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カتوجيﾝا GUIDANCE 
عمﾞية إヱساヱية تتضمف مجموعة مف اﾝخدمات اﾝتي تقدـ ゾﾝفراد ﾝمساعدتヴـ عﾞى فヴـ أヱفسヴـ      

دراؾ اﾝمشデﾜت اﾝتي يعاヱوف مヴヱا ، واヱダتفاع بقدراتヴـ ومواケبヴـ في اﾝتغﾞب عﾞى اﾝمشデﾜت اﾝتي  وا 
يشوف بヴا حتى يبﾞغوا أقصى ما تواجヴヴـ ، بما يؤدي إﾝى تحقيؽ اﾝتوافؽ بيヴヱـ وبيف اﾝبيئة اﾝتي يع

 ( ٗٚ:  ٕٜٜٔ،  ) مرسي يستطيعوف اﾝوصوؿ إﾝيカ مف ヱمو وتﾜامؿ في شخصياتヴـ 
أو  : مساعدة تقدـ ゾﾝفراد ダختيار مايヱاسبヴـ عﾞى أسس سﾞيمة ، وتحقيؽ اﾝتوافؽ في مجاヅت 

ﾝصادقة واﾝومات اﾞمعﾝى إعطاء اﾞؿ أساس عﾜبش カتوجيﾝفة . ويشتمؿ اﾞمختﾝحياة اﾝموثوقة ، ا
 ( ٕٚ-ٕٙ: ٜٜٗٔ)اﾝشヱاوي، Responsibility وتヱمية اﾝشعور باﾝمسؤوﾝية 

 
 COUNSELING  اダرشاد

عمﾞية تعﾞيمية تساعد اﾝفرد عﾞى أف يفヴـ ヱفسカ باﾝتعرؼ عﾞى اﾝجواヱب اﾞﾜﾝية اﾝمشﾞﾜة      
في مما يسヴـ مجردة ﾝشخصيتカ حتى يتمﾜف مف إتخاذ قراراتカ بヱفسカ ، وحؿ مشデﾜتカ بموضوعية 

ويتـ ذﾝؾ مف خデؿ إقامة عデقة إヱساヱية  .ヱموヮ اﾝشخصي ، وتطورヮ اダجتماعي واﾝتربوي واﾝمヱヴي 
اﾝذي يتوﾝى دفع اﾝعمﾞية اダرشادية ヱحو تحقيؽ اﾝغاية مヴヱا بخبرتカ اヱﾝفسي بيカヱ وبيف اﾝمرشد 
  .( ٙٗ: ٜٚٛٔاﾝمヱヴية  ) ماケر ، 

ـ ذاتカ ويدرس شخصيتカ ويعرؼ خبراتカ عمﾞية بヱاءة ، تヴدؼ إﾝى مساعدة اﾝفرد ﾜﾝي يفヴ  أو :
 ، カوتدريب カيمﾞوتع カورغبت カفي ضوء معرفت カتデﾜويحؿ مش ، カاتヱاﾜمي إمヱوي カتデﾜويحدد مش
بヴدؼ تحديد وتحقيؽ أケدافカ وتحقيؽ اﾝصحة اヱﾝفسية واﾝتوافؽ شخصيًا وتربويًا ومヱヴيًا وزواجيًا  

 (.ٖٔ-ٕٔ :  ٕ٘ٓٓوُأسريًا ) زケراف ،
 

 GUIDANCE AND COUNSELING   اﾝتوجيカ واダرشاد
يعبر مصطﾞحا اﾝتوجيカ واダرشاد عف معヱى مشترؾ ، فﾜؿ مف اﾝتوجيカ واダرشاد يتضمف مف     

حيث اﾝمعヱى اﾝحرفي ، اﾝترشيد واヴﾝداية واﾝتوعية واダصデح وتقديـ اﾝخدمة واﾝمساعدة ، واﾝتغّير 
 ( . ٖٔ :ٕ٘ٓٓ اﾝسﾞوﾜي ヱحو اゼفضؿ )زケراف ،

تتضمف   SERVICESخطة عﾞمية عمﾞية مدروسة ﾝمجموعة خدمات    : اﾝتوجيカ واダرشاد
 カدافケوتحديد أ カستعدادات مساعدة اﾝطاﾝب أو اﾝمسترشد عﾞى فヴـ ذاتカ وبيئتカ وميوカﾝ ورغباتカ وا 

 カاراتヴوم カوطموحات カوقدراتSKILLS   يةﾞعمﾝا カشخصية وحاجاتﾝفردية واﾝوظيفية اﾝدؼ ، باヴ
واﾝشعور باﾝسعادة في مجاヅت حياتMENTAL HEALTH   カتحقيؽ اﾝصحة اヱﾝفسية 
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اﾝشخصية اﾝتعﾞيمية واﾝمヱヴية واゼُسرية واﾝبيئية بصفة عامة وتヱمية أヱماط سﾞوﾜية وخفض اﾝسﾞوؾ 
غير اﾝتﾜيفي وتقوية اﾝسﾞوؾ اﾝتﾜيفي واﾝمحافظة عﾞى إستمراريتカ في ضوء عادات وتقاﾝيد اﾝمجتمع 

 ダوا カتوجيﾝذا يوضح أف اケعامة وﾝحة اﾞمصﾝـ واﾞيـ وتعﾞـ وفف وممارسة وتربية وتعﾞرشاد ع
  ( ٕٕ:  ٜٜٛٔ)محمود ، 

 

    COUNSELING  PSYCHOLOGY عﾞـ اヱﾝفس اダرشادي
ケو أحد فروع عﾞـ اヱﾝفس اﾝتطبيقية ، يヴتـ بمساعدة اゼفراد عﾞى معاﾝجة مشデﾜتヴـ أو      

ヴﾝـ . إف مصطﾞح عﾞـ  ، أوتヱمية مヴارات أساسية حياتيةاﾝوقاية مف بعض اﾝمشデﾜت اﾝمتوقعة 
اヱﾝفس اダرشادي يختﾞؼ مف مجتمع إﾝى آخر حيث يسمي اﾝبعض ケذا اﾝعﾞـ بػ اﾝتوجيカ واダرشاد ، 

.. إف إختيار إسـ  اダرشاد اﾝتربويويطﾞؽ عﾞيカ آخروف )اﾝتوجيカ اﾝطデبي( أو اダرشاد اﾝطデبي أو 
ذヮ ( ケو اゼدؽ بيف COUNSELING  PSYCHOLOGY   ケ)عﾞـ اヱﾝفس اダرشادي 

 ヮـ ، ويعيدﾞعﾝرشاد باダي في آف واحد ، ويربط اﾞعمﾝمي واﾞعﾝب اヱجاﾝـو اヴمفﾝس اﾜسماء حيث يعゼا
وقد تعددت مجاヅت اダرشاد اヱﾝفسي  ،  (ٜ:  ٕٔٔٓسعد ، أإﾝى مヴدヮ وケو عﾞـ اヱﾝفس ) أبو 

 ﾝتغطي جميع مراحؿ حياة اヱダساف ، ومراحؿ اヱﾝمو اﾝمختﾞفة ) اﾝطفوﾝة ، اﾝشباب ، اﾝرشد ،
( ヮوتواجد カﾞف عمﾜوتغطي أما ) شيخوخةﾝزؿ ،  اヱمﾝساف اヱダعمؿ ( ، وتغطي حياة اﾝمدرسة ، اﾝا

فمجاヅت في حاヅت اデﾝسواء واﾝحاヅت اﾝخاصة وتغطي اゼزمات اﾝتي يمر بヴا اゼفراد في حياتヴـ ، 
اد اﾝمヱヴي ، اダرشاد حسب اﾝميداف : اダرشاد اﾝديヱي ، اダرشاد اﾝعデجي ، اダرشاد اﾝتربوي ، اダرش

اダرشاد اﾝزواجي ، اダرشاد اゼسري . أما مجاヅت اダرشاد حسب اﾝفئات اﾝمستفيدة : إرشاد اゼطفاؿ 
، إرشاد اﾝمراケقيف واﾝشباب ، إرشاد ﾜبار اﾝسف ، إرشاد اﾝمعوقيف ) اダرشاد اﾝتأケيﾞي ( ، إرشاد 

 (  ٓٛٔ: ٕٛٓٓ) مشاقبة ، اﾝموケوبيف 
 

  EDUCATIONAL COUNSELING   :  اダرشاد اﾝتربويمعヱى 
في رسـ اﾝخطط اﾝتربوية اﾝتي تتデءـ مع قدراتカ وميوカﾝ وأケدافカ ،  اﾝطاﾝبケو عمﾞية مساعدة       

وأف يختار ヱوع اﾝدراسة واﾝمヱاケج اﾝمヱاسبة واﾝمواد اﾝدراسية اﾝتي تساعدヮ في إﾜتشاؼ اダمﾜاヱات 
اヱﾝجاح في برヱامجカ اﾝتربوي ،  فيما بعد اﾝمستوى اﾝتعﾞيمي اﾝحاضر ، ومساعدتカ فياﾝتربوية 

: ٕ٘ٓٓ) زケراف ، واﾝمساعدة في تشخيص وعデج اﾝمشデﾜت اﾝتربوية بمايحقؽ توافقカ اﾝتربوي
ٜٗٔ ) 
في تحديد خططカ وبرامجカ اﾝتعﾞيمية واﾝتربوية اﾝتي تتデءـ مع رغباتカ  اﾝطاﾝب: ケو مساعدة أو  

ستعداداتカ وقدراتカ ، واダختيار اﾝمヱاسب ﾞﾝتخصص ، وتحقيؽ اヱﾝجاح بإستمرار في  وميوカﾝ وا 
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اﾝدراسة وحؿ مايعترضカ مف مشデﾜت وتذﾝيؿ اﾝصعاب وتوفير اゼساﾝيب اﾝموضوعية ﾝمساعدة 
تجاケاتヴـ اﾝدراسية ومف ثـ توظيؼ إستعداداتヴـ وتحقيؽ  اﾝمتعﾞميف عﾞى تحسيف عاداتヴـ وا 

 ( .ٔٙ: ٜٜٛٔإمﾜاヱاتヴـ اﾝمتاحة بشﾜؿ جيد ) محمود ، 
      ラر  إダداؼ اケتربوي أﾝامؿ شاد اﾜة ، تتヴفسي بصفة عامة مف جヱﾝرشاد اダداؼ اケمع أ

واヴﾝدؼ اﾝرئيس ヂﾝرشاد اﾝتربوي ケو تحقيؽ اヱﾝجاح  وأケداؼ اﾝعمﾞية اﾝتربوية مف جヴة أخرى ،
تربويًا ، وذﾝؾ عف طريؽ معرفة اﾝتデميذ وفヴـ سﾞوヴﾜـ ومساعدتヴـ في اダختيار اﾝسﾞيـ ヱﾝوع 

يعترض ذﾝؾ مف  ما قداダستمرار في اﾝدراسة واヱﾝجاح فيヴا ، وحؿ اﾝدراسة ومヱاケجヴا ، وتحقيؽ 
مشデﾜت . ومف أケدافカ أيضًا اﾝتطﾞع اﾝمستقبﾞي واﾝتخطيط ﾞﾝمستقبؿ اﾝتربوي ﾞﾝطデب ، في ضوء 

 ( ٜٔٗ: ٕ٘ٓٓ) زケراف ،  دراسة اﾝماضي واﾝحاضر اﾝتربوي ورسـ اﾝخطة ﾞﾝمستقبؿ اﾝتربوي 
، وفيヴا يساعد أحد اﾝطرفيف اآخر عﾞى رًة بيف شخص وآخر اダرشاد اﾝتربوي عمﾞية تقـو مباشف

زيادة فヴمﾝ カمشデﾜتカ وقدرتカ عﾞى حヴﾞا ، وケو أبعد مف ﾜوヱ カヱصحًا ، وﾜﾝي يﾜوف اダرشاد اﾝتربوي 
 فعاヅً يجب أف يヱظـ عﾞى أساس واقعي مف اゼخذ واﾝعطاء ، وفي جو مف اﾝثقة واﾝتفاケـ 

د اﾝتربوي اﾝمヴـ إヅ أヅ カヱيتعدى ﾜوカヱ خدمة مف خدمات اﾝمتبادﾝيف وعﾞى اﾝرغـ مف دور اダرشا
 カتوجيﾝى : اﾞب عﾝطاﾝى مساعدة اﾞى عﾞظـ أقدر عヱمﾝتربوي اﾝرشاد اダإف ا  . 

ٔ.  . カبذات カزيادة معرفت 

 حؿ مشデﾜتカ اﾝمباشرة .  .ٕ

 خفض اﾝتوترات اヱﾝاجمة مف اダحباط واﾝقﾞؽ .  .ٖ

    デﾜمشﾝاوؿ حؿ اヱتربوي يتﾝرشاد اダؾ فإف اﾝيّ وبذﾜخاصة بتﾝمدرسية اﾝيمية أو اﾞتعﾝبة ت اﾞطﾝؼ ا
واﾝمعﾞميف داخؿ اﾝمدرسة ، واﾝعمؿ عﾞى خﾞؽ جو مساعد عﾞى اﾝتوافؽ بيف اﾝطﾞبة واﾝمعﾞميف ، 
واダعتヱاء بموضوع غياب اﾝطﾞبة ومشاﾜؿ اﾝواجبات اﾝبيتية ، ومشاﾜؿ اﾝتخﾞؼ اﾝدراسي واダمتحاヱات 

 ( .ٖٖ: ٜٜٔٔ،  عبد اﾝرحمف )اダماـ و 
 

 أة وتطور اダرشاد ومفاケيمヱ カش

ٔ.   カتوجيﾝصيحة أو اヱﾝمساعدة وسماع اﾝى اﾝعصور وما زاؿ محتاجًا إﾝذ اقدـ اヱساف مヱダاف اﾜ
مواجヴة اﾝمشاﾜؿ أو تعديؿ سﾞوؾ خاطىء حتى يستطيع اﾝتوافؽ ضمف ﾝمف أخيカ اヱダساف ، 

ديمًا في اダرشاد اダطار اダجتماعي اﾝذي يعيش فيカ ، وقد تعددت اゼساﾝيب اﾝتي ﾜاヱت متبعة ق
اﾝوسائؿ اﾝبدائية ﾜاﾝجراحة أو اﾝتعاويذ أو اﾝرقى ، وتقديـ اヱﾝصح  إستخداـفضデً عف  ،

 .( ٜ:  ٜٜٚٔ) اﾝقذافي ،   واダرشاد 
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فإف ヱظاـ اﾝحسبة ケو ヱظاـ ヂﾝرشاد واﾝتوجيカ في أغﾞب ヱواحيカ  اﾝعヴد اダسデميأما في   .ٕ
روؼ واヴヱﾝي عف اﾝمﾜヱر ومساعدة اヱﾝاس ، فヴو ヱظاـ وفف اゼمر باﾝمعاﾝشﾞﾜية واﾝجوケرية 

عﾞى إﾜتساب مايヱفعヴـ ويحميヴـ مف اﾝفساد واﾝظデؿ بؿ ويمﾜف اﾝقوؿ أف اダسデـ ﾜديف ケو 
وﾝتﾜف مﾜヱـ أمة يدعوف إﾝى اﾝخير  :بحد ذاتヱ カظاـ إرشاد وتوجيカ ، فقدة جاء في قوカﾝ تعاﾝى 

(  ٗٓٔسورة آؿ عمراف  ويأمروف باﾝمعروؼ ويヴヱوف عف اﾝمﾜヱر وأوﾝئؾ ケـ اﾝمخﾞصوف ( )
واﾝحسبة في اダسデـ عمﾞية تعﾞيـ وتعﾞـ إجتماعي يتـ في مواقؼ مواجヴة بيف شخص  ،

متخصص في موضوعات اﾝشرع واゼمر واヴヱﾝي واダصデح ويسمى ) اﾝمحتسب( وشخص 
)اﾝمحتسب عﾞيカ( وتヱشأ بيヴヱما عデقة إヱساヱية مヱヴية فيヴا مヱاقشة أمور  يطﾞب اﾝحسبة وケو 

أفعاؿ يرـو أحد اダحتساب فيヴا وケي ) اﾝمحتسب فيカ( . وﾞﾝحسبة في اダسデـ  وتوصيات أو
وجميعヴا تعتمد عﾞى اﾝرفؽ ُأسس فقヴية تعتمد عﾞى ヱصوص مف آيات وأحاديث وسヱة ヱبوية 

واﾞﾝيف واﾝرضا وتجヱب اﾝتسﾞط واﾝقヴر واﾝتحقير وتحاوؿ خﾞؽ اﾝقヱاعة واﾝرغبة واﾝدافعية واダرادة 
ﾝمعروؼ وترؾ اﾝعمؿ اﾝ . رﾜヱم 

وヱﾝظاـ اﾝحسبة شروط وقواعد معيヱة ﾝممارستヴا ، فاﾝشروط تتطﾞب مف اﾝمحتسب أف       
يجمع بيف اﾝتخصص اﾝعﾞمي بأمور اﾝشريعة واﾝفقカ واダستعداد اﾝشخصي واﾝرغبة في اﾝعمؿ 
ويﾞتـز باダسデـ قصدًا وقوヅً وعمデً ويحمؿ صفات مف اﾝذﾜاء واﾝصبر واヱﾝضوج واケダتماـ 

ヱﾝة بأمور اヱماゼـ واﾞعﾝحسبة باﾞﾝ تصديﾝـ واヴحﾝتمسؾ بمصاﾝـ واヴاس وتحمؿ وتقبؿ أخطائ
 واﾝتقوى واﾝرفؽ واﾞﾝيف واﾝعدؿ ويمﾜف حصر اﾝقواعد اﾝعامة ﾞﾝحسبة في اダسデـ بما يﾞي : 

 ヱما اゼعماؿ باヱﾝيات وﾜﾝؿ إمرىِء ماヱوى( .قاعدة حسف اヱﾝية وطﾞب مرضاة اه . ) إ . أ

 .  ٖٔسورة اゼحقاؼ   يأمر باﾝعدؿ واダحساف (قاعدة اダستقامة ) إف اه . ب

 .  ٓ٘ٔقاعدة اﾝعﾞـ واﾝخبرة ) فإسأﾝوا أケؿ اﾝذﾜر إف ヱﾜتـ ヅتعﾞموف ( سورة اヱﾝحؿ  . ج

 .  ٕ٘ٔقاعدة اﾝرفؽ واﾞﾝيف )إدعو إﾝى سبيؿ ربؾ باﾝحﾜمة واﾝموعظة اﾝحسヱة( سورة اヱﾝمؿ  . د

 ديث ヱبوي . حسف اﾝخﾞؽ ) أﾜمؿ اﾝمؤمヱيف إيماヱًا أحسヴヱـ خﾞقًا ( حケػ. 

قاعدة اゼماヱة في إرشاد وحفظ اゼسرار ) مف ستر مسﾞمًا سترヮ اه في اﾝدヱيا واゼخرة (  . و
 حديث . 

  اﾝعヴود(. أي ) (باﾝعقود قاعدة تحصيؿ اﾝمصاﾝح ودفع اﾝمفاسد ) ياأيヴا اﾝذيف آمヱو أوفوا ز. 
-ٜ:  ٜٜٔٔ،مف وعبد اﾝرح)اダماـ وقد إستمر ヱظاـ اﾝحسبة حتى ヴヱاية اﾝدوﾝة اﾝعثماヱية  

ٔٓ .) 
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 ヱشأة وتطور اダرشاد في اﾝعصر اﾝحديث  .ٖ
إف ヱمو اダرشاد اヱﾝفسي ﾜاف إستجابًة ﾝما حدث في اﾝقرف اﾝتاسع عشر مف ظروؼ    

جتماعية ، وماترتب عﾞيヴا مف مشデﾜت ،  إﾝى اダصデح اダجتماعي اﾝدعوة  فﾜاヱتإقتصادية وا 
ورة اﾝصヱاعية وماترتب عﾞيヴا مف إحデؿ اﾝثو ヱمو اﾝمدف في اﾝقرف اﾝتاسع عشر ،  فأ إذ، 

ﾝى عدـ اﾝمساواة اダجتماعية  اآﾝة محؿ اﾝعامؿ إﾝى إستغデؿ أصحاب اﾝعمؿ ﾞﾝعماؿ وا 
أثارت مظاケر اﾝفقر واﾝظﾞـ واﾝفساد ، ذعر اゼميرﾜييف وجعﾞتヴـ يحﾞﾞوف أسﾞوب فواダقتصادية ، 

اﾝبحث عف عデج ﾞﾝعيوب اﾝحياة اゼميرﾜية ويوجヴوف إﾝيカ اヱﾝقد اﾝشديد ، مما أدى إﾝى 
اダجتماعية اﾝتي ヱتجت عف تحوؿ اﾝمجتمع اゼميرﾜي إﾝى مجتمع صヱاعي ، وأدى ذﾝؾ إﾝى 
إケتماـ  اﾜﾝثير مف اﾝمؤسسات اﾝرسمية واﾞケゼية باﾝمساعدة في ذﾝؾ ، ﾜﾝف اﾝمصﾞحيف ﾝـ يقفو 

حقؽ عヱد ذﾝؾ اﾝحد بؿ ヱادوا بإستئصاؿ اゼسباب اﾝحقيقية ﾞﾝفقر واﾝجヴؿ واﾝجريمة ، وت
اﾝمصﾞحوف مف أف اﾝمجتمع يتحمؿ جزءًا مف اﾝمسؤوﾝية عف ケذヮ اﾝظروؼ اダجتماعية اﾝسيئة 

يجاد فرص ﾞﾝعمؿ وتحسيف ظروؼ  ، ومف ثـ ﾜاف اケダتماـ  بتحسيف اﾝظروؼ اダجتماعية وا 
اﾝعمؿ واﾝتعﾞيـ ، وأدى ذﾝؾ اダعتقاد بإمﾜاヱية إصデح وتحسيف اﾝمجتمع باヱﾝظر إﾝى اﾝمدارس 

، وربما ﾜاف ケذا اﾝمヱاخ اﾝذي أوجدتカ  اﾝجヴود اﾝوقائيةﾜاヱًا مヴمًا يمﾜف أف تبدأ فيカ بإعتبارケا م
ヱشأة  ساケـ فيحرﾜة اダصデح ، واﾝذي ヱادى فيカ اﾝمصﾞحوف بإستئصاؿ عدـ اﾝمساواة قد 

  .اダرشاد اヱﾝفسي
 ﾝقد تظافرت عوامؿ متعددة في ヱشأة وتطور اダرشاد اヱﾝفسي ، أケمヴا :   
   ヱヴ Vocational Guidanceيحرﾜة اﾝتوجيカ اﾝم . أ

ظヴرت حرﾜة اﾝتوجيカ اﾝمヱヴي بعد اﾝثورة اﾝصヱاعية اﾝتي تطورت في اﾝقرف اﾝتاسع    
ختفاء اﾝصヱاعات اﾝصغيرة ، وأدى ذﾝؾ إﾝى تعطؿ  عشر وأدت إﾝى إヱتشار اﾝمصاヱع وا 
ヱتشار اﾝفقر واﾝمرض ، وظヴرت اﾝدعوة إﾝى اダصデح اダجتماعي واダقتصادي ،  اﾝعماؿ ، وا 

اءت بعد ذﾝؾ جヴود ) فراヱؾ بارسوヱز ( في تدريب اﾝشباب عﾞى فヴـ إستعداداتヴـ وج
وميوヴﾝـ ومساعدتヴـ عﾞى إختيار اﾝمヴف اﾝمデئمة ヴﾝـ ، وأヱشأ )بارسوヱز ( اﾝمﾜتب 

ﾝمساعدة اゼفراد عﾞى تحسيف تﾜيفヴـ اﾝمヱヴي ، في  ٜٛٓٔاﾝمヱヴي في بوسطف عاـ 
 أصدر ﾜتابカ ) إختيار مヱヴة ٜٜٓٔمرحﾞة مابعد اﾝمرحﾞة اﾝثاヱوية ، وفي عاـ 

Choosing a Vocation ) ي ( ، وفي عاـヱヴمﾝا カتوجيﾝقب )أبو اﾞﾝِ カذي رشحﾝا ،
ヱتشرت حرﾜة اﾝتوجيカ اﾝمヱヴي ، وتمثؿ  ٜٓٔٔ صدرت أوؿ مجﾞة في اﾝتوجيカ اﾝمヱヴي وا 

اヱﾝفسي اﾝذي تطور بعد ذﾝؾ وأصبح عﾞمًا  ヂﾝرشادケذヮ اﾝحرﾜة اゼساس اﾝمヱヴي اゼوؿ 



 ∝   الゲヨحلة الثالثة      اダرشاد واﾝصحة اヱﾝفسية            إبف اヴﾝيثـ  /ﾞﾜية اﾝتربية  

، وفي اﾝثデثيヱات جذب اﾝتوجيカ   (ٜٕ-ٕٛ:  ٕٛٓٓ،  ) مشاقبةومヱヴة مستقﾞة  تطبيقياً 
واダرشاد أヱظار رجاؿ اダقتصاد بسبب تطور اآヅت واﾝتخصص اﾝمヱヴي ، ومشデﾜت وقت 

وزاد اケダتماـ بشؤوف اﾝموظفيف واﾝعامﾞيف مف حيث  ،اﾝفراغ واﾝبطاﾝة واﾝتقاعد وغيرケا 
وبعد ذﾝؾ تヱوعت اヱﾝشاطات واケダتمامات في مجاؿ  ،اجية اダختيار واﾝتوزيع واﾜﾝفاية اヱダت

 (. ٜٗ:  ٕ٘ٓٓاﾝتوجيカ اﾝمヱヴي ) زケراف ، 
  حرﾜة اﾝتوجيカ اﾝتربوي  . ب

إﾜتشؼ اﾝعامﾞوف في مجاヅت اﾝتوجيカ واダرشاد اヴﾝوة اﾝفاصﾞة بيف مايتعﾞمカ اﾝطﾞبة      
عﾞى ضرورة سد مما أﾜد ذﾝؾ في مدارسヴـ ومايواجヴوカヱ في حياتヴـ اﾝعمﾞية بعد ذﾝؾ . 

ケذヮ اﾝثغرة ، فأصبح يヱظر إﾝى اﾝتربية عﾞى أヴヱا ヱوع مف اﾝتوجيカ ، فاﾝتوجيカ اﾝتربوي ケو 
توجيカ مف أجؿ اﾝحياة ، ودخؿ اダرشاد اヱﾝفسي إﾝى اﾝمدارس مف أوسع اゼبواب ، وأصبح 
يヱظر إﾝى اダرشاد اヱﾝفسي عﾞى أカヱ سﾞسﾞة مف اヱﾝشاطات واゼفعاؿ تسري خデؿ ﾜؿ 

ﾝشاطات اヱﾝتربوية . ا 
   Psychological Measurementحرﾜة اﾝقياس اヱﾝفسي   . ج

يقصد باﾝقياس اヱﾝفسي قياس اﾝقدرات اﾝشخصية في أبعاد أحادية ﾜاﾝذﾜاء أو     
اﾝشخصية أو سمات شخصية ﾜاﾝعصاب واヱダطوائية واヱダبساطية واダتزاف اヱダفعاﾝي 

 :دة في أوربا وأميرﾜا واﾝميوؿ واダتجاケات ، وﾝحرﾜة اﾝقياس اヱﾝفسي بدايات متعد
 .ヅًت أوヱاﾜ( يةﾞعمﾝظرية واヱﾝرة اﾜمبﾝبدايات اﾝجامعية  ٜ٘ٔٔ-ٜٚٛٔاﾝمختبرات اﾝا )

( ،  ٜٓٛٔ( في ﾝيبزج ، و )ماﾜيف ﾜاتؿ ٜٚٛٔوروادケا ﾜثيروف مヴヱـ )فوヱت 
 カيヱسيموف ب ( ى يدﾞية عﾞعمﾝبدايات اﾝى ٜ٘ٓٔواﾝوゼا カتﾝفي باريس ومحاو )

ثـ تطور ケذا اダتجاヮ  ، رس تمヴيدًا ﾝتصヱيفヴـ تبعًا ﾝذﾜائヴـ ﾝقياس ذﾜاء طﾞبة اﾝمدا
خデؿ اﾝحرب اﾝعاﾝمية  اﾝعمﾞي إﾝى إستخداـ اダختبارات اﾝعقﾞية في اﾝجيش اゼميرﾜي

ﾝتصヱيؼ اﾝمجヱديف وتحديد قدراتヴـ اﾝعقﾞية واﾝتعرؼ عﾞى اﾝعصابييف اﾝذيف اゼوﾝى 
 . ヅ يصﾞحوف ﾞﾝخدمة اﾝعسﾜرية 

زدケار حرﾜة  ٜ٘ٗٔوحتى  ٜ٘ٔٔاﾝعمﾞية اﾝواسعة مابيف عاـ ثاヱيًا. اダستخدامات  وا 
ختبارات  اﾝقياس اﾝعقﾞي واヱﾝفسي وظヴور اダختبارات اﾝمقヱヱة اﾝفردية واﾝجمعية وا 
اﾝتحصيؿ واﾝميوؿ واダستعدادات اﾝعامة واﾝخاصة واﾝتقييـ اヱﾝاقد ヴﾝذヮ اダختبارات 

 ارس واﾝمصاヱع . وتطويرケا ヂﾝستخدامات اﾝعمﾞية اﾝمباشرة في اﾝجيش واﾝمد
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( ٜٓٙٔ -ٜ٘ٗٔثاﾝثًا. ظヴور بطاريات اダختبارات ﾞﾝتقويـ واﾝمسح اﾝشامﾞة مابيف عاـ )
واダعتماد اﾝواسع عﾞى اダختبارات في اﾝتصヱيؼ اﾝتربوي واﾝمヱヴي وشموؿ جاヱب 

 أوسع مف اﾝقدرات اﾝعقﾞية واﾝشخصية . 
اケف ، فقد ظヴرت ヱظريات وحتى اﾝوقت اﾝر  ٜٓٙٔرابعًا. ظヴور اﾝتطورات اヱﾝظرية مف عاـ 

اﾝقياس اヱﾝفسي واﾝتربوي واﾝمستヱدة عﾞى اゼسس اﾝفﾞسفية واﾝعﾞمية واﾝتجريبية في 
 تحسيف اダختبارات وزيادة حساسيتヴا ﾝقياس اﾝفروؽ اﾝفردية . 

في تيسير  وبذﾝؾ ساعدت حرﾜة اﾝقياس وتياراتカ اﾝعمﾞية اﾝتعﾞيمية إﾝى حد ﾜبير        
ﾞبة وتيسر عﾞى اﾝمدرسيف تقويـ اﾝمヱاケج اﾝتربوية ، ومف فヴـ اﾝفروؽ اﾝفردية ﾞﾝط

ヱاحية أخرى فقد قدمت حرﾜة اﾝقياس توضيفات مヴمة ﾞﾝعデج واダرشاد اヱﾝفسي في 
 (ٙٔ-٘ٔ:  ٜٜٔٔ،  وعبد اﾝرحمف عمﾞية اﾝتشخيص واﾝتقويـ اヱﾝفسي ) اダماـ 

デؿ ، أي أف حرﾜة اﾝقياس اヱﾝفسي ساケمت في ヱمو وتطور اダرشاد اヱﾝفسي مف خ
ستخدامヴا بموضوعية ﾝوصؼ وتقييـ اゼفراد )زケراف ،  جمع اﾝمعﾞومات اﾝدقيقة وا 

ٜٔٛ٘.) 
 

 Mental Health   . حرﾜة اﾝصحة اヱﾝفسيةد 
يرجع اケダتماـ باﾝصحة اヱﾝفسية إﾝى اﾝعصور اﾝوسطى ، اﾝتي شヴدت بعض أشﾜاؿ       

اﾝرعاية اﾝصحية واヱﾝفسية اﾝرعاية اヱﾝفسية ヱケا وヱケاؾ ، إذ أدرؾ اゼطباء اﾝمسﾞموف أケمية 
واダجتماعية ヱヂﾝساف ، فﾜاヱت دور اﾝرعاية اヱﾝفسية مヱتشرة في ﾜؿ مف دمشؽ وبغداد واヱゼدﾝس 

ケذヮ اゼماﾜف اﾝتي ﾜاヱت تطﾞؽ ، وﾜاف اﾝعデج باﾝعمؿ واﾝموسيقى مف اゼساﾝيب اﾝشائعة في 
واﾝتوازف ﾞﾝمرضى  ) اﾝبيمارستاヱات ( واﾝتي ﾜاヱت تヴدؼ إﾝى إعادة اダستقرار عﾞيヴا تسمية 

ヱفسيًا ، حيث أف اﾝفﾜر اﾝطبي اﾝعربي أو اダسデمي ﾝـ يعرؼ مسأﾝة اﾝفصؿ بيف اヱﾝفس واﾝجسد 
 pinel، ويبدو أف اﾝطبيب اﾝفرヱسي ، وأبو اﾝطب اヱﾝفسي اﾝحديث ) بيヱؿ ( ٕٓٓٓ) حجازي ،

في اﾝعاﾝـ  قد ﾜاف مطﾞعًا ومتأثرًا بأساﾝيب اﾝرعاية واﾝعデج اﾝتي ﾜاヱت متبعة( ٕٓٛٔ – ٘ٗٚٔ
( カتاباتﾜ مي ، ففي إحدىデسダٜٔٛٔا( في عاـ カヱى أﾝأشار إ )ٕٔٗ٘  شاء مصحةヱتـ إ )

تحت شعار اﾝصحة ﾞﾝجميع ، وﾜاヱت ケذヮ اダسباヱية  ゾﾝمراض اﾝعقﾞية في مديヱة " ساراجوسا " 
اﾝمصحة تتبع أسﾞوب اﾝعデج بواسطة اﾝعمؿ اﾝزراعي ، وربما ﾜاف ذﾝؾ واحدًا مف اﾝعوامؿ اﾝتي 

( ، أي بعد اﾝثورة اﾝفرヱسية بتحرير اﾝمرضى ヱفسيًا مف قيودケـ ، ٜٛٚٔجعﾞتカ يطاﾝب عاـ )
، حيث ﾜاف اﾝمرضى اヱﾝفسييف في أوربا يتعرضوف ﾝمعامﾞة وأﾝؼ ﾜتابًا عف ﾜيفية معامﾞتヴـ 
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قاسية ダعتقاد اゼطباء بأف ربط اﾝمرضى باﾝسデسؿ وتعريضヴـ ﾞﾝضرب ، يشﾜؿ أسﾞوبًا عデجيًا 
 عدケـ عﾞى اﾝتخﾞص مف أمراضヴـ .فاعデً يسا

ﾝقد ﾜاヱت ヱケاﾝؾ محاوヅت متفرقة وفي أماﾜف مختﾞفة ) بﾞجيﾜا ، أﾝماヱيا ، فرヱسا .. (       
، وتبدﾝت اヱﾝظرة إﾝيヴـ اケダتماـ واﾝرعاية باﾝصحة اヱﾝفسية ﾞﾝمضطربيف عقﾞيًا أظヴرت بوادر 

  وأصبحوا يحظوف بمعامﾞة إヱساヱية عﾞى ヱحِو أفضؿ . 
عيادًة في )بヱسﾞفاヱيا / فرヱسا ( ، وفي عاـ  ( Witmerأヱشأ ) ويتمر  ٜٙٛٔاـ ع في       

ヱفسカ أヱُشئت عيادة ﾝضعااؼ اﾝعقوؿ في  ) بوسطف / اﾝوヅيات اﾝمتحدة ( ، وفي اﾝعاـ  ٜٜٓٔ
 :تأسست 

   Committee for Mental Health  National ()اﾞﾝجヱة اﾝقومية ﾞﾝصحة اヱﾝفسية
 : يحمؿ عヱواヱًا  ﾜتابًا ( ٜٛٓٔ  Clifford Bears)ر وذﾝؾ بعد سヱة واحدة مف ヱش

 カفسヱ عقؿ وجد( A mind that found it self)  ى  ػﾞفسية عヱﾝصحة اﾝورت أعماؿ اﾞتب
،  بإヴヱيار عصبي أدخカﾞ مصحًا عقﾞيًا ، وعヱدما شفي ヱشر ﾜتابカ أصيب  بعدمايد ) بيرز ( 

وتحسيف ظروفヴـ في اﾝمستشفيات ، دعا فيカ إﾝى معامﾞة اﾝمرضى اヱﾝفسييف معامﾞة ﾜريمة ، 
ヱشاء عيادات ﾞﾝصحة اﾝعقﾞية يذケب إﾝيヴا اゼفراد عヱدما يتعرضوف ﾞﾝضغوط اヱﾝفسية  وا 
واダضطرابات مヱذ اﾝبداية ، يتﾞقوف فيヴا اﾝعデج واﾝرعاية ، دوف إヱتظار أف تسوء حاﾝتヴـ 

ダصابة ويصعب عデجヴـ ، ﾜما دعا ) بيرز ( إﾝى اﾝتخﾞص مف اﾝظروؼ اﾝتي تؤدي إﾝى ا
يجاد اﾝظروؼ اﾝتي تعمؿ عﾞى تحسيف تﾜيفヴـ  وفاعﾞيتヴـ ، باダضطرابات اヱﾝفسية واﾝعقﾞية ، وا 

وبヴذا أمدت ケذヮ اﾝحرﾜة اダرشاد اヱﾝفسي بأساس وقائي يヴتـ باﾝعمؿ عﾞى وقاية اゼفراد مف 
   ػ(  ٖٔ: ٕٛٓٓ) مشاقبة ، اダصابة باダضطرابات اヱﾝفسية  واﾝعقﾞية 

 World Health Organization مヱظمة اﾝصحة اﾝعاﾝمية    ستتأسٜٛٗٔفي عاـ      

 مرﾜزケا في ヱﾝدف . ، (  WHO) بػ ، واﾝتي يرمز ヴﾝا إختصارًا  
في ヴヱاية اﾝقرف اﾝتاسع عشر وبدايات اﾝقرف اﾝعشريف حدث تطور ﾜبير قﾞب اﾝمفاケيـ     

 カطبيﾝمف  –ا ، カفسي وأسبابヱﾝمرض اﾝت سائدة حوؿ اヱاﾜ تيﾝفيزيائية اﾝار مدرسة اﾜؿ أفデخ
- ٙ٘ٛٔسيجموヱد فرويد ) اヱﾝمساوي اﾝعصبي واヱﾝفسي اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي اﾝتي أسسヴا اﾝطبيب 

( ، وﾝعّؿ تأثير اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي في حرﾜة اﾝصحة اヱﾝفسية ケو اﾝَمع゙َـ اゼبرز في تاريخ ٜٖٜٔ
 ケذヮ اﾝحرﾜة ، إذ أف مدرسة اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي أﾜدت أケمية اﾝعمﾞيات اヱﾝفسية في ヱشوء

وفي اヱﾝصؼ اﾝثاヱي مف اﾝقرف اﾝعشريف بدأت تبرز إتجاケات أخرى  اダضطراب اヱﾝفسي . 
ﾜاダتجاケات اﾝسﾞوﾜية اﾝتي تؤﾜد عﾞى دور عمﾞيات اﾝتعﾞـ في ヱشوء وتطور اゼمراض 
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واダضطرابات اヱﾝفسية ، وﾜذﾝؾ اダتجاケات اﾝديヱامية واヱダساヱية واﾝمعرفية .. ) رضواف ، 
ٕٜٓٓ  :ٜٔ-ٕٕ  ) 
 واケダتماـ باヱﾝمو دراسة اﾝطفؿ  د. حرﾜة

ﾜاف ﾝتطورات عﾞـ اヱﾝفس بشﾜؿ عاـ وﾞﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي واダرشاد اヱﾝفسي تأﾜيدات وヱتائج      
تدور أغﾞبヴا حوؿ أケمية اﾝطفوﾝة في تﾜويف اﾝشخصية اﾝسوية وفي اﾝتوافؽ واﾝتﾜيؼ اﾝعاـ 

متميزة في مقدمتヴا  فظヴر إケتماـ متخصص بدراسة اﾝطفؿ وباヱﾝمو في جامعات ،ﾝحياة اﾝفرد 
وبرز مف رواد ケذا اﾝمجاؿ ) ستاﾞヱي ケوؿ ( رئيس ،  ( في اﾝوヅيات اﾝمتحدة デﾜرؾ)جامعة 

اﾝجامعة ، اﾝذي رﾜز مع اﾝعديد مف اﾝباحثيف عﾞى فヴـ خصائص اﾝطفؿ اﾝجسمية واﾝعقﾞية 
ゼسرية واﾝتヱشئة اواヱﾝفسية وفヴـ اヱﾝمو وقواヱيカヱ وعوامカﾞ اﾝموروثة واﾝمﾜتسبة ودور اﾝبيئة 

واダجتماعية في ヱمو شخصية اﾝطفؿ ، وخデؿ اﾝعشريヱات واﾝثデثيヱات مف اﾝقرف اﾝعشريف 
أمتدت حرﾜة دراسة اﾝطفؿ إﾝى اﾝعديد مف اﾝجامعات اゼميرﾜية فضデً عما ﾜاف يجري في أوربا 

وآخريف ( جاف جاؾ روسو )مف دراسات متخصصة ، مف أبرزケا جヴود ) بياجيカ( في معヴد 
ヱ ، وبذﾝؾ فقد وفرت حرﾜة ( ٚٔ:  ٜٜٔٔ، وعبد اﾝرحمف  ﾞﾜترا وأﾝماヱيا ) اダماـمف فرヱسا وا 

 . دراسة اﾝطفؿ اゼساس اヱﾝمائي ヂﾝرشاد اヱﾝفسي 
    تأثير اﾝحربيف اﾝعاﾝميتيف في تطور اダرشاد اヱﾝفسي ケػ. 

 في اﾝحرب اﾝعاﾝمية اゼوﾝى ظヴرت مفاケيـ جديدة في اダختيار واﾝتوزيع واﾝقيادة ، وظヴرت    
إضطرابات ヱفسية مثؿ عصاب اﾝحرب ، وظヴرت طرؽ جديدة مثؿ اダرشاد واﾝعデج اヱﾝفسي 

اﾝحرب اﾝعاﾝمية اﾝثاヱية أثرت في تطور اﾝتوجيカ واダرشاد إذ بيヱت اケゼمية اﾜﾝبرى و اﾝجماعي ..  
ヂﾝختبارات واﾝمقاييس اヱﾝفسية في إختيار وتوزيع اゼفراد ، ووضع اﾝفرد اﾝمヱاسب في اﾝمﾜاف 

ستعداداتカ وميوカﾝ ) زケراف ، اﾝمヱاس  ( .ٕ٘:  ٕ٘ٓٓب حسب قدراتカ وا 
 

 カتوجيﾝرشاد واダيـ اケتطور مفا 
        カتوجيﾝات توازي ماطرأ ويطرأ في مجاؿ اケتطورت بإتجا カتوجيﾝرشاد واダيـ اケإف مفا

وﾝـ يظヴر بوصفカ عﾞمًا واضح اﾝمعاﾝـ إヅ في  ،  اﾝمヱヴي واﾝتربوي واﾝقياس واﾝعデج اヱﾝفسي
 Counselingة اゼربعيヱات وبداية اﾝخمسيヱات وظヴور )عﾞـ اヱﾝفس اダرشادي ヴヱاي

Psychology   تطبيقيةﾝا カヱوميادي カوأسس カيمケمفا カﾝ ـ وففﾞعﾜ رشادダة اヱヴور مヴوظ ، ) ،
 وقد تطور اダرشاد خデؿ اﾝمراحؿ اﾝتاﾝية : 
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اﾝمヱヴي  : وケي مرحﾞة موﾝد مヱヴة اダرشاد  بمزيج مابيف اﾝتوجيカ مرحﾞة اﾝخمسيヱات .ٔ
واﾝقياس اヱﾝفسي وعﾞـ اヱﾝفس اﾝعデجي ، إヱطデقًا مف مفヴـو أساس ケو مساعدة اﾝفرد عﾞى 
اﾝتﾜيؼ واﾝتوافؽ مع ヱفسカ ومع اﾝحياة ، أي أف اﾝترﾜيز ﾝيس عﾞى اﾝمشデﾜت اﾝمヱヴية أو 
 カما يحيط بﾝو カفسヱ فردﾝـ اヴى فﾞى عﾝوゼدرجة اﾝزواجية فحسب بؿ باﾝشخصية أو اﾝا

أمثؿ ﾝطاقاتカ وقدراتカ ، وケذا يتطﾞب إستخداـ أدوات ﾜاダختبارات  واﾝعيش بإستثمار
 ヮة وتزويدヴحقيقية مف جﾝا カشؼ عف قدراتﾜﾞﾝ فسيةヱﾝمقاييس اﾝية واヱヴومات مﾞبمع

 . カاسبة في حياتヱمﾝقرارات اﾝى إتخاذ اﾞع ヮتساعد 

ヮ تヴتـ ケذヮ اﾝمヱヴة باﾝحاヅت اﾝسوية ويﾜوف اゼفراد اゼسوياء ケـ موضوع ケذ         
 カتوجيﾝرشاد واダجي ، أي أف اデعﾝفس اヱﾝـ اﾞو في عケ ماﾜ مرضيةﾝت اヅحاﾝيس اﾝة وヱヴمﾝا
يجابية ،  ケو خدمة وقائية إヱمائية تعヱى باﾝصحة اヱﾝفسية وتヱمية اﾝفرد ﾞﾝعيش بفعاﾝية وا 
وتعتمد ケذヮ اﾝمヱヴة عﾞى معطيات وتطورات مجاヅت مختﾞفة في عﾞـ اヱﾝفس مثؿ 

ヴظرياتヱشخصية وﾝجتماعي موضوعات اダاعي واヱصﾝفس اヱﾝـ اﾞدافعية وعﾝـ واﾞتعﾝا وا
واﾝتربوي ويستخدـ أساﾝيب وأدوات يستخدمヴا اﾝمختصوف اヱﾝفسيوف واﾝعデجيوف وعﾞماء 

 اヱﾝفس اﾝتجريبييف واﾝباحثوف اダجتماعيوف واﾝتربويوف . 
 

 : في ケذヮ اﾝمرحﾞة شヴد اダرشاد إヱحسارًا في تطور حرﾜة اダرشاد في مرحﾞة اﾝستيヱات .ٕ
أケداؼ اダرشاد باケダتماـ باﾝمشデﾜت اﾝوヅيات اﾝمتحدة ، وفي ضوء دراسة ذﾝؾ حددت 

اﾝمヱヴية أو اﾝتربوية ゾﾝفراد اゼسوياء وبإعتماد اダختبارات واﾝمقاييس اヱﾝفسية ﾜإختبارات 
اﾝذﾜاء واダستعدادات واﾝميوؿ ، واケダتماـ بواقع اﾝفرد وتﾜيفカ اآヱي وﾝيس باﾝتوسع في فヴـ 

حﾞيؿ اﾝدوافع وجواヱب اﾝسﾞوؾ اﾝمتداخﾞة ﾜما يفعؿ اﾝمختصوف اヱﾝفسيوف في صراعات وت
 عﾞـ اヱﾝفس اﾝعデجي وأقترحت بدائؿ ﾝمرحﾞة جديدة تتﾞخص بأربعة توجヴات ケي : 

 اﾝمزيد مف اﾝدمج بيف عﾞـ اヱﾝفس اダرشادي وعﾞـ اヱﾝفس اﾝعデجي .  . أ

 يز بمヴヱجية خاصة . تطوير برامج متعددة ومتميزة ヂﾝرشاد في مجاヅت مختﾞفة واﾝتم . ب

عداد مختصيف في شؤوف اﾝطデب وبخاصة في مرحﾞة  ج. اﾝترﾜيز عﾞى اﾝعمﾞية اﾝتعﾞيمية وا 
 اﾝجامعة . 

 د. إعتماد مستوى درجة ماجستير مデئمة ダعداد اﾝمرشد ﾝقيامカ بعمﾜ カﾞمختص . 
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ًا ﾞﾝتصورات إستمرت محاوヅت تحديد اﾝمفاケيـ اﾜゼثر تطابق:  مرحﾞة اﾝسبعيヱات واﾝثماヱيヱات. ٖ
ترسيخ اﾝدور اヱダمائي اヱﾝظرية اﾝتي إستمرت في اヱﾝمو واﾝتعدد وﾜاف مف أبرز ثمارケا 

 カتوجيﾝرشاد واヂﾝ (  Developmental  ( وأوضح ) إيفيIVEY  1967 ) 

 ثデثة أدوار يヱبغي اﾝقياـ بヴا ケي : 
  .(  Tehabilitative Remedlalotإصデحي أو تأケيﾞي ) :  اゼوؿ  

 .( Preventiveوقائي ) :  اﾝثاヱي 
  ( .   Educative or Developmental) تربوي أو إヱمائي  :  اﾝثاﾝث

( أف اﾝدور اﾝثاﾝث )اﾝتربوي أو اヱダمائي ( يヱبغي أف يبقى  IVEY  1967ويرى ) إيفي    
ケو اﾝدور اゼساس إذ أف دور اﾝمرشد ケو تعﾞيمي ، يعﾞـ فيカ اゼفراد أسﾞوب اﾝحياة . وقدـ 

ヂﾝرشاد يتﾜوف مف عدة برامج مثؿ اﾝتدريب عﾞى  إヱموذجًا سيﾜوتربويًا ( IVEY) إيفي 
مヴارات عﾞى مヴارات اﾝمساعدة اﾝفعاﾝة وتدريب اﾝواﾝديف وتخطيط اﾝحياة ، واﾝتدريب 

اダصغاء واダستثارة وتعديؿ اﾝسﾞوؾ واﾝممارسة اゼسرية واﾝزواج وغير ذﾝؾ مف اﾝمヴارات . 
اديف مختﾞفة واﾝعمؿ مع اﾝطﾞبة واゼسر واﾝمヱظمات وجماعة أصبح إتجاヮ اダرشاد يشمؿ ميو 

اゼقراف وشﾞؿ اゼصدقاء في اﾝبيئة ، وﾝـ يعد اﾝمرشد يستطيع أف يقبع في مﾜتبカ مヱتظراً 
 . カيقدـ خدماتﾝ カﾝ مجيء اآخريف 

إف مرحﾞة اﾝثماヱيヱات إتسمت بتطور مヴـ ، وケو اヱダتقاؿ باダرشاد مف اケダتماـ باヱﾝمو    
اﾝفردي إﾝى اヱﾝمو اダجتماعي اヱダساヱي واケダتماـ باﾝبيئات اﾝثقافية واダجتماعية اﾝشخصي و 

ﾞﾝفرد واﾝجماعة وケذا ما إتضح في تعريؼ رابطة عﾞـ اヱﾝفس اゼميرﾜية ﾝعﾞـ اヱﾝفس 
اダرشادي بعد دراسة ومراجعة إستمرت ثデث سヱوات في اﾝتخصصات اゼربع اゼساسية ﾝعﾞـ 

ヱيﾞﾜダي : اケرشادي وダفس اヱﾝمدرسي ، حيث حددت اﾝظيمي واヱتﾝاعي واヱصﾝي  واﾜي
 ダخدمات اﾝية : اﾝتاﾝوظائؼ اﾝداؼ واケゼرشادية با 

رشاد ケو تيسير سﾞوؾ اヱダساف بطريقة فعاﾝة خデؿ عمﾞيات ヱمو ヂﾝ إف اヴﾝدؼ اゼساس 
ﾜتساب أو تغيير اﾝمヴارات اﾝشخصية واダجتماعية وتحسيف  اﾝفرد وﾝجميع مراحؿ حياتカ وا 

ستجابتﾝ カمطاﾝب اﾝحياة اﾝمتطورة واﾝمتغيرة ، وتعزيز مヴارات اﾝتعامؿ بヱجاح تﾜيؼ اﾝفرد و  ا 
ﾜتساب اﾜﾝفاءة عﾞى إتخاذ اﾝقرار وحؿ اﾝمشデﾜت اﾝمرتبطة باﾝتعﾞيـ واﾝتخصص  مع اﾝبيئة وا 
اﾝمヱヴي واﾝحياة اゼسرية واﾝزوجية ﾝجميع مراحؿ اﾝحياة بما في ذﾝؾ اﾝتﾜيؼ ﾞﾝشيخوخة ) 

 ( . ٕٔ-ٛٔ:  ٜٜٔٔ، وعبد اﾝرحمف اダماـ 
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 اﾝتوجيカ واダرشاد في اﾝعر اؽ تجربة 
بتعييف مجموعة مف خريجات قسـ اﾝخدمة اダجتماعية  ٜٛٙٔقامت وزارة اﾝشباب في عاـ  .ٔ

 في أربع مدارس إبتدائية ヱموذجية في بغداد ﾝممارسة مヱヴة اダرشاد . 

بة اダرشاد تجر  ٜٓٚٔفي عاـ جامعة بغداد  /مرﾜز اﾝبحوث اﾝتربوية واヱﾝفسية  طبؽ .2
قد تـ اﾝترﾜيز عﾞى دراسة معدヅت اﾝطデب في اﾝمواد اﾝدراسية و اﾝتربوي في ﾞﾜية بغداد ، 

  وميوヴﾝـ وبعض أحواヴﾝـ اヱﾝفسية واダجتماعية . 

بتعييف مجموعة مف خريجي قسـ اﾝتربية وعﾞـ اヱﾝفس  ٕٜٚٔقامت وزارة اﾝتربية في عاـ  .ٖ
 ( مدرسة متوسطة وثاヱوية . ٘ٔفي )

وضع خطة متعددة اﾝجواヱب وقد تـ ،  ٜٔٛٔفي عاـ عﾞيا ヂﾝرشاد اﾝتربوي  شﾞﾜت ﾝجヱة .ٗ
بتداءًا مف عاـ  بدأ اﾝعمؿ  ﾝٜٕٔٛتطوير اﾝخدمات اダرشادية وبصيغ عﾞمية مدروسة ، وا 

بتعييف خريجي قسـ اダرشاد اﾝتربوي في اﾝجامعة اﾝمستヱصرية وجامعة اﾝبصرة في 
تخصصية ﾝخريجي قسـ اﾝعﾞـو اﾝتربوية اﾝمدارس اﾝثاヱوية واﾝمتوسطة ، وفتح دورات 

 واヱﾝفسية ダعدادケـ ﾜمرشديف .  
 

 ووظائفカ  اダرشاد مبررات 
ヱケاؾ وظيفة معيヱة تؤديヴا ، إف أية مヱヴة ヅيمﾜف أف تヱمو وتتطور دوف أف يﾜوف     

وتشﾜؿ سببًا ヱﾝموケا وتوسعヴا ، وثمة عوامؿ عديدة أسヴمت بشﾜؿ أو آخر في ظヴور اﾝحاجة 
  :  إﾝى اダرشاد

 :  اﾝتقدـ اﾝعﾞمي واﾝتヱﾜوﾝوجي .ٔ

إف اﾝتقدـ اﾝعﾞمي واﾝتヱﾜوﾝوجي اヴﾝائؿ واﾝثورة اﾝمعرفية اﾜﾝبيرة وظヴور اﾝعديد مف      
اﾝمخترعات اﾝجديدة واﾝحاسبات اﾜﾝゼتروヱية ، واﾝثورة اヴﾝائﾞة في وسائؿ اダتصاヅت 

تجاケاتヴـ فأد ت إﾝى حدوث اﾝسمعية واﾝبصرية ، قد فرض وجودケا عﾞى أفﾜار اヱﾝاس وا 
تغير في اﾝقيـ واダتجاケات واゼفﾜار وأساﾝيب اﾝحياة مف مجتمع إﾝى آخر ، وأصبح 
اﾝمواطف اﾝعادي مضطرًا ﾝمواﾜبة ケذا اﾝتطور واﾝتعامؿ معﾜ カأمر واقع ، مما جعؿ مف 
عاヱتヴـ عﾞى اﾝتوافؽ مع  عمﾞية اﾝتوجيカ واダرشاد ضرورة مﾞحة ﾝمساعدة ケؤヅء اゼفراد وا 

:  ٕٓٔٓ)مﾞحـ ، اﾝذي فرضカ عﾞيカ اﾝتقدـ اﾝعﾞمي واﾝتヱﾜوﾝوجي اﾜﾝبير اﾝواقع اﾝجديد 
ٕٗ . ) 
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  :اﾝوعي اヱダساヱي واﾝرغبة في تساوي اﾝفرص  .ٕ

ヱتيجة ヱﾝمو اﾝمفاケيـ اヱダساヱية واダقرار بحقوؽ اヱダساف اﾝطبيعية في اﾝحياة اﾝحرة      
ﾜتس اب مヴارات اﾜﾝريمة ، وظヴور مؤسسات تساعد اゼفراد عﾞى توفير فرص تعﾞـ وا 

يمارس بヴا قدراتカ اﾝخاصة بما يفيد ヱفسカ ومجتمعカ وما ヱتج عف مثؿ ケذヮ اﾝمفاケيـ في 
توسيع اﾝتعﾞيـ وتヱوع قヱواتカ اﾝمヱヴية واﾝفヱية واﾝعﾞمية وظヴور مفاケيـ تربوية جديدة في 
 カيﾞجاح مادي يعتمد عヱ ىﾞع ヮفرد بما تساعدﾝمية قدرات اヱمستمر وتﾝشامؿ واﾝيـ اﾞتعﾝا

اﾝثقة باﾝوظائؼ اﾝحﾜومية فضデً عف اﾝشعور باﾝمヱافسة واﾝرغبة باヱﾝجاح  بعد فقداف
جعﾞت موضوع اヱﾝجاح مヴارة تﾜتسب باﾝتدريب واﾝتفوؽ واヱダجاز ، ﾜؿ ケذヮ اﾝعوامؿ 

وموضوع اﾝفشؿ مصدر ダرتباؾ تﾜيؼ اﾝفرد وفقداف توازカヱ وفي デﾜ اﾝحاﾝتيف فإف اﾝفرد 
افカ بفعاﾝية وヱجاح تヱاسب قدراتカ أو بحاجة إﾝى مساعدة متخصصة ﾞﾝوصوؿ إﾝى أケد

ﾝتجヱب مضاعفات اﾝفشؿ في اﾝحياة اﾝعﾞمية أو اﾝعمﾞية  ،  مثؿ ケذヮ اﾝعوامؿ قد ヅتبدو 
مヴمة في بعض اﾝمجتمعات اﾝتقﾞيدية ﾞﾝدوؿ اヱﾝامية ヴヱﾜﾝا شديدة اケゼمية في مجتمع 

 ﾜاﾝمجتمع اゼميرﾜي  .  

 : اﾝتヱظيـ اﾝعقﾞي ﾞﾝحياة  .ٖ

واﾝتصدي ﾞﾝحياة بطريقة عقﾞية واダستخداـ اゼمثؿ ﾞﾝقدرات  اﾝمヴヱج اﾝعﾞمي إف    
اﾝعقﾞية واヱﾝفسية أصبح سمة اﾝعصر في اﾝمجتمعات اﾝمتقدمة ويヱبغي إدخاؿ اﾝتヱظيـ 
ﾝجميع مجاヅت اﾝحياة واﾝتدخؿ اﾝعقﾞي ﾝمواجة اﾝمصير مف اダستسデـ ﾞﾝصدفة أو اﾝتأمؿ 

ياة اﾝعامة واﾝخاصة ゾﾝفراد أصبح اﾝسﾞبي بدوف مبادرة . إف ケذا اﾝتغير في طريقة اﾝح
ظاケرة تعﾞيمية يتدرب عﾞيヴا اヱダساف اﾝحديث بؿ وケي اﾝيـو ضرورة مف ضرورات حياتヱا 
اﾝيومية اﾝحديثة ヅيمﾜف ترؾ ﾜؿ شيء ﾞﾝصدفة أو اﾝحظ إヱما يヱبغي ممارسة اヱダساف 

ت ﾝـ يعد ﾝمسؤوﾝيتカ في اダختبار واﾝقرار واﾝتﾜيؼ اダيجابي اﾝفعاؿ ، ومثؿ ケذヮ اﾝضرورا
مف اﾝممﾜف تحقيقヴا بدوف إﾜتساب مヱظـ يوفر تخصصًا دقيقًا في ヱケدسة اﾝسﾞوؾ 

 ゾﾝفراد واﾝجماعات وケو مايヴدؼ إﾝيカ اダرشاد . 

  :اﾝثقة باﾝمستقبؿ  .ٗ

إف اヱﾝظرة إﾝى اﾝمستقبؿ ケي أساس ﾞﾝتطﾞع ヱحو اﾝحﾞوؿ اゼفضؿ واゼحسف ،  ﾝذﾝؾ      
ﾝمستقبؿ  جزء مف اﾝتفاؤؿ واヱﾝظر ﾞﾝواقع بإعتبارヮ أصبح اダيماف باﾝتغيرات اﾝتي يحمヴﾞا ا

حاﾝة يمﾜف تجاوزケا إﾝى اゼماـ ، وأف اﾝمستقبؿ ケو اﾝذي يحمؿ ヱﾝا ماケو أفضؿ وケذا 
يشمؿ اﾝحياة اﾝمヱヴية واﾝعمﾞية واダجتماعية ، ومثؿ ケذヮ اﾝسمة يتﾞمسヴا اﾝفرد بوضوح 
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ﾝقيـ تجعؿ اゼفراد يتقبﾞوف في ヱمط اﾝحياة اゼميرﾜية وعﾞى جميع اﾝمستويات ، مثؿ ケذヮ ا
ويتطﾞعوف إﾝى اﾝتجديدات واﾝتغييرات اﾝتي تقدمヴا اﾝمسيرة اﾝعﾞمية واﾝتヱﾜوﾝوجية ، 
فاダرشاد عﾞـ جديد وفف وتقヱية خدمات ヅتختﾞؼ عف اﾝخدمات اﾝتي تتبﾞور عف اﾝتطور 

يحمؿ في ثヱاياヮ عヱصر اﾝتヱﾜوﾝوجي ، فثمة ثقة بما ケو جديد وثمة تطﾞع ヱحو مستقبؿ 
ﾝماـاダا ( مستمرﾝرحمف  تغيير اﾝوعبد ا ،ٜٜٔٔ :ٕٕ- ٕٗ). 
  

وケي ヱتائج ヅحقة ﾝمجموع اﾝعوامؿ اﾝتي تـ ذﾜرケا ، توضح اﾝحاجة  :عوامؿ فرعية  .٘
 ヂﾝرشاد : 

ستعداداتヴـ اﾝجسمية واﾝعقﾞية واヱﾝفسية ووضع  . أ تصヱيؼ اゼفراد تبعًا ﾝقدراتヴـ وا 
 اﾝشخص اﾝمヱاسب في اﾝمﾜاف اﾝمヱاسب . 

تقدـ اﾝدراسي ﾞﾝطﾞبة ومعاﾝجة مشﾞﾜة اﾝمتأخريف دراسيًا وظاケرة اﾝرسوب متابعة اﾝ  . ب
تجヱبًا ケダدار اﾝطاقات اﾝتعﾞيمية وزيادة فعاﾝية اヱﾝظاـ اﾝتعﾞيمي ، ومساعدة اﾝطﾞبة 

 عﾞى تجاوز صعوباتヴـ . 

ج. متابعة تﾜيؼ اﾝطﾞبة خデؿ مرحﾞة اﾝدراسة  ﾜأطفاؿ أو ﾜمراケقيف أو ﾜشباب إذ أف 
ﾝحديثة وزيادة اﾝضغوط اヱﾝفسية واダجتماعية واダقتصادية عﾞى اゼفراد تعقد اﾝحياة ا

مواجヴة اﾝمشデﾜت اﾝشخصية ، فاダرشاد يساعدケـ عﾞى تضعؼ مف قدراتヴـ عﾞى 
 تجاوز مشデﾜتヴـ واﾝتﾜيؼ اヱﾝاجح . 

توفير اﾝمعﾞومات اﾝمヱヴية اデﾝزمة عف فرص اﾝعمؿ واﾝتوظيؼ اﾝمتوافر في بيئات   د.
ومヴارات وما تقدمカ  قدراتケذヮ اﾝمヴف واﾝتخصصات وماتتطﾞبカ مف اゼفراد وطبيعة 

مف فرص مادية وماتヱطوي عﾞيカ مف مخاطر ومشデﾜت ، ﾝيستطيع اﾝفرد اダختيار 
 ( . ٕ٘ -ٕٗ: ٜٜٔٔ، وعبد اﾝرحمف  اゼمثؿ واﾝمヱاسب  ) اダماـ 

 

 カتوجيﾝداؼ اケتربوي أﾝرشاد اダفسيواヱﾝا 
  Self actualization:   تحقيؽ اﾝذات  .ٔ

إف اヴﾝدؼ اﾝرئيس ﾞﾝتوجيカ واダرشاد ケو اﾝعمؿ مع اﾝفرد ﾝتحقيؽ اﾝذات ، أي اﾝعمؿ مع     
اﾝفرد حسب حاﾝتカ سواء ﾜاف عاديًا أو متفوقًا أو ضعيؼ اﾝعقؿ أو متخﾞفًا دراسيًا أو جاヱحًا 
، ومساعدتカ في تحقيؽ ذاتカ إﾝى درجة يستطيع فيヴا أف يヱظر إﾝى ヱفسカ فيرضى عما 

 . カيﾝظر إヱي  
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وケو دافع ، ( أف اﾝفرد ﾝديカ دافع أساس يوجカ سﾞوカﾜ ٜٜ٘ٔيقوؿ ) ﾜارؿ روجرز     
 カـ ذاتヴمية فヱتﾝ إستعداد دائـ カديﾝ فردﾝدافع فإف اﾝذا اケ وجودﾝ تيجةヱذات ، وﾝتحقيؽ ا
 カذات カا وتوجيヴوتقويم カفسヱ أي تقييـ ، カاتヱاﾜم ومعرفة وتحﾞيؿ ヱفسカ وفヴـ إستعداداتカ وا 

اﾝممرﾜز مية بصيرة اﾝعميؿ " ، ويرﾜز اダرشاد اヱﾝفسي غير اﾝمباشر أو " تヱ  ويتضمف ذﾝؾ
حوؿ اﾝعميؿ أو اﾝممرﾜز حوؿ اﾝذات عﾞى تحقيؽ اﾝذات إﾝى أقصى درجة ممヱﾜة. ﾜذﾝؾ  
يヴدؼ اダرشاد اヱﾝفسي إﾝى ヱمو مفヴـو موجب ﾞﾝذات ، واﾝذات ケي ﾜيヱوヱة اﾝفرد وحجر 

يعبر عPositive Self – Concept  カヱ اﾝزاوية في شخصيتカ ، ومفヴـو اﾝذات اﾝموجب  
تطابؽ مفヴـو اﾝذات اﾝواقعي ) أي اﾝمفヴـو اﾝمدرؾ ﾞﾝذات اﾝواقعية ﾜما يعبر عカヱ اﾝشخص( 

. مع مفヴـو اﾝذات اﾝمثاﾝي ) أي اﾝمفヴـو اﾝمدرؾ ﾞﾝذات اﾝمثاﾝية ﾜما يعبر عカヱ اﾝشخص( 
ـ تطابؽ مفヴـو إف مفヴـو اﾝذات اﾝموجب عﾜس مفヴـو اﾝذات اﾝساﾝب اﾝذي يعبر عカヱ عد

اﾝذات اﾝواقعي ومفヴـو اﾝذات اﾝمثاﾝي ، ومعﾞـو أف مفヴـو اﾝذات ケو اﾝمحدد اﾝرئيس 
-ﾞﾝSelfسﾞوؾ . وヱケاؾ ケدؼ بعيد اﾝمدى ﾞﾝتوجيカ واダرشاد وケو " توجيカ اﾝذات 

guidance     ذاتﾝأو إرشاد اSelf-counseling  カى توجيﾞفرد عﾝأي تحقيؽ قدرة ا "
يرة وﾜفاية في حدود اﾝمعايير اダجتماعية ، وتحديد أケداؼ ﾞﾝحياة وبصحياتカ بヱفسカ بذﾜاء 

ﾜما يヴدؼ اダرشاد إﾝى " تسヴيؿ اヱﾝمو اﾝسوي "   ،وفﾞسفة واقعية ﾝتحقيؽ ケذヮ اケゼداؼ 
إف تحقيؽ  وتحقيؽ مطاﾝب اヱﾝمو في ضوء معاييرヮ وقواヱيカヱ حتى يتحقؽ اヱﾝضج اヱﾝفسي . 

فヴـ اﾝذات ، وتقبؿ اﾝذات ، وتヱمية اﾝذات ، اﾝذات يتطﾞب ﾜشؼ اﾝذات ، ووعي اﾝذات ، و 
 حتى يصبح اﾝفرد ﾜامؿ اﾜﾝفاية واﾝفعاﾝية . 

 
  Adjustment:  تحقيؽ اﾝتوافؽ  .2

تحقيؽ اﾝتوافؽ ، أي تヱاوؿ اﾝسﾞوؾ واﾝبيئة " مف أケـ أケداؼ اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي      
اﾝفرد وبيئتカ ، وケذا اﾝطبيعية واダجتماعية باﾝتغيير واﾝتعديؿ حتى يحدث اﾝتوازف بيف 

ويتطﾞب تحقيؽ ケذا اヴﾝدؼ اﾝتوازف يتضمف إشباع حاجات اﾝفرد ومقابﾞة متطﾞبات اﾝبيئة . 
ﾜتسابカ مヴارات اﾝتعامؿ مع اﾝمواقؼ  ،   Coping Skillsتヱمية طاقات اﾝمسترشد ، وا 

وخاصة اﾝمواقؼ اﾝضاغطة ، واヴヱﾝوض بعمﾞية إتخاذ اﾝقرارات ػ اﾝشヱاوي ، واﾝتويجري ، 
 . ػ "   ٜٜٙٔ

ﾝذﾝؾ يجب اヱﾝظر إﾝى اﾝتوافؽ اヱﾝفسي ヱظرة متﾜامﾞة بحيث يتحقؽ اﾝتوافؽ اﾝمتوازف       
 ( :   McGowan &Shmidt 1962 مجاヅتカ ػ ) مﾜجواف وشميت في ﾜافة 
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  دوافعﾝشباع ا اﾝتوافؽ اﾝشخصي : أي تحقيؽ اﾝسعادة مع اヱﾝفس واﾝرضا عヴヱا وا 
واﾝعضوية واﾝفسيوﾝوجية واﾝثاヱوية اﾝمﾜتسبة ، واﾝحاجات اﾝداخﾞية اゼوﾝية اﾝفطرية 

ويعبر عف سﾞـ داخﾞي حيث يقؿ اﾝصراع ، ويتضمف ﾜذﾝؾ اﾝتوافؽ ﾝمطاﾝب اヱﾝمو في 
 مراحカﾞ اﾝمتتابعة . 

  مجتمعﾝقيات اデتزاـ بأخﾝダسعادة مع اآخريف ، واﾝجتماعي : ويتضمف اダتوافؽ اﾝا
تماعي وتقبؿ اﾝتغيير اダجتماعي ومسايرة اﾝمعايير اダجتماعية وقواعد اﾝضبط اダج

اダجتماعي اﾝسﾞيـ وتحمؿ اﾝمسؤوﾝية اダجتماعية ، واﾝعمؿ ﾝخير اﾝجماعة ، واﾝتفاعؿ 
وتعديؿ اﾝقيـ مما يؤدي إﾝى تحقيؽ اﾝصحة اダجتماعية ، ويدخؿ ضمف اﾝتوافؽ 

 اダجتماعي اﾝتوافؽ اゼسري واﾝتوافؽ اﾝزواجي . 

 فرد في إﾝتربوي : مساعدة اﾝتوافؽ اﾝج في ضوء اケاヱمﾝدراسية واﾝمواد اﾝسب اヱختيار أ
 قدراتカ وميوカﾝ وبذؿ أقصى جヴد ممﾜف بما يحقؽ اヱﾝجاح اﾝدراسي . 

  اヴﾝ ميًا وتدريبيًاﾞستعداد عダة واヱヴمﾞﾝ اسبヱمﾝختيار اダي : ويتضمف اヱヴمﾝتوافؽ اﾝا
ヱاسب واﾝدخوؿ فيヴا واヱダجاز واﾜﾝفاءة واﾝشعور باﾝرضا واヱﾝجاح ، أي وضع اﾝعامؿ اﾝم

 . ( ٕٗ-ٓٗ:  ٕ٘ٓٓػ )زケراف ، في اﾝعمؿ اﾝمヱاسب باヱﾝسبة カﾝ وباヱﾝسبة ﾞﾝمجتمع 

 
    Mental Hygiene   تحقيؽ اﾝصحة اヱﾝفسية :  .ٖ

اﾝعقؿ واﾝجسـ صحة ب ويعヱي اﾝتمتع، اヴﾝدؼ اﾝعاـ ﾞﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي ケو     
اヱﾝفس واﾝسﾞـ واﾝسデـ  واﾝشعور باﾝسعادة مع اヱﾝفس واﾝقدرة عﾞى اﾝتحﾜـ في اﾝذات وضبط

)محمود ،  اﾝداخﾞي واﾝخارجي واダقباؿ عﾞى اﾝحياة واﾝتمتع بヴا واダحساس باゼمف واゼماف 
ٜٜٔٛ :ٖٜ).    

   
 :  تحسيف اﾝعمﾞية اﾝتربوية .ٗ

تحتاج اﾝعمﾞية اﾝتربوية إﾝى تحسيف قائـ عﾞى تحقيؽ مヱاخ ヱفسي صحي カﾝ مﾜوヱات :    
ذاتカ وﾜعضو في جماعة اﾝصؼ واﾝمدرسة واﾝمجتمع مヴヱا إحتراـ اﾝتﾞميذ ﾜفرد في حد 

وتحقيؽ اﾝحرية واゼمف واダرتياح بما يتيح فرصة ヱمو شخصية اﾝتデميذ مف ﾜافة جواヱبヴا 
 ويحقؽ تسヴيؿ عمﾞية اﾝتعﾞيـ . وﾝتحسيف اﾝعمﾞية اﾝتربوية يヱبغي اケダتماـ بما يﾞي : 

 ثواﾝستخداـ ا  ب واﾝتعزيز .إثارة اﾝدافعية وتشجيع اﾝرغبة في اﾝتحصيؿ وا 

  موヱﾝى اﾞـ عヴمتفوقيف ومساعدتﾝى اﾞتعرؼ عﾝمية اケفردية وأﾝفروؽ اﾝى اﾞيد عﾜتأﾝا
 اﾝتربوي في ضوء قدراتヴـ . 
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  جتماعية تفيد فيダية واヱヴمﾝاديمية واﾜゼومات اﾞمعﾝاسب مف اヱب بقدر مﾝطاﾝتزويد ا
اﾝضوء عﾞى  معرفة اﾝتﾞميذ ﾝذاتカ وفي تحقيؽ اﾝتوافؽ اヱﾝفسي واﾝصحة اヱﾝفسية وتﾞقي

 . カفسヱا بヴﾞيؼ يحﾜ カيمﾞوتع カتデﾜمش 

  ، رافケة ) زヱﾜيـ بأفضؿ طريقة ممﾞسﾝتحصيؿ اﾝرة واﾜمذاﾝارات اヴميذ مデتﾝيـ اﾞتع
ٕٓٓ٘  :ٕٗ-ٖٗ  ) . 

  وؾﾞتعديؿ سBehavior Modification   شغبﾝغش واﾝت اヅبة مف ذوي حاﾞطﾝا
 اダرشادية ヴﾝـ . وتقديـ اﾝخدمات 

 بة اﾞطﾝى اﾞتعرؼ عﾝبحث اﾝـ واﾞتعﾝوف مف صعوبات في اヱذيف يعاﾝمتأخريف دراسيًا أو اﾝ
 . カجデى عﾞعمؿ عﾝوا カفي أسباب 

  . يًاﾝفعاヱمضطربيف إﾝبة اﾞطﾞﾝ رشاديةダخدمات اﾝتقديـ ا 

  مدرسيﾝتسرب اﾝت اヅيؿ مف معدﾞتقﾝا Drop out   عمؿﾝا واヴى أسبابﾞتعرؼ عﾝوا
 عﾞى عデجヴا . 

 بﾝتعاوف بيف اﾝيمية . توثيؽ أواصر اﾞتعﾝمؤسسة اﾝيت وا 

  カستعدادات مساعدة اﾝطاﾝب عﾞى إختيار ヱوع اﾝدراسة واﾝتخصص بما يتヱاسب وقدراتカ وا 
 (.  ٖٖ٘-ٕٖ٘:  ٕٓٔٓوميوカﾝ ) مﾞحـ ، 

 
   اﾝعデقة بيف اダرشاد واﾝعﾞـو اゼخرى

، وケذا  اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي واحدًا مف اﾝعﾞـو اヱダساヱية يヴدؼ إﾝى خدمة وسعادة اヱダساف   
ف إتخذ ﾜؿ مヴヱا أسﾞوبカ اﾝمتخصص ﾝتحقيؽ ケذا اヴﾝدؼ اﾝمشترؾ  ケدؼ مشترؾ بيف ﾜؿ اﾝعﾞـو وا 
تحت إسـ مختﾞؼ مثؿ اダرشاد اヱﾝفسي واﾝعデج اヱﾝفسي واﾝخدمة اダجتماعية واﾝتربية . ومف 
اﾝمعﾞـو أف اヱﾝاس يذケبوف ﾝحؿ مشデﾜتヴـ إﾝى أشخاص ذوي تخصصات عديدة ، فمヴヱـ مف يذケب 

ﾝمعاﾝج اヱﾝفسي ، أو اﾝمرشد اヱﾝفسي ، أو اﾝطبيب اヱﾝفسي ، أو اﾝمعﾞـ ، أو اゼخصائي إﾝى ا
مصطﾞح اﾝتوجيカ واダرشاد عヱدما يتحدثوف اダجتماعي ، أو عاﾝـ اﾝديف ، ومعظـ ケؤヅء يستخدموف 

عف اﾝخدمات اﾝتي يقدموヴヱا ، وحتى اﾝمرشديف اﾝمتخصصيف ﾜثيرًا ماヱجد أف تخصصヴـ اゼصﾞي 
 و عﾞـ ヱفس أو طبًا أو ديヱًا . ﾜاف تربية أ

مف اﾝضروري تحديد اﾝعデقة بيف اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي وبيف بعض اﾝعﾞـو اヱダساヱية      
اゼخرى اﾝتي يأخذ مヴヱا ويعطيヴا مف حيث اケゼداؼ اﾝمشترﾜة واゼساﾝيب اﾝمتداخﾞة ، وفي ヱفس 



 ∫≓   الゲヨحلة الثالثة      اダرشاد واﾝصحة اヱﾝفسية            إبف اヴﾝيثـ  /ﾞﾜية اﾝتربية  

 ヮذケ رشاد وبيفダوا カتوجيﾝرية بيف اケجوﾝفروؽ اﾝار اヴوقت إظﾝتمييز بيف اﾝـو ، ويجب اﾞعﾝا
 وبيف اダرشاد غير اヱﾝفسي    Psychological  counselingاダرشاد اヱﾝفسي  

  Psychological  counseling  Non  فسيةヱﾝستثارة اダفسي ، واヱﾝج اデعﾝوبيف ا カヱوبي. 
 اﾝعデقة بيف اダرشاد وعﾞـ اヱﾝفس  .ٔ

    ケو ، カحرافヱ و أケـ اﾝمواد اﾝتي يدرسヴا اﾝمرشد في عﾞـ اヱﾝفس يدرس اﾝسﾞوؾ في سوائカ وا 
"  فرع مف فروع عﾞـ  Counseling Psychology عﾞـ اヱﾝفس اダرشادي و   ،إعدادヮ مヱヴيًا 

ويستفيد اダرشاد اヱﾝفس اﾝتطبيقي ، يعتمد في وسائカﾞ وفي عمﾞية اダرشاد عﾞى عﾞـ اヱﾝفس . 
 اヱﾝفسي مف : 

ヱفسيًا واﾝمريض ヱفسيًا ، ومعرفة اﾝتعرؼ عﾞى اﾝشخص اﾝصحيح عﾞـ اヱﾝفس اﾝعデجي : ػ 
 اﾝدرجات اﾝمتقدمة أو اﾝمتطورة مف اダضطراب اヱﾝفسي مثؿ اﾝعصاب أو اﾝذケاف . 

: معرفة مطاﾝب اヱﾝمو ومعاييرヮ اﾝتي يرجع إﾝيヴا في تقييـ ヱمو اﾝفرد : ケؿ عﾞـ ヱفس اヱﾝمو ػ 
،  ケو عادي أـ غير عادي ، متقدـ متأخر ، ويرﾜز عﾞى ヱمو اﾝذات وتحقيؽ اﾝذات

ويشترؾ معカ في اケダتماـ برعاية اヱﾝمو اﾝسوي في ﾜافة مظاケرヮ جسميًا وعقﾞيًا 
ヱفعاﾝيًا في مراحؿ اヱﾝمو اﾝمتتاﾝية .  جتماعيًا وا   وا 

: معرفة سيﾜوﾝوجية اﾝجماعة وديヱامياتヴا وبヱائヴا واﾝعデقات عﾞـ اヱﾝفس اダجتماعي ػ 
اダرشادية ، وما ケي  اダجتماعية ، واﾝتفاعؿ اダجتماعي ، وﾜيؼ تتﾜوف اﾝجماعات

 معايير اﾝسﾞوؾ في اﾝجماعة .  
 : معﾞومات عف اﾝسﾞوؾ اﾝشاذ واﾝغريب ﾞﾝشخص غير اﾝعادي . عﾞـ ヱفس اﾝشواذ ػ 
طفائヴا ، عﾞـ اヱﾝفس اﾝتربوي ػ  ﾜتساب اﾝسﾞوؾ واﾝعادات وا  : اダستفادة مف قواヱيف اﾝتعﾞـ ، وا 

  وأف عمﾞية اダرشاد ケي في جوケرケا عمﾞية تعﾞـ وتعﾞيـ .
 : اﾝمشデﾜت اﾝعمﾞية في اﾝصヱاعة واヱダتاج .عﾞـ اヱﾝفس اﾝصヱاعي ػ 
 :  معرفة  دوافع اﾝسﾞوؾ اﾝمヱحرؼ اﾝمضاد ﾞﾝمجتمع . عﾞـ اヱﾝفس اﾝجヱائي ػ 
 : دراسة اﾝشخصية وديヱامياتヴا . عﾞـ اヱﾝفس اﾝعاـ ػ 

 :  اﾝعデقة بيف اダرشاد وعﾞـ اダجتماع .ٕ

واﾝجماعة ، ويعد عﾞمًا أساسًا في إعداد اﾝمرشد ، إف عﾞـ اダجتماع يヴتـ بدراسة اﾝفرد     
واﾝصﾞة وثيقة بيف اﾝتوجيカ واダرشاد وبيف عﾞـ اダجتماع ケダتماـ ﾜؿ مヴヱما باﾝسﾞوؾ 
اダجتماعي واﾝقيـ واﾝتقاﾝيد واﾝعادات واﾝمعايير اダجتماعية واヱﾝمو اダجتماعي واﾝتヱشئة 

في   رشاد اﾝجماعي عﾞى مفاケيـ أساسوتعتمد طريقة اダ  ،اダجتماعية واﾝخبرات اダجتماعية 
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عﾞـ اダجتماع وعﾞـ اヱﾝفس اダجتماعي وثيؽ اﾝصﾞة بعﾞـ اダجتماع . ويヴتـ اﾝمرشد بدراسة 
اゼسرة بإعتبارケا أقوى اﾝعوامؿ اダجتماعية تأثيرًا في اﾝفرد وفي تヱشئتカ اダجتماعية ، ويختﾞؼ 

 (. ٛٔ-٘ٔ:  ٕ٘ٓٓف ، ) زケراتأثيرケا اﾝحسف أو اﾝسيء بإختデؼ ترﾜيبヴا وظروفヴا 
ٖ.  カتوجيﾝرشاد واダقة بيف اデعﾝا 

ヴﾝما دﾝヅة أو معヱى مشترؾ ، فﾜؿ مヴヱما حاجة ヱفسية وتربوية يﾜمؿ بعضヴا بعض ،      
واﾝرشد واヴﾝداية واダصデح واﾝعデج وتقديـ    Prevention ويتضمヱاف اﾝتوعية واﾝوقاية 

فヴما يؤدياف ، مカ بطريقة خاطئة أو حذؼ سﾞوؾ سبؽ تعModification  ﾞ اﾝخدمة وتعديؿ 
( ، وباﾝرغـ مف ケذا اダتفاؽ بيف ٖٕ:  ٜٜٛٔإﾝى تعديؿ اﾝسﾞوؾ واﾝتعﾞيـ اﾝجيد ) محمود ، 

 اﾝمصطﾞحيف إヅ أف ヱケاﾝؾ ثمة إختデفات بيヴヱما : 
 اダختデفات بيف مصطﾞحي اﾝتوجيカ واダرشاد 

           Counseling       اダرشاد اヱﾝفسي       Guidanceاﾝتوجيカ اヱﾝفسي      ت

ケو مجموع خدمات ヱفسية أケمヴا عمﾞية اダرشاد   .ٔ
 اヱﾝفسي ، أي يتضمف عمﾞية اダرشاد . 

  カتوجيﾝرئيسة في خدمات اﾝية اﾞعمﾝو اケ 
  ヅيتضمف اﾝتوجيカ .  ، اヱﾝفسي  

ケو ميداف يتضمف اゼسس اﾝعامة واヱﾝظريات    .ٕ
عداد اﾝمسؤوﾝيف عف عمﾞية اダرشاد    .واﾝبرامج وا 

 عمﾞية ، أي يمثؿ اﾝجزء اﾝعمﾞي في ケو
  . カتوجيﾝميداف ا 

 يمﾜف أف يمارسカ أشخاص غير متخصصيف   .ٖ
 ) مدير مدرسة ، معﾞـ ، محامي (      

 يعتمد عﾞى وجود مرشد متخصص ومؤケؿ  
 ﾞﾝقياـ بعمﾞية اダرشاد .   

يؤﾜد عﾞى اﾝجاヱب اヱﾝظري ، وتزويد اゼفراد   .ٗ
 ؤوﾝية . باﾝمعﾞومات وتヱمية اﾝشعور باﾝمس

 يヴتـ باﾝجاヱب اﾝعمﾞي اﾝتطبيقي مف خデؿ  
 إستخداـ اﾝمقاييس اヱﾝفسػػية واﾝطرؽ  
 وجود عデقة ، أي واゼساﾝيب اダرشادية   
 مヱヴية  تفاعﾞية .   

 يﾞي اﾝتوجيカ ويعتبر اﾝواجヴة اﾝختامية   .يسبؽ عمﾞية اダرشاد ويمヴد ヴﾝا  .٘
   . カتوجيﾝامج اヱبرﾝ 

 ( ٖٕ:  ٜٜٛٔ( ) محمود ، ٖٔ: ٕ٘ٓٓ) زケراف ،( ٕٗ: ٕٛٓٓ) مشاقبة ، 
 اﾝعデقة بيف اダرشاد واﾝطب  .ٗ

بيف اダرشاد ) اﾝتشخيص واﾝمآؿ واﾝعデج ( ヱケاؾ اﾜﾝثير مف اﾝمصطﾞحات اﾝمشترﾜة      
، ﾜما أヴヱما مشترﾜاف في اヴﾝدؼ حيث أف ﾜؿ واﾝعデج اヱﾝفسي واﾝطب وخاصًة اﾝطب اヱﾝفسي 

عデجية ، واダرشاد ﾜعمﾞية ヅبد مف اダطデع عﾞى بعض مف اダرشاد واﾝطب يتضمヱاف عمﾞية 
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 カعمؿ مع فريؽ ضمف أعضائﾝمف ا カヱﾜة وتمﾝحاダدراسة واﾝفي ا カヱتعاوﾝ طبيةﾝومات اﾞمعﾝا
اﾝطبيب ومف اﾝضروري معرفة اﾝمرشد ردود اﾝفعؿ اﾝجسمية واﾝفسيوﾝوجية واゼعراض 

 ヱヂﾝفعاヅت واﾝضغوط اヱﾝفسية . 
 يف اﾝعデقة بيف اダرشاد واﾝد .٘

في ديヱاميات عمﾞية اダرشاد ، ゼف اﾝتديف واﾝعقيدة اﾝديヱية اﾝسﾞيمة تعد أساسًا يدخؿ اﾝديف     
ﾝذﾝؾ ヅبد أف يحيط اﾝمرشد اヱﾝفسي عﾞماً  ،متيヱًا ﾞﾝسﾞوؾ اﾝسوي واﾝتوافؽ واﾝصحة اヱﾝفسية 

 بمفاケيـ ديヱية أساسية مثؿ : طبيعة اヱダساف ﾜما حددケا اه تبارؾ وتعاﾝى ، وأساﾝيب
، وأعراض  اﾝضميراダضطراب اヱﾝفسي في رأي اﾝديف مثؿ اﾝذヱوب واﾝضデؿ واﾝصراع وضعؼ 

اダضطراب اヱﾝفسي في رأي اﾝديف مثؿ اヱダحراؼ واﾝشعور باダثـ واﾝخوؼ واﾝقﾞؽ واﾜダتئاب ، 
واﾝوقاية اﾝديヱية مف اダضطراب اヱﾝفسي مثؿ اダماف واﾝسﾞوؾ اﾝديヱي واﾝسﾞوؾ اゼخデقي ، إف 

ヱﾝرشاد اダا  . カﾞفي عم カويراقب ヮذي يعرؼ اه ويخشاﾝمرشد اﾝى اﾝراف فسي يحتاج إケز (
،ٕٓٓ٘ :ٕٔ) 

 اﾝعデقة بيف اダرشاد واﾝتعﾞيـ  .ٙ

ケي عمﾞية حياة يتعﾞـ فيヴا اﾝفرد اﾝحياة عف طريؽ ヱشاطEducation   カاﾝتربية      
يـ اﾝعﾞـو ، إヴヱا تヴتـ اﾝتربية اﾝحديثة تヴتـ بتعﾞيـ اﾝحياة وﾝيس فقط بتعﾞو وبتوجيカ مف اﾝمعﾞـ ، 

ヱفعاﾝيًا  ، أي أف  جتماعيًا وا  باﾝتﾞميذ ﾜﾜؿ وبヱموヮ وبشخصيتカ مف ﾜؿ جواヱبヴا جسميًا وعقﾞيًا وا 
ﾜجزء متﾜامؿ ヅيتجزأ مヴヱا ، جزء مヱدمج اﾝتربية اﾝحديثة تتضمف اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي 

يカ واダرشاد ، واﾝتربية وﾝيس مضاؼ ، وأヅ カヱيمﾜف اﾝتفﾜير في اﾝتربية واﾝتعﾞيـ بدوف اﾝتوج
 カتوجيﾝثيرة مف اﾜ اصرヱتدريس يتضمف عﾝرشاد ، واダوا カتوجيﾝثيرة مف اﾜ اصرヱتتضمف ع
واダرشاد ، وعمﾞية اダرشاد تتضمف اﾝتعﾞـ واﾝتعﾞيـ ﾜخطوة مヴمة في تغيير اﾝسﾞوؾ ،  وヱケاؾ 

 عヱاصر إتفاؽ وعヱاصر إختデؼ بيف اﾝتربية واダرشاد : 
 عヱاصر اダتفاؽ  . أ

ُثؿ اケゼداؼ اﾝرئيسة ﾜﾝؿ مف اﾝميداヱيف : إعداد اヱダساف اﾝصاﾝح اﾝذي يقـو بدور َتماػ 
 . カفايتﾜ وتحقيؽ ヮموヱ ىﾞشراؼ عダمجتمع عف طريؽ اﾝإيجابي فعاؿ في ا 

ヱميداﾝتـ اヴميوؿ . اػ يﾝقدرات واﾝفردية في اﾝفروؽ اﾝى اﾞتعرؼ عﾝف با 
ﾝعاﾝحاء اヱميف في جميع أﾞمعﾝفسي. ػ  إحتواء برامج إعداد اヱﾝرشاد اダوا カتوجيﾝى اﾞـ ع 
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يتضمف دراسة اﾝتربية     School – Counsellor اダعداد اﾝمヱヴي ﾞﾝمرشد اﾝمدرسي ػ 
وأسسヴا وممارسة اﾝتدريس بحيث أصبح إسـ اﾝمرشد ػ اﾝمربي مأﾝوفًا في ﾜتب اダرشاد 

 واﾝتربية . 
اヅت اダرشاد ﾜمجاؿ مف أケـ مج  Educational Guidanceػ ظヴور اダرشاد اﾝتربوي 

اヱﾝفسي ، يヴتـ بمساعدة اﾝتデميذ في رسـ اﾝخطوط اﾝتربوية اﾝتي تتデءـ مع قدراتヴـ ، 
واﾝمساعدة في ، وميوヴﾝـ وأケدافヴـ ، وفي إختيار اﾝمヱاケج اﾝمヱاسبة واﾝمواد اﾝدراسية 

ﾝامج اヱبرﾝجاح في اヱﾝتربوية ربوي تاﾝت اデﾜمشﾝج اデراف ،وفي تشخيص وعケز ( 
ٕٓٓ٘ :ٖٓ-ٖٕ .)   

  اダختデؼ عヱاصر  . ب

ػ إف أケداؼ اダرشاد تحددケا حاجة اﾝفرد بヱفسカ وﾜما يراケا ، بيヱما أケداؼ اﾝتعﾞيـ يحددケا 
 اﾝمجتمع . 

 カﾞشخص أو مايجب أف يفعﾝيعرؼ مسبقًا حاجة اヅ رشاديةダسة اﾞجﾝمرشد في اﾝػ أف ا
 يس . ﾝمساعدتカ ، بيヱما اﾝمعﾞـ يدرؾ مسبقًا ماذا يجب أف يقـو بカ أثヱاء اﾝتدر 

 ヮؿ تزويدデمدرس يعد مف خﾝما ، فاケمرشد في طبيعة إعدادﾝمدرس واﾝاؾ فرؽ بيف اヱケ ػ
باﾝمادة اﾝعﾞمية وتأケيカﾞ تربويًا ، أما اﾝمرشد فيدرب عﾞى اﾝقياس اヱﾝفسي ، واﾝمقابﾞة 

، وأف واダعデـ اﾝتربوي واﾝمヱヴي ومعاﾝجة مشاﾜؿ اﾝطﾞبة ودراسة اﾝعデقات اダجتماعية 
 روؽ تأتي بسبب اダعداد ﾝطبيعة اヱﾝشاطات اﾝتي يقـو بヴا ﾜؿ مヴヱما . طبيعة ケذヮ اﾝف

يقـو ػ يﾜوف اﾝتعامؿ في اﾝتعﾞيـ مع اﾝطﾞبة عﾞى شﾜؿ جماعي ، بيヱما اﾝتعامؿ في اダرشاد 
 . بشﾜؿ فردي يطﾞبカ اﾝشخص أو يحتاجカ في أﾜثر اゼحياف

  اﾝعデقة بيف اダرشاد واﾝعデج اヱﾝفسي .ٚ
ダرشاد واﾝعデج اヱﾝفسي عﾞى اﾝرغـ مف إختデفヴما وﾝعؿ اﾝسبب يعود يخﾞط ﾜثيروف بيف ا       

إﾝى أف بعض اﾝموجヴيف يمارسوف اﾝعデج اヱﾝفسي وباﾝعﾜس فإف اﾝمعاﾝجيف اヱﾝفسييف ケـ أيضًا 
 カثر مف أوجﾜما أヴヱتفاؽ بيダا カاف أي أف أوجヴما متشابヴヱゼ ؾﾝرشاد ، وذダيمارسوف ا

) واﾝعデج اヱﾝفسي  ) يتヱاوؿ مشデﾜت سوء توافؽ (  بوياダختデؼ ، واﾝحقيقة أف اダرشاد اﾝتر 
ﾝيسا مترادفيف ، وبذﾝؾ فإف بيヴヱما فروقًا ، يتヱاوؿ تﾜويف اﾝشخصية باﾝتعديؿ واﾝتغيير(  فヴما 

 مヴヱا : 
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تغطي مشاﾜؿ اダرشاد اﾝتربوي اﾝجاヱب اﾝشعوري ﾞﾝفرد ، بيヱما تغطي مشاﾜؿ اﾝعデج اヱﾝفسي  . أ
 . カﾝ شعوريデﾝب اヱجاﾝا 

ヱما يتعداケا إﾝى اヱﾝواحي اﾝمヱヴية ヅيقتص . ب ر اダرشاد اﾝتربوي عﾞى اヱﾝاحية اヱﾝفسية فقط ، وا 
واﾝتربوية واダجتماعية واﾝصحية واﾝشخصية ، في حيف يقتصر اﾝعデج اヱﾝفسي عﾞى 

 اヱﾝاحية اヱﾝفسية . 

ج. يرﾜز اダرشاد اﾝتربوي عﾞى اヱﾝاحية اﾝوقائية ، ويحاوؿ خヱؽ اﾝمشاﾜؿ وケي في بدايتヴا ، 
 .  اوتعقدケ اا اﾝعデج اヱﾝفسي وسيﾞة عデجية يヴتـ باﾝمشاﾜؿ في حاﾝة تضخمヴبيヱم

اﾝصبغة اﾝمعرفية أو اﾝعقﾞية ، بيヱما يغﾞب عﾞى مشاﾜؿ د. تغﾞب عﾞى اﾝمشاﾜؿ اダرشادية 
 اﾝعデج اヱﾝفسي اﾝصبغة اヱダفعاﾝية . 

بيヱما اﾝتعامؿ عادي ، عﾞى ヱحو  ケػ. يﾜوف اﾝتعامؿ في اダرشاد اﾝتربوي بيف اﾝمرشد واﾝمسترشد 
قوي وعميؽ  ، ويحاوؿ اﾝمعاﾝج سبر عﾞى ヱحو  في اﾝعデج اヱﾝفسي بيف اﾝمعاﾝج واﾝمراجع 

غور اﾝمريض واﾝتعمؽ في أعماقﾜﾝ カشؼ أسرارヮ وقد يعود إﾝى اﾝطفوﾝة ﾝمعرفة أسرار 
 . カمريض 

カﾝ ، و. ヅيتدخؿ اﾝمرشد اﾝتربوي أثヱاء اﾝعمﾞية اダرشادية في قرارات اﾝمسترشد ويترؾ ذﾝؾ 
وبذﾝؾ ヅيتحمؿ مسؤوﾝيتカ ، بيヱما اﾝمعاﾝج اヱﾝفسي في عمﾞية اﾝعデج اヱﾝفسي فإカヱ يشارؾ 

 اﾝمريض في إتخاذ اﾝقرار أو يتخذヮ بヱفسカ وبذﾝؾ يتحمؿ مسؤوﾝية ذﾝؾ デًﾜ أو جزءًا . 
ヱما يヴدؼ ز.  ヅيヴدؼ اダرشاد اﾝتربوي إﾝى تغيير شخصية اﾝمسترشد أو إحداث إヱقデب فيヴا وا 

تカ  عﾞى اダستفادة مف اﾝفرص اﾝمتاحة ﾝيتﾜيؼ بصورة حسヱة ، بيヱما يヴدؼ إﾝى مساعد
 اﾝشخصية وケدمヴا وبヱائヴا مف جديد . اﾝعデج اヱﾝفسي إﾝى إحداث تغيير في 

ح. يتعامؿ اダرشاد اﾝتربوي مع مشاﾜؿ ذات طبيعة آヱية ومستقبﾞية ، أي يتعامؿ مع مشاﾜؿ 
طبيعة اﾝمشاﾜؿ اﾝتي يتعامؿ معヴا اﾝعデج في اﾝمستقبؿ ، بيヱما  تحدث أو موجودヮ حاضرة 

 اヱﾝفسي ケي آヱية . 
ـو اﾝمرشد اﾝتربوي بمساعدة اﾝمسترشد عﾞى اﾝتفﾜير بヱفسカ وヱﾝفسカ في اﾝعمﾞية قط. ي

 اダرشادية ، بيヱما يفﾜر اﾝمعاﾝج اヱﾝفسي ﾞﾝمريض بدヅً مف اﾝعデج اヱﾝفسي . 
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، ويヴتـ باﾝوقاية ، في اﾝجو ي. يختﾞؼ تدريب اﾝمرشد اﾝتربوي حيث يترﾜز حوؿ اダسوياء 
اﾝمدرسي ، بيヱما تدريب اﾝمعاﾝج اヱﾝفسي يترﾜز حوؿ اﾝشواذ أو اﾝمرضى عقﾞيًا ، ويヴتـ 

 ( ٙٗ-ٖٗ: ٜٜٔٔ، وعبد اﾝرحمف ) اダماـ باﾝعデج ، ويتـ في اﾝمستشفيات 
 اﾝتوجيカ واダرشاد أسس
.ヅًعامة :  أوﾝسس اゼا 

ٔ.  ヱتﾝاف اﾜم    بؤ بカثبات اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي ヱسبيًا وا 

إヱفعاﾝي( أو جسمي أو عقﾞي أو إجتماعي ، اﾝسﾞوؾ ケو أي ヱشاط حيوي ケادؼ )     
 ، カمحيطة بﾝبيئة اﾝوبيف ا カヱامية وتفاعؿ بيヱقة ديデعﾝ تيجةヱ حيﾝائف اﾜﾝيصدر مف ا

واﾝسﾞوؾ اヱダساヱي يتدرج مف اﾝبساطة إﾝى  ،مثيرات معيヱة ﾝواﾝسﾞوؾ عبارة عف إستجابة 
ヱダعﾜاسي أبسط أヱواع اﾝسﾞوؾ ، معظمカ وراثي ヅإرادي ، واﾝسﾞوؾ اﾝتعقيد ، فاﾝسﾞوؾ ا

اダجتماعي مف أعقد أヱواع اﾝسﾞوؾ ، ﾜما ケو اﾝحاؿ في سﾞوؾ اﾝدور اﾝذي يتضمف 
عデقات بيف أفراد  اﾝجماعة وبيف اﾝفرد واﾝبيئة اダجتماعية ويحتاج إﾝى تشغيؿ اﾝمراﾜز 

جتماعية ، وケو إرادي ومحدود ، وケو سﾞوؾ متعﾞـ عبر عمﾞية اﾝتヱشئة اダاﾝعقﾞية 
إف اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي مﾜتسب ومتعﾞـ مف خデؿ عمﾞية اﾝتヱشئة اダجتماعية   ،إجتماعيًا 

واﾝتربية واﾝتعﾞيـ ، ويﾜتسب صفة اﾝثبات اヱﾝسبي عヱد اゼشخاص اﾝعادييف وفي اﾝظروؼ 
ゼعوامؿ اﾝمتغيرات واﾝظروؼ واﾝإذا تساوت ا カبؤ بヱتﾝف اﾜؾ يمﾝذﾝ ، عتياديةダخرى .  ا 

 مروヱة اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي   .ٕ

إف اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي رغـ ثباتカ اヱﾝسبي ، فإカヱ مرف وقابؿ ﾞﾝتعديؿ واﾝتغيير ، واﾝثبات     
ﾞﾝسﾞوؾ اヱダساヱي ヅيعヱي جمودヮ . وﾝوケ ヅذヮ اﾝمسﾞمة ﾝما ﾜاف اダرشاد اヱﾝفسي وヅ  اヱﾝسبي

ؿ وتغيير اﾝسﾞوؾ اﾝمضطرب اﾝعデج اヱﾝفسي وヅ اﾝتربية وヅ أي جヴد يقـو أساسًا عﾞى تعدي
  أو اﾝمرضي إﾝى سﾞوؾ سوي وعادي . 

 اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي فردي ػ جماعي   .ٖ

اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي ) فردي ػ إجتماعي ( مヴما بدا فرديًا بحتًا أو إجتماعيًا خاﾝصًا ،     
 カجماعة تبدو فيﾝو مع اケو カﾜوﾞجماعة ، وسﾝتأثير ا カيبدو في ヮو وحدケساف وヱダوؾ اﾞفس

خصيتカ وفرديتカ . واﾝشخصية ケي جمﾞة اﾝسمات اﾝجسمية واﾝعقﾞية واダجتماعية آثار ش
ケي    Social Norms واヱダفعاﾝية اﾝتي تميز اﾝشخص عف غيرヮ . واﾝمعايير اダجتماعية 

ميزاف أو مقياس اﾝسﾞوؾ اダجتماعي ، وケي اﾝسﾞوؾ اヱﾝموذجي أو اﾝمثاﾝي اﾝمحدد ﾝما ケو 
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ケو غير جائز وماケو مباح وماケو عيب أي أヴヱا صحيح وما ケو خطأ وماケو جائز وما
 تحدد وتسヴؿ سﾞوؾ اﾝفرد واﾝجماعة وتحدد اﾝسﾞوؾ اﾝمتوقع في اﾝمواقؼ اダجتماعية . 

وفي اダرشاد واﾝعデج اヱﾝفسي ヱجد أف أي محاوﾝة ﾝتعديؿ أو تغيير سﾞوؾ اﾝفرد ヅبد أف     
ダدوار اゼجماعة واﾝفرد ومعايير اﾝحساب شخصية اﾝات تدخؿ في اケتجاダجتماعية وا

 اﾝسائدة واﾝقيـ . 
 إستعداد اﾝفرد ﾞﾝتوجيカ واダرشاد   .ٗ

      カتوجيﾞﾝ カديﾝ ى حاجة أساسﾞي عヱد مبデرشダوا カتوجيﾞﾝ إستعداد カديﾝ عاديﾝفرد اﾝا
 カأمر أوتعترض カيﾞا حيف يصعب عヱؿ مﾜرشاد ، وダبًا واﾞى اآخريف طﾝجأ إﾞة يﾞﾜمش

 ヂﾝستشارة واﾝتوجيカ واダرشاد . 

 حؽ اﾝفرد في اﾝتوجيカ واダرشاد   .٘

اﾝتوجيカ واダرشاد حاجة ヱفسية مヴمة ﾝدى اヱダساف ، ومف مطاﾝب اヱﾝمو اﾝسوي إشباع     
ケذヮ اﾝحاجة ، وعﾞيカ فإف اﾝتوجيカ واダرشاد حقًا مف حقوؽ ﾜؿ فرد حسب حاجتカ في أي 

 مجتمع ديمقراطي ، أي أف ﾞﾝفرد حقًا عﾞى اﾝمجتمع في أف يوجﾜ カإヱساف .  
ٙ.   ヮفرد في تقرير مصيرﾝحؽ ا 

      カوقيمت カفرد ومقامﾝعتراؼ بحرية اダفسي اヱﾝرشاد اダوا カتوجيﾝـ مبادىء اケإف مف أ
إف اダرشاد إرشاد وﾝيس إجبار ، وقد عﾞمヱا اه سبحاヮ ،  カヱوحقカ في إختيار وتقرير مصير 

 : カﾝى بقوﾝوتعا(فرﾜيﾞيؤمف ومف شاء فﾞـ فمف شاء فﾜحؽ مف ربﾝيسوقؿ اﾝو )  في
اダرشاد أوامر وヅ وعظ ، وヅ حﾞوؿ جاケزة ، وカヱﾜﾝ مساعدة تتيح اﾝفرصة ﾞﾝقوى اﾝخيرة 
 カتデﾜو مشケ يؼ يحؿﾜ ـﾞر فيستطيع أف يتعヴساف أف تعمؿ وأف تظヱダيجابية في اダوا

وأف ヱケاؾ قاعدة أساسية : " ﾝيس ヱケاؾ مف ケو أعرؼ  ،باﾝطريقة اﾝتي يراケا مヱاسبة 
 .  " カفسヱ فرد مفﾝبا 

 قبؿ اﾝمسترشد ت  .ٚ

      デو وبدوف شروط وبケ ماﾜ مسترشدﾞﾝ مرشدﾝى أساس تقبؿ اﾞفسي عヱﾝرشاد اダيقـو ا
حدود ، وケذا اゼمر ضروري ﾝتحقيؽ اﾝعデقة اダرشادية اﾝطيبة اﾝمطﾞوبة اﾝتي تتيح اﾝثقة 

وأف تقبؿ اﾝمسترشد شىء وتقبؿ سﾞوカﾜ شىء آخر ،  ،اﾝمتبادﾝة في اﾝعمﾞية اダرشادية 
 اﾝمسترشد عﾞى تغيير سﾞوカﾜ غير اﾝسوي .  مساعدةمヴمة اﾝمرشد  حيث أف
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 إستمرار عمﾞية اダرشاد   .ٛ

فاダرشاد عمﾞية عمﾞية اダرشاد عمﾞية مستمرة متتابعة مف اﾝطفوﾝة إﾝى اヴﾜﾝوﾝة ،      
مستمرة ماداـ اﾝفرد يヱمو ، واヱﾝمو عمﾞية مستمرة ، ماداـ مف مヱاケجカ اﾝمヴヱج اﾝتヱموي 

 ائي . واﾝمヴヱج اﾝوق
 اゼسس اﾝفﾞسفية :  ثاヱيًا.
 طبيعة اヱダساف :  .ٔ

      カﾞا عمヴيﾞتي يقـو عﾝسفية اﾞفﾝسس اゼساف أحد اヱダمرشد عف طبيعة اﾝـو اヴيعد مف
،  カヱゼ يرى ヱفسカ ويرى اﾝعميؿ في ضوء ケذا اﾝمفヴـو .  وヱケاؾ اﾜﾝثير مف اヱﾝظريات 

ة اヱダساف ، وケي تختﾞؼ فيما اﾝفﾞسفية واヱﾝفسية واダجتماعية اﾝتي تحاوؿ تحديد طبيع
بيヴヱا حوؿ شيء واحد ، ケو اヱダساف ، فمثヱ デًجد ヱظرية اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي ، واヱﾝظرية 
اﾝسﾞوﾜية ، وヱظرية اﾝمجاؿ ، وヱظرية اﾝذات ، ﾜؿ ヴﾝا مسﾞماتヴا وفروضヴا واﾝدراسات اﾝتي 

اﾝغفار ، تقـو عﾞيヴا وﾜؿ ヴﾝا حقائؽ وقواヱيف تؤﾜدケا ، وبيヴヱا فروؽ ) عبد اﾝسデـ عبد 
ٜٖٔٚ . ) 

( ػ و جاف جاؾ روسو ػ ٜٜ٘ٔبعض اヱﾝظريات  مثؿ ヱظرية اﾝذات ﾝػ )ﾜارؿ روجرز     
ヱظرت ヱヂﾝساف عﾞى أカヱ خير بطبيعتカ ، وتヱظر إﾝيヱ カظرة متفائﾞة بإعتبارヮ أفضؿ 
اﾝمخﾞوقات ، وأف بعض اﾝظروؼ واﾝضغوط ケي اﾝتي تفسدヮ وتجعؿ سﾞوカﾜ مضطربًا ، ومثؿ 

، واﾝتي ترﾜز عﾞى ـ عﾞيヴا اダرشاد اヱﾝفسي اﾝممرﾜز حوؿ اﾝمسترشد ケذヮ اヱﾝظرية يقو 
مساعدة اﾝفرد في إزاﾝة اﾝعوامؿ اﾝمؤثرة اﾝتي تحوؿ دوف تحقيؽ ذاتカ وطبيعتカ اﾝخيرة ، وケو 
يعرؼ ヱفسカ داخﾞيًا بدرجة تفوؽ معرفتゼ カي شىء آخر ، وفي ヱفس اﾝوقت ヱجد ヱظرية 

( تヱظر إﾝى سﾞوؾ ٖٖٜٔسيجموヱد فرويد مثؿ ヱظرية اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي ﾜما قدمヴا ) 
اヱダساف في تشاـؤ عﾞى أカヱ شヴواヱي عدواヱي . وبيف ケاتيف اヱﾝظريتيف تقع ヱظريات مثؿ 
اヱﾝظرية اﾝسﾞوﾜية ، فترى أف اヱダساف محايد أساسًا وأف سﾞوカﾜ يﾜوف حسب ما يتعﾞـ خيرًا 

 . (  ٜٚٙٔ Patterson أو شرًا ، سواًء أو إヱحرافًا وتوافقًا أو إضطرابًا ) باترسوف 
وﾜケذا ヱرى أف عمﾞية اダرشاد اヱﾝفسي يجب أف تقـو عﾞى أساس فヴـ ﾜامؿ ﾝطبيعة    

) رسمية خﾞيؿ ، اヱダساف ، ذﾝؾ أヴヱا عمﾞية فヱية معقدة عميقة عمؽ اﾝطبيعة اﾝبشرية 
ٜٔٙٛ  .) 

 أخデقيات اダرشاد اヱﾝفسي  .ٕ



 ∝≫   الゲヨحلة الثالثة      اダرشاد واﾝصحة اヱﾝفسية            إبف اヴﾝيثـ  /ﾞﾜية اﾝتربية  

デقيات عﾞـ اヱﾝفس وヅ عف إف أخデقيات اダرشاد واﾝعデج اヱﾝفسي ヅتヱفصؿ عف أخ      
 ، ومف أケـ أخデقيات اダرشاد اヱﾝفسي : أخデقيات اﾝعﾞـ 

: يجب أف يﾜوف اﾝمرشد مؤデًケ ومزودًا باﾝعﾞـ واﾝمعرفة اﾝمتخصصة  اﾝعﾞـ واﾝخبرة . أ
اデﾝزمة ﾝذﾝؾ ، وأف يﾜوف دائمًا حريصًا عﾞى اﾝتزود باﾝمعﾞومات  واﾝخبرات واﾝمヴارات

 راسة واﾝبحوث في ميداف اﾝتوجيカ واダرشاد .اﾜゼاديمية وعﾞى دراية باﾝد

ケذا شرط أساس ﾝممارسة اダرشاد اヱﾝفسي وتحمؿ مسؤوﾝياتカ ، وأف يﾜوف :  اﾝترخيص . ب
 مرخصًا مف قبؿ اﾝجヴات اﾝعﾞمية واﾝرسمية . 

: قبؿ حصوؿ اﾝمرشد أو اﾝمعاﾝج عﾞى اﾝترخيص بممارسة اダرشاد أو اﾝعデج  ـس  اﾝقَ ج. 
ـ اﾝمヱヴة اﾝذي مف أケـ بヱودヮ مراعاة اه في عمカﾞ ومراعاة اヱﾝفسي ヅبد أف يقسـ قس

 أخデقيات اﾝمヱヴة . 

إف سرية اﾝمعﾞومات واجب وأماヱة عﾞى اﾝمرشد ، ゼف اﾝمرشد . سرية اﾝمعﾞومات : د
يتوصؿ إﾝى أسرار وخصوصيات اﾝمسترشد مباشرًة أو عف طريؽ وسائؿ اダرشاد مثؿ 

ﾝثقة اﾝا في إطار مف اケختبارات وغيرダمرشد ومف حؽ اﾝى اﾞسرية واجبة عﾝة ، واﾝمتباد
اﾝمرشد مسؤوؿ عف اﾝمحافظة عﾞى أسرار اﾝمسترشد وﾝيس カﾝ اﾝحؽ اﾝمسترشد . إف 

إستئذاف اﾝمسترشد ، واﾝقاヱوف يؤاخذ اﾝمرشد أو اﾝمعاﾝج إذا حتى في تسجيヴﾞا إヅ بعد 
ذا أباح بسر يضر اﾝمسترشد ماديًا أو معヱوياً  أو يشوヮ سمعتカ  أساء إستخداـ اゼسرار وا 

 . カأو حتى يجرح カتヱاﾜوم 
يجب أف تﾜوف اﾝعデقة اダرشادية بيف اﾝمرشد واﾝمسترشد عデقة  :  اﾝعデقة اﾝمヱヴية. ケػ

مヱヴية في إطار محدد مف اﾝمعايير اダجتماعية اﾝديヱية واゼخデقية واﾝقاヱوヱية اﾝمعروفة 
ヱظيفة مع إヱ قيةデقة أخデعﾝ مسترشد خبرة حقيقيةﾝحتى يجد ا ヅبغي أヱساف آخر ، وي

 تتطور اﾝعデقة اﾝمヱヴية إﾝى أي ヱوع آخر مف اﾝعデقات . 
اダرشاد اヱﾝفسي عمؿ إヱساヱي مف اﾝدرجة اゼوﾝى ، ويحتاج إﾝى :  اﾝعمؿ اﾝمخﾞص. و

ستخداـ أヱسب  إخデص  ، ويتضمف ذﾝؾ تقديـ أﾜبر قدر ممﾜف مف اﾝعمؿ اﾝمخﾞص ، وا 
تفؽ مع حاجات اﾝمسترشد ومشﾞﾜتカ حتى وأجدى اﾝوسائؿ واﾝطرؽ اダرشادية اﾝتي ت

يشعر اﾝمرشد باﾝرضا وراحة اﾝضمير حيف يبتغي وجカ اه وヅيبتغي فائدة مادية أو 
  . ヮعمؿ أمور شخصية قد تفسدﾝتتدخؿ في ا ヅشخصية ، وأ  

يجب أف يقـو بعمﾞية اダرشاد اヱﾝفسي فريؽ متﾜامؿ متعاوف مف :  اﾝعمؿ ﾜفريؽ. ز
اヱﾝفسي واﾝطبيب واゼخصائي اダجتماعي وغيرケـ ، بحيث يتيح  اゼخصائييف مثؿ اﾝمرشد
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، إذ أف معظـ فرصة تقديـ اﾝخدمات اﾝمتخصصة مف ﾜافة اヱﾝواحي حتى يحقؽ اヴﾝدؼ 
اﾝمشデﾜت واダضطرابات اヱﾝفسية ヴﾝا أسبابヴا اダجتماعية ومظاケرケا اﾝجسمية 

 وعヱاصرケا اヱﾝفسية وآثارケا اダجتماعية . 
: يجب إحتراـ إختصاص اﾝزمデء في فريؽ اダرشاد اヱﾝفسي  デءإحتراـ إختصاص اﾝزمح. 

 デًヴؾ سﾝما ظف ذヴقياـ بعمؿ مف إختصاص اآخريف مﾝوعدـ ا ヮـ وتقديرヴﾞحتراـ عم وا 
 يمﾜف أف يقـو بカ أي إヱساف . 

يجب عﾞى اﾝمرشد إحاﾝة اﾝمسترشد إﾝى أخصائي آخر إذا تطﾞب اゼمر بمجرد :  اダحاﾝة. ط
ﾝى ذﾝحاجة إﾝيست في حدود إدراؾ اﾝ أو カيست مف إختصاصﾝ ةﾝحاﾝوف اﾜأف تﾜ ، ؾ

إمﾜاヱياتカ أو تحتاج إﾝى اダستعاカヱ بأخصائي آخر ،  وذﾝؾ حفاظًا عﾞى مصﾞحة ﾜؿ مف 
 ، ﾜما في حاﾝة اﾝشؾ في وجود مرض عقﾞي أو عضوي. اﾝمرشد واﾝمسترشد 

     
 اゼسس اヱﾝفسية واﾝتربوية :  ثاﾝثًا.
يヴتـ بدراستカ  اヱﾝفس ساس في عﾞـأﾝفردية مبدأ وقاヱوف عاـ و اﾝفروؽ ا:  اﾝفروؽ اﾝفردية .ٔ

عﾞـ اヱﾝفس اﾝفارؽ وعﾞـ اヱﾝفس اﾝفردي ، وأف اダرشاد ケو حؽ ﾜﾝؿ فرد ، فإف مسأﾝة 
 . اﾝفروؽ اﾝفردية تصبح ذات اケمية ﾜبيرة 

إف اゼفراد يختﾞفوف ﾜمًا وﾜيفًا وعﾞى ヱطاؽ واسع وشامؿ يظヴر في ﾜافة مظاケر        
ﾝيس ヱケاؾ معادヅت معروفة اﾝجسمية واﾝعقﾞية واダجتماعية واヱダفعاﾝية ، وأف  اﾝشخصية :

ﾜﾝؿ فرد عاﾝمカ اﾝخاص تヱطبؽ عﾞى ﾜؿ اゼفراد في برامج اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي ، وأف 
اﾝفريد وشخصيتカ اﾝفريدة اﾝمتميزة عف باقي اゼفراد وカﾝ حاجاتカ وقدراتカ وميوカﾝ ، وケو 

ﾜما ヅيوجد عﾞى  سماتカ اﾝموروثة وخصائصカ اﾝمﾜتسبة ،  يختﾞؼ عف ﾜؿ مف سواヮ بسبب
وجカ اゼرض صورة واحدة طبؽ اゼصؿ ، حتى اﾝتوائـ اﾝمتماثﾞة اﾝتي تヱشأ مف بويضة 
واحدة ذات بداية واحدة في اヱﾝمو مف ﾜافة مظاケرヮ سرعاف مايختﾞفاف بسبب اﾝعوامؿ 

مرشد في حسابカ أف أسباب ﾝذﾝؾ يجب أف يضع اﾝاﾝتي تؤثر في اヱﾝمو ، اﾝبيئية اﾝمتعددة 
اﾝمشデﾜت اヱﾝفسية قد تسبب بعضヴا مشﾞﾜة عヱد فرد ، وヅ تسبب مشﾞﾜة عヱد فرد آخر .. 

وﾝيس ثمة طريقة واحدة تヱاسب تتعدد طرؽ اダرشاد  فإففي ضوء مبدأ اﾝفروؽ اﾝفردية و 
  بيヴヱـ مف فروؽ فردية .  ﾜؿ اﾝمسترشديف ﾝما
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 اﾝفروؽ بيف اﾝجヱسيف :  .ٕ

جتماعية اﾝجヱسيف سبحاカヱ وتعاﾝى  اه ﾝقد خﾞؽ      وبيヴヱما فروؽ فسيوﾝوجية وجسمية وا 
ヱفعاﾝية ، وتﾞعب اﾝتヱشئة اダجتماعية دورًا مヴمًا في إبراز اﾝفروؽ بيف اﾝجヱسيف ) اゼدوار  وا 

( ، فيجب وضع ذﾝؾ في اﾝحسباف في اﾝعمؿ اダرشادي اﾝمデبس ، واﾝعمؿ ..و اダجتماعية ، 
 .  

 مطاﾝب اヱﾝمو  .ٖ

اء عدة ، يجب يتطﾞب اヱﾝمو اヱﾝفسي اﾝسوي ﾞﾝفرد في ﾜؿ مرحﾞة مف مراحؿ ヱموヮ أشي    
أف يتعﾞمヴا ﾜﾝي يصبح سعيدًا وヱاجحًا في حياتカ ، إヴヱا مطاﾝب اヱﾝمو اﾝتي تظヴر في 

، وفيمايﾞي أケـ مطاﾝب اヱﾝمو خデؿ (  ٕٜٚٔمراحカﾞ اﾝمتتابعة ) روبرت ケافيجヴرست 
 مراحؿ اヱﾝمو اﾝمتتابعة : 

: اﾝمحافظة عﾞى اﾝحياة ، تعﾞـ  : اﾝمشي ، اﾜゼؿ ،  مو في مرحﾞة اﾝطفوﾝةمطاﾝب اヱﾝ . أ
، تحقيؽ اﾝتوازف اﾝفسيوﾝوجي ، اデﾜﾝـ ، ضبط اダخراج ، اﾝفروؽ بيف اﾝجヱسيف 

اﾝمヴارات اﾝجسمية اﾝحرﾜية اデﾝزمة ﾝゾﾝعاب وأﾝواف اヱﾝشاط اﾝعادية ، اﾝمヴارات 
د اゼمف واﾝسデمة ، اﾝتفاعؿ اダجتماعي اゼساسية في اﾝقراءة واﾜﾝتابة واﾝحساب ، قواع

، تﾜويف اﾝضمير ، تﾜويف اﾝمفاケيـ واﾝمدرﾜات ، اダستقデؿ اﾝشخصي ، ヱمو مفヴـو 
ﾜتساب إتجاヮ سﾞيـ ヱحو اﾝذات ، اﾝشعور باﾝثقة باﾝذات وباآخريف ، اゼمف  اﾝذات ، وا 

 اヱダفعاﾝي ، ضبط اヱダفعاヅت وضبط اヱﾝفس . 

ヱمو مفヴـو سوي ﾞﾝجسـ وتقبؿ اﾝجسـ ، تقبؿ :  قةمطاﾝب اヱﾝمو في مرحﾞة اﾝمراケ . ب
اﾝدور اﾝجヱسي في اﾝحياة ، تقبؿ اﾝتغيرات اﾝتي تحدث ヱتيجة ヱﾞﾝمو اﾝجسمي 
واﾝفسيوﾝوجي واﾝتوافؽ معヴا ، تﾜويف اﾝمヴارات واﾝمفاケيـ اﾝعقﾞية اﾝضرورية ヱヂﾝساف 

اﾝسف مف اﾝصاﾝح ، إستﾜماؿ اﾝتعﾞيـ ، تﾜويف عデقات جديدة طيبة ヱاضجة مع أقراف 
، تقبؿ اﾝمسؤوﾝية  اﾝفرداﾝجヱسيف ، ヱمو اﾝثقة باﾝذات واﾝشعور اﾝواضح بﾜياف 

جتماعيًا( ،  ヱفعاﾝيًا وا  اダجتماعية ، إختيار مヱヴة واダستعداد ヴﾝا ) جسميًا وعقﾞيًا وا 
اダستعداد ضبط اヱﾝفس بخصوص اﾝسﾞوؾ اﾝجヱسي ، تحقيؽ اダستقデؿ اダقتصادي ، 

ﾜسرية تゼحياة اﾝزواج واﾞﾝ يةヱمدﾝحياة اﾝشتراؾ في اヂﾝ زمةデﾝيـ اケمفاﾝارات واヴمﾝويف ا
 ، معرفة اﾝسﾞوؾ اダجتماعي اﾝمعياري اﾝمقبوؿ .ﾞﾝمجتمع 

: تقبؿ اﾝتغيرات اﾝجسمية اﾝتي تحدث في ケذヮ اﾝمرحﾞة  مطاﾝب اヱﾝمو في مرحﾞة اﾝرشد . ج
) اﾝزوجة (          واﾝتوافؽ معヴا ، توسيع اﾝخبرات اﾝعقﾞية اﾝمعرفية ، إختيار اﾝزوج 
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وتﾜويف أسرة وتحقيؽ اﾝتوافؽ اゼسري ، تربية اゼوヅد ، ممارسة اﾝمヱヴة وتحقيؽ 
 اﾝتوافؽ اﾝمヱヴي ، إيجاد روابط إجتماعية ، وتحقيؽ اダتزاف اヱダفعاﾝي . 

: تحقيؽ اﾝتوافؽ باヱﾝسبة ﾞﾝضعؼ اﾝجسمي  مطاﾝب اヱﾝمو في مرحﾞة اﾝشيخوخةد. 
رحﾞة ، اﾝتوافؽ مع حاﾝة اダحاﾝة عﾞى اﾝتقاعد أو واﾝمتاعب اﾝصحية اﾝمصاحبة ヴﾝذヮ اﾝم

مع حاﾝة ヱقص اﾝدخؿ ، اダستعداد ﾝتقبؿ اﾝمساعدة مف اآخريف ، ترؾ اﾝعمؿ ، اﾝتوافؽ 
ستقヴﾝデـ في أسرケـ اﾝجديدة ،  اﾝتوافؽ مع اﾝتغيرات اゼسرية وترؾ اゼوヅد اゼسرة وا 

ダتزامات اﾝダفاء باダمقربيف ، اﾝزوج أو اﾝموت اﾝ توافؽﾝتغيير اﾝجتماعية ، تقبؿ ا
 . カتوافؽ معﾝمستمر واﾝجتماعي اダا 

 اゼسس اダجتماعية :  رابعًا.
 اケダتماـ باﾝفرد ﾜعضو في جماعة  .ٔ

ケذا اﾝمبدأ مﾜمؿ ﾞﾝمبدأ اﾝقائؿ أف اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي سﾞوؾ فردي ػ إجتماعي ، فاﾝفرد     
ﾞﾝذ اヱائف إجتماعي مﾜ سافヱダمجتمع ، إف اﾝيعيش فردًا في اヅ カدتヅوﾝ ىﾝوゼثـ حظة ا ،

يتعرض ﾝعمﾞية اﾝتヱشئة اダجتماعية في اﾝبيت واﾝمدرسة واﾝمجتمع ووسائؿ اダعデـ ، واﾝفرد 
وケゼمية إعتبار اﾝفرد ﾜعضو في جماعة ،  . يعيش في واقع إجتماعي カﾝ معايير وقيـ 

مﾞيات يقـو اダرشاد عﾞى أساس دراسات ديヱاميات اﾝجماعة وعمﾞية اﾝتفاعؿ اダجتماعي وع
وヱケاؾ ヱوعاف مف اﾝضغط اダجتماعي ، أحدケما توجカヴ  . اﾝمسايرة واﾝمغايرة في اﾝسﾞوؾ 

اﾝجماعة إﾝى اﾝفرد واآخر يヱشأ داخؿ اﾝفرد ، وケデﾜما يدفع اﾝفرد دفعًا إﾝى مسايرة معايير 
 اﾝجماعة واﾝダتزاـ بヴا وケذا يستثمر في عمﾞية اダرشاد . 

رد باﾝجماعات اﾝتي يヱتمي إﾝيヴا وخاصة اﾝجماعة ويتأثر اﾝسﾞوؾ اダجتماعي ﾞﾝف     
اﾝمرجعية ، وケي اﾝجماعة اﾝتي يرجع إﾝيヴا اﾝفرد في تقييـ سﾞوカﾜ اダجتماعي واﾝتي يﾞعب 
فيヴا أحب اゼدوار اダجتماعية إﾝى ヱفسカ ، وケي أﾜثر اﾝجماعات إشباعًا ﾝحاجاتカ ويشارؾ 

وケي تؤثر عﾞى سﾞوؾ اﾝفرد فتحدد  أعضاءケا اﾝدوافع واﾝميوؿ واダتجاケات واﾝقيـ واﾝمعايير
  ، カا مف مستويات طموحヴا بما فيヴيﾝتمي إヱتي يﾝجتماعية اダثقافة اﾝفرد باﾝما يتأثر اﾜ

 عادات وتقاﾝيد وعرؼ وأخデقيات . 
 
 
 
 
 



 1≪   الゲヨحلة الثالثة      اダرشاد واﾝصحة اヱﾝفسية            إبف اヴﾝيثـ  /ﾞﾜية اﾝتربية  

 اダستفادة مف ﾜؿ مصادر اﾝمجتمع  .ٕ

مف  يستفيد اﾝمسؤوﾝوف عف برامج اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي مف اﾝمساعدات اﾝممヱﾜة     
سائر اﾝمؤسسات اダجتماعية . ومف أケـ اﾝمصادر واﾝمؤسسات اﾝتي تقدـ مساعدات قيمة 

اﾝمؤسسات اﾝديヱية ، مؤسسات اﾝخدمة اダجتماعية ، ومؤسسات اﾝتأケيؿ اﾝمヱヴي ، : 
ومؤسسات رعاية اﾝمعوقيف . وتعد اﾝمدرسة أﾜبر اﾝمؤسسات اダجتماعية أケمية مف حيث 

 ダخدمات اﾝى تقديـ اﾞا عヴسواًء عف قدرت ، カمجتمع وشبابﾝبر عدد مف أطفاؿ اﾜゼ رشادية
 طريؽ اﾝمرشديف أو عف طريؽ اﾝمعﾞميف ػ اﾝمرشديف . 

 اゼسس اﾝعصبية واﾝفسيوﾝوجية  خامسًا.
اﾝمسترشد إヱساف カﾝ جسـ يتﾜوف مف عدد مف اゼجヴزة اﾝحيوية ﾜاﾝجヴاز اﾝعصبي         

مي واﾝجヴاز اﾝغددي ، وﾜؿ جヴاز カﾝ وظيفة واﾝجヴاز اﾝدوري واﾝجヴاز اヱﾝفسي واﾝجヴاز اヴﾝض
معيヱة . واヱダساف يسﾞؾ في محيطカ اﾝبيئي ﾜوحدة ヱفسية جسمية ، وأف اﾝحاﾝة اヱﾝفسية تتأثر 
باﾝحاﾝة اﾝجسمية ػ واﾝعﾜس صحيح ػ في توازف تحت اﾝظروؼ اﾝعادية ﾝشخصية سوية متوافقة 

ヱفسي ، ويؤدي اﾝضغط اヱダفعاﾝي  . اﾝجسـ يعد وسيطًا بيف اﾝبيئة اﾝخارجية وبيف اﾝذات ﾜﾜياف
ضطراب اﾝشخصية إﾝى أف يضطرب ケذا اﾝتوازف . إف اダرتباط اﾝوثيؽ بيف  اﾝشديد اﾝمزمف وا 
اヱﾝفس واﾝجسـ يوضحカ تأثير اヱダفعاؿ اヱﾝفسي عﾞى اﾝعمﾞيات اﾝفسيوﾝوجية ، أي عﾞى وظائؼ 

ヱفعاؿ اﾝغض ب يؤدي إﾝى إسراع أعضاء اﾝجسـ ، فإヱفعاؿ اﾝحزف يؤدي إﾝى إヱسﾜاب اﾝدموع ، وا 
ヱفعاؿ اﾝخوؼ يؤدي إﾝى  ヱفعاؿ اﾝخجؿ يؤدي إﾝى إحمرار اﾝوجカ ، وا  شحوب ضربات اﾝقﾞب ، وا 

ف اダرケاؽ  اﾝوجカ ، واﾝقﾞؽ يؤدي إﾝى فقداف اﾝشヴية ، واﾝمرض اﾝجسمي يسبب اﾜダتئاب ، وا 
ة اﾝعصبي يؤثر في وظائؼ أعضاء اﾝجسـ اﾝمختﾞفة . وﾜケذا يحتاج اﾝمرشد اヱﾝفسي إﾝى دراس

مسترشديカ  ،  أي أヅ カヱبد أف يعرؼ ػ ومعرفة عصبية فسيوﾝوجية حتى يتمﾜف مف مساعدة 
إﾝى جاヱب دراستカ اヱﾝفسية ػ شيئًا عف اﾝجسـ مف حيث اﾝتﾜويف واﾝوظيفة وعデقتヴا باﾝسﾞوؾ 
بصفة عامة ، ويﾜفي ﾞﾝتدﾝيؿ عﾞى ذﾝؾ أف عمﾞية اダرشاد ヱفسヴا تتضمف عمﾞية تعﾞـ ، ويقـو 

ﾝجヴاز اﾝعصبي بدور رئيس في عمﾞية اﾝتعﾞـ عصبيًا وفسيوﾝوجيًا ، باダضافة إﾝى اﾝمخ وبقية ا
ذﾝؾ يحتاج اﾝمرشد إﾝى اﾝتفريؽ بيف اダضطرابات اﾝعادية واダضطرابات اヴﾝستيرية واダضطرابات 

 (. ٖٛ-ٔٙ: ٕ٘ٓٓ)زケراف ،            اヱﾝفسية اﾝجسمية واダضطرابات اﾝعضوية 
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   اヱﾝفسي  مجاヅت اダرشاد

تعددت مجاヅت اダرشاد اヱﾝفسي ، ﾝتغطي جميع مراحؿ حياة اヱダساف ، ومراحؿ اヱﾝمو        
  اﾝشباب ، اﾝرشد ، اﾝشيخوخة ( وتغطي أماﾜف عمカﾞ وتواجدヮ اﾝمراケقة و اﾝمختﾞفة ) اﾝطفوﾝة ، 

 )اﾝمヱزؿ ، اﾝمدرسة ، اﾝعمؿ ( وتغطي حياة اヱダساف في حاヅت اデﾝسواء واﾝحاヅت اﾝخاصة وتغطي
 اゼزمات اﾝتي يمر بヴا اゼفراد في حياتヴـ . وتصヱؼ مجاヅت اダرشاد عﾞى وفؽ : 

     ، : اダرشاد اﾝتربوي ،  اダرشاد اﾝمヱヴي ، اダرشاد اﾝزواجي ، اダرشاد اゼسري اﾝميداف .ٔ
 . اダرشاد اﾝديヱي ،  اダرشاد اﾝعデجي 

بار اﾝسف ، إرشاد اﾝمعاقيف ) : إرشاد اゼطفاؿ ، إرشاد اﾝمراケقيف ، إرشاد ﾜ اﾝفئات اﾝمستفيدة .ٕ
 .(  ٓٛٔ: ٕٛٓٓ، إرشاد اﾝموケوبيف ) مشاقبة ،  اダرشاد اﾝتأケيﾞي (

 

 حسب اﾝميداف اダرشاد اヱﾝفسي 

 :   Educational Counseling اダرشاد اﾝتربوي
    ، カدافケوأ カﾝوميو カءـ مع قدراتデتي تتﾝتربوية اﾝخطط اﾝفرد في رسـ اﾝية مساعدة اﾞو عمケ

ر ヱوع اﾝدراسة واﾝمヱاケج اﾝمヱاسبة واﾝمواد اﾝدراسية اﾝتي تساعدヮ في إﾜتشاؼ وأف يختا
 カحاضر ، ومساعدتﾝيمي اﾞتعﾝمستوى اﾝتربوية فيما بعد اﾝات اヱاﾜمダجاح في اヱ カامجヱبر

) اﾝضعؼ اﾝعقﾞي ، اﾝتخﾞؼ اﾝتربوي ، واﾝمساعدة في تشخيص وعデج اﾝمشデﾜت اﾝتربوية 
بما يحقؽ توافقカ ، سوء اﾝتوافؽ اﾝتربوي ، اﾝتسرب ، قﾞؽ .. ( اﾝدراسي ، إختيار ヱوع اﾝدراسة 

 اﾝتربوي 
 

 :   Vocational Counseling   اダرشاد اﾝمヱヴي
تカ وقدراتカ وميوカﾝ ايتデءـ مع إستعداد ケو عمﾞية مساعدة اﾝفرد عﾞى إختيار مヱヴتカ ، بما   

ﾝا ، واヴﾝ يؿケتأﾝعداد واダوا ، カسヱجتماعية وجダا カوظروف カتقدـ ومطامحﾝعمؿ ، واﾝدخوؿ في ا
  واﾝترقي فيカ ، وتحقيؽ أفضؿ مستوى ممﾜف مف اﾝتوافؽ اﾝمヱヴي . 

 :     Marriage Counseling اﾝزواجياダرشاد 
ケو عمﾞية مساعدة اﾝفرد في إختيار زوجカ ، واダستعداد ﾞﾝحياة اﾝزواجيカ ، واﾝدخوؿ فيヴا ،     

، وحؿ ماقد يطرأ مف مشデﾜت زواجيカ ، قبؿ  واダستقرار واﾝسعادヮ ، وتحقيؽ اﾝتوافؽ اﾝزواجي
 وبعدヮ . ئカ اﾝزواج وأثヱا

    Family Counseling   اダرشاد اゼسري 
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فرادى أو ﾜجماعة ، في  (واゼقارب واゼوヅد  ケو عمﾞية مساعدة أفراد اゼسرة ) اﾝواﾝديف     
وحؿ اﾝمشデﾜت  ،فヴـ اﾝحياة اゼسرية ومسؤوﾝياتヴا ، ﾝتحقيؽ اダستقرار واﾝتوافؽ اゼسري 

 . اゼسرية 
      Clinical Counseling اダرشاد اﾝعデجي

ケو عمﾞية مساعدة اﾝمسترشد في إﾜتشاؼ وفヴـ وتحﾞيؿ ヱفسカ ، ومشデﾜتカ اﾝشخصية     
واヱダفعاﾝية واﾝسﾞوﾜية ، اﾝتي تؤدي إﾝى سوء توافقカ اヱﾝفسي ، واﾝعمؿ عﾞى حヴﾞا ، بما يحقؽ 

  (.ٔ٘ٗ-ٜٔٗ: ٕ٘ٓٓ) زケراف  سيةأفضؿ مستوى ﾞﾝتوافؽ واﾝصحة اヱﾝف
 :    اﾝديヱياヱﾝفسي اダرشاد   

     カفسヱ ـヴى فﾞفرد عﾝدؼ مساعدة اヴية ، بヱى أسس ومبادىء ديﾞية تقـو عﾞو عمケ
 カياتヱاﾜم واﾝتبصر في مشデﾜتカ ، واﾝعمؿ عﾞى تحريرヮ مف مشاعر اダثـ واﾝخطيئة وقدراتカ وا 

 カفسي ، ومساعدتヱﾝا ヮستقرار شباع حاجاتカ بما يحقؽ カﾝ اﾝتي تヴدد أمカヱ وا  عﾞى تقبؿ ذاتカ وا 
في مشاقبة ،  ٕ٘ٓٓاﾝتوافؽ واﾝسعادة مع اﾝذات ومع اآخريف )عデء اﾝديف ﾜفافي ، 

ٕٓٓٛ :ٔٛٔ  . ) 
 :  اダرشاد اヱﾝفسي حسب اﾝفئات اﾝمستفيدة

 :     Children Counseling  إرشاد اゼطفاؿ
وتربيتヴـ إجتماعيًا ، وحؿ مشデﾜتヴـ  ケو عمﾞية اﾝمساعدة في رعاية اゼطفاؿ ヱفسياً      

 : ケذヮ اﾝمرحﾞة ومف أケـ مشデﾜت ،سوي  ، بヴدؼ تحقيؽ ヱمو سﾞيـ متﾜامؿ وتوافؽ اﾝيومية
  يةヴشﾝة اﾞؿ ، وقﾜゼغذاء : رفض اﾝؿ . إضطرابات اﾜゼى اﾞطفؿ عﾝجبار ا  ، واﾝشراケة ، وا 

 ابوس واﾜﾝية واﾞيﾞﾝمخاوؼ اﾝمزعجة واﾝـ اデحゼـو : اヱﾝـو إضطرابات اヱﾝاء اヱـ أثデﾜﾝ  ،
 ゼـو . واヱﾝة اﾞرؽ وق 

  فطاـﾝمستمر ، وما يصاحب اﾝاء اﾜبﾝعصبية واﾝخجؿ واﾝخوؼ واﾝية : اﾝفعاヱダضطرابات اダا
 اﾝمفاجيء مف مشデﾜت إヱفعاﾝية . 

  تخريبﾝشياء ، واゼب اﾞحاح في طﾝダعصياف واﾝت واヅمباデﾝماؿ واケダظاـ : اヱﾝت اデﾜمش
 واﾝسﾞوؾ اﾝعدواヱي . 

 ﾝتمرد .اﾝروب واヴﾝتشرد واﾝسرقة واﾝذب واﾜﾝاﾜ حرؼヱمﾝجتماعي اダوؾ اﾞسﾝاح : ويشمؿ اヱج 
 (  ٓٙٗ-ٜ٘ٗ:  ٕ٘ٓٓ) زケراف ، 

: ケو عمﾞية اﾝمساعدة في رعاية وتوجيYouth Counseling  カ واﾝشبابإرشاد اﾝمراケقيف  
جتماعيًا واﾝمساعدة في حؿ مشデﾜت اﾝيومية ، بヴدؼ ヴـ ヱمو اﾝمراケقيف ヱفسيًا وتربويًا ومヱヴيًا وا 
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تحقيؽ ヱمو سﾞيـ متﾜامؿ ، وتوافؽ سوي شامؿ ، وتحقيؽ أفضؿ مستوى ممﾜف مف اﾝصحة 
 .اヱﾝفسية 

يجب مساعدة اﾝشباب في اﾝتغﾞب عﾞى اﾝمصاعب وحؿ اﾝمشデﾜت اﾝتي قد تطرأ  خاصًة     
، وضبطヴا ، واﾝمساعدة في حؿ اﾝمشデﾜت اﾝشخصية واダجتماعية  في اﾝحاヅت اヱダفعاﾝية 

بヴدؼ تحقيؽ اﾝتوافؽ اヱダفعاﾝي اﾝسوي ، مف خデؿ وتヱمية اﾝصفات اダجتماعية اﾝمرغوب فيヴا 
، اダستجابات اヱダفعاﾝية في تヱمية اﾝثقة باヱﾝفس واﾝتغﾞب عﾞى اﾝمخاوؼ وتحقيؽ مروヱة 

ومف حتى يصؿ اﾝشاب بسデـ إﾝى اヱﾝضج اヱダفعاﾝي . واﾝتخﾞص مف اﾝحساسية اヱダفعاﾝية ، 
 ヮ اﾝمرحﾞة : أケـ مشデﾜت ケذ

  : صحيةﾝت اデﾜمشﾝحرؼ عف اヱمﾝمو اヱﾝر اケصحية ، ووجود بعض مظاﾝرعاية اﾝقص اヱ
معايير اヱﾝمو باﾝزيادة أو اヱﾝقصاف ﾜما في حاヅت اﾝسمヱة اﾝمفرطة وظヴور بثور اﾝشباب  

 . ) حب اﾝشباب ( 

  ًباﾝشاب غاﾝيستطيع اヅ ستثارة ، حيثダة اﾝوヴحساسية وسﾝية : اﾝفعاヱダت اデﾜمشﾝـ  اﾜتحﾝا
في اﾝمظاケر اﾝخارجية ﾝحاﾝتカ اヱダفعاﾝية ، ومヴヱا ثヱائية اﾝمشاعر واﾝتヱاقض اヱダفعاﾝي 
ومشاعر اﾝغضب واﾝثورة واﾝتمرد ، وحاヅت اﾜダتئاب واﾝيأس واﾝقヱوط واﾝخجؿ واヱダطواء 

 واﾝقﾞؽ واﾝخوؼ واﾝتوتر . 

  ديف ، وزﾝواﾝؽ بيف اデطﾝفصاؿ واヱダفات واデخﾝسرية : اゼت اデﾜمشﾝديف أو اﾝواﾝواج أحد ا
واﾝواﾝداف اﾝعصابياف اﾝمتسﾞطاف اﾞﾝذاف ﾞﾜيヴما مف جديد ، وموت أحد اﾝواﾝديف أو ﾞﾜيヴما ، 

 يعتبر سﾞوヴﾜما قدوة سيئة ﾞﾝشباب ، وヱقص اﾝخصوصية في اゼسرة . 

  يةヱات ديケي ، ووجود إتجاヱديﾝشعور اﾝقية : وتتمثؿ في إزدواج اデخゼية واヱديﾝت اデﾜمشﾝا
واﾝダحاد واﾝضデؿ ، وعدـ أداء اﾝشعائر اﾝديヱية ، وما يصاحب ذﾝؾ عادًة مف مثؿ اﾝشؾ 

صراع وقﾞؽ ومشاعر اﾝذヱب وتأヱيب اﾝضمير ، ويرتبط عادًة باﾝمشデﾜت اﾝديヱية مشデﾜت 
 أخデقية مثؿ عدـ اﾝダتزاـ باﾝقيـ اゼخデقية اﾝسائدة في اﾝمجتمع . 

 غترابダا اヴى رأسﾞجتماعية : وعダت اデﾜمشﾝاAlienation   ، معياريةデﾝا : ヮرケومف مظا
حتقار اﾝجماعة ،  حتقار اﾝذات وا  واケデﾝدؼ ، واデﾝمعヱى ، واダغتراب عف اﾝذات ، وا 

ومف أخطر اﾝمشデﾜت اダجتماعية : زيادة وقت اﾝفراغ وعدـ شغؿ بما واﾝتشاـؤ واﾝعزﾝة . 
 يفيد ، ومصاحبة أقراف اﾝسوء واヱダحراؼ . 
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 سرحﾝمدرسية : اﾝت اデﾜمشﾝؼ اﾞتخﾝتحصيؿ ، واﾝؽ اﾞار ، وقﾜستذダى اﾞقدرة عﾝاف وعدـ ا
اﾝدراسي ، وعدـ اヱダضباط ، ومヱاوأة اﾝمعﾞميف ، وعدـ مデءمة اﾝمقررات اﾝدراسية واﾝشؾ 

 في قيمتヴا ، وقﾞؽ اダمتحاف واﾝفشؿ واﾝرسوب واﾝتسرب . 

  ي ، وعدـ معرفةヱヴمﾝيؿ اケتأﾝتدريب واﾝيـ واﾞتعﾝقص اヱ : يةヱヴمﾝت اデﾜمشﾝفرص اﾝا
ﾝى سوء اﾝتوافؽ اﾝمヱヴية اﾝمتاحة وﾜيفية اﾝدخوؿ فيヴا ، وعدـ توافرケا ، مما يؤدي إ

 اﾝمヱヴي .

ومف أケـ اﾝخدمات اダرشادية اﾝتي تヴدؼ إﾝى تحقيؽ مستوى أفضؿ مف اヱﾝمو اヱﾝفسي واﾝصحة  
 اヱﾝفسية ﾞﾝمراケقيف واﾝشباب : 

 ケافة مظاﾜ شباب فيﾝمو اヱ تماـ برعايةケダمو :  اヱﾝرعاية اﾝبما يحقؽ مطا ، ヮويصؿ بر カ
 باﾝشباب إﾝى اヱﾝضج في ﾜافة اﾝمظاケر في توازف وتواز . 

  تماـケダمجتمع ، واﾝمدرسة واﾝبيت واﾝجتماعية في اダرعاية اﾝجتماعية : توفير اダتربية اﾝا
بعمﾞية اﾝتヱشئة اダجتماعية ، وتヱمية اﾝمسؤوﾝية اダجتماعية واﾝذﾜاء اダجتماعي ، واケダتماـ 

اﾝخﾞقية واﾝروحية ، وتقديـ اﾝخدمات بما يساعد عﾞى حؿ اﾝمشデﾜت اダجتماعية وتحقيؽ باﾝقيـ 
 اヱﾝضج واﾝتوافؽ اダجتماعي . 

  ، شبابﾞﾝ صحيةﾝتربية اﾝتماـ باケダصحي : اﾝرشاد اダاسبة ، اヱمﾝصحية اﾝخدمات اﾝوتقديـ ا
 ف وحفデت اヴﾞﾝو . واﾝتوجيカ باダبتعاد عف ﾜؿ ما يبدد اﾝصحة مثؿ اダفراط في اﾝسヴر واﾝتدخي

  تحصيؿﾝرغبة في اﾝارات ، وتشجيع اヴمﾝقدرات واﾝمية اヱج وتケاヱمﾝتربوي : إختيار اﾝرشاد اダا
 واﾝتعﾞـ مف ﾜافة اﾝمصادر وخفض قﾞؽ اﾝتحصيؿ وقﾞؽ اダمتحاف  ، وتحقيؽ اﾝتوافؽ اﾝدراسي . 

 رعاية واﾝـ واヴفﾝحب واﾝمشبع باﾝفسي اヱﾝاخ اヱمﾝيئة اヴجي : تデعﾝرشاد اダذي اﾝفسي اヱﾝدؼء اﾝ
يحوؿ دوف حدوث إضطرابات إヱفعاﾝية ، واケダتماـ بإشباع اﾝحاجات اヱﾝفسية ﾞﾝشباب إﾝى اゼمف 

ػ مف خデؿ توعية أوﾝياء اゼمور ػ ) زケراف واﾝحب واﾝقبوؿ واﾝمﾜاヱة واダعتراؼ وتحقيؽ اﾝذات . 
 ،ٕٓٓ٘  :ٗٙ٘-ٜٗٙ . ) 

 :  Old Age Counseling إرشاد ﾜبار اﾝسف
جتماعيًا وحؿ مشデﾜت مرحﾞة ケو ع     مﾞية اﾝمساعدة في رعاية وتوجيカ اﾝشيوخ ヱفسيًا ومヱヴيًا وا 

آخر اﾝعمر ، بヴدؼ اﾝمساعدة في جعؿ مرحﾞة اﾝشيخوخة خير سヱي اﾝعمر، وتحقيؽ أفضؿ مستوى 
 ممﾜف مف اﾝتوافؽ واﾝصحة اヱﾝفسية .

 ومف أケـ مشデﾜت ケذヮ اﾝمرحﾞة : 
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 جسمي اﾝضعؼ اﾝصحية : اﾝت اデﾜمشﾝضعؼ اﾝشراييف ، واﾝب اﾞحواس وتصﾝعاـ وضعؼ اﾝ
 اﾝجヱسي . 

  . سيافヱﾝرة واﾜذاﾝية : ضعؼ اﾞت عقデﾜمش 

  : يةﾝفعاヱت إデﾜخوؼ مشﾝاية واヴヱﾝشعور بقرب اﾝتوتر واﾝـ ( واヴﾝتشاؤـ )وحمؿ اﾝد اケقد يشا
 مヴヱا واﾝقﾞؽ عﾞى ماتبقى مف اﾝعمر واﾝخوؼ مف اﾝمرض ومف اﾝوحدة واﾝعزﾝة . 

 (. ٖٚٗ-ٓٚٗ: ٕ٘ٓٓزケراف ، 
 :  ) اﾝفئات اﾝخاصة(  إرشاد غير اﾝعادييف

ケو عمﾞية اﾝمساعدة في رعاية وتوجيヱ カموケـ ヱفسيًا وتربويًا ومヱヴيًا وزواجيًا وُأسريًا ، وحؿ     
مشデﾜتヴـ اﾝمرتبطة بحاヅت إعاقتヴـ أو تفوقヴـ ، أو اヱﾝاتجة عف اダتجاケات اヱﾝفسية اダجتماعية 

تجاヮ حاﾝتヴـ ،  بヴدؼ تحقيؽ اﾝتوافؽ واﾝصحة اヱﾝفسية .  إتجاヴケـ وا 
 إف إرشاد اﾝفئات اﾝخاصة يسعى إﾝى تحقيؽ اﾝتوافؽ واﾝصحة اヱﾝفسية مف خデؿ :     
 ـヴما يحدث في تربيتﾜ( عاديةﾝظروؼ غير اﾞﾝ مباشرةﾝى اآثار اﾞب عﾞتغﾝا  . )يًاヱヴـ مヴヴوتوجي 

 ػ اﾝشفقة اﾝزائدة أو اﾝقسوة ػ 

 متﾝفسية اヱﾝة اآثار اﾝي ( . إزاﾝعزاヱダوؾ اﾞسﾝطواء أو اヱダعادية ) مثؿ اﾝة غير اﾝحاﾝى اﾞرتبة ع 

براز اﾝقدرات  مف خデؿ اﾝعمؿ عﾞى رفع اﾝروح اﾝمعヱوية ، واﾝتخﾞص مف اダحساس باダحباط ، وا 
  .وتحقيؽ اﾝتوافؽاダيجابية ﾝدى اﾝفرد ، 

  معوقيفﾝعاقة واダحو اヱ اتケتجاダما في اﾜ ( ةﾝحاﾞﾝ فعؿﾝتعديؿ ردود ا ) ىﾞقضاء عﾝؿ اデمف خ
ثارة دافع اﾝعمؿ واヱダتاج إﾝى أقصى حد ممﾜف ، بما يدعـ اﾝثقة باヱﾝفس  ﾞﾜمة " اﾝعجز " وا 

 واﾝقدرة عﾞى اヱダتاج . 

  ى تخفيؼﾞات عヱمعيﾝة ، وتوفير اヱﾜى أحسف درجة ممﾝطبي إﾝتصحيح اﾝج واデعﾝتماـ باケダا
ヅ معوؽ حتىﾝا اケتي يجيدﾝارات اヴمﾝمية اヱعاقة وتダجسمية إضطرابات اﾝعاقة اダى اﾝيضاؼ إ

جتماعية .   ヱفسية وا 

  ヮيف إتجاヱمواطﾝدى بعض اﾝ شائعةﾝخاطئة اﾝار اﾜفゼبة واﾝساﾝجتماعية اダات اケتجاダتعديؿ ا
اﾝمعوقيف ، وعف عجز اﾝمعوقيف ، وأف اダعاقة تسبب باﾝضرورة سوء اﾝتوافؽ ، وتعديؿ اﾝظروؼ 

 (. ٗٛٗ-ٛٚٗ: ٕ٘ٓٓعية سﾞيمة ) زケراف ، اダجتماعية ، وواﾝتヴيئة ﾝتヱشئة إجتما
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     Methods of Counseling   اヱﾝفسي  طرؽ اダرشاد  
رتباط تﾞؾ       تختﾞؼ طرؽ وأساﾝيب اダرشاد اヱﾝفسي بإختデؼ شخصية اﾝفرد وطبيعة مشﾞﾜتカ ، وا 

د اﾝمشﾞﾜة بヱظريات اダرشاد واﾝعデج اヱﾝفسي ، فإف مايصﾞح مف ُأسﾞوب إرشادي ﾝشخص معيف ق
ヅيصﾞح ﾝشخص آخر ، واﾝمشﾞﾜة بدورケا تحدد أيضًا طريقة إختيار اゼسﾞوب اダرشادي اﾝمヱاسب ، 
وبعض اﾝمشデﾜت يحتاج اダرشاد فيヴا إﾝى سرية تامة ، فデ يصﾞح معヴا اダرشاد اﾝجماعي ، بيヱما 

 カجماعي فيﾝرشاد اダح اﾞا اآخر يصヴحـ، بعضﾞم(ٕٓٔٓ :ٕٜٙ  : )   
  Individual Counseling  اダرشاد اﾝفردي  .ٔ

ケو إرشاد مسترشد واحد وجヴًا ﾝوجカ في ﾜؿ مرة ، وتعتمد فعاﾝيتカ أساسًا عﾞى اﾝعデقة     
اダرشادية اﾝمヱヴية بيف اﾝمرشد واﾝمسترشد ، أي أカヱ عデقة مخططة بيف طرفيف ، تتـ في إطار 

 اﾝواقع وفي ضوء اゼعراض وفي حدود اﾝشخصية ومظاケر اヱﾝمو . 
 ヮ اﾝطريقة مع اﾝحاヅت اﾝتاﾝية : وتستخدـ ケذ     
  خاصة جدًاﾝفردي واﾝطابع اﾝا اヴيﾞب عﾞتي يغﾝت اデﾜمشﾝت ذات اヅحاﾝت اヅما في حاﾜ ،

 ذات طبيعة خاصة في مفヴـو اﾝذات ػ اﾝخجؿ واヱダحرافات .. ػ . 

  . جماعيﾝرشاد اダية عف طريؽ اﾞا بفاعヴﾝاوヱف تﾜيمヅ تيﾝت اヅحاﾝا 

 اﾝفردي يتـ إستخداـ أسﾞوبيف ケما :  قة اダرشاديوفي طر        
    Directive Counseling) اﾝموجカ(   اダرشاد اﾝمباشر  . أ

وケو اダرشاد اﾝموجヱ カحو اﾝمرشد ، وفيカ يقـو اﾝمرشد بدور إيجابي ヱشط في ﾜشؼ      
اﾝصراعات وتفسير اﾝمعﾞومات ، وتوجيカ اﾝمسترشد ヱحو اﾝسﾞوؾ اﾝموجب اﾝمخطط ، مما 

اﾝمباشر في تغيير اﾝشخصية واﾝسﾞوؾ ، وفيカ يتحمؿ اﾝمرشد اﾝمسؤوﾝية يؤدي إﾝى اﾝتأثير 
ويقـو ケذا اゼسﾞوب عﾞى أساس إفتراض : ヱقص معﾞومات اﾝمسترشد وعجزヮ عف حؿ  ،

مشデﾜتカ مف ヱاحية ، وزيادة معﾞومات اﾝمرشد وخبرتカ في حؿ اﾝمشデﾜت مف ヱاحية أخرى 
شد ، فيﾜتسب اﾝمسترشد عﾞى ヱحو ويヴدؼ اダرشاد اﾝمباشر إﾝى حؿ مشデﾜت اﾝمستر  . 

 . متدرج اﾝقدرة عﾞى اﾝتوافؽ 
 

 :  يستخدـ أسﾞوب اダرشاد اﾝمباشر في حاヅت
  وماتﾞمعﾝـ اヴقصヱذيف تﾝمسترشديف اﾝاﾞـ عケا ػ أي يحتاجوف مف يساعدヴヱبوﾞىويط 

 اダستبصار بحاﾝتヴـ ػ .  

  . محددةﾝواضحة اﾝت اデﾜمشﾝمسترشديف ذوي اﾝا 
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  :  اﾝمباشر أケـ مزايا اゼسﾞوب
  . مسترشدﾝة اﾞﾜى حؿ مشﾞجاد عﾝيز اﾜترﾝا 

  : يケ خطواتﾝا ヮذケدؼ ، وヴﾝى اﾝوصوؿ إﾞﾝ محددةﾝخطوات اﾝيب إتباع اﾜترﾝيؿ ، اﾞتحﾝا
قتراح اﾝحﾞوؿ واﾝمتابعة .   ، اﾝتشخيص ، اﾝتヱبؤ ، تفسير اﾝمعﾞومات وا 

 مشﾝتشخيص وتحديد اﾝية اﾞثرة في عمﾜمقاييس بﾝختبارات واダة . يستخدـ اﾞﾜ 

 :  عيوب اسﾞوب اダرشاد اﾝمباشر
  ؾ تحتﾝاف ذﾜ وﾝمسترشد ، حتى وﾞﾝ زةケجا ヅًوﾞمرشد حﾝمفروض أف يقدـ اﾝيس مف اﾝ

 ستار أو شعار رأي اﾝعﾞـ ، إذ أف رأي اﾝعﾞـ ヅيصﾞح باヱﾝسبة ﾞﾝجميع . 

  . مرشدﾝب اヱطية مف جاﾞتسﾝطة واﾞسﾝوب شيئًا مف اﾞسゼذا اケ يتضمف 

 شاد اﾝمباشر خطوات ُأسﾞوب اダر 
 يؿﾞتحﾝا Analysis   ـヴوف カمヴمسترشد وفﾝدراسة اﾝ زمةデﾝة اﾞمفصﾝومات اﾞمعﾝجمع ا :

مشﾞﾜتカ ، وتحﾞيؿ ケذヮ اﾝبياヱات . وヱケا تجري اダختبارات واﾝمقاييس وغيرケا مف وسائؿ 
 جمع اﾝمعﾞومات . 

 يبﾜترﾝا Synthesis   . اヴﾞيﾞومات وتحﾞمعﾝخيص اﾞظيـ وتヱتجميع وت : 

 تشخيصﾝا Diagnosis   . اヴا وأسبابヴة وأعراضﾞﾜمشﾝتحديد ا : 

 بؤヱتﾝا Prognosis   : بةヲصع ヱぺ لةヲヰسヱ اヰتギح ンギء مヲلة في ضムشヨال メべم ギيギتح
 حلヰا . 

 فرديﾝرشاد اダا Individual Counseling  : رئيسةﾝرشادية اダخدمات اﾝتقديـ ا
ﾝؾ تفسير حسب إجراءات عمﾞية اダرشاد ﾞﾝوصوؿ إﾝى حؿ ﾞﾝمشﾞﾜة ، ويتضمف ذ

قヱاع اﾝمسترشد بヴا . قتراح اﾝحﾞوؿ ﾞﾝمشﾞﾜة وا    اﾝمعﾞومات وا 

 متابعةﾝا   Follow-up  . キشاケلية اإヨاء عヰルإ ギالحالة بع ケヲمتابعة تط : 

    Nondirective Counselingاﾝموجカ(  غير )  اﾝمباشرغير اダرشاد  . ب

     ﾜ ( カخصﾝ وقد ، )ذاتﾝا ( مسترشدﾝز حوؿ اﾜممرﾝرشاد اダو اケفي : " و )ارؿ روجرز
يمﾜف اﾝمسترشػد مف أف يحقؽ ケو أفضؿ ヱمو ヱفسي إقامة عデقة إرشادية وتヴيئة مヱاخ 

ヱفسي " . وحسب ) روجرز ( يヴدؼ ケذا اゼسﾞوب إﾝى : مساعدة اﾝمسترشد عﾞى اヱﾝمو 
ذا تطابؽ  حداث تغيير في مفヴـو اﾝذات بما يتطابؽ مع اﾝواقع ، وا  اヱﾝفسي اﾝسوي ، وا 

 اﾝمفヴـو اゼقرب إﾝى اﾝواقع ﾜاヱت اヱﾝتيجة ケي اﾝتوافؽ اヱﾝفسي .  اﾝسﾞوؾ مع ケذا
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ويستخدـ اゼسﾞوب غير اﾝمباشر مع اﾝمسترشديف اﾝذيف يﾜوف ذﾜاؤケـ متوسطًا أو أﾜثر     
، مف ذوات اﾝذات ويﾜوف ﾝديヴـ طデقة ﾝفظية ، وفي حؿ مشデﾜت اﾝشباب اﾝشخصية 

 اﾝساﾝب . 
 مزايا اダرشاد غير اﾝمباشر 

 ヱ سعيﾝمسترشد حؿ اﾝـ اﾞفس ، وتعヱﾝثقة باﾝذات واﾝـ اヴستبصار وفダحو تحقيؽ ا
 . デًمستقب デًقرارات مستقﾝتخاذ ا  اﾝمشデﾜت وا 

  . ヮفي تقرير مصير カفرد وحقﾝى مبدأ إحتراـ اﾞيقـو ع 

 عيوب اダرشاد غير اﾝمباشر 
 خير في دوامات ويضيع فيゼفيغوص ا ، カヱمسترشد وشأﾝمرشد في ترؾ اﾝي اﾝقد يغا 

 متاケات وヅ يصؿ إﾝى حؿ محدد . 

  مرشد ، وقدﾝا اヴيقدمヅ ضيؽ حيفﾝصيحة ويشعر باヱﾝمسترشد اﾝب اﾞًا قد يطヱأحيا
 يشعر باﾝيأس مف عمﾞية اダرشاد . 

  . اヴميتケى أﾞرشاد عダتشخيص رغـ إجماع معظـ طرؽ اﾝية اﾞمؿ عمヴي 

    Group Counseling اダرشاد اﾝجماعي  .ٕ

     ﾝو إرشاد عدد مف اケ ، ـ معًا في جماعات صغيرةヴضطرابات مسترشديف تتشابカ مشデﾜتヴـ وا 
يقـو و ﾜما يحدث في إرشاد جماعة إرشادية أو في صؼ ، ويعد اダرشاد اﾝجماعي عمﾞية تربوية ، 

عﾞى أسس ヱفسية إجتماعية ، وقوى إرشادية في اﾝجماعة : اﾝتفاعؿ اダجتماعي ، اﾝخبرة 
 . (  ٖٕٖ-ٕٖٔ:  ٕ٘ٓٓ) زケراف ، اﾝمسايرة  اダجتماعية ، واゼمف ، واﾝجاذبية و 

 
 حاヅت إستخداـ اダرشاد اヱﾝفسي اﾝجماعي 

  . مغتربيفﾝشيوخ واﾝراشديف واﾝشباب واﾝطفاؿ واゼإرشاد جماعات ا 

  . ـヴائヱمساعدة في إرشاد أبﾞﾝ ديفﾝواﾝا カتوجي 

  سريゼرشاد اダا. 

  . مؤسساتﾝمدارس واﾝي في اヱヴمﾝرشاد اダا 

  عامةﾝت اデﾜمشﾝمدرسي . اﾝجتماعي واダتوافؽ اﾝت اデﾜة ، مثؿ مشﾜمشترﾝا 

  .قصヱﾝشعور باﾝصمت واﾝخجؿ واﾝطواء واヱダذات واﾝز حوؿ اﾜتمرﾝت اヅحا 
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  فرديﾝرشاد اダية اﾞذي يطرأ في عمﾝتحويؿ اﾝت اヅجماعة في فطاـ  ، حيث تساعد حاﾝا
ﾝوبيف ا カヱواحد بيﾝبعد اﾝتحويؿ ذات اﾝقة اデفسيًا مف عヱ مسترشدﾝى اﾝا إヴﾞا وتحيヴمرشد فتشعب

 عデقة متعددة اゼبعاد بيカヱ وبيف اﾝجماعة ، وبذﾝؾ يسヴؿ اﾝتخﾞص اﾝتدريجي مف اﾝتحويؿ. 

 

 مزايا اダرشاد اヱﾝفسي اﾝجماعي 
  . مرشديفﾝد ، وخفض عدد اヴجﾝوقت واﾝرشاد ، وتوفير اダفقات اヱ قتصاد فيダا 

 يتجاوبوف معヅ ذيفﾝمسترشديف اﾝرشاد اダ طرؽﾝسب اヱفردي .  أﾝرشاد اダا 

  جتماعية مثؿダمواقؼ اﾝثر في اﾜية أﾝتي تحؿ بفعاﾝت اデﾜمشﾝاوؿ اヱتﾝ رشاديةダطرؽ اﾝسب اヱأ
 مشデﾜت سوء اﾝتوافؽ اダجتماعي . 

 .)سوي ) تغذية راجعةﾝسوي وغير اﾝا カﾜوﾞسﾝ مسترشد برد فعؿ اآخريفﾞﾝ يتيح فرصة خبرة 

 ذي يﾝوحيد اﾝيس اﾝ カヱى أﾝمسترشد إﾝفسية . يطمئف اヱ تデﾜي مف مشヱعا 

  . اヴتعاظ بダغير واﾝستفادة مف أخطاء اダيتيح فرصة ا 
 

 اダرشاد اヱﾝفسي اﾝجماعي عيوب
  . ى خبرة وتدريبﾝو يحتاج إヴية فヱفﾝاحية اヱﾝجماعي ، مف اﾝفسي اヱﾝرشاد اダية اﾞصعوبة عم 

  مسترشدﾝشخصية اﾝ ساسゼاء اヱبﾝرية في اケف مف إحداث تغييرات جوﾜتمﾝعدـ ا . 

  ـヴتデﾜـ ويتحدثوف عف مشヴفسヱشفوف عف أﾜخجؿ حيف يﾝحرج واﾝمسترشديف باﾝشعور بعض ا
 أماـ اآخريف غير اﾝمرشد . 

 . جماعةﾝتماـ باケダوبة في خضـ اﾞمطﾝدرجة اﾝبعض باﾝعدـ إستفادة ا 
  

 اダرشاد اヱﾝفسي اﾝجماعي أساﾝيب

  )ودراماﾜسيﾝمسرحي )اﾝفسي اヱﾝتمثيؿ اﾝوب اﾞأسPsychodrama   "  : 

ケو تصوير تمثيﾞي مسرحي ﾝمشデﾜت ヱفسية في شﾜؿ تعبير حر في موقؼ جماعي يتيح    
ػ بما يؤدي في اヴヱﾝاية إﾝى تحقيؽ  فرصة اﾝتヱفيس اヱダفعاﾝي اﾝتﾞقائي ، واダستبصار اﾝذاتي " 

 واﾝتفاعؿ اダجتماعي اﾝسﾞيـ واﾝتعﾞـ مف اﾝخبرة اダجتماعية ػ . اﾝتوافؽ 

 مﾝجتماعي اダتمثيؿ اﾝسوسيودراما  اﾝا (سرحيSociodrama  أو ) عبﾝ دورﾝاRole 

playing    : جتماعية بصفةダت اデﾜمشﾝمسترشديف ، أو اﾝعدد مف اﾝ ة عامةﾞﾜج مشﾝتعا
 عامة . 
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  جماعيةﾝاقشات اヱمﾝمحاضرات واﾝوب اﾞى أسﾞة عﾞヴقاء محاضرات سﾝى إﾞيعتمد أساسًا ع :
اﾝمحاضرات واﾝمヱاقشات اﾝجماعية إﾝى تغيير  اﾝمسترشديف يتخヴﾞﾞا ويﾞيヴا مヱاقشات ، وتヴدؼ

 (.  ٖٖٙ-ٕٖٗ  :ٕ٘ٓٓ) زケراف، اダتجاケات ﾝدى اﾝمسترشديف 

  رشاديダادي اヱﾝشاطات اヱﾝى اﾞوب عﾞسゼذا اケ رياضة : يعتمدﾝاﾜ ترويحيةﾝية واﾞعمﾝا
ﾝيرغبوف في اヅ ذيفﾝشخاص اゾﾝ ياتﾞتمثيﾝـ واデفゼدة اケموسيقى ومشاﾝعيادات تواﾝى اﾞردد ع

ヱﾝفسية أو مراﾜز اダرشاد ، ﾜما أف ケذا اヱﾝوع مف اダرشاد اﾝجمعي مفيد ゾﾝفراد اﾝذيف يعاヱوف ا
   (. ٜٕ٘:  ٕٛٓٓ) مﾞحـ ، مف اﾝصعوبة في تﾜويف عデقات شخصية مع اآخريف 

 وسائؿ استخداـﾝسمعية اﾝبصرية اﾝوا: 
 بعيد أثر ذات يةتعﾞيم أفデـ ، اヱفعاﾝية وسﾞوﾜية مظاケر عرض في يساعد اゼسﾞوب ケذا إن" 

 بمشデﾜت وثيقة صﾞة ذات تﾜوف اﾝوسائؿ أف ケذヮ في ويشترط اﾝجماعة، أعضاء ヱفسية في

 . ( ٜٕٕ ـ، ٕٕٓٓ )اﾝزعبي ،   ."مヴヱا يعاヱوف اﾝتي اﾝمسترشديف
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  اダرشاداﾝتوجيカ و ヱظريات 

 THEORIES OF GUIDANCE AND COUNSELING 

ؿ في ضوء ヱظرية ، واヱﾝظرية اヱﾝفسية إطار عاـ إف اﾝمرشد اヱﾝفسي يجب أف يعم      
يضـ مجموعة مヱظمة متヱاسقة متﾜامﾞة مف اﾝحقائؽ واﾝقواヱيف اﾝتي تفسر اﾝظاケرات 

وأف اヱﾝظرية يجب أف تتضمف اﾝفروض اゼساسية اﾝتي بヱيت عﾞيヴا ، ﾜما يجب اヱﾝفسية . 
جب أف تﾜوف أف تتضمف مجموعة مف اﾝتعريفات اダجرائية أو اﾝتجريبية . واﾝفروض ي

ذات صﾞة باﾝوقائع اﾝتجريبية اﾝتي تヴتـ بヴا اヱﾝظرية ، وتヴدؼ اヱﾝظرية إﾝى إﾜتشاؼ 
اﾝعデقات اﾝتجريبية اﾝثابتカ بيف اﾝمتغيرات ، واヱﾝظرية يجب أف تﾜوف ケادفة وヱفعية بمعヱى 
تفسر اﾝظاケرات وتヱظـ اﾝحقائؽ واﾝقواヱيف في شموؿ وتﾜامؿ يفيد في اﾝعمؿ ويمﾜف مف 

 ヱبؤ اﾝدقيؽ . اﾝضبط واﾝت
     ヮوتغيير カﾞوتعدي カبؤ بヱتﾝوؾ واﾞسﾝـ وتفسير وتقييـ اヴتـ بدراسة وفヴفسي يヱﾝرشاد اダا

 カﾞيفية تعديﾜوؾ وﾞسﾝتي تفسر اﾝظريات اヱﾝبد مف دراسة اデدراسة  إف .، ومف ثـ ف
في فヴـ اﾝعمﾞية اダرشادية ، وفヴـ أوجカ اﾝشبカ واダختデؼ تفيد ヱظريات اダرشاد اヱﾝفسي 

ف تعدد ヱظريات اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي يفيد في مواجヴة تعدد و  ،طرؽ اダرشاد  بيف ا 
)  اﾝمشデﾜت اﾝتي يتヱاوヴﾝا اダرشاد اヱﾝفسي في شخصيات اﾝمسترشديف واﾝمرشديف أヱفسヴـ

 (. ٕٜ-ٜٔ:  ٕ٘ٓٓزケراف ، 
ى يفضؿ ﾞﾝمرشد أف يحاوؿ اダستفادة مف وجヴات اヱﾝظر ػ اヱﾝظريات ػ  اﾝمختﾞفة ، حت      

ﾝو ﾜاف ヱ カﾝظرية مفضﾞة يسترشد بヴا في عمカﾞ ، ويﾜوف اﾝمرشد في ケذヮ اﾝحاﾝة متمヱﾜاً 
 (. ٜٜ:  ٕٛٓٓمف عدة ヱظريات ومヱاケج ) مﾞحـ ، 

 فيمايﾞي عرضًا ケゼـ اヱﾝظريات اダرشادية اﾝمعتمدة في اﾝعمﾞية اダرشادية :   
،  ヱﾝظريات اﾝوجودية ا ، ヱظرية اﾝذات ، اヱﾝظريات اﾝسﾞوﾜية ،  اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي  ةヱظري

  . ، اヱﾝظريات اﾝمعرفية اヱダساヱية اヱﾝظرية 
 ( Freudسيجギルヲヨ فヱゲيギ  )لـ   Psychoanalytic Theory  اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي ةヱظري .ٔ

 : يتﾜوف مفيفترض )سيجموヱد فرويد( مؤسس ケذヮ اヱﾝظرية : أف اﾝجヴاز اヱﾝفسي     
اﾝغرائز واﾝدوافع اﾝفطرية اﾝتي  : مヱبع اﾝطاقة اﾝحيوية واヱﾝفسية ومستودع  Id  اヴﾝو 

تسعى إﾝى اダشباع في أية صورة وبأي ثمف ، وケو اﾝصورة اﾝبدائية ﾞﾝشخصية قبؿ أف 
 يتヱاوヴﾝا اﾝمجتمع باﾝتヴذيب . 
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ケو مستودع اﾝمثاﾝيات واゼخデقيات واﾝضمير واﾝمعايير  :  Super-ego اヱゼا اゼعﾞى
 ة داخﾞية أو رقيب ヱفسي . اダجتماعية واﾝقيـ اﾝديヱية ، ويعتبر بمثابة سﾞط

ケو مرﾜز اﾝشعور واダدراؾ اﾝحسي اﾝخارجي واﾝداخﾞي واﾝعمﾞيات اﾝعقﾞية   Ego اヱゼا 
واﾝمشرؼ عﾞى اﾝحرﾜة واダدارة واﾝمتﾜفؿ باﾝدفاع عف اﾝشخصية وتوافقヴا وحؿ اﾝصراع بيف 

صية مطاﾝب اヴﾝو وبيف مطاﾝب اヱゼا اゼعﾞى وبيف اﾝواقع ، وﾝذذﾝؾ فヴو محرؾ مヱفذ ﾞﾝشخ
ويرى   .ويعمؿ في ضوء مبدأ اﾝواقع مف أجؿ حفظ وتحقيؽ اﾝذات واﾝتوافؽ اダجتماعي

فرويد أف اﾝجヴاز اヱﾝفسي ヅبد أف يﾜوف متوازヱًا حتى تسير اﾝحياة سيرًا سويًا ، وﾝذﾝؾ 
ذا  يحاوؿ اヱゼا حؿ اﾝصراع بيف اヴﾝو واヱゼا اゼعﾞى ، فإذا ヱجح ﾜاف اﾝشخص سويًا ، وا 

 ﾝعصاب . أخفؽ ظヴرت أعراض ا
  مستويات اﾝوعي اヱダساヱي 

 شعورﾝا   Consciousness  وケخرجي ، وﾝـ اﾝعاﾝتصاؿ باダامؿ واﾜﾝوعي اﾝطقة اヱو مケ :
اﾝجزء اﾝسطحي مف اﾝجヴاز اヱﾝفسي ، ويتﾜوف مف اﾝمدرﾜات واﾝذﾜريات واﾝمشاعر 

 اﾝواعية . 
  شعورデﾝاUnconsciousness ケفسي ، ويحوي ماヱﾝاز اヴجﾝّوف معظـ اﾜامف : ُيﾜ و

وﾝيس متاحًا ومف اﾝصعب إستدعاؤヮ أي ماケو مﾜبوت ، وأف اﾝمﾜبوتات تسعى 
ゼشعور في اﾝى اﾝشعور إデﾝخروج مف اﾝى اﾝمراض إゼـ وفي أعراض اデح

 اヱﾝفسية. 
 شعورﾝماقبؿ ا Preconsciousness متاح カヱﾜﾝشعور وﾝيس في اﾝامف وﾜ وケيحوي ما :

 . ويسヴؿ إستدعاؤヮ إﾝى اﾝشعور مثؿ اﾝذﾜريات
 

: قوة تفرض وجودケا وراء اﾝتوترات اﾝمتأصﾞة في حاجات اﾜﾝائف اﾝحي  Instinct  اﾝغريزة
وتمثؿ مطﾞب اﾝجسـ مف اﾝحياة اヱﾝفسية ، وケدفヴا اﾝقضاء عﾞى اﾝتوتر ، 

 . ( ٕ٘ٔ -ٖٕٔ: ٕ٘ٓٓ)زケراف ، وموضوعヴا ケو اゼداة اﾝتي تحقؽ اダشباع 
 

اﾜﾝبت اデﾝشعوري واﾝصراع بيف دوافع اヴﾝو إف أسباب اダضطرابات اヱﾝفسية ترجع إﾝى      
اﾝتحﾜـ باﾝقﾞؽ عف  (اヱゼا)ومتطﾞبات اヱゼا اゼعﾞى ، مما يطور حاﾝة مف اﾝقﾞؽ عヱدما ヅيستطيع 

)ميﾜاヱزمات اﾝدفاع( طريؽ وسائؿ عقヱデية ، يﾞجأ مباشرًة إﾝى إستخداـ اﾝوسائؿ اﾝدفاعية 
طبيعية ، ويمﾜف أف تﾜوف ヴﾝا قيمة  ﾝغرض تحقيؽ اﾝتﾜيؼ ، وقد تﾜوف ケذヮ اﾝوسائؿ سﾞوﾜيات
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، ويعتمد  إذا ﾝـ تصبح أسﾞوب اﾝحياة اﾝرئيس في اﾝتعامؿ وتحヱب مواجヴة اﾝواقعتﾜيفية 
 カديﾝ ؽﾞقﾝى درجة اﾞمائي وعヱﾝشخص اﾝى مستوى اﾞا عヴإستخدام . 

إف ケدؼ اﾝعデج في اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي ケو إخراج اデﾝشعور اﾝمﾜبوت إﾝى يرى )فرويد ( و        
طريقة اﾝتداعي اﾝحر بヴدؼ إعادة  فإستخدـاﾝشعور ﾜﾝي يعيカ اﾝفرد ويتعامؿ معカ ،  حيز

اﾝذﾜريات إﾝى ساحة اﾝشعور ، أي إستدعاء اﾝخبرات اﾝمﾜبوتカ في اデﾝشعور إﾝى اﾝشعور 
عادة بヱاء وتوجيカ اﾝشخصية ، وبذﾝؾ يزيد اﾝوعي واﾝشعور ﾝدى اﾝمسترشد ويحقؽ فヴـ  وا 

ﾜمشا ヮتجا カديﾝ يﾞويُ عاطفي وعق ، カﾝ ما جرىﾝ カمﾞعادة تع حدث ケذا بمجمカﾞ カﾞ وصعوباتカ وا 
، ويقرر ) فرويد( أف اﾝسمات  (ٛٔٔ،  ٖٔٔ:  ٕٛٓٓ)مشاقبカ ، تغييرًا في اﾝشخصية 

اゼساس ﾞﾝشخصية اﾝمتوافقة تتمثؿ في ثデث سمات  ケي : قوة اヱゼا واﾝقدرة عﾞى اﾝعمؿ واﾝحب 
 ( .  ٖٖ-ٕٖ:  ٜٜٓٔ) ﾜفافي ، 

 ヱد فرويد خطوات اﾝعデج ع
  يمةﾞقة عمؿ إجتماعية سデويف عﾜوت ، カفسヱب カيد ثقتﾜمسترشد ( وتأﾝمريض ) اﾝة اヱطمأ

 معカ تعتمد عﾞى اﾝتقبؿ . 

 ﾝير اヴتط( يﾝفعاヱダتفريغ اﾝأو اCatharsisカبوتﾜمﾝمواد اﾞﾝ ) (Abreaction)  سواء
إﾝى إختفاء  أو صراعات بمصاحباتヴا اヱダفعاﾝية بما يؤديﾜاヱت حوادث أو خبرات أو دوافع 

( ﾜﾞﾝشؼ عف اﾝمواد  Free-Associationأعراض اﾝعصاب ، بإستخداـ اﾝتداعي اﾝحر ) 
اﾝمﾜبوتカ في اデﾝشعور ، إذ يتـ إطデؽ اﾝعヱاف بحرية ゾﾝفﾜار واﾝخواطر واﾝصراعات 

 .واﾝرغبات واダحساسات ، مع اダستفادة مف فﾞتات اﾞﾝساف وزヅت اﾝقﾞـ 

  حﾝتداعي اﾝا カヱشؼ عﾜر . تفسير ماي  

  ـﾞتعﾝيمة ، أو إعادة اﾞسﾝعادات اﾝاء اヱب . ، カراف ،  ٙٙٔ:  ٕٕٓٓ) أبوعيطケز ( )
ٕٓٓ٘  :ٕٔٛ  .) 

 اヱﾝقد اﾝموجカ إﾝى ヱظرية اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي 
 . عادييفﾝسوياء واゼبا カتمامケثر مف إﾜمضطربيف أﾝمرضى واﾝتـ باヴفسي يヱﾝيؿ اﾞتحﾝأف ا 

 ﾞﾜة وشاقة ومﾞية طويﾞفسي عمヱﾝيؿ اﾞتحﾝماؿ . أف اﾝد واヴجﾝوقت واﾝفة في ا 

  . ي طويؿﾞى خبرة واسعة وتدريب عمﾝيحتاج إ 

  يؿﾞتحﾝي وبيف طرؽ اﾜسيデﾜﾝفسي اヱﾝيؿ اﾞتحﾝجية بيف طريقة اヴヱظرية ومヱ فاتデاؾ خヱケ
 (. ٖٓٔ:  ٕ٘ٓٓ) زケراف ،  اヱﾝفسي اﾝحديث واﾝمعدؿ واﾝمختصر ) اﾝمصغر( 
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   BEHAVIOUR THEORY  اヱﾝظرية اﾝسﾞوﾜية .ٕ

تسمى اヱﾝظرية اﾝسﾞوﾜية بإسـ ) ヱظرية اﾝمثير واダستجابة ( ﾜما يطﾞؽ عﾞيヴا إسـ )ヱظرية      
ف إケتمامヴا اﾝرئيس ケو  : ﾜيؼ ُيَتَعﾞـ وﾜيؼ يتغير ، وケو في ذات اﾝوقت   اﾝسﾞوؾاﾝتعﾞـ ( ، وا 

، واﾝتعﾞـ عادة تعﾞـ وا   تعﾞـومحو  تعﾞـاケダتماـ اﾝرئيس في عمﾞية اダرشاد اﾝتي تتضمف عمﾞية 
 ケو محور ヱظريات اﾝتعﾞـ اﾝتي تدور حوヴﾝا اヱﾝظرية اﾝسﾞوﾜية . 

 اﾝمفاケيـ اﾝرئيسة في اヱﾝظرية اﾝسﾞوﾜية     
 ـﾞساف متعヱダوؾ اﾞسوي ، أي  معظـ سﾝوؾ غير اﾞسﾝـ اﾞسوي ويتعﾝوؾ اﾞسﾝـ اﾞفرد يتعﾝا  :

 ديカﾞ . أカヱ يتعﾞـ اﾝسﾞوؾ اﾝمتوافؽ واﾝسﾞوؾ غير اﾝمتوافؽ ، وأف اﾝسﾞوؾ اﾝمتعﾞـ يمﾜف تع

   شخصيةﾝتي تميز  :اﾝسبيًا اヱ カثابتﾝمة اﾞمتعﾝعادات ػ اﾝية ػ اﾜوﾞسﾝيب اﾝساゼظيمات أو اヱتﾝا
 اﾝفرد عف غيرヮ مف اゼشخاص . 

  ـﾞتعﾝية اﾞاصر عمヱع 

: ﾜؿ سﾞوؾ ) إستجابة( カﾝ مثير     Stimulus and Response   اﾝمثير واダستجابةػ 
تجابة سﾞيمة ، ﾜاف اﾝسﾞوؾ سويًا ، أما إذا ﾜاヱت ، فإذا ﾜاヱت اﾝعデقة بيف اﾝمثير واダس

ゼمر يحتاج إﾝى دراسة ومساعدة ، ااﾝعデقة بيヴヱما مضطربة ﾜاف اﾝسﾞوؾ غير سوي و 
أي دراسة اﾝمثير واダستجابة ومابيヴヱما مف عوامؿ شخصية جسمية عقﾞية إجتماعية 

 إヱفعاﾝية . 

  Motivation واﾝدافعية   Motive:  ترتﾜز ヱظرية اﾝتعﾞـ   عﾞى اﾝدافع     اﾝدافع  ػ
 カوؾ ، ويوجﾞسﾝى اﾝإ カﾜفرد وتحرﾝو طاقة قوية تدفع اケ دافعﾝـ ، واﾞتعﾝية اﾞفي عم

 . カشباع حاجاتダ وؾﾞسﾝا 

: ケو اﾝتقوية واﾝتدعيـ واﾝتثبيت بヂثابة . فاﾝسﾞوؾ ُيَتَعﾞـ    Reinforcement  اﾝتعزيزػ 
 . ヮويقوى ويدعـ ويثبت إذا تـ تعزيز 

ヱطفاء اﾝسﾞوؾ اﾝمتعﾞـ إذا ﾝـ  : Extinction  اءاヱダطفػ  ケو ُضعؼ وتضاؤؿ وخمود وا 
 يمارس ويعزز أو إذا إرتبط شرطيًا باﾝعقاب بدؿ اﾝثواب . 

ستجابة ، وتتﾜوف اﾝعادة عف طريؽ :    Habit  اﾝعادةػ  ケي رابطة وثيقة بيف مثير وا 
ستجا  بة . اﾝتعﾞـ وتﾜرار اﾝممارسة ، ووجود رابطة قوية بيف مثير وا 

: إذا تعﾞـ اﾝفرد إستجابة وتﾜرر اﾝموقؼ فإف اﾝفرد يヱزع    Generalization  اﾝتعميـػ 
 إﾝى تعميـ اダستجابة . 

  ـﾞتعﾝعادة ا   :اﾝتعﾞـ ومحو اﾝتعﾞـ وا 
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 : ケو تغيير اﾝسﾞوؾ ヱتيجة اﾝخبرة واﾝممارسة .   Learningػ اﾝتعﾞـ 
 .  : يتم عリ طゲيق اإルطفاء  Delearningػ محو اﾝتعﾞـ 
 : تحدث بعد اヱダطفاء بتعﾞـ سﾞوؾ جديد .   Relearning ػ إعادة اﾝتعﾞـ 

 (٘ٓٔ-ٕٓٔ: ٕ٘ٓٓ) زケراف ،                                                        
ﾝـ تヴتـ ببヱاء اﾝشخصية وﾜﾝف إケتمت في ﾜيفية تطورケا وヱموケا إف اヱﾝظرية اﾝسﾞوﾜية      

ﾝا ヮذヴﾝ شخصية طبقًاﾝوا ، ヮفرد عف غيرﾝتي تميز اﾝعادات اﾝيات واﾜوﾞسﾝي مجموع اケ ظريةヱ
وأف معظـ ケذヮ اﾝسﾞوﾜيات متعﾞمة ، وأف اヱﾝاس  (ٜٕٔ:  ٕٛٓٓ) مشاقبة ، مف اゼفراد 

ػ عﾞى ヱحو  أساس ﾝيسوا خيريف وヅ سيئيف )شريريف( وﾜﾝف يبدأوف حياتヴـ ﾜصفحة بيضاء 
ﾞى أヴヱـ ﾜائヱات إستجابية أو تفاعﾞية ﾝـ يﾜتب عﾞيヴا شيء ، وتヱظر ヱﾞﾝاس عمحايدوف ػ  

، ويتـ تعﾞـ اﾝسﾞوؾ مف خデؿ اﾝتفاعؿ مع اﾝبيئة  يستجيبوف ﾞﾝمثيرات اﾝبيئيةفヴـ 
(Shilling 1984 )  : ـ ، ( ٕٛٔفي ) مشاقبةﾞوؾ متعﾞي سケ يةﾜوﾞسﾝت اデﾜمشﾝوا ،

اﾝخاطئة  ، وأف اヱダساف عヱدما يتعﾞـ اﾝسﾞوﾜياتيتعﾞمカ اﾝفرد مف اﾝبيئة اﾝتي يعيش فيヴا 
وغير اﾝسوية إヱما يتعﾞمヴا مف محيطカ اダجتماعي عف طريؽ اﾝتعزيز واヱﾝمذجة واﾝتشﾜيؿ 

( ، ويرى أصحاب ケذا اﾝمヱظور أف اダضطراب اヱダفعاﾝي ヱاتج  ٖٗ: ٕٕٓٓ.. ) اﾝعزة ، 
 عف أحد اﾝعوامؿ اﾝتاﾝية : 

  . اسبヱوؾ مﾞـ سﾞتساب أو تعﾜفشؿ في إﾝا 

 اسبةヱية غير مﾜوﾞيب سﾝـ أساﾞتع  . 

  اسبヱا إتخاذ قرار مヴيستطيع معヅ اقضةヱمواقؼ متﾝ فردﾝة اヴأبو عيطة ، مواج (
ٕٕٓٓ :ٔٗ٘.)  

 

 يرﾜز اダرشاد اﾝسﾞوﾜي عﾞى :   :   اダرشاد اヱﾝفسي وفقًا ヱﾞﾝظرية اﾝسﾞوﾜية 
  . متوافؽﾝسوي اﾝوؾ اﾞسﾝتعزيز ا 

 وؾ غير مرغﾞص مف سﾞتخﾝوؾ جديد مرغوب واﾞـ سﾞمسترشد في تعﾝوب ، مساعدة ا
 ومساعدتカ في تعﾞـ أف اﾝظروؼ اゼصﾞية قد تغيرت أو يمﾜف تغييرケا .

  مثؿﾝوؾ . ضرب اﾞسﾝماطًا مفيدة مف اヱـ أﾞيتع カﾞمسترشد عﾝة أماـ اヱحسﾝقدوة اﾝطيب واﾝا  

  ى مثيرات جديدةﾞع カقﾞمسترشد وبيف تعميـ قﾝة بيف اﾝوﾞحيﾝا  . 
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 اﾝسﾞوؾ تعديؿ  عمﾞية اダرشاد فيخطوات   
 تحديد  . カﾞوب تعديﾞمطﾝوؾ اﾞسﾝا 

  . مضطربﾝوؾ اﾞسﾝا اヴتي يحدث فيﾝظروؼ اﾝتحديد ا 

  . مضطربﾝوؾ اﾞسﾝة عف إستمرار اﾝمسؤوﾝعوامؿ اﾝتحديد ا 

 ا إختيارケا أو تغييرヴﾞف تعديﾜتي يمﾝظروؼ اﾝمجموعة مف ا.  

  ـﾞتعﾝعادة اダ إعداد جدوؿ . 

 

 اヱﾝقد اﾝموجヱﾞﾝ カظرية اﾝسﾞوﾜية  
 سﾝرشاد اダز اﾜؾ قد يرﾝؿ ، وبذﾜمشﾝوؾ اﾞسﾞﾝ جذريﾝحؿ اﾝمف ا ヅًعراض بدゼة اﾝى إزاﾞي عﾜوﾞ

 يﾜوف وقتيًا وعابرًا . 

  ثرﾜات أヱحيواﾝى اﾞتي أجريت عﾝبحوث اﾝى اﾞية عヱتجريبية مبﾝمية واﾞعﾝا اヴتヅヅأف معظـ د
 مヴヱا عﾞى اヱダساف . 

 ﾝاصر اヱعﾝمؿ اヴؿ ، فتﾜﾜ فردﾞﾝ ظرヱﾝية مف اﾜوﾞسﾝظرية اヱﾝوؾ . تتغاضى اﾞسﾝذاتية في ا 

  احيةヱﾝعتبار مف اダذي يوضع في اﾝو اケ موضوعي فقطﾝحظ اデمﾝري اケظاﾝوؾ اﾞسﾝتعد ا
 . (  ٛٓٔ - ٙٓٔ:  ٕ٘ٓٓاﾝعﾞمية ) زケراف ، 

 
 ( ﾝ Carl Ransom Rogersػ  )    ヱ   SELF THEORYظرية اﾝذات .ٖ

، وケو اﾝذي يヱظـ تعد اﾝذات جوケر اﾝشخصية ، ومفヴـو اﾝذات ケو حجر اﾝزاوية فيヴا       
اﾝسﾞوؾ ، وأケـ ヱظريات اﾝذات ケي ヱظرية اﾝذات ﾝػ ) ﾜارؿ روجرز( ، ヱظرية اダرشاد واﾝعデج 

، مفヴـو اﾝذات   Selfإف اﾝمﾜوヱات اﾝرئيسة فيヴا : اﾝذات اﾝممرﾜز حوؿ اﾝمسترشد . 
Concept of Self    خبرةﾝا ،Experience   وؾﾞسﾝفرد   ، اﾝا ،Behavior    مجاؿﾝا ،

 .   Phenomenal Fieldاケري  اﾝظ

 :  Self اﾝذات 
ケي ﾜيヱوヱة اﾝفرد أو اﾝشخص ، وتヱمو وتتﾜوف بヱية اﾝذات ヱتيجة ﾞﾝتفاعؿ مع اﾝبيئة ، وقد     

تمتص قي ـ  اآخريف ، وتسعى إﾝى اﾝتوافؽ واダتزاف واﾝثبات وتヱمو ヱتيجة اヱُﾝضج واﾝتعﾞـ ، 
 . وتصبح اﾝمرﾜز اﾝذي تヱتظـ حوﾜ カﾝؿ اﾝخبرات 

 وتشمؿ : 
   )واقعيﾝمدرؾ )اﾝذات اﾝـو اヴمفPerceived Self-concept قدراتﾝػ  مجموعة ا :

    . ػ (ٗٛ:  ٕٔٔٓاﾝحريري ، واダمامي : )واダمﾜاヱات اﾝتي تحدد اﾝصورة اﾝحقيقية ﾞﾝفرد 
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  جتماعيダذات اﾝـو اヴمفSocial Self-concept    تي تحددﾝتصورات اﾝات واﾜمدرﾝا  :
د أف اآخريف في اﾝمجتمع يتصوروヴヱا واﾝتي يتمثヴﾞا اﾝفرد مف خデؿ اﾝصورة اﾝتي يعتق

 اﾝتفاعؿ اダجتماعي مع اآخريف .

    يﾝمثاﾝذات اﾝـو اヴمفIdeal Self-concept    تي تحددﾝتصورات اﾝات واﾜمدرﾝا :
 اﾝصورة اﾝمثاﾝية ﾞﾝشخص اﾝذي يود أف يﾜوف عﾞيヴا . 

 :  Experienceاﾝخبرة  
، وケي متغيرヮ ، يدرヴﾜا عيشカ اヱダساف في زماف ومﾜاف معيヱيف ケي شىء أو موقؼ ي   

)    ويقيمヴا في ضوء مفヴـو اﾝذات واﾝمعايير اダجتماعية ، أو يتجاヴﾞケا أو يﾜヱرケا أو يشوヴケا 
 إذا ﾜاヱت غير متطابقة مع بヱية اﾝذات( . 

ي إﾝى اﾝراحة اﾝخبرات اﾝتي تتفؽ وتتطابؽ مع مفヴـو اﾝذات ومع اﾝمعايير اダجتماعية  تؤد     
ﾝى اﾝتوافؽ اヱﾝفسي ، أما اﾝخبرات اﾝتي ヅتتفؽ مع اﾝذات ومفヴـو اﾝذات  واﾝخﾞو مف اﾝتوتر وا 
واﾝتي تتعارض مع اﾝمعايير اダجتماعية يدرヴﾜا اﾝفرد عﾞى أヴヱا تヴديد ويضفي عﾞيヴا قيمة 

حباط مرﾜز اﾝذات واﾝتوتر واﾝقﾞؽ وسوء اﾝتوافؽ اヱﾝفسي  ساﾝبة ، وتؤدي إﾝى تヴديد وا 
Psychological Maladjustment   فسيヱﾝدفاع اﾝشيط وسائؿ اヱى وتﾞتي تعمؿ عﾝا

 تشويカ اﾝمدرﾜات واダدراؾ غير اﾝدقيؽ ﾞﾝواقع . 
 :  اﾝفرد 
واﾝفرد  اﾝفرد قد يرمز أو يتجاケؿ أو يﾜヱر خبراتカ اﾝمヴددة فتصبح شعورية أو ヅشعورية .    

 カيد وتحقيؽ وتعزيز ذاتﾜتأﾝ دافع أساس カديﾝذات ، فيتﾝتحقيؽ اﾝ カﾞفي إطار مي カفاعؿ مع واقع
 ، وﾝديカ حاجات اﾝتقدير مف اآخريف .  

  :اﾝسﾞوؾ 
شباع حاجاتﾜ カما يخبرケا في اﾝمجاؿ اﾝظاケري وفقًا ﾝما     اﾝسﾞوؾ ヱشاط موجヱ カحو تحقيؽ وا 

يدرカﾜ . يتفؽ معظـ اﾝسﾞوؾ مع مفヴـو اﾝذات ، ومع اﾝمعايير اダجتماعية ، وبعضヅ カيتفؽ مع 
ヱف بﾜفسي ،  ويمヱﾝتوافؽ اﾝدما يحدث تعارض يحدث سوء اヱجتماعية ، فعダمعايير اﾝذات واﾝية ا

تغيير اﾝسﾞوؾ وتعديカﾞ ، وأحسف فヴـ ﾝسﾞوؾ اﾝفرد يﾜوف مف وجヴة ヱظر اﾝفرد ヱفسカ ومف داخؿ 
إطارヮ اﾝمرجعي ، أي مف داخؿ مجاカﾝ اダدراﾜي . وأحسف طريقダ カحداث اﾝتغير في اﾝسﾞوؾ ケي 

داث اﾝتغير في مفヴـو اﾝذات . وケذا مايحاوؿ اﾝمرشد في طريقة اダرشاد اﾝممرﾜز حوؿ أوヅً إح
 أي اﾝممرﾜز حوؿ اﾝذات.   Client-centeredاﾝمسترشد 
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   Phenomenal Fieldاﾝمجاؿ اﾝظاケري  
ﾝـ شخصي ذاتي يتضمف اﾝمدرﾜات اﾝشعورية اケو عاﾝـ اﾝخبرة اﾝمتغير بإستمرار ، وケو ع   

カفرد في بيئتﾞﾝ ريケظاﾝمجاؿ اﾝفرد مع اﾝشعوري (  ، ويتفاعؿ اﾝا (  ، カﾜما يدرﾜو ヮما يخبرﾜ
  (.ٜٛ-ٖٜ:  ٕ٘ٓٓ) زケراف ، عتبر ذﾝؾ واقعًا وحقيقカ  تحدد إستجابتカ وسﾞوカﾜ يو 
 

وفي ضوء ماتقدـ يمﾜف تحديد اﾝعデقة بيف اﾝذات وبيف تحقيؽ اﾝتوافؽ اヱﾝفسي أو سوء       
ﾝذات اﾝواقعية ﾞﾝفرد مع ذاتカ اダجتماعية واﾝمثاﾝية ، فإカヱ يشعر اﾝتوافؽ اヱﾝفسي : إذا إتفقت ا

بتوافؽ مع ヱفسカ ومع اﾝمحيط اﾝذي يعيش فيカ ، أما إذا ﾜاف ヱケاؾ تヱافرًا وعدـ تطابؽ بيف 
اﾝذوات اﾝثデث ، فإف سوء اﾝتوافؽ وعدـ اダتزاف سيطغى عﾞى حياة اﾝفرد مما يدفعカ إﾝى اﾝبحث 

اﾝتوافؽ داخؿ ケذا اﾝفرد ، وケذا يجعؿ اﾝحاجة ماسة إﾝى عف أسﾞوب قادر عﾞى أف يتبヱى 
 ヮذケ مجتمع . وترىﾝوبيف ا カヱوبي カفرد وذاتﾝتوافؽ بيف اﾝسجاـ واヱダغرض تحقيؽ اﾝ رشادダا
 ヮرケفرد وجوﾝي تمثؿ صورة اヴيجابي ، فダمو اヱﾝؿ اデوف وتتحقؽ مف خﾜذات تتﾝظرية أف اヱﾝا

 カﾝ カذاتﾝ سافヱダـ اヴؾ فإف فﾝذﾝ ، カستقامة أو وحيويتダمف حيث ا カﾜوﾞبير في سﾜ أثر
 (.  ٗٛ:  ٕٔٔٓ( في ) اﾝحريري ، واダمامي ،  ٕٚٓٓاヱダحراؼ )دبور ، واﾝصافي ، 

إف اヴﾝدؼ اゼساس ヂﾝرشاد في ضوء ヱظرية اﾝذات ケو مساعدة اﾝمسترشد في اﾝوصوؿ     
ﾝتي تعترضカ ، إﾝى معرفة ذاتカ ومحاوﾝة إعادة صياغة ケذヮ اﾝذات عف طريؽ إزاﾝة اﾝعقبات ا

ذا تمﾜف اﾝمسترشد مف معرفة ذاتカ فإカヱ يستطيع أف يتحرر مف اﾝسﾞوؾ اﾝمتعﾞـ غير اﾝمヱسجـ  وا 
براケيـ ،  : ٕٔٔٓ( في ) اﾝحريري ، واダمامي ،  ٖٕٓٓمع ذاتカ ومع اآخريف ) اゼسدي ، وا 

، ( ، فيرى ) روجرز( أف اﾝفرد ﾝديカ قوة دافعة فطرية وケي اﾝحاجة إﾝى تحقيؽ اﾝذات  ٘ٛ
واヴﾝدؼ ﾝجميع اﾝمسترشديف متشابカ ، وケو إزاﾝة اﾝعوائؽ اﾝتي تعيؽ اダدراؾ اﾝحقيقي ﾝخبرات 

 (  ٔٗٔ:  ٕٛٓٓاﾝفرد وﾜケذا يحرز تبصرًا ﾝخبراتカ وبヱية اﾝذات ﾝديカ  ) مشاقبة ، 
 : وطبقًا ヴﾝذヮ اヱﾝظرية فإف اダرشاد يヴدؼ إﾝى 
 تﾜضجًا ، وأف يعيد حرヱ ثرﾜف يصبح أゼ مسترشدﾝحو مساعدة اヱ カヴأو توج カتحقيؽ ذات ، カ

 وأف يزيؿ اﾝعوائؽ واﾝمواヱع اﾝتي تمヱع ذﾝؾ . 

  موヱـ مف أف يتطوروا ويヴعヱذي يمﾝشؾ اﾝؽ واﾞقﾝفراد مف اゼـ  اتحرير اヴاتヱاﾜمية إمヱوت ،
عف فرد قابؿ ゼف  تحرير ﾝقوى موجودة فعデً اゼساس ، ويصبح بذﾝؾ اダرشاد ケو عمﾞية 

 يستخدـ ケذヮ اﾝقوى . 
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 خبرة ، إتاحة اﾝى اﾞفتاح عヱヂﾝ فردﾞﾝ فرصةﾝ カﾜت تعيؽ إدراヱاﾜ تيﾝعوائؽ اﾝة جميع اﾝزا وا 
カخبراتﾝ صحيحﾝحداث .  اゾﾝ فردﾝأي تغيير طريقة إدراؾ ا ، 

  ، مشاقبة ( يةﾝمثاﾝذات اﾝوا )واقعيةﾝا ( ةﾜمدرﾝذات اﾝفجوة بيف اﾝيؿ اﾞٕٛٓٓتق  :ٔٗٔ.) 

 
 اヱﾝقد اﾝموجヱﾝ カظرية اﾝذات 

  ـﾝ ظريةヱﾝذات أف اﾝى اﾞامؿ عﾜﾝا اケيزﾜترﾝ ؾﾝساف ، وذヱダطبيعة اﾝ デًامﾜ ور تصورًاﾞتب
 ومفヴـو اﾝذات . 

  سىヱ カヱﾜﾝو ، ヮوتقرير مصير カدافケحؽ في تحقيؽ أﾝا ヮوحد カﾝ فردﾝيرى ) روجرز ( أف ا
 أف اﾝفرد ﾝيس カﾝ اﾝحؽ في اﾝسﾞوؾ اﾝخاطىء . 

 ﾜخاص ويﾝذاتي اﾝا カمﾝفرد يعيش في عاﾝد ) روجرز( أف اﾜيؤ カﾜدراダ تبعًا カﾜوﾞوف س
اﾝذاتي ، أي أカヱ يرﾜز عﾞى أケمية اﾝذاتيカ ػ وケو يرﾜز عمﾞية اダرشاد حوؿ اﾝمسترشد ػ عﾞى 
حساب اﾝموضوعية ، ويرﾜز عﾞى اﾝجواヱب اﾝشعورية عﾞى حساب اﾝجواヱب اデﾝشعورية ، 
 وヱسى أف اヱダساف يستطيع اﾝوصوؿ إﾝى اﾝحقيقة اﾝموضوعية ، وأف اﾝجواヱب اデﾝشعورية

 ヴﾝا أケميتヴا . 

  وماتﾞمعﾝجمع اﾝ ةﾞوسيﾜ مقاييسﾝختبارات واヂﾝ ويةヱة أو ثاﾞيﾞمية قケيضع )روجرز( أ
 (. ٕٓٔ-ٔٓٔ: ヂﾝٕٓٓ٘رشاد اヱﾝفسي ) زケراف ، 

 

 

  Existentialism Theory  اヱﾝظرية اﾝوجودية .ٗ

 اﾝمفاケيـ اゼساس ヱﾞﾝظرية اﾝوجودية 
 حريةﾝا  Freedom   :ルي ا يستطيع اإグاً الشيء الキヲجヱ صفهヲه  بルヱキ  يعيش ラぺ ラسا

، واﾝوراثة ، وأف اヱダساف حر ويصヱع ヱفسカ بヱفسカ (  918: 7891يキヲيリ ،  )إルساルياً 
واﾝبيئة واﾝتربية واﾝثقافة ヴﾞﾜا مبرأة ، واﾝمؤثرات اﾝخارجية قد تﾜوف مفيدة أو معوقة  وヴヱﾜﾝا 

 .  ﾝيست مقررة وヅ محددة

 يةﾝمسؤوﾝا  Responsibility   : شخصﾝوعي اﾝيستطيع أف يختار ، وا カヱゼ مسؤوؿ
باﾝذات في حد ذاتケ カو إمﾜاヱيات اﾝشخص ゼف يحقؽ اﾝتدفؽ اﾝحي ﾞﾝخبرة . )باترسوف ، 

ٜٜٔٓ :ٗٗ٘  .) 

 وجوديﾝؽ اﾞقﾝا Anxiety   : قيـﾝجتماعية وبعض اダفرد اﾝقات اデعﾝ ديدヴت カتوجس يصحب
عف ذﾝؾ مف إحباط وصراع يؤدي اﾝتي يتمسؾ بヴا ويعتقد بأヴヱا مヴمة ﾝوجودヮ ، وما يヱتج 
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، اﾝقﾞؽ ﾝيس حاﾝة مرضية ترتبت عﾞى  ( May ,1950: 35بدورヮ إﾝى اﾝشعور باﾝقﾞؽ ) 
صادمة مف اﾝطفوﾝة ، وカヱﾜﾝ مﾜوヱًا مف مﾜوヱات اﾝذات ، أو ﾜما قاؿ )تيﾞيش( أف تجارب 

 (٘ٓٗ:ٜٜ٘ٔاﾝقﾞؽ ケو اﾝحاﾝة اﾝتي تتوﾝد عف اﾝصراع بيف أف ﾜヱوف أو ﾜヱ ヅوف )اﾝحفヱي ،
 ، 

 يةヱساヱダات اヱائﾜﾝـ اﾝوقت :  :عواﾝفس اヱ ـ فيﾝثة عواデية تعيش في ثヱساヱダات اヱائﾜﾝا 

 ػ اﾝعاﾝـ اﾝبيوﾝوجي : مف غير وعي ذاتي . 
ػ عاﾝـ اﾝعデقات اﾝداخﾞية اﾝمتبادﾝة أو اﾝمواجヴات مع اゼشخاص اآخريف مع وجود اﾝوعي 

 اﾝمتبادؿ . 
 اﾝوجود في ذاتカ . ـ اﾜﾝيヱوヱة أو اﾜﾝياف اﾝذاتي أو ﾝػ عا

    ヴا فヱヱﾜيم ヅ カヱوأ ، カيﾞوف عﾜساف اآف وما سيヱダى اﾝوجودية إﾝظر اヱا متヱإذا عرف ヅإ カ
  カتヱوヱيﾜ ( ىﾞضوء عﾝا اヱقيﾝخريف ،  وأズﾝ カمヴوف カفسヱﾝ カظرتヱBeing  カيﾞوما سيصبح ع )

 カصيرورت ( Becoming カيتケماﾝ فردﾝـ اヴذا يتحدد بفケو ، )(ٔ) ذاتﾝ ヮوتحديد ، カﾞوتعام ، カ
معヴا .  إف اﾝشخصية اﾝسوية ケي اﾝتي تتقبؿ اﾝواقع ، واヱダدماج في اﾝمجتمع اﾞﾜﾝي ، واﾝتعامؿ 
 ، カذي يعيش فيﾝخاص اﾝا カمﾝفي عا ヮؿ ، ومعرفة وجودﾜﾜ カوف معﾜمسترشد يجب أف يﾝمع ا

و اخؿ بيف ماضيカ وحاضرヮ ومستقبカﾞ ) أبخاصًة أف عاﾝـ اﾝمسترشد في حاﾝة تغير مستمر وتد
ف اダضطرابات اヱダفعاﾝية ケي ヱتيجة ﾞﾝعجز عف رؤية معヱى  ٕٚٔ:  ٕٕٓٓعيطة ،  (  ،  وا 

ﾞﾝحياة أﾜثر مف أف تﾜوف ヱتيجة ﾝدوافع مﾜبوتカ أو آヅـ أو ﾝذات ضعيفة ، أو ﾝضغوط اﾝحياة ) 
فإف ﾝـ يستطع أف يدرؾ معヱى ( ،  ٚٗٗ: ٜٜٓٔ( ) باترسوف ،  Ellenbergerاﾝيヱبرجر

اﾝحرية وヅ يتحمؿ مسؤوﾝية اعماカﾝ واختياراتカ ، وヅ يتقبؿ ヱواحي ضعفカ او اﾝوجود وﾝـ يشعر ب
 , Hogan , 1976)مدرﾜًا ﾞﾝتヱاقضات فذﾝؾ يعヱي اヅضطراب اヱﾝفسي واﾝصحة اヱﾝفسية اﾝسيئة 

P. 160-161).   
 اダرشاد اﾝوجودي 

، واﾝصفة  إف اダضافة اﾝمヴمة ヂﾝرشاد واﾝعデج اﾝوجودي تتمثؿ في فヴمヱヂﾝ カساف ﾜﾜائف     
، وأف ケدؼ اﾝعデج   Ontologyاﾝرئيسة ﾞﾝتحﾞيؿ اﾝوجودي ケي إケتمامカ باﾝوجود أو بعﾞـ اﾝوجود  

 ، デًامﾜ وعيًا ヮو أف يصبح واعيًا بوجودケ غرضﾝواقع ، واﾜ حقيقة أوﾜ カمريض خبرتﾝو أف يخبر اケ
ﾜ ؾﾝذﾝ ، ヮحساس بوجودダفرد اﾝو فقد اケ عصابيةﾝية اﾞعمﾝـ اف حيث أف أحدى خصائص اヴمﾝمف ا

                                                           

ي تصاغ عﾞيヴا اﾝموجودات ، واﾝعﾞـ اﾝصوري : واﾝماケيات ケي اﾝصور واゼفﾜار اﾝثابتカ اﾝت Essence اﾝماケية  . ٔ
 (.ٗٓٗ: ٜٜ٘ٔأو اﾝماケوي ケو اﾝذي يبحث في اﾝموجودات ويردケا إﾝى أصوؿ وثوابت )اﾝحفヱي، 
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أف يﾜوف محور إケتماـ وترﾜيز اﾝعデج اﾝوجودي ケو اﾝوجود ﾜما يخبرヮ اﾝمسترشد وﾝيس اゼعراض ، 
( ، إف اﾝمرشد ٓ٘ٗ-ٗٗٗ: ٜٜٓٔوケو بذﾝؾ يختﾞؼ عف معظـ اﾝعデجات اﾝتقﾞيدية )باترسوف ، 

رات يساعد اﾝمسترشد عﾞى أف يﾜتشؼ عاﾝمカ اﾝحاﾝي ويتفヴـ اآخريف ، ﾝذﾝؾ فヴو ヅيقدـ تفسي
وتحﾞيデت ﾝخبرات اﾝفرد باﾝماضي ، ويرى اﾝوجوديوف أف ヱケاؾ أربعة أヱواع مف اﾝعデقات في حياة 

 اﾝفرد : 
  . صداقة بدوف إعداد مسبؽﾝتي تتـ عف طريؽ اﾝقة اデعﾝا 

  . فشؿﾝتصار أو اヱダزاؿ وتحقيؽ اヱﾝب اﾞتي تتطﾝقة اデعﾝا 

  قدرةﾝزائؼ أو اﾝمف اゼشعور باﾝاتجة عف اヱﾝقة اデعﾝرغبة اﾝسيطرة ، مع اﾝى اﾞقة عﾞمطﾝا
 باダعتراؼ بأカヱ موجود بعاﾝـ بعاﾝـ مع اآخريف . 

  تبادؿﾝى اﾞع カقاتデي عヱمسيرًا وفؽ مايريد ، ويب ヮفرد حرًا في وجودﾝوف اﾜ عف カاتجヱﾝقة اデعﾝا
カﾜوﾞيختار س カヱأ ، ヮذي يحقؽ وجودﾝا .  وفؽ اケتي يريدﾝتائج اヱﾝا 

 

     ﾞع カヱوجوديوف أﾝوف ويرى اﾜيستطيع أف يﾝ ؽﾞخﾝصدؽ ، ودماثة اﾝمرشد أف يتصؼ باﾝى ا
عデقة مع اﾝمسترشد ، وعﾞيカ أف يتيح اﾝفرص ﾞﾝمسترشد ﾝيﾜشؼ اﾝصفات اダيجابية فيカ ، وケذا 
يتطﾞب مف اﾝمرشد أف يدخؿ عاﾝـ اﾝمسترشد ، ويشترؾ معカ في عデقات حقيقية ، حتى يستطيع 

ﾜقة مع اآخريف ويデوف عﾜمسترشد أف يﾝظرية اヱﾞﾝ اؾ طرؽ إرشاديةヱケ يسﾝ ؾﾝذﾝ ، ヮشؼ وجود
 ، カـ ذاتヴى فﾞمسترشد عﾝيب تساعد اﾝمرشد مف أساﾝا ヮى مايعتقدﾞما تعتمد عヱوجودية ، إﾝا

 وباﾝتاﾝي اヱﾝجاح في تﾜويف عデقات ヱاجحة . 
     カヱؼ عف أﾞائف يختﾜﾜ カヱؿ ، وأﾜﾜ カيﾝظر إヱヱ ا أفヱيﾞمسترشد عﾝـ اヴفﾝ カヱوجوديوف أﾝويرى ا

ف اﾝفرد جود ، وأヱヱا ヱ ヅستطيع معرفتカ مف خデؿ اﾝمعﾞومات ، إヱما ヱستطيع أف ヱعرؼ عゼ ، カヱ مو 
يعيش مف خデؿ خبرتカ اﾝتي ケي في حاﾝة صيرورة وتغير ويعيش في عاﾝـ خاص بカ ، وケي اﾝتي 
 カمﾝؿ عواデمسترشد مف خﾝجاح وتتـ معرفة اヱﾝفشؿ أو عدـ اﾝي اヱذي يعﾝا カأو عدم ، ヮتحدد وجود

 デثﾝشخصي )أبو عيطة ، اﾝـ اﾝعاﾝجتماعي ، واダـ اﾝعاﾝوجي ، واﾝبيوﾝـ اﾝعاﾝٕٕٓٓثة : ا :ٕٔٚ- 
ٔٚٚ  .) 
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  ﾝعمﾞية اダرشاد اヱﾝفسي اﾝمعﾞومات اデﾝزمة 

 وماتﾞمعﾝمية اケأ   :  

اﾝحصوؿ عﾞى معﾞومات دقيقة وﾜافية عف اﾝمسترشد وعف مشﾞﾜتカ وعف بيئتカ ، حﾞقة  ديع   
ヱﾝجزء اﾝوصؿ بيف اﾝرشاد اダية اﾞفسي ، إذ أف عمヱﾝرشاد اダوا カتوجيﾝي في اﾞعمﾝجزء اﾝظري وا

واﾝتي يحدد عﾞى أساسヴا  ﾝمسترشدヅ تتـ إヅ إذا توافرت اﾝمعﾞومات اﾝتي تمﾜف مف فヴـ ا
  تشخيص اﾝحاﾝة . 

إف اﾝمعﾞومات ヅزمة وضرورية ومヴمة باヱﾝسبة ﾜﾝؿ مف اﾝطرفيف ، اﾝمرشد واﾝمسترشد ،      
ﾜﾝ مرشدﾝقدر واؼ مف فا カديﾝ بد أف يتوافرヅ فسيةヱﾝخدمة اﾝمساعدة واﾝمسترشد اﾞﾝ ي يقدـ

فヴـ وتفسير سﾞوカﾜ وُيعيف عﾞى تحديد مشﾞﾜتカ وتيسير عمﾞية اダرشاد ، カﾝ اﾝمعﾞومات يتيح 
وفي ヱفس اﾝوقت فإف اﾝمسترشد يحتاج إﾝى معﾞومات عف ذاتカ وقدراتカ وヱواحي قوتカ وヱواحي 

واﾝتخطيط ﾝمستقبカﾞ. إف عمﾞية جمع اﾝمعﾞومات تتطﾞب ヱفسカ  ضعفカ تعيカヱ عﾞى حسف فヴـ
 ( カヱة ، وأﾞامﾜوحدة مت カفرد وشخصيتﾝوؾ اﾞف سゼ ، ةﾞية شامﾞﾜ ظرةヱمراجع بﾝتعامؿ مع اﾝا
ﾜؿ ( وﾝيس مجموع أجزاء ، مما يتطﾞب مف اﾝمرشد ヱظرة تﾜامﾞية وترابطية ) اダماـ 

 (. ٕٕٔ:  ٜٜٔٔ، وعبداﾝرحمف 
 

 ﾞمعﾝت جمع اデﾜت  وماتمشデﾜمشﾝومات بعض اﾞمعﾝية جمع اﾞتعترض عم : : 

: أي اダمتヱاع عف اﾝبوح ، واダحجاـ عف ﾜشؼ اﾝذات أو مقاومتカ ، وذﾝؾ   ػ تغﾞيؼ اﾝذات
ضمف اﾝمعﾞومات بسبب وجود خصوصيات وأسرار خاصة في محتوى مفヴـو اﾝذات  

 اデﾝزمة ﾝفحص ودراسة اﾝحاﾝة . 
 ائؽ ومعﾞومات متヱاثرة ﾜثيرة اﾝفجوات . أヱصاؼ حقػ اﾝمعﾞومات اﾝمختصرة : 

 ػ فヴـ اダطار اﾝمرجعي ﾞﾝمسترشد . 
 ػ اﾝتغير اダجتماعي ゾﾝفراد عبر مراحؿ اﾝعمر اﾝمختﾞفة وما يرافقヴا مف تغيير ﾞﾝقيـ . 

 
  وماتﾞمعﾝواع اヱأ 

اﾝسؤاؿ اゼساس اﾝذي بحاجة إﾝى إجابة تامة في ケذا اﾝمجاؿ ケو : ماケي اﾝمعﾞومات     
 ة في اﾝعمﾞية اダرشادية ؟  وما ケي اﾝمصادر اﾝتي تستقى مヴヱا ؟ اﾝمطﾞوب

 إف أケـ اﾝمعﾞومات اﾝمطﾞوبة ケي : 
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 カヱخوا ػ اﾝبياヱات اﾝعامة : وتشتمؿ عﾞى عﾞى معﾞومات عف اﾝمسترشد وأسرتカ وواﾝديカ وأخوتカ وا 
 وأوヅدヮ واゼفراد واゼقرباء اﾝذيف يمﾜف اダستعاヱة بヴـ ، واﾝشخص اﾝذي أحاؿ اﾝمسترشد

 وجヴة اダحاﾝة . 
ػ بياヱات شخصية : وتشتمؿ عﾞى معﾞومات عف بヱاء اﾝشخصية ديヱاميًا ووظيفيًا وذﾝؾ بتوفير 

 واダجتماعية واヱダفعاﾝية واダضطرابات اﾝشخصية .   اﾝمعﾞومات اﾝجسمية واﾝعقﾞية 
ماتヴا ترﾜز عمﾞية اダرشاد عﾞى دراسة شخصية اﾝمسترشد وظيفيًا وديヱاميًا وأبعادケا وس        

ضطرابヴا وعﾞى معرفتヴا في تﾜامヴﾞا وتفヴﾜﾜا واﾝعوامؿ اﾝمؤثرة في ذﾝؾ ،  وفヴـ توافقヴا وا 
إحداث تغيير في اﾝشخصية عﾞى ويヴتـ اﾝمرشد بدراسة سﾞوؾ اﾝمسترشد في بيئتカ ويرﾜز 

واﾝبيئة واﾝسﾞوؾ . ويヴتـ اﾝمرشد بإヱتظاـ مﾜوف اﾝشخصية وظيفيًا وديヱاميًا في بヱاء متﾜامؿ 
 وازف اゼجزاء مヱسؽ ﾜشرط ﾝتحقيؽ اﾝتوافؽ اヱﾝفسي واﾝصحة اヱﾝفسية .مヱسجـ مت

اﾝمعﾞومات اﾝجسمية : يヴتـ اﾝمرشد بجمع اﾝمعﾞومات اﾝجسمية اﾝعامة عف اﾝمسترشد ، مヴヱا ػ 
ما يتعﾞؽ باﾝشﾜؿ اﾝخارجي اﾝعاـ مف حيث مظヴرヮ ومﾜوヱاتカ وأبرز سماتカ اﾝشخصية اﾝبارزة 

ヱات اﾝبヱاء اﾝوظيفي ﾞﾝشخصية عﾞى أساس أヴヱا سﾞヴة .  واﾝمﾜوヱات اﾝجسمية ケي أケـ مﾜو 
اﾝقياس واﾝوصؼ ، وبذﾝؾ فإف اﾝمرشد يヴتـ بجمع اﾝمعﾞومات اﾝجسمية في جواヱب جسمية 
رتباطヴا باﾝمشデﾜت واダضطرابات  عامة وطبية وعصبية ﾝضرورتヴا في اダرشاد اヱﾝفسي وا 

ز عﾞى اﾝشﾜؿ اﾝخارجي واゼمراض اヱﾝفسية ومف اﾝمعﾞومات اﾝجسمية اﾝعامة يمﾜف اﾝترﾜي
اﾝعاـ ، وتشمؿ اﾝمعﾞومات : اﾝطوؿ واﾝوزف واﾞﾝوف ، ومعﾞومات عف ヱمط اﾝجسـ ﾜاヱﾝمط 

اヱﾝمط اﾝخارجي اﾝترﾜيب ، اﾝداخﾞي اﾝترﾜيب أو اﾝحشوي واヱﾝمط اﾝرياضي أو اﾝعضﾞي أو 
 カمسترشد عف جسمﾝرة اﾜارة وفヴمﾝية مثؿ اﾜحرﾝارات اヴمﾝجسـ واﾞﾝ يةヱケذﾝصورة اﾝأي ا

وية وزمف اﾝرجع ػ أما عف اﾝمعﾞومات اﾝطبية فيمﾜف اﾝحصوؿ عﾞيヴا عف طريؽ اﾝيد
اﾝفحص اﾝطبي ومف أケمヴا معﾞومات طبية عامة عف اﾝحرارة واヱﾝبض وضغط اﾝدـ 
ومعﾞومات عف اﾝرأس وشﾜؿ اﾝجمجمة واﾝحﾞؽ واﾞﾝساف واゼسヱاف وﾜذﾝؾ معﾞومات عف 

مة واゼمراض ػ اﾝمعﾞومات اﾝعصبية أجヴزة اﾝجسـ واﾝحواس واﾝعاケات واﾝحاﾝة اﾝصحية اﾝعا
ﾜاﾝمخ واゼعصاب اﾝمخية واヱﾝخاع اﾝشوﾜي واゼعصاب اヱﾝخاعية اﾝشوﾜية واﾝجヴاز اﾝعصبي 

 واﾝذاتي واダحساس . 
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ػ اﾝمعﾞومات اﾝعقﾞية : ヅبد أف يヴتـ اﾝمرشد بجمع اﾝمعﾞومات عف اヱﾝواحي اﾝعقﾞية ﾞﾝمسترشد 
ات واﾝعمﾞيات اﾝعقﾞية اﾝعﾞيا واﾝتحصيؿ ويستفيد ﾜاﾝذﾜاء اﾝعاـ واﾝقدرات اﾝعقﾞية واダستعداد

اﾝمرشد مف جمع اﾝمعﾞومات في توجيカ عمﾞية اダرشاد ヱفسヴا ، وﾜذﾝؾ في وضع اﾝشخص 
اﾝمﾜاف اﾝمヱاسب ويستخدـ في جمع اﾝمعﾞومات اﾝعقﾞية اダختبارات واﾝمقاييس اﾝمヱاسب في 
 اﾝمヱاسبة . 

ور مヱصب عﾞى اﾝفرد بإعتبارﾜ ヮائف ػ معﾞومات إجتماعية : بما أف اダرشاد ﾜعمﾞية مح
إجتماعي ، تمثؿ اﾝمﾜوヱات اダجتماعية ﾝشخصيتカ جاヱبًا مヴمًا يجب اﾝعヱاية بدراستカ وجمع 
اﾝمعﾞومات عカヱ ، واﾝبحوث اダجتماعية مف اﾝمصادر اﾝرئيسة ﾞﾝحصوؿ عﾞى اﾝمعﾞومات 

اعي اﾝذي اダجتماعية ، وأف اﾝمﾜوヱات اダجتماعية ﾞﾝشخصية تعتمد عﾞى اﾝمجاؿ اダجتم
يعيش فيカ اﾝفرد وعﾞى اﾝتヱشئة اダجتماعية وتأثير اゼسرة واﾝمدرسة واﾝزمデء واﾝقيـ 

 واダتجاケات واﾝديف واﾝميوؿ واﾝخﾞفية اダجتماعية واダقتصادية واﾝمヴف .
ﾝيعرؼ ما يحب وما يﾜرヮ ػ اﾝمعﾞومات اヱダفعاﾝية : يヴتـ اﾝمرشد باﾝحاﾝة اヱダفعاﾝية ﾞﾝمسترشد 

زカヱ وخوفカ وتوترヮ وغضبカ وخجカﾞ ، وﾜؿ ما يرتبط بثباتカ اヱダفعاﾝي أو وﾝمعرفة فرحカ وح
عدمカ ، وما يترتب عﾞى ذﾝؾ مف مشデﾜت إヱفعاﾝية ﾝديカ ، ومف اﾝمعﾞومات اヱダفعاﾝية 
 カاقصヱوت カأو تذبذب カヱتزا اデﾝزمة ﾞﾝمسترشد اﾝحاﾝة اヱダفعاﾝية اﾝعامة وتشمؿ مدى ثباتカ وا 

اﾝعاـ واﾝمشデﾜت اヱダفعاﾝية ﾜاﾝخوؼ واﾝقﾞؽ واﾝعدواف ،  اヱダفعاﾝي ومستوى اヱﾝضج اヱダفعاﾝي
اﾝصدمات اヱダفعاﾝية ﾜاﾝفشؿ في اﾝحب أو اﾝموت ﾝعزيز ، أو خسارة مادية أو معヱوية 
ﾜفقداف مرﾜز إجتماعي ، ﾜذﾝؾ معﾞومات عف حاﾝة اﾝمسترشد اヱダفعاﾝية اﾝخاصة ﾜاﾝغيرة 

 واﾝحسد واﾝتفاؤؿ واﾝتشاـؤ .. 
: وتتضمف تحديد اﾝمشﾞﾜة أو اﾝمرض ، ودراسة أسباب وأعراض  ػ بياヱات عف اﾝمشデﾜت

اﾝمشﾞﾜة وتتبع تاريخヴا واﾝتغيرات اﾝتي طرأت عﾞى اﾝحاﾝة أو اﾝمشﾞﾜة أو اﾝمرض وطريقة 
 حヴ゙ّا . 

 ヮومسار カﾝمو ومعدヱﾝومات عف اﾞا معヴヱا ومヴـ بﾞمرشد أف يﾝومات عامة أخرى يفترض باﾞػ مع
ضطرابات اヱﾝمو ، وﾜذﾝؾ اﾝغرائز واﾝعوامؿ اﾝمؤثرة فيカ ، ومطاﾝب  اヱﾝمو ومدى تحققカ وا 

واﾝدوافع واﾝحاجات وأケداؼ اﾝحياة وأسﾞوبカ وحيؿ اﾝدفاع اヱﾝفسي اﾝذي يﾞجأ إﾝيヴا اﾝمسترشد 
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، ومفヴـو اﾝذات ﾝديケ カؿ ケي موجبة أـ ساﾝبة وケؿ ヱケاؾ ヱقص في تقدير اﾝذات ، 
صي ( واダجتماعي واﾝمヱヴي ، ومستوى اﾝتوافؽ وأبعادヮ اﾝمتمثؿ باﾝتوافؽ اヱﾝفسي )اﾝشخ

     (. ٖٔٔ-ٕٙٔ: ٜٜٓٔ، عبداﾝرحمف واﾝصحة اヱﾝفسية ) اダماـ و 
  وماتﾞمعﾝوسائؿ جمع  ا 

إف وسائؿ جمع اﾝمعﾞومات ماケي إヅ أدوات يستخدمヴا اﾝمرشد ﾞﾝحصوؿ عﾞى معﾞومات عف     
ثباتًا راجع وفヴـ شخصيتカ ، وﾞﾜما تعددت ケذヮ اﾝطرؽ ﾞﾜما ﾜاヱت اﾝمعﾞومات اﾜثر اﾝمُ 

وموضوعية ، واﾝوسائؿ بعضヴا يقـو عﾞى اﾝتقدير اﾜﾝمي ، وبعضヴا عﾞى اﾝتقدير اﾜﾝيفي ، 
 وبعضヴا اآخر يتسـ باﾝموضوعية ، وبعضヴا باﾝذاتيカ ، ومف أﾜثر اﾝوسائؿ شيوعًا : 

 
خص اﾝمعﾞومات اﾝتي جمعت عف اﾝتﾞميذ بﾜافة ﾞ: سجؿ مﾜتوب يجمع وي اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي .ٔ

شﾜؿ متجمع تراﾜمي ، وفي ترتيب زمヱي ، وعﾞى مدى بضع سヱوات قد اﾝطرؽ واﾝوسائؿ في 
تغطي تاريخ حياة اﾝفرد اﾝدراسية وケو بヴذا مخزف معﾞومات يتضمف أﾜثر قدر مف اﾝمعﾞومات 

 . في أقؿ حيز ممﾜف 

     ﾝدوات في اゼـ اケمي مف أﾜتراﾝسجؿ اﾝى جميع تيعد اﾞي ويحتوي عヱヴمﾝتربوي واﾝا カوجي
عت عف اﾝفرد في حياتカ اﾝدراسية ، فヴو سجؿ تراﾜمي تتبعي ﾝمﾜوヱات اﾝبياヱات اﾝتي جم

شخصية اﾝفرد اﾝجسمية واﾝعقﾞية واﾝمعرفية واヱﾝفسية واダجتماعية ، ويعد مصدرًا أساسًا 
ﾞﾝمعﾞومات عヱد مヱاقشة بعض اﾝمشデﾜت اﾝعامة . وقد ظヴرت اﾝحاجة إﾝى اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي 

وتمﾜيカヱ مف اヱﾝمو ケتماـ بشخصية اﾝطاﾝب يفة اﾝمدرسة حيث اダظبعد تعقد وتطور و 
اﾝمتﾜامؿ . ويشمؿ اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي ﾜؿ اﾝمعﾞومات واﾝبياヱات اﾝتي جمعت عف اﾝتﾞميذ 

راجع )في ومشﾞﾜتカ وبيئتカ ، ويتضمف بياヱات شخصية عامة ومعﾞومات عف شخصية اﾝمُ 
مﾞخصات اヱﾝواحي اﾝجسمية واﾝعقﾞية واダجتماعية واヱダفعاﾝية( ومﾞخص اﾝسجؿ اﾝقصصي و 

 اﾝتقارير واﾝحاﾝة . 

إف اﾝمعﾞومات اﾝتي يتضمヴヱا اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي تعطي تصورًا طوﾝيًا وعرضيًا ﾜامデً عف      
اﾝتﾞميذ ، وبعبارة أخرى تعطي معﾞومات تاريخية وحاضرة بحيث تساعد في اﾝتヱبؤ باﾝسﾞوؾ 
في اﾝمستقبؿ ، ومف أケـ مايتضمカヱ اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي اﾝتوصيات ، وヅ يتضمف معﾞومات سرية 

 ي اﾝعمﾞية اダرشادية ، ヱケاؾ ヱوعاف مف اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي ، ケما : ، اﾝتي تعطى ف
عبارة عف سجؿ بسيط يتضمف معﾞومات  واﾝسجؿ اﾝتراﾜمي ذات اﾝصفحة اﾝواحدة ، فヴ . أ

 أساس فقط . 
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عبارة عف سجؿ يتضمف صفحات عديدة  واﾝسجؿ اﾝتراﾜمي ذات اﾝصفحات اﾝمتعددة فヴ . ب
مفصﾞة عف جميع اヱﾝواحي اﾝتي تتطﾞبカ  أشبカ مايﾜوف بﾜتيب صغير حاويًا عﾞى معﾞومات

 حياة اﾝتﾞميذ . 
 : ﾞﾝسجؿ اﾝتراﾜمي مميزات عديدة مヴヱا :  ميزات اﾝسجؿ اﾝتراﾜميم
يعد اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي مف أケـ اﾝوسائؿ اﾝتي تساعد عﾞى تتبع تاريخ اﾝفرد في ヱموヮ    . أ

 .カﾞقヱوت 

أثير موقؼ أو إف اﾝمعﾞومات اﾝتي يتـ تسجيヴﾞا في اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي ヅتسجؿ تحت ت . ب
ヱما  ヱتاج تسجيؿ متتابع في ظروؼ ومواقؼ متباعدة تغطي حياة اﾝفرد ظرؼ معيف ، وا 
 وتقﾞؿ مف اﾝذاتية . 

ج. تعدد مصادر اﾝمعﾞومات اﾝمثبتカ في اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي ، مف خデؿ تعاقب اﾝمدرسيف 
 واﾝمرشديف مما يضمف دقة ケذヮ اﾝمعﾞومات اﾝمسجﾞة . 

 زيد مف إستبصار اﾝفرد بذاتカ . تاﾝسجؿ اﾝتراﾜمي د. اﾝمعﾞومات اﾝمتوافرة في 
ケػ. يヱمي إستخداـ اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي وتثبيت اﾝمعﾞومات فيカ اﾝعデقة بيف اﾝبيت واﾝمدرسة 

 بإعتبارケما مصدريف رئيسيف في اﾝمعﾞومات وأحدケما يﾜمؿ اآخر . 
اﾝمعﾞومات و. يوفر وجود اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي اﾝجヴد واﾝوقت ، خصوصًا في حاﾝة إحتوائカ عﾞى 

 . カئﾞوم カفرد وحسف إستخدامﾝوبة عف اﾞمطﾝا 
  :عيوب اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي 

 إساءة فヴـ أو تفسير بعض اﾝمعﾞومات اﾝتي يتضمヴヱا اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي .  . أ

قد يستغヱي اﾝبعض باﾝسجؿ اﾝتراﾜمي عف دراسة اﾝحاﾝة أو إستخداـ وسائؿ أخرى مما  . ب
 ﾝى اﾝمعﾞومات . يحـر اﾝمرشد مف وسائؿ ضرورية ﾞﾝتأﾜد واﾝوصوؿ إ

 :  إستخدامات اﾝسجؿ اﾝتراﾜمي
 اﾜﾝشؼ عف اﾝطデب اﾝذيف يمتازوف بقدرات عامة وخاصة .   . أ

 يساケـ في تحديد إحتياجات اﾝطデب اﾝصحية واダجتماعية واヱﾝفسية .  . ب

ج. توجيカ اﾝطاﾝب إﾝى ヱوع اﾝدراسة اﾝمデئمة بヱاًء عﾞى اﾝمعﾞومات اﾝمتوافرة في اﾝسجؿ 
 سجﾞة . ودرجات اﾝتحصيؿ اﾝم

 د. اﾝتعرؼ عﾞى اダضطرابات اﾝسﾞوﾜية ﾞﾝطデب وتشخيصヴا . 
 اﾝتعرؼ عﾞى أケـ اﾝمشデﾜت اﾝتربوية اﾝعامة وأسﾞوب معاﾝجتヴا مبﾜرًا . ケػ. 

 . カجデوع カاديمي وتشخيصﾜゼتحصيؿ اﾝضعؼ في اﾝواحي اヱ شؼﾜ .و 
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ﾞؾ عﾝي فيتعرؼ بذﾞتحصيﾝفسي واヱﾝا ヮموヱ ـ وتتبعヴى فﾞب عﾝطاﾝز. مساعدة ا カواحي قوتヱ ى
  . カإستبصارًا بذات ヮمما يزيد カوضعف 

 
 :  دراسة اﾝحاﾝة .ٕ

راجع وケي أﾜثر وسيﾞة شائعة اダستخداـ ﾝتﾞخيص أﾜبر قدر ممﾜف مف اﾝمعﾞومات عف اﾝمُ     
ﾝتجميع اﾝمعﾞومات اﾝتي تـ جمعヴا باﾝوسائؿ اゼخرى اﾝوسائؿ شموヅً وتحﾞيデً ، وأヴヱا أسﾞوب 

ダحظة واデمﾝة واﾞمقابﾝاﾜ  . شخصيةﾝسيرة اﾝختبارات وا 

عف اﾝحاﾝة وقد تﾜوف اﾝحاﾝة فردًا أو جماعة أو إف دراسة اﾝحاﾝة ケي جمع اﾝمعﾞومات     
راجع ، وتقدـ أسرة تجمع حوヴﾝا اﾝمعﾞومات وتحﾞؿ بدقة ، وتبحث بشموﾝية عヱاصر حياة اﾝمُ 

ヴى فﾝة إﾝحاﾝدؼ دراسة اヴوت . カوماضي ヮؿ في حاضرﾜﾜ شخصيةﾞﾝ ـ أفضؿ صورة مجمعة
تخاذ اﾝتوصيات بشأヴヱا ، واヴﾝدؼ ﾞﾝمُ  راجع وتحديد وتشخيص مشデﾜتカ وطبيعتヴا وأسبابヴا وا 

ع اﾝمعﾞومات ومراجعتヴا ودراستヴا وتحﾞيヴﾞا وترﾜيبヴا يجمケو تﾝدراسة اﾝحاﾝة  اﾝرئيس
جزءًا مف دراسة اﾝحاﾝة ، فヴو   Case history ويعد تاريخ اﾝحاﾝة   ،وتヱظيمヴا وتﾞخيصヴا 

راجع وﾜما يجمع عف طريؽ اﾝوسائؿ اゼخرى ، ويتヱاوؿ ﾜما يﾜتبカ اﾝمُ يخ اﾝحاﾝة ﾝتار موجز 
دراسة مسحية طوﾝية شامﾞة ヱﾞﾝمو مヱذ وجودヮ واﾝعوامؿ اﾝمؤثرة فيカ وأسﾞوب اﾝتヱشئة 
اダجتماعية ، واﾝخبرات اﾝماضية واﾝتاريخ اﾝتربوي واﾝصحي ، واﾝخبرات اﾝمヱヴية واﾝمواقؼ 

وتاريخ اゼسرة ، بطريقة شامﾞة وموضوعية ﾝتوافؽ اヱﾝفسي ، اﾝتي تتضمف صراعات وتاريخ ا
 بقدر اダمﾜاف . 

 عﾞى :  دراسة اﾝحاﾝة ﾜوسيﾞة تعمؿ
جمع بياヱات مف مصادر متعددة أي ヅتقتصر اﾝمعﾞومات عﾞى مصدر واحد أو جヴة واحدة  . أ

 . カمヴية فヱاﾜطفؿ وتزيد إمﾝمؿ صورة اﾜطريقة تﾝا ヮذケو ، 

ميع اﾝمشارﾜيف حيث تتضح ヴﾝـ اﾝتعقيدات اﾝتي أدت إﾝى تعمؿ بمثابة موقؼ تعﾞيمي ﾝج . ب
 حدوث اﾝمشﾞﾜة . 

ج. اﾝقرار اﾝذي يتخذ ﾝمجابヴة اﾝمشﾞﾜة ، يﾜوف جماعيًا يشترؾ فيカ اﾝمدرسوف واآباء 
واﾝمرشد اﾝتربوي ، ومف ثـ يمﾜف أف تﾜوف أساﾝيب اﾝتعامؿ مع اﾝطفؿ في ケذヮ اﾝحاﾝة 
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ارضة وتヱقض بعضヴا بعضًا ، وケذا مما يسヴؿ متﾜامﾞة تؤيد بعضヴا اﾝبعض اآخر ، متع
 مヴمة اﾝمرشد اﾝتربوي أو اゼخصائي أو اﾝشخص اﾝذي يتوﾝى مساعدة اﾝطفؿ . 

 
 : ヱケاؾ شروط يجب مراعاتヴا في دراسة اﾝحاﾝة :  دراسة اﾝحاﾝةشروط 

 اﾝدقة في تحري اﾝمعﾞومات مع مراعاة تﾜامヴﾞا .  . أ

 اﾝتي تشمヴﾞا . اﾝتヱظيـ واﾝتسﾞسؿ واﾝوضوح ﾜﾝثرة اﾝمعﾞومات  . ب

اダعتداؿ في طرح اﾝمعﾞومات بحيث ヅ تﾜوف مفصﾞة تفصيデً ممデً ، وヅ مختصرًا بحيث  . ج
يؤدي إﾝى اﾝخﾞؿ في اﾝمعﾞومات ، وتتحدد ケذヮ اﾝمعﾞومات بحسب اﾝمراجع وケدؼ 

 اﾝدراسة.

 د. ضرورة اﾝقياـ بتسجيؿ ﾜؿ اﾝمعﾞومات ، وذﾝؾ ﾜﾝثرتヴا وخشية ヱسياف بعضヴا . 
ダػ. ضرورة اケ د إستخداـヱدؼ عヴﾝوغ اﾞبﾝ طرؽﾝتباع أقصر ا قتصاد في اﾝوقت واﾝجヴد وا 

 أسﾞوب دراسة اﾝحاﾝة .  
  : مزايا دراسة اﾝحاﾝة

 تعطي صورة شامﾞة وواضحة ﾞﾝشخصية .  . أ

 تساعد عﾞى فヴـ وتشخيص وعデج اﾝحاﾝة عﾞى أساس دقيؽ وبحث مستفيض .  . ب

 . カفسヱ ـヴى فﾞمراجع عﾝج. تساعد ا 
 وخاصة بفヴـ اﾝحاضر في ضوء اﾝماضي .  د. تفيد في اﾝتヱبؤ

 : دراسة اﾝحاﾝة عيوب
صعوبة تヱظيـ اﾝمعﾞومات ، وケذا ما يقود إﾝى أف عدـ تヱظيـ اﾝمعﾞومات بصورة جيدة مف  . أ

تقديـ موقؼ غامض مف اﾝمعﾞومات ) ﾜؿ مشوش( بحيث تﾜوف مضﾞﾞة دوف فائدة أو 
 معヱى.

ى صعوبة تقديـ اﾝمساعدة في اﾝوقت إستغراؽ دراسة اﾝحاﾝة وقتًا طويデً ، مما يؤدي إﾝ . ب
    (. ٛٗٔ-ٗٗٔ: ٜٜٔٔ،  عبداﾝرحمف) اダماـ و اﾝمヱاسب 

  

 :    ANECDOTAL RECORD اﾝسجؿ اﾝقصصي .ٖ
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عبارة عف سﾞسﾞة مف اﾝمデحظات ، عف ﾜؿ مافعカﾞ اﾝطفؿ ، أو قاカﾝ في موقؼ معيف ،     
( カسار ويعرفﾜترا ヅتقارير عف قصص ذات دﾝمجموعة مف ا カヱى أﾞع )بﾝطاﾝة في حياة اﾝ.  

ويرى ) جوヱسوف( أف اﾝسجؿ اﾝقصصي عبارة عف تقارير مﾜتوبة عف تصرفات أو حوادث 
سﾞوﾜية ذات دﾝヅة قاـ بヴا اﾝتﾞميذ ، وケي عبارة عف مجموعة مف اﾝمعﾞومات قاـ بجمعヴا 

بيد واﾝسجؿ اﾝقصصي أداة مヴمة  ،أشخاص مختﾞفوف مف عدة مصادر في فترات زمヱية 
ﾞـ تساعدケما عﾞى فヴـ اﾝتデميذ وتزيدケما تبصرًا ، وتزودケما بأدﾝة يمﾜف أف اﾝمرشد واﾝمع

 تساعد في ﾜشؼ أسباب اﾝسﾞوؾ اﾝشاذ أو في دراسة تﾜيؼ اﾝتﾞميذ . 

إف اﾝسجؿ اﾝقصصي عبارة عف قصة وصفية يصؼ مظヴر مف مظاケر سﾞوؾ اﾝتﾞميذ في    
ﾝتﾞميذ في اﾝمواقؼ اﾝقصيرة موقؼ مف اﾝمواقؼ ، وケو عبارة عف صورة ﾝفظية تبيف بوضوح ا

اﾝعرضية اﾝمتﾜررة ، ويتوقؼ ヱجاح عرض ケذヮ اﾝصورة عﾞى قدرة اﾝمدرس أو اﾝمデحظ في 
 カميذ وشخصيتﾞتﾝـ اヴة في فﾝヅس دﾜؿ قصة أو خبر بحيث يعﾜا في شヴا وقت حدوثヴﾞتسجي

 . 
 : مزايا اﾝسجؿ اﾝقصصي

 ياريًا . يقـو عﾞى مデحظة اﾝسﾞوؾ اﾝفعﾞي ﾜما ケو دوف اﾝحﾜـ عﾞيカ مع . أ

راجع بسﾞوؾ اﾝغير ، ستعمؿ اﾝسجؿ اﾝقصصي أسﾞوب مقارヱة اﾝسﾞوؾ اﾝصادر مف اﾝمُ يヅ . ب
وذﾝؾ إヱطデقًا مف أف اﾝسﾞوؾ اﾝذي قد يشبع حاجات اﾝفرد في موقؼ مف اﾝمواقؼ قد 

 ヅيشبع حاجات فرد آخر . 

 ج. يصﾞح ﾜبداية ﾞﾝمقابﾞة . 
 بعد أف يتدرب عﾞيカ .  د. يمﾜف أف يقـو بإستخدامﾜ カؿ مف اﾝمدرس واﾝمعﾞـ

 ケػ. يقدـ صورة واقعية عف سﾞوؾ اﾝمراجع . 
 و. قد يمﾞىء اﾝثغرات اﾝتي تترヴﾜا وسائؿ جمع اﾝمعﾞومات اゼُخرى . 

 ، خاصًة إذا تعددت اﾝمواقؼ وتـ اﾝتسجيؿ مف أفراد مختﾞفيف .يتضمف معﾞومات قيمة ز. 
 
 

 : اﾝسجؿ اﾝقصصي عيوب
راجع ، وヅ تغطي ﾜؿ مواقؼ محددة مف سﾞوؾ اﾝمُ  قد يمثؿ ما ثبت في اﾝسجؿ اﾝقصصي . أ

 جواヱب حياتカ ، فتعطي صورة ヱاقصة أو غير ممثﾞة . 
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فيما مثبت فيカ أمورًا ذاتية شخصية تヱبثؽ مف ذاتية قد يتضمف اﾝسجؿ اﾝقصصي  . ب
اﾝشخص اﾝذي يسجؿ اゼحداث ، فيقـو بإسقاط مشاعرヮ أو إヱحيازヮ أو تأثرヮ باヴﾝاﾝة أو 

راجع ، وبذﾝؾ يأتي اﾝسجؿ اﾝقصصي ممﾞوءًا باﾝذاتية بعيدًا عف فﾜرة مسبقة عف اﾝمُ 
 اﾝموضوعية . 

ذﾜر وتسجيؿ جاヱب واحد مف وقائع أو ヱماذج مف بػ ج. قد يﾜتفي اﾝقائـ باﾝتسجيؿ 
راجع ، وبذﾝؾ يعطي صورة سﾞبية عف شخصيتカ ، اﾝسﾞوؾ اﾝسﾞبي أو اﾝمشﾜؿ ﾞﾝمُ 

ケماؿ اﾝسﾞوؾ اﾝسوي أو اダقتصار عﾞى اﾝسﾞوؾ اﾝطارىء  ﾜتسجيؿ اﾝسﾞوؾ غير اﾝسوي وا 
 ع . غير اﾝمخير ﾞﾝمراجُ 

   ﾝسيرة اﾝذاتيةا .ٗ

راجع عف ヱفسカ بヱفسカ اﾝتقرير اﾝذاتي ، أو اﾝسيرة اﾝشخصية ケي تقرير ذاتي يﾜتبカ اﾝمُ       
، وتتヱاوؿ اﾝجواヱب اﾝشعورية فقط عف حياة اﾝمراجع ، مثؿ قصة حياتカ في اﾝماضي 

سري واﾝتربوي ، واﾝخبرات واゼحداث اﾝمヴمة واﾝمشاعر وتاريخカ اﾝشخصي واゼواﾝحاضر 
واﾝمطامح واآماؿ وخطط اﾝمستقبؿ  اケゼداؼواゼفﾜار واヱダفعاヅت واﾝميوؿ واヴﾝوايات واﾝقيـ و 

وفﾞسفة اﾝحياة واﾝمشデﾜت واダحباطات واﾝصراعات ومستوى اﾝتوافؽ واﾝعデقات اダجتماعية 
خﾞوا في إطار حياة اﾝمراجع واダتجاケات واゼسرة واﾝمدرسة واﾝعمؿ واゼشخاص اﾝذيف د

ويتـ جمع اﾝمعﾞومات بوسيﾞة اﾝسيرة اﾝشخصية بヱاًء عﾞى اﾝمبدأ  ،واﾝتعصب ومفヴـو اﾝذات 
راجع يعرؼ خصوصياتカ ، وخفاياﾝ ヮيس ヱケاؾ مف ケو أعرؼ باﾝفرد مف ヱفسカ ، فاﾝمُ : 

 ヮومايسعد ، ヮرﾜومايحب وماي ، ヮومشاعر ヮارﾜوأف ، カومتاعب ، カتデﾜو ومشケو カومايشقي
 カط( ػﾝ ) ياـゼشخصية ) اﾝسيرة اﾝماذج اヱ ومف ، カوما أثر في حيات カذي يعرؼ خبراتﾝا

ﾞيケ( ػﾝ )حياتي( وقصة ، カتﾝذ طفوヱذاتية مﾝا カسيرت カفسヱتب بﾜ حيث )ر يفحسيفﾞيﾜ  ، )
  سؿ(. او)سيرتي اﾝذاتية ( ﾝػ )برتراヱد ر 

 
 :  أヱواع اﾝسيرة اﾝشخصية

ة : وتشمؿ مدى ﾜبير مف اﾝخبرات في حقبة زمヱية طويﾞة مف اﾝسيرة اﾝشخصية اﾝشامﾞ . أ
 راجع . حياة اﾝمُ 
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اﾝسيرة اﾝشخصية اﾝمحددة : ويحدد فيヴا اﾝخطوط اﾝعريضة واﾝموضوعات اﾝرئيسة  . ب
اﾝمطﾞوب اﾜﾝتابة عヴヱا ، وبعض اゼسئﾞة ダستثارة اﾝمراجع وتوجيカヴ إﾝى اﾝمعﾞومات 

ﾝى ﾜتابة اﾝتاريخ اﾝشخصي واゼسري   واﾝتعﾞيمي واﾝجヱسي واﾝخبرات اﾝمヴمةاﾝمヴمة وا 
واﾝخطوط اﾝرئيسة ومفヴـو اﾝذات ... ﾞﾝحصوؿ عﾞى أﾜبر قدر مف اﾝمعﾞومات ويفضؿ 

 ケذا اゼسﾞوب في حاﾝة ﾜوف اﾝمراجعيف ﾝيس ﾝديヴـ طデقة ﾝغوية ﾜافية . 

ヅيتـ فيヴا تحديد اﾝخطوط اﾝعريضة وヅ  اﾝسيرة اﾝشخصية غير اﾝمحددة )اﾝحرة(: . ج
ئيسة ، ويطﾞب مف اﾝمراجع ﾜتابة قصة حياتカ وتترؾ カﾝ اﾝحرية بأف اﾝموضوعات اﾝر 

 يﾜتب مايشاء ، وケذا مفضؿ في اダرشاد اﾝعデجي واダرشاد اﾝفردي . 

اﾝمذﾜرات اﾝخاصة : وتعد مف اﾝوثائؽ اﾝسرية ﾞﾝفرد حيث يتـ فيヴا تدويف اﾝخبرات  . د
 راجع . واﾝمشデﾜت اﾝخاصة باﾝمُ 

ﾝا اヴヱشخصية ومﾝدات اヱمستﾝػ. اケ وؾﾞاوؿ سヱتي تتﾝرسمية اﾝوثائؽ اﾝشخصية واﾝخطابات ا
 راجع وخبراتカ اﾝمヴمة في حياتカ اﾝيومية . اﾝمُ 

 مزايا اﾝسيرة اﾝشخصية 
 تمتاز اﾝسيرة اﾝشخصية بﾜوヴヱا تヱبع مف باطف اﾝفرد ، أي اダستبطاف .  . أ

  تمتاز بﾜوヴヱا وسيﾞة إقتصادية سﾞヴة اﾝتطبيؽ وتستخدـ بصورة جماعية . . ب

وヴヱا تتيح فرصة إظヴار معﾞومات يصعب ظヴورケا بإسﾞوب اデﾜﾝـ اﾞﾝفظي ، تمتاز بﾜج. 
 وخاصًة في اﾝمقابﾞة . 

 د. تفيد اﾝمرشد قبؿ إجراء اﾝمقابﾞة . 
カمراجع وشخصيتﾝمخفي مف حياة اﾝب اヱجاﾝية عف اヱومات غﾞى معﾞحصوؿ عﾝؿ اヴػ. تسケ.  

 . カوبﾞبإس カتデﾜتعبير عف مشﾞﾝ مراجعﾝفرصة أماـ اﾝو. تتيح ا 
 . カستبصار بダذات واﾝـ اヴى فﾞز. تساعد ع 

ح. تصﾞح اﾝسيرة اﾝذاتية ﾞﾝمراجعيف اﾝذيف ﾝديヴـ اﾝقدرة عﾞى اﾜﾝتابة أﾜثر مف اﾝوسائؿ اゼخرى 
 . 

 ط. تفيد في دراسة اﾝشخصيات اﾝمتطرفة . 
 . اء اﾝمعﾞومات قي. إヴヱا طريقة مساعدة ヅيمﾜف اダعتماد عﾞيヴا وحدケا في إست
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   خصيةاﾝسيرة اﾝش عيوب
عتمادケا عﾞى اダستبطاف .   . أ  تأثرケا باﾝعامؿ اﾝذاتي بدرجة عاﾝية وا 

 .إヱخفاض معامؿ اﾝصدؽ واﾝثبات في اﾝسيرة اﾝشخصية  . ب

 ج. ヅتصﾞح اﾝسيرة اﾝشخصية ゾﾝطفاؿ اﾝصغار وゾﾝ ヅمييف . 
 د.  تردد وخوؼ صاحب اﾝسيرة اﾝشخصية في اﾜﾝتابة ﾝبعض اﾝمعﾞومات . 

 قائؽ عف طريؽ حيؿ اﾝدفاع اヱﾝفسي مثؿ اﾝتبرير . ケػ. باダمﾜاف تشويカ اﾝح
 وبة اﾝتفسير واﾝتحﾞيؿ . عو.  ص

 TEST  AND MEASURES   اダختبارات واﾝمقاييس .٘

تعد اダختبارات واﾝمقاييس مف أケـ وسائؿ جمع اﾝمعﾞومات في اダرشاد اヱﾝفسي ،      
ヴتي تقدر بﾝمية اﾜﾝقيـ اﾞﾝ تحديدﾝدقة واﾝب اﾞفسي يتطヱﾝقياس اﾝصفات وتتخذ أساسًا واﾝا ا

وقد أستخدمت اダختبارات بشﾜؿ واسع في عمﾞيات اﾝتوجيカ اﾝمヱヴي ﾞﾝحﾜـ واﾝمقارヱة ، 
واﾝتربوي واダرشاد اヱﾝفسي ، وゼغراض مختﾞفة بعضヴا تشخيصي واآخر عデجي وعمومًا 

 ستخدـ مع اﾝوسائؿ اゼخرى . تفاダختبارات وسيﾞة تشخيصية تヱبؤية عデجية 
يヱة مف اﾝمواقؼ في صورة أسئﾞة تستヴدؼ اﾝقياس اﾝموضوعي ﾝسمة ما ، واダختبارع    

ويفترض في ケذヮ اﾝمواقؼ أف تقيس ケذヮ اﾝسمة . واダختبار عيヱة مف اﾝمヱبヴات تستثير 
إستجابات معيヱة في مواقؼ ヱظرية عوضًا عف اﾝتعامؿ مع اﾝمواقؼ اﾝفعﾞية تصﾞح في 

ﾝمعرفة مدى توافر ケذヮ ر أداة ﾞﾝتヱبؤ مجموعヴا ﾝقياس قدرة ما ، ومعヱى ذﾝؾ أف اダختبا
اﾝسمة أو تﾞؾ عヱد اﾝفرد بدرجة ما ، مع أف ﾜﾝؿ إختبار قدرة معيヱة ومحددة عﾞى اﾝتヱبؤ 
تحﾜمヴا إعتبارات عديدة مヴヱا اﾝمحؾ اﾝذي ヱتجت عﾞى أساسカ معدات اダختبار ، ثـ مدى 

 شموؿ اﾝمواقؼ ﾝجواヱب اﾝسمة اﾝمقاسة . 
قويـ وقياس بعض جواヱب اﾝشخصية أو ヴﾞﾜا ، وقد ﾜثر اﾝجدؿ تعمد اダختبارات إﾝى ت      

 ヮذケ رغـ مف تعددﾝى اﾞي عケ قائمةﾝة اﾞﾜمشﾝا واケختبارات وجدواダا ヮذケ ميةケحوؿ أ
اダختبارات وتヱوعヴا إヅ أヴヱا مازاﾝت تعاヱي مف مشﾞﾜة أساسية ، وケي اﾝفرؽ بيف إدعاء 

 ًデفع カوبيف ما تقيس カختبارات فيما تقيسダا ヮذケ ـ دائمًا : مصمميヴﾝ カذي يوجﾝسؤاؿ اﾝفا  .
وﾜﾝف ヅيمﾜف اダعتماد ﾞﾜيًا عﾞى ケذケ  ヮؿ أف اダختبار يقيس مايدعي أカヱ يقيسカ ؟  
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ヱما بإستعماؿ وسائؿ تشخيص  أخرى إﾝى جاヱبヴا ﾜاﾝمقابﾞة اダختبارات ﾝتقويـ اﾝشخصية ، وا 
 راجع .رة اﾝحقيقية ﾞﾝمُ بカ مف اﾝصو ودراسة اﾝحاﾝة ..اﾝخ ، وبذﾝؾ يمﾜف أف يزيد اﾝمرشد إقترا

 :  مزايا اダختبارات
 تستخدـ ヱتائج اダختبارات ﾜمصدر معﾞومات عヱد إجراء اﾝمقابﾞة أو اﾝمデحظة .  . أ

 تمتاز بقيمتヴا اダقتصادية وبﾜوヴヱا أﾜثر اﾝوسائؿ دقة وموضوعية .  . ب

デعﾝتيجة اヱ فردﾝى اﾞذي طرأ عﾝتقدـ اﾝتغير واﾝختبارات في قياس اダتائج اヱ جج. تستخدـ.  
 د. تساعد عﾞى تشخيص اﾝمشデﾜت في اﾝتعﾞيـ . 

مما يساعد عﾞى ، ケػ. تتيح اﾝحصوؿ عﾞى بياヱات مヴمة ヅيﾜوف اﾝفرد واعيًا بヴا شعوريًا 
 اﾝتوجيカ واダرشاد. 

 و. تستخدـ اダختبارات ػ وخاصًة اダسقاطية مヴヱا ػ ﾜأدوات عデجية . 
تجاケاتカ اダختبارات معﾞومات متﾜامﾞة عف خصائص اダ  توفرز.  ヱساف وقدراتカ وميوカﾝ وا 

 . カوقيم 
 : اダختبارات عيوب

 قد تعطي صفات ゾﾝفراد تظؿ مデزمة ヴﾝـ ، مماتسبب أثرًا ضارًا في اﾝوضع اダجتماعي .  . أ

 قد يﾜوف ヱケاؾ بعض اﾝقصور في بヱائヴا وتقヱيヴヱا .  . ب

 ج. قد يساء تفسير اﾝدرجات . 
 اﾝمデحظة  .ٙ

سة اﾝسﾞوؾ اヱダساヱي في اﾝمواقؼ اﾝتي يصعب فيヴا اﾝمデحظة ケي أداة رئيسة في درا     
إستخداـ أدوات أخرى ، وケي مف أقدـ وأﾜبر وأشمؿ وسائؿ جمع اﾝمعﾞومات شيوعًا في 

 ،راجع اダرشاد ، وذﾝؾ فヴي وسيﾞة أساس ومヴمة ﾞﾝحصوؿ عﾞى معﾞومات عف سﾞوؾ اﾝمُ 
اقؼ حياتカ في واﾝمデحظة ببساطة مشاケدة اﾝباحث عﾞى اﾝطبيعة ﾝجواヱب سﾞوﾜية أو مو 

اﾝمدرسة أو اﾝمجتمع وتسجيؿ مايデحظカ بدقة ، ومف ثـ مايデحظカ ويربط بيヴヱا وبيف 
 ةاﾝبياヱات اﾝمستخﾞصة مف أدوات أخرى ، وتقـو اﾝمデحظة اﾝعﾞمية اﾝمヱظمة عﾞى مデحظ

اﾝسﾞوؾ وتسجيカﾞ في صورة ﾝفظية ﾝغرض تسجيؿ حقائؽ أو إثبات أو ヱفي فرض خاص 
اﾝعوامؿ اﾝتي تحرؾ اﾝمراجع سﾞوﾜيًا في مواقؼ وخبرات معيヱة وتقديـ  راجع وتحديدﾝسﾞوؾ اﾝمُ 

صدار اﾝتوصيفات بشأف اﾝسﾞوؾ اﾝمデحظ .   تفسير ﾞﾝسﾞوؾ اﾝمデحظ وا 
 مزايا اﾝمデحظة 
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اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب تتيح اﾝفرصة ﾞﾝباحث مف مデحظة اﾝسﾞوؾ اﾝتﾞقائي اﾝفعﾞي في  . أ
تبارات اﾝذي قد يختﾞؼ عف اﾝسﾞوؾ اﾝمواقؼ اﾝطبيعية أفضؿ مف قياسヴا عف طريؽ اダخ

 اﾝفعﾞي . 

اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب تقضي عﾞى مقاومة بعض اゼفراد في اﾝتحدث عف أヱفسヴـ بصراحة  . ب
 . 

 ヮارﾜوأف カاتケتعبير عف إتجاﾝفرد في اﾝى عدـ قدرة اﾞوب تقضي عﾞأسﾜ حظةデمﾝج. ا
 カوعواطف カجاتﾞوخ. 

عﾞى حقائؽ ومعﾞومات يتعذر وسيﾞة يمﾜف عف طريقヴا اﾝحصوؿ ، اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب د. 
 معヴا إستخداـ أدوات أخرى . 

ケػ . اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب يتـ تسجيؿ اﾝسﾞوؾ في ヱفس اﾝوقت اﾝذي يتـ فيカ ، فيقؿ بذﾝؾ 
 إحتماؿ تدخؿ عامؿ اﾝذاﾜرة ﾝدى اﾝمデحظ . 

و. اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب يمتد إستخدامヴا في اゼدوات اゼخرى ، حيث يستطيع اﾝمデحظ اﾝمدرب 
 ة اﾝسمات مف خデؿ اダختبارات . مف مデحظ

  قصور اﾝمデحظة
 اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب فيヴا شيء مف اﾝقصور عف تغطية بعض اﾝجواヱب اﾝسﾞوﾜية .  . أ

 ﾜرヮ اﾝبعض أف يﾜوヱوا موضع مデحظة ، وخاصًة اゼزواج واゼسر واﾝمراケقيف .  . ب

 ج. اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب يتضمف ضعفًا في معامؿ ثباتヴا وصدؽ معﾞوماتヴا . 
デمﾝمرجعي بصورة د. اﾝا ヮطار حظة ﾜأسﾞوب قد تتأثر بذاتية اﾝمデحظ وخبراتカ اﾝشخصية وا 

 ヅشعورية حيث يقـو اﾝمデحظ بإسقاط ماﾝديカ عﾞى سﾞوؾ اﾝمراجع . 
 ケػ. اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب قد تتضمف عدـ تحري اﾝدقة في ﾜؿ إجراءات اﾝمデحظة . 

عヱد إجراء اﾝمデحظة دوف عﾞـ و. اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب فيヴا تجاوز ゼخデقيات مヱヴة اダرشاد 
اﾝمرجع ، وﾝذﾝؾ يشترط في مヱヴة اダرشاد أخذ موافقة اﾝمسترشد ، ﾝيس فقط في 

 اﾝمデحظة ، بؿ في ﾜؿ اゼمور اﾝتي تطﾞبヴا عمﾞية اダرشاد . 
ػ باゼفﾜار اﾝسابقة カﾝ وتوقعاتカ عف  بﾜسر اﾝحاءػ ز. اﾝمデحظة ﾜأسﾞوب يتأثر فيヴا اﾝمデِحظ 

 اﾝتفسير عف اﾝموضوعية عヱد إستخداـ ケذا اゼسﾞوب . اﾝمراجع مما يبعد 
  اﾝمقابﾞة  .ٚ

واﾝتي تحقؽ اﾝمقابﾞة ケي تﾞؾ اﾝعデقة اﾝديヱاميﾜية بيف شخصيتي اﾝمرشد واﾝمسترشد     
خヴﾝデا عمﾞيات اダرشاد اヱﾝفسي واﾝتربوي واﾝمヱヴي ، حيث يحاوؿ اﾝمسترشد اﾝحصوؿ عﾞى 
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ف يقدـ ﾞﾝمسترشد اﾝمساعدة اﾝفヱية اﾝتي يراケا مساعدة ﾝحؿ مشﾞﾜتカ ، بيヱما يحاوؿ اﾝمرشد أ
مヱاسبة ، وسواًء ﾜاヱت ケذヮ اﾝمساعدة مباشرة أو غير مباشرة فإف اﾝمرشد يحاوؿ مف خデؿ 
اﾝمقابﾞة أف يصؿ إﾝى أケداؼ متعددة ケي اﾝحصوؿ عﾞى اﾝمعﾞومات واﾝبياヱات اﾝتي يراケا 

ت أو إﾜماヴﾝا إذا وجدケا ヅزمة ﾝدراسة مشﾞﾜة اﾝمسترشد واﾝتحقؽ مف بعض ケذヮ اﾝمعﾞوما
غير ﾜافية ﾝدراسة اﾝمشﾞﾜة تمヴيدًا ﾝتطبيؽ اゼساﾝيب اﾝعデجية واダرشادية اﾝتي تقتضيヴا 

 اﾝمشﾞﾜة . 
 أケداؼ اﾝمقابﾞة 

تヴدؼ إﾝى إقامة عデقة مヱヴية بيف اﾝمرشد واﾝمسترشد ، تقـو عﾞى اﾝتفاケـ واダحتراـ  . أ
 واﾝتقبؿ اﾝمتبادؿ بيف اﾝمرشد واﾝمسترشد .

عﾞومات واﾝبياヱات عف اﾝمسترشد ، خاصة تسجيؿ اﾝصبغة اヱダفعاﾝية اﾝتي جمع اﾝم . ب
  .تصاحب إستجابات اﾝمسترشد أثヱاء اダختبار ، اﾝتي قد تعجز عف تسجيヴﾞا اダختبارات

 カتﾞﾜوعف مش カفسヱ ى أف يعبر عفﾞمسترشد عﾝة يتاح ج. مساعدة اﾞمقابﾝؿ اデحيث خ ،
ﾜارヮ إذا ما وجد اﾝجو اﾝمデئـ اﾝذي يجب أف ﾞﾝمسترشد فرصة اﾝتعبير عف إヱفعاヅتカ وأف

يوفرヮ اﾝمرشد ممثデً بقدراتカ عﾞى اﾝتقبؿ واﾝفヴـ أي أف يضع اﾝمرشد ヱفسカ مﾜاف 
اﾝمسترشد ، محاوヅً فヴـ مايعبر عカヱ اﾝمسترشد ، واヱダصات بمヴارة ヅتختﾞؼ ﾜثيرًا عف 

حيヱما يﾜوف دورケـ مヴارة اﾝتحدث ، وأحياヱًا يشعر بعض اﾝمرشديف بأヴヱـ ヅيقدموف شيئًا 
اダستماع فقط ، بيヱما يعبر ) ﾜارؿ روجرز( عﾞى أف اヱダصات مف جاヱب اﾝمرشد ケو أケـ 

 . カيﾞـ ومستمرًا عデﾜﾝمسترشد راغبًا في اﾝاف اﾜ ماﾝدوار طاゼا 
د. ヱقؿ اﾝمعﾞومات اﾝتي تساعد اﾝمسترشد عﾞى حؿ مشﾞﾜتカ ، فاﾝمسترشد بحاجة إﾝى اﾝحقائؽ 

 カتﾞﾜموضوعية عف مشﾝعديد اﾝى اﾝمسترشد إﾝإذ يحتاج ا ، カفسヱ ذاتية عفﾝحقائؽ اﾝوا ،
مف اﾝمعﾞومات عف ヱفسカ وعف اﾝمحيط اﾝتربوي واﾝمヱヴي اﾝذي يعيشカ وحتى في مجاؿ 

، فإف اﾝمسترشد بحاجة إﾝى معﾞومات عف ヱفسカ وعف إختيار اﾝمヱヴة أو ヱوع اﾝتخصص 
ヱヴمﾝوف إختيار اﾜثيرًا مايﾜف ، ヮذي يريد إختيارﾝعمؿ اﾝقص اヱ اヴية أساسﾝفعاヱاة إヱة معا

 ، カفسヱ عف カوماتﾞقص في معヱ وケا بقدر ماヴفسヱ ةヱヴمﾝيس عف اﾝ شخصﾝومات اﾞمع
مﾜاヱياتカ اﾝشخصية وبطريقة  فتعريؼ اﾝمسترشد باﾝحﾞوؿ ヅيﾜفي بؿ يشمؿ تعريفカ وا 

 . カح حياتﾝصاﾝ اヴﾝإستعما 
  أヱواع اﾝمقابﾞة 
 ي تؤديヴا ، إﾝى : إعتمادًا عﾞى ヱوع اﾝوظيفة اﾝتتقسـ اﾝمقابﾞة 
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 :  اﾝمقابﾞة اﾝشخصية   . أ

تヴدؼ إﾝى اﾜﾝشؼ عف اﾝعوامؿ اﾝديヱاميﾜية اﾝمؤثرة في سﾞوؾ اﾝمسترشد ، مما أدت     
إﾝى ماケو عﾞيカ ، وأف ケذا اヱﾝوع مف اﾝمقابデت يخطط カﾝ مسبقًا ، وفي ضوء مايترتب 

 عﾞى اﾝتخطيط تصاغ اゼسئﾞة ﾞﾝحصوؿ عﾞى اﾝمعﾞومات اﾝمطﾞوبة . 
 :  بﾞة اダرشاديةاﾝمقا . ب

ستبصارﾝ ヮمشデﾜتカ وヱواحي       تヴدؼ إﾝى تمﾜيف اﾝمسترشد مف فヴـ ヱفسカ وقدراتカ وا 
 اﾝقوة واﾝضعؼ عヱدヮ ، وتستخدـ ﾝحؿ اﾝمشデﾜت اヱダفعاﾝية اﾝتي يعي بヴا اﾝفرد .   

 ج. اﾝمقابﾞة اﾝعデجية ) اﾞﾜダيヱيﾜية( : 
عカ ومحاوﾝة إヴヱاء مخاوفカ وصراعاتカ وتヴدؼ إﾝى إستبصار اﾝفرد بذاتカ وسﾞوカﾜ وبدواف      

اﾝشخصية ، وقﾞقカ اﾝمرضي ومساعدتカ في تحقيؽ ذاتカ ، ويتـ اﾝعデج بقヱاعات 
اﾝمسترشد وتبعًا ﾝمعتقداتカ وظروفカ ، وヅيقدـ حﾞوヅً جاケزة ، وتستغرؽ ケذヮ اﾝمقابﾞة وقتًا 

 أطوؿ وتستعمؿ ﾝتحقيؽ أケداؼ اダرشاد أو اﾝعデج اヱﾝفسي.  
 :  ヱيةاﾝمقابﾞة اﾝمヴد. 
وتヴدؼ إﾝى تحديد مدى صデحية اﾝشخص ﾝمヱヴة ما أو دراسة ما حيث تتـ         

ヱتقاء اﾝصاﾝحيف ヴﾝا ، وفي اﾝمقابﾞة اﾝمヱヴية تجمع  اﾝمفاضﾞة بيف اﾝمرشحيف ﾞﾝمヱヴة وا 
اﾝمعﾞومات عف اﾝجواヱب اﾝجسمية واﾝعقﾞية واダجتماعية واヱダفعاﾝية واﾜゼاديمية اﾝتي 

بؿ فإف اﾝشخص اﾝقائـ وباﾝمقابﾞة يجب أف يﾞـ بمطاﾝب اﾝعمؿ تتطﾞبヴا اﾝمヱヴة وباﾝمقا
واﾝخصائص اヱﾝفسية واﾝعقﾞية واﾝمستوى اﾜゼاديمي ヱヂﾝجاز اﾝذي يجب أف يتوفر في 
اﾝشخص اﾝذي يرغب باﾝمヱヴة اﾝمحددة ، وتسبقカ دائمًا إستمارة طﾞب يتضمف بعض 

 اﾝمعﾞومات عف اﾝشخص اﾝمتقدـ ﾞﾝمヱヴة . 
 :  ケػ. اﾝمقابﾞة اﾝمسحية

وتヴدؼ إﾝى اﾝحصوؿ عﾞى معﾞومات عف قضايا أو متغيرات ゼغراض اﾝبحث اﾝعﾞمي      
 اواﾝصراع اﾝقيمي وآرائヴاﾝسائدة  اوقيمヴ، حيث يقـو بカ اﾝباحث ﾝمعرفة إتجاケات اヱﾝاس 

، في اﾝمجتمع  ااケر ومدى إヱتشارケو حوؿ بعض اﾝقضايا اダجتماعية واآراء حوؿ اﾝظ
يؤدي إﾝى إضافة معارؼ أو وضع حﾞوؿ ومعاﾝجات ﾞﾝظاケرة  تفيد بحثカ وباﾝتاﾝيواﾝتي 

 اﾝسائدة . 
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 مزايا اﾝمقابﾞة 
 صعبياﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة ﾝجمع اﾝمعﾞومات تمヱヱﾜا مف اﾝتوصؿ إﾝى معﾞومات  . أ

 اﾝحصوؿ عﾞيヴا بوسائؿ ُأخرى . 

تتيح ヱﾝا اﾝفرصة ﾝتﾜويف جو مف اﾝゼفة  اﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة ﾝجمع اﾝمعﾞومات . ب
ﾝة .  واﾝمتبادﾝثقة اﾝحتراـ واダتجاوب وا 

تتيح فرصة اﾝتفﾜير واﾝتعبير عف ヱفسカ  اﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة ﾝجمع اﾝمعﾞوماتج. 
 . カتﾞﾜومش 

تヱمي اﾝمسؤوﾝية اﾝشخصية ﾝدى اﾝمسترشد  اﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة ﾝجمع اﾝمعﾞوماتد. 
 في عمﾞية اダرشاد . 

راجع عف ヱفسカ تزيد مف إستبصار اﾝمُ  ماتاﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة ﾝجمع اﾝمعﾞو ケػ. 
 راجع . واﾝمرشد عف اﾝمُ 

راجع بأف يحﾜـ عﾞى تعطي اﾝفرصة ﾞﾝمُ  اﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة ﾝجمع اﾝمعﾞوماتو. 
 راجع . أحﾜامカ اﾝذاتية اﾝتي أصدرケا أو ﾜوヴヱا عف ヱفسカ وﾜذﾝؾ اﾝمرشد عف اﾝمُ 

راجع باﾝتヱفيس اヱダفعاﾝي ة ﾞﾝمُ تتيح اﾝفرص اﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة ﾝجمع اﾝمعﾞوماتز. 
 عف ヱفسカ وتبادؿ اآراء واﾝمشاعر في جو ヱفسي آمف . 

  قصور اﾝمقابﾞة
تتصؼ اﾝمقابﾞة بヱوع مف اﾝذاتية في جمع اﾝمعﾞومات وتفسيرケا وذﾝؾ ﾝتأثرケا بخبرة  . أ

وتأケيؿ اﾝمرشد ، أو إختデؼ اﾝمعﾞومات عف اﾝحقائؽ اﾝموضوعية ، واﾝمباﾝغة في 
ﾞمعﾝأو تقدير حجـ ا ، カاتケتجا ومات واﾝمتغيرات اﾝخاصة باﾝمسترشد بحسب خبرتカ وا 

 تحيزヮ في جمع اﾝمعﾞومات وتسجيヴﾞا . 

إヱخفاض درجة اﾝصدؽ في أسﾞوب اﾝمقابﾞة بسبب إختデؼ اダستعدادات واﾝقدرات  . ب
 واﾝميوؿ واダتجاケات وتقدير اﾝمشاعر باヱﾝسبة ﾞﾝمرشديف . 

بسبب إختデؼ اダستعدادات واﾝقدرات ج. إヱخفاض درجة اﾝصدؽ في أسﾞوب اﾝمقابﾞة 
 واﾝميوؿ واダتجاケات وتقدير اﾝمشاعر باヱﾝسبة ﾞﾝمرشديف . 

د. ヅتصﾞح اﾝمقابﾞة بوصفヴا وسيﾞة في إستخدامヴا مع اゼطفاؿ ﾝصعوبة قدرتヴـ عﾞى 
اﾝتعبير عف أفﾜارケـ ومヱﾜوヱاتヴـ ومشاعرケـ ﾜما ヅتصﾞح أف تستخدـ مع ضعاؼ 

دراヴﾜـ   إف أمﾜف ذﾝؾ . بما يعبروف اﾝعقوؿ ﾝعدـ وعيヴـ وا 



 ∫∝   الゲヨحلة الثالثة      اダرشاد واﾝصحة اヱﾝفسية            إبف اヴﾝيثـ  /ﾞﾜية اﾝتربية  

جادتカ فف اﾝمقابﾞة ، وケذا مايؤدي إﾝى إقデؿ  ケػ. إعتماد اﾝمقابﾞة عﾞى مヴارة اﾝمرشد ، وا 
 اﾝقياس اﾝموضوعي فيヴا . 

راجع تجاヮ و. إヱخفاض معامؿ اﾝثبات في أسﾞوب اﾝمقابﾞة ، وبسبب إختデؼ مشاعر اﾝمُ 
 خبراتカ ومشデﾜتカ مف وقت آخر . 

ﾞة وسيﾞمقابﾝماؿ ز. اﾝد واヴجﾝوقت واﾝفة في اﾞﾜوف مﾜرحمف ،  ة وأداة تﾝماـ وعبداダا(
ٜٜٔٔ :ٔٗٛ-ٔٛٔ) . 

 
   في اﾝمدرسة اﾝتربويواﾝتوجيカ اダرشاد   

أف  إذإف اﾝغرض مف اダرشاد اﾝتربوي ケو تقديـ اﾝخدمات واﾝمساعدات ﾝطﾞبة اﾝمدارس ،         
ﾝطﾞبة وتقدمヴـ اﾝعﾞمي وヱケا يأتي دور اダرشデد تعيؽ سير ااﾝتي تربوية اﾝمشデﾜت اヱケﾝاؾ ﾜثيرًا مف 

، اﾝتربوي في إرشادケـ واゼخذ بيدケـ في حؿ مشデﾜتヴـ ومعاوヱتヴـ عﾞى مواجヴة تﾞؾ اﾝمواقؼ 
واﾝغرض مف ケذヮ اﾝمساعدة ﾜﾝي يعرؼ اﾝطاﾝب حاﾝتﾜ カفرد カﾝ شخصيتカ وﾜياカヱ وﾜعضو في جماعة 

ﾝ وقد يﾜوف ، ويعد ヱفسカ ، ى أي اﾝمヴف カﾝ حقوؽ وعﾞيカ واجبات . ويجب أف يعرؼ أيف يتجカ وا 
ケذا اダعداد تامًا في حاﾝة اﾝمدارس اﾝثاヱوية اﾝفヱية واﾝصヱاعية واﾝتجارية واﾝزراعية ، ﾜما قد يﾜوف 
اダعداد جزئيًا في حاﾝة اﾝمدارس اﾝثاヱوية اﾝعﾞمية اﾝتي تعد اﾝطデب ﾞﾝدراسة اﾝجامعية وتمثؿ 

سورة واヴﾝوايات اﾝتي يقضي فيヴا وقت فراغカ واﾝعمؿ مساعدة اﾝطاﾝب ﾝمعرفة اﾝفرص اﾝتعﾞيمية اﾝمي
ستعداداتカ اダبتﾜارية وتعヴدケا باヱﾝمو ﾝتヱمو وتزدケر . ويتـ  عﾞى تヱميتヴا واﾜﾝشؼ عف ميوカﾝ وا 

واﾝبيئة اﾝمحﾞية وتヱسيؽ اﾝعمؿ في مراحؿ تحقيؽ أケداؼ اﾝطﾞبة عف طريؽ تعاوف اﾝبيت واﾝمدرسة 
ヱتقاؿ مﾞؼ اﾝطاﾝب معカ مف مرحﾞة إﾝى أخرى  اﾝتعﾞيـ اﾝمختﾞفة اダبتدائية واﾝمتوسطة واﾝثاヱوية وا 

ستخデص اﾝمعﾞومات مف اﾝبياヱات اﾝتي تتوافر عف اﾝطاﾝب بصفة شخصية أو بصفة عامة وﾜذﾝؾ  وا 
   عف طريؽ ヱظاـ اダرشاد اヱﾝفسي عﾞى أف يﾜوف شامデً قوي اゼثر . 

درسة أف تدعـ عمﾞية وﾜﾝي تصبح ケذヮ اﾝغايات حقيقة مﾞموسة ﾜاف ﾝزامًا عﾞى اﾝم      
 カؼء مع توافر  توجيﾜ فسيヱ ومرشد ، カى أخصائي توجيﾝا إケادヱا بإسヴب وتشجيعデطﾝا

ﾜافة اダمﾜاヱيات اﾝضرورية حتى تثمر ケذヮ اﾝخدمات ثمرة مرجوة .  ويجب أف يدرؾ 
اﾝقائموف عﾞى شؤوف اﾝتوجيカ اﾝتربوي وﾜذﾝؾ أعضاء ケيئة اﾝتدريس مسؤوﾝياتヴـ 

تدفعヴـ اﾝرغبة ﾞﾝتعاوف اﾝوثيؽ ﾝتحقيؽ ケذヮ اケゼداؼ واヴヱﾝوض اﾝمشترﾜة ويヱبغي أف 
اﾝمدرس واダداري يجب أف يﾜوف باﾝمسؤوﾝية اﾝمﾞقاة عﾞيヴـ بجدارة ، وعﾞى اﾝرغـ مف أف 
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عﾞى إستعداد ヂﾝسヴاـ في عمﾞيات اﾝتوجيカ إヅ أカヱ يجب أヅ  يوﾜؿ أمر اﾝتوجيカ واダرشاد 
 اヱﾝفسي إゾﾝ ヅخصائييف . 

دمات اダرشاد اﾝتربوي مساعدة اﾝمشتغﾞيف باﾝتربية واﾝتعﾞيـ في إقتراح إف مف أケـ خ    
دارة اﾝمدرسة أو اﾞﾜﾝية بما يقابؿ حاجات اﾝطデب بطريقة أفضؿ  تعديデت في اﾝمヱاケج وا 

  وتتحقؽ بصفة عامة أケداؼ اダرشاد . 
ٔ.   ヮعداد   اﾝمدرس اﾝمرشد : وظائفカ وا 

ヴا وسماتヴا وفﾞسفتヴا اﾝتربوية في في طبيعت ﾝمدرس اﾝمرشدヅتختﾞؼ شخصية ا      
مختﾞؼ مدارسヱا عف اﾝمدرس اﾝحاﾝي ヱفسカ اﾝذي يقدـ مع اﾝتدريس بعض طرؽ اダرشاد 

ヴتـ بتدريب اﾝمدرس اﾝمرشد في أثヱاء اﾝخدمة وذﾝؾ بإعطائカ برヱامج ヱاヱﾝفسي ، ويجب أف 
 بدأ بتدريب اﾝمدرسヱو ، ゼجؿ أف يﾜوف بداية ﾝبرヱامج طويؿ اゼجؿ ، قصير اゼجؿ 

جتماعيًا ،  عقﾞيًا وروحياً و اﾝمتحمس ﾝعمカﾞ اﾝذي يؤمف ﾜﾜؿ جسميًا   ذﾝؾ  واﾝذي يطبؽ وا 
 カمدرس . ، طواؿ يومﾝو اケ 

 ヱケاؾ أساساف مヴماف تقـو عﾞيヴما أケمية وجود اﾝمدرس اﾝمرشد :  أケمية اﾝمدرس اﾝمرشد
 : 
 أف اﾝمدرس ケو محور اﾝعمﾞية اﾝتربوية واダرشادية :  . أ

ﾞيـ واダرشاد اﾝتربوي واヱﾝفسي عمﾞيات متﾜامﾞة مﾜمﾞة بعضヴا بعضًا فاﾝتربية واﾝتع     
 カيﾞت عヱاﾜ مدرسة تغيرت وتطورت عماﾝحظ أف وظيفة اデヱداؼ موحدة ، وケا أヴﾝو
اﾝمدرسة سابقًا ، حيث أصبحت اﾝمدرسة ケي اﾝتي تعد اﾝتﾞميذ مف اヱﾝاحية اヱﾝفسية 

شاﾜؿ اﾝفردية واﾝجماعية اﾝتي واﾝعقﾞية واダجتماعية واﾝروحية ثـ أخذت تヴتـ بﾜؿ اﾝم
 ヮما يتأثر بمشاعرﾜ ،  صحيةﾝا カتﾝيـ بحاﾞتعﾝاء اヱميذ أثﾞتﾝميذ ، فيتأثر اﾞتﾝا カتواج

ヱفعاカﾝ ، ومشاﾜؿ أسرتカ واﾝعمﾞية اﾝتربوية دوف معرفة اﾝجواヱب  اﾝمヴمة مف شخصية وا 
 اﾝتﾞميذ . 

 أف اﾝمدرس ケو أقرب شخص ﾞﾝتﾞميذ :  . ب

      ケ ميذﾞتﾝجيدًا إف أدرى شخص با カيعرف カヱمدرس ، حيث أﾝو ا ، カヱﾜمدرس يمﾝوا
أف يضيؼ اﾜﾝثير إﾝى اﾝعمﾞية اダرشادية . واﾝمدرس يقـو بمساعدة اﾝتﾞميذ عﾞى أف 

 デى زمﾞيتعرؼ عカمدرس  ئﾝؾ اﾝذﾜـ ، وヴى بعضﾝتماء إヱダـ باケي يشعرﾜ ميذデتﾝا
ﾞﾝجاف في يستطيع أف يستخدـ مختﾞؼ اﾝゼعاب واヱﾝشاطات اゼخرى ويستخدـ مختﾞؼ ا

اﾝصؼ اﾝدراسي وفي أثヱاء اヱﾝشاط اﾝمدرسي ﾝحؿ مختﾞؼ اﾝمشاﾜؿ اﾝخاصة مヴヱا 
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واﾝعامة . فاﾝمدرس اﾝمرشد カﾝ صفات تختﾞؼ تمامًا عف صفات وخصائص اﾝمدرس أو 
غير اﾝمؤケؿ ﾝعمﾞية اダرشاد  فヴؿ يستطيع اﾝمدرس اﾝمرشد أف يفسر سﾞوؾ اﾝتﾞميذ 

カفسヱب カتデﾜى حؿ مشﾞع ヮؿ ويساعدﾜمشﾝة  اヴمرشد وجﾝمدرس اﾝف أف يطبؽ اﾜويم
 اヱﾝظر اダرشادية في اダيماف باﾝفروؽ اﾝفردية ﾞﾝتデميذ ﾜﾜؿ .

  

 وظائؼ اﾝمدرس اﾝمرشد 
يستطيع أف يضع خطة ﾞﾝقضاء عﾞى مشﾞﾜة اﾝتخﾞؼ اﾝدراسي ﾝبعض طデب اﾝصؼ أو  . أ

اダقデؿ مف ケذヮ اﾝحاヅت عﾞى اゼقؿ ، وケذا في حد ذاتカ موضوع خطير ، ﾜما أف 
فية حاヅت اﾝتخﾞؼ اﾝدراسي يمﾜف أف تﾜوف حﾝ デًمشﾞﾜة اﾝدروس اﾝخصوصية اﾝتي تص

  مヴヱا بيوتヱا ومجتمعاتヱا معاヱاة قاسية .  تعاヱي 

يستطيع أف يتヱاوؿ مع طデب صفカ اﾝموضوعات اﾝتي تتصؿ باﾝفرص اﾝدراسية  . ب
واﾝمヱヴية اﾝتي تヱتظرケـ في اﾝبيئة اﾝمحﾞية ومتطﾞبات وخصائص ﾜؿ دراسة أو مヱヴة 

 مヴヱا . 

ج. يستطيع اﾝمدرس اﾝمرشد مع اﾝتاケيؿ واダعداد اデﾝـز أف يتوﾝى موضوع عف مشデﾜتヴـ 
وصعوباتヴـ في مجاؿ ヱموケـ اﾝجسمي واﾝجヱسي واﾝتغيرات اﾝتي تطرأ عﾞيヴـ في مرحﾞة 

 اﾝبﾞوغ واﾝمراケقة . 
د. يستطيع اﾝمدرس اﾝمرشد أف يدير في بعض اﾝحصص مヱاقشات مع اﾝطデب حوؿ 

ﾞيمة واﾝمجدية في اダستذﾜار واﾝتحصيؿ واﾝتغﾞب عﾞى اﾝصعوبات اﾝتي اﾝطرؽ اﾝس
 カمدرسي بوجﾝمجتمع اﾝـ مع اヴت توافقデﾜدراسية ومشﾝمواد اﾝـ في بعض اヴتعترض
، عاـ ، وﾜذﾝؾ سائر اﾝموضوعات اﾝتي يرغب اﾝطﾞبة في مヱاقشتヴا واダستفسار عヴヱا 

 مما يتيح ヴﾝـ اﾝحديث عヴヱا. 
شد ػ وケذا يتطﾞب إعدادًا خاصًا ػ أف يطبؽ بعض اダختبارات ケػ. يستطيع اﾝمدرس اﾝمر 

اヱﾝفسية عﾞى طデب صفﾞﾝ カتعرؼ عﾞى قدراتヴـ ومزاياケـ اﾝعامة واﾝخاصة ، ﾜما يヱتظر 
مカヱ أف يتوﾝى اダشراؼ عﾞى إستيفاء اﾝبياヱات اﾝمتضمヱة في اﾝبطاقة اﾝمدرسية ﾜﾝؿ 

ﾜتي يمﾝومات اﾞمعﾝد مف وجود اﾜتأﾞﾝ カب صفデب مف طﾝة طاﾝف أف تفيد في دراسة حا
اﾝمشﾞﾜيف مف طデب اﾝصؼ وﾜذﾝؾ اﾝمعﾞومات اﾝتي تفيد في توجيカ اﾝطデب إﾝى 

 مستقبヴﾞـ اﾝدراسي واﾝمヱヴي . 
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و. يمﾜف ﾞﾝمدرس اﾝمرشد أيضًا بحسب مايتاح カﾝ مف وقت وتفرغ أف يتصؿ بوﾝي أمر 
ケـ مع وﾝي اﾝطاﾝب اﾝذي يرى أف تعاوカヱ معカ في حؿ مشﾞﾜة اﾝطاﾝب أمر محتـ ﾞﾝتفا
 . カائヱأو أب カヱبات رعاية إبﾞى متطﾞية وعﾝزヱمﾝة اﾞمعامﾝيب اﾝى أساﾞمر عゼا 

ز. ﾜذﾝؾ يتصؿ اﾝمدرس اﾝمرشد باゼخصائي اダجتماعي في اﾝمدرسة وبقادة اヱﾝشاط 
إﾝحاقカ بجمعية اﾝمدرسي اﾝمختﾞفيف عﾞى إستﾜماؿ اﾝدراسة اダجتماعية ゼحد اﾝطデب أو 

 إذا ﾜاف ذﾝؾ مفيدًا في تقويـ سﾞوؾ اﾝطاﾝب .  مف جمعيات اヱﾝشاط اﾝمدرسي
أف  ، ح. ﾜما يعヴد إﾝى اﾝمدرس اﾝمرشد أيضًا وケو أﾜثر اﾝمدرسيف إطデعًا عﾞى اﾝطデب 

يحاوؿ إﾜتشاؼ حاヅت اﾝطデب اヱﾝابヴيف واﾝمتفوقيف واﾝموケوبيف في ヱاحية مف اヱﾝواحي 
ؿ اﾝمدرسة أو ، وتوجيヴヴـ إﾝى مايヱاسبヴـ مف برامج دراسية ورعاية خاصة داخ

 خارجヴا . 
 إعداد اﾝمدرس اﾝمرشد 

في معاケد إعداد اﾝمعﾞميف وﾞﾜيات اﾝتربية  ) ﾜمادة ( إف ヱظاـ اﾝتوجيカ واダرشاد يدرس     
يتعرض カﾝ مدرس اﾝغد  ، ﾝفائدتカ وفائدة  تデميذヮ اﾝذيف سيتوافرعﾞى رعايتヴـ  بヴدؼ أف، 

ذ أف مدرس اﾝغد ﾝف يتحسس ﾝتطبيؽ إمستقبデً ، وضماヱًا ﾝصحヱ カفسية سوية カﾝ وヴﾝـ .  
يﾜف قد عرض عﾞيカ مف قبؿ وفي حياتカ في اﾝمعヴد أو ﾝـ  ヱظاـ ﾜاダرشاد اヱﾝفسي مثデً ، ما

 カع بヱقت اﾞﾜﾝية ، وما ﾝـ يﾜف قد أﾝفカ وتذوؽ ثمارヮ وأدرؾ بطريؽ مباشر أثرヮ في شخصيتカ وا 
 (.ٕ٘ٚ-ٕٓٚ: ٜٜٔٔ) اダماـ وعبداﾝرحمف ، تمامًا 

 
عدادヮ  اﾝمرشد اﾝتربوي  .ٕ   :  وظائفカ وا 

ケو اﾝشخص اﾝذي يؤدي دور اダرشاد ゾﾝفراد واﾝجماعات اﾝتعﾞيمية ،  اﾝمرشد اヱﾝفسي      
ويヱظـ ويحﾞؿ اﾝمعﾞومات حوؿ اﾝطデب مف واقع اﾝسجデت واダختبارات واﾝمقابデت ، إﾝى 
تجاケاتヴـ وقدراتヴـ وخصائصヴـ  جاヱب اﾝمصادر اﾝموثوقة ، وذﾝؾ ﾝتقييـ ميوヴﾝـ وا 

، ويدرس اﾝمعﾞومات اﾝمヱヴية صية ﾞﾝمساعدة في اﾝتخطيط اﾝتعﾞيمي واﾝمヱヴي اﾝشخ
واﾝتعﾞيمية واダقتصادية ダستخدامヴا في مساعدة اﾝمسترشديف ﾞﾝتخطيط ﾝموضوعاتヴـ 
اﾝتربوية واﾝمヱヴية ، ويوجカ اﾝطデب اﾝخريجيف إﾝى أماﾜف اﾝعمؿ اﾝمデئمة ﾝمستوياتヴـ ، 

デﾜمشﾝى اﾞب عﾞتغﾝفراد في اダية )ويساعد اﾝفعاヱダت اBrown,1983  ، ( في )مشاقبة
ٕٓٓٛ :ٕٖٛ-ٕٛٗ . ) 

 وظائؼ اﾝمرشد اﾝتربوي 
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إعداد مﾞفات اﾝطﾞبة واﾝتي تشتمؿ ﾜؿ مヴヱا عﾞى إستمارة تتضمف بياヱات مفصﾞة عف  . أ
اﾝطاﾝب ، مع حفظヴا في سرية تامة ، وﾜافة اﾝسجデت واﾝوثائؽ اﾝخاصة باﾝتسجيؿ أو 

حاب ، واﾝمعدؿ اﾝفصﾞي واﾝتراﾜمي ، ومسيرة اﾝطاﾝب اﾝحذؼ أو اダضافة ، أو اヱダس
اﾝدراسية ، واﾝخطة اﾝدراسية اﾝمطبقة عﾞيカ ، ووثائؽ تヱمية اﾝمヴارات واﾝتطوير اﾝذاتي ، 

جؿ اﾝدراسي وﾜشؼ اﾝدرجات ػ تヱظيـ سجデت تتعﾞؽ  بأبヱاء وヱسخة حديثة مف اﾝس
  اﾝشヴداء واゼسرى واﾝمفقوديف ػ . 

 فردي واﾝجمعي ، ﾜﾝوカヱ مف أوﾝويات اヱﾝظاـ اﾝتعﾞيمي . اﾝقياـ بعمﾞية اダرشاد اﾝ . ب
 ( ٕٗٔ:  ٕٓٔٓ( في ) اﾝحريري واダمامي ،  ٕٙٓٓ)بادياب وآخروف ،                

ج. يساعد اﾝطデب عﾞى فヴـ أヱفسヴـ واﾝتعرؼ عﾞى إمﾜاヱاتヴـ وميوヴﾝـ مما يمヴヱﾜـ مف 
 إختيار اﾝدراسة أو اﾝمヱヴة اﾝمヱاسبة . 

عﾞومات اﾝتي توضح ﾞﾝطデب اﾝفرص اﾝتعﾞيمية اﾝمتاحة أمامヴـ في د. يقدـ خدمات اﾝم
 اﾝجامعات واﾝمؤسسات اﾝتعﾞيمية ، وتقديـ اﾝمعﾞومات عف أヱظمتヴا . 

ケػ. اﾝقياـ بعمﾞيات اダرشاد اﾝوقائي مف خデؿ اﾝمحاضرات واヱﾝدوات اﾝتي يتـ عبرケا تدعيـ 
ﾝجتماعية ، وحث اダقيـ اﾝتمسؾ باﾝمرغوبة واﾝيات اﾜوﾞسﾝة اヴى مواجﾞب عデط

 (.ٕٚٛ-ٕٙٛ: ٕٛٓٓ( في ) مشاقبة ، ٜٜٙٔاﾝسﾞوﾜيات واゼفﾜار اヴﾝدامة )عقؿ ،
 . اﾝتطوير اﾝذاتي : رعاية اﾝمتعثريف واﾝموケوبيف واﾝمتفوقيف واﾝخريجيف . و 
ستخداـ اﾝمﾜتبة ، واﾝمراجعة ヂﾝمتحاヱات . ز   . تヱمية مヴارات اダستذﾜار ﾝدى اﾝطﾞبة ، وا 
جيد ومヱاسب باﾝتヱسيؽ مع أعضاء ケيئة اﾝتدريس ﾞﾝوصوؿ إﾝى  . خﾞؽ مヱاخ صفيح 

 . カمرغوب فيﾝيمي اﾞتعﾝمستوى اﾝا 
. مساعدة اﾝطﾞبة عﾞى اﾝتعامؿ مع مشاヴﾞﾜـ اヱﾝفسية واﾝتربوية واダجتماعية واﾝعاطفية ط 

 (.ٕٚٓٓ) دبور واﾝصافي ، واﾝسﾞوﾜية 
قدمة وذﾝؾ عف طريؽ . تحديد اﾝطデب ذوي اﾝحاجة ﾝخدمات ヱفسية أو إجتماعية متؾ 

إجراء اダختبارات واﾝفحوصات ، وتحويؿ اﾝحاヅت اﾝتي تحتاج إﾝى تدخؿ عデجي ヱفسي 
 أو عﾞى مستوى متخصص ، إﾝى اﾝمؤسسات اﾝمعヱية . 

ﾜيفية اﾝتعامؿ مع اﾝصراعات ، ومساعدتヴـ  . مساعدة اﾝطﾞبة عﾞى حؿ مشデﾜتヴـ وعﾞىؿ 
) اﾝحريري واダمامي ،  في (Griggs,2006)عﾞى تحقيؽ أفضؿ اヱﾝتائج اﾜゼاديمية 

ٕٓٔٓ  :ٕٔ٘)  . 
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تقديـ اﾝمحاضرات اダرشادية واﾝتوعوية ﾞﾝطデب ومساعدتヴـ عﾞى اﾝتﾜيؼ مع اﾝمشデﾜت . ـ 
 اﾝحياتية . 

رشادケـ إﾝى أケمية اﾝダتزاـ باヱﾝظاـ . . ف   متابعة حاヅت غياب اﾝطﾞبة وتعثرケـ اﾝدراسػي ، وا 
اﾝبيت واﾝمؤسسة اﾝتعﾞيمية ، وتヱظيـ برامج زيارات  اﾝعمؿ عﾞى توثيؽ اﾝعデقة بيف. س 

جتماعاتヴـ    .  (ٕ٘ٔ:  ٕٓٔٓ) اﾝحريري واダمامي ، أوﾝياء اゼمور وا 
إعداد تقرير فصﾞي عف اヱﾝشاطات اﾝتي تمت فعデً خデؿ ケذا اﾝفصؿ ، وذﾜر اﾝمقترحات ؼ. 

 إف وجدت ، واﾝتي تヱشط اﾝعمﾞية اダرشادية . 
 رحﾞة اﾝمتوسطة واﾝثاヱوية اダرشاد واﾝتوجيカ في اﾝم 
 : ( مرحﾞة اﾝمراحقة ٘ٔ-ٕٔاﾝمرحﾞة اﾝمتوسطة ) . أ

تمتاز ケذヮ اﾝمرحﾞة بإستمرار اヱﾝمو اﾝجسمي واﾝعقﾞي واヱダفعاﾝي ، وتتفاوت اﾝفروؽ     
، ﾜذﾝؾ عدـ ثبات اヱﾝاحية اヱダفعاﾝية وعدـ وضوح أفﾜارヮ عف ヱفسカ وعف اﾝحياة اﾝفردية 

ما ، دائـ اﾝحرﾜة وヅ يستقر في مﾜاف واحد  ، فヴو قﾞؽ ومヴمؿ ومضطرب إﾝى حد
 وغير مستقر في عواطفカ ، خجوؿ خصوصًا في حضور اﾝجヱس اآخر . 

 مدرسةﾝبة  دور اﾞطﾝة تساعد اヱمدرسة في إعداد بيئة تربوية مرﾝخص دور اﾞيت :
عﾞى إطデؽ طاقاتヴـ وتوجيヱ カشاطヴـ اﾝحيوي وتヱمي قدرة اﾝتعبير عヱدケـ ، ﾜما أف 

ماعية واﾝرياضية واﾝرحデت يجب أف تﾜوف ضمف مヱاケجヴا بأوسع اヱゼشطة اダجت
 デًة ، فضﾞمرحﾝا ヮذヴبيرة بﾜﾝطاقات اﾝا カى تصريؼ وتوجيﾞبة عﾞطﾝمساعدة اﾝ طاؽヱ
ヱماء شخصياتヴـ  عف اﾝعヱاية بشخصيتヴـ اﾝدراسية أو اﾜゼاديمية ﾝتزيد مف تدعيـ وا 

 عﾞى ヱحو  متﾜامؿ . 

  カتوجيﾝرشاد واダمرشد :دور اﾝصة  يعمؿ اデمدرسة ، وخﾝرشاد باダى تحقيؽ اﾞع
 دور اﾝمرشد يتمثؿ باآتي : 

ػ اﾜﾝشؼ عف اﾝطﾞبة اﾝمشﾞﾜيف أو اﾝذيف يحتاجوف إﾝى اﾝعوف واダرشاد في حياتヴـ 
 واﾝعمؿ عﾞى مساعدتヴـ ﾞﾝتﾜيؼ واヱﾝجاح .  ،اﾝشخصية أو في اﾝمجاؿ اﾝدراسي 

جاح وقيادة اﾝعمﾞيات ضاء اヴﾝيئة اダدارية ヱダعػ اﾝعمؿ مع مدير اﾝمدرسة وأ
 اﾝتربوية ﾞﾝمدرسة . 

عداد اﾝسجؿ  ػ تجميع اﾝبياヱات واﾝمデحظات واﾝتقارير اﾝتي تخص ﾜؿ طاﾝب وا 
اﾝمجمع أو اﾝبطاقة اﾝشخصية وتدويف مختﾞؼ اﾝمعﾞومات فيヴا ) ﾝيس ﾝغرض 
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اﾝحفظ فحسب بؿ ﾝغرض اダستعماؿ واダستفادة مヴヱا في تشخيص مشデﾜت 
 اﾝطﾞبة وحヴﾞا (. 

يد اﾝطﾞبة باﾝمعﾞومات اデﾝزمة عف مرحﾞتヴـ اﾝجديدة أو مايتعﾞؽ باﾝمرحﾞة ػ تزو 
اﾝمقبﾞة بواسطة اヱゼظمة اﾝمدرسية وغيرケا مف اﾝخدمات اダعデمية اﾝتي تفيد 

 اﾝطﾞبة في جميع اﾝمستويات اヱダفعاﾝية واダجتماعية واﾝمدرسية . 
خطيط ヴﾝا واﾝعمؿ ػ قيادة اヱﾝشاطات اﾝمدرسية ﾜاﾝسفرات واﾝحفデت وغيرケا ، واﾝت

 عﾞى إسヴاـ أﾜبر عدد ممﾜف مف اﾝطﾞبة . 

  :اﾝمرحﾞة اﾝثاヱوية  . ب
تختﾞؼ ケذヮ اﾝمرحﾞة إختデفًا مヴمًا عف اﾝمرحﾞة اﾝتي تسبقヴا حيث توضح مظاケر       

اヱﾝمو اﾝجسمي واﾝعقﾞي واヱダفعاﾝي ويتضح ثبات اﾜﾝثير مف مظاケر اヱﾝضوج فيصبح 
عﾞى تحقيؽ رغباتカ وآماカﾝ وميوカﾝ ، مستقؿ أو اﾝطاﾝب محبًا ﾞﾝبحث واﾝتجربة ويعمؿ 

يميؿ إﾝى اダستقデؿ بأفﾜارヮ وأعماカﾝ ، ويحاوؿ أف يﾜوف صورًا واضحة عف ヱفسカ وعف 
اآخريف ، يحتـر آراء اآخريف ويヴتـ بمﾜاヱتカ اダجتماعية فيعمؿ عﾞى ﾜسب ثقة مف 

يヴتـ بمستقبカﾞ حوカﾝ ويヴتـ باゼصدقاء واゼقارب ويتأثر بヴـ ، يヴتـ باﾝجヱس اآخر ، 
 ويفﾜر جديًا بإختيار اﾝمヱヴة أو اﾝتخصص اﾝدراسي . 

 ةﾞمرحﾝا ヮذヴمدرسة بﾝثير  دور اﾜﾝمدرسة قد جمعت اﾝوف اﾜة تﾞمرحﾝا ヮذケ في :
 カستعدادات مف اﾝمعﾞومات اﾝخاصة بمستويات اヱﾝمو واヱﾝضوج ﾝقدرات اﾝطاﾝب وا 

ة اﾝطاﾝب وثبوت اﾝدراسية وﾝما ﾜاヱت ケذヮ اﾝمرحﾞة ケي اゼخيرة في تﾜامؿ شخصي
إتجاケاتﾝ カذﾝؾ فإف واجب اﾝمدرسة ヱケا ケو فヴـ اﾝطاﾝب وتقويمﾝ カمساعدتカ عﾞى 
اダختيار اﾝسﾞيـ ダتجاケات حياتカ اﾝمقبﾞة ومساعدتカ عﾞى اﾝتصدي ﾞﾝمشاﾜؿ اﾝمقبﾞة 

يضاؼ إﾝى ذﾝؾ جعؿ اﾝبيئة اﾝمدرسية بمヱاケجヴا  ،وتقبؿ اﾝحياة بمسؤوﾝية ﾜامﾞة 
مデئمة ﾝتحقيؽ أقصى حد ممﾜف مف اﾝتﾜيؼ اﾝمدرسي  ومدارسヴا ووسائヴﾞا اゼخرى

وヅيمﾜف ﾞﾝمدرسة أف تحقؽ ケذヮ اケゼداؼ ماﾝـ   ،واヱﾝمو بطاقاتカ اﾝعﾞمية واﾝعمﾞية 
تヱظـ جميع اﾝعمﾞيات اﾝتربوية بتヱسيؽ ومتابعة ودقة ﾜذﾝؾ تヴتـ اﾝمدرسة بتヱظيـ 

ﾜゼاديمية معﾞوماتヴا عف مستويات اﾝطاﾝب ﾜﾜؿ ﾝتحاوؿ توجيヱ カヴحو اダتجاケات ا
واﾝمヱヴية اﾝمデئمة ، فتﾜوف ケذヮ اﾝمرحﾞة مف أﾜثر اﾝمراحؿ اﾝتي يحتاج بヴا اﾝطاﾝب 

 إﾝى محتﾞؼ اﾝخدمات اダرشادية واﾝتوجيヴية . 

  : ويةヱثاﾝمدرسة اﾝفي ا カتوجيﾝرشاد واダدور ا 



 ∼∵   الゲヨحلة الثالثة      اダرشاد واﾝصحة اヱﾝفسية            إبف اヴﾝيثـ  /ﾞﾜية اﾝتربية  

 : اﾝتوجيカ اﾝتربوي ػ 
ﾞى عيعمؿ اﾝمرشد عﾞى مساعدة اﾝطاﾝب عﾞى اﾝتﾜيؼ ﾝدروسカ واﾝتغﾞب       

ﾜتشاؼ قدراتカ وطاقاتカ اﾜﾝامヱة وضماف بيئة مدرسية  مشデﾜتカ اﾝمدرسية وا 
ﾞيمة ヱﾞﾝمو واヱﾝجاح فيعمؿ اﾝمرشد مع اﾝمدرسيف واﾝطﾞبة عﾞى توفير اﾝحﾞوؿ س

اﾝمヱاسبة ضمف اダمﾜاヱيات اﾝمتوافرة ﾜما يقـو بإعداد اﾝدراسات اﾝمسحية 
 مدرستカ . واﾝبحث اﾝتربوي ﾞﾝتعرؼ عﾞى اﾝحاجات اダرشادية ﾝطﾞبة 

  :اﾝتوجيカ اﾝمヱヴي ػ 
اﾝطاﾝب باﾝمعﾞومات اデﾝزمة عف مختﾞؼ اﾝمヴف واﾝوظائؼ بما ويتضمف تزويد      

يヱاسب قدرات اﾝطاﾝب وميوカﾝ مف جヴة ، وحاجة اﾝبﾞد إﾝى اﾝقوى اﾝعامﾞة في 
 مختﾞؼ اﾝمجاヅت اﾝعﾞمية واﾝعمﾞية . 
 ػ اダرشاد اヱﾝفسي واダستشارات اﾝفردية : 

ف قياـ اﾝمرشد بمساعدة اﾝطاﾝب عﾞى فヴـ ヱفسカ وفヴـ اآخريف ويتضم      
 カﾝデستق ﾝيستطيع أف يتقبؿ ヱفسカ واآخريف ويزيد مف ﾜفاءتカ اヱダفعاﾝية وا 
وヱضوجカ في مヴاراتカ اダجتماعية واﾝشخصية ﾝتﾜويف صداقات ヱاجحة ، ﾜما 

عﾞى يقـو باﾝمقابデت اﾝفردية مع اﾝطﾞبة ﾝمヱاقشة مشデﾜتヴـ اﾝخاصة أو اダجابة 
) اダماـ وعبداﾝرحمف ، مختﾞؼ اダستشارات واダستفسارات اﾝتي يヱشدケا اﾝطاﾝب 

ٜٜٔٔ :ٕٜٕ-ٕٜ٘ .) 
 إعداد اﾝمرشد اﾝتربوي 

يتـ إعداد اﾝمرشد اヱﾝفسي اﾝتربوي عﾞميًا في أقساـ عﾞـ اヱﾝفس ، وتدريبカ في اﾝمدارس    
 اダعداد :  ( ، ويتضمف ケذآٖ٘: ٕ٘ٓٓتحت إشراؼ اゼساتذヮ واﾝخبراء ) زケراف ،

 اديميﾜゼيؿ اケتأﾝفس  اヱﾝـ اﾞوجية : ويشمؿ دراسة عﾝوﾜمو ، سيヱﾝفس اヱ ـﾞع :
دراسات اﾝشخصية ، عﾞـ اヱﾝفس اダرشادي ، عﾞـ اヱﾝفس اﾝتربوي ، اﾝطب اヱﾝفسي . 

 عمﾞية : تدريبات ميداヱية ،  دراسات تطبيقية . 

  تدريبﾝخبرة واﾝواا カتوجيﾝيب اﾝى طرؽ وأساﾞمرشد عﾝرشاد تحت إشراؼ : تدريب اダ
 اﾝخبراء . 

  مدرسيﾝمرشد اﾞﾝ يةヱヴمﾝشخصية واﾝسمات اﾝيؤثر ا ヅًمرشد متغيرًا فعاﾝتعد شخصية ا :
في اﾝعمﾞية اダرشادية ، تﾞؾ اﾝعمﾞية اﾝتي تقـو عﾞى اﾝتفاعؿ بيف شخصية اﾝمرشد 
وشخصية اﾝمسترشد ، ﾝذﾝؾ ヅبد أف يتمتع اﾝمرشد بسمات شخصية معيヱة تجعカﾞ قادرًا 
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ﾞى اﾝقياـ باﾝمヴمات اﾝموﾞﾜة إﾝيカ . ومف أケـ ケذヮ اﾝسمات : اﾝسﾞوؾ اゼخデقي اﾝمﾞتـز ع
، اﾝقدرة عﾞى فヴـ اヱﾝاس ، اﾝثبات اヱダفعاﾝي واﾝتوافؽ ، اヱﾝضج اﾝعقﾞي ، روح اﾝمرح 
واﾝحماس ، اﾝمروヱة ، مヴارة اダتصاؿ واﾝتواصؿ مع اآخريف ، اﾝقدرة عﾞى اダقヱاع 

 (.  ٜٜٔ-ٜٛٔ: ٕٚٓٓ)دبورواﾝصافي ، 

 
  مجاﾝس اآباء واﾝمعﾞميف ودورケا في اダرشاد   .ٖ

تﾜتسب مجاﾝس اآباء واﾝمعﾞميف دورًا مヴمًا في اﾝعمﾞية اﾝتربوية ودفعヴا ヱحو اﾝتقدـ     
وحؿ اﾝمشデﾜت اﾝتربوية واゼسرية اﾝتي تواجカ اﾝطاﾝب سواء ﾜاف في اﾝبيت أو اﾝمدرسة ، 

 درسة ﾞﾝوصوؿ إﾝى اヴﾝدؼ اﾝمヱشود . فヱヴا يظヴر اﾝتعاوف اﾝوثيؽ بيف اﾝبيت واﾝم
 اケゼداؼ اﾝعامة ﾝمجاﾝس اآباء واﾝمدرسيف 

يمﾜف أف تحدد اケゼداؼ اﾝعامة ﾝمجاﾝس اآباء واﾝمدرسيف بصورة مختصرة عﾞى      
 اヱﾝحو اآتي : 

  . اヴﾞة حﾝعامة ومحاوﾝـ اヴحتياجات  دراسة مشデﾜت اﾝطデب وا 

 مدرسيف عف طريﾝة بيف اآباء واﾞصﾝدورية . زيادة اﾝجتماعات اダؽ عقد ا 

  مجتمعﾝشؤوف اﾝ تعرضﾝاـ في اヴسダب واデطﾝت بيف اデﾜمشﾝمدرسي ومعرفة واقع اﾝا
 حヴﾞا ، واﾝمجتمع اﾝمدرسي يضـ اﾝطاﾝب واﾝمدرسيف واﾝمدير . 

  . جتماعيةダقية واデخゼقيـ اﾝية وبث اヱوطﾝيـ اケمفاﾝيد اﾜى تأﾞعمؿ عﾝا 

 ست  ﾜماؿ بعض اゼدوات واゼشياء اﾝتي تヱفقヴا . محاوﾝة دعـ دور اﾝمدرسة بسد وا 

  ة إيجادﾝدراسي ومحاوﾝـ اケتي تعيؽ سيرﾝسباب اゼى اﾞوقوؼ عﾝب واﾝطاﾝمتابعة سعي ا
 اﾝحﾞوؿ اデﾝزمة ﾝذﾝؾ . 

 مـ يتﾜوف مجﾞس اآباء واﾝمدرسيف : 
  مدرسة مع آباءﾝموجوديف في اﾝمدرسيف اﾝؿ اﾜ مدرسيف مفﾝس اآباء واﾞؿ مجﾜيش

رケـ ، ويتـ في اダجتماع إختيار اآباء واﾝمدرسيف اゼعضاء في اダجتماع وأوﾝياء أمو 
 إختيار اآباء واﾝمدرسيف اゼعضاء في مجﾞس اダدارة . 

  カﾝ مدرسة وصفة رئيسًاﾝوف مف مدير اﾜدارة ويتダس اﾞوبعض اآباء مج カـ وظيفتﾜبح
ية اﾝعامة وبعض اﾝمدرسيف ويتوﾝى مجﾞس اダدارة وضع اデﾝئحة اﾝتヱفيذاﾝمヱتخبيف 

 . ﾝمجﾞس اآباء 
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  فيذヱى دراسة وتﾝمدرسيف تتوﾝوف مف عدد مف اآباء واﾜخرى : وتتゼجاف اﾞﾝبعض ا
 اゼعماؿ اﾝتي يحددケا مجﾞس اダدارة . 

 

 

 دور مجاﾝس اآباء واﾝمدرسيف في عمﾞية اダرشاد اﾝتربوي 
إذ تقـو بتヱظيـ  إف ﾝمجاﾝس اآباء واﾝمدرسيف دورًا ﾜبيرًا في اﾝعمﾞية اﾝتربوية ،     

اﾝخدمات اダجتماعية واﾝتربوية واﾝصحية واﾝثقافية وغيرケا اﾝتي يحتاجヴا اゼبヱاء سواًء ﾜاف 
في اﾝمدرسة أو اゼسرة أو ذﾝؾ في أثヱاء اﾝدراسة أو في أوقات فراغヴـ مヴヱا أيヱما ﾜاヱوا 

آباء اヱﾝادي أو غيرケا مف اﾝجماعات اﾝتي يشترؾ فيヴا ケؤヅء اゼبヱاء ، ثـ يسヴـ مجﾞس ا
واﾝمدرسيف مع اﾝمؤسسات واヴﾝيئات اﾝموجودة في اﾝبيئة عﾞى إحداث تغيير إجتماعي في 

عامة مما يدخؿ في مقدور اﾝمدرسة واゼسرة فيجب خدمات اﾝبيئة اﾝتي تعيش فيヴا بتقديـ 
ﾝى جاヱب ذﾝؾ ケو مساعدة اﾝمدرسة في  أف تضع ﾜؿ مヴヱا إمﾜاヱياتヴا في خدمة اﾝبيئة وا 

ゼؿ اﾜمشاﾝثير مف اﾜ وحヱدراسي وجﾝتأخر اﾝمدرسة واﾝقطاع عف اヱダظاـ واヱﾝقة باﾞمتعﾝخرى ا
ヱحرافヴـ .   اﾝطデب وا 

إف اﾝدور اﾝرئيس اﾝذي يقدمカ مجﾞس اآباء ومجﾞس اﾝمدرسيف في اダرشاد اﾝتربوي       
اﾝتعرؼ عﾞى مشデﾜت اﾝطデب ومساعدتヴـ في حؿ تﾞؾ اﾝمشデﾜت قبؿ ،  واヱﾝفسي 

ﾜج أية مشデا وعヴﾝا إستفحاケا وتأثيرヴوغﾞفسية قبؿ بヱ ة تربوية أوﾞﾜت مشヱاﾜ ة سواًءﾞ
إذف ، وケذا ماتبヱاヮ اﾝمدرس اﾝمرشد مع اゼب أو وﾝي اゼمر ، مヴـ جدًا ، أمر عﾞى اﾝطاﾝب 

أف يﾜوف مف ضمف أعضاء مجﾞس اآباء واﾝمدرسيف ، اﾝمدرس اﾝمرشد اﾝمدرب ヱケا يجب 
، فعデج أية مشﾞﾜة  اية خير مف اﾝعデجاﾝوقعﾞى اダرشاد واﾝمعد カﾝ ومف ヱケا جاء اﾝقوؿ 

) اダماـ وعبداﾝرحمف ، قبؿ وقوعヴا ، شيء مヴـ ، وفي أي مجاؿ مف مجاヅت اﾝحياة 
ٜٜٔٔ :ٕٚٙ-ٕٜٚ .) 

 
 جة إﾝى برامج اダرشاد في اﾝمدرسةاﾝحا  .ٗ

   :   Counseling Program برヱامج اダرشاد اヱﾝفسي
ـ اﾝخدمات اダرشادية اﾝمباشرة برヱامج مخطط مヱظـ في ضوء أسس عﾞمية ، ﾝتقدي   

بヴدؼ ػ   اﾝمدرسة مثデً  ػوغير اﾝمباشرة ،  فرديًا  وجماعيًا ﾝجميع مف تضمヴـ اﾝمؤسسة 
مساعدتヴـ في تحقيؽ اヱﾝمو اﾝسوي واﾝقياـ باダختيار اﾝواعي اﾝمتعقؿ وﾝتحقيؽ اﾝتوافؽ 
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ؽ مف اヱﾝفسي داخؿ اﾝمؤسسة وخارجヴا ويقـو بتخطيطカ وتヱفيذヮ وتقييمﾝ カجヱة وفري
 اﾝمسؤوﾝيف اﾝمؤﾞケيف . 

يヴدؼ اﾝبرヱامج إﾝى تحقيؽ أケداؼ اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي : تحقيؽ اﾝذات ،     
 .  واﾝتوافؽ واﾝصحة اヱﾝفسية وتحسيف اﾝعمﾞية اﾝتربوية 

سبؽ أف تヱاوヱﾝا اﾝحاجة إﾝى اﾝتوجيカ واダرشاد اヱﾝفسي ، خاصًة في فترات اヱダتقاؿ     
اゼسرية ، واﾝتغير اダجتماعي ، واﾝتقدـ اﾝعﾞمي واﾝتヱﾜوﾝوجي ،  اﾝحرجة ، وبسبب اﾝتغيرات

وزيادة أعداد اﾝطデب في اﾝمدارس ، واﾝتغيرات في اﾝعمؿ واﾝمヱヴة ، وعصر اﾝقﾞؽ ، 
وباダضافة إﾝى ذﾝؾ فإف اﾝحاجة مﾞحة إﾝى برヱامج اダرشاد اヱﾝفسي في اﾝمدرسة إستヱادًا إﾝى 

   اダعتبارات اﾝتاﾝية : 
ﾝمヴヱج اﾝتヱموي واﾝمヴヱج اﾝوقائي واﾝمヴヱج اﾝعデجي في اﾝتوجيカ واダرشاد ضرورة إتباع ا . أ

عداد خاص بﾜؿ مヴヱا .   ، وケذヮ اﾝمヱاケج تحتاج إﾝى تخطيط وا 

،  カأケمية اﾝعمؿ عﾞى جعؿ اﾝطاﾝب متوافقًا سعيدًا في مدرستカ وفي أسرتカ وفي مجتمع . ب
 وتقديـ اﾝخدمات اデﾝزمة ﾝتحقيؽ اﾝتوافؽ واﾝصحة اヱﾝفسية . 

جوب تقديـ خدمات رعاية اヱﾝمو اヱﾝفسي اﾝسوي في مرحﾞتي اﾝطفوﾝة واﾝمراケقة ، حتى ج. و 
 يؤدي ذﾝؾ إﾝى حياة متوافقة سعيدة في اﾝرشد . 

د. ضرورة اﾝتغﾞب عﾞى مشデﾜت اヱﾝمو اﾝعادي ﾝدى اﾝطデب  مثؿ اﾝمشデﾜت اヱダفعاﾝية 
في اﾝغذاء  ومشデﾜت اﾝتوافؽ ومشデﾜت اﾝسﾞوؾ اﾝعامة ومشデﾜت اゼطفاؿ اﾝيومية

جتماعيًا ،  ヱفعاﾝيًا وا  واダخراج واデﾜﾝـ واヱﾝـو ..اﾝخ ، ومشデﾜت اﾝشباب جヱسيًا وصحيًا وا 
ヱفعاﾝيًا وزواجيًا  ومشデﾜت ذوي اﾝحاجات اﾝخاصة ، إجتماعيًا وأسريًا وتربويًا ومヱヴيًا وا 

..    
د يحدث ケػ. ضرورة مساعدة اﾝطデب في إجتياز مراحؿ اヱﾝمو اﾝحرجة في حياتヴـ ، وما ق

 أثヱاءケا مف مشデﾜت . 
و. أケمية حؿ اﾝمشデﾜت اヱﾝفسية أوヅً بأوؿ ، حتى ヅ تتفاقـ وتزداد حدتヴا وتتطور عヱدما 

 ヅتجد اﾝحﾞوؿ أو اﾝمساعدة في حヴﾞا في اﾝوقت اﾝمヱاسب . 
ز. ضرورة اﾝتغﾞب عﾞى اﾝمشデﾜت اﾝتربوية اﾝخاصة ، مثؿ مشデﾜت اﾝمتفوقيف واﾝضعؼ 

ﾝدراسي ، ومشデﾜت إختيار ヱوع اﾝدراسة واﾝتخصص ومشデﾜت اﾝعقﾞي ، واﾝتخﾞؼ ا
ヱقص اﾝمعﾞومات عف اﾝدراسة اﾝمستقبﾞية ومشデﾜت اヱﾝظاـ وسوء اﾝتوافؽ اﾝتربوي 

 واﾝتسرب . 
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ح. ضرورة مواجヴة خدمات اダرشاد اﾝمヱヴي ﾝمواجヴة مشデﾜت اダختيار واダعداد اﾝمヱヴي 
ؽ اﾝمヱヴي ، مع اケダتماـ باﾝتربية ومشデﾜت اﾝتوزيع واﾝダتحاؽ باﾝعمؿ وسوء اﾝتواف

 اﾝمヱヴية وتحﾞيؿ اﾝشخصية وتحﾞيؿ اﾝعمؿ . 
تصاؿ اﾝمدرسة باゼسرة وحؿ اﾝمشデﾜت اゼسرية اﾝتي تؤثر  ط. أケمية اダرشاد اゼُسري وا 

 (. ٕٓ٘-ٔٓ٘: ٕ٘ٓٓ) زケراف ، عﾞى اﾝطاﾝب ، وتقديـ خدمات اﾝتربية اゼُسرية 
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 ةاﾝصحة اヱﾝفسي
 
 :     Mental Health اﾝصحة اヱﾝفسية معヱى  

ُيعد ميداف اﾝصحة اヱﾝفسية مف أﾜثر مياديف عﾞـ اヱﾝفس إثارة ケダتماـ اヱﾝاس ، وﾝعؿ مف أケـ         
أسباب ケذا اケダتماـ ケو رغبة اヱﾝاس عامًة واﾝمختصيف بصفة خاصة إﾝى معرفة معヱى اﾝصحة 

يتمتع بヴا اヱダساف ﾜي يﾜوف ذو صحة ヱفسية سﾞيمة  اヱﾝفسية ، أو ماケية اﾝمظاケر اﾝتي يヱبغي أف
، وباﾝتاﾝي ماケو مفヴـو اﾝصحة اヱﾝفسية غير اﾝسﾞيمة ؟ وماケي اﾝمظاケر اﾝسﾞوﾜية اﾝتي ترتبط بヴا 

 ؟ 
ية ﾜاف اヱﾝاس يظヱوف أف مفヴـو اﾝصحة اヱﾝفسية ヅبد أف يﾜوف مفヴومًا واضحًا افي اﾝبد      

وﾜﾝف ケذا اﾝظف ، ヱاヮ جميع اﾝمヴتميف في ケذا اﾝميداف اﾝعﾞمي ومحددًا تمامًا ويﾜاد أف يتفؽ عﾞى مع
ﾝـ يستمر ﾝدى اﾝمヴتميف باﾝتعرؼ عﾞى معヱى اﾝصحة اヱﾝفسية ヱヂﾝساف ، فقد أدرﾜوا أف ケذا 

 カヱو غير ثابت وأヴسبي ، فヱ ـو ثقافيヴو مفケ ـوヴمفﾝتي اﾝثقافية اﾝجتماعية واダبيئة اﾝيتأثر با
جヴات ヱظر اﾝعﾞماء اﾝمختصيف في اﾝصحة اヱﾝفسية في اダتفاؽ يعيشヴا اﾝفرد ، ومف ヱケا تبايヱت و 

بيヴヱـ  عﾞى تحديد معヱاヮ ، وذﾝؾ ダختデؼ مヱحاケـ اﾝفﾜري اﾝرئيس ، وケـ أيضًا يختﾞفوف فيما
: ٜٕٓٓ)اﾝخاﾝدي، بإختデؼ ヱظرتヴـ إﾝى طبيعة اヱダساف وما يヱبغي أف تﾜوف عﾞيカ صحتカ اヱﾝفسية 

ٕٚ  ) 
ﾝيس مجرد اﾝخﾞو مف اﾝمرض واダضطراب ، وヴヱﾜﾝا  Health  Mentalإف اﾝصحة اヱﾝفسية      

حاﾝة يﾜتمؿ فيヴا اﾝشعور باﾜﾝفاية واﾝسعادة اﾝجسمية واヱﾝفسية واダجتماعية ، إヴヱا حاﾝة مف 
اﾝتوافؽ اﾝتاـ بيف اﾝوظائؼ اﾝبدヱية واヱﾝفسية اﾝمختﾞفة ، واﾝقدرة عﾞى مواجヴة اﾝصعوبات مع 

 . اダحساس اダيجابي باヱﾝشاط واﾝحيوية 

،  World Health Organization(   WHOوقد عرفت مヱظمة اﾝصحة اﾝعاﾝمية )     
واﾜﾝفاية اﾝجسمية واヱﾝفسية   Well-beingاﾝصحة : " حاﾝة مف اﾝرفاヮ واﾝسعادة ) اﾝراحة( 

  يتضمف ケذا اﾝتعريؼ: ヱ .واダجتماعية اﾝتامة ، وﾝيست مجرد غياب اﾝمرض أو اﾝعجز أو اﾝضعؼ "

ؿ اﾝجاヱب اﾝبدヱي )اﾝصحة اﾝجسمية ( فقط ، بؿ تمتد ﾝتشمؿ اﾝجاヱبيف اヱﾝفسي أف اﾝصحة ヅتشم . أ
 واダجتماعي . 

ヱما ヱケاؾ  . ب ، أو شروط  جاヱب إيجابيأف اﾝصحة ﾝيست مجرد غياب اﾝمرض أو اﾝضعؼ ، وا 
 أخرى يجب أف تتوافر حتى يتمتع اﾝشخص بصحة ﾜامﾞة . 
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ف اダضطرا  Diseaseاﾝمرض  إف       ケو خﾞؿ في  Disorderب   ケو عﾜس اﾝصحة ، وا 
وطبقًا ﾝػ ) إヱتوヱوفسﾜي( :  ، اﾝصحة واﾝمرض عﾞى خط  متصؿ وأف اヱﾝظاـ وسيرヮ اﾝطبيعي . 

    وأف اヱﾝاس    Continuumأف اﾝصحة واﾝمرض ヴヱايات أو أطراؼ عﾞى خط متصؿ  
يقعوف في درجات عﾞى ケذيف اﾝطرفيف ، وケذا يعヱي أف اﾝصحة واﾝمرض حاヅت ヱسبية تتوزع 

ﾞقطة عヱﾝز ) اﾜمرﾝتقاؿ مف اヱダفا . カيﾞز عﾜؿ فرد درجة ومرﾜﾝمتصؿ وﾝذا اケ ىﾞمي عﾜ حوヱ ى
زدياد اゼعراض واﾝمرض ،  اﾝحيادية ( إﾝى اﾝيسار ، يعبر عف حاﾝة متزايدة مف تدケور اﾝصحة وا 
في حيف اﾝتحرؾ بإتجاヮ اﾝيميف ، يعبر عف إزدياد درجة اﾝصحة . ويمヱヱﾜا أف ヱدفع اﾝشخص 

ف اﾝصحة عف طريؽ برامج اﾝتوعية واﾝتربية واﾝوقاية واヱﾝمو اﾝمتﾜامؿ ) وケذا مايرﾜز إﾝى مزيد م
. أما اﾝمヴヱج   Devlopmentalواﾝمヴヱج اヱダمائي    Preventiveعﾞيカ اﾝمヴヱج اﾝوقائي  

 カتوجﾝعف ا ヮبعاد اﾝذي ヱتبعカ في تخفيؼ اゼعراض عヱد اﾝشخص واﾝتخﾞص مف اﾝمرض ، وا 
 .   デ Remedialجي  ヱحو اﾝيسار فヴو اﾝمヴヱج اﾝع
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 اヱﾝقطة اﾝمحايدة بيف اﾝصحة واﾝمرض                       
 ( .ٚٔ -٘ٔ:  ٕٔٓٓ(  في ) عبد اه ، ٖٜٜٔ) أحمد عبد اﾝخاﾝؽ              

 
ヱما يヱمو وقد ヅيحس بカ اﾝفرد ، ويزداد ヱمو إف      اﾝمرض اﾝجسمي أو اヱﾝفسي ヅيأتي فجأًة وا 

اﾝخﾞؿ واダضطراب مف اヱﾝاحية اﾜﾝمية حتى يصؿ إﾝى مرحﾞة اﾝتعبير اﾜﾝيفي ) اﾝمرض( ، وヱケا 
في اﾝجسـ أو اヱﾝفس ، وفقًا ﾝقاヱوف : " اﾝتراﾜـ اﾜﾝمي يؤدي إﾝى  يتضح اﾝخﾞؿ أو اダضطراب
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فإف اダختデؼ بيف اﾝصحة واﾝمرض ، مجرد إختデؼ في   (Meninger)تغير ﾜيفي " وحسب 
 .  (ٖٕٚ:  ٜٜٓٔاﾝدرجة )داود ، واﾝعبيدي ، 

 
اﾝصحة  تعريؼإف مراجعة اゼدبيات ذات اﾝصﾞة  بموضوع  " اﾝصحة اヱﾝفسية "  يوضح أف        
قد تأثر بتوجヴات اﾝمختصيف اﾝمتعددة عﾞى وفؽ خﾞفياتヴـ اヱﾝظرية في حقؿ اﾝصحة  اヱﾝفسية

 اヱﾝفسية ، ويمﾜف تصヱيفヴا إﾝى : 
 اﾝمرض  . أعراض مف أو اﾝبرء  : اﾝتي أﾜدت عﾞى فﾜرة : اﾝخﾞو  اﾝتعريفات اﾝسﾞبية .ٔ

د يحددوカヱ في ضوء عدـ فقد يتفؽ اゼطباء بشأف مفヴـو اﾝصحة اﾝجسمية ) اﾝبدヱية( ، وق     
وجود أعراض مرضية ، ومدى قياـ أجヴزة اﾝجسـ اﾝمختﾞفة بوظائفヴا ، وケـ يستطيعوف قياس 
ヱشاط اゼجヴزة بدرجة مヱاسبة مف اﾝدقة ، إヅ أف اゼمر يختﾞؼ عヱدما ヱسعى إﾝى تحديد مفヴـو 

ف اﾝخﾞو ماﾝصحة اヱﾝفسية ، وﾝو ﾜاف اﾝمحؾ اゼساس ﾝتحديد معヱى اﾝصحة اヱﾝفسية ケو 
، فإف ケذا اﾝتعبير يتصؼ باﾝعمومية ، ゼف اﾝعرض اﾝمرضي ケو  اゼعراض اﾝمرضية اﾝعصبية

أوجﾜ ، カما أف ヱケاؾ  صحة ヱفسية غير سﾞيمةヱشاط يقـو بカ فرد معيف ويعبر ケذا اヱﾝشاط عف 
، وヱحف قد ヱختﾞؼ فيما بيヱヱا عﾞى إعتبارケا أعراضًا مرضية ،  ヱشاط ُأخرى يقـو بヴا فرد آخر

ﾝمثاؿ : إحساسات اﾝفرد بأشياء ﾝيس ヴﾝا وجود موضوعي يعتبر عرضًا مرضيًا ، عﾞى سبيؿ ا
بحيث ヱطﾞؽ عﾞيカ " اﾞヴﾝوسة " ، وقد ヱرجعヴا إﾝى خﾞؿ وظيفي في اﾝجヴاز اﾝحسي ، ﾜسماع 
أصوات دوف أف يﾜوف ヴﾝا مصدر ، أو اダحساس بحشرات تزحؼ عﾞى اﾝجﾞد دوف وجود 

أف يﾜوف ヱケاؾ مصدر موضوعي ヴﾝذヮ اﾝروائح ، حشرات ، أو يشـ اﾝفرد روائح معيヱة دوف 
وغير ذﾝؾ مف اゼعراض اﾝتي تصيب اﾝجヴاز اﾝحسي أو حواس اﾝفرد . وأيضًا ヱتفؽ بأف اﾝخوؼ 
اﾝشديد مف اﾝمواقؼ اﾝتي ヅتستدعي مثؿ ケذا اﾝخوؼ مما تؤثر في مدى فاعﾞية اﾝفرد ケو 

ヴتي يقـو بﾝشاط اヱﾝواع اヱر وبإستمرار أヴذا تظﾜケا عرض مرضي ، وケعدヱفراد وゼا بعض ا
 أعراضًا مرضية تعبر عف صحة ヱفسية سيئة . 

وヱケاؾ أوجヱ カشاط أخرى يمارسヴا بعض اゼفراد ، وヱ ヅستطيع اダتفاؽ عﾞى إعتبارケا أعراضًا    
مرضية أو مظاケر واضحة ﾞﾝصحة اヱﾝفسية غير اﾝسﾞيمة ، وذﾝؾ ダختデؼ اﾝمجتمعات مف حيث 

 إذف فإف مفヴـو اﾝصحة اヱﾝفسية ヱヂﾝساف مفヴـو ثقافي ヱسبي .مヴا وتقاﾝيدケا وثقافتヴا ، ي  قِ 
: أﾜدت عﾞى توافر عوامؿ أو شروط أخرى إيجابية إﾝى جوار اﾝخﾞو مف  اﾝتعريفات اダيجابية .ٕ

اﾝتي تواجカ اﾝمختصيف في ( أعヮデ ٔفقرة اﾝواردة في ) اゼسباب واﾝصعوبات  ヱتيجةف ، اﾝمرض 
جカ اﾝبحث إﾝى ميع ﾝمفヴـو اﾝصحة اヱﾝفسية ، إت  اﾝوصوؿ إﾝى تحديد دقيؽ يتفؽ عﾞيカ اﾝج
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          اダعتماد عﾞى اゼسﾞوب اダيجابي أو اﾝطريقة اダيجابية ﾝتحديد مفヴـو اﾝصحة اヱﾝفسية 
 ، ومف بيف تﾞؾ اﾝتعريفات :  (  ٕٛ-ٕٚ:  ٜٕٓٓ) اﾝخاﾝدي ، 

   

ئؼ اヱﾝفسية اﾝمختﾞفة ، مع : " اﾝتوافؽ اﾝتاـ أو اﾝتﾜامؿ بيف اﾝوظا (  ٕٜٙٔعّرفヴا  ) اﾝقوصي    
اﾝقدرة عﾞى مواجヴة اゼزمات اヱﾝفسية اﾝعادية اﾝتي تطرأ عادًة عﾞى اヱダساف ، واダحساس اダيجابي 

اﾝتﾜامؿ ケو إヱتظاـ جميع جواヱب اﾝشخصية في ﾜؿ واحد يسير في وجヴة ف،   باﾝسعادة واﾜﾝفاية " 
تﾞفة ، وخﾞو اﾝمرء مف اヱﾝزاع اﾝداخﾞي ، معيヱة ، ويعヱي بカ اﾝتوافؽ اﾝتاـ بيف اﾝوظائؼ اヱﾝفسية اﾝمخ

 カزاع حاؿ وقوعヱﾝى حسـ اﾞع カفسي وتردد ، وقدرتヱ مف توتر カيﾞب عヱزاع ومايترヱﾝفرد مف اﾝو اﾞفخ
  .( ٚ-ٙ:  ٕٜ٘ٔ،  اﾝقوصي ケو اﾝشرط اゼوؿ ﾞﾝصحة اヱﾝفسية ) 

فيヴا اﾝفرد متوافقًا :  " حاﾝة دائمة ヱسبيًا ، يﾜوف  ( اﾝصحة اヱﾝفسية بأヴヱا ٜٚٚٔ)زケراف وعرفヴا    
ستغデؿ  ヱفسيًا ، ويشعر باﾝسعادة مع ヱفسカ ، ومع اآخريف ، ويﾜوف قادرًا عﾞى تحقيؽ ذاتカ وا 
مﾜاヱاتカ إﾝى أقصى حد ممﾜف ، ويﾜوف قادرًا عﾞى مواجヴة مطاﾝب اﾝحياة ، وتﾜوف  قدراتカ وا 

صحة اﾝعقؿ شخصيتカ متﾜامﾞة سوية ، ويﾜوف سﾞوカﾜ عاديًا ، بحيث يعيش في سデمة وسデـ ػ 
 ( ٖٕ:  ٕ٘ٓٓواﾝجسـ ػ  ) زケراف ، 

بأヴヱا  :  " تヱظيـ متسؽ بيف فقد عّرؼ اﾝصحة اヱﾝفسية اﾝسﾞيمة  ( ٜٕٓٓ)اﾝخاﾝدي ،  أما    
عوامؿ اﾝتﾜويف اﾝعقﾞي وعوامؿ اﾝتﾜويف اヱダفعاﾝي ﾞﾝفرد ، يسヴـ ケذا اﾝتヱظيـ في تحديد إستجابات 

وأف ヱケاؾ قカ اﾝشخصي واダجتماعي ، وتحقيؽ ذاتカ "  اﾝفرد اﾝداﾝة عﾞى إتزاカヱ اヱダفعاﾝي ، وتواف
 ثデثة محﾜات ﾝمفヴـو اﾝصحة اヱﾝفسية اﾝسﾞيمة أو سデمة اﾝحاﾝة اヱﾝفسية ﾞﾝفرد : 

    Psychological Obstinacy اﾝصデبة اヱﾝفسية .ٔ

اﾝصデبة اヱﾝفسية ケي محؾ مف محﾜات اﾝصحة اヱﾝفسية اﾝسﾞيمة اﾝتي تعبر عف محصﾞة      
مع حرﾜة اﾝتغيير اﾝسارية ، فヴي مصدر اﾝوقاية ، واﾝمقاومة اヱﾝفسية ﾞﾝضغوط تفاعؿ اﾝخبرات 

واﾝتوترات واダحباط ، ومشاعر اﾝقﾞؽ ، وﾜذﾝؾ اゼعراض اヱﾝفسجسمية . فاﾝصデبة اヱﾝفسية 
ومﾜوヱاتヴا تعمؿ ﾜمتغير سيﾜوﾝوجي يخفؼ إﾝى حد ﾜبير مف تأثيرات اゼحداث اﾝضاغطة ، أو 

ف اﾝعデقة بيف اﾝصデبة اヱﾝفسية واダضطراب ケي عデقة عﾜسية ، اゼزمات اヱﾝفسية اﾝطارئة .  وا 
فاゼشخاص اﾜゼثر صデبة ヱفسية عヱد مواجヴتヴـ ﾞﾝمواقؼ اﾝصعبة واﾝحرجة أو اﾝمヴددة يﾜوف 
أقؿ عرضة مف اダصابة باダضطرابات ، وﾝديヴـ اダمﾜاヱية ダستمرارية عمﾞية اﾝتوافؽ مع 
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ﾝشخاص ذووا اゼس اﾜى عﾞحياة عﾝبات اﾞضعيفة يمرضوف أو متطﾝفسية اヱﾝبة اデص
                                   يضطربوف . 

، ケو أحد اﾝعمﾞيات : إف اﾝتوافؽ بمظヴريカ اﾝشخصي واダجتماعي    Adjustment اﾝتوافؽ .ٕ
اヱﾝفسية اﾝبヱائية ﾝصحة اヱダساف اヱﾝفسية ، بؿ يعبر عف درجة إヱسجاـ اﾝبヱاء اﾝديヱامي 

 .  اﾝمستمر ﾞﾝشخصية اﾝسوية

: إف اﾝفرد اﾝمحقؽ ﾝذاتカ ذو إتجاケًا واقعيًا ヱحو    Self-Actualization  تحقيؽ اﾝذات .ٖ
ヱفسカ ، ويحقؽ ما يستطيع تحقيقカ ، ويتقبؿ ذاتカ بما فيヴا مف أوجカ قوة وعجز ، وأカヱ يتمتع 
 ヮجازヱدى إﾝ مية قصوىケوقت أﾞﾝ ية ، ويعطيﾝデستقダجدة واﾝبا カشاطヱ رادة ، ويتصؼダبقوة ا

 (.  ٜٗ-ٗٗ:  ٜٕٓٓ) اﾝخاﾝدي : カﾝ ، فيقدـ عطاؤヮ بمحض إرادتゼ カعما

 

 اﾝصحة اヱﾝفسية
    

                   
 عوامؿ اﾝتﾜويف اﾝعقﾞي :                    عوامؿ اﾝتﾜويف اヱダفعاﾝي:              
 ػ اﾝذﾜاء                                   ػ اﾝدوافع                

 ػ اﾝقدرة عﾞى اﾝتفﾜير اダبتﾜاري            ػ اﾝميوؿ واダتجاケات                 
 ػ اﾝتحصيؿ اﾝمعرفي .                     ػ اﾝقيـ اﾝشخصية واダجتماعية            

 
 

 
 ظヴور إستجابات تدؿ عﾞى سػعي                
 اﾝفرد ヱحو تحقيؽ ذاتカ ورفع درجة               

 توافقカ اﾝشخصي واダجتماعي.            
 
  

   Mental Health  Aspects مظاケر اﾝصحة اヱﾝفسية
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حاﾝة اダستقرار اヱﾝفسي ، ويطﾞؽ عﾞيEmotional Stability    : カاダتزاف اヱダفعاﾝي  .ٔ
أصحاب ヱظرية اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي : مبدأ اﾝثبات اヱダفعاﾝي ،  إذ يروف أف اﾝفرد مزود باﾝقدرة 

ﾞﾝمثيرات اﾝمختﾞفة ، وケذヮ اﾝقدرة ケي سمة اﾝحياة ، فاヱダساف عヱدما يتعرض  عﾞى اダستجابة
ﾝمヱبカ أو مثير معيف يتحوؿ إﾝى حاﾝة مف اﾝتوتر أي يﾜوف في حاﾝة إستثارة أو عدـ اダتزاف 

  اヱダفعاﾝي ، مما يدفعカ إﾝى اﾝقياـ بヱشاط معيف ﾞﾝوصوؿ إﾝى حاﾝة اダتزاف .

ﾝشعور باﾝتفائؿ ، واﾝبشاشة ، واダستقرار اヱﾝفسي ، واﾝتحرر ايقصد باダتزاف اヱダفعاﾝي :      
إﾝى حد ﾜبير مف اﾝشعور باダثـ واﾝقﾞؽ ، واﾝوحدة اヱﾝفسية ، واﾝعد مف سيطرة اﾝمخاوؼ اﾝشاذة 

باﾝوسطية  اダتزاف اヱダفعاﾝي( معヱى ٜٙٚٔيحدد عبداﾝسデـ عبداﾝغفار )و واゼفﾜار اﾝتشاؤمية . 
ﾝعتداؿ في إشباع اダا カヱى أﾞفرد عﾝعتداؿ في إشباع اダوجية ، وفي اﾝبيوﾝا カحاجاتﾝ فرد

 ﾝحاجاتカ اヱﾝفسية ، وケو اダعتداؿ في تحقيؽ قيمカ أو تحقيؽ اﾝجاヱب اﾝروحي . 

اダتزاف اヱダفعاﾝي ﾞﾝفرد سمة عامة تفرؽ بيف اゼسوياء وغير اゼسوياء ، ويتضمف في      
د عزت  راجح ( ، إف اﾝصحة اヱﾝفسية جوケرヮ فﾜرة اﾝتوافؽ اダجتماعي بدرجاتカ اﾝمختﾞفة) أحم

تتضمف قدرة اﾝفرد عﾞى اﾝتوافؽ مع ヱفسカ ومع بيئتカ بقصد اﾝتمتع بحياة سعيدة خاﾝية مف 
اダضطرابات اヱﾝفسية بما يحقؽ カﾝ إتزاف إヱفعاﾝي .. إف إضطراب اﾝحياة اダجتماعية واﾝعデقات 

 ダى بفقد اﾝوゼدرجة اﾝوف باケفسية مرヱﾝصحة اﾝية وسوء اヱساヱダي ، أو بإضطراب اﾝفعاヱダتزاف ا
اﾝحياة اヱダفعاﾝية . فاダتزاف اヱダفعاﾝي يمﾜف إعتبارヮ سمة تميز اﾝفرد اﾝذي يتفاعؿ بدوف تطرؼ 
ف إヱعداـ اダتزاف اヱダفعاﾝي يعヱي إستعداد اﾝفرد ﾝتقديـ إستجابة إヱفعاﾝية  ﾞﾝمواقؼ اヱダفعاﾝية وا 

 . مضطربة وسريعة ﾞﾝتغير
: اﾝدافع ケو ما يدفع اﾝفرد إﾝى   Achievement Motivationاﾝدافعية )دافع اヱダجاز(  .ٕ

ヱشاط معيف ، وأف اﾝمدﾝوؿ اﾝحرفي ﾞﾜﾝمة دافع يتضمف معヱى اﾝتحريؾ ، واﾝدافع حاﾝة ヱفسية 
تستثير ヱشاط اヱダساف وتوجカヴ ، فاﾝدافع إذف ケو اﾝقوة اﾝمحرﾜة واﾝموجヴة ヱﾝشاط اﾝفرد ヱحو 

ﾝى ذﾞؿ عヅستدダف اﾜويم ، カدافケتحقيؽ أカفرد وتصرفاتﾝوؾ اﾞؿ سデؾ مف خ .  

أﾜد اﾝمتحدثوف عف اﾝصحة اヱﾝفسية أف اﾝطاقة :   Mental Giftednesاﾝتفوؽ اﾝعقﾞي   .ٖ
اﾝعقﾞية ヱヂﾝساف تعد مظヴرًا مف مظاケر صحتカ اヱﾝفسية ، تﾞؾ اﾝطاقة اﾝتي تساعدヮ عﾞى تحقيؽ 

شباع حاجاتカ وتヱمي قدرتカ عﾞى اﾝتفﾜير اﾝمヱظـ بحيث يستجيب ゾﾝحداث  ذاتカ ، وا 
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واﾝموضوعات واゼشخاص وحتى اゼزمات اﾝتي يتعرض ヴﾝا إستجابة تﾜامﾞية تعبر عف خصائص 
 شخصية سوية . 

: إف اﾝشعور باﾝسعادة يعヱي اﾝشعور بإعتداؿ اﾝمزاج ،   Happinessاﾝشعور باﾝسعادة   .ٗ
عر واﾝتعبير عف اﾝرضا باﾝحياة ، واﾝشعور باﾝبヴجة اﾝممزوجة باﾝتفاؤؿ وغيرケا مف اﾝمشا

اダيجابية . ومف اﾝعوامؿ اﾝمرتبطة باﾝسعادة : اヱダبساطية ، اﾝتعﾞيـ ، اﾝتوظؼ ، اﾝمشارﾜة 
 اダجتماعية ، أحداث اﾝحياة اダيجابية ، ، واヱゼشطة اﾝترفيヴية اﾝمشبعة . 

يختار اヱダساف اﾝعمؿ اﾝذي يデئمカ في حدود قدراتSelf-actualization  :  カ تحقيؽ اﾝذات  .٘
مﾜاヱاتカ ويسعى  إﾝى تحقيؽ  أケدافカ ، فاﾝحاجة إﾝى تحقيؽ اﾝذات تظヴر بعد إرضاء اﾝحاجات وا 

اﾝفسيوﾝوجية واﾝحاجة ゾﾝمف واﾝحب واヱダتماء ، واﾝتقدير وغيرケا حيヱئذ يظヴر تأثيرケا وسيطرتヴا 
 ( .  ٘ٛ -ٜ٘:   ٜٕٓٓعﾞى اﾝرغبات اゼخرى )اﾝخاﾝدي ، 

 
 اﾝمفاケيـ اゼساسية اﾝمرتبطة باﾝصحة اヱﾝفسية  

    Personal and Social Adjustmentؽ اﾝشخصي واダجتماعي اﾝتواف .ٔ

 :    Frustrationاダحباط  .ٕ

   Aggressionاﾝعدواف   .ٖ

   Anxietyاﾝقﾞؽ  .ٗ

  Psycho-Conflictاﾝصراع اヱﾝفسي  .٘

 

 عデقة اﾝصحة اヱﾝفسية باﾝعﾞـو اゼخرى 
 ヱﾝMentalفسية  اヱﾝفس ، اﾝذي يヴتـ بدراسة اﾝصحة اإف اﾝميداف اﾝعﾞمي اﾝتطبيقي في عﾞـ      

Health    ، فسيةヱﾝصحة اﾝـ اﾞموضوع ( ُيسمى عﾜ(  فسيةヱﾝصحة اﾞﾝ ميةﾞعﾝدراسة اﾝو " اケو
ضطرابات  واﾝتوافؽ اヱﾝفسي ، وما يؤدي إﾝيヴا وما يحققヴا وما يعوقヴا ، وما يحدث مف مشデﾜت وا 

) زケراف  ،      ヱفسية ، ودراسة أسبابヴا وتشخيصヴا وعデجヴا ، مع اﾝترﾜيز عﾞى اﾝوقاية مヴヱا 
 :  ، ويعتمد عﾞـ اﾝصحة اヱﾝفسية عﾞى عﾞـو وتخصصات أخرى ( ٜٜٚٔ

  Psychologyفروع عﾞـ اヱﾝفس    .ٔ

   Psychiatry اﾝطب اヱﾝفسي   .ٕ

  Epidemiology    عﾞـ اゼوبئة .ٖ
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   Public Health   اﾝصحة اﾝعامة  .ٗ

 عﾞـ اダجتماع :  .٘

 Anthropology  Medieal    اヱダثروبوﾝوجية اﾝطبية .ٙ

 
 :  صائص اﾝشخصية اﾝسويةخ  

 تتميز اﾝشخصية اﾝمتمتعة باﾝصحة اヱﾝفسية بعدة خصائص تميزケا عف اﾝشخصية اﾝمريضة :    
 اﾝتوافؽ اヱﾝفسي واダجتماعي .  .ٔ

 اﾝشعور باﾝسعادة مع اヱﾝفس ومع اآخريف .  .ٕ

ستغデؿ اﾝقدرات .  .ٖ  تحقيؽ اﾝذات وا 

 اﾝقدرة عﾞى مواجヴة مطاﾝب اﾝحياة .  .ٗ

اゼداء اﾝوظيفي اﾜﾝامؿ اﾝمتﾜامؿ اﾝمتヱاسؽ ﾞﾝشخصية ﾜﾜؿ ) جسميًا اﾝتﾜامؿ اヱﾝفسي :  .٘
جتماعيًا ( .  ヱفعاﾝيًا وا   وعقﾞيًا وا 

 اﾝسﾞوؾ اﾝعادي اﾝغﾞب عﾞى حياة اヱﾝاس اﾝعادييف .  .ٙ

حسف اﾝخﾞؽ : اゼدب واﾝダتزاـ وطﾞب اﾝحデؿ وヱبذ اﾝحراـ وبشاشة اﾝوجカ وبذؿ اﾝمعروؼ  .ٚ
رضاء اヱﾝاس في اﾝضراء وا  ﾝسراء وقوؿ اﾝحؽ . وﾜؼ اゼذى وا 

 اﾝعيش في سデمة وسデـ : اﾝسﾞـ اﾝداخﾞي واﾝخارجي .  .ٛ
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 اﾝشخص اﾝسوي واﾝشخص اデﾝسوي 
، اﾝسوي  ideal إف تحديد اﾝسوي وغير اﾝسوي مف اゼفراد ヅ يقـو عﾞى اﾝحاﾝة اﾝمثاﾝية    : اﾝسوي

ヱ اؼ معﾜ اف في توافؽﾜ و َمْفケ سويﾝي ، اﾝمثاﾝيس اﾝعادي وﾝو اケ خارجية ػﾝبيئة اﾝومع ا カفس
ケو َمْف ﾜاヱت ヱواحيカ اヱﾝفسية اﾝمختﾞفة في  (أو اﾝعصابي)اﾝمادية واダجتماعية ػ ، وغير اﾝسوي 

 . (  ٖٙٔ:  ٜٙٚٔغير توافؽ أو غير إتزاف )اﾝخوﾝي، 
   Normality) اﾝعادية(  اﾝسوية

وتحديد أケداؼ وفﾞسفة  ケي اﾝقدرة عﾞى توافؽ اﾝفرد مع ヱفسカ ومع بيئتカ واﾝشعور باﾝسعادة    
سﾞيمة ﾞﾝحياة يسعى ﾝتحقيقヴا ، واﾝسﾞوؾ اﾝسوي ケو اﾝسﾞوؾ اﾝعادي ، أي اﾝمأﾝوؼ واﾝغاﾝب عﾞى 
حياة غاﾝبية اヱﾝاس ، واﾝشخص اﾝسوي ケو اﾝشخص اﾝذي يتطابؽ سﾞوカﾜ مع سﾞوؾ اﾝشخص 

ヱفعاﾝيًا وا    جتماعيًا. اﾝعادي في تفﾜيرヮ ومشاعرヮ  وヱشاطカ ويﾜوف سعيدًا ومتوافقًا شخصيًا وا 
 

   Abnormality)اﾝشذوذ(  اデﾝسوية
ケي اヱダحراؼ عما ケو عادي ، واﾝشذوذ عما ケو سوي .  واデﾝسوية حاﾝة مرضية فيヴا خطر       

عﾞى اﾝفرد ヱفسカ أو عﾞى اﾝمجتمع تتطﾞب اﾝتدخؿ ﾝحماية اﾝفرد وحماية اﾝمجتمع مカヱ . واﾝشخص 
ﾝوؾ اﾞعف س カﾜوﾞحرؼ سヱذي يﾝشخص اﾝو اケ سويデﾝا ヮومشاعر ヮيرﾜعادي في تفﾝشخص ا

جتماعيًا ) زケراف ،  ヱفعاﾝيًا وا  -ٓٔ:  ٜٜٚٔوヱشاطカ ويﾜوف غير سعيد وغير متوافؽ شخصيًا وا 
ٔٔ. ) 

 معايير اﾝشخصية اﾝسوية واデﾝسوية 
واﾝسﾞوؾ اﾝشاذ ، أو بيف في إطار تقويـ اﾝسﾞوؾ اﾝسوي  ﾝٜٔٚٚقد مّيز ) آيزヱؾ( في عاـ        

ダفسية واヱﾝصحة اﾝمعيار اﾝي "  و " اﾝمثاﾝمعيار اﾝحصائي "  و " اダمعيار اﾝضطراب ، بيف " ا
اﾝطبيعي " ، ويؤﾜد أヅ カヱبد مف اヱダتباヮ بصورة خاصة إﾝى عدـ اﾝخﾞط اﾝذي يحدث أحياヱًا بيف 
معヱى اﾝسواء اﾝذي يتـ وفؽ اﾝمعيار اダحصائي واﾝمعيار اﾝمثاﾝي عヱدما يتـ إستخداـ اﾞﾜﾝمة       " 

ؼ حاﾝة ヱفسية سﾞيمة ، فヱحف إذا ما قرأヱا في مرجع مف مراجع اﾝتحﾞيؿ اヱﾝفسي بأカヱ سواء" ﾝوص
ﾝيس ヱケاؾ مف إヱساف  " سوي " ، أو ﾝيس ヱケاؾ مف إヱساف  " سﾞيـ  "  ヱفسيًا ، فاﾝمقصود ヱケا 
مفヴـو  " اﾝسواء " بمعヱاヮ اﾝمثاﾝي وﾝيس باﾝمعヱى اダحصائي . إذ أف اﾝخﾞط ヱケا سيقودヱا إﾝى 

معقوﾝة عﾞى اダطデؽ ، فمفヴـو اﾝمعيار اダحصائي يستヱد إﾝى أﾜثرية اヱﾝاس ، أما  تفسيرات غير
اﾝمعيار اﾝمثاﾝي باﾝمقابؿ فヴو يصؼ اﾝحاﾝة اﾝتي يヱبغي ヱヂﾝساف اﾝوصوؿ إﾝيヴا ، أي يصؼ مايجب 
أف يﾜوف وﾝيس ما ケو قائـ باﾝفعؿ . أما اﾝسواء باﾝمعヱى  " اﾝطبيعي  "  فيصؼ اﾝسﾞوؾ اﾝذي 
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بيعيًا " ، فيرى )آيزヱؾ ( أف  " اﾝمعيار اﾝطبيعي " يستヱد إﾝى اﾝمعيار اダحصائي أصデً ، يعتبر  " ط
فヱحف ヱطﾞؽ تسمية " طبيعي" عﾞى أشﾜاؿ اﾝسﾞوؾ اﾝتي تﾜثر ممارستヴا في مجتمع معيف ، أي عﾞى 
 ما إعتادت غاﾝبية اヱﾝاس ممارستカ واﾝقياـ بﾜ . カما يرى ) آيزヱؾ(  أカヱ مف اケゼمية بمﾜاف اヱﾝظر
إﾝى معاヱي " اﾝسواء " و " اﾝشذوذ " بشﾜؿ ヱسبي ، فヴو يرى أヅ カヱتوجد معايير عامة أو مطﾞقة 
ﾞﾝسﾞوؾ أو ﾝما يجب أف يﾜوف عﾞيカ اﾝسﾞوؾ ، وفيما يﾞي أケـ اﾝمعايير اﾝمستخدمة          ) 

 ( :  ٛ٘: ٜٕٓٓرضواف ، 
وة اダبصار اﾝسوية ﾝيست قوة أف اﾝسوي ケو اﾜﾝامؿ اﾝمثاﾝي أو مايقرب مカヱ ، فق: اﾝمعيار اﾝمثاﾝي 

 カヱوف أﾝفسيوف حيف يقوヱﾝوف اﾞﾞمحﾝا ヮذي يقصدﾝمعيار اﾝذا اケ . ةﾞتمﾜمﾝمتوسطة بؿ اﾝبصار اダا
ﾝيست ヱケاؾ شخصية سوية ، غير أف ケذا اﾝمعيار قد ヅيﾜوف カﾝ وجود عﾞى اダطデؽ مف اヱﾝاحية 

 (. ٔٛ٘: ٜٜٜٔاダحصائية في ヱواحي اﾝذﾜاء أو اﾝجماؿ أو اﾝصحة مثデً )راجح ، 
 ヱقد اﾝمعيار اﾝمثاﾝي : 

 ػ إカヱ غير واقعي ، ヅ カヱゼيوجد إヱساف ﾜامؿ أو خاؿ مف اヱﾝقص في جاヱب ما . 
 ػ اゼفراد اﾝذيف يヱطبؽ عﾞيヴـ ケذا اﾝتحديد ، قデئؿ جدًا إذا ماوجدوا في اﾝواقع . 

ﾝغاﾝـ اケ شواذﾝئؿ جدًا واデسوياء قゼجد أف اヱ اヱヱمعيار فإﾝذا اケ بية . ػ إذا صدؽ 
ػ إヱ カヱسبي تتدخؿ فيカ عوامؿ عديدة カヱゼ يستمد أحﾜامカ مف عﾞـ اゼخデؽ واﾝقيـ وﾝيس مف اﾝواقع 

 . 
 : اﾝمعيار اﾝذاتي 

يعد اヱダساف اﾝسوي ケو اﾝذي  " تヱسجـ "  أشﾜاؿ سﾞوカﾜ مع آرائヱا وأفﾜارヱا اﾝذاتية فاﾝسوية ケي     
ヱヱؾ فإﾝذاتية ، وبذﾝا اヱارﾜاس مع أفヱﾝوؾ اﾞـ توافؽ سヴاس وتصرفاتヱﾝى اﾞـ عﾜحﾝا في اヱـ ذاتﾜَِحヱُ ا

) مف ヱケا أتت تسميتカ باﾝمعيار اﾝذاتي ( ، فمف ﾜاヱت سﾞوﾜياتカ متفقカ مع آرائヱا ووجヴة ヱظرヱا ، 
 فإカヱ سوي ، ومف ﾜاف عﾜس ذﾝؾ فヴو )شاذ( غير سوي . 

 ヱقد اﾝمعيار :    
معيار عاـ غير شخصي ヱميز بカ بيف  ػ إカヱ يعتمد عﾞى اゼحﾜاـ اﾝذاتية ، وヅ يتيح ヱﾝا اﾝتوصؿ إﾝى

 اﾝسوي واﾝشاذ . 
ػ إغデؽ اﾝباب اﾝعﾞمي أماـ أية دراسة تتيح ヱﾝا بﾞوغ معيار عاـ يعتبربمثابة قاヱوف عﾞمي يسمح ヱﾝا 

 ٕٔٓٓ( في ) عبداه ،  ٕٜٛٔإستخدامカ في اﾝحﾜـ واﾝتمييز بيف اﾝشذوذ واﾝسواء )رفاعي ، 
 :ٙٚ . ) 
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 : اﾝمعيار اダجتماعي
ﾜﾝؿ مجヱمع قواヱيカヱ وヱظمカ وعاداتカ وقيمカ اﾝتي تميزヮ عف غيرヮ مف اﾝمجتمعات اゼخرى        

واﾝشخص اﾝسوي ケو اﾝذي يتوافؽ سﾞوカﾜ مع قيـ وعادات وقواヱيف مجتمعカ ، واﾝشاذ َمْف  خاﾝؼ 
سﾞوケ カﾜذヮ اﾝقيـ واヱﾝظـ في مجتمعカ . ويعتمد عﾞماء اダجتماع واヱダثروبوﾝوجيカ عﾞى ケذا اﾝمعيار 

 ترﾜيزケـ عﾞى ثقافة اﾝمجتمع .  خデؿ
 اヱﾝقد اﾝموجﾞﾝ カمعيار اダجتماعي : 

( ٛٙ:  ٕٔٓٓػ قد يتغير اﾝسﾞوؾ ヱفسカ حسب تطور اﾝمجتمع وヱظمカ ) وأد اﾝبヱات ..( ) عبداه ، 
 . 

  :اﾝمعيار اダحصائي 
ヴヱا ر اﾝحاヅت تقع حوؿ اﾝمتوسط واﾝقﾞيؿ مث، وケي أف أﾜيعتمد عﾞى فﾜرة اﾝتوزيع اﾝطبيعي      

فقط يقع في اﾝطرؼ ، فإف اﾝمتوسط )اゼغﾞبية( تشير إﾝى " اﾝسواء " ، أما اﾝطرؼ )اﾝقﾞة( واﾝبعد 
% ( ٛٙعف اﾝمتوسط  فيشير إﾝى اﾝشذوذ ، وقد ُحددت مヱطقة اﾝمتوسط " اﾝسواء" إحصائيًا بأヴヱا )

يجابًا )ٙٔتقريبًا في حيف أف  " اﾝشذوذ سﾞبًا " ) يدور اﾝمتوسط  %( ، فاﾝذﾜاء مثデً ،ٙٔ% (  وا 
( فاﾜゼثرية تﾜوف ヱسبة ذﾜائヴا حوؿ ケذا اﾝرقـ ، أي بيف ٓٓٔفيカ حوؿ حاصؿ اﾝذﾜاء )

ヱحو اゼدヱى  (ٓٚو  ٓٛ( وتبدأ حاヅت اヱダخفاض في اﾝذﾜاء واﾝضعؼ اﾝعقﾞي ヱزوヅً مف )ٓٓٔػٜٓ)
ﾝى  ٕٓٔوٓٔٔ. أما حاヅت إرتفاع اﾝذﾜاء واﾝتفوؽ فتﾜوف فوؽ )  عﾞى .  اゼ، .. ( وا 

 اﾝموجﾞﾝ カمعيار :  اヱﾝقد
ػ أف اゼمر اヱﾝادر اﾝحدوث)اﾝقﾞيؿ( يمثؿ اﾝشذوذ ، فヴؿ ﾜؿ سﾞوؾ ヱادر اﾝحدوث شاذًا ؟ فﾜاف اﾝجواب 
بأف " اﾝشذوذ " يطﾞؽ فقط عﾞى اﾝسﾞوؾ اヱﾝادر اﾝحدوث واﾝسﾞبي ) اﾝجاヱب اﾝسﾞبي باﾝمヱحヱى (. 

 (ٓٚ-ٜٙ: ٕٔٓٓػ مثؿ ضعؼ اﾝعقؿ ، اﾝقﾞؽ اﾝشديد ، اﾝغيرة اﾝمفرطة ػ ) عبداه، 
ػ  أف اﾝتﾜرارات اﾜﾝبيرة ﾝعاケة ما ) سوء اﾝتغذية أو اﾝتدخيف ، .. ( ، اﾝسؤاؿ ケؿ يمﾜف إعتبارケا 

   ؟   سويةحاﾝة 
وﾝذﾝؾ يﾜوف إستخداـ اﾝمعيار اダحصائي وحدﾝ ヮتفسير اﾝظواケر واﾝحﾜـ فيヴا عﾞى مقدار "     

خيصي اダحصائي اﾝرابع اﾝصادر عف اﾝسواء " و " اﾝشذوذ " غير ﾜاؼ . ﾝذﾝؾ فإف اﾝدﾝيؿ اﾝتش
اﾝجمعية اゼميرﾜية يحدد عﾞى سبيؿ اﾝمثاؿ خمسة محاور ، يطﾞؽ عﾞيヴا تسمية " اﾝتقويـ متعدد 
اゼبعاد " ﾞﾝحﾜـ عﾞى وجود إضطراب أو تضرر في اﾝصحة اヱﾝفسية ػ تشخيص اダضطراب اﾞﾜダيヱيﾜي 

ة ، تشخيص مشデﾜت ヱفسية ، تشخيص إضطرابات اﾝشخصية )ケستيرية ..( ، عوامؿ مرضية طبي
 ( .  ٖٙ-ٓٙ:  ٜٕٓٓإجتماعية ، قياـ اﾝوظائؼ اヱﾝفسية بعمヴﾞا واダدراؾ اﾝعاـ ػ . ) رضواف ، 
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 مデمح ) مظاケر ( اﾝسﾞوؾ اﾝسوي واﾝسﾞوؾ اデﾝسوي  
ヱケاؾ عدد مف اﾝسمات اﾝتي تعتبر محددة ﾞﾝسﾞوؾ اﾝسوي ، ومف ثـ محددة  ﾞﾝشخص اﾝسوي      

 : اﾝمتوافؽ ، ومヴヱا 
 صحية معﾝقة اデعﾝذات اﾝذات  اﾝذات ، وتقبؿ اﾝـ اヴثة أبعاد : فデقة في ثデعﾝا ヮذケ وتتمثؿ   :

يعヱي أف يعرؼ اﾝمرء ヱقاط اﾝقوة وヱقاط اﾝضعؼ ﾝديカ ، وأف يفヴـ  فヴـ اﾝذات، وتطوير اﾝذات . 
إヱطデقاً  ذاتカ فヴمًا أقرب إﾝى اﾝواقع فデ يباﾝغ في تقدير خصائصカ وصفاتカ ، وヅ يقﾞؿ مف قبمتヴا

مف اﾝمفヴـو اヱﾝسبي اﾝعاـ ، إذ أヅ カヱ يوجد مف يخﾞو مف بعض اﾝجواヱب اﾝسﾞبية ، ﾜما ヅ يوجد 
، أي  تقبؿ اﾝذاتمف ケو عاطؿ ﾞﾜيًة عف بعض اﾝجواヱب اダيجابية .  ثـ يأتي اﾝبعد اﾝثاヱي وケو 

ض اﾝذات أو أف يتقبؿ اﾝفرد ذاتカ ، بإيجابياتヴا وسﾞبياتヴا وأヅ يرفضヴا أو يﾜرヴケا ، ゼف رف
ﾜراケيتヴا سيترتب عﾞيカ عجز اﾝفرد عف تقبؿ اآخريف تقبデً حقيقيًا . وتقبؿ اﾝفرد ﾝذاتヅ カ يعヱي 
باﾝطبع اﾝرضا اﾝسﾞبي عف اﾝذات ، بؿ إف ケذا اﾝتقبؿ ヅيمヱع أف يヱتقد اﾝفرد ذاتカ أو يحاسبヴا ، 

تقبؿ ذاتﾜ カما ケي ، بؿ وأف يقّيـ سﾞوカﾜ بإستمرار . أما اﾝبعد اﾝثاﾝث فيヱبغي أヅ يقヱع اﾝفرد ب
، واﾝتحسيف أو اﾝتطوير يحدث بتأﾜيد جواヱب اﾝقوة ،  تحسيヴヱا وتطويرケاعﾞيカ أف يحاوؿ 

ومحاوﾝة اﾝتغﾞب عﾞى اヱﾝقائص ومヱاطؽ اﾝضعؼ ، واﾝتخﾞص مف اﾝعيوب ، أو اﾝتقﾞيؿ مف أثرケا 
 عﾞى اゼقؿ .  

وؿ تطويرケا باﾝطبع ، وفي إذف تقبؿ اﾝذات مقدمة ﾝتحسيヴヱا ، ゼف مف يرفض ذاتﾝ カف يحا    
اﾝمقابؿ اﾝسﾞوؾ اデﾝسوي يتضمف عدـ فヴـ اﾝذات أو عدـ تقبヴﾞا أو عدـ اﾝرغبة في تحسيヴヱا ، 

 ( ٕٛ-ٕٚ: ﾜٜٜٔٓؿ ケذヮ اゼبعاد أو بعضヴا ) ﾜفافي ، 

 يةﾞفاعﾝب  اﾞتغﾝت واデﾜمشﾝحو حؿ اヱ カوؾ موجﾞوؾ فعاؿ ، سﾞس カヱسوي يصدر عﾝشخص اﾝا :
 واجヴة اﾝمباشرة ﾝمصدر ケذヮ اﾝمشデﾜت واﾝضغوط . عﾞى اﾝضغوط عف طريؽ اﾝم

 فاءةﾜﾝواقعية بدرجة  اﾝو مف اケو ، ヮودヴجﾝ مف غير تبديد カاقاتﾜ سوي يستخدـﾝشخص اﾝا :
 ヮذケ و فيケا وヴوغﾞف بﾜيم ヅ تيﾝداؼ اケゼة واﾝفعاﾝت غير اヅمحاوﾝمف أف يعرؼ ا カヱﾜتم

 (. ٛٔ:  ٜٜٚٔتカ) أبو ケيف ، اゼحواؿ يتقبؿ اダحباط وضياع اケゼداؼ ويعيد توجيカ طاقا

  : ئمةデمﾝا 

 ةヱمروﾝؾ  اﾝذﾝ تغيرﾝحياة دائمة اﾝتوافؽ ، وظروؼ اﾝيؼ واﾜتﾝى اﾞسوي قادر عﾝشخص اﾝا :
يضطر اヱダساف إﾝى أف يعدؿ إستجابتカ أو يغير ヱشاطاتﾞﾜ カما تغيرت ظروؼ اﾝبيئة اﾝتي يعيش 

يئة ذاتヴا ، وباﾝتاﾝي فإف اﾝمروヱة فيヴا ، وقد يحتاج في بعض اゼحياف إﾝى إحداث تغيير في اﾝب
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تعد مف أوؿ مستﾞزمات اヱダساف ﾜﾝي يحيا حياة سوية واﾝعﾜس صحيح ، أي أف اﾝتصﾞب مدعاة 
 ﾝحدوث اダضطراب واﾝتوتر وسوء اﾝتوافؽ . 

 خبرةﾝستفادة مف اダى اﾞقدرة عﾝخبرة  اﾝـ مف اﾞتعﾝى اﾞع カسوي بقدرتﾝساف اヱダيتميز ا :
ﾝماضية وケو مايفتقدヮ اﾝشخص اﾝعصابي أو اﾝمعادي ﾞﾝمجتمع       ) واダستفادة مف اﾝتجارب ا

Antisocial  )  . 

 جتماعيダتواصؿ اﾝى اﾞقدرة عﾝجتماعي مع اآخريف ،  اダتفاعؿ اﾝى اﾞساف عヱダتقـو حياة ا :
واﾝشخص اﾝمتوافؽ إجتماعيًا يشارؾ في ذﾝؾ إﾝى أقصى حد ، وتتميز عデقاتカ اダجتماعية 

 (.  ٖٕ: ٕٓٓٓؽ واダقتراب واダستقデؿ في اﾝوقت ذاتカ ) يوسؼ ، وتفاعデتカ باﾝعم

 واقعيةﾝمستقبؿ  اﾞﾝ カعاتﾞحياة وتطﾝفي ا カدافケذي يحدد أﾝواقع ، فاﾝتعامؿ مع حقائؽ اﾝي اヱتع :
عﾞى أساس إمﾜاヱاتカ اﾝفعﾞية يعد فردًا سويًا ، وケذا يعヱي أف اﾝفرد اﾝسوي ヅ يضع ヱﾝفسカ أケدافًا 

ة カﾝ حتى ヅ يشعر باﾝفشؿ . فاﾝواقعية ケي أف يヱظر اﾝفرد إﾝى اﾝحياة صعبة اﾝتحقيؽ باヱﾝسب
ヱظرة واقعية ، فﾜما أヅ カヱ يباﾝغ في تقدير ذاتカ أو يقﾞؿ مف قيمتヴا ، فإﾜ カヱذﾝؾ ヅ يباﾝغ في 

 ، カﾞجيヱ أبو إسحاؽ وأبو ( اヴؿ مف قيمتﾞداؼ أو يقケゼٜٜٚٔتقدير ا  :ٖٓ  . ) 

 مفゼشعور باﾝؽ  اﾞقﾝس اﾜمف عゼخارجية : اﾝددات اヴمﾝية واﾞداخﾝغصات اヱمﾝؿ اﾜ و زواؿケو ،
ﾝدى اﾝفرد ، وباﾝتاﾝي يشعر براحة اﾝباؿ واダستقرار ، فاﾝشخص اﾝسوي قادر عﾞى اﾝتعامؿ مع 
مصادر اﾝتوتر بشﾜؿ فعاؿ يعيد إﾝيカ أمカヱ وتوازカヱ بسرعة . فاヱダساف اﾝسوي يتطﾞب اﾝشعور 

اسية في توافر اﾝصحة اヱﾝفسية ヱヂﾝساف ) أبو ケيف باゼمف واﾝطمأヱيﾜ カヱأحد أケـ اﾝعヱاصر اゼس
 ،ٜٜٔٚ  :ٖٕ .) 

 يةﾝデستقダا  اヴﾞى تحمﾞويقدـ ع カياتﾝويدرؾ مسؤو カذي يعي حدود حريتﾝو اケ سويﾝساف اヱダا :
 カفسヱذي رسـ بﾝداخؿ اﾝمدفوع مف اﾝساف اヱダؾ اﾝو ذケى اآخريف ، وﾞدوف تردد أو إعتماد ع

اتカ اﾝواقعية وتحمؿ مسؤوﾝية تحقيقヴا وحدヮ متقبデً بشجاعة اケゼداؼ اﾝتي تتデءـ مع إمﾜاヱي
ヱما يعاود اヱﾝشاط  ヱتائج إختيارヮ سواء أصاب اヱﾝجاح أو صادفカ اﾝفشؿ ، فデ يﾞجأ ﾞﾝتبرير وا 
بمثابرة ﾜي يعوض ما فاتカ ، فヴو ヅ يعزؿ ヱفسカ عف اآخريف بؿ يمﾜف أف يعتمد عﾞى اآخريف 

ダ جتماعيةダدوار اゼسوي يستطيع أف في سياؽ تبادؿ اﾝشخص اﾝفا ، カشباع بعض حاجات
يصبح عضوًا فاعデً في اﾝجماعة اﾝتي يヱتمي إﾝيヴا دوف أف يفقد إحترامﾝ カذاتカ )يوسؼ ، ب ت 

 :ٕٙ-ٕٛ  . ) 

 جتماعيةダية اﾝمسؤوﾝمة مف:    اヴمﾝصفات اﾝشخصية اﾞﾝ سويةﾝفرد شعور اﾝية اﾝمسئوﾝفي با 

 ヱحو أو بヴا، يعمؿ اﾝتي اﾝمؤسسة ヱحو أو سرة،اヱ ゼحو ﾝيةؤو ﾜاヱت مس سواء صورケا، شتى
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カئデزم カوأصدقائ カヱـ مف وجيراケاس وغيرヱﾝذيف اﾝط اﾞـ، يختヴحو أو بヱ مجتمعﾝحو أو عامة، اヱ 

 يﾞﾜؼ اﾝذيف اヱﾝاس مف غيرヱ ヮحو باﾝمسئوﾝية اﾝمجتمع فرد في ﾜؿ شعر وﾝو  .بأسرケا اヱダساヱية

 أفراد جميع اﾝخير وعـ وارتقى اﾝمجتمع ﾝتقدـ بカ، اﾝذي يقـو اﾝعمؿ وヱحو بヴـ، واﾝعヱاية برعايتヴـ

 فヴو وﾝذﾝؾ اヱﾝاس، مف غيرヱ ヮحو اヅجتماعية يشعر باﾝمسئوﾝية اﾝسوي اﾝشخص إف .اﾝمجتمع

  .(ٜٕٔ: ٕٕٓٓ، ヱجاتي) إﾝيヴـ  يد اﾝعوف وتقديـ اآخريف مساعدة إﾝى دائماً  يميؿ
 تﾜامؿ اﾝشخصية 

 ومات : اﾝتﾜامؿ في اﾝشخصية ، تﾜامؿ أربع مヱظ    
  وجيةﾝفسيوﾝوجية واﾝبايوﾝظومة اヱمﾝاBiological and physiological system   

   يةﾞعقﾝظومة اヱمﾝاMental system    

  يةﾝفعاヱダظومة اヱمﾝا  Emotional system 

  جتماعيةダظومة اヱمﾝا Social system  

بطريقة تﾜامﾞية  وتعمؿ ﾜؿ مヱظومة مف اﾝمヱظومات اゼربع بطريقة تﾜامﾞية وتتعامؿ معاً     
ذا ماحدث خﾞؿ ما في أي مف اﾝمヱظومات اゼربع فإف اﾝمرض أو  أيضًا ، ケذا في حاﾝة اﾝسواء وا 
اデﾝسوية يﾜوف ケو اヱﾝتاج اﾝطبيعي ヴﾝذا اﾝخﾞؿ ، فاﾝخﾞؿ في اﾝمヱظومة اﾝبايوﾝوجية 

ﾝخﾞؿ واﾝفسيوﾝوجية يؤدي إﾝى اﾝمرض اﾝعضوي ) ﾜأمراض اﾝقﾞب واﾜﾝبد واゼجヴزة اゼخرى ( ، وا
في اﾝمヱظومة اﾝعقﾞية يؤدي إﾝى اゼمراض اヱﾝفسية واﾝعقﾞية ، واﾝخﾞؿ في اﾝمヱظومة اヱダفعاﾝية 
يؤدي إﾝى بعض اゼمراض اヱﾝفسية واﾝسﾞوﾜية ، ﾜما أف اﾝخﾞؿ في اﾝمヱظومة اダجتماعية يؤدي 

ى إﾝى اダضطراب اﾝعاـ في اﾝسﾞوؾ ، وأف اﾝخﾞؿ في أية مヱظومة يؤثر ويتأثر باﾝمヱظومات اゼخر 
ف ヱجاح شخصية اﾝفرد وتماسヴﾜا متوقفاف عﾞى  ( ، ٕٗٗ: ٜٜٓٔ) داود واﾝعبيدي ،  وا 

 ヅ شخصية بحيثﾝب اヱمية جواヱو تケ تربيةﾝدؼ اケ ف اﾝتﾜامؿ واﾝتوازف بيف ケذヮ اﾝجواヱب ، وا 
يطغى جاヱب عﾞى آخر . ػ جواヱب اﾝشخصية : اﾝجسمي ، اﾝعقﾞي ، اﾝروحي، اヱダفعاﾝي 

واﾝجماﾝي ػ  فاﾝشخصية اﾝسوية : شخصية متوازヱة متﾜامﾞة ،  واゼخデقي ، واダجتماعي ،
ヅيطغى فيヴا جاヱب عﾞى اﾝجواヱب اゼخرى ، واﾝشخصية اﾝمتوازヱة ケي مفتاح سعادة اﾝفرد 

 (.  ٖٗٔ-ٔٗٔ: ٜٔٛٔوسعادة اﾝمجتمع ) مطاوع ، 
デئヴا اﾝشخصية اﾝسوية اﾝمتﾜامﾞة تحسف اﾝتﾜيؼ مع ヱفسヴا ومع أفراد أسرتヴا ومع زم           

عتداؿ واﾝثقة بヱفسヴا مؤﾜدًة ذاتヴا في غير  في اﾝمدرسة أو في اﾝعمؿ وケي تتفاعؿ في إتزاف وا 
ذا ثارت فゾجؿ اﾝتطوير واダصデح وﾝيس  رادة اﾝمجتمع ، وا  تطرؼ ، موفقة دائمًا بيف دوافع اﾝفطرة وا 

ヱتاجヴا متصؿ اﾝتدمير ، وبذﾝؾ تﾜوف صデتヴا طيبة مع اﾝمجتمع وقوة إحتماヴﾝا ﾞﾝشدائد ﾜبيرة و  ا 
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ヱفعاヅتヴا ثابتカ معتدﾝة  وفي حدود طاقاتヴا وسعادتヴا اﾝداخﾞية عميقة بعيدة عف اﾝتوتر واﾝقﾞؽ وا 
 خاضعة ﾞﾝعقؿ وتفﾜيرケا سﾞيـ وسﾞوヴﾜا مستقيـ خاؿ مف اﾝتヱاقض . 

ومعヱى ذﾝؾ أف اﾝفرد اﾝمتﾜامؿ ケو َمْف يواجカ مشاカﾞﾜ بطريقة صحيحة غير مﾞتوية تتفؽ مع      
تزاف ، وَمْف カﾝ إヱتاج متصؿ وفؽ إستعداداتカ وقدراتカ وفي ميداف اﾝواقع ،  ヴﾞﾜا جرأة وثبات وا 

تخصصカ وَمْف يحسف فヴـ غيرヮ مف أفراد اﾝمجتمع ويتفاعؿ معヴـ تفاعデً غير مヱفر وَمْف يقبؿ عﾞى 
: ٜٜٙٔاﾝعمؿ ويمضي فيカ دوف تبـر وَمْف  يヱعدـ عヱدヮ اﾝصراع اヱﾝفسي اﾝمرضي ) عويضة ، 

 ومف شروط تﾜامؿ اﾝشخصية :  ،   ( ٖٔٔ
ػ إئتデؼ سماتヴا ومقوماتヴا بحيث ヅ تشذ أو تヱفصؿ واحدة عف غيرケا ، ومف دヅئؿ عدـ اダئتデؼ 
اﾝخوؼ اﾝشديد مف أمور عادية ، اダفراط في اダتﾜاﾝية ، اﾝمراعاة اﾝشديدة ﾞﾝدقة وヱﾞﾝظاـ ، اﾝقﾞؽ 

 اﾝمستمر . 
 ػ خﾞو اﾝشخصية مف اﾝصراعات اヱﾝفسية . 

ヱعبداه ، ػ ت ( دوافعﾝٕٔٓٓاسؽ ا :ٕٖ . ) 
 

  Crisis  اゼزمات اヱﾝفسية

إف تﾜامؿ اﾝشخصية شرط ضروري ﾞﾝصحة اヱﾝفسية واﾝتوافؽ اダجتماعي ، فمف تعرض           
ﾞﾝعوامؿ اﾝتي تخؿ بヴذا اﾝتﾜامؿ  ، ﾜاﾝصراعات اヱﾝفسية اﾝعヱيفة ػ اﾝشعورية واデﾝشعورية ػ إعتﾞت 

يعヱي قياـ حرب في ثヱايا   Conflictقカ اダجتماعي ، إذ أف اﾝصراع  صحتカ اヱﾝفسية وساء تواف
تزاヴヱا ويميؿ بヴا إﾝى اﾝتفﾜؾ أو اﾝتصدع واヱダحデؿ ، فاﾝصراع  اﾝشخصية مما يحوؿ دوف وحدتヴا وا 
إذف ケو ケمزة اﾝوصؿ بيف اﾝشخصية اﾝسوية واﾝشخصية اﾝشاذة ، واﾝصراع ケو تعارض قوتيف 

، واﾝصراع قاヱوف مف قواヱيف اﾝحياة اゼساسية ، وحياة اﾝفرد ヴﾞﾜا ヅ إحداケما دافعة واゼخرى ماヱعة 
 تعدو أف تﾜوف سﾞسﾞة مف صراعات ، واﾝصراع أヱواع : 

يقـو بيف اﾝفرد ومايعترضカ مف عقبات خارجية ، مادية أو إجتماعية أو  : صراع خارجي اﾝمصدر
يف اﾝمجتمع واﾝعاケات ﾝقحط واﾝفقر وقواヱاجسمية تعوؽ إرضاء حاجاتカ ورغباتカ وأماカヱ ، ف

 واゼمراض اﾝجسمية اﾝمزمヱة أو اﾝمستعصية أمثﾞة ﾝعقبات خارجية مثيرة ﾞﾝصراع .  
، يヱشأ حيف يدب اﾝتعارض واﾝتヱاحر بيف اﾝدوافع اﾝمختﾞفة ﾞﾝفرد : بيف   صراع داخﾞيوヱケاؾ 

ما تヱطوي شヴواتカ ومبادئカ ، بيف ヱزواتカ وضميرヮ أو بيヴヱا وبيف عاطفة إحترامヱﾝ カفسカ ، أو بيف 
 カﾝ وفﾜي ヅ ؿ صراع خارجيﾜفة . وﾞحيازات وأطماع مختヱ عﾞيヱ カفسカ مف معتقدات وأفﾜار وقيـ وا 
أثر محرؾ أو أثر ضار إヅ حيف يヱقﾞب إﾝى صراع داخﾞي ヱفسي . ويميؿ عﾞماء اヱﾝفس إﾝى قصر 
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يفカ أカヱ  : إصطデح " اﾝصراع " عﾞى اﾝصراع اヱﾝفسي اﾝداخﾞي حيف ヅيﾜوف عابرًا مؤقتًا ، فيﾜوف تعر 
تعارض موصوؿ بيف دافعيف ヅ يمﾜف إرضاؤケما في وقت واحد . وقد يعرؼ أحياヱًا بأカヱ : حاﾝة 

ف اﾝصراع مرادفًا ヱفسية ثابتヱ カسبيًا مف اﾝقﾞؽ واﾝتوتر تヱشأ مف ケذا اﾝتعارض . وبヴذا اﾝمعヱى يﾜو
 .(ٚٙٗ-٘ٙٗ: ٜٛٙٔ) راجح ،  ゾﾝزمة اヱﾝفسية 

 
 معヱى اゼزمة 

ヱتيجة ﾝحادثة تヴدد حياة اヱダساف  إختデؿ اﾝتوازف اヱﾝفسي: ケي مرحﾞة مف  Crisis   اゼزمة   
وتشﾜؿ خطورة ﾜبيرة عﾞيカ ، وتجعカﾞ غير قادر عﾞى اﾝتعامؿ معヴا أو حヴﾞا واﾝتخﾞص مヴヱا أو مف 

 (. Caplan, 1964آثارケا ) 
شأ ヱتيجة إحباط تヱ حاﾝة إヱفعاﾝية مؤﾝمة( :  " ٜٜٛٔ) عبداﾝمتجﾞي ،   اゼزمة اヱﾝفسيةأو أف       

عد اゼزمة اヱﾝفسية بمثابة مشﾞﾜة ، أي : موقؼ َتحوؿ دافع قوي ػ فطري أو مﾜتسب ػ أو أﾜثر ، وتُ 
فيカ اﾝعقبات واﾝمواヱع دوف حصوؿ اﾝفرد عﾞى شىء يريدヮ ، اゼمر اﾝذي يسبب ﾞﾝفرد اﾝتوتر واﾝقﾞؽ 

ヱذﾝشعور باﾝعجز ، أو اﾝخيبة واﾝقص واヱﾝشعور باﾝاﾜ يمةﾝゼمشاعر اﾝشمئزاز ، أو واダخزي واﾝب وا
 カفرد بفقد إحترامﾝغتراب ، أو شعور اダوحشة واﾝشعور باﾝذات ، أو اﾞﾝ رثاءﾝـ واﾞظﾝحساس باダا

  " カذاتﾝ 
( أف اゼزمة موقؼ يヱتج عف ヱقص في إشباع حاجات اヱダساف اヱﾝفسية Perlmanويرى ) 

، أو ヱتيجة اﾝتفاعؿ اﾝتﾜيؼ سوء واダجتماعية اゼساسية أو اﾝضرورية ، أو تراﾜـ اダحباطات و 
بيヴヱما بطريقة تヴدد حياة اﾝفرد وتحوؿ دوف قيامカ بأداء أدوارヮ ووظائفカ اダجتماعية ) في رجب ، 

أسباب  ومف اﾝتقاعد، وأزمة اﾝوظيفة، وفقداف ، اヴﾝوية أزمة :اヱﾝفسية اゼزمات( ، ومف ٜٜٓٔ
 مف اﾜﾝثير يواجカ وأف اヱダساف اヱﾝفس،ب اﾝثقة وعدـ واﾜヅتئاب، باダحباط، اﾝشعور :اヱﾝفسية اゼزمات

 .( ٛٔ :ٖٜٜٔ ) اﾝعماري، عﾞيカ تأثر بسデـ وقد يتجاوزケا فقد حياتカ مراحؿ خデؿ اヱﾝفسية اゼزمات
 

 أسباب اゼزمات اヱﾝفسية ومصادرケا 
 مف اﾝمواقؼ اﾝتي تسبب ゼغﾞب اヱﾝاس أزمات ヱفسية شديدة :     

 .  ػ اゼفعاؿ أو اﾝمواقؼ اﾝتي تثير وخز اﾝضمير
. カيد ذاتﾜوبيف تو カヱؿ ما يحوؿ بيﾜو ، カفسヱﾝ カحترام  ػ ﾜؿ ما يمس ﾜرامة اﾝفرد وا 

 ػ حيف تثبت اﾝظروؼ ﾞﾝفرد أﾝ カヱيس مف اケゼمية أو مف اﾝقوة ماﾜاف يظف . 
 ػ حيف يستبد بカ اﾝخوؼ مف فقداف مرﾜزヮ اダجتماعي أو حيف يتوケـ ذﾝؾ أو حيف يفقدヮ باﾝفعؿ . 

 اﾝحيﾞة أزاء عادة سيئة يريد اダقデع عヴヱا .  ػ حيف يشعر باﾝعجز وقﾞة
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 ػ حيف يبتﾞى برئيس مستبد . 
 . カيستحق ヅ ػ حيف يعاقب عقابًا 

 ػ حيف يمヱع مف تحقيؽ ما يريد مヱعًا تعسفيًا. حيف يرى اﾝغير يﾜافؤف دوف إستحقاؽ . 
 ヮومستوى إقتدار カشقة بيف مستوى طموحﾝػ حيف يشعر ببعد ا 

 ( . ٜٙٗ-ٛٙٗ: ٜٛٙٔة بيف ما يمﾞؾ وما يراヮ حقًا カﾝ ) راجح ، ػ حيف يشعر ببعد اﾝشق
 

 اﾝطرؽ اﾝسﾞيمة ﾝحؿ اゼزمات اヱﾝفسية 
اﾝطريقة اﾝمثﾞى ﾝحؿ اゼزمة ケي أف يجعؿ مヴヱا اﾝفرد موضوعًا ﾝتفﾜيرヮ وتأمカﾞ اヴﾝادىء ػ  

 اﾝموضوعي . 
 وصراحة .  ػ اヱﾝظر إﾝى اﾝمشﾞﾜة مف جميع ヱواحيヴا ヱظرة فاحصة شامﾞة موضوعية في جرأة

 .ػ تحﾞيؿ عヱاصرケا اﾝسارة وغير اﾝسارة ، ووزف ﾜؿ عヱصر 
 

فإف ﾜاف مصدر اゼزمة دوافع أو أケداؼ متصارعة فﾞيحاوؿ اﾝفرد اﾝتوفيؽ بيヴヱا ، بترجيح        
أحدケا أو تأجيؿ إشباعカ حتى تحيف فرصة مواتيカ ، بعد أف يفاضؿ بيف مزايا ومساوىء ﾜؿ مف 

ヱﾝاجح في حؿ اゼزمات ケو اﾝذي يرضي اﾝدوافع ويحقؽ اケゼداؼ بصورة اヴﾝدفيف . وأف اゼسﾞوب ا
 ترضي اﾝفرد واﾝمجتمع في وقت واحد . 

 
 :   Defense Mechanisms اﾝحيؿ اﾝدفاعية 

إف ﾝـ يوفؽ اﾝفرد في حؿ أزمتカ اヱﾝفسية ، أي ما يعاヱيカ مف صراع ، بطريقة إيجابية واقعية ،      
ヴ゙ّى حﾞع カا تفوؽ قدرتヴヱفرد في بسبب أﾝب ، ظؿ اヱجواﾝشعورية خافية ا ヅ تヱاﾜ ا أوヴﾝا أو إحتما

حاﾝة إحباط موصوؿ وﾝجأ إﾝى طرؽ أخرى مﾞتوية أو سﾞبية أو خادعة ケي ما تعرؼ بػ " اﾝحيؿ 
ﾝخفض  اﾝقﾞؽ واﾝتوتر ، وتقيカ مشاعر اﾝعجز واﾝفشؿ ،   Defense mechanisms"    اﾝدفاعية

مقصودة ، ヅتستヴدؼ حؿ اゼزمة بقدر ما ترمي إﾝى  وتعمؿ بصورة آﾝية ヅشعورية  ، غير
اﾝخデص مف اﾝتوتر واﾝقﾞؽ وتزويد  " اヱゼا "  بشىء مف اﾝراحة اﾝوقتيカ حتى ヅ يختؿ  " اﾝتوازف "  

 .  ويمﾜف تصヱيؼ ケذヮ اﾝحيؿ إﾝى : 
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ヱصؿ مヱتﾝا أو اケارﾜヱة أو إﾞﾜمشﾝى اﾞع カتمويﾝؾ باﾝذات ، وذﾝى خداع اﾞطوي عヱا ػ حيؿ خداعية تヴ
   Rationalization، واﾝتبرير    Repressionأو عدـ اダعتراؼ بヴا ، مثؿ : اﾜﾝبت  

 .    projectionخداع اﾝذات ، واダسقاط 
، وأحデـ اﾝيقظة    ،      Overcompensationػ حيؿ تعويضية  ، مثؿ : اﾝتعويض اﾝمسرؼ  

 .   identificationواﾝتقمص   
         

يؿ اﾝدفاعية : خفض اﾝقﾞؽ واﾝتوترات اﾝمصاحبة ゾﾝزمات اヱﾝفسية ، أي ケي إف وظيفة اﾝح       
ذرائع تقي اﾝفرد مف اآヅـ اﾝتي تأتيカ مف جسمカ ومف ヱفسカ ومف اヱﾝاس ، وケي تشترؾ جميعヴا في 

( ٗٛٗ-٘ٚٗ:  ٜٛٙٔ)راجح ،  إخفاء اﾝصراع أو اヴﾝرب مカヱ بدヅً مف مواجヴتカ عヱصر واحد ケو
 . 

في اゼزمات يヴدؼ إﾝى مساعدة اﾝشخص ダستعادة توازカヱ اヱﾝفسي مف  إف أسﾞوب اﾝتدخؿ     
خデؿ تحسيف مヴاراتカ اﾝتﾜيفية وتقديـ اﾝبدائؿ اﾝتي تمカヱﾜ مف اﾝتعامؿ مع اﾝموقؼ اﾝمشﾜؿ 

( カヱاجمة عヱﾝضغوط اﾝواSmead,1986 دؼケ دؼ تحقيؽヴزمات يستゼتدخؿ في اﾝأي أف ا  ،  )
ثقتカ بヱفسカ وقدرتカ عﾞى اﾝتفﾜير واﾝتعامؿ اﾝصحيح مع عاجؿ يتضمف مساعدة اﾝفرد عﾞى إستعادة 

اﾝفرد  إعادة توازفاﾝموقؼ ، فضデً عف إشباع حاجاتカ اﾝضرورية ، وケدؼ ヴヱائي يتمثؿ في 
ﾜسابカ اﾝمヴارات اﾝتي تساعدヮ في اﾝتعامؿ مع أزمات مستقبﾞية ) زيداف ،   ( .  ٜٜٚٔوا 

 
تحقيؽ أケدافカ أو  ووف إشباع حاجاتカ أ: إدراؾ اﾝفرد ﾝعائؽ يحوؿ د   Frustrationاダحباط 

 . デًعائؽ مستقبﾝذا اケ توقع وجود 
 وُيقسـ اダحباط إﾝى :    
 يﾞداخﾝحباط اダية ، مثؿ : وجود أمراض أو  اﾞداخﾝفرد اﾝبع مف صفات اヱشخصي( : ويﾝا (    

 عاケات أو ضعؼ اﾝثقة باﾝذات . 

 خارجيﾝحباط اダخارجية  اﾝبيئة اﾝبع مف اヱفقر أو )بيئي ( : ويﾝفرد ، مثؿ : اﾝمحيطة باﾝا                  
 اﾝمواヱع اﾝبيئية ゾﾝفراد . 

 تاـﾝحباط اダدافع :  اﾝدؼ وعدـ إشباع اヴﾝى اﾝوصوؿ إﾝيع يحوؿ دوف اヱبع عف وجود عائؽ مヱوي
 وحدوث اﾝتوتر اヱﾝفسي . 

 جزئيﾝحباط اダدوافع يؤدي اﾞﾝ امؿﾜﾝشباع اダبع عف وجود عائؽ يحوؿ دوف اヱى إشباع  : ويﾝإ
 جزئي وتخفيؼ جزئي ﾞﾝتوتر . 
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اゼساسية ، إستحاﾝة تحقيؽ اﾝرغبات ، اﾝشعور بخيبة ومف أمثﾞة اダحباط : إعاقة اﾝرغبات        
اゼمؿ ، اﾝرسوب ، اﾝشعور باﾝعجز اﾝتاـ واﾝخبرات اﾝمعوقة ، إستحاﾝة تحقيؽ اﾝطموح اﾝمرتفع أو 

واダحباط اﾝمستمر أو اﾝشديد يؤدي إﾝى اﾝشعور اﾝمثاﾝي اﾝذي ヅيتヱاسب مع قدرات اﾝفرد .  
 カبر مف إرادتﾜرة أケوجود عائؽ أو ظروؼ قاﾝ داؼケمف أ カمؿ فيما يريد تحقيقゼشخصي بخيبة اﾝا

مﾜاヱاتカ ويقヴر محاوヅتﾞﾝ カتغﾞب عﾞى اﾝعائؽ ، فيؤدي إﾝى تحقير اﾝذات واﾝقﾞؽ .   وا 
 (ٛٔٔ-ٚٔٔ: ٜٜٚٔ،  ) زケراف                                                              

 واﾝعقﾞيةاダضطرابات اヱﾝفسية 
 :   Emotional Disorders  اダضطرابات اヱダفعاﾝية .ٔ

ﾝي : اヱダحراؼ عف اﾝسواء في اﾝسﾞوؾ ، أو اダستجابات اﾝداﾝة عﾞى اダضطراب اヱダفعا    
د . وケي اﾝتغيرات غير إヱعداـ اダتزاف اヱダفعاﾝي إزاء اﾝمواقؼ واゼحداث اﾝتي يصادفヴا اﾝفر 

اﾝمحدودة ، واﾝتي ヅ يヱطبؽ عﾞيヴا وصؼ اﾝعصاب إذا ﾜاヱت غير شديدة ، وケذヮ اﾝتغيرات 
اヱダفعاﾝية يتساوى فيヴا اゼفراد مف حيث اヱﾝوع ، ويختﾞفوف فيما بيヴヱـ مف حيث اﾝدرجة . ومف 

ヱفعاؿ ا ヱفعاؿ اﾝخوؼ ، وا  ﾝغضب        ) أمثﾞة اダضطرابات اヱダفعاﾝية : إヱفعاؿ اﾝغيرة ، وا 
 (.  ٕ٘٘:  ٜٕٓٓاﾝخاﾝدي ، 

 
 اダضطرابات اヱﾝفسية ) اﾝعصابية(  .ٕ

: إضطراب )خﾞؿ( وظيفي في   Psycho Disorderاダضطراب اヱﾝفسي ) اﾝعصابي(    
ヱケا ヅترجع  ヱتيجة ﾝوجود خﾞؿ أو تﾞؼ أو اヱダحراؼ عف اﾝسواء ، فاﾝعصابية شخصية اﾝفرد ، 

ヱما إﾝى خبراتカ اﾝمؤﾝمة أو إﾝى أسباب ケذا اﾝمرض عود ت  إﾝى اヱダشراخ في اﾝدماغ ، وا 
 (.  ٖٙٔ:  ٜٕٓٓ) اﾝخاﾝدي ،اﾝفرد صدمات إヱفعاﾝية حادة تعرض ヴﾝا 

إضطراب )خﾞؿ( وظيفي ػ ديヱامي ، يتصؼ باヱダفعاﾝية اﾝحادة  :    Neurosis اﾝعصاب
ﾝداﾝية اﾜوﾞسﾝماط اヱゼؿ اデمصابيف مف خﾝدى اﾝ ヮف تحديدﾜى : وبصفة مستمرة ، ويمﾞة ع

ستمرارية  إضطراب عデقاتヴـ اﾝشخصية ، مما يؤدي بヴـ إﾝى اﾝشعور بإヱعداـ اﾝتفاؤؿ ، وا 
اﾝتشاـؤ واﾝضيؽ واﾜﾝرب واﾝمﾜابدة ، واﾝشعور باﾝقﾞؽ اﾝشديد ، واﾝمباﾝغة في إستخداـ اﾝحيؿ 

 . カاتヱص مف معاﾞتخﾞﾝ فردﾝة مف قبؿ اﾝمحاوﾜ شعوريةデﾝدفاعية اﾝا 
اﾝمضطرب ヱفسيًا( يدرؾ مايعاヱيカ مف إضطرابات )إختヅデت (، وﾜﾝف واﾝفرد اﾝعصابي )      

تヱقصカ اﾝقدرة في اﾝسيطرة عﾞيヴا واﾝتخﾞص مヴヱا ، واﾝفرد اﾝمضطرب ヱفسيًا يعاヱي مف اﾝصراع 
 . カヱذي يصدر عﾝشاط اヱﾝا カؼ أوجﾞمختﾝ تヅمغاﾝاقض واヱتﾝبا カﾜوﾞفسي ، ويتصؼ سヱﾝإف ا
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اﾝمヱشأ وﾝيست عضوية اﾝمヱشأ ، ﾜما ケو اﾝحاؿ في ケذا اヱﾝوع مف اダضطرابات ، ケي ヱفسية 
ヱﾝضطرابات اダثر اﾜية .  ومف أヱاケذﾝضطرابات اダتشارًا : فاヱعصابية( إﾝسية )ا 

   Anxiety Neurosisإضطرابات اﾝقﾞؽ )عصاب اﾝقﾞؽ (   . أ

   Hysterical  Neurosisإضطراب اヴﾝستيريا ) عصاب اヴﾝستيريا (  . ب

  Neorostanic Neurosis) عصابة اヱﾝيروستاヱيا( ج. عصاب اﾝوケف واヴヱダاؾ اヱﾝفسي 
 Compulsive Neurosisد. إضطراب اﾝوسواس اﾝقヴري ) عصاب اﾝسيﾜاثيヱيا(  

(Sychathenia)   ، ديﾝخاﾝا (ٕٜٓٓ  :ٕٖٚ-ٕٚٗ  . ) 
  اダضطرابات اﾝعقﾞية ) اﾝذケاヱية(. ٖ
ヱダفعاﾝية اﾝحادة ، يعاヱي : ケو حاﾝة تدخؿ ضمف اダضطرابات ا ) اﾝذケاヱي (  اﾝمرض اﾝعقﾞي       

غير قادر عﾞى ضبط اヱﾝفس ، ويشعر اﾝتفﾜير ، ويﾜوف  فاﾝمريض بسببヴا مف اﾝعجز ع
سيئًا في عデقاتカ اダجتماعية ، باﾝضعؼ في إمﾜاヱية إشباع اﾝسﾞوؾ اﾝتوافقي ، فيﾜوف 

ヱعداـ قدرتカ عﾞى واﾝمريض عقﾞيًا يجヴؿ اゼسباب اﾜﾝامヱة  وراء ケذا اﾝسﾞوؾ اﾝشاذ ، وا 
ダستبصار . ا 

: مرض يتヱاوؿ اダضطرابات اヱダفعاﾝية واﾝسﾞوﾜية   Psychosis اﾝمرض اﾝعقﾞي             
ヱعداـ اﾝتوافؽ ) مصطفى واﾝشخصية بصفة عامة ، واﾝذヱケية ،  وتعﾜس حاヅت مف اﾝشذوذ وا 

 (. ٖ٘ٔ: ٜٕٓٓفヴمي : في اﾝخاﾝدي ، 
 يف : يヱقسـ اﾝمرض اﾝعقﾞي )اﾝذケاヱي( إﾝى ヱوعيف رئيس         

 :  Organic Mentalمرض عقﾞي عضوي    . أ

فسيوﾝوجي يتعﾞؽ بحدوث تﾞؼ )جزئي أو ﾞﾜي( في ي ػ  مرض عقﾞي ذو أصؿ عضو     
اﾝجヴاز اﾝعصبي ووظائفカ ، مثؿ : إضطرابات اﾝغدد اﾝصماء ، اゼوراـ اﾝمخية ، جヱوف 

ات  أو اﾝعتカ ، وجヱوف اダدماف عﾞى اﾝخمور واﾝمخدر Dementia اﾝشيخوخة )اﾝخرؼ ( 
Drug Addiction   وفヱجﾝري واケزﾝصابة بمرض اダاتج عف اヱﾝعاـ اﾝي اヱوヱجﾝؿ اﾞشﾝوا ،

General Paralysis Of the Insane   . عضويةﾝية اﾞعقﾝمراض اゼا مف اケوغير 

 : Functional Mental مرض عقﾞي وظيفي  . ب

    ﾝا : カﾝاﾜي سبب عضوي ، ومف أشゼ يعود ヅفسي ، وヱ ي ذو أصؿﾞو مرض عقケ فصاـ
،  Mania ،  واヴﾝوس   Depression، واﾜダتئاب    Schizophrenia) شيزوفريヱيا( 

:  ٜٕٓٓ، وغيرケا مف اゼمراض اﾝعقﾞية اデﾝعضوية )اﾝخاﾝدي ،  Paranoia واﾝباراヱويا 
ٖٔٙ .) 
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   Defense Mechanisms   (حيؿ اﾝدفاع اヱﾝفسية) اﾝميﾜاヱزمات اﾝدفاعية 
ف اヱダساف ヅ يقـو بヱشاط معيف إヅ إذا ﾜاف カﾝ مف ケذا اヱﾝشاط ケدؼ تؤﾜد اﾝحتمية اヱﾝفسية إ     

يحققカ ، معヱى ケذا أف ﾜﾝؿ ヱشاط دافع ، أي أف ﾜﾝؿ سﾞوؾ غاية ، وقد تﾜوف ケذヮ اﾝغاية إشباع 
حاجة فسيوﾝوجية أو ヱفسية ، وケي أيضًا بمثابة تحقيؽ قيمة معيヱة . وﾜケذا فإف ヱشاط اﾝفرد 

اヱﾝشاط ، واﾝدافع ケو حاﾝة ヱفسية ヴﾝا فعؿ اﾝتوجيカ وتحرير اﾝطاقة يتوقؼ عﾞى وجود اﾝدافع ﾝذﾝؾ 
اヱﾝفسية اデﾝزمة ヱﾞﾝشاط في اダتجاヮ اﾝذي يحقؽ اﾝدافع . وقد تﾜوف اﾝظروؼ اﾝتي يعيشヴا فرد معيف 
مヱاسبة ダشباع حاجاتカ أي دوافعカ فヱراヮ يعيش حياة تتصؼ باヴﾝدوء واダستقرار واﾜﾝفاية . عﾞى 

توفر カﾝ تﾞؾ اﾝظروؼ اﾝتي يعيشヴا ، فヱجدヮ في حاﾝة توتر ، ودائـ اﾝشعور عﾜس اﾝفرد اﾝذي ヅ ت
 باダحباط واﾝقﾞؽ . 

     ヅ بعض اآخرﾝدوافع ، واﾝا يسمح بإشباع اヴاس يعيشوف ظروفًا حيوية بعضヱﾝإف معظـ ا
يسمح بإشباع دوافع أخرى غيرケا . أو قد يؤجؿ إشباعヴا ، وقد يﾜوف في إشباع دافع معيف ما 

ض مع إشباع دافع آخر ، وقد تعوؽ اﾝخبرات اﾝتي مر بヴا فرد ما ، وما تعﾞمカ مヴヱا إشباع يتعار 
 ヮوقد يرجع عجز ، カى تحقيقﾞع カعدـ قدرتﾝ دؼ ماケ وقد يعجز فرد آخر عف تحقيؽ ، カبعض دوافع

 عف تحقيؽ ケدفカ إﾝى عوامؿ بيوﾝوجية أو عقﾞية أو تﾜوف إヱفعاﾝية . 
، وケذا يرتبط بصحتカ اヱﾝفسية ، فヴو عيش حياة ヱفسية ヱسبية مف ヱケا يتضح أف اヱダساف ي     

يشعر باダرتياح تارًة ゼف اﾝظروؼ اﾝتي يعيشヴا ساعدتカ عﾞى تحقيؽ أケدافカ ، ويشعر بعدـ اダرتياح 
تارًة أخرى ﾝعدـ مヱاسبة ظروفカ مع غاياتカ في اﾝحياة . وヱケا يﾞجأ اﾝبعض إﾝى أساﾝيب اﾝدفاع ، 

تヴا حيؿ دفاعية ، فヴي تموヮ عﾞى اﾝذات وتشوヮ اﾝواقع حتى ヅيヱاؿ واﾝدفاعات اヱﾝفسية في حقيق
فاﾝشخص اﾝذي يبرر أخطاءヮ  ، اﾝموقؼ مف معヱويات اﾝفرد ، فヴي ヅتقدـ حﾞوヅً حقيقية ﾞﾝمشاﾜؿ 

وبصفة مستمرة ﾝف يﾜوف قادرًا أبدًا عﾞى اﾝتعﾞـ مف ケذヮ اゼخطاء ، واﾝتبرير ヱケا يعد أحد اﾝحيؿ 
تﾜمف اﾝخطورة في و ، أف ケذヮ اﾝحيؿ تعمؿ غاﾝبًا عﾞى اﾝمستوى اデﾝشعوري  اﾝدفاعية اヱﾝفسية ، ثـ

اダدماف عﾞى إستخداـ ケذヮ اゼساﾝيب ヴヱゼا تؤدي إﾝى فشؿ )اヱゼا ( في حماية اﾝذات فيظヴر 
 ( . ٖٕٔ -ٜٕٕ:  ٜٕٓٓ ، اダضطراب اヱﾝفسي ﾝدى اﾝفرد ) اﾝخاﾝدي

      ﾞبقاء عヂﾝ تヅدفاع تعد محاوﾝؾ فإف حيؿ اﾝؿ وبذデختダا カفسي " مف أف يصيبヱﾝتوازف اﾝى " ا
اﾝعادي واﾝشاذ ، واﾝصحيح واﾝمريض ، وケي حيؿ عادية تحدث ﾝدى ﾜؿ اヱﾝاس اﾝسوي واデﾝسوي  ، 

خفاؽ اﾝثاヱي بإستمرار ، ووجودケا عﾞى ヱحو  معتدؿ عヱد ،  وﾜﾝف اﾝفرؽ بيヴヱما ケو ヱجاح اゼوؿ وا 
 اゼوؿ ، وعﾞى ヱحو  مفرط عヱد اﾝثاヱي . 

 وتヱقسـ إﾝى أقساـ ، مヴヱا :   عدد حيؿ اﾝدفاع اヱﾝفسيوتت    
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اﾜﾝبت واヱダسحاب واﾜヱﾝوص واﾝتثبيت واﾝتفﾜيؾ مثؿ :  ( اヴﾝروبية اヱダسحابية ) أو حيؿ اﾝدفاع .ٔ
 واﾝتخيؿ واﾝتبرير واﾜヱダار واﾝダغاء واﾝسﾞبية .  

 .اﾝعدواف واダسقاط واダحتواء مثؿ حيؿ اﾝدفاع اﾝعدواヱية ) أو اヴﾝجومية ( :  .ٕ

اダبداؿ واダزاحة واﾝتحويؿ واダعデء واﾝتعويض واﾝتقمص واﾝتﾜويف مثؿ حيؿ اﾝدفاع اダبداﾝية :  .ٖ
   (. ٖٛ: ٜٜٚٔ) زケراف ،  اﾝعﾜسي واﾝتعميـ واﾝرمزية واﾝتقدير اﾝمثاﾝي

 
: ケو إبعاد اﾝدوافع واゼفﾜار اﾝمؤﾝمة أو اﾝمخزية أو اﾝمخيفة أو    Repression اﾜﾝبت .ٔ

ﾝقﾞؽ مف حيز اﾝشعور إﾝى حيز اデﾝشعور حتى تヱسى . وケو وسيﾞة اﾝخطيرة اﾝمؤدية إﾝى ا
توقي إدراؾ اﾝدوافع اﾝتي يفضؿ اﾝفرد إﾜヱارケا وﾜأカヱ يヴذب ذاتカ خشية اﾝشعور باダثـ واヱﾝدـ 
يデـ اﾝذات . واﾜﾝبت يعد بمثابة دفف خبرات حية ، تحاوؿ دائمًا اﾝخروج  وعذاب اﾝضمير وا 

تظヴر اﾝمﾜبوتات مثデً في اゼحデـ وزヅت اﾞﾝساف . واﾜﾝبت  ثاヱيًة إﾝى حيز اﾝشعور ، ويمﾜف أف
في أف اﾝقمع يتضمف ﾜبح وضبط اヱﾝفس شعوريًا في   Suppressionيختﾞؼ عف اﾝقمع 

 ضوء اﾝمعايير اダجتماعية خشية اﾝخزي واﾝعار . 

 (. ٗٗ-ٖٗ: ٜٜٚٔمثاؿ ذﾝؾ : اﾝغيرة اﾝمﾜبوتカ ، واﾝحقد اﾝمﾜبوت ) زケراف ،        

: حيﾞة دفاعية ヅشعورية مؤداケا اダبتعاد عف موقؼ يثير اﾝゼـ  Withdrawal  اヱダسحاب .ٕ
، أو يؤدي إﾝى اダحباط يأخذ صورة اﾝعزﾝة واヱダطوائية واダبتعاد عف اヱﾝاس ، أو اﾝمشارﾜة في 
اﾝعمؿ واヱﾝشاط ، ويقضي معظـ وقتカ في ممارسة اゼعماؿ اﾝفردية ﾜاﾝقراءة واﾝرسـ وﾜذﾝؾ في 

ذا ما وجد ヱفسカ مضطرًا ﾝظروؼ معيヱة ﾝمواجヴة اヱﾝاس ヱراヮ يتخذ جاヱب أحデـ اﾝيقظة ،  وا 
ذا ما أجبر عﾞى اﾝمشارﾜة في اﾝحديث إضطرب وخجؿ ، وﾝعؿ أبرز أسباب  اﾝصمت ، وا 
إستخداـ بعض اゼفراد ケذヮ اﾝحيﾞة اﾝدفاعية تعود إﾝى إتجاケات اﾝواﾝديف في تヱشئة أبヱائヴـ 

ستخداـ اゼسﾞوب اﾝقسري في تربيتヴـ ، أو أヴヱـ عاشوا في  اﾝمتسمة باﾝقヴرية واﾝتسﾞطية وا 
بيئات أسرية إتسمت باﾝحماية  اﾝزائدة مف قبؿ اﾝواﾝديف بحيث جعﾞتヴـ يشعروف باダتﾜاﾝية 
وضعؼ اﾝثقة باヱﾝفس ، ﾝذﾝؾ ヱجدケـ يفضﾞوا تﾞقائيًا وヅشعوريًا إستخداـ حيﾞة اヱダسحاب 

 ( . ٕٓٗ: ٜٕٓٓ اﾝدفاعية ﾝحماية ذواتヴـ ) اﾝخاﾝدي،

: اﾝعودة أو اﾝرجوع أو اﾝتقヴقر إﾝى مستوى غير ヱاضج مف اﾝسﾞوؾ   Regression  اﾜヱﾝوص .ٖ
وتحقيؽ ヱوع مف اゼمف واﾝتوافؽ حيف تعترض اﾝفرد مشﾞﾜة أو موقؼ محبط . مثاؿ ذﾝؾ : 
شيخ يسﾞؾ سﾞوؾ مراケؽ بعد أف ﾜاف قد أقﾞع عカヱ . ومراケؽ يسﾞؾ سﾞوؾ طفؿ يﾜヱص إﾝى 

وطفؿ ﾜبير يعود إﾝى اﾝتبوؿ اデﾝإرادي بعد أف يﾜوف قد تـ ضبطカ  اﾝتفﾜير اﾝخرافي اﾝبدائي ،
 ( . ٔٗ  :ﾜٜٜٔٚما في حاヅت اﾝغيرة عヱد ميデد طفؿ جديد ) زケراف 
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:  ケو توقؼ ヱمو اﾝشخصية عヱد مرحﾞة مف اヱﾝمو ヅيتخطاケا ، عヱدما   Fixation  اﾝتثبيت .ٗ
اヅت اﾝرﾜود واﾝجمود اヱﾝفسي تﾜوف مرحﾞة اヱﾝمو اﾝتاﾝية بمثابة تヴديد خطير ،  فヴي إحدى ح

اﾝذي يヱتاب اﾜﾝائف اآدمي ،  فمثデً اﾝطفؿ اﾝذي يرفض أف يقﾞع عف اダطعاـ بوسيﾞة اﾝزجاجة 
 カﾝ طفؿ قد حدثﾝحظ أف اデمﾝة ، فاﾞمرحﾝا ヮذケ زمف ヮة بعد أف تجاوز عمرﾞفترة طويﾝ )مميةﾝا(

د عف اﾝحد ﾞﾝطفؿ ، وقد تثبت عﾞى اﾝمرحﾞة اﾝفمية ، قد يحدث اﾝتثبت بسبب اﾝتدﾝيؿ اﾝزائ
يحدث بدافع اﾝخوؼ ، وﾜذﾝؾ اﾝحاؿ في : اﾝسﾞوؾ اヱダفعاﾝي اﾝطفﾞي اﾝذي يصدر عف شاب ، 

( ) مヱصور ٔٗ: ٜٜٚٔأو اﾝسﾞوؾ اダجتماعي اﾝمراケقي اﾝذي يصدر عف شاب )زケراف ،
 ( .  ٖٖٗ: ٜٚٛٔوآخروف ، 

ىء ( وتعﾞيカﾞ بأسباب : ケو تفسير اﾝسﾞوؾ )اﾝفاشؿ أو اﾝخاط Rationalization  اﾝتبرير .٘
جتماعيًا. واﾝتبرير يختﾞؼ عف اﾜﾝذب في أف اﾝتبرير  مヱطقية معقوﾝة وأعذار مقبوﾝة شخصيًا وا 
ヅشعوري يخدع اﾝفرد ヱفسカ ، بيヱما اﾜﾝذب شعوري يخدع بカ اآخريف . مثاؿ ذﾝؾ : تبرير عدـ 

واﾝمثؿ اﾝمشヴور اﾝزواج مف فتاة جميﾞة مرغوبة رفضت إتماـ اﾝزواج ، بأヴヱا سيئة اﾝسﾞوؾ . 
 ( . ٕٗ: ٜٜٚٔاﾝعヱب حامض )زケراف ، 

: ケو اﾜヱダار اデﾝشعوري ﾞﾝواقع اﾝمؤﾝـ أو اﾝمسبب ﾞﾝقﾞؽ ، وذﾝؾ برفض   Denialاﾜヱダار  .ٙ
إدراカﾜ أو مواجヴتカ ، وケو تعبير عف اヴﾝروبية  : إﾜヱار موت عزيز ، إﾜヱار خطر خارجي ، ػ 

 ( .  ٖٗ: ٜٜٚٔإﾜヱار أف اﾝوﾝيد اﾝمヱتظر معاؽ ػ  )زケراف ، 

: ケو إيذاء اﾝغير أو اﾝذات أو مايرمز إﾝيヴما ، وﾞﾝعدواف صور عدة   Aggression  اﾝعدواف .ٚ
مヴヱا اﾝعدواف عف طريؽ اﾝعヱؼ اﾝجسمي واﾝعدواف باﾞﾝفظ : باﾜﾝيد واﾝتشヴير ، أو يبدو اﾝعدواف 

اؼ في اﾝغمز واﾝتヱدر حيف تヱـ اﾜヱﾝتカ اデﾝذعة عف عداء دفيف ، بؿ إف اケダماؿ واダستخف
بشخص أو شىء قد يﾜوف ضربًا مف اﾝعدواف اﾝشديد ، واﾝحسد مف خデؿ تمヱي زواؿ ヱعمة 
اﾝغير .  واﾝعدواف ケو ヱتيجة إحباط سابؽ ، أو توقع ヴﾝذا اダحباط ، فاダحباط عادًة يؤدي إﾝى 
اﾝعدواف إف ﾝـ يحدث ما يﾜؼ اﾝعدواف . وفـ اヱダساف أوؿ أداة تستخدـ ﾞﾝعدواف )راجح ، 

ٜٔٙٛ     :  . ) 

: ケو أف يヱسب اﾝفرد ما في ヱفسカ مف عيوب وصفات غير مرغوبة   Projection اダسقاط  .ٛ
إﾝى غيرヮ مف اヱﾝاس ويﾞصقヴا بヴـ ) بصورة مﾜبرة( ، ويعتبر اダسقاط إعترافًا ヅشعوريًا عﾞى 

( ، اダسقاط ٓٗ: ٜٜٚٔاヱﾝفس أﾜثر مカヱ إتヴامًا ﾞﾝغير . واダسقاط غير اダحتواء )زケراف ، 
فاعية تبعد اﾝفرد عف اダعتراؼ بヱواقصカ ومواطف ضعفカ ، وحقدヮ عﾞى اآخريف ، عمﾞية د

بغية إزاحة اﾝقﾞؽ وضعؼ اﾝثقة باﾝذات ، وﾜﾝف اﾝخطورة أف يﾜوف اダسقاط صفة مデزمة 
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ﾝسﾞوヱﾜا وヱمارسﾜ カثيرًا فيفسد عデقاتヱا باヱﾝاس وヱوجカ اﾞﾝـو ヴﾝـ أو ヱصفヴـ بما ﾝيس فيヴـ 
خدعヱا اダسقاط عف حقيقتヱا ويوﾝد فيヱا اﾝتعصب واﾝشﾜوؾ واﾝعزوؼ وヱケا ي ،وبما ケـ مカヱ براء 

ماج تمثؿ ﾞﾝصفة ) داダسقاط ケو إستبعاد اﾝصفة ، واダستدخاؿ أو اダست .عف اآخريف 
 (.  ٖٕٛ-ٖٕٚ:  ٜٕٓٓاﾝخاﾝدي ، 

: ケو إتخاذ بديؿ ﾝتحقيؽ ケدؼ أو سﾞوؾ غير مقبوؿ إجتماعيًا ،   Substitution  اダبداؿ .ٜ
ؿ عادًة مشابヴًا ヴﾞﾝدؼ أو اﾝسﾞوؾ غير اﾝمقبوؿ إجتماعيًا ، مثاؿ : إبداؿ اﾝسﾞوؾ ويﾜوف اﾝبدي

: ٜٜٚٔاﾝعدواヱي اﾝموجカ إﾝى أحد اﾝواﾝديف أو أحد اゼخوة إﾝى ﾝعبة وتحطيمヴا ) زケراف ، 
ٗٗ .) 

: ケو اダرتفاع باﾝدوافع اﾝتي ヅيقبヴﾞا اﾝمجتمع   Sublimation)اﾝتسامي( اダعデء  .ٓٔ
 ى أعﾞى أو أسمى ، واﾝتعبير عヴヱا بوسائؿ مقبوﾝة إجتماعيًا .  وتصعيدケا إﾝى مستو 

ويعد اダعデء ) اﾝتسامي( شデًﾜ مف أشﾜاؿ اﾝتعويض ، أو ケو اﾝصورة اダيجابية مف     
: ٜٜٚٔ، مثاؿ ذﾝؾ : إعデء إشباع دافع اﾝعدواف إﾝى رياضة ػ مﾜデمة ػ ) زケراف ، اダبداؿ 

ﾝػ ) ميﾜاヱـز اダعデء( يمﾜف ترشيد اヱﾝمو  ( ووفقاً ٕٕٗ:   ٜٕٓٓ( ) اﾝخاﾝدي ،  ٜٖ
 カوجヱ سي ، بأفヱجﾝدافع اﾝمف حفزات ا カيﾞقة ومايترتب عケمراﾝة اﾞسي في مرحヱجﾝا
اﾝمراケقيف إﾝى مجاヅت اヱﾝشاط اﾝرياضي واﾝترويحي واダجتماعي واﾝثقافي ، حيث يجري 

ى إヱساヱي راقي يقبカﾞ "تفريغ" طاقاتヴـ في ケذヮ اヱゼشطة ، وباﾝتاﾝي اﾝتعبير عف اﾝدافع بمستو 
 (.  ٖٚٗ:  ٜٚٛٔ،  وآخروف اﾝمجتمع ) مヱصور

: ケو محاوﾝة اﾝفرد اヱﾝجاح في ميداف ﾝتعويض إخفاقカ أو  Compensation  اﾝتعويض .ٔٔ
 عجزヮ ) اﾝحقيقي أو اﾝمتخيؿ( في ميداف آخر مما أشعرヮ باヱﾝقص . مثاؿ ذﾝؾ : 

 فيما بعد خطيبًا مفوケًا. ػ طفؿ يعاヱي مف إضطراب اデﾜﾝـ يدفعﾝ カتعويضカ بأف يصبح 
 (.  ٜٖ: ٜٜٚٔتفوؽ رياضي )زケراف ، بػ شخص فاشؿ دراسيًا يعوض ذﾝؾ 

: اﾝتقمص أسﾞوب دفاعي يヱاقض أسﾞوب    Identification)اﾝتماケي(  اﾝتقمص .ٕٔ
اダسقاط ، إذ يمتص اﾝفرد فيカ اﾝصفات اﾝمحببة إﾝى ヱفسカ واﾝتي يرجو أف تﾜوف مﾜمﾞة カﾝ مف 

(، ٖٕٗ: ٜٕٓٓأف يتخذケا مثデً يحتذى بヴا ヅشعوريًا )اﾝخاﾝدي،شخصية يحبヴا ويحاوؿ 
اﾝتقمص فيカ تسﾞيـ ضمヱي باヱﾝقص ، واカヱ تﾜميؿ ヱﾞﾝقص ، واカヱ يختﾞؼ عف اﾝتقﾞيد في أف 
اﾝتقمص ヅشعوري بيヱما اﾝتقﾞيد شعوري . مثؿ : تقمص شخصيات اゼبطاؿ واヱﾝجـو واﾝواﾝديف 

شخصية أبيﾝ カيشعر باﾝقوة اﾝتي يصبو إﾝيヴا  ( ويتقمص اﾝطفؿٜٖ: ٜٜٚٔواゼساتذヮ )زケراف ،
وأف يتعﾞؽ اﾝتﾞميذ اﾝضعيؼ تعﾞقًا شديدًا بمدرس اﾝمادة اﾝمتخﾞؼ فيヴا ، واف يتقمص اﾝفتى 
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شخصية اﾝجماعة اﾝتي يヱتمي إﾝيヴا ويتفاخر بذﾝؾ تعويضًا عما يشعر بカ مف ヱقص ) راجح ، 
ٜٔٙٛ :ٕٗٛ  .) 

و اﾝتعبير عف اﾝدوافع اﾝمستヴجヱة سﾞوﾜيًا ) : Reaction Formation  ケ اﾝتﾜويف اﾝعﾜسي .ٖٔ
غير اﾝمقبوﾝة إجتماعيًا( عﾞى شﾜؿ إستجابة مضادة ، أي إظヴار أشﾜاؿ مف اﾝسﾞوؾ تﾜوف 

( ٜ٘ٔ: ٕٔٓٓعﾞى اヱﾝقيض مف دوافع وヱزعات مﾜبوتカ وغير مقبوﾝة إجتماعيًا ) عبداه ، 
ة ، ويضع غデفًا عﾞيヴا يتسـ غيرة واﾝحسد واﾜﾝراケيﾝ، أي : إخفاء اﾝفرد اﾝمشاعر اﾝسﾞبية ﾜا

( ، ﾜما  ٕٚٗ:  ٜٕٓٓباﾝمشاعر اダيجابية ﾜاﾝحب واﾝحرص واﾝدفىء اﾝعاطفي ) اﾝخاﾝدي، 
ケو اﾝحاؿ في  : شخص يヴاجـ اﾝرشوة وأخデؽ اﾝمرتشيف ، ويشرح اゼذى اﾝذي يﾞحؽ 

ヮ باﾝمجتمع مف جراء مايفعﾞوف ، بيヱما ケو يخفي في واقع حاヱ カﾝزوعًا شديدًا ﾝديカ بإتجا
( ،  وﾜذﾝؾ : اﾝطفؿ اﾝصغير اﾝذي يغار مف وヅدة طفؿ ٗٙٔ: ٜٚٛٔاﾝرشوة ) اﾝرفاعي ، 

آخر في اゼسرة ويتمヱى ﾝوﾝـ يﾞد ، غير أف ケذヮ اﾝفﾜرة تثير اﾝقﾞؽ مف جヴة ، ومف جヴة 
 أخرى تﾞقى اﾝصد واﾝرفض مف اﾝواﾝديف ، فヱجدヮ يباﾝغ باケダتماـ باゼخ اﾝصغير 

   ( .ٕٚٗ: ٜٕٓٓ) رضواف ،      
 

 Adjustment   اﾝتوافؽ
إف اゼصؿ ケو أف تتصؼ حياة ااﾝفرد بػ ) توازف ( يقـو بيف مطاﾝبヴا اﾝفسيوﾝوجية      

واダجتماعية مف جヴة واﾝمヱبヴات اﾝخارجية اﾝتي تحيط بヴذヮ اﾝحياة مف جヴة أخرى ، وﾜﾝف إذا طرأ 
ع عف بﾞوغ غرضﾜ カأف مثデً أو عヱدما يعاؽ داف محزف أو سارمヱبカ ما ، ﾜأف يسمع اﾝفرد بヱبأ 

يحاؿ بيف فرد عطش واﾝماء أو ما شابカ ذﾝؾ ، فヱヴا يوضع اﾝفرد في موقؼ جديد مغاير ﾝما يヱبغي 
أف يﾜوف عﾞيカ أصデً مف  " اダتزاف " ، أي أカヱ يﾜوف عヱد ذﾝؾ في موقؼ إヱفعاؿ ويختبر ヱمطًا ما 

 ف  " اデﾝتوازف ". ( ، وبذﾝؾ فإف اヱダفعاؿ حاﾝة م ٖ٘٘:  ٜٜٛٔمف اヱダفعاؿ ) اﾝوقفي ، 
: حاﾝة وجداヱية عヱيفة تصاحبヴا إضطرابات فسيوﾝوجية وحشوية   Emotion اヱダفعاؿ فػ   

وتعبيرات حرﾜية مختﾞفة ، تبدو ﾞﾝفرد بصورة مفاجئة ، وتتخذ صورة أزمة عابرة طارئة ヅتدـو وقتًا 
 معرفيةبجواヱب  ( ، أي أف اヱダفعاؿ : حاﾝة داخﾞية تتصؼ ٜٛ: ٜٗٛٔطويデً ) عبداﾝخاﾝؽ ، 

حساسات ، وردود  معيف ، وケي تヱزع ﾞﾝظヴور فجأًة سﾞوؾ تعبيري ، و  أفعاؿ فسيوﾝوجيةخاصة ، وا 
 ( .  ٓٛٗ: ٜٜٚٔويصعب اﾝتحﾜـ فيヴا ) دافيدوؼ ، 

تشير إﾝى اダحساس باﾞﾝذة )اﾝسرور ( أو اﾝゼـ ،   Affectiveإذف اヱダفعاؿ خبرة وجداヱية      
 وカﾝ جاヱبيف مﾜوヱيف : 
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: تصبب اﾝعرؽ ، زيادة ضغط اﾝدـ ومعدؿ ضربات اﾝقﾞب ،  وظائؼ اﾝفسيوﾝوجية في اヱダفعاヅتاﾝػ 
 إحمرار اﾝوجカ ، سرعة اﾝتヱفس ، إرتفاع درجة اﾝحرارة ، اﾝتوترات اﾝعصبية واダرتعاشات .  

 
صوتカ  : تعبيرات اﾝوجデﾜ ، ، カـ اﾝفرد وتعبيرヮ اﾞﾝفظي وفي ヱبرة اﾝتعبيرات اﾝسﾞوﾜية عف اヱダفعاヅتػ 

، طريقة اﾝتفﾜير واダدراؾ ، تعبيرات إヱفعاﾝية ذات صﾞة باﾝثقافة اﾝتي يヱتمي إﾝيヴا اﾝفرد ) مヱصور 
 (.  ٓ٘ٔ-ٙٗٔ: ٜٚٛٔوآخروف ، 

 
 :     Emotional Stability اダتزاف اヱダفعاﾝي

ケو أحد اゼبعاد اゼساسية في اﾝشخصية ، واﾝذي يمتد عﾞى شﾜؿ متصؿ مستمر مف اﾝقطب    
اﾝذي يمثカﾞ اダتزاف اヱダفعاﾝي إﾝى اﾝقطب اﾝساﾝب اﾝذي تمثカﾞ اﾝعصابية ، وأف أي شخص اﾝموجب 

يمﾜف أف يﾜوف في أي مﾜاف عﾞى ケذا اﾝمتصؿ ، ويمヱヱﾜا أف ヱصفカ طبقًا ﾝمﾜاカヱ ، وأف جميع 
اﾝمواقع محتمﾞة ، ويمثؿ اダتزاف اヱダفعاﾝي اﾝشخص اヴﾝادىء ، اﾝرزيف اﾝثابت ، اﾝمヱضبط ، غير 

  (.  ٖٜٛ: ٕ٘ٓٓ) يوヱس ،   ( في   Eysenk , 1969، اﾝمتفائؿ ، اﾝدقيؽ ) اﾝعدواヱي 
 

 
  (  ٜٚٗ: ٕ٘ٓٓ) يوヱس ،   

 
 
اダستقرار اヱﾝفسي ، ويطﾞؽ عﾞيカ أصحاب ヱظرية اﾝتحﾞيؿ  اヱﾝفسي : مبدأ اダتزاف اヱダفعاﾝي ケو      

يرات اﾝمختﾞفة ، وケذヮ اﾝقدرة اﾝثبات اヱダفعاﾝي ، إذ يروف أف اﾝفرد مزود باﾝقدرة عﾞى اダستجابة ﾞﾝمث
ケي سمة اﾝحياة ، فاヱダساف عヱدما يتعرض ﾝمヱبカ أو مثير معيف يتحوؿ إﾝى حاﾝة مف اﾝتوتر أي 

 لي 
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يﾜوف في حاﾝة إستثارة أو عدـ اダتزاف اヱダفعاﾝي ، مما يدفعカ إﾝى اﾝقياـ بヱشاط معيف مف اﾝتوتر 
  .  ( 98:  2008الガالギي ،  ) واﾝوصوؿ إﾝى حاﾝة اダتزاف

قدرة اﾝفرد عﾞى تヱاوؿ اゼمور بأヱاة وصبر وヅ يستفز أو يستثار مف :  اダتزاف اヱダفعاﾝي     
اゼحداث اﾝتافカヴ ، ويتسـ باヴﾝدوء واﾝرزاヱة ، يثؽ بカ اヱﾝاس ، عقヱデي في مواجヴة اゼمور ، يتحﾜـ 

 .  في إヱفعاヅتカ خصوصًا إヱفعاؿ : اﾝغضب ، اﾝخوؼ ، اﾝغيرة
عاﾝي تヱمو مع اﾝفرد في ظؿ بيئة أسرية ケادئة فيヴا اﾝتعاطؼ واﾝثقة أف سمة اダتزاف اヱダف     

( ،  إف اダتزاف اヱダفعاﾝي ﾞﾝفرد سمة عامة  ٕٛٚ: ٜٜٓٔباヱﾝفس بيف أفرادケا ) داود واﾝعبيدي ، 
في جوケرヮ فﾜرة اﾝتوافؽ اダجتماعي  اダتزافتفرؽ بيف اゼسوياء وغير اゼسوياء ، ويتضمف مفヴـو 

 ( .  ٓٙ:  ٜٕٓٓأحمد عزت راجح  في اﾝخاﾝدي  بدرجاتカ اﾝمختﾞفة  )
 

 معヱى اﾝتوافؽ 
اﾝتوافؽ مصطﾞح يعヱي اﾝتآﾝؼ واﾝتقارب ، فヴو ヱقيض اﾝتخاﾝؼ واﾝتヱافر ، مفヴـو اﾝتوافؽ مستمد   

 ( .  ٖٛٔ:  ٕٕٓٓمف مصطﾞح اﾝتﾜيؼ اﾝذي أستخدـ في عﾞـ اダحياء ) اヱﾝياؿ ، 

ي حرﾜة دائبة وヱشاط مستمر وتفﾜير متواصؿ ساعيًا اヱダساف مヱذ اﾝميデد وحتى اﾝوفاة ケو ف      
شباع حاجاتカ اﾝبيوﾝوجية واヱﾝفسية واダجتماعية ثبات ذاتカ وا  ، وعヱدما يصؿ  ヱحو تحقيؽ أケدافカ وا 

إﾝى ケدؼ معيف تヱشأ أケداؼ أخرى ، وعヱدما يشبع حاجة معيヱة تظヴر حاجات أخرى ، وﾜケذا فヴو 
 عودةيسعى اﾝتوافؽ مع مواقؼ وأحداث جديدة ) ヅيفتأ يتوافؽ مع مواقؼ وأحداث حاضرة حتى 

( ، وعﾞيカ فإف اﾝتوافؽ ضرورة يفرضヴا ﾜوف اﾝفرد بمواجヴة بيئة ، واﾝفرد ٜٔٔ: ٜٜٗٔومرسي ، 
إزاء مجتمع ، فاﾝبيئة تحوي عﾞى مواد إشباع حاجات اヱダساف مف اﾝطعاـ واﾝشراب واﾝمﾞبس 

بية أبヱاء ، واﾝمجتمع يヱظـ إستخداـ مواد واﾝمأوى واﾝعمؿ مف أجؿ اﾝعيش ، وتﾜويف اゼسرة ، وتر 
اﾝبيئة ) اﾝتي ズﾝخريف حؽ إشباع حاجاتヴـ مヴヱا أيضًا ( بقواعد وعادات سﾞوؾ متبعة وتقاﾝيد 
وأعراؼ وقواヱيف ヅبد مف اダمتثاؿ ヴﾝا واﾝخضوع ﾝما تفرضカ مف توافؽ إجتماعي ) دسوقي ، 

ٜٔٛ٘  :ٖٖ  . ) 
 و ، خاصة بصفة اヱﾝفسية اﾝصحة في و ، عامة بصفة ساヱﾝف عﾞـ في  أساس مفヴـو اﾝتوافؽ     
 عﾞى أو اﾝشخصي اﾝمستوى عﾞى إما اﾝتوافؽ ﾝتحقيؽ جاヱبカ مف محاوﾝة إケ ヅو ما اﾝفرد سﾞوؾ معظـ

 اﾝتوافؽ سوء عف تعبيراً  إﾝ ヅيست معظمヴا في اﾝسواء عدـ مظاケر فإف ﾜذﾝؾ ، اヅجتماعي اﾝمستوى

 فقد ، اﾝفرد فيヴا يヱخرط اﾝتي باﾝثقافة محﾜـو ヱسبي مفヴـو فؽاﾝتوا مفヴـو و ، تحقيقカ في اﾝفشؿ أو

 يحس آخر مجتمع إﾝى يヱتقؿ وحيف باヅغتراب يحس و ما مجتمع في اﾝتوافؽ سوء مف ما فرداً  يعاヱي
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 اﾝذي باﾝزمف محﾜـو ﾞﾝتوافؽ اヱﾝسبي اﾝمفヴـو أف ﾜما ، اﾝجديد اﾝمجتمع مع اﾝتوافؽ و باヱヅتماء

 أفراد معظـ مف اヱتقاد محط اﾝجامعة اﾝعربية اﾝفتاヮ دخوؿ ﾜاف واتسヱ فمヱذ ، اﾝفرد فيカ يعيش

 و اﾝداケري)         طبيعياً  أمراً   اﾝحاﾝي اﾝوقت في اﾝجامعة اﾝفتاة دخوؿ يعتبر بيヱما ، اﾝمجتمع
 ( .  ٙ٘:  ٜٜٜٔ ، اﾝعبيدي

 
 اﾝتﾜيؼ واﾝتوافؽ واﾝعデقة بيヴヱما

 :    Adaptation  اﾝتﾜيؼ
 اﾝمعروفة( داروف  تشارﾝس)ヱظرية حددتカ ما ヱحو عﾞى اﾝبيوﾝوجيا عﾞـ مف أساساً  مستمد مفヴـو  

 بيف يوائـ أف يحاوؿ  اﾝحي اﾜﾝائف أف إﾝى اﾝمفヴـو ケذا يشير  ،(  ٜ٘ٛٔ ) واヅرتقاء اヱﾝشوء بヱظرية

カفسヱ ـﾝعاﾝطبيعي واﾝذي اﾝيعيش ا カة فيﾝمحاو カヱبقاء أجؿ مف مﾝا (،ميヴف ٜٚٛٔ  :ٜ. ) 
 بأAdaptation   :  カヱ ويشار إﾝى اﾝتﾜيؼ 

 .  (ٖ: ٖٕٓٓ،  اﾝعضوية  ) عاقؿ بقاء عﾞى يساعد وظيفي أو بヱائي تغيرػ  
ػ تغير في اﾜﾝائف اﾝحي سواًء في اﾝشﾜؿ أو في اﾝوظيفة مما يجعカﾞ أﾜثر قدرة عﾞى اﾝمحافظة عﾞى 

 ( . ٜٔ: ٕٜٜٔحياتカ واﾝمحافظة عﾞى جヱسカ ) اﾝعيسوي ، 
جية ، بيヱما يرﾜز اﾝتوافؽ عﾞى اﾝجواヱب اヱﾝفسية واダجتماعية ) ػ اﾝتﾜيؼ يختص باヱﾝواحي اﾝفسيوﾝو 

 ( .ٛ:  ٜٓٛٔاﾝسيد ، 
( اﾝتي تشمؿ اﾝسﾞوؾ  Adaptationػ يヱطوي أي تعريؼ ﾝػ )اﾝتوافؽ( عﾞى اﾞﾜﾝمة اゼعـ ) تﾜيؼ 

ف  اヱダساف يتﾜيؼ مف أجؿ ) اﾝحسي اﾝحرﾜي ( وتشير ﾞﾝجاヱب اﾝعضوي في اヱダساف . وا 
  . (ٕٖ:  ٜ٘ٛٔ ، دسوقي )   اﾝتوافؽ وﾝيس اﾝعﾜس

 
عمﾞية ديヱامية مستمرة تتヱاوؿ اﾝسﾞوؾ    :  Psychological Adjustment اﾝتوافؽ اヱﾝفسي

واﾝبيئة ) اﾝطبيعية واダجدتماعية ( باﾝتغيير واﾝتعديؿ حتى يحدث توازف بيف اﾝفرد وبيئتカ ، وケذا 
 ( . ٕٚ: ケٜٜٔٚراف ، ) ز  اﾝتوازف يتضمف إشباع حاجات اﾝفرد وتحقيؽ متطﾞبات اﾝبيئة

عمﾞية تفاعؿ ديヱاميﾜي مستمر بيف قطبيف أساسيف ، أحدケما اﾝفرد بヱفسカ ، واﾝثاヱي بيئتカ أو : 
اﾝمادية واダجتماعية ، يسعى اﾝفرد مف خヴﾝデا أف يشبع حاجاتカ اﾝبيوﾝوجية واﾝسيﾜوﾝوجية ، ويحقؽ 

 デوم ، カذاتﾝ ؾ وسائؿ مرضيةﾝفة ، متبعًا في سبيؿ ذﾞمختﾝا カبﾝتي يعيش بيف مطاﾝجماعة اﾞﾝ ئمة
ケدي ، أفرادﾝخاﾝ( .  ٜٜ:  ٜٕٓٓا ) ا 
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 カوتصرف ، カى إرضاء حاجاتﾞع カتبدو في قدرت ، カفرد وبيئتﾝسجاـ بيف اヱダتواـؤ واﾝة مف اﾝأو : حا
 カﾜوﾞى تغيير سﾞفرد عﾝجتماعية ، ويتضمف قدرة اダمادية واﾝبيئة اﾝب اﾝتصرفًا مرضيًا إزاء مطا

 ( .  ٓٚٗ: ٕٜٛٔيヱاسب ケذヮ اﾝظروؼ اﾝجديدة ) راجح ، وعاداتカ تغييرًا 
( إﾝى اﾝحياة  مف خデؿ مفヴومカ إﾝى اﾝتوافؽ ، ويصفヴا بأヴヱا   Mckinney ويヱظر ) مؾ ﾜيヱي 

سﾞسﾞة مف عمﾞيات اﾝتوافؽ ، اﾝتي يعدؿ فيヴا اﾝفرد سﾞوカﾜ في سبيؿ اダستجابة ﾞﾝموقؼ اﾝمرﾜب ، 
カاحية ، وقدرتヱ مف カتج عف حاجاتヱذي يﾝية ، ويرى بأف  اヱاحية ثاヱ حاجات مفﾝا ヮذケ ى إشباعﾞع

اヱダساف ﾜﾝي يﾜوف سويًا يヱبغي أف يﾜوف توافقカ مرヱًا ، وأف يمتﾞؾ اﾝقدرة عﾞى تقديـ إستجابات 
متヱوعة تデئـ اﾝمواقؼ اﾝمختﾞفة ، وتヱجح في تحقيؽ دوافعカ وأف سﾞوؾ اﾝفرد ماケو إヅ محاوﾝة ゼف 

 يؽ مطاﾝبカ .  يحتفظ بتوازカヱ اﾝذي يﾜفؿ بカ تحق
 

 واﾝتﾜيؼ  اﾝتوافؽاﾝفروؽ بيف 
مصطﾞح يستخدمカ عﾞماء اﾝفسيوﾝوجي ) عﾞـ وظائؼ اゼعضاء( إشارًة Adaptation ؼ اﾝتﾜي   .ٔ

 カما يستخدمﾜ ، اヴﾝ تعرض カヱآثار معي カتيجヱﾜ جسـﾝتي تحدث في أحد أعضاء اﾝتغيرات اﾞﾝ
ئية أو اﾝسﾞوﾜية اﾝتي تصدر عف اﾜﾝائف عﾞماء اﾝبيوﾝوجي )عﾞـ اﾝحياة( إشارًة إﾝى اﾝتغيرات اﾝبヱا

ؼ ، ويرتبط مفヴـو اﾝتﾜي  ، وヴﾝذヮ اﾝتغيرات قيمتヴا في تحقيؽ بقاء اﾜﾝائف اﾝحي 
Adaptatuon  ، فافيﾜ ( حيﾝائف اﾜﾝد اヱجسمية عﾝحسية واﾝب اヱجواﾝٜٜٓٔبا ٖٚ)  ،

ًا عﾞى يعヱي أي تغيير في بヱاء اﾜﾝائف اﾝحي أو وظيفتカ تجعカﾞ قادر Adaptatuon اﾝتﾜيؼ ف
ستمرار ヱوعカ ، ويデحظ أف تﾜيؼ اﾜﾝائف اﾝحي باﾝمعヱى اﾝبيوﾝوجي إヱما ケو تﾜيؼ آﾝي  اﾝبقاء وا 

(Karl    Garson  )   عوض ، في (ٜٜٔٙ :ٕٔ-ٖٔ  يؼ يختصﾜتﾝأي أف ا ، )
 .  واﾝبيوﾝوجية باヱﾝواحي اﾝفسيوﾝوجية

إزاء اﾝبيئة اﾝتي يعيشفيヴا  (اヱﾝبات،  اﾝحيواف ، اヱダساف ؼ اﾜﾝائف اﾝحي عامة ) تﾜي  ويشمؿ    
:  ٜٕٓٓ)اﾝخاﾝدي ،  ، وヅبد ﾜﾞﾝائف اﾝحي أف يتﾜيؼ مع اﾝبيئة ﾜي يتمﾜف مف اعيش فيヴا

ٖٔٓ .)   

ケو اﾝعمﾞية اﾝتي بواسطتヴا يحاوؿ اﾝفرد أف يحافظ عﾞى مستوى     Adjustmentاﾝتوافؽ  .ٕ
ﾝوؾ اﾞسﾝى اﾝتوازف يرجع إﾝذا اケوجي ، وﾝفسيوﾝفسي واヱﾝتوازف اﾝحو تخفيض مف اヱ カموج

 カفرد وبيئتﾝيجابية بيف اダقة اデعﾝة مف اﾝذا يتضمف حاケتوتر ، وﾝجتماعيةػ اダطبيعية واﾝػ  ا
Moully,1973:427))  ،توافؽﾝو   أي أف اﾞسﾝاوؿ اヱامية مستمرة تتヱية ديﾞبيئة  ؾ" عمﾝوا

ケز ( " カفرد وبيئتﾝتعديؿ حتى يحدث توازف اﾝتغيير واﾝجتماعية باダطبيعية واﾝٕٜٛٔراف ،ا :
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ف إستخداـ مفヴـو اﾝتوافؽ  (ٜٕ اヱダساف دوف اﾝحيواف )ﾜفافي ،  يخص Adjustment، وا 
ٜٜٔٓ :ٖٚ .) 

، إذ أف اﾝتوافؽ ﾝيس مجرد  Adaptationؼ أشمؿ مف اﾝتﾜي   Adjustmentأف اﾝتوافؽ  .ٖ
تﾜيؼ اﾝفرد مع متغيرات اﾝبيئة ، وﾜﾝف قد يغير اヱダساف ظروؼ بيئتﾝ カتデئمカ ، وذﾝؾ مف 

デؿ إعادة تヱظيـ اﾝخبرة اﾝشخصية ، أو مف خデؿ إعادة تヱظيـ عヱاصر اﾝبيئة )عبداه ،  خ
( ، فاﾝتوافؽ يヱطوي عﾞى وظيفة أساس ケي تحقيؽ اﾝتوازف مع اﾝبيئة بمعヱاケا ٜٕٕ: ٜٜٙٔ

: ٜٜٙٔؼ مادي فيزيائي مع اﾝبيئة )دمヴヱوري ، اﾝشامؿ واﾞﾜﾝي ، أما اﾝتﾜيؼ فヴو مجرد تﾜي  
( اﾝتي Adaptation ؼ اﾝتﾜي  )ي أي تعريؼ ﾞﾝتوافؽ عﾞى اﾞﾜﾝمة اゼعـ ، ﾜما يヱطو  (ٗٛ

تشمؿ اﾝسﾞوؾ اﾝحسي اﾝحرﾜي وتشير ﾞﾝجاヱب اﾝعضوي في اヱダساف اﾝموجود أيضًا في اﾝحيواف 
، فاﾝتﾜيؼ اﾝبصري واﾝتعﾞـ اﾝتﾜيفي ﾞﾝحيواف ببيئتカ مف أجؿ اﾝمحافظة عﾞى اﾝبقاء ケي مデءمة 

ئص اﾝسﾞوؾ بما يデئـ تغير اﾝبيئة ، غير أف اヱダساف توافقカ اヱﾝفس باﾝموقؼ ، وتغيير خصا
 ٜ٘ٛٔيغير اﾝبيئة ﾝتデئـ توافقカ )دسوقي ،  ﾝيس مجرد تﾜييؼ ヱفسカ بتغيرات اﾝبيئة ، فヴو قد

 :ٖٕ .) 

 

أف اﾝتوافؽ اヱﾝفسي مسأﾝة ヱسبية تختﾞؼ بإختデؼ قدرات اヱダساف واﾝثقافة واﾝزماف واﾝمﾜاف         .ٗ
 ( . ٕٗٓ: ٜٜٜٔي ، ) اﾝداケري واﾜﾝبيس

 

 ) أヱواع اﾝتوافؽ( أبعاد اﾝتوافؽ 
ويتضمف اﾝسعادة مع :   Psychological of Adjustment  اﾝتوافؽ اヱﾝفسي ) اﾝشخصي( .ٔ

شباع اﾝدوافع واﾝحاجات اﾝداخﾞية اゼوﾝية اﾝفطرية واﾝعضوية  اヱﾝفس واﾝرضا عف اヱﾝفس ، وا 
ﾞتسبة ، ويعبر عف  " سﾜمﾝوية اヱثاﾝوجية واﾝفسيوﾝي ، واﾞداخﾝصراع اﾝي "  حيث يقؿ اﾞـ داخ

 . ( ٕٚ:  ٜٜٚٔويتضمف ﾜذﾝؾ اﾝتوافؽ ﾝمطاﾝب اヱﾝمو في مراحカﾞ اﾝمتتابعة ) زケراف ، 

 

: ويتضمف اﾝسعادة مع اآخريف واﾝダتزاـ   Social Adjustment اﾝتوافؽ اダجتماعي .ٕ
ط اダجتماعي ، وتقبؿ بأخデقيات اﾝمجتمع ومسايرة اﾝمعايير اダجتماعية واダمتثاؿ ﾝقواعد اﾝضب

اﾝتغير اダجتماعي ، واﾝتفاعؿ اダجتماعي اﾝسﾞيـ واﾝعمؿ ﾝخير اﾝجماعة ، واﾝسعادة اﾝزواجية ، 
 .  (ٕٚ:  ٜٜٚٔ) زケراف ، مما يؤدي إﾝى تحقيؽ " اﾝصحة اダجتماعية "  

 



 1≓≓   الゲヨحلة الثالثة      اダرشاد واﾝصحة اヱﾝفسية            إبف اヴﾝيثـ  /ﾞﾜية اﾝتربية  

:  ويتضمف اダختيار اﾝمヱاسب ﾞﾝمヱヴة   Vocational Adjustment    اﾝتوافؽ اﾝمヱヴي .ٖ
اد عﾞمًا وتدريبًا ヴﾝا واﾝدخوؿ فيヴا واヱダجاز واﾜﾝفاءة واヱダتاج واﾝشعور باﾝرضا واヱﾝجاح واダستعد

 .  (ٕٚ:  ٜٜٚٔ) زケراف ، ، ويعبر عカヱ : اﾝعامؿ اﾝمヱاسب في اﾝعمؿ اﾝمヱاسب 
       

 خصائص اﾝشخص اﾝمتوافؽ 
وية اﾝشخص اﾝمتوافؽ ケو اﾝذي يستطيع إشباع حاجاتカ حسب أوﾝوياتヴا مف اﾝحاجات اﾝعض .ٔ

واダجتماعية ، فعدـ إشباع اﾝحاجات وفقًا ﾝتسﾞسヴﾞا اヴﾝرمي يؤدي إﾝى توقؼ تطور اﾝشخصية 
عヱد مستوى اﾝحاجة غير اﾝمشبعة ، فضデً عف حدوث إضطرابات ヱفسية وسﾞوﾜية مختﾞفة   ) 

 ، (   ٜٓٔ:  ٜٕٓٓاﾝخاﾝدي ، 

ح وأتراح ، وأف يﾜوف :  اダقباؿ عﾞى اﾝحياة بﾜؿ مافيヴا مف أفرا اヱﾝظرة اﾝواقعية ﾞﾝحياة  .ٕ
اﾝشخص واقعيًا في تعامカﾞ ، متفائデً مقبデً سعيدًا ، ويشير ケذا إﾝى توافؽ ケذا اﾝشخص في 
ケذا اﾝمجاؿ اダجتماعي اﾝذي يヱخرط فيカ ، وفي اﾝمقابؿ ヱجد حاヅت تعاヱي مف عدـ قدرتヴا عﾞى 

ﾝؾ يشير إﾝى سوء تقبؿ اﾝواقع اﾝمعاشي ، وتجد اﾝشخص يعاヱي متشائمًا رافضًا تعسًا ، وﾜؿ ذ
 اﾝتوافؽ أو إعتデؿ اﾝصحة اヱﾝفسية . 

تﾜوف طموحاتカ في مستوى إمﾜاヱات تحقيقヴا ويسعى مف خデؿ دافع  :مستوى طموح اﾝفرد  .ٖ
اヱダجاز ﾝيحقؽ مطامحカ اﾝمشروعة في ضوء إمﾜاヱاتカ ، ويشير ケذا إﾝى توافؽ ケذا اﾝفرد . 

 وヱجد اﾝعﾜس . 

 ケـ سمات اﾝشخصية اﾝتي تشير إﾝى اﾝتوافؽ : مف أ :توافر مجموعة مف سمات اﾝشخصية  .ٗ

مف أケـ اﾝسمات اﾝتي تميز اﾝشخص :   Emotional Stabilityاﾝثبات اヱダفعاﾝي   . أ
اﾝمتوافؽ ، ويتمثؿ ذﾝؾ في قدرتカ عﾞى تヱاوؿ اゼمور بأヱاة وصبر وヅيستفز أو يستثار مف 

ヱデاس ، عقヱﾝا カة ، يثؽ بヱرزاﾝدوء واヴﾝويتسـ با ، カヴتافﾝحداث اゼمور اゼة اヴي في مواج
 يتحﾜـ في إヱفعاヅتカ خصوصًا إヱفعاؿ اﾝغضب ، اﾝخوؼ ، اﾝغيرة .. 

اﾝقدرة عﾞى تحﾞيؿ اゼمور وفرز اダيجابيات مف :  Broad-mindedness إتساع اゼفؽ    . ب
اﾝسﾞبيات ، يتسـ باﾝمروヱة ويتابع اﾝمستحدثات .  عﾜس اﾝشخص ضيؽ اゼفؽ  ، اﾝمヱغﾞؽ 

 مف سوء اﾝتوافؽ .  عﾞى ヱفسカ ، ومف ثـ يعاヱي

اﾝقدرة عﾞى تفسير اﾝظواケر واゼحداث  تفسيرًا :    Scientific thinkingج. اﾝتفﾜير اﾝعﾞمي  
عﾞميًا ، واダبتعاد عف اﾝتفﾜير اﾝخرافي ، وتتسـ إヱفعاヅتカ باﾝتوازف وتتسـ شخصيتカ باヴﾝدوء 

 واﾝتوافؽ . 
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مع واقعカ أو ﾜما يدرカﾜ اآخر ، أف يتطابؽ مفヴـو اﾝذات :  Self Conceptد. مفヴـو اﾝذات  
ذا ﾜاف مفヴـو اﾝذات ﾝديカ متضخمًا أدى بカ إﾝى اﾝغرور واﾝتعاﾝي مما  فيﾜوف متوافقًا ، وا 
يفقدヮ اﾝتوافؽ مع اآخر ، ﾜما قد يتسـ فرد ما بمفヴـو ذات متدヱي عف اﾝواقع أو عف إدراؾ 

تضخيـ ذوات اآخريف اآخريف カﾝ ، وヱケا يتسـ سﾞوカﾜ باﾝدوヱية ) اダحساس باヱﾝقص ( ، وب
 ويؤدي بケ カذا أيضًا إﾝى سوء اﾝتوافؽ . 

: أف يحس اﾝشخص بمسؤوﾝيتケSocial  responsibility    カػ . اﾝمسؤوﾝية اダجتماعية   
 أزاء اآخريف وأزاء اﾝمجتمع بقيمカ ومفاケيمカ ، واダبتعاد عف اヱゼاヱية . 

، أف يﾜوف اﾝشخص متوازヱاً   ケ :Rigidityي ヱقيض اﾝتصﾞب    Flexabilityو. اﾝمروヱة  
في تصرفاتカ ، أي بعيدًا اﾝتطرؼ في إتخاذ اﾝقرارات وفي اﾝحﾜـ عﾞى اゼمور ، وأف ヅيﾜوف 

 مسايرًا عﾞى طوؿ اﾝخط ، أو مغايرًا عﾞى طوؿ اﾝخط . 
:  إحتراـ اﾝعمؿ ، تقدير اﾝمسؤوﾝية وأداء  . توافرمجموعة مف اダتجاケات اダجتماعية اダيجابية ٘

 واﾝوヅء ﾞﾝقيـ واゼعراؼ واﾝتقاﾝيد اﾝسائدة ، تقدير اﾝتراث وحمايتカ  اﾝواجب ،
. توافر مجموعة مف اﾝقيـ )ヱسؽ قيمي ( : حب اヱﾝاس ، اﾝتعاطؼ ، اダيثار ، اﾝرحمة ، اﾝشجاعة ٙ

 (.  ٕٓٛ – ٕٙٚ:  ٜٜٓٔ) داود واﾝعبيدي ، 
 
 


