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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي . الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو  
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  
 ..والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

  
هللا أب زع�%ع وتق	!  ال	��ر ج��ل ال��اد�. ص	ر ه�ا ال��اب  ب م� تأل��: ال	��رع
	ه�ا ال��ا

 429، و6قع في  ال��اب (،ع�ان االردنم ع� دار !افا العل��ة لل789 وال�ز6ع 012009/ع�ه االولى عام 
ل�6ات ال��اب على ث�ان�ة ف�Eم F9�Gة . تEاآلتي : ) صف E9زعة على ال  م

 

�ل وع��انهت�ت� الف  
 ال�ف�ات

 

62إلى    21صفEة  م� ال9ف�Mة وال�Eة االرشاد في الف�ل األول : مق	مة  

Qاني :اسSل ال��فEة 63صفEة  م� ال9ف�Mة وال�Eة االرشاد ومMل�ات الفU88ال .  

170الZU 89ص  م� ال9فMي االرشاد الف�ل الSالX :ن67Wات  

\�!ةاالرشاد ال�علمات ج�ع الف�ل ال7ا1ع :أسال �فEة 171صفEة   م� U238ال  

االرشاد ال9فMي .  في وال�ق6  الف�ل ال_امQ: ال^�اس �فEة 239صفEة  م� U282ال .  

االرشاد!ة الف�ل الMادس : الع�ل�ة �فEة  283 صفEة م� U302ال  

لإلرشاد ال�
a7  الف�ل الMا1ع: ال��ادی� 386 – 303صفEة  م�   

428 – 387صفEة  م�  االرشاد!ة لع�ل�ةا في الساس�ةا الف�ل الSام� :ال�هارات  

  

يتضمن هذا الكتاب عرضا  
ألساسيات االرشاد النفسي  
والتربوي والصحة النفسية , 

الكثير من المفـاهيم    ويعالج
التطبيقية لهذا الميدان الهام  
من ميادين علم النفس  

حتى تتم عملية االرشاد والعالج  
فـالبد من االعتماد على عدد  
من االختبارات والمقـاييس  
النفسية والتربوية كوسائل  
دقيقة للحصول على البيانات  
والمعلومات في الجوانب  
المختلفة للفرد المسترشد  

ل المؤلف في هذا  يتناو 
الكتاب الميادين الكبرى  
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  لمحة عامة عن الكتاب  
�7 م�  ی���G ه�ا ال��اب ع7ضا ألساس�اتSة , و6عالج ال��Mة ال9فE�� والh7ي وال�Mاالرشاد ال9ف

ال�فا�i  ال�0
�^�ة له�ا ال��	ان الهام م� م�ادی� عل  ال9فQ . و6ع7ض ال��اب ال�فا�i  ال67W9ة الE	یSة 
� وال�Mل�ات االساس�ة ال�ي !9�M	 ال�ها االرشاد وال�Eة ال9ف�Mة ���ه�	 لل7شاد ال9فh7ج�ه ال�Mي وال�

�X مSلF القاع	ة ال67W9ة االساس�ة لالن0الق في E1 �h7ي وال�M67ات ال�_�لفة لإلرشاد ال9فW9لع7ض ال
�
انات االرشاد!ة 1أسلب االج7اءات الع�ل�ة ال�0
�^�ة لإلرشاد, ی���G ال��اب اسال�\ ج�ع ال�علمات وال

واضح . وح�ى ت�  ع�ل�ة االرشاد والعالج فالب	 م� االع��اد على ع	د م� االخ�/ارات وال�قای�Q ال9ف�Mة 
ان\ ال�_�لفة للف7د ال�7�Mش	 . tمات في الل على ال
�انات وال�عل�Eقة لل�uسائل د6ة �h7وال�

M�6لMل في ع7ض م7احل الع�ل�ة االرشاد!ة ب	ءا م� و6ع7ض ال��اب للع�ل�ة االرشاد!ة ��فهم و��7احل و 
االع	اد لها و9hاء العالقة االرشاد!ة وتE	ی	 ال�x8لة وااله	اف االرشاد!ة وصال الى االخ��ار االمSل 
لالس�7ات��tة ال�9اس/ة وت9ف��ها ث  ت^�  الع�ل�ة االرشاد!ة وم�ا1ع�ها . و9�6اول ال�}لف في ه�ا ال��اب 

 a7
� وال�ه9ي وارشاد الف|ات ال_اصة واالرشاد االس�7 وال%واجي . و��6�% ال��ادی� ال�h7لإلرشاد �ال�
ال��اب 1انه !ع7ض ال�علمات ال67W9ة وال�هارات االرشاد!ة ال�ي الب	 م� تاف7ها ل	a ال�7ش	 ع9	 ال^�ام 

�Mة �1ا ت��G 1ع�ل�ة االرشاد . و6ع	 ه�ا ال��اب م7جعا عل��ا رص�9ا في مtال االرشاد وال�Eة ال9ف
� ال67W9ة والع�ل�ة .h7ي وال�Mاالرشاد ال9ف  �i7 م� ال�/اد{ ومفا�Sلل�  

  

  تلخيص لمقدمة الكتاب  
� وال�Eة  h7ي وال�Mان االرشاد ال9ف	�م� ال�ه  ج	ا معالtة ال�فا�i  وال�/اد{ وال�0
�قات ال7Gور6ة في م

�7 م	a واMاولة ل�فEة وال��ادی� ذات العالقة في م�Mاني وال�عامل معه في حالة ال9فMك االنسع ال�Wاه7 والMل
�� في االرشاد والعالج �اء وال�8وذ . و6ع	 اك�Mاب ه�ه ال�فا�i  وال�0
�قات ام7ا ض7ور6ا للعامل�� وال�_�Mال

	��� ال�
اني ال9فMي , اذ !�	ه  1االس�7ات��tات العالج�ة واالرشاد!ة وادوات ال�ق��  واج7اءات الع�ل الالزمة لل�0
8��ات او ال��ادات ال9ف�Mة او في ال�}سMات ال�عل���ة واالج��ا��ة . وه�ه الع9اص7 �Mاء �ان ذل� في ال�س
عة م� �tجهه الى م6ة , ل�� تh7ة واالج��ا��ة وال��Mالت ال9فx8اه%ة لل�tل الال تع0ي للقار� الEل

�7ة في ا!tاد ه�ه الEلل وتع�0ه 
ف�7ه واضEة وم��املة ع� ما�iة العالج االق�7احات ذات االه��ة ال�
ان\ ال�0
�^�ة في ه�ا ال��	ان .tي ـ والMواإلرشاد ال9ف  

  

  مقدمة في االرشاد والصحة النفسية: الفصل االول
  )  62إلى    21) صف�ة ، ( م! صف�ة  41في ( 

9فMي ) ب��7 ع	ة تعار�6  ل�فهم االرشاد ال 23 -21ت9اول ال�ات\ في الف�ل األول م� ( ص 
 ال�غل\ على م��قات ن�ه  ال8_�ي  ال�ي تع�7ضه  أه�ها ،  Eة االف7اد ن	اعMف إلى م	أنه ع�ل�ة ته

 تEق�� ال�9 األفGل ل��ادره  ال8_��ةEته  ن	اعMها  و��ل� م�ال�فاعل ب�� . وه ع�ل�ة ی�  ف
�|ة ال�0�Eة
وأه	افه ال��Mق
ل�ة . ث   1ه ال�7ش	 وال�7�Mش	 به	ف تض�ح مفهم ال�ات ل	a ال�7�Mش	 وال

6ات هي :  23ذ�7 ال�ات\ أه	اف االرشاد  في ( ص�Mوتقع في ثالثة م (  
a االه	اف العامة وت�8ل :   -  أ�Mم 

�� العالقات ال8_��ة  - MEعلى ات_اذ الق7ارات ، ت 	7ش�Mرة ال�	76 ق�7 الMلك ، ت0�تMه�ل ع�ل�ة تغ
  ال�اقف الGاغ0ة ، وت��9ة �اقات وق	رات ال�7�Mش	 . لل�7�Mش	 ، ز6ادة ماقف ال�اصل وال�عامل مع 

  األه	اف ال_اصة وت���G :  -ب
ف7ض �
�عة ال�x8لة ال�ي !أتي بها ال�7�Mش	 لإلرشاد . وعلى ال�7ش	 ان !ع	 أه	افًا خاصة لل�7�Mش	 

  وهي ال�ي تجه ال�7ش	 في اخ��ار االس�7ات��tات االرشاد!ة ال�ي تMاع	 على تE^�قها . 

لإلرشاد كالتربوي والمهني  
وارشاد الفئات الخاصة  
واالرشاد االسري والزواجي  

يعد اكتساب هذه المفـاهيم  
والتطبيقـات امرا ضروريا  
للعاملين والمختصين في  
االرشاد والعالج النفسي , اذ  
يمدهم باالستراتيجيات العالجية  

التقييم    واالرشادية وادوات
واجراءات العمل الالزمة  
للتطبيق الميداني سواء كان  
ذلك في المستشفيات او  
العيادات النفسية او في  
المؤسسات التعليمية  
واالجتماعية  

تحقيق الذات : العمل لتحقيق  
الذات ذلك فـان الفرد لديه  
دافع اساسي يوجه سلوكه وهو  
الدافع لتحقيق الذات  

اول  تحقيق التوافق : أي تن
السلوك والبيئة الطبيعية  
واالجتماعية بالتغير والتعديل  
حت يحدث توازن بين الفرد  
وبيئته  

تحقيق الصحة النفسية : 
كهدف للعملية االرشادية حول  
مشكالت المسترشد أي  
مساعدته في حل مشكالته  
بنفسه  

المنهج االنمائي : ويتضمن  
االجراءات التي تؤدي الى  

سوياء خالل  النمو السوي لدى اال
رحلة نموهم طول العمر  

المنهج الوقـائي : ويطلق عليه  
احياناً منهج التحصين النفسي  
ضد المشكالت واالضطرابات  
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a االه	اف ال�جهة لل�7ش	 : مM -ج�  
وهي االه	اف ال�ي !E	دها ال�7ش	 ب9اًء على ال�جه ال�7W9 ال�� ی�
9اه في ع�له . فاذا �ان ال�7ش	 ی�
9ى 

�7ها لل�7�Mش	 . Mر وتفhة م� الالشع�xاد ال�  العالج ال�Eل�لي مSال فان اه	افه ت��7% على اس�GEار ال�
ن على ان Sما ی�ف� ال/اح  ه9اك اه	اف رئ��Mة لإلرشاد  اه�ها : وع�

: الع�ل ل�Eق�� ال�ات ذل� فان الف7د ل	!ه دافع اساسي یجه سل�ه وه ال	افع  ت�ق�( ال)ات- 1
  ل�Eق�� ال�ات . 

�|ة ال0
���ة واالج��ا��ة 1ال�غ�7 وال�ع	یل حE! F	ث  ت�ق�( ال+�اف(- 2
: أ� ت9اول الMلك وال
�|�ه . hالف7د و ��  تازن ب

: �ه	ف للع�ل�ة االرشاد!ة حل مx8الت ال�7�Mش	 أ� مMاع	ته في  �ق�( ال��ة ال�ف-,ةت- 3
  حل مx8الته ب9فMه . 

  و�6/ع العاملن في االرشاد ال9فMي ثالثة م9اهج ل�Eق�� اه	اف االرشاد هي : 
� ل	a االس6اء خالل رحلة - أMال ال�9هج االن�ائي : و��G�6 االج7اءات ال�ي ت}د� الى ال�9

  ن�ه  �ل الع�7 .
�� ال9فMي ض	 ال�x8الت واالض70ا1ات -ب�Eقائي : و06ل� عل�ه اح�انًا م9هج ال�ال�9هج ال

  واالم7اض ال9ف�Mة . 
ال�9هج العالجي : و��G�6 عالج ال�x8الت واالض70ا1ات واالم7اض ال9ف�Mة به	ف العدة  -ج

  الى حالة ال�اف� وال�Eة ال9ف�Mة .  
ل�ات\ مضع الEاجة إلى اإلرشاد ال9فMي . وذ�7 إن الف7د خالل م7احل ن�ه ) ت9اول ا25في (  ص

ال���ال�ة !�Eاج إلى خ	مات اإلرشاد ال9فMي . ف��tع االف7اد !�7ون x8�1الت عاد!ة وف�7ات ان�قال ح7جة 
ه  خالل م7احل ن�ه  ال�_�لفة ، وغال/ا ما ی�_للها ص7اعات واح/ا�ات وتت7ات وخف م� ال�tهل . وا 

�F الى ال�	رسة . أو ع9	ما ی��7ها . وع9	 االن�قال م� ال	راسة إلى 
تل� الف�7ات هي ف�7ة ان�قال الف7د م� ال
الع�ل ، وم� الع%و�hة إلى ال�Eاة ال%وج�ة او ع9	ما !E	ث ال0الق أو مت ال%وج ، او ع9	 ان�قال االنMان 

�7اهقة الى ال7ش	 وم� ال7ش	 الى ال�8_خة . وفي في ال�7احل الع�67ة ، م� ال0فلة الى ال�7اهقة اوم� ال
ت�ل  ال�ات\ حل مضع اإلرشاد ال9فMي والعالج ال9فMي . وع7ف العالج ال9فMي 1انه  29 - 26ص 

عة م� االسال�\ ته	ف إلى مMاع	ة ال��67 ال9فMي في تع	یل سل�ه واف�اره وم8اع7ه ح�ى ی���� �tم
على فه  وت/�7 ال��67 ب	وافعه ال8عر6ة والالشعر6ة وص7اعاته . مع ب�|�ه x81ل معقل . و6ع��	 ذل� 

�9ه م� !ع��	 ك�اx70ة على ت��Mعلى ال  ��م8اكله . وت	ور ج��ع أسال�\ العالج ال9فMي حل االت�ال ب
�� ه�ا ال�عالج وال��67 . وه9اك ف7وق ب�� اإلرشاد ال9فMي والعالج ال9فMي هي : �  ش_

لى ال�x8لة وتض�Eها في ح�� ی�7% العالج ال9فMي على الZ_8 اإلرشاد ال9فMي ی�7% ع- 1
��ه . �  وعلى خ
7اته و�67قة تف��7ه به	ف ت�W9  ش_

ن مع أش_اص عادی�� !عانن م� مx8الت ت����ة ال تف�له  ع� الاقع - 2�Mون ال9ف	ع�ل ال�7ش!
ن !�Mن ال9فt�9ا ال�عال��� مع انها ت��قه  م� ال�فاعل مع ه�ا الاقع ، بh70Gن مع أش_اص مع�ل

  ی
	ون أسال�\ شاذة لل���� و6عانن م� اض70ا1ات نف�Mة ( اك�|اب ، وساس قه�7 ، ه67�Mا ) . 
خ	مات اإلرشاد ال9فMي تق	م عادة في ال�	ارس او ال�7اك% االرشاد!ة ب��9ا تق	م خ	مات  - 3

8��ات األم7اض ال9ف�Mة .�Mة او م�Mي في ال��ادات ال9فMالعالج ال9ف   
ه9اك اخ�الف في نM/ة القF ال�_�Z في ال�هارات ال��7�8ة ب�� العالج ال9فMي واإلرشاد  - 4

ال9فMي وفي تق�F ه�ه ال�هارات ففي اإلرشاد ال9فMي تق	م ال�Mاع	ة وتجه ال�علمات في م�9�ف 
ي القF الع�ل�ة اإلرشاد!ة ول�Q في ب	ای�ها الن ذل� !ع��	 على ت��tع ال�علمات وه9اك اخ�الف ف

�� ال�هارات والع�ل�ات ال��7�8ة .
  ال�9�7م ل�0
  

واالمراض النفسية  

إن الفرد خالل مراحل نموه  
المتتالية يحتاج إلى خدمات  
اإلرشاد النفسي . فجميع  
االفراد يمرون بمشكالت  
عادية وفترات انتقـال حرجة  

ل مراحل نموهم المختلفة ، خال
وغالبا ما يتخللها صراعات  
واحباطات وتوترات وخوف من  
المجهول  

اهم تلك الفترات هي فترة  
انتقـال الفرد من البيت الى  
المدرسة . أو عندما يتركها . 
وعند االنتقـال من الدراسة إلى  
العمل ، ومن العزوبية إلى  
الحياة الزوجية او عندما يحدث  

موت الزوج ، او عند    الطالق أو
انتقـال االنسان في المراحل  
العمرية ، من الطفولة الى  
المراهقة اومن المراهقة الى  
الرشد ومن الرشد الى  
الشيخوخة  

عرف العالج النفسي بانه  
مجموعة من االساليب تهدف  
إلى مساعدة المريض النفسي  
في تعديل سلوكه وافكاره  
ومشاعره حتى يتكيف مع  

معقول  بيئته بشكل  

تدور جميع أساليب العالج  
النفسي حول االتصال بين  
شخصين هما المعالج والمريض  

اإلرشاد النفسي يركز على  
المشكلة وتوضيحها في حين  
يركز العالج النفسي على  
الشخص وعلى خبراته وطريقة  
تفكيره بهدف تنظيم شخصيته  
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  خ�ائ2 العالج ال�ف-ي : 

 على دراسة الZ_8 1ع�� وعلى الالشعر .  ی%�7 -
لجي  -�
 !9�M	 الى ال�9هج ال�Eل�لي وال
 یه	ف الى اعادة ب9اء ال8_��ة  -
 ی�7% على ال�اضي  -

�ة واالنفعال�ة .  -� ی�7% على ال�x8الت الع

 :  اد ال�ف-يخ�ائ2 االرش
a ال8عر .  -�Mاه7ة وعلى مWی�7% على االع7اض ال 
 !9�M	 الى ن67Wات ال�عل  وعلى ال�9E9ى الMل�ي ال�ع7في  -
 كMاب مهارة وان�ا� سل��ة ج	ی	ة ی�7% على مx8الت ال�Eاة ال9اج�ة ع� سء ال���� یه	ف الى ا -

ر الف�70 ال�� �!70أ على ال	وافع  یل	 1ه الف7د أو ه مامفهم ال���� : ع�ل�ة تاف� مع اوجه الق
 واالتtاهات والعا�ف م� تع	یل في ح	ود اس�0اعة الZ_8 به	ف ال�اف� مع مق��Gات ال�قف . 

�|ة وال�اف� مع �7وفه . 
 الMلك ال���في : ه ما!قم 1ه الف7د م� اس�tا1ات ل�اجهة م�0ل/ات ال
 : �h7ج�ه ال� االرشاد ال9فMي وال�

- 7�� الى تف�7 ال_
7ات ال�ي تMاع	 ال0ل/ة على فه  انفMه  و�hل�  !8h7ج�ه ال�مفهم ال�
!7�8ك مع مفهم االرشاد ال9فMي ال�� !ع�
7 ال_	مة ال7ئ��Mة م� خ	مات ال�ج�ه و��G�6 ال�ج�ه 

 االج7اءات والع�ل�ات ال�ي تW9  ل
9اء عالقة تق	!  ال�Mاع	ة ( العالقة االرشاد!ة ) : 
 لعلم االنMان�ة ذات العالقة �1�	ان االرشاد ال9فMي : اه  ا

-  Qجي ) ، عل  ال9فلh7وSان ( انMة ال_اصة ، عل  االن�h7العام ، ال� Qة ، عل  ال9ف�h7عل  ال�
اس ال�_�لفة وو�ائفها .) Eراسة ال	جي ( ال��عل� بل�Mالف Qعل  ال9ف ، �h7ال� Qي ، عل  ال9فx�9�االكل

،  عل  االج��اع .  عل  نفQ ال�9
 م9اهج ال/XE في االرشاد ال9فMي :  -

ث ال��	ان�ة لل�x8الت ال�ي ت70ح E/راسات وال	اد ال	اع م� ال_	مات ال�ي !ق	مها ال�7ش	 ال9فMي ه
  عل�ة . م� ه9ا نع7ض اه  م9اهج ال/XE في االرشاد ال9فMي : 

67
ي ، ال�9هج الصفي . tال� XE/م9هج ال  
  

  :  �7ق االرشاد ال�ف-ي

اوال : اسلب االرشاد الف7د� ه اوج ع�ل�ة االرشاد و6ع�
7 نق0ة ارت�از ألن08ة اخa7 و6ع7ف 1انه 
  ارشاد م7�Mش	 واح	 وجها لجه في �ل م7ة وتع��	 فاعل��ه على العالقات االرشاد!ة ال�ه�9ة . 

  واض70ا1اته  معا ثان�ًا : االرشاد ال�tعي : وه ارشاد ع	د م� ال�7�Mش	ی� ال�ی� ت8ابهF مx8الته
  اف7اد .  10 – 5في ج�اعات صغ�7ة ی�7اوح ع	دها 

 

  اسس ومسلمات االرشاد والصحة النفسية: الفصل الثاني
  .88الى  صف�ة  63) صف�ة . م! صف�ة 925قع في ( 

  
و9�6اول االسQ وال�/اد{ العامة لإلرشاد ال9فMي وال�ي ت7ت/�  1الMلك  ال/�78  وع�ل�ة االرشاد 

وال�ي الب	 ان !قم ال�7ش	 ال9فMي و6فه�ها 1قة ح�ى ت�9xه م� فه  الMلك ال/�78 وال�9
} 1ه ث  ال9فMي 
  ال70�Mة عل�ه . وه�ه األسQ هي :

  األسQ وال�/اد{ العامة : وهي :  –اوال 

�ا و�x�6 ال�9
} 1ه - 1Mن Fك ال/�78 ثاب  الMل

يعمل المرشدون النفسيون مع  
أشخاص عاديين يعانون من  

شكالت تكيفية ال تفصلهم عن  م
الواقع مع انها تعيقهم من  
التفـاعل مع هذا الواقع ، بينما  
المعالجون النفسيون يعملون  
مع أشخاص مضطربين يبدون  
أساليب شاذة للتكيف  
ويعانون من اضطرابات نفسية  

خدمات اإلرشاد النفسي تقدم  
عادة في المدارس او المراكز  
االرشادية بينما تقدم خدمات
العالج النفسي في العيادات  
النفسية او مستشفيات األمراض  
النفسية  

هناك اختالف في نسبة الوقت  
المخصص في المهارات  
المشتركة بين العالج النفسي  
واإلرشاد النفسي وفي توقيت  
هذه المهارات ففي اإلرشاد  
النفسي تقدم المساعدة وتوجه  
المعلومات في منتصف العملية  

في بدايتها    اإلرشادية وليس

خصائص العالج النفسي : 
يركز على دراسة    -

الشخص بعمق وعلى الالشعور . 
يستند الى المنهج    -

التحليلي والبيولوجي  
يهدف الى اعادة بناء    -

الشخصية  

خصائص االرشاد النفسي : 
يركز على االعراض    -

الظاهرة وعلى مستوى الشعور . 
يستند الى نظريات    -

المنحنى السلوكي    التعلم وعلى
 المعرفي

مفهوم التكيف : عملية توافق  
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  الMلك ال/�78 م7ن وقابل لل�ع	یل  - 2
  ني ف7د� وج�اعي الMلك االنMا - 3
  اس�ع	اد الف7د ورغ
�ه في االرشاد  - 4
  االرشاد ال9فMي ح� للف7د في ج��ع م7احل ن�ه  - 5
  ال�ق
ل اال!tابي غ�7 ال�78و� لل�7�Mش	  - 6
�7ه واخ��اراته .  - 7�  لل�7�Mش	 ح� في تق767 م

��ة وهي : Mالفل Qثان�ًا االس  
  ال0
�عة ال/678ة . - 1
  لها دس�رها االخالقي االرشاد ال9فMي مه9ة - 2

6ة : وهي : h7ة وال��Mال9ف Qًا االسSثال  
  االرشاد ال9فMي ع�ل�ة تعل  وتعل�  - 1
  الع�ل�ة االرشاد!ة ع�ل�ة عقالن�ة تقم على ال��09 - 2
  الف7وق الف7د!ة . - 3
الع�ل�ة االرشاد!ة ع�ل�ة ن�ائ�ة . أ� ت�8ل مWاه7 ال�9 االنMاني جان\ م�ع	دة - 4

اس وال	ماغ والعGالت والtهاز ال�9اسلي ومE	دة مSلEال �9� �	Mtان\ الtال  
لج�ة : وهي :  .. الخ . �Mة والف�
�  را1عًا االسQ الع

لج�ة لالض70ا1ات ال9ف�Mة . - 1�Mاالس/اب الف  

ي ال�اتي . - 2�
ي ال��7%� والtهاز الع�
ي ب9��ه الtهاز الع�  الtهاز الع
  الغ	د ال��اء - 3
  ل9فQ ج��Mة : وهي اض70ا1ات ج��Mة ذات م89أ نفMي . االم7اض ا - 4

  

  نظريات االرشاد النفسي: الفصل الثالث
  . 170الى ص 89) صف�ة م! ص  81و<قع في ( 

  و9�6اول ن67Wات االرشاد ال9فMي . وهي :
  ال67W9ة الMل��ة وال�قل�	!ة : 

�7 وعالج اM67ا في تفWذجا  نلMلك االنMاني وات_اذ االسلب تع	 ال67W9ة الMل��ة ال�قل�	!ة ن�
اه7 الMل��ة وق	 جاء ه�ا االتtاه �7دة فعل على االتtاه ال�Eل�لي Wراسة ال	ا لtي م9ه
67tالعل�ي ال�
وم� رواده ( وا��M ، 1افلف ، س79x ، ث رن	ا!� ، والزاروس  ) وتار6_�ا تعد فلMفة ه�ا االتtاه الى 

س ال�� اف���9ي �نفش�ف الMل�7ض 1ان االنMان ه الMt	 ال�اد� ول�Q غ�7 ذل� شيء . الف
عة م� ال���%ات اه�ها : �t�1 ي�  و��6�% ال�9ذج الMل

  انه ی�9اول م8اكل ال�7�Mش	 الEال�ة والعامل ال�}ث7ة ��ه . - 1
ل�ة في الع�ل�ة العالج�ة . - 2|Mاو� ال�Mل م�x81 	7ش�Mوال� 	ل ال�7ش�Eی�  
ما في ب�|ة ال�7�Mش	 �ل�ا ام�x ذل� ی�  االرشاد الMل�ي ع�- 3  
  ی�7Eك االرشاد الMل�ي م� االسال�\ العالج�ة ال/0�Mة الى االسال�\ االك7S تعق�	ا . - 4

�ا م� ح�X ع	د الtلMات مقارنة - 5M7 ن�االخa7 .   ال67W9ة ال�9اذج مع ی�0ل\ االرشاد الMل�ي وق�ا اق
  لل�7�Mش	 . ج العل�ي في ت9اول ال�x8التی�7% االرشاد الMل�ي على اسلب ال�9ه- 6
ن الى اس�_	ام ادوات ال^�اس ال�ض��ة ال	�uقة ل�E	ی	 ومع7فة ال�x8لة . - 7��یلtأ ال�7ش	ون الMل
  ال�فا�i  واالف�7اضات االساس�ة لل67W9ة الMل��ة : - 8

ن على دراسة الMلك الWاه7 ب	ال ��م� ال�_��� الMلك : ن8ا� مجه وواعي . و�76% الMل
  ال�Gلل لل�8اع7 واالف�ار . 

مع اوجه القصور الفطري الذي  
يولد به الفرد أو هو ما يطرأ  
على الدوافع واالتجاهات  
والعواطف من تعديل في  
حدود استطاعة الشخص  
بهدف التوافق مع مقتضيات  
الموقف  

السلوك التكيفي : هو مايقوم  
به الفرد من استجابات  

اجهة متطلبات البيئة  لمو 
والتوافق مع ظروفه  

تعد النظرية السلوكية  
التقـليدية نموذجا  نظريا في  
تفسير وعالج السلوك االنساني  
واتخاذ االسلوب العلمي  
التجريبي منهجا لدراسة  
الظواهر السلوكية وقد جاء  
هذا االتجاه كردة فعل على  
االتجاه التحليلي  

يتميز النموذج السلوكي  
عة من المميزات اهمها : بمجمو 

انه يتناول مشاكل  -1
المسترشد الحالية والعوامل  
المؤثرة فيه . 

يتحمل المرشد والمسترشد  -2
بشكل متساوي المسئولية في  
 العملية العالجية

اإلنطفـاء : ويسمى ايضا المحو  
وهو مبدأ اساسي من مبادئ  
تعديل السلوك . وينص على  
أن الغاء التعزيز الذي كان  

ؤدي الى استمرارية حدوث  ي
السلوك سيؤدي الى  ايقـاف  
ذلك السلوك  

الكف المتبادل : وينص على  
اننا ممكن كف استجابة غير  
مرغوبة كالبكاء مثال عن طريق  
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�7ات داخل�ة وخارج�ة وه ع�ل�ة دائ�ة وم7��Mة وشاملة . Sك ناتج ع9ة مال�عل  : وه ع�ل�ة تغ�7 في الMل
  ال�ع%6% : وه م
	أ اساسي في ع�ل�ة تع	یل الMلك وال�عل  االج7ائي . 

�7 واالس�tا1ة : وه م
	ا اساسي في ال�عل  واSا ال�	
ل�	ر6\ والعالج . نادa 1ه ج�7S . و86�7 الى م
  ان ل�ل سلك  اس�tا1ة . 

م
	ا ب�67اك : م� م/اد{ ال�ع%6% وZ96 على ان في حالة اس�_	ام الف7د زوجا م� االس�tا1ات او 
  الMل��ات فان الMلك االك7S اح��ال�ة س�ع%ز الMلك االقل اح��ال�ة . 

	
 وه مEا ال�G!ى ا�M6على أن الغاء اإلن0فاء : و Z96ك . وأ اساسي م� م/اد{ تع	یل الMل
  ال�ع%6% ال�� �ان ی}د� الى اس��7ار6ة ح	وث الMلك س�}د� الى  ا!قاف ذل� الMلك . 

ال�ف ال��/ادل : وZ96 على ان9ا م��x �� اس�tا1ة غ�7 م7غhة �ال/xاء مSال ع� ��67 تق	!  
 . Fق  اس�tا1ة اخa7  مGادة لها في نفQ ال

Mي : تفMة لالض70اب ال9ف���7 ال67W9ة الMل  
ن االض70ا1ات ال9ف�Mة الى خ0اء في ع�ل�ة ال�عل  ( االش7ا� ) ی���G تع%6% ��ی7جع الMل

  الMل��ات غ�7 ال�����ة وع	م تع%6% الMل��ات ال�����ة . 
  العقاب : وه اح	 االج7اءات الMل��ة ال��M_	مة في تع	یل الMل��ات غ�7 ال�7غhة 

�1ج/ه الMل��ات ال��7/ة الى سل��ات 0�M1ة ت}د�   Mي عالجي تق��ل الMلك : اج7اء سلx8ت
  الى الMلك ال��7\ . 

تMلMل الMلك : اج7اء سل�ي ی�  م� خالله تع	یل الMلك و�6  ��ه تق�M  الMلك الى سلMلة 
  م�عاu/ة م� االس�tا1ات . 

�	 على ال�ل��Eات اللغ6ة وال�	و6ة ل�Mه�ل ت076 الMلك . ال�لق�� : اح	 اسال�\ تع	یل الMلك وتع�
  ال��9جة : ت8�7 الى ان ی�عل  الف7د الMلك م� خالل م7اق
�ه سلك ف7د اخ7 _ ن�ذج . 

  
  ال��D<ة ال+�ل�ل,ة : 

ن	 ف7و6	 . وق	 ن7W ف7و6	 الى االنMان ن67Wة ح���ة ح�X !ع�ق	 ان سل��ات �tس� م}سQ ه�ه ال67W9ة ه
9ات الFM م� ع�7 االنMان ��ا ان اMف670ة ت89ا خالل ال a7ج�ة واخل�مة ب	وافع الشعر6ة بxEل/78 م

�� ه�ا غ67%ة ال�Eاة م�Sلة 1ال0اقة ال�M9tة وغ67%ة ال�ت م�Sلة ��مة 1غ67%ت�� اساسxEات ال/678ة م��الMل
S
 االساسي ال�7Eك � ع� الQ9t والع	وان هي1الMل��ات الع	وان�ة و واك	 ف7و6	 ان هات�� الغ67%ت�� وما ی9

لج�ة  لMل��ات�
م�ة ال�ال/78 . وما االنtازات الGEار6ة اال ع�ل�ة ازاحة لل70ق ال0
���ة إلش/اع الEاجات ال
وتFE ع9ان ال�فا�i  واالف�7اضات االساس�ة لالتtاه  122ع�ما والEاجات ال�M9tة 1�فة خاصة . في صفEة 

  �ات\ االب�9ة ال�ي ت�ن ال8_��ة االنMان�ة ه�ا : ال�Eل�لي ، ذ�7 ال
  ال
9اء ال	ی9امي لل8_��ة : و��6ن م� ثالثة ع9اص7 ه�ا : - أ

االنا : وه اح	 ان�Wة او اج%اء ال8_��ة االنMان�ة وS�6ل م�7% ال8عر واالدراك والعي و6قم - 1
). وم�0ل/ات  �ID ب�� نWام اله ( ب	ور ال�	ی7 ال�9ف��� لل8_��ة ال�� ی	ی7 وxE�6  1ال8_��ة و�6س

�|ة ال�0�Eة و6ع�ل األناء �1ج\ م
	أ الاقع وال��09 في اش/اع الEاجات . 
  ال
االنا االعلى : وS�6ل م�7% االخال�uات وال�عای�7 االج��ا��ة وال^�  ال	ی�9ة وال�Sال�ات ل	رجة ان - 2

�7 االنMاني . �Gال/ع� !0ل� عل�ه ال  
6ة وال9ف�Mة والtان\ الغ67%� م� ال8_��ة ��ا !�8ل ال	وافع  الهي : وS�6ل م9/ع- 3�Eال0اقة ال

  الف670ة ال�ي تMعى الى االش/اع 1ا� شxل م� االشxال .
نات ال��Mtة والعقل�ة واالج��ا��ة واالنفعال�ة وت�ن   - بxة : و�86ل ال���ال
9اء ال��في لل8_

اء . اماMًا في حالة ال��نات م�7ا01ة و��x9اء  ه�ه ال�
في حالة االض70اب ی}د� ذل� الى اض70اب ال
 العام واالداء ال��في لل8_��ة . 

تقديم استجابة اخرى  مضادة  
لها في نفس الوقت  

يرجع السلوكيون االضطرابات  
النفسية الى خطاء في عملية  

ضمن  التعلم ( االشراط ) يت
تعزيز السلوكيات غير  
التكيفية وعدم تعزيز  
السلوكيات التكيفية  

العقـاب : وهو احد االجراءات  
السلوكية المستخدمة في  
تعديل السلوكيات غير  
المرغوبة  

تشكيل السلوك : اجراء سلوكي  
عالجي تقسم بموجبه  
السلوكيات المركبة الى  
سلوكيات بسيطة تؤدي الى  
السلوك المركب  

ين : احد اساليب تعديل  التلق
السلوك وتعتمد على  
التلميحات اللغوية واليدوية  
لتسهيل تطوير السلوك . 
النمذجة : تشير الى ان يتعلم  
الفرد السلوك من خالل مراقبته  

.  سلوك فرد اخر _ نموذج

ان السلوكيات البشرية  
محكومة بغريزتين اساسيتين  
هما غريزة الحياة ممثلة بالطاقة  

وغريزة الموت ممثلة    الجنسية
بالسلوكيات العدوانية  

اكد فرويد ان هاتين  
الغريزتين وما ينبثق عن  
الجنس والعدوان هي المحرك  
االساسي لسلوكيات البشر

االنا : وهو احد انظمة او اجزاء  
الشخصية االنسانية ويمثل مركز  
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6ات ال�Eاة ال9ف�Mة :�Mم  
6ات لعي الف7د هي :   -  130في صفEة  �Mع� ثالثة م 	ث ف7و6	Eت  
ع ال�لي للعقل و�x�6 مع7ف�ه والصل ال�ه م/اش7ة ح�X !عي الف7د - 1�tلل� ��M1 ر ج%ءال8ع

6ات�Eه . م���  ه ال�ي ال ت�Sل أ� ته	ی	 ل8_
ماق
ل ال8عر : وه الt%ء الSالX في الtهاز ال9فMي ال�� !أتي 1ع	 ال8عر والال شعر . - 2

� على ال��67ات واالف�ار ال�ام9ة . �E6و  
�7 ال67W9ة - 3Mلة . تفt_7ات الف7د ال�}ل�ة وال�_%6ة وال�
دع ال�� ت�
F ��ه خ�Mال� الالشعر : ه

Eل�ل�ة لالض70اب ال9فMي : ی7د ف7و6	 االض70اب ال9فMي إلEUالة ال�7اع ب�� ال	وافع الف670ة ال�
 a7ل العل�ا وال^�  االج��ا��ة م� جهة أخSال� ��hام الهي م� جهة وWج�ة ال9ا1عة م� نل�
  ال

� ع� . الع�ل�ة االرشاد!ة في ال�9ذج ال�Eل�لي : ته	ف الى ت_ل�Z الف7د م� اس/اب ال�ت7 وذل
�7 ع� انفعاالته 
�X ی��ح ف7صة لل��عالج ال�عE1 70_وال 	ی	قف عالجي خال�ا م� ال�ه��67 خل� م

  دون خف . 
. و��ه ت�ل  ال�ات\ حل ال67W9ة  149ال67W9ة الMل��ة ال�ع��7ة : ورد ه�ا ال�ضع في صفEة 

�9اذج العالج�ة الفعالة ال�ي اع��	ت الMل��ة ال�ع��7ة . وذ�7 ال�ات\ ان االتtاه الMل�ي ال�ع7في م� ال
�7 وعالج االض70ا1ات الMل��ة وال�ع��7ة واالنفعال�ة . بt9اح . Mفي تف  

  م7احل ال�9 ال�ع7في : 
�|�ة ال�0�Eة . - 1
�7ات الSي لل�MEال0فل على االدراك ال 	ي . و��ه !ع��ME7 ال�  م7حلة ال�ف�
ر� : ن� ق	رة ال0فل عل- 2��ل ال�ضعات م7حلة ال�ف��7 ال�Sه . ى ت�M7ا عقل�ا ل9ف�Mاث تف	واالح
3 - ،  �W9ل ، ال���7 ، ال��م7حلة ال�ف��7 ال�7tد : وال�ي تع��	 على الع�ل�ات العقل�ة العل�ا مSل ال�_

  ال��7�\ ، ال����9 وحل ال�x8الت . 
  :  154الع�ل�ة االرشاد!ة لالتtاه الMل�ي ال�ع7في : صفEة 

  اه	افها: 
1 - 7��  ال�ع�ق	ات ال_7ا��ة ال�ي تقف وراء الMلك الالت��في . تغ
  تقل�ل االض70ا1ات ال9ف�Mة والMل��ات الهازمة لل�ات  . - 2
�7 ل	a ال�7�Mش	 !�8ل ال�ف��7 ال_ا�ئ وتض�ح له تأث�7 تف��7ه ال_ا�ئ على - 3�اح	اث تغ

  ت�7فاته وشعره . 
� على اف�ار ع�ل�ة وعقالن�ة ته ش�7 ان تا�الع ال�7�Mش	 على ق7اءات مع��7ة لها عالقة x8�1ال�E

  : 155 - 154خ0ات الع�ل�ة العالج�ة : ص 
  تE	ی	 االف�ار واالتtاهات وال^�  الالعقالن�ة ال�ي !ع�ق	ها ال�7�Mش	 . - اوال
ان\ االنفعال�ة والMل��ة -ثان�اtار به�ه االف�ار وعالق�ها 1ال�مMاع	ة ال�7�Mش	 على العي واالس�/

ار الMق7ا�ي . . ولEال��09 وال 	اع  �Eق�� االس�/�ار الب	 لل�7�Mش	 ان !�M_	م ق
a -ثالSا�Mعل االف�ار في مt! م� ه�ه االف�ار م� خالل اج/اره ان Zعلى ال�_ل 	7ش�Mة ال�	اعMم


\ تعاس�ه ، تج�ه ان�/اهه الى االف�ار العقالن�ة . Mض�ح له ��� ان ه�ه االف�ار ت  عقله ، وت
  ت�t8عه في ال�اقف ال�ي !Wه7 ف�ها 1أف�ار م09^�ة . -را1عا

�7 وتE	� االف�ار الالعقالن�ة . -خامMا�  ت	ر6/ه على تغ
  :  االس+�ات,G,ات ال-ل�F,ة ال�ع�E,ة

ار الMق7ا�ي ، االلهاء أ� Eة ال�tت7 ، اس�7ات��� ض	 ال��Eة ال��t9اء ال�ع7في ، اس�7ات�
اعادة ال
�	� ،  ص7ف ن7W ال�7�Mش	 م}ق�ا ع�����ة ، ال�	ر6\ ال�
  مx8ل�ه ، ال	عا1ة والM_67ة ، الاج/ات ال
  الى : 161ال�E9ى االنMاني : صفEة 

ن�ذج ن�7W م
9ي على م/اد{ عل  ال9فQ االنMاني !7�8ك في الع	ی	 م� ال�/اد{ وال^�  مع ال�9ذج 

الشعور واالدراك والوعي  
ويقوم بدور المدير التنفيذي  

يدير ويتحكم    للشخصية الذي
بالشخصية  

االنا االعلى : ويمثل مركز  
االخالقيات والمعايير االجتماعية  
والقيم الدينية والمثاليات  
لدرجة ان البعض يطلق عليه  
الضمير االنساني  

الهي : ويمثل منبع الطاقة  
الحيوية والنفسية والجانب  
الغريزي من الشخصية كما  
يشمل الدوافع الفطرية التي  

لى االشباع باي شكل  تسعى ا
من االشكال  

البناء الوظيفي للشخصية : ب
ويشمل المكونات الجسمية  
والعقـلية واالجتماعية  
واالنفعالية وتكون هذه  
المكونات مترابطة وظيفياً في  
حالة السواء . اما في حالة  
االضطراب يؤدي ذلك الى  
اضطراب البناء العام واالداء  
الوظيفي للشخصية  

بسيط للمجموع    الشعور جزء
الكلي للعقـل ويمكن معرفته  
والوصول اليه مباشرة حيث  
يعي الفرد محتوياته التي ال  
تمثل أي تهديد لشخصيته . 

قبل الشعور : وهو الجزء   ما
الثالث في الجهاز النفسي  
الذي يأتي بعد الشعور والال  
شعور . ويحتوي على  
الذكريات واالفكار الكامنة  

ستودع الذي  الالشعور : هو الم
تكبت فيه خبرات الفرد  
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: االصالة ، ال�0اب�  ال�7W9 الجد� ، و86	د ه�ا االتtاه  على ال�فات ال8_��ة لل�7ش	 وهي
 a	واالرشاد ل�� تع Qة وعل  ال9ف�h7االت ال�tفي م ��
وال�عا�ف ..وه�ا االتtاه ل  !ق��7 على ال�0
 %�ذل� الى امxان�ة ت0
�قه في حل ال�7اعات الع�u7ة ب�� ال/78 وفي 1ع� حقل ال�Mاسة . و��6

  ال�9E9ى االنMاني ع� ال�9اذج ال67W9ة االخa7 1االتي : 
ل�ة ال�7�Mش	 وق	رته على اك�8اف الاقع x81ل افGل . ی7 - 1|Mعلى م %�  
2 - . 7
  ال�7�Mش	 القادرعلى مع7فة  ذاته  سل��ات مالئ�ة اك
ی�7% على العال  الWاه�7 لل�7�Mش	 مع مEاولة فه   اال�ار ال�7جعي لل�7�Mش	 وا!�ال ه�ا - 3

  الفه  له ��1ة ادراك نفMه والعال  ال���E 1ه  . 
  

  ا�i  واالف�7اضات االساس�ة لل�9ذج االنMاني : ال�ف
  مفهم ال�ات ، العال  الWاه�7 ، ال_
7ة االنMان�ة ، ال���� . 

�7 االتtاه االنMاني لالض70اب ال9فMي : Mتف  
ی���G ال���� ال9فMي ال�0اب� ال�ام ب�� ال_
7ة ومفهم ال�ات واالنف�اح ال�ام على ال_
7ة وع	م ت86ه 


7ة ال�ي الت�اف� مع ال�ات . او ان�ار ال_  
  اه	اف الع�ل�ة االرشاد!ة لل�9ذج االنMاني : 

  اح	اث درجة عال�ة م� االس�قالل�ة وال��امل . - 1
�� ذاته تف�7 م9اخ ا!tابي ام� !Mاع	 ال�7�Mش	 على �8ف ذاته وخلع اال- 2h9ه و�ل بEق9عة ال�ي ت
  د� الى تEق�� ال�ات . ت�t8ع ال�7�Mش	 على اك�Mاب ال_�ائZ ال�ي ت} - 3

  االس�7ات��tات العالج�ة لل�9ذج االنMاني  : 
االصغاء الفعال ، ال�0اب� واالصالة ، ال�ق
ل اال!tابي غ�7 ال�78و� ، ال�ق�Z العا�في ، الMلك 

ر� . االن	ماج الفعال ، GEال  
  

  المعلومات االرشادية جمع أساليب: الرابع الفصل
�فEة  171صفEة (  م�) صفEة .  67ع	د (  في !قعU238) ال (  
 ال�7�Mش	 ش_��ة ع� ال9فMي ال�7ش	 !�tعها ال�ي 1ال�علمات ب�9اوله الف�ل له�ا ال�ات\ مه	
�7ة اه��ة ذات  ال�علمات ج�ع ع�ل�ة 1ان ال�ات\ والعالج�ة . وذ�7 االرشاد!ة للع�ل�ة
 لل�7ش	 1الM9/ة ك

صفEة  في والعالجي االرشاد� الع�ل في الالزمة اتال�علم ب��7 ب	ا ساء . ث  ح	 على وال�7�Mش	
  :  وهي  174

 ال
�انات وال�ه�9ة، االج��ا��ة ال_اصة،ال
�انات ال8_��ة ال
�انات العامة، ال8_��ة ال
�انات
لج�ة ال��Eة االنفعال�ة،ال
�انات�Mوالف  

�|�ة، االصل�ة ال�x8لة اس/اب وت�8ل الEال�ة ال�x8لة ع� ب�انات ذ�7 ث 
6ة وال�Eواالس/اب وال 

� ال�ي تل� أ� ال�Mاع	ة واالس/اب ال9ف�MةMر ت او ال�x8لة عالمات وهي االع7اض ث  ال�x8لة �ه

  الMا1قة .   لعالج�ة ا وال_�0 ال�x8لة تار6خ ذل� 1ع	 ال�7ض،
 ال�t	د ال�ض��ة، وال�8ل، وهي : ال	قة ال�علمات ج�ع ش7و� ال�ات\ ذ�7 177صفEة  وفي
  وال�tع .  ال��W9  ال���ار6ة، ال67Mة، والS/ات،

�فEة  صفEة في مف�ل x81ل ال�علمات وت�W9  ج�ع اسال�\ ذ�7 ث Uفح 179ال�Uوتل� 226ال 
\��7ة ال�اتي، ال�ق767 االس�
�ان، االرشاد!ة، ال�قابلة هي : ال�الحWة، االسالMالعالقات م^�اس ال�ات�ة، ال 

�سMی7ا م��7 ) ،سالل  االج��ا��ة ( ال	ك . واخ��  ووصف ل�ق وسائل ب��7 الف�ل ه�ا ال�ات\ الMل
  الEالة. م}ت�7ات ال��tع، الtMل الEالة، ال�علمات . وهي : دراسة وت�W9  ج�ع
  

المؤلمة والمخزية والمخجلة  

العملية االرشادية في النموذج  
التحليلي : تهدف الى تخليص  
الفرد من اسباب التوتر وذلك  
عن طريق خلق موقف عالجي  
خاليا من التهديد والخطر  
بحيث يتيح فرصة للمتعالج  
التعبير عن انفعاالته دون  

. خوف

االفكار  تحديد  -اوال
واالتجاهات والقيم الالعقـالنية  
التي يعتقدها المسترشد . 

مساعدة المسترشد على  -ثانيا
الوعي واالستبصار بهذه  
االفكار وعالقتها بالجوانب  
االنفعالية والسلوكية . ولتحقيق  
االستبصار البد للمسترشد ان  
يستخدم قواعد المنطق  
والحوار السقراطي  

ع وهي  االختبارات محكية المرج
التي تفسر درجة المفحوص  
بمقـارنة ادائه بمحك اداء  
متوقع

االختبارات معيارية المرجع ويتم  
فيها مقـارنة اداء المفحوص  
بمعيار يعتمد على مستوى  
اداء جماعة االقران

ذكر اغراض االختبارات  
الموضوعية المتمثلة وهي  
الكشف عن االستعداد ،  
الكشف عن ضعاف العقول  

، التخطيط  والموهوبين  
الدراسي ، اختيار المهنة او  
الدراسة ( التنبوء ) ، التشخيص  
، التقويم ، المتابعة . ثم ذكر  
شروط االختبار الجيد  
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  القياس والتقويم في العملية االرشادية: الفصل الخامس
  . 282الى صف�ة  239) م! صف�ة  943قع في عIد  ( 

6ة ال�ي ت�M_	م في ب	أ ال�ات\ ه�ا الف�ل ب��ه�	 و h7ة وال��Mال9ف Qد االخ�/ارات وال�قای�	ت9اول ��ه ع
ع�ل�ة االرشاد ال9فMي والعالج . وذ�7 ان ه�ه االخ�/ارات تأخ� اشxال وص�غ م_�لفة حM\ نع الWاه7ة 

ال�6767Eة،  او ال�Mة ال�^�Mة . وم� االشxال االساس�ة لالخ�/ارات ال9ف�Mة ذ�7 ال�}لف االخ�/ارات
  خ�/ارات اللف�Wة ، االخ�/ارات االدائ�ة ، االخ�/ارات الف7د!ة او ال�tا��ة ، االخ�/ارات االسقا��ة . اال

ت�ل  حال اناعها م� ح�X مقارنة ن�ائج اداء  242وتFE ع9ان االخ�/ار ال�ض��ة في صفEة 
�� : ه�ا االخ�/ارات م�xEة ال�7جع وه�Mها الى   ق�Mص على االخ�/ارات وقE7 درجة ال�فMي ال�ي تف

ص Eها مقارنة اداء ال�ف�ص �1قارنة ادائه �E�1 اداء م�قع . واالخ�/ارات م��ار6ة ال�7جع و�6  فEال�ف
a اداء ج�اعة االق7ان . ث  ذ�7 اغ7اض االخ�/ارات ال�ض��ة ال���Sلة وهي �Mعلى م 	���1ار !ع��

�h� ، ال�_��0 ال	راسي ، اخ��ار ال�ه9ة او ال�8ف ع� االس�ع	اد ، ال�8ف ع� ضعاف العقل وال�ه
�	 في صt6  ، ال��ا1عة . ث  ذ�7 ش7و� االخ�/ار الوهي  244ال	راسة ( ال�9
ء ) ، ال�Z�_8 ، ال�ق

  ال�ض��ة ، الS/ات ، ال�	ق . 
وتFE ع9ان االخ�/ارات ال�ض��ة ال8ائعة في الع�ل االرشاد� ت9اول ال�ات\  251في صفEة 

  االتي : 
/ارات ال��اء وهي اخ�/ارات ته	ف الى �uاس ال��اء . ث  ع7ف ال��اء على انه الق	رة على ال�ف��7 اخ�

�|ة ب	رجة فعالة ، و��ل� ادراك العالقات ب�� االش�اء واالف�ار وحل 
وال�عقل والMلك ال�}ث7 على ال
ه9اك س/ع ق	رات عقل�ة اول�ة ال�x8الت . و6
	أ ال��اء 1اإلدراك الMEي و�96هي 1ال�ف��7 ال�7tد والxE  . و 

ت	خل في ت��6 ال��اء هي الفه  اللغ� ، الق	رة الع	د!ة ، االدراك ال�xاني ، ال7Mعة االدراك�ة ، 
االس�	الل ، عامل ال�اك7ة وال0القة اللف�Wة . ت�7ا�1 ه�ه الق	رات وتx8ل ما!�Mى 1ال��اء العام . وق	 اشار 

هي ال��اء الع�لي ، ال�7W9 ، واالج��اعي . وت
	ا نM/ة ال��اء م� ثرن	ا!� الى ثالثة اشxال م� ال��اء 
وت�Sل عامة ال9اس وت�9هي  100 – 90وت�Sل ف|ات م�70فة م� ال�_لف العقلي م7ورا بM9/ة  25اقل م� 
�� وال�/اق7ة . وق	 م�% جاردن7 ب�� ث�ان�ة اناع م� ال��اء وهي   140بM9/ة hف�ا فق وت�Sل نM/ة ال�ه
ال�Mtي ال�7Eي ، ال��اء ال8_�ي ، ال��اء االج��اعي ، ال��اء ال�09قي ال67اضي ، ال��اء  ال��اء

  اللغ� ، ال��اء ال�س�قي ، ال��اء الف�%6ائي ، ال��اء ال0
�عي أ� الق	رة على فه  ال�Eاة ال9/ات�ة
7 ل��اء وهي : س^�اس س�انفرد ب��9ه ، اخ�/ار و�Mل 253ث  ذ�7 اشه7 اخ�/ارات ال��اء في ص 

  ال7اش	ی� ، اخ�/ار راف� .
اضافة الى اخ�/ارات ال��اء الMا1قة ه9اك اخ�/ارات ذ�اء ادائ�ة ولف�Wة مSل اخ�/ار جد انف ل7س  

  ال7جل او ال�7أة 
س9ات في ال�tال االج��اعي واللغة وال�هارات   6 – 0اخ�/ار دنف7 ل�ق��  اداء ال0فل م� ع�7 

  ال/0�Mة وال�عق	ة 
  ي ل^�اس تف��7 حل ال�x8لة . اخ�/ار تن

عة اخ�/ارات ت�Mع�ل لل�9
}  256وذ�7 ال�ات\ في صفEة �tادات وع7فها 1انها م	اخ�/ارات االس�ع
  1الق	رة على ال�عل  او ال�أهل لل��Mق
ل .

واع0اء تعار�6 ل�فهم االس�ع	اد اه�ها 1انه قابل�ة الف7د او ق	رته على تعل  شيء ما وال�ي ت�E	د في 
لG9ج وال_
7ات الMا1قة . وذ�7 عامل م��%ة لالس�ع	اد أه�ها عامل الراثة , اس�ع	اد خاصا ضء ا

اس�ع	ادا عاما وت���% االس�ع	ادات 1انها م�Mقلة ع� 1عGها ال/ع� �االس�ع	اد العالي ل�عل  ال67اض�ات 
	اد ساب� الق	رة  واس�ع	اد م9_ف� ل�عل  ال�س�قى , ت�9 االس�ع	ادات م� العام الى ال_اص , االس�ع

ن الف7د حال�ا الق	رة على اداء ع�ل مع�� في ح�� ی�ف7 ل	!ه االس�ع	اد , وم� م��%ات x!ال 	�1ع9ى ق
االس�ع	اد انه ال!Wه7 في م7حلة ال0فلة وان�ا !Wه7 في ب	ا!ة م7حلة ال�7اهقة . وذ�7 ال�ات\ في صفEة 

اختبارات الذكاء وهي  
اختبارات تهدف الى قياس  
الذكاء . ثم عرف الذكاء على  
انه القدرة على التفكير  
والتعقـل والسلوك المؤثر على  

ة ، وكذلك  البيئة بدرجة فعال
ادراك العالقـات بين االشياء  
واالفكار وحل المشكالت . 
ويبدأ الذكاء باإلدراك الحسي  
وينتهي بالتفكير المجرد  
والحكم  

هناك سبع قدرات عقـلية اولية  
تدخل في تكوين الذكاء هي  
الفهم اللغوي ، القدرة  
العددية ، االدراك المكاني ،  
السرعة االدراكية ، االستدالل ، 

ل الذاكرة والطالقة اللفظية  عام
. تترابط هذه القدرات وتشكل  
مايسمى بالذكاء العام  

اشار ثورندايك الى ثالثة  
اشكال من الذكاء هي الذكاء  
العملي ، النظري ، واالجتماعي

ميز جاردنر بين ثمانية انواع  
من الذكاء وهي الذكاء  
الجسمي الحركي ، الذكاء  
الشخصي ، الذكاء االجتماعي ،
الذكاء المنطقي الرياضي ،  
الذكاء اللغوي ، الذكاء  
الموسيقي ، الذكاء الفيزيائي ،  
الذكاء الطبيعي أي القدرة  
على فهم الحياة النباتية

ذكر عوامل مميزة لالستعداد  
أهمها عامل الوراثة , استعداد  
خاصا استعدادا عاما وتتميز  
االستعدادات بانها مستقـلة  
عن بعضها البعض  

عداد العالي لتعلم  كاالست
الرياضيات واستعداد منخفض  
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�/اه وال�Sاب7ة , الق	رة على اللع\ مع اال�فال مWاه7 دالة على االس�ع	اد اه�ها الق	رة على االن 258
االخ�67 , الق	رة على ال�عاون مع اال�فال االخ�67 , الق	رة على ات/اع ال�عل��ات اللف�Wة , الق	رة ع� 
�7 ع� االه��ام 1الق�Z وفه  معان�ها , اس��عاب ال�فا�i  ال/0�Mة , 
�7 لغhا ع� االف�ار , ال�ع
ال�ع

الMt	!ة ال�ات�ة , االل�%ام االنفعالي مع االخ�67 , اح�7ام حقق االخ�67 وم��ل�اته  ,  الق	رة على الع9ا!ة
  الSقة 1ال9فQ , ال�7/ة في ال�عل  , االس���اع 1الt9اح في اداء االع�ال ال�	رس�ة . 

لجي , ال_
7ة الMا1قة  259وذ�7 ال�ات\ في صفEة �Mج الفG9اد وهي ال	امل ال�}ث7ة في االس�عالع
مالءمة ال�ادة و�7ق ال�	رQ6 للف7د , الضع ال9فMي واالج��اعي للف7د , �
�عة الف7د نفMه ونع9ي 1ه  ,

اه��ة مع7فة اس�ع	ادات ال0ل/ة في االرشاد  259الف7وق الف7د!ة ب�� االف7اد . وذ�7 ال�ات\ في صفEة 
�  وهيh7ج�ه ال�تق	!  خ	مات ال�ج�ه دراسة ال0ال\ ومع7ف�ه مع7فة مض��ة , تق	!  خ	مات ال�

ال�ه9ي , اس�غالل الف�7ات ال7Eجة ال�ي ت�ن ف�ها القابل�ة لل�عل  عال�ة , م7اعاة الف7وق الف7د!ة ع9	 
ادوات تق��  االس�ع	اد وهي : ملف  260ال�عامل مع االف7اد اخ��ار للقF . وذ�7 ال�ات\ في صفEة 

/ارات , وتع	 االخ�/ارات م� اه  االدوات ال�ي !��x ال0ال\ , مقابلة االهل , ال�الحWة ال�/اش7ة , االخ�
لل�عل  ت��فها ل�ف6  ق	رات الف7د ال_اصة والعامة . وم� اخ�/ارات االس�ع	اد ال8ائعة 01ار6ات القابل�ات 
العامة , اخ�/ار االس�ع	اد الق7ائي , اخ�/ارات االس�ع	اد ال��ابي , اخ�/ارات االس�ع	اد ال��xان�xي , 

الس�ع	ادات الف�9ة , اخ�/ارات االس�ع	اد ال�س�قي , اخ�/ارات االس�ع	اد اللغ� , اخ�/ارات اخ�/ارات ا
�ل االكاد!�ي �Eس�ة , اخ�/ارات ال�	ة واله9���
  االس�ع	اد االكاد!�ي , اخ�/ارات االس�ع	اد للعلم ال0

لع�ل�ة االرشاد!ة وتFE ع9ان مفهم الع�ل�ة االرشاد!ة ذ�7 ال�ات\ تع�67 مفهم ا 285وفي صفEة 
و86�7 الى الع�ل�ة الف�9ة ال�ي تقم على االسQ ال�Mل�ات الع�ل�ة وال67W9ة لالرشاد ال9فMي وت�/ع 
�7 وف� خ0ات مE	دة ت���G االع	اد للع�ل�ة االرشاد!ة , ت��6 عالقة ارشاد!ة , Mاج7اءات اساس�ة  ت

�ة تقم على تع	یل الMلك وتEق�� ال�9 تE	ی	 االه	اف االرشاد!ة , تE	ی	 ال�x8لة , وضع خ0ة عالج
�7 ال8_��ة  .�  وتغ

ذ�7 ال�ات\ م7احل الع�ل�ة االرشاد!ة وهي م7حلة االع	اد , م7حلة ب9اء للعالقة  285وفي صفEة 
االرشاد!ة , م7حلة تE	ی	 ال�x8لة , م7حلة تE	ی	 االه	اف االرشاد!ة , م7حلة تE	ی	 م�Mق
ل مx8لة , 

ال�9اس/ة , ت9ف�� االس�7ات��tة ال�9اس/ة , تق��  الع�ل�ة االرشاد!ة , انهاء الع�ل�ة اخ��ار االس�7ات��tة 
  االرشاد!ة , ال��ا1عة .

  

  العملية االرشادية: الفصل السادس
  302 –283) م! صف�ة إلى صف�ة 19و<قع في عIد (  

ال�ي تقم على االسQ ی
	أ ال�ات\ في ه�ا الف�ل ب�ع�67 الع�ل�ة االرشاد!ة على انها الع�ل�ة الف�9ة 
�7 وف� خ0ات  ت�/ع وال�Mل�ات العل��ة وال67W9ة لإلرشاد ال9فMي ، وهيMاج7اء ت�/ع اج7اءات اساس�ة ت

مE	دة ت���G : االع	اد للع�ل�ة االرشاد!ة وت��6 العالقة االرشاد!ة ، وتE	ی	 االه	اف وتE	ی	 ال�x8لة 
ووضع خ0ة عالج�ة تقم على تع	یل وتغ�7 الMلك ، وتEق�� ال�9 وتغ�7 ال8_��ة وات_اذ الق7ارات 

  ئي للع�ل�ة واخ�7ا االنهاء وال��ا1عة . وحل ال�x8الت ، وال�ق��  ال9ها
  ، ذ�7 ال�ات\ م7احل الع�ل�ة االرشاد!ة وهي: 285وتFE ع9ان م7احل الع�ل�ة االرشاد!ة ص

م7حلة االع	اد للع�ل�ة واالرشاد!ة ، م7حلة ب9اء الع�ل�ة االرشاد!ة  ، م7حلة تE	ی	 ال�x8لة ، م7حلة  
ال�x8لة ، اخ��ار االس�7ات��tة ال�9اس/ة ، ت9ف�� االس�7ات��tة تE	ی	 االه	اف االرشاد!ة ، تE	ی	 م�Mق
ل 

  االرشاد!ة ، تق��  الع�ل�ة االرشاد!ة ، ال��ا1عة انهاء الع�ل�ة االرشاد!ة . 
8�7 ال�ات\ الى مفهم الع�ل�ة االرشاد!ة  299وتFE ع9ان ال�قاومة في الع�ل�ة االرشاد!ة صفEة  !

الى تأج�ل االن_7ا� في الع�ل�ة االرشاد!ة ،أو تع0�ل اه	افها الس��ا الى قa الشعر6ة ت	فع ال�7�Mش	 

تات ال�ي !_7جها االرشاد او العالج ال9فMي على ال0Mح . x7اعات واخ7اج ال��  االس�/�ار 1ال

لتعلم الموسيقى  

االستعداد سابق القدرة  
بمعنى قد اليكون الفرد حاليا  
القدرة على اداء عمل معين  
في حين يتوفر لديه  
االستعداد  

من مميزات االستعداد انه  
اليظهر في مرحلة الطفولة  
وانما يظهر في بداية مرحلة  
المراهقة  

دالة على االستعداد    مظاهر
اهمها القدرة على االنتباه  
والمثابرة , القدرة على اللعب  
مع االطفـال االخرين , القدرة  
على التعاون مع االطفـال  
االخرين , القدرة على اتباع  
التعليمات اللفظية , القدرة عن  
التعبير لغوبا عن االفكار ,  
التعبير عن االهتمام بالقصص  

عاب  وفهم معانيها , استي
المفـاهيم البسيطة , القدرة  
على العناية الجسدية الذاتية ,  
االلتزام االنفعالي مع االخرين ,  
احترام حقوق االخرين  
وممتلكاتهم , الثقة بالنفس ,  
الرغبة في التعلم , االستمتاع  
بالنجاح في اداء االعمال  
المدرسية  

العوامل المؤثرة في االستعداد  
وهي النضج الفسيولوجي ,  
الخبرة السابقة , مالءمة المادة  
وطرق التدريس للفرد , الوضع  
النفسي واالجتماعي للفرد , 
طبيعة الفرد نفسه  

ادوات تقييم االستعداد وهي  
: ملف الطالب , مقـابلة االهل ,  
المالحظة المباشرة , االختبارات  
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  وتل� االس/اب : 299ث  ت9اول أس/اب اس/اب ال�قاومة صفEة 
-M1 ی� وذل�	7ش�Mا منx! ی� 1ان	7ش�Mة 1ع� ال��iي 1ال0\ ك7اMمعادل�ه  االرشاد ال9ف \


  ال9فMي . 
عة م� الMل��ات واالف�ار وال�8اع7 ال�_�فة او ال�_tلة ال�ي !_8ى ال�7�Mش	 م�  -�tد مج

  ماجه�ها . 
  وجد مxاس\ ثان6ة ور�/ة ال�7�Mش	 في ال/قاء.  -

  ذ�7 ال�ات\ االتي :   300وتFE ع9ان اع7اض ال�قاومة في صفEة 
1 -Wف ع7اض لف	7ه به��ة : وت��Sل في اس�7سال ال�7�Mش	 في ح	یX حل مضع مE	د دون غ

ال/ع	 ع� الE	یX حل ال�x8لة االساس�ة . او �7ح ال�7�Mش	 اس|لة في غ�7 ال�Mاق ل�9t\ الE	یX ع� 
  ال�x8لة . 

ال��ME اع7اض انفعال�ة : وت���G اس�tا1ات انفعال�ة ت��Sل في االن�ار او ال�
767 او ادعاء او  - 2
اللع\  او ال�M9ان او ال�لل . و6	ل ال�لل �uام ال�7�Mش	 1اللع\ 1ازار الق��Z او االل/Mة او الق��Z او

 . a7اش�اء اخ  
اع7اض مع��7ة : وت�8ل معارضة ال�7�Mش	 ال�7ش	 في م�	ان ع�له ، وادعاء ال�ع7فة 1اإلرشاد .  - 3
4 -    قف ع� م�ا1عة االرشاد �ل�ا . اع7اض سل��ة : وت��Sل في مقا�عة الtلMات وال�

و6_�  ال�ات\ ه�ا الف�ل 1الE	یX ع� اس�7ات��tات ادارة ال�قاومة . وتFE ع9ان اس�7ات��tات ادارة 
  ذ�7 ال�ات\ ج�لة م� االج7اءات هي :  300ال�قاومة صفEة 

  ال�عامل مع ال�قاومة على انها شيء �
�عي الس��ا ال�قاومة ال�ع�	لة . -
�|�ة وال�ات�ة ال�9اس/ة ع9	 �uامه ب�9ف�� الاج\ مMاع	ة ال�7�Mش
ل على ال�xافآت ال�Eفي ال 	

  وال�	رب على ال�هارات ال�0لhة م9ه . 
  الب	 ان !0ر ال�7ش	 و��ه ومقاوم�ه ��7ش	 لل�9 وال�0ر . -
ة خالل تض�ح ال�فا�i  ال�7ت/0ة 1االس�7ات��tات االرشاد!ة لل�7�Mش	 وت	ر6/ه على ال�هارات الالزم-

  الtلMة ق
ل اع0اؤه الاج/ات ال�9%ل�ة . 
  حX ال�7�Mش	 على ال�8ار�ة في ج��ع م7احل االرشاد . -
  اس�_	ام مهارات ال�اصل الفعالة . -
 

  الميادين الكبرى لإلرشاد: الفصل السابع
  386الى صف�ة  303)  م! صف�ة 83و<قع في (

�� س9ة االخ�7ة, 1ان ه�ا مه	 ال�ات\ له�ا الف�ل E1	یSه حل ت0ر م�	ان االM�_ي في الMرشاد ال9ف
ال��	ان ت0ر ت0را م�هال وتسعF افاقه , وق	 ازداد ع	د العامل�� في م�	ان االرشاد ال9فMي وه  م� 

� في صفEة 9ح�لة ال8هادات العل�ا في م�ادی� االرشاد ال9فMي . وتFE عh7ان االرشاد ال�ذ�306  7
h7اف االرشاد ال�	ك ال0الب , وت��9ة ال�ات\ اه� ع� ��67 مع7فة وفه  سلh7اح ال�t9ال ��� وهي تEق

ش_��ة ال0ال\ في ج��ع جان
ها وت09ل� م� ه�ه االه	اف اه	اف ج%ئ�ة اه�ها مMاع	ة ال0ل/ة في رس  
�ل ال	راسي ع� ��67 �Eاف% لل�Eافعة وال	له  , اثارة ال�6ة و�hا ی9اس\ مع ق	راته  ومh7ال_�0 ال�

ال�ع%6% , ت%و6	 ال0ل/ة �1علمات م�9عة في ش�ى ال�tاالت , عالج ال�x8الت الMل��ة ل	a  ب7امج
�ل ال	راسي . �Eم�ها ال�	6ة وفي مقh7الت ال�x8وعالج ال� Z�_81ع� ال0الب , ت  

� وتل� الEاجات هي  308وفي صفEة h7اجة الى ب7نامج االرشاد ال�Eان ال  تFE ع9
رات ال�Eات�ة وال�ع��7ة , الEاجة الى ال�ق
ل واالس�MEان , الEاجة الى تق	ی7 الEاجة الى ام�الك ال�ها

لج�ة , الEاجة الى االس�قالل االنفعالي ع� �Mة والف��Mt7ات ال�ال�ات , الEاجة الى ال���� مع ال�غ
�ه�9ة الال	ی� وت��6 اله6ة ال8_��ة , الEاجة الى ال�علمات وال
�انات ع� ال�Eاة االج��ا��ة وال

من اختبارات االستعداد  
الشائعة بطاريات القـابليات  

االستعداد  العامة , اختبار  
القرائي , اختبارات االستعداد  
الكتابي , اختبارات االستعداد  
الميكانيكي , اختبارات  
االستعدادات الفنية ,  
اختبارات االستعداد  
الموسيقي , اختبارات  
االستعداد اللغوي , اختبارات  
االستعداد االكاديمي ,  
اختبارات االستعداد للعلوم  
الطبيعية والهندسية ,  

التحصيل االكاديمي  اختبارات  

ذكر الكاتب مراحل العملية  
االرشادية وهي مرحلة االعداد  
, مرحلة بناء للعالقة االرشادية , 
مرحلة تحديد المشكلة , مرحلة  
تحديد االهداف االرشادية , 
مرحلة تحديد مستقبل مشكلة ,  
اختيار االستراتيجية المناسبة , 
تنفيذ االستراتيجية المناسبة , 

لعملية االرشادية , انهاء  تقييم ا
. العملية االرشادية , المتابعة

مراحل العملية االرشادية وهي:
مرحلة االعداد للعملية   

واالرشادية ، مرحلة بناء العملية  
االرشادية  ، مرحلة تحديد  
المشكلة ، مرحلة تحديد  
االهداف االرشادية ، تحديد  
مستقبل المشكلة ، اختيار  

اسبة ، تنفيذ  االستراتيجية المن
االستراتيجية االرشادية ، تقييم  
العملية االرشادية ، المتابعة  
انهاء العملية االرشادية  
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  واالق��اد!ة . 
6ة ال8ائعة في ال�	ارس الارد في صفEة h7الت ال�x8ان ال�ذ�7 ال�ات\ ال�x8الت  309وتFE ع9

6ة ال8ائعة في ال�	ارس وهي h7ال�  
ال�x8الت االنفعال�ة وت���G ال�_اوف ال�7ض�ة , القل� , ال_tل , االض70ا1ات ال�%اج�ة , االك�|اب 

�ل ال	راسي , نقZ ال�هارات ال	راس�ة , ال��اب ال���7ر ,  . ث  ال�x8الت ال�عل���ة�Eني ال�	ت ��Gوت�
ال�7Mب ال�	رسي , ال�M9ان . ث  ذ�7 ال�8اكل الMل��ة وهي وت���G ال89ا� ال%ائ	 , الع9ف ال�	رسي , 

  االنG/ا� ال�في . 
� الارد في صفEة h7مات االرشاد ال�	ان خ  ات وهي :ذ�7 ال�ات\ تل� ال_	م 325وتFE ع9

� غ�7 ال�/اش7ة مSل ال�ع7ف على ال0ل/ة م� ح�X ع	ده  وحاجاته  h7مات االرشاد ال�	اوًال: خ
ال�9ائ�ة ال�ع7ف على اعGاء اله�|ة , تض�ح دوره لإلدارة ال�	رس�ة وال�عل��� وال0ل/ة . واه  ال_	مات 

اد� , وضع خ0ة الع�ل االرشاد� االرشاد!ة غ�7 ال�/اش7ة ال�ي !ق	مها ال�7ش	 هي ت_��0 ال
7نامج االرش
 7��� وتث�� ال�علمات ال_اصة 1اإلرشاد , تفM9الت االرشاد!ة , تtMال %�96ة , تtهMل�ة او ال�الف

  م�ادر ال�علمات ال�Mان	ة في الع�ل االرشاد� , اع	اد ج	اول ز6ارات ال0ل/ة واول�اء االمر 
راسة الEاالت , االرشاد ال�tعي , ال�ج�ه ال�tعي ثان�ا : ال_	مات ال�/اش7ة وهي االرشاد الف7د� ود

في ال�فف , االرشاد وال�ج�ه ال�ه9ي , مقا1الت اول�اء االمر , مقا1الت اعGاء اله�|ة ال�	ر�M6ة 
 . ��ث وال	راسات العل��ة , ارشاد ال0ل/ة ال��فقE/ها , االرشاد العالجي , اج7اء ال�  والعامل�� ف

تE	ث ال�ات\ ع� اال�ار ال67W9ة لال�ار  339ه9ي الاردة في صفEة وتFE ع9ان االرشاد ال�
ال�ه9ي ول_Z ذل� في ع�ل�ة ال�ائ�ة ب�� ال�Mات ال8_��ة للف7د وال��0ل/ات ال�ه�9ة . ث  ذ�7 ال�/اد{ 
ال�ي !قم عل�ها االرشاد وال�ج�ه ال�ه9ي وم9ها دراسة ش_��ة الف7د x1افة جان
ها , ت%و6	 الف7د 

ات ال�ا��ة ع� ال�ه� ال�_�لفة وما ت�0ل/ه م� امxان�ات ش_��ة . ث  ع7ف االرشاد ال�ه9ي على 1ال�علم
�� ال��عل  hاو ال�عل  و 	ال�7ش ��انه ع�ل�ة تق	!  ال�Mاع	ة لل�7�Mش	 م� خالل العالقات االرشاد!ة ب

  به	ف تEق�� ال���9ة ال�ه�9ة . 
ل�ات\ ثالث خ0ات هي تEل�ل الف7د م� ذ�7 ا 342وتFE ع9ان خ0ات االخ��ار ال�ه9ي في 

�له ال	راسي والSقافي , ال7Wوف �Eت a�Mله واه��اماته , م�ناح�ة اتtاهاته , امxان�اته , ص�Eه , م
االس67ة واالق��اد!ة , ناحي الGعف والقة ل	!ه . ال_0ة الSان�ة هي تEل�ل الع�ل م� ناح�ة ال�هارات 

�|ة وم�0ل/ات الع�ل الMt	!ة والعقل�ة . ال_0ة الSالSة ات_اذ الق7ار واالم��ازات وال�عhات  وال7Wوف 
ال
�7 ال_0ات ال�ي ت�9xه م� الق7ار ال�ه9ي ال�9اس\ . �Mفي ت 	7ش�Mة الف7د ال�	اعMل في مSال�ه9ي وت��  
قة ث  ذ�7 ال�ات\ العامل ال�ي ت}ث7 في ع�ل�ة االخ��ار ال�ه9ي وهي ال�Mات الراث�ة , ال_
7ات الMا1

  , ال�هارات الف7د!ة , العامل االج��ا��ة . 
 76ث  ذ�7 ال�ات\ خ	مات ال��h7ة ال�ه�9ة وع7فها 1انها االس�7ات��tة االساس�ة ال�ي ته	ف الى ت0
م_7جات ال�عل�  م� خالل ر�h ن8ا�ات وفعال�ات ال�	رQ6 وال�عل�  في مفهم ال�076 ال�ه9ي وhال�الي 

  1عال  الع�ل والعي به�ا العال  . ال�h7 ب�� العال  االكاد!�ي
. !ق	م م7ش	 خ	مات ال��h7ة ال�ه�9ة لل�عاون 350دور ال�7ش	 في تق	!  خ	مات ال��h7ة ال�ه�9ة صفEة 

مع معل�ي ال��h7ة ال�ه�9ة في ال�	ارس وتل� ال_	مات هي تق	!  ال�علمات ال�ه�9ة , ت%و6	 ال0ل/ة 1عادات 
�	ة , ت%و6	tالع�ل ال  �u7ات و
  ال0ل/ة 1ال�هارات ال�����ة ال�ي تtعل الع�ل مع9ى وفائ	ة . وخ

ذ�7 ال�ات\ تع�67 مفهم ذو�  255وتFE ع9ان ارشاد الف|ات ال_اصة الارد في صفEة 
االح��اجات ال_اصة وهي االف7اد ال�ی� !_�لفن ع� ال9اس العادی�� في ال�Mات واالداء سل/ا او ا!tا1ا 

م�س� اداء وس�ات االف7اد العادی�� . ول_Z ال�ات\ اه	اف ارشاد  ح�X ی7E9ف اداؤه  وس�اته  ع�
  الف|ات ال_اصة ��ا یلي :

  ال�غل\ على اآلثار ال9ف�Mة ال��7ت/ة على الEالة .- 1

يشير الكاتب الى مفهوم  
العملية االرشادية الى قوى  
الشعورية تدفع المسترشد الى  
تأجيل االنخراط في العملية  
االرشادية ،أو تعطيل اهدافها  
السيما االستبصار بالصراعات  
واخراج المكبوتات التي  
يخرجها االرشاد او العالج  
النفسي على السطح

تطور ميدان االرشاد النفسي  
في الخمسين سنة االخيرة, بان  
هذا الميدان تطور تطورا  
مذهال وتوسعت افـاقه , وقد  
ازداد عدد العاملين في  
ميدان االرشاد النفسي وهم  
من حملة الشهادات العليا في  

النفسي    ميادين االرشاد

خدمات االرشاد التربوي غير  
المباشرة مثل التعرف على  
الطلبة من حيث عددهم  
وحاجاتهم النمائية التعرف على  
اعضاء الهيئة , توضيح دوره  
لإلدارة المدرسية والمعلمين  
والطلبة  

اهم الخدمات االرشادية غير  
المباشرة التي يقدمها المرشد  
 هي تخطيط البرنامج االرشادي ,
وضع خطة العمل االرشادي  
الفصلية او السنوية , تجهيز  
السجالت االرشادية , تنسيق  
وتوثيق المعلومات الخاصة  
باإلرشاد , توفير مصادر  
المعلومات المساندة في العمل  
االرشادي , اعداد جداول  
زيارات الطلبة واولياء االمور  
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  الع�ل على تع	یل ردود افعال االخ�67 تtاه الEالة  - 2
6ا ومه�9ا واج��ا��ا مع اف7اد ال���tع  - 3h7ه  تtدم  

وهي ال�x8الت ال9ف�Mة , ال�x8الت االج��ا��ة ,  361ات ال_اصة صفEة مx8الت ذو� االح��اج
6ة وال�ه�9ة .h7الت ال�x8ال�  

  هي  263ال_	مات االرشاد!ة ل�و� االح��اجات ال_اصة صفEة 
االرشاد الف7د� , االرشاد ال�tعي , االرشاد االس�7 , خ	مات غ7فة ال��ادر , تج�ه ال�tعي في 

�� .ال�فف , ال�ق��  وال�h  أه�ل ال�ه9ي , خ	مة االحالة  , خ	مة ارشاد ال�ه
. تFE ه�ا الع9ان ع7ف ال�ات\ االرشاد االس�7 على انه  368االرشاد االس�7 وال%واجي صفEة 

 ��ع�ل�ة مMاع	ة اف7اد االس7ة 6701قة ف7د!ة او ج�ا��ة في فه  ال�Eاة االس67ة ومM}ول�اتها وذل� ل�Eق
  � وحل ال�x8الت االس67ة .االس�ق7ار وال���� االس7 

ع7ف ال�ات\ االس7ة 1انها ال�tاعة ال�7ج��ة االولى ال�ي ی89أ  268مفهم االس7ة وو��ف�ها : صفEة 
بها الف7د وت}د� الى اك
7 تأث�7 في ت89|�ه االج��ا��ة ح�X ت�9 ال
�ور االولى ل�Mاته ال8_��ة وف�ها 

ل�اتها في رعا!ة !قGي الف7د معW  وق�ه وE�6	د ال�اف� االس�7 ف|M�1 امها�u a	ء �7وفها ومي ض
ال�9 وح	ی	 م0ال/ه . وت��ن االس7ة م� ج�اعة م� االف7اد . وa76 عل�اء االج��اع ان االس7ة هي ال�7آة 
ال�ي ت9عQx عل�ها الSقافة وعادات واتtاهات اج��ا��ة وسل��ة . ول�ي !E	د ال�7ش	 اث7 االس7ة في 

!Eلل العالقات داخل االس7ة ب�� الال	ی� والعالقات ب�� االخة واالخات ش_��ة ال�7�Mش	 !t\ ان 
 . a77ان واالقارب م� جهة اخ�tاء االس7ة م� جهة والGج��ع اع ��  و�6ع7ف على م	a االنtMام ب

عة م� العامل ال�ي ت}د� الى ه�ه  370وتFE ع9ان ال�x8الت االس67ة صفtة �tذ�7 ال�ات\ م
  یلي :ال�x8الت وم9ها ما

 االزمات وال�7اعات ال�ف�حة ب�� االب والم على م7أa وم�Mع االب9اء .- 1
  ان7Eاف االت�االت وال�فاعل ال%ائف ب�� اعGاء  االس7ة  - 2
  ال�Mل� الال	� الح	 الال	ی� ال�� !قد الى ع	م اس�قالل�ة اعGاء االس7ة  - 3
  ال7ف� الال	� الغ�7 م�ازن لألب9اء - 4
  االس67ة في ال�Eاة . ج�د االدوار - 5

  وفي مایلي ع7ض مج% ألك7S ال�x8الت االس67ة وال%واج�ة ��ا ذ�7ها ال�ات\ وهي :
ن الح	 ال%وج�� او �ل�ه�ا اوالد م� زواج ساب� ان�هاء - 1x! 7یلة . وهي اس	
مx8لة االس7 ال

  1ال0الق او الفاة او اله7tان .
  ت�	ع في االس7ة  ال�ف�� االس�7 . وهي مx8لة اس67ة ت8�7 الى - 2
�� و6ف�ق	ون الى  - 3h70Gد الى ت89|ة ا�فال ماسال�\ ال7عا!ة الال	!ة ال_ا�|ة وهي اسال�\ تق

ادنى مهارات ال���� وال�فاعل م�� العال  ال_ارجي في ال��Mق
ل . وم� ه�ا االسال�\ االسلب 
  ال�Mل0ي , اسلب ال�Eا!ة ال%ائ	ة او ال	الل .

4 - اض70اب نفMي اج��اعي ی��Sل في سل��ات ال�ي ت��ل 1ال��7د  ج9اح االح	اث . وه
  وال�_67\ ض	 ال���tع .

االدمان . وه مx8لة اج��ا��ة واس67ة ت��Sل في تعا�ي ال�اد اإلدمان�ة �1_�لف اناعها .  - 5
ل على ه�ه ال�اد .�Eوال�� ی�9ج ع9ها ر�/ة قه67ة لل  

8�7 الى اض70اب العالقات ال%وج�ة وع	م االتفاق ال_الفات ال%وج�ة : وهي مx8لة اس67ة ت - 6
�\ ال�Eاة ال%وج�ة �على امر مع�9ة . ال_�انة ال%وج�ة : وهي م� اخ70 ال�8اكل االس67ة ال�ي ت
وهي اك
7 م
7رات ال0الق . وتعد اس/اب ه�ه ال�x8لة الى نقZ ال^�  األخال�uة وضعف الازع 

 . ��  ال	ی9ي ل	a اح	 ال%وج
  س9ة . 55 – 45ال�اس وهي مx8لة ت�7 بها ال�7أة في م�9�ف الع�7 مx8لة س�  - 8

الخدمات المباشرة وهي  
االرشاد الفردي ودراسة  

ت , االرشاد الجمعي ,  الحاال
التوجيه الجمعي في الصفوف ,  
االرشاد والتوجيه المهني , 
مقـابالت اولياء االمور , 
مقـابالت اعضاء الهيئة  
التدريسية والعاملين فيها ,  
االرشاد العالجي , اجراء البحوث  
والدراسات العلمية , ارشاد  
الطلبة المتفوقين  

عرف االرشاد المهني على انه  
تقديم المساعدة  عملية  

للمسترشد من خالل العالقـات  
االرشادية بين المرشد او  
المعلم وبين المتعلم بهدف  
تحقيق التنمية المهنية . 

يقدم مرشد خدمات التربية  
المهنية للتعاون مع معلمي  
التربية المهنية في المدارس  
وتلك الخدمات هي تقديم  
المعلومات المهنية , تزويد  

خبرات وقيم  الطلبة بعادات و 
العمل الجيدة , تزويد الطلبة  
بالمهارات التكيفية التي تجعل  
العمل معنى وفـائدة  

اهداف ارشاد الفئات الخاصة  
كما يلي :

التغلب على اآلثار النفسية  -1
المترتبة على الحالة .

العمل على تعديل ردود    -2
افعال االخرين تجاه الحالة  

دمجهم تربويا ومهنيا   -3
يا مع افراد المجتمع  واجتماع
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مx8لة االب الMل
ي : یلع\ االب دورا ت9ف��!ا مه�ا في االس7ة فه ال�9ذج والق	وة ال9MEة .  - 9
  وعل�ه تع��	 سعادة او شقاء االس7ة .

, العالج ال�tعي  وهي الSقافة االس67ة , العالج االس�7  278خ	مات ارشاد ال عGاء االس7ة صفEة 
  , ی��Sل في تق	!  خ	مات االرشاد ال�tعي ألك7S م� اس7ة , ال_	مات ال0
�ة وال��Eة .

و6_��  ال�ات\ في ه�ا الف�ل E1	یX ع� خ	مات االرشاد ال%واجي لل��%وج�� او ال�ق
ل�� على 
مج ت	ر6\ وه�ه ال_	مات هي الفZE ال0
ي , الفZE وال�ق��  ال9فMي , ب7ا 283ال%واج في صفEة 

  الال	ی� على ت89|ة اال�فال . 
  

  المهارات االساسية في العملية  اإلرشادية: الفصل الثامن
  . 428 –387) صفEة . م� صفEة  41و6قع في ع	د ( 

. 7�Sء فه  ال�هارات االرشاد!ة ، وذ�7 1ان ال�  مه	 ال�ات\ له�ا الف�ل 1الE	یX ع� س
�� !_ل0ن ب�� مهارات االرشادSل وسائل ج�ع  م� ال/احSفي االرشاد م a7اض�ع اخ�� مhو

ال�علمات االرشاد!ة او االس�7ات��tات االرشاد!ة . فt9	 1عGه  !�ف ال�الحWة او دراسة الEالة او 
,  389ال�قابلة ��هارات ارشاد!ة . وهي في الاقع وسائل ارشاد!ة . وتFE ع9ان ه7م ال�هارات صفEة 

د!ة تأخ� ب9اء  وت7ت�/ا ه7م�ا مع�9ا ی
	أ �1هارات االت�ال و9hاء العالقة ذ�7 ال�ات\ ان ال�هارات االرشا
االرشاد!ة و�6	رج الى ال�هارات الف�9ة ح�ى ی�9هي الى مهارات الع�ل ال��ق	مة . و96	رج تFE ه�ه 
ال�هارات االساس�ة مهارات ف��7ة !ع��	 اخ��ار ال�7ش	 واس�ع�اله ال� م9ها على ق	راته وف7ض�اته م� 

، وعلى اس�tا1ات ال�7�Mش	 ووسائله م� جهة اخa7 . و���ا یلي اه  ال�هارات االساس�ة ال8ائعة  جهة
  االس�_	ام في االرشاد : 

  اوال: مهارات االصغاء وت��ن م� ال7سالة ، معالtة ال7سالة  ، ارسال ال7سالة . 
الغامGة  وت
	{ عادة �1/ارة  ثان�ًا : مهارات االس��Gاح وت8�7 الى الM}ال ال�� ی�ل رسالة ال�7�Mش	 

هل تق�	 1انه ......؟ او هل تقل 1انه ...............؟ مع اعادة ص�اغة جان\ م� رسالة ال�7�Mش	 
  او �لها . 

ثالSًا : مهارة اعادة ال��اغة : وت8�7 الى اعادة ص�اغة �ل�ات ال�7�Mش	 واف�اره ��ا ت�8ل االن�/اه 
 الtان\ ال�Eجه نع7في م� رسالة ال�7�Mش	 مع ت7ج�ة اف�اره في �ل�ات م� ع9	 ال�7ش	 . االن�قائي ال�

a ال�ع7في اال انه في �Eعلى ال� %�را1عًا : مهارة عQx ال�8اع7 : في اعادة ال��اغة ی�  ال��7
a الج	اني . �Eال�8اع7 ی�7% على ال� Qxمهارة ع  

�7ات واالنعxا
عة م� ال�ع�tوهي م : Z�_ًا مهارة ال�لMان خام 	7ش�Mال� 	سات ت�8ف ما ی67
  یصله الى ال�7ش	 وت�tع ب�� اث9�� او اك7S م� مهارة اعادة ال��اغة . 

ت9اول ال�ات\ مهارات الMلك الGEار�  وع7فها 1انها  400مهارات الMلك الGEار� صفEة 
ى االس�tا1ات ال�هارات ال�ي !�M_	م ف�ها ف�ها ال�7ش	 لغة الMt  وال�Mافة واللغة وال�7Eة اضافة ال

�% ب�� نع�� م� الMلك الGEار� ه�ا : �ر6ة . و�x�6 ال��GEة ال�Wاللف  
مهارات الMلك الGEار� الMt	� : وهي مهارات !�M_	م ف�ها ال�7ش	 السائل غ�7 اللف�Wة . -اوال 

 المام،ا الى قل�الً  ال��ل ال/��7، ال�اصل مهارة هي الMt	� الGEار�  الMلك م� اناع ارhعة وه9اك
  ال��ف . على والFh7 الل�Q ال�Mافة،

 Xف ح	به 	مها ال�7ش	_�M! ة�Wا1ات لفtي : وهي اس�Wار� اللفGEك الثان�ًا : مهارات الMل
�� ال�7ش	 . وه9اك ثالثة اناع م� ه�ه ال�هارات وهي h9ه و�ال�7�Mش	 م� اجل تج�ه الE	یX ب

ت وال�ل�ة ، ال�8	ی	 واعا�دة ال�ل�ات ، الفر6ة وهي اس�tا1ة لف�Wة م709ف ال�t8عات ال�غ�7ة �ال
  ال�7ش	 ت�ف ال8ي ال�� !E	ث حال�ا في الع�ل�ة االرشاد!ة . 

ع� مهارة �8ف ال�ات . وهي اس�tا1ة لف�Wة م� �7ف ال�7ش	 .  404ث  تE	ث ال�ات\ في صفEة 

عرف الكاتب االسرة بانها  
الجماعة المرجعية االولى التي  
ينشأ بها الفرد وتؤدي الى  
اكبر تأثير في تنشئته  
االجتماعية حيث تنمو البذور  
االولى لسماته الشخصية وفيها  
يقضي الفرد معظم وقته  
ويتحدد التوافق االسري في  
ضوء ظروفها ومدى قيامها  

ا في رعاية النمو  بمسئولياته
وحديد مطالبه  

ان االسرة هي المرآة التي  
تنعكس عليها الثقـافة وعادات  
واتجاهات اجتماعية وسلوكية  

ان المهارات االرشادية تأخذ  
بناء  وترتيبا هرميا معينا يبدأ  
بمهارات االتصال وبناء العالقة  
االرشادية ويتدرج الى  
المهارات الفنية حتى ينتهي  

ت العمل المتقدمة  الى مهارا

مهارات السلوك الحضاري  
وعرفها بانها المهارات التي  
يستخدم فيها فيها المرشد لغة  
الجسم والمسافة واللغة والحركة  
اضافة الى االستجابات اللفظية  
الحضورية  

مهارات السلوك الحضاري  
الجسدي : وهي مهارات  
يستخدم فيها المرشد الوسائل  

اربعة  غير اللفظية . وهناك  
انواع من السلوك الحضاري  
الجسدي هي مهارة التواصل  
البصري، الميل قـليالً الى االمام،  
المسافة، اللمس والربت على  
الكتف  

مهارات السلوك الحضاري  
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  ی
ح بها ع� خ
7ات ش_��ة تعQx اف�اره وانفعاالته . 
  اه	اف �8ف ال�ات : 

  ال�7ش	 اك7S حMاس�ة ودفء تtاه ال�7�Mش	 .  ان- 1
�7 ع� م8اع7ه واف�اره M1هلة .  - 2
  ی%6	 م� ق	رة ال�7�Mش	 على ال�ع
  مMاع	ة ال�7ش	 على تغ�7 ادراكات ال�7�Mش	 وت076 ادراكات ومفا�i  ج	ی	ة .  - 3

  :  405اناع �8ف ال�ات صفEة 
  ، �8ف  ذات ا!tابي ،  ك8ف ال�ات الصفي ، �8ف ال�ات ال���Eي ، �8ف ذات

  . اخ��  ال�ات\ ه�ا الف�ل ب�9اوله له�ه ال�هارات ، .  410مهارة الع�ل ال��ق	مة : صفEة 
وهي اس�tا1ات ن08ة ت}ث7 م/اش7ة على ال�7�Mش	 وته	ف الى ز6ادة و��ه 1األف�ار وال�8اع7 

9
ها وال�ي تقف في ��67 ت��فه ، اضافة الى ز6اtاول تE! ات ال�ي���7 م� والMل�دة و��ه 1الEاجة  لل�غ
خالل ا�ار م7جعي خارجي اك7S مض��ة . و���ا یلي ه9اك خ�Q مهارات م� مهارات الع�ل 
 7�Mمات ، مهارة ال�فاالساس�ة في م�	ان االرشاد والعالج ال9فMي وهي : مهارة الM}ال ، مهارة تق	!  ال�عل

  ، مهارة ال�اجهة ، مهارة ال�غ�!ة ال7اجعة . 
  

حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من علماء  أنه  
النفس وطالب الجامعة وتحديداً طالب الدراسات العليا والباحثين التربويين المهتمين باالرشاد  

 النفسي.

اللفظي : وهي استجابات  
لفظية يستخدمها المرشد  
بهدف حث المسترشد من اجل  
توجيه الحديث بينه وبين  

نواع  المرشد . وهناك ثالثة ا
من هذه المهارات وهي  
المشجعات الصغيرة كالصوت  
والكلمة ، التشديد واعادة  
الكلمات ، الفورية وهي  
استجابة لفظية منطرف المرشد  
تصف الشي الذي يحدث حاليا  
في العملية االرشادية  

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR122MaanPsy&EducationalCounseling.pdf 

  

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 
 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 
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  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
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