أساسيات االرشاد االتجمااي
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مقدمــة
يار الاتجماع السعودي بارحلة زانيةة مشة د العديةد اةت المتيةرات االتجمااييةة وال ا يةة

واالقمصادية .وممايز هذه المتيةرات بالسةرية الشةديدوم وااةا ال شة
متجلةةم اع ةةا العديةةد اةةت الاشةكالت ينةةداا محةةد

يةل أت المتيةرات ال بةد وأت

ة أي اتجماةةع ومةةزداد هةةذه الاشةةاك ينةةداا

محةةد هةةذه المتيةةرات ة الاتجماعةةات الناايةةة كاةةا هةةو الحةةا

ة الاتجماةةع السةةعودي .واةةت

الاالحظ أت المتيرات الم اةر ب ةا الاتجماةع السةعودي ة النصةا ال ةان اةت ال ةرت العشةريت
ابمةةداب باكمشةةاا الةةنته وانم ةةاباد باةةا أحد مةةل ةةوره االمصةةاالت اما لةةة ة انمشةةار التئةةا يات
ودخو شبكل اإلنمرنت الم حد ت

وقت قصير ات يار الاتجماع كانت كتيلة بة راز العديةد

ات الصعوبات والاشكالت الم مؤ ر يلى بعض إ راد هةذا الاتجماةع ومتجعل ةي ة حاتجةة ااسةة
إلى ات يسايدهي ويرشدهي

ا

كيتية المتلم يلى اةا يةواتج ي اةت اشةاك  .واةت الهبيعة أت

هذه الظروا مكوت اتجةاالد خصةباد لمتةاقي هةذه الاشةكالت وازديادهةا ااةا يصة بةبعض أ ةراد

الاتجماع إلى دات الموازت والسيهرو يلى اتجريات حيام ي خصوصاد ة ئة الةن ل الوائة

خداات اإلرشاد االتجماةاي ويةدي ايمةراا الاتجماةع با نةل الخداةة االتجمااييةة بشةك يةاي

ااا يحدو بالبعض إلى اللتجوب إلى أساليم خاه ة

إلى الاشعوذيت أو األشخال غير الاؤهليت ااا يزيد

المعااة اةع هةذه الاشةكالت ا ة اللتجةوب
متاقي الاشكلة أو يلتجةاب الةبعض إلةى

اواتج ل الاشكلة والمعاا اع ا بشك خةاه و ة تجايةع الحةاالت مكةوت النميتجةة غيةر إيتجابيةة

ومةةزداد الاشةةاك ويةةزداد مأ يرهةةا يلةةى حيةةاو األ ةراد .ويبةةدوا ة ظ ة هةةذه الظةةروا أت الحاتجةةة
أصبحت ااسة إلى وتجود ارشديت اتجماايييت مي إيدادهي بشك يلا ياكن ي ات المعااة اةع

اعظةةةي هةةةذه الاشةةةكالت .ويبةةةدو أت الاتجماةةةع السةةةعودي ين صةةةل الك يةةةر ةةة هةةةذا الاتجةةةا اةةةت

الناحيميت النظرية والمهبي ية .واا هذا الكمام إال احاولة اموائعة للمهرق إلةى اتجةا اإلرشةاد
االتجمااي كأحد الاتجةاالت ال ااةة ة الخداةة االتجمااييةة .ويأاة الاؤلةا أت مسةمار التج ةود
ة إ ةراب الاكمبةة العربيةةة بالعديةد اةت الكمةم ة هةذا الاتجةا  .ويمكةوت هةةذا الكمةام اةت مسةةعة
صو مي المهرق ي ةا إلةى أساسةيات اإلرشةاد االتجماةاي وأهةي اتاهياةل ومةاريذ هةذه الا نةة

وأهي نظريام ا كاا مي المهرق إلى أهي الا ةارات المة يتجةم أت ياملك ةا الارشةد االتجماةاي

ةي

اراح اإلرشاد واسمرامتجيات المدخ الا ن وبعض أنواع اإلرشاد االتجمااي واخممي هذا الكمام
باناقشة ألهي اعوقات ااارسة هذه الا نة.

الاؤلا

د .تجبريت يل التجبريت
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تعريف اإلرشاد االجتماعي
يعةد ات ةةوي "اإلرشةةاد" أحةةد الاصةهلحات المة مسةةمخدي بشةةك واسةع ة يةةدو اتجةةاالتم

ويمي اسمخداا ا بشك واسع ات كا ة ات الاتجماع .نتجدها مسمخدي ات قب اآلباب واألا ات
لموتجيةل أبنةا يم ويسةمخدا ا األكةاديايوت لاسةةايدو هالب ةيم ويسةمخدا ا الاحةااوت لاسةةايدو
ياال يم كاا أن ا مسمخدي بشك واسع ات قب الااارسيت

ا ت الاسايدو اإلنسةانية ا ة

ا نةةة الخداةةة االتجمااييةةة ويلةةي الةةنت  .ومعمبةةر هةةذه الكلاةةة هة أقةةرم الاصةةهلحات للمرتجاةةة

اإلنتجليزيةة  Counselingرغةةي أت اسةمخداا ا ة اللتةة العربيةةة ال يعهة كة اةا معنيةةل هةةذه

الكلاةةة باللتةةة اإلنتجليزيةةةم خصوص ةاد ينةةداا يسةةمخدا ا األهبةةاب اةةع ارئةةاهي والدبلوااسةةيوت
والعسةةكريوت والعةةاالوت ة قهةةاع إدارو األياةةا  .وا اةةا مكةةت االخمال ةةات ة ت الوصةةا ال ةذي

يئاا لكلاة إرشاد هو الذي يحةددها بشةك وائة م عنةداا ن ةو اإلرشةاد النتسة أو اإلرشةاد
االتجمااي

ننا نئيا محديداد أك ر للاوئوع يعهيل صتة المايز يت غيةره اةت الاعةان المة

معني ا هذه الكلاة .إت كلاة إرشاد اتجمااي معن أننا حةددنا العاليةة اإلرشةادية بحةدود اإلهةار
االتجمااي والمركيز يلى التجوانم االتجماايية

حياو الاسمرشدم وهذا يعن أننةا اسةمبعدنا أت

يكوت هذا اإلرشاد ارمك ازد يلى الاتجاالت األخرى الم مت ي ات كلاة "إرشةاد" كةأت يكةوت إرشةاداد
نتسياد أو إرشاداد أكادياياد أو غيره.

وقد يكوت ات الصعوبة إيهاب معريا شاا لإلرشةاد االتجماةاي شةأنل ة ذلة شةأت

بعةض ا ةةت الاسةةايدو اإلنسةةانية األخةةرى ا ة اإلرشةةاد النتسة والخداةةة االتجمااييةةة وغيرهاةةا.
ورغي صعوبة معريا اإلرشاد االتجمااي م ننا سنحاو إيهاب معريا يكوت هو األقرم ينداا

نئةةهر إلةةى إيهةةاب معريةةا ل ةةذا العاة الا نة حية ياكةةت معريتةةل بأنةةل " يالقةةة ا نيةةة بةةيت

الارشةةةد والاسمرشةةةدم م ةةةدا إلةةةى اسةةةايدو الشةةةخل الباحةةة يةةةت اإلرشةةةاد ةةة المتلةةةم يلةةةى
الصعوباتم ويدي الموا ق الذي يعان انل .وممايز هذه العالقةة بالاشةاركة الوتجدانيةةم والمركيةز
يلى النواح االتجماايية

أو معدي البي ة الاحيهة بل".

حياو العاي ات أتج اسايدمل

إحدا متييةرات ة شخصةيمل

ممارسة اإلرشاد في الخدمة االجتماعية
الارشةةدوت االتجماةةاييوت الااارسةةوت لإلرشةةاد االتجماةةاي هةةي ة غالةةم األحيةةات اةةت

األخصةةا ييت االتجماةةايييت الةةذيت درس ةوا الخداةةة االتجمااييةةةم ولةةدي ي اهةةالع واسةةع ة العلةةوي
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االتجماايية األخرى المة

معماةد يلي ةا الخداةة االتجمااييةةم ا ة يلةي الةنت

ويلةي االتجماةاعم

وممهلم ياليل ااارسة اإلرشاد االتجماةاي وم ةديي الاشةورو االتجمااييةة إلةى األشةخال الةذيت

يعانوت ات اشكالت اتجماايية اخملتةة أت يكةوت الااةار

ة هةذا الاتجةا لديةل اعر ةة كا يةة

با نةةة الخداةةة االتجمااييةةة وكا ةةة نظريام ةةام إئةةا ة إلةةى اإللاةةاي الكةةا

األخرى .وال بد أت يعرا الااةار

بةةالعلوي االتجمااييةةة

لإلرشةاد االتجماةاي حةدود هةذه الا نةة واألهةر العااةة المة

متصل ا يت غيرها ات الا ةت والاتجةاالت الاشةاب ة .إذ أت اعر ةة هةذه الحةدود مسةايد الارشةد
االتجمااي يلى رسي خهوه وائحةم ومسايده يلى متجنةم المةدخ

ة اةا ال يةدخ

ة اتجةا

ااارسمل .وال بد أت يعرا الارشدوت االتجمااييوت أت ا ت الاسةايدو اإلنسةانية محاة الك يةر

ات أوتجل المشابلم وأن ا مشمر

بعض األاور إال أت هنا أاو ارد أخرى مخةمل ب ةا كة اةت

هةةةذه الا ةةةت أو المخصصةةةات .ولعةةة الرسةةةي المةةةال يسةةةايد ةةة إل ةةةاب الئةةةوب يلةةةى المشةةةابل
واالخمالا بيت هذه الا ت والمخصصات اإلنسانية.

االتجمااع
يلي النت
الخداة االتجماايية

شك رقي ( )1يوئ المداخ بيت يلي االتجمااع
والخداة االتجماايية ويلي النت

6

أهداف اإلرشاد االجتماعي
م دا يالية اإلرشاد االتجمااي الى مح يق ال ة أهداا ر يسية:

 )1ال دا البنا  :ويكوت المركيز يةل اوتج اد إلى بناب ومحصةيت التةرد أو التجاايةة والاتجماةع
ئةةد الةةدخو ة اشةةكالتم وغالب ةاد اةةا يكةةوت مركيةةز الارشةةديت يلةةى كيتيةةة مةةو ير يناصةةر
شخصةيملم ااةا يا هكنةل اةت مكةويت
شخصية الترد ومناية الا ارات وال درات
المكاا
شخصية امكاالة .وغالباد اا يسمخدي

 )2ال دا الوقا  :وياار

الادار

والاراكز المعلياية.

هذا النةوع اةت اإلرشةاد اةع الحةاالت المة معةان اةت اشةكالت لةي

مص إلى المأ ير يلى الترد ومت ده السيهرو يلى اتجريات حيامل .ويسمخدي ا

هذا اإلرشاد

اع األ راد الا دديت بالمعرض إلى االنحراا إذا لي يمي المدخ الابكةرم ويخملةا يةت ال ةدا
هذه الناحيةم إذ أت اإلرشاد ات أتج ال دا البنا

البنا

قد ال يكونوت بالئرورو يعانوت ات اشكالت إهالقاد.

ياار

اع األشخال الذيت

 )3ال دا العالتج  :وهو أك ر أنواع اإلرشاد اسمخدااادم إذ أت الك يريت ال يلتجةأوت إلةى اإلرشةاد
االتجماةةاي وهلةةم العةةوت والاشةةورو إال ينةةداا يعةةانوت اةةت اشةةكالت مت ةةدهي السةةيهرو يلةةى
حيام ي ومعرقل ا وممعارض اع يال ي اليوا .

المستفيدون من اإلرشاد االجتماعي:
االسمتادو ات اإلرشاد االتجمااي ليست ا صورو يلى ة احدده باإلاكات أت ياار

اإلرشاد االتجمااي اع الوحدات االتجماايية المالية:

 -1األ ةراد :األ ةراد هةي أك ةةر الاسةمتيديت اةةت اإلرشةةاد االتجماةاي م تة غالبيةة األحيةةات يكةةوت

الاسمرشد ردادم وممسي هذه العالية بهابع الخصوصية والسريةم ومكوت العالقة اباشرو بيت
الارشد والاسمرشد.

 -2األسرو :يمي موتجيل يالية اإلرشةاد االتجماةاي

ة بعةض اإلحيةات إلةى األسةرو بصةتم ا أهةي

يناصةةةر المنشةةة ة االتجمااييةةةة .وقةةةد يكةةةوت اإلرشةةةاد اوتجةةةل للتةةةرد يئةةةو األسةةةرو أو ل سةةةرو

بكاال ا.

 -3التجاايات الصتيرو :ات الااكت أت ي دي اإلرشةاد ل ةراد بشةك تجاةاي م ويا لةوت تجاايةة
ات الااكت أت نهلق يلي ا تجااية يالتجيةة .وقةد مكةوت هةذه التجاايةة اتجةرد اتجاويةة اةت

الهالم أو الاوظتيت أو يااة النةا م يةربه ي يااة اشةمر م وي ةد وت إلةى مح يةق هةدا
واحد.
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 -4التجاايةةةات الكبيةةةرو والاؤسسةةةات االتجمااييةةةة :اةةةت الااكةةةت أت ي ةةةدي اإلرشةةةاد ل شةةةخال
اؤسسات اتجماايية وبشك تجااي م كالاحائرات أو مسةتجي لةبعض الاواقةا

الا يايت

ويرئ ا يلى الاسمرشديت ات أتج التا دو.

 -5الاتجماع  :ي دي اإلرشاد االتجمااي لكا ة أ راد الاتجماع يبر وسا

اإليالي الار ية

والاساوية والا روبوم كاا يمي مو ير الخداات اإلرشادية يت هريق ال اما.

الحاجة إلى اإلرشاد االجتماعي:
رد يعيش

ك

هذه الحياو ال ياكت أت يكوت يلى يلي ودرايةة ة تجايةع الاتجةاالتم

و ال يامل اإلتجابة ألي مساؤ يعرض لل ة اراحة حيامةل الاخملتةة .ونسةمهيع ال ةو أت كة
شخل يعيش

هذه الحياو ال بد أت يكوت

إلى الهريق الصحي والمصرا الاناسم

حاتجة إلى ات يسةايده ويشةير يليةل ويوتج ةل

بعض الاواقا .ول د زادت هذه الحاتجة اةع ازديةاد

مع يةةدات الحيةةاوم حي ة أصةةبحنا نعةةيش ة يةةالي امتيةةر مم ةوالى يةةل األحةةدا بصةةورو سةةريعة
وممشاب

يل الظروا ومزداد يل الئتوه النتسية واالتجماايية يلى األ راد .ول ةد صةاحم هةذا

المتيةةر السةةريع متيةةر خةةر ة العالقةةات الشخصةةية واألسةةريةم ااةةا يعن ة أت التةةرد أخةةذ يواتجةةل
اشةةكالت لةةي يكةةت يواتج ةةا لوحةةده ة الاائ ة م وكةةات ال بةةد أت يصةةاحم هةةذا المتيةةر اهماةةاي
بالتجوانم اإلرشادية والموتجي ية مسايد األ راد ة الحصةو يلةى اإلرشةاد والاسةايدو الاناسةبة

ات أتج المتلم يلى اشكالم ي .وات البةدي

أت البي ةة المة يعيشة ا اإلنسةات واةا يصةاحب ا

ات متيرات سريعة ال بد أت مترض يلى بعةض أ ةراد الاتجماةع اللتجةوب إلةى اةت البحة يةت اةت
يسايدهي

المتلم يلى بعةض اةا يةواتج ي اةت صةعوبات .ل ةد أصةبحت الحاتجةة ااسةة إلةى

خداات الارشديت االتجماايييت الذيت ياملكوت الا ارو الاهلوبة والخبرات التجيدو الم مسايدهي

ة م ةةديي ا ة هةةذه الخداةةة .ومةةزداد الحاتجةةة إلةةى اإلرشةةاد االتجماةةاي يواةاد بعةةد يةةويم ومخملةةا

بةةاخمالا الاواقةةا واألوئةةاع االتجمااييةةةم إال أننةةا نسةةمهيع ال ةةو  :إت الحاتجةةة إلةةى اإلرشةةاد
االتجمااي ه حاتجة شاالة لكا ة ات الاتجماعم إال أن ا مزداد أهاية لدى بعض الت ات الم

قةد مكةةوت ة ارحلةةة حرتجةةة اةت اراحة الحيةاوم ا ة  :الاراه ةةوت والاسةنوت واألهتةةا وغيةةرهيم
وسوا نسمعرض ياا يل بعض الت ات الم محماج إلى اإلرشاد االتجمااي :

 -1األطفال :
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قا اهلل معالى :الاا والبنوت زينة الحياو الدنيا " الك ةا  " 44صةدق اهلل العظةيي .ل ةد

وصةةا اهلل األوالد بةةةأن ي زينةةة الحيةةةاو الةةدنيام اةةةت انةةا ال ي ةةةمي بأهتالةةل ويمانةةةى ل ةةي الخيةةةر

والسةةعادو وك يةةر اةةت النةةا

دا ا ةاد يبح ةةوت ي ةت اةةت يسةةايدهي أو يشةةير يلةةي ي ياةةا يخةةل

أهتال ي والمتلم يلى كة اةا يئةاي يم وذلة يةت هريةق هلةم الاسةايدو اةت أهة المخصةل
سةةواب أكةةانوا أهبةةاب أي مربةةوييت أو اةةت العةةااليت ةة الاتجةةا النتسةة واالتجماةةاي اةةت أتجةة

اسةةايدم ي يلةةى مشةةخيل بعةةض الاشةةكالت المة يعةةان ان ةةا األهتةةا أو معةةان ان ةةا األسةةرو
بشك ياي بسبم أحد األهتا  .وات الاالحظ

الاتجماع السعودي أت بعةض األسةر ملتجةأ إلةى

بعض الاشعوذيت والدتجاليت وات يديوت أن ي أهباب شعبيوت ات أتج متسير بعض المصر ات

النتسية واالتجمااييةة ألهتةال يم األاةر الةذي قةد يتجعة ا اةة الارشةد االتجماةاي الااةار

ة

الاالكةةة العربيةةة السةةعودية ا اةةة يكمنت ةةا العديةةد اةةت الصةةعوبات .ويلةةى أي حةةا مب ةةى حاتجةةة

األهتا إلى اإلرشاد بالتة األهايةم وذل راتجع لاليمبارات المالية:

 )1األهتةةةا دا اةةةاد هةةةي اوئةةةع اهماةةةاي األسةةةروم ودا اةةةا يسةةةعى الوالةةةدات إلةةةى البحةةة يةةةت اةةةت
يسمشيرونل بخصول أهتال ي.

 )2األهتةا

الاتجماع السعودي الناا قد يمعرئوت لةبعض الااارسةات المة اردهةا التج ة

اةةت قب ة الوالةةديت الةةذيت يحسةةبوت أن ةةي يحسةةنوت صةةنعاد .واةةت هنةةا مبةةرز أهايةةة اإلرشةةاد
االتجمااي

احاولة الم لي ات هذه الااارسات واحاولة ال ئاب يلي ا.

 )3مصةةنا األسةةرو السةةعودية اةةت األسةةرو الكبيةةرو حي ة يبلةةل اعةةد يةةدد األهتةةا

ة األسةةرو

السعوديةة  4أهتا  .وقد يكوت ارمتاع يةدد أ ةراد األسةرو اةدياو لةبعض ال صةور ة مةو ير
المربية الاهلوبة والموتجيل الاناسم لتجايع أ ةراد األسةرو ااةا يسةمدي هلةم االسمشةارو اةت

الاخمصيت

هذا الاتجا .

 )4الهالق ك حدى الاشكالت الاوتجودو

كة الاتجماعةاتم وباةا أت الاتجماةع السةعودي لةي

باعز يت غيره ات الاتجماعةات نةل يعةان اةت هةذه الاشةكلة بةنت

الاعةدالت الاوتجةودو

الدو األخرى .ودا ااد اا ينمج يت الهالق مشمت األهتا واعيشم ي اع أحةد الوالةديتم

األار الذي قد يعرئ ي لبعض الاشكالت الم ال بد ات اللتجوب إلى الاخمصيت
اعر ة الحلو ل ا.

احاولة

 -2المراهقون:
ارحلة الاراه ة ات أك ر اراحة العاةر أهايةةم وال شة أت الشةام أو الشةابة يحماتجةات

إلةةى تج ةةود ائةةايتة اةةت والةةدي اا ة ياليةةة المربيةةة والمنش ة ة االتجمااييةةة واس ةايدم اا ة

المتلم يلى ك اا يصاد اا ات اشكالت .وهذه الارحلة ات أك ر الاراح المة يمعةرض ي ةا
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الاراه ةةوت لالنح ةراا والاعانةةاو اةةت الاشةةكالت النتسةةية واالتجمااييةةةم واةةت هنةةا مبةةدو أهايةةة
اإلرشةةاد االتجماةةاي

ة هةةذه الارحلةةة حي ة أت وتجةةود الارشةةد االتجماةةاي أاةةر بةةالل األهايةةة

بالنسبة للاراه يت والاراه ات وذل انهالقاد ات العواا المالية:
 )1مشك نسبة الشبام

الاتجماع السعودي حتجااد كبي ارد بالنسبة لتيةره اةت الاتجماعةاتم وباةا

أت أيةةةداد الشةةةبام ةةة الاتجماةةةع السةةةعودي كبيةةةروم ةةةال بةةةد اةةةت مةةةو ير الخةةةداات الالزاةةةة

الحمياتجات هةؤالب الشةبامم ومعمبةر خةداات االسمشةارات االتجمااييةة اةت أهةي هةذه الخةداات

الم يتجم أت مكوت اماحة للاحماتجيت إلي ا.

 )2ارحلةةة الاراه ةةة اةةت أك ةةر الاراحةة المةة يمعةةرض ي ةةا الاراه ةةوت والاراه ةةات للاشةةكالت
االتجمااييةةة والنتسةةيةم وبالمةةال مبةةدو الحاتجةةة ااسةةة إلةةى ئةةرورو وتجةةود خةةداات اسمشةةارية

ل ذه الت ة.

 )3الاراه وت دا ااد يايلوت إلى اسمشارو اآلخريتم ويمحاشوت اسمشارو والدي ي أو أ راد أسرهيم
وذل اليمبارات اتجماايية ونتسية و ا يةم ااا يديو إلى االهماةاي باكامةم واراكةز اإلرشةاد

االتجمااي والنتس الم قد متجد إقباالد كبي ارد ات هؤالب الاراه يت.

 )4التمةةةرو الحاليةةةة مةةةرو حرتجةةةة ةةة حيةةةاو الاةةةراه يت خصوصةةةاد ةةة ظةةة المتيةةةرات االتجمااييةةةة
واالقمصةادية السةريعةم إئةا ة إلةى انمشةار الاحهةةات التئةا ية المة دخلةت اعظةي الانةةاز م

األار الذي يمهلم ائايتة التج ودم وبذ ك اا يلزي ات أتج المتلم يلى الاشةكالت المة

قد منتجي يت امتيرات هذه التمرو.

 )5ك رو الاشكالت األسرية واسمارار الخةالا بةيت الةزوتجيت الةذي دا اةاد مكةوت لةل ةا ارد يكسةية
يلى الشبامم إذ يبح وت يت تجو أك ر هدوبادم أو يبمعدوت يةت الانةز ويلتجةأوت إلةى ر ةاق

السوب وغيةر ذلة اةت األاةور المة قةد مةد ع ي إلةى االنحةراام وهنةا مبةدو األهايةة ال صةوى
لةةدور اإلرشةةاد االتجماةةاي اةةةع الشةةبام اةةت أتجةةة اسةةايدم ي ةة المتلةةةم يلةةى ا ةة هةةةذه

الاشكالت.

 )6ظاهرو معدد الزوتجات

الاتجماع السعودي قد مكوت سةبباد ة انشةتا األم يةت أبنا ةلم إذ

يكةةوت اشةةتوالد ة بعةةض األحيةةات اةةع الزوتجةةة التجديةةدوم والةةبعض اةةن ي يتمعة الخةةالا اةةع
زوتجمل ال دياةةم ويهلةم اةت األوالد ئةرورو ال يةاي بكااة أيبةاب الانةز الااديةة والاعنويةةم
يتجد األوالد أنتس ي اهالبيت باسؤوليات كبيرو قد ال يسمهيعوت ال ياي ب ا باتردهيم إئا ة

إلى العيش اع أحد والدي يم وال ش أن ي ة حاتجةة بالتةة إلةى اةت يرشةدهي ويشةير يلةي ي

ويوتج ي

الك ير ات األحيات.
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ويمئ ة اةةت خةةال هةةذه العواا ة أت الا ةراه يت ( ذكةةو ارد وانا ةةاد) هةةي اةةت أك ةةر شةة ار

الاتجماع حاتجة إلى الخداات االسمشاريةم وأت وتجودها أصب ئرورو ال بد ان ا .ويعمبر ن ل

ا ة هةةذه الخةةداات يةةااالد اشةةتجعاد لةةرواج متجةارو الشةةعوذو والةةدتج المة ياارسة ا بعةةض ئةةعاا
الاتجماع.

النتو

البالغون:
ات خال العرض السابق يت أهاية اإلرشاد االتجمااي

مأم أهايمل اع البالتيتم ك ير ات النا

ارحلم الهتولة والاراه ة

يكونوت ة حاتجةة إلةى اةت يرشةدهي ويةوتج ي ة

كيتيةةةة المعااةةة اةةةع أبنةةةا ي وبنةةةام يم إئةةةا ة إلةةةى أت الةةةبعض قةةةد ال يتجةةةد ال نةةةوات الصةةةحيحة

للحصو يلةى ا ة هةذه الخةدااتم يلتجةأ إلةى خبرمةل الشخصةية أو اسمشةارو غيةر الاخمصةيتم

و

كال الحالميت قصور وائ قد يتجلم ئر ارد أك ر ات الانتعة .ولاا كات اإلرشاد االتجمااي

ئرورياد بالنسبة ل هتا والاراه يتم
 )1اآلباب واألا ات هي أسا

و أيئاد ئروري بالنسبة للبالتيت وذل يا د إلى:

يالية المنش ة االتجماايية بأكال ام وهي الذيت يمركةوت لاسةام ي

وائةةحة ة شخصةةيات أبنةةا ي وبنةةام ي .وبةةال ش ة أن ةةي ال يسةةمهيعوت ال يةةاي با ة هةةذه
الا اةم وحدهيم ال بد ات وتجود خداات اسمشارية امخصصة يلتجأوت إلي ا وقت الحاتجة.

 )2معةةدد الاسةةؤوليات الكبيةةرو ل شةةخال البةةالتيت داخة األسةةروم

ةةي الاسةةؤولوت يةةت الانةةز

وكسم الاا وال ياي بكا ة ا اي المربية ومذلي الصعوبات والع بات الم معمرض أي شخل
ات أ راد األسرو وغيرهةا العديةد اةت الاسةؤوليات الك يةرو .وال شة أت ك ةرو األيبةاب قةد مرهةق

صةةاحب ا ومتجعلةةل ة حيةةرو اةةت أاةةرهم ورباةةا معرئةةل إلةةى بعةةض الئةةتوهات االتجمااييةةة

والنتسةةةيةم واةةةت هنةةةا ممئةةة األهايةةةة ال صةةةوى لوتجةةةود االسمشةةةارييت االتجماةةةايييت الةةةذيت
ب اكان ي اسايدو هؤالب النا
كيتية المصرا ي ا.

المتلةم يلةى بعةض هةذه الاشةكالت والهري ةة الصةحيحة

 )3التالبية العظاى ات البالتيت ياارسوت األياا ويشتلوت الوظا ام وات الهبيعة أت هنةا
العديد ات الاشكالت الاصاحبة للعا م ا

بعض الصعوبات

المكيةا اةع تجةو العاة أو

ال ياي ببعض األياا الصعبة أو كيتية المعااة اةع الةزاالب وغيرهةا الك يةر .واةت هنةا منبةع
أهاية الموتجيةةل الا نة

هذه الاشكالت.
المسنون:

ة حيةاو الاةوظتيت والعةااليت واسةايدم ي ة المتلةم يلةى بعةض
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شر
الاسنوت هي إحدى ا

الاتجماع العزيةزو يلينةا تجايعةادم وال شة أن ةي يحمةاتجوت إلةى

اإلرشةاد االتجماةاي والنتسة اة ل ي ة ذلة ا ة ب يةة شة ار

للاسنيت مبرز ات خال الن اه المالية:

الاتجماةع .ولعة أهايةة اإلرشةةاد

 )1الاسنوت هي أك ر ات الاتجماع يرئة ل اراض العئوية الم غالبةاد اةا يصةاحب ا اعانةاو
نتسية واتجماايية ممهلم الوقوا إلى تجانب ي ات أتج المتلم يلى هذه الاشكالت.

 )2معمبةر ارحلةة الم ايةد أبةرز ارحلةة مايةز الاسةنوت وال شة أت بعةض الام ايةديت يحمةةاتجوت
إلةةى خةةداات اسمشةةارية مسةةايدهي ة المتلةةم يلةةى الاشةةكالت الاصةةاحبة لارحلةةة الم ايةةد
وكيتية المعاا اع األحدا الاسم بلية النامتجة يت هذه الارحلة.

 )3الاسموت يعيشوت يزلة اتجماايية مزداد بارور الوقتم ولةذل مكةوت حةاتجم ي لإلرشةاد يلةى
درتجة يالية.

النابغون والموهوبون:
الحاتجة إلى اإلرشاد االتجمااي ليست ا صورو يلى ات لدي ي اشكالت وصعوبات ة

اسيرو حيام يم

نا

ةات أخةرى ة الاتجماةع يعم ةد الةبعض أن ةي ليسةوا ة حاتجةة إلةى اةت

يرشةةدهي ا ة  :الامتوقةةوت ة دراسةةم ي أو األشةةخال الاوهوبةةوت ة اخملةةا أاةةور الحيةةاو.

وياكةةت محديةةد األشةةخال الاوهةةوبيت يةةت هريةةق األداب الدراس ة أو اخمبةةارات الةةذكاب وال ةةدرات

الع لية .ويحماج ا

هؤالب األشخال إلى اإلرشادم ويكوت دور الارشد اةع هةذه الحةاالت دور

موتجي ياد بنا ياد .ويعمبةر الامتوقةوت اةت الت ةات المة ممايةز بالنشةاه العلاة م والعالة ويكونةوت

دا ااد اامل يت بالحيوية والهاقة التعالةم ااا يمهلم بذل ازيدا ات التجلسات اإلرشةادية اع ةيم

إئا ة إلى كون ي قد يحماتجوت إلى برااج دراسية خاصة ب يم واعاالة مخملا يةت غيةرهي ااةا
يتجنةةب ي المع ةةر ة اسةةيرم ي واواتج ةةة اشةةكالت باإلاكةةات مخهي ةةا بس ة ولةم وي ةةا إت "بةةيت

العب ريةةة والتجنةةوت شةةعرو" ويةةد هةةذا الا ة داللةةة وائةةحة يلةةى أهايةةة دور اإلرشةةاد والموتجيةةل
االتجمااي اع الاوهوبيت والامتوقيت.

اإلرشاد النفسي واإلرشاد االجتماعي
حتلت األربعوت سنة الاائية بظ ور العديد ات هةرق العةالج باخملةا أشةكالل ..ل ةد

مي إيتجةاد يةدو هةرق لااارسةة الاسةايدو اإلنسةانية .وااةا ال شة
الاسايدو والاشورو هي الذيت كةات ل ةي التئة

اإلرشةاد االتجماةاي

يةل أت ازديةاد أيةداد هةالب

ة ظ ةور الهةرق الاخملتةة للعةالج .ويبةدو أت

 Social Counselingوالعةالج النتسة  Psychotherapyهاةا األبةرز

حمةةى اآلت .حي ة أت هةةاميت الهةةري ميت للعةةالج محمويةةات يلةةى العديةةد اةةت األسةةاليم الاخملتةةة
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للاسايدو اإلنسةانية بةأي شةك  .ويعمبةر اإلرشةاد االتجماةاي والعةالج النتسة هري مةات م ةد ات
إلى ش ب واحدم هو اسةايدو بعةض األشةخال الةذيت يتجةدوت صةعوبة ة المكيةا اةع بي ةم ي
الم يعيشوت ي ا بك امتيرام ا االتجماايية والنتسية وال ا ية والاادية .ورغي المشةابل الكبيةر

بةةيت هةةاميت الهةةري ميت ورغةةي صةةعوبة رسةةي خةةه اصة بين اةةام إال أت بعةةض العلاةةاب يةةروت أت

هنةةا العديةةد اةةت أوتجةةل االخةةمالا بةةيت هةةاميت الهةةري ميت إئةةا ة إلةةى أوتجةةل المشةةابل .كة اةةت
الهةةري ميت معماةةد يلةةى االمصةةا اللتظة اةةت خةةال يالقةةة شخصةةية ابنيةةة يلةةى ال ةةةم ب ةةدا
اسايدو الاسمرشد ات أتج

ي الاشكالت الم يعان ان ام ورسي خهة يالتجية ات أتج ح

هةةذه الاشةةكالت واحةةدا متييةةر يلةةى حيةةاو العاي ة  .وك ة ان اةةا يسةةمخدي هةةرق دراسةةة الحالةةة

وهرق الا ابلة العالتجيةم وي داات خداة يالتجية اتجماايية نتسية مخملا بالمأكيد يت الخداةة

العالتجيةةة الم ة ي ةةدا ا الهةةم النتس ة والم ة ممهلةةم العةةالج باألدويةةة والع ةةاقير الهبيةةة .إال أت

هنا بعض االخمال ات بيت الهري ميت:

 -نةةوع وهبيعةةةة الاشةةكلةم اإلرشةةةاد االتجماةةةاي ياةةار

اةةةع الحةةةاالت المةة مكةةةوت ي ةةةا

الاعانةةاو اةةت الاشةةكلة اموسةةهة أو ختيتةةةم ة حةةيت أت العةةالج النتس ة ياةةار

الحاالت األك ر اعاناو واألك ر صعوبة والازانة.

اةةع

 اإلرشاد االتجمااي يمايز بمركيزه يلى اصادر ال ةوو ة شخصةية الاسمرشةد أك ةر اةتاعر ة األاراض السلوكية الم يعنى ب ا العالج النتس .

 -الاكةةةات الةةةذي ياةةةار

يةةةل كةةة ان اةةةا :يعاةةة الارشةةةدوت االتجماةةةاييوت ةةة الاراكةةةز

االتجمااييةةةة والمعليايةةةةم بيناةةةا ياةةةار

الامخصصة.

العةةةالج النتسةةة

ةةة الاسمشةةةتيات والعيةةةادات

 الوقت الةذي يمهلبةل اإلرشةاد االتجماةاي قةد يكةوت قصةي ارد أو اموسةهاد ة حةيت العةالجالنتس قد يسمدي وقماد أهو ات ذل .

 اإلرشةاد االتجماةةاي يشةما يلةةى يةةدو نةوا ا ة  :شخصةةية الاسمرشةد واألسةةرو والبي ةةةاالتجماايية الاحيهة بلم

حيت أت العالج النتس يرمكز أساسا يلى شخصية الترد.

 يخملةةا اإلرشةةاد االتجماةةاي يةةت العةةالج النتس ة اةةت حي ة الخلتيةةة المعليايةةة ونوييةةةالمدريم والااارسةم ت الوقت الذي يشمره أت يكوت الاعالج النتس أحد الامخةرتجيت
ات أقساي يلي النت

االتجمااع أو يلي النت

م قد يكوت الارشد االتجمااي دارساد للخداة االتجماايية أو يلةي
االتجمااي .
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وباسمهايمنا ال و إت العديد ات الااارسيت

والخداة االتجماايية الهبيةةم ويلةي الةنت

الا ةت الاخملتةة ا ة الهةم النتسة م

االتجماةاي يسةمخداوت كلاةة  Psychotherapyم

أو (يةةالج نتس ة ) وذل ة اةةت أتج ة أت يايةةزوا أنتس ة ي يةةت الااارسةةيت اآلخةةريت ة الاتجةةاالت
األخةرى .وكاةةا سةب ت اإلشةةارو إلةى أت الاكةةات الةذي ي ةةدي اةت خاللةةل العةالج يكةةوت لةل دور ة

ادرسة اةت أتجة م ةديي الاسةايدو للهةالم الةذيت هةي

اساى العالج م الشخل الذي يعا

ارحلة الاراه ةم ات الااكت أت نسايل ارشداد اتجمااييةاد  Social Counselorم ة حةيت

أت نت

ات نت

الشخل لو ذهم للعا

اسمشتى للصحة النتسية ات أتج م ديي خداامل للشبام

العارم ات الااكت أت يهلق يليل اعالتجا نتسياد .Psycho Therapist

ول ةةد حةةدد  (1980) Wolbergالعديةةد اةةت االسةةمراميتجيات الم ة يئةةع ا الارشةةدوت

االتجمااييوت

أذهان ي يند ااارسم ي لإلرشاد ورسا ي لخهة العالج الم قةد مايةز اإلرشةاد

االتجمااي يت غيرهBrown & Srebalus 1986 :

-1اخميةةار االسةةمراميتجية الم ة اةةت الااك ةت منتيةةذها خةةال
ممتجاوز سنة واحدو.

مةةرو قصةةيرو أو اموسةةهة يلةةى أت ال

-2اخميةةةار االسةةةمراميتجية المةةة متمةةةرض أت الاسمرشةةةد لديةةةل الرغبةةةة واالسةةةمعداد للاشةةةاركة ةةة
منتيذهام اع األخذ

أت ا

االيمبار أت الاسمرشد قد يلتجةأ للةر ض ة بعةض أوقةات العةالجم إال

هذا الر ض يعالج

وقمل.

-3اخميةةار االسةةمراميتجية الم ة مكةةوت ارمكةةزو يلةةى ا ةواهت ال ةةوو لةةدى الاسمرشةةدم والم ة م ةةمي
بمعليال هرقاد تجديدو ات أتج ح اشكالمل والمتلم يلي ا.

-4اخميةةار االسةةمراميتجية المةة اةةت الااكةةت مهبي ةةا اةةع الاسمرشةةديت الةةذيت ياارسةةوت حيةةاو
ياديةم وباسمهايم ي االسمارار

العالج والمتلم يلى بعض الصعوبات الاصاحبة لل.

ويلى أي حا م نتجد أت ات الصعم المتريق بيت اإلرشاد النتس واإلرشةاد االتجماةاي م

إال أننا نسمهيع أت نخمصر االخمال ات بيت هاميت الا نميت ة ال ةو إت اإلرشةاد النتسة مةمي
ااارسمل

الاراكز الهبية اع الحاالت األك ر صعوبةم والم قد محماج إلةى مةدخ هبة ا ة :

للعالج.

حيت أت اإلرشاد االتجماةاي يمهلةم مةرو أقصةرم ومةمي ااارسةمل اةت خةال الاراكةز

صةةرا أدويةةة واسةةمعاا بعةةض األسةةاليم الهبيةةة ة المشةةخيلم كاةةا أنةةل يمهلةةم مةةرو هويلةةة
المعلياية والاتجماعية

أوقةات قصةيرو أو اموسةهةم ويعماةد يلةى الاشةا ة والاحاد ةة وبنةاب

يالقة وهيدو و ة امبادلة مكوت ه أسا

المشخيل وأداو م ديي العالج.
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وخماااد  ..هنا بعض التوا د ات اسمخداي كلاة إرشاد اتجمااي م حي أت هذه الكلاةة

ليسةت امصةلة بالوصةي االتجماةاي

 Social Stigmaالمة معةان ان ةا كلاةة يةالج نتسة م

وبالةةذات ة بلةةد ا ة الاالكةةة العربي ةة السةةعوديةم حي ة يعم ةةد الةةبعض أت اةةت يهلةةم العةةالج

النتس اا هو إال اريئاد نتسيادم وذل اا يعن يند البعض (التجنوت) .كاةا أت الةبعض يتئة

اسمخداي كلاة إرشاد  Counselingيوئةا يةت كلاةة يةالج  Therapyموذلة نةابع اةت أت
كلاةةة يةةالج معن ة أت الشةةخل يحا ة ارئ ةاد أو قصةةو ارد ال ياكةةت معديلةةل إال اةةت خةةال العةةالج

(الدواب)م

حيت أت كلاة إرشاد أخا بك يرم وقد ال معن بالئرورو أت الشةخل يحمةاج إلةى

يالجم د يكمت باألخذ برأي الارشد االتجمااي .
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 -1اإلرشاد االجتماعي قبل القرن العشرين
لي

هنا اا ياكت أت نسايل "ن هة بدايةة" لا نةة اإلرشةاد .حية أت هنةا اخمال ةات

ك يةرو يلةةى بدايةةة هةةذه الا نةةة .ول ةةد حةةاو ( )Gibson & Mitchellالةةربه بةةيت اةةا قةةاي بةةل
) (Plato and Aristotleوبيت التجةذور األولةى لا نةة اإلرشةاد بسةبم اةا كمبةوه حةو وظيتةة

الترد .وياكننا ال و أت  Platoو  Aristolleواع ي العديد ات التالستة األوروبييت ال دااب
قةااوا بهةةرق اوئةةوع :كيةةا أت األ ةراد يمعلاةةوت ومناةو ا ةةارام يم ول ةةد حةةاولوا احةةاوالت تجةةادو
مهبيةةق بعةةض اةةا لةةدي ي اةةت أ كةةار يلةةى شةةك ياليةةات مربيةةة ومعلةةيي  Teachingوارشةةاد أو

اسمشةةةةارو اتجمااييةةةةة  . Counselingوال مةةةة از ل ةةةةذه التج ةةةةود لاسةةةةات ةةةة ا نةةةةة اإلرشةةةةاد
االتجماةةاي  .و ة الوقةةت الةةذي معمبةةر يةةل تجةةذور ا نةةة اإلرشةةاد اربوهةةة بتالسةةتة اليونةةات ة

العصةةور ال دياةةةم نتجةةد أت هنةةا ربه ةاد ماريخي ةاد كبي ة ارد بةةيت هةةذه الا نةةة وبةةيت اتكةةري العصةةور

الوسهى .ول د أورد  Zytowski 1972العديد ات الكمم الم خصصةت لا ةت اعينةةم هةد ا
اسايدو األ راد يلى اخميار الا ت الم مصةل ل ةي .وخةال الع ةود المة ملةت هةذه الكمةم كةات
هنا العديد اةت الكمابةات المة كةات تجة اهمااا ةا هةو اإلرشةاد والموتجيةل واسةايدو النةا

ة

المتلم يلى بعض الاشكالت وايتجاد الحلو الصحيحة والسلياة لبعئ ا اآلخر .ولع أهي هةذه
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الكمةةم هةةو " اخمبةةار ي ةةو الرتجةةا " ) ) Juan Huartis J (1575الةةذي كةةات اامةةداداد لمتكيةةر
 Platoحةةو أت النةةا

الكمام يشرات الكمم

يوتجةةد بيةةن ي اخمال ةةات كبيةةرو ة قةةدرام ي وكتةةابام ي .ول ةةد مبةةع هةةذا

ال رت السابع يشرم وتجايع ا اماركزو حو الموتجيل واسايدو النا

وشر بعض االخمال ةات الاوتجةودو بةيت البشةر .ول ةد هبةع العديةد اةت هةذه الكمةم ة الواليةات

الامحةةةدو األاريكيةةةة ةةة ذلةةة الوقةةةت حيةةة بةةةدأت نةةةواو اةةةا ياكةةةت أت نسةةةايل با نةةةة اإلرشةةةاد

االتجمااي .

ويعمبةر كمةام " الموتجيةل الا نة

) (William Perkins 1603وكمةام دلية اخميةار

الا نة ) (Josph J Collyer 1761ات الكمم المة ظ ةر ي ةا المركيةز يلةى أهايةة الموتجيةل

والاسةةايدو ة اخميةةار الا نةةةم باإلئةةا ة إلةةى مركيزهةةا يلةةى خصةةا ل التةةرد وااكانيةةة مهةةوير
ومناية هذه الخصا ل والا ارات.

ويعمبةةر ال ةةرت الماسةةع يشةةر انعهتةاد ا اةاد ة مةةاريذ ا نةةة اإلرشةةاد االتجماةةاي حية

بةةدأت الا نةةة بةةالظ ور ومهةةورت بشةةك سةةريعم وذلةة بسةةبم المركيةةز يلةةى أهايةةة الموتجيةةل.
ونسمهيع ال و أنةل مةرو ظ ةور اةا ياكةت مسةايمل ا نةة الموتجيةل ) . (Guidanceو ة نتة

التمةةرو حةةد العةةةديد اةةت األحةةدا الم ة كةةات ل ةةا مةةأ ير وائ ة يلةةى مةةاريذ هةةذه الا نةةة .ل ةةد

أنشأ ) )Wilbem Wundt 1879أو اعا لعلي النت
أنشةةأ اعاةةةالد خةةةر اخصص ةاد لعلةةةي نتةةة

الهتةةة  .و ة نت ة

ألاانيةا .أاةا ) )G. Stanlyل ةد
التمةةرو بةةدأ شةةخل يسةةاى

 Sigmund Freud 1890باسمخداي مكني تجديد لاعالتجة الارئى النتسةييتم ة حةيت كةات
) )Pavloveيلو بظ ور يلي نت

دور وائ

تجديد

روسيا .وال ش أت تجايع هذه األحدا كات ل ا

إ ةراب اةا ياكةت أت نسةايل با نةة اإلرشةاد االتجماةاي وذلة يةت هريةق ظ ةور

العديد ات النظريات.

ول د كانت مرو اا قب الحرم األهلية

أاريكا ارحلة محو

ماريذ الا نةةم حية

شة دت هةةذه التمةةرو ناةواد سةةريعاد ة المهةةور الصةةناي وال ةةورو الصةةنايية المة صةةاحب ا مركيةةز
وائة يلةةى المخصةةل الا نة  .ول ةةد أظ ةةرت هةذه التمةةرو الحاتجةةة الااسةةة إلةةى ئةةرورو المعلةةيي
ومنايةةة ومهةةوير الا ةةارات الا نيةةةم األاةةر الةةذي ةةرض ظ ةةور اةةا ياكةةت أت نسةةايل الموتجيةةل

الا ن ة  .ولع ة البدايةةة الح ي يةةة لاةةا نسةةمهيع مسةةايمل "اإلرشةةاد (  )Counslingهةةو نشةةر

) Salmon Richard (1881كمابل الارشد الا ن الذي أشار يل إلى ئرورو وتجةود شةخل
ي وي ب رشاد ات يرغبوت

االلمحاق ببعض الا ت.
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القرن العشرون
ل د أدت ال ورو الصنايية

االتجماةةاي م حي ة بةةدأ يةةدخ

أوا

ة الاةةدار

ال رت العشريت إلةى مهةور خةر ة مةاريذ اإلرشةاد
العااةةة .ولع ة التئ ة

ة هةةذا يرتجةةع إلةةى ادرسةةة

 Cogswell High Schoolال انويةةة ة ادينةةة سةةات رانسيسةةكو األاريكيةةة المة أدخلةةت

اإلرشةةاد الا نة اةةت ئةةات اناهتج ةةا الدراسةةية .ويشةةما يلةةى موتجيةةل الهةةالم وارشةةادهي حةةو

بعض الا تم وموييم ي ومبصيرهي بئرورو االيماةاد يلةى ا ةدرام ي الترديةة واحاولةة مهويرهةا
ومنايم ام ااا يسايدهي

مواتج ي .ول د موالةت الاةدار
اناهتج ا .أاا

الحصو يلى الا نة الاناسبة والمتلم يلةى أهةي الاشةكالت المة
ال انويةة ة أاريكةا الشةاالية يلةى إدخةا اإلرشةاد الا نة

ة

أوروبا الحا ال يخملا ك ي ارد ينل ة أاريكةام حية شة دت ألاانيةا والناسةا

وبريهانيةةا محةوالت كبيةرو ة المركيةز يلةى ئةرورو إيهةاب الموتجيةل الا نة أهايةة كبيةرو .و ة

نتة

الادار

الوقةةت كانةةت هةةذه التمةةرو هة

مةةرو ازدهةةار لعلةةي الةةنت م حية ممابعةةت النظريةةات ومعةةددت

النتسية الم أدت بدورها للتت األ نظار إلى االهمااي با نة الموتجيل االتجمااي وا ت

الاسايدو اإلنسانية .وال بد ات اإلشارو إلى أنل لي

هنا حمى اآلت ن هة نسمهيةع أت نعمبرها

ن هة البداية ة اةا ياكةت أت نسةايل اإلرشةاد االتجماةاي  .ورغةي هةذا ننةا نسةمهيع ال ةو أت

األاريك ( )Frank Parsons 1854-1908ياكةت ايمبةاره الاؤسة

الح ي ة لحركةة الموتجيةل

الواليات الامحةدو األاريكيةة .خصوصةاد بعةد نشةره لكمابةل  “Choosing a Vocationحية

ناقش

اإلرشةاد الا نة

اخميار الا نة.

ال ةة احةاور  -1م يةيي ومحلية الشخصةية  -2محلية الا نةة -3
االهمااي بالموتجيل واإل رشاد الا ن إلى حد كبيرم حي ي ةد

ول د ساهي Parsons

أو اؤمار (الاؤمار الةوهن األو للموتجيةل الا نة ) يةاي  . 1811ويعمبةر هةذا الاةؤمار أو
يا رسا انظي لا نة الموتجيل واإلرشاد

الواليات الامحدو األاريكية.

وال بد ات اإلشارو إلى أت اعظي التج ةود المة بةذلت حمةى يةاي  1821تجايع ةا ا ماةة

بالموتجيلم ولي ممهرق بشك اباشر إلى اا يساى اليوي باإلرشاد االتجمااي .
من التوجيه إلى اإلرشاد

معد مرو األربعينيات ات هذا ال ةرت هة البدايةة الح ي يةة لإلرشةاد االتجماةاي باسةااه

الحةةدي م ل ةةد نشةةر Rogers

 Carlة يةةاي  1842كمابةةل "اإلرشةةاد والعةةالج النتسة " ولةةي

يسمار الوئع هويالد حمى ظ رت نظرية الماركز حو العاية

 .ورغي صعوبة محديد ن هة البداية
ساهات بشك وائ

Client Centerred Theory

أية ا نةم إال أننا نسمهيع ال و أت بحةو

Rogers

انهالق اإلرشاد االتجمااي والنتس كا نة .ول د ش د انمصةا هةذا
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ال رت محوالد كبي ارد

ات وي اإلرشادم حي بدأ العديد اةت البةاح يت يمكلاةوت يةت اإلرشةاد بةدالد

ات الموتجيل الا ن  .ويظ ر ذل وائحاد

التمرو والم مركز اعظا ا

العديد ات البحو والا االت الم نشرت ة هةذه

اناقشة اإلرشاد خصوصةاد بعةد ظ ةور العديةد اةت النظريةات المة

مناقش هرق وأساليم اإلرشاد.

عصر المهنة
يعد الاتجماع األاريك هو الاتجماع ال ار ةد ة اإلرشةاد بشةمى اتجاالمةلم حية بةدأ كا ةة

أ راد الاتجماع يولوت أهاية بالتة لئرورو االسمرشاد واالسمشارو لاةت وقةع ة اشةكلة أو وتجةد

ا
نتسل غير قةادر يلةى الةمحكي ة اتجريةات حيامةل .ول ةد شة دت ال ال ةيت سةنة الاائةية
مهةورد

ح ي يةاد ة اإلرشةةاد االتجماةةاي

ة اخملةةا هةةرق الااارسةةة سةواب كةةات ذلة إرشةةاداد ردي ةاد أو

تجاايياد أو حمى يلى اسةموى الاؤسسةات والانظاةات المة بةدأت مةول اهماااةا بالتةاد بئةرورو

اسايدو األ راد .ول د سايد المهور السريع الذي ش دمل هذه السنوات

اإلنسات

اتجا احمةراي ح ةوق

اهمااي الك يريت بك اا ات شأنل اسةايدو بنة اإلنسةات ومةو ير كة اةا يحمةاتجوت

إليةةةلم وبةةةدأت منمشةةةر العيةةةادات االسمشةةةارية ةةة هةةةذه الاتجةةةاالتم وبةةةدأ صةةةوت األخصةةةا ييت
االتجماايييت الااارسيت لعالية اإلرشاد االتجمااي يرمتع

الاؤسسةات االتجمااييةة والاحةاكي

وأقساي الشرهة والاسمشتيات وغيرها ات اؤسسات الاتجماع .وأصب ات الاألوا لدى الشعم
األاريك أت يهلم الشخل الرأي االسمشاري ل ؤالب الامخصصيت

أاور ك يرو.

أاةةا ةةة الاتجماعةةات التربيةةةة األخةةرى ةةة ت االهماةةةاي ب ةةذا الاتجةةةا شةة د مهةةةو ارد كبيةةة اردم

وباألخل

الاتجماةع البريهةان والةدو االسةكندنا ية والناسةا وألاانيةام إال أنةل لةي يصة إلةى

الدرتجة الم وص إلي ا

الاتجماع األاريك .

اإلرشاد االجتماعي في المملكة العربية السعودية
دخلةت الخداةة االتجمااييةة الاتجماةع العربة السةعودي انةذ حةوال

ال ةيت يااةادم وذلة

يةةت هريةةق اسةةم داي األخصةةا ييت االتجماةةايييت غيةةر السةةعودييت لااارسةةة الخداةةة االتجمااييةةة
بكا ة اتجاالم ام ولي ياض وقت هوي حمى انمشرت أقساي وادارات الخداة االتجماايية

كا ة

الاتجاالت المعليايةة والصةحية واالتجمااييةة .ول ةد مايةزت هةذه التمةرو بعةدي المتريةق الةدقيق بةيت

بعةةض اتجةةاالت الخداةةة االتجمااييةةة باةةا ي ةةا اإلرشةةاد االتجماةةاي  .ولةي يةةدي األاةةر هةةويالد حمةةى

أصدرت وزارو الاعارا ق ار ارد بوتجوم معييت ارشد هالب

ة كة ادرسةةم يمةولى ياليةة اإلرشةاد

والموتجيل للهالم .وكات هذا ال رار هو البداية الح ي ية لإلرشاد االتجمااي

الاالكةة العربيةة
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الاةدار

السعوديةم حي مي معييت الا ات ات خريتج أقساي الخداة االتجماايية
اإلرشاد الهالب حسم المساية الم اخمارم ا وزارو الاعارا.

لااارسةة

اإلرشاد في البلدان العربية
أاا

الدو العربيةة ة ت هةذا الاتجةا ال ية از

ة بدايامةل رغةي بعةض االخمال ةات بةيت

بعةض الاتجماعةات العربيةةة إال أننةا نسةمهيع ال ةةو أت ااارسةةة اإلرشةةاد االتجماةاي

)  Counsellingال م از محماج إلى الازيد ات الوقتم والى التج ود الكبيرو

والمرتجاة والمأليا

هذا الاتجا .

ومشةةير األدبيةةات العربيةةة الاعاصةةرو إلةةى أت اإلرشةةاد االتجماةةاي

(Social

اتجاالت البحة

ة الةةوهت العربة بةةدأ

بةدرتجات امتاومةةم إال أننةا نسةمهيع ال ةو إت اإلرشةةاد الا نة وامابعةة الامع ةريت دراسةياد كانةةت
ه ة السةةاة التالبةةة يلةةى اإلرشةةاد االتجماةةاي
سريعة يلى اإلرشاد

ة أنحةةاب اخملتةةة اةةت الةةوهت العرب ة  .وبنظةةرو

الوهت العرب نسمهيع ال و أت لي

هنا بلد يرب أ بت أنل أيهى

لإلرشاد االتجمااي اهماااةاد وا ة ارد يةوازي االهماةاي الةذي يتجةده هةذا الاتجةا
الامحدو األاريكية يلى وتجل الخصول.

ة التةرم والواليةات

المراجع العربية
 -1س اي أبو يهيةةم ابةاد اإلرشةاد النتسة م دار العلةي للنشةر والموزيةعم الهبعةة األولةىم
الكويت 1811ي.

 -2حااد زهراتم الموتجيل واإلرشاد النتس م يالي الكمم م ال اهروم الهبعة ال انية 1811ي.

23

المراجع األجنبية

1- Belkin, g. S. (1975) Practical Counseling in the schools. Dubuque, I A:
Wm. G. Brown Publishers.
2- Brown, d. & Srebalus, D. (1996) Introduction to the Counseling
Profession (2nd.) Allyn & Bacon.
3- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (1995) Introdution to Guidance. (3rd.
Ed.) New York: Macmillan.
4- Parsons, F. (1909) Choosing a Vocation, Boston: Houghton
Mifflin.

24

5- Rogers, CR. (1942) Counseling and Psychotherapy. Boston: Houghton
Mifflin.
6- Whitely, J. M. (1984) Counseling Psychology. The Counseling
Psychologist, 12 (1), 7-95.
7- Zytowski, D. G. (1972) Four Hundred Years Before Parsons. Personal
and Guidance Journal, 50 (6) 443-450.

الفصل الثالث
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النظرية العقلية المعرفية
نظرية العالج السلوكي
نظرية االتصال
نظرية األنساق االجتماعية

نظريات اإلرشاد االجتماعي
نظريات الممارسة في العمل االجتماعي
ل ةةد معةةددت نظريةةات الااارسةةة ة العا ة االتجماةةاي معةةدداد كبي ة اردم حي ة أصةةب اةةت
هذا الاتجا أت يماكت ات حصر هةذه النظريةاتم كاةا أت المةداخ

الاسمحي يلى أي باح

الكبير بيت ا ت الاسايدو اإلنسانية ا

واإلرشاد االتجمااي م ساهي

يلي النت

م الخداة االتجماايية م اإلرشاد النتس م

زيادو غاوض اوئوع النظريات وتجعلل يزداد صعوبة خصوصةاد

ينداا نريد م سةيي هةذه النظريةات حسةم م سةيي ا ةت الاسةايدو اإلنسةانية ال ا اةة ةة الوقةت

الحائةةر .ويبةةدو أت رسةةي خةةه اصة بةةيت اةةا ياكةةت أت نسةةايل نظريةةات الااارسةةة ة اإلرشةةاد
االتجماةةاي واإلرشةةاد النتسة أاةةر يكةةاد يكةةوت اسةةمحيالد إال أت هنةةا اخمال ةةات إت لةةي مكةةت ة
تجةةوهر هةةذه النظريةةاتم

مهبيق هذه النظريات.

ة

ة بعةةض أسس ة ا واباد ةةام إئةةا ة إلةةى االخةةمالا الوائ ة

ة
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ما هي النظرية
أت إيهةةاب معريةةا لكلاةةة نظريةةة أاةةر يكمنتةةل العديةةد اةةت الصةةعوبات .ورغةةي الاحةةاوالت

العديدو ات أتج إيهاب معريا دقيق لكلاة نظريةم إال أت هذا الات وي ال ي از غيةر وائة

ة

أذهات الك يريت .اعظانا يعةرا أت النظريةة محاة العديةد اةت اال مرائةات حةو الواقةعم األاةر
الذي ي ودنا إلى

ي هذا الواقع واحاولة متسيره.

وكلاةة نظرية ممكوت ات ال ة يناصر ر يسة ال بد ات المهةرق إلي ةا )1 :اتةاهيي )2

ح ا ق  )3رئيات.

 )1المفاهيم :وه يبارو يت راوز يمي اسمخداا ا لوصا ظاهرو اعينة .وغالباد اا مكوت هذه
الراةةةوز امت ةةةاد يلي ةةةا بةةةيت أ ةةةراد اتجماةةةع اعةةةيت .ويتمةةةرض ةةة الاتةةةاهيي أت ممايةةةز بالدقةةةة
والوئةو م ااةةا يتجعل ةا اةةؤ رو و عالةة أ نةةاب المخاهةةم بةيت أ ةراد الاتجماةع .والاتةةاهيي ليسةةت

ظ ةواهر ولكن ةةا يبةةارو يةةت صةةياغات حةةو الظ ةواهر مكةةوت ة التالةةم اسةةمادو اةةت الخبةةرو

الشخصية.

 )2الحقـائق :هة المة اةت الااكةةت إ بام ةا يةةت هريةق المهبيةةق .والح ةا ق ة التالةم مكةةوت
يبارو يت االحظات يمي مدوين ا حو الاتاهيي الم نسمخدا ا.

 )3الفرضيات :ينداا نحاو إ بات الح ا ق ننا نلتجأ إلةى احاولةة المعةرا يلةى العالقةة بةيت
هذه الح ا ق واسببام ام وذل يت هريق وئع اةا يسةاى بالترئةيات .وينةداا يةمي اخميةار

هذه الترئيات ت النظرية مكوت قد مي اخميارها.

األساليب والطرق التي تساعد في صياغة النظرية
 )1اتجاوية الكمابات والاناقشات حو اوئوع اعيت.

 )2الااارسة المهبي يةةة للعاة االتجماةاي دا اةاد اةا مسةايد الشةخل يلةى المتكيةر ة نظريةة
تجديدو حو اوئوع اعيت.

 )3الاشاركة

البحو معه الباح

العلةوي االتجمااييةة خبةرو يلايةة ياليةة قا اةة يلةى

الا ارنة بيت النظريات الاخملتة ااا ي ود الباح إلى إاكانية صياغة رئية تجديدو.

مزايا النظرية
 )1البد أت مكوت النظرية ذات أهاية ومئيا تجديداد

التكر اإلنسان .
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 )2البد أت مكوت النظرية قابلة للمهبيق وات الااكت اسمخداا ا بواقعية كبيرو.

 )3الدقة والمتجديد :يتجم أت مكوت النظرية دقي ة واحةددو بوئةو ال محماة اللةب
الاتاهيي الاسمخداة ي ا.

والتاةوض

 )4االخمصةةةار :يتجةةةم أت مكةةةوت النظريةةةة اةةةوتجزو واخمصةةةرو ب ةةةدر الاسةةةمهاع حيةةة أت هةةةو

اال مرائةةات والاتةةاهيي الاسةةمخداة ة النظريةةة يت ةةدها ينصةةر اإليتجةةاز الاهلةةوم ةة أي
نظريةم وقد يكوت ادياو لعدي

ا ا بسرية.

 )5ال بات والصدق :ال بد أت ممايةز النظريةة التجيةدو ب ةذه الايةزوم يتجةم أت يكةوت هنةا

بةات

النما ج كلاا اسمخدات النظريةةم ويتجةم أت يكةوت هنةا امسةاق ة النظريةة ينةداا يةمي

اخمبارها مهبي ياد يت هريق تجاع البيانات والاعلواات الالزاة ل ذا االخمبار.

 )1نظرية التمركز حول العميل Clint Centered Theory
قب اناقشة نظرية المركيز يلى العاي يتجدر بنا ال ياي بموئي الا صود بكلاة ياية

ة الخداةةة االتجمااييةةةم حي ة كانةةت مسةةمخدي كلاةةة اةةريض

اريضم إال أت هذه الكلاة ليست دقي ة ماااادم لي

” “Patientواعناهةةا الحر ة

ك ات يمعااة اع ةي الارشةد االتجماةاي

ياكت ايمبارهي ارئىم حي بدأ اسمخداي كلاة  Clientللمعبير يت الشخل الذي يبح يت

العوت والاشورو االتجماايية .ورغي أت كلاة ياي

اللتة العربية ال معك

اعناهةا الا صةود

باللتة اإلنتجليزيةم إال أنل ال بد ات اسمخداا ا بصتم ا أقرم الاعان للمرتجاة اإلنتجليزية لكلاة

.Client

إت نظرية المركيز يلى العاي والعالي األاريك

 Carl Rogersصنوات ال يتمرقات انذ

اا يزيد يلى الخاسيت ياااد .وانذ ظ ور هذه النظريةة وتجةدت قبةوالد كبية ارد لةدى الااارسةيت ة

العا االتجماةاي  .وقةد يكةوت ذلة راتجعةاد لكون ةا معماةد يلةى العالقةة الا نيةة ة العةالج المة

معمبر أحد الاباد الم م وي يلي ا خداةة التةرد كأحةد اتجةاالت العاة االتجماةاي  .إئةا ة إلةى

أت العديد ات الاتاهيي الم تجابت ب ا النظرية معد ات أساسةيات الااارسةة ة ا نةة الخداةة
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االتجمااييةةةم األاةةر الةةذي يتجع ة الارشةةد االتجماةةاي ال يسةةمتن يةةت ا ة هةةذه النظريةةة أ نةةاب

ااارسمل لعالية اإلرشاد االتجمااي .
جوهر النظرية

معماد نظرية الماركةز حةو العاية يلةى كةرو  Rogersحةو هبيعةة اإلنسةات الايالةة

للناو والمحر اإليتجاب دا اادم ولذل

و يرى ئرورو المركيز يلى العاي ووصتل وصتاد دقي اد

اع متجنم أي مأوي أو متسير أو شر قد ي ود إلى ا مراض أت الشخل يتجم أت يكوت بصةتة

اعينة .ويلى هذا ت الشخل إذا لي يتجبةر يلةى مبنة ناةوذج اعةيت ومةي قبولةل باةا هةو نةل
ةةرداد عةةاالد ويئ ةواد تجيةةداد ة الاتجماةةع .ول ةةد اسةةمخدي صةةاحم هةةذه النظريةةة اصةةهل

يصةةب

” “humanistic phenomenologyوي صد بل دراسة النت

البشرية دراسةة واقعيةة يلايةة

بعرض الوصا العلا للظواهةر الواقعيةة اةع اتجمنةام كة مأوية أو شةر أو م يةيي(Turner .

).1986

مفاهيم أساسية:
 -1يعيش األشخال
هذه العالية.

اتجماع امتير وياروت بخبرات امعددو ويحملوت دا ااد الاركز الر ي

 -2ردو التع الم مصدر ات األ راد نحو بعض الظواهر ممحدد ات واقع خبرام ي وات الهري ة
الم يدركوت ب ا هذه الظواهر.

 -3أ ئ هري ة لت ي سلو الترد مكوت ات خال الت ي الكاا لإلهار الارتجع الداخل ل ذا
التةةردم وهةةذا يشةةما يلةةى األحاسةةي

الشعور.

الاخملتةةةم اإلد ار م الاعةةان والةةذكريات الاوتجةةودو ة

 -4ك يةةر اةةت العةةادات السةةلوكية الم ة يمبناهةةا التةةرد مكةةوت امناغاةةة اةةع ات ةةوي الةةذات لديةةل.
وات ةوي الةةذات لةةدى الشةةخل يعةةد أحةةد الاتةةاهيي األساسةةية لنظريةةة الماركةةز حةةو العاي ة .
وياكت معريا ات وي الذات يلى أنل انظواة اةت اآلراب الداخليةة ممتةق اةع إد ار الشةخل
لنتسل بشك انتردم إدراكل لنتسل

والاحيه ات حولل.

 -5المئارم الذي يحد بيت األحاسةي

يالقمل اع اآلخريتم إدراكل لنتسل

يالقمل بالبي ةة

واألاةان للتةرد وبةيت السةلو الح ي ة يكةوت نميتجةة

لالن ساي الذي يحد بيت ات وي الذات لدى الترد وبيت خبرمل الشخصية.

 -4ينةةداا يكةةوت هنةةا معةةارض بةةيت ات ةةوي الةةذات لةةدى الشةةخل وخبرامةةل اةةع اآلخةةريتم يبةةدأ
ال لق يظ ر لدى التردم ويكوت هذا ال لق نامتجاد يت المئارم بيت الا الية والواقع.
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افتراضات
 -1نمصةةرا دا ا ةاد هب ةاد إلدراكنةةا للواقةةعم واةةت أتج ة أت نةةمت ي اشةةكلة العاي ة يتجةةم أت نعةةرا
كيتية إحساسل ب ذا الواقع ات حولل.

ةرد ياملة حاتجةات أساسةية للحةم والم بة م وهةذا ياكةت محويلةل إلةى االهماةاي بعالقامةل

 -2كة

وامصالل بات حولل بح اد يت المعاهام االحمرايم وال ة ات قب الارشد االتجمااي .

 -3ات ةةوي الةةذات لةةدى التةةرد يعماةةد يلةةى هبيعةةة االحم ةراي والم ب ة الم ة يح ة

ب ةةا اةةت قب ة

اآلخريتم ول ذا نل ات الااكت متيير هذا الات وي يت هريق اإلرشاد االتجمااي .

كيفية استخدام النظرية في اإلرشاد االجتماعي
ل د نتجحت نظرية الماركز حو العاية نتجاحةاد كبية اردم خصوصةاد ة هري ةة خداةة التةرد

كأحةةد هةةرق الخداةةة االتجمااييةةةم األاةةر الةةذي يتجعة الارشةةد االتجماةةاي يعماةةد يلي ةةا ايماةةاداد
وائحاد أ ناب يالية اإلرشاد االتجمااي اع األ راد .وانهالقةاد اةت هةذه النظريةة ينبتة يلةى اةت
ي ةوي بعاليةة اإلرشةاد االتجماةاي إيهةاب أهايةة خاصةة للتةردم وماكينةل اةت األداب بكة اةا اةةت

شةةةأنل العةةةودو بةةةالنتع يلةةةى ياليةةةة اإلرشةةةاد .ةةةال بةةةد للارشةةةد االتجماةةةاي اةةةت سةةةااع المةةةاريذ
االتجماةةةاي للحالةةةة ب ةةةدر اةةةا يسةةةمهيع التةةةرد مةةةذكره واإل صةةةا ينةةةل .كاةةةا أت النظريةةةة ياكةةةت
اسمخداا ا

اإلرشاد األسريم إذ أنل يت هريق معلةيي اآلبةاب واألا ةات بعةض الا ةارات المة

مةةديو إلي ةةا هةةذه النظريةةة يسةةمهيعوت المعااةة اةةع أبنةةا ي وبنةةام ي ةة المتلةةم يلةةى بعةةض

الاشةةةكالت األسةةةرية خصوصةةةاد وأت الارشةةةديت واألخصةةةا ييت االتجماةةةايييت بةةةدأوا يزيةةةدوت اةةةت
اهمااا ي باألسرو كوحدو اتجماايية يتجم إيهاؤهةا أهايةة بالتةة .و ة اةا يخةل اسةمخداي هةذه
خداة التجااية يمئة ذلة اةت خةال المركيةز يلةى اةا يسةاى بالتجاايةة العالتجيةة

النظرية

 T-groupالم ات الااكت اسمخداا ا

الصتيروم اع إاكانية المركيز يلى ك

يالية متيير أو معدي التةرد اةت خةال التجاايةات

رد داخ التجااية .ويلى أي حا

ت روتجرز Rogers

ينةةةداا هةةةور هةةةذه النظريةةةة نةةةل يةةةرى أت باإلاكةةةات اسمخدااةةةة ا ةةة شةةةمى اتجةةةاالت الخداةةةة

االتجمااييةة وأت اةةت ي ةةوي بعاليةةة الاسةةايدو أو اإلرشةةاد االتجماةةاي يتجةةم أت يعةةرا تجيةةدا هةةذه

النظرية.

وخماا ةاد ال بةةد لنةةا اةةت اعر ةةة أت هةةذه النظريةةة معرئةةت للعديةةد اةةت االنم ةةادات خةةال

السنوات الاائيةم وات أهي هذه االنم ادات هو أت صاحم هذه النظريةة قةد بنةى نظريةة معماةد
يلةةى تجانةةم واحةةد أو وتج ةةة نظةةر واحةةدو ة هبيعةةة البشةةر .وقةةد بةةت اةةت خةةال الااارسةةة أت

العديد ات الاشكالت االتجماايية ال ياكت حل ا ات خال المركيز يلى ينصةر واحةد هةو التةرد.
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كاا أت النظرية لي مرمكز يلى الشعور الباهن والذي بت ات خال الااارسةة األهايةة البالتةة
الم بلت ا

يالية العالج االتجمااي .

حدود النظرية
 -1يعم د روتجرز صاحم هذه النظرية أت أسا

العالية اإلرشادية هو مكويت يالقة إرشاديةم

إال أنل لي ي مي ك ي ارد بالهرق العالتجية الم يراها اآلخروت ئروريةم ويلى هذا ة ت أهةداا
اإلرشاد

نظره احدودو.

 -2اسةةمبعد روتجةةرز تجانةةم الةةال شةةعور أو الشةةعور البةةاهتم رغةةي أنةةل بةةت لةةبعض الااارسةةيت
األهاية ال صوى الم يلعب ا

اإلرشاد النتس واالتجمااي .

 -3مركز النظرية يلى الترد وال م يي ايمبا ارد للعواا األخرى ا
لهري ة األخذ بالعواا الامعددو.

البي ةم رغةي األهايةة ال صةوى

 -4يبدو ات هذه النظرية أت دور الارشةد االتجماةاي هةو دور احةدود يما ة
العاي وايها ل ال ة

نتسل ومأكيد أهايمل

ة اتجةرد م بة

الاتجماع دوت المهرق إلى أساليم أخرى.

 )2النظرية العقلية المعرفية Cognitive Theory
جوهر النظرية
م وي هذه النظرية يلى أسا

أت العاا الر ي

الاحدد للعواهةا والسةلو هةو متكيةر

الشخل وادى إدراكل بةاألاور اةت حولةل .وهةذا المتكيةر هةو ياليةة حسةية ادركةة األاةر الةذي
يترض يلى الارشد االتجمااي الاسمخدي ل ذه النظرية اسمبعاد ات وي الالشعور.

أهم خصائص النظرية (مفاهيم أساسية)
 -1السةلو يحةدده المتكيةرم نحةت نالحةظ أنتسةنا ة اواقةا ك يةروم وكةذل اآلخةروت دا اةاد اةةا
يموصةةلوت إلةةى أحكةةاي ن ا يةةة حةةو الش ة ب الةةذي ماةةت االحظمةةل ويمصةةر وت هب ةاد ل ةةذه

األحكاي .وكاا قا أدلر  " Alfred Adlerسلو الشخل دا اةاد ينهلةق اةت وتج ةة نظةرهم
واتاهيال الخاه ة م وده إلى سلو خاه ".

 -2حيةةاو الشخل ليست احكواة باا يساى "الالشعور" رغي أت الشةخل ة بعةض األحيةات
ال يعرا تجذور بعض االمتجاهات الم مسيهر يليل.
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 -3ك ة شةةخل يامل ة العديةةد اةةت الت ار ةةز الهبيعيةةةم إال أت العدوانيةةة ليسةةت اةةت ئةةات هةةذه
الت ار ةةز .العدوانيةةة ياكةةت رؤيم ةةةا يلةةى أن ةةا ردو عةةة لإلحسةةا

بةةالخهر أو اإلحبةةةاه أو

كناوذج لحياو شخل اخمار أهدا اد غير اتجماايية ال ياكت مح ي ا.

 -4اعظي سلو األ راد لي
الت ار زم ولذل

لي

اد وياد بتريزو التجن م واا هذه التريزو إال واحدو اةت العديةد اةت

ات الااكت ا مراض أن ا أسا

ألي اشكلة.

 -5العواهةةا ياكةةت إرتجاي ةةا إلةةى اإلد ار  .األحكةةاي الن ا يةةة الم ة نكون ةةا حةةو شةةي اعةةيت
محدد :ه اسمتجابمنا سوا مكوت ":خوام غئمم شعورم حم أو ر ".

 -4الدوا ع ال ياكةت أت مكةوت ال شةعوريةم الةدوا ع اةا هة إال أهةداا اخمرناهةا هب ةاد إلدراكنةا
لاةةا هةةو ئةةروري لر اهيمنةةام سةةعادمنام ونتجاحنةةا .الةةدوا ع مبةةرز إلةةى الوتجةةود يةةت هريةةق

اإلد ار م ويلى هذا

"يالية شعور ادر ".

 -7العةةةالج أو اإلرشةةةاد االتجماةةةاي يتجةةةم أت يكةةةوت مركيةةةزه يلةةةى األ كةةةارم العواهةةةا والةةةدوا ع
الظاهرو وسلةو العاي

هم ويتجم يدي ايمبار األشياب الال شعورية

هذه العالية.

-1النظريةة الع لية الاعر ية اإلدراكية ه نظرية ذات تجذور اتجمااييةم العاا الر ي

الاحدد

للسةةلو هةةو اإلد ار الةةذي يمةةأ ر اةةت خةةال وتجةةود التةةرد ةة الاتجماةةع والبي ةةة والعالقةةات

اإلنسانية .أي أت السلو يمأ ر بعالية المنش ة االتجماايية(Turner 1986).
كيفية استخدام النظرية في اإلرشاد االجتماعي
م وي يالية اإلرشةةاد االتجماايةة باسمخةةداي هةذه النظريةة يلةى اصةهل

Cognitive

 restructuringالمركيم الع ل الاعر م وهو اسايدو الارشد االتجمااي أو النتس للعاي
يالية إيادو منظيي اإلد ار والاعر ة

سلو اوحد هرا ات الاعم دات واالمتجاهات أك ر

انل اتجرد معليي اتجاوية اةت االسةمتجاباتم وذلة يةت هريةق سةبع خهةوات يسةمخدا ا الارشةد

االتجمااي :

 -1ي ةةوي الارشةةد االتجماةةاي بةةالمركيز يلةةى كةة اةةا اةةت شةةأنل منشةةيه رو الاسمرشةةدم وأت
ب اكانل المتلم يلى تجايع اشكالمل امى أراد.

 -2المعاا اع الاسمرشد انهالقاد ات سلوكل وك اا يراه ات اتاهيي ويواها وأهداا.
 -3إيهاب المشخيل انهالقاد ات تجوانم ال صور
 -4البح يت ن اه ال وو

يالية متكير واد ار الاسمرشد.

الاسمرشد بدالد اةت المركيةز يلةى ن ةاه الئةعا أو االخةمال م ةي

احاولة معويد الاسمرشد يلى اسمخداي اا لديل ات صتات حسنة.

 -5أت يةدر الارشد االتجمااي أت سلو الاسمرشد امأ ر بأهدا ل الشخصية

الحياو.
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 -4العا يلى مح يق متيير

والوي واإلد ار بك اا حولل.

شخصية الاسمرشةدم وذلة يةت هريةق مهةوير ات ةوي الةذات

 -7أت يهلةةم اةةت الاسمرشةةد أت يكةةوت اسةةؤوال يةةت مصةةر امل الشخصةةيةم وأال يعهيةةل الترصةةة
بأت يعزو بعض هذه المصر ات إلى الاائ أو الالشعور أو أي ابرر خر.

خطوات اإلرشاد اإلدراكي (العقالني)
وان ا:

يرى أنصار هذه الهري ة أت هنا العديد ات الخهوات الم مار ب ا العاليةة اإلرشةادية
للاشكلةم ويما

 -1البح يت السبم الر ي

ذل

الانه ية وغير الواقعية الم يؤات ب ا الاسمرشد.

ة احاولةة رصةد تجايةع األ كةار غيةر

 -2مرميم هذه األ كار حسم قوو مأ يرها والدور الذي ملعبل ك

كرو.

 -3اسايدو الاسمرشد يلى كيتية المخلل ات هذه األ كار غير الانه ية وي ع يمب هذه
الخهةةوو يلةةى الارشةةد االتجماةةاي الةةذي يتجةةم أت ي ةةوي بتج ةةود يظياةةة اةةت أتج ة إقنةةاع

العاية بئةةرورو المخلة يةةت بعةض األ كةةارم وموئةةي يةةدي عاليم ةا وبعةةدها يةةت الواقةةع
وشر تجوانم ال صور ي ا.

 -4منةةوير ومبصةةير العاية حةةو األ كةةار غيةةر الانه يةةة المة يحال ةةا واقنايةةل بأن ةةا سةةبم
معاسمل وش ا ل.

 -5رسةةي موقعةةات اسةةم بلية لاةةا ياكةةت أت مكةةوت يليةةل حيةةاو العاي ة
بعض األ كار البعيدو يت الواقع.

ة حالةةة يدولةةل يةةت

 -4موتجيل الن د الشديد لك ات يؤيةد أو ي ةوي بااارسةة السةلوكيات المة منبعة يةت أ كةار

غير انه يةم ويدي الساا للعاي باالسمشة اد با ة هةذه المصةر اتم واقنايةل أنةل رغةي
وتجود ات يؤات ببعض هذه األ كار إال أن ا غير انه ية.

 -7يةةدي إيهةةاب العاي ة

رصةةة لمتسةةير بعةةض هةةذه األ كةةار باةةا يتجعل ةةا ابةةررو ة نظةةرهم

ور ض تجايع الحي الد ايية باخملا أشكال ام ويدي الساا للعاي باسمخداا ا.

 -3نظرية العالج السلوكي Behavioral Therapy
العةةالج السةةلوك  Behavioral Therapyاةةت أهةةي أن ةواع العةةالج الةةذي يسةةمخدال

الارشدوت النتسيوت واالتجمااييوت وغيرهي ات الا مايت با ةت الاسةايدو اإلنسةانيةم وينهلةق

هةةذا النةةوع اةةت أن ةواع العةةالج اةةت النظريةةة السةةلوكية أو الادرسةةة السةةلوكية ك حةةدى الاةةدار

الاسمخداة

يلي النت

بشك واسع .وباا أت الحدي يت متاصي هذه النظريات السةلوكية
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يحماج إلى صو يديةدوم سةوا نكمتة باإلشةارو إلةى الارمكةزات األساسةية المة يعماةد يلي ةا

العالج السلوك :

 -1منهلةةةق النظريةةةة السةةةلوكية اةةةت االهماةةةاي بأ اييةةة التةةةرد ووظا تةةةل أك ةةةر اةةةت االهماةةةاي
بالشعور أو اإلد ار أو البي ة الاحيهة بالترد.

 -2يةةةرى أنصةةةار هةةةذه النظريةةةة أت السةةةلو البشةةةري هةةةو اتجاويةةةة اةةةت األناةةةاه السةةةلوكية
اكمسب ا الترد ات خال خبرامل الحيامية أ ناب اراح الناو الاخملتة.

 -3السةةلو اإلنسةةان قاب ة للمتييةةر والمعةةدي
اكمسباد.

وينةداا يسةمخدي العةالج السةلوك

ة اعظةةي األحيةةاتم وذل ة انهالق ةاد اةةت كونةةل

ة ت الا صةود بةل اتجاويةة اةت الااارسةات الا نيةة

الاوتج ة إلى إحدا متيرات سلوكية لدى العاية أو الاسمرشةدم واةت انظةور مةاريخ

ة ت اةت

الااكت إرتجاع العالج السلوك إلى الربع األو ات هذا ال ةرتم وبةاألخل إلةى اةا قداةل العةالي

الاعةةةروا  Pavlovونظريةةةة الةةةمعلي الشةةةره م إال أت اسةةةاهاات بةةةا لوا لةةةي ممهةةةرق للعةةةالج
السلوك ب در اا موسع يل ك ات واهسوت  Watsonوسكنر  Skinnerياا بعد.

النظرية السلوكية واإلرشاد االجتماعي
مسمخدي النظرية السلوكية

اتجا اإلرشاد االتجمااي والنتسة بشةك واسةعم وياية

بعةةض الارشةةديت إلةةى اسةةمخداي اصةةهل معةةدي السةةلو

المةةدخ السةةلوك

 Behavioral Modificationأو

 Behavioral interventionك حةةدى االسةةمراميتجيات الاسةةمخداة ة

اإلرشاد االتجمااي  .ويمايةز اسةمخداي العةالج السةلوك الانهلةق اةت النظريةة السةلوكية بأنةل ال

يركز ك ية ارد يلةى خبةرات العاية الاائةيةم بة ي ةمي بالحائةر والاوتجةود أو كاةا يسةايل الةبعض

بهري ةة (هنةةا واآلت  .)Here and Nowويركةز الارشةةدوت االتجماةةاييوت يلةى السةةلو الةةذي
ياكت اشاهدمل أو السلو الظاهر لةدى العاية م وائةعيت ة االيمبةار أنةل سةلو اةت الااكةت

متييةةره أو معديلةةل .ةةي ي واةةوت برصةةد تجايةةع أناةةاه السةةلو لةةدى الاسمرشةةدم ودراسةةم ا دراسةةة

كاالة ومصنيت ا إلى سلو ا بةو وسةلو ار ةوض ال بةد اةت هتجةره واالبمعةاد ينةل أو معديلةل.

ويمايز العالج السلوك بأنةل يركةز يلةى األغةراض السةلوكية أك ةر اةت مركيةزه يلةى اال مرائةات

والمخاينات .كاا أت الارشةديت االتجماةايييت الاسةمخدايت ل ةذه النظريةة ال بةد أت يعر ةوا ماااةاد

أت كالد ات السلو الا بو والسلو الار وض لدى الاسمرشد اا ه إال نماج لعاليةة اكمسةام
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يؤ ر ي ا العديد ات العواا  .ويتجم يلى الارشديت االتجماةايييت أيئةاد أت يبمعةدوا بالاسمرشةد

يةةت اال م ةراض بةةأت سةةلوكل الار ةةوض نةةامج يةةت شخصةةية ائةةهربةم ألت هةةذا اةةت شةةأنل يةةدي
إيهاب ال ة

العاي بأنل قادر يلى معدي هذا السلو .

أساليب تعديل السلوك
 -1التعزيز Reinforcement
المعزيز هو م وية واباركة سلو اعيت لدى الاسمرشدم ويسةمخدي المعزيةز ة النظريةة

السلوكية يلى شك مدييي لسلو يشتجع يلةى المتجةاوم غيةر الاشةروهم ويشةتجع ة الوصةو

إلةى إشةباع حاتجةة اعينةة لةدى العاية  .ويةذهم "سةكنر  " Skinnerإلةى أت الحةوا ز والظةروا
والنمةةا ج الا مرنةةة ة الاوقةةا المعلياة مكمسةةم قياةةة معزيزيةةم وهةةذا الاوقةةا يسةةاى المعزيةةز
ال انويم ولذا

يهية .)1811
وه :

و يرى أت موقا المعلي يرمبه بموقا المعزيز أو يربه المعليي بخبرو اؤلاة (أبةو

وذكةةر "سةةكنر  " Skinnerأت هنةةا

ةةات اةةت المعزيةزات مةةؤ ر يلةةى السةةلو

ةةال

 .1المعزيةزات اإليتجابيةة  : Positive Reinforcementوهة الحةوا ز المة مسةبق السةلو
الامعلي ومؤدي إلى إشباع الحاتجاتم ول ذا

اريحة ومظ ر

الاسم ب وممئات اإلهراب والشعور بالرئا والنتجا .

ظروا امشةاب ة ة

 .2المعزيزات السلبية  : Negative Reinforcementوممعلق بالاواقا السلبية والاؤلاة
ومل ى ر ئاد ويدي رئا اتجمااي م وب زالم ا يمي معزيز الاوقا.

 .3الحوا ز غير الامبوية بنما ج  :Natural eventsيمالشى المتجاوم إذا كات غير امبةوع
بآ ار إيتجابيةم أي يةدي مةوا ر المعزيةز يةؤدي إلةى يةدي وتجةود متجةاوم عةا  .ول ةذا يرتجةع
اخمالا سلو الاتجاويةة الواحةدو المة ماةر بنتةة

يهية .)1811

الظةةروا البي يةةة واالتجمااييةةة (أبةو

أسس العالج واإلرشاد السلوكي
أوردت س ةاي أبو يهية

(تجوزيا ولب

كماب ا اباد اإلرشاد النتس اتجاوية ات األس

:)Joseph Wilpe

وذل ن الد يةت

 -1المشخيلم يعماد مشخيل الاشكلة لدى الاسمرشدم يلى ا ةدرو الارشةد ة وئةع اةدرج
ل ا اة الا يرات/الم مسبم ال لق/أو الخوا لدى الاسمرشد.
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 -2اعر ةةةة االسةةةمتجابات الامناقئةةةة السةةةمتجابات ال لةةةق لةةةدى الاسمرشةةةدم ةةةي اسةةةمخداي الكةةةا
المةةدريتج لل لةةقم بعةةد المح ةةق اةةت حةةدو االسةةمرخاب العئةةل والتكةةريم وذلة يةةت هريةةق

م ديي اسمتجابة ائادو أو امناقئة أقوى ات اسمتجابة ال لةقم ومعاة يلةى كةا االسةمتجابة

الم يموقع ظ ورهام يند م ديي أحد ا يرات ال لق.

 -3المدريم السلب م وهو أت يهلم ات الاسمرشد ال ياي بااارسة السةلو غيةر الارغةوم يةل
محت ظروا صعبة االةم حمى يص لدرتجة المعم واإلييابم ويدي االسمارار بالااارسة لل

وكةره هةةذا السةةلو والشةةعور بالراحةةة بالبعةةد ينةلم وللمأكيةةد اةةت النتجةةا

ة معلةةي االسةةمتجابة

الاناقئةم وئع "ولب " يدو اعايير ممعلق بأيراض الارض أو اشكلة الاسمرشد:
 .iزيادو قدرو الاسمرشد يلى المركيز واإلنماج.

 .iiزيادو درتجة مكيا الترد اع أ راد أسرملم والشعور باألات والهاأنينة.

.iiiمتجنم الاواقا الا يرو لل لق أو الصراع

حيامل اليواية.

ويةةرى "ولب ة " أت اخمتةةاب األي ةراض يصةةاحم اخمتةةاب الا ي ةرات الاسةةببة لل لةةقم أو اإل ةةارو

االنتعالية.

 -4أهايةةةة العالقةةةة اإلرشةةةادية :يةةةرى "ولبةةة " أت العالقةةةة اإلرشةةةادية منشةةةأ ليةةةاد بةةةيت الارشةةةد
والاسمرشدم وأت أي أسلوم إرشادي منشأ ينل يالقة إرشادية .ويرى أت العالقة اإلرشةادية

ممكوت يند احاولة الارشد إحدا ارمباه أو
سلو اعيتم أو الكمسام بدا

ارمباه سواب كات باإليحاب للاسمرشد ألداب

سلوكية ي وي الاسمرشةد بمتجريب ةا ويةرى اةدى ماسةكل ب ةا

أو أ ناب إيداده السيرو الذاميةةم أو ينةد دراسةة حالةة الاسمرشةد لمعةرا الا يةرات االنتعاليةة
حيامل(.أبو يهية .)1811
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االمصا التعا ات أهي الوسا

اسمخداا ا

الم نحماتج ا بشك يوا وبصور امعددو ات

المتاي اع اآلخةريتم ويةت هريةق االمصةا باخملةا أشةكالل نسةمهيع أت نةؤ ر

ونمأ ةةةر بةةاآلخريت .وبةةال ش ة أت االمصةةا التعةةا هةةو إحةةدى الوسةةا

الارشد االتجمااي اسمخداا ا ات أتج اسايدو العاالب والاسمرشديت

الناتجحةةة الم ة يسةةمهيع
ح اشكالم ي.

ونظريةةة االمصةةا رغةةي كون ةةا محا ة هةةذا االسةةي إال أن ةةا ليسةةت اتجةةرد نظريةةة واحةةدوم ب ة ه ة

اتجاويةةةة اةةةت النظريةةةات واال مرائةةةات المةةة متهةةة اتجةةةا االمصةةةا بةةةيت األ ةةة ارد والتجاايةةةات

والاتجماعات .نتجد بعض هذه النظريات ي مي ب يصا الاعلوااتم بيناا نتجد البعض اآلخر ي مي
بالمةةأ ير الامبةةاد بةةةيت العناصةةر الاكونةةةة لعاليةةة االمصةةا  .وباةةةا أت األخصةةا ييت والارشةةةديت

االتجماةةايييت يركةةزوت اهماااةةام ي دا اةاد بالتجانةةم الةةوظيت للبشةةريةم ننةةا سةةننظر إلةةى ياليةةة
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االمصا ات زاوية المأ ير الامباد بيت الترد والبي ة ات حوللم وكيتيةة مةأ ير التةرد بالاعلواةات
إيصا هذه الاعلواات.

الم يمي مزويده ب ا إئا ة إلى الهرق التعالة

واةةت الاعةةروا أت الاعلواةةات ملعةةم دو ارد كبي ة ارد ة الحيةةاو البشةةرية بكاال ةةام وياكةةت معريةةا

الاعلواات بأن ا أي ش ب يسم بلل الترد ات البي ة الاحيهة بةل أو حمةى اةت داخة نتسةل .كة
ش ب مراه أو مساعل أو م رؤه اا هو إال اعلواةاتم ويةدخ

صةةةورو الشةةةخل ينةةةداا يراهةةةا ةةة الاةةةر و .ولةةةي

ة ذلة حمةى الاالحظةةم بة حمةى

اةةةت الا ةةةي أت معةةةرا تجايةةةع اصةةةادر هةةةذه

الاعلواةةات ولكةةت الا ةةي هةةو كيةةا م ةوي بعاليةةة اسةةميعام ومتسةةير هةةذه الاعلواةةات حي ة اةةت

الهبيع أت الشخل يسمويم تجزباد يسةي ارد ان ةا وياكةت زيةادو اسةميعام الازيةد اةت الاعلواةات

يةةت هريةةق المكةرار أو اسةةمخداي وسةةا

امصةةا

عالةةة وامعةةددو .وباةةرور الوقةةت ي ةةوي الشةةخل

بمخزيت اعلواات ك يرو .وممأ ر تجايةع الاعلواةات المة ن ةوي بمخزين ةا بهري ةة كة شةخل ة

ة مخئةةع لعااة المحيةز الةةذام الةةذي قةةد يتجعلنةةا نت ةةي بعةةض

ةي وم ةةويي األاةةورم وبالمةةال

الاعلواات ون وا ا بالهري ة الم نريدها.
االتصال والنسق االجتماعي
ينداا ن وي بالمخاهم

اا بيننا ونمتاي

كا ةة شةؤوت حيامنةا ة ت كةالد انةا يةؤ ر

ة اآلخةةر .عنةةداا مةةمي ياليةةة االمصةةا بةةيت شخصةةيت ن ةةا محا ة نةةوييت اةةت الرسةةا )1 :

الرسالة الظاهروم وه يبارو يت الاحموى الح ي

للرسالة الاراد إيصال ا )2.الرسالة الباهنةم

وه اا قد يت ال الاخاهم ات مل ةاب نتسةل نميتجةة بعةض الةدال

الاصةاحبة للرسةالة .عنةداا

م وي اا أرو باخاهبة رتج غريم وه ابمساةم ت الرسالة الظاهرو هنا هة الاحمةوى الكالاة

ل ذه الاخاهبةم بيناا نتجد أت الرسالة الباهنة ه يالاات قبو واسمحسةات هةذا الرتجة م يلاةاد
بأت ا

هذه األاور محكا ا ال ا ة السا دو

الاتجماع.

وياكةةةت م سةةةيي األنسةةةاق اةةةت حيةةة الخاصةةةية إلةةةى أنسةةةاق اتل ةةةة وأنسةةةاق اتموحةةةة.

األنساق الاتل ة ه الم محموي ا شخصية الترد بالداخ م بيناةا األنسةاق الاتموحةة هة ملة

األنسةةاق المةة ممتايةةة اةةع البي ةةة .وممايةةةز األنسةةاق الاتموحةةة بأن ةةةا ماملةة ينصةةر المتذيةةةة
االرمتجايية الم ه أسا
مسمخدي

المتاي بيت األنساق الاخملتة .وهنا العشرات اةت األنسةاق المة

العالية العالتجية ا  :النسةق التةرديم النسةق البي ة م النسةق االتجماةاي م النسةق

العالتج م وغيرها.

وماماز هذه النظرية بأن ا مسا باسمخداي العديةد اةت أنةواع المةدخالت الا نيةة ومبمعةد

ماااةاد يةةت اسةةمخداي المةةدخ الاتةةرد .إئةةا ة إلةةى أن ةةا أحةةد ت متية ارد تجةةذرياد ة اسةةموى المةةدخ
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الا ن حي تجذبت االنمباه ات المركيز يلى الترد إلى ئرورو المركيز يلى يالية المتاي بيت

العديد ات األنساق.
جوهر النظرية

ه سبق ل أت حئرت اوقتاد متجد يل شخصةيت يمحةد ات بهري ةة تجةادوم ويحةاو كة

ان اا إقناع اآلخر رغي أن اا امت ات يلى نت
اا يدور بداخل متجاه اآلخريت وه صاد

التكرو وه حد أت وتجدت صعوبة
يوي ات األيةاي أت وتجةدت صةعوبة ة

شةر

ةي اةا

يريده والد رغي كونكاا ممكلاات لتةة واحةدو إذا كانةت اإلتجابةة بةنعي اةا هةو السةبم إذا كنةت

راغباد

اإلتجابة ال بد أت مبح

بعض الاناقشات الاكموبة محت ينوات اةا يسةاى نظريةة

االمصةا  Communication theory .ملة النظريةة المة مركةز تجة اهمااا ةا يلةى الهةرق
الصحيحة لموصةي واسةم با الاعلواةاتم وكيتيةة المتاية بةيت التةرد والبي ةة وأسةاليم االمصةا

وهرقل وأنوايل واعوقامل .وباا أت اناقشة ا ة هةذه األاةور محمةاج إلةى صةو

باإلشارو إلى احموى النظرية ب يتجاز:

ننةا سةنكمت

-1نظرية االمصا رغي كون ا محا هذا االسيم إال أن ا ليست نظرية واحدوم ب ه يبارو يت
العديد ات الاناقشات الم كمبت حو هذا الاوئوع.

-2نظرية االمصا ه التجسر الذي يسمخدال كا ةة الااارسةيت ة ا ةت الاسةايدو اإلنسةانية
ات أتج إيصا النظريات األخرى واسمخداا ا اع العاالب والاسمرشديت.

-3االمصا التجيد هو اتما المتاي البشري الذي ي ود للمتاهي حو ح أي اشكلة.
-4يدي نتجا يالية االمصا يعن يدي نتجا أي يا ي وي بل الارشد االتجمااي .

-5أ نةاب ياليةة االمصةةا بةيت الارشةةد والاسمرشةديت ين ة الارشةد أك ةةر اةت رسةةالة وذلة يةةت
هريق االمصا اللتظ واالمصا غير اللتظ الذي ال ي

-4ملعم ال ا ة دو ارد كبي ارد

المأ ير

أهاية يت ب ية أنواع االمصا .

يالية االمصا م ومت ي بعض الرسةا

اللتظيةة وغيةر

اللتظية ات خال ال ا ةة الارتجعيةة للامخةاهبيتم عنةداا يبمسةي الرتجة للاةرأو ة األاريكيةة

يخملا ك ي ارد يت ابمساال الرتج للارأو

-7هنا اصادر قوو ممحكي
الادرسةةةم والرتج ة

الاالكة العربية السعودية.

يالية االمصا ا

ة بعةةض ال ا ةةاتم والةةر ي

المسلس ال را

األسروم واألسةماذ ة

ة العا ة م والشةةخل األكبةةر سةةناد وخبةةرو

والهب ةةة االتجمااييةةة المة ينماة إلي ةةا الشةةخلم وغيرهةةا اةةت الاصةةادر المة محكةةي ياليةةة

اإلمصا .
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ة النظريةةات السةةاب ة كةةات االهماةةاي يماركةةز حةةو ينصةةر واحةةد اةةت يناصةةر العاليةةة

اإلرشادية .ت نظرية الماركز حو العاية انصةم المركيةز ي ةا يلةى العاية كتةردم واالهماةاي
بشخصيمل ودراسم ا دراسة كاالةم وايمباره هةو اتمةا وحتجةر األسةا

ة العاليةة اإلرشةادية.

كاا أت النظرية الاعر ية مرتجع أسبام الاشكالت الم يمعرض ل ا العاي إلى اشةكالت اعر يةة

ممعلق بالاسموى الاعر

اإلدراك الذي ياملكل العاي .

أاا النظرية البي ية ل د نشأت كردو ع هبيعية لاا كانت يليل نظريةات الااارسةة ة

الخداةةة االتجمااييةةة الم ة مركةةز يلةةى نسةةق احةةدد أو ينصةةر اتةةرد أ نةةاب العا ة االتجماةةاي …
ومعماد لستة هذه النظرية يلى ئرورو النظر إلى الاشةكلة اةت خةال انظةور واسةع يسةايدنا

يلةةى

ةةي التةةرد اةةت خةةال البي ةةة المة يعةةيش ي ةةا .بةةدباد باسةةمخداي هةةذه النظريةةة ة الخداةةة

االتجماايية انذ ياي 1841م وكانةت ريرئةة للاراتجعةة والمعةدي خةال ال ال ةة ي ةود الاائةية.
ول د امسع اسةمخداي هةذه النظريةة ة الخداةة االتجمااييةة خةال السةنوات الاائةيةم وأصةبحت
محظى باهمااي وا ر ات األخصا ييت والارشديت االتجماايييت.

المفاهيم األساسية
نشةةةأت نظريةةةة األنسةةةاق الامعةةةددو للم ريةةةم بةةةيت وتج مةةة نظةةةر امبايةةةدميت ةةة العاةةة

االتجماةةاي م حي ة يةةرى بعةةض الانظةةريت أت المركيةةز يتجةةم أت يكةةوت يلةةى التةةردم بيناةةا يةةرى

اآلخةروت قصةةر المركيةز يلةةى العوااة البي يةةة .ة حةةيت أت هةذه النظريةةة مةرى ئةةرورو اشةةماا
تجايع هذه العواا إئا ة إلى يواا أخرى وايماادها يلى اتجاوية ات األنساق.
والنسق هو أحد الاتاهيي األساسية

هذه النظريةم وي صد بل اتجاويةة اةت العوااة

مةةربه بين ةةا يالقةةة قويةةة ومتجاع ةةا خصةةا ل اوحةةدو .وهنةةا

ال ةةة أن ةواع اةةت األنسةةاق-1 :

أنساق ا مرائية  -2أنساق ح ي ية  -3أنساق متجريدية ( اردوي .)Rodway 1971
جوهر النظرية

مرمكز النظرية البي ية يلى ابدأ معدد المدخالت الا نية ات أتج مصحي الوئع ال ةا ي

أو ح الاشكلة الاوتجودو لدى الاسمرشةدم وذلة انهالقةا اةت إياان ةا بةأت أي اشةكلة ال بةد أت
مكوت نامتجة يت العديد ات العواا أو األنساق كاا يحلو لبعض الانظريت .ولي

ات الااكةت

نظر أنصار هذه النظرية االيمااد يلى نسق واحد ات أتجة متسةير السةلو البشةري .ورغةي

أت النظريةةة ال مرمكةةز يلةةى أنسةةاق اعينةةة أو منهلةةق اةةت نسةةق واحةةد إال أن ةةا محاة الك يةةر اةةت

الصوامم خصوصاد أت اإلنسات منهلق مصر امل دا ااد ات متجاربل الشخصية ومتايلل اةت خةال
األنساق االتجماايية الاكونة لحيامل .ومرى النظرية أت ك نسق

حياو الترد اةت الااكةت أت
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يكوت اسؤوالد يت بعةض الخلة الةذي أصةام شخصةية التةردم إال أنةل ال ياكةت أت يتسةر سةلو

الترد ات خال نسق واحدم إذ ال بد ات مأ ير األنساق الامعةددو ة حيةاو الشةخل .واةت هةذا

الانهلق ت النظرية مرى ئرورو اشماا العالج االتجمااي الذي ي وي بةل الارشةد االتجماةاي

يلى ابدأ المةدخالت الا نيةة الامعةددو اةت خةال األنسةاق االتجمااييةةم اة الد ال بةد أت يشةما

العالج يلى العالج األسريم بايمبار األسرو أحد األنساق االتجماايية .كذل شخل التةرد يتجةم

أت يحظى باهماةاي الارشةد االتجماةاي بايمبةار التةرد أحةد أهةي هةذه األنسةاق .إئةا ة إلةى ذلة
يتجةةم يلةةى األخصةةا

أو الارشةةد االتجماةةاي االهماةةاي بةةالاحيه االتجماةةاي للشةةخل بأنسةةاقل

الامعةةددو اةةت اتجماةةع وتجاايةةة وادرسةةة واسةةتجد وغيرهةةام ااةةا ياكةةت أت يهلةةق يليةةل اسةةاى

أنساق اتجماايية.
حدود النظرية

حظيت هذه النظرية باهمااي كبير ات قب الا مايت با ةت الاسةايدو اإلنسةانيةم وذلة

نظ ارد لشاوليم ا واحموا ا يلى مدخالت يديدوم ومركيزها يلى يناصر امعددو

االتجمااي إال أت هنا بعض الاآخذ يلى هذه النظرية وأها ا:

يالية العالج

 -1يةةدي المركيةةز يلةةى يناصةةر احةةددو ومةةر الاتجةةا اتموحةاد إلدخةةا العديةةد اةةت األنسةةاق
االتجمااييةم والنظر إلى أي اشكلة ات خال العديد ات الزوايا األار الذي يشمت انمباه
الارشد والاسمرشد يلى ٍ
حد سواب.

 -2يدي محديد أهداا دقي ة لعالية العةالج االتجماةاي م ويمئة ذلة اةت خةال الانظةور
الواسع الذي يسمخدال أنصار النظريةم حي أن ي ال يحددوت األهداا الدقي ة الوائحة
أ ناب يالية العالج االتجمااي .

 -3محماج ا

هذه النظرية إلى وقةت هوية وتج ةد بةالل اةت قبة الارشةد االتجماةاي اةت

أتج ة اشةةماا العديةةد اةةت األنسةةاق االتجمااييةةة ة ياليةةة العةةالجم والم ة قةةد ال يكةةوت
لبعئ ا دور

ذهت الاسمرشد.

يالية العةالجم بة قةد يكةوت بعئة ا سةبباد ة ئةياع الوقةت ومشةميت
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المهارة المهنية:
نساع ك ي ارد بالا ةارو الا نيةة واألخصةا

الاةاهر والارشةد الاةاهر والكةالي يةت الا ةارو

الا نية يحمي يلينا إل اب الئوب يلى ات وي الا ارو.

والا ارو الاهلوبة لااارسة اإلرشةاد االتجماةاي ياليةة متجاةع بةيت العلةي والتةت والخبةرو

ال بد للارشد االتجمااي ات الدراسة والمخصل

اتجا الخداة االتجماايية أو يلي النت .

ورغةةي أهايةةة المخصةةل والدراسةةة إال أن ةةا ليسةةت كا يةةة اةةت أتجة اكمسةةام الا ةةارو الم ة ماكةةت

الارشد ات الااارسة الناتجحة .ال بد أت منهوي شخصية الارشد االتجماةاي يلةى تجانةم نة
ياكنل ات ال يةاي بعالةلم ويشةما هةذا التجانةم التنة يلةى العديةد اةت الا ةارات الهبيعيةة المة

لةةةي

باإلاكةةةات إكسةةةاب ا للارشةةةد يةةةت هريةةةق الدراسةةةةم وذلةةة ا ةةة الاةةةر وقةةةوو الةةةذاكرو وقةةةوو

الاالحظةةة وال ةةة ة الةةنت

وغيرهةةا اةةت الا ةةارات .ويةةالوو يلةةى هةةذه األاةةور ة ت الا ةةارو ال

مكما ة إال يةةت هريةةق الخبةةرو الهويلةةة ة الااارسةةة الا نيةةةم ولةةذل

ة ت لزاا ةاد يلةةى الارشةةد
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االتجمااي أت يخئع لتمرو هويلة ات المدريم قب أت يع د إليل ب ذه الا اةة .وياكةت معريةا

الا ارو الا نية بأن ا "اتجاوية ال درات الاكمسبة والهبيعية الم ماكت الارشةد االتجماةاي اةت
يةةل أت نتجةةا الارشةةد االتجماةةاي

أداب يالةةل بنتجةةا " .وااةةا ال ش ة

حصيلمل ات الا ارات وكيتية اسمخداا ا.

ة يالةةل يموقةةا يلةةى

ومتةةرض هبيعةةة هةةذه الا نةةة يلةةى ااارسةةي ا وتجةةوم إم ةةات الا ةةارو الا نيةةةم وذل ة راتجةةع إلةةى

أهايم ا البالتةم إذ أن ا ه السةبي الوحيةد ة المعااة اةع الاشةكلة ومشخيصة ا وامخةاذ قةرار

بشأن ا .ت الوقت الذي نتجد الهبيم والا ند
مسايدهاا

يسمخداات األتج ةزو واألدوات والا ةايي

المة

الوصو إلى إيهاب رأي ة اوئةوع اعةيت نتجةد الارشةد االتجماةاي يعماةد إلةى

حةةد كبيةةر يلةةى ا ارامةةل الا نيةةة ة إيهةةاب هةةذا ال ةرأيم واةةت هنةةا مةةأم األهايةةة البالتةةة ل ةةذه

الا ارو.

ول د أتجاةع كة اةت الانظةريت والااارسةيت والبةاح يت إلةى أهايةة العالقةة الا نيةة ة

العالية اإلرشادية.

ومخملةةا العالقةةة اإلرشةةادية ومكوين ةةا اخمال ةاد كبية ارد يةةت العالقةةات األخةةرى ا ة العالقةةة

االتجمااييةةة ويالقةةة الصةةداقة .وممايةةز العالقةةة اإلرشةةادية يةةت غيرهةةا ة أت ل ةةا هةةد اد احةةدداد
ومنم

هذه العالقة بمح يق هذا ال دا.

ومكةةويت العالقةةة اإلرشةةادية الناتجحةةة أاةةر يمهلةةم العديةةد اةةت الا ةةارات الشخصةةية لةةدى

الارشد االتجمااي والم ات أها ا:

 -1بناب تجسر ات ال ة اع الاسمرشد وذل يةت هريةق إشةعاره بالتجديةة ة العاة واالحمتةاظ

بالسةةرية الكاالةةة ة األ عةةا والمصةةر ات واحاهةةة الاسمرشةةد بتجةةو ال ة بةةاالحمراي واالهماةةاي
بالاشكلةم واسمبعاد ك اا ات شأنل أت يكشا بعض أسرار الاسمرشد.

 -2إخبار الاسمرشد بكة اةا يريةده اةت اعلواةات حةو شةخل الارشةد االتجماةاي واؤهالمةل
وخبرامل اإلرشاديةم ومسايد ا

هذه الاعلواات يلى كسم احمراي الاسمرشد واها نانل.

 -3ال ةدرو يلةةى المتاية اةةع الاسمرشةد واظ ةةار المعةاها الا نة اعةل اةةت أتجة حة الاشةةكلة
الم يعان ان ا.

 -4كسم احمراي الاسمرشد و مل ومشتجيعل يلى االسمارار

العالية اإلرشادية.

 -5إيهاب الاسمرشد إحساساد وشعو ارد بأت هنا اهمااااد بل وباشكلمل الشخصية.

مهارات االتصال
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أ -مهارة الحضور
الحئور يعن أت يكوت الارشد اع العاي أو الاسمرشد حسياد ونتسياد .اةت الاعةروا أت كة

هذه الحياو يار بتمرات يحماج ي ا إلةى وتجةود أصةدقاب يةمكلي اع ةي ويشةمك إلةي ي

شخل

حةةو بعةةض اشةةكال مل وحمةةى ة بعةةض التمةرات ينةةداا ال يكةةوت ب اكاننةةا أت نعاة شةةي اد يب ةةى
اتجرد مستجي حئورنا اع أحد األصدقاب الذي يرقد

ك يرو .حي أت اعظي النا
وبةةنت

الاسمشتى شي اد ا ااد للتاية لةل اةرات

ي دروت ويشةكروت لخخةريت أي نةوع اةت االهماةاي يبدونةل حيةال ي

الهري ةةة أت أك ةةر اةةا يئةةايق اآلخةةريت هةةو ياليةةة متجةةاهل ي ويةةدي إبةةداب أي نةةوع اةةت

االهمااي حيةال ي .ة ذا كةات هةذا السةلو اموقعةاد اةت األشةخال العةادييت اةا هةو الانمظةر اةت
األشخال الاؤهليت الذيت ياارسوت ا نة الاسايدو اإلنسانية واإلرشاد والموتجيةل واالسمشةارات

االتجماايية .الاموقع ات أي شخل ي وي ب ذه األياا أت يكةوت لديةل اةت هةذه الا ةارات اةا
يتوق اآلخريت باراح  .ويتجةم أت يكةوت لةدى ا ة هةذا الشةخل يلةي واعر ةة كاالةة بالهري ةة

الاناسبة .ويالية الحئور التعا اع الاسمرشد يتيةد ة أاةريت األو  :يةوح للاسمرشةد أنة
ة غايةةة الحئةةور والمركيةةز اعةةلم وال ةةان  :يتجعل ة

للاسمرشد.

ة وئةةع ا ةت المركيةةز واالسةةمااع التجيةةد

الحضور العاطفي واالجتماعي (الحضور اإلنساني)
ات أهي العواا الم مسايد يلى نتجا العالية اإلرشادية إحسا

الارشةد االتجماةاي

بالشخل الذي يبح يةت اإلرشةادم وذلة اةت ناحيةة إنسةانية بحمةة .ةال بةد أت يكةوت الارشةد

يلى قدر ات الاسؤولية مالة يليةل احمةراي تجايةع العاةالبم وااةمال امتجاهةات إيتجابيةة حيةال ي
لاتجرد كون ي يحالوت صتة البشةرية .واةت الهبيعة أت ا ة هةذا اإلحسةا

ي ةود الارشةد إلةى

العاة بتجديةةة اةةع الاسمرشةةديتم ويتجعلةةل يشةةعر بالاسةةؤولية متجةةاه ي .ويوئ ة التجةةدو المةةال
بعض الن اه الا اة ياا يخل الحئور والمركيز العاهت واالتجمااي اع العاي .
التســــــــــاؤل

م
1

اا ه امتجاهام نحو شخل الاسمرشد.

2

كيةةةةا أسةةةةمهيع مهبيةةةةق حئةةةةوري ومركيةةةةزي اةةةةع هةةةةذا

3

اةت خةال اللتةة غيةر

الاسمرشد.

إلى أي اةدى أسةمهيع أت أيكة
الانهوقة اهمااا ورغبم

العا اع الاسمرشد.

مالحظات المسترشد
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4

اةةا هةة نوييةةة االمتجاهةةات المةة يعكسةة ا سةةلوك اةةت

5

اةا ه نويية االمتجاهات المة مةنعك

يلةى الاسمرشةد

4

إلى أي ادى أسمهيع ال و أت الاسمرشةد يشةعر بةأنن

خال اللتة غير الانهوقة.

ات خال الحدي اعل باسمخداي اللتة الانهوقة.
حائر اعل وا مي بل.

7

إلةةى أي اةةدى يعك ة

1

اا ه األاور الم أشعر أن ا مشتلن يت الاسمرشد.

8

اةةاذا يالةةت اةةت أتج ة المتلةةم يلةةى هةةذه األاةةور الم ة

11

كيا ل أت أكوت حائ ارد و عاالد وا مااد ب ذا الشخل.

متجاهل.

سةةلوك اةةع العاي ة اةةا أشةةعر بةةل

مشتلن يت العاي .

وباسمهاية الاسمرشديت أت يدركوا ادى حئور الارشد ومركيزه اع ي .وات الاعةروا

أت اللتة غير الانهوقة أو االمصا غير اللتظ لل أهاية بالتة

هةذا الاوئةوعم

ةو يةؤ ر

يلى الاسمرشد إاا سلباد أو إيتجاباد .والحئور التجيد ات قبة الارشةد يشةتجع الاسمرشةد ويةديوه
إلةةى الكشةةا يةةت الازيةةد اةةت ختايةةا الاشةةكلة ويزيةةد ال ةةة بةةيت الهةةر يت .ة حةةيت أت غيةةام
الحئور والمركيز التجيد ات قب الارشد ي ود إلى يدي ال ة ويوص العاي إلى ارحلةة الةر ض

الكاا للارشد وللعالية اإلرشادية بكاال ا.
أ) المهارات األساسية أو المبدئية:

هنا العديد ات الا ةارات المة مسةايد الارشةد يلةى مهبيةق هري ةة الحئةور والمركيةز

اع الاسمرشدم والم ه اتما العالية اإلرشاديةم وال بد لك ارشةد اةت اعر م ةا واسةمخداا ا

بشك تجيد وياكت ملخيص ا ياا يل :

 .1اواتج ة العاي أو التجلو

اع العاي وتج اد لوتجل .وات الاعروا أت التجلةو

اةع العاية

وتج اد لوتجل يحا رسالة معن أت الارشد ي و للعاي إنن اعة بكة اةا أالة اةت حةوا

ومركيزم أو كل أذت صاغية إلي لسااع اا لدي م أو إن شخل ا ي بالنسةبة لة وات اةا

م ولل ا ي أيئاد .وات البدي

أت يدي اواتج ة الاسمرشد أو االلمتات إلى تج ة أخرى غير

الاسمرشد يئعا يالية الحئور اع العاي م كاا أنةل يحةدو بالعاية إلةى االخمصةار ويةدي
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ذكر ك ش ب .ورغةي كةوت يةدي النظةر إلةى الاسمرشةد أو الشةخل الاةمكلي أاة ارد ا بةوالد ة

بعض ال ا اتم إال أت األيةي واألغلةم هةو النظةر إلةى الاةمكلي والمركيةز اعةل ويةدي االلمتةات

بشك امكرر أو لتمرات هويلة .واذا كانت اواتج ة الاسمرشد وتج اد لوتجةل قةد ال مكةوت نا عةة

اةع بعةض الحةاالت ا ة الختجة ال از ةد لةةدى الاسمرشةد ويةدي مركيةزهم ة ت الارشةد قةد يخمةةار

وئعاد خر بشره أت ال يئعا ياليةة شةعور العاية بالحئةور والمركيةز اةت قبة الارشةدم

كأت يعد تجلسة مسا لل بالنظر إلى العاي ات زاوية واحدو بدالد ات الاواتج ة وتج اد لوتجل.

 .2االيمةةدا

ة التجلسةةة واالمتجةةاه البةةدن نحةةو العاي ة  .والا صةةود ب ةةذا السةةلو هةةو أهايةةة

الهري ةةة المة يسةةمخدا ا الارشةةد ة كيتيةةة تجلوسةةل اةةع العاية م كةةأت يئةةع ذراييةةل بشةةك
ام ةةاهعم وأت يايةة

التجلو

ةةة تجلسةةمل نحةةةو العايةة م ويلةةى الارشةةةد أت يبمعةةد يةةةت أي نةةوع اةةةت
اسمرخياد بهري ة متجلةم النةوي

يوح للاسمرشد بعدي الاباالوم كأت يكوت األخصا

أو اا شاب ا.

 .3االهمااي بالنظر إلى وتجل العاي أو إلى يينيلم ألت النظر ينداا يكوت اركة ازد يلةى العينةيت
يوح للاسمرشد باألهاية البالتةم ويتجلةم المركيةز ويعكة

لتة العيوت ا اة للتاية ومحا العديد ات الرسا

اهماةاي الهةرا اآلخةر .حية أت

غير اللتظية.

 .4الظ ةةور باظ ةةر هبيع ة ويةةادي خةةال هةةذه السةةلوكياتم إذ يتجةةم يلةةى الارشةةد أت يظ ةةر
للاسمرشد بأنل يعا بشك هبيع بعيداد يت المكلا والمصنع.

ب) مهارات االستماع:

ا ةةةارو الحئةةةور والمركيةةةز اةةةع العايةةة هةةة الخهةةةوو األولةةةى لا ةةةارو االسةةةمااع التجيةةةد.

واالسمااع التجيد ياكت معريتل بأنل مركيز كاا للحوا

اع الاسمرشد لسااع و ي واعر ة ك

اا ي ولل سواب كات ذل لتظياد أو يت هريق أساليم االمصا غير اللتظ  .وقد يسمترم ال راب
مخصيل قسي للكالي يت ا ارو االسمااعم ولكت قد يكوت السةبم هةو الكةي ال ا ة اةت األا لةة

الم مد يلى شلنا

الذهت .وات البدي
أي الم حمى

االسمااع لبعئنا البعض واالسمااع باألذت هم

حيت يتيم مركيز

أت أي شخل يسمهيع أت يةدر بسة ولة بالتةة هة الارشةد يسةماع إليةل

الحاالت الم يكوت ي ا الارشةد اهةرق األذنةيت ويظ ةر أنةل يسةماع لاةا ي ولةل

الاسمرشدم إال أت النظر إلى حركة العينيت وردو التع متجاه بعةض احةاور الن ةاش موئة ذلة

بس ولة .وغالباد اا ي وي الامحد بالموقا يت الكالي ينداا يلحةظ يةدي الرغبةة ة االسةمااعم
وقةةد يئةةهر الةةبعض إلةةى اخمصةةار اةةا ي ولةةل أو حةةذا أتج ةزاب ا اةةة انةةل .واةةت الاعةةروا أت

االسةةمااع الاكما ة ال بةةد أت يشةةما يلةةى أربعةةة يناصةةر ه ة  )1 :المركيةةز يلةةى السةةلو غيةةةر
اللتظ ة الاصةةاحم للكةةالي ا ة حركةةة اليةةديت ومعبي ةرات الوتجةةل…الةةذ -)2 .االسةةمااع والت ةةي
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للرسةةالة اللتظيةةة الم ة يحةةاو الاةةمكلي إيصةةال ا -)3 .االسةةمااع إلةةى الاةةمكلي اةةت خةةال البي ةةة
والاحيه الذي يعيشل وبالذات الاحيه االتجمااي وال ةا

الةذي يعيشةل الاةمكلي -)4 .المةةركيز

يلةةى ن ةةاه الاعانةةاو الم ة يعكس ة ا الحةةدي م كةةأت يكةةوت هنةةا بعةةض التجا ة الم ة يسةةمخدا ا
العايةةة م وال بةةةد اةةةت العةةةودو إلي ةةةا واسميئةةةا الا صةةةود ان ةةةام واسةةةايدمل ةةة المتلةةةم يلةةةى

الصعوبات الاسببة ل ا.

عيوب وعقبات االستماع الجيد
االسمااع التجيد لي

يالية االسمااع وات أها ا:

 -1االسمااع غير الكا :

س الد كاا يموقع الةبعضم وهنةا العديةد اةت الع بةات المة معرقة
ك ير اةت األوقةات وأ نةاب اسةمااينا لخخةريت منشةت أذهاننةا

ومتكيرنةةا بةةأاور أخةةرى ال نسةةمهيع اسةةمبعادها اةةت متكيرنةةام وك ي ة ارد اةةا نسةةاع :ه ة أنةةت

مسماع إلى ..أو إن ال مساعن  .و

بعض األحيات يهلةم الاسةماع اةت الامحةد أت

يعيةةد اةةرو انيةةةم واذا اةةا مكةةرر ا ة هةةذا نةةل يعن ة يةةدي مركيةةز الاسةةماع وأنةةل اشةةتو

الذهت .وات األاور الم مؤدي بالارشد إلى يدي االسمااع التجيد اا يل :

أ -ذكر الاسمرشد لبعض ال صل الم يوتجد اا يشاب ا لدى الارشد.

م -اشماا الحدي يلى بعض االخمال ات ال ا ية الم متجع الارشد ينشت ب ا أك ر
اةةت انشةةتالل بالحةةدي نتسةةلم وا اةةا يكةةت األاةةر ة ت الارشةةد الاماةةر

يسةةمهيع

متجاوز ك هذه الع باتم وي وي باالسمااع التجيد للاسمرشد األار الذي ياكنةل اةت
ي الاشكلة الم يعان ان ا.

 -2الم ييي أ ناب االسمااع .ك ير ات النا

ي واوت بعالية الم ييي أو الحكي يلةى الاةمكلي

أ ناب ياليةة االسةمااعم وينشةت الةبعض بمصةحي بعةض الاتةاهيي المة يوردهةا الاةمكلي

كأت ي و ":تجيدم سةي م صة م خهةأم ال يتجةوز م ال ينبتة " وهكةذا ..وااةا ال شة

يةل أت

هةةذه األاةةور معرقة ياليةةة االسةةمااع ومشةةت ذهةةت الارشةةد االتجماةةاي الةةذي يتمةةرض أت
ي وي بدور الاسماع ينداا يمكلي الاسمرشد.

 -3اإلسةةمااع الا ةةنت :يبةةدو أنةةل اةةت الاسةةمحي أت ي ةةوي أي شةةخل باالسةةمااع بعيةةداد يةةت
المحيز الشخص  .وات الاعروا أت ك شخل وأ ناب يالية المنشة ة االتجمااييةة واةت
خال متجاربل وخبرامل الشخصية ي وي بمكةويت انظةور شخصة ينظةر إلةى كة شة ب اةت

خال هذا الانظور كاا ي و (هو  .)1977 Hallإت أحد الوظا ا األساسية ألي ا ةة
أت مزود ك يئو

هذه ال ا ة بانظار ينظر إلى األاةور اةت خاللةل (هةو ل )15
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.ويلى هذا ننا نمأ ر بآ ار نا الشخصية ك ية ارد حمةى ينةداا نسةماع لخخةريتم األاةر الةذي
يؤ ر يلى هري ة وحست اسمااينا لخخريت.

 -4الحكي الاسبق :ينداا يكوت لدى الارشد االتجمااي حكةي اسةبق يلةى الاسمرشةد بأنةل

ال يت ةةي أو ال يةةماكت اةةت المتكيةةر الصةةحي أو أت لديةةل اشةةكلة اعرو ةةة سةةلتاد ة تم هةةذا

الحكي يؤ ر يلى هري ة الارشد االتجمااي

لي

هنا لدى الاسمرشد اا ي دال أو أنل لي

ش أت ا

االسمااع إلةى الاسمرشةد ايم ةاداد انةل أت
هنا أي ا دو ات االسمااع إليلم وبال

هذا المصرا ي ود إلى يرقلة يالية االسمااع ب يعهل ا إلى حد كبير.

 -5المعاها أ نةاب االسةمااع :غالبةاد اةا يكةوت العاةالب اةت ذوي الاشةكالت الاسمعصةية أو
خةريت أو للاتجماةع بأكالةل .وبةال شة أت ا ة هةةذه

ااةت يةروت أنتسة ي ئةحايا ألنةا

األشياب م ير اشاير ويواها الارشديت االتجماايييت ومتجع البعض اةن ي يمعةاها اةع

هؤالب العاالب .وبال ش أت ا

هذا المعاها امى اا كةات وائةحاد أو از ةداد يةت الدرتجةة

الاع ولةةة نةةل يكةةوت يااة هةةدي ة العاليةةة اإلرشةةادية .والمعةةاها ال از ةةد يحةةدو بةةبعض

العاةةالب إلةةى الموقةةا يةةت الحةةدي أو متييةةر اتجةةرى الكةةالي اةةت أتج ة متةةادي الازيةةد اةةت

المعاها.

ج) مهارة االتصال اللفظي

Communication

ا ةةةارو االمصةةةا إحةةةدى أهةةةي الا ةةةارات المةةة يسةةةمخدا ا الارشةةةد االتجماةةةاي م وين سةةةي

االمصا إلةى قسةايت ر يسةييت االمصةا اللتظة  Verbal Communicationواالمصةا غيةر

اللتظة  Nonverbal Communicationوكة ان اةةا يلةى قةةدر كبيةةر اةت األهايةةة .ومنب ةةق
أهاية االمصا اللتظ ات انهلق أت ك ي ارد اةت الاسمرشةديت غيةر قةادريت يلةى شةر وايئةا

اشكالم ي لخخريتم كاا أن ي لي يتجدوا ال نوات الاناسبة والسةلياة المة قةد مسةايدهي ة ر ةع

ا ةةارام ي وا ةةدرم ي اةةت أتجة المتاية الصةةحي اةةع اآلخةةريت .واةةت الاعةةروا أت الئةةعا ة

ا ارو االمصا سواب ات ناحية الارشد أو الاسمرشد ات شأنة أت يخلق العديد اةت الصةعوبات
االسمارار

العالية اإلرشادية.

ويسايد االمصا اللتظ كالد ات الارشد والاسمرشد

 -1بناب العالقة اإلرشادية بشك صحي .
-2

ي الاشكلة الاوتجودو لدى الاسمرشد.

 -3اسميئا واسمكاا الاعلواات غير الوائحة أو الناقصة.
 -4الوقوا يلى نواح الئعا

ا ارو الاسمرشد اللتظية.

األاور المالية:
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د) مهارة االتصال غير اللفظي Non – Verbal Communication
خال السنوات الاائية موصة البةاح وت والااارسةوت لا ةت الاسةايدو اإلنسةانية إلةى

األهاية البالتة لالمصا غير اللتظة (سةيتجاات و انسةميت )1817م واةت الاعةروا أت الوتجةل
حالة صات كاا

والتجسد هاا ات ال نوات الا اة لالمصا  .وحمى ينداا يكوت النا

ت

البعض يسمهيع أت يدر األاور ات حوللم ويلحظ ااذا يدور ات حولل وذل يت هريق قنوات
االمصا غير اللتظية .و
مكةوت أبلل ات الكالي

بعض األحيةات ة ت معبيةرات الوتجةل وحركةة التجسةي ودرتجةة الصةةةوت

إيصا الرسالة الاراد ن ل ةا للهةرا اآلخةر ول ةةد قةاي ( Mehrabian
اةت أتجة الحكةي

ا يربات  )1871بدراسة لاعر ة العالاات الم يسةمعال ا ويسةمد ب ةا النةا

يلى اا إذا كات اآلخروت يحبون ي أي ال .ول د وتجدت هذه الدراسة أت الكلاات الانهوقة مساهي

بحوال  %17ات الداللة يلى اا إذا كات اآلخروت يكرهون ي أي ال.
الصوت مس اات بحةوال %31م أاةا معةابير الوتجةل ن ةا معكة

حيت أت درتجة وهري ة

حةوال  .%55ول ةد موصةلت

الدراسة إلى أنل ينداا ممعارض معابير الوتجل اةع اللتةة الانهوقةة ة ت النةا

الوتجل أك ر ات الكلاات اللتظية.

يصةدقوت معةابير

وات أهي قنوات االمصا غير اللتظ اا يل :

 -1التجسي أو السلو التجساان ا
 -2معبيرات الوتجل ا

وغيرها.

حركة التجسي وهري ة الوقوا أو التجلو

االبمساي ومحري الحواتجم والشتاه.

 -3درتجة الصوت وهري ة الكاليم ا

اإلسراع

الكالي أو الكالي بهري ة بهي ةم والموقةا

بيت الكلاةاتم إئةا ة إلةى المشةديد والمتخةيي لةبعض الكلاةات والحةروا ومختيةا الةبعض

اآلخر.

 -4ردو التع واالسمتجابة النتسةيةم ا ة احاةرار الوتجةل أو زيةادو وسةرية المةنت
الحركات الالإرادية.

 -5الخصا ل الهبيعية للشخلم ا
 -4الاظ ر العايم ا

هري ة اللب

الهو والوزت والتجاذبية.

واالهمااي بالشك والمرميم والمناسق

أو بعةض

الالب .

وظائف االتصال غير اللفظي
ملعةةم أسةةاليم االمصةةا غيةةر اللتظ ة أدوا ارد امعةةددو ومةةؤدي العديةةد اةةت الوظةةا ا الم ة

مس ي بتعالية يالية االمصا أو مبسةيه ا أو إيهةاب متسةير ل ةا .واةت أهةي هةذه الوظةا ا اةا

يل :
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 -1المأكيد يلى أساليم االمصا غير اللتظ وب اكات اسمخداا ا ات أتج مأكيد اا ي ولةل
الارشد أو الامحد .

 -2اإلنكار والتجحود :مد بعض األساليم غير اللتظية يلى إنكار الكالي الذي يمي المحةد

بلم ويمئ ذل ات خال معبيرات الوتجل أو محرية الشةتاه بهري ةة مةوح بعةدي صةحة

هذا الكالي.

 -3اإلربا والمشويش :ك ي ارد اا مسايد وسا

االمصا غير اللتظية يلةى إربةا الاسةماع

ومشويش ذهنل وخله األاور لديلم خصوصاد ينداا موئ معابير الوتجةل وحركةة اليةديت

خالا اا ي ولل الامكلي.

 -4المدييي  :ملعةم أسةاليم وقنةوات االمصةا غيةر اللتظيةة دو ارد كبية ارد ة مةدييي الكلاةات
الم يمي المحد ب ا.

هـ)مهارة التعاطف
المعاها كأحد أشكا االمصا يمئات:

 -1االسمااع إلى العاي .

 -2الت ي الكاا للعاي إلى أقصى حد.
 -3إظ ار هذا الت ي للعاي .

وال ي از هنا بعةض التاةوض لةدى الارشةديت االتجماةايييت حةو هبيعةة المعةاها اةع

العاي  .وسبم هذا التاوض هو يدي المتريةق بةيت المعةاها كاةا هةو والمعةاها كأحةد أسةاليم
االمصا الاسمخداة

العالقة اإلرشادية أ ناب يالية اإلرشاد االتجمااي .

العالقة التعاطفية:
يتجم يلى الارشد االتجمااي أت يشار العاي

شةعوره وأحاسيسةل بهري ةة يحسة ا

ويةدرك ا كلاةا ديةت الحاتجةةة .ويعمبةر إبةداب المعةةاها اةع العاية أحةةد الوسةا

الاسةمخداة ة

يالية اإلرشاد االتجماةاي وذلة يةت هريةق الةدخو إلةى األياةاق وسةبر غةور العةالي الةداخل

للعاي  .وباسمهاية الارشد االتجمااي إظ ار المعاها اع العاي بعدو أساليم ا الد :قد ي وي
بموصي رسالة المعاها يةت هريةق معبيةرات الوتجةل أو حركةة اليةديت .وقةد يلتجةأ إلةى

األخصا

وئع يده يلى كما العاي إذا لي يكت هنا احذور دين أو ا
ا ا يلى المعاها كأحد أساليم اإلرشاد االتجمااي :

العاي رتج

ا مب العار لي يماكت ات الحتاظ يلى يالل.

أو اتجمااي .
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العاية  :ل ةةد ذهبةةت إلةةى أك ةةر اةةت اسمشةةار اتجماةةاي ولةةي أحصة يلةةى أي نميتجةةة .لسةةت أدري
لااذا حئرت ارو انية إلى اكمم اإلرشةاد االتجماةاي م ولكةت األاةور مبةدو سةي ة للتايةة وال بةد

ل ات الحصو يلى يا .

الارشد :يبدو أت لدي ازيتجاد ات الاشاير وأيم د أن لست امأكداد ه حئور إلى اكمب
سيكوت يااالد اسايداد

الحصو يلى يا واالسمارار يل أي ال .إنن أ ي اعانام إلى

حد كبير ولكت ال بد ل ات يا ش ب.

العاي  :نعي ش ب ولكت اا هو هذا الش ب .إنن ال أيرا ااذا أ ع .

ل أت م و ل

اا هو الش ب الذي ياكنن أت أ علل ات أتج الحصو يلى يا م وات ي ااذا أ ع ألماكت

ات االسمارار يل.

ةة هةةذه اللحظةةة نتجةةد أت الارشةةد االتجماةةاي اسةةمهاع أت يظ ةةر للعايةة أنةةل يةةمت ي

اشكلمل ويمعاها اعل

هةذا الاوقةام األاةر الةذي أدى بالعاية إلةى أت يمحةو اةت شةخل

غير ا منع بحئوره إلى اكمم اإلرشاد االتجمااي إلى شخل بدأ ي ق

أت ي و لل ااذا يتع .

الارشد ويهلم انل

أاور ال بد ات عل ا ات أتج إظ ار المعاها السليي:

 )1أيةةه نتسة وقمةاد كا يةاد للمتكيةةر قبة المعةةاها اةةع العاية م إت إظ ةةار المعةةاها بسةةرية اةةع
العاي قد يكوت لل أ ر سةلب م ا ة ايم ةاد العاية أت هةذا المعةاها اصةهنعم أو أت هنةا

أتجزاب أخرى ات اشةكلة العاية محمةاج إلةى الازيةد اةت المعةاها الةذي أظ ةره الارشةد أ نةاب

الا ابلةم وهكذا ..كاا أت المعةاها بسةرية دوت اعر ةة كااة قصةة العاية يةؤ ر سةلباد يلةى
اوقا العاي .

 )2إسةةمخدي اسةةمتجابات قصةةيرو ومعلي ةةات اخمصةةرو حةةو اةةا ي ولةةل العايةة  .ويةةرى ك يةةر اةةت
الارشةةديت أت التجلسةةة اإلرشةةادية مسةةير بشةةك ا ئة ينةةداا يبمعةةد الارشةةد يةةت اإلهالةةة ة

الكالي.

 )3إبد معاهت واسمتجابم للعاي اع االحمتةاظ بشخصةيم  .يتجةم يلةى الارشةد االتجماةاي أت
ال يمخلى يت شخصية الارشد أو الشخل الذي ي دي اسايدو اتجماايية ا نيةةم ويليةل أت

ال يبدي معاهتل اع العاي بهري ة مت ده شي اد ات هذا ال بي .

أاور يتجم يلى الارشد أت ال يتعل ا أ ناب معاهتل اع العاي :

 -1يدي االسمتجابة أو التجاود أااي العاي  :حي أت يدي كالي الارشد ومعلي ةل يلةى بعةض
اا ي ولل يعمبر أحد األخهاب الشا عة

اتجةا اإلرشةاد االتجماةاي  .ةال بةد للارشةد اةت
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المتجةةاوم اةةع العاي ة خصوصةاد ينةةداا يةةذكر أو يمهةةرق إلةةى أاةةور ا اةةة ة اةةا يخةةل
الاشكلة أو الاوئوع الذي يدور حولل الن اش.

 -2ك رو وسوب موقيت موتجيل األس لة :اةت الهبيعة أت ك ةرو األسة لة مسةبم إرباكةاد للعاية
وم وده إلى ال تز نحو أاور ال يريد المحد ين ا

هذه اللحظة .كذل سةوب الموقيةت

ة موتجيةةل األسة لةم كةةأت يكةةوت العاية يةةمكلي يةةت يالقمةةل بزاال ةةل ة العاة وي اهعةةل

الارشد بالسؤا يت يدد أوالده وهكذا.

 -3ك رو المتسيرات :يتجم يلى الارشةد االتجماةاي أت يمحاشةى ك ةرو المتسةيرات والمحلةيالت
هذا المصرا

لاا حد حمى ال يمسبم ا
ات الخوا.

مشويش ذهت العاي أو وئعل

 -4ك ةةرو النصةةا  :كةةذل يتجةةم يلةةى الارشةةد أال يك ةةر اةةت النصةةا

حالة

بالةةذات ة الا ةةابالت

األولةةى ظن ةاد انةةل أت ذل ة يعمبةةر نوي ةاد اةةت أن ةواع المعةةاها اةةع العاي ة واظ ةةار العهةةا
والشت ة يليل.

 -5ال تز إلى النما ج :ال تز إلةى إيهةاب نمةا ج و راب شةبل ن ا يةة أاةر ار ةوض ة الك يةر
ات أاور الحياوم وبال ش

ت الارشد االتجمااي الذي يعا اع العاالب يتجم يليل أت

يمتادى اا يسةاى بةال تز إلةى الن ايةة وايهةاب العاية نصةا

ن ا يةة واخبةاره بمشةخيل

حالمل مشخيصاد كااالد انذ الوهلة األولى لاا ل ذا المصرا ات أئرار.
نصائح عامة حول إظهار التعاطف

.1

مةةذكر دا ا ةاد أت المعةةاها هةةو اةةت هبيعةةة الةةنت

.2

ركز بكاا حواس اع العاي واسماع إلى وتج ة نظره.

محيت الترصة.

الشخصية وئع نتس

ويتجةةم م بلةةل واظ ةةاره لخخةةريت ينةةداا

اوقا العاي .

.3

حاو أت مبمعد يت ار

.4

ينداا يمكلي العاية حةاو أت مركةز بشةك خةال يلةى زبةدو الكةالي وأت معةرا اةا الةذي

.5

يلق باخمصار ووئو ينداا مديو الحاتجة.

يريد أت ي ولل.

.6

حاو أت مركز يلى الرسةا

.7

احرل أت مكوت واقعياد بعيداد يت المع يد سواب

وغيرها.

غيةر اللتظيةةم ا ة معبيةرات الوتجةل واليةديت وهري ةة الكةالي
الكالي أو السلو أو الموقعات.

.8

ينداا ممعاها اع العاي حاو أت م أر ردو التع لديل وه ه إيتجابية أي يكسية.

.9

مأكد أت الهري ة الم ممعاها ب ا اع العاي هري ة إيتجابية مسايد العاي يلةى الازيةد
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ات الكالي والمعبير يت اشكلمل.
.11

حةةاو أت مةةدوت يالاةةات ال بةةو والةةر ض للهري ةةة الم ة يكسةةت معاهت ة واشةةاير م
وحاو أت معرا ه وقع ا يلى العاي كات بسبم وئوح ا أي أنل راتجع إلةى غاوئة ا

ويدي دقم ا.

)3مهارة المواجهة Confrontation
ا ةةةارو الاواتج ةةةة ةةة ا نةةةة اإلرشةةةاد االتجماةةةاي ي صةةةد ب ةةةا األسةةةلوم النةةةاتج الةةةذي

يسمخدال الارشد االتجماةاي ينةداا ي مئة األاةر اصةارحة أحةد الاسمرشةديت بةبعض األاةور

الم ي ربوت ات اواتج م ةا أو ينكرون ةا أو يسةمخداوت حةيالد د اييةة اةت أتجة يةدي االيمةراا
ب ا .ويلتجأ الارشد االتجمااي إلى اسمخداي هذه الا ارو اإلرشادية

 )1حاالت الكذم والمناقض :يواتجل الارشدوت االتجمااييوت

الاواقا المالية:

معاال ي اع العاالب الك ير اةت

الحاالت الم يلتجأ ي ا العاالب إلى الكذم الوائ الذي يمأكد انل الارشةدوت االتجماةاييوت

ات خال اإلدالب بأقوا امناقئةة ماااةادم وهنةا ال يتجةد الارشةد بةداد اةت اواتج ةة العاية اةت

أتج المأكد ات صةحة بعةض الاعلواةاتم وغالبةاد اةا مكةوت ا ة هةذه الاواتج ةة اةت اصةلحة
العالية اإلرشادية.

 )2حةةاالت االسةةم زاب ويةةدي التجديةةة :يلةةى الةةرغي اةةت كةةوت العاليةةة اإلرشةةادية ياليةةة اخمياريةةة
بالا اي األو م إال أن ا ال مخلو ات إحسا

اللتجةةوب إلةةى أسةةاليم وسةةلوكيات معكة

الاسمرشد بعدي االسمتادو ات اإلرشادم وبالمةال

يةةدي التجديةةة واالسةةم زاب ة بعةةض األحيةةاتم األاةةر

الةةذي يحةةدو بالارشةةد االتجماةةاي إلةةى أسةةلوم اواتج ةةة العاية ب ةةووم ويةةدي إيها ةةل الترصةةة

إلئاية وقمل ووقت الارشد االتجمااي .

 )3حاالت التج

ويدي اعر ة النت

اعر ة كاالة :إت يدي اعر ة النت

اعر ة كاالة واإللااي

بالا ةدرو والا ةةارات المة ياملك ةا الشةخل دا اةاد اةا مكةةوت اسةةؤولة يةت حةةدو الاشةةكالت
الم مؤ ر يلى حياو كة

ةردم وذلة نميتجةة هبيعيةة لعةدي المةوازت بةيت الهاوحةات واألهةداا

اةةت تج ةةةم وبةةيت الا ةةارات الم ة ياملك ةةا الشةةخل والواقةةع الةةذي يعيشةةل اةةت تج ةةة أخةةرى.
ويمهلم ا

هذا الوئع ئرورو اصارحة العاي واواتج مل ب ذه األاور.
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أهداف المرشد االجتماعي من أسلوب المواجهة
يلتجأ الارشد االتجمااي إلى أسلوم الاواتج ة ات أتج مح يق األهداا المالية:

 -1إيادو العالية اإلرشادية إلى اسارها الصحي ات أتج ح الاشكلة ال ا اة.
 -2يدي إئاية الازيد ات الوقت والتج د لكال الهر يت.
 -3إكسام الاسمرشد ا ارو تجيدو مما

ئرورو االيمراا بالاشةكالت والا ةدرات والاواهةم

الم يكوت يلي ا وئعل ال ا ي وئرورو مبصيره باسمخداي ا

هذه الا ارو

الاسم ب .

أسلوب المواجهة:
ينداا ينوي الارشد االتجمااي ال ياي باواتج ة أحد الاسمرشديت نل ال بد أت يسمخدي

هذه الا ارو بأسلوم ناتج و عا يما

الن اه المالية:

 )1الموقيت الاناسم :يتجم اخميار الوقت الاناسم لاواتج ةة العاية م علةى سةبي الا ةا يتجةم

أت ي وي الارشد باواتج ة العاي أ ناب قياال بسلو يسمدي الاواتج ة بدالد ات مذكيره ب ذا
السلو

األسبام.

وقت خر .وقد يلتجأ الارشد إلى مأتجي يالية الاواتج ة لوقت خر وذل لبعض

 )2المأكةد والم بت:يالية الاواتج ة يالية مأديبية وسوا يكةوت ل ةا وقةع نتسة سةي يلةى
العاي ة

ة حالةةة كون ةةا غيةةر دقي ةةةم أو أت األاةةور الم ة ذكرهةةا الارشةةد االتجماةةاي غيةةر

صةةحيحةم لةةذل

ويمكرر انل ا

نةةل ال بةةد اةةت المأكةةد اةةت أت العاي ة قةةاي باةةا يسةةموتجم ئةةرورو اواتج مةةل

هذا السلو أك ر ات ارو.

مهارات التسجيل في اإلرشاد االجتماعي
المستجي

هو مدويت الاعلواات أو إ بات الح ا ق بهري ة اناسبة بترض حتظ الاةادو

المة محال ةةا هةةذه الاعلواةةات والح ةةا ق حمةةى مكةةوت أداو عالةةة ة خداةةة الحالةةة الاةراد العاة

اع ةةا .ويتجةةم يلةةى الارشةةد االتجماةةاي أت يسةةمخدي المسةةتجي وأت ال يلتجةةأ إلةةى االيماةةاد يلةةى
الذاكروم وذل ألت الارشةد االتجماةاي يسةم ب العديةد اةت الحةاالتم وبةال شة أنةل لةت يسةمهيع

حتظ األسااب والاعلواات الئرورية يت ك حالة.

وياكةةت ايمبةةار المسةةتجي الاةةنظي أحةةد العواا ة الم ة مسةةايد الارشةةد االتجماةةاي يلةةى

المعاا اع الحالة ومشخيص ا بشك دقيق .وهنا العديد ات الوسا

الم مسمخدي

ياليةة

المستجي م د يسمخدي الارشد أسلوم المستجي الاكموم أو المستجي الصوم أو حمى المستجي

الار

إذا لزي األار .واع مهةور االمصةاالت ة هةذا العصةر ة ت ا اةة الارشةد ة المسةتجي

أصةةبحت س ة لة وايسةةروم ةةد يسةةمخدي الحاسةةم اآلل ة

ة حتةةظ اعلواةةات يةةت الا الحةةاالت
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وياكنل الرتجوع إلي ةا خةال دقةا ق .كاةا أت باإلاكةات االهةالع يلةى بعةض الاعلواةات والم ةارير
الامو رو

خاصة ب ا.

أااكت امترقةم وذل ينةداا يعاة الارشةد اةت خةال اؤسسةة لةدي ا شةبكة حاسةم

وهنا أساليم ك يرو للمستجي سوا نكمت باإلشارو إلى أها ا:

 )1المستجي ال صص :هو أدق هرق أو أساليم المستجي حي يشةا يلةى مسةتجي الا ةابالت

ووصةةا الاشةةاير والسةةلو واالنتعةةاالت الاصةةاحبة للحةةدي وروايةةة الح ةواد و ةاد للمرميةةم

الزان  .وال بد أت يكوت الارشد ارك ازد أ ناب قياال ب ذه الا اة ألت إس اه بعض األتجزاب قد
ال يخدي العالية اإلرشادية ب قد يؤ ر يلي ا .وات هنا مأم أهاية المستجي ال صص الذي

ال يمر صتيرو أو كبيروم خصوصاد ينداا يم دي الزات اع الحالة حي أت هذا المستجي يتيد
ة م يةةيي المتييةةر الةةذي حص ة للحالةةةم ةةد يكةةوت أحةةد الاسمرشةةديت ختج ةوالد يسةةمخدي يديةةل

ينداا يمكلي بشك غير هبيع م واع ائ الوقت وموتجي ا الارشد بدأ

الحدي بأسةلوم

أ ئة يةةت ذي قبة وموقةةا يةةت محرية اليةةديتم وهنةةا يةةأم دور المسةةتجي ال صصة الةةذي
سوا يذكر بالمتصي و

ك ا ابلة كيا بدأ الاسمرشد

اسمترق ات الوقت…… الذ.

الةمخلل اةت هةذه العةادو وكةي

 )2المستجي الاوتجز :هو أسلوم اعاو بل وذل بسبم صعوبة المستجي ال صصة واحمياتجةل
لوقت هوي خصوصاد ينةداا يكةوت الاسمرشةد يمعااة اةع حةاالت ك يةرو .ويت ةي اةت اسةاى
هةةذا األسةةلوم أنةةل يعماةةد يلةةى كمابةةة الخةةل يةةت الحالةةةم إال أنةةل يتجةةم المأكةةد اةةت أت هةةذا

اإليتجاز لي يخ بالعالية اإلرشادية.

 )3المستجي الاحدود :وي صد بل لتجوب الارشةد إلةى مصةايي ناةوذج اوحةد لتجايةع الحةاالتم أو

قد يكوت هذا الناوذج اصاااد بواسهة الاؤسسة أو الدا رو الحكواية الم يمبع ل ا الارشد.
وهذا النوع اسمخدي بك رو رغي يدي كتايمل وينص بعدي االكمتاب بل.

وا اا كات نوع أو أسلوم المستجي

ت ا ارو الارشد االتجمااي

ه العنصر األهيم وا اا كات ادى قةوو ذاكةرو الارشةد االتجماةاي

الارتجع الح ي

الذي يسمخدال الارشد

المعاا .

موظيتل بالشك الصةحي

ة ت المسةتجي الصةحي هةو
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خصائص المرشد االجتماعي
انهالقا ات الا ولة الاش ورو " اقةد الشة ب ال يعهيةل" نسةمهيع ال ةو أت هنةا العديةد

اةةةت الصةةةتات المةةة يتجةةةم أت ممةةةوا ر لةةةدى الارشةةةديت االتجماةةةايييت الةةةذيت ياارسةةةوت اإلرشةةةاد

االتجماةةاي وي ةةداوت العةةوت والاشةةورو لةةبعض اةةت يحمةةاج ا ة هةةذه الخداةةة .ورغةةي كةةوت هةةذه

الخصا ل ك يرو تجداد إال أننا سنكمت باإلشارو إلى أهي هذه الخصا ل:
 )1ال ة بالنت

.

 )2االقمناع بالا نة واباد ا.

 )3اامال شخصية هبيعية وسوية.
 )4حم الا نة وااارسم ا.

 )5ال درو يلى المتاي اع اآلخريت.

 )4ال درو يلى إقااة يالقات اع اآلخريت.
 )7ال درو يلى موتجيل وم ب الن د.
 )1الحاا

لاسايدو اآلخريت

ح اشكالم ي.

 )8احمراي اآلخريت لاتجةرد انماةا ي للبشةرية وبتةض النظةر يةت التجةن م العةرا م االنماةاب
ال بل أو يواا أخرى.

 )11اإلياات ب درو اآلخريت يلى المتير.
 )11قوو الاالحظة واسم راب األحدا .

 )12اامال ا ارات وا درات ي لية ماكنل ات الت ي السريع.
 )13الا درو يلى المركيز والحئور ينداا يمكلي اآلخروت.
 )14الا درو يلى اسمخداي الا ايي

 )15اامال شخصية قوية وتجذابة
 )14ال بات ويدي المردد.
 )17االمزات

واالخمبارات النتسية واالتجماايية.
نت

الوقت.

التكر والسلو وااللمزاي باباد الديت اإلسالا .

 )11يدي المناقض بيت األقوا واأل عا .
 )18االهمااي بحست الاظ ر.
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 )21االلمزاي األخالق والا ن بأخالقيات الا نة.

المراجع العربية:
 -1تجاةةةا الةةةديت التةةةزاوي :ا ةةةارات الااارسةةةة ةةة العاةةة االتجماةةةاي م الهبعةةةة األولةةةىم ذات
السالس م الكويتم 1885ي.
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التص الخاا
اراح اإلرشاد االتجمااي
 1ة بناب يالقة إيتجابية ات أتج اإلرشاد
 2ة محديد وم ييي الاشكلة
 3ة محديد أهداا اإلرشاد 1
 4ة الخماي والامابعة.
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المرحلة األولى  :بناء عالقة إيجابية من أجل العالج
العالقة الم يكون ا الارشد اع الاسمرشد ه ن هة البداية وحتجر األسا

العالية

اإلرشادية .ويموقا يلى هذه العالقةة نتجةا العاليةة اإلرشةادية ومح يةق األهةداا الارسةواة 1
الاسمرشد دا ااد يحماج إلى الشعور باالهمااي والعناية بةل ومت ةي اشةكلمل وواقعةة الةذي يعةيش
يلم إئا ة إلى شعوره بتجدية الارشد االتجمااي واخالصل

يةةت غيرهةةا اةةت العالقةةات الابنيةةة يلةةى الصةةداقة والاحبةةةم

أداب يالة .هذه العالقة مخملا

ة يالقةةة بةةيت شخصةةيت منشةةأ

ومسةةمار لتمةةرو اؤقمةةة اةةت أتج ة اسةةايدو الاسمرشةةد ة المتلةةم يلةةى بعةةض الصةةعوبات الم ة

مواتج ل  1ولي

ات الس

بناب ا ة هةذه العالقةةم العالقةة الا نيةة بةيت الارشةد والاسمرشةد

مخملةةا ك ي ة ارد يةةت العالقةةات االتجمااييةةة .واذا كةةات الارشةةد شخص ةاد ناتجح ةاد ة مكةةويت يالقةةات
اتجماايية بس ولةم

ذا ال يعن بالمأكيد ال درو يلى بناب يالقة إرشادية ناتجحة 1

ويتجم أت مكوت هذه العالقة يالقة امبادلة بيت الهر يت ي وي ي ا الارشةد بةزرع ال ةة

وابراز أهاية الاسمرشد وقدرامل وا ارامل الامو رو لديل ات أتج اسمخداا ا

حة الاشةكلة 1

ويكةةوت ال ةةدا الاشةةمر هةةو خلةةق بي ةةة مسةةودها ال ةةة واالها نةةات والةةمخلل اةةت حالةةة الش ة

وال لق الم قد منمام الاسمرشد 1

ومتجةةدر بنةةا اإلشةةارو إلةةى أت العاليةةة اإلرشةةادية بكاال ةةا واراح ة اإلرشةةاد األخةةرى الم ة

سوا ممي اناقشم ا

هذا التص م تجايع ا معماد يلةى النتجةا

مبدو األهاية البالتة لبناب يالقة حاياة ووهيدو اع الاسمرشد 1

ة هةذه الخهةوو  1واةت هنةا

خصائص العالقة اإلرشادية الفعالة :
هنا العديد اةت الخصةا ل والاايةزات المة قةد مسةايد ة تجعة العالقةة بةيت الارشةد

االتجمااي والاسمرشد يالقة عالة وات أهي هذه الخصا ل :

 1ة االسةمتراق أو الاشةاركة الوتجدانيةة (  ) Empathyوي صةد بالاشةاركة الوتجدانيةة الموحةد
الشةةعوري اةةع الاسمرشةةدم وه ة حالةةة وقميةةة ي ةةوي ي ةةا الارشةةد االتجماةةاي بالموحةةد الشةةعوري
والاشاركة الوتجدانية اع الاسمرشد لك يت ال ويح

إحساسل ويت ي اوقتل ويشاركل اشاركة

وتجدانيةةم وال يعنة أنةل قةد مخلةى يةت دوره ولكنةل موحةد اةع الاسمرشةد لتمةرو اةت الوقةت .و ة

المحلي النتس م ت الاعالج يسمترق الاريضم أو يموحد اعل ك يسمهيع أت يمت ي الاريض

ويح

إحساسل ويعرا أ كاره 1
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ويتجةةم ة ياليةةة الاشةةاركة الوتجدانيةةة أت مكةةوت دقي ةةة وصةةادقة اةةت أتج ة أت مسةةايد

الارشد يلى م ال شخصةية الاسمرشةدم األاةر الةذي ياكنةل اةت

ةي خبرامةل ومتكيةره وشةعوره

وأحاسيسل إئا ة إلى نظرمل لخخريت (روتجةرزم  .)1877وأو اةا يمبةادر إلةى الةذهت هةو هة

الاشاركة الوتجدانية ا ارو يكمسب ا الارشد االتجمااي أي ه صتة شخصية موتجد لدى البعض
ويتم ر إلي ا اآلخروت وااا الش

اآلخريت

يل أت البشر كا ة يولةدوت ولةدي ي ال ةدرو والا ةارو لاشةاركة

اشكالم ي م كاا أت البي ة ملعم دو ارد

ص

ومناية هذه الا ةارو .وسةواب كانةت

هذه هة اإلتجابةة أي ال ة ت تجايةع الارشةديت االتجماةايييت غيةر قةادريت يلةى االسةمااع للعاية
باسةموى واحةد يعكة
االخمالا

الاشةاركة الوتجدانيةة الح ي يةة الا صةود الوصةو إلي ةا .أئةا إلةى ذلة

اسمخداي بعض الاتاهيي والمعبيةرات المة يسةمخدا ا الاسمرشةدوت ودرتجةة

ا ةا

وسةةرية االسةةمتجابة إلي ةةا اةةت قب ة الارشةةد االتجماةةاي م حي ة مخملةةا هةةذه الاتةةاهيي ب ةاخمالا

العواا البي ة والتجت ار ية .لو أت الاسمرشد أ ناب حدي ل اسمخدي كلاة دارتجةة اةت أتجة إيهةاب
وصا دقيق لاا يدور

داخللم إال أت هذه الكلاة لي مكت ات واةة لةدى الارشةد االتجماةاي م

أو لي يلق ل ا وزناد وهلم ات الاسمرشد موئيح ا أو اسمخداي كلاة أخرى بنت

ا ة هةةذا المصةةرا قةةد يعه ة ياليةةة سةةرية الموحةةد اةةع الاسمرشةةدم يلةةى العك ة
األخصا

ي هذه الكلاة بسرية ومتاي اع الاسمرشد أ ناب اسمخداال ل ا 1

الاعنةىم ة ت
مااا ةاد لةةو أت

ويتجم يلى الارشد االتجمااي أ ناب يالية المعاها اةع العاة أت يكةوت واييةاد وحةذ ارد

للتاية أ ناب لعبل ل ذا الدورم اع مأكده ات يةدي إيهاب الاسمرشد إحسةاساد بةأت هةذا المةةعاها
ب ةذا الشةعور قةةد يكةوت أ ةره اةدا ارد للعالقةةة

اصةهنع أو ازيةا أو ابةالل يةةلم ألت أي إحسةا

اإلرشادية بكاال ةام كاةا يتجةم يليةل أت يكةوت واسةع ال ا ةة واإلهةالع ويالة خلتيةة تجيةدو يةت

البي ةةة الم ة ياةةار

ي ةةا اإلرشةةاد االتجماةةاي بك ة المتي ةرات واالخمال ةةات الاوتجةةودو ةةةال بةةد أت

يكةةوت اةةدركاد لالخمال ةةات ال ا يةةة والعرقيةةة وال بليةةة السةةا دو ة الاتجماةةعم واهلع ةاد يلةةى ك ة

العواا الم مةؤ ر ة حيةاو الاتجماةع والتةرد .والبةد للةةةارشد االتجماةاي اةت احمةراي الاعم ةدات

الدينية وال نايات الاتجماعية السا دوم وأت يكوت لديل اهالع يلى ال انوت السا د ونظاي المعلةيي
الاعاو بل

الاتجماع الذي يريد أت ياار

يل اإلرشاد االتجمااي ألت اإللااي بتجايةع هةذه

األشةةياب اةةت شةةأنل أت يسةةايد الارشةةد االتجماةةاي

الوتجدان اعل ات أتج اسايدمل1

ة ياليةةة

ةةي شةةعور الاسمرشةةد والموحةةد

الخهوو المالية الم يتجم يلى الارشةد االتجماةاي ال يةاي ب ةا هة احاولةة المركيةز اةع

الاسمرشد ات أتج اعر ةة الاوائةع المة مسةايد الارشةد ة إبةراز ياليةة المعةاها أو الموحةد

اعل 1عنداا يردد الاسمرشد كلاات أ ناب اسماايل للارشد وهو يحاو إيادو أو شر تجزب ات
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الاشكلة الم يعان ان ا ا
معك

( بالئبه م مااااد م هذي هة م نعةي ) ة ت تجايةع هةذه الكلاةات

شعور الاسمرشد وايم ار ل بأت الارشد بدأ يت ي اشكلمل ويموحد اعلم لي

هذا حسمم

بعض الارشديت قد يشر الاشكلة أو يصت ا بهري ة يعتجز ين ا الاسمرشد ااا يتجعلل يشةعر

ب در كبير ات الراحة والشعور بأت هنا شخصاد م ال شخصيمل ووصا اشكلمل 1
مهارات المشاركة الوجدانية للمسترشد :

يرى العديد ات الارشديت االتجماايييت أت الاشاركل الوتجدانية ال تجدوى ل ا االي يحة

ويشعر ب ا الاسمرشد .وات الااكت للارشةد االتجماةاي أت يسةمخدي الا ةارات الماليةة اةت أتجة

إيهاب الاسمرشد شعو ارد قوياد بالاشاركة الوتجدانية لل ات قب الارشد االتجمااي :
 1ـ الحضور واالتصال غير اللفظي :

يسمهيع الاسمرشةد بسة ولة اعر ةة اةا إذا كةات الارشةد االتجماةاي امابعةاد واركة ازد اعةل

ياا ي و أي ال  1وذل ات خةال االحظةة الارشةد وهري ةة معلي ةل يلةى بعةض األحةدا المة

ي وي بشرح ةام كاا أت معبيرات الوتجل والعينيت واا يمبع ةا ات اا ياةةكت أت نسةةةايل ( االمصةا

غيةةر اللتظ ة ) يكةةوت ل ةةا دور كبيةةر ة اسةةايدو الاسمرشةةد يلةةى اعر ةةة ه ة الارشةةد امةةابع
واةةمت ي لاةةا ي ةةةولل الاسمرشةةد أي ال و ة ح ي ةةة األاةةر حمةةى لةةو أت الارشةةةد أخةةذ يةةردد ( نعةةي

أكا إنن أسماع إلي ) ت الاسمرشد يسمهيع المأكد ات صحة هذا الكةالي اةت خةال ياةةلية
االمصةةا غيةةر اللتظ ة واةةت خةةال هري ةةة الارشةةد ة التجلةةو

والنظ ةرات الاسةةمخداة وغيرهةةا

ويبةةدو أت االمصةةا غيةةر اللتظ ة ال ي ة أهايةةة يةةت االمصةةا اللتظ ة م عاليةةة االمصةةا غيةةر

اللتظة (  ) Nonverbal Communicationياليةةة اسةةمارو هةوا

مةةرو الحةةدي ويظ ةةر

يلي ا بوئو كاا ادى الاشاركة الوتجدانية المة يعكسة ا الارشةدم وينةداا ممعةارض الرسةالة

الاوتج ة لتظياد اع الرسالة غيةر اللتظيةة ةأت الاسمرشةد يصةدق الرسةالة غيةر اللتظيةة (والمةرز

و خروت )1814وقةد يكةوت ذلة راتجعةاد إلةى ح ي ةة أت اعظةي االمصةا بةيت البشةر يةمي بهري ةة

غير لتظية 1

ويمكةةةوت االمصةةةا غيةةةر اللتظةةة اةةةت اسةةةمخداي العينةةةيت والحواتجةةةم ويئةةةالت الوتجةةةل

واالبمسةةةااة وهري ةةةة محريةةة الةةة أر

واليةةةديت وهري ةةةة التجلةةةو

والاسةةةا ة الااديةةةة بةةةيت هر ةةة

االمصا غير اللتظ ات ا ة ألخرى ااةا يتجعة أك ةر مع يةداد ينةداا ي ةوي الارشةد االتجماةاي
الاالكة العربية السعودية باسمخداي بعض الا ارات المى نشأت

الترم .ول د

الذي يعا

يبر ا ات امعددوم ول د وتجدوا أت العديد ات الا ارات الارمبهة بالعالج ماي

أغلب ةا إلةى

قاي ( أيت و خروت  ) 1883بدراسةة مةأ ير االخمال ةات المة منشةأ ة االمصةا غيةر اللتظة
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ال ا ة األوربيةم وقد يكوت ذل راتجعاد إلى أت اعظي نظريةات العةالج النتسة نشةأت أساسةا ة
أوربا والواليات الامحةدو األاريكيةةم كاةا أشةارت الدراسةة إلةى اإلشةكالية المة
الا ارات غير اللتظيل الم نشأت

االخمال ات

أوربا وأاريكا

االمصا بيت بعض ال ا ات.

تجدو رقي ( )1يوئ االخمال ات

يسةبب ا اسةمخداي

ا ات أخرى 1ويوئة التجةدو المةال

االمصا غير اللتظ بيت أوربا وأاريكا وبيت ال ا ات
األخرى 1

وسيلة االتصال

أوربا وأمريكا

االختالف مع الثقافات األخرى

العيوت

ينداا نمحد إلى شخل ت

ةةةةة بعةةةةةض ال ا ةةةةةات األ ري يةةةةةة

حركة التجسد

االمتجةةةةةةةةةةاه نحةةةةةةةةةةو الاخاهةةةةةةةةةةم

النظر إلى يينيل هو الاتئ

واآلسةةةةيوية لةةةةي

اةةةةت الئةةةةروري

النظر إلى يينيل ب قةد يكةوت أاة ارد
غيةةر اسةةمحم ينةةداا ممحةةد إلةةى

إارأو
وااليمةةةدا

ةةة التجلسةةةة وتجعةةة

ا ة اإلسكياو يتجةم يلية أت

م ةةا بتجةوار الاخاهةةم ينةةداا مريةةد

الوتجةةل ا ةةابالد للاخاهةةم إئةةا ة المحد اعل و

ا ة العرم ة ت

إلةةةةةى الاصةةةةةا حة ةةةةة بعةةةةةض العنةةةةاق الحةةةةار بةةةةيت الرتجةةةةا أحةةةةد

األحوا
الصوت وهري ة الكالي

اسمخداي نتاات اعمدلة وصةوت

الاسا ة الاادية

االحمتةةةةةةةةةاظ باسةةةةةةةةةا ة بعيةةةةةةةةةدو

اموسه ه الهري ة الاتئلة

يالقات حست الا ابلة

ة بعةةض ال ا ةةات الالمينيةةة ة ت

السةةرية ة الكةةالي ور ةةع الصةةوت
هو الهري ة الاألو ة
ةةةة

ا ةةةةة العةةةةرم اةةةةت الاةةةةألوا

والشةةعور بعةةدي الراحةةة اةةت دنةةو اخاهبة الهرا اآلخر يت قرم ب

الهرا اآلخر

 2ـ الحضور واالتصال اللفظي :

يكةةوت اإلاسةةا بيةةد الهةةرا اآلخةةر

أا ارد يادياد أحياناد
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االمصةةا غيةةر اللتظةة يتجةةم أت يكةةوت دا اةةاد اةةديوااد باالمصةةا اللتظةة ااةةا يعهةة

العاةةالب الشةةعور باالهماةةاي والامابعةةةم ويسةةمهيع الارشةةد أت يؤكةةد امابعمةةل وحئةةوره اةةت خةةال

هرق يديدو :

أ ) الساا للعاي ب كاا كالال ويدي ا اهعمل باسمارارم ألت ا اهعة الاسمرشد الامكررو قبة
أت ين

يلى األق التجالة الم بدأها سوا ي به الاسمرشد ويتجعلل غير امشتجع .ويتجةم أت

يةوقت الارشةد موقيمةاد اناسةباد كةأت يمحةيت رصةة موقةا الاسمرشةد أو يسةمأذنل ة الا اهعةة م
وا اهعة الاسمرشد قد ال مكوت بالئرورو لتظيةم د يمصرا الارشةد بشةك يعهة الاسمرشةد

شةعو ارد بأنةةل يتجةةم أت يموقةةام كةةأت يبةةدو يلةةى الارشةةد السةةرحات أو االسةةمتراق ة المتكيةةر ة
اوئوع يبدو للاسمرشد أنل ال يمعلق بالاشكلةم أو ينشت بالرد يلى ال اما وغيره 1

م ) الوسةةيلة األخةةرى اةةت أتجةة إ بةةات الحئةةور واالهماةةاي هةة أت ي ةةوي الارشةةد االتجماةةاي

باسةةمخداي بعةةض الاصةةهلحات ال صةةيرو المة مةةوح بةةأت الارشةةد اشةةماق لاعر ةةة الازيةةدم كةةأت

ي ةةو الارشةةد ( نعةةي م ةةي اةةاذا م هةةاه ) والش ة أت ا ة هةةذه الاصةةهلحات والموقيةةت الاناسةةم
السمخداا ا مؤ ر إيتجابيا يلى الاسمرشد 1

ج ) كةةةذل باسةةةمهاية الارشةةةد االتجماةةةاي الرتجةةةوع إلةةةى بعةةةض األتجةةةزاب السةةةاب ة ةةة الحةةةدي

واالسمشةة اد ب ةةا اةةت أتجةةة أت يمأكةةد اةةت أنةةةل امةةابع لل صةةةم إئةةا ة إلةةةى أنةةل سةةوا يعهةةة

الاسمرشةد شةعو ارد قويةاد بةةأت الارشةد اركةز اعةةل انةذ البدايةةم وب اكةةات الارشةد أت يمبةع أسةةاليم
يديدو

هذه العاليةم د يسمش د بكلاات أو اشاهد سبق للاسمرشد أت شرح ام وقد يكوت

يلى شك اسميئا لن هة ساب ة أو إيةادو صةياغة أو يلةى شةك موتجيةل أسة لة اعل ةة مكةوت

إتجابم ا بنعي أو الم وال ش أت هذه الا ارو ل ا ا دمات األولى :

مسةةايد ة ياليةةة الموحةةد الوتجةةدان اةةع الاسمرشةةد وايها ةةل شةةعو ارد قويةاد بةةأت الارشةةد

االتجمااي حائر اعل ا مي باشكلمل يشاركل نت
مسايده

الشعور الداخل الذي يشعر بل.

وال انية :هة اسةمتادو الارشةد االتجماةاي اةت هةذه الا ةارو ة الحصةو يلةى بيانةات
ي الاشكلة ومشخيص ا بدقة1

د ) الصوت أيئاد وسيلة عالة

الحئور والامابعة اللتظية اع الاسمرشد .الارشةد ب اكانةل

اسمخداي الصوت وختئل كلاا ديت الحاتجة حسم الاوقا الذي يشةرحل الاسمرشةدم وامةى اةا

ماكت الارشد ات اسمخداي هذه الا ارو كأت يزيد ات الصوت وسرية الكالي ة بعةض األحيةات
ةةي يلتجةةا إلةةى ختةةض الصةةوت ومنتياةةل بنتاةةة الحةةزت أو المعتجةةم ة أحيةةات أخةةرىم ة ت هةةذه

الوسيلة سيكوت ل ا أ ر عا

نتسية الاسمرشد وشعوره بالموحد الوتجدان اعل1
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 3ة إيادو الصياغة واالسمتجابة االنعكاسية :

إيادو الكالي أو إيهاؤه صةياغة تجديةدو معمبةر إحةدى الوسةا

الاسمرشةةد وايها ةةل انهبايةةةاد بةةأت الارشةةد االتجماةةةاي

الن اش .وااا الشة

أاريت :

الناتجحةة ة كسةم رئةا

ةةي بشةةك يةةةاي الاشةةكلة أو اوئةةةوع

يةل أت إيةادو صةياغة أتجةزاب ك يةرو اةت كةالي الاسمرشةد م يةد الارشةد ة

األو  :هو إيهاب الاسمرشد انهباياد بالحئور والامابعة .
وال ان  :هو المأكد ات أت اا قالل

ي بشك وائ ال لب

يلم ويسمهيع الارشةد أت

يسمخدي هذه الهري ة يت هريق مركيز الارشد يلى ينصريت أساسييت:

األو  :العنصر الاادي أو اإلدراك م وهو احاولة إيادو صةياغة يبةارات الاسمرشةد اةت

أتج اعر ة اا ه بالئبه.

وال ان  :هو العنصر العاهت م وهو الذي ي مي باألاور العاهتيةة الداخليةة للعاية م وقةد

ياكت اعر مل ات خال إتجابة المساؤ كيا كات شعور الاسمرشد حو اا حد

وهنا أربع خهوات يتجم يلى الارشد إمباي ا أ ناب قياال ب ذه الا اة :

أ ) اسماع بشك تجيد ومذكر اا قالل الاسمرشد حو الن هة المة مريةد إيةادو صةياغم ام ومأكةد
ان لي مس ه التجزب الر ي

ات العبارو 1

م ) حةدد احمةوى العبةارو أو الرسةةالة الكالايةة المة سةاعم ا اةةت الاسمرشةدم ومأكةد اةت اعر ةةة

الحد مالوئع م الشخل أو التكرو الم قصدها الاسمرشد أ ناب حدي ل 1

ج ) أيةد صةةياغة الكلاةات األساسةةية ة العبةةارو المة اسةةمخدا ا الاسمرشةد ة كلاةات تجديةةدو
ات واة ووائحةم وحاو أت مكوت دقي اد

هذه الصياغة 1

د ) حةةةاو أت مكةةةوت التجالةةةة المةةة قاةةةت ب يةةةادو صةةةياغم ا اشةةةمالة يلةةةى وصةةةا للشةةةعور
واإلحسةا

ااةا يمهلةةم اةت الاسمرشةد االسةةمتجابة بالاوا ةة أو يةدا ام ودا اةاد اةا مصةا ا ة

هذه العبارات يلى شك أس لة قصيرو1
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 4ـ األصالة أو صدق المشاعر ( ) Genuineness
وي صد باألصالة أت ي وي الارشد بدوره بهري ة معك

أنل يمصةرا بأسةلوم ح ي ة بعيةدار يةت

المزييام وأت يسمتجيم للاسمرشد ويرد يلى أس لمل كأي شةخل خةر ولةي

كارشةةد اتجماةةاي م ول ةةد يةةرا ( ايتجةةات
يمصرا الارشد وكأنل

اةت انهلةق دوره

 ) 1884 Eganاألصةةالة أو الواقعيةةة بأن ةةا أت

انزلل يمصرا ويمتاي اع العاالب كاا يتعة اةع أ ةراد أسةرملم كةأت

يمصةةرا بمل ا يةةة ويتويةةة كاالةةة وأت يكةةوت بعيةةداد يةةت المعةةارض بةةيت أقوالةةل وأ عالةةل وبأس ةلوم

اخةمصر األصالة أو الواقعيةم ه أت يمصرا الارشد كاا هو ال كاا يريده اآلخروت أت يكوت.

واذا كات لدى الارشد شعور بعدي الراحة حو نتسل نل سيتجد صعوبة ومحةدياد بالتةاد أت يكةوت

ح ي يةاد وواقعيةاد اةةع الاسمرشةةد م وال بةةد للارشةةد أت يمأكةد اةةت أنةةل صةةادق وح ي ة وواقعة اةةع
ن سل قبة أت يحةاو مهبيةق ذلة اةع الاسمرشةدم وباسةمهاية الارشةد االتجماةاي أت يسةمخدي

يدو اباد ات أتج إيصا الشعور األصل ( الح ي

) للاسمرشد:

أ ) ابةةدأ المهةةابق  :كاةةا سةةب ت اإلشةةارو ة ت الارشةةد البةةد أت يمايةةز بامبايةةل هةةذا الابةةدأم وهةةو
والاشايرم ويدي معارئ ا ومئارب ا .وات الس

مهابق األقوا واأل عا والسلو واألحاسي

يلى أي اسمرشد أت يالحظ ويرصد أي مناقض أو معارض يصدر ات الارشةد األاةر الةذي ي ةز
ة الاسمرشد

الارشدم ويمر ا ارد سلبياد يلةى العاليةة اإلرشةادية بكاال ةا .لةذل يتجةم يلةى

الارشةةد االتجماةةاي أت يكةةوت حةةذ ارد وامي ظ ةاد لك ة اةةا يتع ة م كاةةا يتجةةم يليةةل أت يخمةةار بعنايةةة
الكلاةةات المة يريةةد اسةةمخداا ام كاةةا يتجةةم أت يكةةوت حائةةر الةةذهت قةةوي الةةذاكروم وقةةد يسةةمعيت
بالمستجي إذا لي مسعتل الذاكرو 1

م ) ابدأ الاصارحة والحدي يت النت

:

الصراحة والوئو والحدي يت النت

شخصل ات الصتات الاسمحبة

يت هريق إيهاب الشخل اعلواات يت

أي شخلم وااا الش

يل أت الارشد االتجمااي

بامبايل هذه الهري ة يعه الاسمرشد ة كبيرو وشعو ارد باالرميا  .ول د وتجد ( دونل و خةروت
Donley et al

دراسم ي الم أتجروها ياي  ) 1881أت االنتمةا وايهةاب اعلواةات يةت

شخصةةية الارشةةةد اةةت شةةأنل أت يوسةةع العالقةةة اةةع الاسمرشةةد ويتجعل ةةا أك ةةر امانةةة وصةةالبة.
بعض الاسمرشديت يسأ بعض األسة لة حةو شخصةية الارشةد ا ة  :هة أنةت امةزوج لاةاذا

اخمةةرت أت مكةةوت ارشةةداد ا ة هةةذه األسة لة البةةد اةةت إتجابم ةةا بهري ةةة اخمصةةرو وصةةادقة اةةع
إيادو الحدي اباشرو إلى اا كات يليل قب موتجيل السؤا  .أاا إذا أصر الاسمرشد يلى موتجيةل
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األس لة للارشد ة ت الارشةد باسةمهايمة أت يمصةرا بدبلوااسةيةم كةأت ي ةو  :يبةدو أنة اليةوي
يساور ال لق حو الكالي يت نتس م أو أت ي و بهري ل الا از  :ل ةد وتج ةت إلة العديةد اةت

األس لة اليوي حو شخصيم الم ال مسمأه ك هذا االهمااي 1
ج ) ابدأ التورية :

وي صد بالتورية هنةا اشةاركة الاسمرشةد بعةض أ كةاره وأحاسيسةل اباشةرود دوت مةأخيرم

ي ةوي الارشةد بةالمعليق يلةى بعةض هةذه الاشةاير واأل كةار وقةت حةدو ا اباشةرو دوت مةةأخير.

والاباشةةرو التوريةةة اةةت قبة الارشةةد مسةةايد ة العاليةةة اإلرشةةادية يةةت هريةةق المعليةق التةةوري
والاباشر يلى ك اا يتجو

ذهت الاسمرشد دوت مأخيرم ااا يسايد

ي ومعاةق أك ةرم

ة الاشةةكلة وم ويةةة العالقةةة بةةيت الارشةةد والاسمرشةةد والاباشةةرو التوريةةة يحمةةاج إلي ةةا الارشةةد

ينداا يصاد ل أي ات الحاالت المالية :

1ة مردد الاسمرشد أو الحذر األك ر ااا ينبت 1
2ة العدوانية والتئم واالامعاض ات اآلخريت 1

3ة يزوا الاسمرشد يت الاشاركة أو شعوره بعدي االسمارار 1

وا اا ها الحدي حو خصةا ل العالقةة اإلرشةادية التعالةة وكيتيةة بنا ةا ومكوين ةا

ن ا معمبر قصة صعبة لي

ات اليسير مكوين ا بسة ولةم وك ية ارد اةا متشة العالقةة اإلرشةادية

ومموقا يند هريق اسدود وذل بسبم يدي النتجا

هذه الخهوو 1

وخماااد متجدر بنا اإلشارو إلى أت اا أشرنا إليل حو خصا ل العالقة اإلرشادية التجيدو

اا هو إال وتج ة نظر اموائةعة لةي مسةموا كا ةة التجوانةم ل ةذه ال ئةيةم كاةا أت بنةاب العالقةة

اإلرشةةادية الناتجحةةة أاةةر قةةد يخملةةا اةةت شةةخل إلةةى خةةر واةةت اتجماةةع إلةةى خةةر ااةةا يتجعلةةل

يرئة لبعض االخمال ات حسم ك حالة يلى حدو 1

المرحلة الثانية  :تحديد وتقييم مشكلة
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محديد الاشكلة المة يعةان ان ةا الاسمرشةد أاةر ئةروري اةت أتجة اسةايدمل ة حة

هذه الاشكلة .ويالية محديد الاشكلة ممهلم متجايع أكبر قدر ااكت ات الاعلواات حةو

الاشكلة وحو الاسمرشد وأية أهراا أخرى ل ا صلة بالاشكلة  .ومحديةد وم يةيي الاشةكلة أاةر

بالل المع يد وذل اليمبارات يديدو أها ا :

1ة أت محديد أي اشكلة أار بالل الصعوبة .

2ة ه ات الااكت أت ينتج الارشد االتجمااي
والهري ة الم يرى ب ا هذه الاشكلة .

م ييي الاشكلة بدوت مأ ير ات الاسمرشد

3ة اا ه الاعلواات الئرورية لمحديد الاشكلة وات باسمهايمل محديد هةذه الاةةةعلوااتم ةد
يكوت هنا اعلواات ئرورية وا اة للتاية ات أتج محديةد الاشكلةةةم واةع ذلة ال يةدل ب ةا

الاسمرشد ظناد انل أن ا غير اتيدوم و

نت

الوقت ال يهلب ا الارشد االتجمااي .

4ة المعاا اع الاشكلة يتجم أت يكوت تجدياد و ورياد اع األخذ
حئةةر لاكمةةم الارشةةد االتجماةةاي

االيمبار أت الاسمرشد ينداا

ناةةا حئةةر وهةةو يعةةان اةةت اشةةكلة يريةةد اةةت يسةةايده ة

ا ا ومحديدها بدقة ات أتج المعاا اع ا بالحلو الاناسبة.

لذل يتجم يلى الارشد االتجمااي أت يع هذه الح ي ة تجيةداد وأت يةدر أت الاسمرشةد

لي يحئر للعم أو إئاية الوقت .

والش أت هذه الموقعةات العاليةة اةت قبة الاسمرشةد الباحة يةت الاسةايدو محاة

ة

هيام ةةا ائةةاونيت :أحةةدهاا إيتجةةاب واآلخةةر سةةلب  .التجانةةم اإليتجةةاب يتةةرض يلةةى الارشةةد

االتجمااي أت يبةدأ يلة التةور ة اباشةرو الحالةةم ويسةمار ة العاة

ي ةا دوت مةأخيرم وأت

يسمت حرل واند اع الاسمرشد بشك إيتجاب ويوظتل لصال العاليةة اإلرشةادية بكاال ةا .أاةا
التجانم السلب

يما

الشعور الذي قد يصيم الاسمرشد

حالة ارور مرو دوت مح يةق

أي م ديم إئا ة إل موقعامةل أت الارشةد سةوا يتجةد لةل الحة السةريع والاناسةم لاشةكلمل ة
مره قصيرو.

لةةةذل يتجةةةم يلةةةى الارشةةةد أت يكةةةوت واييةةةاد واةةةدركاد لتجايةةةع هةةةذه األاةةةورم وأت ال ينسةةةى أت

الاسمرشديت دا ااد يبح وت يت حلو لاشكالم يم وامى اا وتجد لدي ي اإلحسا

الارشةةةد أو متجاهلةل لةةبعض اةةا ي ولةةل الاسمرشةةد أو أيهةةاه إحساسةةا يعكة

بعةةدي ايليةة

يةةدي الابةةاالوم ة ت

الاسمرشد سيموقا مااااد يت اإلدالب بأية اعلوااتم ب رباا يموقا يت الحئور إل الارشةد

االتجمااي .

الهدف من عملية تحديد المشكلة :
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ال دا األسا

ات يالية م ييي الاشكلة الم يعان ان ا الاسمرشد هو ماكةت الارشةد

االتجمااي ات رسةي خهةة يةالج م ةدا إلةى حة الاشةكلة المة يعةان ان ةا الاسمرشةدم وذلة

بااليمااد يلى األهداا المالية:

1ة امباع هري ة انظاة ات أتج الحصو يل بيانات حو الاشكلة.
2ة محديد الامتيرات الر يسة الم سوا ملعم دو ارد بار از
3ة حصر تج ود الارشد االتجمااي
والتج د

ح الاشكلة.

احاولة ح الاشكلة الم أااال بةدالد اةت ئةياع الوقةت

اواتج ة اشكالت أخرى قد ال يكوت ل ا مأ ير اباشر يلى الاسمرشد.

عناصر تحديد وتقييم المشكلة:
كاا سب ت اإلشارو إلى أت يالية الم ييي أو محديد الاشكلة ه ببساهل ك اا ي وي بل

الارشد ات تجاع اعلواات واسمنماتجات و رئيات حو اشكلة الاسمرشدم وه با ابة

المح يق أو االسمتجوام الذي ي ةوي بةل رتجةا الشةرهة ألي شةخل اةت أتجة امخةاذ قةرار اناسةم
ياا نسم إليل .

ويالية محديد الاشكلة يالية صعبة واع دو ويصاحب ا بعض الصةعوباتم وقةد محمةاج

وقمار هويالد وا ةابالت يديةدو وانمظةار للحصةو يلةى اعلواةات إئةا ية يةت الاسمرشةد .وهنةا

يدو يناصر لم ييي الاشكلة وأها ا:
1ـ المقابلة المبدئية

INTAKE

وه أو خهوو ي وي ب ا الارشد

العالية اإلرشادية ومعمبر الا ابلة الابد ية ا اةة

للتايةم إذ أن ا ماكت الارشد ات المعةرا يلةى شخصةية الاسمرشةد والحصةو يلة الاعلواةات
الم يحماتج ا ات أتج رسي مصور ابد

للاةةرو األولةةى ويريةةد أت يةةمكلي يةةت ك ة ش ة

للاشكلة  .والاسمرشد قد يحئةر إلةى اكمةم الارشةد
ة حيامةةل ااةةا يتةةوق الوقةةت الاحةةدد لا ة هةةذه

الا ابلة .ويرى بعض الارشديت أت محديد الا ابلة الابد ية بساية ا الد هو األ ئ م بشةره أت
يكوت الارشد االتجمااي قاد ارد يلى إدارو الا ابلة اةت أتجة موتجي ةا بالشةك الةذي ياكنةل اةت

الحصو يلى الاعلواات الاهلوبة ل ذه الا ابلة .

وقد يكوت ات الاسمحم أت يشةر الارشةد للعاية هةدا الا ابلةة الابد يةة كة يعةرا بالئةبه

أولويةةات الاشةةكلة ويبةةدأ بالحةةدي ين ةةا .ويتجةةم يلةةى الارشةةد ينةةداا يتجةةري هةةذه الا ابلةةة أت
يمتجنةةم اسةةمخداي الاصةةهلحات النتسةةية واالتجمااييةةة الاع ةةدوم وأت ال يهي ة الموئةةي والشةةر

للعاي م ب يعهيل رصل الكاليم كذل يتجم يلى الارشد أت ال يك ر ات االسةمنماتجات أو ال تةز
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للنما ج ألت العديد ات الترئيات الابنيةة يلة هةذه الاعلواةات قةد يكمشةا الارشةد يةدي دقم ةا
بارور الوقت.

والا ابلة الابد ية البد أت مشا األتجزاب المالية:

1ة بيانات أولية:

اسةي الاسمرشةدم العنةواتم رقةي ال ةامام نةةوع السةكتم العاةرم الحالةة االتجمااييةةم الا نةةم يةةدد

أ راد األسرو.

2ة الاشكالت الم يعان ان ا الاسمرشد:

وصةةةا الاشةةةكلة ال ا اةةةةم كيتيةةةة مةةةأ ير الاشةةةكلة يلةةةى حيةةةاو الشةةةخلم اةةةا هةةة
وأحاسي

راب وأ كةةةار

الاسمرشد متجاه هذه الاشكلة امى ظ رت الاشكلة ألو ارو وكي ادو اعانامل ان ا

…الذم الاشكالت االخرى الم يعان ان ا الاسمرشد حمى لو لي مكت ا اة

نظره.

3ة الوئع ال ا ي للعاي :

أ_ كيا ي وي ب ئاب وقمل يواياد وأسبويياد.

م_اا ه أهي األنشهة االتجماايية والمرويحية الم ياارس ا الاسمرشد.
ج_ اا ه هبيعة الاسمرشد النتسية.

د_ اا ه أهي الساات الشخصية للعاي ات ناحية ا ية ودينية ويرقية.
4ة الماريذ العا ل :

أ_ يار األي واألم وا نم اام ومعليا اام وصا اخمصر لشخصية ك ان اا وهبيعةة العالقةة
الاوتجودو

األسرو م كيتية المعاا بيت أ راد األسرو.

م_ أسااب وأياار اإلخوو واألخوات اع وصا اخمصر لعالقة الاسمرشد بك ان ي.

ج_ وصةةا دقيةةق ل سةةرو بشةةك يةةاي باةةا ة ذل ة الاسةةموى االقمصةةادي والةةوظيت مواسةةم رار
األسرو بشك يايم وه معرئت األسرو لاشكالت أسرية

5ة الماريذ الشخص :

السابق…الذ
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أ_ الماريذ الصح  :ويشا الوئع الصح بشك ياي م األاةراض المة معةرض ل ةا الشةخل
والحواد والعاليات التجراحية الم أتجريت لل.

م_ الماريذ المعليا  :ويشا يلى الاراح الدراسية والمحصي األكاديا والدورات …الذ

ج_ الماريذ الوظيت  :ويشا يلى العا الحال للشخلم واألياا الم سبق لل ال يةاي ب ةام
واألياا العسكرية الم قاي ب ا إذا كات يسكرياد.

د_ الحالة االتجماايية:وممئات الوئع ال ا ي للشخل :ه هو امةزوج أي ال م وكةي يةدد اةرات
الزواج والهالق الم ار ب ةام وهة لديةل أيةة رغبةات اكبومةة ال يسةمهيع المحةد ين ةا  .كةذل

البد ات اإلشارو إلى الخبرات والصداات الم ار ب ا

هذا الخصول.

ه_ الخبةةرات السةةاب ة للشةةةخل ةة اتجةةةا اإلرشةةادم وهةةة سةةبق لةةةل أت هلةةم رأي الارشةةةديت
االتجماايييت والنتسييت

و_ العةةادات السةةي ة أو الاحراةةة أو غيةةر الا بولةةة اتجمااييةةادم ا ةة المةةدخيت واداةةات الكحةةو
ومعاه الاخدرات واا إلى ذل .

ز_ وأخي ة ارد البةةد اةةت اعر ةةة أهةةداا الاسمرشةةد ة هةةذه الحيةةاوم ألت اعر ةةة األهةةداا سيسةةايد

الارشد

خهة العالج.

4ة وصا الاسمرشد أ ناب الا ابلة :

البد أت مشةا الا ابلةة الابد يةة يلةى وصةتاد دقي ةاد لاةا كةات يليةل الاسمرشةد أ نةاب إتجةراب هةذه
الا ابلةةةة والهري ةةةة المةةة يمصةةةرا ب ةةةا وهري مةةةل ةةة الكةةةالي ومعةةةابير الوتجةةةل وحالمةةةل النتسةةةية

والاعنوية بشك ياي.

7ة البةد أت مشةا اسةماارو الا ابلةة الابد يةة يلةى اسةاحة اخصصةة السةمخداي الارشةد ليةدوت
ي ا ار يامل واسمنماتجامل وموصيامل للا ابلة ال اداةم والاعلواات الم ال ي از يبح ين ا.

تعريف المشكلة :
العنصر ال ان ات يناصر هذه العالية هو إيهاب معريةا دقيةق للاشةكلة المة يعةان

ان ةةا الاسمرشةةدم ويعمبةةر معريةةا الاشةةكلة معريتةاد دقي ةاد هةةو اتمةةا ياليةةة العةةالج االتجماةةاي .
ويبةدأ معريةا الاشةةكلة اةت بدايةةة الا ابلةة الابد يةةم واةةت الاموقةع أت يسةةمار ة ا ةةابلميت أو
ةةةال اةةةع هةةةذه الا ابلةةةة بعةةةدها يةةةماكت الارشةةةد اةةةت معريةةةا الاشةةةكلةم ويتجةةةم يلةةةى الارشةةةد

االتجماةاي أت ال يسةمعتج

ة إيهةاب معريةا دقيةةق للاشةكلةم كةأت يعةةرا الاشةكلة بنةاب يلةةى

الاعلواات الم أخذها ات الا ابلة الابد يةم ا

هذا المصرا قةد ال يكةوت دقي ةادم ألت الك يةر
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ات الاسمرشديت ال يدلوت بك اا لدي ي ات اعلواات

يعمبةروت ا ة هةةذه الا ةةابالت ال مة از

العديد ات الاناح الم مسايد الارشد

الا ابلة األولى أو حمى ال انية حية

مةةرو اخمبةار للارشةةد وللعاليةةة اإلرشةةادية بكاال ةةام وهنةةا
معريا الاشكلة بشك دقيق :

1ة يناصر الاشكلة ( الاواقا الم مبرز الاشكلة بشك أساس أو ابد
أ ) الشعور الارمبه بالاشكلة ا

اإلحباه م الخوا م التئم 1

):

م ) األ كةةةةار الارمبهةةةةة بالاشةةةةكلة ا ةةةة االنهبايةةةةات وااليم ةةةةادات المةةةة ممولةةةةد لةةةةدى

الاسمرشد1

ج ) السلو الارمبه بالاشكلة ا

اع نتسل أو اع اآلخريت 1

المصر ات واأل عا الم ي ةوي ب ةا الاسمرشةد سةواب

2ة األحدا والوقا ع الارمبهة بالاشكلة :

أ ) امى حد ت الاشكلة وأيت واع ات
م ) ااذا حد ينداا بدأت الاشكلة

ج ) كيا كات الوئع قب حدو الاشكلة

د ) ه هنا أاور مسايد يلى محست الاشكلة أو يلى اخمتا ا ن ا ياد

هة ) اا ه األاور الم رباا متجع الاشكلة مزداد سوباد
3ة هو

مرو الاشكلة :

أ ) كي هو التمرو انذ حدو الاشكلة 1
م) كي هو

مرو اسمارار الاشكلة ينداا محد 1

ج ) ه هنا يواا د عت الاسمرشد إلى هلم الاعونة والاسايدو ات الارشد 1
د ) كيتية معارض الاشكلة اع الحياو العالية واالتجماايية للعاي 1

4ة ا ارات الاسمرشد ونواح ال وو والئعا

شخصية الاسمرشد:

أ ) كيتية معاا الاسمرشد اع الاشكلة وادى نتجاحل

م ) ه سبق الارشد أت متلم يلى اشكالت ساب ة 1

هذه الناحية 1

ج ) اةةا هة الاصةةادر والنةواح اإليتجابيةةة المة ياملك ةةا الاسمرشةةد وب اكانةةل موظيت ةةا

لح الاشكلة 1
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د ) اا ه هبيعة ا ة الاسمرشد الدينية واالتجمااييةم وه لديةل أيةة محتظةات متجةاه

الاتجماع أو بعض الت ات ا

نظرمل للتجن

اآلخر 1

وباإلئةةةا ة إلةةةى هةةةذه الخهةةةوات ةةة ت باسةةةمهاية الارشةةةد االتجماةةةاي الحصةةةو يلةةةى

اعلواات أخرى مسةايده ة حة الاشةكلةم ا ة إتجةراب اخمبةارات نتسةية أو اتجمااييةة اةت أتجة
اعر ة اوقا وامتجاهات الاسمرشد متجاه بعض ال ئايا والظواهر االتجماايية1

المرحلة الثالثة  :تحديد أهداف اإلرشاد
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ا نة اإلرشاد االتجمااي ا

غيرها ات الا ةت البةد أت يكةوت ل ةا هةدا احةدد مسةعى

لمح ي ل .وال دا ات العالية اإلرشادية البد ات محديده بدقة ووئةو اةت البدايةةم وال بةد اةت
إشة ار الاسمرشةد ة رسةي هةذا ال ةةدا اةع أخةذ وتج ةةة نظةر الارشةد االتجماةةاي م و ة بعةةض

األحيةةات يكةةوت للارشةةد دور بةةارز ة رسةةي هةةذا ال ةةدا ينةةداا ال يكةةوت باسةةمهاية الاسمرشةةد
رؤية األاور بشك وائ م أو ال يعرا ااذا يتع م حي يمولى الارشةد مرتجاةة اهالةم ورغبةات

وأانيات الاسمرشد لمصب هد اد مسعى العالية اإلرشةادية إلةى مح ي ةل .ومحديةد أهةداا العاليةة

اإلرشةةادية يسةةايد ك ةالد اةةت الاسمرشةةد والارشةةد يلةةى حةةد س ةواب ة الائ ة قةةدااد ة ياليةةة
اإلرشةةاد االتجماةةاي م ويصةةب ك ة ان اةةا يلةةى بينةةة اةةت األاةةر ويعةةرا ال ةةدا اةةت هةةذا العا ة
الاشمر ااا يعهيل د عة قوية ات الحاا

واالسمارار

هذه العالية .وقد يكوت هنةا أك ةر

ات هدا للعالية اإلرشاديةم كاا أنل باإلاكات وئع أهداا قصيرو واموسهة ات أتج الوصو

إلى األهداا الن ا ية لعالية اإلرشاد االتجمااي 1
وظائف أهداف اإلرشاد :
األهداا

العالية اإلرشادية مخدي ال وظا ا ا اة:

1ة األهداا حا ز للعالية اإلرشادية :
ينداا يمحا

الاسمرشد ل هداا الارسواة ات خال العالية اإلرشادية نل يسةعى

نحو مح يق هذه األهداا بشتام خصوصاد ينةداا يشةار الاسمرشةد ة وئةع وصةياغة هةذه

األهداا 1

2ة الوظيتة المعلياية أو المربوية ل هداا :

بعةةداا مةةمي ياليةةة اخميةةار األهةةداا وصةةياغم ا ن ةةا مبةةدأ ة احةةمال حيةةز ة ذهةةت

الاسمرشةةد يئةةهر اعةةل إلةةى ازيةةد اةةت البح ة واالسمتسةةار لك ة اةةا اةةت شةةأنل اسةةايدمل ة

الوصو ل ذه األهداا 1

3ة الوظيتة الم وياية ل هداا :

األهداا الم يرسا ا الاسمرشد والارشد أ ناب العالية اإلرشادية ات الااكت أت مؤدي

وظيتةةةة م ويايةةةةم ويةةةمي ذلةةة ينةةةداا ي ةةةوي كةةة اةةةت الارشةةةد والعايةةة باخميةةةار بعةةةض الوسةةةا

واألساليم الاسمخداة ات أتج معدي السلو 1
أنــواع األهــداف :
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يالية اإلرشاد االتجمااي يالية امواصةلة وقةد مسةمار لتمةرات هويلةة ويمخلل ةا العديةد

ات المتيرات م لذل

1ة أهداا ارحلية :

ت هذه العالية دا ااد محماج إلى نوييت ات األهداا :

األهداا الارحلية هة المة يرسةا ا الارشةد باالمتةاق اةع الاسمرشةد اةت أتجة مح يةق

أهداا قصيرو وإلنتجاز بعض المتيرات
الن ا يةم ا

شخصةية الاسمرشةد اةت أتجة الوصةو إلةى األهةداا

بناب يالقةة إيتجابيةة اةع الاسمرشةد حية أت هةذا ال ةدا هةدا ارحلة ي ةوي بةل

الارشد ات أتج اسايدمل

1

رسي مح يق ال دا البعيد أو الن ا

وهو ح اشكلة الاسمرشد

2ة أهداا ن ا ية :

األهةةداا الن ا يةةة ه ة األهةةداا الح ي يةةة للعاليةةة اإلرشةةادية الم ة مسةةمخدي األهةةداا

الارحلية ات أتج الوصو إلي ام ومخملا األهداا الارحليةة يةت األهةداا الن ا يةة اةت ناحيةة

أت األهداا الارحلية قد مكوت امشاب ة بيت الك ير ات الاسمرشديتم ا

بناب يالقةة إيتجابيةة

اع الاسمرشد واكمسةام مةل 111الةذم بيناةا نتجةد األهةداا الن ا يةة مخملةا بةاخمالا اشةكلة

الاسمرشةةد وقةةد ال مكةةوت بالئةةرورو محا ة مشةةاب اد بةةيت اعظةةي العاةةالبم إئةةا ة إلةةى ذل ة
األهداا الن ا ية ال بد أت مكوت وائحة واعلنة ويعر ا الاسمرشد ويوا ق يلي ام

ةت

حيت أت

األهةةداا الارحليةةة قةةد ال محا ة هةةذه الخصةةا لم ةةد مكةةوت أهةةدا اد ختيتةةة يرسةةا ا الارشةةد
ويحاو مح ي ا دوت يلي الاسمرشدم وذل ات أتجة مح يق األهداا الن ا ية1

معوقات تحديد األهداف :
اةةت النةةادر أت يهلةةم الاسمرشةةد الاسةةايدو اةةت أتجة متييةةر سةةلو اعةةيت ووائة م ةةد

يبدي الاسمرشد رغبمل كالمال  ( :أريد أت يكةوت با ةدوري الكةالي اةع الادرسةيت دوت أت أشةعر

بعدي االرميةا ) وكأنةل يريةد أت ي ةةةو ( إننة شةخل ختجةو ) .ودا اةاد اةا يلتجةأ العاةالب إلةى

شر الاواقا ومبريرها بدالد ات المركيز يلى الصتات الشخصية ل يم وقد يكوت ذل دوت يلااد
ان يم وهنا يأم دور الارشد االتجمااي

خصا ص ي وصتام ي 1

يالية اسايدو الاسمرشد

اإل صا يت بعض

أت المركيز اع الاسمرشد يلى بعض ال اوي غير الاحدده ات قبة الاسمرشةد واةت ةي

محويل ةةا إلةةى أهةةداا احةةددو أاةةر يكمنتةةل بعةةض الصةةعوباتم واةةت هنةةا نسةةمهيع ال ةةو أت يةةدي

اعر ة العاالب وااذا يريدوت ويدي إيها ي وصتاد دقي ةاد لاةا يةدور بةداخل ي أاة ارد يعةوق ياليةة
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محديد أهداا العالية اإلرشادية .ويدي محديد ال دا ات العالية اإلرشادية محديداد دقي ةاد ينبت

أت ال يعوق العالية اإلرشاديةم ألت وتجود أهداا حمى لو لي مكت احددو أ ئ ات يةدي وتجةود

أهداا إهالقاد .وينبت يلى الارشد أت يسايد الاسمرشد
الوصو إليلم ي ي وي باسايدمل أيئاد

المى مسايد

مح يق ال دا الر ي

1

محديد هدا ر يس احدد يحةاو

رسي خارهة األهداا الارحلية والاموسهة وال صيرو

ضرورة مشاركة المسترشد في تحديد الهدف
بعةةض الارشةةديت االتجماةةايييت ي ةةوي باالسةةمااع إلةةى الاسمرشةةد وهةةو يصةةا اشةةكلمل

وموتجيل بعض األس لةم ي يموص إلى مشخيل للاشكلة ويبدأ بوئع أهةداا احةددو اةت أتجة

ح هذه الاشكلة دوت أت يكوت للعاي دور بةارز ة هةذه العاليةةم وهةذا بةال شة قصةور ة

العالية اإلرشادية قد يعرئ ا لعدي النتجا م إذ أنل ات الاعروا أت إش ار الاسمرشد

محديد

األهداا ورسا ا ابدأ يصعم المناز ينل محت أية ظروام ةال بةد اةت إشة ار الاسمرشةد ة

وئةةع األهةةداا ألت هةةذه الاشةةاركة مئةةات الم ةزاي الاسمرشةةد ومحاسةةل لمح يةةق هةةذه األهةةداام
ويتجم أت يدر الارشد االتجمااي أت يةدي إشة ار الاسمرشةد ة صةياغة األهةداا يعنة يةدي

اسةةمارار العاليةةة اإلرشةةاديةم وحمةةى ة الحةةاالت الم ة ال يسةةمهيع ي ةةا الاسمرشةةد صةةياغة أو

محديد األهداا الم يريدهام ال بد ات صياغم ا واخباره ب ا وأخذ اوا مل يلي ا .وهذا ال يعنة

بالئرورو إخباره بتجايع األهداا حي أت بعض األهداا الارحلية ال صةيرو األتجة قةد ال يعةرا

ين ا الاسمرشد أي ش م و

نت

الوقت ال مسبم يا اد للعالية اإلرشادية 1

رفض المسترشد لعملية تحديد األهداف
اةةت الامعةةارا يليةةل ة الخداةةة االتجمااييةةة ويلةةي الةةنت

أت بعةةض العاةةالب البةةاح يت

يت الاسايدو يلتجؤوت إلى الا اواة والةر ض لةبعض أ كةار الارشةديت االتجماةايييت والنتسةييت
د ير ض الاسمرشد الاشاركة

محديد ال دا وصياغمل وبلورمل بالشك الةذي يسةايد يلةى

ح الاشكلةم وقد يكةوت هةذا الةر ض راتجعةاد إلةى يةدي ا ةدرو الاسمرشةد يلةى محديةد اةاذا يريةدم
وذل لكونل يار بظروا صعبة أوصلمل إلى يدي الا درو يلى المركيةز والمتكيةر البنةاب .كاةا أت

هةةذا الةةر ض قةةد يكةةوت يا ةةداد إلةةى أسةةبام أخةةرى ا ة ر ئةةل لشخصةةية الارشةةد أو يةةدي قنايمةةل
باألهداا المى مات صياغم ا أو ألسبام أخرىم وأياد كةات السةبم ةال بةد اةت المعااة الصةحي
اةةع هةةذه الا اواةةة والةةر ض بالشةةك الا ن ة الاهلةةومم

نةةا البةةد أت يبةةدأ الارشةةد ة محةةري

السةبم ة هةذا الةةر ض وذلة يةةت هريةةق موتجيةل ا ة األسة لة الماليةةة :لاةاذا ر ةةض الاسمرشةةد
الاشاركة

محديد ال دا

ه هو قصور

شخصية الاسمرشد أي أنل اتجرد ر ض

ذا
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كات قصةو ارد ة شخصةية الاسمرشةد ة ت الارشةد ي ةوي باسةايدمل يلةى الاشةاركة إاةا إذا كةات
ر ئةاد امعاةةداد ة ت الارشةةد يلتجةةا إلةةى يةةدو أسةةاليم سةوا مةةمي اناقشةةم ا ة

الكمام 1

المرحلة الرابعة :الختام والمتابعة

صة اةةا ة هةةذا

81

هذه الارحلة األخيرو ات اراح اإلرشةاد االتجماةاي وهة ارحلةة انم اليةة ا اةةم حية

يةمي ي ةا انم ةا الارشةد االتجماةةاي اةت الاراحة المة يكةوت ي ةةا امواتجةداد اةع الاسمرشةد إلةةى

ارحلةةة تجديةةدو محةةمي يلةةى الاسمرشةةد أت يمعااة اةةع الصةةعوبات المة مواتج ةةل انتةةرداد م وخةةال
يالية المحو الم ممي

هذه الارحلة يتجم أت يموا ر ي ةا العديةد اةت العناصةر وااليمبةارات

الم يتجم أت مؤخةذ ة الحسةبات اةت أتجة الاسةاهاة ة نتجةا هةذه العاليةةم وبالمةال نتجةا

العالية اإلرشاديةم وينبت يلى الارشد االتجمااي الذي يريةد أت ي ةوي باخممةاي ياليةة اإلرشةاد

االتجمااي أت يمذكر األاور المالية :
1ة البداية والن اية

أي يا إنسان يصاحب اا بعض الصعوبات ويدي المكيا1

2ة الخوا ات الن اية ويدي اواتج م ا أار وارد
3ة الموقيت الاناسم يسايد

اعظي األحيات ولدى الك ير ات النا 1

نتجا خماي العالية اإلرشادية وان ا ا 1

4ة االهمااي بئرورو الامابعة أحد أساسيات يالية اإلرشاد االتجمااي 1

5ة إيهاب الاسمرشد إحساساد وايحاب بئرورو مواصةلل اةع الارشةد اسةؤولية م ةع يلةى الارشةد

االتجمااي 1

4ة امابعة الاسمرشد والسؤا يت أحوالل إحدى أخالقيات ا نة اإلرشاد االتجمااي 1

7ة اخميار الهري ة البنةابو إلن ةاب ياليةة اإلرشةاد االتجماةاي وخماا ةا ا اةة م ةع يلةى يةامق

الارشد االتجمااي 1

ونسةةمهيع معريةةا هةةذه الارحلةةة بأن ةةا ليسةةت اتجةةرد إغةةالق وان ةةاب العاليةةة اإلرشةةاديةم

واناا ه يبارو يت ارحلة محو ات وئع وظروا اعينة إلى وئع تجديد وظروا تجديدو1
وات الهبيع أت الاسمرشد يعلي تجيداد أت يالية اإلرشاد االتجماةاي سةوا منم ة

ة

ن اية الاهاا ا اا هالت الادوم وهةذا شة يتجةم يلةى الارشةد االتجماةاي أت يوئةحل ويؤكةد

يليل

الاراح األ ولىم واذا كات هذا االنهباع اوتجوداد لدى الهر يت انةذ البدايةة ة ت الشة ب

الصةةعم لك ة اةةت الارشةةد والاسمرشةةد هةةو امةةى يمخةةذ ق ةرار إن ةةاب العاليةةة اإلرشةةاديةم واةةا ه ة

الاحكةةات والاعةةايير الم ة ينبت ة اسةةمخداا ا ة امخةةاذ ا ة هةةذا ال ةرارم واإلتجابةةة يةةت هةةذا

المساؤ ممهلم اناقشة اسمتيئة لعديد ات األاور أها ا الخهوات المالية :

1ة إيداد الاسمرشد :
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حص ة

يتجم يلى الارشد االتجمااي أت ي يي الوئع الذي يليل الاسمرشد وادى الم دي الةذي

ة سةةبي ح ة الاشةةكلة المةةى يعةةان ان ةةام ةةي إيةةداده بم ب ة

االيمااد يلى الارشد الى ارحلة ممسي باالسم اللية وااليمااد يلى النت

كةةرو المحةةو اةةت ارحلةةة
1

2ة المأكيد يلى المتير الذي حد للاسمرشد :

اةةت الاموقةةع أت يحةةد متيةةر الحةةوظ ةة حيةةاو الاسمرشةةد وذلةة اةةت خةةال العاليةةة

اإلرشاديةم ويتئ أت ي وي الارشد بعاليةة مةدييي ل ةذه المتيةرات ومنبيةل الاسمرشةد إلةى الم ةدي

الةةذي حصة لةةلم ويهلةةم انةةل احاولةةة االسةةمارار ة إحةةدا متيةرات أخةةرى ك ة اةةا وتجةةد نتسةةل

ائه اردم كاا أت الاسمرشد يتجم أت يسةمخدي الا ةارات والخبةرات المةى اكمسةب ا خةال التجلسةات

اإلرشادية وذل

ااارسمل لكا ة شؤونل 1

3ة المخهيه والامابعة:

الامابعة ه اا يحد ات امصا بيت الهر يت بعد انم اب العالية اإلرشاديةم والامابعة

ئةةرورية تجةةداد ويلةةى األخةةل ة اتجةةا اإلرشةةاد االتجماةةاي م واةةع بعةةض األشةةخال الةةذيت ال
يسمهيعوت االسمتناب يت الارشد بشك ن ا  .ويؤكد ك ير ات الارشديت يلى أهاية الامابعة
ة اسةةايدو الاسمرشةةديت ة المتلةةم يلةةى العديةةد اةةت الاشةةكالت المةةى م ةواتج ي بعةةد ن ايةةة

العالية اإلرشادية 1

المقاومة والرفض إلنهاء العملية اإلرشادية :
ك ي ة ارد اةةا يواتجةةل الارشةةدوت االتجماةةاييوت اشةةكلة ر ةةض الاسمرشةةد وا اوامةةل لارحلةةة

ن اية العالية اإلرشاديةم وذل يبر أشكا امعددو مما ة

يمصةةرا لةةو حةةد لةةل أي شة

ة ك ةرو أسة لة الاسمرشةد يةت كيةا

ويكةةوت الةةر ض قويةاد ة بعةةض األحيةةاتم وذل ة ينةةداا يصةةر

الاسمرشد يلى أنل ال يسةمهيع االسةمتناب يةت الارشةد االتجماةاي م وأنةل رباةا يانةى بنكسةة أو

كار ة

حيامل إذا لي يسمار

االيمااد يلى الارشد 1

المسترشد ونهاية العالقة اإلرشادية :
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إحسا

الاسمرشةةد قةةةد يخمةةةار أت ين ةةة العاليةةةة اإلرشةةادية ألسةةةبام يديةةةدوم ةةةد يكةةةوت لديةةةل
بأت أهدا ةل مةي مح ي ةا بالكااة م وقةد يكةوت لديةل شةعور بةأت العاليةة اإلرشةادية غيةر

اتجدية ولي م دي لل أي ش يذكرم وأحياناد ي وي الاسمرشد ب ن اب العالية اإلرشادية وذلة يا ةد

إلحساسل بأت هذه العالية مشك يب اد يالد يلى كاهللم ويرغم
يمهلبل االسمارار

الموقا ين ا نظ ارد لك رو اا

هذه العاليةم وقد يرتجع السبم أحياناد إلى يدي قدرو الاسمرشد

اإليتةاب

بويةةده للارشةةدم وا اةةا كانةةت األسةةبام ة ت الابةةاد الا نيةةة وااللم ةزاي األخالقة للارشةةد محةةمي

يلية يدي الموقا لاتجرد رغبة الاسمرشد ة ذلة م إذ البةد اةت بةذ ازيةد اةت التج ةد اةت أتجة

اسمارار هذه العالية نظ ارد ألت ا

هذه الن اية معمبر ن اية غير او ة للعالية اإلرشادية 1

المرشد ونهاية العالقة اإلرشادية :
سب ت اإلشارو إلى أت إن اب العالية اإلرشادية ي ع يلى كاه الارشد االتجمااي م نظ ارد

ألنةةل الشةةخل ال ةةادر يل ةى اخميةةار الموقيةةت الاناسةةمم ومحديةةد اةةدى الم ةةدي الةةذي حص ة

ة

شخصية الاسمرشدم أو ة سةبي حة اشةكلمل المة يعةان ان ةام إال أت هةذه األاةور ال معنة

انتراد الارشد االتجمااي بخماي وان اب العالية اإلرشادية دوت إش ار الاسمرشد ي ا 1

العديد ات الا ارات الم مسايد الارشد االتجمااي
كا ة اراح اإلرشاد االتجمااي

83

المرحلة األولى  :بناء عالقة إيجابية
1ة الارشد اهمي بالنظر إلى يين الاسمرشد أ ناب أي احاد ة
( نعي )

2ة المعبيرات الصاامة لوتجل الارشد معك
( نعي )

( ال )

اشايره

( ال )

3ة الارشد اسمهاع بنتجا أت يسمخدي نتاة الصوت أ ناب حدي ل للاسمرشد
( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

4ة الارشد قاي بالمعليق يلى بعض اا ي ولل الاسمرشد بهري ة مد عل لالسمارار
5ة الارشد قاي بصياغة بعض العبارات المى معك
( نعي )

4ة الارشد أوئ رغبمل األكيدو
( نعي )

7ة الارشد نتج أك ر ات ارو
( نعي )

شعور الاسمرشد

( ال )

ي ك اا ي ولل الاسمرشد
( ال )

اشاركة الاسمرشد لاشايره وأحاسيسل
( ال )

1ةة الارشةةد شةةتجع الاسمرشةةد ة المأكيةةد يلةةى اناقشةةة وشةةر شةةعوره متجةةاه الا ابلةةة اإلرشةةادية
ومتجاه الاسمرشد

( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

8ة الارشد قاي بالمعبير يت اا يراه ات ن اه ال وو والهاو لدى الاسمرشد
11ة الارشد قاي ببعض االسمتجابات التورية المى معك

المرحلة الثانية  :تقييم وتحديد المشكلة

ادى م بلل وم ديره للعاي
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1ة الارشد هلم ات الاسمرشد أت ي دي بعض الاعلواات األولية يت نتسل
( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

2ة الارشد هلم ات الاسمرشد أت يصا اشكلمل وأت ي دي إيئاحاد لخلتية هذه الاشكلة
3ة الارشد هلم ات الاسمرشد أت ي وي بمرميم الاشكالت المى يعان ان ا
4ة الارشد والاسمرشد أخذا ك اشكلة يلى انتراد وقااا بمحديد
أ ) البعد العاهت للاشكلة
( نعي )

( ال)

م ) األبعاد االدراكية ( الاعر ية ) للاشكلة
( نعي )

ج ) األبعاد السلوكية للاشكلة
( نعي )

( ال )
( ال )

د ) األبعاد الامعل ة بالعالقات بيت الشخصية للاشكلة
( نعي )

هة) ادى حدو الاشكلة وادم ا وقسوم ا
( نعي )

( ال )
( ال )

ذ ) الوئع الذي كات يليل الاسمرشد قب حدو الاشكلة
( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

5ة الارشد قاي بسؤا الاسمرشد يت الحلو الم تجرب ا الاسمرشد ات قب
4ة الارشد والاسمرشد ياال يلى محديد ن اه ال وو والنواح اإليتجابية

المرحلة الثالثة  :تحديد الهدف من اإلرشاد

الاسمرشد
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1ة الارشد هلم ات الاسمرشد أت يحدد األسلوم الذي يراه ات أتج متيير سلوكل الارئ
( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

2ة الارشد والاسمرشد قااا سوياد بمحديد األهداا ات العالية اإلرشادية محديداد وائحاد ودقي اد
3ة األهداا الم مي محديدها وائحة وتجلية وات الااكت مح ي ا
4ة الارشد سأ الاسمرشد أت يبدي المزاال بمح يق هذه األهداا
5ة الارشد سأ الاسمرشد أت يخهو يلى األق خهوو واحدو يالية
4ةة ة حالةةة كةةوت الاسمرشةةد غيةةر اةةمحا

الاوئوع اعل

( نعي )

7ة الارشد قاي باقم ار بدا
( نعي )

إلنتجةةاز هةةذه األهةةداا ي ةةوي الارشةةد باناقشةةة هةةذا
( ال )

حالة مع ر الخهة اإلرشادية
( ال )

1ة الارشد قاي بمشتجيع الاسمرشد باالحظة ورصد المتير الذي ه أر يلى سلو الاسمرشد أ نةاب
وبعد أي تجلسة إرشادية

( نعي )

اخميار ومهبيق اسمراميتجية المدخ الاناسم

( ال )
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1ة الارشد ي دي اقمراحات بخصول اا يراه اناسباد بشأت المدخ اإلرشادي الاناسم
( نعي )

( ال )

2ة الارشد يزود الاسمرشةد باعلواةات كا يةة حةو يناصةر المةدخ اإلرشةادي والوقةت الاهلةوم
والاحاست والاساو لالسمراميتجية الاراد امباي ا
( نعي )

3ة الارشد قاي ب يهاب الاسمرشد الحرية الكاالة
( نعي )

( ال )

اخميار اإلسمراميتجية الاراد امباي ا

( ال )

4ة الارشد قدي العديد ات االقمراحات الامرمبة يلى امباع اسمراميتجية اعينة بعد االسمارار ي ا
( نعي )

( ال )

5ة الارشد قاي بامباع أسلوم المأكد الاسبق ات أت الاسمرشد اسمهاع

ي االسةمراميتجية الاةراد

مهبي ا وذل يت هريق موتجيل يدد ات األسة لة واالقمراحةات وسةااع معليةق الاسمرشةد يلي ةا

1

( نعي )

( ال )

المرحلة الخامسة  :مرحلة الختام والمتابعة
1ة ة الارشةةد والاسمرشةةد ي واةةات سةةوياد بعاليةةة م يةةيي للعاليةةة اإلرشةةادية واةةدى اةةا مح ةةق اةةت

األهداا الم مي رسا ا
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( نعي )

( ال )

( نعي )

( ال )

2ة الارشد والاسمرشد ي واات بعالية ملخيل لاا مح ق ات م دي

حالة الاسمرشد

3ة ة الارشةةد ي ةةوي بمةةدريم الاسمرشةةد يلةةى االنم ةةا المةةدريتج اةةت الوئةةع ال ةةا ي إلةةى الوئةةع

الاسم بل الذي يحمي يلى الاسمرشد المصرا باترده

( ال )

( نعي )

الاسم ب

4ة الارشد ي وي ب يهاب الاسمرشد ا مرحات وا مرائات يت ك اةا يموقةع أت يواتجةل الاسمرشةد
ات ي بات وصعوبات

( نعي )

الاسم ب

( ال )

5ة الارشد يناقش اع الاسمرشد يالية الامابعة وأهايم ا واألسلوم األا
( نعي )

المهارات اإلرشادية :

( ال )

لمح ي ا
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ةةة اةةةا يلةةة نسةةةمعرض العديةةةد اةةةت الا ةةةارات اإلرشةةةادية والمةةة ينبتةةة يلةةةى الارشةةةد

االتجمااي اسمعرائ ا ووئع إشارو (ص ) أااي الا ارات الم مي اسمخداا ا بالتع ويالاةة (
) أااي الا ارات الم لي يمي اسمخداا ا وذكر سبم يدي اسمخداي هذه الا ارات:

1ة بناب يالقة امينة1

2ة الحئور والمركيز 1
3ة موظيا اللتة1

4ة اسمخداي اللتة الصاامة.

5ة االمصا اللتظ التعا 1
4ة االمصا غير اللتظ 1

7ة إيادو صياغة بعض التجا والاتردات1
1ة المتذية االرمتجايية.

8ة اسمخداي األس لة ( الاتموحة ة الاتل ة ة الموئيحية )1

11ة محديد األهداا1

11ة الاواتج ة والاصارحة 1
12ة ال دوو الناتجحة1
13ة الملخيل1

14ة ا ارات الا ابلة1

15ة ا ارات الاالحظة1
14ة المستجي 1

17ة إظ ار االهمااي للاسمرشد1
11ة الامابعة 1

18ة الخماي الناتج 1
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الفصل السادس
أساليب واستراتيجيات التدخل اإلرشادي

1ـ التدخالت الوجدانية (العاطفية) .
2ـ التدخالت المعرفية (اإلدراكية) .
3ـ التدخالت السلوكية .
4ـ التدخالت البيئية .
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مقدمة :
يموقا نتجا العالية اإلرشادية يلى اخميار االسمراميتجية الاناسبة للمدخ الا ن

ات

أتجةةةة العةةةةالج واسةةةةايدو العايةةةة يلةةةةى الةةةةمخلل اةةةةت الاشةةةةكلة ن ا يةةةةام وال شةةةة أت اخميةةةةار
االسمراميتجية الاناسبة للمدخ يتجم أت يمي بعناية ا ةةم ويمةأ ر اخميةار االسةمراميتجية الاناسةبة
بالعديد ات العواا ا  :العاي م والارشدم والبي ة الم محيه بك ان اا  .ويتجم يلى الارشةد

أت يكوت ادركا ل ذه العواا تجيدام وخصوصا العاي الذي يحيه بل العديد ات

الاةةؤ رات المة مةةؤ ر ة نتجةةا ياليةةة اإلرشةةاد االتجماةةاي  .والبةةد أت يعةةرا الارشةةد شخصةةية
العاي ونظرمل إلى نتسلم وال ا ة الم يمبناها و لستمل

الحياوم بعض العاالب يعم دوت

ايم ادات غريبة حيا بعض األاورم ويروت أت بعض المصر ات الم ي وي ب ا اآلخروت ييةم
ال ياكت أت يتعلوهم أو أت اللتجوب إلى اآلخريت وهلم الاسايدو ان ي ئةعا وخئةوع ال ياكةت

أت ي بلوهم وغيرها الك ير ات األاور الم يتجم يلى الارشةد أخةذها ة الحسةبات أ نةاب اخميةار
االسةةمراميتجية الاناسةةبة للمةةدخ م ألت االسةةمراميتجية الم ة ال مأخةةذ ة الحسةةبات هةةذه األاةةور لةةت

يكمم ل ا النتجا .

ومعمبر البي ة الم يعيش ي ا العاي أحةد العوااة المة ال بةد أت مؤخةذ ة الحسةبات

أ ناب رسي االسمراميتجية الاناسبة للمدخ م البي ة ل ا مأ ير كبيةر يلةى التةردم ةد يئةهر التةرد

إلةى يةدي ااارسةةة بعةض رغبامةةل وذلة نةةزوال ينةد رغبةة الاتجماةةعم وقةد يةةر ض العاية أت ينتةةذ
خهةةة العةةالج واالسةةمراميتجية الم ة اخمارهةةا الارشةةدم وذل ة اليم ةةاده أن ةةا ممعةةارض اةةع النةةا

الاحيهيت بل سواب كات ذل الاحيه هو األسةرو المة يعةيش ي ةا العاية أو التجيةرو أو تجاايةة

الر اق واألصدقاب وغيرها الك ير .

ومعمبر هذه الارحلةة واحةدو اةت أهةي اراحة اإلرشةاد االتجماةاي إت لةي مكةت هة األهةي

يلى اإلهالق وه با ابة الوصتة المة يكمب ةا الهبيةم لارئةاهم ة ذا لةي يةمي اخميةار األسةلوم
الاناسم للمدخ اإلرشادي بعناية ا ة ويؤخةذ ة الحسةبات كا ةة العوااة وااليمبةارات الاةؤ رو
حياو الاسمرشدم د متش هذه االسمراميتجية ااا ي ود إلى ش العالية اإلرشادية.

وهنا العديد ات االيمبارات الم يتجم أت مؤخذ

الحسبات أ ناب هذه الارحلة:
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1ة أت المخهيه السليي يعمبر أساسيا وئروريا

الائ قداا ات غير مواتجد المخهيه السليي .

اخميار األسلوم الاناسم للعالجم وال ياكت

2ةة هنةةا العديةةد اةت األسةةاليم والخهةةه المة ياكةةت اسةةمخداا ا تجايعةا أو بعةةض ان ةةا أو حمةةى
واحدو ان ا ه .

3ة ال بد ات إش ار الاسمرشد

4ة يتجم وئع اسمراميتجية بديلة

رسي اسمراميتجية اإلرشاد الاناسبة .
حالة ش االسمراميتجية الامبعة

هنا العديد ات العواا الم مسايد الارشد

اإلرشاد .

اخميار االسمراميتجية التجيدو :

1ة نظرو الارشد  :دا اا اا مكوت نظرو الارشد ه أو ياا يتجةم أت يؤخةذ ة الحسةبات ة

هذه العاليةم ودا اا يلتجأ الارشدوت إلةى اخميةار االسةمراميتجية التعالةة المة ممعااة اةع الوئةع

ال ا ي ومناسم العاي م وال بد أت يكوت الارشد
ات أتج أداب ا

هذا العا .

هذه الحالة يال خبرو هويلة ومةدريباد اامةا ازد

2ة ة خبةةرو الارشةةد  :الش ة أت ينصةةر الخبةةرو ا ةةي ة أي يا ة يؤديةةل اإلنسةةاتم ومةةزداد هةةذه
األهاية

يا الارشةد االتجماةاي الةذي يمعااة اةع الاسمرشةديت الةذيت دا اةا اةا يحمةاتجوت

إلى ات يمعاا اع اا بداخل ي ات قيي واعم دات ويادات وشعور وأحاسي

يلةةى أي شةةخل النتجةةا

متجع ات الصعم

ة اسةةايدم ي اةةا لةةي يكةةت ياملة الخبةةرو والا ةةاروم وقةةد ال نبةةالل ة

ال و إذا وئعنا ياا الخبرو أهي يواا نتجا الارشد االتجمااي .

3ة خاصية الاشكلة  :بال ش أت نوييةة الاشةكلة هة المة متةرض يلةى الارشةد االسةمراميتجية
الاناسبة للمدخ واخميار األسلوم الاناسم ات أتج اسايدو صاحم الاشكلة .

4ة اسمراميتجية العاي وردو علل متجةاه الاشةكلة  :هةذا العنصةر ئةروري للتايةةم والبةد أت يمأكةد
الارشةةد االتجماةةاي اةةت كيتيةةة وهبيعةةة اسةةمتجابة الاسمرشةةد للاشةةكلة واسةةمعدادامل لاواتج م ةةا
واةةاذا يمةةو ر لةةل واةةا ه ة األشةةياب الم ة من صةةلم وذل ة اةةت أتج ة اخميةةار االسةةمراميتجية التجيةةدو

للمدخ الا ن .
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5ةة هبيعةةة ال ةةدا الا ةراد مح ي ةةل  :إنتجةةاز األهةةداا الارسةةواة ة خهةةة العةةالج هةةو الا صةةود
بعالية اإلرشاد االتجمااي م ويلى هةذا ةات هبيعةة ال ةدا الةذي يريةده الاسمرشةد هة المة قةد

مكوت ينص ار عاالٌ

محديد االسمراميتجية للمدخ الا ن .

4ةة الخصةا ل والصةتات الشخصةية للعاية  :إذا أراد الارشةد االتجماةاي أت يةنتج اةع العاية

المتلم يلى الاشكلة ال بد أت يعرا تجيةدا الخصةا ل والسةاات لشخصةية العاية م ولةيعلي

الارشةةد أت الخهةةه الا اليةةة المة ليسةةت ة ا ةةدور العاية اآل ةةا للتشة م ولةةذا البةةد أت يعةةرا

الارشد تجايع الخصا ل والصتات ونةواح ال ةوو والئةعا لةدى العاية قبة أت ي ةوي بةالمتكير
محديد االسمراميتجية الاهلوبة .

وهنا العديد ات األسبام واالسمراميتجيات الاناسبة للمةدخ اإلرشةادي وياكةت م سةيا ا

إلى أربع اتجاويات وسوا ممي اناقشم ا بشك اتص وه :
1ة المدخالت العاهتية

Effective Intervention

ومماركز هذه المدخالت اإلرشادية حو اشاير الاسمرشد ويواهتل .

2ة المدخالت الاعر ية (اإلداكية )

Cognitive Interventions

وممعاا هةذه األسةاليم اةع األ كةار والاعةارا والاعم ةدات واالمتجاهةات المة ياملك ةا الاسمرشةد
متجاه نتسل ومتجاه اآلخريتم ومسةايد هةذه المةدخالت ة اسةايدو العاية يلةى المتكيةر بهري ةة

اخملتة حو بعض الاواقا واألاور .
3ة المدخالت السلوكية

Behavioral Interventions

ومسمخدي المدخالت السلوكية ات أتج اسةايدو الاسمرشةد يلةى مهةوير ومكةويت أناةاه سةلوكية

وا ارات ردية تجديدوم أو معدي سلوكيات اوتجودو بالتع لدى الاسمرشدم ورباةا مسةمخدي هةذه

األساليم ات أتج مصحي يادات سي ة أو هري ة المعاا اع اآلخريت .
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4ة المدخالت البي يةة

Systemic Interventions

وم مي هذه األساليم بالمركيز يلى األسبام البي ية الاحيهة بالعاي ا  :األصدقاب واألسرو.

أوالٌ  :أساليم المدخ الوتجدان :
الشةةعور واإلحسةةا

Effective Intervention

هاةةا الاسةةؤوالت يةةت لتجةةوب الك يةةر انةةا إلةةى اإلرشةةاد وهلةةم اإلتجابةةة اةةت

اآلخةةةريت يلةةةى اةةةا يةةةدور بةةةداخلنا اةةةت اشةةةاير  .ونسةةةمهيع ال ةةةو أت اعظةةةي أسةةةاليم المةةةدخ

الوتجدان اسمادو ات العالج الذي ي مي بئرورو المتريق بيت الواقع وبيت إحساسنا ب ذا الواقع

إت يالانةةا الةةداخل الالة ب باألحاسةةي

يبر نا ذو هذا الواقع الداخل .

الوتجدانيةةة هةةو الواقةةع الةةذي نعيشةةل وننظةةر إلةةى الحيةةاو

أهداا أساليم المدخ الوتجدان :

حدد  )1993( Hackney & Cornierأهداا المدخ الوتجدان

اآلم :

1ة اسايدو العاالب يلى شر شعورهي أو حاالت الشعور الم لدي ي .
2ة المتيير أو الاصادقة يلى بعض هذه األحاسي
3ة احمواب بعض هذه األحاسي
ك يةةر اةةت النةةا

شي اد خهأ

الوتجدانية .

الوتجدانية واسايدو العاي يلى السيهرو يلي ا .

يةةأموت إلةةى اكمةةم الارشةةد االتجماةةاي ولةةدي ي شةةعور قةةاهع أت هنةةا

حيام ي ولكن ي غير قادريت يلى محديد أو اناقشة هةذا الشة بم وقةد يكةوت ذلة

راتجعا إلى أسبام ا يةة أو اتجمااييةة أو غيرهةا اةت العوا ةق المة مانةع الشةخل اةت الحةدي

والاناقشة يت بعض أحاسيسل واشةايره الداخليةة م تة

ا منةا السةا دو اليةوي يسةود ايم ةاد

بأت المشك أو اناقشة الاشكالت الداخلية ليست ات شيي الرتجةا م كاةا أت اناقشةة الاشةكالت

خارج نهاق األسرو أار ار وض لدى التالبية ات أيئاب الاتجماع السعوديم كاا أنل لي

ات

الاسمحست للرتجة أو الاةرأو اإل صةا يةت شةعورهاا متجةاه بعئة اا الةبعض أاةاي اآلخةريت اةت

أ راد األسروم وزيادو يلى ذلة

ةأت الاتجماةع ياةار

اإل صةةا يةةت اشةةايرهيم ةةالارأو لةةي

ئةتوها يلةى بعةض أ ةراده اةت أتجة يةدي

اةةت الا بةةو ل ةةا الكةةالي يةةت الحةةم أو يةةت اةةا يةةدور

بداخل ا متجاه الهرا اآلخرم كاا أت األهتا ال يعهوت الترصة لاناقشة اشةايرهي وأحاسيسة ي
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الداخليةم وال يسا ل ي حمى باتجرد المعبير ين ا أو االسمتسار يةت بعةض اةا يتجةو بةداخل ي
اةةت العواهةةا الوتجدانيةةةم لةةي

هةةذا حسةةم ب ة قةةد يص ة األاةةر بةةالبعض إلةةى اإلنكةةار ويةةدي

المصديق بأت هنا شي ا يسةاى الشةعور الةداخل م وأت المعبيةر ينةل يسةايد التةرد ة الشةعور
باالرميا م وأنل ات الااكت لبعض األ راد اللتجوب إلى اكامم اإلرشةاد االتجماةاي للاسةايدو ة

ا

هذا الوئع .نتجد البعض يأخذ ا

هذه األاةور اأخةذ السةخرية ويتجعل ةا اتجةاال للسةخرية

واالسم زابم وبال ش أت دور الارشد االتجمااي اع ا

هذه الحاالت يعد أك ةر صةعوبةم إذ ال

بةةد أت يعاة اةةع العاةةالب يلةةى الةةمخلل اةةت بعةةض هةةذه الاتةةاهيي المة معةةوق ياليةةة اإلرشةةاد

االتجمااي  .وقد يتجد الارشد االتجمااي نتسل

حاتجة إلى الازيد ات الوقت اةت أتجة العاة

اع العاالب يلى متيير بعض قنايةام ي واعم ةدام ي حةو اوئةوع اعةيت أو اةت أتجة إيةدادهي

بشةةك تجيةةد لاواتج ةةة ر ةةض الاتجماةةع لةةبعض الاشةةاير و ال نايةةات التجديةةدو الم ة سةةي واوت

بمهبي ا واسمخداا ا

حيام ي .

مساعدة العمالء في تغيير مشاعرهم الوجدانية :
ات أهي وظا ا الارشد االتجمااي العا يلةى اسةايدو العاةالب ة المعبيةر الصةحي

يت اشايرهي وأحاسيس ي الوتجدانيةم والمأكد ات امباع الهرق الصحيحة ة المعبيةر يةت هةذه

الاشاير الوتجدانية إئا ة إلى سالاة إيصال ا لخخريت .وينبت للارشةد االتجماةاي أت يت ةي
بشةةك دقيةةق اشةةكلة العاي ة وشخصةةيمل و ا مةةل الارتجعيةةة واعم دامةةل األيدلوتجيةةة واالتجمااييةةة

وال ا يةةة وذل ة اةةت أتج ة اسةةايدو العاي ة يلةةى المعبيةةر والشةةر الكاا ة لاشةةايره وأحاسيسةةل

ويواهتل  .كاا أت هذه العالية ال بةد أت يصةحب ا احمةراي كااة وقنايةة مااةة بالعاية كشةخل
لدية الك ير ات الا ارات والا درو

يلى المتلم يلى اشكالمل .

المتغيرات الثقافية والتعبير الوجداني عن المشاعر :
كاا سب ت اإلشارو ت المعبير الوتجدان يت الاشاير يخملةا اةت ا ةة ألخةرىم ول ةد

وتجةةد أرتجل ة و خةةروت ( ) 1814أت اإلنتجليةةز واإليهةةالييت يتئةةلوت يةةدي المعبيةةر يةةت اشةةاير
التئم ويدي الرئا
موصة

يالقام ي أك ر ااا يتعة اليابةانيوت .كاةا أت )1871( Noesjirwan

ة دراسةةمل الم ة أتجراهةةا ة هةةذا الاتجةةا إلةةى أت األندونيسةةييت يايلةةوت إلةةى المظةةاهر

بال دوب ويدي المعبير يت الشعور بالتئم متجةاه الاةديريت والرؤسةاب ة العاة م يلةى العكة
ات األسمرالييت الذيت ال يمرددوت

المعبير يت ا

هذه الاشاير

وقم ا  .أاةا ة الةدو
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العربية ت هنةا بعةض االخمال ةات البسةيهةم إال أت ال ا ةة السةا دو ة اعظةي أنحةاب الةوهت

العرب مؤكد أت قلة الكةالي يةت الةنت

ويةدي المهةرق إلةى اشةاير الشةخل ووتجدانةل الةداخل

أار اسمحمم وخصوصا للرتج الذي يتمةرض أت كاةا رتجولمةل يما ة
ويدي االسمعانة باآلخريت

ة اإلقةال اةت الشةكوى

ح اشكالمل .ورغي كوت هذه الصةتات تجيةدو ة بعةض النةواح

إال أن ةةةةا متةةةةرض ئةةةةتوها نتسةةةةية واتجمااييةةةةة يلةةةةى التةةةةرد قةةةةد مةةةةؤدي إلةةةةى االن يةةةةار الكااةةةة

للشخصةةةية.واذا نظرنةةةا إلةةةى الاتجماةةةع السةةةعودي اةةةت هةةةذه الناحيةةةة نةةةل ال يخملةةةا ك يةةة ار يةةةت
الاتجماعات العربية األخةرىم ولكننةا نسةمهيع ال ةو أت بعةض أ ةراد الاتجماةع السةعودي يبةالتوت
المشديد يلى ئرورو كمي الاشاير واألحاسي

اارأوم ااا ي

والمنتي

الوتجدان للترد سواب كات رتج أو

كاه الترد ويتجعلل يرئة للعديد ات الاشكالت النتسية واالتجماايية.

التعبيرات الوجدانية اللفظية
اللتةةة الانهوقةةة ه ة الاصةةدر األو لاعر ةةة اةةا يةةدور داخ ة الشةةخل اةةت أحاسةةي

ويواها متجاه ش اعيتم ورغي كون ا ال مكت إليهةاب وصةا احةدد ودقيةق ل ةذه األحاسةي

والعواهةةام إال أن ةةا ه ة الوسةةيلة األولةةى ة هةةذا الاوئةةوع  .وبةةال ش ة
والكلاات الاسمخداة معك

ة ت لتةةة الشةةخل

اا يدور بداخلل سلبا أو إيتجابام وات هنا منبةع أهايةة المركيةز اةت

قب الارشد االتجماةاي يلةى اللتةة والكلاةات المة يسةمخدا ا العاية اةت أتجة اسةمخداا ا ة

ةةي يواهتةةل واسةةايدمل ة ازيةةد اةةت المعبيةةر يةةت هةةذه العواهةةا والاشةةايرم ومحديةةد كون ةةا

إيتجابية أي سلبية لو أت أحد العاالب اسةمخدي كلاةة ( ار ةع) وذلة لوصةا شةخل أو انظةر أو
اكات بال شة أت هةذه اللتةة معكة

اشةايره متجةاه الشة ب الاوصةوام وهة اشةاير إيتجابيةة

بالمأكيد  .وباإلاكات المعرا يلى هبيعة الاشاير والعواها الداخليةة للشةخل اةت خةال هةذه

الكلاةةاتم اسةةمخداي كلاةةات ا ة ((ابسةةوه)) م((اسةةرور)) م(( ةةر )) معك ة

للشةةخلم ةة حةةيت أت اسةةمخداي كلاةةات ا ة ((خةةا ا)) م((أخشةةى)) معكةة

للعاي .

السةةعادو الداخليةةة
اشةةاير ال لةةق
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التعبيرات الوجدانية غير اللفظية
المعبيةرات الوتجدانيةةة للاشةةاير واألحاسةةي

وات أهي هذه الوسا

اةةت الااكةةت المعبيةةر ين ةةا بوسةةا

يديةةدوم

اسمخداي اللتةة غيةر الانهوقةة ا ة اإلشةارات ومعةابير الوتجةل واالبمسةااة

وحركة اليد وغيرها الك ير  .ورغي أت هذه اللتةة الصةاامة ة إذا تجةاز المعبيةر ة ال مكتة اةت أتجة

الت ةةي الكااة لاةةا يةةدور بةةداخ الشةةخل اةةت اشةايرم إال أن ةةا مسةةايد بشةةك كبيةةر ة اعر ةةة
الك يةةر اةةت هةةذه الاشةةاير ا ة درتجةةة حةةدو الاعانةةاو أو درتجةةة ال لةةق أو الخةةوا الةةذي غالبةةا اةةا
يظ ر

معابير الوتجةل وحركةة اليةديت ومنتةيي ودرتجةة الصةوت وغيرهةا.

مسايد اللتة الصاامة العاي

األشخال الذيت قد يكونوت هر ا

يك

وباإلئةا ة إلةى ذلة

أحاسيسل واشايره متجاه الارشد االتجمااي وغيره اةت

الاشكلة .

المشاعر الوجدانية اإليجابية
يسمهيع الارشد االتجمااي أت يحدد هبيعة الاشاير والعواها الداخليةة للعاية م ويمئة

ذل ات خةال الكلاةات والمعبيةرات اللتظيةة المة يسةمخدا ا العاية أ نةاب التجلسةات اإلرشةاديةم

والكلاات المالية كل ا ما

اشاير ويواها إيتجابيةم ومعك

( حم م سعادو م أا م احظوظ م امتا

اا بداخ العاي الذي يسمخدا ا

م ابسوه م قةادر م اامةع م تجاية م تجيةد م اامةاز م

ار ةةع …… الةةذ ) وغيرهةةا الك يةةر اةةت الكلاةةات الم ة مةةوح بالاشةةاير اإليتجابيةةة لةةدى العاي ة م
إئا ة إلى بعض الاصهلحات والعبارات الاركبة السا دو ة بعةض الانةاهق أو الامداولةة بةيت

بعةةض ةةات الاتجماةةع ا ة

ةةة الشةةبامم كاةةا أت بعةةض العاةةالب يسةةمخدي أا ةةاال وأق ةواالد وقةةد

يسمخدي بعئ ي أشعا ار نبهية و صيحة معك

اا بداخلل ات اشاير وأحاسي

ياهتية .

مشاعر الغضب
التئةم هةو إحةةدى العواهةا المة يمعةةرض ل ةا كة شةخل ة هةةذه الحيةاوم إال أت هنةةا

اخمال ات كبيرو بيت األ راد

كيتية المعاا اع التئم ودرتجمل وهبيعمل والا درو

السةيهرو

يليلم والتئم أحد العواها الوتجدانية غير الاسةمحبة والمة دا اةا اةا م ةود بعةض األ ةراد إلةى

مصر ات الح ةم والدخو

ة اشةكالت لةي

ل ةا ابةررم وهةي ة غنةى ين ةةا .واذا نةةظرنا إلةى

التئم ات هذه الزاوية ننا نتجد أت هنةا ابةر ار كا يةا للارشةد االتجماةاي اةت أتجة مشةخيل

هذه العاهتة الم غالبا اا مكوت شعو ار داخليا يتجما الشخل ات أتج الد اع يت نتسل ويت
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ح وقةةل .ويتجةةم يلةةى الارشةةد االتجماةةاي أت يمةةدخ ا نيةةا اةةع العاةةالب اةةت أتجة شةةر أسةةبام
التئةم والهري ةة الاناسةبة ة السةةيهرو يليةل واألسةلوم ة المعبيةةر ينةل إذا لةزي األاةرم كةةأت
يةمعلي العاية كيةا يعبةةر يةةت اشةاير غئةةبل متجةةاه اآلخةريت بهري ةةة هاد ةةة وحازاةة ة نتة

الوقتم بدال ات اللتجوب إلى األساليم العدوانية أو الصراخ والئرم

بعةض األحيةات .كاةا أت

الارشد االتجمااي البد أت يعرا أت هنا اشاير أخرى مصاحم أو مع م التئم أو الاوقةا

الذي يتئم الشخلم كأت ينمام الشخل شعور بالندي أو الختج أو اللتجوب إلى بعض الحي

الد اييةة المة قةد مةؤ ر ة يواهةا الشةخل وسةلوكل ودرتجةة اسةمتجابمل لإل رشةاد االتجماةاي .

ويةةرى الةةبعض أت الشةةعور بالتئةةم السةةريع قةةد يتسةةر بةةأت الشةةخل يسةةيهر يليةةل العديةةد اةةت
الئتوه النتسية والتئم الاكبوت متجاه بعض األاورم والذي يتجعلل يتئم بسرية ة بعةض

الاواقا.

المشاعر الوجدانية للخوف
الخةةوا ياهتةةة وشةةعور ينمةةام بعةةض األ ةراد كةةردو عة نابعةةة اةةت إحساسة ي بةةأت شةةي ا

خه ار سيحد ل ي وال بد ات اتجمنام حدو ل أو امخاذ األسبام المة قةد محةو دوت حةدو هةذا

الش ة بم ويخملةةا األشةةخال ة معةةاال ي اةةع الخةةوا بةةاخمالا ا ةةام ي وأتجناس ة يم مؤكةةد

ال ا ة السعودية يلى أت المخوا وك رو الحسةابات لةي

يظ ر أي يالاة ات يالاات الخوا حمى لةو كةات يحة

احببةاد للرتجةا م ويتمةرض أت الرتجة ال
ب ةذا الخةوام ويظ ةر ذلة تجليةا ة

مرديةةةد الةةةبعض لكلاةةةة ( أنةةةا لسةةةت خا تةةةا اةةةت م ال ي انةةة اةةةا سةةةوا يحةةةد ) .وا اةةةا كانةةةت
الخصا ل ال ا ية يب ةى الخةوا ياهتةة ال بةد للارشةد االتجماةاي اةت المعااة اع ةا بأسةلوم

صحي يساهي

مبرير هذه الاخاوا أو اإل صا ين ا لخخريت لك يسايدوا الشخل الذي

يعةةان ان ةةا ة ال ئةةاب يلي ةةام وب اكةةات الارشةةد االتجماةةاي المعةةرا يلةةى اظةةاهر الخةةوا

الاوتجةةودو لةةدى العاية وذلة اةةت خةةال اللتةةة الانهوقةةة واللتةةة الصةةاامةم اةةت خةةال اسةةمخداي

العاي ة لةةبعض العبةةارات والكلاةةات الم ة معك ة

اشةةاير الخةةوا ا ة ( قلةةقم خةةا ام انةةزيجم

بعض معابير الوتجل وهري ة الكالي والمنت

السريع وغيرها اةت اظةاهر الخةوا المة مبةدو

أخشى اتم اروعم أش
ا

م أموقع حدو كةذا ) إئةا ة إلةى العالاةات المة مبةدو يلةى العاية

يلى التجسيم ويسمهيع الارشد االتجمااي الموص إلى مشخيل للعاية ودرتجةة خو ةل وهبيعةة
هذا الخوام وات الاعروا أت زيادو الخوا مؤدي بالعاية إلةى االئةهرام ويةدي المناسةق ة

الحدي ويدي المرابه بيت التجا م إئا ة إلى مرديد الكالي أك ر ات ارو .
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واذا كةةةات العايةةة شةةةديد المخةةةوا ةةةال بةةةد للارشةةةد االتجماةةةاي أت يمةةةدخ لاعر ةةةة هةةةذا

المخوا وه لل اا يبرره وه يشك خهورو يلةى اتجريةات حيةاو العاية أي الم وهة هةو خةوا
حي

ونابع ات أشياب واقعة أي أنل راتجع ألوهاي ووساو

ال أسا

ل ا

يالي الواقعم وقد

يلتجةةةأ الارشةةةد االتجماةةةاي لل ئةةةاب يلةةةى هةةةذه الاخةةةاوا إلةةةى الحةةةدي يةةةت الةةةنت

الشخصية وكيا أت الارشد االتجمااي نتسل ار با

والخبةةةرات

هذه الاخاوا واسةمهاع ال ئةاب يلي ةا

ن ا يا .وأحيانا قد يلتجأ إلى االسمعانة باآلخريت وخبةرم ي ليةرووا قصصةا ااا لةةم العاية الةذي
يخاا ات اآل ار التجانبية والالح ة إلتجراب يالية تجراحية اعينة يسمهيع الارشد االتجماةاي أت

ي نعل يت هريةق رأي األهبةاب وبعةض اإلحصةابيات الامةو رو بةأت لةي

هنةا خهةورو اةت ا ة

هةةذه العاليةةةم إئةةا ة إلةةى م ةةدي الهةةم والعلةةوي الهبيةةة الاسةةايدو الم ة تجعلةةت نتجةةا العاليةةات

التجراحية يزداد يوااد بعد يويم وينداا ير ض العاي اإل صا يت أسبام المخوا الذي يسةيهر
يليل ت الارشد االتجمااي قد يلتجأ إلةةى اةةةا يساةةى

 Self - disclosureحي يبدأ الارشد االتجمااي بالحدي يت نتسل ك ي ار ويشر للعاي يت
شخصيمل ويواهتل وأ كارهم وات الاعروا أت هذه الهري ة مسايد الاسمرشةد ة الحةدي يةت
نتسل أسوو بالارشد ومسايد

األخير يلى نتجا العالية اإلرشادية .

ثانيا  :التدخل اإلدراكي ( المعرفي )
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هنا اخمالا وائ

بيت اإلحسا

العاهت وبيت المتكير الع الن م ودا اا اةا نسةاع

اآلخريت يةرددوت اسةمخدي ي لة وال مسةمخدي ياهتمة

ة الحكةي يلةى شة ب اعةيت .وأسةاليم

المدخ الام داة الم سب ت اناقشم ا يت المدخ العاهت الوتجدان الا مي بعواها الشةخل

وأحاسيسةةل ا ة الشةةعور بةةالخوا والشةةعور بالتئةةم وغيرهاةةام مخملةةا يةةت أسةةاليم المةةدخ

الع النةة الاعر ةة م إذ أت هةةذه األسةةاليم معماةةد يلةةى الع ةة والاعر ةةة واأل كةةار المةة يحال ةةا

الشةةةةخلم واةةةةت الاعةةةةروا أت كلاةةةةة إد ار  Cognitionمحمةةةةوي يلةةةةى األ كةةةةار والاعم ةةةةدات
وامتجاهات الشخل نحو نتسل ونحو اآلخريت م واحسا

الشخل بالعالي ات حولل .

أهداف أساليب التدخل اإلدراكي
ال دا األسا

ل ذه األساليم ات المةدخ الا نة هةو معةدي السةلو أو اسةايدو التةرد

يلى مبن سلو تجديدم وذل ات هريق متيير أو مصحي بعض األ كار الم يمبناها الشخلم
ومةةمي ياليةةة المتييةةر ينةةداا يبةةدأ التةةرد ة اراتجعةةة بعةةض األ كةةار والاعم ةةدات المة يةةةؤات ب ةةا
ويحاو إيادو م ييا ا ومتيير بعئ ا بأ كار تجديدو مماشى اع الواقع ومكوت أك ر واقعية حةو

الذات وحو اآلخريت ( ب . ) 1874 Beck

الثقافة والتدخل المعرفي اإلدراكي
ملعةةةةم ال ا ةةةةة السةةةةا دو دو ار كبيةةةة ار ةةةة الرصةةةةيد الاخةةةةزوت اةةةةت األ كةةةةار والاعم ةةةةدات

واالمتجاهات الاوتجودو لدى التردم ومعمبر ال ا ة ه العااة الةر ي

الةذي يلعةم دو ار بالتةا ة

العالية الاعر ية واالدراكيةم لذل ال بد للارشد االتجمااي ات اعر ةة هةذه ال ا ةة اعر ةة تجيةدو

خصوصةةا إذا ك ةات ينما ة إلةةى ا ةةة أخةةرى .وقةةد مكةةوت ال ا ةةة الا صةةودو ا ةةة كبيةةرو ك ا ةةة
الاتجماع السعوديم وقد مكوت بشك أصتر كال ا ةة اإلقليايةةم وقةد مكةوت صةتيرو تجةدا واتل ةة

ا ة ال ا ةةة ال بليةةة السةةا دو بةةيت أ ةراد قبيلةةة اعينةةة .واذا أخةةذنا الاتجماةةع السةةعودي ة هةةذه

الناحيةم ننا نسمهيع ال و إت الارشد االتجمااي الااةار

ة هةذا الاتجماةع البةد أت يعةرا

يناصةةر ال ا ةةة السةةعودية تجيةةدا و ة ا ةةدام ا الةةديت اإلسةةالا الحنيةةا الةةذي يةةديت بةةل أ ةراد
الاتجماع السعوديم والذي يترض يلى كة النةا

اإلياةات الكااة بةاهلل سةبحانل ومعةالى وامبةاع

سةةةنة رسةةةولل صةةةلى اهلل يليةةةل وسةةةلي م لةةةذل يتجةةةم يلةةةى الارشةةةد االتجماةةةاي أي كةةةات احمةةةراي
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الاعم ةةدات الدينيةةة ويةةدي اهالبةةة العاةةالب باةةا يمعةةارض اةةع الةةديت اإلسةةالا م ومةةؤ ر العناصةةر
مكويت الاعم دات والاعارا الامواتجدو لدى األ رادم ااا يتجعة المعااة اع ةي اامةدادا

األخرى

ل ذه العناصر ال ا يةة الاايةزو للاتجماةع السةعوديم ا ة سةيهرو العةادات والم اليةد ال بليةة يلةى
بعض األ رادم ونظرو الاتجماع للارأوم وغيرها ات الخصا ل المة م مصةر يلةى هةذا الاتجماةع م

ي العناصر ال ا ية لاتجماع اعيت نل لت يسةمهيع بالمأكيةد

واذا ش الارشد االتجمااي

المعاا اع الاعم دات واأل كار السا دو

هذا الاتجماع .

تحليل المشكالت باتباع أساليب التدخل المعرفية (اإلدراكية) .
يمصةةرا النةةا

دا اةةا حسةةم اةةا يتجزاةةوت بصةةحمل و بومةةل اةةت األ كةةار والاعم ةةدات .

ويدركوت الواقع الاحيه هب ا ل ذه األ كارم وال بد للارشد االتجمااي ات امباع أساليم محليليةة

لاعر ة هذه األ كار والاعم دات واالمتجاهات الاوتجدو لدى األ رادم وذل ما يةدا لمعةدي أو متييةر
هذه األ كارم وات هذه المحالي :

تحليل أـ ب ـ ج ـ د
محلية أ ة م ة ج ة د أو  A,B,C,Dهةو أحةد األسةاليم المحليليةة المة هةورت يةاي

1851

بواسهة البرت إلي

 Albert Ellisويديو هذا األسلوم المحليل إلى اسةمخداي اعادلةة اعينةة

يسمخدا ا الارشد االتجمااي ات أتج محلي أ كار العاي م وات خال هذه الاعادلة نتجةةد أت (

أ ) يا

األحدا الحية الم منهلق ان ا األنااه المتكيريةة الخاه ةةم ة حةيت أت ( م) يا ة

أ كار العاي م أاا ( ج ) يا

النما ج الامرمبة يت هذه األ كار سواب كانةت كريةة أو ياهتيةة

والم منمج ات خال المتاي بيت ( أ ) و ( م )م أاا (د) ما

األ كار غيةر الواقعيةة أو غيةر

الع النيةةةة لةةةدى العايةةة م والمتريةةةق بةةةيت األ كةةةار الع النيةةةة والالي النيةةةة هةةة ا اةةةة الارشةةةد

االتجماةةاي م واأل كةةار الع النيةةة هة المة ممااشةةى اةةع دنيةةا الواقةةع والمة اةةت الااكةةت مأكيةةدها

وا بام ا ات خال الح ا ق أو الاعلواات الاو ة واإلحصابات وغيرهةا اةت أسةاليم م بيةت هةذه
األ كةةارم أاةةا األ كةةار غيةةر الع النيةةة

مح ي ا .

ة الم ة ال ممااشةةى اةةع الواقةةع الةةذي نعيشةةل وال ياكةةت
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يا

التجدو المال بعض األ كار غير الانه ية:

1ة ايم اد بأنن شخل يتجم أت يكوت احبوباد ات قب تجايع النا

2ة ايم اد بأنن شخل يتجم أت أكوت اكماالد ات تجايع النواح .
3ة بعض النا

سي وت

الذيت قابلم ي

حيام .

أخالق ي ومعاال ي ولذل يتجم أت يعاقبوا .

4ة إن ا لاصيبة يظاى ينداا مسير األاور بالشك الذي ال أريد .
5ة يدي السعادو سبب ا راتجع إلى ظروا خارتجة يت إرادم .
4ة إنل ات الس

أت أمحاشى أو أمتجنم العديد ات الاشكالت بدال ات اواتج م ا .

7ة يتجم أت أكوت اعماةدا يلةى اآلخةريت ة بعةض األحيةات وال اةانع اةت أت أي ةد إلةى بعةض

األشخال بمدبير شؤون .

1ة ة الخب ةرات واألحةةدا الاائةةية ة حيةةام ه ة الم ة محكان ة

الصعم نسيات الخبرات الاائية .

ة الوقةةت الحائةةر وأتجةةد اةةت

8ة يتجم أت أكوت حزينا وامأ ار بسبم الاشكالت الم يمعرض ل ا اآلخروت .

11ة هنا دا اا ح واحد ه هو الصحي لح أي اشكلة وال بد ات وتجةود هةذا الحة واذا لةي
يكت اوتجوداد ن ا كار ة .

وهب ةا لاةا يةراه ( البةرت ألةي

) ة ت النةا

يحةا ظوت يلةى الخبةرات العاهتيةة السةةي ة

يت هريق مل يت أنتس ي هةذه الخبةرات غيةر الع النيةةم وممبلةور ة أذهةان ي حمةى مصةب هة

الح ي ة الوحيدو الم يعم دوت ويؤانوت ب ا .

وات خال اسمخداي أسلوم ( أ ة م ة ج ة د ) للمحلي ياكت يرض بعض األحدا

ارحلة ( أ ) لممي اعر ة الاعم دات واأل كار الاوتجودو
ارحلة (م) .أاا

ذهت الشخل حيا هذه الاواقا ة

(ج) مةمي مرتجاةة ومحلية بعةض األ كةار غيةر الع النيةة لةدى العاية حيةا

هذه الاواقام ي ي وي الارشد االتجمااي بمعليي العاي يدو هرق اةت أتجة الةةاناقشة والحةوار
حو محوي بعض هذه األ كار غير الانه ية واسمبدال ا بأ كار مماشى اع الواقع ومناسةبل ة

الارحلة األخيرو (د) .

1ة الارحلة األولى (أ) :
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وهةةة الارحلةةةة األولةةةى اةةةت اراحةةة المحليةةة م و ي ةةةا يةةةمي اسةةةمعراض بعةةةض األحةةةدا

حياو العاي م ا ا ذل كأت يمكلي العاي يةت زوتجمةل ب ولةل :أنةا ال أهيةق

والاواقا السي ة

زوتجم م أو أت ذكريامل اع الزواج كانت ذكريات ألياة .
2ة الارحلة ال انية (م) :

يحةةاو الارشةةد اعر ةةة ا ةةة العاي ة واعم دامةةل وهري مةةل ة المتكيةةر وال وابةةت الم ة

يؤات ب ا وال يسا بالمناز ين ةام والامتيةرات المة ال ياةانع ة متييرهةا أو معةديل ام ويحةو

الارشةد مركيةةز انمبةاه العاية يلةى الحةةد السةابق ة ارحلةة (أ) والكيتيةةة المة يةةرى اناسةةبم ا
للمعاا اع الحد م ي ي وي الارشد بمصنيت ا إلى أ كار انه ية ا بولة وأ كار غير انه يةة ال

ياكت مح ي ا

يلي الواقع ويخبر العاي ب ذا المصنيا .

3ة الارحلة ال ال ة (ج ) :

هذه الارحلة ي مصر الارشد يلةى اعر ةة النمةا ج العاهتيةة والحسةية النامتجةة يةت

معاا ة العاي ة اةةع هةةذا الحةةد الةةذي معةةرض لةةل ة حيامةةلم ولاةةاذا بح ة العاي ة يةةت الارشةةد
ة هةةذه الارحلةةة بالةةذات .واةةت أتج ة أت يةةنتج العاي ة

االتجماةةاي

ة هةةذه الارحلةةة البةةد اةةت

اسةةمخداي ا ارامةةل اإلرشةةادية ة االسةةمنماج الصةةحي للاشةةاير والعواهةةا النامتجةةة يةةت اةةرور
العاي ب ذا الاوقا

حيامل والبد للارشد هنا ات اسمخداي األلتاظ والعبارات الم يسةمخدا ا

العاي م إئا ة إلةى اللتةة الصةاامة ا ة معةابير الوتجةل وحركةة اليةديت وغيةر ذلة اةت العالاةات
الم مسايد

المحديد الدقيق لبعض هذه الاشاير والعواها .

4ة الارحلة الرابعة (د) :

مبةةدأ هةةذه الارحلةةة بموتجيةةل العديةةد اةةت األس ة لة حةةو بعةةض األ كةةار غيةةر الواقعيةةة

الاوتجةودو لةدى العاية والبحة يةت إتجابةات ل ةةام كةأت يسةألل الارشةد :هة معم ةد بأنة البةةد أت
مكةةوت احبوبةةا اةةت تجايةةع الهةةالم ة الادرسةةة هة معم ةةد بةةأت شخصةةيم اكمالةةة ويتجةةم أت
يكوت لدي اإلتجابة الصحيحة دا اا لك اا ي ار ات أس لة وهكذام ي يبدأ الارشد الدخو

الن ةاش ال ةادا إلةى مبصةةير العاية بةبعض األاةةور المة يتج ل ةا وال يعةةرا أن ةا ئةرورية ة
حياملم ويكوت هدا هذه الارحلة ات ش يت هاا :

1ة ات أتج الاصادقة يلى بعض األ كار الحسنة .

2ة متيير أو معدي أو المخل يت بعض األ كار غير الواقعية .
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ثالثا  :أساليب التدخل السلوكية
سةةب ت اإلشةةارو إلةةى أسةةلوبيت اةةت أسةةاليم المةةدخ اإلرشةةادي وهاةةا1 :ةة أسةةلوم المةةدخ

العاهت ( الوتجدان ) 2 .ة أسلوم المةدخ اإلدراكة ( الاعر ة أو الع النة )  .وهنةا أسةلوم
تجديد ال ي

أهاية يت هذيت األسلوبيت أال وهو أسلوم المدخ السلوك وذل ات أتجة معةدي

سلو العاي .

إت أسةةاليم المةةدخ السةةلوكية اةةت أهةةي أسةةاليم المةةدخ الاسةةمخداة ة ا نةةة اإلرشةةاد

االتجمااي وأك رها اسمخدااام إذ ك ي ارد اا يتجد الارشدوت أنتس ي ائهريت إلةى اهالبةة العاية

بةةالمخل يةةت بعةةض السةةلوكيات أو معةةديل ا نظة ار لكون ةةا مشةةك يا ةةا كبية ار ة سةةبي اسةةمارار

العاليةة اإلرشةةادية والوصةو بالعاية إلةى المتلةةم يلةةى اشةكلمل بشةةك ن ةا  .ويعمبةةر السةةلو
ات أهي العناصر الاكونة لشخصية التردم ويت هري ل يسمهيع الترد إيصا اا يدور

ذهنةل

ات أ كار واعم دات وامتجاهات نحو اآلخريت .كاا أنل الوسيلة الوحيدو لمرتجاة اا يدور بةداخلنا

اةةت يواهةةا وأحاسةةي

متجةةاه اوئةةوع اعةةيتم إئةةا ة إلةةى أت السةةلو هةةو وسةةيلة المعبيةةر يةةت

الاشةةاير والاتةةاهيي وال نايةةات الاوتجةةودو لةةدى الشةةخلم
الذي ات الس

ةةو أيئةةا أحةةد يناصةةر الشخصةةية

االحظمل ورصده ومحديد أنااهل وشكلل رغي وتجةود بعةض أنةواع السةلو المة

قد ال ينهبةق يلي ةا هةذا اال مةراضم وألننةا نعةرا أت السةلو ا ةي تجةدا ة حيامنةام وأت النةا

يحكاوت يلنا ات خال هذا السلو وال ش ب خر .وات هنا نسمهيع ال و أت السةلو يعمبةر
با ابة الار و الم معك

اا يدور بداخ الترد رغي وتجود بعض المحتظات الم يتجةم أت يعي ةا

الارشد االتجمااي يت بعض الحاالت الم يسل
ا

ي ا األشخال سلوكا ال يعك

الم ليد الا صود أو اخادية البعض إل بات األخهاب

بعض السلوكيات .

شخصيام يم

العناصر المشتركة ألساليب التدخل السلوكي
1ة السلو الاكمسم الذي ينمج ينل نما ج سةي ة يكةوت سةلوكا نامتجةا يةت الةمعلي ولةي
ارئيا .

سةلوكا

2ة األسةاليم السةلوكية الاكمسةبة اةت الااكةت إئةعا ا أو الةمخلل ان ةا ن ا يةام ة حةيت أت
السةةلو الحسةةت اةةت الااكةةت م ويمةةل ومديياةةل يةةت هريةةق الابةةاد النتسةةية واالتجمااييةةة المة

يرغم الشخل

الاحا ظة يلي ا .
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اواقا احددو ومكوت وظيتمل امعل ة ببعض األحدا الم يار ب ةا

3ة السلو دا اا يحد

الترد ومنم ة بانم ةاب هةذه األحةدا م اةت الااكةت أت يكةوت العاية يةدوانياد ة اوقةا اعةيت
دوت أت مالزال هذه الصتة

اواقا أخرىم لذل البد ات المأكيد يلى متجنم وصا شخصية

العةةاي بناب يلى بعض االسمنماتجات العشوا يةم كأت م و إت العاي يدوان ونسةمهيع ال ةو

إت اا قاي بل العاي

اوقا احدد بأنل يدوان .

4ة أساليم المدخ السلوك مسملزي أهدا ا احددو ودقي ة ات أتج أت مكوت عالة واتجدية .
5ة األساليم السلوكية م مي بالحائر أك ر ات اهمااا ةا بالاائة والاسةم ب إذ يكةوت مركيزهةا

يلى سلو العاي الحال .

4ة أساليم المةدخ السةلوكية مةر ض ابةدأ المعدديةة ة اإلرشةادم كةأت يكةوت اإلرشةاد قا اةا اةت
أتج اعالتجة ك الاشاك الم يعان ان ا العاي م أو ات أتج أهداا امعددو وك يروم وينحصر

دوره ه

معدي السلو لدى العاي .

خصائص العمالء الذين من المتوقع أن تنجح معهم أساليب التدخل السلوكي :
1ة األ راد الذيت لدي ي المزاي بمح يق أهداا احةددو ة حيةام ي وياملكةوت الرغبةة ة الوصةو

إلى مح يق هذه األهداا .

2ة األ راد الذيت يعانوت اةت أناةاه سةلوكية اعينةة ويةروت أن ةي البةد أت يمخلةوا ين ةا أو يعةدلوا
بعض هذه األنااه السلوكية ويريدوت ات يسايدهي

هذه الارحلة .

3ة ة األ ةراد الةةذيت من ص ة ي الا ةةدرو يلةةى الماييةةز بةةيت األسةةاليم السةةلوكية التجيةةدو والردي ةةة وال
يعر وت كيا يمصر وت

العديد ات الاواقا .

4ة األ ةراد الاتةرايت بم ليةد اآلخةريتم ويمئة أت اعظةي سةلوك ي هةو اتجةرد م ليةد ولةي

قنايات وائحة أو وتج ات نظر ابمة حيا العديد ات ال ئايا والظواهر االتجماايية .

لةدي ي
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أهداف أساليب التدخالت السلوكية
ال دا األسا

ل ذه األساليم هو اسايدو العاالب ات أتجة مبنة أناةاه سةلوكية ناتجحةة

ة المعاا اع تجايع اا يواتجل الشخل ة حيامةلم وقةد مكةوت هةذه األهةداا اركةزو اةت أتجة

اسايدو العاي يلى معدي سلو اوتجود لديةلم أو قةد مكةوت اوتج ةة إلةى اسةايدو العاية
الةمخل ن ا يا يت بعض األنااه السلوكية الاسمخداةم و

ة

بعةض األحيةات يكةوت ال ةدا اةت

أساليم المدخ السةلوكية هةو إكسةام العاية بعةض األناةاه السةلوكية لمكةوت بةديال يةت بعةض

السلوكيات الاوتجودو أساسا لديل .
أنواع التدخالت السلوكية

هنا العديد ات أنواع المدخ الا ن الم اةت الااكةت أت ي ةوي ب ةا الارشةد االتجماةاي

ات أتج معدي السلو لدى العاالب وات أهي هذه األنواع اا يل :
1ة معدي السلو يت هريق ال دوو االتجماايية الحسنة

Social Modeling

إت معدي السلو يت هريق ال دوو التجيدو أحد أنتج أساليم المدخ السلوك م ويعةرا

هذا النوع ات السةلو بأنةل أسةلوم الةمعلي االتجماةاي أو الةمعلي يةت هريةق الاالحظةةم ويعةرا
بأنل يالية يمعلي ي ا األشخال يت هريق رؤية أو سةااع اآلخةريت .ويعمبةر العةالي األاريكة

بانةةةدو ار  Bandura 1877هةةةو أحةةةد رواد ادرسةةةة الةةةمعلي االتجماةةةاي المةةة يمتةةةرع ان ةةةا هةةةذا
األسلوم

اإلرشاد االتجمااي م ويرى (باندو ار ) اؤس

هذه الادرسة أت اإلنسات انذ نعواة

اظتةةاره يةةمعلي يةةةت هريةةق اشةةاهدو وسةةةااع اآلخةةريت ويكمسةةم أنااهةةةل السةةلوكية يةةت هريةةةق
الاالحظة والم ليد االتجمااي لخخريتم أي أت السلو اكمسم يمعلال الترد يت هريق المنش ة
االتجماايية واشةاهدمل لخخةريت واالحظةة كة اةا يحةد اةت حولةل .وباةا أت السةلو اكمسةم
ةأت اةت الااكةت متييةره أو معديلةةل بةنت

النةةا

الهري ةة المة اكمسةم ب ةةا التةرد هةذا السةلو م ويلتجةةأ

يةةادو إلةةى م ليةةد اآلخةةريت ألن ةةي ال يريةةدوت أت يعةةانوا ا ةت التش ة النةةامج يةةت احاولةةة

سلو أساليم سةلوكية غيةر اسةبوقة .ومحمةوي ياليةة معلةي السةلو يةت هريةق اآلخةريت يلةى
ارحلميت هاا :

1ة اشاهدو أو االحظة السلو .

2ة ردو التع ات اآلخريت متجاه هذا السلو .
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ويسمهيع الارشد االتجمااي أت يسمخدي هذا األسلوم اع الك ير ات العاالب ات أتج إكساب ي

سةةلوكيات تجديةةدو أو تجعل ةةي يعةةدلوت أو ي تجةةروت سةةلوكيات اوتجةةودو لةةدي ي بالتع ة وذل ة يةةت
هريق أساليم يديدو أها ا اا يل :

1ة الاشاهد الحية الاباشرو .
2ة الاشاهد غير الاباشرو .
3ة الاشاهد المخيلية .

1ة الاشاهد الحية الاباشرو :

ي ةةوي الارشةةد االتجماةةاي الاسةةمخدي ل ةةذا األسةةلوم باسةةمعراض السةةلو الاهلةةومم

ويكةةوت ذلة يةةت هريةةق الارشةةد االتجماةةاي نتسةةل أو الاةةدر
حمى ياي

خر

أو يةةت هريةةق شةةخل خةةر أو

بعض الحاالتم وبعد االنم اب ات ما ي السلو أو الاش د الما يل ي ةوي

الارشةةةد باناقشةةةة السةةةلو م وقةةةد يئةةةهر إلةةةى إيادمةةةل ةةة بعةةةض األحيةةةات اةةةع ايهةةةاب بعةةةض
الاعلواةات المة قةةد مسةايد العاية

ة

ةةي الاوقةام ةةي يبةدأ ة رصةد التعة لةدى العاية أو

يهلم وتج ة نظره متجاه هذا السلو م ويمبع ذل شر المصرا الاناسم والسلو الا بو .

2ة األسلوم غير الاباشر :

رغي أت الما ي الح ات أنتجة أسةاليم المعةدي إال أت هنةا العديةد اةت الصةعوبات

الم مكمنا اسمخداي ا

هذه الهري ة .الارشد االتجمااي ال يسمهيع أت يمحكي

الاشةاهد

الحية ويظ رها بالشك الذي يريدهم د يحد اا يخ ب ذه العاليةة أ نةاب الما ية أو العةرضم

ولذا يلتجأ العديد ات الارشديت إلى اسمخداي أساليم غير اباشرو ا
ات ال نوات الم يسمهيع يت هري ا يرض السلو الاهلوم .

أشرهة التيةديو أو غيرهةا

3ة األساليم المخيلية :

ينةةداا يمعةةذر يلةةى الارشةةد يةةرض السةةلو يةةت هريةةق الما ي ة الح ة أو اسةةمخداي

األسلوم غيةر الاباشةر نةل يلتجةأ إلةى اسةمخداي أسةلوم المخية م يهلةم اةت العاية أت يمخية
نتسل

اوقا اعيت يظ ر يل السلو الاةراد اناقشةملم ويلتجةأ الارشةدوت إلةى هةذا األسةلوم

ة الاواقةةا اإلرشةةادية السةةريعة أو البسةةيهة الم ة ال محمةةاج إلةةى وقةةت هوي ة م كاةةا أت بعةةض

الارشةةديت قةةد ال ممةةو ر لديةةل ا واةةات امبةةاع األسةةلوبيت السةةاب يتم ويسةةمخدي هةةذا األسةةلوم اةةع
العاالب الذيت لدي ي الا درو يلى الحدي والاناقشة والمصور التجيد ل اورم إال أنل قد ال ينتج
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اع بعض العاالب الذيت يتئلوت الصات وال دوب وال ياملكوت الا درو يلةى الاناقشةة البنةابوم

ويخدي هذا األسلوم

مح يق هد يت1 :ة إيئةا السةلو الاسةمحم وتجلبةل إلةى ذهةت العاية

ات أتج الازيد ات المركيز2 .ة بناب صورو وائحة لذات العاي يةت هريةق اسةمخداي ا ة هةذا

األسلوم .

القدوة الجيدة
ات الاعروا أت النا

دا اا يمعلاوت ات األشخال الذيت يةروت أن ةي يمشةاب وت اع ةي

إلى حد كبيرم لذل ال بد اةت ايمبةار يوااة ا ة السةت والتجةن

والاكانةة االتجمااييةة وال ا ةة

الارتجعية يند ال ياي بما ي أدوار أو احاولة معةدي السةلو يةت هريةق ال ةدوو الحسةنةم وال بةد

أت ممصا أساليم معدي السلو يت هريق ال دوو التجيدو ب اكانية مهبي ا ومبني ا وكون ا

ا ةةدرو العاةةالب أت ي واةةوا ب ةةام إذ لةةي

اةةت الااكةةت أت ي ةةوي الارشةةد بةةأداب أدوار أو أناةةاه

سةةلوكية يسةةمحي يلةةى العاةةالب ال يةةاي ب ةةا  .ويتجةةم أت مكةةوت األسةةاليم الا ةراد ما يل ةةا للعاي ة
واقعيةةة وبعيةةدو يةةت الا اليةةةم ويتجةةم أت مكةةوت اماركةةزو حةةو كيتيةةة اسةةايدو العاية يلةةى حة
الاشكالت ال ا اة عليام وكيتية إ ادمل

المعاا اع اا حد

عةال بةدال اةت المركيةز يلةى اةا

سوا يحد  .كاا يتجم أت مكوت األساليم السلوكية الاا لة يت هريق ال دوو التجيدو وائحة
واشروحة ات قب الارشدم ويتئ إيادم ا أك ر ات ارو وال اانع ات ما ي السلو يت هرق

يديدو بدال ات االكمتاب بدور واحد .

تغيير السلوك عن طريق التدريب ولعب األدوار
األسلوم ال ان ات أساليم متيير السلو هو اسةمخداي لعةم األدوار ومةدريم العاية يلةى

اكمسةةام أناةةاه سةةلوكية احةةددو هةةد ا متييةةر سةةلو العاي ة م ويمايةةز هةةذا األسةةلوم بةةالاايزات

المالية :

1ة إيادو لعم الدور ات قب العاي .

2ة اسمخداي ات وي المركيز يلى الوقت الحائر .

3ة المدرج اع العاي ابمداب بالا اات والسلو البسةيه حمةى الوصةو بةل إلةى ااارسةة األاةور

الصعبة .

4ة موا ر ينصر المتذية االرمتجاييةة اةت قبة الارشةد ليمسةنى لةل المعليةق يلةى بعةض مصةر ات
العاي ويهلم انل إتجراب معديالت يلى السلو الاراد اكمسابل .

3ـ تقليص قلق وخوف العميل :

001

هنا العديد ات العاالب والاسمرشةديت الةذيت يبح ةوت يةت الاسةايدو اةت الارشةديت

االتجماةايييت بسةبم سةيهرو اشةاير الخةوا وال لةق يلةي يم ول ةد قةاي Lehrer and 1814

 Woolfolkبمعريةا أناةاه ك يةرو لل لةقم واةت ئةان ا اةا يسةاى  Somatic anxietyال لةق

التجسدي الذي يظ ر حاليا يلى العاي يت هريق بعض العالاات ا ة المعةرق وسةرية خت ةات

ال لةةم وغيرهةةا كةةذل هنةةا اةةا يسةةاى  Cognitive anxietyال لةةق الةةذهن الةةذي يمئة اةةت
خاللل يدي قدرو العاي يلةى المركيةز وك ةرو الا اهعةة والمةدخالت ومرديةد الكةالي الةذي يةد يلةى
بعض األحياتم إال أت زيادم ا ووصةول ا

الخوا وال لعم ورغي كوت اشاير الخوا هبيعية

إلى حد ال ياكت احماالل يعد شي اد غير هبيع يسةمدي المةدخ اةت أتجة م لةيل هةذا الخةوا
كأحد أساليم المدخ الا ن ات أتج معدي سلو العاي .

رابعا  :التدخالت البيئية

Environmental Interventions

اعظي المدخالت الا نية الم سبق اناقشةم ا م ةوي يلةى المةدخ التةردي البحةتم ومتةض

النظةةر يةةت االيمبةةارات البي يةةة األخةةرىم واةةت هةةذا الانهلةةق م ةةوي لسةةتة المةةدخ البي ة يلةةى
ئرورو أخذ الاؤ رات البي ية

الحسبات وم وي يلى اال مرائات المالية :

1ة الاشكالت اإلنسانية ال ياكت متسيرها ات خال التةرد بة ال بةد اةت ايمبةار البي ةة الاحيهةة
بل بكاا أنساق ا .

2ة المتير الذي يحص

أي نسق اةت األنسةاق البي يةة ال بةد وأت يةؤ ر ة األنسةاق األخةرى

باا ي ا الترد الذي يعيش الاشكلة .

3ة ة المةةدخ البي ة ال يعن ة بالئةةرورو إهاةةا التةةرد أو متجاه ة قدرامةةل وااكانامةةل الم ة ياكةةت أت
مساهي

ح هذه الاشكلة .

منهلق لستة المةدخ البي ة اةت التلسةتة المة م ةوي يلي ةا بعةض الاةداخ اإلرشةادية

ومنظر إلى الترد كتجزب ات الاحةيه االتجماةاي الكبيةرم واةت خةال أنسةاقل الامعةددوم وال ياكةت
ي اشكلمل إال بت ي كاا لتجايع هذه األنساق .ول د شة دت السةنوات األخيةرو اةت هةذا ال ةرت

قبوال كبي ار ات قب الااارسيت االتجماايييت ل ذا النوع ات المدخالت العالتجية أو اإلرشادية .
وغالبةةا اةةا يكةةوت اإلرشةةاد االتجماةةاي

ة هةةذه الحالةةة اوتج ةةا إلةةى معةةدي بي ةةة الاسمرشةةد

والمأ ير يلى بعض األنساق الاكونة ل ذه البي ة ا

:

000

1ة األسرو كنسق اتجمااي  :الكالي يةت األسةرو ي ودنةا إلةى الحةدي يةت اإلرشةاد األسةري الةذي
سوا ممي اناقشمل

التصة ال ةاات اةت هةذا الكمةام  .إال أنةل ال بةد اةت اإلشةارو إلةى المأكيةد

يلى ئرورو المدخ ات قب الارشد االتجمااي

ة اةا يعةرا بالعالقةات بةيت الشخصةية داخة

نظةاي األسةرو  Interpersonal Family Systemsوذلة باةا يخةدي الاسمرشةد ويسةايده ة
المتلم يلى بعض الصعوبات الم مواتج ل .

2ة الاحيه االتجمااي  :هو أحد األنساق االتجماايية الم ي مي ب ا المدخ البي ة كأحةد أنتجة

أساليم المدخ العالتج م والاحيه االتجمااي يشما يلى الح الذي يعيش يل الترد واألقارم
الذيت يعيشوت اعل واألصدقاب الذيت يمزاور اع ي .
3ة اكات العا  :يعمبر اكات العاي
هالباد أحد الركا ز األساسية

حالة كوت الاسمرشد يعا أو الادرسة

حالة كونةل

العالية اإلرشادية الم معماد يلى لستة المدخ البي .
الوئع الاادي للاسمرشدم اةت البةدي

4ة النسق االقمصادي  :ويما

أت الحالةة الااديةة

ممر أ ار وائحا يلى حياو أي شخلم د مكوت الحالة االقمصادية التجيةدو يةااال إيتجابيةا ة

المتلةةم يلةةى بعةةض الاشةةكالت المة مواتجةةل الشةةخل .وقةةد يكةةوت العكة

الاادية السي ة أحد الاسببات الر يسة للاشكلة م ومتجدر اإلشارو إلى أنل لي
اع الترد دوت ايمبار لحالمل الاادية .

5ة النسق الدين  :وهو أحد أهي األنساق الاؤ رو

ماااةةا مكةةوت الحالةةة
ات الس

العا

حياو التردم الاسةلي ياملة إياانةا صةادقا

وقويةةا ب ئةةاب اهلل وقةةدره األاةةر الةةذي ي ةةوده إلةةى شة ب اةةت ال نايةةة باةةا حةةد لةةل ويمعااة اةةع
حيامل واع الاشكالت الم معمرئل بش ب ات ال وو والصبرم ويسايده ا

المتلم يلى الك ير ات اشكالمل .
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الفصل السابع
اإلرشاد الجماعي
Group Counseling

.1مقدمة

.2تعريف اإلرشاد الجماعي
.3مفهوم اإلرشاد الجماعي

.4نظريات اإلرشاد الجماعي
.5أنواع الجماعات
.4حجم الجماعة

.7هدف الجماعة

.1مراحل الجماعة اإلرشادية

.8القيادة في الجماعة اإلرشادية
.11خصائص القيادة في الجماعة اإلرشادية
مقدمة:
منبع أهاية اإلرشاد التجااي ات كوت الترد كا ناد اتجماايياد ي مي باآلخريت ويؤ ر ةي ي

ويمأ ر ب ي .وات الاعةروا أت التةرد يةمعلي الك يةر اةت األناةاه السةلوكية يةت هريةق اآلخةريت.
و

اعظي األحيات نتجد الترد يتير سلوكل أو يعدلل كردو ع لاوقا التجااية المة محةيه بةل.
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إال أت ا ة هةةذه األناةةاه السةةلوكية قةةد ال مكةةوت ه ة األناةةاه السةةلياة أو ردو التع ة الصةةحيحة
والاناسبة متجاه سلو احدد ي وي بل التردم واةت هنةا مبةرز أهايةة اإلرشةاد التجاةاي
 Counselingالةةذي يسةةايد التةةرد اةةت خةةال العا ة التجاةةاي أو االشةةم ار

Group

ة التجاايةةات

العالتجية الصتيروم وذل ات أتج المعرا يلى شخصية التةرد وذامةل واةت هةو وأيةت هةو واةا
المعاا اع بعض الاواقا واا ه ردو التع الاموقعة والاناسةبة ة

هو األسلوم األا

العديد ات الاواقا االتجماايية والمعلياية وهذا اا ي دا إليل اإلرشاد التجااي .

مفهوم اإلرشاد الجماعي Group Counseling
اإلرشاد التجااي هو يالية متاي بيت الارشةد االتجماةاي وبةيت اتجاويةة اةت األ ةراد

الذيت يتجاع ي تجااية واحةدو ويكةوت ال ةدا اةت هةذا المتاية هةو معةدي أو متييةر امتجةاه أ ةراد

التجااية أو أحدهي.

ول ةد يةرا "تجةازدا " و خةروت ) (Gazda et al, 1978اإلرشةاد التجاةاي بأنةل ياليةة

متاي ديناايكية اوتج ةل نحةو متييةر المتكيةر والسةلو م يلةى اسةموى الشةعور أو الةوي م وهةو
امئات لوظا ا العةالج االخميةاري يةت هريةق الموتجةل نحةو الواقةع والمنتةي م وال ةة الامبادلةة

واالهمااي والمتاهي والم ب والديي .وممح ق وظيتة اإلرشةاد التجاةاي

ة اتجاويةة صةتيرو ذات

اهمااي شخص اشمر م يمي المتاي بين ا باا يزيد ات درتجة مت ا ي وم ةبل ي لل ةيي واألهةداا
الم يؤات ب ا اتجماع يم والم معا يلى معدي امتجاهات وسلو ك اسمرشد .والاسمرشدوت
أيئاب التجااية اإلرشادية هي أ ةراد يةاديوت لةدي ي اشةكالت خاصةة ب ةي مئةعا مةوا

أن ي لي يصلوا ارحلة الارض أو االئهرام الكل لشخصيام ي.

يم إال

جماعة اإلرشاد
تجااية اإلرشاد ليست اتجرد تجاايةة اةت األ ةراد مةي مكوين ةا بةأي شةك م أو هة شةكلت

نتسة ام إذ ال بةةد أت يكةةوت هنةةا أاةةور اشةةمركة مةةربه بةةيت أيئةةاب التجاايةةةم وال بةةد أت يكةةوت
بيةةةن ي اتجاويةةةة اةةةت ال ةةةيي واالمتجاهةةةات الاشةةةمركة ولةةةدي ي االسةةةمعداد لم بةةة بعئةةة ي الةةةبعض

ويمبةةادلوت بعةةض الاشةةاير الوتجدانيةةة متجةةاه بعئ ة ي الةةبعض .ول ةةد حةةدد )(Zander: 1968

العديد ات الخصا ل الم ال بد أت ممايز ب ا أيئاب التجااية:

 -1يشمركوت

متايالت يديدو.

 -2حددوا أنتس ي كأيئاب

التجااية.

 -3مي قبول ي بواسهة أيئاب التجااية اآلخريت ومي محديدهي أيئاب

التجااية.
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 -4يشمركوت

 -5يشمركوت

اعايير اشمركة ياا يخل اوئوياد اعيناد.
انظواة امشابكة األدوار.

 -4يتجاعوت يلى أت التجااية معود يلي ي بالنتع والتا دو.
 -7يسعوت للوصو إلى أهداا اشمركة.
 -1يوتجد لدي ي إحسا

تجااي بوحدو التجااية ومكوين ا.

 -8ياملكوت النزية والرغبة ات أتج العا بهري ة شبل اوحدو متجاه البي ة الاحيهة ب ي.

وات الاعروا أت التجااية اإلرشادية مكوت أك ةر عاليةة اةت الارشةد نتسةلم وامةى اةا

كونت التجااية اإلرشادية مكويناد صحيحاد ن ا منتج

ة معةدي سةلو أيئةا ا ومسة

الارشةةد االتجماةةاي الةةذي يعاة اةةت خالل ةةام وباإلاكةةات أت ماةةار

امتجاهيت:

ياة

التجاايةةة هةةذه التعاليةةة ة

 )1المتذية االنعكاسية الم مصدر ات التجااية والاوتج ة إلى أحةد أيئةا ا مكةوت ذات مةأ ير
قوي و عا يلى هذا الترد ويكوت هذا المأ ير النامج ات المتذية االنعكاسية الم مصدر اةت

التجاايةةة أك ةةر مةةأ ي ارد اةةت المتذيةةة االنعكاسةةية المة مصةةدر اةةت الارشةةد ا اةةا بلتةةت ا ارمةةل
وخبرمل.

 )2الترد يشعر بأنل أك ر أاناد ينداا يكوت
ي اب الارشد وتج اد لوتجل بشك انترد.

تجااية انل ينداا يكوت انترداد .وبالذات ينداا

والكالي يت اإلرشةاد التجاةاي ي ةود إلةى الخلةه بينةل وبةيت العةالج التجاةاي أو العةالج

التجاع ة رغةةي أت هنةةا اخمال ةاد بةةيت الاتجةةاليت .اإلرشةةاد التجاةةاي هةةو مةةدخ ا ن ة يالتج ة
ياار

اع التجاايةات المة يكةوت أيئةاؤها اةت األشةخال الةذيت لةدي ي بعةض الصةعوبات إال

أن ةةةي ال يزالةةةوت أسةةةوياب وال يوتجةةةد لةةةدي ي اشةةةكالت ياهتيةةةة أو نتسةةةية خهيةةةرو .بيناةةةا العةةةالج

التجاةةاي النتس ة هةةو الةةذي ي ةةوي بةةل أخصةةا يوت نتسةةيوت وياارسةةونل اةةع األشةةخال الةةذيت
يعانوت ات اشكالت ياهتية ونتسية اع دو أوصلم ي إلى حالة ات االئهرام ويدي االسم رار.
واإلرشاد التجااي قد يكوت إرشاداد وقا ياد وقةد يكةوت إرشةاداد يالتجيةاد .اإلرشةاد الوقةا

يسايد أيئاب التجااية

ح بعض الاشكالت الم يعانوت ان ا قب مع ةدها ووصةول ا إلةى

اراح يصعم السيهرو يلي ا.

حيت أت اإلرشاد العالتج يشما يلةى األسةاليم التنيةة المة

يئع ا الارشد للتجااية أو ألحد أيئا ا ات أتج المتلم يلى الاشكلة الم يعةانوت ان ةا أو

ات أتج معدي سلوك ي.

نظريات اإلرشاد الجماعي
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يةةرى الك يةةر اةةت الا ماةةيت أت نظري ةات اإلرشةةاد التجاةةاي اةةا ه ة إال اامةةداد لإلرشةةاد

التردي .ول د حدد (ليبراات ) (Lieberman(1969سبعة احاور أساسية ال بةد اةت المهةرق
إلي ا ينداا مناقش نظريات اإلرشاد التجااي

:

أوالد :هنا حاتجة ااسة إلى نظرية موئ سيكولوتجية يئوية التجااية ات وتج ةة نظةر التةرد.
واامةةةدادا ل ةةةذه الخهةةةوو ال بةةةد اةةةت اناقشةةةة الانظةةةور الةةةذي يسةةةمخدال التةةةرد ةةة نظرمةةةل

للتجااية.

انياد :نظريات اإلرشاد التجااي ال بد أت مشةما يلةى يةرض واناقشةة ل هايةة البالتةة للةدور
الذي ي وي بل قا د التجااية أو الارشد االتجمااي

ال اد :ال بد ألي نظرية مبح

التجاايات العالتجية.

اوئةوع التجاايةة اةت االهماةاي بالعالقةة بةيت الاعةايير وال ةيي

الم مؤ ر يلى يالية العا التجااي ات خال التجااية.

رابعاد :هو الذي يتجم أت يكوت اتجاالد لمركيز الانظريت
االمصةا

العاة التجاةاي وهةو عاليةة وأهايةة

Communicationإذ ال بةد ألي نظريةة ة هةذا الاتجةا اةت االهماةاي بكيتيةة

وسةةب إتجةراب االمصةةا التعةةا بةةيت أيئةةاب التجاايةةة وبةةيت الارشةةد أو قا ةةد التجاايةةة اةةت
ر
تج ة وب ية األيئاب ات تج ة انية.

خااساد :اا ه هبيعة المتير الااكت حدو ةل كنميتجةة لالشةم ار

ة تجاايةة إرشةادية وهة هةذا

المتييةر يخملةا يةت اإلرشةةاد التةردي وب ةذا الخصةول نتجةةد بعةض النظريةات مركةز يلةةى
المتيير الداخل أو ئات النتس ا

ختض اسموى ال لق أو زيادو ايمبار الذاتم بيناا

مركز نظريات أخرى يلى السلو الخارتج أو المتيير الخارتج .
سادساد :ينبت

النظرية أت م مي ب اكانية معايي الاوقا اإلرشادي الذي مةي اسةمخداال يلةى

اواقا اشاب ة

تجاايات أخرى.

سابعاد :ال بد ألي نظريةة ة هةذا الاتجةا اةت االهماةاي بالا ارنةة بةيت اإلرشةاد التجاةاي وب يةة
أنواع اإلرشاد ا

اإلرشاد التردي وغيره.
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وهنا العديد ات النظريات الم ال بد لات يعا

 Counselingات اإللااي ب ا ولع أها ا:

اتجا اإلرشاد التجااي

Group

1
 - 2نظرية المباد .Exchange Theory
 – 3نظرية المركيز يلى العاي .

 -نظرية شخصية التجااية . Group Syntality Theory

 )1نظرية شخصية الجماعة Group Syntality
يعمبةةر

 (1948) Cattellأو اةةت هةةور هةةذه النظريةةة ة اتجةةا العةةالج التجاع ة م

وايماد ي ا ك ي ارد يلى ينصر المحلي لحركة التجاايةم وات الااكت إيهاب معريا بسيه ل ذه

النظرية " نظرية شخصةية التجاةاي هة أي مةأ ير اةت الااكةت أت مترئةل أو محد ةل التجاايةة
ة التةرد يئةو التجاايةة" ول ةد أورد  Cattellاصةهلحاد تجديةداد اسةمخدال ة ياليةة المحلية

لشخصةية التجاايةةة وأهلةةق يليةل  Synergyأو قةوو التجاايةةة المة ممكةوت اةةت اتجاويةةة اةةت

ال وى الترديةم وينداا ممكوت هذه ال وو ن ا مخملا ك ي ارد يت ال وو الم ياملك ا التةرد الواحةد

يئو التجااية .ول د أورد  Cattellالعديد ات االيمبارات أ نةاب قيااةل بعاليةة محلية شخصةية
التجااية وات أها ا:

 -1التجاايةةة ممكةةوت اةةت أتج ة إشةةباع حاتجةةات األ ةراد ومنم ة ينةةداا مموقةةا يةةت إشةةباع هةةذه
الحاتجات.

 -2قوو التجااية اسمادو ات امتجاهات واعم دات أيئاب هذه التجااية.

 -3التةةرد يئةةو التجاايةةة رباةةا يسةةمخدي التجاايةةة ة بعةةض األحيةةات اةةت أتجة إنتجةةاز أهدا ةةل
الشخصية.

 -4قوو التجااية يتجم أت مكةوت اوتج ةة نحةو إنتجةاز أهةداا التجاايةةم و ة سةبي إنتجةاز هةذا
ال دا قد مئهر التجااية إلى رسي أهداا أخرى يكوت ال صد ان ا مح يق ال دا األسا

للتجااية(Show & Marvin 1981).
 )2نظرية التبادل
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اشمر ك ات (1959) Thibaut and Kelley

وئع اإلهار العاي لنظرية تجديةدو

اتجا العا التجاع وكات ادخل ي إلى هذه النظرية ادخالد وظيتياد بحماد حي كانةا ا ماةيت

باا هو ا ي و عا ات وتج ة نظر التةرد يئةو التجاايةةم حية م ةوي النظريةة يلةى ايمبةار أت

وتجود واسماةرار التجااية يعماد بشك أسا

يلةى اشاركة الترد يئةو التجاايةة واةدى رئةةاه

يةت هةةذه التجاايةة واةةاذا سةةوا يأخةةذ واةةا الةةذي سةيعهيل للتجاايةة(Shaow & Marvin .

).1981

ولع ة أبسةةه معريةةا لنظريةةة المبةةاد هةةو أن ةةا  " :النظريةةة الم ة محةةاو شةةر ومكةةويت

التجاايةةة اةةت زاويةةة الانتعةةة الم ة سةةوا يتجني ةةا التةةرد والمكلتةةة الم ة سةةيد ع ا ل ةةذه الانتعةةة

للتجااية بشك ياي".

ول د ناقش رواد هذه النظرية العالقات بةيت الشخصةية المة مكون ةا التجاايةة وايماةدوا

محليل ي يلى المركيةز يلةى المتاية بةيت األشةخال بصةتمل إحةدى ركةا ز المبةاد الةذي يةمي

داخ التجااية .ويالية المتاي مبدأ ينداا ي وي أحد أيئاب التجااية بةأي سةلو

ة حئةور

اآلخةةريت أو أي امصةةا اةةع أي يئةةو خةةر داخ ة التجاايةةة .واةةت الاؤكةةد دا ا ةاد أت ا ة ه ةذا
المصةةرا ال بةةد أت يمةةر مةةأ ي ارد يلةةى اآلخةةريت .ومعماةةد نظريةةة المبةةاد يلةةى السةةلو التةةردي
والاراحة المة ياةةر ب ةةا وذلة اةةت أتجة ال يةةاي بمحلية هةةذا السةةلو م عنةةداا يلم ة الشةةخل أ
الهريق يمبادالت المحية ةي يمحةد ات يةت اله ة م ة ت ا ة هةذا السةلو قةد

بالشخل م

يكةةوت ال ةةدا انةةل هةةو احاولةةة ك ة ان اةةا أت يظ ةةر الاتجاالةةة وحسةةت الصةةداقة لخخةةرم وأت
ال دا لي
السلو

اتجرد الكالي يت اله

 .وات هنةا ة ت نظريةة المبةاد مؤكةد يلةى اسةمخداااراح

يالية المحلي  .أاا نما ج المتاي

ياكت وصت ا ات خال ال ةوام والع ةام .إذ أنةل

ات الااكت للشخل أت يشبع العديد ات الرغبات ويحص يلى العديد ات الانا عم إال أنل ة

نت

الوقت يئهر إلةى كبةت العديةد اةت الرغبةات والسةلو الةذي ال يتجةد مرحيبةاد اةت التجاايةة.

ول ةةد أورد مةةايبوت وكيل ة

 Tibaut and Kellyهري ةةة م ةةويي التةةرد لاةةا يحص ة يليةةل اةةت

التجاايةةة واسةةمخدااد ةة ذلةة اةةا يسةةاى "اسةةموى الا ارنةةة" و " الاسةةموى البةةدي " واسةةموى
الا ارنة هو الاعيار الذي يسةمخدال الشةخل اةت أتجة م يةيي اسةموى المتاية داخة التجاايةة

وه ه ارئية أي الم

أتج امخاذ قرار

حيت أت الاسموى البدي هةو الاعيار الةذي يسةمخدال الشةخل اةت

إاكانية اسماراره

التجااية أي مرك ا.

)3نظرية التركيز على العميل (الشخص) Person - Centered Therapy
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ل د م دي الكالي يت هذه النظرية

التص ال ال ات هذا الكمامم ولكت نظ ارد ل هايةة

البالتةةة الم ة يولي ةةا األخصةةا يوت االتجماةةاييوتم ة ت هةةذه النظريةةة مسةةمخدي بشةةك واسةةع ة

العديد ات اتجاالت ومهبي ات الخداة االتجماايية.
العاي .

ومسمخدي هذه النظرية

اتجا اإلرشةاد التجاةاي م رغةي كون ةا مماركةز حةو التةرد أو

ول ةد ظ ةرت هةذه النظريةة ة أوا ة ال ةرت العشةريتم وذلة اةت خةال كمابةات Carl

 . Rogersو كرو النظرية منهلق اةت اسةااها حية أن ةا معمبةر العاية ( الشةخل) هةو حتجةر

األسةةا

ة العاليةةة اإلرشةةاديةم وأنةةل ال بةةد اةةت إيهةةاب كاا ة ال ةةة للعاي ة اةةت أتج ة محا ة

اسةةؤولية حيامةةل بحلوهةةا وارهةةا دوت مةةدخ  .ول ةةد أكةةد  Rogersيلةةى ئةةرورو النظةةرو اإليتجابيةةة
الالي ة بال ة واالحمراي إلةى العاية الةذي يبحة يةت النصة واإلرشةاد .كاةا شةدد يلةى ئةرورو

االبمعاد يت الحكي الاسبق يلى العاي أو النظر إليل بشك سةلب  .ومعماةد هةذه النظريةة يلةى
اتجاويةةةة اةةةت الوظةةةا ا ال بةةةد أت ي ةةةوي ب ةةةا الارشةةةد ا ةةة إيصةةةا العهةةةا والحنةةةاتم والمركيةةةز
والحئور والامابعة والم ب والت ي الوائ للعاي  .ول د سبق الكةالي يةت هةذه النظريةة بشة ب

ات المتصي

البام ال ال ات هذا الكمام.

أنواع الجماعات
هنا العديد ات األنواع للتجاايات

 -1التجااية اإلرشادية.

الخداة االتجماايية ولع أها ا:

 -2التجااية العالتجية.
 -3تجااية المروي .

 -4تجااية بناب وص

 -5تجااية األصدقاب.

الا ارات الشخصية.

 -4التجااية المعلياية.

 -7التجااية الاكونة ات أتج أداب ا اة أو ح اشكلة.
حجم الجماعة
يدد األ راد الذيت ات الااكت احمواؤهي

تجااية إرشادية واحةدو أاةر يصةعم محديةده

برقي احدد .ورغي أت اعظي الا ماةيت بةالعالج واإلرشةاد التجاةاي يةروت أت التجاايةة العالتجيةة
يتجم أت ال مكوت كبيرو وأت ممراو اا بيت  3إلى  8أشخالم إال أت العدد الا ال ألي تجااية

إرشادية ياكت أت محدده العواا المالية:

021

 .1الا ةارو والخبرو الم ياملك ا الارشد االتجمااي الذي سةيمولى قيةادو التجاايةة اإلرشةادية
تجايع اراحل ا.

 .2نةةوع الخهةةة اإلرشةةادية أو العالتجيةةة الا ةراد مهبي ةةام إذ أت بعةةض الخهةةه الم ة يرسةةا ا
الارشدوت االتجمااييوت ه الم محدد كي شخصاد يتجم أت محموي ي التجااية.

 .3يدد الارشديت االتجماايييت الذيت سوا يمولةوت قيةادو التجاايةةم ويةرى الةبعض أنةل ة

حالة وتجود ارشديت للتجااية نل ات الاتئ م سيي التجاايةة إلةى قسةايت امةى اةا زاد

يدد أيئا ا يلى  14يئواد.

.4الوقت والاكات الذي ملم

يل التجااية.

وبأي حا يتجم أت ال مكوت التجااية كبيرو ألت ك رو يدد أ راد التجااية يئةعا رصةة

ك يئو ة الاشةاركة والمتاية اةع األيئةاب اآلخةريتم ويئةيع يلةى الارشةد رصةة مهبيةق

الخهةةةة اإلرشةةةادية الارسةةةواة لكةةة يئةةةو .كاةةةا أت صةةةتر حتجةةةي التجاايةةةة يعنةةة الازيةةةد اةةةت
الاسؤوليات والا اات الم يتجم أت يمي إنتجازها ات قب كة يئةو .ويتجةم يلةى الارشةد بةأي

حةةا أت يمحاشةةى مكةةويت تجاايةةة صةةتيرو ( ال ةةة أشةةخال أو أربعةةة) خصوصةةاد ينةةداا يكةةوت
أيئةةاب هةةذه التجاايةةة اةةت األشةةخال الةةذيت لةةدي ي ائةةهرابات نتسةةية وصةةعوبة ة المكيةةا

بسرية ويعةانوت اةت اشةكالت اتجمااييةة حةادوم ألت هةذا يعنة ازيةداد اةت الاسةؤوليات الال ةاو
يلى يامق كة يئةو ة التجاايةة قةد ال يكةوت باسةمهايمل ال يةاي ب ةذا األاةر الةذي ي ةود إلةى
ش التجااية

وقت ابكر.

هدف الجماعة:
يعمبةةر محديةةد هةةدا التجاايةةة أحةةد أهةةي الاراحة المة ماةةر ب ةةا أي تجاايةةة .وال بةةد اةةت

محديةد هةةدا التجاايةةة محديةداد وائةةحاد ودقي ةاد ياكةت األشةةخال الا ماةيت بالتجاايةة اةةت امخةةاذ
قرار سليي حيةا انئةااا ي للتجاايةة اةت يداةل .ويتجةم يلةى الارشةد االتجماةاي الةذي سةوا
يمولى قيادو التجااية اإلرشادية موئةي هةدا التجاايةة وشةر هةذا ال ةدا للتجايةع وأت يعهة

وقماد كا ياد ات أتج سااع األس لة وايهاب وقت كاا ل شخال الذي يتكةروت ة الةدخو

التجااية ات أتج امخاذ قرار سليي.
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ك يةةر اةةت التجاايةةات لةةي يكمةةم ل ةةا النتجةةا بسةةبم يةةدي المو يةةق ة اخميةةار أيئةةاب

التجااية .ويالية اخميار أيئاب التجااية يالية ليست س لة كاةا يموقةع الةبعضم ةال بةد اةت
قئةةاب وقةةت كةةاا اةةع ك ة شةةخل للمأكةةد اةةت اناسةةبمل للتجاايةةةم وه ة سةةيتيد ويسةةمتيد اةةت

انئااال للتجااية .وهنا العديد ات األاور الم يتجةم ارايام ةا أ نةاب ياليةة اخميةار أيئةاب
التجااية وان ا:
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 -1اراياو هدا التجااية وحتجا ا.

 -2التا دو الم سوا يحص يلي ا الشخل ات انئااال للتجااية.
 -3العار والتجن

والعواا ال ا ية واالتجماايية.

 -4الاموقع ات الشخل وااذا يموقعل ات اآلخريت.
 -5العواا الشخصية.

 -4الاعايير وال يي والاعم دات للتجااية وللترد.
مراحل الجماعة اإلرشادية
 )1ارحلة بداية التجااية.

 )2ارحلة الصراع والاواتج ة.

 )3ارحلة مااس وامحاد التجااية.
 )4ارحلة اإلنماتجية والعا .
 )5ارحلة االنم اب.

المرحلة األولى :مرحلة بداية الجماعة
ات الاعروا أت بداية ك أار مكمنت ا العديد اةت الصةعوبات المة مةذهم ويةمي المتلةم

يلي ةةا باةةرور الوقةةت .وغالب ةاد اةةا محمةةاج التجاايةةة اإلرشةةادية إلةةى بعةةض الوقةةت اةةت أتج ة بنةةاب
العالقةةة بةةيت أيئةةا ا وبةةيت الارشةةدم كاةةا أت ارحلةةة المخةةوا الم ة ياةةر ب ةةا بعةةض األيئةةاب
منم ةة بارور الوقتم ويبةدأ يئةو التجااية بمعزيز متايلل اع التجااية .ومبداب التوارق بةيت
شخصية الترد وشخصية التجااية مخمت كلاا أح

الترد بتا دو التجااية وبالذات ينداا م ةوي

ولع أو اا يشت ذهت الارشد االتجمااي

التجااية اإلرشادية هو كيتية الحد ات

التجااية باباركة أو معزيز سلو اوتجود لدى الترد أساساد.

المخةةوا الةةذي يمكةةوت لةةدى بعةةض األيئةةاب ينةةد بدايةةة التجاايةةة .وممهلةةم هةةذه الارحلةةة اةةت

الارشد دو ارد ائايتاد ات أتج النتجا
واةت أهي اا يايز التجااية

المتلم يلى بعض الصةعوبات المة مواتجةل التجاايةة.

هذه الارحلة هو اا يساى "هوية التجااية "Group identity

وهوية التجااية ممهلم ات ك شخل أت يكوت لديل صةورو ارسةواة ة ذهنةل يةت تجاايمةل.
وهنا العديد ات العواا الم مسايد

مكوت هوية التجااية وان ا:

 -2الاوقع والاكات والوقت الذي ملم

يل التجااية.

 -1هدا التجااية.

 -3أيئاب التجااية (الخصا ل النتسية واالتجماايية واالقمصادية).
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 -4قا د التجااية.

 -5ا ة التجااية.

 -4الموقعات الارمبهة بالخبرات الاائية للعئو.

المرحلة الثانية :مرحلة الصراع والمواجهة في الجماعة اإلرشادية
بعداا مار مرو المعارا مدخ التجااية ارحلة ات احاولة األيئاب المأقلي اع بعئ ي

البعضم ومبدأ ارحلة المتاي وبناب العالقات بيت الشخصية .وأ ناب هذه العالية يمعرض بعض

األيئةةاب إلةةى بعةةض الاواقةةا والمتجةةارم غيةةر السةةةارو المةة م ةةودهي إلةةى اإلحبةةاه اةةت خةةةال

احاوالم ي المةأقلي اةع التجاايةةم والمة ممحةو إلةى صةراع بةيت بعةض األيئةاب .والصةراع بةيت
أيئاب التجااية اإلرشادية أار وارد إلى ٍ
حد كبير شةأن ي ة ذلة شةأت غيةرهي اةت التجاايةات
الم ممعرض ألشةكا يديةدو اةت الصةراع والاواتج ةة بةيت بعةض األيئةاب والارشةد االتجماةاي

الذي ي ود التجااية.

والص ةراع داخ ة التجاايةةة يكةةوت اةةرده المعةةارض بةةيت التةةرد ورغبامةةل الشخصةةية وبةةيت

التجااية واا مترئل يلى الترد ات اعةايير وقةيي وأناةاه سةلوكية .والصةراع داخة التجاايةة قةد
يمدرج ات صراع هبيع ات الااكت المعاا اعل إلى صراع اع د يحماج إلةى ا ةارو وخبةرو اةت

الارشد االتجمااي ات أتج ال ئاب يليل .والصراع قد يكوت بةيت أيئةاب التجاايةة وقةد يكةوت

بةةيت أحةةد األيئةةاب وبةةيت الارشةةد االتجماةةاي م وقةةد يكةةوت بةةيت كا ةةة األيئةةابم ويأخةةذ أشةةكاالد

يديةةدو .ةد يكةةوت يلةةى شةةك ن ةةد امبةةاد بةةيت الهةةر يتم وقةةد يأخةةذ شةةكالد اةةت الةةر ض ويةةدي
االنصياع لبعض اا مترئل التجااية يلى الترد.

المرحلة الثالثة :مرحلة تماسك الجماعة
مبدأ هذه الارحلة بانم اب ارحلة الصراع بيت أيئاب التجاايةم حية مبةدأ مةدريتجياد ة

بنةاب نةةوع اةةت العالقةةة ال ابمةةة المة م ةةود إلةى ارحلةةة الةةمت ي للتجاايةةة وبدايةةة الشةةعور بئةةرورو

مااسة التجاايةةة .وخةةال هةةذه الارحلةةة مبةةدأ ياليةةة ال ةةة الامبادلةةة بةةيت أيئةةاب التجاايةةة ة
الناو واالزدياد إلى أت مص إلى درتجة الوالب الماي للتجااية وااليمزاز ب ا والد اع ين ا.
وات الااكت أت نعرا مااس التجااية بأنل درتجة الشعور واإلحسا

يبدأ ك يئو

بالتجاايية حي

اسمخداي كلاة "نحت" بدالد ات "أنا" ويعر ا البعض بأن ةا درتجةة التجةذم الةذي
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يصةةدر اةةت التجاايةةة أليئةةا ام كلاةةا زاد اسةةموى تجةةذم التجاايةةة أليئةةا ا كلاةةا زاد مااسة

التجااية.

ومعمبةةر درتجةةة مااس ة التجاايةةة اؤشةة ارد ا ا ةاد لنتجاح ةةا ولةةي

اةةت الااكةةت للتجاايةةة

العالتجية أت م دي الاشورو والنصيحة والخبرو اإلرشةادية والعالتجيةة الاهلوبةة دوت أت مصة إلةى

هةةةذه الارحلةةةة .ول ةةةد أورد ) )Yalom (1975بعةةةض الدراسةةةات المةةة مةةةد يلةةةى أت أيئةةةاب
التجاايةة يعمبةةروت درتجةةة شةةعورهي بمااسة التجاايةةة اؤشة ارد أساسةةياد يحكاةةوت اةةت خال لةةل يلةةى
إاكانيةةة اسةةمتادم ي اةةت التجاايةةة .وياليةةة مااس ة التجاايةةة ممح ةةق اةةت خةةال العالقةةات بةةيت
الشخصية السا دو بيت أيئاب التجااية إئا ة إلى يالية المتاي الم ممي داخ التجااية

تجايع اراحل ا(Yalom 1975).
خطوات بناء تماسك الجماعة:

هنا يدو خهوات ال بد للارشد االتجماةاي اةت امباي ةا اةت أتجة بنةاب ياليةة مااسة

التجااية:

أوالد :يتجم يلى الارشةد االتجماةاي الةذي يمةولى ياليةة قيةادو التجاايةة أت يحةدد بشةك وائة
ودقيق األنااه السلوكية الم يرى أن ا مسايد

مدييي ال ة بيت أيئاب التجاايةم ااا ي ود

إلى مااس التجااية .على سبي الا ا ي وي الارشد بالمشديد يلى اسمخداي يبارات معبر يةت

التجاايةةةةة بةةةةدالد اةةةةت األ ةةةةرادم ويؤكةةةةد يلةةةةى اسةةةةمخداي المعبيةةةةرات والتجاةةةة المةةةة مةةةةد يلةةةةى
اسماراريةالتجااية وم ديي اصلحة التجااية قب األاور األخرى .وقةد ي ةوي الارشةد بةذكر بعةض

العبارات والا والت الم يسمخدا ا بعض أيئاب التجااية وي ن يلي ا ويشكر أصحاب ا.

انياد :يتجم يلى الارشد أت ي وي بعالية م ييي لاسموى المااسة الةذي مشة ده التجاايةةم وذلة

ات خال االحظمل الشخصية لك اا يدور داخ التجاايةةم إئةا ة إلةى اسةماايل إلةى أيئةاب

التجااية

ربع الساية األولى ات ك اتجمااع مع ده التجااية.

ال اد :ي وي الارشد

بعض األحيات بالمدخ الاباشر

هذه العاليةم وذلة يةت هريةق لعةم

بعةض األدوار المعليايةةة المة مسةةايد يلةى مااسة التجاايةةةم وقةةد ي ةوي بموتجيةةل بعةةض األسة لة

لبعض األيئاب ي ي وي بالمعليق يلى اإلتجابات باا يخدي هذه العالية.

رابعاد :يتجم يلى الارشد أت ي هيي الوئع باسمارار وبعد ك خهوو ات هذه الخهةوات للمأكةد اةت
أت التجاايةة مسةير ة الهريةق الصةحي م إئةا ة إلةى أت ا ة هةذا الم يةيي يسةايد الارشةد ة
المأكد ات نتجا أسلوبل الذي يمبعل اع التجااية ومتييره إذا لزي األار.
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وهنا العديد ات األنااه السلوكية الم مناو داخ التجااية ومكوت ه األسا

مسمخدال التجااية

أهي هذه األنااه:

يالية البناب والمااس الذي مكوت يليل التجااية

 -1أنااه االمصا  :ومشا تجايع وسا

كات ذل االمصا لتظياد أو غير لتظ .

الذي

ن اية األاةر واةت

وأساليم االمصا الاسمخدي داخ التجااية سواب

 -2أناةاه المةأ ير :وي صةد ب ةا السةلو الةذي يكةوت يليةل الارشةد بصةتمل أك ةر األشةخال
التجاايةم باإلئا ة إلى بعض األيئاب البارزيت الذيت يؤ روت

مأ ي ارد

 -3ما ي ولعم األدوار داخ التجااية.

التجااية.

 -4المتاي والعالقات بيت الشخصية.

خةةال هةةذه الارحلةةة مكةةوت التجاايةةة تجةةاهزو لح ة تجايةةع االخمال ةةات الم ة منشةةأ داخ ة

التجاايةةة بشةةك أك ةةر ايليةةة يةةت الاراح ة السةةاب ةم ومبةةدأ التجاايةةة مشةةك اةةا يسةةاى ب ويةةة

التجاايةةة أو شخصةةية التجاايةةةم ويبةةدأ األيئةةاب يظ ةةروت رغبةةام ي ةة اسةةمارارية التجاايةةة
والةةمخلل اةةت ك ة اةةا اةةت شةةأنل يرقلةةة سةةير هةةذه التجاايةةة حمةةى لةةو كةةات ذل ة أحةةد أيئةةاب

التجااية.

المرحلة الرابعة :مرحلة اإلنتاجية والعمل
معمبر هذه الارحلة أك ر اراح التجااعة أهاية وه الارحلة الم مكوت التجاايية ي ةا

وصلت إلى درتجة النئج ومبداب التجااية

اار العا الذي مي خال الاراح الساب ة.

إنتجاز ومح يق األهةداا المة مةي رسةا ا وم هةا

ومص التجاايةة إلةى هةذه الارحلةة بعةد أت مكةوت اةرت بالاراحة السةاب ة ومتلبةت يلةى

الصةةعوبات الم ة واتج م ةةا خةةال هةةذه الاراح ة قب ة الوصةةو إلةةى هةةذه الارحلةةة ا ة الص ةراع
والانا سة والا اواة والر ض وغيرها ات الاشاك الم البد ل تجااية ات الارور ب ا والمتلم

يلي ا.

و ة هةذه الارحلةةة يشةعر كة يئةو بأنةةل ااة الد للتجاايةةة ويبةداب ة الةد اع ين ةةا وال

يسا الي شخل بالم تجي يلى التجااية ويكوت لدية شعور بأنل تجزاب ات التجااية وأت يا
التجااية وا ام ا ه

نت

الوقةت ا اةة كة يئةو اةت أيئةاب هةذه التجاايةة ااةا ي ةود

إلى اإلنماتجية والعا للتجااية بكاال ا.

المرحلة الخامسة :مرحلة النهاية Termination
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ال بةةد لك ة تجاايةةة اةةت الوصةةو إلةةى وقةةت يكةةوت يةةل لزاا ةاد يلةةى التجاايةةة أت مموقةةا

وبالذات التجاايات اإلرشادية والعالتجية الم مكةوت قةد نشةأت ل ةدا م ةديي الاشةورو والنصةيحة

والخبرو النا عةة لكة يئةو .واذا اةا مةي المعااة الصةحي اةع التجاايةة ة هةذه الارحلةة ن ةا

مكما التا دو ويمح ق ال دا .ويمولد لدى بعض األيئاب الخوا ات يلايةة إن ةاب التجاايةة.
اسايدو األيئاب والتجااية

وهنا يبرز دور الارشد االتجمااي

المتلةم يلةى كة اةا قةد

مسببل هةذه العاليةة اةت صةعوبات .يتجةم يلةى الارشةد االتجماةاي أت يمعااة اةع االحماةاالت

المالية:

 )1العئو الذي يمحاشى الكالي يت ن اية التجااية وال يريةد اناقشةة هةذا الاوئةوعم ي ةوي
الارشد

هذه الحالة بالكالي اع ا

هذا العئو ويهلةم انةل أت ينةاقش اخاو ةل اةت

هذه العالية د مكوت هبيعية واوتجودو لدى اآلخريت.

 )2العئو الذي يبدي مخو ل ات اا بعد ن ايةة التجاايةةم ي ةوي الارشةد االتجماةاي بسةؤا

تجايةةع أيئةةاب التجاايةةة يةةت خهه ةةي الاسةةم بلية واةةاذا ينةةووت ال يةةاي بةةل بعةةد ن ايةةة

التجااية.

 )3العئو الذي يريةد أت يتةادر التجاايةة قبة انم ا ةام يلةى الارشةد االتجماةاي

ة هةذه

الحالةةة أت يعلةةت ذل ة لكا ةةة أيئةةاب التجاايةةةم ويؤكةةد يلةةى ن ةةاه ال ةةوو والتا ةةدو الم ة

أئا ا هذا العئو إلى التجااية.

ويلى أي حا ينبتة للارشةد أت يعةد التجاايةة بكااة أيئةا ا لعاليةة الن ايةةم ويبةدأ

ة إيةةداد التجاايةةة انةةذ البدايةةة لا ة هةةذه اللحظةةةم وباسةةمهاية الارشةةد أت يخلةةق اةةت لحظةةة

ن اية التجااية لحظة إيتجابية متجع البعض يسمتيد ان ا.
القيادة في الجماعة اإلرشادية

هنا العديد ات العواا الم ل ا مأ ير اباشةر ة إنتجةا التجاايةة .وال شة أت قيةادو

التجااية مأم كأحد أهي هذه العواا .
النت

ول ةةد حظيةةت ياليةةة قيةةادو التجاايةةة باهماةةاي البةةاح يت ة الخداةةة االتجمااييةةة ويلةةي

واتجا اإلرشاد االتجمااي والنتس م وذل خال ال ال يت سنة الاائية .ول د أكد اعظي

الباح يت يلى أهاية ال يادو

التجااية والدور الذي يتجم أت يلعبل قا د التجاايةة ة المةأ ير

يلى كا ة األيئابم وياكت اإلشارو هنا إلى بعض أنواع ال يادات

 -1ال ا د الدكماموري Authoritarian Leader
وهو ال ا د الذي يتئ أت يسم

التجااية:

بكاا السلهةم ويئع ال اررات ويهلةم اةت التجاايةة

أت متع اا يريده دوت االلمتات إلى األيئاب .وقد يكوت اخميةار هةذا األسةلوم ال يةادي بسةبم
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هبيعةةة التجاايةةة ومكوين ةةا .اةةت الاعةةروا أت بعةةض التجاايةةات وخصوص ةاد ينةةداا مكةةوت ة

اراحل ةا األولةى قةد محمةاج إلةى ا ة هةةذا ال ا ةدم إئةا ة إلةى أت التجاايةات اإلرشةادية غالبةاد اةةا

يكوت اعظةي أيئةا ا اةت ذوي الاشةكالت االتجمااييةة واألشةخال الةذيت يعةانوت اةت صةعوبة
المكيا اع بعض امهلبةات الحيةاوم ااةا يتجعل ةي يحمةاتجوت إلةى قا ةد يمةولى قيةادو التجاايةة

دوت أت ي

يلي ي بالاشاركة

قيادو التجااية .وا اا كانت الابررات ت هذا األسلوم

قيةةادو التجاايةةة قةةد ال يكةةوت هةةو األسةةلوم األا ة م خصوص ةاد وأنةةل يئةةعا الترصةةة لاشةةاركة

األيئاب ومتايل ي اع ال ا د وبيت بعئ ي البعض.
 -2ال ا د الديا راه

Democratic Leader

النوع ال ان ات أنواع ال يةادو ة التجاايةة هةو ال ا ةد الةديا راه م واةت الاعةروا أت

الديا راهية معن اشاركة أيئةاب التجاايةة ة ياليةة ال يةادو .وال ا ةد الةديا راه هةو يكة
ال ا د الدكماموريم

و ال يمحا اسؤولية موتجيل التجااية باتردهم وال يتئ إيهاب موتجي امةل

للتجاايةم ب يمر اساحة أليئاب التجاايةة اةت أتجة الاشةاركة والمتاية ووئةع ال ةرار الةذي

ي ي التجااية بشك ياي .ويرى البعض أت هذه الهري ةة ة ال يةادو هة األقةرم للنتجةا بشةره

أت يهبةةق ال ا ةةد هةةذا الابةةدأم ويكةةوت قريبةاد اةةت التجاايةةةم يمةةدخ امةةى اةةا ديةةت الحاتجةةة ويعيةةد

األاور إلى نصاب ا إذا رأى اخمالالد وائحاد.

-3ال ا د الامساه Laissez - Faire Leader

ويعةرا هةةذا النةوع اةةت ال يةادو بأنةةل سياسةة يةةدي المةدخ م وهةةذا النةوع اةةت ال يةادو يةةرى

البعض أنل لي

هنا قا د باعنى الكلاة .وهذا النوع ات ال يادو يكوت يل ال ا د امساهالد إلةى

حد كبيةرم ويمةر الحريةة كاالةة أليئةاب التجاايةة أت يوتج ةوا أنتسة ي ويمخةذوت ال ة اررات المة

يرون ا.

شكل رقم 7-1
قنوات االتصال داخل الجماعة في أنواع القيادة
القائد الدكتاتوري

يئو

يئو

027

القائد الديمقراطي

يئو

قا د

يئو

يئو

يئو

يئو

يئو

يئو
يئو

يئو

قا د

يئو

يئو

يئو

القائد المتساهل

يئو

قا د

يئو

يئو

يئو

يئو

خصائص القيادة في الجماعة Leadership attributes
ال ا ةةةد التعةةةا هةةةو الةةةذي يسةةةمهيع مسةةةيير التجاايةةةة ةةة تجايةةةع اراحل ةةةا .واةةةت أهةةةي

الخصا ل الم ال بد ات موا رها
 -1ال ة

النت

الارشد االتجمااي الذي يمولى قيادو التجااية اا يل :

Self Confidence

أي اتجا ات اتجاالت الحيةاو نسةمهيع أت نكةوت نةاتجحيت ينةداا نكةوت وا ةيت اةت

أنتسنا ونؤات إيااناد ياي اد باا نتعلل .ول د قاي (رس

 )Russellبوصا ال ا د الناتج بأنةةل "

ال ا ةةد الةةذي يشةةعر دا اةاد أنةةل سةةوا يكسةةم كة ياة ي ةةوي بةةل" كاةةا ذكةةر أت أيئةاب التجاايةةة
يسمهيعوت وبسرية ا ة اعر ة اا إذا كات ال ا د يامل هذه الصتة أي ال.
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 -2الاسؤولية Resposibility

الاسةةؤولية إحةةدى الخصةةا ل الم ة يصةةعم شةةرح ا وايئةةاح ا رغةةي أهايم ةةا لإلرشةةاد

االتجماةةاي م وال بةةد ل ا ةةد التجاايةةة أت يكةةوت يلةةى قةةدر اةةت الاسةةؤولية متجةةاه التجاايةةة بكاا ة

أيئا ا أوالد ومتجاه نتسل انيةاد .وب اكةات الارشةد النةاتج أت يمبةع هري ةة إشة ار اآلخةريت اةت
أيئاب التجااية

الاسؤولية.

 -3الاوئويية Objectivity

ممهلم ا نة اإلرشاد االتجمااي الاوئويية والحياد الماي والمتجرد الكاا

ة اةت يريةد

ااارسةةم ا .وذكةةر (روتجةةرز  " )Rogersأت الارشةةد ب اكانةةل أت يبةةدي معاهتةةل ويةةمت ي اشةةكلة

الاسمرشةةد اةةت غيةةر أت يت ةةد متجةةرده واوئةةوييمل ".ويعمبةةر الم ةزاي الاوئةةويية أا ة ارد ة غايةةة
الصعوبة رغي ادياب الك يريت بأن ي اوئوييوت وحياديوت .لذل يتجم يلى الارشد االتجمااي

المنبةةل ل ةةذه الخاصةةية ورسةةي خه ةوات ابمةةة ملزاةةل الاوئةةويية والحيةةاد أ نةةاب مةةرو يالةةل اةةع

التجااية.

 -4اإلخالل والصدق Genuineness

لع أبسه معريا ل ذه الخاصية هو أت يكوت هنا امتاق بيت اا م ولل وبيت اا يدور

داخل كارشد اتجمااي  .ويلى الارشد أت يكوت صادقاد اع التجااية وال يحةاو أت يمصةنع

أي نوع ات السلو ألت الهبع يتلم المهبع.

 -5االحمراي Respect

احمةةةراي اآلخةةةريت اةةةت أهةةةي الصةةةتات المةةة يتجاةةةع يلي ةةةا البشةةةر ةةة كا ةةةة المتةةةايالت

االتجماايية الم مدور بين ي .ولع أسة
أنل يعن المعااة اةع اآلخةريت بةنت

معريةا ل ةذه الايةزو هةو اةا ذكةره (إيتجةات " ) Egan

الاسةموى الةذي نةرى أنتسةنا يليةلم والنظةر إلةى اآلخةريت

واعاالم ي لاتجرد كون ي بش ارد " .ول د ح الديت اإلسالا يلى ا

اهلل صلى اهلل يليل وسلي" :النا
إال بالم وى".

هذه الايزو إذ ي ةو رسةو

سواسية ال ئ لعرب يلى أيتجاة وال ألبةيض يلةى أسةود
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 -4الارونة Flexibility

م مئ ة ا نةةة الخداةةة االتجماايي ةة اةةت تجايةةع ااارسةةي ا االلم ةزاي بصةةتة الارونةةة ة

المهبيق .وأ ناب يا الارشةد االتجماةاي ال بةد أت يواتج ةل العديةد اةت الاواقةا المة مسةمدي
لتجوبه إلى الارونةم وات أهي هذه الاواقا اا يل :
أ -المعاا اع ال يي واالمتجاهات.

م -االسمتجابة لبعض أنواع السلو .
ج -المهبيق الحر

 -7الحاا

لبعض الخهه واألساليم اإلرشادية.

Enthusiasm

إذا لةةي يكةةت الارشةةد االتجماةةاي امحاس ةاد لعا ة التجاايةةة ة ت هةةذا الشةةعور ينم ة إلةةى

التجاايةةة بكا ةةة أيئةةا ا .يتجةةم يلةةى الارشةةد أت يكةةوت شةةعلة اةةت النشةةاه والحاةةا
الحيوية والنشاه أ ناب العا .

ويظ ةةر

خالصة:
ال ا ةةد التعةةا هةةو ذلةة ال ا ةةد الةةذي ياملةة ال ةةة ةة الةةنت م الاوئةةوييةم الصةةدق

واإلخالل للتجاايةم االحمةرايم والارونةةم الحاةا  .وتجايةع هةذه الخصةا ل المة سةبق الكةالي
ين ا ات الااكت أت موتجد لدى األشةخال باخمال ةات بسةيهة قةد مةزداد لةدى شةخل ومةن ل

لةةدى خةةر .ورغةةي كةةوت بعةةض هةةذه الصةةتات و ار يةة ا ة ال ةةة ة الةةنت

إال أت اعظا ةةا اةةت

الااكت اكمسابل وص لل يت هريق المعلي والدراسة والمدريم الاسمار الةذي ال بةد لاةت يريةد أت

يكوت ارشداد اتجماايياد ناتجحاد ات الحصو يليل.

المراجع العربية واألجنبية:

 -1س ة اي درويةةش أبةةو يهيةةة م ابةةاد اإلرشةةاد النتس ة م دار ال لةةيم الهبعةةة األولةةى الكويةةت
1411هة 1811 -ي.

 -2حااد زهرات :الموتجيل واإلرشاد النتس م يالي الكمم م ال اهروم الهبعة ال انية 1811ي.
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 ل1811 .هامسةةوت و خةةروتم اإلرشةةاد التجاةةاي م الهبعةةة ال انيةةةم شةةيكاغو ي
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الفصل الثامن :اإلرشاد األسري
مقدمة:
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اإلرشاد األسري أحد أهي اتجاالت الااارسة

الخداةة االتجمااييةة .ويرمكةز هةذا النةوع

ات اإلرشاد يلى الت ي العايق ل سرو كنسق اتجمااي امكاا  .وال بد للارشد االتجمااي الذي

اإلرشةةاد األسةةري أت يكةةوت يلةةى اسةةموى يةةا ا اةةت الت ةةي الكاا ة ل سةةرو وللتةةرد يئةةو

ياةةار

األسةةرو وكيتيةةة وهري ةةة المتاي ة األسةةري والهري ةةة الم ة مسةةير يلي ةةا األسةةرو كنسةةق اتجماةةاي

امكاا  .وك

رد ات أ راد األسرو يتجم أت ينظر إليل كوحدو اتجماايية .وال ش أت

ي وظيتةة

األسرو ووظيتةة كة ينصةر اةت يناصةرها هةو اتمةا النتجةا للارشةد اةت أتجة المةدخ الا نة

الصةةحي م اةةت أتجة اسةةايدو بعةةض أ ةراد األسةةرو أو المةةأ ير يلةةى األسةةرو بشةةك يةةاي .واإلرشةةاد

االتجمااي ات الااكت أت يعا اع األسةرو كوحةدو اتجمااييةة امكاالةة ) (systemوقةد ي مصةر
هذا الدور يلى بعض أ راد األسرو ). (subsystems

ول د بدأ اإلرشاد األسري انذ حوال أربعيت يااادم ينداا بةدأت الدراسةات حةو األهتةا

والاراه يت مشير بأصابع االم اي إلى األسر الم ينحةدروت ان ةا .ول ةد بةدأ العديةد اةت العلاةاب

والبةاح يت ة الواليةات الامحةدو األاريكيةة االهماةةاي بدراسةة الاشةكالت األسةرية وذلة بعةد يةةاي

.1851

أهمية األسرة في اإلرشاد األسري
األسا

محم ة األسةةرو اكانةةة بةةارزو ة تجايةةع أن ةواع المتاي ة البشةةريم ويعمبرهةةا الك يةةر الحتجةةر
يالية المنش ة االتجماايية

كا ة الاتجماعات .وغالباد اا ممحةدد االاة شخصةية

أي ةةرد يةةت هريةةق األسةةرو المة وتجةةد نتسةةل ي ةةا .ورغةةي أهايةةة الةةدور الةةذي ملعبةةل األسةةرو ة

مكويت شخصية األ ةرادم إال أت هةذا الةدور يخملةا اةت اتجماةع آلخةر هب ةاد للعديةد اةت الاتةاهيي

والامتيرات.

لو نظرنا إلى الاتجماع األاريكة والاتجماعةات التربيةةم نتجةد أت هبيعةة األسةرو السةا دو

ة هةةذه الاتجماعةةات هة األسةةرو النوويةةة (الةةزوج والزوتجةةة واألبنةةاب) .ة حةةيت أت الاتجماعةةات

النااية مخملا اخمال اد كبي ارد

اا بين ةا ة هةذه الناحيةةم حية نتجةد الةناه السةا د هةو خلةيه

بيت األسرو النووية واألسرو الاامدو

بعض الاتجماعات.

وبنظرو إلى الاتجماع السةعودي نتجةد أنةل ياملة العديةد اةت الخصةا ل المة مايةزه يةت

غيره ات الاتجماعاتم وات أهي هذه الخصا ل اا يل :

 )1الاتجماع السعودي بةدأ ارحلةة المحةو اةت األسةرو الاامةدو إلةى متئةي األسةرو النوويةةم إال
أننا نسمهيع ال و إنل ال ي از يعيش ارحلة انم الية ب ذا الخصول.
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 )2األسةةرو السةةعودية ماةةر بارحلةةة حرتجةةة ة ماريخ ةةام حي ة أت يواا ة المتيةةر السةةريع الم ة
يصتت بالاتجماع السعودي

تجذرية

النصا ال ان ات ال ةرت العشةريت أدت إلةى حةدو متيةرات

حياو األسرو السعودية .وياكننا ال و إت بعض هذه المتيرات حد ت بسرية كبيرو

األار الذي أدى إلى ظ ور اشكالت اتجماايية وأسرية ك يرو نامتجة يت هذا المتيةر السةريع.
ل د ش د الاتجماع السةعودي ظ ةور البمةرو واةا صةاحبل اةت ن لةة حئةارية ومناويةة أدت

إلى هتجرو ك ير ات األسر السعودية ات األرياا إلى الادت الكبرى .إئا ة إلى معليي البنةات

الذي موسع بشةك سةريع حمةى شةا تجايةع انةاهق الاالكةة .واسةمارت المتيةرات الامالح ةة
الم كات خرها انمشار التئا يات وشبكات الملتزيوت العالاية

كبيةةر .وااةةا ال شة

الاتجماع السعودي بشك

يةةل أت هةةذه المتي ةرات ال بةةد أت متةةرز العديةةد اةةت الاشةةكالت الاصةةاحبة

والم ال بد ات إيتجاد حلو ل ا.

 )3السرية والخصوصية :الاتجماع السعودي اتجماع احا ظ ال ي از يحةمتظ بالعديةد اةت الم اليةد
والعةةادات الم ة ور ةةا اةةت األتجيةةا السةةاب ةم والم ة معه ة أهايةةة بالتةةة لخصوصةةية األسةةرو

ومتجع ات اعظي الشؤوت األسرية أاو ارد سرية ليست اتجاالد للن اش ولي

ات حةق الارشةد

هذه الناحيةم ت الوقت الذي نتجد أت األسرو

اتجماعات يديدو

االتجمااي أو أي شخل خر بح هذه األاور أو السؤا ين ا .ومخملا األسرو السعودية
يت غيرها ات األسر

مسةةةا باناقشةةةة بعةةةض أاورهةةةا أو تجايع ةةةام بةةة مهلةةةم بعةةةض األسةةةر اشةةةورو األخصةةةا

االتجماةةاي م أو الارشةةد االتجماةةاي نتجةةد أت األسةةرو السةةعودية ممةةردد ك ية ارد ة إشة ار هةةرا
ال ات أتج ح بعض اشكالم ا.

وبالنظر إلى تجايع هذه األاور ننا نسمهيع ال و إنل ينبت للارشد االتجمااي الةذي

يعا اع األسرو السعودية أو اةع أحةد أ رادهةا أت يكةوت اةدركاد لتجايةع هةذه العوااة م ويليةل أت
يسم ارها لصال يالل ولمح يق أهدا ل .يلااد بأت متجاه ا ة هةذه األاةور قةد ي ةود إلةى شة
اإلرشاد األسريم وقد يمعدى ذل إلى دخو الارشد

إحراتجات باإلاكات متادي ا.

تعريف األسرة في المجتمع السعودي
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سةب ت اإلشةةارو إلةةى أت معريةةا "األسةةرو" يخملةةا بةةاخمالا ال ا ةةة السةةا دوم تة الوقةةت

الذي نتجد األسرو

أاريكا ال ممعدى الزوج والزوتجة واألوالدم نتجد أت األسرو

إيهاليا مشما

يلى ال ة أتجيةا  .أاةا ة الصةيت ة ت األسةرو قةد مشةما يلةى تجايةع اآلبةاب واألتجةداد و بةا ي
الذيت ال يزالوت يلى قيد الحياو.

واألسةرو السةةعودية مخملةا يةةت غيرهةا اةةت األسةةر ة الاتجماعةةات األخةرىم ةةد مشةةما

األسرو يلى أك ر ات تجيليتم وقد مامد لمشا بعض األقارم ا

أوالد العاواة .كاا أت األسةرو

السةةعودية محاة اخمال ةاد خةةر يايزهةةا يةةت غيرهةةا اةةت األسةةرم وهةةذا االخةةمالا يما ة

ة حتجةةي

األسرو السةعودية الكبيةر حية سةتجلت األسةرو السةعودية نسةبة ارمتعةةم تة يةاي  1883بلةل

اعد اإلنتجام للارأو السعودية .4.1

وا اا كانت هذه االخمال ات ت األسرو السعودية ال مخرج يت أحد األشكا المالية

اعظي األحيات:

 )1األسرو النووية.

 )2األسرو الاامدو.
 )3األي واألوالد.

 )4األم واألوالد.

 )5األم واألوالد وزوتجة األم.
 )4األي واألوالد وزوج األي.

 )7األم واأل والد وأك ر ات زوتجة.
 )1العيش اع أحد األقارم.

عناصر اإلرشاد األسري:
هنا العديد ات العناصر الم يتجم يلى الارشد االتجمااي اإللااي ب ا تجيداد وأها ا:

 )1الاحيه األسري.

 )2الانظواة األسرية والحدود االتجماايية والدينية وال ا ية.
 )3ال وى واصادرها وهري ة موزيع ا داخ األسرو.
 )4هري ة امخاذ ال رار داخ األسرو.

 )5الاشاير العاهتية الم مسيهر يلى أ راد األسرو.
 )4أهداا األسرو الم مسعى إلي ا.
 )7األدوار وهري ة موزيع ا.
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 )1االمصا بيت أ راد األسرو (أساليبلم حدوده)
 )8اكاات ال وى والنواح اإليتجابية.

 )11اكاات الئعا والنواح السلبية.

 )11يادات وم اليد األسرو وارتجعيم ا ال بلية وال ا ية واالتجماايية.
 )1األسرة من خالل المحيط االجتماعي.
لي

باسمهاية أية أسرو العا باعةز يةت غيرهةا اةت أنسةاق الاتجماةع األخةرى .اةت

وأت منداج

ة اؤسسةات الاتجماةع الاخملتةةم وال بةد أت ممةأ ر األسةرو

الهبيع أت ممتاي األسرو اع الاتجماع يلى أشكا يديدو .األسةرو اا لةة ة أيئةا ا ال بةد
كا ةة أشةكا المتاية

سةلباد أو إيتجابةاد ب ةةذا المتاية  .ول ةةذا أصةب لزااةاد يلةةى األخصةا ييت االتجماةةايييت العةااليت ة

اتجا اإلرشةاد األسةري أت ينظةروا إلةى األسةرو اةت خةال الاحةيه الةذي معةيش يةل ويأخةذوا ة

الحسةةةبات العوااةةة المةةة اةةةت الاحماةةة أت مةةةؤ ر يلةةةى العاليةةةة اإلرشةةةاديةم اةةةت الاعةةةروا أت

الاتجماع يترض قيوداد اتجماايية ال متجد األسةرو بةداد اةت االنصةياع ل ةا .ةال بةد أت يكةوت يلةى
اعر ة كاالة ب ا ة األسرو إلى تجانم اعر م ي ب ا ة الاتجماعم والاكانة االتجماايية واا يمرمةم

يلي ا ات اهمااي بال بيلة والانزلة االتجماايية وغيرها ات األاور الم ال مسمهيع األسرو العا
باعز ين ا وال يسمهيع األخصا

االسمارار

يالل إذا لي يت ا ا تجيداد.

 )2المنظومة األسرية والحدود الخارجية :
مخملا األسر باخمالا الاتجماعاتم كاا أت األسر الم معيش داخ اتجماع واحد يوتجد

بين ا اخمال ات

الهري ة الم معةيش ب ةا والاةدى الةذي مسةا األسةرو بةل لخخةريت بالمةدخ

شؤوت األسروم وهنا

ال ة أنواع ات الانظواات األسرية:

 -1الانظواة األسرية الاتل ة.

 -2الانظواة األسرية الاتموحة.

 -3الانظواة األسرية العشوا ية.

-1الانظواة األسرية الاتل ة :الك ير ات األسر السعودية متئ امباع هذه الهري ة حي أن ةا
ه األقرم إلى ال ا ة السعودية الم ماي إلى ايمبار شؤوت األسرو ات األاور الم يتجم أت

ال يسا ألي شخل باالهالع يلي ا.

-2الانظواةةة األسةةرية الاتموحةةة :وهة الةةناه الا ةةال ل سةةرو حية أت ا ة هةةذه األسةةرو متةةم

أبواب ةةةا لخخةةةريت ومسةةةا أليئةةةا ا بالمتايةةةة الاهلةةةق وتجلةةةم الخبةةةرات التجديةةةدوم ومسةةةةا
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شؤوت األسرو األاةر الةذي

ل شخال الخارتجييت واألخصا ييت االتجماايييت وغيرهي بالمدخ
ي ري ال ا ة الداخلية ل سرو وي ودها إلى األ ئ .

-3الانظواة األسرية العشوا ية :بعض األسر ال منماة بالئةرورو إلةى أحةد النةوييت السةاب يت
ليست أس ارد ذات نظاي اتلق وال ممبع نظاي األسرو ذات النظاي األسري الاتمو  .و

مكوت ا ة هةذه األسةر خليهةاد بةيت النةوييت .وبعئة ا يخئةع لهري ةة متكيةر كة

التالم

ةرد اةت أ ةراد

األسةروم حية نتجةد بيةةن ي اةت يتئة االنتمةةا واةن ي اةت يريةد أت يخمةةار أي نةوع اةت السةةلو

الذي يرى أنل اناسم ل سةروم واةت هنةا نسةمهيع أت نسةا هةذا المصةرا بالمصةرا العشةوا
الذي ي ود األسرو بكاال ا لمكوت انظواة يشوا ية لي

ل ا انظواة واحدو مسير يلي ا.

 )3مصادر القوة في األسرة السعودية:
ا

مما

الرتج رم األسرو ويمر اسةاحة قليلةة اةت هةذه ال ةوو أل ةراد األسةرو اآلخةريت

الزوتجة واالبت األكبةرم إال أت هةذه ال ةوو قةد مصةادر ة األسةرو الاامةدو حية يةذهم قسةه

كبير ان ا إلى التجد والتجةدو اللةذيت ياارسةات هةذه ال ةوو يلةى كا ةة أ ةراد األسةرو .كاةا أت بعةض

أ راد األسرو ال ياملكوت أي نوع اةت ال ةوو ا ة البنةات الالمة يموقةع اةن ت أت يسةاعت ويهعةت
ة اعظةةي األحيةةات .والرسةةي المةةال يوئ ة مسلس ة اصةةادر ال ةةوو ة الاتجماةةع السةةعودي ة

األسرو بنويي ا النووية والاامدو:
الجد والجدة

االبت األكبر
(الزوج)

ابت االبت (الولد األكبر)
ب ية األوالد

األي (الزوتجة)
البنات

األسر الاامدو

الزوج
الزوتجة

األبناب

البنات

األسرو النووية
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 )4القــيم والعــادات المعمــول بهــا فــي المجتمــع الســعودي بشــكل عــام وفــي األســرة
الســعودية بشــكل خــاص :هةةو مئةةت خاصةةية أخةةرى يلةةى هةةذا الاتجماةةعم ةةال بةةد للارشةةد
االتجماةةاي الةةذي ياةةار

دوره اةةت خةةال األسةةرو اةةت اعر ةةة و ةةي كا ةةة هةةذه ال ةةيي والعةةادات

والم اليةةد الم ة قةةد مسةةايد ة نتجةةا االسةةمراميتجية العالتجيةةة الارسةةواة وقةةد مكةةوت أحةةد أسةةبام
شل ا.

 )5الدور الذي يلعبه كل فرد من أعضاء األسرة :

هذا الدور يتجم أت يت ةي بشةك تجيةد اةت قبة الارشةديت االتجماةايييت .ويخملةا الاتجماةع

السعودي يت غيره اةت الاتجماعةات ة أهايةة هةذه األدوار األسةريةم ةالاموقع اةت رم األسةرو

(الةةزوج) ة الاتجماةةع السةةعودي ال يةةاي بكا ةةة أاةةور األسةةرو الااديةةة واإلنتةةاق يلةةى تجايةةع أ ةراد
األسةةرو ووئةةع ال ةرار أو المةةأ ير يليةةل بشةةك كبيةةر .كاةةا أت الرتج ة

ة األسةةرو السةةعودية هةةو

الاسةةؤو األو يةةت موتجيةةل األوالد (الةةذكور) ومبصةةيرهي بكة اةةا قةةد يةواتج ي اةةت محةةديات ة

الاتجماةع .أاةا األي (الزوتجةة) ة الاتجماةع السةةعودي ن ةا ملعةم دو ارد يخملةا ك ية ارد يةت الةةدور
الذي م ةوي بةل الاةرأو ة الاتجماعةات األخةرىم ةالارأو السةعودية يما ة دورهةا ة ال يةاي بكا ةة

أياةةا الانةةز ومربيةةة األهتةةا  .وبةةالرغي اةةت خةةروج الا ةرأو السةةعودية للعا ة إال أنةةل يعم ةةد أت
وظيتم ا األساسية ه "ربة بيةت" ولةي

اةت الاموقةع اةت الاةرأو السةعودية أت مشةار بتايليةة

وئع ال رار ومناقش ال ئايا الم م ةي كا ةة أ ةراد األسةروم ويةالوو يلةى ذلة

يترض يدداد ات ال يود يلى الارأو محد ات ااارسة دورها

ة ت الاتجماةع

األسرو يلى الوتجل الذي م وي بل

الاتجماعات األخةرى .ويلعةم األوالد والبنةات دو ارد امتاومةاد ة األسةرو السةعوديةم تة الوقةت

الذي يلعم األوالد أدوا ارد يتلم يلى بعئ ا الالاسؤولية والحرية الاهل ةم نتجد أت البنات ي اةت
بدور انوي ولي

وئع ال رار

ل ت أي ايلية

اعظي األسر السعودية.

 )4طرق االتصال بين أفراد األسرة

االمصا بيت أ راد األسرو هو الوسيلة الوحيدو الم ياكةت اسةمخداا ا ة تجايةع أنةواع

المتاي والمتةاهي  -داخة األسةروم ومعمبةر الهةرق واألسةاليم الاسةمخداة ة هةذه العاليةة اةت
أهةةي العوااةة الاةةؤ رو ةة حيةةاو األسةةرو .وااكانيةةة اسةةمخداي هةةذه األسةةاليم مموقةةا يلةةى
األخصا

االتجمااي الذي ياار

ويتجم يلةى األخصةا

يالل اع أحد أ راد األسرو ل ذه األساليم.

ةةي

أت يت ةي تجايةع هةذه الهةرق واألسةاليم الاسةمخداةم ويليةل أت

يحمرا ا ال يهلم ات االبت أت يمكلي اع والده بهري ةة غيةر األو ةة لةدى األسةرو ألت ا ة هةذا

المصرا يكوت أ ره يكسياد يلى العالية اإلرشادية .الاهلوم ات الارشد االتجمااي أت يعةرا

039

ك هذه الهرق واألساليم ومتسيرام ا وارتجعيم ا ال ا يةة واالتجمااييةةم خصوصةاد ينةداا يكةوت
الارشد ينما إلى ا ة أو اتجماع خر .كاا أت الارشد يتجم أت يئع

التجذريةةة ينةةداا يكةةوت العاي ة هةةو اةةت التجةةن
بالدور الذي م وي بل الارأو

األسرو.
أها ا:

حسبانل االخمال ات

اآلخةةرم حي ة يمرمةةم يلةةى هةةذا اإللاةةاي الكاا ة

هذه األسرو .والهري ة الاسمخداة لالمصا الاناسم داخ كيات

واةت الاعةروا أت هنةةا يوااة مةةؤ ر ة ياليةة االمصةةا

ة األسةةرو السةعودية واةةت

 -1العاا الدين  :أوئ الديت اإلسالا الحنيا الهري ة الم يتجم أت يسةمخدا ا الشةخل
ة المعااة والمخاهةم اةةع والديةلم وأت يليةةل أت يحمرا اةا :قةةا معةالى " وال م ة ل اةةا ٍ
أا وال
من رهاا وق ل اا قوالد كريااد".

 -2العاا ال ا

 :ا ة الاتجماع السعودي مترض أشكاالد يديدو لالمصا بيت أ ةراد األسةروم

الصتير يحمري الكبير واالبت يحمةري األم والتجةد والتجةدو واأليم واألخ األصةتر يمخاهةم اةع األخ

األكبر بهري ة اخملتة يت مخاهبل باإلخوات اآلخريت وهكذا.

 -3العااةةة االتجماةةةاي  :هنةةةا العديةةةد اةةةت الاحةةةاذير االتجمااييةةةة محكةةةي أناةةةاه االمصةةةا

ةةة

الاتجماةةع السةةعوديم الرتج ة يتجةةم أت يتكةةر ك ي ة ارد قب ة أت يخاهةةم الا ةرأو األتجنبيةةة ا اةةا كةةات
ال دا ات هذا المخاهمم ول ةذا ة ت أسةاليم االمصةا بةيت الرتجةا والنسةاب معمبةر اةت األاةور

الم لي محظ بأي نوع ات االهمااي نظ ارد لوتجود ا

هذه الاعوقات.

وا اا كات معدد هذه العواا أو أساليم وانااه االمصةا

هذه األنااه واألساليم قد ال مكوت صحيحة وتجيدوم ولذل

ة ت الةذي ي انةا هنةا هةو أت

د مسبم بعض الاشكالت النتسةية

واالتجمااييةةة لةةبعض أ ةراد األسةةروم وا ةةا ذل ة االبةةت الةةذي ينتةةذ كةةالي والةةده رغةةي اقمنايةةل بعةةدي

سالامل واناا ينتذه نظ ارد لمأ ير بعض العواا

نتة الذكر.

 -7عملية اتخاذ القرار :

مرمبه قئية امخاذ ال رار داخ األسرو ارمباهاد و ي اد باصادر ال وى وكيتية موزيع ا ة

األسروم باإلئا ة إلةى ارمباه ةا الو يةق بالةدور الةذي يلعبةل كة

ةرد .وممةأ ر هةذه العاليةة أيئةاد

ببعض الاتاهيي والاعم ةدات المة يةؤات ب ةا أ ةراد اتجماةع اعةيتم تة الوقةت الةذي نتجةد امخةاذ

ال رار

بعض األسر يالية متلم يلي ا صتة الديا راهية والمشاور بيت أ ةراد األسةرو أو بةيت

الزوج والزوتجة نتجد أت بعض ال ا ةات معهة هةذا الحةق بكاالةل إلةى الرتجة (الةزوج) أو األبنةاب

(الذكور) دوت الرتجوع إلةى ب يةة أ ةراد األسةروم لةي

الرتج للارأو

اشاركم ا

هةذا حسةم بة يوتجةد اةت يةرى أت سةاا

يالية امخاذ ال رار إناا هةو ئةعا ة شخصةية الرتجة أو خهةأ
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ال بد أت ي ود األسرو إلى الك يةر اةت الاشةكالت وهةذا الةرأي راتجةع بالمأكيةد إلةى اوقةا الاتجماةع

ات الارأو .وا اا مكت االخمال ات ة ت ياليةة امخةاذ ال ةرار داخة األسةرو ياليةة ا اةة للتايةةم
ويتجم أت محظى باالهمااي ات قب كا ة أ راد الاتجماعم كاا يتجم يلةى أ ةراد األسةرو الةذيت ل ةي

الدور التعةا

الرأيم ألت ا

ة هةذه العاليةة أخةذ رأي ب يةة أ ةراد األسةرو وايهةاؤهي الترصةة للاشةاركة وابةداب
هذا المصرا لل انعكاسةات نتسةية واعنويةة يلةى ب يةة أ ةراد األسةرو .ول ةد أورد
) (Hepworth & Larsenيدو نصا

هبور و الرن

ق اررات عالة وأها ا :

ات أتج الوصو إلةى ياليةة امخةاذ

 )1ياليةةة امخةةاذ ق ةرار عةةا ممهلةةم السةةاا بالمتذيةةة االرمتجاييةةة ) (Feedbackبةةيت أ ةراد
األسرو ومشتجيع ي يلى األخذ والعهاب والمعليق وابداب الرأي حو اا ي ار .كاةا أنةل ال بةد
ات إيهاب ك

رد رصة كا ية ات أتج المعبير يت نتسل وشر وتج ة نظره.

يدي وئع اآلخريت

االيمبار يعن يدي عالية ال رار ويدي محاس ي لل.

 )2ال بةد اةت اشةماا أي قةرار يلةى احمياتجةةات تجايةع أ ةراد األسةرو وأخةذها ة الحسةةباتم ألت

 )2ات يريد أت يمخذ ق ار ارد عاالد ال بد أت يتكر ة احمياتجةات اآلخةريت بةدالد اةت المتكيةر ة
الحلةةو  .ك يةةر اةةت النةةا

يريةةد أت يةةرى الاشةةكالت وقةةد مةةي حل ةةا بتةةض النظةةر يةةت اةةاذا

سبم هذا الح لخخريتم وهذه هري ة ي ياة موح باألنانية وموح بأت الشةخل كأنةل
ي و لخخريت " :كروا باةا أ كةر يةل" "اشةعروا باةا أشةعر بةل" "ا علةوا اةا أ علةل"م ويرمكةم
بعةةض أ ةراد األسةةرو خهةأد كبية ارد ينةةداا ياارسةةوت ئةةتوهاد يلةةى األ ةراد اآلخةةريت اةةت أتجة

الوصةةو إلةةى حلةةو بتةةض النظةةر يةةت االحمياتجةةات والرغبةةاتم لةةو رئةةنا أت أسةةرو " "
اكونةةة اةةت زوج وزوتجةةة ومنةةوي السةةتر لاةةدو أسةةبوعم الشةةخل "أ" يريةةد أت يةةذهم إلةةى

الدااي بيناا الشخل "م" يريد الةذهام إلةى تجةدوم وخةال ياليةة امخةاذ ال ةرار قةد يرمكةم

الشخل "أ" األخهاب المالية

اخاهبمل وحدي ل اع الشخل "م":

م  -أنت ال محبن ألت ات يحم شخصاد يتجم أت يوا ل الرأي.
أ-

ال بد أت نذهم إلى الدااي

رغبة وحاتجة الشخل "م").

هذه اإلتجازو (ح الاشةكلة دوت النظةر إلةى

م  -أن ال محم ادينة تجدو ألن ةا اكةات سةي ل ئةاب وقةت اإلتجةازو (إئةعاا
أ-

وم ويض وتج ة نظر الهرا اآلخر).

أنت شخل أنان ألن مريد أت ملزانا بالذهام إلى تجدو (م اة إلئةعاا

اعنوية الهرا اآلخر).

040

 )4امخاذ ال رار التعا يمهلم الا درو يلى إيتجةاد البةدا
والمتاهي حو امخاذ قرار اعيت.

الاناسةبة والناتجحةة ة حالةة الن ةاش

 )5ات أتج ئاات امخاذ قرار عا ال بد أت يكةوت النظةاي األسةري نظااةاد ارنةاد عةاالد يسةا

بالن اش الحر وابةداب وتج ةة النظةر ووتجةود اسةاحة ل شةخال أيئةاب األسةرو يمحركةوت
ات خالل ا أ ناب مهبيق ال اررات الم ممخذها األسرو.

 )7الهدف الذي تسعى إليه األسرة:
ال دا ات أي يا دا ااد هو الذي يحدد الوسةيلة الامبعةة اةت أتجة الوصةو إلةى هةذا

ال دا .وهدا األسرو دا ااد يكوت اماا الد

العديد ات الاتجماعاتم

ة يبةارو يةت اؤسسةة

اتجمااييةةة م ةةدا إلةةى مةةو ير كا ةةة يواا ة الراحةةة والسةةعادو لكا ةةة أيئةةا ام ودا ا ةاد اةةا مرا ة
األسرو إلى مو ير كاا الرياية والعها والحنات لك

رد ورغةي هةذا االمتةاق إال أت هنةا بعةض

االخمال ات البسيهة بيت هذه األسر وذلة حسةم ال ا ةة السةا دو ة كة اتجماةع .تة الوقةت
الذي م دا األسرو األاريكية إلى اتجرد مربية ومعليي األبناب والبنات واسايدم ي حمى وصةول ي

ست  11ياااد ي معمبر دورها انم ى يند هذا الحدم نتجد األسرو السعودية ال مكمتة ب ةذا ال ةدر
إذ أت هدا األسرو السعودية يمتجاوز هذه الارحلة ويسمار ة مةو ير الاسةايدو والاشةورو إلةى

أتج غير احددم ةي يمحةو إلةى الاهالبةة بم ةديي هةذا الةدور لخبةاب واألا ةات وكبةار السةت ة

األسرو ينداا يم دي ب ي العار.

أنواع اإلرشاد األسري
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ااارسةةة اإلرشةةاد األسةةري قةةد مأخةةذ أشةةكاالد امعةةددوم والارشةةد االتجماةةاي الةةذي ياةةار

يالةةل اةةع األسةةر قةةد يتجةةد نتسةةل يعا ة اةةع األسةةر الم ة معةةان اةةت بعةةض الاشةةكالت الامعل ةةة
بالزوتجيت ماروم وقد يتجد نتسل يعا اع األسر الم مشمك اةت انحةراا الاةراه يت مةارو أخةرىم

وقد يتجد نتسل

بعض األحيات ائه ارد للعا اع األسر الم معان ات الحزت والكآبة نميتجة

و ةةاو أحةةد األقةةارم .وهكةةذا ة ت اإلرشةةاد األسةةري قةةد يأخةةذ أشةةكاالد امعةةددوم وسةةوا نمهةةرق إلةةى
بعض أهي األنواع الم ياار

 )1اإلرشاد والحياو الزوتجية.

ات خالل ا اإلرشاد األسري يادو:

 )2اإلرشاد واألسر النووية.

 )3اإلرشاد واألسر الامعددو األتجيا .

 )4اإلرشاد واألسر الم معان ات اشكالت األهتا والاراه يت.
 )5اإلرشاد واألسر الم معان ات اشكالت الهالق واالنتصا .
أوقات األزاات والنكبات األسرية.

 )4اإلرشاد األسري

-1اإلرشاد والحياة الزوجية :Couples and Family Therapy
الحياو الزوتجية واإلرشاد ل اا ماريذ هوي

اتجا الموتجيل واإلرشاد االتجمااي  .ول د

احم ة هةةذا النةةوع اةةت اإلرشةةاد الاكانةةة األولةةى اةةت بةةيت اتجةةاالت اإلرشةةاد األسةةري ة التةةرم

والواليةات الامحةدو األاريكيةةم وقةد يكةوت ذلة يا ةداد إلةى هبيعةة ملة الاتجماعةات المة ال مئةةع
قيةوداد ك يةةرو يلةى الحيةةاو الزوتجيةةم ومعهة اسةاحة اةةت الحريةة لكةةال الةزوتجيتم ومسةةا لةةبعض
أ راد الاتجماع اآلخريت باالهالع يلى اعظي اتجريات الحياو األسرية .وبتض النظةر يةت الصة
والخهأ

هذه الهري ة ننا نسمهيع ال و أت اإلرشاد االتجمااي ي وي بدور ا ةي و عةا

ة

الحياو الزوتجية

مل البالد.

البلةةدات العربيةةة.

ةةو يكةةاد يكةةوت اعةةدوااد ة بلةةد كالاالكةةة العربيةةة السةةعوديةم ويحم ة تجانب ةاد

ورغةةي أهايةةة هةةذا الاتجةةا إال أنةةل لةةي يحةةظ باالهماةةاي الكةةا

هااشياد
حاا

اةةت قب ة الاخمصةةيت ة

بلدات أخرى كالكويت واصرم وال يتجد إقباال كبي ارد ات قب أ ةراد الاتجماةع ا اةا كةات

واسمعداد األخصا ييت االتجماايييت .وا اا يكةت األاةر ننةا ال بةد أت نةمكلي بشة ب اةت

اإليتجاز يت هذا الاتجا ات اتجاالت اإلرشاد.
الةزوج والزوتجةة هاةا ال ايةدو األسةا

وي واات بأدوار امعددو

ة األسةرو ويةدور بين اةا العديةد اةت المتةايالت

حياو األسروم ويت هري اا ممي يالية المنش ة االتجماايية بكاال ا.
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وال بد أت يمخل هذا الدور العديد ات الصعوبات ويشوبل ش ب اةت سةوب المتةاهي الةذي يمحةو

إلى اشكالت زوتجية أو أسرية ينتج البعض

حل ا والمتلم يلي ام بيناا يتش اآلخروت

إيتجاد الحلو الاناسبة ل ذه الاشةكالت .وهنةا يصةب لزااةاد يلةي ي اللتجةوب إلةى هةرا الة اةت
أتج ة ح ة هةةذه الاشةةكالت واسةةايدم ي بةةالهرق الصةةحيحة ة المعاا ة اع ةةا .ودا ا ةاد اةةا يلتجةةأ
الهر ات

بلد ا

الاالكة العربية السعودية إلةى أحةد األقةارم أو أحةد الاخمصةيت ة العلةوي
اتجماعات أخرى إلى اكامةم اإلرشةاد االتجماةاي واالسمشةارات

الشرييةم بيناا يلتجأ الزوتجات

األسرية والنتسيةم هلباد للاشورو الاناسبة .وا اا كانت هوية الشخل الذي ي دي الاشورو

ا ة هةةذه الحةةاالت نةةل ال بةةد أت يكةةوت اهلع ةاد يلةةى نظريةةات العةةالج األسةةريم بشةةك خةةال

والعالج واإلرشاد االتجمااي بشك ياي .ال بد ات االهالع يلى النظريات الم م دي ذكرها ة

التص ال ال إئا ة إلى بعض النظريات الاوتجودو
الموا قم

كمم العالج األسري.

والكالي يت اإلرشاد األسري ي ودنا إلى الكالي يت معريةا األسةرو المة معةان اةت يةدي
نا

الا األسر الم معيش ة تجةو الة ب بعةدي الوئةو والشةتجار الامواصة بةيت

الزوتجيت .وهنا أسر معان ات هتيات الشخصية لدى أحد الزوتجيت يلى حسام الهرا اآلخر
وغيرها الك ير ات الاشكالت الزوتجية .وات أتجة محديةد األسةر المة معةان اةت اشةكالت ال بةد

ات اإلتجابة يت هذه المساؤالت:

 )1ه هنا يدي وئو

 )2ه هنا يدي وئو

ي ك ات الزوتجيت لدوره

ي ك ات الزوتجيت لحدود هذا الدور

 )3ه هذا الدور وائ لدرتجة أنل ال يسا بالمداخ اع أدوار أخرى
 )4ه أحد الزوتجيت يسمت الهرا اآلخر

إنتجاز بعض الا اي الخاصة بل

 )5ه هنا اسمخداي لاا يعرا بكبش التدابم أي ه أت أحد الزوتجيت يلوي الهرا اآلخةر
يلى أاور خارتجة يت إرادمل

 )4ه هنا أسلوم لالمصا والمتاهي بيت الزوتجيت

 )7ه أحد الزوتجيت يرى أت اآلخر ال يعهيل الترصة دا ااد للمعبير يت نتسل
 )1ه هنا أسرار ك يرو يمتق الزوتجات يلى حتظ ا يت اآلخريت
 )8ه هنا مدخالت ك يرو ات قب األه واألقارم

حياو الزوتجيت

 )11كيةةا مةةمي ياليةةة امخةةاذ ال ةرار ه ة هنةةا اسةةمبداد اةةت هةةرا أحةةد الةةزوتجيت بامخةةاذ
ال اررات الم م ي كال الزوتجيت

 -2اإلرشاد األسري واألسرة النووية:

044

كاا سب ت اإلشاروم ت األسرو النووية ه األسرو الاكونة ات الزوج والزوتجة واألوالدم

وبة ذا المعريا ت هذا النوع ات اإلرشاد يشةما يلةى األسةر المة لةدي ا أوالد (بنةيت وبنةات).

وات الاعروا أت الاشكالت الامعل ة باألوالد دا ااد اا محم حي ازد كبي ارد اةت اهماةاي األبةويت إاةا
بسةةةم الاشةةةكالت الداخليةةةة كهري ةةةة المعااةةة اةةةع األوالد أو الشةةةتجار الامكةةةرر ياةةةا بيةةةن يم أو

اشةةةكالت خارتجيةةةة مواتجةةةل األوالد ةةة حيةةةام ي اليوايةةةة سةةةواب ةةة الادرسةةةة أو النةةةادي أو اةةةع

األقارم .وا اا كات نوع هذه الاشكالت ن ا مدخ محت الاشةكالت األسةرية المة محمةاج إلةى
إرشاد أو يالج أسري ي وي بل أشخال امخصصوت.

ويرى بعض الوالديت أن ي قادروت يلى المعاا اع أي اشكلة مواتجل أوالدهي ويعم دوت

أن ةةي ليس ةوا بحاتجةةة إلةةى اللتجةةوب إلةةى الارشةةديت االتجماةةايييت الاخمصةةيتم وقةةد ال يكةةوت هةةذا

االيم اد صحيحادم إذ أت ك ي ارد ات هذه الاشكالت معالج بشك خةاه أو مخمتة اؤقمةاد ةي معةود
بشك

خةرم األاةر الةذي يسةمدي ئةرورو اللتجةوب إلةى اكامةم االسمشةارات األسةرية بخصةول

الاشكالت الم مواتجل هذه األسر.

 -3اإلرشاد واألسر المتعددة األجيال:
سب ت اإلشارو

تجزب ام دي ات هذا الكمام أت الاتجماع السعودي يشما يلةى خلةيه

ات األسر النووية واألسر الاامدو الم مشا أك ر ات تجي  .وانهالقا ات هةذه الناحيةة نةل ال

بد ات اناقشة الاشكالت الم منشأ ة ا ة هةذه األسةر والمة مما ة

ة صةراع بةيت األتجيةا

كأت يكوت هنا سةوب متةاهي بةيت التجةد والتجةدو اةت ناحيةة وزوتجةة االبةت أو األحتةاد اةت ناحيةة

أخرى .ويشمك ك ير ات األبناب اةت معسةا األتجةداد ة المعااة اع ةي والسةخرية اةت األتجيةا

التجديدوم وأن ي أشةخال ال يحسةنوت المعااة اةع امتيةرات الحيةاو .ويةرى الك يةر اةت األسةر أت

كبةةار السةةت أو األتجةةداد يسةةببوت قيةةوداد يلةةى حريةةة األسةةرو ة شةةمى اتجةةاالت الحيةةاو األسةةرية.
ويبدو أت ا

ل ي باع هوي

هذه األسر معان ات العديد اةت الاشةكالت األسةرية المة محمةاج إلةى اخمصةيت
المعاا اع ا

هذه الاشكالتم والمعاا اع هذه األسر ي مئ المعاا اع

ي ليات اخملتة وامتاومة م إذ ال بد ات م ب هذا التجي كاا هو ال كاا ينبت أت يكةوتم كبةار

الست الذيت أائوا حيام ي بناه اعيت

الحياو وياشوا ظرو اد مخملا يت اآلخريت لت ي بلةوا

بأي شك المناز يت هذه األنااه الاعيشيةم متجدهي دا ااد ة ية ار وشةتجار اةع األوالد يلةى
أاةةور ك يةةر ابمةةداب بةةاألاور الااليةةة وانم ةةاب بكيتيةةة مربيةةة األوالد .أاةةا التجيةة ال ةةان (الةةزوج

والزوتجةةة) نتجةةدهي ة حيةةرو اةةت أاةةرهي ودا ا ةاد اةةا يكونةةوت بةةيت أاةةريت أحالهاةةا اةةرم اةةا أت
يصتوا إلى هلبات التجية األو يلةى اةا ي ةا اةت األخهةابم وااةا أت يمركةوا ا ة هةذه النصةا
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والهلبات وال يل وت ل ا باالد ويلي ي

ويدي االسمااع إلي اا.
أاا التجي ال ال

إلى نصا

هذه الحالة أت يعانوا اةت الشةعور بعةدي هايةة الوالةديت

يتجد نتسةل بةيت امناقئةات ال يةدري اةاذا يصةدق ان ةا.

وأواار التجي األو الم

ة يسةماع

اعظي األحيات مكوت امناقئة اع الواقع الذي يعيشلم

ذل ات يصيات ار وض شرياد وير اد.

وااا أت يعص هذه األواار يلى اا

واةةت خةةال هةةذا السةةيناريو يمئ ة االحماةةا الكبيةةر الةةذي قةةد يواتجةةل ا ة هةةذه األسةةر

بالعديد ات الاشكالت الم محمةاج إلةى ارشةديت اتجماةايييت أكتةاب لةدي ي اإللاةاي التجيةد بتجايةع

هذه الامتيرات وكيتية المعاا اع ا.

 -4اإلرشاد مع األسر التي تعاني من مشكالت األطفال والمراهقين:
اإلرشاد األسري يعه ك

رد

األسرو أهاية بالتة انذ والدمل وحمى الوقت الذي يمي

يل م ديي اإلرشاد االتجماةاي  .األاةر الةذي يسةموتجم حئةور كا ةة أ ةراد األسةرو ويةدي االكمتةاب

باألشةخال التةايليت ةةه ا ة الوالةةديتم ألت ا ة هةةذا اإلتجةراب ياكةةت الارشةد اةةت رسةي صةةورو
وائحة يت اةا يةدور داخة األسةرو ويةت هري ةة المتاية ووسةا

االمصةا بةيت أ ةراد األسةرو .

وي مئ اإلرشاد األسةري ة ا ة هةذه الحالةة وتجةوم االسةمااع إلةى صةتار السةت واالحظةم ي

وهري ة مخاهب ي اع تجايع أ راد األسروم إئا ة إلى تجايع مصر ام ي أ ناب اللعةم والمعبيةر يةت

اخملا الاشاير .وتجدير باإلشارو

هذا الاتجا أت العالج األسري ل هتا قةد ال يرمكةز ك ية ارد

يلى الكلااتم ألت األهتا رباا لت يت اوا بعض الكلاةات المة يسةمخدا ا الارشةد .وال بةد اةت

اللتجوب إلةى بعةض األسةاليم والمةداخالت العالتجيةة األخةرى ا ة اللعةمم ويةرض بعةض الاشةاهد
المربوية ل هتا م ورباا يهلم ان ي

بعض األحيات ال يةاي بةبعض األدوار المة مناة لةدي ي

بعض الا ارات الم يحماتجون ةا اةت أتجة االرمتةاع ب ةدرام ي وا ةارام ي إلةى الحةد الةذي ياكةن ي

ات المتلم يلى الصعوبات الم يعانوت ان ا .أاا

حالة وتجود اراه يت ممراو أياارهي بةيت

ال انية يشرو إلى ال اانة يشرو يااادم ت الارشةد قةد يسةمخدي اع ةي نتة

األسةلوم باإلئةا ة

إلى ي د تجلسات إرشادية لك واحد ان ي يلى حدو إذا اقمئى األار أو اةع كا ةة أ ةراد األسةرو.

ويعم د البعض أت اسمبعاد األهتا ات دا رو اإلرشاد األسري أار لي
هذا المصرا يتجم يلى الارشد المنبل لل والمأكيد يلى أهاية ك

لل أي مأ ير .إال أت ا

رد ات أ ةراد األسةرو .وينبتة

يلى الارشد أت يؤكد يلى ئرورو مناسم مصةر ات الوالةديت اةع ياةر الهتة  .الهتة الصةتير

الذي لي يكا

ال سنوات لت يت ي الكلاات ويدر اعاني ام على الوالديت أت يعيا هذا الش ب

وي ماةةات بهري ةةة اخاهبةةة الهت ة ا ة ختةةض الصةةوت ومنتياةةل بهري ةةة مةةوح للهت ة بةةاألات
والراحة النتسية إئا ة إلى معابير الوتجل واالبمسااة ة وتجةل الهتة  .ويلةى الوالةديت أت يعلاةا

أت متجنم الاشاتجرو أااي األهتا أ ئ بك ير ات اللتجوب إلى شر أسةبام هةذه الاشةاتجرو ل ةي.
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وك ية ارد اةةا ملتجةةأ األسةةر إلةةى الارشةةديت االتجماةةايييت هلبةاد للاسةةايدو ة إيتجةةاد حلةةو لاشةةكالت

الاراه يت .ومعمبر اشكالت الاراه يت ات أك ر الاشكالت األسةرية مع يةداد وصةعوبةم ودا اةاد اةا
ينمج ين ا امايةم ل سةرو بأكال ةا .واةت الاعةروا أت الاةراه يت يكونةوت ة ارحلةة اةت أهةي
وأخهر الاراح م

ارحلة االنم ا اةت الهتولةة إلةى الرتجولةة ومحاة الاسةؤولية والاسةاهاة

كا ة شؤوت األسرو .وه ارحلة اكماا الناو التجساةان والنئج الع ل والذهن م ويحمةاج

الاراه وت

هذه الارحلة إلى رياية خاصةة ال مسةمهيع بعةض األسةر م ةديا ا باتردهةا .وهنةا

يكوت لزاااد يلى األسرو اللتجوب إلى الارشديت االتجماايييت.
اإلرشاد األسري في أوقات األزمات والنكبات األسرية:

هبيعةةة الحيةةاو ال ياكةةت أت مسةةمار يلةةى وميةةرو واحةةدو وال بةةد أت ماةةر األسةةرو بأوقةةات

يصةةيبة يتلةةم يلي ةةا هةةابع الحةةزت والكآبةةة .وك ية ارد اةةا متجةةد بعةةض األسةةر نتسة ا ة كار ةةة أو
اأساو اتاتج ة كو او أحد أ راد األسرو تجأو أو و او أك ر ات رد اةت أ ةراد األسةرو .ومعمبةر ا ة

هةةذه الظةةروا ه ة الاح ة الح ي ة للارشةةديت االتجماةةايييت والنتسةةييت الةةذيت يبةةذلوت قصةةارى

تج ةةدهي اةةت أتج ة اسةةايدو األسةةر الانكوبةةة للمعةةايش اةةع الواقةةع .ويبةةرز ا ة هةةذا الةةدور ة
الواليات الامحدو األاريكية وأوروبا حي يمي اسةمدياب ةرق اةت األخصةا ييت االتجماةايييت ة

أوقةةات الكةوار يةةذهبوت إلةةى األسةةر الانكوبةةة ويةةزوروت الارئةةى ة الاسمشةةتياتم وي واةةوت
بأدوار يديدو ات أتج اسايدو ك شخل

متجاوز هذه األزاة دوت أت يكوت ل ا مأ ير بالل

ةة حيامةةل .علةةى سةةبي الا ةةا قااةةةت شةةركة  U.S.AIRباسةةمدياب ريةةق اةةت األخصةةةا ييت

االتجماايييت وذل ينداا يلات الشركة يت وقةوع إحةدى ها رام ةا وا مة تجايةع ركاب ةام وكةات

العا الاوك إلي ا هو الب اب

موتج وا إلى اكات الحاد

السعودي .ويلى أي حا

اوقع الحاد م والحةدي اةع أسةر الئةحايا وأصةدقا ي الةذيت

ور يلا ي .ويبدو أت ا ة هةذا الةدور ال ية از احةدوداد ة الاتجماةع
ت أوقات األزاات هة اةت أصةعم األوقةات المة ماةر يلةى األسةروم

ودا ا ةاد مكةةوت األسةةر ة أا ة

الحاتجةةة إلةةى العةةوت والاشةةورو والنصةةيحة .واةةت الاعةةروا أت

األزاات والنكبات قد مأخذ أحد األشكا المالية:
 -1الو او الاتاتج ة ألحد أ راد األسرو.

 -2و او أحد الزوتجيت (األي م األم) بالنسبة لباق أ راد األسرو.

 -3الارض الا عد ألحد أ راد األسرو.

 -4و او أك ر ات يئو ات أيئاب األسرو
 -5الهالق أو االنتصا بيت الزوتجيت.

وقت واحد.
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وبتض النظر يت نوع األزاة الم مار ب ا األسرو هنا يدو اراحة ال بةد أت ياةر ب ةا

اعظي األشخال

هذه التمرو:

 -1ارحلة يدي المصديق.

 -2ارحلة التئم ور ض المعايش اع الواقع التجديد.
 -3ارحلة اليأ

والحزت.

 -4ارحلة ال بو والرئا.

 -5ارحلة ال بو وبداية المعايش اع الواقع التجديد وااارسة الحياو بشك هبيع .

المراجع االجنبية:
& 1- Evan, Black (1993) Secrets in Families and Family Therapy. Norton
Company, New York.
2- Francis J. Turner 1986 Social Work Treatmat. The Free Press. New
York. USA.
3- Hackney, H. and Cormier, S. (1994). Couseling Strategies and
Intervention. Boston, MA Allyn & Bacon.
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4- Haley, J. (1976) Problem – solving therapy. New York Jossey – Bass.
5- Sonya L. Rhodes 1986 Social work treatment. The Free Press. New
York. USA.
6- West, J.D. (1988) Marriage and family therapy assessment, Counselor
Eclucation and Supervision, 28, 169-180.

الفصل التاسع
معوقات اإلرشاد االجتماعـــــي
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 -1مقدمة
 -2المعوقات الذاتية
 -3المعوقات االجتماعية والثقافية.
 -4المعوقات الدينية.
 -5المقاومة والرفض في مهنه اإلرشاد
االجتماعي
 -6أخالقيات مهنة اإلرشاد االجتماعي.

مقدمة :
ظ رت الحاتجة إلى اإلرشاد االتجمااي

بداية هةذا ال ةرت وازدادت الحاتجةة إليةل اةع

ازدياد اشكالت الحياو ومع دها النةامج يةت الهتةرو االقمصةادية واالتجمااييةة وال ا يةة المة ياةر

ب ةةا الاتجماةةع السةةعودي .وبةةدأ اإلرشةةاد االتجماةةاي يا ةار

اةةت قب ة األخصةةا ييت االتجماةةايييت

وي دي يت هريق الاؤسسات ذات العالقة بالخداة االتجماايية واتجاالم ا.

ومعمبر ااارسةة اإلرشةاد االتجماةاي كأحةد أهةي اتجةاالت الخداةة االتجمااييةة ة الاتجماةع

السعودي متجربة تجديدو ال م از

باكورو يصرها محماج إلى الازيد ات الوقةت ويكمنت ةا العديةد

ات الع بات الم ال بد ات المتلم يلي ا وايتجاد حلو ل ا.
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وات أهي هذه الصعوبات الم مواتجل الارشديت االتجماايييت واتجةا اإلرشةاد االتجماةاي بشةك

ياي اا ياكت أت نسايل اعوقات اإلرشاد االتجمااي

الاتجماع السعودي.

ورغي كوت اعوقات اإلرشاد االتجمااي بشك ياي مكاد مكوت امشاب ة

بعض األاور إال أت

الاتجماع السعودي ذا الخاصية الاايزو يواتجل الارشديت االتجماايييت باعوقات ك يروم واةت أهةي

هذه الاعوقات اا يل :

 - 1اعوقات ذامية وبي ية.
 - 2اعوقات اتجماايية.
 - 3اعوقات ا ية.
 – 4المتريم.
 - 5اعوقات دينية.
أوالً المعوقات الذاتية والبيئية:
ي صد بالاعوقات الذاميةة كة صةعوبة منشةا أ نةاب ااارسةة اإلرشةاد االتجماةاي م ويكةوت

اردهةةا وانبع ةةا اةةت شةةخل الارشةةد االتجماةةاي أو الاسمرشةةد .وباةةا أت الارشةةد االتجماةةاي
ينما إلى البشرية ة ت هةذا يعنة أنةل لةي

باعصةوي اةت الخهةأ ويرئةة للكاةا

ة األوقةات

والن صةةات ة بعةةض أوقةةات أخةةرى .والعاة االتجماةةاي بشةةك يةةاي يصةةاحبل بعةةض الصةةعوبات
والاعوقةةات الم ة معيةةق يا ة الارشةةد االتجماةةاي م وهةةذه الاعوقةةات قةةد يكةةوت شةةخل الارشةةد

االتجمااي اسؤوالد ين ا وذل ا :

 -1يدي اإليداد التجيد :الارشد االتجماةاي ال بةد أت يكةوت حاصةالد يلةى درتجةة البكةالوري

ة

الخداة االتجمااييةة .ويالحةظ يلةى بعةض خريتجة هةذه األقسةاي أنةل ين صة ي اإليةداد التجيةد
لل ياي با

هذه الا نة .ومنمشر أقسةاي الخداةة االتجمااييةة ة التجااعةات السةعودية وكليةة

الخداةةة المابعةةة للر اسةةة العااةةة لمعلةةيي البنةةات .ويالحةةظ يلةةى ب ةرااج الدراسةةة ة الخداةةة

االتجمااييةةة ا م ارهةةا لعنصةةر المنسةةيق والمكااة

ة اةةا بين ةةام ويةةدي وئةةع ا ةةررات وبةرااج
االتجماةاي  .وا ة هةذا لةي

اوحدوم ب إت هنا اخمال ات كبيرو

هري ة إيةداد األخصةا

وقوو إيداد أخصا ي الاسم ب كاا

الا ت األخرى .وااا ال شة

يكت ليحد لو وتجد تجاعية ا نية لااارس الخداة االتجمااييةة مكةوت اسةؤولة يةت كتةابو
يةل أت ئةعا اإليةداد

ويدي إيهاب الارشد االتجمااي تجريات نظريةة وياليةة كا يةة ال بةد أت ينةمج ين ةا صةعوبة

بالتة مواتجل هذا األخصا

الاسم ب ومعوقل يت أداب يالل بدوت صعوبة.
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 -2ن ل الحاا

لةدى الارشةد .يتم ةر بعةض الارشةديت إلةى الحاةا

الم ياارسون ام متجد البعض ان ي ين صل الحاا

واإلقبةا يلةى الا نةة

للعا وال ناية بأت العاليةة اإلرشةادية

لةةت متيةةر شةةي اد ة الاوئةةوع .وبةةال ش ة أت ا ة هةةذا الشةةعور يشةةك يا ةاد كبي ة ارد لإلرشةةاد
االتجمااي .

 -3ييوم شخصية الارشد :هنا اخمال ات شخصية كبيرو بةيت الارشةديت الااارسةيت للخداةة
االتجمااييةةةةم واةةةت الاؤسةةةا أت بعةةةض األخصةةةا ييت يحالةةةوت شخصةةةيات الي ةةةة بةةةالعيوم
وال صةةورم كةةأت يكةةوت األخصةةا

غيةةر أه ة ل ةةة الاسمرشةةد أو ك يةةر النسةةياتم أو ال يتجيةةد

الحدي بهري ة ا نعة للاسمرشد .وات الهبيع تجداد أت ممر ا
واعوقات للعالية اإلرشادية بكاال ا.

هذه المصر ات صعوبات

 -4يةةدي متجةةاوم الاسمرشةةد .يتجةةم أت نع ة تجيةةداد أت العا ة االتجماةةاي يا ة لةةي

ائةةاوناد

نتجاحل

ن اية األار د يكوت الارشد يلى اسموى يا ا ات اإليداد والعا الدؤوم اع

أو منم

بدوت أي نميتجة إيتجابيةم وذل بسبم يةدي متجةاوم الاسمرشةد بةأي شةك  .ويعمبةر

الاسمرشدم ورغي ك هذا ممعرق العالية اإلرشادية أك ر ات اروم وقةد مموقةا لةبعض الوقةت

ا ة هةةذا الش ة ب أا ة ارد األو ةاد ة بعةةض الاواقةةا اإلرشةةاديةم ويتجةةم أت ال يأخةةذ أك ةةر اةةت

حتجالم ويامد ليعوق الارشد االتجمااي

اواقا أخرى.

كاا أت هنا بعض الاعوقات البي ية الم معرق العالية اإلرشادية وذل ا

 - 1هبيعة الاشكلة :

:

د مكوت الاشكلة غير قابلة لإلرشاد االتجمااي وذل ا ة اإلصةابة

بارض خهير أو المخلا الع ل .

 - 2الاؤسسةةة  :الاؤسسةةات االتجمااييةةة المة ي ة رةدي اإلرشةةاد االتجماةةاي اةةت خالل ةةا مشةةك
ي بةةةة معمةةةرض نتجةةةا العاليةةةة اإلرشةةةادية .ةةةد مكةةةوت الاؤسسةةةة احةةةدودو الاةةةوارد قليلةةةة
الايزانيةةم أو أت نظاا ةا اع ةد يمهلةم سلسةلة اةت اإلتجةرابات كلاةا أراد الارشةد ال يةاي بأيةةة

خهوو مخدي العالية اإلرشادية.
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 -ك رو الحاالت وئةته العاة  :قةد يشةك ئةته العاة وك ةرو الحةاالت المة يشةرا يلي ةا

الارشةةد االتجماةةاي يا ةاد كبية اردرا يانةةع الارشةةد االتجماةةاي اةةت إيهةةاب الوقةةت الكةةا
حالةم ااا ي ود إلى ش العالية اإلرشادية لبعض الحاالت.

لكة

 - 4الاحيه االتجماايةة  :يؤ ر الاحيه االتجماةاي أليةة حالةة مةأ ي ارد كبية ارد كاةا أت الاحةيه
االتجمااي الصال يكوت لل مةأ ي ارد إيتجابيةادم ة ت الاحةيه االتجماةاي التاسةد يعهة اإلرشةاد

االتجمااي  .د مك ةر يةل يوااة االنحةراا والتسةادم وا ةا ذلة ينةداا ينماة الاسمرشةد
إلى أسرو أو ح ال باالنح ار ات واسمخداي الاخدرات.

 - 5الخهةةة اإلرشةةادية  :ي ةةوي بعةةض الارشةةديت االتجماةةايييت بوئةةع خهةةة إرشةةادية اع ةةدو
وبعيدو يت الواقعية واةت الصةعم منتيةذهام نظة ارد لاةا محالةل اةت األاةور ال اسةية والشةروه
الصعبةم وااا ال ش

يل أت ا

هذه الخهة ما

يا ا يانع نتجا العالية اإلرشادية.

ثانيـــاً  :المعوقات االجتماعية :
ا نة الخداة االتجمااييةة بشةك يةاي هة ا نةة اسةمادو اةت الاتجماةع الةذي ماةار

اةت

خاللةةل وممةةأ ر ك ي ة ارد بةةل .واإلرشةةاد االتجماةةاي كأحةةد اتجةةاالت الخداةةة االتجمااييةةة يرئةةة لك ة

الاؤ رات الاتجماعية .وينبت يلى الارشد االتجماةاي أت يةمت ي الاحةيه االتجماةاي وأت يموقةع
بعض الاعوقات النابعة ات الاحيه االتجمااي السا د

يلةةة :

الاتجماع .وات أهي هذه الاعوقات اا

 -1ن ل الوي لدى أ راد الاتجماع :يعمبر اتجةا اإلرشةاد االتجماةاي اةت الاتجةاالت الحدي ةة
الم نات ومهورت ات خال ال رت العشريت .ومخملا الاتجماعات يةت بعئة ا الةبعض ة

درتجة الوي واالهمااي باإلرشاد االتجمااي  .ت الوقت الذي بلل يل االهمااي ب ذه الا نةة

أيلةةى اسةةموى ارمتع ةاد ة الاتجماعةةات التربيةةة والواليةةات الامحةةدو األاريكيةةة .نتجةةد أت هةةذا
االهمااي ال ي از دوت الاسموى الاهلوم

البلةدات العربيةة والاتجماةع السةعودي يلةى وتجةل

الخصول .وقد يكوت ذل راتجعاد لحدا ة الا نة .وا اةا يكةت األاةر ة ت ن ةل الةوي لةدى
أ ةةراد اتجماةةةع اةةا بأهايةةةة اإلرشةةةاد االتجماةةاي ي ةةةود إلةةى يةةةدي االهماةةةاي بةةل ويةةةدي إيهةةةاب

الارشديت االتجماايييت الترصة الكا ية لم ديي اا لةدي يم األاةر الةذي يشةك يا ةاد اتجمااييةاد
السمارار هذه الا نة.
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 -2الاورو االتجمااي :

ا ة الاتجماع يبارو يت سلسلة امصلة الحل ات بيت األتجيا م

واةةت الاسةةلي بةةل أت تجةةزباد كبي ة ارد اةةت ا ةةة أي اتجماةةع اةةا ه ة إال يبةةارو يةةت اةةورو
اتجمااي ات األتجيةا السةاب ة يصةعم المخلة ينةل أو مركةل بسة ولة .ويشةك الاةورو
االتجمااي صعوبة بالتة مما

ا اواة ك تجديد ور ض ك اا هو غير األوا لدى

أ راد هذا الاتجماع بتض النظر يت التا دو والنتع الاموقعة ات هذا التجديد.

 -3الوصةةي االتجماةةاي  :يةةرمبه اإل رشةةاد االتجماةةاي أو اإلرشةةاد النتسة لةةدى الةةبعض بأنةةل

يتجم أت يكوت ا صو ارد يلى األشخال الذيت يعةانوت اةت ائةهرابات نتسةيةم بة يةذهم
البعض إلى أت هؤالب األشخال ب ي ا
اع ي بسرية كاالة ينداا يهلبوت ا

اةت التجةتم األاةر الةذي يتجعة الةبعض يمعااة

هذه الخداةم وذلة خو ةاد اةت الوصةي االتجماةاي

الاصةةاحم لا ة هةةذه الحالةةة .وينظةةر إلةةى الشةةخل الةةذي يمةةردد يلةةى الارشةةديت بأنةةل
شخل غير سوي يتئ البعض متجنبل أو يدي الحدي اعل خو اد ات أت يصيبل أذى.

ثالثاً  :المعوقات الثقافيــة :
ال ا ةةة السةةا دو ة اتجماةةع اعةةيت ه ة العاا ة الاةةؤ ر ة نتجةةا أو ش ة أي يا ة ي ةراد

م ديال ل ذا الاتجماع .واإلرشاد االتجمااي نظ ارد لكونل ي مئ المعااة اةع الاعم ةدات وال وابةت

ال ا ية لدى األشخال نل ال بد أت يمأ ر سلباد أو إيتجاباد ب ذه الاعم دات ال ا ية.

ويعم ةةد الةةبعض ات اللتجةةوب إلةةى الارشةةديت االتجماةةايييت والنتسةةييت يعمبةةر خروتجةاد يلةةى

م اليد الاتجماع الذي يرى أت اشكالت األسرو ال بد وأت يةمي حل ةا اةت خةال األسةرو اةع ارايةاو

يدي اللتجوب إلى أشخال خارج األسروم نظ ارد اليمباره مدخالد خارتجياد
وا

هذه الاتاهيي السا دو

الاتجماع السعودي معمبر يااالد اؤ ارد

شؤوت األسرو وأسرارهام
ااارسة هذه الا نة.

ويرى بعض أ راد الاتجماةع أت الةذهام إلةى اكامةم اإلرشةاد واالسمشةارات االتجمااييةة أو اللتجةوب

إلى الارشديت االتجماايييت بأي شك ينبتة أت يكةوت ا صةو ارد يلةى األشةخال الةذيت يعةانوت
ات اخمال ي ل أو ائهرابات نتسيةم و

حالة قنايم ي بئةرورو اللتجةوب إلةى هةرا خةارتج

ن ي يتئلوت اللتجوب إلى أ اة الاساتجد وبعض الاشايذ الةذيت يسةمخداوت ال ةر ت الكةريي ة

م ديي العالج .ويمي المركيز ة هةذه الحالةة يلةى التجوانةم الروحيةة والاعنويةة لةدى األشةخالم
حيت أت الاشكلة االتجمااييةة أو النتسةية المة سةببت الاشةكلة ال يةمي المهةرق إلي ةا .و ة

بعض األحيات يلتجأ البعض اع األسا إلى الاشعوذيت والةدتجاليت الةذيت يعماةدوت يلةى السةحر
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والدتج والشعوذوم وغالباد اا يخةرج األشةخال ة هةذه الحالةة بةدوت ا ةدو بة قةد يكةوت هنةا

ا ار سلبية ل ذه العالية.
رابعاً :التغريب :

ي صد بالمتريم هنا الن

نشأت ويا ب ا
معدي أو متكير

والمهبيق الحر

لبعض النظريات واألساليم اإلرشةادية المة

الترم والواليات الامحدو األاريكية والم ي وي ب ةا بعةض الااارسةيت دوت

اا يناسم الاتجماع الذي ياار

يل اإلرشاد االتجمااي  .ويشةك ا ة هةذا

السلو يا اد كبي ارد لإلرشاد االتجمااي م وغالباد اا يكوت سبباد
نتجاح ا.

ش العالية اإلرشادية ويةدي

خامساً :المعوقات الدينية:

االلمزاي باباد الديت اإلسالا الحنيا أار ال بد انل لكة اةت الارشةد والاسمرشةد .واةت

الاعروا أت يالية اإلرشاد االتجمااي يالية هويلة وممهلم اعلواات ك يرو وا ابلة أك ر اةت
ةةرد اةةت أ ةراد األسةةرو .وا ةت الاالحةةظ أت الارشةةديت االتجماةةايييت يئةةهروت إلةةى المخل ة يةةت

اسمكاا بعض الخهوات اإلرشادية وذل ا

الارشد رتجالد والعك

الزيارو الانزلية أو ا ابلةة النسةاب ة حالةة كةوت

حالة كوت الارشد اارأو .ومترض بعض األسر قيوداد يلةى حريةة أ ةراد

األسةةةةرو اةةةةت النسةةةةاب ماةةةةنع ت اةةةةت بحةةةة اشةةةةاكل ت الخاصةةةةة اةةةةع الارشةةةةديت واألخصةةةةا ييت

االتجماايييت .وات الهبيع أت ا

هذه األاور معوق يالية اإلرشاد االتجمااي ومعرق سيرها

يلى الوتجل الاهلومم ويئهر الارشد إلى أت يهلم ات الاسمرشد المحو إلى ارشد خر اةت

نت

التجن م أو إلى إغالق الحالة

حالة يدي مو ر ارشد يسمهيع ال ياي بذل .

المقاومة والرفض في مهنه اإلرشاد االجتماعي:
المتير أحد ساات هذا ال رت وذل بسةبم المتيةرات السةريعة والامالح ةة المة ماةر ب ةا

الحياو البشرية اع إهاللة ال رت الحادي والعشريت .ويار الاتجماةع العربة السةعودي بانعهةا

حةةةرج ةةة ماريخةةةل ةةة ظةةة الهتةةةرو المناويةةةة السةةةريعة المةةة قةةةادت إلةةةى سلسةةةة اةةةت المتيةةةرات
االقمصةةادية واالتجمااييةةة والنتسةةية ة حيةةاو أ ةراد الاتجماةةع السةةعودي .وكةةات اةةت الهبيع ة أت
يصاحم هذه المتيرات الشاالة أنواع امعددو ات الا اواة والر ض لبعض هذه المتيراتم ويعمبر

ا

هذا الر ض أا ارد هبيعياد

حياو البشرية وذل يا د إلى هبيعة النت

البشرية الم ماية
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إلى ا اواة ور ض ك تجديد .واذا كات هذا هو الحا
أت يها ا

ة كا ةة أاةور الحيةاو نةل اةت الاموقةع

هذا األسلوم ا ت الاسايدو اإلنسانية و

الا ت الم بدأت مظ ر ومنمشر

ا دام ا الخداة االتجمااييةة ك حةدى

ال رت العشريت .والكةالي يةت الا اواةة والةر ض ة ا نةة

اإلرشاد االتجمااي يترض يلينا اناقشة هذا الر ض وأسبابل وكيتية المتلم يليل أ نةاب ياليةة

اإلرشاد االتجمااي .

ول د أشار ديسمتسةك إلةى أت ا اواةة أي متييةر ياكةت ايمبارهةا أاة ارد ياديةادم وأنةل اةت

الهبيعةةة أت محةةةد ا ةةة هةةةذه الا اواةةةة ينةةةداا يشةةةعر األ ةةةرادم التجاايةةةاتم الاتجماعةةةات أن ةةةي
اهالبوت محت وهأو ظروا اعينةة بمتييةر السةلو الةذي ايمةادوا يليةل .وهةو أاةر ال يةمي م بلةل
بس ولة اا لي يكت هنا دال

وائحة وأدلة قوية والاوسة يلى أت هذا المتيير سيعود يلي ي

بالنتع والتا دو (ديسمتسك .)1813
ات يا

ويواتجل الارشدوت االتجمااييوت أنواياد امعةددو اةت الا اواةة والةر ض لاةا ي واةوت بةل
اتجا اإلرشاد االتجمااي وذل بشك اسمار.

تعريف الرفض:
نسمهيع معريا الر ض يلى أنل ك سلو يصدر ات الاسمرشد ات أتجة انةع الارشةد

اةةت الوصةةو إلةةى ال ةةدا الارسةةوي لإلرشةةاد االتجماةةاي س ةواب كةةات هةةذا السةةلو ظةةاه اردم كةةأت

يةةر ض الاسمرشةةد اإلدالب بةةأي اعلواةةات إئةةا ية للارشةةدم أو كةةات سةةلوكاد ختي ةاد كةةأت ال يعا ة

الاسمرشد بنصا

وموتجي ات الارشد.

أساليب الرفض:
هنا أسبام ك يرو قد مكوت اسؤولة يت صدور الر ض والا اواة اةت الاسمرشةد بكة

اا يتعلل الارشد االتجمااي م وات أهي هذه األسبام اا يل :

 -1االخمال ةةات ال ا يةةةة واالتجمااييةةة بةةةيت الارشةةد والاسمرشةةةد :ملعةةم ا ةةةة الاسمرشةةةد دو ارد
أساسياد و عاالد

ادى م بلل للارشد االتجمااي  .ودا ااد اةا مكةوت هةذه ال ا ةة هة السةبم

الر ض ويدي قبو الارشد أو يدي االسمااع إلى كالال .كاا أت االخمال ةات االتجمااييةة

مكوت حاتج ازد بيت الهر يت يلى األخل ينداا يكوت أحدهاا رتجالد واآلخر اارأو.

 -2شخصةةية الارشةةد :ملعةةم شخصةةية الارشةةد االتجماةةاي دو ارد ة اتجمةةذام الاسمرشةةديت إليةةل
واةةدى قبةةول ي لكة اةةا يهلبةةل اةةن ي .وقةةد سةةبق الكةةالي يةةت ا ةةارات الارشةةد االتجماةةاي
ص سابق ات هذا الكمام.

ة
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 -3السةةلو الةةداخل للاسمرشةةد :ي صةةد بالسةةلو الةةداخل للاسمرشةةد تجايةةع األناةةاه السةةلوكية
والمربوية الم يسير يلي ا الشخل .وبال ش أت هذا السلو لل مأ ير بةالل يلةى مصةر ات

ك شخل

تجايع اراح حيامل .الشخل الذي ال يامل ال ة
هذا السلو اع الارشد االتجمااي .

ال بد أت يمأ ر با

اآلخريت انةذ صةترهم

 -4الهري ةةة الامبعةةة ةة اإلرشةةاد االتجماةةاي  :ي ةةوي بعةةض الارشةةديت االتجماةةايييت باخميةةار
هري ة مدخ اعينة ايم اداد انل أت هذه الهري ة هة الا لةى ة هةذه الحالةة .إال أت بعةض
الهرق الا نية الامبعة ات قب الارشديت غير ا الية اةت وتج ةة نظةر الاسمرشةديت .ويلتجةأ
بعض الاسمرشديت إلى امباع أساليم اخملتة معك

يدي اوا م ي يلى هذه الهرق ممتجلةى

شك ات أشكا الر ض أو يدي الم ب للارشد وك اا ي وي بل.

 -5يواا خارتجية :هنا العديد اةت العوااة المة مكةوت خارتجةة يةت إرادو الشةخلم إال أن ةا
ممر أ ارد بالتاد

كا ة شؤوت حياملم وقد مكوت سةبباد ة ر ئةل لإلرشةاد االتجماةاي  .ةد

ير ض الاسمرشد ال بو بالعالية اإلرشادية بسبم يدي اوا ة بعض أ راد األسةرو أو بسةبم
بعض األحيات.

معنت الزوج أو الزوتجة
أنواع الرفض:

يمدرج ر ض الاسمرشديت للارشديت االتجماايييت إلى يدو درتجات ممراو اا بيت الم ب

الكاا إلى الر ض الاهلق والاباشر لكة اةا ي ةوي بةل الارشةد االتجماةاي م ونسةمهيع أت ن سةي

الر ض إلى يدو أنواع:

 -1الر ض الابد  :وغالباد اةا يحةد ا ة هةذا النةوع ة بدايةة العاليةة اإلرشةاديةم وهةو أاةر
هبيع ينبت يلى الارشد االتجمااي المعاا اعل ات هذا الانهلق.

 -2الةةر ض التجز ة  :ويكةةوت الةةر ض ة هةةذه الحالةةة انصةةباد يلةةى بعةةض األتج ةزاب أو بعةةض
التجوانم والعناصر

 -3الر ض الاؤقت :وا

العالية اإلرشادية.

بعض اراح اإلرشةاد وال يلبة أت يخمتة

هذا النوع يحد ك ي ارد

بارور الوقت أو يمتجاوز ارحلة اعينة.

 -4الر ض الاباشةر :ويما ة

ة الةر ض الةذي يصةدر اةت الاسمرشةد بشةك اباشةر وصةري م

كأت ير ض ال ياي بةبعض الا ةاي واألسةاليم المة يهلب ةا الارشةد .ويكةوت ا ة هةذا الةر ض

أااي الارشد و

حئوره.

 -5الر ض غير الاباشر :ويما

ر ض بعض التجوانم اإلرشادية ينةداا يةذهم الاسمرشةد

إلى انزلل أو يالل وي ا اا قا لل الارشد

و

هذه الحالة يمظاهر أاةاي الارشةد بأنةل

يعا بنصا حل ومعليااملم ولكنةل ينةداا يتيةم يةت الارشةد ال ينتةذ اةا يهلبةل انةل الارشةد.
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وقةةد يأخةةذ الةةر ض غيةةر الاباشةةر شةةكالد خةةر وذلة ينةةداا يكةةوت الاسمرشةةد ا منعةاد بالارشةةد

االتجماةةاي م إال أنةةل ار ةةض للعاليةةة اإلرشةةادية لسةةبم خةةر كةةأت يكةةوت الةةر ض انصةةباد يلةةى

الاؤسسة الم يعا الارشد ات خالل ا.

 -4الر ض الكل  :وهو أشةد أنةواع الةر ضم ويكةوت الاسمرشةد ة هةذه الحالةة ار ئةاد لكة اةا
ي وي بل الارشد.

استراتيجيات التدخل من أجل التغلب على رفض اإلرشاد االجتماعي
الا اواة والر ض

اتجا اإلرشاد االتجمااي ش ب اموقع حدو ل ة أي مةرو أ نةاب

العالية اإلرشادية .والمتلم يلى هذا الش ب أاةر لةي

باسةمحي م

نةا العديةد اةت األسةاليم

واالسةةمراميتجيات الم ة يلتجةةأ إلي ةةا بعةةض الارشةةديت االتجماةةايييت اةةت أتجة المتلةةم يلةةى الةةر ض

وازالملم وات أهي هذه االسمراميتجيات اا يل :

 )1محديةةد ومشةةخيل الةةر ض :الارشةةد االتجماةةاي الةةذي يواتجةةل بعةةدي ال بةةو والرئةةا اةةت قب ة

الاسمرشةد ال بةةد أت ي ةوي بمشةةخيل الوئةع ومحديةةد نةوع هةةذا الةر ض محديةةداد دقي ةاد كخهةةوو

أولةةى ة سةةبي المتلةةم يلةةى هةةذا الةةر ض .ويتجةةم يلةةى الارشةةد االتجماةةاي أت ينهلةةق اةةت
ارمكز واحد

هذه الارحلةم وه لااذا الر ض حي أت اعر ة اإلتجابةة يلةى هةذا السةؤا

ماكت الارشد ات رسي خهة المدخ الاناسبة ات أتج ال ئاب يلى ا

هذا الر ض.

 )2ال بو الشكل للر ض :يلى الارشد االتجمااي أت يدر أت الر ض الذي يصدر ات بعض

الاسمرشديت هو أار اموقعم وقد يكةوت ياديةاد ة بعةض األحيةاتم وال بةد اةت قبولةل شةكلياد
والمعاا اعل بشك اوئوي .

 )3م بام الاناقشة :يتجم يلى الارشد أت يتم تجايع ال نوات ات أتج الاناقشة بينل وبةيت
الاسمرشد أو الاسمرشديت .وات الاموقع أت م اتجا الاناقشة ات شأنل أت ي ئة يلةى
بعض تجوانم الر ض الاوتجودو لدى الاسمرشد أو يئعا ان ا.

 )4الاردود السريع :ي صد بالاردود السريع

هذا الاتجا أت ي ةوي الارشةد االتجماةاي بعاة

أي ش ب أو أت ي وي بمدخ ا ن لل اردود سريع يلى الاشكلة الم يعان ان ا آلت ا

هذا المصرا ات شأنل أت يديي ة الاسمرشةد ة الارشةد االتجماةاي ويتجعلةل أك ةر إقبةاال

يلى العالية اإلرشادية.

 )5الازيةةد اةةت اإليئةةا  :يحةةد الةةر ض أحيان ةاد بسةةبم ن ةةل بعةةض الاعلواةةات ويةةدي مو رهةةا
للاسمرشد .األار الذي يترض يلى الارشد االتجمااي ال يةاي بالازيةد اةت اإليئةا والشةر
لبعض التجوانم التاائة

العالية اإلرشادية .ويلةى الارشةد االتجماةاي أت ي ةوي بالازيةد
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ات الشر والموئي ينداا يواتجل بةالر ض ويةدي ال بةو أ نةاب أي مةرو اةت مةرات اإلرشةاد

االتجمااي .

 )4موسيع دا رو االمصا  :عالية االمصا أحد أهي أسبام نتجةا اإلرشةاد االتجماةاي م ويموقةا
يلي ا الك ير ات يواا المتاهي وال بو بةيت الارشةد والاسمرشةد .واةت الهبيعة أت ئةعا

ا

هذا األسلوم أو يدي كتايمل رباا يةنعك

يلةى اسةموى ال بةو والمتةاهي بةيت الهةر يت.

واةت هةذا الانهلةق نةةل ينبتة يلةى الارشةد االتجماةةاي أت يتحةل تجايةع قنةوات االمصةةا

بينةةل وبةةيت الاسمرشةةدم وبةةاألخل ينةةداا يح ة

بةةأت هنةةا بعةةض الا اواةةة والةةر ض وذل ة

اسةةمعداداد لموسةةيع دا ةةرو االمصةةا واسةةمخداي أسةةاليم تجديةةدو قةةد مئةةيا الازيةةد اةةت المتةةاهي
وال بو بيت الهر يت.

 )7اساحة ات الحريةم هبيعمنا البشرية مال يلينا ر ض ك ش ب نعم د أنل اتروض يلينا.
وات الهبيع أت يح

الاسمرشد با

هذا الر ض ينةداا يمعااة اةع الارشةد االتجماةاي .

والارشةةد االتجماةةاي الاةةاهر يتجةةم يليةةل أت يع ة تجيةةداد ا ة هةةذه األاةةورم وي ةةوي ب يهةةاب
اساحة ات الحرية للاسمرشد يسمهيع ات خالل ا إبداب وتج ةة نظةره وم ريةم اخمال امةل اةع

الارشد االتجمااي .

 )1الخهةةةة البديلةةةةم ي ةةةوي بعةةةةض الارشةةةديت ب يتجةةةاد خهةةةة إرشةةةةادية بديلةةةة ةةة حالةةةة قيةةةةاي
الاسمرشةةديت بةةمحتظ ي أو ر ئ ة ي للهري ةةة الامبعةةة ة اإلرشةةاد االتجماةةاي م ومةةنتج هةةذه

الهري ة

بعض الاواقا العالتجية واإلرشادية خصوصاد ينةداا ي ةوي الاسمرشةدوت بةر ض

الخهة األصلية.

المقاومة والرفض في اإلرشاد الجماعي:
سةةبق الحةةدي يةةت حالةةة الا اواةةة والةةر ض ينةةداا مصةةدر اةةت الاسمرشةةد اةةت خةةال

اإلرشةةاد التةةردي أو هري ةةة خداةةة التةةرد .ورغةةي أت هةةذا النةةوع هةةو السةةا د ة اتجةةا اإلرشةةاد

االتجمااي إال أت هنا أنواياد أخرى ياار

اإلرشاد ات خالل ام ا

 .Counselingواةت الاموقع حدو الر ض

التردي.

ويخملا الر ض

اإلرشاد التجاع

اإلرشاد التجااي حالل

Group

ذل حةا اإلرشةاد

اإلرشاد التجااي يت غيةره اةت اتجةاالت اإلرشةاد االتجماةاي م ةد

يحد الر ض ات تجانم شخل واحدم وقد يحد ات أك ر اةت شةخل .وينبتة يلةى الارشةد

االتجمااي المصدي ل ذا الر ض ا اا كات الشك الذي يليةلم ألت مةر بعةض األيئةاب داخة
التجااية اإلرشادية

حالة ات الر ض ويدي ال ناية أار ي ود إلى ر ض الازيد ات األيئاب
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أو يؤ ر يلى اسةمتادم ي اةت الحل ةات اإلرشةادية .وب اكةات الارشةد االتجماةاي امبةاع الخهةوات

المالية أ ناب المعاا اع ا

هذه الحالة:

 .1محديد الشخل يئو التجااية الذي صدر انل الر ض.
 .2الحدي اعل اباشرو يلى انتراد.

 .3الحدي اعل اباشرو أااي التجااية إذا اسمار

إبداب الر ض بشك يلن .

 .4اتجمنام الاناقشات التجدلية واالكمتاب بموئي وتج ة النظر إيئاحاد كااالد.
 .5اتجمنام الاواقا الد ايية ويدي ال بو ب ا.

 .4إيهاب رل امساوية لتجايع األيئابم ويدي مر البعض يؤ ر يلى البعض اآلخر.
أخالقيات مهنة اإلرشاد االجتماعي:
ا نة اإلرشاد االتجمااي كأي ا نة يحكا ا العديد ات الئةوابه األخالقيةة والا نيةة المة

ال بد ات االلمزاي ب ا ويدي الحياد ين ا محت أي ظرا .وي ع العةمب األكبةر ة هةذه الئةوابه

يلى الةارشد الذي يتجم أت يكوت ا االد يحمذى بل

معاالل اع الاسمرشديت ويليةل أت يكةوت

اةةةلمزااد باسةةمويات أخالقيةةة اعينةةةم وأت يكةةوت ا ماةاد بالاسمرشةد والعاليةةة اإلرشةةادية وبالا نةةة

دوت أت يانعة يت ذل أي سبم ا اا كات .ونسمهيع أت نوتجز بعض األخالقيات الا نيةة ة

المال :

 -1يتجم يلى الارشد احمراي الاسمرشد لشخصل وإلنسانيمل بتةض النظةر يةت أي اةؤ رات
أخرى ا

الاشكلة الم يعان ان ا أو حالمل ال ا ية واالتجماايية.

 -2أت بكةةوت الارشةةد اةةؤهالد وا منع ةاد بااارسةةة الا نةةة ولديةةل ال بةةو والرئةةا الكاا ة اةةع
الاسمرشةةد و ة حالةةة يةةدي اكماةةا هةةذه األاةةور ة ت يلةةى الارشةةد االيمةةذار للاسمرشةةد

وارسةالل إلةةى ارشةد خةةر واسةايدمل ة الحصةةو يلةى اإلرشةةاد االتجماةاي اةةت اصةةدر

أخر.

 -3يتجم يلى الارشد أت يشر للاسمرشد يت نتسل واؤهالمل وخبرمل
وهري مل

المعاا اع ياال ل.

اتجا اإلرشاد
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 -4حق الاسمرشد

كاا السرية :السرية ات أساسيات ا نةة اإلرشةاد االتجماةاي م إذ

ينبت يلى الارشد ارياو كاا ح وق الاسمرشد

الم يدل ب ا .و

االحمتاظ بأسراره وكاا الاعلواات

حالة ائهرار الارشد إلى إش ار هرا ال

ة العاليةة اإلرشةادية

ت يليل أخذ اوا ةة صةاحم الشةأت (الاسمرشةد) قبة اإلقةداي يلةى هةذا العاة  .ويتجةم

يلةةةى الارشةةةد أيئةةةاد أت يأخةةةذ اوا ةةةة العايةةة

ةةة حالةةةة رغبمةةةل ةةة اسةةةمخداي بعةةةض

الاعلواات الخاصة بالاسمرشد ألتج أغراض البح العلا

ه.

 -5المةزاي الارشةةد بةةاحمراي الابةةاد األخالقيةةة وال وابةةت ال ا يةةة والدينيةةة للاسمرشةةدم ويةةدي
السخرية ات بعض هذه األاور أو اهالبة الاسمرشد بالمخل ين ا.

 -4محديةةةد العالقةةةة اإلرشةةةادية محديةةةداد دقي ةةةاد وحصةةةرها ةةة إهةةةار الاشةةةكلة المةةة يعةةةان ان ةةةا
الاسمرشدم ويدي الساا للاسمرشد بالدخو
يتجةةم يليةةةل يةةةدي المةةدخ

اإلرشادية.

شؤوت الارشد الشخصية .كاا أت الارشةد

ةةة أاةةةور الاسمرشةةد الخاصةةةة المةةة لةةي

ل ةةةا يالقةةةة بالعاليةةةة

 -7يلى الارشد االتجمااي أت يئع احمياتجات واهماااات الاسمرشد إحدى أولويامةل أ نةاب
معاالل اعل خال العالية اإلرشادية.

 -1يلى الارشد االتجمااي أت يلمزي باسموى ر يع ات األخةالق التائةلة والمعااة الراقة م
ويليل االبمعاد يت ك اا هو خارج يت الذوق العاي ات قو أو ع .

 -8يلى الارشد االتجمااي يدي اسمتال الاسمرشد واالنمباه إلةى يةدي الخلةه بةيت العالقةة
الا نية واألاور األخرى.

060
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