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تأهيل المرشد االسري 
والتربوي باحترافية 

مفهوم األسرة
أو الجماعة األولية التي ينشأ فيها الفرد نتيجة الزواج: "يقصد بها* 

نشئة التبني أو صلة الدم وتكون المسئولية األولى لهذه الجماعة هي الت
". االجتماعية األولى وتشغل األسرة عادة مسكناً واحداً 

األسري ينظر إلى األسرة كنسق اإلرشادإن 
ب تفاعالت بين ااجتماعي يتكون من مجموعة من ال

تتفاعل مع بعضها وبينها عالقات وام واطفال 
أثر متشابكة وكل عنصر في هذا النسق يؤثر ويت

أن بالعناصر األخرى ولكي نفهم هذا النسق ال يجب
م نفهم كل أجزاؤه على حده بل يجب أن ندرك ونفه

.كيف تتفاعل كل هذه األجزاء مع بعضها
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اإلرشاد أو العالج األسري 

م عدالمشاكل الناتجة عن وعالج اجتماعي يعمل على كشف اسريعالج 
ذه التفاعل بين أعضاء األسرة كنسق اجتماعي ومحاولة التغلب على ه

المشاكل عن طريق مساعدة أعضاء األسرة كمجموعة على تغيير أنماط
التفاعل المرضية داخل األسرة

المشكلة األسرية

اعل التفعدم هي حالة أو ظرف تعاني فيها األسرة أو أحد أفرادها من مشقات معينة نتيجة 
ة بين العوامل الذاتية والبيئية األمر الذي يؤدي إلى حدوث اضطراب في بناء األسر

.ووظيفتها فيحول دون قيامها بواجباتها األساسية
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القواعد التي تحكم األسرة

تحكم إن األسرة كنسق اجتماعي محكوم بقواعد معينة وهذه القواعد تؤثر وت
ي وتجعل نماذج سلوكهم تتحرك ف( األسرة)في سلوك أعضاء هذا النسق 

نطاق هذه القواعد التي تحكم األسرة هذه القواعد قد تكون واضحة وقد 
فاعالت تكون معروفة ضمنيا وسواء كانت ذلك أو تلك فهي تتحكم في الت

.التي تتم داخل نطاق األسرة وعالقة األسرة بالبيئة الخارجية

:توازن األسرة

ماً في بمعنى أن األسرة تحاول دائماً أن تحتفظ بتوازنها وتكون دائ
حالة من التوازن وتفعل وتقاوم كل شيء يحاول أن يهز ويزعزع هذا 

اعي أي أن األسرة يجب عليها كنسق اجتمكي التوازن وهذا التوازن دينامي
.غييرأن يحدث بها شيء من التغيير إذا حدثت ظروف جديدة تتطلب هذا الت

ى أنها قنوات أن كل نماذج التفاعل بين الناس يمكن النظر إليها عل: عملية التغذية العكسية
ن عملية تغذية تأخذ وتعطى فهناك حدود األسرة تقف كمانع قوى ضد هذه المعتقدات وتكو

رة تتحكم التغذية العكسية لهذه القيم المتحررة هو السلوك المعبر عن الرفض فحدود األس
األسرة في المدخل والمخرج من األسرة بحيث تقوم بعملية انتقاء لما يجب أن يدخل إلى

.عملية التغذية وبناء على ذلك تشكل عملية التغذية العكسية

عمليات االتصال ونقل المعلومات في األسرة

اك ومن المعروف أن نماذج االتصال في األسرة تحدد طبيعة العالقات داخل األسرة وهن
-:نوعين أو شكلين من أشكال االتصال في األسرة هي

ين األطراف وهذا يعتبر قليل األثر في تحديد معنى العالقة باالتصال الكالمي الشفهي . أ
.المشتركين في عملية االتصال داخل النسق األسري

يقي للرسالة وهذا النوع يمتاز بالقوة والتأثير ويعطى المعنى الحقاالتصال غير الكالمي . ب
.المرسلة بين أطراف عملية االتصال داخل النسق األسري
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تصنيفات المشكالت األسرية

لى دور حياة تصنيف يعتمد عالذاوهناك تصنيفات مختلفة للمشكلة األسرية وه
األسرة وظهور مشكالت في كل مرحلة منها وال يشترط أن تمر كل أسرة

-:بهذه المراحل

مشاكل الخطوبة وترتيبات الزواج•

مرحلة بداية الزواج قبل االطفال •

.اول  طفل لالسرة •

.بداية اختيار المدرسة ، وبداية الدراسة مرحلة •

.في مرحلة المراهقةوالد الزوجان مع األ•

.الزوجان وحيدان بعد زواج أبنائهما•

.أحد الزوجين بعد وفاة الزوج اآلخر•

األسرياإلرشادأهداف 

.الحفاظ على نسق األسرة ومساعدتها ككل. أ

مساعدة األسرة في التغلب على المواقف الصعبة والمشكالت التي. ب
-:ويمكن تحقيق ذلك من خالل تحقيق األهداف التالية. تواجههم

.عيمعرفة نقاط الضعف التي تؤثر في عالقات وتفاعالت األسرة كنسق اجتما•

.في األسرةالعمل على تقوية القيم اإليجابية لألسرة التي تحقق التوازن واالستقرار•

.مساعدة األسرة وأعضاءها على ترك وإهمال القيم السلبية•

.مساعدة األسرة على رفع مستوى أدائها االجتماعي•

.العمل على تحقيق التوازن والتماسك في العالقات األسرية•

.مساعدة األفراد داخل األسرة الذين لديهم مشكالت لحل مشاكلهم•
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9

واإلرشادالتوجيهطرق

اإلرشاد

الفردي

اإلرشاد

اإلرشادالجماعي

المباشر

اإلرشاد

غير

المباشر

10

الفردياإلرشاد-1

،  مرةكلفىلوجهوجهاواحدفردإرشادهوالفردياإلرشاد•
ينبالمهنيةاإلرشاديةالعالقةعلىأساسافعاليتهوتعتمد
متت، الطرفينبينمخططةعالقةأنهأي، والعميلالمرشد

ةالشخصيحدودوفي، األغراضضوءوفي، الواقعإطارفي
.النموومظاهر

،  تالمعلوماتبادل، الفرديلإلرشادالرئيسيةالوظائفومن•
خططووضعالمشكالتوتفسير، العميللدىالدافعيةوإثارة
المرشدينإلىالفردياالرشادويحتاج. المناسبةالعمل

.لإلرشادالفرديةالحاجاتيقابلونبحيث، النفسيين
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الجماعياإلرشاد-2

ابهتتشأنيحسنالذينالعمالءمنعددإرشادبهيقصد•

،  صغيرةجماعاتفىمعاتهمواضطرابا، مشكالتهم
.فصلفىأوإرشاديةجماعةفىيحدثكما

ميقوأنهإذ، تربويةعمليةالجماعياإلرشادويعتبر•

أنظارلفتثمومن، تربويموقفعلىأساسا

، بلالمستقطريقةكذلكويعتبر. والمربينالمرشدين
.الخاصةاهميتهتأتيهناومن

لإلرشاداالجتماعيةالنفسيةاألسس

الجماعي

:هىواجتماعيةنفسيةأسسعلىالجماعياإلرشاديقوم•

نمالبداجتماعيةنفسيةحاجاتلديه، اجتماعيكائناإلنسان-
والنجاحاألمنإلىالحاجة: مثلاجتماعيإطارفيإشباعها

.الخ.. والمحبةوالتقديرواالعتراف

،  اتجماعفىالعملعلىوالقادمالحاليالعصرفيالحياةتعتمد-
.الجماعاتمعالتعاملكيفيةالفرداكتسابيجبثمومن

وجيهالتأهدافمنمهما  هدفا  االجتماعيالتوافقتحقيقيعتبر-
.واإلرشاد

المشكالتأسبابمنسببااالجتماعيةالعزلةتعتبر-
.النفسيةواالضطرابات
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الجماعياإلرشاداستخدامحاالت

.والمغتربينوالراشدينوالشباباألطفالجماعاتإرشاد•

.أوالدهمإرشادفىللمساعدةالوالدينتوجيه•

.األسرياإلرشاد•

.والمؤسساتالمدارسفىالمهنياإلرشاد•

مثلالمشتركةالعامةالمشكالتذاتالحاالتأصحاب•
.والمدرسياالجتماعيالتوافقمشكالت

والشعوروالخجلواالنطواء، الذاتحولالتمركزحاالت•
.بالنقص

الجماعياإلرشادمزايا

ددعوخفض، والجهدالوقتوتوفير، اإلرشادنفقاتفىاالقتصاد•
.المرشدين

قصنمنتعانيالتىالناميةالبالدفىاإلرشادطرقأنسبيعتبر•
.المرشدينعددفىشديد

معيتجاوبونالالذينالعمالءإلرشادالطرقأنسبمنيعتبر•
.الفردياإلرشاد

.سيةنفمشكالتمنيعانيالذىالوحيدليسأنهإلىالعميليطمئن•

تحلالتىالمشكالتلتناولاإلرشاديةالطرقأنسبمنيعتبر•
افقالتوسوءمشكالتمثلاالجتماعيةالمواقففيأكثربفعالية

.االجتماعي

لوكوساتجاهاتتعديلفيالتفاعلوخبرةالجماعةتأثيريستغل•
.والمخاوفالعدوانيالسلوكمنفيقلل، أعضائها
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الجماعياإلرشادعيوب

ادباإلرشقورنماإذاالفنيةالناحيةمناإلرشادعمليةصعوبة•
دىليتوفرالقدخاصوتدريبخبرةإلىيحتاجفهوالفردى
.المرشدينمنالكثير

األساسيالبناءفىجوهريةتغيراتإحداثمنالتمكنعدم•
.العميللشخصية

سهمأنفعنيكشفونحينوالخجلبالحرجالعمالءبعضشعور•
فيأنيعتقدونوقد، اآلخرينأماممشكالتهمعنويتحدثون
يجعلهموهذا، االجتماعيةمكانتهميهددقدماالجماعياإلرشاد
.ذواتهمعنالكاملالكشفعنيحجمون

االهتمامخضمفىالمطلوبةبالدرجةالبعضاستفادةعدم•
.الجماعةوسطواحدفردمشكلةتضيعفقد، بالجماعة

16

والجماعيالفردياإلرشادبيناالختالفأوجه

الجماعياإلرشادالفردىاإلرشاد

دقيقة45) قصيراإلرشاديةالجلسةوقت

(تقريبا  

ونصفساعةحوالى) طويلاإلرشاديةالجلسة

)

الجماعةأفرادكلعلىاالهتماميتركزالفردعلىاالهتماميتركز

العامةالمشكالتعلىالتركيزالخاصةالمشكالتعلىاالهتماميتركز

أكثرطبيعيايبدوأكثراصطناعيايبدو

ةاإلرشاديوالعالقةالخصوصيةفرصةيتيح

والعميلالمرشدبيناالقوى

اآلخرينمعاالجتماعيالتفاعلفرصةيتيح

رهاوتأثيالجماعةفىاإلرشاديةالقوىويستغل

الفردعلى

خاللمناالجتماعيالسلوكالفرديجرباالجتماعيالمناخوجودينقصه

الجماعة

تعقيداوأكثرأصعبالمرشددورتعقيداوأقلأسهلالمرشددور

تقبلوي، الوقتنفسفيويعطيالعميلهنايأخذيعطيمماأكثرهناالعميليأخذ

ومنمنهصادرةباعتبارهاالجماعيةالحلول

رفاقه
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المباشراإلرشاد-3

يقبتطبالمرشدفيهيقومالذياإلرشادمننوعوهو

دالمسترش) الفردعلىالنفسعلموأسسمبادىء

مشكالتهحلعلىلوجهوجهامساعدتهأجلمن، (

اإلرشاديكونأنويمكن، والتربويةالنفسية

.جماعياأوفردياالمباشر

المباشرغيراإلرشاد-4

والذي، المسترشدحولالمتمركزاإلرشادمننوعوهو•

استخدامهاأحسنإذاالتياإلمكاناتكلبداخلهيملك

نمللمرشديمكنوأنه، مشاكلهحلمنيتمكنفسوف

( المسترشد) العميليساعدأناإلرشادعمليةخالل
كلةالمشحلوبينبينهتحولالتىالمعوقاتإزالةعلى

،بنفسه

.التواصلطريقوعنبعدعنيحدثاالرشاد•
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التوجيه و اإلرشاد 

خالقيواألالديني 

بقاء و دوام القيمىالدين اإلسالمي هو الطريق إل

األخالقية التي تعتبر إطاراً مرجعياً لسلوك الفرد و أسلوب

.حياته

هللا عليهىرسوله صلىوصف هللا سبحانه و تعال

:و سلم بقوله 

” خلق عظيم ىلعلوإنك” 

” إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ” وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم

20

الطالب إكساب
القيم اإليجابية

التأكيد
القدوة الحسنةىعل

العمل بمكارم 
األخالق

تكوين الشعور بالمحبة
للفضائل األخالقية الحميدة

البعد عن 
الرذائل و الشرور

أهداف التوجيه 

و اإلرشاد الديني و األخالقي

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5Xn5nnpIpl0B_kWHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjRqBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-/SIG=1304pkjrn/EXP=1216082041/**http%3a//www.quranworld.8m.net/images/adress%2520boy%2520with%2520qiran123.jpg
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5Xn5nnpIpl0B_kWHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjRqBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-/SIG=1304pkjrn/EXP=1216082041/**http%3a//www.quranworld.8m.net/images/adress%2520boy%2520with%2520qiran123.jpg
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التوجيه و اإلرشاد 

التربوي 

ىمساعدة الطالب علىيهدف اإلرشاد التربوي إل

بذل أكبر جهد في التحصيل الدراسي

وفقا لقدراته•

و استعداداته،•

.مع التعامل مع ما يعترضه من مشكالت دراسية•

22

أساليب المرشد التربوي في القيام 

بمهام اإلرشاد الديني و األخالقي

مشاركة جماعة التوعية اإلسالمية
سالمية الحميدة االفي تعزيز األخالق 

تنظيم الندوات و المحاضرات

استخدام اإلذاعة المدرسية 
صحف الحائطو 

تطويع مواد التربية اإلسالمية 
لتعزيز و غرس المفاهيم اإلسالمية

ىإعداد النشرات التي تحث عل
التمسك باألخالق الحسنة

تنظيم الرحالت و المعسكرات
لألماكن المقدسة و المعالم اإلسالمية 

تكريم الطالب المثاليين 
ذوي السلوك الحسن

متابعة الطالب أثناء أداء صالة الظهر
و المشاركة في إلقاء كلمات بعدها
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رعاية الطالب المعيدين 
و متكرري الرسوب

رعاية الطالب
المتفوقين دراسيا

توثيق العالقة 
بين البيت و المدرسة

استقبال الطالب المستجدين
في المرحلة االبتدائية

استقبال الطالب المستجدين في 
المرحلتين المتوسطة و الثانوية

مهام التوجيه و اإلرشاد التربوي

رعاية الطالب

التهيئة اإلرشاديةالمتأخرين دراسيا

24

أساليب تطبيق

اإلرشاد التربوي في المدرسة

أحوال الطالبىطالع علاال
المستجدين  

إعداد جداول لتنفيذ البرنامج الدراسي

ىولياء األمور علأاطالع
البرنامج اليومي و أهدافه

عقد جوالت بالمدرسة للطالب الجدد

سبوع ألعقد حفل في نهاية ا
إليه أولياء االمورىاألول يدع

توزيع الحلوي علي الطالب 
المستجدين في اليوم األول لهم بالمدرسة 

توعية معلمي الصف األول 
بخصائص نمو األطفال
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الملفات والسجالت الخاصة بالمرشد الطالبي

26

أساليب المرشد الطالبي في القيام 

بمهام التوجيه و اإلرشاد االجتماعي

العمل الجماعي ىحث الطالب عل

بث روح األخوة 
سالمية بين الطالباإل

بث الكرامة اإلنسانية
في نفوس الطالب
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التوجيه و اإلرشاد 

االجتماعي

تحقيق الدور الذي ىيهدف اإلرشاد االجتماعي إل

ىتقوم به التنشئة االجتماعية من خالل تعويد الطالب عل

:االتجاهات االجتماعية اإليجابية المتمثلة في 

التعاون مع الزمالءحب اآلخرين

مساعدة المحتاج
تقبل الرأي

و الرأي اآلخر

28

التوجيه و اإلرشاد 

النفسي

تقديم المساعدة النفسية ىيهدف اإلرشاد النفسي إل

خصوصا ذوي االحتياجات الخاصة من،الالزمة للطالب

:ىخالل الرعاية النفسية المباشرة التي تتركز عل

فهم شخصية الطالب
فهم ميوله

و استعداداته

مساعدته في

مشكالتهحل 

تبصيره بمرحلة 

النمو التي يمر بها
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أساليب تطبيق

اإلرشاد النفسي في المدرسة

توعية الطالب بطبيعة المرحلة 
العمرية التي يمرون بها 

رعاية سلوك الطالب
و تعديله و تقويمه

دراسة حاالت الطالب 
ذوي االحتياجات الخاصة

اكتشاف مواهب و قدرات
و استعدادات و ميول واتجاهات الطالب

متابعة قضايا الطالب داخل المدرسة

30

التوجيه و اإلرشاد 

الوقائي

توعية و تبصير الطالبىيهدف اإلرشاد الوقائي إل

:ووقايتهم من الوقوع في بعض المشكالت  

النفسيةالصحية

االجتماعيةالدينية و الخلقية
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المرحلة الثالثة

هي في نهاية العالج حيث 
يشعر المعالج األسرة على 
أنها قادرة على أن تقود 
نفسها بنفسها وأن المعالج
كمصدر مساعدة متاح لهم 

.واألسرة تستقل عنه

المرحلة الثانية

وفي أثناء هذه المرحلة 
دأ تبةمن العالج فإن األسر

في إدراك أن العالقات 
لالحسن ممكن تغييرها 

وأن الصراعات الهدامة 
داخل األسرة ممكن أن 

توقف ت

المرحلة االولي

واالهتمام في هذه المرحلة يكون 
مركزا على موقف األسرة الحالي 
والصورة أو الوضع الذي عليه 
األسرة وهنا قد يذهب المعالج 
لبحث تاريخ األسرة وتحديد 

مصادر المساعدة التي يملكونها 
والتي تساعدهم للوصول إلى 

.الحالة المرغوبة

األسرياإلرشادمراحل 

االجتماعي في مراحل العملية العالجيةسريأدوار األخصائي اال

مما سبق عرضه يمكن القول بأن أهم ما يميز كل مرحلة من أداء األخصائي االجتماعي 
-:لدوره ما يلي

التمهيد للجلسات والعالج
رة الغرض منها تكوين صورة عامة عن األسرة ومشكالتها ويشرح األخصائي دوره لألس

التعرف ي ونوع العالقات بينهم وما هو متوقع منه ودور المؤسسة التي ينتمي إليها ويبدأ ف
عليهم ومعرفة تاريخ االسرة 
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.االستماع من كل طرف من خالل عقد المقابالت الفردية مع كل شخص على حده•

سيتم المواجهة يحدد نقاط االلتقاء المشتركة بين الطرفين ليبدأ بها في اللقاءات المشتركة التي•
.بين األطراف من خاللها

الى التعرف على نقاط االختالف بين األطراف حول الموضوعات المتعلقة بالموقف االشك•
.ةوكيفية التغلب على هذه االختالفات من خالل الحلول التي يقبلها األطراف المختلف

الل حضورهم التهيئة النفسية لعملية المواجهة وكيفية تخفيف حدة التوتر لعالج المشكلة من خ•
.سريواستعدادهم وتقبلهم آلراء األخصائي اال

االجتماعي في مراحل العملية العالجيةسريأدوار األخصائي اال

المرحلة األولى

وضع خطة العالج وعرضها االجتماعي سرياألخصائي االيبدا
االستماع إلى المقترحات لكل منهمعلى االسرة ، ثم 

 من خالل مسئوليات نهائي لخطة العالج الوصول إلى تصور
.محددة لكل طرف والتعهد بااللتزام أمام الطرف اآلخر

ر مرة االتفاق على إبعاد المؤثرات من األشخاص والمواقف التي تثي
بين افراد االسرةأخرى ظهور الصراع

الخطة االتفاق على كيفية االتصال مع األخصائي لمتابعة تنفيذ
.العالجية 

المرحلة الثانية
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ت السؤال عن أحوال األسرة بعد توزيع المسئوليا
.بين األطراف المختلفة

ية العالجخطة معرفة معدالت اإلنجاز في تحقيق ال
ي وإبرازها لتدعيم وتشجيع األطراف لالستمرار ف

.عملية العالج

ية زالة اآلثار النفسبرنامج االستشفاء، الوضع
.التي ترتبت على حدوث الموقف اإلشكالي

 رة برنامج المتفق عليه بين أفراد األسالتنفيذ
لعدم تكرار تلكاالجتماعي سريواألخصائي اال

.المشاكل

المرحلة الثالثة

مهارات اإلرشاد األسري
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اللقاء األول مع العائلة

-:يجب على األخصائي القيام بما يلي-األولاللقاء ما قبل 

ما أثناء الجلسة يجب على األخصائي القيام ب
-:يلي

.توفير جوانب الراحة واألمان لجميع أفراد األسرة•

عدم التدخل في جلسة أفراد األسرة، و ترك الخيار لهم أين•
ات يجلسون حيث يساعد على التعرف على طبيعة التحالف

.الموجودة داخل األسرة

التوجه إلى كل فرد من أفراد األسرة للتعرف على ذاته، •
.إلخ.......المدرسة، العمل، الهوايات، األصدقاء

و من عدم الحديث عن المشكلة قبل التعرف على الجميع وخلق ج•
.الراحة واأللفة مع أفراد األسرة

ي العمل على إشعار كل فرد من أفراد األسرة باهتمام األخصائ•
.بشكل فردي
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.يجب تفحص هيكلية األسرة واألدوار والتفاعالت فيما بينهم•

ة على األخصائي النظر باهتمام لمزاج أفراد األسرة ووجودها في الجلس•
.هل هم راغبين أم مرغمين على الحضور

دم التفحص ما بين األسطر أنه في أغلب الحاالت يحاول أفراد األسرة ع•
.إظهار أسلوب تعاملهم مع بعضهم البعض

يجب على األخصائي مالحظة من من أفراد األسرة يحاول التقرب منه •
.وجلبه إلى جانبه وجعله من حلفائه

.يجب احترام الهيكلية الهرمية والسلطة الموجودة داخل األسرة•

يات يجب على األخصائي المرونة في تحليل النتائج وفي وضع فرض•
.مختلفة والعمل على فحصها خالل عملية العالج المستمر

ما أثناء الجلسة يجب على األخصائي القيام ب
-:يلي

-:تحديد المشكلة: اللقاء الثاني
-:النقاط األساسية التي يجب على األخصائي أخذها في االعتبار 

العمل على أخذ وجهة نظر كل فرد من أفراد األسرة في تعريفه •
.وتحديده للمشكلة وكيف يراها

ائي تلخيص كالم كل فرد للتأكد من أن وجهة النظر قد وصلت لألخص•
.لتعريف المشكلة

.التوسع أكثر في تاريخ وتكرار المشكلة•

.التعرف على التغيرات التي حدثت في تلك الفترة•

لفترة التعرف على ميكانيزمات الدفاع والتكيف مع المشكلة خالل هذه ا•
.عند جميع أفراد األسرة

ديد في النهاية يتم تلخيص المشكلة من قبل األخصائي وذلك لتح•
.المشكلة

.رةاقتراحها من قبل االساألولويات التي يودون خطة العالج وتحديد •
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ث
ال
لث
 ا
ء
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ا
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ف
دا
ه
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ت

:-

.يجب مشاركة جميع أفراد األسرة في تحديد األهداف

يجب أن تكون األهداف واضحة ومتفق عليها داخل األسرة من 
.أجل إنجاحها

رة العمل على تقسيم األهداف إلى أهداف طويلة األمد وأهداف قصي
.األمد

عها يجب تحويل التصرفات والكلمات إلى مشاعر يتطلب العمل م
.وتحديدها ضمن أهداف واقعية يشعر بها جميع أفراد األسرة

ي الموجودة عند األسرة والتالتقليدية العمل على كسر األنماط 
.المشكلة كما هيتساعد على بقاء 

بطريقة تضمن نجاحها مع باستمرار ويجب العمل مع األسرة 
.لتحقيق كل هدفمحاولة تحديد الفترة الزمنية

-:اللقاء الرابع

-:ـوتتسم ب( الطرق والخطوات المتبعة للوصول إلى األهداف) تحديد اآلليات. 1

.آليات تتطابق مع خصوصية كل حالة•

.تتطابق مع عادات وتقاليد وقيم وديانة األسرة•

.اإلمكانيات االقتصادية المتوفرة لدى األسرة•

.يجب أن تكون اآلليات واقعية وسهلة التطبيق•

.بشكل أدق وأنجحافراد االسرة من تطبيق االهداف مكن األخصائيي. 2

حسي -صريب-سمعي)التواصل الفعالة التي تنساب افراد االسرة اختيار األساليب . 3
.( تخيلي

كبير في التعرف على طبيعة التحالفات الموجودة في داخل ا ألسرة يساعد بشكل. 4
ة إلى اختيار المهارات واآلليات الواجب إتباعها فذلك يحدد كيفية تقسيم العائل

.مجموعات للعمل معها ضمن جلسات منفردة
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:اللقاء الخامس
مهارات التدخل

ة يجب أن تتوفر لدي األخصائي مهارات قيادية عالي1.
-:والتي نذكرها

.إمكانية قيادة الجلسة وضبطها وتوجيهها•

ل لعب دور المعلم والمربي والمثل األعلى ألفراد األسرة خال•
.الجلسة

.ات ن المالحظيدو، تسرعة البديهة •

مل صياغة الج: التمكن العالي من مهارات اإلرشاد وتطبيقها مثل. 2
-:، واالهتمام بـالتاكيد علي المشاعروعكسها، 

.تلخيص الكالم الدائر في الجلسة، اإلصغاء الجيد •

استخدام األمثلة من أجل مساعدة األسرة على الكالم مع بعضهم •
.البعض بدال  من التحدث معه

م أفراد العائلة بطريقة تسمح لهم برؤية بعضهطريقة جلوس•
.البعض

.للعمل على حرية الحركة للعائلةةالفارغياستخدام الكراس•

يادة استخدام حركات الجسم أثناء الجلسة لما لها من تأثير على ق•
.الجلسة
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-:اإلنهاء والتقييم: اللقاء السادس
-:العمل مع العائلةاخر مرحلة من 

من ل خطوةالتقييم يجب أن يكون عملية مستمرة، أي أن التقييم يجب أن يتبع ك•
.خطوات العالج، أي أن نصل إلى تقييم العمل النهائي

ان موجود بسؤال الجميع عن التغيرات التي يالحظونها ، تقييمهم للخلل الذي ك•
مشكلة، وكيف تم العمل عليه وما هي األدوار التي قام بها كل فرد للتخلص من ال

.وكيف يرى كل واحد دور اآلخرين في حل المشكلة

ءأنهافيما يخصسرةالتعرف على التخوفات الموجودة عند كل فرد من أفراد اال•
.عملية العالج

.رةما هي الخطوات الواجب إتباعها في حالة بروز مشكلة جديدة في داخل األس•

ل عملية بالتعزيز اإليجابي للدور الجيد الذي قامت به خالسرةيجب تزويد اال•
هم العالج وإبراز الجوانب اإليجابية واإلمكانيات الموجودة عندهم لحل مشاكل

.المستقبلية

ترة إبقاء الباب مفتوح أمامهم أي أنهم، بامكانهم االتصال باألخصائي بأي ف•
 .يحتاجونه

ادارة سجالت االرشاد االسري

ووضعها على الكمبيوتر  وكذلك فتح ملف لكل اسرة  .  عمل استمارات  لكل اسرة•

كتابة اسم كل عضو في االسرة وكل بياناته•
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االسس العامة للتوجيه واإلرشاد

.ثبات السلوك االنسانى1.

السلوك هو أى نشاط حيوى هادف يصدر من الكائن الحى •
.نتيجة عالقة تفاعلية بينه وبين البيئة المحيطة به

. يتدرج السلوك االنسانى من البساطة الى التعقيد •

ة والتعليم السلوك االنسانى فى جملته مكتسب ومتعلم من التنشئ•
.ظروف العاديةويتسم بالثبات النسبى ، لذا يمكن التنبؤ به فى ال

انى ان يفهم السلوك االنساالسريحتى يستطيع االخصائى •
.عددة فالبد وان يدرس السلوك االنسانى بغزارة  فى مواقف مت

البد من حتى يستطيع ان يتنبئ بالسلوك ويغيره أو يعدله ف•
.المامه بمعايير النمو العادية ومعرفة العالقات االجتماعية

48

.االنسانىالسلوكمرونة-2

مرنانهاالنسبياثابتاالنسانىالسلوكانرغم•

تدريبذلكعلىوالدليل، والتعديلللتغيروقابل

غابةفىالمتوحشالطفل، السيركفىالحيوانات

.الذئبتينالطفلتين، االمزون

انواإلرشادالتوجيهفىبهالمسلممنانهيالحظ•

هومومفالشخصيةتنظيماعادةيتمانالممكنمن

ويلتحيتمثمومنسلوكهيعدلبماللفردالذات

.سوىسلوكالىالمضطربالسوىغيرالسلوك

االسس العامة للتوجيه واإلرشاد
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وجماعىفردىاالنسانىالسلوك-3

سلوك الفرد وهو بمفرده تظهر فيه أثار الجماعة ، وهو فى •

.وسط الجماعة تظهر فيه فرديته

.الجماعة تعد ترموستات أو منظم السلوك الفردى•

فالمعايير االجتماعية هى التى تحدد وتسهل سلوك الفرد 

.والجماعة وتحدد المتوقع فى المواقف االجتماعية

وفى نفس الوقت فالفرد وهو وسط الجماعة يلعب ادوارا •

، فهو يمارس المعايير (اخ –زوج –اب ) اجتماعية متعددة 

.السلوكية التى اكتسبها من الجماعة على نحو فردى متميز

االسس العامة للتوجيه واإلرشاد

.مصيرهتقريرفىالفردحق-4

.شداالرشاد ليس فرض ، او وصاية على االفراد من قبل المر•

االرشاد يساعد العميل على حل مشاكله، ألن هناك قاعدة •
:اساسية مؤداها

.ليس هناك من هو اعرف بالفرد من نفسه–

ه من اسس االرشاد الثقة فى الفرد واحترامه مهما كان جنس–
.أو لونه

الفرد العادى له حرية اختيار مصيره وتقريره من بين–
.الحلول التى يقررها له المرشد

االسس العامة للتوجيه واإلرشاد
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51

العميلتقبل-5

كماللعميلالمرشدتقبلاساسعلىاالرشاديقوم•

ثقةاليتيحالذىاالمر، حدودوبالشروطبدونهو

.االرشاديةالعمليةفىالمتبادلة

.لالعميسلوكتقبليعنىالالعميلتقبل: لكن

.االرشادعمليةاستمرار-6

رادافلكلمتتابعةمستمرةعمليةاالرشادعملية•

االسرة

فاإلرشاداالرشادعمليةيتابعانالمرشدعلى•

.  منتظمةمستمرةخدمة

52

.اساسىركنالدين-7

يةوالترباالنسانحياةفىاساسىعنصرالدين•

تشملفسيةالنوالصحةالدينيةالتربيةتشملالسليمة

.والدينالدنيافىالسعادة

هامةاييرومعللسلوكضوابطتعدالدينيةالمعتقدات•

.االرشاديةالعالقةفىتؤثر

انوفالبدانسانيةعمليةاالرشاديةالعمليةوألن•

.الدينيةالمعتقداتفيهاتتداخل
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53

.والتربوياالسرياالرشاداخالقيات

دينللمرشاالخالقىبالدستورعليهنطلقماهناك•

النفسعلمجمعيةعنالصادروالمعالجين

.يكيةاالمرالنفسيينالمرشدينورابطةاالمريكية

:الىيهدفوهو•

.لالعميتجاهوحقوقهبواجباتهالمرشدتعريف

.ومسؤولياتهبدورهالمرشدتعريف

.الدستوربنوداهم

.المتخصصةوالمعرفةبالعلمومزودمؤهالالمرشديكونان1.

:حاالتفىتسقطالسريةلكن، المعلوماتسرية2.
.ثالثبطرفاالضرار–

.العامالصالح–

.نفسهبالمرشداالضرار–

.العالقاتمناخرنوعالىتتطوروالفقطمهنيةتكونالعالقة3.

تىوالاالرشادفىاالساليبافضلاستخدمخاللمنالمخلصالعمل4.
.ميرالضوراحةبالرضاالمرشديشعرحتى، العميلحاجاتمعتتفق

.الزمالءتخصصاحترام5.

.االخصائيينمنمتعاونكفريقالعمل6.

.المستعصيةللحاالتالمتبادلةاالستشارة7.

.آخرألخصائىاالحالة8.

(.الجمهورعلىخدماتهالمرشديعرضال) المهنةكرامة9.


