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لهنا التاالنو والتنر ي  الالمتبادلة التي يتم من    اإلنسانيةقة المهنية والصلة الهو الع: اإلرشاد

 وهنننو  المست  ننند واأل ننن والتنننر   بننني  أننن اي  خصننندهما مت صنننن وهنننو الم  ننند الناسننني 

مسننالدا المست  نند لصننو الم نن لة التنني يعنناني  إلننشالمست  نندح صيننع يسننعش الم  نند الناسنني 

 .منها

  قنة مهنينة اعالنة ون نأة بنيالالعملية الدينامية التي تبنش خساسا للش لهو : النفسي اإلرشاد

وبالتنالي  مست  نداهنم الم  ند لل إلنشقنة الح بصينع تنيده هنال العمست  ندالم  د الناسي وال

و هنال الاسنت  إلنشوداعنو  وإم اناتنوللش اهنم ناسنو والتبصن  اني قد اتنو  مست  دمسالدا ال

خقصننش د  نة مم نننة وبال نن و النناه ي لن  لديننو نننو  منن  التواانن   إلننش واإلم انننا القند ا  

 .اآل  ي الناسي مع الاا  ومع 

  

ح وهنو تعامنو اإل  نادالا ده العملية ال ئيسية اي التو يو و اإل  اديعتب   :الفردي اإلرشاد

ح وتعتمند االليتهنا خساسنا للنش يةاإل  ادالم  د مع مست  د واصد و ها لو و اي ال لسا  

 يةاإل  نادو المقابلنة القنة م أأنة بينهمنا وتنتم من   نالالمهنينة خه خننو ل يةاإل  ادقة الالع

الانن ده انني  اإل  ننادالا ديننة ال اصننةح وي ننتمو  الصننا  ود اسننة الصالننة الا ديننة و لايننة 

الناسنننية  والصنننا    الد اسنننية الالمد سنننة للنننش الأالنننا الننناه يعننناني مننن  إصننند  الم ننن 

 :ا تيوالصصية للش ال  و  وا قتصادية وا  تمالية

ح وت  ا  ال سنواح والتنر   الد اسنيح والتسن اح اإللادام و  :  المد سيةالالم   .خ 

وصننعوبتوح وارننأ اا العننادا  الد اسننية م ننو  وال ينناا بنندو  لننا ح وبننأ، الننتعلمح

 .وإدا ا الوق  ح وصو الوا با  المنزليةحا ستا ا 

القائم للش غيناا خصند الوالندي  خو أالقهمنا  األس هم و التا ك :  تماليةخ  الصا   .ا 

 .والتد ي  والم د ا  وغي ها ا نص اف وصا  

تنوااقيح  الح والعدوانيةح والقل ح والسنلوك النوا نأوا،م و العزلةح : الناسية الصا   .ج 

 .وغي ها ا  تبا ا و وف  والم اوف الم رية   وف المد سةح

 .اا  اليدم و الاق ح وقلة : قتصاديةخ  الصا   .د 

 واإللاقنةالمزمنة خو خم اض العص   األم اضبرصد  اإلصابةم و : الصصية الصا   .ل 

 .الصسية والص  ية
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ح خه األان ادو م مولنة من  المن   ن يةاإل  نادويعني تناينا ال دمنة : الجماعي اإلرشاد

قنة إ  نادية بني  الم  ند وم مولنة من  المست  ندي  الناي  يت نابهو  اني ننو  الخنها ل

الم  لة التي يعانو  منها ويعب و  لنها  نو صسنا و هنة ن ن ل وأ يقنة تا ين لح وينتم 

و  لسننا   ماليننة انني م ننا  واصنند وي تلننف لنن  التو يننو ال معنني النناه الالننك منن   نن

بنو اني الصنف خو اصنأااف اليص مو أبيعة المورو  الاه ي تا ل الت بنوه ويقدمنو لأ

 .الصباح خو غي  الك

 

 :الجمعي اإلرشادخطوات 

 .هاإل  ادللب نامج  األلداد .1

 .السلو ية المتوقع إن ازها وتصقيقها م  الب نامج األهدافتصديد  .2

 .يةاإل  ادتصديد ال مالة  .3

 .ح ومدا  و  لسةيةاإل  اد األهدافتصديد لدد ال لسا  التق يبية لتصقي   .4

 يةاإل  نادتص ي  لقد بي  من  الم  ند والمست  ندي ح يبني  اينو خهنداف ال لسنا   .5

 .يةاإل  ادب  و لام ودو   و لرو اي ال مالة 

 .ال معي اإل  ادتنايا  لسا   .6

 . لسا  التهيئة التعليمية المع ايةتنايا  .7

للنش  يةاإل  نادلهنا تند يا خان اد ال مالنة وينتم  ال  لسا  التد و ال ئيسيتنايا  .8

 .المن ودا م  الب نامج األهدافزمة لتصقي  ا تساا المها ا  الال

 .واإلنها، لسة التقويم البعده تنايا  .9

 .المتابعـة .11

 

 :الجمعي اإلرشاداستخدامات 

  ال  نو لنند بعنض الأالناح   م و م ن الال معي مع بعض الم  ال اإل  اديست دم 

سننو، التواانن  المد سنني  وصننا  ح ونقننن التو يديننةح واقنندا  ال قننة بننالنا ح وا نأننوا،

المهني والت بوه وبعض العنادا  السنيئة  التند ي ح والتقليند  اإل  اد وصا  ح واألس ه

 .الا ده اإل  ادال معي لتدليم م تسبا   اإل  ادح وقد يست دم األلمش
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 : الجمعي اإلرشادأساليب 

ف الال معننني وا تلاننن  بنننا ت اإل  نننادالمسنننت دمة اننني  واألسننناليالقننند تعننندد  الأننن   

ال معي المصار ا ح المناق ا   اإل  اد يةح وم  خهم أ   الوالع يةاإل  ادالمدا   

ح خدا، النصنن ح تقننديم المعلومننا ح الوا بننا  المنزليننةح وخسنناليا األدوا ال ماليننةح لعننا 

 .التعزيز والعقاا وغي ها

 

 :أهداف اإلرشاد

 تصقي  الاا . -

 تصقي  الصصة الناسية. -

 ية الت بوية م   الو:تصسي  العملية الت بويةح ويسعش اإل  اد لتصقي  العمل -

 .ت صين ب امج  اصة للألبة اوه ا صتيا ا  ال اصة 

 .م الاا مبدخ الا و  الا دية اي التعليم 

 .تو يو وإ  اد الألبة إلش أ   الد اسة الصصيصة 

 .إ ا ا دااعية الألبة نصو الد اسة 

  مسننالدتهم للننش الننت لن منن  التننوت  والقلنن  وال ننوف و الت يننف مننع منن اصلهم

 الم تلاة. العم ية

 .وقاية الألبة م  الوقو  اي الم  ال  ومسالدتهم للش ات اا ق ا اتهم برناسهم 

 


