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 مجاالت االرشاد النفسً 
Field of Counselling 

 
 

 ًمجال االرشاد المدرس 

 ًمجال االرشاد المهن 

 ًمجال االرشاد االلكترون 

 مجال ارشاد المراهقٌن 

 مجال ارشاد االزمات والطوارىء 

 االرشاد االسري مجال 

 ًمجال االرشاد الزواج 

 مجال ارشاد المسنٌن 

 مجال ارشاد االطفا 
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 اإلرشاد املدرسيجمال  
 المقدمة:  

 
يعتبررر اإلرشرراد المدرسرري  ائررن رعرراة   العمميررا التعميميررا الندييررا    مع ررن ن ريررات 

الندييرا ىمرل ىمميرا التعمن الندييرا ترعر  ىمرل البالر  اري ااىرا الردرز   ارعر ت  المنرائ  

النما المتعامل العقمي الجسمي االنفسي ااالجتماىي لمبال  داخرل المدرسرا اخارج را   اعرا  

البررد مرر  اجرراد المرشررد المدرسرري ارري مختمررؾ المرانررل العمريررا لمتابعررا الجاانرر  النفسرريا 

سرري   االسماعيا ااالنفعاليا اضالً ىر  المشراعل الدراسريا التري يعراني من را البالر  اري ىرالن

التؽير   ايشترب  تاار المرشد النفسي العفرا  المهئرل ىمميرا  لرر خبررم اري معالجرا المشراعل 

ااالضبرابات ااالبتعاد ى  العشااةيا االتخبب لدى بعر  اإلدارات التربايرا  انعنري باضر  

الشخص المناس  اي المعا  المناس    اتبقل ىمميا اإلرشراد النفسري مر  اخت راص المرشرد 

 المدرز.  عما تبقل ىمميا التدريز م  اخت اص  المعمن ااالمدرسي 

 
 تعرٌفه:

 اإلرشاد المدرسً 

ئا ىمميا نفسيا اعيرر تخ  ريا اتميرل الجر   العممري اري ميردا  اإلرشراد المدرسري اتقران • 

ىمل ىالاا م نيا )ىالاا الاجر لماجر ( بي  المرشد المدرسي االمسترشد اي معرا  خراص 

 المسترشد ااي  م  منداد ايضا.يضم  سريا اناديث 
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 خصائص اإلرشاد المدرسً 

  
 ىمميا  نماةيا مت ما اي ان ا تمر اي خباات معينا بشعل متتاب  امت ل.  -1

ىمميا تعميميا اي ان ا ت دؾ الل تعمين البال  ىمرل مااج را مشرعالتر انم را اترعر  ىمرل  -2

 تؽير السماك.

 ىمميا مساىدم اي ان ا تقدن العا  االمساىدم إلل المسترشد اي اي اات .  -3

المرشرررد المدرسررري ئرررا المخبرررب لمعمميرررا اإلرشررراديا ائرررا شرررخص مهئرررل تررر ئيال ىمميرررا  -4

 متخ  ا.

 المسترشد بال  ىادي بناجا إلل مساىدم  لنل المشاعل التي اتااج ر .  -5

 مل التعابؾ ااألنتران المتبادل.  العالاا اإلرشاديا  بي  المرشد االمسترشد تقان ى -6

 البيةا المدرسيا التي يتن اي ا اإلرشاد  النفسي ئي البيةا التربايا ال نينا. -7

ي تن اإلرشاد النفسي بانتقال الخبرم م  الماارؾ التعميميرا إلرل المااارؾ النياتيرا التري يقرؾ  -8

 اي ا المسترشد ايما بعد.

 
 مبادئ اإلرشاد المدرسً 

 
مررب بالسررماك البشررري ائري متعررددم امتشررابعا امتبادلررا األيررر االترر يير  ئره  المبررادت تتع

ائي اااىد تقان ىمي ا اا تنبمب من را ىمميرا اإلرشراد النفسري لتعرديل السرماك  اىمرل المرشرد  

 المدرسي ا  يجعم ا ن   ىينير اينا  ىمميا اإلرشاد النفسي ائي ىمل الننا التالي:

 مرانتر:يبات السماك اإلنساني نسبياً ا -1

    السماك عرل مرا ي ردر ىر  اإلنسرا  النريش مر  نشراب يت رل بببيعترر اإلنسرانيا سراا  عرا

 جسمياً اا ىقمياً اا اجتماىياً اا انفعالياً.

 .السماك متعمن )معتس ( بالتنشةا االتفاىل 

   السررماك يابررت ارري ال ررراؾ العاديررا االماااررؾ المعتررادم ائررها يسرراىد ىمررل التنبرره بررر ىنررد

 التعامل م  المسترشد ايس ل ىمميا اإلرشاد النفسي )لع  ئها اليبات ليز يباتاً مبمقاً (.

 سي.نفالسماك اإلنساني مر  ) اي انر اابل لمتؽيير االتعديل ( مما يشج  ىمميا اإلرشاد ال 
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 اك ال تقت ر ىمل تعديل السرماك ال رائري اقرب برل تتعردا  إلرل البنيرا الداخميرا مرانا السم

 لمشخ يا )الهات( اتعديل مف ام ا لدى المسترشد إلل اإليجابيا االاااعيا.

 

السماك اإلنساني اردي اجماىي : اردي بمعنل ا  السماك يت ير بفرديا اإلنسا   -2

اا انفعاليا اجسميا   اجماىي اي انر يت ير )الشخ يا ( اي بما يتسن بر م  سمات ىقميا 

السماك بمعايير الجماىا اايم ا اىادات ا اضؽاب ا ااتجائات ا اي ا  سماك اإلنسا  نات  

م  تفاىل العاامل الفردي االجماىيا  ام  خالل اسالي  التنشةا االجتماىيا تتشعل لدى 

االجتماىيا   اىمل المرشد اإلنسا  اتجائات معينا ننا األاراد االجماىات االماااؾ 

النفسي ا  ي خه بعي  االىتبار ىند تؽيير سماك المسترشد معايير الجماىا امدى ت ييرئا 

ىمل المسترشد  إضااا إلل ا ن شخ يا الفرد بنيث يعيش المسترشد اي تاااب شخ ي 

 ااجتماىي.

 

إها است رع  ىميرر  لإلرشاد النفسي : اإلنسرا  اجتمراىي بببعرر الرها اانرر . تقبل المسترشد-3

امر اانر يستشير ؼير  مم  يتاسن اي ن الخبرم االمقدرم  االمرشد  النفسي يفترر  ا  يعرا  

 م  هاي الخبرم ليقبل ىمير المسترشد ايتقبمر ائها ئا اساز نجاح العمميا اإلرشاديا.

 نب المسترشد اي اإلرشاد النفسي: م  نقاب الفرد ىمرل الجماىرا ا  تضربب سرماعر اا  -4

 ترشد  إلل البريب  ال نيح ليعا  ىضاا سميماً ااىالً اي ا.

 

نب المسترشد اي تقرير م ير : لمفرد النب اي اتخراه القررارات المتعمقرا برر دا  إجبرار  -5

مرر  انررد  ااإلرشرراد النفسرري لرريز ن رراةح اال ااامررر اال إىبررا  نمررال جررائ م تنقيقرراً ل ررها 

يقرر م ير  بنفسر   ايقدن اإلرشاد ببريقا مرنرا ااإلرشاد النفسي يعبي النب لممسترشد ا  

  ائرررها يعبررري مسرررانا اعبرررر امررران المسترشرررد لمنمرررا االتفعيرررر ااتخررراه القررررارات المناسررربا 

 ااالستقالل ااالىتماد ىمل النفز اتنمل المسهاليا.

 

  ا  يتقبل المرشد النفسي المسترشد عما ئا ابما ئا ىمير ال عما ينبؽري ا تقبشل المسترشد: -6

يعا  )دا  شراب( ائها يعني ا  يشعر المسترشد باألم  النفسي االبم نينا ليبراح بمرا لديرر 
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مرر  معانررام ارري جررا  مرر  ارراةن ىمررل اليقررا ااالنتررران المتبررادل   االتقبررل ال يعنرري تقبررل سررماك 

المسترشد الشاه بل يساىد  ىمل تؽيير هلك السماك   اإها اار المرشرد مسترشرد  ىمرل سرماك 

ار اا  هلك يعتبر تشجيعاً لر ىمل الممارسا الؽير سرايا ائرها مرارا  مر  جانر  شاه اا ض

 اإلرشاد النفسي.

اسررتمرار ىمميررا اإلرشرراد النفسرري: ىمميررا اإلرشرراد ىمميررا مسررتمرم برراال مرانررل العمررر  -7

المرشرردا  ( اىمميررا االسررتمرار تعنرري ا  يترراب   –المعممررا  –المختمفررا يقرران ب ررا )الاالرردا  

النفسي تبارات المسترشد ب فا مستمرم ال  اإلرشاد النفسي لريز ا رفا ببيرا اال المرشد 

 نالً جائ اً اال ن ينا ىابرم بل ئا خدما مستمرم امن ما.

 

   األسس النفسٌة والتربوٌة

يعتمد اإلرشاد المدرسي ىمل مجماىا م  األسز النفسيا االتربايا التي يمع  تمخي  ا عمرا  

 يمي 

يتشابر األاراد بعض ن بالبع  األخر اي جاان  عييررم  إال ا  ئنراك  الفراب الفرديا : -1

ارااا ااضنا بي  األاراد اي م رائر الشخ ريا عاارا ) الجسرميا االنفسريا  االتعميميرا 

ااجتماىيا ( نيث ال ياجد اينا  اي  ارم ااندم ببب األ رل  نترل الترااةن الممايمرا 

فراارات الفرديرا اري النسربا  اري ىمميرا تختمؾ ى  بعض ا ج ةياً   لها ينبؽي اض  ال

اإلرشاد النفسي  اعمل المرشد ا  يعرؾ مرا يت رل ب سربا  المشرعالت النفسريا مريال  إه 

 ا  بع  العاامل اد تسب  مشعما ىند ارد ما اال تسب  مشعما لدى ارد اخر.

 الفررراب برري  الجنسرري : إ  الفرااررات برري  الجنسرري  ااضررنا ارري الجاانرر  الفي يالاجيررا -2

االجنسيا ااالجتماىيا االعقميا ااالنفعاليا  ائه  الفرااات التي تعاد إلرل ىاامرل بيالاجيرا 

ا الً االل ىاامرل التنشرةا االجتماىيرا التري تبرر  ئره  الفراارات اا تقمرل مر  ائميت را  لرها 

اعمميا اإلرشاد  النفسي ليست ااندم لعال الجنسي  ال  ما ينببب ىمرل الرهعار ارد ال ينببرب 

 اإلناث  االفرااات ل ا ائميت ا اال سيما اي ميدا  اإلرشاد النفسي االم ني ااألسري. ىمل

 

مبال  النمرا: يتبمر  النمرا السراي لمفررد اري مرنمرا مر  مرانرل نمرا  ا  ينقرب مبالر   -3

النما التي تبي  مدى تنقيب الفرد لهاترر اإشرباح ناجاترر ااقراً لمسرتاى نضرجر اتبرار خبراترر 



7 
 

مرنما النما   ايهدي تنقيب مبال  النما إلل شعار الفرد بالسرعادم  عمرا ا   التي تتناس  م 

ىدن تنقيب مبال  النما يهدي إلل شعار الفرد  بالشقا  االفشل   اتختمرؾ مبالر  النمرا مر  

مرنما إلل اخرى  امبال  النما اري البفالرا ئري تعمرن المشري االم رارات األساسريا اتنقيرب 

برالنفز ابررا خري   امررا اري المرائقررا تختمررؾ مبالر  النمررا مرر  نيررث األمر  االنفعررالي االيقررا 

تمي ئررا بتقبررل التؽيرررات الجسررديا االفي يالاجيررا االتاااررب مع ررا اتعرراي  م ررارات امفررائين 

ضراريا لإلنسا  ااختيار ناح الدراسا اا الم نا المناسبا امدى االستعداد لرهلك امر  معرارا 

الدار االجتماىي السمين   ااري مرنمرا الرشرد تتسرن مبالر  السماك االجتماىي المقبال لمقيان ب

النمررا باتسرراح الخبرررات العقميررا االمعرايررا اتعرراي  األسرررم اتربيررا األاالد االتاااررب الم نرري 

اتنمررل المسررهاليا االجتماىيررا االابنيررا   اارري مرنمررا الشرريخاخا تررتمخص مبالرر  النمررا 

ىرر  العمررل اتنميررا العالاررات االجتماىيررا بررالتاااب مرر  الضررعؾ الجسرردي االتاااررب مرر  التقاىررد 

 القاةما .

 

الفراب اي الفرد الااند: ليست اردرات الفررد ااسرتعداداتر اميالرر اانردم مر  نيرث درجرا  -4

ضعف ا بل ئي تختمؾ م  خا يا إلل اخرى   االخ اةص الجسديا ارد ال تتااارب  اات ا اا

العقمرري ىمررل النضرر   الجسررمي مرر  الخ رراةص االنفعاليررا اا العقميررا   اقررد يتقرردن النضرر  

 ااالجتماىي اا الععز.

 

 أخالقٌات اإلرشاد النفسً المدرسً

  

تعتبر م نا اإلرشاد النفسي المدرسي ئي الم ان تببيقيرا لعمرن الرنفز اإلرشرادي ان رياترر      

اتخ ص يدشرز بدرجات ىمميا   اال  ئه  الم نا إلل جان  عبير مر  األئميرا االخبرر اري 

ىمل اسرار  ايتاج  ا  يعا  ل ا اااىد اخالايا يتقيد ب ا عرل  ااالبالحالمسترشد العالاا م  

م  يمارز ئه  الم نا  ال  ئه  القااىد ئي التي تن ن ىمل المرشد  النفسي اتضر  الخبراب 

العاما التي تساىد  ىمل تاخي النهر م  الاااح ايما يمنرب الضررر برا خري  اعرهلك تسراىد 

مم نا  اي نال اااح اننرااات م  بع   مال  الم نرا   ائنرا سرنعر  ىمل تااير النمايا ل

 بع  اخالايات المرشد النفسي ائي ىمل الننا التالي:
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 أوالً: القواعد األخالقٌة:
 
ا  يتنمررل المرشررد  النفسرري برراألخالب الفاضررما ارراالً اىمررالً  اا  يعررا  ارردام نسررنا ارري  -1

 عمل اا ي ز. ال بر ااألمانا اتنمل المسهاليا دا  ممل اا

ا  يتنمل المرشد النفسي بالمرانا اري التعامرل مر  نراالت البرال   اىردن التقيرد ب سرالي   -2

منددم اي ا ن مبرالب ن اناجرات ن اإلرشراديا  االمرانرا المبمابرا ئري الاسريما التري يمعر  

لممرشررد النفسرري ا  يتقبررل ايسررم  ا رراات البمبررا اانتياجررات ن امبررالب ن  ا ررا الشررخص 

المدرسا الهي يج  ا  يتقبل هلرك م مرا عرا  البالر  سريةاً اا مخبةراً   ائرها ال  الانيد اي

يعنرري ا  ناااررب ىمررل السررا  اا الخبرر  العرر  ا  تعررا  لرردينا المرانررا العاايررا السررتيعا  

المااررؾ اانتااةررر نتررل يمعرر  لنررا التعرررؾ ىمررل جاانرر  عييرررم مرر  مبررالب ن اانتياجررات ن 

 ا ببريقا  نينا بعيداً ى  الخب .لنتمع  م  مساىدت ن بالن ال ىمي 

ا  يتمي  المرشد النفسي باإلخالص اتقبل العمل اي مجال اإلرشاد  النفسي عرسالا الريز  -3

عا يفا بعيداً ى  الرؼبات االبمانات الشخ يا   أل  الا يفا تقاد المرشد النفسري إلرل 

ي تبنري الشرخص ادا  ىمل ئا مم ن برر دا  مناالرا اإلبرداح االتبراير  االرسرالا ئري التر

  .لقضيا ما  ااإليما  ب ن ا م ما اساميا 

النفسي إااما ىالاات شخ يا مر   البمبرا   اا  تعرا  العالارا م نيرا    ا  يتجن  المرشد -4

ال  المرشد النفسي المدرسي اار  شخص ألنفز البمبا   لهلك اد تنش  ىالاا شخ ريا   

مبرا  ا رها يعرد من لقراً خبرراً إها اار  النفسي اببيعا بع  الب ان راً لببيعا ىمل المرشد

يتضرررر منررر المرشررد االعمميررا اإلرشرراديا اىميررر ينبؽرري ا  يقيررد المرشرردي  انفسرر ن بنررداد 

 العالاا الم نيا دا  تبايرئا إلل ىالاا شخ يا خا ا. 

ا  يبتعد المرشد النفسي المدرسي ىر  التع ر  عاارا اااللتر ان ب خالايرات العمرل الم نري   -5

جر مجماىا م  البال  ئن خميب م  ااراد المجتم  من ن القري  لرر ىاةميراً اا  االمرشد ياا

مهئبيا اا اعريا امن ن البعيد امن ن م  يعرار اا اد يعا  م  الني اا المنبقا التي يسرع  

اي ا اعند االتجا  إلل إااما العالاا الم نيا م  من ار تنعمرر القرابرا االمعرارا اا االنتمرا  

 شد ىمل نفسر بالفشل.اقد نعن المر
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اال يستخدن المرشد النفسي المدرسي اداات انيا اا اسالي  م نيرا ال يجيرد تببيق را اتفسرير  -6

نتاةج ا  ائنرا ال مجرال لالجت راد ىمرل نسرا  ا خرري   ايجر  ىردن اسرتخدان االختبرارات 

 النفسررريا اا العقميرررا اانرررت ال تممرررك الخبررررم العمميرررا التررري تسررراىدك اررري التعامرررل مررر  ئررره 

 االختبارات نتل ال يهدي هلك إلل اإلضرار بالبمبا.

التسررجيل الفيرردياي اا اي اج رر م  ىرردن اسررتخدان اج رر م التسررجيل ال رراتي بعررل اشررعال ا اا -7

 اخرى إال بإه  مسبب م  البال  ابماااقتر.

 ىدن استف ا  البمبا لمعشؾ ى  مشعمت ن مما يضعؾ اليقا بين ن .  -8

اري ديانرا المسترشرد امهئبرر اباةفترر اانترران جمير   النفسري المدرسري ىدن تدخل المرشد -9

 الديانات.

 
 السرٌةثانٌاً: 

المرشد النفسي المدرسي ساؾ يتعر  ألسرار  المسترشرد اري نياترر العامرا االخا را 

األاراد اسرتر م  خرالل التعامرل مر  دراسرا نالترر   اعميرر المناا را ىمرل سرريا المعمامرات 

المرشد النفسي اي المناا ا ىمل سرريا المعمامرات اقرد اخرل التي ين ل ىمي ا اىندما يخفب 

بشرب اساسي ام رن جرداً مر  شرراب ااخالايرات م نرا اإلرشراد النفسري اتشرتمل السرريا ىمرل 

 تقيد المرشد النفسي المدرسي باالتي:

  يمترر ن باألمانررا ىمررل مررا يقرردن لررر اا يبمرر  ىميررر مرر  اسرررار خا ررا بالمسترشررد ابياناتررر
 ا ت مين ا ضد إبالح الؽير ىمي ا اببريقا ت ا  سريت ا.الشخ يا امسهالي

  يمتررر ن  المرشرررد النفسررري ىررردن نشرررر المعمامرررات الخا رررا بالنررراالت التررري يقررران بدراسرررت ا
 امتابعت ا.

   ىدن اإلا اح ى  نتاة  دراسا نالا  المسترشد ااالعتفا  بإىبا  تا يات لم  ي مرر امرر
 المسترشد لمتعامل م  نالتر.

   معمامرات سرريا ىر  نالرا المسترشرد مر  ابرل الج رات األمنيرا اا القضراةيا اي نالا بم
اعمررل المرشررد  النفسرري المدرسرري اإلا رراح ىرر  المعمامررات الفرديررا ابقرردر الناجررا اقررب 

 اإشعار المسترشد بهلك 

   إها بمرر  الرري امررر المسترشررد اا مرردير المدرسررا معمامررات سررريا ىرر  المسترشررد اعمررل
المسترشد م   عمامات الضراريا  اقب بعد الت عد م  ىدن تضررالمرشد النفسي  تقدين الم

 إاشاة ا.
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 العلم والمعرفة : -ثالثا
 
ا  تترراار لرردى المرشررد النفسرري المدرسرري معمامررات ااايررا ىرر  ببيعررا البشررر اسررماعيات ن    

اري نيرات ن ااسرالي  التعامرل مر  تمرك المشرعالت  امرانل نمائن االمشعالت التري يااج ان را

االن ريات التي تفسر السماك ااألسبا  المهديا إلرل المشرعالت اعرهلك معرارا ااار  المجتمر  

االمهسسررا الترري يعمررل ب ررا  اا  يعمررل بشررعل داةررن  ىمررل تبرراير هاتررر ارري الجاانرر  النفسرريا 

 ااإلرشاديا اهلك م  خالل :

 االتعمين المستمر. الدارات التدريبيا  التخ  يا 

 .المشارعا اي المهتمرات االنداات اي مجال اإلرشاد النفسي 

 .مااعبا المجالت المتخ  ا االمراج  الندييا 

 النفسي . االستفادم م  خبرات ا خري  اال مال  اي الم نا اإلرشاد

 
 : الخبرة -رابعاً 

تعتبر الخبرم الجان  األداةي اي ىمميا اإلرشاد النفسي المدرسري  لرها ينترال المرشرد النفسري  

إلل مجماىرا مر  الم رارات ااري مقردمت ا م رارم تعراي  العالارا اإلرشراديا التري تشرتمل ىمرل 

م ررارات المالن ررا ااإل ررؽا  االتعبيررر اتعرراي  األلفررا مرر  المسترشررد اتاايرالبيةررا اإلرشرراديا 

النفسري  ين م ارات دراسا المشعما اتشخي  ا اإىداد األئداؾ ااختيار بريقا اإلرشادا منا 

ين تقاين العمميا اإلرشاديا ااخيرا إن ا  العالاا اإلرشراديا   االمرشرد النفسري الرااىي الممتر ن 

بقااىد م نا اإلرشاد ال يدىي ا  لدير الخبرم االم ارم العاايا بل يسعل بعرل الاسراةل لتبراير 

 اراتر اادراتر تنت إشراؾ متخ  ي .م 

 
 : رعاٌة مصلحة المسترشد -خامسا

  
بمررا ا  المسترشررد ئررا شررخص لديررر مشررعما اينرراال ا  يجررد المسرراىدم مرر  المرشررد النفسرري 
بش ن ا   اعمل المرشد ا  يساىد  ىمل الا ال إلرل برر األمرا  اا  يبرهل المرشرد النفسري عرل 

االنجراح اتجراا  المشرعالت ات رنيح األخبرا  االدراعيرا ما اي اسعر لمساىدتر ىمرل النمرا 
االسماعيا اتنسي  مشاىر  اتبني القين االيجابيا   ائرا اري جانر  ماافرر اإلرشرادي ىميرر ا  
يداا  ى  م الح المسترشد ايمن  اي اهى اد يمنب بر   اا  يراىري ىنرد إىرداد  لمتقرارير مرا 

 اهتم  ىمير م  ابل المسترشد.
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   قة اإلرشادٌة :العال -سادساً 
 

تعتبر م  ائن  جاان  العمميا اإلرشاديا ا ي ىالاا م نيا شخ يا اتستاج  الن ال ىمل  

المعمامات التي تساىد المرشد النفسي االمسترشد ىمل ا ن المسترشد ا راار ااااعر 

االمتؽيرات التي م  نالر  ا ه  العالاا يج  ا  ت ا  ى  عل ما م  ش نر  ى ىا اليقا م  

 المسترشد   العي تبدا العالاا بدايا سميما اا  ىمل المرشد النفسي المدرسي يج  : 

 . ا  يدرك دار  امسهالياتر بالنسبا لممسترشد ابالنسبا لمم نا 

  .ا  يتقبل المسترشد بؽ  الن ر ى  جنسر اا لانر  اديانتر اا ؼير هلك م  المتؽيرات 

  ر عل ما م  ش نر جعل العالاا  منا اال يعا  ا  يناال اي إبار العالاا اإلرشاديا تااي

المسترشد اي ماض  ال جان ىمير اا تاجير النقد الناد اا السخريا منر اخا ا اي 

المرانل األالل م  العالاا التي يبقل المرشد النفسي اي ا بعيدا ى  النقد اا إ دار 

ر اي اي ىالاا األنعان   اما السخريا االعقا  ا ي امار ال نت ار ا  تدخل ععنا 

 إرشاديا بل ستمنب اضراراً عبيرم بم نا اإلرشاد عم ا.

  ا  يمتن  ى  االستفادم م  المعمامات التي ن ل ىمي ا م  المسترشد ألؼرا  شخ يا

عما يمتن  ا  يدخل اي ىالاات ال تت ؾ بالماضاىيا عمناالا الن ال ىمل معمامات 

النفسي اا تعاي  ىالاا شخ يا ميل  ل  يستفيد من ا المسترشد اي مااؾ اإلرشاد

 ال دااا اال يارات المن ليا اا البي  االشرا  اا تبادل المناا .

   ا  يتجن  سهال المسترشد امان  مالةر ىما اعل إ ا  مااؾ معي  بل ىمير ا  يترك ميل

 النفسي. ئه  األسةما داخل الجمسات اداخل ؼراا اإلرشاد

 
  حاجة المدرسة الى المرشد النفسً

  
ا   البال  الساي يقبل ىمل بم  الن ح ااإلرشاد م   األئل االمعممي  االمرشدي  بؽيرا    

المناا ررا ىمررل نفسررر مرر  الاارراح ارري الخبرر   المااج ررا المشررعالت الترري تعترضررر المررا عررا   

البال  يمر بتناالت عييرم تنترال الرل مر  يرشرد  لتجنر  المنرااالت الفاشرما التري تسرب  لرر 

عا  البد م  تااير اإلرشراد النفسري اري المردارز االبتداةيرا االمتاسربا ااإلىداديرا االنباب   

 ال بانيا االمساةيا لمبني  االبنات:
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مبال  البمبا اي مرانل العمر المختمفا : يمر البمبرا بمرانرل انتقاليرا نرجرا اري نيرات ن  -1

 نيث ينتقل م  نيام األسرم الل نيام المدرسا 

ينتقررل  البمبررا مرر  مرنمررا إلررل اخرررى العررل مرنمررا مبالرر  معينررا  اارري مرانررل العمررر   -2

المختمفا يمر البمبرا  مر  مرنمرا البفالرا الرل مرنمرا المرائقرا الرل الشربا  العرل مرنمرا 

ىمريررا مبالرر  معينررا تشررعر  بررالقمب ارري نالررا ىرردن تمبيت ررا اي ررا  باالنبرراب اال ررراح 

 ب.النفسي مما يهدي الل ىدن التااا

عررا  لإلرشرراد النفسرري دار بررار  ارري مسرراىدم البمبررا ىمررل مااج ررا القمررب الررهي ي رريبر  -3

 ااستعادم تاااقر النفسي.

تبار التعمين ا يادم االابال ىمير: انما العمان االمعارؾ اتشعب ا  اتمرع  التعمرين نرال   -4

 البال  اتمبيا عااا مبالبر. 

التعمررين اإللعترانرري ااسررتخدان التعنالاجيررا اعتشرراؾ اسررالي  جديرردم لمتعمررين تعتمررد ىمررل   -5
 الراميا االفنيا .

  
 : النفسً المدرسً الكفاٌات المهنٌة للمرشد

   
 : م  خاللالقدرة على إعداد برنامج إرشادي -أ

 ا  يعا  لدير  ابار ن ري ا معراي يستند إلير اي تفسير السماك االنساني. -1

 جم  المعمامات ابمتبمبات المرنما العمريا. ب سالي اإللمان  -2

 .اإللمان باالختبارات اإلرشاديا اتببيق ا اتفسيرئا -3

 

 : م  خاللتحقٌق أهداف البرنامج اإلرشادي -ب

 تعريؾ المسترشد بالمجاالت الدراسيا التي تناسبر. -1

 تعريؾ المسترشد بالم   المختمفا اعيفيا التؽم  ىمل مشعالت النيام.  -2

 تعاي  ىالاات جيدم م  المدرسي  ااإلدارم .  -3
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 إدارة الجلسة اإلرشادٌة: -ت

 م ارم تاجير األسةما التي تتعمب بالمشعما. -1

 الم ارم اي استعمال األسالي   اإلرشاديا المف يا اؼير المف يا اي التعامل.  -2

 اإل ؽا  الجيد االتفعير المنفتح االنقاش المر . -3

 

 النفسً والمسترشد بٌن المرشدتكوٌن عالقة الثقة  -ث

 تقبل المسترشد عفرد لر خ ا يتر اإنشا  ىالاا تت ؾ بالدؾ  معر -1

 القدرم ىمل االنتفا  بسريا العمل. -2

 إ دار إنعان ماضاىيا باستعمال اسما  القيادم الديمقرابيا. -3

 : اتتن م  خالل اتخاذ القرارات السلٌمة -ل

 تاضيح نااني القام االضعؾ لدى المسترشد  -1

 تف ن سماك المسترشد امساىدتر اي تنديد ائداار.  -2

  يادم اىي المسترشد بمشعالتر اتب ير  بالنمال الممعنا ل ا.  -3

 
 األدوار التً ٌقوم بها المرشد النفسً المدرسً 

 
 القيان بعمميا اإلرشاد النفسي الفردي االجماىي  لمبمبا اتفعيل اإلرشاد الاااةي. -1

 يساىد البمبا ىمل ا ن انفس ن اميال ن اامعانت ن امتابعا المسترشدي  اتنسن ن.  -2

 يشرؾ ىمل اىداد السجالت الشامما اتن يم ا ااالنتفا  ب ا اي معا  ام .  -3

يساىد اي تشخيص اىالل بع  االضبرابات النفسيا ضم  اريب ىالجي ا إنالا الهي   -4

 لن يتمع  م  إرشادئن الل الج ات المخت ا.

 تقدين المعمامات التي تاضح  لمبمبا الفرص التعميميا المتانا ل ن .  -5

 االئتمان بشعل رةيسي بناالت الت خر الدراسي المتعرر . -6

 تقدين الخدمات اإلرشاديا اإلنماةيا عالتعامل م  المتفااي  االمائابي .   -7

عررل  النفسرري اخببررر ابرامجررر لضررما  ايرران تب ررير المجتمرر  المدرسرري ب ئررداؾ اإلرشرراد  -8

 ىضا بمسهالياتر.
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مساىدم البال  المستجد ىمل التااارب مر  البيةرا المدرسريا اتعراي  اتجائرات ايجابيرا ننرا  -9

 المدرسا. 

تاييب العالارا بري  البيرت االمدرسرا اتع ي ئرا ااسرتيمار القنراات المتانرا جميع را بمرا  -11

 ينقب رسالا المدرسا. 

 لنفسي الميداني.إجرا  البناث التربايا التي يتبمب ا ىمل المرشد ا -11

 

 المعلومات األساسٌة للعملٌة اإلرشادٌة

 
تعررد اسرراةل جمرر  المعمامررات ارري اإلرشرراد النفسرري نجررر ال اايررا ارري ىمميررا اإلرشرراد  اه ا   

الن ال ىمل معمامات دايقا اعاايا ى  البال  اىر  مشرعمتر اىر  بيةترر يعرد نمقرا الا رل 

بي  الج   الن ري االج   العممي اي اإلرشاد النفسي اهلك ال  ىمميرا اإلرشراد ال ترتن اال اها 

امرات التري تمعر  مر  ا رن البالرر  االتري ينردد ىمرل اساسر ا تشرخيص النالررا   ترااارت المعم

االمرشد المدرسي لعي يقدن لمبالر  المسراىدم البرد لر  يترااار لديرر اردر اااري مر  المعمامرات 

تتيح ا رن اتفسرير سرماعر ااري الاارت نفرز ينترال البالر  معمامرات ىر  هاترر امرااب  ااترر 

 اتخبيب مستقبمر. امااب  ضعفر تعينر ىمل ا ن نفسر

 مصادر المعلومات : 
 
را الشرك ايرر ا ش الم ردر الررةيز لممعمامرات ئرا المسترشرد نفسرر  -1 المسترشد )البالر (: ممش

 ا ا األادر ىمل ا ن هاتر اا ؾ مشاىر  اىر  مشعالتر ا راىاتر.

األسرررم: يعررد الاالرردا  م رردراً ؼنيرراً مرر  م ررادر المعمامررات ا مررا إلررل جانرر  معرات مررا  -2

ل دايقا ى  نيام المسترشرد   إال انش را مر  ائرن العاامرل المرهيرم اري بنرا  شخ ريتر بتفا ي

 سمباً اا إيجاباً.

األ داا : يميل األاراد إلل بدايا المرائقا إلل تعاي  ىالاات اجتماىيا با خري  ايتنردث  -3

المرائررب إلررل ا رردااةر ايفضرري إلرري ن بمتاىبررر الشخ رريا ارري الااررت الررهي يرررى ايررر ا  

ي  ال يعبيا  اات عاايا م  االئتمان ااي ميل ئه  النراالت يعرا  األ رداا  م ردراً الاالد

 جيداً لجم  المعمامات.
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المدرسا : مر  الم رادر الم مرا اري جمر  المعمامرات إه إنش رن يعرارا  العييرر ىر  سرماك  -4

 التمميه انااني القام االضعؾ ىند   اى  ت رااتر اائتماماتر اسماعر العان.

ايتضررم  ئررها عررل مرر  تعامررل مرر  المسترشررد اارردماا لررر خرردمات نفسرريا اا  األخ رراةيا : -5

اجتماىيررا ميررل األخ رراةي االجتمرراىي ااألخ رراةي النفسرري  االببيرر  اتتنرردد ائميررا عررل 

 ااند من ن تبعاً لمدى االستفادم منر اي نل المشعما.

ا م ادر اخرى: اد تعشؾ الدراسا ى  ضرارم االت ال بم ادر اخرى ل را ىالارا اييقر -6

بالنالرررا  عالبيانرررات الخا رررا بالمسترشرررد  امن رررا السرررجل المدرسررري المجمررر   امهعراترررر 

 الشخ يا  االاياةب األخرى التي تمقي ابعاداً ى  المشعما.

  
 سمات المعلومات وشروطها:

 
سررريا المعمامررات :امررر م ررن يجرر  ا  يهعررد  المرشررد النفسرري لمبالرر  نتررل يتنرردث بنريررا  -1

اتنف  اي سجالت ألن ا اد تييرر متاىر  يانايرا   ايجر  ا  تعرا   نيث تعت  المعمامات 

العتابا رم يا ايمج  بع  المرشدي  الل عتابا اراان لمداللا ىمل البال  ايستعمل الربع  

 االخر ن ان عتابا النراؾ االالل م  االسما  اا استعمال ن ان الشفرم السريا.

ل ج رد لمن رال ىمرل معمامرات بهل اا رل ج رد : يجر  ىمرل المرشرد النفسري برهل اا ر -2

شامما عاايا ااسرتخدان عاارا البررب االاسراةل ااالداات المناسربا امر  م رادرئا السرميما 

 المسهالا المبمعا  ااستؽالل إمعاناتر ام اراتر اانياتر عم ا اي ىمميا جم  المعمامات.

مرران الم ررارات ارري جمرر  المعمامررات : ايتضررم  معراررا مرراها المرراها امتررل امرر  يسررال اات -3

 ىمميا جم  الممامات ببريقا س ما اببيعيا ائها ينتال الل تدري  اخبرم .

الداا االماضاىيا : م  اجل التشخيص التدايب ام  اجل تقيين ىمميا اإلرشاد النفسي بعرد  -4

اتمام ا نيث  يمع  اىرادم بعر  االختبرارات مريال لمالن را مردى التؽيرر الرهي بررا ىمرل 

 اختيار الاساةل ا جم  المعمامات امناسبت ا.نالا البال  ايتبم  هلك نس  

التعرار ااالستمرار :ا  المعمامات السماعيا الم ما ئري التري تتسرن برالتعرار )ىردد مررات  -5

نداث السماك ( ااالستمرار )عن مر  الاارت اسرتمر السرماك  اعرن مر  الاارت مضرل منره 

ن ررر تعرررار نررداث السررماك  اخررر مرررم ( الررهلك يجرر  ىمررل المرشررد النفسرري ا  ي ررتن ب
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السماك ااستمرار  اهلرك ال  السرماك العرار  المهارت لريز اري ائميرا السرماك المتعررر 

 االمستمر.

االئتمان بالمعمامات البايما :ينبؽي االئتمان بالمعمامات البايما المتتبعا ال  نيام البال   -6

انرردم مت ررما مسررتمرم اسررماعر الناضررر لررر جررهار  ارري الماضرري ايررهدي الررل سررماعر ارري 

ستقبل ا ئميا خبرات البفالا اري نيرام عرل مر  المرائقرا اائميرا خبررات المرائقرا اري الم

 نيام عل م  الرشد االشيخاخا ...الخ .

الت عد : م  الضراري الت عد م  تااار االدلا العامما ىمرل السرماك المرضري ىنرد البالر   -7

اىمرل نياترر عرهلك  ااالئتمان بالم ائر الداةما البايما المدى التي تهير اي سماك البال 

يجرر  الترر ني ارري النعررن اىرردن االىتمرراد ىمررل المالن ررا العررابرم اا ال ررداا اا المهاتررا 

االتفراا بي  السماك االستعشااي االتجريبي ابي  الشرهاه ااالضربرا  السرماعي النقيقري 

اينبؽي ايضا التيبت اتجن  التخمي  اا االستنساخ الخراب  ااخره المعمامرات بنررص ابرل 

 ا ن اةيا .اىتبارئ

تجن  اير ال الرا: يجر  تجنر  ايرر ال الرا اري النعرن ىمرل البالر   اي ايرر الفعررم العامرا   -8
 ىمل البال  اا الفعرم السابقا .

تن ين المعمامات اتسجيمر : ام  المبما  تن ين المعمامات اربب ا ببع  اتفسيرئا اري  -9

تر ايجر  تمخريص ضا  بعضر ا تفسريرا دايقرا يمقري الضرا  ىمرل شخ ريا البالر  امشرعم

الماضاىات اتسجيم ا اي سجالت لعي يس ل الرجاح الي ا اتسجيل التااريخ ىمي ا ااسن 

 النفسي . المرشد
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 طرائق وسائل جمع المعلومات 
 
ائي ىالاا اجتماىيا م نيا تعا  اج اً لاجرر بري  المرشرد النفسري االبالر  اري  المقابلة : -أ

جا  تساد  اليقا المتبادلا بي  البراي  ب ردؾ جمر  المعمامرات مر  اجرل نرل مشرعما  عمرا يرتن 

 اي ا تبادل لمخبرات االمشاىر. 

ل را  إه تقسرن بنسر   ااال/ انااح المقابما: لممقابما انااح متعددم بتعدد ائداا ا ادرجا االستعداد

مستايات ا اا تدريج ا ىمل اسرمي  : المقابمرا األاليرا االمقابمرا الن اةيرا   اتقسرن بنسر  درجرا 

تن يم ا ىمل ياليا ااسان : المقابما النرم  االمقابما المقيدم  االمقابما المن ما ائري اسرب بري  

اسرمي : ارديرا اجماىيرا    النرم االمقيدم   ائناك تقسين يقان ىمل ىدد المشترعي  ائا ىمل

 االتقسين األعير شياىاً ىمل اساز ائداؾ المقابما اانااىر :

المقابمررا التشخي رريا: ت رردؾ ئرره  المقابمررا إلررل العشررؾ ىرر  العاامررل المررهيرم ارري سررماك   -1

المسترشد االتي ادت إلل الاض  النالي لر   ايخبب ل ه  المقابما مسبقاً  ااي ضا  هلرك 

اا لمن ال ىمل معمامات ى  ماضي المسترشد اناضر  اشخ ريتر ت اغ األسةما ال اد

 اببيعتر مشعمتر  االربب بي  ئه  المعمامات لمخرال ب اعار تشخي يا ى  سماعر. 

المقابما اإلرشاديا: ت دؾ ئه  المقابما إلل تمع  الفرد م  الف ن نفسرر اادراترر ااستب رار   -2

   اتسررتعمل ئرره  المقابمررا ارري نررل لمشررعالتر االتعرررؾ الررل نررااني القررام االضررعؾ ىنررد

 المشعالت االنفعاليا التي لن ت ل ند االضبرا  النفسي.

المقابما العالجيا: ت دؾ ئه  المقابما إلرل استب رار المسترشرد بهاترر ابسرماعر  ابداااعرر    -3

اتخمي رررر مررر  المخرررااؾ اال رررراىات الشخ ررريا التررري تهرارررر  اتنقيرررب االنبرررالب لرررر 

 التر ااتجائاتر  امساىدتر اي تنقيب هاتر انل  راىاتر.لمشاىر  اااعار  اانفعا

المقابما الم نيا "التا يؾ": ات دؾ ئه  المقابما إلرل تنديرد مردى  رالنيا الفررد لم نرا اا  -4

دراسا معينا   اتتميل ئه  المقابما بجم  المعمامات ى  بع  الجاانر  الجسرميا االعقميرا 

 مل.ااالجتماىيا ااالنفعاليا التي يتبمب ا الع

المقابمرررا المسرررنيا "مقابمرررا البنررراث": ات ررردؾ ئررره  المقابمرررا إلرررل الن رررال ىمرررل بيانرررات  -5

امعمامات ى  متؽيرات اا اضايا معينا اتجائرات  البمبرا نرال ماضراح معري   اا مردى 

 انتشار  ائرم ما اي المدرسا. 
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 :المعلومات المطلوب فً المقابلة اإلرشادٌة
 
اممرا ىر  اسرن المسترشرد  امرنمترر الدراسريا   اىناانرر بيانات االيا : اتشمل معمامات ع -1

 اىمر  انالتر االجتماىيا.

 المشعما التي يعاني من ا المسترشد. -2

 البيانات األسريا: ايتضم  ئها معمامات ى   اسرتر  اىالاتر مع ن. -3

الت ريخ التباري الشخ ي لممسترشد : ايتضم  ئها ائرن القراى االمرهيرات الفاىمرا التري  -4

 بنا  شخ يا المسترشد   الماااؾ الم ما التي مرت بر. ايشرت اي

التررراريخ التعميمررري لممسترشرررد: ايتضرررم  هلرررك إتجائاترررر ننرررا الدراسرررا  اىالااترررر داخرررل  -5

 المدرسا.

 القدرات العقميا: إه إنش ا تمع  داراً م ماً اي بنا  شخ يا الفرد. -6

 ال فات الجسميا ااالجتماىيا. -7

 
 الحالة :مصادر المعلومات فً دراسة 

 
المالن ررا :تررتن مالن ررا البالرر  مرر  خررالل المقابمررا االفنررص السررايعالاجي  امالن ررا  -1

 ا خري  لر.

 البيانات العميا االعيفيا : المتميما بنتاة  الفناص الببيا ااالختبارات السماعيا .  -2

 البيانات التاريخيا: المستمدم م  السجالت االاياةب االمقابالت  -3

  المعمامات م  خالل اارراد العاةمرا ا مالةرر امعمميرر اابباةرر ائنرا ااد نن ل ىمل عيير م

 يعا  م  المفيد المقارنا بي  المعمامات التي ن منا ىمي ا م  م ادر مختمفا.

 

 السجل المدرسً المجمع
 

ائا سجل تراعمي تتبعي لمعانات شخ ريا البالر  جميع را  الجسرميا االعقميرا االنفسريا      

د ىمي ررا بدرجررا عبيرررم ىنررد منااشررا بعرر  المشررعالت العامررا اا النرراالت ااالجتماىيررا  يعتمرر

الفرديا الخا ا  ا ا متاح امن ن لالستعمال المباشر السري  ىند الناجرا إليرر   ايبمرب ىميرر 

ىررادم الببااررا المدرسرريا ا ررا مرر  ائررن الاسرراةل ارري مجررال اإلرشرراد النفسرري  ألنررر ينترراي ىمررل 

 فرد بيما نياتر المدرسيا.جمي  البيانات التي جمعت ى  ال



19 
 

لقد   رت الناجا إلل السجل المجم  بعد تبار ا يفا المدرسرا إه ا ربنت ت رتن بتنميرا      

شخ يا البال  بؽيا تمعينر م  النما المتعامل السمين اتنقيب استمرار  اي التعمين إلل اا ل 

ا يهسؾ لر انشر ىمل الررؼن  ند تسمح بر ادراتر اتاجي ر إلل الدراسا االعمل المناس  لر  اممش

ائميررا ئررها السررجل إال ا ش مع ررن المرردارز ال تررالي ئررها السررجل ايررا ىنايررا اداررا  بررل تمرر   مرر 

 معماماتر عيفما اتفب  ابالتالي ال يستفيد منر البال  اي نياتر الفعريا االنفسيا.

   
 محتوٌات السجل المجمع:

 
اسريما لما عا  السرجل المجمر  ادام تشخي ريا ألنراال البالر  اجاانر  شخ ريتر  ائرا      

لتقدين الخدمات التاجي يا ااإلرشاديا المتعددم  لهلك يج  ا  ينتاي ئرها السرجل ىمرل بيانرات 

 م ما تؽبي معانات شخ يتر عااا  اائن ئه  البيانات:

البيانررات الشخ رريا : اتشررمل اسررن  البالرر   اترراريخ امنررل االدتررر  اديانتررر  اجنسرريتر   -1

 .الخ.امدرستر  اا مر  ااسن الي امر   اىممر  ..

ممخص التقارير ى  البال  اي المرانل الدراسيا السابقا: اي يخ رص مراج  ىر  نالرا  -2

 البال  ىند انتقالر إلل المرنما التي تمي ا.

البيانات ال نيا : اقد يبت ا ش لمنالا ال نيا ايراً ااضناً ىمل ادرم البالر  ىمرل االنتبرا   -3

 االمتابعا ااالستيعا  االتن يل بننا ىان.

ى  النااني األسريا: ايتناال ئرها الجانر  تعراي  األسررم مر  نيرث ىردد اارادئرا  بيانات  -4

امرر  يعال ررا  امرر  مرر  يعرريش  اعررهلك النالررا االات رراديا ااالجتماىيررا االيقاايررا  ااجرراا  

 المن ل.

القدرات العقميا: اتشمل ئه  البيانات اختبارات الهعا  االقدرات الخا ا مر  تنديرد اسرما   -5

 اتااريخ إجراة ا اتقديرات المدرسي . ئه  االختبارات

بيانات ى  التن ريل الدراسري: ايشرمل بيانرات ىر  درجرات البالر  اري المرااد المختمفرا   -6

ااً اا ضعفاً.  اترتيبر بي   مالةر داخل ال ؾ الدراسي  اعهلك المااد التي ا  ر اي ا تفاش

ماىيا التي ل ا اير عبير بيانات ى  السمات الشخ يا : اتشمل ئه  البيانات النفسيا ااالجت -7

 اي التن يل.
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بيانات ى  الت ان البال : اتتضم  ىدد مرات الداان االت خر اي الدراسا  ااسربا  هلرك   -8

 اارتبابر بالعاامل األخرى.

بيانات ى  الميال اال اايات: اتشمل ئه  البيانات معمامات ى  ئاايات البالر  البرار م   -9

 .اميالر اليقاايا االفنيا االرياضيا

بيانرررات ىررر  ائرررن المشرررعالت السرررماعيا: اتضرررن المشرررعالت التررري تعرررر  ل رررا  البالررر   -11

 االتاجي ات التي ادمت ب ها ال دد  م  هعر ائن العاامل المهيرم اي ئه  المشعالت.

 مالن ات ىاما: اتشمل امنيات  البال  اتبمعاتر  اسماتر التي ينفرد ب ا ى  ؼير .  -11

 

 

 اإلرشاد املهنيجمال 
 المقدمة: 

 
يعتبر اإلرشاد الم ني م  اادن مجاالت اإلرشاد الهي يست دؾ مساىدم األارراد ىمرل اختيرار    

 اا   م   معينا ااقا لقدرات ن اميرال ن ابمانرات ن اإىردادئن  ل را ضرما  اسرتمراريت ن اي را

التفعير اي العمل اا الم نا اا الا يفا ا ربح يشرؽل نير ا عبيررا مر  ج رد الفررد اااترر  امر  

ا بح اإلرشاد الم ني مجاال ها ائميرا بالؽرا مر  بري  مجراالت اإلرشراد النفسري المختمفرا    ئنا

ىمل مساىدم الفرد اي اختيار م نا معينرا اقرب برل  ابمعنل  خر اإ  اإلرشاد الم ني ال يقت ر

يشمل باإلضااا إلل هلك مساىدتر ات ئيمر ل ها العمل  ام  ين مساىدتر لمن رال ىمرل العمرل 

 اإلمعا . اي المعا  المناس   ين العمل ىمل ضما  استمرار  اير ارضا  ىنر ادرالمناس  

 
 تعرٌف اإلرشاد المهنً:

  ىمميا مساىدم تتضم  مجماح الخدمات التي تقدن لمفرد لمسراىدتر اري اختيرار الم نرا التري

التي تتالةن م  ادراتر اائداار اميالر   ااي إىداد  ل ا االتاااب مع ا امااج ا المشعالت 

ارررد تعترضرررر اررري سررربيل تنقيرررب هلرررك  بؽيرررا تنقيرررب الرضرررا الم نررري االتااارررب النفسررري 

 ااالجتماىي  االعفايا اإلنتاجيا.
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 أهمٌة اإلرشاد المهنً :
 
تؽيررر ناجررا السرراب  افرري ئررها العررالن المتؽيررر ارري عررل يرران ت  ررر اىمررال ام رر  اا رراةؾ   -1

جديدم تنتال إلل ت ئيل اتدري  اادرات جديدم مما يستاج  تدخل شخص مهئرل إلرشراد 

 األاراد اتاجي  ن ننائا.  

تؽيررر نررال السرراب انجررد ا  م نررا ااىمرراال ترررال ارري اترررم  منيررا معينررا تجعررل األاررراد   -2

ينسااا  ننائا  ين تتؽير ال راؾ ااألنراال اي ريب ا العسراد اتبرر  الناجرا إلرل اىمرال 

اخرى مما يستاج  تدخل شخص مهئل يمتمك العمن االمعراا بالتؽيرات التي تنتا  سراب 

 ر األاراد الاج ا السميما.العمل ايعمل ىمل إرشاد اتاجي

 

 أهداف اإلرشاد المهنً:
 

تقدين المعمامات الم نيا إلل المسترشدي  نيث يرتن ت ايردئن بمعمامرات ااايرا ا رنينا  -1

ىرر  الم رر  المتانررا اشررراب امتبمبررات االلتنرراب ب ررا امسررتقبم ا باإلضررااا إلررل إىبررا  

  ارم ى  مردادئا المادي االمعناي.

سر ن مر  خرالل تعرريف ن بقردرات ن اائرداا ن ابمانرات ن اهلرك تعريؾ المسترشدي  ب نف  -2

باستخدان جمي  الاساةل ااألسالي  الممعنا عل هلك م  اجل مساىدت ن اري تنديرد العمرل 

 المناس .

ترردري  اإعسررا  المسترشرردي  الم ررارات الم نيررا اهلررك مرر  خررالل ترراجي  ن مرر  اجررل   -3

 مميا مناسبا.إىدادئن ن ريا اىمميا لما ال إلل عفا م ىمميا اى

مسررراىدت ن اررري تنقيرررب التااارررب الم نررري اهلرررك مررر  خرررالل مسررراىدم المسترشررردي  لنرررل  -4

مشررعالت ن المرتببررا بالعمررل اا بعالاررت ن مرر  ا خررري  االتاااررب مرر  الم نررا ممررا يررهدي 

بالتررالي إلررل شررعارئن بالرضررا االسررعادم اي يررد مرر  ارراىميت ن اإلنتاجيررا ااسررتمرارئن ارري 

 العمل.
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 اإلرشاد المهنً :أهم خدمات 

 
ايق د برهلك التعرر  لخبررات ااسرعا ىمرل ىردد عبيرر مر  الم ر  اا  -التربيا الم نيا : -1

التعرررؾ لخبرررات مرعرر م لممارسررا اساسرريات م نررا اانرردم ابررهلك تتضررم  التربيررا الم نيررا 

برنامجا تعميما م نيرا يردار نرال منرار رةيسري ائرا ترااير المعمامرات الم نيرا ايمرا يتعمرب 

بات الشخ يا امتبمبات الم نا ب نااى ا نتل يسرتبي  الفررد ا  يتخره اري ضرا  هلرك بمتبم

 ارارا م نيا سميما .

ايشررتمل ىمررل تنديررد هلررك العمررل مرر  م ررارات ىقميررا اجسررميا انرعيررا  -تنميررل العمررل : -2

 امعراا ببيعا ا راؾ اىاامل النجاح االتقدن اير االمستقبل األعاديمي االم ني .

ايــق ررـد باالختيررار الم نرري مسرراىدم الفرررد ارري اتخرراه القرررار الخرراص  -االختيررار الم نرري :-3

بم نا المستقبل   اهلك بعد دراسا دايقا لشخ يتر م  ج ا المم نا م  نانيرا يانيرا ليسرتبي  

 المالةما بين ما . 

 1بدايرا نيرات ن م  الببيعي ا  يبدا األاراد باعتشاؾ ىالن الم ر  اري -اعتشاؾ ىالن الم   :-4

ايمع  البيت االمدرسرا داراً اساسرياً اري تعريرؾ البفرل بعرالن الم ر  المختمفرا امردم التردري  

الال ن لعل م نا  ئها ايستبي  األبفال البد  بتعاي  ااعار ىر  انفسر ن اىر  ىرالن الم ر  مر  

 خالل تجارب ن المبعرم اىبر مرانل نضج ن .

 
 الحاجة إلى اإلرشاد المهنً 

 
رنمرا مر  مرانرل التعمررين تنترال إلرل بررب إرشرراد مختمفرا أل  األئرداؾ تختمرؾ مرر  عرل م -1

 مرنما إلل اخرى.

برررام  اإلرشرراد الم نرري ارري المرنمررا االبتداةيررا يجرر  ا  ت رردؾ إلررل  يررادم اىرري امعراررا    -2

التالميرره برراألداار الم نيررا المختمفررا   ابرردار العمررل ارري المجتمرر   ابالسررماك االجتمرراىي 

 هال.االسماك المس

اري المرنمرا المتاسربا يجر  ا  ت ردؾ إلرل مسراىدم البمبرا ىمرل  برام  اإلرشاد الم نري  -3

تعاي  مفائين ى  الم ارات األساسيا   اتعمن م ارات  ن  القرار   االتعررؾ ىمرل ىرالن 

 العمل ااالنتما  "النفسي" إلير. 
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ا  ت ررردؾ إلرررل المرنمرررا اليانايرررا يجررر  اررري  المرنمرررا اليانايرررا: بررررام  اإلرشررراد الم نررري -4

االستمرار اي تعريؾ البمبا برالم     االتعررؾ ىمرل البرداةل الم نيرا ااالسرتعداد لمردخال 

 اي ىالن العمل اا التخ ص العممي اي الجامعا لالستعداد لم نا معينا.

المرنمررا الجامعيررا: برررام  اإلرشرراد الم نرري ارري المرنمررا الجامعيررا يجرر  ا  ت رردؾ إلررل  -5

اختيرررارات ن الم نيرررا اىمرررل تبررراير م رررارات م نيرررا معينرررا  مسررراىدم البمبرررا ىمرررل ترسررريخ

امتخ  ا اىمل إىادم تقيين ميال ن ااستعدادات ن اىمل التخبيب لمدخال اي نقرل م نري 

 معي .

العبار اا الراشدي  لدي ن ناجا إلل اإلرشاد الم ني ابع  الراشدي  يضبرا  إلرل تؽييرر  -6

معنل ربما ال  العمل النالي ال يتناسر  مر  م ن ن ألسبا  مختمفا ميل البنث ى  ىمل ها 

ائداؾ الشخص اناجاتر الشخ يا   اا إلنساز الشخص بالع لا اي معا  ىممر النرالي 

  اا النعدان ار ا التقدن الا يفي   ئه  الناجا تهيد ما يرا  بع  البانيي  الرهي  يردىا  

 لفرد.إلل ا  تعا  برام  اإلرشاد الم ني مستمرم بيما "دارم نيام" ا

  

عرل مرنمرا مر  مرانرل التعمررين تنترال إلرل بررب إرشرراد مختمفرا أل  األئرداؾ تختمرؾ مرر   -7

 مرنما إلل اخرى.

برررام  اإلرشرراد الم نرري ارري المرنمررا االبتداةيررا يجرر  ا  ت رردؾ إلررل  يررادم اىرري امعراررا    -8

التالميرره برراألداار الم نيررا المختمفررا   ابرردار العمررل ارري المجتمرر   ابالسررماك االجتمرراىي 

 االسماك المسهال.

اري المرنمرا المتاسربا يجر  ا  ت ردؾ إلرل مسراىدم البمبرا ىمرل  برام  اإلرشاد الم نري  -9

تعاي  مفائين ى  الم ارات األساسيا   اتعمن م ارات  ن  القرار   االتعررؾ ىمرل ىرالن 

 العمل ااالنتما  "النفسي" إلير. 

يانايررا يجرر  ا  ت رردؾ إلررل المرنمررا الارري  المرنمررا اليانايررا: برررام  اإلرشرراد الم نرري -11

االستمرار اي تعريؾ البمبا برالم     االتعررؾ ىمرل البرداةل الم نيرا ااالسرتعداد لمردخال 

 اي ىالن العمل اا التخ ص العممي اي الجامعا لالستعداد لم نا معينا.

المرنما الجامعيرا: بررام  اإلرشراد الم نري اري المرنمرا الجامعيرا يجر  ا  ت ردؾ إلرل  -11

ا ىمرررل ترسررريخ اختيرررارات ن الم نيرررا اىمرررل تبررراير م رررارات م نيرررا معينرررا مسررراىدم البمبررر
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امتخ  ا اىمل إىادم تقيين ميال ن ااستعدادات ن اىمل التخبيب لمدخال اي نقرل م نري 

 معي .

العبار اا الراشدي  لدي ن ناجرا إلرل اإلرشراد الم نري اربع  الراشردي  يضربرا  إلرل  -12

ىمررل ها معنررل ربمررا ال  العمررل النررالي ال  تؽييررر م ررن ن ألسرربا  مختمفررا ميررل البنررث ىرر 

يتناس  م  ائداؾ الشخص اناجاتر الشخ يا   اا إلنسراز الشرخص بالع لرا اري معرا  

ىممر النالي   اا النعدان ار ا التقدن الا يفي   ئه  الناجا تهيد ما يرا  بعر  البرانيي  

 نيام" الفرد. الهي  يدىا  إلل ا  تعا  برام  اإلرشاد الم ني مستمرم بيما "دارم

 

 اإلرشاد النفسي اإللكرتونيجمال 
 

 المقدمة:
االمعمامررات  االت رراالتيشرر د ىالمنررا اليرران تنرراالت عبيرررم ارري  ررل اليررارم تعنالاجيررا       

االبنيري االعممري بري  مختمرؾ المهسسرات  االجتمراىيالراميا اري مجرال االت رال االتاا رل 

العمميا االبنييا   ااامت شبعات األنترنيت الراميا بردار اعرال اري إمرداد اإلنسرانيا بعييرر مر  

المعمامرات االدراسررات االبنرراث االمعتبررات الراميررا المتخ  را ارري مختمررؾ البنرراث   نررت  

جتماىي لما تاار  م  اضرا  ى  هلك تاج ات ىديدم تنادي باالستفادم م  شبعات التاا ل اال

إلعتراني نر  يسرتبي  بماجب را األارراد التفاىرل االنراار االنقراش االرتعمن   ضرم  مرا يبمرب 

ىمير )مجتمعات ااتراضيا( الن تعد العالاات االنسرانيا مرتببرا بنبراب بيةري معري  برل تجراا  

عمبيراتر مدىمرا هلك لت بح اي نداد العا  الهي ا بح اشبر بقريا  ؽيرم نردادئا شاشرا ال

بشبعات التاا ل االجتماىي الندييا   االيران ا ربح اإلرشراد النفسري إلعترانري داىرن لمعمميرا 

التعميميا االتربايا اي مختمؾ المهسسات العمميا نيرث يسرتبي  المرشرد النفسري التاا رل مر   

المسترشرردي  ارري اي ااررت امرر  اي معررا  مرر  خررالل الفضررا  األلعترانرري   اتررن االسررتعانا 

بشررربعات االنترنيرررت بفرررتح مسرررارات خا رررا باإلرشررراد النفسررري اإللعترانررري داخرررل المن رررات 
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اإللعترانيا  لتقدين الخردمات اإلرشراديا نرال تشرجي  البمبرا لممشرارعا اري التعمرين األلعترانري 

اتررهليل ال ررعابات الترري تررااج  ن مرر  خررالل المناضرررات اإلرشرراديا النفسرريا االمعماماتيررا 

السري  لمتعنالاجيرا الندييرا ىمرل  االسرتخدانالمشراعل العييررم التري خمف را  الراميا   اضالً ى 

األلعتراني اانت اك الخ ا ريا   االبت ا األلعتراني  اإلدما الفرد ااألسرم االمجتم    ميل 

 االتعدي االتنرش.

 
 :تعرٌف اإلرشاد النفسً اإللكترونً

  العمميررا الترري يررتن مرر  خالل ررا تقرردين المسرراىدات اإلرشرراديا باسررتخدان تعنالاجيررا الراميررا

 اا شبعا اإلنترنت م  المرشد لممسترشد. اتببيقاترااالت االت ساا  بالمابايل 

 :مزاٌا اإلرشاد النفسً اإللكترونً
 
مناسرر  لممسترشرردي  الررهي  ينتقمررا  إلررل امرراع  جؽراايررا مختمفررا ابعيرردم بمبرراً لإلرشررادات   -1

 النفسيا.

يناس  المسترشدي  الهي  يشعرا  برانا اعير اي استخدان اإلنترنت عاسيب   المرتالع ن   -2

 ادرات يمع  تفعيم ا ى  بريب ئها األسما  التباىدي.

بمرر  إرشررادات ال ررنا النفسرريا بشررعل  يناسرر  المسترشرردي  الررهي  يشررعرا  بنرررل مرر   -3

 مباشر.

يساىد المسترشد ىمل األمانا اال رانا االتعاا  م  خالل الجمسرا بترااير البيةرا ا منرا   -4
 الخاليا م  اإلنرال مما يشجعر ىمل العشؾ ى  هاتر.

ياار  ليا مساىدم لتنميل مستاى التقدن النفسي لممسترشدي  ى  بريب االنتفا  بسجالت   -5
 القاةما ىمل النص المعتا  . التاا ل

يعمل ىمل تااير ااىدم بيانات إلعترانيا ى  عل  المسترشدي  ائها يساىد المرشد النفسري  -6
 اي استدىا  ممؾ المسترشد بشعل إلعتراني االن ال ىمل معمامات.

يعسرر النرراج  النفسرري االخجررل برري  المسترشرد االمرشررد النفسرري نيررث يسررتبي  المسترشررد  -7
 إلعترانياً اي مااضي  اد ال يستبي  منااشت ا معر بشعل مباشر.منااشا المرشد 
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 أهداف اإلرشاد النفسً األلكترونً
 
تقردين الخردمات اإلرشراديا االنفسريا االمعماماتيررا األعاديميرا لمبمبرا ا يرادم اىري ن برسررالا  -1

 الجامعا اائداا ا اان مت ا.

البمبرا ىمرل التفاىرل مر  التعمرين التعرؾ ىمرل المشرعالت االعقبرات التري تنرال دا  اردرم  -2

األلعتراني االعمل ىمل تؽيير األاعار ااالتجائرات السرمبيا ننرا التعمرين األلعترانري اتبنري 

 ااعار اعير إيجابيا.

ت ايد المسترشدي  بالم ارات الاااةيرا االشخ ريا التري تمعرن ن مر  ا رن هاات رن ااردرات ن  -3

 اميال ن اممارسا دار ايجابي اي النيام.

د البمبررا بالمعمامررات الراميررا الندييررا الترري تمعررن ن مرر  التفاىررل مرر  اسرراتهت ن ارري ت ايرر -4

 ال فاؾ األلعترانيا بعل س الا ايسر.

تقدين الخدمات اإلرشاديا ال نيا الاااةيا االمعمامات العمميا لممسترشدي   ا يادم اىي ن   -5

 ال ني  لمااايا م  خبر األمرا  الاباةيا.

 الدراسيا. ااإلجا اتن خالل اترم  العبل تاجير البمبا امتابعت   -6

تقدين الخدمات اإلرشاديا المعماماتيا االتقنيرا الرل السرادم اىضرا  ال يةرات التدريسريا نرال   -7

 عيفيا التفاىل م  التعمين األلعتراني .

 

 أنواع اإلرشاد النفسً األلكترونً
 
المباشررر: انف ررد التاا ررل برري  المرشررد االمسترشررد بااررت اانررد ىبررر اسرراةل األت ررال   -1

مر  ابرل المسترشرد   اتعرا  العالارا  االسرتخدانالمتعددم ااستخدان الاسريما المتانرا اسر ما 

بال ات اال ارم اا الرساةل اا ال ات اقب م  خالل استخدان الب مات اي الماسرنجر 

 البريد األلعتراني اا التميعران ....اؼيرئا.اا  اا الااتسا  اا الفايبر

الؽير مباشر: التاا ل بي  المرشد النفسي االمسترشد اي اااات مختمفا   ألتانرا النريرا   -2

لممرشد النفسي مر  ج را االمسترشرد مر  ج را اخررى ألختيرار الاارت المناسر  لمررد ىمرل 

ال راتيا   ايعرا  األت رال  الرساةل اا الااجبات البيتي اينا  دراسرا النالرا  اا الب رمات

 االتاا ل اي اااات مختمفا.
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 وسائل اإلرشاد النفسً األلكترونً
 
تعررد المن ررات االمااارر  األلعترانيررا الرسرررميا المرتببررا بالمهسسررات العمميررا االمراعررر      

البنييررا االجامعررات  امااارر  التاا ررل األجتمرراىي ميررل الفيسررباك اتررايتر االياتيررا  االفررايبر 

االااتسا  االماسنجر االبريد األلعتراني االمدانات   م  ابر  الشبعات االجتماىيا ااعيرئا 

انتشراراً اري العرالن  ايعتبرر ماارر  ايسرباك الشر ير شربعا تاا ررل اجتمراىي يتقابرل مر  خالل ررا 

األشخاص م  بعض ن البع  لتبادل المعمامات اال رار امنااشرا األاعرار ايمرا بيرن ن   امر  

يم ررا لمشررارعات المسترشرردي  ارري مااارر  الفيسررباك ىمررل ان ررا ترعرر ت ىمررل تبررادل خررالل تنم

 اا  اسرررتخدان البمبرررا لشررربعات  المعمامرررات األعاديميرررا االعمميرررا  االمقرررا ات  اتقررردين الررردىن

التاا ل االجتماىي ي دؾ لتنقيب خمز ناجات  ئري ناجرات معرايرا امعمامرات   ناجرات 

براؼماتيررا   ناجررات اجتماىيررا اتاا ررل   ناجررات   ناجررات شخ رريا اسرريعالاجيااجدانيررا 

ال رررا  مرر  الااارر   مررل  الفررراغ   امناسرر  اعيررر الررل األاررراد الررهي  يعررانا  مرر  المشررعالت 

النفسريا ارري مجرراالت النمررا الشخ رري  ااإلنجرا   ااإلدمررا   انرراالت القمررب النفسرري  انرراالت 

 الخاؾ االجتماىي  امشاىر اإلنساز بالهن .  

 
 التواصل االجتماعً  تأثٌر شبكات

 
تترريح ارررص لمتعرراا  االتشررارك االتفاىررل ارري تنسرري  التاا ررل االتفرراا  إيجابرراً ىمررل    -1

 .الم ارات المرتببا بالهعا  االنفعالي 

ا رررن اضررربب الرررهات اإدارم المشررراىر ااالنفعررراالت لررردى األارررراد   نيرررث تتررريح الشررربعات   -2

خرالل ئايترر الراميرا السريما لردى  االجتماىيا المجال لعرل مسرتخدن لمتعبيرر ىر  هعاةرر مر 

هاي الهعا  االنفعالي المنخف  اي النيام النقيقيا  االهي  يشعرا  ب ن ن ااضل اي العرالن 

 .االاتراضي ىبر الشبعات االجتماىيا

ببرررب مختمفررا اجديرردم بسررب  ؼيررا  النررااج  بيررن ن   اىرراابف ن مشرراىرئنالتعبيررر ىرر    -3

   .ىمل ىمميات التفعير ت ييرئاابالتالي ؼيا  

تاار ار اً لمفرد لمف ن الجيد اإدراك لعاابفر م  خالل التؽهيا الراجعرا مر  خرالل رداد   -4

اعل المشارعي   اتسمح ل ن بالتعبير العابفي ى  ىاابف ن بما يساىد ىمرل تنميرا اردرات ن 



28 
 

يخشررا  اي اإلبداىيررا ااالبتعررار  نيررث ي رربح لرردي ن ارردرم ىمررل التعبيررر ااإلبررداح ألن ررن ال 

  .راابا عما اي العالن النقيقي

يتبم  برااً جديدم لمتاااب م  الاساةل المستعمما االتي يسرتخدم ا ا خررا  لمتعبيرر ىر    -5

 .انفس ن

 
 مشكالت اإلرشاد النفسً األلكترونً: 

 
ىبررارم ىرر  سررماك ىرردااني متعمررد يسررتخدن الاسرراةب أوالً: االنتهاااا اإللكترونااً للخصوصااٌة: 

 لؽر  التنرش االمضايقا اإنرال اتخايؾ اا ت ديد ا خري . اإللعترانيا

يعرراني عييررررا  مرر  مسرررتخدمي األج ررر م اإللعترانيررا الما رررالا بشرربعا اإلنترنرررت مررر        

ض ن ألشعال مختمفا م  المضايقات  بد اً م  اإللناح بالتعارؾ م  اشخاص ال يعراان ن  تعرش

ض ن لممالنقا االتعقش  م  جان   خري  مم  لدي ن خالاات شخ ريا مع رن   اا مر     اا تعرش

ش مرر  خ ررام ن السياسرريي     اا التعقشرر  مرر  الج ررات األمنيررا   ااررد يتعرررش  المررر  لمتنرررش

اشخاص معرااي  لر اا مر  مج رالي ال ايرا   انعرر  اري مرا ير تي النالرا التري يعرا  اي را 

 المعتدي  معرااي  م  ضنايائن .

اي عررررؾ االنت ررراك اإللعترانررري لمخ ا ررريا ب نرررر اسرررتخدان الاسررراةل اإللعترانيرررا اشررربعا      

ؾ اانانيرراً ب نررر اسررتخدان اسرراةل تعنالاجيررا اإلنت رنررت ارري إ ىررال ا خررري  اا إيررهاة ن   ايعرررش

د . المعمامات ااالت االت م  جان  ارد اا  مجماىا اي إيها  ا خري  اي شعل متعمش

اتشررمل اشررعال ئررها االنت رراك مالنقررا ا خررري  اا التشرر ير ب ررن  عتاجيررر الرسرراةل الترري      

اإل ىررال لممتمقرري  سرراا  عانررت تممينرراً الررل الرؼبررا بررالتعرؾ إلررل تنترراي ىمررل مررااد تسررب  

المتمقي  ألئداؾ جنسيا  اا عانت تنتاي ىمل ىبارات اا شتاةن  اا نشر  ار الشرخص مر  

دا  ىممررر  اا الت ديررد ااالبترر ا   اا المالنقررا االتجسررز  اا التتبرر  بالتعميقررات المسرريةا  اا 

مختمفرررا  اا انتنرررال شخ ررريتر بت ايرررر البريرررد  التشررر ير بالشرررخص ىبرررر اسررراةل إلعترانيرررا

 اإللعتراني اا انتنال النسابات ىمل مااا  التاا ل االجتماىي.

برردات  ررائرم االنت رراك اإللعترانرري لمخ ا رريا منرره بدايررا اإلنترنررت   باسررتخدان البريررد       

ئن الرل تردىا Spamاإللعتراني  نيث بدا مستخدما ئها البريد بتمقري رسراةل ت عررؾ ىرادم برـ 

 ال دااا االتعارؾ  اا تنتاي ىمل مااد جنسيا .
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ل       امرر  انتشررار اإلنترنررت اعيررر  ااعتشرراؾ اسرراةل تاا ررل اعيررر سرررىا اانتشرراراً   تنرراش

د رسراةل بريديرا   إلرل اسراةل ميرل ؼررؾ الدردشرا  امنترديات  االنت اك اإللعترانري مر  مجررش

باك ا تررايتر  ااألنسررتعران االرسرراةل اإلنترنررت  امااارر  التاا ررل االجتمرراىي ميررل الررـ ايسرر

الفاريا ىمل ال ااتؾ  الهعيا ميل الـ ااتز     االفايبر االماسنجر االتميعران    اؼيرئا مر  

برام  االت رال المجراني  اال رار الرم يرا   ااإلىالنرات ىبرر اإلنترنرت  اراابرب التنايرل 

التري  Pop-upsالناااه المنبيقا التمقاةي التي تعتر  الشخص ىند ت فشنر شبعا اإلنترنت   ا

 تنتاي ىمل إىالنات جنسيا اا ىبارات تنرش  ىمل العرائيا .

د الترعير  ىمرل المااضري  الجنسريا       ل االنت اك اإللعتراني لمخ ا ريا مر  مجررش عما تناش

االسراات الماليا إلل مااضي  سياسيا اباةفيا ات فيا نسابات شخ يا  م  خرالل التشر ير 

 االقهؾ .

  
 أسباب االنتهاا اإللكترونً للخصوصٌة 

 
لقررد سررائن االنفترراح ال اةررل االمفرراج  ىمررل خ ا رريات األشررخاص ا خررري   مرر  خررالل  -1

شبعات التاا ل االجتماىي  ااألج  م اإللعترانيا التي يتااار لدي ا ات ال مستمر بشبعا 
 اإلنترنت.

اةل التاا رل الفراري  س الا الا ال إلل ا خري  اي اي  ما  امعرا   مر  خرالل اسر  -2
 اي نداث ما ي عرؾ بال دما اليقاايا لدى مستخدمي ئه  الشبعات.

 ىدن القدرم ىمل إدارم العالاات م  ا خري  م  خالل ئه  الاساةل اي شعل  نيح. -3

ىررر  الررهات االج ررل مرر  ابررل المسررتخدمي  ممررا جعم ررن  رريدا سرر الً لرردى المننررراي   -4
 االمنتراي . 

 
 المستخدمة لالنتهاا االلكترونً للخصوصٌة: الوسائط اإللكترونٌة

 
البريرررد العترانررري : مررر  خاللرررر يمعنرررك إرسرررال ااسرررتقبال االررررد اإىرررادم تاجيرررر الرسررراةل  -1

 العترانيا م  إمعانيا إرااب ممفات بتمك الرساةل.

المنتديات اإللعترانيرا : اي را يرتن بررح ماضراىات لممنااشرا ايرتن إرسرال المشرارعا اتجرد  -2

 ا خري .الرداد م  

الرساةل الفاريا : م  خالل ا يندث ات ال ااري بي  براي  اا اعيرر ىر  بررب العتابرا   -3

 اا المناديا ال اتيا اا المرةيا.
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ال ااتؾ الهعيا : ىبارم ى  ئاتؾ منمال يمع  مستخدمر باالت ال با خري  م  خردمات  -4

 اخرى م انبا.

اص يرردا  برر  رران  المدانرا مررا الترداي  اإللعترانري : ىبررارم ىر  سررجل اإللعترانري خر  -5

 يشا .

مااا  اإلنترنت : ىبارم ى  مجماىا م   رفنات الاير  التري ارد تنتراى ىمرل ن راص  -6
 ا ار اا ا اات اا ايديا اميال :

تسرمح بنشرر معمامرات خا را لمشرخص  Face Bookالمااا  التاا رل االجتمراىي : ميرل -7
  ان  النسا .  

 
 أشكال االنتهاا اإللكترونً:

 
اإللعترانررري : ىبرررارم ىررر  اسرررتخدان اسرررما  مسرررتعارم لنشرررر تعميقرررات ت ديرررد ىمرررل التخفررري  -1

 المنتديات اإللعترانيا  االبريد اإللعتراني  اا ىمل مااا  إلعترانيا اخرى.

المضررايقات اإللعترانيررا : ىبررارم ىرر  رسرراةل ىداةيررر ماج ررا ضررد شررخص اا اعيررر مرر   -2

 المرائقي .

العديد م  الرساةل ألنرد المررائقي  ب ردؾ الت ديرد المالنقا اإللعتراني: ىبارم ى  إرسال  -3

 اا التخايؾ اا إرسال تعميقات ىداةير بشعل متعرر.

الس  اا القهؾ اإللعتراني: ىبارم ى  نشر عممات ىداةيرا امبتهلرا ضرد شرخص اا اعيرر   -4

مررر  المررررائقي  ىمرررل  رررفنات األخبرررار اإللعترانيرررا لممجماىرررات   االمنترررديات االبريرررد 

 ىمل مااا  اخرى .اإللعتراني  ا

التش ير اإللعتراني : ىبارم ى  ىر  ىان اا نشر اا مشرارعا لممراسرالت الشخ ريا اا  -5

ال ررار الخا ررا لشررخص اخررر خا ررا المراسررالت الترري تنترراى ىمررل معمامررات شخ رريا 

 نساسا   اا ال ار هات ال يةا الجنسيا .

معينرا انبره ا خرري   االستينا  اإللعتراني : ىبارم ى  ضن بع  المرائقي  الل مجماىا -6

. 

الت ديررد اإللعترانرري: ىبررارم ىرر  إرسررال رسرراةل ت ديديررا المنترراى ىرر  بريررب الرسرراةل  -7

 اإللعترانيا.

التعدي م  خالل النص االدردشا: ىبارم ى  المناديرا ىبرر اإلنترنرت باسرتخدان ن راص  -8

 اىبارات ؼير مرؼا  من ا.
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ع  األشرخاص اينرا  التجرال نشر  ار ؼير الةقا :   ار بع  ال ار ؼيرر الالةقرا لرب -9

 ىبر مااا  اإلنترنت.  

 
 الجوانب اإلٌجابٌة للشبكة الرقمٌة :

 

  )التعمن االاتراضي )التعمن ى  ب عد 

 .القيان ب ىمال التجارم االبناك ااألىمال االات اديا 

 .ىمميات جرانيا االت اير الببي 

 .ىمميا االاتباز لالستفادم م  البناث العمميا 

  اإللعتراني.الدليل 

  .مجماىات المنااشا 

  .تبادل الممفات  

  .ال نااا 
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 إرشاد املراهقنيجمال 
 المقدما : 

 
ال تخمررا اترررم المرائقررا مرر  الترراترات االمشررعالت النفسرريا الترري يمعرر  ا  ت ررل إلررل نررد        

النفسي  اتقريبا ال ياجد شخص لن يمر برالعيير مر  األ مرات اري اتررم المرائقرا   االضبرا 

العررر  بببيعرررا النرررال تختمرررؾ نررردت ا مررر  شرررخص إلرررل  خرررر  امررر  المعرررراؾ ا  التؽيررررات 

الفسرريالاجيا االنفسرريا البالؽررا الترري تنرردث ارري اترررم المرائقررا   االترري ينتقررل اي ررا البفررل مرر  

تهدي إلل اىرا  نفسيا متعرددم ميرل القمرب االتراتر ا راال  مرنما البفالا إلل بدايا النض 

إلررل اإلنبرراب   اارري ئرره  الفترررم النرجررا مرر  العمررر يعررا  المرائررب ارري اشررد االنتيررال إلررل 

المساىدم   ساا  م  العاةما اا األ داا  اا المخت ي  اي تقدين الن ح ااإلرشراد اري اجتيرا  

  امرنمرا المرائقرا مرنمرا انتقرال بري  البفالرا  تمك المرنما بسالن االعبار من را إلرل النضر 

االرشررد ل ررا خ رراةص تمي ئررا ىمررا ابم ررا امررا بعرردئا  اا  مرنمررا المرائقررا مرنمررا ترراتر 

ان را  اىاا ؾ اب ا ا مات نفسيا اانبابات ا راىات اضؽاب اجتماىيا امشعالت عييرم

اي را عييرر مر  اي ان را مرنمرا نمرا العر   مرنما تنقيرب الرهات انر  امررح انمرا شخ ريا 

  الهلك االناجا ماسا إلرل إرشراد المررائقي  ليعيشراا اري سرعادم متمتعري  بال رنا  المشعالت

 النفسيا. 

 تعرٌف إرشاد المراهقٌن
 

    ىمميررا المسرراىدم ارري رىايررا اتاجيررر نمررا المرررائقي  نفسرريا اتربايررا ام نيررا ااجتماىيررا
 االمساىدم اي نل مشعالت ن الياميا.

  اإلرشرراديا النفسرريا االاااةيررا االنماةيررا االعالجيررا الررل المرررائقي  ب رردؾ تقرردين الخرردمات
 تنقيب التاااب الساي انما  الشخ يا  بشعل سمين امتعامل .

 
 أهداف إرشاد المراهقٌن 

 
 مساىدم المرائقي  اي تنقيب نما سمين متعامل اتاااب ساى شامل. -1

 اتنقيب ااضل مستاى م  السعادم اال نا النفسيا.   -2

 مساىدم المرائقي  ىمل نل المشاعل الدراسيا.  -3

 مساىدم المرائقي  ىمل اختيار التخ ص المناس  ااب ادرات ن اميال ن. -4

 مساىدم المرائقي  ىمل تجاا  المشاعل النفسيا األسريا. -5
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 الحاجة إلى إرشاد المراهقٌن

  .البد م  ا ن  مرنما المرائقا ىمل ا  يعا  ئها الف ن م  اج ا ن ر المرائقي -1

ئه  المرنما مرنما انتقاليا نرجا ائه  نقبا ضعؾ لها ينتال المرائب إلل مساىدم لعري  -2

 يعا  متاااقا.

الناجررات األساسرريا لممرائررب الناجررا إلررل اإلرشرراد النفسرري اهلررك لمتؽمرر  ىمررل مشررعالتر  -3

 اتمتعر بال نا النفسيا. 

 

 مشكالت المراهقٌن
 
مشررعالت جنسرريا :الترر خر الجنسرري انقررص المعمامررات الجنسرريا انقررص التربيررا الجنسرريا   -1

 اممارسا العادم السريا االجنسيا الميميا.

مشعالت  رنيا : عرنقص الرىايرا ال رنيا االنمرا ال رني المننررؾ االسرمنا المفربرا   -2

 خا ا ىند الفتيات ا  ار بيار الشبا )ن  الشبا (. 

مشعالت انفعاليا :عالنساسيا االنفعاليا اسر الا االسرتيارم االتنراا  االنفعرالي االؽضر    -3

 االتمرد ااالعتةا  االي ز االخجل االخاؾ االقمب.

المشررعالت األسررريا : عالخالاررات األسررريا االبررالب برري  الاالرردي  امررات انررد الاالرردي   -4

 االتسمب االقسام االنبه االتفراا.

الخمقيررا :عالشررك ااإللنرراد اىرردن ادا  الشررعاةر امررا ي ررانبر مرر  امررب المشررعالت الدينيررا ا -5

ا ررراح امشرراىر هنرر  اىرردن بررر الاالرردي  االتق ررير ارري  ررما األرنرران اسررا  معاممررا 

 الجيرا .

المشررعالت االجتماىيررا : عرراالؼترا  اىرردن شررؽل ااررت الفررراغ ا يادتررر ام ررانبا اارررا   -6

 . السا  االتدخي  ااإلدما  االسرىا ال اةدم

المشعالت المدرسيا :ىدن القدرم ىمل االستهعار اسا  التاااب الدراسري االسررنا  اامرب  -7

التن يل اامب االختبار االتخمؾ الدراسي اعيرم الؽيا  االت خير انقرص الضربب االرربب 

 انقص االلت ان اي داخل المدرسا. 

اسرا  التااارب الم نري  المشعالت الم نيا : نقص التعمين االتردري  انقرص الت ئيرل الم نري -8

 ا  ار  ائرم الببالا ااالىتماد ىمل ا خري . 



34 
 

اجاد  راىات بي  اين البفالا ااين الرجالا ا راح بري  الرؼبرا اري اإلشرباح ا نري اا  -9

المباشررر لداااعررر ااإلشررباح المهجررل . االمعررراؾ ا  ال ررراح نالررا نفسرريا تتجرراه  اي ررا 

عررهر ىميررر تنقيررب ال رردؾ ا خررر. ايسررتبي  اإلنسررا  ائررداؾ متعارضررا إها نقررب انرردئا ت

 المرشد ا  ياجر المرائب لالختيار الماضاىي ال اة .

 

 خدمات إرشاد المراهقٌن 
 
البد مر  إرشراد المررائقي  لتنقيرب مسرتاى ااضرل مر  ال رنا النفسريا ل رن   االبرد ا  يعرا      

لممررائقي    امر   المرشد النفسري ىمرل اىمرل مسرتاى بفنيرات اخردمات االخ راةص العمريرر

 ئه  الخدمات مايمل:

 رىايا النما : يج  االئتمان برىايا النما اي عااا م ائر  المختمفا.   -1

التربيا الجنسيا : يج  ا  تقدن التربيا الجنسيا لممرائقي  نس  ا ال ا العمميا االتربايرا  -2

 االنفسيا ااالجتماىيا االدينيا.

لاىي ال رني االقضرا  ىمرل األميرا ال رنيا خدمات اإلرشاد ال ني : يج  االئتمران برا -3

 ااالئتمان بالب  الاااةي االفنا ات الببيا.

خدمات اإلرشراد العالجري : يجر  االئتمران بت يةرا المنراخ النفسري المشرب  بالنر  االعبرؾ  -4

 اتنقيب الهات انل المشعالت الجنسيا اال نيا ااالجتماىيا.

خدمات اإلرشاد الترباي: تشجي  المرائقي  ىمل التن يل ااالستهعار الجيد امسراىدات ن   -5

 اي نل المشعالت التربايا المختمفا.

خدمات اإلرشاد الم ني : االئتمان بالتربيا الم نيا اتااير المعمامات المختمفا لمم   اهلرك  -6

 لتنقيب التاااب الم ني. 

االررا نشررر اليقااررا الدينيررا ااالئتمرران بالرردي  االشررعاةر خرردمات اإلرشرراد النفسرري الررديني : من -7

 الدينيا  

خرردمات إرشرراد ااررت الفررراغ : ىرر  بريررب مسرراىدم المرررائقي  ارري شررؽل اااررات اررراؼ ن  -8

 ببريقا ايجابيا. 
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ااألسرررى: يجرر  االئتمرران باإلرشرراد ال ااجررل ااألسرررى اهلررك  ال ااجرريخرردمات اإلرشرراد  -9

ي لممرررائقي  االتؽمرر  ىمررل المشررعالت ال ااجيررا لالسررتقرار ال ااجررل ااألسرررى المسررتقبم

 ااألسريا التي تااج  ن.

التربيا االجتماىيا :اهلك لتااير الرىايرا االجتماىيرا اري األسررم االمدرسرا االمجتمر   -11

 ااالئتمان بعمميا التنشةا االجتماىيا اتعمين المعايير االجتماىيا السميما.

 خطوات اإلرشاد النفسً  للمراهقٌن 

راىررات ارردرات اامعانيررات المرائررب  أل  تعميفررر ب ىبررا  ارراب بااتررر ت يررد نالتررر يجرر  م   -1

ساً ا  الهلك ينبؽي مراىام ادراتر اإمعاناتر   بنيث يق  اإلرشاد النفسي اي نبراب ادراترر 

 الببيعيا اخبراتر.

مراىات مبدا الفراب الفرديا بي  المرائقي    اميز جمي  المرائقي  نسخا ااندم  اإنمرا    -2

ختمفا  ايما بين ن اي عميا ما يمتمعا  م  الهعا  العان االقدرات ااالسرتعدادات  االميرال ي

  االسمات  الشخ يا   اال راؾ االجتماىيا ااالات اديا   ااي عيفيرا اسرتخدام ن لرهلك 

 عمر.

ااامررا ىالارررا اديرررا دااةرررا ااام ررا اليقرررا المتبادلرررا ااالنترررران برري  المرشرررد النفسررري ابررري    -3

نتررل تسرراىد ئرره  العالاررا اا تمررك الراببررا العابفيررا ىمررل إا رراح المرائررب ىمررا  المرائررب 

 يجال اي  در  م  اسرار اا خبايا.

ال بد ا  يف ن المرائب ا  المرشد النفسي  ي دؾ مساىدتر  ااألخه بيرد   اانرر يختمرؾ ىر   -4

 رجال السمبا اا اإلدارم.

 
 مبادئ اإلرشاد النفسً للمراهقٌن

 

سررير خبرراات اإلرشرراد النفسرري   اررال ي ررح ا  تعررا  بفريررا اا اجاةيررا  مبرردا الترردرل ارري  -1

الع  ال بد م  التسمسل االتدرل م  مبم  إلل  خر  اا م  مشعما ارىيا إلرل اخررى  اا 

 م  خبام إلل اخرى.

إجرررا  تشررخيص دايررب لمنالررا ابررل ىالج ررا   اهلررك باالىتمرراد ىمررل الاسرراةل الماضرراىيا   -2

 عاالختبارات  االمقاييز االمقرابالت  ادراسرا تراريخ النالرا.. الدايقا اي جم  المعمامات 

 الخ.
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 مفهوم المراهقة 

 
م رربمح المرائقررا مشررتب مرر  عممررا التينيررا تعنرري الترردرل ننررا النضرر  الجسررمي االعقمرري      

 ااالنفعالي ااالجتماىي االسماعي.

 ندد العمما  المرائقا اي ضا  تفسيرات مختمفا ئي   التفسرير ال منري ـ  تفسٌرات المراهقة :

 النماةي   النفسي   االجتماىي   االتفسير العان .  

  التفسير ال مني لممرائقا ب ن ا اترم امترداد تبردا مر  نراالي السرنا الناديرا ىشررم اا اليانيرا

النمرررا البيالاجيرررا ىشررررم تقريبررراً نترررل العشررررينيات مررر  ىمرررر الفررررد متررر يرم بعاامرررل 

 االفسيالاجيا ابالمهيرات االجتماىيا االنضاريا. 

  التفسير النماةي لممرائقا  ايشير إلل ان ا مرنما م  النما تق  بري  البفالرا االرشرد  ائري

 مرنما نماةيا انتقالير م  ىالن البفالا إلل ىالن العبار. 

   معينررا تترترر  ىمي ررا مقتضرريات التفسررير النفسرري لممرائقررا اتعنرري لرردى ىممررا  الررنفز اترررم

 جديدم اي السماك لن ي لف ا الفرد م  ابل .

   التفسير االجتماىي لممرائقا  ا ي اترم انتقال م  بار البفالرا المت رؾ باالىتمراد ىمرل

ا خري  إلل بار بماغ مرنما االلتفات إلل الهات  ىمرل اىتبرار ان را مرنمرا متمير م ىمرا 

 مدم ىمل ؼيرئا اىتماداً عمياً .عانت ىمير ايان البفالا المعت

   المرائقا بمعنائا العان ئي المرنما التي تبردا برالبماغ اي نضرال الؽردد التناسرميا ااعتسرا

معالن جسميا جديدم اتنت ي بالرشد   ا ي ل ها ىمميا بيالاجيرا نيايرا ىضرايا اري بردة ا  

 ا ائرم اجتماىيا اي ن ايت ا. 

 نتهً ؟ـ متى تبدأ مرحلة المراهقة ومتى ت
 

م  الس ل تنديد بدايا مرنما المرائقا الع  م  ال ع  تنديد ن ايت ا   االسب  اي هلك      

ا  بدايررا المرائقررا تتنرردد بررالبماغ الجسررمي   بينمررا تتنرردد ن ايت ررا بالا ررال إلررل النضرر  ارري 

 م ائر النما المختمفا ) العقميا االجسميا ااالنفعاليا ااالجتماىيا(. 
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 مصطلحً البلوغ والمراهقةالفرق بٌن 
 

يخمررب الرربع  برري  م رربمني البمرراغ االمرائقررا   إال ا  الفرررب بين مررا ئررا ىمررل الننررا       

التالي : م بمح " البماغ " يعني الجان  العضاي الفسيالاجي لممرائقا االهي ينردث بسرب  

الؽرردم  نضرر  الا يفررا التناسررميا االترري ترجرر  إلررل نشرراب الج ررا  الع رربي   االؽرردد اخا ررا

ال نابريا اال رمانات   ايعتبر البماغ نقبرا تنرال اىالمرا انتقرال مر  مرنمرا البفالرا إلرل 

 مرنما المرائقا . 

 أشكال المراهقة  
 
المرائقررا المتاااقررا : يمتررا  المرررائقي  ارري ئررها الشررعل بمرريم ن لم رردا  النفسرري ااالترر ا   – 1

بيرررا برررا خري    انياترررر ؼنيرررا بمجررراالت الخبررررم االنفعرررالي االعالارررا االجتماىيرررا االيجا

اباالئتمامررات العمميررا الااسررعا الترري ينقررب ىرر  بريق ررا هاتررر   عمررا ا  نياتررر المدرسرريا 

مااقا  اؼير مسرؾ اي انالن اليق ا اا ؼيرئا م  االتجائات السمبيا   ايرج  هلك إلرل 

اانترران رؼباترر   اترااير المعامما األسريا القاةما ىمرل االتر ا  اتف رن ناجرات المرائرب 

 ادر عاؾ لر م  االستقالل اتنمل المسةاليا ااالىتماد ىمل النفز . 

المرائقرررا اإلنسرررنابيا المنبايرررا : ايعرررا  المرائرررب اررري ئرررها الشرررعل ميررراالً إلرررل الع لرررا  – 2

ااالنباا  االنشاب االنبااةي ميل ارا م العت  اعتابا المرهعرات التري يردار اؼمب را نرال 

ر انقد  لما نالر م  اسالي  معامما   اؼيرئا  تنتابر ئااجز عييررم اانرالن يق را انفعاالت

تدار ماضراىات ا نرال نرمانرر مر  المالبرز اا الم عرل اا المرعر  المرمراب ا را ينقرب 

 امانير ابماناتر م  خالل ا. 

مررائقي  المرائقا العداانيا المتمردم : اتميل ئها الناح م  المرائقا ما يتسن برر بعر  ال – 3

م  تمرد اىداا  ماجر ضد األسرم االمدرسا بل ألي شعل م  اشعال السرمبا برل انيانراً 

ضررد الررهات   اي مررل ااجباتررر المدرسرريا بشررعل عبيررر  ايقرران المرائررب ب ىمررال تخريبيررا   

ابمنااالت انتقاميا   ااختراح ا ص المؽامرات   التري ينراال اي را إ  رار ااترر   اارد 

ز المرائب برال من اإئمرال ا خرري  لرر ) اخا را األسررم (   اا ا  يرج  هلك إلل إنسا

انداً ال ي تن بر   عما ا   اسالي   التنشةا األسريا الضاؼبا القاةما ىمرل النبره االنرمرا  

االقسررام   اعيرررم اإلنبابررات ) شررعار المرائررب بالفشررل ( داراً عبيررراً ارري ئررها النرراح مرر  

 المرائقي  العداانيا . 
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ئقا المننراا: ايعا  المرائب اري ئرها النراح مر  المرائقرا   مننرل اخالايرا امن رار المرا -4

نفسررياً   مررنؽمز ارري الرراا  مختمفررا مرر  السررماك المننرررؾ عاإلدمررا  ىمررل المخرردرات اا 

السراا اا تعراي  ى رابات مننمرا اخالايراً    ايبردا إ  المررائقي  اري ئره  المجماىرا ارد 

مات ىابفيررا ىنيفررا ايرررت ىمررل تفعيرررئن ااجرردان ن تعرضرراا إلررل خبرررات مهلمررا اا  ررد

لرربع  الااررت   عمررا ا  انعرردان الراابررا األسررريا ااضررعف ا  االقسررام الشررديدم ارري المعاممررا 

)االستخدان المستمر لمعقا  (   اتجائل الرؼبرات االناجرات اا التردليل ال اةرد  اال رنبا 

 السيةا  عم ا ىاامل مهيرم تهدي إلل مرائقا مننراا. 

 

 رحلة المراهقةم
 

عا  معتقدا انتل اات ا ير ا  المرائقا مرنما ااندم متجانسا تبردا با رال الالرد اا       

البنررت إلررل مرنمررا البمرراغ   اتنت رري بالا ررال إلررل النضرر  القرراناني ) سرر  الرشررد ( إال ا  

البناث الندييا التي اجريت لدراسا التؽيرات اي السماك خالل مرنمرا المرائقرا اعردت ىمرل 

 التؽيرات التي تندث اي بدايا المرائقا اسرح من ا اي ن ايت ا . ا  معدل سرىا 

 (  19-13لها لج  البع  إلل تنديد المرائقا بالمرنما  العمريا م.)سنا 

  بينما لج  البع  األخر إلل تقسين مرنما المرائقا إلل يالث مرانل   ائري : المرائقرا

سرررنا   االمرائقرررا  17ـ  15سرررنا   االمرائقرررا الاسررربل مررر   14 -12المبعررررم مررر  

سرنا   اهلرك ىمرل اسراز ربب را بالمرانرل التعميميرا ) المرنمرا  21 -18المت خرم مر  

 المتاسبا ـ المرنما اليانايا ـ مرنما التعمين العالي ( .

 عما اضل البع  ا خر م  العمما  تقسين مرنما المرائقا إلل مرنمتي  ئما : 

  ( 18ـ  12المرائقا المبعرم   ) 

  (  22ـ  18المرائقا المت خرم  . ) 

 أهمٌة مرحلة المراهقة

تن ل المرائقا ب ئميا عبيرم  نيث ان ا تنال اتنتل معانرا عبيررم بري  مختمرؾ اليقاارات        

االبيةات االشعا   اهلك ألن ا تهئل الفرد لمدخال اي مرنما الشبا  لي ربح ىضرااً ينخررب 

ر األساز لمرنما الرشد الهي ي بح اي ا الفررد مسرةاال اي خدما مجتمعر   ا ه  المرنما تعتب

 ى  اسرم   اى  م نا   اىضاا منتجا يس ن اي تقدن المجتم  اراير. 



39 
 

 مراحل نمو المراهقة المبكرة

م  بدايا المرائقرا المبعررم ال يعتبرر البفرل نفسرر بفرال بسرب  مرا يبررا ىمرل جسرمر مر        

إال ا  الاالردي  االمعممري  مرا  الراا ين ررا  إليرر ىمرل تؽيرات جسميا ااسيالاجيا سرريعا   

انر بفال .   اىادم مرا يرهدي ئرها التنراا  إلرل الشرعار باإلضربرا  النفسري لردى المررائقي  

 اإلل سماعيات ؼير مرؼا  اي ا .

يتسن النمرا الجسرمي اري المرائقرا المبعررم بالسررىا العبيررم   اتسرتمر بفررم  :النمو الجسمً

سررناات (   اهلررك بعررد النمررا ال ررادت ارري  3النمررا ارري المرائقررا المبعرررم لفترررم   منيررا تبمررػ ) 

المرنمررا السررابقا  ) البفالررا المترراخرم (   ات ررل اا ررل سرررىا لمنمررا الجسررمي ارري المرائقررا 

سرنا (   ايتر ير النمرا  12سنا (   الدى اإلنراث اري سر  )  14)  المبعرم لدى الهعار اي س 

الجسررمي ارري المرائقررا المبعرررم  بعاامررل ىديرردم مرر  ائم ررا الارايررا ا نرراح الجررنز  االتؽهيررا 

 اإارا ات الؽدد   اخا ا الؽدم النخاميا اإارا ئا ل رما  النما . 

قرا المبعررم   الرهي يرنععز ايررم نتيجا لمنما الجسمي السري  اي مرنما المرائ :النمو الحركً

 ىمل النما النرعي   تتسن نرعات المرائب بما يمي :

 ـ االاتقار لمرشااا : اي  ر هلك اي النرعات التي تتبم  نس  التاااب بي  اج ا  الجسن .1

ـر نقرص ئادايرا النرعرات : نيرث ال يسرتبي  المرائرب تن رين نرعاترر لمناالرا تنقيرب ئردؾ 2

 معي   

المفربا اي النرعات : نيث يبهل المرائرب ج ردا عبيررا اري ادا  النرعرات ا التري ـ ال يادم 3

 ال تتبم  بهل ئها الج د   األمر الهي يشعر  بسرىا التع  م  اال مج اد .

ـرر ىرردن االسررتقرار النرعرري : اررالمرائب يجررد  ررعابا ارري المعرراث اا الجمرراز لفترررم بايمررا 4

 اينشؽل بالمع  بما ا امامر م  اداات اا اشيا  .  امتا   انالن  انر داةن النرعا بيدير  

: ينما الهعا  اتنض  القدرات العقميا الخا ا   ايعا  اادر ىمل القيان بالعمميات النمو العقلً

العقميا العميا عالتفعير االتهعر االتخيل   االتفعير المجرد   ايستمر نما الجان  المراراث مر  

ا   امرا الجانر  المعتسر  ايسرتمر اري النمرا براال ىمرر الهعا  نتل سر  السادسرا ىشرر تقريبر

اإلنسررا  بالمرررا انررر يرررتعمن ايترردر  ايعتسررر  المعمامررات ا الخبررررات   ينتمرري المرائرررب اررري 

 المرائقا المبعرم إلل مرنما  العمميات ال اريا  اي نماهل بياجيا لمنما المعراي . 
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 عما يمي : ةالعملٌات العقلٌة فً المراهقة المبكرايمع  تاضيح نما 

: يعبر ئها الم بمح ى  ىمميا تفسير المييرات النسريا المختمفرا اإىباة را معنرل  اإلدرااـ 1

منرردد   اينمررا اإلدراك ارري ئرره  المرنمررا ايتنررال مرر  المسررتاى النسرري إلررل المسررتاى 

 المعناي المجرد .

تري نرديت اري : يعبر ئها الم بمح ى  القدرم ىمل استدىا  الخبرات اا المااارؾ الالتذكرـ 2

الماضي   اتنما ىممير التهعر لدى المرائب ات داد ادرتر ىمل  االسرتدىا  االتعررؾ مر  

 نيث المدى االمدم   عما ينما التهعر اىتمادا ىمل الف ن . 

: ئا القدرم ىمل إدراك العالارات بري  األشريا  االمااارؾ   ايتر ير تفعيرر المرائرب  التفكٌرـ 3

 ىمل نل المشعالت التي تااج ر .بالبيةا التي يعيش اي ا ا

اي رتن المرائرب ارري ئره  المرنمرا ائتمامررا شرديدا بالمدرسرا اتعررا  ادرترر ىمرل التن رريل      

عبيرم نتيجا تعبشر لمعرار النقاةب اي تن بالتفعير   إه يبدا اعال اي إدراك ادرتر ىمل التفعيرر 

 . 

المرنمرررا ىررر  انفعررراالت البفالرررا   تختمرررؾ انفعررراالت المرائرررب اررري ئررره  :  النماااو االنفعاااالً

 اانفعاالت مرنما الشبا  .

 . يقان المرائب بنرعات ال تدل ىمل االت ا  االنفعالي 

  تتر ير انفعرراالت المرائررب بررالنما العضرراي الررداخمي اخا ررا ضررمار الؽرردم ال ررنابريا بعررد

 ب .نشاب ا لفترم بايما . اعم ا ىمميات اسيالاجيا داخميا تهير اي انفعاالت المرائ

  نتيجا لمتؽيرات الجسميا التي تبررا ىمرل المرائرب يشرعر انرر لرن يعرد بفرال يخضر  سرماعر

لراابا األسرم ايرؼ  اي االستقالل ااالىتماد ىمل النفز   إال ا  األسرم تاد ا  تمرارز 

 النمايا لر . راابت ا اإشراا ا ب دؾ تااير

 ااالىتماد ىمل الرنفز   ابري   يعاني المرائب م  التضار  بي  ناجتر لمشعار باالستقالل

 ناجتر إلل التقبل االجتماىي م  ا خري  اانترام ن لر   ايقت ن بر . 

  االتري يشرب  ” انالن اليق را ”  ي ر  المرائب م  ىالن الااا  إلل ىالن الخيال ى  بريب
  اي ا ناجاتر ارؼباتر التي ال يستبي  إشباى ا اري الااار    ابالترالي ا ري تميرل خميبرا بري

 الااا  االخيال .

   اال خبررر ىمررل المرائررب مرر  انررالن اليق ررا بالمررا تررتن ب ررارم متقبعررا اال تتعررار  مرر
 اىمالر اال تعاار ى  ت دير ااجباتر 
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 النمو االجتماعً
 

تعتبررر نيررام المرائررب االجتماىيررا اعيررر اتسرراىا اشررماال مرر  نيررام البفالررا   افرري ئرره        

المرنما تستمر ىمميات التنشةا االجتماىيا لممرائرب   نيرث تسرتمر ىمميرات اعسرا  المرائرب 

القين الخمقيا االدينيا   االمعرايير االجتماىيرا اخا را مر  األشرخاص الم مري  اري نياترر ميرل 

 معممي  .ا با  اال

 ام  م ائر النما االجتماىي اي المرائقا المبعرم :

 ـ االئتمان الشديد بالم  ر االممبز . 1

 ـ الخضاح لجماىا األ داا  اال مال  . 2

 ـ اتساح داةرم التفاىل االجتماىي . 3

اي ررتن المرائررب باألنشرربا االجتماىيررا   ايشررترك ارري األنشرربا المدرسرريا المختمفررا   اارري 

مشراىات خدما البيةا   عمرا ي رتن بالمشرائير   اينراال التعررؾ ىمري ن امراسرمت ن   ايعرا  

ميمررر األىمررل مررن ن بررل يعمررل ىمررل التانررد مرر  شخ رريات ن   اتتسررن ئرره  المرنمررا بالمسررايرم 

ل المرائب مجارام المعايير السماعيا التي تنددئا الجماىا م  منااالتر االجتماىيا نيث يناا

 المستمرم لالنسجان م  الاسب االجتماىي المنيب . 

: يختمررؾ المرائررب ىرر  البفررل ارري انررر ال يتقبررل اي مبرردا خمقرري دا  منااشررا    النمااو الخلقااً

من را مرا يتمشرل مر  االمرائب ينااش اي  رانا عل ما ي در ى  االدير مر  اىمرال   ايقبرل 

 منبقر ايرا  البااي .

ايرتبب النما الخمقي ارتبابا اييقرا برالنما االجتمراىي   ابرالنما الرديني   ابمردى ارتبراب       

المرائرب بالشرعاةر الدينيرا   ابمردى مرا تعرر  لرر مر  سرمات خمقيرا تعانرت لديرر اري مرانرل 

 البفالا  

ك الفعمي لممرائرب   ابري  مرا يعرارر مر  معرايير ااي بع  األنيا  نجد تباىدا بي  السما     

السماك األخالاي   ايعتبر المرائب ا  الؽرش اري االمتنانرات نراح مر  التعراا  مر  الر مال    

اربمررا يرجرر  هلررك إلررل التنرراا  برري  القررال االعمررل ارري سررماك بعرر  المنيبرري  بررر اخا ررا 

ئتمران بالتربيرا الخمقيرا التري تقران الاالدي  االمعممي    الهلك يج  ىمل الاالدي  االمعممي  اال

 ىمل المبادت األخالايا االفضاةل السماعيا . 
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 دور المربٌن تجاه المراهقة المبكرة

 ـ اإلىداد المعراي االيقااي االنفسي لممرائب خالل مرنما البفالا المت خرم . 1

 ايضاـ تعريؾ المرائب عيفيا التعامل م  نفسر خالل تمك المرنما ام  ا خري  2

ـ إتانا الفر ا لممرائرب لعري يمرارز األنشربا التري تسراىد  ىمرل اسرتنفاه بااترر الجسرميا  3

 ااالنفعاليا االتنااز اإليجابي .

 ـ مراىام الفراب الفرديا بي  المرائقي  .4

 ـ االئتمان بتدري  المرائب ىمل عيفيا نل مشعالتر الماديا االنفسيا ااالجتماىيا بنفسر .5

رائب ىمل عيفيا اتخاه القرارات المناسبا اخا ا ايمرا يتعمرب بمسرتقبمر التعميمري ـ تدري  الم6

 االم ني . 

 
 

 إرشاد األزمات والطىارئجمال 
 المقدما: 

ا  يقاد إلل مشعالت اا مات اعاارث بدات ت  ر مالمن ا اعرالً  بإمعانرا  اإلرئا          

اي األنداث السياسيا العالميا التي ات فت بعدن التميي  بي  اإلاراد االمهسسرات سراا  اعانرت 

المدنيررا اا النعاميررا   اراح ضررنيت ا  مةررات اإللررؾ المرراابني  األبريررا  برري  اتيررل اجررريح   

ن مر   سريادم  الرىر  اري  نفراز المراابني  ات ديرد امرن ن اتشريد ان اح ات جير العديد مرن 

 النفسي   اتخري  ممتمعات ن   ااضعاؾ البنيا التنتيا لمدالا .

االعنؾ ماجاد اري عرل  مرا  امعرا    اا  بمرداننا العربيرا اري مع م را شر دت درجرات      

  األئميرا (   مت ايدم م  العنؾ   ا ل بعض ا إلل نالا ال راح االجتماىي المفتاح )النرر

اخ ا رراً ارري العررراب اسرراريا االرريم  اليبيررا ام ررر اتررانز االج اةررر  ارااق ررا انرردالح 

ال رح  االمااج ات اام  اانت اك نقاب اإلنسا  بمؽت اري بعر  األنيرا  مرتبرا المرهابح   

اىمميات اإلبادم الجماىيا   االتب ير العراي االن اح  الجماىي لمسعا  ساا  عمتشردي  م  

بب ناةيا   اا عالجةي  م  خالل ىبرار النرداد إلرل الردال المجراارم   ا ران  عرل هلرك منا

مبالبا المجتم  الدالي لتقدين المساىدات اإلنسانيا ل رن  اشر د العرراب بشرعل ااضرح تؽيررات 

 ااجر العراايا  اشد ىمميرات  2113/   4/  9ئاةما اي شتل الميادي  اخ ا اً بعد انداث 
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قتل االت جيرر االتعرهي    اتفجيرر السريارات   االعبراات الناسرفا   اإبرالب السم  االن   اال

 العيارات الناريا اناادث النرب االدئز   ااالختباؾ  اما يمنقر م  إجرا ات امنيا.

إ  لمنر  ااأل مات ت يير عبير ىمل نيام األاراد خا ا الت يير النفسي   اا  العرراب يمرر    

 يجرررررررا لمرررررررا شررررررر د  مررررررر  نررررررررا  مررررررردمرم منررررررره ب  مرررررررا تفررررررراب باارررررررا تنممرررررررر نت

(  Puzzle Lifeالند اال  نت  ىنرر اإل رابا بمتائرا النيرام ) 2113مراراً بعان  1958ىان 

االترري عييررراً مررا تنرردث نتيجررا الخرراؾ االقمررب الشررديد بسررب  ااتنرران المنررا ل االسررراا االقتررل 

األ  اضررال ىرر   ااالؼت ررا  اإلقررا  القررب  ىمررل انررد اىضررا  األسرررم عررال ال اا األخ اا

ت جير العااةل  اندث اي العيير م  مرد  العرراب اال  ال ينردث لنرد اال    اا  مرا مرر برر 

بمدنا العراب م  ن ار انرا  يشعل ضؽباً اات ادياً انفسياً ااجتماىياً ايرهدي إلرل   رار 

العديررد مرر  المعانررام ىمررل جميرر  شررراةح المجتمرر    ايجعم ررن يمررـرا  ارري ا مررا ينترراجا  إلررل 

خرردمات اإلرشرراد النفسررـي اخ ا رراً إرشرراد األ مررات االبرراارت مرر  خررالل تقررـدين المسرراىدم 

ل اراد الهي  يتعرضا  لتمك الناالت   ائها عمر ال ن العاممي  اي الن ان الترباي بر   يعيفراا 

اساةم ن ااداات رن لترتالةن مر  ايرا تؽيررات اا انردث مسرتجدم مر  اجرل تفعيرل العمميرا التربايرا 

اإلرشاديا خا ا ا االً إلرل تنقيرب ائرداؾ المهسسرا التربايرا ااإلرشراديا ااسرتعمال ىاما ا

التقنيات الندييا تساىد المرشدي  اري التعامرل مر  التؽيررات ااإلنرداث المسرتجدم  االبارةرا   

اتسرراىد البمبررا ىمررل نمررا شخ رريات ن بجاانب ررا عااررا   االعمميررا  اإلرشرراديا ارري  ررل ال رررؾ 

 ا بمردنا مر  انرداث بارةرا   اااضراح امنيرا تتبمر  مر  المرشرد النفسري ا  الناليا التي يعيش

يعا  لدير  الم ارم ااالستعداد لميل ئره  المااارؾ   ا  ررت الناجرا إلرل االئتمران بماضراح 

إرشاد األ مات االباارت  ليااع  التبارات االتؽيرات ايرا  م  مستاى الدار الهي يمعبر 

 م ااير ئه  الناالت ىمل األاراد االبمبا بشعل خاص.المرشد النفسي لمتخفيؾ م  ند

اا  األ مررات ماجررادم امتااعررا ااإلرشرراد  النفسرري يسرر ن ارري مااج ررا ئرره  األ مررات اإرشرراد 
 الباارت منار عل العمميات التربايا االنفسيا البارةا االمفاجةا.  

رشرراد النفسرري اال يمعرر  لررها ال يمعرر  التفعيررر ارري التربيررا االتعمررين مرر  دا  التاجيررر ااإل      
الف ل التان بين مرا االتربيرا  تتضرم  ىنا رر عييررم مر  التاجيرر االتردريز يتضرم  ىنا رر 
عييرم م  اإلرشراد اىمميرا اإلرشراد تتضرم  التعمرين   االرتعمن عخبرام ئامرا اري تعرديل اتؽيرر 

 .السماك اا  التاجير ااإلرشاد ناجا نفسير ئاما لدى اإلنسا 
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   ارئتعرٌف حاالت الطو
 

  الماااررؾ المفاجةررا االمربعررا الترري تنرردث لمبالرر  داخررل المدرسررا اا بررالقر  من ررا اتررهير

بشررعل سررمبي ىمررل البمبررا  اتنتررال إلررل نررل سررري  اا ترردخل مرر  لررد  المرشررد النفسرري   

اتتبم  استعمال براةب خا ا تختمؾ ى  البراةب التقميديا   اتشمل نالرا اقردا  ى ير  

إبالب العيارات الناريا اا التعر  لنالا االختباؾ لر اسماح  داي االنفجارات اايا اا 

 اا اند ااراد اسرتر   اا الت جير اا الن اح القسري .  

 :  إرشاد الطوارئ
 

  ًمجماىا التدابير ااإلجرا ات اإلرشاديا التي يقدم ا المرشد النفسي اي المدرسرا اسرتعدادا

ابل اااى ا   اي دؾ إلل تقميل م  لمااج ا المخابر المنتمما ااأل مات انل المشعالت 

 الخساةر إلل اال ند ممع  .

  إرشاد األزمات
 

  مجماىررا الخرردمات اإلرشرراديا النفسرريا اال ررنيا ااإلسررعااات الفاريررا العالجيررا االنفسرريا

المقدما م  ابل اريب ادارم األ مات إلل المسترشدي  )ااراد  بمبا(  اينرا  ااراح اال مرا  

رااح البرااي  ااخرال  الجرنرل إلرل المستشرفيات القريبرا بسررىا م  اجل المناا را ىمرل ا

 اعفا م اااىميا.  

 -يمع  استنت  مجماىا نقاب م  التعريؾ  نؾ الهعر األتي :

ئنالك مجماىا م  النراالت البارةرا تنردث داخرل المدرسرا اا برالقر  من را اتنترال إلرل  -1

 إرشاد م  ناح خاص .  

   امتداخل م  المفائين المتقاربا لر اا التي يعد ج  اً من ا.    اجدنا ا  ئها المف ان متضم -2

ا  إرشاد الباارى  مجماىا م  التدابير ااإلجرا ات التي يقان ب ا المرشد النفسي داخرل  -3

 المدرسا اي تعاممر م  اإلنداث االناالت الؽير متااعا ابل اااح األ ما.

نتممرا   ا إلرل تقميرل مر  الخسراةر إلرل اارل نرد  ي دؾ إلل االستعداد لمااج ا المخرابر الم -4

 ممع  .

 ا  إرشاد اال مات ئي مجماىا الخدمات اإلرشاديا المقدما اينا  نداث األ ما.  -5

 ا  ئه  الخدمات مقدما م  اريب ادارم اال مات نس  الخبا الماضاىا مسبقاً.-6
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 : أهداف إرشاد األزمات والطوارئ
 
. تااير القدرم العمميا ىمل استقرا  ااستعشراؾ م رادر الت ديرد االخبرر  االتنبره باألخبرا  1

 ااالستيمار األميل لمماارد ااإلمعانيات المتانا لمند م  ت ييرئا الضار. 

. تنديد دار األج ر م المعنيرا بتن رين األ مرا اإدارت را اارت ا مرا  ااارت األ مرا  االعمرل 2

 ىمل ىدن تعرارئا. 

. تااير اإلمعانيات الماديا االفنيا لالسرتعداد االمااج را اسررىا اىرادم األمرار إلرل ببيعت را 3

 ب ال عمفا. 

. االستعداد لمااج ا األ ما م  خرالل التنبره بالمشرعالت اتمعري  اإلدارم مر  السريبرم ىمرل 4

 المااؾ االمناا ا ىمل يقا جمي  األبراؾ المعنيا.

ث لااؾ ت اىدئا اتنجيم را مر  خرالل تنميرل الماارؾ ارسرن .  التعامل الفاري م  األندا5

السيناريائات )الخبب(  اتنميل نقراب القرام االضرعؾ االفررص  االت ديردات الناتجرا ىر  

 عل ندث  ااالستعداد المستمر لمتعامل مع ا.

. اضرر  الخبررب العفيمررا لتقرردين الخرردمات اإلرشرراديا النفسرريا اال ررنيا ااإلسررعااات الفاريررا 6

 اااىميا. بسرىا 

 . تشخيص نقاب القام االمااج ا ىند نداث ا مات االناالت البارةا.  7

 . معراا اداات المااج ا التي يمع  استعمال ا م  ابل البمبا ىند نداث ناادث م ساايا.8

 . العمل م  اريب ادارم األ مات ىمل اختيار اإلستراتيجيا المناسبا لمااج ا األ ما.9

 لعااا اىضا  اريب ادارم األ ما .ستقرار النفسي اال دا  . المناا ا ىمل اال11

 

 المهارات الالزمة إلرشاد األزمات
 

 -ىمل المرشد النفسي ا  يعا  لدير المعراا االخبرم العامما اي الم ارات التاليا:

 م ارم التفريػ االتنفيز االنفعالي ى  بريب اإل ؽا . -1

 االعنايا ااالئتمان بالمسترشد.م ارم التع ي   )التقبل االف ن االدىن (  -2

م ررارم االت ررال ال ررادب االمفترراح اإىبررا  التفسرريرات المناسرربا لممرنمررا العمريررا دا   -3

 ؼما  اا إب ان.
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 م ارم الدىن المناس  اي الاات المناس .  -4

 م ارم بنا  األلفا.  -5

 م ارم خف  التاتر.  -6

رعرر  ىمررل الم مررا  البعررد م ررارم المااج ررا مرر  خررالل  المسرراندم االجتماىيررا   السررماك الم  -7

 العابفي   النديث الهاتي المعراي   اإلييار .

 م ارم التاااب م  الخسارم اجعم ا اااًعا اتقبل رداد األاعال المشارعا.  -8

 م ارم االنتفا  االسيبرم. -9

 م ارم التخبيب  ااختيار اإلستراتيجيا المناسبا لمتعامل م  األ ما. -11

 ا اي ا م  اىضا  اريب ادارم األ مات.م ارم رسن خبا الباارت ادار عل ىض -11

12-  

 أهمٌة إرشاد األزمات والطوارئ 
 
تنبرر  ائميررا إرشرراد األ مررات االبرراارت مرر  ان ررا تررااير اإلجرررا ات الاااةيررا الترري تجعررل     

المن مررات اعيررر ارردرم اعفررا م ىمررل مااج ررا التنررديات االمتؽيرررات الترري يتسررن ب ررا ىالمنررا 

 خالل: المعا ر   اا  األئميا تبر  م 

 .ان ا ت  ر جاان  الق ار االضعؾ اي المن ما لتالاي ا االند م  مخابرئا 

 .اإلسراح بعمميا التؽيير اي المن ما ننا األاضل لتنقيب ائداا ا 

  إتانا الفر ا لبع  العاممي  لممشارعا اي  ناىا القرارات مم  تتراار لردي ن الم رارات

 االعفا م اي مااج ا األ ما.

  .تنقيب النجاح المشترك ما بي  القيادات اإلداريا االعاممي  لمتؽم  ىمل التنديات 

 .  إخرال المن ما م  الاض  األ ماي إلل االستقرار النسبي اإىادم التاا 

 .االرتقا  ب دا  المن ما ننا األاضل 

 .االنتفا  بنيايا المن ما ااستمرارئا 

 العيا  اإلداري. تقاين جاان  الق ار االخمل اي بع  اباىات 

 .را  عفا م المن ما ىمل المستاى الفردي االجماىي 

ا  ائميا إرشاد األ مرات تتضرح مر  خرالل اتبراح المرن   العممري اري عيفيرا انتراا  األ مرا    

االتعامررل مع ررا االنررد من ررا مررا امعرر  هلررك  عمررا ان ررا تعمررل ىمررل تنقيررب ىن ررري االنتمررا  
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االعاممي  ىند بنا  اريرب العمرل لمااج را األ مرا  اضرالً ىر  االمشارعا الفعميا ما بي  القيادم 

 ا  إرشاد األ مات تجعل المن ما هات خبرم لمااج ا اي مااؾ اد يتنال إلل ا ما ايما بعد.

 :   قواعد التعامل مع األزمات والطوارئ

تقرردين الرردىن ااإلسررناد العررابفي االمررادي الررل الشررخص اا االشررخاص الررهي  تعرضرراا الررل  -1

 ما.ا 

 االستمتاح ااإل ؽا  اتشجي  المسترشد لمتعبير العامل ى  مشاىر  اىاابفر. -2

النفسرري لتاضرريح امعراررا  تشررجي  الشررخص الااارر  ارري ا مررا اإلجابررا ىرر  اسررةما المرشررد -3

 النادث بداا ائه  الخبام تض  المشعما اي مجال العمل الفاري.

 الاىي نال المشعما بعد التعرؾ ىمي ا بداا. -4

نرراار ىقالنرري متبررادل انقرراش نررال  ررراؾ النررادث برري  المرشررد االمسترشررد الااارر  ارري  -5

 األ ما اتمخيص األاعار ااإلستراتيجيات.

مسرراىدم المسترشررد الااارر  ارري األ مررا باختيررار البررداةل المبرانررا امامررر اائدااررر ات ايررد  -6

 بالدىن اي عل مرنما.

 مسترشد.التعرؾ ىمل نجن األ ما امدى ت ييرئا ىمل ال -7

  يارم الم ا  اي المستشفل اا اي البيت اتقدين الخدمات اإلرشاديا النفسيا لر العاةمتر. -8

 

 واجبات المرشد النفسً أثناء حدوث األزمة:
 
 يقان بت دةا البمبا ابم نت ن.  -1

 يقان بخف  نالا التاترات لدى  االيا  امار البمبا. -2

 األسرم م  ش نر ا  ي يد نالا تاتر البمبا.ا  يت عد م  ىدن اجاد اي رد اعل لدى  -3

 متابعا البمبا الهي  يعانا  م  البعا  االخاؾ الشديد االقمب ال اةد االمتاتري . -4 

 ا  يقان بعمل بع  األنشبا التي م  ش ن ا ا  ت يل التاتر ميل تماري  االسترخا . -5 

ا  الم ردامي  االمتر يري  مر  ا  يقان ارار انت را  النردث بترداي  مالن اترر نرال البمبر -6 

 الندث.

 متابعا البمبا الم ابي  اي المستشفيات   االتعرؾ ىمل ناح اإل ابا. -7

 البد  اي األيان التاليا بمتابعا ئه  الناالت م  خالل جمسات اإلرشاد المختمفا.  -8
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 تقين األاضاح االخساةر البشريا االماديا. -9

 ا بشعل االي.معراا سب  النادث البارت اا األ م -9

 

 كٌفٌة التعامل مع األطفال من متضرري األزمات والكوارث: 
 

يختمرررؾ التعامرررل مررر  األبفرررال المتضررررري  مررر  األ مرررات االعررراارث ىررر  التعامرررل مررر       

المتضرري  العبار  اهلرك مر  نيرث األىررا  التري ت  رر ىمري ن اعرهلك مر  نيرث البريقرا 

ا ي  ر ىمي ن م  اىرا    ايرجر  اخرتالؾ بريقرا التي يج  ىمينا اتباى ا اي التعامل م  م

 التعامل م  األبفال ى  العبار إلل ىدم اسبا  من ا:

انخفا  ادرم البفل ىمل التعبير  بمعنل انر ال يعرؾ عيرؾ يعبرر ىر   المرر امرا يعانيرر   -1 

 اي  ارم عممات اا الفا  لؽايا.

ا  ما ي  ر  البفل م  ىالمات امهشرات  ائرم  عالبعا  اا ما ي  ر ىمير م  ىالمرات  -2

لمتعبيرى  الخراؾ  يمعر  تفسرير  اري اعيرر مر  اةرا  بمعنرل ا  البعرا  ربمرا يعبرر برر ىر  

القمب النفسي اا ى  الناجات الفسيالاجيا عالجاح مريال... اا ارد يعبرر برر ىر  رؼبترر اري 

 لر. ا  يمفت ن ر ا خري 

إ  مسرراىدم البفررل ارري الررتخمص مرر  معاناتررر ال ي ررمح مع ررا ايضررا العررالن المباشررر  اهلررك  -3

النخفا  ادرتر ىمل إدراك ما يق  خمؾ العمما م  مناالرا لمتخفيرؾف امر  ال رع  ىمرل 

 البفل ا ن المنااالت العالميا المباشرم لتعديل ااعار  اجعمر يتقبل ما يتعر  لر.

ااي ال راؾ الببيعيا ينترال لبريقرا خا را اري التاا رل االتفاىرل  إ  البفل باجر ىان -4

 معرف االتعامل معر ينتال لم ارم م  الفرد الهي يرؼ  اي إااما ىالاا معر.

اىتبارات ئاما لممرشد النفسي لعيفيا التعامل م  األبفال اينا  نداث األ مات االباارت     

  ااي نالا رؼبتك اي تعاي  ىالاا إرشاديا م  البفل المتضرر يج  ىميك اخه مرا يمري اري 

 االىتبار:

 إ  البفل يف ن ايشعر بمردى رؼبترك اري مسراىدتر ااسرتعدادك لتقبمرر م مرا عانرت نالترر   -1 

اىمل ئها ايج  ا  تعا  لديك رؼبا  اداا اري التفاىرل مر  األبفرال ااسرتعداد لبرهل ج رد 

لتنقيررب هلرركف ألنررك م مررا تنرراال ا رربناح هلررك دا  اجرراد رؼبررا نقيقررا اسرراؾ يعتشررف ا 

 البفل  مما يعااك ى  تعاي  ىالاا معر.
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بفال اي ال راؾ ابتعد ى  ااتنان البفل ب ارم مباشرم اي المن ات األالل لمقا    ااأل -2 

الببيعيررا يخشررا  االنتعرراك بالعبررار مرر  المن ررات األالررلف امررا بالررك ب ررهال  األبفررال الررهي  

ربما اقداا هاي ن اا اقداا منا ل ن    امعنل ئها اال تناال نمل البفل مباشرم ابل مناالا 

 اجتهابرف أل  هلك ي يد م  امقر انفار  ايبيل م  اات تعاي  العالاا معر.

نرراال ا  تجرره  البفررل مرر  ىمررل بعررد   اال مرران  مرر  اسررتخدان بعرر  األشرريا  المنببررا   -3 

ل بفال اي بدايا األمر لجه  انتبائرر لرك  عرالنماى ابعر  األلعرا  التري مر  الضرراري 

 اجادئا معك.

ال تعتفي بجه  بفل ااند لك  بل ناال ااجت د اري اجترها   خرري   اهلرك بر   تنراال   -4 

بع  األ اات التي ت در ى  لعبرا عالميرا اا ا  ترار   راتك ب نرك  انت ااألال إنداث

ساؾ تراي ا را اا نعايرا ىر  ارنرا  اا ) اخترر مرا ينمرا لرك مر  نعايرات منتشررم اري 

يميل ل را مر  األبفرال(   اال مران  إها عنرت اري خيمرا اا معرا  برر ابفرال ىردم مر  ا  تقران 

تررراي النعايررا اع نررك تقال ررا لعررل بررإجرا  نرراار ب ررات مرتفرر  مرر  البفررل األال  اا ا  

األبفال  ىمل ا  تعا  الراايا شيقا  ين اخف   اتك ىند ج ةيا معينا ل ا ائميت را نترل 

 يناال البع  ا  يقر  منك ليعرؾ ماها ندث .

ىند تاا مك م  األبفال ناال ا  تبالػ اميال اي  اتك اانفعاالترك  بنيرث تعبرر مالمرح  -5 

ميال اري نالرا تنرديك ىر  شري  مفررح اري إنردى الق رص التري اج ك ب عمم ا ىند الفرح 

تراي ا. ا ها الشي  يسعدئن  عما انر ينشرب نااسر ن لرك  لريز هلرك اقرب  برل يخررج ن مر  

 النالا التي تهير ىمي ن. 

ال مرران  مرر  لمررز البفررل ارري اينررا  الراايررا اا المعبررا الترري تمارسرر ا مع ررن اهلررك ب رردا    -6 

 ال ا  لممز ائميا عبيرم اي إنساز البفل باألما  االقر .ابدا  ااتعال اا ا د  إ

ناال ا  تساىد البفرل اري اضرا  ناجاترر الفسريالاجيا إها اسرتبعت  اسراىد  اري دخرال  -7 

النمرران إ  ئررا بمرر  هلررك  اا سرراىد  ارري تنرراال بعامررر ارري نالررا رؼبترررف اقضررا  الناجررا 

 قار .الخا ا بالبفل يسااي م  اج ا ن ر  الن   ايشعر  بالت

اسمح لمبفل بالتندث نتل لا عا  نديير يبدا ؼير متماسك  اميز ئداك اي ئه  المرنمرا  -8 

ئرا تشخي رر اا ان ررف ارالمبما  اقرب ئنرا ئرا بنرا  ىالارا   ااري هلرك نراال ا  ت  ررر 

انتبائك اائتمامك ارؼبتك اي ا  يعمل ما لدير.ايمعنك اي هلك استخدان إيما ات تعبر ىر  
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ماح  اهلرررك بررر   ت ررر  راسرررك  اا تسرررتخدن عممرررات ميرررل... ابعررردي .... رؼبترررك اررري االسرررت

ئا ....عل ما سبب يمعنك م  إااما ىالاا جيردم بالبفرل تسرمح لرك برالتعرؾ ىمرل مرا يعانيرر 

 البفل  عما تسمح لك ايضا بالتدخل لمساندتر.

اىمررل الرررؼن مرر  ىماميررا مررا سرربب انررر ي ررمح عخبررا لمتعامررل مرر  مع ررن األبفررال مرر        

تضرررري النرراادث البارةررا االعرراارث الببيعيررا ااأل مررات  اررإ  هلررك ال ينفرري ا  ت خرره ارري م

 اىتبارك خ ا يا عل بفل.

يعتبر المعر  عاسريما مر  اسراةل التشرخيص: المعر  انرد المجراالت الم مرا اري نيرام البفرل    

لرتعمن  باجر ىان ليز اي إدخال المرح االسرار ىمل نالتر النفسيا اقرب  برل إ  المعر  اسريما

البفررل بعرر  األداار الترري سرراؾ يقرران ب ررا   عالبفمررا الترري ت ررتن برردميت ا عمررا تقرران ام ررا بررهلك 

ننائا  المع  دار عبير اي تنفيز البفل ىر  نفسرر  انجرد البفرل يضرر  ىراسرتر اا دميترر 

 ليعمم ا األد  عما تفعل معر امر ااالد .

يمعر  ا  نسرتخدمر اري العرالل عاسريما ال ها يمع  ا  نستخدمر اي التشخيص االف ن عما      

لتفريػ البفل لمشننات التي تق  داخمر  ساا  عانت شننات ؼض  اا ىداا  اا امب اا  عيؾ 

 ي  ر المع  النالا النفسيا لمبفل 

يمج  البفل لمع  لمتعبير ى  نالتر ب ارم مختمفا  اقرد يمعر  البفرل لعبرا يخبرر ب را ىمرا      

م ا ريرا اا رؼمرا ىنرر  انجرد  يعررر النردث اري  رارم لعبرا ر   اا ما تعرر  لرر اري  رار

ايمسك األشيا  ايقها ا اا يضر  األشخاص اا ي يح بالعممات التي سمع ا اي اينرا  المشر د 

 الهي تعر  لر.

 كٌف تشجع المسترشد للتحدث عن معاناته النفسٌة؟

 الباىيرا ىمرل  لؽا الجسن: ئاما م  نيث اربك م  المسترشد بدرجا مناسبا  انؽما  اتك

 االبمةنا  م  العاامل التي تساىد ا خري  ىمل العالن معك.

  االستماح الفعال: انت تناال استخرال ما بداخل الشخص ايما يخرص ال ردما  ائنرا ير تي

دار االستماح الفعالف يعني ا  تعبي م  ئا امامك الفر را عري يعبرر ىر  رايرر  اىميرك 

اا يتنردث اري امرار خرارل ماضراح النقراش  انري   ا  تقابعر اي نالا انر يعرر ما االر

يتااررؾ الشررخص ىرر  النررديث استشررعر ئررل انت ررل مرر  ندييررر بالفعررل ان ا  لديررر مشرراىر 

اانفعرراالت ىميقررا مرر  ال ررع  ا  يتنرردث ىن ررا  ائنررا ا ررمت انررت ايضررا اإ  لررن يبررادر 
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سرتم  بالنديث عرر  خرر جممرا اال را عري تنفر   ىمرل االسرتمرار  اتشرعر  انرك تريرد ا  ت

 إلير.

  مقابمتك لممسترشدي  تعتبر ار ا الستخرال ال ردمات الداينرا االنر   المبعرر  ضر  اري

اىتبارك ا  اميالنا العربيا تقال "المي اات مات"  ااد تجد األئل ينراالا  معرر لينسرل مرا 

ندث  لها ض  اي اىتبارك ا  ناارك اد يعا  ئا الفر ا الانيدم عي يعبر الناجي ىر  

يسترج  هعريات مهلما مرر ب را ابرل العاريرا بفتررات ارد تبرال اا تق رر  اارد   المر  ااد

 يسترج  خبرات لن تع  مهلما لعنر يشعر ب ا ا   ىمل ان ا خبرات  عبا.

  بعرر  األشررخاص يعانررا  ارري نالررا نفسرريا  مترردئارم تجعمررر مسررتيارا اى رربيا  ااررد يشررتن

إليرر نترل ين ري عالمرر دا  ا   ايقال لك إنر اي ؼنل ى  خدماتك  ادارك ئنا ا  تستم 

ت خه الماضاح بشعل شخ ي  اال تس لر اا ت ر ىمل ا  تخفؾ ىنر ااستماىك اتف مرك 

لنالتر اتنممك ؼضبر ئا ااضل دىن نفسي اي ئره  المن را  ااخبرر  انرك سرت تي اري يران 

 خر لتبمة  ىمير  امر  الم رن ا  تر ار  بالفعرل  ائنرا سريعا  النرديث االتشرخيص اعيرر 

 .يسرا

  نينما تستم  إلل م  تناال تشخيص نالتر  اقرد ال تعرا  جمير  األىررا   رائرم امامرك

م  خالل المالن ا اا نتل م  خالل عالمر معك  ااد تجرد مجماىرا اىررا  مر  انرااح 

مختمفاف اي تجد ميال مشاىر ن   )اىرا  اعتةا ( م  تهعر متعررر ل رات ال رااريخ  

(  ائررها امررر ببيعرري   اسرر ل نفسررك مررا ئرري )انررد اىرررا  اضرربرا  مررا بعررد ال رردما 

 األىرا  التي تتعبر اعير  اإ  عانت مشاىر الن   ااس لر ى  بااي اىرا  االعتةا .

 اإلرشاد األسريجمال 
 
 المقدما 
األسري مبم  عل نفز سايا ىمل الرؼن م  ا  الخالاات األسريا  ا  االستقرار       

ىابرم ان مشعما عبيرم متجهرم  ااألمر  امر ال مفر منر ساا  عانت مشعما  ؽيرم

المبما  ئا السعي لتجاا  ئه  الخالاات ساا  عانت م  خالل ال اجي  انفس ن دا  

تدخل اند م  خارل المنيب األسري  اا يعا  م  خالل تدخل اند المرشدي  األسريي  

ائي م ما ببم  م  ال اجي  اا اندئما  اا ببم  م  القاضي ابل إيقاح البالب بين ما  
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 عبا اليست باليسيرم ال ا تبعات ا الع يما ىمل ال اجي  اىمل األبنا  االمجتم  بشعل 

 ىان  اضالً ى  ايرئا ىمل العمل االجتماىي اتبار .

 

 تعرٌف اإلرشاد األسري
 

  مسرراىدم ااررراد األسرررم )الاالرردي  ااألاالد انتررل األاررار  ( ارررادى اا عجماىررا  ارري ا ررن

امسةاليات ا لتنقيب االستقرار االتاااب األسرى  انرل المشرعالت األسرريا النيام األسريا 

. 

     مررردخل شرررامل لمعديرررد مررر  المرررداخل اإلرشررراديا  يتنررراال األسررررم عانررردم عميرررا إرشررراديا

 االترعي  ىمل اارادئا الهي  يتمقا  اإلرشاد.

 

 أهمٌة اإلرشاد األسري
 
ا  اإلرشرراد األسررري يررهدي دارا اساسرريا ارري درت الت رردىات الترري تتعررر  ل ررا األسرررم    

 اتقايا اضاة ا اتنميا ادرات ا ات ئيم ا لمقيان با يفت ا التربايا ىبر:

 إشاىا يقااا اسريا ئاداا ابنا م. -1

 تع ي  البنا  التعاادي ااألخالاي ل سرم اتمتينر.  -2

 اجي .تنقيب االنسجان االتاااب بي  ال  -3

 تشجي  التماسك األسري. -4

 إرشاد المقبمي  ىمل ال اال ات ئيم ن إلنشا  اسرم مستقرم. -5

 التدخل إل الح هات البي . -6

 تبني القضايا العادلا لعااا ابراؾ األسرم. -7

 تشجي  انتران الاالدي . -8

إارار مف ان العردل ااإلن راؾ االعرامرا ىرا  المسرااام الميميرا االنديرا التري ترئرب عرل  -9

 األسرم ات دد بتفعيع ا.ابراؾ 
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 مواصفات المرشد األسري:
 
ا  يعا  لدير الش ادم اا المهئل العممي الهي ن ل ىميرر اري ئرها المجرال  امررخص لرر   -1

 اير. 

 ا  يعا  لر ابناث ادراسات اسمعا نسنا اي ئها المجال.   -2

 اال يعا  األمر بالنسبا لر ئا مجرد تن يل المال االرؼبا اي الربح اقب.  -3

 ا  يعا  امينا ىمل اسرار م  يس لر ايسترشد بر متقناً لعممر متفااا اير.  -4

ا  يعررا  مشرر اراً بالسرريرم البيبررا انسرر  الخمررب ب ررفا ىامررا مراىيرراً لمقااىررد الم نيررا   -5

 ااألخالايا المرتببا ب ها المجال.

 

 : فوائد اإلرشاد األسري
 
تتميررل اااةررد اإلرشرراد األسررري بفااةررد ىمررل مسررتاى الفرررد  اىمررل مسررتاى األسرررم  اىمررل    

 مستاى المجتم   اتتضم :

 .يادم الاىي المجتمعي بمف ان األسرم السعيدم اال نيا اا المتعاايا  

   يادم اىي األسر بالمشعالت التي تهدي إلل تراتر العالارات األسرريا  اايرئرا ىمرل ادا 

 ئا بفاىميا.األسرم لدار

 .الااايا م  المشعالت األسريا  االعمل ىمل معالجت ا ىند اااى ا 

 .تشجي  م ارات الناار االتاا ل الفعال بي  جمي  ااراد األسرم 

  تببيرررب م رررارات نرررل ال رررراىات االمشرررعالت اررري التعامرررل مررر  المشرررعالت ااأل مرررات

 األسريا.

 

 :أهداف اإلرشاد األسري
 
  يةا المناخ لنجاح ىمميات التاا ل.تنسي  التاا ل األسري ات  -1

 تؽيير السماك األسري اتدري  اىضا  األسرم ىمل عيفيا التعامل معا.  -2

 تنقيب سعادم ااستقرار ااستمرار األسرم.  -3

 النفا  ىمل نسب األسرم امساىدت ا ععل.  -4
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 مساىدم األسرم اي التؽم  ىمل الماااؾ ال عبا االمشعالت التي تااج  ن.   -5

 معراا نقاب الضعؾ التي تهير اي ىالاات اتفاىالت األسرم عنسب اجتماىي.  -6

 العمل ىمل تقايا القين اإليجابيا ل سرم التي تنقب التاا   ااالستقرار اي األسرم. -7

 مساىدم األسرم ااىضا ئا ىمل ترك اإئمال القين السمبيا. -8

 مساىدم األسرم ىمل را  مستاى اداة ا االجتماىي.  -9

 تنقيب التاا   االتماسك اي العالاات األسريا. العمل ىمل -11

 

 
 القٌم األخالقٌة لممارسة اإلرشاد األسري

 
 انتران ئايا األسرم  اشخ يات اارادئا  اارديا عل من ن انقاا ن ااستقالليت ن.-1

انقراا ن  تااير معمامات ل سرم ى  ببيعا العمل ) اإلرشاد األسري( اتاضيح مخرابر -2

 امسهاليات ن اااجبات ن المترتبا ىمل مشارعت ن اي العمل.

 تشجي  ااراد األسرم ىمل المشارعا ااخه دار ااىل اي العمميا اإلرشاديا. -3

 معامما جمي  ااراد األسرم بالتسااي اىدن تفضيل اند من ن ىمل ا خري  ألي سب . -4

 ايا الشخ يا ل سرم.االلت ان بمبدا السريا اي العمل انمايا ال  -5

الردااح ىرر  نقرراب األسرررم ااارادئررا انمررايت ن مرر  الممارسررات الخابةررا اؼيررر األخالايررا  -6

 اؼير القانانيا م  جان   مال  الم نا.

 انتران المرشد لقدراتر اإمعانياتر العمميا االم نيا االعمل اي ندادئا. -7

 ماديا.ىدن استخدان سمبتر لتنقيب اؼرا  شخ يا امعاس   -8

 ىدن نقل معمامات خابةا ى  ببيعا ىممر اادراتر ام اراتر إلل األسرم اا اند اارادئا. -9

 

 مبادئ أساسٌة فً اإلرشاد األسري
 

 توجٌهات للمرشد األسري:
 
 ا  لعل اسرم راابب ااااىد ااااني  اشبعا ات ال اىالاات اىادات اريدم خا ا ب ا.   -1

ا  اارررراد األسررررم يت رررراا  داخرررل األسررررم ببررررب ااسرررالي  تختمرررؾ ىررر  ت رررراات ن    -2

 خارج ا.
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 ا  البيةا األسريا ئي بيةا اريدم خا ا مقارنا ب ي بيةا تجم  ىدد م  األشخاص.   -3

ا  األسر تبنث ى  التاا   اا االت ا  اعندما تتشرعل العالارات  ااألداار االمسرهاليات    -4

ينا اإ  األسرم ترا  اي مناالرا لمتؽييرر  عمرا ا  التؽييرر يتبمر  اتستمر لفترم  منيا مع

 م  المرشد عسر ئها التاا  .

ا  ااراد األسرم يمع  ا  يداعاا بعض ن إلل الجنا   ابع  األاراد ) المسترشد  ران    -5

المشررعما ىمررل اجررر الخ رراص( ت  ررر لديررر بعرر  األىرررا  الترري يسررت دؾ مرر  خالل ررا 

 سرم.خف  درجا التاتر اي األ

ا  األىرا  األسريا )األنماب( يمع  نقم ا مر  جيرل إلرل  خرر  اا  األسرر تتمسرك ؼالبرا   -6

 ابدرجات متفااتا ب ه  األىرا  اترا  تؽييرئا بدرجات متفااتا ايضا.

اانررت ترشررد مشررعما انررد ااررراد األسرررم ا  المشررعما يمعرر  ا  ت  ررر لرردى ارررد  خررر ارري    -7

 األسرم.

منك العمل ىمرل إىرادم األسررم إلرل المسرار السرمين اري بريقرا ا  اإلرشاد الناجح يتبم     -8

 ات ال ااراد األسرم بعض ن ببع .

ا   المرشد الناجح ئا م  يستخدن تقنيات إرشاديا مختمفا بنرا  ىمرل ناجرا األسررم اعرل    -9

 ارد اي ا.

ا  تنقيب ااضل نتاة  م   اإلرشاد األسري يعتمد بدرجا عبيرم ىمل مردى إدراك اا رن   -11

د األسرررم لررديناميات الجماىررا اتاا ررم ن بشررعل مسررتمر ابنريررا  ادرجررا تنمم ررن اارررا

 لمسهاليا تؽيير السماك.

ا  اإلرشاد األسري يمعر  ا  ياجرر ننرا األسررم ععرل اا ننرا اررد مر  اارادئرا اا ننرا  -11

 ااراد معيني .

ا  بإمعانك ا  تستخدن جمي  البرب اإلرشاديا لمتعامل مر  جاانر  مختمفرا اري المشرعما   -12

 األسريا.

ا  اإلرشاد يمع  ا  يشمل تعديل اا تؽيير بريقا االت ال االتفاىل بي  اارراد األسررم    -13

عما يمع  ا  ياجر ننا تؽيير األداار االمسرهاليات  اتعرديل السرماعيات  ئرها باإلضرااا 

 اا تؽيير ببيعا العالاات بي  ااراد األسرم. إلل تعديل
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 اإلرشاد السواجيجمال 
 

 المقدمة
 

ا  ال اال االنيام ال اجيا م  ائن األنداث السماعيا اي نيام عرل اررد  ارال اال بالنسربا      

لمع ن الناز ئا العالاا األعير نميميا   االتي يقيمان ا بإرادم  ااد يعا  إما انس  اا اسرا  

ما يندث لمشخص   اعندما تنجح العالاا ال اجيرا سرتعا  م ردر إشرباح لمشرخص   اتشرعر  

ينتمي لمن ؾ ا خرر اتمننرر القرام لمجاب را الم راى    اىنردما تفشرل اإن را ترهدي إلرل ب نر 

 التعاسا اعير مما يت ار  الشخص .

ابالرؼن م  ا  ال اال ئا اادن مهسسا   اا  اإلرشراد ال ااجري ئرا ااردن ممارسرا   ارإ      

ار نرديث  ياؼا مف ان لمتفاىل ال ااجري ااإلرشراد ال ااجري مر  بررؾ المخت ري  ئرا تبر

مما يهعد ندايا الدراسات اي ئها الماضاح  اقد ا بح اإلرشراد ال ااجري تخ  را     جدا  

ااةما بهاتر اي المجتمعرات الؽربيرا   برل انترل اري بعر  الردال العربيرا التري نجردئا  ابعرت 

اشاابا اي مجال اإلرشاد ال ااجي اىتمادا ىمل نتاة  البناث العمميا   التي بينت عيؾ تنجح 

عالاا اا تفشل م  مرار الاارت  عمرا اسرتعممت لتبراير ىردد مر  البررام  الناجنرا لمسراىدم ال

األ اال الررهي  يعررانا  مرر  مشررعالت  اجيررا إل ررالح ىالاررات ن   اترردىين السررعدا  ىمررل ا  

يستمراا اي االستمتاح اي سعادت ن   اإرشاد المقبمي  ىمل ال اال نترل ينسرناا االختيرار بمرا 

  ن.يتال ن م  خ اة 

اإلرشاد الزواجً من الفروع الجدٌدة فً مجاال اإلرشااد النفساًق وقاد تعاامات الحاجاة إلٌاه 
 هذه األٌام ألسباب عدٌدةق منها: 

 

  .انشؽال الاالدي  ااألسر ى  ت ئيل األبنا  لم اال اعيفيا بنا  البيت السعيد المستقر 

 الندييا االعمل االدراسا   انشؽال األبنا  انفس ن باساةل االت ال االتاا ل األجتماىي 

  .ىدن إىبا  ماضاح ال اال ااألسرم االئتمان العااي 

   ارتفاح نس  العناسا اي بعر  المجتمعرات رؼرن الراارم الماديرا لردى العديرد من را  اهلرك

 لتعاي  ت ارات خابةا نال ال اال اا رهيا تجار  سيةا اي ئها المجال. 
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  لسرررناات األالرررل مررر  الررر اال لعررردن معرارررا ارتفررراح نسررر  البرررالب ببريقرررا مخيفرررا اررري ا

العراسي  بمتبمبات ال اال امسهالياتر انقاب اااجبات عل برؾ اؼيرئرا مر  األمرار 

 الضراريا إلااما اي بيت ااستمرار . 

  يادم اىبا  النيام اارتفاح سقؾ البمانات لدى بع  الشبا  اىردن مناسربت ا لإلمعانرات 

 المتانا. 

  اتعقدئا م  اتساح شبعا العالاات األجتماىيا ااسراةل  األت رال  يادم المشعالت اتشعب ا
 االتاا ل الرامي النديث .

عررل هلررك اؼيررر  خمررب ناجررا ماسررا لرردى العييررر مرر  األاررراد ااألسررر االمجتمعررات لضرررارم 

 التعامل االتجاا  م  اإلرشاد ال ااجي  ب ار  ااشعالر المتعددم  م  اجل: 

 بةا نال ال اال ااألسرم اتربيا األبنا  ارىايت ن. ت نيح العيير م  المفائين الخا 

  ًنل بعر  المشرعالت البارةرا ائري ال برد من را لعر  البرد ايضراً ا  تعرال  ىالجراً  رنينا

 نتل ال تتفاان اتهدي إلل خرا  البيت ال ادر هللا. 

   ًبنا  البيت ىمل اسز سميما تجعمر م ردراً لالسرتقرار االسرعادم االب جرا  الريز م ردرا

 نعد االتعايب االتشتت اربما الضياح.لم

  .اعتشاؾ مااب  القام لدى ااراد األسرم االسعي إلل االستفادم من ا اي تنميا مااردئا 

 

 تعرٌف اإلرشاد الزواجً:
 

   ىمميا ت يةا الفرد لالستعداد لمدخال اري النيرام ال اجيرا   ات ايرد  برالخبرات االمعرارؾ

االم ارات الال ما التي تسراىد  اري ا رن متبمبرات النيرام ال اجيرا   اتنقيرب التااارب بري  

ابرل الر اال ابعرد    امسراىدم  اتبررال اجي   االقدرم ىمل التؽم  ىمل المشاعل التي اد 

يار شريك نياتر  ابنا  اسرم متماسعا  االند م  مشعالت البالب االتفعرك الفرد ىمل اخت

 األسري. 

    ىمميا مساىدم الفرد اي اختيار شريك نياتر األسريا اهلك بنا  ىمل ا رن امعرارا بنفسرر

اإمعاناتررر ا رااررر االات رراديا ااالجتماىيررا  لمرردخال ارري نيررام اسررريا مسررتقرم مبمةنرراف 

  االمساىدم اي نل المشعالت التري ارد تتعرر  ل را ئره  الشررعا لتنقيب التاااب ال ااجي

 .ابل ااينا  ابعد ال اال
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 مواصفات المرشد الزواجً الفعال 
 
 ا  تعا  الش ادم اا المهئل العممي الهي ن ل ىمير اي ئها المجال   امرخص لر اير.   -1

 ا  يعا  لر ابناث ادراسات اسمعا نسنا اي ئها المجال.    -2

 األمر بالنسبا لر ئا مجرد تن يل المال االرؼبا اي الربح اقب.اال يعا   -3

 ا  يعا  امينا ىمل اسرار م  يس لر ايسترشد بر متقناً لعممر متفااا اير.   -4

ا  يعررا  مشرر اراً بالسرريرم البيبررا انسرر  الخمررب ب ررفا ىامررا مراىيرراً لمقااىررد الم نيررا   -5

 ااألخالايا المرتببا ب ها المجال.  

 الزواجً  أهداف اإلرشاد 
ت يةررا المقبمرري  ىمررل الرر اال لالسررتعداد لمرردخال ارري النيررام ال اجيررا  مرر  خررالل تعررريف ن  -1

 باألسز  السميما اال نيا لمعالاا ال اجيا.
ت ايرد المقبمرري  ىمررل الر اال بمجماىررا مرر  المعررارؾ االم رارات االمعمامررات ىرر  النيررام  -2

 مستقبالً. ال اجيا  االتي يمع  ا  تساىد اي الااايا م  المشعالت
مسرراىدم المقبمرري  ىمررل الرر اال لف ررن األداار االنقرراب االااجبررات لعررل مررن ن  لتنقيررب ا ررن  -3

 اااعي لببيعا النيام ال اجيا.
 تنقيب التاااب االجتماىي االنفسي لعل م  براي العالاا ال اجيا. -4
 

 أهمٌة اإلرشاد الزواجً
 

إ  دراسا العاامل التي تس ن اري تنقيرب اسرتقرار النيرام ال اجيرا   امر  خرالل اسرتعمال      

مقرراييز ماضرراىيا لتشررخيص المشررعالت الترري يااج  ررا األ اال   امرر  يررن اضرر  البرررام  

 الاااةيا االعالجيا المناسبا ىمل مستاى األ اال ااألاراد.

ت ال اجيا اارتفاح نسر  البرالب اري العرراب ااي الااا  اإ  مما يسائن اي تفاان المشعال    

 ئا ىردن لجرا  األ اال لتنعرين األئرل  إال ىنرد تفراان المشرعالت بري  األ اال  اىردن المجرا  

لالستشارم النفسيا األسريا اال ااجيا بسب  ىدن تاارئرا بسر الا   العردن رؼبرا األ اال اري 

 سقاب ن اي ن ر ا خري . ابالح ا خري  ىمل اسرارئن   االخاؾ م  عالن الناز ا

اقررد بينررت ئرره  الدراسررا ا  نسرربا األ اال الررهي  يبمبررا  االستشررارم النفسرريا ارري العررراب ال     

%   ام مررا يعرر   اررإ  تعقررد النيررام   اخا ررا ارري المررد  اارتفرراح نسرر  البررالب   3تتعرردى  

تمؾ الجاانر  يستدىيا  ضرارم تدري  األ اال ىمل عيفيا االستمتاح بالنيام ال اجيا م  مخ

الرريز مرر  جانرر  المررهم اقررب   ائررها يسررتدىي ا ررن ناجررات عررل برررؾ   اتف ررن ماافررر   ممررا 
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يسررتدىي الترردري  ىمررل م ررارات التاا ررل  اخا ررا م ررارم االسررتماح لمبرررؾ ا خررر  اتف ررن 

 ماافر ااج ا ن ر    اعيفيا ن ر  لمقضايا اإدراعر ل ا.

اى ىيادات خا ا اا نعاميا تابعرا لرا ارم اال شك ا  تااير اإلرشاد ال ااجي ىمل مست    

العدل اا ا ارم العمل االشها  االجتماىيا اا تابعا لمناعن األناال الشخ ريا  مريال سريمع  

األسر ىمل اعتسرا   ليرات ام رارات تسراىدئن ىمرل تنقيرب االسرتقرار ال ااجري   ااالسرتفادم  

اىد الشربا  المقبرل ىمرل الر اال اا من ا  اتربيا ابفال متراااقي  نفسريا ااجتماىيرا   عمرا سيسر

 المت ال اريبا ىمل اعتسا  الم ارات التاليا :

 .اختيار الشريك المناس  ااتخاه القرارات المرتببا بال اال اتعاليفر 

 .نل الخالاات اإدارم الن اىات ابل ااينا  النيام ال اجيا 

 .نل المشعالت العاةميا اؼيرئا م  المشعالت العاما 

 رات االجتماىيا اا  التاا ل م  ا خري  اخ ا اً الشريك.اعتسا  الم ا 

 . اعتسا  م ارات الناار ال ااجي البنا 

 

 اإلرشاد النفسي للمسننيجمال 
  :المقدما 

 
اىتبرت من ما ال نا العالميا ا ش مرنما الع الا اا الشيخاخا تبدا م  ىمر الخامسرا       

االسررتي  امررا ارراب  اىررادم مررا يقررلش نشرراب األاررراد ارري ئرره  المرنمررا ايؽمرر  ىمررل اجسررام ن 

الضعؾ االائ  ايعتبرا  انفس ن ؼير منتجي  بعد ا  عاناا اساساً لمعبا  ااد ي نشرا  بر نش ن 

ًا ىمل المجتم  بشعل ىان اىمل اسرئن بشعل خاص  اعل ئره  األمرار ترنععز ا بناا ىال

سمباً ىمل  نت ن انالت ن النفسيشا  اتبدا مرنما القمب االتفعير اي المسرتقبل امرا يخبةرر ل رن. 

 يار الع الا ىمل المسش  ىادم مرا يراارب الع الرا تؽيررات ترنععز بردارئا ىمرل نالرا المسر  

ن الرىايررا لممسرر ش مراىات ررا جيررداً امن ررا: التؽيرررات ال ررنيا االنفسرريا لررهلك  ينبؽرري ىمررل مقرردش

الفسرريالاجيا: امن ررا  ضررعؾ ا رراةؾ القمرر  ااألاىيررا الدمايررا  اضررعؾ الج ررا  التنفسرري  

اا رراةؾ الرةررا  اعررهلك ضررعؾ الخررااص النسرريا لرردي ن  ا يررادم مشرراعل ضررعؾ السررم  

ررا اتررهعشر انررداث الماضرري االب ررر  اعررهلك ي ررا  بضررعؾ الررهاعرم بالنسرربا ل نررداث الن اليش



61 
 

م. التؽيرات النفسيا: التي ت ي  المس  بسب  ىدن ادرتر ىمل التعيؾ م  اضعر الجديرد  بشدش

ر نالترر إلرل االعتةرا    اعادم ما يشعرا  بالير ز مر  النيرام  ابالانردم ااالنعر ال اارد تتبراش

ضعؾ ا راةؾ الجسرن اانياناً يندث انف ان ىقمي ي ع  ىمل المس ش اير االندمال بالااا . 

النيايا: ااقدا  العيير م  اج  م الجسن خ اة  ا الببيعا ي بح عبار السر  اعيرر ىرضرا 

ل مرا  مر  ؼيررئن مر  الفةرات العمريرا  امر  ئره  األمررا : مرر  ال ئرايمر: ايعتبرر 

% من را  811% إلرل 51نماهجاً م  الخرؾ األعير شياىاً بي  عبار الس  ايميل ما يقار  

داناً ىاماً لمهاعرم اؼيرئا مر  القردرات النيايشرا الفعريرا التري ترهيشر ىمرل سرماعر اري ايميل اق

النيام الياميشا. عيفيا التعامل م  عبار الس  عما هعرنرا سرابقاً ب نرر ىرادم مرا يشرعر عبرار السر  

بالقمب االاندم ااالعتةرا   ابر ن ن يشرعما  ىبةراً يقريالً ىمرل مر  نرال ن  لرهلك يتاجر  ىمينرا 

ت ىعررز مررا يعتقرردا  مرر  خررالل المعاممررا البيبررا االتقرررش  مررن ن اىمررل اشرريا  ينبان ررا  إيبررا

اتخ يص اات عل يان لمجماز مع ن ااالستماح إلي ن امعراا مرا يضرايق ن امناالرا إيجراد 

ررا يرر ىج ن ا ررها عمررر يجعم ررن يشررعرا  بالسررعادم اانش ررن  نمرراالً ل ررن تسرراىدئن ارري الررتخمشص ممش

هلك األخه بمشارت ن ان اةن ن اري بعر  امرار النيرام يشرعرئن بر  ش م مشا  بالنسبا لنا  اع

ررت ن ا معررانت ن مررا  الررت منفا ررا برري  ااررراد العاةمررا االمجتمرر  بشررعل ىرران  اال ننسررل  يش ائمش

االبتساما اي اجائ ن اتقدين الشعر ل ن داةماً ىمل ما اردما  مر  اجمنرا  ايمعر  ال ربناب ن 

 يردئن سرراراً التنردث مر  عبرار السر  ىرادم مرا ي را  معنا اري المناسربات االجتماىيرا ا  ي

ث إليك برنفز الماضراح مررات ىديردم اا ا   عبار الس  بالنسيا  اضعؾ الهاعرم اتجد  يتندش

يقابعك اينا  ندييك  اعميك الت ان ال دا  اىردن الشرعار بالضرجر مرن ن  برل اىب رن ار را 

من ىما اي داخم ن ا ن يرؼبا  بالفضفضا ا النديث ى  مشراعم ن. يجر  تجنشر  لمنديث االتعش

النديث امان المس ش ب ات منخف  اقد ي   انشك تتعمشن ىنر. ساىدئن بالتعرؾ ىما مشراعم ن 

رم اا مممرا. ان رر الري ن  د م  اإلجابا ىمل اسرةمت ن إ  عانرت معررش اإيجاد النمال ل ا اال تتردش

ا  ناجرات ن ابمبرات ن اري ائن يتعمما  نيث يشعر المس  ب نشك م تنش بر العالمرر. نراال اضر

 نفز اات البم  اال تشعرئن بالؽض  اا الضجر.
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 تعرف إرشاد المسنٌن 
 

  خرردمات م نيررا متخ  ررا تسررعل إلررل مسرراىدم المسرر  االا ررال بررر إلررل اا ررل مسررتاى

نفسي ااجتماىي ا ني ممع  ليعريش نياترر اري  رنا ارضرا  اهلرك اري نرداد ادراترر 

ت التري تعترر  سربيمر  االاارا  بناجاترر ال رنيا اإمعانياتر  امساىدتر اري نرل المشرعال

 االنفسيا ااالجتماىيا.

 

    ئرن األارراد الرهي  يقعرا  ضرم  المرنمرا  الترري ينردث اي را تؽيررات اري القردرم الجسررديا

االبااات التي تال ن الفررد إه ترهدي برر تردريجيا إلرل المرات ب سربا  ىرضرير  اا انرداث 

 انتيابير. 

 

   ب نر نالا م  التنسز الهاتي يدرع ا المر  ىمل شعل شعار م  الضريب  اىردن االرتيراح

تجا  الماضاىات المت ما برالمات  ااالنتضرار لردى الشرخص  اا هايرر ممرا يرهير ىمرل 

 .فر النياتيادا  الت اماتر  اا اة نتر النفسيا  اا

 

 أهداف إرشاد المسنٌن:
 
تبقل مر  م رارات ن النفسريا ااالجتماىيرا لنرل مشرعالت ن االتعيرؾ  يادم ادرات ن اتنميا ما  -1

 م  ااضاى ن الناليا.

مساىدت ن ىمل إ الا ال ارم المشائا ىن ن اال ار النمبيرا الشراةعا ىر  ئره  المرنمرا  -2

 العمريا اما يعتنف ا م  ىاامل.

األىمررال  السرر  اسررماعيات ن ابررريقت ن ارري ادا  مسرراىدم ارري تؽييررر اسررما  تفعيررر عبررار -3

 ااسماب ن اي النيام ابريقت ن اي التعيؾ م  المااؾ النفسيا ااالجتماىيا المختمفا.

مساىدت ن اي تنديد جاان  القام العامنا لدي ن ااالستفادم من را إلرل اا رل نرد ممعر  بمرا  -4

 يرا  م  مستاى عفا م الهات لدي ن.

معيررا المتانررا  امسرراىدت ن ارري مسرراىدت ن ارري تنديررد المرراارد االخرردمات االبرررام  المجت -5

 الن ال ىمي ا ااالستفادم من ا إلل اا ل ند ممع .
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االجتمراىي خا را ايمرا يتعمرب بناجرات المسرني  مر  الخردمات  العمل ىمل إنرداث التؽييرر -6

 االبرام  المجتمعيا التي ترتبب بناجات ن الجسميا االنفسيا ااالجتماىيا.

م  األاراد المنيبري  ب رن اري المااارؾ المختمفرا التري  مساىدت ن اي تنسي  ىمميا التفاىل -7

 يتعرضا  ل ا  االتعامل م  المشاىر المهلما الناجما ى  الماااؾ االجتماىيا المختمفا.

مسراىدت ن ارري تعمررن بعرر  الم رارات االسررماعيات الجديرردم الترري تسراىدئن ارري التعامررل مرر   -8

 ىمل االستجابا لم  نال ن.الماااؾ االجتماىيا المختمفا اتجعم ن اعير ادرم 

 .تقدين البرام  التراينيا االيقاايا المتناىا -9

 

 -احتٌاجات اإلرشادٌة النفسٌة واالجتماعٌة  للمسنٌن:
 

اي مقدمرا مرا يجر  ا  يعنرل برر المجتمر  النرديث المتنضرر تعررين المراابني  مر  عبرار       

 ن   ايمعر  ا  نسرتعر  ناجرات الس   ااستيمار ما لدي ن م  ادرات اخبررات  ااالارادم مرن

 -المسني  ايما ي تي :

ا  يف ماا انفس ن  اينبؽي ا  يدرك المسنا  عل ما يت رل بعمميرا النضر  اري العمرر نترل  -1

يمعرررن ن ا  يررردرعاا معنرررل التؽيررررات التررري ترررهير اررري اررردرت ن العقميرررا  االجسرررميا  ابنرررا  

الررهي ي عررد  االجتماىيررا األمرررشخ رريت ن اىميررر تررنععز ىمررل نررالت ن النفسرريا  امعررانت ن 

ضرررارياً نتررل يتقبمرراا ئرره  التؽيرررات  اا يررار  ايعترارراا ب ررا  ابررهلك يتنقررب ل ررن اا ررل 

 تعيؾ اجتماىي ممع .

ينتال المقبما  ىمل س  التقاىد إلل التعرؾ ىمرل اررص العمرل   االتبراح بعرد التقاىرد    -2

يرردم   اإتبرراح اسررالي  عمررا ينترراجا  إلررل التعرررؾ ىمررل برررب المناا ررا ىمررل ال ررنا الج

معيشرريا تالةررن التقرردن ارري السرر  ابرررب تجنرر  األمرررا  الم منررا  االااايررا من ررا   عمررا 

ينتررراجا  إلرررل تررر مي  المررراارد الماليرررا الال مرررا ىررر  بريرررب تن رررين  ررررؾ المعاشرررات  

 االمساىدات النعاميا   االرىايا الببيا.  

 ررا  ايسررتدىي هلررك تاىيررا تررااير ىالاررات اجتماىيررا سرراا  ارري داخررل األسرررم اا خارج  -3

المجتمررر  بررر مرا  الشررريخاخا  امشرررعالت المسرررني   اا  الفعررررم السررراةدم ىنرررد بعررر  

األشخاص ا  عبار الس  اةا ؼير منتجا ليست لردي ا اي اردرات يمعر  تنميت را   اا يمعن را 

اإلس ان بر ي ج رد   ائعرها يسرخر النراز مر  اردرت ن ىمرل ممارسرا النمرا  ايؽرسرا  اري 
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ساز بالنقص   ااإلنبراب  االقمرب التري ينرت  ىن را عرل اضربرابات الشخ ريا انفس ن اإلن

 ااألمرا  النفسيا االجسمانيا.  

 إرشاد األطفال جمال 
 املقدمة

 

تعاد ائميا إرشاد األبفال إلل ائميا المرنما العمريا التي يمرا  ب را امرا ي رانب ا مر       

تؽيرات جسميا اىقميا اانفعاليرا ااجتماىيرا سرريعا تنردد مسرار نمرائن امالمرح شخ ريات ن  

اب ا تتشعل اردرات ن ااتجائرات ن  ااي را يتعممرا  مفرائين االلتر ان ااالنتمرا  االعبرا   ابمعنرل 

تعتبر ئه  المرنما اساز ىمميا التنشةا االجتماىيا االتي يمع  م  خالل را تنديرد السراا   خر 

 ااالننراؾ.

ايااجر األبفال مشعالت ىديدم من ا: مشعالت  نيا )عسا  التؽهيا  االتبال الرالإرادي      

ب( ااقدا  الش يا( امشعالت نفسيا انفعاليا )عالؽيرم  االخراؾ  االؽضر   االنر    ااإلنبرا

امشعالت اجتماىيا ) عمشعالت سا  العالارا مر  ا خرري   االخجرل  اامرا العرالن  االع لرا  

االعه   االؽش  ااقدا  اند الاالدي  بالبالب اا المات  اإسا م المعامما( امشعالت تعميميا 

)عالترر خر الدراسرري  ا ررعابات العررالن  ا ررعابا القرررا م  االؽيررا   ااالنقبرراح االترر خر(   

 التدخل مع ا امااج ت ا منعا لتفاام ا ااستفنال ا. تستدىي

 تعرٌف إرشاد األطفال 
       

  ب نر ىالاا اريدم ااريبا مبنيا ىمل التقبرل بري  المرشرد االبفرل  بنيرث ترعر  ئره  العالارا

ىمررل دراسررا اتجائررات البفررل اناجاتررر اداااعررر اتاج اتررر  ب رردؾ تع يرر  نمررا  اتاااقررر 

مشررعالتر  اتررتن ىمميررا إرشرراد األبفررال إمررا بشررعل اررردي اا النفسرري ااالجتمرراىي  انررل 

 جماىي  لمبفل اا لاالدير اا ل ن جميعا.

    ب نشر ىمميا المساىدم اي رىايا األبفال نفسيا اتربيت ن اجتماىيا انرل مشرعالت ن الياميرا

فل لتنيب نما سمين متعامل متاااب ساي.   اي دؾ إلل مساىدم البش
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   األطفال:أهداف إرشاد   
 

 يمع  تنديد ائن ائداؾ إرشاد األبفال اي ياليا جاان  اساسيا ئي:

 التعامل م  ناجات النما.  -1

 التعامل م  الناجات البارةا.  -2

 التعامل م  الناجات العالجيا. -3

اناجات النما تتميل اي تنميا اإلنساز االشعار بانتران الرهات  االقردرم ىمرل التعبيرر        

ىرر  المشرراىر االتعامررل مع ررا ببريقررا بنررا م ا ررنينا  اتعمررن عيفيررا تنمررل المسررهاليا  اتعمررن 

عيفيررا اعتسررا  اليقررا بررا خري   اتعمررن األداار االجتماىيررا السررميما  اتعمررن عيفيررا التعيررؾ مرر  

اؾ الجديدم   امرا الناجرات البارةرا اتتميرل اري التعيرؾ مر  التؽيررات األسرريا المختمفرا  الماا

االتعيؾ م  الناادث االخبرات النفسيا السيةا االنراادث االجتماىيرا المختمفرا  امرا الناجرات 

العالجيا اتتميل اي التؽم  ىمل ال عابات االمشرعالت السرماعيا المختمفرا عالخجرل االعرداا  

اتقبرل جاانر  القرام االضرعؾ لديرر  انرل مشرعالتر االجتماىيرا عالسرراا اال ررا  اؼيرئا  

 االعه  االؽش اننائا.

 
 : خطوات التدخل اإلرشادي

 
 تتمخص خباات التدخل اي مجال إرشاد األبفال اي التالي:

 تنديد المشعما م  خالل تعريف ا اتنديدئا تنديدا دايقا اربب ا با يفا ادار المرشد.  -1

العاامررل هات العالاررا بالمشررعما ابيررا  األسرربا  االعاامررل الترري ادت إلررل نررداي ا تنديررد   -2

 ااستمرارئا.

تنديد األئرداؾ اهلرك مر  خرالل شررح األئرداؾ اا النتراة  التري يرراد الا رال إلي را مر    -3

 خالل ىمميا التدخل.

التري ترن تنديد العاامل اا الجاان  التي سيتن التعامل مع ا اهلك م  خالل تنديد العاامل   -4

 اختيارئا ب دؾ تعديم ا اا تؽييرئا إلنداث التؽيير اإنجا  األئداؾ.

تنديد اسالي  التدخل اهلك م  خالل اض  خبا تاضح ماها يريد المرشد ىممرر   اعيرؾ  -5

سيتن هلك   ام  سيشترك ايرر   ئرها باإلضرااا إلرل تنديرد مسرهاليا ادار عرل بررؾ اري 

 ئه  العمميا.
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المرشرد اري ئره  المرنمرا بتنديرد اسرالي  التقراين التري سريتن اسرتخدام ا  التقاين نيث يقان  -6

 ام ادر المعمامات التي سيعتمد ىمي ا لمقيان ب ه  العمميا.

 
 أسس اإلرشاد  النفسً لألطفال

 
األسررز النفسرريا االتربايررا: يقرران اإلرشرراد ىمررل اسررز نفسرريا اتربايررا تعررد اسرراز ىمميررا . 1

 ائي: اإلرشاد النفسي لالبفال

ا. الفرررراب الفرديرررا: إ  الفرررراب الفرديرررا مبررردا اارررانا  ىررران   امعرررل بفرررل ىالمرررر الخررراص 

 اشخ يتر الفرديا اناجاتر اادراتر اميالر  ارؼباتر المختمفا ى  ا خري .

 . مبال  النما : يتبم  النما النفسري السراي لمبفرل اري عرل مرنمرا نمرا ىردم امرار يجر  

نراً اري نياترر   ايالنر  ا  مبالر  النمرا تنترال إلرل  ا رن ىمير ا  يتعمم ا لعي يعا  ناج

انض  اإلل تعمين   ااي الاات هاتر اإ  ىردن تنقيرب مبالر  النمرا اا ت خرئرا يرهدي إلرل 

 نشا  مشعالت تربايا اا نفسيا.

ل. الخ اةص الجسميا االنفسيا لمبفرل: ليسرت اردرات البفرل ااسرتعداد  اميالرر اانردم مر  

 ا ضعف ا  االخ اةص الجسميا تختمؾ ى  الخ اةص االنفعاليا.نيث درجت ا ااات ا ا

. األسررز األسررريا ااالجتماىيررا: البفررل عرراة  اجتمرراىي بررالبب  منرره الرراالدم ابفضررل التنشررةا 2

التري تقرران ب ررا األسرررم اتشررارك اي ررا مهسسرات اخرررى  ميررل الرارراب االراضررا االمدرسررا  

اب رره  العمميررا التفاىميررا يتعررا  سررماك يعرريش البفررل ضررم  جماىررا يترر ير ب ررا  ايررهير اي ررا. 

 البفل الهي يتسن بالفرديا االجماىيا معاً.

 ا اةؾ اإلرشاد  النفسي ل بفال

: إ  ئرردؾ التربيررا ئررا تنميررا الشخ رريا نتررل تعبررر ىرر  نفسرر ا تعبيررراً عررامالً  فهاام الطفاال  -1

ببيعررا اتفترريح بااات ررا إلررل اا ررل نررد ممعرر    العرري يتنقررب ئررها ال رردؾ ال بررد مرر  ا ررن 

الشخ رريا ادارئررا الررهي تقرران بررر   عمررا ال بررد لمف ررن ا  يسرربب اإلرشرراد اا ررن البفررل لرريز 

بالعمميا الس ما  ا ا ال يتااؾ ىمل نتاة  بعر  االختبرارات  برل يتبمر  جمر  المعمامرات 

 العامما ى  البفل.

: ائرري ت رردؾ إلررل تجنرر  اإلضرررار بالبفررل  اهلررك ي خرره الواااائف الوقائٌااة واإلنمائٌااة  -2

 جائي .ات
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: ئا  األسما  اإلنمراةي ائرا يعنري دىرن اسرالي  تنميرا التفعيرر االسرماك التري االتجا  األال

 تساىد البفل ىمل النما العامل لجمي  جاان  شخ يتر.

: األسررما  الاارراةي الررهي يعنرري تنديررد العاامررل الترري تررهدي إلررل المشررعالت االتجررا  اليرراني 

 ا إلل مرنما متبارم.لؽر  الااايا من ا بشعل مبعر ابل ا ال 

: إ  األبفرال جميعراً ينتراجا  إلرل اإلرشراد مر  نري  إلرل  التوافق النفساً واالجتمااعً   -3

 خر االفرب بيرن ن ئرا اري مقردار المسراىدم اإلرشراديا ال اري نراح المسراىدم العر  ال ردؾ 

العان يبقل ئا دىن البفل لنرل مشرعالتر الخا را بهاترر   العر  اري بعر  النراالت يعراني 

ا االمدرسرا   ائنرا ينبؽري ا  البفل م  سا  تاااب ممنا  اي سماعر اي البيرت االراضر

 تتعاا  األسرم االمرشد النفسي لاض  برنام  لمااج ا المشعما.

 

 المسلّمات التً ٌجب على  المرشد النفسً مراعاتها
 

يتمي  البفل اي مرنما الراضرا بخ راةص مختمفرا ىر  األبفرال اري المرانرل األخررى       

 ينبؽي  مراىات ا.

  معراا اشيا  جديدم ااعتشاؾ العالن  اىمينرا ا  نفسرر األبفال بببع ن اضاليا  ينبا  -1

 ل ن انساىدئن ىمل اعتشاؾ العالن م  نال ن.

يختمؾ األبفال اي سرىا نمائن  اي ا  ئناك ارراب ارديرا اري النمرا  اىمرل المرشرد   -2

 النفسي االمعمن ا  يراىي ميل ئه  الفراب.

مررا   الررهلك ينبؽرري لممرشررد يتميرر  النمررا الجسررمي بتسررارىر بشررعل عبيررر ارري ئرره  المرن  -3

 النفسي االمعمن ا  يعمن األبفال الم ارات التي تتناس  م  ئها النما.

يعد المع  ائن اسيما لمتعمن ائها يتبم  تااير اداات اا معا  يتيح ممارسا المع  النرر  -4

 االجماىي  ائها ما ينبؽي تااار .

اات يقان األبفرال بترعيب را يتعمن البفل بالعمل اليز بشعل ن ري ائها يتبم  تااير اد -5

 ات ميم ا.

األبفال اجتماىيا  اي ئها الس  ائها يتبم  تااير خبرات اجتماىيا ت دؾ إلرل تنميرا   -6

 التفاىل االجتماىي.
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األبفال ئره  المرنمرا مرنرا  اينبرا  تؽييرر األنشربا  الياميرا بسرتمرار ائرها يتبمر    -7

 التناي  اي الخبرات ااألداات اي المع  االتعمين.

يتعمن األبفال م  خالل الخبررات األاليرا مر  الممرز االشرن االترهاب االسرم  االب رر    -8

 لهلك ىمل المعمن تعميم ن م  خالل ئه  النااز.

إ  معراررا خ رراةص البفررل ارري ئرره  المرنمررا تعررد امررراً ضرررارياً لممعممرري  ارري ريررا   -9

 األبفال  عما ئي ئاما ألي ىمل تاجي ي اا إرشادي.

 
 األطفالأسالٌب إرشاد  

 
عييرم ئي اسالي  اإلرشاد  امن ا اإلرشاد الفردي ااإلرشاد الجماىي ااإلرشاد بالمعر          

ايعد اإلرشاد بالمع  ااضل اسما  إلرشاد األبفال ااإلرشاد بالمع  بريقا شراةعا االسرتخدان 

مفيردم لدى مرشدي األبفال ىمل اساز ان ا تستند إلل اسز نفسيا اتربايا ااجتماىيا   ائري 

اي تعمين البفل ااري تشرخيص مشرعالتر ااألسراز الرهي يقران ىميرر  ااإلرشراد بالمعر  ئرا ا  

البفرررل يقررران ائرررا يمعررر  بعمميرررا لعررر  األداار اا تمييم رررا   ائرررا برررهلك يعبرررر ىررر  مشرررعالتر 

 امشاىر  بشعل ىفاي.

 

 

 أساس اإلرشاد باللعب 
 

ايسرتخدن المعر  لردىن نمرا البفرل  يقان ىمل اسز ىمن نفز النمرا اىمرن الرنفز العالجري      

جسمياً اىقمياً اانفعالياً  اإلشباح ناجاتر المختمفا. الرهلك يمجر  المربري االمرشرد إلرل اسرتخدان 

المع  عبريقا لضبب سماك البفل اتعديمر  اينتال اإلرشاد بالمع  إلل مرشد مدر  امهئرل 

 ح ااإلنساز باألبايا.ايتمت  بخ اةص  ائم ا القدرم ىمل ا ن األبفال اال بر االمر

 المجاالت التً ٌفٌد بها اإلرشاد باللعب  
 
: ميل األبفال الخاممي  اا السمبيي  اا ؼيرر االجتمراىيي  ا رهال  ال الشخصٌات االنسحابٌة -1

يعبرررا  ىرر  النرر  اا العررداا    إ  ميررل ئررها النرراح مرر  األبفررال ينتررال إلررل مشررارعا 

الجماىررا يسرراىد البفررل ىمررل اإلارردان ااإليجابيررا الجماىررا ارري المعرر   عمررا ا  المعرر  مرر  

 االنشاب.
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: ئرن األبفرال الرهي  يتمتعرا  بنمايرا  اةردم مر  ا برا  ادت اري الشخصٌات غٌر الناضجة  -2

الن ايررا إلررل سررماك بفمرري  مرر  م ررائر  ىرردن القرردرم ىمررل تنمررل اإلنبرراب انقررص التعرراا  

ىي تعمرن التعراا  االتفرائن  االدخال اي ىراك مستمر. ايمعر  ل رهال  خرالل المعر  الجمرا

 ااي الن ايا يتعدل سماع ن.

: ميررل مررص اإل ررب  اا اضررن األ رراار امشررعالت األعررل األطفااال ذوي العااادات السااٌئة -3

 االتمعين. ئه  العادات ئي تعبير ى  رؼبا اي االستقالل االتعبير ى  الهات بنريا.

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


