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 مقدمة

 يف األوىل واآلخرة ويف كل حني الذي علم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم عىل لـلـهالحمد ا

 .سيدنا محمد وعىل اله وصحبه الطيبني الطاهرين وبعد

وء عىل علم الـنفس اإلرشـادي، بعـد مـا حـيض بـاهتامم محاولة علمية متواضعة لتسليط الض

ًورعاية بالغني من لدن القادة الرتبويني يف املجتمع العراقي وإقرارا بدور اإلرشاد الفاعل يف العمليـة 

الرتبوية والتعليمية يف مؤسساتها كافة فقد توسع اإلرشاد النفيس ليشمل التعليم االبتدايئ والثـانوي 

 والجامعي 

رة التعليم العايل إىل توسيع وفتح أقسام علمية يف اإلرشاد النفيس يف العديـد مـن وعمدت وزا

ًكليات الرتبية والرتبية األساسـية وتوسـعت كـذلك خطـة القبـول يف تلـك األقـسام حرصـا مـن لـدن 

ًاملؤسسات الرتبوية عىل توسيع املهام اإلرشادية خصوصا يف املرحلة الجديدة، وزاد االهتامم ليـشمل 

سات الجامعية فقد عمدت وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي إىل تـشكيل لجـان مركزيـة املؤس

لإلرشاد النفيس يف الجامعات القطر كافة، وكانت جامعتنـا مـن الجامعـات الـسباقة يف تنفيـذ ذلـك 

التوجيه والعمل عـىل تـشكيل وحـدات إرشـادية يتقـدمها مختـصون يف اإلرشـاد النفـيس يف كليـات 

 .فةالجامعة كا

وكراس اإلرشاد الجامعي هذا بداية االنطالقة لتأسيس وتعمـيم الوحـدات اإلرشـادية وجعلهـا 

تستند عىل أسس علميـة ملـساعدة أبناءنـا الطلبـة الجـامعيني يف مـساعدتهم عـىل حـل مـشكالتهم 

املتنوعة وممكن أن يكون هذا الكراس مبثابة دليل عمل لتوضيح مهام املرشد الرتبوي يف الجامعـات 

 .الكليات السيام للمهتمني يف هذا امليدان يف االختصاصات القريبة األخرىو

 .  الجميعلـلـه العيل القدير التوفيق لخدمة بلدنا العزيز وفق الـلـهنسأل ا

  محمود كاظم محمود التميمي. د. أ 
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 توطئة 

نـشودة وان إن الرتبية عبارة عن عملية تأثري اإلنـسان يف اإلنـسان األخـر لتحقيـق الغايـات امل

وضوح هذه الغايات هو الضامن الوحيد لتوجيـه عمليـة الـتعلم بطريقـة علميـة وعمليـة إنـسانية 

لتحقيق هذه الغايات فالجامعات لكونها أحدى املؤسـسات الرتبويـة ألي مجتمـع فـان مـسؤوليتها 

لوك ومهمتها مل تعد قارصة عىل الناحية  املعرفية أو العقلية فحسب بل شـملت عـادات وقـيم وسـ

 .الطلبة واتجاهاتهم

إن الجامعــة التــي أوجــدها املجتمــع لكونهــا املؤســسة املــسؤولة عــن ثقافــة املجتمــع وتطــوره  

واستمراره  وبوصفها املؤسسة الرتبويـة التـي تـسهم يف تنـشئة األجيـال الجديـدة وتطبـيعهم اجتامعيـا 

 إن تنـسق وتـنظم اسـتعدادات وتنظيم العمليات الجامعية  يف خلق وتهيئة مناخ التعليم فان وظيفتهـا

الطلبة وميولهم بني تأثريات البيئات االجتامعية املتباينة وتوجيهها عن طريق اسـتخدامها لتكـون أسـسا 

مناهجهـا ووسـائلها لخدمـة أهـدافها  وللتعليم املوجه لذلك صار لزاما عىل الجامعة إن تـنظم أهـدافها

 . تدميةالجديدة ألنها أحدى الوسائل العلمية للرتبية املس

وملا كانت الجامعة مؤسسة تعليمية وجدت لخدمة املجتمع الـذي توجـد فيـه فأنهـا تـستمد 

مـن ثـم فأنهـا تبنـي مناهجهـا وتـصوغ طرائقهـا  وفلسفتها من فلسفة املجتمع الذي تنتمـي  إليـه

 ).1986،39.إبراهيم،والكلزة(الرتبوية بحيث تنجح رسالتها إزاء املجتمع

 تلبيتها لحاجات الدولة إىل املوظفني والسـيام الـذين يـؤدون مهـامت وتبلورت أهمية الجامعة يف

التطورات الهائلة املختلفـة فمـن  ووظيفية حساسة ونظرا لألهمية املتميزة للتعليم يف مواصلة التحوالت

 .الرضوري إن يتبوأ هذا التعليم مكانته املناسبة يف إسرتاتيجية املتعلم يف املستقبل

ية مرحلة أساسية  يف تشكيل شخصية الفرد املستقبلية، إن أالزمات التي وتعد املرحلة الجامع

بـضمنها أالزمـات  ومنذ السنوات األوىل لوجود املجتمعات وتعيشها املجتمعات اإلنسانية عرب الزمن

االقتصادية والسياسية واالجتامعية ترتك تصدعا كبريا يف اتجاهات اإلفراد وقيمهم وعاداتهم وبخاصة 

 .)1, 1995, ذيب(الشباب منهم  واملراهقون

  املفروضـة وويف العراق ونتيجـة للظـروف الحياتيـة الـصعبة غـري الطبيعيـة التـي متـر بهـا بالدنـا
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بضمنها رشيحة طلبة الجامعة إىل ضـغوط نفـسية كبـرية  و تتعرض  رشائح املجتمع املختلفةإذعلية 

 هاتجاهـات العديـد مـن األفـراد تتجـبسبب الوضع الراهن فتأثرت القيم واملعايري السائدة وأخذت 

الالاجتامعية وتصاعدت الشكوى  من جهات متعددة عن تخـيل رشائـح الـشباب عـن الـشعور  نحو

 .القوانني وباملسؤولية وميلهم نحو عدم االلتزام بالكثري من املعايري واألنظمة

هم إلدارة شؤون ونظرا ألهمية املرحلة  الجامعية ملا تقوم به من إعداد شباب املجتمع وتأهيل

 فإذا أراد املجتمع إن يتقـدم أو يتطـور  البـد إن يهـتم )18، 1993رايض، (املجتمع يف امليادين كافة 

بطلبة الجامعة، لذا من الرضوري تغري بعض املامرسات السلبية لديهم بغية أعدادهم بشكل يـتالءم 

 . مع تطور املجتمع وتقدمه

مع، لكـونهم قـادة املـستقبل وعلـيهم تبنـي األمـة وتعد رشيحة الشباب من أهم رشائح املجت

أمالها ومستقبلها وهـم ورثـة الغـد ورجالـه والـيهم  تـؤول مـسؤولية حمـل أمانـة العمـل الـوطني 

والقومي وعىل قدر ما ينجح يف إعداد هذه الرشيحة، عىل قـدر مـا يـنجح يف غـده ويـرى املجتمـع 

الشباب الجامعي طليعـة متقدمـة مـن هـذه  ويشكل )9، 1988الحلو، (نفسه دامئا يف مرآة الشباب

الرشيحة االجتامعية، ألنهم العنارص املتدربة واملتخصصة واألساس يف إحـداث التغـريات الـشاملة يف 

 . )3, 2000الحوشان، (مجاالت الحياة كافة 

ومن هذا املنطلق ينبغي أن تتسم شخصيات طلبة الجامعة  باتجاهات تجعلهم قادرين عـىل 

املـشكالت  وة واإللهام يف املجتمع وتطـوير قدراتـه وطاقاتـه اإلبداعيـة إن الظـواهرتحمل املسؤولي

اخـتالف ظـروفهم النفـسية  والسلوكية لدى طلبة الجامعية كثرية ومتنوعة وتختلف باختالف األفراد

  عـىل الـرغم مـن هـذا التعـدد والتنـوع، واالخـتالف هنـاك عوامـلأنهواالجتامعية واالقتصادية، إال 

 وجدت كلها أو بعضها من شأنها أن تؤدي إىل انحراف يف السلوك وظواهره بشكل إذاعامة أسباب و

السلامن، (مشكالت  وظواهر سلوكية سلبية زمنها سواء الوسط االجتامعية الذي يعيش فيه الطالب 

1990 ,43(  . 
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 مفهوم اإلرشاد

واحـد قنـوات ) 15, 1994بـي، الزع(النفسية  واإلرشاد النفيس علم وفن وفرع من العلوم الرتبوية

الخدمة النفسية التي تقدم إىل األفراد أو الجامعات األسوياء يهدف إىل التغلب عـىل بعـض الـصعوبات 

ن اإلرشاد الرتبوي النفيس أصبح مجاال مستقال مـن أو)  15, 1990كفايف، (التي تعوق توافقهم وإنتاجهم 

 إن الفـرد الـسوي إذ واستقل بنظرياته وأساليبه مجاالت علم النفس بعد إن أصبح له إطار علمي رصني

يقبل عىل طلب النصح واإلرشاد من اآلخرين سواء الوالدين أو املدرسني أو غريهم مـن الراشـدين بغيـة 

االسرتشاد  بآرائهم حتى يحافظ عىل كيانهم ويوفر عىل نفسه املحاوالت قد يرتكبها يف مواجهة املشكالت 

  . )34، 1998الداهري، ( .التي يصادفها

وميثل اإلرشاد الرتبوي احد املجاالت التطبيقية لعلم النفس الحديث الذي يهـدف إىل تحقيـق 

مـضطربا ً سعادة اإلنسان وتطوره ويعني اإلرشاد بأنه عملية تتم بـني شخـصني احـدهام قـد يكـون 

يع وبحكم  بها يستطبسبب بعض املشكالت التي ال يستطيع مواجهتها والتغلب عليها، واألخر متخصص

 إعداده املهني وخرباته العلمية 

حامدي والطريحي، (إن يقدم املساعدة الفنية التي متكن الفرد من الوصول إىل حل مشكالته 

معونة الفرد عـىل فهـم مـشكالته التوافقيـة ومـساعدته عـىل (واإلرشاد مبعناه العام هو . )1, 2001

هني، اإلرشاد األرسي، اإلرشـاد االجتامعـي، اإلرشـاد اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد امل(حلها ويقسم اإلرشاد 

 .  )النفيس، إرشاد الطوارئ وهكذا

 :ويرتكز اإلرشاد عىل مجموعة من األسس بحسب األيت

 عـىل فاإلنسان حر يف اختيار أفعاله وتحديد أهدافه، ووظيفة  املرشد مـساعدته: األسس الفلسفية -1

 . تحقيقها

مـن س التي يستند إليهـا اإلرشـاد النفـيس، فلكـل مرحلـة وتعد من أهم األس: األسس النفسية -2

 بـالفروق االهـتامم ووجدانية ينبغي مراعاتها ومراحل النمو خصائص جسمية وعقلية واجتامعية

 إشباع حاجات الفرد  والفردية

يعد اإلرشاد عملية مكملة لعملية الرتبية والتعلـيم، فـالتعليم الجيـد يتحقـق : األسس الرتبوية -3

 .رشاد الصحيح والتوجيه السليمعن طريق اإل
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 من مبـادئ  اإلرشـاد النفـيس تعريـف األفـراد بالحيـاة االجتامعيـة املحيطـة: األسس االجتامعية -4

   .)358، 1992جربائيل، (وإقامة عالقات اجتامعية  داخل إطار الجامعة وخارجها 

بويـة أو العلميـة  يجعـل العمليـة الرتأنـهويعد اإلرشاد  حلقة مكملة للتعليم والتعلم، حيث 

أكرث فعالية ويسهم يف إعداد الطالب إعداد متكامال ويساعدهم يف تحرير الطاقـات الكامنـة لـديهم 

التغلـب عـىل مـشكالتهم وبالتـايل يـؤدي إىل  وإمكانيـاتهم ويك يتمكنوا من االستفادة من قـدراتهم

فـيس عـىل إلرشـاد الن كـام يقـوم ا)8, 1990جاسـم، (تحقيق التوافق مع البيئة التـي يعيـشون فيهـا

 .مجموعة من املسلامت منها

إن اإلنسان وحده كلية وان السلوك اإلنساين مظهر خارجي لحاجات ودوافع داخليـة ووجـود 

 ) 23-26, 1997,عبد السالم(الثبات النسبي للسلوك وقابليته للتغري والتعديل  والفروق الفردية

  املجـال النفـيس واملجـال االجتامعـي،وتتمثل خـدمات اإلرشـاد النفـيس يف عـدة مجـاالت منهـا

 واإلرشـاد  النفـيس كغـريه مـن العلـوم )313، 1997أبـو عطيـه،(واملجال األكادميي، واملجال املهنـي 

أشـكاله تحقيـق الـذات وتحقيـق التوافـق بكـل : األخرى يسعى إىل تحقيق أهـداف مختلفـة منهـا

 العمليــة لــصحة النفــسية وتحــسنيالزواجــي، وتحقيــق ا وواالجتامعــي  الشخــيص والرتبــوي  واملهنــي

كام يستهدف اإلرشـاد إىل تـسهيل عمليـة النمـو وتغيـري العـادات )  41-38، 1997زهران، (الرتبوية 

من خالل املنـاهج اإلرشـادية املعتمـدة ) 34, 194الزعبي، (ومساعدة املسرتشد عىل اتخاذ القرارات 

الثالثـة واملـنهج  والثانيـة و بدرجاتـه األوىليف اإلرشاد النفيس وهـي املـنهج اإلمنـايئ واملـنهج الوقـايئ

 . العالجي

 معنى اإلرشاد

 والرشـد، )معجـم ألفـاظ القـران الكـريم(اإلرشاد يف اللغة معناه، الهداية وسـدده إىل الرشـاد 

  أصـاب وجـه األمـرإذالرشاد نقيض الغي ورشد اإلنسان يرشد رشدا فهو راشد رشيد نقيض الـضالل 

ابـن منظـور، ب، ت، (ه إىل غايتها يف سبيل الـسداد ويكـون ذلـك اإلرشـاد الطريق واتساق تدبرياتو

153(. 
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 ملحة تاريخية عن نشأة اإلرشاد

أول عيادة نفسية يف واليـة بـسلفانيا بأمريكـا لدراسـة Watmer )ومتر(افتتح ) 1896(يف عام 

اء يف العـامل عـىل  تم وضع أول اختبار للذك)1905(حاالت التأخر الدرايس والضعف العقيل، ويف عام 

) 1908( وكان يهدف إىل تصنيف الطلبة وفقا لقدراتهم العقليـة، ويف عـام )بينيه(يد العامل الفرنيس 

أصـدر كتابـا يف ) 1909( أول مكتب للتوجيه املهنـي يف بوسـطن بأمريكـا، ويف عـام )بارسونز(افتتح 

  Choosing) (ار مهنــةاختيــ(التوجيــه املهنــي يعــد األول مــن نوعــه يف اختيــار املهنــة اســامه 

avocation( 

 كتابـه )كـارل روجـرز(حدث تحول مهم يف مجال اإلرشاد النفيس عندما كتب ) 1942(ويف  عام 

.  اإلرشاد والعالج النفيس وقد كان هذا مفتاحا لدفع اآلخرين إىل االهـتامم الجـدي بـالعالج النفـيس

كتـب ) 1951( ويف عـام)الرتبوي للطالباإلرشاد ( كتابا بعنوان )جون روثني(كتب ) 1949(ويف عام 

 .)العالج املتمركز حول  العميل( كتابه )كارك روجرز(

إن هذه النشاطات العلمية قد ساهمت يف بناء األسس املنهجية والعلمية  مبا يسمى بعلم النفس 

 اإلرشادي وتعـد البـدايات الحقيقيـة لظهـور مهنـة اإلرشـاد حيـث كانـت يف نهايـة األربعينـات وبدايـة

 وقد أسهمت كثري من العوامل يف تطوير اإلرشـاد الرتبـوي والنفـيس )30-25, 1968احمد، (الخمسينات 

تطور علم النفس كمهنة خاصة  بعد الحرب العامليـة الثانيـة وتطـور  ومنها ظهور حركة الصحة النفسية

) 94، 1994الزعبـي، (التعليم املهني وزيادة االعرتاف بحق الفرد يف اتخاذ أسلوب الحيـاة التـي يرضـاها 

والنهضة الصناعية والثورة التكنولوجيـة والعلميـة وزيـادة عـدد التالميـذ يف املـدارس وزيـادة االهـتامم 

 وما صاحب ذلك من تغيريات واسعة وعميقة أدت إىل تخلخل الكثري من )7-6، 1974, الفقي(بالطفولة 

 . )69، 1992املغيصب ، (ية القيم واختالف أساليب الحياة وتعدد وسائط التنشئة االجتامع

 مربرات اإلرشاد 

إن أي حركة فكرية أو اجتامعية مل تكن لتظهر وتتطور دون وجود دوافع ومـربرات حقيقيـة، 

وندرج أدناه بعضا من تلك املربرات التي دعت إىل رضورة إيجاد خدمات إرشادية يف مجايل  الرتبية 

 :والتعليم
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 واالنتقال من املجتمـع الزراعـي إىل املجتمـع الـصناعي إن التغيريات التي طرأت عىل املجتمع -1

أدى إىل ظهور تعقيد يف العالقات اإلنسانية والحياة االجتامعيـة لإلفـراد وتغيـري كبـري يف القـيم  

 .واملثل، حيث بدا األفراد يعانون  من ضعف عالقاتهم باآلخرين وفقدان األمن والحامية

 خالل التغـريات التـي طـرأت  عـىل املجتمـع بـصورة إن التغيريات التي طرأت عىل األرسة من -2

أالم  ومبارشة أدت إىل اختالف يف عمليات التنشئة االجتامعية وان هذا التغيري فرض عـىل األب

 . االبتعاد عن البيت واألرسة  مام أدى  إىل ضعف حجم العالقة بني الوالدين واألبناء

 إىل رضورة وجـود خـدمات إرشـادية إن التغيريات التي طرأت عـىل وظيفـة الجامعـة قـدادت -3

 .تقدم إىل الطلبة

إن الرثوة املعرفية يف العامل املتحـرض واالنفجـار املعـرف يف علـم املعلومـات وظهـور التقنيـات  -4

 .الحديثة البد إن تتامىش معها حركة اإلرشاد الرتبوي

 واالجتامعية التبدالت الثقافية و9/4/2003إن حالة التغيري التي حدثت يف العراق بعد إحداث  -5

كان البـد مـن إن .…والسياسية وظهور مفاهيم جديدة مثل التعددية، الفدرالية، الدميقراطية 

يتامىش معها حركـة اإلرشـاد الجـامعي يك يـساعد الطلبـة الجـامعني عـىل  التوافـق مـع هـذه 

 .التغريات الجديدة

طلبة الجامعـة أدى إىل إن ظهور بعض املشكالت الرتبوية من خالل الزيادة املستمرة يف إعداد  -6

 .اتساع حجم املشكالت التي تواجههم واتساع حجم املشكالت النفسية

التقدم العلمي والتكنولوجي يف املجتمعات أدى إىل ظهور إعامل متخصصة ومعقـدة اضـطرت  -7

 ). 18-11، 1976آخرون،  وباقر(األفراد إىل االنتقال إىل مجال التخصص ملواكبة عجلة التقدم 

   اإلرشاد الحاجة إىل

 يحــاول الفــرد دامئــا تحقيــق أهدافــه وغاياتــه لــيك يــشعر بالرضــا والقبــول، فهــو يحــاول إن 

 يحقق الحاجات األساسية التي يسعى إليها ويضمنها التكامل الـسليم للشخـصية اإلنـسانية، وميكـن 
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  :إن تقسم حاجات الفرد إىل مجموعتني

والتي تهدف إىل حفظ حياة الفرد وحفظ النـوع ) األولية(تتسم  بالحاجات البيولوجية : األول

وتتمثل بالحاجة إىل الطعام والـرشاب بعـد الجـوع والراحـة والنـوم بعـد التعـب والحاجـة للـزواج 

 .للحفاظ عىل النوع اإلنساين

وتهــدف إىل تحقيــق التوافــق الشخــيص ) ثانويــة(فهــي حاجــات اجتامعيــة نفــسية : الثانيــة

تحقيقها بغض النظر عن الظروف الرتبوية واالجتامعية كالحاجة واالجتامعي حيث يسعى الفرد إىل 

 .)45-42، 1994الدهوي، (لالنتامء والحاجة للتقدير والحاجة لألمن 

 : وميكن تلخيص أهداف اإلرشاد  بااليت

تحقيـق الـسعادة (مساعدة الفرد عىل تحقيق التوافق السوي والذي يتمثل بالتوافق الشخيص  -1

 ).والرضا عن النفس

عد الفرد عىل مواجهة مشكالته  التي مير بها والصعوبات التي تبعث يف نفسه عىل القلـق  مسا -2

واالضطراب النفيس الـذي يـؤدي عـادة إمـا إىل االكتئـاب أو املخـاوف املهنيـة وهنـا يـأيت دور 

 . اإلرشاد النفيس يف تحقيق الصحة النفسية لذلك الفرد

ذات والتـي تعـد مـن أهـم الـدوافع التـي مساعدة الفرد عىل التخلص من القلق وتحقيـق ألـ -3

 . يسعى الفرد إىل تحقيقها لغرض املحافظة عىل الصحة النفسية

 نظرا التساع رقعة الساحة الرتبوية وكـون مجـال الرتبيـة والتعلـيم يف توسـع وتزايـد لـذا تحتـاج -4

بتقـديم العملية الرتبوية باستمرار إىل  تحسني أدائها وذلك مرتبط مبدى قيام اإلرشـاد النفـيس 

  .)48ي-45, 1976زهران، (النصح واملشورة وإشباع الحاجات اإلنسانية للطلبة 

إن االهتامم ببناء شخصية الطلبة يف املؤسسة الجامعية من األبعاد التي ينبغي تأكيدها السيام  -5

يف جو تربوي يـسوده اإلرشـاد النفـيس والرتبـوي لبنـاء الجوانـب الجـسيمة وغرائزهـا والبعـد 

أعانتهم عىل  إدراك حقائق الحياة وتكوين أولوية  متكاملـة للواقـع  ولبة والشبابالنفيس للط

الذي يعيشون فيه إليجـاد تطـابق بـني الـسلوك والرؤيـا لتكـوين األبعـاد الحـسية والعاطفيـة 

 . )1، 2004القامئي، (وكيفية التعامل الصحيح وبناء العالقات مع اآلخرين 
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 أهداف العملية اإلرشادية  

  Developmental constructiveهدف ألناميئ ال  -1

ويتمثل بتوفري ظروف تساعد املـسرتشدين عـىل النمـو املتكامـل املتـوازن يف جميـع جوانـب 

 وتنمية اتجاهاته واهتامماته لتكوين شخصيته )الجسمية، العقلية، االجتامعية والنفسية(الشخصية 

مو لكل مرحلة من املراحـل التـي ميـر بهـا القوية ويتحقق هذا الهدف بواسطة مراعاة متطلبات الن

اإلفراد، فالنمو السوي تطلب توفري مجموعة من الوسائل واإلجـراءات التـي تـؤدي إىل منـو الـسليم 

وتحقق أعىل مستوى من النـضج والـصحة النفـسية ويـتم مـن خـالل وصـول الفـرد إىل مـا يتطلـع 

 ).37، 1988أبو عطيه، (املجتمع ومؤسساته من تطورات وتغيريات، 

ًأن اإلرشــاد والتوجيــه مجموعــة خــدمات تقــوم أساســا للعــاديني وإعــراض األقــرب للــصحة 

واملنحرفني األقرب للسواء بهدف رعاية وتوجيه النمـو الـسوي واالرتقـاء بالـسلوك وأمنـاط املرغوبـة 

 ).1998،44محمود، (خالل مراحل النمو 

  Preventiveالهدف الوقايئ   -2

ة إليه ومتنع حـدوث املـشكلة أو االضـطراب قـدر اإلمكـان وتزيـل تسبق العالج فتقلل الحاج

األسباب املؤدية إىل ذلك وتعمل عىل اكتـشاف االضـطراب يف املرحلـة األوىل لتـسهل التغلـب عليـه 

ومتنع تطوره ويتم ذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الوقائية بتوفري رشوط الصحة النفسية السوية يف 

 التعرف عىل حاجات الطلبة، واالهتامم مبعرفة مشكالتهم عنـد ظهورهـا البيئة الجامعية، عن طريق

مع توفري الجو الذي يسوده التعاون والدميقراطية، وتحقيق الوقاية اإلرشادية مبـساعدة الفـرد عـىل 

تقبل معاير الجامعة وما هو متعارف لديهم ومساعدة عىل تقبل ما يتطلع إليه املجتمع ومؤسساته 

 ).1988،37يه، أبو عط(املختلفة 

  Clinicalالهدف العالجي   -3

 ويتمثــل مبعالجــة املــشكالت التــي يتعــرض لهــا اإلفــراد أو املجتمــع لتحقيــق حالــة التــوازن 

 بــني جوانــب النمــو املختلفــة والتكيــف االجتامعــي والنفــيس، ويــتم عــن طريــق دراســة أســباب 

 مــن األهــداف الــسابقة، وقــت أكــرث  واملــشكالت وأعراضــها وطــرق عالجهــا وهــذا يتطلــب الجهــد
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ويتم إرشاده يف هذه املرحلة عىل وفق ما هو متعارف عليه بني الجامعة التي ينتمي إليها مبا يحقق 

الرضا والصحة النفسية السوية ويؤدي إىل زيادة اإلنتاج وتحقيق الذات والتوافق مع جوانب الحياة 

 .)38 -1988،37أبو عطيه، (املختلفة 

 اإلرشاد املستفيدون من عملية 

 .وتتمثل بالخدمات اإلرشادية التي يقدمها املرشد مبارشة للمسرتشد: اإلفراد -1

وتتمثل بالخدمات اإلرشادية التـي يقـدمها املرشـد إلفـراد األرسة الواحـدة أو : الجامعة األولية -2

 .األقارب ويهدف إىل مساعدة جميع أعضائها

طلبة الفصل الواحد أو طلبـة الـسكن ك: الجامعات التي تربطها عالقات انتامء لجامعة معينة -3

إلفـراد الواحد، أو مترضري  الحرب وهكذا أو تتمثل بالخدمات اإلرشادية التي يقدمها املرشـد 

 أو أعـادة  التغلب عىل االضطرابات االنفعاليـة أو تقـديم اإلرشـاد املهنـيأجلهذه الجامعة من 

يهدف إىل مساعدة جميع أعـضائها تأهيلهم مبا تالءم مع فرص العمل التي تتوفر يف املجتمع و

 . يف تحقيق التوافق

كطلبة املعاهد والجامعـات أو جامعـة العمـل وهكـذا والـذي : جامعة املؤسسات االجتامعية -4

تربطهم عالقة ويكونون متقاربني يف املستوى العلمـي أو الثقـايف أو االقتـصادي أو االجتامعـي 

 التي يقدمها املرشد إلفراد هذه الجامعـة ولديهم أهداف مشرتكة وتتمثل بالخدمات اإلرشادية

 تزويـدهم مبعلومـات أجـلعن طريق أساليب إرشادية محـددة كالنـدوات واملحـارضات مـن 

 .)36 -1988،34, أبو عطيه(تساعدهم عىل التوافق مع الحياة 

 األساليب املستعملة يف تحقيق العملية اإلرشادية 

 .خدمات اإلرشاد الفردي والجمعي  -1

وقائية من  و مساعدة الفرد يف التغلب عىل مشكالته وعىل الصعوبات التي تواجههوتتمثل يف

وتقدم الخدمات اإلرشـادية بـصورة مبـارشة . الوقوع باملشاكل ومساعدته عىل تحقيق النمو السوي

 . لألفراد الذي يعانون من مشكالت دون توافقهم ويكون مكلف من حيث الوقت والجهد واملال
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 .ت والتدريباالستشارا  -2

وميارس املرشد من خالله التأثري عىل املجموعة االستشارية بصورة أثناء رعايتهم للمـسرتشد أو 

 .عقد وضع الخطط اإلرشادية

 .وسائل اإلعالم  -3

 –التلفزيـون (ـ املرئية أو السمعية أو املكتوبة التي يستفاد منها جميع أفراد املجتمع ومتثل بـ

 . وقد تم تطبيقه عىل نطاق واسع يف دول العامل) الكتب–ارضات  املح– الندوات –اإلذاعة 

 ألهداف التي يسعى املرشد الرتبوي إىل تحقيقها يف الجامعةا

 .تشجيع وإثابة جميع الطلبة الكتساب ومامرسة متغريات العلمية التعليمية -1

 الفـرد مراعاة الفروق الفردية واكتشاف مواهب الطلبـة وقـدراتهم وتوجيهيهـا ملـا فيـه صـالح -2

 .واملجتمع

 .توجيه اإلفراد غري العادين -3

 .إعداد الربامج اإلرشادية الفردية والجامعية مبا يتحقق النمو الرتبوي املناسب للطلبة -4

، محمـود(تنفيذ الربامج اإلمنائية والوقائيـة والعالجيـة والعمـل عـىل تحقيـق األهـداف الرتبويـة  -5

1988 ،62.( 

 الخطة اإلرشادية داخل الجامعة 

 :الخطة اإلرشادية التي يجب إتباعها يف الجامعة فتأخذ مسارين هامأن 

 .ويتطلب إرشاد كافة الطلبة يف الجامعة ويكون إرشاد عام وشامل: املسار التقليدي -1

ويتطلب التوجه إىل الطلبة كافة يف الجامعة للكشف عن أولئـك الـذين لـديهم : املسار الوقايئ -2

ية النفــسية، ويحتــاج املرشــد إىل اســتعامل األبحــاث اســتعداد لإلصــابة باالضــطرابات الــسلوك

التنبؤية التي تكشف عـن النزعـة لالضـطراب النفـيس أو الـسلويك، ويتطلـب إجـراء األبحـاث 

   .)267، 2007املعزة، (وأعداد وبناء املقاييس 
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 املالمح  الشخصية للمرشد الجامعي 

 : النفيس هيمن أهم  املالمح والسامت التي يجب إن يتمتع بها املرشد 

االستعداد االجتامعي أي مبعنى إن يكون لدى املرشد القدرة عىل التفاعل مع اآلخرين وإقامـة  -1

عالقات إنسانية مبنية عـىل االحـرتام والتفـاهم وان يحقـق مـن خـالل عالقتـه هـذه أهـداف 

 .)116, 1992غباري، (العملية اإلرشادية

غـامر محددة من ضمن النظريات التي خاضت مامرسة العملية اإلرشادية باالستناد إىل نظرية  -2

 معروفـة املجال اإلرشادي وذلك ملساعدة املرشد النفيس عىل مامرسة هذه العملية وفـق مبـادئ

سبق لها إن دخلت مجال اإلرشاد يك ال تكون قرارته وخطوات عمله ارتجالية، واكتسابه الخربة 

 ).Peavy, 1997, 122, 140 (املطلوبة لتطبيق تلك النظرية يف مجال تخصص

إن العملية اإلرشادية بني املرشد واملـسرتشد هـي عمليـة اتـصال تظهـر مـن خاللهـا  مهـارات  -3

االتصال لدى املرشد النفيس والتي تتجسد يف التفاعل العايل  مع املسرتشد وتعـد هـذه املهـارة 

 ). Watts, 1996, 17-25(مستوى متقدما لعملية االستامع للمسرتشد 

ة وملموسة يجب إن تطغى عىل شخصية املرشد النفيس ليتمكن من جلب هناك سامت واضح -4

انتباه املسرتشد والتأثري فيه حيث للمظهر العام واللياقة بالغ األثر يف نفـس املـسرتشد وكـذلك 

القدرة عىل فهم النفس وفهمه لآلخـرين، والتمتـع بـروح التعـاون  واألخـالق الفاضـلة والثقـة 

  . بالنفس واإلخالص يف العمل

مـام تغيـريات أإمنا دور يعتمـد عـىل درجـة التحـدي  وإن دور املرشد الرتبوي ليس دورا ثانويا -5

العرص الثقافية واالجتامعية والتي قد تحدث يف أي من املجتمعات السيام وان التغيري أصبح يف 

ومبـا إن املؤسـسة الجامعيـة مكـان . وقتنا الحارض مقوما هامـا يف مقـدمات  حياتنـا املعـارصة

تقر فيه  املعلوماتية وتسهم يف التغذية  الطلبة عىل قيم هادفة تشتق مـن نفـس القاعـدة تس

 . )3، 1986خوري، (املعلوماتية فان عىل املرشد الجامعي انتقاءها قبل تعريفها للطلبة 
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 مهام املرشد الجامعي 

بالحيــاة إن املهــام اإلرشــادية ينبغــي إن تركــز عــىل قاعــدة فلــسفية تــرتبط  ارتباطــا وثيقــا 

االجتامعية والجامعية للطالب الن ذلك يعد حالة فاعلة يف نظر الطالب لتحقيـق أعـىل درجـة مـن 

التوافق فضال عن أي سوء التوافق أحيانا يبنى عـىل فلـسفات أو اتجاهـات غـري صـحيحة وان أهـم 

ملهمـة ال إن هـذه ا وركيزة من الركائز املهام اإلرشادية هي مهمة مواءمة الطالب للواقـع الجـامعي

ميكن تطبيقها ما مل يكن هناك مرشدا جامعيا مهنيـا لـه قاعـدة رصـينة مـن املهـارات والخـربات يف 

 ). 144-94, 1982دريفيون، (مجال عمله 

إن مفهوم بناء املهام اإلرشادية يف املؤسـسة الجامعيـة هـو عمليـة مـستمرة تتـضمن سلـسلة 

امج اإلرشادية والتـي تتـضمنها عمليـة التنظـيم متصلة من األنشطة اإلرشادية تهدف إىل تحسني الرب

مبتدئة ببناء القاعدة املعلوماتية واستنتاج أهدافها وصـوال إىل تقـويم العمليـة اإلرشـادية الحـارضة 

واملستقبلية مؤكدا إن البناء ينبغي إن يحتـوي عـىل أنـشطة التنميـة  عـن طريـق تحليـل املواقـف 

األنــشطة والــربامج عــن طريــق  دراســة الفلــسفة بجميــع نواحيهــا وكــذلك تنظــيم عمليــة تحــسني 

وثائقهـا عـن طريـق تبنـي خطـة عمـل تطويريـة  والتخطيطية فضال عن تحديد األنـشطة والـربامج

وزارة التعلـيم (وكذلك تحديد اإلسرتاتيجية عن طريـق تهيئـة الخطـة الـسنوية للـربامج اإلرشـادية  

 . )138 -133، 1991العايل والبحث العلمي، 

 : ز املهام اإلرشادية بالنقاط آالتيةوميكن إيجا

التعاون مع األقسام والعامدة يف حل مشكالت الطلبة وتلقي توجيهات العميد  ورئيس القسم  -1

 .واالستفادة من خرباته وكذلك التعاون مع أعضاء الهيئات التدريسية خدمة للعملية اإلرشادية

 طلبة الجامعة واملرشد النفيس يف الكلية إقامة عالقات ودية تتسم بالتقبل والتسامح والتشجيع بني -2

 . ليصبح موضع ثقتهم وتشجيعهم عىل طلب مساعدته يف حل املشكالت التي يعانون منها

االهتامم مبشاعر وانفعاالت الطلبة ومواقفهم من قضاياهم والعمل عىل املـشاركة يف األنـشطة  -3

 . العلمية والثقافية واالجتامعية والرياضية

 .يم لقاءات  مبارشة مع الطلبة فصلية أو سنويةاملساهمة يف تنظ -4
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مساعدة الطلبة يف تنمية شخصياتهم من جميع النواحي الفكرية والوجدانيـة والجـسمية مـن  -5

 .خالل عملية اإلرشاد الجمعي للطلبة

تزويد اللجنة املركزية يف الجامعة بالتقارير الشهرية تتضمن خالصة عمله لكل شهر واألساليب  -6

 . معالجة املشكالتالتي اتبعها يف

 . تشجيع الطلبة املتفوقني من خالل منحهم محفزات مادية ومعنوية يف كل قسم من الكلية -7

 وغـرس توجيه الطلبة نحو االلتزام بالقيم الخلقية واالبتعاد عن العادات واملامرسات غري الصحيحة -8

 . املفاهيم النابعة عن القيم الحميدة

 عـن بسات التـي تـؤدي إىل  اسـتمرار تغيـب بعـض الطلبـةاملال والتحري عن األسباب والظروف -9

 .الدوام

االجتامعيـة للطلبـة يف بدايـة كـل عـام  والقيام بعملية املـسح للمـشكالت النفـسية والرتبويـة -10

لتحديد املشكالت العامة والفردية التي تجابه الكلية والطالب، من خـالل االسـتعانة باألقـسام 

 .ومرشدي الصفوف

إلرشاد النفيس كسجل دراسة الحالة وسجل أسامء الطلبة وسجل شـامل تنظيم سجالت تخص ا -11

 .الخ..…لخطة العمل األسبوعي

االضطرابات السلوكية الحـادة التـي يتعـذر عليـه معالجتهـا إىل  وإحالة بعض الحاالت النفسية -12

 .الجهات املتخصصة ملعالجتها

وانخفـاض املـستوى العلمـي دراسة الحاالت غري الطبيعية كاالنطواء والعـدوان وكـرثة الغيـاب  -13

 .والتغري املفاجئ يف السلوك

املحافظة عىل الرسية للمعلومات التي تستوجب ذلـك حفاظـا عـىل مـصلحة الطلبـة وزيـادة  -14

 .ثقتهم به

 . التعرف عىل ميول واتجاهات الطلبة وقدراتهم واستعداداتهم -15

 .  )17 -11, 1988 ،وآخرون،حسن ()املتفوقني واملتأخرين دراسيا(االهتامم بالطلبة غري العاديني  -16
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  Personal Appearance of the counsellorاملظهر الشخيص للمرشد النفيس 

ًيلعب املظهر الشخيص للمرشد النفيس دورا هاما يف تنمية املقابلـة اإلرشـادية وتقـدمها نحـو 

 تكـون  مالبـس معينـة يرتـديها املرشـد النفـيس غـري أن1981وال يشرتط بنجـامني . تحقيق أهدافها

مناسبة ومالمئة لوضعه املهني، وترك له مطلق الحرية ليقرر آيا منها يرتدي ألنه ال ميكن ألي مرشـد 

 . ومن جهة أخرى اشرتطت. أن يرىض أذواق املسرتشد كلهم عام يرتديه

 عىل املرشد النفيس األنثى أن ترتدي املالبـس املحتـشمة التـي تـسرت عورتهـا وال 1981كوندال 

 بقدر اإلمكان، وحددت املالبس التي يجب إن ترتديها املرشدة النفسية وهي تقابل بها تربز مفاتنها

مسرتشديها بأن تكون من النوع املألوف واملتعـارف عليـه يف املالبـس النـساء كالفـساتني بـرشط إال 

 .تكون قصرية عىل غري العادة حتى لو كانت وفقا ملوضة العرص

وان املظهـر املرشـد النفـيس ) البنطلـون(س الرجال مثل كام أوصت بعدم ارتداء أي من املالب

ًيؤدي دورا هاما يف تنمية شخصية املسرتشد التي تعترب املحصلة النهائية ألهداف املقابلة اإلرشـادية  ً

 .منوذج املثايل الذي تقلده ويتوحد مع اتجاهات وهو يف سبيل طريقة للشفاء مام امل بهألنه يعد اإل

إن تكـون املالبـس املرتديـة غاليـة الـثمن، وال تكـون عـىل احـدث ) مناسـب(وال تعني كلمة 

املوصفات العاملية، وال أن تكون مشرتاة من أفخم عروض األزياء، إمنا تعني هـذه الكلمـة أن تتميـز 

مالبس املرشد النفيس بكل الخصائص التي توفر البساطة التـي يقـدر عليهـا أي فـرد، والتـي تحقـق 

 . عنه الجميع بصورة عامة الذوق السليم الذي يريض 

 بحجـة َفال يعقل مثالَ أن يقبل املرشد النفيس سواء كان ذكرا أم أنثى املسرتشدين مبالبس سـهرة

 .الذهاب مبارشة إىل حفلة تنكرية أو سهرة غنائية بعد االنتهاء من املقابلة اإلرشادية

 أو الـشورت(اضـية مثـل وال يعقل أن يرتدي املرشد النفيس سواء أكان ذكـر أم أنثـى مالبـس ري

عند مقابلة مسرتشدين بحجة الذهاب مبارشة إىل النادي ملامرسة متريناتـه ) بدلة التدريب الرياضية

 .بعد املقابلة اإلرشادية

عـىل ًوليكن نصب عني املرشد النفيس دامئا أن كل ما يرتديه سيكون له أثـر بـالغ يف األهميـة 

 الزائـد يف ًا يف مظهره الشخيص، فال يغايل فيـه بـاإلفراطنفسية املسرتشد، ومن ثم يجب أن يكون حذر

    ).65-63، 1987عمر، (العناية به وال يبالغ فيه باإلهامل الزائد ألي من خصائصه 
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   :ميكن تصنيف األساليب اإلرشادية إىل: األساليب اإلرشادية

 اإلرشاد املبارش )  1(

رتكيـزه عـىل مـشكلة اإلرشـاد أو عـىل مـشكلة ب) Directive Counseling(يتميـز اإلرشـاد املبـارش 

املسرتشد وال يهتم باملسرتشد نفسه ويتعامل هذا األسلوب من اإلرشاد مع الجانب العقيل وليس االنفعـايل 

والسبب يف هذه التسمية أن املرشد يستطيع أن يرى . وسمي هذا األسلوب باألسلوب املتمركز حول املرشد

وأن مهمتـه . سائد أم املرشد لديه قدرة وقابلية وخربة أفضل من املسرتشداملشكلة بشكل أفضل لالعتقاد ال

وتـرصف املرشـد أثنـاء الجلـسة اإلرشـادية يتمثـل يف . تشخيص الحالة وإعطاء الحل هي من عمـل املرشـد

 Jaems) جميس ادمز(سيطرته التامة عىل هذه الجلسة وال يراعي أي اهتامم ملشاعر املسرتشد وقد سامه 

Adamsتعابري  وملرشد التسلطي فالتسلط ميكن أن يبدوا من خالل الكالم ونربة الصوت أو وضع الجسم  با

 ظل يف برجه العايب املرشد إذاً كان متحفظا مع املسرتشد أو إذاًالوجه ومن املمكن أن يصبح املرشد سلطويا 

كالمه بطريقة غري سـلطوية  يف الوقت نفسه يترصف يف أنه عىل املسرتشد رغم ً)عطفا(ًغري مبد اهتامما أو 

وأن أصحاب هذا االتجاه يرون أن من املمكن تغيري أسلوب اإلرشاد يتعامل مع املشكالت مرتبطة مبيـادين 

 :  ستة خطوات لهذا النوع من اإلرشادWilliamson) وليامسون(الرتبية والتعليم وقد حدد 

شكلة مـن مـصادر متعـددة  وتهتم هذه الخطوات بجمع املعلومات حول املـ:Analysisالتحليل  -1

البطاقـة (فاألرسة واملجتمع واإلقران واملدرسة وكذلك جمع معلومات من خالل الـسجل املجتمـع  

فعـن طريقـة الرجـوع إىل . غرضنا من وراء ذلك هو الوصول إىل فهم مشكلة املـسرتشد)  املدرسية

وكـذلك عـن .  ويعيـشهاطفولة املسرتشد وتاريخ حياته والحالة الصحية واالجتامعيـة التـي عاشـها

طريق استعامل االختبارات واملقاييس ومعرفة نتائجها وبعدها يستطيع املرشـد أن يلـم باملـشكلة 

آلن املرشد يجب أن تكون لديه معلومات حول تطور الشخصية ببـساطتها إىل أن أصـبح اإلنـسان 

ًراشدا ومعقدا ويرى  ط من أمناط اإلرشاد  أن دور املسرتشد يف هذا النمWilliamson) وليامسون(ً

 . هو دور سلبي آلن املرشد هو صاحب السلطة فام عليه أال أن يتلقى الحلول والتعليامت ويطبقها

 وهي عملية تنظيم وتبويب املعلومات التي حـصلنا عليهـا مـن املـصادر :Synthesisالرتكيب  -2

 .تبويبها ضمن مجاالت واملتعددة ثم عملية تلخيص هذه املعلومات
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 أي وهــي تكهنــات خالصــات املرشــد عــن أســباب املــشكلة وخصائــصها: Diagnosisالتــشخيص  -3

 .التوصل إىل أسباب املشكلة

وهي تكهنـات املرشـد حـول التطـورات املـستقبلية املـسرتشد مـن خـالل : Prognosisالتبوء  -4

 .معرفة املشكلة هل هي حادة معقدة أم بسيطة

رشد لتعديل سلوك املسرتشد أي هي وتعني الخطوات التي يتخذها امل: Counselingاإلرشاد   -5

 .تقديم الخدمات اإلرشادية للتخلص من مشكلة املسرتشد

وتحتوي عىل كل املساعدة التـي يقـدمها املرشـد إىل املـسرتشد وتقـديم : Follow upاملتابعة  -6

وهدفها األسـايس هـو تعويـد املـسرتشد . الربنامج اإلرشادي الذي استخدمه املرشد مع املشكلة

 .  حل مشكالته املستقبلية ثم التأكد من مدى نجاح املرشد يف إرشاد هذه الحالةعىل كيفية

 اإلرشاد غري مبارش )  2(

 بنظريـة الـذات التـي أرىس أسـسها Nondirecrire Counselingارتبط اإلرشاد غري مبـارش  

 :   فقد تضمنت هذه النظرية ما ييلCarl  Rogers) كارل روجرز(وحدد معاملها 

 .ش يف العامل متغيري يكون هو مركزهالفرد يعي -1

 . الفرد يستجيب ككل منظم ملا موجود يف املجال الظاهر -2

 .املجال اإلدرايك للفرد هو الحقيقة الن الكائن الحي يستجيب لهذا املجال كام يخربه ويتصوره -3

 ً.للكائن ميل أو اتجاه أسايس يسعى الفرد بأن يكون هذا واقعيا -4

 .هو إشباع الحاجات كام يخربه الكائن الحي يف املجال املدركالسلوك هو محاولة لها هدف  -5

 . االنفعال يصاحب ويسهل عملية السلوك والوصول إىل الهدف -6

 . أن أفضل نقطة لفهم السلوك هو اإلطار الداخيل للفرد نفسه -7

 . ًاملجال املدرك عند الفرد يصبح بالتدريج متميز ومتالمئا مع الذات -8

 .لتفاعل مع البيئة ومع اآلخرينبنية الذات تتكون نتيجة ل -9

 القيم املرتبطة بالخربات والقيم التي هي جـزء مـن بنـاء الـذات هـي يف بعـض الحـاالت قـيم  -10
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ميارسها الفرد مبارشة ويف بعض األحيان هي قيم مـأخوذة مـن اآلخـرين ولكنهـا تـدرك بـشكل 

 .مشوه كام لو إنها خربة مبارشة

 :اعندما متر الخربة بحياة الفرد تكون أم -11

 .خربات رمزية مدركة ومنظمة لها عالقة بالذات -أ   

 .خربات مهملة لعدم وجود أي عالقة مدركة مع بنية الذات  -ب

خربات محرومة من التكوين أو متنع صورة مشوهة آلن التجربة ليـست مـستقرة أو يف  -ج

 .سياق بنية الذات

 . لذاتإن أحسن السلوك هو الذي ميارسه الكائن والذي يتسق وفكرة ا -12

قد يحدث وينجم السلوك يف بعض األحيان بفعل الخربات والحاجات  العضوية التي مل تتشكل  -13

ًأن سلوكا من هذا القبيل قد يكون غري متسق وبناء الذات ويف هكذا حالة فـأن الـسلوك . بعد

 .ال ميتلك من قبل الفرد

 الخربات الحركيـةتحدث عنـدما يـرفض الكـائن الحـي أهميـة الـوعي بـ: صعوبة التكيف النفيس -14

والجسدية الداخلية والتي ال تتكون أو تنتظم وبناء الذات وعندما تقـع هـذه الحالـة يحـدث 

ًتوترا نفسيا قويا ً ً. 

يحدث التكيف النفيس عندما تكون مفهومه الذات بالدرجة التي تكـون بهـا جميـع الخـربات  -15

 .ثابتة ملفهوم الذاتالحركية والجسدية للكائن متمثلة عىل مستوى رمزية يف العالقة ال

) الخـربات(وكلام ازدادت هـذه املفـاهيم . أي خربة ال تتسق وبناء الذات ميكن أدراك خطورتها -16

 ً.أصبح بناء الذات أكرث جفافا

تحت ظروف معينة من بينها الغياب التام ألي خطر يهدد الذات فأن الخربات التي ال تتسق معها  -17

 . أن يعاد ليتمثل ويتضمن خربات من هذا القبيلميكن أن تدرك أو تفهم وميكن بناء الذات

 .ًعندما يدرك الفرد بالرضورة يكون أكرث فهام لآلخرين وأكرث قبول لهم كأفراد منفصلني -18

عندما يدرك الفرد ويقبل يف بناء ذاته خربات عضوية أخرى فأنه يكتشف بأنـه يـستبدل نظـام  -19

 بعمليـة )لوك الذي صور بـشكل قـوةالذي يعتمد بشكل كبري عىل استقبال الس(قيمه الحايل  

 .تقييم صادقة مستمرة
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من كل هذا نستنتج أن عملية اإلرشاد يجب أن يكون الدور األسايس فيها للمسرتشد آلن هـذا 

األسلوب يتعامل مع الجانب االنفعايل أو النفيس للفرد وأن العميل هو الـذي يـستطيع أن يكـشف 

وظيفتـه األساسـية  ورشـد مـا هـو أال مـساعدة وموجـهذاته ويصل إىل الحل املناسب ملـشكالته وامل

ماهية املشاركة الوجدانية وتقمص مشكلة املسرتشد وإشعاره بهذه املشاركة آلن املرشـد يف هـذا النـوع 

من اإلرشاد ال يقدم حلوالً جاهزة ألنه يعتقد بان املسرتشد قادر عىل الوصول إىل الحل السليم واألسايس 

وظيفة اإلرشاد هو تهيئة الجو النفيس املالئم أثنـاء الجلـسات اإلرشـادية لـيك و هو املسرتشد ال مشكلة،

 .يستطيع املسرتشد من تفريغ انفعاالته ومشكالته والوصول إىل قراراته بنفسه

وليك يكتب لهذا النوع من اإلرشاد النجاح البد إن يهتم باملـسرتشد ويعطيـه الحريـة بـالتعبري 

عـاالت ويحرتمهـا وأن املرشـد مـن الواجـب عليـه أن يبنـي عالقـة عن ما يف داخله من مـشاعر وانف

وقد حدد روجرز يف . متفاعلة مع املسرتشد يسودها االحرتام والتقدير والتشجيع والتقمص للمشكلة

 :أحدى كتبه خطوات اإلرشاد الغري مبارش مبا ييل

لية حـل يجب أن ال ينزعج األخـصايئ مـن املـسرتشد وأن يـشعر الفـرد بأهميـة تحمـل مـسؤو -1

 .مشاكله بنفسه

يحدد األخصايئ عالقته باملسرتشد بأن يلقي عبء حل املـشكلة عليـه فيـشجعه عـىل التحـدث  -2

 .ًبحرية تامة معربا عن مشاعره وانفعاالته

يتقبل األخصايئ انفعاالته املسرتشد ويكون كاملرآة تنعكس عليها هذه االنفعـاالت حتـى يراهـا  -3

 . املسرتشد واضحة

ً يعــرب تعبــريا تامــا عــن كــل انفعاالتــه الــسلبية يــؤدي بالتــدرج ويــستبدلها يــؤدي هــذا إىل أن -4 ً

 .باتجاهات ايجابية

يتقبل املوجه من املسرتشد هذه االتجاهات وهذه االنفعاالت االيجابية دون مدح أو استهجان  -5

 . يتقبل كل انفعاالتهأنهفيظهر له 

ه فيؤدي ذلك إىل تنظيم ذاتـه ترك حرية االختيار للخطوات التي يجب أن يتخذها نحو مشكلت -6

ًتنظيام جديدا يؤدي إىل النمو والنضج ً . 
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  Eclectic Counselingلخياري  ااإلرشاد 

يف كتبه املتعددة ما يكون أن يعد اشـمل أسـلوب اإلرشـاد الشخـصية وعالجهـا ) ثورن(عرض 

لعالج ينبغـي أن وا. ًوبناء عىل ذلك فأن التشخيص يعد أساسا للعالج. اآلنقدمه باحث مبفرده حتى 

 ً.علميا وً أريد له أن يكون عقلياإذايبني عىل التشخيص 

أي محاولة للعرض النظري وهو يشعر أن كل النظريات املجـودة مجـددة ) ثورن(لقد تجنب 

وغري كافية ولهذا فهو يفضل األسلوب ألتوليفي أو االنتقايئ والذي يعـده األسـلوب العلمـي الوحيـد 

ئية يف األسلوب تجمع كل املعارف املتاحة يف املجال املعني يف الوقـت واملكـان فاالنتقا. ًنظرا لشموله

 .املعينني

أن يوضـح ) ثـورن(وقـد حـاول . ومبا أن االنتقائية ليست نظرية فإنها تحاول أن تكون منسقة

وخـصائص الطريقـة .  تحقيق نظـام انتقـايئ لإلرشـاد والعـالجأجلخصائصها يف خطوات علمية من 

 : أو املذهب االنتقايئ تتضح يف الخطوات التاليةاالنتقائية 

 .تجميع كل ما هو معروف يف مجال أساليب وطرق اإلرشاد والعالج -1

 .وضع تعريف إجرايئ عميل لكل طريقة -2

 . تقويم الديناميات الوظيفية لكل طريقة من خالل التحليل التجريبي -3

 .توضيح عالقة العالج النفيس باملرض النفيس -4

 .تكون الطريقة املعينة فعالة ومتى تكون غري فعالة أو ضارةالتعرف عىل متى  -5

 .وضع معيار للفاعلية العالجية -6

 .التحليل اإلحصايئ ملادة علمية عريضة -7

 . تحقيق الصدق التنبؤي أو أثبات الصدق خالل التطبيق العلمي -8

 مـا وينبغي أن نالحظ إن هذا الخطوات متثل هدف األسلوب االنتقايئ أو ما يطلع إليه ولـيس

. حققه أو أنجزه بالفعل، ويالحظ من خالل األسلوب االنتقايئ يف مساعدة املسرتشد يف حل مـشكلته

 .وضع خطوات عملية وعلمية مسبقة لغرض مساعدة املسرتشد والبد له من برمجة
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يف العالج ميكن توظيفها إىل اإلرشاد النفيس فهي الخطوة األوىل نستطيع أن ) ثورن(وخطوات 

 أجـلً هو متوفر من معلومات حول أساليب اإلرشاد وعـرض طـرق اإلرشـاد أيـضا مـن نجمع كل ما

 .انتقاء واختيار األسلوب املالءم لذلك

أما الخطوة الثانية فهي وضع تعريف علمي لكل طريقة من طرق اإلرشاد، أما الخطوة الثالثة 

بعـة فهـي توضـيح فهي عرض لوظائف كل طريقة من طرق اإلرشاد والتي جربت، أمـا الخطـوة الرا

 .لغرض تطبيق ما يالءم حالة املسرتشد. العالقة بني اإلرشاد النفيس واالضطرابات النفسية

إمـا الخطـوة . أما الخطوة الخامـسة ميكـن توظيـف نفـس خطـوة التـوازن باإلرشـاد النفـيس

خطـوة أما . السادسة فهي وضع معيار للفاعلية اإلرشادية أي تقويم الطريقة املستخدمة يف اإلرشاد

التحليل اإلحصايئ فيمكن استخدامه لغرض اإلرشاد من خالل اسـتخدام الطريقـة العلميـة باإلرشـاد 

 ً.ومعرفة مدى التقدم إحصائيا

أما الخطوة األخرية فهي معرفـة مـا تـم مـن تطبيـق عمـيل لإلرشـاد وإثباتـه ومعرفـة صـدق 

 . األسلوب املستخدم

اين يختلــف عنــد النــاس بــاختالف طبــائعهم ًوأخـريا ال يختلــف اثنــان عــىل أن الــسلوك اإلنــس

 . وأحوالهم النفسية وميولهم واتجاهاتهم

ومبا أن السلوك اإلنساين ثباته أذن ليس من املعقول أو املمكن أن تعمـم حـل حالـة إرشـادية 

عىل حاالت أخرى حتى ولو كانت تلـك الحـاالت متـشابهة أو موجـودة يف الفـرد نفـسه آلن هنـاك 

 للفرد وتؤدي إىل أن إدراكه لحل معني قد ال يتفق معه بعد فرتة من الزمن مستجدات كثرية تحدث

 . بسبب النمو والتدريب والحالة االنفعالية واالجتامعية والجسمية التي مير بها

النفيس أن يدرك ذلك وأن يستخدم أكرث مـن طريقـة  ووعىل هذا األساس البد للمرشد الرتبوي

اإلرشـاد ألخيـاري هـو  و. قد يفقده الكثري يف مـساعدته للمـسرتشديف العالج آلن التزامه بنهج واحد

 . استخدام املرشد أكرث من أسلوب يف مساعدة املسرتشد والسيام عندما تستدعي الحالة لذلك

 



 34 اإلرشاد الجامعي 

 

 

 :أساليب اإلرشاد ألخياري مبا ييل) زهران(وقد حدد 

 حياد وال مييز لطريقـة النفيس مع الطرق يف ووهذا يتعامل املرشد الرتبوي :االختيار بني الطرق -1

 .املشكلة وظروف عملية اإلرشاد ومعينة وأن يختار من بينها مبرونة وذكاء ما يناسب الحالة

النفيس بني عدد من طرق ويختار من كل طريقة  ووقد يجمع املرشد الرتبوي :الجمع بني طرق -2

ئـدة مـن أي منهـا ًأفضل ما فيها أو انسبها لحل املشكلة وميزجها معا يف مركب جديـد أكـرث فا

  .منفردة

 القيم األساسية التي ترتكز عليها العلمية اإلرشادية 

تتباين اإلجابات املبارشة عن التساؤل، ما طبيعة القيم مـن عـدة جوانـب الجانـب األول مـن 

 .حيث هي وسيلة مفضية إىل غاية

 جودهـاوالجانب الثاين من حيث هي ذاتية أو موضـوعية أي هـي صـفات عينيـة ألشـياء لهـا و

م هي من وضع العقل واخرتاعه ويتفرع عن مواقف ذاتية القـيم أاملستقل عن العقل الذي يدركها 

 . وموضوعيتها، الجانب الثالث يتعلق بنسبة القيم وإطالقها

 . ًلذا فقد اختلفت موضوع القيم باختالف نوع العلم كام اختلفت النوع الواحد أيضا

 القيم من منظور الرتاث اإلسالمي 

هتم العلامء املسلمون يف مجال القيم عقـب حقبـة تاريخيـة تحـت عنوانـات مختلفـة فقـد أ

 والقيم اإلسالمية متتـاز عـن القـيم يف )الخ... البهقي، الفرويني، ابن املعتز، املقديس(تناولها كل من 

 . الفلسفات السابقة من حيث مصدرها وبالتايل من حيث طبيعتها، واهم مصادر القيم

  األخالقية مصدر القيم

  وأحاديـث رسـوله الكـريم   لـلـهأن مصدر القيم يف املنظور اإلسالمي هو الكالم ا

وعىل الفرد املسلم املؤمن أن يستمد قيمه ويتعلمهـا ويكتـسبها مـن القـرآن الكـريم والـسنة 

 وان طبيعيــة القــيم يف اإلســالم أالهيــة املــصدر، وثابتــة ) 1988،185عمــر، (النبويــة الــرشيفة 
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 . لـلـهواحد باستمرار إال وهو ابتغاء مرضاة ا ودفها محدده

ويعد القرآن الكريم هو املصدر األهم للقيم اإلسالمية ولقد دلت الكثري مـن اآليـات القرآنيـة 

ٌفيهـا كُتـب قيمـة : (قولـه تعـاىلعىل القيم وحثت عليهـا كـام يف  َ ِّ َ ٌ ُ َ  أي مـستقيمة ]3:البينـة[ )}98/3{ِ

ْوذلك دين الَق( َُ ِ ِ َ ِيمةَ َ ُالـلـه الَ إله إالَّ هو الحـي الَقيـوم( أي دين امللة املستقيمة ]5:البينة[ )ِّ ُّ ْ ْ َُّ َ َ ُ ِ َِ : البقـرة[ )ُ

 . أي القائم عىل كل يشء]255

َإن الـلـه يـأمر بالعـدل واإلحـسان وإيتـاء (بقوله تعاىل ودعا القرآن الكريم إىل العدل واإلحسان  ِ َِ َ َِ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َّ

َذي الُقرىب ْ ْ   ].90:النحل[)ِ

أن اإلقرار بأن القرآن الكريم املصدر األساس الـذي اسـتمد منـه اإلنـسان القـيم األصـيلة، لـذا 

 يجب أن تتحول آياته إىل سلوك واقعي، قيم تتعامل مع اإلنسان مع كل جوانبه املختلفـة يف تـوازن

إلشـارة إىل أن القـيم وضوح ألنها تنبع من داخل اإلسـالم وتأسيـسا عـىل مـا ذكـر أعـاله البـد مـن او

األخالقية هي األساس الذي ترتكز عليه العملية اإلرشادية وان ملهنة اإلرشاد قيم وأسـس أخالقيـة ال 

 :نذكر منها عىل سبيل املثال األيتميكن الحيد عنها، 

 .وأخالقية قبل كل يشء آخر.إنسانية املهمة فمهنة اإلرشاد مهنة إنسانية -1

اإلرشادية بني املرشد واملسرتشد البد أن تكـون رسيـة لالعتبـارات رسية املعلومات، أن العملية  -2

األخالقية فال بد أن يكون املرشد أمينـا عـىل رسيـة املعلومـات التـي يبـوح بهـا املـسرتشد عـن 

 .طبيعة مشكلته

البد أن يكون املرشد األخ األكرب للمسرتشد فهو اشد حرصا من الجميع عىل مساعدة املـسرتشد  -3

 .يف حل مشكالته

أن يكون املرشد أمنوذجا وقدوة حسنة يف املدرسة واملجتمع يتحىل بـاألخالق الحميـدة حـسنة  -4

 .يف املدرسة ويتمتع بالقيم الفاضلة

أن يراعي الذوق من خالل املالبس املنتظمة األنيقة واختيـار املفـردات والكلـامت املناسـبة يف  -5

 .التعامل الحسن مع اآلخرين

 .يا يأمر باملعروف ينهى عن املنكرأن يكون عادالً ومؤمنا وموضوع -6
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 اإلسالم  واإلرشاد

يعد اإلرشاد الرتبوي والنفيس علم له ماض طويل وتـاريخ قـصري، وقـد ظهـر هـذا املفهـوم يف تراثنـا 

 ظهـر إذا ظهـر تركـه، والنهـي عـن املنكـر إذاوتعني األمر باملعروف (العريب واإلسالمي مبا يسمى بالحسبة 

 ).284، 1966الحنبيل، (م بها من ذوي العلم والخربة والعدل والرأي واالجتهاد  والتي يشرتط القيا)فعله

لهدايـة النـاس إىل ) عـز وجـل (لـلــهًوقرآننا الكريم دستورا إليها دليل إرشادي وتربوي أنزله ا

 سواء السبيل، 

ُإن هذا الُقرآن يهدي للتي هي أقوم(قال تعاىل  َ ْ َّ ْ ََ َ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َّْ َ  ورد يف القرآن الكريم ألفاظ  وقد]9: اإلرساء[ )ِ

  :كثرية لإلرشاد مبعاين مختلفة نذكر منها

ِوقال الذي آمن يا قوم اتِبعون أهدكُم سِبيَل الرَشاد (قال تعاىل  َّ َ ْ ِ ِْ َ ِ ُ َّ ِ ْ َ َّ َ ََ ََ قـال  و،]38: غـافر[ )}38/ 40{َ

ِإذ أوى الفتية إَىل الكهف فَقالوا ربنا آتنا من(تعاىل  َِ َ َّ ََ ُ ْ َْ ِ ْ َ ِ ُِ َ ْ ِ َ ً لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رَشدا ْ َُ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َّْ ِّ َ َ ً َ ْ}18/10{( 

ًقال له موىس هْل أتِبعك عـَىل أن تعلمـن مـام علمـت رْشـدا ( وقال تعاىل ، ]10: الكهف[ ُ ََّ َْ َِّ ِّ َ َ َ َُ َِ ِ َ ُُ ََّ َ َ ُ ُ}18/66{( 

 .]66: الكهف[

ً ويهتم الدين اإلسالمي اهتاممـا. وقد ورد اإلرشاد يف أآليات السالفة الذكر مبعنى طريق النجاة

 سـبحانه وتعـاىل لـلــهًكبريا باألخالق بجوانبها اإلسالمي دين ساموي يهدف إىل تنظيم العالقـة بـني ا

 . وتنظيم العالقة بني الناس بعضهم ببعض

أن اإلنسان يف نظر اإلسالم هو مزيج من جسد وعقل وروح، وكـل مـا أودع منـه فيـه قـدرات 

 لـلــهليك يستعملها عىل نحو متوازن، يحقـق لـه ولغـريه املنفعـة ال الـرضر، واخاصة بهذه النواحي 

أهمل اإلنسان بعض ما سبحانه وتعاىل ما أودع يف نفس اإلنسان قوى ال تنفعه أو ال يحتاج إليها فإذا 

، ولهـذا نجـد أن الـرشيعة أودع يف نفسه من وسائل عـىل حـساب بعـضها األخـر كـان مـن املخطئـني

ءت ملسرتشد اإلنسان يف استعامله لقواه املختلفة، وتنظيم الوسائل التـي يـستجيب بهـا اإلسالمية جا

اإلنسان لنوازعه حتى ترتفع الحياة وتصبح كرمية هادفة بهذا التوازن إىل التوفيق الدائم بني أهداف 

الحياة ورضورات املجتمع ونوازع الفرد دون أن يعطـي هـدف عـىل هـدف آخـر وال مـصلحة عـىل 

 . )601 – 599، 1974دراز، (وإمنا يسري الكل يف توافق واتساق مصلحة، 
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والدين اإلسالمي قد جسد القيم الروحية يف توجيه املؤمن من الفردية واألنانية إىل الجامعيـة 

والغريية واألخالقية، كام حدد إبعاد القيم الروحية من املعاين واملثل اإلنسانية وتقديس حق الحيـاة 

ة االجتامعية وحرمه امللكية التي تؤدي وظيفتها يف غري تحكـم أو احتكـار أو إثـراء اإلنسانية والعدال

عىل حساب اآلخرين، واإلحسان الذي يؤدي إىل التكامل االجتامعـي واىل اإليثـار والبـذل والتـضحية 

 . )403، 1970الخشاب، (

ها فيمتنع عـن ًواإلسالم قد جعل لإلنسان مقياسا يقيس عليه األشياء، فيعرف قبيحها من حسن

الفعل القبيح، ويقدم عىل الفعل الحسن وهذا هـو مقيـاس الـرشع وحـد فـام حـسنة الـرشع مـن 

ًاألفعال فهو الحسن وما قبحه الرشع فهو قبيحا، وهذا املقياس دامئي فال يصبح الحـسن قبيحـا، وال  ً

ًيتحول القبيح إىل حسن، بل ما قال عنه الرشع حسنا يبقى حسنا، وما قال عنه ال ًرشع قبيحا يبقـى ً

ًوأن العقل قـد يـرى الـيشء الواحـد حـسنا . ًقبيحا، وبذلك يكون اإلنسان قد سار يف طريق مستقيم

ًاليوم ثم يراه قبيحا غدا فيصبح الحكم عىل األشياء يف مهب الريح ويصبح الحسن والقبيح نـسبيا ال  ً

ً حسنا وميتنع عن الفعل الحسن ًحقيقيا وحينئذ يقع الفرد يف ورطة القيام بالفعل القبيح وهو يظنه

 . )46 – 45، 2001العيداين، (ًوهو يضنه قبيحا 

ًويهتم اإلسالم اهتامما بالغا مببادئ األخالق، ويعد الرسول الكريم محمد  ً قـدوة للمـسلمني يف 

ٍوإنك لعىل خلق عظيم ( تعاىل لـلـههذا، وقد وصفه ا ُِ َ ٍ َُّ َ ََ ِ كريم محمـد  ويقول الرسول ال]4: القلم [)}68/4{َ

 »309، 2000رمضان، ( وهذه األخالق مصدرها القرآن الكريم »إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(. 

الـنفس اإلمـارة بالـسوء : وقد قسم الدين اإلسالمي النفس اإلنسانية إىل ثالث مـستويات هـي

ِوما أبرىء نْفيس( تعاىل لـلـهوهي التي تدفعها الغرائز والشهوات فيقول ا َ ُ ِّ َ َُ ِ إن النْفس ألمـارٌة بالـسوء َ ُّ ِ َ َّ َ َ َّ َّ ِ

ٌإالَّ ما رحم ريب إن ريب غُفور رحيم  َّ ٌ ِّ َ ِّ َ َ َِ َِ َّ ِ َِ  والنفس اللوامة وهي أفـضل مـن األوىل ]53: يوسف [)}12/53{َ

ُوَال أقـسم ( يف كـل عمـل، فقـال تعـاىل لـلــهالن فيها الخري الذي يجعلها تحاسب ذاتها وترجـع إىل ا ِ ْ ُ َ

ِبالنْفس  َّ ِاللوامة ِ َ َّ  ].2: القيامة[ )}75/2{َّ

 أما النفس الثالثة فهي الـنفس املطمئنـة وهـي أكـرم مـن الـنفس اللوامـة ألنهـا مطمئنـة إىل 

  الهاشـمي،(الحق الكايف فيها الذي يحميهـا مـن االنحـراف إىل الكبـائر أو املـروق عـن طريـق الـسوي 
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ُيــا أيتهــا الــنْفس ا(: ، وقــال تعــاىل)29، 1982 َّ َ ُ َّ ُلمطمئنــة ََ َّ ِ َ ُْ ًارجعــي إَىل ربــك راضــية مرضــية } 89/27{ْ ًَّ َِ ِ ِْ َّ َ َ ِّْ ِ ِ ِ

ِفادخيل يف عبادي } 89/28{ َ ِ ِ ِ ُ ْ ِوادخيل جنتي } 89/29{َ َّ َ ِ ُ ْ  . ]30 – 27: الفجر[ )}89/30{َ

 أذن فعىل وفق املنظور اإلسالمي أن الفرد املسلم واملتمسك مببادئ الدين اإلسـالمي واملـتحيل

 .  ال ينقاد وراء شهواته ورغباته ولديه القدرة يف السيطرة عىل دوافعهبأخالق عالية

واملوازنة بني حاجاته املتعددة وبني مبادئ واملثل األخالقيـة التـي تـرىب عليهـا والتـي يفرضـها 

املجتمع الذي ينتمي إليه، أما الشخص الذي ينقاد وراء رغباته وشهواته والذي ال ميكن من السيطرة 

 .  خص غري سوي وغري أخالقيعليها فهو ش

 املقابلة اإلرشادية

 تعريف املقابلة 

هي عبارة عن عالقة اجتامعية مهنية وجها لوجه بني املرشد والعميل يسودها جو مـن الثقـة 

 . جمع معلومات لحل املشكلةأجلاملتبادلة بني الطرفني من 

سيلة االتصال الفعالـة بـني وتعد املقابلة اإلرشادية، جوهر ولب عملية اإلرشاد النفيس وهي و

ً وجها لوجه بغيـة وصـول )املسرتشد واملرشد(املرشد واملسرتشد، وهي مواجهة دينامية تتم بني اثنني 

 : إىل هدف معني يعود ملصلحة املسرتشد، ومن مواصفات املقابلة

أو أنها ظاهرة إنسانية، تستلزم الحضور الشخيص وال ميكن إن تـتم بواسـطة املكاملـة الهاتفيـة  -1

ًإنسانيا، وحتـى ًاملراسلة، فوجود املسرتشد إىل جانب املرشد ويف مواجهته يعطي للمقابلة وجها 

 عـن العالقـات االبتسامة التي يستقبل املرشد عملية بها أو يودعـه لهـا الفعـال يف نفـسه، فـضال

 . باالطمئنانالودية التي تخلقها املقابلة، فهذه املقابلة تخلق نوعا من األلفة املتبادلة والشعور

ًأن تكون محددة مبكان معني، أعد خصيصا لإلرشاد النفيس فمن غري املستحب أن تـتم حيـثام  -2

ًيف محل تجاري، أو عىل قارعة الطريق أو مطعم، فلمكان هيبته فضالً عن كونه مخزونـا : اتفق

 تأثريه عـىل ًألرسار املسرتشد، يقصده حينام يشعر بالتوتر والقلق، ويرتك يف نفسه أثرا، وللمكان

ُأمزجة األشخاص األعزاء عىل نفوسهم، فاألمكنة علب الذكريات وإال مل نحن إىل املـدارس التـي 

 .سبق أن تعلمنا بني جدرانها
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ن تحدث املقابلة بالصدفة، وإال فقدت قيمتها، لذلك يجـب أن تحـدد مبوعـد يتفـق أال يجب  -3

 بحيـث )املـسرتشد واملرشد( للطرفني ًعليه من قبل الطرفني، ويفضل أن يكون هذا الزمان مناسبا

 يف وضع ال يسمح بـه اإلصـغاء أنهال يشعر أي من الفريقني بأنه محرج تجاه الفريق اآلخر، أو 

 . ًأو الكالم، ويف هذه الحالة تفقد املقابلة أيضا الغاية التي وجدت من أجلها

يف أمور خارجة عن نطاق ليس هناك مقابلة من دون هدف، وهي ليست ملجرد الرثثرة، أو التداول  -4

بعضهم يطلب املقابلة لحل مشكلة، والبعض اآلخر يطلبها للتخطيط ملـستقبل تربـوي، أو . اإلرشاد

وملا كان وقت املرشد عىل درجة من . إلجراء اختبارات الشخصية أو تحليل االختبارات وما إىل ذلك

امماته أو صالحياته، فهناك الدقة والتنظيم، فعليه أن يستطرق إىل موضوعات ليست من ضمن اهت

 ومن تقنيات املقابلة اإلرشادية أن تكون قامئة عىل ثقة. مسرتشدون كرث يحتاجون إىل وقته وجهده

املحبة واالحرتام، وأبرز ما يجب أن يتوافر فيها أن يتـسم املرشـد فيهـا باملحبـة والتقبـل لعميلـه، و

 .األعصابواإلنصات له باحرتام باإلضافة إىل طول النفس، وهدوء 

فهذه املسألة ما تـزل موضـع جـدل بـني ) كاسيت(أما لناحية تسجيل املقابلة  كتابة، أو عىل أرشطة 

املعنيني باإلرشاد النفيس، حيث يرى فريق منهم أن هذه الطريقة تساعد املسرتشد عىل الكف عن قول كل 

 حتى لو شعر املـسرتشد أن ؟أم الما يريده باإلضافة إىل شك هذا املسرتشد بأن تبقى هذه املعلومات رسية 

وعندما تبدأ املقابلـة يجـب أن تكـون . ًمقابلته تسجل بشكل رسي، فإن املوقف يف املقابلة يصبح مصطنعا

واضحة ورصيحة وجريئة خالية من املجامالت واالختبـاء وراء األلفـاظ، أو اسـتعامل التعـابري املبهمـة، وأال 

راهـا رضوريـة ملـسرتشده؛ ثـم إن تبـادل الكـالم والتنـاوب عليـه، يتحرج املرشد من الخوض يف أية مسألة ي

وتبادل اإلصغاء أو اإلنصات رشوط رضورية لنجاح املقابلة، فلو تحدث االثنان يف وقت واحد لضاعت قيمة 

 . الجلسة االسرتشادية وتشوشت األفكار، وخرج املوضوع عن الدائرة التي رسمت له

 :نيويسري اإلرشاد هنا يف خطني متوازي

هو لجوء املرشد إىل القيام بعملية تقيض بأن يطلب من املسرتشد إعادة النظـر : الخط املبارش

وسيلة حل مشكلته، ولكن يؤخذ عىل هذه الطريقة أنها  ويف طريقة تنظيم شخصيته وطرق تفكريه،

 . مرونة التفكري والتفاعل وتحرم املسرتشد من حرية الحركة
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ً عىل تفاعل املشرتك بـني املرشـد واملـسرتشد، وغالبـا مـا يكـون أما الخط غري مبارش، فهو يقوم

ذلك بناء عىل طلب املسرتشد نفسه، الـذي يحـاور املرشـد حـول حالتـه ومـن خـالل هـذا التفاعـل 

ألتأثريي يستطيع املرشد أن يحقق غرضه يف الوصول إىل هدفه تغيري سلوكيات املسرتشد ومـساعدته 

 .   وتحقيق استقراره النفيسعىل إيجاد الحلول الالزمة لحالته

 أنواع املقابلة 

 : من حيث األسلوب  -أ

وهي املقابلة التمهيدية مع املسرتشد ويتم فيها االتفاق عـىل اإلجـراءات اإلرشـادية : مقابلة مبدئية .1

 .الالحقة، وتحديد موعد اللقاءات، والتعارف وبناء الثقة واإلملام بتاريخ الحالة بصورة عامة

ً وتستغرق وقتا قصريا عندما تكون املشكلة بسيطة وطارئـة وسـهلة:مقابلة قصرية .2  وقـد .واضـحة وً

 . تكون مقدمة ملقابالت أخرى الحقة

ًوهي التي تكون مقيدة بأسئلة محددة ومعدة مسبقا من قبـل املرشـد : مقابلة مقيدة مبارشة .3

 .بهدف الحصول عىل معلومات محددة ومقننة

قيدة بأسئلة أو معلومات أو تعليامت محددة بل ترتك للمسرتشد وهي غري م: مقابلة حرة غري مبارشة .4

 .الحرية يف طرح األفكار التي يريد عن طريق التداعي الحر لألفكار واملعاين وبطريقة الخاصة

 من حيث الغرض   -ب

 .تهدف إىل التعرف عىل طبيعة املشكلة: مقابلة أولية .5

 .اين منها املسرتشدتهدف إىل تشخيص املشكلة التي يع: مقابلة تشخيصية .6

تقدم بها معلومات محددة تتعلق مبوقف يواجـه املـسرتشد ويحتـاج فيـه إىل : مقابلة إرشادية .7

 .التوجيه بسيط

 أهداف املقابلة 

الحصول عىل املعلومات التي تتضمن اتجاهـات أراء وقـيم وأسـباب املـشكلة املطروحـة عـىل  -1

 ق باألهـداف الدراسـية وجمـع البيانـاتاملرشد وللتأكد من صدق املعلومـات الـسابقة ومـا يتعلـ

 .والحقائق
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الوصول إىل كيفية تفاعل العوامل التي أدت باملـشكلة وتعتـرب مـن األهـداف التشخيـصية أمـا  -2

األهداف العالجية فيرتكز يف املحاولة عىل إنقاذ صاحب املشكلة وتحريره من مشاعره الـسلبية 

 .وانفعاالته ورصاعاته وخاصة االنفعاالت املكبوتة

إقامة عالقة مهنية بني املوجه واملسرتشد وهذه العالقة تعني التفـاهم واالحـرتام املتبـادل بـني  -3

 .كال الطرفني

تفسري البيانـات واملعلومـات باإلضـافة إىل جمعهـا حيـث مـن الـرضوري مناقـشة التفـسريات  -4

 .املختلفة والتي تتعلق بالبيانات أو املعلومات املوجودة تحت يدي املوجه

ملسرتشد للتعبري عن نفسه وعـن مـشكلته للمرشـد الرتبـوي الـذي يـستمع لـه بكـل مساعدة ا -5

 .عطف واحرتام

 وهناك تصنيف آخر ألنواع املقابلة ميكن تلخيصه بااليت 

  .املقابلة املبدئية  -

 .املقابلة القصرية  -

  .املقابلة الجامعية  -

  .املقابلة الفردية  -

  .املقابلة املطلقة أو الحرة  -

  .املقابلة املقيدة أو املقننة  -

 وسوف نتحدث عن كل نوع عىل حدة 

 املقابلة املبدئية : أوالً

حيث يقوم بها املرشد وهي أول مقابلة مـع املـسرتشد وعـن طريـق هـذه املقابلـة يـستطيع 

املرشد أن يحدد ما يراه املسرتشد من مساعدة وكذلك ميكن استخدام هـذه املقابلـة للحـصول عـىل 

 .الة بصورة مبدئية ثم التعرف بالخدمات اإلرشاديةتاريخ الح

 املقابلة القصرية : ًثانيا

هي تلك املقابلة التي تشغل مدة قصرية والتي تتم باملدرسة وقد تكون هذه املقابلة مقدمـة 

 كانـت قـصرية بـسبب ضـيق إذاملقابالت أخرى وتكون املشكلة طارئة وسهلة وتلتزم صفة االنتقـاد 

 .كون رضرها أكرث من نفعهاوقت املرشد فقد ي
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 املقابلة الجامعية : ًثالثا

وتتم من جامعة من املسرتشدين كـام يحـدث مـع جامعـة مـن الطـالب الـذين يعـانون مـن 

 .مشكالت مشرتكة فيام بينهم

 :املقابلة الفردية: ًرابعا

 .وهي التي تتم بني املرشد وبني املسرتشد أو مسرتشد واحد فقط

 قة أو الحرة املقابلة املطل: ًخامسا

وهي تلك املقابلة الغري مقيدة مبوضوعات وال بأسئلة وال تعلـيامت محـددة بـل هـي مقابلـة 

مرنة وحرة ويشعر املسرتشد فيها بالحرية ويرتك له تـداعي أفكـاره عـن طريـق التـداعي الحـر ثـم 

ن يعرض املوضوع بأسلوبه الخاص وأن كل ما يقوله املـسرتشد لـه أهميـة مـن وجهـة نظـرة وان مـ

 .مميزات هذا النوع أنها تسري بطريقة تلقائية أال أنها تتطلب خربة وتدريب طويل

 املقابلة املقيدة أو املقابلة املقننة : ًسادسا

وتكون عادة مقيدة بأسئلة محددة لإلجابة عليها من قبل املسرتشد ومن مميزات هـذا النـوع 

ري الوقت والجهد ومن عيوبها الـنقص من املقابلة هو ضامن الحصول عىل معلومات الرضورية وتوف

يف املرونة والجمود وتفويت الفرص للحصول عىل معلومات يريد املـسرتشد أن يتحـدث بهـا بـيشء 

 . من التفصيل

 :خطوات إجراء املقابلة

عىل املرشد أن يكون له فلسفة إرشادية واضحة ينطلق منها، وعليه أن يدرس كـل مـا يتعلـق 

شكالته ومـساعدته يف تجاوزهـا، ولـيك يـنجح يف ذلـك عليـه إتبـاع مبيول املـسرتشد وخصائـصه ومـ

 :  الخطوات التالية

 بداية املقابلة 

 : عىل املرشد االنتباه يف بداية املقابلـة لـبعض األسـئلة التـي تـدور يف ذهـن املـسرتشد، ومنهـا

  هـل ميكـن الوثـوق ؟إن يـساعدين) املرشـد( هـل ميكـن لهـذا الـشخص ؟ماذا سيحدث خالل اللقاء

ــشخص ــذا ال ــر؟به ــو اآلخ ــه ه ــدور يف ذهن ــي ت ــئلة الت ــبعض األس ــاه ل ــه االنتب ــد فعلي ــا املرش  :  أم
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االسـتفادة  كيف ميكن ؟ من أين نبدأ؟ ما أفضل الطرق للعمل معه؟ومنها هل هذا املسرتشد يثق يب

ا  اللفظـي فهـذً وكلام كان املرشد قادرا عىل تطوير آليـة للتواصـل؟ ما جدية هذه املشكلة؟من الوقت

 .يعني نجاحه يف بداية املقابلة بنجاح

 طرح األسئلة

تعترب عملية طرح األسئلة من املهارات األساسية لالستامع الفعال بحيث تكون األسئلة واضحة 

ومحددة وقصري ومتناسبة مع املوضوع وبطريق تبعث عىل الراحة واإلجابة وتبتعـد عـن اإلحـساس 

 االنتبــاه لنــوع األســئلة وخاصــة األســئلة الوصــفية بــأن املــسرتشد يخــضع للتحقيــق، وعــىل املرشــد

 .واملفتوحة النهاية واإلخبارية املساعدة عىل التواصل وجمع املعلومات

 تعليقات املرشد وفرتات الصمت 

تعترب تعليقات املرشد من أهم الوسائل التي تبعث عىل اإلثارة لدى املسرتشد وتـشجعه عـىل 

تلخيـصات املرشـد لـبعض العبـارات الغامـضة، : ه التعليقـاتالتواصل اإليجايب مع املرشد، ومن هـذ

واإلمياءات اللفظية وغري اللفظية، وكذلك فرتات الصمت الباعثة عـىل الرتكيـز وإعـادة املـسرتشد إىل 

 .املوضوع

 إنهاء املقابلة والتسجيل 

 شـعر بـأن املـسرتشد قـد امتنـع عـن الحـديث فـال يـستطيع إذايستطيع املرشد إنهاء القابلة 

 كان املسرتشد يتحدث بطريقـة متواصـلة دون توقـف وال يرتـب كالمـه وال يـسيطر إذاملواصلة، أو ا

 كانت املقابلة هي األخرية فعىل املرشد التأكيد للمسرتشد بأنه يستطيع اللجوء إليـه يف إذاعليه، أما 

 .أي وقت يشاء

 أمـام ًية التـسجيل عائقـاًويكون تسجيل املقابلة بعد انتهائها مبارشًة وذلك خوفا من تصبح عمل

 .املسرتشد يف الحديث بحرية وتلقائية

ًوأخريا فإن نجاح املقابلة يعتمد أساسا عىل امتالك املرشد للمعلومات والخربات الكافية وظهـوره  ً

 وتعزيـز دور مبظهر مناسب أمام املسرتشد، باإلضافة إىل قدرته عىل تهيئة أجواء آمنـة لتنفيـذ املقابلـة

 . مل معه بطريقة تفاعلية وجامعيةاملسرتشد والع
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  عوامل نجاح املقابلة

 يجب الحرص عىل أن تكون املقابلة موقف تعلم وخربة بناءة وفرصة لزيادة فهم الذات. 

 الفهـم املتبـادل والـصدق واألمانة التامـة أثنـاء املقابلـة واألعـداد الجيـد ويجب مراعاة الرسية 

 .لهفوات مثل النصح واألمر والنهياإلخالص والوفاء وأن يتجنب املرشد بعض او

ومن األمور املهمة التي يتعلمهـا املـسرتشد كيفيـة دراسـة أدراك مـشكلته مـن كافـة الوجـوه 

وكيف يفهم االنفعاالت التي تكمن وراء سلوكه طريقة التفكري املنطقـي وكيفيـة العمـل املـسؤولية 

 . بنفسه كاملة

 مزايا املقابلة 

  عـىل الحصول عليها عـن طريـق الوسـائل األخـرى مثـل التعـرفالحصول عىل معلومات ال ميكن 

األفكــار واملــشاعر واآلمــال وبعــض الخــصائص الشخــصية مــام يــتح فهمهــا أفــضل للمــسرتشد 

 .ومشكالته

  العمل عىل إيصال املسرتشد إىل الـشعور باملـسؤولية وتنميـة املـسؤولية الشخـصية للعميـل يف

 .عملية اإلرشاد

 كم عىل األحكام الذاتية التي يصدرها أو يكونها كل من املرشد عـن إتاحة فرص االستبصار والح

 .املسرتشد واملسرتشد عن نفسه

  أن من اسعد األمور لدى املرشد هو تكوين جو من األلفة والتجاوب واالحرتام والثقـة املتبـادل 

 .بني املرشد واملسرتشد وتكوين عالقة إرشادية ناجحة ملؤها الثقة واالحرتام

 جال للتنفيس االنفعايل وتبادل املشاعر وكذلك اآلراء يف جو نفيس آمن وهادئإفساح امل. 

 عـن إعطاء الحرية للمسرتشد للتفكري بصوت عايل يف حضور مستمع جيد مام ميكنـه مـن التعبـري 

 .نفسه وعن مشكالته

 عيوب املقابلة 

   وامليـول والقـدراتانخفاض معامل الصدق والثبات لنتائج املقابلة وذلك الختالف االسـتعدادات 

 .وكذلك الختالف مشاعر املسرتشد تجاه خرباته ومشكالته من يوم إىل آخر

 ال تصلح املقابلة يف حاالت األطفال وضعاف العقول. 
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  الذاتية يف التفسري نتائج املقابلة حيث يتأثر املرشد بآرائه السابقة وقد يخطئ املرشد يف تقـدير

 .تجاهاتهالسامت أو يبالغ فيها حسب خرباته وا

 تعترب املقابلة أكرث الوسائل اعتامدا عىل مهارة املقابل وأقلها خضوعا للقياس املوضوعي. 

 أنها وسيل ذات تكاليف عالية للوقت والجهد واملال. 

 تحسني وتطوير نتائج املقابلة 

 تدريب القامئني عىل املقابلة فهي فن يحتاج إىل الكفاءة وتحسينها باستمرار. 

 قابلة بتحديد أهدفها وتحديد األسئلة التي تغطي الهدف والطريقـة املقننـة يف رضورة تقنني امل

 .املقابلة ينتج عنها زيادة يف ثبات وصدق املقابلة

 رضورة ضامن الدقة واملوضوعية وذلك بتعدد الحكام القامئني عىل املقابلة. 

 ل القـائم باملقابلـة مـا االبتعاد أثناء املقابلة من األهواء الشخصية واألفكـار الـسابقة وأن يـسج

 .يسمع وما يالحظ بربط األشياء فيام بينها وبكل موضوعية وكل دقة

 من األمور املهمة يف املقابلة هو عمل منوذج للمضمون ثم القياس املضمون مبيزان التقدير. 

  رضورة مراعاة قواعد الفنيـة لنجـاح املقابلـة وتـشمل مـشاركة املـسرتشد يف خطـوات املقابلـة

الرسية وإقامة العالقة املهنية الطيبة مام يؤدي إىل كسب الثقة املسرتشد وزرع مشاعر ومراعاة 

 . األمن والطأمنينة يف نفسه

 تقنيات املقابلة اإلرشادية

متثل املقابلة اإلرشادية العنرص الرئيس يف العملية اإلرشادية وهي عمل منظم له اسرتاتيجيات 

وتـشتمل املقابلـة عـىل بعـض العمليـات منهـا الوصـف .وفنيات وال يـتم إجراؤهـا بطريقـة عفويـة

يتم التعامل مع املشكالت من خالل مقابلة واحدة وإمنا يحتاج  وال. والتشخيص والعالج يف أن واحد

 .املرشد إن يستخدم أكرث من مقابلة مع املسرتشد نفسه أو مع ذوي العالقة بحالة املسرتشد

 منها بناء األلفـة مـع املـسرتشد مبـا يـشجعه عـىل  وللمقابلة األوىل أهمية كبرية حيث تتكون
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وتبدأ منـذ  .التهيئة للمقابلة اإلرشادية عامل من عوامل النجاح فيها, االستمرار يف العملية اإلرشادية

تبدأ املقابلة يف مكتب املرشد حيث يراعـى ,استقبال املرشد للمسرتشد إىل أن تنتهي املقابلة بتوديعه

عنى أن يكون باب غرفة املرشد مغلقا ويفضل أن يكون الباب زجاجيا أو فيه الرسية والخصوصية مب

نصفه من الخشب والنصف األخر من الزجاج حيث تسهل رؤية املرشد واملسرتشد لكن ال يعرف مـا 

كام يفضل أن يجلسا أمام املكتـب املـسافة بيـنهام تـرتاوح مـن مـرت إىل مـرت ..يدور من حوار بينهام

شد إىل دائرة الوجه والتي تتضمن العينني والـوجنتني والفـم كـل عـضو مـن وترتكز نظرة املر.ونصف

ومـا يعنيـه انفـراج أسـارير الوجـه .هذه األعضاء يتحـدث،وهل هنـاك لغـة ابلـغ مـن لغـة العينـني

وما متثله حركة الجسم من مدلوالت فضال عن انتقاء الكلـامت املناسـبة .وانقباضها أو حركة الشفتني

ويبدأ الرتحيب الباسم عند بـاب ..حيب باملسرتشد يعرب عن القيم اإلنسانية للمرشدالرت...أثناء املقابلة

 :مثال...مكتب املرشد إىل أن يجلس املسرتشد مع أهمية التعريف ببعضهام

 ادرس بالصف الثالث متوسط...إنا احمد...السالم عليكم : املسرتشد

املرشـد ..لـلــهأنا عبد ا....د بوجودك يا احمدأنا سعي.. وبركاتهلـلـهعليكم السالم ورحمة ا :دـــاملرش

 الطاليب

 ...ما ذا لديك اليوم..ما هي أخبارك يا احمد :املرشـــد

 عرض عليك معانايت التي تؤرقني طوال الوقت وأل..أتيتك يا أستاذي ألسلم عليك أوال :املسرتشد

 تفضل ..الكلمة لك..لـلـهخريا أن شاء ا :املرشـــد

بوالدي وصلت إىل شفري الهاوية وذلك بسبب عدم تقبله يل لكوين مـرتبط بـشلة عالقتي  :املسرتشد

 .وهو ال ميكن إن يتقبلهم مام سبب يل ازعاجا كبريا. من أصدقايئ

 ...عىل شكل حوار منظم يتضمن مهارات إرشادية سأتطرق لها الحقا..هكذا تبدأ املقابلة

اإلرشـادية بـان سـيتم اسـتعراض تم التنويه يف الحديث السابق عن أساسيات املقابلة 

حيث سيتم مناقـشة مهـارة اإلصـغاء وتتـضمن عمليـة ...مهارات املقابلة عىل شكل حلقات

ال تتوقــف العمليــة عنــد مهــارة ...اإلنــصات للمــسرتشد مبــا يــصاحبها مــن فاعليــات أخــرى

 لكـن كيـف تـتم هـذه ..وإمنا البد للمرشدان يشارك املسرتشد أثناء الحـديث..اإلنصات فقط
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تتم املـشاركة باسـتخدام بعـض الكلـامت البـسيطة واملقـاطع املختـرصة وكـذلك بعـض ...ملشاركة؟ا

لكونـه يـستمع ملـا يقولـه املـسرتشد ..اإلمياءات واإلشارات الخفيفة مصحوبة برتكيز اكرب مـن املرشـد

مقاطعـة كالميـة والهدف من ذلك تشجيع املـسرتشد عـىل االسـتمرار يف الحـديث بكـل حريـة دون 

 يبـذل اهتاممـا مبـا ويف أثناء عملية اإلصـغاء..لرتكيز لديه مام يجعله يغري مجرى الحديث مثالتشتت ا

مـن ....يقوله املسرتشد حتى يشعر باهتامم املرشد مام يسهم يف بناء األلفة والعالقـة الطيبـة بيـنهام

 :أهم الكلامت واملقاطع البسيطة التي تستخدم يف هذه املهارة ما ييل

والغـرض ... هـاااه...هـاه... اوووه..اااه...نعم نعـم... طيب طيب...متام متام..طيب.. متام... نعم

وزم الـشفاه ..وكـام تـستخدم بعـض اإلميـاءات كإميـاءة الـرأس....من ذلك دعم املـسرتشد وشـد ازره

 .مع أهمية أن تعرب عن جوانب ايجابية من املرشد تجاه املسرتشد...وإصدار بعض الهمهامت

 تطبيق 

التـي ترتكـز يف عـدم رضـا والـدي ..يا أستاذ احمـد..لقد رشحت لك معانايت التي أعانيها :  املسرتشد

 ..عني

 .......يهز رأسه... : املرشـــد

 ...وذلك بسبب عالقتي ببعض األصدقاء الذين ال يتقبلهم وال يحبهم :املسرتشد

 ....نعم نعم.....هااااه... :املرشـــد

 .. بأنهم أناس طيبون ومتعاونون ولكنه مل يقتنع بكالمي أطالقاوكم مرة حاولت إقناعه : املسرتشد

 ...هوووم....يزم شفتيه.. :املرشـــد

 ..لقد مكنتهم من التعرف عىل والدي والجلوس معه لكن الفائدة من ذلك : املسرتشد

 ..وماذا بعد.......طيب طيب.......طيب : املرشـــد

يرىض والدي وإال اخرس أصـدقايئ فبينـي وبيـنهم صـداقة من املهم يا أستاذي الكريم إن  :املسرتشد

 .عمر

 . وهي مرتبطة بجميع املهارات طيلة جلسة املقابلة..هكذا تتم مهارة اإلصغاء
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 ميكنــك تطبيــق هــذه املهــارة مــع احــد إخوتــك أو أصــدقائك وبإمكانــك تكرارهــا عــدة اآلن

 مـن ليـه بغـرض التـدريب فـستتمكنولو توفر جهاز تسجيل صويت أو مريئ لتسجيل املقابلـة ع...مرات

 .إتقان هذه املهارة

 بعـض  وفيها تم إيضاح أهمية مشاركة املسرتشد من خـاللListeningتطرقنا إىل مهارة اإلصغاء 

واسـتمراريتها طـوال فـرتة ..اإلمياءات واستخدام بعض العبـارات القـصرية والكلـامت البـسيطة جـدا

 .املقابلة وتداخلها مع مهارات أخرى

وهـي مهـارة أعـادة ..يتم الحديث عن مهارة ذهنية كبرية تعد من ابرز مهارات املقابلة ساآلن

 وتحتاج إىل مقدرة لغوية طيبة وحسن ترصف واسـتجابة )Paraphrasing reformulation(النص 

 . رسيعة يف الرد

 تطبيق عام عىل إعادة الصياغة

ات واملؤسسات التي تتبع للدولـة يرشف عىل التعليم يف جمهورية العراقية العديد من الوزار"

فنجد بان وزارة التعليم العايل ترشف عىل التعليم الجامعي والعايل ووزارة الرتبيـة والتعلـيم تـرشف 

عىل التعليم االبتدايئ واملتوسط والثانوي واملؤسسة العامة للتعليم الفني والتـدريب املهنـي تـرشف 

ي والتجاري والصناعي واملراقبني الفنيني والتعلـيم التقنـي عىل املراكز املهنية والتعليم الثانوي الزراع

إما وزارتـا . وزارة الصحة ترشف عىل الكليات الصحية املتوسطة وما يف مستواها والجامعي املتوسط

 ."الدفاع والداخلية وترشف عىل التعليم والتدريب العسكري بأنواعه املختلفة

 :أعادة صياغة النص

 بأنواعه العام والجامعي والفني والعسكري برعاية الدولة ممـثال يف يحظى التعليم يف العراق"

 ."بعض الوزارات واملؤسسات والهيئات املختلفة

؟ وهـل ..؟ هل أعيـد الـنص بـنفس الكلـامت واملفـردات..ماذا تالحظ عندما متت إعادة النص

وقـرصها .. العبـاراتيالحظ اختالف املفردات و....؟.. تم اختصارهاأنهأم , أعيد بنفس طول العبارات

 .وكذلك فانه تؤدي نفس املعنى..بدال من طولها
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تستهدف هذه املهارة مساعدة املـسرتشد عـىل تفـسري خرباتـه وأفكـاره وأهدافـه ملـا تـضمنه 

ويـربز دور ..حديثه مبا يتيح للمسرتشد التعبري عن مشكلته وطرح بدائل مناسـبة لـسلوكيات سـابقة

 .يعاين منها املسرتشد وإيجاد الحلول املناسبة لهااملرشد يف معالجة املشكلة التي 

 تطبيق لكيفية استخدام مهارة أعادة النص يف املقابلة

إنا حاولت كثريا استذكار مادة اللغة االنجليزية يف املنزل وقمت بحل واجباتهـا أوال بـأول  : املسرتشد

 ؟..فامذا اعمل يا أستاذي...ولكني احصل عىل درجات متواضعة

 . بأنك مل تكون لديك عادات دراسية جيدة يف مراجعة املادةاآلنفهم منك أ.. :املرشد

 مثال تطبيقي آخر

 توفيـت اآلنأنا مازلت أعاين من آثار األزمات املتتاليـة يف أرستنـا فقبـل سـتة أشـهر مـن  : املسرتشد

..  ففقدنا بفقدها شخصا غاليا وإنسانة عظيمة ال ميكـن تعويـضهالـلـهالوالدة رحمها ا

وأنـا وأخـويت ..لوالد اليوم يف غرفة العناية املركزة بعد أجرائه عمليـة زراعـة يف الكليـةا

 .خائفون عليه

 . يف عونكلـلـهكان ا..أنت بسبب هذه الظروف الشديدة تعاين معاناة صعبة : املرشـــد

 مثال آخر

 لكـن املـشكلة التـي تعرف يا أستاذ احمد إنا ال أدخن وال ميكن يل أن أدخن عىل اإلطالق : املسرتشد

أنا ال .. عندما ذهبت للطبيب للعالج أرص وبشكل عجيب عىل أنني أدخنأنهواجهتني 

 .أدخن ولكن اجلس دوما بجوار أصدقاء مدخنني

 .يا احمد لقد أصابتك عدوى التدخني السلبي : املرشـــد

 الدور مـع تحتاج منك إىل تدريب شخيص من خالل متثيل..هكذا يتم التعامل مع هذه املهارة

ال تنـىس اسـتخدام رشيـط كاسـيت أو ..أو إخوتك يف املنزل أو مع بعض األصدقاء..أو زمالءك..طالبك

 .تصوير املقابلة بالفيديو للتدريب ومراجعة األخطاء

  ويعنــى Clarifyingوهنــاك مهــارة أخــرى مــن مهــارات املقابلــة وهــي مهــارة االستيــضاح  

ــاط ال ــض النق ــن بع ــد ع ــسار املرش ــا استف ــسرتشدبه ــضة يف حــديث امل ــد يف ...غام ــة املرش  أو لرغب

ــامت  ــه مــن مــشاعر غامــضة وكل ــضمنها حــديث املــسرتشد مبــا تحتوي ــي يت ــضاح املفــردات الت  إي
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يريد املسرتشد إظهارها أو للتكتم عليها فيأيت املرشد مـن خـالل هـذه املهـارة  وعبارات مبهمة قد ال

فهي غري معروفة لـدى املرشـد ...م بها املسرتشد أحياناومنها التمتامت التي يتمت...ليميط اللثام عنها

يف حياتنـا اليوميـة مـن خـالل ....فمن خالل مهارة االستيضاح يـتمكن املـسرتشد مـن اإلفـصاح عنهـا

أو مع البائع وغريهم عادة مـا نـستخدم توريـات كثـرية ..األحاديث مع أعضاء األرسة أو مع الطبيب

جد من يساعدنا عىل كشفها لكن املرشد هو الـذي يـسهم يف ونكبت مشاعر سالبة ال حرص لها وال ن

 .كشفها وإزالة الغبار عنها من خالل مهارة االستيضاح

 تطبيق عىل مهارة االستيضاح

 .......يا أستاذ احمد أنت تعرف ما آمر به هذه األيام: املسرتشد

 أنا معك..أكمل يا طارق: املرشد

 ...  هذه األيام أين لست عىل ما يرام أنت يا أستاذي املرشد تعلم أين: املسرتشد

 ؟..ممكن يا طارق توضح يل ملاذا أنت لست عىل ما يرام: املرشـــد 

 طارق ممكن توضح يل ما قلت بشكل اكرب.... ًلطفا: املرشـــد

 ... لقد أصبحت ال أطيق نفيس...حيايت صارت جحيام: املسرتشد

 ..عيديل العبارة التي قلتها قبل قليليا طارق إنا مل اسمع ما قلت ممكن ت: املرشـــد

 اه... آه عىل هذا الزمان الرديئ لقد أصبحت حالتي: املسرتشد

 ؟ ...فهل من املمكن أن اعرف ولو شيئا يسريا من ذلك...أن لهذه اآلهات جذور ال أكاد اعرفها: املرشـــد

 ..قمرلقد ذهبنا إىل البرصة  وجلسنا يف شاطئ السندباد عىل ضوء ال: املسرتشد

 ً.ممكن تعيد يل ما قلت تدريجيا..يا طارق مل افهم ما قلت: املرشـــد

وميكن فهمها والتدرب عليها من خالل متثيل الدور مـع زميـل ...هكذا تتم مهارة االستيضاح...

وميكنك استخدام جهاز تسجيل صويت أو مريئ للتدرب عـىل هـذه املهـارة مـن ...أو قريب أو صديق

 .ريها مام مىض من مهاراتمهارات املقابلة وغ

مهــارة طــرح األســئلة مــن املهــارات املهمــة جــدا يف املقابلــة وذلــك لكــون أغلبيــة املرشــدين 

 فاملرشـد ..وهـذه مـن األخطـاء الـشائعة جـدا...يستخدمون األسـئلة مـن بدايـة املقابلـة إىل نهايتهـا
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سـؤال وجـواب ...سني وجـيم...عندما يستخدم األسئلة كثريا فأن املقابلة رسعان ما تتحول إىل تحقيق

وبالتايل فأن الفائدة لن تتحقق من خالل هذه الطريقة بل تسهم يف اإلخالل يف العمليـة اإلرشـادية 

اســتخدام األســئلة يف املقابلــة بــشكل كبــري يحــدث تشويــشا عــىل املقابلــة ويقلــل مــن ....بكاملهــا

كل عـام ويف املقابلـة عـىل وجـه لكن جرت العادة عىل استخدام األسئلة يف الحوارات بش...معطياتها

ولحل هذه املشكلة فقد ريئ بأن يتم اختيار أسئلة دون غريها ولـذا فأنـه وقـع االختيـار ...الخصوص

أي األسـئلة التـي ...عىل األسئلة التي تكون إجاباتها مفتوحة واستبعاد األسئلة ذات اإلجابات املقفلة

ملفتوحـة تـشجع عـىل االسـتمرار يف الحـديث أمـا اإلجابـات ا....عادة ما تكـون إجاباتهـا بـنعم أو ال

 .أو أنها تتجه بها اتجاها سلبيا وعقيام...اإلجابات املقفلة فهي تعجل بأجل املقابلة

 أمثلة عىل األسئلة واألجوبة املقفلة

 هل تحب املدرسة يا بدر؟ : املرشـــد

 .نعم : املسرتشد

 ؟هل تحب لعبة التنس : املرشـــد

 .ال : املسرتشد

 أيهام أخطر ركوب الدراجة الهوائية أم النارية؟ : رشـــدامل

 النارية : املسرتشد

هكذا نجد بأن هذه األسـئلة ال تعطـي مـدلوالت كافيـة لـسري املقابلـة بطريقـة ايجابيـة فـال 

 .يستفيد منها املرشد وال املسرتشد

 تطبيقات عىل مهارة طرح األسئلة

 ؟.. كيف ألتم شمل أرستكم بعد فراق طويلمن املمكن يا سلامن أن ترشح يل :املرشـــد

يا أستاذ عبد الرحمن أنهـا نعمـة جليلـة يف مل شـملنا وعـودة أرستنـا إىل سـابق ....لـلـهوا : املسرتشد

 . عهدها فقد اجتمعنا معرش اإلخوة بأبينا بعد فراق طويل

 ؟...بودي افهم يا عىل ما أسباب طردك من درس الرياضيات يف كل يوم : املرشـــد

ــتاذ محــسن : املسرتشد ــا أس ــسكت ...شــوف ي ــد ي ــدرس الرياضــيات مل يع ــني وم ــي وب  الوضــع بين
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فهـذا  ...عليه فقد تحولت املسألة إىل مسألة تحدي رصيح أعاين منه منذ أشـهر خلـت

املعلم يكرهني وال يطيقني أبدا فمن الوقت الذي يراين يف الصف يقوم بأبعـادي فـورا 

 .وبأسلوب تعسفي

 ؟..يب يا يارس ملاذا ال تسافر مع بقية أرستك إىل محافظة دياىل يف هذا األسبوعط : املرشـــد

لكني أفكر يف قضاء ...كان بودي أن أسافر مع أرسيت غري أن ظروفا قاهرة حالت دون ذلك : املسرتشد

 .هذا األسبوع معهم هناك

 كـل أنهكام ...لة اإلجابةهكذا يستمر العمل بهذه املهارة مع توخي الحذر من األسئلة القصرية املقف

 . ما كان ممكنا تجنب أثارة األسئلة فهو األنسب

 مهارة عكس املشاعر

مازلنا نتجول مع املقابلة مبا تتضمنه من أهميـة يف اإلرشـاد النفـيس ومبـا تـشتمل عليـه مـن 

  سـنتناول مهـارةواآلن....مهارات استعرضنا منها مهارات اإلصغاء وإعادة صـياغة الـنص واالستيـضاح

ــاس ــشاعر الن ــتم مب ــا ته ــة لكونه ــادية للمقابل ــارات اإلرش ــرز امله ــن أب ــد م ــة تع ــالهم ... مهم آم

ولذلك يحتـاج املـسرتشد دعـم املرشـد ...مواطن القوة والضعف لديهم...أفراحهم وأتراحهم..وآالمهم

ريـق ولذا فأن املسرتشد عن ط...من خالل الحديث املشرتك بينهام..ومؤزارته أثناء العملية اإلرشادية

هذه املهارة عندما يستشعر مشاركة املرشد له يف املشاعر واالنفعـاالت واألحاسـيس بطبيعـة الحـال 

يشعر براحة غامرة وطأمنينة فائقة مام يقوي حديثه معربا عن عواطفه الجياشة ومشاعره املكنونـة 

 حزينـة وعىل املرشد أن يعكس له ما يتفوه به مـن عبـارات تـدل عـىل مـشاعر..وأحاسيسه الدفينة

 .ومؤملة أو مفرحة وسارة

 :أمثلة لبعض الكلامت التي تدل عىل مشاعر مفرحة وسارة

، مرتـاح، مريح، ثائر، مثري، حيوي، نابض، مرسور، فاتن، ساحر، مبهج، رائع، مفرح، سار، جميل

 .الخ... ، متميز، مميز، متفوق، فائق، متألق، أنيق، مستأنس، أنيس ، مبتهج

 :لتي تدل عىل مشاعر مؤملة وحزينةأمثلة لبعض الكلامت ا

، مقتـول، مهـدد، مخنـوق، مكبـوت، شـقي، قلـق، مكتئـب، مميت، محبط، حزين، متأمل، مؤمل

، زعـالن، غضبان، مضغوط، مائل، طائح، مدين، مدان، مفلوت، مركون، مظلوم، منفي، مبعد، مهمش

 .الخ ... مرتوك، متشاءم
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مـا عـىل ...عر املسرتشد والتي تظهر يف عباراتهمتثل هذه الكلامت مفاتيح للتعامل بها مع مشا

يستخدمها بنفس املفـردة أو يغـري يف تـرصيفها فـإذا ..املرشد إال أن يعكس هذه الكلامت مرة أخرى

 .وهكذا..ومن فعل إىل مصدر..كانت مصدر ممكن تحويلها إىل فعل

 تطبيقات عىل مهارة عكس املشاعر يف املقابلة

اذ نارص من أجمل أيام حيـايت لكـوين سـأحتفل مـع زمـاليئ املتفـوقني يف اليوم هذا يا أست : املسرتشد

 .املدرسة لهذا العام

 .يوم جميل يا حسن وهل هناك أجمل من التفوق واالنجاز يف الدراسة..فعال...فعال.. :املرشـــد

لقد بذلت كل الجهود ليك احـصل هـذا العـام عـىل مجمـوع مناسـب لـيك ادخـل كليـة  : املسرتشد

 .كم أنا محبط من ذلك..جموعي هذا ال يساعد عىل ذلكم..الطب

 .نعم أنت محبط يا حسن من وضعك الدرايس الذي ال يتناسب مع طموحك : املرشـــد

ووالدي  ...فأمي التي ترعانا أصبحت مقعدة طريحة الفراش..أمر يا أستاذي بوضع محرج : املسرتشد

 .رليس موجودا عندنا فهو عند زوجته األخرى يف بيت آخ

 لـلــهفعال وضعكم يا سامر يدعو لإلحراج فأنتم تفتقرون للرعاية الوالدية املطلوبة كان ا :املرشـــد

 .يف عونكم

ملاذا ال تبارك يل يا أستاذ يوسف فلقد عقدت قراين قبل أن انتهي من دراسة الثانوية لهذا  : املسرتشد

 .العام

 .اة زاهرة عامرة باملحبة والسؤددمربوك يا شهاب من كل قلبي أمتنى لك حي :املرشـــد

تعلم يا أستاذ محمود ما أعانيه هذه األيام بعد وفاة معظم إفراد أرسيت يف حادث انفجار   : املسرتشد

 ...يقولها وهو يبيك....أين أحس بحرسة وأمل..سيارة مفخخة

ك إال الصرب وما صـربك إال فام علي... وأنا إليه راجعونلـلـهأنا ..مؤمل جدا ما متر به يا حامد : املرشـــد

 .لـلـهبا

 عـىل املرشـد يف املواقـف الوجدانيـة ..هنـا....هكذا منيض مـع هـذه املهـارة اإلنـسانية الكبـرية

 فـإذا ...ينبغـي أن تجرفـه العاطفـة فيـبيك معـه الصعبة التحيل برباطة الجأش فإذا بىك املـسرتشد ال
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ما عليـه سـوى الظهـور مبظهـر ...قابلة برمتهاوأضاع امل...فعل ذلك فقد قوض العالقة اإلرشادية كلها

القوي الذي يستطيع تهدئة املسرتشد وبث الطأمنينة فيـه ويقـوم بتهدئتـه دون االنجـراف معـه يف 

وكام ال ينبغي عىل املرشد أثناء العالقة اإلرشادية من خالل املقابلة أثناء حديث املـسرتشد ...مشاعره

وفاة أن يبتسم واملسرتشد يعاين فهذا الـسلوك يـسهم يف عن موقف عاطفي مؤثر كحاالت املرض وال

 .بل ينبغي مسايرته يف الحالة الوجدانية التي هو عليها...فقد ثقة املسرتشد باملرشد

مهارة املواجهة يف املقابلة من أهـم املهـارات التـي يقـوم بهـا املرشـد الطـاليب إثنـاء العمليـة 

 يقوم املرشد بفحـص الرسـائل املختلطـة يف مـشاعر  إنConfrontationاإلرشادية وتعني املواجهة 

املسرتشد وتقليبها مبا يسهم يف تبيني حقيقة مشاعره وأعادته إىل واقعـه ومبـا يعينـه عـىل التنفـيس 

وتعتمد املواجهـة ..مبعنى آخر أي ميكنه الفضفضة عام مير به من حالة انفعالية..االنفعايل عن حالته

حيـث يـتمكن املرشـد مـن املقارنـة بـني التنـاقض يف ..للمسرتشدعىل السلوك اللفظي وغري اللفظي 

سلوك املسرتشد اللفظي وسلوكه الحريك عن طريق مـا تقولـه العينـان والوجنـات وحركـات اليـدين 

وانقباض ومتدد عضالت الوجه وتحول لون الوجه كاحمراره ومتقعه واسوداده وتجهمه وعالقة هذه 

 . وإبراز مهارة املرشد ومقدرته عىل كشفها.. ومحاولة إخفائهاالتغريات باملواقف واألزمات الصادمة

 تطبيقات عىل مهارة املواجهة

 يف هذا الفـصل الـدرايس فقـد رسـبت يف لـلـهمل يوفقني ا...يا أستاذ عبد الرحمن....شوف : املسرتشد

ال توجـــد يف األمـــر أي مـــشكلة فمـــسألة التعـــويض محـــسومة يف الـــدور ..مـــادتني

 ...ا وهو يبتسميقوله.....الثاين

أنـت يف الواقـع ....ومالمح وجهك تقـول غـري ذلـك..أنت تبتسم..يا أخ فارس أمرك عجيب : املرشـــد

 .زعالن من رسوبك يف املادتني اللتني ذكرتهام

 ... لقد هزم فريق املدرسة يف مباراة كرة القدم إثنـاء مباراتنـا مـع فريـق مدرسـة الـرازي : املسرتشد

 .... يقولها وهو يبتسم....همنا ال من قريب أو بعيدشوف هذه الهزمية الت

فأنت تقول شـيئا والواقـع شـيئ ...شوف يا مصطفى عالمات الهزمية مطبوعة عىل وجهك : املرشـــد

 .آخر



 55اإلرشاد الجامعي 

 

 

 ؟؟؟..فامذا تريدين أن أعمل..صحيح يا أستاذي الهزمية مؤثرة : املسرتشد

تواضـع عنـد الفـوز وابتـسم عنـد ...القول املـأثورامل تسمع ...بودي أن تتقبل األمر الواقع : املرشـــد

 ؟..الهزمية

شكرا لك يا عزيـزي أن مـا تقولـه هـو ...وقد بدأت أسارير وجهه تشع بالرىض والقبول.... :املسرتشد

 .عني الصواب

أن ما متر به يا سليامن من لحظات مؤثرة بسبب وفاة صديقك أعلم يقينا مبـدى تأثريهـا  : املرشـــد

 ..عليك

فعىل الرغم مام أمر به هذه األيام مـن مـشكالت فأنـا كـالطود ..هل تعلم يا أستاذ طالل : شداملسرت

 ...يقولها وهو يضحك...الشامخ ال تهزين الشدائد

 .بينام أرى الحزن يتسلل خلسة من عينيك...يا سليامن كيف بك تقهقه ضاحكا : املرشـــد

 هد كياين ويضعف مقاومتي نعم ماذا تريدين أن افعل فموت صديقي ي : املسرتشد

هكذا تستمر هذه املهارة التي تستهدف بلورة مشاعر املسرتشد وإعادة تنظيمها مبا يؤدي إىل 

االستمرار يف عرض املشكلة مركزا عىل املواقف املهمة فيها مبا فيها من انفعـاالت وأزمـات ومواقـف 

 .صادمة

هـذه املهـارة تتـضمن بعـض العبـارات ومن مهارات املقابلة اإلرشادية أيضا مهارة التفـسري، و

والرموز واملصطلحات يف شكل معلومـات يقـوم املرشـد الطـاليب بتقـدميها ليفهمهـا املـسرتشد ففـي 

ضوئها قد يتخذ قرارات مناسبة لوضعه وحلوال ملشكلته ومتثل هـذه العبـارات مفـاتيح يـضغط بهـا 

لتعبري عن مشكلته بطالقـة اكـرب عىل زر املعلومات فتنطلق بشكل كبري حيث يتمكن املسرتشد من ا

 .وبالتايل فأنه يسعى جاهدا للتبرص بها وقد يصل إىل تشخيصها واىل البحث عن العالج املناسب لها

 :كلامت متثل مفاتيح مهارة التفسري

مـن ، يقرتح لو، ما رأيك لو، ما رأيك، من املناسب، يتضح يل، يبدو يل، يبدو: من هذه الكلامت

 .الخ..فضال بدون أمر عليك...طيب ما رأيك...لو تكرمت..بودي لو...األنسب
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 تطبيقات عىل مهارة التفسري

هل تعلم يا أستاذ صـالح مـدى حـرييت يف اختيـار التخـصص املناسـب بعـد تخرجـي مـن : املسرتشد

 .الثانوية

 .يبدو يل يا سامي بأنك مل تحدد التخصص املناسب مليولك واتجاهاتك واستعداداتك: املرشـــد

 .أنا سبق يل أن حددت عددا من التخصصات الهندسية لكنني أخىش أن ال اقبل يف أي منها: رتشداملس

أن من األنـسب يـا سـامي أن تختـار تخصـصا يـتالءم مـع إمكاناتـك وال مينـع أن يحقـق  : املرشـــد

 .طموحاتك

وان ..مكاناتـهنعم فأنا أشاطرك الرأي بان الطالب ال ينبغي أن يحلق بعيدا عن حدوده وإ : املسرتشد

 .كان يل رغبة ماسة يف دراسة الهندسة امليكانيكية

من املمكن أن تتقدم لدراسة ما ترغب لكني أدرك من خالل اطالعي عىل معـدلك قـد ال  : املرشـــد

 . يتيح لك فرصة التقدم بالدراسة يف هذا القسم

 .نعم..نعم....آآآآآآآآآآه....يزم شفتيه...املسرتشد

 ..اك أكرث من خيار قد يكون من املناسب أن تتجه أليهأن هن: املرشـــد

 . يا أستاذي هل من املمكن أن تتفضل مشكورا بإيضاحها يل بشكل اكرب...نعم: املسرتشد

فيهـا نفـس التخـصص ..هناك فرص كثرية لاللتحاق بالدراسة يف الكليات التقنية والصناعية: املرشـــد

 .الذي تتطلع إليه

وتخصـصاتها قريبـة ملـا .. يف األمر فهذه الكليات بالفعل اقرب لكلية الهندسـةسأفكر جليا: املسرتشد

 . اتوق أليه من تخصص

وهكذا تستمر هذه املهارة عىل هذا املنوال ولكنها حققت للمسرتشد منافع كثرية فقد فتحت 

 .له آفاقا كبرية ونافذة كبرية للمستقبل

  فاملرشـدContent  Reflectionتـوىإما يف مهـارة أعـادة املحتـوى أو بـاألحرى عكـس املح

يعيد أو يعكس كلامت املسرتشد بنفس املفردات وبذلك فهذه املهارة تختلف عن أعادة صياغة 

 الــنص والتــي يــصوغ فيهــا العبــارات التــي يتفــوه بهــا املــسرتشد وال يعيــدها بــنفس العبــارات 
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أمـا هنـا فـيمكن أعـادة ..اوالجمل وإمنا يعيد أو يعكس املعنى فقط وليس أن يعيد العبارات نفسه

ليك يكـون يف ...العبارات والغرض من ذلك أن يستثري املسرتشد وأن يؤكد له بأنه معه ويتتبع عباراته

وحتى يتمكن من تنويع الحـديث  ..وليتمكن من االسرتسال يف الحديث ..حالة جهوزية واستعداديه

 .ن ميد املرشد مبزيد من املعلوماتأونقل وتريته و

 ىل مهارة إعادة وعكس املحتوىتطبيقات ع

 .تعلم يا أستاذ عيل مدى استمتاعي بهوايتي التي أحبها كثريا وهي كرة القدم: املسرتشد

 . كرة القدم..يا يارس لقد عرفت حقا انك تستمع بهوايتك...نعم: املرشـــد

 .واستمتع أكرث وأكرث بالدوري العراقي: املسرتشد

 .وبالدوري العراقي: املرشـــد

 .وبالدوري العراق وخاصة نادي الزوراء والطلبة: سرتشدامل

 .الطلبة ووكذلك الزوراء: املرشـــد

وتعـد مهـارة .... نوشك عىل إنهاء املقابلة اإلرشـادية مبـا تتـضمنه مـن فنيـات ومهـاراتواآلن

التلخيص من أهم مهارات املقابلـة اإلرشـادية لكونهـا متهـد عمليـا إلنهـاء املقابلـة وتلملـم أطـراف 

ملقابلة وجوانبها املختلفة وكام أنها تهيئ املسرتشد ملوعد آخر ملقابلة أخرى أو أنها تنهي مقابلة قد ا

دار يف املقابلة من بـدايتها إىل نهايتهـا أي مبعنـى  بالتايل فإنها تتضمن خالصة ما وتكون هي األخرية

أو املشكالت التي يعـاين أنها تشتمل عىل إجراءات حدثت بقصد أثناء املقابلة ومنها وصف املشكلة 

منها املسرتشد وتشخيصها ومعالجتها سواء مـن خـالل اإلرشـاد املبـارش والـذي يكـون للمرشـد دور 

رئيس فيه بتوجيه املقابلة وإبراز دوره العالجي أو عن طريق اإلرشاد غري املبارش وهو الذي يعتمـد 

خـري هـو األفـضل للمـسرتشد ألاهذا  وعىل املسرتشد يف االستبصار مبشكلته واقرتاح الحلول ملعالجتها

 . من األسلوب األول

وتتميز مهارة التلخيص بأنها تقود املسرتشد تدريجيا وبطريقة سلسة آمنة تدخل الطأمنينة يف 

 للمرشد مـرة أخـرى وان يـستفيد مـام املجيءنفسيته وتزرع فيه روح األمل وتشجع املسرتشد عىل 

 .ايب عىل وضع وحالة املسرتشدتناوله الحوار من جوانب ذات مردود ايج
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 تطبيقات عىل مهارة التلخيص 

 لقد فهمت ما تطرقت إليه يا مصطفى من معاناة مع التهجري التي مرت بها عائلتك   : املرشـــد

لقد مر يا أستاذي الفاضل أكرث من نصف ساعة وأنـا أعـرض جميـع الخيـارات لاللتحـاق  :املسرتشد

 .ويةبالدراسة ملا بعد املرحلة الثان

إنني مندهش من هـذا الكـم مـن املعلومـات لـديك عـن .... جميل ما عرضت يا يوسف : املرشـــد

املعاهد والكليات والتخصصات الجامعية سواء كانت عـسكرية أو صـحية أو هندسـية 

 .ولذا فأنت الذي تقرر املناسب منها...أو تعليمية

لكن بوجـودك يـا محمـد .... اعدة اآلخرينبالفعل يحتار الطالب يف اتخاذ قراره دون مس : املسرتشد

 ...دراسة الحاسوب أو الفيزياء أو هندسة البرتول, لقد وضعت خيارات منها

 .صاحبتك السالمة واىل اللقاء...أدعو لك من كل قلبي بدوام التوفيق : املرشـــد

لجــة وهكــذا تنتهــي املقابلــة اإلرشــادية وقــد الحظــتم أهميتهــا يف العمليــة اإلرشــادية يف معا

ودور املقابلة الرئيس يف دراسة الحالة للمسرتشد فال ميكن عمل دراسة حالـة ..... مشكالت املسرتشد

كام نالحظ إن كل الفنيات واملهارات التي تم التطـرق لهـا ميكـن وضـعها يف مقابلـة ....بدون مقابلة

مهنيـة املرشـد واحدة هي تحتاج إىل مهارة ذهنية كبرية ولباقة متناهية وعمل فنـي ممتـاز يوضـح 

 .وعمليته واملقابلة عموما تحتاج إىل التدريب املستمر

 اإلرشاد الجامعي وحاالت الطوارئ 

 التكنولوجيا  يف العرص الحديث إىل ظهور بعـض املفـاهيم الحديثـة وأحدثت ثورة املعلومات

لهم عـن يف شتى املجاالت والتي اعتربت مالذا للباحثني والطامحني يف التقديم كل ما يفيـد مجـا

طريق البحث، واالستقصاء، واإلطالع عىل تجـارب  الـسابقني وتوثيـق مجهـوداتهم حتـى يـصبح 

وان . الجديد علام له قوانينه وأساليبه وأساسياته، فنحن نعيش عرص الطوارئ واألزمات والكـوارث

ل كبـري زمات تأثري كبريا عىل حياة األفراد خاصة التأثري النفيس والذي يقع رضره بشكألا وللحرب

ــة لكــونهم أكــرث عرضــة لالنفعــاالت النفــسية  ــة الــشباب واملــراهقني مبــا فــيهم الطلب عــىل فئ

ــشكل  ــن  حــصار وحــروب ي ــا م ــه قطرن ــر ب ــا م  واالضــطرابات الناتجــة عــن الحــروب، وان م
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ضغطا اقتصاديا  ونفسيا واجتامعيا ويـؤدي  عـىل ظهـور العديـد مـن املعانـاة عـىل جميـع رشائـح 

رون يف أزمة يحتاجون إىل خدمات اإلرشاد النفيس  من خالل تقديم املـساعدة املجتمع، ويجعلهم مي

 . )4-2007،3خامس، (لإلفراد الذين يتعرضون لتلك الحاالت مبا فيهم الطلبة  

وعند وقوع الكارثة يف مكان ما سيعمد إىل تشكيل سلوك األفـراد مبـا يـتالئم وشـدتها بوجـود 

ارثة املتسمة بالتفكك وضعف التنظـيم والقـدرة عـىل أيجـاد مجموعة من السلوك البرشي إثناء الك

البدائل ملواصلة املعيشة وحالة التلبد  التي يتصف بها إثناء وقوع الكارثة ومنها سلوك األفراد إثنـاء 

 . )46 -45, 2007خامس، (وقوع الكارثة واآلثار النفسية واالجتامعية املرتتبة عىل الكارثة  

 خطة الطوارئ

وضـع  وًالتدابري واإلجراءات التي تستعمل استعدادا ملواجهـة املخـاطر املحتملـةمجموعة من 

الخطط الالزمة ملواجهة ما قد ينجم عنها من أثار عىل املواطنني واملقيمني والعمل عىل تهيئـة كافـة 

 ).2007،52خامس، (املستلزمات الرضورية لتنفيذ هذه الخطط متى ما دعت الحاجة إىل تنفيذها 

 ة الطوارئمراحل خط

  :مرحلة التخطيط واختبار الخطة والتدريب عليها وتشمل: أوالً

 . الحتواء هذه الكوارث نحتاج إىل عدة لجان/ مرحلة التخطيط 

 .تحتوي أخصائيني لهم خربة ميدانية يف هذا املجال: اللجنة الطبية -1

صحي واملحافظـة ودورها تهيئة املخيامت والرصف الـ: اللجنة الخاصة بخدمات البيئة والبلدية -2

 . عىل سالمة الجو

 هدفها التعامـل مـع األمـن مبفهومـه الـشامل مـن النـواحي العـضوية والنفـسية: اللجنة األمنية -3

 .واالجتامعية والدينية والروحية

وتهدف إىل تخطيط لعملية نقل املعلومات لفرقة العمليـات واملـساعدة يف : اللجنة العسكرية -4

 .  اإلخالء

 .عيةلجنة الخدمات االجتام -5
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 .الجنة اإلعالمية -6

 ).غرفة العمليات(لجنة  -7

 .لجنة املناقصات والعقود -8

 .لجنة االتصاالت -9

اللجنة التي تنعقد للخطط وملتابعـة التنفيـذ ورئيـسها هـو الـذي لـه صـالحية : الجنة املركزية -10

 .الكربى األساسية مثل اإلعالن عن الكوارث أو توجيه وغريها

 مفاهيم تتعلق مبجاالت الطوارئ 

ن مفهوم حاالت الطوارئ يرتبط ويتدخل مع عدة مفـاهيم أخـرى قريبـة منـه وقـد يـشكل إ

 مهمة بعضا منها بعدا من إبعاده ويرشح بعضها األخر ويوضح طبيعته ومتثل هذه املفاهيم إسهامات

 .يف هذا املجال وسيتم توضيح بعض من هذه املفاهيم

  :املشكلة  -1

ذي يرغـب يف تحقيقـه وهـي عبـارة عـن تعـارض يف هي عائق مينع وصول الفرد إىل هدف ال

 .النتائج أو نقص يف األدلة، وتؤدي املشكلة إىل حالة انعدام التوازن وإعاقة التفكري

 :اإلرهاب  -2

تطلق كلمة اإلرهاب عىل الكثري من الجرائم العادية الحادثة ضمن حدود الحـق العـام وعـىل 

محـاوالت االغتيـال وأعـامل التخريـب، وتطلـق كلمـة أعامل العنف املختلفة التي يفعلها اإلفـراد ك

ثنيـة السياسية واألقليـات األني عىل األشخاص الذين يفعلون تلك األعامل والجامعات يرهابإإرهايب أو 

 بـرسعة، ويعـد اإلرهـاب احـد ًالتي ترضب من تعتربه عدوا لها بصورة دموية ثم تتـوارى عـن األنظـار

 ) 2007,37 خامس،(رئة األسباب املؤدية إىل الحاالت الطا

  :العنف  -3

العنف هو كل ترصف أو سلوك برشي ينزع إىل استعامل قدر من القوة القـرسية مبـا يف ذلـك 

 .اإلكراه واألذى الجسدي وما يتضمنه من الرضب واألذى النفيس وغريها

 ًويتولــد العنــف أساســا مــن تقــاطع أو تــداخل أو تــضافر عنــارص مــن بيئــات يف مجتمعــات 
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كانت أم كبرية، رئيـسة أم فرعيـة ممتلئـة بالتعقيـدات والتناقـضات، وان العنـف يعـد احـد صغرية 

 .األسباب املؤدية إىل الحاالت الطارئة

  :العدوان  -4

وهو إيذاء الغري أو النفس أو ما يرمـز إليهـا، وللعـدوان صـور عـدة منهـا العـدوان الجـسمي 

 مطالبة اإلفراد ببعض املطاليـب  والنـواهي والعدوان اللفظي وقد يكون بإشكال أخرى كاإلرساف يف

أو التــضييق علــيهم بــاإلفراط يف النقــد والتهديــد وطلــب النظــام، أو يتخــذ شــكل الغمــز والتنــدر 

 ).552 – 551, 1990راجح،(واالستخفاف، أو متني زوال النعمة عن الغري 

  :الرصاع  -5

ويقصد به تعارض قانونني احدهام دافع للسلوك واألخر مانع له، والرصاع قـانون مـن قـوانني 

 البقـاء، ويقـسم الـرصاع إىل رصاع ذو مـصدر أجـلالحياة األساسية فالكائنـات الحيـة تتـصارع مـن 

 .خارجي ورصاع ذو مصدر داخيل، أو رصاع عابر ورصاع مقيم، أو رصاع شعوري ورصاع الشعوري

 :ة الصدم -6

 فيـه وهي األمور أو املواقف التي ينظر إليها عىل أنها كارثة أو موقف ال يطاق احتامله ويشرتط

ًوجود ظروف أو موقف مبارش ميس الفرد بخرباته واتجاهاته الالشعورية مسا عنيفا يحـرك مـا لديـه  ً

   .)587، 1990راجح، (من أزمات نفسية غري محسومة قد ترجع إىل مرحلة الطفولة 

 ةـــماألز

ظهر مصطلح األزمة يف القرن السادس عرش امليالدي وشاع استعامله يف املعاجم الطبيـة وهـي 

ويقصد بها نقطة التحول يف حالة املـريض يف لحظـة مـا قـد يكـون هـذا ) كرنيو(كلمة أصلها يوناين 

 واألزمة هـي إحـداث مفاجئـة وتغـريات يتعـرض لهـا الفـرد وتـؤدي إىل. التحول لألحسن أو االسواء

إحساسه باختالل التوازن الداخيل وتؤدي إىل تغري يف األمناط السلوكية املألوفة وجعلـه غـري مكـرتث 

ملا يحدث له وتزداد حدتها يف حالة تدين املـستوى الخلقـي لديـه وإشـاعة الجرميـة والتحايـل عـىل 

 ).2006،10حسن، (اآلخرين 



 62 اإلرشاد الجامعي 

 

 

 وهناك عدة أسباب تؤدي إىل ظهور األزمة وأهمها 

 وتتعلق بالرصاع النفيس، يف رغبة الفرد للحصول عىل يشء ما خوفـه مـن عـدم :فسيةأسباب ن -1

 .الحصول عليه

 .الخ... وتتمثل بندرة املوارد وضعف االقتصاد وارتفاع سعر السلع: أسباب اقتصادية -2

وتنتج عن رصاع بني اإلفراد الذين ميلكون كل يشء واإلفراد الذين ال ميلكـون : أسباب اجتامعية -3

 .أو يكون رصاع طائفي أو قومي. أي يشء

 . كثريةوتتعلق بهيمنة النظام السيايس عىل حياة وهذا يؤدي إىل ظهور مشكالت: أسباب سياسية -4

 وتنشأ عن ظهور الكوارث الطبيعيـة كـالزالزل والرباكـني واألعاصـري وكـل هـذا :أسباب طبيعية -5

 .يؤدي إىل إشاعة الفوىض وغياب النظام

 أنواع األزمات

 . ألثر الذي ترتكه إىل أزمات شديدة أو محدودةحسب شدة ا -1

 .حسب املستوى الذي تشمله إىل عاملية أو إقليمية أو محلية أو أزمات تنظيمية -2

 .حسب البعد الزمني إىل أزمات متكررة ومفاجئة -3

حسب املراحل إىل أزمات يف مرحلة النشوء ويف مرحلة التصعيد أو يف مرحلة االكـتامل أو  -4

 .يف مرحلة الزوال

 .حسب اآلثار الناجمة عنها إىل أزمات ليس لها أثار جانبية وأخرى لها أثار جانبية -5

 الصحة اإلنسانية

 Psycheالنفس 

النفس اإلنسانية متاهة ما زالت منذ القدم وحتى اليوم غامضة ومغلقة يف الكثري من نواحيها 

ــذ ل ــه مــن رقــي وتعاوي ًوقــف قــدميا تجاههــا حــائرا مــستخدما كــل مــا يف طاقت ً  يــدفع شــياطينها ً

الحـضارات تارة ومستعمًال عقله وفلسفته تارة أخرى للوصول إىل أغوارها، فاكتسبت تلك النظريات 

ــنفس ــوم ال ــد شــمل مفه ــا وشخــصيتها والســيام الحــضارة اإلســالمية فق ــا ميزاته ــادة أعطته ــالً م   حق

ــسفة ــول الفل ــن حق ــعا م ــسم بتوســط . ًواس ــؤثر يف الج ــل ي ــينا إىل أن العق ــن س ــب اب ــك وذه  تل
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 .وعد ابن رشد النفس كامل الجسد. وان النفس وسيطة بني عامل العقول وعامل األحياء. النفوس

ًأما لغويا فنجد للنفس مفاهيم خلقية مجردة فهي عالوة عىل كونها يف اللغة تعنـي الـشخص 

قيـة الـخ وهـي صـفات أخال... ًوالروح فهي تعني أيضا الدم والعزة والهمة واإلرادة والسخاء والبخل

وجاء لفـظ الـنفس يف القـرآن .  لتعني الروحPsycheوعند اإلغريق استخدمت كلمة النفس . نفسية

كـام يعطـي قـاموس . آية يقصد بهـا الفـرد أو الـشخص تـارة والـروح تـارة أخـرى) 143(الكريم يف 

هـذا مـن ناحيتهـا الفلـسفية، أمـا مـن الناحيـة . أكسفورد املعنى نفسه وهو الـروح لكلمـة الـنفس

 ).1990الجادري، (لمية املستعملة يف علم النفس فتعني الجزء غري امللموس من الفرد الع

 تعريف الصحة النفسية 

نفـسه وهي الربء من أعراض املرض العقيل أو النفيس، كام إنها قدرة الفرد عـىل التوافـق مـع 

 مليئـة الضـطرابومع املجتمع الذي يعيش فيه وهذا يؤدي بـه إىل التمتـع بحيـاة خاليـة مـن التـأزم وا

ويعني هذا أن يرىض الفرد عن نفسه وان يتقبل ذاته كام يتقبل اآلخرين فـال يبـدو منـه . بالتحمس

ًما يدل عىل التوافق االجتامعي، كام ال يسلك سلوكا اجتامعيا شاذا بـل يـسلك سـلوكا معقـوالً يـدل  ً ً ً

 تـأثري جميـع الظـروف  عىل اتزانه االنفعايل والعـاطفي والعقـيل يف ظـل مختلـف املجـاالت وتحـت

 ).16- 1987:15 فهمي،(

  ؟ما هي أهمية الصحة النفسية

 :ميكن تحديد أهمية الصحة النفسية مبا ييل

  :أهمية الصحة النفسية لإلنسان  -1

تساعده عىل حياة خاليـة مـن التـوترات والـرصاعات ومبـا يـؤدي إىل الـشعور بالطأمنينـة  -أ   

 .والراحة

 مواجهة الشدائد واألزمات واإلحباط والتعامل معها بكفاءة بدالً مـن وتزيد من قدرته عىل  -ب

 .الهروب منها

 .املساعدة يف زيادة نشاط الفرد وقدرته عىل اإلنتاج -ج

 .تساعده عىل اتخاذ القرارات املناسبة بسهولة -د
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 .تبعده عن التناقضات يف سلوكه - ه

تـه ورغباتـه مبـا يحقـق تـوازن وسـلوك تساهم يف قدره اإلنسان عىل السيطرة عـىل انفعاال -و 

 .مقبول

 .عامل مهم يف الوقاية من األمراض النفسية والجسمية -ز 

  :أهمية الصحة النفسية للمجتمع  -2

 .الصحة النفسية عنرص مهم يف تحقيق التكيف االجتامعي -أ   

 .تساعد يف قدرة الفرد عىل قبول الواقع بعالقاته مع محيطه  -ب

 .ادة أنتاج املجتمعتساهم يف زي -ج

تساهم بشكل ايجايب يف الحياة االجتامعية بجوانبها املختلفة كـالتعلم والـصحة واالقتـصاد  -د

 .والسياسة، فكلام كان العاملون يف هذه املجاالت متمتعني بصحة نفسية كان األداء ايجايب

 ).5 – 2001:4حسني،(املساهمة يف بناء ارسي مستقر الذي هو أساس البناء االجتامعي  - ه

 علم النفس والصحة النفسية 

التعليمـي : يستهدف مساعدة األسوياء من الناس عىل حل مشاكلهم بأنفسهم يف مجال معـني

 .أو املهني  أو األرسي أو الجنيس وغريها

مــام ال يــدخل يف نطــاق األمــراض النفــسية والعقليــة وذلــك بإزجــاء النــصح إلــيهم أو تزويــدهم 

يل نتائج اختبارات نفـسية تجـري علـيهم أو تـشجعهم عـىل اإلفـصاح عـن مبعلومات جديدة أو تأو

ً يتـدخل أحيانـا يف العـالج أنـه يستهدف عـادة ومعونـة األسـوياء إال أنهومع . متاعبهم وانفعاالتهم

 .)1988،72 ميمة،أ(النفيس الذي يستهدف عادة أحداث تغيريات أساسية يف بناء شخصية املريض 
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  The criterion of mental health معايري الصحة النفسية

   محكات السلوك العادي وغري العادي

  Normality )السواء ولالسواء(

يبدي الفرد يف سياق تفاعله مع البيئـة املاديـة واالجتامعيـة أسـاليب توافـق وأمنـاط سـلوكية 

 مـع إطارهـا ى بقبول أفراد الجامعة التي تنتمـي إليهـا ويتـسقظًمختلفة، منها ما بعد اجتامعيا يح

ًالثقايف فيوصف سلوكه بكونه عاديا أي مألوفا، ومنها ما يكون خارجـا عـىل هـذا اإلطـار متعارضـا ً ً  معـه، ً

ى بقبول الجامعة فيوصف بالشاذ أو غري العادي، بحيث مل تألفه الجامعة مـن قبـل ظومن ثم ال يح

لذلك فإن الفـصل  .ىل ذلكوقد توصف شخصية الفرد ذاته بكونها عادية أو شاذة وغري عادية بناء ع

ًمر اليسري دامئا وذلك الختالف وجهات النظـر إىل الـسواء بني الشخصية السوية والشخصية الشاذة ليس باأل

 كحالة مبظاهر سلوك الفرد وشخصيته هل هي Mental healthويرتبط مفهوم الصحة النفسية  . والشذوذ

مكنات أو املعايري املختلفـة لتقريـر مـا هـو عـادي أو ًوهناك عددا من امل. عادية أم غري عادية أو مضطربة

وقد تغلب عىل بعـض هـذه املعـايري أو املحكـات الطـابع . صحي من السلوك وما هو غري عادي أو مريض

 . النظري بينام يغلب عىل البعض اآلخر منها الطابع العلمي أو اإلجرايئ ومن أهمها

  Subjective Criterion املحك الذايت -1

 عـىل سـبيل املثـال )قيم، مبادئ، اتجاهـات(دد الفرد مجموعة من اإلحكام أو املعايري كأن يح

ًتكون مبثابتة إطار مرجعي يحكم من خالله عىل السلوك مبا يتفق مع هذا اإلطار يعـد عاديـا ومـاال 

ومثل هذا األسـلوب يكـون غـري موضـوعي ال يتفـق عليـه ألنـه يتعـدد . ًيتفق يعد شاذا وغري عادي

 .)1998،43القريطي، . (ًألشخاص أوالً ويختلف من شخص إىل آخر ثانيابتعدد ا

إن هذه املحكات واملعايري يحكم مـن خاللهـا عـىل الـسلوك الفـرد والتـي يقبلهـا كمحـددات 

 لــسلوكه وتــرصفاته قــد تفتقــر إىل املقومــات األخالقيــة واالجتامعيــة التــي تتطلبهــا الحيــاة داخــل 

ً رمبـا يـرى نفـسه متوافقـا سـعيدا مطمـنئ القلـبفاملتسلط والسارق. جامعة معينة  مـرتيح البـال  وً

 بـرصف النظـر عـن. ألن سـلوكه يتفـق مـع مـا جـدده لنفـسه مـن معـايري أساسـها الهـوى النفـيس

ــرين ــصالح اآلخ ــرض مب ــي ت ــرى الت ــارات األخ ــدم .  االعتب ــؤدي إىل ع ــذا ي ــلوك ه ــون س ــد يك  وق
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ً ويكـون قـارصا وغـري قابـل للتعمـيم يف جميـع التكييف بالنسبة للفرد يف املجتمع الذي يعيش فيه

 .)43, 1918الطبيعي،(ًالحاالت ورمبا يكون انحرافا عن السلوك االجتامعي الطبيعي 

  Statistical Criterionاملحك اإلحصايئ   -2

)  472  ،1973راجـح، (ً هو من ال ينحرف كثريا عـن املتوسـط  Normalيرى أن الشخص السوي 

ي هو املتوسط الذي ميثل الشطر األكرب من الناس وفق املنحنى أالعتـدايل فقـد ميكن القول أن السو

يعد أن الشخص غري العادي هو من يشذ أو ينحرف املتوسط مبقدار وحـدتني انحـرافتني معيـاريتني 

ًسلبا أو يجابا(أو أكرث  ًفاملتفوق عقليا واملتخلفون عقليا غري عاديني من حيث الـذكاء .  يف خاصية ما)ً ً

ًووفقا األسلوب اإلحـصايئ يفـرتض أن الخـصائص تتـوزع . من حيث الطول. ذلك العاملقة واألقزاموك

ًعىل البرش توزيعا اعتداليا أن  فيام ينحرف .  من الناس متوسطون أو عاديون يف أي صفة)68%، 26(ً

صفة أي اإليجاب بالزيادة والنقصان يف هـذه الـ والسلببقدر ونسب مئوية متساوية بقية األفراد يف 

مـن مميـزات . )1998،44القريطي، ). ( املتخلفني–املتفوقني  (شواذ وغري عاديني%) 2, 14(أن نسبته 

 االنحراف مـن تـدرج يتميـز بـني الحـاالت الخفيفـة واملتوسـطة  يراعي ما بني رضوبأنه: هذا املحك

 .جال أو الصحةًلكن يبدو غريبا حني يكون بصدد سامت الذكاء أو امل. والعنيفة من سوء التوافق

ًوهذا املحك ال يكون صـالحا يف .  انحرفت عن املتوسط الحسايبإذاكل هذه تعده من الشواذ 

ًقد يكون شائعا بني النـاس . التحدث عن مظاهر أو الخصائص العقلية واالجتامعية بل يكون مظالالً

ًيف املجتمع لكنه يعد مؤرشا غري صحيحا عىل الصحة النفسية السليمة ً . 

 لهذا املحك فإنه يشمل عىل النواحي االنحراف السلبية وااليجابية فكالهام غـري عـادي، ًووفقا

كضعف اآلنـا (أما الشذوذ باملعنى املريض أو غري الصحي أكرث عىل بعض النواحي االنحراف السلبية  

 قـد تكـون العديـد مـن. مام يدل عىل سوء التوافق املضطرب) والشعور بالنقص والدونية واالنطواء

 ) قـوة اآلنـا– الثبـات االنفعـايل – الثقـة بـالنفس – اإلبـداع –التفوق العقيل (االنحرافات االيجابية 

فالشذوذ مبعنى االنحراف عـن املتوسـط وذا الـسلوك ال يكـون . ًتعبريا عن الصحة النفسية السليمة

ًالـذكاء وفقـا فالشخص املنخفض مـن (داالً بالرضورة يف جميع الحاالت عىل اعتدال الصحة النفسية 

 ).431، 1984طلت مصور،  () Feeble Mindedملحكات مختلفة ضعيف العقل 
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  Social Criterion) الحضاري الثقايف(املحك اإليقاعي   -3

 أي مـن اسـتطاع أن يجـاري قـيم املجتمـع وقوانينـه: عمـ الشخص السوي املتوافق مـع املجتنأ

ألن كـل مجتمـع لـه معـايريه .  مجتمـع آلخـر ويختلف مـن)473، 1973راجح، . (ومعايريه وأهدافه

ًقـد يتعـارض معهـا طبقـا للمحـك . وثقافته وتقاليده وقيمه التي تختلف بها عن بقيـة املجتمعـات

ًاالجتامعي فالفرد العادي هو الذي يسلك وفقا لقيم املجتمع وعاداتـه ويـساير مـا تقبلـه الجامعـة 

ًد غري العـادي هـو الـذي يبـدي سـلوكا مناقـضا  بل يلتزم بها الفر) اتجاهات–أساليب (وتتفق عليه  ً

ًوغري مألوفا طبقا لقيم الجامعة وقوانينها ويخرج عليها ً. 

كانـت أن هذا املعيار يرى السواء يف االمتثال التام لقوانني املجتمع وقيمتـه حتـى وان : املآخذ

 من حـضارة  يختلفهأن. فاسدة تتطلب من الفرد العمل عىل أصالحها وتغيريها بدالً من التكيف معها

ولعل أكرث املآخذ التي تربز يف هذا املحك هو إن اإلنـسان هـو املرجـع لـسلوك اإلنـسان . إىل األخرى

ألنه يتأثر بالذاتية وقصور يف وضع املعايري والضوابط كام أن املجتمـع ذاتـه قـد ميـرض فتـشيع فيـه 

 فرياهـا الـبعض ) الغـش– النفـاق – الكـذب –الريـاء (نظم جائرة أو ظواهر مرضية قـي جوهرهـا 

وسائل عادية ومرشوعة للنجاح يف العالقات والتفاعل االجتامعي عىل أنها مظهر من مظاهر الصحة 

هو تغيري كيفي لحالة الـسواء أو الـصحة وسـوء التوافـق (إذن الالسواء ) 1998القريطي، . (النفسية

 ).16، 2004العبيدي، () تغيري كيفي لحالة التوافق( )هو

  Idealistic Criterionك املثايل املح  -4

أو ما يقرب منه، أو يعترب الشخص ). 1973،473راجح، (أن الشخص السوي هو الكامل املثايل، 

العادي هو املثايل الكامل يف كل يشء وان الغري العادي أو الشاذ هو من ينحرف عن الكامل أو املثل 

ًنـستنج طبقـا لهـذا .  الفـرد مرتبـة املاليـةمن الصعب أن يصل أو يبلغ) 1998،47القريطي، (األعىل 

املعيار أن األفراد املثاليني سيكونون أقلية نادرة يف املجتمع يف حني أن األغلبية ستصبح شاذة يحكـم 

فالجهـد سـيكون صـعب املنـال ومـن االسـتحالة عـىل اإلنـسان . أنحرفها عن املعيار أو املثل األعـىل

ملنزه من النقص وعيب أما النقص ضمن طبيعة البـرش يكـاد ا)  وحده سبحانه وتعاىللـلـهفالكامل (

ال يخلو أي فرد من التوتر أو القلق أو الغضب أو يسيطر عليه الخوف أو الشعور بالـضيق والفـشل 

 ).1998،48القريطي،(أو خيبة األمل والشعور بالذنب واإلثم أو غريه 
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أن هـذا املحـك قـد ال . ة ليس هنـاك شخـصية سـويأنهأو ) بالخلو(من هنا يقصد النفسيون 

 .يكون له وجود عىل اإلطالق من الناحية اإلحصائية يف النواحي الذكاء أو الجامل أو الصحة النفسية

  Pathological Criterionاملحك الباثولوجي   -5

يعتمد هذا املحك عىل األعـراض املرضـية لالضـطرابات النفـسية والعقليـة كأسـاس لتـصنيف 

يرى أن الشواذ أو الشخصيات الشاذة تتسم بأعراض إكلينيكية . اذ أو منحرفنيالناس إىل عاديني وشو

 االضـطرابات اللغويـة واالنفعاليـة، –الهلـسات (معينة يغلب عىل أمناط الـسلوكية أعـراض مرضـية 

   )اضطرابات التفكري

كام هو الحال عند بعض الذهنيني الذين يجب عزلهم لحاميتهم من أنفسهم وحامية املجتمع 

 .ن إخطارهم كالنزعات اإلجرامية واالنحرافات الجنسية يف الشخصيات السيكوباتيهم

ال يعني بالحاالت شديدة االضطراب ممن يتوقع أن يصيبا أنفسهم أو اآلخـرين بـأذى : املآخذ

ويؤخذ عىل عدم تحديد الدرجة التي . أو سوء وممن هم بحاجة إىل رعاية صحية خاصة واجتامعية

 انحراف السلوك أو االضطراب االنفعـال أو االعتـدال يف الـصحة النفـسية حتـى يجب أن يصل إليها

ًميكن عده شاذا فهناك حاالت اقل شدة من حيث االضطراب ال ميثـل خطـرا عـىل أنفـسهم أو عـىل 

الخوف من التلوث أو الظـالم (منها . ًنفسها أو عىل اآلخرين يستوجب عزلها والتي تتملك شخصا ما

 سلوكيات مبالغ فيها كاإلفراط يف غسل اليدين عند املـصافحة فهـذا سـلوك غـري يدفع إىل) أو حرشة

: 1998القريطـي، (ًعادي وان درجة الخطورة ال تدرجه ضمن مظاهر الشذوذ وفقا للمحـك الطبـي  

47- 48(. 

 ) قدم اكوملان(محك املواءمة بني الفرد ومصلحة الجامعة   -6

ة يف التمييز بني السلوك العادي والغـري عـادي ويـرى هذا املحك كبديل عن املعايري االجتامعي

أن املسايرة االجتامعية أمر رضوري الستمرار الجامعة أن هذا املحك يتعدى حد االهـتامم بـالتوافق 

االجتامعي للفرد واالهتامم بالظروف االجتامعية التي تسري للفرد حريـة الحركـة وتحقيـق إمكاناتـه 

 يواجه صعوبة بالغة يف التطبيـق أنهمن أكمل املحكات وأدقها إال وتهيئ لحدوث هذا التوافق وانه 

 .)2004العبيدي، (العلمي 
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  محكات ذات طابع إجرايئ -7

  : للحكم عىل الصحة النفسية االيجابية)Jahodaمائري جودا (منها ما اقرتحته 

 .االتجاه نحو الذات -أ   

 .النمو والتطور وتحقيق الذات  -ب

 .ق بني جوانب الشخصيةالتكامل االتسا -ج

 .التلقائية واالستقالل والتوجيه الذايت -د

 .أدراك الواقع - ه

يف اإلرشاد والعالج النفيس املركزي حول ) روجرز(وكذلك ما استخلصه . السيطرة عىل البنية -و 

 ).48، 1998القريطي، (الشخص 

 مراحل تطور الصحة النفسية 

يث كان ينظر إىل االضـطرابات النفـسية يف اتجـاهني املرحلة التي سبقت القرن السابع عرش ح -1

وهو وجـود عوامـل غامـضة تـؤثر يف سـلوك اإلفـراد تتمثـل يف ) Demonologicalالشيطاين (

ــشياطني ــي ( واألرواح وال ــات ) Naturalisticالطبيع ــب إىل عملي ــسلوك الغري ــع ال ــذي يرف ال

 .جسمية تحدث بطريقة طبيعية

 .ن الثامن عرش واستعامل فيها العالج املعنوياملرحلة التي جاءت يف أواخر القر -2

املرحلة التي جـاءت يف أواخـر القـرن التاسـع عـرش، والتـي انـصب االهـتامم فيهـا بالجوانـب  -3

 )فرويـد وجانيـت وشـاكور(البيولوجية لألمراض وظهور نظريـات يف العـالج النفـيس عـىل يـد 

ث يف تلف األنسجة، أو اختالل وخالل هذه املدة انصب الرتكيز عىل االتجاه العضوي الذي يبح

الغـدد الـصامء، واالتجـاه النفـيس الـذي يرجـع املـرض النفـيس إىل عوامـل نفـسية تـرتبط بالتنــشئة 

والعمليات الالشعورية، أما االتجاه النفيس الداخيل فريجع االضطرابات النفسية إىل أعامق الشخـصية 

 . ويك السلوك الغريب إىل التعلموما يحدث فيها من اختالل ورصاع فيام يرجع االتجاه السل

 بـني املعاملـة غـري إنـسانية التـي إذ) بـريز(مرحلة بدايات القرن العرشين التي بدأت مبجهود  -4

 .يتلقاها املرىض يف املستشفيات
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مرحلة علم الـصحة النفـسية الـذي يـسعى إىل قواعـد حفـظ الـصحة النفـسية مـن النـواحي  -5

 .البيولوجية والنفسية واالجتامعية

 فظة عىل الصحة النفسية املحا

ًليك يتمكن الفرد من الحفاظ عىل صـحته النفـسية عليـه أوالً إن يعـرف جيـدا ويقـرر نقـاط 

الضعف والقوة ويحدد إمكاناته وان يتعلم حل مشكالته بالطرق العلمية الصحيحة، كذلك عليه أن 

ًيتخذ هدفا يف الحياة يرتئم وقابليته وعليه أن يكون رصيحا وصادقا وأم ً ًينا مع نفسه ومـع اآلخـرين ً

كام أن الصداقة الجيدة لها دور مهم يف الحفاظ عىل الصحة النفسية وعدم التفكري يف املايض وكـرثة 

ولألميـان  ).2004الزبيـدي، (التحرس عليه وان يركز الفـرد يف حـارضه ويـتقن أعاملـه بـدون إرهـاق 

 .  املحافظة عىل الصحة النفسية ورسله والديانات الساموية ظاهرية بالغة وكبرية يفلـلـهبا

 النظريات التي فرست الصحة النفسية 

 التحليل النفيس   -1

 : فرويد -أ

ًيرى أن الفرد يتمتع بصحة نفسية عندما يكون قـادرا عـىل ضـبط غرائـزه ودوافعـه البدائيـة، 

قيـق وحتـى عنـدما يـسمح بإشـباع دوافعـه وتح. وعندما ال يسمح للقيم املثالية بعزله عـن واقعـه

ًمستوى معني من تطلعاته املثالية فإنه ال يبالغ يف هذا اإلشباع إمنا ال بد يكون إشـباعا متزنـا إفـراط  ً

إضافة إىل ذلك يجـب إن تكـون وسـائل هـذا اإلشـباع بعيـدة عـن الحيـل الدفاعيـة . وال تفرط فيه

يف ضـوء تـصبح حالـة و. الالشعورية إمنا تكون واقعية وهو عىل وعي تام بأدائها وأبعدها هذا األداء

 .التوازن معادلة للصحة النفسية

 :  يونج -ب

 ربط يونج الصحة النفسية للفرد بسالمة املعتقـدات التـي يـؤمن بهـا والتـي لهـا دور ايجـايب 

ــا  ــه، أم ــه املجتمــع ســواء املعــارف إذايف حيات ــا تعــارف علي ــك املعتقــدات تتعــارض وم ــت تل   كان

 ًف تـؤثر سـلبا عـىل الـصحة النفـسية خاصـة عنـدما يجـد أن الدينية أو املعارف العلمية فإنهـا سـو

ــع ــن طــرف املجتم ــا م ــوب فيه ــؤدي الوظــائف املرغ ــدات ال ت ــب أن بعــض . هــذه املعتق  والغري
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ًاألفراد يجد يف مثـل تلـك املعتقـدات مهربـا وعـزاء ملـا قـد يالقيـه مـن إحبـاط وتربيـرا يؤديـه مـن  ً

 .سلوكيات

 : ياالجتامع -أصحاب االتجاه النفيس   -ج

 يرى أصـحاب هـذا االتجـاه أن إذوغريهم ) فروم وسولفيان وهورين واريكسون(ومن أبرزهم 

ًاالضطرابات النفسية مرتبطة أساسا بظروف الفرد االجتامعية واالقتصادية وكذلك بظروف ومحتـوى 

ة عملية التنشئة االجتامعية فالفقر والتفكك األرسي وإهامل الطفل أو رفضه والضغوطات االجتامعي

ًوالتفاوت الحاد بني الطبقات االجتامعية هي املسؤولية أوالً وأخريا عام يالقيه الفرد مـن اضـطرابات 

فهـم أعطـوا للتنـشئة االجتامعيـة وللعمليـة الرتبويـة ككـل . ًمام ينعكس سلبا عىل صحته النفـسية

 . يتلقاها الفرد منذ ميالده الدور األسايس يف توفري الصحة النفسية للفرد

 :ملدرسة السلوكية ا -2

 وعليـه  ما صادفها الفرد تضطرب صـحته النفـسيةإذاأن املدرسة السلوكية وضحت األحوال التي 

 :فإن عدم معاناته لتلك األحوال يعني توفر الصحة النفسية السوية وهذه األحوال هي

ع نفسه فشل الفرد يف اكتساب سلوكيات ناجحة مريض عنها والزمة ملعاونته عىل التوافق م -أ   

 .ومع بيئته

 .نجاح الفرد يف اكتساب سلوكيات ضارة مرفوضة من املجتمع مهددة لتوافقه السوي  -ب

 .تعرضه ملثري ما يخلف لديه حالة من التوقع والشك والخوف من املستقبل -ج

 .معايشته للرصاع النفيس الناتج من وضعه يف مواقف االختيار -د

م غري سوية هي نتاج لعملية التعلم والتنـشئة أة كانت ن الصحة النفسية للفرد سويإوعليه ف

ًالتي يتعرض لها الفرد مضافا إليها الظروف البيئية التي تحول دون أحساس الفرد باألمن املـستقبيل 

 ً.أو تضعه باستمرار يف مواقف االختيار ذي البدائل املحددة جدا

 املذهب اإلنساين   -3

 ًنـي تحقيـق الفـرد إلنـسانيته تحقيقـا كـامالً، وهـذا ال أن الصحة النفسية يف هذا املـذهب تع
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ًيتأىت له األميان مبامرسته لحرية يـدرك مـداها وحـدودها ويتحمـل مـسؤولياتها ويكـون قـادرا عـىل 

الـخ ... ًالتعاطف مع اآلخرين وكذلك حبهم وان يكون ملتزما بقيم عليا مثل الحق والخـري والجـامل

ًنفسية إشباعا متزناوان يشبع حاجاته الفسيولوجية وال ً. 

 نظرية املجال   -4

ًيرى ليفني أن اإلنسان غري العادي فهو الذي يعاين اضطرابا ما يف الوظيفية الناتجة عن خلل ما 

يف الجداران الفاصلة أو يف احد مكونات املجال الحيوي فالفرد غري قادر عىل أداء االستجابة الناتجـة 

ن يتمتـع أي ال ميكنه أن يتوافق مع ذلك العامل وبالتـايل ال ميكـن للمثريات القادمة من العامل الخارج

 .بالهدوء النفيس

 : هذه الحالة تنتج من

 انغالق الجدار الفاصـل بـني العـامل الخـارجي واملجـال النفـيس وهـذا يـتم نتيجـة لالحباطـات -أ   

نحـو العـامل واتجاهاتـه . املتكررة التي يتعرض لها الفرد أو نتيجة ملعتقدات الفرد الخاصـة

الخارجي ورفضه لهذا العامل، فالشاب يعتقد أن مجتمعه فاسد يجد نفسه أمام خيارين إما 

والنتيجـة . ًأن يثور عىل املجتمـع ليـصلحه وإمـا أن ينعـزل أو يهـرب بعيـدا عـن املجتمـع

النهائية لهذا االنغالق لن تكون إال القلق وعدم اإلحساس باألمن والرصاع النفـيس والتـوتر 

 ).اضطراب الصحة النفسية للفرد(بي العص

انغالق الجـدار الفاصـل بـني الـشخص واملجـال النفـيس وهـذه مرحلـة تاليـة للمرحلـة األوىل   -ب

ًفاملعاناة التي يحياها الفرد يف املرحلة األوىل تجعله خاضـعا للمثـريات الداخليـة القادمـة مـن 

) عقلـه(ك املثـريات عـىل الـشخص املضطربة وعندما تعرض تل) مجاله النفيس(بيئته النفسية  

ًيستنكره يف بادي األمر غرابته وال منطقيته فريفضها وشيئا فـشيئا يـرفض التعامـل مـع مجالـه  ً

النفيس مام قد يؤدي إىل كرهه لنفسه واحتقاره لها وقد يحرفه إىل مستوى األمراض فقد يعاين 

 .به الحال إىل وضع حد لحياتهوقد ينتهي ... االكتئاب الحاد أو السلوك الرباثويي أو الفصام

 مدرسة الجشطلت   -5

 ً طاملــا ظــل اإلنــسان محافظــا عــىل العالقــات الطبيعيــة الرابطــة بــني جوانــب منــوه أنــهتــرى 
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 وطاملـا ظلـت قـوانني الحيـاة هـي املنظمـة )الجيولوجية والنفسية واالجتامعية والروحية(املختلفة 

فسية، باملقابـل أي خلـل أو مـرض أو انحـراف يطـرأ لتلك الجوانب فإن اإلنسان سيتمتع بالصحة الن

عىل أي جانب من جوانب اإلنسان كأن ميرض يف جسمه أو تضطرب نفسه أو تختل عن عقيدتـه أو 

تدهور عالقاته االجتامعية فإنه يفقد صحته النفسية كام أن املعرفة الناتجة عـن عمليـة االستبـصار 

ا يعرفه، اإلنسان أو الذات اإلنسانية بعدها جعلـت لهـا يتوقع منها أن تعاون الفرد يف التوافق مع م

تنظيمها وبالتايل لها قوانينها التـي تـضبط حركتهـا وسـلوكيتها ومـا مل يحـصل الفـرد إىل أدراك هـذا 

ًالتنظيم من خالل استبصاره لذاته فإنه لن يكون قادرا عىل التوافق مع ذاته وبالتايل التمتع بالصحة 

 . النفسية

 اإلسالم  وةالصحة النفسي

 بداية الصحة النفسية كام جاء يف القرآن الكريم 

عندما نتبع نشأة علـم الـصحة النفـسية وتطـوره نجـد أن موضـوعاته قدميـة قـدم اإلنـسان، 

خلقا يف أحسن تقويم متمتعني بالصحة النفسية، ) عليه السالم(فالقرآن الكريم اخربنا أن آدم وحواء 

األمن والطأمنينة، ثم وهنت صحتها النفسية عنـدما خالفـا مـنهج يشعر أن بالتكريم واالستحسان، و

 وأكال من الشجرة املحرمة عليهام فشعر بالعجز والقلق والـذنب ثـم عـادت إلـيهام صـحتهام لـلـها

 عليهام يف الدنيا واآلخرة والعفو عـنهام ثـم بـني لهـام ولـذريتهام مـن بعـدهام لـلـهالنفسية بتوبة ا

) الـشهوات وطريـق الـشيطان(وطريق وهن الـصحة النفيـة ) يق الهدىطر(طريق الصحة النفسية 

 .)31 – 29: 1988مريس، (فمن اتبعه شقي وتعس 

 مفهوم الصحة النفسية يف اإلسالم 

 فيـه ً الشك فيه أن الدين اإلسالمي قد جاء ملصلحة بني البرش وإنقاذا لهم مام كانوا يتخبطونمام

هو جاء للناس كافة كدين عاملي وإنساين، والصحة النفـسية من فساد العقيدة وأمراض يف النفوس، ف

 لـلــهعىل أساس النظرة اإلسالمية لإلنسان تؤكد أهمية أن يعيش اإلنسان عىل فطرته يف القرب من ا

ًوهذا أساسا بـديننا وثقافتنـا اإلسـالمية، . وسالم مع الناس وسالم وسالمة مع النفس ونجاح يف الحياة

 .طابع يشمل أبعاد اإلنسان الروحية والنفسية والحيوية واالجتامعيةوهي يف نفس الوقت ذو 
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ًولقد نزل القرآن الكريم لهداية الناس جميعا ولدعوتهم إىل العقيدة والتوحيـد ولتعلـيم قـيم 

وأساليب جديدة إلرشادهم إىل السلوك السوي الذي فيه صالح اإلنسان وخـري املجتمـع ولتـوجيههم 

النفس وتنشئتها تنشئة تؤدي إىل بلوغ الصحة النفسية والتوافـق النفـيس الصحيحة لرتبية إىل طرق 

ِيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشَفاء لام يف الصدور (  تعاىل يف ذلكلـلـهلإلنسان يقول ا ُ ُّْ ِ َ ْ َِّّ َِ َ ِّ ُّ َُ ُِّ ٌَّ َ ِ ْ ْ َ ُ َّ َ َ

َوهدى ورحمة لـلمؤمنني  ِ ِ ْ ُ َْ ِّ ٌ ْ َ َ ًَ  ].57: يونس[ )}10/57{ُ

 النفسية أساسها سالمة العقيدة وسالمة الـنفس والجـسد املنظور الديني نرى أن الصحةفمن 

، 2000رسى (من األمراض واالنحرافات واألهواء وسالمة العالقات االجتامعيـة بـني الفـرد والجامعـة 

29- 30(. 

ا بأنها حالة نفسية يـشعر فيهـ) : يف اإلسالم(وعىل هذا األساس يكون تعريف الصحة النفسية 

 . ومع نفسه والناسلـلـهاإلنسان بالرضا واالرتياح عندما يكون حسن الخلق مع ا

وقد جاء اإلسالم يأمر بحسن الخلق أي يأمر بالصحة النفسية وينهي عن سوء الخلق أي ينهي 

ما من يشء أثقل يف ميـزان املـؤمن يـوم القيامـة «: عن وهن الصحة النفسية ومنها قول الرسول 

رواه ( »أن املؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الـصائم القـائم«و ، )رواه الرتمذي( »من حسن الخلق

 .  رواه الرتمذي»خصلتان ال تجمعان يف مؤمن البخل وسوء الخلق«و، )أبو داود

خذ علامء املسلمني وفقهاؤهم عن الرسول مفهوم حسن الخلق واعتربوه أسـاس فقـال ابـن أو

حـسن الخلـق هـو اإلميـان ( وقال الغزايل )م حسن الخلقلكل بنيان أساس وأساس اإلسال( سعباس 

 . )وسوء الخلق النفاق

ويقصد بحسن الخلق أدب العبد مع ربه وااللتزام بأمره يف األدب مـع نفـسه والجـسم حتـى 

ينمو ككل متكامل بأبعاده األربعة الجسمية والنفسية واالجتامعية والروحية وبناء عليه فأن االتزان 

 . حد سواءالنفيس والبدن عىل

وهكذا نجد أن حسن الخلق يجعل املسلم معاىف يف بدنـه يف سـالم مـع نفـسه وانـسجام مـع 

 فيشعر بالـصحة النفـسية التـي ينـشدها علـم الـنفس الحـديث والتـي مـن لـلـهالناس وقرب من ا

  :عالماتها ما ييل
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قد وال يحـسد وال الخلو من التوترات الزائدة واألخطاء الفجة واالضطرابات الواضحة ألنه ال يح -1

 .يغش وال يغتاب وال ييسء الظن بأحد

االعتدال يف التحصيل حاجات الجسم والـنفس والـروح ويف التحـصيل مـصالح الفـرد ومـصالح  -2

 .الجامعة

حسن التوافق مع الناس ألن التمتع بصحة نفسية حسن الخلق هـني لـني فطـن يـألف النـاس  -3

 .لـلـهيودهم ابتغاء مرضاة ا وويألفونه يصلهم

 من قدرات جسمية ونفسية متقبل لواقعه ومـا قـدر لـلـهلرضا عن النفس أي قانع مبا وهبه اا -4

 .له شاكر يف الرساء صابر يف الرضاء

 .ً عن الناس وهذا يجعله آمن النفس طيب املعرش راضيا بالحياةلـلـهاالكتفاء با -5

 .ءة يف تعمري األرضاالجتهاد يف تنمية النفس واالستفادة من القدرات واملواهب واثبات الكفا -6

 لـلـهاالستمتاع بعمل الصالحات فالشخص املتمتع بصحة نفسية يحقق ذاته يف عمل ما يريض ا -7

 .وينفع الناس ويحمل نفسه عىل حسن الخلق ويكلفها

 الــذي أمــره بــان يعمــل ويجتهــد قــدر لـلـــهاإلخــالص يف العمــل ألن املــسلم يــشعر مبراقبــة ا -8

 .استطاعته

 وال  يشعر الشخص بهم الدنيا مهام عظمت مصائبنا وال يحزن عىل مـا فاتـهاإلقبال عىل اآلخرة فال -9

 ). 4، 2003عمر، ( و) 403، 1987املنذوري، ( و)155 – 107، 1988مريس، (يشقيه حرمان  

 املعيار اإلسالمي للصحة النفسية 

 قسم اإلسالم أفعال اإلنسان إىل نوعني 

 بهـا لـلـهفيها جلب منفعة أو نفع رضر قياس اأفعال حسنة حسنها الرشع ويقبلها العقل آلن  -1

 .عىل سبيل الوجوب أو الندب

أفعال سيئة قبحها الرشع وينفر منها العقل بطبعـه ألن فيهـا جلـب مفـسدة أو دفـع منفعـة  -2

 .  عنها عىل سبيل التحريم أو الكراهيةلـلـهفيهني ا
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ا ما نراه ونلمـسه يف سـلوك وبنظر اإلسالم إىل األفعال من ناحيتي الظاهر أو الباطن، فظاهره

الناس ونحكم عليه يف ضوء ما حسنه الرشع أو قبحه، إما باطن الفعل فريتبط بنية الفاعل من فعله 

وهو الناس وحده الذي يعرفه ويستطيع الحكم عليها بحسب الـرشع يف النوايـا مـن األفعـال ومـن 

 سـبحانه لـلــهليه أن يرتك أمرها ناحية الرشعية ال يستطيع احد الحكم عىل بواطن األفعال غريه وع

 .فهو الذي يحاسب عليها

وعىل هذا فان السلوك السوي يف املعيار اإلسـالمي هـو عمـل الواجـب أو املنـدوب أو املبـاح 

 أو اجتناب عمل املحرمـات أو املكروهـات أو إهـامل للواجبـات املفروضـة مـع لـلـهابتغاء مرضاة ا

د النوايا يف عملها أو فيه مبالغة يف إشباع حاجات الروح يف القدرة عليها أو يف عمل الواجب مع فسا

 .حاجات الجسم أو بالعكس

 : ًوميتاز املعيار اإلسالمي بعدة مميزات تجعله متفوقا عىل ما عداه من املعايري الوضعية ومنها

 قيامه عىل قواعد تناسب فطرة اإلنسان الخرية ويدركها عقله السليم، فربط الـسوي بالفعـل الحـسن -1

 . فيه ال يهوى الفرد أو رضا الجامعةلـلـهوالسلوك املنحرف بالفعل السيئ وهو مرهون بحكم ا

تقديم قواعد للسلوك ثابتة ال يختلـف بـاختالف الزمـان أو املكـان موضـوعية ال تتـأثر بتغيـري  -2

 .اإلفراد أو املجتمعات

صب والفـساد والتحيـز جمع مميزات املعايري الذاتية واالجتامعية واإلحصائية من الهوى والتعـ -3

ًفالفرد املسلم حكام عىل سلوكياته اإلرادية ظاهرهـا وباطنهـا . التي قد تصيب الفرد والجامعة

 ألنه هو الذي يختارها، ومل يرتك اإلسـالم يـرشع لنفـسه حـسب هـواه بـل أمـده بقواعـد مـن 

 االجتامعـي وجعـل اإلسـالم التقبـل.  يرجع إليها يف إحكامه عىل سلوكه وسلوك غريهلـلـهعند ا

للسلوك، فالسلوك السوي هو الذي يتفق مع القـيم املجتمـع اإلسـالمي وعاداتـه ًمحكا 

وتقاليده وأعرافه ويريض عنه الناس ويقبلوه وعكس ذلـك الـسلوك املنحـرف ومل يـرتك 

اإلسالم املجتمع يرشع لنفسه الحالل والحرام حسب مـا يـريض النـاس بـل ضـبط قـيم 

واخـذ املعيـار اإلسـالمي مببـدأ الوسـيط الـذي . لـلـهبرشع ااملجتمع وعاداته وتقاليده 

يقوم عليه املعيار اإلحـصايئ وربطـه بـشيوع الـسلوك عنـد معظـم النـاس يف املجتمـع 

 وطبقـــه عـــىل الـــسلوكيات التـــي حـــسن الـــرشع الوســـيطة فيهـــا وقـــبح طرفيهـــا 
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مريس، (األمانة مثل اإلنفاق، وهناك سلوكيات أخرى ذات اتجاه واحد يف الحسن أو القبح مثل 

1988 :165– 169 ( 

 رشوط الصحة النفسية يف اإلسالم 

أن املتتبع ملوضوع الصحة النفسية يف مصادر الدين اإلسالمي يجد رشوط التي يجـب توفرهـا 

 : لتحقيق الصحة النفسية هي ما ييل

 . ومالئكته ورسله واليوم اآلخر وقضائه وقدرهلـلـهاإلميان با -1

 . الشبهة والشك وأمراض الشهوة والغيسالمة القلب من أمراض  -2

 .عدم الخضوع ملطالب النفس األمارة بالسوء أو ملطالب النفس اللوامة املغالية -3

 .سالمة الجسم من األمراض وقوته -4

 .سالمة النفس من الهم والحزن والعجز والكسل والجنب والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال -5

 سؤولية االجتامعيـة والـشعور بآمـال وإالم الجامعـةالتمتع بعالقات اجتامعية سليمة وتحمـل املـ -6

  . ومشاركتهم أفراحهم

 رسى،( ومـع نفـسه ومـع النـاس معاملـة حـسنة لـلــهحسن الخلق وهو إن يتعامل الفـرد مـع ا -7

 ). 19محمد ومريس، بال، ( و)32 -2000:31

 منهج اإلسالم وتحقيق أركان الصحة النفسية 

نفـسية يف بنـاء شخـصية املـسلم بتنميـة هـذه الـصفات يحقق منهج اإلسالم أركان الـصحة ال

 : األساسية

وهي أمر أسايس يف بنـاء املـسلم يف املراحـل األوىل مـن عمـره حتـى تكـون : لـلـهقوة الصلة با -1

 . حياته خالية من القلق واالضطرابات النفسية

 واالتـزان ويقـي  يـشيع يف القلـب الطأمنينـة والثبـاتلـلـهاألميان با: الثبات والتوازن االنفعايل -2

 .املسلم من عوامل القلق والخوف واالضطراب

 :يريب اإلسالم يف املؤمن روح الـصرب عنـد الـبالء عنـدما يتـذكر قولـه تعـاىل: الصرب عند الشدائد -3
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ُوالصابرين يف البأساء والرضاء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الم( ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُْ ُ ِ ُِ ُ ْ َْ َ ََ َ ََّ َِ ِ َ ََ ِ َّ َّ َ ِ ِ َتُقونِ : البقـرة[ )َّ

177.[ 

 .وهي من أهم ما يحصن اإلنسان من القلق أو االضطراب: املرونة يف مواجهة الواقع -4

َوالَ (ًفاملؤمن متفائل دامئـا ال يتطـرق اليـأس إىل نفـسه فقـد قـال تعـاىل : اليأسالتفاؤل وعدم  -5

ِتيأسوا من روح الـلـه إنه الَ ييأس من روح الـ ِْ َ َّْ َِّ ُِ َ َْ ُْ َّ ِ ِ ْ ُ َلـه إالَّ الَقوم الكافرونَ ُ ِ َ ْ ُْ ْ ِ  ].87: يوسف[ )ِ

 انفرد اإلسالم بأن جعـل سـن التكليـف هـو سـن البلـوغ للمـسلم إذا: توافق املسلم مع نفسه -6

وهذه السن تأيت يف الغالب مبكرة عن سـن الرشـد االجتامعـي الـذي تقـرره الـنظم الوضـعية 

ًاسبا من األسس النفسية السليمة التي ًوبذلك يبدأ املسلم حياته العملية وهو يحمل رصيدا من

متكنه من التحكم والسيطرة عىل نزعاته وغرائزه ومتنحه درجـة عاليـة مـن الرضـا عـن نفـسه 

 .لـلـهبفضل اإلميان والرتبية الدينية الصحيحة التي توقظ وتقوي صلته با

ى والتسامح هـو الحياة بني املسلمني حياة تعاون عىل الرب والتقو: توافق املسلم مع اآلخرين.7 -7

الطريق الذي يزيد بينهم ويبعد البغضاء وكظم الغـيظ والعفـو عـن النـاس دليـل عـىل تقـوى 

 ).5 -1: 2005فتحي، ( وقوة التوازن النفيس لـلـها

 اإلرشاد والصحة النفسية 

 :مقدمة

ظهر اإلرشاد نتيجة اللتقاء عدة تيارات فكريـة بـالفرد مـن ناحيـة توافقـه للحيـاة املهنيـة أو 

 بـني ، والتـي هـي مواجهـةInterviewًدرسية أو االجتامعية أو الشخصية والشرتاكها جميعا باملقابلة امل

 .شخصني احدهام يطلب املساعدة واآلخر مهيأ ألن يقدم له هذه املساعدة

 أن ويهدف اإلرشاد إىل مساعدة الفرد للتغلب عىل املـشكالت التـي تواجهـه والتـي ال يـستطيع

 .يتغلب عليها مبفرده

فاإلرشاد هو ميدان من علم النفس التطبيقي يسعى بطرقه الوقائية والنامئيـة والعالجيـة إىل 

 . تحقيق الصحة النفسية للفرد
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  Psychological Counselingاإلرشاد النفيس والعالج النفيس 

ج نشأ اإلرشاد النفيس نتيجة اللتقاء عدة تيارات فكرية أهمها التوجيه الرتبوي واملهني والعـال

ًوتشرتك هذه التيارات جميعها يف أنها تهـتم اهتاممـا . النفيس والصحة النفسية والخدمة االجتامعية

ًواضحا بالفرد من ناحية توافقه للحياة املهنيـة أو املدرسـية أو االجتامعيـة أو الشخـصية، وقـد أدى 

 وهو يهتم بـالفرد )اإلرشاد النفيس(ذلك إىل ظهور ميدان جديد يف علم النفس التطبيقي هو ميدان 

أن . ملساعدته عىل التغلب عىل املشكالت التي تواجـه والتـي ال يـستطيع أن يتغلـب عليهـا مبفـرده

السبب الذي أدى إىل نشأة اإلرشاد النفيس نتيجة اللتقاء التيارات السابق ذكرهـا، هـو أنهـا تـشرتك 

ني احـدهام يطلـب  مـن حيـث أنهـا مواجهـة بـني شخـصInterviewًجميعا يف املقابلـة الشخـصية 

املساعدة واآلخر مهيأ ألن يقدم له هذه املساعدة التي يطلبها، سواء كانـت املـشكلة التـي تتطلـب 

وقـد أكـد الـبعض أن . الحل ترتبط بالحياة الدراسـية أو املهنيـة أو االجتامعيـة أو الشخـصية للفـرد

ن أن يعاين منها الفـرد مـا املشكالت التي يعالجها اإلرشاد النفيس تتضمن جميع املشكالت التي ميك

 .دامت ذات صيغة انفعالية بسيطة يف حني أن البعض قرصها عىل املشكالت االنفعالية دون غريها

غـري أن البـاحثني املعتـدلني . Rogers )روجرز(ًوجعلها آخرون مرادفا للعالج النفيس كام فعل 

ليب التـي يـستخدمانها، ولكـنهام يذهبون إىل أن اإلرشاد النفيس والعالج النفـيس يـشرتكان يف األسـا

يختلفان يف درجة الصعوبة االنفعالية التي يعالجها كل منهام ودرجة التحليل الذي يقوم املرشـد أو 

يـضاف إىل ذلـك أن اإلرشـاد النفـيس يهـتم . املعالج النفيس لشخصية الفرد الذي يطلـب املـساعدة

 يهتم بالنواحي السوية للفرد أكرث أنهبالتوجيه،  ما قورن إذاًبالفرد اهتامما يفوق االهتامم باملشكلة، 

 . )1976مريس، ( ما قورن بالعالج النفيس إذامن النواحي الشاذة منه 

ًكام أن لإلرشاد النفيس دورا كبريا يف عملية الـتعلم، حيـث ثبـت بالتجربـة أن الـتعلم املقـرتن  ً

 قد ال تؤدي الغرض املنشود منها من بل إن الرغبة يف التعلم. باإلرشاد أفضل بكثري من التعلم بدونه

ًدون أرشاد ذلك أن املتعلم أن تدرك وشأنه فقد يصطنع طرقا عميقة أو خاطئـة أو تحتـاج إىل بـذل 

 ).1978راجح، (كثري من الجهد والوقت 
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 نظريات اإلرشاد والعالج النفيس 

 االســتناد عــىل أن اإلرشــاد بطرقــه الوقائيــة والنامئيــة والعالجيــة ال يــستطيع إن يقــوم بــدون

ولقد تعددت هذه . نظريات لفهم السلوك البرشي ولوضع اسرتاتجيات عالجية لتعديل هذا السلوك

النظريات بتعدد وجهات نظر أصـحابها يف فهـم األسـباب وبواعـث الـسلوك البـرشي الـسوي وغـري 

 .ابًالسوي واختلفوا تبعا لذلك يف وضع االسرتاتجيات العالجية التي تناسب مع تلك األسب

أن النظرية وسـيلة هامـة تـساعد عـىل معرفـة وتوضـيح العالقـات املوجـودة بـني األشـياء أو 

. الظواهر املختلفة كام تساعد عىل التنبؤ بهذه األشياء والظاهر وذلك من خالل تعميامت احتامليـة

تم وحني ي. وهذا يعني أن النظرية تفرتض لرشح أو تفسري عملية يستدل عليها من السلوك الظاهرة

 : بناء نظرية، وتصبح هذه النظرية مقبولة فإنها ميكن أن تقوم مبجموعة من الوظائف منها

 . تساعد النظرية أي علم يف تحديد هويته وموضوعاته األساسية -1

 .تساعده عىل االستفادة من البيانات ألنها تحاول أن تفرتض القوانني وتتنبأ بها من اإلحداث -2

دء املهمة التي متد الباحث بإطار تصوري يساعده عـىل تحديـد تعد النظرية العلمية نقطة الب -3

 . األبعاد والعالقات التي عليه أن يدرسها للظواهر الطبيعية واإلنسانية

تساعده عىل بناء اسرتاتجيات عالجيـة للـسلوك املـستهدف ومعرفـة كيفيـة تقـديم األسـاليب  -4

 ).1999العزة، وجودت عزيز،(والحكم عليها 

 بتـصنيف النظريـات يف خمـسة أقـسام Pepinskys) بيبنسيك وبيبنسيك ( قام1954ويف سنة 

 : رئيسية منها يركز عىل ناحية معينة وهي

 .نظريات التي تركز عىل سمة أو العامل -1

 .نظريات االتصال -2

 .نظريات التحليل النفيس -3

 .النظريات السلوكية الجديدة -4

 ت الشخــصية والنظريــاتأن نظريــات اإلرشــاد ال ميكــن فــصلها عــن نظريــات الــتعلم ونظريــا

 الــسلوكية، فاملرشــدون يتعــاملون مــع الــسلوك، وفــضالً عــن ذلــك فــأن مظاهرهــا االجتامعيــة أو 
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لذلك فـآن مـن الـصعب التفريـق بـني النظريـات الـتعلم ونظريـات الشخـصية ونظريـات . الفردية

 ). باترسون. ه. س(فكلها تهتم بالسلوك ومن ثم فهي نظريات سلوكية . اإلرشاد

رق يف هذا التقريـر لواحـدة مـن نظريـات اإلرشـاد والعـالج النفـيس وهـي نظريـات وسنتط

 .الذات

 نظرية الذات 

لقد حاول كارل روجرز مساعدة الناس املشكلني يف التغلب عىل مشكالت الحياة، وقد تطورت 

الثابت لقد بدأت عميل باالعتقاد (وقد قال روجرز ). العيادية(أفكاره ببطء من الخربات اإلكلينيكية 

ًأن الذات كانت مفهوما غامضا ومبهام وليس له معنـى علمـي ً ًوبنـاء عـىل ذلـك، كنـت بطيئـا يف ... ً

واتجاهـاتهم بكلامتهـم  عندما يعطي املـسرتشدون الفرصـة للتعبـري عـن مـشكالتهم أنهالتعرف عىل 

 طيـب أن أدع  شـعورأنه )الخاصة، فأنهم مييلوا إىل الحديث عن الذات، أنني أشعر لست ذايت الحقيقة

ًويبـدو واضـحا مـن هـذه التعبـريات أن الـذات مبـدأ هـام يف خـربة . ذايت تذهب وتكـون هنـا ذايت

 .املسرتشد، وانه بإحساس ما، كان هدفه أن يصبح ذات الحقيقة

 املدركـة  منوذج منظم ومتسق من الخصائصأنه عىل )مفهوم الذات( أو )الذات(وقد عرف روجرز 

 ).1983دافيدوف، ( مع القيم املتعلقة بهذه الرموز )تكلمالضمري امل( أو  )األنا(

 :بناء الشخصية كام يراها روجرز

 : يرى روجرز بأن الشخصية اإلنسانية عىل ما ييل

يشري مفهوم العضوية إىل أفراد ككل الذي يشتمل عىل الجانـب الجـسمي والنفـيس : العضوية -1

ًوان الفرد لديه دافعا فطريا لتأكد ذاته وهـو يتفاعـ ل مـع محيطـه االجتامعـي يف إطـار ميلـه ً

 .لتحقيق ذاته وهو يسعى ألن يحصل عىل تقدير اإليجازي من اآلخرين

وهو العـامل الخـاص بكـل فـرد ويتفاعـل مـع مجالـه الظـاهري كـام يدركـه، : املجال الظاهري -2

 .ويتكون هذا املجال من الخربات التي خربها الفرد يف حياته وتفاعل معها

 حياتية متعددة يعيشها الفرد نتيجة لتفاعله معها وتحدث هـذه الظـاهرة هي مواقف: الخربة -3

املواقف يف أزمنة وأمكنة متعددة من حياة الفرد ويتـأثر الفـرد بهـذه الخـربة ويقـوم بتحويـل 

 . خرباته الشخصية إىل رموز ويدرك هذه الرموز يف ضوء مفهومه عن ذاته
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سب روجرز تقوم بـه العـضوية إلشـباع السلوك هو نشاط موجه نحو هدف معني، ح: السلوك -4

 .حاجاتها كام تدركها هذه العضوية

متثل الذات لب وجوهر نظرية روجرز، ويرى روجرز بأنه من خالل تفاعـل الفـرد مـع : الذات -5

ًيبدأ الفـرد تـدريجيا متميـزا جـزء مـن خرباتـه ) مدركاته(اآلخرين ومن خالل مجاله الظاهري  ً

ً حتى تصبح هذه جزءا متميزا يف مجاله الظـاهري وان هـذا )الذات(وهذا الجزء املميز يدعى  ً

 ). 1999العزة، وجودت عزت (التمييز املستقل للذات هو إحدى الدالئل عىل النضج عند الفرد 

 نظريات الذات يف اإلرشاد 

يرى روجرز أن هدف اإلرشاد يف هذه النظرية هو مـساعدة الفـرد عـىل تغيـري اتجاهـه نحـو 

ام يهدف العالج عند روجرز إىل مساعدة الفرد عىل تحقيق ذاته وتخطي العقبات خرباته السلبية، ك

ًالتي تعيق هذه العملية ومساعدته عىل إطالق قوته الكامنة ومواجهة ذاته بحيث يصبح قادرا عىل 

 .فهم الظروف التي تسبب له التعاسة يف حياته

 رشوط العالج عند روجرز 

 :وضع روجرز ستة رشوط للعالج وهي

ويعني بذلك أن يفهم املرشد خربات املسرتشد وينتبه إىل ما يقولـه مـن : التصال السيكولوجيا -1

 .أفكار ومشاعر

ًأن يكون املسرتشد منسجم مع ذاته فكلام كان قلقا وعنـده دافعيـة نحـو التحـسن كلـام كـان  -2

 ً.اإلرشاد ناجحا

 ً.يكون مخادعاأن يكون املرشد أصيالً يف تعامله مع املسرتشد وان يعي خرباته وال  -3

االحرتام االيجايب غري املرشوط، أي أن يحرتم املرشد املسرتشد كإنسان له قيمة بعض النظـر عـن  -4

 .مشكالته، حيث يتقبل املسرتشد املرشد

 . التعاطف، أي قدرة املرشد عىل فهم املسرتشد من خالل عامله الخاص به كام هو يدرك األمور -5

 .ة، مثًال ناجح أو فاشلأن يبتعد املرشد عن إصدار إحكام قيم -6

 .عىل املرشد أن ال يستعمل عبارات نفسية ال يفهمها املسرتشد -7
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 نظرية الهوية االجتامعية 

 مـع مجموعـة مـن املتخصـصني Tajfal) تاجفـل(قدم هذه النظرية عامل الـنفس االجتامعـي 

ىل مجموعـات والباحثني يف مجال علم النفس االجتامعي يف أوربا، واهتمـت بدراسـة انـتامء الفـرد إ

ومفهوم املجوعة هذا متيزه العالقـة النفـسية املـشرتكة بـني أعـضاء املجموعـة والـوعي . االجتامعية

Awareness لدى افرداها بان لهم هوية جامعية مشرتكة ومصري مشرتك، والوعي املشرتك، والشعور 

فئـة اجتامعيـة عـىل املشرتك باالنتامء هو الذي يشكل العامل النفيس األهم يف تعريف أي تكتل أو 

يف ) 30:2003: الـدبغي(أنها مجموعة لها هوية مشرتكة باملعنى النفيس ملفهـوم الهويـة االجتامعيـة 

 ).93:2008: عايد(

ًليست واضحة متاما ) هم(وفئة ) نحن(أن األسباب التي تدعو الناس إىل تقسيم العامل إىل فئة 

ًلذايت للفرد التابع مـن كونـه عـضوا يف جامعـة ذلك الجزء من املفهوم ا: (هي) تاجفل(فالهوية عند 

  )Tajfal: 1981:p55) (ًمضافا إليه القيمة والعاطفية التي تخص تلك العالقة

 افرتاضات النظرية 

 : تقوم النظرية عىل مجموعة من االفرتاضات وهي كام يأيت

ن طريق معرفـة ًيبنى اإلفراد هويتهم والتي ستكون فيام بعد جزءا من املفهوم الذايت، وذلك ع -1

اإلفراد بأنهم أعضاء يف الجامعة اجتامعيـة معينـة ومـن إعجـابهم بهـا ومـن املعنـى الوجـداين 

 : لعضويتهم فيها بذلك

 .يسعون لتحقيق هوية اجتامعية خاصة بهم واملحافظة عليها بصورة ايجابية -أ   

 .يستمدون هويتهم االجتامعية من عضويتهم يف مختلف أنواع الجامعات  -ب

 Socialن اإلفراد يدركون هذه العـضوية عـن طريـق التثبيـت االجتامعـي، فالهويـة االجتامعيـة أ -2

Identity االيجابية ترمي إىل املوازنة االجتامعية Social Comparison االيجابية ترمي إىل موازنـة 

ء  التي ميكن الحـصول عليهـا بواسـطة التمييـز االيجـايب لألعـضاSocial Comparisonاالجتامعية 

 . Out- Group وبالتمييز السلبي لإلفراد خارج الجامعة In-Groupالذين هم داخل الجامعة 

  والـصورة الذاتيـةSelf - Conceptتعد الهوية االجتامعية جـزء مـن مفهـوم الـشخص عـن ذاتـه  -3
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  والتـي تتـضمن الخـصائص– Identity  Selfللفرد هي مركـب مـن الهويـة الذاتيـة الشخـصية  

 هـي Self – Identityة التي تجعل اإلفراد متميـزين، والهويـة االجتامعيـة والصفات الشخصي

صـورته اإلحساس بالذات املستمدة مـن الجامعـات التـي تنتمـي إليهـا وان ميكـن أن يحـسن 

 ).267:2002: غروس(الذاتية عن طريق تعزيز الهوية الذاتية أو الهوية االجتامعية 

مردهـا إىل أن عـضوية الجامعـة ) هم ونحـن( فئة إن ظاهرة تقسيم العامل إىل) تاجفل(ويرى 

تعطي الناس صورة ايجابية عن ذواتهم ومتنحهم الحس بـاالنتامء إىل جامعـة يف ظـل إطـار عـاملهم 

وبناء عـىل هـذه النظريـة فـان النـاس يـسعون إىل تحقيـق صـورة عـن الـذات . االجتامعي املحيط

 :  الذاتواملحافظة عليها وهناك مكونات للصورة االيجابية عن

 .وتتضمن الخصائص والصفات التي تجعلنا متميزين: الهوية الشخصية -أ   

اإلحساس بالذات املستمد مـن الجامعـات التـي تنتمـي إليهـا، وكلـام زادت : الهوية االجتامعية -ب

صورة الجامعة االيجابية ازدادت الهوية االجتامعية ايجابيـة وازدادت صـورة الـذات ايجابيـة 

 )Tajfal: 1981:p55(ًتبعا لذلك 

وتهتم هذه النظرية بتطبيق أدوات ومنـاهج البحـث املعرفيـة وبوجـه خـاص مقـاييس زمـن 

عـن  البحـث أجـلالرجع االستدعاء والتعرف عىل الثابت والتعرف عىل سـياق االجتامعـي وذلـك مـن 

 أنـه) تاجفل(يرى و) 99:1990: لـلـهعبد ا. (املرتتبات اإلدراكية واالنفعالية لعملية التحري بني الفئات

ميكن تحديد هذه الظاهرة يف ثالث عمليات هي التصنيف إىل فئات والتمثل والبحث عن االتـساق، 

بـصياغاتها عـىل أسـاس كـل كـم الخـربة ) تجافل(وتسند هذه النظرية إىل ثالثة فروض أساسية، قام 

 :العلمية والتضامن األمثل مع الدالئل من العمل التجريبي

السامت أو خصائص الشخصية عـىل أنهـا إبعـاد متـصلة اإلبعـاد تنظـر مـن ميكن التعامل مع  -1

 .خاللها إىل طول والوزن

ترتبط هذه اإلبعاد الذكاء بصورة ذاتيـة مـن خـالل الخـربات الشخـصية والثقافيـة بتـصنيفات  -2

 : األشخاص إىل جامعات ويرتتب عىل ذلك استنتاجات مهمة هي

تي تتـسم بـالغموض يف تفـسريها يكـون مـن الـسهل يف املواقف االجتامعية العديدة ال -أ   

 .إيجاد أدلة مدعمة لخصائص الفئة املقرتحة

حينام نواجه بالحاجة إىل تفسري سلوك أعضاء جامعة معينة ككل تلتزم بـأن نفـرد هـذا   -ب
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السلوك الخصائص الفئة املقرتحة وهذا االستنتاج رمبـا يكـون أكـرث أهميـة مـن الناحيـة 

 .االجتامعية

يـرتبط التـصنيف ببعــد متـصل لـدى إفـراد ميــل إىل املبالغـة يف الفـروق الفرديـة بــني حيـنام  -3

املوضوعات التي تقع يف الفئات متميزة عىل هذا البعد كـام يوجـد ميـل تقبـل هـذه الفـروق 

 ).100:1990: لـلـهعبد ا(داخل هذه الفئات 

يـة التـصنيف إىل  يف عملFeedbackن النظرية الهوية تفرتض وجود رجعة استجابة مستمرة إ

اإلفراد بأن فئات اجتامعية حيث أساس سائد للتصنيف إىل فئات داخل محيط اجتامعي معني يغري 

 التوحيـد بـني ن هـذاأتجعلهم وعضويتهم يف الفئة التي ينتمون إليها جزء مـن هـويتهم االجتامعيـة و

األشـخاص اآلخـرين مـع العضوية والهوية يؤدي بدوره إىل أن يتنبؤ باسرتاتجيات خاصة يف تعـاملهم 

 جامعتهم الخاصـة وتـدعم وهو ما مييز أو يزيد احتاملية التمييز بني الفئات االجتامعية بطرائق تؤدي

وهنـاك عـاملني مـرتبطني بـصورة وثيقـة متثـل األفكـار . سيادتها أثناء عملية التنافس بني الجامعات

 :الخاصة بالجامعة التي ينتمي إليها األشخاص والجامعات األخرى

 التفضيالت(يهتم بعملية التقوميات : األول.( 

 ًيهتم بالتفاعل الدقيق يحدث مبكرا يف الحياة بني توحد الطفل بالجامعة التي ينتمي إليها وتأثري : الثاين

 .أفكاره يف مختلف مبا فيها جامعته والجامعات األخرى التي تعد مقبول بوجه عام يف املجتمع

  ينطبق عىل نظرية الهويـة االجتامعيـة داخـل إطـار النظريـاتن التصنيف إىل فئات اجتامعيةإ

املعرفية للعالقات بني الجامعات، وهو أن النظريات متثل محاوالت جادة لالنتقال مبفاهيم ومنـاهج 

وأدوات البحث يف علم النفس التجريبي إىل ميدان العالقـات اإلنـسانية، عـىل الـرغم مـن أن هـذه 

عرفية حظيت بقبول عدد كبري مـن البـاحثني ومـا قبلهـا ممـن قـاموا الفئة من الفئات النظريات امل

 .بإفراد العديد من البحوث يف إطارها

 :نقد النظرية

 .تعدد مفاهيم وغموضها عىل النحو تبدو فيه كام لو كانت متناقضة يف أحيان كثرية -1

ال تـصل ًال يتسق بعض نتائج دراستها التي أجريـت يف معظـم األحيـان مـع التنبـؤات وأحيانـا  -2

 .النتائج إىل أدق مستوى داللة إحصائية مقبولة
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أال أنها مل توىل االهتامم الكـايف الـذي ) التقوميي(عىل الرغم من تأكيدها عىل الجانب االنفعايل  -3

 .يناظر اهتاممها بالجانب اإلدرايك

ذلـك كـام يشري بعض الباحثني إىل أن العوامل النفسية غري ذات فائدة يف ضوء هذه النظريات ويبدو  -4

 . لو كانوا ينظرون إىل العمليات النفسية عىل إنها أشياء أو يشء مختلف عن العوامل النفسية

  Viktor.F. Frankl ) فرانكل (نظرية العالج الوجودي املعنوي الروحي

 1930، ونشأ يف فينا وحصل عىل درجة الطبية عـام 1950 عام )Frankl) (فرانكل(ولد : حياته

 وأصـبح 1928من جامعة فينا وأسـس مراكـز التوجيـه يف فينيـا عـام ) Ph.D(فة وعىل دكتوراه فلس

ًعمل أخصائيا يف األعصاب والطـب النفـيس، ثـم ) 1942 -1936(، وخالل الفرتة 1938ًرئيسا لها عام 

) فرانكـل(، إلـف 1946ًأصبح رئيسا للمستشفى اإلكلينييك الشامل لالضطرابات العصبية بفينـا عـام 

 يف أملانيا، ترجم بعضها إىل البولنديـة واليابانيـة والهولنديـة واالسـبانية والربتغاليـة ًعددا من الكتب

والسويدية واالنكليزية، كام قدم كثي من املحارضات خالل رحالته يف جنوب أمريكا ويف الهنـد وأسـرتاليا 

اإلرادة (وكتـاب ) ىبحث اإلنسان عن املعن(ومن أشهر مؤلفاته كتاب . واليابان والواليات املتحدة وأوربا

 املعنـى هـو جـوهر أسـايس أجلعىل نحو مستفيض إميانه بأن الكفاح من ) فرانكل(ناقش ). إىل املعنى

ًهو ما يكون قادرا عـىل مؤازرتنـا يف دوامـات الحيـاة ) فرانكل(وان املعنى عند . لنظام الدافعية اإلنساين

اء الذين يتعرضـون لنـريان الرشاشـات غـري وتحديها، ومن دون هذا املعنى سنرتك أشبه ما نكون بالسجن

 )459: 1990: باترسون) (Hoffman،2004,p3,4(قادرين عىل احتامل الحياة الوحشية 

 مفهوم الصحة النفسية لدى فرانكل 

بدراسة جـوهر اإلنـسان، وان الـصحة النفـسية هـي الـسيطرة عـىل ) فرانكل(اهتمت نظرية 

 يف عقلية، عكس التحليل النفـيس التـي تـرى سـعادة اإلنـساناملجاالت النفسية والجسدية والنفسية وال

 . العمل بكفاية ويف السعادة الجنسية

 ينطلق من اإلنسان السليم، عكس التحليل النفـيس،) فرانكل(ن التحليل الوجودي عند أو

ً ركزت النظريـة عـىل الخـربات الشخـصية وطرحـت منطـا أساسـيا لألشـخاص، وهـو منـط إذ ً

 ًيدرك الطبيعة اإلنسان، الذي بدوره يكون قادرا عىل تغيـري الظـروف الشخص األصيل الذي 
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.  التحليل الوجودي الحديث عن العصاب واختالالت اإلنسانإذونتائجها عن طريق اإلدارة والحرية، 

أن الصحة النفسية هي القدرة عىل تفسري الخربات بطريقة منطقية، متكن الفرد من املحافظة عـىل 

هارات والخربات املتعلقة يف مجال املعريف للفرد يف حل املـشكالت والتوافـق مـع األمل واستخدام امل

 أن من حق إذعىل املحيط الداخيل وخصوصية يف الحياة، ) فرانكل( أكد إذاملحيط الذي يعيش فيه، 

نفسه وإثبات وجوده يف العلم، ولـيك يحقـق اإلنسان أن يثبت ذاته ويحقق النجاح الذي يريده أمام 

 بحيث تكون منسجمة مع الواقع الـذي يعـيش ن بينه وبني املحيط، وأن ينسق أهدافه الخاصةالتواز

فيه، األمر الذي يؤدي إىل اكتشاف ذاته ومامرسة حياتـه كيفـيام يريـد يطمـح وأن تكـون حياتـه يف 

ازن وبذلك فإن الفرد املتمتع بالصحة النفسية هو القادر عىل تحقيق التو. العامل كام يراها ويختارها

 .بني أشكال الوجود، وهي الوجود الخاص باملحيط والوجود الخاص بالفرد والوجود املشارك يف العامل

أن النظرية تهتم باألجزاء الغري نامية من الشخصية، فمثالً نتعاون مع املريض يف قيادته عـىل أسـاس 

د ذاتـه والعـامل، والكـشف عـن األجزاء السليمة الباقية من نفسيته نحو االعرتاف بنفـسه وبالعـامل أو توكيـ

مواطن القوة وغرس الثقة بالنفس بدالً من البحث يف أعامقه عن الدوافع شـاذة أو عـن صـدمات التـي ال 

ميكن أصالحها أو عن مشاعر النقص، فإنه يشعر بأنه مفهوم عىل نحو أفـضل واالهـتامم بـالوجود الـراهن 

 : ت الجوهرية للوجود اإلنساين منهاولقد حددت هذه النظرية بعض النقاط أو السام. للمريض

أن اإلنسان يعيش يف العامل الخارجي، ووجوده مع اآلخرين وهـذا العـامل أو املجـال الـذي فيـه  -1

ًيتبدل من حـني إىل أخـر، وان اإلنـسان الـسليم نفـسيا هـو اإلنـسان الـذي يـستطيع التكيـف 

 . تبدل عليهإذاوالتوافق مع أي محيط يعيش فيه 

نسان أن يعيش الحارض وليس عىل املايض الحامل وعـىل مـستقبل املـبهم، فـأن عىل اإل: الحارض -2

ًاإلنسان لديه خربات املايض التي يحاول بأن يطورها عىل نحو أكرث تطورا وتقـدما مبـا يتناسـب  ً

مع الظرف الحايل أو الوقت الذي يعيش فيه لـيك يـصل إىل الهـدف أو الطمـوح الـذي رسـمه 

 .ا يطمح أن يكون، فأن املستقبل هو املجال املسيطر عىل الزمنللمستقبل الذي ينتظره أو مب

 يكـون ميـاالً إىل اآلخـرين الن اإلنـسان ال يـستطيع إذأن اإلنسان يف طبيعتـه كـائن اجتامعـي  -3

 العــيش بــدون إفــراد جنــسه ومــا يتبعهــا مــن عمليــة تعــاون ومــشاركة عــن طريــق األخــذ
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لذين يؤكدون عىل املجال االجتامعي يف إثبات والعطاء وهذا ما أكده الكثري من علامء النفس ا

 .الصحة النفسية

لهذه العمليات الدور الكبري يف تفسري العامل الذي يحيط بالفرد والتي تـؤثر : العمليات املعرفية -4

عىل أمزجة وهذا بدوره يؤثر عىل الصحة النفسية والجـسدية للفـرد، فالحالـة املزاجيـة للفـرد 

ه من ظروف وعالقات سواء كانت سلبية أم ايجابية وأن العالج تعكس طبيعة العامل وما يسود

النفيس هو أعادة النظر يف أسباب الشعور بالقلق أو التشاؤم وتفسريها مبا يطمـح وأن يحقـق 

 .الوضوح والرؤيا الصحيحة يف تفسري األمور

ياتـه، فـالفرد ًيبقى اإلنسان يتعلم إىل حد املوت مستفيدا من الخربات التي عاشها خالل ح: املايض -5

قدراتـه  يستفيد من املـايض مـن رسـم طبيعـة مـستقبلية وأهدافـه وطموحاتـه مبـا يتناسـب مـع

 إذااملؤملـة  الخـربات ًوإمكانياته، فالخربات التي مر بها سابقا يستفيد منها يف الوقـت الحـارض وأن

 الخـربة  منهـا يفمرت عليه مرة أخرى يحاول عدم التورط بهـا مـستقبالً مـن الـدرس الـذي أخـذه

املاضية التي اكتسبها، لذلك فأن املايض يؤثر يف الفرد، وأن الخربات السارة والخـربات املؤملـة ال 

 .ًتنىس، أي أن اليشء الذي تم إدراكه يف املايض يبقى موجودا ألهميته

أن القلق ناتج عن فكرة املوت، وان قبول الحياة هـي مـسالة اختيـار حـر وعمـل مـن : املوت -6

ة واإلميان، فاملوت بالنسبة للملحد هـو القـضاء عـىل املـرسات، أمـا بالنـسبة إىل أعامل العقيد

ــشاؤم  ــن الت ــاحبه م ــص ص ــدة يلخ ــان والعقي ــار اإلمي ــالهجران، فاختي ــذار ب ــو إن ــؤمن فه امل

  )195:1982فرانكل .(والقنوط

 )فرانكل(مجاالت القلق الوجودي 

يك يبقوا إحياء، ميكن للمرء إن يشعر أن الناس تسعى إىل معنى ل) فرانكل( يرى :انعدام املعنى .1

ًبالضياع يف عامل خال من املعنى مام ميكن أن يكون سببا رئيسا للقلق  ً)Popvic: 2003:37 .( أن

) 35: 1964: سـمعان(ًسبب األكرث تكرارا لالنتحار هو عدم وجود الغـرض لالسـتمرار يف الحيـاة 

ًمعنى وال يستشعر هدفا أو غرضا لها ومن الويل ملن ال يرى يف حياته : كام يقول يف هذا الصدد ً

أن مـا هـو متوقـع مـن .. فرسعان مـا يحـس بالـضياع. ثم ال يجد قيمة يف مواصلة هذه الحياة

الحياة ليس يف واقع األمر هو موضع األهمية، بل أن ما يعنينـا هـو الـذي تتوقعـه الحيـاة منـا 

 ) 108: 1982: فرانكل(
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أن معنى الحياة يختلف مـن شـخص إىل : حياة وستطردعىل موضوعه معنى ال) فرانكل(ويؤكد 

ًأخر وعند الشخص الواحد من اليوم إىل اليوم وأحيانا من ساعة إىل ساعة، ليس ما يشغل بالنـا 

معني، فلكـل فـرد هو معنى الحياة بصفة عامة، بل املعنى الخاص للشخص عن الحياة يف وقت 

عليـه أن ينجزهـا، تفرض عليه مهـامت محـدودة مهنته الخاصة أو رسالته الخاصة يف الحياة التي 

 ).145: 1982: فرانكل(لذلك ميكن أن يحل محل شخص أخر، وان حياته ال ميكن أن تتكرر 

يتصف املوت باإلشكال فمن الناحية الوجودية يالحظ أن املوت فعل فيه قضاء عىل كل : املوت .2

فقد تكـون هـذه النهايـة مبعنـى انتهـاء  نهاية للحياة مبعنى مشرتك أنهًوثانيا . األفعال هذا أوالً

اإلمكانيات وبلوغها حد النضج والكامل، كام يقال عن مثرة من الثامر أنها بلغت نهايتها مبعنـى 

وقد تكون هذه النهاية مبعنى وقف اإلمكانيات عند حد وقطعهـا . متام ننضجها واستنفاد منوها

ً البد أن يقع يومـا مـا، وهـذا أنهًوثالثا . عند درجة، مع بقاء كثري من اإلمكانيات غري متحقق بعد

ًرابعا أن املوت الكـيل .  هناك جهل مطلقأمر يقيني ال سبيل إىل شك فيه، ولكن من ناحية أخرى

ًبشكل مطلق وجزيئ بشكل مطلق أيضا، فالكل فانون ولكن كل إنسان ميوت البعيد عـن إثـارة 

ني الوحيـد يف الحيـاة إننـا صـائرون إىل أن القلق متصل بالشك، واليقـ. القلق كفيل بقهر املوت

 .املوت

 انفصال الفـرد عـن األنـا الواقعيـة بـسبب مـن االنغـامس يف أنهيعرف االغرتاب عىل : االغرتاب .3

ًويعرف أيـضا . التجديدات ورضورة التطابق مع رغبات اآلخرين ومطالب املؤسسات االجتامعية

 حيـنام ننفـصل عـن أن القلق الوجـودي) 22: 1988: عاقل(كانعدام العالقات الحميمة مع الناس 

اآلخرين فحينها نكون وحدنا تبدو بنياتنا مع الواقع ليس لها ما يؤازرها وهذا بسبب اإلحساس 

  ).55: 2005: الجبوري(بعدم األمان 

ًأن دور النظرية الوجودية يف اإلرشاد والصحة النفسية متحققا بفهـم اإلنـسان للبيئـة وعاملـة، 

 إذا عىل الوصـول إىل حيـاة واقعيـة، وزيـادة ثقـتهم بأنفـسهم وتعلـيمهم الخـوف ومساعدة اإلفراد

تطلب األمر، وتشكل األهداف املبنية عىل حقائق واستبعاد األفكار املسبقة عن املسرتشد حتى يـتم 

 )187: 1999: العزة(أدراك سلوكه بدقة 
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 التعليم الجامعي 

املجتمعات التي تنتمي إليهـا، بـل يقـاس تعد الجامعات مركز إشعاع حضاري تعكس رقي وتقدم 

تقدم الجامعات ورقيه عىل أساس التقدم العلمـي والتكنولـوجي الـذي تحققـه الجامعـات فالجامعـات 

 أناملتقدمة علميا صارت سمه مميزه للدول املتقدمة واملتطورة اقتـصاديا وثقافيـا وعلميـا، ان أي دولـه 

 جامعاتها الرعاية الكبرية وان تحدث مناهجها عـىل أسـس أرادت ان تنمو وتتطور وتتقدم عليها ان تويل

 . علمية وتكنولوجية وان تستعمل طرائق حديثة وبرامجيات متقدمة وتعليم متطور

 ببنـاء وان الجامعات املتطورة ال تهتم بالجانب املعريف والعلمي والتقني فحسب بل تهتم كذلك

ل شخـصيته لتحمـل املـسؤولية الكاملـة يف شخصية الطالب، تنمية تفكريه وقدراته وتعمل عىل صق

بناء مجتمع متقدم، فضال عن ان الجامعات البد ان ال تقترص عملها داخل الجامعة فحـسب بـل ان 

ميتد إىل املجتمع لتعرف همومه ومشكالته واحتياجاته، وتسعى لحل تلك املـشكالت والعمـل عـىل 

وحـضاريا واقتـصاديا واجتامعيـا افيـا وعلميـا التنمية الشاملة لجميع موارد الحياة، فرقي املجتمـع ثق

 ورمز مجتمعاتهـا بالطاقـات الخالقـة يستند عىل الجامعات وأساليب تعاملها مع املشكالت االجتامعية

 .واملبدعة يف مجاالت الحياة كافه، فهي تقدم الخدمات

تياجاتـه وال وان الجامعات املتخلفة هي تلك الجامعات التي ال تعي مشكالت مجتمعها وال تلبي اح

تسع لتنمية موارده، بل حتى ال يكون غرضها تنمية شخصية طلبتها بشكل متكامل يف جميع أوجه جوانب 

الجودة بل تسعى إلعامل، روتينية يغيب عنها األنشطة البحثية والثقافية واإلرشـادية، وهـي متخلفـة عـن 

ل تقع يف ذيـل قامئـة تقـويم الجامعـات الركب الحضاري والعلمي للجامعات العاملية واملرموقة والرصينة، ب

وتغيب عنها الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة، وتعمل هي يف واد، والجامعات الرصينة يف واد أخـر، ال 

تهتم كثريا بالتقنيات الحديثة وال تتابع املستجدات العلمية وال تحدث طرائق التدريس، بل األكرث من ذلـك 

 . تحرص عىل السعي الجاد لحل تلك املشكالتال تعي مشكالت مجتمعها، وال

 :والبد للجامعات العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص ان تسعى لتحقيق األيت

 خدمة املجتمع من ابرز وظائف الجامعة يف الوقت الحايل مبا توفره من مناخ يتيح مامرسة أن -1

 .الدميقراطية ويف املشاركة الفعالة يف الرأي والعمل
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 . الطلبة القدرة عىل املشاركة واإلسهام يف بناء املجتمع وحل مشكالتهتنمي لدى -2

تنمي لديهم الرغبة الجادة يف البحث عن املعرفـة وتحـدي الواقـع واسـتمرار املـستقبل يف إطـار  -3

 . منهج علمي دقيق يراعي الظروف االجتامعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع

 ريـق اإلسـهام يف ربـط البحـث العلمـي باحتياجـاتن الجامعة ميكنهـا خدمـة املجتمـع عـن طإ -4

 .قطاعات اإلنتاج والخدمات

 وتسعى الجامعات لخدمة املجتمع وتنمية موارده البرشية بـل تحقيـق التنميـة الـشاملة يف  

 :  جميع مجاالت الحياة من خالل األهداف اآلتية

 .انتشاراوهي تتناول ما يرتبط باملعرفة، تطورا أو تطويرا أو : أهداف معرفية -1

ن تعمل عىل تطوير اقتصاد املجتمع والعمل عىل تزويـده أوالتي من شانها : أهداف اقتصادية -2

مبا يحتاج إليه مـن خـدمات بـرشية ومـا يحتـاج إليـه مـن خـربات يف معاونتـه للتغلـب عـىل 

 .مشكالته االقتصادية وتنمية ما يحتاج إليه من مهارات وقيم اقتصادية

ن تعمل عىل اسـتقرار املجتمـع وتخطـي مـا يواجهـه مـن أ شانها والتي من: أهداف اجتامعية -3

 : مشكالت اجتامعية والتي متثل األيت

 تزويد املجتمع بحاجاته من القوى العاملة املدربة تدريبا يتناسب وطبيعة تغري املهن . 

  تدريب الطالب عىل مامرسة األنشطة االجتامعيـة مثـل مكافحـة األميـة، اإلدمـان، نـرش

 الخ ... الوعي الصحي

 تكوين العقلية الواعية ملشاكل املجتمع عامة والبيئة املحلية الخاصة . 

 ربط الجامعات واملؤسسات اإلنتاجية يف عالقة متبادلة. 

 الربط بني نوعية األبحاث العلمية ومشاكل املجتمع املحيل. 

 تفسري نتائج األبحاث ونرشها لالستفادة منها يف املجتمع. 

 ة الشاملة التي تعالج بعض املشكالت املتداخلةإجراء األبحاث البيئي. 

ن التصال الجامعة باملجتمع وتقيم مجموعة من األدوار واألنشطة والخدمات له أصـبح أمـر إ

رضوري تفرضه املتغريات املعارصة، فلم يعد قيام الجامعة بخدمـة مجتمعهـا امـرأ اختياريـا كـام يف 

مـا تتميـز بـه  الجامعة واملجتمع صيغة خاصة بسبب جامعات دول العامل الثالث وتأخذ العالقة بني

 تـستقطب مـن واهم جوانب العالقة هـو العنـرص البـرشي، فالجامعـة, أهدافها وفعالياتها ومدخالتها

 .املجتمع أعىل فئاته علام وثقافة
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ن الدراسات الجامعيـة تتميـز بأنهـا تـتامىش مـع مـا يتطلبـه العـرص، لتطـور مـع تطـور أكام 

عات، لكونها معنية بدراسة الظـواهر واملـشاكل التـي يواجههـا املجتمـع يف حياتـه حداث واملجتماأل

ن اغلـب البحـوث األكادمييـة يف الجامعـات الرصـينة إمنـا تنـاقش أاليومية، ومن هذا املنطلق نجـد 

 .وتعالج جملة من املواقف ذات التأثري يف الحياة وبإشكال عدة

  املجتمـع وخدمتـه، ويقـصد بالخدمـة الجامعيـةن للجامعات تـأثري ايجابيـا عـىلأوميكن القول 

ن تكون الجامعات يف مجتمعاتها املحلية مراكز إشعاع حضاري وقوه دافعه راشـدة نحـو أللمجتمع 

ن تقوم الجامعـة بنـرش وإشـاعة أن خدمة الجامعة للمجتمع تعني أالتقدم واالزدهار والبعض يرى 

ري الرأي العام مبا يجـري يف مجـال التعلـيم فكـرا أو الفكر العلمي املرتبط بيئته الكليات، تقوم بتبص

لحل قـضاياه ومـشكالته ن تقوم بتقويم مؤسسات املجتمع وتقديم املقرتحات أمامرسة وعليها أيضا 

  .وتديل بتصورات وبدائل وأيضا تثري وتشيع فكرا تربويا داخل املجتمع

 اإلرشاد النفيس واإلرشاد األكادميي

ن أة الجامعة التوجيه الصحيح ورعايتهم علميا ونفسيا اجتامعيا، البـد  رعاية وتوجيه طلبأجلمن 

تتوافر يف الجامعات نوعان من اإلرشاد، اإلرشـاد النفـيس واإلرشـاد األكـادميي ففـي مـا يتعلـق باإلرشـاد 

ن تتوافر يف كل جامعـه وكليـة وحـدة إرشـادية يتـوىل مـساعد رئـيس الجامعـة للـشؤون أالنفيس فالبد 

تها يف الجامعة ولهذه اللجنة املركزية وحدات إرشادية يف كل كلية بفضل إن يتوالها مرشـد العلمية قياد

بنفس االختصاص إما من اإلرشاد النفيس أو الصحة النفسية أو إحدى فروع مـن علـم الـنفس ، ويتـوىل 

 هذا املتخصص فتح وحدة إرشادية يف الكليـة مـن مهامهـا تقـديم الخـدمات اإلرشـادية للطلبـة الـذين

يحتاجون املـساعدة يف املجـال النفـيس واالجتامعـي بغيـة مـساعدتهم عـىل حـل مـشكالتهم النفـسية 

 تحقيق ذواتهم وبناء شخصياتهم وتحقيـق الـصحة النفـسية ثـم تحقيـق أجلوالجامعية والدراسية من 

ــساعدة  ــوقني واملوهــوبني وم ــة املتف ــام أخــرى يف رعاي ــن مه ــضال ع ــي، ف ــق النفــيس واالجتامع  التواف

ــشباب الجــامعي مــن ذوي ــة ليحتــضن ال ــرامج وقائي   االحتياجــات الخاصــة واملتعففــني، فــضال عــن ب

مغبة االنحراف السلويك والجنيس وتحصينهم ضد تعاطي املخدرات واإلدمان عليها وعىل كـل مـا يـيسء 

 إىل السلوك الصحيح للطالب الجامعي، فضال عن برامج منائية لتطـوير الجانـب االيجـايب وتنميـة الفكـر

 االيجــايب والــسلوك الــصحيح وبغيــة تحقيــق االســتمتاع والــسعادة وان كانــت هنــاك حــاالت نفــسية 
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ن يتوىل املرشد النفيس ليغري من تلك الحاالت واملشكالت أومشكالت سلوكية تستوجب العالج، فإما 

 .ن مل تقع تلك الحالة ضمن اختصاصهأأو إحالتها إىل طبيب نفيس متخصص 

ن ال حاجـة لتكرارهـا أشاد النفيس من الصفحات األوىل بيشء من التفصيل نجد وقد ارشنا إىل اإلر

ففـي جامعاتنـا العربيـة قـد . بل سنسلط الضوء عىل النوع الثاين من اإلرشاد ذلك هو اإلرشاد األكادميي

إال ان العديـد مـن الجامعـات األخـرى، ) اإلرشاد األكادميي(نجد يف بعضها يوجد هذا النوع من اإلرشاد 

نها الجامعات العراقية ال يوجد أو بل األصح مل تفعل بـشكل فاعـل هـذا النـوع مـن اإلرشـاد، بـل تـم م

وعىل تواجد وحده إرشادية يف جميع كليـات الجامعـات . االكتفاء باملرشد النفيس يف الجامعات العراقية

أخـرى عـىل وفـق العراقية وهناك تباين واضح يف تنفيذ الوحدة اإلرشادية بني كليـة وأخـرى وجامعـه و

ن نسلط الضوء عىل املرشـد األكـادميي أو بـاألحرى عـىل مركـز أو وحـدة أمعطيات معينة، ولكننا نريد 

 .اإلرشاد األكادميي، كام هو معمول يف جميع الجامعات العلمية املرموقة

    وحدة اإلرشاد األكادميي

ويخصص لها غرفة بـارزه يف ن يكون هناك مركزا أو وحدة اإلرشاد األكادميي أيف كل كلية البد 

 . مقدمة الكلية، فيها مسؤول للوحدة وممثل عن كل قسم من أقسام الكلية أو فروعها

 : برز مهام وحدة اإلرشاد األكادميي ما يأيتأومن 

 عـىل تتوىل هذه الوحدة تشكيل لجان خاصة يف بداية كل عام الستقبال الطلبة الجدد وتعريفهم -1

تفرعة منها وأمـاكن تلـك األقـسام والقاعـات الدراسـية والنـشاطات طبيعة الكلية واألقسام امل

الثقافية والرياضة واالجتامعية واملركز الطاليب والنـادي الطـاليب وقاعـات الرياضـة واملختـربات 

 .وقاعات االجتامعات

 للطلبـة تتوىل وحدة اإلرشاد األكادميي حل املشكالت الدراسية خاصـة مـشكالت القبـول خاصـة -2

 . تسهل عمل الطالب الجامعيالجدد بحيث

تعمل وحدة اإلرشاد األكادميي عىل تخفيف التـوتر النفـيس وجعـل الطلبـة الجـدد يتوافقـون  -3

 .نفسيا مع املوقف الجديد لهم

تتوىل الوحدة اإلرشادية األكادميية تعريف الطلبة بطبيعة األقسام العلمية وكيفية اختيار تلـك  -4

 .يعة القبول والدراسة يف الكلية املقبولةاألقسام والفصول الدراسية عىل وفق طب
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يتـوىل املرشــد األكـادميي لكــل قــسم تقـديم الخــدمات العلميــة وتـسجيل الطلبــة وتعــريفهم  -5

 .بقراراتهم الدراسية وأساتذتهم يف كل قسم

يعمل املرشد األكادميي للقسم العلمي عىل حل مشكالت القبول وتوزيع الطلبة عىل الصفوف  -6

 .ويوضح لهم طبيعة تلك املقرراتواملقررات الدراسية 

يقوم املرشد األكادميي لكل قسم بلقاء الطلبة يف قسمة بغيـة تـوجيههم أكادمييـا عـىل طبيعـة  -7

 .القسم

 ما فيام يتعلق بطبيعة عمل املرشد األكادميي وهو يعمـل عـىل توجيـه الطلبـة توجيهـا أكادمييـاأ -8

 مـشكالت الطلبـة األكادمييـة، وعلميا طيلة سنوات الدراسة من حيث طبيعـة املقـررات وحـل

ومساعدتهم عىل إزالة الخالفات بني الطلبة ومدرسيهم ومساعدتهم كذلك وتوجيههم يف كتابـه 

 .البحوث العلمية ومشاريع التخرج وكل ما يتعلق بالجانب العلمي األكادميي حتى تخرجهم

 شخصية املرشد األكادميي  

برز تلك الخـصائص أللمرشد األكادميي ومن  ال بد من توفري خصائص شخصية معينه بالنسبة 

 : ما يأيت

 . ن يكون عضو تدرييس يف القسم الذي ينتمي إليهأ -1

 .ن يكون تدريسيا مختصا وعىل وعي كامل بالطبيعة العلمية للقسم الذي ينتمي إليهأ -2

 .ن يكون عىل دراية بتوزيع املقررات الدراسية وطبيعتهاأ -3

قات طيبـة مـع رئاسـة القـسم ومقرريـه وأعـضاء هيئـة ن يكون عضوا فاعال يف القسم له عالأ -4

 .التدريس يك يستطيع تقديم الخدمات لطلبة القسم

ن يكون عىل دراية باملسائل الرتبوية والنفسية يك يساعد الطلبة ويهيـئهم نفـسيا، فـضال عـن أ -5

 .ن تطلب األمر ذلك أإرسالهم إىل وحدة اإلرشاد النفيس 

ن يكون مقبوال لدى طلبة القسم ومركـز أئص شخصية تؤهله ن يتمتع املرشد األكادميي بخصاأ -6

    .استقطاب لهم
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 أساليب تطوير التعليم يف العراق 

َ يعد التعليم احد املحاور املهمة يف بناء إي مجتمع، وأساس يف تطويره ورقيه وتقدمـه  وقـد . ُ

لـام كـان النظـام تطورت املجتمعات علميا ومعرفيا من خالل تطور ورقـي نظـام التعلـيم فيهـا، فك

التعليمي نظاما رصينا ومبنيا عىل أسس علميـة صـحيحة واسـتثمرت فيـه املـوارد املاليـة والبـرشية 

ومـن خـالل التجـارب العامليـة السـيام يف الـدول . بشكل صحيح، كلام كان املجتمـع متقـدما وراقيـا

ن النظـام أطانيا، وفرنسا، نجـد وأملانيا، وبري, املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية، واليابان، والصني

ن تهتم بالنظام أالتعليمي يف تلك الدول نظاما متطورا، وان إي دولة تسعى إىل التطور والتقدم البد 

ويف العراق الذي يسعى إىل بنـاء دولـة . التعليمي، وال بد من إيجاد طرائق، ومناهج علمية متطورة

، ال بـد مـن تطـور أسـاليب التعلـيم )2003(عام متطورة، ومتقدمة بعد إحداث التغيري السيايس يف 

 :، وميكن إجامل تلك األساليب بالنقاط اآلتية)التعليم العام، والتعليم الجامعي(بشقيه 

 مـن التعلـيم االبتـدايئ واملتوسـط إىل ًتحقيق ثورة علمية وتكنولوجية يف التعليم العـام ابتـداء -1

 :التعليم اإلعدادي، من خالل االهتامم بااليت

االهتامم باألبنية املدرسية والعمل عىل تأسيس أبنية مدرسية منوذجية تتوفر فيهـا كافـة  - أ  

الرشوط، ومستلزمات املدرسة النموذجية من صـفوف، ومختـربات، وقاعـات للمـرسح، 

والنشاط الفني، وساحات للنشاط الريايض، وتهويـة جيـدة، وإضـاءة ممتـازة، وكـل مـا 

 .ذجيةتتطلبه األبنية املدرسية النمو

عـرض، إدخال التقنيات الرتبوية، والتكنولوجية الحديثة يف مدارسنا من حواسيب، وشاشات   -ب

 .ووسائل إيضاح متطورة من تقنيات، ومستلزمات

تحويل كافة السجالت املتعلقة بالطلبة واملدرسة يف أنظمة رقميـة، وبرامجيـات خاصـة  -ج

 .بالحاسوب

 مـن خـالل التأكيـد عـىل نظـام الـدوام الواحـد يف زيادة ساعات الدوام اليومي املدريس -د

 .املدرسة واستقالل املدرسة

زيادة حوافز املعلمني، واملدرسني، وتقديم الحوافز املعنوية، واملادية لهم لتقديم ما هـو  - ه

 .أفضل لخدمة العملية التعليمية، والرتبوية
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، أو ثقافيـة، أو ترفيهيـة، أو التأكيد عىل األنشطة الالصفية،سواء كانت أنشطة اجتامعية -و 

رياضية من خـالل بـرامج خاصـة تؤكـد عليهـا وزارة الرتبيـة، وتعتربهـا جـزءا مـن بنـاء 

إذ مل تعد املدرسة تعمل عـىل تزويـد الطلبـة بـالخربات العلميـة .شخصية طلبتنا األعزاء

 .فقط، بل تعمل عىل بناء الشخصية املتكاملة للطالب العراقي

 .رتبوي يف مدارس التعليم العام كافةتطوير اإلرشاد ال -ز 

رعاية املوهوبني واملتميزين واملتفوقني رعاية خاصة من خالل إعـداد مـدارس خاصـة لهـم، أو  -2

الن تقدم البلد يعتمد عىل أبنائه املوهوبني، وإطـالق طاقـاتهم مـن . إرسالهم للبعثات العلمية

 .خالل برامج خاصة تسهم يف تقدم، وتطور البلد

 علميـة يف املنـاهج الدراسـية وجعلهـا تنـسجم مـع التطـورات العلميـة يف العـامل إحداث ثورة -3

 كافـة فالبد من تشكيل لجان علمية خاصة إلعادة املناهج والكتب يف املراحل الدراسـية .املتقدم

 .وجعلها تنسجم مع التطور العلمي الحديث واالستفادة من التجارب العلمية يف هذا املجال

ليم الجامعي الذي يـسهم كـذلك يف تطـوير التعلـيم العـام يف العـراق مـن إما عىل صعيد التع -4

 :خالل النقاط اآلتية

 إحداث تطوير يف التعليم الجامعي من خـالل إعـادة النظـر يف املنـاهج العلميـة وجعلهـا -أ   

 .تواكب التطورات العلمية الحديثة

ب ومكافحـة األميـة عـن جعل التعلم يعتمد عىل التقنيات الحديثة باستعامل الحواسـي  -ب

 .طريق التكنولوجيا بوسائلها كافة

التأكيد عىل تطبيق اإلرشاد األكـادميي يف الجامعـات العراقيـة كافـة فـضال عـن تطبيـق  -ج

 انتـشار وحـدات اإلرشــاد النفـيس يف الكليــات كافـه مــن أجـل تقــديم خـدمات إرشــادية

 .ومساعدة الطلبة عن تحقيق ذواتهم

مات األساسـية يف الجامعـات العراقيـة مـن حيـث أوقـات الـدوام التأكيد عـىل املـستلز -د

الجامعي وعدد الطلبة يف الصف الدرايس مبـا ينـسجم مـع املعـايري الدوليـة فـضال عـن 

التأكيد عـىل املراكـز البحثيـة وإرشاك الطلبـة يف الـدورات العلميـة والبعثـات العلميـة 

امعـات علميـة رصـينة تحتـل والزماالت البحثية للتدريس وجعل جامعاتنـا العراقيـة ج

 .موقعا علميا رصينا ضمن قامئة الجامعات العلمية الرصينة يف العامل
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التأكيد عىل النشاطات العلمية والثقافية والرياضية واالجتامعية يف الجامعات العراقيـة  - ه

والعمل عىل إنشاء مراكز علمية بحثية ومراكز رياضية ومراكز ترفيهية ومراكز فنية كلها 

 .مل لتنمية الشخصية املتكاملة للطالب الجامعيتع

إقامة عالقات توامئية مع الجامعات العلمية الرصينة والعمل عـىل تبـادل الخـربات بـني  -و 

الجامعــات العراقيــة ونظائرهــا يف العــامل املتقــدم مــن خــالل تبــادل الزيــارات العلميــة 

ات تدريبيـة، ودراسـات واستضافة األساتذة الزائرين، وإقامـة ورش عمـل مـشرتكة ودور

 .وبحوث

االهتامم املتزايـد بكليـات الرتبيـة والرتبيـة األساسـية واملـسؤولة عـن إعـداد مخرحـات  -ز 

لخدمــة التعلــيم االبتــدايئ والتعلــيم العــام مــن خــالل الرتكيــز عــىل الجوانــب املعرفيــة 

 والشخصية إلعداد معلمني ومدرسـني مـؤهلني لخدمـة الناشـئ العراقـي علميـا وثقافيـا

 .واجتامعيا وجعلهم مصادر أساسية ورئيسية يف إعداد املعلمني واملدرسني

رضورة إقامة دورات تقوية يف املدارس الرسمية يتوىل اإلرشاف عنها إدارات املدارس، إما  -ح

 .بأسعار رمزية بسيطة أو مجانية غرضها تقوية الطلبة يف املواد واملقررات الدراسية

حد من ظاهرة الدروس الخصوصية ملا تشكله من عبئ مـايل رضورة وضع نظام صارم لل -ط

وتربوي عىل عوائل الطلبة ورضورة التأكيد عىل إلزامية التعلـيم ومتابعـة تطبيـق تلـك 

 .اإللزامية باليات مخطط لها والحد من ظاهرة الترسب للمراحل التعليمية

ز تعليمية ملكافحة محو التأكيد عىل مكافحة ومحاربة األمية بكافة إشكالها وإنشاء مراك -ي

 .األمية، وتشجيع العاملني فيها والدارسني إىل تقديم الحوافز املعنوية واملادية لهم

االهتامم بطرائق التدريس الحديثة والعناية بالتعليم املستمر مـن خـالل إقامـة دورات  -ك

تطويريــة للمعلمــني واملدرســني يف االختــصاصات كافــة، واالطــالع عــىل احــدث طرائــق 

 .تدريس يف التعليم االبتدايئ والعام والجامعيال
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  امنوذجات من األساليب والفنيات اإلرشادية

 إعداد أجلهنالك عديد من الفنيات واألساليب اإلرشادية والتي يحتاجها كل مرشد نفيس من 

 برامج هدفها إما منايئ أو وقايئ أو عالجي، وذلك إما لتنمية سـلوكيات صـحيحة أو لتحـصني اإلفـراد

من لوقوع يف سلوكيات غري صحيحة ومنحرفة، أو لتعديل أو تغيري أو تحسني بعض السلوكيات غـري 

الصحيحة والتي وقع فيها املسرتشدين وقد أثبتت لكل االمنوذجـات فاعليتهـا يف الربنـامج اإلرشـادي 

ز، امـيل ، ايف هارفورد، سوزان .براديل ت.د(والحقيقة هناك العديد من تلك األساليب تجمع كل من 

ريــاض محمــد (ومراجعــة الــدكتور ) هالــة فــاروق املــسعود(وترجمــة ) يــنج. برينــت، كــاترين ا. م

ن ألتنـاول أوقـد حـرص املؤلـف ) خمسة وثالثون أسلوبا عىل كل مرشد معرفتهـا(يف جمع ) ملكوش

 .استنساخا من تلك األساليب ألنها موجودة يف كتاب منفصل ومراعاتا لألمانة العلية

يعرض امنوذجات من األساليب اإلرشادية مأخوذة مـن أصـل النظريـة التـي تنتـسب  سأنهإال 

 : إليها كاأليت

 : الذي استعمل الفنيات اآلتية) ميكنبوم (ـملعريف لاأسلوب التعليامت الذاتية يف العالج السلويك : أوال

 إعطـاء التعلـيامتهي طرية إعادة البناء املعريف عن طريق التـدريب عـىل : التعليامت الذاتية -أ   

 .الذاتية من خالل األشياء التي يقولها الناس ألنفسهم والتي تحدد باقي األشياء التي يفعلونها

ًإلية التحكم الداخيل التي تحـدد الـسلوك املـؤدي ذاتيـا والنتـائج املفروضـة : التنظيم الذايت  -ب

 .لذلك السلوك

دور كبـري يف عمليـة التعلـيم وان تعـديل  إن الحديث االيجايب مـع الـنفس لـه :التحدث الذايت -ج

 .السلوك مير بطريقة متسلسلة يف الحديث يبدأ بالحوار الداخيل عند الفرد وبناءاته املعرفية

 هي وصف دقيق وتحديد لـسوابق الـسلوك واالنفعـاالت واملـشاعر الناتجـة :املراقبة الذاتية -د

 .عنه، أي هي وصف دقيق لسلوك الفرد

 .ذا دعمت النتيجة سلوكا معيننا فإننا نسمي هذا السلوك معززاإ: تعزيز الذات - ه
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هي عملية تعلم مهارات سلوكية جديدة وحوارات داخلية جديـدة : املعرفة املرتبطة بالتغيري -و 

 .وأبنية معرفية جديدة

 تعد التغذية الراجعة إحدى أساسيات تعديل السلوك فيقوم املرشد بتقديم :التغذية الراجعة -ز 

ة راجعة إلفراد املجموعة تغذية راجعة من بعـضهم الـبعض لفظيـا وهـذا يجعـل لهـم تغذي

 تجربة سلوكية جديدة بناء عىل افرتاضات جديدة

ً أي إعطاء فرصة لتجربة السلوك املتعلم حـديثا يف مواقـف حيويـة واقعيـة :التدريب البيئي -ح

 .تواجههم تؤدي نتائجها إىل تشجيعه

ة كل جلسة ملعرفة مدى فهم املـسرتشد ملـا دار يف الجلـسة مـن خـالل  ويتم يف نهاي:التقويم -ط 

 .إجراء تلخيص املحاور الجلسة وإظهار أهم النقاط االيجابية والسلبية للجلسة اإلرشادية

 ):ارون بيك (ـ أسلوب إطفاء التحوير السلبي ل ً:ثانيا

 منـذ للفرد حيث نـشأ العـالجإن العالج املعريف يهتم اهتامما واضحا باملشاعر والتجارب الذاتية 

األمريكية الذي تدور وزمالئه يف الواليات املتحدة ) ارون بيك(عرشين سنة بواسطة األخصايئ النفيس 

 تـؤدي إىل التـشويه املعـريف حوله إعراض القلق واالكتتاب، فيذهب بيك إىل إن األفكـار األوتوماتيكيـة

 أي تفسري اإلحداث من وجهة personalizationالذي يعد نتيجة لها ومن أمثلته التمثيل الشخيص 

ــد احــد الطــرفني polarizedالنظــر الشخــصية للمــسرتشد، والتفكــري املــستقطب  ــز عن  أي املتمرك

املتناقضني إما ابيض أو اسود، واملبالغة يف التعميم أي تعميم نتيجة معينة عىل كل املواقف عىل أسـاس 

ا لهـذا النمـوذج يهـدف إىل التعامـل مـع التفكـري حدث منفرد والتـضخيم والتحجـيم، وإذا كـان ووفقـ

الالمنطقي الخاطئ والتشويهات املعرفية فانـه يعتمـد عـدة أسـس أو مبـادئ منهـا املـشاركة العالجيـة 

 أي تقسيمها إىل وحدات يـسهل reductionوتوطيد املصداقية مع املسرتشد وتقليل أو اختزال املشكلة 

سـتخدام فنيـات عديـدة بعـضها معرفيـة مثـل املناقـشة واإلبعـاد تناولها ومعرفة كيفية العالج وذلك با

والرتكيز والتحويل والوصول إىل دقة االستنتاج، الذي يجعل تفكـري املـسرتشد وتقيمـه للواقـع موضـوعيا 

وبعـضها تجريبـي كاالكتـشاف املوجـه، ) مناقـشة األسـباب(وإعادة التقيـيم املعـريف، والعـالج ألبـدييل 

ــر ــضها األخ ــريض وبع ــةوالتع ــة والنموذجي ــات املنزلي ــلويك كالواجب ــل  س ــف ( والتحلي ــل املوق  تخي
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ولعب الدور، ويرى بيك التكنيكات السلوكية ذات فاعلية ألنها تؤدي إىل تغريات اتجاهية ) ألصدمي

 .ومعرفية لدى املسرتشدين

 يف لذا يتجه العالج املعريف إىل تغيري منط وتقوية النواحي االيجابية وإطفـاء التحـوير الـسلبي

تعتمد عىل املنطق واملناقشة، وحيـث إن ) منظمة، مقننه، معرفية(التفكري وذلك من خالل جلسات 

النظم املعريف الغربية ال تالئم معتقداتنا لذا يجب تقنـني العـالج املعـريف الخـاص بـالقيم األخالقيـة 

 . والدينية يف بالدنا والذي يالئم معتقداتنا وتفكرينا 

العام من أربع ) راميي( ويتكون أسلوب Raimy) راميي (ـل) ملفهوم الخاطئفرض ا(أسلوب : ًثالثا

 :أساليب فرعية تتمثل بااليت

 ) Self - Examination(فحص الذات   -1

 تشجيع املسرتشد عىل الحـديث والتفكـري حـول الـذات، واالنـدماج يف اكتـشافها ويـستطيع  

 يف اكتشافها، ويستطيع املسرتشد إن يكـشف املسرتشد عىل الحديث والتفكري حول الذات واالندماج

نبضة املعلومات الرضورية لتحديد وتغري واحد أو أكرث من املفاهيم الخاطئـة، ويـتم بجعـل الـدليل 

 : يبدو للمسرتشد بصورة مبارش وان عمل املرشد حسب هذا األسلوب، مثلام بايل

 .تشاف ذاتهتشجيع املسرتشدين للتحدث من نفسه ويتم باالنشغال يف اك -أ   

 .استعامل املرشد إجراء يتيح للمسرتشد التعرف عىل الدليل بصورة غري مبارشة  -ب

استعامل املرشد ألسلوب انعكاس املشاعر، والتي تعـد مـن أفـضل األسـاليب لفحـص الـذات  -ج

 ).كارل روجرز(ويستعملها املرشدون يف اإلرشاد املرتكزة حول الشخص ل 

عاد التصورات الدافعية الخاطئة لتحمل محلها ادراكـات صـحيحة مساعد املسرتشد عىل استب -د

 .حول عالقته بذاته وباآلخرين

 ) Explanation(التوضيح   -2

مساعد املسرتشد عىل تحديد املفـاهيم الخاطئـة مـن خـالل اسـتعامل عـدد مـن التكتيكـات 

التـي تـربز الـدليل ) لنـضجواألسـئلة، اإليحـاء وا, التفسري واملواجهة، وانعكاس املـشاعر (ـواملتمثلة ب

 . مبارشة بطريقة ال تعطي املسرتشد الشك أو التساؤل حول اعتامد السلطة العملية للمرشد كخبري
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 :ويعتمد هذا األسلوب عىل قوة شخصية املرشد ويتمثل عمله كام يأيت

 .إعطاء املرشد للمسرتشد معلومات ال تكون متوفرة لدية أو التي ال يعدها مناسبة -أ   

استعامل املرشد ألسلويب انعكاس املشاعر وانعكاس املعاين للمشاعر واملعـاين التـي عـرب عنهـا   -ب

 .املسرتشد خالل الجلسات اإلرشادية واملتمثلة بالجوانب املعرفية االنفعالية

 .استعامل املرشد ألسلوب التساؤل واملتمثل بلفت انتباه املسرتشد إىل األدلة التي يجهلها -ج

 . املرشد ألسلوب اإليحاء لتقديم الدليل مبارشة للمسرتشد بطريقة ال تعطيه الفرصة للتساؤلاستعامل -د

 ) Self – Demonstration(عرض الذات  -3

 تشجيع املـسرتشد عـىل املـشاركة يف مواقـف يـستطيع فيهـا إن يالحـظ مفاهيمـه الخاطئـة  

سرتشد بنفسه أو مير بتجربتها، ويـرى وتغريها، ويتضمن املواقف الحقيقية والتخيلية التي يخربها امل

فيها مفاهيمه ومعتقداته الزائفة حول ذاته أو عالقته باآلخرين وعمل املرشد حسب هذا األسـلوب 

متثل تشجيع املرشد للمسرتشد باالشـرتاك يف موقـف ميكنـه مـن خاللـه مالحظـة تـصوراته الخاطئـة 

 .مراقبة لذاتهالخاصة واملتمثل بحصول املسرتشد عىل دليل مبارش نتيجة 

 ) Vicariate(تقديم النموذج  -4

ًعمل أمنوذج يراه املسرتشدون وهو يؤدي نشاطا معينـا، ويتخيلـون أنفـسهم يـؤدون النـشاط 

نفسه وخالل أداء األمنوذج يصحون مفاهيم لخاطئـة عـن طريـق إدراك أنهـا خطـرة أو غـري سـارة، 

 واملمثل مالحظه املـسرتشد ألمنـوذج )Modeling(وتتمثل اعمل املرشد باستعامل أسلوب النمذجه 

 .ًيؤدي نشاطا معينا وتخيل نفسه وهو تقوم بالنشاط ذاته

والذي ) برين(للعامل ) التحليل التفاعيل(أسلوب التفاعل التكاميل  التباديل عىل وفق نظرية  :رابعا ً

 : يضم عددان الفنيات والنشاطات وكام يأيت

ً املعلومـات ن املـسرتشد عنـدما يكـون واثقـا مـن يـستعملها املرشـد للحـصول عـىل: التساؤل -1

 .استجابة األنا الرشد ويستخدم نادر

تستعمل هذه الفنية لحامية املسرتشد من إنكار ما قاله بعكسه، أو إخباره به لتثبت : التحديد -2

 .يذهنه
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تستعمل لإلشارة إىل عدم االتـساق يف سـلوك املـسرتشد، ويـستعملها املرشـد عنـدما : املواجهة -3

 . غري قادر عىل التعرف جوانب عدم االتساقيكون

 مصغيا تحاول تخليص املسرتشد من التشويش، ويستعملها ملرشد عندما يكون املسرتشد: التفسري -4

 .ويجب إن تكون التفسريات موجزة ودقيقة

 معهـم تعمل عىل إشارة، وكرس حاجز امللل، واالنخراط مع اآلخرين،  ومامرسة الهويات: املسليات -5

 . مثال، وقضاء الوقت معا، وتتيح للفرد فرصة التعبري عن املشاعركالشطرنج

 . وهي محولة تزويد الفرد لذاته باملعززات من خالل خياله لتعزيز سلوكه الظاهري: التشجيع -6

تعد مصدرا مهام لحصول الفرد عىل املعززات، حيث تعمل إشـباع بعـض حاجـات : النشاطات -7

، واململ، وتبادل املعرفة بني اإلفراد  من خـالل مامرسـة الفرد النفسية، وكرس الحواجز النفسية

إال إن النـاس ال يولونهـا . األلعاب املزدوجة كااللكرتونية وغريهـا: بعض الهويات واأللعاب مثل

 . األنشطة املادية: اهتامما مثل

، متوقعةمتثيل مجموعه من التفاعالت الخفية أو الظاهرة وتقود إىل نتائج : العالقات الحميمة -8

شخـصية، تخلـو  وهي أكرث مردود، وفيها يتخطى الفرد القيم االجتامعية، وتكون وفيها العالقـات

ًن يكون واعيا وعفويا، أ من األلعاب، وليك يتخطاها الفرد ويحصل عىل العالقات الحميمة، يجب

 .وان يترصف كاب وراشد وطفل عىل وفق ما يتطلبه املوقف

حصول عىل املعززات، فهـي متثـل سلـسلة مـن التفـاعالت، يسعى الفرد من خاللها ال: األلعاب -9

وتعد من الوسائل الشائعة، وتحل اإلثارة فيها، ) االجتامعية والنفسية(وتحمل طياتها الرسالتني 

بدال من األمن، ويكون التفاعل فيهـا متكـامال، وتعلـب للحـصول إىل التعزيـز واإلرضـاء، ويـتم 

 . تعلمها من الوالدين بنحو غري مبارش

حصول الفرد عىل استجابة متوقعة من حالة األنا نفسها التي وجه إليها املثـري، : قواعد االتصال -10

 .  كان االتصال فعالإذاحينها يحدث اتصال يؤدي إىل تفاعل ويستمر هذا التفاعل 

 وتعد أعىل صور الحياة وتكون ذا برمجة فردية عـىل مـستوى عـال وال تتقيـد ):املودة(األلفة  -11

   .جتامعية، وفيها يحتاج الفرد إىل وعي لريتفع عن األلعاب، ويدخل إىل األلفيةباألمناط اال
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 :واملتمثلة يف) ستامفل(الفنيات واألساليب اإلرشادية لنظريات  ً: خامسا

التعرف عىل املثريات املرتبطة بالخوف والقلق لدى املسرتشد عن طريق استثارة املرشد للبوح  -1

ويقوم املرشد هنا بالتعرف عىل الظروف التي تثـري القلـق  ):مقابالت التشخيص(بكل مخاوفه 

لدى املسرتشد عن طريق طرح بعض األسئلة حول مخاوفـه وقـد يتطلـب ذلـك كتابـه األفكـار 

 .واألوهام التي تثري خوف وقلق املسرتشد

فعل عـاطفي عنـد املـسرتشد ترفـع مـن مـدى  :تدريب املسرتشد عىل تخيل املواقف املحايدة -2

ة وتعد هذه الخطوة أساسية يف عمليـة العـالج كـام يـرى سـتامفل، حيـث يتطلـب التوتر لدي

املرشد من املسرتشد ان يقوم بتصورات أو تخيالت كأنها حقيقية، كان يتخيل مواقـف يف بيئـة 

أو بلدته أو أشخاص تعامل معهم يف املايض ويلعب املرشد هنا املوجة األفكار ومن خالل ذلك 

 . عىل األفكار التي تثري قلق املسرتشديستطيع املرشد ان يتعرف

 هنـا يقـوم املرشـد برتتيـب املواقـف املرعبـة بـشكل هرمـي ويـضيع :ترتيب املواقف املرعبـة -3

املخاوف األقل إخافة يف نهاية الهرم واألكرث رعبا يف أعىل الهرم، وتكون املخـاوف األقـل إضـافة 

أعـىل الهـرم فتعـد مـؤرشات تابعـة مؤرش عىل القلق وتسبب له إعراض القلق، اما املواقف يف 

 .ومرتبطة بشكل اكرب باملثري األصيل

يلجـا املرشـد إىل جعـل املـسرتشد يحيـد األفكـار املحايـدة التـي تـم  :جلسات معالجة الكبت -4

تطبيقها، ثم يتحول إىل جعله يتخيل أفكارا تثري رده فعل لديه مثل الخوف، القلق، أو الـشعور 

 تقف وراء إعراض املرض، أو مشاكله ويقوم املرشد هنا بإثـارة بالذنب، وهذه األفكار هي التي

املرحلـة هـي ان يـرغم املسرتشد لتفادي التفكري مبثـل هـذه األمـور، فـروح املعالجـة يف هـذه 

 .  املسرتشداملسرتشد عىل التفكري باألشياء التي تثريه والتي تخفي وراءها مشاكل

وحقيقـي مـن ن يتخيـل موقـف واقعـي أرتشد حيث يتطلب املرشد مـن املـس :تقديم موقف حيايت -5

ويقـوم املرشـد بإثـارة "  أي التي يتجنبها أكـرث مـن غريهـا"املواقف التي وصفها املرشد يف ادين الهرم  

 . املسرتشد حتى يجرب جميع انفعاالته وعندما ينخفض مستوى القلق لديه يقدم له املواقف األخرى

  ن يتخيـلأمـن املـسرتشد : فـض مـستوى القلـق خأجـلتكرار املشاهد املخيفة للمـسرتشد مـن  -6
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نفسه من املواقف املخيفة يهدف حثه إلبقائه يف حالة قلق شديد جدا وتكـرار هـذه املواقـف 

املخيفة من موقف إىل أخر أكرث إخافـة بـدون تجنـب املـسرتشد لهـذه املخـاوف حيـث يقـوم 

سيـشعر ان ال يشء ستامفل ان هذا سوف يؤدي إىل خفض مخاوف املـسرتشد يف النهايـة ألنـه 

   .من ذلك سيحدث

ذلك عـن طريـق القيـام بالتخيـل وحـدة  :تدريب املسرتشد عىل القيام مبساعده نفسه بنفسه -7

ويكون ذلك باعطاءه  التعليامت عىل شكل وجبات بيتيـه يكررهـا مـن خـالل تـصور مواقـف 

يـتم مخيفة له وحقيقية وهذا سيـساعده عـىل مواجهـة مخاوفـه الحقيقيـة يف الحيـاة حيـث 

 .  إطفائها ومحوها تدريجيا

 ):فكتور فرانكل (ـ ل) القصد املعاكس(أسلوب  ً:سادسا

صـاحب النظريــة الوجوديـة وان هـذا األسـلوب يــضم عـددا مـن الفنيــات ) فكتـور فرانكـل(

 :والنشاطات والفعاليات املساعدة هي

سرتشد للوصـول بـه يف اإلرشاد الوجودي يضع املرشد مظاهر الحياة إمام امل: الوعي باملسؤولية -1

 يـسرتجع سـريته أنـهإىل الوعي باملسؤولية ويتم ذلك عن طريق تشجيع املسرتشد عـىل تخيـل 

ن أ مبعجـزة مـا لديـه القـوة والقـدرة عـىل أنهالذاتية يف البقية الباقية من حياته، وعىل تخيل 

 .يقرر محتوى الفصل الثاين من هذه الحياة

ن يـصبح يف أًن يحاول جاهـدا وعـن قـصد أيامت للمسرتشد،  هنا يتقدم املرشد تعل:قديم التعليامت -2

 .حالة سيئة، والعالج الوجودي يطلب من املسرتشد بان يتمنى حدوث اليشء الذي يخافه

ًيتطلب اإلرشاد الوجودي هدفا متفـردا، وبهـذا يجـد املرشـد الوجـودي نفـسه : تحديد الهدف -3 ً

يساعد املسرتشد ليخترب وجوده، وهـذا ًملتزما مبساعدة املسرتشد، ليكيف نفسه ويضبطها فهو 

يحول بطريقة ما حاميـة ) املسرتشد(أخر يشء يتوقعه املسرتشد من املرشد، فهو اغلب األحيان 

 .نفسه من رؤية وجود كام هو علية حقيقة

ًيوجه املرشدون الوجوديون أسئلة مختلفة وقد يتعرض املرشـد تعرضـا مبـارشا  :توجيه األسئلة -4 ً

املرشـد الوجـودي يعمـل يف عـامل الـذات لـذلك يـرى املـشكلة لـيس فقـط ن أللمشكلة، ومبـا 

  ميكانزمات كابحة ولكن أيضا كحدود املسرتشد يف عامله
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 . هو عملية توافر معلومات صادقة وثابتة ألجل إصدار حكم): Rote-Playing(لعب الدور  -5

 . ر حكمهو عملية توافر معلومات صادقة وثابتة ألجل إصدا): Evaluating(التقويم  -6

وهــو الجانــب التطبيقــي الــذي يــوفر إلفــراد املجموعــة  ):Home-Work(التــدريب ألبيتــي  -7

الفرصة ألجل تطبيق املهارات التـي تـدربوا عليهـا يف الجلـسات اإلرشـادية، والتـدريب البيئـي 

 ً.ن تتابع كل لنتائج تدريجياأميكن تنفيذ نشاطاته داخل الجلسة أو خارجها عىل 

 ):باندورا(مذجة عىل وفق نظرية العامل أسلوب الن ً:سابعا

ربع عنارص أو عمليات أساسية متداخلة أب) باندورا( متر عملية التعلم بالنمذجة كام حددها  

 :هي

 ):Attention (االنتباه  -1

 :ويتضمن هذا العنرص ما ييل

 .ًالنموذج الذي يستعرض سلوكا ما -أ   

 .السلوك الذي يستعرضه النموذج  -ب

 .و املالحظ الذي يالحظ سلوك النموذجاملقلد أ -ج

 .نتائج السلوك عند كل من النموذج واملالحظ -د

واالنتباه إىل منوذج ما يخضع لتحكم العديد من العوامل منهـا خـصائص النمـوذج وخـصائص 

 .الشخص املالحظ

ومن التأثريات الرئيسية للنموذج عـىل انتبـاه الـشخص املالحـظ هـي الجاذبيـة املتبادلـة بـني 

النمـوذج التـي يـتم إدراكهـا، واملتغـريات ) كفـاءة(والرعاية والتقبـل ) مثل دفئ املشاعر(شخاص األ

املرتبطة بـذلك الخاصـة باملكانـة االجتامعيـة، والعوامـل األخـرى مثـل التـشابه يف العمـر والجـنس 

 .واملستويات االقتصادية، ومدى جاذبية النموذج

 ):Retention(االحتفاظ  -2

ن تختزن وثم االحتفاظ بهـا ملـدة طويلـة، وتختـزن عـىل أمها باملالحظة البد فاملادة املراد تعل

ــدورا إىل نظــامني يحــتفظ  ــشري بان ــالزم لحــدوث االســتجابة املالحظــة، وي ــل طــوال الوقــت ال  األق
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 : الفرد مبوجبهام بالسلوك ثم يحوله إىل إعامل فيام بعد وهام

ويبدو ان هذا العامل مسؤول أكـرث عـن التدوين الرمزي اللفظي مثل وصف عمل بالكلامت  -أ   

 .تفسري الرسعة يف االكتساب واالحتفاظ طويل مدى

التـي يقـوم بهـا ، )التـسميع(املعلومات البرصية كان يصف املالحظ ما يراه، فعملية اإلعـادة   -ب

املالحظ ملا رآه هي أيضا عوامل هامة يف تفسري االحتفاظ وتثبيت االكتساب، وميكـن ان يـتم 

 .الحظ ما يراه بشكل مكشوف لشخص أخر، خفية كان يستعيدها بينه وبني نفسهوصف امل

 ):Motor Reproduction(االستخراج الحريك  -3

يتضمن تحول ما هو متوفر ومعروف من صور ورموز إىل أفعال وسلوك مناسب كـام يتـضمن 

مليــة تــتم الــسلوك يف هــذه الحالــة مجموعــة مــن اإلمكانيــات الفيزيقيــة واملهــارات الحركيــة والع

باملامرسة والتغذية املرتدة الدقيقة التي يحصل عليها أو يتواصل إليها املقلد نتيجة األداء وما يـنجم 

من تعديل يف ضوء استجابات اآلخرين وال سيام املهارات املعقدة كاملهـارة الخاصـة بالـة معقـدة أو 

 . إجادة التحدث بلغة أجنبية

 ):Maturation(الدافعية  -4

ًذي يتم باملالحظة يظهر نفسه يف سلوك ظاهر متعمدا يف ذلك عىل تواجد ظروف ن التعلم الإ

 :الباعث الرضورية، وتتأثر عملية الدافعية بالتعزيز وهذا يتضمن ثالثة أمناط

 ويتضمن مكافأة الفرد لنفسه نتيجة قيامة بسلوك معـني، فالكاتـب )الذايت(التعزيز الداخيل  -أ   

 .زز حتى يكتب مقاالًليس بحاجة لوجود شخص ما يع

ويـتم مـن قيـل اآلخـرين كاملـديح واالبتـسامة وتقـديم املعـززات املاديـة : التعزيز الخارجي  -ب

 .وغريها

وفيه يتم مالحظة شخص أخر يجـري تعزيـز سـلوكه أو معاقبتـه فمالحظـة : التعزيز املتبادل -ج

ف متـشابهة، شخص يثاب قـد يـدفع ذلـك الفـرد إىل أن يقـوم بـأداء ذلـك الـسلوك يف مواقـ

ومالحظة شخص أخر يعاقب قد يـدفع الفـرد إىل أن يكـف عـن أداء مثـل ذلـك الـسلوك يف 

 .مواقف مشابهة أخرى
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 : إجراءات أسلوب النمذجة ً:ثامنا

 يتضمن أسلوب النمذجة كأسلوب من أساليب تعديل السلوك عددا من اإلجراءات التي البد  

 : تعديل السلوك وهيمن توفرها حتى يحقق هذا األسلوب فاعليته يف

يقصد بذلك توفري السلوك املرغوب فيه، والقيام به من قبل منوذج مرغـوب : السلوك األمنوذج -1

 . فيه لدى املتعلم، وخاصة النامذج الحية أو املصورة

ويقصد بـذلك تـوفري النمـوذج الـذي يحظـى مبكانـة وقيمـة اجتامعيـة لـدى : مكانة األمنوذج -2

 القادة، والنامذج التلفزيونية ذات القيمة االجتامعيـة بالنـسبة لـدى املتعلم، كاإلباء واملعلمني،

 . كلام زادت املكانة االجتامعية للنموذج كلام زادت فرص تقليدهإذاملتعلم، 

 يتـأثر الـتعلم إذ) ذكـر أو أنثـى(ويقصد بذلك تحديد جنس النمـوذج : تحديد جنس األمنوذج -3

ذج الذكرية، يف حـني ان اإلنـاث إميـل إىل تقليـد بجنس النموذج، فالذكور إميل إىل تقليد النام

 . النامذج األنثوية

 يعد إذن السلوك الذي يصدر عن األمنوذج أو صدر عنه عزز، أ ويقصد بذلك :مكافأة األمنوذج -4

ن أًالتعزيز يف هذه الحالة دافعا حقيقيا إىل تقليد ذلك السلوك والعكس صحيح، ويعنـي ذلـك 

 .مد عىل مدى التعزيز ومكانة النموذج تعتاألسلوبقوة التعلم بهذا 

        .الرغبة والقدرة عىل تقليد سلوك النموذج من قبل املتعلم -5
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 املراجــعاملصادر وقامئة 

 

 

 املصادر العربية: أوال

 )1997.(ابن منظور، أيب الفضل جامل الدين محمد بن مكرم

تقييم الحاجات اإلرشادية للطلبـة الكـويتيني يف جامعـة الكويـت، ) 1988( سهام درويش ,أبو عيطه

 .عدد  خاص مجلة العلوم االجتامعية، جامعة الكويت،

التوجيه الرتبوي واإلرشاد النفيس يف املدرسة العربيـة، املكتبـة االنجلـو ) 1968(لطفي بركات , أحمد

 املرصية، القاهرة

  ، املديريـة العامـة للتقـويم1دليـل املرشـد الرتبـوي  طبعـة ) 1988(رون االلويس، جـامل حـسني وآخـ

 .واالمتحانات، وزارة الرتبية، بغداد

ه، نظريات اإلرشاد والعـالج النفـيس، ترجمـة حامـد عبـد العزيـز الفقـي، دار القلـم، . باترسون، س

 .بريوت

 .بغداد، املشكالت اإلرشادية، مطبعة دار السالم، 1976باقر، صباح وآخرون، 

 . املوت والعبقرية، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة1945بدوي، عبد الرحمن، 

نظم التوجيه املهنـي واإلرشـاد الرتبـوي املقـارن، مطبعـة وزارة الرتبيـة، ) 1990(جاسم، شاكر مبدر 

 .التعليم العايل بغداد

 .، عامن امعة القدسالتكيف والرعاية الصحية والنفسية، منشورة ج) 1992(جربيل، موىس وآخرون 

أثــر العــالج الــسلويك املعــريف يف تعــديل البنــى املعرفيــة للمــصابني : 2005الجبــوري، كــاظم جــرب، 

 .باالكتئاب، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، الجامعة املستنرصية
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يـه مهام مدير املدرسة والهيأة التدريـسية يف اإلرشـاد والتوج) 1988(حسن وآخرون، خطاب صخي 

 .، طبعة  ثانية، العراق3الرتبوي، مطبعة وزارة الرتبية رقم 

مخاوف الطلبة جامعة بغداد وأسبابها، رسالة ماجـستري غـري منـشورة، ) 1988(الحلو، حكمت داود 

 .جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد

ل، اإلرشـاد والـصحة النفـسية، جامعـة بابـ) 2001(حامدي، حسني ربيع والطريحي، فـاهم حـسن، 

 .العراق

 .، مرص2، اإلحكام السلطانية، مكتبة مصطفى الهبايب، ط)1966(الحنبيل، 

األحكـام الـسلطانية، مكتبـة مـصطفى ألبـايب، ) 1966(الحنبيل، أيب يعيل محمد بن الحـسني الفـراء 

 .، مرص2طبعة 

ص الفـشل املـتعلم وعالقـة مبوقـع الـضبط ودوافـع اإلنجـاز  والتخـص) 2000(الحوشان، برش كاظم 

والجنس لطلبة جامعة بغداد، أطروحة  دكتوراة غري منشورة، جامعـة بغـداد، كليـة الرتبيـة 

 .ابن رشد

بنـاء أمنـوذج مقـرتح ملهـام املرشـد الرتبـوي يف حـاالت الطـوارئ، رسـالة ) 2007(خامس، نرباس طه 

 .ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية الجامعة املستنرصية

 الـنفس الرتبـوي، الطبعـة األوىل، املؤسـسة الجامعيـة للدراسـات علـم) 1986(خوري، تومـا جـورج 

 .والنرش والتوزيع، بريوت

الروابط الطوب، مراجعة فؤاد  أبـو حطـب، ) الوراثة والبيئة(السلوك االجتامعي ) 2000(دافيدوف، 

 . الدار الدولية لالستثامرات الثقافية، القاهرة

 مـستوى الطمـوح والتوافـق النفـيس لـدى طلبـة العالقة بـني) 2001(الداهري، صالح حسن احمد 

املجلـة العراقيـة للعلـوم الرتبويـة ) دراسة ميدانية نفـسية(املرحلة الثانوية يف منطقة العني 

 .1والنفسية وعلم االجتامع، املجلد األول، ع 

مبـادئ اإلرشـاد النفـيس والرتبـوي، كليـة ابـن رشـد، جامعـة ) 1994(الداهري، صالح حسن احمد، 

 .بغداد
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  بناء مقيـاس االتجـاه املـضاد للمجتمـع عنـد طلبـة املرحلـة اإلعداديـة) 1995(ميان عبد الكريم ذيب، أ

   . وتطبيق

بناء مقياس مقنن للشخصية القياديـة لطلبـة الجامعـة، رسـالة ماجـستري ) 1993(رايض، عبود جواد 

 .غري منشورة جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد

اإلرشاد النفيس، نظرياتـه اتجاهاتـه، مجاالتـه، دار الحكمـة اليامنيـة، ) 1994(الزعبي، احمد محمد 

 .طبعة صنعاء

 .التوجيه واإلرشاد النفيس، عامل الكتب، القاهرة) 1977(زهران، حامد عبد السالم 

 والنـرش، مدخل إىل اإلرشاد الرتبوي والنفـيس، دار إيـالف للطباعـة) 1997(عبد السالم، فاروق وآخرون 

 . جدة,3طبعة 
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