكز التي األسس إيجاز

    -:
 االىتماـ يستطيعكف ال الذىنية قكاىـ كتدىكر الجسماني كضعفيـ كاقعيـ بحكـ المسنكف 

  .كرعاية عناية مف تستحقو ما يعطكنيا أف أك بأنفسيـ
 كنصحيـ خبراتيـ تقديـ في صكرىا أبسط في تتمثؿ اجتماعية كظيفة يؤدكف المسنكف 

رشادىـ   . ألكالدىـ كا 
 بخبراتيا كيسترشد المجتمع عمييا يحافظ اجتماعية قيمة الشيخكخة.  
 تطبيقية فنية كميارات عممية أسس عمى تعتمد فيي كفف عمـ المسنيف رعاية.  
 في مؤثرة قكة شيخكختيـ في يظمكف بحيث بكجكدىـ االعتراؼ إلى بحاجة المسنكف 

  .القائـ المجتمع
 الفرصة ليا كفرنا إذا معطاءة الشيخكخة. 
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 : أنشطة كبرامج تدعيـ المسنيف كدمجيـ في المجتمع ػالمحكر الرابع* 
  أصبحت المجتمعات المعاصرة أكثر دراية بأىمية تطكير برامج رعاية المسنيف  كمف   

العناصر اليامة لتطكير كتنمية الخدمات المقدمة لممسنيف االتجاىات السائدة في المجتمع 
  كبالمثؿ اتجاىات المينييف المشتغميف مع المسنيف  ثـ اتجاىات ،عامة نحك المسنيف

... المسنيف أنفسيـ نحك حاجاتيـ كنحك ككنيـ كباران لمسف ، كنحك الرعاية التي تقدـ ليـ 
:-  ، كمف األسس التي تستند إلييا برامج رعاية المسنيف لدمجيـ في المجتمع ما يمي 

  حيث تمثؿ التكعية نشاطان أساسيان يجب أف :- التكعية المجتمعية بشأف قضايا المسنيف
 :تتجو إليو برامج رعاية المسنيف كذلؾ لتحقيؽ ىدفيف 

  * تعريؼ األجياؿ الصاعدة بأىمية اإلجراءات الكقائية في األعمار المبكرة كالتي تساعدىـ
. عمى تحقيؽ حياة ببل معاناة بدنية أك اجتماعية عند بمكغ مرحمة الشيخكخة 

  * اكتساب تفيـ األجياؿ األصغر لحاجات المسنيف كاكتساب االتجاىات كالسمككيات
. المناسبة الحتضاف المسنيف في حياة المجتمع العامة بكؿ الحفاكة كالتكقير كالتكريـ 

  كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تدعيـ : دعـ دكر األسرة لمكاصمة دكرىا التقميدم
يجاد التنظيمات المدعمة التي تمكف األسرة مف مكاصمة دكرىا مع  المفاىيـ التربكية كا 

 .المسنيف في ضكء المتغيرات المجتمعية المعاصرة 
  كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ : تنشيط مشاركة المسنيف في حياة المجتمع اإلنتاجية كاالجتماعية

زالة ما يقؼ أماـ ذلؾ  العمؿ عمى تكجيو الجيكد الخاصة مف أجؿ تحقيؽ تمؾ المشاركة ، كا 
 .مف عقبات 

  مف خبلؿ اإلجراءات المنظمة : تيسير حصكؿ المسنيف عمى احتياجاتيـ المعيشية اليكمية
 . لذلؾ أك التنظيمات أك المشركعات االجتماعية التي تعاكف في تحقيؽ ذلؾ 

 مف خبلؿ تكفير الدعـ : المعاكنة في دعـ الجيكد الكقائية كالعبلجية الحتياجات المسنيف
لمجتمعي بأشكالو المختمفة كعمى كافة المستكيات بيدؼ تحسيف الظركؼ الحياتية 

  ..لممسنيف
 كذلؾ لمتعرؼ عمى األساليب : إعداد كتدريب العامميف كالمتطكعيف في مجاؿ رعاية المسنيف

 .العممية كالمينية المعاصرة في مجاؿ رعاية المسنيف
             كيمكف تقسيـ برامج رعاية المسنيف كدمجيـ في المجتمع كما يمي :
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     برامج تيدؼ إلى تعميؽ مشاركة المسنيف في الخدمات االجتماعيةػأكالن  :
  تنظيـ برامج تيدؼ إلى تعميؽ مشاركة المسنيف في عمميات صنع القرارات الخاصة 

 .بالتخطيط لسياسات الرعاية االجتماعية 
  عقد المقاببلت الفردية لمتعرؼ عمى احتياجات المسف كمشكبلتو ككضع خطة التدخؿ

 .الميني التي تتناسب مع طبيعتو الفردية 
  كضع برامج فردية لمساعدة المسف عمى عبلج المشكبلت التي تكاجيو سكاء كانت داخؿ 

 .المؤسسة أك في بيئتو األسرية 
  تنظيـ مشاركة المسنيف في حركات الجماعات القاعدية عمى المستكل المحمي كاستخداـ 

 . الطرؽ كاالستراتيجيات المشركعة لممطالبة بحقكقيـ في برامج الرعاية االجتماعية 
  كضع برامج فردية لمساعدة المسف عمى عبلج المشكبلت التي تكاجيو سكاء كانت داخؿ 

المؤسسة أك بيئتو األسرية ، كمساعدة المؤسسات مينيان عمى رفع مستكل خدماتيا كعدـ 
 .اقتصارىا عمى الخدمات كالبرامج التقميدية أك العبلجية 

  كتكفير الخدمات النكعية المتخصصة التي " اإلعداد المبكر لمتقاعد" تقديـ برامج تيدؼ إلى
 .برامج المشكرة الفنية ، برامج تقكية الركح المعنكية لممسنيف : يشمميا ىذا النظاـ 

  برامج تيدؼ إلى تعميؽ مشاركة المسنيف في المؤسسات التطكعية: ثانيان :
  كتشمؿ ىذه البرامج تمؾ الجيكد كاألنشطة التي يتخذىا المسنكف في تعامميـ مع    

كتتنكع ىذه .. منظمات المجتمع المدني كالمؤسسات التطكعية في مستكياتيا المختمفة 
:- البرامج لتضـ 

  العمؿ في مؤسسات تطكعية عمى مستكل المربعات السكنية . 
  تنشيط الممارسة الخاصة لرعاية المسنيف كاالعتماد عمى الجيكد الصادرة مف المسنيف 

 .أنفسيـ ، عمى أف يككف ذلؾ في إطار فمسفة الرعاية االجتماعية لممسنيف 
  كضع برامج تساعد األعضاء عمى فيـ عممية التقدـ في العمر ، كما تتضمنو مف تغيرات 

 .فسيكلكجية كسيككلكجية كاجتماعية حتى يسيؿ تكيفيـ مع ىذه التغيرات
  تنفيذ البرامج اليادفة لممحافظة عمى ما لدل المسنيف مف طاقات كمحاكلة االستفادة منيا 

. 
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  إشباع الحاجة إلي الحصكؿ عمى خبرات كميارات جديدة تنمي إحساس المسف الستمرار 
 .نشاطو بعد التقاعد

  إتاحة الفرصة لؤلعضاء لممشاركة في الحياة الجماعية كبل حسب خبراتو لممشاركة في 
 .تقديـ الخدمات

  العمؿ عمى تدعيـ العبلقات بيف المسنيف داخؿ المؤسسة باعتبار أف مشكمة فقد العبلقة 
 .باآلخريف تتسبب في حدكث الكثير مف التأثيرات السمبية عمى المسف

  تشجيع المسنيف الميمميف لمتطكع في أنشطة المجتمع كبرامجو المجتمعية في المجاالت 
 .المختمفة 

  المشاركة في التخطيط نمك الجيكد التطكعية لممسنيف . 
  كما يتبعو ذلؾ مف تحقيؽ لممشاركة مف خبلؿ ..  تككيف جماعات ضاغطة مف المسنيف

 .الخدمات العامة 
  برامج تيدؼ إلى تعميؽ مشاركة المسنيف في الخدمات العامة: ثالثان :
  كتشمؿ ىذه البرامج تمؾ الجيكد التي تيدؼ إسياـ المسنيف في المشاركة المجتمعية   

لتكفير الخدمات العامة لممجتمع ، سكاء ألنفسيـ أك لغيرىـ مف المكاطنيف، كذلؾ عمى 
 : النحك التالي

  تبني مداخؿ مؤسسية في رعاية المسنيف، كالبعد عف المداخؿ الفدية كالثانكية عمى قدر 
 .اإلمكاف 

 تدعيـ استراتيجيات المشاركة بكاسطة عمؿ جماعي مف المسنيف . 
 تشجيع المسنيف عمى إنشاء مجالس لمخدمات العامة ، كلعب األدكار المختصة بيا . 
  تحسيف أشكاؿ المساىمة المجتمعية لتكفير الخدمات االجتماعية العامة في إطار مف 

 .المحاسبية العامة لمحتكيات ىذه المساىمة
  تمثيؿ المسنيف في النظاـ السياسي النيابي في المجتمع المختص بالتشريع لمخدمات 

 .العامة لممجتمع
  تكتيؿ المسنيف ليمعبكا دكران في الحياة الديمقراطية بأصكاتيـ االنتخابية كبالتالي يحرص 

 .كاضعكا السياسة االجتماعية عمى إرضائيـ
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  التدخؿ الميني عمى مستكل كافة أشكاؿ مؤسسات رعاية المسنيف سكاء بأساليب تنمكية 
. لما فيو مد مظمة الرعاية االجتماعية لممسنيف.. أك تخطيطية أك دفاعية 

 :تاسعان ػ إرشاد ذكم االحتياجات الخاصة
 أم أف التنمية لالتنمية البشرية ىي تنمية الفعؿ مف ناحية كتنمية التفاعؿ مف ناحية أخر      

 كيشير .البشرية البد أف تشمؿ تنمية رأس الماؿ البشرم كرأس الماؿ االجتماعي في آف كاحد
 كالعبلقات كالثقافة السائدة ك العادات كالتقاليد التي المؤسسيرأس الماؿ االجتماعي إلى النظاـ 

 المشاركة ل كافة أفراد المجتمع كمف بينو، ذكم االحتياجات الخاصة، بما ينعكس عؿلتؤثر عؿ
 . عممية التنمية كاستمرارىالفي التفاعبلت االجتماعية كاالقتصادية ذات التأثير المباشر عؿ

كنشطت الدكؿ المختمفة . كقد شيد العقد الحالي تطكران ىائبلن في مجاؿ االىتماـ باإلعاقة     
في تطكير برامجيا في مجاؿ اإلعاقة ألف االستجابة الفعالة لمشكمة اإلعاقة يجب أف تتصؼ 

تيتـ ببعض الجكانب المتعمقة بيذه المشكمة كتغفؿ جكانب أخرل، كبشكؿ  بالشمكلية، بحيث ال
يككف فيو لبرامج الكقاية مف اإلعاقة أىمية متميزة نظران ألنيا تمثؿ إجراءن مبكران يقمؿ إلى حد 
كبير مف كقكع اإلعاقة كيختصر الكثير مف الجيكد المعنكية كالمادية البلزمة لبرامج الرعاية 

 .كالتأىيؿ
، ىمياأ مف ذكم االحتياجات الخاصةرشاد إف أال إ ،مع تعدد مجاالت اإلرشاد كتشعبيا   

 ان لى مثؿ ىذه الخدمات نظرإشد المحتاجيف أ مف كتكمف ىذه األىمية في ككف الفرد المعاؽ
 فالمشكبلت التي يعاني منيا ىي ؛ك يتعرض لياألممشكبلت االجتماعية التي يعاني منيا المعاؽ 

ما المشكبلت التي يتعرض أ. خريفآلنو عبء عمى اأحساس بإللى االنسحاب كالعزلة كاإالميؿ 
ليو بنظرة العجز إحجاـ عنو كالنظر إل كا،خريفآلليا الفرد المعاؽ قد تككف ردة فعؿ سمبية مف ا

ماكف العامة عندما تقؼ ألكىي مكاقؼ كاقعية تتكرر في ا. عاقة كاضحةإلذا كانت ا، إخاصة
صـ الذم يتحدث بمغة ألالتحديؽ في ا كأحد المقعديف، أمجمكعة مف الناس يتفجركف عمى 

شخاص محدكديف أك االختبلط بألى العزلة إفمثؿ ىذه المكاقؼ تدفع بالمعاؽ . سرتوأشارة مع إلا
 . قاربوأمف 

   مف كؿ ذلؾ، ظيرت دعكات في النصؼ الثاني مف القرف العشريف مطالبة بتقديـ خدمات 
بيدؼ تمكينيـ مف إرشادية كعبلجية كتدريبية كصحية كتعميمية لذكم االحتياجات الخاصة 
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التكسع في تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة، مع متطمبات الحياة، التكيؼ النفسي االجتماعي 
كمحاكلة الكشؼ عف قدراتيـ المتبقية كالعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا حتى يشعر المعاؽ بتفكؽ 

. في مجاالت معينة مما يعيد لو ثقتو بنفسو
:  مفاىيـ حكؿ اإلعاقة

     في النظر إلى البحكث العممية في مجاؿ ذكم االحتياجات الخاصة، نجد العديد مف 
المفاىيـ المتصمة مع بعضيا بعضان، مما يجعؿ بعض الناس يخطئ في جعؿ اإلعاقة سببان ليا، 

: كأىـ ىذه المفاىيـ. بينما ىي في كاقع األمر نتيجة لمجمكعة متداخمة مف األسباب
كتحدث عندما يكلد الطفؿ بنقص أك عيب خمقي، أك تعرض بعد كالدتو لئلصابة :   أ ػ اإلصابة

. أك نفسي (جيني، كراثي )بخمؿ فيزيكلكجي 
ىي حالة مف القصكر في مستكل أداء الكظائؼ الجسدية كالنفسية مقارنة : ب ػ  العجز

. بالعادييف نتيجة لئلصابة بخمؿ أك عيب في البناء الجسدم أك النفسي لمفرد
ىي عبارة عف حالة مف عدـ القدرة عمى تمبية الفرد لمتطمبات أداء دكره الطبيعي : ج ػ اإلعاقة

في الحياة، المرتبط بعمره كنكعو، كخصائصو االجتماعية كالقافية، كذلؾ نتيجة اإلصابة أك 
(. 18، 2009الفكزاف كالرقاص، )العجز عف أداء الكظائؼ النفسية أك الجسدية 

:  تعريؼ المعاؽ
ىك مفيـك بنائي يتسع ليشمؿ فئات اجتماعية كثيرة غير  مفيـك ذكم االحتياجات الخاصة     

 – السياسية –العقمية  )فيناؾ اإلعاقة  (الجسمية أك الذىنية  )ذكم الحاجات الخاصة 
أف ذكم االحتياجات الخاصة كىـ معاقيف ألسباب بعضيا كراثي  (... االقتصادية –القانكنية 

 ، سكء تقديـ الخدمة قبؿ الحمؿ كأثناء الكالدة– إصابة عمؿ –حادث سيارة  )كبعضيا بيئي 
 كيعكس ، كالمكىكبكف ذك احتياج خاص  في التعامؿ.ان  كسياسيان كذلؾ يضـ إلييـ المعاؽ ثقافي
 . ذلؾ مدم اتساع فئات اإلعاقة

 بككنيا فقداف أك تيميش أك محدكدية المشاركة في فعاليات Handicapكتعرؼ اإلعاقة    
  مماثؿ لمعادييف كذلؾ نتيجة العقبات كالمكانع لكأنشطة كخبرات الحياة االجتماعية عند مستك

Barriersاالجتماعية كالبيئية .  
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    يشير الطفؿ المعكؽ إلى الطفؿ الذم يعاني مف حالة ضعؼ أك عجز تحٌد  مف قدراتو، أك 
كما ينظر إلى . تمنعو مف القياـ بالكظائؼ كاألدكار المتكقعة ممف ىـ في عمره باستقبللية

اإلعاقة بأنيا ليست مرضان، بؿ حالة انحراؼ أك تأخر ممحكظ في النمك الذم يعد عاديان مف 
الناحية الجسمية أك الحسية أك العقمية أك السمككية، أك المغكية أك التعميمية مما ينجـ عنو 

كىذه الحاجات تستدعي تقديـ خدمات خاصة كتتطمب تكفير فرص غير تقميدية . حاجات فريدة
لمنمك كالتعمـ كباستخداـ أدكات كأساليب معٌدلة يتـ تكظيفيا عمى مستكل فردم 

(. 15، 2001الخطيب،)
   كتُّعد لجنة صحة الطفؿ التابعة لمرابطة األمريكية لمصحة العامة الطفؿ المعكؽ إذا كاف غير 

قادر عمى المعب أك التعمـ، أك العمؿ، أك إنجاز ما يمكف أف ينجزه غيره مف األطفاؿ ممف ىـ في 
ذا كاف غير قادر عمى تحصيؿ أكبر عائد ممكف مف استخداـ مجيكداتو العقمية  سنو، كا 

كمف ثـ يتصؼ الطفؿ المعكؽ بكجكد عجز ما في قدراه العامة أك في . كالجسمية كاالجتماعية
أم قدرة مف قدراتو الخاصة، مما يجعؿ مستكل أدائو المتعمؽ بيذه القدرة أقؿ مف مستكل أداء 

الداىرم،  )غيره مف األطفاؿ األسكياء الذيف ينتمكف إلى نفس المرحمة العمرية التي يمر بيا
2005 ،210) .

: أىداؼ رعاية المعكقيف
      تتطمب رعاية المعكقيف جيكد كافة العامميف في مجاؿ الخدمات الصحية كاالجتماعية 
كالنفسية كالتربكية، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي لممعاؽ، مف خبلؿ 

. االستفادة مف قدراتو المتبقية  كتنميتيا  إلى الحد التي تسمح بو ىذه القدرات بالنمك
:      كيمكف تمخيص األىداؼ الخاصة برعاية المعاقيف بمايمي

ػ تييئة الظركؼ المناسبة التي تساعد عمى نمك المعاؽ، كذلؾ مف خبلؿ مساعدتو عمى 1
مكاجية مشكبلتو بنفسو، ككيفية مكاجية مشكبلت نمكه، مع تييئة البيئة األسرية كاالجتماعية 

. كالتعميمية، كذلؾ لتحقيؽ أفضؿ قدر مف النمك لقدراتو  العقمية كالجسمية كالتعميمية
فقد يككف المعكؽ . ػ مساعدة المعكؽ عمى أف يعدؿ مف سمككو، كخاصة الجانب السمبي منو2

لذلؾ تسعى تمؾ . قد أضاؼ عجزان جيدان عمى إعاقتو مف خبلؿ المفيـك السمبي حكؿ اإلعاقة
. الخدمات اإلرشادية إلى تنمية مفيـك إيجابي حكؿ ذاتو
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كىذا اليدؼ . ػ مساعدة المعكؽ عمى اتخاذ القرارات المناسبة التي تتعمؽ بحياتو الشخصية،3
ىك ىدؼ تسعى جميع البرامج التدريبية كاإلرشادية التي تقدـ إلى المعاقيف كأسرىـ إلى تنمية 

ىذا الجانب لدل لديو، كذلؾ إلشعاره بأنو ال يختمؼ عف اآلخريف في ىذا الجانب، كىذا ما يعزز 
. ثقتو بنفسو

مكاناتو الداخمية، كذلؾ مف التعرؼ عمى جكانب الضعؼ 4 ػ مساعدتو عمى تنمية قدراتو كا 
. كجكانب القكة، مع تنمية جكانب القكة كالتخمص مف مشاعر الضعؼ

ػ مساعدة المعكؽ عمى التكافؽ مع ذاتو، بحيث تستيدؼ الرعاية النفسية تنمية شعكره 5
بالجماعة، كتككيف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف قكاميا المحبة كاألخذ كالعطاء كالتقدير 

كذلؾ تدريبو عمى مقاكمة االتجاىات السالبة في المجتمع كتفيميا بشكؿ جيد، إضافة . المتبادؿ
مكاناتو . إلى قيامو بأدكاره االجتماعية التي يكمؼ بيا في ضكء قدراتو كا 

ػ مساعدة المعكؽ في االنخراط في العمؿ الذم يتناسب كقدراتو، بحيث يحقؽ مف كراء ذلؾ 6
(. 287، 2000الشرقاكم،  )أقصى فائدة مف التكافؽ الميني

 : الخاصة التربية مبادئ

 البيئة مف القريبة التربكية البيئة في الخاصة الحاجات ذكم األطفاؿ تعميـ يجب  ػ1
: العادية
 : الفردية التربكية البرامج كتتضمف فردية تربكية برامج تقديـ تتضمف الخاصة التربية إف ػ2

 . الحالي األداء مستكل تحديد- أ

  .تحديد األىداؼ طكيمة المدل- ب

   .تحديد األىداؼ قصيرة المدل- ج

 .  تحديد معايير األداء الناجح- د

   .تحديد المكاد كاألدكات البلزمة- ىػ

  . تحديد مكعد البدء بتنفيذ البرامج كمكعد االنتياء منيا- ك

إف تكفير الخدمات التربكية الخاصة لؤلطفاؿ المعكقيف يتطمب قياـ فريؽ متعدد  ػ 3
التخصصات بذلؾ حيث يعمؿ كؿ اختصاصي عمى تزكيد الطفؿ بالخدمات ذات العبلقة 

 . بتخصصو
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كاألسرة . إف اإلعاقة التؤثر عمى الطفؿ فقط كلكنيا قد تؤثر عمى جميع أفراد األسرة  ػ 4
 . ىي المعمـ األكؿ كاألىـ لكؿ طفؿ

. المتأخرة العمرية المراحؿ في التربية مف فاعمية أكثر المبكرة الخاصة التربية إف  ػ5
 أقصى إلى استثمارىا كيجب النمك صعيد عمى حساسة مراحؿ المبكرة الطفكلة فمراحؿ 

 .  ممكف حد

: أساليب التعامؿ مع المعاقيف
     تعد الممارسة لمعممية اإلرشادية لممعكقيف أمر ال يقؿ خطكرة عف تأىيميـ كتعميميـ، بؿ أف 

النجاح لمعمميتيف األخيرتيف يتكقؼ كثيران عمى التييئة االجتماعية لممعكؽ لتقبؿ ذاتو 
كسابو ميارات نفسية تتبلءـ مع كضعيتو  كاستعداداتو لبلندماج في الحياة عف طريؽ التعمـ كا 

. كظركؼ إعاقتو كطبيعتيا
 كىنا عندما نتحدث عف المعاقيف،نتحدث عف فئة االحتياجات الخاصة، مثؿ المكفكفيف، كالصـ، 

كالعجز الحركي كالجسمي أك العقمي، كال نتحدث عف إعاقة بحد ذاتيا، بالرغـ أف لكؿ إعاقة 
لذلؾ . خصكصيتيا أثناء التعامؿ معيا إرشاديان، مف حيث احتياجاتيا كمشكبلتيا، كحجـ اإلعاقة

سكؼ نتحدث عف اإلعاقة ىنا بشكؿ عاـ ثـ ننتقؿ بشكؿ مختصر إلى الحديث عف أساليب 
. اإلرشاد مع بعض حاالت اإلعاقة

    كبشكؿ عاـ، ففئة المعاقيف ليا خصكصيتيا الشديدة كتتطمب جيدان مكثفان كمكجيان بشكؿ 
: كتأخذ ىذه الخصكصية مف االعتبارات األساسية التالية. عاـ

. أ ػ المعاؽ يعرؼ نقطة عجزه، أك مجاؿ إعاقتو
ب ػ المعاؽ لو كجية نظر في عجزة، كلو رأم فيما يعتقده اآلخركف بالنسبة لو في كضعو 

. الحالي
ج ػ يتخذ المعاؽ لنفسو أنماطان سمككية سالبة غالبان، تبريرية أك تعكيضية أك ىركبية أك 

عدكانية، كغير ذلؾ مف األساليب الدفاعية السالبة، كذلؾ في محاكلة منو لمتكافؽ أك التكيؼ 
. مع ظركؼ إعاقتو

. د ػ يشعر المعاؽ بالنقص في إمكانياتو كفي قدراتو، كفي التعبير عف مشاعره كانفعاالتو
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 كفي ضكء ىذه الخصكصية، ال بد لنا مف الحديث عف خصكصية األساليب اإلرشادية لمتعامؿ 
: مع ىذه الفئة، كأىميا مايمي

. ػ الشعكر بالتقدير كالقيمة كاالحتراـ كاالعتبار اإليجابي كالتفيـ كالتعاطؼ1
. ػ تعديؿ مفاىيمو الخاطئة حكؿ ذاتو كاآلخريف المحيطيف بو2
ػ تعديؿ أساليبو السمككية السالبة كغير المرغكبة، كتعزيز كتنمية األساليب السمككية 3

. اإليجابية
ػ االقتداء بالنماذج السمككية الناجحة مف اآلخريف الذيف يعانكف مف نفس اإلعاقة، 4

كلكنيـ تعايشكا مع اإلعاقة كجعمكىا دافعان ليـ لتعزيز كتطكير ىكية النجاح لدييـ بدالن مف ىكية 
. الفشؿ حسب رأم جبلسر

ػ االستبصار بنكاحي قكتو كمياراتو، كتقبؿ مكقفو الحالي مف إعاقتو، كمساعدتو عمى 5
. التعبير عف مشاعره كانفعاالتو بحرية تامة

كبالرجكع إلى أنكاع اإلرشاد المستخدمة مع العادييف كمع ذكم االحتياجات الخاصة ، نجد أف 
األرضية التي تنطمؽ منيا ىذه األساليب في التعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة ال تختمؼ عف 

األساليب التي تستخدـ مع غير ذكم االحتياجات الخاصة، مف حيث المنيجية كاألىداؼ 
كاألساليب، إاٌل أنيا تختمؼ مف حيث طريقة استخداميا، كمع نكع اإلعاقة كشدتيا، كالمشكبلت 
رشاد أك المشكبلت التي تحتاج إلى تنمية ميارات أك تدريب أك عبلج . التي تحتاج إلى تكجيو كا 
بمعنى آخر أف األساليب السمككية التي نستخدميا مع المكفكفيف الذيف يعانكف مف القمؽ أك 

االكتئاب غير األساليب التي نستخدميا مع الصـ، كغير كذلؾ التي نستخدميا مع حاالت العجز 
كذلؾ يمكف استخداـ أكثر مف أسمكب إرشادم مع حالة كاحدة مف اإلعاقة بنفس . الحركي

الكقت، كقد يتعامؿ مع المعاؽ لتحقيؽ ىذا اليدؼ أكثر مف أخصائي في ىذا المجاؿ؛ فيمكف 
 .مشاركة الكالديف حينان، كالمدرسيف أحيانان أخرل

:  عاـ، فإف أساليب اإلرشاد المستخدمة مع المعاقيف ىي التالية   كبشكؿ
: ػ  األسمكب غير المباشر1

 إف جكىر اإلرشاد غير المباشر عكامؿ نمك الشخصية أك المتمركز حكؿ المعاؽ تنصب 
تاحة الفرصة لكي ينمي  عمى العبلقة اإلرشادية التي تيدؼ إلى تقبؿ كاحتراـ كتفيـ المعاؽ، كا 

ذا تكفرت شركط تقبؿ المعاؽ . اإلطار المرجعي الداخمي لو، كتيسير كؿ عكامؿ نمك الشخصية كا 
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كتفيـ عالمو كالتعاطؼ معو، كتطابؽ شخصية  المرشد ذاتو مف حيث الفعؿ كالعمؿ دكف 
تناقض فسكؼ ينفتح المعاؽ عمى خبراتو، كتصبح مصادره كمعاييره لمحكـ عمييا معايير داخمية 

.  غير مشركطة بشركط مف الخارج، كبالتالي يحدث التطابؽ بيف الذات كالخبرة
 كنكد أف نشير إلى أف ىذا األسمكب يستخدـ مع حاالت اإلعاقة البسيطة، كحاالت العجز 
الحركي، كلكف ال يمكف أف يستخدـ ىذا األسمكب مع حاالت التخمؼ العقمي الشديد كغيرىا مف 
اإلعاقات التي ال تسمح بإقامة تفاعؿ بيف المعاؽ كالمرشد، ألف مف شركط اإلرشاد أف يمتمؾ 

كلكف ىذا األسمكب قد يستخدـ أيضان كأسمكب . المعاؽ درجة مف االستبصار بذاتو كمشكبلتو
تشخيصي لمتعرؼ عمى مشكبلت المعاؽ نفسيان كاجتماعيان مف خبلؿ الرسـ كالتمكيف، 

كيعتقد كثير مف .كالسيككدراما كالمعب غير المكجو كغيرىا مف األساليب الفحص كالتشخيص
الباحثيف أف ليذه األساليب قكة تشخيصية كعبلجية بنفس الكقت، كذلؾ مف خبلؿ التنفيس 

االنفعالي لدل المعاؽ عف مشكبلتو كاألشخاص أك األشياء التي تسبب لو القمؽ كالخكؼ عمى 
. سبيؿ المثاؿ

: ػ األسمكب المباشر2
    كييدؼ اإلرشاد المباشر لممعاقيف إلى تقميؿ القمؽ إلى أقؿ حد ممكف، كتخفيض العدكاف أك 

الغضب أك إلقاء المـك عمى اآلخريف أك عمى الظركؼ إلى أقؿ حد ممكف، إضافة إلى تزكيد 
المعاقيف بطرؽ تمكنيـ مف أف يككف لدييـ أدنى مستكل مف القمؽ أك العنؼ تجاه أنفسيـ أك 

. تجاه اآلخريف مف خبلؿ التحميؿ المنطقي لمشكبلتيـ
:  كمف األساليب التي يستخدما المرشد في مياجمة األفكار غير العقبلنية عند المعاقيف

ػ القياـ بمعارضة تمؾ اآلراء التي يشعر أنيا تؤذم المعاؽ أك تؤدم إلى قير نفسو كالتي يككف 
. المعاؽ قد ككنيا أك تمسؾ بيا

شراكو في األنشطة المختمفة التي تساعده عمى التقميؿ مف  ػ اإلصرار عمى تشجيع المعاؽ كا 
. قيمة األفكار الخاطئة التي يفكر فييا

  كيقـك المرشد إضافة إلى ذلؾ بتعميـ المعاؽ األساليب المنطقية كالمعقكلة، كالتعميـ كاإليحاء، 
 .كالمكاجية إلزالة األفكار غير المنطقية، كتعميمو أفكاران جديدة

 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 370 

:   اإلرشاد الفردمػ3
 كسيتـ التركيز فيو عمى خطة العمؿ الفردم كيستخدـ ىذا األسمكب حسب طبيعة   

 : كينقسـ إلى،المشكمة

 : نكع كدرجة اإلعاقة: أ 

 كيتـ في مراحؿ معينة كتستخدـ المقابمة كأسمكب كطريقة :خصائص الشخص المعكؽ :ب
ألسر األطفاؿ المعاقيف كيتـ ذلؾ عف طريؽ لقاءات مينية تتـ بيف ة كعمؿ زيارات منزلي

  بالييئة أك المؤسسة التي يتمقي فييا المعاؽ الخدمة المتخصص في النشاط االجتماعي

  : اإلرشاد الجماعيػ 4
 في حالة تشابو المشكبلت كتقارب العمر الزمني كالعقمي لممجمكعة ىذا األسمكب كيستخدـ    

 اإلرشادية كيككف عدد المعاقيف األعضاء في المجمكعة اإلرشادية ما بيف ستة إلى ثماني
مف مشاكؿ متشابية كيتـ تحديد بعض اإلجراءات التي يجب أف تمتـز بيا  أعضاء كيعانكف

أسمكب العبلج الجماعي في عبلج الكثير مف المشكبلت التي   كيستخدـ،المجمكعة اإلرشادية
.  سر األطفاؿ المعاقيفأتعانييا 

 :الفنيات اإلرشادية

ثمة مجمكعة مف الفنيات التي تستخدـ مع المعاقيف، كذلؾ لتعديؿ سمككياتيـ كمعتقداتيـ     
  :السمبية عف أنفسيـ كاآلخريف، كأىـ ىذه األساليب

  : الحر كالمكجوالمعبأػ  فنية 
كذلؾ ،  قيمة مع األطفاؿ المعاقيف عامة كمع المعاقيف عقميان بكجو خاص كتعد ىذه الفنية ذات

بقصد تغيير كتعديؿ االستجابات السمككية غير المرغكب فييا لدييـ كذلؾ تشمؿ ىذه األنشطة 
األلعاب الجماعية متعددة األىداؼ باإلضافة إلى مسرح العرائس ذات اليدؼ االجتماعي  عمى

كجميعيا أنشطة ىادفة كتساعد عمى تنمية الميارات االجتماعية لدم ،  كالنفسي كالتعميمي
   . األطفاؿ المعاقيف

 :الفنكف عف طريؽ الرسـ كالرقص اإليقاعي كالمكسيقي ب ػ 
يعطي الفرصة لمشخص المعكؽ لمتعبير عف  (الرسـ كالمكسيقى) النشاط الفني إف ممارسة

لؤلطفاؿ التكاصؿ كالتعبير عف مشاعرىـ كأفكارىـ في  عالمة الخاص كمشاكمو كانفعاالتو كتتيح
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كأدكات كتقـك المكسيقى كذلؾ بدكر  جك خاؿ مف التيديد كيستمتع األطفاؿ باستخداـ أصكاتيـ
انفعاليان فرص كثيرة  كبير في عبلج االضطرابات النفسية لدييـ كما أنيا تكفي لمطفؿ المضطرب

كتحدث  لتغيير كتعديؿ األنماط السمككية غير المرغكبة لدييـ عمى أنشطة مقبكلة اجتماعيان 
 .  األنشطة المكسيقية أقصى مفعكؿ لباقي العبلج الجماعي مع المعاقيف

 : (السيككدراما )التمثيؿ النفسي المسرحيج ػ 
كبيرة في مساعدتيـ عمى التنفس كالتفريغ عف الشحنات االنفعالية   لما لو مف أىمية   

كتشير الدراسات في ىذا  .النفسي في شكؿ جماعي المكنكنة لدييـ كيككف اإلرشاد بالتمثيؿ
اآلباء كاألخكة  يساعد المجاؿ إلى أف اإلرشاد الجماعي باإلضافة إلى اإلرشاد الفردم كثيران ما

 كاألخكات في تحقيؽ مشاعر الذنب كاإلىماؿ كاالنسحاب التي قد تنتابيـ في تعامميـ مع
   .أطفاليـ المعاقيف

  : استخداـ مسرح العرائسػج 

 نحك ألرجكز الذم يعرفو كيحبو الطفؿ المعاؽ ذىنيا كيستطيع كيصنعو كيحركو ةلفكرااتجيت    
كيغني معو ألنو كما اشترؾ الشخص المستيدؼ في التجربة في تكصيؿ المعمكمة فأف ىذا 

يعطيو امتصاص ىذه المعمكمة كفيميا كىضميا الف الطفؿ المعاؽ بصفة خاصة يتعمـ 
 . زكما اشترؾ عدد اكبر مف الحكاس تككف العممية التعميمية أسيؿ كأسرع*بالحكاس 

  .ان استخدـ دكر العرائس في تنمية قدرات الطفؿ المعاؽ ذىني

  :نتائج استخداـ العرائس في العممية التعميمية

إف الطفؿ المعاؽ ذىنينا يميؿ إلى العرائس كيشعر بالسعادة عندما يراىا تتحرؾ كيصدقيا ػ 1
   .نيا تحدث إمامو مباشرةأ

ف الطفؿ المعاؽ ذىنيا يمؿ الصكرة الجافة التي تقدـ بيا العممية التعميمية أ التجربة بتثبتػ أ2
.  مف خبلؿ مسرح العرائسإليوكس ما يقدـ عب* كالتي قد ال يفيميا 

. إف مسرحية العرائس قادرة عمى تكجيو الطفؿ قدرات المعاؽ ذىنيا كترشيد نشاطوػ 3 
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أما فيما  يتعمؽ ببرنامج رعاية ذكم الحاجات الخاصة فيتمثؿ في الخطكات  
: كاإلجراءات اآلتية

. التقييـ: الخطكة األكلى
تقييـ الحالة الصحية لممعاؽ، تقييـ مكاطف القكة عند المعاؽ، تقييـ ردكد :  كالذم يشتمؿ عمى

فعؿ المعاؽ، كفي أم مرحمة يمر بيا، كدكر المعالج، تقييـ المجتمع المحيط بيذا المعاؽ 
مكانية قبكؿ المعاقيف تكجدكعائمتو، كمعرفة  المؤسسات التي قد تساعد ىذه الفئة، كأيف  ، كا 

 المحيطة بالمعاؽ، Physical Environmentفييا، كشركطيا، كتكمفتيا، تقييـ البيئة المادية 
كخاصة إذا كاف معاقان حركيان أك كفيفان ال يرل، كتقييـ مدل مبلءمة ىذه البيئة الحتياجاتو 

الشخصية  
:  التخطيط كالتنفيذ: الخطكة الثانية

 بناءن عمى نتائج التقييـ يتـ التخطيط لمعناية التمريضية، كتطبيقيا، كمف أىـ النقاط 
األساسية في ىذه الخطة، تكفير الدعـ النفسي، التركيز عمى التثقيؼ الصحي، كبناء برنامج 
خاص لذكم اإلعاقة محكره مكاطف القكة عنده، كبعد تقييـ مكاىبو، يكضع البرنامج المناسب، 
كالدفاع عف حقكقيـ كالمشاركة في لجاف تيميـ، كأخيران كضع برنامج لمعبلج الطبيعي حسب 

كضع برنامج لمعبلج الكظيفي، مف خبلؿ المراكز الخاصة بالمعاقيف، كتعميـ مينة قد . الحاجة
تساعدىـ ماديان كتعطييـ بعض االستقبللية الذاتية، كتنكير الرأم العاـ بيذه الفئة، كمحاكلة 

. تغيير االتجاىات نحكىـ
إعادة التقييـ : الخطكة الثالثة

:      يجب أف تتابع الخطة مف أجؿ التأكد مف صحة تنفيذىا كسبلمة تخطيطيا، كذلؾ مف خبلؿ
.  تسجيؿ الكقائع اليكمية، لمتابعة التطكرات كتسجيؿ ما كاف يجب فعمو كلـ يفعؿ - 1
قياس مدل التطكر كالتحسف الذم يصاحب تنفيذ البرنامج، مف ناحية المعاؽ كمف  - 2

.  ناحية ذكيو
.  التأكد مف أف األىداؼ التي كضعت مسبقان قد تـ تحديدىا - 3
في نياية التقييـ يتـ مبلحظة النقص في التنفيذ أك التخطيط ، كبناءن عمى تطكر  - 4

.  المعاؽ تكضع خطة جديدة لمتنفيذ
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: دكر المرشد النفسي في إرشاد كالدم األطفاؿ المعكقيف
أف ىناؾ بعض الكاجبات التي ينبغي عمى المرشد النفسي  (1999)لقد أكضح عبد اهلل 

: المدرس أف يضعيا في اعتباره عند التعامؿ مع كالدم األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة كمنيا
: كف مستمعان جيدان : أكالن 

عمى الرغـ مف بساطة ىذا المطمب كسيكلتو، إال أنو مف الميارات التي يفتقدىا الكثير مف 
. العامميف في المجاالت التي تتطمب االستماع إلى اآلخريف

انو األساس الذم ستبني عميو . إذ يعتبر االستماع مف أىـ عناصر العبلقة اإلرشادية
إف االستماع الحقيقي ليس مف الميارات سيمة . كيتضمف قيمة عبلجية عالية. العبلقات
فاالستماع ليس بالعممية اآللية خاصة في مجاؿ تقديـ المساعدة اإلرشادية، إف . االكتساب

كالدا )أف تككف كاعيان كمدركان لؤلسمكب أك الكيفية التي يتحدث بيا المسترشد  (كمرشد)عميؾ 
كنعني باألسمكب ىنا اإلشارات كاإليماءات التي يستخدميا  (الطفؿ المعاؽ في ىذه الحالة

كما عميؾ أف تككف كاعيان لؤلشياء التي ال تقاؿ كالتي تختفي تحت . الكالداف أثناء الحديث
باالستماع إذف . إف ىذه الميارات يطمؽ عمييا األذف الثالثة. السطح كيمكف االستدالؿ عمييا

يجب أف يككف لمرسائؿ المفظية كغير المفظية خاصة عندما نتعامؿ مع أسرة الطفؿ المعاؽ كالتي 
إف المرشد الكؼء ىك الذم يستطيع أف يدرؾ ما . تحمؿ الكثير مف الضغكط النفسية كاإلحباط

االستماع إذف . إف بإمكانو التركيز عمى االتجاىات كاألحاسيس. يقكؿ المسترشد كما يشعر بو
. إنما ىك عممية فعالة تيدؼ إلى االستجابة لمرسالة الكمية

إف الطفؿ المعاؽ بحاجة إلى الشعكر ...ساعد الكالديف لتقبؿ الطفؿ المعاؽ كما ىك : ثانيان 
ذا فشؿ الكالداف في تكفير ىذا الشعكر . بالتقبؿ كفرد لو قيمة مف قبؿ اآلخريف كمف قبؿ ذاتو أيضان  كا 

كقد يسعى لمبحث عف ىذه الحاجة . لمطفؿ فاف مف شأنو ذلؾ أف يخمؽ إحساسان سمبيان لدية
شباعيا عند اآلخريف كقد يسمؾ سمككان غير مقبكؿ كنتيجة ليذا الحرماف .كا   

كلذلؾ ينبغي عمى المرشد النفسي أف يساعد الكالديف لتقبؿ الطفؿ المعاؽ كما ىك 
كمف األىمية بمكاف أف يسعى المرشد . كاعتباره طفبلن بالدرجة األكلى كمعاقان بالدرجة الثانية

النفسي إلى تبصير الكالديف بالحقائؽ المتعمقة بنمك كنضج ىذا الطفؿ كأنو قد يختمؼ في سرعة 
. كمعدؿ نمكه، بالمقارنة بأقرانو العادييف
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 أنو ألمر مفيد لمكالديف أف يدركا أبعاد مشكمة طفميما المعاؽ مف خبلؿ بعض 
إف تكضيح صكرة الطفؿ كمدل قدراتو . المعمكمات المبسطة التي يقدميا المرشد النفسي

مكاناتو سيساعد الكالديف عمى رسـ صكرة حقيقية لطفميما كتكقع الممكف مف اإلنجازات  كا 
كتجنب االحباطات المحتممة نتيجة التكقعات غير الكاقعية كالتي ستنعكس عمى سمككيما 

كأسمكب معاممتيما لطفميما المعاؽ، كلكف بيف اإلجراءات التي تساعد الكالديف عمى التكييؼ مع 
. الكضع
ساعد الكالديف ليككنا أكثر مكضكعية مع الطفؿ كمع إعاقتو      .
 ما ىي أنكاع )     ساعد الكالديف ليككنا أكثر قدرة عمى التنبؤ بسمكؾ الطفؿ المستقبمي

 .(السمكؾ التي سينجح الطفؿ في التغمب عمييا كتمؾ التي يتكقع أف تظؿ مع الطفؿ

        ساعد الكالديف عمى تبني بعض الكسائؿ كاألفكار لمتعامؿ مع المكاقؼ المختمفة كالشائعة
 .لدل األسر التي لدييا أطفاؿ متخمفيف عقميان 

      ليدرككا أف الطفؿ المعاؽ لدية نفس الحاجات  (ككذلؾ جميع أفراد األسرة  )ساعد الكالديف
 .الجنسية، كالفسيكلكجية، كالترفييية كالتربكية التي يحتاجيا العاديكف

      ساعد الكالديف عمى اكتشاؼ جميع المصادر المتكفرة في المجتمع كالتي يمكف أف تقدـ
عيادات، مراكز تقكيـ، جماعات أك رابطة األىالي، كرش عمؿ  )الخدمات لؤلطفاؿ المعاقيف 

 .(أك مؤسسات تعميمية لؤلطفاؿ المتخمفيف عقميان 

        ساعد الكالديف عمى عمؿ أك تصميـ كسيمة لمتابعة مدل تقدـ الطفؿ في تحقيؽ األىداؼ
 .القريبة كالبعيدة المدل التي سترسـ لو

: ساعد الكالديف التخمص مف مشاعر الذنب: ثالثان 
قد ينتاب بعض اآلباء كاألميات شعكر بأنيـ قد ارتكبكا ذنبان كأف اهلل قد عاقبيـ عمى 

كينبغي أف يقـك المرشد . كمف الميـ التعامؿ مع ىذه المشاعر التي يمكف أف تككف مدمرة. ذلؾ
إلعاقة التي يعاني منيا طفميـ إذا لمس كاستنتج بتبصير الكالديف ببعض الحقائؽ األساسية ؿ

كعندما تسيطر مشاعر الذنب عمى اإلنساف فإنو ال يخضع أفكاره لمتفكير . منيما إحساس بالذنب
كمف الميـ في ىذه المرحمة أف يقـك المرشد أك المرشد النفسي . المنطقي كقد ال يقبؿ النقاش

بتبصير الكالديف بحقيقة مشاعرىـ كتكضيح أنو مف الطبيعي أف يشعر اإلنساف بالذىب في مثؿ ىذه 
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إف مشاعر الذنب ليست بالضركرة غير منطقية كغير مناسبة، كىي أيضان ليست بالضركرة . المكاقؼ
.إال أنو مف الميـ أف يعي الكالداف حقيقة مشاعرىما ليصبح بإمكانيما تجاكزىا. مدمرة  

عندما يككف  )إف مناقضة إعاقة الطفؿ كاألسباب التي أدت إلييا بصكرة مبسطة كسيمة 
ستزيد مف كعي الكالديف بيذا الجانب كىي أمر ال يساعد فقط عمى التقميؿ مف شعكر  (ذلؾ ممكنان 

المـك عمى  (الزكج كالزكجة  )بؿ سيساعدىما عمى تجنب إلقاء كؿ طرؼ . الكالديف بالذنب كالخجؿ
كباختصار فإف الكعي . الطرؼ آلخر أك إلقاء المـك عمى الطبيب أك المدرس أك المرشد النفسي

. بأبعاد المشكمة يجعؿ التعامؿ معيا أكثر سيكلة أك أقؿ صعكبة
: كاأللـ.. انؾ تتعامؿ مع أناس يحممكف مشاعر اإلحباط .. تذكر : رابعان 

عمى المرشد أك المرشد أف يدرؾ الذيف يتعامؿ معيـ بشر قابميف بشكؿ كبير أف يجرح 
كبرياؤىـ كلدييـ قبمية كبيرة لئلحساس بالذنب، يجب أف يككف المرشد عمى بصيرة بأف آباء 

كأميات األطفاؿ المعاقيف بشكؿ عاـ يحممكف الكثير مف المشاعر غير السارة كخبرات اإلحباط 
إف ذلؾ يستكجب تعامبلن خاصان ال يجرح كبريائيـ كال يعمؽ مف مشاعر . كاإلحساس بالذنب

تذكر انؾ كأخصائي ال يمكنؾ الطمب إلى الكالديف أف يغيرا مف . الذنب كاإلحساس بالمرارة لدييـ
إف التقبؿ كالتغير كالنضج يأتكا مع . إلييما (األكامر)شخصيتيما كيتقببل األمر الكاقع بإصدار 

. الزمف إذا نجحنا في منح العائمة شيئان مف األخبلؽ كالكرامة كالحقكؽ اإلنسانية
:  اجعمو مثمران بأقصى درجة ممكنة.. المقاء مع الكالديف : خامسان 

الكاقع أنو عمى الرغـ مف أف المقاء مع كالدم الطفؿ المعاؽ يكاد يككف أمران سيبلن 
كاعتياديان لئلخصائي النفسي، إال إف ىذه السيكلة قد تنسينا الكثير مف األمكر كاالعتبارات التي 

: يجب أف ىتـ بيا حتى تككف مقابمة الكالديف مثمران مف ىذه األمكر
    تذكر دائمان أف كؿ كالد أك كالدة إنما ىك شخص يحمؿ أفكاران كاتجاىات خاصا عف  

كىذه األفكار لف تككف بالضركرة . الطفؿ، كالمدرسة، كالمجتمع، كالحياة بشكؿ عاـ
. مشابية ألفكار اآلخريف

  قرر مسبقان كمنذ البداية ما الذم سيتـ مناقشتو مع الكالديف   . 

   ال تحاكؿ تسجيؿ المعمكمات التي يقدميا الكالديف مالـ يتـ االستئذاف منيما، أشرح   
 .اليدؼ مف تسجيؿ المبلحظات
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  ابدأ المقاء كانيو بمبلحظات إيجابية كمشجعة عف الطفؿ المعاؽ   . 

  أنيما بحاجة إلى الكقت لبلسترخاء كالكشؼ عف ..    ال تدفع الكالديف إلى الحديث بسرعة
 .ككامف النفس

  استمع إلى الكالديف بحماس   . 

   حاكؿ أف تككف متفقا مع كجية نظر الكالديف كمما كاف ذلؾ ممكنان   . 

  حاكؿ أف يككف شرحؾ لمكضع مفيكمان مف قبؿ الكالديف   . 

   يجابيان، كأنو قد تـ كضع    حاكؿ أف تجعؿ الكالديف يشعراف بأف المقاء كاف مثمران كا 
 .الخطكط العامة لمقاءات قادمة

   قدـ لمكالديف نصيحة عممية كاحدة عمى األقؿ كالتي يمكف مف خبلليا مساعدة الطفؿ   
 .داخؿ المنزؿ

   ساعد الكالديف عمى إدراؾ إف مساعدة الطفؿ إنما ىي عممية مشتركة بيف المدرسة   
. كالمنزؿ

أنو عمى المرشد عند إرشاده ألسرة  (1996)إلى جانب ما سبؽ، أكضح شاكر قنديؿ 
: الطفؿ المعاؽ عقميان أف يراعي المبادئ األساسية التالية 

أف مشكمة الطفؿ المعاؽ عقميا ىي مشكمة األسرة كميا، كعمى المرشد النفسي أف يتبنى    (1)
. اتجاىات كاقعية نحك األسرة، كأف يتفيـ مشكبلتيا كىمكميا كمشاغميا األخرل

التعرؼ عمى ىمـك أسرة الطفؿ المعاؽ مف كجية نظرىا، ألف كثيران مف العبلقات المينية بيف (   2)
المرشديف كاألسرة تفشؿ مبكرا ألف المرشد النفسي عجز عف التعرؼ الصحيح عمى مطالب 

 .األسرة الحقيقية
أال يفترض المرشد النفسي أنو يفيـ الطفؿ المعاؽ كمشكبلتو أكثر مف كالديو، حيث إف    (3)

العبلقة البناءة بيف المرشد كاألسرة تعكد بفكائد إيجابية عمى الطفؿ، كاألسرة، كعمى 
. جيكد ذاتو

ضركرة التركيز عمى تحرير الكالديف مف المشاعر السمبية، كردكد األفعاؿ المرضية، ألف    (4)
أم محاكلة لتعديؿ كتنمية سمكؾ الطفؿ المعاؽ عقميا لف يكتب ليا التحقؽ دكف دعـ 

الكالديف كتعاكنيما، كىذا يستمـز أف يأخذ المرشد النفسي العكامؿ االنفعالية لؤلسرة في 
. حساباتو
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. أف يأخذ المرشد النفسي في اعتباره، أف أسرة الطفؿ المعاؽ عقميا أسرة مأزكمة نفسيا   (5)
كلذا البد مف إتاحة الفرصة كاممة كدائمة أماـ الكالديف لمتعبير عف مشاعرىـ كأف 

نحتـر تمؾ المشاعر رغـ عدـ منطقيتيا، مع تكفير قدر كاؼ مف التعاطؼ مع ضعفيـ 
. البشرم 

مساعدة الكالديف عمى تبني أنماط تفكير كاقعي، كعمى قبكؿ تقييـ عقبلني كمرف لمكاقع،    (6)
كالعمؿ عمى تطكير الممكف كالمتاح، كترشيد الطمكحات الكالدية، في ضكء أىداؼ 

. كاقعية، كتنمية قدرتيـ عمى تحمؿ األخطاء، كالتعايش مع الصعكبات
تنمية مصادر مقاكمة الضغكط النفسية، كالتي تساعد اآلباء في الحفاظ عمى سبلمتيـ    (7)

النفسية كالجسمية أماـ الضغكط، كذلؾ مف خبلؿ تنشيط عممية المبادأة، كدعـ ركح 
شعار الفرد بقيمتو، كتنمية كفاءتو كاقتداره، كرفع استعداده لتحمؿ  التحدم، كا 

. المسئكلية
دعـ الصبلبة النفسية لمكالديف كمتغير سيككلكجي يخفؼ مف كقع األحداث الضاغطة،    (8)

كيتـ مف خبلؿ التككيد كالتدريب عمى عممية الضبط الداخمي، كدعـ العكامؿ االجتماعية 
. الميمة في المساندة، كالتي تعمؿ كعكامؿ مخففة أك معدلة، أك كاقعية لضغكط الكاقع

: مساعدة الكالديف عمى فيـ كاستيعاب الحقائؽ اآلتية بشأف طفميـ   (9)
 فيـ معنى اإلعاقة في نطاؽ الحالة الخاصة لطفميـ      .

    فيـ درجة إعاقة طفميـ، كما تعنيو في المستقبؿ   .
     مكانيات طفميـ كحاجاتو كصعكباتو .  فيـ قدرات كا 

  تقدير تأثير ىذه اإلعاقة عمى حياة األسرة، كعمى أخكتو في األسرة،  كعمييـ كآباء، كعمى    
  .درجة تكافؽ األسرة مع جيرانيا

  التمييز بيف تخمؼ الطفؿ، كبيف سمككو كحقيقتيف مستقمتيف، كأف سمكؾ الطفؿ   
يمكف تعديمو كتخفيؼ سمبياتو بكاسطة استراتيجية تربكية مناسبة، بينما 

 .التخمؼ العقمي أمر ال نستطيع تغييره
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:     كمف أشكاؿ تمؾ اإلعاقات مايمي
: أكالنػ اإلعاقة العقمية

 األمريكية  نشرتو الجمعيةمالذم التعريؼ التاؿ Grossman( 1983)قدـ جركسماف        
في  Amarican Association on  Mental Retardation (  A.A.M.R:)لئلعاقة العقمية

 في محالة تشير إلى األداء الكظيفي دكف المتكسط بشكؿ جكىر"  بأنيا تيادليميا حيث عرؼ
 عمى مالعمميات العقمية، كتكجد ىذه الحالة متبلزمة مع أشكاؿ مف القصكر في السمكؾ التكيؼ

أف يظير ذلؾ في الفترة النمائية، كما يحصؿ الفرد عمى نسبة ذكاء سبعيف أك أقؿ عمى مقياس 
ذكاء مطبؽ بصكرة فردية مثؿ اختبار ككسمر لمذكاء ، أك اختبار ستانفكرد بينيو 

 (Grossman،1983)0لمذكاء
 لمفرد يقؿ عف مستكل أداء مكيشير جركسماف في تعريفو إلى  أف مستكل األداء العقؿ        

 كىك بيذا يختمؼ عف ما ذكره ىيبر في ،نحرافيف معيارييف سالبيفا بأكثر مف مالفرد العاد
  كما أشار إلى أف السمكؾ . كاحدم حدد فيو االختبلؼ عف المتكسط بانحراؼ معيارمتعريفو كالذ

 تقابؿ ما نتكقعو مف األفراد بالمقارنة بمعايير االستقبلؿ مالتكيفي باعتباره التأثير أك الدرجة الت
 أما عف فترة النمك فقد .كلية االجتماعية المتكقعة لمسف كالجماعة الثقافيةؤ كالمسمالشخص

 ،Barcley ،1984،489)حددت عمى أنيا الفترة منذ الميبلد كحى سف الثمانية عشرة عامان 

Ruth & Alya،2001،49 ) .
 ، المنظمة البارزة في حقؿ اإلعاقة (AAMR) قدمت الجمعية األمريكية لئلعاقة العقمية كما  

ليا حيث تعرؼ اإلعاقة العقمية كما  " 2002"   لئلعاقة العقمية في عاـ التاليالعقمية، التعريؼ 
:  يدخؿ الشخص ضمف فئة اإلعاقة العقمية عند تكفر المعايير الثبلثة القادمة  " ميؿ
    . "75 – 70"عف ( الذكاء معدؿ )مالعقؿ األداء مستكل يقؿ حينما -1
  . التكيفية الميارات في كاضحة صعكبات كجكد عند -2
( عشر الثامنة سف دكف ما بأنيا تعرؼ كىى )الطفكلة منذ اإلعاقة ىذه حدكث -3

(American Association on Mental Retardation،2002 ). 
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:  ميؿ ما التربكية كالبرامج الطرؽ أىـ كمف  
  Maria  Montessori : برنامج منتسكرل (أ)

 في إيطاليا، ذات أثر بارز في تربية كتعميـ األطفاؿ المعكقيف عقميان، م جيكد منتسكرد     تع
كتعكد جيكدىا إلى أكاخر القرف التاسع عشر، كقد أسست مدرسة خاصة ليـ ، كركزت عمى 

 م ككانت لمنتسكر.أف مشكمة األطفاؿ المعكقيف عقميان  مشكمة تربكية أكثر منيا  مشكمة طبية
 بالتعميـ في مأسمكب خاص في تربية األطفاؿ المعكقيف عقميان، يقـك عمى ربط التعميـ المدرس

:  مالمنزؿ، كما ركزت أيضان عمى تدريب الحكاس كاستخدمت عدة طرؽ في تدريبيا كما يؿ
  .نفر في سيمكة كأشياء أخرلستدريب حاسة الممس عف طريؽ الكرؽ الـ (1
صدار أصكات إتدريب حاسة السمع ، عف طريؽ عمبة بيا مسامير كماء كخشب بيدؼ  (2

  .كتساب ميارة االستماع الجيدالمختمفة، 
  .استخداـ األطعمة المختمفة في تدريب حاسة التذكؽ (3
  .جعؿ الطفؿ المعكؽ عقميان، أكثر اعتمادان عمى نفسو ، كثقة فييا (4
  . (327 ، 1989مرسى ، )استخداـ األلكاف كاألشكاؿ كاألحجاـ في تدريب حاسة البصر  (5
    Desceuedres :برنامج ديسيدرس (ب)

ستكماؿ أعماؿ أستاذىا ديكركلى في ا ديسككدر إحدل تبلميذ ديكركلى، كقد عممت عمى د   تع
 ماإلعاقة العقمية، كتمثؿ آراؤىا في تعميـ الطفؿ المعكؽ، مرحمة انتقاؿ مف االتجاه الحس

 تقـك عمى تعميـ األطفاؿ م عند ايتارد كسيجاف، إلى الطرؽ األكثر تقدما التمكالفسيكلكج
مكاناتيـ كاستعدادتيـ كتتمخص إالمعكقيف عقميان، كفقان لحاجاتيـ في التعميـ المناسب لقدراتيـ ك

:   جيكد ديسككدر فيما يمي
فالطفؿ المعكؽ عقميان،يككف مدل انتباىو قصير بالنسبة لمطفؿ  :تدريب الحػكاس كاالنتباه (1)

، كلذلؾ يجب تكجيو االنتباه إلى األمكر الحسية، كقد صممت ديسككدر مجمكعة مف مالعاد
 م تعمؿ عمى تنمية اإلحساس البصرم كالسمعي كالعضمي كالممسمالتمرينات كاأللعاب الت

  .مكالتذكقي كالشـ
 أف البد عقميان، المعكؽ لمطفؿ مالتربك البرنامج أف ضركرة إلى أشارت:  العممية الدركس( 2  )

تاحة األشياء، استخداـ العممية الدركس تتضمف كلذلؾ ، الكاقعية حاجاتو تحقيؽ عمى يعمؿ  كا 
 إلى النشاط ىذا يحكؿ أف عمى الطفؿ، خبرات متنـ مالت المختمفة النشاط أللكاف الفرصة
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 كيمكف ،(البسيطة األرقاـ ) كالحساب كالقراءة الكتابة الطفؿ طريقيا عف يتعمـ تربكية، مشاريع
  .(54 –  53 ، 1990 ، شحاتو  )الخبرة بكحدات ديسككدر عند العممية الدركس تشبيو

:  البرامج التربكية المستخدمة في مدارس التربية الفكرية (ج)   
   تكجد خمس مستكيات مف الفصكؿ الخاصة بالمعكقيف عقميان  مف فئة القابميف لمتعمـ 

 : مكه
كفى ىذا المستكل يقبؿ األطفاؿ بيف : Pre-school Classمستكل ما قبؿ المدرسة - 1

تقابؿ )سف الثالثة كالسادسة مف العمر، بحيث تككف أعمارىـ العقمية بيف عاميف كأربعة أعكاـ 
 كنادران ما يدخؿ ىذه 0، كتيدؼ ىذه المرحمة إلى إثراء خبرات األطفاؿ (مرحمة الحضانة كالركضة

 ىذه السف مكتشاؼ التخمؼ ؼاالفصكؿ األطفاؿ المتخمفكف مف النكع البسيط حيث يصعب 
  ن. يفيدىا اإلثراء البيئي كثيرام كيستفيد مف ىذه البرامج أطفاؿ الطبقة الفقيرة الت.المبكرة

كتتراكح أعمار األطفاؿ : Stage   Elementary Primaryمستكل المرحمة األكلى- 2
" 6"سنكات إلى " 4-3"سنكات كأعمارىـ العقمية بيف  " 10- 6"الزمنية في ىذه المرحمة بيف 

سنكات، كبالرغـ مف أف ىؤالء األطفاؿ لـ يصمكا بعد إلى مستكل يمكنيـ مف دراسة مناىج في 
مستكل المرحمة األكلى، إال أنيـ يستطيعكف تنمية الثقة بالنفس كعدد مناسب مف المفردات 
كالعادات الصحيحة السميمة، كيستطيعكف المحافظة عمى سبلمتيـ الشخصية أثناء العمؿ أك 

 . مستكل أطفاؿ مرحمة الركضة م استعداداتيـ المختمفة ؼةالمعب، كما أنيـ يستطيعكف تنمي
تتراكح األعمار  :Intermediate Stage (اإلعدادية )مستكل المرحمة المتكسطة - 3

سنكات ، كىذا  " 9- 6" سنة كأعمارىـ  العقمية بيف  " 13- 9"الزمنية في ىذه المرحمة بيف 
حيث يرسب مثير مف التبلميذ المتخمفيف الذيف . المستكل ىك األكثر انتشاران في المدارس العادية

 المدرسة مينقمكف آليان عندما يصمكف إلى مستكل الصؼ الثالث أك الرابع كيصبحكف مشكمة ؼ
 كغالبا ما يتميز ىؤالء التبلميذ بكرىيـ لممدرسة فتكثر بينيـ األنماط السمككية الشاذة .العادية

 كما أف مفيـك الذات لدييـ يككف .نتيجة لتجمع كتراكـ خبراتيـ اإلحباطية مع األطفاؿ األسكياء
ت اكتساب بعض الميارا، كعمى الرغـ مف ىذا فإف أعمارىـ العقمية تساعدىـ عمى ان قاصر

.  القراءة كالكتابة كالحسابماألكاديمية المناسبة ؼ
تحكلت أىداؼ ىذه الفصكؿ مف :  Secondary school classمستكل المدرسة الثانكية - 4

 إلى زيادة إعداد المتخمفيف عقميان مف الناحية األكاديمية مالناحية التاريخية مف اإلعداد الميف
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 .(التربية المينية)عبلكة عمى إكسابو عادات كاتجاىات صحيحة كصحية نحك العمؿ كاإلنتاج 
 . يربط الدراسة بالحياة اليكميةم ىذا المستكل عمى المستكل العممي الذمفتستمر الدراسة ؼ

 يتدربكف عمييا ذات فائدة مباشرة كإعداد الطعاـ كالخياطة كرعاية مفيجب أف تككف الميارات الت
الطفؿ بالنسبة لمبنات، معرفة الًعػدىٍد الميكانيكية كاإلصبلحات البلزمة داخؿ المنزؿ بالنسبة 

  .لؤلكالد
 مؼ البرامج ىذه مثؿ تكجد ال : Post School (Program) المدرسة برنامج بعد ما ػ5 

 إدارات أك( كالحماية اإلشراؼ تحت )المحمية الكرش برامج مؼ تكجد قد كلكنيا العادية المدارس
 إلى الشباب المتخمفيف حاجات مكاجية البرامج ىذه مف اليدؼ كيككف .الميني التأىيؿ

رشادىـ كتكجيييـ التدريب إعادة أك التدريب،  التاـ ستقبلؿالا يستطيعكف ال معقدة حياة مؼ كا 
. (68 ،1990 ، شحاتو )  غمارىا مؼ

طرؽ كاستراتيجيات تعميـ المعكقيف عقميان  القابميف لمتعمـ بعض الميارات 
: المعرفية

   اختمفت اآلراء حكؿ تعميـ األطفاؿ المعكقيف عقميان القابميف لمتعمـ فيرل البعض أف ىؤالء 
األطفاؿ كأقرانيـ العاديف يتعممكف كيكتسبكف الخبرات كالمعمكمات كالميارات تدريجيان، كأف 

ختبلؼ بينيـ ىك في معدؿ النمك كقياس القابمية ىنا يرجع إلى  التصنيفات المتداكلة طبقان الا
 إال أف ما ملما اتفؽ عميو مف نسب الذكاء فالطفؿ القابؿ لمتعمـ شبيو بما يتعممو قرينو العاد

 في سنو يتعممو كيتدرب عميو األكؿ في سنتيف أك ثبلث ميتعممو أك يتدرب عميو الطفؿ العاد
كيرل البعض اآلخر أف األطفاؿ القابميف لمتعمـ يحتاجكف إلى  برامج تعميمية كتأىيمية تختمؼ 

 الحسية كالعقمية مكمان ككيفان عف برامج كأساليب التعمـ لمعادييف كذلؾ الختبلفيـ في النكاح
  .(323 ، 1999مرسى، )جتماعية الكا

 كىذه الطرؽ قد ، عرض لطرؽ تعميـ ميارات التفكير لدل األطفاؿ القابميف لمتعمـم    كفيما يؿ
: تمثؿ طرقان خاصة أك فرعية مف البرامج السابؽ عرضيا

  كتعتمد ىذه الطريقة عمى مكىبة المعمـ كنشاطو كجيده  Osmosis الطريقة األزمكزية- أ
عمى نقؿ أسمكبو في معالجة القضايا كالمسائؿ ألطفالو بأسمكب شيؽ كجذاب حتى يستطيع أف 
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يغرس جذكر التفكير في نفكسيـ مف خبلؿ عاداتو كأساليبو كيشجعيـ عمى مكاجية المكاقؼ 
(  De Bono،1986،33-45) يتعرضكف ليا مالحياتية الت

 عف التعميـ عمى عقميان  المعكقيف األطفاؿ مساعدة  إلى تيدؼ :الدراسية المكاد طريقة ػ ب
 كالكتابة القراءة تعمـ ) الثبلثة الميارات تعميـ مف يتمكنكا حتى كالرأس كاليد القمب طريؽ

 دنكاف كضع كلقد لمتعمـ قابميف يعدكف  عقميان  المعكقيف مف% 75 نسبة ألف كذلؾ ،(كالحساب
 سبيرماف عند الذكاء في ةالعاممي النظرية أساس عمى يقـك األطفاؿ ىؤالء لتعميـ برنامجا

 الممارسة طريؽ عف مأ المممكس، العياني التفكير طريقو عف بتعميميـ فيو اىتـ كألكسندر،
 مف بمزيد كالتخطيط الحركية الطفؿ ميارات تنمية عمى دنكاؿ كأكد كالسمع كالممس كالمبلحظة
 ، 1999 ، ممرس )بالمغة كالتعامؿ المشكبلت حؿ عمى كتشجيعيـ اليدؼ ىذا لتحقيؽ األنشطة

330 ) . 
 مع بداية الستينات مف ىذا القرف بدأ االىتماـ بالتعميـ :ػ طريقة التعميػـ المبرمػػج ج

المبرمج لممعكقيف عقميان، كذلؾ ما تبيف مف البحكث كالدراسات أف ىذه الفئة مف فئات غير 
العادييف تتعمـ بسرعة إذا أعدت مناىج الدراسة إعدادا جيدان كبرمجت بدقة كعناية ، ففي دراسة 

  كتبلميذه تحسف تحصيؿ األطفاؿ كثيران بالتعميـ المبرمج ، كظيرا التحسف Malpassلباس  ما
 & Smithفي زيادة الحصيمة المغكية كالقدرة عمى الكتابة كالحساب ، كأيد سميث كببلكماف 

Blackman عندما كجد أف األطفاؿ المعكقيف عقميان  بدكر الرعاية "مالباس"  نتائج ،
االجتماعية قد تعممكا قراءة ككتابة الجمؿ بطريقة التعميـ المبرمج أسرع مف الطريقة العادية ، 

  إلى إمكانية تعميـ كؿ معكؽ يستطيع مسؾ القمـ ككتابة إسمو Parsons" بارسكنز"كذىب 
  أسس Jamesl- Evansبعض الكممات البسيطة بالطريقة المبرمجة ، ككضع جيمس ؿ ايفانز 

  :التاليبرمجة مناىج المعكقيف عقميان  عمى النحك 
مبدأ الخطكات )تقسيـ المكضكع إلى  خطكات صغيرة يمكف لمطفؿ استيعابيا بسيكلة    .1

   .(الصغيرة
 يككف إيجابيان مإعطاء الطفؿ الكقت الكافي في البحث عف اإلجابة الصحيحة بنفسو ، لؾ .2

في مكقؼ التعمـ ، فيصؿ إلى  اإلجابة بنفسو ، كيدكنيا كتابة أك يصنعيا بيده ، فيتعمـ 
 .(مبدأ االستجابة الفعالة أك النشطة)أسرع منو طريقة التمقيف التقميدية 
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 كصؿ إلييا صحيحة ممعرفة الطفؿ نتيجة تعممو بسرعة ، فيعرؼ مباشرة أف اإلجابة الت .3
 يعرؼ نتيجة عممو فكر انتيائو منو ، يتعمـ أسرع مأك خاطئة، كقد كجد أف الطفؿ الذ

 يعرؼ النتيجة بعد عدة أياـ ، لذا يتضمف برمجة المناىج حصكؿ الطفؿ ممف الطفؿ الذ
 .(ممبدأ التصحيح الفكر)عمى اإلجابة الصحيحة بسرعة   

عطاء الطفؿ الكقت الكافي لتحصيؿ كؿ خطكة مف خطكات البرنامج بحسب قدرتو عمى إ .4
مكانياتو العقمية  التحصيؿ ، فالطفؿ يحدد سرعتو في التعمـ بنفسو بحسب قدراتو كا 

 . (مبدأ الكفاءة الشخصية )كالشخصية 
 تحتاج إلى  تعديؿ كتبسيط الخطكات التى يخطىء ممراجعة البرمجة كتعديؿ الخطكات الت .5

مبدأ اختيار  )فيو كثير مف األطفاؿ ، كذلؾ مف خبلؿ تجربة المناىج بعد برمجتو 
 ( 112 – 109 ، 1997سميماف ، ) (البرنامج

:    كمعممي المعكقيف عقميان القابميف لمتعمـ بآباءمفيـك البرنامج التدريبي الخاص  (3)
 تـ في ضكئو إعداد البرنامجييف التدريبيف م يعد ىذا الجزء بمثابة اإلطار العاـ الذ    

كالخاصيف باآلباء كالمعمميف في الدراسة الحالية ، كيتناكؿ  ىذا اإلطار األسس العامة لبناء 
 يجب مراعاتيا عند إعداد كتنفيذ برامج التدريب معتبارات التالالبرنامجييف التدريبييف ، كا

 .لؤلطفاؿ المعكقيف عقميان القابميف لمتعمـ 
  :-كتتمثؿ في اآلتي: أىداؼ التربية الخاصة

كالتشخيص المناسبة  التعرؼ إلى األطفاؿ غير العادييف كذلؾ مف خبلؿ أدكات القياس ػ 1
  . لكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة

 . الخاصة التربية فئات مف فئة لكؿ التعميمية البرامج دادإع  ػ2

 أىداؼ كتحقيؽ لتنفيذ كذلؾ ، الخاصة التربية فئات مف فئة لكؿ التدريس طرائؽ دادإع ػ3
 . الفردية التربكية الخطة أساس عمى التربكية البرامج

 . إعداد الكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجية الخاصة بكؿ فئة مف فئات التربية الخاصةػ 4

 حدكث تقميؿ عمى أمكف نا كالعمؿ ، عاـ بشكؿ ، اإلعاقة مف الكقاية برامج إعداد ػ5
 . الكقائية البرامج طريؽ عف اإلعاقة

 كفؽ النمك عمى كمساعدتيـ تكجييـ بحسف كذلؾ الطبلب بيف الفردية الفركؽ مراعاة ػ6
 . كميكليـ ـكاستعداداتو قدراتيـ
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تاحة كتكجيييا المكىكبيف قدرات مف لبلستفادة العممي البحث كسائؿ تييئة ػ7  الفرصة كا 
 .  نبكغيـ مجاؿ في أماميـ

تأكيد كرامة الفرد كتكفير الفرص المناسبة لتنمية قدراتو حتى يستطيع المساىمة في  ػ 8
  .نيضة األمة

 Visually Handicapped :المعاقيف بصريان  ثانيان ػ
     ال يختمؼ اثناف عمى أىمية الدكر الذم تمعبو حاسة البصر، فالمدخبلت البصرية تمعب 
دكران حيكيان في تعمـ اإلنساف كنمكه، كاإلعاقة البصرية تعطؿ ىذه المدخبلت أك تحدىا، مما 

كبالرغـ مف أىمية المعمكمات . يجعؿ اإلنساف مرغمان عمى االعتماد عمى حاستي السمع كالممس
التي يتـ التزكد بيا عبر ىاتيف الحاستيف، إال أنيا ال تكفر لمشخص إال لخبرات محدكدة نسبيان 

كربما كانت ىذه الحقيقة ىي التي تكمف كراء إحساس اإلنساف المبصر بأف فقداف . نكعيان ككميان 
كلكف . فالمبصركف يشعركف بأف عالـ الشخص الكفيؼ عالـ مظمـ تمامان . البصر شيئان مركع

يرف إف  (Barraga& Erin)ىذا العالـ ليس أقؿ إثارة مف عالمنا جميعان، فكما تقكؿ بارجا كا 
عالـ اإلنساف الكفيؼ يستثير لديو حب االستطبلع كاالستكشاؼ شأنو في ذلؾ شأف العالـ 

. المميء بالمثيرات البصرية بالنسبة لئلنساف المبصر
كعقمية عندما يتعرضكف   عاطفيةت نفسيةييكاجوي العديد ًمٍف األشخاص صعكبا   لذلؾ، فقد 

كتتكقؼ ىذه الصعكبات التي يعاني منيا بعض ىؤالء .   القدرة عمى الرؤية فيالتمشؾؿ
 كالتي تتكقؼ عمى ،عمى الطريقة التي يكاجيكف بيا كضعيـ الجديد األشخاص، بصفة عامة

 قالشخص الذم أصيبت عيني عمى سبيؿ المثاؿ،. قكة الصدمة الناتجة عف مستكل اإلصابة
قىٍد يىرل كما لك كاف ينىٍظر خبلؿ نافذة ضبابية أك نافذة متسخة،  (الكتاركت )بالماء األبيض 

، ريبَّمىا  يككف لديو فقط القدرة عمى الرؤيا (الجمكككما)الشخص المصاب بالماء األزرؽ  بينما
 . ان كىناؾ شخص قد يصاب بضربة ما قد تفقده البصر تماـ، األنبكبية

: تعريؼ المعكقيف بصريان 
     ىك مصطمح يشير إلى درجات متفاكتة مف فقداف حاسة البصر، كىناؾ العديد مف التعاريؼ 

فالكفيؼ  ىك الشخص الذم كؼ بصره كميان، أك لديو مف . المختمفة التي تناكلت ىذه الفئة
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، كيصاحب ىذه اإلعاقة يعد في حكـ المكفكفيف  قانكنيان، كيحؽ لو االلتحاؽ (جزئيان  )اإلبصار
(. 34، 2003حسيف،  )بمعاىد المكفكفيف

إذف فيناؾ عدد مف العكامؿ ىي التي تتحكـ في قدرة الشخص عمى مكاجو كتحمؿ الصدمة      
 فيلدل الشخص الذم فقد بصره كميان أك جزئيان  ردكد األفعاؿ تمثؿت ك.الناتجة عف إصابة البصر

:  مايميمف ىذه المشاعرك عمى اعتبلؿ نفسي كاضح، داللةعدد مف المشاعر التي قد تككف 
 كفً  ىذا الشعكر يىٍبدأى في الغالب بىٍعدى أىٍف يىعطي اختصاصي العي:الشعكر بالصدمة كاإلنكارػ 

 بأنو يعاني مف مشكمة في الرؤية، حيث ينكر ىذا التشخيص، كيبدأ يعبر عف نفسو تشخيصو
بطرائؽ مختمفة، فقد يبدأ البحث عف معالجيف أكثر كفاءة، أك ينكر أف لديو مشكمة في الرؤية، 
أك يمكف أف يمارس أنشطة تعتمد عمى البصر مف دكف مراعاة أف لديو مشكمة في النظر أك 

. يمجأ إلى العزلة كاالبتعاد عف الناس
 كحريتو تو بحيث تحد مف استقبللي،جدان ة كفى قكمٌ تيؾ المشاعًر يمكف أىٍف قىذ:ػ الشعكر باالكتئاب 
 الشعكر بالحذر الشديد ةؤثر عمى عبلقاتو العائمية، حيث ينتاب األسرت قد افي الحركة، كما أنو
  ممف فقدكا أبصارىـالكثيركيضطر .  قد يؤذم مشاعرهان  أك يتصرفكا تصرؼالن مخافة أف يقكلكا قك

 إذا كاف ىذا الشخص خصكصان   حدة ىذه اآلثاركتزداد .إلى البقاء في منازليـ أك تغيير كظائفيـ
   . حيث يشعر بأف أزمة كبيرة قد حمت بو،مف األشخاص المميزيف

مع البداية التدريجية لظيكر المشكبلت المترتبة عمى فقد البصر تبدأ مشاعر : الشعكر بالقمؽػ 
كيمكف تمخيص أىـ العكامؿ المرتبطة بالقمؽ النفسي لدم المكفكفيف  .القمؽ النفسي في الظيكر

: في النقاط التالية
. الشعكر بالضيؽ عند تناكؿ الطعاـ أماـ المبصريفأػ 

. الشعكر بالكحدة كالعزلة عف الناسب ػ 
. التكاجد في المناسبات االجتماعية المختمفةج ػ 
. استبداؿ كظيفتو بكظيفة أخرل جديدة، أك ترؾ العمؿد ػ 
. صعكبات الزكاج كاإلرتباط العاطفيىػ ػ 
. زيادة األعباء األسريةك ػ 
 .قيكد الحركة كالتنقؿزػ 

. نقص االستقبلؿ كزيادة االعتماد عمى اآلخريفح ػ 
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. تدىكر الحالة الصحيةش ػ 
 .قضاء كقت الفراغؽ ػ 

 ، لذا ال يمكف الفصؿ القمؽ النفسيباالختبلؼ عف العادييف يسبب لمفرد     كشعكر الكفيؼ 
كىناؾ بعض .  فاالرتباط بينيما كثيؽ ؛عادة بيف نكاحي القصكر الجسمي كالشعكر النفسي

البيانات التي تدؿ عمى إف ارتفاع نسبة المصابيف بالعصاب بيف المعاقيف بصريا أكثر مف 
( 132، 1979حمزة ، )النسبة المعتادة، ككمما كانت اإلصابة أكبر كانت المظاىر النفسية أسكأ 

 كحيف يرغب في الخركج مف عالمو الضيؽ ان، محدكدان ف عجز المعاؽ بصريان يفرض عميو عالـأل
 كلكنو ، كحتى يستطيع ذلؾ فيك يحتاج إلى االستقبلؿ كالتحرر،كاالندماج في عالـ المبصريف

حينما يقـك بذلؾ يصطدـ بآثار عجزه التي تدفعو مرة أخرل إلى عالمو المحدكد كحينئذ يتعرض 
الضطرابات نفسية حادة نتيجة لشعكره بعجزه عف الحركة بحرية كعمى السيطرة عمى بيئتو كما 

( . 16، 1965فيمي، )يسيطر عمييا المبصر 
فحركة المعاؽ بصريان تبدك مضطربة بطيئة كتخمك مف عنصر أساسي ىك عنصر الثقة ،     

كخكفو . فيك يتممس طريقو تممسا يتجمى فيو الخكؼ مف أف يصطدـ بشيء أك يتعثر أك يقع 
ىذا المستمر يجعمو أميؿ إلى عدـ الخكض في مغامرات استطبلعيو قد تعرضو أللكاف مف 

 ىك حب المعرفة كاستجبلء أسرار ما الن  أصيان  إنسانيان كلذلؾ يكبت المعاؽ بصريان دافع. األذل
ذا استجاب المعاؽ بصريان  مره لدافع حب االستطبلع نو قد يتعرض لتجربو قاسية إ ؼ،حكلو، كا 

حمد ، أخيراهلل ك)تجعمو يكبت ىذا الدافع فيما بعد إذا ما قاـ صراع بينو كبيف الدافع إلى األمف 
1967 ،44 .)
 إلى أف العديد مف الدراسات التي بحثت في العبلقة بيف اإلعاقة 1977 "كاريف"كلقد أشار     

البصرية كاألمراض العصابية تشير إلى أف ىذه األمراض تنتشر بيف المعاقيف بصريان بدرجة أكبر 
 بأف ىذه األمراض تنتشر بيف اإلناث مف "كاريف"مف انتشارىا بيف المبصريف ، كذلؾ فقد أضاؼ 

 (. 72، 1997سيسالـ ، )المعاقيف بصريان بدرجة أكبر مف انتشارىا بيف الذككر 
 ذلؾ عندما أشار إلى أف العديد مف الدراسات قد أكدت أف بعض 1978كلقد أكد كركس 

المعاقيف بصريان يعانكف مف القمؽ كاالكتئاب كالتكتر، كأف ىذه المشاكؿ ناتجة عف القصكر في 
 .البرامج التركيحية 
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 كلقد. بصريان  لممعاقيف العصابية الخصائص أبرز مف يعتبر القمؽ أف لنا يتضح سبؽ مما 
 العبلقة انقطاع مف بصريان  المعاؽ قمؽ كىك( االنفصاؿ قمؽ )القمؽ، مف نكعيف بيف فرابيج فرؽ
 البصرية، بالمعمكمات إمداده كفي حياتو شؤكف تدبير في عمييـ يعتمد فالذم األفراد كبيف بينو
 الفقداف قمؽ )فيك القمؽ مف الثاني النكع أما. كاألصدقاء ،كاألخكة ،الكالديف ،األفراد ىؤالء كمف
 البقية فقداف يخشكف الذيف بصريان  المعاقيف مف البصر بضعاؼ خاص النكع كىذا( لمبصر الكمي
 (.73 ،1997 ، سيسالـ )كميان  مكفكفيف كيصبحكا بصرىـ مف الباقية

    أما الدراسات التي أجريت حكؿ مستكل القمؽ لدل المكفكفيف، فقد أشارت إلى أف المكفكفيف 
كقد . لدييـ مستكيات أعمى منو مقارنة بالمبصريف كبخاصة لدل اإلناث في مرحمة المراىقة 

نما المعنى الشخصي  كجد أف العامؿ الحاسـ في ىذا الشأف ليس فقداف البصر بحد ذاتو، كا 
 يعيش عالما ضيقا محدكدا نتيجة لعجزه ان كبذلؾ فالمعاؽ بصرم. لمفقداف البصرم بالنسبة لمفرد

كيكد لك استطاع التخمص منو كالخركج إلى عالـ المبصريف، فيك لديو حاجات نفسيو ال 
يستطيع إشباعيا، كاتجاىات اجتماعية تحاكؿ عزلو عف مجتمع المبصريف، كيكاجو مكاقؼ فييا 

كؿ ىذا يؤدم بالمعاؽ بصريا إلى أف يحيا حياه نفسيو غير سميمة، . أنكاع مف الصراع كالقمؽ
 . التكيؼ مع البيئة المحيطة بوكءقد تؤدم بو إلى س

 العادييف،  مف مثؿ غيرىـان  تنبع الحاجة إلى الخدمات اإلرشادية لممعكقيف بصرم،كمف ىنا    
كذلؾ لمساعدتيـ عمى إشباع حاجاتيـ النفسية كمكاجية مشكبلتيـ الخاصة، كالتغمب عمى 

اآلثار النفسية المترتبة عمى إعاقتيـ مثؿ الصراع كالقمؽ كاإلحباط كاالنطكاء، كتعديؿ ردكد الفعؿ 
لبلتجاىات االجتماعية السمبية التي تحاكؿ عزليـ عف األفراد العادييف، كتقديـ خدمات اإلرشاد 

 .األسرم كالتربكم كالميني المناسبة ليـ
 :تصىٕف اإلعاقة الثصسٔة

في ضكء العرض السابؽ لمفاىيـ اإلعاقة البصرية يمكف القكؿ بأف مصطمح اإلعاقة 
، كحاالت لالبصرية يشير إلى درجات متفاكتة مف الفقداف البصرم تتراكح بيف حاالت العـ
: اإلبصار الجزئي كعمى ضكء ذلؾ يصنؼ المعكقكف بصريان ضمف فئتيف رئيستيف

 Totally Visually Impaired: فئة المعكقكف بصريان كميان : األكلى
ىـ أكلئؾ األفراد الذيف ال يممككف اإلحساس بالضكء، كال يركف شيئان عمى اإلطبلؽ، كيتعيف 

 .عمييـ االعتماد كمية عمى حكاسيـ األخرل في حياتيـ اليكمية كتعميميـ
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 Partially Visually Impaired  ن :فئة المعكقكف بصريان جزئيا: الثانية
ىـ أكلئؾ األفراد الذيف يممككف بقايا بصرية يمكنيـ اإلفادة منيا في التكجو كالحركة 

: 2005القريطي، )كعمميات التعمـ المدرسي سكاء باستخداـ المعينات البصرية أك بدكنيا 
387.) 

 رالمهاراتراألهألسيتالتعسيت لتاسيترالتهاسيت باسهًات

   ميما كاف شكؿ تنظيـ البرامج التربكية لممعكقيف بصريا كمبرراتو ، فبل بد أف تتضمف تعميـ 
كتدريب المعكقيف بصريا عمى عدد مف الميارات األساسية في تعميميـ مثؿ ميارة القراءة 

كالكتابة بطريقة برايؿ ، كميارة تعمـ اآللة الكاتبة العادية ، كميارة إجراء العمميات الحسابية 
بطريقة المكعبات الفرنسية ، كميارة التكجو كالحركة ، كفيما يمي شرح مكجز لكؿ مف تمؾ 

 : الميارات 
   :Braille Method  ميارة القراءة كالكتابة بطريقة برايؿ-1

 طريقة برايؿ كأظيرىا إلى حيز الكجكد حكالي Braille( 1852ػ1809)     طكر لكيس برايؿ 
 ، ك قد ساعده في ذلؾ ضابط فرنسي اسمو شارلس باربير  ككاف برايؿ نفسو معاقان 1829عاـ 

كقد . بصريان، كتعتبر طريقتو مف أكثر أنظمة القراءة كالكتابة شيكعا في أكساط المعاقيف بصريان 
 عف طريؽ 1878كصؿ نظاـ برايؿ إلى منطقة الشرؽ األكسط بالتحديد في مصر قبؿ عاـ 

كتقـك طريقة برايؿ عمى تحكيؿ الحركؼ  . Lovellمبشره إنجميزية تدعى اآلنسة لكفيؿ 
 كالتي تشكؿ بديبل لتمؾ الحركؼ Dotsاليجائية إلى نظاـ حسي مممكس مف النقاط البارزة  

 ىي الكحدة األساسية في تشكيؿ النقاط البارزة، حيث تتككف Cellاليجائية، كتعتبر الخمية 
أما  . 6 ك ينتيي بػ 1 نقاط، حيث تعطى كؿ نقطو مف النقاط رقما معينا يبدأ مف 6الخمية مف 

الترميز في نظاـ برايؿ فبل يتـ بكاسطة عدد النقاط في الرمز الكاحد، بقدر ما يتـ مف خبلؿ تغيير 
 ( .286، ص 1411المكسى ، ) رمزان  63مكاضع النقاط داخؿ الخمية الكاحدة ، مما ينجـ عنو 

 : ميارة تعمـ االلو الكاتبة العادية- 2
     تعد اآللة الكاتبة العادية مف أكثر الكسائؿ الكتابية أىمية لممعكقيف بصريان، حيث إنيا تزيد 
مف إمكانية التفاعؿ بينيـ كبيف أقرانيـ المبصريف، كذلؾ مف خبلؿ تمكيف المبصريف مف قراءة 
األعماؿ الكتابية لممعكقيف بصريا بشكؿ مباشر كسريع، غير أف المشكمة األساسية التي تكاجو 
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عند استخداـ اآللة الكاتبة العادية تكمف في عدـ - كبالذات المكفكفيف منيـ - المعكقيف بصريا 
كلقد أمكف التغمب عمى ىذه المشكمة في الببلد . قدرتيـ عمى مراجعة كتصحيح ما يكتبكف 

المتقدمة عف طريؽ استخداـ برامج الحاسبات اآللية حيث يتـ تكفير التغذية الراجعة بكاسطة 
 .برايؿ أك الصكت أك االثنيف معا 

 : ميارة إجراء العمميات الحسابية- 3
     كتعد العدادات الحسابية كسائؿ تسيؿ ميمة التبلميذ المعكقيف بصريا في القياـ بالعمميات 
الحسابية المختمفة كالجمع كالطرح كالضرب كالقسمة، كىناؾ عدد مف العدادات الحسابية لعؿ 

 . العدادات كالمكعبات الفرنسية كلكحة التيمر: مف أبرزىا 
    كالمكعبات الفرنسية ىي التي تستخدـ حاليا في معاىد النكر بالمممكة العربية السعكدية ، 
كىي كما يتضح مف اسميا عبارة عف مكعبات يحتكم كؿ منيا عمى كؿ األعداد األساسية مف 
صفر إلى تسعة، باإلضافة إلى عبلمات الجمع كالطرح كالضرب كالقسمة ، كالعبلمة العشرية ، 
كتتـ كتابة العدد المطمكب عف طريؽ تغيير اتجاه المكعب، كىي مف أفضؿ العدادات الحسابية 

  : لؤلسباب التالية
 ( 292-291، 1411المكسى ، )
يمكف نقؿ الميارة الحسابية المكتسبة بكاسطة التدريب عمى المكعب الفرنسي إلى نظاـ  - 1

 . برايؿ ، حيث الرمكز الحسابية في نظاـ برايؿ كلكف بدكف العبلمة الحسابية 
تمكف التبلميذ مف الكتابة بشكؿ أفقي كرأسي، كالشؾ إف الكتابة الرأسية أمر ضركرم في  - 2

العمميات الحسابية المطكلة، حيث ينبغي كضع الخانات العددية بشكؿ تسمسمي تحت بعضيا، 
دراكيا حسيا بسيكلة ككضكح، كىك ما يكفره  ليتسنى لمطفؿ المعكؽ بصريا تغطيتيا لمسيان، كا 

 . .المكعب الفرنسي
يستطيع التمميذ بكاسطتيا أف يحؿ أكثر مف مسألة حسابية في آف كاحد، نظرا التساع  - 3

 .المساحة المستخدمة 
 :ميارة فف التكجو كالحركة- 4

 : يتككف مسمى التكجو كالحركة مف مصطمحيف متبلزميف 
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 كعرؼ تقميديا بأنو عممية استخداـ الحكاس لتمكيف Orientationالتكجو أك التييؤ : األكؿ 
المكسى ، )الشخص مف تحديد نقطة ارتكازه كعبلقتو بجميع األشياء األخرل الميمة في بيئتو 

1411 ،305. ) 
  كيعرؼ تقميديان بأنو قدرة كاستعداد كتمكف Mobilityفيك الحركة :     أما المصطمح الثاني 

 .الشخص مف التنقؿ في بيئتو 
   كالتكجو يمثؿ الجانب العقمي في عممية التنقؿ بينما تمثؿ الحركة الجيد البدني المتمثؿ في 

كتعتبر مشكمة االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر مف أىـ المشكبلت التكيفيو .األداء السمككي لمفرد 
، كلذا يعتبر  (الكفيؼ كميا)التي تكاجو المعاؽ بصريا كخاصة ذكم اإلعاقة البصرية الشديدة 

إتقانو لميارة فف التكجو كالحركة مف الميارات األساسية في أم برنامج تعميمي تربكم لممعاقيف 
كيعتمد المعاؽ بصريان عمى حاسة الممس اعتمادان أساسيان في معرفة اتجاىو، كقد يكظؼ . بصريان 

حاسة الممس تمؾ في تكجيو ذاتو، فقد يحس بأشعة الشمس أك الرياح، كيكظؼ تمؾ المعرفة 
، كما قد يكظؼ حاسة السمع في (مساءن )كنحك الغرب  (صباحان )في تكجيو ذاتو نحك الشرؽ 

كقد استعاف المعاؽ بصريان عمى مر العصكر بكسائؿ بدائية . تكجيو ذاتو نحك مصدر الصكت
كحديثة في تكجيو ذاتو ابتداء مف العصا البيضاء كانتياء بالعصا التي تعمؿ بأشعة 

(.  127، 1996الركساف ، )الميزر 
 :الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد لممعاقيف بصريان : أكالن 

       إف الحاجة متأكدة إلى اإلرشاد كذلؾ ألف اإلنساف في العادة تعترضو مشاكؿ مختمفة 
كىذه المشاكؿ تختمؼ مف شخص آلخر، فمنيا مشاكؿ اجتماعية ، كمشاكؿ . أثناء حياتو

ىذا باإلضافة إلى التكيؼ مع . عائمية، كمشاكؿ أكاديمية، كفي النياية تأتي المشاكؿ البيئية
التطكرات الصناعية كتقدـ عمـ التكنكلكجيا، فيذه المخترعات زادت مف متطمبات الحياة كأدت في 

صابتو ببعض األمراض النفسية كىذه بدكرىا أثرت  النياية إلى عدـ تكيؼ الفرد مع نفسو، كا 
 (.22، 1985صالح ، )عمى النكاحي االجتماعية كالشخصية كاألكاديمية  

   كاإلرشاد النفسي يكجو خدماتو أساسا إلى العادييف ، كليس معنى ىذا أنو يترؾ غير 
كىناؾ . العادييف، كلكنو يفرد مجاال خاصا إلرشادىـ، ألنيـ أحكج الناس إلى اإلرشاد النفسي

فريؽ مف الباحثيف كالدارسيف كالكتاب يركف عدـ ضركرة تخصيص مجاؿ مف مجاالت اإلرشاد 
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لمفئات الخاصة عمى أساس أف الكثير مف الدراسات كالبحكث تكضح أنو ال يكجد فركؽ جكىرية 
كالفركؽ . بيف العادييف كغير العادييف في جكىر الشخصية في حالة تساكم الظركؼ كالعكامؿ 

التي تكجد إنما ىي نتيجة لعكامؿ بيئية أكثر مما تتعمؽ بالعاىة أك العائؽ، كذلؾ فإف االتجاىات 
االجتماعية تؤثر في مفيـك الذات لدل أفراد ىذه الفئات مما يؤثر بالتالي في سمككيـ كتكافقيـ 

ذا قيؿ أف الفئات الخاصة يتفقكف مع العادييف في أساس الشخصية ، .  كصحتيـ النفسية كا 
ذا قيؿ أف الفئات الخاصة  فإنيـ يحتاجكف إلى خدمات اإلرشاد النفسي مثؿ رفاقيـ العادييف، كا 

ليـ سيككلكجيتيـ الخاصة، كليـ حاجاتيـ الخاصة، كليـ مشكبلت نفسية كتربكية كمينية 
كزكاجية كأسرية خاصة، فإنيـ بصفة خاصة يحتاجكف بإلحاح إلى خدمات إرشادية خاصة 
عبلجيان كتربكيان كمينيان كزكاجيان كأسريان، في شكؿ برامج مرنة، حتى ال يحرمكف مف خدمات 

 .اإلرشاد في خضـ االىتماـ بالعادييف الذيف يمثمكف الغالبية
     كالمعاؽ بصريا كإنساف لو متطمبات كثيرة كمتداخمة تفكؽ متطمبات اإلنساف المبصر 

رشاد  العادم، فيك بحاجة ماسة إلرشاد خاص في جميع شؤكف الحياة، في رعاية صحية، كا 
عداد ميني يتميز بالتخطيط كالمناىج كيبلزمو ما داـ حيان  . نفسي، كاىتماـ تربكم خاص، كا 

نتاج  كفكؽ كؿ ذلؾ البد لو مف تكعية ركحية سمككية تساعده عمى تقبؿ إعاقتو بتكيؼ سعيد كا 
كبذلؾ يصبح عضكان عامبلن كليس عالة، بؿ يساىـ بما . سميـ، كعبلقات متعاكنة مع اآلخريف

لديو مف كاجبات كحقكؽ بكؿ عزة ككرامة في بناء الكياف االجتماعي ألسرتو كأمتو كاإلنسانية 
( .   142، 1986الياشمي ، )جميعا

 :ثانيا ػ أىداؼ إرشاد المعاقيف بصريا
:      يقـك إرشاد المعاقيف بصريا عمى أىداؼ إنسانية كبيرة تتمثؿ فيما يمي 

ػ ليـ كامؿ الحؽ في الحياة ...  المعكقكف بصريا ىـ أفراد إنسانيكف ػ إخكاننا كأبناؤنا كبناتنا
ىؤالء رغـ إعاقتيـ البصرية إال أف . اإلنسانية الكريمة المنتجة كليـ كامؿ الحقكؽ األساسية

لدييـ قدرات كطاقات ال تقؿ عف غيرىـ مف األفراد العادييف ، كلعؿ بعضيـ لديو مف المكاىب 
 .كالقدرات ما يفكؽ عمى كثير مف العادييف 

 .  المعكقكف بصريان في أمس الحاجة إلى رعاية صحية كاجتماعية كاقتصادية 
 . محاكلة تعديؿ أك تغيير اتجاىات األسرة كالمجتمع نحك العاؽ بصريا
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نسانيان ، بحيث ال يعيش عالة      كؿ ذلؾ يجعؿ عممية إرشادىـ كتكجيييـ ىدفان دينيان كقكميان كا 
إذ يستطيع أف يعمؿ منتجان عمميان أك عمميان بما يستغؿ جكانب القكة في . عمى أىمو أك مجتمعو 

. تككينو 

: ثالثان ػ المعاقيف سمعيان 
 يضـ لفظ المعكقيف سمعيان، فئتي الصـ كضعاؼ السمع، كيمكف تصنيؼ األفراد المعكقيف سمعيا 

كفقا لدرجة كنكع الصمـ، فيك إما أف يككف صمما كميا أك جزئيا، كالديان أك مكتسبا، مبكرا أك 
كطبقا . متأخرا، فيـ يمثمكف مجمكعة غير متجانسة مف األفراد تتبايف خصائص السمع لدييـ

بشأف البلئحة التنظيمية لمدارس كفصكؿ  (11) المادة 1990لسنة  (37)لمقرار الكزارم رقـ 
التربية الخاصة فقد تـ االتفاؽ عمى التعريؼ كالتصنيؼ التالي في قبكؿ األطفاؿ الصـ كضعاؼ 

: السمع بالمدارس كىي
 كىـ الذيف فقدكا حاسة السمع أك مف كاف سمعو ناقصا لدرجة أنيـ يحتاجكف :      الصـ

. إلى أساليب تعميمية تمكنيـ مف االستيعاب دكف مخاطبة كبلمية 
 ىـ الذيف لدييـ سمع ضعيؼ لدرجة أنيـ يحتاجكف في تعميميـ إلى :      ضعاؼ السمع

ترتيبات خاصة أك تسييبلت ليست ضركرية في كؿ المكاقؼ التعميمية التي تستخدـ 
.  لؤلطفاؿ الصـ، كما أف لدييـ رصيدا مف المغة كالكبلـ الطبيعي

كالسمع ىك حالة كسيطة لمكممة، كالكممة تعبر عف المعنى الذم ىك نتاج العقؿ ال 
الخياؿ فيي تعبير عف التصكر العقمي يكاد يككف الرصيد المعبر عف المعنى الكمي لذا فإف 

حاسة السمع ىي الطريؽ األكؿ الستقباؿ المعاني كالتصكرات الكمية ليذا يعاني األطفاؿ ذكك 
. اإلعاقة السمعية أعظـ صعكباتيـ فيما يتصؿ بالمعاني الكمية لمكممات

لذا يخطئ األطفاؿ ذكك اإلعاقة السمعية في التركيب البنائي لمغة المكتكبة حيث 
يستخدمكف األفعاؿ في أزمنة غير صحيحة كيخطئكف في كضع الكممات في جمؿ، كقد يحذفكف 
حركؼ الجر كالعطؼ، باإلضافة إلى أنيـ يعانكف مف صعكبات في فيـ معاني الكممات، كلذلؾ 
يبلحظ البطء في تعمـ القكاعد المغكية كتعمـ القراءة عند الطفؿ ذم اإلعاقة السمعية، كلذا يمكف 
إىماؿ العبلقة المكجكدة بيف التحصيؿ األكاديمي كاإلعاقة السمعية، كالتي تتمثؿ في تأخر ذكم 

. اإلعاقة السمعية عف أقرانيـ عاديي السمع فترة ما بيف ثبلث إلى خمس سنكات
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لذا يبدك أف ذا اإلعاقة السمعية يعيش في عزلة عف األفراد عاديي السمع الذيف ال 
يستطيعكف فيمو، كىـ مجتمع األكثرية الذم ال يستطيع أف يعبر بمغة اإلشارة أك بمغة األصابع 

كليذا السبب يميؿ ذكك اإلعاقة السمعية إلى تككيف النكادم كالتجمعات الخاصة بيـ بسبب 
تعرض الكثير منيـ لمكاقؼ اإلحباط الناتجة عف تفاعميـ االجتماعي مع األفراد عاديي السمع 
كمف ثـ ليس مف المستغرب ميميـ إلى الميف التي ال تتطمب الكثير مف االتصاؿ االجتماعي 

. الخ... كالرسـ كالخياطة كالنجارة كالحدادة
كىكذا يتضح أف األمر ليس مجرد عدـ القدرة عمى الكبلـ، كلكف الكاقع يشير بعكس 
ذلؾ فالعجز عف الكبلـ ليس إال أضعؼ اآلثار التي يمكف أف تنتج عف ىذه اإلعاقة، فالتعبير 

عف النفس كالتمقي عف اآلخريف، كمكاصمة ىذا التمقي ال يتـ إال مف خبلؿ ما يطمؽ عميو اسـ 
التغذية المرتدة أك المرتجعة كعممية االتصاؿ ىذه ىي أساس عممية أخرل ليا أىميتيا كىي 
عممية التفاعؿ االجتماعي كما يتصؿ بو مف قياـ العبلقات البينشخصية، كتمؾ العبلقات ىي 

. المسؤكلة عف قياـ حياة اجتماعية فعالة
رشاد ذكم اإلعاقة السمعية مف خبلؿ التركيز  كيتضح دكر المرشد النفسي في تكجيو كا 

: عمى النقاط التالية
إتاحة الفرص أماـ األصـ لتكظيؼ الحكاس كالنكاحي الحركية، كاستخداـ الكسائؿ     (1)

البصرية كالممسية المختمفة، كتدريب أعضاء النطؽ لديو عمى قراءة الشفاه، كاأليدم 
. عمى تعرؼ اإلشارات المختمفة، ىذا إلى جانب التدريب الميني كاليدكم مستقببل

لى غير ذلؾ مف     (2) تنمية الكعي لديو بالمفاىيـ كالمدركات كمحاذير المخاطر البيئية كا 
. نكاحي تتصؿ بالنمك المعرفي لديو، كيمكف تثبيتيا بالتكرار كالممارسة

تشجيعيـ عمى االنخراط في المجتمع كاالندماج مع أقرانيـ كمع اآلخريف دكف خكؼ،     (3)
كتكفير جك اجتماعي مبلئـ ليـ يعالج السمككيات غير السكية لدييـ كيكسبيـ 

السمككيات االجتماعية المقبكلة، كتعميميـ الدكر االجتماعي كما يتكقع منيـ بعد 
دماجيـ في نشاطات الحياة كمجاالتيا اإلنتاجية التي  خركجيـ لمحياة كالعمؿ كا 

. تناسبيـ
مبلحظة االنحرافات السمككية أكال بأكؿ، كأسبابيا كالعكامؿ المؤدية إلييا كمف ثـ كيفية     (4)

. الحد منيا كتعديميا
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اكتساب األصـ القيـ االجتماعية السكية كترسيخ العقائد الدينية لديو بدرجة كبيرة، كالتي     (5)
. تيككف لديو الكعي الديني كاالجتماعي كاالنتماء لممجتمع

إرشاده إلى مختمؼ أنكاع األنشطة كالمعب الحركي كالتكظيفي كالتركيبي كالتمثيمي     (6)
كالجماعي في إطار مكاقؼ التدريس غير التقميدية بشرط أف تككف في مستكاه الفعمي 

. حتى ال يصاب باإلحباط أك بالممؿ
أف عمى المرشد النفسي الذم تككؿ إليو ميمة تقييـ األطفاؿ  (1995)كيضيؼ الخطيب 

: المعكقيف سمعيان أف يككف عمى معرفة بالعكامؿ التالية
بكجو عاـ، يجب أف يككف المقياس أك االختبار أدائيان غير لفظي فبدكف ذلؾ يككف     (1)

فاالختبارات المفظية غير مناسبة عمكمان ألنيا . صدؽ االختبار مكضع شؾ كتساؤؿ
ليس ذلؾ فحسب، كلكف بعض . تقيس القصكر المغكم كليس الخصائص المستيدفة

.  االختبارات األدائية غير مناسبة ألنيا تشمؿ تعميمات لفظية
غالبان ما تككف الدرجات المتدنية كليس الدرجات المرتفعة التي يحصؿ عمييا األطفاؿ     (2)

كذلؾ يعكد إلي جممة مف العكامؿ التي قد تمنع الفرد . المعكقكف سمعيان غير صادقة
كبناء عمي ذلؾ، يقترح استخداـ مقاييس . المعكؽ سمعيان مف إظيار قدراتو القصكل

كعند اختبلؼ النتائج يقترح األخذ بالدرجات األعمى ألنيا . عديدة كليس مقياسان كاحدان 
. تعكس أداء الطفؿ المعكؽ سمعيان بشكؿ أصح

إف االختبارات التي يطبقيا أخصائيكف نفسيكف ليس لدييـ خبرة مع األطفاؿ الصـ أقؿ     (3)
. صدقان مف تمؾ التي يطبقيا أخصائيكف لدييـ خبرة كافية مع ىذه الفئة مف األطفاؿ

كلذلؾ فمف األىمية بمكاف أف يتـ تقييـ األطفاؿ المعكقيف سمعيان عمى أيدم أخصائييف 
كمف الكاضح أف األمر يقتضي تدريب عدد كاؼ مف المرشديف النفسييف في . ذكم خبرة

.  ىذا المجاؿ
إف التكاصؿ يمعب دكران حاسمان في عممية التقييـ النفسي التربكم كلذلؾ يجب عمي     (4)

الفاحص أف يككف قادران عمي االتصاؿ مع الطفؿ المعكؽ سمعيان في المكقؼ االختبارم 
ذا . سكاء مف خبلؿ التكاصؿ الكمي أك قراءة الكبلـ أك لغة اإلشارة أك أبجدية األصابع كا 

لـ يحدث ذلؾ فالنتائج تككف غير صادقة كيجب التنكيو إلي ذلؾ في التقرير الذم يتـ 
. إعداده
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بسبب مشكبلت التكاصؿ المرتبطة باإلعاقة السمعية، فإف اختبارات الشخصية تنطكم      (5)
فيذه االختبارات تعتمد عمي التكاصؿ المفظي أك عمي ميارات . عمي صعكبات خاصة

. القراءة مما يجعؿ بعضيا غير قابؿ لبلستخداـ لدراسة شخصية الفرد المعكؽ سمعيان 
كألف تقييـ الشخصية يتطمب بناء الثقة مع المفحكص فإف المراجع ذات العبلقة تقترح 

 ما يكتب أك يقاؿ لو كذلؾ ـاالستعانة بمترجـ لغة إشارة إذ أف الطفؿ األصـ قد ال يفو
.   يمنع حدكث التكاصؿ كالثقة

إف التقييـ النفسي التربكم لؤلطفاؿ المعكقيف سمعيان الصغار في السف غالبان ما يفتقر     (6)
. إلي الثبات كالصدؽ ك ال يمكف االعتماد عمي نتائجو

إف التقييـ الجمعي لؤلطفاؿ المعكقيف سمعيان ليس مناسبان إال إذا تـ التعامؿ معو بكصفو     (7)
كلكنو أسمكب غير مقبكؿ لقياس ميارات الطفؿ . كسيمة تيدؼ إلي الكشؼ السريع

.  كقدراتو
إف التقييـ الشامؿ كالصادؽ لؤلطفاؿ المعكقيف سمعيان غالبان ما يتطمب كقتان أطكؿ مف تقييـ (    8)

األطفاؿ السامعيف، كذلؾ يعني ضركرة اعتماد اختبارات ال تيتـ بعنصر التكقيت أك متابعة 
 .أداء الطفؿ في جمسات عديدة

يجب أف يككف الفاحص عمي كعي كاؼ بتأثيرات الكقؼ االختبارم كسمككو كفاحص     (9)
كبكجو عاـ، يجب أف يخمك مكاف الفحص مف . عمي سمكؾ الطفؿ المعكؽ سمعيان 

.  المشتتات البصرية كمف األصكات كيجب أف تتكفر فيو إضاءة جيدة
: خامسان ػ إرشاد المتفكقيف كالمكىكبيف

  يعتبر المتفكقكف أك المكىكبيف مف الفئات الخاصة التي تتميز بالحيكية كالقدرة 
رشادية خاصة تختمؼ عف تمؾ التي تقدـ  العالية في األداء، كىـ يحتاجكف إلى برامج دراسية كا 

لمطبلب العادييف، كذلؾ بيدؼ مساعدتيـ عمى استغبلؿ قدراتيـ كتنميتيا، كبيدؼ تحقيؽ الفائدة 
المرجكة مف كراء ذلؾ سكاء لصالحيـ أك لصالح المجتمع، كقد حدد مكتب التربية بالكاليات 

: المتحدة الصفات التي تميز المتفكؽ أك المكىكب عمى النحك التالي 
قدرة عقمية عامة       . 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 396 

 قدرة خاصة بالتحصيؿ الدراسي، كالتي تتمثؿ في تفكؽ الفرد عمى أبناء جيمو، كفي     
. القدرة المغكية كالقدرة عمى التذكر كاالستنتاج كالتعميـ

 القدرة القيادية، كالتي تتمثؿ في الثقة بالنفس كالتكافؽ االجتماعي بسيكلة باإلضافة إلى     
. تحمؿ المسئكلية

 التفكير اإلبداعي اإلنتاجي، كيتمثؿ في تعدد االىتمامات كالقدرة عمى حؿ المشكبلت     
. كالتفكير القابؿ لمتنفيذ

كيعمؿ المرشد النفسي مع المتفكقيف بيدؼ التعرؼ عمييـ كتقديـ االستشارة لممدرسيف 
. أك إدارة المدرسة أك الكالديف بيدؼ تعريفيـ بيؤالء الطبلب

كمف الكسائؿ التي يستخدميا المرشد النفسي المدرسي في اكتشاؼ الطبلب المتفكقيف 
:  ، ما يمي(1996)كالمكىكبيف كما حددىا عبد الحميد 

: االختبارات العقمية- 1
 يعتمد في تحديد المتفكقيف عمى مقاييس القدرة العقمية كتحديد معامؿ الذكاء، أك عف 
طريؽ التحكـ في األداء مف خبلؿ نتائجو، كيطمؽ عمى الفرد مكىكبا أك متفكقا إذا امتمؾ عددا 

. مف القدرات أك إذا تميز بقدرة عالية في مجاؿ كاحد
: دراسة التاريخ الشخصي أك السيرة الذاتية- 2

 إذ يمكف االستفادة مف ىذا األسمكب في دراسة اإلبداع لدل األطفاؿ كالمراىقيف كذلؾ 
مف خبلؿ محاكلتنا الحصكؿ عمى السيرة الذاتية ، بأف يكتبكا ىذه السيرة في صفحات محددة، 
أك مف خبلؿ اآلباء أك األخكة أك مدرسيو، ثـ يتـ تحميؿ ىذه السيرة الكتشاؼ بعض مظاىر 

نجازاتيـ المختمفة ىؿ يظير ىذا الطالب تنكعا في اىتماماتو ؟ : مثبل. اإلبداع في سمككياتيـ كا 
. كىكذا.. ىؿ ظير ىذا التنكع في أسمكب كتابتو ليذه السيرة الخاصة بو ؟ 

 :مبلحظة الكالديف كالمعمميف كالزمبلء - 3
 ىذا األسمكب أقرب إلى أسمكب المحكميف الذيف نمجأ إلييـ لمحكـ عمى مدل كفاءة أداة 

نفسية معينة، كىنا يككف الحكـ مكجيا نحك تقدير مدل كجكد أك اختفاء بعض المظاىر 
اإلبداعية في سمكؾ الطفؿ أك المراىؽ، ىنا طبعا البد أف نمد المحكميف بكسائؿ مناسبة كأدكات 

فيمكف مثبل أف نعطي بعض ىؤالء استمارات . تجعؿ أحكاميـ كمبلحظاتيـ ذات كفاءة عالية
لمتقدير أك بعض االختبارات البسيطة المكجكدة في المجاؿ لبلعتماد عمييا في تقدير ما إذا 
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ذا كانت مكجكدة فبأم قدر  كانت بعض مظاىر اإلبداع مكجكدة في أسمكب الطالب أـ ال ؟ كا 
يمكننا أف نستعيف بقائمة النشاطات اإلبداعية لمبلحظة مدل تكافر ىذه السمككيات لدل الطبلب، 
بحيث كمما زادت الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب كمما زادت احتمالية أف يككف مبدعا بالفعؿ 

. في المستقبؿ
كىنا يتعيف عمى المرشد النفسي أف يقـك ببعض اإلجراءات في اإلطار المدرسي، فيقـك مف 
خبلليا برعاية كتنمية القدرات لدل الطبلب المكىكبيف كالمتفكقيف، كىذه اإلجراءات تعتبر في نفس 

عمى المرشد  (1997)الكقت مجمكعة مف المبادئ اإلرشادية التي ينبغي أكضحت ميا زحمكؽ 
:  النفسي تكعية المعمميف بيا كىي عمى النحك التالي

أف يعمؿ المعممكف في الصؼ العادم عمى تكميؼ التبلميذ المتفكقيف كالمكىكبيف بكاجبات (    1)
شراكيـ في األنشطة المختمفة، كذلؾ بغية تشجيعيـ عمى التحصيؿ كعمى مزيد  إضافية، كا 

 .مف تنمية جكانب التفكؽ لدييـ
العمؿ عمى كضع التبلميذ في مجمكعة متجانسة مف حيث مستكل القدرات العقمية أك     (2)

دراؾ قدراتيـ  االىتمامات أك الميكؿ، كىذا ما يتيح ليـ الفرصة لمعمؿ مع بعضيـ كا 
كمكاىبيـ بصكرة متكاممة، ثـ غالبا ما تحدث المنافسة العممية بيف الطبلب الذيف يككف 
لدييـ نفس االىتمامات في مجاالت األنشطة المتعددة سكاء أكانت اجتماعية أك فنية 

. أك تحصيمية أك إبداعية أك غير ذلؾ 
العمؿ في المرحمة االبتدائية عمى تقديـ مكاد إضافية غير مكررة لمعادييف مثؿ دراسة لغة     (3)

. إلى غير ذلؾ .. أجنبية، أك العزؼ عمى آلة مكسيقية، أك استخداـ الكمبيكتر
: تككيف معمميف أكفاء لمعمؿ مع المتفكقيف في المدارس، كتككف مياميـ كالتالي     (4)
. الكشؼ عف المتفكقيف بفئاتيـ المختمفة 
 مساعدة المعمميف عمى تكفير مكاد تعميمية إضافية لممتفكقيف، كعمى  تحضير كاجبات     

. كأنشطة تتناسب مع مستكاىـ 
 إرشاد المتفكقيف إلى قراءات خارجية، كأشكاؿ مختمفة مف األنشطة      .
 عقد كرش عمؿ، كحمقات بحث مع المتفكقيف لمناقشة بعض القضايا العامة كاألمكر    

.  المتعمقة بيـ
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 حث المعمميف عمى مساعدة المتفكقيف في تنمية الركح االستقبللية كالنقدية لدييـ     
. كتطكير عادات الدراسة القائمة عمى طريقة التعمـ االستكشافي 

إلى جانب ما سبؽ، فيمكف المرشد النفسي أف يقـك بتزكيد المتفكقيف بخبرات غنية في 
: مجاالت متنكعة، كذلؾ لتنمية مكاىبيـ كرعايتيا، كمف ىذه المجاالت ما يمي

عداد تقارير حكؿ عدد ىذه المكضكعات التي تتعمؽ (    1) تكميؼ الطبلب بزيارة المكتبات كا 
باىتماميـ، أك مجاؿ تفكقيـ، كيمكف أف تككف ىذه التقارير عف طريؽ أشرطة فيديك، أك 

.شرائح، أك أية كسيمة مينية أخرل  
عطاء جكائز لمطبلب األكائؿ     (2) تنظيـ معارض عممية حكؿ عدد مف المكضكعات المبتكرة، كا 

. الفائزيف فييا
تنظيـ معارض فنية كحرفية تتضمف الرسـ كالزخرفة كالنحت كالتمكيف كالطباعة     (3)

خراج أك تمثيؿ مسرحية ما، أك إعداد صحيفة تتطمب مقاببلت مع الناس  كالتصكير، كا 
. كالتقاط صكر

. استخداـ البحث العممي، كطريقة المشركعات في التحصيؿ الدراسي    (4)
كالمختبرات، أك الزيارات الميدانية، )استخداـ األسمكب التجريبي في التحصيؿ الدراسي     (5)

. (أك الرحبلت العممية كالثقافية
، أك     (6) االنتساب إلى مراكز التعميـ الخاصة المصممة لتدريس المغات، أك العمـك

. الرياضيات، أك الكمبيكتر، أك المكسيقى، أك الكتابات اإلبداعية، أك غيرىا
الرحبلت الميدانية إلى المختبرات كالمتاحؼ كالمصانع كالمؤسسات التعميمية كالجامعة أك     (7)

. مراكز البحكث أك غيرىا
:   كالمتفكقيففالمشكبلت اإلرشادية لمطمبة المكىكبي

    تشير دراسات كثيرة حكؿ التكيؼ االجتماعي كالعاطفي لمطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف إلى 
يظيركف مستكل جيدان مف التكيؼ العاطفي، كيتمتعكف  (أك كمجمكعة)أنيـ في المحصمة 

 (Austin &Draper، 1981; TermanK 1925). بعبلقات جيدة مع رفاقيـ
    عمى الرغـ مف أف بعض الدراسات تشير إلى إمكانية كجكد بعض المشكبلت العاطفية 

كاالجتماعية المرافقة لممكىبة كخاصة عندما تككف المكىبة مف مستكل مرتفع 
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(Hollingworth،1972; Janson &Robinson، 1985) . كيحدد بعض الباحثيف عددان مف
خصائص الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف يمكف أف تعرضيـ لممجازفة أك تكقعيـ في مكاقؼ صعبة 

الحساسية الزائدة، قكة العكاطؼ : مع أنفسيـ كمع اآلخريف، كمف بيف ىذه الخصائص يذكر
كردكد الفعؿ، الكمالية، الشعكر باالختبلؼ كالنمك غير المتكازف في المجاالت العقمية 

. كاالجتماعية كالعاطفية
    يبدك أف بعض ىذه المشكبلت كالمخاكؼ يعكد إلى مصادر خارجية يمكف تمخيصيا في أف 
المجتمع ال يتقبؿ المكىكبيف كالمتفكقيف كال يتفيـ سمككياتيـ، كما أف البعض اآلخر مف ىذه 

المكبلت يرجع إلى الخصائص الشخصية المكركثة ليؤالء الطمبة، كأنماط تعمميـ، كالنمك غير 
جركاف، )المتكازف في الجانبيف العقمي كاالنفعالي، كشدة حساسية النظاـ العصبي لدييـ 

1998 .)
    كىناؾ مشكبلت تكيفية بنسبة مضاعفة لدل الطمبة الذيف يصنفكف كمكىكبيف كمتفكقيف مف 

. المستكل األعمى مقارنة بالطمبة العادييف
    كما يعاني الطمبة المكىكبكف كالمتفكقكف عمكمان مف جراء بعض األزمات كالمشكبلت ذات 

بمعنى أف بعض ىذه األزمات قد يبرز كيتفاقـ في مرحمة عمرية أك دراسية . الطابع التطكرم
معينة، كقد يرتبط بعضاىا بالذككر أك اإلناث، ككمما ازدادت درجة التفكؽ كالمكىبة ازدادت 

(. 299،1998جركاف، )االحتماالت بأف تشتد األزمات كالمكبلت 
: إرشاد الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف

مف األمكر الشائعة في مجاؿ الدراسات االجتماعية كاإلنسانية، تعدد المصطمحات 
إلى تعقد الظكاىر االجتماعية كتشعبيا، كاختبلؼ المدارس  رجع ذلؾمكالمفاىيـ لمظاىرة الكاحدة، 

تعاني مف نفس المشكمة، -  كظاىرة اجتماعية- الفكرية، كاألسس العممية لمباحثيف، كالمكىبة
 :  ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا ما يميكيرجعفتتعدد المفاىيـ كالتعريفات التي ترتبط بالمكىبة، 

التنكع الكبير في فئات المكىكبيف ، كتعدد أشكاؿ المكىبة كأنماطيا بحيث يصعب تناكليا  .1
.  جميعان في تعريؼ كاحد 
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اختبلؼ األسس الفمسفية ، األطر الفكرية ، الظركؼ االجتماعية كاختبلؼ الدكافع الكامنة  .2
كراء االىتماـ بالمكىكبيف مف مجتمع آلخر كمف باحث آلخر ، مما ينعكس عمى المفيـك 

.  ذاتو 
تعدد المفاىيـ كالمصطمحات التي تستخدـ في مجاؿ التربية كعمـ النفس لمداللة عمى 
ما يتميز بو بعض األفراد ذكم القدرات العالية مع كجكد سمات كخصائص مشتركة بيف ىؤالء 

- أحيانان - كاستخداـ بعض ىذه المفاىيـ (المكىبة ، العبقرية ، اإلبداع ، التفكؽ ، النبكغ)األفراد 
 (22- 19 ، 1996 ، حسف)كمترادفات ، كذلؾ رغـ اختبلؼ مدلكالتيا 

الرغـ مما سبؽ فإف تحديد المكىبة يعد أمران ضركريان لكضكح الظاىرة كتحديدىا تحديدان كب   
دقيقان فذلؾ التحديد لمفيـك المكىبة بمثابة حجر الزاكية في عممية بناء برامج تعميـ المكىكبيف 

ككذلؾ في عممية التشخيص كالكشؼ عف األطفاؿ المكىكبيف كتقديـ الخدمات التربكية المناسبة 
 . ليـ
 

 : كمف تعريفات المكىبة نذكر التالي 
... قدرة عالية الكتساب إحدل الميارات أك ألداء أعماؿ أدبية أك فنية أك رياضية  بأنيا 

الخ بسرعة كسيكلة نسبية تتسـ باألصالة كالتمايز الكاضح كتختمؼ مف فرد آلخر حسب 
 .(103 ، 1998الخطيب ، )درجة المكىبة  

سمات معقدة تؤىؿ الفرد لئلنجاز المرتفع في بعض "عمى أنيا  أيضان كتعرؼ المكىبة    
الميارات كالكظائؼ كبذلؾ فالمكىكب ىك ذلؾ الفرد الذم يممؾ استعدادان نظريان كتصقمو 

 (150 ، 2000، سركر اؿناديا ). البيئة المبلئمة 
إال أف الباحثيف كالمتخصصيف يركف أف  الرغـ مف تعدد التعريفات الخاصة بالمكىبة ،كب    

  ألفيف،كبتعريفا كاضحا لممكىبة ىك بمثابة حجر الزاكية في عممية بناء برامج لتعميـ المكه
كاألىمية  التعريؼ يشكؿ الخطكة األكلى  كاألكثر أىمية في التخطيط لبرامج المكىكبيف ،

 : لسببيف رئيسيف ىما
  ىناؾ عبلقة قكية بيف التعريؼ ك الكسائؿ كاألدكات المستخدمة في عممية التشخيص ك

ككذلؾ كجكد عبلقة بيف التعريؼ كأىداؼ  الكشؼ عف األطفاؿ المنتفعيف بالبرامج ،
 . البرنامج  ك مناىجو التربكية التي يقدميا



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 401 

  التعريؼ الكاضح لممكىبة  يحدد عممية التشخيص التي يمكف اعتمادىا كعمييا تبنى
عممية اتخاذ القرار حكؿ مف سيتـ اختياره في برنامج ما لممكىكبيف كمف سيتـ 

. (22-19 ، 1996حسن ، )رفضو
 قائمة بالخصائص Smuty، Joan Frankling (2000)ىذا كقد كضعت دراسة 

 :  سنكات أم مرحمة الركضة ، كالخصائص ىي6-4الشائعة لؤلطفاؿ المكىكبيف في عمر مف 
.  كثير االىتماـ باألسئمة  .1
.  لديو مفردات كثيرة كيستخدـ جمؿ معقدة البناء  .2
.  قادر عمى التعبير عف نفسو بشكؿ جيد  .3
.  لديو ذاكرة قكية  .4
.  يبدم تخيبلت خاصة كجديدة  .5
.  لديو حمكؿ متفردة لممشكبلت  .6
.  يستخدـ ما تعممو مف قبؿ في مكاقؼ التعمـ الجديدة  .7
.  يككف غير قادر عمى أداء األعماؿ الركتينية  .8
.  يناقش كيقدـ أفكار متطكرة  .9

.  يتسـ بسرعة التعمـ  .10
.  يرغب في التعمـ مستقبلن ، كيأخذ المبادرة دائمان  .11
.  يتمتع بركح المرح كالفكاىة  .12
.  لديو مدل كاسع مف االنتباه كيثابر عمى المياـ التي تتحدل قدراتو  .13
.  قكم المبلحظة  .14
.  يظير قدرة عمى تأليؼ القصص كركايتيا  .15
 . لديو شغؼ بالكتب كبالقراءة  .16

كنتيجة لما سبؽ مف حيث اختبلؼ الطفؿ المكىكب في كؿ مف الخصائص السمككية 
كالعقمية كالمعرفية، كاالنفعالية الدافعية، الميارية، الجسمية، االجتماعية، فإنو يككف مختمفان في 

كعمى  . حاجاتو كمتطمباتو كمف ثـ يصبح مف ذكم االحتياجات الخاصة تربكيان كنفسيان كاجتماعيان 
ذلؾ تصبح عمميات رعايتو تربكيان كنفسيان ضركرة تربكية ككاجبان كطنيان كقكميان يتطمب كضع 

 . البرامج كالمكاد كالسياسات كاآلليات التي تدعـ مكىبتو كتضمف استمرارىا كتنميتيا 
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فقد نجد مف الصعب تصكر أف لممكىكب احتياجات خاصة كأنو يحتاج منا إلى رعاية 
مف نكع خاص كىذا التصكر ىك المسئكؿ دكف شؾ عما نبلحظو مف إىماؿ كعدـ اىتماـ بفئة 

المكىكبيف، إال أنو مف الضركرم مبلحظة أف ىذه الفئة بسبب تميزىا كتفكقيا كبعدىا عف 
حتاج إلى األسرة ت بداعيةالمستكل المتكسط سكاء في الذكاء أك التحصيؿ أك القدرات اإل

كالمدرسة كالجميع لرعايتيا رعاية خاصة تساعدىا عمى االستفادة القصكل مما لدييـ مف 
السمككية ، فعدـ تقديـ الرعاية المطمكبة (4استعدادات كقدرات كعدـ االتجاه لبلنحرافات 

( 740 ، 739، 2004كـر الديف، ): لممكىكبيف يؤدم إلى 
.  إىدار ىذه الطاقات كعدـ االستفادة منيا كىي الرصيد المتجدد لتقدـ المجتمع  .1
 . اتجاه بعض الحاالت لبلنحراؼ كالمرض النفسي بسبب عدـ التكافؽ مع مف حكليـ  .2

:  الحاجات الخاصة باألطفاؿ المكىكبيف
  مكاناتو كاستعداداتو .  الحاجة إلى المزيد مف اإلنجاز ليتناسب ذلؾ مع ما تدفع بو قدراتو كا 
  الحاجة إلى مزيد مف تقدير اآلخريف ليتناسب ذلؾ مع ما يسعى بو ىك نحك نفسو كما

  .تؤكده إنجازاتو
  الحاجة عمى مزيد مف العناية لتككف متناسبة مع ما يشعركف بو مف رغبة ممحة إلى مزيد

.  مف اإلنجاز 
  الحاجة إلى برنامج دراسي خاص يشبع نيمو لمزيد مف التعمـ كالخبرة  .
  الحاجة إلى كضع برنامج دراسي لمنشاط البلصفي ، يتضمف الزيارات الميدانية إلشباع رغبة

.  األطفاؿ المكىكبيف عمى المزيد مف اإلنجازات كعدـ شعكرىـ بالممؿ 
  الحاجة إلى االندماج االجتماعي ليكفر األصدقاء كالعمؿ المتعاكف مع اآلخريف ، لكي ال

( 156-154 ، 2000زحمكؽ ، ). يشعر بالغربة كالغرابة 
:  مشكبلت األطفاؿ المكىكبيف

  الكحدة النفسية كعدـ الرغبة في االندماج مع اآلخريف كميمو إلى االستقبلؿ بدرجة كبيرة
.  أكبر مف البلـز كذلؾ رغبة منو في العمؿ كاإلنجاز 

  القمؽ كالشعكر باالضطراب بشكؿ عاـ كخاصة عندما ييقبؿ عمى مكاقؼ االمتحانات كذلؾ
.  حرصان منو عمى تحقيؽ التفكؽ المطمكب كليس خكفان مف الفشؿ 
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  نجازاتو .  اليكس الحقيقي مما ينتابو مف نظرة الناس إليو كالخكؼ مف سرقة أفكاره كا 
  االضطراب االنفعالي كذلؾ المحظات الحرجة التي قد يككف باحثان فييا عف الحمكؿ البديمة أك

الكصكؿ إلى الجديد ، حيث يككف ىذا محؿ اىتمامو بالدرجة األكلى كنتيجة لذلؾ تقؿ 
 .(68 ، 1994صديؽ ، )عبلقاتو االجتماعية كقد يحد منيا بشكؿ كبير 

بعض المشكبلت التي يعاني منيا األطفاؿ المكىكبيف كىي  (2000)كيضيؼ العزة 
 : كالتالي 

حيث يشعر المكىكب بالممؿ كالضجر مف المنيج الدراسي العادم بسبب : مشكبلت مدرسية (1
.  قدرتو عمى التعمـ بسيكلة كيسر قياسان بالعادييف 

نتيجة شعكر المكىكب بقدرتو عمى الحفظ كالتعمـ كالتذكر بسرعة كشعكره بالممؿ ، : الكسؿ (2
.  قد يقكده إلى الكسؿ كمف ثـ التقصير في بعض األعماؿ 

حداث : مشكمة ضغط األقراف (3 حيث يقـك ىؤالء بالسخرية منو كنعتو بألفاظ تيجمية كا 
.    لذلؾ يمجأ المكىكب لمتظاىر بالغباء لكي ال يشاكسو األطفاؿ اآلخريف ،مشكبلت لو

كالمقصكد بذلؾ عدـ التكافؽ ما بيف نضج المكىكب عقميان مع نمك : مشكمة نقص التزامف (4
 . االجتماعي كالعاطفي كالجسدم كىذا يسبب لو مشكبلت اجتماعية في الركضة كالمنزؿ

:  استراتيجيات تعميـ األطفاؿ المكىكبيف
برغـ تعدد األساليب المستخدمة في تعميـ األطفاؿ المكىكبيف، إال أنو ىناؾ شبو اتفاؽ 
بيف الدراسات كاألدبيات المختمفة التي تناكلت تعميـ األطفاؿ المكىكبيف أف ىناؾ ثبلثة تنظيمات 

  : ، كىي رئيسية تبنى عمييا استراتيجيات رعاية كتعميـ األطفاؿ المكىكبيف
 

 :  Acceleration االستراتيجية التي تقـك عمى اإلسراع- أ
تشير استراتيجية اإلسراع التعميمي إلى ذلؾ النكع مف الخدمات المدرسية الذم 
يسمح لؤلطفاؿ المكىكبيف بالتقدـ بمعدؿ أسرع مما ىك معتاد بالنسبة لؤلطفاؿ العادييف، 

معنى ذلؾ أف الطفؿ المكىكب يستطيع أف ينتيي مف مرحمتو التعميمية في عمر زمني مبكر، 
كاالعتبار األساسي في مثؿ ىذه الحالة ىك أف يككف الطفؿ قد حقؽ نكعان مف النضج العقمي 
ف لـ  بشكؿ أسرع مف الطفؿ العادم، كمف ثـ يككف قادران عمى مكاجية متطمبات التعمـ حتى كا 

 ( 482-478 ، 1990عبد الرحيـ ، ). يكف يستكفي السف القانكنية لبللتحاؽ بالمدرسة 
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 ىذه االستراتيجية بأنيا كمية في جكىرىا ، فالطفؿ Urban (1992)كيصؼ 
المكىكب في ىذه االستراتيجية قد يتعمـ مقداران أكبر كمنيج أكثر تقدمان خبلؿ نفس الفترة 

الزمنية التي يحتاج إلييا األطفاؿ العادييف ، أك يحتاج إلى كقت أقصر لعمـ نفس المحتكل 
كىناؾ عدة أساليب لتحقيؽ اإلسراع مف  . كيستقر الكقت المقتصر لمقياـ بأنشطة أخرل 

 : أىميا 
:  القبكؿ المبكر أم االلتحاؽ المبكر برياض األطفاؿ ػ 

 مف دراستو التي قاـ بيا أف األطفاؿ المكىكبيف الذيف Birch (1954)فقد كجد     
بدأكا دراستيـ في سف مبكرة ، كانكا أكثر تفكقان عمى باقي األطفاؿ بناء عمى تقييمات 

 . المدرسيف لكؿ منيـ 
 أتضح أنو عمى الرغـ مف Woster (1956)كمف نتائج الدراسة التي أجراىا     

االلتحاؽ بعض األطفاؿ المكىكبيف برياض األطفاؿ في سف مبكر بحكالي ثمانية شيكر 
في المتكسط عف زمبلئيـ فإنو لـ يجد فرقان بيف األطفاؿ المكىكبيف كبيف زمبلئيـ األكبر 
سنان سكاء في النمك الجسمي ، كمف ناحية التقدـ في التحصيؿ الدراسي أك في التكافؽ 

.  االجتماعي كاالنفعالي أك تقبؿ الطفؿ مف زمبلئو 
:  تخطي الصفكؼ 

يقـك ىذا األسمكب عمى السماح لمطفؿ المكىكب بتخطي صؼ كاحد خبلؿ 
 مف أفراد (%85)المرحمة الدراسية الكاحدة كقد أيد ثيرماف ىذا األسمكب حيث كاف حكالي 

العينة التي اختارىا لمدراسة قد تخطكا سنة دراسية كاحدة عمى األقؿ خبلؿ المرحمة 
.  االبتدائية 

  : ضغط الصفكؼ في المرحمة الكاحدة أم اجتياز مرحمة دراسية في مدة زمنية أقؿ
كيقصد بذلؾ اختصار المدة الزمنية التي يقضييا الطفؿ المكىكب في مرحمة 

 ، 2000عبيد، )دراسية ما مقارنة مع المدة التي يقضييا الطفؿ العادم في تمؾ المرحمة 
75-78 )

:  كفيما يمي إيجابيات كسمبيات ىذا األسمكب
:   اإليجابيات ػ 1
 يسمح لمطمبة بالتقدـ كفقان لقدراتيـ  .
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  يمكف تعديمو بحيث يمكف مف خبللو تطبيؽ كبل األسمكبيف التسريع كاإلثراء بيذه
الطريقة يسمح لمطالب أف يدرس مسافات إضافية أك يدرس مساؽ معيف بعمؽ 

.  أكثر
  يساىـ في إضفاء الحيكية عمى المناخ التعميمي بحيث يمكف مف خبلؿ مكاجية

المشكبلت السمككية مثؿ الممؿ الذم مف المتكقع أف يحدث لؤلطفاؿ المكىكبيف في 
الصفكؼ العادية نتيجة النتظار الزمبلء الذيف دكف المستكل العادم مف حيث 

.  التحصيؿ لكي يتعممكا 
  يتيح لؤلطفاؿ فرصة إكماؿ تعميميـ بكقت أقصر كالبدء بحياتيـ العممية في سف

.  مبكرة 
  يسمح لمطفؿ المكىكب بتككيف صداقات مع أطفاؿ أكبر منو حسنان كىذا ما يفضمو

.  األطفاؿ المكىكبيف 
:  السمبياتا ػ 2
  ربما يفقد المكىكبكف بعض المبادئ كاألساسيات الضركرية لمتعمـ نتيجة لعدـ

االنتظاـ في التسمسؿ اليرمي لتحصيؿ المعارؼ ، كبالتالي يؤدم ىذا إلى صعكبة 
.  في الدراسات البلحقة 

  قد يككف التقدـ األكاديمي لممكىكبيف عقميان جيدان كلكف عمى حساب النضج
.  االنفعالي كاالجتماعي كمف ثـ التكيؼ االجتماعي لدييـ 

  يسبب القمؽ لمعظـ اآلباء كالمدرسيف خكفان عمى األطفاؿ مف مشاكؿ النمك
.  االجتماعي االنفعالي 

 :  Enrichment استراتيجية اإلثراء- ب
كتشير ىذه االستراتيجية إلى اإلجراءات كالبرامج التي تتجاكز المنيج المدرسي 

العادم حيث يقصد باإلثراء تزكيد الطفؿ المكىكب بنكع جديد مف الخبرات التي تعمؿ عمى 
زيادة خبرتو في البرنامج التعميمي ، حيث تختمؼ ىذه الخبرات عف تمؾ المقدمة لمطفؿ 

 : كيقسـ اإلثراء إلى قسميف  . العادم كيتـ ذلؾ في إطار الفصؿ الدراسي العادم 
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 :  Breath Enrichment إثراء أفقي
يقصد بو تزكيد الطفؿ المكىكب بخبرات غنية في عدد مف المكضكعات 

، حيث يتـ تكسيع خبرات األطفاؿ بمكاد أخرل ليا عبلقة جانبية  (كمي)المدرسية 
 . بمكضكعات المنياج 

 :  Depth Enrichment إثراء عمكدم
 (كيفي)تزكيد الطفؿ بخبرات غنية في مكضكع ما مف المكضكعات المدرسية 

( 81 ، 2001فؤاد أبك حطب ، ). بشكؿ أعمؽ مما ىك متبع داخؿ الفصكؿ العادية 
كىذا يمكف االستفادة الكاممة مف استراتيجية اإلثراء ، كلكف مع األخذ في 

 (80 ، 2005دعاء حمدم ، ): االعتبار ما يمي 
أىمية معرفة األطفاؿ بأف التعمـ الفردم أمر ال غنى عنو ، كأف كؿ كاحد منيـ لو الحؽ  -

.  في الدراسة كالتحميؿ ، طبقان لقدراتو 
.  إف عممية اإلثراء ال تعني الزيادة في دكر العمميات الركتينية أك التدريب غير المكجو -
كمستكل . . عمى حسب ميكليـ - منح التنكع ، كذلؾ بتقسيـ األطفاؿ إلى مجمكعات -

.  دافعيتيـ ، كمستكل تعقد الميمة 
ة مضمكف األدكار ، كيتطمب ذلؾ مناقشة قدرة األطفاؿ عمى أداء أدكارىـ قشمنا -

.  كالمشاركة في تحقيؽ اليدؼ 
 . ليك كرتؼكباستخداـ سجؿ اإلنجازات أك الب. تقكيـ األطفاؿ فرديان  -

:  كفيما يمي اإليجابيات كالسمبيات 
:  اإليجابيات ػ 1

كضع األطفاؿ المكىكبيف في ذات الفصؿ مع اآلخريف ىك األقرب إلى المبلئمة  -
.  بالنسبة لحياتيـ المستقبمية 

يمكف تطبيقو بالفصكؿ المدرسية العادية بكافة المدارس مف جميع " اإلثراء"إف  -
.  األحجاـ ككافة المجتمعات المحمية 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 407 

أقؿ الخطط مف حيث الكمفة االقتصادية كأكثرىا كاقعية كال يقتضي األمر " اإلثراء"إف  -
اتخاذ ترتيبات إدارية خاصة ، كما يعتبر تكفير حاجات عدد مف المكىكبيف مف 

.  شأنو أف ينعكس إيجابيان عمى باقي األطفاؿ 
إف المركنة يمكف أف تساعد عمى المعمـ عمى سد حاجات جميع األطفاؿ كطالما  -

، فاألفضؿ " بالفصؿ الدراسي المتجانس"أنو ال يكجد بحاؿ مف األحكاؿ ما يسمى 
.  أف نجمع الجميع معان ، مع تكييؼ البرنامج لما بينيـ مف فركؽ 

.  يشجع المكىكب عقميان عمى تطكير ذاتو  -
 البحثيييئ لممكىكبيف فرصان لمكاجية المشكبلت التي تنطكم عمى إثارة التحدم ك -

  .بعمؽ
:   السمبيات ػ 2

معظـ المعمميف ليس لدييـ المعرفة أك الميارة لتجييز الخبرات اإلثرائية البلزمة  -
.  أك أكثركطفمة  طفبلن 40-30لؤلطفاؿ المكىكبيف في صفكفيـ التي تضـ ما بيف 

 عدد األطفاؿ في قميؿ عمى طرؽ إعداد المعمـ كتكىريةيحتاج إلى إدخاؿ تعديبلت ج -
.  الصؼ الكاحد ، كتحضير مكاد تعميمية إضافية 

 ، قد" اإلثراء" المعمـ يعرؼ جيدان الممارسات المطمكبة منو إلنجاح خطة إذا كاف -
يمكف أف يصطدـ برغبة مدير المدرسة الذم يطمب منو تنفيذ مقرر تتحقؽ فيو 

.  المسارات بمفيكميا الضيؽ 
إف االدعاء بأف الطفؿ العادم أك البطيء تستثار ىمتو لكجكده مع المكىكبيف غير  -

.  باإلحباط كصحيح كالكاقع أنو يصاب باالنزعاج 
إف المكىكب الصغير ال يتمقى مثيرات عندما تككف البيئة المحيطة بو مف أفراد ال  -

سعيد سميماف ، ). يستطيعكف مشاركتو في األفكار ، أك المحادثة ، أك الطمكحات 
1999 ، 42-45  )

 :  Grouping استراتيجية التجميع- ج
كيقصد بيا ضـ األطفاؿ المتشابييف في القدرات كالميكؿ بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر 

ممكف مف االنسجاـ كيتـ ذلؾ مف مرحمة ما قبؿ المدرسة حتى الفرقة الثانية عشر ، 
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التجميع يككف عمى مستكيات يمحؽ بكؿ مستكل عدد معيف مف طبلب الصفكؼ المختمفة ، 
فالتجميع عبارة عف مجمكعة إجراءات تؤدم إلى تجميع المكىكبيف في جماعات ليتابعكا 

دراسة مكاد المنيج الدراسي كميان أك جزئيان كيسمى ىذا األسمكب بالعزؿ كىك مف أقدـ 
األساليب المستخدمة مع المكىكبيف حيث يككف التنافس بيف األطفاؿ المذيف لدييـ نفس 

االىتمامات كيستطيعكف تتبع أفكارىـ كيتفيمكف أسمكبيـ في التعميـ كيتقبمكنو حتى لك كانكا 
.  يتنافسكف فيما بينيـ 

 (70-69 ، 2002بنجر ، ): كيمكف تصنيؼ التجميع إلى ثبلثة أنكاع 
 طالتجميع عف طريؽ إنشاء صفكؼ خاصة بالمكىكبيف داخؿ المدارس العادية ، كيشتر -

 .  125لمقبكؿ في ىذه الصفكؼ حصكؿ الطفؿ عمى نسبة ذكاء ال تقؿ عف 
التجميع عف طريؽ إنشاء مدارس خاصة بالمكىكبيف ، حيث يتـ تجميع المكىكبيف في  -

.  مدرسة كاحدة مع إعداد البرامج التربكية المناسبة ليذه الفئة في نظاـ كاحد 
التجميع عف طريؽ العزؿ الجزئي ، حيث يدرس األطفاؿ المكىكبيف مع زمبلئيـ في  -

الصفكؼ العادية إال أنو يتـ تجميعيـ خبلؿ فترة محدكدة مف اليـك الدراسي ، حيث يقدـ 
.  ليـ تعميـ خاص 

  :  ىذا األسمكبكفيما يمي اإليجابيات كالسمبيات
:   اإليجابيات ػ 1

الطفؿ المكىكب تتكلد لديو استثارة كحافزية لمعمؿ الذم تييئو قدراتو ألدائيا ،  -
.  فيناؾ التنافس كالخبرات المتنكعة 

يييئ ىذا النظاـ الفرصة لمطفؿ المكىكب انتقاء أصدقاءه مف نفس مستكاه الذىني  -
.  ككذلؾ االىتمامات كالميكؿ 

مف شأف ىذا األسمكب أف يجعؿ المكىكب أقؿ غركران نتيجة كجكده مع زمبلء  -
.  متماثميف معو في مستكل القدرات 

يقمؿ مف اإلحباط كالخكؼ الذم يسببو المكىكب ألقرانو العادييف  (العزؿ)أف الفصؿ  -
.  الذيف يجاىدكف لمحاؽ بو 

 بداعيةيتيح فرصة أفضؿ لمتركيز عمى األفكار المجردة كاإل (العزؿ)أف الفصؿ  -
  .كالتفكير الناقد
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يككف الطفؿ المكىكب أكثر تكيفان مف الناحية االجتماعية ، حيث تنتفي عنو صفة  -
.  الشخص الغريب ذك القدرات غير العادية 

  : السمبياتػ 2
.  أف الفصؿ مف شأنو أف يدعـ شعكر المكىكب بالتعالي أك الغركر كحب الذات  -
افتقار الصفكؼ العادية لنشاط كحيكية المكىكبيف كما يصعب أف تككف لدييا  -

  .قيادات مكىكبة
.  شعكر األطفاؿ العادييف بالغيرة كالشؾ كالدكنية  -
مف شأنيا أف تسرع بالمكىكبيف نحك البمكغ دكف  (العزؿ)أف ترتيبات الفصؿ  -

.  استمتاع كاؼ بطفكلتيـ 
.  ال تكفر ىذه الصفكؼ بيئة كاقعية إلعداد المكىكبيف لمحياة العادية  -
.  يعتقد بعض التربكييف أف مدارس المكىكبيف تكمفيـ كثيران مف الناحية االقتصادية -
إف تجميع األطفاؿ ذكم القدرات المرتفعة ميما كانت أعمارىـ غير متجانسة قد  -

(  45-42 ، 1999سميماف ، ). يؤدم إلى سكء تكيؼ بعض األطفاؿ 
كيبدك أف المتخصصيف يفضمكف أساليب إثراء كتنكيع طرؽ التدريس كالتعميـ الفردم مع 

كيرل العديد مف أساتذة . األطفاؿ المكىكبيف كىذا يتفؽ مع كجيات نظر كثير مف الباحثيف 
في " التجميع"كاستراتيجية تربكية أنسب مف اإلسراع ك" اإلثراء"التربية كعمـ النفس أف 

ىذا وقد أجمعت العديد من الدراسات . مكاجية االحتياجات المتفردة لؤلطفاؿ المكىكبيف 
،  (2001أبو حطب، ) ، (Whelan- Kellie- Michelle، 1998) : واألدبيات مثل

 : عمى المميزات التالية لئلثراء التعميمي وىي كالتالي (2003عبد الغفار ، )
.  اإلثراء أقرب ما يككف إلى الحياة العادية .1
.  أقؿ تكمفة مف استراتيجية اإلسراع كالتجميع  .2
.  سيؿ التطبيؽ في المدارس العادية .3
.  يحتاج إلى قدر أقؿ مف االىتماـ التنظيمي كاإلدارم  .4
تاحة الفرصة ليـ  .5 ييدؼ اإلثراء إلى تحرير األطفاؿ المكىكبيف مف األنشطة الركتينية كا 

.  لتحصيؿ مزيد مف المعرفة كتعميؽ فيميـ كالتكسع في األنشطة كالتدريبات 
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لنجاح أم برنامج البد مف استخداـ استراتيجية اإلثراء معو فبل إسراع كال تجميع بدكف  .6
.  إثراء 

يسمح لمطفؿ المكىكب أف يبقى مع أقرانو العادييف ، كىذا يعطيو الفرصة لممارسة  .7
نمائيا   .القيادة كا 

تجكيد عمؿ المعمـ أثناء محاكلتو تطكير أساليبو في التعميـ لتتناسب مع المكىكبيف  .8
 . داخؿ الفصؿ 

  :محكات تشخيص األطفاؿ المكىكبيف
عداد البرامج الخاصة بيـ مسألة تربكية  تعد قضية الكشؼ كالتعرؼ عمى المكىكبيف كا 
حديثة العيد ، بدأ االىتماـ بيما مع مطمع القرف العشريف ، كازدىرت في الثمانينات كأصبحت 
تشغؿ ذىف العديد مف التربكييف كالباحثيف ، لذا تزايدت التحميبلت الخاصة بمفيـك المكىكبيف 

 ( 523 ، 2002أبك مايمة ، ). ككيفية الكشؼ عنيـ كرعايتيـ 
 رعايتيـ فعممية التعرؼ عمى المكىكبيف تمثؿ المدخؿ الطبيعي ألم برنامج ييدؼ إلى 

، فيي عممية غاية في األىمية ألنو يترتب عمييا اتخاذ قرارات قد تككف ليا آثار خطيرة ، حيث 
 ( 32 ، 2003حسف ، )يصنؼ بمكجبيا الطفؿ عمى أنو مكىكب ، أك غير مكىكب  

كلنجاح أم برنامج لممكىكبيف يتعيف عمى الميتميف بو تحديد ىكية الطفؿ المكىكب 
لى إقبؿ تقديـ اإلثراء الخاص بو كذلؾ ألف إجراءات الكشؼ المدركسة عف الطفؿ المكىكب تقكد 

معمكمات عف ىذا الطفؿ قد يككف ليا مف الفاعمية ما يمكنيا مف تكجيو كتطكير البرامج 
 ( 147 ، 2001الزىراني ، ). المتطمبة لمقابمة حاجات تمؾ الفئة 

أف عممية الكشؼ عف المكىكبيف يجب أف تتـ في  (2001)غازم ككيرل سميماف 
مرحمة مبكرة مف حياتيـ ، ألف ذلؾ يساعد عمى تكفير الخدمات كالبرامج التربكية كالتعميمية 
المناسبة ليـ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف النمك في القدرات كاإلمكانات لدييـ ، كيركف أف 

 . عممية الكشؼ ىذه يمكف أف تتـ بسيكلة في مرحمة الركضة 
أف عممية انتقاء المكىكبيف تتـ عمى مراحؿ ، كاقترح  Tannenbaum "تاننبـك"كيرل         

ثبلث مراحؿ شبييا بالقمع الذم تككف فتحتو العمكية كاسعة ثـ تضيؽ عند منتصفو الذم يكجد 
عنده مرشح كما تكجد عند طرفو السفمي مصفاة أخرل ، كمعنى ذلؾ أف ىناؾ تساىبلن في 
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ديدان حعممية ضـ ذكم المكاىب في بداية االنتقاء ، بينما تككف المرحمتاف التاليتاف أكبر دقة كت
، " Selection"، االنتقاء " Screening"ة ؿىي الغرب" ناننبـك"، المراحؿ الثبلث كما حددىا 

 " Differentation"كالتمييز 
 أف عممية الكشؼ عف المكىكبيف تمر بعدة خطكات ، ىي (37 :2004)كتضيؼ الطيباني
 : عمى النحك التالي 

كيتـ فيو اختيار أكلى األطفاؿ المرشحيف في ضكء ترشيحات المعمميف ، : الترشيح  .1
كاألخصائييف النفسييف ، أكلياء األمكر ، كاألقراف ، كاالستفادة مف مشاركات األطفاؿ في 

األنشطة المختمفة ، كمف نتائج االختبارات المدرسية الفردية كالجماعية ، ككذلؾ مف 
 . السجبلت كالبطاقات المدرسية 

يتـ فيو جمع أكبر قدر مف المعمكمات عف األطفاؿ المرشحيف بيدؼ اتخاذ : ار ماالخت .2
القرار الختيارىـ كانتقاءىـ مف خبلؿ تطبيؽ مجمكعة مف المقاييس كاالختبارات بما 
 . يناسب كؿ جية ، كاألىداؼ المرجكة ، كمع ما يتناسب مع البيئة التي تستخدـ فييا 

كيتـ فييا تسكيف األطفاؿ المختاريف في البرامج كالمجاالت المناسبة بما : التسكيف  .3
.  يتفؽ كاستعدادات كميكؿ كرغبات ىؤالء األطفاؿ 

كيتـ فييا متابعة نشاط الطفؿ كفعاليتو في المجاؿ كالبرنامج الذم تـ تسكينو : المتابعة  .4
  . فيو لمتعرؼ عمى نجاحو أك فشمو ، كالعكامؿ التي أدت إلى ذلؾ 

كتشير الدراسات كاألدبيات إلى أف ىناؾ العديد مف األساليب كالكسائؿ التي تستخدـ 
 في التعرؼ عمى األطفاؿ المكىكبيف كسكؼ تقـك الباحثة باستعراض ألىـ ىذه الكسائؿ

  .
:  مبلحظة المعمميف. أ

تمثؿ مبلحظات المعممة ألطفاليا عامبلن ىامان في الكشؼ عف األطفاؿ المكىكبيف ، 
فالمعممة ىي أقرب المؤثرات التربكية لؤلطفاؿ كالتي لدييا الفرصة لممبلحظة الدقيقة لتممس 

أدؽ السمككيات كاالدعاءات التي يمكف أف تنبئ عف عبلمات المكىبة لدل األطفاؿ  
(Gonzalez، Carlota، 1998، 3-20). 
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كتساعد مبلحظة المعمميف في الكشؼ عف المكىكبيف بشكؿ عاـ كبفئاتيـ 
المختمفة، كلكف قد يتعرض تقديرات أك مبلحظات المعمميف لمخطأ إذا لـ تعتمد الكقائع التي 
يتكلكف بيا عمى تكرار المبلحظات، فكثيران ما يعتمد المعممكف في مبلحظاتيـ عمى المظير 
الشخصي لؤلطفاؿ، أك مستكاه التحصيمي، أك عبلقتو مع زمبلئو ، دكف أف يعيركا االىتماـ 

 . الكافي لمجانب العقمي
كمف أجؿ مساعدة المعمميف في اكتشاؼ أطفاليـ المكىكبيف فقد صمـ رينزكلمي 

مقياسان لمتقدير تضمف أربعة مجاالت يستطيع المعممكف كضع تقديراتيـ عف أطفاليـ 
كاالستدالؿ عمى كجكد مككنات المكىبة لدييـ كىذه المجاالت التي يسجميا ىذا المقياس 

، الخصائص القيادية  بداعيةخصائص العمـ ، خصائص الدافعية ، الخصائص اإل: ىي
 .(262-206 ، 2005مساد ، )

كمف أجؿ ذلؾ البد مف تدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ مثؿ ىذا المقياس 
ككيفية مبلحظتيـ كتقديرىـ ألطفاليـ بشكؿ يستطيع الكصكؿ إلى تشخيص مكضكعي قدر 

  (Swanson، J. D.، & Others، 2006، 11-15). اإلمكاف لممكىكبيف 
ف المعمـ كي يتمكف مف الكشؼ عف تمؾ المكىبة في أطفالو، أيضا أكجدير بالذكر 

نما ينبغي أف يقدـ بعض  يمكنو االكتفاء األنشطة التقميدية التي يقدميا لمعادييف، ال كا 
.  ييفكاألنشطة االثرائية التي تستثير ك تتحدل قدرات ىؤالء  المكه

:  اختبارات الذكاء. ب
تعد اختبارات الذكاء كسيمة ال غنى عنيا في عممية تشخيص المكىبة العقمية ، إذا 

، كما يمثؿ الذكاء أحد األبعاد  (الذكاء)تمكننا مف التعرؼ عمى مستكل القدرة العقمية العامة 
األساسية في تعريؼ المكىبة ، إذ يعد الشخص مكىكبان إذا زادت قدرتو العقمية المقاسة 

 ( درجة130)باختبارات الذكاء انحرافييف معيارييف عف المتكسط ، أم إذا زادت عف  (الذكاء)
 ( 575-574 ، 2004جاد، )

الرغـ مف أىمية اختبارات الذكاء في الكشؼ عف المكىكبيف، لكف مع ذلؾ يرل تكرانس بك    
أنو إذا اعتمدنا عمى اختبارات الذكاء التقميدية في اختيار المكىكبيف أك تحديدىـ يؤدم إلى 

 كىناؾ مخاطر أخرل تترتب عمى استخداـ اختبارات الذكاء كأداة لتشخيص ،(%70)فقداف 
 : المكىكبيف منيا
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مف الممكف أف يككف ىناؾ ظركؼ محيطة معينة أعاقت تفتح القدرات العقمية كنمكىا لدل ػ 
.  الفرد ، مما جعميا في حالة كمكف أك ما يسمى بالتفكؽ الكامف 

كفي أحياف أخرل قد يتـ إجراء االختبار في زمف مبكر قبؿ أف يتاح لمتفكؽ العقمي بالظيكر 
، كيحدث ذلؾ لدل المكىكبيف المتأخريف كما يحدث لؤلطفاؿ الذيف يحققكف إنجازان عاليان في 

مساد ، )مراحؿ التعميـ األخيرة كبشكؿ فجائي لـ يكف قد تـ اكتشافو في مراحؿ التعميـ األكلى 
2005 ، 255-257). 

  الحقائب أك ممفات التعمـ. ج
كىي عبارة عف ممؼ أك حقيبة لتجميع المعمكمات عف الطفؿ المكىكب كأنشطتو    

نجازاتو، كعف طريقو يمكف تقدير التقدـ المستمر، كما ينعكس في التحصيؿ الكمي بكاسطة  كا 
. ( 31-24 ، 2000حبيب ، )األشياء التي يتقنيا الطفؿ المكىكب  

  :مقاييس السمات الشخصية كالعقمية. د
تمثؿ مقاييس السمات الشخصية كالعقمية لممكىكبيف ، االتجاه الحديث في التعرؼ 

بعد السمات : عمى المكىكبيف، إذ يتضمف المفيـك الحديث لممكىبة عددان مف األبعاد أىميا
الشخصية كالعقمية كالتي تميز المكىكبيف عف غيرىـ مف العادييف خاصة إذا تقارب أداء 
األفراد العادييف كالمكىكبيف في قدراتيـ كالذم يعبر عنو بنسبة الذكاء، كعمى ذلؾ نجد أف 

الدافعية، المثابرة، : المكىكبيف لدييـ سمات شخصية كعقمية تميزىـ عف أقرانيـ مثؿ
عبيد ، )الخ ، كالتي يمكف مف خبلليا التعرؼ عمييـ  ... األصالة، المركنة، االستقبللية 

2000 ، 68) .
 : كتعكد أىمية التعرؼ عمى الخصائص السمككية لممكىكبيف لؤلسباب التالية

كجكد عبلقة قكية بيف الخصائص السمككية كالحاجات المترتبة عمييا كبيف نكع البرامج  -1
التربكية المبلئمة ، كذلؾ أف الكضع األمثؿ لخدمة المكىكب كالمتفكؽ ىك الذم يكفر 

مطابقة بيف عناصر القكة كالضعؼ لديو كبيف مككنات البرنامج التربكم المقدـ لو ، أك 
.  الذم يأخذ باالعتبار حاجات المكىكب كالمتفكؽ في المجاالت المختمفة

اتفاؽ الباحثيف في مجاؿ تعميـ المكىكبيف كالمتفكقيف عمى ضركرة استخداـ قكائـ  -2
الخصائص السمككية كأحد كأىـ المحكات في عممية التعرؼ عمييـ كاختبار البرامج 

التربكية المناسبة ليـ   
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تمثؿ مقاييس السمات الشخصية لممكىكبيف ، االتجاه الحديث في تعريؼ المكىكبيف  -3
كالكشؼ عنيـ إذ يتضمف المفيـك الحديث لممكىبة عددان مف األبعاد أىميا ، حسب ما 

بيعد   Renzulli، (1977  ،(Davis، (1979  ،(Rima، (1983)يشير إليو 
السمات الشخصية التي تميز المكىكبيف عف غيرىـ مف العادييف ، كخاصة إذا تقارب 
أداء العادييف كالمكىكبيف في قدراتيـ العقمية كالتي يعبر عنيا عادة بمصطمح نسبة 
الذكاء، كعمى ذلؾ فإف ما يميز األفراد بعضيـ عف بعض سماتيـ الشخصية مثؿ 

الدافعية العالية ، المثابرة ، االلتزاـ ، كاألصالة ، كالمركنة ، االستقبللية في التفكير 
.  الخ ... كحب االستطبلع كالطبلقة الفكرية كالقدرة عمى النقد كتقبمو 

أنيا ممثمة لمخصائص تشيع لدل الغالبية العظمى لؤلطفاؿ المكىكبيف الذيف خضعكا   -4
.  لمتقكيـ 

.  أنيا مبلئمة أكثر مف مستكيات كدرجات الذكاء كالقدرات  -5
.  أنيا قابمة لمتطبيؽ عبر مدل عمرم كاسع  -6
أنيا قابمة لمتعميـ عمى األطفاؿ ذكم المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالخمفيات  -7

.  الثقافية المختمفة 
.  أنيا سيمة المبلحظة كالتقدير خبلؿ المكاقؼ المختمفة  -8
-117، 2002الزيات ، )أنيا مختصرة ككاضحة الصياغة كسيمة التطبيؽ كالتفسير  -9

119). 
.  أنيا تصؼ األطفاؿ المكىكبيف في مختمؼ مجاالت التفكؽ كالمكىبة  -01
تستخدـ مقاييس تقدير السمات بصكرة كاسعة في عممية الكشؼ عف األطفاؿ  -11

ارات بالمكىكبيف ألنيا تقدـ معمكمات قيمة ال يتسنى الحصكؿ عمييا عف طريؽ االخت
  .(118 ، 2002جركاف ، )المكضكعية بأنكاعيا المختمفة  

: مبلحظات اآلباء . ى
آلباء ك تقاريرىـ عف ا مبلحظات Castellano، J.A. (1998)تضيؼ دراسة 

أبنائيـ ك خاصة في المراحؿ العمرية المبكرة ككسيمة يمكف بيا الكشؼ عف عبلمات المكىبة 
 حيث يككف اآلباء عمى دراية كبيرة بنمك أطفاليـ كاىتماماتيـ كقدراتيـ ، لدل أطفاليـ ،

كجكد  تصمح إال لتكجيو المعمـ إلى احتماؿ آلباء الاإال أف أراء  كجكانب تفكقيـ ، كضعفيـ ،
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حيث أف تقدير اآلباء لمكاىب أبنائيـ تفتقد إلى الخبرة  المكىبة لدل ىؤالء األطفاؿ ،
 إلى جانب انو ال ، كما أف ىذه اآلراء غالبا ما تككف متحيزة كغير مكضكعية األكاديمية ،

يتاح ليـ مقارنة أداء أبنائيـ بغيرىـ مع مف ىـ في مثؿ سنيـ ،مما قد يجعؿ حكميـ عمى 
 مصادر أخرل مأك أف تيمؿ مبلحظات الكالديف أ مينبغ ف ال أمكاىب أبنائيـ مبالغا فيو ، إال

 .تساعد في استكشاؼ عبلمات المكىبة في سف مبكر 
:  ةاختيار كسائؿ الكشؼ عف األطفاؿ المكىكبيف في الدراسة الحالي( 8

في ضكء ما تقدـ، أتضح أف اآلراء تتجو نحك استخداـ أكثر مف محؾ في الكشؼ عف        
األطفاؿ المكىكبيف ، كما تبيف كجكد كسائؿ عديدة لمكشؼ عنيـ بعضيا يسيؿ استخدامو مف 

جانب المعمـ كالبعض يحتاج إلى إمكانات كظركؼ خاصة قد يصعب تكفيرىا داخؿ الفصؿ 
كلما كاف الكشؼ عف األطفاؿ المكىكبيف مف األىداؼ الرئيسية لمدراسة . الدراسي العادم 

الحالي ، كذلؾ لدراسة فعالية البرنامج اإلثرائي عمى تنمية السمكؾ اإلبداعي لدييـ ،  
:  المبادئ األساسية لمتعامؿ مع األطفاؿ المكىكبيف( 9

 : كتتمثؿ المبادئ األساسية لمتعامؿ مع األطفاؿ المكىكبيف فيما يمي 
كؿ طفؿ حالة أحادية متفردة تتطمب احتياجات خاصة لو الحؽ في أف يككف متقببلن مف  .1

.  اآلخريف في البيت كالمدرسة كالمجتمع 
لكؿ طفؿ الحؽ في االلتحاؽ ببرنامج تربكم شامؿ يبنى قدراتو كيطكرىا كيساعده عمى  .2

.  تفعيؿ ىذه القدرات كتنميتيا كالكصكؿ بيا إلى أقصاىا 
يجب أف تستثير بيئة التعمـ كؿ طفؿ لكي ينمك كيتعمـ معرفيان كمياريان كتربكيان كنفسيان كقيميان  .3

.  كاجتماعيان كفقان الحتياجاتو الخاصة كمعدلو الخاص 
يجب أف يتبنى القرارات التربكية كتتخذ في ضكء الطفؿ كميكلو كحاجاتو كقدراتو كأسمكب  .4

.  تعممو 
يجب الكشؼ المبكر عف األطفاؿ المكىكبيف كتعيد قدراتيـ كطاقاتيـ بالعناية كالرعاية  .5

.  كالتعرؼ المبكر عمى جكانب القكة لدييـ كمتابعة تفكقيـ 
يتطمب األطفاؿ المكىكبيف برامج مف التربية الخاصة تقـك عمى إمداد ىؤالء األطفاؿ بكافة  .6

.  االستثارات كالظركؼ كالعكامؿ التي تصؿ بقدراتيـ مكاىبيـ إلى أقصى مدل ممكف 
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يتعيف عمى البرامج التربكية المعدة لؤلطفاؿ المكىكبيف أف تتيح ليـ الفرص لمتفاعؿ  .7
 . كاالحتكاؾ المباشر مع أقرانيـ المكىكبيف مف ناحية ، كأقرانيـ العادييف مف ناحية أخرل 

:  اإلثراء كالمكىبة( 10
يقصد باإلثراء تدعيـ المنيج كتقديـ مناىج إضافية كمناشط تنمي مكاىب المتعمـ 

كقدراتو عمى الربط بيف المفاىيـ كاألفكار المختمفة كيستخدـ ىذا االصطبلح لمداللة عمى أم 
أسمكب يسمح لممكىكب أف يتابع دراستو بدرجة تختمؼ عف أقرانو في الصؼ مف حيث العمؽ 

 .(1999عمي ،  كحسيف)كالثراء 
كيتـ اإلثراء بإضافة مقرر ، مجاالت تعميمية ال تكجد في المنيج العادم أك إضافة مادة 

تعميمية أكثر صعكبة أك أكثر عمقان مف مكضكعات المنيج العادم ، يستخدـ ىذا األسمكب 
لرعاية المكىكبيف داخؿ الفصؿ العادم بدكف الحاجة عمى عزليـ عف أقرانيـ العادييف في نفس 

.  الصؼ 
د كؿ مكىكب ما يشبع جكيعتمد ىذا األسمكب عمى تكفير غذاء رسمي متنكع بحيث م

عطاء خطكط عامة ليا كترؾ التفاصيؿ لعممية كفيونيمو ،   يتـ تنكيع محتكيات المناىج كا 
التنفيذ حتى ينفذىا كؿ طفؿ بقدر ما يستطيع تحت إشراؼ كتكجيو المربية الكاعية كالمتفيمة 

ق لممكاقؼ العممية التي تؤدم تلفمسفة األسمكب ، ىذا باإلضافة إلى تنكيع النشاط كتعدده كتييئ
. (260 ، 2003الزىيرم ، )إليو  

كيحظى مدخؿ اإلثراء بتأييد مف التربكييف كالذم يعتبركنو مدخبلن مبلئمان لمكاجية 
 . حاجات األطفاؿ المكىكبيف 

 أف اإلثراء يعد أسيؿ العمميات التعميمية لمساعدة الطفؿ المكىكب Passonفيرل 
ـ الخبرات المبلئمة لتنمية كتطكير مظتفكذلؾ ألف اإلثراء يعتمد بشكؿ أساسي عمى اختيار ك

 .(58 ، 2004العراقي، )جكانب المكىبة التي يمتمكيا الطفؿ 
 أف نمكذج اإلثراء يعد كسيمة Renzulli & Sally (1999)كما أظيرت نتائج دراسة 

جيدة إلثراء الخبرات التعميمية في المدارس العادية التي تضـ أطفاالن ذكم قدرات متفاكتة حيث 
يجد كؿ طفؿ كفؽ ىذا النمكذج فرصة لتنمية مكىبتو كفقان لما تؤىمو لو قدراتو كاستعداداتو 

  .(61 ، 2002العنزم، )الخاصة 
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في حيف أف عممية اإلثراء قد تككف ضركرية لجميع األطفاؿ إال أنيا تعتبر أكثر أىمية 
لى التشجيع إكضركرة لمطفؿ المكىكب ، لما يتمتع بو مف قدرات كسمات شخصية كالتي تحتاج 

.  المستمر كالرعاية الدائمة 
مف خبلؿ  (2001)ماف ، صفاء أحمد غازم مكقد أشار كؿ مف عبد الرحمف سؿ

مراجعتيما لمعديد مف البحكث أف األطفاؿ المكىكبيف الذيف يتعرضكف لمستكيات التعميـ العادم 
كالتي ال تتعدل قدراتيـ يسيركف في عمميـ الدراسي بإىماؿ كال تتكافر لدييـ الرغبة في بذؿ 

الجيد ، كلذلؾ يعد اإلثراء أحد االتجاىات التربكية الميمة في رعاية المكىكبيف ، كييدؼ ىذا 
االتجاه إلى تقديـ الخدمات التعميمية لؤلطفاؿ المكىكبيف كىـ بيف العادييف في فصؿ كاحد بحيث 
يقدـ إلييـ عدة مناىج إضافية مميزة يختاركف منيا ما يناسب ميكليـ كقدراتيـ كيكسع خبراتيـ 

 (185-2001،180سميماف، غازم، )قيا ـكيع
ف في فصكؿ عادية مع زمبلئيـ العادييف حتى كفيرل بعض المربيف أف يبقى المكىكب

يككف الفصؿ الدراسي بيئة تعميمية عادية فييا المتكسط كالمتفكؽ كاألقؿ مف المتكسط أك ربما 
المتأخر دراسيان ، كيركف أنو مف األفضؿ أف يككف الفصؿ الدراسي صكرة حقيقية مف الحياة، 
فكجكد الطفؿ المكىكب في ىذا الجك يككف حافزان عمى تقدـ الفصؿ كمو كيككف بيف األطفاؿ 
جميعان ميما اختمفت قدراتيـ تفاعؿ تربكم ، اجتماعي ، يرعاه المعممكف كيكفركف لو المناخ 

 ( 150-149 ، 1997عميرة ، ). السميـ 
عمى أف أسمكب اإلثراء يتميز عف األساليب األخرل  (1999) عمي ككيؤكد حسيف 

لرعاية المكىكبيف بأنو يسمح لمطفؿ بالبقاء بيف أقرانو العادييف بما يسمح لو بتحقيؽ بعض 
المزايا النفسية كاالجتماعية، ممارسة أدكار قيادية عمى زمبلئو، مخالطة أقرانو مف نفس عمره 
الزمني، مكاجية المعمـ ألنكاع غير متجانسة مف األطفاؿ في الصؼ الكاحد بما يساعده عمى 

 . تطكير أساليب كطرؽ التدريس لمعادييف كالمكىكبيف في آف كاحد 
أف اإلثراء يككف فعاالن إذا ركعي في تخطيطو كتنفيذه  (2002)كيضيؼ جركاف 

 : مجمكعة مف العكامؿ أىميا ما يمي 
.  ميكؿ األطفاؿ كاىتماماتيـ الدراسية  -
.  أساليب التعمـ المفضمة لدل األطفاؿ  -
.  محتكل المناىج الدراسية المقررة لعامة األطفاؿ  -
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.  طريقة تجميع األطفاؿ المستيدفيف باإلثراء كالكقت المخصص لمتجميع  -
.  تأىيؿ المعمـ أك المعمميف الذيف سيقكمكف بالعمؿ كتدريبيـ  -
.  اإلمكانات المادية لممدرسة كمصادر المجتمع المتاحة  -
 . آفاؽ البرنامج اإلثرائي كتتابع مككناتو كترابطيا  -

مما سبؽ يتضح لنا أىمية اإلثراء كأسمكب لرعاية األطفاؿ المكىكبيف كالذم يقـك عمى 
تزكيد األطفاؿ المكىكبيف بخبرات تعميمية جديدة كمعارؼ كاسعة كمعمقة يختمؼ عف الخبرات 

 . كالمعارؼ التي تقدميا البرامج التربكية العادية كتفكقيا كمان ككيفان 
ف البرامج اإلثرائية مف أفضؿ البرامج المستخدمة في رعاية المكىكبيف ؛ لذا نجد أف إ

كبرامج ، بناء برنامج إثرائي لتنمية المكىبة لدل أطفاؿ الركضةؿمف أىـ األىداؼ الرئيسية 
 : اإلثراء تككف نكعيف 

.  ييتـ بتزكيد المكىكبيف بخبرات غنية في مكضكعات مدرسية عديدة : أفقي  .1
يقتصر فيو العمؿ عمى تزكيد األطفاؿ المكىكبيف بخبرات كاسعة كمعارؼ  : (رأسي)عمكدم  .2

.  مكثفة كمعمقة في مكضكع كاحد محدد مف المكضكعات المدرسية 
 :كلبرامج اإلثراء أشكاؿ عديدة أىميا

.  دراسة مكاد أعمى في مستكاىا األكاديمي مف العمر الزمني لؤلطفاؿ المكىكبيف  .1
.  أنشطة خاصة تستخدـ ىدفيا تمبية الحاجات الخاصة باألطفاؿ المكىكبيف  .2
.  استخداـ الحاسكب في تعميـ المكىكبيف كتدريبيـ  .3
.  الدراسة الحرة كالمستقمة لمادة مرغكب فييا  .4
-30 ، 1999الحوراني ، ) تقديـ برامج إرشاد خصكصية تدكر حكؿ مكاضيع مختمفة  .5

32) . 
أف اإلثراء يمكف أف يككف في كؿ جانب مف ىذه  (2003 )كماؿ زيتكفكيضيؼ 

 : الجكانب الشخصية التالية 
:  اإلثراء في الجانب العقميػ 1

أف تككف ىناؾ مقررات دراسية إضافية أك أجزاء مف المقررات لممكىكب الراغب كال ييتـ  -
.  بيا الطفؿ العادم
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إضافة أجزاء في كؿ كحدة أك مكضكع في الكتاب الدراسي لبلستمرار في التعميـ أك  -
التكسع أك التعمؽ في مكضكع الكحدة سكاء بمعرفة إضافية أك أنشطة يقـك بيا الطفؿ 

الخ  .... المكىكب مثؿ جمع عينات أك القياـ بزيارات أك رحبلت 
بعض المناىج تعد كتبان إضافية تصحب الكتاب المدرسي تشبع نيـ المكىكب لبلستزادة  -

.  مف المعرفة
استخداـ كسائؿ أك طرؽ تدريس تساعد عمى اإليجابية كالمبادأة كالتعمـ الذاتي مف  -

جانب المتعمـ كالتكصؿ إلى المعمكمات بنفسو مثؿ الطريقة االستقصائية ، االستكشافية ، 
الخ  ... حؿ المشكبلت 

:  الحركي - اإلثراء في الجانب الجسمي- 2
االىتماـ بتكفير المبلعب كأجيزة المعب كالتدريب كالحفاظ عمى لياقة الجسـ كقبؿ 

.  ىذا تكفير المدربيف القادريف عمى رعاية المكىكبيف في ىذا الجانب 
:  االجتماعي - اإلثراء في الجانب االنفعالي- 3

 مع بعضيـ كمع معممييـ كمع طفاؿاألنشطة االجتماعية التي تتيح تفاعؿ األ
إدارة المدرسة ، أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي مثؿ االحتفاالت بأنكاعيا المختمفة في 
مناسبات دينية ككطنية كاجتماعية سكاء داخؿ الفصؿ الكاحد أك عمى مستكل الصؼ 

 . الدراسي أك المدرسة ككؿ 
 

:  الديني - الركحي/ اإلثراء في الجانب األخبلقيػ 4
قامة المسابقات الدينية  . كمجاالتو أيضان داخؿ المدرسة في قراءات دينية مف قصص كا 

بالرغـ مف تنكع المجاالت أك المكضكعات التي تتناكليا البرامج اإلرشادية لمطمبة 
المكىكبيف كالمتفكقيف، إال أنو يمكف حصرىا في عدد محدكد مف القضايا الرئيسية التي 

كأىـ ىذه القضايا ما . ينبغي التركيز عمييا في الجكانب المعرفية كاالنفعالية كالمينية
 :يمي

  :مفيـك الذات- أكالن 
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يعد مفيـك الذات مف أبرز مكاضع البحث كالدراسة في مجاؿ إرشاد الطمبة المكىكبيف 
كالمتفكقيف، حيث أف بعض الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف يحتاجكف لئلرشاد ألف تقديرىـ لذاتيـ 

ما أف يككف متذبذبان كحائران  . إما أف يككف سمبيان كا 
كتعبر أساليب اإلرشاد الجمعي أكثر فاعمية في مساعدة الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف عمى فيـ 

ذكاتيـ كفيـ اآلخريف، ألف التفاعؿ بيف أفراد المجمكعة يكفر فرصة لتبادؿ الخبرات كاآلراء 
. كاكتشاؼ المشاعر كتعديؿ االتجاىات نحك الذات كنحك اآلخريف

  :تدني مستكل التحصيؿ- ثانيان 
      كمف أىـ الخصائص التي ترتبط بتدني تحصيؿ الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف التقدير 

، كالذم يبدك بمثابة األساس أك المصدر لمعظـ Low Self_ Esteemالمتدني لمذات 
كترتبط بتدني تقدير الذات سمككيات أخرل قد تككف ناجمة عنو أك . مشكبلت تدني التحصيؿ

: كمف بيف ىذه السمككيات. مرافقة لو
التجنب الدفاعي لمكاجبات األكاديمية الميددة عف طريؽ التقميؿ مف أىمية النجاح في  .1

المدرسة، كاالنشغاؿ بنشاطات خارج المدرسة، كمياجمة األجكاء السمطكية لممدرسة، 
. ككضع أىداؼ مثالية عميا يصعب تحقيقيا

تدني مستكل الضبط الذاتي كعدـ كضكح العبلقة بيف الجيد كالنتيجة كتطكر نمط غير  .2
صحيح مف األحكاـ في حالتي النجاح كاإلخفاؽ، كأف يعزل النجاح لمحظ كاإلخفاؽ الفتقار 

 . لمقدرة
ممارسة عادات دراسية رديئة، كعدـ إتقاف الميارات، كعدـ التركيز، كعدـ االنضباط في  .3

 .المدرسة كالبيت
: االختيار الميني- ثالثا

    يستطيع معظـ الطمبة كالمكىكبيف كالمتفكقيف النجاح في حقكؿ دراسية كمينية عديدة 
إال أف تعدد الخيارات الدراسية المتاحة ليـ بقدر ما ىك . بالنظر إلى تنكع قدراتيـ كاىتماماتيـ

 ربما يقكد إلى حالة مف اإلحباط عند مكاجية مكقؼ االختيار مع نياية مرحمة –حالة إيجابية 
الدراسة الثانكية بكجو خاص، ذلؾ أف الطالب المكىكب كالمتفكؽ ال بد أف يختار ىدفان 

كاحدان كيحيد أك يمغي قائمة مف الخيارات الممكنة التي يستطيع النجاح فييا كالشؾ أف . مينيا ن
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كأف . اختيار ىدؼ ميني كاحد يمثؿ تقييدان كتحديدان ليامش عريض مف االىتمامات كالميكؿ
أغمب الدراسات التي أجريت عمى المكىكبيف كالمتفكقيف تؤكد عمى حاجة ىؤالء الطمبة لئلرشاد 

كذلؾ بالرغـ . الميني كاإلرشاد التربكم حتى تككف اختياراتيـ بنية عمى أسس سميمة كمدركسة
مف اعتقاد بعض المرشديف بأف تعدد االختيارات كتنكعيا أماـ الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف 

يجعميـ أحراران في اختياراتيـ دكنما حاجة حقيقية لممساعدة ، متناسيف أف تعداد الخيارات قدم 
.  يككف مشكمة مف شأنيا تعقيد عممية االختيار

: األسرة كالمدرسة- رابعان 
 في – مشتقة مف خبراتيـ مع أبنائيـ العادييف –    يمارس الكالداف عادة أنماطان تقميدية 
كليس مف المتكقع أف يككف لدل الكالديف معرفة . التعامؿ مع أبنائيـ المكىكبيف كالمتفكقيف

كافية بخصائص األطفاؿ المكىكبيف كالمتفكقيف كمشكبلتيـ كاحتياجاتيـ، كبالتالي فإنيـ يجدكف 
صعكبة في التكيؼ، كحيرة في اتخاذ القرارات المناسبة عندما يكاجيكف طفبلن يتصرؼ بطريقة ال 

تنسجـ مع تكقعاتو المبنية عمى خبراتيـ مع األطفاؿ العادييف، كقد يشعركف بالعجز أك عدـ 
كقد يككف . الكفاية عندما يككف طفميـ نابغة أك متقدمان بدرجة غير عادية في نمكه العقمي

كقد يترتب . عجزىـ بسبب عدـ قدرتيـ عمى تكفير الخبرات التربكية أك المثيرات العقمية البلزمة
عمى تصنيؼ أحد أبناء األسرة كمكىكب مشكبلت بيف األشقاء أك بيف الكالديف كأشقاء الطفؿ 

. المكىكب كالمتفكؽ، كفي بعض الحياف يككف الجك العاـ لؤلسرة مشحكنان 
     أما العبلقة بيف األسرة كالمدرسة فإنيا تتمخص في الدكر الذم يمكف أف تقـك بو المدرسة 

ذلؾ أف األسرة تتكقع مف المدرسة أف تكجو اىتمامان لطفميا . لمساعدة الطفؿ المكىكب كالمتفكؽ
كقد تككف العبلقة كدية كتعاكنية إذا . مف حيث المناىج الدراسية كالكاجبات المنزلية كغيرىا

كانت المدرسة متفيمة لؤلمر، كقد تككف عاصفة كمشحكنة بالصراعات عندما ال تككف إدارة 
كتحدد طبيعة العبلقة بيف الطرفيف ما إذا كانا سكؼ . المدرسة كمعممكىا عمى كفاؽ مع األسرة

يتعاكناف لرعاية مكىبة الطفؿ في حدكد اإلمكانيات المتاحة أك أف تتحمؿ األسرة بمفردىا 
. مسؤكلية الرعاية

كىنا يمكف لممرشد المدرسي أف يمارس دكران فعاالن في تطكير عبلقات ايجابية بيف إدارة 
المدرسية كمعممييا مف جية كبيف أكلياء أمكر الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف مف جية أخرل 
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بغض النظر عف طبيعة البرامج التي تقدميا المدرسة، سكاء أكاف لدل المدرسة برامج خاصة أـ 
كذلؾ عف طريؽ العمؿ مع كؿ طرؼ عمى حدة، كمساعدة الطرفيف عمى تطكير عبلقات . لـ يكف

كتزداد أىمية دكر المرشد عندما تككف ىناؾ حاجة التخاذ قرار . مثمرة لمصمحة أبنائيـ كطمبتيـ
. بالتسريع األكاديمي لمطالب المكىكب كالمتفكؽ
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 الفصؿ الحادم عشر 

 تقييـ البرامج اإلرشادية
 

 :مقدمة
النظرية ىي مجمكعة منظمة مف اآلراء التي تكضح االتجاه نحك تفسير أكبر عدد ممكف 

. مف الظكاىر في ميداف اإلرشاد النفسي، كما تحدد الكسائؿ العممية في معالجة ىذه الظكاىر
. كالحقيقة إنو ال يكجد منيجان كاحدان أك طريقة كاحدة في اإلرشاد النفسي لحؿ جميع المشاكؿ

. كالعممية اإلرشادية تتطمب دائمان التدريب كالخبرة كاألخذ بطرؼ مف كؿ منيج ككؿ طريقة
: أسباب منيا كقد بدأ االىتماـ بالنظرية في اإلرشاد النفسي لعدة

ػ إف اإلرشاد النفسي يمكف أف يتعممو اإلنساف كلو أسس كقكاعد مستقاة مف عمـك مختمفة، مثؿ 
. عمـ النفس، كعمـ دراسة اإلنساف، كعمـ االجتماع، كالتربية، كالفمسفة، كاألدب
طار عاـ كىي النظرية . ػ إف إعداد القائميف باإلرشاد النفسي يتقدـ بيسر كسيكؿ كا 

. ػ إف النظرية تككف بمثابة اإلطار العاـ الذم يتحقؽ في التجريب كغمبة اإلرشاد النفسي ذاتيا
 : أكالنػ  التعريؼ ببرامج اإلرشاد النفسي

انطبلقان مف أف مينة اإلرشاد النفسي مينة ذات قيمة كأىمية كبيرة، كينظر إلييا كخبرة 
إنسانية في عالـ متغير تضعؼ فيو العبلقات اإلنسانية بشكؿ كاضح، كتسمح لمناس بالتعاكف 

تاحة فرصان عديدة لمتعبير عف اآلماؿ كالطمكحات  مع بعضيـ بإنجاز أىداؼ مشتركة كا 
 . كالمخاكؼ، كمشاركة بعضيـ بعضان في ىذه االىتمامات كاليمـك

فمف ىنا تتضح أىمية العمؿ اإلرشادم باعتباره مصدران أساسيان لمساعدة اآلخريف في حؿ 
ؿَّ تقديـ ىذه المساعدة  مشكبلتيـ كالتعرؼ عمى قدراتيـ كاالستفادة منيا إلى أقصى حد، كلكف جي

لتحقيؽ فكائدىا المتكخاة يتـ بكجكد برامج إرشادية منظمة كمخططة بشكؿ سميـ كمتكفرة في 
( 43، 2001أبك عباة، نيازم،  ).     المدارس

عندما ننظر حاليان إلى مدارسنا ، نبلحظ أف عممية التكجو كاإلرشاد النفسي عبارة عف 
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محاكالت كجيكد مف بعض العامميف في مجاؿ التكجيو كاإلرشاد لتقديـ خدمات اإلرشاد بطريقة 
ينقصيا التخطيط كالتنفيذ كالتصميـ، لذلؾ فإف كضع مثؿ ىذه البرامج في المدرسة قد أصبح 
أمران ميمان، كذلؾ نتيجة لمتطكرات العممية كالتقنية كما ينتج عنيا مف تغيرات سريعة تناكلت 
األسرة المدرسة كالمجتمع بشكؿ عاـ؛ كىذا ما جعؿ ضركرة تقديـ برامج منظمة كمخططة 

لمتكجيو كاإلرشاد في المدارس بمراحميا أمران ميمان، بيدؼ رعاية النمك السميـ لمتبلميذ، 
كمساعدتيـ في الجتياز مراحؿ النمك الحرجة في حياتيـ، كالتغمب عمى المشكبلت النفسية 

كاالجتماعية التي تعترضيـ، كمساعدة أكلياء األمكر في كيفية مساعدة أبنائيـ داخؿ األسرة 
 (301، 2003الزعبي،  )".    كخارجيا، كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ المستمر معيـ

:  كيمكف تعريؼ برنامج اإلرشاد النفسي كالتربكم بأنو 
برنامج عممي مخطط كمنظـ لتقديـ مجمكعة مف الخدمات اإلرشادية المباشرة كغير 

بيدؼ  (أكلياء أمكر التبلميذ )المباشرة، فرديان أك جماعيان لممسترشديف داخؿ األسرة كخارجيا 
مساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم، كتحقيؽ الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي كالتربكم 

كاالجتماعي بشكؿ سميـ، بحيث يقـك بإعداده كتخطيطو كتنفيذه فريؽ مف المختصيف في العمؿ 
.  اإلرشادم
المرشد النفسي، األخصائي النفسي،  اإلخصائي االجتماعي مدير المدرسة ، المعمـ  )

        (.....المرشد، أكلياء األمر 
ماذا ، كلماذا، ككيؼ،كمف ، كأيف ،  ))أم أف برنامج التكجيو كاإلرشاد النفسي كباختصار 

(  439، 1986زىراف ، .  ) عممية اإلرشاد النفسي ( (كمتى 
عداد ىذه البرامج اإلرشادية النفسية  كيتمثؿ دكر المرشد النفسي في كضع خطة كا 

مف حيث أنو يساىـ في تحديد أىداؼ البرنامج ، كيتعرؼ عمى حاجات الطمبة إلى . كالتربكية
اإلرشاد النفسي، كيربط بيف مختمؼ كجكد البرنامج بشكؿ يتماشى مع تسمسؿ الخدمات 

اإلرشادية كالمناىج الدراسية، كما أنو يساىـ في تطكير برامج اإلرشاد كتقييـ ىذه البرامج 
القذافي،  )كيساعد أعضاء ىيئة التدريس في تقييـ مساىماتيـ في برامج اإلرشاد النفسي 

1992 ،57 . )
:  الحاجة إلى برنامج اإلرشاد النفسي كالتربكم - 3
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التكجيو كاإلرشاد النفسي حؽ لكؿ مكاطف كحاجة نفسية ىامة لديو، كمف مطالب النمك 
السكم إشباع ىذه الحاجة، كىك بالتالي حؽ لكؿ طالب في مدارسنا كمف كاجب المجتمع تكفير 

. كتيسير خدمات التكجيو كاإلرشاد لكؿ فرد يحتاج إلييا
كتحاكؿ مدارسنا تطكير برامج لمتكجيو كاإلرشاد مف أجؿ تمبية الحاجات الضركرية، عف 

ككما أف الحاجة . طريؽ تكثيؼ الخدمات كالجيكد المبذكلة كمحاكلة القياـ بالتنظيـ كالتقييـ
ضركرية إلى التكجيو كاإلرشاد، كخاصة في فترات االنتقاؿ الحرجة، كبسبب التغيرات األسرية، 
كالتغير االجتماعي، كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي، كزيادة أعداد الطبلب في المدارس، كعصر 

القمؽ نجد أيضان بأف الحاجة ممحة إلى برنامج التكجيو كاإلرشاد في المدرسة بالنسبة لبلعتبارات 
:  التالية

ضركرة إتباع المنيج اإلنمائي كالمنيج الكقائي كالمنيج العبلجي في التكجيو كاإلرشاد، * 
عداد خاص بكؿ منيا .  كىذه المناىج تحتاج إلى تخطيط كا 

أىمية العمؿ عمى جعؿ الطالب متكافقان سعيدان في مدرستو كفي أسرتو كفي المجتمع * 
.  الكبير كتقديـ الخدمات البلزمة لتحقيؽ التكافؽ كالصحة النفسية

ضركرة التغمب عمى مشكبلت النمك العادية لدل الطبلب مثؿ المشكبلت االنفعالية * 
كمشكبلت التكافؽ كمشكبلت السمكؾ العامة كمشكبلت األطفاؿ اليكمية، كمشكبلت الشباب 

.  كمشكبلت الشكاذ
ضركرة مساعدة الطبلب في اختيار مراحؿ النمك الحرجة في حياتيـ كما قد يحدث * 

.  أثنائيا مف مشكبلت
أىمية حؿ المشكبلت أكالن بأكؿ حتى ال تتفاقـ كتزداد حدتيا كتتطكر، عندما ال تجد * 

.  الحمكؿ أك المساعدة في حميا في الكقت المناسب
ضركرة التغمب عمى المشكبلت التربكية الخاصة مثؿ مشكبلت المتفكقيف كالضعؼ * 

العقمي كالتأخر الدراسي كمشكبلت اختيار نكع الدراسة كالتخصص كمشكبلت نقص المعمكمات 
. عف الدراسة المستقبمية، كمشكبلت النظاـ كسكء التكافؽ التربكم كالتسرب

ضركرة مكاجية خدمات اإلرشاد الميني لمكاجية مشكبلت االختيار كاإلعداد الميني * 
.  كمشكبلت التكزيع كسكء التكافؽ الميني

ضركرة تقديـ خدمات اإلرشاد الزكاجي عمى المستكل اإلنمائي، كأىمية اإلرشاد األسرم * 
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كاتصاؿ المدرسة باألسرة كحؿ المشكبلت األسرية التي تؤثر عمى الطالب، كتقديـ خدمات التربية 
  (. 442-441، 1986زىراف ،  )األسرية 

اإلرشادية  البرامج فوائد
 حيث مف جيدة، دراسة كمدركسان  مخططان  يككف أف يجب األعماؿ مف ناجح عمؿ أم إف

 التخطيط يككف اإلرشادم العمؿ كفي. ذلؾ جراء مف عمييا نحصؿ التي كالنتائج كالكسائؿ الغاية
 إليو يسعى ىدفان  كاالجتماعية النفسية مشكبلتيـ حؿٌ  في اآلخريف لمساعدة اإلرشادم التدخؿ في
 كفؽ اإلرشادية الخطة كضع في يساعده ىذا ألف اإلرشادية، البرامج تصميـ في يعمؿ مف كؿ

 يطبؽ الذم كالمجتمع اإلرشادية العممية أىداؼ مع أىدافو تكامؿ حيث مف مدركسة، خطكات
 عمى القادريف المختصيف كتكفر المساعدة، كالكسائؿ كاألدكات العينة حاجات ككذلؾ فيو،

 . فشمو في أك إنجاحو في مسؤكلياتيـ كتحديد لذلؾ، البلزمة كالشركط تنفيذه،
 كحدات مثؿ باإلنساف، تعنى التي المؤسسات لكؿ خدماتو اإلرشادم النفس عمـ يقدَّـ لذلؾ

 الجامعات في النفسي اإلرشاد كمراكز المختمفة، مراحميا في بالمدارس النفسي اإلرشاد
 السف، كبار أك باألطفاؿ الخاصة كمراكزالرعاية كالمستشفيات كالصناعية المينية كالمؤسسات

 .المؤسسات مف ذلؾ كغير الخاصة الممارسة عيادات كفي
 في اإلرشادية البرامج تصميـ مجاؿ في المتخصص يجنييا التي الفكائد تمؾ إجماؿ    كيمكف 

 :اآلتي
 عمى كينبغي كالمسترشد، المرشد مف لكؿ المكجو الدليؿ ييعدٌ  العبلجية البرامج تخطيط إف ػ1 

 المكتكب، اإلرشادم العقد خبلؿ مف كذلؾ تنفيذىا، قبؿ اإلرشادية الخطة عمى يتفقا أف الطرفيف
 الخطة تنفيذ عند المسترشد أك المرشد مف كؿ لدل تظير التي المشكبلت مف العديد ىناؾ ألف

 بؿ كمتجددة متطكرة كثيقة سمفان  عمييا كالمتفؽ المدركسة اإلرشادية الخطة تعدُّ  لذلؾ اإلرشادية،
 تطبيؽ أثناء في تحدث التي المستجدات ضكء في كذلؾ باستمرار، كتطكيرىا تحديثيا ينبغي

 الشدة حيث مف كتحديدىا المشكمة عمى طرأت التي كالبيئية االجتماعية المتغيرات مثؿ البرنامج،
 .الخفض أك
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 األىداؼ) المرحمية األىداؼ مف تحقؽ ما مدل إلى التعرؼ في ميمة اإلرشادية الخطة تعدُّ  ػ2
(. بالنتيجة المتعمقة األىداؼ) لمخطة النيائية األىداؼ ككذلؾ عمييا، المتفؽ( بالعممية المتعمقة

 األثر كمعرفة تطبيقو، مف االنتياء بعد جدكاىا لتبياف كذلؾ كلممسترشد لممرشد مفيدة الخطة تعدُّ  ػ3
. كنفسيان  كانفعاليان  سمككيان  المسترشد في أحدثتو الذم

ػ تساعد الخطة المرشديف عمى تحميؿ التدخبلت اإلرشادية كنقدىا حتى تتناسب مع تحقيؽ أىداؼ 4
. المسترشد المرحمية عمى أفضؿ صكرة

ػ يستفيد المرشدكف مف تدكيف خطة اإلرشاد بكضكح لما تكفره ليـ مف حماية احتماؿ قياـ بعض 5
المسترشديف بمقاضاتيـ في المستقبؿ، نتيجة ألخطاء ارتكبكىا بحقيـ عمى المستكل الشخصي 

. أكاالجتماعي أكالنفسي
ػ تسيؿ الخطة اإلرشادية المعدة بإتقاف تكضيح مشكبلت المسترشد كأساليب التدخؿ اإلرشادم التي 6

.  يقـك المرشد بتنفيذىا خبلؿ الجمسات اإلرشادية
ػ مناقشة الحالة مع فريؽ العمؿ اإلرشادم الذم يضـ في الغالب الطبيب النفسي كالمرشد النفسي 7

كاألخصائي االجتماعي، ىذا األمر يساعد عمى معرفة التغيرات التي حدثت لدل المسترشد نتيجة 
. لمخطة كأساليب العبلج المتبعة، كشخصية المرشد المسؤكؿ عف تطبيؽ الخطة

 ػ إضافة إلى ما سبؽ فإف فكائد التخطيط لمبرامج اإلرشادية تكمف في أىمية حؿ المشكبلت أكالن 8 
لذلؾ . بأكؿ حتى ال تتفاقـ كتزداد حدتيا كتتطكر عندما ال تجد الحمكؿ المناسبة في الكقت المناسب

فالبرامج اإلرشادية تبنت في مناىجيا طرائؽ عدة لمكاجية مثؿ تمؾ المشكبلت الطارئة؛ كالنمائية 
. كالكقائية كالعبلجية، كالتي سنتحدث عنيا بالتفصيؿ في فصؿ الحؽ

    يتضح مما سبؽ أف ىدؼ الخدمات التي تقدميا البرامج اإلرشادية ىك تيسير السمكؾ الفٌعاؿ 
كالسمكؾ الفعاؿ ىك السمكؾ اإليجابي الذم يحقؽ . لئلنساف خبلؿ عمميات نمكه عمى امتداد حياتو كميا

كال تقتصر الخدمات . األىداؼ البناءة لئلنساف، التي تعمؿ عمى تقدمو بتحقيؽ الفائدة لو كلمجتمعو
التي يقدميا المرشد عمى فرد ما، بؿ تشمؿ عمى الخدمات الجماعية التي يقدميا المرشد لمجمكعة مف 

كذلؾ ال تقتصر الخدمات عمى اإلرشاد بؿ تشمؿ تقديـ المعمكمات . األفراد يعانكف مف المشكمة نفسيا
. كتعميـ الميارات كزيادة الكعي لدل الفرد  
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: أىداؼ البرامج اإلرشادية
يرل الباحثكف في مجاؿ الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي أف ثمة مجمكعة مف األىداؼ تسعى      

البرامج اإلرشادية إلى تحقيقيا، كىذه األىداؼ تتبايف بتبايف المشكبلت التي يعاني منيا األفراد في 
، كديمكمتيا، كشدتيا كخطكرتيا عمى (أطفاؿ، مراىقيف، رجاؿ، كبارالسف )مراحميـ العمرية المختمفة

فأىداؼ البرامج اإلرشادية التي تقدـ خدمات تربكية غيرأىداؼ . الصحة النفسية لمفرد أك الجماعة
كما أف أىداؼ البرامج اإلرشادية التي تقدـ ألشخاص يعانكف مف . البرامج التي تقدـ خدمات مينية

مشكبلت بسيطة في التكافؽ النفسي أك االجتماعي أك االنفعالي ىي غير أىداؼ البرامج التي تقدـ 
كذلؾ البرامج التي تقدـ لؤلطفاؿ غير البرامج . ألشخاص يعانكف مف مشكبلت حادة كشديدة الخطكرة

التي تقدـ لمكبار مف حيث األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، كىي كذلؾ غير البرامج التي تقدـ لذكم 
. االحتياجات الخاصة

:     كتتضمف األىداؼ اإلرشادية عمى سبيؿ المثاؿ لمدرسة التحميؿ النفسي مايمي
. تحرير الرغبات غير السكية لدل المسترشد كتحميميا كتفسيرىا- 1 

. تقكية أداء األنا القائـ عمى الكاقع- 2
غرينسكف، )تبديؿ محتكيات األنا األعمى بحيث يمثؿ معايير خمقية بدالن مف المعايير العقابية- 3

1988 ،388 .)
     بينما تتجمى أىداؼ البرامج اإلرشادية القائمة عمى نظرية العبلج المتمركزعمى المسترشد في 

مساعدتو عمى النمك النفسي السكم مف خبلؿ إحداث التطابؽ بيف الذات الكاقعية لو كبيف مفيكمو 
عف ذاتو الميدرىكة كمفيـك اآلخريف عنو، ككذلؾ مساعدتو عمى الكصكؿ إلى درجة مف الكفاءة في أداء 

كظائفو النفسية كاالجتماعية كالمينية، كعمى التحرؾ قدمان بطريقة إيجابية كمثمره، ييعيد مف خبلليا 
(. 1998العاسمي،  )المسترشد استثمار مصادره ككفاءاتو، كىذا معناه تحقيؽ التكازف النفسي

:     أما أىداؼ البرامج القائمة عمى اإلرشاد المتعدد األكجو فيمكف إجماليا في اآلتي
. إنقاص المعاناة النفسية كتحسيف النمك الشخصي بالسرعة الممكنةػ 1
 .ػ تغيير السمكؾ السمبي إلى سمكؾ إيجابي2
 .ػ تغيير المشاعر السمبية إلى مشاعر إيجابية3
 .ػ تغيير الصكرة العقمية السمبية لمذات إلى صكر إيجابية4
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 .ػ تغيير األحاسيس السمبية إلى أخرل إيجابية5
. ػ تغيير الجكانب المعرفية غير المنطقية إلى جكانب منطقية كتصحيح األفكار الخاطئة6
الشناكم، )، (19، 2002الزاركس، ).ػ إكساب المسترشد الميارة في تككيف عبلقات اجتماعية طيبة7

1990 ،265 .)
أف الصحة النفسية كالعقمية الجيدة تتصؼ بالتمقائية كاالنطبلؽ كالمركنة  (Salter)"سالتر"   كيرل 

كبالتعبير الصريح عف اآلراء كالمعتقدات كالمشاعر، كأف ىدؼ العبلج ىك تغيير الشخصية التي تعاني 
مف الكؼ كردىا إلى شخصية فاعمة كمنطمقة ذات كفاءة، ليس عف طريؽ اكتساب ضبط انفعالي 
جديد عف طريؽ العقؿ كلكف بتحريرىا مف الكؼ، لتحقيؽ لكف مف الضبط المتحررالصحي القكم 

(. 23، 1981باترسكف ، ).اإليجابي المشبع لمفرد
:  خدمات برنامج اإلرشاد النفسي كالتربكم  - 4  

ف خدمات     إف أىـ الخدمات التي يتضمنيا البرنامج ىي عممية اإلرشاد النفسي كا 
التكجيو كاإلرشاد متداخمة كمتكاممة مع بعضيا البعض، كذلؾ بيدؼ تغطية الحاجات اإلرشادية 

.  ، كلتحقيؽ أىداؼ برنامج التكجيو كاإلرشاد(الطالبة )لممسترشديف 
كيكفر اإلرشاد النفسي كالتربكم خدمات متنكعة ككثيرة سكاء داخؿ المدرسة كخارجيا، في 

البيت كالمصنع كالمجمعات السكنية كالطبلبية كالعمالية، كال تنحصر خدماتو في التصدم 
لممشكبلت كحميا، أك محاكلة تفادييا، بؿ يتعدل ذلؾ إلى تنكير األفراد بحيث يبتعدكف عف 

.  الكقكع في المشكبلت
:       كمف ىذه الخدمات

.  الخدمات الطبلبية الجماعية- 
.  الخدمات التي تقدـ لممدرسيف- 
.  خدمات البحكث كاالستقصاء- 
.  الخدمات التي تقدـ لكؿ طالب عمى حدة حسب ما تستدعيو ظركفو- 
.  الخدمات التي تقدـ لئلدارييف كبقية المكظفيف- 
.  الخدمات التي تقدـ لممساعدة في التخطيط لمعمؿ كتنسيقو- 

: كمف أجؿ الدراسة يمكف تحديد أىـ معالـ ىذه الخدمات فيما يمي
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:  الخدمات اإلرشادية: أكالن 
 حياة تمس الخدمات ىذه فإف كليذا كاإلرشاد، التكجيو برامج لب اإلرشادية تعد الخدمات"
 اإلرشاد أعماؿ في متمرسكف أخصائيكف بيا يقـك أف فيجب كمستقبميـ، الطبلب مف كثير

.  كتطبيقاتو
كالمشكبلت التي تحتاج في حميا إلى عمميات كبرامج إرشادية، عمى أنكاع كدرجات، مف 
حيث تشكميا كمتطمبات حميا، فالمشكبلت الدراسية يمكف أف يقـك بحميا مرشد مبتدئ أك ال زاؿ 

.  تحت التمريف
أما المشكبلت النفسية كالشخصية التي تتعمؽ باىتزاز الشخصية كاالضطرابات النفسية، 

 ، 1981حسيف، كآخركف، )فتتطمب مستكل أعمى مف اإلرشاد كتخطيط برامج إرشادية منظمة 
368-370  ) 

كىي تضمف تقديـ الخدمات اإلرشادية عمى المستكل الكقائي كالمستكل اإلنمائي 
.  كالمستكل العبلجي

تيدؼ بالدرجة األكلى إلى تييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ النمك : الخدمات الكقائية* 
السكم لمطالب، كبناء عبلقات اجتماعية مع الزمبلء كالمدرسيف كالنظاـ ، ككذلؾ بناء استجابات 

.  ناجحة في مكاجية المكاقؼ المختمؼ التي تكاجو التمميذ
 اإلنساف قدرات كتنمية استغبلؿ إلى األكلى الدرجة في تيدؼ :اإلنمائية  الخدمات* 
 درجات أقصى تحقيؽ بؿ االضطراب، مف لمكقاية الظركؼ تييئة ىنا اليدؼ يعد فمـ كطاقاتو،
 كتطكير كسماتيـ قدراتيـ لتنمية المتفكقيف إلى تصؿ اإلرشادية فالخدمات ، عميو كبناءن  التكافؽ،

.  مناىج تناسبيـ
 تيدؼ إلى التعامؿ مع االضطرابات السمككية كالمشكبلت االنفعالية :الخدمات العبلجية* 

كمشكبلت التكافؽ كغيرىا، كيككف ذلؾ بالكشؼ المبكر عف أسباب االضطراب مستعينيف 
باألساليب الفنية في التكجيو كاإلرشاد لمكصكؿ إلى تحديد ىذا االضطراب كتشخيص كتقديـ  لو 

( 271، 1993ظاىرة، كآخركف ، (.   ) (العبلج، كيتـ ذلؾ كفؽ برنامج إرشادم
 : الخدمات النفسية: ثانيان 

كتشمؿ تشخيص المشكبلت العامة كالخاصة، كاستخداـ الفحكص كاالختبارات لمكشؼ عف 
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.  ميكؿ كقدرات كاستعدادات العمبلء ، كنكاحي قكتيـ كضعفيـ
:  الخدمات التربكية : ثالثان 

كتيتـ بتكجيو الدارسيف ، كتحسيف العممية التربكية ، كتطكر أساليب التدريس كالمناىج، 
...   كمعالجة قضايا التأخر الدراسي، كالتحصيؿ، كالنظاـ ك

:  الخدمات االجتماعية: رابعان 
كتركز عمى دراسة البيئة كالعبلقات االجتماعية، ككسائؿ االتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة، 

. كالمؤسسات المكجكدة في البيئة لبلستفادة منيا في خدمة البرنامج
:  الخدمات الصحية: خامسان 

.  كتشمؿ التربية الصحية، كالكعي ، كالطب الكقائي، كالطب العبلجي البلـز
:  خدمات اإلحالة إلى المختصيف في المؤسسات األخرل: سادسان 

كإحالة العميؿ إلى عيادة الصحة النفسية، أك إلى الصحة الجسمية، كذلؾ كفؽ أسس 
. سميمة

:  خدمات المتابعة: سابعان 
كتشمؿ متابعة المشكبلت ، كاألشخاص الذيف يحتاجكف إلى متابعة إرشادىـ بيف الحيف 

.  كاآلخر  أك الذيف تحسنت أكضاعيـ، إذ يفضؿ مراقبتيـ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة
:  خدمات البحث العممي : ثامنان 

كتتضمف إعداد كسائؿ اإلرشاد بأسمكب مكضكعي يعتمد عمى االختبارات المقننة 
كدراسة الحاالت ككسائؿ التقكيـ، كتحميؿ النتائج كالقياـ بالدراسات . كاالستفتاءات كالمسكح

.  المختمفة لتحسيف خدمات البرنامج ، تخصيص األمكاؿ الكافية إلجراء البحكث العممية
: خدمات التدريب أثناء الخدمة: تاسعان 

 كتشمؿ كؿ العامميف كالمشتركيف في ميداف التكجيو كاإلرشاد كخاصة المستجديف منيـ 
.  بحيث يتاح فرصة التدريب العممي

:  خدمات البيئة الخارجية: عاشران 
كتمتد الخدمات لتشمؿ البيئة الخارجية مثؿ المؤسسات ذات االتصاؿ بالمدرسة كاألسر 
كعيادات كمراكز اإلرشاد كالعيادات النفسية كمراكز الخدمة االجتماعية كمراكز رعاية الطفكلة 

(  446-445، 1985زىراف ،  ). الخ...كرعاية الشباب كرعاية الشيكخ
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كنبلحظ أف التقييـ المنتظـ يعكس فكائد متعددة عمى كافة األفراد الذيف ليـ عبلقة 
باإلرشاد، كغالبان ما ينتج عنو تحسيف البرنامج نفسو، إذان أنو مف المؤكد أف مستقبؿ اإلرشاد 

.  يعتمد عمى تكفير بيانات محسكسة حكؿ فكائده كمحدداتو
:  كيككف تقييـ الخدمات اإلرشادية مف سجبلت المرشد كىي 

.  اإلرشاد الفردم 
.  اإلرشاد الجماعي

.  التكجيو في الصفكؼ
.  اإلرشاد ألكلياء األمكر

.  التكجيو الميني
.  لجنة خدمات البيئة

كمدل نجاح المرشد في عممو  (الطمبة )كىذه السجبلت تظير مدل إقباؿ المسترشديف 
كالحكـ عمى ما يقدمو مف فكائد كيمكنيـ مف اعتماد قاعدة كاضحة في تقرير ماىية التحسينات 

(  195-194، 1999شعباف، تيـ،  )البلزمة كالمطمكبة
  :الخصائص العامة لمبرامج اإلرشادية

ذكرنا في أكثر مف مكاف في ىذا الفصؿ أف البرنامج اإلرشادم النفسي يجب أف يتمتع بمجمكعة 
مف الخصائص حتى يمكف أف نحكـ عميو بأنو استراتيجية منظمة ليا أىداؼ كاضحة، كتسير بخطكات 
كاضحة، كليا نتائج كاضحة يمكف التعرؼ عمييا مف خبلؿ سمككيات كتفاعبلت المسترشد في حياتو 

. اليكمية
:  كبصكرة عامة، فإف أىـ الخصائص كالسمات التي يتمتع بيا البرنامج اإلرشادم ىي اآلتية

يجب أف يككف لمبرنامج اإلرشادم استراتيجية منظمة كمخطط ليا مف قبؿ : ػ التنظيـ كالتخطيط1
فالتخطيط كالتنظيـ . الخبراء الذيف يممككف خبرات عممية كعممية في مجاؿ تصميـ البرامج اإلرشادية

يتضمف تغطيةعناصر البرنامج اإلرشادم مف حيث التمييد لو، ككضع األىداؼ، كاختياراألفراد 
. المستيدفيف، كخطكات سيره، بحيث ال تسبؽ مرحمةه عف األخرل

كيقصد بيا أف البرنامج ليس ثابتان ثباتان قطعيان مف حيث الجمسات اإلرشادية :  ػ المركنة2
نما ىك مرف كقابؿ لمتعديؿ في ظؿ المستجدات كالظركؼ التي تطرأ عمى  كالفنيات المستخدمة فيو، كا 
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العممية اإلرشادية كالبيئة المحيطة بيا، ككذلؾ المتغيرات الطارئة التي تحدث لممسترشد كالمرض أك 
. التحسف المفاجئ

أم أف الشمكلية في البرنامج التعني كقكؼ البرنامج عند جزئية مف مشكمة : ػ الشمكؿ3
المسترشد بؿ يجب أف يككف شامبلن لجميع أبعادىا االجتماعية كالنفسية كاالنفعالية، كما يتضمف 

. أدكات القياس المناسبة كالفنيات كغيرىا مف العناصر األساسية في البرنامج: الشمكؿ
بمعنى أف تتكامؿ عناصر البرنامج مع كؿ معطيات حالة المسترشد النفسية أثناء : ػ التكامؿ-4

عممية تفسير التغيرات التي حدثت في سمكؾ المسترشد ضمف الكحدة التاريخية كالحالية؛ فالمعطيات 
التي تـ جمعيا ينبغي أف تنتظـ  كتتكامؿ ضمف الشخصية برمتيا في كحدتيا التاريخية كالدينامية 

 . كالحالية
: يحب أف يككف البرنامج مكضكعيان مف حيث: ػ المكضكعية5

. األرضية النظرية التي يستند إلييا
. (غشتالتية)نظرة المرشد إلى مشكمة المسترشد بصكرة كمية

. األدكات كالمقاييس الخاصة بالفحص كالتشخيص كالتقكيـ كالتقييـ
. الفنيات اإلرشادية المستخدمة

. أحكاـ المرشد كاآلخريف عمى عممية اإلرشاد النفسي برمَّتيا
اإلطارالمرجعي الثقافي الذم يطبؽ فيو البرنامج، بحيث تككف النتائج التي يحصؿ عمييا 

.  البرنامج مناسبة لمبيئة االجتماعية بما فييا مف قيـ كعادات اجتماعية أصيمة
بمعنى أف يككف البرنامج دقيقان في تحديد أىدافو كسيره كتفسير : ػ الدقة كسيكلة التطبيؽ6

نتائجو، كأف تككف إجراءاتو سيمة التطبيؽ مف قبؿ المرشد كالمسترشد القادرعمى فيميا كتمثميا دكف 
. أدنى صعكبة

أم إمكانية تطبيقو ػ إذا تكافرت الشركط البلزمة لو ػ عمى أفراد يعانكف مف : ػ إمكانية التعميـ7
(. 2008العاسمي، )المشكمة نفسيا التي يتصدل ليا البرنامج 

:  الخطكات البلزمة لتخطيط لمبرامج اإلرشادية النفسية كالتربكية
إف التخطيط المنظـ لمبرامج اإلرشادية في مياديف التكجيو كاإلرشاد يعد محكران مينيان 

فمف خبلؿ التخطيط العممي يتـ تحديد أىداؼ إرشادية . إلنجاح البرنامج، كتحقيؽ أىدافو
كاضحة كمحددة يسيؿ تقييميا كمعرفة مدل ما تحقؽ منيا، إضافة إلى تحديد الخدمات 
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كيساعد . اإلرشادية المناسبة لحاجات الطبلب كمطالبيـ النفسية كاالجتماعية كالتعميمية
التخطيط السميـ عمى تنظيـ الكقت كاستثماره بشكؿ جيد كبأسمكب يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ، 

.   كيتيح أفضؿ الفرص لبلستفادة منيا
:  كيمكف تحديد أىـ خطكات تخطيط برامج التكجيو كاإلرشاد ككفقان لما يمي

:  تحديد أىداؼ البرنامج- 1
شباع الحاجات   كيتـ تحديد أىداؼ البرنامج بحيث تتفؽ أىدافو مع األىداؼ التربكية، كا 
.  النفسية كاالجتماعية كالثقافية كالمينية لممسترشديف كتيسير اإلمكانات لتحقيؽ ىذه األىداؼ
كىذا يعني أف تختمؼ أىداؼ برنامج التكجيو كاإلرشاد مف مدرسة ألخرل، كمف مرحمة 

.  دراسية إلى مرحمة أخرل 
: مف الخدمات اإلرشادية (الطبلب )تحديد احتياجات المسترشديف  - 2

 ) يتـ تحديد ىذه االحتياجات بناءن عمى معمكمات يتـ جمعيا بالطرائؽ العممية 
كتحميؿ تمؾ (كاالستبيانات، االختبارات، المقاببلت ، السجبلت المجمعة الشاممة، دراسة الحالة

.  المعمكمات لكضع قائمة أكلكيات الخدمات المطمكبة
: تحديد الكسائؿ لتحقيؽ أىداؼ البرنامج- 3

 كيتـ تحديد الكسائؿ كالسجبلت كاالختبارات كغيرىا في كضع اإلمكانات المتاحة، 
مكانات االستعانة بالمختصيف خارج المدرسة  مكانات فريؽ التكجيو كاإلرشاد في المدرسة، كا  كا 

.  كالبد مف االستفادة مف إمكانات التطكر العممي كالتكنكلكجي الحديث في تنفيذ البرنامج
.   إيجادىا لتنفيذ البرنامجتحديد اإلمكانات المكجكدة كالمطمكب- 4
 البلزمة لتنفيذ البرنامج، كىذه الميزانية ىي جزء مف ميزانية تحديد ميزانية البرنامج-5
تخصص لخدمات التكجيو كاإلرشاد كيجب أال تككف ىذه الميزانية حجر  (%5حكالي  )المدرسة

عثرة في تنفيذ البرنامج، كىي تختمؼ مف مدرسة إلى مدرسة أخرل ، حسب عدد طبلبيا ، 
.  كنمكذج الخدمات الرئيسية التي يقدميا البرنامج

، بحيث تككف مستمرة كشاممة لكؿ تمميذ تحديد الخدمات التي سيقدميا البرنامج- 6
.  كمتكاممة مع بعضيا

 كيككف بتحديد بداية البرنامج كنيايتو تحديد الخطكط العريضة لتنفيذ البرنامج،- 7
كالمدل الزمني لتنفيذه، ألف نجاح الخطكات األكلى في التنفيذ يتكقؼ عميو نجاح الخطكات 
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.  التالية
 إلظيار مدل فاعمية الكسائؿ المستخدمة فيو، كمدل تحديد إجراءات تقييـ البرنامج- 8

.  نجاحو في تحقيؽ أىدافو
.   كمقابمة المشكبلت قد تعترض تنفيذ البرنامجاتخاذ اإلجراءات االحتياطية- 9

 كاإلشراؼ عميو، بحيث يتـ إشراؾ أكبر عدد تحديد المسؤكليف عف تنفيذ البرنامج- 10
(.  304-303 ، 2003الزعبي،  )مف المختصيف المتحمسيف لتنفيذه 

مما سبؽ ،نجد أف البرنامج اإلرشادم النفسي كالتربكم يخضع لتخطيط منظـ كعممي 
كيسير ضمف ىذه الخطكات مف بدايتو حتى نيايتو،مما يسيؿ عممية تقييمو إلظيار مدل 

نجاحو في تحقيؽ أىدافو، كالمرشد الجاد كالميتـ يقيـ كؿ خطكة كي ال يككف ىناؾ صعكبة  
 .تعترض تنفيذ البرنامج

 :أواًل ـ تمييى انثزايح اإلرشاديح 

   التقييـ عممية ضركرية كىامة في اإلرشاد النفسي، إذ تكشؼ عف فاعمية البرنامج 
كيجب أف يككف التقييـ عممية جماعية، يشترؾ فييا القائمكف عمى تخطيط . الذم تـ إعداده

. البرنامج كتنفيذه كتتـ بطريقة عممية
:  مفيـك تقييـ برامج اإلرشاد النفسية كالتربكية

إف تقييـ برنامج التكجيو كاإلرشاد ىك عممية تحديد القيمة كىك عممية نقدية ىامة " 
تكشؼ عف مدل فعالية البرنامج كمدل نجاحو أك فشمو في تحقيؽ أىدافو، كالجميع يشترؾ في 
التقييـ كىك عممية مستمرة مف أكؿ التخطيط إذ ييدؼ إلى معرفة مدل الترابط بيف االحتياجات 

كاإلنجازات في البرامج اإلرشادم المنفذ، كتبلفي أكجو القصكر في خدماتو ككسائمو كطرائؽ 
" .  تنفيذه

    كتككف عممية تقييـ البرنامج اإلرشادم عممية جماعية ، تعاكنية ، مستمرة مف أكؿ 
التخطيط عبر التنفيذ كأثناء كبعد الجمسات كحتى المتابعة، كيجب تقييـ البرنامج مف مرة إلى 

 .   مرتيف في السنة

   كتتضمف جمع كافة المعمكمات كالبيانات البلزمة لمعرفة درجة تأثير طرائؽ كأساليب 
التداخؿ اإلرشادم المستخدمة مع المسترشد، كمعرفة اإلنجازات التي تحققت مف خبلؿ العمؿ 

ليس المقصكد بالتقييـ لمبرامج أف يككف تقييمان . اإلرشادم كمقارنتيا باألىداؼ المرسكمة
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في ضكء " التقييـ العممي"كلكف المقصكد ىك " ردمء" أك " حسف" كصفيان، كأف يقاؿ إف البرنامج 
معايير، كرغـ أىميتو إال أنو ينبغي أف يككف باعتداؿ حتى ال يجد المسؤكلكف عف البرنامج 

 (448، 1986زىراف ،  )أنفسيـ ال يعممكف شيئان إال التقييـ

:  كالبد لنا مف التمييز بيف التقييـ كالمصطمحات األخرل المشابية
 :  Valuation / Evaluation :التقكيـ كالتقييـ 

   إنيما كممتاف تفيداف في بياف قيمة الشيء، األكلى صحيحة لغكيان كيراد بيا عدة 
.  معاني، فيي تعني بياف قيمة الشيء، كتعني كذلؾ تعديؿ أك تصحيح ما أعكج

  أما الثانية فيي تستعمؿ في بياف قيمة الشيء، كلكنيا أكثر تحديدان لممعنى مف كممة 
تقكيـ فإنو منعان لمغمكض كااللتباس، تستعمؿ كممة تقكيـ لتفيد في التعديؿ كالتحسيف، كالتقييـ 

 : فنحف نقيـ البرنامج اإلرشادم مف أجؿ تقكيمو ، أم أف. تستعمؿ في تحديد القيمة أك القدرة

" تقييـ " بياف قيمة البرنامج أك مدل تحقيقو ألىدافو- 1
".  تقكيـ" تبلفي نقاط الضعؼ كتحسيف البرنامج  - 2

 كصحبو التقييـ بأنو إصدار حكـ، لفرض ما عمى قيمة Bloom( 1967 )كعرؼ بمـك 
 كالمستكيات Criteria كيتضمف استخداـ المحكات .. األفكار، األعماؿ، الحمكؿ، الطرؽ 

Standards  كالمعايير Norms لتقدير مدل كفاية األشياء ككقتيا كفعاليتيا، كيككف التقييـ 
( 63، 1986أبك لبدة،  )". كميان أك كيفيان 

 :  Measurement / Evaluation القياس كالتقييـ
   القياس سابؽ لمتقييـ كأساس لو، كلكف التقييـ أكسع مف القياس بكثير، فالقياس يتـ 
باستعماؿ اختبار أك فحص فقط، أما التقييـ فيمجأ إلى أساليب أخرل باإلضافة إلى القياس مثؿ 

ذا كاف القياس يعتمد عمى الحكـ ".  االستجكاب، قكائـ التقدير، آراء المدرسيف كأدكات أخرل كا 
كبينما . ، فإف التقييـ يعتمد في حكمو عمى التقديرات الكمية كالكيفية معان  (رمكز كأرقاـ )الكمي 

القياس ييتـ بالظكاىر التي يمكف قياسيا فقط كالقمؽ كالعدكاف كالتحصيؿ الدراسي، إال أف 
( 49، 2003العاسمي، )التقييـ ييتـ بكؿ جكانب اإلرشاد النفسي  

:   أىمية تقييـ البرنامج اإلرشادم
يعتبر التقييـ ذا أىمية كبيرة ألنو يفيد المرشد في تحسيف البرنامج اإلرشادم كيكشؼ - 1
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 . عف مدل نجاح أك فشمو

تكجيو المرشد إلى تغيير األسمكب اإلرشادم في حاؿ كجكد أم تعثر اك صعكبة تعيؽ - 2
 . عممو

مساعدة المرشد النفسي عمى تبلفي أكجو القصكر في خدماتيا ككسائمو كطرائؽ - 3
 . تنفيذه

.  طمأنة المرشد عمى فعالية عممو في البرنامج اإلرشادم- 3
.  خمؽ الثقة عند المرشديف كالمسترشديف بما تـ إنجازه- 4
.  المساعدة في تحديد ما تحقؽ مف أىداؼ إرشادية- 5
تقدير الجيد البلـز لبمكغ ما تبقى مف أىداؼ كتعريؼ المرشد بالمدل الذم قطعو - 6

.  كمقدار ما تبقى
. يتـ مف خبلؿ التقييـ التعرؼ عمى االحتياجات اإلرشادية لدل المسترشديف- 7
الخطيب ،الزبادم ،  ).إيجاد األساس العممي الذم تبنى عميو برامج إرشادية جديدة- 8

1990 ،98   )

:  أىداؼ تقييـ البرنامج اإلرشادم
إف اليدؼ األكؿ كاألكبر لتقييـ برنامج التكجيو كاإلرشاد ىك التقكيـ، كعمينا أف نضع 

، أم ىدؼ التقييـ إصبلح األخطاء كتبلفييا كالتحسيف  ((التقييـ لمتقكيـ ))نصب أعيننا شعار 
كالتقييـ ينبغي أال يككف ىدفان في حد . كتبلفي أكجو النقص في خدماتو ككسائمو كطرقو كتنفيذه

.  ذاتو بؿ يككف كسيمة  لمتقكيـ 
كييدؼ إلى نشر نتائج تقييـ  البرامج حتى يهستفاد بيا في تقكيـ البرنامج القائـ كفي 

 ).     تخطيط كتنفيذ البرامج المشابية بما يفيد المسؤكليف عف البرنامج كالمستفيديف منو
(  448، 1986زىراف ، 
ييدؼ التقييـ إلى معرفة مدل الترابط بيف االحتياجات كاإلنجازات في البرنامج - 

.  اإلرشادم المنفذ
ييدؼ إلى تعزيز التنفيذ الجيد، كمساعدة العامميف في الكقكؼ عمى إنجاح عمميـ، - 

كمدل صبلحية البرنامج مف حيث التخطيط كالتنفيذ كالخدمات كزيادة فعاليتيـ، حيث أف مف 
الخطيب ، الزبادم ،  )مبادئو شمكؿ برنامج التقييـ، كاستمرارية التقييـ ، كتنكع كسائؿ التقييـ  
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1990 ، 149  )
أف اليدؼ مف تقييـ البرامج ىك معرفة  ( Schram and Mandell ، 1989 )     كيرل 

اإلنجازات التي تـ التكصؿ إلييا بفضؿ عممية التدخؿ المينية، كتحديد جكانب القكة لتدعيميا 
مستقببلن، كجكانب القصكر لتبلفييا أك تحسينيا، كمف الميـ جدان أخذ رأم المسترشد في عممية 

".  التدخؿ باعتباره المستفيد األكؿ كاألخير مف ىذا العمؿ
:  خطكات تقييـ البرامج اإلرشادم

:     ىناؾ خطكات محددة لعممية تقييـ برنامج التكجيو كاإلرشاد، كىذه الخطكات ىي 
.  تحديد أسئمة التقييـ كاإلجابة عنيا- 
.  تحديد معايير التقييـ كتقدير حاؿ البرنامج بالنسبة ليا- 
تحديد طرؽ التقييـ ككسائمو كاستخداميا لتحديد فعالية البرنامج كمدل تحقيقو -  
.  لؤلىداؼ
.  تحميؿ نتائج عممية التقييـ كتفسيرىا- 
صبلح البرنامج في ضكء نتائج عممية التقييـ كذلؾ بتحديد ما -  اقتراح خطكات تقكيـ كا 

.  يجب تدعيمو أك تطكيره أك تعديمو مف عناصر البرنامج
 : ـ خطىاخ انتمييى1

:    كعند التقييـ يجب أف نتساءؿ عف يأتي 
أكالن ػ ما ىي أىداؼ البرنامج الذم يسعى لتحقيقيا؟ كىؿ ىذه األىداؼ تتناسب مع اإلطار 
النظرم كمع فمسفة النظرية العبلجية التي يتبناىا صاحب أك معد ىذا البرنامج ؟ أك بمعنى آخر 

ما الذم يحاكؿ البرنامج اإلرشادم أك العبلجي تحقيقو لدل العمبلء الذيف يحتاجكف إلى 
مساعدة ؟ ىؿ ىك تحسف في مفيـك ذات المسترشد  أك ىدفو تخميص المسترشد مف األعراض 

السمككية الظاىرة التي تزعجو كتجمب لو الضيؽ كعدـ االرتياح؟ ىؿ البرنامج المعد يتناسب 
كطبيعة المشكمة التي يتصدل ليا ؟  

    كما يمكف مف خبلؿ ىذه الخطكة التساؤؿ عف ماىية الخطكات األساسية التي تـ 
إجراؤىا كتنفيذىا خبلؿ فترة تطبيؽ البرنامج كحالة المتابعة حتى يمكف الحكـ عمى قيمة 

. البرنامج
ثانيان ػ مف الذم يغير خطة البرنامج، كعمى أم أساس تـ كضع الخطة، ىؿ تـ دراسة 
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الخطة دراسة دقيقة كمكضكعية تمبي حاجة العمبلء لتغيير سمككيـ، كمف الذم يقـك بتنفيذ 
ىؿ ىك معد الخطة اإلرشادية أـ المؤسسة التربكية أك الصناعية أك مجمكعة مف : البرنامج 

أـ يضع . أساتذة الجامعات، أـ الباحث الذم يريد الحصكؿ عمى درجة عممية مف جراء ذلؾ
الخطة العبلجية العمبلء أنفسيـ بناء عمى رؤيتيـ لحجـ المشكمة التي يعانكف منيا أك الطريؽ 

سكاء كانت مشكمة تتعمؽ )المناسب لتعديؿ أك لمتخفيؼ مف حدة المشكمة التي يعانكف منيا 
بتكافقيـ مع رفاقيـ، أك انخفاض مستكل تحصيميـ، أـ استخداـ عادات المادات سيئة في 

.. الخ أـ يشترؾ في كضع الخطة جميع ىؤالء ...الدراسة
ثالثان ػ ىؿ حقؽ البرنامج اإلرشادم مسح عممي شامؿ لكؿ الدراسات العممية كالميدانية 
التي أجريت في مجاؿ تعديؿ السمكؾ كالذم يقـك بو البرنامج الحالي، كىؿ البرامج اإلرشادية 

السابقة اتبعت اإلطار النظرم لمبرنامج مف خبلؿ اعتماده عمى نظرية معينة مف نظريات اإلرشاد 
النفسي ؟ ىؿ البرامج السابقة في ىذا المجاؿ تـ تطبيقيا عمى أفراد تشبو الحاالت التي يتـ 

تطبيؽ البرنامج عمييا ؟ ما ىي الفائدة التي استفادىا مصمـ البرامج في الدراسات السابقة في 
ما ىك الجديد الذم .. ىذا المجاؿ ؟ ىؿ استفاد مف طريقة التصميـ، أـ التنفيذ أـ المتابعة ؟ 

يضيفو البرنامج الحالي لتقدـ مسيرة البحث العممي في مجاؿ تعديؿ سمكؾ األفراد الذيف يعانكف 
كىنا البد لنا عند تقييـ البرنامج مف التأكيد . الخ...مف مشكبلت نفسية أك انفعالية أك تحصيمية 

مف أف البرنامج الحالي استخدـ أفضؿ الطرؽ كاألساليب العممية لدراسة األفراد الذم يقـك مف 
: أجميـ البرنامج ؟ كيتفرغ عف ىذا السؤاؿ مجمكعة مف األسئمة الفرعية التالية

كيؼ تـ اختيار العينة كشركط اختيارىا ؟ ىؿ كاف االختيار عشكائيان أك قصديان، أك 
كىؿ كاف جميعيـ يعانكف مف نفس االضطراب المراد إحداث تغييران أك تعديؿ فيو نحك . منتظمان 

األفضؿ ؟ ىؿ يختمفكف في العمر بحيث يككف فردان طفبلن كآخر مراىقان كثالثان مسنان ؟ كىؿ العينة 
يمكف الكصكؿ إلييا بسيكلة كتطبيؽ البرنامج بدكف أم مشكبلت تعيؽ تطبيؽ البرنامج ؟ كىؿ 

تـ مجانسة أفراد العينة مف حيث مستكل كشدة االضطراب، السف، المستكل االجتماعي 
درجة الذكاء، مستكل التحصيؿ، درجة التكافؽ مف خبلؿ تطبيؽ االختيارات .. االقتصادم 

. البلزمة
كىؿ قاـ ميعد البرنامج بتقسيـ العينة الكمية إلى مجمكعتيف أك أكثر، لمتأكيد مف فاعمية 

بالرغـ مف )البرنامج عميو ؟ بمعنى ىؿ قسـ الباحث العينة إلى مجمكعتيف تجريبيتيف كضابطة، 
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كذلؾ لمتأكد مف األثر الذم يحدثو البرنامج لدل –  (مجانستو في حجـ كشدة المشكمة
أم ىؿ كجدت فركؽ دالة بيف األفراد . المجمكعة التجريبية بالمقارنة مع المجمكعة الضابطة

الذيف تمقكا البرنامج اإلرشادم كاألفراد الذيف لـ يتمقكا ىذا البرنامج اإلرشادم كاألفراد الذيف لـ 
يتمقكا ىذا البرنامج مف حيث انخفاض مستكل االضطراب الذيف يعانكف منو؟ 

ىؿ استخدـ الباحث فنيات البرنامج العبلجي بطريقة صحيحة عند تطبيقو مع استبعاد 
كضبط المتغيرات األخرل التي يمكف أف تؤثر عمى نتائج البرنامج سمبان أك إيجابان؟ 

ىؿ تـ إعادة صياغة األىداؼ مرة أخرل في ضكء المشكبلت التي كاجيت الباحث أثناء 
تنفيذ البرنامج اإلرشادم ؟ 

ىؿ تـ قياس أثر البرنامج اإلرشادم بعد االنتياء مف تطبيقو كذلؾ مف خبلؿ معرفة 
التي لـ تتمؽ )الفركؽ بيف المجمكعة التي تمقت البرنامج اإلرشادم كالمجمكعة الضابطة 

. ىؿ كاف أثر البرنامج ذك فاعمية في إحداث تغييران كبيران أك تغييران بسيطان ؟ (البرنامج
كالمقاييس )ىؿ التغيير الحاصؿ مثبتان مف خبلؿ أساليب التقكيـ الخاصة بأثر البرنامج 

النفسية، أك التقارير الذاتية الذم عبر عنيا العمبلء الذيف خضعكا لمبرنامج بأنو قد استفادكا 
مف ىذا البرنامج في تحسيف فعاليتيـ التحصيمية أك االجتماعية أك تخفيؼ حدة المشكمة التي 

كما صدؽ القرير الذاتي ؟ . جاءكا يشككف منيا
ىؿ تـ التعرؼ عمى التغير الحاصؿ لدل العمبلء مف خبلؿ المقربيف مف المسترشد 

. (الخ...األسرة، الرفاؽ، المدرسيف، )
 : طزق انتمييى

:   يمكف حصر طرؽ التقييـ في اآلتي 
اختبارات مشابية، )ػ ىؿ استخدـ الباحث محكمات خارجية لمتأكد مف صدؽ البرنامج 

؟ (..برامج مشابية 
ػ ىؿ المتابعة لقياس التحسيف كاف طكيبلن أـ قصير المدل ؟ فقد يحدث التغيير اإليجابي 
في سمكؾ المسترشد بعد تطبيؽ البرنامج مباشرة، كلكف بعد أياـ نجد أف حالة المسترشد بدأت 

. تنتكس نحك األسكأ كتعكد إلى حالتيا السابقة قبؿ تطبيؽ البرنامج
ػ ىؿ المسترشد كاف مقتنعان بأسمكب تنفيذ البرنامج لو؟ كما مدل قناعتو بيذا البرنامج 

. كفائدتو في إحداث التغيير المطمكب منو؟
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ػ ما رأم الخبراء المتخصصيف في تصميـ البرنامج بيذا الشكؿ ؟ كىؿ البرنامج يستطيع 
أف يحقؽ األىداؼ التي كضعت مف أجمو؟ 

. ػ ىؿ البرنامج يحقؽ أىدافو فيما إذا تـ تطبيقو بشكؿ فردم أك بشكؿ جماعي
ػ ىؿ ىناؾ فركؽ بيف نتائج ىذا البرنامج كنتائج برامج إرشادية أخرل مشابية لو في 

. إحداث التغيير المطمكب في سمكؾ المسترشد
:  أسئمة التقييـ

عندما نقييـ برامج اإلرشاد النفسية كالتربكية، فإننا نككف بصدد مجمكعة مف األسئمة 
نتناكؿ كؿ ما يتعمؽ بالبرنامج ابتداءن مف التخطيط كحتى المتابعة، كتفيد اإلجابة عف ىذه 

األسئمة في التقييـ الخاص لخدمات البرنامج كالتقييـ العاـ لمبرنامج ككؿ، كتشير اإلجابة عنيا 
. باإليجاب إلى مدل نجاح البرنامج، أما اإلجابة عنيا بالنفي فيي تشير إلى فشؿ البرنامج

:  كمف أىـ أسئمة التقييـ لمبرنامج اإلرشادم ما يمي
إلى أم حد ثبت أف تخطيط البرنامج اإلرشادم كاف مكفقان؟  - 
ىؿ تحققت أىداؼ التكجيو كاإلرشاد؟  - 
إلى أم حد يتكامؿ البرنامج مع البرنامج التربكم العاـ؟  - 
ىؿ قامت اإلدارة بدكرىا في تنفيذ البرنامج؟  - 
ىؿ تكافر األخصائيكف المطمكبكف؟  - 
ىؿ تقبؿ األخصائيكف البرنامج ككؿ؟  - 
ىؿ اشترؾ األخصائيكف كؿ حسب تخصصو؟  - 
ىؿ احتـر كؿ مف األخصائيكف المطمكبكف؟ - 
ىؿ احتـر كؿ مف األخصائيكف تخصصو كتخصص اآلخريف؟ - 
ىؿ قاـ المدرسكف في حالة نقص المرشديف بكاجباتيـ اإلرشادية؟ - 
أم الخدمات قدميا المدرسكف؟  - 
كيؼ قاـ المدرسكف بالخدمات اإلرشادية؟  - 
؟  .ىؿ تكافرت الميزانية المالية المطمكبة لتنفيذ البرنامج- 
ىؿ تكافر الزمف المطمكب لتنفيذ البرنامج؟  - 
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ىؿ تكافر المكاف المبلئـ لتنفيذ البرنامج؟  - 
ىؿ قامت اإلدارة بدكرىا في تنفيذ البرنامج؟  - 
ىؿ تكافرت الكسائؿ المناسبة لعممية اإلرشاد؟  - 
ىؿ تمت اإلجراءات الفعالة في عممية اإلرشاد؟  - 
ىؿ قدمت كؿ أنكاع الخدمات النفسية كالتربكية كاالجتماعية كالصحية كالعممية - 

كاإلرشادية كخدمات المتابعة بالكفاءة كالفاعمية المطمكبة؟  
ىؿ تمت البحكث العممية المسحية كاإلنشائية البلزمة لمبرنامج؟  - 
ىؿ تـ االستفادة بنتائج البحكث كالعمؿ بتكصياتيا؟ - 
إلى أم حد أمكف التغمب عمى ىذه المشكبلت؟  - 
إلى أم حد أفاد البرنامج المسؤكليف عنو كالعامميف فيو؟  - 
(  450-48، 1985زىراف،  )

:  معايير التقييـ
إف المعايير ىي المكازيف المستخدمة لقياس فكائد كأىمية البرنامج، فقد يككف معيار 

برنامج إرشادم ىك عدد المسترشديف الذيف تمكنكا مف حؿ مشكبلتيـ كتحقيؽ الرضا، فيعتبر 
.  البرنامج ناجحان، كيجب أف يككف مصدر المعايير ىك المقصكد األساسي كاليدؼ مف البرنامج

:  كىناؾ بعض المعايير لتقييـ برامج اإلرشاد النفسية كالتربكية كىي 
كمنيا : المعايير الخارجية- أ

مدل شمكؿ البرنامج ألكبر عدد ممكف مف الطمبة في المدرسة كتنكع خدماتو - 1
.  لمكاجية التبايف بيف الطمبة

طالب مف المعايير الجيدة لمحكـ  ( 300-250 )تعتبر نسبة عدد الطمبة إلى المرشد - 2
.  األكلي بأف البرنامج اإلرشادم يخدـ الطمبة بفعالية

.  مدل تعرؼ المرشد عمى طبلبو كعمى أكضاعيـ- 3
:  كمنيا: المعايير الداخمية - ب
مدل فعالية البرنامج في مكاجية حاجات الطمبة كذلؾ عف طريؽ تنكع البرنامج - 1
.  اإلرشادم
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.  مدل فعالية البرنامج في إيجاد جك تربكم إرشادم في المدرسة- 2
 )... مدل تكفر التعاكف بيف المرشد كالعامميف في المدرسة كالمعمميف كالمدير- 3

( 1990،162الخطيب ، الزبادم ، 
:     كلعممية التقييـ عدة محكات منيا

.  مف تحقيؽ ذاتو (الطالب )مدل تمكف المسترشد- 
.  مدل تكييفو مف الناحية الشخصية كاالجتماعية كالتغمب عمى مشكبلتو- 
.               بالراحة النفسية كالسعادة كالرضا عف التقدـ الذم أحرزه (الطالب )شعكر المسترشد - 

(   177، 2000الداىرم، )
عددان مف معايير تقييـ برنامج  Shertzer anf Stone ( 1966)يحدد شيرتزر كستكف 

:  التكجيو كاإلرشاد النفسي كالتربكم كتتمثؿ في نتائج البرنامج  كىي
.  تحقيؽ التكافؽ العاـ كالصحة النفسية- 
.  نقص المشكبلت الشخصية كالمشكبلت االنفعالية، كزيادة التكافؽ الشخصي- 
.  نقص التأخر الدراسي، كنقص الرسكب، كنقص التسرب، كتحسف التحصيؿ الدراسي- 
قمة التغيرات في الخطط التربكية كالمينية ، كتحقيؽ االختيار التربكم كالمناىج - 

.   كاالختيار الميني المكفؽ
نقص مشكبلت النظاـ، كزيادة االنتظاـ، كتحسيف االتجاىات كالسمكؾ كالشعكر باألمف - 
.  كاالستقرار
شعكر العمبلء بالرضا عف البرنامج كعف عممية اإلرشاد بصفة عامة يشمميـ جميعان - 

.  كيقدـ الخدمات بكفاءة كنجاح
.  رضاء الكالديف، كزيادة ثقتيما في البرنامج، كتعاكنيما مع المسؤكليف عنو- 
رضاء المسؤكليف في المؤسسات االجتماعية بصفة عامة مثؿ أصحاب العمؿ عف - 

.  نتائج خدمات اإلرشاد
.  زيادة استخداـ خدمات اإلرشاد كزيادة اإلقباؿ التمقائي عمييا- 
زيادة اىتماـ المسؤكليف عف البرنامج ، كارتفاع ركحيـ المعنكية، كزيادة حماسيـ - 

.  لتحقيؽ مزيد مف النجاح
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  :تحديد طرؽ التقييـ ككسائؿ تحديد فعالية البرنامج
ىناؾ العديد مف الطرؽ لتقييـ برنامج التكجيو كاإلرشاد، بعضيا يككف سيبلن ، كبعضيا 
صعبان، بعضيا مكضكعيان كبعضيا ذاتيان، كبعضيا كميان، كبعضيا كيفيان، بعضيا يشمؿ البرنامج 

.  ككؿ كبعضيا يشمؿ بعض عناصر
:  كمف ىذه الطرؽ ما يمي

:  الدراسات كالبحكث- 1
كتجرم الدراسات كالبحكث المسمية لتقييـ الخدمات كالميزانية كأسمكب التنفيذ كالمشكبلت 

....  كغيرىا
كمف ىنا تستخدـ الكسائؿ العممية مثؿ االستفتاءات كقكائـ المراجعة كاستطبلع رأم 

 ( 161 ،  2001أبك عباة ، نيازم ،  ).  العمبلء كالعامميف كالكالديف كغيرىـ في المجتمع
:  األدكات المستخدمة لتقييـ برامج اإلرشاد النفسية كالتربكية- 4

     ىناؾ العديد مف األدكات التي نستخدميا في عممية تقييـ البرامج اإلرشادية كمف 
:  أىميا 

:  المقابمة- 1
:  المبلحظة- 2
 : االختبارات كالمقاييس- 3

 : الفحكص كالبحكث- 4

:  دراسة الحالة- 5
    :االستبياف- 6
 : قكائـ الميكؿ - 7

:  قكائـ الشخصية- 8
: السجؿ التراكمي- 9

:  السجؿ القصصي- 10
: مصادر المجتمع - 11
: األدكات العيادية- 12



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 447 

:   القائمكف عمى عممية تقييـ البرامج اإلرشادية
إف برنامج اإلرشاد النفسي كالتربكم ىك برنامج منظـ كمخطط بيدؼ تقديـ مجمكعة مف 

عداده فريؽ مف  الخدمات اإلرشادية لممسترشديف، ككما يشارؾ في تخطيطو كتنفيذه كا 
المختصيف في العمؿ اإلرشادم؛ فيـ أيضان معنيكف بتقييـ البرنامج كمعرفة مدل نجاحو أك 

.  فشمو، كبالتالي ضماف سير إجراءات البرنامج حتى اإلنياء كتحقيؽ الجدكل
:  كيقـك بعممية التقييـ كؿٌّ مف 

:  المرشد النفسي- 1
إف المرشد النفسي قد يعتمد في تقييمو لمبرامج اإلرشادية عمى المعايير سكاء الداخمية أك 
الخارجية، أك قد يعتمد عمى تقييمو الذاتي كبالتالي يسيـ في تحسيف نكعية الخدمات اإلرشادية 
التي يقدميا، كمعرفة جكانب القكة كالضعؼ في عممو، كالصعكبات التي يكاجييا في كؿ جانب، 

(  195 ، 1999شعباف، تيـ،  )كاألساليب التي تؤدم إلى مكاجيتو ىذه الصعكبات   
كيتصؼ المرشد النفسي بأنو شخص كامؿ التكيؼ، ذك تأثير عميؽ في الناس الذيف 

كيتقبمو دكف شركط  (الطالب )يعممكف معو، لديو ثقة فيما يمتمكو مف قدرات كيحتـر العميؿ 
كدكف الحكـ عميو بالسمب أك اإليجاب، كاحترامو كقدرتو عمى فيـ اإلطار المرجعي الداخمي 

.  لمعميؿ بأكبر قدر ممكف
:  كتتطمب القدرة عمى إعداد كتقييـ البرنامج اإلرشادم

. اإللماـ بأساليب جمع المعمكمات المختمفة- 1
.  اإللماـ بنظريات كطرؽ اإلرشاد- 2
.  اإللماـ بمتطمبات مرحمة النمك التي يمر بيا الطمبة- 3
.  اإللماـ بكافة االختبارات المستخدمة في عممية اإلرشاد- 4
( .  78، 1988أبك عطية،  )تطبيؽ االختبارات كتفسير نتائجيا     - 5

كيعتبر التدريب العممي في اإلرشاد النفسي جزءان أساسيان في برنامج تأىيؿ المرشديف 
.  كاالشتراؾ في المجاالت العممية، الدكرية التي تتعمؽ باإلرشاد لتحديد معمكماتو كأساليب إرشاده

:  كعميو القياـ بما يمي
.  القيادة المتخصصة لفريؽ اإلرشاد- 
.  متابعة حاالت اإلرشاد- 



 المفاهيم األساسية للتوجيه واإلرشاد النفسي                                                                         

 448 

. تشخيص كعبلج المشكبلت النفسية- 
.  التعاكف مع زمبلئو في ميداف اإلرشاد، كاحترامو آلراء كأحكاـ المدرسيف- 
.  تشجيع المدرسيف عمى اإلسياـ في برامج اإلرشاد كالتكجيو- 
.  المساىمة في تطكير برامج إرشادية كتقييميا كبمكغيا األىداؼ المحددة - 

(  153-1990،152الخطيب، الزبادم  )                   
:  (الطالب )المسترشد - 2

، بكصفيـ أصحاب المصمحة  (الطبلب )عند تقييـ البرنامج، يتـ أخذ رأم المسترشديف 
الحقيقية في البرنامج الذم يعد مف أجميـ، كيمكنيـ أف يقدركا مدل استفادتيـ مف البرنامج، 

 ). كتحديد محاسنو كمساكئو كذلؾ باستخداـ االستبيانات كالمقاييس كالتقارير الذاتية كغيرىا
( 451 ، 1985زىراف، 
:   المرشد–المدرس - 3

يشارؾ في تقييـ برامج اإلرشاد النفسية كالتربكية ، ألنو يمثؿ ركنان أساسيان في عممية 
التكجيو كاإلرشاد، باعتباره كثيؽ الصمة بالطبلب الذيف يبلحظيـ في نشاطيـ اليكمي، كتتاح لو 

الفرص الكتشاؼ المشكبلت فكر ظيكرىا، كىك مف النماذج اإلنسانية اليامة التي يقابميا 
الطبلب، كيتأثركف بيا تأثيران كبيران ، كيعتبر المدرس إصبلح األفراد الذيف تستطيع التعرؼ عمى 

مشكبلت طبلبو النفسية، كذلؾ بحكـ صبلتو بالطبلب لفترة طكيمة، كبحكـ ثقة الطبلب فيو، 
يمانيـ بحكمتو، لذلؾ فإنو دكره ىامان في مساعدة الطبلب ذكم المشكبلت .   كا 

:   المرشد–المعمـ - 4
.  المرشد القياـ بالنشاطات التالية إضافة إلى عممو-  يستطيع المدرس

يستطيع المدرسكف أف يسيمكا في خدمات التكجيو كاإلرشاد كبدرجة عالية مف الكفاية 
عف طريؽ العمؿ التعاكني المشترؾ كيكفركف الكقت لمساعدة الطبلب عمى حؿ مشكبلتيـ، 

. كتعريفيـ بخدمات التكجيو كاإلرشاد كتشجيعيـ عمى االستفادة مف خدماتو
 المرشد في االختبارات التي تحدد قدرات كاستعدادات الطبلب، –كما يساىـ المدرس 

حاجاتيـ األساسية، كتقديـ المبلحظات فغي المؤتمرات اإلرشادية التي تعقد في المدرسة، 
.  كيشارؾ في كضع برامج اإلرشاد النفسية كالتربكية كتقييـ ىذه البرامج

 كاألخصائي النفسي كاألخصائي  الكالديف، كأعضاء خدمة التمميذ في المدرسة،– 5
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( 154- 153، 1990الخطيب،الزبادم،  ).      االجتماعي 
   كالحقيقة أف متابعة األفراد المتمقيف لمبرنامج اإلرشادم لمعرفة آرائيـ كقياس اتجاىاتيـ 

كيستخدـ لذلؾ الغرض االختبار أك كسائؿ القياس .نحك البرنامج يعٌد مف أىـ كسائؿ التقييـ
األخرل أك الندكات كالمؤتمرات كذلؾ لمتعرؼ عمى أىـ نقاط الضعؼ كالقكة في ىذا البرنامج كأىـ 
النقاط التي يجب إضافتيا لمبرنامج، باإلضافة إلى متابعة العمبلء في حياتيـ اليكمية لمتأكد مف 
التغيرات التي حدثت ليـ في سمككيـ جراء ىذا البرنامج، ككذلؾ أخذ آراء القائميف عمى كضع 

الخ، الذيف يمكنيـ التعاكف في تقييـ ىذا ...البرنامج، كاآلباء كالمدرسيف كالمرشديف النفسييف 
البرنامج كغيره مف البرامج اإلرشادية، كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى الخدمات التي يقدميا 

المدرس كالتسييبلت التي تقدميا اإلدارة المدرسية لدراسة الفرد، ككذلؾ معرفة التغيرات التي 
ىذا باإلضافة إلى عمؿ دراسات كمؤتمرات لمناقشة . أحدثيا البرنامج اإلرشادم في سمكؾ األفراد

أفضؿ البرامج لتحقيؽ الخدمات اإلرشادية بأسرع كقت كبأقؿ مجيكد كبطريقة إنسانية، إلى 
جانب متابعة الخريجيف، كقياس اتجاىات القائميف بتخطيط كتنفيذ البرنامج يمكف استخداـ 

 .أسمكب التقييـ الذاتي لمعرفة صبلحية البرنامج لحاجات العمبلء

   كحينما يتـ التقييـ تتضح نتائجو تظير أىداؼ أخرل جديدة، كيعد تحقيؽ ىذه األىداؼ 
كىكذا مما يؤدم إلى تقديـ برنامج اإلرشاد، كتقدـ األفراد .. الجديدة، تظير أىداؼ أخرل

القائميف عميو، كزيادة كعييـ كحساسيتيـ لحاجات األفراد الذيف يعممكف مف أجميـ، كما يؤدم 
كىكذا تغذم عممية التقييـ نفسيا كأفرادىا المتمقيف . إلى تطكير خبراتيـ كزيادة نمكىـ مينيان 

. لمبرنامج اإلرشادم كالقائميف عميو، مما يجعؿ التقييـ عممية مستمرة كضركرية
كىكذا نرل بأف تقييـ البرنامج اإلرشادم يعني معرفة قيمتو كالحكـ عمى مدل فعاليتو، 
كىك عممية مستمرة تشمؿ جميع عمميات اإلرشاد كاألدكار التي يقـك بيا كؿ فرد، كيستند إلى 

كنستخدـ مصطمح لتقييـ البرنامج لتحديد القيمة أك القدر، أما . ترتيبات مسبقة كمنظمة
مصطمح التقكيـ فيك يعني التعديؿ كالتحسيف كالتطكير، كبالتالي فإننا نقيـ البرنامج اإلرشادم 

 .مف أجؿ تقكيمو كتحسينو
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 الفصؿ الثاني عشر
 الميثاؽ األخبلقي لممشتغميف في عمـ النفس

 
: مقدمة

 بعد اثنتا 2007    صدر ىذا التعديؿ لمميثاؽ األخبلقي لممشتغميف بعمـ النفس في نكفمبر 
 الذم مثؿ إصداره كقتئذ مرحمة جديدة في 1995عشر عامان مف إصدار الميثاؽ األكؿ عاـ 

الممارسة المينية كساعد في إرساء دعائـ المجتمع العممي بصكرة أدت إلى تعميؽ معرفة 
فئات المجتمع المختمفة بنظامنا العممي كجدارتو كمكانة المنتسبيف إليو، كما يتحمكف بو 

 .مف خصائص كقيـ كالتزامات أخبلقية تحكـ سمككيـ الميني كالشخصي
   كعمى مدل السنكات االثنتى عشر المنصرمة منذ صدكر الطبعة األكلى مف الميثاؽ 

استجدت أمكر كثيرة منيا دعـ المجتمع التخصصي بأعداد كبيرة مف المنتسبيف إليو، كتزايد 
التكجو نحك دراسة عمـ النفس كاإلقباؿ المكثؼ عمى عضكية الرابطة كاتساع مجاؿ 
الممارسات المينية كتنكعيا، كىي أمكر تؤدل بالضركرة إلى أىمية تعميؽ المعايير 

األخبلقية التي تحكـ السمكؾ الميني كتغطية الجكانب الجديدة كتكضيح الكثير مف األحكاـ 
التي صيغت بعبارات عامة في الطبعة األكلى ، كمكاجيو بعض التجاكزات التي كشفت عنيا 

 .الممارسات خبلؿ العقد الماضي 
   يضاؼ إلى ذلؾ خطكة أبعد تتمثؿ في أىمية تنظيـ الممارسة العبلجية التي يبدك أف 
الكقت قد حاف لتدخؿ مباشر مف الرابطة فييا لدعـ جيكد المجتمع في تقديـ الخدمات 

المختمفة بأعمى كفاءة ممكنة، كحيث تمعب جيكد التدريب كالتأىيؿ كالرقابة المينية أدكارا 
 .أساسية في تأكيد جدارة التخصص 

   كنحف عمى ثقة مف أف الخطكات البارزة التي يمكف رصدىا في اإلضافات التي يتضمنيا 
ىذا التعديؿ ستحظى بأقصى درجات القبكؿ مف كؿ الزمبلء الذيف يسعكف لتقدـ تخصصنا، 

 .كازدىار مكانو مينة عمـ النفس، كتأكيد احتراـ كجدارة المشتغميف بو
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   كستعمؿ الرابطة بكؿ ما كسعيا الجيد، لتطبيؽ كاحتراـ بنكد ىذا الميثاؽ، كتشكيؿ لجنة 
التي تعد جزءن مكمبل ليذا الدستكر األخبلقي، كاستكماؿ  (لجنة القيـ  )األخبلقيات المينية 

 .ىذا الركف األساسي في مجتمعنا العممي
أخبلقيات كمكاثيؽ كقكاعد كمبادئ تحكـ قكاعد العمؿ - مف ميف المجتمع -    لكؿ مينة 

كالسمكؾ فييا، كشركطو، كما ينبغي التزامو بو مف جانب المتخصصيف، كالممارسيف 
كيعتبر الميثاؽ األخبلقي دستكرا تعاىديا بيف المتخصصيف، يمتزمكف كفقا لو . لنشاطيا

بالسمكؾ اليادؼ إلى أداء ميني عاؿ، يترفع عف األخطاء، كالتجاكزات الضارة بالمينة، أك 
 .مشتغمييا، أك باإلنساف الذم تستيدفو ىذه الخدمة النفسية

   كيكتسب ىذا الدستكر قكتو كاحترامو مف قكة االلتزاـ بو كاإلجماع الصادؽ عمى أىمية 
 .تنظيـ ىذه المينة مف جانب العامميف فييا

"    كنقصد بالعامميف في الخدمة النفسية، كالذيف سكؼ يشار إلييـ في ىذا الميثاؽ بػ 
، أك : ما يمي " األخصائي النفسي  الحاصمكف عمى الميسانس، أك البكالكريكس، أك الدبمـك

الماجستير، أك الدكتكراه في عمـ النفس، ممف يعممكف في تخصصيـ ، كعمى جميع مف 
 .ينطبؽ عمييـ ىذا االصطبلح التمسؾ بيذا الميثاؽ، كتكعية اآلخريف بو

   كتتضمف عضكية رابطة األخصائييف النفسييف المصرية، التي قامت بكضع ىذا 
الميثاؽ، التسميـ بالكالء لو كااللتزاـ بالمحاسبة األخبلقية مف جانب الرابطة، كما يسمـ كؿ 

مف ينتمي لمرابطة كينطبؽ عميو تعريؼ األخصائي النفسي الكارد في ىذا الميثاؽ بكؿ 
 .أحكامو

   كنظرا ألف عمؿ األخصائي النفسي متشعب كمتنكع، فيجب أخذ ما كرد في ىذا الميثاؽ 
ككحدة عضكية يكمؿ بعضيا البعض، كما أف تخصيص مجاالت معينة في ىذا الميثاؽ، 

 .يعنى االلتزاـ بيا مف جانب األخصائي حيف يمارس نشاطا، يندرج تحت ىذه المجاالت
   كتكصى الرابطة بضركرة تكعية طالب عمـ النفس، أثناء دراستو كقبؿ التخرج في 

كما تكصى أصحاب الميف كالييئات، التي تقدـ خدمات . الجامعة، بيذا الميثاؽ كمبادئو
معاكنة لمخدمة النفسية؛ كاألطباء النفسيف، كاألخصائييف االجتماعييف، كالمعمميف، كغيرىـ، 
أك ممف يشارككف في تقديـ الخدمات النفسية، باحتراـ مبادئ ىذا الميثاؽ كركحو كأساس 

 .الستمرار التعاكف بينيـ كبيف األخصائييف النفسييف
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 :عامة مبادئ – 1
 يحافظ األخصائي النفسي عمى مظيره العاـ ، متجنبا المبالغة أك اإلغراب محترما في 1/1

. ىيئتو، ممتزما بحميد السمكؾ كاآلداب
 يمتـز األخصائي النفسي بصالح العميؿ كرفاىيتو، كيتجنب كؿ ما يتسبب، بصكرة 1/2

. مباشرة أك غير مباشرة، في اإلضرار بو
 يسعى األخصائي النفسي إلى إفادة المجتمع، كمراعاة الصالح العاـ، كالشرائع 1/3

. السماكية، كالدستكر، كالقانكف
 أك م أف يككف متحررا مف كؿ أشكاؿ كأنكاع التعصب الديفم النفسم عمى األخصائ1/4

. الطائفي، كأشكاؿ التعصب األخرل، سكاء لمجنس، أك السف، أك ا لعرؽ، أك المكف
تجاىات كاآلراء ال يحتـر األخصائي النفسي في عممو حقكؽ اآلخريف في اعتناؽ القيـ كا1/5

. يتكرط في أية تفرقة عمى أساسيا  تختمؼ عما يعتنقو، كالمالت
يقيـ األخصائي النفسي عبلقة مكضكعية متكازنة مع العميؿ، أساسيا الصدؽ كعدـ ػ  1/6

ستفادة مف العميؿ بصكرة مادية أك معنكية إال في حدكد اليسعى الستغبللو، أك ا الخداع ، كال
األجر المتفؽ عميو مقابؿ الخدمة المقدمة ، عمى أف يككف ىذا األجر معقكال كمتفقا مع 

. بتزازالستغبلؿ أك االالقانكف كاألعراؼ السائدة، متجنبا شبية ا
ستغبلؿ اليشكبيا ا- خاصة مع العميؿ - يقيـ األخصائي النفسي عبلقات شخصية  الػ  1/7

. م، أك األنافم، أك النفعم، أك المادمالجنس
مكانات النشاط 1/8  دكف مبالغة الميني عمى األخصائي النفسي مصارحة العميؿ بحدكد كا 

. أك خداع 
أك طرقان أك أساليب مينية لـ يتدرب عمييا  يستخدـ األخصائي النفسي أدكات فنية،  ال1/9

. ستخداـالأك ال يجيدىا، أك ال يطمئف إلى صبلحيتيا ؿ
يستخدـ األخصائي النفسي أدكات أك أجيزة تسجيؿ إال بعد استئذاف العميؿ   ال1/10

 .كبمكافقتو
 األخصائي النفسي مؤتمف عمى ما يقدـ لو مف أسرار خاصة كبيانات شخصية، كىك 1/11

كما ىك )مسئكؿ عف تأمينيا ضد إطبلع الغير، فيما عدا ما يقتضيو المكقؼ كلصالح العميؿ 
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 أك مع مكمينيؾإلالحاؿ في إرشاد اآلباء، كعبلج األطفاؿ، كمناقشة الحاالت مع الفريؽ ا
. (رؤسائو مف المتخصصيف

 م بأقصى قدر مف الدقة، كبشكؿ يكفؿ ألم يكثؽ األخصائي النفسي عممو الميف1/12
.  سبب مف األسبابمستمرار في الميمة ألال آخر استكمالو في حالة العجز عف امخصائأ

 يدرسيا األخصائي النفسي، أك يبحثيا، أك يعالجيا، أك م ال يجكز نشر الحاالت الت1/13
منعا  (أك أكصافيـ/ كأسمائيـ ك )يكجييا، مقركنة بما يمكف اآلخريف مف كشؼ أصحابيا 

.  حرج ليـ، أك استغبلؿ البيانات المنشكرة ضدىـملمتسبب في أ
 عندما يعجز العميؿ عف الكفاء بالتزاماتو المادية مف أجر، فعمى األخصائي النفسي 1/14
باع الطرؽ اإلنسانية في المطالبة بيذه االلتزامات، كتكجيو العميؿ إلى جيات قد تقدـ إت

مكاناتومالخدمة في الحدكد الت .  تسمح بيا ظركؼ العميؿ كا 
طار إ في م يقـك األخصائي النفسي بعمميات التقكيـ، أك التشخيص، أك التدخؿ العبلج1/15

 كتعتمد تقاريره عمى أدلة تدعـ صحتيا؛ كالمقاييس كالمقاببلت، عمى أال فقط،العبلقة المينية 
 .صريح ميقدـ ىذه التقارير إال لمجيات المعنية بالعبلج، كعدا ذلؾ البد أف يككف بأمر قضائ

 يسعى األخصائي النفسي ألف تككف تصرفاتو كأقكالو في اتجاه ما يرفع مف قيمة 1/16
بتذاؿ الالمينة النفسية في نظر اآلخريف، كيكسبيا احتراـ المجتمع كتقديره، كينأل بيا عف ا

. كالتجريح 
 :االختبارات كالمقاييس – 2

 المؤىؿ،يقتصر إعداد كتأليؼ االختبارات النفسية أك استخداميا عمى األخصائي النفسي 2/1
 كيستثنى مف التحديد،كالحاصؿ عمى درجة الماجستير عمى األقؿ في عمـ النفس عمى كجو 

 المتخصصيف ألىداؼ البحث األساتذةىذه االشتراطات أعداد المقاييس تحت إشراؼ أحد 
 .الجامعية لمرسائؿ العممي

عمى األخصائي النفسي أف يسعى لحظر تداكؿ االختبارات كالمقاييس التي ال تستكفي 2/2
 بكاسطة باستخداميالغير الجيات المعنية  ىذا الشرط أك بيعيا لغير األخصائييف أك

 .مؤىميفأخصائييف نفسييف 
يتعيف تكثيؽ حجـ كمكاصفات العينات المستخدمة في تقنيف االختبار أك المقياس 3/ 2

 .التطبيؽككيفية سحبيا كخصائص مكقؼ 
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يعد االختبار أك المقياس أداة عممية ما لـ تكثؽ كافة بياناتو مف ثبات كصدؽ   ال4/ 2
كاألسس التي اعتمد عمييا في حساب ىذا الصدؽ كالثبات كتفسيرات النتائج المرتفعة أك 

.  الجماعة أك استخداـ االختبار سكاء عمى مستكل الفرد إليياالمنخفضة التي يؤدل 
 يتعيف أف يذكر في المعمكمات المكثقة عف االختبار أك المقياس الجديد كافة التحفظات 5/ 2

 عمية مف خبلليا كالحاالت التي األداءالمتعمقة باستخدامو كنكع العينات التي تكفرت تفسيرات 
ال يصمح االختبار لبلستخداـ فييا ، أك المراحؿ العمرية أك الفئات المعينة التي يستخدـ معيا 

. المقياس 
 مف االختبار يتعيف أف يتضمف كافة المعمكمات السابقة أساسي دليؿ االختبار جزء 2/6

 عمى المقياس يتطمب األداء إذا كاف النفسي ؿالبر كفي كعمؿ كالتصحيح،كطريقة التطبيؽ 
 .ذلؾ

تحديث االختبار أف يكضح المؤلؼ أك المعد في مقدمة الدليؿ العنكاف  يتطمب إعداد أك2/7
 مف اآلخركف التي تستقبؿ المعمكمات كالنتائج المختمفة التي يخرج بيا الباحثكف الجيةأك 

 إمدادهالمقياس أك االختبار، كعمى المؤلؼ أك المعد أف يشجع الباحثيف المختمفيف عمى 
 الناتجة عف استخداميـ لممقياس كالتي قد تؤدل إلى تطكير أك تعديؿ األحدثبالمعمكمات 

. المقياس أك إصدار صكر جديدة منو مستقببل 
 االستعانة أك مقياس لخاصية معينة فاألفضؿ باستمرار اختبار كمما تكفر في المجاؿ 8/ 2

 مف كاالستفادةبو أك تطكيره أك تعديمو بدال مف تأليؼ اختبار جديد بيدؼ تنمية تراكمية العمـ 
  .ان لـ يجد الباحث مبررا قكيا لتأليفو اختبارا جديد النتائج المتكفرة مف االختبارات المختمفة ، ما

 يخص مؤلؼ آخر أك صادر العممي االستخداـعند إعداد اختبار لمنشر أك البحث أك 2/9
ال شار في االختبار كدليؿ االختبار ، األصميبمغة أخرل يتعيف إبراز أسـ المؤلؼ   إلى كافة ةكا 

 كاإلضافاتضافة إلى اسـ المعد كتاريخ اإلعداد اإلاإلجراءات التي استخدمت في تصميمو ب
.  عمى الصكرة الجديدة أدخمتالتي 

إجراء تعديبلت في اختبار أك مقياس سكاء في مضمكف البنكد أك طريقة التصحيح أك 2/10
 يعطى الحؽ لصاحب منو، أك في المتغيرات التي تستخمص األساسيةفي بنية االختبار 

 .الجديدة في الصكرة األصميالتعديؿ في إضافة أسمة إلى أسـ المؤلؼ 
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 أك  االختبار المحمى يجب أف يككف بمكافقة مؤلؼلبلستخداـ اجتبى اختبار أمإعداد 2/11
. ناشره

يمكف في حالة الضركرة القصكل نشر مقاييس أك اختبارات تحت التجربة كقبؿ 2/12
 في البنكد السابقة بشرط إبراز ىذه المعمكمات إلييااستيفاء خصائصيا السيككمترية المشار 
 . .االستخداـفي مكاف كاضح مصحكبا بذكر محاذير 

 يحظر نشر أسماء المفحكصيف أك عرض نتائج استجاباتيـ مقترنة بأية بيانات تحدد 2/13
. ىكيتيـ الفردية 

 كما الكتابة، يحرص األخصائي النفسي عند نشر مقياسو عمى جكدة الطباعة ككضكح 2/14
 يستخدـ اختبارا منشكرا عمى استخداـ الصكر األصمية الذم األخصائييتعيف أف يحرص 

.  مف طرؽ التصكير أك النسخ أك إعادة اإلنتاجبأمالمنشكرة كليس نسخا منتجو 
 بأم فقرات أك أجزاء مف االختبارات كالمقاييس النفسية أك إذاعتيا أميحظر نشر 2/15

 المكاقؼ األكاديمية أك التدريبية باستثناء الشرح أكصكرة عمنية سكاء كأمثمة لئليضاح 
 .لممتخصصيف

عند استخداـ اختبار يحرص األخصائي النفسي عمى مراجعتو كالتدريب عميو تحت 2/16
إشراؼ مف خبير متخصص كمؤىؿ، كما يتعيف التدريب عمى االستخداـ كتجربتو بطريؽ 

، كما أف مف مسئكليتو أف يتأكد عممي أك عممياستطبلعية قبؿ الشركع في استخدامو ليدؼ 
  .مف انطباؽ كافة شركطو السيككمترية

 أك إذا كاف األىمية،في حالة عدـ ) كلى أمرة أكيجب الحصكؿ عمى مكافقة العميؿ 2/17
 كما يتعيف عدـ الضغط عمى العميؿ الستكماؿ اإلجابة االختبار،عمى تطبيؽ  (العميؿ قاصرا

 .يرغبإذا لـ 
 يتحمؿ األخصائي النفسي المسئكلية عف حسف تطبيؽ كتفسير كاستخداـ أدكات 2/18

القياس ، كيمتـز بالتحقؽ مف دالئؿ صحة برامج الكمبيكتر إذا كانت مستخدمة في أية 
معالجات تخص االختبار كاالداء عمية كاستخبلص نتائجو ، كيتحمؿ مسئكلية تقريره سكاء 

. استعاف في ذلؾ بمساعديو ، أك كاف التقرير نتيجة لبرامج كمبيكتر جاىزة 
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 عمى نتائج االختبار في حدكد خصائصو أحكامويصدر األخصائي النفسي تقريره أك 2/19
 كفي حدكد الفركؽ بيف المستجيبيف كبيف عينة التقنيف،مف حيث الصدؽ كالثبات كعينة 

 .التقنيف
بنتائج ما طبؽ عميو مف – عند طمبو – يتحمؿ األخصائي النفسي أمانو إببلغ العميؿ 2/20

 غرض مف األغراض كذلؾ في حدكد عدـ اإلضرار بصحتو النفسية أك تقديره ألماختبارات 
.  أضرار قد تقع عمى العميؿ نتيجة تطبيؽ االختبار عميو أملذاتو كما يتحمؿ مسئكلية عبلج 

 النفسي ال يجكز أف يطبؽ االختبارات كالمقاييس النفسية أك يصححيا إال المتخصص 2/21
 .الحاصؿ عمى التدريب الكافي عمييا

 
: نشر االختبارات كالمقاييس - 3
 نشر مقياس لـ تستكؼ لو االعتبارات المنيجية األساسية مف صدؽ كثبات ، ليجكز 3/1

 المراحؿ العمرية التي أككدالالت تفسيرية ، كلـ تحدد األغراض التي يستخدـ فييا أك الفئات 
 . ببلئميا

 في أفضؿ صكرة ممكنو مف حيث سبلمة لبلستخداـيراعى أف تطبع المقاييس المعدة 3/2
كمبلئمة المغة كجكدة الطباعة كالمكاد المستخدمة في تصنيعيا بحيث تككف مقبكلة كجذابة 

. لممفحكصيف 
 يتعيف أف يرفؽ بالمقياس المنشكر دليؿ استخدامو عمى أف يتضمف ىذا الدليؿ كافة 3/3

المعمكمات السيككمترية ككيفية تصميـ االختبار كمصادر بنكده كما إذا كانت ىناؾ نظرية 
يقـك المقياس عمييا، كالمعايير المختمفة المستخدمة فيو ، كالدالالت التفسيرية لنتائج األداء 

. عمية 
يجب أف يضع صاحب االختبار في اعتباره أف نشر االختبارات كالمقاييس ليس عمبل 3/4

 كالممارسة العممية العممي بؿ أف النشر ييدؼ إلى دعـ البحث مادمييدؼ إلى تحقيؽ ربح 
 .كالمينية

 أف يضع صاحب المقياس الترتيبات البلزمة مع الناشر التي تحدد شركط الضركرم مف 3/5
تداكؿ االختبار كمف يسمح لو بشرائو أك اقتنائو، عمى أف يككف متخصصا كما يجب كضع 
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 مستخدميو بما يمنع تعرضو لمتداكؿ أيدمترتيبات التحقؽ مف حفظ االختبار كصيانتو في 
. العاـ كفقدانو الصدؽ 

عمى مصمـ أك معد المقياس أف يضع استمارة بيانات تتضمف أسـ مشترل المقياس 3/6
 االختبارات كاليدؼ مف استخداـ كالتخصص في مجاؿ عمـ النفس كخبراتو في العمميكمؤىمو 

شراء االختبار كالعمبلء الذيف سيستخدـ معيـ كاإلجراءات التي سيتخذىا لحماية سرية 
، عمى أف يمتـز الناشر بالحصكؿ عمى ىذه البيانات كاستيفاء متطمباتيا مف األدكاتكصدؽ 
.  االختبارمشتريي

عند التصريح ببيع االختبارات كالمقاييس لجيات أك ىيئات مختمفة يجب الحصكؿ منيا 3/7
يضاح  عمى التعيد البلـز بحفظ سرية ىذه األدكات كعدـ تداكليا إال بيف المتخصصيف كا 

إجراءات حمايتيا كاسـ المتخصص المسئكؿ عف استخداميا كاإلشراؼ عمييا عمى أف يككف 
. ىذا المتخصص مؤىبل كمدربا كيستكفي االشتراطات كالبيانات المطمكبة في البند السابؽ 

 كبأم جية شخص أك أم اختبار أك مقياس منشكر بكاسطة إنتاج تعد عممية إعادة 8/ 3
 مثؿ التصكير أك الطباعة أك النسخ أمرا غير مشركع كما ال اإلنتاجصكرة مف صكر إعادة 

يجكز إتاحة نسخ مصكرة أك غير قانكنية لمتدريبات الطبلبية أك غير ذلؾ ، كعمى كؿ 
 تصؿ إلى عممو أية تصرفات مف ىذا النكع أف يقـك بالتنبيو لخطئيا أك نفسي أخصائي

.  بالرابطة األخبلقياتاالتصاؿ بالمؤلؼ أك المعد أك الناشر أك لجنة 
 اإلشارة إلى ليجكز أك عامة إعبلميةعند اإلشارة إلى مكاد أك بنكد االختبار في مكاقؼ 3/9

 المتخصصيف في لالمكجية إؿ األكاديميةالبنكد األصمية في المقياس كيفضؿ بالنسبة لمكتب 
. مكاقؼ تعميمية استخداـ أمثمة محدكدة أك بنكد مشابيو لمبنكد األصمية 

 عرض أك نشر األسس التي تؤدل إلى حصكؿ المفحكص عمى درجات عمى ليجكز 3/10
المقاييس المختمفة كما ال يجكز تحديد طبيعة الكظائؼ أك السمات النفسية التي يقيسيا 

. االختبار بصكرة تفقده صدقة كتؤثر في إمكانات استخدامو مستقببل 
 اإلشراؼ تحت األكاديميةيسمح يعرض االختبار كالتدريب عميو كتداكلو في المكاقؼ 3/11

 .التخصص لدارسيكذلؾ بالنسبة 
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: استخداـ االختبارات كالمقاييس - 4
يتعيف أف يككف التدريب عمى استخداـ االختبارات كالمقاييس تحت إشراؼ متخصص قبؿ 4/1

 .إكمينيكيةاستخداميا سكاء ألغراض بحثية أك 
 يتضمف كافة تفصيمييجكز استخداـ اختبار تحت التجربة أك ال يتكفر لو دليؿ   ال4/2

 كتفسر دالالتو كاستخداماتو،المعمكمات المنيجية كاإلجرائية الخاصة بتصميمو كمكاصفاتو 
 .العممية

 يتعيف استخداـ االختبارات كالمقاييس سكاء ألغراض البحث أك األغراض المينية في 4/3
 .منيامكاقؼ مقننة كمضبكطة بصكرة تحمى مصداقية البيانات التي تستخمص 

 لؤلىداؼيجب الحصكؿ عمى مكافقة المفحكص أك العميؿ قبؿ إجراء االختبار سكاء 4/4
 العميؿ أك أك البحثية، كفي كؿ الحاالت يجب أف يككف المفحكص كاإلكمينيكيةالمينية 

 ضغط أم ظركؼ أك مف خبلؿ أممتطكعا لتطبيؽ االختبارات عميو كال يجكز إرغامو تحت 
.  يككف مكضكعا لبلختبار لكي

 في حالة تطبيؽ اختبارات عمى األطفاؿ الكصييجب الحصكؿ عمى مكافقة كلى األمر أك 4/5
 .األىمية ناقصيأك 
 حتى كلك أساسيشرط الحصكؿ عمى مكافقة المفحكص أك العميؿ لتطبيؽ االختبار عميو 4/6

 .قضائيةكاف إخضاعو لبلختبار بناء عمى قرار سمطة أخرل سكاء إدارية أك قانكنية أك 
 يحؽ لممشاركيف في مكاقؼ االختبار التطكعية الحصكؿ عمى فكرة عامة عف أىداؼ 4/7

يخؿ ذلؾ بصدؽ اإلجابة أك كفاءة استخداميا ، كذلؾ قبؿ بدء التطبيؽ ،  القياس بحيث ال
كمف حؽ كؿ متطكع عمى حده معرفة نتائج اختباره كدالالتيا في حدكد عدـ اإلضرار بصحة 

المفحكص النفسية أك تقديره لذاتو، كما يتحمؿ الفاحص مسئكلية تصحيح أك عبلج أية 
.  تمحؽ بالمفحكص نتيجة تطبيؽ االختبار أضرار

 لحظة أمال يجكز الضغط عمى مفحكص يرغب في االنسحاب مف مكقؼ االختبار في 4/8
 تعريضو لعقاب أك نكع مف أنكاع الضغكط عمية أم كال يجكز ممارسة االختبار،دكف إكماؿ 

 عدد المنسحبيف مف تقريره كعمى الباحث أف يكثؽ في .أدبي أك مادم غير مباشر أكمباشر 
 لما لذلؾ مف دالالت ميمة في االنسحاب،لسبب – أف أمكف – مكقؼ التطبيؽ مع اإلشارة 

 .االختبارتفسير نتائج 
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يجب عمى الفاحص كفالة السرية الكاممة لممفحكص لحفظ ىكيتو كتطبيؽ كافة األساليب 4/9
 .االختبارالتي تحمى خصكصيتو قبؿ تطبيؽ 

 يحظر إطبلع غير المتخصصيف عمى المعمكمات أك النتائج التفصيمية الخاصة 4/10
 كحتى في ىذه الحالة يجب أف األسباب، سبب مف ألمبمفحكص معيف الناتجة عف اختباره 

 .متخصص أخر قكل لمشاركة المعمكمات مع زميؿ ميني أك عممييككف ىناؾ مبرر 
البحكث كالتجارب  – 5
 ىك تنمية المعرفة، كالكصكؿ إلى الحقائؽ العممية، النفسي مف البحث األساسي اليدؼ 5/1

 .اإلنسافكخدمة المجتمع كرفاىية 
 التفصيمية بمكضكعية كاممة تحمى ءات يقـك الباحث بالبحث كينظـ كيخطط كينفذ اإلجرا5/2

 ألىداؼ قصدية تقديـ خدمات إلىبحثو كنتائجو مف ذاتيتو ، مع تجنب أف يسعى مف كرائيا 
. خاصة 

 اإلنساف يجب كضكح أىداؼ كأغراض الدراسة ، كمراجعة أخبلقياتيا كاحتراميا لحقكؽ 5/3
. كالحيكاف، كعدـ اإلضرار بالمفحكصيف 

 أك مف الخبراء في التخصص فيما يتعمؽ زمبلئو يتعيف عمى الباحث طمب المشكرة مف 5/4
 . األخبلقيات بحثية ربما تتعارض مع أك إجراءاتبما غمض عميو مف نقاط 

 أك جسمية بسبب اجتماعية إذا ظير احتماؿ تعرض المفحكصيف ألضرار نفسية أك 5/5
 التكقؼ عف العمؿ النفسيفعمى الباحث  ( الشديدالحيطةرغـ  )الدراسة التي يقـك بيا الباحث 

جراءاتو ، لتصحيح ىذه   كتصكيب ما يجب عميو مف االحتماالتلحيف مراجعة خطتو ، كا 
. إجراءات 

 إلييافي حالة إدراكو لبعض األضرار التي يمكف أف تؤدل  – النفسي عمى الباحث 5/6
 كقيمة النتائج المتكقع الحصكؿ عمييا مف اإلضرارأف يكازف بيف ىذه – إجراءاتو البحثية 

.  المتكقعة ، كالحد منيا إلى أقؿ درجة اإلضراربحثو ، كفي كؿ الحاالت عميو معالجة 
 لؤلطفاؿبالنسبة  ) يجب الحصكؿ عمى مكافقة صريحة مف المبحكثيف أك أكلياء أمكرىـ 5/7
 إذا كجدت لو، لمضرر يمكف أف يتعرضكا احتماالت أمبعد إطبلعيـ عمى  ( األىمية عديميأك 

 .االحتماالتمثؿ ىذه 
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 كيتحمؿ مسئكلية مساعديو، مسئكؿ مسئكلية كاممة عف اختيار النفسي الباحث 8/
 .كاألخبلقيةسمككياتيـ المينية 

 أساليب أك األدبي عمى عدـ استخداـ سمطاتو اإلدارية أك نفكذه النفسييحرص الباحث 5/9
 أك مف لديو سمطة أكاديمية عمييـ كالطبلب أك المعيديف أك قمرؤكسي عمى كالضغط اإلحراج

المتردديف لئلرشاد أك العبلج ، بيدؼ دفعيـ لممشاركة في البحكث، أك الضغط عمييـ 
. لبلستمرار في ىذه البحكث عندما يرغبكف في التكقؼ أك عدـ االستمرار 

 إذا كانت مشاركة الطالب في البحث مف متطمبات الدراسة فبلبد مف إتاحة بديؿ آخر 5/10
 .البحث إذا رغب الطالب في عدـ المشاركة في المتطمبات،لمكفاء بيذه 

 نكع مف خداع المفحكصيف، سكاء في أىداؼ البحث أك أم ال يمارس الباحث 5/11
 ىذا الخداع ملـ يكف صمب الدراسة يتطمب ذؿ ، كيتعيف في كؿ الحاالت أال يؤد إجراءاتو ما

 أك إيذاءه ، كما يتعيف عمى الباحث بعد انتياء الدراسة تكضيح بالمفحكص أضرارإلى 
. اليدؼ مف إجراءاتو لممفحكص، كبياف أسباب ما لجأ إليو

 قد الذم يحرص الباحث عند إجراء تجارب عمى الحيكانات عمى اإلقبلؿ مف درجة األلـ 5/12
 .ممكنةيتعرض لو الحيكاف، إلى أقؿ درجة 

 خطكات مناسبة لتكريـ المبحكثيف المشاركيف في دراستو، بأف يكجو النفسي يتخذ الباحث 5/13
 ليـ الشكر مباشرة، باإلضافة إلى تكثيؽ شكره في

 . البحثي أحد ىكامش تقريره 5
 يجب الحرص عمى تكثيؽ المعمكمات ككافة التفاصيؿ، في تقارير الدراسة كغيرىا مف 5/14

 كال يجكز أف ينسب لنفسو مادة إلييا، مع بياف دقيؽ بالمصادر التي رجع النفسية،المؤلفات 
. نقمو  كؿ ماإلى لباحث أك مؤلؼ آخر، مع اإلشارة ىيعممية 

 الباحث الرئيس في فريؽ البحث في البحكث المشتركة ، ىك المذككر أسمو أكال 5/15
كباحث أكؿ ، كال يجكز أف تؤثر المكانة الكظيفية أك األكاديمية لممشاركيف في إجراء الدراسة 

. عمى ترتيب أسمائيـ عمى البحث 
 مشاركا مع مف ىـ أعمى منو درجة أك معيدا، طالبا أك الرئيسي سكاء كاف الباحث 5/16

.  ىك األكؿ عمى تقرير البحثأسمومكانو يتعيف أف يككف 
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 عندما يككف البحث مستخمصا مف رسالة عممية سكاء ماجستير أك دكتكراه يدرج أسـ 5/17
صاحب الرسالة عمى البحث بكصفو المؤلؼ األكؿ ميما كاف عدد المشرفيف عمى الرسالة 

 .البحثكالمشاركيف لو في تقديـ 
 باحث آخر يطمبيا إلعادة تحميميا ألم عمى الباحث أف يتيح البيانات األصمية لدراستو 5/18

، بيدؼ التأكد مف صدؽ نتائجو، أك بيدؼ إجراء تحميبلت تفصيمية أك متقدمة، مع عدـ 
 عف ىكيات المبحكثيف المشاركيف في الدراسة ، كحذؼ أية إشارة تدؿ عمى اإلفصاح

. شخصياتيـ 
الستخبلص نتائج   أكتحميميا، عندما يستعيف باحث ببيانات باحث آخر إلعادة 5/19

 سمح لو باستخداـ ىذه البيانات الذم األصمي فعمية أف يشير بكضكح لمباحث منيا،إضافية 
 .كخصكصياتيـمع االلتزاـ بحفظ سرية أصحابيا 

 :كالعبلجالتشخيص  - 6
، النفسي يحؽ لو ممارسة مينة العبلج الذم ىك كحده اإلكمينيكي األخصائي النفسي 1 /6

كىك مف حصؿ عمى الترخيص البلـز لممارسة ىذه المينة حسب المعمكؿ بو قانكنا ، 
 المعالج المؤىبلت األخصائي لمقتضيات ممارسة المينة استيفاء استكماالكيتعيف 

.  المعالج م النفسمخصائأل تضعو الرابطة ؿالذمكاالشتراطات كالتدريب 
 لممارسة المينة كؿ خمس سنكات الرابطة، يجب عمى المعالج تجديد ترخيصو مف 6/2

 .الترخيص المطمكبة لتجديد كاالشتراطاتكيخضع طالب التجديد لكؿ المعايير 
.  ال تسرل البنكد السابقة عمى ترخيص كزارة الصحة قبؿ صدكر ىذا الميثاؽ 6/3
 ممارسة المينة التي تقررىا الرابطة الحصكؿ عمى درجة الماجستير اشتراطات تتضمف 6/4

 النفسي كتدريبا نظاميا في إحدل مستشفيات الطب اإلكمينيكيعمى األقؿ في عمـ النفس 
 النفسيالمعتمدة مف الرابطة، عمى أف يتـ التدريب تحت إشراؼ خبراء كاستشارييف في الطب 

كعمـ النفس، كلفترات محددة ينص عمييا في بركتكككؿ اإلعداد لممارسة مينة المعالج 
 . النفسي

 مف مبلحؽ ىذا الميثاؽ كتقـك عمى أساسي ممحؽ النفسي بركتكككؿ إعداد المعالج 6/5
 كيككف نصؼ أعضائيا عمى األقؿ مف أساتذة عمـ الرابطة،تنفيذه لجنة خاصة تشكميا 
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 الطب استشاريي أك النفسيالنفس بالجامعات المصرية، كالنصؼ اآلخر مف أساتذة الطب 
 .النفسي

 المعالج عف مؤىبلتو كخبراتو، كتراخيصو في مكاف ظاىر في األخصائي يجب أف يعمف 6/6
 كما يجب أف يقدـ لعمبلئو كافة البيانات المتعمقة عمبلئو،المكاف المبلئـ المعد الستقباؿ 

 .ذلؾبخبراتو كتدريبو عندما يطمب العميؿ منو 
 لعبلج المشكبلت التي تقع في تخصصو كتدريبو فقط ، كال النفسي يتصدل المعالج 6/7

يتعرض لمحاالت التي تتضمف أعراضا سيكياترية أك عضكية، كعميو أف يحيميا إلى زمبلئو 
 نفسيالمختصيف ، كيمكنو مكاصمة عبلج ىذه الحاالت بناء عمى إحالة كاضحة مف طبيب 

  . ، كبالتشاكر كالتعاكف معوعضكمأك 
 أك انفعاؿ العميؿ كما ىك دكف إبداء نقد أك تقييـ أك تعنيؼ أك النفسي يتقبؿ المعالج 6/8

 .سمككياتو أك لمشكبلتو، استنكار كسمبية، أ مشاعر أمانزعاج أك إبداء 
حكؿ طبيعة البرنامج أك - قبؿ بدء العبلج–  يجب عمى المعالج أف يتناقش العميؿ 6/9

اإلجراءات العبلجية كمتطمباتيا المختمفة ، كاألجر كطريقة الدفع ، مع المصارحة الكاشفة 
.  قدر مف المبالغةأم في حالتو ، كدكف اإلكمينيكيلحدكد ما يمكف أف يتحقؽ مف التدخؿ 

، ىك التزاـ المعالج بالكفاء بمكاعيده األخبلقي الميني مف السمكؾ جكىرم جزء 6/10
فساحكاحترامو لمعميؿ   .كقت أم كطمبو لمعكف في كشكككو، صدره لتمقى تساؤالتو، كا 

 مساعد أك متدرب فيجب إخطار العميؿ بذلؾ ، العبلجي عندما يشترؾ في البرنامج 6/11
قبؿ بدء العبلج، كيكضح لو المكقؼ،مع تحمؿ المعالج المرخص لممسئكلية الكاممة عف 

. البرنامج كاإلجراءات العبلجية ، كسمكؾ مساعديو
 حصكؿ المعالج عمى مكافقة كتابية مف العميؿ تتضمف اإلجراءات التي الضركرم مف 6/12

، عمى أف تصاغ ىذه المكافقة بطريقة مفيكمة ككاضحة كأف المادمسيخضع ليا كمقابميا 
. جاء فييا يعمف العميؿ فييا إحاطتو عمما، كمكافقتو عمى ما

 قد يككف لو جسمي مرض أم التأكد مف خمك العميؿ مف النفسي يجب عمى المعالج 6/13
 العبلجية، كفي حالة ق يتدخؿ في أساليبذىانيعبلقة أك تأثير في حالتو المرضية، أك مرض 

. الشؾ في ذلؾ عميو تحكيمو إلى المتخصص، كبمكافقة العميؿ الصريحة
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 األسرة ىك إفراد مف أم عمى المعالج أف يحدد الجماعي في حالة العبلج األسرل 6/14
المريض كأييـ ىك المعاكف في العبلج، كعميو أف يحاكؿ تكفيؽ العبلقات األسرية بما يعيدىا 
إلى طبيعتيا، كعميو أف ال ينصح باالنفصاؿ أك فصـ العبلقات الزكاجية إال في حالة الضركرة 

. القصكل التي ال يتحقؽ العبلج بدكنيا
 يعمؿ المعالج عمى إنياء العبلقة العبلجية مع العميؿ بمجرد تأكده مف تحقيؽ الشفاء 6/15

أك التحسف الممحكظ، أك في حالة التيقف مف أف استمرار العبلج لف يفيد العميؿ، كفي ىذه 
 أخرل ، كيتحمؿ المعالج جيةالحالة عمى المعالج أف ينصح العميؿ بطمب المساعدة مف 

. المسئكلية كاممة في تقديـ التسييبلت كالمعاكنة لمجية البديمة
 المعالج بأقصى ما يستطيع مع زمبلئو مف التخصصات العبلجية األخصائي يتعاكف 6/16

لتحقيؽ أفضؿ ما يمكف تقديمو مف – عندما يعمؿ مع فريؽ  – العبلجي في الفريؽ األخرل
 .لمعميؿخدمة 

 مف العميؿ عمى كؿ المعمكمات الشخصية ذات الصمة النفسي يحصؿ المعالج 6/17
، كال يتجاكزىا إلى معمكمات أخرل ال تخص كال تفيد العبلجيبمشكبلتو، كالتي تخدـ اليدؼ 

 .الخصكصية بيدؼ التقميؿ مف انتياؾ العبلجي،المكقؼ 
 األخصائي النفسي المعالج مؤتمف عمى كافة المعمكمات الشخصية كاألسرار التي يبكح 6/18

 بإحداث ظرؼ طالما تتعمؽ أم، كال يجكز لو البكح بيا تحت العبلجيبيا العميؿ في المكقؼ 
سابقة أك خبرات سابقة في حياة العميؿ كال تؤثر في سبلمة كأماف أشخاص آخريف أك 

. المجتمع
 يضع المعالج الترتيبات كالتنظيمات المختمفة التي تحقؽ االحتفاظ بسجبلتو كأدكاتو 6/19

 آخريف يمكف أف يسيئكا أيدم تسرب أك تداكؿ بيف أم مؤمنة مف بعمبلئوكالممفات الخاصة 
. استخداميا أك يضيركا العميؿ بكشفيا

 عمبلئو مف أم عبلقة جانبية أك الدخكؿ في مصالح مشتركة مع إقامةاليحؽ لممعالج 6/20
تتجاكز العبلقة المينية ، كفي حالة قياـ نكع مف العبلقات غير المينية مع أحد العمبلء 

 .أشيرفيجب أف تككف العبلقة المينية قد انتيت منذ فترة ال تقؿ عف ستة 
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 :كالتدريبأخبلقيات التدريس  - 7
 يبذؿ األخصائي النفسي كؿ ما يستطيع إلعداد كتدريب المتخصصيف الجدد في عمـ 7/1

. النفس، مع إسداء النصح كالتكجيو المخمص ليـ
 يحرص األخصائي النفسي عمى تحديث مادتو التدريسية كفؽ أحدث النظريات 7/2

 العمـ، كأف تككف المادة المقدمة متكاممة كمترابطة كتفي بأىداؼ إليياكاألساليب التي تكصؿ 
. المقرر

 يسعى األخصائي النفسي إلى التأكد مف صحة البيانات التي تتعمؽ بالمادة الدراسية، 7/3
ككذلؾ إلى التأكد مف مصداقية أساليب التقكيـ في الكشؼ عف طبيعة الخبرة التي يكفرىا 

. البرنامج
 يعمؿ بالتدريس أك التدريب السمطة التي لديو عمى الذم يقدر األخصائي النفسي 7/4

 إىانةالمتدربيف أك الطبلب، كعميو القياـ بجيد متزف لتجنب ممارسة سمكؾ ينتج عنو 
. الطبلب أك الحط مف قدرىـ

 ال يجكز تدريب أشخاص عمى استخداـ أساليب أك إجراءات تحتاج إلى تدريب 7/5
ترخيص، كالتنكيـ،كالطرؽ االسقاطية، كالطرؽ السيكك فسيكلكجية، ما لـ يكف   أكمتخصص

. لدل المتدربيف اإلعداد كالتأىيؿ الخاص بذلؾ
 إليو تسيء يجب أف يترفع األخصائي النفسي المشتغؿ بالتدريس عف التصرفات التي 7/6

أخبلقيا؛ مثؿ إجبار الطبلب عمى القياـ بأعماؿ المنفعة الخاصة، أك التغيب، أك االعتذار 
المتكرر عف الدركس، أك التدخيف، أك تناكؿ المشركبات أثناء التدريس، كما يجب عميو 

. احتراـ جدية المحاضرة كخصكصيتيا
 أك مادم مقابؿ أم يترفع األخصائي النفسي المشتغؿ بتدريس عمـ النفس عف قبكؿ 7/7

 لما يقدمو لمطبلب مف محاضرات، أك تدريبات، أك إشراؼ، بخبلؼ المرتب أك المكافأة معنكم
. التي تقدميا لو جية العمؿ

 يمتـز األخصائي النفسي المشتغؿ بالتدريس في عمـ النفس باإلجابة عف أسئمة طبلبو، 7/8
زالة أكجو الغمكض في  كبالترحيب بمناقشاتيـ كاستفساراتيـ داخؿ أك خارج المحاضرة كا 

. مادتو
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 الذم يحرص األخصائي النفسي المشتغؿ بتدريس عمـ النفس عمى مصمحة القسـ 7/9
 إليو، كذلؾ باالىتماـ بضـ أفضؿ العناصر عمى أسس مكضكعية، كدكف مراعاة ينتمي

. العتبارات المنافسة عمى المناصب اإلدارية، كالتي قد تنتج عف ىذا االختيار
 يحرص األخصائي النفسي المشتغؿ بتدريس عمـ النفس عمى عدـ التعصب لمعيده 7/10

. دكف آخر (كمينيؾ - أكاديمي - تربكم )النفسي، أك لنكع مف التعميـ العممي
 يحرص األخصائي النفسي المشتغؿ بتدريس عمـ النفس عمى إيجاد التكامؿ في القسـ 7/11

 إليو بيف التخصصات األكاديمية كالتطبيقية، كعمى أف يرحب بأعضاء ىيئة ينتمي الذم
. التدريس الجدد مف تخصصات كخبرات مختمفة

 الشريؼ كعمى تطكير العممي يحرص القائـ عمى تدريس عمـ النفس عمى التنافس 7/12
. المعمكمات النفسية مف خبلؿ األبحاث كالدراسات

 عند تحمؿ األخصائي النفسي المشتغؿ بتدريس عمـ النفس لمسئكلية تحكيـ البحكث، 7/13
عميو أال يتأثر في أحكامو إال بالمعايير العممية المكضكعية، كال تتدخؿ اعتبارات المجاممة، 

.  المقدـ لمتحكيـالعمميأك الكساطة، أك االنتقاـ لنفسو أك لزميؿ لو في أحكامو عمى اإلنتاج 
 يقـك بتحكيـ بحث أك خطة لتقدير صبلحيتيا لمنشر أك الذم أستاذ عمـ النفس، 7/14

 .لمتنفيذ، عميو المحافظة عمى حقكؽ الممكية، كعمى احتراـ السرية الخاصة بالبحث
: العمؿ في المؤسسات اإلنتاجية كالمينية - 8
، عمى العممي يعمؿ األخصائي النفسي في المؤسسات اإلنتاجية كالمينية، باألسمكب 8/1

كضع كؿ شخص في المكاف المناسب مف حيث إمكانياتو، كاستعداداتو كمؤىبلتو، كخبراتو، 
كسماتو الشخصية، كأف يقنع المسئكليف فييا بأىمية ذلؾ مستعينا بأساليب االختيار 

أف يعمؿ عمى إقناع - أيضا - كما يجب عميو . المينيكالتكجيو، كالتأىيؿ، كالتدريب 
.  لعمؿ العامؿ كلنشاطوالعمميالمسئكليف بأىمية التقييـ 

 يمارس نشاطو مع الجماعات أك المؤسسات، أف يعمؿ الذم عمى األخصائي النفسي، 8/2
 لتحقيؽ صالحيا، كالحفاظ عمى أسرارىا، باعتبارىا كالسعيبكؿ جيده عمى تدعيـ إيجابياتيا، 

 .عميبل أك مفحكصان 
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 :كالشيادةاإلعبلـ كاإلعبلف  - 9
 يجب عمى األخصائي النفسي أف يتجنب الكقكع أداة في يػد الغير لتبرئة المداف، أك 9/1

، أك لئليداع في مصحات نفسية، عندما يطمب رأيو في السكم، أك لمحجر عمى البرءإلدانة 
. ذلؾ، سكاء مف السمطة أك مف القضاء

 يتحمؿ األخصائي النفسي مسئكليتو المينية كاألخبلقية فيما يتعمؽ بالبرامج الدعائية أك 9/2
. اإلعبلنية التي يقـك بيا اآلخركف عنو أك بمعاكنتو

 يقاـك األخصائي النفسي ما ينشر أك يذاع مف بيانات أك أفكار سيككلكجية غير دقيقة، 9/3
كعميو في ذلؾ استشارة زمبلئو كالتعاكف معيـ في تدعيـ ىذه المقاكمة، كمحاكلة تصحيح 

. ىذه األخطاء
 يبتعد األخصائي النفسي عف كؿ ما يثير الشبيات الخاصة بكسائؿ الدعاية كاإلعبلـ، 9/4

. فيما يتعمؽ بشخصيتو أك ممارساتو
 إعبلف مدفكع يتعمؽ بأحد أنشطة األخصائي النفسي يتعيف أف يكضح بو أنو إعبلف أم 9/5

. لـ يكف ذلؾ كاضحا مف خبلؿ السياؽ مدفكع، ما
 ال يشارؾ األخصائي النفسي في أحاديث أك مناقشات عامة إال في حدكد تخصصو 9/6

 .كأبحاثو كاىتماماتو
: حكؿ تطبيؽ ىذا الميثاؽ - 10
 الكعي، كأف ينشر األخبلقي يجب عمى األخصائي النفسي أف يككف ممما بيذا الميثاؽ 10/1

 النفسييف الجدد، كبيف كافة المتعامميف بالخدمة النفسية مف التخصصات األخصائييفبو بيف 
. األخرل، كال يعتبر الجيؿ بمكاد ىذا الميثاؽ مبرران النتياؾ مكاده

 إلييا ينتمي إذا حدث تناقص بيف مكاد ىذا الميثاؽ كبيف تعميمات المؤسسة التي 10/2
األخصائي النفسي، فالكاجب عميو أف يكضح إلدارة المؤسسة، أك لممسئكليف الرسمييف طبيعة 

. األخبلقيىذا التناقص، كأف ينحاز إلى جانب ىذا الميثاؽ 
 في حالة انتياؾ األخصائي النفسي كاحدا أك أكثر مف بنكد ىذا الميثاؽ، فعمى 10/3

 السمبية اآلثار، كبصكرة تضمف حثو عمى عبلج كدم لمفت انتباىو بشكؿ السعياآلخريف 
. األخبلقيليذا االنتياؾ 
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 ال أخبلقي في حالة استمرار األخصائي النفسي في انتياكاتو األخبلقية، أك ارتكابو لفعؿ 10/4
يمكف السككت عميو، فعمى اآلخريف إببلغ لجنة المراقبة األخبلقية في الرابطة لمتحقيؽ، كذلؾ 
لمتكصية باتخاذ اإلجراءات المناسبة، كتقدير مدل الضرر الناجـ، كتكقيع ما تراه مناسبا مف 
عقكبات معنكية، قد يصؿ بعضيا إلى حد الفصؿ مف عضكية الرابطة، أك الحرماف المؤقت 

. منيا، مع إببلغ جية عممو بنتائج ىذا التحقيؽ
 ينشر ىذا الميثاؽ في أكؿ عدد يصدر مف مجمة دراسات نفسية، كيعمؿ بو مف الشير 10/5

.  إلصداره التالي
 تتـ مراجعة بنكد ىذا الميثاؽ كمما دعت الضركرة لذلؾ، عمى ضكء ما يستجد مف ظركؼ 10/6

. كممارسات تستكجب تعديؿ بنكده، كيتـ إقراره مف مجمس اإلدارة كالجمعية العمكمية لمرابطة
                                    

: يقصد بالعميؿ في ىذا الميثاؽ كؿ المستيدفيف بعمؿ األخصائي النفسي؛ مثؿ (1)
المرضى النفسييف، طالبي االستشارات النفسية، الطبلب، المبحكثيف في الدراسات العممية، 

 . أك األشخاص الخاضعيف لمتدريب أك اإلشراؼ أك التقييـ مف جانب األخصائيفكالمرؤكسي
 .أك مكافقة كلي أمره إذا كاف طفبل أك غير مسؤكؿ (2)

 ـ 2010ػ ىذا الفصؿ مقتبسؽ مف مكقع أبك حبيبة 
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