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ه و  ة اإلرشادالتوج   النفسي ودوره في معالجة مشاكل المراهقة في المرحلة الثانو
 

ة وعلم النفس احث / د. عبدالحي عبدهللا محمد الترل        أستاذ التر   إعداد ال

الت ة العج ة التر ل   أستاذ متعاون 

  مقدمة
المتعلم ومحاوالت االرتقاء بهذه العالقة  مستو  إلىنتیجة لتطور اآلراء حول عالقة المعلم 

ة ا سهم في بناء شخص ة  لمتعلمساعد و ة واألخالق ة واالجتماع ة والنفس ع جوانبها العلم من جم
ة ة الحدیثة واالهتمام  عداد النشء علىإ  أجلت المدارس من فقد انتشر  ،والدین الطرائ العلم

ا ة تریته عقل ف ا اإلنسان و فة المرشد النفسي  وما ،ومعرف ة إال دلیل وجود وظ في مدارسنا الثانو
ة من  على ة ممارسة هذا العلم داخل مؤسساتنا الترو ات متكاملة أجلأهم ن شخص ة وتكو  تر

ة  ة ل جوانبها الجسم ة والوجدان ة،والذهن ة  وهذا الهدف هو ما واالجتماع  إلىتسعى التر
قه ان لزاما علیهأ أجلومن  ،تحق ة هذا الهدف  مرحلة المراهقة  ان تحق التر یز واالهتمام  التر

رً  اة الفرد ذ ح ه هذه المرحلة من تغیرات ذلك نظرً و نثى أ أوان ا وهي مرحلة مهمة  ا لما تتسم 
ة  ة وانفعال ة ونفس ة واجتماع ة جسم صحبها من تمرّ وجنس ل ما هو د وعصوما  ان ومخالفة 

الدنا   اونظرً  ،جتمعسائد في الم م الثانو في  التي تبدأ لتزامن هذه المرحلة العمرة مع مرحلة التعل
 إلىتكون مضاعفة   مرحلةهذه ال تالمیذرض لها الضغوطات  التي یتع فإّن  سنة 18:15من سن 

الت المراه و ضغوطات المرحلة  ةجانب مش التي تعد "المرحلة التي تسب المرحلة  الثانو
قضي بها  اشرة و ة م عد المرحلة اإلعداد ة وتأتي  عدها على  التلمیذالجامع ثالث سنوات یتحصل 

ةإشهادة  صادف. )36.ص،1982،(العجیلي "تمام المرحلة الثانو عض  حیث " تالمیذ هذه المرحلة 
التهم، وهنا و المواقف  ساعدهم في حل مش ة، وقد ال یجد من األسرة واألقارب من  الت الیوم المش

الت وطرائ عالجها اب هذه المش حث أس قوم ب ه الترو  "أتي دور المرشد النفسي ل  ،ت د. ،(التوج

احثین . )3.ص عض ال ة یرجعها  الت عدم التكیف داخل المدارس الثانو خوف  إلىومش
  النفس والقل من الفشل في الدراسة. االمتحانات وضعف الثقة في

ة هدفها المنشود وجب علیها إ ولكي تبلغ ا ن اختصاصیین في مجال التر ة وعلم عداد وتكو لتر
ه و النفس وتحدیدا في  ومعاجلة مشاكلهم وعدم االكتفاء  التالمیذالنفسي لض سلوك  اإلرشادالتوج
عة تحصیلهم  ةحتدرجات التي یالفق من خالل  العلميمتا  إّن  ،صلون علیها في المقررات الدراس

ة  ا ومتك اونفًس  اعلًم  بناءً  التلمیذبناء شخص طهم ینتج لنا مواطنین متوازنین نفس فین مع مح
ات مضطرة  ،االجتماعي س ذلك ینتج شخص ا. وع   نفس
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اء األمور والمعلمین داخل المدارس  "إّن  الت المراهقین عمل مشترك بین أول مش االهتمام 
اب المراهقین في هذه المرحلة  ص عناصر متخصصة في دراسة ومعالجة مشاكل الش وتخص

  .)37.ص ،1981،( محمود" ترك المراه یواجه مشاكله بنفسهالعمرة المتمیزة وعدم 
ا ه تلما  ونظرً ة علىمن هذا السن تمتع  فتقدها غیره  بداعاإل قدرة عال هذه  إًذاوالمرونة التي 

الد اأحسن استغالله السن وهذه المرحلة هي جوهرة لو ون العائد خیرا على مستقبل ال من  فإّن  .فس
ار ملهمة من االبداع. "هذه السن لدیهم ابتكا في صل ف رات وأف اء  حده األعلى خالل  إلىالذ

ع أمرحلة المراهقة...وتزداد قدرة المراه  ستط اه فهو  لة ومعقدة على االنت ه لموضوعات طو ن ینت
ر عند ة التذ التخیل  علىوتزداد قدرة المراه  للمعانيالفهم التام  علىالمراه تعتمد  ... وعمل

اة وما اة لصورة الح   ).41 .ص ،1981 ،محمود( "یتوقعه لهذه الح
لة:   تحدید المش

فة  برزت في المدة األخیرة ة وذلك رو النفسي" داخل المؤسسات الت اإلرشادالنفسي " المرشدوظ
ا ا حال ا ألهمیتها وللظروف التي تمر بها لیب ا لتزامن  ،نظرً ة نظرً وخاصة في مدارس المرحلة الثانو

ة مع المرحلة الع ة و مرة الحرجة وهي مرحلة المراهقة هذه المرحلة الدراس ما تحمل من تغیرات نفس
ة في سلوك التالمیذ، و  ة وعقل االهتمام من قبل فجسم ة  قد حظیت هذه المرحلة العمرة والدراس

احثین والدارسین في العد م الدعوة ال ستوجب من التعل ة، مما  حوث والدراسات العلم ید من ال
ة اإلرشاده و لالهتمام بتفعیل دور التوج م   .النفسي داخل المؤسسات التعل

ه: لة ا دتتحد عل سي اآلمش   :تيلدراسة في التساؤل الرئ
ه و  ة؟النفسي في معالجة مشاكل المراهقة في المرحلة  اإلرشادما دور التوج   الثانو

ة  تفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرع ة:اآلو   ت
  األول:السؤال 

ه و - ة؟ وأهمیتهالنفسي وما أهدافه  اإلرشادما مفهوم التوج   في المرحلة الثانو
  السؤال الثاني:

المرحلة اما الصفات والمعاییر الواجب تو - ة؟فرها في المرشد النفسي    الثانو
  الثالث:السؤال 

ة - ة والترو ستخدمها المرشد النفسي في عالج الحاالت والمشاكل النفس ما النظرات التي 
ة؟یذ المرحلة التي تواجه تالم   الثانو

ع:   السؤال الرا
ه و - الت التالمیذ اإلرشادما دور التوج ة النفسي في تحدید ومعالجة مش   ؟في المرحلة الثانو

ما لذلك  قة  ة عن التساؤالت السا   یلي:تستهدف الدراسة اإلجا
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ه و  أوال: ة:المرحلة  علىهمیته مفهومه وأهدافه وأ النفسي، اإلرشادالتوج   الثانو
 ه   مفهوم التوج

قدمها المشرف لشخص آخر  ة التي  ة واالجتماع ه "هو مجموعة من الخدمات النفس التوج
ه،  ة إلى الجانب التدرسي  عنيحاجة إلى التوج ة، أ جانب القدرات العقل ة العقل الناح

مي ة وعرّ   .)16.ص ،1981 ،( القاضي "والتعل طة علماء النفس األمر "مجموعة  هأنّ  اإلرشادفت را
قدمها اخصائیو علم النفس  اد اإلرشادالخدمات التي  عتمدون في تدخلهم على م  الذین 

جراءات لت ة وفعالة خالل مراحل نموه المختلفة  اإلنسانییر سلوك سومناهج وإ قوم طرقة إیجاب و
، و  ة للنمو والتواف دا على الجوانب اإلیجاب ممارسة عمله مؤ  إلىه الخدمات تهدف هذ أّن المرشد 

اة مساعدة األ ة وتحسین توقعهم لمطالب الح ة واالجتماع فراد على اكتساب المهارات الشخص
طة بهم واكتساب المهارات والقدرة على حل  المتغیرة، وتعزز مهاراتهم للتعامل مع البیئة المح

الت واتخاذ القرارات اد" المش   ). 32.ص ،2000 ،( أبوع

  النفسي اإلرشادمفهوم  
فا حین الذ یتعامل مع العادیین "هو ذلك الفرع من علم النفس  ا ضع الذین اضطروا اضطرا

ة مفردهم فیتجهون إلى مرشد لمساعدتهم في تخطي العق عجزون عن حلها     یواجهون مشاكل 

ثیرة مستمدة من  ي"وه  .)15.ص ،2005 ،المزني "( مهنة تستمد جذورها من تالقي وتداخل معارف 
ة م ( " مجاالت علم النفس وعلم االجتماع والتر النفسي درجة من  اإلرشاد"و   .)272.ص ،1981 ،قط

فترض في حالة  مه ولكن   اإلرشاددرجات العالج النفسي وهو جهد في سبیل تعدیل السلوك وتقو
عد إلى درجة االضطراب االنفعالي الحاد أو المرض النفسي الذ یتطلب  أّن  صل  السلوك لم 

ادة التعامل مع المعالج ل إلى الع   .)12.ص ،2000 ،أحمد ( " النفسي أو التحو
شخصیته قد تدفعه لال اته وقدراته وأماكن القوة والضعف  ان ستعانة إّن عدم معرفة التلمیذ إلم

ةداخل المؤسالمرشد النفسي  م طرائ  ،سة التعل مساعدة التلمیذ للتعرف على ذاته  قوم  الذ 
مي وتجاه مجتمعه، طه التعل اته تجاه نفسه وتجاه مح ة تجعله یتحمل مسؤول إّن التوتر وحب   نفس

االغتراب داخل مجتمعه األسر والدراسي من  ة والحزن والشعور  الكآ ة والشعور  الوحدة واالنعزال
لها عالمات تدل على أّن المراه دخل في حالة من  ال  ش مع الخ اب واضحة والع دون أس

ة في االستمرار في  عدم الرغ صل المراه إلى الشعور  اةالتوتر المرضى وقد   اإلرشادو  .الح
ة النفسي  ن من النمو للشخص ارة عن األسالیب والخدمات التي تؤد إلى تحقی أكبر قدر مم "ع

قة،  طرحها التلمیذ والتي قد تكون واجهة لصراعات عم لة التي  التعامل مع المش تفي  ل...وال 
ه لة المطروحة و یزه على المش ز على الفرد نفسه أكثر من تر لته بل یر تم بتهیئة التلمیذ لحل مش

الت الشبیهة في المستقبل" ذلك الكتساب القدرة على حل المش  .)12.ص ،2000 ،أحمد( الراهنة و
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ه حتى غیر المرضى  اإلرشادمما سب یتضح لنا أّن  ، بل یلجأ إل ستهدف المرضى فق النفسي ال 
ة للفرد. ق انات والقدرات الحق   ألخذ المشورة ومعرفة اإلم

 ه و أ   النفسي: اإلرشادهداف التوج
ه وهو دافع تحقی  - 1 ونتیجة لوجود هذا  الذات،تحقی الذات "إن للفرد دافع أساسي یوجه سلو

ة معرفة  ّن إالدافع ف ه استعداد دائم لتنم وفهم وتحلیل نفسه وفهم استعداداته  ذاته،الفرد لد
ة في  فا صیرة و اء و اته بنفسه بذ وجه ح التالي یوجه ذاته و م نفسه و ق اناته حتى  وام

ة لتحقی هذا الهدف" ان ( حدود المعاییر االجتماع م ،شع  ).29،28.ص ،1999 ،ت
ة وتخلصه من القل وهذا  تلمیذت من أهم الدوافع التي تحف للّن تحقی الذاإ       صحته النفس

حیث  یتطلبالدور  ة مفهوم إیجابي للذات  حاول مساعدة الفرد على تنم من المرشد النفسي أن 
ه مفهوم الفرد الواقعي عن ذاته مع المفهوم المثالي للذات. والحاجة  التعبیر عن  إلىیتطاب ف

یدها هي الحاجة التي تدفع التلمیذ  ان هذا في عمل أو ا إلىالذات وتو إلفصاح عن ذاته سواء 
انات، إًذا الحاجة  ه من إم ظهار ما لد یدها وإ تحقی  إلىفي موقف والتعبیر عن شخصیته وتو

التحصیل واإل  نجاز والتعبیر عن الذات.الذات ترت 
ة: " تحقی  - 2 عنى التواف ال ّن إالتكیف وزادة الصحة النفس سعى إلى تحقی التذالتكیف  ه   وج

ةتناول السلوك والبیئة و  ،اإلرشادو  ة واالجتماع ع حدث توازن بین  الطب التغییر والتعدیل حیث 
یئته،الفرد  ات البیئة"شإوهذا التوازن یتضمن  و اناع حاجات الفرد ومتطل م، ،(شع  ت
 .)29.ص،1999

حق  - 3 اب القل حتى یتحق للفرد التواف بل و زالة أس سمح للفرد " خفض التوتر وإ التكامل الذ 
ان   ).11.ص ،2000 ،أحمد(" اته وصوًال ألكبر قدر من السعادةبتحقی أقصى قدر من استغالل إم
ة الذ یهدف  هوتحقی الصحة النفس ة  اإلرشاد إل ات النفس عني التخفیف من االضطرا النفسي 

قوم المرشد عراض أ داخل الوس المدرسي أو خارجه من التي تحدث للتلمیذ  االكتئاب والعزلة و
مساعدة التلمیذ على إیجاد الحل المال ساعد التلمیذ على التخالنفسي  یف من حدة هذه فئم الذ 
ا على التح ة التي تؤثر سل  هم في ظاهرة العنف المدرسي.صیل الدراسي وتسالمشاكل النفس

ادة از  ،(أبوع   .)29.ص ،2000 ،ن

ه أرعة    هي:هداف أخر أ ولإلرشاد والتوج
الت التلمیذ (المسترشد)." - 1  حل مش
ه نموهم. - 2 ات التالمیذ وتوج ه جوانب القوة في شخص  توج
ة قدراتهم للتكیف. - 3  تحسین فعال
ات صنع واتخاد القرار - 4 ة عمل ادة،تنم ، ".(أبوع از   ).29.، ص2000 ن
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ه و  ه برامج التوج من في مساعدة الفرد ( اإلرشاد"إّن الهدف العام الذ ترمي إل التلمیذ) النفسي 
ساعد نفسه و  التعرف الت التي تواجهه"على نفسه وأن   .)5.ص ،2008 ،حسن(صوًال لحل المش

سعى  ي جملة من األهداف التي  ر اتحاد علماء النفس األمر قها وهي: اإلرشادذ   النفسي لتحق
ل طوعي حسب إ أوالً: ش عني إعطاء ّن تغییر سلوك التلمیذ یتم  رغبته ووف اتجاهاته، وهذا 

ة له في التغیالمجال للتلمیذ للشعور  لته وتوفر الرغ عمل المرشد النفسي هو مساعدته  ّن إ ر و مش
طلب منه التلمیذ ذلك.   عد أن 

: ًا ل ذاتي.حداث التغإالظروف التي تساعد التلمیذ على  توفیر ثان ش   یر المطلوب 
: ة في تحدید  اإلرشادة في عمل يأن یراع ثالثًا ع النفسي حدود وقدرات التلمیذ واستعداداته الطب

قها.   األهداف المتوقع تحق
فن"أوردته نظرة المجال  هذه النقا الثالث تتف وما صار الت "لل عني ي تعتبر االست الذ 

اشر للعالقات بین أجزاء الموقفاإل ة الوصول إ دراك العقلي الم ف لى الحل وفهم طرقة عمله و
ان اإل لما  ن الفرد من حل دراك واضًح المناسب له و مّ اًال و صار للموقف فعّ ان االست ا 

صا توقف االست الت. و معنى أالمش م الموقف  حدث إّال إذا نّظم  ّن ر على تنظ صار ال  االست
ع الجوانب الالزمة للوصول  ح جم حیث تص الحل في مجال مالحظة التلمیذ هنا  لىإالموقف 

ترك له فرصة الوصول  لة و ع جوانب المش صیر التلمیذ بجم ظهر دور المرشد النفسي في ت
  لوحده إلى الحل المناسب.

  ه و ة التوج   :النفسي اإلرشادأهم
شر والمراهقین  ة على ال عصر القل والتوتر وذلك لتزاید الضغوطات النفس عرف هذا العصر 
فة المرشد النفسي داخل المدارس  صفة خاصة األمر الذ دعا إلى الحاجة الماسة الستحداث وظ
ة للتالمیذ في هذه المرحلة الحرجة ومحاولة تجنیب التالمیذ  الحالة النفس ة من أجل االهتمام  الثانو

التالوقوع في  الت  المش ة والتقلیل من آثارها لو وقعت. والمش ة واالجتماع ة "هي النفس الدراس
اتتلك  عض التالمیذ فتعمل على إعاقة مسارهم الصعو م مع التي توجد عند  في السل  التك

سعى التلمیذ إلحراز التقدم العلمي ة التي  ة والترو م الت تقف حائال  بها األهداف التعل وهذه المش
ة مع البرنامج الدراسي" ه  دون تحقی الراحة النفس ایب ة  ).19.ص ،2007 ،( ت النفسي  اإلرشادإن أهم

قدمها  ة تبرز من خالل الخدمات التي  ة: اإلرشادداخل المدارس الثانو   والمتمثلة في النقا التال
م  - 1 ع التالمیذ. اإلرشادتقد ه لجم  والنصح والتوج
 االطالع على ملفات التالمیذ الجدد لتحدید جوانب التفوق والتأخر الدراسي. - 2
ة التالمیذ المت - 3 ا.رعا  فوقین والمتأخرن دراًس
ة التالمیذ المعیدین ومتكرر الرسوب. - 4  رعا
 توثی العالقة بین البیت والمدرسة. - 5
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اب. - 6 احي والغ عة حاالت التأخر الص  متا
ة  - 7 ة والنفس ة الفسیولوج مرون بها من الناح عة المرحلة العمرة التي  طب ة التالمیذ  توع

هم وانفعاالتهم.  وتأثیرها على سلو
حث حاالت  - 8  من ذو الحاالت الخاصة. التالمیذدراسة و
ة. - 9 ة واالجتماع ات النفس الصعو  إقامة المحاضرات والندوات المتعلقة 
م خدمات -10 ةالمؤسس الترو والنفسي وذلك في اإلرشاد تقد م   )6،7.ص ،2008،حسن("ات التعل

ا: المرشد  ة: وأهمیتهصفاته ومعاییره  النفسي:ثان   في المرحلة الثانو
ة المرشد النفسي   :أهم

ة  ونه  درشمالتكمن أهم حالنفسي في  اة في الوقت الحاضر  أص ضرورة من ضرورات الح
ساعد التلمیذ  ة متجددة فهو  اة إنسان ل السیر قد علىوطر للوصول لح ش اته  ما في ح

ة ال فيساعده عقالني وفعال و  ة ذاالوصول لنوع من االستقالل الدرجة  هو المسؤول عنو ت نفسه 
ینه من  ه وذلك من خالل حداث التغیرات اإلیجابإاألول وتم صاله لفهم عمی لذاته إة في سلو

ة  مارسها  اإلرشادوتكمن أهم ان التلمیذ  ة التي  ة السلب في تغییر الكثیر من العادات السلو
نه من التواف واالنسجام  ،من قبل قها من خالل تم ة وتحق ه إلى الصحة النفس والوصول 

ال صل لمرحلة الشعور  ا ،خرنسعادة مع نفسه ومع اآلالنفسي حتى  لتالي الوصول إلى و
اة قصى حد والقدراته إلى أ ودفعه لمرحلة تعلم صالإالرضى عن طر  الت الح تعامل مع مش

ل سو  ة ، ش الت  تبدأ أهم اب الكامنة وراء المش المرشد النفسي داخل المدرسة في معرفة األس
الطرائ التي  الت إلى الحلول  عض التالمیذ ومحاولة الوصول بهذه المش التي یواجهها 

النصح و تتناسب والم غي أاإلرشادوقف  یز في عمل المرشد ، وال ین الت  علىن یتم التر المش
ع الم ه تت ة بل عل الالدراس ةش ة والمسب ة المصاح ل ذلك  ت النفس ة و الت الدراس للمش

ات  علىیتوقف  مهنته من علوم وتقن ح  ل ما  ن العلمي للمرشد ومد معرفته  التكو
الت عترض التالمیذ من مش اب منها ضغو  ،تساعده في حل ما  ة أس وللضغو النفس

ذلك ل طة و بیر في ظهور الضغو مؤثرات لالمجتمع وتأثیر البیئة المح ة دور  االجتماع
إساءة المعاملة أو التعرض ل ة    حدهما .إلهانة والضرب من الوالدین أو أالنفس

ة للمرشد النفسي:   خصائص الشخص
عد - 1 ا قبل حصوله على دبلوم في  خرج قسم علم النفس ال  ة مرشدا نفس الصحة النفس

توراه حصوله على ماجستیر و ، و والعالج النفسي اإلضافة إلى حصوله  ذات المجالفي د
 على إذن ممارسة العالج النفسي من الجهات ذات العالقة.

طر  - 2 ة التي تساعده في أداء عمله  ع النظرات النفس ة بجم جراءات ائالمعرفة العلم  وإ
حة.  صح
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ة تمتال - 3 ف ة دعم تالمیذه على  مفردهم من دون إع بخاص ة  نجاز قراراتهم المستقبل
 االعتماد على الغیر.

ة في عمل  - 4  النفسي من أجل تحقی مصلحة التالمیذ. اإلرشادالرغ
 على التدرب قبل وأثناء ممارسته قناع وذلك من خالل حصولهالقدرة على اإل التحلي - 5

لّ  ّن أل للمهنة، ان مؤهال المرشد  أنّ أما   ه قادر على مساعدتهم.درك التالمیذ 
ة عند  - 6 المرشد من الوسائل الفعالة في خفض التوتر والقل عند التواضع وحسن الدعا

ه. ثقون   التلمیذ مما یجعل التالمیذ ینجذبون له أكثر و
صورة جیدة ومن هذه المهارات،  التخل - 7 عض المهارات التي تساعده على أداء عمله  ب

ص  قصده التلمیذ بوضوح وتلخ لته وفهم ما  االصغاء الجید للتلمیذ عند عرضه مش
عطاء الم لة وتفسیرها وإ النصائح والمقترحات التي تزود التلمیذ ش ة  المعلومات المطلو

لة. حل المش  األمل والتفاؤل 
مش - 8 أس والحزن والقل واستبدالها  ا وال اإلح ة  عر ااالهتمام بتغییر مشاعر التلمیذ السلب

الفرح والتفاؤل واالطمئنان النفسي. ة    إیجاب
ات  عض النظر ة ثالثا:  ستخدمها المرشد النفسي في معالجة الحاالت والمشاكل النفس التي 
ة لتالمیذ المرحلة  ة:والترو   الثانو

ة التي تساعد المرشد النفسي ات النفس   .النظر
ة وهذا العمل ال یتواله إّال شخص  اإلرشاد   ة وعمل ستند على أسس فن النفسي عمل فني منظم 

حق الهدف من  ب أعلى تدرب ل هذا عدة التلمیذ على التواف النفسي وهو مسا اإلرشادمهني مدرّ
ة مه مجموعة من النظرات العلم ط العمل تح العنصر الذ  ةالمرت ه  تعتقدل منها  أنّ النظرة 

یف ستتفاعل معها وما  ة و ة ستدرس الشخص ة أو من أ زاو هو الشيء المهم داخل الشخص
شر تمثل وجهات نظر أصحا هذه النظراتو  هو العنصر المؤثر فیها،  بها في ض السلوك ال

ة حق الصحة النفس ما  ما بینها  ،وتوجیهه وتعدیله  ار ف ناسب تا یموعلى المرشد النفسي االخت
عة و  لةطب عة المش  اإلرشادوهذه النظرات تعتبر موجها ومرشدا للعاملین  ،التلمیذ المسترشد وطب

سلوك  اإلرشادهداف أ النفسي من أجل تحقی  النفسي في فهم وتفسیر وض السلوك والتنبؤ 
ثرة ال شرة و عة النفس ال عناصر التي تدخل التلمیذ، وتعدد هذه النظرات واختالفها یرجع إلى طب

ة لد الفرد. ات النفس ة واختالف تفسیر االضطرا اغة الشخص   في ص
یف ینشو  الذاتل النظرات تسعى نحو تحقی هدف واحد وهو تحقی   القل أ تحاول فهم 

ن تعدیل السلوك  م یف  ات الدفاع ضد هذا القل و یف تتولد آل المرضي عند اإلنسان و
ع النظراتاإلنساني. والمرشد  ن العالج  ؛النفسي مطالب بدراسة وفهم جم م ع النظرات  ألّن جم

ة میّ  ما بینها فالفروق الفرد ل بها ألّن الناس تختلف ف ل شخص عن غیره ولذلك وجب عالج  زت 
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الطرقة التي تناسب حالته وتعرف النظرة  ،یتعصب لنظرة معینة أالّ وعلى المرشد النفسي  ،فرد 
ها اإلرشادفي  أنّ طة، التي تساعد على فهم وتفسیر  النفسي  "مجموعة من الحقائ المنسجمة المترا

ة للمسترشد" ة التحلیلومن بین هذه النظرات  .)43.ص ،2003 ،( السفاسفة الظواهر النفس  نظر
د ال معنى اقتفاء تي تالنفسي لفرو لة في الالوعي  رات المقموعة،   ثرأحث عن سبب المش الذ

ة ة السلو افلوف" والنظر الطرق اآلالتي  "ل ن االستفادة منها    ة:تم
الثواب والعقاب - قة العالج  ا شرطي بین العالقتین. ذلك: و طر  لحدوث ارت
ا الشرطي  - حث عن الحل هنا  فك االرت اب، إًذا هي مدرسة ت حث عن األس من غیر ال

ة  ة وتتمثل في إزالة الحساس طرقة عمل اب و طرقة واآلن من غیر أس ا الشرطي  واالرت
 المتدرج أ خطوة بخطوة.التعرض 

ضان - الف أن تخاف االمتحانات ادخل االمتحان العالج  ه،  معنى الذ تخافه أقدم عل  :
 النتیجة على هللا.واترك 

اإلطفاء:  - عد  العالج  ه األلم و ا بتعرضه للمؤثر من دون أن تعط أ بإطفاء االرت
حدث له األثر. قة ال  حدث انطفاء للعادة، فلو تعرض للعادة حق ة عدة مرات   تكرار العمل

التنفیر: - ا شرطي لذیذ یتم تنفیر الشخص  العالج  ون لد الشخص ارت معنى أن 
  طب عادة على مدمني الكحول.و

ة. ة المعرف ك" – "ألبرت ألسن"روادها:  النظر . ومفهوم علم النفس المعرفي هو فرع "أرون ب
ال ة یهتم الیوم بدراسة النشا العقلي لإلنسان وعالقته  سلوك. حیث یر رواد من المعرفة السلو

ة مشاكل اإلنسان جاءت من عقله وسببها الحدیث الداخلي في اإلنسان  ّن أهذه المدرسة  أغلب
س لي أصدقاء أوأساسها (أكاذیب أصدقها)،  روه أنا ل ن تقول أنا فاشل أنا مهمل أنا غبي أنا م

ارك مة ل هذه األكاذیب تأتي بها أف رة یتغیر المعتقد وتؤد إلى عواقب وخ ، إًذا بتغییر الف
ة هي نتیجة لكل ما مرّ في عقولنا في وتتغیر المشا ارنا الحال ذلك یتغیر السلوك. "إّن أف عر و

اتنا إّن ما نعتقد  ارنا فسوف تتغیر شرو ح رنا أف ذا غیّ ارنا وإ اتنا تصنعها أف ، إّن شرو ح الساب
صیر عقلنا مستعد لقبول ما یواف رة، و ن حولنا وخاصة في الطفولة الم  عن أنفسنا نأخذه ممّ

یرنا أ  رفض ما ال یواف اتجاه تف ة أكثر أنّ معتقداتنا عن أنفسنا و رتنا الحال د ف نا نصدق ما یؤ
حصل في  فأكثر اتنا  حصل في ح ا ( " دمغتنا األولأالذ    .)23.ص ،ت د. ،الخ
ة المدرسة ممیزات ها /المعرف م لدیهم الذین الناس مع وخاصة ممتازة نتائج تحق أنّ ة الق ة الروح  عال

مانهم أ ر .بیر ا إ رة فتت هللا ذ ة، الف رة السلب ة والف  الوقت طول مع تترسخ عندما السلب
ح ة والتجارب معتقد تص   .المرض قناعات بتغییر تكون  السلو
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ة ة المعرف   النظر
  المشاعر --- األفكار --- الحدث
ار أتي الحدث ار األف  هناك والحدث تغییرها صعب والمشاعر المشاعر، تأتى هي التي واألف
عت وال وخلصت الماضي في حدثت أحداث ار  تغییر ید وفي ا،تغییره ستط  سمى ما وهو أف
ار( )الذهن (تجدید ة واألف  داخل حدث الكالم )الداخلي الحدیث هي أ لوحدها يتأت أوتومات
  .اإلنسان
ار  Aالحدث س  Cب تأتى التيهي C    *Bوالمشاعر  Bواألف   .فق  Bبتغییر إالّ  فرصة عند ول

A   حدث B ار   مشاعر   C أف
 حزن  فاشل أنا  العري في رسبت أنا

 اكتئاب مهمل أنا 
 أس مظلوم أنا 
ا غبي أنا   إح
روه أنا   تذمر م

  
لة ولمعرفة ة الحوارات هذه بتغییر هو والعالج نفسي في أقول ماذا أعرف أن یجب المش  لكي الداخل

ن الحدث.النتیجة تتغیر ل على أتي أن م رة ش ار وراءه وتأتى ف ة أف  مشاعر عدها وتأتى ثان
ة ات .سلب تغییر  تغییر طر عن المشاعر وتتغیر مشاعر هي واالكتئاب القل اضطرا ار و األف

ار یتغیر  ي المعرفي والعالج . السلوكاألف ن السلو   .االستشارات أغلب في استخدامه م
ات   :المعرفي العالج أساس

ة العالقة      .العالج في أهداف ثالثة على تعتمد وهي .العالج في األهم العامل هي العالج
  .العالج أهداف على االتفاق*
 .العالج وسائل مهمات على االتفاق*
طة وجود* ة را  .والمستشیر المعالج بین إیجاب

ي المعرفي المعالج دور  .السلو
  .التفاهم-
قي االهتمام إظهار-  .الحق
  .اإلتقان-
  .نظره ووجهة المستشیر رأ سماع-
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ي    المعرفي:العالج السلو
ح  علىالتوتر النفسي یؤثر      ص یر الشخص و ع المواأنّ حدث نفسه  اإلنسانتف ستط جهة أو ه ال 

مة أ إنسانه نّ أ م في نفسهال ق ون عاجز على التح یر السلبي قد ،و  المشاعر  علىیؤثر  هذا التف
بدأ ود  أوالتعاسة  أو لالق أوالحزن على اإلنسان ظهر  و أس و  أوالر عید هذا  علىال المد ال

النفس وصورة  علىسیؤثر  معنى حینما فقدان الثقة   إلىذلك یؤد  تصاب المشاعرتقدیر الذات 
ة السلوك ا یتهرب ال إصا ح تدرج ص تفاد األنشطة سواخمول و ة ء و ة، أواالجتماع  وحینما  المهن

اة  ح أسلوب ح ص ح أوالخمول  ص اة عندها  حفي  السلوك یؤثر نم ح ص ا الجسم و  فسیولوج
ة في النوم  اإلنسان یزه .ن أوعنده صعو قل تر   قص في الطاقة و

ي المعرفي   برنامج العالج السلو
 عمل  یبدأ العالج بتعدیل السلوك تفاد األنشطة  علىعندما یبدأ هناك خمول واضح واالكتئاب 

اة أو ة الجلسات األولى یجب  ،یتفاد أهداف الح فوائد هذا النشاومع بدا س المرض   ،تحس
ع أّن  وذلك بإشعاره ة وجم ة الجسم تئب  ّن أنواع النشا أل النشا شيء مهم جدا والحر الم

عرف نّ إقول  التعب ولكنه ال  شعر  ح أاالكتئاب هو  أّن ه   التعب والصح شعر   ّن الذ یجعله 
حاجة عندما یبذ اإلنسان شتغل هو  تًئ  ،الراحة إلىل الجهد و ون م حاجة  اولكن عندما  فهو 

الهدفالنشا والمهم أ إلى شعره  ه هدف والنشا  ون لد الهدف شيء مهم جداو والشع ،ن   ،ر 
االتج ّن أل الهدف یجعل لإلنسان اتجاه والشعور  الرضى تزداد اه یجعل االشعور  شعر  إلنسان 

سهم في الطاقة رغبته في بذل إّن  ،تحسین العالقات مع الناس واالندفاع لتحقی الهدف مما 
قتلهم " ألّن  هو العمل واالكتئاب أفضل عالج للقل ما القل هو الذ  شر...إنّ قتل ال  "العمل ال 

اهتا على  ).19.ص ،1988 ،(شیخاني س علینا أن نتطلع إلى هدف یلوح لنا  "لنتغلب على القل ل
ن" ما علینا أن ننجز ما بین أیدینا من عمل واضح بیّ نّ عد، وإ ارنیجي  ال   ).25.ص ،1994 ،( 

ع، و "عش على أساس یومك و  أقصى ما تستط ل  نسااستفد منه  ه، وال تحمّ ل ما ف األمس 
ه بید هللا" یر في الغد ألنّ   .)70.ص ،1988 ،( شیخاني نفسك عناء التف

  ع المشاعر عتقد أ اإلنسان ّن تقبلها ونقصد بهذا أ إلى والسعيتطب تئب  مشاعره غیر  ّن الم
ل ما ة و ه من قل  عاد ق ،قبلهافإّن هذه المشاعر ال حزن  أوشعر  نا أول في نفسه لماذا و

القلوحد أ علم أشعر  ة ال  ة نّ  وهذه المشاعر السلب ع نا نّ "هل تعلم أ غلب الناسعند أ ها طب
ات لكن ما اطات وعق انا من اح الت ونعانى أح عا لدینا مش اتنا  یهم في جم من أ  أكثرح

ات"شيء آ ة تعاملنا مع هذه العق ف ینز خر هو   .)19.ص ،ت د. ،( رو
 یر السلبي وهو لب العالج یر السلبي هو الذ یؤثر في المشاعر  ألّن  ؛التقلیل من التف  التف

ةیما السلوك و  اإلرادةو  یر السلبي في أ ،ؤثر في الفسیولوج ر والتف ف ع نّ أ اإلنسانن  ستط ه ال 
ة نّ أ أو سيء إنسانه نّ أ أوان یواجه  یر السلبي یتم عبر عمل م بنفسه والتقلیل من التف ه ال یتح
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ة فحین الصور التال ار الواقع  ع أاخت قول شخص أنا ال استط اجه هنا أو ن ما نختبر الواقع عندما 
ة نبیّ  ات تدرج معنى نّ الواقع أ ن له من خاللنضعه في وضع ات  ن أن یواجه هذه الوضع م ه 

ات أ ة أخر ونثبت ن یوضع في عدة وضع ذلك  ،المواجهة علىه عنده القدرة نّ له أاجتماع و
قول أ ه عندما  تم تدر ة و طرقة تدرج ان  ان هنا نجعله یذهب لذلك الم نا أخاف من هذا الم

ة إدارة القل في هذا الحالة . على  ف
  ة النوم هذا جانب عدم استعمال  فسیولوجي،تحسین عمل ة النوم  هناك برنامج لتحسین نوع

القراءة في السرر ومشاهدة التلفاز  ات التي تدعم عدم النوم  ل هذه  السرر، علىالسلو
ات یجب تغی عدم النوم یدفع الشخص  ّن أل ؛ن یتفاداهامن المرض أ ولهذا نطلبرها یالسلو

طرقة  یر  ة.للتف  سلب
 ون التقلیل من اإل معنى حینما  ة الناتجة عن االكتئاب  تًئ  اإلنسانثارة الفسیولوج في  ام
ة ناتجة عن هذا االكتئاب أ  ون في حالة تشنج عضلي وعنده تغیرات فسیولوج ان  غلب األح

ه  ذلك یتم تدر ة االسترخاء هذه الفسیولوجي،االسترخاء حتى ینقص هذا التغیر  علىو  وتقن
طرقة سّو  الرتخاءتستعمل  م التنفس   ة.العضالت وتنظ

 ل  اإلنسان ،تحسین مهارة حل المشاكل لة في حل مشاكله و تئب عنده مش عنده  إنسانالم
عطى المهارة  ذلك  عرف طرقة حل هذه المشاكل و تئب عنده مشاكل ولكن ال  مشاكل والم

ه  على ون  علىحل المشاكل أ یتم تدر اطا وال یتسرع  أكثرمهارة حل المشاكل حتى  انض
رة هي في تحسین مهارته في حل المشاكل أل سرعه،وال ینفعل  مهارة حل المشاكل تمر  ّن والف

ه  تم تدر عطى تمارن لتطبی ذلك البرنامج. علىمراحل و  هذه المراحل و
الت واتخاذ القرارات تتضمن:   مهارات حل المش

الت. - 1  تحدید المش
الت إلى أهد - 2 ل المش  اف.تحو
الت. - 3  تحلیل المش
 .استكشاف البدائل وآثارها - 4
 .التخط لمسار العمل - 5
الت جدیدة - 6 م الحلول على مش  .تعم
م الحلول. - 7   تقی

 خطوات تساعد على التغییر:
ون ا" - 1 ارً أن  عً  اذاًت  التغییر اخت   .الشخص نفسه من داخل انا
ة بینك  - 2 ة فعل أو تنفیذه بتجنب العادة السلب ین نفسك.القرار وهو بدا   و
 أن تراقب نفسك. - 3
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ون عندك - 4 اتك، وّرنا خلقك لتكون أسعد وأحسن خلقه. قین أن  ل طل حق لك   أّن هللا س
  .)2015، (هارون "ال تصدق نفسك وال تؤمن لها - 5

قدراته و النف اإلرشاد"فعن طر  صیر التلمیذ  ن ت م اناته الكامنة إ سي  ن م م التي من خاللها 
عمل على معالجة التصد لعدم  ه  ة إضافة إلى أنّ عض األمراض النفس فرسة ل الوقوع 

ة والمقاومة وتحسین مستو التفاعل الحالي عن طر  عوامل الوقا ات وتحصین الجسم  االضطرا
ات" اب االضطرا ب على تالفى أس             االستفادة من القدرات واالستعدادات الحاضرة والتدرّ

  ).7.، ص2000 ،داو مالمح(
  

عا: دور  الت التال اإلرشادرا ةالنفسي في معالجة مش المرحلة الثانو ة  ة والترو   میذ النفس
 مظاهر فترة المراهقة

ة حیث  مرحلة المراهقة التي تعد مرحلة مهمة وصع مر اإلنسان ضمن مراحل نموه المختلفة 
ظهور التغیرات  ینتقل فیها اإلنسان من مرحة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج وتتسم هذه المرحلة 

ة ...إلخ.  ة واالجتماع ة والخلق ة واالنفعال ة والعقل ة  أّن ومن المعروف الجسم التغیرات الفسیولوج
ة النضج ة التي تحدث في فترة المراهقة، والنفس التي ینتقل فیها الطفل من مرحلة الطفولة إلى بدا

. ا ة متعددة مثل القل والتوتر وصوال إلى اإلح   تؤد إلى أعراض نفس
ات في السلوك والمقصود  وتصحب هذه المرحلة مجموعة من الصراعات واالضطرا

ة وهذه هو تعلم خاطئ و في السلوك  االضطراب تس ة الم ات الخبرات حدث خالل الخبرات الح
ة والصفات التي نستخدمها لوصف و  مومة النسب العادات تظهر في صورة سمات تأخذ صفة الد

ا إلى  شر من قل واكتئاب واندفاع وعدوان...إلخ فهي تشیر غال الفرد من  سمات تمیزالسلوك ال
ر والجدیر  .غیره ص المناسب. أنّ الذ التشخ ام  ه لكي یتم تحدید العالج المناسب البد من الق

ص تقی عمل تشخ قوم المرشد النفسي  جب أن  م و هدف التقی ة للتلمیذ، و شمل مقابلة شخص مي 
ة. ات نفس   إلى معرفة وجود أعراض أل اضطرا

ة عند المراه- ات النفس   عالج االضطرا
ة تعد ه داخل اإلرشادو  برامج التوع تساعد المراه في فهم من العوامل التي المدارس  والتوج

دارة مشاكله ن هناك تع ،وإ حدث أثره إذا لم  ل ذلك ال  ن یاون ودعم من أهل المراه والمقرو
ة والدعم النفسي  الحب والحنان والرعا حا  منه، ولكي یتجاوز المراه هذه المرحلة البد أن 

عزز ثقته ن تترك العائلة المجال البنهم المراه وأ الالمحدود ات ذاته والتعرف على قدراته ل إلث
تحمل مس الته من دون االعتماد على اآلخرنؤ بنفسه و واجه مش اته و المساندة والوقوف  إّن ، ول

شعروا المراه أنّ  ه مع المراه لیتجاوز هذه الفترة بنجاح من واجب األسرة والمدرسة والزمالء أن 
اج نفسي  رغبون أنّ و في احت الته و قدرون مش ع لدیهم نماذج  التواصل معه وأّن في هم  الجم
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مفرده، مختلفة عن المعاناة وأنّ  س  ة التي تدور  المراهعلى و ه ل شترك في المناقشة العلم أن 
الت إلى الحل المناسب، ونالح هنا  الته ألجل الوصول بهذه المش ال المراه  أّن حول مش

م. وجهه إلى الطر السل فهمه و حتاج إلى متخصص  سمعه فق بل    حتاج إلى صدی ل
التقلیل من و شعالوتجنب  النفس  یز على منح المراه الثقة  عدم األمان داخل أسرته مع التر ر 

عطاء المراه مساحة من الحّرة  ة وإ عة والمراق شه  ومحاولة تصرفاتهفي المتا ع ملء الفراغ الذ 
شراك  ة وإ ة الراض ة للمشارع واألند الرحالت والزارات المیدان ام  الق ة  األنشطة الترفیه المراه 

ات المجتمع المدني، والسما اب الكشافة وجمع قوم بها ش ة التي  ح المراه في األنشطة التطوع
ه وعدم  ستقل برأ أن  القوة آلراءإللمراه  المراه  يإّن وعووجهات نظر ولي األمر. " خضاعه 
ة تعدّ عنص ه واستقرار وتقبله لذاته الجسم ات سلو اني منه النفسي"أرا مهما في ث   .)235.ص ،2000 ،(الشی

ة -   معالجتها.النفسي في  اإلرشادودور  التي تصیب المراهأبرز األمراض النفس
ة المشاكل س من الناس اثیرً  أّن  األول سببهاصفة عامة  النفس ة معلومات لدیهم ل  أنفسهم عن اف

عو  ماذا عرفون  ال أ  غیرهم لدیهم معلومات خاطئة عن أّن  الثاني والسبب ،عملوا أن ن ستط
ذلك تضررون  یخدعون  أو صدمون  و ُ  المرشد النفسي وهنا ،و  ن لك مواضع القوة في نفسكبیّ ی

ع  وضح لك ماذا تستط ارة المرشد أّن  أ تعمل أنو طب أمامها قفتمرآة  عن ع { َال  سنة معك و
رًا }الطالق سْ ُ ٍر  دَ ُعسْ َ عْ ُ َّ ُل  ْجعَ یَ اَها سَ ا آتَ ْفسًا ِإالَّ مَ ُ نَ َّ ّلُِف  َ  قدرات من هللا آتاك ما أ.  7ُ

انات م حدث معك ما وهو اسرً  عسر عد من هللا وسیجعل وطاقات وإ  الجلسات انتهاء عد س
ذهب ،ةاإلرشاد طرة فقد عندما" إلى المرشد النفسي تلمیذال و اته على الس ح  ح ص  ارً تأثّ موعندما 

قً  اومهمومً  امقبوًض  الیوم لاطو  ظل ماوعند لمة أ ر اومتضا ّف اء و  ینجز وال في عدید األش
شعر واحد، شيء منها  جدا وتأثر منهم عض مع وأساء التعامل الناس وس توازنه فقد هأنّ  وعندما 

عض بإساءة قف منهم ال دأ  ماذا  بین لهی لكي دللمرش أن یذهب البد عندها ،نقطة ل عند و
ر أّن هللا خلقك ألجل شيء واحد وهو أن تكون أحسن من في هذه  .)2015 ،(هارون  ."فعل وتذ

ا {َلَقدْ األرض  اَن  َخَلْقنَ نسَ نِ  ِفي اْإلِ مٍ  َأْحسَ ْقِو   .4التین} تَ
الت   ة متعددة إلى جانب مش شون ضغوطا نفس ع غیرهم من الناس  ة  إّن تالمیذ المرحلة الثانو

الت:   فترة المراهقة، وسنختار من بین هذه المش
 قل من االمتحان. - 1
 ضعف الثقة في النفس. - 2
یر السلبي. - 3   التف

 :االمتحانقل 
التحصیل  صفة عامة من السمات التي لها عالقة  صفة عد القل  الدراسي وقل االمتحان 

حوث والدراسات التي تناولت هذا المجال قد أوضحت أنّ  لما ارتفع مستو خاصة " فنتائج ال ه 
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ح،  القل قّل  س صح ینت الدراسات وجود فروق ذات داللة و مستو التحصیل الدراسي والع
ة في التحصیل الدراسي بین التالمیذ ذو قل االمتحان المرتفع والتالمیذ ذو قل  إحصائ

  .)53.ص ،1998 ،( الوحش االمتحان المنخفض لصالح التالمیذ ذو قل االمتحان المنخفض"
مواقف االمتحان حیث تثیر هذه المواقف في الفرد  وقل االمتحان هو" نوع من القل المرت 

ة تعتره في الموقف الساب لالمتحان أو في موقف   ،( زهران االمتحان نفسه"االنزعاج واالنفعال

مواقف االمتحان "نوع منوهو  .)95 .ص ،1997 ة غیر سارة  القل مرت  ة عال ارة عن استجا ع
حیث یثیر موقف االمتحان الكثیر من المخاوف  التوتر واالنزعاج  لموقف االمتحان تتسم 

الهم وتهدید الذات، فیتوا سوء أإلحساس  ا ما  حصل على درجات منخفضة"ثر أداء التلمیذ وغال  و

ه حزن  .)38.ص ،2002 ،الزراد( صح ل حاد  ش ون  انا  والقل هو تدني في حالة المزاج وأح
انا تتدهور حالة المراه حتى  ، وأح شدید غیر معتاد وانخفاض مستو تقدیر الذات لد المراه

مرض  ة  ه الحال إلى اإلصا ا"صل  ة التي تصیب  "الشیزوفرن ات النفس وهي نوع من االضطرا
ات في السلوك. ة في التعامل مع اآلخرن وتقل ة وصعو  المراه وتظهر في صورة تصرفات عدوان

اال ة  اب اإلصا ة لد المراهقینومن أس ات النفس إساءة المعاملة  ضطرا ة  المؤثرات االجتماع
ة التي یتعرض لها  .واالضطهاد والتجارب السلب قة لقل االمتحان  المراه من خالل التعرفات السا

شعر بها التلمیذ قبل  نالح أّن  ات التي  عامل الخوف هو العامل المشترك ألغلب االضطرا
ة ومخاوفك "والخوف  ه.وأثنائاالمتحان  اطن ة ونفسك ال یدل على انعدام التوازن بین نفسك الخارج

قى م عثها من التي انزرعت في عقلك الالواعي ت ه و حییها حادث جدید مشا عیدة حتى  أة و خ
طر  ر خوف لم تس ل مرة تحمل على تذ ودها وفي  اتها ور ك س ه تكون نتیجة هذا الخوف عل عل

العجز عن مواجهة حالة معینة". ه یزد في قوته التدمیرةنّ أ  ،( شیخاني "الخوف هو نتیجة شعورك 

ة المطاف إلى  .)72.ص ،1988 ؤد في نها ر و وهو الشعور الناجم عن الخطر أو التهدید المتصوّ
اء   .تغییر في السلوك مثل الهروب أو االخت

م هللا وجههقال اإلمام  رّ ه ف ،على  ا فقع ف هإذا هبت أمرً ه خیر من شدة توق   .إّن الوقوع ف

ستخلص مما تقدم دور  ة اإلرشادو   النفسي والمرشد النفسي في معالجة ذلك لطالب المرحلة الثانو

م الترو و أ .1 ة .أنّ ن یوضح المرشد النفسي للطالب دور التقو ة عالج ص ة تشخ  ه عمل
م الترو .ت .2  نوع أسالیب وأدوات التقو
عة المرشد النفسي إلجراءات االمتحانات  .3 ة .متا  واالبتعاد عن الره
 الدراسي.قدراتهم في التحصیل  تالمیذالتأكید الثقة لد  .4
 وخارجها.تهیئة الجو المناسب داخل قاعات االمتحانات  .5
عث روح األمل و حث الم .6   التالمیذ.التفاؤل لد درسین والمشرفین على 
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النفس  الثقة 
ة لد الفرد ارزة في الشخص عرف بتقدیر الذات أحد السمات ال النفس أو ما  ها ألنّ  ؛تعد الثقة 

النفس تعأ  ةمن مظاهر االستقرار النفسي وا دالثقة  الصحة النفس ما بین النفعالي والتمتع  ، و
ة "ماسلو" ف الفرد مع بیئته وتحاف على صحته النفس فه للحاجات التي تكیّ  إلىالحاجة  ،في تصن

ان یدها وهي الحاجة التي تدفع الفرد إلى اإلفصاح عن ذاته سواء  في  التعبیر عن الذات وتو
انات، إذا الحاجة إلى ه من إم ظهار ما لد یدها وإ  عمل أو موقف والتعبیر عن شخصیته وتو

التحصیل واإل نشتحقی الذات ترت  التواضع و تسم الشخص الواث من نفسه  هذا  أنجاز "و
ة" تقبل النقد بروح إیجاب ة في تقدیر نفسه، و   .)12،11.ص ،1978 ،سعد( أ التواضع عن واقع

ة  ة واالنفعال ات النفس ة لد الفرد فمعظم االضطرا الصحة النفس النفس عالقة وطیدة  وللثقة 
النقص وعدم القدرة  معنى شعوره  صاب بها الفرد أساسها انخفاض مستو تقدیر الذات أ  التي 

اته وعدم القدرة على مواجهة الت التي  على تحقی أ إنجاز في ح  واجههتأ نوع من المش
العجز والضعف والهوان وال  صاب  ة عن نفسه وعن قدراته ف ن في داخله صورة سلب وّ ذلك  و

أ عمل من األعم ام  ع الق نجاز ما یرد. وقد فسر إال من دون االعتماد على غیره في ستط
د في نظرته سبب حدوث ذلك وأرجعه لعدم وجود الوالد القدوة الذ یتقمُّصه الطفل في  فرو

اته من ثالث إلى خمس السنوا ة ت األولى من ح ة،  الغیر سنوات، والذ أنتج هذه الشخص سو
اب أهم من إّن  یر أس لبي التّف قة ضعف هو السّ فس، الّث ائم، العجز واإلحساس النّ اً  الدّ  ما وغال
اق النفس الثقة ضعف نتجی رات وراء االنِس ؤّث لما واالنفعاّلة، العاِطّفة المُ  الفرد شخّصة انت ُف

قً  انو  قّوة ه من اواثِ ه ُقدراتِ سان وشخصیتِ ه ذلك ع د أثرُ یره على الجیّ ّلما اإلیجابي، تف  انت ُو
فة شخصیتُه ه انت ضع ارُ مة سلّبة أف تشائِ ل من  .مُ حتمَ ر ینشأ أْن  المُ لبي الفِ  أو لموقف نتیجة السّ

ه خالل الّشخص بها مرّ  حالة اتِ ت ح ه تر اع ذلك لد یر ءالسي االنط لبي والتف  تعرضهُ  :مثل السّ
م لالنتقاد ع أمام والتّهُ یز  ،الجم یز وعدم الَضعف، مناِط على التر ر على التّر  مناِط تّطو

ر  الفراغ، القوة ُ  وما الفِ ولده ُ ّرة ُشحنات من ی ة، ف ح واضح هدف وجود فعدم سال ت ُ  المجال ی
ار ة لألف لب ر، للنمو السّ ة بیئة یخل فالفراغ والتكاُث ار لزادة خص ة األف لب لبیون  األصدقاء، السّ  السّ

تشائمون  أثیر قومون  الذین المُ یر على التّ ْن  خاّصة الّشخص، تف ر سرع ان وإ  الم التأُث
ائم والقل الخوف، اآلخرن یر الدّ ستقبل في والتّف ه مُ ات سودُ ر أحمد هارون  ،والمشاكل الُصعو  و

م ستخدم دائما المتشائم " أّن  ات هذه تترجم النفس ّن أل السلبي التعم ة، السلب  نحن لذلك بدا
 هو العالج ولذلك، ألنفسنا الداخلي الحدیث هذا نصدق ال أن عدهم ونفسا وفقها شرعا مطالبون 

یر لك یجوز وال أحداثه ل الماضي وتترك فق الحاضر في تعمل أن قى وال للعبرة إال ه التذ  ت
  .أتي أن إلى المستقبل تنتظر
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د      ش على نفسك عوّ ز أن هو للغد لالستعداد الطرق  أفضل وأّن  ،الیوم حدود في الع  على نر
ائنا  للغد، ه نستعد الذ الوحید الطر وهو ون  ما أحسن على الیوم عمل إنهاء في وحماسنا ذ

س فاألمس س والغد حلما إالّ  ل اال إال ل غي ما عشناه فإذا الیوم أما خ  حلما األمس من یجعل هإنّ ف ین
جعل سعیدا اال الغد من و  ال نفسك أّن  تدرك وأن لها نتؤم وال نفسك تصدق ال إذا، األمل حافال خ
ا ونفسيالخل قال .مصلحتك ترد س والدن أرعة إبل ر الصدی رضي هللا عنه، إنّي بلیت   فة أبو

لهم أعدائي. إذا نفسك أقرب أعدائك فال تؤمن لها واعتِمد یف الخالص و  ، ة، إرادتِك على والهو  القو
اجح اإلنسان بین فالفرق  ل الفاِشل واإلنسان النّ ن اإلرادة، الفرق  في یتمّث لك فمَ  والُطموح القّوة اإلرادة مَ
لك العالي ها ومْن  القوة مَ ع، ال :وقال استسلم فقدَ س أستط ستحیل، األوان، فات لقد اآلن، ل  لمات مُ

ها من ك تُّضع أْن  شأنِ ص علیها القضاء تُساِرع لم إْن  الُفرص، عل ا  قال .منها والتخُل ا َأیُّهَ تعالى َ{
تُمْ }المائدة یْ م مَّن َضلَّ ِإَذا اْهتَدَ َ ُضرُُّ مْ َال ُ مْ َأنُفسَ ُ وْا َعلَْ نُ ِذیَن آمَ مشوارك وال تهتم  أكمل معني 105الَّ

عمل لغیرك ن ماذا    .تقودك تجعلها وال نفسك قائد أنت و
ع     ع تحقی نستط ع .الذات وتقدیر النفس في الثقة تعزز خالل من أهدافنا جم ام ونستط  الق
م خالل من بذلك اتنا في التح  تزد أنفسنا، عن وصورتنا فاءتنا، لتحسین أفعال نقوم وعندما .ح
  .آخر شخص أ مساعدة دون  من أنفسنا في ثقتنا

 
اب انعدام   النفس الثقة أس

قین وعدم ه اإلأنّ  عني المصطلح هذا إّن  حیث النفس، الثقة مصطلح نسمع ما ثیراً  مان وال
النفس هو انعدام  س الثقة  ع فعله، وع ما تستط قین  النفس هي االعتماد علیها وال الشك، والثقة 

ون  اب والشك وعدم الر شر وعدم القدرة  إلىالثقة وهو االرت التالي ضعف اإلنتاج ال الذات، و
اب هناكعلى تحقی النجاح والتقدم.    :يتاآل منها لنفسا الثقة ثیرة النعدام أس

طر والقل الخوف من حالة ون  الشخص، تصرفات على دوماً  تس  أن من مصدره الخوف هذا و
النفس  ا الخوفذً إ انتقادات أو لمخالفات یتعرض عفي األساس عدم الثقة  انخفاض وهو ما  رف 

اآلخرنواإل تقدیر الذات قارن نفسه  النقص عندما   .حساس 
ع أّن  الشعور زون  ضعفك نقا عرفون  حولك من جم ر ناتك أّن و  علیها، و اتك وس ع حر  جم
ة   .اآلخرن من مراق

أ شيء ام  ه حالة من الضعف وتعجز إرادته عن الق الخمول والكسل وتنتا همل نفسه  الشعور  و
ة مظهره ونظافته الشخص عد یهتم    .وال 

قوده إلى الفشل یره السلبي الذ   أنا فاشل، (أنا لنفسه، الشخص قول أن ،قع فرسة سهلة لتف
ع، أنا غبي).   ضعیف، أنا ال أستط
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ة تلعب دورً  فقد الثقة بنفسه  ابیرً  االتنشئة االجتماع  من لالنتقادات هتعرضفي جعل الشخص 
  .األخوة أو الوالدین اوخصوص اآلخرن،

ة األهل نظرة ة تهدم أن شأنها من التي األبناء، من الكثیر منها عاني التي السلب  األوالد، شخص
  .الضعف وتشعرهم

  النفس الثقة انعدام عالج
  ؟النفس الثقة تعزز یف

مان هي الثقة قین وعدم الشك، اإل التالي وال  هيَ  النفس الثقة تعزز في األولى الُخطوة فإنَّ  و
مان وهوَ  الثقة معنى من المقصود تحقی ما ُقدرات من تمتلك ما اإل ز و  من غیرك عن ِه  تتمیّ

نزالها مهارات، مان لمنزلة نفسك من وإ سعك  ّن أدت "ث بنفسك إذا ردّ . بها اإل الظروف أقو منك وال 
ك في الواقع لن تفعل شیئا ولكنك إذا قلت لنفسك أنا لم أوف في هذا العمل حتى اآلن أن تفعل شیئا فإنّ 

ة النجاح"ومعالجتها فإنّ ولكنني أعرف العلة وسأعمل على تالفیها   ،(شیخاني ك عندئذ تقف على عت

 في أخطأت لو وحتّى اآلخرن، تدّخل دوَن  األعمال إنجاز في نفسك على االعتماد .)8.ص ،1988
ة مك في سبب هو الخطأ هذا أّن  فستتعلم األمر بدا  النجاح ُقمت حال وفي الخطأ، من الصواب تعل
ك بیرة ثقة إحداث إلى سیؤدّ فهذا غیرك على االعتماد دون  بنفسك بتأدیته ُقمت الذ العمل في  لد
ة نفسك في ة سرّ  هو النجاح ألّن  للذات، وتقو ة النجاحات وسرّ  القوّ   .المتتال

یز ة الدورات تلّقي على التر ة مجال في التدربّ  خالل من وذلك النفس، في الثقة تقو
ین ونصائح آراء االسترشاد ر مجاالت في الخبرة ذو  المدرّ   .األداء وتعزز التطو

ة تخّص  التي المجاالت في والمطالعة القراءة تكثیف ة وسیلة فالقراءة النفس؛ في الثقة تقو  مهمّ
س الذ الثقافي المخزون  زادة في اً  ینع ل أنفسنا ثقتنا على إیجا   .عامّ  ش

یز ة على التر مان خالل من الروحي الجانب تقو ، اإل ة ا ادات وتأد ي التي الع  النفس تُّز
التالي الروح، وترتقي س الذ والهدوء الداخلي واالستقرار الطمأنینة تتحّصل و  نفسیتك على ینع
ل ة الثقة منحها ش مانك من المستمدّ اك بنصره وثقتك بّرك إ ینه ّإ  .لك وتم

اة صفوف في واالنخرا الناس مع االختال  األشخاص مع ّسما وال االجتماّعة الح
ّلما النفس، الثقة منحَك  اإلیجابیین  وزالت خبراتهم، من اكتسبت الناس هؤالء من عدد أكبر جالسَت  ف

ة من بنصیب واستبدلتها الضعف عوارض عنَك    .النفس والثقة القوّ
مون  فالناس اآلخرن؛ أمام ما أمرٍ  من الضعف أو الخوف إظهار عدم ً  ح  ما على عادة

م أظهرت فإذا وأقوال أفعال من منك صدر ك فسینظرون  تفعله ما الثقة لهُ  غرس بدوره وهذا بثقة، إل
ك رتَسم ما قرؤون  الناس ألنَّ  بنفسك؛ االعتزاز لد   .أفعالك تُصدره وما وجهك صفحة على یَ

ا من  منظور إیجابي. حسن الظن  اء  ا أو هو النظر إلى األش أعظم التفاؤل هو حسن الضن 
حبها هللا. ادات التي  ادات ألن هللا هو القادر وهو الشافي والرازق. والتفاؤل من أعظم الع  مهما "الع
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اتك في حدث اء بدت ومهما ح أس روع تدخل فال مزعجة األش ع ظلت لو وحتى .ال  األبواب جم
فتح هللا فإّن  مؤصدة، ة إلى تنظر أن عني الصبر ّن إ .لك جدیدا درا س  تنظر أن الوردة، وتر  الشو

عني الصبر نفاذ أما الفجر، وتر  اللیل إلى ن وال النظر قصیر تكون  أن ف ة من تتم  " النتیجة رؤ

  .)2009 ،(شافاك

  التالمیذوالمرشد النفسي في معالجة انعدام الثقة لد  اإلرشاددور 
أت   يستخلص مما تقدم ما 

النفس لد طالب  .1 ة وذلك من خالل إبراز قدراتهم وإ  عزز الثقة  اناتهم المرحلة الثانو م
عهم على التحصیل   الدراسي.وتشج

الت الناتجة عن التنشئة  .2 عض المش ة.معالجة   االجتماع
ع  .3 ة  التالمیذتشج ة والثقاف ة في األنشطة العلم ة.على المشار  واالجتماع
عهم على المشار التالمیذتدرب  .4 ة وابداء الرأ والتقلیل من الخجل في حلقات نقاش لتشج

 والخوف.
طرقة  التالمیذتدرب  .5 الت  عض المش ة مناقشة ومعالجة  ف ة.على   جماع
  

یر السلبي یر اإلیجابي والتف   التف
یر اإلیجابي؟ عني التف حل  ماذا  ع الفرد عن طرقها أن  ستط ا  ة عل ة عقل یر هو عمل التف

صل إلى هدف محدد لة معینة في موقف ما ل الت،  ،مش ة تهدف إلى حل المش ة عقل أو هو آل
یر السلبي هو محاولة إیجاد حل وهذا الحل  ، والتف ة أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبی واإلیجاب

ا اإلح ه  صیب صاح یر ،غیر قابل للتطبی   المشاكل، لفحص طرقة هو اإلیجابي فالتف
ه والسلبي، اإلیجابي بین والفرق   .بناءة طرقة حلها ومحاولة  نصف على شخصین فعل ردّ  ش

 اإلیجابي الشخص یر  حین في فارغ، نصف الكأس أّن  قول السلبي فالشخص .الماء من أس
 قوته، نق على االعتماد إلى الشخص یدفع اإلیجابي الذهني فالموقف  .مملوء نصف الكأس أّن 

    .ضعفه نق وتجاوز
ر  س"و ة أّن سبب االضطراب "أل یر ال صاحب النظرة المعرف  سلبيلد أ شخص هو التف

قوله الفرد لنفسه من حدیث داخلي.  ظهر وما  ح اإلنسان  ص یر السلبي یؤثر على المشاعر و والتف
عید یؤثر على صورة تقدیر الذات. الحزن  أس وعلى المد ال   والقل أو التعاسة أو ال
اة إّن  اس هي اإلنسان ح ه، لطرقة انعَ یرُ ه إیجاّبة، أو سلّبة الّطرقة هذه انت سواء تف ارُ  وأف

اس هي ُ وهناك تّصوراته، عن انع اِشر تطاب یر طرقة بین مُ فاته اإلنسان تف ختلف جاهتُ  وتصرُ  مُ
ض التي والمواقف األمور ار لها، یتعرّ ة فاألف لب ك السّ ثیراً  ءالسي أثرها تترُ ار هذه انت ما و  األف
ع في سبب اة في الّذهّبة الُفرص تضی عاً  اإلنسان، ح مضي نفِسه ِزمام اإلنسان یتوّلى أْن  من ومانِ  و
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ر أهداِفه، لتحقی ُقدماً  لبي فالفِ ُ  ضخ السّ ة معه أس مْن  م طرة على قاِدرة ال اة على السّ  اإلنسان ح
ل اً  عجیب، ش طر ما وغال س یر هذا ُ اة نم على التف سِرق  اإلنسان ح عادة لّذة منها و  وراحة السّ
ال ع  .ال یرالت مفهوم حتوض ونستط ساطة لبيالس ف ه ب ةالس النتائج وتقدیر التشاؤم، إنّ قاً  لب س  مما مُ
ه عمله، البدء على اإلقدام من اإلنسان منع ر ألنّ قاً  الفشل لنفسه قدّ س ج أسوأ وتوّقع مُ  البدء قبل النتائِ

اشرة اً  العمل مُ ن وهنا نوعه، ان أ ة تكمُ ل الّشخص سعى أْن  أهم اِره لتحو ة أف لب ار السّ  ألف
ة، ل إیجاب ة تفاؤل، إلى التّشاؤم وتحو ار من تأتي ال والصعو  المبذول الجهد من ولكن الجدیدة األف

ار من التخلص ألجل مة األف   .القد
أنّ  إّن  ع ضرورة التخلص من االعتقاد  ة منك، والسبب ه ال فائدأن تفعل شیئا أو أنّ ك ال تستط

ت ولم تنجح ونسیت أنّ عادة وراء ذلك هو أ س في األمس والمهم هو نّ ك جرّ ش في الیوم ول ك تع
عني  یر اإلیجابي  الصورة الحسنة لكي تتحسن أمورك، والتف یز على إنجازه  ما تفعله الیوم والتر ف

یز ع یز على الحلول بدال من التر ما قال تماس أدسن "إنّ التر الت التي وقعت فیها، و ني لى المش
أس ألّن  س هناك فشل وإ اال بل أعتبرها خطو أ محاوله فاشلة ال أعیرها  ال أ ذا ة أخر لألمام... ل

فاءة في  إنّكحاولت فعل شيء ما ولم تنجح ف ح أكثر  ساعدك لتص تكون قد تعلمت منه شیئا قد 
ینز حت"المستقبل فانت بذلك قد نج   .)14.ص ،ت د. ،( رو
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ات:   التوص
حیث یجب االهتمام وتعزز دور المرشد  ، ح دوره النفسي في الوس الترو اجات  ص غطي احت

ة م ة والتعل ة والترو نا جیدا  ،التالمیذ النفس ن المرشدین النفسیین تكو لهذا یجب االهتمام بتكو
ه  قي لإلرشاد النفسي وهو توج ة في هذا المجال والفهم الحق مبني على تطور النظرات العلم

اناتهم ومهاراتهم واستعداداتهم  فهم ذواتهم إلىالتالمیذ  م أوال ؛وهذا بتحقی إدراكهم لقدراتهم وإ
أنفسهم وعلى تو  وفهمهم للمشاكل التي اجههم ومساعدتهم على إیجاد الحلول لتلك المشاكل 

اتهم تحقی ات النمو المتكامل في شخص عض التوص ة نورد  ، ومن أجل الوصول إلى تلك الغا
  والتي منها:

اء األمور والمعلمین إلى  - 1 ه نظر أول ةتوج مرون  ف التعامل مع المراهقین عندما 
ة الت نفس ونوامش أن  سالم. ، و از هذه المرحلة   عونا لهم على اجت

ة  لمراهقینالسماح لضرورة  - 2 ة التي تتناول عالج العوالحوارات المناقشات  فيالمشار لم
التهم ومناقشتها مع المختصین. دهم على طرح مش التهم وتعو  مش

ة  - 3 عهم على ممارسة النشاطات الراض التقلیل من حدة الخمول لد المراهقین بتشج
ع التطوعي.وال ة في األنشطة ذات الطا ة والمشار  ترفیه

ة و التعامل  - 4 ة واهتماممع المراهقین بند ل جد مع مد  ،الصراعاتبدل  االستماع آلرائهم 
 .لتزد الثقة في النفس لد المراه جسور الصداقة بین المراه وولي األمر

ة وتشدد وعنف مفر یؤد به ینلكل فعل رد فعل فالتعامل مع المراهق - 5  إلىالحال  معصب
تكلموا بنفس الطرقة مما یجعل الم مارس ضدان یتصرفوا و أّن عدوانا  شعر  مما ه راه 

 یزد من توتره وعصبیته.
الحب والعطف مع المراهق - 6  األمان واالستقرار النفسي واالجتماعي. مشعره ینالتعامل 
ة عن  - 7 النفس.تخفیف السلطة األبو عطائهم الثقة   األبناء وإ
عه على  - 8 النفع وتشج ه  عود عل ما  ه طاقات المراه  یجب استثمار هذه المرحلة بتوج

ة التي یرغبها.  القراءة واالطالع وممارسة األنشطة الراض
ة المتخصص - 9 ب النظرة  واالهتمام بدورهم النفسي اإلرشادة في توفیر الكوادر العلم وتصو

ةالخاطئة عن  قة دور المرشد النفسي داخل المدارس الثانو  .حق
ة بدور ت -10 م ة المؤسسات التعل  .التالمیذالنفسي في معالجة المشاكل التي تواجه  اإلرشادوع
ا عمل آخر -11  .اإلرشادداخل المدرسة غیر عمله  عدم تكلیف المرشد النفسي 
فاءته الوظ -12 ة واطالعه على جدید التدرب أثناء الخدمة للمرشد النفسي ضرور لرفع  ف

  هذه المهنة.
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