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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                               

 

 المقدمة 

  السيما كليات التربية االساسيةو ات التربية كلي  مخصص لطلبةهذا الكتاب           
 وقد قمت ) القّطاعية (  النه يحتوي على نسبة عالية من مفردات منهج الوزارة 

جمع المادة العلمية من جهة ، وتصنيفها وتبسيطها حسب العمر العقلي والزمني ب
مية من الكتب المعتبرة ،  واالخرى المادة العل تجمع حيثللطالب من جهة اخرى ، 

متاز وت،  الجمعي النفسيالتي تعد مصادر ذات قيمة عالية في موضوعات االرشاد 
واضعا نصب موضوعات هذا الكتاب بتسلسالته بالدخول من العام الى الخاص ، 

 المرحلة الجامعيةتحقيق الفائدة لطلبة  عيني امرين اعّدهما مهمين ، االمر االول : 
التي ابعدت الطالب لدراسية ، واالمر الثاني : االسهام في  تقليص ظاهرة المالزم ا

كتاب هو رقم بدال من ان يكون ال اخارجي اعن التكّيف مع الكتاب واعتباره مصدر 
 ( في حياة الطالب الجامعي.1)

 ومن اهلل التوفيق                           

 دكتور                                            

 موفق ايوب محسن                                     

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى / جمهورية العراق                          

 



 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لمحاضرة االولىا                               
                    

  يــاد النفســـــاالرش                          

                                     
Psychological counseling            

 

 



 تعريفه :

سيجعلنا نقف على تعريفات كثيرة  النفسي لإلرشادان محاولة تحديد تعريف         
 .حاولت ان تحدد عوامله وتضبط حدوده 

(: بانه عملية تغيير تستهدف ازالة العوائق Rogersروجرز ) لكار  هفقد عرف        
للفرد مما يسمح له بالنضج والنمو واطالق طاقاته وصوال الى تحقيق الصحة النفسية 

 لذلك الفرد .

: بانها خدمات يقدمها اختصاصيون في علم النفس االمريكيةالجمعية كماعرفته      
دراسة السلوك االنساني خالل مراحل  واساليب مبادئمبنية على االرشادي وهي  

الجانب االيجابي لشخصية  لتأكيدفانهم يقدمون خدماتهم نموه المختلفة وبالتالي 
 رة على اتخاذ القرار.المسترشد ، واستغالله في تحقيق التوافق لديه ، وجعله اكثر قد

الرشاد ، اوم مفهيتطلبه  ( قد تناول كل ماWilliam son)وليم سن  واذا كان     
ن ان هذا المفهوم يجب ان يشمل االشارة الى طبيعة المشكالت واالساليب بيّ عندما 

، فضال عن ان خلفية االرشاد النفسي ينبغي ان المستخدمة واالغراض او االهداف 
انسانية سليمة بين المرشد والطالب هدفها مساعدته على فهم نفسه تتضمن عالقة 
 وحل مشكالته .

هدفه  هو تفاعل وتواصل انساني بين المرشد والمسترشد:  النفسي فاإلرشاد       
 . جعل المسترشد اكثر استقاللية في اتخاذ القرار ، واقدر على تحمل مسؤولياته

على ان  تتفق فإنهافي جزئياتها  التعريفاتوعلى اية حال فمهما اختلفت      
 بانهــــــــا :  اآلتيةاالرشاد يتصف بالخصائص 

 عملية بنـّــــــــاءة . 11



 تستهدف ازالة العوائــــــق . 10

 تحقق الصحة النفسية والتوافق. 10

 محاولة لمجابهة الحياة المتغيـــّـــرة. 10

 والمسترشــــد.عالقة انسانية بين المرشد  10

 خدمة لمساعدة االسوياء في اتخاذ القرارات . 10

 محاولة مساعدة الفرد للوصول الى اقصى امكانية. 10

  النفسي  انواع االرشـــــاد 

 ف االرشاد النفسي الى نوعين رئيسيين هما :يصنّ  

  Individual Counselingاالرشاد النفسي الفردي :  10

ويتمثل هذا النوع في العالقة التي تتم وجها لوجه بين شخصين االول هو       
المرشد الذي لديه المشورة والخبرة والمساعدة ، والثاني هو العميل الذي لديه الرغبة 
بمساعدة المرشد له ، السيما عندما تكون المشكلة لدى العميل خاصة جدا ، اليمكن 

 عي .الجمالنفسي طرحها عن طريق االرشاد 

 وجدير بالذكر ان هذا النوع من اإلرشاد النفسي يتطلب ان تكون العالقة قوية    
، لكي تكون خبرة وكفاية المرشد قادرة على   اإلرشاديةوذات فاعلية في العملية 

التالي مساعدة العميل للدرجة التي يفهم من خاللها نفسه وحاضره ومستقبله ، وب
غالل امكاناته وقدراته بطريقة مرضية لنفسه ومفيدة يكون العميل قادرا على است

لمجتمعه، ولذلك فان الزمن الذي تستغرقه العملية االرشادية وفق هذا النوع يختلف 
( ، ان هذه الفترة قد Macwanباختالف الباحثين حيث بينت دراسة ماكوان )



رتين في استغرقت طوال السنة الدراسية وبمعدل عشر دقائق لمقابلة المسترشد ولم
 االسبوع .

 عي : االرشاد النفسي الجم 10

بانه : عالقة فنية شخصية متداخلة بين  1891(عام Hansen) نهانس هعرف      
المرشد ومجموعة من االفراد الذين تجمعهم مشكالت واهداف مشتركة من ناحية ، 
وان يستطيع هؤالء االفراد ان يكشفوا عن انفسهم بصراحة امام المرشد وامام جماعتهم 

 ية اخرى.وتخفيف معاناتهم من ناحبقدرة المرشد على تغيير سلوكهم  إليمانهم

يقوم على اسس  ألنههذا النوع من االرشاد يتميز بتشابه مشكالت الطلبة ،  وذلك    
نفسية واجتماعية على اعتبار ان االنسان كائن اجتماعي لديه حاجات نفسية 
واجتماعية مثل الحاجة الى االمن والنجاح واالعتراف والتقدير والمكانة والشعور 

وتحقيق باالنتماء واالحساس بالمسؤولية والحب والمسايرة والتفاعل االجتماعي 
اذا كانت  يستطيع الفرد تحقيقها  مثل هذه االمور ال التفاعل النفسي ، فضال عن ان

لديه مشكالت اجتماعية او مدرسية او في حاالت التمركز حول الذات واالنطواء 
 والخجل .

 عملية دينامية تتم فيما بين االشخاص وتركز عي هوان االرشاد النفسي الجم      
عضاء الجماعة ينبغي ان وافان العالقة بين المرشد ولذلك على الشعور الواعي ، 

 تتضمن عرض ومناقشة موضوعات يكون لدى المرشد فهم خاص بها ، كما انها
ذات اهمية خاصة للجماعة وتدور حولها انفعاالت ومناقشات وتعمل على تنمية 

هم طلبة افراد عادييون لديهم  اإلرشاديةاالتجاهات، علما ان اعضاء الجماعة 
ال انهم لم يصلو الى مرحلة المرض او مشكالت خاصة تضعف توافقهم ،  ا

 االضطراب الكلي بشخصيتهم.



 عي البد من ان يتوفر فيه االتي:الجم النفسي لكي يتحقق الهدف من االرشادو    

 والتطبيع االجتماعي. بعملية المشاركةمساهمة جميع االعضاء  11

 تعاون جميع االعضاء على تحقيق الهدف. 10

 يمي وتحكميي.تعلان يكون المرشد موّجه  10

  االتجاهاتان يتم التركيز على تغيير  10

  :عي منهجين همالإلرشاد الجمكذلك فقد اشارت بعض الدراسات العلمية الى ان     

اوال : ارشاد وقائي يساعد الطلبة في التغلب على الصعوبات قبل ان تصبح مشكلة 
 . حقيقية

ر كالت حقيقية وخطرة تتطلب تغييثانيا : ارشاد عالجي يساعد الذين يعانون من مش
 السلوك والتوافق مع الجماعة

 اساليب االرشاد

 هناك اسلوبان في االرشاد هما :  

 اسلوب االرشاد المباشر: 10

بهذا االسلوب بالدور الفاعل من خالل تشخيص المشكلة التي  المرشدوفيه يقوم  
دور كبير في اعطاء في هذا االسلوب له يعاني منها المسترشد بمعنى ان المرشد 

النصائح للمسترشد بعد استثارة حاجته ، ويقدم له النصيحة بشكل مباشر ويناقش معه 
القرارات، ويخطط له في ضوء برنامج ارشادي توجيهي ، لكون المسترشد عاجزا لحل 

  مشكلته ، وهو بحاجة الى خبرة المرشد ومعلوماته ليستفيد منها في عملية التوافق .



 :رشاد يير المباشراسلوب اال  10

يعد كارل روجرز صاحب هذا االسلوب الذي يعرف االن باسلوب االرشاد         
المتمركز حول العميل الذي يوجه اهتمامه نحو العميل ويضع عليه المسؤولية االولى 
معتمدا بشدة على دافعه نحو النمو والصحة والتوافق ، وهذا الدافع سبقت اعاقته 

العقبات والصراعات المختلفة / وهذا يعني ان المسترشد الذي يتمركز  تحت تاثير
حوله االرشاد يقوم بدور فاعل في العملية االرشادية ، اما دور المرشد فهو مشاركة 
المسترشد بالمشاعر واالحساس لتحريره من المخاوف والضغوط االجتماعية التي تحد 

االجتماعي ، واختزال امور مهمة في  من قدرته على االستجابة التلقائية مع الوسط
النقاش ، وهذا يتطلب احترام شخصية المسترشد ، واالعتراف باستقالله ومساعدته 

 على التكييف وحل مشكالته بنفسه .على امتالك القدرة 

 .المفاهيم الخاطئة عن االرشاد النفسي 

المفاهيم ومن هذه سوء فهم من قبل البعض ل تعرض مصطلح االرشاد النفسي   
 -الخاطئة :

الذين يعانون من مرض نفسي او  لألفراد: ان االرشاد النفسي يقدم الخاطئالفهم  11
 االسوياء لألفراد يقدم النفسي االرشاد ان: هو والصحيح .....مشكالت في الشخصية.

 ( .سواء حد على) نفسية ازمات من يعانون الذين االسوياء غير واالفراد االصحاء

: ان االرشاد النفسي يقتصر على الجوانب االنفعالية من حياة  الخاطئالفهم  10
: ان االرشاد النفسي يهتم بالجوانب الجسمية والعقلية  والصحيح هوالمسترشد ...... 

 واالنفعالية واالجتماعية.



وانب والمشكالت الشخصية : ان االرشاد النفسي يقتصر على الج الخاطئالفهم  10
انه يتناول جميع مجاالت الحياة التربوية والمهنية : والصحيح هوللمسترشد ، 

 واالسرية.

: ان اإلرشاد النفسي فقط يقدم نصائح وخطط جاهزة للمسترشد  الفهم الخاطئ 10
 : انه عملية تتضمن التحفيز واظهار الدوافع الحقيقة للمسترشد والصحيح هو.

 وتحقيق ذاته . ومساعدته على ان يقوم بعمل لنفسه من خالل فهمها

حيث يمكن لشخص واحد ان ة ب: ان خدمات االرشاد من البساط الخاطئالفهم  10
ان خدمات االرشاد النفسي بحاجة :  والصحيح هويؤديها بصورة صحيحة . ..... 

الى فريق عمل من المتخصصين في مجال التربية وعلم النفس وغيرهم فضال عن 
 المرشد النفسي .

راد . ـــــــــ: ان االرشاد النفسي هو خدمات اضافية تقدم لالف الخاطئالفهم  10
هو : ان مصلحة اي مؤسسة يتطلب ان يكون فيها الخدمات االارشادية  والصحيح
 يتجزأ من البرنامج العام للمؤسسة التي يقدم فيها . جزء ال

 

                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية                    

 يــــــعالنفسي الجماإلرشاد            
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 :الجمعيالنفسي  اإلرشاد تعريف

 مشكالتهم تتشابه  الذين األفراد من عدد إرشاد:  بانه زهران حامد عرفه      
 في األفراد من عدد مع دينامية عالقة:  بانها القول يمكن وكذلك ، واضطراباتهم

 مساعدة عملية بانها وصفها يمكننا كما ، وقيمهم اتجاهاتهم لتعديل الوقت نفس
"  أفضل بشكل اآلخرين وسلوك سلوكهم فهم على األفراد من عدد لمساعدة موجهة
 تتلق التي للفرد الشخصية المشكالت على يركز الجمعي االرشاد ان بالذكر ويجدر
 . الخاصة بحياته

 النفسي الجمعي فلسفة االرشاد 

 في غيره مع سلوكيا   يشترك فرد كل أن من الجماعي اإلرشاد فلسفة تنطلق      
 أنه إال سلوكه أنماط بعض في فريد أنه فرغم وأنماطه السلوك خصائص من كثير
 .األخرى السلوك أنماط بعض في غيره مثل

 الجمعي النفسي اإلرشاد أهداف

 . وانفعاليااجتماعيا   الفرد نمو يتوسع أن -1

 مفتوح وبجو ودية بطريقة مشاعرهم الختبار كبيرة فرصة األفراد إعطاء -0

 ومهاراته بقدراته ثقة أكثر ليصبح أعلى قدرة الفرد إعطاء -0

 والتعليم التعلم عملية -0

 أو مفيدة نشاطات بأوجه القيام نحو األفراد جهود لتوجيه عالجية مؤثرات تقديم -0
 اليومية الحياة في طبيعية ممارسات إلى تتحول بحيث النفسية الصراعات تصفية

 



 الجمعيالنفسي  اإلرشاد مزايا

 من المرشد نيمكّ  الجمعي اإلرشاد نّ أل المرشد وقت الستغالل :اقتصادية وسيلة 10
 .الطلبة من كبير عدد مساعدة

 ويدرسوا آرائهم عن يعبروا إن األفراد فيه يستطيع :االجتماعي للتفاهم جو تهيأة 10
 .لها اآلخرين استجابات

 عندما،  نفسه حول الفرد تمركز وحدة من يقلل التقليل من وحدة التمركز : 10
 فيقل،  غيره الكثيرين هناك بل مشكالت من يعاني الذي الوحيد ليس انه إلى يطمئن
 .باالنزعاج شعوره

 :الجمعي اإلرشاد النفسي موضوعات 

 عن غياب...الصف في إعادة/ رسوب.. دراسي تأخر :دراسية مشكالت 11
 عن انقطاع... الدراسية الحصص من هروب المدرسة، من تسرب.. المدرسة
 إدارة وسوء.. والمراجعة االستذكار عدم مثل سيئة دراسية عادات... الدراسة
 وتنظيمه الوقت

 العدوان..القلق... االنطواء...الخجل  ،سلوكية نفسية، مشكالت -0
 التعاطي.. التدخين.. العناد..السرقة.  الغيرة...اإلحباط..والتخريب
 . الزائدة المخاوف..الكآبة.....واإلدمان

 انفصالهما، أو الوالدين طالق بسبب اسري تفكك أسرية، ،اجتماعية مشكالت 10
 سهر.. اسري توافق سوء المتزوجات، الطالبات ، الزواج على المقبالت الطالبات

 تعصب، للمجتمع، مضاد سلوك الشوارع...سيئة رفقة..الوالدين عقوق...المنزل خارج
 . حزبي. رياضي قبلي، ديني،عرقي،



 تمارين عن التأخر....الحصة عن الغياب : متكررة طارئة يومية مواقف 10 
 الواجبات إنجاز عدم ، اليقظة أحالم ، الغفلة ..الفصل داخل النوم...الصباح
 .الخ..طالب مشاكسات... الدراسية

  الجمعي اإلرشاد اساليب 

 ـ: هما تصنيفين تحت األساليب هذه تندرج

 1 المجموعة حول المتمركز اإلرشاد ـ1

 1 الموجه اإلرشاد أو المرشد حول المتمركز اإلرشاد ـ0

 من عدد عالج في الجمعي اإلرشاد باستخدام المرشدين بعض بها قام التي الدراسات
 ـ: وهي المشكالت

 1 االتجاهات تغيير ـ1

 1 الذات تقدير رفع ـ0

 1 المدرسي الخواف عالج ـ0

 1 االجتماعي التوافق مشكالت ـ0

 1 المهنية المشكالت ـ0

 الفردي النفسي اإلرشاد عن الجمعي النفسي اإلرشاد اختالف

 أفراد خالل من اجتماعي جو في المشكالت يعالج الجمعي النفسي اإلرشاد -1
 .الفردي االرشاد من واقعية اقرب يكون وبذلك المجموعة



 أفرادا أن الفرد يجد عندما خصوصا بمشكلته واستبصاره بنفسه الفرد ثقة من يزيد -0
 .المشكلة نفس لهم غيره

 الطرق يكتشف عندما اجتماعي جو في انفعاالته عن التنفيس فرصة للفرد يهيئ  -0
 .اإلرشادية الجماعة أهداف مع سلوكه يكيف الفرد يجعل مما،  الجماعة تتقبلها التي

 .مشكالته عن التحدث على يشجعه مما متسامحا   مجاال   المجوعة في الفرد يجد -0

 يهيئ ما المجموعة في وجد إذا وخاصة،  نفسه عن فكرته تغير إلى الفرد يصل -0
 ( راجعة تغذية)  عالقاته في النجاح له

 الفرد عاتق على وليس المجموعة عاتق على تكون القرار اتخاذ مسؤولية -0

 والتقييم التحليل عمليات في المرشد فيهم بما يشتركون األعضاء جميع -0

 المجموعة أعضاء جميع على االهتمام يتركز -9

 .أطول الجلسة وقت -8

  الجمعي والتوجيه الجمعي النفسي االرشاد بين الفرق 

 به ويقوم والندوات كالمحاضرات المدرسة طالب لعموم يكون،   الجمعي التوجية 
 ان اي بالمدير وانتهاء المدرسة حارس من ا  ءبد التعليمية المؤسسة في شخص اي

 وهو المرشد به فقيوم ،  الجمعي االرشاد اما متخصص غير شخص يقدمة الذي
 من لمجموعة ويقدم معينة مشكلة حول الطالب ارشاد في متخصص صشخ

 عشرة او (9 – 0) بين ما الجماعة وتتكون واحدة مشكلة في يشتركون الطالب
 . واحدة مشكلة لديهم طالب



 مدير ، والد ، معلم فرد أي به يقومممكن ان  الجمعي التوجيه ان يعني هذا         
 لذا النفسي، اإلرشاد في مختص إال ينفذه فال الجمعي اإلرشاد أما الخ111 مدرسة
 1 بينهما الخلط عدم ينبغي

 :الجمعيالنفسي  اإلرشاد خطوات 

 مراحل أو خطوات أربعة من تتكون الجمعي لإلرشاد اإلرشادية العملية إن     
 :هي أساسية

 اإلرشادية الجماعة في االشتراك على األعضاء يقبل وفيها: التمهيدية المرحلة 11
 من جو بناء ويتم فيها وجودهم أسباب معرفة على المرشد قبل من مساعدتهم يتم وقد

 .أعضائها بين والثقة القبول

 أفكارهم زمالئهم مشاركة كيفية تعلم في األعضاء يبدأ وفيها: االستكشاف مرحلة 10
 نفسه عن دفاعية أساليب البعض يستخدم وقد بالمشكلة الوعي يزداد حيث ومشاعرهم

 .األعضاء بين والوجداني العاطفي االندماج يتم فقد ذلك من الرغم وعلى

 له تنير التي الراجعة التغذية على المسترشد الطالب يحصل وفيها: العمل مرحلة10
 .وباآلخرين بنفسه وعيه يزداد كما مشكلته بشأن قرار التخاذ الطريق

 أجل من عمل خطة وضع في الطلبة يبدأ وفيها : مرحلة التفكير واالستبصار 10
 .اإلرشادية الجماعة من تعلموه ما تطبيق

تواجه الناس اليوم هي ولعل من نافلة القول أن معظم المشكالت التي        
عن كونهم أعضاء في جماعات فعالقاتهم االجتماعية، وضغوط  مشكالت ناجمـة

الهوية الشخصية، والتفاعل مع الوالدين وبقية أفراد األسرة،  األصـدقاء، وعـدم وضـوح
مجاالت يمكن أن تسهم في وقوع المشكالت. وفي  والمدرسين، والكبار بصفة عامـة



على أهمية استغالل الوضع  ( Dinkmeyer, 1970) دنك ماير  هذا الصـدد يؤكـد
والشخصية للطالب  االجتماعي في الجماعة للتعامـل مـع المشـكالت االجتماعيـة

 وذلك لما تمثله الجماعة من عامل جذب لهم.

 وأهدافه أهميته حيث من الجمعي، اإلرشاد مفهوم المساق هذا يتناول        
 وخصائصها المختلفة، الجماعات وأنواع اإلرشادية الجماعة تكوين وكيفية ومبرراته،

 النظرية األطر من المنبثقة الجمعي اإلرشاد استراتيجيات ويتناول فيها، المؤثرة والقوى
 هذه ومن والجشطالتية، واإلنسانية والمعرفية والسلوكية التحليلية كالنظرية المعروفة

 رواية باللعب، اإلرشاد ، النمذجة ،( راماالسيكود)  الدور لعب:  االستراتيجيات
 النظرية المساهمات ويتناول. اإلرشادية والنوادي التعزيز، االسترخاء، ، القصص
 ألفكار واضح بفهم الطلبة المساق هذا يزود كما الجمعي، لإلرشاد وتطبيقاتها
 في المؤثرة القوى الجماعة، بناء الجماعة، ديناميات: مثل الجماعة أداء وعمليات
 .القيادة ثم الجماعة،

 : عيالجمالنفسي  لإلرشاد واالجتماعية النفسية األسس

 إطار في إتباعها من البد اجتماعية نفسية حاجات لديه اجتماعي كائن اإلنسان :أوال
 والشعور والمكانة والتقدير واالعتراف والنجاح األمن إلى الحاجة: مثل اجتماعي
 .والتوجيه والضبط والسلطة اللوم وتجنب والمسايرة بالمسؤولية وإلحساس باالنتماء

 الفرد سلوك في االجتماعية األدوار تحدد التي االجتماعية المعايير تتحكم :ثانيا  
 .االجتماعية للضغوط وتخضعه

 .النفسي اإلرشاد أهداف من هدفا وتحقيقه االجتماعي التوافق يعتبر :ثالثا

 النفسية واالضطرابات المشكالت أسباب من سبب االجتماعية العزلة تعتبر:  رابعا



 :عيالنفسي الجم اإلرشاد مميزات 

 :أبرزها

 الشعور إلى يؤدي إرشادية جماعة إلى العميل انتماء أن إذ :النفسي األمن يحقق ـ0
 وأن الشاذ؛ وحده ليس بأنه واالقتناع باالختالف الشعور من والتخلص بالتقبل

 يتحدثون وهم غيره العميل سماع أن كذلك، جميعا   الناس تواجه النفسية المشكالت
 عن واإلفصاح للتحدث مقاومته من ويقلل اطمئنانه من يزيد مشكالتهم عن

 منه أسوأ هو من يرى فهو مشتركة مشكالت أنها يجد عندما وخاصة، مشكالتهم
 فإن كذلك، التحسن في أمله فيزداد حاال   منه أحسن هم ومن، روعه فيهدأ حاال  

 للتنفيس مناسبا   ومجاال   انفعاليا   سندا   الجماعة أعضاء من رفاقه في يجد العميل
 . باألمن يشعره كله وهذا، االنفعالي والتطهير والتفريغ

 : الجمعي النفسي االرشاد وسائل

 الى العلمية الدراسات اشارت فقد اهدافه الجمعي النفسي لإلرشاد يتحقق وحتى    
 :_ وهي عليها يعتمد التي الوسائل من عددا هناك ان

  الجماعية والمناقشة المحاضرة:  االولى الوسيله 10

 ، التعليمي شبه الجو فيهاا يغلب اذ الجماعي االرشاد وسائل اهم من وهي      
 يتخللها المحاضرات القاء على تعتمد النها اساس دور التعليم واعادة للتعليم ويكون

 توصلت فقد الصدد هذا وفي/ المسترشدين لدى االتجاهات تغيير بهدف ، مناقشات
 في ايجابية لنتائج وتحقيقها الوسيلة هذه فاعلية الى ،(1881) العبيدي دراسة

 .المتوسطة مرحلة طلبة اتجاهات

 



 االعـــــالم:  الثانية الوسيلة 10

 كان وان  والصحف/  والسينما والتلفاز،( كالمذياع)  االعالم لوسائل التعرض ان    
 ومعلومات وحقائق افكار من تقدمه ما خالل من المفاهيم بعض تصحيح الى يؤدي
 شخصية وعلى المرشد من تقديمها طريقة على يتوقف بالمعلومات الفرد تأثر ان اال

 يزيد الفرد اعالم في التخويف الى االلتجاء وعدم الترغيب ان وجد وقد ، المتلقي
  .والتأثير و االقناع فرصة

  االرشادي النادي:  الثالثة الوسيلة 10

 تكوين الى تحتاح التي الجماعات مع ناجحة وتكون الوسيلة هذه تستخدم     
 الرفض يعانون الذين مع جماعية خبرات والى ، اقرانهم مع بناءة شخصية عالقات
 جو في االرشادية الجلسات تتم ثم والمدرسة، واالسرة االسرة في واالحباط والحرمان
 الطلبة توافق تحسين على للعمل المختلفة النشاطات استخدام مثل/  ونفسي اجتماعي

 .وبالمجتمع بأنفسهم ثقتهم وزيادة االجتماعي

 (السيكودراما) المسرحي االجتماعي التمثيل:  الرابعة الوسيلة 10

 عملية من االنتهاء وبعد معينة شخصية بتمثيل والمسترشد المرشد بقيام وتتمثل    
 بإشراف ، انفسهم الطلبة وبين ، والطلبة المرشد بين المناقشة تتم للموقف التمثيل
 حرية وهي مهمة بصفة تمتاز المسرحي التمثيل هي والتي دراما السيكو ان ، المرشد
 ، االنفعالي والتنفيس ، الحر التداعي يتيح مما وتلقائيتهم المسترشدين لدى السلوك
 ، واحباطاتهم صراعاتهم عن فعلي  تمثيلي موقف في تامة بحرية يعبرون حتى

 الخبرة وتعلم السليم االجتماعي والتفاعل التوافق تحقيق الى النهاية في يؤدي وبالتالي
 . االجتماعية

 



  القصص الى االستماع:  الخامسة الوسيلة 10

 من واالخالقية االجتماعية االتجاهات وتنمية تعديل في الوسيلة هذه وتستعمل     
 . المسترشدين ألعمار المالئمة والحكايات القصص بعض تقديم خالل

 : عيالنفسي الجمخطوات اإلرشاد وجهات نظر العلماء في 

على اسس تكوين المجموعة االرشادية حسب  اتفقت الكثير من وجهات النظر   
  -الخطوات االتية : 

 Intake Interview التمهيدية المقابلة 11

 يتوقع ماذا إدراكهم بعد المجموعة في كأعضاء الدخول يطلبون الذين األفراد 10
 . اآلخرين في يتوقعونه وما منهم

 . للعضوية لالنضمام أكثر دافعية عندهم وتبدو متطوعين يأتون الذين األفراد 10

 قدرة هو المجموعة في للفرد األساسية المميزة"  قائال(  Allport) البورت علقو      
  اآلخرين مع Ego Involvement الفرد اندماج سهولة ، األنا اندماج على الفرد

العالجية فهم االقارب واالصدقاء  المجموعة في بالدخول المفضلين غيراما  
 والطالب العدوانييون ،  والخجولون اذ يمكن تكوين مجموعات خاصة بهم 

 .اإلرشادية المجموعة تكوين أسس

 .معين زمني عمري مستوى من المجموعة أفراد المرشد يأخذ:   Age العمر 11

 مستويات تقاربت كلما العقلية القدرة : Intellectual ability العقلية القدرة 10
 من الذكاء متوسطي مع األذكياء جمع ممكن انه إال، أفضل يكون األفراد بين الذكاء
 . والتعلم التفاعل اجل



 فترة في وخاصة الواحد جنس من المجموعة تكون أن يفضل: sex الجنس -0
 المراهقة

 بين مشتركة مشكالت وجود أن:  Common Problems المشتركة المشكالت -0
 واإلحساس باالنتماء الشعور حاجة إشباع على الفرد يساعد الواحدة المجموعة أفراد
 في ويشاركونه،  عنه يختلفون ال اآلخرين بان الفرد ويطمئن يفهمونه اآلخرين بان
 .الدفاع لوسائل استعماله من يقلل وبذلك المشاكل نفس

-0 من واألفضل المجموعة حجم حول أراء عدة هناك:  Size المجموعة حجم -0
 وهناك جيدا   التفاعل يكون وكذلك المجموعة مراقبة من المرشد يتمكن لكي وذلك 9

 سيكون السلوك نماذج مدى فان" 0" عن العدد كل إذا أما مقبول( 11-0)  من رأي
ذا.  ضيقا    سيضعف التفاعل فان العدد زاد وا 

  أعمارهم الذين األطفال عند( 0-0) من العدد يكون أن يفضل االبتدائية المدارس في
 (10-9) من هو المجموعة حجم أن روجرز ويشير أعوام(  0)

 لجلسة األعداد في هامة نقاط

 :االجتماع مكان -1

 .اآلخرين إزعاج عن بعيدة لألفراد النفسية الراحة فيها يتوفر غرفة - أ

 بحرية اآلخرين فرد كل يرى لكي دائرية الجلسة تكون أن - ب

 النفسية الراحة من بدرجة تسمح الجلسة -ج

 عدد في دور له الجماعة نوع أن إال، جيدا   معدال   باألسبوع مرة: المقابالت تكرار -0
 المقابالت



  طالت إذا يقل اإلنتاجية مدى الن، ونصف ساعة– ساعة من: الجلسة طول -0

 .ذلك على اثر لهما والسن النمو إن أال الجلسة                    

  لقاءات 11-9 من ولكن الجلسات عدد تقرر المجموعة طبيعة:  الجلسات عدد -0

عي يمر بخمس الجمالنفسي أن اإلرشاد  ( Zastrow, 1991)  زاسترو ىأر  
 هي :  مراحل أو خطوات أساسية

 بداية الجلسة. -1

 العالقة المهنية. بناء -0

 التعمق في دراسة المشكلة. -0

 البحث عن الحلول والبدائل. -0

 إنهاء الجلسة. -0

 : بداية الجلسة. المرحلة األولى

في المرحلة األولى يبدأ المرشد الجلسة بطريقة غير مباشرة بمعنى عدم         
أن يهيئ الجو الدخول في مناقشة الموضوع أو المشكلة مباشرة وعليه  التسرع فـي

أعضاء الجماعة على الحديث والتعبير والتفاعل. ويقترح )  المناسب الـذي يسـاعد
Kadushin, 1972 أن يبدأ الجلسة بأحاديث عامة كالحديث عن  ( على المرشـد

الرياضية وغيرها من الموضوعات  الطقس ومشكالت مواقـف السـيارات واأللعـاب
الجماعة في االنتقال إلى  ـا وتسـاعد أعضـاءاالجتماعية التي يسهل الحديث عنه

بل على  هذه المحادثات مضيعة للوقت Kadushinالمرحلة الحقيقية، وال يعتبر 
 العكس من ذلك فهو ينظر إليها كعوامل تساعد أعضاء الجماعة فـي التعـرف علـى



بعضهم البعض، والتعرف على أسلوب وطريقة العمل الجماعي وأسلوب النقـاش 
 والتعرف على المرشد. وار،والحـ

وعندما يبدأ أعضاء الجماعة بالشعور باالرتياح يعمد المرشد إلـى تعـريفهم         
وبدوره في الجماعة وما يمكن أن يقدمه لهم ويساعدهم فيه، ثم يطلب من  بنفسـه

بأنفسهم، وبعد ذلك يقوم المرشد بتوضيح أهداف العمل الجماعي  األعضاء التعريـف
مناسبين ومفهومين، كما يشرح المرشد ألعضاء الجماعة  ة وبلغـة وأسـلوببكل دقـ

النشاط، ويوضح لهم القواعد المنظمة لعملهم  طريقة العمـل وأسـلوب ممارسـة
نهاية هذا الجزء فرصا لتوجيه األسئلة  وسلوكياتهم داخل الجماعة، كما يتيح لهـم فـي
 واالستفسارات الخاصة بكل الجوانب السابقة.

بعد اإلنتهاء من عملية إعداد أعضاء الجماعـة تبـدأ الجماعـة أعمالهـا        
موضوعها الرئيس وقد يترك المرشد ألعضاء الجماعة فرصة فتح مجال  ومناقشـة

ذا لم يستجب أعضاء الجماعة لذلك يمكن للمرشد أن  الحـوار والحـديث والبدء فيه، وا 
 يساعدهم بالبدء في النشـاط

 خالل طرح بعض التساؤالت واألفكار والتعليقات والتعبيرات، وينبغي أنوذلك من 

 التساؤالت والمداخالت موجزة ومختصرة قدر اإلمكـان ومرتبطـة بالموضـوع تكون هذه 

 ( أن العبارات التي يستخدمها  Zastrow, 199)  زاسترو ىأر مناقشته. و المستهدف 

مختصرة ومشجعة ويضرب لذلك بالمثال تكون عبارات المرشد لبدء العمل وينبغي ان 
 على وأن!"  بالحديث يبدأ أن يريد منكم من التالي: " نحن جاهزون لبدء العمـل،

 يساء قد التي والعبارات المرغوبة وغير المشجعة غير العبارات عن االبتعاد المرشد
 المرشـد أفضلية تؤكد التي تلك أو األعضاء جانب من فهمها



 أعضاء الجماعة أو التي تترك انطباعا سيئا لديهم كقـول المرشـد مـثال: " أنـا سـعيد 

بوجودكم في هذه الجماعة، ما الذي يمكن أن أقدمه لكم أو أساعدكم فيه؟، أو أنتم 
 انطباعا وتعطي خاطئ بشكل تفهم قد العبارات من النوع فهذا ؟ مشكالت تعانون مـن
 .عنهم واختالفه المرشد بأفضلية الجماعـة ألعضاء

وفي الجماعات التي يجد أعضاء الجماعة صعوبة في بدء الحديث يقوم        
 مباشرة أسئلة توجيه خالل من وذلك العملية هذه في فاعل دور المرشد بأخـذ

 يلخص ومن..  كلمة تعني ماذا يعرف من ؟ هنا نجتمع جعلنـا الـذي مـا"  لألعضاء
 االجتماع ؟ هـذا مـن إليـه نطمـح الذي ما لنا

 لبدء الجلسة : ( زاسترو) رؤية  

( أن من  Zastrow, 1991ى ) أر  introductionبعد عملية التقديم           
 أو األولية المعلومات بعض وعرض بتقديم الجلسة بدء األحيان المفيـد فـي بعـض

 باسـتخدام واالهتمـام الجماعـة، تناقشها التي المشكلة أو بالموضوع المرتبطة األساسية
 ،والرسوم واإلحصاءات والصور واألفالم كالملخصات واإليضـاح الشـرح أدوات كـل

 يبدأ أن يمكن المخدرات بأضرار يتعلق الجماعة موضـوع كـان إذا المثال سبيل فعلى
 وحجم وأنواعها مفهومها حيث من المخدرات عـن مـوجزة معلومـات بإعطـاء المرشد

 الجانب تخدم ال المعلومات فهذه الفيديو، وأفـالم الشـرائح باستخدام وذلك الظاهرة هذه
 لفتح مساعدا عامال تكون أن يمكـن بل فقط الجماعة ألعضاء والتعليمي التوعوي

 استخدام العملية هذه مـن اإلنتهـاء بعد أيضا المفيد من ولعل. والحديث المناقشة باب
 تم التي للمعلومـات الجماعة أعضاء وفهم استيعاب من للتأكد exercises التمارين
 المعلومات هـذه ترسـيخ لزيـادة المنزلـي الواجـب أسلوب استخدام أو عرضها

 



 بناء العالقة.  : المرحلة الثانية

 العالقة المهنية بين المرشد والمسترشد هي العامل الـرئيس فـي نجـاح أي عمليـة 

تبنى على أساس من التقبل واالحتـرام والتقـدير  إرشادية، وهذه العالقة ينبغي أن
تاحة والسـرية . الفردية الفروق ومراعاة والمشاعر واألفكار اآلراء عن للتعبير الفرصة وا 
 بحيث واألمان بالتقبل يتسم الجماعة في مناسب جو إيجاد على العمل المرشد وعلى
 أفكارهم ومناقشة وصراحة حرية بكل مشكالتهم عن التحدث علـى األعضـاء يساعد
 .التردد أو بالتهديد شعور أو خوف دون مشـاعرهم عـن والتعبير

( إلى أن على المرشد خالل المقابالت األولى  Zastrow, 1991) واشار        
 المساعدة على والقدرة المعرفة يمتلك كشخص الجماعة أعضاء تقديم نفسه إلى

 ينبغي صوته نبرة وأن اآلخرين، مساعدة سبيل في ممكن جهـد كـل لبـذل واالستعداد
 يتسم وأن ومشكالتهم، لمشاعرهم بتفهمه تشعرهم لألعضـاء واضحة رسالة توصل أن

 المتوتر الجو تلطيف في يساعد بحيث والعصـبية التوتر عن والبعد بالهدوء سلوكه
 من نؤكد كما تواجهها الجماعات مـا غالبـا التـي البداية صعوبات نتيجة ينشأ قد الذي
 والتشدد  nonjudgmental األحكـام إصـدار فـي التسرع عدم أهمية على جانبنا

 الجماعـة أعضـاء لقيم متقبال مرنا المرشد يكون أن ينبغي بل moralistic األخالقي

 ال قـد قيمـة المرشد يعتبره فما العمل، بداية في خاصة الشخصية لخصائصهم متفهما
 أعضاء معاملة المهم من أن كما مختلفة، مواقف في لآلخرين بالنسبة كذلك يكـون

 باإلضافة هذا كان، سبب ألي اآلخر على أحدهم تفضيل وعدم بالمساواة الجماعة
 بعامل إخالل دون لكن الجماعة أعضاء بين الفردية الفـروق مراعـاة عليه أن إلى

 العالقة تكوين في أساسية عوامل تعتبر تقـدم مـا كل إن. فيها تفريط أو المساواة
 أساليب أو مهارات المختصين مـن الـبعض يعتبرهـا بل ونموها، وتقويتها المهنية
 .والمسترشد المرشد بين المهنية العالقة تكوين



 وأخيرا يمكن القول أيضا أن أسلوب االتصال الذي يستخدمه المرشـد واللغـة التـي

فكلما استخدم المرشد أسلوبا مناسبا يتفق مـع يتحدث بها قد تؤثر في العالقة المهنية، 
مكانيات قـدرات  زيادة على ذلك ساعد كلما ومفهومة مبسطة بلغة وتحدث األعضاء وا 

 .معهم والتفاهم مساعدتهم على وبقدرته به األعضاء ثقة

 التعمق في دراسة المشكلة. :  المرحلة الثالثة

أحكام متسرعة على سلوكيات وقيم كما هو مطلوب من المرشد عدم إصدار         
 أيضا المهم من فإن إليهم، اللوم توجيه في التسرع وعدم الجماعة أعضاء واتجاهات

 المرشدين من كثير ويخطئ. التدخلية أو العالجية األساليب استخدام فـي التسـرع عدم
 تحديد بعد واالقتراحات والتعليمات النصائح تقديم إلى يعمـدون عندما المبتدئين
صحيحا .                  فهما وفهمها دراستها في التوسـع أو التعمق دون مباشرة المشكلة

 إن المرشد وأعضاء الجماعة بحاجة إلى فهم المشكلة وذلك من خالل دراستها دراسـة

متأنية واختبار جميع جوانبها ومناطقها، والتعرف على أبعادهـا وآثارهـا، ومـدة 
 يشعر وكيف بها، المتأثرين واألشخاص بها، المرتبطة والعوامل وأسبابها، تواجـدها،
 والنفسية البدنية األعضاء قدرات على والتعرف ذلك، كـل حيال األعضاء

 سبيل في بها االستعانة يمكن والتي شخصياتهم فـي القـوة وجوانـب واالجتماعيـة،
 األسرة في المتاحة والموارد اإلمكانيات وتحديـد المشـكلة، مـع والتعامـل التكيـف

 االعضاء. صـالح فـي منها االستفادة وكيفية المحلي والمجتمع

( أن المشكلة هي عبارة عن عدد من المشكالت  Zastrow, 1991)  زاستروى رأ 
 مسـاعدة حول يتركز المرشد دور وأن وعمق، بتأني منها كل دراسة إلى التي تحتـاج

 منظمة علمية بطريقة ودراستها المشكالت هذه على للتعرف الجماعـة أعضـاء



 التعاطف لمشاعر المرشد توفير أهمية . ويؤكد في هذا الصدد أيضا على
empathy العطف وليس sympathy  مشاعر فهم على القدرة هو – فالتعاطف 

 مع للتعامل الجماعة أعضـاء يسـاعد  وهذا فيهـا ومشـاركتهم الجماعة أعضاء
 وتحسين مشـكالتهم تجـاه ونشيط فاعل موقف أخذ على ويشجعهم وحلها المشكلة

 المشكالت دراسة على وقدرته نفسه في يثق أن إلى بحاجة المرشد إن. أوضاعهم
 يؤدي قد شكه أو فتردده تشخيصها أو وتقديرها وتحليلها الجماعة أعضاء تواجـه التـي
 هذه وتعزيز إيجاد في تساعد التي العوامل أهم من ولعل. الجماعة وفشـل فشـله إلـى
 االستعداد وهذا ومعلوماتيا، ونفسيا فكريا العمل في للدخول المرشـد اسـتعداد هو الثقة

 التي األساليب أو واألدوات الوسائل وتحديد جلسة كـل مـن أهدافه تحديد منه يتطلب
 المرشد جانب من التشجيعي االتصال أسلوب إن .األهداف هذه إلنجاز بها سيستعين

 يشعر فعندما والتعبير، والمشاركة التفاعل عمليات زيـادة فـي األهميـة بـالغ دور له
 المشكلة أو القضية أو الموضوع في مهمـا جانبا لمس األعضاء أحد بأن المرشد
 على العضو ذلك مساعدة بهـدف وذلـك والحفز التشجيع أسلوب يستخدم أن فعليه
 الجماعة أعضاء لتشـجيع مختلفـة أساليب المرشد ويستخدم. نشاطه أو حديثه إكمال
 مهـارات(  Toseland & Rivas, 1998)  عليـه أطلق ما أهمها من وحفزهم

 وغير verbal اللفظية التعبيرات بها يعني والذي attending skills الحضور
 ومتابعته حضوره وتأكيد إظهار بهدف المرشد يستخدمها التي nonverbal اللفظية

 والجمل الكلمات جميع اللفظية بالتعبيرات ويقصد .الجماعـة داخل يحدث ما لكل
 وتعاطفه ومتابعته وتشجيعه اهتمامه عن للتعبير المرشد يستخدمها التي المنطوقة

 الجماعـة ألعضـاء وتقبلـه وتقـديره واحترامـه وثقته

      



مشاركتك، لقد تحدثت عن الموضـوع والجماعة ككل كقوله مثال " أحسنت، أقدر لك 
 الحركية التعبيرات على فتعتمد اللفظية غير التعبيرات أما".  الخ...  مفيدة بطريقـة

 اهتمـام علـى تـدل التي واالبتسامة اليدين وحركات واللمس واإليماء كـالنظر الجسـمية
 مهارات ومن. الحديث أو العمل لمواصلة لهم وتشجيعه ومشكالتهم بالجماعـة المرشـد

 مع المرشد تفاعل ومهارة الواعي، واالستماع اإلنصات مهـارة أيضـا الحضـور
 المساعدة عملية أساس هي الحضور مهارات أن علـى المؤلفـان ويؤكد. الجماعة
 هذه إلى بحاجة المرشد وأن كما والمسترشـد، المرشد بين المهنية العالقة وتكوين

 .الالحقة الجماعة وأنشطة عمليات جميع في المهارات

 البحث عن البدائل والحلول.:  المرحلة الرابعة

 بعد دراسة المشكلة وتحديدها وتحديد أسبابها وآثارها فإن الخطوة التاليـة ينبغـي أن 

( أن  Zastrow, 1991)  راى ة البحث عن البدائل والحلول. و تركز على عملي
 هل: " التالي السؤال الجماعة أعضاء بسؤال المرشد بقيام تبدأ أن يمكن هـذه المرحلـة

 المطروحة الحلول مناقشة عملية تبدأ ذلك بعد ،"المشكلة؟ هذه حـل طرائق في فكرتم
 تواجه أن يمكن التي الصعوبات وتحديد حل، كل وسلبيات إيجابيات على والتعرف
مكانية الحلول هـذه واقعيـة مـدى وتحديد التنفيذ، عملية  ومناقشة بها، والعمل األخذ وا 
 فرصة الجماعة في عضو لكل تتاح أن وينبغي. حل كل تنفيذ من المتوقعة النتائج

 تقرير حق بمبدأ عمال المرشـد جانـب من معينة حلول فرض وعدم برأيه المشاركة
 والبدائل الحلول اختيار في الحق فللجماعة self-determination المصير

مكانياتهم وخصائصهم وظرو التي تتناسب مع قدراتهم  فهم، وأن دور المرشد يتوقـف وا 
 النتائج وفهم الحلول توضيح في الجماعة أعضاء من عضو كل مساعدة عنـد

 .عنهم بدال االختيار ليس ولكن منها حل كل على المترتبة



 فرض الحلول من قبل المسترشد سلبية  

 نتائج غير مرغوبة منها:دي إلى إن فرض حلول معينة من جانب المرشد قد يؤ      

 المسترشدون يضع فشله حالة وفي فيه مرغوب غير المفروض الحل يكون أن 11
 .الفشل مسؤولية ويحملونه المرشد على اللوم

 أعضاء اتكال إلى يؤدي أن يمكن نجاحه حالة وفي فيه مرغوبا الحل يكون أن 10
 .منهم أعرف أنه وهو بسيط لسبب عليه كليا واعتمادهم المرشد على الجماعة

عي من خالل مشاركة أعضاء الجماعة الجمالنفسي وتتم عملية اإلرشاد       
 الضرورية واألنشطة والواجبات المهام بأداء والقيام لمسؤولياته ل كـل مـنهموتحمّ 

 فـي عضو كل قدرات المرشد يراعي أن وينبغي ، المشكلة وعـالج الموقـف لتحسـين
 واعتماده الشخصي نموه في يسهم به المكلف للعمل األدوار توزيـع عنـد الجماعـة

 األعمال كانت إذا ذلك من العكس وعلى مسـتقبلية، بأعمال للقيام ويعده نفسه على
 بالفشل اإلحساس إلى به يؤدي أن فـيمكن طاقته تتجاوز بالعضو المناطة واألنشطة
 قدراته مع تتفق التي باألعمال عضو كل يكلف بحيث المسؤوليات .واالتكالية

مكانياته ،   يقوم منهم المطلوبة والمهام األعمال بتنفيذ الجماعة أعضاء قيام وأثناءوا 
 طريقهم تعترض قد التي الصعوبات لتجاوز مساعدتهم على يعمل بتـوفير المرشد
 .أهدافهم تحقيق من وتمنعهم

( أهمية التزام المرشد في هذه المرحلة  Riessman, 1965)  ريسزمان ىار و      
 التي واألساليب والحلول األعمال واختيار مصيرهم تقرير بحق أعضاء الجماعـة فـي

 بمصالحهم ضرر أو األعضاء حياة على تهديد أي وجـود عـدم شريطة يرغبون
 ويفهم يعي أن له البد معين حل باختيار العضو يقوم وعندما. اآلخرين ومصالح



 به، العمل تجاه منه مطلوب هـو مـا ويعـرف تنفيذه، وطريقة الحل هذا أهداف ويدرك
 .وجد إن العمل هذا في سيشاركه ومن

 social( على أهمية اسـتخدام العقـد االجتمـاعي  Zastrow, 1991)  زاسترو كداو 
contract أن وينبغي الحاجة، وقت رسمي كمرجع واستخدامه العمل لتنظيم كوسيلة 

. الزمنية ومدتها وأنشطتها وأساليبها التدخل عملية ألهداف دقيقا تحديدا العقد يتضمن
 العقد بمحتوى االلتزام في الجماعة أعضاء أحد فشل حالـة فـي أنه على نؤكد كم

 بكل العضو يسأل أن المرشد على ينبغي بل ، أعذاره وقبول انتقده المالئم من فليس
 فإذا" عليه؟ اتفقنا الذي العمل إنجاز في ترغب زلت ال هل: " التالي السؤال بساطة
 عليها يوافق جديدة زمنية مدة تحديد المرشد فعلى بالموافقة العضو إجابة كانت

 أعضـاء بتشجيع العقد بنود تنفيذ فترة خالل المرشد ويقوم. العمل إلنجاز العضو

التجزئة الجماعة وتوفير الدعم والدافع للعمل سواء من خالل استخدام مهارات 
 اإلشارة سبق التي الحضور مهارات استخدام خالل من أو العمل، إنجاز والتـدرج فـي

 إنجاز من األعضاء سيجنيها التي والفوائد المكتسبات توضيح خـالل مـن أو إليها،
 التي والمعلومات بالتعليمات وتزويدهم نفوسهم في الثقة زرع خـالل مـن أو األعمال،

 .مهمتهم عليهم تسهل

 .العمل إنهاء:  الخامسة المرحلة

إنهاء العمل الجماعي هي المرحلة األخيرة من مراحل العملية اإلرشادية التي      
 إنجاز بعد عادة المرحلة هذه وتبدأ والمسترشدين، المرشد من كل يتقبلها أن ينبغـي

 أن(  Zastrow, 1991)  ىأر و . سلفا عليها المتفق الموضوعات ومناقشـة األهداف
 االتية : بالمهام القيام المرشد من تتطلب الجماعـة أعمـال إنهاء عملية

 



 الجلسة أو العمل بداية من التلميح خالل من وذلك المرحلة لهذه الجماعة إعداد 11

 تلخيص العمل واإلشادة باإلنجازات التي تحققـت. 10

 . وجد إن المنزلية الواجبات تعيـين .0

   رؤية توسيالند و ريفاس 

 المشاعر مع المرشد إلـى أهميـة تعامـل (  Toseland & Rivas, 1998) شارا أ .
 والفخر بالرضـا كالشعور)  إيجابية مشاعر كانت سواء العمل انتهاء عن الناجمة

 والمقاومـة واإلنكـار والغضـب كـالحزن)  سـلبية أو(  والثقة والسعادة واالعتزاز

 معها والتعامل المشاعر هذه عن للتعبير الفرصة إتاحة خالل من وذلك(  والتمارض
 مناسبة . بطريقـة

 وأخيرا يقوم المرشد بتقويم العمل لتحديد اإلنجازات ومعرفة جوانب القـوة والضـعف

في العمل لالستفادة من كل ذلك في تحسين األداء المهني مع الجماعات المستقبلية. 
 عن الجماعة أعضاء سؤال هو العمل لتقويم استخدامها يمكن طريقة ولعل أبسط

 ما أو فيهم، عضو لكل تحققت التي الفوائد هي وما العمل، هـذا مـن استفادتهم مدى
 .عيالجم التدخل نتيجة حياتهم فـي حـدثت التـي التغييرات هي

 

 

 

 

 



 .المجموعة داخل العالجية القوى 

  :Expectations التوقعات -1

 اتجاه نسلك نحن"  ما لمؤثر لالستجابة واالستعداد العقلي االتجاه انه     
 عندما الجمعي لإلرشاد وبالنسبة"  مني يتوقعون وما منهم نتوقع لما اآلخرين
 يعطي إن المرشد على ولذلك ينجح فانه لالستفادة واضحة توقعات الفرد يتوقع

 جيدة بتوقعات يشعروا لكي لطالبه الحسنة الصورة

 : تحقيقها على ويعمل المسترشد يتوقعها إن يجب التي التوقعات أهم  فرانك" بين وقد

 .مشاعره عن للتعبير فرصة - أ

 التعاون بروح والخاصة العامة المشاكل لمناقشة فرصة - ب

 :  Commitment االلتزام 10

 سلوكهم يغيروا وان ، مشاكلهم عن بالتحدث المجموعة أفراد يلتزم أن هو     
 اتمحكّ  ثالث عن"  bech بيك"  تحدث وقد ، الجماعة عضوية في قبولهم بعد

 . الفرد بها يلتزم أن يجب

 . اآلخرين من المساعدة يتقبل بان يلتزم أن -أ

 . الشخصية الدفاعات عن يتخلى بان يلتزم أن-ب

 . كمرشد المجموعة مشكالت تعرف أن -ج

 : the responsibility المسؤولية10

 بالمسؤولية الشعور لزيادة أكثر فرصا   عضو لكل نهيئ أن اإلرشاد مهام من       
 : االتية بالمهام القيام من بد ال وهنا.  ككل المجتمع إلى وبالتالي المجموعة داخل



 في يفكر أن المسترشد من اطلب كان ، القرارات اتخاذ في المشاركة الفرد تعليم - أ
 على يشجعه ذلك في الشخص اشتراك أن ، ما عمل في ينجح لكي عمله يمكن ماذا
 المسؤولية تقبل

 والعدوانية السلبية عن واالبتعاد النقاش في المشاركة - ب

 كلها ليس اآلراء وهذه راية، يبدي بان الفرد لدى اإلحساس تنمية وهي: الحرية -ج
 نظر وجهات تبقى بل خطأ أو صح

 اإلرشاد أهداف من وهذا ، القرار اتخاذ على الفرد تعليم -د

 :Security  األمن -0

 يبدع األمن الطلب أن ، والنفسية البيولوجية الناحية من ضرورية األمن حاجة       
"  يصفها كما اإلرشاد بيئة أن الخائف بعكس سليما   إدراكا ويدرك ويناقش ويسال
"  Bech بيك"  حدد وقد ، واستحسان وتفهم ومشاركة امن بيئة هي"  سيمون
 . آمنة اإلرشادية المجموعة تجعل التي التالية األسباب

 األصدقاء من مجموعة ضمن الشخص تعلم يسهل - أ

 واقعية أكثر بأنها تمتاز اتجاهه األصدقاء استجابة - ب

 نفسه معرفة على يساعده كما له ويستجيبون الحساسية من درجة بأقل يتقبلونه -ج
 دفاعاته عن والتخلي

 النقاش خالل من له العون ويقدمون الحقيقية مشكلته ويتقبلون له يستمعون -د

 كمشكلة ال كانسان الشخص تقبل-ه

 



 Acceptance: التقبل -0

 قبل من للمسترشد الصادق التقبل ، رفض وال فيه تهديد ال جو خلق       
 وهذا ، سلوكه تعديل على ويشجعه بنفسه الفرد ثقة يعزز اآلخرين المسترشدين

 األمر بادئ في حدوثه ويصعب جلسات يتطلب

 Attractiveness: الجاذبية -6

 وعملهم بعضويتها وتمسكهم لها ووالئهم الجماعة إلى بانتمائهم األفراد شعور      "
 عنها والدفاع الجماعة عمل مسؤولية لتحمل واستعدادهم مشترك هدف سبيل في معا  
" 

 كانت كلما التفاؤل ، والتقبل ، كالحب األعضاء بين ايجابية استجابات تتكون عندما
 Cart""  ويرى السلوك تغير في أعظم آثارها كانت وكلما أكثر متماسكة المجموعة
Wright إشباع على المجموعة وقدرة أهدافها بأهمية تحدد المجموعة جاذبية إن 
 في جذابة تكون المجموعة إن Cart ويرى ، األعضاء قبل من المرغوبة الحاجات
 : يكون عندما التالية الحاالت

 ومقبولين قادرين أعضاؤها يكون عندما-أ 

 متشابهين أعضاؤها يكون عندما-ب

 في صعب المطلوبة الصفات تحقيق الن صغيرة المجموعة تكون عندما-ج
 الكبيرة المجموعة

 -:المجموعة جاذبية تقاس كيف

 العضوية استمرار مدى:   االستمرارية -0



 االنتماء في الراغبين عدد     :   العدد  -0

 الغياب مرات عدد قلة     :  الغياب  -0

 أخرى مجموعة إلى التحول في الرغبة لعدم:       االنتقال -0

 اآلخرين لمساعدة الموجودة الميل يعني:          النزعة -0

 هو عام بشكل المجموعة داخل الجاذبية يقلل مما:  األمل بخيبة الشعور -6
 األهداف واختالف اآلراء تعارض

 عالقات، تكوين في الرغبة زادت باالنتماء الشعور زاد كلما:   االنتماء -7
 يمكن نظر وجهات هناك. التغير اجل من االلتزام وزيادة أقوى بمعنويات والمشاركة

  للمجموعة، باالنتماء الفرد شعور من تعزز أن

 : نظر وجهة هي الوجهات هذه ومن

 من ويخفف ، الواقع في هو كما ذاته على العضو ينفتح بان رأى  : درايكرز-أ
 .االنتماء بحقيقة سيشعر ما بقدر مناسبة أهداف ويحدد الدفاعية ميكانزماته

 شعور منهم كل عند يوجد ، ما مشكلة بحث في الفريق أعضاء اشتراك أن : بيك-ب
 . المجموعة هذه إلى باالنتماء

 وأعضاء نفسه مع أفضل تكيف من العضو يحقق ما بقدر بأنه رأى  : هوبز-ج
 لها باالنتماء الشعور عنده يقوي ما بقدر المجموعة

 درجة على الفرد يكون أن وينبغي ، للعمل الفرد لدفع ضروري التوتر:  التوتر -8
 أعضاء بين الحادث التوتر من يزيد أو يقلل أن يمكنه بحيث المرونة من كافية



 مع تصطدم إن معه يمكن الذي الحد عن يزيد ال إن يجب التوتر وهذا المجموعة
 اآلخرين انفعاالت

 : الجماعة معايير -9

 وتتضمن الجماعة أفراد من المتوقعة السلوك مستويات أنها"  جالل سعد عرفها     
 الجماعة احتمال معها يمكن التي والحدود بها يلتزم التي األخالقيات المعايير هذه

 . السلوك من معينة ألنماط

 واإلدراك للخبرة مقياس أو ميزان معناه فرضي تكوين:   زهران حامد.د وعرفها     
 اعتراض أو رفض دون اجتماعي بقبول يتكرر الذي االجتماعي والسلوك االجتماعي

 . نقد أو

 عليها يتفق معينة سلوكية أنماط على العالج بداية منذ اتفاق هناك أن شك ال    
 الجماعة لهذه معيار لتأسيس التمهيد هو األساسي المرشد ودور. الجميع

 :بها الفرد ومسايرة بها االلتزام ومدى المعايير قوة تحدد عوامل هناك

 :المعايير قوة 

 الجماعة تماسك-أ 

 الجماعة معايير وضوح-ب

 الجماعة به تقوم الذي العمل أهمية-ج

 Different clients الصعب المسترشد

 العالج صعب شخصا   المجموعة داخل نجد بل ، جيدين المسترشدين جميع ليس
 : فيه يلي ما يكتشف أن المرشد وعلى



 ؟ اإلنسان هذا في الغريب ما -1

 ؟ الفرد هذا مشاعر حقيقة ما -0

 ؟ أصال مشبعة غير وهي إشباعها إلى يسعى التي الحاجة هي ما -0

 ؟ عالجية زاوية من له استجيب كيف -0

 :اإلرشاد صعبوا األشخاص

 الشعوري بشكل حاجاته يشبع إن يحاول النصيحة معطي أن : النصائح موزع -0
 الذي الشخص في مختبئة سادية هناك"  فرويد يقول.  حياته في إشباعا تصادف لم

 " اآلخرين جراحات لثم يحاول والذي اللزوم عن زائد حماسه

 :الشخص هذا مثل لوجود أسبابا هناك إن"  بادور"  قال

 .مشاكله عن االنتباه يبعد أن شعوريا   ال يحاول النصيحة معطيان  - أ

 ." عظيم أنا كم"  للمرشد ليقول يعطيها مشاعر هناك - ب

 ؟ يعالجه وكيف ؟ النصيحة معطي إمام المرشد يفعل ماذا

 عندما مرتاح غير  زميلك بان تشعر بأنك اعتقد ) مثال لناصحيقول المرشد ل      
 هذا تمنع إن استطعت إذا ، يتعذب تراه أن تريد ال وأنت النوع هذا من قضية يبحث

  (العذاب.

 .سطحال إلى يخرجها وان مشكلته يناقش أن هو المرشد معنى هذا ان دور

 تنقصهم ألنهم اكفاء غير بأنهم يشعرون االعتماديين معظم : االعتمادي الفرد-0
 اتخاذ القرار و تنفيذ القرار. : هما بشيئين الثقة



 إعطائه أو مشاعره عن الحديث طريق عن االستقاللية تعليمه يجب الجلسة داخل
 اعتمادي لشخص فلم مشاهدة أو تمثيلية في مستقلة شخصية نموذج

 استحسان على للحصول وزنا   يضع الخنوع الفرد : The yes man الخانع-0
 له يريده ما ويعمل.  اآلخرون يرغبه عما يجن أن به تصل بحيث.  اآلخرين
 وغير نفسه على يحقد أعماقه في وهو ، اآلخرين قبل من يستغل ولذلك اآلخرون
 . فرديته ضياع بسبب مرتاح

 ذلك يتم وحتى السطح على يخرجها وان مشكلة لديه أن يعترف أن الخنوع مشكلة
 التي مشكلته عن يتحدث أن على معه يتفق إن التمهيدية المقابلة في المرشد على
 .يستفيد حتى عنها يكشف وان تهمه

 من يعانون قد هنا الجالسين األفراد بعض"  يعلق أن للمرشد يمكن الجلسة أثناء
 " حقا   ذلك يعانون ال ولكنهم الخنوع مشكلة

 يشعر عندما جديدة مهارات يمارس أن تعليمية والمجموعة المرشد يبدأ الجلسة في
 .موضوعها في ال يقول كان باآلمن

 مع يتفاعل ، مقيم غير عمله أن يشعر شخص هو : Silent man الساكت-0
 يؤخذ ما غالبا   الجلسة في وسرعة بصراحة الساكت يتكلم ولكنه قليل، بقدر المجموعة

 . المجموعة في لسرعة الدور منه

 أن يريد انه يالحظ عندما وذلك أحاسيسه يعكس أن الجلسة في المرشد دور    
 منذ الكالم وشك على كنت انك يبدو"  قائال   يبادر أن الدور منه اخذ ولكن يتكلم
 يطلبون زمالئك من كثيرا   وجدت ألنك ربما ، الصمت أثرت ولكنك دقائق بضع
 " ترددت ولهذا الكلمة



 :القلق الشخص -0

 عن بإسهاب يتحدث المنزعج بالمزاج يتميز ، وخائف مهموم شخص هو      
 أن عليم أن يتصورون ألنهم المجموعة يربك وهذا. واحدة دفعه أوراقه ويكشف خبراته
"  هو هنا المرشد ودور مفهوم غير بشكل أو بسرعة يتكلم القلق فالفرد مثله يعملوا
 ما أنني خايف ، أقاطعك أن لي اسمح"  مثل"  تفسير -تقبل– المشاعر عكس
 كل فاهم وأنا متابعتك في بصعوبة اشعر أنني.  مستحي أو خائف أنت هل. فهمتك
 أذا أساعدك أن يمكن ولكن تزعجك أشياء هناك أن عندي واضح وهذا يتعبك شيء

 عن مشكلته حل على تساعده المجموعة. ببطء تكلمت أو واحدة مشكلة اخترت
 . والتقبل األمن طريق

 : الفداء كبش -6

 ليكون أو ، يهان عندما سعيد فهو ، سوشية ما عنده يكون أن إما شخص        
 آخر وبتعبير والفكاهة والنوادر التنكيت موضع دائما   وهو اآلخرين مع طيبة عالقات
 المؤذي مشاعر يوضح أن الجلسة في المرشد فعلى ، الساخن الكرسي على يجلس

عادة يتحمل الذي ومشاعر  يتكلم وان الناس حب يكسب كيف الشخصية ترتيب وا 
 .شعوره عن

 

 

 

 الجمعي اإلرشاد عملية إنهاء



 على الثاني أو األول اللقاء خالل المجموعة أعضاء يتفق إن الضروري من    
 التي المدة على ذلك وينبني. المقابالت عدد على وكذلك جلسة كل ونهاية بدء موعد
 .األهداف لتحقيق ستؤخذ

 إنهاء من بد ال تهمهم التي المشكالت مناقشة من المجموعة تنتهي عندما عادة    
 حد إلى باالنتماء والشعور األلفة من نوع هؤالء لدى يتولد قد ولكن ، اإلرشاد جلسات
ذا ، اإلرشاد عملية إنهاء تحاشي يحاولون يجعلهم  أن بد فال بذلك المرشد أحس وا 
 . لها يستجيب

 بين التباعد طريق عن الجلسات انتهاء بقرب المجموعة أشعار المرشد بإمكان    
 بل واألغلبية التصويت أساس على اإلنهاء قرار يتخذ أن يجوز ال انه إال ، الجلسات

 . فرد كل حاجات مراعاة أساس على

 :الجلسات تسجيل

 ما كل يسجل أن وعليه المرشد، قبل من الجلسة في دار ما تسجيل يتم أن يجب
 عضو كل من الطلب هو ذلك على المرشد ويساعد ، بأول أول عضو كل يقوله
 جلسة كل نهاية في تكتب أن المجموعة من يطلب كما جلسة كل بعد تقرير كتابة
 .الجلسة في دار عما تقريرا  

 قد انه كما جميعا   األعضاء موافقة إلى يحتاج فهذا أشرطة على الجلسات تسجيل أما
 .فقط أصواتهم لسماع شخصيتهم من يغيرون أفراد هناك حيث يفيد ال

 

 

 الجماعيالنفسي  اإلرشاد على الفرديالنفسي  اإلرشاد استخدام نفضل متى 



 من يتاح أو يتوافر ال شديدا   وتركيزا   انتباها   ومشكلة المسترشد حالة طلبت إذا-1
 .الجماعي اإلرشاد خالل

 .للمخدات إدمانا   أو جنسيا   انحرافا   العالج أو اإلرشاد موضوع يكون عندما-0

 الهسترية حاالت في هو كما السريع التدخل تتطلب حالة في المسترشد كان إذا-0
 .واالكتئابية

 مهارة وتنقصه اجتماعية عالقات تكوين على القدرة المسترشد لدى يكون ال عندما-0
 .االجتماعية الفوبيا حاالت في هو كما اآلخرين مع التفاعل

 وجهة نظر مهمة في االرشاد النفسي الجمعي 

 مهمة تساؤالت

 فكيف األشخاص من لمجموعة قائدا تكون أن تتضمن مهنة إلى تقدمت إذا -1
 :التالية األسئلة عن اإلجابة من تتمكن

 الجماعة؟ وتوجيه لقيادة النظرية توجهاتك هي ما -1

 الجماعة؟ تلك ستنظم كيف -0

 الجماعة؟ قائد دور إلى تنظر كيف -0

 أن قيمة وما الجمعية؟ العملية في النظري الجانب ممارسة ايجابيات هي ما -0
 الجمعية؟ العملية في اإلرشادية واألساليب والمفاهيم النظريات من مجموعة توظف

 الجمعية؟ العملية في الجماعة قائد يواجهها أن يمكن التي العقبات هي ما -0

 تتوفر أن يجب التي العلمية والمؤهالت والمهارات الشخصية الصفات هي ما -0
 الجماعة؟ قائد لدى



  الجماعة؟ لقائد مساعد وجود وسلبيات حسنات هي ما -0

 :الجمعيالنفسي  اإلرشاد عيوب

 :أبرزها

، الفردي باإلرشاد قورنتما  إذا الفنية الناحية من الجمعي اإلرشاد عملية صعوبة ـ1
 .المرشدين من كثير لدى يتوفر ال قد خاص نوع من وتدريب خبرة إلى يحتاج فهو

 .العميل لشخصية األساسي البناء في جوهرية تغيرات أحداث من التمكن عدم ـ0

 عن ويتحدثون أنفسهم عن يكشفون حين والخجل بالحرج العمالء بعض شعور ـ0
 قد ما الجماعي اإلرشاد في أن يعتقدون وقد، المرشد غير اآلخرين أمام مشكالتهم

 .ذويهم عن الكامل الكشف عن يحجمون يجعلهم وهذا، االجتماعية مكانتهم يهدد

 تتضاءل وقد، بالجماعة االهتمام خضم في المطلوبة بالدرجة البعض استفادة عدم ـ0
 قد الوقت نفس وفي، العامة بالمشكالت باالهتمام بالمقارنة الخاصة األفراد مشكالت
 .الجماعة وقت واحد فرد مشكلة تضيع

 .قبل من يعرفونها يكونوا لم سيئة سلوكية أنماط تعلم احتمال ـ0

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



 

 

 لمحاضرة الثالثةا                            

    ، دينامياتها وانواعها الجماعة                 

Groups Dynamic                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Group Dynamicsات الجماعة دينامي  

 :كلمتين من الجماعة دينامية" مصطلح يتألف 

 إلى تؤدي التي والمجتمعة والمتسقة المتماسكة واألنشطة الدفق حالةهي  :ةالدينامي  
 . الجماعة هدف تحقيق

 قواسم لديهم الذين األفراد من أكثر أو اثنين من اجتماعية وحدة هي:  الجماعة
 ومهام أهداف أجل من ويعملون القواعد نفس ويتبعون والقيم، المعتقدات من مشتركة
 .عليها متفق مشتركة

 ات الجماعةمؤسس دينامي   

( المؤسس الحقيقي Kurt levenالعالم االلماني كيرت ليفين )يعتبر          
منذ الحرب العالمية الثانية  ات الجماعة حيث انتشر استخدام هذا المصطلحلديناميّ 

ان الجماعة تتميز بانها )كل ديناميكي( ويعني ذلك في نظره ان فقد رأى ليفين 
 ى تغيير في االخرين.التغيير في حالة اي فرد من افراد الجماعة يؤدي ال

 تعريف شرتزر وستون: 

بانها : القوى المتفاعلة داخل الجماعات  ( 1891شرتزر وستون ،  عرفها)         
 والتي تنظم وتدير العمل فيها من اجل تحقيق اهدافها .

 .مفهوم الجماعة

فأكثر ( بينهم تفاعل  0وحدة اجتماعية تتكون من مجموعة من األفراد )      
" يتحدد فيها لألفراد أدواتهم االجتماعية ولهذه  Social Interactionاجتماعي " 



المجموعة معايير وقيم خاصة بها والتي تحدد سلوك أفرادها في األمور التي تخص 
 الجماعة سعيا  لتحقيق هدف مشترك

 .ماعةديناميات الج

فيها عدد من العناصر  ان تتكون دون ان يتوفريمكن ألي جماعة ارشادية  ال    
 الهامة وهي: 

 : الهدف المشترك 10 

ان وجود الجماعة اصال من اجل تحقيق هدف مشترك تسعى الجماعة         
للوصول اليه وقد يكون الهدف تعليميا او تربويا او مهنيا او تكيفيا او غيره ، ان 
الهدف يحرك الجماعة ويدفعها للوصول اليه لذلك فانه يساعد اعضائها على االلتزام 

ن اجل تحقيق هذا الهدف والجماعة باسرها باخالقياتها وتماسكها واالنتماء اليها م
 هي التي تضع االهداف وتقررها .

 وجود االعضاء  10

الجماعات التي ينتمي اعضائها اليها بشكل اختياري وتطوعي بناء على رغبتهم     
في االنتماء اليها فان ذلك يشجعهم على التعبير الحر عن انفسهم ويجعلهم اكثر 

 لي الى تماسك الجماعة .ا، مما يؤدي بالتانفتاحا 

 التفاعل الدينامي 10

لن تكون الجماعة قادرة على تحقيق االهداف التي وضعتها واالستمرار في       
اعمالها مالم يكن هناك تفاعل دينامي بين اعضائها بحيث يساعد كل منهم االخر 

على  ظةالمحافاالحترام والتقبل واالنفتاح ، من اجل  مبادئعلى القيام بدوره ضمن 
 استمرارية الجماعة وتقدمها نحو تحقيق اهدافها.



 نظام العالقات  10

البد من وجود نظام للعالقات يربط افراد الجماعة مع بعضهم البعض من اجل       
تحقيق اهدافهم المشتركة ، والن كل عضو ينظم للجماعة له مبادئه الخاصة به 

تختلف من عضو آلخر داخل الجماعة  واتجاهاته التي ال واهتماماتهوقيمه وميوله 
 -الواحدة فقد ُأتفق على اطالق مصطلح الديناميات الداخلية والتي تظهر من خالل :

وهي السمات التي يتصف بها الفرد والتي قد تتغير وتتعدل السمات الشخصية :  1أ
 بعد انضمامه للجماعة بفترة زمنية محددة. لألفضل

 تتأثرير من سلوكات االعضاء داخل الجماعة ان الكث البيئة االجتماعية : 1ب
 بالبيئة االجتماعية التي يعيشون بها 

وهي تشكل بمجموعها مجموعة الخبرات التي يمر بها الفرد  خبرات الفرد : 1ج
 العمل . –المدرسة –ابتداء" من االسرة 

الداخلية على سلوكيات االفراد وادواره التي  اتولذلك من المتوقع ان تؤثر الديناميّ 
 يمارسها بصفة مستمرة داخل الجماعة وخارجها.

 خصائص الجماعة الفعالة 

) كيف او متى ستكون الجماعة  السؤال اآلتي:عدد من العلماء على  ركز       
بمعنى ماهي االمور المهمة التي تجعل الجماعة االرشادية )جماعة فعالة( فعالة ؟ ( 

 انها كافية لجعل الجماعة ) فّعالة( فمنهم: رأىفاقترح كل منهم مقترحاته التي 

 

 



 ( :Mail and  Broodمقترح ميل و  برود )

 :ما يأتي  اقترحا هذان العالمان 

 الجماعة.معرفة سبب التكوين، يعني لماذا وجدت هذه  11

 ايجاد الجو المناسب الذي يمكن العمل من خالله. 10

 .تطوير طرقها باتخاذ القرارات 10

 الفريد. بأسلوبهالظروف التي تمكن كل عضو من خاللها ان يساهم  تأسيس 10

 بين االعضاء. تحقيق االتصال 10

 عندما يتعلم االعضاء :  10

 ان يقّدموا ويتلّقوا المساعدة. 1أ  

 عامل والتكيف مع الصراع .ب. الت  

 تشخيص سلوكاتهم وتطوير وظائفها. 1ج  

 (  Liftonمقترح ليفتون )

يتمكن الفرد من خالله ان يعبر عن افكاره وان كون الجماعة مكانا آمنا ان ت 11  
 يتوقع ردود فعل صادقة من االخرين.

افكاره  يتقبلواعضو منهم حتى لو لم  أليالقبول  يظهرواعلى االعضاء ان  10
 وسلوكاته .

ا بوجود اختالفات في االتصال اللفظي وغير اللفظي بينهم ويعترفو  اان يدركو  10
 من ثقافات وبيئات مختلفة. جاءوااالفكار والقيم فيما بينهم كأعضاء 



ويشير الى ان القائد يلعب دورا مهما في تنمية الجماعة عن طريق تحمل    
الجماعة ومساعدة اعضائها في تطوير واستعمال  ألهدافمسؤولياته في االستجابة 
 .ألعضائهامصادرهم لتوفير الدعم 

 حجم الجماعة : تأثير 

  (Slavonح سالفون )اقتر ا   

يقل حجم الجماعة عن ثالثة اشخاص الن العالقة الثنائية بين شخصين  على ان ال
يمكن لها ان تثمر اال بوجود شخص ثالث حتى يزيد من قوة  فقط داخل الجماعة ال

 وفاعلية التواصل بينهم.التفاعل 

  (Loeserلوسر )اقتراح   

فقد اقترح بانه كلما زاد حجم الجماعة كلما اصبح التفاعل بين اما لوسر         
االعضاء اضعف واضعف بحيث تصبح خبرة االعضاء والعالقات فيما بينهم ليس 

( اشخاص 9 -0)  لها معنى ، واضاف ) لوسر( على ان الحجم االمثل يكون مابين
د على ( اشخاص الن ذلك يساع 0ولذا ينصح بان يكون عدد اعضاء الجماعة ) 

 التفاعل بينهم من جهة وبين القائد من جهة اخرى. حدوث

 دوره في المجموعة  ألداءالصفات الواجب توفرها بالعضو   

ان يكون االعضاء قادرين على ايجاد ارضية الحديث وجذب  ايجاد االرضية : 10 
 انتباه االخرين.

 : ان يشعروا باألمن عند مناقشة مشاعرهم. الشعور باألمن 10

مع بعضهم البعض ان يتفاعلوا بشكل منطقي حقيقي  التفاعل الحقيقي : 10
 )التغذية الراجعة(. فيما بينهمالمعلومات  وقادرين على مداولة



فمن المهم جدا ان يعرف كل فرد الوقت المالئم المسموح به لياخذ دوره فيه وبالتالي 
 ليس هناك ضرورة لالنتظار طويال حتى يتكلم .

 سية لحجم الجماعة:الدراسات النف 

يقلل من رضا االعضاء ويكون سببا في  ان زيادة حجم الجماعةبينت الدراسات  
على تفاعل االعضاء ويؤدي الى تباعدهم ازدياد التغّيب والتسّرب ، كما انه يؤثر 

رت وزيادة صعوبة االتصال فيما بينهم وقلة االهتمام بآراء االخرين ، فالجماعة اذا كبُ 
احتمال  يزداد وبالتالي( Sub groupالنقسامها لجماعات صغيرة ) فهناك احتمال

حيث ان العالقة بين حجم الجماعة والمشاركة  ،بين هذه الجماعات الصراع نشوء 
فان عددا اقل نسبيا  في انشطتها عالقة عكسية ، بمعنى انه كلما زاد حجم الجماعة 

 .من اعضائها سيشارك في انشطتها 

( شخص تميل الى 01-9جموعة المكونة من )سر الى ان المفقد اشار لو        
في غرفة الصف وحتى يحقق  العملاالعتماد الكبير على القائد والعمل معها يشبه 

االعضاء الفوائد الكاملة من المجموعة االرشادية فعلى االعضاء ان يتقبلوا مسؤولية 
 انفسهم.

 مراحل التطور في الجماعة  

المجموعة االرشادية مجموعة مؤقتة وجدت لتحسين التكيف الشخصي      
ألعضائها ، ولذلك فانهم يتعاملون بمشاعرهم تجاه بعضهم البعض ويعملوا الكثير 
ليتعلموا التعامل مع االخرين وكذلك لتعميم ما تعلموه داخل الجماعة فيما يتعلق 

ئعة او تطوير عالقات عمل دائمة بالحياة اليومية خارج الجماعة كحل المشاكل الشا
 الى اربع مراحل تمر بها الجماعة وهي:لقد اشار )ثيلين و ديكرمان ( 



 المرحلة االولى : التركيز الفردي او التنافس. 

يعرفوا بعضهم البعض وهم حذرون في تصرفاتهم غير  ان اعضاء الجماعة ال  
 وفين بالنسبة لهم ، ممامستعدين لمناقشة افكارهم ، وقيمهم، مع اشخاص غير معر 

 داخل تدور التي النشاطاتيجعلهم اما منعزلين او قد يتعاملوا بحذر او ال يشاركوا ب
من فتتكون االعضاء باستمرار التذمر قد يحصل عند بعض  ولذلك فان الجماعة

 يتولى القيادة ويقبل تحمل مسؤولياتهم .  قائد تربوي قوي عنهم الحاجة الى

هذه المرحلة بعض العراقيل المتعلقة بمهمة الجماعة ووظائفها  وقد تظهر في      
وانجازاتها ومدى تحقيق االهداف الفردية ، وهنا يبرز دور القائد الكفء الذي يعمل 
على ازالة حاالت التوتر والخوف الموجودة بينهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة وزرع 

 بذور الثقة فيما بينهم.

تقوم عليه الجماعة فاذا كانت هذه المرحلة  االساس الذي وتعتبر هذه المرحلة      
 قوية فان الجماعة تنتقل بسهولة للمرحلة التي تليها.

 المرحلة الثانية : مرحلة االحباط والصراع   

عندما تفشل توقعات االعضاء من المجموعة فانهم يشعروا بالعدائية اتجاه القائد   
ال ويلومونه على احباطاتهم وفشلهم ، ويميلوا الى لوم اليه بانه غير فعّ  وينظروا

في تطوير العالقات التي يمكن من االخرين بدال من تحملهم للمسؤولية الشخصية 
 خاللها تحقيق اهداف المجموعة.

وقد تظهر في هذه المرحلة بعض العراقيل المتمثلة في وجود الصراع       
، تحد ، انكار ، لوم ،  ز على شكل هجوموالمواجهة الحادة بين االعضاء التي تبر 

 وبيخ .تأنيب ، ت



دور القائد هنا انه يجب عليه ان يشجع االعضاء على اظهار مشاعرهم واحاسيسهم 
سلوكات  بتوضيحوالتعرف على مخاوفهم ومناقشتها بموضوعية  فضال عن انه يقوم 

 ة.على انها ردود فعل طبيعي والتأكيدالمقاومة التي تظهر من بعضهم 

  المرحلة الثالثة : مرحلة االنسجام الجماعي .

في مرحلة االنسجام الجماعي يزداد تماسك المجموعة المصحوبة بالرضا       
واالنسجام والود في التعامل مع االخرين ، وايضا يميل االعضاء  ،  لألعضاءالذاتي 

الى تجنب الصراع غير المنتج ، وذلك بسبب استطاعة االعضاء ضبط دوافعهم 
الحد من حاجاتهم الفردية من اجل اشباع  مما يؤدي الى محاولتهموانفعاالتهم السلبية 
 حاجات الجماعة .

بدال  اد بانتمائهم الى الجماعة وتحدثهم عنهاوتتصف هذه المرحلة بشعور االفر      
من تحدثهم عن ذواتهم ، وقد يسود الود والوالء بين افرادها والعمل على تحقيق هدف 

وا على اتم االستعداد لتحمل مسؤولية عمل الجماعة والدفاع عن نمشترك ، حيث يكو 
في هذه انفسهم ضد النقد او الهجوم من خارجها ومن اكثر االمور التي تظهر 

 المرحلة :

 الوحـــــــــــدة :  10 

اكثر ايجابية ويطور االعضاء شعورا نحو تقبل  األعضاءتصبح العالقات بين    
 االنضمام الى للجماعة ككل ويحاولوا حماية الجماعة من اي انتقاد خارجي.

 االستقرارالثبات _ 10 

تستطيع ان تحافظ على أعضائها وكذلك  فأنهابسبب شعور الجماعة بالتوحد    
 على ثباتها واستقرارها.



 االشباع : 10 

يشعر اعضاء الجماعة المتماسكة باحترام ايجابي لذواتهم وبدرجة عالية من     
 االمان وتحقيق حاجاتهم.

 الديناميكية الداخلية : 10 

ى ، امر اقوى على اعضائها من اي جماعة اخر  تأثيرالجماعة المتماسكة لها   
 ة االندماج الذي دفع العالم )تكمان( ان يسميها مرحل

 المرحلة الرابعة : االنتاج  

حقيق االنسجام ويواجهون الصراع ويتعلموا اهتمامهم لت بإظهارستمر االعضاء ي   
كيفية التعامل معه ، وتحمل مسؤولية سلوكهم ، والمشاركة في حل مشاكل المجموعة 

 انتاجية افضل ، كما يطوروا القدرة على تحمل قيم االخرين.، وتطوير عالقات عمل 

وتتسم هذه المرحلة بالتعاون والعمل المشترك وتحسس مشاكل االعضاء االخرين     
 هم في انجاح  مشاريعهم الهادفة .وزياراتهم والعمل مع

 ومن العوامل التي تبرز في هذه المرحلة حاالت القلق واالكتئاب التي تنتاب       
االعضاء كلما اقترب موعد االنتهاء من ممارسة ادوارهم داخلها وذلك النهم تعودوا 

 على ممارسة التفاعل االجتماعي. 

 لمشاركة داخل الجماعة:ا  

 (Allportراي البورت )   

رايه ان االنسان يرغب بالمشاركة في حل مشاكله الخاصة وفي تحسين        
وضعه االجتماعي وفي اتخاذ قرارات تؤثر فيه وفي االخرين سواء في نطاق عائلته 



يعرف كيف يشارك  ال، فعندما اليسمح له بالمشاركة ، او او االمة التي ينتمي اليها 
على االخرين تتولد فيه الرغبة لنقدهم ويشعر  التأثيربفعالية ، او ال يثق بقدرته في 
 بعدم الرضا عن نفسه وعنهم.

ومن ناحية اخرى عندما يساعد في تشكيل االحداث التي تؤثر على حياته يجد       
الحياة اكثر سعادة ومعنى ، ويقبل تحمل المسؤولية وتحسين الظروف داخل بيئته ، 
فالجماعة االرشادية حتى تقوم بوظائفها بتفاعل يجب ان يكون اعضاؤها قادرين على 

ي مناقشة مشاعرهم وان يعطوا ويأخذوا التغذية ف باألمانالحديث بحرية وان يشعروا 
 الراجعة المناسبة والصادقة فيما بينهم.

اما بخصوص العالقات االجتماعية الدافئة والصادقة تعتبر اساسية فان الفرص      
االستشارية في المشاكل الشخصية تعتبر مهمة ، وكلما شارك اعضاء المجموعات 

القائد مع االخذ بعين االعتبار المعايير الديمقراطية في المناقشات المفتوحة واحترام 
                                     فان ذلك سيؤدي الى نتائج مثمرة.

 رأي )كارترايت  و  زاندر( 

لقد رأيا هذان العالمان ان المشاركة والتفاعل في الجماعة تحدث في مرحلة       
غيرهم بسلوك اجتماعي فهذا عن ن يتميزو جماعة وان االعضاء حينما تماسك ال

 .كقائتهايؤدي الى المحافظة على الجماعة وزيادة 

 :االمور التي تدل على المشاركة في الجماعة 

نحو الجماعة ومحاولة  الذي يدل على الشعور بالمسؤولية : وهو  النشاط 11 
 االعضاء العمل على تحقيق  اهدافهم واالحتفاظ بالعضوية لفترة اطول .

 .التأثير المتبادل 10



 .: النهم يروا ان النشاط فيما بينهم يخفف من التوتر الشعور باألمن 10

 . الجماعات أنواع 
 الجمعي العالج جماعة  -0

 اإلرشاد خدمات في الحاصل للنقص استجابة الجمعي العالج مجموعة وجدت       
 اإلرشاد خدمات في نقص من الوقت ذلك في المجتمعات عانت حيث الفردي،
 على المفترض من فإن البداية في. الجمعي العالج ظهور إلى أدى مما الفردي
 من يعانون األفراد من قليل عدد مع يعمل وان تقليديا عالجيا دورا يمارس أن المعالج
 ادوار وتطبيق الخبرة باكتساب يبدأ أن القائد من نتوقع فإننا وبالتدرج. مشتركة مشكلة
 والمواجهة والعناية بالدعم األعضاء تزويد تتضمن األدوار هذه من والكثير مختلفة

 الجمعي لإلرشاد وممارسته تفاعله خالل ومن األخرى، اإلرشادية والمهارات
 معرفية نظريات ويطبق جديدة اجتماعية مهارات نمارس أن نتوقع فإننا لألعضاء
 بعض لتخفيف محاولة الجمعي اإلرشاد ببرامج يشاركون الناس من الكثير إن جديدة،

 االضطرابات القلق، الجنسية، االضطرابات االكتئاب،: مثل والمشكالت األعراض
 االضطرابات تصحيح بهدف الجمعي العالج جماعات بعض وتنظم. النفسية

 .الشخص وظائف تطور من تعيق والتي االنفعالية، السلوكية

 الماضية الشخص وخبرات الالشعورية، للعوامل أهمية بإعطاء الجمعي العالج يهتم
 البرامج هذه ومثل. الشخصية تغيير مبدأ على للتركيز بالنسبة الحال هو كما

 .األخرى باألنواع مقارنة طويال وقتا تأخذ فإنها العالجية

 

 



  الجمعي اإلرشاد عةجما -0

 تكون ربما والتي المشكالت نوع على الجمعي اإلرشاد مجموعة تركز ما عادة      
 ما غالبا والتي المهنية، أو االجتماعية أو التربوية أو الشخصية المشكالت نوع من

 ومراكز الطالبي اإلرشاد ومراكز المدارس مثل التعليمية المؤسسات بعض في تطبق
 العالج مجموعات عن المجموعات من النوع هذا يختلف. والمجتمعية النفسية الصحة
 تغيير إحداث إلى يهدف وال والواعية الشعورية المشكالت مع يتعامل بأنه الجمعي

 زمنية وبفترة محددة حلول توفير إلى موجه عام بشكل فهو الشخصية، في كلي
 الشديدة والنفسية السلوكية االضطرابات بعالج البرامج من النوع هذا يهتم وال قصيرة،

 الوقائي المنهج: هما رئيسين محورين الجمعي اإلرشاد برنامج ويتضمن      
 على وتركز الشخصي التفاعل عمليات تتضمن فالمجموعة العالجي؛ والمنهج
 بخصائص الجماعة من النوع هذا ويتحدد. والسلوك والمشاعر الشعورية األفكار

 بناء إعادة إلى بحاجة وليسوا ومنتجين فاعلين أفرادا يكونون ما عادة الذين األعضاء
 البحث أو الحياة مراحل في النمو لمتطلبات مشكالتهم تعود والذين للشخصية، مكثف
 المجموعة هذه تتميز. الضاغطة أو الموترة والمواقف األزمات مع للتعامل معاني عن

 اعدةومس الشخص، لقوة الداخلية المصادر واكتشاف النمائي، المنهج على بالتركيز
 من تمنعهم التي الحياتية والمشكالت العوائق مع وكفاءة بفعالية للتعامل األعضاء
 الضروري والتحدي بالدعم األعضاء الجماعة من النوع هذا يزود. السليم التطور

 .بأمانة الذات الكتشاف

 إلى للوصول الجمعية النشاطات بناء يتضمن الجماعة هذه في المرشد عمل إن   
 التفاعل عمليات األعضاء على وليسهل المعنى ذو المنتج العمل من محبب جو

 ولكي. ومحسوسة واقعية عمل خطط نحو الذاتية استبصاراتهم ترجمة على ويساعدهم



 مبدأ على التركيز األعضاء يعلم أن عليه فإن الدور هذا تطبيق الجماعة قائد يوسع
 .الجماعة نحو بتوجه تزودهم التي الشخصية األهداف تأسيس أجل من واآلن، هنا

 مشكالت من الجمعي اإلرشاد برامج في المشاركين األعضاء يعاني ما غالبا     
 السياق في اكتشافها يتم ما غالبا والتي اآلخرين، مع والتفاعل شخصية، طبيعة ذات

 ومشكالتهم سلوكياتهم يروا أن لألعضاء الفرصة الجماعة هذه توفر حيث. الجمعي
 .الجمعي اإلرشاد جلسة في وجودهم أثناء اليومية

 الحياة عن جمعي لموقف اقتباس انه على الجماعة من النوع هذا إلى وينظر        
 من بعينة األعضاء الجماعة وتزود. ذاته الكتشاف وفرصة للشخص الطبيعية
 بعد إال اليومية صراعاتهم في األشخاص عليها يحصل أن يمكن ال التي الحقائق
 جلسات أثناء عليها ويتعرفوا بها يستبصروا أن يمكنهم حين في مرير، وجهد نضال
 حياتهم في حقيقة يحصل كما أنفسهم الكتشاف الفرصة لديهم إن الجمعي؛ اإلرشاد
 الفرصة لديهم أن كما منها، والتحقق بهم مرت التي الصراعات وعكس الطبيعية
 ويمكن. الجماعة أعضاء من ودعم تعاطف يتبعها جديدة سلوكيات لممارسة

 اكتشاف يمكنهم كما األعضاء؛ بين القيمية االختالفات احترام يتعلموا أن للمشاركين
 في اختالف هناك أن ومع. لالختالفات تقبال أكثر أصبحوا بأنهم عميق مستوى عند

 .عالميين والنضال األلم أن إال الظروف

  الشخصي النمو جماعة -0

 األشخاص مساعدة إلى تهدف مكثفة خبرات الشخصي النمو مجموعات توفر      
 وال. والصحي المتميز الشخصي التفاعل من ومستوى أفضل وضع إلى للوصول
 المجموعات؛ لبعض بالنسبة الحال هو كما الشخصية المشكالت معالجة إلى يهدف

 ما غالبا التي الشخصية القضايا اكتشاف على الجماعة من النوع هذا يركز بل



 إن. المختلفة االنتقال وفترات الحياة مراحل خالل الكتسابها ويناضلوا الناس يسعى
 المشاركين له يتعرض الذي والتحدي الدعم هو الجماعة هذه وراء من المنطق
 تغيير خاللها من يمكن التي الطرق وتحديد للذات؛ صادق تقييم على للحصول

 من يستفيدوا أن المشاركون بإمكان انه ومع وأفعالهم، ومشاعرهم تفكيرهم أنماط
 التي التغيرات تقرير في الحرية لهم فإن اآلخرين من يتلقوها التي الراجعة التغذية
 عنهم اآلخرين إدراك مع أنفسهم عن إدراكهم يقارنوا أن للمشاركين ويمكن. بها يرغبوا
 .المعلومات بهذه سيفعلون ماذا بأنفسهم يقرروا أن يمكنهم ثم ومن

 في المفتوحة المجموعات تلك من الشخصي النمو مجموعات وتتراوح       
 على تركز التي المجموعات تلك إلى ؛ والتوجيهات واألهداف والتكنيكات األساليب
 تتمثل الشخصي النمو مجموعات لكل مشتركة أهداف هناك ولكن. محددة مواضيع

 :يلي بما

 .أفضل شخصية ومهارات ايجابية أكثر اتجاهات تطوير على األعضاء مساعدة -1

 .الشخصية في التغيير لتسهيل كطريقة الجمعية العملية استخدام -0

 في وجودهم أثناء تعلموها التي ومهاراتهم سلوكهم لنقل األعضاء مساعدة -0
 .الطبيعية والحياة الخارجية المواقف إلى اإلرشادية المجموعات

 من قيادتهم تتم الشخصي النمو لمجموعات الجمعي اإلرشاد برامج بعض أن ومع
 فإنه النفسيين؛ والمرشدين النفسية يةتصاصواألخ االجتماعي العمل يأختصاص قبل
 بعض وفي التخصصات، هذه إطار خارج أشخاص قبل من قيادتهم تتم أيضا ربما

 التدريب فترة بان نعتقد فإننا الجماعات، هذه يقود بمن يتعلق وفيما. فقط المواقف
 . أيضا مهمة هي الدراسة مرحلة أثناء واإلشراف

 



 التدريب جماعة -0

 اكتساب على تركز التي المجموعات تلك إلى التدريب مجموعات تشير       
 والشركات المؤسسات في الموظفين ونجاح كفاءة لرفع الشخصية، العالقات مهارات

 المهارات، اختبار خالل من التعلم على المجموعات من النوع هذا ويركز المختلفة،
 كما الجديدة األفكار وتشجيع البيانات تحليل فيمكن الطبيعية، البيئة في هي كما

 نحو الجماعات هذه مهام توجه ما وغالبا. المشكالت حل أو القرارات اتخاذ يمكن
 يمكن كيف: مثل للمؤسسة محددة مشكالت على التركيز يكون وان معينة، مهام
 يعبروا أن للموظفين يمكن هيئة أي وعلى نموذج بأي فاعال؟ مشاركا يصبح أن للقائد
 .الشخصية؟ إبداعاتهم عن

 الشخصي النمو من بدال الجمعية العملية على هو التدريب مجموعة تركيز إن       
( مرحلة كل تميز التي والتفاعالت الجماعة نمو مراحل إلى الجمعية العملية تشير)

 يمكنهم كيف وكذلك الشخصية، عملياتهم مالحظة كيفية على األعضاء تدريب ويتم
 .يقودونها التي الجماعة استمرارية من يمكنهم قياديا دورا يطوروا أن

  البنائية الجماعة -0

 المؤسسات في تستخدم ما غالبا مواضيع على البنائية المجموعات تركز      
 المواضيع أن ومع. الجامعيين للطالب النفسي اإلرشاد ومراكز والمدارس الحكومية
 تتشارك الجماعات هذه فإن الجماعة؛ وأعضاء القائد الهتمامات تبعا تختلف المحددة

 األفضل واألدوات الحياتية المشكالت عن المتزايد بالوعي األعضاء تزويد هدف في
 أسبوع، لكل ساعتين بحوالي تكون الجلسات هذه مدة فإن عام وبشكل. معها للتعامل

 اإلرشاد جلسات بعض فإن الجماعة طبيعة على اعتمادا. أسبوع 10-0 ومن



 أو األطفال مع وخصوصا دقيقة 00 -01 من أي قصيرة تكون ربما الجمعي
 .االنتباه فترة في قصر من يعانون الذين األعضاء

 الستكمال األعضاء يسأل أن عليه المتفق من فإن البنائية المجموعات بداية في
 .عليها التغلب بصدد هم التي المشكالت مع التعامل بكيفية يتعلق استبيان وتعبئة

 الواجبات وتعيين كالقراءة مسبقا المعدة التمارين تستخدم المجموعات هذه بعض
 لتقييم تطبيقه يجب استبيان هناك فإن نهايته من البرنامج يقترب وعندما واالتفاقيات،

 ينبغي التي المواضيع عن فكرة تقدم سوف االستبيانات وهذه األعضاء؛ تقدم مدى
 المواضيع مجموعات ابرز يلي وفيما الجمعي، اإلرشاد جلسات أثناء مناقشتها

 :البنائية للمجموعات

 . النفسي الضغط إدارة -1

 . الذات تدريب على التأكيد -0

 (. القذرة المأكوالت واكل الطعام رفض) األكل اضطرابات -0

 .للنساء االنتقال فترات -0

 .الكحوليين اآلباء مع التعامل -0

 . التعامل مهارات تعلم -0

نهائها الشخصية العالقات إدارة -0  . وا 

 .المثالية أو الكمالية فكرة على التغلب -9

 .مؤلمة ألحداث تعرضوا الذين الضحايا دعم -8

 



 :الذاتية المساعدة جماعة -6

 بأوصاف معينين أشخاص إلى الحاجة الذاتية المساعدة مجموعات تخدم        
 والصحة اإلرشاد مجاالت في المتخصصين لدى إيجادها يمكن ال بحيث معينة

 اهتماماتهم عن يبحثوا ألن األفراد تزويد إلى المجموعات هذه وتهدف النفسية،
 الضغوطات خفض في تساعد أن شأنها من التي الدعم بأنظمة والتزود المشتركة
 المساعدة مجموعات وتركز. أفضل لحياة التغيير بفرصة األعضاء وتزود النفسية
 أوسع بشكل لالنتقال العامة الحياة مواقف على تعتمد مشتركة هوية على الذاتية

 بعضهم مع خبراتهم األعضاء ويشارك. الحياة في أخرى مجموعات مع وتطبيقه
 ويزودوا جدد، ألعضاء اقتراحات ويوفروا أيضا البعض بعضهم من ويتعلموا البعض
 .بالمستقبل والتشاؤم باليأس يشعرون للذين خصوصا بالتشجيع البعض بعضهم

 الكحول استخدام سوء على تشتمل التي تلك الذاتية المساعدة برامج على األمثلة ومن
 ومراقبة Recovery العافية أو والصحة( Mended Hearts) المعافاة والقلوب
 األهداف بنفس يشتركون أشخاص قبل من المجموعات هذه وتقاد. ذلك وغير الوزن

 يتم نفسه وبالوقت للقيادة، مهنيا مؤهلين ليسوا وهم الجماعة، أفراد كل لدى والقضايا
 .والمعرفة الفائدة على للحصول المجال هذا في المهنيين استشارة

 صفات المجموعات     

  فعالية أكثر وهي، فيها جدد ألعضاء تسمح ال التي وهي: المجموعة المغلقة -1

 : باآلتي تتصف ألنها                     

 الوقت محدد للعمل -أ -2

 األعضاء يعرفون بعضهم -ب



 للوقت أهمية -ج

 اوهي التي تسمح بالخروج والدخول ألعضاء جدد وهذه المجموعة المنفتحة: 

 المجموعة تحتاج إلى وقت أطول                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



                                 

                                

 المحاضرة الرابعة                              

 Prevention Conseling الوقـائـــــي االرشاد النفسي      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  االرشاد الوقائي ... مجاالته.. خطوات تنفيذه 

 : الوقائي اإلرشاد

 وقاية درهم: )  وقولهم ( العالج من خير الوقاية:)  هي معروفة مقولة من مشتق 
 أن قبل المشكلة منع: هو الوقائي اإلرشاد فإن هذا وعلى ،(  عالج قنطار من خير

 اإلرشاد أن هذا معنى ، عالجي إرشاد إلى يتغير فالوضع حدثت إذا أما تحدث
 فأيهما لذا منها الوقاية بانعدام إال تحدث ال والمشكلة العالجي اإلرشاد يسبق الوقائي
 مثل المشكالت في الوقوع من الطلبة من كبيرة مجموعة أقوم بوقاية  أن أفضل

 يتعاطى أو التدخين يمارس شخصا أعالج أن أم والمخدرات التدخين مشكلتي
 وضياع وتعب جهد بعد ينجح أو ينجح ال المشكلة لهذه عالجي وربما ، المخدرات

 في المتمثل الوقائي اإلرشاد بضعف إال المدرسة في تكون ال والمشاكل ، للوقت
 وتوعيهم الطالب تثقف ومجالت وصحف ونشرات ومحاضرات ندوات وجود

 وورش الندوات خالل من والنقاش الحوار أسلوب بممارسة ، بهم المحدقه باألخطار
 من نوع الطالب مع الصحيحة التربوية لألساليب المعلمين ممارسة أن كما العمل
 ندرك أن فيجب لذا النفسية األمراض أو الرذيلة نبراث في الوقوع من لهم الوقاية
 : بقوله العربي الشاعر أراده الذي المعنى

  اللسان ماجرح القلب وجرح***  فتبرى تدملها السيف جروح

 قلوبهم إلى سمومها ينفذ الطالب على جارحه بألفاظ والتلفظ والسخرية النابية الكلمة
 يحفظوا أن المعلمة أو المعلم على فإن لذا الزمن مع ينسوها فال مشاعرهم وتجرح
 الطالبة أو الطالب رفض على تعمل أنها فيها ما اقل نابية بألفاظ التلفظ من ألسنتهم
 . الطالبة أو الطالب مستقبل بسببها يضيع ثم ومن ، للمدرسة

 



 

 :  الوقائي اإلرشاد حاالت 

 هم.أفضل النوع وهذا وقوعها دون للحيلولة ، المشكلة حدوث قبل إرشاد.1

  .الثانية الدرجةب يأتيوهذا  تتطور لئال بدايتها في أو ،  المشكلة وقوع أثناء إرشاد.0

  .نفسيتهم وتقريبهم على السيئة آثارها من للتخفيف ،  المشكلة عالج بعد إرشاد.0

 أو المشكلة منع محاولة إلى الذي يهدف:  الوقائي المنهجهذا يعني ان هذا هو      
 عن الكشف على تعمل أنها كما ، ذلك إلى المؤدية األسباب بإزالة االضطراب،
 لها التصدي يسهل مما األولى مراحلها في واالنفعالية السلوكية المشكالت
 .ومواجهتها

 :هي مستويات، ثالث الوقائي للمنهجفقد حدد ( 1889) زهران حامد اما  

 المستوى االول :

 المرض أو االضطراب أو المشكلة حدوث منع محاولة وتتضمن:  األولية الوقاية
 .أسبابه بإزالة

 المستوى الثاني :

 مرحلته في االضطراب وتشخيص المبكر الكشف محاولة وتتضمن: الثانوية الوقاية
 .وتفاقمه تطوره ومنع عليه للسيطرة اإلمكان بقدر األولى

 المستوى الثالث : 

 حدوث عن الناتجة اآلثار تقليل محاولة وتتضمن: الثالثة الدرجة من الوقاية
 .المشكلة أو االضطراب



 

 وجهة نظر االختصاصي النفسي . 

 إطار في وقائية جوانب ثالثة علىلهذا الموضوع  النفسي يصصاتاالخ وينظر      
 :وهي والنفسية السلوكية لالضطرابات فريسة الوقوع من الطالب حماية

 للطالب العامة بالصحة االهتمام وتتضمن:  الصحية الوقايةالجانب االول : 
 .الوبائية األمراض ضد وتحصينهم عليهم الدوري والكشف

 الذات وتنمية السوي النفسي النمو رعاية وتتضمن:  النفسية الوقايةالجانب الثاني : 
 في مطالبه تحقيق على تعينه التي المتنوعة بالوسائل الطالب وتزويد الواقعية،
 .المختلفة العمرية المراحل

 المجتمع نحو إيجابية اتجاهات تكوين تتضمن:  االجتماعية الوقايةالجانب الثالث : 
 الطالب بين السوي التفاعل في تسهم التي االجتماعية المهارات وتنمية المدرسي،
 . به والمحيطين

 : نهج الوقائيممرتكزات الجانب التطبيقي لل

 أو االضطراب معاناة من الطالب حماية حيث من التطبيقي الجانب يركز        
زالتها)  المشكلة إلى تؤدي التي (األسباب معرفة) : طريق عن المشكلة  حمايةب (وا 
 الوقائي المنهج أهداف ولتحقيق  .حدثت إذا  (آثارها تقليل )أو المشكالت من األفراد

 والتي التربوية، الخدمات في تتمثل والتي الوسائل بعض توجد المدرسي اإلطار في
 ونظام الدراسي والمنهج بالمدرسة، المرتبطة التعليم مشكالت بتحديد تهتم

 االجتماعية، والمشكالت االنفعالية، واالضطرابات السلوكية، والمشكالت االمتحانات،



 والمشكالت واالتجاهات والميول واالستعدادات العقلية بالقدرات المرتبطة وكذلك
  الخ ..والمتعلم المعلم بين والتفاعل المدرسي بالمناخ المرتبطة

 :االجراءات الوقائية  

 المدرسية البيئة في السوية النفسية الصحة شروط بتوفير الوقائية اإلجراءات وتتمثل
 :طريق عن

 .ظهورها عند مشكالتهم بدراسة واالهتمام الطالب حاجات تحديد اوال : 

 -: االتية وسائل ، كيف نحقق ذلك ، وجوابه نحققه بال السؤال هنا

 نشرات إرشادية . –ندوات  –محاضرات  -

 أسابيع التوعية المرتبطة بالبرنامج الوقائي .  -

توعية الطالب بسلبيات التقليد األعمى لبعض العادات الدخيلة والى خطر بعض  -
 األفكار الهدامة وأضرار الرفقة السيئة .

على المرافق العامة والسالمة المرورية وترشيد المياه والكهرباء ، المحافظة  -
 والسلوك القويم بصفة عامة وبصف خاصة في الفصول ..

همالهم او اإلساءة لهم سواء في  تكثيف الجهود ثانيا : في الحد من إيذاء األطفال وا 
 المدرسة أو األسرة وتوعية المعلمين بأهمية رعايتهم وتنشئتهم .

المهارات  –إدارة الغضب  –مثل )إدارة الوقت  تصميم برامج إرشادية وقائية ثالثا :
_ المشكالت السلوكية وحلولها ( وتقدم منذ  االتصالفن  -االجتماعية _ فن الحوار 

 بداية العام الدراسي ..

 . اإلرشاد أثناء الطوارئ واألزمات كفقد عزيز واإلصابة ببعض الكوارث رابعا :



 الوقائي . باإلرشادالبرامج المرتبطة 

 برامج األزمات المدرسية . -

 التوعية بأضرار المخدرات -

 التوعية بأضرار التدخين  -

 التوعية بترشيد استخدام المياه . -

 التوعية بخطورة حمل السالح . -

 حصر ومتابعة الحاالت الصحية . -

 برنامج الحد من إيذاء األطفال . -

 شادي المدرسي.الهاتف اإلر  -

 الحد من استحدام جوال الكاميرا . -

 الحفاظ على ممتلكات الوطن .. -

 توعية الطالب بالوقاية من األمراض -

المدرسة في  مسؤولياتلبرامج الوقائية ننصح المرشد الطالبي بمعرفة اولمزيد من 
لبرامج الئحة السلوك والمواظبة ووضع برنامج وقائي لكل فقرة حتى يتم تفعيل جميع ا

 الوقائية داخل المدرسة ..

 

 



 الوقائي مجاالت اإلرشاد 

 اإلرشاد الديني : -أ

 . دة واألخالق الحمي دينيةيهدف إلى تعزيز القيم ال      

 خطوات التنفيذ :

والحفاظ على أواصر المحبة واإلخاء بين الطالب إصدار النشرات الهادفة  -1
 والمعلمين في المجتمع المدرسي .

شراك ذوي االختصاص من داخل المدرسة اعقد الندوات والمحاضرات الدينية و  -0
 وخارجها .

 دم هذا المجال من برامج وأنشطة .العمل على االستفادة من كل ما يخ -0

 اإلرشاد التربوي : -ب

يهدف إلى مساعدة الطالب للتغلب على ما يعيق تحصيله الدراسي والعمل على      
استثمار وقته فيما يفيده وتقديم كل ما يساعد على تفوقه مع مراعاة قدراته وميوله 

 واستعداداته وطموحاته .

 خطوات التنفيذ :

 حصر الطالب المعيدين لعام دراسي فأكثر . -1

 استقبال الطالب المستجدين . -0

متابعة طالب ضعاف التحصيل حسب نتائجهم في منتصف الفصل وفي نهاية  -0
 الفصل .



 متابعة دراسة الحاالت الفردية الخاصة . -0

 متابعة أحوال ومستويات الطالب ذو اإلعاقات الخاصة . -0

 رعاية الطالب المتفوقين والموهوبين وتكرمهم بالوسائل المتاحة . -0

الغياب لمعرفة أسباب ذلك والعمل على إيجاد الحلول متابعة الطالب متكرري  -0
 المناسبة .

لى أسلوب المذاكرة الجيد إصدار النشرات التربوية التي تدعو إلى تنظيم ا -9  لوقت وا 

 اإلرشاد السلوكي : -ج

طفاء السلوك السلبي        يهدف إلى تعزيز ودعم السلوك اإليجابي لدى الطالب وا 
 والتوافق النفسي واالجتماعي وتكيفه في مجتمعه . بما يحفظ للطالب التوازن

 خطوات التنفيذ :

 حصر المواقف السلوكية غير المرغوب فيها بين الطالب . -1

متابعة الظواهر السلوكية بالتعاون مع أعضاء لجنة رعاية السلوك ووضع  -0
 الحلول المناسبة لكل حالة .

 طالب .ذه الفئة من التقديم الخدمات اإلرشادية الفردية والجماعية له -3

 اإلرشاد التعليمي والمهني : -د

يعمل على تبصير الطالب بأنواع التعليم األكاديمي والمهني الذي يتناسب مع       
 طاعات العمل .قره بالوظائف المستقبلية في كافة قدراته وميوله وتبصي

 



 خطوات التنفيذ :

 تكوين جماعة التوعية المهنية . -1

 . ببناالختصاصإصدار النشرات وعقد اللقاءات  والمحاضرات بالتنسيق مع  -0

توجيه طالب الصف األول الثانوي إلى األقسام المختلفة حسب قدراتهم وميولهم  -0
 واستعداداتهم .

 التعرف على رغبات الطالب واتجاهاتهم المهنية والمستقبلية . -0

لتوفير المعلومات المقروءة والمسموعة مخاطبة المؤسسات والقطاعات الحكومية  -0
 والمرئية والتنسيق حول إمكانية الزيارات الميدانية لهم .

عارته للطالب .االستفادة من كتاب دليل الطالب الت -0  عليمي والمهني وا 

 الصحيحة؟كيف نحل مشاكلنا بالطريقة 

القليل من الناس اي انسان من المشاكل التي تواجهه يوميا ، ولكن ال يخلو        
من يجيد التعامل مع هذه المشكالت، فمن الناس من يهرب من مواجهة مشاكله 

بالقلق  ويحاول ان يتجاهلها معتقدا بأن مشاكله سوف تبتعد عنه ولكنه يبقى يشعر
واألسى ، فيتركها حتى ساعة الصفر التي يجب عليه فيها ان يتخذ قرارا بشأنها فيقوم 

وهو ال يعلم انه  المشكلةالحلول المهم ان يرتاح من هذه بأي  المشكلةبحل هذه 
 بتصرفه هذا سوف يخلق مشكله اخرى قد تكون اكبر من السابقة. 

ومن الناس من يحل مشكلته بأن يستشير اي انسان ويقبل مشورته في الحال دون 
التفكير فيها حتى يهرب من عناء التفكير في حل مشكلته بنفسه او بسبب عدم ثقته 

انه سوف يجد لها الحل السليم ، وفي كل الحاالت تكون النتيجة غالبا مشكلة  في
من المشكلة السابقة، ويحلها ايضا  اعظمجديده ولوا بعد مدة من الزمن وقد تكون 



يجد لها حلول مما  بنفس الطريقة السابقة وهكذا حتى تتراكم عليه المشاكل التي ال
مشاكل وقد يصاب بحالة نفسية يكون هو يودي به ان يعيش حياة صعبة مليئة بال

 السبب فيها. 

لماذا ال نتعلم كيف نحل مشاكلنا بالطريقة الصحيحة ، وهذا ما سوف  صحيح هووال
 نتعلمه األن . كيف نحل مشاكلنا بطريقة صحيحة؟

لكي نحل مشكلة ما بطريقة صحيحة لنحصل على افضل النتائج فعلينا مواجهة 
الهرب منها، وان يثق األنسان في نفسه، وبعد ذلك يقوم المشكلة حال وقوعها وعدم 

 : باآلتي

 باهلل. الستعانةا -0

المشكلة تحديدا دقيقا ، حتى  في البداية يجب عليك تحديد : تحديد المشكلة -0
، فمثال  تتعامل مع المشكلة نفسها وال تتعامل مع األعراض التي خلفتها هذه المشكله

يجب تحديد كل ما هو متعلق بالمشكلة مثل مكان المشكلة وزمان وقوعها وكل من 
لهم عالقة بها وكم معك من الوقت حتى تجد لها حال ،وغير ذلك مما يتعلق 

 بالمشكلة.

: هنا يجب عليك كتابة ما تستطيع عليه   اقتراح اكبر قدر من الحلول الممكنة-0
تناقش هذه الحلول فقط اكتبها ، اكتبها مهما كانت سخيفة تحاول ان  من الحلول ، ال

او مستحيلة ، واكرر ال تناقشها مهما كانت، قد تستشير احد وتضيف الحلول التي 
 يقترحها عليك الى الحلول التي قمت بجمعها.

: األن قم بتجربة الحلول التي تم اقتراحها او جمعها ،  تجربة الحلول المقترحة -0
كل حل لوحده واكتب النتائج التي تترتب في حال استخدام الحلول قم بتجربتها 

 المقترحة لحل المشكلة.



: األن قم بأستعراض نتائج استخدام الحلول السابقة وقم  تحديد الحل الصحيح -0
بتحديد اي هذه الحلول يعطيك افضل النتائج في حال استخدامه. قد تدمج بعض 

 نتائج.الحلول مع بعضها لتحصل على افضل ال

: بعد ان قمت بتحديد الحل األفضل قم بتنفيذه فورا ، واذا كان  نفذ الحل فورا -6
الحل فما عليك اال ان تعيش مرتاح البال حتى يحين  إليجادهناك وقت محدد 

 الموعد.

العودة  ما عليك اال المشكلةفي حال ان الحل الذي اخترته لم يحل :   العودة -7
 يار افضلها.الى الحلول السابقة واخت

بعد استخدامك هذه الطريقة فانك سوف تشعر بالرضى ألنك استخدمت افضل 
الحلول الممكنة، ولن تخاف من مواجهة مشاكلك مستقبال ، وسوف تشعر بالثقة في 

قائيا دون شعور نفسك ، ومع التدريب على هذه الطريقة سوف تجد انك تستخدمها تل
 ت.ولن تأخذ منك وق

 :يمكن أن يتناولها المرشدالتي حاالت انواع ال

 :الحاالت النفسية

 –السرقة  –العدوان  –االضطرابات السلوكية  –ضعف الثقة بالنفس  –االنطواء 
 –اإلغماء غير المرتبط بمرض  –قلق االمتحان  –االنسحاب  –الخوف  –الكذب 

 الخوف من الفشل الدراسي.

 الحاالت التربوية:



الغش في  –االنقطاع عن الدوام  –المستوى التحصيلي ضعف  –التأخر الدراسي    
االستذكار وقواعده  –ضعف الدافعية للتعليم  –سوء التوافق الجامعي  –االمتحانات 

 الزي الموحد وأثره على شخصية الطالب. –أهمية المشاريع والبحوث الجامعية  –

 الحاالت االجتماعية:

االنحراف  –الجنوح  –ثر رفقاء السوء أ –الزواج المبكر  –التفكك األسري        
 العالقات اإلنسانية مع الطلبة والموظفين داخل الجامعة.  –األخالقي 

 :الحاالت السلوكية

 –االعتداء على المرافق الجامعية  –ضعف االلتزام بالزي الموحد  –السرقة       
 الغش في االمتحانات. –االنضباط وقواعده  –إثارة الفوضى داخل الصف 

 الحاالت الصحية:

الحفاظ  –التوعية عن المخدرات  –التوعية عن مرض االيدز  –التدخين وأضراره 
 بعض القواعد الصحية في الحياة اليومية. –على بيئة صحية جامعية سليمة 

 عامة:

 –المحافظة على مباني وأثاث ولوازم الجامعة  –دور الجامعة في بناء المجتمع 
الهواتف النقالة ومجاالت استخدامها في  –كهرباء ترشيد استهالك الماء وال
 السلبية واإليجابية على الطالب. االنترنت وأثاره –الجامعة)ما ينفع وما يضر( 

 

 

 



 

 

 المحاضرة الرابعة              
 

 ، تربويا مرشدا نفسانياكيف تكون أ .        

 بين النظرية والتطبيقالنفسي ب. المرشد       

 

 

 

 

 
 

 



 كيف تكون مرشدا نفسانياأ .  

 والعالجيةالدكتور محمد محروس الشناوي في كتابه العملية االرشادية  اوضح  
 واوجزها بماياتي :، والتربوي  المرشد النفسي  خصائص

 :ومهاراته خصائصه: المرشد10

 أن يمكنه متخصص مرشد بين تفاعلي موقف أنه على لإلرشاد ننظر أن يمكن
 . حلها على ويعمل المسترشد يعرضها التي المشكالت أو القضايا على يتعرف

 : جوانب أربعة على يشتمل اإلرشاد في يتم الذي التفاعل فإن وبذلك

 (. المسترشد) المساعدة عن يبحث ما شخص: األول

 (. المرشد) المساعدة تقديم في يريب ما شخص: الثاني

 (. اإلرشاد) المساعدة تقديم على وقادر مدرب المرشد هذا: الثالث

 . المساعدة وتلقي بإعطاء يسمح موقف في وذلك: الرابع

 المرشد، وهو اإلرشاد، موقف في Helping المساعدة يقدم الذي الشخص إن       
 عمله، في تساعده التي الشخصية الخصائص من مجموعة فيه تتوافر أن ينبغي
 . العمل هذا عليها يبنى التي المهارات من مجموعة وكذلك

 

 

 : المرشد خصائص 10



 بهذا يقومون فيمن اإلرشاد في المتخصصون يضعها التي المواصفات تتعدد      
 أن شك وال اإلرشادية، نماذجهم عليها يبنون التي والنظريات المدارس بتعدد العمل
 الزمان عبر بها لالسترشاد تصلح المتخصصون هؤالء يقررها التي الخصائص بعض

 أخصائيين من يماثلهم ومن والمعالجين المرشدين خصائص تحديد في والمكان
 موقع أي في إنسان لمعاونة يتصدى من كل وفي بل نفسيين وأطباء اجتماعيين

 . شديدة أزمة مواجهة أو مشكلة حل أو عقبة لتخطي

 العمل ليمارس أساسية خصائص بعدة يتصف أن ينبغي( أوالمعالج) والمرشد
 أن إلى ليطمئن آلخر وقت من نفسه يمحص أن دائمة بصفة يحتاج كما. اإلرشادي

 . دائمة بصفة تقويتها في يبحث وأن عنده قوية تزال ال الخصائص هذه

 : العلم: أوال  

 العون تقديم على قادر شخص به يقوم تخصصي عمل قلنا كما اإلرشاد      
 متخصص هو العون يقدم الذي وهو فالمرشد العون، هذا إلى بحاجة آخر لشخص

Professional الدرجة مستوى في األقل على اإلرشادي العمل على مدرب 
 أساس على اإلرشادي عمله يبني وهو(. الليسانس أو البكالوريوس) األولى الجامعية

 إنسان، مع يعمل فهو -العلمي إعداده أثناء يتلقاها النظريات من كبيرة مجموعة من
 وارتقائه ونموه اإلنسان هذا بطبيعة دراية على يكون أن يستوجب الذي األمر

 يعمل وألنه. مجتمع ووسط جماعة وسط وكفرد ذاته، مع كفرد وسلوكه وخصائصه
 المتخصص هذا عند العون ينشد تجعله خاصة مشكالت أو ظروف له إنسان مع

 في التغيرات تطرأ وكيف المشكالت، هذه تحدث كيف يعرف أن يحتاج فإنه المرشد،
 نفسية اضطرابات من يحدث أن يمكن ما على التعرف إلى يدعو مما السلوك،
 خالل من المشكالت وهذه االضطرابات هذه يواجه أن إلى بحاجة إنه ثم -وسلوكية



 التالية المقررات اعتبار ويمكن اإلرشادية، العالقة إطار في للمسترشد، تعليم عملية
 . اإلرشادي للعمل أساسية

 . النفس علم أساسيات -1

 . النمو نفس علم -0

 . الشخصية نفس علم -0

 . النمو نفس علم -0

 . النفسي القياس أسس -0

 . الشواذ نفس علم -0

 . السلوكية المشكالت -0

 . والمالحظة المقابلة: التشخيص أساليب -9

 (. الذكاء) النفسية االختبارات: التشخيص أساليب -8

 (. الشخصية) النفسية االختبارات: التشخيص أساليب -11

 . النفسي والعالج اإلرشاد نظريات -11

 . والعالجية اإلرشادية العملية -10

 . والعالج اإلرشاد طرق -10

 . السلوكي العالج -10

 . الجمعي والعالج اإلرشاد -10



 . المهني اإلرشاد -10

 . الحالة دراسة -10

 . البحث مناهج -19

 . اإلحصاء -18

 : الشخصية والخصائص الصفات: ثاني ا

 مهن أو تخصصات مجموعة إلى -القول سبق كما- ينتمي اإلرشادي العمل     
 من تتطلب المهن وهذه Helpin Professions( المعاونة) المساعدة بمهن تعرف
 ملل، دون للعطاء مستعدًّا يكون وأن العمل هذا داخل شخصه يضع أن بها القائم

 مجموعة فيه تتوفر أن يحتاج لذلك وهو يأس، ودون ضجر دون العمل وتحمل
 ذا العلمية باألسس اصطباغه بجانب عمله من تجعل شخصية خصائص أو صفات
 يقدم الذي المسترشد بها ويشعر يؤديها وهو المرشد بها يشعر خاصة فنية طبيعة
 . أجله من العمل

 . المرشد في الواجب توفرها ةيضرور ال الخصائص بعض يلي وفيما  

 : األمانة -0

 األمن، من مشتقة واألمانة واسع، معنى ذات ولكنها بسيطة كلمة واألمانة       
 في تتوافر أن ينبغي أساسية هامة صفة واألمانة. الطمأنينة عن تعبر األمن ومادة
 . المرشد

 وهذه مشكلة، ومعه يأتي فإنه اإلرشاد موقف إلى يأتي حين المسترشد إن       
 أسرته أو المسترشد عائلة في يكون أكثرها ظروف ومن مسببات من جاءت المشكلة
 هناك فإن األحوال هذه جميع وفي فيها، يتحرك التي البيئة في يكون منها وقليل



 تساعد التي أو أنشأتها التي والظروف المشكلة حول المرشد سيحتاجها معلومات
 ال الناس حياة من حساس ا جانب ا يمثل قد بعضها المعلومات وهذه استمرارها، على

 اإلرشاد من األولى الجلسات في المسترشد نجد هنا ومن. أحد عليه يطلع أن يحبون
 تصبح أن أو آخرون يعرفها أن من خوف ا العامة المعلومات من كثير ا حجب وقد

 صون تقتضي أمانة من اإلرشاد في يشترط ما عرف ما فإذا له، حرج موطن
 تقديم في ويبدأ المسترشد لدى تنمو المرشد في الثقة فإن أسراره وصون المسترشد
 . ليساعده المرشد يحتاجها التي المعلومات

 ما يأتي : تقتضي األمانة إن 

 يصون أن هذا ومعنى يستطيع، ما بكل يصونه وأن المسترشد على يحافظ أن 1أ
 الشريعة تحددها التي الضرورات وهي وعرضه، وماله( نفسه) وسالمته وعقله دينه

 . اإلسالمية

 بذلك وهو قوة، من أوتي ما بكل المسلم والمجتمع المسلمة الجماعة يصون أن 1ب 
 . إليه يتسلل داء أي من المجتمع ووقاية يمكنه، ما بكل مسترشديه بوقاية يلتزم

 عنه تنشأ ذلك في االستمرار أن يتحقق عندما إال المسترشد أسرار يصون أن ج.
 . ككل للمجتمع أو آلخرين أو نفسه للمسترشد مفسدة أو مضرة

 إلى فيها يحتاج التي المواقف لكل الصادقة الدقيقة المعلومات للمسترشد نقدم أن د.  
 للحصول نسعى وأن مشكلة، حل أو عقبة تخطي أو موقف لتصحيح المعلومات هذه
 . الصحيحة مصادرها من المعلومات هذه على

 يتدخل وأن المسترشد، حساب على اآلخرين مجاملة عن المرشد يبتعد أن ه.
 إلى اللجوء طريق عن به يلحق ضرر أو استغالل أي من يستطيع ما بكل لحمايته
 . االختصاص جهات



 أن ويحتاج حياته كل في المرشد إليها يحتاج أساسية أخالقية صفة األمانة إن     
 . اإلرشادي عمله في منها يستفيد

 أن هذا ويعني. يستطيع ما بكل إتقانه إلى يسعى وأن عمله، في يخلص أن. و  
 يعمل الذين( الطالب مثل) المسترشدين مجموعة مساعدة في جهد ا يدخر ال المرشد
  العالجي، فالمستوى الوقائي المستوى ثم اإلنمائي بالمستوى بدء ا معهم

 الطرق اتباع أو التكاسل عدم ويعني التمام، ويعني الجودة، يعني واإلتقان     
 أنه المرشد يشعر عندما يأتي اإلتقان إن. المسترشد مصلحة إلى النظر دون السهلة

 األمانة يؤدي أنه يشعر آخر بمعنى أو وجه، أحسن على وسعه في ما كل بذل قد
 . المسترشد مصلحة وهي عليها اؤتمن التي

 ( األصالة: )التطابق -0

 أن ،كعالنيته وسره كباطنه ظاهره نفسه، مع أمين ا اإلنسان يكون أن يعني التطابق
  .لقوله مصدق ا عمله يكون

ا وهي النفسية، للصحة الزمة صفة والتطابق        في للمرشد الزمة صفة أيض 
 ومجموعة المسترشد، فيه تعليميًّا موقف ا يدير قبل من قلنا كما فالمرشد عمله،

 ما بقدر عمله إلى ينظرون وهم وعنه، منه يتعلمون المدرسة طالب وهم المسترشدين
 يقوله ما بين ويضاهئون المدرسة في يتحرك وهو يرونه إنهم كالمه، إلى يصغون

 ثقة تزداد وهنا متطابق ا، سيكون فإنه أمين ا؛ صادق ا أصيال   المرشد كان فإذا. يفعله وما
ا المدرسة في متحرك كشخص نفسه هو ويكون بل فيه، المسترشدين  يحتذي نموذج 

 نظر في سيكون فإنه آخر واد في وأعماله واد في أقواله كانت إذا أما. الطالب به
ا المسترشدين  خصلة وتلك يقول، ما غير ويفعل يفعل، ال ما يقول زائف ا شخص 
  مذمومة .



ا  عظيم فعلت إذا عليك عار مثله وتأتي خلق عن تنه ال: العربي الشاعر قال وقديم 

 التدخين ضد إرشادي برنامج إعداد عمله في يتبنى المرشدين بعض نرى ولقد     
 سيؤدي الموقف هذا إن. يدخن وهو برؤيته طالبه يفاجأ ثم أخرى عادات ضد أو

 . المرشد هذا في للثقة وفقدان لديهم صراع إلى شك بغير

 : الذهنية الكفاءة -0

 في وواسعة مناسبة معرفية قاعدة لديه تكون أن المرشد من اإلرشاد يتطلب      
لى غزيرة، معلومات لديه يكون أن إلى بحاجة فالمرشد. متنوعة مجاالت  يكون أن وا 
ا لى األشياء تمحيص إلى يدفعه ما التطلع من لديه يكون وأن التعلم، في راغب ا أيض   وا 
ا الذهنية المقدرة وتشتمل للمسترشد، يجري ماذا معرفة  البحث على القدرة على أيض 
 المناسبة الطرق اختيار حول المناسبة القرارات التخاذ الالزمة المعلومات عن

 . للعالج

 وعن نموه وعن اإلنسان عن معلومات لديه تكون أن إلى بحاجة والمرشد        
 اإلرشاد أساسيات وعن النفسية والصحة النفسية االضطرابات وعن شخصيته تطور

دارته ونظامه التعليم عن مناسبة معلومات لديه تكون أن يحتاج كما وأساليبه  وعن وا 
 التعرف وكيفية والقياس، التقويم وعن وأصولها اإلسالمية التربية وعن وطرقه التدريس

 بحاجة كذلك وهو والشخصية، واالتجاهات والميول والقدرات االستعدادات على
 وهو وفقه، وتوحيد إسالمية ثقافة من اإلسالمي الدين أساسيات حول غزيرة لمعلومات
 بالمدرسة المحيطة البيئة وعن المجتمع عن معلومات إلى بحاجة ذلك إلى باإلضافة

 بجانب كله هذا للطالب، المتاحة والمهنية التعليمية والفرص التعليمية السياسة وعن
 .وغيرها السليمة والعادات والتغذية الصحة عن العامة المعلومات

  



 : الطاقة -0

 المرشد بمكتب محدود عمل أنه على اإلرشاد إلى البعض ينظر قد        
 الطاقة، من بسيط قدر إلى يحتاج فهو َثم   وِمن   لوجه، وجه ا المسترشد مع وبالجلوس

 في عالية طاقة لديه تكون أن ينبغي فالمرشد ذلك، من العكس على الواقع ولكن
ا االنفعالية والجوانب البدنية الجوانب  وراء يقبع ال الناجح الطالبي والمرشد. أيض 
نما المدرسة مدير أو المدرسون يحيلهم طالب من إليه يحال لمن انتظار ا مكتبه  هو وا 
ا يدرك  في به يقوم الذي العالجي الدور هذا يسبقان أساسيين دورين له أن تمام 

 منهما وكل الوقائي، والجانب اإلنمائي الجانب هما الدوران وهذان المكتب،
 ويسمع وينظر يتحرك تجعله عالية طاقة إلى بحاجة( العالجي الدور إلى باإلضافة)

 مع عمله في طاقة يبذل وهو وينفذها، وينظمها المعلومات ويجمع ويحلل ويدقق
 ويتكلم، يصغي فهو بالدينامية متسم ا عمله يكون أن إلى يسعى أنه طالما المسترشد
 وبكل أمكن إن وباألسرة وبالمدير بالمدرسين ويتصل ويحللها، المعلومات ويجمع

 أنه يومه نهاية مع سيشعر الناجح المرشد أن شك وال. البيئة في الموجودة المصادر
 هنا ومن الوظيفي، يومه يختم أن قبل يواتيه قد الشعور هذا إن بل كبير ا، جهد ا بذل
 المسترشدين وليجعل بكفاءة ليعمل عالية طاقة لديه تكون أن ينبغي المرشد إن: نقول

 . اإلرشادية الجلسات خالل نشطين

 : المرونة -0

ا يتمتع الذي المرشد هو الكفء المرشد         في جامد ا يكون فال بالمرونة أيض 
 متنوعة، مشكالت ومع الفروق من عديد بينهم أفراد مع يتعامل المرشد إن. عمله
 مع يطبقها واحدة طريقة أو واحد أسلوب على عمله قصر إذا المرشد ينجح ولن

 دفع سيحاول الحالة هذه في ألنه المشكالت، كافة ومع المسترشدين جميع
 التي الحاالت يختار أو عليه، يسير الذي( الوحيد) النموذج مع ليتالءموا المسترشدين



 سيحاول فإنه بالمرونة المرشد تمتع إذا أما. سواها ما ويدع النموذج هذا تناسب
 منهم واحد كل ومشكالتهم المسترشدين تناسب التي والطرق األساليب عن البحث
 . حدة على

 : والتراحم المساندة -6

 لها والمساندة المسترشدين، مساندة على قادر ا الناجح المرشد يكون أن يجب       
 قلق وتقليل األمل، زرع على تشتمل فهي ، اإلرشادية العالقة في الوظائف من عدد

 . االنفعالي باألمن وتزويده المسترشد،

 يعني أن أو عليه االعتماد إلى يدفعه أن للمسترشد المرشد مساندة تعني وال       
 أن Rogers( 1801( )روجرز) رأي وفي. المسترشد من المسئولية سحب ذلك

 يشعر ال الوقت نفس في ولكنه مساندة، أنها على اإلرشادية العالقة يعيش المسترشد
نما سلوكه، في تؤيده أنها بمعنى معاضدة العالقة هذه أن ا هناك أن يشعر وا   شخص 
 . الحياة في مناسبة وجهة يتخذ يراه أن إلى ويتطلع ويحترمه يفهمه( المرشد)

 على يساعده وما أمل في المسترشد من يزرع ما بقدر المرشد أن هذا ويعني       
 يجعل الذي الحد إلى تأييده في يمضي ال فإنه قلقه ويقلل االنفعالية الطمأنينة تحقيق

 . يؤيده المرشد هذا أن يشعر المسترشد

 وهي أساس ا، المساندة منطلق من المرشد فيها يعمل التي المواقف من وهناك        
 واألحداث والصدمات الكوارث مثل Crises األزمات بمواقف تعرف التي المواقف
 المسترشد طاقة في كبير ا انهيار ا تشهد المواقف فهذه خاصة، بصفة والمفاجئة الشديدة

 من للمسترشد المساندة تقديم إلى نحتاج هنا ومن الضغوط، مواجهة على قدرته وفي
ا ولكن جديد، من النهوض من ليتمكن نستطيعه مصدر كل  الحالة هذه في أيض 



 في معزز ا سلوك ا التواكل سلوك يصبح ال حتى محدودة لفترة المساندة تكون
 . المسترشد

 : التأثير على القدرة -7

 العملية في األساسي وهدفه المعلم، بمثابة هو للمسترشد بالنسبة المرشد إن      
 مستوى إلى والوصول التغيير على المسترشد هذا مساعدة( التعليمية) اإلرشادية

 وعلى التأثير على المقدرة فيه تتوافر أن ينبغي المرشد فإن ولهذا. حياته في أفضل
 لديه يكون أن آخر بمعنى وخارجها، اإلرشاد جلسات داخل اإلرشادي العمل توجيه
 هدف يتحقق به الذي الصحيح االتجاه في اإلرشادية العملية مسار توجيه على القدرة

 . اإلرشاد أهداف أو

 قراراته، اتخاذ في للمسترشد والحرية االختيار مبدأ على قائم اإلرشاد أن ورغم        
 االستخدام واستخدامها الحرية هذه تحقيق على المسترشد يساعد لكي المرشد أن إال

 بالقوة نقصده الذي والمعنى اإلرشادي، عمله في قويًّا يكون أن إلى يحتاج الصحيح
. المسترشد مساعدة على الذاتية القدرة في التشكك أو السلبية أو التردد عدم هو هنا
 يدفع قد للمسترشد بالنسبة والضبط التأثير فقدان من الخوف فإن الوقت نفس وفي

ا يكون كأن دفاعية، أساليب يتخذ أن إلى المرشد  أن أو المسترشد آلراء مقاوم 
 يكون أن أو اإلرشاد موقف على سيطرته لضمان أساسية كوسيلة الغضب يستخدم
 . بالتردد يتهم ال حتى المرونة يلغي جامد ا

 الوجهة في ويسيرها المقابلة موقف يضبط أن يستطيع الذي هو الناجح المرشد إن
 تتفق ال أساليب يستخدم وأال المسترشد وبين بينه صراعات أي ينشئ وأال الصحيحة

 . الغضب أو به التشبث أو الرأي فرض مثل اإلرشاد مبادئ مع

 



 : الرفق -8

 صفة والرفق. الناجح المرشد بها يتصف التي الهامة الخصائص من الرفق      
 مع فيه يعمل موقع في المرء يكون حين ألزم وهي مسلم، كل اإلسالم عليها يحض
 وعدم الغلظة عدم يعني والرفق- حياتهم جوانب بعض تغيير على ليساعدهم آخرين
 الخضوع أو المسترشد سلوك على الموافقة هذا معنى وليس المسترشد، مع العنف
نما وتصرفاته، ألفكاره  وتراحم سالسة في اإلرشادية العملية المرشد يقود أن معناه وا 
 وليس الخير، له ويود لمصلحته يسعى المرشد هذا أن يدرك أن من المسترشد يمكنان
 ويعني التقبل يعني الرفق إن المسترشد، عيوب في ينظر نقاد متسلط شخص مجرد
ا ويعني اإلنسان هذا ظروف تفهم ويعني اإلنسان تكريم  لتحقيق السعي أيض 

 . مصالحه

 كما منه، يقربه وأن بشاشة في يستقبله وأن المسترشد تقبل على المرشد يساعد والرفق
 موقع حيث من المشكلة هذه يتفهم وأن مشكلته، إلى يستمع أن على يساعده

 واقتصادية، اجتماعية ظروف من به يحيط وما وبيئته نموه مرحلة في نفسه المسترشد
 أجله من ويعمل لمصلحته يسعى المرشد هذا أن يدرك المسترشد يجعل والرفق
 مما والمسترشد المرشد بين الجيد التواصل حواجز يزيل إذن الرفق. بمشاعره ويشعر
 . اإلرشادية العالقة يقوي

 : اإلخالص -9

 اإلرشادي العمل يتأمل ومن. العمل في باإلخالص المرشد يتصف أن يجب         
 نصل وعندما طويل، صبر إلى يحتاج جوانبه بعض في وشاق دؤوب عمل أنه يجد
 غيرنا يأتي عندما ولكن وارتياح، عميقة براحة نحس المسترشد مع العمل نهاية إلى

 بعض نصنع ال فنحن صعب ا ذلك يصبح فقد جهد من بذلناه ما مقدار ليقيس



 الناجحين عدد لنستخرج العام نهاية في اختبارات نجري ال ونحن لنعدها المنتجات
 الفتور ينتابه قد باإلخالص يتصف ال الذي المرشد فإن هنا ومن. النجاح ونسبة

 مع يعمل أن يختار أو رؤسائه، نظر من القريبة الظاهرة بالمهام يقوم أن ويحاول
 . الصعبة الحاالت عن مبتعد ا البسيطة المشكالت ذات الحاالت

 ورضا برغبة عمله على يقبل أن منه يقتضي المرشد عمل في واإلخالص        
 وأنه عمله، يراقب الذي هو وتعالى سبحانه اهلل وأن اآلخرين، يساعد أن في وحب
 من يواجهه ما أو نفسية آالم من منه يعاني ما عنه وخفف إنسان ا ساعد كلما

 عن متخليًّا نفس طيب وعن برضا ذلك يعمل إنما فإنه نوعها كان أيًّا مشكالت
 سوى فيه يعمل الذي الموقف من الجزاء ينتظر أن دون الشخصية وطموحاته رغباته
نما العمل، عن يأخذه الذي أجره  سبحانه اهلل من ينتظره إنما جزاء من ذلك وراء ما وا 

 . وتعالى

 وطاقة، جهد من وسعه في ما أقصى بذل إلى المرء يدفع اإلخالص إن      
 الذي الهدف ليحقق مهارة أو معرفة من إليه يصل أن يمكن ما كل إلى والسعي
 . عمله في إليه يسعى

 ما بكل المسترشد مساعدة في النية أخلص الذي المرشد هو المخلص، والمرشد      
 يألو ال وهو له، المناسبة المسارات وليختار مشكالته من ليتحرر وخبرة علم من أوتي
 ما بكل المسترشد يزود وأن والمناسبة، الدقيقة المعلومات على يحصل أن في جهد ا
 إلى المشكالت تبرز أن ينتظر ال وهو منها، والدقيق المعلومات من مناسب هو

 الهمة، ويبرز الحركة ليبدأ الطالب من عدد ا شراسة في تصيب وأن المدرسة، ساحة
نما  وصولها قبل ووقفها المشكالت ترقب إلى غرور ودون ظهور دون سباق هو وا 
 سبيل في وهو. وثانوية أولية وقاية من لها المناسبة العدد يعد وهو عمله، ساحة إلى

 المقدمة، في وجوده وال بنفسه الظهور يهمه ال به يقوم الذي العمل هذا أهداف تحقيق



 الشرف، لوحة في اسمه يوضع أن وال له، المعجل الجزاء وال إليه، النجاح نسبة وال
نما  ودرئها المفاسد ودفع المسترشدين صالح وتحقيق اهلل وجه يبتغي عمله في هو وا 
 . وقوعها قبل

لى معرفته زيادة إلى يسعى المخلص والمرشد         دءوب إنه. مهارته صقل وا 
 االطالع ومنها بعمله، المتصلة العلمية المصادر في جديد كل على االطالع على
 على حريص وهو الجديدة، المؤلفات وعلى البحوث تنشر التي العلمية المجالت على

 عندما وهو. عمله بمجال تتصل التي العلمية والندوات واللقاءات المؤتمرات حضور
 إلى يحتاج من إليهم يحيل أو والخبرة العلم أهل يستشير خبرته أو علمه به يقف

 . مكابرة ودون بالحرج إحساس دون مسترشديه من خبرتهم

 ينتمي التي المهنة مستوى يرفع أن أهدافه بين من يجعل المخلص والمرشد       
 في يشارك وأن طاهرة، نظيفة المهنة هذه تظل أن الجهد وسعه ما يعمل وأن إليها،
 . القويم الخلق على فيها يخرج من تقويم

 كل معها تهون لها، حدود ال بطاقة المرشد يزود العمل في اإلخالص إن       
 ساحة في أنه المرء ويشعر اإلرادة، معها وتقوى العقبات، كل معها وتتهاوى الخطوب
 أن للمرشد بالنسبة قيمة من أجلها وما لتثبيتها، يسعى عالية قيمة أجل من نضال
 . الحياة في كريم طريق اختيار أو خوف زوال أو عقبة تخطي في إنسان ا يعاون

 : بالذات الوعي -01

 هو آخر شخص مع تفاعلية عالقة في يدخل اإلرشادي عمله في المرشد إن       
 بشر ا، كونهما هي أساسية عالقة تربطهما والمسترشد المرشد من كالًّ  وألن المسترشد،

 العون يد يمد وهو العطاء موقف في يقف المرشد وألن. حاجاته منهما واحد لكل فإن
 وجهوده، المرشد خبرة إلى الحاجة وموقف األخذ، موقف يقف الذي المسترشد ليساعد



 وباتجاهاته وبمشاعره وبقيمه وبأفكاره بذاته، واعي ا يكون أن يجب المرشد فإن
 طريق في اإلرشادية والعملية اإلرشادي بالموقف يسير ال حتى الشخصية، وبحاجاته

 هنا ومن. المسترشد حاجات مع تتعارض قد والتي الشخصية حاجاته فيها يشبع
 أفكاره ومراجعة بها واالتصال نفسه على التعرف على قادر ا المرشد يكون أن يجب

 . بأول أوال   تصحيحها على ليعمل الشخصية وسلوكياته ومشاعره

 ذلك اإلرشادي الموقف في له فيتراءى سابقة بخبرة مر المرشد يكون قد       
. الخبرة تلك عن انطباعاته يوافق بما اإلرشادية بالعملية يسير أن ويحاول الموقف
 ال حتى التقويمية األحكام إصدار إلى يسارع أال يجب اإلرشاد موقف في والمرشد
 إلى يصل المسترشد يجعل أن الماهر للمرشد يمكن بل المسترشد، نفور إلى يؤدي
 وبمواطن السلوك بهذا واعي ا المسترشد أصبح ومتى. سلوكه على الصحيح الحكم

 خطوات أولى على قدميه وضع قد بذلك يكون فإنه فيه االنحراف أو الضعف
 . المسئولية

 أفكاره في السلبية مواطن على يتعرف أن يستطيع بذاته الواعي المرشد إن       
 تصرفاته كانت إذا ما اإلرشادي الموقف في يدرك وأن اتجاهاته، وفي مشاعره وفي
 . السلبية الجوانب بهذه صبغت قد

 يتجنب أن إلى ذلك يدفعه وقد ذاته عن سالبة صورة المرشد لدى يكون وقد      
 في الثقة فقد قد المرشد يكون وبذلك السالبة، الصورة هذه تؤكد التي التفاعالت تلك
 يحبها ال نتيجة وهي المرشد في ثقته فيفقد المسترشد إلى الصورة هذه تصل وقد نفسه

 . له أحد يحبها وال لنفسه المرشد



 أو) القصور ومواطن القوة مواطن جيد ا يعرف بذاته الواعي المرشد فإن كذلك     
 أي بمعرفة فيه يهتم الذي القدر بنفس الشخصي بنموه يهتم وهو لديه( العمياء النقط
 . ذاك أو المسترشد هذا تناسب اإلرشادية الطرق

 : أخرى صفات -00

 يتصف أن إلى بحاجة المرشد فإن آنف ا، ذكرناها التي الصفات بجانب      
 - الرحمة - النفس وضبط الحلم - الصبر: منها الصفات من أخرى بمجموعة

 . المسئولية وتحمل التنظيم، على والقدرة الوقت قيمة معرفة - الحياء - الجرأة

 الحياة في كأسلوب الصبر ألن عامة، بصفة المرشد بها يتحلى فضيلة الصبرف     
 يكون أن إلى يحتاج نفسه المرشد فإن الحاالت، لبعض إرشادية طريقة يصبح قد

 . لذلك الحاجة تدعو عندما المسترشدين في يغرسها أن ليمكنه الفضيلة بهذه متمتع ا

 اإلنسان يلتزمهما للغضب مضادان سالحان فهما النفس وضبط الحلم أما       
 ثالثة خصلة الخصلتين بهاتين ويرتبط الغضب، على المترتبة السيئة اآلثار ليتجنب

 بشر مع يتعامل فالمرشد للمرشد، الزمة صفات جميع ا وهذه. والتسامح العفو هي
 المراهقين مشكالت من كثير ا وألن االنفعال، في يسارع من ومنهم طباعهم، تختلف
 األحيان بعض في) اعتقادهم عن أو- اآلباء من بدء ا الكبار من تصرفات عن تنتج
 ينعكس قد االعتقاد هذا فإن متاعبهم مصدر هم معلميهم أو آباءهم أن( خطأ عن
 المرشد يقاوم حين أو وينفعل المسترشد يثور حيث اإلرشاد موقف في المرشد على

 يفقد ال حتى والتسامح النفس وضبط والحلم الصبر من للمرشد بد ال وهنا ويعانده،
 عن يختلف شخص المرشد هذا أن قناعة عن يدرك وحتى فيه، ثقته المسترشد
 ثقة وتزداد بينهما األلفة فتقوى لمصلحته يعمل وأنه فيهم، ثقته فقد الذين اآلخرين
 . المرشد في المسترشد



 اإلنسان تجعل والرحمة مرشد، كل دأب وهي خلقية فضيلة فهي الرحمة أما       
 الذين بأولئك ضرر وال َهمّ  لديه ليس من يشعر وأن اآلخرون، به يشعر بما يشعر

 أو مرتبك إنسان فيه موقف في يقف الذي والمرشد الضرر، يمسهم أو الهموم تعتريهم
 من جزء ا لتجعل طريقه تسبق الرحمة إلى يحتاج إنما مكلوم أو متألم أو خائف
. ومصيبته وألمه، وخوفه، حيرته،: اإلنسان بهذا فيشعر يتحرر األقل على مشاعره

ا المرشد وليذكر اإلنسان، مع التعامل في اإلنسان يبدأ وهنا  الراحمون: "أن دائم 
 ". الرحمن يرحمهم

 الذي للمرشد مطلوبة صفات وهذه والشجاعة، اإلقدام بها فيقصد الجرأة وأما      
 الجلسة داخل عمله في للجرأة بحاجة فهو حلولها في ويبحث البشر مشكالت يتناول

 أخطاء، من عنه صدر وما بعيوبه األحيان بعض في المسترشد ليواجه اإلرشادية
 يصحح أن فيمكنه دوافعه حقيقة ويعرف ذاته ويالمس يحاسبها حين نفسه مع والجرأة

 إتمام عن يعتذر أن األحيان بعض في ذلك يقتضيه وقد أخطاء، من فيه وقع ما
 للعمل يتصدى أن نتصور ولسنا. آخر مرشد إلى المسترشد ويحيل اإلرشادي العمل

 ال صفة الخجل فصفة الناس، مع التعامل عن يتوارى خجول شخص اإلرشادي
 في أنه ننبه أن الضروري من أنه غير اإلرشادي، العمل مع اإلطالق على تتسق
 الشيء، بعض يرتبك وقد اإلرشاد موقف في الرهبة يستشعر قد المرشد عمل بداية

 وراء جلسة النجاح معايشة ومع الوقت مرور مع أنه إال التدريب، مرحلة في وخاصة
 كان إذا أما أدائه، وفي نفسه في كبيرة ثقة المرشد ويكتسب الرهبة هذه تزول األخرى،
 من وسيكون كثيرة، صعبة لمواقف يتعرض قد فإنه للمرشد الزمة صفة الخجل
 تدعو حين المسترشد مواجهة أو السليم النحو على اإلرشاد عملية إدارة عليه الصعب
 . لذلك الحاجة



 فالحياء اإلرشادي، العمل في إليها تحتاج إيجابية صفة فهو للحياء وبالنسبة       
 وما الشرع مع يتمشى ما ليعرف المرشد يستخدمه الذي الحساس الميزان ذلك هو

 عن يختلف الحياء. السليمة الفطرة ومع الذوق مع يتمشى وما األخالق مع يتمشى
 أساس دون النقد من وخوف بالدونية مشاعر فيه المرء تعتري فالخجل الخجل،
 شريعة من مستقر رفيع مستوى على عمله فيه يعرض المرء فإن الحياء أما واقعي،
  السليم. نحو فينحو المعيب من السليم فيه ليعرف فطري وميل وأخالق

 فيما به واالستفادة الوقت قيمة معرفة على القدرة لديه يكون أن يحتاج والمرشد     
 المهام وتقسيم لتنظيمه يسعى فسوف الوقت قيمة يعرف وألنه. بالنفع أمته على يعود
 عالقته على يؤثر ذلك ألن مواعيده؛ يضبط أن إلى بحاجة والمرشد. عليه

 مسترشد لكل يحدد لم إذا بالمرشد كيف. زمالئه من العاملين من وبغيره بالمسترشدين
ا موعد ا  يسقط أن النتائج أولى أليست الموعد؟ بهذا أوال   هو ويلتزم به، خاصًّ

 كثير ا أن حين في حسابه من وتنظيمه الوقت عنصر طالب ا يكون قد والذي المسترشد
 السلوك، صور من وكثير ا بل والتحصيل بالدراسة المتصلة الطالب مشكالت من

 النحو على قيمته معرفة وعدم الوقت تنظيم عدم هو مصدرها أو محورها يكون
 . الصحيح

 المختلفة األنشطة بين توزيعه في ويوازن وقته ينظم الذي هو الناجح المرشد إن     
 إرشادية غير أنشطة في تضييعه يحاول أو هباء يمر لوقت يدع وال أهميته حسب

 إذا العادات فهذه وغيرها، الهاتف في والتحدث الصحف وقراءة زمالئه كاستضافة
 . منها يتخلص أن عليه الصعب من ويصبح عمله، على تطغى فسوف منه تمكنت

 حتى بالمواعيد مفكرة لديه تكون أن المرشد من تتطلب الوقت تنظيم عملية إن     
، المسترشدين مع مواعيده يراعي أن وعليه البعض، بعضها مع تتداخل ال  ألن أوال 

 وقد الجديد، الموعد يأتي أن حين إلى القلق يعايش يجعله المسترشد مع موعد إلغاء



. المرشد في الثقة المسترشد يفقد أن إلى المواعيد بتغيير تكرر إذا الحال ينتهي
 مرتبطة كلها العبادات أليست أصيل، إسالمي مبدأ به واالستفادة الوقت وتنظيم
  بالوقت؟

 ويعرف عليه، وما له ما ويعرف المسئولية يتحمل الذي هو الناجح والمرشد       
 عما المسئولية ويتحمل علمه، حدود ويعرف اآلخرين، وحقوق حقوقه بين الحدود
ا وهو عمل، من إليه أوكل  المسترشدين إلى المسئولية مبدأ المبدأ، هذا ينقل أيض 

 . السلوك تغيير في أساسية كعملية

 يستلزم التي األساسية الخصائص هي عرضناها التي والخصائص الصفات إن      
 من يعزز أن يمكن الخصائص هذه وبعض. المرشد في وجودها اإلرشادي العمل
 .التدريب خالل

 :لالمتياز للوصول السعي -أ 

 فكل باستمرار، ذاتك تطوير مسئولية عليك أن يعني ذلك فإن معالجا   تكون كي
 االكتئاب من يعانون أشخاص خمسة لدينا كان فإذا!! جديد تحدي لك يقدم مريض

 كل تساعد وكلي. االكتئاب ألعراض نتيجة مختلفة بطريقة يتصرف منهم كل فإن
 هذه في مساعدته في الخبرة بعض لديك ويكون المشكلة تفهم أن البد بكفاءة منهم

 .المشكلة

 :الذات اكتشاف خالل من اآلخرين تعليم -ب

 من يعلمهم فهو يعلمهم، أنه يعرفوا أن دون اآلخرين يعلم أن النفسي للمرشد يمكن
 يصل حتى واقعهم على وتركيزه خبراتهم إلى وصوله خالل ومن شخصيته، قوة خالل
 على العميل يساعد انه كما حلها، وطرق لمشكلته وفهم استبصار إلى العميل



 عن مسئوال   يكون أن حاجة في فالعميل ،(العالج فن يعتبر وهذا. )ذاته اكتشاف
 .فشله أو نجاحه

 :الغموض مع التعامل -د

 المجردة األفكار مع تتعامل أن يتطلب ذلك فإن ناجحا   مرشدا   تكون كي      
 فهم الحقيقية بمشكالتهم وعي على يكونوا ال العمالء ألن وذلك الغامضة، والظروف
 التركيز، على المعالج ويساعدهم التشوش، أو الراحة بعدم اإلحساس مثال   يذكرون
 غير وأنهم حقيقية ورطة في بأنهم يشعرون ألنهم للعالج العمالء يحتاج ما فكثيرا  
 أن المعالج وعلى. بالفعل مناسبة استجابة إلى أو حل إلى التوصل على قادرين

 أنه يشعر من ومع إلى وأفكاره، مشكلته توضيح على القادر غير العميل مع يتعاطف
 .السبب هو ما يعرف وال سعيد غير

 – ونظرياتهم خلفياتهم اختالف على – النفسيين المعالجين أن القول ويمكن      
 :وهي واالتجاهات األهداف من عدد في يشتركون

 وبين بينه عالجي منهج على تعتمد عالقة خلق في المعالج يجتهداالجتهاد :  -0
 المشاعر يسودها عالقة خلق على المعالج قدرة أن من شك هناك وليس العميل
 .النفسي العالج في هاما   دورا   تلعب والمساندة الوجدانية والمشاركة الدافئة

 .العميل تجاه موضوعيا   موقفا   المعالج يأخذ أنالموقف :  -0

 الشخص تاريخ في سواء النفسية المشاكل أصل عن المعالج يبحثالتقصي :  -0
 .الحالية األسباب في أو

 مشاكل عن التعبير من يمكنه عمليا   إطار المعالج يتبع أن االطار العملي : -0
 بمعلومات يمدنا العملي اإلطار وهذا العميل، يفهمها وتعبيرات لغة ويوفر العميل



 ومدى الحالة نفهم حتى المستخدم التكنيك وراء العملي والمنطق األسباب نفهم تجعلنا
 .العالج من واالستفادة التحسن في األمل

 السلوك وتغيير لتوجيه العميل مع للتعامل خطة المعالج يضع وضع الخطة : -0
 .المنطقية غير والتصرفات المرضية والمشاعر

 أثناء استبصار من إليه توصل ما وربط تحويل على العميل يساعد الربط : -6
 .اليومية بالحياة العالج

 .الصحي والسلوك السوي لالتجاه نموذج بتقديم المعالج يقومالنموذج :  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرشد بين النظرية والتطبيق   ب .        
 االتجاه النظري

 من الناس من والقلة ؟المرشد  تبعهاي التي النظرية هي ما األحيان بعض في نسأل  
 االنتقائي النظري اإلطار يوظفون األغلبية أن حين في بعينها، نظرية إلى يتجهون
 كل في النظرية االتجاهات كل نحترم ونحن هذه، ممارستنا في عليه سنعتمد والذي

 اإلرشاد ونظريات المناهج كل من إرشادية ومفاهيم أساليب نقتبس وسوف المجاالت،
 واألفكار المشاعر على التركيز من لدينا المفاهيمي العمل إطار ويتكون النفسي،
 .الحياة في اإلنسان خبرات مجموعها في تشكل رئيسية كأبعاد والسلوك

 على نساعدهم نحن شيء كل بداية ففي الجماعة، أعضاء مع نعمل عندما      
 تسهيل في قيمة لها التالية النظريات أن ونجد عنها، والتعبير مشاعرهم تعريف
 حول المتمركز العالج نظرية: الجمعي اإلرشاد جلسات في المشاعر عن التعبير

 ترجمة على الناس وتشجيع والفهم اإلصغاء أهمية على تركز والتي المسترشد
 .يعيشونها التي اللحظة في كلمات إلى المشاعر

 قيمة لهما الجشطالتي والعالج النفسية كالدرامة أيضا التجريبي العالج إن     
 بحيث علمية، بطرق مشاعرهم عن التعبير على المسترشدين مساعدة في عظمى
 تعيق التي للمشاعر المسترشد فهم تسهيل النظريات تلك وأساليب تقنيات تتضمن

 .وتطوره نموه

 التي الجماعات معظم في المشاعر مع التعامل المهم من إن نعتقد أننا ومع     
 الشخصية تغيير إلى يقود سوف وحده التركيز هذا بأن نعتقد ال بالمقابل فإنه نقودها،

 المسترشدين من الكثير يستفيد ولذلك. التفكير ُبعد وأهمية قيمة على أيضا نركز بل



 المعرفي العالج أشكال بعض تطبيق إلى إضافة انفعاالتهم بتفريغ يقومون عندما
 التفاعل، تحليل ونظرية وتطبيقات، السلوكي العالج النغفل فإننا وكذلك. والسلوكي
 بعين نأخذ فإننا التفاعل تحليل نظرية على نركز فعندما االنفعالي، العقالني والعالج
 هنا ومن الجماعة، أعضاء واستقبلها يتذكرها التي المبكرة الوالدية الرسائل االعتبار
 الطفولة مرحلة في اتخذوها التي بالقرارات التفكير يبدأوا بأن األعضاء هؤالء نتحدى

 .وتطورهم النفسية حياتهم في مهمة ستكون القرارات هذه بعض ألن

 أيضا نركز فسوف االنفعالي العقالني والعالج المعرفي السلوكي العالج ومن     
 وافتراضاته أفكاره بسبب هي الفرد مشكالت إن وكيف للشخص، الذاتي الحديث على
 يطوروا أن لألعضاء يمكن وكيف الحياة؟ وعن واآلخرين نفسه عن يحملها التي

 يبدأوا أن يمكنهم وكيف بها؟ يفكرون التي المعرفية األخطاء خالل من مشكالتهم
 أنفسهم يغذوا التي والعبارات للجمل معياري تقييم إعادة خالل من أنفسهم بتحرير
 تساعدهم الجماعة مع تستخدم التي األساليب من الكثير فإن أخرى وبكلمات بها؟

 طرق هي وما الحياة؛ في يواجهونها التي األحداث عن أخرى بطرق التفكير إلعادة
 .ومنطقي عقالني بشكل األحداث هذه تفسير

 على الجمعية، العملية في رئيسيان مكونان عن عبارة واألفكار المشاعر إن       
 تغيير أو سلوكي الهدف كان لو فيما وضروريا مهما آخر بعدا نرى أننا من الرغم

 جهدا يبذلوا أن لألعضاء يمكن. الفعل أو السلوك مكون يتضمن والذي الشخصية
 أن يجب بالمقابل ولكنهم مشاعرهم على والتعرف االستبصار في الوقت من كبيرا

 فالعمل. والمشاعر االستبصار تلك وتغيير للعمل وموجه مصمم برنامج في يندمجوا
 في تطبيقهما خالل من معا واألفكار المشاعر من كل إلظهار طريقة هو الفعل أو

 .الحقيقية الحياة مواقف

 



ر  . الجمعي اإلرشاد لممارسة نظريتك طو 

 طائرة بقيادة يكون ما أشبه هو نظري إطار بدون الجماعة قيادة محاولة إن     
 بدون الجمعي اإلرشاد مبادئ يطبق الذي الجماعة فقائد. طيران خطة وجود بدون
 األغلب على فإنه العالجية، واالستراتيجيات المبادئ تلك يحكم نظري إطار وجود
 نرى ال نحن. فعالة وغير منتجة وغير لألهداف، محققة غير الجماعة يجد سوف

جراءات خطوات إلى القائد تقود بحيث مرن وغير ثابت شيء أنها على النظرية  وا 
 من عام، نظري إطار إنها على اليها ننظر بل. ونشاطاته ومهاراته القائد لحرية مقيدة
 الجمعية، والعملية اإلرشادية المرحلة تتطلبه بما اإلحساس على القادة يساعد أن شأنه
 ويطبقوها يقولوها أن يمكن التي واإلرشادات التعليمات تتضمن بخارطة تزودهم إذ
 من المرجوة النتائج تحقيق إمكانية بشأن التفكير في تساعدهم كما الجماعة، في

 عن البحث على قائد أي نشجع إننا. اإلرشادية واألساليب االستراتجيات تطبيق
 مع سيطبقها التي اإلرشادية واالستراتيجيات المفاهيم لتحديد منها والتمكن النظريات
 .القيادية شخصيته نمط من جزءا ستصبح والتي الجماعة؛ أعضاء

 اهمية االطار النظري :

 دقيق بشكل ارتبط إذا جدا كبيرا معنى له سيكون نتبناه الذي النظري اإلطار إن     
 ال فإننا الجماعة لقائد بالنسبة أما الشخصية، وسماتك وأفكارك واعتقاداتك قيمك مع

 األحيان من فكثير األعضاء مع يوظفها سوف التي النظرية بشأن كثيرا اهتماما نعير
 فعندما. األعضاء حاجات على اعتمادا وذلك بعينها استراتيجيات تطبيق يتم ما

 نتحداهم فإننا بها ومبالغ عصبية انفعاالت من يعانون الذين األعضاء مع تتعامل
 واالعتقادات القرارات هذه إن وكيف أنفسهم، عن اتخذوها التي القرارات بشأن للتفكير
 األفراد مع أما. به قاموا الذي السلوك وبالتالي بها شعروا التي الطريقة على أثرت
 معهم نطبق فإننا بقوله، يرغبوا ما تكرار أو عقلنة نحو نزعة من يعانون الذين



 العواقب بعض على التغلب في لمساعدتهم كطريقة االنفعالي اإلرشاد تكنيكات
 .فعال وظيفي أداء إلى للوصول

ن نطبقها التي اإلرشادية األساليب استخدام في المنطق لدينا إن         التدخالت وا 
 على منصب اهتمامنا إن. متخصص نظري إطار من أيضا نابعة هي العالجية
 عليها تؤثر التي الطرق وتحديد مشاعرهم، وتذكر تعريف في األعضاء مساعدة

 وتذكر سلبية وسلوكيات مشاعر نحو تدفعهم التي والمفترضة المتجذرة االفتراضات
 والممارسين القادة من الكثير فإن الحظ ولسوء بها، قاموا التي السلوكية النماذج
 يعني والذي مسبقة وممارسات اتجاهات لديهم أن بمعنى موجهين؛ الجمعي لإلرشاد
 التفكير وعند. لماذا يقولوا أن يستطيعون ال ولكنهم بعينها تكنيكات يوظفون بأنهم
 على يجيبوا أن القادة على يتوجب فربما الجمعي العالج نماذج اختالف بشأن

 :التالية األسئلة

 اإلنسانية؟ الطبيعة هي ما -1

 بها أقود التي الطريق في اإلنسانية الطبيعة عن فلسفتي أوظف أن يمكنني كيف -0
 الجماعة؟

 بحاجة أنهم أم الجماعة في الذاتية توجهاتهم بتحديد يثقوا أن للناس يمكن هل -0
 الفاعل؟ وتحركهم اإلنتاجية قدرتهم على للحفاظ القائد قبل من أقوى تدخالت إلى

 القائد؟ أم األعضاء الجماعة أهداف يقرر الذي من -0

 وواضحة؟ محددة األهداف تكون أن يجب مدى أي إلى -0

 للمعلومات؟ مصدر مستشار؟ خبير؟ موجه؟ مسهل؟ القائد؟ دور هو ما -0

 األعضاء؟ نحو الجماعة قائد عاتق على الملقاة المسؤولية هي ما -0



 الجماعة؟ بقائد مرتبطة الجماعة تكون مدى أي إلى -9

 ستقسم وكيف معه، تتعاون مدى أي والى القائد مساعد الختيار نظرتك هي ما -8
 وبينه؟ بينك المسؤولية

 نفسه الوقت وفي لوحده، شخص مع يعمل أن الجماعة قائد على يجب هل -11
 ككل؟ األعضاء على عالجية استراتيجيات يطبق

 مرغوب؟ الشخصية تغيير يكون أن يمكن مدى أي إلى -11

 أعضاء وظائف هي ما. السلوك تغيير أو االتجاهات تغيير على التركيز هل
 ولماذا؟ األفضل؟ اإلرشادية األساليب هي ما. الجماعة

 وتقدمها؟ الجماعة نجاح قياس معايير هي ما -10

 األكثر النظر وجهات: التالية القضايا توضيح في القادة تساعد أن للنظرية يمكن
 عن منفصال شيئا ليست النظرية إن. الجماعة لقائد الشخصية والقيم وأهمية، معنى

 وفرديته تميزه عن وتعبيرا شخصيته من داخليا جزءا إنها الشخص إحساس
 .الشخصية

 لديه يتكون تدريبية مرحلة في الجماعة قائد إن التوقع المعقول غير من إن       
 نظري إطار تبني من القائد يتمكن حتى األعضاء؛ مع يمارسه عملي نظري إطار

 الممارسة من طويال ووقتا جهدا يبذلوا أن القادة على فإن الجماعة لقيادة ويمارسه
 بالممارسة تتعلق أخرى خبرات على واالطالع أخرى أفكارا تبني مع والتفكير؛
 يخضع نموذج فهو مستمرة، عملية هو جمعي إرشاد نموذج تطوير إن والتطبيق؛
 جديدة أسئلة يطور أن القائد على فإن الخبرة ولزيادة والتعديل، والتغيير للتطوير



 وقت بين القيادي نموذجه يغّير الذي هو الجيد والقائد جديدة؛ تساؤالت على لإلجابة
 .وآخر

 للجماعة ممارسا تصبح أن إلى لتقودك نظرية نظر وجهة إلى بحاجة انك ومع     
 الجماعة وقائد خاصة، مميزات نظرية لكل أن االعتبار بعين تأخذ أن المفيد من فإن

 ولتصبح األعضاء مع ليطبقها الشخصية نظريته ينتقي ما غالبا الذي هو الفعال
 ....الجمعي اإلرشاد جلسات في له الرئيس الموجه
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 تمهيد    

 عن عرض و لمحة من البد توجيههم و المتفوقين إرشاد عن التحدث قبل      
 أشار حيث إرشادهم، إلى التوجه لتبرير ذلك و المتفوقين لها يتعرض التي المشكالت
 تواجه التي المشكالت من العديد إلى المجال هذا في المتخصصون و الباحثون
 في أثرها و ، لها يتعرضون التي الضغوط مصادر إلى و المتفوقين و الموهوبين

 تهديد و السلوكية لالضطرابات عرضة جعلهم و لديهم القلق و التوتر مشاعر توليد
 التي الرئيسية القضايا و المشكالت هذه ألهم يلي فيما نعرض و ، النفسي أمنهم
 من التخفيف في المتفوقين و للموهوبين المقدمة اإلرشادية الخدمات تسهم أن يمكن
 .آثارها بعض

 خصوصية المتفوقين : 

 فرصة له أتيحت من كل أن مبكرة فترة منذ (1890ويتي ،  بول) أوضح قدل      
 به يتمتعون ما مع أنهم يدرك معهم العمل و الموهوبين و المتفوقين األطفال معايشة

 فهم ، الرياحين و باألزهار مفروشة و سهلة الحياة يجدون قلما ممتازة مواهب من
 لكنهم و ، نموهم أثناء عامة األطفال لها يتعرض التي المشاكل لمعظم يتعرضون
 يواجهها ال التي الخاصة المتاعب من أخرى أنواعا يواجهون هذا إلى باإلضافة

 الطفل عبقرية أو امتياز إلى الخاصة المتاعب هذه معظم يرجع ال و ، العادي الطفل
 .  لمواهبه استجاباتهم و منه اآلخرين موقف إلى يرجع ما بقدر

 المتفوقون و الموهوبون منها يعاني التي المشكالت بعض ذلك يعني ان        
 و المشاعر قوة و المفرطة كالحساسية،  أنفسهم سماتهم و خصائصهم إلىترجع 

 كما.  غيرها و المتوازن غير أو الالمتزامن النمو و ، الكمالية والنزعة ، العواطف
 . مدرسية و أسرية بيئية أخرى عوامل إلى اآلخر بعضها يعود



 

 : المتفوقين مشكالت  

 : الموهوب و المتفوق شخصية خصائص و سمات إلى راجعة مشكالت اوال : 

 عالقات تكوين صعوبة و ، اآلخرين عن والعزلة ، باالختالف الشعورعد يُ      
ترجع في االصل الى سمات وخصائص شخصية  األقران مع صداقات و مشبعة

 المتفوق والموهوب.

 الشعور باالختالف .ّ. أ

 عالقات تكوين صعوبة و االختالف مشاعر هي المشكالت أهم بين منو         
 االختالف و بالتفرد المتفوقون و الموهوبون يتميز حيث ، األقران مع مثمرة اجتماعية

 حيث األولى العمر سنوات منذ واضحة االختالف هذا مظاهر تبدو و ، أقرانهم عن
 المبكرة قدرتهم في هذا يتمثل و أقرانهم من أسرع المعرفي العقلي نموهم معدل يكون
 حبهم و ، صغيرة سن منذ القراءة تعلم في رغبتهم و اللغة اكتساب و الكالم على

 تعدد و التساؤالت، طرح كثرة إلى يدفعهم الذي بالمعرفة شغفهم و لالستطالع
 يمثل و ، الزمني عمرهم مثل في هم عمن ميولهم تتنوع و اهتماماتهم مجاالت
 الخلقية أحكامهم ،فنجد االختالف مظاهر من هاما مظهرا المبكر األخالقي نضجهم
 .  الخاص القيمي نظامهم كذلك و الصارمة المعقدة

 فهو أقرانه و بينه االختالف بهذا مبكر وقت منذ المتفوق و الموهوب يتأثر و       
 تخضع التي و التعقيد عليها يغلب التي المفضلة ألعابه يشاركه من بينهم من يجد ال

 الترتيب و التنظيم إلى ميله خاللها من يشبع التي و محددة لقوانين
Systematization and Order األشخاص و األشياء تنظيم إلى يميل حيث 

 له ينظروا قد الذين و سنا   األكبر األطفال نحو بشدة ينجذب لهذا و ، رؤيته حسب



 إلى هذا يدفعه قد و ، أقرانهم عليه مفضلين معه اللعب يرفضون و صغير كطفل
 . الوحدة و للعزلة الميل و بمفرده اللعب

  صعوبات مرحلة المراهقة ّ. ب

 تمثل حيث المتفوقين و الموهوبين للطالب تحديا   المراهقة مرحلة تمثل و       
 الحاجات إحدى الجماعة مع التآلف و االمتزاج في الرغبة و األقران إلى الحاجة

 بين الصراع يصبح حيث و ، المتفوق و الموهوب للمراهق بالنسبة الملحة األساسية
 و األقران مسايرة إلى الحاجة و ، جهة من اإلنجاز و االستقاللية إلى القوية الحاجة

 مشكالته أعقد أخرى جهة من نبذهم و رفضهم تجنب و رضاهم على الحصول
 انتمائه أن في للمراهق بالنسبة البالغة األقران جماعة أهمية تبدو و ، االجتماعية

 الحاجة لديه يشبع لقوانينها الخضوع و لرأيها اإلذعان و نحوها بالوالء شعوره و إليها
 االجتماعية النفسية الحاجات من تعد التي و باألمان الشعور و االنتماء إلى

 يمثل حيث الهوية تشكيل علمية في دورها عن فضال المرحلة، هذه في األساسية
 النزعة و المسايرة تصبح و ، بها يتمثل و المراهق يحتذيها التي الدور نماذج األقران

 بـ تتميز بأنها اريكسون وصفها التي المرحلة هذه في مقبوال غير أمرا االختالف إلى
 االختالفات تحمل عدم" Standardization of Individuality الفردية تقنين"

Intolerance of Differences "من نوعا مقدراته و المراهق مواهب تشكل بهذا و 
 . االجتماعية اإلعاقة

 االقران. ضغوط ج. 

 المتفوق و الموهوب على المتزايدة األقران ضغوط أثر من الباحثون يحذر و       
 به تسمح مما بأقل اإلنجاز إلى يميل و قدراته و بمواهبه التضحية إلى يلجأ قد الذي
  واضحا الفعلي أدائه مستوى بين و إمكاناته و طاقاته بين التناقض يبدو و ، قدراته



 و بالعزلة الشعور إلى األقران مع التوافق في البالغة الصعوبات تلك تؤدي قد و
 استراتيجيات باستخدام المتفوق و الموهوب فشل ما إذا ذلك و ، االنطواء و الوحدة
 حتمية نتيجة الوحدة و العزلة فتصبح ، رضاهم و ودهم كسب في المختلفة التوافق
 بها يشعر التي النفسية الوحدة أن( Porter,1999) بورتر يرى و.  األقران لرفض
 و التحصيل انخفاض من تدميرا   أكثر وخيمة سلبية اآثار  لها يكون حينذاك المرء
 الشعور و الطمأنينة من المتفوق و الموهوب يحرم حيث ، القدرات و المواهب ضياع
 الحياة ضغوط لمواجهة الكافية االجتماعية المساندة و الدعم يجد ال و باألمان
 أمور الحميمة الصدقات و اآلخرين مع فاأللفة ، األصدقاء إلى يفتقر حينما اليومية

 . السوي االجتماعي النفسي للنمو ضرورية

 د. النزعة الكمالية. 

  ، والنزعة تعني الميل  ةـــــــــــة ، ونزعة كمالية عصابيـــــوهي نوعان : نزعة كمالية سوي  

 عليها يترتب ما و لنفسه المتفوق يضعها التي العالية والتوقعات ، الكمالية النزعةان 
 و Copout الضغوط مواجهة تجنب و ، الفشل من زائد خوف و قلق و ضغوط من

 . للنقد حساسية و ، Procrastination تلكؤ و مماطلة

 تحقيق على نحريصيو  نمدفوعي الموهوبينو  لمتفوقيناوبالرغم من ان       
 أمام عقبة تشكل قد المثالية أو الكمالية النزعة أناال  اإلنجاز، من فائقة مستويات
 Hamacheck هاماشيك يرى و.  المهنية و الدراسية حياتهم في نجاحهم و تقدمهم

 نقاط يتقبلون و ، إمكاناتهم حدود يدركون الذين أولئك أو األسوياء الكماليين أن
 يتفهمون و أخطاءهم يتقبلون و ، مناسبة واقعية أهدافا ألنفسهم يضعون و ، ضعفهم

 قصارى يبذلون عندما أنفسهم عن بالرضا يشعرون و ، التعلم عملية من جزء أنها



 استمتاعا   أكثر يكونون كامال   أو مثاليا   إنجازهم كون عن النظر بصرف جهدهم
 . بالسعادة شعورا   و بعملهم

 عالية توقعات بتحقيق ذواتهم يطالبون الذين أولئك أو:  العصابيون الكماليون أما
 إلى يقودهم ذلك فإن ، مقدراتهم تفوق مستحيلة أهداف بلوغ و ، مثالية أو جدا  

 و.  لديهم الذات تقدير انخفاض ثم من و ، العجز ربما و بالفشل المستمر الشعور
 غير استراتيجيات استخدام إلى لذلك نتيجة الموهوبين و المتفوقين بعض ينزع قد

 في تتمثل التي و ، منها التقليل أوCopout الضغوط مواجهة تجنب مثل من مناسبة
 إلى الميل و ، Procrastination التلكؤ و كالمماطلة ، السلوكيات من مجموعة

 و ، بها المكلفين المهمة إنجاز فيه المطلوب الوقت نهاية في الجهد من القليل بذل
 تحديا   األقل و ، النجاح مضمونة األنشطة و المقررات تفضيل و ، المخاطرة تجنب

.  للنقد العالية حساسيتهم و الفشل من المرضى لخوفهم نظرا   الجهد لبذل احتياجا   و
 على الحصول و اآلخرين انتباه لجذب الصف داخل المهرج دور لعب لفضّ  ربما

  األكاديمي اإلنجاز عن تماما   بعيدة سلوكية أنماط طريق عن منهم االجتماعي القبول

 . الذات مفهوم اهتزاز و بالذنب الشعور ه.  

 و ، احتياجاتهم و لدوافعهم والموهوبين بالمتفوقين المحيطين تفهم عدمان           
 بطاقات الموهوبين و المتفوقين يتمتعحيث   . الذات مفهوم اهتزاز و بالذنب الشعور

 لديهم و ، النشاط من وفير ومستوى Very Energetic فائقة حيوية و محدودة غير
 و االنهماك على قادرون هم و ، Highly Motivated العمل و للتعلم قوية دوافع

 من محدودة ساعات إلى سوى يحتاجون ال قد و طويلة لفترات العمل في االنغماس
 و باالستطالع شغف و ، متزايد فضول و عقلية بيقظة يتمتعون كما ، النوم

 . التجريب و االستكشاف



 تساؤالتهم و الدؤوبة حركتهم و عقليا   المتفوقين األطفال فضول يخلق ما غالبا   و
 لهم يسبب و معهم المتعاملين لدى االرتياح عدم و االرتباك من حالة المستمرة
 و منضبطين غير عابثون أنهم على األطفال هؤالء إلى نظروا ربما و ، المتاعب
 تعليمهم و ردعهم يجب أنه و التركيز ينقصهم أو للمتاعب مثيرون و ، فوضويين

 و ذواتهم على سلبيا   يؤثر مما ، األطفال بقية شاكلة على يسلكون و يتصرفون كيف
 من البعض على األمر يلتبس عندما بله الطين يزداد و،  الذنب و بالتعاسة يشعرهم
 و ، المتفوق الطفل لدى الحيوية و الطاقة تلك بين فيخلطون المعلمين و اآلباء

 مما ، المضطربين األطفال بعض لدى النشاط بفرط المصحوب االنتباه اضطراب
 من بدال   عالجه عن البحث و السلوك في االضطراب بجانب انشغالهم عيه يترتب

 .  تنميتها سبل عن البحث و الطفل موهبة بجوانب االهتمام

 للعمل الداخلية القوية لدوافعه المتفوق بالطفل المحيطين تفهم المشكلة هذه تتطلب و
 تستحث التي األنشطة تهيئة و ، إحباطها و كفها من بدال   إشباعها و ، النشاط و

 .  عنها التعبير و إظهارها له تتيح و ، طاقاته تستوعب و اهتماماته

 لحرياتهم. المقيدة النظم و باألعراف االكتراث و. عدم 

 و بيوتهم داخل الضيق و بالسأم الشعور من الموهوبين و المتفوقين يعانى        
 ، عادة منها ينفرون التي البسيطة و الروتينية التكليفات و المهام أداء من و صفوفهم

 التي و ، استعداداتهم تتحدى التي المعقدة و الصعبة بالمهام أكثر يستمتعون فهم
 يشعرون كما.  العمل و التفكير في االستقاللية و الحرية من عاليا   قدرا   لهم تكفل

 من أكبر بسرعة يتعلمون ألنهم المعتادة التعليمية العملية خالل الملل و بالضجر
 ، العادي التفكير تسلسل في المعتادة الخطوات تجاوز على المقدرة لديهم و ، أقرانهم

 فيما التفكير و ، المطروح للموضوع الدقيقة التفصيالت معالجة إلى القفز على و
 جزءا   المعلم يعدها التي بالقواعد اإللمام أقرانهم معظم يكمل أن قبل األشياء وراء



 أعمالهم ينجزون ما غالبا   و.  التفصيالت هذه إلى االنتقال قبل إتقانه يجب أساسيا  
 و االنتظار بوطأة يشعرون فهم لذا ذلك، من أقل ربما و الوقت نصف في المدرسية

 الطالب من اآلخرون يعمله بما التقيد على المعلم يجبرهم عندما الملل و السأم
 للتعليمات انصياعا و ، باألعراف اكتراثا   أقل المتفوقين أن يالحظ كما. المتوسطين
 أو ، حرياتهم تقيد نظم من عليهم يفرض ما يقاومون و ، الجامدة النظم و الصارمة

 الصدد هذا في مشكالتهم تتضاعف و.  شئونهم و أعمالهم في اآلخرين تدخالت من
 من قدر إتاحة من أكثر الصف غرفة داخل الربط و بالضبط المعلم يعنى عندما

 تشجيع من أكثر االتباعية و المسايرة بفرض و ، لتالميذه الحرية و المرونة
( كمجموعة للتالميذ) الجماعية باالحتياجات باالعتناء و ، االبتداعية و االختالف

 على اهتمامه بتكريس و ،( كأفراد المجموعة) الفردية باالحتياجات االعتناء من أكثر
 .الموهوبين و المتفوقين دون من المتوسطين التالميذ

 العالم. و المجتمع مشكالت تجاه العادية يير حساسيتهم ز. 

 الهمب ان حساسيتهم غير العادية تجاه مشكالت المجتمع والعالم تجعلهم يشعرون 
 والشعور ، اآلخرين نحو األخالقية بالمسؤولية الشعورفضال عن  واالكتئاب والتشاؤم
 . صارمة أحداث من حولهم يجري فيما والتحكم التأثير عن بالعجز

 و العقلي النمو من متقدم بمستوىيتسمون  الموهوبين و المتفوقينان االطفال      
 قيمي نظام ولديهم ، والعواطف المشاعر قوة و المرهفة وبالحساسية ، اللغوي

 تجارب على ينفتحون و ، رفيعة مبادئ و ُمثال   يتبنون فهم ، مبكرا   يطورونه وأخالقي
 و المعاني في بعمق ينغمسون و ، معهم يتعاطفون و معاناتهم يعايشون و اآلخرين
 حولهم يجرى فيما و ، عميقة قضايا في ناضجين كانوا لو كما يفكرون و ، الدالالت

 بالمسئولية يشعرون و ، مشكالت و مخاطر من العالم يتهدد فيما و ، أحداث من
 و النظم جدوى عن كثيرا   يتساءلون و األفضل، إلى العالم تغيير تجاه األخالقية



 من المثاليات و المبادئ بين االتساق عدم و بالتناقض يحسون و القائمة، القوانين
 .  آخر جانب من السلوك أو الواقع و جانب

 و – كأطفال – حولهم فيما التحكم و التأثير عن بالعجز أيضا يشعرون و       
 عدم و النفسي تكوينهم بحكم يعيشونه الذي الواقع في التناقضات تحمل عن

 ربما و القلق و التشاؤم و ، الحزن و الهم و بالحيرة يصيبهم مما االنفعالي نضوجهم
   االكتئابية المشاعر

 و أفكار لبعض أمثلة( Silverman,1993) سيلفرمان ليندا تستعرض و         
 لذلك تأكيدا   تقتطف و ، قرب عن معهم تعاملت ممن المتفوقين األطفال مشاعر
 لتكملة إسقاطي اختبار على عمره من العاشرة في المتفوق طفل استجابات من بعضا  
 و ، الرعاية و العطف و الحب يسوده أفضل بعالم...  أحلم" يقول حيث الجمل
 ما إن ، للسالم حبا   و أمنا   أكثر العالم جعل على المقدرة أمتلك....  أنني لو أتمنى

 ، البعض بعضهم يهتمون ال أصبحوا قد الناس أن هو....  حقا   بالحزن يشعرني
 و الناس يكف لم لو العالم مصير إليه يؤول أن يمكن ما........  بشأن قلق أنني
 " . البعض بعضهم مقاتلة عن الدول

 ، معهم تعاطفه و باآلخرين المتفوق الطفل اهتمام مشاعر سيلفرمان ليندا تجسد كما
 .  الناس بين المساواة و العدالة و اإلنصاف معايير سيادة على الشديد حرصه و

 . النمو مظاهر في الشديد التباين عن الناجمة النفسية الضغوط و اإلحباطاتح. 

 و العقلي و الجسمي النمو حيث من متوافقا   أو متسقا   العادي الطفل يبدو        
 – المتفوق الطفل نمو جوانب نجد بينما الزمني، لعمره طبقا   االجتماعي و االنفعالي

 كان لو كما يبدو حيث ، السرعة متفاوتة بمعدالت تمضى – ذلك من العكس على
 و الحركية فمهارته.  مختلفة أعمار و متباينة نمائية مراحل بين يجمع خاصا   نسيجا  



 و معلوماته، حصيلة و قراءاته مستوى لكن ، الزمني عمره مستوى و تتفق ربما
 و أفكار إلى يقوده جامحا   خياله يكون قد و ، ذلك من أكبر تكون قد تفكيره طريقة
   ذلك عن يعجزه المحدود نفوذه و الجسمية مقدراته لكن واقعيا   تحقيقها إلى يتطلع رؤى

 الطفل لدى النمو مظاهر في التباين ذلك أو المتجانس غير النسيج هذا يولد و
 في يسهم كما ، اإلحباط و بالقلق شعورا   سلوكية أنماط من عليه يترتب ما و المتفوق

 باالرتباك والمعلمين اآلباء يصيب أنه عن فضال اآلخرين مع توافقية صعوبات خلق
 .  معه يتعاملون حينما

 تبدو المشكلة هذه أن إلى( Robinson, 1996) روبنسون نانسي تشير و       
 تعامل طريقة و ، المتفوق بالطفل المحيطة البيئية الظروف تكون عندما تعقيدا أكثر
 نمط مع تتسق ال و ، فقط الزمني عمره أساس على قائمة معه المعلمين و اآلباء
 .  العاديين األطفال من غيره عن يميزه الذي المتزامن غير النمو

 : المهني و الدراسي االختبار مواقف في الصراع و التردد و الحيرة مشاعر ط.

 و ، Multipotentiality إمكاناتهم بتنوع عادة الموهوبين و المتفوقين يتميز       
 عرضة يكون و التردد و الحيرة من بعضهم يعاني ما غالبا و ، اهتماماتهم تعدد

 عن يعجزون قد و ،Vocational المهني و الدراسي االختيار مواقف في للصراع
 يزيد ربما و ، المهني و الدراسي طموحهم و نموهم لتحقيق المناسبة القرارات اتخاذ
 إضافة ، لهم المتاحة الفرص و البدائل تعدد صعوبتها و االختيار عملية تعقيد من
 و االمتياز من عالية درجة تحقيقهم اإلمكان قدر يضمنوا أن على البالغ حرصهم إلى

 ماسة بحاجة فهم لذا و ، يختارونها التي المهنة أو الدراسة مجال في سواء التفوق
 . المستمر و المبكر المهني و الدراسي اإلرشاد و السليم التوجيه إلى



 هو ما بقدر الخيارات تعدد" أن من( 1888) جروان فتحي إليه ذهب ما ذلك يؤكد
 نهاية مع االختيار موقف مواجهة عند اإلحباط من حالة إلى يقود ربما إيجابية حالة

 هدفا   يختار أن البد المتفوق الطالب أن ذلك ، خاص بوجه الثانوية الدراسة مرحلة
 الشك و.  فيها النجاح يستطيع التي الممكنة الخيارات من قائمة يلغى و واحدا   مهنيا  
 .الميول و االهتمامات من عريض لهامش تحديدا   يمثل واحد مهني هدف اختيار أن

 .األسرة في الموهوب و المتفوق مشكالت ثانيا : 

 يكتسب االجتماعية التنشئة أو التطبيع لعملية األولى المؤسسة هي األسرة        
 ، االتجاهات و المعايير و القيم يتشرب و ، التربوية خبراته أول طريقها عن الطفل

 المختلفة حاجاته إلشباع األساسي المصدر وهي ، االجتماعي السلوك قواعد يتعلم و
 سياقها في و ، عقلية و اجتماعية و نفسية و بيولوجية حاجات بين ما تتنوع التي و

 بين تتباين الوالدين قبل من تنشئته في معينة أساليب و ممارسات إلى الطفل يتعرض
 في و الموهوب و المتفوق حياة في مؤثرا   دورا   األسرة وتلعب ، الالسوية و السوية
 و المتنوعة، احتياجاته إشباع في و تنميتها على مساعدته و قدراته و مواهبه تعزيز
 أو االستعدادات و المواهب ازدهار في المؤثرة العوامل أهم أحد األسري المناخ يعد

 بالصحة تمتعه و باألمن.  الموهوب و المتفوق شعور في و ، ذبولها و اندثارها
 . النفسية طاقته تبديد و التوتر و للصراع عرضة جعله أو النفسية

 اهتمام الباحثين. 

 نطاق في مشكالت من الموهوب و المتفوق يعترض بما الباحثون اهتم وقد         
 و جهة من استعداداته و إمكاناته على آثار من تسببه أن يمكن ما و ، األسرية بيئته
 أن( May,2000) ماي فأوضح ، أخرى جهة من االجتماعي النفسي نموه إعاقة في

 و متباينة، متناقضة مشاعر لديهما يولد تفوق من ابنهما يمتلكه لما الوالدين إدراك



 عند االبن تفوق يمثل ما فعادة ، األمر هذا تجاه مختلفة استجابات يبديان أنهما
 و ، عليه اآلمال من العديد الوالدان يعقد حيث ، السعادة و للفرح مصدرا اكتشافه
 استجابات من يبديه لما مالحظاتهما تدفعهما و ، بالفخر شعورا وجوده لهما يجلب
 آنذاك الوالدان يقابل و ، به االهتمام و لرعايته المضني الجهد بذل محاولة إلى

 احتياجاتهم و السلوكية المتفوقين بخصائص الكافية معرفتهما عدم في تتمثل مشكلة
 أنواع و تفوقهم تنمية وسائل و نموهم متطلبات و ، االجتماعية و والنفسية المعرفية

 عدم و بالعجز شعورا لديهما المشكلة هذه تولد قد و ، لها يتعرضون التي المشكالت
 والدية معاملة أساليب و أنماطا يمارسا أن إلى اآلباء وعي نقص يؤدي و الكفاية
 قد و ، حاجاتهم و طبيعتهم مع تتناسب ال المتفوقين أبنائهم مع للعاديين مالئمة
 ألبنائهم المهنية و التعليمية االختيارات بشأن قراراتهم تكون أن إلى أيضا ذلك يؤدي
 .  استعداداتهم و لمقدراتهم مالئمة غير

 سلبية سلوك االباء تجاه االبناء المتفوقين. 

 مشاعر يبدون قد اآلباء أن( Shore et al,1991) زمالءه و شور يؤكدو        
 التعامل يستطيعون أال يخشون و الشديد بالقلق يشعرون فقد ، أبناء تفوق تجاه سلبية
 و التربوية الخبرات توفير على قدرتهم عدم بسبب الذنب و باإلثم يشعرون أو ، معه

 إخوته يفوق ما الرعاية و االهتمام من يعطونه ألنهم أو له، المالئمة العقلية المثيرات
 مصدر االبن هذا أن يشعرون قد اآلباء بعض أن إلى زمالءه و شور يشير و ،

 مشاعر هؤالء ويحمل ، الضآلة و بالحرج يشعرهم أنه و لمكانتهم و لسلطتهم تهديد
 .تجاهه شعورية ال استياء و غيرة

 

 



 للمتفوقين اساليب التنشئة االجتماعية 

 من لألبناء االجتماعية التنشئة في اآلباء يتبعها التي الطرق و األساليب تعدو     ·
 ، النفسية صحتهم و توافقهم و النفسي تكوينهم في المؤثرة األسرية العوامل أهم

 تسبب و األبناء، تنشئة في آثارها و نوعيتها حيث من األساليب هذه وتتباين
 الحماية و ، التشدد و التسلط و ، الالمباالة و كاإلهمال الالسوية الوالدية األساليب

 ذواتهم عن مفهومهم على و األبناء شخصية على ضارة آثارا الزائدين االهتمام و
 : يلي فيما نستعرضها

 المتفوق يواجهها قد التي المشكالت أخطر من الالمباالة و اإلهمال أسلوب يعد . أ
 مقدراته و بتفوقه االكتراث عدم الوالدان يبدى فقد ، األسرية بيئته في الموهوب و
 ال و ، االجتماعية النفسية و المعرفية حاجاته بإشباع الالمباالة و ، إهمالها و

 يبديان قد و ، نموه متطلبات تيسير و لرعايته الالزمين الجهد و الوقت يكرسان
 إلى السلوك هذا مثل يرجع و ، استعداداته و لمقدراته تقبلهما عدم و رفضها

 انشغال و لألسرة االقتصادي االجتماعي المستوى تدنى منها أسباب عدة
 و مشرب و مأكل من لألبناء األساسية الحاجات تلبية على بالعمل الوالدين
 النفسية و العقلية األخرى النمائية بالحاجات الوالدين مباالة عدم و ، ملبس

 المتفوق ابنهما رعاية في الوالدين تهاون سبب يكون قد و ، االجتماعية
 والثقافي التعليمي المستوى انخفاض هو مقدراته تنمية على والعمل والموهوب

 في له المالئمة الرعاية توفير بأهمية وعيها عدم إلى يؤدي الذي األمر لهم
 ( .Howe,1999,p29 – 30) طاقاته استثمار و قدراته تعظيم

 مستويات إلى ينتمون ممن اآلباء بعض أن( Alsop,1997) ألسوب ويذكر      
 مالها و قدرات و مواهب من ابنهم يمتلكه ما يدركون منخفضة اقتصادية اجتماعية

 و المالئمة التربوية الخبرات توفير استطاعتهم عدم يخشون أنهم إال ، قيمة من



 القدرات و االستعدادات تلك تنمية و المواهب تلك لتنشيط الالزمة الوسائل و األدوات
 و بل ، والديه جانب من الالمباالة و المتفوق إهمال نا كما اكدت بعض االدبيات. 

 وجهة في يؤدي قد مما تفوقه على التركيز من خوفهما إلى يرجع قد مقدراته رفض
 يتسبب و ، به المحيطين مع االجتماعية عالقاته التفوق ذلك يعوق أن إلى نظرهما

 كال أن بها المسلم األمور فمن.  العزلة و بالوحدة شعوره و له أقرانه رفض في
 كبيرة درجة إلى بذلك وينشغالن ، ألبنائهما االجتماعي بالتوافق كثيرا يهتمان الوالدين

 المشاحنات و العائلية الخالفات كثرة و األسري التصدع و التفكك يؤدي قد كذلك ،
 بشكل نموهم متطلبات و حاجاتهم و األبناء بمقدرات اهتمامهما عدم إلى الوالدين بين
 .  األبناء حق في تقصيرهما و عام

 و المتفوق ابنهما تنشئة في التشدد و التسلط أسلوب إلى الوالدان يلجأ قد  . ب
 و بطاعتهما يلزمانه و معاملته في شديدة صرامة يظهران فنجدهما ، الموهوب
 و االستكشاف في الجارفة رغبته يرفضان و ، مناقشة دون ألوامرهما الخضوع
 ال و ، بحرية أفكاره و آراءه عن يعبر لكي الفرصة له يتيحان ال و البحث
 و اإلكراه و بالتقيد التشدد و التسلط أسلوب يتسم و األفكار، لهذه تقبال يبديان
 التشدد و التسلط أسلوب يؤدي و ، النفسي و البدني اإليذاء و المستمر التهديد

 اختالل و ، النقص و بالعجز إحساسه و بنفسه المتفوق ثقة إضعاف إلى
 روح فيه يخمد كما ، خياله تقييد إلى أيضا يؤدي و ، ذاته عن صورته

 و الخالق للتعبير استعدادات من لديه ما يكف و ، المبادرة و االستطالع
 . التفوق

 يبديه ما أبنائهما تنشئة في األسلوب هذا ينتهجان اللذان الوالدان ويرفض     
 و حياته شئون تصريف في الذات على االعتماد و االستقالل إلى النزعة من المتفوق
 عن يتخلى أن إلى يدفعانه و التفرد إلى بنزعته يضيقان فهما ، لمستقبله التخطيط



 و ، له مناسب بأنه يقران ما عليه يفرضان و شئونه أخص في يتدخالن و استقالليته
 أي اتخاذ على قادر غير يجعله و ، هويته يفقد و مقدراته يقتل أن ذلك شأن من
 نيهرت يذكر و.  المهني أو الدراسي باالختيار يتعلق سواء حياته في حاسم قرار
(Neihart,1998 )تأثير تحت تدريجيا الحقيقية ذاته يفقد الموهوب و المتفوق أن 

 يفرضه لما االمتثال و الخضوع و للمسايرة تدفعه التي المعلمين و األهل ضغوط
 يحتفظ لكي المريرة الصراعات من العديد يواجه فهو ، صارمة معايير من المجتمع
 أفكار من يبديه ما يرفضون الذين المعلمين و باآلباء يصطدم و ، هويته و بكينونته

 ، متنوعة اهتمامات و معتادة أو مألوفة غير استجابات و أقرانه عن مختلفة آراء و
 خصائص من التخلص إلى يدفعونه و أفكاره شذوذ و سلوكه بغرابة فيتهمونه
 و المتفوق على المتزايدة الضغوط أن إلى نيهرت يشير و ، التميز و االختالف
 و الحقيقية ذاته عن والتخلي اآلخرين مسايرة إلى األمر نهاية في تدفعه قد الموهوب

 . إليه المقربين من نابعة الضغوط تلك كانت إذا بخاصة و ، تميزه جوانب عن

 االدبيات النفسية.   

 و المتفوقين فئات أكثر هم المبتكرين أنبعض االدبيات النفسية  تأكدو       
 يكون أن في برغبتهم يجاهرون فاآلباء ، الضغوط من النوع لهذا عرضة الموهوبين

 و ، السائدة االجتماعية األنماط مع يتوافقون و معهم التعامل يسهل أطفال لديهم
 هزيمة أن يرى و ، دربها على السير و الجماعة بمعايير االلتزام أبنائهم من يتوقعون
 و ، قدراته عن التخلي إلى اضطراره و الجماعة ضغوط مواجهة في المبتكر الطفل
 يعرضه ذلك كل النفسية احتياجاته أهم ببعض التضحية و ، االنسحاب بعملية قبوله
 لدرجة وفقا شخصيته على السلبية آثارها تتفاوت التي و االضطرابات من للعديد

 .بالحرمان شعوره مدى و االنفعالية حساسيته



 يتزايد قد احتياجاته تلبية في رغبتهما و البنهما الوالدين حب أن فيه الشك مما ج. 
 اآلباء بعض يندفع مبكر وقت في التفوق ظهور مع و ، موهوبا   و متفوقا   كونه مع
 و ، تدليله و به الزائد االهتمام و ، العناية و الرعاية أشكال بجميع إحاطته إلى

 ما بكل رعايته و به االهتمام زيادة على المبكرة استعداداته و مقدراته تشجعهم
 و المتفوقين آباء بعض أن إلى الباحثين بعض يشير و.  وسائل من يستطيعون
 فهم ، Oriented – Child الطفل حول بالمتمركزين وصفهم يمكن الموهوبين
 سبيل في الشخصية بمتعتهم يضحون و وجهدهم وقتهم يكرسون و فلكه في يدورون
 الظروف أفضل تهيئة و ، الطفل لمقدرات المالئمة العقلية االستثارة أشكال توفير

 من خوفا و تفوقه على الحفاظ في منهم رغبة ذلك و ، العقلية طاقاته الستثمار
 اآلباء استمرار في سببا للتعلم المتفوق يبديه الذي االستعداد يكون قد و ، ضياعها

 ولعا يبدي أو مبكرا   القراءة تعلم في رغبة يبدي الذي فالمتفوق ، السلوك هذا في
 احتياجاته إشباع على والديه حرص من يزيد قد العلمية أو الرياضية بالحقائق شديدا  

 تجاهلهما إلى التعلم من المزيد في رغباته وراء االنسياق يؤدي قد و ، رغباته و
 و إشباع إلى تحتاج التي االجتماعية و النفسية حاجاته و األخرى نموه لجوانب
 . اهتمام

 به الزائد اهتمامهما و الموهوب و المتفوق ابنهما على الوالدان حرص يؤدي وقد     
 بمشاعر يغمرانه و حمايته من يزيدان و بتدليلهما فيحيطانه عليه الشديد الخوف إلى

 و تفوقه على حرصا الزائدة الحماية شرنقة في عزله إلى يلجآن و ، الحب و الحنان
( 0110 القريطياما) ، إليها يحتاج التي والعناية الرعاية أشكال جميع تقديم في رغبة

 كوينهت يضعف الزائدة الحماية تلك و التدليل ذلك ينال الذي الطفل أنفقد رأى 
 اصطدامه لدى مستقبال بالعجز يشعر و ، واالجتماعي االنفعالي نموه ويتشوه النفسي
 الظروف في والسيما واإلحباط بالفشل يشعر و ، المشكالت أبسط و العقبات بأهون



 و ، النرجسية و ، الذاتي التمركز و بالذات الشعور لديه يتعاظم قد و ، الضاغطة
 .الالحقة عمره مراحل في القوانين و بالنظم االكتراث عدم و ، األنانية النزعة

 حينما خطورة أكثر يصبحان الطفل الذي يحظى باهتمام زائد ومبالغ فيه من الوالدين 
 كثيرة و األسرة داخل االنتباه محور فهو ، األول طفلهما يكون حينما أو وحيدا   يكون
 سؤاله على حريصان دائما فالوالدان ، رأيه وفق تسير المختلفة األسرية األمور من
 في قويا تأثيرا له بأن يشعره مما نقاش أو جدال دون برأيه األخذ و شيء كل عن

 من الموهوب و المتفوق به يتمتع لما نظرا و ، يفوقه قد و والديه تأثير يوازي األسرة
 يمارس و أحاديثهما في والديه يشارك فإنه مرتفعة عقلية قدرات و فائقة لفظية قدرة

 الوقت مرور مع و ، تستهويه و تثيره التي و يمارسانها التي األنشطة من الكثير
 وضعه يتسبب و ، آخرون أخوة له أصبح ما إذا خاصة األسرة في ثالث كوالد يبرز
 . إلخوته المشكالت من الكثير في األسرة في

 التوقعات المنتجة للضغوط. 

 كبيرا عبئا الموهوب و المتفوق البنهما الوالدان يضعها التي المرتفعة التوقعات تمثل 
 و استعداداته تقدير في مبالغتهما و بتفوقه الزائد اهتمامهما فيصبح ، عاتقه على

 من المزيد بذل إلى يدفعانه فقد ، النفسية صحته و مستقبله على حقيقيا خطرا مقدرته
 يؤدي مما اإلنجاز معدالت أعلى لتحقيق دفعه على يدأبان ، توقعاتهما لتحقيق الجهد
 القدرة عدم من خوفه و ، االضطراب و بالقلق شعوره و العصابية للكمالية نزعته إلى
 نضاله و محاوالته جراء من شديدة نفسية لضغوط تعرضه و مطالبهما تلبية على

 الوالدان يتعجل فقد هذا عن فضال فيه، آمالهما يحقق و يغضبهما ال حتى المستمر
 هو و ، الدراسية الصفوف تخطى و التعليمي باإلسراع فيرحبون المتفوق ابنهما نمو

 مدى على فقط يعتمد ال و المزاجية حالته و المتفوق طبيعة على يتوقف الذي األمر
 نموهم يتأثر قد الموهوبين و المتفوقين فبعض استعدادات، و مقدرات من به يتمتع ما



 إلى انتقالهم يؤدي حيث بالغا تأثرا التعليمية االستراتيجية بهذه االجتماعي االنفعالي
 الضغوط من يزيد أو االنطواء و الوحدة و بالعزلة شعورهم إلى أعلى دراسية صفوف

 . عليهم المفروضة

 اهمال الحاجات النفسية 

 و الموهوب و المتفوق طاقات تنمية على بإفراط يركزون الذين اآلباء يخطأو       
 ، طفلهما حق في فادحا خطئا االجتماعية النفسية حاجاته إلى االلتفاف دون مقدرته
 ذلك و إشباعها و تفهمها تتطلب خاصة نفسية حاجات وللموهوب للمتفوق أن حيث

 لهم المحيطين فهم قصور و إهمالهم على يترتب إذ سويا، نفسيا نموا نموه لضمان
 من ذلك عن ينشأ قد ما إلى باإلضافة ، النفسية صحته على وخيمة سلبية آثار

 و بينه فيما االجتماعية العالقات و المتبادلة الشخصية التفاعالت في اضطراب
 الذي الموهوب و فالمتفوق التوافقية، السلوكية للمشكالت عرضة يجعله و بينهم
 للرفض يتعرض و ، أقرانه بخاصة و اآلخرين مع توافقه في بالغة صعوبات يواجه

 باالختالف اإلحساس لديه يزداد و ، قبلهم من أحيانا التهكم و السخرية و االجتماعي
 السلوكي أداؤه حيث من أو أفكاره و اهتماماته حيث من سواء األقران من غيره عن

 و ، التوتر و الخوف و القلق مشاعر من لديه ما تبدد آمنة أسرية بيئة إلى يحتاج
 و الفهم و التقبل إلى حاجته تشبع و ، بالكفاءة إحساسه تنمي و بذاته ثقته تدعم

 . التقدير

 البيئة المحف زة . 

 الستثارة الالزمة األدوات و المصادر األسرة له توفر ألن عقليا   المتفوق يحتاج ·
 أوجه ممارسة في األبناء لدى الكامنة العقلية الطاقة استثمار و التعلم و التفكير
 اللعب و النماذج و ، المجالت و الكتب المصادر تلك أمثلة من و ، النشاط



 ، المرئية و المسموعة األجهزة و ، العلمية و الفنية األدوات و الخامات و ، المناسبة
 اإلدراكي و العقلي التفتح على تساعد التي بالكيفية اإلمكانيات هذه توظيف حسن و

 تتمثل ال قد التفوق تنمية معوقات أن على تعميقها و خبراته إثراء و الموهوب لدى
 في تنجم قد إنما و ، األدوات و المواد هذه لمثل المنزلية البيئة افتقار في بالضرورة

 إثراء على تساعد التي بالكيفية توظيفها عدم و استخدامها سوء عن األحيان بعض
  التجريب و الكشف و االستطالع على تشجيعه و اهتماماته تنويع و المتفوق خبرات

 عالقة المتفوق باشقائه . 

 التي المشكالت من للكثير مصدرا بأشقائه الموهوب و المتفوق عالقات تمثل ·
 بين قدرات و مواهب من يمتلكه بما االبن هذا مثل فوجود ، أسرته في لها يتعرض
 الموهوب و المتفوق ابنهما بين يقارنان قد فالوالدان ، لهم واضحة مشكلة يمثل أشقائه

 أو به الزائد اهتمامهما يؤدي قد و ، لديهم والحسد الغيرة مشاعر يثير مما أشقائه و
 بينه الكراهية و العداء مشاعر تولد إلى مدحه في اإلفراط و عليه الثناء في مغالتهما

 كل بأن اإلدعاء إلى الوالدان يلجا قد و ، قبلهم من مرفوضا فيصبح ، إخوته و
 يؤثر أن يمكن الذي األمر هو و ، بينهم العالقات توتر من خوفا متشابهون أبنائهما

 . قيمتهما بعدم يشعرانه و قدراته من يقلالن ألنهما المتفوق ابنهما على سلبا

 بيئة االسرة التنافسية. 

 يتميز الذي المجال في الموهوب و المتفوق شقيقهم ينافسوا أن اإلخوة يحاول قد و
 في يندفعون و الرياضية أو الفنية المجاالت أو الدراسي التحصيل كان سواء فيه

 في منهم رغبة النجاح و اإلنجاز من متشابهة مستويات لتحقيق يائسة محاوالت
 السلبي أثره المحموم التنافس لهذا أن شك ال و ، والديهم لدى مرموقة بمكانة التمتع
 إليه يؤدى لما ، األسرة داخل والعاديين الموهوبين و للمتفوقين النفسية الصحة على



 و الذات تقدير انخفاض و ، الموهوب و المتفوق لدى اإلثم و بالذنب شعور من
 العام الجو يصبح و ، بينهم العالقات اضطراب و إخوته لدى باإلحباط الشعور
 . والموهوب المتفوق النفسي لألمن مهددا بالصراعات مليئا لألسرة

 : المدرسة في المتفوق الطفل مشكالت . جـ

 و المواهب نمو سبيل تعترض التي المعوقات من عدد على المدرسية البيئة تنطوي
 عدد تناول قد و ، مقدراته و المتفوق طاقات طريق في عثرة حجر تقف و ، ازدهارها

 من وجودها على يترتب أن يمكن ما أوضحوا و المعوقات هذه مثل الباحثين من
 Shore etوزمالءه شور ذكر فقد. الموهوبين و المتفوقين على سلبية آثار

al,1991 ))عليه تمارس التي المستمرة الضغوط من يعاني والموهوب المتفوق أن 
 مع فهو ، معها يتجاوب و تقليدية تعليمية برامج و خبرات من له يقدم ما يساير كي
 و التعلم سرعة من به يتميز ما و، مرتفعة عقلية استعدادات و قدرات من يتملكه ما

 أن يمكنه ال حوله من العالم فهم في والرغبة بالمعرفة الشغف و االستطالع حب
 يعاني لذلك.  للعاديين تقدم التي الدراسية والمناهج التعليمية البرامج مع ينسجم
 الصف في وجوده جراء من Boredom والملل الضجر من والموهوب المتفوق
 الصف في زمالئه انتظار في تقريبا وقته نصف يقضي فهو ، العادي الدراسي
 المناهج خالل من تعليمية خبرات و مهام من له يقدم ما أن عن فضال به، ليلحقوا
 من المزيد إلى الملحة حاجته يشبع ال و مقدراته مستوى إلى يرقى ال العادية الدراسية
 عن يتوقف ال الذي فعقله ، Need to Mental stimulation العقلية االستثارة
 تساعده و استعداداته و مقدراته تتحدى تعليمية أنشطة و مهام إلى حاجة في العمل
 الطالب لهذا طرد مركز إلى المدرسة تتحول و ، طاقاته أقصى إلى الوصول على
 المتزايدة المستمرة اإلحباطات و السلبية المشاعر من بالعديد فيها وجوده يرتبط حيث

 . التعلم في رغبته و دافعيته نقص عنها تنجم قد التي و ،



 .الخدمات التعليمية 

 عادي غير هو ما االستعدادات و القدرات من لديه الموهوب و المتفوق ألنو        
 أساليب و استراتيجيات و خاصة تعليمية خدمات إلى حاجة في فهو ، بأقرانه مقارنة
 و المتفوقين ألن نظرا و ، قدراته تفعيل و ذاته تحقيق يستطيع كي مناسبة تعليمية

 تصبح بهم االهتمام و رعايتهم فإن، لمجتمعاتهم هامة ثروات يمثلون الموهوبين
 بارزا   دورا   يلعبون الذين هؤالء مثل إلى يحتاج فالمجتمع ، المجتمع لرفاهية ضرورة

 .المجاالت من العديد في العظيمة اإلنجازات له يقدمون و ، مشكالته حل في

 تثبيط الحماس. 

 عن مفهومهم تدنى و ، باإلحباط وشعورهم ، والموهوبين المتفوقين حماسة تثبيط
 المقتدرين غير المعلمين بعض معاملة جراء من الذات نقد في واإلفراط ، ذواتهم
 و المتفوقين احتياجات و التفوق و الموهبة معنى يتفهمون ال الذين و مهنيا  

 و ، للمشكالت المألوفة غير حلولهم و الغريبة بأسئلتهم يضيقون و ، الموهوبون
 و ، االستقاللي السلوك يشجعون ال و ، استظهارها و المعلومات تلقين على يركزون
 النظام على التأكيد و السلطوية إلى ينزعون و ، المتفوقين تالميذهم نقد في يفرطون

 و التلقائية يكفون و ، النظام مسايرة و الصارمة للتعليمات االنصياع و ، الضبط و
 .  تالميذهم لدى المباداة

 االفتقار للمواد

 لتفعيل الالزمة األدوات و المواد و،  المناسبة و التجهيزات إلى المدرسة افتقار 
 و كالمعامل ، القصوى الحدود إلى مقدراتهم و الموهوبين و المتفوقين طاقات

،  الموسيقية االآلت و الفنية المواد و الخامات و المالعب و الورش و ، المختبرات
 تلبي أن يمكن التي Learning Resources Centers التعلم مصادر مراكز و



 و ، النفس على االعتماد و التعمق و البحث و االكتشاف إلى الخاصة احتياجاتهم
 لهم تيسر و ، محفزة و غنية بيئة في صغيرة كمجموعات أو كأفراد العمل من تمكنهم

 مواد من العادية الدراسة حجرات في عليها الحصول يستطيعون ال التي الخدمات
 البصرية و السمعية كالمواد ، مطبوعة غير مواد و ، الدوريات و كالمراجع مطبوعة

 مما غيرها و...  العالمية و المحلية المعلومات شبكات و ، الكمبيوتر أجهزة و ،
 المشروعات و التجارب إجراء و ، المستقلة الدراسة أو الذاتي بالتعلم منهم لكل يسمح

 المجاالت و الموضوعات بعض في العمق و التفكير و ، الفردية البحوث و الخاصة
 .  الخاصة الهتماماته وفقا

 الشعور بالتقييد. 

 المشبعة المدرسية المناخيات و البيئات في األمن عدم و التهديد و بالتقييد الشعور 
 و االختالف و التنوع تشجيع عدم و الجمود و اإلهمال، و اإلكراه و التسلطية بجو

 إلى إما لذلك نتيجة الموهوبين و المتفوقين لجأ ربما و ، األفكار و اآلراء في التعددية
 و التمرد إلى أو ، األصيلة و الجديدة أفكارهم عن التخلي و استعداداتهم كبت

 .  السواء عن االنحراف

 اساليب التقييم. 

 كاسترجاع ، ضيقة و محدودة مهام سوى تقيس ال التي التقييم أساليب استخدام 
 التي األساليب غياب و ، العام نهاية كامتحانات ، التقاربي التفكير و المعلومات

 و االستنتاج و التحليل و الفهم و ، اإلبداعي و الناقد للتفكير أوسع مكانا   تفسح
 و المستمر و األصيل كالتقويم ، الذاتي التعبير و المشكالت حل و ، التركيب
 . مقدراته و الطفل استعدادات لنمو المعزز و الذاتي التقويم

 



 التفريط التحصيلي. 

 أعقد Underachievement التحصيل مستوى تدنى أو التحصيلي التفريط ويعد
 الموهوبون يسبب و ، مربكة و مميزة ظاهرة تمثل التي و المتفوقين الطالب مشكالت
 بأنهم هؤالء تعريف يمكن و ، معلميهم و لوالديهم شديدا إحباطا التحصيل منخفضي

 من به يتمتعون ما ضوء في منهم متوقع هو عما الفعلي أدائهم مستوى ينخفض من
 بأنه التحصيل مستوى في التدني الباحثون يعرف و ، مهارات و إمكانات و قدرات

 على الدالة المؤشرات من مؤشر أي بين و المدرسي األداء بين الفجوة أو التناقض
 أنه أيضا أضافوا و ، الذكاء اختبارات على درجاته مثل الفرد يمتلكها التي القدرة
 الفعلي اإلنجاز بين و Potential الطاقة أو Ability القدرة بين التناقض مدى

Actual Achievement الحقيقي األداء أو Real Performance . 

 سمات الموهوبين منخفضي التحصيل. 

 و سمات عدة هناك أن إلى( Reis&Mccoach, 2000) ماككوش ريس يشير و
:  منها عليهم التعرف في تساعد التي و التحصيل منخفضي للموهوبين خصائص
 االجتماعية بالعالقات يهتمون ممن الطالب ذلك يكون قد و ، الذات تقدير انخفاض

 يبدي هو و ، المدرسي العمل و الدراسي التحصيل من أكثر العامة األنشطة و
 و كثيرا يماطل و المدرسية واجباته بأداء يهتم وال ، المدرسة نحو سالبة اتجاهات
 غير رديئة دراسية عادات يمتلك عام بشكل وهو ، بأدائها يطالب عندما يسوف
 .  التركيز عدم و للتشتت قابلية لديه و ، منتجة

 من يعاني الطالب هذا أن( Delisle&Berger,1989) برجر و ديليسلي يضيف و
 خارجية عوامل إلى النجاح يعزو حيث اإلنجاز تحقيق في الجهد لدور إدراكه عدم

 يمكنه الذي الحد إلى قدراته مستوى ارتقاء عدم إلى الفشل يعزو و الصدفة و كالحظ



 و ، اآلخرين مع منافسات في الدخول يخشى هو و ، منه المطلوبة المهام أداء من
 هؤالء يتسم و ، ذاته صورته على حفاظا فيها يفشل أن يخشى قد التي المهام يتجنب
 لديه بعضهم أن زميله و ديليسلي يرى و خارجية، لديهم الضبط وجهة بأن الطالب
 بسبب الذنب و اإلثم مشاعر من يعانون أنهم و ، المثالية و الكمالية نحو نزعات
 منهم يتوقعها أو ألنفسهم يضعونها التي المرتفعة التوقعات تحقيق على قدرتهم عدم

 .  كلية المدرسي العمل من الهروب إلى يدفعهم مما معلموهم و أبائهم

 التحصيلي. التفريط ظاهرة وراء الكامنة األسباب 

 أن (0110،  الزيات) اوضح التحصيلي التفريط ظاهرة وراء الكامنة األسباب عنو   
 أبرز أن إلى أشار و،  الموهوبين تحصيل تدنى في هاما دورا يلعب األسري السياق

 اقل كانوا آبائهم أن التحصيلي التفريط ذوي الموهوبين لدى األسري السياق خصائص
 و أهدافا يضعون ممن أنهم أو ، ألبنائهم األكاديمي بالتقدم اهتماما و انشغاال
 قدرات و بإمكانات ثقة اقل أنهم أو ، للتحقيق قابلة غير واقعية غير و توقعات
 العالقات دفء على يحرصون ال أنهم و ، الذاتية بكفاءتهم شعورا أقل و األبناء
 حاجاتهم إشباع و االجتماعي االنفعالي بنموهم يهتمون ال و ، أبنائهم و بينهم

 .  المختلفة

 البيئة المدرسية السلبية. 

 ، المشكلة تلك خلق في هاما دورا تلعب أنها نجد المدرسية بالبيئة يتعلق وفيما
 بالخبرات تمده ال و الطالب لقدرات المالئم الالزم التحدي توفر ال الدراسية فالمناهج

 تزداد التي التعليمية البيئة و ، طاقاته استثارة و قواه الستنفار الالزمة األنشطة و
 في اعتاد الذي الطالب و ، الطالب دافعية تثبيط إلى تؤدي قد المنافسة حدة فيها
 ما إذا الجهد من قدر بأقل و سهال نجاحا يحقق أن العادية الدراسية المناهج ظل



 كما ، المثابرة يستطيع لم و التكاسل و االنسحاب أثر قوية تنافسية لخبرات تعرض
 في بخاصة و المتفوق الطالب تحصيل مستوى تدني في بالغ أثر األقران لجماعة أن

 بين يختار أن ضغوطهم من يعانيه ما وطأة تحت عليه يصبح حيث المراهقة مرحلة
  االنتماء إلى حاجته و اإلنجاز إلى حاجته إشباع

 من% 00 أن إلى( Reis&Mccoach,2000) وماككوش ريس ويشير       
 العائق هو التفوق من وموقفهم األقران جماعة أن أكدوا قد المتفوقين الطالب
 الذي المعلم يعد و ، اإلنجاز مستويات أفضل تحقيق دون يحول الذي األساسي

 بالمناقشة يسمح ال الذي أو الموهوبين و المتفوقين مع التعامل في الخبرة إلى يفتقر
 .لتدنيل المسببة الهامة العوامل من الحوار و

 الدراسات التي تناولت مشكالت توافق المتفوقين.  

 تناولت التي األبحاث من لمجموعة 0110،  جروان عرض آخر سياق وفي
 و االجتماعي التكيف حول الدراسات من العديد تشير حيث المتفوقين مشكالت
( كمجموعة أو) المحصلة في أنهم إلى الموهوبين و المتفوقين للطلبة العاطفي
 رفاقهم مع جيدة بعالقات يتمتعون و ، العاطفي التكيف من جيدا مستوى يظهرون

(Austin & Draper 1981,Terman,1925 . )تشير الدراسات بعض لكن و 
 الموهبة و للتفوق المرافقة االجتماعية و العاطفية المشكالت بعض وجود إمكانية إلى
 الباحثين بعض يحدد و.  مرتفع مستوى من الموهبة و التفوق يكون عندما خاصة و

 للمجازفة تعرضهم أن يمكن التي الموهوبين و المتفوقين الطلبة خصائص من عددا  
 الخصائص هذه بين من و اآلخرين، مع و أنفسهم مع صعبة مواقف في توقعهم أو

 باالختالف الشعور ، الكمالية الفعل، ردود و العواطف قوة ، الزائدة الحساسية: نذكر
 ضوء في و ، العاطفية و االجتماعية و العقلية المجاالت في المتوازن غير النمو و



 هؤالء منها يشكو التي المخاوف و المشكالت من أنواع عشرة إلى التوصل تم ذلك
 : هي و الطلبة

 .  بذلك تعريفهم عدم و الموهبة و التفوق لمعنى إدراكهم عدم -1

 .  المدرسة في الوقت معظم منه يعانون الذي الضيق و الملل -0

 .  اآلخرين جانب من التقبل عدم و باالختالف شعورهم -0

 .  الرفاق و المعلمون و اآلباء لهم يضعها ما غالبا التي المرتفعة التوقعات -0

 و االنتقادات و األسئلة بكثرة و أحيانا بالسخرية لهم الطلبة رفاقهم مضايقة -0
 .  أخرى أحيانا الطلبات

 الختالط المهني أو الجامعي االختيار موقف مواجهة عند بالحيرة الشعور -0
 .  الممكنة الفرص كثرة و األمور

 و ، الرفاق مع التكيف أجل من تفوقهم إخفاء إلى اللجوء و،  بالعزلة الشعور -0
 عدم و ، االكتئاب و،  الدافعية وتدني ، السلطوية مقاومة و ، اآلخرين مع التشدد
 .  الزائد القلق و النقد تقبل

 على اآلخرين سلوكيات و سلوكهم تقييم و مبكر وقت في قيمي لنظام تطويرهم -9
 .  النظام هذا أساس

 توقعاتهم مع تنسجم ال التي المواقف في اآلخرين نقد و الذات نقد في مبالغتهم -8
 . اإلنسانية العالقات في المثالية و المساواة و للعدالة معاييرهم أو

 عجزهم و العالم و المجتمع بمشكالت الشديد إلحساسهم المرافق بالقلق الشعور -11
 .  فيها التأثير أو الفعل عن



 يمكن خارجية مصادر إلى يعود المخاوف و المشكالت هذه بعض فإن يبدو كماو 
 سلوكياتهم يتفهم ال و والموهوبين المتفوقين الطلبة يتقبل ال المجتمع أن في تلخيصها

( 0110 ، جروان فتحي. ) المتفوق شخصية من داخلية عوامل إلى يعود بعضها و
 الشخصية الخصائص إلى يرجع المشكالت هذه من اآلخر البعض أن كما. 

 العقلي الجانبين في المتوازن غير النمو و ، تعلمهم أنماط و الطلبة، لهؤالء الموروثة
 . لديهم العصبي النظام حساسية وشدة ، االنفعالي و

 يواجهها التي بالمشكالت قائمة( Silverman,1993) سيلفرمان وأوردت      
 و الشخصية خصائصهم بين للتفاعل نتيجة والموهوبين المتفوقين الطلبة بعض
 : يلي ما على القائمة اشتملت و ، االجتماعية بيئاتهم

 .  الدراسي التحصيل مستوى تدني -

 .  الملل ستار وراء غالبا يختفي الذي االكتئاب -

 .  القدرات إخفاء -

 .  الذاتي االنطواء و الذات فهم -

 . الزائدة المنافسة -

 .  سنا األكبر بأخوتهم االهتمام و األسرة في تجاهلهم -

 .  قدراتهم نحو السلبية اآلخرين اتجاهات -

 .  اآلخرين نحو بالمسؤولية الزائد الشعور -

 .  المخفية اإلعاقات -

 .  الموثوقين الرفاق قلة -



 .  المتوازن غير النمو -

 يصنفون الذين الطلبة لدى مضاعفة بنسبة تظهر تكيفية مشكالت وهناك      
 بعض تشير و.  العاديين بالطلبة مقارنة األعلى المستوى من موهوبين و كمتفوقين
 هؤالء من% 00 و 01 مابين أن إلى( Robinson&Noble,1991) الدراسات
 : يلي ما تضم توافقية مشكالت من يعانون الطلبة

 . االجتماعية العزلة -

 . سنا األكبر رفاقهم قبل من مناكدتهم و إرهابهم -

 .  رفاقهم من فيها يشاركهم من يجدون ال التي بهم الخاصة اللعب اهتمامات -

 .  االهتمامات و الميول مشاركتهم يمكن الذين الرفاق قلة -

 .  العشرة و الصحبة في الوالدين على الكبير االعتماد -

 . المدرسي المناخ فقر -

 .  اآلخرين قبل من المرتفعة التوقعات -

 .  موهبتهم نحو الوالدين بقلق الوعي -

 ثالث في الموهوبين و المتفوقين الطلبة مشكالت تصنيف يمكن ذكر ما ضوء وفي
 : هي ، مجموعات

 .  الدراسة و بالتحصيل تتعلق معرفي طابع ذات مشكالت -

 .  اآلخرين مع و الذات مع بالتكيف تتعلق انفعالي طابع ذات مشكالت -

 .  للمستقبل المهنية األهداف بتحديد تتعلق مشكالت -



 المشكالت و األزمات بعض جراء من عموما الموهوبين و المتفوقين الطلبة يعاني و
 مرحلة في يتفاقم و يبرز قد األزمات هذه بعض أن بمعنى.  التطوري الطابع ذات

 ازدادت كلما و ، اإلناث أو بالذكور بعضها يرتبط قد و ، معينة دراسية أو عمرية
 قد و.  المشكالت و األزمات تشتد بأن االحتماالت ازدادت الموهبة و التفوق درجة
 يواجهها أن يحتمل التي التطورية األزمات من عدد تحديد من الباحثين بعض تمكن
 . المختلفة النفسي و المعرفي نموهم مراحل خالل الموهوبين و المتفوقين الطلبة

 : األسرية البيئة مجال في اإلرشادية األهداف -ب

 و نموه متطلبات و مشكالته و سماته و الطفل باستعدادات األسرة تبصير -1
 . احتياجاته

 أساليب و لسلوكهم اإليجابية و السلبية باآلثار األسرة أفراد إحساسات تنمية -0
 الوالدية المعاملة أساليب بأهمية الوالدين تبصر و ، الطفل شخصية على معاملتهم
 و والمساندة التقدير و ، االهتمام و التقبل و التفهم و ، الحنان و كالدفء ، السوية

 .  المتفوق و الموهوب الطفل شخصية نمو في ، التشجيع

 الثقافية والخبرات والمصادر بالمواد غنية أسرية بيئة تهيئة بضرورة األسرة توعية -0
 استثمار و طاقاته تنمية من الموهوب و المتفوق الطفل لتمكين الالزمة االجتماعية و

 األنشطة و الهوايات ممارسة و البحث و التجريب و االطالع خالل من إمكاناته
 . المنزل داخل إليها يميل التي

 و بالكفاءة شعوره يعزز بما المتفوق الطفل نحو األسرة أفراد اتجاهات تعديل -0
 . الطمأنينة و األمن و الثقة

 تقدمه و الطفل إنجازات لمتابعة،  بالمدرسة األسرة اتصال توثيق على العمل -0
 . حلها في التعاون و ، مشكالت من يعترضه قد ما و الدراسي، الصف داخل



 : ذاته الموهوب و المتفوق للطفل بالنسبة اإلرشادية األهداف - جـ

 و ، تفوقه بجوانب الوعي و ، تقبلها و نفسه حقيقة فهم على الطفل مساعدة -1
 . المجتمع و له بالنسبة أهميتها إدراك

 كفرد ذاته تقبل و ، بنفسه ثقته تعزيز و بمشاعره الوعي على الطفل مساعدة -0
 من التفرد و المغايرة بين التوازن لتحقيق مهارات اكتسابه و اآلخرين، عن مختلف
 .  االجتماعي التوافق و ناحية،

 مهاراته تنمية و ، الضغوط مع التعامل و الصراعات حل على الطفل مساعدة -0
 .  بالملل الشعور و العزلة و الوحدة مثل.  المختلفة المشكالت لمواجهة

 واقعية أكثر مفهوم بلورة على و ، مقدراته و إمكاناته حدود إدراك على مساعدته -0
 .  الذات عن إيجابية و

 .  االجتماعية المسئولية و بالمشاركة إحساسه و ، القيادية مهاراته تنمية -0

 أو ، الوحدة و العزلة إلى تؤدي ال بحيث االستقاللية و التفرد إلى نزعاته ترشيد -0
 المعايير عن الخروج و للتمرد تقود أو.  اآلخرين قبل من التجاهل و النبذ

 .  االجتماعية

 بل الفشل خبرة من التعلم على و ، األخطاء تقبل على المتفوق الطفل مساعدة -0
 عن مفهومه على تؤثر ال بحيث ، التحدي و االهتمام من للمزيد مثيرا اتخاذها و

 .  ذاته

 و االجتماعية و المعرفية و النفسية باحتياجاته االستبصار على الطفل مساعدة -9
 .  خارجها و المدرسة داخل إلشباعها المتاحة المصادر و بالسبل توعيته و ، فهمها

 .  تحقيقها و الذات توجيه على مقدرته و ، الذاتية بالمسئولية الطفل شعور تنمية -8



 تفاعالته و عالقاته تعزيز و الطفل لدى االجتماعي االتصال مهارات تطوير – 11
 .  اآلخرين مع

 و اآلخرين من المساعدة تقبل و ، الجماعي والعمل التعاون مهارات تطوير -11
 .  ذلك تقتضى التي المواقف في الالزم العون تقديم

 : المتفوقين إرشاد في توظيفه و النفسي اإلرشاد 

 ثالثة من بأكثر متأخرا والموهوبين المتفوقين للطلبة اإلرشادية بالحاجات االهتمام بدأ
 التي للنتائج كان ربما و.  التعليمية أو التربوية بحاجاتهم االهتمام بداية عن عقود

 ألفراد النفسية و الشخصية الخصائص حول رفاقه و Terman تيرمان إليها توصل
 الوقت من لفترة اآلباء و الباحثين و التربويين أنظار صرف في األثر أكبر عينته
( Porter,1999) بورتر لويس أكدت لقد.  الطلبة لهؤالء اإلرشاد خدمات أهمية عن
 أعلى الموهوبين و المتفوقين األطفال حياة في المشكالت و المتاعب تأثير حدة أن
 من المتفوقين به يتمتع مما بالرغم أنه و العاديين، ألقرانهم بالنسبة منها أشد و

 احتياجاتهم تلبية في توظيفها يمكنهم ممتازة عقلية طاقات و ، مهارات و استعدادات
 ، لها يتعرضون التي الضغوط مع التعامل في و ، االجتماعية و العقلية و النفسية
 مشكالتهم على التغلب في تساعدهم خاصة إرشادية خدمات إلى ماسة بحاجة فإنهم

 عال بمستوى التمتع و التوافق على تعينهم و ، المختلفة الضغوط مواجهة على و ،
 .  السليمة النفسية الصحة من

 و للباحثة اإلرشادية بحاجاتهم االهتمام إثارة في بداية ذلك في الفضل يعودو     
 من Stanley ستانلي حوليان وصفها التي Hollingworth هولينغورث ليتا المربية
 الموهوب و المتفوق الطفل تعليم لحركة األم و الحاضنة بأنها هوبكنز جونز جامعة

 .  األمريكية المتحدة الواليات في



 الطلبة فئة على األضواء تسليط في أبحاثها و دراساتها ساهمت حيث      
 من الخاصة الحاجات ذوي لمجتمع تنتمي التي الفئات كإحدى الموهوبين و المتفوقين
 :هي نقاط خمس على" هولينغورث" أكدت قد و ، اإلرشادية و التربوية الناحيتين

 ، الموهوبين و عقليا   المتفوقين لألطفال العادي الدراسي البرنامج مالئمة عدم :األولى
 ، تقليدي برنامج أنه حيث ، الدراسية لطرائقهم و ، المختلفة لحاجاتهم إشباعه عدم و
 ، عقليا المتفوقين األطفال عند التعلم سرعة مع يتناسب ال و ، بالرتابة يتصف و

 .  منه الملل و بالضجر يشعرون األطفال هؤالء يجعل مما

 و عقليا المتفوقين األطفال عند انفعالية و اجتماعية حاجات هناك : الثانية
 .  إشباعها و بتلبيتها معها التعامل يجب الموهوبين

 مع التعامل كيفية إلى عقليا المتفوقين األطفال إرشاد إلى حاجة هناك : الثالثة
 .  المختلفة مشكالتهم

 قبل ناضجون أنهم حيث ، الجسمي نموهم مع العقلي نموهم تناسب عدم : الرابعة
 هي و ، الموهبة أو التفوق حسنات من حسنة هذه أن البعض يعتقد قد و.  األوان
 من مع و ، أقرانهم مع اجتماعية متاعب لهم تخلق أنها إال ، كذلك تكون قد بالفعل

 .  منهم سنا أكبر هم

 الذين للطلبة بالنسبة فائدة دون المدرسة وقت من أكثر أو% 01 ضياع :الخامسة
 . فأكثر 101 ذكائهم نسبة تبلغ

 والموهوبين المتفوقين الطلبة حال عن بليغة بعبارة هولينغورث المربية عبرتو     
 و راشد عقل بين تجمع أن: " قولها و ، كبيرة أدمغة تحمل صغيرة أكتاف: " بقولها

 " .معينة صعوبات مواجهة معناه طفولي جسم في طفل عواطف



 للطلبة اإلرشادية البرامج تطوير و اإلرشاد مراكز تأسيس بدأ 1801 عام منذو     
 حيزا تشغل لم اإلرشاد قضايا أن إال.  أمريكا في عائالتهم و الموهوبين و المتفوقين
 بداية حتى بجدية إليها ينظر لم و ، المتفوقين تعليم برامج في أهميتها مع يتناسب

 أن – الراهنة المؤشرات ضوء في – المتوقع من و.  العشرين القرن من الثمانينات
 تعليمهم برامج في التقدم ازدياد مع الطلبة لهؤالء اإلرشادية بالحاجات االهتمام يزداد

 ( .009:ص 0110 ، جروان) رعايتهم و

 المجتمعات المتقدمة. 

 في المتفوقين و الموهوبين أبنائها عن للكشف كبيرة أهمية المتقدمة المجتمعات تولي 
 قدراتهم لتنمية طموحة خططا   تضع و ، رعايتها و اهتمامها توليهم و ، المبكرة سن
 استمرار يضمن بما ، لها يتعرضون التي المشكالت كل لحل السعي و إمكاناتهم و

 حاجاتهم تشبع و ، مواهبهم تستثير مناسبة تعليمية تربوية بيئة تهيئة و تفوقهم
 تشارك أن عليها هائلة استثمارية طاقات الفئة هذه تشكل حيث ، التفوق و للتحصيل

 .  المجتمعات هذه مستقبل صنع في

 من المتفوقين شخصية لدراسة الباحثين جهود بتكثيف المجتمعات قامت لذلك      
 على المساعدة والعوامل المتفوقين لشخصية األساسية المكونات إلى التوصل أجل

 عالقته و العقلي الجانب إلى الدراسات هذه بعض اتجهت قد و.  تفوقهم استمرار
 و بالتفوق المرتبطة الشخصية سمات دراسة إلى اتجه اآلخر البعض و ، بالتفوق
 و إلرشاد اإلبعاد متكاملة خطط وضع في الدراسات هذه مثل ساعدت قد و ، اإلبداع
 تنمية و ، اكتشافهم كيفية الخطط هذه تتناول حيث ، دراسيا   و عقليا   المتفوقين توجيه
 تنمية و العلمي البحث روح فيهم تثير التي المناهج توفير و ، قدراتهم و ، سماتهم
 الصحية و التربوية و النفسية الخدمات توفير و ، أالبتكاري التفكير على قدراتهم

 إثارة و الستغالل المتكامل للنمو المالئمة الفرص تهيئة على تعمل التي واالجتماعية



 توفير و معينة أنشطة و برامج خالل من ذلك و ، للتفوق المحددة العقلية القدرات
 و العلمي البحث مهارات اكتساب للمتفوقين يتيح الذي المناسب التعليمي المناخ
 ( 000:ص 1880 ، آخرون و السالم عبد فاروق) االستنتاج على القدرة و التفكير

ذاو       تميزهم العاديين غير فئات من الفئة هذه سمات و خصائص كانت ا 
 منها يعاني قد كما تماما المشكالت بعض من يعانون قد كأفراد أنهم إال كمجموعة

 .  العاديين األطفال من العديد

 المتفوقين تعليم لخدمات المساندة الخدمات من خدمة النفسي اإلرشاد يعتبرو     
 فيه ينخرطون الذي البرنامج طبيعية كانت مهما و ، تربيتهم و الموهوبين و عقليا
 في إرشاد إلى حاجة في الموهوبين و عقليا المتفوقين األطفال فإن اسراعيا، أو إثرائيا
 سوف الخدمات هذه غياب أن إلى باإلضافة ، حياتهم جوانب من متعددة نواحي
 مستوى على و ، لإلنجاز دافعيتهم و للتعلم دافعيتهم على سلبيا تأثيرا شك بال يؤثر

 و ، االنفعالي استقرارهم و الوجداني نموهم و لذواتهم تقديرهم و المستقبلية طموحاتهم
 كما.  المهنية اختياراتهم مستقبل على و ، المهني نموهم و ، االجتماعية عالقاتهم

 عقليا المتفوقين األطفال توافق على يساعد لن اإلرشاد لخدمات برنامج أي افتقار أن
 يتعرضون ربما التي االحباطات مع ، األسرة محيط مع و ، األقران مع الموهوبين و
 و عالية قدرات من فيها بما ، أنفسهم مع أو ، المجتمعية الخارجية البيئة من لها

 . التفوق و النجاح لتحقيق دوافع و لإلنجاز جامحة رغبات

 و عقليا المتفوقين األطفال توجيه و إرشاد عملية أن إليه اإلشارة تجدر مماو     
 هؤالء يواجهها التي الدراسية المشكالت حل على تقتصر ال أن يتعين ، الموهوبين
 أخرى جوانب على تشتمل أن يجب لكن و معلمهم، مع أو دراستهم في األطفال
 فتقوم ، االنفعالية و ، المعرفية العقلية الطالب شخصية جوانب قبيل من ، متعددة
 و لقدراته عمليا   بتحقيقه و ، لقدراته وفقا الطفل طموحات بتحديد اإلرشادية العملية



 كما له، يصلح الذي التمهيد نوع و ، له المالئمة الدراسة نوع و ، ميوله و استعداداته
 مهارات يكسبه و ، ذاته عن واضحة بصورة يزوده و ، النفسي القصور جوانب يعالج

 لجميع النمو من متكاملة درجة إلى به يصل واحدة جملة في و.  االجتماعي التفاعل
 .  الشخصية جوانب

 مجال في النفسي المرشد على يتعين أنه 1880 السالم عبد فاروق يرىو     
 ، العمل بسوق معرفة و دراية على يكون أن – دراسيا   المتفوقين السيما – المتفوقين

 إلى الحاجة مدى و ، المجتمع في القائمة والتخصصات األعمال و ، المهن نوع و
 المختلفة المهنية األعمال و للوظائف الحقيقية المطالب على يتعرف كما ، منها كل
 يتمكن حتى لها العملية المتطلبات و ، شروطها و األعمال هذه بمواصفات يلم و ،

 الوجه على بتنفيذها يقوم و ، دراسته إتمام بعد طالب لكل إرشادية خطة وضع من
 بالمتفوقين خاصة بصفة – سبق ما إلى باإلضافة – المرشد يهتم كما.  المناسب
 يقوم و ، تفوقهم استمرار يضمن بما سماتهم لتنمية متكاملة خطة يضع حيث دراسيا
 تشبع و مواهبهم تثير بحيث مناسبة اجتماعية و ، أسرية و ، تعليمية بيئة بتهيئة

 باستغالل لهم يسمح صحيحا توجيها توجههم و ، والمعرفة التحصيل إلى حاجاتهم
 القدرات. هذه فاعلية من تحد عوائق دون قدراتهم

 عليها تركز أن يجب التي المجاالت من مجموعة إلى جروان أشار قدو          
 تنوع من الرغم على أنه حيث الموهوبين و للمتفوقين المقدمة اإلرشادية الخدمات
 و المتفوقين للطلبة اإلرشادية البرامج تتناولها التي الموضوعات أو المجاالت
 ينبغي التي الرئيسة القضايا من محدود عدد في حصرها يمكن أنه إال ، الموهوبين
 ما القضايا هذه أهم و.  المهنية و االنفعالية و المعرفية الجوانب في عليها التركيز

 : يلي

 



 : Self – Concept الذات مفهوم.  أوال

 تفسير في الوسيط بدور تقوم التي المعرفية األبنية من نظام بأنه الذات مفهوم يعرف
 أم له موجهة أكانت سواء لها االستجابة في و بالفرد المتعلقة السلوكيات و األحداث
 يعد و.  لها تقييمه و لذاته الفرد إدراك من كال المفهوم يتضمن و.  عنه صادرة
 الطلبة إرشاد مجال في الدراسة و البحث موضوعات أبرز من الذات مفهوم

 الذات مفهوم حول تركزت الدراسات هذه معظم أن غير الموهوبين، و المتفوقين
 الذات مفهوم حول تتفق النتائج أن مع و.  االجتماعي الذات مفهوم و األكاديمي
 و.  االجتماعي الذات بمفهوم األمر يتعلق عندما متناقضة تبدو أنها إال األكاديمي

 الموهوبين و المتفوقين الطلبة بعض فإن ، الدراسات نتائج عن النظر بغض
 .  حائرا   و متذبذبا   يكون قد و سلبيا يكون قد لذاتهم تقديرهم ألن لإلرشاد يحتاجون

 الدراسات تشير حيث ، موهبتهم نحو الطلبة هؤالء اتجاهات الذات بمفهوم يرتبطو    
 و رفاقهم لكن و ، ألنفسهم بإيجابية ينظرون الموهوبين و المتفوقين األطفال أن إلى

 المراهقة سن في الموهوبين و فالمتفوقين.  سلبية بصورة إليهم ينظرون معلميهم
 كمتفوقين تصنيفهم لكن و ، الشخصي نموهم و األكاديمية لقدراتهم بإيجابية فينظرون

 مع عالقاتهم و االجتماعية لعالقاتهم بالنسبة سلبية آثارا معه يحمل موهوبين و
 . خاص بوجه الرفاق

 و المتفوقين الطلبة مساعدة في فاعلية أكثر الجمعي اإلرشاد أساليب كانت ربماو  
 يوفر المجموعة أفراد بين التفاعل ألن ، اآلخرين فهم و ذواتهم فهم على الموهوبين

 الذات نحو االتجاهات تعديل و المشاعر اكتشاف و اآلراء و الخبرات لتبادل فرصة
 .  اآلخرين نحو و

 



 

  المهني االختيار: ثانيا 

 عديدة مهنية و دراسية حقول في النجاح والموهوبين المتفوقين الطلبة معظم يستطيع
 – لهم المتاحة الدراسية الخيارات تعدد أن إال.  اهتماماتهم و قدراتهم تنوع إلى بالنظر
 موقف مواجهة عند اإلحباط من حالة إلى يقود ربما – إيجابية حالة هو ما بقدر

 و المتفوق الطالب أن ذلك ، خاص بوجه الثانوية الدراسة مرحلة نهاية مع االختيار
 الخيارات من قائمة يلغي أو يحيد و واحدا مهنيا هدفا يختار أن بد ال الموهوب
 تقييدا يمثل واحد مهني هدف اختيار أن شك ال و ، فيها النجاح يستطيع التي المكنة

 .  والميول االهتمامات من عريض لهامش تحديدا و

% 0 أعلى أن( Kerr & Colanglo,1988) نجلو كوال و كير الباحثان وجد لقد
 ACT American College) األميركية الجامعات الختيار تقدموا الذين الطلبة من

Testing )أكثر التربوية و المهنية أهدافهم تحديد في للمساعدة حاجتهم عن عبروا 
 أنهم اختياراتهم تحليل نتائج أظهرت و.  الشخصية األمور في للمساعدة حاجتهم من
 بينما ، ما حد إلى القانون و الطب و الهندسة لدراسة يتوجهون معظمهم في كانوا
 يوجد ال أنه مع و.  أولوياتهم سلم أدنى في النظرية العلوم و التربية دراسة كانت
 التقليدية للمهن ميلهم واضحا يبدو أنه إال ، االختيار في التوجه لهذا علمي تفسير
 .  المجتمع في متميزة بمكانة تتمتع التي

ذاو    بعد العليا دراساتهم لمتابعة يخططون الموهوبين و المتفوقين الطلبة معظم كان ا 
 ال فإنهم ، المدرسة من يتخرجوا أن قبل حتى األولى الجامعية الدرجة على حصولهم

 المتوقع التأخير حيث من ذلك على تترتب التي الحياتية األبعاد يفهموا أن بد
 قضية تشغل قد و.  األسرة تكوين و الزواج في أحالمهم و االقتصادية الستقالليتهم



 كلما أسرية ضغوطا يتوقعن الالتي الفتيات تفكير من حيزا خاصة بصورة الزواج
 في تقدمن كلما االختبار فرصة يفقدن قد أنهن إلى باإلضافة ، الدراسة مدة طالت
 .  السن

 الجامعية الدراسة لمتابعة بمكانتها مشهورة جامعة باختيار يتعلق الذي القرار أما     
 من و.  األصدقاء و المدرسة و لألسرة المرتفعة التوقعات بمستوى يتأثر فإنه

 لاللتحاق سمعة الجامعات أرقى عن والموهوبين المتفوقين الطلبة يبحث أن الطبيعي
 إلى أنظارهم تتوجه عندما خاصة الواقع بمحددات عادة يصطدمون لكنهم و،  بها

 هذه في عليهم اإلنفاق أسرهم مقدور في ليس و الوطن خارج معروفة جامعات
 حقيقية واقعة إلى نشير أن المناسب من يكون قد و.  التكاليف باهظة الجامعات

 أتيحت لقد،  عمان في الحسين الملك لمؤسسة التابعة اليوبيل مدرسة طلبة ألحد
 تكساس والية جامعات إحدى في للدراسة بعثة على يحصل أن الطالب لهذا فرصة

 ال أن قرر االستشارات و التفكير في وقته أخذ أن بعد ولكنه،  1880 عام األميركية
 الجامعات من األول الصف ضمن تقع ال الجامعة أن هو بسيط لسبب للبعثة يتقدم

 إحدى في الواردة المعلومات حسب( بيركللي و برنستون و هارفرد مثل) األميركية
 . األميركية الجامعات تصنف التي المنشورات

 امتحان ألوائل( منشورة غير) مسحية دراسة المؤلف أجرى الصدد هذا فيو      
 من بدعم 1890 عام حتى 1809 عام من الفترة خالل األردن في العامة الثانوية
 الفرعين من طالبة و طالبا 901 الدراسة شملت و ، التعليم و للثقافة الملكية المنحة
 اآلخر البعض و الجامعية الدراسة مقاعد على يزال ال كان بعضهم األدبي و العلمي
 باالختيار المتعلقة الدراسة نتائج أشارت و ، خارجه و األردن داخل يعملون كانوا

 : يلي ما إلى المهني



 في رغبتهم عن – العاملين من معظمهم و – الدراسة أفراد من% 00 حوالي عبر -
 بتجاهلهم منهم% 00 أفاد كما.  أخرى فرصة لهم أتيحت لو تخصصاتهم تغيير
 .  الجامعة في تخصصاتهم اختيار عند العمل سوق لحاجة

 ألن العمل في الرضا و بالسعادة يشعرون ال أنهم العاملين األوائل من% 01 أفاد -
 من% 01 أن ووجد ، كافيا معنويا و ماديا إشباعا لهم تحقق ال عملهم ظروف
 .  تخصصاتهم و مؤهالتهم مع تنسجم أعماال يمارسون ال العاملين

 إليها المشار) نجلوا وكوالكر  دراسة إليه توصلت لما إضافيا دليال تقدم النتائج هذه إن
 التربوي اإلرشاد و المهني لإلرشاد الموهوبين و المتفوقين الطلبة حاجة حول( سابقا
 من الرغم على ذلك و.  مدروسة و سليمة أسس على مبنية اختياراتهم تكون حتى

 المتفوقين الطلبة أمام تنوعها و االختيارات تعدد بأن المرشدين بعض اعتقاد
 أن متناسين ، للمساعدة حقيقية حاجة دونما اختياراتهم في أحرارا   يجعلهم والموهوبين

 . االختيار عملية تعقيد شأنها من مشكلة يكون قد الخيارات تعدد

 إلى المتفوقين و الموهوبين للطلبة المعدة اإلرشاد برامج تهدف عام بشكل و
 المعرفية و االنفعالية المجاالت في اإليجابي التكيف و السوي النمو على مساعدتهم

 و خصائصهم فهم على المعلمين و الوالدين مساعدة إلى باإلضافة ، المهنية و
 التفصيلية األهداف أما.  احتياجاتهم تلبية و معهم التعامل في فعالة أساليب تطوير
 :يلي ما فتشمل اإلرشاد لبرنامج

 االهداف التفصيلية لبرنامج االرشاد. 

 واالعتراف الذات وتقبل ، إيجابية و واقعية أكثر ليكون الذات مفهوم تطوير -1
  الذاتي الضبط مستوى وتطوير تطويرها، على والعمل البدنية والقوة الضعف بعناصر

 .  اآلخرين مع االتصال مهارات تطوير و اإلنسانية العالقات مفهوم تطوير -0



 و الناقد التفكير و القرار اتخاذ و المشكالت و الصراعات حل مهارات تنمية -0
 .  التوتر و القلق خفض أساليب و اإلبداعي

 .  االجتماعية بالمسؤولية الحس و القيادية المهارات تنمية -0

 . الكمال ليس و التميز نحو السعيالحث على و  ، تعليمية كخبرات األخطاء تقبل -0

 .سليمة مهنية و دراسية قرارات اتخاذ في والمساعدة المهني النضج مستوى تنمية -0

 .  األكاديمي غير و األكاديمي اإلنجاز و المدرسي التحصيل مستوى تحسين -0

 الكشف أساليب و المتفوقين و الموهوبين الطلبة بخصائص المعلمين توعية -9
 .  مشكالتهم حل و عنهم

 كيفية و احتياجاتهم و الموهوبين و المتفوقين الطلبة بخصائص الوالدين توعية -8
 رفاقهم و( وجدوا إن) أشقائهم مع التكيف على مساعدتهم و مشكالتهم مع التعامل

 .  األسرة محيط في

 و الطلبة و الوالدين و للمعلمين موجهة نشرات طباعة و إرشادية مواد تطوير -11
 . عنها الدفاع و الموهوبين و المتفوقين الطلبة تعليم برامج أهداف لشرح غيرهم

 : المتفوقين إرشاد في هتوظيف و المدرسي اإلرشاد

 الطفل لحياة مرافقة عملية يكون أن يجب اإلرشاد أن البداية في نذكر أن يجب
 ، مشوه و سيء بشكل مفهومة عملية المتفوقين إرشاد إن ذلك و الموهوب و المتفوق

 ، الحقيقة في و ، بالمتفوقين الخاصة البرامج مكّونات إحدى اإلرشاد ينكر ما غالبا   و
 التربوي اإلرشاد خطوات في فقط نفكر فقد" المتفوقين إرشاد: " المصطلح نسمع حين
 عند تحديدا   و الثانوية المدارس طلبة يحتاجها التي المهني اإلرشاد و ، المدرسي –

 المتفوقين الطلبة أن سنرى كما الحقيقة في لكن و.  مدارسهم في التخرج من اقترابهم



 انتهاء   و ، الثانوية المرحلة إلى الّدنيا االبتدائية الصفوف من بدءا   الموهوبين و
 و الذات إلى التعرف:  في المساعدة إلى الحاجة بأمّس  هم الجامعية بالمرحلة
 بسوق مرتبطة مهنية مشكالت ، عائلية ، اجتماعية مشكالت و قضايا ، مفهومها
 كان عظيمة والموهبة التفوق كان كلما عامة، كقاعدة القول نستطيع و ، العمل

 الحتياجات تمهيدية كعينة و.  إثرائها و الحتضانها ضرورة و احتياجا   أكثر اإلرشاد
 . اإلرشاد

 األهداف بنود) تحديد إلى( Landrum 1890 الندروم) المربي توصل قدو    
 بأهداف مرتبطة متعددة مصادر من معلومات جمع أن بعد ذلك و( اإلرشاد برنامج
 هي و المهنية و األكاديمية و االجتماعية و الشخصية المجاالت في إرشاد برامج
 المرحلة في والموهوبين المتفوقين مع العاملين المرشدين و لألساتذة أنشطة تقترح

 الشخصي االجتماعي المجال وفي( . S) والثانوية( M) والمتوسط( E) االبتدائية
 : في الطالب مساعدة األساتذة و للمرشدين يمكن

 . اآلخرين بين و بينهم فيما الفروقات و التشابه قبول و التقدير تطوير -

 .  االجتماعي التكيف المهارات تطوير -

 كل يتضمن ال الكمال و التفوق أن و قبولهما و المحدود قصورهم و قدراتهم إدراك -
 .  األنشطة

 .  اآلخرين مع طيبة عالقة على يكون أن و المشاركة -

 و العام والمجتمع ، والتعليم المدرسة نحو اإليجابية االتجاهات فهم و تطوير -
 .  المحلي المجتمع

 .  األخالقية األزمات و المشكالت حلول إيجاد حاول و القيم أوضح -



 الجسدية و االجتماعية و العاطفية و ، العقلية التغيرات مع التكيف فهم و تعليم -
 .  المراهقة مرحلة في تحدث التي

 .  االهتمامات اكتشف -

 .  الشخصية المشكالت حلل -

 .  سلوكهم عن مسئوال و ، لنفسك موجها كن -

 : سوف فالطالب األكاديمي الجانب في و

 . اإلشباع و القناعة و التوازن تقيم التي المنهجية غير و التربوية األنشطة يجرب -

 .  المشكالت حلول في فعالة مهارات يكتسب -

 .  التعلم عملية تعترض و تتداخل التي المشكالت يحل -

 .  التحقيق ممكنة و واقعية أهدافا يبني -

 .  االحتياجات إشباع و تحقيق إلى تؤدي التي الموارد أماكن يحدد -

 .  أكاديمية مشكالت يحلل -

 .  عنها اإلجابة و االمتحانات لتناول مهارات و للدراسة مهارات يطور -

 .  إليها التعرف ثم ُمحددة اهتمامات لمتابعة دورات في ُيسجل -

 : يأتي بما الطالب مساعدة يتم أن يمكن – المهنية – المجاالت في و

 .عندهم الضعف و القوة نقاط على المرتكزة ، الفرص و المهني الحس يطوروا أن -

 .  خبرات و مستقلة دراسة عبر مردودها و المهن نتائج يكتشفوا أن -



 االهتمامات و االحتياجات و المهن مع تتسق التي الجامعات يتفحصوا أن -
 .  األكاديمية

 و المستقبل لموظف الشخصية المقدرة و ، المهن و العمل لعالم الفهم يطوروا أن -
 .  عامله

 يتمتعون الذين المتخصصين أولئك يد على تتم أن يجب ، اإلرشاد عملية إن     
 هم و ، للمتفوقين الفريدة العقلية و العاطفية السمات تجاه خاص حسي بإرهاف
 والمرشدون النفسيون االختصاصيون و المنسقون فيهم بما بالعمل يقوم من أفضل

 و ، رفاقهم و المتفوقين ألقران هامة أدوار وهناك.  المتفوقين الطالب مع العاملون
،  ترجمة،  ريم و ديفيز) المدرسة في اإلداريين و لآلباء كذلك و المرشدين للناصحين
 ( .000ص ياسين عطوف

 تطوير في فعاال   دورا   يمارس أن يمكن المدرسي المرشد فإن الحال بطبيعةو    
 الطلبة أمور أولياء بين و جهة من معلميها و المدرسة إدارة بين إيجابية عالقات
 تقدمها التي البرامج طبيعة عن النظر بغض ، أخرى جهة من الموهوبين و المتفوقين
 في المرشد بها يقوم أن يجب التي األساسية الوظائف من واحدة هذه بل،  المدرسة
 طريق عن ذلك و.  يكن لم أم خاصة برامج المدرسة لدى أكان سواء و ، المدرسة
 مثمرة عالقات تطوير على الطرفين مساعدة و حدة على طرف كل مع العمل

 حاجة هناك تكون عندما المرشد دور أهمية تزداد و.  طلبتهم و أبنائهم لمصلحة
 .  الموهوب و المتفوق للطالب األكاديمي بالتسريع قرار التخاذ

 التي و عليها يركز أن المدرسي اإلرشاد على يجب التي المشكالت بعض هناكو    
 هذه من و الموهوب و المتفوق للطالب الدراسي بالجانب خاص بشكل ترتبط



 و تعريفها تم والتيUnderachievement التحصيل مستوى تدنى مشكلة المشكالت
 .  سابقا   ذكرها

 في خبراء يعدون الذين الباحثين بعض قبل من بتعمق الظاهرة هذه درست قدو     
 سلفيا نذكر الباحثين هؤالء مقدمة وفي.  الموهوبين و المتفوقين الطلبة إرشاد مجال
 تعالج التي والكتب المقاالت من إنتاجها بغزارة تعرف التي Sylvia Rimm ريم

 ذلك أمثلة من و ، الموهوبين و المتفوقين الطلبة بعض لدى التحصيل تدني ظاهرة
 و األسباب:  التحصيل تدني أعراض" بعنوان 1890 عام نشر الذي كتابها

 و Underachievement Syndrome : Causes and Cures العالجات
 بعنوان 1891 عام معروفا   كتابا   نشرت التي Whitmore ويتمور الباحثة كذلك

 Giftedness, Conflict and" التحصيل تدني و ، الصراع الموهبة"
Underachievement الذين والمتفوقين الموهوبين الطلبة على الكتاب يركز و 

 .  المدرسي التحصيل تدني و التعلم في صعوبات من يعانون

 : تشمل التي جوانبها مختلف من التحصيل تدني ظاهرة الباحثون تناول قد و

 .  عليه الدالة السلوكيات و أسبابه و المفهوم تعريف -

 .  العالج أساليب و التشخيص أساليب -

 و والجنس ، المدرسة و ، العائلة متغيرات و ، التحصيل تدني بين العالقات -
 .  الشخصية و والعرق

 مشكلة تطور في المدرسة تلعبه الذي المهم الدور نبرز أن بمكان األهمية من و
 تدني أن ذلك ، الموهوبين و المتفوقين الطلبة لدى معالجتها أو التحصيل تدني

 المدرسة كانت إذا و.  المجتمع و المدرسة و األسرة من تعلمه يمكن سلوك التحصيل
 لتحقيق المالئمة التربوية البرامج تنظم أن المجتمع منها يتوقع التي المؤسسة هي



 حدا   توفر بأن مطالبة فإنها ، االنفعالية و المعرفية الناحيتين من للطلبة السوي النمو
 يتحولوا أن من الموهوبين و المتفوقين أبناءها لألمة تحفظ التي الشروط من أدنى
 .  التحصيل متدني عاجزين إلى

 تدني تسبب التي الصفية األجواء( Whitmore,1980) ويتمور وصفت قدو    
 االحترام قلة:  أهمها من عديدة بصفات والموهوبين المتفوقين الطلبة لدى التحصيل
 الجمود ، المنافسة على التركيز ، الخارجي التعزيز أو التقييم على التركيز للطالب،

 المعلم قبل من المتدنية التوقعات،  األخطاء اصطياد في المبالغة ، المرونة عدم و
 إلشغاله المعادة المهمات من المزيد إعطائه طريق عن الطالب لقدرات التحدي قلة و
 المتركز الصف يميز ما أهم هي أعاله المذكورة الصفات أن واضحا يبدو لكن و ،

 ( . 000ص 0110،  جروان) العلم حول

 : المدرسة مع عالقتها و األسرة -أ

 به تقوم أن يمكن الذي الدور في تتلخص فإنها المدرسة و األسرة بين العالقة أما
 أن المدرسة من تتوقع األسرة أن ذلك الموهوب، و المتفوق الطفل لمساعدة المدرسة

 قد و.  غيرها و المنزلية الواجبات و الدراسية المناهج حيث من لطفلها اهتماما   توجه
 عاصفة تكون قد و ، لألمر متفهمة المدرسة كانت إذا تعاونية و ودية العالقة تكون

 مع وفاق على معلموها و المدرسة إدارة تكون ال عندما بالصراعات مشحونة و
 موهبة لرعاية يتعاونان سوف كانا إذا ما الطرفين بين العالقة طبيعة وتحدد.  األسرة
 .الرعاية مسؤولية بمفردها األسرة تتحمل أن أو المتاحة اإلمكانات حدود في الطفل

 : المدرسية البيئة مجال في اإلرشادية األهداف - ب

 تطوير في المعلمين معاونة و ، التالميذ من والموهوبين المتفوقين عن الكشف -1
 .  تخصصهم مجاالت في الصدد هذا في عليها يعتمدون التي الوسائل



 و المتفوق الطفل عن مفاهيمهم لتطوير الالزمة بالمعلومات المعلمين تزويد -0
 .  له تدريسهم و ، معه تعاملهم أساليب و ، الموهوب

 و الثقافية و واالجتماعية الرياضية و الفنية المدرسية واألنشطة البرامج تخطيط -0
 و التالميذ، لدى المختلفة الميول و المتنوعة االستعدادات تقابل بحيث،  الترويحية
 .  منها ممكن عائد أفضل لتحقيق فعاليتها زيادة على العمل و تقويمها في المشاركة

 .  المدرسة صفوف على المتفوقين التالميذ بتوزيع يتعلق فيما المشورة تقديم -0

 عن الناجمة المشكالت بحث و ، اآلراء لتبادل للمعلمين إرشادية لقاءات تنظيم -0
 .  المدرسية األوضاع مع خاصة المتفوقين و عموما التالميذ تكيف سوء

 بما خصوصا   الدراسي المنهج و عموما المدرسي الجو لتحسين يلزم ما اقتراح -0
 .  والموهوبين المتفوقين لألطفال الخاصة االحتياجات يشبع

 على مساعدتهم في الموهوبين و للمتفوقين الدراسي اإلرشاد أهداف تتمثل إذا    
 ، األقصى األكاديمي النمو تحقيق من تمكنهم التي الحكيمة الدراسية القرارات اتخاذ

 و التدريبية و التعليمية و التربوية بالفرص و ، مقدراتهم و باستعداداتهم الوعي و
 التعليمية المراحل في القائمة الدراسية المناهج و البرامج و ، المتاحة التاهيلية
 و.  الدراسية المشكالت طبيعة على التعرف و ، بها االلتحاق متطلبات و ، المختلفة
 و الجامعية الكليات و ، الدراسية المقررات و البرامج اختيار من تمكينهم

 بعد السيما و أهدافهم لتحقيق المالئمة و الستعداداتهم المناسبة النوعية التخصصات
 على الحصول بعد العليا لدراساتهم التخطيط و ، العامة الثانوية على حصولهم
 .  األولى الجامعية الدرجة

 



  المتفوقين إلرشاد أساسية مبادئ

 المبادئ من مجموعة ذكرت – باسكا تاسيل فان جويس – المربية كتاب مقدمة في
 هذه ألهم تلخيص يلي فيما و المتفوقين إرشاد عند بها األخذ يمكن التي األساسية
 : المتفوقين إرشاد في المبادئ

 الفردية بالفروق كافية دراية و وعي على يكونوا أن المتفوقين مرشدي واجب إن 11
 في المسألة هذه يأخذوا أن و المتفوقين الطالب بين العاطفية و العقلية والسمات
 .  إرشادهم عند حسبانهم

 أن يجب(  اجتماعيا   و ، نفسيا   و ، مهنيا   و ، أكاديميا) برامجه و اإلرشاد إن10
 الطالب احتياجات أساس وهما – العاطفي و المعرفي – الجانبين حول تركز

 .  المتفوقين

 االغتراب و ، النقص مشاعر و التفرقة مشاعر منع المرشدين واجب إن 10
 .  الخاصة سماتهم ليفهموا الطالب يساعدوا أن و ، االجتماعي

 و ، الطالب قضايا عن محامين و كمدافعين يعملوا أن المرشدين واجبات إن 10
 .  مناسبة مدرسية خبرات خالل من الفردي تقديمهم في يساعدوا

 الدراسية و المادية المصادر حول المعلومات تقديم المرشدين واجبات من إن 10
 . األعمال ، المهن ، الدراسية المنح ، الجامعات ، المكتبات:  مثل للطالب كافة

 مهارات و ، القرارات اتخاذ في الطالب مساعدة المرشدين واجبات من إن 10
 تلك سيواجهون ألنهم ، الدراسية و المهنية الخيارات في الطلبة لمساعدة التخطيط
 .  اآلخرين الطالب من أكثر مبكر بشكل الخيارات



 الذاتية المبادرات تثمين في الطالب مساعدة و تشجيع المرشدين واجبات من إن 10
 .  للمتفوقين االستقاللي الحر التعلم و

 عند القوة و الضعف نقاط لتقييم أساليب تطوير المرشدين واجبات من إن 19
 .  متميزين كأفراد ، حولها عملية خطط وضع من الطالب لتمكين ، المتفوقين

 و مشكالتهم حول والمطالعة للقراءة الطالب تشجيع المرشدين واجبات من إن 18
 و ، خاصة قراءة قوائم تقديم و( المرجعي العالج) وهي الخاصة، و النوعية مواقفهم
 في العظماء لتاريخ قراءات و حوارات و مناقشات: )  مستمرة متابعة و مناقشة تنظيم
 (. العالم

ِ   مستوى على يكونوا أن المرشدين واجبات من إن 111 ِِ  الحسي اإلرهاف من عاِل
 يحتاجون الطلبة هؤالء و المتفوقين من الفقراء و المحدود الدخل ذوي أزمات لتثمين
 . أهدافهم عقلنة و لتوضيح إرشاد إلى

 لترويج اإلناث بالموهوبات خاص إرشادي كيان بناء المرشدين واجبات من إن 111
 تحديدا   الخاصة الدورات في التسجيل و تقويتها و المتقدمة األكاديمية التطلعات
 .  والرياضيات بالعلوم

 اإلدارية األطر مع التواصل و االتصاالت تدعيم المرشدين واجبات من إن 110
 . المتفوقين للطلبة الفردية االحتياجات و المشكالت في للمساعدة المدرسية

 ، لهم برامج لبناء المتفوقين إلى للتعرف بعملية المبادرة المرشدين واجب من إن 110
 . آخرين متخصصين من فردي اهتمام مع



 و ، لألطر داخلية تدريب دورات إلقامة غيرهم و والنفسين ، اآلباء مع العمل 110
 مع الشخصية األزمات و ، االجتماعي التكيف و ، المتدني التحصيل على التركيز

 . خارجيين متخصصين بخبراء االستعانة

 : المتفوقين مع بعةالمت   اإلرشادية الفنيات و النماذج بعض

 الفنيات و النماذج من العديد المتفوقين و الموهوبين إرشاد في الباحثون استخدم     
 أهمية إلى( Edwards & Kleine,1986) كالين و إدوادز أشار حيث ، اإلرشادية
 و األفكار تصحيح إلى تهدف التي السلوكي المعرفي العالج فنيات استخدام

 و بأفكار استبدالها و ، تعديلها و الينبغيات على القائمة الالعقالنية االعتقادات
 من يواجهه ما على التغلب في المتفوق تساعد عقالنية أكثر أخرى اعتقادات
 هذه تعتمد و.  استقاللية و واقعية و مرونة أكثر يكون أن على و ، مشكالت
 التشوهات عالج و ، المعرفي البناء تعديل في التعليمي اإلقناع على الفنيات
 من الموهوب و المتفوق به يتمتع ما أن أكدا و.  االعتقادات و األفكار في المعرفية
 يمكن – باألمور استبصارا   و وعيا   أكثر تجعله – عادية غير استداللية مقدرات

 و. جديدة أفكار تبني و الصارمة االعتقادات تلك تفنيد على مساعدته في استغاللها
 و الليس االنفعالي و العقالني العالج فنيات فاعلية( Brown,1993) براون أوضح
 المشاعر من التخلص على الموهوبين و المتفوقين مساعدة في لبيك المعرفي العالج
 و باليأس الشعور و اإلحباطات مواجهة و ، اآلخرين تجاه و الذات تجاه السلبية

 .  االكتئاب

 المتزايد الشعور و ، النفسية الضغوط مع التعامل مهارات على التدريب يعدو     
 تسعى ما أهم من إيجابية و بناءة بطرق العقلي و االنفعالي و الجسدي باإلنهاك
 هذا غياب في ألنهم نظرا   ، المتفوقين و للموهوبين بالنسبة تحقيقه إلى اإلرشاد برامج

 و.  منها التقليل و الضغوط لتجنب مالئمة غير استراتيجيات يستخدمون قد التدريب



 و ، الضغوط ضد التدريجي التحصين ذلك في المناسبة اإلرشادية الفنيات بين من
 القلق و التوتر مستوى خفض في أهمية من لها لما العضلي االسترخاء على التدريب

 .  التوافق مهارات تنمية و ، الضاغطة المواقف في السلوك في التحكم و ،

 من عددا   و( Caplan & Geoffroy,1993) جيوفروي و كابالن يقترحو  
 و المتفوقين التالميذ منها يعاني التي الضغوط مع للتعامل اإلرشادية االستراتيجيات

 : بينها من معلميهم و أسرهم و الموهوبين

 و المتفوق مساعدة بإمكانه فالمرشد:  لديك الضغوط و القلق مصدر عن أفصح -0
 و ، حياته في الضغوط مصادر عن و حرج بال و بصراحة التحدث على الموهوب

 و ، المدرسة في بها يلتزم أن عليه التي المتطلبات و ، بوضوح مصادرها تحديد
 .  منه توقعاتهم من مواقفه و ، اآلخرين إزاء واجباته

 بأنشطة االنشغال على المتفوق تشجيع المرشد على : الضغوط مصدرييرَّ  -0
 و ، معنى ذات غير أصبح عمله بأن يشعر عندما السيما و الوقت لبعض أخرى
 الرياضة بممارسة و ، االستذكار فترات بين المنتظمة بالراحة طالبه ينصح أن عليه
 المهمة في التركيز و العمل بعدها يعاودون قصيرة لفترة التلفزيون بمشاهدة أو

 .  بها المكلفون األساسية

 الموهوبين و المتفوقين الطالب تشجيع الضروري من:  الضغوط مصادر واجه -0
 أو بالتحصيل الخاصة و منهم اآلخرين توقعات أو الالعقالنية أفكارهم مواجهة على
 ، لها تقديرهم انخفاض أو الذات كفاءة بعدم لشعورهم أساسيا   مصدرا   يعد مما غيرها
 كفاءة و بسرعة جديد كل تتقن أن و،  دائما األفضل أو األول تكون أن في فالرغبة

 أن المرشد على منطقية غير و العقالنية أفكار كلها ، األحوال كل في أو باستمرار
 كما،  مالئمة و واقعية أكثر أخرى بأفكار استبدالها و مواجهتها على طالبه يساعد



 يرغبون ال مهمة أداء إليهم ُيطلب حينما برضى" ال" يقولون كيف تعليمهم عليه أن
 .  المنشود النحو على إلنجازها كافيا   وقتا   لديهم يكون ال عندما أو ، فيها

 طالبه المرشد تشجيع المفيد من : الترويحية لألنشطة وقتك من جزءا   استقطع -0
 أن على و ، الصداقات تكوين و ، الترفيه و النفس عن الترويح قيمة يعرفوا أن على

 . اإلنجاز و العمل و الدراسة ضغوط عن بعيدا   لحظات يعيشوا

 و المتفوقين الطالب تشجيع المفيد من:  اإلرشاد نحو إيجابيا موقفا تبنى -0
 حل في أهميته و جدواه و النفسي اإلرشاد نحو إيجابي اتجاه تبني على الموهوبين
 من و اليأس، و القلق و اإلحباط و بالملل شعورهم من التخفف وفي ، مشكالتهم
 و ، ضروريا   ذلك يكون عندما اإلرشادية المساعدة طلب على حثهم الضروري
 . اإلرشادية الجماعات إلى االنضمام

 يدرك أن الضروري من : فيه االستمرار و العمل شجع و ، األولويات حدد -6
 بذل يستلزم ال موقف كل أن معلميهم و آبائهم و الموهوبين و المتفوقين الطالب

 التمييز و ، األولويات تحديد كيفية يتعلموا أن و ، الجهد و الوقت من كبيرة كمية
 أن للمرء يكفي و أقل جهدا   تتطلب التي تلك و الجهد أقصى تستحق التي المهام بين

 يدركوا أن المعلمين و اآلباء على و ، ممتازا بالضرورة ليس و جيدا فيها أداؤه يكون
 مكافأتهم و ، الموهوبين و المتفوقين ألبنائهم بالنسبة التعزيز و التشجيع أهمية أيضا
 .  المناسب الجهد بذل و المحاولة مجرد على

 األولى الذكريات فنية استخدام على الدراسات و البحوث بعض ركزت كما    
Earliest Recollections الموهوبين و المتفوقين إرشاد في (Henry,1987 & 

Scholten,1995 )أو المدرسة و الحياة عن األولى ذكرياتهم قص تتضمن التي و 
 في تدوينها و ، الخفية و الضمنية معانيها استكشاف و تأملها و مناقشتها و اآلخرين



 ، فيها ترد التي الشخصيات أدوار لعب و ، تحليلها و أسبوعية أو يومية مذكرات
 في الفنية هذه تسهم و.  المناسبة بدائلها و السلوكية لوقائعها بموضوعية والنظر
 أكثر تجعله كما ، خبراته و مشاعره و بذاته وعيا   أكثر الموهوب و المتفوق جعل

 على تساعده و ، شخصياتهم أعماق و دوافعهم فهم و اآلخرين باكتشاف اهتماما  
 و.  سلوكه تعديل مسئولية تحمل و السلبية اتجاهاته و بمشاعره الوعي و ، ذاته تقيم
 عن الرضا مستوى تحسين في األسلوب هذا فاعلية الدراسات نتائج أوضحت قد

 اهتماماتهم تعزيز و االجتماعي توافقهم و ، الموهوبين و المتفوقين لدى الحياة
 .  االجتماعية

-Edwards & Kleine , 1986, Van Tassel) الباحثين من عدد أجمع كما
Baska,1991, Schlichter & Burke ,1994 , Spear,1996 

Hebert,2000 )بالقراءة اإلرشاد فنية فاعلية على Bibliocounseling إتاحة في 
 ، مواجهتها سبل و مشكالتهم و بذواتهم لالستبصار الموهوبين و للمتفوقين الفرصة

 و ، اكتئاب و إحباط و قلق و ملل من حياتهم في يعانونه ما حدة من التخفيف و
 ، قرائية لمواد تعريضهم خالل من ذلك و ، اآلخرين عن باالختالف مرير شعور
 صادفوه ما على التأكيد مع العظماء و المشاهير من لنماذج التراجم و الذاتية كالسير

 و ، عزيمة و بشجاعة واجهوها كيف و ، صعوبات و مشكالت من حياتهم في
 أمثال من مجتمعاتهم و ألنفسهم مرموقة إنجازات حققوا و ، عليها التغلب من تمكنوا

 .  العباقرة و المبدعين

 مع اندماجه و الموهوب و المتفوق تفاعل خالل من بالقراءة اإلرشاد يكفل كما     
 و ، شخصياتها و وقائعها تدبر و ، مناقشتها و( الذاتية السيرة) المقروءة المادة
 لما مقاربة و مشكالت و تحديات و مشاعر و معاني من عليه تنطوي بما الوعي
 أساليب و ، اآلخرين بمشكالت مشكالته مقارنة على مساعدته و ، حياته في يخبره



 بعض استخالص و ، الخبري و المعرفي رصيده زيادة و ، المشكالت هذه مواجهة
 .  حياته في لتطبيقها المستفادة الدروس

 و ، الموهوبين و المتفوقين مع عالجية و إرشادية كفنية التعبيرية الكتابة تستخدم و
 هي ما و أكون؟ من:  مثل من بعينها موضوعات حول المقيدة الكتابة أشكالها من

 و األقران؟ مع أو المدرسة أو األسرة في مشكالتي هي ما و المستقبلية؟ أحالمي
 األشعار و كالقصص ، اإلبداعية الكتابة و ، المقاالت و الخواطر و اليوميات كتابة

 بدون و بحرية المشكالت و االهتمامات و الذات عن بالتعبير يسمح مما غيرها و
 و الشعورية الخبرات و الذهنية الصور عن التعبير كذلك و ، خوف أو تقيد

 و المؤلمة الخبرات عن اإلفصاح و االنفعالي للتنفيس الفرصة يتيح و ، الالشعورية
 تشكل كما.  اجتماعيا   مقبولة و بنائية بصورة القلق و التوتر من التخلص و ، المقلقة
 و أشخاص و أحداث و ، رموز و صور من عليه تنطوي ما و المكتوبة المادة
 اتجاهات على التعرف في يساعده للمرشد بالنسبة للمعلومات هاما   مصدرا   أماكن

 .  مشكالته و ميوله و المسترشد المتفوق

 يتمتع ما استثمار يمكن أنه( Silverman,1993) سيلفرمان ليندا أوضحتو       
 استراتيجية أو إرشادية كوسيلة المرح و الدعابة حس من الموهوب و المتفوق به

 االستبصار تيسير و ، القلق و التوتر من التخلص و،  الضغوط مواجهة و للتوافق
 Self الذات( إيضاح) كشف و المشاعر عن التعبير في و ، بالمشكالت

Disclosure  .جيوفروي و كابالن ذهب كما (Kaplan&Geoffroy,1993 )إلى 
 كوسيلة الموهوبين و المتفوقين النفسي اإلرشاد في الدعابة و المرح حس استخدام أن

 العالقة تكون أن ضرورة منها ضوابط لعدة يخضع القلق و الضغوط من للتخلص
 أو بالموضوع مرتبطا و مالئما يكون أن و ، وطيدة وثيقة المسترشد و المرشد بين



 الوقت تحدي يمكنه الذي هو الماهر المرشد أن أوضح و المطروحة، القضية
 .  الفنية هذه الستخدام المناسب

 التي اإلرشادية الفنيات أنجح من( السيكودراما) النفسية الدراما أو التمثيل ويعد     
 تجسيد و ، مشكالته و صراعاته عن بحرية التعبير الموهوب و للمتفوق تتيح

 المواقف طريق عن قلقه و توتره من التخفيف و ، تطلعانه و أفكاره و مشاعره
 مناقشة عمليات تساعد كما ، اإلرشادية الجماعة أعضاء فيها يشارك التي التمثيلية
 خبراتهم و أفكارهم و الممثلين مواقف تقييم و ، تفسيرها و تحليليها و التمثيلية أحداث

 و اآلخرين مواقف تفهم بينها من و النفسية الدراما من اإلرشادية العوائد زيادة في
 تحسن و ، المشكالت لمواجهة جديدة بديلة طرق تعلم و ، الذات فهم و ، تقديرها
 .  الذات توكيد و،  الحوار و المناقشة و ، اللفظي غير و اللفظي االتصال مهارات

 التطوعية األعمال و المشروعات أهمية إلى( 1888) جروان فتحي أشارو        
 الموهوبين و المتفوقين شخصيات من االجتماعية الجوانب تنمية في المجتمع لخدمة

 مفهوم تنمية في و ، العامة الخدمة و المشاركة و بالمسئولية إحساسهم تطوير و ،
 هذه تمكنهم كما ، اآلخرين مع االتصال و االجتماعية مهاراتهم تنمية و ، الذات

 محددات مواجهة في اتجاهات و قيم و مهارات من لديهم ما اختبرا من المشروعات
 إلى العصابية نزعتهم و المفرطة حساسيتهم لوضع الفرصة تمنحهم و ، الواقع

 ، سلبياته و إيجابياته بكل الواقع محكات في العملية غير المثالية توقعاتهم و الكمالية
 من الكثير في النظر إعادة في المشروعات هذه في المشاركة تساعدهم كما

 .  اتجاهاتهم و مفاهيمهم و معتقداتهم

 أهمية( Van-Tassel Baska,1991) باسكا تاسيل فان جويس أوضحتو     
 دعم في التطوعية الخدمات و البحثية المشروعات في صغيرة مجموعات في العمل
 ذلك لهم يكفله لما الموهوبين و للمتفوقين الشخصي النمو تعزيز و االجتماعي النمو



 ، الجماعي العمل قيم إدراك و الفريق روح تشرب و ، االجتماعي التفاعل فرص من
 تقييم على المقدرة و ، اآلخرين و بالذات الوعي تعميق و ، الذاتية الدافعية تنمية و

 . الذات

 : المتفوقين إرشاد عملية تفعيل على تساعد التي التوصيات بعض

 الخدمات تدعيم على تساعد التي العامة التوصيات من مجموعة القريطيقدم  
 : التالي النحو على ذلك و الموهوبين و للمتفوقين النفسية اإلرشادية

 اإلدارات أو القطاعات مستوى على النفسي التوجيه و لإلرشاد مراكز إنشاء 11
 التعليمية بالمراحل اإلرشادية و التوجيهية الخدمات برامج بإعداد تعنى التعليمية
 و عنهم المبكر بالكشف خاصة بصفة تعنى كما متابعتها، و تنفيذها و ، المختلفة

 و النفسية مشكالتهم مواجهة و مقدراتهم و استعداداتهم تنمية على مساعدتهم
 .  االجتماعي و الدراسي و الشخصي توافقهم يحقق وبما الدراسية

 المراحل جميع وفي المدارس بكافة مدرسيين نفسيين أخصائيين تعيين في التوسع 10
 لهم اإلرشادية الخدمات تقديم ،و احتياجاتهم و التالميذ استعدادات لتقييم ، الدراسية
 . الموهوبين و المتفوقين التالميذ وخاصا  

 و بالمعلومات دراستهم أثناء المعلمين إعداد معاهد و التربية كليات طالب تزويد 10
 Teacher Counselor – المرشد – المدرس بدور القيام من تمكنهم التي المهارات

  عقليا   للمتفوقين البسيطة الوقائية و اإلنمائية النفسية اإلرشادية المهام بعض أداء و ،

 أساليب على دراستهم أثناء المعلمين إعداد معاهد و التربية كليات طالب تدريب 10
 .  توجيههم و تعليمهم طرائق و ، عقليا   المتفوقين استعدادات عن الكشف



 المتنوعة االستعدادات لقياس اختبارات" بطارية" تقنين و إلنشاء خطة وضع 10
 الجهات و بالجامعات النفسية الدراسات أقسام إنجازها في يتعاون الموهبة و للتفوق
 . االختصاص أصحاب و ، التعليم و بالتربية المعنية

 األسر بتوعية المرئية و المسموعة و المقروءة اإلعالمية الوسائل اهتمام ضرورة 10
 و بخصائصهم و ، الموهوبين و المتفوقين عن المبكر المبدئي الكشف بمؤشرات
 . رعايتهم و معاملتهم أساليب و ، احتياجاتهم و مشكالتهم

 وجدت التي الفنيات من واحد النفسي اإلرشاد أن نجد البحث لهذا خالصة فيو     
 التي و البسيطة الحياتية المشاكل بعض من يعانون الذين األشخاص خدمة أجل من
 اإلرشاد يأتي لذلك ، حياتهم مسير متابعة و حلها إلى الوصول وحدهم يستطيعون ال

 إلى يصلوا أن يستطيعوا حتى الطريق لهم ينير بل الجاهز الحل لهم ليقدم ال النفسي
 فهو المدرسي اإلرشاد أما.  اآلخرين و بأنفسهم معرفتهم تزيد و بأنفسهم، الحل
 يرتقوا أن على الطلبة لمساعدة المدرسة في فنياته و النفسي اإلرشاد مهارات تطبيق

 أن أيضا تبين و. إليه يصلوا أن يمكن ما أفضل إلى وصلهم و الدراسي سيرهم في
 يتعرض التي المشكالت عن كثير تختلف ال المتفوقين لها يتعرض التي المشكالت

 عن ناتجة أخرى مشاكل هناك المشاكل لهذه باإلضافة لكن و ، العاديين األطفال لها
 .  المجتمع أو المدرسة أو األسرة في لها يتعرضون شخصيتهم و المتفوقين طبيعة

 حل إلى السعي و إرشادهم إلى الحالي التوجه تبرر المتنوعة المشكالت هذه
 على تكون أن يجب اإلرشادية الخدمات هذه أن هنا نذكر أن البد و مشكالتهم،

 الخدمات هذه كل و ، عالجية ثالثا و نمائية ثانيا و وقائية أوال أشكال ثالث
 المصاعب و المشكالت هذه على التغلب في المتفوق مساعدة إلى تهدف اإلرشادية

 منه االستفادة و تفوقهم ظهور وجه في مانعا   سدا   المشكالت هذه تقف ال حتى ،
 . ممكن حد أقصى في المجتمع لخير
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 عالم ، عمان ، ميداني دليل – التربوي المرشد دليل:  الدين ناصر ، حماد أبو -
 .  0110 ، العلمي للكتاب جدارا ، الحديث الكتب

 ، التربويين و النفسيين للمرشدين العملي الدليل:  آخرون و غسان ، فخر أبو -0
 . 0110 ، المدرسية الكتب و للمطبوعات العامة المؤسسة ، دمشق

 النفسي اإلرشاد:  طاش بن المجيد عبد ، نيازي و اهلل عبد بن صالح ، عباة أبو -0
 . 0111 ، األولى الطبعة ، العبيكان مكتبة ، الرياض ، االجتماعي و

 للنشر المسلم دار ، الرياض ، إرشادهم و المعوقين تأهيل:  محروس ، الشناوي -0
، 1889 . 

 ، رعايتهم و الموهوبين عن الكشف في اإلرشاد دور:  العيد حليم ، بشاي -0
 .1890 ، التربوي النفس علم قسم ندوة ، الكويت

 دار ، بيروت ، العلمي و اإلسالمي اإلرشاد و التوجيه: الرحمن عبد ، عيسوي -0
 .  1880 ، العربية النهضة

 الخاصة الحاجات ذوي األطفال أسر إرشاد:  آخرون و جمال ، الخطيب -0
 . 1880 ، حنين دار ، عمان ، حديثة قراءات

 الفكر دار ، عمان ، جديد منظور من الذكاء:  الرحيم عبد محمد ، عدس -9
 .  1880 ، للطباعة

 اإلبداع و التفكير تربية و النفس علم في بحوث و دراسات:  كاظم ، النور عبد -8
 .  0110 للطباعة، ديبونو ، عمان ،

 دار ، القاهرة ، النفسي العالج و اإلرشاد نظريات:  محروس محمد ، الشناوي -11
 .  غريب



 ، تربيتهم و الخاصة االحتياجات ذوي سيكولوجية:  المطلب عبد ، الفريطي -11
 .  0110 ، العربي الفكر دار ، القاهرة

 ترجمة ، العاديين غير األطفال ذوي اآلباء إرشاد:  سي جاك ، استيورت -10
 مطبعة ، الرياض ، مشرف آل الوهاب عبد فريدة. د و األغبري قائد الصمد عبد.د:

 .  1880 ، سعود الملك جامعة

 للمرحلتين التربوي و النفسي اإلرشاد دليل:  آخرون و محمود عطوف ، ياسين -10
 ، المدرسية الكتب و للمطبوعات العامة المؤسسة ، دمشق ، الثانوية و اإلعدادية
0110  . 

  0110 ، الرشاد دار ، القاهرة ، الموهبة سيكولوجية:  اهلل عبد عادل ، محمد -10

  0111 ، قمحة مطبعة ، دمشق ، بالمتفوقين الخاصة التربية:  مها ، زحلوق -10

 و خصائصهم المتفوقون و الموهوبون:  أمين المطلب عبد ، الفريطي -10
 . 0110 ، األولى الطبعة ، العربي الفكر دار ، القاهرة ، رعايتهم و اكتشافهم

 و اكتشافهم و خصائصهم عقليا   المتفوقون:  سيد الرحمن عبد ، سليمان -10
 .  0110 ، الشرق زهراء مكتبة ، القاهرة ، مشكالتهم و رعايتهم

 دار ، عمان ، اإلبداع و التفوق و الموهبة:  الرحمن عبد فتحي ، جروان -19
 .0110 ، الثانية الطبعة ، التوزيع و للنشر الفكر

 ، التربوي التوجيه و النفسي اإلرشاد:  آخرون و مصطفى يوسف ، القاضي -18
 . 1891 ، المريخ دار ، الرياض

 ، تربيتهم و الخاصة االحتياجات ذوي سيكولوجية:  المطلب عبد ، الفريطي  101 
 0110 ، العربي الفكر دار ، القاهرة



 عطوف،  ترجمة،  المتفوقين و الموهوبين تعليم:  سلفيا ، ريم و كري ، ديفيز -01
  ، دمشق ، ياسين

 ، دمشق ، تطبيقات و أمثلة مع المدرسي اإلرشاد:  الكريم عبد وليد ، حمادة -01
0110 . 

 الكتب عالم ، القاهرة ، النفسي اإلرشاد و التوجيه:  السالم عبد حامد ، زهران -00
 .1899 ، الرابعة الطبعة ،

 النسقي المنظور األسري النفسي العالج و اإلرشاد: الدين عالء ، الكفافي -00
 .  1888 ، العربي الفكر دار ، القاهرة ، االتصالي

 مستوى تحسين في إرشادي برنامج فاعلية:  مصطفى محمد هبة ، اهلل جاب .00
 ماجستير رسالة ، ، الثانوية المرحلة طالب من عقليا   المتفوقين من عينة لدى التوافق

 .  حلوان جامعة ،

 الوجدانية الجوانب بعض لتحسين إرشادي برنامج:  إبراهيم السيد رضا ، محمد .00
 ، األساسي التعليم مرحلة في الموهوبين األطفال لدى المهاري باألداء عالقتها و

 جامعة ، دكتوراه رسالة ، الحافظ الفتاح عبد نبيل،  إبراهيم فؤاد فيوليت. د:  إشراف
 .  شمس عين

 عالم: القاهرة، 0ط. م1880،النفسي والعالج النفسية الصحة ، زهران حامد. 00
 الكتب

 دار ، القاهرة ، النفسي العالج و اإلرشاد نظريات:  محروس محمد ، الشناوي.00 
 غريب

  دار ، القاهرة ، العملية االرشادية والعالجية:  محروس محمد ، الشناوي.09  



 و اكتشافهم و خصائصهم عقليا   المتفوقون:  سيد الرحمن عبد ، سليمان. 08
 . 0110 ، الشرق زهراء مكتبة ، القاهرة ، مشكالتهم و رعايتهم

 عطوف،  ترجمة،  المتفوقين و الموهوبين تعليم:  سلفيا ، ريم و كري ، ديفيز. 01 
 دمشق ، ياسين

(: اثر برنامج ارشادي في الصحة النفسية لطلبة 0110محسن، موفق ايوب ،) . 01
كلية التربية االساسية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي للدراسات 

 التربوية والنفسية ، بغداد ، العراق.

(: التوجيه التربوي واالرشاد النفسي بين 0110)وآخرون الكبيسي، وهيب مجيد. 00
 ، فاليتا ، مالطا. ELGAمطبعة ة والتطبيق ،النظري

 ،النفسي والعالج النفسية الصحة ( :1800حامد عبد السالم )، زهران . 00
 القاهرة عالم الكتب ، ،0ط

 : االنترنيت مواقع

- www.chavinnet.org/montada/index.php. 

 .  الخاصة االحتياجات لذوي الثقافي المنتدى -

 و الفاعوري ايهم:  إعداد... الخاصة االحتياجات ذوي الخليج أطفال منتدى   
 .دراسيا   و نفسيا   إرشادهم و للمتفوقين النفسية المشكالت الخلف حسام

www.bafree.net/forum/viewtopic.php?t=37084&start=0&postday
s  . 

 . النفسي الحصن منتديات -


