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 التحليل النفسي ) سيغمىند فزويد( نظزية أوالً:

وقد حظيت بشيرة واسعة عند ظيورىا في الدراسات النفسية و خاصة في مجاالت اإلرشاد       
النفسي والصحة النفسية ، وىذه النظرية ترى بأف الوعي اإلنساني صنؼ عمى مستوييف ىما 

 -:عمى ثالثة أبعاد ىيالشعور والالشعور، وكما أف تصورىا لمشخصية يقـو 
 .مستقر الغرائز و الدوافع األولية و مستودعيا وىو -:أليو .1

األنا العميا وىي مستقر الضمير أو القيـ أو األخالؽ والمثؿ العميا فيي بمثابة سمطة عميا  .2
 . داخمية تراقب وتحاسب

مراكز الشعور األنا و تحتؿ مكانًا وسطًا بيف مستقر الغرائز ومستقر المثؿ العميا ، فيي  .3
 )والتفكير المشرؼ عمى السموؾ ، و يعمؿ عمى التوفيؽ ما بيف )اليو( الدنيا و )األنا العميا

. 

 - :التحليل النفسي تقىم عليها نظزية المسلمات التي

  الحتمية النفسية : أي أف لكؿ سبب نتيجة ولكؿ نتيجة سبب ، بسبب ظاىر أو غير ظاىر ، . 1
 .المنطؽ . أي أف ىناؾ سببا يكمف وراء أي حدث يحدثمنطقي أو بعيد عف 

الحيؿ الالشعورية: و تنجـ مف داخؿ الفرد نفسو لمواجية األخطار الناجمة مف الخارج مف . 2
األشخاص المحيطيف بالفرد نفسو في بينتو لتدافع عف شخصية ىذا الفرد ، و يطمؽ عمييا بيف 

  :قوسيف )ميكانزمات الدفاع( ومنيا

حد: بمحاولة الفرد لموصوؿ إلى اليدؼ بأف يبرمج ذاتو بصفات محددة أو بذات شخص التو أ.  
آخر مف خالؿ تقميده أو محكاتو ، و لذا فإف تقميد الوالديف و محاكاتيـ يخفؼ مف درجة 

 . التوتر لدى الفرد
ير االستبداؿ واإلزاحة : عممية توجيو الطاقة مف ىدؼ إلى آخر لتوضيح قدرة الفرد عمى تغيب. 

ىدؼ نشاطو مف موضوع نفسي إلى أخر ، و تتـ عندما يكوف اليدؼ الجديد ال يكفي إلزالة 
التوتر ، و لذا فإنو يظؿ يبحث عف األفضؿ لتخفيؼ ذلؾ التوتر لديو ، و ىذا يفسر تنوع 

ومف أمثمة اإلزاحة التسامي وىو أسموب تسمكو الدوافع العدوانية أو   ،   أشكاؿ سموؾ اإلنساف
لتتخذ طريقًا ثقافيًا أو إنسانيًا أو حضاريًا أو فنيًا ، و يحتاج الفرد لمزيد مف النضج  الجسمية

حتى يمكنو التسامي بطاقتو ، و تحويميا إلى موضوعات تشبع حاجاتو ، و تساعد عمى نمو 
 . مجتمعو أيضاً 
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اؼ بوجودىا الكبت: وىو محاولة الفرد التحفظ عف دوافع مثيرة لمقمؽ ، و يرفض ببساطة االعتر ت. 
، و األفراد الذيف يعترييـ الكبت تكوف شخصياتيـ متوترة متصمة ، و تسيطر)األنا العميا( 
لدييـ عمى )األنا( ، و يعمؿ الكبت في مرحمة الطفولة عمى تقوية )األنا( ، و تساعده حينما 
 .يكبر ، و تسبب لو بعض المشكالت النفسية

لصاقيا بفرد آخر وىو مرتبط بحيمة اإلسقاط: وىو إنكار صفة معينة في ا :2/4 لفرد وا 
اإلنكار، فمثاًل عندما يكره طالب أحد زمالئو فيدعي بأف زميمو يكرىو ، و يستخدـ أحيانًا في 
حياتنا اليومية غير أف اإلفراط في استخدامو يعوؽ معرفة الفرد لنفسو ، و يفسد عالقتو 

اآلخريف مما يؤدي إلى اختالؼ في االجتماعية أيضًا ألنو قد يصؿ بو الحد لمحط مف شأف 
 . اإلدراؾ أو إدراؾ أشياء ال وجود ليا

النكوص: بتراجع الفرد إلى ممارسة أساليب سموكية في مرحمة سابقة مف حياتو ال تناسب مع  ث. 
مرحمة نموه الحالية ليجنب ذاتو الشعور بالعجز والفشؿ أو المخاوؼ أو الحرماف ، وىذه 

عور بالقمؽ ، و لكنيا تعيؽ النمو ، ومف األمثمة : الطفؿ الصغير العممية تجنب الفرد الش
الذي ينكص إلى أنواع السموؾ الطفمي المبكر عندما يواجو خطر فقداف الحب ، و يعتقد أنو 

  .يعود إلى ىذه المرحمة مف النمو التي تحقؽ لو الحب
و مواقؼ محبطة و مثيرة التثبيت: عندما ينتقؿ الفرد مف مرحمة نمو إلى مرحمة أخرى يواج ج. 

لمقمؽ تعوؽ استمرار نموه بصفة مؤقتة عمى األقؿ ، و يثبت عمى مرحمة معينة مف مراحؿ 
، و يخاؼ االنتقاؿ منيا ، و يتخمى عف شرط سموكي معيف عمى إشباع حاجاتو ،   نموه

 . لعدـ تأكده مف السموؾ ىؿ يستحؽ اإلشباع أـ ال ؟
)األنا( تكويف سموؾ عمى النقيض عندما يكوف ىناؾ موقؼ يثير التكويف العكسي: تحاوؿ  ح. 

القمؽ ، فإذا كاف الفرد يشعر بكراىية شخص ما ، فقد يظير مشاعر الود والحب تجاه ىذا 
 . الشخص ، وعادة ما ترجع أشكاؿ متطرفة مف السموؾ إلى تكويف العكس

الفرد فمثاًل فرد دميـ الخمقة أو شخص   التعويض: وىو أسموب المبالغة الذي يبدو عمى سموؾ  خ
قصير القامة عمى شكؿ قـز فنجد بأف كاًل مف ىذيف الفرديف يحاوؿ إظيار السيطرة والتسمط 

الفرد إذا شعر بيا عمى   بصورة مبالغ فييا في شكؿ عممية تعويض عف مشاعر مكبوتة تؤلـ
ضات يقوـ بيا ، و يرجع السموؾ التعويضي لبعض األفراد إلى عوامؿ ال شكؿ استعرا
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شعورية ال يعييا الفرد ، و تدفعو إلى أساليب سموكية غير متكاممة مبالغ فييا قد تؤدي إلى 
 . اضطرابات انفعالية

التبرير: وىو عممية نستطيع مف خالليا إيجاد أسباب منطقية لسموكنا ولكف ىذه األسباب  د . 
لبًا ما تكوف مخالفة لمواقع وذلؾ لكوف الفرد يرى بأف ما يراه لنفسو قد يراه اآلخروف فييـ، غا

ولذا فأف التبرير في بعض األحياف يمثؿ عممية ال شعورية ألف صاحبيا ال يدرؾ بأنو مشوه 
الواقع، يصعب عميو مناقشة مبررات سموكية ألف )األنا( تخشى الكشؼ عف األسباب 

يي تعمؿ عمى كبتيا، ومثاؿ ذلؾ الطالب الذي يغش في االختبار يبرر فشمو الحقيقية لذا ف
بصعوبة أسئمة االختبار وذلؾ لحفظ ماء الوجو. ويمكف لممرشد الطالبي أف يتعرؼ عمى 
الحيؿ الدفاعية التي يقـو بيا كثير مف الطالب فعمى ضوئيا يمكنو التعامؿ مع المشكالت 

 . الطالبية المتعددة
 - :ية التحليل النفسي في التىجيه واإلرشادتطبيقات نظز

المرشد بطمأنة المسترشد وتأكيد ثقتو بنفسو وتكوف عالقة مينية سميمة معو تعتمد يقـو  .1
 . عمى التقبؿ

إعطاء المسترشد الفرصة لمتعبير عما يدور في ذىنو مف خالؿ التداعي الحر وىذا ليس   .2
بطالقة إلخراج المشاعر والخبرات المؤلمة باألمر السيؿ حتى يتمكف مف التحدث عف نفسو 

 .المكبوتة بداخمو

مكانية االستفادة مف األلعاب الرياضية والتماريف السويدية يشتى أنواعيا لمطالب الذيف إ .3
 . يظيروف ميواًل عدوانية مثاًل مف خالؿ التعاوف مع معمـ التربية الرياضية بالمدرسة

ضبط وتوجو سموكيات المجتمع مف خالؿ توضيح اإلفادة مف المعايير االجتماعية التي ت .4
 .أىمية االلتزاـ بيا لمطالب وأولياء أمورىـ وحثيـ عمى التعامؿ بيا في حياتيـ اليومية

إمكانية وقوؼ المرشد الطالبي عمى المشاعر االنفعالية التي يظيرىا المسترشد لمكشؼ عف  .5
 . صراعاتو األساسية المكبوتة الدفينة
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               rAlfred Addle  أدلز -لفزيدنظزية ا -ثانيًا:
    

حركة التحميؿ النفسي التي أنشأىا فرويد  في( تمميذا وزميال  1937 – 1871كاف أدلر )       
التحميؿ  فيجماعة البحث الحر “ أنشؽ عف فرويد مكونا مع بعض زمالئو  1911عاـ  فيو 

 Individualالعاـ التالي لتصبح جماعة" عمـ النفس الفردي فيالنفسي " ثـ غير اسميا 

Psychology . 
 الزئيسية في نظزية آدلز المسلمات -
ىناؾ نقطة ىامة يجب أف إال نغفميا قبؿ عرض أىـ مفاىيـ نظرية آدلر وىى أف آدلر كاف مف  

 Abnormalمجاؿ عمـ نفس الشواذ  فيأصحاب نظرية الشخصية الذيف بدءوا الصياغة 

Psychology  العصاب ثـ توسع فييا  فيالطب،وكوف نظريتو  فيحيث كاف تدريبو األساسي
 نظريتو:. فيليشمؿ الشخصية السوية،وفيما يمي المفيومات الرئيسية 

  Fictional Finalismاألهداف النهائية الوهمية   .1
تفسير السموؾ " وممخصيا أف اإلنساف تحركو توقعاتو لممستقبؿ أكثر مما  في"مبدأ العمية        

مقابؿ تركيز فرويد عمى العوامؿ التكوينية وخبرات الطفولة المبكرة  فيتحركو خبرات ماضية وذلؾ 
بوصفيا عوامؿ محددة لمشخصية وقد أخذ آدلر ىذه العقيدة الفمسفية الوضعية المثالية عف ىانز 

"وىى  The Psychology of As ifكتابو سيكولوجية كأف " فيعرض ىذه الفكرة فاينينجر الذي 
الواقع ،والتي تمنح اإلنساف مزيدا مف الكفاءة  فيأف اإلنساف يعيش عمى أفكار وىمية ال مقابؿ ليا 

 الخ؟…الغاية تبرر الوسيمة -ولكنيا ليست فروض يمكف التيقف منيا مثؿ )األمانة خير سبيؿ
  Striving for Superiorityالتفوق      الكفاح في سبيل .2
"ما ىي الغاية النيائية التي ينزع اإلنساف إلى بموغيا ؟ وقد مر تفكير آدلر فيما يتعمؽ بيذا   

ثالث مراحؿ وىى أف يكوف عدوانيا ثـ أف يكوف قويا ،ثـ أف يكوف  فياليدؼ النيائي لإلنساف 
نما يعنى العمؿ مف أجؿ متفوقا ،والتفوؽ ىنا ال يعنى االمتياز االجتما عي أو المنزلة المرموقة وا 

بموغ الكماؿ التاـ ،أنو الدافع األعظـ إلى األماـ وىو فطرى بؿ أف آدلر فسر بو أعماؿ فرويد 
ويونج مثؿ مبدأ المذة والتعادؿ وأنيا ليست إال أعرابا فييما لمحاوالت التعبير عف الدافع األعظـ 

 إلى األعمى.
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           .Inferiority Feelings and Compensationوالتعويضمشاعر النقص  .3
جاءت ىذه الفكرة آلدلر منذ البداية عند مالحظتو أف ىزة المرض لدى المريض يتبعيا الشكوى   

منطقة بالذات إنما يرجع  فيحدوث الخمؿ  فيالجسـ وفسر ذلؾ بأف السبب  فيمف نقطة معينة 
النمو، وفكرة التعويض تعنى أف  فيالوراثة أو شذوذ  إلى نقص عضوي بيذه المنطقة نتيجة

عضو ما دائما ما يحاوؿ تعويض ىذا الضعؼ بالعمؿ تقوية  فيالشخص الذي يعانى مف عجز 
 ىذا العضو.ومف أؿ أمثمة الشييرة عمى ذلؾ 

طفولتو )وتيودور روزفمت (  في"ديمسوستيف (أشير خطباء عصره الذي كاف يعانى مف المعثمة 
طفولتو وقد عمـ آدلر مفيومو عف العجز العضوي ليشمؿ أي مشاعر  فيف ضعيفا الذي كا
 بالنقص.

 Social interestاالهتمام االجتماعي  .4

والمقصود بو ىو مساعدة الفرد لبموغ ىدفو أال وىو المجتمع الكامؿ ،فالعمؿ مف أجؿ الصالح   
آدلر،ولكف ال يظير تمقائيا بؿ  العاـ يعوض اإلنساف ضعفو الفردي االىتماـ االجتماعي فطرى لدى

 يحتاج إلى التوجيو والتدريب.
 المجتمع الكامؿ" حيث يحؿ االىتماـ االجتماعي محؿ االىتماـ األناني". في"اإلنساف الكامؿ 

    Style of Lifeأسموب الحياة  .5
 الشخصية ىو مبدأ األساس الفردي األساس الفردي فيأسموب الحياة ىو شعار نظرية آدلر      

عف آدلر وىو مبدأ النظاـ الذي تمارس بو الشخصية وظائفيا إنو أكثر سمات النظرية تميزا حيث 
أف نظرية آدلر ىي نظرية عمـ النفس الفردي،فسموؾ الفرد ينبع مف أسموب حياتو ،ويتكوف أسموب 

أىمية المسنيف الفترة المبكرة مف الطفولة قرابة السنة الرابعة أو الخامسة ،وىنا أيضا تبرز  فيالحياة 
 تثبيت أسموب الحياة لدى الفرد وىذه أخذىا آدلر عف فرويد. فياألولى مف العمر 

 ولكف ما الذي يحدد أسموب الحياة لدى الفرد ؟
 فأسموب الحياة تعويض عف نقص معي، إنيا النقائص التي يعانييا الفرد سواء حقيقية أو متوىمة، 

ونشأ ذلؾ بفعؿ قصر قامتو "نقص  نابميوف بالقير والغزو،ومثاؿ ذلؾ لقد تحدد أسموب الحياة لدى 
 وتعويض" وعشؽ ىتمر لالغتصاب والسيطرة"أسموب حياتو" نتج عف عجزه الجنسي.
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 الذات الخالقة:  .6
وجوىر  ىذه النظرية، فيالذات الخالقة ىي المفيـو األوؿ التي يدور حوليا جميع المفاىيـ        

خصيتو بنفسو ،والذات الخالقة مثؿ األسباب األولى نستطيع رؤية ىذا لمفيـو أف اإلنساف يصنع ش
 أثارىا وال نستطيع رؤيتيا ذاتيا. 

 طزيقة االرشاد في نظزية أدلز -

 ويتحدد أسموب آدلر في العالج النفسي فكاف ييتـ بثالث عوامؿ ىامة وىى :
 ترتيب الميالد والشخصية:-1
احتماؿ وجود اختالفات كبيرة بيف شخصية كؿ مف الطفؿ األكبر  فيوتتمخص ىذه النظرة  

واألوسط واألصغر،وذلؾ الختالؼ الخبرات المتميزة لدى كؿ منيـ ،فالطفؿ األوؿ يحظى بقدر 
كبير مف االىتماـ حتى يأتى الثاني فيفقد عرشو ويكوف لديو االىتماـ بالماضي مركز االىتماـ 

ا يأتى الثالث وىو يتميز بالطموح فيو يحاوؿ دائما التفوؽ ،والطفؿ الثاني يصبح األوسط حينم
 عمى أخيو اإلبر ،أما األصغر فيو الطفؿ المدلؿ ،ولكف النتائج لـ تؤكد صحة ىذه النظرية.

 الذكريات المبكرة:-2
يعتقد آدلر أف أقدـ ما يستطيع الشخص تذكره يعتبر مفتاح ىاـ لفيـ أسموب حياتو    

 لر ىذه الطريقة مع األفراد والجماعات لدراسة الشخصية.األساسي،وقد استخدـ آد
 خبرات الطفولة :- 3
أسموب الحياة  فياكتشؼ آدلر ثالثة عوامؿ ىامة مف المؤثرات المبكرة التي تؤثر بطريقة خاصة  

 وىى:
 أطفاؿ يعانوف مف مشاعر نقص "نتيجة العجز العضوي مثال"-1
 اجتماعي"أطفاؿ مدلموف " ال ينمو لدييـ شعور   -2
أطفاؿ ميمموف "يصبحوف أعداء المجتمع وتسيطر عمييـ نزعة االنتقاـ .  ولكف إذا توفر ليؤالء -3

 آباء متفيموف فأنيـ يتحولوف إلى االتجاه األفضؿ بتعويض   النقص لدييـ.
رادة بموغ الكماؿ وقير اإلحساس        رادة التفوؽ وا  وتركز نظرية أدلر عمى أف إرادة القوة وا 
سعيو الدؤوب  فيدونية أو النقص أو بالقصور ىي الدافع الرئيسي لدى اإلنساف ، وكأف اإلنساف بال

مجتمعو كأفضؿ ما يكوف التحقيؽ ،  فيإنما ييدؼ إلى شئ واحد ىو أف يكوف محققا لذاتو 
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القوة  فيوالتحقيؽ األفضؿ ىذا لمذات سوؼ يكوف معياره مختمفا بيف األفراد فبينما يراه البعض 
األىداؼ النبيمة ذات  فيغنى واألمور األنانية الضيقة كالمرضى النفسييف ، يراه اآلخروف وال

الطابع االجتماعي والتي تؤدى إلى  تقوية المجتمع ومساعدتو عمى النيوض وتحقيؽ القوة كما ىو 
أف كؿ منا يبدأ  فينمو الشخصية تتركز  فيالحاؿ لدى أصحاء النفوس .ولذا فإف نظرية أدلر  في

منذ والدتو مراحؿ نموه اليادفة تصاعديا إلى بموغ الكماؿ  أو االقتراب منو ، فيو يتجو دائما إلى 
 أعمى متخطيا مراحؿ الضعؼ محققا القوة .

سعيو نحو القوة ، والسيطرة لتعويض  فيويعطى أدلر لشعور الفرد بالقصور الدور األكبر       
ير األمثمة لمتعويض عف القصور أو النقص  ىذا القصور ورد االعتبار إلى الذات ومف أش

ديموستينيس آذى يعتبر أشير خطباء اليوناف قاطبة وآذى كاف نطقو ضعيفا وغير سميـ  ويقاؿ انو 
 فمو وىو يتكمـ حتى تخرج كمماتو صحيحة النطؽ . فيكاف يضع الحصى 

التوافؽ التي تمجأ  وىكذا ركز أدلر وأبرز أىمية التعويض الزائد كحيمة أو وسيمة مف حيؿ      
فمقد ركزت نظرية أدلر الشخصية عمى  إلييا الشخصية لعالج موقؼ اإلحباط الذي تكوف فيو .

مراحؿ نموىا المختمفة لقير عقدة النقص  فيمحور التعويض الزائد كحيمة تمجأ إلييا الشخصية 
امتالؾ  فينفسيا التي تصيبيا مف جراء إحساسيا بالضعؼ والعجز ، وبيذا تعيد الشخصية ثقتيا ب

أنشطة  معينة  وتييئ لنفسيا  مف الظروؼ ما يمكنيا مف  فيالقوة والسيطرة والتفوؽ ، فتندفع 
 ذلؾ.

 -:اسهامات النظزية
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 الشخصية فيما يمي: فيويمكف أف نمخص إسيامات أدلر    
 االهتمام بالحوافز االجتماعية كمحددات لمسموك : 
وىو بذلؾ يناقض بشدة ما ذىب إليو فرويد مف افتراض أساسي مؤداه أف السموؾ اإلنساني   

تحركو غرائز فطرية ويناقض كذلؾ مسممة "يونج"الرئيسية بأف سموؾ اإلنساف تحكمو أنماط أولية 
اإلنساف بمعنى أنو يتفؽ مع التحميؿ  فيفطرية ولكف أدلر يقوؿ"أف االىتماـ االجتماعي فطرى 

 الطبيعة الفطرية وتأثيرىا." فيسي النف
 مفهوم الذات الخالقة 

والذات الخالقة لدى أدلر عبارة عف نظاـ شخصي وذاتي لمغاية يفسر خبرات الفرد ويعطييا      
الحياة،ومف الواضح ىنا أف مفيـو الذات  فيمعناىا وبيا يتـ تحقيؽ أسموب الشخص الفريد 

فة لدى التحميؿ النفسي التقميدي آذى يفسر ديناميات مقبؿ الموضوعية المتطر  فيالخالقة جاء 
الشخصية بناءا عمى الحاجات البيولوجية والمنبيات الخارجية ،وقد لعب مفيوـ الذات الخالقة فيما 

 الصياغات الحديثة المتعمقة بالشخصية. فيبعد دورا رئيسيا 
 تفرد الشخصية 
دوافع والسموؾ واالىتمامات والقيـ ،وكؿ ويعنى بذلؾ أف كؿ فرد عبارة عف صياغة فريدة مف ال  

 فعؿ يصدر عف ىذا الفرد إنما يحمؿ طابع أسموبو المتميز.
 الشعور مركز الشخصية 
الفرد يشعر بذاتو قادر عمى التخطيط والتوجيو ألعمالو،وتبدو ىنا أىمية ىذا المفيوـ حيث استبدؿ  

 آدلر الالشعور بالشعور كمركز لمشخصية.
  

) كارل  الذات العالج المتمزكش حىل نظزية -ثالثًا:

  -(: Carle Rogers روجزس

تعتمد عمى أسموب اإلرشاد غير المباشر يطمؽ عمييا ) اإلرشاد المتمركز حوؿ       
المسترشد)العميؿ( ( ، و صاحبيا ) كارؿ روجرز( النظرية ترى أف الذات تتكوف وتتحقؽ مف 
خالؿ النمو اإليجابي ، و تتمثؿ في بعض العناصر كصفات الفرد وقدراتو والمفاىيـ التي يكونيا 

خريف والبيئة االجتماعية التي يعيش فييا ، و كذلؾ عف خبراتو وعف الناس داخمو نحو ذاتو واآل
المحيطيف بو ، و ىي تمثؿ صورة الفرد و جوىره و حيويتو ، لذا فإف فيـ اإلنساف لذاتو لو أثر 
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كبير في سموكو مف حيث السواء أو االنحراؼ ، وتعاوف المسترشد مع المرشد أمر أساسي في 
فال بد مف فيـ ذات المسترشد)العميؿ( كما يتصورىا بنفسو ، و لذلؾ فإنو مف نجاح عممية اإلرشاد 

 .الميـ دراسة خبرات الفرد و تجاربو و تصوراتو عف نفسو واآلخريف مف حولو

 -المسلمات التي تقىم عليها نظزية الذات :

 < إف الفرد يعيش في عالـ متغير مف خالؿ خبرتو ، ويدركو و يعتبره مركزه و محوره .1

 . توقؼ تفاعؿ الفرد عف العالـ الخارجي وفقًا لخبرتو و إدراكو ليا لما يمثؿ الواقع لديوي .2

 . يكوف تفاعؿ الفرد واستجابتو مع ما يحيط بو بشكؿ كمي و منظـ .3

 .  معظـ األساليب السموكية التي يختارىا الفرد تكوف متوافقة مع مفيوـ الذات لديو .4

عطائيا معنى يتالءـ  التكيؼ النفسي يتـ عندما يتمكف الفرد .5 مف استيعاب جميع خبراتو وا 
 . ويتناسؽ مع مفيوـ الذات لديو

سوء التوافؽ والتوتر النفسي ينتج عندما يفشؿ الفرد في استيعاب ، و تنظيـ الخبرات  .6
 . الحسية العقمية التي يمر بيا

ندما تواجييا الخبرات التي ال تتوافؽ مع مكونات ذات الفرد تعتبر ميددة لكيانيا ، فالذات ع .7
 . مثؿ ىذه الخبرات تزداد تماسكًا و تنظيمًا لممحافظة عمى كيانيا

الخبرات المتوافقة مع الذات يتفحصيا الفرد ثـ يستوعبيا ، وتعمؿ الذات عمى احتوائيا ،  .8
 . وبالتالي تزيد مف قدرة الفرد عمى تفيـ اآلخريف و تقبميـ كأفراد مستقميف

لخبرات الفرد يساعده عمى تصحيح بعض المفاىيـ الخاطئة التي ازدياد االستيعاب الواعي  .9
  تـ استيعابيا بشكؿ خاطئ ، و تؤدي إلى تكويف منيج أو سموؾ خاطئ لدى الفرد

 

 - :تطبيقات النظزية

اعتبار المسترشد كفرد و ليس مشكمة ليحاوؿ المرشد الطالبي فيـ اتجاىاتو وأثرىا عمى  .1
ػبر عف مشكمتو بحرية حتى يتحرر مف التوتر االنفعالي مشكمتو مف خالؿ ترؾ المسترشد يع

 .الداخمي

 -:المراحؿ التي يسمكيا المرشد في ضوء ىذه النظرية تتمثؿ في اآلتي .2

يمكف التعرؼ عمى الصعوبات التي تعيؽ المسترشد  -: االستطالع واالستكشاؼ أ. مرحمة 
لتقويميا ، و الجوانب ، و تسبب لو القمؽ و الضيؽ و التعرؼ عمى جوانب القوة لديو 
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السمبية مف خالؿ الجمسات اإلرشادية ، و مقابمة ولي أمره أو أخوتو و مدرسيو و مف 
يعرفو ، لمساعدتو عمى فيـ شخصيتو واستغالؿ الجوانب اإليجابية منيا في تحقيؽ أىدافو 

 .كما يريد

دراكو : مرحمة التوضيح وتحقيؽ القيـب.  لمقيـ الحقيقية  يزيد وعي المسترشد ويزيد فيمو وا 
التي ليا مكانة لديو مف خالؿ األسئمة التي يوجييا المرشد ، والتي يمكف معيا إزالة التوتر 

 . لدى المسترشد
تعتمد عمى توضيح المرشد لمدى تقدـ المسترشد في  : لمكافأة وتعزيز االستجاباتات. 

 . رابات االنفعاليةلو بأف ذلؾ خطوة أولية في التغمب عمى االضط  االتجاه ، و التأكيد

  
 

 


