
 المحاضرة الخامسة

 رابعا: عالقته بعلم النفس الشواذ 

ٌهتم علم النفس الشواذ بوصف االضطرابات واسبابها وعوامل حدوثها والبٌئة المشجعة      

على زٌادة االضطرابات أو تحاشٌها غٌر إن هذا العلم كثٌر ماٌقف عند حد تقدٌم معارف 

وصفٌة، لذا فان التوجٌه واالرشاد النفسً ٌبدأ حٌث ٌنتهً علم النفس الشواذ، فٌتناول المرٌض 

رب بالتشخٌص والعالج وتدعٌمه بشكل ٌؤدي الى مقاومته لتلك االضطرابات فً أو المضط

 حالة تعرضه لمواقف شبٌهة بالمواقف التً حدثت فٌها االضطرابات وانحراف السلوك. 

 خامساً: عالقته بعلم االحصاء 

الٌوجد أي مجال علمً دون االتصال بعلم االحصاء من قرٌب أو بعٌد، فقد تولى علم      

حصاء بسسالٌبه وتقنٌاته تسهٌل االمر م  كثٌر من العلوم االخر  بتقنٌة المعلومات الضرورٌة اال

فً مجال التوجٌه واالرشاد النفسً فان علم االحصاء ٌقدم النسب التقرٌرٌة لحاالت السوء وعدم 

السوء فً المجتم  وٌساهم فً ترتٌب نتائج البحوث وابرازها فً شكل نسب وارقام 

 سهلة القراءة.  واحصائٌات

 سادسا: عالقته بعلم االعصاب 

ٌرتبط مجال التوجٌه واالرشاد النفسً بعالقات كثٌرة ومتعددة بعلم االعصاب، فعلم الطب      

ٌُعد ناتج مشترك لعلم النفس وعلم االعصاب هذا من جهة ومن جهة اخر  فسن  النفسً العصبً 

ٌُعد سببا فً تسكٌد عالقة المخ واالعصاب بالسلوك وبخاصة الجهاز ال عصبً الطرفً المستقل و

 العالقة بٌن المجالٌن. 

 سابعا: عالقته بعلم القانون

ارتبط علم القانون بالعلوم النفسٌة فً أكثر من اتجاه فعلم النفس الجنائً واالسباب النفسٌة      

جمٌعها من  للجنوح واالجرام والحالة االنفعالٌة أو العقلٌة للمجرم وقت وقوع الجرٌمة ُتعد

العوامل التً وطدت العالقة بٌن علم القانون وجال التوجٌه واال رشاد النفسً وكالهما ٌسعٌان 

الى إٌجاد مجتم  سوي خال من االمراض، وكالهما ٌطمح الى تعدٌل سلوك المنحرفٌن أو اعادة 

 تشكٌله بما ٌضمن توافقهم م  الواق  االجتماعً وعدم عودة االنحراف. 

 قته بعلم االدٌان ثامنا: عال

نتٌجة التقدم الثقافً المعاصر واكتشاف أثر الدٌن فً حٌاة االنسان اتجه العلماء الى فحص 

العالقة بٌن الدٌن وكثٌر من المجاالت العلمٌة من بٌنها مجال التوجٌه واالرشاد النفسً وقد تبٌن 

مراض النفسٌة لذا فان من نتائج البحوث إن للدٌن تسثٌر كبٌر فً عالج وشفاء العدٌد من اال

انصار االرشاد والعالج الموجه قد استلهموا أفكارهم من تسثٌر معالم الدٌن على النفوس، 

فاإلٌمان ٌؤدي الى تغٌٌر االتجاهات والى تعدٌل السلوك والسٌطرة على النفوس بحٌث ٌصبح 

والتدرٌب واالقناع  سلوكا شعورٌا، فكثٌر ما نجد بٌن اسالٌب االرشاد والعالج الموجه فً التعلٌم



ٌُعد فرع من فروع التوجٌه واالرشاد النفسً  اختالف فً مجال االرشاد والتوجٌه الدٌنً الذي 

 المعترف بها. 
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