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  GUIDANCE ال��ج�ه

ع�ل�ة إن�ان�ة ت���� م���عة م� ال��مات ال�ي تق�م لألف�اد ل��اع�ته� على فه� أنف�ه�      

و�دراك ال���الت ال�ي �عان�ن م�ها ، واإلن�فاع �ق�راته� وم�اه�ه� في ال�غل� على ال���الت ال�ي 

���ن بها ح�ى ی�لغ�ا أق�ى ما ت�اجهه� ، ��ا ی�د� إلى ت�ق�� ال��اف� ب��ه� و��� ال���ة ال�ي ��

  ) 74:  1992،  ( م�سي �����ع�ن ال�ص�ل إل�ه م� ن�� وت�امل في ش���اته� 

أو  : م�اع�ة تق�م لألف�اد إلخ��ار مای�اس�ه� على أس� سل��ة ، وت�ق�� ال��اف� في م�االت 

��ث�قة ، ال��اة ال���لفة . و����ل ال��ج�ه ���ل أساس على إع�اء ال�عل�مات ال�ادقة وال

  ) 27- 26: 1994(ال��او�، Responsibility وت���ة ال�ع�ر �ال���ول�ة 

  

  COUNSELING  اإلرشاد

ع�ل�ة تعل���ة ت�اع� الف�د على أن �فه� نف�ه �ال�ع�ف على ال��ان� ال�ل�ة ال���لة      

في م�ا ��ه� م��دة ل�����ه ح�ى ی���� م� إت�اذ ق�اراته ب�ف�ه ، وحل م��الته ���ض���ة 

و��� ذل� م� خالل إقامة عالقة إن�ان�ة  .ن��ه ال���ي ، وت��ره اإلج��اعي وال����� وال�ه�ي 

ال�� ی��لى دفع الع�ل�ة اإلرشاد�ة ن�� ت�ق�� الغا�ة م�ها ����ته ال�ف�ي ب��ه و��� ال��ش� 

   .) 46: 1987ال�ه��ة  ( ماه� ، 

� ذاته و��رس ش����ه و�ع�ف خ��اته ع�ل�ة ب�اءة ، ته�ف إلى م�اع�ة الف�د ل�ي �فه  أو :

و���د م��الته و���ي إم�اناته ، و��ل م��الته في ض�ء مع�ف�ه ورغ��ه وتعل��ه وت�ر��ه ، 

به�ف ت��ی� وت�ق�� أه�افه وت�ق�� ال��ة ال�ف��ة وال��اف� ش���ًا وت����ًا ومه��ًا وزواج�ًا  

  ).13- 12 :  2005وُأس��ًا ( زه�ان ،

  

   GUIDANCE AND COUNSELING  ال��ج�ه واإلرشاد

�ع�� م��ل�ا ال��ج�ه واإلرشاد ع� مع�ى م���ك ، ف�ل م� ال��ج�ه واإلرشاد ی���� م�     

ح�� ال�ع�ى ال��في ، ال��ش�� واله�ا�ة وال����ة واإلصالح وتق��� ال��مة وال��اع�ة ، وال�غّ�� 

 ) . 13 :2005 ال�ل��ي ن�� األف�ل (زه�ان ،

ت����   SERVICESخ�ة عل��ة ع�ل�ة م�روسة ل����عة خ�مات    : ال��ج�ه واإلرشاد

م�اع�ة ال�ال� أو ال����ش� على فه� ذاته و����ه وم��له ور��اته و�س�ع�اداته وت��ی� أه�افه 

ه�ف ، بال�����ة الف�د�ة وال����ة وحاجاته الع�ل�ة   SKILLSوق�راته و���حاته ومهاراته 

وال�ع�ر �ال�عادة في م�االت ح�اته   MENTAL HEALTHت�ق�� ال��ة ال�ف��ة 
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ال����ة ال�عل���ة وال�ه��ة واُألس��ة وال����ة ��فة عامة وت���ة أن�ا� سل���ة وخف� ال�ل�ك 

غ�� ال���في وتق��ة ال�ل�ك ال���في وال��اف�ة على إس���ار��ه في ض�ء عادات وتقال�� ال����ع 

رشاد عل� وف� وم�ارسة وت���ة وتعل�� وتعل� وال��ل�ة العامة وه�ا ی�ضح أن ال��ج�ه واإل 

   ) 22:  1998(م���د ، 

 

   COUNSELING  PSYCHOLOGY   عل� ال�ف� اإلرشاد�

ه� أح� ف�وع عل� ال�ف� ال������ة ، یه�� ���اع�ة األف�اد على معال�ة م��الته� أو      

له� . إن م��لح عل�  ، أوت���ة مهارات أساس�ة ح�ات�ةال�قا�ة م� �ع� ال���الت ال���قعة 

ال�ف� اإلرشاد� ���لف م� م���ع إلى آخ� ح�� ���ي ال�ع� ه�ا العل� بـ ال��ج�ه واإلرشاد ، 

.. إن إخ��ار إس�  اإلرشاد ال����� و��ل� عل�ه آخ�ون (ال��ج�ه ال�البي) أو اإلرشاد ال�البي أو 

�ه ) ه� األدق ب�� ه   COUNSELING  PSYCHOLOGY(عل� ال�ف� اإلرشاد� 

األس�اء ح�� �ع�� ال�فه�م ال�ان� العل�ي والع�لي في آن واح� ، و���� اإلرشاد �العل� ، و�ع��ه 

وق� تع�دت م�االت اإلرشاد ال�ف�ي  ،  )9:  2011سع� ، أإلى مه�ه وه� عل� ال�ف� ( أب� 

 ل�غ�ي ج��ع م�احل ح�اة اإلن�ان ، وم�احل ال��� ال���لفة ( ال�ف�لة ، ال��اب ، ال�ش� ،

ال��رسة ، الع�ل ) ، وتغ�ي ح�اة اإلن�ان ال���ل ،  ال����خة ) وتغ�ي أماك� ع�له وت�اج�ه (

ف��االت في حاالت الالس�اء وال�االت ال�اصة وتغ�ي األزمات ال�ي ��� بها األف�اد في ح�اته� ، 

اد ال�ه�ي ، اإلرشاد ح�� ال���ان : اإلرشاد ال�ی�ي ، اإلرشاد العالجي ، اإلرشاد ال����� ، اإلرش

اإلرشاد ال�واجي ، اإلرشاد األس�� . أما م�االت اإلرشاد ح�� الف�ات ال���ف��ة : إرشاد األ�فال 

، إرشاد ال��اهق�� وال��اب ، إرشاد ��ار ال�� ، إرشاد ال�ع�ق�� ( اإلرشاد ال�أه�لي ) ، إرشاد 

  )  180: 2008( م�ا��ة ، ال��ه���� 

  

   UCATIONAL COUNSELINGED   :  اإلرشاد ال����� مع�ى 

في رس� ال��� ال�����ة ال�ي ت�الءم مع ق�راته وم��له وأه�افه ،  ال�ال�ه� ع�ل�ة م�اع�ة       

وأن ���ار ن�ع ال�راسة وال��اهج ال��اس�ة وال��اد ال�راس�ة ال�ي ت�اع�ه في إك��اف اإلم�انات 

ال��اح في ب�نام�ه ال����� ،  ���ا �ع� ال����� ال�عل��ي ال�اض� ، وم�اع�ته فيال�����ة 

: 2005( زه�ان ، وال��اع�ة في ت���� وعالج ال���الت ال�����ة ��ا��ق� ت�افقه ال����� 

419 (  

في ت��ی� خ��ه و��ام�ه ال�عل���ة وال�����ة ال�ي ت�الءم مع ر��اته  ال�ال�: ه� م�اع�ة أو  

، وت�ق�� ال��اح �إس���ار في  وم��له و�س�ع�اداته وق�راته ، واإلخ��ار ال��اس� لل����
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ال�راسة وحل ما�ع��ضه م� م��الت وت�ل�ل ال�عاب وت�ف�� األسال�� ال��ض���ة ل��اع�ة 

ال��عل��� على ت���� عاداته� و�ت�اهاته� ال�راس�ة وم� ث� ت���� إس�ع�اداته� وت�ق�� 

  ) .61: 1998إم�اناته� ال��احة ���ل ج�� ( م���د ، 

مع أه�اف اإلرشاد ال�ف�ي ��فة عامة م� جهة ، وأه�اف ت��امل شاد ال����� أه�اف اإلر  إن      

واله�ف ال�ئ�� لإلرشاد ال����� ه� ت�ق�� ال��اح ت����ًا ،  الع�ل�ة ال�����ة م� جهة أخ�� ،

وذل� ع� ���� مع�فة ال�الم�� وفه� سل��ه� وم�اع�ته� في اإلخ��ار ال�ل�� ل��ع ال�راسة 

�ع��ض ذل� م� م��الت .  ما ق�اإلس���ار في ال�راسة وال��اح ف�ها ، وحل وم�اه�ها ، وت�ق�� 

وم� أه�افه أ��ًا ال��لع ال���ق�لي وال����� لل���ق�ل ال����� لل�الب ، في ض�ء دراسة 

  ) 419: 2005( زه�ان ،  ال�اضي وال�اض� ال����� ورس� ال��ة لل���ق�ل ال����� 

، وف�ها ��اع� أح� ال��ف�� اآلخ� على �ًة ب�� ش�� وآخ� اإلرشاد ال����� ع�ل�ة تق�م م�اشف

ز�ادة فه�ه ل���الته وق�رته على حلها ، وه� أ�ع� م� ��نه ن��ًا ، ول�ي ���ن اإلرشاد ال����� 

  فعاًال ��� أن ی��� على أساس واقعي م� األخ� والع�اء ، وفي ج� م� ال�قة وال�فاه� 

د ال����� ال�ه� إال أنه الی�ع�� ��نه خ�مة م� خ�مات ال���ادل�� وعلى ال�غ� م� دور اإلرشا

  .  إن اإلرشاد ال����� ال���� أق�ر على على م�اع�ة ال�ال� على : ال��ج�ه 

 ز�ادة مع�ف�ه ب�اته .  . 1

 حل م��الته ال��اش�ة .  . 2

 خف� ال��ت�ات ال�اج�ة م� اإلح�ا� والقل� .  . 3

� ال�ل�ة ت ال�عل���ة أو ال��رس�ة ال�اصة ب���ّ و��ل� فإن اإلرشاد ال����� ی��اول حل ال���ال    

وال�عل��� داخل ال��رسة ، والع�ل على خل� ج� م�اع� على ال��اف� ب�� ال�ل�ة وال�عل��� ، 

واإلع��اء ���ض�ع ��اب ال�ل�ة وم�اكل ال�اج�ات ال����ة ، وم�اكل ال��لف ال�راسي واإلم��انات 

  ) .33: 1991،  ع�� ال�ح�� (اإلمام و 

  

 أة وت��ر اإلرشاد ومفا���ه ن�

�ان اإلن�ان م�� اق�م الع��ر وما زال م��اجًا إلى ال��اع�ة وس�اع ال����ة أو ال��ج�ه   . 1

��اجهة ال��اكل أو تع�یل سل�ك خا�ىء ح�ى �����ع ال��اف� ض�� لم� أخ�ه اإلن�ان ، 

���ًا في اإلرشاد اإل�ار اإلج��اعي ال�� ���� ��ه ، وق� تع�دت األسال�� ال�ي �ان� م��عة ق

ال�سائل ال��ائ�ة �ال��احة أو ال�عاو�� أو ال�قى ، وتق��� ال��ح  إس���امف�ًال ع�  ،

  .) 9:  1997( الق�افي ،   واإلرشاد 
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فإن ن�ام ال���ة ه� ن�ام لإلرشاد وال��ج�ه في أغل� ن�اح�ه  العه� اإلسالميأما في   . 2

�وف وال�هي ع� ال���� وم�اع�ة ال�اس ، فه� ن�ام وف� األم� �ال�عال��ل�ة وال��ه��ة 

على إك��اب مای�فعه� و����ه� م� الف�اد وال�الل بل و���� الق�ل أن اإلسالم ��ی� ه� 

ول��� م��� أمة ی�ع�ن إلى ال���  :��� ذاته ن�ام إرشاد وت�ج�ه ، فق�ة جاء في ق�له تعالى 

 ،)  104س�رة آل ع��ان  و�أم�ون �ال�ع�وف و��ه�ن ع� ال���� وأول�� ه� ال��ل��ن ) (

وال���ة في اإلسالم ع�ل�ة تعل�� وتعل� إج��اعي ی�� في م�ا�� م�اجهة ب�� ش�� 

م���� في م�ض�عات ال��ع واألم� وال�هي واإلصالح و���ى ( ال�����) وش�� 

(ال����� عل�ه) وت��أ ب��ه�ا عالقة إن�ان�ة مه��ة ف�ها م�اق�ة أم�ر  ��ل� ال���ة وه� 

أفعال ی�وم أح� اإلح��اب ف�ها وهي ( ال����� ��ه) . ولل���ة في اإلسالم  وت�ص�ات أو

وج��عها تع��� على ال�ف� ُأس� فقه�ة تع��� على ن��ص م� آ�ات وأحادی� وس�ة ن���ة 

والل�� وال�ضا وت��� ال��ل� والقه� وال��ق�� وت�اول خل� الق�اعة وال���ة وال�اف��ة واإلرادة 

  ���� . لع�ل ال�ع�وف وت�ك ال

ول��ام ال���ة ش�و� وق�اع� مع��ة ل��ارس�ها ، فال��و� ت��ل� م� ال����� أن       

���ع ب�� ال���� العل�ي �أم�ر ال���عة والفقه واإلس�ع�اد ال���ي وال���ة في الع�ل 

و�ل��م �اإلسالم ق��ًا وق�ًال وع�ًال و���ل صفات م� ال��اء وال��� وال���ج واإله��ام �أم�ر 

اس وت��ل وتق�ل أخ�ائه� وال���� ���ال�ه� وال���� لل���ة �العل� واألمانة وال�ق�� ال�

  وال�ف� والل�� والع�ل و���� ح�� الق�اع� العامة لل���ة في اإلسالم ��ا یلي : 

 ن�ا األع�ال �ال��ات ول�ل إم��ِء مان��) .قاع�ة ح�� ال��ة و�ل� م�ضاة هللا . ( إ  .أ

 .  13س�رة األحقاف   �أم� �الع�ل واإلح�ان )قاع�ة اإلس�قامة ( إن هللا  .ب

 .  150قاع�ة العل� وال���ة ( فإسأل�ا أهل ال��� إن ���� التعل��ن ) س�رة ال��ل   .ج

 .  125قاع�ة ال�ف� والل�� (إدع� إلى س��ل ر�� �ال���ة وال��ع�ة ال���ة) س�رة ال��ل   .د

 �ی� ن��� . ح�� ال�ل� ( أك�ل ال��م��� إ��انًا أح��ه� خلقًا ) حهـ. 

قاع�ة األمانة في إرشاد وحف� األس�ار ( م� س�� م�ل�ًا س��ه هللا في ال�ن�ا واألخ�ة )   .و

 ح�ی� . 

   العه�د). أ� ( )�العق�د قاع�ة ت���ل ال��الح ودفع ال�فاس� ( �اأیها ال�ی� آم�� أوف�ا ز. 

- 9:  1991،�� وع�� ال�ح(اإلمام وق� إس��� ن�ام ال���ة ح�ى نها�ة ال�ولة الع��ان�ة  

10 .(  
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  ن�أة وت��ر اإلرشاد في الع�� ال��ی�  .3

إن ن�� اإلرشاد ال�ف�ي �ان إس��ا�ًة ل�ا ح�ث في الق�ن ال�اسع ع�� م� ��وف    

إلى اإلصالح اإلج��اعي ال�ع�ة  ف�ان�إق��اد�ة و�ج��ا��ة ، ومات�ت� عل�ها م� م��الت ، 

�رة ال��ا��ة ومات�ت� عل�ها م� إحالل ال�و ن�� ال��ن في الق�ن ال�اسع ع�� ،  نأ إذ، 

اآللة م�ل العامل إلى إس�غالل أص�اب الع�ل للع�ال و�لى ع�م ال��اواة اإلج��ا��ة 

أثارت م�اه� الفق� وال�ل� والف�اد ، ذع� األم������ وجعل�ه� ��لل�ن أسل�ب فواإلق��اد�ة ، 

ال��� ع� عالج للع��ب ال��اة األم����ة و��جه�ن إل�ه ال�ق� ال��ی� ، م�ا أد� إلى 

اإلج��ا��ة ال�ي ن��� ع� ت��ل ال����ع األم���ي إلى م���ع ص�اعي ، وأد� ذل� إلى 

إه��ام  ال���� م� ال��س�ات ال�س��ة واألهل�ة �ال��اع�ة في ذل� ، ل�� ال��ل��� ل� �قف� 

�ق� ع�� ذل� ال�� بل نادوا �إس���ال األس�اب ال�����ة للفق� وال�هل وال����ة ، وت

ال��ل��ن م� أن ال����ع ی���ل ج�ءًا م� ال���ول�ة ع� ه�ه ال��وف اإلج��ا��ة ال���ة 

ب����� ال��وف اإلج��ا��ة و���اد ف�ص للع�ل وت���� ��وف  ، وم� ث� �ان اإله��ام 

الع�ل وال�عل�� ، وأد� ذل� اإلع�قاد �إم�ان�ة إصالح وت���� ال����ع �ال��� إلى ال��ارس 

، ور��ا �ان ه�ا ال��اخ ال�� أوج�ته  ال�ه�د ال�قائ�ة�انًا مه�ًا ���� أن ت��أ ��ه �إع��ارها م

ن�أة  ساه� فيح��ة اإلصالح ، وال�� ناد� ��ه ال��ل��ن �إس���ال ع�م ال��اواة ق� 

   .اإلرشاد ال�ف�ي

  لق� ت�اف�ت ع�امل م�ع�دة في ن�أة وت��ر اإلرشاد ال�ف�ي ، أه�ها :   

   Vocational Guidance ه�يح��ة ال��ج�ه ال�  .أ

�ه�ت ح��ة ال��ج�ه ال�ه�ي �ع� ال��رة ال��ا��ة ال�ي ت��رت في الق�ن ال�اسع    

ع�� وأدت إلى إن��ار ال��انع و�خ�فاء ال��اعات ال�غ��ة ، وأد� ذل� إلى تع�ل 

الع�ال ، و�ن��ار الفق� وال��ض ، و�ه�ت ال�ع�ة إلى اإلصالح اإلج��اعي واإلق��اد� ، 

اءت �ع� ذل� جه�د ( ف�ان� �ارس�ن� ) في ت�ر�� ال��اب على فه� إس�ع�اداته� وج

وم��له� وم�اع�ته� على إخ��ار ال�ه� ال�الئ�ة له� ، وأن�أ (�ارس�ن� ) ال���� 

ل��اع�ة األف�اد على ت���� ت��فه� ال�ه�ي ، في م�حلة  1908ال�ه�ي في ب�س�� عام 

 Choosing a أص�ر ��ا�ه ( إخ��ار مه�ة 1909ما�ع� ال��حلة ال�ان��ة ، وفي عام 

Vocation ( ص�رت أول  1910، ال�� رش�ه ِللق� (أب� ال��ج�ه ال�ه�ي ) ، وفي عام

م�لة في ال��ج�ه ال�ه�ي و�ن���ت ح��ة ال��ج�ه ال�ه�ي ، وت��ل ه�ه ال���ة األساس 

( ومه�ة م��قلة  ال�ف�ي ال�� ت��ر �ع� ذل� وأص�ح عل�ًا ت�����اً  لإلرشادال�ه�ي األول 
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، وفي ال�الث��ات ج�ب ال��ج�ه واإلرشاد أن�ار رجال   )29- 28:  2008،  م�ا��ة

اإلق��اد ���� ت��ر اآلالت وال���� ال�ه�ي ، وم��الت وق� الف�اغ وال��الة 

وزاد اإله��ام ���ون ال���ف�� والعامل�� م� ح�� اإلخ��ار وال��ز�ع  ،وال�قاع� وغ��ها 

و�ع� ذل� ت��ع� ال��ا�ات واإله��امات في م�ال ال��ج�ه ال�ه�ي (  ،اج�ة وال�فا�ة اإلن�

  ). 49:  2005زه�ان ، 

  ح��ة ال��ج�ه ال�����   .ب

إك��ف العامل�ن في م�االت ال��ج�ه واإلرشاد اله�ة الفاصلة ب�� مای�عل�ه ال�ل�ة      

على ض�ورة س� م�ا أك� ذل� في م�ارسه� ومای�اجه�نه في ح�اته� الع�ل�ة �ع� ذل� . 

ه�ه ال�غ�ة ، فأص�ح ی��� إلى ال����ة على أنها ن�ع م� ال��ج�ه ، فال��ج�ه ال����� ه� 

ت�ج�ه م� أجل ال��اة ، ودخل اإلرشاد ال�ف�ي إلى ال��ارس م� أوسع األب�اب ، وأص�ح 

ی��� إلى اإلرشاد ال�ف�ي على أنه سل�لة م� ال��ا�ات واألفعال ت��� خالل �ل 

  �����ة . ال��ا�ات ال

   Psychological Measurementح��ة ال��اس ال�ف�ي    .ج

�ق�� �ال��اس ال�ف�ي ��اس الق�رات ال����ة في أ�عاد أحاد�ة �ال��اء أو     

ال����ة أو س�ات ش���ة �الع�اب واإلن��ائ�ة واإلن��ا��ة واإلت�ان اإلنفعالي 

  :دة في أور�ا وأم���ا وال���ل واإلت�اهات ، ول���ة ال��اس ال�ف�ي ب�ا�ات م�ع�

) ال�����ات ال�ام��ة  1915- 1879ال��ا�ات ال����ة ال����ة والع�ل�ة (�ان� أوًال. 

) ،  1890) في ل���ج ، و (ماك�� �اتل 1879وروادها ����ون م�ه� (ف�ن� 

) في �ار�� وم�اول�ه األولى 1905وال��ا�ات الع�ل�ة على ی� ( س���ن ب��ه 

ث� ت��ر ه�ا  ، رس ت�ه��ًا ل����فه� ت�عًا ل��ائه� ل��اس ذ�اء �ل�ة ال��ا

خالل ال��ب  اإلت�اه الع�لي إلى إس���ام اإلخ��ارات العقل�ة في ال��� األم���ي

ل����� ال����ی� وت��ی� ق�راته� العقل�ة وال�ع�ف على العال��ة األولى 

  . الع�اب��� ال�ی� ال ��ل��ن لل��مة الع����ة 

و�زدهار ح��ة  1945وح�ى  1915الع�ل�ة ال�اسعة ماب�� عام ثان�ًا. اإلس���امات 

ال��اس العقلي وال�ف�ي و�ه�ر اإلخ��ارات ال�ق��ة الف�د�ة وال����ة و�خ��ارات 

ال����ل وال���ل واإلس�ع�ادات العامة وال�اصة وال�ق��� ال�اق� له�ه اإلخ��ارات 

  ارس وال��انع . وت����ها لإلس���امات الع�ل�ة ال��اش�ة في ال��� وال��
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) 1960 - 1945ثال�ًا. �ه�ر ��ار�ات اإلخ��ارات لل�ق��� وال��ح ال�املة ماب�� عام (

واإلع��اد ال�اسع على اإلخ��ارات في ال����� ال����� وال�ه�ي وش��ل جان� 

  أوسع م� الق�رات العقل�ة وال����ة . 

اه� ، فق� �ه�ت ن���ات وح�ى ال�ق� ال�  1960را�عًا. �ه�ر ال���رات ال����ة م� عام 

ال��اس ال�ف�ي وال����� وال�����ة على األس� الفل���ة والعل��ة وال������ة في 

  ت���� اإلخ��ارات وز�ادة ح�اس��ها ل��اس الف�وق الف�د�ة . 

في ت����  و��ل� ساع�ت ح��ة ال��اس وت�اراته الع�ل�ة ال�عل���ة إلى ح� ����        

ل�ة وت��� على ال��رس�� تق��� ال��اهج ال�����ة ، وم� فه� الف�وق الف�د�ة لل�

ناح�ة أخ�� فق� ق�م� ح��ة ال��اس ت�ض�فات مه�ة للعالج واإلرشاد ال�ف�ي في 

،  )16- 15:  1991،  وع�� ال�ح�� ع�ل�ة ال����� وال�ق��� ال�ف�ي ( اإلمام 

الل أ� أن ح��ة ال��اس ال�ف�ي ساه�� في ن�� وت��ر اإلرشاد ال�ف�ي م� خ

ج�ع ال�عل�مات ال���قة و�س���امها ���ض���ة ل�صف وتق��� األف�اد (زه�ان ، 

1985.( 

 

  Mental Health   . ح��ة ال��ة ال�ف��ةد 

ی�جع اإله��ام �ال��ة ال�ف��ة إلى الع��ر ال�س�ى ، ال�ي شه�ت �ع� أش�ال       

ال�عا�ة ال���ة وال�ف��ة ال�عا�ة ال�ف��ة ه�ا وه�اك ، إذ أدرك األ��اء ال��ل��ن أه��ة 

واإلج��ا��ة لإلن�ان ، ف�ان� دور ال�عا�ة ال�ف��ة م����ة في �ل م� دم�� و�غ�اد 

ه�ه األماك� ال�ي �ان� واألن�ل� ، و�ان العالج �الع�ل وال��س�قى م� األسال�� ال�ائعة في 

وال��ازن  ( ال���ارس�انات ) وال�ي �ان� ته�ف إلى إعادة اإلس�ق�ار ت�ل� عل�ها ت���ة 

لل��ضى نف��ًا ، ح�� أن الف�� ال��ي الع��ي أو اإلسالمي ل� �ع�ف م�ألة الف�ل ب�� ال�ف� 

، و���و أن ال���� الف�ن�ي ، وأب� ال�� ال�ف�ي ال��ی� ( ب��ل ) 2000وال��� ( ح�از� ،

pinel 1745 – 1820 (في  ق� �ان م�لعًا وم�أث�ًا �أسال�� ال�عا�ة والعالج ال�ي �ان� م��عة

) ت� إن�اء  1425) أشار إلى أنه في عام (1819العال� اإلسالمي ، ففي إح�� ��ا�اته (

ت�� شعار ال��ة لل���ع ، اإلس�ان�ة  م��ة لألم�اض العقل�ة في م�ی�ة " ساراج�سا " 

و�ان� ه�ه ال���ة ت��ع أسل�ب العالج ب�اس�ة الع�ل ال�راعي ، ور��ا �ان ذل� واح�ًا م� 

) ، أ� �ع� ال��رة الف�ن��ة ب����� ال��ضى نف��ًا م� 1798جعل�ه ��ال� عام (الع�امل ال�ي 

، ح�� �ان ال��ضى ال�ف���� في أور�ا ی�ع�ض�ن ق��ده� ، وألف ��ا�ًا ع� ����ة معامل�ه� 
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ل�عاملة قاس�ة إلع�قاد األ��اء �أن ر�� ال��ضى �ال�السل وتع���ه� لل��ب ، ���ل أسل��ًا 

  ع�ه� على ال��ل� م� أم�اضه� .عالج�ًا فاعًال ��ا

لق� �ان� ه�ال� م�اوالت م�ف�قة وفي أماك� م��لفة ( بل���ا ، أل�ان�ا ، ف�ن�ا .. )       

، وت��ل� ال���ة إل�ه� اإله��ام وال�عا�ة �ال��ة ال�ف��ة لل������� عقل�ًا أ�ه�ت ب�ادر 

   وأص���ا ����ن ��عاملة إن�ان�ة على ن�ِ� أف�ل . 

��ادًة في (ب��لفان�ا / ف�ن�ا ) ، وفي عام  ) Witmerأن�أ ( و����  1896ام ع في       

نف�ه ُأن��� ��ادة ل�عااف العق�ل في  ( ب�س�� / ال�ال�ات ال����ة ) ، وفي العام  1909

  :تأس�� 

    Committee for Mental Health  National )(الل��ة الق�م�ة لل��ة ال�ف��ة

  : ���ل ع��انًا  ��ا�ًا ) Clifford Bears  1908(� وذل� �ع� س�ة واح�ة م� ن�

ت�ل�رت أع�ال ال��ة ال�ف��ة على  ـ  )A mind that found it self (عقل وج� نف�ه 

،  �إنه�ار ع��ي أدخله م��ًا عقل�ًا ، وع��ما شفي ن�� ��ا�ه أص��  �ع�مای� ( ب��ز ) 

وت���� ��وفه� في ال������ات ، دعا ��ه إلى معاملة ال��ضى ال�ف���� معاملة ����ة ، 

و�ن�اء ��ادات لل��ة العقل�ة ی�ه� إل�ها األف�اد ع��ما ی�ع�ض�ن لل�غ�� ال�ف��ة 

واإلض��ا�ات م�� ال��ا�ة ، ی�لق�ن ف�ها العالج وال�عا�ة ، دون إن��ار أن ت��ء حال�ه� 

إلصا�ة و��ع� عالجه� ، ��ا دعا ( ب��ز ) إلى ال��ل� م� ال��وف ال�ي ت�د� إلى ا

وفاعل��ه� ، �اإلض��ا�ات ال�ف��ة والعقل�ة ، و���اد ال��وف ال�ي تع�ل على ت���� ت��فه� 

و�ه�ا أم�ت ه�ه ال���ة اإلرشاد ال�ف�ي �أساس وقائي یه�� �الع�ل على وقا�ة األف�اد م� 

    ـ)  31: 2008( م�ا��ة ، اإلصا�ة �اإلض��ا�ات ال�ف��ة  والعقل�ة 

  World Health Organization م���ة ال��ة العال��ة    ��تأس1948في عام      

  م���ها في ل��ن . ، )  WHO( بـ ، وال�ي ی�م� لها إخ��ارًا 

في نها�ة الق�ن ال�اسع ع�� و��ا�ات الق�ن الع���� ح�ث ت��ر ���� قل� ال�فا���     

خالل أف�ار م�رسة الف���ائ�ة ال�ي �ان� سائ�ة ح�ل ال��ض ال�ف�ي وأس�ا�ه ، م�  –ال���ه 

-  1856س����ن� ف�و�� ( ال���او� الع��ي وال�ف�ي ال��ل�ل ال�ف�ي ال�ي أس�ها ال���� 

) ، ولعّل تأث�� ال��ل�ل ال�ف�ي في ح��ة ال��ة ال�ف��ة ه� الَ�عَل� األب�ز في تار�خ 1939

 ه�ه ال���ة ، إذ أن م�رسة ال��ل�ل ال�ف�ي أك�ت أه��ة الع�ل�ات ال�ف��ة في ن��ء

وفي ال��ف ال�اني م� الق�ن الع���� ب�أت ت��ز إت�اهات أخ��  اإلض��اب ال�ف�ي . 

كاإلت�اهات ال�ل���ة ال�ي ت��� على دور ع�ل�ات ال�عل� في ن��ء وت��ر األم�اض 
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 2009واإلض��ا�ات ال�ف��ة ، و��ل� اإلت�اهات ال�ی�ام�ة واإلن�ان�ة وال�ع���ة .. ( رض�ان ، 

 :19 -22  (  

  واإله��ام �ال��� دراسة ال�فل  د. ح��ة

�ان ل���رات عل� ال�ف� ���ل عام ولل��ل�ل ال�ف�ي واإلرشاد ال�ف�ي تأك��ات ون�ائج      

ت�ور أغل�ها ح�ل أه��ة ال�ف�لة في ت���� ال����ة ال���ة وفي ال��اف� وال���� العام 

م����ة في مق�م�ها  ف�ه� إه��ام م���� ب�راسة ال�فل و�ال��� في جامعات ،ل��اة الف�د 

و��ز م� رواد ه�ا ال��ال ( س�انلي ه�ل ) رئ�� ،  ) في ال�ال�ات ال����ة كالرك(جامعة 

ال�امعة ، ال�� ر�� مع الع�ی� م� ال�اح��� على فه� خ�ائ� ال�فل ال����ة والعقل�ة 

ألس��ة وال����ة اوال�ف��ة وفه� ال��� وق�ان��ه وع�امله ال��روثة وال�����ة ودور ال���ة 

واإلج��ا��ة في ن�� ش���ة ال�فل ، وخالل الع����ات وال�الث��ات م� الق�ن الع���� 

أم��ت ح��ة دراسة ال�فل إلى الع�ی� م� ال�امعات األم����ة ف�ًال ع�ا �ان ���� في أور�ا 

وآخ��� ) جان جاك روس� (م� دراسات م����ة ، م� أب�زها جه�د ( ب�اج�ه) في معه� 

، و��ل� فق� وف�ت ح��ة ) 17:  1991، وع�� ال�ح��  �ل��ا وأل�ان�ا ( اإلمامم� ف�ن�ا و�ن

  . دراسة ال�فل األساس ال��ائي لإلرشاد ال�ف�ي 

     تأث�� ال����� العال����� في ت��ر اإلرشاد ال�ف�ي هـ. 

 في ال��ب العال��ة األولى �ه�ت مفا��� ج�ی�ة في اإلخ��ار وال��ز�ع وال��ادة ، و�ه�ت    

إض��ا�ات نف��ة م�ل ع�اب ال��ب ، و�ه�ت ��ق ج�ی�ة م�ل اإلرشاد والعالج ال�ف�ي 

ال��ب العال��ة ال�ان�ة أث�ت في ت��ر ال��ج�ه واإلرشاد إذ ب��� األه��ة ال���� و ال��اعي ..  

لإلخ��ارات وال�قای�� ال�ف��ة في إخ��ار وت�ز�ع األف�اد ، ووضع الف�د ال��اس� في ال��ان 

  ) .52:  �2005 ح�� ق�راته و�س�ع�اداته وم��له ( زه�ان ، ال��اس

 

  ت��ر مفا��� اإلرشاد وال��ج�ه 

إن مفا��� اإلرشاد وال��ج�ه ت��رت �إت�اهات ت�از� ما��أ و���أ في م�ال ال��ج�ه        

ول� ��ه� ب�صفه عل�ًا واضح ال�عال� إال في  ،  ال�ه�ي وال����� وال��اس والعالج ال�ف�ي

 Counselingة األر�ع��ات و��ا�ة ال�����ات و�ه�ر (عل� ال�ف� اإلرشاد� نها�

Psychology   و�ه�ر مه�ة اإلرشاد �عل� وف� له مفا���ه وأس�ه وم�ادی�ه ال������ة ، ( ،

  وق� ت��ر اإلرشاد خالل ال��احل ال�ال�ة : 
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ال�ه�ي  : وهي م�حلة م�ل� مه�ة اإلرشاد  ����ج ماب�� ال��ج�ه م�حلة ال�����ات . 1

وال��اس ال�ف�ي وعل� ال�ف� العالجي ، إن�القًا م� مفه�م أساس ه� م�اع�ة الف�د على 

ال���� وال��اف� مع نف�ه ومع ال��اة ، أ� أن ال����� ل�� على ال���الت ال�ه��ة أو 

ال����ة أو ال�واج�ة ف��� بل �ال�رجة األولى على فه� الف�د نف�ه ول�ا ���� �ه 

أم�ل ل�اقاته وق�راته ، وه�ا ی��ل� إس���ام أدوات �اإلخ��ارات  وال��� �إس���ار

��عل�مات مه��ة وال�قای�� ال�ف��ة لل��ف ع� ق�راته ال�����ة م� جهة وت�و��ه 

 ت�اع�ه على إت�اذ الق�ارات ال��اس�ة في ح�اته . 

ه ال�ه�ة ته�� ه�ه ال�ه�ة �ال�االت ال���ة و���ن األف�اد األس��اء ه� م�ض�ع ه�         

ول�� ال�االت ال��ض�ة ��ا ه� في عل� ال�ف� العالجي ، أ� أن اإلرشاد وال��ج�ه ه� 

خ�مة وقائ�ة إن�ائ�ة تع�ى �ال��ة ال�ف��ة وت���ة الف�د لل��� �فعال�ة و���اب�ة ، وتع��� 

ه�ه ال�ه�ة على مع��ات وت��رات م�االت م��لفة في عل� ال�ف� م�ل م�ض�عات 

ا وال�عل� وال�اف��ة وعل� ال�ف� ال��اعي واإلج��اعي وال����� ال����ة ون���اته

و�����م أسال�� وأدوات �����مها ال�����ن ال�ف���ن والعالج��ن وعل�اء ال�ف� 

  ال�������� وال�اح��ن اإلج��اع��ن وال������ن . 

 

 : في ه�ه ال��حلة شه� اإلرشاد إن��ارًا في ت��ر ح��ة اإلرشاد في م�حلة ال����ات . 2

أه�اف اإلرشاد �اإله��ام �ال���الت ال�ال�ات ال����ة ، وفي ض�ء دراسة ذل� ح�دت 

ال�ه��ة أو ال�����ة لألف�اد األس��اء و�إع��اد اإلخ��ارات وال�قای�� ال�ف��ة �إخ��ارات 

ال��اء واإلس�ع�ادات وال���ل ، واإله��ام ب�اقع الف�د وت��فه اآلني ول�� �ال��سع في فه� 

�ل�ل ال�وافع وج�ان� ال�ل�ك ال���اخلة ��ا �فعل ال�����ن ال�ف���ن في ص�اعات وت

 عل� ال�ف� العالجي وأق��ح� ب�ائل ل��حلة ج�ی�ة ت�ل�� �أر�عة ت�جهات هي : 

 ال���� م� ال�مج ب�� عل� ال�ف� اإلرشاد� وعل� ال�ف� العالجي .   .أ

 �� ���ه��ة خاصة . ت���� ب�امج م�ع�دة وم����ة لإلرشاد في م�االت م��لفة وال��  .ب

ج. ال����� على الع�ل�ة ال�عل���ة و�ع�اد م����� في ش�ون ال�الب و��اصة في م�حلة 

  ال�امعة . 

  د. إع��اد م���� درجة ماج���� مالئ�ة إلع�اد ال��ش� ل��امه �ع�له ����� . 
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ًا لل���رات إس���ت م�اوالت ت��ی� ال�فا��� األك�� ت�ا�ق:  م�حلة ال��ع��ات وال��ان��ات. 3

ت�س�خ ال�ور اإلن�ائي ال����ة ال�ي إس���ت في ال��� وال�ع�د و�ان م� أب�ز ث�ارها 

 ) IVEY  1967) وأوضح ( إ�في  Developmental  ( لإلرشاد وال��ج�ه 

  ثالثة أدوار ی��غي ال��ام بها هي : 

   .)  Tehabilitative Remedlalotإصالحي أو تأه�لي ( :  األول  

  .) Preventiveوقائي ( :  ال�اني 

   ) .   Educative or Developmental( ت���� أو إن�ائي  :  ال�ال�

) أن ال�ور ال�ال� (ال����� أو اإلن�ائي ) ی��غي أن ی�قى  IVEY  1967و��� ( إ�في    

ه� ال�ور األساس إذ أن دور ال��ش� ه� تعل��ي ، �عل� ��ه األف�اد أسل�ب ال��اة . وق�م 

لإلرشاد ی���ن م� ع�ة ب�امج م�ل ال��ر�� على  إن��ذجًا س���ت����ًا ) IVEY( إ�في 

مهارات على مهارات ال��اع�ة الفعالة وت�ر�� ال�ال�ی� وت���� ال��اة ، وال��ر�� 

اإلصغاء واإلس��ارة وتع�یل ال�ل�ك وال��ارسة األس��ة وال�واج وغ�� ذل� م� ال�هارات . 

ادی� م��لفة والع�ل مع ال�ل�ة واألس� وال����ات وج�اعة أص�ح إت�اه اإلرشاد ���ل م�و 

األق�ان وشلل األص�قاء في ال���ة ، ول� �ع� ال��ش� �����ع أن ���ع في م���ه م����ًا 

  م�يء اآلخ��� له ل�ق�م خ�ماته . 

إن م�حلة ال��ان��ات إت��� ب���ر مه� ، وه� اإلن�قال �اإلرشاد م� اإله��ام �ال���    

الف�د� إلى ال��� اإلج��اعي اإلن�اني واإله��ام �ال���ات ال�قا��ة واإلج��ا��ة ال���ي و 

للف�د وال��اعة وه�ا ما إت�ح في تع��� را��ة عل� ال�ف� األم����ة لعل� ال�ف� 

اإلرشاد� �ع� دراسة وم�اجعة إس���ت ثالث س��ات في ال����ات األر�ع األساس�ة لعل� 

��ي  وال��اعي وال�����ي وال��رسي ، ح�� ح�دت ال�ف� اإلرشاد� وهي : اإلكل��

  رشاد�ة �األه�اف وال��ائف ال�ال�ة : ال��مات اإل 

رشاد ه� ت���� سل�ك اإلن�ان ����قة فعالة خالل ع�ل�ات ن�� لإل إن اله�ف األساس 

الف�د ول���ع م�احل ح�اته و�ك��اب أو تغ��� ال�هارات ال����ة واإلج��ا��ة وت���� 

�س��اب�ه ل��ال� ال��اة ال����رة وال��غ��ة ، وتع��� مهارات ال�عامل ب��اح ت��� الف�د و 

مع ال���ة و�ك��اب ال�فاءة على إت�اذ الق�ار وحل ال���الت ال��ت��ة �ال�عل�� وال���� 

ال�ه�ي وال��اة األس��ة وال�وج�ة ل���ع م�احل ال��اة ��ا في ذل� ال���� لل����خة ( 

  ) . 21- 18:  1991، وع�� ال�ح�� اإلمام 
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  ال��ج�ه واإلرشاد في الع� اق ت���ة 

ب�ع��� م���عة م� خ���ات ق�� ال��مة اإلج��ا��ة  1968قام� وزارة ال��اب في عام  . 1

 في أر�ع م�ارس إب��ائ�ة ن��ذج�ة في �غ�اد ل��ارسة مه�ة اإلرشاد . 

�ة اإلرشاد ت��  1970في عام جامعة �غ�اد  /م��� ال���ث ال�����ة وال�ف��ة  ��� .2

ق� ت� ال����� على دراسة مع�الت ال�الب في ال��اد ال�راس�ة و ال����� في �ل�ة �غ�اد ، 

  وم��له� و�ع� أح�اله� ال�ف��ة واإلج��ا��ة . 

ب�ع��� م���عة م� خ���ي ق�� ال����ة وعل� ال�ف�  1972قام� وزارة ال����ة في عام  . 3

 ) م�رسة م��س�ة وثان��ة . 15في (

وضع خ�ة م�ع�دة ال��ان� وق� ت� ،  1981في عام عل�ا لإلرشاد ال�����  ش�ل� ل��ة . 4

ب�أ الع�ل  1982ل����� ال��مات اإلرشاد�ة و���غ عل��ة م�روسة ، و�ب��اءًا م� عام 

ب�ع��� خ���ي ق�� اإلرشاد ال����� في ال�امعة ال�������ة وجامعة ال���ة في 

ت����ة ل����ي ق�� العل�م ال�����ة ال��ارس ال�ان��ة وال���س�ة ، وف�ح دورات 

  وال�ف��ة إلع�اده� ���ش�ی� .  

  

  وو�ائفه  اإلرشاد م��رات 

ه�اك و��فة مع��ة ت�دیها ، إن أ�ة مه�ة ال���� أن ت��� وت���ر دون أن ���ن     

وت��ل س��ًا ل���ها وت�سعها ، وث�ة ع�امل ع�ی�ة أسه�� ���ل أو آخ� في �ه�ر ال�اجة 

   :  إلى اإلرشاد

 :  ال�ق�م العل�ي وال����ل�جي .1

إن ال�ق�م العل�ي وال����ل�جي الهائل وال��رة ال�ع���ة ال����ة و�ه�ر الع�ی� م�      

ال����عات ال��ی�ة وال�اس�ات األل���ون�ة ، وال��رة الهائلة في وسائل اإلت�االت 

ت إلى ح�وث ال����ة وال����ة ، ق� ف�ض وج�دها على أف�ار ال�اس و�ت�اهاته� فأد

تغ�� في ال��� واإلت�اهات واألف�ار وأسال�� ال��اة م� م���ع إلى آخ� ، وأص�ح 

ال��ا�� العاد� م���ًا ل��اك�ة ه�ا ال���ر وال�عامل معه �أم� واقع ، م�ا جعل م� 

ع�ل�ة ال��ج�ه واإلرشاد ض�ورة مل�ة ل��اع�ة ه�الء األف�اد و�عان�ه� على ال��اف� مع 

:  2010(مل�� ، ال�� ف�ضه عل�ه ال�ق�م العل�ي وال����ل�جي ال���� ال�اقع ال��ی� 

24 . (  
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  :ال�عي اإلن�اني وال���ة في ت�او� الف�ص  .2

ن���ة ل��� ال�فا��� اإلن�ان�ة واإلق�ار ��ق�ق اإلن�ان ال�����ة في ال��اة ال��ة      

اب مهارات ال����ة ، و�ه�ر م�س�ات ت�اع� األف�اد على ت�ف�� ف�ص تعل� و�ك��

��ارس بها ق�راته ال�اصة ��ا �ف�� نف�ه وم���عه وما ن�ج ع� م�ل ه�ه ال�فا��� في 

ت�س�ع ال�عل�� وت��ع ق��اته ال�ه��ة والف��ة والعل��ة و�ه�ر مفا��� ت����ة ج�ی�ة في 

ال�عل�� ال�امل وال����� وت���ة ق�رات الف�د ��ا ت�اع�ه على ن�اح ماد� �ع��� عل�ه 

ال�قة �ال��ائف ال���م�ة ف�ًال ع� ال�ع�ر �ال��اف�ة وال���ة �ال��اح  �ع� فق�ان

جعل� م�ض�ع ال��اح مهارة ت���� �ال��ر�� وال�ف�ق واإلن�از ، �ل ه�ه الع�امل 

وم�ض�ع الف�ل م��ر إلرت�اك ت��� الف�د وفق�ان ت�ازنه وفي �ال ال�ال��� فإن الف�د 

افه �فعال�ة ون�اح ت�اس� ق�راته أو ��اجة إلى م�اع�ة م����ة لل�ص�ل إلى أه�

ل���� م�اعفات الف�ل في ال��اة العل��ة أو الع�ل�ة  ،  م�ل ه�ه الع�امل ق� الت��و 

مه�ة في �ع� ال����عات ال�قل���ة لل�ول ال�ام�ة ل��ها ش�ی�ة األه��ة في م���ع 

 كال����ع األم���ي  .  

 : ال����� العقلي لل��اة  .3

وال���� لل��اة ����قة عقل�ة واإلس���ام األم�ل للق�رات  ال��هج العل�ي إن    

العقل�ة وال�ف��ة أص�ح س�ة الع�� في ال����عات ال��ق�مة و���غي إدخال ال����� 

ل���ع م�االت ال��اة وال��خل العقلي ل��اجة ال���� م� اإلس��الم لل��فة أو ال�أمل 

�اة العامة وال�اصة لألف�اد أص�ح ال�ل�ي ب�ون م�ادرة . إن ه�ا ال�غ�� في ���قة ال�

�اه�ة تعل���ة ی��رب عل�ها اإلن�ان ال��ی� بل وهي ال��م ض�ورة م� ض�ورات ح�ات�ا 

ال��م�ة ال��ی�ة ال���� ت�ك �ل شيء لل��فة أو ال�� إن�ا ی��غي م�ارسة اإلن�ان 

ت ل� �ع� ل���ول��ه في اإلخ��ار والق�ار وال���� اإل��ابي الفعال ، وم�ل ه�ه ال��ورا

م� ال���� ت���قها ب�ون إك��اب م��� ی�ف� ت���ًا د��قًا في ه��سة ال�ل�ك 

 لألف�اد وال��اعات وه� مایه�ف إل�ه اإلرشاد . 

  :ال�قة �ال���ق�ل  .4

إن ال���ة إلى ال���ق�ل هي أساس لل��لع ن�� ال�ل�ل األف�ل واألح�� ،  ل�ل�      

ل���ق�ل  ج�ء م� ال�فاؤل وال��� لل�اقع �إع��اره أص�ح اإل��ان �ال�غ��ات ال�ي ���لها ا

حالة ���� ت�اوزها إلى األمام ، وأن ال���ق�ل ه� ال�� ���ل ل�ا ماه� أف�ل وه�ا 

���ل ال��اة ال�ه��ة والع�ل�ة واإلج��ا��ة ، وم�ل ه�ه ال��ة ی�ل��ها الف�د ب�ض�ح 
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ل��� ت�عل األف�اد ی�ق�ل�ن في ن�� ال��اة األم����ة وعلى ج��ع ال�����ات ، م�ل ه�ه ا

و���لع�ن إلى ال���ی�ات وال�غ���ات ال�ي تق�مها ال����ة العل��ة وال����ل�ج�ة ، 

فاإلرشاد عل� ج�ی� وف� وتق��ة خ�مات الت��لف ع� ال��مات ال�ي ت��ل�ر ع� ال���ر 

���ل في ث�ا�اه ع��� ال����ل�جي ، ف��ة ثقة ��ا ه� ج�ی� وث�ة ت�لع ن�� م��ق�ل 

  .)24 - 22: 1991، وع�� ال�ح��  �غ��� ال����� ( اإلمامال

  

وهي ن�ائج الحقة ل����ع الع�امل ال�ي ت� ذ��ها ، ت�ضح ال�اجة  :ع�امل ف���ة  .5

 لإلرشاد : 

ت���� األف�اد ت�عًا لق�راته� و�س�ع�اداته� ال����ة والعقل�ة وال�ف��ة ووضع   .أ

 ال��� ال��اس� في ال��ان ال��اس� . 

�ق�م ال�راسي لل�ل�ة ومعال�ة م��لة ال��أخ��� دراس�ًا و�اه�ة ال�س�ب م�ا�عة ال   .ب

ت���ًا إله�ار ال�اقات ال�عل���ة وز�ادة فعال�ة ال��ام ال�عل��ي ، وم�اع�ة ال�ل�ة 

 على ت�اوز صع��اته� . 

ج. م�ا�عة ت��� ال�ل�ة خالل م�حلة ال�راسة  �أ�فال أو ���اهق�� أو ���اب إذ أن 

ل��ی�ة وز�ادة ال�غ�� ال�ف��ة واإلج��ا��ة واإلق��اد�ة على األف�اد تعق� ال��اة ا

م�اجهة ال���الت ال����ة ، فاإلرشاد ��اع�ه� على ت��ف م� ق�راته� على 

  ت�اوز م��الته� وال���� ال�اجح . 

ت�ف�� ال�عل�مات ال�ه��ة الالزمة ع� ف�ص الع�ل وال����� ال���اف� في ب��ات   د.

ومهارات وما تق�مه  ق�راته�ه ال�ه� وال����ات ومات��ل�ه م� األف�اد و���عة 

م� ف�ص ماد�ة ومات���� عل�ه م� م�ا�� وم��الت ، ل�����ع الف�د اإلخ��ار 

  ) . 25 - 24: 1991، وع�� ال�ح��  األم�ل وال��اس�  ( اإلمام 

 

  ال�ف�يواإلرشاد ال����� أه�اف ال��ج�ه 

  nSelf actualizatio:   ت�ق�� ال�ات  .1

إن اله�ف ال�ئ�� لل��ج�ه واإلرشاد ه� الع�ل مع الف�د ل��ق�� ال�ات ، أ� الع�ل مع     

الف�د ح�� حال�ه س�اء �ان عاد�ًا أو م�ف�قًا أو ض��� العقل أو م��لفًا دراس�ًا أو جان�ًا 

، وم�اع�ته في ت�ق�� ذاته إلى درجة �����ع ف�ها أن ی��� إلى نف�ه ف��ضى ع�ا 

   ی��� إل�ه . 
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وه� دافع ، ) أن الف�د ل��ه دافع أساس ی�جه سل��ه �1959ق�ل ( �ارل روج�ز     

ت�ق�� ال�ات ، ون���ة ل�ج�د ه�ا ال�افع فإن الف�د ل��ه إس�ع�اد دائ� ل����ة فه� ذاته 

ومع�فة وت�ل�ل نف�ه وفه� إس�ع�اداته و�م�اناته ، أ� تق��� نف�ه وتق���ها وت�ج�ه ذاته 

ال����� ��ة ����ة الع��ل " ، و���� اإلرشاد ال�ف�ي غ�� ال��اش� أو " ت�  و����� ذل�

ح�ل الع��ل أو ال����� ح�ل ال�ات على ت�ق�� ال�ات إلى أق�ى درجة م���ة. ��ل�  

یه�ف اإلرشاد ال�ف�ي إلى ن�� مفه�م م�ج� لل�ات ، وال�ات هي ����نة الف�د وح�� 

�ع�� ع�ه  Positive Self – Concept ال�او�ة في ش����ه ، ومفه�م ال�ات ال��ج�  

ت�اب� مفه�م ال�ات ال�اقعي ( أ� ال�فه�م ال��رك لل�ات ال�اق��ة ��ا �ع�� ع�ه ال���) 

. مع مفه�م ال�ات ال��الي ( أ� ال�فه�م ال��رك لل�ات ال��ال�ة ��ا �ع�� ع�ه ال���) 

م ت�اب� مفه�م إن مفه�م ال�ات ال��ج� ع�� مفه�م ال�ات ال�ال� ال�� �ع�� ع�ه ع�

ال�ات ال�اقعي ومفه�م ال�ات ال��الي ، ومعل�م أن مفه�م ال�ات ه� ال���د ال�ئ�� 

-Selfلل�ل�ك . وه�اك ه�ف �ع�� ال��� لل��ج�ه واإلرشاد وه� " ت�ج�ه ال�ات 

guidance     أو إرشاد ال�اتSelf-counseling  أ� ت�ق�� ق�رة الف�د على ت�ج�ه "

��ة و�فا�ة في ح�ود ال�عای�� اإلج��ا��ة ، وت��ی� أه�اف لل��اة و��ح�اته ب�ف�ه ب��اء 

��ا یه�ف اإلرشاد إلى " ت�ه�ل ال��� ال��� "   ،وفل�فة واق��ة ل��ق�� ه�ه األه�اف 

إن ت�ق��  وت�ق�� م�ال� ال��� في ض�ء معای��ه وق�ان��ه ح�ى ی��ق� ال��ج ال�ف�ي . 

فه� ال�ات ، وتق�ل ال�ات ، وت���ة ال�ات ، ال�ات ی��ل� ��ف ال�ات ، ووعي ال�ات ، و 

  ح�ى ���ح الف�د �امل ال�فا�ة والفعال�ة . 

  

 Adjustment :  ت�ق�� ال��اف�  . 2

ت�ق�� ال��اف� ، أ� ت�اول ال�ل�ك وال���ة " م� أه� أه�اف ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي      

الف�د و����ه ، وه�ا ال�����ة واإلج��ا��ة �ال�غ��� وال�ع�یل ح�ى ���ث ال��ازن ب�� 

و���ل� ت�ق�� ه�ا اله�ف ال��ازن ی���� إش�اع حاجات الف�د ومقابلة م��ل�ات ال���ة . 

،   Coping Skillsت���ة �اقات ال����ش� ، و�ك��ا�ه مهارات ال�عامل مع ال��ا�� 

وخاصة ال��ا�� ال�اغ�ة ، وال�ه�ض �ع�ل�ة إت�اذ الق�ارات ـ ال��او� ، وال������ ، 

  . ـ "   1996

ل�ل� ��� ال��� إلى ال��اف� ال�ف�ي ن��ة م��املة ���� ی��ق� ال��اف� ال���ازن       

  ) :   McGowan &Shmidt 1962 م�االته ـ ( م���ان وش��� في �افة 
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  ال��اف� ال���ي : أ� ت�ق�� ال�عادة مع ال�ف� وال�ضا ع�ها و�ش�اع ال�وافع

والع���ة والف���ل�ج�ة وال�ان��ة ال�����ة ، وال�اجات ال�اخل�ة األول�ة الف���ة 

و�ع�� ع� سل� داخلي ح�� �قل ال��اع ، و����� ��ل� ال��اف� ل��ال� ال��� في 

 م�احله ال���ا�عة . 

  ال��اف� اإلج��اعي : و����� ال�عادة مع اآلخ��� ، واإلل��ام �أخال��ات ال����ع

��اعي وتق�ل ال�غ��� اإلج��اعي وم�ای�ة ال�عای�� اإلج��ا��ة وق�اع� ال��� اإلج

اإلج��اعي ال�ل�� وت��ل ال���ول�ة اإلج��ا��ة ، والع�ل ل��� ال��اعة ، وال�فاعل 

وتع�یل ال��� م�ا ی�د� إلى ت�ق�� ال��ة اإلج��ا��ة ، و��خل ض�� ال��اف� 

 اإلج��اعي ال��اف� األس�� وال��اف� ال�واجي . 

 خ��ار أن�� ال��اد ال�راس�ة وال��اهج في ض�ء ال��اف� ال����� : م�اع�ة الف�د في إ

 ق�راته وم��له و��ل أق�ى جه� م��� ��ا ��ق� ال��اح ال�راسي . 

  ال��اف� ال�ه�ي : و����� اإلخ��ار ال��اس� لل�ه�ة واإلس�ع�اد عل��ًا وت�ر���ًا لها

�اس� وال�خ�ل ف�ها واإلن�از وال�فاءة وال�ع�ر �ال�ضا وال��اح ، أ� وضع العامل ال�

 . ) 42- 40:  2005ـ (زه�ان ، في الع�ل ال��اس� �ال���ة له و�ال���ة لل����ع 

  

    Mental Hygiene   ت�ق�� ال��ة ال�ف��ة :  . 3

العقل وال��� ��ة � و�ع�ي ال���ع، اله�ف العام لل��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي ه�     

ال�ف� وال�ل� وال�الم  وال�ع�ر �ال�عادة مع ال�ف� والق�رة على ال���� في ال�ات وض��

(م���د ،  ال�اخلي وال�ارجي واإل��ال على ال��اة وال���ع بها واإلح�اس �األم� واألمان 

1998 :39(.     

   

 :  ت���� الع�ل�ة ال�����ة . 4

ت��اج الع�ل�ة ال�����ة إلى ت���� قائ� على ت�ق�� م�اخ نف�ي ص�ي له م��نات :    

ذاته و�ع�� في ج�اعة ال�ف وال��رسة وال����ع م�ها إح��ام ال�ل��� �ف�د في ح� 

وت�ق�� ال���ة واألم� واإلرت�اح ��ا ی��ح ف�صة ن�� ش���ة ال�الم�� م� �افة ج�ان�ها 

  و��ق� ت�ه�ل ع�ل�ة ال�عل�� . ول����� الع�ل�ة ال�����ة ی��غي اإله��ام ��ا یلي : 

 ب وال�ع��� .إثارة ال�اف��ة وت���ع ال���ة في ال����ل و�س���ام ال��ا 

  ال�أك�� على الف�وق الف�د�ة وأه��ة ال�ع�ف على ال��ف�ق�� وم�اع�ته� على ال���

 ال����� في ض�ء ق�راته� . 
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  ت�و�� ال�ال� �ق�ر م�اس� م� ال�عل�مات األكاد���ة وال�ه��ة واإلج��ا��ة تف�� في

ال��ء على  مع�فة ال�ل��� ل�اته وفي ت�ق�� ال��اف� ال�ف�ي وال��ة ال�ف��ة وتلقي

 م��الته وتعل��ه ��� ��لها ب�ف�ه . 

  ، تعل�� ال�الم�� مهارات ال��اك�ة وال����ل ال�ل�� �أف�ل ���قة م���ة ( زه�ان

2005  :42 -43  ( . 

  تع�یل سل�كBehavior Modification   ال�ل�ة م� ذو� حاالت الغ� وال�غ�

 اإلرشاد�ة له� . وتق��� ال��مات 

 ل��أخ��� دراس�ًا أو ال�ی� �عان�ن م� صع��ات في ال�عل� وال��� ال�ع�ف على ال�ل�ة ا

 في أس�ا�ه والع�ل على عالجه . 

  . تق��� ال��مات اإلرشاد�ة لل�ل�ة ال������� إنفعال�ًا 

  ال�قل�ل م� مع�الت ال���ب ال��رسي Drop out   وال�ع�ف على أس�ابها والع�ل

 على عالجها . 

 وال��س�ة ال�عل���ة . ت�ث�� أواص� ال�عاون ب�� ال� �� 

  م�اع�ة ال�ال� على إخ��ار ن�ع ال�راسة وال���� ��ا ی��اس� وق�راته و�س�ع�اداته

 ).  353- 352:  2010وم��له ( مل�� ، 

  

    العالقة ب�� اإلرشاد والعل�م األخ�� 

، وه�ا  ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي واح�ًا م� العل�م اإلن�ان�ة یه�ف إلى خ�مة وسعادة اإلن�ان   

ه�ف م���ك ب�� �ل العل�م و�ن إت�� �ل م�ها أسل��ه ال����� ل��ق�� ه�ا اله�ف ال����ك 

ت�� إس� م��لف م�ل اإلرشاد ال�ف�ي والعالج ال�ف�ي وال��مة اإلج��ا��ة وال����ة . وم� 

ال�عل�م أن ال�اس ی�ه��ن ل�ل م��الته� إلى أش�اص ذو� ت���ات ع�ی�ة ، ف��ه� م� ی�ه� 

ل�عالج ال�ف�ي ، أو ال��ش� ال�ف�ي ، أو ال���� ال�ف�ي ، أو ال�عل� ، أو األخ�ائي إلى ا

م��لح ال��ج�ه واإلرشاد ع��ما ی���ث�ن اإلج��اعي ، أو عال� ال�ی� ، ومع�� ه�الء �����م�ن 

ع� ال��مات ال�ي �ق�م�نها ، وح�ى ال��ش�ی� ال������� ����ًا مان�� أن ت���ه� األصلي 

  و عل� نف� أو ��ًا أو دی�ًا . كان ت���ة أ

م� ال��ور� ت��ی� العالقة ب�� ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي و��� �ع� العل�م اإلن�ان�ة      

األخ�� ال�ي �أخ� م�ها و�ع��ها م� ح�� األه�اف ال�����ة واألسال�� ال���اخلة ، وفي نف� 
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العل�م ، و��� ال����� ب�� ال�ق� إ�هار الف�وق ال��ه��ة ب�� ال��ج�ه واإلرشاد و��� ه�ه 

  و��� اإلرشاد غ�� ال�ف�ي    Psychological  counselingاإلرشاد ال�ف�ي  

  Psychological  counseling  Non  و���ه و��� العالج ال�ف�ي ، واإلس��ارة ال�ف��ة.  

 العالقة ب�� اإلرشاد وعل� ال�ف�  .1

� أه� ال��اد ال�ي ی�رسها ال��ش� في عل� ال�ف� ی�رس ال�ل�ك في س�ائه و�ن��افه ، وه    

"  ف�ع م� ف�وع عل�  Counseling Psychology عل� ال�ف� اإلرشاد� و   ،إع�اده مه��ًا 

و���ف�� اإلرشاد ال�ف� ال����قي ، �ع��� في وسائله وفي ع�ل�ة اإلرشاد على عل� ال�ف� . 

  ال�ف�ي م� : 

نف��ًا وال���� نف��ًا ، ومع�فة ال�ع�ف على ال��� ال���ح عل� ال�ف� العالجي : ـ 

  ال�رجات ال��ق�مة أو ال����رة م� اإلض��اب ال�ف�ي م�ل الع�اب أو ال�هان . 

: مع�فة م�ال� ال��� ومعای��ه ال�ي ی�جع إل�ها في تق��� ن�� الف�د : هل عل� نف� ال��� ـ 

،  ه� عاد� أم غ�� عاد� ، م�ق�م م�أخ� ، و���� على ن�� ال�ات وت�ق�� ال�ات

و����ك معه في اإله��ام ب�عا�ة ال��� ال��� في �افة م�اه�ه ج���ًا وعقل�ًا 

  و�ج��ا��ًا و�نفعال�ًا في م�احل ال��� ال���ال�ة . 

: مع�فة س���ل�ج�ة ال��اعة ودی�ام�اتها و��ائها والعالقات عل� ال�ف� اإلج��اعي ـ 

اإلرشاد�ة ، وما هي  اإلج��ا��ة ، وال�فاعل اإلج��اعي ، و��� ت���ن ال��اعات

  معای�� ال�ل�ك في ال��اعة .  

  : معل�مات ع� ال�ل�ك ال�اذ والغ��� لل��� غ�� العاد� . عل� نف� ال��اذ ـ 

: اإلس�فادة م� ق�ان�� ال�عل� ، و�ك��اب ال�ل�ك والعادات و��فائها ، عل� ال�ف� ال����� ـ 

   وأن ع�ل�ة اإلرشاد هي في ج�ه�ها ع�ل�ة تعل� وتعل�� .

  : ال���الت الع�ل�ة في ال��اعة واإلن�اج .عل� ال�ف� ال��اعي ـ 

  :  مع�فة  دوافع ال�ل�ك ال����ف ال��اد لل����ع . عل� ال�ف� ال��ائي ـ 

  : دراسة ال����ة ودی�ام�اتها . عل� ال�ف� العام ـ 

 :  العالقة ب�� اإلرشاد وعل� اإلج��اع .2

وال��اعة ، و�ع� عل�ًا أساسًا في إع�اد ال��ش� ، إن عل� اإلج��اع یه�� ب�راسة الف�د     

وال�لة وث�قة ب�� ال��ج�ه واإلرشاد و��� عل� اإلج��اع إله��ام �ل م�ه�ا �ال�ل�ك 

اإلج��اعي وال��� وال�قال�� والعادات وال�عای�� اإلج��ا��ة وال��� اإلج��اعي وال����ة 

في   رشاد ال��اعي على مفا��� أساسوتع��� ���قة اإل  ،اإلج��ا��ة وال���ات اإلج��ا��ة 
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عل� اإلج��اع وعل� ال�ف� اإلج��اعي وث�� ال�لة �عل� اإلج��اع . و�ه�� ال��ش� ب�راسة 

األس�ة �إع��ارها أق�� الع�امل اإلج��ا��ة تأث��ًا في الف�د وفي ت����ه اإلج��ا��ة ، و���لف 

  ). 18- 15:  2005ن ، ( زه�اتأث��ها ال��� أو ال�يء �إخ�الف ت����ها و��وفها 

 العالقة ب�� اإلرشاد وال��ج�ه  .3

له�ا داللة أو مع�ى م���ك ، ف�ل م�ه�ا حاجة نف��ة وت����ة ���ل �ع�ها �ع� ،      

وال�ش� واله�ا�ة واإلصالح والعالج وتق���    Prevention و�����ان ال����ة وال�قا�ة 

فه�ا ی�د�ان ، �ه ����قة خا��ة أو ح�ف سل�ك س�� تعل  Modification ال��مة وتع�یل 

) ، و�ال�غ� م� ه�ا اإلتفاق ب�� 23:  1998إلى تع�یل ال�ل�ك وال�عل�� ال��� ( م���د ، 

  ال���ل��� إال أن ه�ال� ث�ة إخ�الفات ب��ه�ا : 

  اإلخ�الفات ب�� م��ل�ي ال��ج�ه واإلرشاد 

          Counseling       اإلرشاد ال�ف�ي       Guidanceال��ج�ه ال�ف�ي       ت

ه� م���ع خ�مات نف��ة أه�ها ع�ل�ة اإلرشاد    .1

  ال�ف�ي ، أ� ی���� ع�ل�ة اإلرشاد . 

  ه� الع�ل�ة ال�ئ��ة في خ�مات ال��ج�ه  

   الی���� ال��ج�ه .  ، ال�ف�ي  

ه� م��ان ی���� األس� العامة وال����ات     .2

  .وال��امج و�ع�اد ال���ول�� ع� ع�ل�ة اإلرشاد

  ع�ل�ة ، أ� ���ل ال��ء الع�لي في ه�

  م��ان ال��ج�ه .  

  ���� أن ��ارسه أش�اص غ�� م������    .3

  ( م�ی� م�رسة ، معل� ، م�امي )      

  �ع��� على وج�د م�ش� م���� وم�هل  

  لل��ام �ع�ل�ة اإلرشاد .   

ی��� على ال�ان� ال���� ، وت�و�� األف�اد    .4

  �ول�ة . �ال�عل�مات وت���ة ال�ع�ر �ال��

  یه�� �ال�ان� الع�لي ال����قي م� خالل  

  إس���ام ال�قای�� ال�ف�ــ�ة وال��ق   

  وج�د عالقة ، أ� واألسال�� اإلرشاد�ة   

  مه��ة  تفاعل�ة .   

  یلي ال��ج�ه و�ع��� ال�اجهة ال��ام�ة    .���� ع�ل�ة اإلرشاد و��ه� لها   .5

  ل��نامج ال��ج�ه .   

  ) 23:  1998) ( م���د ، 13: 2005( زه�ان ،) 24: 2008( م�ا��ة ، 

 العالقة ب�� اإلرشاد وال��  .4

ب�� اإلرشاد ( ال����� وال�آل والعالج ) ه�اك ال���� م� ال���ل�ات ال�����ة      

، ��ا أنه�ا م����ان في اله�ف ح�� أن �ل والعالج ال�ف�ي وال�� وخاصًة ال�� ال�ف�ي 

عالج�ة ، واإلرشاد �ع�ل�ة الب� م� اإل�الع على �ع� م� اإلرشاد وال�� ی����ان ع�ل�ة 
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ال�عل�مات ال���ة ل�عاونه في ال�راسة واإلحالة وت���ه م� الع�ل مع ف��� ض�� أع�ائه 

ال���� وم� ال��ور� مع�فة ال��ش� ردود الفعل ال����ة والف���ل�ج�ة واألع�اض 

  لإلنفعاالت وال�غ�� ال�ف��ة . 

 ی� العالقة ب�� اإلرشاد وال� .5

في دی�ام�ات ع�ل�ة اإلرشاد ، ألن ال��ی� والعق��ة ال�ی��ة ال�ل��ة تع� أساسًا ی�خل ال�ی�     

ل�ل� الب� أن ���� ال��ش� ال�ف�ي عل�ًا  ،م���ًا لل�ل�ك ال��� وال��اف� وال��ة ال�ف��ة 

 ��فا��� دی��ة أساس�ة م�ل : ���عة اإلن�ان ��ا ح�دها هللا ت�ارك وتعالى ، وأسال��

، وأع�اض  ال����اإلض��اب ال�ف�ي في رأ� ال�ی� م�ل ال�ن�ب وال�الل وال��اع وض�ف 

اإلض��اب ال�ف�ي في رأ� ال�ی� م�ل اإلن��اف وال�ع�ر �اإلث� وال��ف والقل� واإلك��اب ، 

وال�قا�ة ال�ی��ة م� اإلض��اب ال�ف�ي م�ل اإلمان وال�ل�ك ال�ی�ي وال�ل�ك األخالقي ، إن 

( زه�ان ف�ي ���اج إلى ال��ش� ال�� �ع�ف هللا و���اه و��ا��ه في ع�له .  اإلرشاد ال�

،2005 :21(  

 العالقة ب�� اإلرشاد وال�عل��  .6

هي ع�ل�ة ح�اة ی�عل� ف�ها الف�د ال��اة ع� ���� ن�ا�ه   Educationال����ة      

�� العل�م ، إنها ته�� ال����ة ال��ی�ة ته�� ب�عل�� ال��اة ول�� فق� ب�علو و���ج�ه م� ال�عل� ، 

�ال�ل��� ��ل و����ه و������ه م� �ل ج�ان�ها ج���ًا وعقل�ًا و�ج��ا��ًا و�نفعال�ًا  ، أ� أن 

���ء م��امل الی���أ م�ها ، ج�ء م��مج ال����ة ال��ی�ة ت���� ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي 

�ه واإلرشاد ، وال����ة ول�� م�اف ، وأنه ال���� ال�ف��� في ال����ة وال�عل�� ب�ون ال��ج

ت���� ع�اص� ����ة م� ال��ج�ه واإلرشاد ، وال��ر�� ی���� ع�اص� ����ة م� ال��ج�ه 

واإلرشاد ، وع�ل�ة اإلرشاد ت���� ال�عل� وال�عل�� ����ة مه�ة في تغ��� ال�ل�ك ،  وه�اك 

  ع�اص� إتفاق وع�اص� إخ�الف ب�� ال����ة واإلرشاد : 

  ع�اص� اإلتفاق   .أ

ُثل األه�اف ال�ئ��ة ل�ل م� ال���ان�� : إع�اد اإلن�ان ال�الح ال�� �ق�م ب�ور َت�اـ 

  إ��ابي فعال في ال����ع ع� ���� اإلش�اف على ن��ه وت�ق�� �فای�ه . 

  ن �ال�ع�ف على الف�وق الف�د�ة في الق�رات وال���ل . اـ یه�� ال���ان

  � على ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي. ـ  إح��اء ب�امج إع�اد ال�عل��� في ج��ع أن�اء العال
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ی���� دراسة ال����ة     School – Counsellor اإلع�اد ال�ه�ي لل��ش� ال��رسي ـ 

وأس�ها وم�ارسة ال��ر�� ���� أص�ح إس� ال��ش� ـ ال���ي مأل�فًا في ��� اإلرشاد 

  وال����ة . 

االت اإلرشاد ���ال م� أه� م�  Educational Guidanceـ �ه�ر اإلرشاد ال����� 

ال�ف�ي ، یه�� ���اع�ة ال�الم�� في رس� ال���� ال�����ة ال�ي ت�الءم مع ق�راته� ، 

وال��اع�ة في ، وم��له� وأه�افه� ، وفي إخ��ار ال��اهج ال��اس�ة وال��اد ال�راس�ة 

 ( زه�ان ،وفي ت���� وعالج ال���الت ال�����ة ���� �ال��اح في ال��نامج ال

2005 :30 -32 .(    

  اإلخ�الف ع�اص�   .ب

ـ إن أه�اف اإلرشاد ت��دها حاجة الف�د ب�ف�ه و��ا ی�اها ، ب���ا أه�اف ال�عل�� ���دها 

 ال����ع . 

ـ أن ال��ش� في ال�ل�ة اإلرشاد�ة ال�ع�ف م��قًا حاجة ال��� أو ما��� أن �فعله 

  �� . ل��اع�ته ، ب���ا ال�عل� ی�رك م��قًا ماذا ��� أن �ق�م �ه أث�اء ال��ر 

ـ ه�اك ف�ق ب�� ال��رس وال��ش� في ���عة إع�اده�ا ، فال��رس �ع� م� خالل ت�و��ه 

�ال�ادة العل��ة وتأه�له ت����ًا ، أما ال��ش� ف��رب على ال��اس ال�ف�ي ، وال�قابلة 

، وأن واإلعالم ال����� وال�ه�ي ومعال�ة م�اكل ال�ل�ة ودراسة العالقات اإلج��ا��ة 

  �وق تأتي ���� اإلع�اد ل���عة ال��ا�ات ال�ي �ق�م بها �ل م�ه�ا . ���عة ه�ه الف

�ق�م ـ ���ن ال�عامل في ال�عل�� مع ال�ل�ة على ش�ل ج�اعي ، ب���ا ال�عامل في اإلرشاد 

  . ���ل ف�د� ��ل�ه ال��� أو ���اجه في أك�� األح�ان

   العالقة ب�� اإلرشاد والعالج ال�ف�ي .7

إلرشاد والعالج ال�ف�ي على ال�غ� م� إخ�الفه�ا ولعل ال��� �ع�د ��ل� ����ون ب�� ا       

إلى أن �ع� ال��جه�� ��ارس�ن العالج ال�ف�ي و�الع�� فإن ال�عال��� ال�ف���� ه� أ��ًا 

��ارس�ن اإلرشاد ، وذل� ألنه�ا م��ابهان أ� أن أوجه اإلتفاق ب��ه�ا أك�� م� أوجه 

( والعالج ال�ف�ي  ( ی��اول م��الت س�ء ت�اف� )  ��� اإلخ�الف ، وال���قة أن اإلرشاد ال�� 

ل��ا م��ادف�� ، و��ل� فإن ب��ه�ا ف�وقًا ، ی��اول ت���� ال����ة �ال�ع�یل وال�غ���)  فه�ا 

  م�ها : 
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تغ�ي م�اكل اإلرشاد ال����� ال�ان� ال�ع�ر� للف�د ، ب���ا تغ�ي م�اكل العالج ال�ف�ي   .أ

 ال�ان� الالشع�ر� له . 

� اإلرشاد ال����� على ال�اح�ة ال�ف��ة فق� ، و�ن�ا ی�ع�اها إلى ال��احي ال�ه��ة ال�ق��  .ب

وال�����ة واإلج��ا��ة وال���ة وال����ة ، في ح�� �ق��� العالج ال�ف�ي على 

 ال�اح�ة ال�ف��ة . 

ج. ی��� اإلرشاد ال����� على ال�اح�ة ال�قائ�ة ، و��اول خ�� ال��اكل وهي في ب�ای�ها ، 

  .  اوتعق�ه اا العالج ال�ف�ي وس�لة عالج�ة یه�� �ال��اكل في حالة ت���هب���

ال��غة ال�ع���ة أو العقل�ة ، ب���ا �غل� على م�اكل د. تغل� على ال��اكل اإلرشاد�ة 

  العالج ال�ف�ي ال��غة اإلنفعال�ة . 

ب���ا ال�عامل عاد� ، على ن��ٍ هـ. ���ن ال�عامل في اإلرشاد ال����� ب�� ال��ش� وال����ش� 

ق�� وع���  ، و��اول ال�عالج س�� على ن�ٍ� في العالج ال�ف�ي ب�� ال�عالج وال��اجع 

غ�ر ال���� وال�ع�� في أع�اقه ل��ف أس�اره وق� �ع�د إلى ال�ف�لة ل�ع�فة أس�ار 

  م���ه . 

له ، و. الی��خل ال��ش� ال����� أث�اء الع�ل�ة اإلرشاد�ة في ق�ارات ال����ش� و���ك ذل� 

و��ل� الی���ل م��ول��ه ، ب���ا ال�عالج ال�ف�ي في ع�ل�ة العالج ال�ف�ي فإنه ��ارك 

  ال���� في إت�اذ الق�ار أو ی���ه ب�ف�ه و��ل� ی���ل م��ول�ة ذل� �ًال أو ج�ءًا . 

الیه�ف اإلرشاد ال����� إلى تغ��� ش���ة ال����ش� أو إح�اث إنقالب ف�ها و�ن�ا یه�ف ز. 

ته  على اإلس�فادة م� الف�ص ال��احة ل����� ���رة ح��ة ، ب���ا یه�ف إلى م�اع�

  ال����ة وه�مها و��ائها م� ج�ی� . العالج ال�ف�ي إلى إح�اث تغ��� في 

ح. ی�عامل اإلرشاد ال����� مع م�اكل ذات ���عة آن�ة وم��ق�ل�ة ، أ� ی�عامل مع م�اكل 

���عة ال��اكل ال�ي ی�عامل معها العالج في ال���ق�ل ، ب���ا  ت��ث أو م�ج�ده حاض�ة 

  ال�ف�ي هي آن�ة . 

�م ال��ش� ال����� ���اع�ة ال����ش� على ال�ف��� ب�ف�ه ول�ف�ه في الع�ل�ة ق�. �

  اإلرشاد�ة ، ب���ا �ف�� ال�عالج ال�ف�ي لل���� ب�ًال م� العالج ال�ف�ي . 
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، و�ه�� �ال�قا�ة ، في ال�� �. ���لف ت�ر�� ال��ش� ال����� ح�� ی���� ح�ل اإلس��اء 

ال��رسي ، ب���ا ت�ر�� ال�عالج ال�ف�ي ی���� ح�ل ال��اذ أو ال��ضى عقل�ًا ، و�ه�� 

  ) 46- 43: 1991، وع�� ال�ح�� ( اإلمام �العالج ، و��� في ال������ات 

  ال��ج�ه واإلرشاد أس�

  األس� العامة :  أوًال.

   �� �هث�ات ال�ل�ك اإلن�اني ن���ًا و�م�ان ال��  .1

إنفعالي) أو ج��ي أو عقلي أو إج��اعي ، ال�ل�ك ه� أ� ن�ا� ح��� هادف (     

���ر م� ال�ائ� ال�ي ن���ة لعالقة دی�ام�ة وتفاعل ب��ه و��� ال���ة ال����ة �ه ، 

وال�ل�ك اإلن�اني ی��رج م� ال��ا�ة إلى  ،����ات مع��ة لوال�ل�ك ��ارة ع� إس��ا�ة 

إلنع�اسي أ��� أن�اع ال�ل�ك ، مع��ه وراثي الإراد� ، وال�ل�ك ال�عق�� ، فال�ل�ك ا

اإلج��اعي م� أعق� أن�اع ال�ل�ك ، ��ا ه� ال�ال في سل�ك ال�ور ال�� ی���� 

عالقات ب�� أف�اد  ال��اعة و��� الف�د وال���ة اإلج��ا��ة و���اج إلى ت�غ�ل ال��اك� 

ج��ا��ة ، وه� إراد� وم��ود ، وه� سل�ك م�عل� ع�� ع�ل�ة ال����ة اإلالعقل�ة 

إن ال�ل�ك اإلن�اني م���� وم�عل� م� خالل ع�ل�ة ال����ة اإلج��ا��ة   ،إج��ا��ًا 

وال����ة وال�عل�� ، و����� صفة ال��ات ال���ي ع�� األش�اص العادی�� وفي ال��وف 

 خ�� .  اإلع��اد�ة ، ل�ل� ���� ال���� �ه إذا ت�اوت ال��وف وال��غ��ات والع�امل األ

 م�ونة ال�ل�ك اإلن�اني   .2

إن ال�ل�ك اإلن�اني رغ� ث�اته ال���ي ، فإنه م�ن وقابل لل�ع�یل وال�غ��� ، وال��ات     

لل�ل�ك اإلن�اني ال�ع�ي ج��ده . ول�ال ه�ه ال��ل�ة ل�ا �ان اإلرشاد ال�ف�ي وال  ال���ي

ل وتغ��� ال�ل�ك ال����ب العالج ال�ف�ي وال ال����ة وال أ� جه� �ق�م أساسًا على تع�ی

  أو ال��ضي إلى سل�ك س�� وعاد� . 

 ال�ل�ك اإلن�اني ف�د� ـ ج�اعي   .3

ال�ل�ك اإلن�اني ( ف�د� ـ إج��اعي ) مه�ا ب�ا ف�د�ًا ���ًا أو إج��ا��ًا خال�ًا ،     

ف�ل�ك اإلن�ان وه� وح�ه ی��و ��ه تأث�� ال��اعة ، وسل��ه وه� مع ال��اعة ت��و ��ه 

����ه وف�دی�ه . وال����ة هي ج�لة ال��ات ال����ة والعقل�ة واإلج��ا��ة آثار ش

هي    Social Norms واإلنفعال�ة ال�ي ت��� ال��� ع� غ��ه . وال�عای�� اإلج��ا��ة 

م��ان أو م��اس ال�ل�ك اإلج��اعي ، وهي ال�ل�ك ال���ذجي أو ال��الي ال���د ل�ا ه� 
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ه� غ�� جائ� وماه� م�اح وماه� ع�� أ� أنها ص��ح وما ه� خ�أ وماه� جائ� وما

  ت��د وت�هل سل�ك الف�د وال��اعة وت��د ال�ل�ك ال���قع في ال��ا�� اإلج��ا��ة . 

وفي اإلرشاد والعالج ال�ف�ي ن�� أن أ� م�اولة ل�ع�یل أو تغ��� سل�ك الف�د الب� أن     

ج��ا��ة واإلت�اهات ت�خل في ال��اب ش���ة الف�د ومعای�� ال��اعة واألدوار اإل

  ال�ائ�ة وال��� . 

 إس�ع�اد الف�د لل��ج�ه واإلرشاد   .4

الف�د العاد� ل��ه إس�ع�اد لل��ج�ه واإلرشالد م��ي على حاجة أساس ل��ه لل��ج�ه      

م��لة یل�أ إلى اآلخ��� �ل�ًا واإلرشاد ، و�ل م�ا ح�� ��ع� عل�ه أم� أوتع��ضه 

 لإلس��ارة وال��ج�ه واإلرشاد . 

 ح� الف�د في ال��ج�ه واإلرشاد   .5

ال��ج�ه واإلرشاد حاجة نف��ة مه�ة ل�� اإلن�ان ، وم� م�ال� ال��� ال��� إش�اع     

ه�ه ال�اجة ، وعل�ه فإن ال��ج�ه واإلرشاد حقًا م� حق�ق �ل ف�د ح�� حاج�ه في أ� 

  م���ع د��ق�ا�ي ، أ� أن للف�د حقًا على ال����ع في أن ی�جه �إن�ان .  

 ح� الف�د في تق��� م���ه   .6

إن م� أه� م�اد�ء ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي اإلع��اف ����ة الف�د ومقامه و����ه      

إن اإلرشاد إرشاد ول�� إج�ار ، وق� عل��ا هللا س��انه  ، هوحقه في إخ��ار وتق��� م��� 

في  ) ول��وقل ال�� م� ر��� ف�� شاء فل��م� وم� شاء فل��ف�(وتعالى �ق�له : 

اإلرشاد أوام� وال وع� ، وال حل�ل جاه�ة ، ول��ه م�اع�ة ت��ح الف�صة للق�� ال���ة 

واإل��اب�ة في اإلن�ان أن تع�ل وأن ت�ه� ������ع أن ی�عل� ��� ��ل ه� م��الته 

وأن ه�اك قاع�ة أساس�ة : " ل�� ه�اك م� ه� أع�ف  ،�ال���قة ال�ي ی�اها م�اس�ة 

 �الف�د م� نف�ه "  . 

 ق�ل ال����ش� ت  .7

�ق�م اإلرشاد ال�ف�ي على أساس تق�ل ال��ش� لل����ش� ��ا ه� و��ون ش�و� و�ال      

ح�ود ، وه�ا األم� ض�ور� ل��ق�� العالقة اإلرشاد�ة ال���ة ال��ل��ة ال�ي ت��ح ال�قة 

وأن تق�ل ال����ش� شىء وتق�ل سل��ه شىء آخ� ،  ،ال���ادلة في الع�ل�ة اإلرشاد�ة 

  ال����ش� على تغ��� سل��ه غ�� ال��� .  م�اع�ةمه�ة ال��ش�  ح�� أن
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 إس���ار ع�ل�ة اإلرشاد   .8

فاإلرشاد ع�ل�ة ع�ل�ة اإلرشاد ع�ل�ة م����ة م��ا�عة م� ال�ف�لة إلى ال�ه�لة ،      

م����ة مادام الف�د ی��� ، وال��� ع�ل�ة م����ة ، مادام م� م�اه�ه ال��هج ال����� 

  ائي . وال��هج ال�ق

  األس� الفل���ة :  ثان�ًا.

 ���عة اإلن�ان :  .1

�ع� مفه�م ال��ش� ع� ���عة اإلن�ان أح� األس� الفل���ة ال�ي �ق�م عل�ها ع�له      

،  ألنه ی�� نف�ه و��� الع��ل في ض�ء ه�ا ال�فه�م .  وه�اك ال���� م� ال����ات 

ة اإلن�ان ، وهي ت��لف ���ا الفل���ة وال�ف��ة واإلج��ا��ة ال�ي ت�اول ت��ی� ���ع

ب��ها ح�ل شيء واح� ، ه� اإلن�ان ، ف��ًال ن�� ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي ، وال����ة 

ال�ل���ة ، ون���ة ال��ال ، ون���ة ال�ات ، �ل لها م�ل�اتها وف�وضها وال�راسات ال�ي 

الغفار ، تق�م عل�ها و�ل لها حقائ� وق�ان�� ت���ها ، و���ها ف�وق ( ع�� ال�الم ع�� 

1973 . (  

) ـ و جان جاك روس� ـ �1959ع� ال����ات  م�ل ن���ة ال�ات لـ (كارل روج�ز     

ن��ت لإلن�ان على أنه خ�� ����ع�ه ، وت��� إل�ه ن��ة م�فائلة �إع��اره أف�ل 

ال��ل�قات ، وأن �ع� ال��وف وال�غ�� هي ال�ي تف��ه وت�عل سل��ه م����ًا ، وم�ل 

، وال�ي ت��� على م عل�ها اإلرشاد ال�ف�ي ال����� ح�ل ال����ش� ه�ه ال����ة �ق� 

م�اع�ة الف�د في إزالة الع�امل ال��ث�ة ال�ي ت��ل دون ت�ق�� ذاته و���ع�ه ال���ة ، وه� 

�ع�ف نف�ه داخل�ًا ب�رجة تف�ق مع�ف�ه أل� شىء آخ� ، وفي نف� ال�ق� ن�� ن���ة 

) ت��� إلى سل�ك اإلن�ان 1933س����ن� ف�و�� م�ل ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي ��ا ق�مها ( 

في ت�اؤم على أنه شه�اني ع�واني . و��� هات�� ال������� تقع ن���ات م�ل ال����ة 

ال�ل���ة ، ف��� أن اإلن�ان م�ای� أساسًا وأن سل��ه ���ن ح�� ما ی�عل� خ��ًا أو ش�ًا ، 

  . )  Patterson 1967 س�اًء أو إن��افًا وت�افقًا أو إض��ا�ًا ( �ات�س�ن 

وه��ا ن�� أن ع�ل�ة اإلرشاد ال�ف�ي ��� أن تق�م على أساس فه� �امل ل���عة    

( رس��ة خل�ل ، اإلن�ان ، ذل� أنها ع�ل�ة ف��ة معق�ة ع��قة ع�� ال���عة ال����ة 

1968  .(  

 أخال��ات اإلرشاد ال�ف�ي  .2
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ال��ات عل� ال�ف� وال ع� إن أخال��ات اإلرشاد والعالج ال�ف�ي الت�ف�ل ع� أخ      

  ، وم� أه� أخال��ات اإلرشاد ال�ف�ي : أخال��ات العل� 

: ��� أن ���ن ال��ش� م�هًال وم�ودًا �العل� وال�ع�فة ال�����ة  العل� وال���ة  .أ

الالزمة ل�ل� ، وأن ���ن دائ�ًا ح���ًا على ال��ود �ال�عل�مات  وال���ات وال�هارات

 راسة وال���ث في م��ان ال��ج�ه واإلرشاد .األكاد���ة وعلى درا�ة �ال�

ه�ا ش�� أساس ل��ارسة اإلرشاد ال�ف�ي وت��ل م��ول�اته ، وأن ���ن :  ال��خ��  .ب

 م�خ�ًا م� ق�ل ال�هات العل��ة وال�س��ة . 

: ق�ل ح��ل ال��ش� أو ال�عالج على ال��خ�� ���ارسة اإلرشاد أو العالج  ��َّ القَ ج. 

� ال�ه�ة ال�� م� أه� ب��ده م�اعاة هللا في ع�له وم�اعاة ال�ف�ي الب� أن �ق�� ق�

 أخال��ات ال�ه�ة . 

إن س��ة ال�عل�مات واج� وأمانة على ال��ش� ، ألن ال��ش� . س��ة ال�عل�مات : د

ی��صل إلى أس�ار وخ��ص�ات ال����ش� م�اش�ًة أو ع� ���� وسائل اإلرشاد م�ل 

���ادلة ، وال���ة واج�ة على ال��ش� وم� ح� اإلخ��ارات وغ��ها في إ�ار م� ال�قة ال

ال��ش� م��ول ع� ال��اف�ة على أس�ار ال����ش� ول�� له ال�� ال����ش� . إن 

إس���ان ال����ش� ، والقان�ن ی�اخ� ال��ش� أو ال�عالج إذا ح�ى في ت���لها إال �ع� 

 أو ���ه س�ع�ه أساء إس���ام األس�ار و�ذا أ�اح ��� ��� ال����ش� ماد�ًا أو مع���اً 

  وم�ان�ه أو ح�ى ���حه . 

��� أن ت��ن العالقة اإلرشاد�ة ب�� ال��ش� وال����ش� عالقة  :  العالقة ال�ه��ة. هـ

مه��ة في إ�ار م��د م� ال�عای�� اإلج��ا��ة ال�ی��ة واألخال��ة والقان�ن�ة ال�ع�وفة 

�ان آخ� ، و���غي أال ح�ى ��� ال����ش� خ��ة ح����ة لعالقة أخال��ة ن��فة مع إن

  ت���ر العالقة ال�ه��ة إلى أ� ن�ع آخ� م� العالقات . 

اإلرشاد ال�ف�ي ع�ل إن�اني م� ال�رجة األولى ، و���اج إلى :  الع�ل ال��ل�. و

، و����� ذل� تق��� أك�� ق�ر م��� م� الع�ل ال��ل� ، و�س���ام أن��  إخالص 

�ف� مع حاجات ال����ش� وم��ل�ه ح�ى وأج�� ال�سائل وال��ق اإلرشاد�ة ال�ي ت

��ع� ال��ش� �ال�ضا وراحة ال���� ح�� ی��غي وجه هللا والی��غي فائ�ة ماد�ة أو 

   ش���ة ، وأال ت��خل في الع�ل أم�ر ش���ة ق� تف��ه .  

��� أن �ق�م �ع�ل�ة اإلرشاد ال�ف�ي ف��� م��امل م�عاون م� :  الع�ل �ف���. ز

ال�ف�ي وال���� واألخ�ائي اإلج��اعي وغ��ه� ، ���� ی��ح  األخ�ائ��� م�ل ال��ش�
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، إذ أن مع�� ف�صة تق��� ال��مات ال�����ة م� �افة ال��احي ح�ى ��ق� اله�ف 

ال���الت واإلض��ا�ات ال�ف��ة لها أس�ابها اإلج��ا��ة وم�اه�ها ال����ة 

  وع�اص�ها ال�ف��ة وآثارها اإلج��ا��ة . 

: ��� إح��ام إخ��اص ال�مالء في ف��� اإلرشاد ال�ف�ي  الءإح��ام إخ��اص ال�مح. 

و�ح��ام ع�له� وتق�ی�ه وع�م ال��ام �ع�ل م� إخ��اص اآلخ��� مه�ا �� ذل� سهًال 

  ���� أن �ق�م �ه أ� إن�ان . 

��� على ال��ش� إحالة ال����ش� إلى أخ�ائي آخ� إذا ت�ل� األم� ����د :  اإلحالة. �

� ، �أن ت��ن ال�الة ل��� م� إخ��اصه أو ل��� في ح�ود إدراك ال�اجة إلى ذل

إم�ان�اته أو ت��اج إلى اإلس�عانه �أخ�ائي آخ� ،  وذل� حفا�ًا على م�ل�ة �ل م� 

  ، ��ا في حالة ال�� في وج�د م�ض عقلي أو ع���. ال��ش� وال����ش� 

      

  األس� ال�ف��ة وال�����ة :  ثال�ًا.

یه�� ب�راس�ه  ال�ف� ساس في عل�ألف�د�ة م��أ وقان�ن عام و الف�وق ا:  الف�وق الف�د�ة .1

عل� ال�ف� الفارق وعل� ال�ف� الف�د� ، وأن اإلرشاد ه� ح� ل�ل ف�د ، فإن م�ألة 

 . الف�وق الف�د�ة ت��ح ذات اه��ة ����ة 

إن األف�اد ���لف�ن ��ًا و��فًا وعلى ن�اق واسع وشامل ��ه� في �افة م�اه�        

ل�� ه�اك معادالت مع�وفة ال����ة والعقل�ة واإلج��ا��ة واإلنفعال�ة ، وأن  ال����ة :

ل�ل ف�د عال�ه ال�اص ت���� على �ل األف�اد في ب�امج ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي ، وأن 

الف��� وش����ه الف���ة ال�����ة ع� �اقي األف�اد وله حاجاته وق�راته وم��له ، وه� 

��ا الی�ج� على  س�اته ال��روثة وخ�ائ�ه ال�����ة ،  ���لف ع� �ل م� س�اه ����

وجه األرض ص�رة واح�ة ��� األصل ، ح�ى ال��ائ� ال���اثلة ال�ي ت��أ م� ب���ة 

واح�ة ذات ب�ا�ة واح�ة في ال��� م� �افة م�اه�ه س�عان ما���لفان ���� الع�امل 

��ش� في ح�ا�ه أن أس�اب ل�ل� ��� أن ��ع الال�ي ت�ث� في ال��� ، ال����ة ال��ع�دة 

ال���الت ال�ف��ة ق� ت��� �ع�ها م��لة ع�� ف�د ، وال ت��� م��لة ع�� ف�د آخ� .. 

ول�� ث�ة ���قة واح�ة ت�اس� ت�ع�د ��ق اإلرشاد  فإنفي ض�ء م��أ الف�وق الف�د�ة و 

   ب��ه� م� ف�وق ف�د�ة .  كل ال����ش�ی� ل�ا
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 الف�وق ب�� ال����� :  .2

و���ه�ا ف�وق ف���ل�ج�ة وج���ة و�ج��ا��ة ال����� س��انه وتعالى  هللا لق� خل�     

و�نفعال�ة ، وتلع� ال����ة اإلج��ا��ة دورًا مه�ًا في إب�از الف�وق ب�� ال����� ( األدوار 

) ، ���� وضع ذل� في ال���ان في الع�ل اإلرشاد� ال�ال�� ، والع�ل ..و اإلج��ا��ة ، 

 .  

 م�ال� ال���  .3

اء ع�ة ، ��� ���ل� ال��� ال�ف�ي ال��� للف�د في �ل م�حلة م� م�احل ن��ه أشی    

أن ی�عل�ها ل�ي ���ح سع��ًا وناج�ًا في ح�اته ، إنها م�ال� ال��� ال�ي ت�ه� في 

، و���ایلي أه� م�ال� ال��� خالل )  1972م�احله ال���ا�عة ( رو��ت ها���ه�س� 

  م�احل ال��� ال���ا�عة : 

: ال��اف�ة على ال��اة ، تعل�  : ال��ي ، األكل ،  �� في م�حلة ال�ف�لةم�ال� ال�  .أ

، ت�ق�� ال��ازن الف���ل�جي ، ال�الم ، ض�� اإلخ�اج ، الف�وق ب�� ال����� 

ال�هارات ال����ة ال����ة الالزمة لأللعاب وأل�ان ال��ا� العاد�ة ، ال�هارات 

� األم� وال�المة ، ال�فاعل اإلج��اعي األساس�ة في الق�اءة وال��ا�ة وال��اب ، ق�اع

، ت���� ال���� ، ت���� ال�فا��� وال��ر�ات ، اإلس�قالل ال���ي ، ن�� مفه�م 

ال�ات ، و�ك��اب إت�اه سل�� ن�� ال�ات ، ال�ع�ر �ال�قة �ال�ات و�اآلخ��� ، األم� 

 اإلنفعالي ، ض�� اإلنفعاالت وض�� ال�ف� . 

ن�� مفه�م س�� لل��� وتق�ل ال��� ، تق�ل :  قةم�ال� ال��� في م�حلة ال��اه  .ب

ال�ور ال���ي في ال��اة ، تق�ل ال�غ��ات ال�ي ت��ث ن���ة لل��� ال���ي 

والف���ل�جي وال��اف� معها ، ت���� ال�هارات وال�فا��� العقل�ة ال��ور�ة لإلن�ان 

ال�� م� ال�الح ، إس���ال ال�عل�� ، ت���� عالقات ج�ی�ة ���ة ناض�ة مع أق�ان 

، تق�ل ال���ول�ة  الف�دال����� ، ن�� ال�قة �ال�ات وال�ع�ر ال�اضح ���ان 

اإلج��ا��ة ، إخ��ار مه�ة واإلس�ع�اد لها ( ج���ًا وعقل�ًا و�نفعال�ًا و�ج��ا��ًا) ، 

اإلس�ع�اد ض�� ال�ف� ����ص ال�ل�ك ال���ي ، ت�ق�� اإلس�قالل اإلق��اد� ، 

��� ال�هارات وال�فا��� الالزمة لإلش��اك في ال��اة ال��ن�ة لل�واج وال��اة األس��ة ت�

 ، مع�فة ال�ل�ك اإلج��اعي ال���ار� ال�ق��ل .لل����ع 

: تق�ل ال�غ��ات ال����ة ال�ي ت��ث في ه�ه ال��حلة  م�ال� ال��� في م�حلة ال�ش�  .ج

( ال�وجة )          وال��اف� معها ، ت�س�ع ال���ات العقل�ة ال�ع���ة ، إخ��ار ال�وج 
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وت���� أس�ة وت�ق�� ال��اف� األس�� ، ت���ة األوالد ، م�ارسة ال�ه�ة وت�ق�� ال��اف� 

 ال�ه�ي ، إ��اد روا�� إج��ا��ة ، وت�ق�� اإلت�ان اإلنفعالي . 

: ت�ق�� ال��اف� �ال���ة لل��ف ال���ي  م�ال� ال��� في م�حلة ال����خةد. 

�حلة ، ال��اف� مع حالة اإلحالة على ال�قاع� أو وال��اع� ال���ة ال��اح�ة له�ه ال�

مع حالة نق� ال�خل ، اإلس�ع�اد ل�ق�ل ال��اع�ة م� اآلخ��� ، ت�ك الع�ل ، ال��اف� 

ال��اف� مع ال�غ��ات األس��ة وت�ك األوالد األس�ة و�س�قالله� في أس�ه� ال��ی�ة ، 

ج��ا��ة ، تق�ل ال�غ��� ال��اف� ل��ت ال�وج أو ال�ق���� ، اإلفاء �اإلل��امات اإل

 اإلج��اعي ال����� وال��اف� معه . 

  األس� اإلج��ا��ة :  را�عًا.

 اإله��ام �الف�د �ع�� في ج�اعة  .1

ه�ا ال���أ م��ل لل���أ القائل أن ال�ل�ك اإلن�اني سل�ك ف�د� ـ إج��اعي ، فالف�د     

، ث� ��ة األولى ل�الدته ال���� ف�دًا في ال����ع ، إن اإلن�ان �ائ� إج��اعي م�� الل

ی�ع�ض لع�ل�ة ال����ة اإلج��ا��ة في ال��� وال��رسة وال����ع ووسائل اإلعالم ، والف�د 

وأله��ة إع��ار الف�د �ع�� في ج�اعة ،  . ���� في واقع إج��اعي له معای�� و��� 

�ل�ات �ق�م اإلرشاد على أساس دراسات دی�ام�ات ال��اعة وع�ل�ة ال�فاعل اإلج��اعي وع

وه�اك ن�عان م� ال�غ� اإلج��اعي ، أح�ه�ا ت�جهه  . ال��ای�ة وال�غای�ة في ال�ل�ك 

ال��اعة إلى الف�د واآلخ� ی��أ داخل الف�د ، و�اله�ا ی�فع الف�د دفعًا إلى م�ای�ة معای�� 

  ال��اعة واإلل��ام بها وه�ا ������ في ع�ل�ة اإلرشاد . 

�د �ال��اعات ال�ي ی���ي إل�ها وخاصة ال��اعة و��أث� ال�ل�ك اإلج��اعي للف     

ال��ج��ة ، وهي ال��اعة ال�ي ی�جع إل�ها الف�د في تق��� سل��ه اإلج��اعي وال�ي یلع� 

ف�ها أح� األدوار اإلج��ا��ة إلى نف�ه ، وهي أك�� ال��اعات إش�اعًا ل�اجاته و��ارك 

وهي ت�ث� على سل�ك الف�د ف���د  أع�اءها ال�وافع وال���ل واإلت�اهات وال��� وال�عای��

��ا ی�أث� الف�د �ال�قافة اإلج��ا��ة ال�ي ی���ي إل�ها ��ا ف�ها م� م����ات ���حه ،  

  عادات وتقال�� وع�ف وأخال��ات . 
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 اإلس�فادة م� �ل م�ادر ال����ع  .2

م�  ���ف�� ال���ول�ن ع� ب�امج ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي م� ال��اع�ات ال����ة     

سائ� ال��س�ات اإلج��ا��ة . وم� أه� ال��ادر وال��س�ات ال�ي تق�م م�اع�ات ���ة 

ال��س�ات ال�ی��ة ، م�س�ات ال��مة اإلج��ا��ة ، وم�س�ات ال�أه�ل ال�ه�ي ، : 

وم�س�ات رعا�ة ال�ع�ق�� . وتع� ال��رسة أك�� ال��س�ات اإلج��ا��ة أه��ة م� ح�� 

رشاد�ة ألك�� ع�د م� أ�فال ال����ع وش�ا�ه ، س�اًء ع� ق�رتها على تق��� ال��مات اإل 

 ���� ال��ش�ی� أو ع� ���� ال�عل��� ـ ال��ش�ی� . 

  األس� الع���ة والف���ل�ج�ة  خام�ًا.

ال����ش� إن�ان له ج�� ی���ن م� ع�د م� األجه�ة ال����ة �ال�هاز الع��ي         

�ي وال�هاز الغ�د� ، و�ل جهاز له و��فة وال�هاز ال�ور� وال�هاز ال�ف�ي وال�هاز اله�

مع��ة . واإلن�ان ��ل� في م���ه ال���ي ��ح�ة نف��ة ج���ة ، وأن ال�الة ال�ف��ة ت�أث� 

�ال�الة ال����ة ـ والع�� ص��ح ـ في ت�ازن ت�� ال��وف العاد�ة ل����ة س��ة م��افقة 

نف�ي ، و��د� ال�غ� اإلنفعالي  . ال��� �ع� وس��ًا ب�� ال���ة ال�ارج�ة و��� ال�ات ���ان

ال��ی� ال��م� و�ض��اب ال����ة إلى أن ����ب ه�ا ال��ازن . إن اإلرت�ا� ال�ث�� ب�� 

ال�ف� وال��� ی�ض�ه تأث�� اإلنفعال ال�ف�ي على الع�ل�ات الف���ل�ج�ة ، أ� على و�ائف 

� ی�د� إلى إس�اع أع�اء ال��� ، فإنفعال ال��ن ی�د� إلى إن��اب ال�م�ع ، و�نفعال الغ�

ش��ب ض��ات القل� ، و�نفعال ال��ل ی�د� إلى إح��ار ال�جه ، و�نفعال ال��ف ی�د� إلى 

ال�جه ، والقل� ی�د� إلى فق�ان ال�ه�ة ، وال��ض ال���ي ���� اإلك��اب ، و�ن اإلرهاق 

ة الع��ي ی�ث� في و�ائف أع�اء ال��� ال���لفة . وه��ا ���اج ال��ش� ال�ف�ي إلى دراس

م���ش��ه  ،  أ� أنه الب� أن �ع�ف ـ ومع�فة ع���ة ف���ل�ج�ة ح�ى ی���� م� م�اع�ة 

إلى جان� دراس�ه ال�ف��ة ـ ش��ًا ع� ال��� م� ح�� ال����� وال���فة وعالق�ها �ال�ل�ك 

��فة عامة ، و��في لل��ل�ل على ذل� أن ع�ل�ة اإلرشاد نف�ها ت���� ع�ل�ة تعل� ، و�ق�م 

ل�هاز الع��ي ب�ور رئ�� في ع�ل�ة ال�عل� ع���ًا وف���ل�ج�ًا ، �اإلضافة إلى ال�خ و���ة ا

ذل� ���اج ال��ش� إلى ال�ف��� ب�� اإلض��ا�ات العاد�ة واإلض��ا�ات اله�����ة واإلض��ا�ات 

  ). 83- 61: 2005(زه�ان ،            ال�ف��ة ال����ة واإلض��ا�ات الع���ة 
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   ال�ف�ي  م�االت اإلرشاد

تع�دت م�االت اإلرشاد ال�ف�ي ، ل�غ�ي ج��ع م�احل ح�اة اإلن�ان ، وم�احل ال���        

  ال��اب ، ال�ش� ، ال����خة ) وتغ�ي أماك� ع�له وت�اج�ه ال��اهقة و ال���لفة ( ال�ف�لة ، 

 (ال���ل ، ال��رسة ، الع�ل ) وتغ�ي ح�اة اإلن�ان في حاالت الالس�اء وال�االت ال�اصة وتغ�ي

  األزمات ال�ي ��� بها األف�اد في ح�اته� . وت��ف م�االت اإلرشاد على وف� : 

     ، : اإلرشاد ال����� ،  اإلرشاد ال�ه�ي ، اإلرشاد ال�واجي ، اإلرشاد األس�� ال���ان .1

  . اإلرشاد ال�ی�ي ،  اإلرشاد العالجي 

�ار ال�� ، إرشاد ال�عاق�� ( : إرشاد األ�فال ، إرشاد ال��اهق�� ، إرشاد � الف�ات ال���ف��ة .2

 .)  180: 2008، إرشاد ال��ه���� ( م�ا��ة ،  اإلرشاد ال�أه�لي )

 

 ح�� ال���ان اإلرشاد ال�ف�ي 

  :  Educational Counseling  اإلرشاد ال����� 

ه� ع�ل�ة م�اع�ة الف�د في رس� ال��� ال�����ة ال�ي ت�الءم مع ق�راته وم��له وأه�افه ،    

ر ن�ع ال�راسة وال��اهج ال��اس�ة وال��اد ال�راس�ة ال�ي ت�اع�ه في إك��اف وأن ���ا

ب�نام�ه ن�اح في اإلم�انات ال�����ة ���ا �ع� ال����� ال�عل��ي ال�اض� ، وم�اع�ته 

( ال��ف العقلي ، ال��لف ال����� ، وال��اع�ة في ت���� وعالج ال���الت ال�����ة 

��ا ��ق� ت�افقه ، س�ء ال��اف� ال����� ، ال���ب ، قل� .. ) ال�راسي ، إخ��ار ن�ع ال�راسة 

  ال����� 

  

  :   Vocational Counseling   اإلرشاد ال�ه�ي

ته وق�راته وم��له ای�الءم مع إس�ع�اد ه� ع�ل�ة م�اع�ة الف�د على إخ��ار مه��ه ، ��ا   

�خ�ل في الع�ل ، وال�ق�م وم�ام�ه و��وفه اإلج��ا��ة وج��ه ، واإلع�اد وال�أه�ل لها ، وال

   وال��قي ��ه ، وت�ق�� أف�ل م���� م��� م� ال��اف� ال�ه�ي . 

  :    Marriage Counseling  ال�واجياإلرشاد 

ه� ع�ل�ة م�اع�ة الف�د في إخ��ار زوجه ، واإلس�ع�اد لل��اة ال�واج�ه ، وال�خ�ل ف�ها ،     

، وحل ماق� ���أ م� م��الت زواج�ه ، ق�ل  واإلس�ق�ار وال�عاده ، وت�ق�� ال��اف� ال�واجي

  و�ع�ه . ئه ال�واج وأث�ا

    Family Counseling    اإلرشاد األس��  
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ف�اد� أو ���اعة ، في  )واألقارب واألوالد  ه� ع�ل�ة م�اع�ة أف�اد األس�ة ( ال�ال�ی�     

وحل ال���الت  ،فه� ال��اة األس��ة وم��ول�اتها ، ل��ق�� اإلس�ق�ار وال��اف� األس�� 

  . األس��ة 

    Clinical Counseling    اإلرشاد العالجي

ه� ع�ل�ة م�اع�ة ال����ش� في إك��اف وفه� وت�ل�ل نف�ه ، وم��الته ال����ة     

واإلنفعال�ة وال�ل���ة ، ال�ي ت�د� إلى س�ء ت�افقه ال�ف�ي ، والع�ل على حلها ، ��ا ��ق� 

   ).451- 419: 2005( زه�ان  ��ةأف�ل م���� لل��اف� وال��ة ال�ف

  :    ال�ی�يال�ف�ي اإلرشاد   

ه� ع�ل�ة تق�م على أس� وم�اد�ء دی��ة ، به�ف م�اع�ة الف�د على فه� نف�ه     

وال���� في م��الته ، والع�ل على ت����ه م� م�اع� اإلث� وال����ة وق�راته و�م�ان�اته 

على تق�ل ذاته و�ش�اع حاجاته ��ا ��ق� له ال�ي ته�د أم�ه و�س�ق�اره ال�ف�ي ، وم�اع�ته 

: 2008في م�ا��ة ،  2005ال��اف� وال�عادة مع ال�ات ومع اآلخ��� (عالء ال�ی� �فافي ، 

181  . (  

  :  اإلرشاد ال�ف�ي ح�� الف�ات ال���ف��ة

  :    Children Counseling   إرشاد األ�فال

وت����ه� إج��ا��ًا ، وحل م��الته�  ه� ع�ل�ة ال��اع�ة في رعا�ة األ�فال نف��اً      

  : ه�ه ال��حلة وم� أه� م��الت ،س��  ، به�ف ت�ق�� ن�� سل�� م��امل وت�اف� ال��م�ة

  وال��اهة ، و�ج�ار ال�فل على األكل . إض��ا�ات الغ�اء : رف� األكل ، وقلة ال�ه�ة ، 

 ل�الم أث�اء ال��م إض��ا�ات ال��م : األحالم ال��ع�ة وال��اوف الل�ل�ة وال�اب�س وا  ،

 رق وقلة ال��م . واأل 

  اإلض��ا�ات اإلنفعال�ة : ال��ف وال��ل والع���ة وال��اء ال����� ، وما ��اح� الف�ام

 ال�فاجيء م� م��الت إنفعال�ة . 

  م��الت ال��ام : اإله�ال والالم�االت والع��ان واإلل�اح في �ل� األش�اء ، وال�����

 وال�ل�ك الع�واني . 

 اح : و���ل ال�ل�ك اإلج��اعي ال����ف �ال��ب وال��قة وال���د واله�وب وال���د .ال�� 

 )  460- 459:  2005( زه�ان ، 

: ه� ع�ل�ة ال��اع�ة في رعا�ة وت�ج�ه Youth Counseling  وال��ابإرشاد ال��اهق��  

ال��م�ة ، به�ف ه� ن�� ال��اهق�� نف��ًا وت����ًا ومه��ًا و�ج��ا��ًا وال��اع�ة في حل م��الت
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ت�ق�� ن�� سل�� م��امل ، وت�اف� س�� شامل ، وت�ق�� أف�ل م���� م��� م� ال��ة 

  .ال�ف��ة 

��� م�اع�ة ال��اب في ال�غل� على ال��اع� وحل ال���الت ال�ي ق� ت��أ  خاصًة     

، وض��ها ، وال��اع�ة في حل ال���الت ال����ة واإلج��ا��ة  في ال�االت اإلنفعال�ة 

به�ف ت�ق�� ال��اف� اإلنفعالي ال��� ، م� خالل وت���ة ال�فات اإلج��ا��ة ال��غ�ب ف�ها 

، اإلس��ا�ات اإلنفعال�ة في ت���ة ال�قة �ال�ف� وال�غل� على ال��اوف وت�ق�� م�ونة 

وم� ح�ى ��ل ال�اب ��الم إلى ال��ج اإلنفعالي . وال��ل� م� ال��اس�ة اإلنفعال�ة ، 

  ه ال��حلة : أه� م��الت ه�

  : نق� ال�عا�ة ال���ة ، ووج�د �ع� م�اه� ال��� ال����ف ع� ال���الت ال���ة

معای�� ال��� �ال��ادة أو ال�ق�ان ��ا في حاالت ال���ة ال�ف��ة و�ه�ر ب��ر ال��اب  

 . ( ح� ال��اب ) 

  ًال���� ال���الت اإلنفعال�ة : ال��اس�ة وسه�لة اإلس��ارة ، ح�� ال�����ع ال�اب غال�ا 

في ال��اه� ال�ارج�ة ل�ال�ه اإلنفعال�ة ، وم�ها ث�ائ�ة ال��اع� وال��اق� اإلنفعالي 

وم�اع� الغ�� وال��رة وال���د ، وحاالت اإلك��اب وال�أس والق��� وال��ل واإلن��اء 

 والقل� وال��ف وال��ت� . 

  واج أح� ال�ال�ی� أو ال���الت األس��ة : ال�الفات واإلنف�ال وال�الق ب�� ال�ال�ی� ، وز

وال�ال�ان الع�اب�ان ال���ل�ان الل�ان كل�ه�ا م� ج�ی� ، وم�ت أح� ال�ال�ی� أو �ل�ه�ا ، 

 �ع��� سل��ه�ا ق�وة س��ة لل��اب ، ونق� ال���ص�ة في األس�ة . 

  ال���الت ال�ی��ة واألخال��ة : وت���ل في إزدواج ال�ع�ر ال�ی�ي ، ووج�د إت�اهات دی��ة

واإلل�اد وال�الل ، وع�م أداء ال�عائ� ال�ی��ة ، وما ��اح� ذل� عادًة م� م�ل ال�� 

ص�اع وقل� وم�اع� ال�ن� وتأن�� ال���� ، و��ت�� عادًة �ال���الت ال�ی��ة م��الت 

 أخال��ة م�ل ع�م اإلل��ام �ال��� األخال��ة ال�ائ�ة في ال����ع . 

 ال���الت اإلج��ا��ة : وعلى رأسها اإلغ��ابAlienation   ، وم� م�اه�ه : الالم��ار�ة

والاله�ف ، والالمع�ى ، واإلغ��اب ع� ال�ات ، و�ح�قار ال�ات و�ح�قار ال��اعة ، 

وم� أخ�� ال���الت اإلج��ا��ة : ز�ادة وق� الف�اغ وع�م شغل ��ا وال��اؤم والع�لة . 

 �ف�� ، وم�اح�ة أق�ان ال��ء واإلن��اف . 
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 ان وع�م الق�رة على اإلس���ار ، وقل� ال����ل ، وال��لف ال���الت ال��رس�ة : ال��ح

ال�راسي ، وع�م اإلن��ا� ، وم�اوأة ال�عل��� ، وع�م مالءمة ال�ق�رات ال�راس�ة وال�� 

 في ����ها ، وقل� اإلم��ان والف�ل وال�س�ب وال���ب . 

  الف�ص ال���الت ال�ه��ة : نق� ال�عل�� وال��ر�� وال�أه�ل ال�ه�ي ، وع�م مع�فة

لى س�ء ال��اف� ال�ه��ة ال��احة و����ة ال�خ�ل ف�ها ، وع�م ت�اف�ها ، م�ا ی�د� إ

 ال�ه�ي .

وم� أه� ال��مات اإلرشاد�ة ال�ي ته�ف إلى ت�ق�� م���� أف�ل م� ال��� ال�ف�ي وال��ة  

  ال�ف��ة لل��اهق�� وال��اب : 

 ه و��ل ��ه ، ��ا ��ق� م�الرعا�ة ال��� :  اإله��ام ب�عا�ة ن�� ال��اب في �افة م�اه

 �ال��اب إلى ال��ج في �افة ال��اه� في ت�ازن وت�از . 

  ال����ة اإلج��ا��ة : ت�ف�� ال�عا�ة اإلج��ا��ة في ال��� وال��رسة وال����ع ، واإله��ام

�ع�ل�ة ال����ة اإلج��ا��ة ، وت���ة ال���ول�ة اإلج��ا��ة وال��اء اإلج��اعي ، واإله��ام 

ال�ل��ة وال�وح�ة ، وتق��� ال��مات ��ا ��اع� على حل ال���الت اإلج��ا��ة وت�ق�� �ال��� 

 ال��ج وال��اف� اإلج��اعي . 

  ، وتق��� ال��مات ال���ة ال��اس�ة ، اإلرشاد ال��ي : اإله��ام �ال����ة ال���ة لل��اب

 � وحفالت الله� . وال��ج�ه �اإلب�عاد ع� �ل ما ی��د ال��ة م�ل اإلف�ا� في ال�ه� وال��خ�

  اإلرشاد ال����� : إخ��ار ال��اهج وت���ة الق�رات وال�هارات ، وت���ع ال���ة في ال����ل

 وال�عل� م� �افة ال��ادر وخف� قل� ال����ل وقل� اإلم��ان  ، وت�ق�� ال��اف� ال�راسي . 

 ل�فء ال�ف�ي ال�� اإلرشاد العالجي : ته��ة ال��اخ ال�ف�ي ال���ع �ال�� والفه� وال�عا�ة وا

���ل دون ح�وث إض��ا�ات إنفعال�ة ، واإله��ام �إش�اع ال�اجات ال�ف��ة لل��اب إلى األم� 

ـ م� خالل ت���ة أول�اء األم�ر ـ ( زه�ان وال�� والق��ل وال��انة واإلع��اف وت�ق�� ال�ات . 

 ،2005  :465 -469 . ( 

  :  Old Age Counseling إرشاد ��ار ال��

�ل�ة ال��اع�ة في رعا�ة وت�ج�ه ال���خ نف��ًا ومه��ًا و�ج��ا��ًا وحل م��الت م�حلة ه� ع    

آخ� الع�� ، به�ف ال��اع�ة في جعل م�حلة ال����خة خ�� س�ي الع��، وت�ق�� أف�ل م���� 

  م��� م� ال��اف� وال��ة ال�ف��ة .

  وم� أه� م��الت ه�ه ال��حلة : 
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 لعام وض�ف ال��اس وت�ل� ال��ای�� ، وال��ف ال���الت ال���ة : ال��ف ال���ي ا

 ال���ي . 

  . م��الت عقل�ة : ض�ف ال�اك�ة وال���ان 

  : ق� ��اه� ال��اؤم (وح�ل اله� ) وال��ت� وال�ع�ر �ق�ب ال�ها�ة وال��ف م��الت إنفعال�ة

 م�ها والقل� على مات�قى م� الع�� وال��ف م� ال��ض وم� ال�ح�ة والع�لة . 

  ). 473- 470: 2005زه�ان ، 

  :  ( الف�ات ال�اصة)  إرشاد غ�� العادی��

ه� ع�ل�ة ال��اع�ة في رعا�ة وت�ج�ه ن��ه� نف��ًا وت����ًا ومه��ًا وزواج�ًا وُأس��ًا ، وحل     

م��الته� ال��ت��ة ��االت إعاق�ه� أو تف�قه� ، أو ال�ات�ة ع� اإلت�اهات ال�ف��ة اإلج��ا��ة 

  به�ف ت�ق�� ال��اف� وال��ة ال�ف��ة .  إت�اهه� و�ت�اه حال�ه� ،

  إن إرشاد الف�ات ال�اصة ��عى إلى ت�ق�� ال��اف� وال��ة ال�ف��ة م� خالل :     

 وت�ج�هه� مه��ًا) .  ال�غل� على اآلثار ال��اش�ة لل��وف غ�� العاد�ة (ك�ا ���ث في ت����ه� 

 ـ ال�فقة ال�ائ�ة أو الق��ة ـ 

 ت�ة على ال�الة غ�� العاد�ة ( م�ل اإلن��اء أو ال�ل�ك اإلنع�الي ) . إزالة اآلثار ال�ف��ة ال��� 

م� خالل الع�ل على رفع ال�وح ال�ع���ة ، وال��ل� م� اإلح�اس �اإلح�ا� ، و�ب�از الق�رات 

  .وت�ق�� ال��اف�اإل��اب�ة ل�� الف�د ، 

  م� خالل الق�اء على ) تع�یل ردود الفعل لل�الة ( ��ا في اإلت�اهات ن�� اإلعاقة وال�ع�ق��

كل�ة " الع�� " و�ثارة دافع الع�ل واإلن�اج إلى أق�ى ح� م��� ، ��ا ی�ع� ال�قة �ال�ف� 

 والق�رة على اإلن�اج . 

  اإله��ام �العالج وال����ح ال��ي إلى أح�� درجة م���ة ، وت�ف�� ال�ع��ات على ت����

��اف إلى اإلعاقة ال����ة إض��ا�ات اإلعاقة وت���ة ال�هارات ال�ي ����ها ال�ع�ق ح�ى ال

 نف��ة و�ج��ا��ة . 

  تع�یل اإلت�اهات اإلج��ا��ة ال�ال�ة واألف�ار ال�ا��ة ال�ائعة ل�� �ع� ال��ا���� إت�اه

ال�ع�ق�� ، وع� ع�� ال�ع�ق�� ، وأن اإلعاقة ت��� �ال��ورة س�ء ال��اف� ، وتع�یل ال��وف 

 ). 484- 478: ��2005ة سل��ة ( زه�ان ، اإلج��ا��ة ، ووال�ه��ة ل����ة إج��ا
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     Methods of Counseling    ال�ف�ي  ��ق اإلرشاد  

ت��لف ��ق وأسال�� اإلرشاد ال�ف�ي �إخ�الف ش���ة الف�د و���عة م��ل�ه ، و�رت�ا� تل�      

� ال���لة ب����ات اإلرشاد والعالج ال�ف�ي ، فإن ما��لح م� ُأسل�ب إرشاد� ل��� مع�� ق

ال��لح ل��� آخ� ، وال���لة ب�ورها ت��د أ��ًا ���قة إخ��ار األسل�ب اإلرشاد� ال��اس� ، 

و�ع� ال���الت ���اج اإلرشاد ف�ها إلى س��ة تامة ، فال ��لح معها اإلرشاد ال��اعي ، ب���ا 

    ) :  269: 2010(مل��، �ع�ها اآلخ� ��لح اإلرشاد ال��اعي ��ه 

  vidual CounselingIndi  اإلرشاد الف�د�  .1

ه� إرشاد م���ش� واح� وجهًا ل�جه في �ل م�ة ، وتع��� فعال��ه أساسًا على العالقة     

اإلرشاد�ة ال�ه��ة ب�� ال��ش� وال����ش� ، أ� أنه عالقة م���ة ب�� ��ف�� ، ت�� في إ�ار 

  ال�اقع وفي ض�ء األع�اض وفي ح�ود ال����ة وم�اه� ال��� . 

  ه ال���قة مع ال�االت ال�ال�ة : وت����م ه�     

  ا في حاالت ال�االت ذات ال���الت ال�ي �غل� عل�ها ال�ا�ع الف�د� وال�اصة ج�ًا�� ،

 ذات ���عة خاصة في مفه�م ال�ات ـ ال��ل واإلن��افات .. ـ . 

  . ال�االت ال�ي ال���� ت�اولها �فاعل�ة ع� ���� اإلرشاد ال��اعي 

  الف�د� ی�� إس���ام أسل���� ه�ا :  قة اإلرشاد�وفي ��        

   Directive Counseling ( ال��جه)   اإلرشاد ال��اش�   .أ

وه� اإلرشاد ال��جه ن�� ال��ش� ، و��ه �ق�م ال��ش� ب�ور إ��ابي ن�� في ��ف      

ال��اعات وتف��� ال�عل�مات ، وت�ج�ه ال����ش� ن�� ال�ل�ك ال��ج� ال���� ، م�ا 

ال��اش� في تغ��� ال����ة وال�ل�ك ، و��ه ی���ل ال��ش� ال���ول�ة ی�د� إلى ال�أث�� 

و�ق�م ه�ا األسل�ب على أساس إف��اض : نق� معل�مات ال����ش� وع��ه ع� حل  ،

م��الته م� ناح�ة ، وز�ادة معل�مات ال��ش� وخ��ته في حل ال���الت م� ناح�ة أخ�� 

ش� ، ������ ال����ش� على ن�� و�ه�ف اإلرشاد ال��اش� إلى حل م��الت ال����  . 

  . م��رج الق�رة على ال��اف� 

  

  :  �����م أسل�ب اإلرشاد ال��اش� في حاالت

  ىو��ل��نها ـ أ� ���اج�ن م� ��اع�ه� علال����ش�ی� ال�ی� ت�ق�ه� ال�عل�مات 

 اإلس���ار ��ال�ه� ـ .  

  . ال����ش�ی� ذو� ال���الت ال�اض�ة ال���دة 
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   :  ال��اش� أه� م�ا�ا األسل�ب

  . ال����� ال�اد على حل م��لة ال����ش� 

  : ال��ل�ل ، ال����� إت�اع ال���ات ال���دة لل�ص�ل إلى اله�ف ، وه�ه ال���ات هي

 ، ال����� ، ال���� ، تف��� ال�عل�مات و�ق��اح ال�ل�ل وال��ا�عة . 

 لة . �����م اإلخ��ارات وال�قای�� ����ة في ع�ل�ة ال����� وت��ی� ال��� 

  :  ع��ب اسل�ب اإلرشاد ال��اش�

  ل�� م� ال�ف�وض أن �ق�م ال��ش� حل�ًال جاه�ة لل����ش� ، ح�ى ول� �ان ذل� ت��

 س�ار أو شعار رأ� العل� ، إذ أن رأ� العل� ال��لح �ال���ة لل���ع . 

  . ی���� ه�ا األسل�ب ش��ًا م� ال�ل�ة وال��ل��ة م� جان� ال��ش� 

  شاد ال��اش� خ��ات ُأسل�ب اإلر 

 ال��ل�ل  Analysis  ج�ع ال�عل�مات ال�ف�لة الالزمة ل�راسة ال����ش� وفه�ه وفه� :

م��ل�ه ، وت�ل�ل ه�ه ال��انات . وه�ا ت��� اإلخ��ارات وال�قای�� وغ��ها م� وسائل 

 ج�ع ال�عل�مات . 

 ال�����  Synthesis  . ت���ع وت���� وتل��� ال�عل�مات وت�ل�لها : 

 ال����� Diagnosis   . ت��ی� ال���لة وأع�اضها وأس�ابها : 

 ال����  Prognosis  : تحدید مآل المشكلة في ضوء مدى حدتھا وسھولة أو صعوبة

 حلھا . 

 اإلرشاد الف�د� Individual Counseling  : تق��� ال��مات اإلرشاد�ة ال�ئ��ة

ل� تف��� ح�� إج�اءات ع�ل�ة اإلرشاد لل�ص�ل إلى حل لل���لة ، و����� ذ

  ال�عل�مات و�ق��اح ال�ل�ل لل���لة و�ق�اع ال����ش� بها .

 ال��ا�عة  up-Follow   . متابعة تطور الحالة بعد إنھاء عملیة اإلرشاد : 

   Nondirective Counseling ال��جه)  غ�� (  ال��اش�غ�� اإلرشاد   .ب

ارل روج�ز) في : " وه� اإلرشاد ال����� ح�ل ال����ش� ( ال�ات) ، وق� ل��ه ( �     

���� ال����شـ� م� أن ��ق� ه� أف�ل ن�� نف�ي إقامة عالقة إرشاد�ة وته��ة م�اخ 

نف�ي " . وح�� ( روج�ز ) یه�ف ه�ا األسل�ب إلى : م�اع�ة ال����ش� على ال��� 

ال�ف�ي ال��� ، و�ح�اث تغ��� في مفه�م ال�ات ��ا ی��اب� مع ال�اقع ، و�ذا ت�اب� 

  ال�فه�م األق�ب إلى ال�اقع �ان� ال����ة هي ال��اف� ال�ف�ي .  ال�ل�ك مع ه�ا
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و�����م األسل�ب غ�� ال��اش� مع ال����ش�ی� ال�ی� ���ن ذ�اؤه� م��س�ًا أو أك��     

، م� ذوات ال�ات و���ن ل�یه� �القة لف��ة ، وفي حل م��الت ال��اب ال����ة 

  ال�ال� . 

  م�ا�ا اإلرشاد غ�� ال��اش� 

 ت�ق�� اإلس���ار وفه� ال�ات وال�قة �ال�ف� ، وتعل� ال����ش� حل ال�عي ن ��

 ال���الت و�ت�اذ الق�ارات م��قًال م��ق�ًال . 

  . ق�م على م��أ إح��ام الف�د وحقه في تق��� م���ه� 

  ع��ب اإلرشاد غ�� ال��اش� 

 ق� �غالي ال��ش� في ت�ك ال����ش� وشأنه ، ��غ�ص األخ�� في دوامات و���ع في 

 م�اهات وال ��ل إلى حل م��د . 

  أح�انًا ق� ��ل� ال����ش� ال����ة و��ع� �ال��� ح�� ال�ق�مها ال��ش� ، وق� ��ع�

 �ال�أس م� ع�ل�ة اإلرشاد . 

  . یه�ل ع�ل�ة ال����� رغ� إج�اع مع�� ��ق اإلرشاد على أه���ها 

   Group Counseling  اإلرشاد ال��اعي  .2

����ش�ی� ت��ا�ه م��الته� و�ض��ا�اته� معًا في ج�اعات صغ��ة ، ه� إرشاد ع�د م� ال     

�ق�م و ك�ا ���ث في إرشاد ج�اعة إرشاد�ة أو في صف ، و�ع� اإلرشاد ال��اعي ع�ل�ة ت����ة ، 

على أس� نف��ة إج��ا��ة ، وق�� إرشاد�ة في ال��اعة : ال�فاعل اإلج��اعي ، ال���ة 

  . )  323- 321:  2005( زه�ان ، ال��ای�ة  اإلج��ا��ة ، واألم� ، وال�اذب�ة و 

  

  حاالت إس���ام اإلرشاد ال�ف�ي ال��اعي 

  . إرشاد ج�اعات األ�فال وال��اب وال�اش�ی� وال���خ وال�غ����� 

  . ت�ج�ه ال�ال�ی� لل��اع�ة في إرشاد أب�ائه� 

  اإلرشاد األس��. 

  . اإلرشاد ال�ه�ي في ال��ارس وال��س�ات 

  ال�����ة ، م�ل م��الت ال��اف� اإلج��اعي وال��رسي . ال���الت العامة 

  .حاالت ال����� ح�ل ال�ات واإلن��اء وال��ل وال��� وال�ع�ر �ال�ق� 



 39    المرحلة الثالثة      اإلرشاد وال��ة ال�ف��ة            إب� اله���  /كل�ة ال����ة  

  ال��اعة في ف�ام  ، ح�� ت�اع� حاالت ال����ل ال�� ���أ في ع�ل�ة اإلرشاد الف�د�

��ش� ف��ع�ها وت��لها إلى ال����ش� نف��ًا م� عالقة ال����ل ذات ال�ع� ال�اح� ب��ه و��� ال

 عالقة م�ع�دة األ�عاد ب��ه و��� ال��اعة ، و��ل� ��هل ال��ل� ال��ر��ي م� ال����ل. 

 

  م�ا�ا اإلرشاد ال�ف�ي ال��اعي 

  . اإلق��اد في نفقات اإلرشاد ، وت�ف�� ال�ق� وال�ه� ، وخف� ع�د ال��ش�ی� 

 اإلرشاد الف�د� .  أن�� ال��ق إلرشاد ال����ش�ی� ال�ی� الی��او��ن مع 

  أن�� ال��ق اإلرشاد�ة ل��اول ال���الت ال�ي ت�ل �فعال�ة أك�� في ال��ا�� اإلج��ا��ة م�ل

 م��الت س�ء ال��اف� اإلج��اعي . 

 .(تغ��ة راجعة ) ی��ح ف�صة خ��ة لل����ش� ب�د فعل اآلخ��� ل�ل��ه ال��� وغ�� ال��� 

 � عاني م� م��الت نف��ة . ����� ال����ش� إلى أنه ل�� ال�ح�� ال�� 

  . ی��ح ف�صة اإلس�فادة م� أخ�اء الغ�� واإلتعا� بها 

 

  اإلرشاد ال�ف�ي ال��اعي ع��ب

  . صع��ة ع�ل�ة اإلرشاد ال�ف�ي ال��اعي ، م� ال�اح�ة الف��ة فه� ���اج إلى خ��ة وت�ر�� 

  ع�م ال���� م� إح�اث تغ���ات ج�ه��ة في ال��اء األساس ل����ة ال����ش� . 

  شع�ر �ع� ال����ش�ی� �ال��ج وال��ل ح�� ���ف�ن ع� أنف�ه� و����ث�ن ع� م��الته�

 أمام اآلخ��� غ�� ال��ش� . 

 . ع�م إس�فادة ال�ع� �ال�رجة ال��ل��ة في خ�� اإله��ام �ال��اعة 

  

 اإلرشاد ال�ف�ي ال��اعي أسال��

  (ال����دراما) أسل�ب ال����ل ال�ف�ي ال���حيPsychodrama   "  : 

ه� ت���� ت���لي م��حي ل���الت نف��ة في ش�ل تع��� ح� في م��� ج�اعي ی��ح    

ـ ��ا ی�د� في ال�ها�ة إلى ت�ق��  ف�صة ال����� اإلنفعالي ال�لقائي ، واإلس���ار ال�اتي " 

 وال�فاعل اإلج��اعي ال�ل�� وال�عل� م� ال���ة اإلج��ا��ة ـ . ال��اف� 

 حي( ال��س��دراما  ال����ل اإلج��اعي ال���Sociodrama  ال�ور لع� ) أوRole 

playing    : تعالج م��لة عامة لع�د م� ال����ش�ی� ، أو ال���الت اإلج��ا��ة ��فة

 عامة . 
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  ع��� أساسًا على إلقاء م�اض�ات سهلة على أسل�ب ال��اض�ات وال��اق�ات ال��ا��ة� :

ال��اض�ات وال��اق�ات ال��ا��ة إلى تغ���  ال����ش�ی� ی��للها و�ل�ها م�اق�ات ، وته�ف

 ).  336- 324  :2005( زه�ان، اإلت�اهات ل�� ال����ش�ی� 

  الع�ل�ة وال��و���ة �ال��اضة : �ع��� ه�ا األسل�ب على ال��ا�ات ال�اد� اإلرشاد�

�دد على ال��ادات �وال��س�قى وم�اه�ة األفالم وال����ل�ات لألش�اص ال�ی� الی�غ��ن في ال

ل�ف��ة أو م�اك� اإلرشاد ، ��ا أن ه�ا ال��ع م� اإلرشاد ال��عي مف�� لألف�اد ال�ی� �عان�ن ا

   ). 295:  2008( مل�� ، م� ال�ع��ة في ت���� عالقات ش���ة مع اآلخ��� 

 وال����ة ال����ة ال�سائل اس���ام:  

 �ع�� أث� ذات �ةتعل�� أفالم ، انفعال�ة وسل���ة م�اه� ع�ض في ��اع� األسل�ب ه�ا إن" 

 ����الت وث�قة صلة ذات ت��ن  ال�سائل أن ه�ه في و����� ال��اعة، أع�اء نف��ة في

  . ) ٢٢٩ م، ٢٠٠٢ (ال�ع�ي ،   ."م�ها �عان�ن  ال�ي ال����ش�ی�
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  اإلرشادال��ج�ه و ن���ات 

 THEORIES OF GUIDANCE AND COUNSELING 

ل في ض�ء ن���ة ، وال����ة ال�ف��ة إ�ار عام إن ال��ش� ال�ف�ي ��� أن �ع�      

��� م���عة م���ة م��اسقة م��املة م� ال�قائ� والق�ان�� ال�ي تف�� ال�اه�ات 

وأن ال����ة ��� أن ت���� الف�وض األساس�ة ال�ي ب��� عل�ها ، ��ا ��� ال�ف��ة . 

�� أن ت��ن أن ت���� م���عة م� ال�ع��فات اإلج�ائ�ة أو ال������ة . والف�وض �

ذات صلة �ال�قائع ال������ة ال�ي ته�� بها ال����ة ، وته�ف ال����ة إلى إك��اف 

العالقات ال������ة ال�اب�ه ب�� ال��غ��ات ، وال����ة ��� أن ت��ن هادفة ونف��ة ��ع�ى 

تف�� ال�اه�ات وت��� ال�قائ� والق�ان�� في ش��ل وت�امل �ف�� في الع�ل و���� م� 

  ��� ال�ق�� . ال��� وال�

اإلرشاد ال�ف�ي یه�� ب�راسة وفه� وتف��� وتق��� ال�ل�ك وال���� �ه وتع�یله وتغ���ه     

دراسة  إن .، وم� ث� فالب� م� دراسة ال����ات ال�ي تف�� ال�ل�ك و����ة تع�یله 

في فه� الع�ل�ة اإلرشاد�ة ، وفه� أوجه ال��ه واإلخ�الف تف�� ن���ات اإلرشاد ال�ف�ي 

�ن تع�د ن���ات ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي �ف�� في م�اجهة تع�د و  ،��ق اإلرشاد  ب��

(  ال���الت ال�ي ی��اولها اإلرشاد ال�ف�ي في ش���ات ال����ش�ی� وال��ش�ی� أنف�ه�

  ). 92- 91:  2005زه�ان ، 

ى �ف�ل لل��ش� أن ��اول اإلس�فادة م� وجهات ال��� ـ ال����ات ـ  ال���لفة ، ح�      

ل� �ان له ن���ة مف�لة ����ش� بها في ع�له ، و���ن ال��ش� في ه�ه ال�الة م����ًا 

  ). 99:  2008م� ع�ة ن���ات وم�اهج ( مل�� ، 

  ���ایلي ع�ضًا أله� ال����ات اإلرشاد�ة ال�ع���ة في الع�ل�ة اإلرشاد�ة :   

،  ل����ات ال�ج�د�ة ا ، ن���ة ال�ات ، ال����ات ال�ل���ة ،  ال��ل�ل ال�ف�ي  ةن���

   . ، ال����ات ال�ع���ة اإلن�ان�ة ال����ة 

 ) Freudسیجموند فروید  (لـ   Psychoanalytic Theory  ال��ل�ل ال�ف�ي ةن��� .1

  : ی���ن م��ف��ض (س����ن� ف�و��) م�س� ه�ه ال����ة : أن ال�هاز ال�ف�ي     

الغ�ائ� وال�وافع الف���ة ال�ي ت�عى  : م��ع ال�اقة ال����ة وال�ف��ة وم���دع  Id  اله� 

إلى اإلش�اع في أ�ة ص�رة و�أ� ث�� ، وه� ال��رة ال��ائ�ة لل����ة ق�ل أن ی��اولها 

  ال����ع �ال�ه�ی� . 
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ه� م���دع ال��ال�ات واألخال��ات وال���� وال�عای��  :  ego-Super األنا األعلى

  ة داخل�ة أو رق�� نف�ي . اإلج��ا��ة وال��� ال�ی��ة ، و�ع��� ���ا�ة سل�

ه� م��� ال�ع�ر واإلدراك ال��ي ال�ارجي وال�اخلي والع�ل�ات العقل�ة   Ego األنا 

وال���ف على ال���ة واإلدارة وال���فل �ال�فاع ع� ال����ة وت�افقها وحل ال��اع ب�� 

��ة م�ال� اله� و��� م�ال� األنا األعلى و��� ال�اقع ، ول�ذل� فه� م��ك م�ف� لل��

و���   .و�ع�ل في ض�ء م��أ ال�اقع م� أجل حف� وت�ق�� ال�ات وال��اف� اإلج��اعي

ف�و�� أن ال�هاز ال�ف�ي الب� أن ���ن م��ازنًا ح�ى ت��� ال��اة س��ًا س��ًا ، ول�ل� 

��اول األنا حل ال��اع ب�� اله� واألنا األعلى ، فإذا ن�ح �ان ال��� س��ًا ، و�ذا 

  لع�اب . أخف� �ه�ت أع�اض ا

   م����ات ال�عي اإلن�اني 

 ال�ع�ر  sciousnessnCo   ه� م��قة ال�عي ال�امل واإلت�ال �العال� ال��جي ، وه� :

ال��ء ال���ي م� ال�هاز ال�ف�ي ، و����ن م� ال��ر�ات وال����ات وال��اع� 

  ال�ا��ة . 

  الالشع�رUnconsciousness ام� : ُ��ّ�ن مع�� ال�هاز ال�ف�ي ، و���� ماه� �

ول�� م�احًا وم� ال�ع� إس��عاؤه أ� ماه� م���ت ، وأن ال����تات ت�عى 

حالم وفي أع�اض األم�اض إلى ال��وج م� الالشع�ر إلى ال�ع�ر في األ

  ال�ف��ة. 

 ماق�ل ال�ع�ر consciousnessPre ماه� �ام� ول�� في ال�ع�ر ول��ه م�اح ���� :

  . و��هل إس��عاؤه إلى ال�ع�ر م�ل ال����ات

  

: ق�ة تف�ض وج�دها وراء ال��ت�ات ال��أصلة في حاجات ال�ائ� ال�ي  Instinct  الغ���ة

وت��ل م�ل� ال��� م� ال��اة ال�ف��ة ، وه�فها الق�اء على ال��ت� ، 

  . ) 125 - 123: 2005(زه�ان ، وم�ض�عها ه� األداة ال�ي ت�ق� اإلش�اع 

  

ال��� الالشع�ر� وال��اع ب�� دوافع اله� إن أس�اب اإلض��ا�ات ال�ف��ة ت�جع إلى      

ال���� �القل� ع�  )األنا(وم��ل�ات األنا األعلى ، م�ا ���ر حالة م� القل� ع��ما ال�����ع 

(م��ان�مات ال�فاع) ���� وسائل عقالن�ة ، یل�أ م�اش�ًة إلى إس���ام ال�سائل ال�فا��ة 

�����ة ، و���� أن ت��ن لها ���ة  لغ�ض ت�ق�� ال���� ، وق� ت��ن ه�ه ال�سائل سل���ات
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، و�ع���  إذا ل� ت��ح أسل�ب ال��اة ال�ئ�� في ال�عامل وت��� م�اجهة ال�اقعت����ة 

  . إس���امها على م���� ال��� ال��ائي وعلى درجة القل� ل��ه 

إن ه�ف العالج في ال��ل�ل ال�ف�ي ه� إخ�اج الالشع�ر ال����ت إلى ��� (ف�و�� ) و        

���قة ال��اعي ال�� به�ف إعادة  فإس���مال�ع�ر ل�ي ���ه الف�د و��عامل معه ،  ح��

ال����ات إلى ساحة ال�ع�ر ، أ� إس��عاء ال���ات ال����ته في الالشع�ر إلى ال�ع�ر 

و�عادة ب�اء وت�ج�ه ال����ة ، و��ل� ی��� ال�عي وال�ع�ر ل�� ال����ش� و��ق� فه� 

��ث ه�ا ����له له وصع��اته و�عادة تعل�ه ل�ا ج�� له ، و�ُ عا�في وعقلي ل��ه ت�اه م�اك

، و�ق�ر ( ف�و��) أن ال��ات األساس  )118،  113:  2008(م�ا��ه ، تغ���ًا في ال����ة 

لل����ة ال���افقة ت���ل في ثالث س�ات  هي : ق�ة األنا والق�رة على الع�ل وال�� ( �فافي 

 ،1990  :32 -33  . (  

  �� ف�و�� خ��ات العالج ع

  أنة ال���� ( ال����ش� ) وتأك�� ثق�ه ب�ف�ه ، وت���� عالقة ع�ل إج��ا��ة سل��ة��

 معه تع��� على ال�ق�ل . 

 أو ال�ف��غ اإلنفعالي (��ه�� الCatharsisلل��اد ال����ته ( )Abreaction(  س�اء

إلى إخ�فاء  أو ص�اعات ���اح�اتها اإلنفعال�ة ��ا ی�د�كان� ح�ادث أو خ��ات أو دوافع 

) لل��ف ع� ال��اد  Free-Associationأع�اض الع�اب ، �إس���ام ال��اعي ال�� ( 

ال����ته في الالشع�ر ، إذ ی�� إ�الق الع�ان ����ة لألف�ار وال��ا�� وال��اعات 

 .وال���ات واإلح�اسات ، مع اإلس�فادة م� فل�ات الل�ان وزالت القل� 

  تف��� ما���ف ع�ه ال��اعي ال� . �  

  2005) ( زه�ان ،  166:  2002( أب����ه ، . ب�اء العادات ال�ل��ة ، أو إعادة ال�عل� 

 :128  .( 

  ال�ق� ال��جه إلى ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي 

 . أن ال��ل�ل ال�ف�ي یه�� �ال��ضى وال������� أك�� م� إه��امه �األس��اء والعادی�� 

 فة في ال�ق� وال�ه� وال�ال . أن ال��ل�ل ال�ف�ي ع�ل�ة ���لة وشاقة وم�ل 

  . اج إلى خ��ة واسعة وت�ر�� ع�لي ���ل��� 

  ه�اك خالفات ن���ة وم�ه��ة ب�� ���قة ال��ل�ل ال�ف�ي ال�الس��ي و��� ��ق ال��ل�ل

  ). 130:  2005( زه�ان ،  ال�ف�ي ال��ی� وال�ع�ل وال����� ( ال��غ�) 
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   BEHAVIOUR THEORY  ال����ة ال�ل���ة .2

ت��ى ال����ة ال�ل���ة �إس� ( ن���ة ال���� واإلس��ا�ة ) ��ا ��ل� عل�ها إس� (ن���ة      

: ��� ُیَ�َعل� و��� ی�غ�� ، وه� في ذات ال�ق�   ال�ل�كال�عل� ) ، و�ن إه��امها ال�ئ�� ه� 

، وال�عل� عادة تعل� و� تعل�وم��  تعل�اإله��ام ال�ئ�� في ع�ل�ة اإلرشاد ال�ي ت���� ع�ل�ة 

  ه� م��ر ن���ات ال�عل� ال�ي ت�ور ح�لها ال����ة ال�ل���ة . 

  ال�فا��� ال�ئ��ة في ال����ة ال�ل���ة     

 الف�د ی�عل� ال�ل�ك ال��� و��عل� ال�ل�ك غ�� ال��� ، أ�  مع�� سل�ك اإلن�ان م�عل�  :

 �یله . أنه ی�عل� ال�ل�ك ال���اف� وال�ل�ك غ�� ال���اف� ، وأن ال�ل�ك ال��عل� ���� تع

   ال�����ات أو األسال�� ال�ل���ة ـ العادات ـ ال��عل�ة ال�اب�ه ن���ًا ال�ي ت���  :ال����ة

 الف�د ع� غ��ه م� األش�اص . 

  ع�اص� ع�ل�ة ال�عل� 

: �ل سل�ك ( إس��ا�ة) له م���     Stimulus and Response   ال���� واإلس��ا�ةـ 

��ا�ة سل��ة ، �ان ال�ل�ك س��ًا ، أما إذا �ان� ، فإذا �ان� العالقة ب�� ال���� واإلس

ألم� ���اج إلى دراسة وم�اع�ة ، االعالقة ب��ه�ا م����ة �ان ال�ل�ك غ�� س�� و 

أ� دراسة ال���� واإلس��ا�ة وماب��ه�ا م� ع�امل ش���ة ج���ة عقل�ة إج��ا��ة 

 إنفعال�ة . 

 Motivation  وال�اف��ة   iveMot:  ت�ت�� ن���ة ال�عل�   على ال�افع     ال�افع  ـ

في ع�ل�ة ال�عل� ، وال�افع ه� �اقة ق��ة ت�فع الف�د وت���ه إلى ال�ل�ك ، و��جه 

 ال�ل�ك إلش�اع حاجاته . 

: ه� ال�ق��ة وال����� وال����� بإلثا�ة . فال�ل�ك ُیَ�َعل�   Reinforcement   ال�ع���ـ 

 و�ق�� و��ع� و���� إذا ت� تع���ه . 

ه� ُض�ف وت�اؤل وخ��د و�ن�فاء ال�ل�ك ال��عل� إذا ل�  : Extinction  اءاإلن�فـ 

 ��ارس و�ع�ز أو إذا إرت�� ش���ًا �العقاب ب�ل ال��اب . 

هي را��ة وث�قة ب�� م��� و�س��ا�ة ، وت���ن العادة ع� ���� :   Habit   العادةـ 

 �ة . ال�عل� وت��ار ال��ارسة ، ووج�د را��ة ق��ة ب�� م��� و�س��ا

: إذا تعل� الف�د إس��ا�ة وت��ر ال���� فإن الف�د ی��ع   Generalization   ال�ع���ـ 

 إلى تع��� اإلس��ا�ة . 

  ال�عل� وم�� ال�عل� و�عادة ال�عل�:   
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  : ه� تغ��� ال�ل�ك ن���ة ال���ة وال��ارسة .   Learningـ ال�عل� 

  .  : یتم عن طریق اإلنطفاء  Delearningـ م�� ال�عل� 

  : ت��ث �ع� اإلن�فاء ب�عل� سل�ك ج�ی� .   Relearning ـ إعادة ال�عل� 

  )105- 102: 2005( زه�ان ،                                                        

ل� ته�� ب��اء ال����ة ول�� إه��� في ����ة ت��رها ون��ها إن ال����ة ال�ل���ة      

����ة هي م���ع ال�ل���ات والعادات ال�ي ت��� الف�د ع� غ��ه ، وال����ة ��قًا له�ه ال

وأن مع�� ه�ه ال�ل���ات م�عل�ة ، وأن ال�اس  )129:  2008( م�ا��ة ، م� األف�اد 

ـ على ن�ٍ� أساس ل���ا خ���� وال س���� (ش�����) ول�� ی��أون ح�اته� ��ف�ة ب��اء 

لى أنه� �ائ�ات إس��اب�ة أو تفاعل�ة ل� ���� عل�ها شيء ، وت��� لل�اس عم�ای�ون ـ  

، و��� تعل� ال�ل�ك م� خالل ال�فاعل مع ال���ة  �������ن لل����ات ال����ةفه� 

)Shilling 1984 (  : م�ا��ة ) وال���الت ال�ل���ة هي سل�ك م�عل� ، ) 128في ،

ال�ا��ة  ، وأن اإلن�ان ع��ما ی�عل� ال�ل���اتی�عل�ه الف�د م� ال���ة ال�ي ���� ف�ها 

وغ�� ال���ة إن�ا ی�عل�ها م� م���ه اإلج��اعي ع� ���� ال�ع��� وال���جة وال����ل .. 

) ، و��� أص�اب ه�ا ال����ر أن اإلض��اب اإلنفعالي ناتج ع�  43: 2002( الع�ة ، 

  أح� الع�امل ال�ال�ة : 

  . الف�ل في إك��اب أو تعل� سل�ك م�اس� 

 تعل� أسال�� سل���ة غ�� م�اس�ة  . 

  أب� ���ة ، م�اجهة الف�د ل��ا�� م��اق�ة ال�����ع معها إت�اذ ق�ار م�اس� )

2002 :145.(  

 

  ی��� اإلرشاد ال�ل��ي على :   :   اإلرشاد ال�ف�ي وفقًا لل����ة ال�ل���ة 

  . تع��� ال�ل�ك ال��� ال���اف� 

 ب ، م�اع�ة ال����ش� في تعل� سل�ك ج�ی� م�غ�ب وال��ل� م� سل�ك غ�� م�غ�

 وم�اع�ته في تعل� أن ال��وف األصل�ة ق� تغ��ت أو ���� تغ���ها .

  ال��� والق�وة ال���ة أمام ال����ش� عله ی�عل� أن�ا�ًا مف��ة م� ال�ل�ك . ض�ب ال��ل  

  ال��ل�لة ب�� ال����ش� و��� تع��� قلقه على م���ات ج�ی�ة  . 
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  ال�ل�ك تع�یل  ع�ل�ة اإلرشاد فيخ��ات   

 ال�ل�ك ال��ل�ب تع�یله .  ت��ی� 

  . ت��ی� ال��وف ال�ي ���ث ف�ها ال�ل�ك ال����ب 

  . ت��ی� الع�امل ال���ولة ع� إس���ار ال�ل�ك ال����ب 

 م���عة م� ال��وف ال�ي ���� تع�یلها أو تغ���ها إخ��ار.  

  إع�اد ج�ول إلعادة ال�عل� . 

 

  ال�ق� ال��جه لل����ة ال�ل���ة  

 ل��ي على إزالة األع�اض ب�ًال م� ال�ل ال��ر� لل�ل�ك ال���ل ، و��ل� ق� ی��� اإلرشاد ال�

 ���ن وق��ًا وعاب�ًا . 

  أن مع�� دالالتها العل��ة وال������ة م���ة على ال���ث ال�ي أج��� على ال���انات أك��

 م�ها على اإلن�ان . 

 ات�ة في ال�ل�ك . ت�غاضى ال����ة ال�ل���ة م� ال��� للف�د ��ل ، ف�ه�ل الع�اص� ال� 

  تع� ال�ل�ك ال�اه�� ال�الح� ال��ض�عي فق� ه� ال�� ی�ضع في اإلع��ار م� ال�اح�ة

 . )  108 -  106:  2005العل��ة ( زه�ان ، 

  

 ) Carl Ransom Rogers لـ  (    SELF THEORY   ن���ة ال�ات .3

، وه� ال�� ی��� تع� ال�ات ج�ه� ال����ة ، ومفه�م ال�ات ه� ح�� ال�او�ة ف�ها       

ال�ل�ك ، وأه� ن���ات ال�ات هي ن���ة ال�ات لـ ( �ارل روج�ز) ، ن���ة اإلرشاد والعالج 

، مفه�م ال�ات   Selfإن ال���نات ال�ئ��ة ف�ها : ال�ات ال����� ح�ل ال����ش� . 

Concept of Self    ال���ة ،Experience   الف�د   ، ال�ل�ك ،Behavior    ال��ال ،

 .   Phenomenal Fieldاه��  ال�

  :  Self ال�ات 

هي ����نة الف�د أو ال��� ، وت��� وت���ن ب��ة ال�ات ن���ة لل�فاعل مع ال���ة ، وق�     

ت��� ��َّ�  اآلخ��� ، وت�عى إلى ال��اف� واإلت�ان وال��ات وت��� ن���ة الُ��ج وال�عل� ، 

  . وت��ح ال���� ال�� ت���� ح�له �ل ال���ات 

  وت��ل : 

   (ال�اقعي) مفه�م ال�ات ال��ركPerceived Self-concept ـ  م���عة الق�رات :

    . ـ )84:  2011ال����� ، واإلمامي : (واإلم�انات ال�ي ت��د ال��رة ال�����ة للف�د 
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  مفه�م ال�ات اإلج��اعيSocial Self-concept    ال��ر�ات وال���رات ال�ي ت��د  :

� أن اآلخ��� في ال����ع ی���رونها وال�ي ی���لها الف�د م� خالل ال��رة ال�ي �ع�ق

 ال�فاعل اإلج��اعي مع اآلخ��� .

    مفه�م ال�ات ال��اليIdeal Self-concept    ال��ر�ات وال���رات ال�ي ت��د :

 ال��رة ال��ال�ة لل��� ال�� ی�د أن ���ن عل�ها . 

  :  Experienceال���ة  

، وهي م�غ��ه ، ی�ر�ها ���ه اإلن�ان في زمان وم�ان مع���� هي شىء أو م��� �   

(    و����ها في ض�ء مفه�م ال�ات وال�عای�� اإلج��ا��ة ، أو ی��اهلها أو ی���ها أو ���هها 

  إذا �ان� غ�� م��ا�قة مع ب��ة ال�ات) . 

� إلى ال�احة ال���ات ال�ي ت�ف� وت��اب� مع مفه�م ال�ات ومع ال�عای�� اإلج��ا��ة  ت�د     

وال�ل� م� ال��ت� و�لى ال��اف� ال�ف�ي ، أما ال���ات ال�ي الت�ف� مع ال�ات ومفه�م ال�ات 

وال�ي ت�عارض مع ال�عای�� اإلج��ا��ة ی�ر�ها الف�د على أنها ته�ی� و��في عل�ها ���ة 

ال�ف�ي  سال�ة ، وت�د� إلى ته�ی� و�ح�ا� م��� ال�ات وال��ت� والقل� وس�ء ال��اف�

Psychological Maladjustment   ال�ي تع�ل على وت���� وسائل ال�فاع ال�ف�ي

  ت���ه ال��ر�ات واإلدراك غ�� ال�ق�� لل�اقع . 

  :  الف�د 

والف�د  الف�د ق� ی�م� أو ی��اهل أو ی��� خ��اته ال�ه�دة ف���ح شع�ر�ة أو الشع�ر�ة .    

فاعل مع واقعه في إ�ار م�له ل��ق�� ال�ات ، ف��ل��ه دافع أساس ل�أك�� وت�ق�� وتع��� ذاته 

  ، ول��ه حاجات ال�ق�ی� م� اآلخ��� .  

   :ال�ل�ك 

ال�ل�ك ن�ا� م�جه ن�� ت�ق�� و�ش�اع حاجاته ��ا ����ها في ال��ال ال�اه�� وفقًا ل�ا    

ی�ر�ه . ی�ف� مع�� ال�ل�ك مع مفه�م ال�ات ، ومع ال�عای�� اإلج��ا��ة ، و�ع�ه الی�ف� مع 

�ة ال�ات وال�عای�� اإلج��ا��ة ، فع��ما ���ث تعارض ���ث س�ء ال��اف� ال�ف�ي ،  ب�

و���� تغ��� ال�ل�ك وتع�یله ، وأح�� فه� ل�ل�ك الف�د ���ن م� وجهة ن�� الف�د نف�ه 

وم� داخل إ�اره ال��جعي ، أ� م� داخل م�اله اإلدراكي . وأح�� ���قه إلح�اث ال�غ�� في 

�اث ال�غ�� في مفه�م ال�ات . وه�ا ما��اول ال��ش� في ���قة اإلرشاد ال�ل�ك هي أوًال إح

  أ� ال����� ح�ل ال�ات.   Client-centeredال����� ح�ل ال����ش� 
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    Phenomenal Fieldال��ال ال�اه��  

ل� ش��ي ذاتي ی���� ال��ر�ات ال�ع�ر�ة اه� عال� ال���ة ال��غ�� �إس���ار ، وه� ع   

��ا ����ه و��ا ی�ر�ه ،  ( ال�ع�ر� )  ، و��فاعل الف�د مع ال��ال ال�اه��  للف�د في ب���ه

   ).98- 93:  2005( زه�ان ، ع��� ذل� واقعًا وح��قه  ت��د إس��اب�ه وسل��ه �و 

  

وفي ض�ء ماتق�م ���� ت��ی� العالقة ب�� ال�ات و��� ت�ق�� ال��اف� ال�ف�ي أو س�ء       

ل�ات ال�اق��ة للف�د مع ذاته اإلج��ا��ة وال��ال�ة ، فإنه ��ع� ال��اف� ال�ف�ي : إذا إتفق� ا

ب��اف� مع نف�ه ومع ال���� ال�� ���� ��ه ، أما إذا �ان ه�اك ت�اف�ًا وع�م ت�اب� ب�� 

ال�وات ال�الث ، فإن س�ء ال��اف� وع�م اإلت�ان س��غى على ح�اة الف�د م�ا ی�فعه إلى ال��� 

ال��اف� داخل ه�ا الف�د ، وه�ا ��عل ال�اجة ماسة إلى ع� أسل�ب قادر على أن ی���ى 

اإلرشاد لغ�ض ت�ق�� اإلن��ام وال��اف� ب�� الف�د وذاته و���ه و��� ال����ع . وت�� ه�ه 

ال����ة أن ال�ات ت���ن وت��ق� م� خالل ال��� اإل��ابي ، فهي ت��ل ص�رة الف�د وج�ه�ه 

أث� ���� في سل��ه م� ح�� اإلس�قامة أو وح����ه ، ل�ل� فإن فه� اإلن�ان ل�اته له 

  ).  84:  2011) في ( ال����� ، واإلمامي ،  2007اإلن��اف (دب�ر ، وال�افي ، 

إن اله�ف األساس لإلرشاد في ض�ء ن���ة ال�ات ه� م�اع�ة ال����ش� في ال�ص�ل     

ل�ي تع��ضه ، إلى مع�فة ذاته وم�اولة إعادة ص�اغة ه�ه ال�ات ع� ���� إزالة الع��ات ا

و�ذا ت��� ال����ش� م� مع�فة ذاته فإنه �����ع أن ی���ر م� ال�ل�ك ال��عل� غ�� ال����� 

: 2011) في ( ال����� ، واإلمامي ،  2003مع ذاته ومع اآلخ��� ( األس�� ، و�ب�ا��� ، 

، ) ، ف��� ( روج�ز) أن الف�د ل��ه ق�ة دافعة ف���ة وهي ال�اجة إلى ت�ق�� ال�ات  85

واله�ف ل���ع ال����ش�ی� م��ا�ه ، وه� إزالة الع�ائ� ال�ي تع�� اإلدراك ال���قي ل���ات 

  )  141:  2008الف�د وه��ا ���ز ت���ًا ل���اته و���ة ال�ات ل��ه  ( م�ا��ة ، 

  : و��قًا له�ه ال����ة فإن اإلرشاد یه�ف إلى 

 ه ، ت�ق�� ذاته أو ت�جهه ن�� م�اع�ة ال����ش� ألن ���ح أك�� ن��ًا ، وأن �ع�� ح���

 وأن ی��ل الع�ائ� وال��انع ال�ي ت��ع ذل� . 

  وت���ة إم�اناته�  ات���� األف�اد م� القل� وال�� ال�� ���عه� م� أن ی���روا و���� ،

ع� ف�د قابل ألن  ت���� لق�� م�ج�دة فعالً األساس ، و���ح ب�ل� اإلرشاد ه� ع�ل�ة 

 �����م ه�ه الق�� . 
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 و�زالة ج��ع الع�ائ� ال�ي �ان� تع�� إدراكه لف�صة للف�د لإلنف�اح على ال���ة ، إتاحة ا

 ، أ� تغ��� ���قة إدراك الف�د لألح�اث .  ال���ح ل���اته

  ، 141:  2008تقل�ل الف��ة ب�� ال�ات ال��ر�ة ( ال�اق��ة) وال�ات ال��ال�ة ( م�ا��ة.( 

  

  ال�ق� ال��جه ل����ة ال�ات 

  ت�ل�ر ت��رًا �امًال ل���عة اإلن�ان ، وذل� ل�����ها ال�امل على ال�ات أن ال����ة ل�

 ومفه�م ال�ات . 

  ی�� ( روج�ز ) أن الف�د له وح�ه ال�� في ت�ق�� أه�افه وتق��� م���ه ، ول��ه ن�ى أن

 الف�د ل�� له ال�� في ال�ل�ك ال�ا�ىء . 

 ن سل��ه ت�عًا إلدراكه ی��� ( روج�ز) أن الف�د ���� في عال�ه ال�اتي ال�اص و���

ال�اتي ، أ� أنه ی��� على أه��ة ال�ات�ه ـ وه� ی��� ع�ل�ة اإلرشاد ح�ل ال����ش� ـ على 

ح�اب ال��ض���ة ، و���� على ال��ان� ال�ع�ر�ة على ح�اب ال��ان� الالشع�ر�ة ، 

 ون�ى أن اإلن�ان �����ع ال�ص�ل إلى ال���قة ال��ض���ة ، وأن ال��ان� الالشع�ر�ة

 لها أه���ها . 

  ع (روج�ز) أه��ة قل�لة أو ثان��ة لإلخ��ارات وال�قای�� ��س�لة ل��ع ال�عل�مات��

 ). 102- 101: 2005لإلرشاد ال�ف�ي ( زه�ان ، 

 
 

 Existentialism Theory   ال����ة ال�ج�د�ة .4

  ال�فا��� األساس لل����ة ال�ج�د�ة 

 ال���ة Freedom    :سان أن یعیش  دونھ  بوصفھ وجوداً الشيء الذي ال یستطیع اإلن

، وال�راثة وال���ة ، وأن اإلن�ان ح� و���ع نف�ه ب�ف�ه )  579: 1987یودین ،  (إنسانیاً 

وال����ة وال�قافة �لها م��أة ، وال��ث�ات ال�ارج�ة ق� ت��ن مف��ة أو مع�قة  ول��ها ل��� 

 .  مق�رة وال م��دة

 ال���ول�ة  Responsibility   : م��ول ألنه �����ع أن ���ار ، وال�عي ال���

�ال�ات في ح� ذاته ه� إم�ان�ات ال��� ألن ��ق� ال��ف� ال�ي لل���ة . (�ات�س�ن ، 

1990 :445  .( 

 القل� ال�ج�د�  Anxiety  : ت�ج� ����ه ته�ی� لعالقات الف�د اإلج��ا��ة و�ع� ال���

ع� ذل� م� إح�ا� وص�اع ی�د� ال�ي ی���� بها و�ع�ق� �أنها مه�ة ل�ج�ده ، وما ی��ج 
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، القل� ل�� حالة م�ض�ة ت�ت�� على  ) May ,1950: 35ب�وره إلى ال�ع�ر �القل� ( 

صادمة م� ال�ف�لة ، ول��ه م��نًا م� م��نات ال�ات ، أو ��ا قال (ت�ل��) أن ت�ارب 

 )1995:405القل� ه� ال�الة ال�ي ت��ل� ع� ال��اع ب�� أن ن��ن أو ال ن��ن (ال�ف�ي ،

 ، 

 ال�ائ�ات اإلن�ان�ة ت��� في ثالثة ع�ال� في نف� ال�ق� :  :ع�ال� ال�ائ�ات اإلن�ان�ة 

  ـ العال� ال���ل�جي : م� غ�� وعي ذاتي . 

ـ عال� العالقات ال�اخل�ة ال���ادلة أو ال��اجهات مع األش�اص اآلخ��� مع وج�د ال�عي 

  ال���ادل . 

 ال�ج�د في ذاته . � ال����نة أو ال��ان ال�اتي أو لـ عا

ه إال إذا ع�ف�ا �ت��� ال�ج�د�ة إلى اإلن�ان اآلن وما س���ن عل�ه ، وأنه ال �����ا فه    

) وما س���ح عل�ه  Beingن��ته ل�ف�ه وفه�ه لآلخ��� ،  وألق��ا ال��ء على ( ����ن�ه  

ه ، وتعامله ، وت��ی�ه ل�ات )1() ، وه�ا ی���د �فه� الف�د ل�اه��ه  Becoming( ص��ورته 

معها .  إن ال����ة ال���ة هي ال�ي ت�ق�ل ال�اقع ، واإلن�ماج في ال����ع ال�لي ، وال�عامل 

مع ال����ش� ��� أن ���ن معه ��ل ، ومع�فة وج�ده في عال�ه ال�اص ال�� ���� ��ه ، 

� اخل ب�� ماض�ه وحاض�ه وم��ق�له ( أبخاصًة أن عال� ال����ش� في حالة تغ�� م���� وت�

)  ،  و�ن اإلض��ا�ات اإلنفعال�ة هي ن���ة للع�� ع� رؤ�ة مع�ى  172:  ���2002ة ، 

لل��اة أك�� م� أن ت��ن ن���ة ل�وافع م���ته أو آالم أو ل�ات ض��فة ، أو ل�غ�� ال��اة ( 

فإن ل� ����ع أن ی�رك مع�ى ) ،  447: 1990) ( �ات�س�ن ،  Ellenbergerال����ج�

ال���ة وال ی���ل م��ول�ة اع�اله واخ��اراته ، وال ی�ق�ل ن�احي ضعفه او ال�ج�د ول� ��ع� �

 , Hogan , 1976)م�ر�ًا لل��اق�ات ف�ل� �ع�ي االض��اب ال�ف�ي وال��ة ال�ف��ة ال���ة 

P. 160-161).    

  اإلرشاد ال�ج�د� 

، وال�فة  إن اإلضافة ال�ه�ة لإلرشاد والعالج ال�ج�د� ت���ل في فه�ه لإلن�ان ��ائ�     

، وأن ه�ف العالج   Ontologyال�ئ��ة لل��ل�ل ال�ج�د� هي إه��امه �ال�ج�د أو �عل� ال�ج�د  

ه� أن ���� ال���� خ��ته ����قة أو ��اقع ، والغ�ض ه� أن ���ح وا��ًا ب�ج�ده و��ًا �امًال 

م� ان ، ح�� أن أح�� خ�ائ� الع�ل�ة الع�اب�ة ه� فق� الف�د اإلح�اس ب�ج�ده ، ل�ل� �

                                                             

ي ت�اغ عل�ها ال��ج�دات ، والعل� ال��ر� : وال�ا��ات هي ال��ر واألف�ار ال�اب�ه ال� Essence ال�ا��ة  . 1

  ).404: 1995أو ال�اه�� ه� ال�� ی��� في ال��ج�دات و��دها إلى أص�ل وث�اب� (ال�ف�ي، 
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ال�ه� أن ���ن م��ر إه��ام وت���� العالج ال�ج�د� ه� ال�ج�د ��ا ����ه ال����ش� ول�� 

) ، 450- 444: 1990األع�اض ، وه� ب�ل� ���لف ع� مع�� العالجات ال�قل���ة (�ات�س�ن ، 

إن ال��ش� ��اع� ال����ش� على أن ����ف عال�ه ال�الي و��فه� اآلخ��� ، ل�ل� فه� ال�ق�م 

�ات وت�ل�الت ل���ات الف�د �ال�اضي ، و��� ال�ج�دی�ن أن ه�اك أر�عة أن�اع م� العالقات تف��

  في ح�اة الف�د : 

  . العالقة ال�ي ت�� ع� ���� ال��اقة ب�ون إع�اد م��� 

  . العالقة ال�ي ت��ل� ال��ال وت�ق�� اإلن��ار أو الف�ل 

  ال��لقة على ال����ة ، مع ال���ة العالقة ال�ات�ة ع� ال�ع�ر �األم� ال�ائف أو الق�رة

 �اإلع��اف �أنه م�ج�د �عال� �عال� مع اآلخ��� . 

  العالقة ال�ات�ه ع� ��ن الف�د ح�ًا في وج�ده م���ًا وف� مای��� ، و���ي عالقاته على ال��ادل

 ال��ائج ال�ي ی���ها .  وف� ال�� ��ق� وج�ده ، أنه ���ار سل��ه

 

ى ال��ش� أن ی��ف �ال��ق ، ودماثة ال�ل� ل�����ع أن ���ن و��� ال�ج�دی�ن أنه عل     

عالقة مع ال����ش� ، وعل�ه أن ی��ح الف�ص لل����ش� ل���ف ال�فات اإل��اب�ة ��ه ، وه�ا 

ی��ل� م� ال��ش� أن ی�خل عال� ال����ش� ، و����ك معه في عالقات ح����ة ، ح�ى �����ع 

�ف وج�ده ، ل�ل� ل�� ه�اك ��ق إرشاد�ة لل����ة ال����ش� أن ���ن عالقة مع اآلخ��� و��

ال�ج�د�ة ، إن�ا تع��� على ما�ع�ق�ه ال��ش� م� أسال�� ت�اع� ال����ش� على فه� ذاته ، 

  و�ال�الي ال��اح في ت���� عالقات ناج�ة . 

و��� ال�ج�دی�ن أنه لفه� ال����ش� عل��ا أن ن��� إل�ه ��ل ، وأنه ��ائ� ���لف ع� أنه     

ن الف�د ج�د ، وأن�ا ال ن����ع مع�ف�ه م� خالل ال�عل�مات ، إن�ا ن����ع أن نع�ف ع�ه ، أل م� 

���� م� خالل خ��ته ال�ي هي في حالة ص��ورة وتغ�� و���� في عال� خاص �ه ، وهي ال�ي 

ت��د وج�ده ، أو ع�مه ال�� �ع�ي الف�ل أو ع�م ال��اح وت�� مع�فة ال����ش� م� خالل ع�ال�ه 

 - 172: 2002ثة : العال� ال���ل�جي ، والعال� اإلج��اعي ، والعال� ال���ي (أب� ���ة ، ال�ال 

177  .(  
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   لع�ل�ة اإلرشاد ال�ف�ي ال�عل�مات الالزمة 

 أه��ة ال�عل�مات   :  

ال���ل على معل�مات د��قة و�ا��ة ع� ال����ش� وع� م��ل�ه وع� ب���ه ، حلقة  ��ع   

��� وال��ء الع�لي في ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي ، إذ أن ع�ل�ة اإلرشاد ال�صل ب�� ال��ء ال�

وال�ي ���د على أساسها  ل����ش�ال ت�� إال إذا ت�اف�ت ال�عل�مات ال�ي ت��� م� فه� ا

  ت���� ال�الة . 

إن ال�عل�مات الزمة وض�ور�ة ومه�ة �ال���ة ل�ل م� ال��ف�� ، ال��ش� وال����ش� ،      

ي �ق�م لل����ش� ال��اع�ة وال��مة ال�ف��ة الب� أن ی��اف� ل��ه ق�ر واف م� فال��ش� ل�

فه� وتف��� سل��ه وُ�ع�� على ت��ی� م��ل�ه وت���� ع�ل�ة اإلرشاد ، له ال�عل�مات ی��ح 

وفي نف� ال�ق� فإن ال����ش� ���اج إلى معل�مات ع� ذاته وق�راته ون�احي ق�ته ون�احي 

وال����� ل���ق�له. إن ع�ل�ة ج�ع ال�عل�مات ت��ل� نف�ه  ضعفه تع��ه على ح�� فه�

ال�عامل مع ال��اجع ب���ة �ل�ة شاملة ، ألن سل�ك الف�د وش����ه وح�ة م��املة ، وأنه ( 

كل ) ول�� م���ع أج�اء ، م�ا ی��ل� م� ال��ش� ن��ة ت�امل�ة وت�ا���ة ( اإلمام 

  ). 122:  1991، وع��ال�ح�� 

  

 تع��ض ع�ل�ة ج�ع ال�عل�مات �ع� ال���الت  �ماتم��الت ج�ع ال�عل : : 

: أ� اإلم��اع ع� ال��ح ، واإلح�ام ع� ��ف ال�ات أو مقاوم�ه ، وذل�   ـ تغل�� ال�ات

ض�� ال�عل�مات ���� وج�د خ��ص�ات وأس�ار خاصة في م���� مفه�م ال�ات  

  الالزمة لف�� ودراسة ال�الة . 

  ائ� ومعل�مات م��اث�ة ����ة الف��ات . أن�اف حقـ ال�عل�مات ال�����ة : 

  ـ فه� اإل�ار ال��جعي لل����ش� . 

  ـ ال�غ�� اإلج��اعي لألف�اد ع�� م�احل الع�� ال���لفة وما ی�افقها م� تغ��� لل��� . 

  

  أن�اع ال�عل�مات 

ال��ال األساس ال�� ��اجة إلى إجا�ة تامة في ه�ا ال��ال ه� : ماهي ال�عل�مات     

  ة في الع�ل�ة اإلرشاد�ة ؟  وما هي ال��ادر ال�ي ت��قى م�ها ؟ ال��ل��

  إن أه� ال�عل�مات ال��ل��ة هي : 
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ـ ال��انات العامة : وت���ل على على معل�مات ع� ال����ش� وأس�ته ووال��ه وأخ�ته و�خ�انه 

 وأوالده واألف�اد واألق��اء ال�ی� ���� اإلس�عانة به� ، وال��� ال�� أحال ال����ش�

  وجهة اإلحالة . 

ـ ب�انات ش���ة : وت���ل على معل�مات ع� ب�اء ال����ة دی�ام�ًا وو����ًا وذل� ب��ف�� 

  واإلج��ا��ة واإلنفعال�ة واإلض��ا�ات ال����ة .   ال�عل�مات ال����ة والعقل�ة 

�اتها ت��� ع�ل�ة اإلرشاد على دراسة ش���ة ال����ش� و����ًا ودی�ام�ًا وأ�عادها وس        

وفه� ت�افقها و�ض��ابها وعلى مع�ف�ها في ت�املها وتف��ها والع�امل ال��ث�ة في ذل� ، 

إح�اث تغ��� في ال����ة على و�ه�� ال��ش� ب�راسة سل�ك ال����ش� في ب���ه و���� 

وال���ة وال�ل�ك . و�ه�� ال��ش� �إن��ام م��ن ال����ة و����ًا ودی�ام�ًا في ب�اء م��امل 

  �ازن األج�اء م��� ���� ل��ق�� ال��اف� ال�ف�ي وال��ة ال�ف��ة .م���� م�

ال�عل�مات ال����ة : یه�� ال��ش� ���ع ال�عل�مات ال����ة العامة ع� ال����ش� ، م�ها ـ 

ما ی�عل� �ال��ل ال�ارجي العام م� ح�� م�ه�ه وم��ناته وأب�ز س�اته ال����ة ال�ارزة 

نات ال��اء ال���في لل����ة على أساس أنها سهلة .  وال���نات ال����ة هي أه� م�� 

ال��اس وال�صف ، و��ل� فإن ال��ش� یه�� ���ع ال�عل�مات ال����ة في ج�ان� ج���ة 

عامة و���ة وع���ة ل��ورتها في اإلرشاد ال�ف�ي و�رت�ا�ها �ال���الت واإلض��ا�ات 

� على ال��ل ال�ارجي واألم�اض ال�ف��ة وم� ال�عل�مات ال����ة العامة ���� ال����

العام ، وت��ل ال�عل�مات : ال��ل وال�زن والل�ن ، ومعل�مات ع� ن�� ال��� �ال��� 

ال��� ال�ارجي ال����� ، ال�اخلي ال����� أو ال���� وال��� ال��اضي أو الع�لي أو 

أ� ال��رة ال�ه��ة لل��� وال�هارات ال����ة م�ل ال�هارة وف��ة ال����ش� ع� ج��ه 

و�ة وزم� ال�جع ـ أما ع� ال�عل�مات ال���ة ����� ال���ل عل�ها ع� ���� الف�� ال��

ال��ي وم� أه�ها معل�مات ���ة عامة ع� ال��ارة وال��� وضغ� ال�م ومعل�مات ع� 

ال�أس وش�ل ال����ة وال�ل� والل�ان واألس�ان و��ل� معل�مات ع� أجه�ة ال��� 

مة واألم�اض ـ ال�عل�مات الع���ة �ال�خ وال��اس والعاهات وال�الة ال���ة العا

واألع�اب ال���ة وال��اع ال���ي واألع�اب ال��ا��ة ال����ة وال�هاز الع��ي 

  وال�اتي واإلح�اس . 
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ـ ال�عل�مات العقل�ة : الب� أن یه�� ال��ش� ���ع ال�عل�مات ع� ال��احي العقل�ة لل����ش� 

ات والع�ل�ات العقل�ة العل�ا وال����ل و���ف�� كال��اء العام والق�رات العقل�ة واإلس�ع�اد

ال��ش� م� ج�ع ال�عل�مات في ت�ج�ه ع�ل�ة اإلرشاد نف�ها ، و��ل� في وضع ال��� 

ال��ان ال��اس� و�����م في ج�ع ال�عل�مات العقل�ة اإلخ��ارات وال�قای�� ال��اس� في 

  ال��اس�ة . 

�ر م��� على الف�د �إع��اره �ائ� ـ معل�مات إج��ا��ة : ��ا أن اإلرشاد �ع�ل�ة م�

إج��اعي ، ت��ل ال���نات اإلج��ا��ة ل�����ه جان�ًا مه�ًا ��� الع�ا�ة ب�راس�ه وج�ع 

ال�عل�مات ع�ه ، وال���ث اإلج��ا��ة م� ال��ادر ال�ئ��ة لل���ل على ال�عل�مات 

اعي ال�� اإلج��ا��ة ، وأن ال���نات اإلج��ا��ة لل����ة تع��� على ال��ال اإلج��

���� ��ه الف�د وعلى ال����ة اإلج��ا��ة وتأث�� األس�ة وال��رسة وال�مالء وال��� 

  واإلت�اهات وال�ی� وال���ل وال�ل��ة اإلج��ا��ة واإلق��اد�ة وال�ه� .

ل�ع�ف ما ��� وما ���ه ـ ال�عل�مات اإلنفعال�ة : یه�� ال��ش� �ال�الة اإلنفعال�ة لل����ش� 

�نه وخ�فه وت�ت�ه وغ��ه وخ�له ، و�ل ما ی�ت�� ب��اته اإلنفعالي أو ول�ع�فة ف�حه وح

ع�مه ، وما ی��ت� على ذل� م� م��الت إنفعال�ة ل��ه ، وم� ال�عل�مات اإلنفعال�ة 

الالزمة لل����ش� ال�الة اإلنفعال�ة العامة وت��ل م�� ث�اته و�ت�انه أو ت�ب��ه وت�اق�ه 

العام وال���الت اإلنفعال�ة �ال��ف والقل� والع�وان ،  اإلنفعالي وم���� ال��ج اإلنفعالي

ال��مات اإلنفعال�ة �الف�ل في ال�� أو ال��ت لع��� ، أو خ�ارة ماد�ة أو مع���ة 

كفق�ان م��� إج��اعي ، ��ل� معل�مات ع� حالة ال����ش� اإلنفعال�ة ال�اصة �الغ��ة 

  وال��� وال�فاؤل وال��اؤم .. 

: وت���� ت��ی� ال���لة أو ال��ض ، ودراسة أس�اب وأع�اض  ـ ب�انات ع� ال���الت

ال���لة وت��ع تار��ها وال�غ��ات ال�ي ��أت على ال�الة أو ال���لة أو ال��ض و���قة 

  حّلها . 

ـ معل�مات عامة أخ�� �ف��ض �ال��ش� أن یل� بها وم�ها معل�مات ع� ال��� ومع�له وم�اره 

ال��� وم�� ت�ققه و�ض��ا�ات ال��� ، و��ل� الغ�ائ� والع�امل ال��ث�ة ��ه ، وم�ال� 

وال�وافع وال�اجات وأه�اف ال��اة وأسل��ه وح�ل ال�فاع ال�ف�ي ال�� یل�أ إل�ها ال����ش� 
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، ومفه�م ال�ات ل��ه هل هي م�ج�ة أم سال�ة وهل ه�اك نق� في تق�ی� ال�ات ، 

�ي ) واإلج��اعي وال�ه�ي ، وم���� ال��اف� وأ�عاده ال����ل �ال��اف� ال�ف�ي (ال��

      ). 131- 126: 1990، ع��ال�ح�� وال��ة ال�ف��ة ( اإلمام و 

  وسائل ج�ع  ال�عل�مات 

إن وسائل ج�ع ال�عل�مات ماهي إال أدوات �����مها ال��ش� لل���ل على معل�مات ع�     

ث�اتًا �اجع وفه� ش����ه ، و�ل�ا تع�دت ه�ه ال��ق �ل�ا �ان� ال�عل�مات اك�� ال�ُ 

وم�ض���ة ، وال�سائل �ع�ها �ق�م على ال�ق�ی� ال��ي ، و�ع�ها على ال�ق�ی� ال��في ، 

  و�ع�ها اآلخ� ی��� �ال��ض���ة ، و�ع�ها �ال�ات�ه ، وم� أك�� ال�سائل ش��عًا : 

  

�� ال�عل�مات ال�ي ج�ع� ع� ال�ل��� ��افة ل: س�ل م���ب ���ع و� ال��ل ال��اك�ي .1

ش�ل م���ع ت�اك�ي ، وفي ت�ت�� زم�ي ، وعلى م�� ��ع س��ات ق� ال��ق وال�سائل في 

تغ�ي تار�خ ح�اة الف�د ال�راس�ة وه� به�ا م��ن معل�مات ی���� أك�� ق�ر م� ال�عل�مات 

 . في أقل ح�� م��� 

�ج�ه ال����� وال�ه�ي و����� على ج��ع ��ع� ال��ل ال��اك�ي م� أه� األدوات في ال     

ع� ع� الف�د في ح�اته ال�راس�ة ، فه� س�ل ت�اك�ي ت��عي ل���نات ال��انات ال�ي ج�

ش���ة الف�د ال����ة والعقل�ة وال�ع���ة وال�ف��ة واإلج��ا��ة ، و�ع� م��رًا أساسًا 

لل�عل�مات ع�� م�اق�ة �ع� ال���الت العامة . وق� �ه�ت ال�اجة إلى ال��ل ال��اك�ي 

وت����ه م� ال��� ه��ام �����ة ال�ال� �فة ال��رسة ح�� اإل��ع� تعق� وت��ر و 

ال���امل . و���ل ال��ل ال��اك�ي �ل ال�عل�مات وال��انات ال�ي ج�ع� ع� ال�ل��� 

�اجع (في وم��ل�ه و����ه ، و����� ب�انات ش���ة عامة ومعل�مات ع� ش���ة ال�ُ 

مل��ات ال��احي ال����ة والعقل�ة واإلج��ا��ة واإلنفعال�ة) ومل�� ال��ل الق��ي و 

 ال�قار�� وال�الة . 

إن ال�عل�مات ال�ي ی����ها ال��ل ال��اك�ي تع�ي ت��رًا ��ل�ًا وع�ض�ًا �امًال ع�      

ال�ل��� ، و���ارة أخ�� تع�ي معل�مات تار���ة وحاض�ة ���� ت�اع� في ال���� �ال�ل�ك 

في ال���ق�ل ، وم� أه� مای����ه ال��ل ال��اك�ي ال��ص�ات ، وال ی���� معل�مات س��ة 

  ي الع�ل�ة اإلرشاد�ة ، ه�اك ن�عان م� ال��ل ال��اك�ي ، ه�ا : ، ال�ي تع�ى ف

��ارة ع� س�ل ���� ی���� معل�مات  �ال��ل ال��اك�ي ذات ال�ف�ة ال�اح�ة ، فه  .أ

 أساس فق� . 
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��ارة ع� س�ل ی���� صف�ات ع�ی�ة  �ال��ل ال��اك�ي ذات ال�ف�ات ال��ع�دة فه  .ب

مف�لة ع� ج��ع ال��احي ال�ي ت��ل�ه  أش�ه ما���ن ����� صغ�� حاو�ًا على معل�مات

  ح�اة ال�ل��� . 

  : لل��ل ال��اك�ي م���ات ع�ی�ة م�ها :  ���ات ال��ل ال��اك�يم

�ع� ال��ل ال��اك�ي م� أه� ال�سائل ال�ي ت�اع� على ت��ع تار�خ الف�د في ن��ه     .أ

 وت�قله. 

أث�� م��� أو إن ال�عل�مات ال�ي ی�� ت���لها في ال��ل ال��اك�ي الت��ل ت�� ت  .ب

ن�اج ت���ل م��ا�ع في ��وف وم�ا�� م��اع�ة تغ�ي ح�اة الف�د ��ف مع�� ، و�ن�ا 

 وتقلل م� ال�ات�ة . 

ج. تع�د م�ادر ال�عل�مات ال����ه في ال��ل ال��اك�ي ، م� خالل تعاق� ال��رس�� 

  وال��ش�ی� م�ا ���� دقة ه�ه ال�عل�مات ال���لة . 

  ��� م� إس���ار الف�د ب�اته . تال��ل ال��اك�ي د. ال�عل�مات ال���اف�ة في 

هـ. ی��ي إس���ام ال��ل ال��اك�ي وت���� ال�عل�مات ��ه العالقة ب�� ال��� وال��رسة 

  �إع��اره�ا م��ر�� رئ���� في ال�عل�مات وأح�ه�ا ���ل اآلخ� . 

ال�عل�مات و. ی�ف� وج�د ال��ل ال��اك�ي ال�ه� وال�ق� ، خ��صًا في حالة إح��ائه على 

  ال��ل��ة ع� الف�د وح�� إس���امه ومل�ه . 

   :ع��ب ال��ل ال��اك�ي 

 إساءة فه� أو تف��� �ع� ال�عل�مات ال�ي ی����ها ال��ل ال��اك�ي .   .أ

ق� ���غ�ي ال�ع� �ال��ل ال��اك�ي ع� دراسة ال�الة أو إس���ام وسائل أخ�� م�ا   .ب

  لى ال�عل�مات . ���م ال��ش� م� وسائل ض�ور�ة لل�أك� وال�ص�ل إ

  :  إس���امات ال��ل ال��اك�ي

 ال��ف ع� ال�الب ال�ی� ���ازون �ق�رات عامة وخاصة .    .أ

 ��اه� في ت��ی� إح��اجات ال�الب ال���ة واإلج��ا��ة وال�ف��ة .   .ب

ج. ت�ج�ه ال�ال� إلى ن�ع ال�راسة ال�الئ�ة ب�اًء على ال�عل�مات ال���اف�ة في ال��ل 

  ��لة . ودرجات ال����ل ال�

  د. ال�ع�ف على اإلض��ا�ات ال�ل���ة لل�الب وت����ها . 

  ال�ع�ف على أه� ال���الت ال�����ة العامة وأسل�ب معال��ها م���ًا . هـ. 

  و. ��ف ن�احي ال��ف في ال����ل األكاد��ي وت����ه وعالجه . 
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ى ن�احي ق�ته ز. م�اع�ة ال�ال� على فه� وت��ع ن��ه ال�ف�ي وال����لي ف��ع�ف ب�ل� عل

  وضعفه م�ا ی���ه إس���ارًا ب�اته .  

  

 :  دراسة ال�الة .2

�اجع وهي أك�� وس�لة شائعة اإلس���ام ل�ل��� أك�� ق�ر م��� م� ال�عل�مات ع� ال�ُ     

ل����ع ال�عل�مات ال�ي ت� ج�عها �ال�سائل األخ�� ال�سائل ش��ًال وت�ل�ًال ، وأنها أسل�ب 

 خ��ارات وال���ة ال����ة .  كال�قابلة وال�الح�ة واإل

ع� ال�الة وق� ت��ن ال�الة ف�دًا أو ج�اعة أو إن دراسة ال�الة هي ج�ع ال�عل�مات     

�اجع ، وتق�م أس�ة ت��ع ح�لها ال�عل�مات وت�لل ب�قة ، وت��� ����ل�ة ع�اص� ح�اة ال�ُ 

� أف�ل ص�رة م��عة لل����ة ��ل في حاض�ه وماض�ه . وته�ف دراسة ال�الة إلى فه

�اجع وت��ی� وت���� م��الته و���ع�ها وأس�ابها و�ت�اذ ال��ص�ات ��أنها ، واله�ف لل�ُ 

ع ال�عل�مات وم�اجع�ها ودراس�ها وت�ل�لها وت����ها ���ه� تل�راسة ال�الة  ال�ئ��

ج�ءًا م� دراسة ال�الة ، فه�   Case history و�ع� تار�خ ال�الة   ،وت����ها وتل���ها 

�اجع و��ا ���ع ع� ���� ال�سائل األخ�� ، و���اول ��ا ����ه ال�ُ �خ ال�الة ل�ار م�ج� 

دراسة م���ة ��ل�ة شاملة لل��� م�� وج�ده والع�امل ال��ث�ة ��ه وأسل�ب ال����ة 

اإلج��ا��ة ، وال���ات ال�اض�ة وال�ار�خ ال����� وال��ي ، وال���ات ال�ه��ة وال��ا�� 

وتار�خ األس�ة ، ����قة شاملة وم�ض���ة ل��اف� ال�ف�ي ، ال�ي ت���� ص�اعات وتار�خ ا

  �ق�ر اإلم�ان . 

  على :  دراسة ال�الة ��س�لة تع�ل

ج�ع ب�انات م� م�ادر م�ع�دة أ� التق��� ال�عل�مات على م��ر واح� أو جهة واح�ة   .أ

 ، وه�ه ال���قة ت��ل ص�رة ال�فل وت��� إم�ان�ة فه�ه . 

��ع ال��ار��� ح�� ت��ح له� ال�عق��ات ال�ي أدت إلى تع�ل ���ا�ة م��� تعل��ي ل�  .ب

 ح�وث ال���لة . 

ج. الق�ار ال�� ی��� ل��ابهة ال���لة ، ���ن ج�ا��ًا ����ك ��ه ال��رس�ن واآل�اء 

وال��ش� ال����� ، وم� ث� ���� أن ت��ن أسال�� ال�عامل مع ال�فل في ه�ه ال�الة 
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ارضة وت�ق� �ع�ها �ع�ًا ، وه�ا م�ا ��هل م��املة ت��� �ع�ها ال�ع� اآلخ� ، م�ع

  مه�ة ال��ش� ال����� أو األخ�ائي أو ال��� ال�� ی��لى م�اع�ة ال�فل . 

  

  : ه�اك ش�و� ��� م�اعاتها في دراسة ال�الة :  دراسة ال�الةش�و� 

 ال�قة في ت��� ال�عل�مات مع م�اعاة ت�املها .   .أ

 ال�ي ت��لها . ال����� وال��ل�ل وال�ض�ح ل���ة ال�عل�مات   .ب

اإلع��ال في ��ح ال�عل�مات ���� ال ت��ن مف�لة تف��ًال م�ًال ، وال م����ًا ����   .ج

ی�د� إلى ال�لل في ال�عل�مات ، وت���د ه�ه ال�عل�مات ���� ال��اجع وه�ف 

 ال�راسة.

  د. ض�ورة ال��ام ب����ل �ل ال�عل�مات ، وذل� ل���تها وخ��ة ن��ان �ع�ها . 

ق��اد في ال�ق� وال�ه� و�ت�اع أق�� ال��ق ل�ل�غ اله�ف ع�� إس���ام هـ. ض�ورة اإل

  أسل�ب دراسة ال�الة .  

   : م�ا�ا دراسة ال�الة

 تع�ي ص�رة شاملة وواض�ة لل����ة .   .أ

 ت�اع� على فه� وت���� وعالج ال�الة على أساس دق�� و��� م����� .   .ب

  ج. ت�اع� ال��اجع على فه� نف�ه . 

  وخاصة �فه� ال�اض� في ض�ء ال�اضي .  د. تف�� في ال����

  : دراسة ال�الة ع��ب

صع��ة ت���� ال�عل�مات ، وه�ا ما �ق�د إلى أن ع�م ت���� ال�عل�مات ���رة ج��ة م�   .أ

تق��� م��� غام� م� ال�عل�مات ( �ل م��ش) ���� ت��ن م�للة دون فائ�ة أو 

 مع�ى.

ى صع��ة تق��� ال��اع�ة في ال�ق� إس�غ�اق دراسة ال�الة وق�ًا ���ًال ، م�ا ی�د� إل  .ب

    ). 148- 144: 1991،  ع��ال�ح��( اإلمام و ال��اس� 

  

 :    ANECDOTAL RECORD ال��ل الق��ي .3
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��ارة ع� سل�لة م� ال�الح�ات ، ع� �ل مافعله ال�فل ، أو قاله في م��� مع�� ،     

  .لة في ح�اة ال�ال�) على أنه م���عة م� ال�قار�� ع� ق�� ذات دال ت�اك�ار و�ع�فه (

و��� ( ج�ن��ن) أن ال��ل الق��ي ��ارة ع� تقار�� م����ة ع� ت��فات أو ح�ادث 

سل���ة ذات داللة قام بها ال�ل��� ، وهي ��ارة ع� م���عة م� ال�عل�مات قام ���عها 

ب�� وال��ل الق��ي أداة مه�ة  ،أش�اص م��لف�ن م� ع�ة م�ادر في ف��ات زم��ة 

ل� ت�اع�ه�ا على فه� ال�الم�� وت���ه�ا ت���ًا ، وت�وده�ا �أدلة ���� أن ال��ش� وال�ع

 ت�اع� في ��ف أس�اب ال�ل�ك ال�اذ أو في دراسة ت��� ال�ل��� . 

إن ال��ل الق��ي ��ارة ع� ق�ة وص��ة ��ف م�ه� م� م�اه� سل�ك ال�ل��� في    

ل�ل��� في ال��ا�� م��� م� ال��ا�� ، وه� ��ارة ع� ص�رة لف��ة ت��� ب�ض�ح ا

الق���ة الع�ض�ة ال����رة ، و����� ن�اح ع�ض ه�ه ال��رة على ق�رة ال��رس أو 

ال�الح� في ت���لها وق� ح�وثها في ش�ل ق�ة أو خ�� ���� �ع�� داللة في فه� 

  ال�ل��� وش����ه . 

  : م�ا�ا ال��ل الق��ي

 �ار�ًا . �ق�م على مالح�ة ال�ل�ك الفعلي ��ا ه� دون ال��� عل�ه م�  .أ

�اجع ��ل�ك الغ�� ، ��ع�ل ال��ل الق��ي أسل�ب مقارنة ال�ل�ك ال�ادر م� ال�ُ �ال  .ب

وذل� إن�القًا م� أن ال�ل�ك ال�� ق� ���ع حاجات الف�د في م��� م� ال��ا�� ق� 

 ال���ع حاجات ف�د آخ� . 

  ج. ��لح ���ا�ة لل�قابلة . 

  �ع� أن ی��رب عل�ه .  د. ���� أن �ق�م �إس���امه �ل م� ال��رس وال�عل�

  هـ. �ق�م ص�رة واق��ة ع� سل�ك ال��اجع . 

  و. ق� ��لىء ال�غ�ات ال�ي ت���ها وسائل ج�ع ال�عل�مات اُألخ�� . 

  ، خاصًة إذا تع�دت ال��ا�� وت� ال����ل م� أف�اد م��لف�� .ی���� معل�مات ���ة ز. 

  

  

  : ال��ل الق��ي ع��ب

�اجع ، وال تغ�ي �ل م�ا�� م��دة م� سل�ك ال�ُ  ق� ���ل ما ث�� في ال��ل الق��ي  .أ

 ج�ان� ح�اته ، ف�ع�ي ص�رة ناق�ة أو غ�� م��لة . 
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���ا م��� ��ه أم�رًا ذات�ة ش���ة ت���� م� ذات�ة ق� ی���� ال��ل الق��ي   .ب

ال��� ال�� ���ل األح�اث ، ��ق�م �إسقا� م�اع�ه أو إن��ازه أو تأث�ه �الهالة أو 

�اجع ، و��ل� �أتي ال��ل الق��ي م�ل�ءًا �ال�ات�ة �ع��ًا ع� ف��ة م��قة ع� ال�ُ 

 ال��ض���ة . 

ذ�� وت���ل جان� واح� م� وقائع أو ن�اذج م� بـ ج. ق� ���في القائ� �ال����ل 

�اجع ، و��ل� �ع�ي ص�رة سل��ة ع� ش����ه ، ال�ل�ك ال�ل�ي أو ال���ل لل�ُ 

أو اإلق��ار على ال�ل�ك ال�ار�ء  ك����ل ال�ل�ك غ�� ال��� و�ه�ال ال�ل�ك ال��� 

  ع . غ�� ال���� لل��اجُ 

   ل���ة ال�ات�ةا .4

�اجع ع� نف�ه ب�ف�ه ال�ق��� ال�اتي ، أو ال���ة ال����ة هي تق��� ذاتي ����ه ال�ُ       

، وت��اول ال��ان� ال�ع�ر�ة فق� ع� ح�اة ال��اجع ، م�ل ق�ة ح�اته في ال�اضي 

س�� وال����� ، وال���ات واألح�اث ال�ه�ة وال��اع� وتار��ه ال���ي واألوال�اض� 

وال��امح واآلمال وخ�� ال���ق�ل  األه�افواألف�ار واإلنفعاالت وال���ل واله�ا�ات وال��� و 

وفل�فة ال��اة وال���الت واإلح�ا�ات وال��اعات وم���� ال��اف� والعالقات اإلج��ا��ة 

خل�ا في إ�ار ح�اة ال��اجع واإلت�اهات واألس�ة وال��رسة والع�ل واألش�اص ال�ی� د

و��� ج�ع ال�عل�مات ب�س�لة ال���ة ال����ة ب�اًء على ال���أ  ،وال�ع�� ومفه�م ال�ات 

�اجع �ع�ف خ��ص�اته ، وخفا�اه ل�� ه�اك م� ه� أع�ف �الف�د م� نف�ه ، فال�ُ : 

وما����ه وه� وم��الته ، وم�ا��ه ، وأف�اره وم�اع�ه ، وما��� وما���ه ، وما��ع�ه 

ال�� �ع�ف خ��اته وما أث� في ح�اته ، وم� ن�اذج ال���ة ال����ة ( األ�ام ) لـ (�ه 

) ،  ��ل� ��ح���) ح�� ��� ب�ف�ه س��ته ال�ات�ة م�� �ف�ل�ه ، وق�ة (ح�اتي) لـ (ه�ل

   سل). او(س��تي ال�ات�ة ) لـ (ب�ت�ان� ر 

  

  :  أن�اع ال���ة ال����ة

ة : وت��ل م�� ���� م� ال���ات في ح��ة زم��ة ���لة م� ال���ة ال����ة ال�امل  .أ

 �اجع . ح�اة ال�ُ 
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ال���ة ال����ة ال���دة : و���د ف�ها ال���� الع���ة وال��ض�عات ال�ئ��ة   .ب

ال��ل�ب ال��ا�ة ع�ها ، و�ع� األس�لة إلس��ارة ال��اجع وت�ج�هه إلى ال�عل�مات 

 وال�عل��ي وال���ي وال���ات ال�ه�ةال�ه�ة و�لى ��ا�ة ال�ار�خ ال���ي واألس�� 

وال���� ال�ئ��ة ومفه�م ال�ات ... لل���ل على أك�� ق�ر م� ال�عل�مات و�ف�ل 

 ه�ا األسل�ب في حالة ��ن ال��اجع�� ل�� ل�یه� �القة لغ��ة �ا��ة . 

الی�� ف�ها ت��ی� ال���� الع���ة وال  ال���ة ال����ة غ�� ال���دة (ال��ة):  .ج

ئ��ة ، و��ل� م� ال��اجع ��ا�ة ق�ة ح�اته وت��ك له ال���ة �أن ال��ض�عات ال� 

 ���� ما��اء ، وه�ا مف�ل في اإلرشاد العالجي واإلرشاد الف�د� . 

ال����ات ال�اصة : وتع� م� ال�ثائ� ال���ة للف�د ح�� ی�� ف�ها ت�و�� ال���ات   .د

 �اجع . وال���الت ال�اصة �ال�ُ 

��ا�ات ال����ة وال�ثائ� ال�س��ة ال�ي ت��اول سل�ك هـ. ال�����ات ال����ة وم�ها ال

  �اجع وخ��اته ال�ه�ة في ح�اته ال��م�ة . ال�ُ 

  م�ا�ا ال���ة ال����ة 

 ت��از ال���ة ال����ة ���نها ت��ع م� �ا�� الف�د ، أ� اإلس���ان .   .أ

  ت��از ���نها وس�لة إق��اد�ة سهلة ال����� وت����م ���رة ج�ا��ة .  .ب

�نها ت��ح ف�صة إ�هار معل�مات ��ع� �ه�رها �إسل�ب ال�الم اللف�ي ، ت��از ��ج. 

  وخاصًة في ال�قابلة . 

  د. تف�� ال��ش� ق�ل إج�اء ال�قابلة . 

   .هـ. ت�هل ال���ل على معل�مات غ��ة ع� ال�ان� ال��في م� ح�اة ال��اجع وش����ه

  و. ت��ح الف�صة أمام ال��اجع لل�ع��� ع� م��الته �إسل��ه . 

  ز. ت�اع� على فه� ال�ات واإلس���ار �ه . 

ح. ت�لح ال���ة ال�ات�ة لل��اجع�� ال�ی� ل�یه� الق�رة على ال��ا�ة أك�� م� ال�سائل األخ�� 

 .  

  �. تف�� في دراسة ال����ات ال����فة . 

  . اء ال�عل�مات ق�. إنها ���قة م�اع�ة ال���� اإلع��اد عل�ها وح�ها في إس�
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    ���ةال���ة ال� ع��ب

 تأث�ها �العامل ال�اتي ب�رجة عال�ة و�ع��ادها على اإلس���ان .    .أ

 .إن�فاض معامل ال��ق وال��ات في ال���ة ال����ة   .ب

  ج. الت�لح ال���ة ال����ة لأل�فال ال�غار وال لألم��� . 

  د.  ت�دد وخ�ف صاح� ال���ة ال����ة في ال��ا�ة ل�ع� ال�عل�مات . 

  قائ� ع� ���� ح�ل ال�فاع ال�ف�ي م�ل ال����� . هـ. �اإلم�ان ت���ه ال�

  ��ة ال�ف��� وال��ل�ل . عو.  ص

 TEST  AND MEASURES   اإلخ��ارات وال�قای�� .5

تع� اإلخ��ارات وال�قای�� م� أه� وسائل ج�ع ال�عل�مات في اإلرشاد ال�ف�ي ،      

ا ال�فات وت��� أساسًا وال��اس ال�ف�ي ی��ل� ال�قة وال���ی� لل��� ال���ة ال�ي تق�ر به

وق� أس���م� اإلخ��ارات ���ل واسع في ع�ل�ات ال��ج�ه ال�ه�ي لل��� وال�قارنة ، 

وال����� واإلرشاد ال�ف�ي ، وألغ�اض م��لفة �ع�ها ت����ي واآلخ� عالجي وع��مًا 

  ����م مع ال�سائل األخ�� . تفاإلخ��ارات وس�لة ت�����ة ت����ة عالج�ة 

��ة م� ال��ا�� في ص�رة أس�لة ت��ه�ف ال��اس ال��ض�عي ل��ة ما ، واإلخ��ارع    

و�ف��ض في ه�ه ال��ا�� أن ت��� ه�ه ال��ة . واإلخ��ار ع��ة م� ال���هات ت����� 

إس��ا�ات مع��ة في م�ا�� ن���ة ع�ضًا ع� ال�عامل مع ال��ا�� الفعل�ة ت�لح في 

ل�ع�فة م�� ت�اف� ه�ه ر أداة لل���� م���عها ل��اس ق�رة ما ، ومع�ى ذل� أن اإلخ��ا

ال��ة أو تل� ع�� الف�د ب�رجة ما ، مع أن ل�ل إخ��ار ق�رة مع��ة وم��دة على ال���� 

ت���ها إع��ارات ع�ی�ة م�ها ال��� ال�� ن��� على أساسه مع�ات اإلخ��ار ، ث� م�� 

  ش��ل ال��ا�� ل��ان� ال��ة ال�قاسة . 

ق��� و��اس �ع� ج�ان� ال����ة أو �لها ، وق� ��� ال��ل تع�� اإلخ��ارات إلى ت      

ح�ل أه��ة ه�ه اإلخ��ارات وج�واها وال���لة القائ�ة هي على ال�غ� م� تع�د ه�ه 

اإلخ��ارات وت��عها إال أنها مازال� تعاني م� م��لة أساس�ة ، وهي الف�ق ب�� إدعاء 

.  فال��ال ال�� ی�جه له� دائ�ًا : م���ي ه�ه اإلخ��ارات ���ا ت���ه و��� ما ت���ه فعالً 

ول�� ال���� اإلع��اد �ل�ًا على ه�ه  هل أن اإلخ��ار ���� مای�عي أنه ����ه ؟  
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أخ�� إلى جان�ها �ال�قابلة اإلخ��ارات ل�ق��� ال����ة ، و�ن�ا �إس�ع�ال وسائل ت���� 

  �اجع .رة ال�����ة لل�ُ �ه م� ال�� ودراسة ال�الة ..الخ ، و��ل� ���� أن ی��� ال��ش� إق��ا

  :  م�ا�ا اإلخ��ارات

 ت����م ن�ائج اإلخ��ارات ����ر معل�مات ع�� إج�اء ال�قابلة أو ال�الح�ة .   .أ

 ت��از �����ها اإلق��اد�ة و���نها أك�� ال�سائل دقة وم�ض���ة .   .ب

   .جج. ت����م ن�ائج اإلخ��ارات في ��اس ال�غ�� وال�ق�م ال�� ��أ على الف�د ن���ة العال

  د. ت�اع� على ت���� ال���الت في ال�عل�� . 

م�ا ��اع� على ، هـ. ت��ح ال���ل على ب�انات مه�ة ال���ن الف�د وا��ًا بها شع�ر�ًا 

  ال��ج�ه واإلرشاد. 

  و. ت����م اإلخ��ارات ـ وخاصًة اإلسقا��ة م�ها ـ �أدوات عالج�ة . 

ن�ان وق�راته وم��له و�ت�اهاته اإلخ��ارات معل�مات م��املة ع� خ�ائ� اإل  ت�ف�ز. 

  و���ه . 

  : اإلخ��ارات ع��ب

 ق� تع�ي صفات لألف�اد ت�ل مالزمة له� ، م�ات��� أث�ًا ضارًا في ال�ضع اإلج��اعي .   .أ

 ق� ���ن ه�اك �ع� الق��ر في ب�ائها وتق���ها .   .ب

  ج. ق� ��اء تف��� ال�رجات . 

 ال�الح�ة  .6

سة ال�ل�ك اإلن�اني في ال��ا�� ال�ي ��ع� ف�ها ال�الح�ة هي أداة رئ��ة في درا     

إس���ام أدوات أخ�� ، وهي م� أق�م وأك�� وأش�ل وسائل ج�ع ال�عل�مات ش��عًا في 

 ،�اجع اإلرشاد ، وذل� فهي وس�لة أساس ومه�ة لل���ل على معل�مات ع� سل�ك ال�ُ 

ا�� ح�اته في وال�الح�ة ب��ا�ة م�اه�ة ال�اح� على ال���عة ل��ان� سل���ة أو م� 

ال��رسة أو ال����ع وت���ل مایالح�ه ب�قة ، وم� ث� مایالح�ه و���� ب��ها و��� 

 ةال��انات ال����ل�ة م� أدوات أخ�� ، وتق�م ال�الح�ة العل��ة ال����ة على مالح�

ال�ل�ك وت���له في ص�رة لف��ة لغ�ض ت���ل حقائ� أو إث�ات أو نفي ف�ض خاص 

الع�امل ال�ي ت��ك ال��اجع سل���ًا في م�ا�� وخ��ات مع��ة وتق���  �اجع وت��ی�ل�ل�ك ال�ُ 

  تف��� لل�ل�ك ال�الح� و�ص�ار ال��ص�فات ��أن ال�ل�ك ال�الح� . 

  م�ا�ا ال�الح�ة 
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ال�الح�ة �أسل�ب ت��ح الف�صة لل�اح� م� مالح�ة ال�ل�ك ال�لقائي الفعلي في   .أ

��ارات ال�� ق� ���لف ع� ال�ل�ك ال��ا�� ال�����ة أف�ل م� ��اسها ع� ���� اإلخ

 الفعلي . 

ال�الح�ة �أسل�ب تق�ي على مقاومة �ع� األف�اد في ال���ث ع� أنف�ه� ���احة   .ب

 . 

ج. ال�الح�ة �أسل�ب تق�ي على ع�م ق�رة الف�د في ال�ع��� ع� إت�اهاته وأف�اره 

  .وخل�اته وع�ا�فه 

على حقائ� ومعل�مات ی�ع�ر وس�لة ���� ع� ���قها ال���ل ، ال�الح�ة �أسل�ب د. 

  معها إس���ام أدوات أخ�� . 

هـ . ال�الح�ة �أسل�ب ی�� ت���ل ال�ل�ك في نف� ال�ق� ال�� ی�� ��ه ، ��قل ب�ل� 

  إح��ال ت�خل عامل ال�اك�ة ل�� ال�الح� . 

و. ال�الح�ة �أسل�ب ���� إس���امها في األدوات األخ�� ، ح�� �����ع ال�الح� ال��رب 

  ة ال��ات م� خالل اإلخ��ارات . م� مالح�

   ق��ر ال�الح�ة

 ال�الح�ة �أسل�ب ف�ها شيء م� الق��ر ع� تغ��ة �ع� ال��ان� ال�ل���ة .   .أ

 ك�ه ال�ع� أن ���ن�ا م�ضع مالح�ة ، وخاصًة األزواج واألس� وال��اهق�� .   .ب

  ج. ال�الح�ة �أسل�ب ی���� ضعفًا في معامل ث�اتها وص�ق معل�ماتها . 

ح�ة �أسل�ب ق� ت�أث� ب�ات�ة ال�الح� وخ��اته ال����ة و��اره ال��جعي ���رة د. ال�ال

  الشع�ر�ة ح�� �ق�م ال�الح� �إسقا� مال��ه على سل�ك ال��اجع . 

  هـ. ال�الح�ة �أسل�ب ق� ت���� ع�م ت��� ال�قة في �ل إج�اءات ال�الح�ة . 

ع�� إج�اء ال�الح�ة دون عل� و. ال�الح�ة �أسل�ب ف�ها ت�اوز ألخال��ات مه�ة اإلرشاد 

ال��جع ، ول�ل� ����� في مه�ة اإلرشاد أخ� م�افقة ال����ش� ، ل�� فق� في 

  ال�الح�ة ، بل في �ل األم�ر ال�ي ت�ل�ها ع�ل�ة اإلرشاد . 

ـ �األف�ار ال�ا�قة له وت�قعاته ع�  ���� ال�اءـ ز. ال�الح�ة �أسل�ب ی�أث� ف�ها ال�الِح� 

  ال�ف��� ع� ال��ض���ة ع�� إس���ام ه�ا األسل�ب . ال��اجع م�ا ی�ع� 

  ال�قابلة  .7

وال�ي ت�ق� ال�قابلة هي تل� العالقة ال�ی�ام���ة ب�� ش����ي ال��ش� وال����ش�     

خاللها ع�ل�ات اإلرشاد ال�ف�ي وال����� وال�ه�ي ، ح�� ��اول ال����ش� ال���ل على 
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ن �ق�م لل����ش� ال��اع�ة الف��ة ال�ي ی�اها م�اع�ة ل�ل م��ل�ه ، ب���ا ��اول ال��ش� أ

م�اس�ة ، وس�اًء �ان� ه�ه ال��اع�ة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة فإن ال��ش� ��اول م� خالل 

ال�قابلة أن ��ل إلى أه�اف م�ع�دة هي ال���ل على ال�عل�مات وال��انات ال�ي ی�اها 

ت أو إك�الها إذا وج�ها الزمة ل�راسة م��لة ال����ش� وال��ق� م� �ع� ه�ه ال�عل�ما

غ�� �ا��ة ل�راسة ال���لة ت�ه��ًا ل����� األسال�� العالج�ة واإلرشاد�ة ال�ي تق���ها 

  ال���لة . 

  أه�اف ال�قابلة 

ته�ف إلى إقامة عالقة مه��ة ب�� ال��ش� وال����ش� ، تق�م على ال�فاه� واإلح��ام   .أ

 وال�ق�ل ال���ادل ب�� ال��ش� وال����ش� .

عل�مات وال��انات ع� ال����ش� ، خاصة ت���ل ال��غة اإلنفعال�ة ال�ي ج�ع ال�  .ب

  .ت�اح� إس��ا�ات ال����ش� أث�اء اإلخ��ار ، ال�ي ق� تع�� ع� ت���لها اإلخ��ارات

، ح�� خالل ال�قابلة ی�اح ج. م�اع�ة ال����ش� على أن �ع�� ع� نف�ه وع� م��ل�ه 

�اره إذا ما وج� ال�� ال�الئ� ال�� ��� أن لل����ش� ف�صة ال�ع��� ع� إنفعاالته وأف

ی�ف�ه ال��ش� م��ًال �ق�راته على ال�ق�ل والفه� أ� أن ��ع ال��ش� نف�ه م�ان 

ال����ش� ، م�اوًال فه� ما�ع�� ع�ه ال����ش� ، واإلن�ات ��هارة الت��لف ����ًا ع� 

ح���ا ���ن دوره� مهارة ال���ث ، وأح�انًا ��ع� �ع� ال��ش�ی� �أنه� ال�ق�م�ن ش��ًا 

اإلس��اع فق� ، ب���ا �ع�� ( �ارل روج�ز) على أن اإلن�ات م� جان� ال��ش� ه� أه� 

  األدوار �ال�ا �ان ال����ش� را��ًا في ال�الم وم����ًا عل�ه . 

د. نقل ال�عل�مات ال�ي ت�اع� ال����ش� على حل م��ل�ه ، فال����ش� ��اجة إلى ال�قائ� 

، وال�قائ� ال�ات�ة ع� نف�ه ، إذ ���اج ال����ش� إلى الع�ی� ال��ض���ة ع� م��ل�ه 

م� ال�عل�مات ع� نف�ه وع� ال���� ال����� وال�ه�ي ال�� ����ه وح�ى في م�ال 

، فإن ال����ش� ��اجة إلى معل�مات ع� نف�ه وع� إخ��ار ال�ه�ة أو ن�ع ال���� 

ة معاناة إنفعال�ة أساسها نق� الع�ل ال�� ی��� إخ��اره ، ف����ًا ما���ن إخ��ار ال�ه�

معل�مات ال��� ل�� ع� ال�ه�ة نف�ها �ق�ر ماه� نق� في معل�ماته ع� نف�ه ، 

ف�ع��� ال����ش� �ال�ل�ل ال��في بل ���ل تع��فه و�م�ان�اته ال����ة و����قة 

  إس�ع�الها ل�الح ح�اته . 

   أن�اع ال�قابلة 

  ي ت�دیها ، إلى : إع��ادًا على ن�ع ال���فة ال�تق�� ال�قابلة 
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 :  ال�قابلة ال����ة    .أ

ته�ف إلى ال��ف ع� الع�امل ال�ی�ام���ة ال��ث�ة في سل�ك ال����ش� ، م�ا أدت     

إلى ماه� عل�ه ، وأن ه�ا ال��ع م� ال�قابالت ���� له م��قًا ، وفي ض�ء مای��ت� 

  على ال����� ت�اغ األس�لة لل���ل على ال�عل�مات ال��ل��ة . 

 :  بلة اإلرشاد�ةال�قا  .ب

ته�ف إلى ت���� ال����ش� م� فه� نف�ه وق�راته و�س���اره ل���الته ون�احي      

 الق�ة وال��ف ع��ه ، وت����م ل�ل ال���الت اإلنفعال�ة ال�ي �عي بها الف�د .   

  ج. ال�قابلة العالج�ة ( اإلكل�����ة) : 

عه وم�اولة إنهاء م�اوفه وص�اعاته وته�ف إلى إس���ار الف�د ب�اته وسل��ه و��واف      

ال����ة ، وقلقه ال��ضي وم�اع�ته في ت�ق�� ذاته ، و��� العالج �ق�اعات 

ال����ش� وت�عًا ل�ع�ق�اته و��وفه ، وال�ق�م حل�ًال جاه�ة ، وت��غ�ق ه�ه ال�قابلة وق�ًا 

  أ��ل وت��ع�ل ل��ق�� أه�اف اإلرشاد أو العالج ال�ف�ي.  

  :  ��ةال�قابلة ال�هد. 

وته�ف إلى ت��ی� م�� صالح�ة ال��� ل�ه�ة ما أو دراسة ما ح�� ت��         

ال�فاضلة ب�� ال��ش��� لل�ه�ة و�ن�قاء ال�ال��� لها ، وفي ال�قابلة ال�ه��ة ت��ع 

ال�عل�مات ع� ال��ان� ال����ة والعقل�ة واإلج��ا��ة واإلنفعال�ة واألكاد���ة ال�ي 

بل فإن ال��� القائ� و�ال�قابلة ��� أن یل� ���ال� الع�ل ت��ل�ها ال�ه�ة و�ال�قا

وال��ائ� ال�ف��ة والعقل�ة وال����� األكاد��ي لإلن�از ال�� ��� أن ی��ف� في 

ال��� ال�� ی�غ� �ال�ه�ة ال���دة ، وت��قه دائ�ًا إس��ارة �ل� ی���� �ع� 

  ال�عل�مات ع� ال��� ال��ق�م لل�ه�ة . 

  :  هـ. ال�قابلة ال����ة

وته�ف إلى ال���ل على معل�مات ع� ق�ا�ا أو م�غ��ات ألغ�اض ال��� العل�ي      

 اوال��اع ال���ي وآرائهال�ائ�ة  او���ه، ح�� �ق�م �ه ال�اح� ل�ع�فة إت�اهات ال�اس 

، في ال����ع  ااه� وم�� إن��اره� ح�ل �ع� الق�ا�ا اإلج��ا��ة واآلراء ح�ل ال�

ی�د� إلى إضافة معارف أو وضع حل�ل ومعال�ات لل�اه�ة  تف�� ���ه و�ال�اليوال�ي 

  ال�ائ�ة . 
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  م�ا�ا ال�قابلة 

 �ع��ال�قابلة ب�صفها وس�لة ل��ع ال�عل�مات ت����ا م� ال��صل إلى معل�مات   .أ

 ال���ل عل�ها ب�سائل ُأخ�� . 

ت��ح ل�ا الف�صة ل����� ج� م� األلفة  ال�قابلة ب�صفها وس�لة ل��ع ال�عل�مات  .ب

 ��اوب واإلح��ام وال�قة ال���ادلة .  وال

ت��ح ف�صة ال�ف��� وال�ع��� ع� نف�ه  ال�قابلة ب�صفها وس�لة ل��ع ال�عل�ماتج. 

  وم��ل�ه . 

ت��ي ال���ول�ة ال����ة ل�� ال����ش�  ال�قابلة ب�صفها وس�لة ل��ع ال�عل�ماتد. 

  في ع�ل�ة اإلرشاد . 

�اجع ع� نف�ه ت��� م� إس���ار ال�ُ  ماتال�قابلة ب�صفها وس�لة ل��ع ال�عل� هـ. 

  �اجع . وال��ش� ع� ال�ُ 

�اجع �أن ���� على تع�ي الف�صة لل�ُ  ال�قابلة ب�صفها وس�لة ل��ع ال�عل�ماتو. 

  �اجع . أح�امه ال�ات�ة ال�ي أص�رها أو ��نها ع� نف�ه و��ل� ال��ش� ع� ال�ُ 

�اجع �ال����� اإلنفعالي ة لل�ُ ت��ح الف�ص ال�قابلة ب�صفها وس�لة ل��ع ال�عل�ماتز. 

  ع� نف�ه وت�ادل اآلراء وال��اع� في ج� نف�ي آم� . 

   ق��ر ال�قابلة

ت��ف ال�قابلة ب��ع م� ال�ات�ة في ج�ع ال�عل�مات وتف���ها وذل� ل�أث�ها ����ة   .أ

وتأه�ل ال��ش� ، أو إخ�الف ال�عل�مات ع� ال�قائ� ال��ض���ة ، وال��الغة في 

�مات وال��غ��ات ال�اصة �ال����ش� ���� خ��ته و�ت�اهاته ، أو تق�ی� ح�� ال�عل

 ت���ه في ج�ع ال�عل�مات وت���لها . 

إن�فاض درجة ال��ق في أسل�ب ال�قابلة ���� إخ�الف اإلس�ع�ادات والق�رات   .ب

 وال���ل واإلت�اهات وتق�ی� ال��اع� �ال���ة لل��ش�ی� . 

���� إخ�الف اإلس�ع�ادات والق�رات ج. إن�فاض درجة ال��ق في أسل�ب ال�قابلة 

  وال���ل واإلت�اهات وتق�ی� ال��اع� �ال���ة لل��ش�ی� . 

د. الت�لح ال�قابلة ب�صفها وس�لة في إس���امها مع األ�فال ل�ع��ة ق�رته� على 

ال�ع��� ع� أف�اره� وم���ناته� وم�اع�ه� ��ا الت�لح أن ت����م مع ضعاف 

  إن أم�� ذل� . ��ا �ع��ون العق�ل لع�م وع�ه� و�دراكه� 
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هـ. إع��اد ال�قابلة على مهارة ال��ش� ، و�جادته ف� ال�قابلة ، وه�ا مای�د� إلى إقالل 

  ال��اس ال��ض�عي ف�ها . 

�اجع ت�اه و. إن�فاض معامل ال��ات في أسل�ب ال�قابلة ، و���� إخ�الف م�اع� ال�ُ 

  خ��اته وم��الته م� وق� آلخ� . 

(اإلمام وع��ال�ح�� ،  ة وأداة ت��ن م�لفة في ال�ق� وال�ه� وال�ال ز. ال�قابلة وس�ل

1991 :148 -181( .  

  

    في ال��رسة ال����� وال��ج�ه اإلرشاد   

أن  إذإن الغ�ض م� اإلرشاد ال����� ه� تق��� ال��مات وال��اع�ات ل�ل�ة ال��ارس ،         

ل�ل�ة وتق�مه� العل�ي وه�ا �أتي دور اإلرشالد تع�� س�� اال�ي �����ة ال���الت اله�اك ����ًا م� 

، ال����� في إرشاده� واألخ� ب��ه� في حل م��الته� ومعاون�ه� على م�اجهة تل� ال��ا�� 

والغ�ض م� ه�ه ال��اع�ة ل�ي �ع�ف ال�ال� حال�ه �ف�د له ش����ه و��انه و�ع�� في ج�اعة 

وق� ���ن ، و�ع� نف�ه ، ى أ� ال�ه� له حق�ق وعل�ه واج�ات . و��� أن �ع�ف أی� ی��ه و�ل

ه�ا اإلع�اد تامًا في حالة ال��ارس ال�ان��ة الف��ة وال��ا��ة وال��ار�ة وال�را��ة ، ��ا ق� ���ن 

اإلع�اد ج�ئ�ًا في حالة ال��ارس ال�ان��ة العل��ة ال�ي تع� ال�الب لل�راسة ال�ام��ة وت��ل 

��رة واله�ا�ات ال�ي �ق�ي ف�ها وق� ف�اغه والع�ل م�اع�ة ال�ال� ل�ع�فة الف�ص ال�عل���ة ال��

على ت����ها وال��ف ع� م��له و�س�ع�اداته اإلب��ار�ة وتعه�ها �ال��� ل���� وت�ده� . و��� 

وال���ة ال��ل�ة وت���� الع�ل في م�احل ت�ق�� أه�اف ال�ل�ة ع� ���� تعاون ال��� وال��رسة 

وال�ان��ة و�ن�قال ملف ال�ال� معه م� م�حلة إلى أخ��  ال�عل�� ال���لفة اإلب��ائ�ة وال���س�ة

و�س��الص ال�عل�مات م� ال��انات ال�ي ت��اف� ع� ال�ال� ��فة ش���ة أو ��فة عامة و��ل� 

    ع� ���� ن�ام اإلرشاد ال�ف�ي على أن ���ن شامًال ق�� األث� . 

�رسة أن ت�ع� ع�ل�ة ول�ي ت��ح ه�ه الغا�ات ح��قة مل��سة �ان ل�امًا على ال�      

ال�الب وت���عها �إس�ادها إلى أخ�ائي ت�ج�ه ، وم�ش� نف�ي ��ء مع ت�اف�  ت�ج�ه 

كافة اإلم�ان�ات ال��ور�ة ح�ى ت��� ه�ه ال��مات ث��ة م�ج�ة .  و��� أن ی�رك 

القائ��ن على ش�ون ال��ج�ه ال����� و��ل� أع�اء ه��ة ال��ر�� م��ول�اته� 

ت�فعه� ال���ة لل�عاون ال�ث�� ل��ق�� ه�ه األه�اف وال�ه�ض ال�����ة و���غي أن 

ال��رس واإلدار� ��� أن ���ن �ال���ول�ة ال�لقاة عل�ه� ���ارة ، وعلى ال�غ� م� أن 
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على إس�ع�اد لإلسهام في ع�ل�ات ال��ج�ه إال أنه ��� أال  ی��ل أم� ال��ج�ه واإلرشاد 

  ال�ف�ي إال لألخ�ائ��� . 

�مات اإلرشاد ال����� م�اع�ة ال���غل�� �ال����ة وال�عل�� في إق��اح إن م� أه� خ    

تع�یالت في ال��اهج و�دارة ال��رسة أو ال�ل�ة ��ا �قابل حاجات ال�الب ����قة أف�ل 

   وت��ق� ��فة عامة أه�اف اإلرشاد . 

  ال��رس ال��ش� : و�ائفه و�ع�اده   .1

ها وس�اتها وفل�ف�ها ال�����ة في في ���ع� ل��رس ال��ش�الت��لف ش���ة ا      

م��لف م�ارس�ا ع� ال��رس ال�الي نف�ه ال�� �ق�م مع ال��ر�� �ع� ��ق اإلرشاد 

ه�� ب��ر�� ال��رس ال��ش� في أث�اء ال��مة وذل� �إع�ائه ب�نامج نال�ف�ي ، و��� أن 

 ��أ ب��ر�� ال��رسنو ، ألجل أن ���ن ب�ا�ة ل��نامج ���ل األجل ، ق��� األجل 

 ذل�  وال�� ���� و�ج��ا��ًا ،  عقل�ًا وروح�اً و ال����� لع�له ال�� ی�م� ��ل ج���ًا 

  ه� ال��رس . ، ��ال ی�مه 

 ه�اك أساسان مه�ان تق�م عل�ه�ا أه��ة وج�د ال��رس ال��ش� :  أه��ة ال��رس ال��ش�

 :  

 أن ال��رس ه� م��ر الع�ل�ة ال�����ة واإلرشاد�ة :   .أ

ل�� واإلرشاد ال����� وال�ف�ي ع�ل�ات م��املة م��لة �ع�ها �ع�ًا فال����ة وال�ع     

ولها أه�اف م�ح�ة ، ونالح� أن و��فة ال��رسة تغ��ت وت��رت ع�ا �ان� عل�ه 

ال��رسة سا�قًا ، ح�� أص��� ال��رسة هي ال�ي تع� ال�ل��� م� ال�اح�ة ال�ف��ة 

�اكل الف�د�ة وال��ا��ة ال�ي والعقل�ة واإلج��ا��ة وال�وح�ة ث� أخ�ت ته�� ��ل ال�

ت�اجه ال�ل��� ، ف��أث� ال�ل��� أث�اء ال�عل�� ��ال�ه ال���ة  ، ��ا ی�أث� ���اع�ه 

ال�ه�ة م� ش���ة و�نفعاله ، وم�اكل أس�ته والع�ل�ة ال�����ة دون مع�فة ال��ان� 

 ال�ل��� . 

 أن ال��رس ه� أق�ب ش�� لل�ل��� :   .ب

وال��رس ����ه ، � ال��رس ، ح�� أنه �ع�فه ج��ًا إن أدر� ش�� �ال�ل��� ه      

أن ���� ال���� إلى الع�ل�ة اإلرشاد�ة . وال��رس �ق�م ���اع�ة ال�ل��� على أن 

ال�الم�� �ي ��ع�ه� �اإلن��اء إلى �ع�ه� ، و��ل� ال��رس  ئهی�ع�ف على زمال 

لل�ان في �����ع أن �����م م��لف األلعاب وال��ا�ات األخ�� و�����م م��لف ا

ال�ف ال�راسي وفي أث�اء ال��ا� ال��رسي ل�ل م��لف ال��اكل ال�اصة م�ها 
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والعامة . فال��رس ال��ش� له صفات ت��لف ت�امًا ع� صفات وخ�ائ� ال��رس أو 

غ�� ال��هل لع�ل�ة اإلرشاد  فهل �����ع ال��رس ال��ش� أن �ف�� سل�ك ال�ل��� 

و���� أن ���� ال��رس ال��ش� وجهة  ال���ل و��اع�ه على حل م��الته ب�ف�ه

  ال��� اإلرشاد�ة في اإل��ان �الف�وق الف�د�ة لل�الم�� ��ل .

  

  و�ائف ال��رس ال��ش� 

�����ع أن ��ع خ�ة للق�اء على م��لة ال��لف ال�راسي ل�ع� �الب ال�ف أو   .أ

اإلقالل م� ه�ه ال�االت على األقل ، وه�ا في ح� ذاته م�ض�ع خ��� ، ��ا أن 

��ة حاالت ال��لف ال�راسي ���� أن ت��ن حًال ل���لة ال�روس ال���ص�ة ال�ي ت�

  م�ها ب��ت�ا وم���عات�ا معاناة قاس�ة .  تعاني 

�����ع أن ی��اول مع �الب صفه ال��ض�عات ال�ي ت��ل �الف�ص ال�راس�ة   .ب

وال�ه��ة ال�ي ت����ه� في ال���ة ال��ل�ة وم��ل�ات وخ�ائ� �ل دراسة أو مه�ة 

 م�ها . 

ج. �����ع ال��رس ال��ش� مع ال�اه�ل واإلع�اد الالزم أن ی��لى م�ض�ع ع� م��الته� 

وصع��اته� في م�ال ن��ه� ال���ي وال���ي وال�غ��ات ال�ي ت��أ عل�ه� في م�حلة 

  ال�ل�غ وال��اهقة . 

د. �����ع ال��رس ال��ش� أن ی�ی� في �ع� ال��� م�اق�ات مع ال�الب ح�ل 

ل��ة وال����ة في اإلس���ار وال����ل وال�غل� على ال�ع��ات ال�ي ال��ق ال�

تع��ضه� في �ع� ال��اد ال�راس�ة وم��الت ت�افقه� مع ال����ع ال��رسي ب�جه 

، عام ، و��ل� سائ� ال��ض�عات ال�ي ی�غ� ال�ل�ة في م�اق��ها واإلس�ف�ار ع�ها 

  م�ا ی��ح له� ال��ی� ع�ها. 

ش� ـ وه�ا ی��ل� إع�ادًا خاصًا ـ أن ���� �ع� اإلخ��ارات هـ. �����ع ال��رس ال�� 

ال�ف��ة على �الب صفه لل�ع�ف على ق�راته� وم�ا�اه� العامة وال�اصة ، ��ا ی���� 

م�ه أن ی��لى اإلش�اف على إس��فاء ال��انات ال�����ة في ال��اقة ال��رس�ة ل�ل 

� أن تف�� في دراسة حالة �ال� م� �الب صفه لل�أك� م� وج�د ال�عل�مات ال�ي ���

ال���ل�� م� �الب ال�ف و��ل� ال�عل�مات ال�ي تف�� في ت�ج�ه ال�الب إلى 

  م��ق�له� ال�راسي وال�ه�ي . 
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و. ���� لل��رس ال��ش� أ��ًا ���� مای�اح له م� وق� وتف�غ أن ی��ل ب�لي أم� 

ه� مع ولي ال�ال� ال�� ی�� أن تعاونه معه في حل م��لة ال�ال� أم� م��� لل�فا

  األم� على أسال�� ال�عاملة ال���ل�ة وعلى م��ل�ات رعا�ة إب�ه أو أب�ائه . 

ز. ��ل� ی��ل ال��رس ال��ش� �األخ�ائي اإلج��اعي في ال��رسة و�قادة ال��ا� 

إل�اقه �����ة ال��رسي ال���لف�� على إس���ال ال�راسة اإلج��ا��ة ألح� ال�الب أو 

  إذا �ان ذل� مف��ًا في تق��� سل�ك ال�ال� .  م� ج���ات ال��ا� ال��رسي

أن  ، ح. ��ا �عه� إلى ال��رس ال��ش� أ��ًا وه� أك�� ال��رس�� إ�العًا على ال�الب 

��اول إك��اف حاالت ال�الب ال�ابه�� وال��ف�ق�� وال��ه���� في ناح�ة م� ال��احي 

ل ال��رسة أو ، وت�ج�هه� إلى مای�اس�ه� م� ب�امج دراس�ة ورعا�ة خاصة داخ

  خارجها . 

  إع�اد ال��رس ال��ش� 

في معاه� إع�اد ال�عل��� و�ل�ات ال����ة  ( ��ادة ) إن ن�ام ال��ج�ه واإلرشاد ی�رس     

ی�ع�ض له م�رس الغ�  ، لفائ�ته وفائ�ة  تالم��ه ال�ی� س���اف�على رعای�ه�  به�ف أن، 

ذ أن م�رس الغ� ل� ی���� ل����� إم��ق�ًال ، وض�انًا ل��ه نف��ة س��ة له وله� .  

��� ق� ع�ض عل�ه م� ق�ل وفي ح�اته في ال�عه� أو ل�  ن�ام �اإلرشاد ال�ف�ي م�ًال ، ما

ال�ل�ة ، وما ل� ��� ق� ألفه وت�وق ث�اره وأدرك ����� م�اش� أث�ه في ش����ه و�ق��ع �ه 

  ).275- 270: 1991( اإلمام وع��ال�ح�� ، ت�امًا 

  

  :  و�ائفه و�ع�اده  ال��ش� ال�����   .2

ه� ال��� ال�� ی�د� دور اإلرشاد لألف�اد وال��اعات ال�عل���ة ،  ال��ش� ال�ف�ي      

و���� و��لل ال�عل�مات ح�ل ال�الب م� واقع ال��الت واإلخ��ارات وال�قابالت ، إلى 

جان� ال��ادر ال��ث�قة ، وذل� ل�ق��� م��له� و�ت�اهاته� وق�راته� وخ�ائ�ه� 

، و��رس ال�عل�مات ال�ه��ة ��ة لل��اع�ة في ال����� ال�عل��ي وال�ه�ي ال��

وال�عل���ة واإلق��اد�ة إلس���امها في م�اع�ة ال����ش�ی� لل����� ل��ض�عاته� 

ال�����ة وال�ه��ة ، و��جه ال�الب ال������ إلى أماك� الع�ل ال�الئ�ة ل�����اته� ، 

) في (م�ا��ة ،  Brown,1983ت اإلنفعال�ة (و��اع� اإلف�اد في ال�غل� على ال���ال

2008 :283 -284 . (  

  و�ائف ال��ش� ال����� 
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إع�اد ملفات ال�ل�ة وال�ي ت���ل �ل م�ها على إس��ارة ت���� ب�انات مف�لة ع�   .أ

ال�ال� ، مع حف�ها في س��ة تامة ، و�افة ال��الت وال�ثائ� ال�اصة �ال����ل أو 

�اب ، وال�ع�ل الف�لي وال��اك�ي ، وم���ة ال�ال� ال��ف أو اإلضافة ، أو اإلن�

ال�راس�ة ، وال��ة ال�راس�ة ال���قة عل�ه ، ووثائ� ت���ة ال�هارات وال����� ال�اتي ، 

�ل ال�راسي و��ف ال�رجات ـ ت���� س�الت ت�عل�  �أب�اء ون��ة ح�ی�ة م� ال�

  ال�ه�اء واألس�� وال�فق�دی� ـ . 

  ف�د� وال��عي ، ل��نه م� أول��ات ال��ام ال�عل��ي . ال��ام �ع�ل�ة اإلرشاد ال  .ب

  ) 124:  2010) في ( ال����� واإلمامي ،  2006(�اد�اب وآخ�ون ،                

ج. ��اع� ال�الب على فه� أنف�ه� وال�ع�ف على إم�اناته� وم��له� م�ا ����ه� م� 

  إخ��ار ال�راسة أو ال�ه�ة ال��اس�ة . 

عل�مات ال�ي ت�ضح لل�الب الف�ص ال�عل���ة ال��احة أمامه� في د. �ق�م خ�مات ال�

  ال�امعات وال��س�ات ال�عل���ة ، وتق��� ال�عل�مات ع� أن���ها . 

هـ. ال��ام �ع�ل�ات اإلرشاد ال�قائي م� خالل ال��اض�ات وال��وات ال�ي ی�� ع��ها ت���� 

�الب على م�اجهة ال�ل���ات ال��غ��ة وال���� �ال��� اإلج��ا��ة ، وح� ال

  ).287- 286: 2008) في ( م�ا��ة ، 1996ال�ل���ات واألف�ار اله�امة (عقل ،

  . ال����� ال�اتي : رعا�ة ال��ع���� وال��ه���� وال��ف�ق�� وال������ . و 

  . ت���ة مهارات اإلس���ار ل�� ال�ل�ة ، و�س���ام ال����ة ، وال��اجعة لإلم��انات . ز 

ج�� وم�اس� �ال����� مع أع�اء ه��ة ال��ر�� لل�ص�ل إلى  . خل� م�اخ صفيح 

  ال����� ال�عل��ي ال��غ�ب ��ه . 

. م�اع�ة ال�ل�ة على ال�عامل مع م�اكله� ال�ف��ة وال�����ة واإلج��ا��ة والعا���ة � 

  ).2007( دب�ر وال�افي ، وال�ل���ة 

ق�مة وذل� ع� ���� . ت��ی� ال�الب ذو� ال�اجة ل��مات نف��ة أو إج��ا��ة م�ك 

إج�اء اإلخ��ارات والف��صات ، وت���ل ال�االت ال�ي ت��اج إلى ت�خل عالجي نف�ي 

  أو على م���� م���� ، إلى ال��س�ات ال�ع��ة . 

����ة ال�عامل مع ال��اعات ، وم�اع�ته�  . م�اع�ة ال�ل�ة على حل م��الته� وعلىل 

( ال����� واإلمامي ،  في )Griggs,2006(على ت�ق�� أف�ل ال��ائج األكاد���ة 

2010  :125(  .  



 73    المرحلة الثالثة      اإلرشاد وال��ة ال�ف��ة            إب� اله���  /كل�ة ال����ة  

تق��� ال��اض�ات اإلرشاد�ة وال��ع��ة لل�الب وم�اع�ته� على ال���� مع ال���الت . م 

  ال��ات�ة . 

  م�ا�عة حاالت ��اب ال�ل�ة وتع��ه� ال�راسـي ، و�رشاده� إلى أه��ة اإلل��ام �ال��ام . . ن 

ال��� وال��س�ة ال�عل���ة ، وت���� ب�امج ز�ارات  الع�ل على ت�ث�� العالقة ب��. س 

  .  )125:  2010( ال����� واإلمامي ، أول�اء األم�ر و�ج��اعاته�  

إع�اد تق��� ف�لي ع� ال��ا�ات ال�ي ت�� فعًال خالل ه�ا الف�ل ، وذ�� ال�ق��حات ف. 

  إن وج�ت ، وال�ي ت��� الع�ل�ة اإلرشاد�ة . 

  �حلة ال���س�ة وال�ان��ة اإلرشاد وال��ج�ه في ال� 

 : ) م�حلة ال��احقة 15- 12ال��حلة ال���س�ة (  .أ

ت��از ه�ه ال��حلة �إس���ار ال��� ال���ي والعقلي واإلنفعالي ، وت�فاوت الف�وق     

، ��ل� ع�م ث�ات ال�اح�ة اإلنفعال�ة وع�م وض�ح أف�اره ع� نف�ه وع� ال��اة الف�د�ة 

ما ، دائ� ال���ة وال ���ق� في م�ان واح�  ، فه� قل� ومه�ل وم���ب إلى ح�

 وغ�� م��ق� في ع�ا�فه ، خ��ل خ��صًا في ح��ر ال��� اآلخ� . 

 ی�ل�� دور ال��رسة في إع�اد ب��ة ت����ة م�نة ت�اع� ال�ل�ة  دور ال��رسة :

على إ�الق �اقاته� وت�ج�ه ن�ا�ه� ال���� وت��ي ق�رة ال�ع��� ع��ه� ، ��ا أن 

�ا��ة وال��اض�ة وال�حالت ��� أن ت��ن ض�� م�اه�ها �أوسع األن��ة اإلج�

ن�اق ل��اع�ة ال�ل�ة على ت���� وت�ج�ه ال�اقات ال����ة به�ه ال��حلة ، ف�ًال 

ع� الع�ا�ة ������ه� ال�راس�ة أو األكاد���ة ل���� م� ت���� و�ن�اء ش���اته� 

 على ن�ٍ� م��امل . 

  على ت�ق�� اإلرشاد �ال��رسة ، وخالصة  �ع�ل ال��ش� :دور اإلرشاد وال��ج�ه

 دور ال��ش� ی���ل �اآلتي : 

ـ ال��ف ع� ال�ل�ة ال���ل�� أو ال�ی� ���اج�ن إلى الع�ن واإلرشاد في ح�اته� 

  والع�ل على م�اع�ته� لل���� وال��اح .  ،ال����ة أو في ال��ال ال�راسي 

�اح و��ادة الع�ل�ات �اء اله��ة اإلدار�ة إلنعـ الع�ل مع م�ی� ال��رسة وأ

  ال�����ة لل��رسة . 

ـ ت���ع ال��انات وال�الح�ات وال�قار�� ال�ي ت�� �ل �ال� و�ع�اد ال��ل 

ال���ع أو ال��اقة ال����ة وت�و�� م��لف ال�عل�مات ف�ها ( ل�� لغ�ض 
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ال�ف� ف��� بل لغ�ض اإلس�ع�ال واإلس�فادة م�ها في ت���� م��الت 

  ال�ل�ة وحلها ). 

�� ال�ل�ة �ال�عل�مات الالزمة ع� م�حل�ه� ال��ی�ة أو مای�عل� �ال��حلة ـ ت�و 

ال�ق�لة ب�اس�ة األن��ة ال��رس�ة وغ��ها م� ال��مات اإلعالم�ة ال�ي تف�� 

  ال�ل�ة في ج��ع ال�����ات اإلنفعال�ة واإلج��ا��ة وال��رس�ة . 

���� لها والع�ل ـ ��ادة ال��ا�ات ال��رس�ة �ال�ف�ات وال�فالت وغ��ها ، وال�

 على إسهام أك�� ع�د م��� م� ال�ل�ة . 

   :ال��حلة ال�ان��ة   .ب

ت��لف ه�ه ال��حلة إخ�الفًا مه�ًا ع� ال��حلة ال�ي ت��قها ح�� ت�ضح م�اه�       

ال��� ال���ي والعقلي واإلنفعالي و���ح ث�ات ال���� م� م�اه� ال���ج ����ح 

على ت�ق�� ر��اته وآماله وم��له ، م��قل أو ال�ال� م��ًا لل��� وال����ة و�ع�ل 

���ل إلى اإلس�قالل �أف�اره وأع�اله ، و��اول أن ���ن ص�رًا واض�ة ع� نف�ه وع� 

اآلخ��� ، ����م آراء اآلخ��� و�ه�� ���ان�ه اإلج��ا��ة ��ع�ل على ��� ثقة م� 

یه�� ����ق�له ح�له و�ه�� �األص�قاء واألقارب و��أث� به� ، یه�� �ال��� اآلخ� ، 

  و�ف�� ج��ًا �إخ��ار ال�ه�ة أو ال���� ال�راسي . 

 في ه�ه ال��حلة ت��ن ال��رسة ق� ج�ع� ال����  دور ال��رسة به�ه ال��حلة :

م� ال�عل�مات ال�اصة ������ات ال��� وال���ج لق�رات ال�ال� و�س�ع�اداته 

ة ال�ال� وث��ت ال�راس�ة ول�ا �ان� ه�ه ال��حلة هي األخ��ة في ت�امل ش���

إت�اهاته ل�ل� فإن واج� ال��رسة ه�ا ه� فه� ال�ال� وتق���ه ل��اع�ته على 

اإلخ��ار ال�ل�� إلت�اهات ح�اته ال�ق�لة وم�اع�ته على ال���� لل��اكل ال�ق�لة 

��اف إلى ذل� جعل ال���ة ال��رس�ة ���اه�ها  ،وتق�ل ال��اة ����ول�ة �املة 

مالئ�ة ل��ق�� أق�ى ح� م��� م� ال���� ال��رسي  وم�ارسها ووسائلها األخ�� 

وال���� لل��رسة أن ت�ق� ه�ه األه�اف مال�   ،وال��� ��اقاته العل��ة والع�ل�ة 

ت��� ج��ع الع�ل�ات ال�����ة ب����� وم�ا�عة ودقة ��ل� ته�� ال��رسة ب����� 

ألكاد���ة معل�ماتها ع� م����ات ال�ال� ��ل ل��اول ت�ج�هه ن�� اإلت�اهات ا

وال�ه��ة ال�الئ�ة ، ف���ن ه�ه ال��حلة م� أك�� ال��احل ال�ي ���اج بها ال�ال� 

 إلى م��لف ال��مات اإلرشاد�ة وال��ج�ه�ة . 

  : دور اإلرشاد وال��ج�ه في ال��رسة ال�ان��ة 
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  : ال��ج�ه ال����� ـ 

لى ع�ع�ل ال��ش� على م�اع�ة ال�ال� على ال���� ل�روسه وال�غل�       

م��الته ال��رس�ة و�ك��اف ق�راته و�اقاته ال�ام�ة وض�ان ب��ة م�رس�ة 

ل��ة لل��� وال��اح ��ع�ل ال��ش� مع ال��رس�� وال�ل�ة على ت�ف�� ال�ل�ل س

ال��اس�ة ض�� اإلم�ان�ات ال���اف�ة ��ا �ق�م �إع�اد ال�راسات ال����ة 

  م�رس�ه . وال��� ال����� لل�ع�ف على ال�اجات اإلرشاد�ة ل�ل�ة 

   :ال��ج�ه ال�ه�ي ـ 

ال�ال� �ال�عل�مات الالزمة ع� م��لف ال�ه� وال��ائف ��ا و����� ت�و��      

ی�اس� ق�رات ال�ال� وم��له م� جهة ، وحاجة ال�ل� إلى الق�� العاملة في 

  م��لف ال��االت العل��ة والع�ل�ة . 

  ـ اإلرشاد ال�ف�ي واإلس��ارات الف�د�ة : 

� ��ام ال��ش� ���اع�ة ال�ال� على فه� نف�ه وفه� اآلخ��� و����      

ل�����ع أن ی�ق�ل نف�ه واآلخ��� و���� م� �فاءته اإلنفعال�ة و�س�قالله 

ون��جه في مهاراته اإلج��ا��ة وال����ة ل����� ص�اقات ناج�ة ، ��ا 

على �ق�م �ال�قابالت الف�د�ة مع ال�ل�ة ل��اق�ة م��الته� ال�اصة أو اإلجا�ة 

( اإلمام وع��ال�ح�� ، م��لف اإلس��ارات واإلس�ف�ارات ال�ي ی���ها ال�ال� 

1991 :292 -295 .(  

  إع�اد ال��ش� ال����� 

ی�� إع�اد ال��ش� ال�ف�ي ال����� عل��ًا في أق�ام عل� ال�ف� ، وت�ر��ه في ال��ارس    

  اإلع�اد :  ) ، و����� ه�ا530: 2005ت�� إش�اف األسات�ه وال���اء ( زه�ان ،

 عل� نف� ال��� ، س���ل�ج�ة : و���ل دراسة عل� ال�ف�  ال�أه�ل األكاد��ي :

دراسات ال����ة ، عل� ال�ف� اإلرشاد� ، عل� ال�ف� ال����� ، ال�� ال�ف�ي . 

 ع�ل�ة : ت�ر��ات م��ان�ة ،  دراسات ت�����ة . 

  إلرشاد ت�� إش�اف : ت�ر�� ال��ش� على ��ق وأسال�� ال��ج�ه واال���ة وال��ر��

 ال���اء . 

  تع� ش���ة ال��ش� م�غ��ًا فعاًال ی�ث� ال��ات ال����ة وال�ه��ة لل��ش� ال��رسي :

في الع�ل�ة اإلرشاد�ة ، تل� الع�ل�ة ال�ي تق�م على ال�فاعل ب�� ش���ة ال��ش� 

وش���ة ال����ش� ، ل�ل� الب� أن ی���ع ال��ش� ���ات ش���ة مع��ة ت�عله قادرًا 
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لى ال��ام �ال�ه�ات ال���لة إل�ه . وم� أه� ه�ه ال��ات : ال�ل�ك األخالقي ال�ل��م ع

، الق�رة على فه� ال�اس ، ال��ات اإلنفعالي وال��اف� ، ال��ج العقلي ، روح ال��ح 

وال��اس ، ال��ونة ، مهارة اإلت�ال وال��اصل مع اآلخ��� ، الق�رة على اإلق�اع 

 ).  199- 198: 2007(دب�روال�افي ، 

  

  م�ال� اآل�اء وال�عل��� ودورها في اإلرشاد   .3

ت���� م�ال� اآل�اء وال�عل��� دورًا مه�ًا في الع�ل�ة ال�����ة ودفعها ن�� ال�ق�م     

وحل ال���الت ال�����ة واألس��ة ال�ي ت�اجه ال�ال� س�اء �ان في ال��� أو ال��رسة ، 

  �رسة لل�ص�ل إلى اله�ف ال����د . فه�ا ��ه� ال�عاون ال�ث�� ب�� ال��� وال�

  األه�اف العامة ل��ال� اآل�اء وال��رس�� 

���� أن ت��د األه�اف العامة ل��ال� اآل�اء وال��رس�� ���رة م����ة على      

  ال��� اآلتي : 

  . دراسة م��الت ال�الب و�ح��اجاته� العامة وم�اولة حلها 

 ��� عق� اإلج��اعات ال�ور�ة . ز�ادة ال�لة ب�� اآل�اء وال��رس�� ع� � 

  ال��رسي ومع�فة واقع ال���الت ب�� ال�الب واإلسهام في ال�ع�ض ل��ون ال����ع

 حلها ، وال����ع ال��رسي ��� ال�ال� وال��رس�� وال��ی� . 

  . الع�ل على تأك�� ال�فا��� ال����ة و�� ال��� األخال��ة واإلج��ا��ة 

 ال �ع� األدوات واألش�اء ال�ي ت�فقها . م�اولة دع� دور ال��رسة ��� و�س��� 

  م�ا�عة سعي ال�ال� وال�ق�ف على األس�اب ال�ي تع�� س��ه� ال�راسي وم�اولة إ��اد

  ال�ل�ل الالزمة ل�ل� . 

  م� ی���ن م�ل� اآل�اء وال��رس�� : 

  ل م�ل� اآل�اء وال��رس�� م� �ل ال��رس�� ال��ج�دی� في ال��رسة مع آ�اء���

ره� ، و��� في اإلج��اع إخ��ار اآل�اء وال��رس�� األع�اء في اإلج��اع وأول�اء أم� 

 إخ��ار اآل�اء وال��رس�� األع�اء في م�ل� اإلدارة . 

  و��ف�ه و�ع� اآل�اء م�ل� اإلدارة و����ن م� م�ی� ال��رسة وصفة رئ��ًا له ����

�ة العامة و�ع� ال��رس�� و���لى م�ل� اإلدارة وضع الالئ�ة ال��ف��ال������� 

 . ل��ل� اآل�اء 
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  ع� الل�ان األخ�� : وت���ن م� ع�د م� اآل�اء وال��رس�� ت��لى دراسة وت�ف���

 األع�ال ال�ي ���دها م�ل� اإلدارة . 

 
 

  دور م�ال� اآل�اء وال��رس�� في ع�ل�ة اإلرشاد ال����� 

إذ تق�م ب�����  إن ل��ال� اآل�اء وال��رس�� دورًا ����ًا في الع�ل�ة ال�����ة ،     

ال��مات اإلج��ا��ة وال�����ة وال���ة وال�قا��ة وغ��ها ال�ي ���اجها األب�اء س�اًء �ان 

في ال��رسة أو األس�ة أو ذل� في أث�اء ال�راسة أو في أوقات ف�اغه� م�ها أی��ا �ان�ا 

آل�اء ال�اد� أو غ��ها م� ال��اعات ال�ي ����ك ف�ها ه�الء األب�اء ، ث� ��ه� م�ل� ا

وال��رس�� مع ال��س�ات واله��ات ال��ج�دة في ال���ة على إح�اث تغ��� إج��اعي في 

عامة م�ا ی�خل في مق�ور ال��رسة واألس�ة ���� خ�مات ال���ة ال�ي ت��� ف�ها ب�ق��� 

أن ت�ع �ل م�ها إم�ان�اتها في خ�مة ال���ة و�لى جان� ذل� ه� م�اع�ة ال��رسة في 

خ�� ال��علقة �ال��ام واإلنق�اع ع� ال��رسة وال�أخ� ال�راسي وج��ح ك��� م� ال��اكل األ

  ال�الب و�ن��افه� . 

إن ال�ور ال�ئ�� ال�� �ق�مه م�ل� اآل�اء وم�ل� ال��رس�� في اإلرشاد ال�����       

ال�ع�ف على م��الت ال�الب وم�اع�ته� في حل تل� ال���الت ق�ل ،  وال�ف�ي 

لة س�اًء �ان� م��لة ت����ة أو نف��ة ق�ل بل�غها وتأث��ها إس�ف�الها وعالج أ�ة م��

إذن ، وه�ا مات��اه ال��رس ال��ش� مع األب أو ولي األم� ، مه� ج�ًا ، أم� على ال�ال� 

أن ���ن م� ض�� أع�اء م�ل� اآل�اء وال��رس�� ، ال��رس ال��ش� ال��رب ه�ا ��� 

، فعالج أ�ة م��لة  ا�ة خ�� م� العالجال�قعلى اإلرشاد وال�ع� له وم� ه�ا جاء الق�ل 

( اإلمام وع��ال�ح�� ، ق�ل وق�عها ، شيء مه� ، وفي أ� م�ال م� م�االت ال��اة 

1991 :276 -279 .(  

  

 جة إلى ب�امج اإلرشاد في ال��رسةال�ا  .4

    :  Counseling Program  ب�نامج اإلرشاد ال�ف�ي

� ال��مات اإلرشاد�ة ال��اش�ة ب�نامج م��� م��� في ض�ء أس� عل��ة ، ل�ق��   

به�ف ـ   ال��رسة م�الً  ـوغ�� ال��اش�ة ،  ف�د�ًا  وج�ا��ًا ل���ع م� ت��ه� ال��س�ة 

م�اع�ته� في ت�ق�� ال��� ال��� وال��ام �اإلخ��ار ال�اعي ال��عقل ول��ق�� ال��اف� 
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� م� ال�ف�ي داخل ال��س�ة وخارجها و�ق�م ب�����ه وت�ف��ه وتق���ه ل��ة وف��

  ال���ول�� ال��هل�� . 

یه�ف ال��نامج إلى ت�ق�� أه�اف ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي : ت�ق�� ال�ات ،     

 .  وال��اف� وال��ة ال�ف��ة وت���� الع�ل�ة ال�����ة 

س�� أن ت�اول�ا ال�اجة إلى ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي ، خاصًة في ف��ات اإلن�قال     

األس��ة ، وال�غ�� اإلج��اعي ، وال�ق�م العل�ي وال����ل�جي ،  ال��جة ، و���� ال�غ��ات

وز�ادة أع�اد ال�الب في ال��ارس ، وال�غ��ات في الع�ل وال�ه�ة ، وع�� القل� ، 

و�اإلضافة إلى ذل� فإن ال�اجة مل�ة إلى ب�نامج اإلرشاد ال�ف�ي في ال��رسة إس��ادًا إلى 

    اإلع��ارات ال�ال�ة : 

ل��هج ال����� وال��هج ال�قائي وال��هج العالجي في ال��ج�ه واإلرشاد ض�ورة إت�اع ا  .أ

 ، وه�ه ال��اهج ت��اج إلى ت���� و�ع�اد خاص ��ل م�ها . 

،  هأه��ة الع�ل على جعل ال�ال� م��افقًا سع��ًا في م�رس�ه وفي أس�ته وفي م���ع  .ب

 وتق��� ال��مات الالزمة ل��ق�� ال��اف� وال��ة ال�ف��ة . 

ج�ب تق��� خ�مات رعا�ة ال��� ال�ف�ي ال��� في م�حل�ي ال�ف�لة وال��اهقة ، ح�ى ج. و 

  ی�د� ذل� إلى ح�اة م��افقة سع��ة في ال�ش� . 

د. ض�ورة ال�غل� على م��الت ال��� العاد� ل�� ال�الب  م�ل ال���الت اإلنفعال�ة 

في الغ�اء  وم��الت ال��اف� وم��الت ال�ل�ك العامة وم��الت األ�فال ال��م�ة

واإلخ�اج وال�الم وال��م ..الخ ، وم��الت ال��اب ج���ًا وص��ًا و�نفعال�ًا و�ج��ا��ًا ، 

وم��الت ذو� ال�اجات ال�اصة ، إج��ا��ًا وأس��ًا وت����ًا ومه��ًا و�نفعال�ًا وزواج�ًا 

..     

� ���ث هـ. ض�ورة م�اع�ة ال�الب في إج��از م�احل ال��� ال��جة في ح�اته� ، وما ق

  أث�اءها م� م��الت . 

و. أه��ة حل ال���الت ال�ف��ة أوًال �أول ، ح�ى ال ت�فاق� وت�داد ح�تها وت���ر ع��ما 

  الت�� ال�ل�ل أو ال��اع�ة في حلها في ال�ق� ال��اس� . 

ز. ض�ورة ال�غل� على ال���الت ال�����ة ال�اصة ، م�ل م��الت ال��ف�ق�� وال��ف 

ل�راسي ، وم��الت إخ��ار ن�ع ال�راسة وال���� وم��الت العقلي ، وال��لف ا

نق� ال�عل�مات ع� ال�راسة ال���ق�ل�ة وم��الت ال��ام وس�ء ال��اف� ال����� 

  وال���ب . 
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ح. ض�ورة م�اجهة خ�مات اإلرشاد ال�ه�ي ل��اجهة م��الت اإلخ��ار واإلع�اد ال�ه�ي 

� ال�ه�ي ، مع اإله��ام �ال����ة وم��الت ال��ز�ع واإلل��اق �الع�ل وس�ء ال��اف

  ال�ه��ة وت�ل�ل ال����ة وت�ل�ل الع�ل . 

�. أه��ة اإلرشاد اُألس�� و�ت�ال ال��رسة �األس�ة وحل ال���الت األس��ة ال�ي ت�ث� 

 ). 502- 501: 2005( زه�ان ، على ال�ال� ، وتق��� خ�مات ال����ة اُألس��ة 
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  ةال��ة ال�ف��

  

 :    Mental Health  ال��ة ال�ف��ة مع�ى  

ُ�ع� م��ان ال��ة ال�ف��ة م� أك�� م�ادی� عل� ال�ف� إثارة إله��ام ال�اس ، ولعل م� أه�         

أس�اب ه�ا اإله��ام ه� ر��ة ال�اس عامًة وال������ ��فة خاصة إلى مع�فة مع�ى ال��ة 

ی���ع بها اإلن�ان �ي ���ن ذو ص�ة نف��ة سل��ة  ال�ف��ة ، أو ما��ة ال��اه� ال�ي ی��غي أن

، و�ال�الي ماه� مفه�م ال��ة ال�ف��ة غ�� ال�ل��ة ؟ وماهي ال��اه� ال�ل���ة ال�ي ت�ت�� بها 

  ؟ 

�ة �ان ال�اس ����ن أن مفه�م ال��ة ال�ف��ة الب� أن ���ن مفه�مًا واض�ًا افي ال��      

ول�� ه�ا ال�� ، �اه ج��ع ال�ه���� في ه�ا ال���ان العل�ي وم��دًا ت�امًا و��اد أن ی�ف� على مع

ل� ����� ل�� ال�ه���� �ال�ع�ف على مع�ى ال��ة ال�ف��ة لإلن�ان ، فق� أدر��ا أن ه�ا 

ی�أث� �ال���ة اإلج��ا��ة وال�قا��ة ال�ي ال�فه�م ه� مفه�م ثقافي ن��ي ، فه� غ�� ثاب� وأنه 

جهات ن�� العل�اء ال������ في ال��ة ال�ف��ة في اإلتفاق ����ها الف�د ، وم� ه�ا ت�ای�� و 

ب��ه�  على ت��ی� مع�اه ، وذل� إلخ�الف م��اه� الف��� ال�ئ�� ، وه� أ��ًا ���لف�ن ���ا

: 2009(ال�ال��، �إخ�الف ن��ته� إلى ���عة اإلن�ان وما ی��غي أن ت��ن عل�ه ص��ه ال�ف��ة 

27  (  

ل�� م��د ال�ل� م� ال��ض واإلض��اب ، ول��ها  Health  Mentalإن ال��ة ال�ف��ة      

حالة ����ل ف�ها ال�ع�ر �ال�فا�ة وال�عادة ال����ة وال�ف��ة واإلج��ا��ة ، إنها حالة م� 

ال��اف� ال�ام ب�� ال��ائف ال��ن�ة وال�ف��ة ال���لفة ، والق�رة على م�اجهة ال�ع��ات مع 

 . اإلح�اس اإل��ابي �ال��ا� وال����ة 

،  WHO   (World Health Organizationوق� ع�ف� م���ة ال��ة العال��ة (     

وال�فا�ة ال����ة وال�ف��ة   Well-beingال��ة : " حالة م� ال�فاه وال�عادة ( ال�احة) 

  ی���� ه�ا ال�ع���: و .واإلج��ا��ة ال�امة ، ول��� م��د ��اب ال��ض أو الع�� أو ال��ف "

ل ال�ان� ال��ني (ال��ة ال����ة ) فق� ، بل ت��� ل���ل ال�ان��� ال�ف�ي أن ال��ة الت��  .أ

 واإلج��اعي . 

، أو ش�و�  جان� إ��ابيأن ال��ة ل��� م��د ��اب ال��ض أو ال��ف ، و�ن�ا ه�اك   .ب

 أخ�� ��� أن ت��اف� ح�ى ی���ع ال��� ���ة �املة . 
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ه� خلل في  Disorderب   ه� ع�� ال��ة ، و�ن اإلض��ا  Diseaseال��ض  إن      

و��قًا لـ ( إن��ن�ف��ي) :  ، ال��ة وال��ض على خٍ� م��ل وأن ال��ام وس��ه ال���عي . 

    وأن ال�اس    Continuumأن ال��ة وال��ض نها�ات أو أ��اف على خ� م��ل  

�قع�ن في درجات على ه�ی� ال��ف�� ، وه�ا �ع�ي أن ال��ة وال��ض حاالت ن���ة ت��زع 

ى ن�� ��ي على ه�ا ال���ل ول�ل ف�د درجة وم��� عل�ه . فاإلن�قال م� ال���� ( ال�ق�ة عل

ال��اد�ة ) إلى ال��ار ، �ع�� ع� حالة م��ای�ة م� ت�ه�ر ال��ة و�زد�اد األع�اض وال��ض ، 

في ح�� ال���ك �إت�اه ال���� ، �ع�� ع� إزد�اد درجة ال��ة . و�����ا أن ن�فع ال��� 

� ال��ة ع� ���� ب�امج ال����ة وال����ة وال�قا�ة وال��� ال���امل ( وه�ا مای��� إلى م��� م

. أما ال��هج   Devlopmentalوال��هج اإلن�ائي    Preventiveعل�ه ال��هج ال�قائي  

ال�� ن��عه في ت���� األع�اض ع�� ال��� وال��ل� م� ال��ض ، و��عاده ع� ال��جه 

  .   Remedial الجي  ن�� ال��ار فه� ال��هج الع
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  نموذج  العالج  الوعي ،التربیة  ،النمو

  

  ال�ق�ة ال��ای�ة ب�� ال��ة وال��ض                       

 ) .17 - 15:  2001)  في ( ع�� هللا ، 1993( أح�� ع�� ال�ال�              

  

ال��ض ال���ي أو ال�ف�ي ال�أتي ف�أًة و�ن�ا ی��� وق� ال��� �ه الف�د ، و��داد ن�� إن     

ال�لل واإلض��اب م� ال�اح�ة ال���ة ح�ى ��ل إلى م�حلة ال�ع��� ال��في ( ال��ض) ، وه�ا 

في ال��� أو ال�ف� ، وفقًا لقان�ن : " ال��اك� ال��ي ی�د� إلى  ی��ح ال�لل أو اإلض��اب
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فإن اإلخ�الف ب�� ال��ة وال��ض ، م��د إخ�الف في   )Meninger(تغ�� ��في " وح�� 

 .  )273:  1990ال�رجة (داود ، والع���� ، 

  

ال��ة  تع���إن م�اجعة األدب�ات ذات ال�لة  ���ض�ع  " ال��ة ال�ف��ة "  ی�ضح أن        

ق� تأث� ب��جهات ال������ ال��ع�دة على وف� خل��اته� ال����ة في حقل ال��ة  ال�ف��ة

  ال�ف��ة ، و���� ت���فها إلى : 

 ال��ض  . أع�اض م� أو ال��ء  : ال�ي أك�ت على ف��ة : ال�ل�  ال�ع��فات ال�ل��ة .1

� ���دونه في ض�ء ع�م فق� ی�ف� األ��اء ��أن مفه�م ال��ة ال����ة ( ال��ن�ة) ، وق     

وج�د أع�اض م�ض�ة ، وم�� ��ام أجه�ة ال��� ال���لفة ب��ائفها ، وه� �����ع�ن ��اس 

ن�ا� األجه�ة ب�رجة م�اس�ة م� ال�قة ، إال أن األم� ���لف ع��ما ن�عى إلى ت��ی� مفه�م 

� ال�ل� مال��ة ال�ف��ة ، ول� �ان ال��� األساس ل���ی� مع�ى ال��ة ال�ف��ة ه� 

، فإن ه�ا ال�ع��� ی��ف �الع��م�ة ، ألن الع�ض ال��ضي ه�  األع�اض ال��ض�ة الع���ة

أوجه ، ��ا أن ه�اك  ص�ة نف��ة غ�� سل��ةن�ا� �ق�م �ه ف�د مع�� و�ع�� ه�ا ال��ا� ع� 

، ون�� ق� ن��لف ���ا ب���ا على إع��ارها أع�اضًا م�ض�ة ،  ن�ا� ُأخ�� �ق�م بها ف�د آخ�

ل��ال : إح�اسات الف�د �أش�اء ل�� لها وج�د م�ض�عي �ع��� ع�ضًا م�ض�ًا ، على س��ل ا

���� ن�ل� عل�ه " الهل�سة " ، وق� ن�جعها إلى خلل و��في في ال�هاز ال��ي ، ���اع 

أص�ات دون أن ���ن لها م��ر ، أو اإلح�اس ����ات ت�حف على ال�ل� دون وج�د 

أن ���ن ه�اك م��ر م�ض�عي له�ه ال�وائح ، ح��ات ، أو ��� الف�د روائح مع��ة دون 

وغ�� ذل� م� األع�اض ال�ي ت��� ال�هاز ال��ي أو ح�اس الف�د . وأ��ًا ن�ف� �أن ال��ف 

ال��ی� م� ال��ا�� ال�ي الت���عي م�ل ه�ا ال��ف م�ا ت�ث� في م�� فاعل�ة الف�د ه� 

ا �ع� األف�اد ونع�ها ع�ض م�ضي ، وه��ا ت�ه� و�إس���ار أن�اع ال��ا� ال�ي �ق�م به

  أع�اضًا م�ض�ة تع�� ع� ص�ة نف��ة س��ة . 

وه�اك أوجه ن�ا� أخ�� ��ارسها �ع� األف�اد ، وال ن����ع اإلتفاق على إع��ارها أع�اضًا    

م�ض�ة أو م�اه� واض�ة لل��ة ال�ف��ة غ�� ال�ل��ة ، وذل� إلخ�الف ال����عات م� ح�� 

  إذن فإن مفه�م ال��ة ال�ف��ة لإلن�ان مفه�م ثقافي ن��ي .�ها وتقال��ها وثقاف�ها ، �َّ �ِ 

: أك�ت على ت�اف� ع�امل أو ش�و� أخ�� إ��اب�ة إلى ج�ار ال�ل� م�  ال�ع��فات اإل��اب�ة .2

ال�ي ت�اجه ال������ في ) أعاله 1فق�ة ال�اردة في ( األس�اب وال�ع��ات  ����ةف ، ال��ض 

�ه ال��� إلى ��ع ل�فه�م ال��ة ال�ف��ة ، إتَّ ال�ص�ل إلى ت��ی� دق�� ی�ف� عل�ه ال�
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          اإلع��اد على األسل�ب اإل��ابي أو ال���قة اإل��اب�ة ل���ی� مفه�م ال��ة ال�ف��ة 

  ، وم� ب�� تل� ال�ع��فات :  )  28- 27:  2009( ال�ال�� ، 

   

ئف ال�ف��ة ال���لفة ، مع : " ال��اف� ال�ام أو ال��امل ب�� ال��ا )  1962عّ�فها  ( الق�صي    

الق�رة على م�اجهة األزمات ال�ف��ة العاد�ة ال�ي ت��أ عادًة على اإلن�ان ، واإلح�اس اإل��ابي 

ال��امل ه� إن��ام ج��ع ج�ان� ال����ة في �ل واح� ���� في وجهة ف،   �ال�عادة وال�فا�ة " 

�لفة ، وخل� ال��ء م� ال��اع ال�اخلي ، مع��ة ، و�ع�ي �ه ال��اف� ال�ام ب�� ال��ائف ال�ف��ة ال��

ف�ل� الف�د م� ال��اع ومای��ن� عل�ه م� ت�ت� نف�ي وت�دد ، وق�رته على ح�� ال��اع حال وق�عه 

   .) 7- 6:  1952،  الق�صي ه� ال��� األول لل��ة ال�ف��ة ( 

ف�ها الف�د م��افقًا :  " حالة دائ�ة ن���ًا ، ���ن  ) ال��ة ال�ف��ة �أنها 1977(زه�ان وع�فها    

نف��ًا ، و��ع� �ال�عادة مع نف�ه ، ومع اآلخ��� ، و���ن قادرًا على ت�ق�� ذاته و�س�غالل 

ق�راته و�م�اناته إلى أق�ى ح� م��� ، و���ن قادرًا على م�اجهة م�ال� ال��اة ، وت��ن 

ص�ة العقل ش����ه م��املة س��ة ، و���ن سل��ه عاد�ًا ، ���� ���� في سالمة وسالم ـ 

  ) 23:  2005وال��� ـ  ( زه�ان ، 

�أنها  :  " ت���� م��� ب�� فق� عّ�ف ال��ة ال�ف��ة ال�ل��ة  ) 2009(ال�ال�� ،  أما    

ع�امل ال����� العقلي وع�امل ال����� اإلنفعالي للف�د ، ��ه� ه�ا ال����� في ت��ی� إس��ا�ات 

وأن ه�اك قه ال���ي واإلج��اعي ، وت�ق�� ذاته "  الف�د ال�الة على إت�انه اإلنفعالي ، وت�اف

  ثالثة م��ات ل�فه�م ال��ة ال�ف��ة ال�ل��ة أو سالمة ال�الة ال�ف��ة للف�د : 

   Psychological Obstinacy  ال�ال�ة ال�ف��ة .1

ال�ال�ة ال�ف��ة هي م�� م� م��ات ال��ة ال�ف��ة ال�ل��ة ال�ي تع�� ع� م��لة      

مع ح��ة ال�غ��� ال�ار�ة ، فهي م��ر ال�قا�ة ، وال�قاومة ال�ف��ة لل�غ�� تفاعل ال���ات 

وال��ت�ات واإلح�ا� ، وم�اع� القل� ، و��ل� األع�اض ال�ف�����ة . فال�ال�ة ال�ف��ة 

وم��ناتها تع�ل ���غ�� س���ل�جي ���ف إلى ح� ���� م� تأث��ات األح�اث ال�اغ�ة ، أو 

و�ن العالقة ب�� ال�ال�ة ال�ف��ة واإلض��اب هي عالقة ع���ة ، األزمات ال�ف��ة ال�ارئة . 

فاألش�اص األك�� صال�ة نف��ة ع�� م�اجه�ه� لل��ا�� ال���ة وال��جة أو ال�ه�دة ���ن 

أقل ع�ضة م� اإلصا�ة �اإلض��ا�ات ، ول�یه� اإلم�ان�ة إلس���ار�ة ع�ل�ة ال��اف� مع 
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�ال�ة ال�ف��ة ال���فة ���ض�ن أو م��ل�ات ال��اة على ع�� األش�اص ذووا ال

                                   ������ن . 

، ه� أح� الع�ل�ات : إن ال��اف� ���ه��ه ال���ي واإلج��اعي   Adjustment  ال��اف� .2

ال�ف��ة ال��ائ�ة ل��ة اإلن�ان ال�ف��ة ، بل �ع�� ع� درجة إن��ام ال��اء ال�ی�امي 

 .  ال����� لل����ة ال���ة

: إن الف�د ال��ق� ل�اته ذو إت�اهًا واق��ًا ن��   Actualization-Self   ت�ق�� ال�ات .3

نف�ه ، و��ق� ما �����ع ت���قه ، و��ق�ل ذاته ��ا ف�ها م� أوجه ق�ة وع�� ، وأنه ی���ع 

�ق�ة اإلرادة ، و���ف ن�ا�ه �ال��ة واإلس�قالل�ة ، و�ع�ي لل�ق� أه��ة ق��� ل�� إن�ازه 

 ).  49- 44:  2009( ال�ال�� : له ، ��ق�م ع�اؤه ���� إرادته ألع�ا

 

  ال��ة ال�ف��ة

    

                    

  ع�امل ال����� العقلي :                    ع�امل ال����� اإلنفعالي:              

  ـ ال��اء                                   ـ ال�وافع                

  ـ الق�رة على ال�ف��� اإلب��ار�            ـ ال���ل واإلت�اهات                 

  ـ ال����ل ال�ع�في .                     ـ ال��� ال����ة واإلج��ا��ة            

  

 

  

  �ه�ر إس��ا�ات ت�ل على سـعي                

  الف�د ن�� ت�ق�� ذاته ورفع درجة               

  ت�افقه ال���ي واإلج��اعي.            

  

   

   Aspects  Mental Health  م�اه� ال��ة ال�ف��ة
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حالة اإلس�ق�ار ال�ف�ي ، و��ل� عل�ه :    Emotional Stabilityاإلت�ان اإلنفعالي  .1

أص�اب ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي : م��أ ال��ات اإلنفعالي ،  إذ ی�ون أن الف�د م�ود �الق�رة 

لل����ات ال���لفة ، وه�ه الق�رة هي س�ة ال��اة ، فاإلن�ان ع��ما ی�ع�ض  على اإلس��ا�ة

ل���ه أو م��� مع�� ی���ل إلى حالة م� ال��ت� أ� ���ن في حالة إس��ارة أو ع�م اإلت�ان 

  اإلنفعالي ، م�ا ی�فعه إلى ال��ام ب��ا� مع�� لل�ص�ل إلى حالة اإلت�ان .

ل�ع�ر �ال�فائل ، وال��اشة ، واإلس�ق�ار ال�ف�ي ، وال���ر ا�ق�� �اإلت�ان اإلنفعالي :      

إلى ح� ���� م� ال�ع�ر �اإلث� والقل� ، وال�ح�ة ال�ف��ة ، والع� م� س���ة ال��اوف ال�اذة 

�ال�س��ة  اإلت�ان اإلنفعالي) مع�ى ���1976د ع��ال�الم ع��الغفار (و واألف�ار ال��اؤم�ة . 

ف�د ل�اجاته ال���ل�ج�ة ، وفي اإلع��ال في إش�اع الف�د على أنه اإلع��ال في إش�اع ال

 ل�اجاته ال�ف��ة ، وه� اإلع��ال في ت�ق�� ���ه أو ت�ق�� ال�ان� ال�وحي . 

اإلت�ان اإلنفعالي للف�د س�ة عامة تف�ق ب�� األس��اء وغ�� األس��اء ، و����� في      

� ع�ت  راجح ) ، إن ال��ة ال�ف��ة ج�ه�ه ف��ة ال��اف� اإلج��اعي ب�رجاته ال���لفة( أح�

ت���� ق�رة الف�د على ال��اف� مع نف�ه ومع ب���ه �ق�� ال���ع ���اة سع��ة خال�ة م� 

اإلض��ا�ات ال�ف��ة ��ا ��ق� له إت�ان إنفعالي .. إن إض��اب ال��اة اإلج��ا��ة والعالقات 

ت�ان اإلنفعالي ، أو �إض��اب اإلن�ان�ة وس�ء ال��ة ال�ف��ة م�ه�ن �ال�رجة األولى �فق� اإل 

ال��اة اإلنفعال�ة . فاإلت�ان اإلنفعالي ���� إع��اره س�ة ت��� الف�د ال�� ی�فاعل ب�ون ت��ف 

لل��ا�� اإلنفعال�ة و�ن إنع�ام اإلت�ان اإلنفعالي �ع�ي إس�ع�اد الف�د ل�ق��� إس��ا�ة إنفعال�ة 

  . م����ة وس��عة لل�غ��

: ال�افع ه� ما ی�فع الف�د إلى   Achievement Motivationال�اف��ة (دافع اإلن�از)  .2

ن�ا� مع�� ، وأن ال��ل�ل ال��في ل�ل�ة دافع ی���� مع�ى ال����� ، وال�افع حالة نف��ة 

ت����� ن�ا� اإلن�ان وت�جهه ، فال�افع إذن ه� الق�ة ال����ة وال��جهة ل��ا� الف�د ن�� 

  . � م� خالل سل�ك الف�د وت��فاتهت�ق�� أه�افه ، و���� اإلس��الل على ذل

أك� ال����ث�ن ع� ال��ة ال�ف��ة أن ال�اقة :   Mental Giftednesال�ف�ق العقلي   .3

العقل�ة لإلن�ان تع� م�ه�ًا م� م�اه� ص��ه ال�ف��ة ، تل� ال�اقة ال�ي ت�اع�ه على ت�ق�� 

لألح�اث  ذاته ، و�ش�اع حاجاته وت��ي ق�رته على ال�ف��� ال���� ���� ������
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وال��ض�عات واألش�اص وح�ى األزمات ال�ي ی�ع�ض لها إس��ا�ة ت�امل�ة تع�� ع� خ�ائ� 

 ش���ة س��ة . 

: إن ال�ع�ر �ال�عادة �ع�ي ال�ع�ر �إع��ال ال��اج ،   Happinessال�ع�ر �ال�عادة   .4

ع� وال�ع��� ع� ال�ضا �ال��اة ، وال�ع�ر �ال�ه�ة ال���وجة �ال�فاؤل وغ��ها م� ال��ا

اإل��اب�ة . وم� الع�امل ال��ت��ة �ال�عادة : اإلن��ا��ة ، ال�عل�� ، ال���ف ، ال��ار�ة 

 اإلج��ا��ة ، أح�اث ال��اة اإل��اب�ة ، ، واألن��ة ال��ف�ه�ة ال���عة . 

���ار اإلن�ان الع�ل ال�� یالئ�ه في ح�ود ق�راته  :  Self-actualization ت�ق�� ال�ات  .5

إلى ت�ق��  أه�افه ، فال�اجة إلى ت�ق�� ال�ات ت�ه� �ع� إرضاء ال�اجات و�م�اناته و��عى 

الف���ل�ج�ة وال�اجة لألم� وال�� واإلن��اء ، وال�ق�ی� وغ��ها ح���� ��ه� تأث��ها وس���تها 

 ) .  85 - 59:   2009على ال���ات األخ�� (ال�ال�� ، 

  

  ال�فا��� األساس�ة ال��ت��ة �ال��ة ال�ف��ة  

    �Personal and Social Adjustment ال���ي واإلج��اعي ال��اف .1

 :    Frustrationاإلح�ا�  .2

   Aggressionالع�وان   .3

   Anxietyالقل�  .4

  Psycho-Conflictال��اع ال�ف�ي  .5

 

  عالقة ال��ة ال�ف��ة �العل�م األخ�� 

 Mentalل�ف��ة  ال�ف� ، ال�� یه�� ب�راسة ال��ة اإن ال���ان العل�ي ال����قي في عل�      

Health    ، وه� " ال�راسة العل��ة لل��ة ال�ف��ة  (ك��ض�ع ) ُ���ى عل� ال��ة ال�ف��ة

وال��اف� ال�ف�ي ، وما ی�د� إل�ها وما ��ققها وما �ع�قها ، وما ���ث م� م��الت و�ض��ا�ات 

( زه�ان  ،      نف��ة ، ودراسة أس�ابها وت����ها وعالجها ، مع ال����� على ال�قا�ة م�ها 

  :  ، و�ع��� عل� ال��ة ال�ف��ة على عل�م وت���ات أخ�� ) 1997

  Psychologyف�وع عل� ال�ف�    . 1

   Psychiatry ال�� ال�ف�ي   . 2

  Epidemiology    عل� األو��ة . 3
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   Public Health   ال��ة العامة  . 4

 عل� اإلج��اع :  . 5

 Anthropology  Medieal    اإلن��و��ل�ج�ة ال���ة . 6

  

  :  �ائ� ال����ة ال���ةخ  

  ت���� ال����ة ال����عة �ال��ة ال�ف��ة �ع�ة خ�ائ� ت���ها ع� ال����ة ال����ة :    

 ال��اف� ال�ف�ي واإلج��اعي .  .1

 ال�ع�ر �ال�عادة مع ال�ف� ومع اآلخ��� .  .2

 ت�ق�� ال�ات و�س�غالل الق�رات .  .3

 الق�رة على م�اجهة م�ال� ال��اة .  .4

األداء ال���في ال�امل ال���امل ال���اس� لل����ة ��ل ( ج���ًا ال��امل ال�ف�ي :  .5

 وعقل�ًا و�نفعال�ًا و�ج��ا��ًا ) . 

 ال�ل�ك العاد� الغل� على ح�اة ال�اس العادی�� .  .6

ح�� ال�ل� : األدب واإلل��ام و�ل� ال�الل ون�� ال��ام و��اشة ال�جه و��ل ال�ع�وف  .7

 ل��اء وق�ل ال�� . و�� األذ� و�رضاء ال�اس في ال��اء وا

  ال��� في سالمة وسالم : ال�ل� ال�اخلي وال�ارجي .  .8
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  ال��� ال��� وال��� الالس�� 

، ال���   idealإن ت��ی� ال��� وغ�� ال��� م� األف�اد ال �ق�م على ال�الة ال��ال�ة    : ال��� 

ف�ه ومع ال���ة ال�ارج�ة ـ ه� العاد� ول�� ال��الي ، ال��� ه� َمْ� �ان في ت�اف� �اف مع ن

ه� َمْ� �ان� ن�اح�ه ال�ف��ة ال���لفة في  )أو الع�ابي(ال�اد�ة واإلج��ا��ة ـ ، وغ�� ال��� 

  . )  316:  1976غ�� ت�اف� أو غ�� إت�ان (ال��لي، 

   Normality ( العاد�ة)  ال���ة

وت��ی� أه�اف وفل�فة  هي الق�رة على ت�اف� الف�د مع نف�ه ومع ب���ه وال�ع�ر �ال�عادة    

سل��ة لل��اة ��عى ل����قها ، وال�ل�ك ال��� ه� ال�ل�ك العاد� ، أ� ال�أل�ف والغال� على 

ح�اة غال��ة ال�اس ، وال��� ال��� ه� ال��� ال�� ی��اب� سل��ه مع سل�ك ال��� 

  ج��ا��ًا. العاد� في تف���ه وم�اع�ه  ون�ا�ه و���ن سع��ًا وم��افقًا ش���ًا و�نفعال�ًا و�

  

   Abnormality (ال��وذ)  الالس��ة

هي اإلن��اف ع�ا ه� عاد� ، وال��وذ ع�ا ه� س�� .  والالس��ة حالة م�ض�ة ف�ها خ��       

على الف�د نف�ه أو على ال����ع ت��ل� ال��خل ل��ا�ة الف�د وح�ا�ة ال����ع م�ه . وال��� 

��� العاد� في تف���ه وم�اع�ه الالس�� ه� ال��� ال�� ی���ف سل��ه ع� سل�ك ال

) 11- 10:  1997ون�ا�ه و���ن غ�� سع�� وغ�� م��اف� ش���ًا و�نفعال�ًا و�ج��ا��ًا ( زه�ان ، 

.  

  معای�� ال����ة ال���ة والالس��ة 

وال�ل�ك ال�اذ ، أو ب�� في إ�ار تق��� ال�ل�ك ال���  1977لق� مّ�� ( آی�ن�) في عام        

ض��اب ، ب�� " ال���ار اإلح�ائي "  و " ال���ار ال��الي "  و " ال���ار ال��ة ال�ف��ة واإل

ال���عي " ، و���� أنه الب� م� اإلن��اه ���رة خاصة إلى ع�م ال�ل� ال�� ���ث أح�انًا ب�� مع�ى 

ال��اء ال�� ی�� وف� ال���ار اإلح�ائي وال���ار ال��الي ع��ما ی�� إس���ام ال�ل�ة       " 

ف حالة نف��ة سل��ة ، ف��� إذا ما ق�أنا في م�جع م� م�اجع ال��ل�ل ال�ف�ي �أنه س�اء" ل�ص

ل�� ه�اك م� إن�ان  " س�� " ، أو ل�� ه�اك م� إن�ان  " سل��  "  نف��ًا ، فال�ق��د ه�ا 

مفه�م  " ال��اء " ��ع�اه ال��الي ول�� �ال�ع�ى اإلح�ائي . إذ أن ال�ل� ه�ا س�ق�دنا إلى 

معق�لة على اإل�الق ، ف�فه�م ال���ار اإلح�ائي ����� إلى أك���ة ال�اس ، أما  تف���ات غ��

ال���ار ال��الي �ال�قابل فه� ��ف ال�الة ال�ي ی��غي لإلن�ان ال�ص�ل إل�ها ، أ� ��ف ما��� 

أن ���ن ول�� ما ه� قائ� �الفعل . أما ال��اء �ال�ع�ى  " ال���عي  "  ���ف ال�ل�ك ال�� 
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����ًا " ، ف��� (آی�ن� ) أن  " ال���ار ال���عي " ����� إلى ال���ار اإلح�ائي أصًال ، �ع���  " �

ف��� ن�ل� ت���ة " ���عي" على أش�ال ال�ل�ك ال�ي ت��� م�ارس�ها في م���ع مع�� ، أ� على 

 ما إع�ادت غال��ة ال�اس م�ارس�ه وال��ام �ه . ��ا ی�� ( آی�ن�)  أنه م� األه��ة ���ان ال���

إلى معاني " ال��اء " و " ال��وذ " ���ل ن��ي ، فه� ی�� أنه الت�ج� معای�� عامة أو م�لقة 

لل�ل�ك أو ل�ا ��� أن ���ن عل�ه ال�ل�ك ، و���ا یلي أه� ال�عای�� ال�����مة          ( 

  ) :  58: 2009رض�ان ، 

�ة اإل��ار ال���ة ل��� ق�ة أن ال��� ه� ال�امل ال��الي أو ما�ق�ب م�ه ، فق: ال���ار ال��الي 

اإل��ار ال���س�ة بل ال����لة . ه�ا ال���ار ال�� �ق��ه ال��لل�ن ال�ف���ن ح�� �ق�ل�ن أنه 

ل��� ه�اك ش���ة س��ة ، غ�� أن ه�ا ال���ار ق� ال���ن له وج�د على اإل�الق م� ال�اح�ة 

  ). 581: 1999اإلح�ائ�ة في ن�احي ال��اء أو ال��ال أو ال��ة م�ًال (راجح ، 

  نق� ال���ار ال��الي : 

  ـ إنه غ�� واقعي ، ألنه الی�ج� إن�ان �امل أو خال م� ال�ق� في جان� ما . 

  ـ األف�اد ال�ی� ی���� عل�ه� ه�ا ال���ی� ، قالئل ج�ًا إذا ماوج�وا في ال�اقع . 

  ��ة . ـ إذا ص�ق ه�ا ال���ار فإن�ا ن�� أن األس��اء قالئل ج�ًا وال��اذ ه� الغال

ـ إنه ن��ي ت��خل ��ه ع�امل ع�ی�ة ألنه ����� أح�امه م� عل� األخالق وال��� ول�� م� ال�اقع 

 .  

  : ال���ار ال�اتي 

�ع� اإلن�ان ال��� ه� ال��  " ت���� "  أش�ال سل��ه مع آرائ�ا وأف�ارنا ال�ات�ة فال���ة هي     

ا ُنَ�ِ�� ذات�ا في ال��� على ال�اس وت��فاته� ( ت�اف� سل�ك ال�اس مع أف�ارنا ال�ات�ة ، و��ل� فإن�

م� ه�ا أت� ت����ه �ال���ار ال�اتي ) ، ف�� �ان� سل���اته م�فقه مع آرائ�ا ووجهة ن��نا ، فإنه 

  س�� ، وم� �ان ع�� ذل� فه� (شاذ) غ�� س�� . 

  نق� ال���ار :    

م��ار عام غ�� ش��ي ن��� �ه ب��  ـ إنه �ع��� على األح�ام ال�ات�ة ، وال ی��ح ل�ا ال��صل إلى

  ال��� وال�اذ . 

ـ إغالق ال�اب العل�ي أمام أ�ة دراسة ت��ح ل�ا بل�غ م��ار عام �ع������ا�ة قان�ن عل�ي ���ح ل�ا 

:  2001) في ( ع��هللا ،  1982إس���امه في ال��� وال����� ب�� ال��وذ وال��اء (رفاعي ، 

67 . (  
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  : ال���ار اإلج��اعي

ل�ل م���ع ق�ان��ه ون��ه وعاداته و���ه ال�ي ت���ه ع� غ��ه م� ال����عات األخ��        

وال��� ال��� ه� ال�� ی��اف� سل��ه مع ��� وعادات وق�ان�� م���عه ، وال�اذ َمْ�  خالف 

سل��ه ه�ه ال��� وال��� في م���عه . و�ع��� عل�اء اإلج��اع واإلن��و��ل�ج�ه على ه�ا ال���ار 

  ت����ه� على ثقافة ال����ع .  خالل

  ال�ق� ال��جه لل���ار اإلج��اعي : 

) 68:  2001ـ ق� ی�غ�� ال�ل�ك نف�ه ح�� ت��ر ال����ع ون��ه ( وأد ال��ات ..) ( ع��هللا ، 

 .  

   :ال���ار اإلح�ائي 

�ها � ال�االت تقع ح�ل ال���س� والقل�ل م�، وهي أن أك�ع��� على ف��ة ال��ز�ع ال���عي      

فق� �قع في ال��ف ، فإن ال���س� (األغل��ة) ت��� إلى " ال��اء " ، أما ال��ف (القلة) وال�ع� 

% ) 68ع� ال���س�  ����� إلى ال��وذ ، وق� ُح�دت م��قة ال���س� " ال��اء" إح�ائ�ًا �أنها (

ی�ور ال���س�  %) ، فال��اء م�ًال ،16% )  و���ا�ًا (16تق���ًا في ح�� أن  " ال��وذ سل�ًا " (

) 100ـ90) فاألك���ة ت��ن ن��ة ذ�ائها ح�ل ه�ا ال�ق� ، أ� ب�� (��100ه ح�ل حاصل ال��اء (

ن�� األدنى . أما حاالت  )70و  80وت��أ حاالت اإلن�فاض في ال��اء وال��ف العقلي ن�وًال م� (

  على .  األ، .. ) و�لى  120و110إرتفاع ال��اء وال�ف�ق ف���ن ف�ق (

  ال��جه لل���ار :  ال�ق�

ـ أن األم� ال�ادر ال��وث(القل�ل) ���ل ال��وذ ، فهل �ل سل�ك نادر ال��وث شاذًا ؟ ف�ان ال��اب 

�أن " ال��وذ " ��ل� فق� على ال�ل�ك ال�ادر ال��وث وال�ل�ي ( ال�ان� ال�ل�ي �ال����ى ). 

  )70- 69: 2001ـ م�ل ض�ف العقل ، القل� ال��ی� ، الغ��ة ال�ف��ة ـ ( ع��هللا، 

ـ  أن ال���ارات ال����ة لعاهة ما ( س�ء ال�غ��ة أو ال��خ�� ، .. ) ، ال��ال هل ���� إع��ارها 

    ؟   س��ةحالة 

ول�ل� ���ن إس���ام ال���ار اإلح�ائي وح�ه ل�ف��� ال��اه� وال��� ف�ها على مق�ار "     

���ي اإلح�ائي ال�ا�ع ال�ادر ع� ال��اء " و " ال��وذ " غ�� �اف . ل�ل� فإن ال�ل�ل ال��

ال����ة األم����ة ���د على س��ل ال��ال خ��ة م�اور ، ��ل� عل�ها ت���ة " ال�ق��� م�ع�د 

األ�عاد " لل��� على وج�د إض��اب أو ت��ر في ال��ة ال�ف��ة ـ ت���� اإلض��اب اإلكل����ي 

ة ، ت���� م��الت نف��ة ، ت���� إض��ا�ات ال����ة (ه�����ة ..) ، ع�امل م�ض�ة ���

  ) .  63- 60:  2009إج��ا��ة ، ��ام ال��ائف ال�ف��ة �ع�لها واإلدراك العام ـ . ( رض�ان ، 
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  مالمح ( م�اه� ) ال�ل�ك ال��� وال�ل�ك الالس��  

ه�اك ع�د م� ال��ات ال�ي تع��� م��دة لل�ل�ك ال��� ، وم� ث� م��دة  لل��� ال���      

  : ال���اف� ، وم�ها 

 وت���ل ه�ه العالقة في ثالثة أ�عاد : فه� ال�ات ، وتق�ل ال�ات  ال�ات العالقة ال���ة مع   :

�ع�ي أن �ع�ف ال��ء نقا� الق�ة ونقا� ال��ف ل��ه ، وأن �فه�  فه� ال�ات، وت���� ال�ات . 

 ذاته فه�ًا أق�ب إلى ال�اقع فال ی�الغ في تق�ی� خ�ائ�ه وصفاته ، وال �قلل م� ����ها

إن�القًا م� ال�فه�م ال���ي العام ، إذ أنه ال ی�ج� م� ��ل� م� �ع� ال��ان� ال�ل��ة ، ��ا 

تق�ل ال ی�ج� م� ه� عا�ل �ل�ًة ع� �ع� ال��ان� اإل��اب�ة .  ث� �أتي ال�ع� ال�اني وه� 

� ، أ� أن ی�ق�ل الف�د ذاته ، �إ��اب�اتها وسل��اتها وأال ی�ف�ها أو ���هها ، ألن رف ال�ات

ال�ات أو ��اه��ها س���ت� عل�ه ع�� الف�د ع� تق�ل اآلخ��� تق�ًال ح����ًا . وتق�ل الف�د ل�اته 

ال �ع�ي �ال��ع ال�ضا ال�ل�ي ع� ال�ات ، بل إن ه�ا ال�ق�ل ال���ع أن ی��ق� الف�د ذاته أو 

�ق�ل ذاته ��ا ��اس�ها ، وأن ��ّ�� سل��ه �إس���ار . أما ال�ع� ال�ال� ف���غي أال �ق�ع الف�د ب

، وال����� أو ال����� ���ث ب�أك�� ج�ان� الق�ة  ت����ها وت����هاهي ، بل عل�ه أن ��اول 

، وم�اولة ال�غل� على ال�قائ� وم�ا�� ال��ف ، وال��ل� م� الع��ب ، أو ال�قل�ل م� 

 أث�ها على األقل .  

ول ت����ها �ال��ع ، وفي إذن تق�ل ال�ات مق�مة ل�����ها ، ألن م� ی�ف� ذاته ل� ��ا    

ال�قابل ال�ل�ك الالس�� ی���� ع�م فه� ال�ات أو ع�م تق�لها أو ع�م ال���ة في ت����ها ، 

 ) 28- 27: 1990كل ه�ه األ�عاد أو �ع�ها ( �فافي ، 

 ال��� ال��� ���ر ع�ه سل�ك فعال ، سل�ك م�جه ن�� حل ال���الت وال�غل�  الفاعل�ة :

 �اجهة ال��اش�ة ل���ر ه�ه ال���الت وال�غ�� . على ال�غ�� ع� ���� ال�

 ال��� ال��� �����م �اقاته م� غ�� ت��ی� ل�ه�ده ، وه� م� ال�اق��ة ب�رجة  ال�فاءة :

ت���ه م� أن �ع�ف ال��اوالت غ�� الفعالة واأله�اف ال�ي ال ���� بل�غها وه� في ه�ه 

 ). 18:  1997ته( أب� ه�� ، األح�ال ی�ق�ل اإلح�ا� وض�اع األه�اف و�ع�� ت�ج�ه �اقا

  : ال�الئ�ة 

 ال��� ال��� قادر على ال���� وال��اف� ، و��وف ال��اة دائ�ة ال�غ�� ل�ل�  ال��ونة :

���� اإلن�ان إلى أن �ع�ل إس��اب�ه أو �غ�� ن�ا�اته �ل�ا تغ��ت ��وف ال���ة ال�ي ���� 

��ة ذاتها ، و�ال�الي فإن ال��ونة ف�ها ، وق� ���اج في �ع� األح�ان إلى إح�اث تغ��� في ال�
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تع� م� أول م��ل�مات اإلن�ان ل�ي ���ا ح�اة س��ة والع�� ص��ح ، أ� أن ال��ل� م�عاة 

 ل��وث اإلض��اب وال��ت� وس�ء ال��اف� . 

 ی���� اإلن�ان ال��� �ق�رته على ال�عل� م� ال���ة  الق�رة على اإلس�فادة م� ال���ة :

ل�اض�ة وه� ما�ف�ق�ه ال��� الع�ابي أو ال�عاد� لل����ع       ( واإلس�فادة م� ال��ارب ا

Antisocial  (  . 

 تق�م ح�اة اإلن�ان على ال�فاعل اإلج��اعي مع اآلخ��� ،  الق�رة على ال��اصل اإلج��اعي :

وال��� ال���اف� إج��ا��ًا ��ارك في ذل� إلى أق�ى ح� ، وت���� عالقاته اإلج��ا��ة 

 ).  23: �2000 واإلق��اب واإلس�قالل في ال�ق� ذاته ( ی�سف ، وتفاعالته �الع�

 تع�ي ال�عامل مع حقائ� ال�اقع ، فال�� ���د أه�افه في ال��اة وت�لعاته لل���ق�ل  ال�اق��ة :

على أساس إم�اناته الفعل�ة �ع� ف�دًا س��ًا ، وه�ا �ع�ي أن الف�د ال��� ال ��ع ل�ف�ه أه�افًا 

ة له ح�ى ال ��ع� �الف�ل . فال�اق��ة هي أن ی��� الف�د إلى ال��اة ص��ة ال��ق�� �ال���

ن��ة واق��ة ، ف��ا أنه ال ی�الغ في تق�ی� ذاته أو �قلل م� ����ها ، فإنه ��ل� ال ی�الغ في 

 ) .  30:  1997تق�ی� األه�اف أو �قلل م� ����ها ( أب� إس�اق وأب� ن��له ، 

 وه� زوال �ل ال��غ�ات ال�اخل�ة وال�ه�دات ال�ارج�ة : األم� ع�� القل�  ال�ع�ر �األم� ،

ل�� الف�د ، و�ال�الي ��ع� ب�احة ال�ال واإلس�ق�ار ، فال��� ال��� قادر على ال�عامل مع 

م�ادر ال��ت� ���ل فعال �ع�� إل�ه أم�ه وت�ازنه ���عة . فاإلن�ان ال��� ی��ل� ال�ع�ر 

اس�ة في ت�اف� ال��ة ال�ف��ة لإلن�ان ( أب� ه�� �األم� وال��أن��ه �أح� أه� الع�اص� األس

 ،1997  :32 .( 

 اإلن�ان ال��� ه� ال�� �عي ح�ود ح���ه و��رك م��ول�اته و�ق�م على ت��لها  اإلس�قالل�ة :

دون ت�دد أو إع��اد على اآلخ��� ، وه� ذل� اإلن�ان ال��ف�ع م� ال�اخل ال�� رس� ب�ف�ه 

اته ال�اق��ة وت��ل م��ول�ة ت���قها وح�ه م�ق�ًال ���اعة األه�اف ال�ي ت�الءم مع إم�ان�

ن�ائج إخ��اره س�اء أصاب ال��اح أو صادفه الف�ل ، فال یل�أ لل����� و�ن�ا �عاود ال��ا� 

���اب�ة �ي �ع�ض ما فاته ، فه� ال �ع�ل نف�ه ع� اآلخ��� بل ���� أن �ع��� على اآلخ��� 

ش�اع �ع� حاجاته ، فال��� ال��� �����ع أن في س�اق ت�ادل األدوار اإلج��ا��ة إل

���ح ع��ًا فاعًال في ال��اعة ال�ي ی���ي إل�ها دون أن �فق� إح��امه ل�اته (ی�سف ، ب ت 

 :26 -28  . ( 

 في �ال����ل�ة الف�د شع�ر ال���ة لل����ة ال�فات ال�ه�ة م�:    ال���ول�ة اإلج��ا��ة 

 ن�� أو بها، �ع�ل ال�ي ال��س�ة ن�� أو س�ة،األ ن�� ل�ة�و كان� م� س�اء ص�رها، ش�ى
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 ن�� أو عامة، ال����ع ن�� أو به�، ���ل� ال�ی� ال�اس وغ��ه� م� وج��انه وأص�قائه زمالئه

 ��لف ال�ی� ال�اس م� غ��ه ن�� �ال����ل�ة ال����ع ف�د في كل شع� ول�  .�أس�ها اإلن�ان�ة

 أف�اد ج��ع ال��� وع� وارتقى ال����ع ل�ق�م �ه، ال�� �ق�م الع�ل ون�� به�، والع�ا�ة ب�عای�ه�

 فه� ول�ل� ال�اس، م� غ��ه ن�� االج��ا��ة ��ع� �ال����ل�ة ال���  ال��� إن .ال����ع

   .)291: 2200، ن�اتي( إل�ه�  ی� الع�ن  وتق��� اآلخ��� م�اع�ة إلى دائ�اً  ���ل

  ت�امل ال����ة 

  �مات : ال��امل في ال����ة ، ت�امل أر�ع م��    

  ال����مة ال�ای�ل�ج�ة والف���ل�ج�ةBiological and physiological system   

   ال����مة العقل�ةMental system    

  ال����مة اإلنفعال�ة  Emotional system 

  ال����مة اإلج��ا��ة Social system  

 ����قة ت�امل�ة وتع�ل �ل م���مة م� ال����مات األر�ع ����قة ت�امل�ة وت�عامل معاً     

أ��ًا ، ه�ا في حالة ال��اء و�ذا ماح�ث خلل ما في أ� م� ال����مات األر�ع فإن ال��ض أو 

الالس��ة ���ن ه� ال��اج ال���عي له�ا ال�لل ، فال�لل في ال����مة ال�ای�ل�ج�ة 

ل�لل والف���ل�ج�ة ی�د� إلى ال��ض الع��� ( �أم�اض القل� وال��� واألجه�ة األخ�� ) ، وا

في ال����مة العقل�ة ی�د� إلى األم�اض ال�ف��ة والعقل�ة ، وال�لل في ال����مة اإلنفعال�ة 

ی�د� إلى �ع� األم�اض ال�ف��ة وال�ل���ة ، ��ا أن ال�لل في ال����مة اإلج��ا��ة ی�د� 

� إلى اإلض��اب العام في ال�ل�ك ، وأن ال�لل في أ�ة م���مة ی�ث� و��أث� �ال����مات األخ� 

و�ن ن�اح ش���ة الف�د وت�اس�ها م��قفان على ال��امل  ) ، 244: 1990( داود والع���� ، 

وال��ازن ب�� ه�ه ال��ان� ، و�ن ه�ف ال����ة ه� ت���ة ج�ان� ال����ة ���� ال ��غى 

جان� على آخ� . ـ ج�ان� ال����ة : ال���ي ، العقلي ، ال�وحي، اإلنفعالي واألخالقي ، 

وال��الي ـ  فال����ة ال���ة : ش���ة م��ازنة م��املة ، ال��غى ف�ها جان�  واإلج��اعي ،

على ال��ان� األخ�� ، وال����ة ال���ازنة هي مف�اح سعادة الف�د وسعادة ال����ع ( م�اوع 

 ،1981 :141 -143  .(  

الئها ال����ة ال���ة ال���املة ت��� ال���� مع نف�ها ومع أف�اد أس�تها ومع زم           

في ال��رسة أو في الع�ل وهي ت�فاعل في إت�ان و�ع��ال وال�قة ب�ف�ها م���ًة ذاتها في غ�� 

ت��ف ، م�فقة دائ�ًا ب�� دوافع الف��ة و�رادة ال����ع ، و�ذا ثارت فألجل ال����� واإلصالح ول�� 

�ن�اجها م��ل وفي ال��م�� ، و��ل� ت��ن صالتها ���ة مع ال����ع وق�ة إح��الها لل��ائ� ����ة و 



 94    المرحلة الثالثة      اإلرشاد وال��ة ال�ف��ة            إب� اله���  /كل�ة ال����ة  

ح�ود �اقاتها وسعادتها ال�اخل�ة ع��قة �ع��ة ع� ال��ت� والقل� و�نفعاالتها ثاب�ه مع��لة خاضعة 

  للعقل وتف���ها سل�� وسل��ها م����� خال م� ال��اق� . 

ومع�ى ذل� أن الف�د ال���امل ه� َمْ� ی�اجه م�اكله ����قة ص���ة غ�� مل���ة ت�ف� مع      

�لها ج�أة وث�ات و�ت�ان ، وَمْ� له إن�اج م��ل وف� إس�ع�اداته وق�راته وفي م��ان ال�اقع ، 

ت���ه وَمْ� ���� فه� غ��ه م� أف�اد ال����ع و��فاعل معه� تفاعًال غ�� م�ف� وَمْ� �ق�ل على 

: 1996الع�ل و���ي ��ه دون ت��م وَمْ�  ی�ع�م ع��ه ال��اع ال�ف�ي ال��ضي ( ع���ة ، 

  وم� ش�و� ت�امل ال����ة :  ،   ) 113

ـ إئ�الف س�اتها ومق�ماتها ���� ال ت�� أو ت�ف�ل واح�ة ع� غ��ها ، وم� دالئل ع�م اإلئ�الف 

ال��ف ال��ی� م� أم�ر عاد�ة ، اإلف�ا� في اإلت�ال�ة ، ال��اعاة ال��ی�ة لل�قة ولل��ام ، القل� 

  ال����� . 

  ـ خل� ال����ة م� ال��اعات ال�ف��ة . 

  ) . 23: 2001اس� ال�وافع ( ع��هللا ، ـ ت�

  

  Crisis  األزمات ال�ف��ة

إن ت�امل ال����ة ش�� ض�ور� لل��ة ال�ف��ة وال��اف� اإلج��اعي ، ف�� تع�ض           

للع�امل ال�ي ت�ل به�ا ال��امل  ، �ال��اعات ال�ف��ة الع��فة ـ ال�ع�ر�ة والالشع�ر�ة ـ إع�ل� 

�ع�ي ��ام ح�ب في ث�ا�ا   Conflictقه اإلج��اعي ، إذ أن ال��اع  ص��ه ال�ف��ة وساء ت�اف

ال����ة م�ا ���ل دون وح�تها و�ت�انها و���ل بها إلى ال�ف�� أو ال���ع واإلن�الل ، فال��اع 

إذن ه� ه��ة ال�صل ب�� ال����ة ال���ة وال����ة ال�اذة ، وال��اع ه� تعارض ق�ت�� 

، وال��اع قان�ن م� ق�ان�� ال��اة األساس�ة ، وح�اة الف�د �لها ال إح�اه�ا دافعة واألخ�� مانعة 

  تع�و أن ت��ن سل�لة م� ص�اعات ، وال��اع أن�اع : 

�ق�م ب�� الف�د وما�ع��ضه م� ع��ات خارج�ة ، ماد�ة أو إج��ا��ة أو  : ص�اع خارجي ال���ر

�� ال����ع والعاهات لق�� والفق� وق�اناج���ة تع�ق إرضاء حاجاته ور��اته وأمانه ، ف

  واألم�اض ال����ة ال��م�ة أو ال���ع��ة أم�لة لع��ات خارج�ة م���ة لل��اع .  

، ی��أ ح�� ی�ب ال�عارض وال��اح� ب�� ال�وافع ال���لفة للف�د : ب��   ص�اع داخليوه�اك 

ما ت���� شه�اته وم�ادئه ، ب�� ن�واته وض���ه أو ب��ها و��� عا�فة إح��امه ل�ف�ه ، أو ب�� 

عل�ه نف�ه م� مع�ق�ات وأف�ار و��� و�ن��ازات وأ��اع م��لفة . و�ل ص�اع خارجي ال ���ن له 

أث� م��ك أو أث� ضار إال ح�� ی�قل� إلى ص�اع داخلي نف�ي . و���ل عل�اء ال�ف� إلى ق�� 
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�فه أنه  : إص�الح " ال��اع " على ال��اع ال�ف�ي ال�اخلي ح�� ال���ن عاب�ًا م�ق�ًا ، ����ن تع� 

تعارض م�ص�ل ب�� دافع�� ال ���� إرضاؤه�ا في وق� واح� . وق� �ع�ف أح�انًا �أنه : حالة 

ن ال��اع م�ادفًا نف��ة ثاب�ه ن���ًا م� القل� وال��ت� ت��أ م� ه�ا ال�عارض . و�ه�ا ال�ع�ى ���

  .)467- 465: 1968( راجح ،  لألزمة ال�ف��ة 

  

  مع�ى األزمة 

ن���ة ل�ادثة ته�د ح�اة اإلن�ان  إخ�الل ال��ازن ال�ف�ي: هي م�حلة م�  isCris   األزمة   

وت��ل خ��رة ����ة عل�ه ، وت�عله غ�� قادر على ال�عامل معها أو حلها وال��ل� م�ها أو م� 

  ). Caplan, 1964آثارها ( 

�أ ن���ة إح�ا� ت� حالة إنفعال�ة م�ل�ة) :  " 1989( ع��ال���لي ،   األزمة ال�ف��ةأو أن       

ع� األزمة ال�ف��ة ���ا�ة م��لة ، أ� : م��� َت��ل دافع ق�� ـ ف��� أو م���� ـ أو أك�� ، وتُ 

��ه الع��ات وال��انع دون ح��ل الف�د على شىء ی���ه ، األم� ال�� ���� للف�د ال��ت� والقل� 

� وال��� واإلش���از ، أو وال��اع� األل��ة �ال�ع�ر �ال�ق� وال���ة والع�� ، أو ال�ع�ر �ال�ن

اإلح�اس �ال�ل� وال�ثاء لل�ات ، أو ال�ع�ر �ال�ح�ة واإلغ��اب ، أو شع�ر الف�د �فق� إح��امه 

  ل�اته "  

) أن األزمة م��� ی��ج ع� نق� في إش�اع حاجات اإلن�ان ال�ف��ة Perlmanو��� ( 

، أو ن���ة ال�فاعل ال���� س�ء واإلج��ا��ة األساس�ة أو ال��ور�ة ، أو ت�اك� اإلح�ا�ات و 

ب��ه�ا ����قة ته�د ح�اة الف�د وت��ل دون ��امه �أداء أدواره وو�ائفه اإلج��ا��ة ( في رج� ، 

أس�اب  وم� ال�قاع�، وأزمة ال���فة، وفق�ان ، اله��ة أزمة :ال�ف��ة األزمات) ، وم� 1990

 م� ال���� ی�اجه وأن اإلن�ان ال�ف�،� ال�قة وع�م واالك��اب، �اإلح�ا�، ال�ع�ر :ال�ف��ة األزمات

  .) ١٨ :١٩٩٣ ( الع�ار�، عل�ه تأث� ��الم وق� ی��اوزها فق� ح�اته م�احل خالل ال�ف��ة األزمات

  

  أس�اب األزمات ال�ف��ة وم�ادرها 

  م� ال��ا�� ال�ي ت��� ألغل� ال�اس أزمات نف��ة ش�ی�ة :     

  .  ـ األفعال أو ال��ا�� ال�ي ت��� وخ� ال����

  ـ �ل ما ��� ��امة الف�د و�ح��امه ل�ف�ه ، و�ل ما ���ل ب��ه و��� ت���� ذاته .

  ـ ح�� ت��� ال��وف للف�د أنه ل�� م� األه��ة أو م� الق�ة ماكان ��� . 

  ـ ح�� ����� �ه ال��ف م� فق�ان م���ه اإلج��اعي أو ح�� ی��ه� ذل� أو ح�� �فق�ه �الفعل . 

  ال��لة أزاء عادة س��ة ی��� اإلقالع ع�ها .  ـ ح�� ��ع� �الع�� وقلة



 96    المرحلة الثالثة      اإلرشاد وال��ة ال�ف��ة            إب� اله���  /كل�ة ال����ة  

  ـ ح�� ی��لى ب�ئ�� م���� . 

 ـ ح�� �عاق� عقا�ًا ال ����قه . 

  ـ ح�� ���ع م� ت�ق�� ما ی��� م�عًا تع���ًا. ح�� ی�� الغ�� ��اف�ن دون إس��قاق . 

  ـ ح�� ��ع� ب�ع� ال�قة ب�� م���� ���حه وم���� إق��اره 

  ) . 469- 468: 1968ة ب�� ما ��ل� وما ی�اه حقًا له ( راجح ، ـ ح�� ��ع� ب�ع� ال�ق

  

  ال��ق ال�ل��ة ل�ل األزمات ال�ف��ة 

ال���قة ال��لى ل�ل األزمة هي أن ��عل م�ها الف�د م�ض�عًا ل�ف���ه وتأمله الهاد�ء ـ  

  ال��ض�عي . 

  وص�احة .  ـ ال��� إلى ال���لة م� ج��ع ن�اح�ها ن��ة فاح�ة شاملة م�ض���ة في ج�أة

  .ـ ت�ل�ل ع�اص�ها ال�ارة وغ�� ال�ارة ، ووزن �ل ع��� 

  

فإن �ان م��ر األزمة دوافع أو أه�اف م��ارعة فل��اول الف�د ال��ف�� ب��ها ، ب��ج�ح        

أح�ها أو تأج�ل إش�اعه ح�ى ت��� ف�صة م�ات�ه ، �ع� أن �فاضل ب�� م�ا�ا وم�او�ء �ل م� 

ل�اجح في حل األزمات ه� ال�� ی�ضي ال�وافع و��ق� األه�اف ���رة اله�ف�� . وأن األسل�ب ا

  ت�ضي الف�د وال����ع في وق� واح� . 

  

  :   Defense Mechanisms ال��ل ال�فا��ة 

إن ل� ی�ف� الف�د في حل أزم�ه ال�ف��ة ، أ� ما �عان�ه م� ص�اع ، ����قة إ��اب�ة واق��ة ،      

ا أو إح��الها أو �ان� ال شع�ر�ة خا��ة ال��ان� ، �ل الف�د في ���� أنها تف�ق ق�رته على حّله

حالة إح�ا� م�ص�ل ول�أ إلى ��ق أخ�� مل���ة أو سل��ة أو خادعة هي ما تع�ف بـ " ال��ل 

ل�ف�  القل� وال��ت� ، وت��ه م�اع� الع�� والف�ل ،   Defense mechanisms"    ال�فا��ة

مق��دة ، الت��ه�ف حل األزمة �ق�ر ما ت�مي إلى ال�الص  وتع�ل ���رة آل�ة الشع�ر�ة  ، غ��

م� ال��ت� والقل� وت�و��  " األنا "  ��ىء م� ال�احة ال�ق��ه ح�ى ال ���ل  " ال��ازن "  .  و���� 

  ت���� ه�ه ال��ل إلى : 
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ها ـ ح�ل خ�ا��ة ت���� على خ�اع ال�ات ، وذل� �ال����ه على ال���لة أو إن�ارها أو ال���ل م�

خ�اع    Rationalization، وال�����    Repressionأو ع�م اإلع��اف بها ، م�ل : ال���  

  .    projectionال�ات ، واإلسقا� 

، وأحالم ال�ق�ة    ،      Overcompensationـ ح�ل تع����ة  ، م�ل : ال�ع��� ال���ف  

  .   identificationوال�ق��   

          

�ل ال�فا��ة : خف� القل� وال��ت�ات ال��اح�ة لألزمات ال�ف��ة ، أ� هي إن و��فة ال�       

ذرائع تقي الف�د م� اآلالم ال�ي تأت�ه م� ج��ه وم� نف�ه وم� ال�اس ، وهي ت���ك ج��عها في 

  ) . 484- 475:  1968(راجح ،  إخفاء ال��اع أو اله�ب م�ه ب�ًال م� م�اجه�ه ع��� واح� ه�

في األزمات یه�ف إلى م�اع�ة ال��� إلس�عادة ت�ازنه ال�ف�ي م�  إن أسل�ب ال��خل     

خالل ت���� مهاراته ال�����ة وتق��� ال��ائل ال�ي ت���ه م� ال�عامل مع ال���� ال���ل 

)  ،  أ� أن ال��خل في األزمات ���ه�ف ت�ق�� ه�ف Smead,1986وال�غ�� ال�اج�ة ع�ه (

ثق�ه ب�ف�ه وق�رته على ال�ف��� وال�عامل ال���ح مع عاجل ی���� م�اع�ة الف�د على إس�عادة 

الف�د  إعادة ت�ازن ال���� ، ف�ًال ع� إش�اع حاجاته ال��ور�ة ، وه�ف نهائي ی���ل في 

  ) .  1997و�ك�ا�ه ال�هارات ال�ي ت�اع�ه في ال�عامل مع أزمات م��ق�ل�ة ( ز��ان ، 

  

ت�ق�� أه�افه أو  وون إش�اع حاجاته أ: إدراك الف�د لعائ� ���ل د  Frustration اإلح�ا� 

  ت�قع وج�د ه�ا العائ� م��ق�ًال . 

  وُ�ق�� اإلح�ا� إلى :    

 ( ال���ي) : و���ع م� صفات الف�د ال�اخل�ة ، م�ل : وج�د أم�اض أو  اإلح�ا� ال�اخلي    

 عاهات أو ض�ف ال�قة �ال�ات . 

 ال����ة �الف�د ، م�ل : الفق� أو (ب��ي ) : و���ع م� ال���ة ال�ارج�ة  اإلح�ا� ال�ارجي                  

 ال��انع ال����ة لألف�اد . 

 و���ع ع� وج�د عائ� م��ع ���ل دون ال�ص�ل إلى اله�ف وع�م إش�اع ال�افع :  اإلح�ا� ال�ام

 وح�وث ال��ت� ال�ف�ي . 

 إلى إش�اع  : و���ع ع� وج�د عائ� ���ل دون اإلش�اع ال�امل لل�وافع ی�د� اإلح�ا� ال��ئي

 ج�ئي وت���� ج�ئي لل��ت� . 
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األساس�ة ، إس��الة ت�ق�� ال���ات ، ال�ع�ر ����ة وم� أم�لة اإلح�ا� : إعاقة ال���ات        

األمل ، ال�س�ب ، ال�ع�ر �الع�� ال�ام وال���ات ال�ع�قة ، إس��الة ت�ق�� ال���ح ال��تفع أو 

واإلح�ا� ال����� أو ال��ی� ی�د� إلى ال�ع�ر ال��الي ال�� الی��اس� مع ق�رات الف�د .  

ال���ي ����ة األمل ���ا ی��� ت���قه م� أه�اف ل�ج�د عائ� أو ��وف قاه�ة أك�� م� إرادته 

  و�م�اناته و�قه� م�اوالته لل�غل� على العائ� ، ف��د� إلى ت�ق�� ال�ات والقل� . 

  )118- 117: 1997،  ( زه�ان                                                              

  والعقل�ةاإلض��ا�ات ال�ف��ة 

 :   Emotional Disorders  اإلض��ا�ات اإلنفعال�ة . 1

لي : اإلن��اف ع� ال��اء في ال�ل�ك ، أو اإلس��ا�ات ال�الة على اإلض��اب اإلنفعا    

د . وهي ال�غ��ات غ�� إنع�ام اإلت�ان اإلنفعالي إزاء ال��ا�� واألح�اث ال�ي ��ادفها الف� 

ال���ودة ، وال�ي ال ی���� عل�ها وصف الع�اب إذا �ان� غ�� ش�ی�ة ، وه�ه ال�غ��ات 

اإلنفعال�ة ی��او� ف�ها األف�اد م� ح�� ال��ع ، و���لف�ن ���ا ب��ه� م� ح�� ال�رجة . وم� 

لغ��        ( أم�لة اإلض��ا�ات اإلنفعال�ة : إنفعال الغ��ة ، و�نفعال ال��ف ، و�نفعال ا

  ).  255:  2009ال�ال�� ، 

  

 اإلض��ا�ات ال�ف��ة ( الع�اب�ة)  . 2

: إض��اب (خلل) و��في في   Psycho Disorderاإلض��اب ال�ف�ي ( الع�ابي)    

ه�ا الت�جع  ن���ة ل�ج�د خلل أو تلف أو اإلن��اف ع� ال��اء ، فالع�اب�ة ش���ة الف�د ، 

إلى خ��اته ال��ل�ة أو إلى أس�اب ه�ا ال��ض ع�د ت  إلى اإلن��اخ في ال�ماغ ، و�ن�ا

  ).  316:  2009( ال�ال�� ،الف�د ص�مات إنفعال�ة حادة تع�ض لها 

إض��اب (خلل) و��في ـ دی�امي ، ی��ف �اإلنفعال�ة ال�ادة  :   Neurosis  الع�اب

ة على : و��فة م����ة ، و���� ت��ی�ه ل�� ال��اب�� م� خالل األن�ا� ال�ل���ة ال�ال

إض��اب عالقاته� ال����ة ، م�ا ی�د� به� إلى ال�ع�ر �إنع�ام ال�فاؤل ، و�س���ار�ة 

ال��اؤم وال��� وال��ب وال��اب�ة ، وال�ع�ر �القل� ال��ی� ، وال��الغة في إس���ام ال��ل 

  ال�فا��ة الالشع�ر�ة ���اولة م� ق�ل الف�د لل��ل� م� معاناته . 

ال����ب نف��ًا) ی�رك ما�عان�ه م� إض��ا�ات (إخ�الالت )، ول�� والف�د الع�ابي (      

ت�ق�ه الق�رة في ال����ة عل�ها وال��ل� م�ها ، والف�د ال����ب نف��ًا �عاني م� ال��اع 

إن ال�ف�ي ، و���ف سل��ه �ال��اق� وال�غاالت ل���لف أوجه ال��ا� ال�� ���ر ع�ه . 
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ال���أ ول��� ع���ة ال���أ ، ��ا ه� ال�ال في ه�ا ال��ع م� اإلض��ا�ات ، هي نف��ة 

  ��ة (الع�اب�ة) إن��ارًا : فاإلض��ا�ات ال�هان�ة .  وم� أك�� اإلض��ا�ات ال�

   Anxiety Neurosisإض��ا�ات القل� (ع�اب القل� )    .أ

   Hysterical  Neurosisإض��اب اله�����ا ( ع�اب اله�����ا )   .ب

   Neorostanic Neurosis( ع�ا�ة ال���وس�ان�ا) ج. ع�اب ال�ه� واإلنهاك ال�ف�ي 

 Compulsive Neurosisد. إض��اب ال�س�اس القه�� ( ع�اب ال���اث���ا)  

(Sychathenia)   ، 274- 273:  2009( ال�ال��  . (  

   اإلض��ا�ات العقل�ة ( ال�هان�ة). 3

إلنفعال�ة ال�ادة ، �عاني : ه� حالة ت�خل ض�� اإلض��ا�ات ا ( ال�هاني )  ال��ض العقلي       

غ�� قادر على ض�� ال�ف� ، و��ع� ال�ف��� ، و���ن  �ال���� ����ها م� الع�� ع

س��ًا في عالقاته اإلج��ا��ة ، �ال��ف في إم�ان�ة إش�اع ال�ل�ك ال��افقي ، ����ن 

وراء ه�ا ال�ل�ك ال�اذ ، و�نع�ام ق�رته على وال���� عقل�ًا ��هل األس�اب ال�ام�ة 

  س���ار . اإل

: م�ض ی��اول اإلض��ا�ات اإلنفعال�ة وال�ل���ة   Psychosis ال��ض العقلي             

وتع�� حاالت م� ال��وذ و�نع�ام ال��اف� ( م��فى وال����ة ��فة عامة ، وال�ه��ة ، 

  ). 315: 2009فه�ي : في ال�ال�� ، 

  �� : ی�ق�� ال��ض العقلي (ال�هاني) إلى ن�ع�� رئ��         

 :  Organic Mentalم�ض عقلي ع���     .أ

ف���ل�جي ی�عل� ���وث تلف (ج�ئي أو �لي) في � ـ  م�ض عقلي ذو أصل ع��     

ال�هاز الع��ي وو�ائفه ، م�ل : إض��ا�ات الغ�د ال��اء ، األورام ال���ة ، ج��ن 

ات  أو الع�ه ، وج��ن اإلدمان على ال���ر وال���ر Dementia ال����خة (ال��ف ) 

Drug Addiction   وال�لل ال���ني العام ال�اتج ع� اإلصا�ة ���ض ال�ه�� وال���ن ،

General Paralysis Of the Insane   . وغ��ها م� األم�اض العقل�ة الع���ة 

 : Functional Mental م�ض عقلي و��في   .ب

ف�ام ه� م�ض عقلي ذو أصل نف�ي ، وال �ع�د أل� س�� ع��� ، وم� أش�اله : ال    

،  Mania ،  واله�س   Depression، واإلك��اب    Schizophrenia( ش��وف����ا) 

:  2009، وغ��ها م� األم�اض العقل�ة الالع���ة (ال�ال�� ،  Paranoia وال�اران��ا 

316 .( 
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   Defense Mechanisms    )ح�ل ال�فاع ال�ف��ة( ال���ان�مات ال�فا��ة 

ن اإلن�ان ال �ق�م ب��ا� مع�� إال إذا �ان له م� ه�ا ال��ا� ه�ف ت��� ال����ة ال�ف��ة إ     

��ققه ، مع�ى ه�ا أن ل�ل ن�ا� دافع ، أ� أن ل�ل سل�ك غا�ة ، وق� ت��ن ه�ه الغا�ة إش�اع 

حاجة ف���ل�ج�ة أو نف��ة ، وهي أ��ًا ���ا�ة ت�ق�� ���ة مع��ة . وه��ا فإن ن�ا� الف�د 

ال��ا� ، وال�افع ه� حالة نف��ة لها فعل ال��ج�ه وت���� ال�اقة ی���� على وج�د ال�افع ل�ل� 

ال�ف��ة الالزمة لل��ا� في اإلت�اه ال�� ��ق� ال�افع . وق� ت��ن ال��وف ال�ي ����ها ف�د 

مع�� م�اس�ة إلش�اع حاجاته أ� دوافعه ف��اه ���� ح�اة ت��ف �اله�وء واإلس�ق�ار وال�فا�ة . 

��ف� له تل� ال��وف ال�ي ����ها ، ف���ه في حالة ت�ت� ، ودائ� على ع�� الف�د ال�� ال ت

  ال�ع�ر �اإلح�ا� والقل� . 

إن مع�� ال�اس �����ن ��وفًا ح���ة �ع�ها ���ح �إش�اع ال�وافع ، وال�ع� اآلخ� ال     

���ح �إش�اع دوافع أخ�� غ��ها . أو ق� ی�جل إش�اعها ، وق� ���ن في إش�اع دافع مع�� ما 

ض مع إش�اع دافع آخ� ، وق� تع�ق ال���ات ال�ي م� بها ف�د ما ، وما تعل�ه م�ها إش�اع ی�عار 

�ع� دوافعه ، وق� �ع�� ف�د آخ� ع� ت�ق�� ه�ف ما لع�م ق�رته على ت���قه ، وق� ی�جع ع��ه 

  ع� ت�ق�� ه�فه إلى ع�امل ب��ل�ج�ة أو عقل�ة أو ت��ن إنفعال�ة . 

، وه�ا ی�ت�� ����ه ال�ف��ة ، فه� ��� ح�اة نف��ة ن���ة م� ه�ا ی��ح أن اإلن�ان �     

��ع� �اإلرت�اح تارًة ألن ال��وف ال�ي ����ها ساع�ته على ت�ق�� أه�افه ، و��ع� �ع�م اإلرت�اح 

تارًة أخ�� لع�م م�اس�ة ��وفه مع غا�اته في ال��اة . وه�ا یل�أ ال�ع� إلى أسال�� ال�فاع ، 

�ها ح�ل دفا��ة ، فهي ت��ه على ال�ات وت��ه ال�اقع ح�ى الی�ال وال�فاعات ال�ف��ة في ح��ق

فال��� ال�� ی��ر أخ�اءه  ، ال���� م� مع���ات الف�د ، فهي التق�م حل�ًال ح����ة لل��اكل 

و��فة م����ة ل� ���ن قادرًا أب�ًا على ال�عل� م� ه�ه األخ�اء ، وال����� ه�ا �ع� أح� ال��ل 

ت��� ال���رة في و ، أن ه�ه ال��ل تع�ل غال�ًا على ال����� الالشع�ر�  ال�فا��ة ال�ف��ة ، ث�

اإلدمان على إس���ام ه�ه األسال�� ألنها ت�د� إلى ف�ل (األنا ) في ح�ا�ة ال�ات ���ه� 

 ) . 231 - 229:  2009 ، اإلض��اب ال�ف�ي ل�� الف�د ( ال�ال��

ى " ال��ازن ال�ف�ي " م� أن ����ه اإلخ�الل و��ل� فإن ح�ل ال�فاع تع� م�اوالت لإل�قاء عل      

العاد� وال�اذ ، وال���ح وال���� ، وهي ح�ل عاد�ة ت��ث ل�� �ل ال�اس ال��� والالس��  ، 

ول�� الف�ق ب��ه�ا ه� ن�اح األول و�خفاق ال�اني �إس���ار ، ووج�دها على ن�ٍ� مع��ل ع�� ، 

  األول ، وعلى ن�ٍ� مف�� ع�� ال�اني . 

  وت�ق�� إلى أق�ام ، م�ها :   ع�د ح�ل ال�فاع ال�ف�يوت�    
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ال��� واإلن��اب وال���ص وال����� وال�ف��� م�ل :  ) اله�و��ة اإلن��اب�ة ( أو ح�ل ال�فاع . 1

  وال���ل وال����� واإلن�ار واإللغاء وال�ل��ة .  

 .الع�وان واإلسقا� واإلح��اء م�ل ح�ل ال�فاع الع�وان�ة ( أو اله��م�ة ) :  . 2

اإلب�ال واإلزاحة وال����ل واإلعالء وال�ع��� وال�ق�� وال����� م�ل ح�ل ال�فاع اإلب�ال�ة :  . 3

   ). 38: 1997( زه�ان ،  الع��ي وال�ع��� وال�م��ة وال�ق�ی� ال��الي

 

: ه� إ�عاد ال�وافع واألف�ار ال��ل�ة أو ال����ة أو ال���فة أو   Repression  ال��� . 1

لقل� م� ح�� ال�ع�ر إلى ح�� الالشع�ر ح�ى ت��ى . وه� وس�لة ال����ة ال��د�ة إلى ا

ت�قي إدراك ال�وافع ال�ي �ف�ل الف�د إن�ارها و�أنه یه�ب ذاته خ��ة ال�ع�ر �اإلث� وال��م 

وع�اب ال���� و�یالم ال�ات . وال��� �ع� ���ا�ة دف� خ��ات ح�ة ، ت�اول دائ�ًا ال��وج 

ت�ه� ال����تات م�ًال في األحالم وزالت الل�ان . وال���  ثان�ًة إلى ح�� ال�ع�ر ، و���� أن

في أن الق�ع ی���� ��ح وض�� ال�ف� شع�ر�ًا في   ���Suppressionلف ع� الق�ع 

 ض�ء ال�عای�� اإلج��ا��ة خ��ة ال��� والعار . 

 ). 44- 43: 1997م�ال ذل� : الغ��ة ال����ته ، وال�ق� ال����ت ( زه�ان ،        

: ح�لة دفا��ة الشع�ر�ة م�داها اإلب�عاد ع� م��� ی��� األل�  Withdrawal  اإلن��اب . 2

، أو ی�د� إلى اإلح�ا� �أخ� ص�رة الع�لة واإلن��ائ�ة واإلب�عاد ع� ال�اس ، أو ال��ار�ة في 

الع�ل وال��ا� ، و�ق�ي مع�� وق�ه في م�ارسة األع�ال الف�د�ة �الق�اءة وال�س� و��ل� في 

و�ذا ما وج� نف�ه م���ًا ل��وف مع��ة ل��اجهة ال�اس ن�اه ی��� جان� أحالم ال�ق�ة ، 

ال��� ، و�ذا ما أج�� على ال��ار�ة في ال��ی� إض��ب وخ�ل ، ولعل أب�ز أس�اب 

إس���ام �ع� األف�اد ه�ه ال��لة ال�فا��ة تع�د إلى إت�اهات ال�ال�ی� في ت���ة أب�ائه� 

األسل�ب الق��� في ت����ه� ، أو أنه� عاش�ا في  ال����ة �القه��ة وال��ل��ة و�س���ام

ب��ات أس��ة إت��� �ال��ا�ة  ال�ائ�ة م� ق�ل ال�ال�ی� ���� جعل�ه� ��ع�ون �اإلت�ال�ة 

وض�ف ال�قة �ال�ف� ، ل�ل� ن��ه� �ف�ل�ا تلقائ�ًا والشع�ر�ًا إس���ام ح�لة اإلن��اب 

 ) . 240: 2009 ال�فا��ة ل��ا�ة ذواته� ( ال�ال��،

: الع�دة أو ال�ج�ع أو ال�قهق� إلى م���� غ�� ناضج م� ال�ل�ك   Regression  ال���ص . 3

وت�ق�� ن�ع م� األم� وال��اف� ح�� تع��ض الف�د م��لة أو م��� م��� . م�ال ذل� : 

ش�خ ��ل� سل�ك م�اه� �ع� أن �ان ق� أقلع ع�ه . وم�اه� ��ل� سل�ك �فل ی��� إلى 

و�فل ���� �ع�د إلى ال���ل الالإراد� �ع� أن ���ن ق� ت� ض��ه  ال�ف��� ال��افي ال��ائي ،

 ) . 41  :1997ك�ا في حاالت الغ��ة ع�� م�الد �فل ج�ی� ( زه�ان 
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:  ه� ت��� ن�� ال����ة ع�� م�حلة م� ال��� الی���اها ، ع��ما   Fixation  ال����� . 4

االت ال���د وال���د ال�ف�ي ت��ن م�حلة ال��� ال�ال�ة ���ا�ة ته�ی� خ��� ،  فهي إح�� ح

ال�� ی��اب ال�ائ� اآلدمي ،  ف��ًال ال�فل ال�� ی�ف� أن �قلع ع� اإل�عام ب�س�لة ال�جاجة 

(ال���ة) لف��ة ���لة �ع� أن ت�اوز ع��ه زم� ه�ه ال��حلة ، فال�الح� أن ال�فل ق� ح�ث له 

� ع� ال�� لل�فل ، وق� ت��� على ال��حلة الف��ة ، ق� ���ث ال���� ���� ال��ل�ل ال�ائ

���ث ب�افع ال��ف ، و��ل� ال�ال في : ال�ل�ك اإلنفعالي ال�فلي ال�� ���ر ع� شاب ، 

) ( م���ر 41: 1997أو ال�ل�ك اإلج��اعي ال��اهقي ال�� ���ر ع� شاب (زه�ان ،

 ) .  343: 1987وآخ�ون ، 

ىء ) وتعل�له �أس�اب : ه� تف��� ال�ل�ك (الفاشل أو ال�ا� Rationalization  ال����� . 5

م����ة معق�لة وأع�ار مق��لة ش���ًا و�ج��ا��ًا. وال����� ���لف ع� ال��ب في أن ال����� 

الشع�ر� ���ع الف�د نف�ه ، ب���ا ال��ب شع�ر� ���ع �ه اآلخ��� . م�ال ذل� : ت���� ع�م 

وال��ل ال��ه�ر ال�واج م� ف�اة ج��لة م�غ��ة رف�� إت�ام ال�واج ، �أنها س��ة ال�ل�ك . 

 ) . 42: 1997الع�� حام� (زه�ان ، 

: ه� اإلن�ار الالشع�ر� لل�اقع ال��ل� أو ال���� للقل� ، وذل� ب�ف�   Denialاإلن�ار  . 6

إدراكه أو م�اجه�ه ، وه� تع��� ع� اله�و��ة  : إن�ار م�ت ع��� ، إن�ار خ�� خارجي ، ـ 

 ) .  43: 1997إن�ار أن ال�ل�� ال����� معاق ـ  (زه�ان ، 

: ه� إی�اء الغ�� أو ال�ات أو مای�م� إل�ه�ا ، وللع�وان ص�ر ع�ة  Aggression   الع�وان . 7

م�ها الع�وان ع� ���� الع�ف ال���ي والع�وان �اللف� : �ال��� وال��ه�� ، أو ی��و الع�وان 

اف في الغ�� وال���ر ح�� ت�� ال���ه الالذعة ع� ع�اء دف�� ، بل إن اإله�ال واإلس��ف

���� أو شىء ق� ���ن ض��ًا م� الع�وان ال��ی� ، وال��� م� خالل ت��ي زوال نع�ة 

الغ�� .  والع�وان ه� ن���ة إح�ا� ساب� ، أو ت�قع له�ا اإلح�ا� ، فاإلح�ا� عادًة ی�د� إلى 

الع�وان إن ل� ���ث ما ��ف الع�وان . وف� اإلن�ان أول أداة ت����م للع�وان (راجح ، 

1968     :  . ( 

: ه� أن ی��� الف�د ما في نف�ه م� ع��ب وصفات غ�� م�غ��ة  Projection  اإلسقا�  . 8

إلى غ��ه م� ال�اس و�ل�قها به� ( ���رة م���ة) ، و�ع��� اإلسقا� إع��افًا الشع�ر�ًا على 

) ، اإلسقا� 40: 1997ال�ف� أك�� م�ه إتهامًا للغ�� . واإلسقا� غ�� اإلح��اء (زه�ان ، 

فا��ة ت�ع� الف�د ع� اإلع��اف ب��اق�ه وم�ا�� ضعفه ، وحق�ه على اآلخ��� ، ع�ل�ة د

���ة إزاحة القل� وض�ف ال�قة �ال�ات ، ول�� ال���رة أن ���ن اإلسقا� صفة مالزمة 
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ل�ل���ا ون�ارسه ����ًا ��ف�� عالقات�ا �ال�اس ون�جه الل�م له� أو ن�فه� ��ا ل�� ف�ه� 

��ع�ا اإلسقا� ع� ح��ق��ا و��ل� ف��ا ال�ع�� وال���ك والع�وف وه�ا � ،و��ا ه� م�ه ب�اء 

ماج ت��ل لل�فة ( �اإلسقا� ه� إس��عاد ال�فة ، واإلس��خال أو اإلس� .ع� اآلخ��� 

 ).  238- 237:  2009ال�ال�� ، 

: ه� إت�اذ ب�یل ل��ق�� ه�ف أو سل�ك غ�� مق��ل إج��ا��ًا ،  Substitution   اإلب�ال . 9

ل عادًة م�ابهًا لله�ف أو ال�ل�ك غ�� ال�ق��ل إج��ا��ًا ، م�ال : إب�ال ال�ل�ك و���ن ال��ی

 ). 44: 1997الع�واني ال��جه إلى أح� ال�ال�ی� أو أح� األخ�ة إلى ل��ة وت����ها ( زه�ان ، 

: ه� اإلرتفاع �ال�وافع ال�ي ال�ق�لها ال����ع  Sublimation (ال��امي) اإلعالء  . 10

 � أعلى أو أس�ى ، وال�ع��� ع�ها ب�سائل مق��لة إج��ا��ًا .  وت�ع��ها إلى م��� 

و�ع� اإلعالء ( ال��امي) ش�ًال م� أش�ال ال�ع��� ، أو ه� ال��رة اإل��اب�ة م�     

: 1997، م�ال ذل� : إعالء إش�اع دافع الع�وان إلى ر�اضة ـ مالك�ة ـ ( زه�ان ، اإلب�ال 

 لـ ( م��ان�م اإلعالء) ���� ت�ش�� ال��� ال���ي ) ووفقاً 242:   2009) ( ال�ال�� ،  39

في م�حلة ال��اهقة ومای��ت� عل�ه م� حف�ات ال�افع ال���ي ، �أن ن�جه ال��اهق�� إلى 

م�االت ال��ا� ال��اضي وال��و��ي واإلج��اعي وال�قافي ، ح�� ���� "تف��غ" �اقاته� في 

 � إن�اني راقي �ق�له ال����ع ( م���ره�ه األن��ة ، و�ال�الي ال�ع��� ع� ال�افع ����� 

 ).  347:  1987،  وآخ�ون 

: ه� م�اولة الف�د ال��اح في م��ان ل�ع��� إخفاقه أو  Compensation  ال�ع��� . 11

 ع��ه ( ال���قي أو ال����ل) في م��ان آخ� م�ا أشع�ه �ال�ق� . م�ال ذل� : 

  ���ا �ع� خ���ًا مف�هًا. ـ �فل �عاني م� إض��اب ال�الم ی�فعه ل�ع���ه �أن ���ح 

 ).  39: �1997ف�ق ر�اضي (زه�ان ، بـ ش�� فاشل دراس�ًا �ع�ض ذل� 

: ال�ق�� أسل�ب دفاعي ی�اق� أسل�ب   Identification (ال��اهي)  ال�ق�� . 12

اإلسقا� ، إذ ���� الف�د ��ه ال�فات ال����ة إلى نف�ه وال�ي ی�ج� أن ت��ن م��لة له م� 

)، 234: 2009أن ی���ها م�ًال ����� بها الشع�ر�ًا (ال�ال��،ش���ة ���ها و��اول 

ال�ق�� ��ه ت�ل�� ض��ي �ال�ق� ، وانه ت���ل لل�ق� ، وانه ���لف ع� ال�قل�� في أن 

ال�ق�� الشع�ر� ب���ا ال�قل�� شع�ر� . م�ل : تق�� ش���ات األ��ال وال���م وال�ال�ی� 

ش���ة أب�ه ل��ع� �الق�ة ال�ي ���� إل�ها  ) و��ق�� ال�فل39: 1997واألسات�ه (زه�ان ،

وأن ی�عل� ال�ل��� ال���� تعلقًا ش�ی�ًا ���رس ال�ادة ال���لف ف�ها ، وان ی�ق�� الف�ى 
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ش���ة ال��اعة ال�ي ی���ي إل�ها و��فاخ� ب�ل� تع���ًا ع�ا ��ع� �ه م� نق� ( راجح ، 

1968 :482  .( 

� ال�ع��� ع� ال�وافع ال���ه��ة سل���ًا ( : ه Reaction Formation  ال����� الع��ي . 13

غ�� ال�ق��لة إج��ا��ًا) على ش�ل إس��ا�ة م�ادة ، أ� إ�هار أش�ال م� ال�ل�ك ت��ن 

) ، 159: 2001على ال���� م� دوافع ون�عات م���ته وغ�� مق��لة إج��ا��ًا ( ع��هللا ، 

ة ، و��ع غالفًا عل�ها ی��� غ��ة وال��� وال��ا��لأ� : إخفاء الف�د ال��اع� ال�ل��ة �ا

) ، ��ا  247:  �2009ال��اع� اإل��اب�ة �ال�� وال��ص وال�فىء العا�في ( ال�ال��، 

ه� ال�ال في  : ش�� یهاج� ال�ش�ة وأخالق ال��ت��� ، و���ح األذ� ال�� یل�� 

ه �ال����ع م� ج�اء ما�فعل�ن ، ب���ا ه� ��في في واقع حاله ن�وعًا ش�ی�ًا ل��ه �إت�ا

) ،  و��ل� : ال�فل ال�غ�� ال�� �غار م� والدة �فل آخ� 164: 1987ال�ش�ة ( ال�فاعي ، 

في األس�ة و����ى ل�ل� یل� ، غ�� أن ه�ه الف��ة ت��� القل� م� جهة ، وم� جهة أخ�� 

 تلقى ال�� وال�ف� م� ال�ال�ی� ، ف���ه ی�الغ �اإله��ام �األخ ال�غ�� 

    ) .247: 2009( رض�ان ،      

  

  Adjustment   ال��اف�

إن األصل ه� أن ت��ف ح�اة االف�د بـ ( ت�ازن ) �ق�م ب�� م�ال�ها الف���ل�ج�ة      

واإلج��ا��ة م� جهة وال���هات ال�ارج�ة ال�ي ت��� به�ه ال��اة م� جهة أخ�� ، ول�� إذا ��أ 

ع ع� بل�غ غ�ضه �أن م�ًال أو ع��ما �عاق داف م��ن أو سارم��ه ما ، �أن ���ع الف�د ب��أ 

��ال ب�� ف�د ع�� وال�اء أو ما شا�ه ذل� ، فه�ا ی�ضع الف�د في م��� ج�ی� مغای� ل�ا ی��غي 

أن ���ن عل�ه أصًال م�  " اإلت�ان " ، أ� أنه ���ن ع�� ذل� في م��� إنفعال و����� ن��ًا ما 

  �  " الالت�ازن ". ) ، و��ل� فإن اإلنفعال حالة م 355:  1998م� اإلنفعال ( ال�قفي ، 

: حالة وج�ان�ة ع��فة ت�اح�ها إض��ا�ات ف���ل�ج�ة وح���ة   Emotion اإلنفعال فـ   

وتع���ات ح���ة م��لفة ، ت��و للف�د ���رة مفاج�ة ، وت��� ص�رة أزمة عاب�ة �ارئة الت�وم وق�ًا 

 مع���ة���ان�  ) ، أ� أن اإلنفعال : حالة داخل�ة ت��ف 98: ���1984ًال ( ع��ال�ال� ، 

مع�� ، وهي ت��ع لل�ه�ر ف�أًة سل�ك تع���� ، و  أفعال ف���ل�ج�ةخاصة ، و�ح�اسات ، وردود 

  ) .  480: 1997و��ع� ال���� ف�ها ( داف��وف ، 

ت��� إلى اإلح�اس �الل�ة (ال��ور ) أو األل� ،   Affectiveإذن اإلنفعال خ��ة وج�ان�ة      

  وله جان��� م��ن�� : 
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: ت��� الع�ق ، ز�ادة ضغ� ال�م ومع�ل ض��ات القل� ،  ��ائف الف���ل�ج�ة في اإلنفعاالتالـ 

  إح��ار ال�جه ، س�عة ال��ف� ، إرتفاع درجة ال��ارة ، ال��ت�ات الع���ة واإلرتعاشات .  

  

ص�ته  : تع���ات ال�جه ، ، �الم الف�د وتع���ه اللف�ي وفي ن��ة ال�ع���ات ال�ل���ة ع� اإلنفعاالتـ 

، ���قة ال�ف��� واإلدراك ، تع���ات إنفعال�ة ذات صلة �ال�قافة ال�ي ی���ي إل�ها الف�د ( م���ر 

  ).  150- 146: 1987وآخ�ون ، 

  

 :    Emotional Stability  اإلت�ان اإلنفعالي

ه� أح� األ�عاد األساس�ة في ال����ة ، وال�� ���� على ش�ل م��ل م���� م� الق��    

ال�� ���له اإلت�ان اإلنفعالي إلى الق�� ال�ال� ال�� ت��له الع�اب�ة ، وأن أ� ش�� ال��ج� 

���� أن ���ن في أ� م�ان على ه�ا ال���ل ، و�����ا أن ن�فه ��قًا ل��انه ، وأن ج��ع 

ال��اقع م���لة ، و���ل اإلت�ان اإلنفعالي ال��� الهاد�ء ، ال�ز�� ال�اب� ، ال����� ، غ�� 

  ).  938: 2005( ی�ن� ،   ) في   Eysenk , 1969، ال��فائل ، ال�ق�� ( الع�واني 

 

 
  )  947: 2005( ی�ن� ،   

  

 

اإلس�ق�ار ال�ف�ي ، و��ل� عل�ه أص�اب ن���ة ال��ل�ل  ال�ف�ي : م��أ اإلت�ان اإلنفعالي ه�      

��ات ال���لفة ، وه�ه الق�رة ال��ات اإلنفعالي ، إذ ی�ون أن الف�د م�ود �الق�رة على اإلس��ا�ة لل��

هي س�ة ال��اة ، فاإلن�ان ع��ما ی�ع�ض ل���ه أو م��� مع�� ی���ل إلى حالة م� ال��ت� أ� 

  لي
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���ن في حالة إس��ارة أو ع�م اإلت�ان اإلنفعالي ، م�ا ی�فعه إلى ال��ام ب��ا� مع�� م� ال��ت� 

   .  ) 59:  2009الخالدي ،  ( وال�ص�ل إلى حالة اإلت�ان

ق�رة الف�د على ت�اول األم�ر �أناة وص�� وال ���ف� أو ����ار م� :  اإلت�ان اإلنفعالي     

األح�اث ال�افهه ، و���� �اله�وء وال�زانة ، ی�� �ه ال�اس ، عقالني في م�اجهة األم�ر ، ی���� 

  .  في إنفعاالته خ��صًا إنفعال : الغ�� ، ال��ف ، الغ��ة

عالي ت��� مع الف�د في �ل ب��ة أس��ة هادئة ف�ها ال�عا�ف وال�قة أن س�ة اإلت�ان اإلنف     

) ،  إن اإلت�ان اإلنفعالي للف�د س�ة عامة  278: �1990ال�ف� ب�� أف�ادها ( داود والع���� ، 

في ج�ه�ه ف��ة ال��اف� اإلج��اعي  اإلت�انتف�ق ب�� األس��اء وغ�� األس��اء ، و����� مفه�م 

  ) .  60:  2009أح�� ع�ت راجح  في ال�ال��  ب�رجاته ال���لفة  (

  

  مع�ى ال��اف� 

ال��اف� م��لح �ع�ي ال�آلف وال�قارب ، فه� ن��� ال��الف وال��اف� ، مفه�م ال��اف� م����   

 ) .  138:  2002م� م��لح ال���� ال�� أس���م في عل� اإلح�اء ( ال��ال ، 

ي ح��ة دائ�ة ون�ا� م���� وتف��� م��اصل سا��ًا اإلن�ان م�� ال��الد وح�ى ال�فاة ه� ف      

، وع��ما ��ل  ن�� ت�ق�� أه�افه و�ث�ات ذاته و�ش�اع حاجاته ال���ل�ج�ة وال�ف��ة واإلج��ا��ة

إلى ه�ف مع�� ت��أ أه�اف أخ�� ، وع��ما ���ع حاجة مع��ة ت�ه� حاجات أخ�� ، وه��ا فه� 

 ع�دة��عى ال��اف� مع م�ا�� وأح�اث ج�ی�ة ( ال�ف�أ ی��اف� مع م�ا�� وأح�اث حاض�ة ح�ى 

) ، وعل�ه فإن ال��اف� ض�ورة �ف�ضها ��ن الف�د ���اجهة ب��ة ، والف�د 119: 1994وم�سي ، 

إزاء م���ع ، فال���ة ت��� على م�اد إش�اع حاجات اإلن�ان م� ال�عام وال��اب وال�ل�� 

��ة أب�اء ، وال����ع ی��� إس���ام م�اد وال�أو� والع�ل م� أجل ال��� ، وت���� األس�ة ، وت� 

ال���ة ( ال�ي لآلخ��� ح� إش�اع حاجاته� م�ها أ��ًا ) �ق�اع� وعادات سل�ك م��عة وتقال�� 

وأع�اف وق�ان�� الب� م� اإلم��ال لها وال���ع ل�ا تف�ضه م� ت�اف� إج��اعي ( دس�قي ، 

1985  :33  . (  

 و ، خاصة ��فة ال�ف��ة ال��ة في و ، عامة ��فة �ال�ف عل� في  أساس مفه�م ال��اف�     

 على أو ال���ي ال�����  على إما ال��اف� ل��ق�� جان�ه م� م�اولة إال ه� ما الف�د سل�ك مع��

 ال��اف� س�ء ع� تع���اً  إال ل��� مع��ها في ال��اء ع�م م�اه� فإن ك�ل� ، االج��اعي ال����� 

 فق� ، الف�د ف�ها ی���� ال�ي �ال�قافة م���م ن��ي مفه�م ف�ال��ا مفه�م و ، ت���قه في الف�ل أو

 ��� آخ� م���ع إلى ی��قل وح�� �االغ��اب ��� و ما م���ع في ال��اف� س�ء م� ما ف�داً  �عاني
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 ���� ال�� �ال�م� م���م لل��اف� ال���ي ال�فه�م أن ��ا ، ال��ی� ال����ع مع ال��اف� و �االن��اء

 ب���ا ، ال����ع أف�اد مع�� م� ان�قاد م�� ال�امعة الع���ة الف�اه دخ�ل كان �اتس� ف��� ، الف�د ��ه

:  ١٩٩٩ ، الع���� و ال�اه�� (         �����اً  أم�اً   ال�الي ال�ق� في ال�امعة الف�اة دخ�ل �ع���

٥٦  . (  

  

  ال���� وال��اف� والعالقة ب��ه�ا

  :   Adaptation   ال����

 ال�ع�وفة) دارون  ت�ارل�(ن���ة ح�دته ما ن�� على ال���ل�ج�ا عل� م� أساساً  م���� مفه�م  

 ب�� ی�ائ� أن ��اول  ال�ي ال�ائ� أن إلى ال�فه�م ه�ا ����  ،)  ١٨٥٩ ( واالرتقاء ال���ء ب����ة

  ) .٩:  78١٩ فه�ي،( ال�قاء أجل م� م�ه م�اولة ��ه ���� ال�� ال���عي والعال� نف�ه

  �أنه  :   Adaptation و��ار إلى ال���� 

  .  )3: 2003،  الع���ة  ( عاقل �قاء على ��اع� و��في أو ب�ائي تغ��ـ  

ـ تغ�� في ال�ائ� ال�ي س�اًء في ال��ل أو في ال���فة م�ا ��عله أك�� ق�رة على ال��اف�ة على 

  ) . 19: 1992ح�اته وال��اف�ة على ج��ه ( ال����� ، 

ج�ة ، ب���ا ی��� ال��اف� على ال��ان� ال�ف��ة واإلج��ا��ة ( ـ ال���� ���� �ال��احي الف���ل� 

  ) .8:  1980ال��� ، 

) ال�ي ت��ل ال�ل�ك  Adaptationـ ی���� أ� تع��� لـ (ال��اف�) على ال�ل�ة األع� ( ت��� 

اإلن�ان ی���� م� أجل ( ال��ي ال���ي ) وت��� لل�ان� الع��� في اإلن�ان . و�ن 

   . )٣٢:  ١٩٨٥ ، دس�قي (   ال��اف� ول�� الع��

  

ع�ل�ة دی�ام�ة م����ة ت��اول ال�ل�ك    : Psychological Adjustment  ال��اف� ال�ف�ي

وال���ة ( ال�����ة واإلج�ت�ا��ة ) �ال�غ��� وال�ع�یل ح�ى ���ث ت�ازن ب�� الف�د و����ه ، وه�ا 

  ) . 27: 1997ه�ان ، ( ز  ال��ازن ی���� إش�اع حاجات الف�د وت�ق�� م��ل�ات ال���ة

ع�ل�ة تفاعل دی�ام��ي م���� ب�� ق���� أساس�� ، أح�ه�ا الف�د ب�ف�ه ، وال�اني ب���ه أو : 

ال�اد�ة واإلج��ا��ة ، ��عى الف�د م� خاللها أن ���ع حاجاته ال���ل�ج�ة وال����ل�ج�ة ، 

ئ�ة لل��اعة ال�ي و��ق� م�ال�ه ال���لفة ، م��عًا في س��ل ذل� وسائل م�ض�ة ل�اته ، ومال 

  ) .  99:  2009ا ( ال�ال�� ، ���� ب�� أف�اده
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أو : حالة م� ال��اؤم واإلن��ام ب�� الف�د و����ه ، ت��و في ق�رته على إرضاء حاجاته ، وت��فه 

ت��فًا م�ض�ًا إزاء م�ال� ال���ة ال�اد�ة واإلج��ا��ة ، و����� ق�رة الف�د على تغ��� سل��ه 

  ) .  470: 1982ی�اس� ه�ه ال��وف ال��ی�ة ( راجح ، وعاداته تغ���ًا 

) إلى ال��اة  م� خالل مفه�مه إلى ال��اف� ، و��فها �أنها   Mckinney و���� ( م� ���ي 

سل�لة م� ع�ل�ات ال��اف� ، ال�ي �ع�ل ف�ها الف�د سل��ه في س��ل اإلس��ا�ة لل���� ال���� ، 

على إش�اع ه�ه ال�اجات م� ناح�ة ثان�ة ، و��� �أن  ال�� ی��ج ع� حاجاته م� ناح�ة ، وق�رته

اإلن�ان ل�ي ���ن س��ًا ی��غي أن ���ن ت�افقه م�نًا ، وأن ���ل� الق�رة على تق��� إس��ا�ات 

م���عة تالئ� ال��ا�� ال���لفة ، وت��ح في ت�ق�� دوافعه وأن سل�ك الف�د ماه� إال م�اولة ألن 

  �� م�ال�ه .  ���ف� ب��ازنه ال�� ��فل �ه ت�ق

  

  وال����  ال��اف�الف�وق ب�� 

م��لح �����مه عل�اء الف���ل�جي ( عل� و�ائف األع�اء) إشارًة Adaptation � ال���ُّ  . 1

لل�غ��ات ال�ي ت��ث في أح� أع�اء ال��� �����ه آلثار مع��ه تع�ض لها ، ��ا �����مه 

ئ�ة أو ال�ل���ة ال�ي ت��ر ع� ال�ائ� عل�اء ال���ل�جي (عل� ال��اة) إشارًة إلى ال�غ��ات ال��ا

� ، و��ت�� مفه�م ال���ُّ ، وله�ه ال�غ��ات ����ها في ت�ق�� �قاء ال�ائ� ال�ي 

Adaptatuon  ، 37 �1990ال��ان� ال���ة وال����ة ع�� ال�ائ� ال�ي ( �فافي(  ،

ًا على �ع�ي أ� تغ��� في ب�اء ال�ائ� ال�ي أو و��ف�ه ت�عله قادر Adaptatuon ال���� ف

ال�قاء و�س���ار ن�عه ، و�الح� أن ت��� ال�ائ� ال�ي �ال�ع�ى ال���ل�جي إن�ا ه� ت��� آلي 

)Karl    Garson  (   ع�ض ، في )أ� أن ال���� ���� �ال��احي  13- 12: 1996 ، (

 .  وال���ل�ج�ة الف���ل�ج�ة

إزاء ال���ة ال�ي ����ف�ها  )ال��ات،  ال���ان ، اإلن�ان � ال�ائ� ال�ي عامة ( ت��ُّ و���ل    

:  2009(ال�ال�� ،  ، والب� لل�ائ� ال�ي أن ی���� مع ال���ة �ي ی���� م� ا��� ف�ها

103 .(   

ه� الع�ل�ة ال�ي ب�اس��ها ��اول الف�د أن ��اف� على م����     Adjustmentال��اف�  . 2

��جه ن�� ت���� م� ال��ازن ال�ف�ي والف���ل�جي ، وه�ا ال��ازن ی�جع إلى ال�ل�ك ال

ـ  ال�����ة واإلج��ا��ةـ ال��ت� ، وه�ا ی���� حالة م� العالقة اإل��اب�ة ب�� الف�د و����ه 

Moully,1973:427)(  ،وال���ة  ك" ع�ل�ة دی�ام�ة م����ة ت��اول ال�ل�   أ� أن ال��اف�

: �1982ان ،ال�����ة واإلج��ا��ة �ال�غ��� وال�ع�یل ح�ى ���ث ت�ازن الف�د و����ه " ( زه
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اإلن�ان دون ال���ان (كفافي ،  ��� Adjustment، و�ن إس���ام مفه�م ال��اف�  )29

1990 :37 .( 

، إذ أن ال��اف� ل�� م��د  �Adaptation أش�ل م� ال���ُّ  Adjustmentأن ال��اف�  . 3

ت��� الف�د مع م�غ��ات ال���ة ، ول�� ق� �غ�� اإلن�ان ��وف ب���ه ل�الئ�ه ، وذل� م� 

الل إعادة ت���� ال���ة ال����ة ، أو م� خالل إعادة ت���� ع�اص� ال���ة (ع��هللا ،  خ

) ، فال��اف� ی���� على و��فة أساس هي ت�ق�� ال��ازن مع ال���ة ��ع�اها 229: 1996

: �1996 ماد� ف���ائي مع ال���ة (دم�ه�ر� ، ال�امل وال�لي ، أما ال���� فه� م��د ت��ُّ 

) ال�ي Adaptation � ال���ُّ (� أ� تع��� لل��اف� على ال�ل�ة األع� ، ��ا ی���  )84

ت��ل ال�ل�ك ال��ي ال���ي وت��� لل�ان� الع��� في اإلن�ان ال��ج�د أ��ًا في ال���ان 

، فال���� ال���� وال�عل� ال���في لل���ان ب����ه م� أجل ال��اف�ة على ال�قاء هي مالءمة 

ئ� ال�ل�ك ��ا یالئ� تغ�� ال���ة ، غ�� أن اإلن�ان ت�افقه ال�ف� �ال���� ، وتغ��� خ�ا

 �1985غ�� ال���ة ل�الئ� ت�افقه (دس�قي ،  ل�� م��د ت���� نف�ه ب�غ��ات ال���ة ، فه� ق�

 :32 .( 

 

أن ال��اف� ال�ف�ي م�ألة ن���ة ت��لف �إخ�الف ق�رات اإلن�ان وال�قافة وال�مان وال��ان         . 4

 ) . 204: 1999ي ، ( ال�اه�� وال����

 

  ( أن�اع ال��اف�) أ�عاد ال��اف� 

و����� ال�عادة مع :  Psychological of Adjustment   ال��اف� ال�ف�ي ( ال���ي) . 1

ال�ف� وال�ضا ع� ال�ف� ، و�ش�اع ال�وافع وال�اجات ال�اخل�ة األول�ة الف���ة والع���ة 

� داخلي "  ح�� �قل ال��اع ال�اخلي ، والف���ل�ج�ة وال�ان��ة ال�����ة ، و�ع�� ع�  " سل

 . ) 27:  1997و����� ��ل� ال��اف� ل��ال� ال��� في م�احله ال���ا�عة ( زه�ان ، 

 

: و����� ال�عادة مع اآلخ��� واإلل��ام  Social Adjustment  ال��اف� اإلج��اعي . 2

� اإلج��اعي ، وتق�ل �أخال��ات ال����ع وم�ای�ة ال�عای�� اإلج��ا��ة واإلم��ال لق�اع� ال��

ال�غ�� اإلج��اعي ، وال�فاعل اإلج��اعي ال�ل�� والع�ل ل��� ال��اعة ، وال�عادة ال�واج�ة ، 

 .  )27:  1997( زه�ان ، م�ا ی�د� إلى ت�ق�� " ال��ة اإلج��ا��ة "  
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:  و����� اإلخ��ار ال��اس� لل�ه�ة   Vocational Adjustment    ال��اف� ال�ه�ي . 3

اد عل�ًا وت�ر��ًا لها وال�خ�ل ف�ها واإلن�از وال�فاءة واإلن�اج وال�ع�ر �ال�ضا وال��اح واإلس�ع�

  .  )27:  1997( زه�ان ، ، و�ع�� ع�ه : العامل ال��اس� في الع�ل ال��اس� 

        

  خ�ائ� ال��� ال���اف� 

��ة ال��� ال���اف� ه� ال�� �����ع إش�اع حاجاته ح�� أول��اتها م� ال�اجات الع� . 1

واإلج��ا��ة ، فع�م إش�اع ال�اجات وفقًا ل��ل�لها اله�مي ی�د� إلى ت��� ت��ر ال����ة 

ع�� م���� ال�اجة غ�� ال���عة ، ف�ًال ع� ح�وث إض��ا�ات نف��ة وسل���ة م��لفة   ( 

 ، )   109:  2009ال�ال�� ، 

ح وأت�اح ، وأن ���ن :  اإل��ال على ال��اة ��ل ماف�ها م� أف�ا ال���ة ال�اق��ة لل��اة  . 2

ال��� واق��ًا في تعامله ، م�فائًال مق�ًال سع��ًا ، و���� ه�ا إلى ت�اف� ه�ا ال��� في 

ه�ا ال��ال اإلج��اعي ال�� ی���� ��ه ، وفي ال�قابل ن�� حاالت تعاني م� ع�م ق�رتها على 

ل� ���� إلى س�ء تق�ل ال�اقع ال�عاشي ، وت�� ال��� �عاني م��ائ�ًا راف�ًا تع�ًا ، و�ل ذ

 ال��اف� أو إع�الل ال��ة ال�ف��ة . 

ت��ن ���حاته في م���� إم�انات ت���قها و��عى م� خالل دافع  :م���� ���ح الف�د  . 3

اإلن�از ل��ق� م�ام�ه ال���وعة في ض�ء إم�اناته ، و���� ه�ا إلى ت�اف� ه�ا الف�د . 

 ون�� الع�� . 

 ه� س�ات ال����ة ال�ي ت��� إلى ال��اف� : م� أ :ت�اف� م���عة م� س�ات ال����ة  . 4

م� أه� ال��ات ال�ي ت��� ال��� :   Emotional Stabilityال��ات اإلنفعالي    .أ

ال���اف� ، و����ل ذل� في ق�رته على ت�اول األم�ر �أناة وص�� وال���ف� أو ����ار م� 

ي في م�اجهة األم�ر األح�اث ال�افهه ، و���� �اله�وء وال�زانة ، ی�� �ه ال�اس ، عقالن

 ی���� في إنفعاالته خ��صًا إنفعال الغ�� ، ال��ف ، الغ��ة .. 

الق�رة على ت�ل�ل األم�ر وف�ز اإل��اب�ات م� :  Broad-mindedness إت�اع األف�     .ب

ال�ل��ات ، ی��� �ال��ونة و��ا�ع ال�����ثات .  ع�� ال��� ض�� األف�  ، ال��غل� 

 م� س�ء ال��اف� .  على نف�ه ، وم� ث� �عاني

الق�رة على تف��� ال��اه� واألح�اث  تف���ًا :    Scientific thinkingج. ال�ف��� العل�ي  

عل��ًا ، واإلب�عاد ع� ال�ف��� ال��افي ، وت��� إنفعاالته �ال��ازن وت��� ش����ه �اله�وء 

  وال��اف� . 
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مع واقعه أو ��ا ی�ر�ه اآلخ� ، أن ی��اب� مفه�م ال�ات :  Self Conceptد. مفه�م ال�ات  

����ن م��افقًا ، و�ذا �ان مفه�م ال�ات ل��ه م����ًا أد� �ه إلى الغ�ور وال�عالي م�ا 

�فق�ه ال��اف� مع اآلخ� ، ��ا ق� ی��� ف�د ما ��فه�م ذات م��ني ع� ال�اقع أو ع� إدراك 

����� ذوات اآلخ��� اآلخ��� له ، وه�ا ی��� سل��ه �ال�ون�ة ( اإلح�اس �ال�ق� ) ، و�

  و��د� �ه ه�ا أ��ًا إلى س�ء ال��اف� . 

: أن ��� ال��� ����ول��ه    Social  responsibilityهـ . ال���ول�ة اإلج��ا��ة   

  أزاء اآلخ��� وأزاء ال����ع ����ه ومفا���ه ، واإلب�عاد ع� األنان�ة . 

، أن ���ن ال��� م��ازنًا   Rigidity: هي ن��� ال��ل�    Flexabilityو. ال��ونة  

في ت��فاته ، أ� �ع��ًا ال���ف في إت�اذ الق�ارات وفي ال��� على األم�ر ، وأن ال���ن 

  م�ای�ًا على ��ل ال�� ، أو مغای�ًا على ��ل ال�� . 

:  إح��ام الع�ل ، تق�ی� ال���ول�ة وأداء  . ت�اف�م���عة م� اإلت�اهات اإلج��ا��ة اإل��اب�ة 5

  وال�الء لل��� واألع�اف وال�قال�� ال�ائ�ة ، تق�ی� ال��اث وح�ای�ه  ال�اج� ،

. ت�اف� م���عة م� ال��� (ن�� ���ي ) : ح� ال�اس ، ال�عا�ف ، اإلی�ار ، ال�ح�ة ، 6

  ).  280 – 276:  1990ال��اعة ( داود والع���� ، 

  

  




