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 املستخلص:
ستخدم  هدف البحث الحالي الى قياس اثر المقابلة االرشادية والتقييم الذاتي في التقليل من االضطرابات النفسية لطلبة الجامعة العراقية ، واي

المنهج التجريبي   المنهجية 81ضابطة( ، وتكونت عينة البحث من )   –لمجموعتين )تجريبية  الباحث  ( طالبة من الجامعة العراقية وطبقت 
التجريبية و )15( طالبة ، بواقع )30على )  للمجموعة  الدرجات على  15( طالبة  الضابطة ، ممن حصلوا على اعلى  للمجموعة  ( طالبة 
درج  مقياس الى  تشير  والتي  النفسية  عينة  االضطرابات  طالبات  لباقي  بالنسبة  المرتفع  االضطرابات  واعتمدة  مقياس   البحث  الباحث 

واالعراض   النفسية  والضغوط  واالكتئاب  القلق  اضطرابات  في  النفسية  واستخداالضطرابات  االرشادية   مالجسمية.  المقابلة  جلسات  الباحث 
ذاتي، لبيان التحسن  تقييم  ( تقارير  6( جلسات وكتابة )6ومًا وبواقع )( ي45للتعامل مع المضطربات نفسيًا في المجموعة التجريبية ولمدة )

ترك المجموعة الضابطة بدون هذه االجراءات ، وأظهر تحليل البيانات أن المقابلة االرشادية تجعل الطالبات يصبحن   جلسة، مععقب كل  
نتائج البحث وجود فروق    تلعواطفهن. وأظهر ف مع حسن إدارة  أكثر استرخاًء واكثر إيجابية وأماًل في الحياة ومدركات لنقاط القوة والضع

بطة  دالة احصائيًا بين افراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي ، ووجود فروق ذات داللة احصائية بين افراد المجموعة التجريبية والضا
جلسات المقابلة االرشادية القياسية كأداة ارشاد عالجية    البحث بضرورة اعتماد  ىالبعدي. وأوص في القياسين البعدي والقبلي لصالح القياس  

  معتمدة في التقليل من االضطرابات النفسية يرافقها كتابة تقرير التقييم الذاتي ، مع ضرورة تدريب المتخصصين في الجامعات العراقية من 
للمقاب االرشادية  الجلسات  مهارات  على  واالجتماع  النفس  علم  اختصاصي  على  ومراكز  الحاصلين  وحدات  على  التجربة  تعميم  بهدف  لة 

 االرشاد النفسي في الجامعات  العراقية. 

 الفصل األول : أهمية البحث
 املقدمة:

إن الطالب هو العنصر األساسي في بناء المستقبل، فهو الـذي يخطـط ويعمـل ويبتكر وينتج، فإذا صلح األساس صلح البناء كله، وإذا فسد  
ه، ويمر الطالب خـالل مراحل نموه بمشكالت متعددة نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والتطـورات ، األساس فسد البناء كل

حيث أصبح الفرد اليوم يعيش جملة من الصراعات النفسية الناجمة عن التغيرات األسرية واالجتماعية واالمنية واالقتصادية التي تحدث في  
رات أثرت بدورها على قيم األفراد وسلوكياتهم وأنماط تفكيرهم، حيث طغى الجانـب المـادي على تفكير األفراد وتدهور وهذه التغي مجتمعنا ،

النسق القيمي، وقد استبدلت قيم إيجابية مثل: حب الناس والتعـاطف واإليثـار والشجاعة في مواجهة الحق وغيرها، وظهرت قيم أخرى سلبية  
ا إضطرابات نفسية ترتفع وتنخفض بحسب تمتع الطلبة بالطاقة النفسية ، وقد زاد معدل وجـود القلـق واالكتئاب  نتيجة للضغوط ونتج عن هذ

  والضغوط النفسية وكلما زادت التوترات والصراعات، أصبح الطالب مغتربًا عن وطنه ومنسحبًا من الواقع ومتقوقعًا حول ذاته فضاًل عن عدم
اتخاذ القرارات، وقد أصبح الفرد عرضة لالضطراب الجسدي والشكوى المتعددة كاعراض جسدية السباب نفسية قدرتـه علـى تحمـل المسؤولية و 

ت ،والبد من استخدام التوجيه واإلرشاد النفسي لألفراد الذين يعانون من األزمات والصدمات النفسية والضغوط، وهذا كله يستدعي وجود خدما
ت النفسية واإلرشادية تساعد على الوقاية والتقليل من االضـطرابات النفسـية،وكذلك تقوية ثقة الفرد بنفسه نفسية وإرشادية مستمرة و هذه الخدما

، النفسية  الصحة  عاٍل من  بقدر  والتمتع  واالجتماعي  النفسـي  التوافـق  تحقيـق  في  على حل مشكالتِه،وتساعدُه  باألمن ومساعدته   وشعوره 
الخدمات التي تقدم لألفراد، لما لها من أثر كبير في المساعدة على تعديل سلوك وحل مشكالت وتوجيه   وتعتبر المقابلة اإلرشادية من أرقى

اته الطلبة نحو الطريق السليم، وهذا هو دور المرشد النفسي الذي يرشـد ويوجه ويعدل السلوك ويقومه ويزيد ثقة الفرد بنفسه وقدراته وإمكان
ماعي، فالمقابلة االرشادية علم وفن معًا. فهي علم ألنها مبنـية علـى نظريات وأصول علمية، وهي فن  ويساعده علـى التكيـف النفسـي االجت

وتقليل   االرشادية  المقابلـة  فنيـات  بين  عالقة  وجود  الدراسات  معينة،وأظهرت  ومهارات  وفنيات  وتكتيكات  استراتيجيات  تستخدم  كونها 
النفسية   بالمقـابالت  و  االضطرابات  القيام  التسـاؤل، واإلنصات، ان  بدءًا من مهارات طرح  السليمة  بالصورة  الجماعية  أو  الفردية  اإلرشادية 

وغيرها الصياغة  وإعادة  والتلخيص،  والمواجهة،  المشاعر،  تبلغ   .والصمت، وعكس  أن  النفسي  والعالج  اإلرشاد  في  مقابلة  ألية  يمكن  فال 
هارات الالزمة التي تسهم إلى حد كبير في تنفيذ االستراتيجية اإلرشادية بما يحقـق التنميـة  أهدافها إن لم يستخدم المرشد النفسـي الفنيـات والم

على   الكلية  اإلرشـادية  العمليـة  نجاح  ويتوقف  األفضل.  نحو  في سلوكه  الفعال  المؤثر  التعديل  على  وتعمل  المسترشدين  لشخصية  الشـاملة 
 استخدام التقنيات والمهارات اإلرشادية . 
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 متهيد:
الشخص لديه مخاوف كبيرة في ذهنه قد تتداخل مع نجاحه وسعادته ورضاه في الحياة. عندما نفكر في الطالب ، قد يلعب عقولهم دوًرا  

،    رئيسًيا في نجاحهم األكاديمي. مطلوب توازنهم العقلي في العديد من المواقف. مثل مشاكل األسرة ، الحنين إلى الوطن ، الهوية ، الوحدة 
ال البلدان  فقدان  العقلية. في  التعامل مع المواقف ، يفقد صحته  الطالب  الطعام أو صورة الجسم. عندما ال يستطيع  دافع ، األلم ، مشاكل 

،ويتم   فيها  التي ال رجعة  اآلثار  والشخصية  األسرية  اللمسات  ، وظلت  االجتماعية  األبعاد  وتجاهل  العقلية  الصحة  تدهور  ازداد   ، النامية 
االستشارة التي تركز على الشخص تكون فعالة للعمالء الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الشائعة مثل القلق واالكتئاب  اإلبالغ عن أن 
(تعتبر الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد النفسي في هذا العصر من أهم احتياجات الطلبة في المدارس والجامعات 91،ص 2010. )المصري ،

جتماعية واالقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي وحدوث تطور في التعليم ومناهجه و زيادة معدالت وجود القلق  بسبب التغيرات األسرية واال
الخدمة النفسية حق للطالب الذين يحتاجون إلى المساعدة في فهم أنفسهم   رالطالب. وتعتب واالضطرابات النفسية واالنحرافات السلوكية بين  

ا  وقدراتهم وتوجيهها التوجيه السليم والمناسب، ومساعدتهم على النمو والنضج والتوافق مع البيئة التي يعيشون فيها، وتنمية شخصياتهم مم 
لرضا والسعادة والصحة النفسية،ومن الطبيعي أن يقوم بتقديم هذه الخدمة  يجعلهم أكثر دافعية لإلنجاز وأكثر قدرة على اإلنتاجية والشعور با

واإلنساني.)أبو   التخصصي  العمل  هذا  لممارسة  الكفاءة  من  قدر  على  يكون  وأن  بها،  القيام  على  قادر  هو  من  النفسية 
تتيح36-35،ص1988الهيجاء، أنها  حيث  النفسي  اإلرشاد  قلب  اإلرشادية  المقابلة  طبيعة الفرصة   (تعتبر  على  للتعرف  النفسي  للمرشد 

ومعرفة المسترشد،  أجلها  من  حضر  التي  تفيد   المشكلة  التي  األخرى  المعلومات  وكذلك  للمسترشد،  الشخصية  والسمات  الخصائص 
رشاديةعلى  المشكلة،ويتوقف نجاح المقابلة اإل اإلرشادية، وذلك تمهيدا لوضع خطة العالج المناسبة التي تساعد المسترشد على حل  العملية

المرشد استخدام  إلى   كيفية  بالمسترشد  التي تصل  اإلرشادية  اإلستراتيجية  تنفيذ  المقابلة والتي تساعد كثيرًافي  بتلك  الخاصة  للفنّيات  النفسي 
األفضل.)أبو حماد، نحو  على  24-23،ص 2006تعديل سلوكه  نوعي وموضوعي  تقويم  للمسترشدين من  توفره  بما  االرشادية  المقابلة  (ان 

سس علمية من القياس النفسي ومالحظة مباشرةلهم عن قرب وجهًا لوجه ، وجمع المعلومات الالزمة عنهم ووضع الخيارات والبدائل المتاحة  ا
أمامهم ، ومساعدتهم على اختيار االنسب منها ، وتسهيل مقومات نموهم الشخصي وتطورهم االجتماعي والتربوي ، وتسهم بفعالية في إتاحة  

سترشدين على تنمية استبصاراتهم الداخلية والتعبير عن مشاعرهم وتطوير تفاعالتهم االجتماعية ، مما يحقق في النهاية الهدف  الفرصة للم
نحو  ويعتدل  يتغير  ان  يمكن  في سلوكياتهم حيث  والتأثير  وتنميتها  المسترشدين  بناء شخصيات  اعادة  ، وهو  االرشادية  المقابلة  العام من 

اإلرشادية لدى المرشد النفسي هي التي تساعده على إنجاز عمله بالصورة الصحيحة من حيث قدرته على بناء عالقات  األفضل. فالمهارات  
للمرشد   والالزمة  الضرورية  المهنية  المهارات  من  وغيرها  اإلقناع  وعلى  االستماع  على  وقدرته  ثقتهم  وكسب  المسترشدين  مع  سليمة  مهنية 

بالمقابالت اإلرشادية الفردية أو الجماعية بالصورة السليمة،وان الصحة النفسية هي جزء أساسي من حياتنا   النفسي، والتي تساعده على القيام
إمكاناتنا   إلى  للوصول  قدرتنا  العقلية إلنها مصدر  تعتمد على صحتنا  قدرتنا  ،وان  نفسية  بدون صحة  بدنية  توجد صحة  وأنه ال  ورفاهيتنا 

ا  إلى  النفسية  الصحة  ،وتشير  صعوبات الكاملة  مع  جيد  بشكل  التعامل  من  نتمكن  حتى  الخاصة  قدراتنا  خاللها  من  ندرك  التي  لطريقة 
الحياة،فإذا كان الشخص متوازًنا عاطفًيا ، فيمكنه العمل بشكل منتج وتقديم مساهمة لمجتمعه ويمكن أن تؤثر مجموعة من العوامل على  

واألمراض    ، الوراثة  العوامل   : ومنها  العاطفية  والسياسي  سالمتنا  االقتصادي  كالمناخ  البيئية  والقضايا  الصادمة  واألحداث  الجسدية 
وح واالجتماعي التي لها تأثير فعال. ويمكن أن يكون لقضايا الصحة النفسية تأثير عميق على طريقة تفكيرنا وشعورنا وسلوكنا. يمكن أن تترا

( ، هناك نوعان رئيسيان من مشاكل الصحة العقلية:األعراض MHFة )من مخاوفنا اليومية لمشاكل خطيرة. ووفقًا لمؤسسة الصحة النفسي
(إن األعراض النفسية في األفراد الذين يعانون من "مشاكل نفسية شائعة" أعراض 586-585،ص1992النفسية واألعراض الذهانية.)عمر ،

القلق بين الح اننا نشعر جميعًا باإلحباط أو  ين واآلخر ، ولكن إذا بدأت هذه المشاعر تؤثر على  عصبية. كالتوتر والحزن والقلق ، وبما 
االكتئاب   يلي:  الحالي ما  البحث  في  النفسية  األعراض  النفسية ،وتشمل  الصحة  في  إعتالل  فقد تكون عالمة على وجود   ، اليومية  الحياة 

إدراك الشخص للواقع وقد تشمل الهلوسة  والقلق والضغوط النفسية واالعراض السايكوسوماتية .أما االعراض الذهانية فهي التي تتداخل مع  
في األشياء. مثل رؤية أو شم أو سماع أو الشعور بأشياء ال يستطيع غير الحالة ادراكها وقد يعاني األشخاص الذين يعانون من الذهان من  

التي   النفسية  الصحة  أنفسهم وعن األشخاص  اآلخرين والعالم من حولهم،وتشمل مشاكل  ذهانية  آراء غير واقعية عن  أعراض  تعاني من 
الفصام ، واضطرابات األكل ، وتعاطي المخدرات ، واالضطراب ثنائي القطب ، واضطراب الشخصية، مع فرصة كبير ة لظهور االعراض  
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ر مهندم العامة من مثل االنسحاب من المجتمع ، والبكاء )الدموع فقط(، انخفاض اإلنتاجية ، فقدان الوزن أو زيادة الوزن ، غير نظيف  وغي
(أن االستشارة الجماعية كانت فعالة في التقليل من 80-79،ص2001، متعب ، صعوبة في التحدث ، إنفاق الكثير من المال.)أسماعيل ،

الجماعية االستشارة  في  مخاوف  ظهرت  ـولكن  الذات،مشاعر ;القلق  احترام  باليأس،قلة  والوحدة،الشعور  بالحزن  قلقة،مكتئبة،اشعر  )أنا 
 ( 101،ص2005ر بالتعب وآالم جسمانية متعددة(.)سعفان ،الغضب،الشعو 

 :أواًل: مشكلة البحث 
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود أضطرابات نفسية بدأت تطفو على سلوكيات طالبات كلية التربية للبنات نتيجة الظروف التي تعصف     

ظاهرات التي باتت تؤثر سلبًا على االنتظام بالدوام في الجامعات ، بالبالد وخصوصًا الوضع األمني الذي يشغل بال العراقيين جميعًا ، والت
باالضافة الى الصراع النفسي الذي يلوح في األفق من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل الطالبات في الكلية ، وهذا يشكل ضغطا نفسيا على 

ن وجود وحدات لالرشاد النفسي في الجامعات العراقية اال الجميع وخصوصا الطالبات ، وفي المؤسسات التعليمية في العراق وعلى الرغم م
 .ان النقص في مستوى المهارات اإلرشادية،فالبحث الحالي سيسلط الضوء على اهمية المقابلة االرشادية في التقليل من االضطرابات النفسية 

ية ، وستتصدى الدراسة الحالية لهذه المشكلة من خالل  وبناء على ذلك شعر الباحث بوجود حاجة إلعداد إستراتيجيات تقنية للجلسات االرشاد
 اإلجابة على التساؤالت التالية: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل جلسات المقابلة االرشادية للتقليل من االضطرابات   -1
 النفسية.

جموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد جلسات المقابلة االرشادية للتقليل من االضطرابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الم-2
 النفسية.

 ة . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة التجريبية قبل المقابلة االرشادية للتقليل من االضطرابات النفسية وبعد المقابلة االرشادي -3
 :ثانيًا:أهداف البحث 

البحث الحالي إلى التعرف على مدى فعالية المقابلة االرشادية والتقييم الذاتي في التقليل من االضطرابات النفسية  لطالبات الجامعة  يهدف   
 العراقية.

 .بناء عالقة مهنية بين المرشد والمسترشد أساسها الثقة المتبادلة .1
 .تعاونيةمساعدة المسترشد للكشف عن الحلول الممكنة بطريقة  .2
 .العمل على توجيه المسترشد ليفهم ذاته وإمكاناته وقدراته التخاذ القرارات المناسبة .3
 مساعدة المسترشد على التوافق مع نفسه وبيئته . .4
من  .5 كثيرا  يخفف  الذي  االنفعالي  للتطهير  فرصة  له  يتيح  ،مما  وأفكاره  واتجاهاته  وقيمه  مشاعره  عن  التعبير  في  المسترشد  مساعدة 

 . ابات االنفعاليةاالضطر 
الحصول على بيانات جديدة على المسترشد أو التوسع في بيانات تم الحصول عليها سابقا ، الستخدامها في تحقيق غايات اإلرشاد.   .6

 ( 17-12،ص  2007)الحواجري ،
 ثالثًا :أهمية البحث :

وذلك لكثرة االعتماد عليها، وزيادة اهتمام المرشدين بهذه تحتل المقابلة اإلرشادية مكانة هامة في حقل اإلرشاد والعالج المعرفي السلوكي،  
جراءها الوسيلة، ويمكن تحقيق الفائدة الكبرى من المقابلة اإلرشادية إذا قام بها مرشد نفسي يتميز بمهارات وفنيات عالية تمكنه من أن يدعم إ

للمسترشد من أهميتها من خالل ما توفره  أهدافها، وتظهر  المواجهة    ويدفعها نحو تحقيق  قائم على أسس علمية، وتحقيق  تقييم موضوعي 
المعلومات الدقيقة، ووضع الخيارات والبدائل أمامه، كما تعمل على مساعدته على اختيار األنسب من أجل اتخاذ قراراته،   المباشرة وجمع 

والتع الداخلي،  استبصاره  تنمية  على  للمسترشد  الفرصة  إتاحة  في  بفعالية  تسهم  نجدها  نهاية  لذلك  في  يحقق  مما  بحرية،  مشاعره  عن  بير 
المطاف الهدف العام من المقابلة اإلرشادية المتمثل في إعادة بناء شخصيته. ومن خالل المقابلة يمكن للمسترشد التعرف على حقيقة نفسه 

جريات األمور والتعرف على  أمام المرشد النفسي، من خالل السؤال و االستفسار عن حقيقة حياته، وظروف عيشه، ومدى سيطرته على م
بادلة،  المستقبل الذي ينتظره،فالمقابلة اإلرشادية عبارة عن عملية تفاعل بين المرشد النفسي و المسترشد يسودها جو من اإلحترام والمودة المت
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سترشد وتخليصه من  وذلك لمساعدة المسترشد على فهم نفسه بشكل صحيح، باإلضافة على أنها من األدوات المهمة في تفسير سلوك الم
( وديالن"  "آيزينبرج  لخص  وقد  فيه.  يعيش  الذي  المجتمع  و  ذاته  مع  النفسي  التوافق  تحقيق  وراء  سعيا   Eisenberg andمعاناته 

Delan,1977 )  :أهداف المقابلة اإلرشادية باآلتي 
 .توليد اتصال منفتح لمناقشة الصعوبات التي تواجه المسترشد .1
 .لمزيد من التفهم واإلحترام والثقة بين المرشد النفسي والمسترشدتحقيق مستويات تؤدي إلى ا .2
 .مساعدة المسترشد على أن يرى اإلرشاد النفسي مساعدة في تحقيق شيء مفيد عبر الجلسات اإلرشادية .3
 .تساعد المرشد على التعرف على المشكالت التي يحتاج ان يركز عليها في الجلسات التالية .4
أن يعمال   -أي المرشد النفسي والمسترشد–مسترشد، يفهم من خاللها أن اإلرشاد عملية ينبغي على طرفيها  تكوين نظرة عامة لدى ال .5

 .بجد للتعرف على المسترشد وفهمه وفهم مشكالته
 ( 63،ص 1982)زهران،  .الحصول على معلومات حول المسترشد من شانها المساعدة في حل مشاكله وصعوباته .6

بالم المرشد  المعقدة ويجب ان يتمتع  الحركية  القيام باألعمال  القدرة على  المسترشد بنجاح ، والمهارة هي  المقابلة مع  الالزمة التمام  هارات 
)المالكي،   المتغيرة.  الظروف  التكيف مع  القدرة على  إلى  العالقة  (.122،ص  2005بسهولة ودقة، باإلضافة  المقابلة االرشادية في  تبحث 

أو الموجه ) مستشار التوجيه ( ،والمسترشد )الطالب( ، وينبغي أن تتم في جو نفسي آمن تسوده الثقة ،حتى  االجتماعية المهنية بين المرشد  
يتسنى جمع معلومات من أجل القيام بالتشخيص" ،وهي عالقة مهنية دينامية إنسانية، تتم وجها لوجه بين المرشد المدرسي والمسترشد في  

ع المعلومات والتحقق من صحتها ،وتمهيدا لتشخيص مشكلة المسترشد وللتعرف على جوانب القوة  مكان ما ،ولفترة زمنية محددة ، بهدف جم
(تعد المقابلة اإلرشادية األداة الرئيسة في عمليتي 55:ص   2005والضعف لديه، ثم تقديم الخدمات اإلرشادية لحل هذه المشكلة ." )سعفان ،

اإلرشادية والعالجية فسواء كان األخصائي يعمل في مجال التوجيه واإلرشاد أم يعمل    التقويم والتشخيص النفسي ، كما أنها محور الخدمات
م  في العالج النفسي أم التأهيل المهني ،فانه ال يستطيع أن يستغني عن المقابلة اإلرشادية مع المسترشد ، فهي األداة التي تساعد على فه

 أهمية البحث في:حالة المسترشد ، وتقييمها وتوجيهها وعالجها ، وتتعدد 
ى إثراء المعرفة عند الباحثين في مجاالت اإلرشاد النفسي في موضوع مهارات المقابلة اإلرشادية واالهتمام بها وسبل تنميتها وتطويرها لد -1

  .المرشدين النفسيين
 جامعات وبشكل عملي .يفيد صانعي القرار  لتوفير  وحدات لالرشاد النفسي من أجل رفع مستوى التوجيه واإلرشاد في ال -2
تناول البحث  أثر  جلسات المقابلة اإلرشادية  للتقليل من  االضطرابات النفسية  وفق منظور العالج المعرفي السلوكي االنفعالي وهذا    -3

 مااليتناوله اي بحث في العراق على حد علم الباحث.
 يعتمد هذا البحث على المقابلة االرشادية على انها اداة عالجية وتوجيهية للمسترشدين لتقليل معاناتهم النفسية وانعكاساتها الجسدية .  -4

ًتحديدًالمصطلحاتًً:ً-رابعاً 
 المقابلة االرشادية -1
 :(Pitrofesa and Others (1977,عرفها "بتروفيسا وآخرون" -

 ( 243:ص   1964وسيلة اتصال فعالة بين المرشد والمسترشد، من أجل مساعدته على فهم نفسه.     )زيدان ،المقابلة اإلرشادية 
  Strang,1949):"سترانج" )عرفها   -

المقابلة االرشادية لب وقلب اإلرشاد النفسي، حيث تشمل عددا من األساليب والفنيات التي تسهم في نجاحه، وعي عبارة عن عالقة مواجهة  
مية وجها لوجه بين المسترشد الذي يسعى في طلب المساعدة لتنمية استبصاراته التي تحقق ذاته، وبين المرشد النفسي القادر على تقديم دينا

 ( 106:ص2003)الخطيب ،. هذه المساعدة خالل فترة زمنية معينة وفي مكان محدد 
 (: 1967وعرفها جالل )  -

ا علـى  تقــوم  عالقــة  االرشادية  المرشد  المقابلة  يحاول  وفيها  والمسترشد  المرشد  بين  لوجه  وجهــًا  التحــدث  هــو  فيهــا  األســاس  وأن  لمواجهــة 
 ( 247،ص1967مساعدة المـسترشد علـى حـل مـشاكله.)جـالل،

 وعرفها الباحث :  -
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المقابلة االرشادية طريقة لمساعدة الناس على حل مشاكلهم العاطفية أو االجتماعية أو الشخصية،وتساعد في توجيه المرشد للمسترشد إلى  
المشاكل بطريقة موضوعية،ويساعدُه على معرفة نقاط الضعف والتحديات ومن خالل االستكشاف وفي بيئة داعمة وموضوعية تظهر نقاط 

 د لتحديد مسارات السلوك الجديدة لحل المشكالت بتغيير أنماط إثارة األفكار والمشاعر الجديدة. قوة وفرص المسترش
 وعرفها الباحث إجرائيًا: -

 المقابلة االرشادية هي الممارسة العالجية التي تساعد على تقليل درجة االضطرابات النفسية للمسترشد . 
   االضطرابات النفسية -2
فسية :حالة لوصف استجابة الخوف الجسمية و النفسية في المواقف التي تنذر  بالخطر وله أعراض نفسية كالتوتر تعريف االضطرابات الن -

و   االرتعاش  و  الدوار  و  التعرق  و  العضالت  كتعب  جسمية  أعراض  و  السيطرة  فقدان  و  االرتياح  بعدم  الشعور  و  االنزعاج  و 
 ( P.30،1998،WHOالصداع.)

حالة لوصف الشعور بالحزن و الضياع وهذا الشعور يمكن أن يستمر لعدة ساعات أو عدة أيام يستطيع  ية :تعريف االضطرابات النفس  -
األفراد من خاللها القيام ببعض النشاطات و له مظاهر نفسية تضعف التركيز و الذاكرة و الشعور بالسلبية تجاه الذات و فقدان المتعة و 

 ( P.35،1998،WHOلنشاط و الهياج و اضطراب الوزن .)السعادة و مظاهر جسمية كالتعب ونقص في ا
اليومية و   - النفسية :أضطرابات سلوكية وشكاوى عاطفية متناوبة الشدة وصعوبات و أحداث تواجه الفرد في حياته  تعريف االضطرابات 

 .تسبب له توترا أو تشكل تهديدا أو تكون عبئا عليه
:شكاوى    - النفسية  االضطرابات  واالنزعاج  تعريف  اإلجهاد  و  االكتئاب  و  كالقلق  نفسية  الضطرابات  اإلفراد  تعرض  عن  ناتجة  جسمية 

 (P.35-37 ،1998،WHOوالغضب و تتمثل هذه الشكاوى في الجسم على هيئه صداع و حكه في الجلد و اآلالم الظهر و البطن . )
ًالتعريفًالنظريً:-

 (،وذلك الن فقرات المقياس أخذت منه .WHOمنظمة الصحة العالمية )يتبنى الباحث تعريف مركز العناية األولية التابع ل
ًتعريفًالباحثًًاإلجرائيً:ًً

النفسية  والضغوط  واالكتئاب  )بالقلق  المتمثلة  النفسية  االضطرابات  مقياس  فقرات  على  االجابة  عند  المفحوص  عليها  التي يحصل  الدرجة 
 واالعراض الجسمية(.

 التقييم الذاتي -3
تعريف التقييم الذاتي : هو النموذج الترتيبي للسمات األكثر احتماال للتنبؤ بالرضا الذاتي عن الشخصية ، والتي من الممكن أن تحافظ    -

و هي سمة تقييم تنطوي على القيمة الجوهرية إلصدار الشخص حكم عن نفسه فبداًل بالوصف البسيط مثل   مركزةًالتقييمعلى خصائص  
وهي سمة المصدر أو السطح التي تؤثر على جميع التقييمات الدقيقة األخرى ، على    الجوهر، و(طموح بالثقة( تكون ) أنا  )أنا واثق وجدير

هي السمة التي   و  مدىًالحجمالتنبؤ بسطح السمة العدوانية،وسبيل المثال الشك بالنفس و اإلحباط يعتبر من مصادر السمات التي يمكن  
الذاتي   الرضا  خالل  من  بِه  التنبؤ  يجعل  الفرد  يستحقه  الذي  الشامل  ،فالتقييم  شامل  أو  أكبر  مداها  يكون 

(.shapka&keating,2005,PP83-96 ) 
ند الفرد و التقييمات األساسية التي يمتلكها الفرد تمثل هو سمة الشخصية المتوازنة والتي تشتمل على الالوعي ع  تعريفًالتقييمًالذاتي:ًً-

 (  preckel&matthias,2010,PP522-531قدراتِه على التحكم بذاتِه.)
 .تعريف التقييم الذاتي:هو يمثل سمة الشخصية و التي ستظل ثابتة مع مرور الوقت -
(Gupta&Thapliyal,2015,P38 ) 

الباحث    تبنى  النظري:  تقرير  التعريف  الشخصية الن محاور  الذاتي عن  بالرضا  للتنبؤ  احتمااًل  االكثر  للسمات  الترتيبي  النموذج  تعريف 
 (. -4-ُأخذت منُه كما في الملحق ) 1التقييم الذاتي

البحث الحالي بطالبات المرحلة الثالثة في قسم علوم القرآن والتربية االسالمية ، كلية التربية للبنات في الجامعة    تحددحدودًالبحث:ًً-خامساً 
ً. 2020-2019العراقية للعام الدراسي 

 الفصل الثاني : اإلطار النظري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
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ًالمقدمةً:
للعالم يستطيع بها أن يمارس العملية االرشادية و يضع أولوياته بناًء على قناعاته المستمدة منها،   ينبغي أن يكون للمرشد فلسفة أو نظرة 

هدف وهذه النظرة هي التي ستحدد للمرشد النظرية التي سيتبناها، وهي التي ستحدد المفاهيم التفسيرية والفنيات التي سيستخدمها في عمله، وت
تقديم خطة ارشاد عالجية يسعى من خاللها المرشد إلى وضع األسس السليمة لحالة المسترشد ، فال بد ألي نظريات اإلرشاد النفسي إلى  

الدور   لها  أيضًا  المسترشد  يتأثر بنظرية على حساب نظرية أخرى، ولكن غير مقبول أن يرفض نظرية ما، بل إن طبيعة حالة  مرشد أن 
لد كانت  فإذا   ، النظرية  طبيعة  تحديد  في  المسببة األكبر  الجوانب  تفسير  إلى  السلوكي  المرشد  يسعى  عندئذ  سلوكية  مشكلة  المسترشد  ى 

لحاالت المسترشد والتي طغت على سلوكه وأثرت في تكوين السلوك واكتسابه، بينما يسعى المرشد التحليلي إلى تحليل مكونات ومحتويات 
وربما يكون ذلك من صغره أو من رغباته الداخلية وظهور فجوة بين    العمليات األخرى المتصادمة مع رغبات المسترشد التي شكلت سلوكه

 مكونات شخصيته،ومن هنا تنبع أهمية النظرية:
 من خالل تفسير حالة المسترشد واشتقاق فروض لالختبار. -1
 توظيف سلوك المسترشد وتساعده على فهم نفسه.  -2
 تساعد المسترشد في التعرف على استراتيجيات العالج . -3
 يمكن التنبؤ باألحداث التي تقودنا إلى توقعات يمكن تفاديها دون ترك آثار سلبية على حالة المسترشد.  -4
 تكوين شخصية اإلنسان وتشكيلها من الجوانب) الجسمية، النفسية، االجتماعية، االنفعالية(.  -5

من يستخدم نظرية للنوع الهادئ ولديه نضج كاٍف، وأخرى    يتبادر إلى الذهن مدى قدرة المرشد على استخدام نظريات االرشاد النفسي فمنهم
الث  للنوع المتمرد والعنيد ، وهذا يحتاج إلى نوع من التنظيم حتى يتمكن المرشد من استخدام النظرية بشكلها الصحيح.تمر  عملية اإلرشاد بث

 مراحل أساسية؛  
وتعد هذه المرحلة مرحلة تعارف وتكوين األلفة وبناء عالقة إرشادية تعتمد على    ;  Initial Disclosure ) مرحلةًاالستكشافًاألولى)ًً-

اتجاهًا   قد شكل  المسترشد أصاًل وأن يكون  لدى  المرشد مألوفا  إرشادية، وأن يكون  بناء عالقة  في  المسترشد واحترامه، ومما يساعد  تقبل 
  (Ivey,1999,PP123-124)لعملية اإلرشادية.إيجابيًا وأن يعّرف المرشد المسترشد بطبيعة عمله والهدف من ا 

أي تحديد طبيعة المشكلة التي يواجهها المسترشد أو وضع غير مرغوب بالنسبة إليه يود الخروج   ;(Understandingًًمرحلةًالفهم)ًً-
  (Actingًًلعمل)مرحلةًاتخاذًاإلجراءاتًأوًاًً-(  ,P67   Patterson,1993منه إلى وضع مرغوب فيه وهو ال يعرف كيف يصل إليه.)

حول   ; التمركز  أو  المعرفية  السلوكية  أو  السلوكية  المدرسة  طريق  عن  إما  المسترشد  سلوك  على  تغير  أجراء  يتم  خاللها  من 
ان دراسة هذه النظريات تعطي تصورًا للدور الذي يجب على المرشد القيام به ، فالنظرية التي يمارس (Peterson,2004,P246الذات.)

الشخصية  المرشد عمله ف النفسي تعطي صورا عن  العملية اإلرشادية ، وكما ان نظريات االرشاد  ي إطارها تحدد بدرجه كبيرة سلوكه في 
يتعارض مع  بماال  المتخصص  المهني  في ممارسة عمله  ان يستفيد منها  المرشد  فان على  اإلنساني ومراحله ومشكالته  النمو  وخصائص 

الكثيفة أالشجار، اال ان البحث الحالي  عقيدته وقيمه وآداب مجتمعه . وهذه ال بالغابة  النفس بتشبيهها  نظريات كثيرة مما حدا باحد علماء 
 ( نظريات في االرشاد والعالج النفسي وسيستنتج منها النموذج التطبيقي للمقابلة االرشادية:3سيستخدم )

ًأوال ً:ًنظريةًاإلرشادًالسلوكيًً
النظرة ال       النظرية على وجهة نظر علمية تجاه السلوك االنساني والتي تتضمن مقاربة بنيوية فيما يتعلق باالرشاد ، وهذه  ترتكز هذه 

لبيئة ترتكز على افتراض حتمي ان االنسان هو نتاج إشراطات ثقافية اجتماعية بل تعداها الى ان االنسان هو المنتج للبيئة وهو النتاج أيضًا ل
القلق    التي العديد من مجتمعات تعيش مشاكل  النفسية ومع  للتعامل مع مدى واسع من االضطرابات  السلوكي  العالج  فيها.يستخدم  يعيش 

في    واالكتئاب والتوتر المفرط والمعاناة مع االلم ومشاكل تناول الطعام والعنف االسري ، وكل هذه المشاكل تم عالجها .ان االتجاه المعاصر
ي يهدف الى تطوير اجراءات تمنح االفراد السيطرة وبذلك تزيد من مدى حريتهم ، فالعالج السلوكي يهدف الى زيادة مهارات العالج السلوك

رر االفراد حتى يمتلكوا بدائل أكثر من ردود أفعال فقط . وعندما نتغلب على انماط السلوك الضعيفة والواهنة والتي تحد من خياراتنا ، يتح
ال تلك  من  االنسان.أما االفراد  حرية  زيادة  على  يعمل  مما   ، مسبقًا  موجودة  تكن  لم  والتي  المتوفرة  االمكانيات  بين  من  ويختارون  معيقات 

 االفتراضات التي وضعتها النظرية فهي: 
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الغير تكيفية -1 السلوكيات  التي تعمل على بقائها، ويعمل على تغيير  السلوكية والظروف  المشاكل  بتقييم  السلوكي  المرشد  ، وهنا   يقوم 
 يجب ان تكون التقنيات المستخدمة فعالة وان تدون المفاهيم السلوكية واالجراءات بشكل واضح ودقيق.

يعمل المرشد السلوكي على احداث تغيير في السلوك بواسطة تغيير االحداث البيئية عن طريق عملية تسمى التقييم الوظائفي ، أو كما  -2
 يشير اليها وولبي بالتحليل السلوكي.

طلب المرشد السلوكي من الذين يعانون من االضطرابات النفسية ان ينغمسوا في اعمال محددة ليعالجوا مشكالتهم ، وبداًل من  ان  ي -3
التغيير . ويقوم االفراد بمراقبة سلوكياتهم خالل الجلسات االرشادية  يتحدثوا عن ظروفهم ، ُيطلب منهم أن يقوموا بعمل شيء ما إلحداث 

موا ممارسة المهارات التي تساعد على التكيف باالضافة الىى لعب ادوار السلوك الجديد باستبدال  السلوكيات القديمة عديمة  وخارجها،و يتعل
 الفائدة الى سلوكيات تكيفية جديدة )اإلحالل السلوكي( 

االح -4 وفهم  االستبصار  وان  لنفسِه،  الفرد  فهم  زيادة مستوى  الى  تقود  ان  يمكن  السلوكية  التغيرات  تزيد من وقع ان  التي  الطارئة  داث 
 المشاكل يمكن ان تقوي الدافعية للتغيير . مع العلم ان معرفة الفرد بانه يعاني من مشكلة ومعرفتِه كيف يغيرها شيئان مختلفان. 

بواسطة   -5 للمشكلة  مباشر  تقييم  .وهناك  التغيير  تقييم  يتم  ثم  المشكلة  تحديد  بعد  مباشرة  والباطن  الظاهر  السلوك  على  التركيز  يكون 
 المالحظة او مراقبة الذات. 

اثن -6 التقنيات الالزمة الستخدامها  المداخالت السلوكية لمخاطبة مشكالت معينة ومحددة ،وبالتالي يتم اختيار  اء جلسات ضرورة توفير 
 Gerald corry,2011,PP306-311)المقابلة االرشادية.)

،إن   الذات  تأكيد  على  المسترشد  تدريب  خالل  من  للمقابلة  االرشادية  الجلسات  في  النظرية  من   استثمار  يعانون  الذين  االفراد  في  ظهر 
لآلخرين   ذواتهم  تأكيد  في  واضح  ولديهم ضعف  االجتماعية  للمهارات  امتالكهم  عدم  من  ناتج  هو  الذي  االجتماعية  النفسية  االضطرابات 

ي التعبير عن  )كالناس المؤدبون ،والذين يجدون صعوبة في التعبير عن غضبهم ، وعندهم صعوبة في ان يقولوا كال ، ويجدون صعوبة ف 
الوحيدة   والوسيلة  أجتماعية(.  مخاوف  ولديهم   ، ومشاعرهم  ومعتقداتهم  أفكارهم  عن  التعبير  في  الحق  لهم  ليس  انه  ويشعرون   ، العاطفة 

التأكيدي إذا أرادوا ذلك في بع التأكيد على الذات هو زيادة المخزون السلوكي لالفراد حتى يكون بمقدرهم أن يختاروا السلوك  ض لممارسة 
ن  المواقف، وان يستبدل االفراد المهارات االجتماعية غير التكيفية بتلك المهارات الجديدة الصحية ، وهدف آخر هو  تعليمهم كيف يعبرون ع

 Gerald corry,2011,P315) ذواتهم بطرق تعكس حساسية تجاه مشاعر اآلخرين وتحفظ حقوقهم بنفس الوقت.)
 ية :إجراءات املرشد في املقابلة االرشاد

يقوم املرشد بتحمل مسؤولياته في العملية اإلرشادية وذلك لكونه أكثر تفهما للمسترشد من خالل قيامه في  

 :املقابلة االرشادية باإلجراءات التالية

 .وضع أهداف مرغوب فيها لدى املسترشد وأن يستمر املرشد بالعمل معه حتى يصل إلى أهدافه -1

   ُه. ف التي يصبو اليها املسترشد من خالل ا ملقابالت األولية التي يعملها معمعرفة املرشد للحدود واألهدا  -2

 .إدراكه بان السلوك اإلنساني مكتسب عن طريق التعلم وقابل للتغير -3

تأثيرها على املسترشد من خالل التغيرات التي تطرأ على سلوك املسترشد  و معرفة أسس التعلم االجتماعي    -4

 .الجلسات اإلرشاديةخارج نطاق  

 .صياغة أساليب إرشادية إجرائية عديدة ملساعدة املسترشد على حل مشكالته -5

من    -6 املطلوب  السلوك  تحديد  في  مساعدا  عمال  ليكون  املرشد  قبل  من  املناسب  التعزيز  توقيت 

 .املسترشد،وقدرته على استنتاج هذا السلوك املراد تعزيزه

أن من األفضل للمسترشد أن يحدد بنفسه التغيير السلوكي املرغوب ،ويتم    تقوم هذه النظرية على مبدأ  7-

بينمن خالل   السلوكي  العالجي من خالل    العقد  االرشاد  لتقنيات  امتداد  العقد  ،ويعتبر  املرشد واملسترشد 

 (,P46  Manthie,1997) ملموس أو مكافأة اجتماعية. تعزيز مادي إجراء 
 

 

ان االفراد يساهمون وبشكل مستمر في خلق مشاكلهم النفسية ،وذلك   ;االفتراض الرئيس لهذه النظريةثانيا ً:ًنظريةًاإلرشادًالسلوكيًالمعرفيً
بسبب الطريقة التي يفسرون بها االحداث والمواقف، وتؤكد النظرية على فرضية ان مجموعة المعارف والعواطف والسلوكيات تتفاعل بقوة مع  
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ها البعض ويؤدي هذا الى امتالكها خاصية التفاعل بالمثل أي بعالقة السبب والنتيجة .وركزت النظرية على تفاعالت العناصر الثالثة  بعض
النظرية األفراد المضطربين نفسيا على ان يقوموا    –عواطف    -)معرفة سلوك( فيما بينها ، مما جعل منها حقيقة مقاربة اندماجية .وتحث 

نفسها التي كانوا يخافون منها عند مواجهة الرفض من قبل آخرين مهمين ، وتدريجيًا يصبح المضطرب أكثر نشاطًا ومباشرًا بعمل االشياء  
عادة وأكثر تدقيقًا في االختيار ، وبالتالي اصبحت النظرية المدرسة الشاملة في االرشاد العالجي التي تهدف الى تزويد االفراد باألدوات إل

اساليب حيا النظرية تكمن في ان  بناء  لهذه  الفرضية االساسية  المعرفية والعاطفية والسلوكية.ان  عواطفنا تنبع أساسًا من معتقداتنا ،   ;تهم 
لخاطئة التي  تقييماتنا تفسيراتنا وردود افعالنا للمواقف الحياتية ، وخالل العملية االرشادية يتعلم المسترشدون مهارات تحديد ومعرفة المعتقدات ا

التفكير اكتسب في  الفعالة  غير  الطرق  هذه  يستبدلون  كيف  المضطربين  وسيتعلم   ، وااليدلوجي  السلوكي  التركيب  من  جزءًا  واصبحت  وها 
ط على  بمعارف عقالنية فعالة ، وكنتيجة لذلك تتغير ردود افعالهم العاطفية تجاه المواقف .تسمح العملية االرشادية لألفراد ان يعملوا ليس فق

ع الجلسة االرشادية بل مشكالت حياتية أخرى أو مستقبلية يحتمل مواجهتها. ان االرشاد المعرفي السلوكي مبني على فرضية  المشكلة موضو 
ياته  ان االنسان ولد ولديه أمكانية ألن يكون عقالنيًا بتفكير سليم وكذلك غير عقالني بتفكير مشوه . ويمتلك الفرد أرضية نفسية من بداية ح

على الذات ، السعادة ، التفكير والتحدث ، الحب ، التفاعل مع اآلخرين ثم النمو وتحقيق الذات. وبنفس الوقت يمتلك   تهدف الى الحفاظ
الكمال  الى  للوصول  الكفاح  التسامح ،  دائم لألخطاء ، عدم  التأجيل ، تكرار  التفكير ،  الذات ، وتجنب  الى تدمير  النزعة  أو  الميل    الفرد 

الذات ، ثم تجنب لتقبل نفسُه كمخلوق   وتقريع  الخطأ وهذا يساعدُه  النظرية ان االنسان غير معصوم من  القدرات ، وتؤمن  تحقيق أقصى 
يقترف األخطاء أحيانًا وبنفس الوقت يتعلم كيف يعيش بسالم أكثر مع نفسُه.وتستنتج النظرية ان  التخلص من االضطرابات الشخصية تبدأ  

، ومن المهم قبول الذات بل نتدرب ونتعلم كيف نتقبل انفسنا باستمرار حتى مع ارتكاب االخطاء ،   بالتوقف فورًا عن لوم الذات واآلخرين
ز  والفرضية تنص على ان قلوبنا تحمل اتجاهات قوية للمبالغة في رغباتنا وتفضيالتنا لتتحول الى ما يشبه المعتقد المتحجر من خالل الترمي

:ً
 عندما نشعر بالضيق علينا ان ننتبه ونتذكر المعتقد المتحجر . الرمزً"يجبًأنً" -
 خلق نوعًا من المشاعر الوعرة و أنماط السلوك الغير فعالة . الرمزً"ًعليكًأنً"ً -

 ي : ان المعتقدات الغير عقالنية تندرج تحت الرمز " يجب أن " والتي تدخل في نسيجنا الداخلي وينتج عنها والمحالة هزيمة للذات وبالتال
 يجب ان تعمل بشكل جيد على كسب وقبول واستحسان اآلخرين لما تقوم بِه وإال فأنت لست إنسانًا جيدًا.  .أ

يجب على اآلخرين ان يعاملوك بكل احترام وتقدير ويكونوا منصفين تجاهك باختصار ان يعاملوك كما تريد ، وإذا لم يعملوا ذلك فهم  .ب
 أشرار ، ويجب ادانتهم ومعاقبتهم.

تستطيع  .ج وال  جدًا  مزعج  امر  ذلك  ان   ، تريد  ال  ما  على  تحصل  ال  ان  ويجب   ، ذلك  تريد  عندما   ، ماتريد  على  تحصل  ان  يجب 
تحملُه،ويكون لدينا اتجاه قوي لنضع أنفسنا في وضع متعب ومزعج انفعاليًا ، وان نبقى كذلك عن طريق أحتضان معتقدات " هزيمة الذات"  

 Gerald corry,2011,PP353-358) بصحة نفسية سليمة أشبه بالتحدي ، والتحدي طريقُه وعر. ) في نسيجنا مما يجعل تمتعنا 
 إجراءات املرشد في املقابلة االرشادية :

 .مضطرباوتجعله  املسترشد   معرفة األسباب التي تؤثر على ادراك ;أهمية التعرف على أسباب املشكلة -1

مرحلة    - 2 إلى  ليصل  املشكلة  أسباب  من  التخلص  طريق  عن  املسترشد  وتفكير  ادراك  تنظيم  إعادة 

 واألحداث التي وقع فيها.االستبصار للعالقة بين النواحي االنفعالية واألفكار واملعتقدات 

 ه.اقناع املسترشد على جعل األفكار في مستوى وعيه وانتباهه ومساعدته على فهم املنطقية منها لدي3-

 توضيح املرشد للمسترشد بان هذه األفكار سبب مشاكله واضطرابه االنفعالي.4-

 منطقية.ه وبين االفكار الال توضيح األفكار املنطقية ومساعدته على املقارنة بين 5-

تدريب املسترشد على إعادة تنظيم افكاره وأدراكه وتغير االفكار الالمنطقية املوجودة لديه ليصبح اكثر  6-

 اعتمادا على نفسه فى الحاضر واملستقبل. فعالية 

 اتباع املرشد ألسلوب املنطق واألساليب املساعدة لتحقيق عملية االستبصار لكسب ثقة املسترشد. 7-

واداء    8- املوضوعي  والنقد  الفلسفية  واملناقشات  اإلجرائي  االرتباط  أساليب  االجتماعية  استخدام  املهام 
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 ملية اإلرشادية وهي من أهم جوانب الع واالسرية ، 

 :العمل على مهاجمة األفكار الالمنطقية لدى املسترشد باتباع األساليب التالية -9

 رفض الكذب وأساليب الدعاية الهدامة واالنحرافات التي يؤمن بها الفرد غير العقالني. أ.

نه خاطئ ولم  تشجيع املرشد للمسترشد فى بعض املواقف واقناعه على القيام بسلوك يعتقد املسترشد ا ب.

 يتم فيجبره على القيام بهذا السلوك.

مع  ج. اإلرشادية  الجلسات  خالل  من  معرفتها  إلى  املرشد  توصل  التي  الدفاعية  والحيل  األفكار  مهاجمة 

 (Roger,2002,PP359-363). املسترشد وإبدالها بأفكار أخرى 
 

فكرة النظرية تتمركز حول قدرة االنسان للمضي قدمًا في حياتِه بشكل بناء وإيجابي بشرط ان  ثالثا ً:ًنظريةًاالرشادًالمتمركزًحولًالذاتًً
فعا حياة  يعيش  وان  ايجابية  تغييرات  واحداث  حياتِه  وادارة  ذاتِه  فهم  على  قادر  االنسان  وان   ، واالرتقاء  للنمو  المالئمة  الظروف  لة تتوفر 

منتجة ، وعندما يستطيع المرشد ان يتفاعل مع المسترشد بصدق وواقعية ، وبأساليب تتسم بالدعم والرعاية والفهم غير المصاحب الصدار  و 
االحكام فان تغييرات هامة سوف تحدث وتنجح عملية االرشاد العالجي،واكدت النظرية على ثالثة صفات يجب ان يتصف بها المرشد تعمل 

ًئم ومساعد للنمو والتطور يستطيع الفرد من خاللها ان يندفع الى االمام وان ينمو ويتطور : على خلق مناخ مال
 التطابق أو األنسجام ) ان يكون المرشد حقيقيا متمرسًا (. .1
 االعتبار االيجابي غير المشروط ) ان يتقبل المسترشد ويبدي له الرعاية واالهتمام(.  .2
 ن يستوعب بعمق العالم الذاتي الشخصي للمسترشد(. الفهم المتعاطف الصحيح )قدرة المرشد ا .3

العالم االخر  وسيكون   ان توفرت الصفات أعاله في المرشد ، سيصبح المسترشد أقل دفاعا عن ذاته وتصرفاتِه ويصبح منفتحا اكثر الى 
على الجانب البناء في الطبيعة البشرية  اكثر ايجابية ومسايرة مع المجتمع وبشكل بناء.ان المرشد في المقاربة المتمركزة حول الذات يركز  

وعلى الجانب المضيء في الشخص ، وعلى الخصائص االيجابية للفرد والتي يجلبها معه في الجلسات االرشادية ، وكيف يواجه المسترشد 
حداث التغيير الذي يقود الى  العقبات التي تعترضه ويندفع الى اتجاهات بناءة ، ان المرشدون في المدرسة االنسانية يشجعون المسترشدون إل

مستمرًا ال  كفاحًا  يتطلب  والعيش  الوجود  هذا  مثل  ان  على  التأكيد  مع   .) الذات  وتحقيق  النفسية  )الصحة  بمعنى  وغنية  ثرية  نفسية  حياة 
أنخرا دومًا في حالة  ، وإنما هم  الذات  بتحقيق  يتعلق  فيما  النهائي"  الوضع   " الى مرحلة  لن يصلوا  ، والبشر  ط في عملية تحقيق  يستكين 

 ( Spencer,2000,PP505-509)ذواتهم.
 في املقابلة االرشادية :تقنيات املرشد 

اعتبار املسترشد كفرد وليس مشكلة ليحاول املرشد فهم اتجاهاته وأثره على مشكلته من خالل ترك املسترشد   -1

 . يعبر عن مشكلته بحرية حتى يتحرر من التوتر االنفعالي الداخلي

لديه   -2 القوة  جوانب  على  والتعرف  والضيق  القلق  له  وتسبب  املسترشد  تعيق  التي  الصعوبات  على  التعرف 

انب السلبية لتقويمها من خالل الجلسات اإلرشادية )مرحلة االستطالع واالستكشاف(، وتهدف هذه املرحلة  والجو 

 إلى مساعدة املسترشد على فهم شخصيته واستثمار  الجوانب اإليجابية لتسريع العالج.

ا   -3 القيم(،و  وتحقيق  التوضيح  الحقيقية)مرحلة  للقيم  وإدراكه  فهمه  و  املسترشد  وعي  في  زيادة  مكانه  لها  لتي 

 . شخصية املسترشد، من خالل األسئلة التي يوجهها املرشد والتي يمكن معها إزالة توتر املسترشد 

بأن    -4 وتأكيده   ، االستجابات(  وتعزيز  املكافأة  اإليجابي)مرحلة  االتجاه  في  املسترشد  تقدم  ملدى  املرشد  توضيح 

 ( ,PP23-25 Anthony,1988). نفعالية للمسترشدذلك يمثل خطوة أولية في التغلب على االضطرابات اال 
 

ً"ًًفيًاالرشادًالعالجًي2ًساًر"SARًنموذجًً–رابعا ً
توجد فلسفة تجمع نظريات )االرشاد السلوكي واالرشاد السلوكي المعرفي واالرشاد المتمركز حول الذات ( على بالرغم من انها تأسست على  

 فلسفات مختلفة حول طبيعة االنسان والبيئة.
 الجدول التالي يبين المقارنات النظرية وامكانية دمجها الستخدامها في المقابلة االرشادية: 

 املقارنات النظرية  نوع النظرية 
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 ت

الذين نعمل على تشكيل البيئة و انتاجها ونحن ايضا    السلوك نتاج التعلم ،نحن  اإلرشاد السلوكي  1

تضم   ان  تستطيع  السلوك  افتراضات موحدة عن  هناك  ليس   ، البيئة  نتاج هذه 

 جميع االجراءات املوجودة في حقل السلوك . 

،  اإلرشاد السلوكي املعرفي  2 خاطئا  تفكيرا  يعتنقوا  ان  الى  االفراد  اضطرابات    يميل  الى  بدوره  يقود  والذي 

سلوكية وعاطفية ، وان الجوانب املعرفية هي التي تقرر كيف نشعر وكيف نسلك  

، وان العالج يركز على املعرفة والسلوك ، ويؤكد على دور التفكير في اتخاذ القرار  

تربويا  نموذجا  ويعتبر   ، القرار  اتخاذ  في  التفكير  اعادة  ثم    ، االداء   ، التساؤل   ،  

مهارات  اكتساب  تضم   ، تعليمية  عملية  العالج  ان  على  يؤكد  والذي   ، نفسيا 

ثم اكتساب طرق أكثر    ، التفكير  في  تعلم طرق جديدة  جديدة والتدريب عليها مع 

 فعالية للتكيف مع املشاكل. 

اإلرشاد املتمركز حول   3

 الذات 

عالين بشكل كامل وفي سياق العالقة  فنسعى لنكون     ;نظرة ايجابية عن االنسان  

التي   املشاعر  تحمل  خبرات  يعيق  وهذا   ،  االرشادية 
ُ
،  أ الوعي  عن  بالعمل  بعدت 

الفرد  يندفع  الوعي    وبالتالي  من  مزيد  بالنفس    فينحو  والثقة  والعفوية  التلقائية 

 والسعي لتوجيه الذات من داخل الذات.

هم مع وهذِه التوليفة تهدف الى تفسير ادراك الحاالت المسترشدة  للواقع وكذلك توجيه انتباههم الى المتغيرات التي تفرض عليهم وكيفية تعامل 
الى   الباحث  الحياتية ، وقد توصل  التقنياالحداث  الذي دعمه الزروس   3)نموذجًاالنتقاءً ، ولكن بحذر شديد ، ان بقاء    1995عام    ( 

مختلف  مع  المداخالت  استعمال  في  التوسع  من  يمكنهم  بالتقنيات  يتعلق  ما  في  انتقائيون  ولكنهم  دائم  وبشكل  نظريا  ملتزمون  المرشدين 
ا  وعلى  مختلفة.  مجتمعات  مع  المشكالت  حل  في  فعالين  يكونوا  حتى  مرنين  يكونوا  ان  المرشدين  وعلى  يضعوا  المسترشدين  ان  لمرشدين 

 االسئلة التالية لجلسات المقابلة االرشادية وكاآلتي: 
 هذا البرنامج مناسب لمن وتحت أية ظروف خاصة ؟  -
 ما الذي يمكن فعله لنضمن نجاحا طويل االمد؟ -
 ماهي ادوات المتابعة والرصد والتقييم المستخدمة؟ -

المعرفي والعالج  لالرشاد  وممارسين  مرشدين  نخلق  سوف  هنا  وااليجابية   من  بالدفء  يتميزون  الذات  حول  والمتمركز  االنفعالي  السلوكي 
والعفوية وبعيدين عن الرسميات وممتلئي بالنشاط والحيوية ، وهناك نقطة مهمة يجدر ذكرها وهي ان نفس المسترشد قد يستجيب بايجابية  

 والجدول التالي يوضح نموذج االنتقاء التقني : ،(Lazarus,1995,PP27-39 تجاه تقنيات عالجية واساليب مختلفة في اوقات مختلفة.) 
 نموذج االنتقاء التقني  نوع النظرية ت

لل  اإلرشاد السلوكي 1 االهداف  تحديد  في  ،والدقة  الظاهر  السلوك  على   تطوير    رشاد التركيز  مع 

للسلوك    االرشاد خطط   اهتماما  يعطي  للنتائج  موضوعي  تقييم  اجراء  ثم   ،

وان    ، والتقليد  التعزيز  طريق  عن  تعليمه  يتم  الطبيعي  السلوك  وان   . الحاضر 

 السلوك الخاطئ هو نتاج التعلم الخاطئ. 

على الرغم من ان املشاكل النفسية جذورها احيانا تعود الى مرحلة الطفولة ، اال   اإلرشاد السلوكي املعرفي  2

انها تتعزز عن طريق اساليب ووسائل تفكير  حالية ، وان نظام املعتقدات للفرد  

في   مركزيا  دورا  يلعب  الداخلي  الحوار  وان   ، لالضطرابات  الرئيس ي  السبب  هو 

يركز   هنا  من   ، الفرد  وعلى  على    املضطربين سلوك  املغلوطة  االفتراضات  فحص 

 املفاهيم الخاطئة بمعتقدات فعالة.

اإلرشاد املتمركز حول   3

 الذات

  يتمتع الفرد بامكانية ان يكون على وعي باملشاكل وبالوسائل التي تعمل على حلها ، 

بين   التوافق  وهناك ايمان في قدرة الفرد بتوجيه ذاتِه ، وان الصحة النفسية هي 
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الذات املثالية والذات الحقيقية ، وان سوء التكيف ينتج من الفجوة بين مايريد  

ويعطي    ، اآلن  عليه  ماهو  وبين  يكونُه  ان  فرصة    للفرد  يالعالجاالرشاد  الفرد 

 جربة هذه املشاعر. التعبير عن املشاعر بل ويجعلُه يعيش ت

الكشف    إعادة بناء الشخصية ،  ;ان اهداف العملية االرشادية وبشكل عملي مختلفة ومتنوعة من حيث التقنيات، وان بعض االهداف شملت
عن الالشعور ، خلق االهتمام االجتماعي ، ايجاد معنى للحياة ، عالج اضطراب انفعالي ، فحص القرارات القديمة واقتراح قرارات جديدة ، 

علم تطوير الثقة بالنفس ،إنجاز تحقيق الذات بشكل افضل ، التقليل من القلق والخوف والحزن والتوتر ، التقليل من السلوك غير التكيفي ، ت
  انماط سلوكية تكيفية ، تعلم سيطرة فعالة أكثر على حياة الفرد ، اعادة تاليف قصة حياة ناجحة ومؤثرة . هناك خط متصل من االهداف يبدأ

رة و من المقاربات السلوكية المعرفية وينتهي بالتركيز على الذات وعالقاتها مع االخرين ، مع االخذ بنظر االعتبار  ان االهداف ليست بالضر 
(عندما  Lazarus,1996b,PP59-68)  متناقضة بل تتعلق بالطريقة التي يتم فيها تنفيذ االهداف االرشادية وامكانية تحويلها الى عالجية .

تغيير لشخصية   اي  بعدم حصول  المرشد والمسترشد، وهنا ينصح  بين  العالقة  يناقش  ان  االرشادي عليه  المرشد في تطوير منظورِه  يفكر 
المفروض ان   ليس  أنُه  المسترشد،وبالرغم من  تقييم حاجات  المسترشد ، وعليه ان يكون حساسًا ودقيقًا في  لتوقعات  المرشد حتى يستجيب 

د قد خبر نفس المشاكل التي عاشها المسترشد ليكون فعااًل في االرشاد العالجي ، ولكن من المهم ان يكون قادرا على فهم العالم  يكون المرش
الذي يعيش فيِه المسترشد، عليه ان يسأل نفسُه دائمًا ، كم هو مستعد الرشاد المسترشدين من خلفيات ثقافية مختلفة ، والى اي درجة هو 

ع لبناء  العالج  مستعد  من  مختلفة  ألساليب  أفضل  وبشكل  يستجيب  كثيرة  احيان  وفي  المسترشد  ان  المسترشد،  مع  عالجية  ارشادية  القة 
هدف   .ان  الشخصية  المسترشد  وسمات  تتناسب  مختلفة  عالجية  واساليب  ارشادية  تقنيات  يختار  ان  الى  بحاجة  المرشد  ان   ، والعالقات 

ثابتة من العالج ، بل اختيار تقنيات ارشاد عالجي مختلفة تتماشى مع استجابات المرشد واهداف    االرشاد العالجي المندمج ليس خلق حالة 
 Lazarus,1997a,PP65-93)االرشاد متبعًا مبادئ االندماج والنتيجة ستكون فعالة أكثر بكثير من اتباع نظرية أو مقاربة واحدة.) 

 إجراءات البحثلفصل الثالث :ا
باحث المنهج التجريبي للتعرف على فاعلية المقابلة  االرشادية للتقليل من االضطرابات النفسية، وقد أختار أحد  استخدم الالمنهجيةً:ًًًً-1

القبلي والبعدي لمجموعتين تجريبية وضابطة، وت القياس  المتمثل في  المنهج  الخاصة بهذا  لتشخيص مقياس  طلب ذلك أعتماد  التصميمات 
 د مجتمع البحث وعينته لغرض أعتماد أداة البحث.       األضطرابات النفسية كما أستلزم تحدي

المجتمع الكلي طالبات كلية التربية للبنات في الجامعة العراقية ، أما المجتمع المباشر لهذا البحث فهو طالبات   يتمثلمجتمعًالبحثً:ًً-2
ً( طالبة. 120قسم علوم القرآن والتربية االسالمية في كلية التربية للبنات . وقد طبقت أداة البحث على عينة من الطالبات بلغت )

( طالبة من الحاصالت على اعلى الدرجات في  االضطرابات النفسية ،وقد تم  30ر عينة قصدية من ) قام الباحث باختياعينةًالبحث:ًً-3
( طالبة.بعدئذ يقاس سلوكها في 15من )  5( طالبة ، ومجموعة ضابطة 15من )  4توزيعهم عشوائيًا الى مجموعتين متكافئتين أحداهما تجريبية 

( المعتمد  ث  مقياسالمتغير  النفسية(  في  االضطرابات  المجموعتين  بين  فروق  فتحصل  أثر  المستقل  للمتغير  كان  فأذا  المقارنة  إجراء  يتم  م 
القبلي على   العينة بعد أجراء االختبار  المعتمد.ويتم اختبار أفراد  النفسية( ، ثم بعد ذلك يوزع األفراد بصورة )مقياس  المتغير  االضطرابات 

الظابطة و  التجريبية  المجموعتين  إحدى  بين  لتشكيل    عشوائية  أفضل  فرصة  سيوفر  وهذا  العشوائية(،  األرقام  العشوائي)جدول  والتوزيع 
ًمجموعات متكافئة أو متساوية من حيث المتغيرات الفردية أو الدخلية التي قد تؤثر على متغيرنا المعتمد.  

 أدوات البحث :  -4
 ("WHO")مؤشرات االضطرابات النفسية في منظمة الصحة العالمية 6مقياس االضطرابات النفسية -أوالً 
 جلسات المقابلة االرشادية والتقييم الذاتي )نظريات العالج االرشادية ( -ثانياً 
تحتوي أداة البحث على مقياس لالضطرابات النفسية، حيث تكـون المقيـاس مـن  ً(:Mental disordersًاالضطراباتًالنفسية)قياسًً-أوالً 

( بدائل لالجابة، وعلى المفحوص أن يحدد مدى انطبـاق أي من البدائل عليه، وذلك بوضع عالمة حول البديل  3( فقرة، أمام كل منها )36)
معاناتهِ  يتفق مع  ) .الذي  بين  المقياس  درجات  اضطرابات   108  -1وتتراوح  يعاني  المفحوص  أن  علـى  المنخفضة  الدرجة  وتدل  درجة(، 

المفحوص. وخضعت  لـدى  النفسية  المرتفعة على مستوى مرتفع من االضطرابات  الدرجة  تدل  المعاشة،بينما  اليومية  الظروف  خفيفة جراء 
، ووضع الباحث قائمة تعليمات مختصرة وبسيطة، وتحدد للمفحوص مباشرة    7النفس  فقرات المقياس الى مراجعة المختصين في مجال علم
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( فقرة، بعد أن تقرأ كل فقرة منها بإمعان، ضع عالمة  36المطلوب منه عند اإلجابة، وفيمـا يلـي نـص التعليمات: "يشتمل هذا االستفتاء على )
دائمًا(   أحيانًا،  )نادرًا،  البدائل  احد  المقيو  حول  )صحح  من  لكل  المفحوص  يعطيها  التي  التقديرات  بجمع  تصنيف 36ياس  وتم  فقرة،   )

التالية الدرجات  النفسي حسب  االضطراب  )36-1)  ;مستويات  متوسط"،)72-37( "أضطراب خفيف"  "أضطراب  "أضطراب 73-108(   )
ًشديد" .

 صدق المقياس :  -أ
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس االكتئاب  تم حساب   )(   consistency Internal ( صدق االتساق الداخلي) 1)

والدرجة الكلية للمقياس، وذلك لمعرفة مدى ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقيـاس، وذلـك بهـدف التحقق من صدق المقياس، ويتضح ذلك  
 من خالل: 

 (  1الجدول) 
معامل   الفقرة ت

 االرتباط

مستوى 

 الداللة 

معامل   الفقرة ت

 االرتباط

مستوى 

 الداللة 

 0.01 0.603 صعوبة تنظيم الوقت   19 0.01 0.682 التوتر والقلق  1

 0.01 0.680 التعب   20 0.05 0.394  الكبير  األنزعاج 2

 0.05 0.482 شخص غير مهم  21 0.01 0.661 الخوف  3

 0.05 0.415 صعوبة املشاكل   22 0.05 0.412 الرجفة والرعشة   4

 0.01 0.653 التعرض للخطر  23 0.01 0.622 فقدان النوم   5

 0.01 0.658 اإلثارة بسهولة  24 0.05 0.572 أحالم مزعجة  6

 0.715 صعوبة االسترخاء   25 0.01 0.744 التقلب في الفراش  7
 

0.01 

 0.01 0.772 تحريك القدمين   26 0.01 0.753 أنقباض صباحي  8

 0.01 0.727 تصبب العرق   27 0.05 0.418 سرعة  الغضب   9

 0.01 0.638 اآلم الظهر  28 0.01 0.715 اليوم الطويل 10

 0.05 0.442 الخدر في اليدين  29 0.05 0.418 انخفاض الطاقة   11

 0.05 0.490 عدم التمتع باألنشطة 30 0.01 0.727 فقدان الثقة  12

 0.01 0.681 الصداع املستمر  31 0.01 0.662 صعوبة الحياة   13

 0.05 0.588 الحمى الخفيفة  32 0.05 0.563 كثرة األكل  14

 0.05 0.596 النعاس املستمر  33 0.05 0.456 التشاؤوم 15

 0.05 0.456 آالم الساقين  34 0.05 0.539 أنطباع غير مريح  16

 0.01 0.668 حكة الجلد   35 0.05 0.451 الحزن  17

 0.01 0.678 الحاجة الى الراحة  36 0.05 0.543 حياة بال أمل؟ 18

األضطرابات مقياس  فقرات  أن  السابق  الجدول  من  معامالت   تبين  تراوحت  حيث  إحصائيًا،  ودالـة  قوية  ارتباط  بمعامالت  تتمتع  النفسية 
فقـرات تتمتع بمعامل صدق عالي، ، وبهذا ينصح باستخدام المقياس في اإلجابة عن أهداف  ال (وهذا يدل على أن0.77-0.39االرتباط بين )
 البحث الحالي. 

على تقسيم المقياس إلى قسمين، ويقارن متوسط الربـع األعلى في الدرجات بمتوسط    تقوم هذه المقارنة في جوهرها :الصدق التمييزي   -(2)
( أعلى  بين  الطرفية  المقارنة  طريقة  إجـراء  تـم  الـدرجات  توزيع  وبعد  الدرجات،  في  األدنى  وأقل    25الربع  الدرجات  )%من    25)%من 

  :الدرجات(، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي
لدراسة   "سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "مان وتني الالمعلمييبين المتو  ( 2جدول )

 الفروق بين متوسطي مرتفعي ومنخفضي درجات المضطربين نفسياً 
 مستوى الداللة  "  Zقيمة" االنحراف املعياري  املتوسط  العدد مقياس االضطرابات النفسية 

  27 4.5 9 منخفض ي الدرجات 
-3.95 

 دالة عند 
 90 12.85 9 مرتفعي الدرجات  0.01
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من الجدول السابق وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المضطربين نفسيًا، وهذا يـدل على أن المقياس يميز بين المضطربين نفسيًا  
وهو يشير إلى صالحية المقياس  .ذوى الدرجات العليا، وذوى الدرجات الدنيا ، ومما يعني بأن المقياس بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ 

 للتمييز بين الدرجات العليا والدرجات المنخفضة.
للتحقق من معامالت الثبات للمقياس قام الباحث بحساب الثبات بطريقتين وهما، طريقة ألفا كرونباخ وطريقة   :معامالت الثبات للمقياس  -ب

  :التجزئة النصفية، وتم عرضها بالتفصيل من خالل التالي 
( من المضطربين نفسيًا، و بعد تطبيق المقياس تم   30تم تطبيق المقياس على عينة قوامها ) :كرونباخ  –( معامالت الثبات بطريقة ألفا  1)

(،وهـذا يدل على أن المقياس يتمتع  0.82)قيمة ألفا كرونباخ للمقياس الكلي تساوي  حساب معامل ألفـا كرونباخ لقياس الثبات، حيث وجد إن
  .بمعامل ثبات عالي

(من المضطربين نفسيًا، وبعد تطبيق المقياس تم  30تم تطبيق المقياس على عينة قوامها ) :بطريقة التجزئة النصفية( معامالت الثبات  2)
حسـاب الثبـات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم تقسيم بنود المقياس إلى نصفين، حيث بلغ معامل االرتبـاط لبيرسون لمقياساالضطرابات 

( الطريقة  بهذه  سـبيرمان  (  0.54النفسية  معادلة  استخدام  )-،وبعد  الثبات  معامل  أصبح  وبالتالي  المعدلة  أن  0.70بـراون  على  يدل  (وهذا 
ع مقيـاس االضطرابات النفسية يتمتـع بمعامالت ثبات عالية، مما يشير إلى صالحية المقياس، وبذلك يعتمد الباحث هـذا المقيـاس كأداة لجم

  البحث الحالي. البيانات ولإلجابة عن فروض وتساؤالت
 ( 3جدول )

 معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لمقياس االضطرابات النفسية
معامل الفا   عدد الفقرات  املقياس 

 كرونباخ 

 طريقة التجزئة النصفية 

 معامل سبيرمان براون  معامل بيرسون 

 0.70 0.54 0.82 36 االضطرابات النفسية 

وأهداف البحث، وهي جلسات مخططة ومنظمة في   لتحقيق تساؤوالت  8:قام الباحث باعداد جلسات للمقابلة االرشاديةثانيا ًالمقابلةًاالرشادية
والبا التجريبية  للمجموعة  النفسية  االضطرابات  من  للتقليل  وجماعيًا  فرديًا  المباشرة،  اإلرشادية  الخدمات  لتقديم  نفسية  علمية  أسس  لغ  ضوء 

 (   78م، ص 2007( طالبة. )العجوري، 15عددها ) 
 وصف مختصر للجلسات االرشادية:

 دية بتقنيات معرفية ونفسية للتقليل من آثار االضطرابات النفسية . جلسات عالج ارشا  -
 .  9( جلسات6عدد الجلسات الفردية ) -
 (دقيقة.  60مدة كل جلسة ) -
 تستهدف الطالبات التي ظهر لديهن اعراض)القلق و االكتئاب والضغط النفسي واالعراض الجسمية ( على مقياس االضطرابات النفسية . -

 جلسات الى برامج العالج االرشادي المتمركز حول الذات والسلوكي وفنيات العالج المعرفي االنفعالي. تستند ال -
الغاية من الجلسات : عالجية ارشادية معرفية سلوكية تعمل وفق نظريات اإلرشاد النفسي وتعمل على مساعدة، وتبصير المسترشدات في  -

التوافق،   إلى سوء  السعادة  والتوافق مع  فهم مشكالتهم، والتي تؤدي  بما يحقق  المشكالت  الجلسات على تبصيرهن على حل هذه  وتعمل 
 اآلخرين بحيث تصل الطالبة إلى أفضل مستوى من التوافق والرضا والصحة النفسية. 

 التقنيات واألدوات المستخدمة في جلسات المقابلة االرشادية-أ
تَّلخيص، اإلقناع، التغذية الراجعة،التعاطف، عكس المشاعر،عكس المحتوى ، المناقشة  االتصال الغير لفظي واللفظي، اإلصغاء، التفاعل، ال

تصحيح  والحوار، العصف الذهني، التعزيز، النمذجة،الرسائل اإليجابية للذات، التقييم الذاتي، التطبيقات العملية، التنفيس االنفعالي، القصص،
 األفكار، االسترخاء التدريجي.

لتد الذاتي  المقابلة  التقييم  جلسات  تقييم  في  الحاسمة  االدوات  من  النفسي  اإلضطراب  أعراض  في  والتناقص  الجديد  والتصرف  السلوك  وين 
 اإلرشادية ،فتقرير التقييم الذاتي بمثابة الكاشف للتحسن في التوافق والتكيف للمسترشد . 

 أهداف جلسات المقابلة االرشادية-ب



   

         

 أثر املقابلة االرشادية والتقييم الذاتي يف التقليل من االضطرابات النفسية لطالبات 

  

  

، التي تساعدهم على مواجهة المواقف المسببة نفسيًا المهارات والتقنيات واالتجاهات والقيم    المضطربون هدف نمائي: حيث يكتسب    -(1)
 لالضطراب النفسي.

هدف إرشادي: حيث يهدف إلى إرشاد األفراد المضطربين نفسيًا، ومساعدتهم وتبصيرهم لتأثير مراحل االضطراب في القلقل واالكتئاب    -(2)
 وضعهم النفسي واالجتماعي. والضغوط واالعراض الجسمية على 

هدف عالجي: حيث يهدف إلى التخفيف من أعراض االضطراب النفسي النفسي لدى األفراد ، وعالج المشكالت النفسية لديهم حتى   -(3)
 عودتهم إلى الصحة النفسية المستقرة والجيدة.

 مرحلة إعداد الجلسات:-ج
االرشادية )األهداف ،التقنيات والمهارات التي تتناسب مع الحاالت، عدد ومدد الجلسات، المسار  ( تحديد اإلطار العام لجلسات المقابلة  1)

 االنسيابي للجلسات (.
 ( عمل المحتوى التفصيلي للجلسات، وعرضه على عدد من األساتذة في التخصص للتحكيم.2) 
 (استبعاد بعض المواقف من الجلسات التي اجتمع عليها أغلب األساتذة.3)
 ( 60(، بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا،مدة كل جلسة)6(مدة ومحتوى الجلسات:عدد الجلسات )4)

النفسية وبناء قواعد    دقيقة،تبدأ الجلسة األولى، وهي جلسة تعارف وتهيئة والتعريف بالمقابلة االرشادية وآثارها في التقليل من االضطرابات 
ة  االتصال واإلصغاء الفعال،والجلسة الثانية تطبيق تقنيات االستكشاف في عكس المشاعر والمحتوى، والجلسة الثالثة في اعادة اسباب المشكل

النفسية والجلسة الرابعة تطبيق تقنيات المواجهة والتعاطف من خالل عرض مقاطع صوتية من خالل ا لتلخيص وتبدأ مرحلة فهم المشكلة 
رشد لحاالت سابقة والجلسة الخامسة تطبيق الجزء االول من مرحلة العمل في تحديد السبب والنتيجة للمشكلة وعالقتها بالتكيف والتوافق للمست

انُه   المفترض  المطلوب ومن  للسلوك  الوظيفي  بالتحليل  تتلخص  السادسة  اليومية،والجلسة  حياته  مجريات  على  باستحضارها  وقام  تعلمها 
ق ممارسته مستقباًل مع عرض مقاطع فيديوية .في نهاية كل جلسة يتم تكليف المسترشد بمجموعة من المهام منها كتابة التقرير الذاتي المتعل

 تابة التصرفات التي تعقب كل مرحلة من مراحل المقابلة االرشادية . والوصف العام للحالة يتبعه ك
 إجراءات البحث:  -ثالثًا 

)-أ   عددها  استطالعية  عينة  على  المقياس  ومالحظات    30تطبيق  التراكمية  السجالت  بحب  النفسية  االضطرابات  يعانين  ممن  طالبة   )
 االساتذة والزمالء في الكلية . 

المقياس على عين-ب   )تطبيق  قوامها  الدراسة  فعلية من مجتمع  الباحث منها    120ة  أستلم  الثالثة  المرحلة  القرآن  ( طالبة من قسم علوم 
 ( استمارة بحث. 81)

( طالبة من اللواتي حصلن على أعلى الدرجات من المجتمع األصلي للبحث على مقياس   30تم اختيار عينة البحث والبالغ عددهم ) -ج  
 االضطرابات النفسية.

  15(طالبة بالتساوي،  مع المجموعة الضابطة والتي تتكون أيضًا من )  15تقسيم عينة البحث إلى عينتين، األولى: تجريبية تتكون من )-د  
 ( طالبة. 

 تطبيق جلسات المقابلة االرشادية على أفراد المجموعة التجريبية، وتطبيق المقياس القبلي، في بداية الجلسة االولى للمقابلة.-ه 
المقابلة تطب-و   جلسات  نهاية  في  وذلك  الضابطة،  والمجموعة  التجريبية  للمجموعة   ) النفسية  االضطرابات  )مقياس  البعدي  المقياس  يق 

 االرشادية.
 معالجة البيانات إحصائيًا، وتفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -ز 

 والمقترحاتالفصل الرابع:عرض النتائج واالستنتاجات والتوصيات 
النتائج  -أوالً  من    عرض  كل  على  المالئمة  اإلحصائية  االختبارات  باستخدام  علميًا  وإثباتها  التساؤوالت  النتائج  عرض  في  البحث  تناول 

 المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك حسب أدائهم على مقياس االضطرابات النفسية، قبل وبعد تطبيق جلسات المقابلة االرشادية.



   

         

 أثر املقابلة االرشادية والتقييم الذاتي يف التقليل من االضطرابات النفسية لطالبات 

  

  

ًًًيةًاألولى:الفرض
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل جلسات المقابلة االرشادية للتقليل من االضطرابات   -أ

المجموعة  النفسية. أفراد  درجات  متوسط  بـين  للمقارنـة  معلمي  الالَّ وتني  مان  اختبار  باستخدام  الباحث  قام  الفرضية  هذه  التجريبية، الختبار 
 ومتوسط درجات أفـراد المجموعـة الضـابطة بالنسبة لدرجات االضطرابات النفسية  في القياس القبلي، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي: 

( الالمعلمي  (4جدول  وتني  مان  اختبار  درجات   نتائج  في  التجريبية  المجموعة  وأفراد  الضابطة  المجموعة  أفراد  بين  الفروق  لدراسة 
 االضطرابات النفسية في القياس القبلي

 مستوى الداللة  Zقيمة Uقيمة مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  املجموعات 

 232 15.47 15 الضابطة
 

112 
 

 

 

-0.02 

 

 غير دالة
 233 15.53 15 التجريبية  

من) المكونة  التجريبية  المجموعة  بيانات  حللت  من)15وقد  المكونة  والضابطة  طالبة  وتني( 15(  اختبار)مان  باستعمال  أيضا  طالبة   )
درجات   بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  تبين  وقد  النفسية   االضطرابات  مقياس  ضوء  في  الحالية  الفرضية  صحة  ،واختبرت 

 ( . 0.01ت المجموعة الضابطة،عند مستوى داللة )المجموعة التجريبية ، ودرجا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد جلسات المقابلة االرشادية للتقليل من االضطرابات -ب

مان ويتني لعينتين مستقلتين ، للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات   وللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام إختبارالنفسية.
 أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لجلسات المقابلة االرشادية ، وجاءت النتائج على النحو التالي: 

جموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية في درجات االضطرابات (نتائج اختبار مان وتني الالمعلمي لدراسة الفروق بين أفراد الم5جدول )
 النفسية في القياس البعدي

 مستوى الداللة  Zقيمة Uقيمة مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  املجموعات 

 120 8 15 الضابطة
 

0 
 

 

 

-4.67 

 

 دالة
 245 23 15 التجريبية  

( ، مما يعني وجود فروق دالة بين متوسطات رتب درجات أفراد  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  Z(ان قيمة  5يتضح من الجدول)
، ويعود هذا الى فعالية    لصالح أفراد المجموعة التجريبيةالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس اإلضطرابات النفسية  

ويرى الباحث أن ما َتضمَنتُه جلسات المقابلة االرشادية  من أنشطة  بلة االرشادية في التقليل من اعراض االضطرابات النفسية .جلسات المقا
في   آثر واضح  ذات  الجلسات  ذلك جعل  ودقيق، كل  إطار نظري واضح  إرشادية واضحة، وعلى  أهداف  على  مبنيـة  وخبرات وممارسات 

( والتي عملت على    2005،واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة مثل، دراسة )الهمص،  التقليل من االضطرابات النفسية
( التي عملت    2007فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف أعراض االكتئاب النفسي لدى زوجات شهداء انتفاضة األقصى، ودراسة )العجوري،  

أعر  لتخفيف  مقترح  إرشادي  برنامج  فاعلية  فعالية  على  النتيجة  وكانت  التغذية،  بمرض سوء  المصابين  األطفال  أمهات  لدى  االكتئاب  اض 
( ،والتي أظهرت نتائجها    2011البرنامج اإلرشادي القائم على أسس نفسية واضحة، أيضًا تتفق الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )أمراي،  

قابلة االرشادية  وكل من القلق واالكتئاب بين طالب الجامعة،واتفقت نتائج الدراسة  العالقة السببية المرتفعة الدالة إحصائيًا بين جلسات الم
 ( والتي عملت على فاعلية برنامج معرفي سلوكي للتخفيف من أعراض  2014الحالية مع دراسة )سليمان،  

 فأظهرت النتائج  فعالية البرنامج.   االكتئاب لدى عينة من مراجعي العيادات النفسية ،
 ة . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة التجريبية قبل المقابلة االرشادية للتقليل من االضطرابات النفسية وبعد المقابلة االرشادي -ج

لعينتين مترابطتين للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد    وللتحقق من هذه الفرضية ، تم أستخدام أختبار ويلكوكسون 
 ( 6المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لجلسات المقابلة االرشادية ، وجاءت النتائج على النحو التالي:الجدول ) 

 مستوى الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد الرتب

 3.41- 0 0 0 السالبة 
 

0.01 

 120 8 15 املوجبة 
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( ، مما يعني وجود فروق دالة بين متوسطات رتب درجات 0.01عند مستوى داللة )   دالة أحصائياً   (Z )( ان قيمة  6يتضح من الجدول )
أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس االضطرابات النفسية لصالح القياس البعدي ، مما يدلل على أهمية جلسات  

 المقابلة االرشادية في التقليل من االضطرابات النفسية.
ًمناقشةًالنتائجً:-ثانياً 

البحث ،وجاءت متوافقة مع لعينة  النفسية  للتقليل من االضطرابات  االرشادية  المقابلة  فاعلية جلسات  الحالي  البحث  نتائج   تبين من خالل 
 (،Lyles,et.al(،)1982،Turner (،)1986،Blanchard،1982);الدراسات 
1988)،Long,et.al (،  )1986،Holsc(،  )1987،Roth&Holmes(،)1983،(Holmes& Roth  استخدمت المقابلة   ،والتي  جلسات 

واشارت هذه الدراسات الى فاعلية جلسات االرشاد العالجي النه يستهدف مساعدة االفراد للتغلب على االضطرابات النفسية من االرشادية  
 .  خالل تخفيف مظاهر االختبار في القلق واالكتئاب والضغوط واالعراض الجسمية 

ًاالستنتاجات:-ثالثاً 
أصبحت الصحة النفسية للطالبات مسألة ذات أولوية في التعليم العالي و تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن كل  كلية يجب أن يكون لديها 

لوكي واالنفعالي مستشار نفسي وعدد من المرشدين لتوجيه ومساعدة الطلبة، وهذا سيخلق بيئة تعليم جاذبة ومحفز فاعل للنمو  المعرفي والس
اعر  للطلبة ،وتعد مهارات المقابلة االرشادية من المنبئات الجيدة لتعزيز الصحة النفسية.أن إحدى الطرق المفيدة للتعامل مع المواقف والمش

االسرة وال بالمشكالت كقضايا  للبوح  الصعوبات  الكثير من  الطالبات  الحالة ال تواجه  ففي هذه   ، بالحديث  البدء  حزن والتعب الصعبة هي 
المقابلة جو  ان  الطالبات  وقد صرحت  الجامعي،  االداء  و  للحياة  والنظرة  العاطفية  والعالقات  والقلق  والتشاؤوم  بالملل  والشعور   واالجهاد 
انهن  الذاتي  التقييم  تقرير  في  الطالبات  بحياتهن،وكشفت  االستمتاع  من  يتمكن  حتى  التحديات  مواجهة  على  قدرتهن  من  عزز    االرشاددية 

ج أن  وجدن انفسهن أكثر ثقة وجودة في األداء ويمكنهم القيام بالدراسة بصورة اكثر تفاعلية وان هناك تأثير إيجابي لإلرشاد .و أظهرت النتائ
قوتهن  لمواطن  مدركات  ويصبحن   ، هدفهن  على  التركيز  من  يمكنهن  و  استرخاءًا،  أكثر  الطالبات  تجعل  المرشد  ومهارة  المقابلة  جلسات 

.وساعد  وضعفهن   للحياة  رؤيتهن  لتطوير  ومبتكرة  أفضل  بطريقة  القيام  على  االرشادية  المقابلة  وتحفزهن  عواطفهن،  إدارة  كيفية  ويتعلمن 
كدراسة)   الدراسات  من  العديد  مع  النتيجة  هذه  وأتفقت   ، النفسية  االضطرابات  من  التقليل  في  االرشادية  المقابلة  جلسات  تأثير  استمرار 

 (.  2007الحواجري،
ًالتوصياتً:-ابعاً ًر
إجراء دراسة مسحية شاملة مماثلة على طلبة الجامعات العراقية في العراق للتعرف على مدى انتشار االضطرابات النفسية بينهم ألغراض -أ

 تنفيذ جلسات المقابلة االرشادية عليهم ليساعد على التقليل من  االضطرابات النفسية . 
 لبحث للتأكد من فاعلية جلسات المقابلة االرشادية.إجراء دراسة تتبعيه وبعد مرور سنة من تطبيق هذا ا -ب
النفسية من  -ج النفسي)ان وجدت( في الجامعات بالطلبة وخاصة الذين تظهر عندهم أعراض االضطرابات  ضرورة أهتمام وحدات االرشاد 

 خالل تقديم الخدمات االرشادية وبرامج االرشاد العالجي.
 المجموعة الضابطة لظهور أعراض االضطرابات النفسية لديهم.تطبيق أجراءات البحث الحالي على أفراد  -د
ت عقد الندوات والمحاضرات لألساتذة والطلبة حول االضطرابات النفسية واالنفعالية ، وأثرها السلبي على التحصيل الدراسي وإدامة العالقا-ه

 االنسانية السليمة للطالب داخل الجامعة.
معية والمجالت والنشرات العلمية في الجامعات لزيادة وعي االساتذة والطالب بالمشكالت واالضطرابات االستفادة من وسائل االعالم الجا-و

 النفسية والسلوكية وماهي االساليب الوقائية واالرشادية المناسبة لمواجهتها.
 المقترحات: -خامساً 

 يجب تعيين مستشار نفسي لتقديم المشورة  للمرشدين العاملين في الجامعة عند الحاجة إليها . -أ
ـــل ضـرورة ادخـال المتخصصين في علم النفس فـي دورات تدريبيـة متخصـصة لمـساعدتهم فـي تنميـة وتطـــوير امكانـــاتهم لالسـتخدام االمث  -ب

 أعتبارها تقنية ارشادية عالجية فاعلة.لمهارات المقابلـــة االرشـــادية ب
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هذا    -ج ، الن  العالجي  االرشاد  وبرامج  النفسية  االستشارة  لتقديم  االجتماعي  النفسي  الدعم  وحدات  إنشاء  الجامعية  اإلدارات  على  يجب 
 سيؤدي ذلك إلى تحسين حياة الطالبات ونظام التعليم والمجتمع العام.

المناسبة لمعالجتها ،والبحث عن أنسب إجـــراء دراســـات مــستمرة تهـ-د إلـــى تـــشخيص مـــشكالت الطلبـــة واســـتخدام الطرائـــق واألساليب  ــدف 
 الوسائل المساعدة إلقامة عالقات ودية مع الطلبة.  

القتصادي واالجتماعي والسياسي  دراسة العوامل المؤثرة في االضطرابات النفسية مثل ; أساليب التنشئة اإلجتماعية ،والمستوى الثقافي وا  -ه
 لألسر العراقية ،وغيرها من العوامل ات  األثر المستدام على تدهور الصحة النفسية وظهور االضطراب النفسي.

 أستخدام أثر جلسات  المقابلة اإلرشادية في مشكالت نفسية وسلوكية و إجتماعية أخرى وعلى توزيعات ديمغرافية مغايرة.  -و
المقابلة االرشادية من نظريات االرشاد الحديثة كاالرشاد الواقعي ، والمقاربات ما بعد الحداثة لتقليل االضطرابات األكثر  تطوير فنيات    -ز

 شدة على أفراد المجتمع العراقي.
 :املصادر

 .92-91األردن،ص: -(: اإلرشاد النفسي،أسسه وتطبيقاته،عالم الكتب الحديث2010المصري،إبراهيم ) .1
 األردنية.   المدرسة   في  والمسترشدون   والمرشدون   والمعلمون   المديرون   يدركها  كما  المرشد  فعالية  تقييم  (. 1988)   أحمد.  الهيجاء،  أبو .2

 عمان.  األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
 األردن.  إربد، الحديث، الكتب عالم التربوي. المرشد  دليل (.2006) الدين. ناصر حماد، أبو .3
 . ،مجلة المعلم ،وكالة الغوث الدولية غزة2007ري،احمد محمد : المقابلة اإلرشادية ، الحواج .4
 القاهرة. والتوزيع، للنشر ايتراك  السليمة. النفسية  الصحة عوامل  (. 2001إبراهيم.) نبيه إسماعيل، .5
 .63، عالم الكتب، القاهرة، ص: 2(: التوجيه واإلرشاد النفسي،ط1982عبد السالم ) زهران ،حامد .6
 الحديث،القاهرة. دارالكتاب القاهرة:  اإلرشادية. العملية (.2005) إبراهيم. أحمد محمد سعفان، .7
 ، االمارات .،دار الكتاب الجامعي1، ط2003الخطيب ،صالح احمد:اإلرشاد النفسي في المدرسة، .8
-584(: المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي، الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص:  1992د ماهر )عمر، محم .9

586. 
 (، المقابلة اإلرشادية والعالج النفسي، االسكندرية، دار المعارف الجامعية. 1985عمر، محمد ماهر ) .10
 .122المجلس الوطني للثقافة والفنون،ص: ;وتطبيقاته(: مهارات اإلرشاد النفسي 2005المالكي،خوذة عبد هللا ) .11
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 املالحق 
 ( -1-امللحق)

 االضطرابات النفسيةمقياس 
 ( أشهر بمصداقية وشفافية . 3ضع عالمة)  ( تحت البديل الذي تراه يناسبك وماتشعر بِه في أقل من )

  الفقرات ت
ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 دائما

    هل تشعر بالتوتر والقلق؟  1

    هل تعتقد ان ساعات اليوم طويلة عليك؟  2

    هل لديك شعور بعدم قابليتك على تنظيم وقتك وعملك وواجباتك ؟ 3

    هل تعاني من اآلم الظهر املتكررة؟  4

    هل تشعر بقدر كبير من األنزعاج بخصوص أمورك الحياتية؟ 5

    هل تشعر بانخفاض في طاقتك وانك متعب طوال اليوم؟  6

    التعب بسهولة عند قيامك باداء الواجبات اليومية ؟  هل بنتابك 7

    هل تعاني من الخدر في اليدين أو القدمين؟  8

    هل شعرت بالخوف من فقدان السيطرة على نفسك؟ 9

    هل شعرت بانك سلبي وفاقد الثقة بنفسك؟  10

 بأنك شخص غير مهم في املجتمع ؟ 11
ً
    هل شعرت حديثا

    هل شعرت بانك غير قادر على ان تتمتع بأشطتك اليومية املعتادة ؟ 12

؟  13
ً
    هل تشعر بالرجفة والرعشة أحيانا

    هل تبدو لك الحياة شديدة الصعوبة؟  14

    هل تشعر بانك غير قادر على ان تتغلب على مشاكلك ؟ 15

    هل تعاني من الصداع بأستمرار؟  16

 قد فقدت الكثير من النوم من جراء القلق؟ 17
ً
    هل كنت مؤخرا

    هل أصبحت تأكل أكثر من املعتاد؟  18

 ستتعرض له دون أن تعرف مصادرُه؟ هل لديك األنطباع 19
ً
    بأن خطرا

    هل تشعر بحمى خفيفة بالرغم من ان درجة حرارتك أعتيادية؟  20

 مزعجة يمتد تأثيرها عليك وأنت مستيقظ؟  21
ً
    هل تحلم أحالما

    هل تميل الى التشاؤوم؟  22

    هل تثار بسهولة ؟ 23

    هل تشعر بأنك نعسان بأستمرار؟  24

 األحداث اليومية التي مررت بها قبل ان تنام؟ 25
ً
    هل تتقلب في فراشك مستعرضا

 ؟  26
ً
    هل لديك األنطباع بأنك لن ترتاح مطلقا

    هل تجد صعوبة باالسترخاء وزوال التعب في فترات الراحة؟  27

    وقدميك قبل النوم؟هل تشعر باآلالم في ساقيك  28

؟  29
ً
    هل تشعر بالخوف من شيئ غامض أو أنقباض صباحا

    هل تشعر بأنك حزين ومكتئب؟  30

    هل تعمل على تحريك القدمين والرسم بالقلم وأنت تتكلم؟  31

    هل تشعر بحكة في الجلد وفي اماكن متعددة من جسمك؟  32

    كان؟ هل تشعر بسرعة  الغضب ألي سبب  33

 من األمل؟  34
ً
    هل تبدو لك الحياة خالية تماما

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951507021000050195
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951507021000050195
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    هل يتصبب العرق من يديك وقدميك عند تعرضك ملوقف مزعج؟  35

    هل تحتاج الى الكثير من الراحة؟  36

 أ( -2امللحق) 

 اسماء الخبراء في علم النفس 

 مقياس االضطرابات النفسية 

 

 ب( -2امللحق) 

 اسماء الخبراء في علم النفس 

 جلسات املقابلة االرشادية 

 ج( -2امللحق) 

 اسماء الخبراء في علم النفس 

 التقييم الذاتي

 

 

 

 

 

 

 

 ( -3-امللحق) 

 جلسات املقابلة االرشادية 

 ( دقيقة الحالة )فردية (60الجلسة االولى: الوقت )

مع بناء قواعد االتصال واالصغاء بين املرشد واملسترشد   تهيئة املقابلة وآثارها في القليل من االضطرابات النفسية ، الجلسة:  هدف

 والتأكيد على ان التغيير يجب ان يبدأ من الداخل . 

الجلسة اآلن   :السلوك  منهجية  املعرفية تقرر كيف نشعر وكيف نسلك وعلينان من  أنفسنا ،وان جوانبنا  نتاج  التعلم ونحن  نتاج 

 السعي لتوجيه الذات من داخل الذات

  . (أن املفروض - أن عليك -يجب) الوجوب افعال كل وتمحيص مراجعة -1 محاور الجلسة: 

 مكان العمل  التخصص اسم الخبير  ت

اقية القياس والتقويم  أ.د. إيمان عبد الكريم ذيب 1  كلية التربية بنات /الجامعة العر

 كلية التربية أبن الرشد/جامعة بغداد  القياس والتقويم  أ.د ياسين حميد عيال  2

 كلية التربية أبن الرشد/جامعة بغداد  القياس والتقويم  أ.د. صفاء طارق عزيز  3

اقية  القياس والتقويم  أ.م.د. فؤاد علي فرحان 4  كلية التربية/الجامعة العر

اقية القياس والتقويم  م. قاسم محمد نده 5  كلية التربية بنات/الجامعة العر

 مكان العمل  األختصاص  اسم الخبير  ت

 كلية اآلداب /جامعة بغداد  علم النفس السريري  أ.د. أحمد لطيف جاسم  1

اقية علم النفس االرشادي حسنأ.م.د. محاسن أحمد  2  كلية التربية بنات/الجامعة العر

اقية  القياس والتقويم  أ.م.د. فؤاد علي فرحان 3  كلية التربية/الجامعة العر

 كلية الرتبية/ اجلامعة العراقية  علم النفس االرشادي أ.م.د وليد قحطان العزي  4

اقيةكلية  القياس والتقويم  م. قاسم محمد نده 5  التربية بنات/الجامعة العر

 مكان العمل  األختصاص  اسم الخبير  ت

 كلية اآلداب /جامعة بغداد  علم النفس السريري  أ.د. أحمد لطيف جاسم  1

اقية علم النفس االرشادي أحمد حسنأ.م.د. محاسن  2  كلية التربية بنات/الجامعة العر

اقية  القياس والتقويم  أ.م.د. فؤاد علي فرحان 3  كلية التربية/الجامعة العر

 كلية الرتبية/ اجلامعة العراقية  علم النفس االرشادي أ.م.د وليد قحطان العزي  4

اقيةكلية  القياس والتقويم  م. قاسم محمد نده 5  التربية بنات/الجامعة العر
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   أمرأ  يكون   سوف)  التفضيالت  بعبارات   واستبدالها  ،  الوجوب  مفردات  اجتناب  املسترشد  تعلم -2
ً
 األمر   يكون   سوف×    فظيعا

 (مريح غير 

النتائج -3 ثم  املعتقد  ثم  الحدث  من   
ً
بدءا املسترشد  بها  يمر  التي  اقف  املو على  تحديد   العمل  ثم    غير   االفكار   السلوكية 

 املعتقدات الوصول الى الشعور الجديد   نظام في معرفي املنطقية ثم تغيير 

 : الجلسة  =    -1نتائج  السلوك   + املشاعر   + التفكير  ثالثية  الى  يوميا  لها  يتعرض  التي  اقف  املو جميع  ادخال  الى  املسترشد  توجيه 

 السلوك الجديد.

املشاعر حتى تصبح قيمة جديدة، وتكرار   -2 ، وتكرار   
ً
 جديدا

ً
ان يصبح معتقدا الى  التفكير      تكرار 

ً
السلوك حتى يصبح عادة )سلوكا

.)
ً
 جديدا

 ( دقيقة الحالة )فردية (60الجلسة الثانية: الوقت )

 تطبيق تقنيات االستكشاف الجلسة:  هدف

 يحدد   الذي  الداخلي  بالحوار   تتعزز   الحالية  التفكير   والتقليد،وان وسائل  التعزيز   طريق  عن  تعليمه  يمكن  السلوك  :   منهجية الجلسة

افق  والحقيقية(  املثالية الذات بين الفجوة )تقليل املعتقدات ، ويجب في هذه الحالة التو

 .  اآلخرين مع سلبية والغربة ويعمل مقارنات  واالكتئاب القلق من الذات ومعاناة عن دفاع املسترشد في حالة  -1 محاور الجلسة: 

 اآلخرين.  من خاطئة عنها والخوف الذات ومفاهيم هزيمة -2

 الذاتية متكررة من خالل الحديث الثقة الفشل واضحة وعدم كبيرة ومشاعر  االدراكية الفجوة -3
 

 الراجعة الفورية.  الفعالة واعطاء التغذية السلوكيات على افضل ،والتدريب لحياة الحسية الترجمة-1نتائج الجلسة: 

اقبة  الى  املشاكل  الخاطئة،وتحويل  املعتقدات  وتعديل  مواجهة  -2 بمر وفحص   اهداف  الى   االفكار  باإلضافة  الجديدة  املعتقدات 

 الداخلي.  بالحوار  االفكار  التكيفية عن طريق فحص املهارات املسترشد تعليم

الذات    على  واالنفتاح   االستماعالذات ، باإلضافة الى    عن  الواثق  الذات والتعبير   تهديد   جوانب  الحرية ،واكتشاف  من  جو   خلق  -3

 الذات. تحطيم وسائل من والتحرر 

 ( دقيقة الحالة )فردية (60الجلسة الثالثة: الوقت )

 البحث في الصعوبات والتحديات من خالل تقنية التلخيص للوصول الى فهم املشكلة النفسية.  الجلسة:  هدف

توفير  الخاطئة املعتقدات شأن من املرضية،والتقليل السلوكيات من والتخلص فعالة سلوكيات تعلم :  منهجية الجلسة  مع 

  اآلمن السلوك
ً
 للحياة. معنى  واظهار  داخليا

اقعية االحداث الى املسترشد  تعريض-1محاور الجلسة:   الحيوي. التعريض بتقنية التخيل مجرد وليس القلق تثير  التي  الو

 السلبي.  + املستقبل السلبية االستنتاجات  + السلبية االفكار  =  املعرفي الثالوث تمثيل  -2

 القلق.  هرم التدريب على االسترخاء العضلي وتطوير  -3
 

 دقيق. التدريجي بشكل  الحساسية إجراءات تقليل -1  نتائج الجلسة: 

 . السعيد االيجابية+املستقبل االستنتاجات االيجابية+ املعرفي الجديد=االفكار  الثالوث صياغة اعادة -2

 االسترخاء. على إتقان االسترخاء املتدرج والتنفس العميق والعمل التدريب -3
 

 الحالة )فردية (( دقيقة 60الجلسة الرابعة: الوقت )

 تطبيق تقنيات املواجهة والتعاطف )عرض مقاطع صوتية لحاالت مشابهة (. الجلسة:  هدف

تحديد التغيير الحداث فعالية أكثر  سلوكيات تعلم :  منهجية الجلسة االنهزامي    التفكير   ومغادرة  الوظائفية  غير   املعتقدات  و 

 الذات.  داخل والتعاطف  الصدق  صفات بتثبيت

 .تدريبات على للخبرة الواعي التفهم  ويعتمد للمسترشد الحاضرة الخبرة  على التركيز  -1محاور الجلسة: 

اقف  بطرح  وذلك  القلق  ضد  التطعيم  استراتيجية  استخدام  -2   -3  .  ناجحة  بأساليب  معها  التعامل  املسترشد  وعلى   للقلق  مثيرة  مو

  املوسيقى. أو  الغناء او  ، صحفية كتابة او  ،  مرئي فن بتقديم التعبيرية الفنون 

 تغييرها . وليس فقط السارة غير   االحاسيس قبول  على املسترشد وتحفيز  التوتر  خفض -1  نتائج الجلسة: 

اقف حاالت التوتر  مع التأقلم( التكيف -2  .الضاغطة واملو

 .اللفظية الوسائل تعتمد  االرشاد النفس ي والتي  التشاركية في  التدريب على إستخدام املقاربات -3
 

 ( دقيقة الحالة )فردية (60الجلسة الخامسة: الوقت )
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 تطبيق الجزء االول من مرحلة العمل في تحديد االهداف االسترشادية مع تحديد اسباب املشكلة ونتائجها. الجلسة:  هدف

حالة   الشخص ي وتتبع  التوتر مع تطبيق االختبار   واصطياد  الذاتي  البناء بإعتماد االرشاد  السلوك  وتشكيل  تعزيز   :   منهجية الجلسة

 املسترشد.

 مخزون املضطربين السلوكي. زيادة خالل من الذات تاكيد مهارة املسترشدتعليم  -1محاور الجلسة: 

  .الوظيفي غير  والسلوك العواطف تغيير  الى واالبيض االسود من باالنتقال االزدواجي التفكير  -2

  بتفسيرها املرشد  يقوم ما معتقد او  معينة فكرة املسترشد يقول   فعندما الحوار  خالل من املشاعر  انعكاس على املبكر  التأكيد -3

 املسترشد ،   الى ويعيدها
 

اقف في التأكيدي السلوك يختاروا بناء قدرات املمضطربين لكي  -1  نتائج الجلسة:   .بها يمرون التي  الصعبة املو

 بالتقويم.  املشوهة املعارف تحديد  كيفية املضطربين  تعليم خالل من الوظيفي  وغير  الصحيح  غير  التفكير  تعديل -2

 . إيجابية  أكثر  أفكار  الى وعكسها املعتقدات تغيير  تعليم املضطرب جوهر  -3

 ( دقيقة الحالة )فردية (60الجلسة السادسة: الوقت )

 التحليل الوظيفي للسلوك املطلوب الجلسة:  هدف

الجلسة املضطرب  البيئة  تشكيل  على  البناء  السلوك  يعمل  :   منهجية  وإكساب    مع   والتكيف  الجديدة  التفكير   مهارات  وانتاجها 

افق .  الذات لتوجيه والسعي والثقة التلقائية من البيئة ويدفعُه الى مزيد مع املشاكل والتو
ً
 إيجابا

  .  واالكتئاب بالقلق مشاعر املضطرب تحديد على السلوكية املقاربات  تعمل  -1محاور الجلسة: 

 إيجابية جديدة.  مهارات ، وتعلم  جديد داخلي بحوار  ،والبدء الذات السوك بمالحظة تغيير  تبدأ مراحل -2

  . مرشده  ارشادات يقبل املسترشد يجعل املشروط غير  االيجابي االعتبار  -3

 . االيجابي بالسلوك والعمل على تبديلهُ  املضطرب يوتر  الذي السلوك البحث عن -1  نتائج الجلسة: 

 املرشد واملسترشد. بين  الدقيق والتعاطف الفهم بناء -2

 

افق -3  . نضجا  اكثر  عالج الى يقود املسترشد مع واالنسجام التو
 

 ( -4-امللحق) 

 الذاتي ييم التق

يأمل املرشد ان تكون واضحا وصادقا   ،لذا  التي تواجه حياتك العامة والخاصة  التقرير من اجل مساعدتك على تخطي الصعوبات  تم تصميم هذا 

جابيات  وموضوعيا في االجابة على الفقرات املطلوب االجابة عليها ،ومدى استفادتك منها ، وبمدى تحقيق أهدافها حتى يمكنني من التعرف على االي

 مما يطور ويدعم وجودها في حياتك 
ً
 فأدعمها ، والوقوف على السلبيات فاساعدلك لتالفيها مستقبال

 املعلومات الوصفية 

 العمر: االسم: 

 مكان العمل/الدراسة:  املهنة: 

 التحصيل الدراس ي:  الحالة االجتماعية: 

 مكان عقد الجلسة:  اسم املرشد النفس ي: 

 تاريخ الجلسة :  رقم الجلسة: 
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 ماهي النقاط االيجابية في هذه الجلسة؟

 ماهي التصرفات التي الزالت بحاجة الى التطوير؟  -1

 ماهي املتطلبات التي تحتاجها للجلسة القادمة؟  -2

 اهلوامش

 
( جدول خبراء علم النفس المتخصصين في االرشاد النفسي والقياس والتقويم ،لبيان صالحية التقييم الذاتي الذي سيعمل  -/ج2-الملحق )   1

 عليه المضطرب النفسي لبيان تقدمه في العالج االرشادي.
الباحث الحرف االول من اسماء الشهرة  2 النظريات )  استخدم  جرز( واستنتج اسم النموذج )سار( ويقرأ و ر   -ليسأ  -كنرسللعلماء اصحاب 

 (S.A.Rباللغة االنكليزية)
صممت االنتقائية التقنية »لتحسين قدرتنا على انتقاء أفضل عالج للشخص وللمشكلة... تسترشد بشكل أساسي بالبيانات حول العالجات   3

أنه التقنية في  الماضي« ،وتكمن ميزة االنتقائية  ا تشجع على استخدام استراتيجيات متنوعة والنموذج التي نجحت مع أشخاص آخرين في 
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( ، من خالل دمج مجموعة واسعة من العالجات 2005األكثر شهرة للعالج النفسي االنتقائي هو العالج متعدد الوسائل ألرنولد الزاروس )
الذاكرة بطريقة تؤدي إلى تفكيك االضطراب النفسية المختلفة من خالل قدرتها المشتركة على تحريض اآللية العصبية الحيوية إلعادة توحيد  

  .النفسي من خالل التكاملية
 المجموعة التجريبية تطبق عليها قيمة )الصفر( للمتغير المستقل )أي توجد جلسات مقابلة ارشادية(. 4
 .المجموعة الظابطة تأخذ القيمة)صفر(أي ال معالجة للمتغير المستقل )أي ال توجد جلسات مقابلة ارشادية( 5
 ( مقياس االضطرابات النفسية )النسخة النهائية(-1-الملحق ) 6
 ( جدول خبراء علم النفس لبيان صالحية فقرات مقياس االضطراب النفسي. -/أ 2-الملحق ) 7
 ( لجنة خبراء علم النفسي لبيان صالحية محاور الجلسات للمقابلة االرشادية. -/ب2-الملحق) 8
 النهائية من جلسات المقابلة االرشادية. ( النسخة -3-الملحق) 9


