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 الفخدؼاإلرشاد  

األسػػػالوا كالصػػػخؽ السدػػػتخجو  هػػػإل التػ؛ ػػػو كاإلرشػػػاد   هيػػػإل ك تتعػػػجد الشطخ ػػػات اإلرشػػػاد   
األهػخاد سػػاف هػإل الذخرػ   لك السوػػؿ  بػوغتقـػ عمػ  وػشيو كا ػت كتختمػق كهقػات لاتتاهػات 

 .كاالتجاىات كالقجرات السختمف  

 ومن األساليب اإلرشادية 

 اإلرشاد السبػػاشخ .   .1  

 اإلرشاد غوخ السباشخ .   .2  

 اإلرشاد عغ شخ ػق المػعا لألشفػػػاؿ .    .3  

 . اإلرشاد االنتقائإل)الخ ارؼ(4

 اإلرشاد الدمػكإل .   .5  

 اإلرشاد وغ تاؿ السشاىو كالشذاط السجرسإل .   .6  

 اإلرشاد الجسعإل . . 7

 اإلرشاد الفخدؼ .8  
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 اإلرشاد السباشر

سخكد حػؿ السدتخشج  كالحؼ  سثل ؼ و السخشج حجخ الداك   ، تسػ؛و ك السك دس  اإلرشاد ال
ك تفدوخ السعمػوات  االتتباراتك قـػ بجكر لساسإل هإل ؛سع السعمػوات ك السقابم  ك تصبوق 

 -: . كوغ اىع  تصػات اإلرشاد السباشخ

 . كىػ تصبوق السقاي ذ لفيع السذكم  -التحمول : - 1

 . س ع السعمػوات لمتخص ط لمعسم   اإلرشاد  ك عشإل تج -التخكوا : - 2

 .ك  قرج بو تحجيج ك ص اغ  السذكم  -التذخ ز : -3

 . لؼ تحجيج السآؿ ك التصػر السحتسل ك الشتائو الستػقع  -التشبؤ : -4

 . لؼ وتابعو السدتخشج ك وداعجتو هإل السذكات الججيجة التإل قج يتعخض ليا -التتبع :-5

 
 شرخرائص اإلرشاد السبا

 . ك ختبط اإلرشاد السباشخ بعالع الشفذ كل اودػف ك قج سساه باألسمػب اإلكموش كإل 
 كوغ ترائرو:

 . إف العاف األكبخ هإل حل السذكات  قع عم  عاتق السخشج -1

 . السخشج ىػ الحؼ  قخر الػسائل السشاسب  لسداعجتو هإل حل السذكم -2

 . د الشفدإل السباشخوذكم  السدتخشج تسثل السخكد األكؿ هإل اإلرشا-3

 ؛ج و الػصػؿ لميجؼ بالتخكود عم  حل السذكم -4 

 " عوػب اإلرشاد السػ؛و " السباشخ

 . إ جاب   السخشج كصخؼ وخسل كسمب   السدتخشج كصخؼ ودتقبل-1

 .تقج ع الحمػؿ الجاىدة دكف لؼ وحاكل  وغ الفخد إلبجاف رل و-2

 .ؼ و شإلف وغ تدمط كعخض الحل عم  السدتخشج-3

 ػ لصعا شخؽ اإلرشاد ك ييتع بكل السعمػوات التإل تتعمق بالسدتخشجكى . 
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  التحمول لؼ تحمول الب انات ك السعمػوات  ك  عتسج عم . 

  ك نجج لف السخشج ىػ الحؼ  فدخ الب انات ك السعمػوات كىػ الحؼ  دجؼ الشرائت
كار كىػ الحؼ  قتخح لسالوا العاج ليا كىػ الحؼ يتحسل السدؤكل   لكثخ ك احت

 . السخشج لمعسم   اإلرشاد  

 تحت شعار لف السخشج لكثخ عمسا سدتخشجكىػ لسمػب إرشادؼ  قجـ حمػؿ ؛اىدة لم  
وغ السدتخشج كىػ قادر عم  حل وذكمتو بصخ قو صح ح  لكثخ وغ  الكسع لهقك 

 . السدتخشج

  السخشجهإل رفات الك حتاج إل  ؛سع وعمػوات دؾ ق  ؛جات ك حتاج إل  تػهوخ ؛س ع . 

 

 اإلرشاد غير السباشر
كىػ اإلرشاد الستسخكد حػؿ السدتخشج كحػؿ الحات كىػ لقخب شخائق اإلرشاد الشفدإل إل  
العاج الشفدإل، كاليجؼ األساس وغ ىحا اإلرشاد ىػ وداعجة السدتخشج عم  الشسػ الشفدإل 

الإل الدػؼ كالتصابق بوغ وفيـػ الحات الػاقعإل كوفيـػ الحات السجرؾ كوفيـػ الحات السث
 كوفيـػ الحات اال؛تساعإل.

ك سكغ استعساؿ اإلرشاد غوخ السباشخ وع السدتخشجيغ وتػسصإل الحكاف لك لكثخ شاق  
لفط  . ك سكغ لف  فوج هإل وجاؿ اإلرشاد العا؛إل كاإلرشاد الدكا؛إل ككحلظ وع حل 

 السذكات الذخر   لمذباب.
 

 عيهب اإلرشاد غير السباشر
 ب العمع.. قج يخاعإل اإلنداف عم  حدا1
 . ييسل عسم   التذخ ز عم  رغع إ؛ساع وعطع شخائق اإلرشاد الشفدإل عمويا.2
 .  عصإل حخ   كبوخة لمسدتخشج بحوث  كػف ىػ القائج لمعسم   اإلرشاد  .3



 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي –المرحلة الثالثة                                            االرشاد الفردي

4 

 

 
 ــ الفرق بين اإلرشاد السباشر وغير السباشر:

  سكغ لف نػ؛د لىع الفخكؽ بوغ اإلرشاد السباشخ كغوخ السباشخ ؼ سا  أتإل:
 

 اإلرشاد غوخ السباشخ اإلرشاد السباشخ
 يتسخكد حػؿ السدتخشج يتسخكد حػؿ السخشج الشفدإل التخبػؼ.

  دتغخؽ كقتات لشػؿ ندب ات. قج  دتغخؽ كقتات لقل ندب ات.
السخشج ىػ السدؤكؿ األكؿ عغ العسم   

 اإلرشاد   ك قػدىا.
السدتخشج ىػ الحؼ  قّػـ ؛مدات اإلرشاد كىػ 

 .السدؤكؿ لكثخ
السخشج ىػ الحؼ  ؿّ ع سمػؾ السدتخشج ك جهعو 

 إل  اتخاذ القخارات
السدتخشج ىػ  ؿّ ع سمػكو كىػ الحؼ يتخح 

 قخاراتو بشفدو وغ دكف تجتل السخشج.
 

 لألطفالاإلرشاد باللعب 
ك  دتشج ال   لألشفاؿاإلرشاد بالمعا شخ ق  شائع  االستخجاـ هإل وجاؿ اإلرشاد الشفدإل 

سالوا تتفق وع وخحم  الشسػ التإل  سخ بيا الصفل  كانو  فوج هإل تعم ع اسذ نفد   كلو ا
 .الصفل كهإل تذخ ز وذكاتو كهإل عاج ا صخابو الدمػكإل

ك عتسج االرشاد بالمعا عم  اف  قـػ الصفل كىػ يمعا بعسم   لعا لدكار  عبخ هويا عغ 
 .كالتعبوخوذاعخه كوذكاتو النو ل ذ كالكبار الحيغ  سكشيع عسل ذلظ بالكاـ 

 
 أسس اإلرشاد باللعب

 قـػ اإلرشاد بالمعا عم  اسذ نفد   ليا اصػليا هإل و اديغ عمع الشفذ العاـ كعمع نفذ 
الشسػ كعمع الشفذ العا؛إل ، هالمعا برف  عاو  ىػ اؼ سمػؾ  قـػ بو الفخد دكف غا   



 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي –المرحلة الثالثة                                            االرشاد الفردي

5 

 

جج وشيا عمس   ودبق  ، كتحاكؿ نطخ ات المعا تفدوخ لعا االشخاص هإل كل االعسار هش
نطخ   الصاق  الدائجة التإل تعتبخ المعا تشفد ا  خكر ا لمصاق  الدائجة عشج الفخد كىشاؾ الشطخ   
الغخ د   التإل تقػؿ اف المعا  دتشج ال  اساس غخ دؼ هيػ نذاط  خكرؼ لتجر ا كتيحيا 

 الغخائد كالجكاهع وثل العجكان   كىشاؾ نطخ   التمخ ز التإل تفتخض اف الصفل كىػ  عـػ
ك بشإل الكيػؼ ك تدمق االشجار هإل لعبو انسا يمخز وا كاف  عسمو ا؛جاده بل يمخز تار خ 
الجشذ البذخؼ كمو كىشاؾ نطخ   تججيج الشذاط بالتدم   كالخ ا   كعاول  خكرؼ بعج التعا 

 .كاال؛ياد هإل العسل
وا الياو  كنحغ نعمع هإل عمع نفذ الشسػ اف المعا  كاد  كػف ويش  الصفل ك عتبخ احج االسال

التإل  عبخ عشيا الصفل عغ نفدو ك فيع عغ شخ قيا العالع وغ حػلو كىػ ا زا نذاط 
 خكرؼ هإل كل االعسار كلكشو  ختمق هإل وخاحل الشسػ الستتال   هفإل الصفػل  السبكخة  كػف 

لعا  ك ختمق ،بد صا كعزم ا كهخد ا ثع يتجو ال  السذارك  الجساع   وع اصجقاف المعا 
كسا تجلل االـ شفميا كالحكخ يمعا بالصائخة  لعبتياعا االناث هالبشت تجلل الحكػر عغ ل

كالراركخ كسا يتعاول وعيا الخ؛اؿ كهإل الصفػل  الستأتخة تطيخ بعس االلعاب الجساع   ثع 
تطيخ اليػا ات كتبخز السوػؿ كاالىتساوات كهإل السخاىق  السبكخة تبجل السبار ات كالمعا 

زت ركح الجساع  كهإل السخاىق  الػسص  كالستاتخة  طيخ التسدظ اال؛تساعإل كالتخؼ و كتت
 .بقػاعج المعا

كهإل عمع الشفذ العا؛إل نجج اساسا وتوشا  قـػ عم و االرشاد بالمعا هالمعا حا؛  نفد   
كالمعا وخخج كعاج لسػاقق رغبات الصفل كحا؛اتو الشفد   ، ا؛تساع   البج اف تذبع 

 ختاره اقخانو هإل وػقق ؾ ادؼ قج  جج وخخ؛ا هإل  الصفل الحؼ الاالحباط هإل الح اة الوػو   ه
قق الؿ ادؼ الحؼ اهتقجه كالمعا نذاط دهاعإل ػ ك ع لعبو هإل صق ك قػدىا ك تػل  الس

تعػ زإل هالصفل الحؼ  فتقج العصق كاالىتساـ داتل السشدؿ  عػض ذلظ عغ شخ ق المعا 
يياوإل السفخط يجؿ عم  هذل التػاهق وع رهاؽ  حبػنو ك يتسػف بو تارج السشدؿ كالمعا اإل

 .وع الح اة الػاقع   كالمعا  عتبخ تسث ا صادقا  عخض وتاعا االشفاؿ
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 اللعب غرفة
بالمعا تزع لعبا وتشػع   لإلرشادتخرز هإل ع ادة اك وخكد اإلرشاد حجخة اك حجخات 

تإل تػ؛ج هإل الذكل كالحجع كالسػ ػع كتسثل االشخاص كاالش اف الياو  هإل ح اة االشفاؿ كال
قج تخررت الكثوخ وغ ، ك وجاليع الدمػكإل كتعتبخ بسثاب  وثوخات وجركس  لدمػؾ الصفل 

الذخكات العالس   كسا هإل ال اباف وثا هإل صشاع  لعا االشفاؿ السجركس  عمس ا بحوث 
 . هإل كاه  االعسار لألشفاؿتشاسا الشذاط الجدسإل كالعقمإل كاال؛تساعإل كاالنفعالإل 

المعا غوخ قابم  لمكدخ كال تكػف غال    غخه لمعا كاالدكات التإل تػ؛ج هإل اتكػف اف  ك جا
 .كغوخ وؤذ   لمصفل  الثسغ

كوغ اوثم  المعا: التإل تزسيا حجخة المعا الجو  كالتساثول التإل تسثل اعزاف االسخة كر؛اؿ 
سشدلإل الذخش  كالمعا التإل تسثل الحوػانات كالصوػر كقصع تسثل وػاد البشاف كقصع االثاث ال

كاالدكات السشدل   كقصع قساش تسثل السابذ كالسفخكشات كلعا تسثل كسائل السػاصات 
الستشػع  كلعا تسثل االسمح  السختمف  عاكة عم  احػاض الخول كالساف كشوغ الرمراؿ 
كاالقاـ كااللػاف ككرؽ الخسع كبعس االقشع  كاالدكات االتخػ التإل  ألفيا الصفل وثل 

 .لألشفاؿحجخة المعا بالكخاسإل كالسشا ج السشاسب   االر؛ػح  كتدكد
 

 استخدام اللعب في التذخيص
 سكغ دراس  سمػؾ الصفل عغ شخ ق واحطتو اثشاف المعا بيجؼ تذخ ز وذكاتو كوغ 
السيع ا زا واحط  سمػؾ الصفل اثشاف المعا تارج حجخة المعا كتارج ؛مدات االرشاد 

 .حوغ  عػد الصفل الإل بوتو كاسختو
ك احع اف الصفل السزصخب نفد ا  دمظ هإل لعبو سمػكا  ختمق عغ الصفل العادؼ 
الرح ت نفد ا هالصفل عادة  عبخ رود ا اثشاف لعبو عغ تبخاتو هإل عالع الػاقع ك عبخ الصفل 
السزصخب نفد ا عغ وذكاتو كصخاعاتو كحا؛اتو غوخ السذبع  كانفعاالتو السذحػن  اثشاف 
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 . عم  الجو  كالمعا كىحا  ديل تذخ ريالعبو كىػ  دقط كل ذلظ 
 

: كالتفاعل اال؛تساعإل وع الخهاؽ كوع الجو   سكغ وعخه  الكثوخ عغ اثشاء اللعب الجساعي
 .السذكات كاسبابيا كتاص  هإل العاقات اال؛تساع   برف  عاو  كاالسخ   برف  تاص 

ا وثل سغ رهاؽ المعا  دتفوج السخشج وغ الكثوخ وسا  احطو عم  سمػؾ الصفل اثشاف المع
كوجػ االستستاع بالمعا كالحال  االنفعال   لثشافه كتحجيج الذخر ات هإل المعا كوجػ ضيػر 

 .دالئل االبتكار وع تحجيج در؛  الدػاف كاال صخاب هإل كل حال 
كقج تدتخجـ بعس اتتبارات المعا االسقاش   كػسوم  ىاو  هإل التذخ ز كوغ االوثم  

بػىمخ ك تكػف وغ لعا صغوخة كالجو  كالحوػانات كالبوػت ك ع  وار؛خ ت كتقشوغ 
كاالشجار كاالسػار كالعخبات  سكغ اف  كػف بيا قخ   اك وجيش  اك ودرع  اك حج ق  حوػاف اك 
غاب  اك وصار كاتتبار السذيج اك السشطخ كك ع ؛وخد وجسػع  وغ المعا كالجو   سكغ 

حلظ عم  عجد وغ الحوػانات االل ف  ثشويا كتسثل شخر ات ليا اتراؿ بح اة الصفل كك
وسا  داعج الصفل عم  التعبوخ عغ انفعاالتو كرغباتو الذعػر   كالا  ، كالسفتخس  كاالدكات

 .شعػر   
 :استخدام اللعب في االرشاد

يمجأ السخشج ال  المعا كصخ ق  ىاو  لزبط كتػ؛ و كترح ت سمػؾ الصفل. ك دتخجـ المعا 
إل كاال؛تساعإل كاالنفعالإل الستكاول الستػازف لمصفل هيػ  قػ و لجعع الشسػ الجدسإل كالعقم

 .؛دس ا ك دكده بسعمػوات عاو  كوعايوخ ا؛تساع   ك زبط انفعاالتو
 أساليب اإلرشاد باللعب

 كػف السخشج العاق  االرشاد   السشاسب  وع الصفل ك يوئ وشاتا نفد ا وائسا  دػده التقبل 
 .تبع السخشج احج االسالوا االت   هإل االرشاد بالمعاك رحا الصفل ال  حجخة المعا ك 

كىػ غوخ وحجد تتخؾ ؼ و الحخ   لمصفل التت ار المعا كاعجاد ودخح المعا  :اللعب الحر
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كتخكو يمعا بسا  ذاف كبالصخ ق  التإل يخاىا دكف تيجيج اك لـػ اك استشكار اك رقاب  اك عقاب 
لظ حدا رغب  الصفل كقج يتخح السخشج وػقفا  ذارؾ كذ كقج  ذارؾ السخشج هإل المعا كقج ال

وتجر؛ا ؼ كتفإل اكؿ االوخ بساحط  الصفل كىػ يمعا كحجه ثع  ذتخؾ وعو تجر ج ا ل قجـ 
 .وداعجات اك تفدوخات لجكاهع الصفل كوذاعخه بسا يتشاسا وع عسخه كحالتو

 
معا : كىػ لعا وػ؛و وخصط كؼ و  حجد السخشج ودخح المعا ك ختار الالسقيداللعب 

كاالدكات بسا يتشاسا وع عسخ الصفل كتبختو كبحوث تكػف وألػه  لو حت  تدتثوخ نذاشا 
الػاقع ك رسع المعا بسا  دبا وذكم  الصفل هسثا هإل حال  وذكم    كاقع ا اك اقخب ال

 باإل اه اسخ   لصفل قخكؼ تتكػف اسختو وغ كالج و كاتػتو وغ الجشدوغ كاتخىع شفل كلوج 
لجو  التإل تسثل ىؤالف ؛شدا كعجدا كتعج كحلظ االدكات التإل تسثل السشدؿ ال  ؛ج و تعج ا

ومعا هإل وشاخ  دػده لثع يتخؾ الصفل  كغوخىاالقخكؼ كالبوئ  القخك   وغ حوػانات كاشجار 
العصق كالتقبل كغالبا  ذتخؾ السخشج هإل المعا كىػ حوغ  فعل ذلظ  عكذ وذاعخ الصفل 

اوكاناتو ك حقق ذاتو ك فكخ لشفدو ك تخح قخاراتو  ك ػ حيا لو حت  يجرؾ نفدو ك عخؼ
 .بشفدو

 
: ىشاؾ بعس الحاالت التإل  دتخجـ هويا المعا بصخ ق  اللعب بطريقة االرشاد الدلهكي

ؼ وغ حوػانات وعوش   سكغ تحروغ الصفل تجر ج ا شاد الدمػكإل هسثا هإل حاالت الخػ االر 
اوش  سارة وتجر؛  كوتكخرة حت  تتكػف  بتعػ جه عم  المعا بجو  ىحه الحوػانات هإل وػاقق

ؼ وبجئ ا ك سكغ اف يمإل ذلظ ز ارات لحج ق  الحوػاف لسذاىجة بالحداس   كالخػ  الف  تحىا
 .ىحه الحوػانات هإل استختاف دكف تػؼ
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 فهائد االرشاد باللعب
 :عاعا شخ ق  وفوجة وتعجدة السدا ا كؼ سا يمإل اىع هػائج االرشاد بالممالشظ اف االرشاد بال

 .الصفل إلرشادىػ اندا الصخؽ  -1
 . دتفاد وشو تعم س ا كتذخ ر ا كعا؛ ا هإل نفذ الػقت -2
 .يت ت تبخات نسػ بالشدب  لمصفل هإل وػاقق وشاسب  لسخحم  نسػه-3
 . داعج الصفل عم  االستبرار بصخ ق  تشاسا عسخه -4
 .الع الػاقعإل الخار؛إليت ت هخص  التعبوخ اال؛تساعإل هإل شكل بخكه  ورغخة لسا هإل الع -5
 .  عتبخ وجاال سسحا يت ت هخص  التشؽ ذ االنفعالإل ك خفق عغ الصفل التػتخ االنفعالإل-6
 . سثل هخص  الشخاؾ الػالجيغ كالتعاول وعيسا هإل عسم   االرشاد-7
 
 اإلرشاد االنتقائي)الخياري( 

ح اد وا يشاسا ضخكؼ كىػ لسمػب اتت ارؼ تػؼ قإل بوغ لسالوا اإلرشاد السختمف   أتح وشيا ب
السخشج كالسدتخشج كالسذكم  كالعسم   اإلرشاد   برف  عاو  ك بجك لّف لسمػب االنتقائإل ك؛جت 

 لمتػهوق بوغ اإلرشاد السباشخ كاإلرشاد غوخ السباشخ بسا  خجـ عسم   اإلرشاد.
ا كلف كالسخشج التخبػؼ عم  كهق لسالوا اإلرشاد الخ ارؼ البج لف  عخؼ لسالوا اإلرشاد كمي

  كػف قادرات عم  التػهوق بوشيا إذا اقتز  األوخ.
 

 خطهات إجراء اإلرشاد الخياري:
 . تجس ع كل وا ىػ وعخكؼ هإل وجاؿ لسالوا اإلرشاد. ل

 . ك ع تعخ ف إ؛خائإل عسمإل لكل لسمػب. ب
 . التعخؼ عم  لهزم   استعساؿ لسمػب وعوغ هإل وػقق وا دكف غوخه. ت
 ك إثبات الرجؽ هإل لثشاف التصبوق العسمإل.. تحقوق الرجؽ التشبؤؼ ل ث
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 ــ مزايا اإلرشاد الخياري 
 تتمخز لىع ودا ا اإلرشاد الخ ارؼ ؼ سا  أتإل:

 . لداف لكبخ هائجة إرشاد   كبأؼ لسمػب. ل
 .  سثل االنفتاح العقمإل وغ دكف تحّود لك ؛سػد هكخؼ. ب
كثخ حخ   وغ الشاح   . يػسع لهق السخشج ك جعمو  حتـخ األسالوا كميا، ك جعميا ل ت

 السشيج  .
 .  سّكغ السخشج وغ تقج ع تجوات اإلرشاد بأسمػب لكثخ هاعم  . ث

 ــ عيهب اإلرشاد االنتقائي:
. يخػ البعس بأّف ىحا الشػع وغ اإلرشاد ل ذ لو همدف  كا ح  كلسذ ثابت  كالتتخح ؼ و 1

 بػ ػح وعالع عسم   اإلرشاد.
  تػهوق بوغ لسالوا اإلرشاد األتخػ، كالػاقع لّنو لسمػب . يخػ البعس لّنو عبارة عغ عسم 2

 غخ ا غوخ وتكاول.
 ــ أنهاع اإلرشاد الخياري 

. االتت ار بوغ األسالوا: يتعاول السخشج التخبػؼ وع لسالوا وتعجدة كوختمف  بح اد 1
كاليتحّود ألسمػب وعوغ دكف آتخ، كلحا عم و لف  ختار بسخكن  كذكاف األسمػب السشاسا 

 حال  لك السذكم .لم
. الجسع بوغ األسالوا: قج  جسع السخشج التخبػؼ بوغ األسالوا ؼ ختار وغ كل لسمػب 2

 لهزل وا ؼ و ك سد؛يا وعات ل خخج لسمػبات ؛جيجات  كػف وشاسبات لحل السذكم .
كىشاؾ لنػاع لتخػ وغ اإلرشاد لىسيا اإلرشاد الدمػكإل، اإلرشاد بالمعا، كاإلرشاد كقت 

 اإلرشاد العخ إل.الفخاغ، ك 
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السادة السعخك   اعاه ىإل وجتل ال  السحا خة السخهػع  بػاسص  استاذ)ة( السادة . كقج 
تبجك لظ غوخ وتكاوم  . حوث  زع استاذ السادة هإل بعس االح اف هقط الجدف االكؿ وغ 
السحا خة وغ ا؛ل االشاع عم  وا ستقـػ بتحسومو الحقا . هإل نطاـ التعم ع االلكتخكنإل 

 ػهخ ىحه الخجو  لكإل نبؿ ظ عم  اشاع حػؿ وحتػػ السمق الحؼ ستقػـ بتحسومو .ن
 

 اإلرشاد الدلهكي
 دتخجـ اإلرشاد الدمػكإل لساسا هإل وجاؿ اإلرشاد العا؛إل، حوث تعتبخ عسم   اإلرشاد 
عسم   إعادة تعمع، ك عتبخ اإلرشاد الدمػكإل تصب قا عسم ا لقػاعج كوبادغ كقػانوغ التعمع 

    الدمػك   كعمع الشفذ التجخ بإل برف  عاو  هإل ووجاف اإلرشاد الشفدإل كبرف كالشطخ 
تاص  هإل وحاكل  حل السذكات الدمػك   بأسخع وا  سكغ، كذلظ بزبط كتعجيل الدمػؾ 
السزصخب، كالستسثل هإل األعخاض، كلقج تقجـ ووجاف العاج الشفدإل كسبق ووجاف اإلرشاد 

 عات لعادات سمػك   لدمػكإل لألعخاض باعتبارىا تجسالشفدإل هإل تبشإل شخ ق  التعجيل ا
 تاشئ  وكتدب .

 
 أسس اإلرشاد الدلهكي

 قـػ اإلرشاد الدمػكإل عم  لسذ نطخ ات التعمع برف  عاو ، كالتعمع الذخشإل برف  
 ك؛ػف كاشدػف  Pavlov تاص ، ك دتشج إل  لشخ الشطخ ات التإل ك عيا إ فاف باهمػؼ

Watson كاس كإل" ك دتفوج وغ نطخ ات ثػرنج ظهإل التعمع الذخشإل "ال Thorndike ككارؾ ىل 

Hullكبخكس سكوشخ ، Skinner"  1938 هإل التعد د كتقخ خ نتائو التعمع، وع استخجاـ التعد د "
  Dollard & Miller السػ؛ا عسم ا هإل ووجاف اإلرشاد كالعاج الشفدإل ؛ػف دكالرد كنول وومخ

" لف العاج الدمػكإل يتزسغ لساسا إعادة Eysenck  "1960 " ك خػ ىاند ليد شظ1950"
ك صمق عم  اإلرشاد كالعاج الدمػكإل لح انا "إرشاد Relearing كإعادة التعمع Re-euction التعم ع
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التعمع"، لك "عاج التعمع"، هاالهتخاض األساس ىشا ىػ لف الفخد يػلج كعقمو صفح  ب زاف، 
السخ إل" عغ شخ ق عسم   التعم ع، ك ثبت  كبعج ذلظ هإل نسػه يتعمع الدمػؾ "الدػؼ لك

الدمػؾ الستعمع عم  الرفح  الب زاف لكال بجر؛  وحجكدة كسا لػ قج سجل بالصباشوخ 
"ك ديل إزالتو" هإذا لثوا، كعدز لصبت لثبت كسا لػ كاف تدجومو لصبت بالد ت "كوع ذلظ 

   شاستجابات شخ  سكغ إزالتو كلكغ بجيج لكبخ". ك عتقج لف اال صخابات الدمػك   ىإل 
وتعمس ، ك حتفع الفخد بيحه االستجابات السخ    ألنيا وغ ناح   وعوش  ورجر إثاب . هسثا 
الفخد الحؼ  عانإل وغ تػاؼ الجسع ييخب وغ الحفات وثا، كىحا اليخكب  عتبخ ورجر 

سخ   " . كىحا  جعل االستجاب  غوخ الستػاهق  "ال الشفدإل إثاب  ألف ؼ و تجشبا لسا يثوخ األلع
تدتسخ، برخؼ الشطخ، وغ ك؛ي  نطخ الفخد عغ اآلثار السؤلس  البعوجة السجػ لسثل ىحا 
الدمػؾ السخ إل، كىحا  جعل السخشجيغ كالسعالجوغ الدمػكووغ  عسمػف عم  إزال  ورجر 

 .اإلثاب  الحؼ يشتو عغ الدمػؾ السزصخب لثشاف التعمع الحؼ يػهخه اإلرشاد كالعاج الدمػكإل
 رشاد الدلهكيخرائص اإل 

 :تتمخز لىع ترائز اإلشار الشطخؼ لإلرشاد الدمػكإل ؼ سا يمإل
 .وعطع سمػؾ اإلنداف وتعمع كوكتدا، سػاف هإل ذلظ الدمػؾ الدػؼ لك السزصخب -
عغ الدمػؾ العادؼ الستعمع، إال  -وغ حوث السبادغ-الدمػؾ السزصخب الستعمع ال  ختمق  -

 .لف الدمػؾ السزصخب غوخ وتػاهق
مػؾ السزصخب يتعمسو الفخد نت ج  لمتعخض الستكخر لمخبخات التإل تؤدؼ إل و، كحجكث الد -

 .ارتباط شخشإل بوغ تمظ الخبخات كبوغ الدمػؾ السزصخب
 .األعخاض الشفد   تعتبخ تجسعا لعادات سمػك   تاشئ  وتعمس  -
 .الدمػؾ الستعمع  سكغ تعجيمو -
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عغ شخ ق التعمع  كتدا دكاهع ؛جيجة ثانػ   يػ؛ج الفخد كلج و دكاهع هدوػلػ؛   لكل  ، ك  -
ا؛تساع   تسثل لىع حا؛اتو الشفد  ، كقج  كػف تعمسيا غوخ سػؼ يختبط بأسالوا غوخ تػاهؿ   

 .هإل إشباعيا، كوغ ثع  حتاج إل  تعمع ؛جيج لكثخ تػاهقا
 

 إجراءات اإلرشاد الدلهكي
بط الدمػؾ وباشخة بسا هإل تيجؼ شخ ق  اإلرشاد الدمػكإل برف  عاو  إل  تغوخ كتعجيل ك 

ذلظ وحػ التعمع وطاىخ الدمػؾ السزصخب السصمػب التخمز وشو، كتتزسغ شخ ق  اإلرشاد 
 :الدمػكإل اإل؛خافات اآلت  

تحجيج الدمػؾ السزصخب السصمػب تعجيمو لك تغووخه لك  بصو، ك ذتخط لف  كػف ىحا -1
بم  اإلرشاد   كعغ شخ ق الدمػؾ ضاىخا ك سكغ واحطتو وػ ػع ا، ك تع ذلظ هإل السقا

 .ت التذخ ز، كالتقار خ الحات  ااستخجاـ االتتبارات الشفد   كتاص  اتتبار 
تحجيج الطخكؼ كالخبخات كالسػاقق التإل  حجث ؼ و الدمػؾ السزصخب، ك تع ذلظ عغ شخ ق 
الفحز كالبحث هإل كل الطخكؼ كالخبخات كالسػاقق التإل  حجث هويا الدمػؾ السزصخب، 

 .تإل تدبق حجكثو، كالشتائو التإل تتمػهكالطخكؼ ال
تحجيج العػاول السدئػل  عغ استسخار الدمػؾ السزصخب: ىحا التحجيج يختكد عم  البحث -2

عغ الطخكؼ الدابق  كالخاىش  كالاحق  التإل تحجد كتػ؛و الدمػؾ السزصخب كتؤدؼ إل  
وب  يؤدؼ إلويا استسخاره، وثل ك؛ػد ارتباط شخشإل بد ط، لك تعس ع، لك ك؛ػد نتائو وث

 .استسخار الدمػؾ السزصخب
اتت ار الطخكؼ التإل  سكغ تعجيميا لك تغوخىا لك  بصيا: ك تع ذلظ بسعخه  كل وغ -3

 .سدتخشجالسخشج كال
إعجاد ؛جكؿ التعجيل لك التغوخ لك الزبط:  كػف ذلظ هإل شكل تخص ط لخبخات وتجر؛  -4

ك وحاكالت، يتع تاليا تعخ س الدمػؾ يتع هويا إعادة التعمع كالتجر ا، هإل شكل كحجات ل
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السزصخب بشطاـ كتجرج لمطخكؼ السعجل ، بحوث يتع إنجاز البد ط كالقخ ا قبل السعقج 
 .كالبعوج، كىشا يمـد تختوا اإلوكانات هإل شكل سيل كوسكغ كودتحول

 .تشفوح تص  التعجيل لك التغووخ لك الزبط عسم ا: يتع ذلظ حدا الججكؿ السعج-5
. ك راحا 1عم  لف  حاكؿ كلف يتعمع كلف  جخب بقجر شاقتو سدتخشجخشج الك دتحث الس

 .ذلظ تعجيل الطخكؼ الدابق  لمدمػؾ السزصخب كتعجيل الطخكؼ البوئ   السراحب  لحجكثو
 

 أساليب اإلرشاد الدلهكي
تتعجد لسالوا اإلرشاد الدمػكإل. كنتشاكؿ لىع ىحه األسالوا الػاحج تمػ اآلتخ، وع واحط  

سشقترخ عم  إ زاح األساس الحؼ تقـػ عم و كل وشيا، كذكخ وثل لك نسػذج كاحج ليا، لنشا 
كنمفت الشطخ إل  لف اإل؛خافات العاو  وثل السقابم ، كدراس  الذخر   ككل كالعاق  
اإلرشاد   ، كإ؛خافات ىاو  هإل اإلرشاد الدمػكإل تبجك ككأنيا قػاعج بد ص   سكغ لف تصبق 

صخابات الدمػك  ، كالحؿ ؿ   لف لسالوا اإلرشاد الدمػكإل وتعجدة بصخ ق  سيم  عم  اال 
كوتججدة، بعزيا وباشخ، كبعزيا غوخ وباشخ  حتاج إل  تعج ات تاص  حدا الحال ، 
كبعزيا بد ط  حتاج إل  وجخد إشخاؼ وغ ؛انا السخشج، كبعزيا وعقج  حتاج إل  اىتساـ 

 : لسالوا اإلرشاد الدمػكإل كؼ سا يمإل،  بالغ كويارة هائق  وغ ؛انا السخشج
  :Desensitizationالتخلص من الحداسية أو "التحرين التدريجي

 قرج بو التخمز التجر جإل وغ ارتباط الدمػؾ السزصخب بذإلف لك حادث وعوغ، ك تع ك 
بتكخار وتجرج ليحه السثوخات، كىػ  سدتخشجذلظ بتحجيج وثوخات الدمػؾ السزصخب، كتعخض ال

، حت  ال تشتو االستجاب  السزصخب ، ثع  دتسخ التعخض Relaxation هإل حال  استختاف
 .لمسثوخات الستجر؛  الذجة حت  يتع الػصػؿ إل  عجـ استثارتيا لاستجاب  السزصخب 

" ؛يازا لمتخمز وغ الحداس   كالتحروغ التجر جإل اسساه Lang"  1969  كقج ابتكخ النو
   Device for "تحروغ التجر جإل اآللإل"؛ياز التخمز اآللإل وغ الحداس  " لك "؛ياز ال
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Automated Desensitization "DAD"   ك؛خبو بشجاح هإل التخمز وغ سمػؾ الخػاؼ، كتبجل
"تاؿ السقابم "، كتعج شخائط ودجم   سدتخشجالعسم   بتدجول قائس  وتجر؛  لسخاكؼ ال

كثخ إثارة لمخػؼ تتزسغ صػرا لسثوخات الخػاؼ وتجر؛  هإل الذجة "األقل إثارة لمخػؼ ثع األ
إل  لكثخ وثوخات الخػؼ شجة"، كوع الرػر تدجول صػتإل عبارة عغ شخح كتفدوخ عغ 

عم   سدتخشجوثوخ الخػاؼ كتعم سات باالستختاف، كتخكا الذخائط هإل الجياز ك جمذ ال
كخسإل تاص وخكا بو زراف يتراف بالجياز، لحجىسا "األ سغ لك األتزخ" لمجالل  عم  

تخ "األ دخ لك األحسخ" لمجال  عم  عجـ االستختاف كتدجل الب انات االستختاف، كاآل
لتداعج هإل تحجيج حال  االستختاف، كتدجل الب انات  ،الفدوػلػ؛   عغ الشبس كالتشفذ 

وثوخ الخػاؼ "البد ط" ك دسع الذخح كالتفدوخ كتعم سات  سدتخشجالفدوػلػ؛   عغ ال
ف  غط عم  زر االستختاف، ك شتقل العخض عم  االستختاف السخاهق  لو. هإذا شعخ باالستختا

بعجـ االستختاف  غط  سدتخشجوثوخ لكثخ شجة "الرػر كالتعم سات" ... كىكحا كإذا شعخ ال
عم  زر عجـ االستختاف ؼ قق االنتقاؿ إل  السثوخ التالإل ك عاد السثوخ كالتعم سات بأسمػب 

االستختاف، ك شتقل العخض  "عم  شخ ط آتخ" حت   ذعخ باالستختاف ك زغط عم  زر آتخ
كىكحا حت  يتع الػصػؿ تجر ج ا إل  لكثخ وثوخات  ،الخئ دإل إل  السثوخ التالإل هإل الذجة 

 .الخػؼ شجة كتحقوق االستختاف كزكاؿ استجابات الخػؼ
 :Flooding الغسر

ىػ عكذ التحروغ التجر جإل، حوث يبجل الغسخ بسثوخات شجيجة، ك زع الفخد لواـ األوخ 
كقج  كػف الغسخ ح ا، عم  الصب ع  كهإل الػاقع "كىػ األهزل ،  هإل الخبخة "دهع  كاحجةالػاقع 

ك دتخجـ الغسخ هإل عاج ا صخابات كوذكات وثل ،  كاألكثخ استخجاوا" كقج  كػف ت ال ا
تػاؼ الجشذ "كسا هإل لوم  الدهاؼ" ك احع لف الغسخ وثوخ لمتػتخ كالقمق هإل بجايتو، إال لف 

خبخة، كك عو لواـ األوخ الػاقع، سخعاف وا يد ل التػتخ ك خفس القمق، هإل غسخ الفخد بال
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كقج  دتعاف بالعقاقوخ الصب   السيجئ  وع لسمػب  ،إشار السدانجة االنفعال   وغ قبل السخشج
 الغسخ. 

 الكف الستبادل
كإحاؿ سمػؾ  -كلكشيسا وتخابصاف-ك قرج بو كف كل وغ نسصوغ سمػكووغ "غوخ وتػاهقوغ" 

 .وحميسا،  اهقوتػ 
كقج استخجاـ ىحا األسمػب هإل عاج حاالت البػاؿ، حوث االستغخاؽ هإل الشـػ كالبػاؿ المومإل، 
ىسا نسصاف سمػك اف غوخ وتػاهقوغ كلكشيسا وتخابصاف، كوصمػب كف الدمػكوغ، لؼ كف 
"، كإحاؿ  الشـػ ككف البػاؿ بالتبادؿ "ألف كف الشـػ  كق البػاؿ، ككف البػاؿ  كق الشـػ

ك دتخجـ عادة "؛ياز عاج ، سمػؾ وتػاهق وحميسا كىػ االست قاظ كالحىاب إل  دكرة الس اه 
: ؛خس كيخبإل، كوختب  كيخبائ   تتكػف وغ شبق  قصش   رؾ ق  يغل؛د البػاؿ" ك تكػف وغ 

تتػسط كتفرل بوغ شبك  سمك   وددك؛  لعم  كلسفل الصبق  القصش  ، كتػصل الذبكتوغ 
ػ؛ا كسالا" وترموغ بالجخس الكيخبائإل". ك شاـ الصفل عم  السختب  بدمكوغ كيخبائووغ "و

الكيخبائ   التإل تػ ع عم  سخ خه، ك ذغل الجياز، كعشجوا يتبػؿ الصفل لثشاف نػوو تتع 
الجائخة الكيخبائ   عغ شخ ق الصبق  القصش   الػسص  السبتم ، هوجؽ الجخس الكيخبائإل ك دقط 

الجياز ثع يحىا لجكرة الس اه ك تبػؿ، ك تع تغووخ السختب  الصفل، ك تػ؛و إل  الجياز ل قق 
. كتدتسخ العسم   لسجة تتخاكح وغ شيخ  السبتم  ك ذغل الجياز وخة لتخػ قل لف يػاصل الشـػ
إل  ثاث  لشيخ، كىكحا تحجث عسم   كف الشـػ ككف البػاؿ بالتبادؿ، كتتكػف عادة سمػك   

 .الس اه لمتبػؿ ؛جيجة كىإل االست قاظ كالتػ؛و إل  دكرة
 

  اإلشراط التجشبي
 .وغ اإلقجاـ إل  اإلحجاـ كالتجشا سدتخشج عشإل: تعجيل سمػؾ ال

كقج استخجـ ىحا األسمػب هإل عاج حاالت وثل اإلدواف، حوث  دتخجـ عقار وقوئ "وثل 
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كسثوخ وشفخ يختبط شخش ا بانتطاـ كتكخار وع الخسخ "وثا". كوع تكخار ىحا  "Emetine :إووتوغ
رتباط الذخشإل،  كتدا الخسخ ترائز التشفوخ بارتباشو وع السقوئ "السشفخ" ك شتو عشو اال

 شخب الخسخ سدتخشجالقإلف، ك ثبت اإلشخاط التجشبإل، هوتجشا ال
. 

 :Positive Reinforcement "التعزيز السهجب "الثهاب
لسصمػب وسا عم  الدمػؾ الدػؼ ا سدتخشجالدمػؾ السصمػب، ك تع ذلظ بإثاب  ال وكاهأة عشإل 

 عدزه "لؼ يجعسو ك ثبتو" ك ؤدؼ إل  الشدع  إل  تكخار نفذ الدمػؾ "السصمػب" إذا تكخر 
عشجوا  سدتخشجالسػقق، كتزع لشكاؿ الثػاب لؼ شإلف وادؼ لك وعشإل يؤدؼ إل  ر   ال

 قػـ بالدمػؾ السصمػب "وثل الشقػد لك الصعاـ لك السجح لك الحا لك االحتخاـ لك الجر؛ات 
كقج استخجـ ىحا األسمػب بشجاح هإل عاج حاالت وثل الدمػؾ السزاد لمسجتسع .   السختفع

كذلظ عغ شخ ق التعد د السػ؛ا بإثاب  الدمػؾ اال؛تساعإل الدػؼ السصمػب حت  يتكخر 
 ."ك ثبت "ك حل وحل الدمػؾ السزاد لمسجتسع

 
 Nagative Reinforcement التعزيز الدالب

لثشاف  وحبػب لج ولسثوخ غوخ  سدتخشجلظ بتعخ س المدمػؾ السصمػب، كذالػصػؿ ل ىػ
كقج  إزال  السثوخ غوخ الدار وباشخة بعج ضيػر االستجاب  السصمػب ثع الدمػؾ غوخ السخغػب 

استخجـ ىحا األسمػب هإل عاج حاالت وثل وز اإلبياـ، هفإل حال  الصفل كاف  سز 
ـ رسـػ وتحخك   حبيا، كلثشاف إبياوو باستسخار "الدمػؾ غوخ السخغػب" كاف  عخض عم و لها

وثوخ غوخ سار لثشاف الدمػؾ غوخ وذاىجتيا حوغ  سز إبياوو يػقق عخض الفومع "
"، كعشجوا  خخج الصفل لصبعو وغ هسو وباشخة  عػد عخض الفومع "تعد د سالا". السخغػب

 .لدالااتغوخ سمػؾ الصفل إل  الدمػؾ السصمػب باستخجاـ لسمػب التعد د  -وع التكخارك 
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 :Punishment "العقاب "الخبرة السشفرة
لشػع وغ العقاب العا؛إل "كخبخة وشفخة" إذا قاـ بالدمػؾ  سدتخشجهإل ىحا اإلسمػب  عخض ال

غوخ السخغػب وسا  كفو، كوغ لشكل العقاب وا  كػف واد ا لك ؛دس ا لك ا؛تساع ا لك هإل 
 .شكل وشع اإلثاب  وسا  دبا األلع كالزوق

سمػب هإل عاج حاالت ا صخابات الكاـ وثل المجمج ، بأف يتبع الكمس  كقج استخجـ ىحا األ
 .صجو  كيخبائ   وثا

كىكحا تراحا المجمج  "االستجاب  غوخ السخغػب " الرجو  الكيخبائ   "العقاب" بوشسا  سخ 
 .الكاـ الدػؼ دكف عقاب

 .كىكحا وع تكخار العقاب "الخبخة السشفخة" يتع كف الكاـ السمجمو
 

 Reward & Punishment اب والعقابالثه 
 فزل عجـ استخجاـ لسمػب العقاب كحجة ألنو ثبت بالتجخب  لنو  عتبخ لقل األسالوا هعال   

ألف  كق الدمػؾ الاتػاهقإل وؤقتا، كقج يؤدؼ إل   -وغ ؛ي  نطخ اإلرشاد كالعاج الشفدإل-
يؤدؼ إل  ؛عل الدمػؾ  وعاكدة ضيػره وخة لتخػ لك إل  إبجالو بدمػؾ ال تػاهقإل آتخ، كقج

لكثخ ا صخابا ال لكثخ تػاهقا، كالسصمػب دائسا هإل عسم   اإلرشاد كالعاج  سدتخشجالعاـ لم
الشفدإل ىػ تعمع سمػؾ تػاهقإل، كإف كاف ال بج وغ كف الدمػؾ الاتػاهقإل بالعقاب ها بج إذف 

 .وغ لف  ازوو تعمع سمػؾ تػاهقإل ؛جيج باستخجاـ الثػاب
ػب الثػاب كالعقاب هإل حاالت األزوات "وثل تحخ ظ الخؾب  كىد الكتفوغ كقج استخجـ لسم

وػس ق  وحبب   سدتخشجكحخكات الػ؛و كغوخىا" كذلظ باستعساؿ ؛ياز تدجول  دسع وشو ال
"ثػاب" وا داـ وتػقفا عغ إت اف الازو ، ككمسا قاـ بإت اف الازو  تػقفت السػس ق  كسسع بجال 

عغ إت اف الازو  اتتفت الزػ اف  سدتخشجإذا تػقق الوشيا  ػ اف وشفخة "عقاب" ك 
 .زو كىكحا حت  تختفإل االكعادت السػس ق  
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 تدريب اإلغفال "اإلطفاء
هإل ىحا األسمػب  حاكؿ السخشج وحػ الدمػؾ غوخ الستػاهق كذلظ بإغفالو "لؼ غ اب  "

 ."التعد د" حت  يشصفئ الدمػؾ غوخ الستػاهق "لؼ يتزافؿ تجر ج ا حت   ختفإل
 .كقج استخجـ ىحا األسمػب بشجاح هإل عاج بعس حاالت اال صخابات الشفد   الجدس  

 
 اإلطفاء والتعزيز

قم ا وا  دتخجـ لسمػب تجر ا اإلغفاؿ "اإلشفاف" كحجه إال إذا صاحبو لسمػب آتخ وثل 
استخجـ كل وغ اإلشفاف كالتعد د لوا هإل تديول وحػ الدمػؾ غوخ  الثػاب لك التعد د، كقج

 .لسخغػب كتعمع الدمػؾ السصمػبا
حوث  غفل هإل الرق كنجت استخجاـ ىحا األسمػب السددكج هإل عاج السذكات الدمػك   

السعمع الدمػؾ السذكل غوخ السخغػب إل  لف  طيخ الدمػؾ الدػؼ السصمػب هوثوبو ك عدزه، 
 .كىكحا يشصفئ الدمػؾ السذكل غوخ السخغػب ك عدز ك جعع الدمػؾ الدػؼ السصمػب

 
 Negative Practice السسارسة الدالبة

لف  سارس الدمػؾ غوخ السخغػب بتكخار،  سدتخشجهإل ىحا األسمػب  صما السخشج وغ ال
ال  Satiation هتؤدؼ ىحه السسارس  إل  نتائو سالب  "التعا كالسمل" حت   رل إل  در؛  تذبع

 .خغػب دتص ع عشجىا وسارستو، وسا  قمل احتساؿ تكخار الدمػؾ غوخ الس
كقج استخجـ " ىحا األسمػب لمتخمز وغ الازوات الحخك  ، هقج لوكغ التخمز وغ الزو  
؛خش األسشاف عشج السخلة حوث كاف  صما وشيا وسارس  ىحه الازو  بتكخار لبزع دقائق 
تتخمميا دؾ ق  كاحجة لمخاح  شػؿ الجمدات، كبيحا األسمػب اتتفت الازو  الحخك   غوخ 

 .ساوا بعج لسبػعوغ، كلع  حجث انتكاس حت  بعج وخكر عاـالسخغػب هويا ت
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 نقد اإلرشاد الدلهكي
لقج تخكد االىتساـ هإل وعطع البحػث كالجراسات حػؿ العاج الدمػكإل، لكثخ وغ اإلرشاد 
الدمػكإل. كلكغ العسم   كاحجة، ك شدحا وا ك؛و وغ نقج إل  العاج الدمػكإل عم  اإلرشاد 

لصخؽ، ال  سكغ لف يجعإل لحج لف اإلرشاد الدمػكإل  رمت لكل الدمػكإل. ككسا هإل باقإل ا
لنػاع اال صخابات الدمػك  ، كلقإل اإلرشاد كالعاج الدمػكإل تأيوجا وتحسدا وبش ا عم  ودا اه، 
كهإل نفذ الػقت لقإل وعار   شجيجة وبش   عم  عوػبو، كدارت بحػث كثوخة حػؿ وحػر 

لتجخ بإل" بشتائو شخؽ لتخػ لمعاج التقموجؼ رئ دإل كىػ وقارن  نتائو العاج الدمػكإل "ا
"الكاوإل" كىكحا ... كتجؿ وعطع ىحه البحػث عم  لف ودتقبل اإلرشاد الدمػكإل لكثخ لوشا 
وغ الكثوخ وغ الصخؽ األتخػ، إال لف شخ ق  اإلرشاد الدمػكإل وا زالت تحتاج إل  السد ج وغ 

ػؼ تؤدؼ إل  ؛عمو لقخب إل  كارؿ العشا   كالتصػ خ عغ شخ ق اإلرشاد كالعاج الدمػكإل س
 .رك؛خز وشو إل  إ فاف باهمػؼ

 
 مزايا اإلرشاد الدلهكي

 :كتتمخز لىع ودا ا اإلرشاد الدمػكإل ؼ سا يمإل
  قـػ عم  لساس دراسات كبحػث تجخ ب   وعسم   قائس  عم  نطخ ات التعمع، ك سكغ 

تفدخ الدمػؾ  كتخزع هخك و كودمساتو التإل ؾ اس صجقيا ؾ اسا تجخ ب ا وباشخا،
 .لمتجخ ا العمسإل

 وتعجد األسالوا لتشاسا تعجد السذكات كاال صخابات. 
 يخكد عم  السذكم  لك العخض كىحا يػهخ ك؛ػد وحظ لتقو ع نتائجو. 
    عسمإل لكثخ وشو كاوإل، ك دتعوغ باأل؛يدة العمس. 
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    وغ 90باستخجاوو عال   قج ترل إل   -لك عم  األقل التحدغ-ندب  الذفاف %
 ."% هإل وعطع الصخؽ األتخػ 75-50الحاالت "هإل وقابل 

 .لىجاهو كا ح  كوحجدة -
   يػهخ الػقت كالجيج كالساؿ ألنو  دتغخؽ كقتا قروخا ندب ا لتحقوق لىجاهو. 
   سكغ لف يتعاكف ؼ و كل وغ الػالجيغ كاألزكاج كالسسخ ات بعج التجر ا الاـز . 
 

 اإلرشاد الدلهكي عيهب
 :إلرشاد الدمػكإل ؼ سا يمإلكتتمخز لىع عوػب ا

الدمػؾ البذخؼ وعقج لجر؛   رعا وعيا هإل كثوخ وغ األح اف عدؿ كتحجيج لنساط  -
بد ص  وغ العاقات بوغ السثوخ كاالستجاب  حت   ديل تعجيميا كاحجا كاحجا "قصاعإل" 

 . كعغ شخ ق استخجاـ ل؛يدة
ػكإل وبشإل عم  لساس اال صخابات الدمػك    رعا تفدوخىا ؛س عا هإل شكل نسػذج سم -

 .اإلشخاط
 .لح انا  كػف الذفاف كقت ا كعابخا -
ييتع بالدمػؾ السزصخب هقط ك خكد عم  التخمز وغ األعخاض الطاىخة دكف السرجر  -

الحؿ قإل العسوق لا صخابات، كوشفرم  عغ اال صخاب الكبوخ الحؼ ىػ عاو  وغ 
ضيػر لعخاض لتخػ. هاال صخاب  عاواتو، كدكف تشاكؿ الذخر   ككل، كىحا قج يؤدؼ إل 

الدمػكإل الطاىخ وا ىػ إال دلول تار؛إل ال صخاب داتمإل عسوق  كسغ كراف ىحا الدمػؾ 
الطاىخ الحؼ  سثل قس  ؛بل الثمو الطاىخ هقط، ك ذبو البعس عسم   العاج "الدصحإل" 

بجىاف البقع الحسخاف هإل الجدع، كاعتبار ذلظ عا؛ا  لعخض كاحج دكف اال صخاب كمو
 .لمحرب 
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 :عي ااإلرشاد الجس  
األهػخاد لؼ لنيػا  غوػغ تػاؿ وجسػعػو وػ تشفوػح الخجوػ  اإلرشػاد   ىػاإلرشاد الجساعإل 

عاقػػ  إرشػػاد و بػػوغ السخشػػج كوجسػعػػو وػػغ السدتخشػػجيغ تػػتع وػػغ تػػاؿ ؛مدػػات ؛ساع ػػ  هػػإل 
طػخه وكاف كاحج  ذتبيػف هإل نػع السذكم  التإل  عانػف وشيا ك عبخكف عشيػا كػل حدػا ك؛يػ  ن

 كشخ ق  تفكوخه وغ كاقع رؤ تو ليا كك ؽ   وعالجتيا.
 األسس الشفدية واالجتساعية لإلرشاد الجساعي :

لكال: اإلندػػػػاف كػػػػائغ ا؛تسػػػػاعإل لج ػػػػو حا؛ػػػػات نفدػػػػ   ا؛تساع ػػػػ  البػػػػج وػػػػغ إتباعيػػػػا هػػػػإل إشػػػػار 
ف ا؛تسػػاعإل وثػػل: الحا؛ػػ  إلػػ  األوػػغ كالشجػػاح كاالعتػػخاؼ كالتقػػجيخ كالسكانػػ  كالذػػعػر باالنتسػػا

 كإلحداس بالسدؤكل   كالسدايخة كتجشا المـػ كالدمص  كالزبط كالتػ؛ و.
ثان ػػات: تػػتحكع السعػػايوخ اال؛تساع ػػ  التػػإل تحػػجد األدكار اال؛تساع ػػ  هػػإل سػػمػؾ الفػػخد كتخزػػعو 

 لمزغػط اال؛تساع  .
 ثالثا:  عتبخ التػاهق اال؛تساعإل كتحؿ قو ىجها وغ لىجاؼ اإلرشاد الشفدإل.

 رابعا : تعتبخ العدل  اال؛تساع   سبا وغ لسباب السذكات كاال صخابات الشفد   .
 الجساعة اإلرشادية: 

الجساع  اإلرشاد   تزع عػجدا وػغ العسػاف كىػإل إوػا ؛ساعػ  شب ع ػ  قائسػ  هعػا وثػل ؛ساعػ  
لك ؛ساعػ  ورػصشع   كػنيػا السخشػج بيػجؼ اإلرشػاد كتػتع عسم ػ  اإلرشػاد وػع  رػق  شاب ال

ساعػػػػ  كػحػػػػجة كوػػػػغ ثػػػػع هػػػػا بػػػػج إف  عػػػػخؼ ؛س ػػػػع لهػػػػخاد الجساعػػػػ  لىػػػػجاهيا كلسػػػػمػب العسػػػػل الج
 الجساعإل كودؤكل اتيع.

 القهى اإلرشادية في الجساعة:
 أوال: التفاعل االجتساعي: 

لؼ األتح كالعصاف كالتأثوخ الستبادؿ بوغ لعزاف الجساعػ  اإلرشػاد   كتػأثوخه الفعػاؿ هيػػ  جعػل 
شذاط اال؛تساعإل ك ربت إلرسػاؿ كاالسػتؿباؿ تػأثوخ إرشػادؼ ومسػػس األعزاف يشجوجػف هإل ال
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وػغ ؛س ػع لعزػػاف الجساعػ  هػػا  عتسػج اإلرشػػاد عمػ  السخشػج كحػػجه بػل  رػػبت العسػاف انفرػػع 
 ورجرا وغ لىع ورادر اإلرشاد.

ثان ػػا: الخبػػخة اال؛تساع ػػ : تصػػ ت الجساعػػ  كشسػػػذج ورػػغخ لمسجتسػػع هخصػػ  لتكػػػ غ عاقػػات 
كاكتدػػػاب تبػػػخات كويػػػارات ا؛تساع ػػػ  تفوػػػج هػػػإل تحقوػػػق التػاهػػػق اال؛تسػػػاعإل  ا؛تساع ػػػ  ؛جيػػػجة

كتعسػػػػل الجساعػػػػ  عمػػػػ  إضيػػػػار لنسػػػػاط الدػػػػمػؾ الجسػػػػاعإل العػػػػاـ إلػػػػ  ؛انػػػػا الدػػػػمػؾ الفػػػػخدؼ 
 الخاص.

إلػ  ؛ساعػػ  إرشػاد   إلػػ  الذػػعػر بالتقبػل كالػػتخمز وػػغ  السدتخشػػجثالثػا: األوػػغ: يػؤدؼ انتسػػاف 
أنو ل ذ كحجه الذاذ كاف السذكات الشفد   تػا؛و الشاس ؛س عػا الذعػر باالتتاؼ كاالقتشاع ب

غوػػخه كىػػع يتحػػجثػف عػػغ السذػػكات يد ػػج وػػغ اشسئشانػػو ك قمػػل وػػغ  السدتخشػػجكػػحلظ هػػاف سػػساع 
 جج هإل رهاقو وغ لعزاف الجساع  سشجا انفعال ػا  السدتخشجوقاكوتو لمتحجث عغ وذكاتو هاف 

 وخ االنفعالإل. كوجاال وشاسبا لمتشؽ ذ كالتفخ غ كالتصي
رابعػػا: الجاذب ػػ : لمجساعػػ  ؛اذبوتيػػا الخاصػػ  ألعزػػائيا كذلػػظ بتػهوخىػػا ألنذػػص  ؛ساع ػػ  تتػػ ت 

 إشباع حا؛ات لعزائو كإشعارىع باألوغ كتحقوق األىجاؼ.
 متعددة الجهانب تتزسن: ةاإلعداد لإلرشاد الجساعي: عسلية ىام

 لكاوخ وخكد لإلرشاد الجساعإل. استعجاد السخشج / إعجاد لعزاف الجساع  / إعجاد وكاف
لكال: اسػػػتعجاد السخشػػػج: يػػػجكر حػػػػؿ اسػػػتعجاد لمؿ ػػػاـ بػػػجكره هػػػإل عسم ػػػ  اإلرشػػػاد الجسػػػاعإل هيػػػػ 
ودػػػػئػؿ عػػػػغ عسم ػػػػ  اإلرشػػػػاد كعػػػػغ تيوئػػػػ  الجػػػػػ اإلرشػػػػادؼ السشاسػػػػا كسػػػػا  قػػػػـػ بػػػػجكره داتػػػػل 

كالتخكػػػا الجساعػػػ  بصخ قػػػ  وباشػػػخة لك غوػػػخ وباشػػػخة. كسػػػا  قػػػـػ ل زػػػا بػػػجكر اإلثػػػارة كالزػػػبط 
كالتفدػػوخ كالذػػخح ك يوػػئ السجػػاؿ لمتفاعػػل اال؛تسػػاعإل الحػػخ بػػوغ لعزػػاف الجساعػػ  كال  حتكػػخ 
السشاقذػػػ  بػػػل  ذػػػجع عمػػػ  الشذػػػاط لك السذػػػارك  لك التعموػػػق كسػػػا  جػػػا إف  حػػػ ط عمسػػػا كتبػػػخة 

 كعسا بد كػلػ؛   الفخد كديشاو   الجساع  .
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 ثانيا : إعداد أعزاء الجساعة : 
ذػػػكات لعزػػػاف الجساعػػػ  وسػػػا  كػػػػف عػػػاوا وذػػػتخكا بوػػػشيع  جػػػا إف تتذػػػابو و -1

ك عتبػػػػخ لساسػػػػا لتساسػػػػظ الجساعػػػػ  لػ؛ػػػػػد اىتسػػػػاـ كتعػػػػاشق وتبػػػػادؿ كوذػػػػارك  
 انفعال   .

 فزػػل إف تكػػػف الجساعػػ  وتجاندػػ  عقم ػػا كا؛تساع ػػا حتػػ  يػػتسكغ السخشػػج وػػغ  -2
 التفاعل وع ؛س ع لعزائيا عم  ودتػػ يشاسا الجس ع 

كػاف لإلرشػاد الجسػاعإل : يػتع لعػجاد حجػخات اإلرشػاد الجسػاعإل الستدػع  ثالثا : لعػجاد وخكػد كو
كاألثػػاث السشاسػػا كاألدكات السصمػبػػ  كاأل؛يػػدة الازوػػ  حدػػا لسػػمػب اإلرشػػاد الجسػػاعإل كسػػا 

لهػػخاد كىػػػػ العػػجد االوثػػػل إلػػػ  إف  10 -7يتػػخاكح عػػػجد لعزػػاف الجساعػػػ  اإلرشػػاد   عػػػادة وػػػغ 
حاالت الخاص  إوا وػجة الجمدػ  الجساع ػ  تتػخاكح وػا هخدا هإل بعس ال 50العجد قج  رل إل  

 بوغ نرق ساع  إل  ساع  تقخ با ك تع تشفوح الجمدات كالتالإل :
الجمدػػ  األكلػػ  : كتتزػػسغ التعػػارؼ بػػوغ األعزػػاف السذػػاركوغ كشػػخح لكلػ ػػات  .1

 السذكم  كالتعخؼ عم  األسباب كالجكاهع السؤد   إل  ك؛ػد السذكم  .
ساؿ الجمد  األكل  كعخض الشتائو الستختب  عمػ  التسػادؼ الجمد  الثان   : استك .2

هػػإل السذػػكم  كإعصػػاف السذػػاركوغ كا؛بػػا وشدل ػػا يتعمػػق بالسذػػكم   سكػػشيع وػػغ اإل؛ابػػ  عم ػػو هػػإل 
 السشدؿ .

الجمدػػ  الثالثػػ  : ك ػػتع هويػػا وشاقذػػ  الػا؛ػػا الػػحؼ لعصػػ  لمسذػػاركوغ . ك سكػػغ  .3
ـػ بػػو السذػػاركػف كبإوكػػانيع تبػػادؿ عػػخض بعػػس ؛ػانػػا السذػػكم  وػػغ تػػاؿ وذػػيج تسثومػػإل  قػػ

األدكار التسثوم ػػ  ؼ ػػو ك صمػػق عمػػ  ىػػحا الشػػػع بالتسثوػػل الشفدػػإل السدػػخحإل لك تسثوػػل السذػػكات 
الشفد   لك اال؛تساع   ك عتبخ وغ اشيخ لسالوا التػ؛ و كاإلرشػاد الجسػاعإل ك تػ ت لمسذػاركوغ 

بسذػكاتيع لمكذػق عػغ اتجاىػاتيع ؼ و هخص  التشؽ ذ  االنفعالإل التمقائإل كاالستبرػار الػحاتإل 
كصػػػخاعا تيػػػع كإحباشػػػا تيػػػع وسػػػا يػػػؤدؼ هػػػإل الشيا ػػػ  إلػػػ  تحقوػػػق التػاهػػػق كالتفاعػػػل اال؛تسػػػاعإل 

 الدم ع كالتعمع وغ الخبخة اال؛تساع   . 
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الجمد  الخابع  لك الختاو   كتتشاهذ هويا العػاول السؤد   لمتخمز وغ السذكم  وغ قبل 
ويا التػص ات التإل يتفق عمويا السذاركػف لكإل  قـػ السخشج السذاركوغ هإل الجمد  كتراغ ه

بستابعتيا ك دتخجـ السخشج الصابإل بعس الػسائل السشاسب  ليحه الجمدات كالتدجول عم  
 الذخائط حت  يتسكغ وغ إعادة تدجول لك

العخض السخئإل لمسذاركوغ لاستفادة وشو كالتعمع لك اكتدػاب عػادات ؛جيػجة هػإل  .4
شج الصابإل بتػجك غ ىػحه الجمدػات كوػا يػجكر هويػا وػغ وشاقذػات كواحطػات  ػئو ك قـػ السخ 

 هإل سجل تاص لمؿ اـ بجكر الستابع  كالتقػ ع ليحه الجمدات .
 إلرشاد الجساعي: االىسية التربهية ل

لقػػػج ضيػػػخ اإلرشػػػاد كالعػػػاج ك الجسعػػػإل اسػػػتجاب  لزػػػخكرة تقػػػج ع الخػػػجوات اإلرشػػػاد   السمحػػػ  
ت ،كالنتذػػار السذػػكات كاال ػػصخابات الدػػمػك   بذػػكل يتعػػجػ شاقػػ  لألهػػخاد هػػإل كاهػػ  السجػػاال

 اإلرشاد الفخدؼ عم  وػا؛يتيا ، الحؼ يتعاول وع كل حال  عم  حجه .
إف اإلرشاد الجسعإل  قجـ العػػف كالسدػاعجة لعػجد وػغ السدتخشػجيغ الػحيغ يشطسػػف هػإل ؛ساعػ   

 الفوجيػ كوشاقذتيا ؛ساع ا . صغوخة . كذلظ باستخجاـ شخؽ السشاقذات كالسحا خات كشخائط
ك ػػتع وػػغ تػػاؿ الجساعػػ  اإلرشػػاد   ودػػاعجة السدتخشػػجيغ عمػػ  وشاقذػػ  وذػػكاتيع كالتشؽػػ ذ  

عػػػغ انفعػػػاالتيع كز ػػػادة االستبرػػػار بسذػػػكاتيع . كسػػػا يػػػتعمع السدتخشػػػجكف التعبوػػػخ عػػػغ آرائيػػػع 
 كوذاعخىع غوخ السائس  كتعجيل لهكارىع كوعتقجاتيع الخاشئ  .

خشػػػج دكرا ىاوػػػا هػػػإل اإلرشػػػاد الجسعػػػإل ، هيػػػػ  قػػػـػ بتيوئػػػ  الجػػػػ السشاسػػػا لإلرشػػػاد ك معػػػا الس
كاإلصػػػػػػغاف لمسدتخشػػػػػػجيغ كاالىتسػػػػػػاـ بسذػػػػػػكاتيع كوذػػػػػػاركتيع هػػػػػػإل السشاقذػػػػػػ  ، كإدارة الحػػػػػػػار 
كالتخاشػػا كتفدػػػوخ بعػػػس الدػػمػك ات كتقػػػج ع التفدػػػوخات بذػػػأنيا ،كتػ؛ ػػو بعػػػس األسػػػئم  إلػػػ  

التعبوػخ عػغ وذػاعخىع كتذػج عيع عمػ  السشاقذػ  . ك قػـػ  لعزاف الجساع  وسا  داعجىع عم 
بػػػأدكار الزػػػبط كالتػ؛ ػػػو لمجساعػػػ  حفاضػػػا عمػػػ  تساسػػػكيا كتفاعميػػػا ، هيسػػػا لوػػػخاف ويسػػػاف هػػػإل 
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لحػػػجاث التغوػػػخ السشذػػػػد. كسػػػا  قػػػـػ ل زػػػا بتخمػػػ ز األهكػػػار كاآلراف التػػػإل يتػصػػػل إلويػػػا وػػػع 
 الجساع  .
 القزايا الرئيدية في اإلرشاد الجسعي   

 القزا ا الخئ د   هإل اإلرشاد الجسعإل وشيا :    
الجساع  اإلرشاد    كػنيا السخشػج لتحقوػق غا ػات إرشػاد   وحػجدة ك تػخاكح عػجد لهػخاد -

 شخرا تحكسيع ترائز وشيا : 5/15الجساع  اإلرشاد   وا بوغ 
 تذابو وذكاتيع بحوث ال تزع وخ   نفدووغ لك عقمووغ . - ل

 ع األشفاؿ وع السخاىقوغ وع كبار الدغ .تقارب األعسار ها  جػز ؛س  - ب
 تقارب ودتػػ الشزو اال؛تساعإل كالعقمإل . -ج 
اتتاؼ لنساط شخر   األعزاف ها وانع إف تزع الجساع  عاديوغ   -د 

 كاندحابووغ كعجكانووغ  سانا لحوػ   الجساع  .
 ك فػػػخؽ بعػػػس البػػػاحثوغ بػػػوغ الجساعػػػ  اإلرشػػػاد   كالجساعػػػ  العا؛ ػػػ  حوػػػث تزػػػع   

األتوخة وزصخبوغ نفد ا ، هإل حوغ تزع اإلرشػاد   لهػخادا اقػل ا ػصخابا لك ؛ساعػات سػػ   . 
 ك حتاج التعاول وع الجساع  العا؛   تبخة كتجر با لشػؿ وغ الجساع  اإلرشاد   .

ك دتخجـ اإلرشػاد الجسعػإل وػع بعػس السذػكات وثػل وذػكات الخجػل عشػج بعػس    
كهقػػػجاف الثقػػػ  بػػػالشفذ كحػػػاالت سػػػػف التػاهػػػق السجرسػػػإل  الصػػػاب كاالنصػػػػاف كنقػػػز التػكوج ػػػ 

كاألسػػػػخؼ ، كحػػػػاالت اإلرشػػػػاد السيشػػػػإل كالتخبػػػػػؼ كبعػػػػس العػػػػادات الدػػػػوئ  كالتػػػػجتوغ كالتقموػػػػج 
 األعس  ، كقج   دتخجـ اإلرشاد الجسعإل لتجع ع وكتدبات اإلرشاد الفخدؼ . 

 ودا ا اإلرشاد الجسعإل ؼ سكغ تمخ ريا ؼ سا يمإل :  
ت اإلرشػاد   إلػ  عػجد وػغ السدتخشػجيغ هػإل نفػذ الػقػت هؽ ػو تػػهوخ لمػقػت تقج ع الخجوا -1

 كالجيج.
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 جػػج السدتخشػػجكف هػػإل الجساعػػ  االستخشػػاد   هخصػػ  وشاسػػب  لعػػخض وذػػكاتيع  -2
 كآرائيع كىحا  حقق ليع التشؽ ذ االنفعالإل كالػصػؿ إل  استبرار ؛جيج ليحه السذكات .

ف الجساعػػػػ  وػػػػغ تحقوػػػػق التػاهػػػػق  سكػػػػغ التػػػػأثوخ الستبػػػػادؿ كالتفاعػػػػل بػػػػوغ لعزػػػػا -3
الشفدػػػػػإل كاال؛تسػػػػػاعإل لمسدتخشػػػػػجيغ، لؼ  سكششػػػػػا اإلرشػػػػػاد الجسعػػػػػإل وػػػػػغ االسػػػػػتفادة وػػػػػغ تػػػػػأثوخ 

 الجساع  عم  األهخاد .
يػػجرؾ السدتخشػػجكف هػػإل ضػػل الجساعػػ  اإلرشػػاد   ، إنيػػع  عػػانػف وػػغ وذػػكات  -4

يع عمػػ  شمػػا وثػػل غوػػخىع ز كىػػحا اإلدراؾ  خفػػق وػػغ كشػػأة القمػػق كاالكتئػػاب لػػجييع كتذػػج ع
 العاج .

 قمػػػل اإلرشػػػاد الجسعػػػإل وػػػغ تسخكػػػد السدتخشػػػج حػػػػؿ ذاتػػػو ، ك قػػػػؼ لج ػػػو الثقػػػ    -5
 بالشفذ ك قزإل عم  تخػهو كانصػائو.

 
 عيهب اإلرشاد الجسعي : 

شػػػعػر بعػػػس السدتخشػػػجكف بالخجػػػل كالحػػػخج عشػػػجوا يتحػػػجثػف عػػػغ كسذػػػكاتيع  - ل
 لواـ اآلتخ غ كىحا  جعميع  خفػف وذاعخىع الحؿ ؿ   ز

ف اإلرشاد الجسعإل هإل صػرتو الكم   ييتع بذكل لك ػت بالسذػكات كالقزػا ا إ - ب
 العاو  عم  حداب وذكات األعزاف الذخر   .

  عجد اإلرشاد الجسعإل عغ إحجاث تغووخات ؛حر   هإل شخر   السدتخشج . -ج
 ال  رمت وع بعس الحاالت . -د

الشفدػػػػ   الذػػػػجيجة لك وػػػػع ىػػػػحا كىشػػػػاؾ حػػػػجكد السػػػػتخجاوو هيػػػػػ ال  دػػػػتخجـ وػػػػع اال ػػػػصخابات  
الحاالت التإل تدتجعإل در؛  عال   وغ الدخ   كالخرػص   . كسا ال  رػمت وػع السدتخشػجيغ 
الحيغ  عانػف وغ تػػؼ وخ ػإل وػغ التحػجث وػع اآلتػخ غ ، لك وػع االنحػخاؼ الجشدػإل لك وػع 

 الحاالت التإل تحتاج إل  تقبل كإحداس شجيج لألوغ .
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اؿ اإلرشاد كالعاج الفخدؼ ، هإف ىشاؾ شخقا كوجارس ككسا تتعجد الصخؽ كالفش ات هإل وج
وختمف  هإل اإلرشاد الجسعإل . كلعل وغ لىع شخؽ اإلرشاد الجسعإل السحا خات كالسشاقذات 
الجساع   كالد كػدراوا كالد دػدراوا كشخ ق  الشذاشات العسم   لك الشادؼ اإلرشادؼ كسا 

ر ا إل لك تخهويإل بسا يشاسا الجساع  بشذاط   دس و سا هدػف ، حوث  قـػ لعزاف
السدتخشجيغ العجكانووغ لك السشصػ وغ ..الخ ، ثع  جتسع ىؤالف هإل الشيا   لتشاكؿ الصعاـ 
كوشاقذ  وا يخكف وغ وػ ػعات تتعمق بحالتيع . كتدتخجـ ىحه الصخ ق  هإل عاج الدمػؾ 

ائجة ك سكغ التخخ بإل ك إال ىخكب وغ السجرس  كالدخق  كسػف استخجاـ الػقت كالحخك  الد 
استخجاويا وع السخاىقوغ كذلظ لخفس سمػؾ السعار   لمػالجيغ هإل وقابل االوتثاؿ لك 

 السػاهق  عم  بعس وصالا السخاىق.
 ىدف اإلرشاد الجسعي :

لقػػج تحػػجثشا سػػابقا عػػغ اإلرشػػاد الجسعػػإل بذػػإلف وسػػغ التفرػػول ، كوػػا نػػػد إف نػػحكخه إف اإلرشػػاد 
تعػػػجيل الدػػػمػك ات غوػػػخ السخغػبػػػ  لألهػػػخاد ، كتعمػػػ سيع  الجسعػػػإل بأسػػػالوبو السختمفػػػ  ييػػػجؼ إلػػػ 

سمػك ات ؛جيجة وخغػبػ . كسػا ييػجؼ إلػ  تعػجيل األهكػار ، كتعمػ سيع سػمػك ات ؛جيػجة وخغػبػ  
كسا ييجؼ إل  تعجيل األهكار كالسعتقجات الخاشئ  كتعجيل الصخائق غوخ السائسػ  لمتعبوػخ عػغ 

وبو السختمفػػ  كسػػوم  ىاوػػ  وػػغ كسػػائل تعػػجيل السذػػاعخ ل زػػا ، لػػحلظ هاإلرشػػاد الجسعػػإل بأسػػال
الدػػػمػؾ وػػػغ تػػػاؿ الجساعػػػ  اإلرشػػػاد   ، لؼ وػػػغ تػػػاؿ انتطػػػاـ عػػػجد وػػػغ السدتخشػػػجيغ هػػػإل 

 ؛ساع  صغوخة وتفاعم  .
كقج استخجـ اإلرشاد الجسعإل بفعال   وع بعس السذكات التػإل تػا؛ػو التاووػح هػإل السجرسػ  ، 

كالتػػػجتوغ كالعػػػادات الدػػػػوئ   ، الثقػػػ  بػػػالشفذ كوػػػغ ذلػػػظ وذػػػكات الخجػػػل، كاالنصػػػػاف كهقػػػجاف
كعادات االستحكار الدوئ  كسا  دتخجـ هإل عاج بعس األعخاض العرب   وثػل هقػجاف األوػغ 
الشفدإل كتقجيخ الحات الدالا .. كغوخىا . كسػا  رػمت ىػحا األسػمػب هػإل التعاوػل وػع الحػاالت 

الخ.. ك دتخجـ اإلرشاد الجسعػإل غوخ السخ    ألعخاض اإلرشاد السيشإل كالتخبػؼ كاألسخؼ .. 
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لسالوا عجيػجة هػإل ذلػظ وشيػا السحا ػخات كالسشاقذػات الجساع ػ  كالمعػا كالشذػاشات التخهوي ػ  
السختمف  كالشجكات كالد كػدراوا كغوخىا . عم  إف يتع استخجاـ ىحه األسالوا وع وجسػع  وػغ 

 .   السدتخشجيغ الحيغ يشتطسػف هإل ؛ساع  كهق اسذ وعوش  تعخ شا إلويا
" وػغ اسػتخجاـ اإلرشػاد الجسعػإل 1993كوغ الجراسات الحجيثػ  وػا قػاـ بػو "و لبػػ عم ػا

هػػػإل عػػػاج عػػػادات الجراسػػػ  لمصػػػاب وشخفزػػػإل التحرػػػول هقػػػج تزػػػسشت دراسػػػتو وجسػػػػعتوغ ، 
شػاب تعخ ػػا لعذػخ ؛مدػات إرشػاد   بسعػجؿ لقػاف كاحػج هػإل 10وجسػع  تجخ ب   وكػن  وػغ 

شػاب لػع يتعخ ػػا ألؼ ؛مدػ  إرشػاد   ، 10ابص  وكػن  وػغنيا   كل لسبػع، ثع وجسػع   
كقػػػج قػػػاـ الباحػػػث بؿ ػػػاس قبمػػػإل لمعػػػادات الجراسػػػ   كالتحرػػػول لػػػجػ السجسػػػػعتوغ . ثػػػع عػػػخض 
السجسػعػػػػ  التجخ ب ػػػػ  لمبخنػػػػاوو اإلرشػػػػادؼ الػػػػحؼ تزػػػػسغ بخناوجػػػػا وكػنػػػػا وػػػػغ عذػػػػخ ؛مدػػػػات 

هػػإل بخنػػاوو عػػادات الجراسػػ  إرشػػاد   تػػع هويػػا وشاقذػػ  كدراسػػ  كتشفوػػح السػ ػػػعات الستزػػسش  
حوػػػث تزػػػسغ البخنػػػاوو التػػػجر ا عمػػػ  إعػػػجاد بخنػػػاوو لمجراسػػػ  كك ؽ ػػػ  السػػػحاكخة بفعال ػػػ  كك ؽ ػػػ  
التخكوػػد كتدػػجول الساحطػػات كلسػػالوا السخا؛عػػ  كاالسػػتعجاد لاتتبػػار كك ؽ ػػ  التعاوػػل وعػػو . 

 دؾ ق  .  45تيا كقج استغخؽ تشفوح ىحا البخناوو عذخ ؛مدات بػاقع ؛مد  كاحجة لسبػع ا وج
لمعادات الجراس   كالتحرول لمسجسػعتوغ  البعجؼكبعج االنتياف وغ تشفوح الجمدات تع الؿ اس 

 التجخ ب    كالزابص .
 

 طريقة اإلرشاد الجسعي :
 تختمق شخ ق  اإلرشاد الجسعإل حدا العػاول كالطخكؼ التال   : 

 ػػػادة لك قاعػػػ  العكحدػػػا السكػػػاف الػػػحؼ يتجسػػػع ؼ ػػػو لهػػػخاد اإلرشػػػاد الجسػػػاعإل  - ل
 السحا خات ، لك ودجج لك وشدؿ لك وكاف العسل كالجراس  كالشادؼ لك السدتذف  لك الدجغ . 
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حدػػػا نػع ػػػ  السذػػػكات ذاتيػػػا وػػػغ حوػػػث وػػػجػ التذػػػابو بػػػوغ لهػػػخاد الجساعػػػ   - ب
كوػػػجػ االتػػػتاؼ هػػػإل العسػػػخ كالجػػػشذ كالثقاهػػػ  كالسدػػػتػػ اال؛تسػػػاعإل كوػػػغ نػع ػػػ  السذػػػكات 

 كترش فيا .
 ػػ  الشطخ ػػ  العمس ػػ  التػػإل يخ ػػج السخشػػج إف يتبعيػػا وػػع السدتخشػػجيغ ىػػل حدػػا نػع -ج

ىػػإل تعتسػػج عمػػ  شخرػػ ات األهػػخاد كتعػػخهيع عمػػ  ذكاتيػػع عمس ػػا ا لـ عمػػ  ديشاو ػػات الجساعػػ  
كعػاوميا الشفد   هإل السذارك  كاالنجواج كاإل حاف.. كىػل التخكوػد عمػ  دكر السخشػج ذاتػو   لـ 

 .عم  دكر السدتخشجيغ لنفديع  
 

 أساليب اإلرشاد الجساعي :
لسػػػمػب التسثوػػػل الشفدػػػإل السدخحإل)سػػػ كػ دراوػػػا( كتدػػػس  التسثوم ػػػ  السدػػػخح   لمسذػػػكات  :أوال

الشفدػػػػ   ، كىػػػػػ إرشػػػػاد عسمػػػػإل كاقعػػػػإل  ذػػػػاىج بالتسثوم ػػػػات الشفدػػػػ     حوػػػػث تعػػػػخض وذػػػػكات 
ػاقفيػػا حتػػ  انفعال ػػ  كػػالت ذ  عانويػػا السذػػاىجكف السدتخشػػجكف كتعػػخض تدمدػػاتيا كلحػػجاثيا كو

ترػػل إلػػ  نيا ػػ  ىػػإل حػػل عسمػػإل لتمػػظ السذػػكم  برػػػرة كاقع ػػ  عسم ػػ  هػػإل ح ػػاة الشػػاس الدػػػ   
 الرح ح  . 

كتستاز الد كػ دراوا بحخ   الدمػؾ االنفعالإل كالتػجاعإل الحػإل الحػخ كبػحلظ يػتع ترػػ خ الػجكاهع 
كل يػػػتع كاالتجاىػػػات كالرػػػخاعات  كاحباشاتيػػػا  وسػػػا يػػػؤدؼ هػػػإل الختػػػاـ إلػػػ  حػػػل لمسذػػػكم  بذػػػ

 التك ف هويا وع التفاعل اال؛تساعإل الدم ع ك تع التعم ع عغ شخ ق الخبخة العسم   .
كالػاقع إف التسثول السدخحإل لمسذكات الشفد   كوحاكل  حميا وغ اشيخ اسالوا اإلرشاد 

الجسعإل  ك كػف السػ ػع عادة قر  تجكر حػؿ تبخات السدتخشجيغ كوا ويع كوذكاتيع 
 الحا خة
السدػػػتقبم   هفػػػإل ىػػػحا الشػػػػع وػػػغ اإلرشػػػاد التشؽ دػػػإل وذػػػارك  ك؛جان ػػػ  هػػػإل إدراؾ الػػػحات كآوػػػاليع 

كوعخهػػ  وػػػاشغ القػػػة كالزػػعق هويػػا كتتاوػػا ؼ ػػو التػ؛ ػػو كاإلرشػػاد إلػػ  الح ػػاة الدػػػ   بأسػػمػب 
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عسمإل ؛ساعإل .كادكار التسثوم    قـػ بيا السدتخشجكف العساف بحوث  قـػ كل ودتخشػج بالػجكر 
العادؼ هإل الح اة العسم   الػاقع   كجكر الػالج لك االخ . لك الدكج لك السػجرس  الحؼ  سثل دكر

لك التمسوػػػػح لك الفتػػػػ  لك لػػػػخئ ذ لك السػػػػجيخ لك الصبوػػػػا .. كىكػػػػحا السسثمػػػػػف ىػػػػع السدتخشػػػػجكف 
لنفدػيع ك ختػػار كػل كاحػػج وػشيع الػػجكر الػحؼ يخغػػا هػإل تسثومػػو كالسيػع ىػػػ االنػجواج الفعمػػإل هػػإل 

 ثوم   .لجكر كوخاكده التس
ك حخص عمساف الػشفذ عمػ  تدػجول تسثوم ػات الشفدػ   السدػخح   صػػرة كصػػتا عمػ  لشػخش   

كسا  دػتص ع وذػاىجتيا  –هوجيػ كذلظ يتدش  لمسدتخشجيغ السسثموغ إف  ذاىجكىا لكثخ وغ وخة 
؛ساع  ودتخشجة لتخػ تع ر ذات السذػكم  كتكػخار السذػاىجة يتػ ت لمسدتخشػجيغ وعخهػ  لنسػاط 

جػ التحدػػغ الػػحؼ  صػػخل عمػػويع بالؿ ػػاس وػػع الح ػػاة العسم ػػ  التػػإل  ع ذػػػنيا ك دػػس  سػػمػكيع كوػػ
ىػػػحا األسػػػمػب ل زػػػا ) التسثوػػػل اال؛تسػػػاعإل السدػػػخحإل ( الدػسػػػوػ دراوػػػا كىػػػػ التػػػػائع لمتسثوػػػل 

 الشفدإل السدخحإل كاىسا  دس  ل زا اسع لعا األدكار كالسخاكد .
ــا  سػػمػب تعم سػػإل تخبػػػؼ هػػإل شخ قػػ  اإلرشػػاد : لسػػمػب إلقػػاف السحا ػػخات : هالسحا ػػخات لثاني

الشفدإل الجساعإل . حوث يتعمع السدتخشجكف ود جا وػغ السعػارؼ كاألهكػار ؼ سػا يترػل بح ػاتيع 
العسم ػػ  كوػػا يترػػل بيػػا وػػغ عاقػػات كوػاقػػق ككػػل ذلػػظ هػػإل إشػػار السذػػكم  التػػإل  عانػنيػػا وػػع 

الججيػج . لكػل وػا  دػاعج عمػ  ب اف لسخاحل التػ؛ و لسػا؛يػ  السػاقػق كإدراؾ الػحات . كالتعمػ ع 
حل السذكات كوػا؛ي  اال صخابات . هالسخشج ىػ الحؼ يمقإل السحا خة ػ كقػج يػجعػ آتػخ غ 
وػػػػغ ذكؼ التخرػػػػز يتذػػػػابيػف هػػػػإل ذات السذػػػػكم  كالبػػػػج إف يتخمػػػػل السحا ػػػػخة لك إف  كػػػػػف 

 تتاويا لسئم  وتبادل  كوشاقذات وتجاكل  وسا  كدا السحا خة حوػ   كنذاشا .  
: لسمػب السشاقذات الجساع   ك تع ذلظ ابتجاف بالسذكات الشفد   اال؛تساع   العاوػ  ثػع  اثالث

تتجرج السشاقذات إل  السذكات الشفد   السذتخك  الخاص  بأعزاف الجساع  السدتخشجيغ لػحا 
البػػج إف  كػػػف لعزػػاف السشاقذػػ  وتجاندػػوغ يتذػػابيػف ؼ سػػا  عػػانػف وػػغ وذػػكات وتقاربػػ  هػػإل 

يشػػإل السعػػوغ بالػػحات كهػػإل السجػػاؿ التخبػػػؼ لك التعم سػػإل لك اال؛تسػػاعإل لك االنفعػػالإل السجػػاؿ الس
الدػػمػكإل لك بعػػس العوػػػب الدػػمػك   هػػإل العػػادات كالخخاهػػات كوػا ػػ ع السشاقذػػات يشبغػػإل إف 
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تكػػػف وترػػم  بجػػػػىخ اال ػػصخاب لك السذػػػكم  كسػػا تػػع تأكوػػػج ذلػػظ هػػػإل وػا ػػ ع السحا ػػػخات 
الت اهتخا ػػػ   بأسػػساف عاوػػ  كىس ػػ  كلكشيػػا تمسػػذ الػاقػػػع ل زػػا ك كػػػف وحػػػر السشاقذػػات حػػا

الحؼ  عانإل وشػو لعزػاف الجساعػ  ك كػػف السخشػج وحػػر السشاقذػات إذ ىػػ الػحؼ يثوػخ األسػئم  
 ك ػزعيا ك دتسع ألسئم  األعزاف الحا خ غ ك تعاكف وعيع عم  اإل؛ابات الدم س  . 

   التػػإل ترػػػر وطػػاىخ انفعال ػػ  : لسػػمػب عػػخض الػسػػائل اإل زػػاح   الدػػسع   كالبرػػخ رابعــا
–هيػحه األهػاـ الػثائؿ ػ  التعم س ػ  الشفدػ   –سمػك   كوا يترل بيا وغ وذكات كا ػصخابات 

ك ذػػتخط إف  كػػػف وػ ػػػع الػسػػائل –ذات اثػػخ بعوػػج هػػإل نفدػػ   لعزػػاف الجساعػػ  السدتخشػػجة 
لسذػتخك  التػإل اإل زاح   وترا بسخاكد لعزاف الجساع  كلدكارىػع هػإل الح ػاة كوػع وذػكمتيع ا

  عانػف وشيا .
ك شبغإل إف نحكخ إف وغ لسالوا اإلرشػاد الشفدػإل الجسػاعإل ىػػ األسػمػب الػحؼ  دػتص ع السػدج 
الستػػػػازف بػػػوغ لسػػػمػب السحا ػػػخة هػػػا تكػػػػف شػ مػػػ  ك عقبيػػػا لك يتخمميػػػا وشاقذػػػات حػار ػػػ  وػػػع 

لك السشفػخد  بعس التسثوػل الشفدػإل السدػخحإل الخؽ ػف .عمسػا بػاف الػحؼ  حػجد األسػمػب السستػدج
كوػ ػػػع السذػػكم   –كوػػجة اال؛تسػػاع  –هػػإل اإلرشػػاد الجسػػاعإل ىػػػ تكػػػ غ األعزػػاف لنفدػػيع 

بالػػحات . كسػػا إف كػػل ىػػحه األسػػالوا هػػإل شخ قػػ  اإلرشػػاد الشفدػػإل ىػػػ األسػػاس األكلػػإل هػػإل كػػل 
عسم ػػ  إرشػػاد   كمسػػا لوكػػغ ذلػػظ .السػػ سا إذا تػػػهخ عػػجد وشاسػػا وػػغ السخشػػجيغ الشفدػػووغ لمؿ ػػاـ 

السقػػابات كالجمدػػات إذ يػػتع هويػػا حخ ػػ  السشاقذػػ  الذخرػػ   كتبػػادؿ السعمػوػػات كإثػػارة  بػػإ؛خاف
 الجاهع   كتبروخ الحات كتفدوخ السذكات ك تع ذلظ برػرة تاص  .

 أسس اإلرشاد الجسعي :
قػػػـػ ا جاب ػػػات شخ قػػػ  اإلرشػػػاد الجسػػػاعإل عمػػػ  لسػػػذ نفدػػػ   ىاوػػػ  تدػػػاعج عمػػػ  نجػػػاح عسم ػػػ  

 ذار   اإلرشاد   . كاىع تمظ األسذ وا  أتإل :اإلرشاد ك؛مداتيا االست
الفخد السدتخشج ك فسػا كػاف هيػػ عزػػ هػإل ؛ساعػ   عػ ر وعيػا وػغ قخ ػا لك وػغ بعوػج ك تػأثخ 

 بيا ك ؤثخ هويا .
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رغع ك؛ػد الفخكؽ الفخد   بوغ السدتخشجيغ هيشػاؾ وجسػعػ  وػشيع تتذػابو لنسػاط ح ػاتيع العاوػ  
 اتيع كحا؛اتيع لإلرشاد ؛س عا هإل وػاقق وتذابي  .كتتذابو بعس وعالع وذكاتيع كا صخاب

إف حا؛ػػ  السدتخشػػج لووػػغ كالتقػػجيخ كالشجػػاح ىػػإل عػاوػػل نفدػػ   ا؛تساع ػػ  ككميػػا تدػػاعج عمػػ  
  بط الدمػؾ كتقبل الؿ ع كوخاؾب  الحات الندجاويا وع وعايوخ الجساع  .

كودػاعجتو عمػ  كعػإل كاإلرشاد الجسعإل  دػتخجـ كػل ىػحه العػاوػل لتبرػوخ السدتخشػج بشفدػو . 
 سمػكو .كهيع ذاتو وقارن  لك وتعاكن  وع اآلتخ غ .

 حػػاكؿ اإلرشػػاد هػػإل شػػت  شخائقػػو إكدػػاب السدتخشػػج ركح التعػػاكف كاالندػػجاـ وػػع اآلتػػخ غ وػػغ 
حػلػػو . كىػػحه ويػػارات تعمس ػػ  تػػتع هػػإل نصػػاؽ الجساعػػ  تعم سػػا كتػػجر با كوسارسػػ  كوتابعػػ  كذلػػظ 

 ؛جان   كاإل حاف كالجاذب   كاألوغ كالسدايخة كاالنتساف . عغ شخ ق اإلقتجاف كالسذارك  الػ 
كالعػػػ ر هػػإل نصػػاؽ ؛ساعػػػ  صػػغوخة نسػذ؛ ػػػ  عػػغ الجساعػػػ   –تقػػج ع شخ قػػ  اإلرشػػػاد الجسعػػإل 

 الكبوخة العاو  .
 حاالت اإلرشاد الجسعي : 

ييتع اإلرشاد الجساعإل هإل إرشاد ؛ساعات وتجاند  تكػ شػا كانفعػاال إلػ  حػج بعوػج وثػل 
 :وا يمإل 

  إرشػػاد شػػاب السجرسػػ  الػاحػػجة لك الرػػق الػاحػػج ، لك الرػػفػؼ الستذػػابي  هػػإل
 وجارس وتعجدة ذات ودتػػ كاحج . 

 . إرشاد شاب الجاوع  لك الكم   هإل السدتػػ العمسإل الستقارب 
  إرشاد لهخاد األسخة الػاحجة كذلظ لتذابو كثوخ وغ ضخكؼ الح اة كوػاقفيا 
  . لك الفت ػػػاف . لك الذػػػباب . لك الخاشػػػجيغ لك إرشػػػاد ؛ساعػػػات كػػػل وػػػغ األشفػػػاؿ

 ككل ؛شذ عم  حجه . –السعسخ غ كل عم  حجه 
    كسػف التك ف السجرسإل . –التأتخ الجراسإل  –إرشاد ؛ساعإل لسذكات وجرس 
   لكل ويشو ؛ساعتيا الخاص  بيا  –إرشاد لصحاب السيغ السختمف 
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 هإل العسم   التخبػ   .  إرشاد الػالجيغ هإل وجالذ اآلباف كالسعمسوغ كعغ دكرىع 
  إرشػػاد ؛سػػاعإل لسدتخشػػجيغ تجسعيػػع وذػػكم  كاحػػجه وثػػل عػػجـ التك ػػف اال؛تسػػاعإل

 لك التدوا لك التأتخ الجراسإل لك التذخد .
 

 : اإلرشاد الفردي  
: ىػػػ تعاوػػل السخشػػج وػػع ودتخشػػج كاحػػج ك؛يػػا لػ؛ػػو هػػإل الجمدػػات اإلرشػػاد    اإلرشــاد الفــردي

  كالسيش ػػ  ك ػػتع وػػغ حػػاؿ السقػػابات اإلرشػػاد   كدراسػػ  الحالػػ  ك عتسػػج عمػػ  العاقػػ  اإلرشػػاد 
 الفخد   برف  عاو  .

 
 ىدف اإلرشاد الفردي

 ىػ تسكوغ الفخد وغ هيع كوعالج  وذكاتو الذخر  ، اال؛تساع   كالسيش  . 
كاإلرشػػاد الفػػخدؼ الػػحؼ  قػػجـ لمصالػػا هػػإل شػػعب  اإلرشػػاد ىػػػ اإلرشػػاد الشفدػػإل قرػػوخ السػػجػ، 

إوكػاف الصالػا التشدػوق وػع األترػائإل الشفدػإل كتحجيػج عػجد الجمدػات اإلرشػاد   حوث  كػػف ب
 كوجة كل ؛مد  كهقا لألىجاؼ التإل سوتع االتفاؽ عمويا.

دؾ قػػ   45دراسػػإل بسعػػجؿ  صػػق  ؛مدػػات هػػإل كػػل  10كالحػػج األقرػػ  إلرشػػاد شالػػا وػػا ىػػػ 
جد وػػغ الجمدػػات لمجمدػػ  الػاحػػجة، كهػػإل الحػػاالت االسػػتثشائ    سكػػغ لمصالػػا الحرػػػؿ عمػػ  عػػ

 اإلرشاد   يد ج لك  قل عغ ذلظ.
 

 :اإلرشاد الفردي و ىدفومفيهم 
يػػػتع تعخ ػػػف اإلرشػػػاد الشفدػػػإل وػػػغ الشاح ػػػ  العسم ػػػ  بأنػػػو عاقػػػ  عسػػػل بػػػوغ األترػػػائإل الشفدػػػإل 
كالصالػػػا حوػػػث  قػػػـػ األترػػػائإل الشفدػػػإل بسدػػػاعجة الصالػػػا عمػػػ  وػا؛يػػػ  ك وعالجػػػ  بعػػػس 
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عادىػػػػػا الذخرػػػػػ   كاألكاد س ػػػػػ  كالثقاؼ ػػػػػ  كاال؛تساع ػػػػػ  الرػػػػػعػبات ك السذػػػػػكات الشفدػػػػػ   كلب
 . كاألسخ  

ك ختمق األترائوػف الشفدوػف عغ األصجقاف كاألىل كاألقػارب كالسجرسػوغ، الف األترػائوػف 
الشفدػػوػف يتستعػػػف بخبػػخة ككفػػافة هػػإل عمػػع الػػشفذ كالدػػمػؾ اإلندػػانإل كلػػجييع تبػػخة كاسػػع  هػػإل 

سػػػػػا يمتػػػػػـد األترػػػػػائوػف الشفدػػػػػوػف بػػػػػػا؛بيع ك التعاوػػػػػل وػػػػػع صػػػػػعػبات كوذػػػػػكات الصمبػػػػػ . ك
بأتاؾ ات السيش  كالتإل وغ لىسيا سخ   االحتفاظ بالسعمػوات الذخر   الخاص  بالصالػا اك 

 .الحال 
يخكد عم  الشػاحإل اإل جاب   وغ شخر   الفخد ك عسل عم  تشسوتيػا كاسػتثسارىا. ك خكػد ل زػا 

 .   الجػانا التعم س   كالسيش   لمفخدعم  تفاعل الفخد وع البوئ  كالسجتسع كعم  تشس
ك معػػا اإلرشػػاد الشفدػػإل ثاثػػ  لدكار رئ دػػ   كىػػإل: العػػاج ك الػقا ػػ  كتشس ػػ  اإلوكانػػات الحات ػػ  

 .لمفخد
 :فهائد اإلرشاد الشفدي الفردي

 عصػػػ  اإلرشػػػاد الشفدػػػإل الفػػػخدؼ لمصالػػػا الفخصػػػ  لمتػاصػػػل وػػػع األترػػػائإل الشفدػػػإل كوشاقذػػػ  
التإل تػا؛و. ك قـػ األترائإل الشفدإل بسداعجة الصالا عمػ  تشطػ ع ك الرعػبات لك السذاكل 

تحجيػػج لىػػجاؼ وعوشػػ  لمعسػػل عمػػ  تحؿ قيػػا وػػغ تػػاؿ عسم ػػ  اإلرشػػاد. كسػػا  دػػاعج األترػػائإل 
الشفدػػإل الصالػػا عمػػ  اكتذػػاؼ العجيػػج وػػغ الخ ػػارات الستاحػػ  لواوػػو كاتت ػػار األندػػا وشيػػا بسػػا 

 .يتفق وعو كإوكانات البوئ  السح ص  بو
كىجؼ اإلرشاد الفخدؼ ىػ وداعجة الفخد عمػ  هيػع كوعالجػ  وذػكاتو الذخرػ  ، اال؛تساع ػ  
كا زػػػا السيش ػػػ . كاإلرشػػػاد الفػػػخدؼ الػػػحؼ يػػػتع تقج سػػػو لمصالػػػا هػػػإل شػػػعب  اإلرشػػػاد ىػػػػ اإلرشػػػاد 
الشفدػػإل قرػػوخ السػػجػ، حوػػث  كػػػف بإوكػػاف الصالػػا التشدػػوق كاالتفػػاؽ وػػع األترػػائإل الشفدػػإل 

 .دات اإلرشاد   كوجتيا كهقا لألىجاؼ التإل سوتع االتفاؽ عموياكتحجيج عجد الجم
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دؾ قػػػ  لمجمدػػػ   45دراسػػػإل  صػػػق  ؛مدػػػات هػػػإل كػػػل  10كالحػػػج األقرػػػ  إلرشػػػاد شالػػػا ىػػػػ 
الػاحػػػػجة، كهػػػػإل ك؛ػػػػػد حػػػػاالت اسػػػػتثشائ    سكػػػػغ لمصالػػػػا الحرػػػػػؿ عمػػػػ  عػػػػجد وػػػػغ الجمدػػػػات 

 .اإلرشاد   ز ادة اك اقل وغ ذلظ
 

 فشيات اإلرشاد الفردي 
 ف هش ات اإلرشاد الفخدؼ تكػف وغ تػاؿ العاقػ  اإلرشػاد   كوػغ تػاؿ السقػابات اإلرشػاد  إ
 كاألسمػب السدتخجـ هإل اإلرشاد كالشطخ ات. ،

 العالقة اإلرشادية : -أواًل:
)ل: العاقػػػػػ  اإلرشػػػػػاد   الجوػػػػػجة تكػػػػػػف وبش ػػػػػ  عمػػػػػ  التفػػػػػاىع كاالحتػػػػػخاـ الستبػػػػػادؿ بػػػػػوغ السخشػػػػػج 

 عم  لسذ عمس   كويش   كإندان   .كودتخشجة كتكػف قائس  

 -ـــ ولبشاء ىذه العالقة فعلى السرشد أن يكهن :

 سدتخشج .الوخمرات كؼ ات كلووشات وع  -ا
 .سدتخشجالوحتخوات كوتؿبات كوتفاىسات وع  -ب
 ومتدوات بالدخ   السصمق  لمسعمػوات التإل  رخح بيا . -ج
    اإلرشاد .وطيخات الثق  وغ حوث قجرتو عم  الؿ اـ بعسم -د
 . هوطيخات االىتساـ الرادؽ بسذاعخ ودتخشج -ىػ
 . هوتعاشفات برجقو كلوانتو وع لحاس ذ كوذاعخ ودتخشج -ك

 كعم و برف  عاو  االلتداـ بالسوثاؽ األتاقإل لمتػ؛ و كاإلرشاد.
 

 ثانيًا : السقابالت اإلرشادية
 -الساحطات التإل ييتع بيا السخشج لثشاف السقابم  :
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 ؾ السخشج : ك قرج بيا انفعاالت السدتخشج وغ هخح كسخكر كحدف كبكاف .سمػ  -ا
وطيخ السدتخشج كترخهاتو : ك قرج بيا السابذ كالشطاه  كالسطيخ العاـ ك؛س ع المػاـز  -ب

 الحخك   .
حجيث السدتخشج : ك قرج بو شاق  الحجيث كاالقتراد هإل الكاـ وغ حوث الكحب  -ج

 كوػاقفو كالشد اف.
  جا االىتساـ بآالتإل .         ككحلظ 
 وػعج السقابم  . -1
 وكاف السقابم  . -2
 وجة السقابم  . -3
 تدجول السقابم   -4
 

  --السقابلة اإلرشادية :السقابلة اإلرشادية :  تتميارات وفشياميارات وفشيا
 -ك سكغ تحقوق ذلظ وغ تاؿ آالتإل : ميارة اإلصغاء  -1
 الشطخ إل  السخشج . -ا

 ؛مد  السخشج . -ب
 صػت السخشج . -ج
 ودار الحجيث . -د
 الخ…ستخجاـ بعس اإلشارات كإ سافة الخلس كـز الذفاها -ىػ
بحوث تحقق األسئم  اليجؼ السخ؛ػ وغ العسم   اإلرشاد   كتكػف  -: ميارة األسئلة-2

 وتجر؛  وغ حوث السػ ػع . وع االنتباه لفمتات المداف كالػقفات هإل الكاـ .
الستسخار السدتخشج  التذج ع وغ تاؿ حخكات السخشج -: التذجيع واإلعادة والتلخيص-3

 .هإل حجيث  كاإلعادة كالتمخ ز وغ حوث إعادة الر اغ  كالتكخار 
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: ك كػف بسذارك  السخشج لمسدتخشج هإل انفعاالتو ك؛س ع  التعبير عن مذاعر السدترشد-4
 وذاعخه .

كذلظ بتفدوخ السعانإل كاحتساالتيا بحوث  دتفاد وغ ذلظ هإل  -: التعبير عن السعاني -5
 و كلهكاره كاعادة تمظ السعانإل برػرة لتخػ .تفدوخ تبخات

الرست  عبخ لح انات عغ السزسػف بتجس ع األهكار كتشط سيا -: صست السرشد ومقاومتو-6
 لحا عم  السخشج تذج ع السدتخشج لاستسخار هإل الحجيث .

كىإل تكذق الرخاعات كاألهكار السختمف  الػا ح  كغوخ الػا ح  هإل  -: السهاجية -7
 دتخشج كترخهاتو .وذاعخ الس

 جا عم  السخشج اإل؛اب  عم  لسئم  السدتخشج هإل حجكد  -أسئلة السدترشد للسرشد : -8
 العاق  القائس  بوشيسا .

تدتخجـ ىحه السيارة هإل الجمدات األتوخة ؼ سا  كػف ىشاؾ استبرار وغ  -التفدير: -9
 السدتخشج بسذكمتو .                        

 ىػ ؛انا إ سانإل  داعج عم  تعد د وعالج  السذكم  . -مات :تقديم السعله  -01
 كذلظ عشج تحقوق اليجؼ وغ السقابم   جا إنيافىا . -إنياء السقابلة : -00

 
  الفرديالفرديثالثًا: األسلهب السدتخدم في اإلرشاد ثالثًا: األسلهب السدتخدم في اإلرشاد 

      --ىشاؾ لسالوا وتعجدة كنساذج وغ اإلرشاد كالعاج الفخدؼ كوشيا :ىشاؾ لسالوا وتعجدة كنساذج وغ اإلرشاد كالعاج الفخدؼ كوشيا :
 . دتخشجالسالعاج الستسخكد حػؿ  -ا

 العاج العقانإل . -ب
 العاج الجذتالتإل . -ج
 العاج الدمػكإل . -د

 العاج الػ؛ػدؼ . -ق
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 -كوغ األسالوا السدتخجو  وغ تاؿ الشطخ ات عم  سبول السثاؿ:
ك تعخهػا عم  األسباب الذعػر   ك   -التفخ غ االنفعالإل لك التشؽ ذ –اال قشاع  –اإل حاف 

 الخ كغوخ ذلظ وغ األسالوا .…خات غوخ الدارة كاالحباشاتالاشعػر   . كتجشا الخب
 

 عج االرشاد الفخدؼ احجؼ الصخؽ هإل االرشاد ك ػ؛ج االرشاد الجساعإل ا زا ،كاالرشاد شخ ق  
ك دتخجـ األترائوػف هإل وجاؿ االرشاد  ويس  هإل تغووخ سمػؾ كنفد   الفخد اؼ الحال ،

ك سكغ اف  قجـ االترائإل  خد   التإل تسخ عمويع،،االرشاد الفخدؼ هإل العجيج وغ الحاالت الف
اك  تجو  االرشاد هإل السؤسد  التإل  عسل بيا ،كوشيا السجرس  لك وؤسد  دعع لسخؼ،

وؤسد  دعع ا؛تساعإل ،كغوخىا وغ وجاالت الجعع ،ك عج االرشاد الشفدإل ويع لمغا   هإل 
حال  ل قجـ لو العجيج وغ إل االرشاد وع الهحوث  جمذ السختز  ، العجيج وغ الحاالت الفخد  

الشرائت كالجعع كتعد د شخروتو كقجراتو اتجاه السذاكل التإل عوشويا ،كتتستع العجيج وغ 
السجارس هإل العالع وغ ك؛ػد وخشج  عسل هإل وجاؿ االرشاد الفخدؼ لمجمػس وع الصالب  لكإل 

ػكيع يتعخؼ عغ سبا سمػؾ وعوغ ليع ك قجـ ليع الشر ح  كالسذػرة كوحاكل  تغووخ سم
 .لمتعاول وعيع  كاف لع  دتصع يتع تحػ ميع الإل الجيات السختر ،لألهزل

 
 أىداف اإلرشاد الشفدي الفردي

يخكد اإلرشاد الشفدإل الفخدؼ عم  األهخاد الحيغ يتستعػف بجر؛  ؛وجة وغ الرح  الشفد   
 .كعم  الشػاحإل اإل جاب   وغ شخر   الفخد ك عسل عم  تشسوتيا كاستثسارىا

رشاد الشفدإل الفخدؼ ل زا عم  تفاعل الفخد وع البوئ  كعم  تشس   الجػانا التعم س   يخكد اإل
 .  كالسيش   لمفخد

 يجؼ اإلرشاد الشفدإل إل  عاج السذكات التإل  عانإل وشيا الفخد لك الػقا   وغ السذكات ك 
 .باإل اه  إل  تشس   اإلوكان ات الحات   لمفخد



 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي –المرحلة الثالثة                                            االرشاد الفردي

41 

 

ؾ ات السيش  كالتإل وغ لىسيا االحتفاظ بدخ   السعمػوات التإل يمتـد السخشجكف الشفدوػف بأتا
 تصما تقج ع اإلرشاد كفافة عمس   كتبخة كاسع  هإل التعاول وع ، ك   فرت عشيا الصالا

 .صعػبات كوذكات الصمب 
 

 فهائد اإلرشاد الشفدي الفردي
يت ت اإلرشاد كالعاج الشفدإل الفخدؼ لمصالا هخص  لمتحجث وع  -1

إل حػؿ بعس السذكات الذخر   التإل  رعا السخشج الشفد
 .عم و وػا؛يتيا بسفخده

 داعج الصالا عم  وشاقذ  الرعػبات لك السذكات التإل تػا؛يو هإل   -2
 . ػف عاق  ويش   تحكسيا لتاؾ ات كلسذ عمس   كويش  

وداعجة الصالا هإل هيع كوعالج  وذكاتو الذخر   كاال؛تساع     -3
 .كالسيش  

إل بسداعجة الصالا عم  تحجيج لىجاؼ وعوش  لمعسل  قـػ السخشج الشفد -4
 .عم  تحؿ قيا وغ تاؿ عسم   اإلرشاد

 داعج السخشج الشفدإل الصالا عم  استكذاؼ الخ ارات الستاح  لواوو   -5
كاتت ار األندا وشيا بسا يتفق كإوكانات البوئ  السح ص  بو 

 .بسداعجة األىل
 

 االرشاد الفردي عيهب
و السخشج اك االترائإل هإل ؛مدات االرشاد الفخدؼ ىإل شػؿ الفتخة وغ الرعػبات التإل تػا؛

هالجمدات وتفخق  قج تكػف لسبػع   اك شيخ   كىكحا .. كىحا هإل بعس االح اف قج يؤثخ 
 هاإلرشادبالجمدات ، ترػصا اذا كاف وتخددا وغ البجا    سدتخشجعم  ؛ج   اك التداـ ال

حت  تذعخ بالفخؽ الػا ت  سدتخشجغ االترائإل كالالفخدؼ  حتاج الستابع  الجائس  وغ الصخهو
 . بعج الجمدات

كا زا تختمق هاعم   ىحه االستخات ج   باتتاؼ السذكم  ، ىإل هعال  نعع كترمت لكثوخ وغ 
وعيا بذكل  قج يتعاول سدتخشجالحاالت لكغ بعس السذاكل اك الرعػبات التإل تػا؛و ال
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حو القشاع  بأنو ل ذ كحجه وغ  عانإل وغ اهزل هإل االرشاد الجسعإل الف السجسػعات تسش
ىحه الرعػب  كاف ىشاؾ العجيج وسغ يتفيسػف حالتو كوخكا بيا وثل حاالت الستعاهوغ وغ 

 .االدواف اك الخجل اال؛تساعإل كغوخىا وغ االوػر
االرشاد الفخدؼ بذكل عاـ  عتسج بذكل كبوخ عم  بشاف العاق  االرشاد   التإل تجسع السخشج 

 .سدتخشجكعم  وجة الثق  كاالواف الحؼ  ذعخ بو ال سدتخشجوع ال
 

 االرشاد الفردياشكال 
اك وا  دس  )االرشاد الستسخكد حػؿ السخشج( كسسوت بيحا ألف  االرشاد الفردي السباشر -1

ندب  العسل االكبخ  قـػ بيا السخشج حوث  قجـ بجائل وباشخة ؛اىدة بجكف تػ؛ و تجر جإل 
 :ت ج   عشج تػهخ االوػر اك الذخكط التال  ك مجأ السخشج ال  ىحه االستخا

 .تػهخ وذكم  كا ح  وخرر  وحجدة ال تحتاج وتابع -
 .عم  االلتداـ ببخناوو ارشادؼ وصػؿ سدتخشج وق الػقت كعجـ قجرة ال-
 . و لتمقويا وغ السخشجتاؼ وعمػوات ويسا كانت كبالتالإل حا؛ سدتخشجال  ستمظ ال- 

 
( كوغ اسسو هإف ىحه سدتخشجاالرشاد الستسخكد حػؿ الك دس  ) الرشاد غير السباشرا -2

ك تع ؼ و تػ؛ و  سدتخشجاالستخات ج   تسشت وداح  كاسع  وغ الحخ   كالتعبوخ لم
هإل شخ ق البجائل اك الحمػؿ بجالت وغ تقج سيا ؛اىدة حت   ذعخ لنو  سدتخشجال

خكط ىحه تػصل لمحل بشفدو كانو اتتاره كلع يتع هخ و عم و، كوغ اهتخا ات اك ش
 :االستخات ج  

  .سدتخشجالتقبل غوخ السذخكط وغ قبل السخشج لم-
  .بالحخ   سدتخشجتػهخ بوئ  اوش  ذات ترػص   ال يػ؛ج بيا رقاب  حت   ذعخ ال-
 .ادرػ بشفدو ك ستمظ كعإل ذاتإل كبوخ سدتخشجاالهتخاض بأف ال-
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 االرشاد الفرديحاالت استخدام 
  : سكغ استخجاـ االرشاد الفخدؼ وعيا كىإل ىشاؾ العجيج وغ الحاالت التإل

 الصاؽ ، هإل السذكات ذات الصابع اال؛تساعإل كوشيا العشػس  لجؼ الفت ات ، 
 .كغوخىا وغ السذكات كهاة احج الػالجيغ، السذكات االسخ  ، اليجخة،

 ،التدخب وغ  وذكات تتعمق بالسجرس  ك قـػ بيا السخشج داتل السجرس  كوشيا
 . عق التخكود لمصالا كغوخىا ، السذاغب  السدتسخة ، خة الػ ابكث السجرس  ،

 ،اك   تجتل االرشاد الفخدؼ هإل وذكم  نفد   لمفخد وذكات ذات شابع نفدإل كوشيا
اك  ، اك وذكم  عاشؽ   يتعخض ليا ، وذكم  ؛دس   تعوق تك ف الفخد هإل السجتسع

 .االيحاف الشفدإل
 ع بسذكات ذات شابع تاص الفخدؼ كالتإل االرشاد الفخدؼ يػهخ وبجا الدخ   ك يت

 .تخز الذخز كحجه
 ،وثل  االرشاد الفخدؼ وفوج لمحاالت التإل تجج الحخج هإل شخح وذكمتيا تاص  لمفت ات

 .صخؼ االتخ وثل االعجابالاالحداس بكهإل  العاق  وع الدكج،
 دكاهيع وغ االعساؿ  تقج ع االرشاد لمسشحخهوغ كاالحجاث كالسجخووغ كالتعخؼ عم، 

  . كالدخق  كالقتل

لغما الحاالت يتع عا؛يا بذكل هخدؼ كذلظ لزساف ترػص   الحال  كبعس الحاالت 
كىإل نطخة السجتسع لمذخز الحؼ  عانإل وغ ا صخاب   stigmaلجييا وا  دس  هإل العمع ب

سػاف كاف نفدإل لك ؛دجؼ لك لؼ كاف لحلظ لزساف الخرػص   كالدخ   كالسيش   يتع 
لمعاج الجسعإل عشجوا يتعخض  نمجألعاج الفخدؼ لكغ هإل بعس األح اف ستخجاـ ؛مدات اا

األهخاد ال صخاب وا بعج الرجو  وثل حػادث الد ارات كعشجوا يتع تقج ع ؛مدات تػع   
حػؿ االدواف قج يمجا الستخجاـ ؛مدات العاج الجسعإل كل زا عشجوا يتع إعصاف ؛مدات 

  .التدوا كىكحا لصمب  هإل وجارس لجييع سمػك ات وعوش  وثل


