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 ١٣                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

  مقدمة 
الى  ال تع ھ األرض  ق ى وج وق عل رم مخل سان أك ا اإلن ْ خلقن د َلق َْ ََ َ

ویم سن تق ي أح َ فِ سان ٍاإلن ِ ِْ َ َْ ْ ََ ِ ْ )ذه  . )١ َّ ھ یما وأن ا الس ة ال شك فیھ ك حقیق تل

دود  ریم بح رآن الك ي الق ردة وردت ف رة  ) ٦٥( المف ب . ًم َّ غال د أن بی

ھ الدنیوی ي رحلت سان ف سلكھ اإلن ذي ی سلوك ال ن ة ال ر م ھ الكثی صل ل یح

ر ، فضال عن  اق والتعث ذا ًاإلخف سوي ، ول سلوك ال نقص وعوز ال وح ال تف

َّ كل الموارد التي ورد ذكر ھذه المفردة في القرآن الكریم  مختوما بالذم  ًفإن

الى  ھ تع ل ، قول ره ما خال موردین مث ا أكف ُ م سان ل اإلن ُقتِ َ َ ََ ُْ َْ ِ ْ َ )ھ ) ٢ ، وقول

ْ ص تعالى  َولقد ََ ُ أكثر َ َ اإلنسان ْ كل مثل وكان ن ذا القرآن لِلناس مِ َرفنا فِي ھَ َ َ َ ْ ََّ َ ُ َ ْْ ْ َ ُ َّ ََ ِ ْ ٍْ ِّ ِ ِ
ال َ د يء ج ًش َ ٍْ َ )ر )٣ سلوك غی ن ال اتج م وبیخ الن ات الت ن آی ك م ر ذل  ، وغی

  .السوي لھذا اإلنسان 

َّ اإلرشاد  ا عطر مً نافذة یسري منھان یعدوالصحة النفسیة التربويإن

سا ذا اإلن مو ھ رى س و األخ ة تل ال محط ات الكم ي محط ھ ف ال ب ن واالنتق

الرحمن التي ینبثق ًلیكون مخلوقا یباھي هللا بھ مالئكتھ بعدما یمتثل لنفحات 

ا ذي منھ ریم ال اب هللا الك یما كت سماویة ، الس شرائع ال رافات ال ب إش  عجائ

   .صلى هللا علیھ وآلھ وسلمأنزلھ على نبینا محمد بن عبدهللا 

ة منذ أن بدأت  بتدریس طلبة الدراسة الجامعیة األولیة في كلیة التربی

یة  واد / األساس ب الم ي أغل ة ف ؤالء الطلب اد ھ ت اعتم الى الحظ ة دی جامع

ا ا تكون خارج سرب ًالدراسیة على مالزم قدیمة أعدت من سنین وغالب  م

ا یتصل  نفس وم م ال الحداثة وجدید المعلومات ، السیما في موضوعات عل
                                                

 .٤: سورة التین ، اآلیة الكریمة ) ١(
 .١٧: سورة عبس ، اآلیة الكریمة ) ٢(
 .٥٤: سورة الكهف، اآلیة الكریمة ) ٣(



 ١٤                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

ذلك ق ھ ، ول رات ب داد محاض ت بإع ھ م سي والتوجی اد النف ادة اإلرش لم

ي  الى ف ة دی ة األساسیة جامع ة التربی التربوي لطلبة المرحلة الثانیة في كلی

، ومحاضرات في منھج البحث ودرستھا للطلبة في حینھا السنة الماضیة ، 

 احتوت على التربوي لطلبة المرحلة الثالثة للكلكیة نفسھا ھذا العام ، والتي 

وم  ا الی ا أن ة ، وھ ًمعلومات في المراجع الحدیثة فضال عن المصادر القدیم

دم  اد محاضرات أق ادة اإلرش ة لم ة المرحل سیة لطلب صحة النف وي وال الترب

ت قیاسي  ي وق الى أعددتھا ف ة دی سانیة جامع وم اإلن الثالثة كلیة التربیة للعل

شیبة بثوب جدید على ھیئة كتیب متواضعلتأخر تكلیفي تدریسھا ،   وبحلة ق

ة  ي أروق ا ف دل رمیھ ا ب اظ بھ ي االحتف ة األعزاء ف ة الطلب لعلي أحقق رغب

ذه  ھ ھ درس فی ذي ت صل ال ائي للف ان النھ دخول ألداء االمتح ال ال ة ح الكلی

ة  ًالمادة واالستفادة منھا الحقا ، أو جعلھا محطة من ذكریات الحیاة الجامعی

م ، ًولعلھا تكون نواة لمكتبةٍ شخصیةٍالجمیلة ،  ة أو كلھ ًفضال ّ لبعض الطلب

اتذتي  دى أس ة ل ذه التجرب ي عن توسیع ھ ي وزمالئ ي ف األعزاء من زمالئ

  . مھنة التدریس المقدسة 

یم  ة التعل ي قطاعی رة ف ردات المق ق المف ى وف رتبت المحاضرات عل

ي فھرست والصحة النفسیة التربويالجامعي لمادة اإلرشاد  ا ف  التي ذكرتھ

  .ًودربة لألمانة العلمیة من ناحیة ثانیة  للفائدة من ناحیة،ًضرات إتماماالمحا

كما أنني لخصت أغلب المعلومات من المصادر والمراجع وأشرت 

ة  یم الطلب ة المحاضرات لتعل ي نھای ا ف ة كل محاضرة وجمعتھ لھا في نھای

ي  في كتابة بحوث تخرجھماسیعتمدونھًشیئا ما من منھجیة البحث التي   الت

  .قوسین أو أدنى منھا أصبحوا قاب 
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  المحاضرة   
  اإلرشاد                         األولى     
  

  مدخل
 والــصحة النفــسیة معتمــدین التربــوياهــتم المــسلمون بموضــوع اإلرشــاد 

علـــــى معــــــاییر الـــــدین اإلســــــالمي المتمثلـــــة بــــــالقرآن الكـــــریم والــــــسنة النبویــــــة 
  .ي هذا المجال المعصومیة المطهرة واجتهادات العلماء األعالم ف

والـصحة النفـسیة مـن التربوي لقد عالج المسلمون موضوعات اإلرشاد 
طریـــق دراســـتهم لعالقـــة اإلنـــسان بربـــه والنـــاس ونفـــسه واهـــتم العلمـــاء وفقهـــاء 
المسلمین بدراسة حسن الخلق والتربیة األسریة والمدرسة والمسجد من طریق 

ًلمطهرة جـاعلین منهـا أهـدافا تفسیر القرآن الكریم والسنة النبویة المعصومیة ا
لتنمیة دوافع الهدى وكبح دوافـع الهـوى وتحقیـق التـوازن بـین تلـك الـدوافع بمـا 
فیهــا مطالــب الجـــسد والــروح لیعـــیش اإلنــسان وهـــو مطمــئن بـــالقرب مــن ربـــه 

 .ولیشعر بالرضا والسعادة مع نفسه ومع اآلخرین في حیاته ومماته 
ــوا وتطقــال تعــالى   ــذین آمن ْال َ َ ُ َ َ ِ ــه َّ ــذكر الل ــه َأال ب ــذكر الل ــوبهم ب ِمــئنُّ قل ِ ِ ِ َِّ َِّ ِْ ِْ ِ ْ ُ ُ ُُ َ

ُتطمئنُّ القلوب ُُ ْ ِ َ ْ َ)كما تناول القـرآن الكـریم مـا قـد یتعـرض لـه اإلنـسان مـن . )١
مشكالت منذ بدء الخلیقة وما ینتج منها من اضـطرابات تـؤثر بـشكل واضـح 

  .على توافقه النفسي واالجتماعي 
رد فــي ســورة المائــدة حــین بــدأ الخــالف بــین وقــد تمثــل لنــا ذلــك فیمــا و

ابنـــي آدم علـــى نبینـــا وآلــــه وعلیـــه الـــسالم قابیـــل وهابیــــل حـــین خـــالف قابیــــل 
أعراف المجتمع وتقالیده وتمرد علیها وبذر بذور الخالف والشقاق بینه وبین 
أخیــه وأصــر علــى التــشبث برأیــه بعــد أن احتكمــا إلــى اهللا ســبحانه وتعــالى ، 

                                                
  .٢٨: سورة الرعد ، اآلیة الكریمة ) ١(
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علـــى اإلیفـــاء بمتطلبـــات المجتمـــع أطلـــق نزعتـــه العدوانیـــة ولعـــدم قـــدرة هابیـــل 
وحبـه للــذات وارتكــب أول جریمــة قتــل فـي تــاریخ اإلنــسانیة كمــا ورد فــي قولــه 

َواتل علیهم نبـَأ ابنـي آدم بـالحقِّ إذ قربـا قربانـا فتقبـل مـن َأحـدهما تعالى  ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ُ ِّْ َ ُ َُ ً ْْ َّ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َْ ْْ ِ َ َ
ْولم یتقبل من اآل َ ِ ْ ََّ ََ ُ ْ َخر قال َألقتلنك قال إنما یتقبل الله منَ ِ ُ َّ ُ َ َََّ ََ َُ َ َّ َِّ َ ََ ْ َ ِ َالمتقین َ ِ َّ ُ ْ )١ (.  

وهـذا مــا قــد یــشیر إلیــه علمــاء الــنفس االجتمــاعي فــي الوقــت الحاضــر 
نتیجة لتدهور األحوال االجتماعیة فـي البلـدان الغربیـة وزیـادة حـاالت التفكـك 

ن اإلسالم قد عالج هذه المواضیع األسري وزیادة حاالت الطالق بینما نجد أ
وما قد ینشأ عنها من مشكالت في القرآن الكـریم والـسنة النبویـة المعـصومیة 
ًالمطهـــرة منـــذ زمـــن بعیـــد ورتـــب حقوقـــا للمـــرأة داخـــل األســـرة وحـــدد العالقـــات 

ًاألسریة وأعطى للمـرأة المطلقـة حقوقـا ولألبنـاء أیـضا ، قـال تعـالى ً  قـل یـا َ ْ ُ
ِعبادي الذ ِ َِّ َ ُین َأسرفوا على َأنفسهم ال تقنطـوا مـن رحمـة اللـه إنَّ اللـه یغفـر َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ ََ َّ َِّ َ ْ ْ َ َ ِ ْ َ ُ ْ َ

ُالذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم ِ ِ َُّّ ُ ُ ْ ًَ َ ُ ُ َِّ َ َ ُ )٢ (.  
ّإن اإلرشـاد بأنواعــه المختلفــة یهــدف إلـى مــساعدة األفــراد علــى تجــاوز 

ــــولهم واتجاهــــ ــــة قــــدراتهم ومی ــــة التــــي مــــشكالتهم وتنمی ــــوافقهم مــــع البیئ اتهم وت
 ومـساعدتهم علــى ٕوامكانـاتهمیعیـشون فیهـا وتحقیـق أهـداف تتفـق مـع قـدراتهم 

فهـم أنفـسهم وتحمـل مـسؤولیاتهم تجـاه أنفـسهم والمجتمـع الـذي یعیـشون فیـه ،  
ّوعلـى الـرغم مــن أن التوجیـه قــدیم قـدم اإلنـسان إال أنــه لـم یأخــذ هـذه التــسمیة 

ٌضـــر ولـــم یكـــن لـــه إطـــار علمـــي علـــى وفـــق النمـــو الموجـــودة فـــي الوقـــت الحا ٌ
اإلنساني وطبیعة اإلنسان ، وتعود بدایة اإلرشاد إلى بدایة الدعوة اإلسالمیة 
حینمــا أشــار القــرآن الكــریم فــي مواضــیع عدیــدة إلــى موضــوع اإلرشــاد ، ومــن 

ِیـا َأیهـا النبـي إنـا َأرسـلناك شـاهذلك ما ورد في سورة األحـزاب  َ َ َ ْ َ َْ َّ َِّ ُّ ِ ُّ ًدا ومبـشرا َ ًِّ َ ُ َ
                                                

  .٢٧: سورة المائدة ، اآلیة الكریمة ) ١(
   . ٥٣: سورة الزمر ، اآلیة الكریمة ) ٢(
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ًونذیرا َِ َ وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا ً ً ًِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ِ ِِ َّ َ َ )إذ كان الرسول الكریم  .)١ 
ًمحمد صلى اهللا علیه وآله وسلم موجها ومرشدا في آن واحد ، وقد ورد ذلـك  ً

َهو الذي بعث في اُألمیین رسـوال مـنهم یفي قوله تعالى  َْ َُ ُ َ َْ َِ ِ ًِ َ ِّ ِّ ْ َّ ِتلـو علـیهم آیاتـه ُ ِ َ َْ ِ ْ َ ُ ْ
ٍویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل مبین ِِ ُ َ ٍُ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ََ ْ ُْ َ ِٕ ََ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ُُ ِّ ْ ِّ)٢(.  

ویتضح مدى االهتمام باإلرشـاد فـي اإلسـالم مـن طریـق االهتمـام بطاعـة اهللا 
ِوتــرى الــشمس إ ورســوله الكــریم كمــا فــي قولــه تعــالى َ َْ َّ َ ْذا طلعــت تــزاور عــن َ َ ُ َ ََ َ ْ ََ َ

ُكهفهــم ذات الیمــین واذا غربــت تقرضــهم ذات الــشمال وهــم فــي فجــوة منــه  َ َْ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ُ َْ َُ َ َ َْ ْ َ ُْ ِ َ ِّ ِ ِ ِْ َْ ْٕ َ ََ ِ ْ َ
ًذلك من آیات الله من یهد الله فهو المهتد ومن یـضلل فلـن تجـد لـه ولیـا  ِّْ َ َ َ ُُ َ ْ َُ َِ َّ ََّ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ُ َْ ْ َ

ًمرشدا  ِ ْ ُ )كان القرآن الكریم دستور المسلمین ورمزا لهم في توحیدهم ، إذ) ٣ ً
ًوثقــافتهم مــستنیرین بمــا ورد فیــه مــن تعــالیم وارشــادات خلقــت لإلنــسانیة تراثــا  ٕ

  .ًضخما من العلوم في شتى المیادین
فقد عمل على المحافظة علـى اسـتقرار األسـرة والمجتمـع وحمایتـه مـن 

لمجتمعـات الغربیـة إذ أن المـتمعن التصدع علـى خـالف مـا هـو موجـود فـي ا
فـــــي النظـــــر إلـــــى المعـــــاني والـــــدالالت لآلیـــــات القرآنیـــــة واألحادیـــــث النبویـــــة 
المعـــصومیة الـــشریفة التـــي تـــشیر إلـــى إرشـــاد المجتمـــع یتوضـــح لـــه األبعـــاد 
والجوانـــب النفـــسیة والتربویـــة واالجتماعیـــة واالقتـــصادیة التـــي مـــن شـــانها أن 

مـــن المعانـــاة الناتجـــة عـــن المـــشكالت تحـــافظ علـــى كیـــان المجتمـــع وتخفـــف 
المختلفـــة التـــي یتعرضـــون لهـــا ، وفیمـــا یلـــي نـــصوص متنوعـــة مـــن أحادیـــث 
النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وآلـــه وســـلم وأئمـــة الهـــدى علـــیهم الـــسالم مـــن آل بیتـــه 

  .األطهار التي تؤكد تلك المعاني 
                                                

  .٤٦ ، ٤٥: سورة األحزاب ، اآلیتان الكریمتان ) ١(
  .٢: ة ، اآلیة الكریمة سورة الجمع) ٢(
  .١٧: سورة الكهف ، اآلیة الكریمة ) ٣(



 ١٨                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

  نصوص متنوعة
  ثـرة صــالتهم ال تنظـروا إلـى ك: صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلمقـال رسـول اهللا

وصــومهم ، وكثــرة الحــج والمعــروف وطنطنــتهم باللیــل ، انظــروا إلــى 
 .صدق الحدیث وأداء األمانة

  ّإن  :  الــسالممــاعلیهقــال اإلمــام أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب
صدق الحدیث ، وأداء األمانة ، : ٍألهل الدین عالمات یعرفون بها 

لــضعفاء ، وقلــة مــشابقة والوفــاء بالعهــد ، وصــلة األرحــام ، ورحمــة ا
 العلـم ، ٕواتبـاعالنساء ، وبذل المعروف ، وحسن الخلق ، والسعة ، 

 .وما یقرب إلى اهللا زلفى ، طوبى لهم وحسن مآب 
  المروءة حفظ الرجـل دینـه  : علیهما السالمقال اإلمام الحسن بن علي

 الــسالم ، ٕوافــشاء، وقیامــه فــي إصــالح ضــیعته ، وحــسن منازعتــه ، 
 .م ، والتحبب إلى الناس ولین الكال

  ًكونــوا دعــاة للنــاس إلــى  : علیهمــا الــسالمقـال اإلمــام الحــسین بــن علــي
 . الخیر بغیر ألسنتكم لیروا منكم االجتهاد والصدق والورع 

  یـا بـن آدم : علیهمـا الـسالم قال اإلمام علي بـن الحـسین زیـن العابـدین
ت المحاسـبة ٍتزال بخیـر مـا دام لـك واعـظ مـن نفـسك ، ومـا كانـ ، ال

ًمن همك ، وما كان الخـوف لـك شـعارا والحـزن دثـارا ، یـا بـن آدم ،  ً ّ
 .ّإنك میت مبعوث وموقوف بین یدي اهللا ومسؤول فأعد الجواب 

  أحبـب أخـاك المـسلم  : علیهما السالمقال اإلمام الباقر محمد بن علي
ٕ، وأحبب له ما تحب لنفسك ، إذا احتجت فاسأله واذا سألك فأعطه 

ً تــدخر عنــه خیــرا فإنــه ال یــدخره عنــك ، كــن لــه ظهــرا فإنــه لــك ، وال ًّ ّ
ّ فـي غیبتـه ، وان شـهد فـزره وأجلـه وأكرمـه فأحفظـهظهر ، إن غاب  ِ ٕ

ّفإنــه منــك وأنــت منــه ، وان كــان علیــك عاتبــا فــال تفارقــه حتــى تــسل  ً ٕ
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ٌسخیمته وما في نفسه ، واذا أصابه خیر فاحمد اهللا عـز وجـل علیـه  ٕ
 .وتمحل له فأعضدهٕ، وان ابتلي 

  قــضاء حاجــة  : علیهمــا الــسالمقــال اإلمــام الــصادق جعفــر بــن محمــد
ٍالمــؤمن أفــضل مــن الــف حجــة متقبلــة بمناســكها ، وعتــق الــف رقبــة  ٍ ٍ

 .ٍلوجه اهللا ، وحمالن الف فرس في سبیل اهللا بسرجها ولجمها 
  ال  :  الـسالممـاعلیهالكـاظم بن جعفـر قال اإلمام العبد الصالح موسى

ٍك اتكــاال علــى مــا بینــك وبینــه ، فإنــه لــیس بــأخ مــن تــضیع حــق أخیــ ّ ً
ضـــیعت حقـــه ، وال یكـــونن أخـــوك أقـــوى علـــى قطیعتـــك منـــك علـــى 

 .صلته
  المتـستر بالحـسنة  : علیهمـا الـسالمقال اإلمـام علـي بـن موسـى الرضـا

ًیعــدل ســبعین حــسنة ، والمــذیع بالــسیئة مخــذول ، والمتــستر بالــسیئة 
 .مغفور  له 

  كیف یضیع من اهللا  : علیهما السالمعلي الجواد قال اإلمام محمد بن
كافله ؟ وكیف ینجو من اهللا طالبه ؟ ومن انقطع إلى غیر اهللا وكله 

 . اهللا إلیه ، ومن عمل على غیر علم أفسد أكثر مما یصلح 
  ّإن العـالم والمـتعلم  : علیهمـا الـسالمقال اإلمام علي بن محمد الهـادي

 .صیحة ن منهیان عن الغش شریكان في الرشد ، مأموران بالن
  مـا تـرك الحـق  :  الـسالممـاعلیهالعـسكري بـن علـي قال اإلمـام الحـسن

ّعزیز إال ذل ، وال أخذ به ذلیل إال عز ٌّ ّّ. 
  فلیعمل كل أمرئ  : علیهما السالمقال اإلمام الحجة محمد بن الحسن

مـــنكم مـــا یقـــرب بـــه مـــن محبتنـــا ، ولیتجنـــب مـــا یدنیـــه مـــن كراهیتنـــا 
 .وسخطنا 
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ممـا یجـدر اإلشـارة إلیـه إلـى أن الـشرائع الـسماویة كانـت تعتـرف بـأن مـسألة و
اإلرشــاد مــن اهللا ســبحانه وتعــالى فقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى ذلــك فــي قولــه 

َإذ َأوى الفتیة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنـا  تعالى َ ََ ْ َ ُ َ َْ َ َِّ ََ ًْ َّ َُ ْ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َِْ ْ
ْمن َأم ْ ًرنا رشدا ِ َ َ َ ِ )وقد كان التوجـه وطلـب العـون والمـساعدة فـي جمیـع  )١ ،

َإال َأن یـشاء اللــه واذكـر ربــك إذا نــسیت  الحـاالت مـن اهللا ســبحانه وتعـالى ُِ َ َ ِ ََِّ ََّ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ ْ
ًوقل عسى َأن یهـدین ربـي َألقـرب مـن هـذا رشـدا َ َ َ ََ ِّ َُ ْ ِْ َِ َ َ َْ ِ ِ ْ َ َْ )وكـان مـن یـستعین  )٢ ،

یجــد نفــسه یحتــاج إلــى ذلــك فقــد أشــار اهللا ســبحانه وتعــالى إلــى بالمرشــد مــن 
ذلــك فــي القــرآن الكــریم عنــدما اســـتعان النبــي موســى علــى نبینــا وآلــه وعلیـــه 

ــى َأن  الــسالم بمــن یعلمــه مــا كــان یجهلــه ــه موســى هــل َأتبعــك عل ــال ل ْ ق ََ ََ َ ُ ََِّ ْ ُ ُ َ َ
ًتعلمن مما علمت رشدا  ْ ُ َ ْ ِّ ُِّ َّ ِ ِ َ َ ُ )ندت علیـه الـشریعة اإلسـالمیة ، وهـذا ممـا اسـت) ٣

ً، وكمــا نجــد هــذا عنــد الغزالــي رحمــه اهللا حینمــا وضــع منهجــا تربویــا مــستندا  ً ً
مـن القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة الـشریفة لمعالجـة األخـالق غیـر الـسویة فـي 
كتابــه إحیــاء علــوم الــدین ، وهــذا مــا لــم یلتفــت إلیــه المعــالجون النفــسیون ولــم 

  .ّإال في الوقت القریب یضعوها في حساباتهم 
ّإن المتتبــع لقــوانین ومبــادئ النظریــات اإلرشــادیة المتعــارف علیهــا فــي 
الوقــت الحاضــر ســوف یجــد أن قــوانین ومبــادئ تلــك النظریــات موجــودة فــي 

  .ًالتراث اإلسالمي قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام تقریبا 
 وخالفـــة إن اهللا ســـبحانه وتعـــالى هـــو الـــذي یهـــدي اإلنـــسان فـــي الحیـــاة

األرض وأن االلتـــزام الـــدیني هـــو المعیـــار لتحدیـــد مـــدى الـــسواء واالضـــطراب 
واالنحــراف فكلمــا ابتعــد اإلنــسان عــن الوظیفــة التــي حــددها ســبحانه وتعــالى 

                                                
  .١٠: سورة الكهف ، اآلیة الكریمة ) ١(
  .٢٤: سورة الكهف ، اآلیة الكریمة ) ٢(
  .٦٦: سورة الكهف ، اآلیة الكریمة ) ٣(
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كلمـــا اقتـــرب مـــن النـــواهي التـــي ذكرهـــا ســـبحانه ) اإلیمـــان ( لإلنـــسان وهـــي 
َالطـــالق مرتـــان فإمـــس وتعـــالى فـــي القـــرآن الكـــریم ْ َِ ِ َ َّ َ ُ ٌاك بمعـــروف َأو تـــسریح َّ ِ ْ ْ َْ ٍ ُ َ ِ ٌ

َبإحسان وال یحل لكم َأن تأخذوا مما آتیتموهنَّ شـیئا إال َأن یخافـا َأال یقیمـا  ُِ ِ ُِ َ ََّ َِّ َِ َُ ُ ُْ ُ ًْ ْ ْ َْ ُ َ ََّ َْ ْ ّ َ ٍَ ِ
ِحدود الله فإن خفتم َأال یقیما حدود الله فال جناح علیهما فیمـا افتـدت بـه ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ َُ ُْ َ َ َِ َْ َ َ ُ ُ ُ َُ َ ََّ ََّّ ِْ ْ ْ 
َتلك حدود الله فال تعتـدوها ومـن یتعـد حـدود اللـه فُأولئـك هـم الظـالمون  ُ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ ََ ََ َ ََّ ََّ ُ ُ ُ ُُ َ َُّ َ ََ َ َْ ْ 

، والذي ینظر إلى سلوك الناس یجـد أن الـدین هـو الـذي یـصوغ سـلوكهم  )١(
َصــبغة اللــه ومــن َأحــسن مــن اللــه صــبغة ونحــن لــ كمــا فــي قولــه تعــالى َ َُ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُه َ

َعابدون ُ ِ َ )فعندما یقترن سلوك اإلنسان بالقیم واألخالق الحمیدة فإنـه ال ) ٢ ،
یــضطرب وعنــدما یبتعــد عــن تلــك القــیم یــشعر بمخالفتــه لتعــالیم اهللا ســـبحانه 
وتعــالى وقـــد یمنعـــه تكبـــره فیـــصد عــن ســـبیل الهدایـــة واإلیمـــان ویـــنقص عقلـــه 

َیـا  إلـى ذلـك قولـه تعـالىوتغلب علیه حالة النفس األمارة بالسوء كما یشیر 
ََأیها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس مـا قـدمت لغـد واتقـوا اللـه إنَّ اللـه  َ ََّ َّ َّ َِّ ُ َ ْ َُّ ََّ ٌ َ ٍَ ِ ِْ َ َ ََّ َ ْ َ ُُْ َْ َ ُّ

َخبیر بما تعملون  ُ َ َْ َ ِ ٌِ َ وال تكونوا كالذین نسوا اللـه فَأنـساهم َأنفـسهم ُأولئـك َ ِ َِ ْ ْْ ُْ َ َ ُ َُ ُ َ َ َّ ََّ َُ َ ُ َ
ْهم ال ُ َفاسقونُ ُ ِ َ )٣(.   

وقـــد ورد فـــي القـــرآن الكـــریم مـــن األســـالیب اإلرشـــادیة المـــستعملة فـــي 
النظریات الغربیة لتعدیل السلوك ما لم یصل إلیـه علمـاء الغـرب لحـد اآلن ، 
ًومثاال على ذلك فقد اشتملت آیة من القـرآن الكـریم علـى عـدد مـن األسـالیب 

 تعــدیل الــسلوك كمــا فــي اآلیــة اإلرشـادیة مــا لــم یفطــن إلیــه علمــاء الغـرب فــي
َالرجـال قوامـون علـى النـساء بمـا  التي تعالج نشوز المرأة فـي قولـه تعـالى ُِ ِِّ َ َ َِّ ََ ََّ ُ

ٌفضل الله بعضهم على بعض وبما َأنفقوا مـن َأمـوالهم فالـصالحات قانتـات  ُ َُ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََّ ْ ِْ َ َ ُْ ْ ُ ْ ََ َ ِ ٍ ْ َْ َّ َ َّ
                                                

  .٢٢٩: سورة البقرة ، اآلیة الكریمة ) ١(
  .١٣٨: سورة البقرة ، اآلیة الكریمة ) ٢(
  .١٩ ، ١٨: سورة الحشر ، اآلیتان الكریمتان ) ٣(
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َّحافظــــات للغیــــب بمــــا حفــــظ اللــــ َ ْ َِ ِ َِ ََ ِ ِ ْ َ ُه والالتــــي تخــــافون نــــشوزهنَّ فعظــــوهنَّ ٌ ُُ ِ َِ َُ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ
ًواهجروهنَّ في المضاجع واضـربوهنَّ فـإن َأطعـنكم فـال تبغـوا علـیهنَّ سـبیال  َ ِْ َ َ َِ ِْ ْ ََ َُ ُ َُ َْ َ ِْ ُُ َ ْ ْ ُ ُِ ْ ِ َ ِ

ًإنَّ الله كان علیا كبیرا ًِ َ َِّ َ َ َ َّ ِ )التعلیم والمحاكاة فـي أسلوبً، فضال عن ورود ) ١ 
والـسنة النبویــة المعــصومیة الـشریفة ، وهــو مـن األســالیب التــي القـرآن الكــریم 

ًتوصــل إلیهــا علمــاء الغــرب حــدیثا كمــا فــي قولــه تعــالى فــي قــصة ابنــي آدم 
علــى نبینــا وآلــه وعلیــه الــسالم وكیــف تعلــم اإلنــسان مــن الطــائر مــن طریــق 

ُفبعــث اللــه غرابــا یبحــث فــي اَألرض لی التقلیــد والمحاكــاة َ َ َِ ِِ ْ ْ ُ َْ ً َ ُ ُ َّ َ ِریــه كیــف یــواري َ َِ ُ ََ ْ َ ُ
َسوءة َأخیه قال یا ویلتى َأعجزت َأن َأكون مثـل هـذا الغـراب فـُأواري سـوءة  ْ ََ َ َ َ َ َ َْ ِْ َ َ ْ َِ َ ُ َْ َ َْ َِ ِ َِ ُ ُ َ َ ََ ْ

ََأخي فَأصبح من النادمین َِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ )صـلى اهللا علیـه ، وأشـار الرسـول الكـریم محمـد  )٢

  : في الروایة اآلتیة  إلى أسلوب التعلم بالقدوة كما في وردوآله وسلم
صلى اهللا علیه وآله عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال خرج رسول اهللا   

 وأنا معه ؛ فلما انتهینا إلى البـاب وضـع یـده صلوات اهللا علیها یرید فاطمة وسلم
وعلیكم السالم یا رسول : السالم علیكم ، قالت فاطمة : علیه ودفعه ثم قال 

أدخل أنا ومن معي : ادخل یا رسول اهللا ، قال : لت أدخل ؟ قا: اهللا ، قال 
یـــا فاطمـــة خـــذي : یـــا رســـول اهللا لـــیس علـــى رأســـي قنـــاع ، فقـــال : ؟ فقالـــت 

: السالم علیكم ، فقالـت : ّفضل ملحفتك فقنعي به رأسك ، ففعلت ، ثم قال 
نعم یا رسول اهللا ، قـال : أدخل ؟ قالت : وعلیكم السالم یا رسول اهللا ، قال 

صـلى اهللا فـدخل رسـول اهللا : قال جـابر . ومن معك:  ومن معي ؟ قالت أنا: 

ٕ ودخلــت واذا وجــه فاطمــة علیهــا الــسالم أصــفر ؟ كأنــه بطــن  علیــه وآلــه وســلم
  مـا لـي أرى وجهـك أصـفر ؟ صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلمٍجرادة ، فقال رسـول اهللا 

 : وســلم لیـه وآلـهصــلى اهللا ع یـا رسـول اهللا مــن الجـوع ، فقـال رسـول اهللا: فقالـت 
                                                

  .٣٤: سورة النساء ، اآلیة الكریمة ) ١(
 .٣١: سورة المائدة ، اآلیة الكریمة ) ٢(
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اللهــم مــشبع الجوعــة ورافــع الــضیعة أشــبع فاطمــة بنــت محمــد  قــال
فواهللا لنظرت إلى الدم ینحدر من قصاعها حتى عاد وجهها أحمر ، : جابر 

 ) ١(.فما جاعت بعد ذلك الیوم 
وهــذا ممــا یؤیــد لنــا الــسبق اإلســـالمي فــي هــذا المجــال ومــدى اهتمـــام 

  .رشاد والتوجیه الدین اإلسالمي والمسلمین باإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٤٣: مشكاة األنوار في غرر األخبار ، للطبرسي  ، ص ) ١(



 ٢٤                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

 ، دار الكنـدي الشخصیة والصحة النفـسیة: الداهري ، صالح حـسن  .١
 .م ١٩٩٩للنشر ، بیروت ، 

ــي : الــشناوي ، محمــد محــروس  .٢ أنمــوذج تهــذیب األخــالق عنــد الغزال
لعربـي ، ، رسالة الخلیج ا ومقارنته بأنموذج العالج السلوكي الحدیث

 .م ١٩٨٧العدد الثامن والعشرون السنة الثانیة ، 
 ٢ط ، األخبار في غرر األنوارمشكاة : ابو الفضل علي، الطبرسي  .٣

                             .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، قم ، دار الحدیث ، 



 ٢٥                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

  المحاضرة  
  الثانیة     

  
متخصص، وهو عملیة مبنیة على عالقة مهنیة خاصة بین المرشد ال

ویعمل المرشد عن طریق العالقة اإلرشادیة على فهم المسترشد . والمسترشد
ًومساعدته على فهم نفسه واختیار أفضل البدائل المتاحة له بناء على وعیه 

  .ٕبمتطلبات البیئة االجتماعیة وتقییمه لذاته وقدراته وامكانیاته الواقعیة
سي مهنة متخصصة، ّویؤكد التعریف على أن التوجیه واإلرشاد النف

كما یؤكد على أهمیة العالقة اإلرشادیة بین المرشد والمسترشد، وعلى زیادة 
درجة الوعي لدى المسترشد من أجل تقییمه لذاته وقدراته بشكل واقعي 

  .یؤدي إلى حدوث تغییر في سلوكه باالتجاه االیجابي
فسي هو ّومما تجدر اإلشارة إلیه أن العالقة بین التوجیه واإلرشاد الن

ّأن اإلرشاد النفسي یعد خدمة مهنیة متخصصة تمثل محور برنامج 
ُالتوجیه، ویعنى خاصة بالجوانب النفسیة واالنفعالیة وتحقیق التوافق 
االنفعالي والذهني واالجتماعي للتالمیذ، وزیادة قـدرتهم على المقارنة بین 

 تحقیق ذلك البدائل المتاحة واختیار أنسب الحلول بینها، ثم العمل على
 . االختیار ووضعه موضع التنفیذ في ضوء الواقع المعاش

  أهداف اإلرشاد وغایاته
ّذكر التربویون عدة نقاط تبین أهمیة علم اإلرشاد والغایة من دراسته، 

  :وعلى النحو اآلتي 
َّإن عدم القدرة على حل المشكالت بشكل : تحقیق الصحة النفسیة .١

 حصول االضطرابات إلىدوره یؤدي  القلق والذي بإلىایجابي یؤدي 
 من أشكال أو المخاوف المرضیة أوالنفسیة كاالكتئاب والعزلة 

  مفهوم اإلرشاد وأنواعه



 ٢٦                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

العصاب وهذه تؤثر على سلوك الفرد و على حالته النفسیة مما یؤثر 
على نتاجه المدرسي ، وان اإلرشاد النفسي یرمي إلى تبصیر الفرد 

  .ٕبالمشكالت النفسیة التي یواجهها وامكانیة حلها
 أهم تحقیق الذات من إلى الدافع أنیؤكد روجرز  : قیق الذاتتح .٢

الدوافع التي تحفظ للمرء صحته النفسیة وان دور المرشد هو مساعدة 
الفرد على تنمیة مفهوم ایجابي عن الذات بحیث یتطابق فیه مفهوم 
الفرد الواقعي عن الذات مع المفهوم المثالي للذات الن أكثر ما یعیق 

  .و النظرة السلبیة لذاته تحقیق الذات ه
 تحقیق التوافق یؤدي إلى قلة األزمات النفسیة ، إن : تحقیق التوافق .٣

  :وبالتالي یمكن أن یدور على المحاور اآلتیة 
أي تحقیق السعادة مع النفس  : تحقیق التوافق الشخصي.  أ

 الدوافع والحاجات األولیة الفطریة ٕواشباعوالرضا عنها 
  .،والثانویة المكتسبة

وذلك عن طریق مساعدة الفرد  : تحقیق التوافق التربوي.  ب
في اختیار انسب المواد الدراسیة والمناهج في ضوء قدراته 
ومیوله وكیفیة توظیف قدراته لتحقیق النجاح والتفوق زیادة 

  .على تعلیمه طرق القراءة الصحیحة 
ویتضمن السعادة مع : تحقیق التوافق االجتماعي.  ت

لتزام بأخالقیات المجتمع ومسایرة المعاییر اآلخرین واال
االجتماعیة والتفاعل االجتماعي السلیم والعمل لخیر الجماعة 

  . وتعدیل القیم مما یؤدي إلى الصحة االجتماعیة
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  األسس العامة لإلرشاد النفسي
ال یخلو أي مجال مهني من األسس والمبادئ الفلسفیة التي تقوم 

وتتحدد على وفقها ) المسترشد(إلى العمیل) دالمرش(علیها نظرة المهني 
مناهج اإلرشاد وأسسه وأسالیبه، والتي یتم بموجبها تحدید األهداف والغایات 
التي یسعى لتحقیقها، كما تتدخل تلك األسس في رسم العالقة بین المرشد 

ومن أهم األسس التي یستند . والمسترشد، وتحدید إطار العمل بشكل عام
   :إلیها اإلرشاد

ُویقصد بطبیعة اإلنسان  : طبیعة اإلنسان، رؤیته الفكریة والعقائدیة. ١
رؤیته ونظرته الفكریة التي یفسر في ضوئها بواعث سلوكیاته، والتغیرات 
االجتماعیة المحیطة به وما یحدث له من مواقف ، والضوابط التي یتصرف 

ّ بأن في ضوئها، وهذا األمر تختلف فیه وجهات النظر، فمنها ما یرى
سلوكیات اإلنسان وأفعاله تتأثر بالبیئة الخارجیة المحیطة به من جهة؛ 
ّوبغرائزه الداخلیة من جهة أخرى، وأنها نتائج لمجموعة من العوامل الجبریة 
التي تتحكم فیه من دون أن یكون له سلطان علیها بحیث ال یمكنه التهرب 

رسة التحلیل النفسي، منها أو كفها عن العمل، وهذا ما یراه فروید عن مد
ّوسكنر عن مدرسة السلوكیین المحدثین،أما الرؤیة اإللهیة فهي ترى بأن  ّ
ّاإلنسان الذي یعیش وسط مجموعة من األفراد سیتأثر بهم إلى حد ما، وأنه 
مخلوق من قبل اهللا تبارك وتعالى وهو محكوم بقوانین متناهیة الدقة تنظم 

ًیمتلك مقدارا كبیرا من الحریة التخاذ حیاته، واإلنسان بین هذین األمرین  ً
قراره المناسب واختیار مصیره، وهذا ما أشار إلیه القرآن الكریم بمواضع 

َُقل كل یعمل على شاكلته فربكم َأعلم بمن هو  متعددة منها قوله تعالى ْ َ َِ ُ َ َ َْ ْ َُ ُُّ َ ُِ ِ ِ َ َ َُ ْ ٌّ ْ
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ًَأهدى سبیال ِ َ َ ْ )تعالى، وقوله)١ ًمن عمل صالحا ِ َِ َ َ ْ َ فلنفسه ومن َأساء فعلیها َ َ َ َ ََْ َ َْ َ ِ ِ ِْ َ
َثم إلى ربكم ترجعون ُ َ ُْ ْ َُ ِّ َِ َُّ )٢(   

 حینما  السالمماعلیه الصادق جعفر بن محمدوما روي عن اإلمام 
اهللا : جعلت فداك أجبر اهللا العبادة على المعاصي؟ فقال: ًسأله رجل قائال

جعلت : قال لهف، أعدل من أن یجبرهم على المعاصي ثم یعذبهم علیها
لو فوض إلیهم لم یحصرهم باألمر : فقال: فداك ففوض اهللا إلى العباد؟ قال

نعم أوسع ما بین : فقال: جعلت فداك فبینهما منزلة؟ قال: فقال له، والنهي
سئل عن أفعال اإلنسان هل هي وفي روایة أخرى ، )٣(السماء واألرض

بر وال تفویض ولكن أمر ال ج: ًباختیاره أم أنه مجبر علیها فأجاب قائال 
ًأي أنه لیس مجبرا تماما . ) ٤( بین أمرین ً ً تماما ولكنه بین هذین ًاوال مخیر، ّ

  .األمرین یختار ما یشاء ویترك وما یشاء
وفي ضوء هاتین الرؤیتین یختلف دور الموجه والمرشد فالنظرة    

سبقة الحتمیة تحیل الموجه إلى أداة لتوجیه العمالء على وفق اتجاهات م
ّلدیه، مما یضعه في دائرة اإلرشاد النفسي الموجه، أما الرؤیة اإللهیة فإنها  ّ

في التعبیر عن مشاعره وصنع ) المسترشد(تترك للمرشد منح الحریة للعمیل 
  .وهو نوع من أسالیب اإلرشاد غیر الموجه. قراراته بنفسه

ل، یرتبط هذا األساس باألساس األو : مسؤولیة الفرد عن سلوكه. ٢
. ًیختلف دوره عن غیر الدیني تبعا لفلسفته ورؤیته) اإللهي(فالمرشد الدیني 

ّوخالصة هذا القول أن الخالق عز وجل زود اإلنسان بقدرات طبیعیة 
                                                

  .٨٤: سورة اإلسراء ، اآلیة الكریمة ) ١(
 .١٥: سورة الجاثیة ، اآلیة الكریمة ) ٢(
   .٩٠: ص ، ١ج،  محمد بن یعقوب الكلیني، أصول الكافي ) ٣(
  .٩١:  ، ص ١ ، جالمصدر نفسه) ٤(
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ًوامكانات هائلة وجعله مسؤوال مسؤولیة تامة عن سلوكیاته سواء أكانت في  ٕ
ِما یلفظ مقال تعالى. طریق الخیر أم في طریق الشر ُِ ْ َ ِن قول إال لدیه َ ْ َ َ َِّ ٍ َْ ْ

ٌرقیب عتید ِ َ ٌ ِ َ )١( .  
تتحدد  )مسؤولیة الفرد(یرتبط هذا المبدأ بالمبدأ السابق : حریة اإلنسان. ٣

ولعل أبرز . حریة الفرد بقدراته واستعداداته الذاتیة، وبالوسط الذي یعیش فیه
جوانب تلك الحریة هو حریة الشعور الذاتي، فاإلنسان حر في أن یحب 

یكره، ویقرر مصیره، ویخطط لحیاته ما لم تتدخل قوة قاهرة وخارجة عن و
ًویظهر ذلك واضحا فیما لو تعارضت . إرادته لتحد من حریته أو تعیقها

حریة العمیل مع رغبة أهله أو مجتمعه، فانه سیضطر إلى تحدید حریته 
ًویبقى یعاني صراعا داخلیا ً.  

ّعلى أن اهللا تعالى كرم عباده غایة أكد القرآن الكریم  : كرامة اإلنسان. ٤
ِلقد خلقنا اإلنسان في التكریم، إذ خلقهم في أحسن صورة قال تعالى َ َ ِْ َ ْ َ َ ََ ْ

ٍَأحسن تقویم ِ ْ َ ِ َ ْ )وتؤكد المبادئ الدینیة واإلنسانیة على قیمة اإلنسان، ، )٢
ولذا فان من واجب المرشد . وعلى ضرورة احترامه وتقدیره بما یلیق بآدمیته

فسي أن یدرك بأن العمیل حتى لو كان في أدنى مراتب ضعفه أو الن
ًاضطرابه، لیس عاجزا تماما، فهو یمتلك األسس والمعطیات ما یستطیع به  ً
ًأن یغیر وضعه تغییرا جذریا، وأن یتغلب على مشاكله متى وجد المساعدة  ً

عمله، الحقیقیة ، والمشورة المهنیة الواعیة من طرف المرشد النفسي المتفهم ل
والقادر على تقبل العمیل ككائن بشري جدیر باالهتمام واالحترام غیر 

  .المشروطین

                                                
  .١٨: سورة ق ، اآلیة الكریمة ) ١(
  .٤: سورة التین ، اآلیة الكریمة )٢(
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هناك مالیین من البشر یقضون حیاتهم في حسرة : االهتمام بالحاضر. ٥
ّعلى ما فات على الرغم من أنه لیس بوسعهم استعادته والعیش فیه، ولذا 

ًفا متعددة من فهم یعانون من عقدة الشعور بالذنب ویواجهون أصنا
االضطرابات النفسیة لدرجة قد تنسیهم أن من واجبهم مواجهة الحاضر 
ّوالتفاعل معه، ألنه یمثل الحقیقة الوحیدة التي یمكن التعامل معها، وهناك 
ًمن یعیش في أحالم الیقظة بشكل دائم، إذ نجده سارحا في آفاق مستقبل ال 

اتحه، وبین زحمة الماضي؛  اهللا وال یملك المخلوق البشري مفإالیعلمه 
ّوالتلهف على المستقبل وخیاالته یضیع الحاضر على الرغم من أنه الشيء 

ومن أجل ذلك یقول احد .  الواقعي الوحید الذي یمكن التعامل معه
ّإن اإلنسان یمضي نصف حیاته األول في انتظار الوصول إلى (الحكماء

ّ التحسر على نصف ّالنصف الثاني، وأنه یمضي نصف حیاته الثاني في
  ). حیاته األول

كلما نما اإلنسان واتسعت  : ًاإلنسان مخلوق عقلي وعاطفي معا. ٦
مداركه، كلما مال إلى اإلیمان بالعقل كملكة مطلقة لها كامل السیطرة على 
ًتوجیه السلوك، وكلما زاد جنوحا في تجاهل العاطفة كعامل مشترك في 

االهتمام بالعقل وبماذا یفكر اإلنسان، وقد دفعنا ذلك إلى . توجیه السلوك
بماذا یشعر ( یقل أهمیة، وهو  من دون أن نهتم بالجانب اآلخر الذي ال

ً،  وكثیرا ما نجد أن من السهل علینا أن نجعل العمیل یتعرف ) اإلنسان؟
ًعقلیا وذهنیا على أسباب اضطرابه، غیر أننا سریعا ما نصل إلى أن ذلك  ً ً

ًفیا لتخلیصه من مشاكله النفسیة وما یعانیه من بحد ذاته ال یكون كا
ًویرجع ذلك إلى أن من الضروري أن یكون الفرد واعیا بمشاعره . اضطراب

ّبحیث یصبح بمقدوره تفحصها والتعرف علیها والتعبیر عنها قبل أن یصل 
  .إلى مرحلة التخلص منها
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ات یعد موضوع القیم من الموضوع: دور القیم في اإلرشاد النفسي. ٧
المهمة التي یجب أن یعیها المرشد النفسي، فالموجه أو المرشد له قیمه 
ًالخاصة، وكثیرا ما یشعر بتأثیرها على عالقته بالعمیل وعلى أسلوب تعامله 

ّكما أن كثیرا ما یواجه دوافع داخلیة تجعله یتساءل عما إذا كان من . معه ً
د أن یوجه العمیل حقه أن یفرض قیمه على العمیل؟، وهل من واجب المرش

ًتجاه ما یراه هو خیرا أو صالحا حسب وجهة نظر العمیل نفسه؟، ویرى  ً
ّكثیر من العلماء في مجال التوجیه واإلرشاد النفسي أنه على الموجه أو 
المرشد النفسي أن یفصل بین اإلنسان من جهة، وبین السلوك من جهة 

ما یفعله العمیل خطًأ فقد یرى المرشد فی. أخرى، فیما یختص بموضوع القیم
ًأو شرا حسب معتقداته وقیمه الشخصیة، غیر أن من المهم أال ینظر إلى 
العمیل على أنه خطاء أو شریر بطبعه، كما ال یجب علیه أن یصدر مثل 
ًتلك األحكام، ألن ذلك یعد حكما مسبقا سوف یؤثر على العالقة اإلرشادیة  ً ّ

  .المرشد ومعتقداته الشخصیةّویجعلها تتجه وجهة متحیزة تمیلها قیم 
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

 ، مركز اإلسكندریة التوجیه واإلرشاد النفسي: أحمد ، سهیر كامل  .١
  .م٢٠٠٠للكتاب، مصر،

، دار أساسیات في اإلرشاد النفسي: صالح ، محمود عبد اهللا  .٢
 .م١٩٨٩المریخ ، السعودیة ، 
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  ضرة                 المحا  
  الثالثة   
  

  مدخل 
تقوم عملیة اإلرشاد على أسس عدیدة ینبغي على القائمین علیها فهمها 

  : ٕوادراكها ومعرفة كیفیة تطبیقها ، واالستفادة منها ، وهذه األسس هي 
 یقوم اإلرشاد التربوي على فلسفة دیمقراطیة تمنح  : األسس الفلسفیة

 كل الفرص المتاحة وفي اتخاذ قراراته الفرد الحریة في استغالل
بنفسه ، واإلرشاد یبدأ عادة من الفرد وللفرد من حیث االستفادة 
ٕوالتطبیق ، بحیث یسعى إلى تحقیق رغباته واشباع حاجاته دون 
الخروج عن األعراف والتقالید والقیم التي یؤمن بها مجتمعه ، 

على تحدید ووظیفة المرشد لیست في جوهرها سوى مساعدة الفرد 
أهدافه والعمل على تحقیقها ، وتقدیم المعونة الفنیة التي تساعده على 
تحقیق الغرض الذي یصبو إلیه ، ذلك أن كل فرد یحتاج إلى 
مساعدة ما لحل مشكالته المختلفة ، وله الحق في طلب تلك 
المساعدة عندما یواجهه موقف ال یتمكن من مواجهته بنجاح إال إذا 

ة إرشادیة تقوده إلى تحقیق ذاته في مختلف حصل على مساعد
 .المجاالت عن رغبة ودون إكراه 

  تؤثر ثقافة المجتمع في أفراده ؛ ألن أي :األسس االجتماعیة 
ینظر لجماعته المرجعیة وثقافة مجتمعه على أنها هي شخص 

األصح من بین كل الثقافات ، وعلى المرشد أن یراعي ذلك لكي 
وفهم دوافع سلوكه ، ویهتم هذا الجانب یتمكن من فهم مسترشده 

  أسس اإلرشاد      
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بالنمو والتنشئة االجتماعیة السلیمة للطالب ، وعالقته بالمجتمع ، 
ومساعدته على تحقیق التوافق مع نفسه ومع اآلخرین في األسرة 
والمدرسة والبیئة االجتماعیة ، ومن األسالیب التي یتبعها المرشد في 

اعي والتنافس الشریف ، هذا المجال حث الطلبة على العمل الجم
والتعاون ، والمشاركة ، ودراسة حاالت الطلبة الذین یعانون من 
بعض الصعوبات ، ومن ذوي االحتیاجات الخاصة أو الذین یعانون 

 .من المشكالت النفسیة واالجتماعیة 
  یمكن للمرشد التربوي أن یقوم بمهام اإلرشاد :األسس الخلقیة 

والتنسیق مع القسم الذي ینتسب له األخالقي من طریق المشاركة 
الطالب وذلك لتعزیز األخالق الفاضلة ، وأداء الواجبات االجتماعیة 
ٕواحترام اآلخرین وعدم اإلساءة إلیهم ، وارساء قواعد المسؤولیة الذاتیة 

ویتحاشى ارتكاب األخطاء والجرائم ، وفي ذلك فرصة والشخصیة ، 
 واألخالقیة ، ویمكن للمرشد في جیدة للتمتع بالصحة النفسیة والعقلیة

هذا الصدد أن یقوم بتنظیم الندوات والمحاضرات واستعمال اإلذاعة 
المدرسیة والصحف والمجالت الخاصة بالمؤسسة التعلیمیة لتوعیة 
ٕوارشاد الطلبة حول تعزیز وغرس المبادئ والمفاهیم األخالقیة في 

مال الحوار والنقاش أنفسهم ، كذلك اللجوء إلى اإلقناع العقلي ، واستع
، واستعمال التوجیه غیر المباشر ، وتكریم الطلبة المثالیین ، من 
ذوي السلوك الحسن ، ووضع حوافز مادیة ومعنویة لتشجیع الطلبة 

 .على االلتزام باألخالق الفاضلة 
  ال بد للمرشد التربوي من أن یقوم بمهام اإلرشاد :األسس الدینیة 

 والتنسیق مع قسم الدراسات اإلسالمیة إن الدیني من طریق المشاركة
وجد لتعزیز األخالق اإلسالمیة الفاضلة ، وأداء الواجبات الدینیة 
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كالمحافظة على أداء الصالة في أوقاتها ، ویتحاشى ارتكاب 
ًالمعاصي والذنوب ، فضال عن تجسید السلوكیات التي تتطابق مع 

َیا َأیها الذین آمنوا لم  األفعال وال یكتفي باألقوال فقط قال تعالى  ِ ُِ َ َ َّ َ ُّ َ
َتقولون ما ال تفعلون َُ ُ َُ ْ َ ََ   َكبر مقتا عند الله َأن تقولوا ما ال َُ ُ َْ ْ ِ َِّ َ ً ْ َُ َ

َتفعلون ُ َ ْ َ )ًحتى یكون السلوك مؤثرا ومنتجا وفعاال بكل تأكید  . )١ ً ًّ. 
  هناك العدید من األسس النفسیة التي تعتمد علیها :األسس النفسیة 

ٕیة اإلرشاد ، أبرزها مراعاة مطالب النمو واشباع حاجات األفراد عمل
في كل مرحلة من مراحل نموهم ، فمطالب النمو في الطفولة تختلف 
عن مطالب النمو في المراهقة ، التي تتمیز بتقبل التغیرات الجسمیة 
والتكیف معها ، وتكوین مهارات ومفاهیم ضروریة واختیار نوع 

المناسبة ، ومعرفة السلوك االجتماعي المقبول ، الدراسة أو المهنة 
لذا یجب األخذ بعین االعتبار مستوى . وكیفیة التعامل مع اآلخرین 

النضج عند الفرد واألصول الثقافیة والقیم االجتماعیة التي نشأ 
وترعرع في ظلها ، ومن الضروري اعتبار عملیة اإلرشاد والتوجیه 

في رسم طریقه في الحیاة ، وتعمیم ما عملیة تعلم لیستفید منها الفرد 
الجدیدة التي تصادفه ، والتحدیات اكتسب من خبرات على المواقف 

ًالتي تتطلب حلوال ودرایة وتخطیطا ، ولمراعاة الفروق الفردیة بین  ً
األفراد أهمیتها في هذا المجال ، ذلك أن كل شخص یدرك ذاته 

 إدراكه لما یحیط به بطریقة تختلف عن إدراك اآلخرین لها ، كما أن
والسبب في ذلك یرجع الختالف مستوى یختلف عن إدراك اآلخرین 

النمو ومستوى التعلم ن واختالف الخلفیة األسریة أو البیئة التي 
یعیش فیها كل فرد ، وبالتالي فإن مسألة مراعاة الفروق الفردیة بین 

                                                
   .٣ ، ٢سورة الصف ، اآلیتان الكریمتان ، ) ١(
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اعلهم األشخاص من حیث قدراتهم ، واستعداداتهم ومستوى تكیفهم وتف
، تتوقف على تحدید طرق اإلرشاد وتنوعها ، كما أن عملیة اإلرشاد 

ً إذ أن هناك فروقا جسمیة وفسیولوجیة لیست واحدة لكال الجنسین ،
واجتماعیة ونفسیة بین كل من الذكور واإلناث ، وقد تعود هذه 

ٕأصال والى عوامل التنشئة االجتماعیة الفروق إلى عوامل بیولوجیة  ً
 هذه الفروق أو تقلل من شأنها ، ولذلك فإن ما ینطبق التي تبرز

على الذكور في عملیة اإلرشاد قد ال ینطبق على اإلناث ، فالفروق 
لها أهمیتها في میدان اإلرشاد التربوي والمهني واالجتماعي وعلى 
المرشد تنمیة الثقة الكاملة بینه وبین الطالب المسترشد وتعزیز شعوره 

  .والتعامل بحیادیة معه تامة باألمن والطمأنینة 
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم 

ــي  :الحریــري واإلمــامي ، رافــدة وســمیر  .١ اإلرشــاد التربــوي والنفــسي ف
دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، المؤسسات التعلیمیة 

 .م ٢٠١١هــ ـ ١٤٣٢، 
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  المحاضرة     
  ةرابعال      
  

  مدخل 
تعبر النظریة في أي علم من العلوم عن أصـالة ذلـك العلـم وأهمیتـه ،   

ـــــوي الجانـــــب  ـــــسانیة والمعـــــارف ، ویعـــــد اإلرشـــــاد الترب ودوره فـــــي خدمـــــة اإلن
التطبیقــي لعلــم الــنفس ولكــي یــتمكن المرشــد التربــوي مــن أداء دوره اإلرشــادي 

ًیـات اإلرشـاد فـضال عـن إعـداده بنجاح ، وبـصورة مفیـدة ، علیـه اإللمـام بنظر
  .األكادیمي في دراسة العلوم التربویة والنفسیة واإلرشاد التربوي 

  أبرز نظریات اإلرشاد التربوي
  نظریة التركیز على السمات والعوامل والفروق الفردیة: ًأوال 

 الـذي A. Williamsonمن أشهر رواد هذه النظریة هـو أدمـون ولیامـسون 
الطلبـة فـي جامعـة منـسوتا ، وألـف الكثیـر مـن الكتـب فـي ًكان عمیدا لشؤون 

كیـــف نرشـــد الطـــالب ، واإلرشـــاد فـــي ( هـــذا المجـــال ، ومـــن أشـــهر مؤلفاتـــه 
اإلرشــاد ( ونظریــة الــسمات هــذه تــدعى فــي بعــض الحیــان ) مرحلــة المراهقــة 

ولقــد ســلكت هــذه النظریــة ) اإلرشــاد المتمركــز حــول المرشــد ( و ) المباشــر 
ًمنهجا خاصا ،  وهو منهج اإلرشاد المهني ، ومن ثم تطورت حتى أصبحت ً

ًلها عالقة بتطویر الفرد تطـویرا كـامال ولـم یقتـصر اإلرشـاد مـن خاللهـا علـى  ً
اإلرشاد المهني ، وتعتمد هذه النظریة على علم نفس الفروق الفردیة ، ومـن 
 ســماتها الرئیــسة التأكیــد علــى العوامــل المحــددة التــي تفــسر الــسلوك اإلنــساني

والتي بإمكانها تحدید سمات الشخصیة ، ولقد درست النظریة العمل وصفته 
ًوكــــذلك حاجـــــة العمــــل للـــــسمات الشخــــصیة التـــــي تجعــــل الفـــــرد قــــادرا علـــــى 

  نظریات اإلرشاد
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االنـسجام مــع العمــل والنجــاح فــي المـستقبل ومفتــاح  نجــاح هــذه النظریــة هــو 
ًادرا أن الفرد یجب أن یكون لدیه نموذج من القدرة أو الصفات التي تجعله قـ

ًعلـــى أن یكـــون فعـــاال ، وهـــذه النظریـــة تلعـــب دورا بـــارزا وفعـــاال فـــي تحدیـــد  ً ً ً
ــــد القــــدرات  الهــــدف الفــــردي المهنــــي الخــــاص بكــــل فــــرد ، وتــــسهم فــــي تحدی
ًالخاصة به ، واإلرشاد في هذه النظریة یعتمد اعتمادا كلیا على المرشد ألنه  ً

 ال یـتمكن مـن أن یستطیع أن یختار الحل المناسـب لمـشكلة المـسترشد الـذي
  .یختار الحل المناسب لمشكلته 

  :تقسم الصفات في هذه النظریة على النحو اآلتي 
 .وهي سمات یتسم بها جمیع األفراد : سمات مشتركة  .١
ــدة  .٢ ّوهــي ســمات ال تتــوافر إال لــدى شــخص معــین ، وال : ســمات فری

 .توجد على نفس الصورة لدى اآلخرین 
 .حة الظاهرة وهي السمات الواض: سمات سطحیة  .٣
وهــي الــسمات الكامنــة التــي تعــد أســاس الــسمات : ســمات مــصدریة  .٤

 .السطحیة 
وهــي سـمات تنــتج مـن قبــل العوامـل البیئیــة وتــستمد : سـمات مكتــسبة  .٥

 .منها 
 .وهي سمات تكوینیة ناتجة عن العوامل الوراثیة : سمات وراثیة  .٦
 .وهي سمات تهیئ الفرد وتدفعه نحو الهدف : سمات دینامیة  .٧
وهـــي ســـمات تتعلــــق بمـــدى قـــدرة الفـــرد علـــى تحقیــــق : مات قـــدرة ســـ .٨

 .األهداف 
تستند هذه النظریة على مقارنة اإلرشاد بالعالج النفـسي ، وتعطـي أهمیـة 
للتشخیص باعتبار أنه األساس في العالج ، والمرشد في هذه النظریـة یـشبه 

ة المعلــم فــي تطبیــق الطریقــة العملیــة فــي حــل المــشكالت مــن طریــق العالقــ
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التعلیمیة ، وعلى وفق هذه النظریة یعد المرشد هـو المثـال الـذي یحتـذي فیـه 
  .الطالب 

تساعد نظریة السمات والعوامل فـي الفـرد علـى فهـم ذاتـه ومعرفتـه لقدراتـه 
التي تعني إمكانیة التطویر في األهداف التي تكون متجهة الكتـشاف الـذات 

ًرا علـــى أن یـــسلك ســـلوكا بإمكانیـــات حقیقیـــة وتعزیـــز مـــؤثر لجعـــل الفـــرد قـــاد ً
 هذه النظریة بخمسة افتراضات Williamsonًسلیما ، ولقد حدد ولیامسون 

  :تتعلق بالشخصیة والعمل والمجتمع هي 
  ، ًوبنـاء علـى هـذه ٕكل فرد منظم ونموذج متفرد في قدراته وامكانیاتـه

  .الخصوصیة یمكن استخدام اختبارات موضوعیة لتقدیر تلك الصفات
 ـــسلوك العمـــل تـــرتبط الشخـــ ، وعلیـــه فـــإذا صیة ونمـــاذج المـــصلحة ب

تطابقت صفات العمال والعمل سیؤدي ذلك بال شك إلى النجاح وهذه 
 .المعلومات تساعد األفراد على اختیار المهن 

  یحتــوي مــنهج المدرســة علــى قــدرات متباینــة وهــذه یمكــن أن تحــدد
نــــت ،ممـــا یجعـــل األفـــراد یتعلمـــون بــــسهولة وبـــشكل مـــؤثر فیمـــا إذا كا

 .إمكانیاتهم واستعداداتهم وقدراتهم متطابقة مع متطلبات المنهج 
  یــسترشد الطالــب بالمرشــد لمعرفــة جهــده الــذي یجــب أن توضــع لــه

 .في مجال العمل لتشخیصه أهمیة في المنهج أو 
  تساعد قدرات األفراد ورغباتهم في تحدید مدى إدراكهم وقابلیاتهم. 

  لعواملاألفكار الرئیسة لنظریة السمات وا
 ترتكز نظریة السمات والعوامل على عدة أفكار رئیسة لخـصها بیـردي

Berdie  وهي:  
  ًیختلف األفراد عن بعضهم البعض اختالفـا كلیـا فـي سـلوكیاتهم ، وأن ً

 .الفروق الفردیة هذه تعد جمیعها عامة ومنتشرة بین األفراد 
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  ـــــساني ضـــــمن حـــــدود وقـــــدرة الفـــــرد مـــــن الممكـــــن تعـــــدیل الـــــسلوك اإلن
 ) .الوراثة ومحیط البیئة التي یعیش فیها ( ضویة الع
  الــسلوك اإلنــساني فــي العــادة متــشابه ، ویمكــن تعمــیم هــذا الــرأي مــن

طریـــق مراقبـــة هـــذه الظـــاهرة لمـــدة طویلـــة والتأكـــد مـــن اســـتمرارها دون 
 .خروجها عن القاعدة األساسیة

 السلوك اإلنساني یتمثل في الوضع الحالي للفـرد ، إذ أن هـذا الوضـع 
ًیـتـــــضمن الخبـــــــرات الــــــسابقة ، فـــــــضال عـــــــن وضــــــع الفـــــــرد الطبیعـــــــي 

 .واالجتماعي 
  ، یمكن أن ینظر إلى السلوك اإلنساني وبسهولة من ناحیة قـدرة الفـرد

 .وشخصیته العامة ، ومزاجه وحوافزه 
  ــــالمجتمع ، وأن فهــــم هــــذه ــــه ب ــــسلوك االجتمــــاعي للفــــرد وعالقت فهــــم ال

ًا فــــي بنــــاء المجتمعــــات العالقــــة ضــــروري ألنهــــا إمــــا أن تكــــون أساســــ
 .ٕواألفراد ، واما أن تكون مفسدة وهدامة 

   Williamsonأهداف اإلرشاد من وجهة نظر ولیامسون 
ًحـدد ولیامــسون عــدة أهـداف لإلرشــاد بنــاء علـى نظریــة الــسمات والعوامــل 

  ـ: وهي 
  مساعدة المسترشدین في تعلم صنع واتخاذ القرارات الفعالة. 
  تقدیر صفاتهم بشكل فعال مساعدة المسترشدین على. 
  ــــاج المــــسترشد لهــــا تــــوفیر المرشــــد للمعلومــــات االجتماعیــــة التــــي یحت

 .لتحسین تقدیره لذاته
  تنظیم المرشد لتقدیرات المـسترشد الحالیـة وذلـك بـاللجوء إلـى اسـتعمال

 . االختبارات الموضوعیة والمقاییس لتطبیقها علیه 
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 مكن مـــن الـــسیطرة مـــساعدة المـــسترشد فـــي حـــل مـــشكالته الخاصـــة لیـــت
 .على تطوره من طریق إیجاد الحلول المعقولة لمشكالته االنفعالیة 

  كیفیة تطبیق النظریة
لتطبیـــــق نظریـــــة الـــــسمات والعوامـــــل اقتـــــرح ولیامـــــسون بعـــــض األســـــالیب 

  : اإلرشادیة وهي
  تغییر البیئة. 
  اختیار البیئة المناسبة. 
  تعلم المهارات التي یحتاجها الفرد. 
 اهات تغییر االتج. 

كما أكد على عدم وجود أسالیب موحدة إلرشاد جمیـع الطـالب ، إذ أن لكـل 
  -:حالة أسلوبها ، وهذه األسالیب تبحث تحت العناوین اآلتیة 

  ًعلـــــى المرشـــــد أن یكـــــون ودودا مـــــع المـــــسترشد : العالقـــــة العاطفیـــــة
ویعاملـــه كـــصدیق ، وأن یحتـــرم فردیتـــه ویكـــسب ثقتـــه ، فعنـــدما یـــدخل 

كتب المرشد ، على المرشد أن یمد له كفه للمصافحة ، الطالب إلى م
 .ًوأن یرحب به ویتفهمه وینتبه تماما لما یقوله 

 علــى المرشــد أن یحــاول مــساعدة المــسترشد علــى  : تأكیــد فهــم الــذات
العوامــل المــساعدة والعوامــل المعیقــة فــي بنــاء شخــصیته ، وذلــك عــن 

 .طریق االختبارات وجمع المعلومات 
 ینبغــي علــى المرشــد أن یبــدأ انطالقــه مــن : نــامج العمــل التخطــیط لبر

وجهــة نظــر المــسترشد وأهدافــه واتجاهاتــه ، ثــم یبــرز النقــاط المرغوبــة 
ـــه لمـــاذا ینـــصحه  وغیـــر المرغوبـــة لـــدى المـــسترشد ، وبعـــدها یوضـــح ل
ًباختیــار مــا ، ویجــب أن یكــون المــسترشد قــد أصــبح قــادرا علــى تمییــز 

 .هذه العملیة لمقابالت متكررة وقبول ما ینصح به ، وقد تحتاج 
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  حـین یقـدم المـسترشد علـى اختیـاره ، فـإن المرشـد یمــد : إكمـال الخطـة
له ید المساعدة ،وقد تشتمل تلك المساعدة على عمل برنـامج للدراسـة 

 .أو للتدریب بالنسبة للمسترشد
  ًقد ال یكون المرشد مؤهال للعمل مع : اإلحالة إلى أخصائیین آخرین

 بعض الحاالت باعتبارها خارجة عن نطـاق اختـصاصه المسترشد في
ـــه یقـــوم بمـــساعدة المـــسترشد وذلـــك بإحالتـــه إلـــى مـــصادر  ، ممـــا یجعل

 .أخرى لتلقي المساعدة 
  مزایا نظریة السمات والعوامل 

  ـ: هناك العدید من المزایا التي اتسمت بها نظریة السمات والعوامل أبرزها 
 إلرشاد أنها طبقت طریقة عملیة في عملیة ا. 
  أكدت على ضرورة استعمال حقائق واختبارات موضوعیة. 
  أكدت على الرأي الذي یهتم بالمشكالت وطرق عالجها. 
  أكدت على المعرفة والقوى اإلدراكیة. 

  سلبیات نظریة السمات والعوامل 
لم تخل نظریـة الـسمات والعوامـل مـن وجـود بعـض العیـوب والـسلبیات 

  ـ: ا ، وتتلخص هذه السلبیات باآلتي فیها على الرغم من فاعلیته
النظریـــة تطـــورت فـــي مجـــال التربیـــة واقتـــصرت علـــى الطـــالب الـــذین  .١

 .یمتلكون درجات مختلفة من النضج والمسؤولیة الذاتیة 
        النظریــة بالغــت فــي تأثیرهــا علــى ســیطرة المرشــد ، ممــا جعــل الطالــب  .٢

 .ًتابعا له ) المسترشد ( 
 .د العاطفیة تجاهلت اهتمامات المسترش .٣
 .بالغت في اعتمادها على وضع حقائق موضوعیة  .٤
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التأكیــد علــى التحلیــل الــدقیق مــن طریــق جمــع البیانــات والمعلومــات ،  .٥
 .مما یجعل عملیة اإلرشاد عملیة شاقة وصعبة 

         ركــزت علــى المعلومــات أكثــر مــن المعنــى ، وأهملــت أهمیــة الطالــب  .٦
  . المعلومات في فهم المحتوى وقبول) المسترشد ( 

  نظریة الذات: ًثانیا 
ــــى أســــلوب اإلرشــــاد المباشــــر ، ویعــــد كــــارل    تعتمــــد هــــذه النظریــــة عل

روجــرز أســتاذ علــم الــنفس التربــوي فــي الجمعیــة األمریكیــة هــو المؤســس لهــا 
بعد عـدم اقتناعـه بعلـم الطـب النفـسي وذلـك لعـدم اعتبـار مـا یجـول فـي نفـس 

 إلـى تطـویر نظریتـه الخاصـة التـي المسترشد من أفكار وشعور ، فدفعه ذلـك
تتركـــز علـــى القـــیم اإلنـــسانیة لـــدى الفـــرد ، إذ أصـــبح العنـــصر اإلنـــساني فـــي 

ًاإلرشاد عنصرا جدیدا ومهما  ً ولقد ركز روجرز فلسفة نظریته على االهتمام .ً
  : والفهم والحنان بالنسبة للمسترشد ، وتتكون الذات حسبما یراها روجرز من 

  ي مجموعـة مــن القـدرات واإلمكانــات التـي تحــدد وهــ: الـذات الطبیعیــة
 .الصورة الحقیقیة لألفراد 

  وهــي مجموعــة مــن المــدركات والتــصورات التــي : الــذات االجتماعیــة
 .یحملها الفرد من خالل تعامله مع المجتمع 

  وهــــي مجموعــــة مــــن أهــــداف وتــــصورات مــــستقبلیة : الــــذات المثالیــــة
ه التـصورات واقعیـة وتـتالءم یسعى الفرد للوصول إلیها ، فقد تكون هذ

 .مع قدرات الفرد ، أو قد تكون غیر واقعیة وال یمكن الوصول إلیها 
ًوبناء علـى ذلـك یمكـن تحدیـد هـذه العالقـات إذا اتفقـت الـذات الواقعیـة   

للفـــرد مـــع ذاتـــه االجتماعیـــة والمثالیـــة ، فإنـــه یـــشعر بتوافـــق مـــع نفـــسه ومـــع 
ٌاك تنـافر وعـدم تطـابق بـین الـذوات المحیط الذي یعـیش فیـه، أمـا إذا كـان هنـ

الـثالث ، فــإن سـوء التوافــق هـذا وعــدم االتــزان سـیطغى علــى حیـاة الفــرد ممــا 
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یدفعه إلى البحث عن أسلوب قادر على أن یتبنى التوافق داخل هذا الفـرد ، 
وهذا یجعل الحاجة ماسة إلى اإلرشاد لغرض تحقیـق االنـسجام والتوافـق بـین 

  . المجتمع الفرد وذاته وبینه وبین
  االهتمامات التي ركزت علیها نظریة الذات

لقـــد حـــصلت نظریـــة الـــذات علـــى ســـمعة طیبـــة ممـــا جعـــل الكثیـــر مـــن   
  ـ: المرشدین یتجهون إلیها ، وذلك لألسباب اآلتیة 

إن الفــرد یعــیش فــي عــالم متغیــر مــن خــالل خبراتــه ، فهــو یــدرك هــذا  .١
 .العالم ویعتبره مركز محوره 

ة نظریــة تفاؤلیــة ألنهــا تحــرص علــى التعبیــر البنــاء تعــد النظریــة الذاتیــ .٢
 .والمفید للفرد

إن الخبرات التي ال تتوافق مع مكونات ذات الفرد تعد مهددة لكیانه ،  .٣
ًفالــــذات عنــــدما تواجههــــا مثــــل هــــذه الخبــــرات تــــزداد تماســــكا وتنظیمــــا  ً

 . للمحافظة علیها 
 .منظم یكون تفاعل الفرد واستجاباته مع ما یحیط به بشكل كلي و .٤
إن طریقة استخدام النظریة الذاتیة تعد سهلة إذا ما قورنـت بالنظریـات  .٥

 .األخرى 
  شروط العالج وفق نظریة الذات

  :لقد وضع روجرز عدة شروط للعالج منها   
ــسیكولوجي  .١ ویقــصد بــه تفهــم المرشــد لخبــرات المــسترشد : االتــصال ال

 .واالنتباه إلى ما یدلي به من أفكار ومشاعر 
فكلمــا كــان المــسترشد : المــسترشد غیــر منــسجم مــع ذاتــه أن یكــون  .٢

ًقلقا ولدیه الدافعیة نحو التطویر ، كلما كان اإلرشاد ناجحا  ً. 
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بمعنـى أن یعـي المرشـد خبراتـه   : ًأن یكون المرشد أصیال في تعاملـه  .٣
 .ومهمته 

 .أي أنه فاشل أو ناجح : االبتعاد عن عنونة المسترشد  .٤
علــى المرشــد االبتعــاد عــن اســتخدام :  عــدم اســتخدام عبــارات مبهمــة .٥

 .عبارات ومصطلحات نفسیة ال یفهمها المسترشد 
  ٕفوائد وایجابیات نظریة الذات

  :لقد قدمت نظریة الذات العدید من المنافع والفوائد منها   
النظرة إلى اإلنسان على أنه خیر في جـوهره وال حاجـة للـسیطرة علیـه  .١

 .أو التحكم به
ًبح أكثـــر نـــضجا وتحقیقـــا لذاتـــه ، وأن یـــصبح مـــساعدة الفـــرد ألن یـــص .٢ ً

 .ًأكثر مرونة وتعقال بأفكاره 
ًالعالقــة فـــي اإلرشـــاد بـــین المرشـــد والمــسترشد وفقـــا لهـــذه النظریـــة هـــي  .٣

  .المبدأ األساس والسبب الرئیس المساعد على تغییر سلوك المسترشد
ًاالهتمام بالشعور العاطفي باعتباره شیئا مهما في عملیة اإلرشاد  .٤ ً. 
ًتــساعد عملیــة اإلرشــاد وفقــا لهــذه النظریــة فــي مــساعدة المــسترشد ألن  .٥

 . یتقدم بطریقة إیجابیة وفاعلة 
  النقد الموجه لنظریة الذات

ال یخلــو أي عمــل مــن وجــود ثغــرات فیــه ، ممــا یــضطر الــبعض إلــى   
توجیـــه بعـــض االنتقـــادات حـــول ذلـــك العمـــل ، ونظریـــة الـــذات تعرضـــت إلـــى 

  :بعض االنتقادات منها 
  ًإن النظریــة لــم تبلــور تــصورا كــامال لطبیعــة اإلنــسان لتركیزهــا الكامــل ً

 .على الذات ومفهوم الذات 



 ٤٧                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

  تركت للعمیل وحده حق تكـوین أهدافـه وتقریـر مـصیره ، إذ یتوقـع مـن
 .ًالمرشد أن یكون حیادیا في اإلرشاد وهذا أمر صعب 

  ركزت النظریة على الشعور والعاطفة وتجاهلت حقائق الذكاء. 
  النظریة السلوكیة: ًثالثا 

یعتقــــــد أصــــــحاب هــــــذه النظریــــــة أن الــــــسلوك الظــــــاهري هــــــو مــــــصدر   
المعلومــات الوحیـــد الـــذي یمكـــن الوثـــوق بـــه ، وأكـــدوا علـــى أهمیـــة البیئـــة فـــي 
تكوین السلوك الفردي ، وبحثوا في العالقـة بـین الـسلوك الظـاهري والمثیـرات 

  .ألمریكي جون واتسون البیئیة ، وصاحب هذه النظریة هو عالم النفس ا
  المفاهیم األساسیة في النظریة السلوكیة

  :تتلخص أهم المفاهیم األساسیة في النظریة السلوكیة باآلتي   
َّوهو السلوك المتعلم الذي یكتسبه الفـرد : السلوك اإلنساني المكتسب  .١

ًمن محیطه سواء أكـان هـذا الـسلوك سـویا ، أم مـضطربا والـذي یمكـن  ً ً
ًه لیصبح سلوكا سویا ومقبوال تعدیله وتغییر ً ً. 

ـــران  .٢ وهـــو التجـــاوز الزمنـــي لحـــدوث مثیـــرین أحـــدهما محایـــد ال : االقت
یجتــذب الفــرد واآلخــر یمتــاز بقدرتــه علــى اجتذابــه واســتمرار ردة فعــل 
  طبیعیــة مــن قبلــه أي االســتجابة ، وینقــسم إلــى المثیــر غیــر الــشرطي 

ة غیــر متعلمــة هــي كرائحــة الطعــام التــي تــدفع إلــى إجابــ) الطبیعــي( 
وهـــو  محایــــد ) غیـــر الطبیعــــي(الـــسیالن اللعــــابي ، والمثیـــر الــــشرطي 

یتعلم أثره في السلوك خالل عملیـة االقتـران التـي تحـدث عنـدما یقتـرن 
 .مثیر ما مع مثیر غیر شرطي 

لكل سلوك مثیر ، فإذا كانت العالقة بین المثیر : المثیر واالستجابة  .٣
فإنهــا تنــتج الــسلوك الــسوي ، والعكــس واالســتجابة منــسجمة وســلیمة ، 

 .صحیح
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  األسس النظریة للعالج وفق النظریة السلوكیة 
  ـ: ّإن من أهم األسس النظریة للعالج وفق النظریة السلوكیة هي   
 .والعالج السلوكي عالج المعرفي بفنیاته المتعددة،عالج یجمع بین ال .١
ًمعرفیـا ( عـاد یتعامل مع االضطرابات المختلفة من منظور ثالثـي األب .٢

ً، وسلوكیا ، وانفعالیا  ً. ( 
یتحمــل المــسترشد المــسؤولیة الشخــصیة فــي إحــداث التغییــر العالجــي  .٣

 .من طریق تصحیح األفكار المشوهة والمعتقدات الخاطئة وتعدیلها 
یهــتم هــذا االتجــاه العالجــي بتحلیــل أنمــاط التفكیــر لــدى الفــرد كــشرط  .٤

 .اركة المسترشد لتطویر البرامج العالجیة الفاعلة بمش
  ٕالمبادئ واجراءات النظریة السلوكیة

یــستند المرشــد التربــوي إلــى عــدة إجــراءات ومبــادئ فــي ضــوء النظریــة   
  :السلوكیة من أهمها 

  أي إن النتیجـــة تـــؤدي إلـــى تعلـــم الـــسلوك ولـــیس : االشـــتراط اإلجرائـــي
ولهــــذا اإلجــــراء اســــتخدامات كثیــــرة فــــي عملیــــة اإلرشــــاد فــــي .المثیــــر 
 ات والمدارس والعیادات المستشفی

  وهـــو الثـــواب علـــى الـــسلوك الـــذي یـــسمى اســـتجابة ، وهــــو : التعزیـــز
ــــى ســــلوك ســــار ( نوعــــان تعزیــــز إیجــــابي         وتعزیــــز ســــلبي) ثــــواب عل

 ) .لجوء المتوتر إلى النوم عند حصول مشكلة ما ( 
  یركز هذا المبدأ علـى أن الفـرد : التعلم بالتقلید والمالحظة والمحاكاة

م الــسلوك فــي أثنــاء المــشاهدة والمالحظــة والتقلیــد ، فالطفــل یبــدأ یــتعل
 .بتقلید الكبار من طریق المشاهدة والتقلید والمحاكاة 

  وهو الحدث الذي یـؤدي إلـى ضـعف االسـتجابة التـي تظهـر : العقاب
بعــــد العقوبــــة ، أو التوقــــف عــــن هــــذه االســــتجابة ، والعقــــاب نوعــــان ، 



 ٤٩                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

) ام الفــرد بــسلوك غیـــر مرغــوب فیـــه التـــوبیخ بعــد قیـــ( عقــاب إیجــابي 
حرمـان األبنـاء مـن مـشاهدة بعـض البـرامج التلفزیونیـة ( وعقاب سـلبي 

 ).المحببة إلى نفوسهم لمدة   معینة 
  دور المرشد في النظریة السلوكیة 

ـــــسلوك المـــــستهدف    ـــــر ال ـــــسلوكیة تهـــــدف إلـــــى تغیی ـــــة ال بمـــــا أن النظری
والـتخلص مـن الـسلوك غیـر ومساعدة المسترشد في اكتساب الـسلوك الجدیـد 

المرغوب فیـه ، وعقـد االتفـاق بـین المرشـد والمـسترشد للـتخلص مـن المـشكلة 
ًالتـــــي یعـــــاني منهـــــا المـــــسترشد ، لـــــذا فـــــإن للمرشـــــد دورا كبیـــــرا فـــــي مـــــساعدة  ً

ــــسلوكیة  فالمرشــــد یتحمــــل المــــسؤولیة فــــي . المــــسترشد باســــتخدام النظریــــة ال
لألهـــداف ولـــدوره ومهـــام عملـــه مـــع ًالعملیـــة اإلرشـــادیة باعتبـــاره أكثـــر تفهمـــا 

المسترشد ، لذا یجب علیـه التعـرف علـى أسـباب المـشكلة ، والحـصول علـى 
معلومــات كافیـــة ، ونمذجـــة الـــدور ، وتــشجیع دعـــم الـــسلوك المرغـــوب فیـــه ، 
وتحدیــد أنمــاط التفكیــر غیــر المنطقــي وغیــر التكیفــي ، ومــساعدة المــسترشد 

لــــــذاتي ، وصــــــیاغة واختیــــــار علــــــى تفهــــــم األثــــــر الــــــسلبي ألنمــــــاط الــــــضبط ا
اإلجــراءات واألســالیب اإلرشــادیة المناســبة والتــي تــساعد المــسترشد فــي حــل 

 . مشكالته
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  المراجع
اإلرشـــــاد  :ٕاألســـــدي وابـــــراهیم ، ســـــعید جاســـــم ومـــــروان عبـــــد المجیـــــد  .١

، دار الثقافـــة ،عمـــان ، التربـــوي ، مفهومـــه ، خصائـــصه ، ماهیتـــه 
 .م٢٠٠٣

، دار  إلرشــــاد التربــــوي والنفــــسيا : الحیــــاني ، عاصــــم محمــــود نــــدا .٢
 .م١٩٨٩الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق ، 

، دار المـریخ ،  أساسیات اإلرشاد التربـوي :صالح ، محمود عبـداهللا  .٣
 .م١٩٨٥الریاض ، 

التوجیـــــه التربـــــوي واإلرشـــــاد  :المعـــــروف ، صـــــبحي عبـــــد اللطیـــــف  .٤
 .م١٩٨٠داد ، ، المكتبة الوطنیة ، بغ النفسي في األقطار العربیة

، دار إسـامة ن  التوجیه التربوي واإلرشاد النفسي :یوسف ، عـصام  .٥
 .م٢٠٠٦عمان ، 

: A .S.U, Theories Of Counseling :Barks ,&Stefflre. 6
Mc Graw Hill. 1979.                                               
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                  المحاضرة     
  الخامسة 
  

  أهمیة المعلومات
 تعد وسائل جمع المعلومات في اإلرشاد التربوي والنفسي حجر الزاویة

معلومات دقیقة وكافیة عن على  الحصول أن إذ  ،اإلرشادفي عملیة 
مشكلته وعن بیئته یعد حلقة الوصل بین الجزء النظري والجزء  الطالب وعن
 ّإالتتم   الاإلرشادالن عملیة ؛  التربوي وذلك شادواإلرالتوجیه  العملي في

 أساسهاالمعلومات التي تمكن من فهم الطالب والتي یحدد على   توافرتإذا
ن یتوافر لدیه ألكي یقدم للطالب المساعدة البد  فالمرشد.  تشخیص الحالة

 یحتاج هفهم وتفسیر سلوكه وفي الوقت نفس قدر وافي من المعلومات تتیح
 فهم ىتعینه عل ومواطن ضعفه معلومات عن ذاته ومواطن قوتهالطالب 

   .نفسه وتخطیط مستقبله
  أنواع المعلومات

یمكن أن نحدد أنواع المعلومات على وفق مصادر هذه المعلومات 
   :وعلى النحو اآلتي 

 ّمما الشك فیه أن المصدر الرئیس للمعلومات هو المسترشد :  الفرد ّ
اته ووصف مشاعره وعرض مشكالته نفسه فهو األقدر على فهم ذ

 .وصراعاته
 ًیعد الوالدان مصدرا غنیا من مصادر المعلومات فهما إلى :  األسرة ً

ا من أهم مّمعرفتهما بتفاصیل دقیقة عن حیاة المسترشد إال أنه جانب
  .ًیجاباإًفي بناء شخصیته سلبا أو  المؤثرة العوامل

  المعلومات الالزمة لإلرشاد
  القسم األول
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 إلى تكوین عالقات المراهقة  بدایةفيیمیل األفراد :  األصدقاء 
ویفضي إلیهم  اجتماعیة باآلخرین فیتحدث المراهق إلى أصدقائه

 یعطیاه بمتاعبه الشخصیة في الوقت الذي یرى فیه أن الوالدین ال
 من االهتمام وفي مثل هذه الحاالت یكون األصدقاء ً كافیاًاوقت

ًمصدرا جیدا  .لجمع المعلومات ً
 ر المهمة في جمع المعلومات ّإن المدرسین من المصاد:  المدرسون

یعرفون الكثیر عن سلوك التلمیذ ونواحي القوة والضعف  ّإذ إنهم
 .واهتماماته وسلوكه العام عنده، وعن تصرفاته

 المسترشد وقدموا له  ویتضمن هذا كل من تعامل مع:  األخصائیون
واألخصائي  خدمات نفسیة أو اجتماعیة مثل األخصائي االجتماعي

 ًیب وتتحدد أهمیة كل واحد منهم تبعا لمدى االستفادةالنفسي، والطب
 .منه في حل المشكلة

 بمصادر  قد تكشف الدراسة عن ضرورة االتصال: مصادر أخرى
 أخرى لها عالقة وثیقة بالحالة، كالبیانات الخاصة بالمسترشد، ومنها

، والوثائق األخرى   ، ومذكراته الشخصیة التراكميالسجل المدرسي
  .ًبعادا عن المشكلةأ التي تلقي

 وسائل جمع المعلومات
تمثل أدوات ووسائل جمع المعلومات قلب العملیة اإلرشادیة وجوهرها ، 
وذلك ألن المرشد ال یستطیع الوقوف على مشكلة المسترشد ما لم تكن 
لدیه معلومات وبیانات وحقائق كاملة تساعده على فهم المشكلة 

  .ومساعدة المسترشد في القضاء علیها 
تتنـــوع أدوات ووســـائل جمـــع المعلومـــات كمـــا أن اللجـــوء إلیهـــا عملیـــة 
ســهلة وغیــر مكلفــة ومفیــدة فــي تــشكیل فكــرة شــاملة للمــسترشد بــالتعرف علــى 
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ًماضیه وحاضره ، وبیئته االجتماعیة ، والمشكالت التي تعرض لها سـابقا ، 
ة واالضطرابات التـي یعـاني منهـا، والـصعوبات التـي تعتـرض حیاتـه المدرسـی
  ـ:أو العملیة ، وفیما یلي أهم وأبرز أدوات جمع المعلومات عن المسترشد 

  السجل التراكمي: ًأوال 
سجل تراكمـي تتبعـي لمكونـات شخـصیة الفـرد جمیعهـا، الجـسمیة  وهو

واالجتماعیة، یعتمد علیها بدرجـة كبیـرة عنـد مناقـشة بعـض  والعقلیة والنفسیة
لخاصة، فهو متاح ومنظم لالستعمال الحاالت الفردیة ا المشكالت العامة أو

ویطلـق علیـه عـادة البطاقـة المدرسـیة فهـو . الحاجة إلیه السریع عند المباشر
التوجیـه واإلرشـاد التربـوي والمهنـي، ألنـه یحتـوي  من أهم الوسـائل فـي مجـال

ـــــي ـــــات الت ـــــع البیان ـــــه المدرســـــیة علـــــى جمی ـــــة حیات  .جمعـــــت عـــــن الفـــــرد طیل
 بعـد تطـور وظیفـة المدرسـة التراكمـيسجل لقد ظهرت الحاجـة إلـى الـ       

بتنمیــة شخــصیة التلمیــذ بغیــة تمكینــه مــن النمــو المتكامــل  إذ أصــبحت تهــتم
استمراره في التعلیم إلى أقصى حد تسمح به قدراتـه وتوجیهـه  السلیم وتحقیق

ّوالعمل المناسب له، ومما یؤسف له أنـه علـى الـرغم مـن أهمیـة  إلى الدراسة ّ
تولي هذا السجل أیـة عنایـة ودقـة، بـل   معظم المدارس الّأن هذا السجل إال

یستفید منـه التلمیـذ فـي حیاتـه الفكریـة  اتفق، وبالتالي ال تمأل معلوماته كیفما
  . عند الحاجةإلیهأ جیستفید منه التربوي إذا ما ل ال كما. والنفسیة

  محتویات السجل التراكمي
التلمیــــذ وجوانــــب  أداة تشخیــــصیة ألحــــوال التراكمــــيكــــان الــــسجل  لمــــا

لتقدیم الخدمات التوجیهیـة واإلرشـادیة المتعـددة، لـذلك  شخصیته، وهو وسیلة
الـسجل علـى بیانـات مهمـة تغطـي مكونـات شخـصیته  یجـب أن یحتـوي هـذا

   :كافة، وأهم هذه البیانات
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 وتـــشمل اســــم التلمیـــذ، وتـــاریخ ومحــــل : البیانـــات الشخـــصیة للتلمیــــذ
، وفـــصله، واســـم ولـــي أمـــره،  رســـته، ومد ، وجنـــسیته ودیانتـــه والدتـــه،
 . الخ...وعلمه، 

 ــي المراحــل الدراســیة الــسابقة أي : ملخــص التقــاریر عــن التلمیــذ ف
 .یخصص موجز عن حالة التلمیذ عند انتقاله إلى المرحلة التي تلیها

 ـــذ ًفقـــد ثبـــت أن للحالـــة الـــصحیة أثـــرا : البیانـــات الـــصحیة عـــن التلمی ّ
ــــــى ــــــذ علــــــ ًواضــــــحا عل ــــــدرة التلمی ــــــاه والمتابعــــــة واالســــــتیعابى االنق  تب

  .والتحصیل بنحو عام
 ویتنــاول هــذا الجانــب تكــوین األســرة :  بیانــات عــن النــواحي األســریة

أفرادهـا، ومـن یعولهـا، ومـع مـن یعـیش، وكـذلك الحالـة  من حیث عـدد
 .والثقافیة، وأجواء المنزل االقتصادیة واالجتماعیة

 ــــذ  اختبــــارات الــــذكاء البیانــــات هوتــــشمل هــــذ: القــــدرات العقلیــــة للتلمی
وتـواریخ إجرائهـا  والقـدرات الخاصـة مـع تحدیـد أسـماء هـذه االختبـارات

 .وتقدیرات المدرسین
 ویـشمل بیانـات عـن درجـات التلمیـذ  :بیانـات عـن التحـصیل الدراسـي

داخـل الفـصل، وكـذلك المـواد  في المواد المختلفة، وترتیبه بین زمالئـه
ًالتي أظهر فیها تفوقا أو ضعفا ً ّ. 

 وتشمل هذه البیانـات النفـسیة : ات عن السمات الشخصیة للتلمیذبیان
 .واالجتماعیة التي لها أثر كبیر في التحصیل

 وتتـضمن عـدد مـرات الـدوام والتـأخر فـي : بیانات عن مواظبة الطالـب
 .الدراسة، وأسباب ذلك، وارتباطه بالعوامل األخرى

 نات معلومات وتشمل هذه البیا: بیانات عن المیول والهوایات للتلمیذ
 .عن هوایات التلمیذ البارزة، ومیوله الثقافیة والفنیة والریاضیة
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 وتضم المشكالت التي تعـرض : عن أهم المشكالت السلوكیة بیانات
والتوجیهات التي قدمت بهذا الصدد، مع ذكر أهم العوامل  لها التلمیذ

 .المشكالت المؤثرة في هذه
 تطلعاتـــه، وســـماته التـــي وتـــشمل أمنیـــات التلمیـــذ و: مالحظـــات عامـــة

 ..ینفرد بها عن غیره
 مزایا السجل المجمع

بــــع تــــأریخ الفــــرد لمــــدة تیعــــد مــــن أهــــم األدوات التــــي تــــساعد علــــى ت .١
 .طویلة

ُیقلل من ذاتیة الباحث، ألن المعلومات التـي تـسجل فـي الـسجل ال  .٢ ّ 
تـــأثیر ظـــرف واحـــد أو شـــخص معـــین، بـــل هـــو نتـــاج  تكـــون تحـــت

 .متباعدة تغطي حیاة الفرد اقفتسجیل متتابع في ظروف ومو
یزید من استبصار الفرد بذاته، إذ یمكنه من وضع مستویات طمـوح  .٣

واقعیــة وتخطــیط ســلیم للمــستقبل مبنــي علــى حقــائق موضــوعیة عــن 
 .الذات

 .ینمي العالقة بین البیت والمدرسة .٤
  دراسة الحالة: ًثانیا 

رشــد الطالبــي فــي التــي یقــوم بهــا الم  األعمــالأهــمدراســة الحالــة الفردیــة مــن 
  المرشد عـن غیـره، وبمقـدار مـا یملـك مـنالتي تمیزبل إنها المیزة  المدرسة

دراسـة الحالـة   ، ألنلبـةمهارة ودرایة وخبرة بمقدار ما ینجح في مساعدة الط
الـسلوك اإلنـساني الــذي  مـن أدق األعمـال اإلرشـادیة ، فالمرشـد یتعامـل مـع

میـداني بحـت إال   الحالـة عمـلیـصعب ضـبطه أو التنبـؤ بـه ، ومهـارة دراسـة
 ما یقوم به االختصاصي مـن تـسجیل الزم فـي سـجل مخـصص لـذلك خوفـا

یوجـــد   یغیـــب عـــن ذهـــن المخـــتص أنـــه الأالمـــن النـــسیان ، كمـــا أنـــه یجـــب 
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ـــــو كـــــان المـــــسترشدان أخـــــوین  مـــــشكلتان ـــــى ل ـــــشابه ، حت ـــــشابهان تمـــــام الت تت
حـظ أن المرشـد وأسالیب التنشئة االجتماعیة ، ومن المال الختالف الظروف

 ً یمارس هذا العمل اإلنساني السیما إذا الحـظ تحـسناوبمتعة كبیرة وه یحس
 ن إلـى مـساعدةوجا یحتـالـذین الطلبـةالحالـة التـي یدرسـها ، ومـا أكثـر  علـى

تقـــــدم فـــــي  متخصـــــصة ، ولكـــــن مـــــع األســـــف أن هـــــذه الخدمـــــة العظیمـــــة ال
دیة المناسـبة وذلك بـسبب عـدم وجـود البیئـة اإلرشـا  ، المدارس بشكل مرض

في المـدارس غیـر مختـصین فـي خدمـة الفـرد  أكثر المرشدین للدراسة ولكون
ألن المرشد غیـر ؛ ها مرشدون  فییوجد  من المدارس الًعلى أن كثیرا عالوة

  ٠العمـــــــــل الفنـــــــــي یـــــــــستطیع القیـــــــــام بمثـــــــــل هــــــــذا المتخــــــــصص ال
 ، یعـانون مـن اإلهمـال فـي داخـل المنـزل وخارجـه الطلبـةوكثیر من        

 تقـدم الخـدمات اإلرشـادیة الالزمـة لألطفـال والمـراهقین وكـذلك فالمدرسـة ال
 الطفل في المنزل یفقد الرعایةف عن حاجات الشباب ، ًالمجتمع ، یغفل كثیرا

أو غائــب بعقلــه دون جــسمه ، ، األبویــة فهــو بــین أب غائــب بجــسمه وعقلــه 
 القهـــــر  أنـــــواعشـــــتىالمتاعـــــب والتـــــوترات ، وصـــــارت تمـــــارس  وأم أنهكتهـــــا

 لهـــم ولكـــن لفقـــد األســـالیب التربویـــة المناســـبة ًكرهـــا ال ، والتعـــذیب لألطفـــال
انشغالها بأمور أخرى خـارج المنـزل كـاألم العاملـة  أو، للتعامل مع األطفال 

األطفـال للمربیــة أو الخادمـة ، وبالتــالي یكـون وجــود  د أمــور تربیـةنالتـي تـس
  .األسرة واألطفال األم كعدمه في حیاة

   دراسة الحالةمزایا
 .یسعى المرشد من طریق دراسة الحالة إلى فهم أفضل للمسترشد  .١
تعطــي صــورة أوضــح وأشــمل للشخــصیة مــن طریــق جمــع المعلومــات  .٢

 .المتكاملة 
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تــسهل عملیــة فهــم وتــشخیص وعــالج المــشكلة عــل نحــو دقیــق مبنــي  .٣
 .على دراسة وبحث علمي 

  .تساعد المسترشد على فهم ذاته بشكل أوضح  .٤
ـــــــصعوبا ـــــــةال ـــــــد دراســـــــة الحال ـــــــي یواجههـــــــا المرشـــــــد عن   ت الت

  :هناك عدة صعوبات یواجهها المرشد في أثناء دراسته للحالة منها 
 لومــات الكافیــة عــن الحالــة بــسبب عــدم قــدرة المرشــد علــى تــأمین المع

 . م تعاون المنزلعد
 والمرشـد   ألن دراسـة الحالـة تحتـاج وقتـا طـویال ،؛  الطلبـةكثـرة أعـداد

تـسمح  ه الدراسة فقـط إذ لدیـه أعمـال إرشـادیة أخـرى اللیس مفرغا لهذ
 .بممارسة دراسة الحالة بمدة كافیة له
 الحالــة، تجعـل هــذه قلـة تــدریب بعـض المرشــدین علـى فنیــات دراسـة 

فالدراســـة تكـــون صـــوریة إلرضــــاء  الدراســـة تنفـــذ بـــشكل غیـــر مرضــــي
  .المشرف

 ن  بالمرشـــــد وبالتـــــالي عجـــــز المرشـــــد عـــــلبـــــةعـــــدم ثقـــــة كثیـــــر مـــــن الط
 فـــــي تـــــشخیص الحالـــــة هتــــساعد الحــــصول علـــــى معلومـــــات ضـــــروریة

  .عالجیة لها واقتراح بدائل
  عدم قدرة المرشد على كسب ثقة الوالدین، وبالتالي تكـون العقبـة اكبـر

 .الطلبةللحصول على مساعدة 
  من الصعوبات التي یواجهها بعض المرشدین أن مدیر المدرسـة غیـر

 أعمــال إرشــادیة، وبالتــالي یكــون مــا یقــوم بــه المرشـد مــن متفاعـل مــع
المرشـد، وبمعنـى آخـر انعـدام الثقـة بـین المـدیر  المدیر عقبـة فـي وجـه

التـــي تـــصدر عـــن بعـــض مـــدیري  والمرشـــد ، ومـــن األمثلـــة الخاطئـــة
ویقــدم الحلــول  المــدارس أن مــدیر المدرســة یتــدخل فــي دراســة الحالــة
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 عــــد فــــواتتفلــــح یقــــوم بتحویلهــــا للمرشــــد ، ولكــــن ب الجــــاهزة وعنــــدما ال
 .األوان

 ن بعــض المعلمــین  التــي تواجــه المرشــد فــي المدرســة أمــن الــصعوبات
 بــل الــبعض .لبــة بمــا یقدمــه المرشــد مــن خــدمات للط غیــر مقتنعــین

 كالــضرب مــثال وهــم یعلمــون لبــةالط  مــع بعــضً ســیئةًیمــارس أعمــاال
ـــذا فـــإنهم یقفـــون ضـــد المرشـــد ، ممـــا  موقـــف المرشـــد مـــن الـــضرب ، ل

 .شد للحالة تتسم بالصعوبة لفقدانه دعم المعلمینیجعل دراسة المر
   ألن غیـر ؛  یمارس دراسة الحالة إال من لدیه درایة ومعرفـة أالیجب

لى طریق مـسدود ، للدراسة یعقد المشكلة أكثر وأكثر ویصل إ المؤهل
قــدوره القیــام بممارســة دراســة مــا یجــب مأن لــیس ب ذا أحــس المرشــدفــإ

ممــن یــستطیع القیــام بــذلك ، وهــذه  أو، علیــه أن یحیلهــا لزمیــل آخــر 
دور المرشــد فــي هــذه  هــي الــروح العلمیــة لألعمــال المهنیــة ، ویكــون

 ٠الحالة هو دور المتابع لتطورات الحالة 
  السجل القصصي: ًثالثا 

الواقــع  هــو تــسجیل موضــوعي لواقعــة أو مــشهد مــن ســلوك العمیــل فــي
 ، وتفسیر لما حدث،في موقف معین كما هو كقصة واقعیة، وقد یلیه تعلیق

 عینة سلوكیة مكتوبة وقتیا عند حدوث ثم توصیات، أي أنه صورة كتابیة أو
الواقعــة الــسلوكیة، أمــا التعلیــق والتفــسیر والتوصــیات فتكــون منفــصلة ولیــست 

المرشـــد أو األخـــصائي النفـــسي أو المعلـــم "أي أن الـــراوي . مـــن الـــسجل ًجـــزء
نه فـــي ذلـــك شـــأن المخبـــر مـــا شـــاهد بالـــضبط فـــي الواقـــع، شـــأ یقـــص" مـــثال

شاهده، أما إذا علق علیه فهـذا موضـوع آخـر،  الصحفي الذي یقص فقط ما
فسر أو كتب توصیات، ونحن نعرف أن  إنه یسمى تعلیقا، وكذلك الحال إذا

ــــار تختلــــف عــــن التعلیــــق علــــى األخبــــار، وهكــــذا نجــــد أن المرشــــد أو  األخب



 ٥٩                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

یمكــن اعتبــاره  ياألخــصائي أو المعلــم حــین یعــد الــسجل القصــصي الــواقع
شــاهد  والتــسجیل القصــصي أو الــصورة اللفظیــة لمــا". مخبــر نفــسي"بمثابــة 

 األخصائي یماثل لقطـة أو صـورة فوتوغرافیـة یـسجل الـسلوك الفعلـي والواقـع
 . والمشاهد وقتیاوالحوادث

  السیرة الذاتیة : ًرابعا 
الموجـود فـي المؤسـسة التعلیمیـة یمكن االستفادة مـن الـسجل التراكمـي 

یفها في خدمة المرشد فـي ظالستقاء المعلومات المراد معرفتها وتوللمسترشد 
أثناء مهمته اإلرشادیة لما تحویه من معلومات غزیـرة ومهمـة تغطـي مـساحة 

  .كبیرة من السیرة الذاتیة للمسترشد 
  االختبارات والمقاییس: ًخامسا 

اعــدة یحتــاج المرشــدون فــي تطــویر بــرامجهم اإلرشــادیة وتنفیــذها إلــى ق
وال غنـــى ألي مرشـــد . مـــن المعلومـــات الموضـــوعیة والموثوقـــة حـــول الطلبـــة

مـستنیر عــن المعلومــات الموضــوعیة لتــدعیم أحكامــه وقراراتــه وخططــه ســواء 
وحتى یمكن الحصول علـى . في حاالت اإلرشاد الفردي أو اإلرشاد الجمعي

دیر  عــدد مــن االختبــارات ومقــاییس التقــعمالهــذه المعلومــات ال بــد مــن اســت
  :وقوائم الشطب واالستفتاءات للتعرف على الطلبة من حیث

 قدرات الطلبة واستعداداتهم األكادیمیة والمدرسیة. 
 سماتهم الشخصیة ومفهومهم للذات وتقدیرهم لها. 
 مستویات تكیفهم االجتماعي والعاطفي. 
 اتجاهاتهم وقیمهم وتفضیالتهم ونقاط قوتهم وضعفهم . 
 ضجهم المهني میولهم المهنیة ومستوى ن. 
 أسالیب الدراسة وعادات الدراسة لدیهم . 
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ــــــدم للمرشــــــد  ــــــدرات مــــــثال تق ــــــذكاء واالســــــتعدادات أو الق ًإن اختبــــــارات ال
معلومـــات قیمــــة فــــي تــــشخیص الطلبــــة الموهـــوبین الــــذین یعــــانون مــــن تــــدني 
التحصیل المدرسي، كما أن اختبارات الشخصیة تساعد المرشـد فـي التعـرف 

نون من اضطرابات سلوكیة عاطفیة أو اجتماعیة، أمـا على الطلبة الذین یعا
مقــاییس المیــول المهنیــة فإنهــا تــساعد المرشــد والطالــب واألســرة فــي الوصــول 

ًوقــــد ال یجــــد المرشــــد صــــعوبة فــــي . إلــــى اختیــــارات دراســــیة ومهنیــــة معقولــــة
الحـصول علـى بعــض األدوات اإلرشـادیة مـن مراكــز القیـاس والتقـویم ودوائــر 

 فـي الجامعـات، كمـا أن بعـض المؤسـسات الحكومیـة وغیـر البحث والتطـویر
الحكومیـة التـي تقــدم خـدمات لألطفــال وذوي االحتیاجـات الخاصــة قـد تمتلــك 

ویـــستطیع المرشـــد إذا . أدوات اختباریـــة وغیـــر اختباریـــة للتـــشخیص واإلرشـــاد
توافرت لدیه اإلرادة والرغبة أن یتصل بهذه المؤسسات للحصول على بعض 

  . یحتاجها في عملهاألدوات التي
 االختبارات ومقاییس التقدیر فـي تقیـیم مـدى نجـاح المرشـد فـي عملوتست

ًتحقیــق غایــات بــرامج اإلرشــاد التــي ینفــذها وخاصــة البــرامج الوقائیــة وبــرامج 
  . اإلرشاد المهني
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  المراجع
 ، دار  دلیـــل المرشـــد التربـــوي فـــي المدرســـة:العـــزة ، ســـعید حـــسني  .١

  .م ٢٠٠٩ه ـ ١٤٣٠ الثقافة ، عمان ،
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   المحاضرة 

  السادسة  
  
 
   Observationالمالحظة : ًسادسا

من المصطلحات التي یسهل على الفرد فهم المقصود منها  المالحظة
 ، وتعني االنتباه لشيء ما والنظـر إلیـه ، ویقـال الحظـه أي راعـاه ، ٕوادراكها

صیر ، والمالحظــة تــشیر إلــى أداة مــن أدوات بمعنــى نظــر األمــر إلــى أیــن یــ
البحــث تجمـــع بواســـطتها المعلومـــات التـــي تمكــن الباحـــث مـــن اإلجابـــة علـــى 
ًأســئلة البحــث ، وهــي مــن أقــدم وســائل جمــع المعلومــات وأكثرهــا شــیوعا فــي 
مجال اإلرشاد التربوي ، وللمعلومات التـي یحـصل علیهـا المرشـد مـن طریـق 

عدته علـى صـنع القـرار حـول كیفیـة المواصـلة المالحظة قیمة كبیرة فـي مـسا
واالستمرار ، وتشمل المالحظة السلوكیات المختلفة ، مثل حركات الشخص 
وطریقة الحـدیث والتعبیـرات غیـر اللفظیـة ، والمظهـر العـام ، وطریقـة تعامـل 
الفرد مع األشخاص واألشیاء ، وممارسته للنشاطات والتفـاعالت ، والـصحة 

العقلــي ، ( نفــسیة ، ونمـو الشخـصیة مــن جمیـع جوانبهـا العامـة ، والـصحة ال
كمـــــا تـــــشمل مالحظـــــة ) والعـــــاطفي ، واالجتمـــــاعي ، والجـــــسمي ، والنفـــــسي 

  .النظافة العامة ، والقدرات والمواهب والطموحات 
  أهداف المالحظة

  :تهدف المالحظة إلى تحقیق جملة من األهداف من أهمها 
 .ضات معینة حول سلوك المسترشد جمع الحقائق التي تثبت أو تنفي افترا

 .تسجیل التغیرات التي تطرأ على سلوك المسترشد نتیجة نموه 

  المعلومات الالزمة لإلرشاد
  القسم الثاني
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 .تحدید العوامل المؤثرة على السلوك في المواقف المختلفة 
 .دراسة التفاعل االجتماعي للمسترشد في المواقف المختلفة 
 .تفسیر السلوك المالحظ بعد تكرار مالحظته لمرات عدیدة 

  .لتوصیات المتعلقة بتعدیل السلوك إصدار ا
  أنواع المالحظة

  :هناك العدید من أنواع المالحظة ، ومن أهمها 
  یقـوم المرشـد أو الباحـث بمالحظـة سـلوك معـین : المالحظة المباشرة

 .من طریق االتصال المباشر باألشخاص أو باألشیاء التي یدرسها 
  ــــر المباشــــرة ت والتقــــاریر  یــــستعین المرشــــد بالــــسجال:المالحظــــة غی

 .والمذكرات التي أعدها اآلخرون 
  وهــــي عنــــدما یكــــون لــــدى الباحــــث أو المرشــــد : المالحظــــة المحــــددة

 .تصور مسبق عن نوع السلوك الذي یراقبه 
  ـــر المحـــددة وفیهـــا یقـــوم الباحـــث أو المرشـــد بدراســـة : المالحظـــة غی

 .مسحیة للتعرف على واقع معین أو لجمع المعلومات والبیانات 
وهي ذلك النوع من المالحظـة التـي یقـوم الباحـث : حظة بدون مشاركة المال

 .أو المرشد بإجراء مالحظاته من طریق القیام بدور المراقب 
  وهــــي التــــي یقــــوم فیهــــا المرشــــد أو الباحــــث :المالحظــــة المقــــصودة 

باالتصال الهادف بموقف معـین أو أشـخاص معینـین لتـسجیل مواقـف 
 .محددة 

 وتـتم هـذه المالحظـة عـن طریـق الـصدفة : دة المالحظة غیر المقـصو
 .باكتشاف سلوك معین 
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  إجراءات المالحظة
هنــاك إجــراءات علــى المرشــد إتباعهــا عنــد القیــام بعملیــة المالحظــة ، وهـــذه 

  :اإلجراءات تتمثل باآلتي 
  علـــى المرشـــد تحدیـــد الهـــدف مـــن المالحظـــة وتعیـــین : تحدیـــد الهـــدف

 .الشيء الذي یسعى إلى مالحظته 
 ًدید زمان المالحظة بحیث یكون كافیا تح. 
 تحدید المكان المناسب للمالحظة مثل ساحة اللعب أو غرفة الصف. 
  تكــرار المالحظــة مــن وقــت آلخــر للتحقــق مــن دقــة المالحظــة الــسابقة

 .والحكم على ثباتها وصدقها دون تقویمها 
  ًوصــف الواقـــع المالحـــظ كــأن یكـــون رصـــدا ألنمــاط الـــسلوك المالحـــظ

 .تكراره ومقدار 
  التركیز على مالحظة سلوك محدد في وقت واحد ، وذلك للتمكن من

 .إصدار حكم مناسب على ذلك السلوك 
  الـــربط بـــین الـــسلوك الظـــاهر ومـــؤثر آخـــر مـــستنتج غیـــر واضـــح دفـــع

ٕبـــالفرد الـــذي وضـــع تحـــت المالحظـــة بـــأن یـــسلك هـــذا الـــسلوك واجـــراء 
 .ًالتحلیل بناء على ذلك 

  وسائل المالحظة
ٕلمــاء بتطــویر وســائل مقننــة تــسهل عملیــة المالحظــة واجراءاتهــا قــام الع

بشكل مناسب یمكن المرشد من استعمال وسیلة أو أكثر مـن وسـائل القیـاس 
الخاصـة بجمــع المعلومـات والبیانــات عـن طریــق المالحظـة ، ومــن أهـم هــذه 

  ــ: الوسائل 
  تستعمل : ) التجمیع السوشیومیتري ( مقاییس العالقات االجتماعیة

هذه المقاییس في تقییم العالقات االجتماعیة بـین األفـراد حیـث یطلـب 
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مـــن كـــل فـــرد اختیـــار عـــدد مـــن األشـــخاص الـــذین یـــود التعامـــل معهـــم 
ٕللــــتخلص مــــن اإلجبــــار ومــــساوئه ، واحــــراز ارتفــــاع معنویاتــــه وروحــــه 
ًالمعنویــة ، فیكــون التجمیــع علــى وفــق هــذه الطریقــة خاضــعا لمعیــاري 

 . عر فیها األفراد فیما بینهم الجذب والنفور التي یش
  وهــي قــوائم تحتــوي علــى مجموعــة مــن الفقــرات التــي :قــوائم الــشطب 

وترتـب . فـي سـلوك الطالـب یضعها المعلم أو المرشد لقیاس سمة مـا 
هذه الفقرات التي تهتم ببعض الـسلوكیات البـسیطة بـشكل عـشوائي أو 
بصورة منظمة ، ثم یقوم بمالحظة كل طالب من ناحیة السلوك الذي 
یقــــوم برصــــده فــــي قــــوائم الــــشطب لمعرفــــة مــــدى تقدمــــه فــــي اكتــــساب 
الــــــسلوك المــــــراد ، كــــــأن یكتــــــسب مهــــــارة التعبیــــــر الــــــشفوي أو مهــــــارة 

ات الجید ، ویقرر المعلم أو المرشد عادة عدد المشاهدات التي اإلنص
  .تتم فیها المالحظة ویدون تقدیره في كل مرة 

  وهــــي تــــشبه قــــوائم الــــشطب فــــي مــــضمونها المــــراد :ســــاللم التقــــدیر 
مالحظته وذلك ألن كل عبارة أو سؤال مدرج بالقائمة بهدف مالحظة 

 مـــا تكـــون خمـــسة الـــسلوك یخـــصص لـــه عـــدة خیـــارات لإلجابـــة وعـــادة
ًدائما ،غالبا ،(  خیارات تتدرج في قوتها مثل ًأحیانا ، نادرا ، إطالقا ً ً ً (

 ). ًممتاز ، جید جدا ، جید ، مقبول ، ضعیف( أو 
  یــتم نــشاط لعــب األدوار مــن قبــل بعــض الطلبــة الــذین : لعــب األدوار

یقومــون بعـــرض مـــشاعرهم وأحاسیـــسهم لآلخـــرین ، بینمـــا یكـــون هنـــاك 
ن الطلبة یالحظون ذلك العرض ثم یدلون بآرائهم وأفكـارهم مجموعة م
إن نــــشاط لعــــب األدوار یــــساعد المرشــــد علــــى مالحظــــة . تجــــاه ذلــــك 

طلبته ومعرفة قدراتهم واحتیاجاتهم واتجاهاتهم في معالجتهم لألمـور ، 
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ًفضال عـن كونـه مـساعدا قویـا وداعمـا للطلبـة لفهـم وتحلیـل مـشكالتهم  ً ً ً
 .ت تلك المشكالت مدرسیة أم غیر مدرسیة الیومیة ، سواء أكان

  مزایا المالحظة
للمالحظـــة مزایـــا عدیـــدة ممـــا یجعلهـــا وســـیلة مهمـــة وجیـــدة فـــي جمـــع 

  -:البیانات عن المسترشد ، وأبرز هذه المزایا هي 
 توفر معلومات وبیانات على درجة عالیة من الدقة. 
 تمكن المرشد من جمع أكبر كمیة من المعلومات عن المسترشد. 
  تساعد المرشد على جمع البیانات عن حقیقة السلوك وقت حدوثه. 
  یتجــاوب الفــرد المــراد مالحظتــه بطریقــة عفویــة وغیــر مقــصودة ، ممــا

 .یساعد المرشد في الحصول على أجوبة عن األسئلة دون عناء 
 یـــستطیع المرشـــد الحـــصول علـــى معلومـــات مـــن طریـــق المالحظـــة ال 

 .یمكن الحصول علیها بطرق أخرى 
  سلبیات المالحظة

ال تخلـــــو وســـــیلة المالحظـــــة مـــــن وجـــــود بعـــــض المعوقـــــات والثغـــــرات 
  :المتمثلة باآلتي 

  عنـــدما یـــشعر الفـــرد بأنـــه تحـــت المالحظـــة ســـیقوم بتغییـــر ســـلوكه إلـــى
 .سلوك متكلف ومصطنع 

  ــــد تــــسجیله لــــنمط ــــى تــــصوراته عن قــــد یتحیــــز المرشــــد لفرضــــیاته أو إل
 .السلوك المالحظ 

 مالحظ بعوامل طارئـة ممـا یجعـل األفـراد الـذین هـم قد یتأثر الموقف ال
 .ًتحت المالحظة یسلكون سلوكا غیر سلوكهم الطبیعي 

  تقتــــصر قیمــــة المالحظــــة علــــى أنمــــاط الــــسلوك الظــــاهر الــــذي یمكــــن
 .مالحظته وتسجیله ، وال تفید في رصد الظواهر السلوكیة المعقدة 
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   Interviewالمقابلة  : ًسابعا
ــــــــات المقابلــــــــة أداة مــــــــن     ــــــــتم بموجبهــــــــا جمــــــــع البیان أدوات اإلرشــــــــاد ی

والمعلومــات بــین شــخص وآخــر ، أو بــین شــخص وعــدة أشــخاص ، وتعتمــد 
علــــى االتــــصال اللفظــــي وغیــــر اللفظــــي ، وتقــــوم علــــى الحــــوار المــــنظم بــــین 

  .المرشد والمسترشد 
  أهداف المقابلة

  :تهدف المقابلة إلى تحقیق جملة من األهداف منها 
 عاونیــة إنـــسانیة بــین المرشــد والمــسترشد لمـــساعدة بنــاء عالقــة ودیــة وت

 .المسترشد على فهم ذاته ومعرفة قدراته 
  دعم عملیة التفاعل بین المرشد والمسترشد للحصول على كمیـة كبیـرة

مــــن البیانــــات والمعلومــــات عــــن المــــسترشد لمــــساعدة المــــسترشد علــــى 
 .التكیف مع نفسه واآلخرین 

  أنواع المقابلة
  : حیث الغرض إلى تقسم المقابلة من

  وتهدف إلى التعرف على طبیعة المشكلة : المقابلة األولیة. 
  ــة التشخیــصیة وتهــدف إلــى تــشخیص المــشكلة التــي یعــاني : المقابل

 .منها المسترشد ، وتصنیف األفراد حسب حاالت مشكالتهم 
  یقــدم فیهــا للمــسترشد بعــض التوجیهــات البــسیطة :المقابلــة اإلرشــادیة

 .من قبل المرشد
  وهـذه تحتــاج إلـى عــدة جلــسات ، وتفیـد فــي مجــال :المقابلــة العالجیــة

  .اإلرشاد النفسي
  :وتقسم المقابلة من حیث عدد المسترشدین إلى 
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  وهـــــي المقابلــــة التــــي تـــــتم بــــین المرشــــد التربـــــوي : المقابلــــة الفردیــــة
 .والمسترشد 

  ـــة الجماعیـــة وهـــي المقابلـــة التـــي تـــتم بـــین المرشـــد التربـــوي : المقابل
 .جموعة من المسترشدین في مكان واحد ووقت واحد وم

  :ًأما أقسام المقابلة وفقا لنوع األسئلة التي تطرح فیها فهي 
  وهـي المقابلـة التـي یقـوم فیهـا المرشـد بطـرح أسـئلة : المقابلة المغلقـة

 .على المسترشد تستوجب إجابات دقیقة ومحددة 
  مرشد بطرح أسئلة على وهي المقابلة التي یقوم ال: المقابلة المفتوحة

المسترشد وتترك لـه الحریـة التامـة لإلجابـة ، دون تحدیـد الزمـان الـذي 
 . تستغرقه اإلجابة أو األسلوب المتبع فیها 

  وهــــي المقابلـــة التــــي تــــشتمل علــــى :  المفتوحــــة -المقابلــــة المغلقــــة
 .نوعین من األسئلة بعضها مغلقة والبعض اآلخر مفتوحة 

  ـــة ـــة البؤری ـــة االهتمـــام حـــول خبـــرة معینـــة تر: المقابل كـــز هـــذه المقابل
 .صادفها المسترشد ، وعلى آثار هذه الخبرة 

  مهارات المقابلة
هنــاك العدیــد مــن المهــارات التــي یجــب علــى المرشــد اســتعمالها عنـــد 

  -:إجراء المقابلة منها 
  اإلصــغاء الفعــلActive Listening  : یــتمكن المرشــد الجیـــد أن

رشد من طریق اإلصغاء اإلیجابي والفعال یجمع المعلومات من المست
، وذلــك عــن طریــق اســتعمال لغــة الجــسد المالئمــة ، واســتعمال الحــد 

أنـــا أفهــم مـــا : األدنــى مــن االســـتجابات كــأن یقـــول المرشــد للمــسترشد 
تعنیه ، نعم ، استمر ، وهلم جـرا ، أو أن یلجـأ إلـى اسـتعمال إشـارات 

 .مثال ًغیر لفظیة كهز الرأس قلیال على سبیل ال
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  أسـلوب تردیـد المـشاعرReflection of Feeling :   یقـوم المرشـد
وفـــق هـــذا األســـلوب بتردیـــد مـــشاعر المـــسترشد وذلـــك للتأكیـــد لـــه بـــأن 

إن أبـي وأمـي : الطفـل یقـول ( مثـال . المرشد یهتم بتفاصـیل مـشكلته 
ًمشغوالن دائما ، فأبي یذهب كثیرا إلى عمله ، كما یذهب إلى أمـاكن  ً

ًأمي موظفـة تـذهب إلـى وظیفتهـا كـل یـوم ، وأحیانـا تبقـى فـي كثیرة ، و
 والـــــدك ووالـــــدتك ال یبقیــــان معـــــك لمـــــدة : اســـــتجابة المرشــــد . المنــــزل 
    ) .طویلة 

  التعــــــاطفEmpathy  : ــــــتفهم مــــــشكلة ــــــى المرشــــــد أن ی ینبغــــــي عل
ًالمسترشد ویتعاطف معه وأن یتفهم طبیعة مشكلته كما هي تماما مـن 

 .تهانة بها دون تهویل لها أو اس
  التنفــیسProbe  : مــسألة التنفـــیس االنفعــالي هــي مـــسألة فــي غایـــة

األهمیــة ، وعلــى المرشــد أن یتــرك للمــسترشد مطلــق الحریــة ألن یعبــر 
عما یجول بخاطره ومـا یریـد التعبیـر عنـه دون مقاطعـة ودون تخویـف 
، فقد یود المسترشد أن یتحدث عن الدراسـة أو عـن المعلمـین واإلدارة 

 . إلى ذلك أو ما
  االستیـــضاحClarification  : هنـــا یـــستفهم المرشـــد مـــن المـــسترشد

عـــن بعـــض األمـــور غیـــر الواضـــحة والتـــي یـــشوبها الغمـــوض كاســـتیاء 
المسترشد من المدرسـة ، فـیمكن للمرشـد أن یـسأله عـن األسـباب التـي 

 .تكمن وراء ذلك للوقوف على الصعوبات التي یعاني منها 
  ةخطوات المقابلة اإلرشادی

  :تمر المقابلة اإلرشادیة بعدد من الخطوات منها 
  یتطلـــب اإلعـــداد للمقابلـــة تحدیـــد أهـــداف المقابلـــة : اإلعـــداد للمقابلـــة

والمعلومــات التــي یحتاجهــا المرشــد ، وتحدیــد األشــخاص الــذین ســیلجأ 
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إلـیهم لطلـب وجمــع هـذه المعلومــات كمـا یتطلـب تحدیــد أسـئلة المقابلــة 
 .وتحدید مكانها وزمانها 

  یعتمـد تنفیـذ المقابلـة علـى إقامـة عالقـات ودیـة مبنیـة : تنفیذ المقابلـة
علـــى الثقـــة والتعـــاون بـــین المرشـــد والمـــسترشد ، والبـــدء بكلمـــات ودیـــة 

 .ترحیبیة ثم االنتقال التدریجي نحو الموضوعات واألسئلة 
  مـــن الـــضروري أن یقـــوم المرشـــد بتـــسجیل الوقـــائع : تـــسجیل المقابلـــة

حصل علیها من المسترشد بعـد التأكـد مـن صـحتها والمعلومات التي ی
فقـــد یخطـــئ المــــسترشد فـــي تـــذكر جوانــــب بعـــض الموضـــوعات التــــي 

 .یتحدث عنها 
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  المراجع
، دار المــسیرة ،  اإلرشــاد المدرســي :أبــو أســعد ، أحمــد عبــداللطیف  .١

 .م٢٠٠٩عمان ، 
ــي اإلرشــاد التربــوي والنفــ :الحریــري واإلمــامي ، رافــدة وســمیر  .٢ سي ف

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، المؤسسات التعلیمیة 
 .م ٢٠١١هــ ـ ١٤٣٢، 

 المدخل إلى البحث في العلوم الـسلوكیة :العساف ، صالح بن حمـد  .٣
 .م١٩٩٥، العبیكان ، الریاض ، 

، دار غریـب  مناهج البحث في العلوم االجتماعیة :الفوال ، صـالح  .٤
 .م١٩٨٢،القاهرة ، 

 children : David, Geldard& Kathryn , Geldara. 4
SAGE : London, counselling Apractical introduction

Puplication.1997.                                                                
5. On the spot " Gronlund 1985.                                        
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  المحاضرة    
  ةبعالسا     
  

 مدخل
لألفـراد الـذین ، المدرسة هي مؤسسة تربویـة قـادرة علـى اإلعـداد الـسلیم

المـــــنهج المـــــنظم الـــــذي یـــــتالءم وقـــــدرات الطلبـــــة  طریـــــقینتمـــــون إلیهـــــا مـــــن 
أوقــات فــراغهم اســتغالال  ویـستجدي قــابلیتهم ویراعــي الفــروق الفردیــة ویــستغل

ال ’التـدریس كـادیمي واالنـدفاع العلمـي وكـذلك طریقـةیساعدهم على النمو األ
فیجـب تـوفر ، تقل أهمیة عن المنهج ألنها البرنامج العملي والتطبیـق للمـنهج

ومـــتن هنـــا یـــأتي دور المرشـــد التربـــوي ، النفـــسي المالئـــم للنمـــو العلمـــي الجـــو
في حل مشكالتهم واسـتغالل أوقـات فـراغهم  الذي یسعى إلى مساعدة الطلبة

ـــــة الجدیـــــدةومـــــساعدته ـــــف مـــــع البیئـــــة التربوی ـــــة م علـــــى التكی  .ومیـــــدان المهن
   التربوياإلرشاد

 مجموعة من الخدمات التربویـة تعمـل علـى الجوانـب النفـسیة واألكادیمیـةهو 
بحیــث تهــدف إلــى مــساعدته علــى فهــم ، واالجتماعیــة والمهنیــة لــدى الطالــب

هدافـه وبمـا یتفـق مـع الذاتیـة والبیئیـة واسـتغاللها فـي تحقیـق أ ٕقدراته وامكاناته
  ).الذاتیة والبیئة(هذه اإلمكانیات

ویعمـل المرشـد علــى إتاحـة كــل الفـرص مــن خـالل مبــادئ علـم الــنفس 
فأصـبح لكـل ، ورفع مستوى الطالب وتحقیـق توافقـه لتسهم بفاعلیة في تطویر

ومن اجل تحقیـق فكـرة  .التربویة البرامج واإلرشادات النفسیة دور في العملیة
، وخـصوصیتها كون لكل فرد الحـق بـان یكـون لـه فردیتـه المتمیـزةتربویة أن ی

 وكذلك تشجیع النمو النفـسي للطالـب وتغییـر شخـصیة الطالـب نحـو التكامـل
  .واالستقالل

  اإلرشاد والتوجیه في المدرسة
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 المرشد التربويالمدرس  فوظائ

 ینظـر إذ الوظائف فـي المدرسـة، أهم وظیفة المرشد المدرسي من تعد   
 والمهــارات التــي نتوقــع األدواتر مــن  كوظیفــة تحــوي بــین طیاتهــا الكثیــإلیهــا
 المعلم واالنعكاس االیجابي المباشر علـى تحـصیل إثراء تطبیقها طریقهامن 
  .المتنوعة المواضیع لبةالط

  المرشد المدرس  وظائف

 والمعلمــین أو المدرســین علــى العمــل مـع مــدیر المدرســة ً یكـون قــادراأن .١
رك للفعالیـــات التـــي ، التخطـــیط المـــشترك، التنفیـــذ المـــشتاإلرشـــاد (فـــي 

 . )یخطط لها خالل العام الدراسي
 تكـون الـشفافیة أنو  ، یتمتع بوعي كامل للمهـام الملقـاة علـى عاتقـهأن  .٢

 .في العمل نصب عینیه دائما
  .في مختلف المواد الدراسیة یتمتع بالوعي الكامل لتطویر التحصیل أن .٣

  المرشد التربويفوظائ

 ویـــــشمل البیانـــــات األولیـــــة لكـــــل إعـــــداد التـــــاریخ الدراســـــي للمـــــستجدین .١
التـاریخ الدراســي للطالـب فـي الــسنوات الـسابقة، تـاریخ الحالــة  طالـب،

والهوایـات، نتـائج االختبـارات والتحـصیل الدراسـي  الـصحیة، األنـشطة
 .الحالي

ــــة للطــــالب المتوقــــع تخــــرجهم وتفــــسیر  .٢ ــــار المیــــول المهنی تطبیــــق اختب
ذ قـرارات حاسـمة تخـص  لتـوجیههم ومـساعدتهم فـي اتخـالبـةللط نتائجه

 .الدراسي بعد التخرج مستقبلهم المهني أو
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 ذوي التحـصیل الدراســي المـنخفض ضـمن خطـة معینــة لبـةمتابعـة الط .٣
یــتم فیهــا مقابلــة الطالــب ومقابلــة المعلمــین وتحدیــد أســباب االنخفــاض 

 .وعالجه
 المتفوقین والتعـرف علـى احتیاجـاتهم ومـساعدتهم لتنمیـة لبةمتابعة الط .٤

 .ٕواشباع میولهمقدراتهم 
العمـل مـع الحـاالت الفردیــة التـي تكـون بحاجــة إلـى إرشـاد نفــسي أو  .٥

النطـــق لمـــساعدة الطالـــب لتحدیـــد أســـباب المـــشكلة والعمـــل  صـــعوبات
 .أداء الطالب على الحد من تأثیرها على

مــشاركة أولیــاء أمــور الطلبــة فــي مناقــشة مــشكالت أبنــائهم النفـــسیة  .٦
لعــالج العلمیــة الــسلیمة والمكــان التوجیــه الــصحیح لطــرق ا ٕواعطــائهم

لعـالج تلـك المـشكالت بحـسب كـل حالـة فـي جـو  األنسب للتوجـه إلیـه
 .من السریة واالهتمام

  مجالس اآلباء والمعلمین ودورها في اإلرشاد

إجماع عام على أن المنزل والمدرسة ینبغي أن یعمال في تعـاون  هناك     
أن یكونــوا و. لیم لألطفــالال بــد مــن وضــع برنــامج تربــوي ســ وثیــق إذا كــان

ــــه هــــذه الكلمــــة مــــن معنــــى ــــى أفــــضل مــــا تحمل  فاالهتمــــام األول. زمــــالء عل
 ومن األمور. والرئیس لكل منهم ینبغي أن یكون رفاهیة الطفل وسالمة نموه

التـــي تتحـــدى كـــال مـــنهم الكـــشف عـــن األســـباب التـــي تعرقـــل تخطـــیط وتنفیـــذ 
أصـبح اإلرشـاد النفـسي  دوقـ،  المـشترك بیـنهم فـي كثیـر مـن األحیـان العمـل

  . الصغار ولیة معروفة من مسئولیات مدرسي الناشئینؤلآلباء مس
أبعادهــا معادلــة متفاعلــة العناصــر تتقاســم  إن العملیــة التربویــة بكــل

والبیـت والمجتمـع بحیـث تتعـاون جمیعهـا  أدوارهـا أطـراف عـدة أهمهـا األسـرة
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المرجـوة وال یتحقــق للوصــول للنتـائج  فـي تأدیـة هـذه الرســالة علـى خیـر وجــه
والمدرسة وثمـة أسـباب تتطلـب  ذلك إال من خالل توثیق الصالت بین البیت

ــــذكر ــــذین أســــست  إقامــــة مثــــل هــــذا التعــــاون الوثیــــق ونخــــص بال الطــــالب ال
یعنـي بهـا أولیـاء  المدرسـة مـن أجلهـم فهـم یمثلـون أكبـر مـصلحة أو مـسؤولیة

ة نظـر فـي التربیـة وجهـ وللمجتمـع ، األمور وسائر أعضاء المجتمع المحلـي
خالل عدة وسـائل  ویمكن للمجتمع أن یلبي ذلك من.. التي تلبي احتیاجاته 

هذه المجـالس  وأسالیب والتي من أهمها مجالس اآلباء واألمهات ، حیث أن
ـــم تـــأتي مـــن فـــراغ وانمـــا جـــاءت كـــضرورة ملحـــة لـــربط المدرســـة باألســـرة  ، ٕل

 هـــات ســـواء علـــى مـــستوى مجـــالس اآلبــاء واألمدوالمجتمــع المحـــیط ، لـــذا تعـــ
ــــى مــــستوى   فــــالوزارة لهــــا دور كبیــــر . أو المنطقــــةالمحافظــــةالمدرســــة أو عل

  فــي حــل العدیــدســهاموریـادي فــي العملیــة التعلیمیــة لخدمــة أبنائنـا الطلبــة واإل
مـــن المـــشاكل ، وان تـــشجیع وتعریـــف اآلخـــرین بـــدورهم كـــال فـــي مجالـــه مـــع 

 الشـك سـیؤدي إلـى رقـي التعلـیم بأهمیة التعاون بینهم وبـین المدرسـة توعیتهم
 من اإلحساس بالمتابعـة المـستمرة ، واالهتمـام بهـم إلزالـة لبةالط حتى یتمكن

 .العوائق والعراقیل التي تعیقهم من تحقیق أهدافهم وتفوقهم جمیع

 الحاجة إلى برامج اإلرشاد في المدرسة

ولیات بـــل ؤننكـــر مـــا لعملیـــات التربیـــة والتعلـــیم مـــن أهمیـــة مـــن مـــس ال
 بحیـاة كـل ً مباشـراًولیات تجاه حیاة األمة؛ ألنها تتصل اتـصاالؤالمس اخطرو

 فــي مـستقبل هـذه األمـة كمــا ً جوهریـاًوكـل أسـرة، وألنهــا تـؤثر تـأثیرا فـرد فیهـا
  لهـذه العملیـات؛ ألنهـاالمحـور الـرئیس دالمدرسـة تعـّ إن .ماضـیها أثـرت فـي

  مكـانهمیأخـذوا الن تستوعب أبنـاء المجتمـع فـي رحابهـا، وتكـسبهم االسـتعداد
فالمدرسة تساعد في تكـوین المـواطن الـصالح . كمواطنین مستنیرین صالحین
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 تنمیــة مواهبــه وتقویتــه فــي مواجهــة األمــور حتــى ًفــضال عــنمتكــامال،  ًنمــوا
بـــاقي أعـــضاء المجتمـــع ویعـــاونهم علـــى تحقیـــق رغبـــات هـــذا  ینـــسجم مـــع

فهمهـــا ویحترمهـــا فــي فلـــسفته ونظمـــه وتقالیــده وی المجتمــع، بعـــد أن یتعمــق
یعتمد على المدرسة في أن تمـده بالجدیـد  فالمجتمع.ویستهدي بها في سلوكه

الــالزم مــن الفنیــین فــي كــل مجــال،  مــن المعــارف والخبــرات، وتغذیــه بالعــدد
الخلقیـة التـي یـستهدفها والتـي  وتؤصل في نفوس أفـراده القـیم الروحیـة والمثـل

مـع إلـى المدرسـة كـأداة قـادرة وكـذلك ینظـر المجت. یسیر على هدیها أعـضاؤه
  . والتوجیه، وكجهاز قادر على اإلنشاء والبناء على اإلصالح
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  المحاضرة                 
  ثامنة ال   

  

   Mental Healthالصحة النفسیة 

 ، الحیـــاةالقـــدرة علــى الحـــب ویمكــن القـــول أن الـــصحة النفــسیة هـــي   
لدیــه قــدرتها الكاملــة " األنــا"ًفاإلنــسان الــسلیم نفــسیا هــو اإلنــسان الــذي تمتلــك 

ویـــــستطیع " الهــــو"ًعلــــى التنظــــیم واإلنجـــــاز، ویمتلــــك مـــــدخال لجمیــــع أجـــــزاء 
وال یوجــد هنــاك عـداء طبیعــي بــین األنــا و الهــو، إنهمــا . ممارسـة تــأثیره علیــه

ًا عــن بعــضهما فــي حالــة ًینتمیــان لبعــضهما بعــضا وال یمكــن فــصلهما عملیــ
ًویــشكل األنــا بهــذا التحدیــد كثیــرا أو قلــیال األجــزاء .  كمــا یقــول فرویــدالــصحة ً

ــــــز  ــــــدوافع والغرائ ــــــي حــــــین تتجمــــــع ال ــــــة مــــــن الــــــشخص، ف الواعیــــــة والعقالنی
االضــطراب (الالشــعوریة فــي الهــو، حیــث تتمــرد وتنــشق فــي حالــة العــصاب 

. مندمجـة بـصورة مناسـبة، في حین تكون في حالـة الـصحة النفـسیة )النفسي
، والــذي یمكــن تــشبیهه بالــضمیر مــن "األنــا العلیــا"كمــا ویــضم هــذا النمــوذج 

وهنا یفترض فروید أنه فـي حالـة الـصحة النفـسیة تكـون القـیم . حیث الجوهر
األخالقیة العلیا للفـرد إنـسانیة و مبهجـة، فـي حـین تكـون فـي حالـة العـصاب 

الل تــصورات أخالقیـــة جامـــدة مثــارة ومتهیجـــة مــن خـــ) االضــطراب النفـــسي(
ویعتبـــر فرویــد أن عملیـــة التنــشئة االجتماعیـــة للطفــل عنـــدما یـــصبح .ومرهقــة

ًالطفــــــل قــــــادرا علــــــى اإلنجــــــاز بــــــالمعنى االجتمــــــاعي ویــــــستطیع االســــــتمتاع 
ًبجنسانیته و متمـثال لمبـادئ العقالنیـة والعلـم، فإننـا نـستطیع عندئـذ أن نعتبـر 

وینبغـي لإلنـسان المـدني أن یكـون  .جحـتأن عملیة التنشئة االجتماعیة قد ن

   التربويالمشكالت التي یتناولها اإلرشاد
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ًمـــدركا بوضـــوح لدوافعـــه العدوانیـــة والجنـــسیة مـــن أجـــل أن تفقـــد هـــذه الـــدوافع 
وال یقــاس مقـــدار الـــصحة النفــسیة مـــن خـــالل . طبیعتهــا الدافعیـــة أو القـــسریة

غیــاب الــصراعات أو عــدم وجودهــا، األمــر الــذي یجعــل مــن جعــل األطفــال 
ً علـــى أمـــل أن ینمـــوا هــؤالء نمـــوا خالیـــا مـــن یتمــردون علـــى الـــسلطة الوالدیــة، ً

بــــل أن الــــصحة النفــــسیة . ًالمــــرض أو التطــــور العــــصابي، أمــــرا ال قیمــــة لــــه
 وعنـدما .تتجلى من خالل القدرة الفردیة على حل الصراعات والتغلب علیهـا

  ال solitary Individualismنتحـــدث الیـــوم عـــن الفردانیـــة التـــضامنیة 
قافیـــة واالقتـــصادیة المتنوعـــة والملیئـــة بالتناقـــضات یمكننـــا تجاهـــل التبعیـــة الث

وعلـــم الـــنفس . ًوالمنتـــشرة عالمیـــا، المـــدفوع إلیهـــا اإلنـــسان الیـــوم شـــاء أم أبـــى
الفــــردي یطمــــح إلــــى تقویــــة شــــجاعة وثقــــة الفــــرد علــــى الــــصمود ضــــمن هــــذا 

. وتوكیـد الحیـاة الفردیـة یـتم مـن خـالل رعایـة اآلخـرین. الخضم مـن الـضباب
ًأجـــل الحیـــاة الشخـــصیة أن یكـــون أنانیـــا غیـــر أنـــه لـــیس ویمكـــن للـــسعي مـــن 

وقـــیم مثــــل حــــصانة الحیـــاة اإلنــــسانیة والحقــــوق . بالـــضرورة أن یكــــون كــــذلك
العالمیــة لإلنـــسان والحفـــاظ علـــى الطبیعــة وتـــأمین األحیـــاء واألجیـــال المقبلـــة 

  .تتضمن كذلك أخالق المسؤولیة الفردیة

   الصحة النفسیة في مجاالت الحیاةأهمیة
  األسرةة النفسیة في الصح
 فـي تنمیـة األول  للطفـل وهـي العامـلاألولـى المدرسة االجتماعیة األسرةتعد 

حیاة الطفل   مناألولى السنوات أنونحن نعلم ،سلوك الطفل تنمیة اجتماعیة
  . سوء التوافقأوتؤثر في النمو والتوافق النفسي 

ــــدین علــــى صــــحة الطفــــل النفــــسیة ــــین الوال ــــسعادة نأ إذ،تــــؤثر العالقــــات ب  ال
 تماسك األسرة بما یخلق جو یساعد على نمو الطفـل وان إلىتؤدي  الزوجیة
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 إلـىمـا یـؤدي م یسوده االضطراب والتفكـك ًالوالدین تخلق جوا الخالفات بین
  .المضطرب لدى الطفل كالغیرة واألنانیة  السلوكأنماط

إن األسرة تؤثر على النمو النفسي السوي وغیر السوي فهي تؤثر فـي 
 علـى الدراسـات كـدتأ، ونمـوه العقلـي واالنفعـالي واالجتمـاعي مـوه الجـسمين

النفــسي علــى  األثــر المعاملــة الوالدیــة كلمــا اتــصف بــالرفض كــان أســلوب أن
 أســلوب أمـا ،وحــدة والخجـل وسـوء التوافــقل وااألمـنشعور بعـدم  الــالطفـل هـو

، ولیةؤمـسبال األنانیة ورفض السلطة وعدم الـشعور إلى یؤدي بالطفلفالدالل 
 النفـسیة علــى الطفـل االستــسالم والخــضوع آثــارهفتكـون   التــسلطياألسـلوبو

 تنمیـة إلـى الـدیمقراطي األسـلوببینمـا یـؤدي  ،الـشعور بالكفـاءة والتمرد وعـدم
هـذا ،والمودة والـدفء والتبـادل اللفظـي مـابین الطفـل ووالدیـه جو مفعم بالحب

 .ة علـــــى اتخــــــاذ القــــــرار لدیــــــه الثقــــــة بـــــالنفس والقــــــدرًیخلــــــق طفـــــال األســـــلوب
 الحـــب إلـــى تـــشبع الحاجـــات النفـــسیة للطفـــل كالحاجـــة أن األســـرة علـــى إذن

 وان تنمـــــي لدیــــه القابلیــــات والقـــــدرات عــــن طریــــق اللعـــــب واألمــــن واالنتمــــاء
االجتمــــاعي وتكــــوین العــــادات الــــسلیمة الخاصــــة بالتغذیــــة  وتعلیمــــه التفاعــــل

  .والكالم والنوم
  الصحة النفسیة في المدرسة

التربیـة ونقـل الثقافـة  رسة هي المؤسسة الرسـمیة التـي تقـوم بعملیـةالمد
 أن إذ.  ًوانفعالیـــا ً وعقلیـــاً للنمـــو جـــسمیاالمناســـبةفیر الظـــروف والمتطـــورة وتـــ

التي اكتـسبها الطفـل   والمعلومات والمعاییر والقیماإلدراكالمدرسة توسع من 
  .تقوم بتنظیمها وصقلها وتنمیتهاإذ  أسرتهمن 

ة المدرســة بالنــسبة للنمــو النفـسي والــصحة النفــسیة للطالــب  مـسؤولیإن
 كـل طفـل ومـساعدته فـي حـل مـشكالته إلـىتقدیم الرعایـة النفـسیة   طریقمن

 راشـد مـستقل یعتمـد علـى نفـسه إلـىطفـل یعتمـد علـى غیـره  واالنتقـال بـه مـن
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 مــع المعـاییر االجتماعیــة واالهتمــام یـتالءم بمــا أهدافـه وتعلیمـه كیــف یحقـق
 المدرسة عمل النفسي والتربوي والمهني للطالب وتستواإلرشاد التوجیهبمجال 
ن طریـق مـ تربیة التالمیذ منها دعم القیم االجتماعیـة أثناءفي   نفسیةأسالیب

ن العالقـــــة بـــــین المـــــدرس والطلبـــــة أو، الثـــــواب والعقـــــاب وأســـــلوب ، المنـــــاهج
 ؛ ألن لـسلیموالتوجیه واإلرشاد ا یفترض أن تقوم على أساس من الدیمقراطیة

عملیــــة التربیــــة وفــــي رعایــــة النمــــو النفــــسي   فــــيً هامــــاً دورامــــارسالمــــدرس ی
. باعتباره قدوة حسنة ونموذج حي یحتـذى بـه وتحقیق الصحة النفسیة للطلبة
  الصحة النفسیة في المجتمع

 ٕواعـدادالمتكاملـة   الـصحة النفـسیة هـو بنـاء الشخـصیةأهـداف مـن إن
یقبــل  قطــاع مــن قطاعــات المجتمــع بحیــث فــي أي ً الــصحیح نفــسیااإلنــسان

فالـصحة  ،یأخـذعلى تحمل المسؤولیة االجتماعیة ویعطي للمجتمع بقـدر مـا 
النفــسیة تهــتم بدراســة وعــالج المــشكالت االجتماعیــة الوثیقــة الــصلة بتكــوین 

  . ونمو شخصیة الفرد
 ونظمــه هـــو أجهزتــه المجتمــع الــذي یعــاني مــن عـــدم التكامــل بــین إن

مجتمع الذي تسود فیـه ثقافـة مریـضة ملیئـة بعوامـل الهـدم وال ،مریض مجتمع
 تــــدهور القــــیم ً، فــــضال عــــنالجهــــل والــــشك هــــو مجتمــــع مــــریضو واإلحبــــاط
ذا المجتمـع وهـ  ، العاطفیـةواألمـراضتحل فیـه الكـوارث االجتماعیـة وبالتالي 
 منهــا إجــراءات إلــى التــي تحتــاج تخطــیط دقیــق للــصحة النفــسیة إلــىبحاجــة 

العالقـات االجتماعیـة الـسلیمة واالهتمــام   تـسودهاآمنـةاعیـة تهیئـة بیئـة اجتم
الطفولـة ورفـع مـستوى الـوعي لـدى النـاس مـن  بدراسة الفرد والمجتمع ورعایـة

  . النفسيواإلرشاد التوجیه طریق
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  مناهج الصحة النفسیة 
 واألمـراضیتضمن عالج المشكالت واالضطرابات : المنهج العالجي 

 والتــــشخیص باألســــباب التوافــــق أي یهــــتم  حالــــةإلــــىالنفــــسیة والعــــودة 
 .والعالج

 ــــــــائي ــــــــنهج الوق ــــــــوع بالمــــــــشكالت : الم ــــــــة مــــــــن الوق ــــــــضمن الوقای یت
 قبــل واألصــحاء باألســویاء النفــسیة ویهــتم واألمــراض واالضــطرابات

ولهـذا المـنهج ثالثـة ، ویرعى نمـوهماألمراضاهتمامه بالمرضى لیقیهم 
صه ثـم محاولــة محولـة تشخیـ حـدوث المــرض ثـم  بمنـعتبـدأمـستویات 
 .إعاقتهتقلیل اثر 

  یتـــضمن زیـــادة إنـــشائيهـــو مــنهج : )اإلنـــشائي (أو اإلنمـــائيالمـــنهج 
 والعــادیین خــالل رحلــة نمــوهم األســویاءوكفایــة والتوافــق لــدى  الــسعادة

 مــستوى ممكـــن مــن الـــصحة أعلـــى إلــىبهـــم  حتــى یتحقــق الوصـــول
 .النفسیة

  الصحة النفسیة
أكثر  صحة النفسیة نجد أنفسنا أمامسعى وراء تحدید لمفهوم الن ماحین

 من تعریف واحد من الممكن جعل هذه التعریفات المختلفة في فئتین تذهب
 أعـراضالخلـو مـن  :أنهـا النظـر فـي الـصحة النفـسیة علـى إلـى األولـىالفئة 

 للمفهـوم ً مـساویاً هـذا التعریـف تعریفـاأنویبـدو ،   العقلـيأوالنفسي  المرض
 العقلـي أو المـرض النفـسي أعـراض مـن ًالفـرد خالیـ اأو اإلنـسان قـد یكـونف ،

  .فـي العمـلو األسـرةمتكیف في حیاته االجتماعیة في  لكنه غیر ناجح وغیر
ــة دائمــة  : تعریــف شــامل للــصحة النفــسیة هــوإلــىالفئــة الثانیــة وتــذهب  حال

 مع نفسه وبیئتـه ًواجتماعیا ً وانفعالیاً نفسیاًنسبیة یكون فیها الفرد متوافقا
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واســتقالل قدراتــه   علــى تحقیــق ذاتــهًفیهــا بالــسعادة ویكــون قائمــاویــشعر 
  . حد ممكنأقصى إلى ٕوامكانیاته

  السواء والشواذ
انــه الدراســـة العلمیــة للــسلوك وقــد یكــون هـــذا علــى یعرفــه علــم الــنفس 

  .ً وحركیاً ووجدانیاًالسلوك عقلیا
   السويمكونات السلوك

كل الــسلوك العــادي یظهــر الــسلوك الــسوي فــي حیاتنــا الیومیــة علــى شــ
 رغبنا في التحدید قلنا عـن الـسلوك فإذاالمعتدل الغالب على الناس  المألوف

یغلـب  السلوك الذي یواجـه الموقـف لمـا تقتـضیه فـي حـدود مـا: السوي هو
وحـین  ،  بـالحزنواجهناه الحزن إلى الموقف یدعو  كان فإذا ما.على الناس

موقــــف تــــستغرب ذلــــك فــــي مثــــل هــــذا ال  بــــدل الحــــزنالــــضحكیظهــــر احــــدنا 
 ً وشـذوذاًعیبـاذلـك واعتبرنـا   تكـرر ذلـك زدنـا فـي االسـتغرابفـإذا، ونستهجنه 

 هـــذا التحدیـــد ّأن إال ، هـــذا هـــو اتجاهنـــا الـــسائد فـــي تحدیـــد الـــسلوك الـــسوي،
 الن مواجهـة  ،بحـث المـشكلة لسلوك الـسوي مـع ذلـك قریبـا مـن الـسطح فـيل

  مــــن جهــــة وبــــشروط متــــصل بالــــشخص وخبرتــــهأمــــرالموقــــف بمــــا یقتــــضیه 
 نأخـذ أنویجب في تحدید السلوك السوي  ،أخرىالموقف المحیطة من جهة 

 فالطفـل الـذي ال ،المكانة التي لها كل هذه الجهات بعین االعتبار في حدود
یقتـضیه  موقـف الحـزن بمـا  یواجـهأنیستطیع  یزال في الخامسة من عمره ال

المدینــــة الــــشرقیة  ن فهــــم الراشــــد وابــــإلــــىالن فهمــــه للحــــزن لــــم یــــصل بعــــد 
المدینـــــة   یواجـــــه المواقــــف االجتماعیـــــة فـــــيأنیـــــستطیع دائمـــــا  المحافظــــة ال

   .یغلب على الناس هناك الغربیة بسلوك یماثل ما
 السویة هي القدرة على توافق الفرد مع نفسه ومع أنیتضح مما سبق 

  فلـسفة سـلیمة للحیـاة یـسعى لتحقیقهـاأهـدافوالشعور والـسعادة وتحدیـد  بیئته
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 ، سغالبیـــة النـــا الـــسلوك العـــادي والغالـــب علـــى حیـــاة الـــسوي هـــو والـــسلوك
الــشخص الــذي یتطــابق ســلوكه مــع ســلوك الــشخص : هــو والــشخص الــسوي

 ً وانفعالیـاً شخـصیاً متوافقـاًویكـون سـعیدا العادي في تفكیـره ومـشاعره ونـشاطه
 .ًواجتماعیا

  الشذوذ
 عــــدد مــــن مــــامأ أنفــــسنا حــــین نــــسال عــــن الــــشذوذ نجــــد إننــــافــــي الواقــــع 

  : منها على سبیل المثال ال الحصر اإلجابات
  یخالف االستواء ماكل . 
 االضطراب النفسي الشدید. 
 ضــعف التناســق   مـنمألوفــةك الــذي یعبــر عـن شخــصیة غیــر والـسل

 .داخل الشخصیة
 طرفت السلوك المأو مألوفال غیر السلوك. 

الــشذوذ و،  هــي االنحـراف عمـا هــو عـادي الالسـویة أنممـا تقـدم یظهــر 
 أووالالسـویة حالـة مرضـیة فیهـا خطـر علـى المـریض نفـسه  ،سـوي عمـا هـو

الالسـوي هـو الـشخص الـذي ینحـرف سـلوكه عـن  والـشخص، على المجتمع 
ومـــشاعره ونـــشاطه ویكـــون غیـــر ســـعید  ســـلوك الـــشحص العـــادي فـــي تفكیـــره

   .ً واجتماعیاًوانفعالیا ًوغیر متوافق شخصیا
 الـسویةستعملها فـي تحدیـد الحـاالت نـتـي  كلمه الـسواء أو االعتـدال الإن
 إلـىستعملها فـي تحدیـد الحـاالت الـشاذة تحتاجـان معـا نالتطرف التي  وكلمه

  . وجود االعتدال والتطرفطریقهمن  یتأكدمعیار 
   معاییر السواء والالسواء

 فــي إلیـه یرجــع ً مرجعیـاًإطــارا یتخــذ الفـرد مــن ذاتـه إذ: المعیـار الــذاتي 
 الناس ونالحظ إلىنحن ننظر  ، لسوي والالسويعلى السلوك ا الحكم
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 تنسجم مع أفكارنا وآراؤنا إذ سویة أنهانقول عنها  ما ًتصرفاتهم وكثیرا
 األفكــــار تختلــــف عـــن هــــذه كلمــــاغیــــر ســـویة  الذاتیـــة كمــــا نقـــول أنهــــا

 .واآلراء
 الـــشائع معیـــاراأو المنـــوال أو یتخـــذ المتوســـط إذ: اإلحـــصائي المعیـــار ً 

 الالسویة هي االنحراف عـن هـذا المتوسـط بالزائـد السویة وتكون یمثل
 الطبیعـة تمیـل أن القـول إلىتذهب فكرة التوزیع الطبیعي .  الناقصأو

 التوسط فیما تنطوي علیه مـن الحـوادث أواالعتدال  إلىبصورة عامة 
یقـــع فـــي حقـــل  حـــول المتوســـط بینمـــا ال ً الحـــاالت تقـــع عـــادةأكثــروان 

 وحـسبنا متوسـط اإلنـسانحیـاة  مـدة أخـذنا فإذا القلیل منها إالالتطرف 
 تعــیش األكثریــة أن نجـد فإننــا وظهــر انـه خمــسین ســنة مـثال األعمـار
  ذلــك المتوســط بینمــا یقــل نــسبیا مــن یمـوت صــغیرا ویقــلإلــىلتـصل 

  .نسبیا من یعمر طویال
 هــــذا المعیــــار مــــن مــــسایرة المعــــاییریتخــــذ :المعیــــار االجتمــــاعي  

فالـسوي  ، الالسـویة أوبالسویة  السلوك للحكم على ًأساسااالجتماعیة 
 . والالســــوي هــــو غیرالمتوافــــق اجتماعیــــا ،ًهــــو المتوافــــق اجتماعیــــا

 التــــي تــــسود واآلراءفــــالمجتمع یــــضم مجموعــــة مــــن العــــادات والتقالیــــد 
 علـــى هـــذه األفـــرادخـــرج   مـــافـــإذا مـــنهم یتـــألفالـــذین  األفـــرادســـلوك 

 وهكــــذا یكــــون ًاعتبــــر ســــلوكهم شــــاذا المعــــاییر التــــي تــــسود مجــــتمعهم
اسـتواء ویكـون عـدم التوافــق   وقـیم المجتمـعاألفـرادالتوافـق بـین سـلوك 

  . ًشذوذا
 كمـاالالطبیعـة فـي أنیـرى القـائلون بهـذا االتجـاه   :المعیـار الطبیعـي ً 

 یعبـــر عـــن إنمـــاعـــن هـــذا النظـــام  وان االنحـــراف،  األصـــلمـــن حیـــث 
بهـا   قـد زودزوالغرائـ ع مـن الـدوافعزنفسه والشذوذ فلدى كل حیوان نـوا
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 وقـــد نظمـــت،  مـــن الـــسلوك لدیـــه ةأساســـی أنمـــاط بفـــضائلها وارتبطـــت
 الــدوافعشــؤون الحــي فــي األصــل لتــوفر الظــروف المناســبة لتلبیــة تلــك 

 . الطبیعة وفق خط
 ألنـه یعتمـد ؛ أفضل أنواع المعـایر وهو : المعیار النفسي الموضوعي

 هــذا یــرىو ،الموضــوعي واســتعمال الطــرق الموضــوعیة علــى الفحــص
 الوظیفـة فـي إلـى رجعنـا فـإذاالـشدید  ن الشذوذ هـو االنحـراف أالمعیار

 یكمـن إنمـا الـشذوذ أنقلنـا   ینطوي علیهـا الـسلوكيالعملیة المعقدة الت
ووظیفتـه فالـشذوذ   في الـسلوكآثاره الشدید التي تظهر االضطرابفي 

 ٕوانمـالـیس بالحـادث العجیـب ولـیس هـو مجـرد االخـتالف عـن الغیـر 
لــشذوذ فــي تلــك الحالــة التــي تختلــف عــن غیرهــا والتــي یقودنـــا یكــون ا

 معرفـة حـول طبیعتهـا تكـشف لنـا هـي عـن نفـسها عـن إلـى تحلیلنـا لهـا
  .الشذوذ المعنى الحقیقي عن

 قـرب منـه  ی مـاأو الكمـال أو السویة هي المثالیـة دیع :المعیار المثالي
 . الكمالأو األعلى المثل  عنوالالسویة هي االنحراف

  ح السلوك السويمالم
 ي فـالفرد الـذي لـم یـشبعالفرد بدرجة قیاسیه من األمن النفـس  یشعرأن .١

 یواجـــه أنیـــستطیع   والـــى واالطمئنـــان والـــسكینة الاألمـــن إلـــى حاجتـــه
فمثلما توجد المواقف السارة التي تفرحنـا  وصعوباتها الحیاة بمشكالتها

 . مجابهتهاالمحزنة التي تثیر فینا األسى علینا توجد كذلك المواقف
 یتقبــل ذاتــه ویــشعر بقیمتــه كفــرد وان یــدرك قدراتــه ویتقبــل حــدودها أن .٢

 یــــود الفردیــــة الموجــــودة فیمــــا بیــــنهمیتقبــــل اآلخــــرین وان یتقبــــل الق وان
 . وبینهم والفروق بینه

 .لمبادئةاإن یتمیز بدرجه مناسبة من التلقائیة والقدرة على  .٣
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  .ه مع الغیر عالقات فعالة ومشبعإنشاء یكون ناجحا في أن .٤
 . الحیاةإلى یكون وافیأ في نظرته أن .٥

 تكامل الشخصیة
مفهوم التكامل یعني وجـود منظومـة تتكـون مـن مجموعـة مـن منظومـات  

 وهكـــذا  ،أخـــرى بـــدورها تتكـــون مـــن منظومـــات صـــغیرة األخیـــرة فرعیـــة وهـــذه
 تعمـــل جمیـــع هـــذه العناصـــر فـــي تنـــاغم أنیعنـــي  التكامـــل فـــي هـــذه الحالـــة

  مـاإذا أو العناصـر أو المكونـات أو، حـد هـذه العناصـرأما شـذ  ٕواذاواتساق 
حـــدث الالتكامـــل وتـــصبح   المكونـــاتأوشـــذت مجموعـــة مـــن هـــذه العناصـــر 

 )التكامـل(المفهـوم  المقارنـة بهـذا ٕواذا أردنا ، ًنشازا الشخصیة في هذه الحالة
 فالمـستمع ذو ًالمـدروس جیـدا فان أفـضل وجـه للمقارنـة هـو اللحـن الموسـیقي

اآلالت الموســـیقیة تعمـــل  ذن المرهفـــة یلحـــظ التنـــاغم واالتـــساق بـــین جمیـــعاإل
 إحــدى تمــا شــذ ٕكمنظومــة متناغمــة منــسقة إلخــراج هــذا اللحــن المبــدع واذا

، حـــدث تخلخــل فـــي اللحــن ویكـــون الالتكامـــل )متنــاغال(اآلالت وخرجــت عـــن
  :یتضمن التكامل في الشخصیة أربعة منظومات هيو

 ًأساسا هذه المنظومة تتكون إن :لفسیولوجیةالمنظومة البایولوجیة وا 
 م اإلنــــــسان بأنــــــسجته وخالیــــــاه وكــــــذلكاألجهــــــزة المختلفــــــة لجــــــس مــــــن

الخاصــــة بالغــــدد الــــصماء وعــــدم تكامــــل كــــل مــــن  المنظومــــة الفرعیــــة
 .السلوك  خلل فيى إلتین یؤديالمنظوم

 ـــة  أن التـــي یمكـــن واألنـــشطة هـــي جمیـــع الوظـــائف: المنظومـــة العقلی
وكـــل منظومـــة متقاربـــة فـــي ،  منظومـــات فرعیـــةأو تـــنظم فـــي مجـــاالت

 ،فرعیـة محـددة  تـدخل تحـت منظومـةأننوعیة النشاط والوظیفة یمكن 
 التخیـل، مثـل التـذكر)العملیـات المعرفیـة( یعرف تحت اسـم  وهناك ما

كمــا توجــد بعــض األنــشطة والوظــائف تــدخل  .الــخ.....،اإلدراك،الفهــم
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 ، العقلیــة كـالمیول والقــیم منظومــة فرعیـة داخــل المنظومـة  تحـتًأیـضا
والوظائف العقلیة تتمثل في مهارات الفـرد  األنشطةكذلك توجد بعض 

المـــسائل الریاضـــیة وهــذه تـــدخل تحـــت  كالكتابــة والرســـم والعـــزف وحــل
  .النفسحركیة منظومة فرعیة تسمى بالمنظومة

 تستخدم عناصرهایةوجالبایل المنظومة كانت إذا: المنظومة االنفعالیة  
نــین وقــد یتعــرض الجنــین بعــد المــیالد ج الأنــسجة بنــاء أثنــاءاتهــا ومكون

التغذیـة  ه المكونـات تنتجـه عوامـل عـدة كـنقصبعـض هـذ فـي لخلل ما
بتنـاغم  ل هـذه المنظومـةفقد یستمر عمـ، بالحوادث بةصالإلوالتعرض 

ــــــــــــــــــصیبها الخلــــــــــــــــــــل نتجـــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــؤثرات أو  .الــــــــــــــــــــسابقة قـــــــــــــــــــد یــ
شاطها وتكوینهـا أثنـاء العـام  المنظومة االنفعالیة هي األخرى تبدأ نـإن

حیاة الطفل ففي العام األول یكون الرضیع مستقبال للتغذیة  الثاني من
العام الثاني یصبح الفطام والتدریب على النظافة مـن   لكن فيوالراحة

 ً، فـضال عـنفـي عمـل المنظومـة االنفعالیـة   المواقـف التـي تـسهمأهـم
وقدرتـه علـى التعبیـر علـى المـشي   تنجم عن قدرة الطفـلأخرىمواقف 

 مـن الـصراع ألـوانالطفـل   العقـاب علیـه فیعـیشوألـوانوكثـرة النـواهي 
ــــین اال ــــه  ، شــــباعاتب  مختلفــــة أشــــكالواالحباطــــات كــــذلك تظهــــر لدی
 الكراهیــــــة ،والغیــــــرة والخــــــوف وعــــــن االنفعــــــاالت كالغــــــضب  للتعبیــــــر

 نتیجـة اإلنـسانیحـدث فـي جـسم  شـعور بتغیـر مـا: هـو إذنفاالنفعـال 
وجهـة نظـر فـسیولوجیة وهنـاك وجهـة   وهـيالخارجیـةمـؤثرات لبعض ال

 . مؤدیة لالنفعالالعقلیة  یرون التصوراتإذنظر عقلیة لالنفعال 
 ــــة المقــــصود بهــــذه المنظومــــة جمیــــع العوامــــل : المنظومــــة االجتماعی

 بمحـاوالت ًأساسـاتحیط بالفرد منذ میالده والتي تتمثـل  والمؤثرات التي
ع هـــذه محكومـــة بنـــوع الثقافـــة یـــلیـــة التطبوعم أفرادهـــا تطبیـــع األســـرة
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ویـــشارك فـــي عملیـــة  ،األســـرة الـــسائدة فـــي المجتمـــع الـــذي تنخـــرط فیـــه
 ،الجامعــة،  تتمثــل فــي المدرســةأخــرى ووســائل أجهــزة األســريالتطبیــع 
 .الجمعیات ، األحزاب ،النوادي ، اإلعالموسائل 
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  المراجع
 ، اإلنــسانیةنفــسیة فــي الــنفس دراســات : صــالح ، علــي عبــد الــرحیم .١

 . )٢٠٠٩ ( . دار البیت الثقافي ، العراق
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  المحاضرة    

  تاسعة     ال
  

  النفسیة األزمةمعنى 
 عبـارة عـن العجـز عـن ضــبط التـوازن النفـسي وانعـدام القـدرة علــى هـي

وعنـدما .  حافـة االنهیـارإلـى النفـسیة أو وصـول الحالـة النفـسیة لمشاكلحل ا
وقد ال یـشعر بـذلك  یصاب شخص ما بأزمة نفسیة فقد یشعر بذلك في حینه

  . ولو بعد حین
  ومصادرهازمات النفسیةأسباب األ

 النفـسیة ال زالـت زمـاتاأل الرئیـسة لمعظـم األسباب أنالرغم من  على
 فاألبحــاث،  واضــحة وجلیــةأصــبحت بعــض مــسبباتها أن ّإال ، معروفــة غیــر

 ود الكثیـر مـن الحـاالت النفـسیة تعـأسـبابالمجـال تفیـد بـان  الحدیثـة فـي هـذا
 ). وبیئیــــــــــــةونفــــــــــــسیة، وراثیــــــــــــة(العوامــــــــــــل  تــــــــــــداخل مجموعــــــــــــة مــــــــــــنإلــــــــــــى

   النفسیةلألزمات الوراثیة المسببة أوالعوامل البیولوجیة 
 لهـــــا عالقـــــة بعـــــدم تـــــوازن بعـــــض أن النفـــــسیة یعتقـــــد األزمـــــاتبعـــــض 

ــــــــــــــدماغ  الخــــــــــــــصائص الكیمیائیــــــــــــــة فــــــــــــــي النــــــــــــــاقالت العــــــــــــــصبیة فــــــــــــــي ال
Neurotransmitters أنهـــا فــي  هــذه الخــصائص الكیمیائیــة تكمــنوأهمیــة 

اختـــل  فـــإذا . بیة مـــع بعـــضها فـــي الـــدماغالعـــص تـــساعد فـــي تواصـــل الخالیـــا
،  ال تعمـــل بـــشكل جیـــدأصـــبحت أنهــا أو، تــوازن هـــذه الخـــصائص الكیمیائیـــة

هــذا الخلـــل ،توصــیل الرســائل داخــل الــدماغ لـــن تكــون بــشكل صــحیح فــان
 األمـــراض ظهـــور عـــوارض بعـــض إلـــى یـــؤدي األعـــصاب التواصـــلي بـــین

 تعـرض بعـض أواغ الخلقیة في الدم  بعض العیوبأنوكذلك وجد ..النفسیة

  األزمات النفسیة
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 إلــىقــد تــؤدي ،التــدخالت الجراحیــة أومنــاطق الــدماغ للجــروح اثــر الحــوادث 
  :  النفسیة إلىزماتتنقسم أسباب األو.النفسیة األمراضالتسبب في 
 وهـي زمـةالتـي تمهـد لحـدوث األ وهـي: األسـباب األصـلیة أو المهیئـة 

أ النفـسي إذا مـا طـر التـي ترشـح الفـرد وتجعلـه عرضـه لظهـور المـرض
 ســــبب مــــساعد أو مرســــب یعجــــل بظهــــور المــــرض فــــي تربــــة أعــــدتها

ویالحـــــظ أن األســــباب األصـــــلیة أو . األســــباب األصـــــلیة أو المهیئــــة 
 . ومختلفة وربما استمر تأثیرها على الفرد عدة سنوات المهیئة متعددة

 المهیئـــــــــة العیــــــــــوب الوراثیــــــــــة أواألصــــــــــلیة  ومـــــــــن أمثلــــــــــة األســـــــــباب
خاصـة فـي مرحلـة الطفولـة   األلیمـةواالضـطرابات الجـسمیة والخبـرات

 .وانهیار الوضع االجتماعي
 وهــي األســباب واألحــداث األخیــرة:األســباب المــساعدة أو المرســبة 

ویلـزم لهـا لكـي . الـسابقة للمـرض النفـسي مباشـرة والتـي تعجـل بظهـوره
أن السبب المساعد  أي. تؤثر في الفرد أن یكون مهیأ للمرض النفسي

) البعیــر القــشة التــي قــصمت ظهــر(بمثابــة أو المرســب یكــون دائمــا 
 المرسبة تندلع في أثرها أعراض المرض ، أي واألسباب المساعدة أو

ومـــــن أمثلـــــة األســـــباب المـــــساعدة أو .أنهـــــا تفجـــــر المـــــرض وال تخلقـــــه
األزمـات االقتـصادیة والـصدمات : والـصدمات مثـل  األزمـات المرسـبة

 ســـن البلـــوغ وســـن فـــي حیـــاة الفـــرد مثـــل االنفعالیـــة والمراحـــل الحرجـــة
اإلنجــاب أو االنتقــال مــن  القعــود وســن الــشیخوخة أو عنــد الــزواج أو

 .بیئة إلى أخرى أو من نمط حیاة إلى نمط حیاة آخر
  وهـي فـي جملتهـا األسـباب الجـسمیة  : )البیولوجیة(األسباب الحیویة

 ومـــن أمثلتـــه .العـــضویة التـــي تطـــرأ فـــي تـــاریخ نمـــو الفـــرد  المنـــشأ أو
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 وعیــــوب الوراثــــة ونمــــط البنیــــة أو التكــــوین فــــسیولوجیةالاالضــــطرابات 
 . الخ.... وعوامل النقص العضوي

 أســباب ذات أصــل ومنــشأ نفــسي، وتتعلــق  وهــي: األســباب النفــسیة
وعـدم إشـباع الحاجـات  بالنمو النفسي المضطرب خاصـة فـي الطفولـة

 ومــن. الــضروریة للفــرد واضــطراب العالقــات الشخــصیة واالجتماعیــة
الـــصراع واإلحبـــاط والحرمـــان والعـــدوان وحیـــل ( النفـــسیة أهـــم األســـباب

غیـــــر التوافقیـــــة  والخبـــــرات الـــــسیئة والـــــصادمة وعـــــدم النـــــضج  الـــــدفاع
 ).الصحیة واإلصابة السابقة بالمرض النفسي  النفسي والعادات غیر

 وهي األسباب التي تحیط بالفرد فـي البیئـة : األسباب البیئیة الخارجیة
مــن أمثلتهـــا اضــطراب العوامــل الحـــضاریة و . أو المجــال االجتمــاعي

والثقافیة واضطراب التنشئة االجتماعیة في األسرة وفـي المدرسـة وفـي 
 األسـباب األصـلیة أو المهیئـة واألسـباب أن ویالحـظ .الخ.. المجتمع 

المــساعدة أو المرســبة تتــضافر كــي تظهــر أعــراض المــرض ، وأهمهــا 
ة بـین أسـباب المـرض ویالحظ أیضا أن العالقـ. یسمى السبب الرئیس

نجـد أنـه فـي حالـة  فـنحن. النفـسي تكـاد تكـون عالقـة تفاضـل وتكامـل
 ویــــة یكفــــي ســـبب مرســــب بـــسیط حتــــى یحــــدثوجـــود أســــباب مهیئـــة ق

  ضـــعیفة یلـــزم ســـببوكـــذلك فـــي حالـــة وجـــود أســـباب مهیئـــة .المـــرض
َویالحـــــظ أیــــضا أن الـــــسبب أو  .مرســــب قــــوى حتـــــى یحــــدث المــــرض

تؤدي هي نفسها إلـى  ر شخصیة فرد قداألسباب التي تؤدي إلى انهیا
نفــسها  النـار التـي تـذیب الــدهن هـي(صـقل شخـصیة فـرد آخركمـا أن 

 ).التي تجعل البیض یتجمد
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  الطرق السلیمة
هناك عدة طرق سلیمة یمكـن أن تتبـع لمنـع حـصول األزمـات النفـسیة 

  :منها
ا  علمـــــاء التربیـــــة والنفـــــسانیون هـــــذدیعـــــ : الـــــصرامة والـــــشدةتجنـــــب  : ًأوال 

مطلــوب فــي المواقــف  فــالحزم .  بكثــرةعملاألســلوب أخطــر مــا یكــون إذا اســت
أمــــــا العنـــــف والــــــصرامة فیزیـــــدان تعقیــــــد المــــــشكلة .. التـــــي تتطلــــــب ذلـــــك ، 

ْینفعــل المربــي فیفقــد صــوابه وینــسى الحلــم وســعة الــصدر فینهــال  إذ؛وتفاقمهــا ِ
ًمـر سـوءا األلفـاظ ، وقـد یـزداد األ بـأقبح وأقـسى على الطفـل معنفـا وشـاتما لـه

وهــــذا مــــا یحــــدث فــــي حالــــة العقــــاب  . إذا قــــرن العنــــف والــــصرامة بالــــضرب
ُاالنفعــالي للطفــل الــذي یفقــد الطفــل الــشعور باألمــان والثقــة ْ  بــالنفس كمــا أن ُِ

الــــصرامة والــــشدة تجعــــل الطفــــل یخــــاف ویحتــــرم المربــــي فــــي وقــــت حــــدوث 
 . تقبالولكنهـا ال تمنعـه مـن تكـرار الـسلوك مـس) مؤقـت خـوف(المـشكلة فقـط 

هــذا األســلوب فــي التعامــل ال یقــل : الــدالل الزائــد والتــسامحتجنــب : ثانیــا 
الطفـل  سیجعل فالمغاالة في الرعایة والدالل.. خطورة عن القسوة والصرامة 

 اعیــة ناجحــة مــع اآلخــرین ، أو تحمــلعلــى تكــوین عالقــات اجتم غیــر قــادر
ة لیــتعلم منهــا كیــف ألنــه لــم یمــر بتجــارب كافیــ  ؛الحیــاة المــسؤولیة ومواجهــة

  المبـــالغ بهـــا عنـــد اآلبـــاءالعاطفـــة، ویواجـــه األحـــداث التـــي قـــد یتعـــرض لهـــا 
  یتعامـل الوالـدان مـع الطفـل بـداللإذتصبح أحیانـا سـببا فـي تـدمیر األبنـاء ، 

وتــساهل بحجــة رقــة قلبیهمــا وحبهمـا لطفلهمــا ممــا یجعــل الطفــل یعتقــد  ، زائـد
 ألن هـــذا مـــا یجـــده فـــي بیئتـــه یوجـــد شـــيء ممنــوع، أن كــل شـــيء مـــسموح وال

 )المجتمـع( ولكـن إذا مـا كبـر وخـرج إلـى بیئتـه الكبیـرة ) البیـت ( الـصغیرة 
وواجه القوانین واألنظمة التي تمنعه من ارتكاب بعض التصرفات ، ثار فـي 
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 عــرض تلفـةضــاربا بالنتـائج الــسلبیة المخ... دون مبـاالة  وجههـا وقـد یخالفهــا
  . الحائط

فالطفـل یحتـاج أن یعـرف مـا هـو  : لثبـات فـي المعاملـةعـدم اتجنـب : ثالثـا
 متوقـــــع منـــــه ، لـــــذلك علـــــى الكبـــــار أن یـــــضعوا األنظمـــــة البـــــسیطة واللـــــوائح

ویــشرحوها للطفــل ، وعنــدما یقتنــع فإنــه سیــصبح مــن الــسهل علیــه  المنطقیــة
 ومناقـشتها ، فـال ینبغـي مـدةالطفـل كـل  األنظمة مع ویجب مراجعة. إتباعها

للتأكیـد  الیـوم التـالي ي تطبیـق قـانون مـا ونتجاهلـه ثـم نعـودأن نتساهل یوما ف
ألن هــذا التـــصرف قــد یــسبب اإلربـــاك ؛ علــى ضــرورة تطبیــق نفـــس القــانون 

، تحدید مـا هـو مقبـول منـه ومـا هـو مرفـوض  قادر على للطفل ویجعله غیر
األب  بینمــا یكـون وفـي بعـض الحــاالت تكـون األم ثابتـة فــي جمیـع األوقـات

ا التذبذب واالخـتالف بـین األبـوین یجعـل الطفـل یقـع تحـت عكس ذلك ، وهذ
  . الرتكاب الخطأ شدید یدفعه ضغط نفسي

یتعامل الكبار أحیانا مع اإلخـوة بـدون : عدم العدل بین اإلخوةتجنب  : ًرابعا
،  خلقه الفطـري  على طفل ، لذكائه أو جماله أو حسنًعدل فیفضلون طفال

فــل اإلحــساس بــالغیرة تجــاه إخوتــه ، أو ألنــه ذكــر، ممــا یــزرع فــي نفــس الط
الخـاطئ والعدوانیـة تجـاه األخ المـدلل بهـدف  بالـسلوك ویعبر عـن هـذه الغیـرة

وسلم  وآله اهللا علیه االنتقام من الكبار، وهذا األمر حذرنا منه الرسول صلى
  .اتقوا اهللا واعدلوا في أوالدكم:  قال إذ

  األزمات النفسیة
عبــارة عــن ضــغوط وأحــداث : بأنهــا یمكــن تعریــف األزمــات النفــسیة  

علــى حالــة الفــرد النفــسیة تتمثــل فــي صــعوبات  داخلیــة تــؤثر ومواقــف نفــسیة
مـن أسـالیبه وقدراتـه التقلیدیـة للتعامـل والتكیـف وبالتـالي  تواجه الفرد مما تحد

  .أهدافه وتحدث خلال في التوازن النفسي واالجتماعي للفرد تعیقه من أنجاز
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 نفــــسیة ســــلوكیة أو ســــتجابة عــــضویة أومــــة النفــــسیة اویــــستجیب األفــــراد لالز
معینـة، وان هـذه  المواقف الضاغطة المدركـة، وتفـرض علـیهم مطالـب نتیجة

للتــأقلم وتهــدد حیــاتهم واســتقرارهم وتخــل بتــوازنهم  المطالــب تتحــدى طاقــاتهم
  .النفسي

  أسباب األزمات النفسیة
  :وترجع أسباب األزمة النفسیة إلى مصدرین هما

 عـدم كفایـة المعلومـات فـي العمـل، وغمـوض إلـىوترجع  :بیئیةأسباب : ًأوال
التعــــاون بــــین األســــاتذة والمــــوظفین والطلبــــة، وعــــدم  األهــــداف، وانعــــدام روح

المحــدد، وتعرقــل ســیر النظــام، وعــدم تــوفر مراكــز  أنجــاز العمــل فــي الوقــت
 .لإلرشاد المهني واألكادیمي،وضغط الوقت

) الطالــب، األســتاذ، الموظــف(نفــسه ى الفــردوترجــع إلــ. ذاتیــةأســباب : ًثانیــا
العمـــل أو اإلنجـــاز الـــذي  كاســـتجابته للـــضغط النفـــسي، وتقیـــیم نفـــسه بمقـــدار

منافـسته لآلخـرین،  قـل وقـت ممكـن، وفـيأحققه، ومحاولته إلتقـان عملـه فـي 
 وتظهـر .عملـه وتقدیره للظروف المهنیة التي یتعرض لها، ومـا مقـدار نجـاح

التـوتر، (األفراد في المؤسسات الجامعیـة مـن خـالل ىأثار األزمة النفسیة عل
ارتفــاع ضــغط الــدم، والقرحــة، ووحــدة االنفعــال،  والـصرع، والقلــق، والــضیق،
والـصداع، وعـدم الثقـة، وفقـدان الـشعور بـاألمن،  والـشعور بالتعـب واإلرهـاق،
  .الزمالء، وانخفاض مستوى اإلنتاج وعدم الرضا، والخالفات مع

  اإلحباط

 ضیقالــــــــــــــ(  مثــــــــــــــل مؤلمــــــــــــــةالمــــــــــــــشاعر المــــــــــــــن مجموعــــــــــــــة هــــــــــــــو 
 شعور بــالعجزوالـ، شعور بالـذنبوالـ، قلـقوال، غـضبوال،كدروال،توتروال،
وجــود عــائق یحــول دون إشــباع حاجــة مــن بتنــتج )  ، شعور بالدونیــةوالــ،
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 ً مهمــاًقــد یلعــب اإلحبــاط دوراو .الحاجــات أو معالجــة مــشكلة مــن المــشكالت
؛ فهـو المـرض النفـسي  إلى حاالتفي تحقیق الصحة النفسیة أو التحول بها

  . الشخصيتوافقال من أهم العوامل المؤثرة على دیع

  في اإلحباطالعوامل المؤثرة

 اجههـا ومــا فكلمـا استــسلمت للعوائـق التــي تو:  مـستوى عتبــة اإلحبــاط
مـــن مـــشاعر اإلحبـــاط بـــسرعة ، وأكثـــرت مـــن اللجـــوء إلـــى  یـــصاحبها

لتخفیــــف حــــدة تلــــك المــــشاعر )التوافــــق  میكانزمــــات( الحیــــل النفــــسیة 
 . طویلة كانت عتبة اإلحباط لدیك منخفضةمددفیها  واستغرقت

 قوة العائق الذي یحول بینك وتحقیق هدفك أو إشباع حاجتك . 
 شدة الرغبة في الهدف . 
 م توفر أهداف بدیلةعد . 
 التراكم الخبري وتجارب اإلحباط السابقة . 

 ل تخطي اإلحباطائوس

 ًنموذجــا عملیــا للــسیطرة علــى أ دویعــ... ســتخدم نظــام التهدئــة الفــوري ا ً
  ضغوط العمل

  راجع الموقف من زوایاه العـدة ، وتـذكر قـول ... السیطرة على الذهن
 .لمشكلةلف حل مع كل مشكلة توجد فرصة الكتشا.. القائل 

  یجب أن تشعر بأن ما تؤدیه من أعمال ، لـه أهمیـة كبیـرة فـي تحقیـق
 .أهداف العمل

 هیئ نفسك لمواجهة أي عائق ، ولكن بتفكیر إیجابي . 
 ًصبر على اإلحباطات جمیعاأ . 
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  ال تعط فرصـة للـشك بـأن یتـسلل إلـى قلبـك ، وكـن علـى یقـین تـام بـأن
 . ًما تنجزه من أعمال یكون مشرفا

   ضطراب النفسياال

هــو نمــط ســیكولوجي أو ســلوكي ینــتج عــن الــشعور بالــضیق أو العجــز الــذي 
 .الثقافـة الطبیعـي للمهـارات العقلیـة أو النمـو ًیـصیب الفـرد وال یعـد جـزء مـن

علـى مـر األزمـان  الـصحة النفـسیة وقـد تغیـرت أسـالیب إدراك وفهـم حـاالت
االضطرابات النفـسیة  وعبر الثقافات، وما زالت هناك اختالفات في تصنیف

اإلرشــــادیة القیاســــیة  ذلـــك علــــى الـــرغم مــــن أن المعـــاییر. وتعریفهـــا وتقییمهــــا
فـــي الوقـــت الحـــالي، یـــتم تـــصویر االضـــطرابات  .مقبولـــة علـــى نطـــاق واســـع

عـصبونات الـدماغ مـن المـرجح أن تكـون  علـى أنهـا اضـطرابات فـيالنفـسیة 
یــشكلها التفاعــل المعقــد بــین العوامــل  ناتجــة عــن العملیــات االرتقائیــة التــي

بعبـــارة أخـــرى، فـــإن الجینـــات المورثـــة للمـــرض . الوراثیـــة والتجـــارب الحیاتیـــة
ولة عــن نمـو العقــل، ؤالجینـات المـس العقلـي أو النفـسي یمكــن أن تكـون هـي

ًمختلفة، بناء على المحـیط البیولـوجي  تي من المحتمل أن یكون لها نتائجوال
ُوقــــد ذكــــر أن أكثــــر مــــن ثلــــث ســــكان معظــــم دول العــــالم تعرضــــوا . والبیئــــي

الفئــات الرئیــسة مــن األمــراض النفــسیة فــي مرحلــة مــا مــن  لإلصــابة بأحــد
  نمـــوذج االســـتعدادطریــقتفــسیر أســـباب ذلــك مـــن  ًوكثیـــرا مــا یـــتم. حیــاتهم

  . االجتماعي غط والنموذج الحیوي النفسيلضل

 ویمكن أن یتلقى المصابون بأمراض نفـسیة الرعایـة الـصحیة الالزمـة
. فــــي مستــــشفیات األمــــراض النفــــسیة أو فــــي المجتمــــع أي خــــارج المستــــشفى

 النفــسیون اإلكلینیكیــون بتــشخیص األخــصائیوناألطبــاء النفــسیون أو  ویقــوم
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ًیب متعــــددة، وكثیـــرا مـــا یعتمـــدون علــــى النفـــسیة باالســـتعانة بأســـال األمـــراض
ویقدم العالج . األسئلة في المقابالت التي تتم مع المرضى المالحظة وطرح
 جـدیر بالـذكر أن . الـصحة النفـسیةأخـصائیيالكثیـر مـن  لألمراض النفـسیة

وأدویــة األمــراض النفــسیة خیــاران رئیــسیان لعــالج المــریض  العــالج النفــسي
. ودعم األصدقاء والمساعدة الذاتیة ياالجتماع النفسي، شأنهما شأن العالج

عـــالج  إجبـــاري للمـــریض أو فـــي بعـــض الحـــاالت، قـــد یكـــون هنـــاك احتجـــاز
ضــد  والتمییــز االجتماعیــة كمــا تزیــد الوصــمة. إجبــاري حیثمــا یــسمح القــانون

الناجمة عـن االضـطرابات النفـسیة، وقـد أدت  المعاناة نفسیین منالمرضى ال
هـــذه الـــسلبیات إلـــى الكثیـــر مـــن حمـــالت الحركـــات االجتماعیـــة الداعیـــة إلـــى 

 .تغییر هذه المفاهیم
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  المراجع
 ، اإلنــسانیةدراســات نفــسیة فــي الــنفس : صــالح ، علــي عبــد الــرحیم .١

 . )٢٠٠٩ ( . دار البیت الثقافي ، العراق
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  المحاضرة    

  عاشرةال     
  

  میكانیزمات الدفاع أو الحیل الدفاعیة
لیـات الـدفاع هـي آ و،هذا المصطلح في نشأته إلـى سـیجموند فرویـد  یعود

 فــي داخلــك  باالرتبــاط مــع مــادون وعـيتقــوم بــه مــن ســلوكیات  التفـسیر لمــا
لفهــم آلیــة عمــل میكانیزمــات الــدفاع ال بــد مــن التــذكیر ببنیــة الجهــاز و ،ًبدایــة

  : وعلى النحو اآلتي النفسي حسب فروید
 الهو: ID   وهو مكمن الرغبات والنزعات الجنسیة والعدوانیة ومحكوم

 .بمبدأ اللذة

 األنـا األعلـى :Super ego   القاسـي علـى أفعـال الـضمیر المراقـب
 . األنا ورغبات الهو

 األنا  : egمـا بـین رغبـات نوهو الوسیط والذي یعمل على خلـق تـواز 
 . وغرائز الهو العشوائیة وضوابط األنا األعلى القاسیة

 التوافــق ثٕخلــق حالــة التــوازن مــا بــین الهــو واألنــا األعلــى واحــدا وألجــل
  ).میكانیزمات الدفاع( باسم ُاألنا الستخدام حیل دفاعیة تعرف بینهما یلجأ

  الحیل الدفاعیة
 إلــــى التــــصرفات التــــي ترمــــي أو مــــن الــــسلوك أنــــواعهــــي عبــــارة عــــن 

النفــسي المــؤلم والقلـــق وحــاالت الــضیق التــي تنــشأ مـــن  تخفیــف حــدة التــوتر
 عـن التغلـب علــى اإلنــسانطویلــة بـسبب عجـز   مــدةاإلحبـاطاسـتمرار حالـة 

هــدفها وقایــة الــذات والــدفاع عنهــا و ، دوافعــهإشــباعالعوائــق التــي تعتــرض 

  المیكانزمات الدفاعیة
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واالحتفــاظ بالثقــة فــي الــنفس واحتــرام الــذات وتحقیــق الراحــة النفــسیة واألمــن 
تعمـل  ، و تزور وتحـرف الواقـع المعـاشنهابأتتمیز الحیل الدفاعیة  . النفسي

مجـــرد قیامنـــا بهـــا علـــى مـــستوى بو،  إلیهـــاال شـــعوریا بحیـــث ال یفطـــن الفـــرد 
  . د آلیة دفاعالوعي فیعني أنها لم تع

 إلیهــاون ؤالدفاعیــة شــائعة ومألوفـة عنــد جمیــع النـاس وهــم یلجــ الحیـل
 فیهــا یــدل علــى واإلســراف التعــود علیهــا أن بیــد. المناســبات  فــي كثیــر مــن

 بدایة اضـطراب نفـسي أوووجود خلل  سوء التوافق ، وجود حالة مستمرة من
   مشاكل ومضاعفات سلبیةإلىقد یقود صاحبه 

   الدفاعیة الحیل أنواع
 هـو محاولـة الفـرد النجـاح فـي میـدان لتعـویض عجـزه فـي   :التعـویض

 .میدان آخر
 ــتقمص هــو أن یجمــع الفــرد ویــستعیر إلــى نفــسه مــا فــي غیــره مــن : ال

 .صفات مرغوبة
 تنكرة في شكل معاكسالتعبیر عن الدوافع المس :التكوین العكسي. 
 هو أن ینسب الفرد ما في نفسه من عیوب إلى اآلخرین :اإلسقاط. 
 تفسیر السلوك الخاطئ بأسباب منطقیة :التبریر. 

  األسالیب الهروبیة

 إبعاد األفكار المؤلمة إلى حیز الالشعور :الكبت. 
 الهروب عن عوائق إشباع الدوافع والحاجات :االنسحاب. 
 اللجوء إلى عالم الحلم والخیال بعیدا عن الواقع :أحالم الیقظة. 
 انعكــاس لمــا یخــتلج فــي المــشاعر المكبوتــة فــي غالــب  : أحــالم النــوم

 .األحوال
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 هو العودة والتقهقر إلى مستوى غیر ناضج من السلوك :النكوص. 
 عملیـة صـد یقـوم بهـا العقـل لهجمـات ):االستبدال النفـسي (التعویض 

باالستعاضــــــة اآللیــــــة الالشـــــعوریة عــــــن دوافــــــع أو میــــــول أو  الحـــــصر
ینفــر منهــا الــضمیر أو یــستهجنها المجتمــع   موضــوعاتانفعــاالت أو

الموضـــــــوعات التـــــــي یقرهـــــــا  بغیرهـــــــا مـــــــن الـــــــدوافع أو االنفعـــــــاالت أو
 .الضمیر
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  المراجع

التربوي اإلرشاد النفسي والتوجیه  : اإلمام ، مصطفى محمود وآخرون .١
  .م ١٩٩١، جامعة بغداد ، 
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             المحاضرة     

  الحادیة عشرة   
  

  التوافق معنى 
 بمعنى الموائمة أو عملیستمد مفهوم التوافق من علم البیولوجي، ویست

ـــنفس لیـــستخدم فـــي المجـــال النفـــسي ـــم ال  التكیف،انتقـــل هـــذا المفهـــوم إلـــى عل
 . بمعنــــــــى التوافــــــــق Adjustment واالجتمــــــــاعي تحــــــــت مــــــــصطلح

 مفهوم التوافق والتكیـف بأن  هناك فروق بین ) ١٩٧٣( وولمان ىویر      
 مها علمـاء الفـسیولوجي لیـشیروا مـناحـد المـصطلحات التـي یـستخد فـالتكیف
 الجـــسم كنتیجـــة آلثـــار أعـــضاءالمتغیـــرات التـــي تحـــدث فــي احـــد   إلـــىطریقــه

 إلـى طریقـهالبیولـوجي لیـشیروا مـن   علمـاءعملهكمـا یـست. معینـة تعـرض لهـا
 الكــــائن الحــــي ، وتجعــــل الــــسلوكیة التــــي تــــصدر عــــن التغیــــرات النمائیــــة أو

البیئیـة ، والتـي یعـیش فـي ظلهـا الكـائن الحـي   طواعیة للـشروطأكثرالسلوك 
  .بقاء الكائن الحي ولهذه التغیرات قیمتها في تحقیق

لقد اختلف موقف علمـاء الـنفس مـن مـصطلح التوافـق والتكیـف فمـنهم 
 التكیــف هــو یــرى أن التوافــق النفــسي أووالمــصطلحین ،  مــن یــساوي بــین

إلـى أن  یهـدف بهـا الفـرد عبـارة عـن تلـك العملیـات الدینامیـة المـستمرة التـي
البیئـة   لیحـدث اكبـر توافـق بینـه وبـین نفـسه مـن جهـة وبـینسـلوكهیغیـر مـن 

بینمـا یـذهب إلـى أن  .ومنهم من جعـل التوافـق ثمـرة للتكیـف ،من جهة أخرى
 النفــسیة النــواحيویكــاد یكــون معنــاه قاصــرا علــى  التوافــق أعــم مــن التكیــف ،
 الفــسیولوجیة ، وبــذلك تــصبح بــالنواحيفیخــتص  واالجتماعیــة ، أمــا التكیــف

مع غیـره ، وذلـك باتباعـه للعـادات والتقالیـد  عملیة تغییر الفرد لسلوكه لیتسق

  التوافق
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عملیـة توافـق وتـصبح عملیـة تغییـر حدقـة  وخـضوعه لاللتزامـات االجتماعیـة
  .ء الشدید عملیة تكیفوضیقها في الضو العین ، وذلك باتساعها في الظالم

یمكن القول بأن التكیف والتوافق مفهومـان مختلفـان فیمـا بینهمـا ، ومما تقدم 
 فـي عمل لقـد أصـبح مفهـوم التكیـف یـست،مكمـالن لبعـضهما الـبعض  لكنهمـا

 تغییـر فـي سـلوك الفـرد یـصدر عنـه فـي محاولتـه أيإلـى  لإلشارةعلم النفس 
توافـق مفهـوم مركـزي فـي علـم الـنفس  وال،الجدید  لتحقیق التوافق مع الموقف

فمعظــم ســلوك الفــرد هــو محــاوالت مــن ، عامــة وفــى الــصحة النفــسیة خاصــة
علـى المـستوى االجتمـاعي  الشخـصي أو جانبه لتحقیق توافقه على المـستوى

لیــست إال تعبیـرا عــن ســوء  فــإن مظـاهر عــدم الــسواء فـي معظمهــا ، كـذلك
  . التوافق أو الفشل في تحقیقه

 اتزان بـین كـائن عـضوي وبیئتـه المحیطـة :التوافق بأنه ویعرف معجم 
ال یوجــد تغییــر فــي المثیــر یــستدعى اســتجابة ، فمــا مــن حاجــة غیــر  إذ، 

الوظائف استمراریة للكـائن العـضوي تعمـل بـشكل عـادي مثـل  مشبعة ، وكل
ال یمكــن البلــوغ إلیــه قــط ، والتوافــق هــو عملیــة إجــراء  هــذا التوافــق المكتمــل

 . الـشخص یقـوم بهـا الفـرد فـي داخلـه ، أو فـي بیئتـه الزمـة فـيالتغییـرات ال
یعـیش فـي بیئـة متنوعـة ومتـشابكة فـي العالقـات مـن خـالل مـا نقـوم  اإلنـسان

یومیه تـصف بـالتنوع والتغییـر نظـرا لتنـوع حاجـات ومطالـب  به من سلوكیات
وعــاده یقـــوم الفــرد بـــصور مختلفـــة مــن الـــسلوك لمواجهـــة  األفــراد الیومیـــة ،

تحقیق قـدر عـالي مـن التوافـق النفـسي واالجتمـاعي   المختلفة ، بهدفدوافعه
عـن الطعـام لتحقیـق التـوازن الجـسدي وعنـدما  ، فاإلنسان عندما یجوع یبحث

ـــــــس ـــــــالبرد یبحـــــــث عـــــــن المالب ـــــــشعر ب ـــــــشعر بالـــــــدفء ی ـــــــة لی  . الثقیل
یتخطــى األمـر الجوانــب الذاتیــة ویـسعى الفــرد للتعــایش  وهـى وعنــدما       

یكــون فــي محاولــه للتوافــق النفــسي ولــیس معنــى  لمحیطــین فهــومــع البیئــة وا
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واالســـتقرار النفـــسي أن الفـــرد یخلـــو مـــن  التوافـــق الشخـــصي واالجتمـــاعي
وبین إشباع حاجاته والوصول  المشكالت وال یصادف اى عقبات تحول بینه
ألسـرة هـي الخلیـة والوحــدة او. إلـى أهدافـه فلـیس هنـاك فـر إال ولـه مـشكالت

هــو عملیــه  والتوافــق. تــي یقــوم علیهــا ســالمة بنیــان المجتمــعاالجتماعیــة ال
 دینامیكیـة مــستمرة یحـاول بهــا اإلنــسان عـن طریــق تغییـر ســلوكه أن یحقــق
 التوافـق بینــه وبـین نفــسه وبینـه وبــین البیئـة التــي تـشمل علــى كـل مــا یحـیط

ٕبـــالفرد مـــن مـــؤثرات وامكانیـــات للوصـــول إلـــى حالـــه مـــن االســـتقرار النفـــسي 
تحقیـــق التوافـــق الشخـــصي  ولـــیس معنـــى. تكیـــف االجتمـــاعيوال والبـــدني

المــشكالت وال یــصادف  واالجتمــاعي واالســتقرار النفــسي أن الفــرد یخلــو مــن
أهدافــه ، فلــیس   عقبــات تحــول بینــه وبــین إشــباع حاجاتــه والوصــول إلــىأي

الفــرد علــى ة هنــاك فــرد إال ولــه مــشكالت ، والتوافــق الــسلیم یقــاس بمــدى قــدر
والعقبـات  فالمـشاكل. شكالت ، وحلها أو تقبلها والحیاة معهـامواجهة هذه الم

هـذه   هو فشل الفرد فـي حـلالعادي غیر واألمر عادى في حیاة الفرد ، أمر
  یـتعلم كیـف یعـیش معهـا متقـبال ، لهـا أو جنوحـه إلـىأنالمشاكل أو عجزه 

  .  تعذر علیه حلهاإذا شاذة من السلوك أسالیب
   مفهوم سیكولوجیة التوافق

  :مكن القول أن سیكولوجیة التوافق تعني ی
 حاله من العالقات المتجانسة مع البیئة التي یستطیع الفـرد فیهـا اأنه 

 ن یحقــــــق المتطلبــــــاتأعلــــــى اإلشــــــباع لمعظــــــم حاجاتــــــه و الحــــــصول
 والتوافق معناه أن یسلك المرء مسلك الجماعة .الجسمیة واالجتماعیة

  . ویتجنب ما عنده من شذوذ في الخلق والسلوك
  عملیه دینامیكیة مستمرة یحاول بهـا اإلنـسان عـن طریـق  التوافق هو

أن یحقـــق التوافـــق بینـــه وبـــین نفـــسه وبـــین البیئـــة التـــي  تغییـــر ســـلوكه
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ٕمن مؤثرات وامكانیات الوصـول إلـى حالـة  تشمل كل ما یحیط بالفرد
والتوافـــق هـــو  . االجتمـــاعي  والتكیـــفوالبـــدنيمـــن االســـتقرار النفـــسي 

ضــیة لإلنــسان مــع البیئــة المحیطــة بــه ولــه جانبــان همــا العالقــة المر
 . المالئمة أو التالؤم 

  مـــن جدیـــدة أنـــواع حاجاتـــه عـــن طریـــق إلشـــباع جدیـــدةالتوافـــق طـــرق 
والنـشاط حتـى یــصل إلـى حـل یـؤدى بــه إلـى درجـه مــن  االسـتجابات

بعملیـــات التوافـــق بـــصفه مـــستمرة ،   وتتـــضمن الحیـــاة القیـــاماإلشـــباع
البحـث عـن الطعـام   بـالجوع ، ویدفعـه ذالـك إلـى یـشعرالحـيفالكـائن 

حالـه   حالـه التـوازن ، فتـنخفضأنـسجتهلیشبع دافع الجوع ویعیـد إلـى 
 دافــع الجـوع، وهـو یـشعر بـالعطش ویدفعــه إلحـاحالتـوتر الناشـئة عـن 

 ویتـــصف .شـــرب المـــاء ، ویـــشعر بـــالبرد فیلـــتمس الـــدفء ذلـــك إلـــى
ــــــشرى  ــــــسلوك الب ــــــبطبیعــــــةال ــــــرة وصــــــوره المتة الدینامی وتــــــصرفاتنا  غی

 العالقـــــةهــــو  والتوافــــق . نتیجــــة حاجــــات ومطالـــــب ملحــــهاوانفعاالتنــــ
  مـــع البیئـــة المحیطـــة بـــه ، والتوافـــق وفقـــا للجانـــبلإلنـــسان المرضـــیة

 عبــارة عــن عملیــه اجتماعیــة تهــدف إلــى إحــداث عالقــات االجتمــاعي
الفرد والبیئة وهذا التوافق مع البیئة البد ان یحدث تغییر  ایجابیه بین

  .لألفضل
  فالفرق بین التوافق والتكی

التوافق یتعلق بقدره الفرد على التوافق مع الدوافع المكتسبة أو الدوافع 
  . الجتماعیةا

  التكیف
محاولـــه الفـــرد للتعـــایش واالنـــسجام مـــع الـــدوافع البیولوجیـــه مثـــل المأكـــل 

  أنواع التوافق والمشرب
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 القـــدرات التـــي :  األول : ویتوقـــف علـــى عـــاملین : التوافـــق الدراســـي
البیئـــة  : الثـــاني.یتمتـــع بهـــا التلمیـــذ مثـــل الـــذكاء واالســـتعداد والـــصحة

والمدرســـــة وتـــــشمل المنـــــاهج والمدرســـــین واإلدارة واألســـــرة والمجتمـــــع 
 .ككل
  ـــدیني ـــق ال ـــدیني فـــي المواطنـــة علـــى أداء  : التواف یظهـــر التوافـــق ال

 .الفرائض وتنظیم العالقة بین الفرد وبینه
  ویعد التوافق أمر في غایة األهمیة لزیادة اإلنتاج  : التوافق المهني

 .واالستقرار في العمل
  یعتمـد علـى نفــسه ال )أ(  :ویـصبح فــي حالـة :التوافـق الشخــصي 

یشعر بالحریـة ) ج(.  ذاته وأهمیتهاة یشعر بقیم)ب (. على اآلخرین
 یـــــــــــــشعر باالنتمـــــــــــــاء والـــــــــــــوالء لألســـــــــــــرة والـــــــــــــوطن) د(والطمأنینـــــــــــــة

 .التوافق االجتماعي لي من األمراض النفسیةیكون الفرد خا) ه(
 التوافق األسرى والعائلي. 
 التوافق الدراسي. 

  عناصر سیكولوجیة التوافق
 لصراعا . 
 اإلحباط. 
 القلق. 
 العوائق االجتماعیة واالقتصادیة. 
 إحداث الحیاة الضاغطة والمؤلمة. 
 األلم واالنزعاج. 

لموقـف معقـد یـؤدى فالصراع یعنـى مواجهـة الـشخص  Conflict: الصراع 
ـــــد . إلـــــى قیامـــــه باســـــتجابات متعارضـــــة محاولـــــه الفـــــرد تحقیـــــق أهدافـــــه  وعن
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یفاضـــــل بینهمـــــا ویختـــــار  واشـــــباعاته قـــــد یواجـــــه دافعـــــین أو أكثـــــر وعلیـــــه أن
الرغبـة التـي یـسعى   الـدافع أوةوالبد أن یختار أحداهما حسب قیم، األنسب 

  . الفرد إلشباعها وتحقیقها

 تعـانى مـن صـراع بـین حبهـا ورغبتهـا ً متزوجـاً رجـال التـي تحـبةالفتا : مثال
 میـل إلـى القیـام ة المجتمـع التـي تعـیش فیـه ، فلـدى الفتـاوثقافـة فـي تقبـل قـیم

تقربها من الرجل التي تحبـه ، وفـى نفـس الوقـت تفكـر فـي االبتعـاد  ةباستجاب
وقـد یحـدث صـراع . اعتبـارات التقبـل والـتالؤم مـع المجتمـع عنه تحت ضغط

 من هدف واحد في وقت واحد ، أو لوجود أكثراوله الذات تحقیق نتیجة لمح
 الـصراع  )كیرت لـیفن( وقد قسم .  من سبیل واحد لتحقیق نفس الهدفأكثر

  . أنواعإلى ثالث 

  أنواع الصراع

  ماقـدإ -قـدام إصـراع : Conflicting Approach بـه  ویقـصد
 ةجاذبیــالــصراع النــاتج مــن محاولــه االختیــار بــین هــدفین كالهمــا لــه 

 ینتهـي ، بـل طویلـةوالصراع فـي هـذه الحالـة ال یـستمر مـدة  ایجابیة ،
 یـشعر بـه الفـرد الـذيالـصراع : مثـال. إحداهمااختیار  بأن یقرر الفرد

 . في حاله االختیار بین وظیفتین أو بین فتاتین للزواج

  بـه الـصراع النـاتج عـن االختیـار بـین  ویقـصد : إحجام -قدام إصراع
لــه جاذبیــة ســلبیة ، ولــذا  والثــاني لــه جاذبیــة ایجابیــة هــدفین احــدهما

ـــال . نحـــو الهـــدفینواإلحجـــام اإلقـــدامیتـــأرجح الفـــرد بـــین  الطالـــب  : مث
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 فـي ة یقع في صراع بین رغبته في الحصول علـى تقـدیرات عالیـالذي
 . الریاضیةاأللعاباالمتحان ، وبین االشتراك في احد 

  إحجـام - إحجـامصراع : Conflicting Avoidance بـه  ویقـصد
الــصراع النــاتج عــن محاولــه االختیــار بــین هــدفین كالهمــا لــه جاذبیــة 

 أنــــواع أهـــم صـــعوبة فـــي الحــــل لـــذلك یعتبـــر مــــن أكثــــروانـــه  ســـلبیة ،
 یعـانى مـن الـصراع الـذي فـي میـدان القتـال الجنـدي : مثـال. الـصراع

 ٕواذافي عـدم التقـدم فـإذا تقـدم هلـك ،  بین رغبته في الهروب ، ورغبته
 . ًأیضاب هلك هر

 ًا اإلحبـاط مـصدرد الدافع للوصول إلـى هـدف معـین ویعـةعاقإهو  : اإلحباط
وهو حالة . من مصادر المشقة وكثیرون ما یحسون باإلحباط بصفه مستمرة

 دافـع أو إشـباعمن التـأزم النفـسي تنـشأ عـن مواجهـة الفـرد لعـائق یحـول دون 
 .حاجه ملحة

  اإلحباط أنواع 

 وهى تأتى مـن العجـز الشخـصي مثـل الـذكاء :الشخصیة  اتاإلحباط 
 أو األمـراضالقـوة البدنیـة أو وجـود بعـض  المـنخفض أو االفتقـار إلـى
 .العاهات التي تعجز الفرد

 فـي البیئـة مثـل الموجـودةوهـى تنـشأ مـن العوائـق :  البدنیـة اتاإلحباط 
 .  أو الفقر أو الموانع الفیزیقیةاآلباءالقیود التي یفرضها 
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 اطأسباب اإلحب

 العوامل الفیزیقیة.  

 العوامل االجتماعیة . 

 العوائق االقتصادیة . 

 العیوب الشخصیة . 

  خصائص الشخص المتوافق
 ذات خـــصائصمـــع نمـــو اإلنـــسان تنمـــو معـــه وتتمثـــل لـــه مجموعـــة مـــن ال

، كمــا  متنوعــة  مواقــف حیاتیــةطریــقالنــسبي ویمكــن أن تالحــظ مــن  الثبــات
 التــي تــشیر إلــى خــصائص الومــن أهــم هــذه ،خــصائصیمكــن قیــاس هــذه ال

  :التوافق هي
 التــي تمیــز الــشخص خــصائصوهــي مــن أهــم ال :الثبــوت االنفعــالي 

األمـــور بـــصبر وأنـــاة وال  المتوافـــق التـــي تتمثـــل فـــي قدرتـــه علـــى تنـــاول
نـــة، بالهـــدوء والرزا یـــستفز وال یـــستثار مـــن األحـــداث التافهـــة، ویتـــسم

...). الكراهیة،ةالغیر،الخوف،الغـضب( ویـتحكم فـي انفعاالتـه المختلـف
التنـشئة االجتماعیـة، وقـد   عملیـةطریـق مكتـسبة مـن خاصیةه الذإن ه

القلـق االنفعـالي  ین تتكـون لـدى أبنـاءهم سـمةّیتبـث أن اآلبـاء العـصاب
قلقــا عنــد  ممــا یــدل علــى أن البیئــة العــصابیة المــشحونة بــالتوتر تولــد

  ..اآلخرین
 تـسهم فـي توافـق  التي خصائص من الخاصیةتعد هذه ال:اتساع األفق

وینـــسجم الفـــرد الـــذي یوصـــف بهـــذه  الفـــرد مـــع نفـــسه ومـــع اآلخـــرین،
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األمـــور وفـــرز االیجابیـــات مـــن   بقدرتـــه الفائقـــة علـــى تحلیـــلالخاصـــیة
والتفكیـــر العلمـــي والقـــدرة  الـــسلبیات كـــذلك یتـــسم بالمرونـــة والالنمطیـــة

إلــــى القــــراءة  علــــى تفــــسیر الظــــواهر وفهــــم مــــسبباتها وقوانینهــــا ویمیــــل
 ع المـــستحدثات فـــي المجـــاالت العلمیـــة ومـــن ثـــم تتـــسم شخـــصیتهویتـــاب

بالهـدوء والتــوازن والتوافــق وهــو نقـیض للــشخص ضــیق األفــق المنغلــق 
یـــصعب التعامـــل معـــه ومـــن ثـــم یعـــاني مـــن ســـوء  علـــى نفـــسه الـــذي

  .التوافق
 التـــي تـــشیر إلـــى خـــصائص مـــن الالخاصـــیةتعـــد هـــذه :مفهـــوم الـــذات 

 ًكــان مفهــوم الــذات لدیــه متــضخما توافــق الفــرد ومــن عــدم توافقــه فــإذا
التوافـق مـع اآلخـرین، كمـا  أدى به هذا إلى الغرور والتعالي مما یفقده

إدراك اآلخـرین  قد یتسم فرد ما بمفهوم ذات متدني عـن الواقـع أو عـن
 وبتـضخیم ذوات) اإلحـساس بـالنقص(له، وهنـا یتـسم سـلوكه بالدونیـة 

  .قاآلخرین ویؤدي به هذا أیضا إلى سوء التواف
 ــــة  أن یحــــس الفــــرد خاصــــیةالمقــــصود بهــــذه ال:المــــسؤولیة االجتماعی

بقیمه وعاداته ومفاهیمه وفي  ٕوازاء المجتمع،  إزاء اآلخرین تهبمسؤولی
ومـن ثـم یبتعـد ) بـاآلخرین أي یهـتم(هـذه الحالـة یكـون الـشخص غیریـا 

االهتمــــام بمجتمعــــه  عــــن األنانیــــة والذاتیــــة، ویتمثــــل فــــي ســــلوك الفــــرد
فــي   وحمایــة منجزاتــه وعــدم التفــریط فــي مــصادر الثــروةوالــدفاع عنــه

  .بلده
 أن یكـــون )وهـــي نقـــیض التـــصلب(خاصـــیةالمقـــصود بهـــده ال:المرونـــة 

ــــا ــــدا  فــــي تــــصرفاته أيًالــــشخص متوازن  عــــن التطــــرف فــــي اتخــــاذ ًبعی
یجعـل الـشخص  قراراته، وفي الحكم على األمور، والبعد عن التطرف

 ي بعـض المواقـف التـي تتطلـب ذلـك، یسایر اآلخرین فـً ومغایراًمسایرا
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وأن یغــــــایرهم إذا رأى وجهــــــة نظــــــر أخــــــرى مقتنــــــع بهــــــا، وهــــــذا نهــــــج 
  بصفة دائمة، كما یتمثل فـيً أو مغایراًیكون مسایرا دیمقراطي، أي ال

 العتمادیــــة واالســــتقاللیة إذ تتطلــــبام ســــلوك الــــشخص المتوافــــق بعــــد
ي علــــى اآلخــــر، وفــــ بعــــض المواقــــف فــــي الحیــــاة أن یعتمــــد الــــشخص

ویبعــده  ن الفــرد اسـتقاللیتهّالوقـت نفــسه تتطلـب مواقــف أخـرى أن یكــو
هـــذا عــــن التطــــرف المــــالزم لــــسوء التوافــــق، وكــــذلك یتــــسم فــــي ســــلوك 

 القیـادة والتبعیـة إذ تتطلـب بعـض المواقـف أن مالمتوافـق بعـد الشخص
 إذا تطلب الموقف خبرتـه المناسـبة فـي ًخصوصا ًیكون الشخص قائدا
 إذا مـا وجــد ًأخـرى أن یكـون تابعـا تطلـب مواقـفهـذا المجـال، وكمـا ت

هذا المجال فتكـون  داخل الجماعة شخص آخر أكثر خبرة وحنكة في
 .له القیادة
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  المراجع

ــه  : اإلمــام ، مــصطفى محمــود وآخــرون .١ اإلرشــاد النفــسي والتوجی
  .م ١٩٩١التربوي ، جامعة بغداد ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٦                 والصحة النفسیةرشاد محاضرات في اإل

  المصادر والمراجع
  آن الكریمالقر

، دار المــسیرة ،  اإلرشــاد المدرســي :أبــو أســعد ، أحمــد عبــداللطیف  .١
 .م٢٠٠٩عمان ، 

 ، مركز اإلسكندریة التوجیه واإلرشاد النفسي: أحمد ، سهیر كامل  .٢
  .م٢٠٠٠للكتاب، مصر،

اإلرشـــــاد  :ٕاألســـــدي وابـــــراهیم ، ســـــعید جاســـــم ومـــــروان عبـــــد المجیـــــد  .٣
 دار الثقافـــة ،عمـــان ، ،التربـــوي ، مفهومـــه ، خصائـــصه ، ماهیتـــه 

 .م٢٠٠٣
ــــه  : مــــصطفى محمــــود وآخــــروناإلمــــام ،  .٤ اإلرشــــاد النفــــسي والتوجی

 .م ١٩٩١، جامعة بغداد ، التربوي 
ــي  :الحریــري واإلمــامي ، رافــدة وســمیر  .٥ اإلرشــاد التربــوي والنفــسي ف

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، المؤسسات التعلیمیة 
 .م ٢٠١١هــ ـ ١٤٣٢، 

اإلرشــاد التربــوي النفــسي اإلســالمي  :الحیــاني ، صــبري بــردان علــي  .٦
 .م ٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢، دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،  ونظریاته

، دار  اإلرشــــاد التربــــوي والنفــــسي :الحیــــاني ، عاصــــم محمــــود نــــدا  .٧
 .م١٩٨٩الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق ، 

، دار الكنـدي  الصحة النفـسیةالشخصیة و :الداهري ، صالح حـسن  .٨
 .م ١٩٩٩للنشر ، بیروت ، 

أنمـــوذج تهـــذیب األخـــالق عنـــد الغزالـــي  :الـــشناوي ، محمـــد محـــروس  .٩
، رسـالة الخلـیج العربـي ، ومقارنته بأنموذج العالج الـسلوكي الحـدیث 

 .م ١٩٨٧العدد الثامن والعشرون السنة الثانیة ، 
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 ، دار المسیرة دیةالمهارات اإلرشا: صالح ، احمد عبد اللطیف  .١٠
 .م٢٠٠٩للطباعة والنشر ، عمان ، 

 ، اإلنــسانیةدراســات نفــسیة فــي الــنفس : صــالح ، علــي عبــد الــرحیم .١١
 .م٢٠٠٩ . دار البیت الثقافي ، العراق

، دار المـریخ ،  أساسیات اإلرشاد التربـوي :صالح ، محمود عبداهللا  .١٢
 .م١٩٨٥الریاض ، 

 ، دار صفاء  في اإلرشاداالتجاهات النظریة: ضمره ، جالل كاید  .١٣
 .م٢٠٠٨للنشر والتوزیع، عمان ،

 ٢ط ، مشكاة األنوار في غرر األخبار: ابو الفضل علي، الطبرسي  .١٤
  .                              م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، قم ، دار الحدیث ، 
 ، دار المسیرة تطبیقات في اإلشراف التربوي: عایش ، أحمد جمیل  .١٥

 .م٢٠٠٨مان ، للنشر والتوزیع ، ع
 ، دار  دلیـــل المرشـــد التربـــوي فـــي المدرســـة:العـــزة ، ســـعید حـــسني  .١٦

  .م ٢٠٠٩ه ـ ١٤٣٠الثقافة ، عمان ، 
 المدخل إلى البحث في العلوم الـسلوكیة :العساف ، صالح بن حمد  .١٧

 .م١٩٩٥، العبیكان ، الریاض ، 
 ، دار الفكر، ٢، طنظریات اإلرشاد والعالج النفسي: فهمي ، نادر  .١٨

  .م٢٠٠٨ ، عمان
، دار غریـب  مناهج البحث في العلوم االجتماعیة :الفوال ، صالح  .١٩

 .م١٩٨٢،القاهرة ، 
، دار الجیل، التوجیه واإلرشاد النفسي: القذافي ، رمضان محمد  .٢٠

  .م١٩٩٧بیروت، 
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األمیــرة للطباعــة والنــشر ، أصــول الكــافي: محمــد بــن یعقــوب، الكلینــي .٢١
 .م ٢٠٠٨ هـ  ـ  ١٤٢٩، بیروت، والتوزیع

التوجیـــــه التربـــــوي واإلرشـــــاد  :المعــــروف ، صـــــبحي عبـــــد اللطیـــــف  .٢٢
 .م١٩٨٠، المكتبة الوطنیة ، بغداد ،  النفسي في األقطار العربیة

، دار إسـامة ن  التوجیه التربوي واإلرشاد النفسي :یوسف ، عصام  .٢٣
 .م٢٠٠٦عمان ، 
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