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 تعريف اإلرشاد االجتماعي

، مجاالاأحد المصااحاحاا التي تسااتخدم  وااعل واساا  في عد   يعد مفهوم "اإلرشاااد" 

واألمهاا  من كافة فئاا المجتم . فنجدها تسااتخدم من ل ل اا ا   وااعل واساا ويتم اسااتخدامها 

لتوجيه أ نائهم، ويساااتخدمها األكاديميون لمسااااعد   و هم، ويساااتخدمها المحامون لمسااااعد  

عموئهم، كما أنها تسااتخدم  وااعل واساا  من ل ل الممارسااين في مهن المساااعد  اإلنسااانية م ل 

مة هي ألرب المصاااااااحاحاا لاترجمة  هذه العا ماعية وعام النفس. وتعت ر  مهنة الخدمة االجت

رغم أن استخدامها في الاغة العر ية ال يعحي كل ما تعنيه هذه العامة   Counselingجايزية اإلن

 الاغة اإلنجايزية، خصوصاً عندما يستخدمها األ  ا  م  مرضاهم والد اوماسيون والعسعريون 

 والعاماون في لحاع إدار  األعمال.

وخص ال احث عن لى مساعد  ال، تهدف إمسترشدعولة مهنية  ين المرشد وال تعريفه  أنه " 

هذه العولة ا اإلرشاااااااااد في عاني منه. وتتميز  لذ  ي اب عاى الصاااااااعو اا، وعدم التوافي ا لتغ

 المواااركة الوجدانية، والتركيز عاى النواحي االجتماعية في حيا  العميل من أجل مساااعدته في 

 "إحداث تغييراا في شخصيته أو تعديل ال يئة المحيحة  ه.
 

 اإلرشاد في الخدمة االجتماعيةممارسة 

المرشاااااادون االجتماعيون الممارسااااااون لعرشاااااااد االجتماعي هم في غالب األحيان من  

األخصااااااائيين االجتماعيين الذين درسااااااوا الخدمة االجتماعية، ولديهم ا وع واساااااا  في العاوم 

 ،عايهااا الخاادمااة االجتماااعيااة، م اال عام النفس وعام االجتماااع التي تعتمااداالجتماااعيااة األخر  

وتتحاب عمايه ممارسااة اإلرشاااد االجتماعي وت ديم الموااور  االجتماعية إلى األشااخا  الذين 

يعانون من مواااااااعوا اجتماعية مختافة أن يعون الممارا في هذا المجال لديه معرفة كافية 

إضافة إلى اإللمام العافي  العاوم االجتماعية األخر .   مهنة الخدمة االجتماعية وكافة نظرياتها،

وال  د أن يعرف الممارا لعرشاد االجتماعي حدود هذه المهنة واأل ر العامة التي تفصاها عن 

 غيرها من المهن والمجاالا الموا هة.

 أهداف اإلرشاد االجتماعي
 :تهدف عماية اإلرشاد االجتماعي الى تح يي ثوثة أهداف رئيسية 

ويعون التركيز فيـااااااااااااه موجهاً إلى  نا  وتحصاااااين الفرد أو الجماعة  :الهدف البنائي (1

والمجتم  ضاااااد الدخول في مواااااعوا، وغال اً ما يعون تركيز المرشااااادين عاى كيفية توفير 

نه  من  عناصر التعامل في شخصية الفرد وتنمية المهاراا وال دراا في شخصيته، مما يمع ِّ

 غال اً ما يستخدم في المدارا والمراكز التعايمية.تعوين شخصية متعاماة. و

ويمارا هذا النوع من اإلرشاااد م  الحاالا التي تعاني من موااعوا  الهدف الوقائي: (2

لم تصاااااال إلى التأثير عاى الفرد وتف ده الساااااايحر  عاى مجرياا حياته. ويسااااااتخدم م ل هذا 

يتم التدخل الم عر، ويختاف عن  اإلرشاااااد م  األفراد المهددين  التعرى إلى االنحراف إما لم



الهدف ال نائي في هذه الناحية، إم أن اإلرشاااد من أجل الهدف ال نائي يمارا م  األشااخا  

 الذين لد ال يعونون  الضرور  يعانون من موعوا إ ولاً.

وهو أك ر أنواع اإلرشااااااد اساااااتخداماً، إم أن الع يرين ال ياجأون إلى  الهدف العالجي: (3

تماعي و اب العون والموااور  إال عندما يعانون من موااعوا تف دهم الساايحر  اإلرشاااد االج

 عاى حياتهم وتعرلاها وتتعارى م  عماهم اليومي.

 

 االستذكار بالفهم وليس الحفظ المستفيدون من اإلرشاد االجتماعي:

فئة محدده ف اإلمعان أن يمارا  صور  عاى االستفاد  من اإلرشاد االجتماعي ليست م 

 اإلرشاد االجتماعي م  الوحداا االجتماعية التالية:

األفراد: األفراد هم أك ر المساااااااتفيدين من اإلرشااااااااد االجتماعي، ففي غال ية األحيان يعون  -1

 م اشر   ينالمسترشد فرداً، وتتسم هذه العماية  حا   الخصوصية والسرية، وتعون العولة 

 المرشد والمسترشد.

اإلرشاااااد االجتماعي في  عح اإلحيان إلى األساااار   صاااافتها أهم األساااار : يتم توجيه عماية  -2

 عناصر التنوئة االجتماعية. ولد يعون اإلرشاد موجه لافرد عضو األسر  أو لألسر   عاماها.

الجماعاا الصغير : من الممعن أن ي دم اإلرشاد لألفراد  وعل جماعي، ويم اون جماعة من  -3

لد تعون هذه الجماعة مجرد مجموعة من الحوب الممعن أن نحاي عايها جماعة عوجية. و

 أو الموظفين أو عامة الناا، ير حهم عامل موترك، ويهدفون إلى تح يي هدف واحد.

الجماعاا الع ير  والمؤسساا االجتماعية: من الممعن أن ي دم اإلرشاد لألشخا  الم يمين  -4

لموالف وعرضها في مؤسساا اجتماعية و وعل جماعي، كالمحاضراا أو تسجيل ل عح ا

 عاى المسترشدين من أجل الفائد .

 المجتم  : ي دم اإلرشاد االجتماعي لعافة أفراد المجتم  ع ر وسائل اإلعوم المرئية   -5

 والمسموعة والم رو  ، كما يتم توفير الخدماا اإلرشادية عن  ريي الهاتف.    

 األ فال : -1

، وملك راج  لوعت اراا األهميةالغة وعاى أ  حال ت  ى حاجة األ فال إلى اإلرشااااااااد   

 التالية:

( األ فاال دائمااً هم موضااااااا  اهتماام األسااااااار ، ودائماا يساااااااعى الوالادان إلى ال حاث عن من 1

 يستويرونه  خصو  أ فالهم.

( األ فـاااااااال في المجتم  السعود  النامي لد يتعرضون ل عح الممارساا التي مردها الجهل 2

 من ل ل الوالدين الذين يحس ون أنهم يحسنون صنعاً. 

( تصااااانف األسااااار  الساااااعودية من األسااااار  الع ير  حيث ي ا  معدل عدد األ فال في األسااااار  3

 أ فال.. 6السعوديـة 

 .وجود  في كل المجتمعاا( الحوق كإحد  الموعوا الم4

 المراه ون: -2

  ال  األهمية  النس ة لامراه ين والمراه اا وملك انحولاً من العوامل التالية: 

توااعل نساا ة الواا اب في المجتم  السااعود  حجماً ك يراً  النساا ة لغيره من المجتمعاا، و ما  (1

خدماا الوزمة الحتياجاا أن أعداد الواا اب في المجتم  السااعود  ك ير ، فو  د من توفير ال

هؤال  الواا اب، وتعت ر خدماا االسااتواااراا االجتماعية من أهم هذه الخدماا التي يجب أن 

 تعون متاحة لامحتاجين إليها.

مرحااة المراه اة من أك ر المراحال التي يتعرى فيهاا المراه ون والمراه ااا لامواااااااعوا  (2

إلى ضرور  وجود خدماا استوارية لهذه االجتماعية والنفسية، و التالي ت دو الحاجة ماسة 

 الفئة.

المراه ون دائماً يمياون إلى اسااااتوااااار  ااخرين، ويتحاشااااون اسااااتوااااار  والديهم أو أفراد  (3

 .أسرهم



ماعية  (4 ية فتر  حرجة في حيا  المراه ين خصاااااااوصاااااااااً في ظل التغيراا االجت حال الفتر  ال

 .وااللتصادية السريعة

الخوف  ين الزوجين الذ  دائماً تعون له آثاراً ععسااية ك ر  الموااعوا األساارية واسااتمرار  (5

 .عاى الو اب

ظاهر  تعدد الزوجاا في المجتم  السااااعود  لد تعون ساااا  اً في انوااااغال األب عن أ نائه، إم  (6

يعون مواااااااغوالً في  عح األحيااان م  الزوجااة الجااديااد ، وال عح منهم يفتعاال الخوف م  

  ال يام  عامل أع ا  المنزل المادية والمعنوية، زوجته ال ديمة، ويحاب من األوالد ضااااااارور

 .فيجد األوالد أنفسهم محال ين  مسؤولياا ك ير  لد ال يستحيعون ال يام  ها  مفردهم

 ال الغون:

 ضرور   النس ة لا الغين وملك عائد إلى: 

م اا ا  واألمهاا هم أساااا عماية التنواائة االجتماعية  أكماها، وهم الذين يتركون لمساااته (1

أنهم ال يستحيعون ال يام  م ل هذه المهمة،   و شكواضحة في شخصياا أ نائهم و ناتهم. و

 وحدهم، فو  د من وجود خدماا استوارية متخصصة ياجأون إليها ولت الحاجة.

 .تعدد المسؤولياا الع ير  لألشخا  ال الغين داخل األسر  (2

ومن الح يعي أن هناك  ،ويواااغاون الوظائفالغال ية العظمى من ال الغين يمارساااون األعمال  (3

العديد من الموااااعوا المصاااااح ة لاعمل، م ل  عح الصااااعو اا في التعيف م  جو العمل أو 

 ال يام   عح األعمال الصع ة أو كيفية التعامل م  الزمو  وغيرها الع ير. 

 المسنون: (4

هم يحتاجون إلى المسااانون هم إحد  شااارائت المجتم  العزيز  عاينا جميعاً، وال شاااك أن 

اإلرشاااااد االجتماعي والنفسااااي م اهم في ملك م ل   ية شاااارائت المجتم . ولعل أهمية اإلرشاااااد 

 لامسنين ت رز من خول الن ا  التالية:

المساانون هم أك ر فئاا المجتم  عرضااة لألمراى العضااوية التي غال اً ما يصاااح ها معانا   (1

 أجل التغاب عاى هذه الموعوا. نفسية واجتماعية تتحاب الولوف إلى جان هم من

تعت ر مرحاة الت اعد أ رز مرحاة تميز المساانون وال شااك أن  عح المت اعدين يحتاجون إلى  (2

خدماا اساااتواااارية تسااااعدهم في التغاب عاى المواااعوا المصااااح ة لمرحاة الت اعد وكيفية 

 التعامل م  األحداث المست  اية الناتجة عن هذه المرحاة.

عزلة اجتماعية تزداد  مرور الولت، ولذلك تعون حاجتهم لعرشااااد عاى  المساااتون يعيواااون (3

 درجة عالية.

 النا غون والموهو ون:

الحاجة إلى اإلرشاد االجتماعي ليست م صور  عاى من لديهم موعوا وصعو اا في  

مساااااااير  حياتهم، فهناك فئاا أخر  في المجتم  يعت د ال عح أنهم ليساااااااوا في حاجة إلى من 

م ل: المتفولون في دراستهم أو األشخا  الموهو ون في مختاف أمور الحيا . ويمعن يرشدهم 

تحديد األشااااخا  الموهو ين عن  ريي األدا  الدراسااااي أو اخت اراا الذكا  وال دراا الع اية. 

ويحتاج م ل هؤال  األشااخا  إلى اإلرشاااد، ويعون دور المرشااد م  هذه الحاالا دور توجيهياً 

  نائياً. 

  شاد النفسي واإلرشاد االجتماعياإلر

حفات األر عون ساانة الماضااية  ظهور العديد من  رق العوج  مختاف أشااعاله.. فا د تم  

لممارسة المساعد  اإلنسانية. ومما ال شك فيه أن ازدياد أعداد  ال ي المساعد   عد   رقإيجاد 

ج. وي دو أن اإلرشااااااااد والمواااااااور  هم الذين كان لهم الفضااااااال في ظهور الحرق المختافة لاعو

هما األ رز حتى اان.   Psychotherapy والعوج النفساااي Social Counselingاالجتماعي 

المختافة لامساعد  اإلنسانية  األساليبحيث أن هاتين الحري تين لاعوج تحتويان عاى العديد من 

 ري تان تهدفان إلى شاااي  واحد، هو  ويعت ر اإلرشااااد االجتماعي والعوج النفساااي أ  شاااعل. 

مسااااعد   عح األشاااخا  الذين يجدون صاااعو ة في التعيف م   يئتهم التي يعيواااون فيها  عل 



متغيراتها االجتماعية والنفساااية وال  افية والمادية. ورغم التواااا ه الع ير  ين هاتين الحري تين 

أن هناك العديد من أوجه ورغم صاااااعو ة رسااااام خه فاصااااال  ينهما، إال أن  عح العاما  يرون 

تعتمد عاى االتصال االختوف  ين هاتين الحري تين إضافة إلى أوجه التوا ه. فعل من الحري تين 

الافظي من خول عولة شااااخصااااية م نية عاى ال  ة،  هدف مساااااعد  المسااااترشااااد من أجل فهم 

اث تغيير عاى ، ورسم خحة عوجية من أجل حل هذه الموعوا وإحدالموعوا التي يعاني منها

حيا  العميل. وكل منهما يسااتخدم  رق دراسااة الحالة  و رق الم ا اة العوجية، وي دمان خدمة 

عوجية اجتماعية نفساااية تختاف  التأكيد عن الخدمة العوجية التي ي دمها الحب النفساااي والتي 

 تتحاب العوج  األدوية والع الير الح ية.

 

د من االسااااااتراتيجياا التي يضااااااعها المرشاااااادون العدي  Wolberg (1980)ول د حدد  

االجتماعيون في أمهانهم عند ممارسااتهم لعرشاااد ورساامهم لخحة العوج التي لد تميز اإلرشاااد 

 Brown & Srebalus 1986االجتماعي عن غيره: 

اختيار االسااااااتراتيجية التي من الممعن تنفيذها خول فتر  لصااااااير  أو متوسااااااحة عاى أن ال  -1

 حد .تتجاوز سنة وا

اختيار االسااااتراتيجية التي تفترى أن المسااااترشااااد لديه الرغ ة واالسااااتعداد لامواااااركة في  -2

تنفيذها، م  األخذ في االعت ار أن المسااترشااد لد ياجأ لارفح في  عح أولاا العوج، إال أن 

 م ل هذا الرفح يعالج في ولته.

سااااااترشااااااد، والتي تهتم اختيار االسااااااتراتيجية التي تعون مرتعز  عاى موا ن ال و  لد  الم -3

  تعايمه  رلاً جديد  من أجل حل موعوته والتغاب عايها.

اختيار االستراتيجية التي من الممعن تح ي ها م  المسترشدين الذين يمارسون حيا  عادية،  -4

 و استحاعتهم االستمرار في العوج والتغاب عاى  عح الصعو اا المصاح ة له.
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 ال رن العورون
ل د أدا ال ور  الصناعية في أوائل ال رن العورين إلى تحور آخر في تاريخ اإلرشاد االجتماعي، حيث  

ال انوية في   Cogswell High School دأ يدخل في المدارا العامة. ولعل الفضل في هذا يرج  إلى مدرسة 

ا الدراساااية. ويواااتمل عاى مدينة ساااان فرانسااايساااعو األمريعية التي أدخات اإلرشااااد المهني من ضااامن مناهجه

 Frank Parsonsتوجيه الحوب وإرشااااادهم حول  عح المهن. ورغم هذا فإننا نسااااتحي  ال ول أن األمريعي  

( يمعن اعت اره المؤساااس الح ي ي لحركة التوجيه في الوالياا المتحد  األمريعية. خصاااوصااااً  عد 1854-1908

نالش في ا Choosing a Vocation“نواااااااره لعتا ه  ت ييم وتحايل  -1إلرشااااااااد المهني ثوثة محاور حيث 

 اختيار المهنة. -3تحايل المهنة  -2الوخصية 

  

 اإلرشاد االجتماعي في المماعة العر ية السعودية

دخات الخدمة االجتماعية المجتم  العر ي الساااعود  منذ حوالي ثوثين عاماً، وملك عن  

 ريي اسااات دام األخصاااائيين االجتماعيين غير الساااعوديين لممارساااة الخدمة االجتماعية  عافة 

مجاالتها، ولم يمح ولت  ويل حتى انتوااااااارا ألساااااااام وإداراا الخدمة االجتماعية في كافة 

 والصحية واالجتماعية.  المجاالا التعايمية



 

 الفصل ال الث 
 

 نظريات اإلرشاد االجتماعي
 نظريات الممارسة في العمل االجتماعي

 نظرية التمركز حول العميل
 النظرية العقلية المعرفية
 نظرية العالج السلوكي

 نظرية االتصال
 نظرية األنساق االجتماعية

 نظرياا اإلرشاد االجتماعي
رموز يتم اساااتخدامها لوصاااف ظاهر  معينة. وغال اً ما تعون هذه  : وهي ع ار  عنالمفاهيم (1

ً عايهاااا  ين أفراد مجتم  معين. ويفترى في المفااااهيم أن تتميز  اااالااادلاااة  الرموز متف اااا

والوضاااااوا، مما يجعاها مؤثر  وفعالة أثنا  التخا ب  ين أفراد المجتم . والمفاهيم ليسااااات 

ياغاا حول الظواهر تعون في الغالب مساااااااتمد  من الخ ر   ظواهر ولعنها ع ار  عن صااااااا

 الوخصية.

: هي التي من الممعن إث اتها عن  ريي التح يي. والح ائي في الغالب تعون ع ار  الح ائي (2

 عن موحظاا يتم تدوينها حول المفاهيم التي نستخدمها.

هذه : عندما نحاول إث اا الح ائي فإننا ناجأ إلى محاولة التعرف عاى العولة  ين الفرضاااياا (3

الح ائي ومسااا  اتها، وملك عن  ريي وضااا  ما يسااامى  الفرضاااياا. وعندما يتم اختيار هذه 

 الفرضياا فإن النظرية تعون لد تم اختيارها.

 

 األساليب والحرق التي تساعد في صياغة النظرية

 مجموعة العتا اا والمنالواا حول موضوع معين. (1

تسااااعد الواااخص عاى التفعير في نظرية  الممارساااة التح ي يـاااااااااة لاعمل االجتماعي دائماً ما (2

 جديد  حول موضوع معين.

الموااااااااركة في ال حوث تعحي ال احث في العاوم االجتماعية خ ر  عامية عالية لائمة عاى  (3

 الم ارنة  ين النظرياا المختافة مما ي ود ال احث إلى إمعانية صياغة فرضية جديد .

 

 مزايا النظرية

 وتضيف جديداً في الفعر اإلنساني.ية ماا أهمال د أن تعون النظرية  (1

 ومن الممعن استخدامها  والعية ك ير .لا اة لاتح يي ال د أن تعون النظرية  (2

 .يجب أن تعون النظرية دلي ة ومحدد   وضوا ال تحتمل الا سالدلة والتجديد:  (3

يجب أن تعون النظرية موجز  ومختصااااااار    در المساااااااتحاع حيث أن  ول االختصاااااااار:  (4

والمفاهيم المساااااااتخدمة في النظرية يف دها عنصااااااار اإليجاز المحاوب في أ   االفتراضااااااااا

 نظرية، ولد يعون مدعا  لعدم فهمها  سرعة.

 ال  د أن تتميز النظرية الجيد   هذه الميز ال  اا والصدق:  (5

 

 Clint Centered Theory( نظرية التمركز حول العميل 1

 جوهر النظرية

حول   يعة اإلنساااااااان الميالة   Rogersتعتمد نظرية التمركز حول العميل عاى فعر   

لانمو والتحرك اإليجا ي دائماً، ولذلك فهو ير  ضااااارور  التركيز عاى العميل ووصااااافه وصااااافاً 

دلي اً م  تجنب أ  تأويل أو تفسااااير أو شاااارا لد ي ود إلى افتراى أن الوااااخص يجب أن يعون 



فإن الوخص إما لم يج ر عاى ت ني نمومج معين وتم ل وله  ما هو فإنه   صفة معينة. وعاى هذا

يصااااا ت فرداً فعاالً وعضاااااواً جيداً في المجتم . ول د اساااااتخدم صااااااحب هذه النظرية مصاااااحات 

“humanistic phenomenology”   وي صد  ه دراسة النفس ال ورية دراسة والعية عامية

 مـ  اجتناب كل تأويل أو شرا أو ت ييم.  عرى الوصف العامي لاظواهـر الوالعيـة 

 

 

 Cognitive Theory( النظرية الع اية المعرفية 2

 جوهر النظرية

ت وم هذه النظرية عاى أسااااا أن العامل الرئيس المحدد لاعوا ف والسااااوك هو تفعير  

الواااااااخص ومد  إدراكه  األمور من حوله. وهذا التفعير هو عماية حساااااااية مدركة األمر الذ  

 ى عاى المرشد االجتماعي المستخدم لهذه النظرية است عاد مفهوم الوشعور.يفر

 

  أهم خصائص النظرية  مفاهيم أساسية(

 

نا في موالف ك ير ، وكذلك ااخرون دائماً ما السااااااااوك يحدده التفعير -1 ، نحن نوحظ أنفسااااااا

 هذه األحعام. يتوصاون إلى أحعام نهائية حول الوي  الذ  تمت موحظته ويتصرفون    اً ل

" رغم أن الوخص في  عح األحيان حيـاااـاااا  الوخص ليست محعومة  ما يسمى "الوشعور -2

 ال يعرف جذور  عح االتجاهاا التي تسيحر عايه.

، إال أن العدوانية ليست من ضمن هذه الغرائز. كل شخص يمتاك العديد من الغرائز الح يعية -3

فعل لعحساااااااا  الخحر أو اإلح ا  أو كنمومج لحيا  فالعدوانية يمعن رؤيتها عاى أنها رد  

 شخص اختار أهدافاً غير اجتماعية ال يمعن تح ي ها.

، وما هذه الغريز  إال واحد  من العديد من معظم سااااااوك األفراد ليس مدفوعاً  غريز  الجنس -4

 الغرائز، ولذلك فايس من الممعن افتراى أنها أساا أل  موعاة.

. فاألحعام النهائية التي نعونها حول شااااااي  معين تحدد: إرجاعها إلى اإلدراكالعوا ف يمعن  -5

 هل استجا تنا سوف تعون :"خوف، غضب، شعور، حب أو فرا".

، فالدواف  ما هي إال أهداف اخترناها    اً إلدراكنا لما الدواف  ال يمعن أن تعون ال شاااااعورية -6

فالدواف  ت رز إلى الوجود عن  ريي اإلدراك، هو ضاااارور  لرفاهيتنا، سااااعادتنا، ونجاحنا. 

 وعاى هذا فهي "عماية شعور مدرك".

يجب أن يعون تركيزه عاى األفعار، العوا ف والدواف  الظاهر   العوج أو اإلرشاد االجتماعي -7

 وساـوك العميل ف ه، ويجب عدم اعت ار األشيا  الو شعورية في هذه العماية. 

هي نظرية ماا جذور اجتماعية، فالعامل الرئيس المحدد  عرفية اإلدراكيةالنظريـاااة الع اية الم-8

لاسااااااااوك هو اإلدراك الااذ  يتااأثر من خول وجود الفرد في المجتم  وال يئااة والعولاااا 

 (Turner 1986)اإلنسانية. أ  أن الساوك يتأثر  عماية التنوئة االجتماعية.

 

 

 لخحواا التي تمر  ها العماية اإلرشادية ومنهاأنصار هذه الحري ة أن هناك العديد من ا يرى

، ويتمثل ذلك في محاولة رصد جميع األفكار غير البحث عن السبب الرئيس للمشكلة  -1

 المنطقية وغير الواقعية التي يؤمن بها المسترشد.

 حسب قوة تأثيرها والدور الذي تلعبه كل فكرة. ترتيب هذه األفكار  -2

ويقع عبء هذه  كيفية التخلص من هذه األفكار غير المنطقية مساعدة المسترشد على  -3

الخطوة على المرشد االجتماعي الذي يجب أن يقوم بجهود عظيمة من أجل إقناع العميل 

بضرورة التخلي عن بعض األفكار، وتوضيح عدم فعاليتها وبعدها عن الواقع وشرح جوانب 

 القصور فيها.



التي يحملها وإقناعه بأنها سبب تعاسته  ار غير المنطقيةتنوير وتبصير العميل حول األفك  -4

 وشقائه.

رسم توقعات مستقبلية لما يمكن أن تكون عليه حياة العميل في حالة عدوله عن بعض   -5

 .األفكار البعيدة عن الواقع

توجيه النقد الشديد لكل من يؤيد أو يقوم بممارسة السلوكيات التي تنبعث عن أفكار غير   -6

، وعدم السماح للعميل باالستشهاد بمثل هذه التصرفات، وإقناعه أنه رغم وجود من يؤمن يةمنطق

 ببعض هذه األفكار إال أنها غير منطقية.

في نظره، ورفض  عدم إعطاء العميل فرصة لتفسير بعض هذه األفكار بما يجعلها مبررة  -7

 استخدامها.جميع الحيل الدفاعية بمختلف أشكالها، وعدم السماح للعميل ب

 

  Behavioral Therapyنظرية العوج الساوكي   -3

من أهم أنواع العالج الذي يستخدمه   Behavioral Therapyالعالج السلوكي  

المرشدون النفسيون واالجتماعيون وغيرهم من المهتمين بمهن المساعدة اإلنسانية، وينطلق هذا 

النوع من أنواع العالج من النظرية السلوكية أو المدرسة السلوكية كإحدى المدارس المستخدمة 

هذه النظريات السلوكية يحتاج إلى في علم النفس بشكل واسع. وبما أن الحديث عن تفاصيل 

فسوف نعتفي  اإلشار  إلى المرتعزاا األساسية التي يعتمد عايها العوج  فصول عديدة،

 الساوكي:

تنطلق النظرية السلوكية من االهتمام بأفاعيل الفرد ووظائفه أكثر من االهتمام بالشعور   -1

 أو البيئة المحيطة بالفرد.أو اإلدراك 

هذه النظرية أن السلوك البشري هو مجموعة من األنماط السلوكية اكتسبها  يرى أنصار  -2

 الفرد من خالل خبراته الحياتية أثناء مراحل النمو المختلفة.

السلوك اإلنساني قابل للتغيير والتعديل في معظم األحيان، وذلك انطالقاً من كونه   -3

 مكتسباً.

 النظرية الساوكية واإلرشاد االجتماعي

خدم النظرية السلوكية في مجال اإلرشاد االجتماعي والنفسي بشكل واسع، ويميل تست 

أو   Behavioral Modificationبعض المرشدين إلى استخدام مصطلح تعديل السلوك 

كإحدى االستراتيجيات المستخدمة في    Behavioral interventionالتدخل السلوكي 

ج السلوكي المنطلق من النظرية السلوكية بأنه ال يركز اإلرشاد االجتماعي. ويتميز استخدام العال

كثيراً على خبرات العميل الماضية، بل يهتم بالحاضر والموجود أو كما يسميه البعض بطريقة 

(. ويركز المرشدون االجتماعيون على السلوك الذي يمكن Here and Now)هنا واآلن 

االعتبار أنه سلوك من الممكن تغييره أو  مشاهدته أو السلوك الظاهر لدى العميل، واضعين في

 تعديله. 

 

 أساليب تعديل الساوك

   Reinforcementالتعزيز -1

التعزيز هو تقوية ومباركة سلوك معين لدى المسترشد، ويستخدم التعزيز في النظرية  

السلوكية على شكل تدعيم لسلوك يشجع على التجاوب غير المشروط، ويشجع في الوصول إلى 

 حاجة معينة لدى العميل. إشباع

"  أن هناك ثوث فئاا من التعزيزاا تؤثر عاى الساوك  Skinnerومكر  "سعنر   

 وهي:

وهي الحوافز التي تسبق السلوك  : Positive Reinforcementالتعزيزاا اإليجا ية  . 1

ستقبل المتعلم وتؤدي إلى إشباع الحاجات، ولهذا فهي مريحة وتظهر في ظروف متشابهة في الم

  وتتضمن اإلطراء والشعور بالرضا والنجاح.



وتتعلق بالمواقف السلبية والمؤلمة :   Negative Reinforcementالتعزيزاا السا ية  . 2

 وتلقى رفضاً وعدم رضا اجتماعي، وبإزالتها يتم تعزيز الموقف.

غير متبوع  يتالشى التجاوب إذا كان:  Natural eventsالحوافز غير المت وعة  نتائج  . 3

بآثار إيجابية، أي عدم توافر التعزيز يؤدي إلى عدم وجود تجاوب فعال. ولهذا يرجع اختالف 

 .سلوك المجموعة الواحدة التي تمر بنفـس الظـروف البيئيـة واالجتماعيـة

 

 :   Communication Theoryنظرية االتصال  -4

 مي وبصور متعددة من االتصال الفعال من أهم الوسائل التي نحتاجها بشكل يو

استخدامها في التفاعل مع اآلخرين، وعن طريق االتصال بمختلف أشكاله نستطيع أن نؤثر 

الفعال هو إحدى الوسائل الناجحة التي يستطيع المرشد  ونتأثـر باآلخرين. وبال شك أن االتصال

 االجتماعي استخدامها من أجل مساعدة العمالء والمسترشدين في حل مشكالتهم.

رغم كونها تحمل هذا االسم إال أنها ليست مجرد نظرية واحدة، بل هي  ونظرية االتصال

مجموعة من النظريات واالفتراضات التي تغطي مجال االتصال بين األفراد والجماعات 

والمجتمعات. فنجد بعض هذه النظريات يهتم بإيصال المعلومات، بينما نجد البعض اآلخر يهتم 

 بين العناصر المكونة لعملية االتصال. بالتأثير المتبادل 

 

 

 الفصل الرا   
 مهاراا اإلرشاد االجتماعي

 

 المهارة المهنية  -1
 مهارات االتصال:  -2
 مهارة الحضور  -أ   
 مهارة االستماع  -ب  
 مهارة االتصال اللفظي -ج  

 مهارة االتصال غير اللفظي -د  
 مهارة التعاطف -هـ  
 مهارة المواجهة  -3
 مهارة التسجيل  -4
 خصائص وصفات المرشد االجتماعي   -5

........................................................................... 

          المهار  المهنية:

نساام  ك يراً  المهار  المهنية واألخصااائي الماهر والمرشااد الماهر والعوم عن المهار   

 المهار .المهنية يحت م عاينا إل ا  الضو  عاى مفهوم 

والمهار  المحاو ة لممارسااة اإلرشاااد االجتماعي عماية تجم   ين العام والفن والخ ر   

فو  د لامرشااد االجتماعي من الدراسااة والتخصااص في مجال الخدمة االجتماعية أو عام النفس. 

ورغم أهمية التخصااااص والدراسااااة إال أنها ليساااات كافية من أجل اكتساااااب المهار  التي تمعن 

 رسة الناجحة. المرشد من المما

وتعوين العولة اإلرشااااااادية الناجحة أمر يتحاب العديد من المهاراا الوااااااخصااااااية لد   

 :المرشد االجتماعي والتي من أهمها

 نا  جساااار من ال  ة م  المسااااترشااااد وملك عن  ريي إشااااعاره  الجدية في العمل واالحتفاظ  -1

ماي  االحترام واالهتمام  السااارية العاماة في األفعال والتصااارفاا وإحا ة المساااترشاااد  جو 

  الموعاة، واست عاد كل ما من شأنه أن يعوف  عح أسرار المسترشد.

إخ ار المسااااترشااااد  عل ما يريده من معاوماا حول شااااخص المرشااااد االجتماعي ومؤهوته  -2

 وخ راته اإلرشادية، وتساعد م ل هذه المعاوماا عاى كسب احترام المسترشد وا مئنانه.



م  المسااترشااد وإظهار التعا ف المهني معه من أجل حل الموااعاة التي ال در  عاى التفاعل  -3

 يعاني منها.

 كسب احترام المسترشد وث ته وتوجيعه عاى االستمرار في العماية اإلرشادية. -4

 إعحا  المسترشد إحساساً وشعوراً  أن هناك اهتماماً  ه و موعاته الوخصية. -5

 

 التصال مهاراا ا                                  

 مهار  الحضور  -أ
الحضوووور يعني أن يكون المرشووود مع العميل أو المسوووترشووود حسوووياً ونفسوووياً. فمن المعروف أن كل 

شووخص في هذه الحياة يمر بفترات يحتاج فيها إلى وجود أصوودقاء يتكلم معهم ويشووتكي إليهم حول 

ئاً يبقى مجرد تسجيل بعض مشكالته وحتى في بعض الفترات عندما ال يكون بإمكاننا أن نعمل شي

 حضورنا مع أحد األصدقاء الذي يرقد في المستشفى شيئاً مهماً للغاية له ثمرات كثيرة.

 الحضور العا في واالجتماعي  الحضور اإلنساني(

من أهم العوامل التي تساااعد عاى نجاا العماية اإلرشااادية إحساااا المرشااد االجتماعي  

 الوخص الذ  ي حث عن اإلرشاد، وملك من ناحية إنسانية  حتة. فو  د أن يعون المرشد عاى 

لدر من المساااااااؤولية تماي عايه احترام جمي  العمو ، وامتوك اتجاهاا إيجا ية حيالهم لمجرد 

صاااافة ال واااارية. ومن الح يعي أن م ل هذا اإلحساااااا ي ود المرشااااد إلى العمل  كونهم يحماون

 جدية م  المسااااترشاااادين، ويجعاه يوااااعر  المسااااؤولية تجاههم. ويوضاااات الجدول التالي  عح 

 الن ا  المهمة فيما يخص الحضور والتركيز العا في واالجتماعي م  العميل.

 أ( المهاراا األساسية أو الم دئية:

يد من المهاراا التي تساعد المرشد عاى تح يي  ري ة الحضور والتركيز م  هناك العد 

المساااترشاااد، والتي هي مفتاا العماية اإلرشاااادية، وال  د لعل مرشاااد من معرفتها واساااتخدامها 

  وعل جيد ويمعن تاخيصها فيما ياي:

 مواجهة العميل أو الجاوا م  العميل وجهاً لوجه.  . 1

 ه ال دني نحو العميل. االعتدال في الجاسة واالتجا . 2

 االهتمام  النظر إلى وجه العميل أو إلى عينيه،  . 3

الظهور  مظهر   يعي وعاااد  خول هااذه السااااااااوكياااا، إم يجااب عاى المرشااااااااد أن يظهر  . 4

 لامسترشد  أنه يعمل  وعل   يعي  عيداً عن التعاف والتصن .

 :ب( مهاراا االستماع
الخحو  األولى لمهااار  االساااااااتماااع الجياد. مهااار  الحضاااااااور والتركيز م  العمياال هي  

واالستماع الجيد يمعن تعريفه  أنه تركيز كامل لاحواا م  المسترشد لسماع وفهم ومعرفة كل 

 ما ي وله سوا  كان ملك لفظياً أو عن  ريي أساليب االتصال غير الافظي.

 عيوب وعقبات االستماع الجيد
، وهناك العديد من الع  اا التي تعرلل االسااااااتماع الجيد ليس سااااااهوً كما يتول  ال عح 

  عماية االستماع ومن أهمها

في ك ير من األولاا وأثنا  اساااااتماعنا ل خرين تنواااااغل أمهاننا االساااااتماع غير العافي:  -1

وتفعيرنا  أمور أخر  ال نستحي  است عادها من تفعيرنا، وك يراً ما نسم : هل أنت تستم  

األحيان يحاب المسااااتم  من المتحدث أن يعيد مر  إلى..؟ أو إنك ال تساااامعني. وفي  عح 

ثانية، وإما ما تعرر م ل هذا فإنه يعني عدم تركيز المسااااااتم  وأنه موااااااغول الذهن. ومن 

 األمور التي تؤد   المرشد إلى عدم االستماع الجيد ما ياي:

 مكر المسترشد ل عح ال صص التي يوجد ما يوا هها لد  المرشد.  -أ 

عاى  عح االختوفاا ال  افية التي تجعل المرشاااد ينواااغل  ها أك ر  اشاااتمال الحديث -ب

من انوااااغاله  الحديث نفسااااه، ومهما يعن األمر فإن المرشااااد المتمرا يسااااتحي  



تجاوز كل هذه الع  اا، وي وم  االسااتماع الجيد لامسااترشااد األمر الذ  يمعنه من 

 فهم الموعاة التي يعاني منها.

ماع.  -2 نا  االسااااااات ية الت ييم أو الحعم عاى المتعام فعالت ييم أث ناا ي ومون  عما  ير من ال

أثنا  عماية االستماع، وينوغل ال عح  تصحيت  عح المفاهيم التي يوردها المتعام كأن 

ال ين غي" وهعذا.. ومما ال شااااك فيه أن هذه  يجوز،، سااااي ، صاااات، خحأ، ال دي ول: "جي

الجتماعي الذ  يفترى أن ي وم األمور تعرلل عماية االسااااتماع وتوااااغل مهن المرشااااد ا

  دور المستم  عندما يتعام المسترشد.

ي دو أنه من المستحيل أن ي وم أ  شخص  االستماع  عيداً عن التحيز الم نن:  االستماع -3

الواااخصاااي. ومن المعروف أن كل شاااخص وأثنا  عماية التنوااائة االجتماعية ومن خول 

خصي ينظر إلى كل شي  من خول هذا تجار ه وخ راته الوخصية ي وم  تعوين منظور ش

 المنظور 

عندما يعون لد  المرشااد االجتماعي حعم مساا ي عاى المسااترشااد  أنه ال الحعم المساا ي:  -4

يفهم أو ال يتمعن من التفعير الصااااحيت أو أن لديه موااااعاة معروفة سااااافاً فإن، هذا الحعم 

ت اداً منه أن ليس يؤثر عاى  ري ة المرشاااد االجتماعي في االساااتماع إلى المساااترشاااد اع

هناك لد  المسترشد ما ي دمه أو أنه ليس هناك أ  فائد  من االستماع إليه، و و شك أن 

 م ل هذا التصرف ي ود إلى عرلاة عماية االستماع  ل يعحاها إلى حد ك ير.

غال اً ما يعون العمو  من مو  الموعوا المستعصية أو ممن التعا ف أثنا  االستماع:  -5

هم ضاااحايا ألناا آخرين أو لامجتم   أكماه. و و شاااك أن م ل هذه األشااايا  يرون أنفسااا

ت ير موااااااعر وعوا ف المرشااااادين االجتماعيين وتجعل ال عح منهم يتعا ف م  هؤال  

العمو . و و شك أن م ل هذا التعا ف متى ما كان واضحاً أو زائداً عن الدرجة المع ولة 

شاااااااادية. والتعا ف الزائد يحدو   عح العمو  إلى فإنه يعون عامل هدم في العماية اإلر

 التولف عن الحديث أو تغيير مجر  العوم من أجل تفاد  المزيد من التعا ف.

 Communicationج( مهار  االتصال الافظي   

مهار  االتصاااااال إحد  أهم المهاراا التي يساااااتخدمها المرشاااااد االجتماعي، وين سااااام  

واالتصاااال غير  Verbal Communicationاالتصاااال إلى لسااامين رئيسااايين االتصاااال الافظي 

 وكل منهما عاى لدر ك ير من األهمية.  Nonverbal Communicationالافظي 

 

 سترشد في األمور التالية:ويساعد االتصال الافظي كوً من المرشد والم 

  نا  العولة اإلرشادية  وعل صحيت. -1

 فهم الموعاة الموجود  لد  المسترشد. -2

 استيضاا واستعمال المعاوماا غير الواضحة أو النالصة. -3

 الولوف عاى نواحي الضعف في مهار  المسترشد الافظية. -4

 

  Verbal  Communication –Nonد( مهار  االتصال غير الافظي 

ل الساانواا الماضااية توصاال ال اح ون والممارسااون لمهن المساااعد  اإلنسااانية إلى خو 

ومن المعروف أن الوجه والجسد هما من ال نواا المهمة ، األهمية ال الغة لوتصال غير الافظي

لوتصاااال. وحتى عندما يعون الناا في حالة صااامت كامل فإن ال عح يساااتحي  أن يدرك األمور 

يدور من حوله وملك عن  ريي لنواا االتصااال غير الافظية. وفي  عح  من حوله، وياحظ ماما

األحيان فإن تع يراا الوجه وحركة الجسم ودرجة الصـااااـااااوا تعـااااون أ ا  من العوم في إيصال 

 الرسالة المراد ن اها لاحرف ااخر 

 

 ما يلي: قنوات االتصال غير اللفظيومن أهم 

 الجسم و ري ة الولوف أو الجاوا وغيرها.م ل حركة الساوك الجسماني الجسم أو  -1



 م ل اال تسام وتحريك الحواجب والوفاه.تع يراا الوجه  -2

، م ل اإلسااراع في العوم أو العوم  حري ة  حيئة، والتولف درجة الصااوا و ري ة العوم -3

 ين العاماا، إضااااااافة إلى التوااااااديد والتفخيم ل عح العاماا والحروف وتخفيف ال عح 

 ااخر.

، م ل احمرار الوجه أو زياد  وساااارعة التنفس أو  عح واالسااااتجا ة النفساااايةفعل رد  ال -4

 الحركاا الوإرادية.

 لاوخص، م ل الحول والوزن والجام ية.الخصائص الح يعية  -5

 ، م ل  ري ة الا س واالهتمام  الوعل والترتيب والتناسي في الما س.المظهر العام -6

 

 

 

  التعا ف  هـ( مهار
 أشعال االتصال يتضمن:التعا ف كأحد  

 االستماع إلى العميل. -1

 الفهم العامل لاعميل إلى ألصى حد. -2

 إظهار هذا الفهم لاعميل. -3

وال يزال هناك  عح الغموى لد  المرشااااااادين االجتماعيين حول   يعة التعا ف م   

العميل. وسااااااا ب هذا الغموى هو عدم التفريي  ين التعا ف كما هو والتعا ف كأحد أسااااااااليب 

 ل المستخدمة في العولة اإلرشادية أثنا  عماية اإلرشاد االجتماعي.االتصا

 

 العولة التعا فية:

يجب عاى المرشد االجتماعي أن يوارك العميل في شعوره وأحاسيسه  حري ة يحسها  

ويدركها كاما دعت الحاجة. ويعت ر إ دا  التعا ف م  العميل أحد الوسائل المستخدمة في عماية 

تماعي وملك عن  ريي الدخول إلى األعماق وسااااااا ر غور العالم الداخاي لاعميل. اإلرشااااااااد االج

و اساااااااتحاعة المرشاااااااد االجتماعي إظهار التعا ف م  العميل  عد  أسااااااااليب فم وً: لد ي وم 

األخصااااائي  توصاااايل رسااااالة التعا ف عن  ريي تع يراا الوجه أو حركة اليدين. ولد ياجأ إلى 

 لم يعن هناك محذور ديني أو ث افي أو اجتماعي. وض  يده عاى كتف العميل إما

 

  :العميلأن ال يفعاها أثنا  تعا فه م  المرشد  أمور يجب عاى
حيث أن عدم كوم المرشااد وتعاي ه عاى  عح ما  عدم االسااتجا ة أو الجمود أمام العميل: -1

ي وله يعت ر أحد األخحا  الواااااااائعة في مجال اإلرشااااااااد االجتماعي. فو  د لامرشاااااااد من 

التجاوب م  العميل خصوصاً عندما يذكر أو يتحرق إلى أمور مهمة في ما يخص الموعاة 

 أو الموضوع الذ  يدور حوله الن اش.

الح يعي أن ك ر  األسااائاة تسااا ب إر اكاً لاعميل  من ئاة:األساااك ر  وساااو  توليت توجيه  -2

وت وده إلى ال فز نحو أمور ال يريد التحدث عنها في هذه الاحظة.  كذلك ساااااااو  التوليت 

في توجيه األسئاة، كأن يعون العميل يتعام عن عولته  زموئه في العمل وي ا عه المرشد 

  السؤال عن عدد أوالده وهعذا.

يجب عاى المرشااد االجتماعي أن يتحاشااى ك ر  التفساايراا والتحايوا  :ك ر  التفساايراا -3

م ل هذا التصااارف في تواااويش مهن العميل أو وضاااعه في حالة  ال يتسااا بلما حدث حتى 

 من الخوف.

كذلك يجب عاى المرشد أال يع ر من النصائت  الذاا في الم ا وا األولى  ك ر  النصائت: -4

 .والوف ة عايهأنواع التعا ف م  العميل وإظهار العحف  ظناً منه أن ملك يعت ر نوعاً من



ال فز إلى إعحا  نتائج وآرا  شاااااا ه نهائية أمر مرفوى في الع ير من  ال فز إلى النتائج: -5

أمور الحيا ، و و شاااااااك فإن المرشاااااااد االجتماعي الذ  يعمل م  العمو  يجب عايه أن 

نصاااااائت نهائية وإخ اره  تواااااخيص يتفاد  ما يسااااامى  ال فز إلى النهاية وإعحا  العميل 

 حالته توخيصاً كاموً منذ الوهاة األولى لما لهذا التصرف من أضرار.

 

 Confrontation المواجهة(مهار  3
في مهنة اإلرشاد االجتماعي ي صد  ها األساوب الناجت الذ  يستخدمه  مهار  المواجهة

المرشد االجتماعي عندما ي تضي األمر مصارحة أحد المسترشدين   عح األمور التي يهر ون 

 . من مواجهتها أو ينعرونها أو يستخدمون حيوً دفاعية من أجل عدم االعتراف  ها

ذه المهارة اإلرشددادي  ويلجأ المرشددد االجتماعي ىلا اسددت دا  ه

 في المواقف التالي :
يواجه المرشاااااادون االجتماعيون في تعاماهم م  العمو  الع ير من حاالا العذب والتنالح:  (1

الحاالا التي ياجأ فيها العمو  إلى العذب الواضاااات الذ  يتأكد منه المرشاااادون االجتماعيون 

المرشااد  داً من مواجهة العميل من أجل  من خول اإلدال   ألوال متنالضااة تماماً، وهنا ال يجد

التأكد من صااااحة  عح المعاوماا، وغال اً ما تعون م ل هذه المواجهة من مصاااااحة العماية 

 اإلرشادية.

عاى الرغم من كون العماية اإلرشاااااااادية عماية اختيارية حاالا االساااااااتهزا  وعدم الجدية:  (2

 عدم االسااتفاد  من اإلرشاااد، و التالي  الم ام األول، إال أنها ال تخاو من إحساااا المسااترشااد 

الاجو  إلى أساليب وساوكياا تععس عدم الجدية واالستهزا  في  عح األحيان، األمر الذ  

يحدو  المرشاد االجتماعي إلى أسااوب مواجهة العميل   و ، وعدم إعحائه الفرصاة إلضااعة 

 ولته وولت المرشد االجتماعي.

إن عدم معرفة النفس معرفة كاماة واإللمام فة كاماة: حاالا الجهل وعدم معرفة النفس معر (3

 الم در  والمهاراا التي يمتاعها الوااااخص دائماً ما تعون مسااااؤولة عن حدوث الموااااعوا 

التي تؤثر عاى حيا  كل فرد، وملك نتيجة   يعية لعدم التوازن  ين الحموحاا واألهداف من 

الذ  يعيوااااه من جهة أخر . ويتحاب جهة، و ين المهاراا التي يمتاعها الوااااخص والوال  

 م ل هذا الوض  ضرور  مصارحة العميل ومواجهته  هذه األمور.

 أهداف المرشد االجتماعي من أساوب المواجهة 

 ياجأ المرشد االجتماعي إلى أساوب المواجهة من أجل تح يي األهداف التالية: 

 الموعاة ال ائمة.إعاد  العماية اإلرشادية إلى مسارها الصحيت من أجل حل  -1

 عدم إضاعة المزيد من الولت والجهد لعو الحرفين. -2

إكساب المسترشد مهار  جيد  تتم ل في ضرور  االعتراف  الموعوا والم دراا والمواهب  -3

 .التي يعون عايها وضعه ال ائم وضرور  ت صيره  استخدام م ل هذه المهار  في المست  ل

 أساوب المواجهة:

د االجتماعي ال يام  مواجهة أحد المسترشدين فإنه ال  د أن يستخدم عندما ينو  المرش 

 هذه المهار   أساوب ناجت وفعال يتم ل في الن ا  التالية:

يجب اختيار الولت المناسب لمواجهة العميل، فعاى س يل الم ال يجب أن  التوليت المناسب: (1

ي وم المرشااااد  مواجهة العميل أثنا  ليامه  ساااااوك يسااااتدعي المواجهة  دالً من تذكيره  هذا 

السااااوك في ولت آخر. ولد ياجأ المرشاااد إلى تأجيل عماية المواجهة لولت آخر وملك ل عح 

 األس اب.

ية المواجهة عماية تأدي ية وسوف يعون لها ول  نفسي سي  عاى عما التأكـاااااااد والت  ت: (2

العمياال في حااالااة كونهااا غير دلي ااة، أو أن األمور التي مكرهااا المرشااااااااد االجتماااعي غير 



صحيحة، لذلك فإنه ال  د من التأكد من أن العميل لام  ما يستوجب ضرور  مواجهته ويتعرر 

 منه م ل هذا الساوك أك ر من مر .

 لتسجيل في اإلرشاد االجتماعيمهاراا ا

 حفظ الماد تدوين المعاوماا أو إث اا الح ائي  حري ة مناساااااا ة  غرى  هو التسااااااجيل 

 التي تحماها هذه المعاوماا والح ائي حتى تعون أدا  فعالة في خدمة الحالة المراد العمل معها.

تماد عاى الذاكر ، ويجب عاى المرشاااااد االجتماعي أن يساااااتخدم التساااااجيل وأن ال ياجأ إلى االع

وملك ألن المرشد االجتماعي يست  ل العديد من الحاالا، و و شك أنه لن يستحي  حفظ األسما  

 والمعاوماا الضرورية عن كل حالة.

  

  :سوف نعتفي  اإلشار  إلى أهمها لاتسجيلوهناك أساليب ك ير  

أدق  رق أو أساااليب التسااجيل حيث يواامل عاى تسااجيل الم ا وا  وه ال صااصااي:التسااجيل  (1

ووصاااف الموااااعر والسااااوك واالنفعاالا المصااااح ة لاحديث ورواية الحوادث وف اً لاترتيب 

الزمني. وال  د أن يعون المرشد مركزاً أثنا  ليامه  هذه المهمة ألن إس ا   عح األجزا  لد 

عايها. ومن هنا تأتي أهمية التسجيل ال صصي الذ  ال  ال يخدم العماية اإلرشادية  ل لد يؤثر

يترك صاااغير  أو ك ير ، خصاااوصااااً عندما يت دم الزمن م  الحالة حيث أن هذا التساااجيل يفيد 

في ت ييم التغيير الذ  حصال لاحالة، ف د يعون أحد المساترشادين خجوالً يساتخدم يديه عندما 

، وم  مضاي الولت وتوجيها المرشاد  دأ في الحديث  أسااوب أفضال يتعام  واعل غير   يعي

عن م  ل ل وتولف عن تحريك اليدين، وهنا يأتي دور التسجيل ال صصي الذ  سوف يذكر 

 التفصااايل وفي كل م ا اة كيف  دأ المساااترشاااد في التخاص من هذه العاد  وكم اساااتغرق من 

 الخ.…… الولت

ساااااوب معمول  ه وملك  ساااا ب صااااعو ة التسااااجيل هو أ :او التاخيصااااي التسااااجيل الموجز (2

ال صاصاي واحتياجه لولت  ويل خصاوصااً عندما يعون المساترشاد يتعامل م  حاالا ك ير . 

ويفهم من مساااامى هذا األساااااوب أنه يعتمد عاى كتا ة ماخص عن الحالة، إال أنه يجب التأكد 

 من أن هذا اإليجاز لم يخل  العماية اإلرشادية.

لجو  المرشد إلى تصميم نمومج موحد لجمي  وي صد  ه  :او الموضوعي التسجيل المحدود (3

الحاالا، أو لد يعون هذا النمومج مصمماً  واسحة المؤسسة أو الدائر  الحعومية التي يت   

 لها المرشد. وهذا النوع مستخدم  ع ر  رغم عدم كفايته وينصت  عدم االكتفا   ه.

هار  المرشد االجتماعي في توظيفه  الوعل الصحيت ومهما كان نوع أو أساوب التسجيل فإن م

هي العنصااار األهم، ومهما كان مد  لو  ماكر  المرشاااد االجتماعي فإن التساااجيل الصاااحيت هو 

 المرج  الح ي ي الذ  يستخدمه المرشد في التعامل.

 
 استذكارها بالفهم وليس الحفظ خصائص المرشد االجتماعي

"فالد الواااي  ال يعحيه" نساااتحي  ال ول أن هناك العديد من الصااافاا التي يجب أن تتوافر انحولا من الم ولة المواااهور   

لد  المرشدين االجتماعيين الذين يمارسون اإلرشاد االجتماعي وي دمون العون والموور  ل عح من يحتاج م ل هذه الخدمة. ورغم 

 كون هذه الخصائص ك ير  جداً إال أننا سنعتفي  اإلشار  إلى أهم

 ذه الخصائص:ه 
 . النفسال  ة   (1

 االلتناع  المهنة وم ادئها.  (2

 امتوك شخصية   يعية وسوية.  (3

 حب المهنة وممارستها.  (4

 ال در  عاى التفاعل م  ااخرين.  (5

 ال در  عاى إلامة عولاا م  ااخرين.  (6

 ال در  عاى توجيه وت  ل الن د.  (7

 الحماا لمساعد  ااخرين في حل موعوتهم.  (8



 لمجرد انتمائهم لا ورية و غح النظر عن الجنس، العرف ، االنتما  ال  اي أو عوامل أخر .احترام ااخرين   (9

 اإليمان   در  ااخرين عاى التغير. (10

 لو  الموحظة واست را  األحداث. (11

 امتوك مهاراا وم دراا ع اية تمعنه من الفهم السري . (12

 الم در  عاى التركيز والحضور عندما يتعام ااخرون. (13

 عاى استخدام الم اييس واالخت اراا النفسية واالجتماعية.الم در   (14

 امتوك شخصية لوية وجذا ة في نفس الولت. (15

 ال  اا وعدم التردد. (16

 االتزان في الفعر والساوك وااللتزام  م ادئ الدين اإلسومي. (17

 عدم التنالح  ين األلوال واألفعال. (18

 االهتمام  حسن المظهر. (19

 ولياا المهنة.االلتزام األخولي والمهني  أخ (20

 

 الفصل الخامس

 مراحل اإلرشاد االجتماعي

 ـ بناء عالقة إيجابية من أجل اإلرشاد  1
 ـ تحديد وتقييم المشكلة  2
 0ـ تحديد أهداف اإلرشاد  3
 )محذوفه( ـ الختام والمتابعة. 4

 المرحلة األولى : بناء عالقة إيجابية من أجل العالج 
العولة التي يعونها المرشد م  المسترشد هي ن حة ال داية وحجر األساا في العماية اإلرشادية. 

دائماً يحتاج إلى  فالمسترشد 0ويتولف عاى هذه العولة نجاا العماية اإلرشادية وتح يي األهداف المرسومة 

ة إلى شعوره  جدية المرشد االجتماعي الوعور  االهتمام والعناية  ه وتفهم موعاته ووالعة الذ  يعيش فيه، إضاف

وإخوصه في أدا  عماة. هذه العولة تختاف عن غيرها من العولاا الم نية عاى الصدالة والمح ة، فهي عولة 

 ين شخصين تنوأ وتستمر لفتر  مؤلتة من أجل مساعد  المسترشد في التغاب عاى  عح الصعو اا التي 

هذه العولة، فالعولة المهنية  ين المرشد والمسترشد تختاف ك يراً عن وليس من السهل  نا  م ل  0تواجهه 

العولاا االجتماعية. وإما كان المرشد شخصاً ناجحاً في تعوين عولاا اجتماعية  سهولة، فهذا ال يعني  التأكيد 

 0ال در  عاى  نا  عولة إرشادية ناجحة 

رفين ي وم فيها المرشد  زرع ال  ة وإ راز أهمية ويجب أن تعون هذه العولة عولة مت ادلة  ين الح

المسترشد ولدراته ومهاراته المتوفر  لديه من أجل استخدامها في حل الموعاة ويعون الهدف الموترك هو خاي 

    0 يئة تسودها ال  ة واال مئنان والتخاص من حالة الوك وال اي التي لد تنتاب المسترشد 

عماية اإلرشادية  عاماها ومراحل اإلرشاد األخر  التي سوف تتم منالوتها وتجدر  نا اإلشار  إلى أن ال

ومن هنا ت دو األهمية ال الغة ل نا  عولة حميمة  0في هذا الفصل، جميعها تعتمد عاى النجاا في هذه الخحو  

 0وو يد  م  المسترشد 

 

 خصائص العولة اإلرشادية الفعالة :

والمميزاا التي لد تسااااااعد في جعل العولة  ين المرشاااااد هناك العديد من الخصاااااائص  

 االجتماعي والمسترشد عولة فعالة ومن أهم هذه الخصائص :

( وي صد  المواركة الوجدانية التوحد  Empathy   االستغراق أو المواركة الوجدانية ـاااااااا  1

الواااعور   الواااعور  م  المساااترشاااد، وهي حالة ولتية ي وم فيها المرشاااد االجتماعي  التوحد



والمواااااركة الوجدانية م  المسااااترشااااد لعي يفهمه ويحس إحساااااسااااه ويفهم مولفه ويواااااركه 

 مواركة وجدانية، وال يعني أنه لد تخاى عن دوره ولعنه توحد م  المسترشد لفتر  من الولت. 

 مهاراا المواركة الوجدانية لامسترشد :
جدانية ال جدو  لها مالم يحس الو المواااركةير  العديد من المرشاادين االجتماعيين أن  

ويوااعر  ها المسااترشااد. ومن الممعن لامرشااد االجتماعي أن يسااتخدم المهاراا التالية من أجل 

 االجتماعي:إعحا  المسترشد شعوراً لوياً  المواركة الوجدانية له من ل ل المرشد 

 

 ـ الحضور واالتصال غير الافظي : 1

كان المرشااد االجتماعي متا عاً ومركزاً معه  يسااتحي  المسااترشااد  سااهولة معرفة ما إما 

وملك من خول موحظة المرشااد و ري ة تعاي ه عاى  عح األحداث التي ي وم  0فيما ي ول أم ال 

ـميه   االتصال غير  ـعن أن نسـ ـا من ما يم ـا، كما أن تع يراا الوجه والعينين وما يت عه  ورحه

ترشااد عاى معرفة هل المرشااد متا   ومتفهم لما الافظي ( يعون لها دور ك ير في مساااعد  المساا

ي ـوله المسترشد أم ال ؟ وفي ح ي ة األمر حتى لو أن المرشـد أخذ يردد   نعم أكمل إنني أستم  

إليك ( فإن المسترشد يستحي  التأكد من صحة هذا العوم من خول عمـااااية االتصال غير الافظي 

ا المساااتخدمة وغيرها وي دو أن االتصاااال غير ومن خول  ري ة المرشاااد في الجاوا والنظرا

 Nonverbalالافظي ال ي اال أهميااة عن االتصااااااااال الافظي، فعمايااة االتصااااااااال غير الافظي  

Communication    عماية مساااتمر   وال فتر  الحديث ويظهر عايها  وضاااوا كامل مد )

هة لفظياً م  الرسالة المواركة الوجدانية التي يععسها المرشد، وعندما تتعارى الرسالة الموج

 .غير الافظية فأن المسترشد يصدق الرسالة غير الافظية

 ـ الحضور واالتصال الافظي : 2

االتصاااال غير الافظي يجب أن يعون دائماً مدعوماً  االتصاااال الافظي مما يعحي العمو   

رق  الواااااعور  االهتمام والمتا عة، ويساااااتحي  المرشاااااد أن يؤكد متا عته وحضاااااوره من خول 

 :عديد 

ألن م ا عة المسترشد المتعرر  ل ل السماا لاعميل  إكمال كومه وعدم م ا عته  استمرار، أ ( 

أن ينهي عاى األلل الجماة التي  دأها سااوف ي  ه المسااترشااد ويجعاه غير متوااج . ويجب  أن 

عة , يـااااااااولت المرشااد توليتاً مناساا اً كأن يتحين فرصااة تولف المسااترشااد أو يسااتأمنه في الم ا 

وم ا عة المسترشد لد ال تعون  الضرور  لفظية، ف د يتصرف المرشد  وعل يعحي المسترشد 

شااااعوراً  أنه يجب أن يتولف، كأن ي دو عاى المرشااااد الساااارحان أو االسااااتغراق في التفعير في 

 0موضوع ي دو لامسترشد أنه ال يتعاي  الموعاة، أو ينوغل  الرد عاى الهاتف وغيره 

واالهتمام هي أن ي وم المرشاااااااد االجتماعي الوساااااااياة األخر  من أجل إث اا الحضاااااااور ب ( 

 اساااتخدام  عح المصاااحاحاا  ال صاااير  التي توحي  أن المرشاااد مواااتاق لمعرفة المزيد، كأن 

ي ول المرشااااااد   نعم , ثم ماما , هاه ( والشااااااك أن م ل هذه المصااااااحاحاا والتوليت المناساااااب 

 0اى المسترشد الستخدامها تؤثر إيجا يا ع

في الحديث كذلك  اساااااااتحاعة المرشاااااااد االجتماعي الرجوع إلى  عح األجزا  الساااااااا  ة ج ( 

واالستوهاد  ها من أجل أن يتأكد من أنه متا   لا صة، إضافة إلى أنه سوف يعحي المسترشد 

ي هذه شعوراً لوياً  أن المرشد مركز معه منذ ال داية، و إمعان المرشد أن يت   أساليب عديد  ف

العماية، ف د يساااتواااهد  عاماا أو موااااهد سااا ي لامساااترشاااد أن شااارحها، ولد يعون عاى شاااعل 

استيضاا لن حة سا  ة أو إعاد  صياغة أو عاى شعل توجيه أسئاة معا ة تعون إجا تها  نعم أو 

 األولى : فائدتان ال، وال شك أن هذه المهار  لها

وإعحائه شاااعوراً لوياً  أن المرشاااد  تسااااعد في عماية التوحد الوجداني م  المساااترشاااد

 االجتماعي حاضر معه مهتم  موعاته يواركه نفس الوعور الداخاي الذ  يوعر  ه. 

وال انية: هي اساااااتفاد  المرشاااااد االجتماعي من هذه المهار  في الحصاااااول عاى  ياناا 

 0تساعده في فهم الموعاة وتوخيصها  دلة



. فالمرشد  إمعانه المتا عة الافظية م  المسترشدالصوا أيضاً وسياة فعالة في الحضور ود ( 

استخدام الصوا وخفضه كاما دعت الحاجة حسب المولف الذ  يورحه المسترشد، ومتى ما 

تمعن المرشااد من اسااتخدام هذه المهار  كأن يزيد من الصااوا وساارعة العوم في  عح األحيان 

ي أحيان أخر ، فإن هذه الوساياة ثم ياجا إلى خفح الصاوا وتنغيمه  نغمة الحزن أو التعجب ف

 0سيعون لها أثر فعال في نفسية المسترشد وشعوره  التوحد الوجداني معه

 

 االنععاسية:ـ إعاد  الصياغة واالستجا ة  3
إعاد  العوم أو إعحاؤه صااااياغة جديد  تعت ر إحد  الوسااااائل الناجحة في كسااااب رضاااا  

عي فهم  وااااعل عام الموااااعاة أو موضااااوع المسااااترشااااد وإعحائه انح اعاً  أن المرشااااد االجتما

إعاد  صاااياغة أجزا  ك ير  من كوم المساااترشاااد ت يد المرشاااد في فيه أن  كال شاااالن اش. ومما 

 أمرين:

 والمتا عة.هو إعحا  المسترشد انح اعاً  الحضور األول: 

هو التأكد من أن ما لاله فهم  وااعل واضاات ال ل س فيه، ويسااتحي  المرشااد أن وال اني: 

 يستخدم هذه الحري ة عن  ريي تركيز المرشد عاى عنصرين أساسيين: 

 

األول: العنصر الماد  أو اإلدراكي، وهو محاولة إعاد  صياغة ع اراا المسترشد من 

 أجل معرفة ما هي  الض ه. 

 

في، وهو الذ  يهتم  األمور العا فية الداخاية لاعميل، ولد وال اني: هو العنصااااااار العا 

 يمعن معرفته من خول إجا ة التساؤل كيف كان شعور المسترشد حول ما حدث؟ 

 وهناك أر   خحواا يجب عاى المرشد إت اعها أثنا  ليامه  هذه المهمة :

إعاد  صياغتها، وتأكد انك أ ( استم   وعل جيد وتذكر ما لاله المسترشد حول الن حة التي تريد 

 0لم تس ه الجز  الرئيس من الع ار  

ب ( حدد محتو  الع ار  أو الرسااااالة العومية التي ساااامعتها من المسااااترشااااد، وتأكد من معرفة 

 0الحدث,الوض  , الوخص  أو الفعر  التي لصدها المسترشد أثنا  حدي ه 

خدمها المساااترشاااد في كاماا جديد  ج ( أعد صاااياغة العاماا األسااااساااية في الع ار  التي اسااات

 0مفهومة وواضحة، وحاول أن تعون دلي اً في هذه الصياغة 

د ( حاول أن تعون الجماة التي لمت  إعاد  صاياغتها مواتماة عاى وصاف لاواعور واإلحسااا 

مما يتحاب من المساااترشاااد االساااتجا ة  المواف ة أو عدمها، ودائماً ما تصااااع م ل هذه الع اراا 

  0سئاة لصير عاى شعل أ

 

 ( Genuinenessـ األصالة أو صدق المواعر        4
وي صااد  األصااالة أن ي وم المرشااد  دوره  حري ة تععس أنه يتصاارف  أساااوب ح ي ي  عيدا  عن 

التزييف، وأن يسااتجيب لامسااترشااد ويرد عاى أساائاته كأ  شااخص آخر وليس من منحاي دوره 

(  األصاااااااالة أو الوالعية  أنها أن  Egan    1994كمرشاااااااد اجتماعي، ول د عرف   ايجان   

يتصاارف المرشااد وكأنه في منزله يتصاارف ويتفاعل م  العمو  كما يفعل م  أفراد أساارته، كأن 

يتصااااااارف  تا ائية وعفوية كاماة وأن يعون  عيداً عن التعارى  ين ألواله وأفعاله و أسااااااااوب 

هو ال كما يريده ااخرون أن يعون. مخـاااااتصر األصالة أو الوالعية، هي أن يتصرف المرشد كما 

وإما كان لد  المرشااد شااعور  عدم الراحة حول نفسااه فإنه ساايجد صااعو ة وتحدياً  الغاً أن يعون 

ح ي ياً ووالعياً م  المسترشد , وال  د لامرشد أن يتأكد من أنه صادق وح ي ي ووالعي م  ن سه 

شد االجتماعي أن يستخدم عد  م ادئ ، و استحاعة المرل ل أن يحاول تح يي ملك م  المسترشد

 من أجل إيصال الوعور األصاي   الح ي ي ( لامسترشد:



كما س  ت اإلشار  فإن المرشد ال د أن يتميز  ات اعه هذا الم دأ، وهو تحا ي  أ ( م دأ التحا ي :

 األلوال واألفعال والساوك واألحاسيس والمواعر، وعدم تعارضها وتضار ها.

 المصارحة والحديث عن النفس :ب ( م دأ 

 الصراحة والوضوا والحديث عن النفس عن  ريي إعحا  الوخص معاوماا عن  

 شخصه من الصفاا المستح ة في أ  شخص، ومما الشك فيه أن المرشد االجتماعي 

  ات اعه هذه الحري ة يعحي المسترشد ث ة ك ير  وشعوراً  االرتياا. 

 ج ( م دأ الفورية : 

الفورية هنا مواركة المسترشد  عح أفعاره وأحاسيسه م اشر ً دون تأخير، وي صد   

في وم المرشاااااد  التعايي عاى  عح هذه الموااااااعر واألفعار ولت حدوثها م اشااااار  دون تأخير. 

 يحتاج إليها المرشد عندما يصادفه أ  من الحاالا التالية :

 0ـ تردد المسترشد أو الحذر األك ر مما ين غي 1

 0انية والغضب واالمتعاى من ااخرين ـ العدو2

 0ـ عزوف المسترشد عن المواركة أو شعوره  عدم االستمرار 3

 المرحلة الثانية :  تحديد وتقييم مشكلة  
تحديد الموعاة التي يعاني منها المسترشد أمر ضرور  من أجل مساعدته في حل هذه   

 تحديد الموعاة تتحاب تجمي  أك ر لدر ممعن من المعاوماا حـول  الموعاة. وعماية

وتحديد وت ييم الموااعاة أمر   الموااعاة.الموااعاة وحول المسااترشااد وأية أ راف أخر  لها صاااة 

 أهمها: ال  التع يد وملك العت اراا عديد  

 الصعو ة.ـ أن تحديد أ  موعاة أمر  ال  1

 االجتماعي في ت ييم الموعاة  دون تأثير من المسترشدهل من الممعن أن ينجت المرشد ـ 2

 الموعاة.والحري ة التي ير   ها هذه 

ـااا ما هي المعاوماا الضرورية لتحديد الموعاة ومن  استحاعته تحديد هذه المـاااـاااعاوماا، ف د 3

يعون هناك معاوماا ضاارورية ومهمة لاغاية من أجل تحديد الموااعاـااااااااة، وم  ملك ال يدلي  ها 

 شد ظناً منه أنها غير مفيد ، وفي نفس الولت ال يحا ها المرشد االجتماعي.المستر

التعامل م  الموعاة يجب أن يعون جدياً وفورياً م  األخذ في االعت ار أن المسترشد عندما ـااااااا 4

حضر لمعتب المرشد االجتماعي فإنما حضر وهو يعاني من موعاة يريد من يساعده في فهمها 

 ل التعامل معها  الحاول المناس ة.وتحديدها  دلة من أج

لذلك يجب عاى المرشااد االجتماعي أن يعي هذه الح ي ة جيداً وأن يدرك أن المسااترشااد 

 لم يحضر لاعب أو إضاعة الولت .

 الهدف من عماية تحديد الموعاة :

الهدف األسااااا من عماية ت ييم المواااعاة التي يعاني منها المساااترشاااد هو تمعن المرشاااد        

االجتماعي من رسااااام خحة عوج تهدف إلى حل المواااااعاة التي يعاني منها المساااااترشاااااد، وملك 

  االعتماد عاى األهداف التالية:

 ـ ات اع  ري ة منظمة من أجل الحصول عاي  ياناا حول الموعاة.1

 يد المتغيراا الرئيسة التي سوف تاعب دوراً  ارزا في حل الموعاة.ـ تحد2

ـااااااا حصر جهود المرشد االجتماعي في محاولة حل الموعاة التي أمامه  دالً من ضياع الولت 3

 والجهد في مواجهة موعوا أخر  لد ال يعون لها تأثير م اشر عاى المسترشد.

 عناصر تحديد وت ييم الموعاة:

  إلى أن عماية الت ييم أو تحديد الموااعاة هي   سااا ه كل ما ي وم  ه كما ساا  ت اإلشااار

 المرشد من جم  معاوماا واستنتاجاا وفرضياا حول موعاة المسترشد، وهي  م ا ة 

التح يي أو االستجواب الذ  ي وم  ه رجال الور ة أل  شخص من أجل اتخام لرار مناسب فيما 

 نسب إليه .



ة صااع ة ومع د  ويصاااح ها  عح الصااعو اا، ولد تحتاج وعماية تحديد الموااعاة عماي

ولتا   ويوً وم ا وا عديد  وانتظار لاحصاااول عاى معاوماا إضاااافية عن المساااترشاااد. وهناك 

 عد  عناصر لت ييم الموعاة وأهمها:

 INTAKE ـ الم ا اة الم دئية 1

الم دئية مهمة وهي أول خحو  ي وم  ها المرشااد في العماية اإلرشااادية وتعت ر الم ا اة 

لاغاية، إم أنها تمعن المرشااد من التعرف عاى شااخصااية المسااترشااد والحصااول عاي المعاوماا 

والمسااترشااد لد يحضاار إلى معتب المرشااد  لاموااعاة.التي يحتاجها من أجل رساام تصااور م دئي 

. لامر  األولى ويريد أن يتعام عن كل شاااااي في حياته مما يفوق الولت المحدد لم ل هذه الم ا اة

وير   عح المرشاااادين أن تحديد الم ا اة الم دئية  ساااااعة م وً هو األفضاااال،  واااار  أن يعون 

أجل توجيهها  الوااعل الذ  يمعنه من الحصااول  الم ا اة منالمرشااد االجتماعي لادراً عاى إدار  

 الم ا اة.عاى المعاوماا المحاو ة لهذه 

 والم ا اة الم دئية ال د أن تومل األجزا  التالية:

 ـ  ياناا أولية:1

اسااام المساااترشاااد، العنوان، رلم الهاتف، نوع الساااعن، العمر، الحالة االجتماعية، المهنة، عدد 

 أفراد األسر .

وصف الموعاة ال ائمة، كيفية تأثير الموعاة عاى  ـااااااا الموعوا التي يعاني منها المسترشد:2

حيا  الوااااخص، ما هي آرا  وأفعار وأحاساااايس المسااااترشااااد تجاه هذه الموااااعاة؟  متى ظهرا 

الخ، الموعوا االخر  التي يعاني منها المسترشد …الموعاة ألول مر  وكم مد  معاناته منها 

 حتى لو لم تعن مهمة في نظره.

 :ـ الوض  ال ائم لاعميل3

 أ_ كيف ي وم   ضا  ولته يومياً وأس وعياً.

 ب_ما هي أهم األنوحة االجتماعية والترويحية التي يمارسها المسترشد.

 ج_ ما هي   يعة المسترشد النفسية.

 د_ ما هي أهم السماا الوخصية لاعميل من ناحية ث افية ودينية وعرلية.

 العائاي:ـ التاريخ 4

تعايمهما، وصااف مختصاار لوااخصااية كل منهما و  يعة العولة أ_ عمر األم واألب ومهنتهما، و

 كيفية التعامل  ين أفراد األسر . األسر ،الموجود  في 

 ب_ أسما  وأعمار اإلخو  واألخواا م  وصف مختصر لعولة المسترشد  عل منهم.

 والوظيفي، واسااات رارج_ وصاااف دليي لألسااار   واااعل عام  ما في ملك المساااتو  االلتصااااد  

 الخ… وعل عام، وهل تعرضت األسر  لموعوا أسرية في السا ي األسر 

 ـ التاريخ الوخصي:5

ويواامل الوضاا  الصااحي  وااعل عام ، األمراى التي تعرى لها الوااخص  الصااحي:التاريخ أ_ 

 والحوادث والعماياا الجراحية التي أجريت له.

 الخ…يمي والدوراا ويومل عاى المراحل الدراسية والتحصيل األكاد التاريخ التعايمي:ب_ 

ويوااامل عاى العمل الحالي لاواااخص، واألعمال التي سااا ي له ال يام  ها،  التاريخ الوظيفي:ج_ 

 واألعمال العسعرية التي لام  ها إما كان عسعرياً.

وتتضاامن الوضاا  ال ائم لاوااخص: هل هو متزوج أم ال ، وكم عدد مراا  _ الحالة االجتماعية:د

 ها، وهل لديه أية رغ اا مع وتة ال يسااتحي  التحدث عنها . كذلك ال د الزواج والحوق التي مر 

 من اإلشار  إلى الخ راا والصدماا التي مر  ها في هذا الخصو .

وهل سااااا ي له أن  اب رأ  المرشااااادين  الخ راا الساااااا  ة لاواااااخص في مجال اإلرشااااااد،ه_ 

 االجتماعيين والنفسيين 

ً العاداا السيئة أو المحرمة أو غير و_  ، م ل التدخين وإدمان العحول وتعا ي الم  ولة اجتماعيا

 المخدراا وما إلى ملك.



، ألن معرفة األهداف سااااايسااااااعد معرفة أهداف المساااااترشاااااد في هذه الحيا ز_ وأخيراً ال د من 

 المرشد في خحة العوج.

 

 ـ وصف المسترشد أثنا  الم ا اة :6

اً لما كان عايه المساااااترشاااااد أثنا  إجرا  هذه ال د أن توااااامل الم ا اة الم دئية عاى وصااااافاً دلي 

ية  الم اا ااة والحري اة التي يتصااااااارف  هاا و ري تاه في العوم وتعاا ير الوجاه وحالتاه النفسااااااا

 والمعنوية  وعل عام.

ـاا ال د أن تومل استمار  الم ا اة الم دئية عاى مساحة مخصصة الستخدام المرشد ليدون فيها 7

 التي ال يزال ي حث عنها. ام ا اة ال ادمة، والمعاوماامرئياته واستنتاجاته وتوصياته ل

 

 : تعريف الموعاة

العنصر ال اني من عناصر هذه العماية هو إعحا  تعريف دليي لاموعاة التي يعاني منها  

المسترشد، ويعت ر تعريف الموعاة تعريفاً دلي اً هو مفتاا عماية العوج االجتماعي. وي دأ تعريف 

الم ا اة الم دئية، ومن المتول  أن يستمر في م ا اتين أو ثوث م  هذه الم ا اة  الموعاة من  داية

 عدها يتمعن المرشد من تعريف الموعاة، ويجب عاى المرشد االجتماعي أن ال يستعجل في 

إعحا  تعريف دليي لاموعاةوهناك العديد من المناحي التي تساعد المرشد في تعريف الموعاة 

  وعل دليي :

 التي ت رز الموعاة  وعل أساسي أو م دئي (:   الموالفاصر الموعاة ـ عن1

 0أ ( الوعور المرت ه  الموعاة م ل اإلح ا  , الخوف , الغضب  

 0ب ( األفعار المرت حة  الموعاة م ل االنح اعاا واالعت اداا التي تتولد لد  المسترشد 

ج ( الساوك المرت ه  الموعاة م ل التصرفاا واألفعال التي ي وم  ها المسترشد سوا   

 0م  نفسه أو م  ااخرين 

  الموعاة:ـ األحداث والولائ  المرت حة 2

 أ ( متى حدثت الموعاة ؟ وأين ؟ وم  من ؟  

 ب ( ماما حدث عندما  دأا الموعاة ؟  

 ج ( كيف كان الوض  ل ل حدوث الموعاة ؟ 

 د ( هل هناك أمور تساعد عاى تحسن الموعاة ؟ أو عاى اختفائها نهائياً ؟  

 هـ ( ما هي األمور التي ر ما تجعل الموعاة تزداد سو اً ؟ 

 

 الموعاة:ـ  ول فتر  3

 0أ ( كم  ول الفتر  منذ حدوث الموعاة  

 0ب( كم  ول فتر  استمرار الموعاة عندما تحدث  

 0لمسترشد إلى  اب المعونة والمساعد  من المرشد ج ( هل هناك عوامل دفعت ا 

 0د ( كيفية تعارى الموعاة م  الحيا  العماية واالجتماعية لاعميل   

 ـ مهاراا المسترشد ونواحي ال و  والضعف في شخصية المسترشد: 4

 0أ ( كيفية تعامل المسترشد م  الموعاة ومد  نجاحه في هذه الناحية  

 0تغاب عاى موعوا سا  ة  ب ( هل س ي المرشد أن 

ج ( ما هي المصادر والنواحي اإليجا ية التي يمتاعها المسترشد و إمعانه توظيفها لحل  

 0الموعاة 

د ( ما هي   يعة ث افة المسترشد الدينية واالجتماعية، وهل لديه أية تحفظاا تجاه   

 0المجتم   أو  عح الفئاا م ل نظرته لاجنس ااخر 



هذه الخحواا فإن  استحاعة المرشد االجتماعي الحصول عاى معاوماا  و اإلضافة إلى 

أخر  تساعده في حل الموعاة، م ل إجرا  اخت اراا نفسية أو اجتماعية من أجل معرفة مولف 

 0واتجاهاا المسترشد تجاه  عح ال ضايا والظواهر االجتماعية

 المرحلة الثالثة : تحديد أهداف اإلرشاد 
جتماعي م ل غيرها من المهن ال د أن يعون لها هدف محدد تسعى مهنة اإلرشاد اال 

لتح ي ه. والهدف من العماية اإلرشادية ال د من تحديده  دلة ووضوا من ال داية، وال  د من 

وفي  عح األحيان  االجتماعي،إشراك المسترشد في رسم هذا الهدف م  أخذ وجهة نظر المرشد 

الهدف عندما ال يعون  استحاعة المسترشد رؤية األمور يعون لامرشد دور  ارز في رسم هذا 

 وعل واضت، أو ال يعرف ماما يفعل، حيث يتولى المرشد ترجمة محالب ورغ اا وأمنياا 

 .المسترشد لتص ت هدفاً تسعى العماية اإلرشادية إلى تح ي ه

 

  اإلرشاد:وظائف أهداف 

 األهداف في العماية اإلرشادية تخدم ثوث وظائف مهمة:  

يتحمس المسترشد لألهداف المرسومة من خول  اعندم اإلرشادية:ـااااااا األهداف حافز لاعماية 1

العماية اإلرشااااادية فإنه يسااااعى نحو تح يي هذه األهداف  وااااغف، خصااااوصاااااً عندما يوااااارك 

  0المسترشد في وض  وصياغة هذه األهداف 

 عدما تتم عماية اختيار األهداف وصااياغتها فإنها  لألهداف:التعايمية أو التر وية  ـاااااااا الوظيفة2

ت دأ في احتول حيز في مهن المسترشد يضحر معه إلى مزيد من ال حث واالستفسار لعل ما من 

 0شأنه مساعدته في الوصول لهذه األهداف 

رشد أثنا  العماية اإلرشادية التي يرسمها المسترشد والمهي  لألهدافـااااااا الوظيفة الت ويمية 3

من الممعن أن تؤد  وظيفة ت ويمية، ويتم ملك عندما ي وم كل من المرشاااااااد والعميل  اختيار 

 0 عح الوسائل واألساليب المستخدمة من أجل تعديل الساوك 

 

 ماده استشارات وارشاد االجتماعي مصحاحاا

 النهائي المصحاحاا ل ل االخت ار لك  أمن هللا  عدد محدد لك امتحان ويتم اختيار هجالمن 

 المعنى المصطلح

Social Counselor  ً  مرشداً اجتماعيا

Social Counseling االرشاد االجتماعي 

Professional Guide المرشد المهني 

Client Centered Theory نظرية التمركز حول العميل 

Cognitive Theory النظرية العقلية المعرفية 

Communication Theory نظرية االتصال 

Behavioral Therapy نظرية العالج السلوكي 

Cognitive Theory المعرفية العقلية النظرية 



Clint Centered Theory نظرية التمركز حول العميل 

Guidance التوجيه 

Stigma Social الوصمة االجتماعية 

Communication Verbal االتصال اللفظي 

Communication Nonverbal االتصال الغير لفظي 

Confrontation مهارة المواجهة 

Reinforcement Negative التعزيزات السلبية 

Reinforcement Positive  اإليجابيةالتعزيزات 

Observation المالحظة 

Evaluation التقويم                         

Recording التسجيل 

Communication االتصال 

 

الى هنا تنتهي جزئية النهائي لم رر استواراا  التوفيي 

 لاجمي  ..
 

 
 


	مفاهيم في الإرشاد الاجتماعي
	تعريف الإرشاد الاجتماعي
	ممارسة الإرشاد في الخدمة الاجتماعية
	أهداف الإرشاد الاجتماعي
	الإرشاد النفسي والإرشاد الاجتماعي

	الفصل الثاني
	القرن العشرون
	الإرشاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية
	الأساليب والطرق التي تساعد في صياغة النظرية
	مزايا النظرية
	جوهر النظرية

	د- مهارة الاتصال غير اللفظي
	عيوب وعقبات الاستماع الجيد
	هـ) مهارة التعاطف
	أهداف المرشد الاجتماعي من أسلوب المواجهة
	مهارات التسجيل في الإرشاد الاجتماعي


	خصائص المرشد الاجتماعي استذكارها بالفهم وليس الحفظ
	الفصل الخامس
	مراحل الإرشاد الاجتماعي

	1 ـ بناء علاقة إيجابية من أجل الإرشاد
	2 ـ تحديد وتقييم المشكلة

	المرحلة الأولى : بناء علاقة إيجابية من أجل العلاج
	العلاقة التي يكونها المرشد مع المسترشد هي نقطة البداية وحجر الأساس في العملية الإرشادية. ويتوقف على هذه العلاقة نجاح العملية الإرشادية وتحقيق الأهداف المرسومة 0 فالمسترشد دائماً يحتاج إلى الشعور بالاهتمام والعناية به وتفهم مشكلته وواقعة الذي يعيش فيه،...
	ويجب أن تكون هذه العلاقة علاقة متبادلة بين الطرفين يقوم فيها المرشد بزرع الثقة وإبراز أهمية المسترشد وقدراته ومهاراته المتوفرة لديه من أجل استخدامها في حل المشكلة ويكون الهدف المشترك هو خلق بيئة تسودها الثقة والاطمئنان والتخلص من حالة الشك والقلق التي...
	وتجدر بنا الإشارة إلى أن العملية الإرشادية بكاملها ومراحل الإرشاد الأخرى التي سوف تتم مناقشتها في هذا الفصل، جميعها تعتمد على النجاح في هذه الخطوة 0 ومن هنا تبدو الأهمية البالغة لبناء علاقة حميمة ووطيدة مع المسترشد 0
	خصائص العلاقة الإرشادية الفعالة :
	هناك العديد من الخصائص والمميزات التي قد تساعد في جعل العلاقة بين المرشد الاجتماعي والمسترشد علاقة فعالة ومن أهم هذه الخصائص :
	1 ـ الاستغراق أو المشاركة الوجدانية (  Empathy ) ويقصد بالمشاركة الوجدانية التوحد الشعوري مع المسترشد، وهي حالة وقتية يقوم فيها المرشد الاجتماعي بالتوحد الشعوري والمشاركة الوجدانية مع المسترشد لكي يفهمه ويحس إحساسه ويفهم موقفه ويشاركه مشاركة وجدانية، ...
	مهارات المشاركة الوجدانية للمسترشد :
	يرى العديد من المرشدين الاجتماعيين أن المشاركة الوجدانية لا جدوى لها مالم يحس ويشعر بها المسترشد. ومن الممكن للمرشد الاجتماعي أن يستخدم المهارات التالية من أجل إعطاء المسترشد شعوراً قوياً بالمشاركة الوجدانية له من قبل المرشد الاجتماعي:
	1 ـ الحضور والاتصال غير اللفظي :
	يستطيع المسترشد بسهولة معرفة ما إذا كان المرشد الاجتماعي متابعاً ومركزاً معه فيما يقول أم لا 0 وذلك من خلال ملاحظة المرشد وطريقة تعليقه على بعض الأحداث التي يقوم بشرحهـا، كما أن تعبيرات الوجه والعينين وما يتبعهـا من ما يمـكن أن نســميه ( الاتصال غير ...
	تحديد المشكلة التي يعاني منها المسترشد أمر ضروري من أجل مساعدته في حل هذه المشكلة. وعملية تحديد المشكلة تتطلب تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حـول
	3ـ ما هي المعلومات الضرورية لتحديد المشكلة ومن باستطاعته تحديد هذه المــعلومات، فقد يكون هناك معلومات ضرورية ومهمة للغاية من أجل تحديد المشكلـة، ومع ذلك لا يدلي بها المسترشد ظناً منه أنها غير مفيدة، وفي نفس الوقت لا يطلبها المرشد الاجتماعي.
	لذلك يجب على المرشد الاجتماعي أن يعي هذه الحقيقة جيداً وأن يدرك أن المسترشد لم يحضر للعب أو إضاعة الوقت .
	الأهداف في العملية الإرشادية تخدم ثلاث وظائف مهمة:

