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 إصـــــدارات نفسانيـــــة أساسيـــــة

 

  68كتـــاب االسبـــوع رقم  

 االستشارات النفسية والتربوية  عن بعد

   االلكترونية والهاتفية فهما وتطبيقـاً 
 

 دكتور مأمون مبيض: تأليف

 علم النفس السريري -إختصاصي نفساني أول -نورا الزايد :تلخيصعرض و  

 )الدمام  سابقـا( ب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصلقسم الطب النفسي كلية الط

 أستاذ علم النفس السريري المشارك بقسم الطب النفسي   -معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ :إشراف ومراجعة

  بيةعضو اللجنة االستشارية العلمية لشبكة العلوم النفسية العر  -)الدمام  سابقـا( كلية الطب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل
    maansaleh62@yahoo.com 

     
 

   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
في  . الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي  

في  )النفسية(واحدة من الكتب المرجعية السيكولوجية  هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع
موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص والمهتمين من القراء بالعلوم  

 .السلوكية
 

  ...الى األنسان في معاناته ووحدته  
  ية  الى الذين يتقدمون لمساعدة األنسان في تخفيف االمه النفسية والبدن

  .وخاصة عندما اليجد بقربه من يستشير  
  .الى المستشير  و المستشار  

  !وكلنا مستشير ومستشار  

  

أس
'ار& لل$� ال#ف!ي وله الع�ی� م� اال��اث وال�
�  ه�ا ال�
اب م� تأل�� ال��
�ر مأم�ن م��� 

  .:ع.ل في ق$0 2010أی0ل#�ا وم#� العام / وع.ل م�اض0ا في جامعة ال.ل�ة في بلفاس* 

أع
.� ال.Eلف في 0Cحه ع� مفا�A@ االس
'ارات ال#ف!�ة ع� �ع� س�ا ءكان* االس
'ارات نف!�ة أو  

یه�ف . أو �
اب�ة , وخاصة م#ها األس
'ارة األل�
0ون�ة س�اء �ان* اس
'ارة هات�Iة , أسF0ة او تF�G0ة  

ة ال�اجة الى ه�ا ال#�ع م� لFSاد, ال.Eلف الى م!اع�ة ال.!
'ار�F عامة مهارات تق�:@ األس
'ارة ع� �ع� 

 0Uارات في ه�ا الع'
&قع . ع" ال! �� االسالمي، ب��وت2015ص�رت ال�عة االولى عام . األس
صف9ة، ال�اب االول مفه�سًا في خ!4ة ع�3 ف2ًال  وال�اب ال0اني له مق�مة وأر,عة  408ال(�اب في 
  :وم�اجع وأوهي على  ال:9; ال�الي ع�3 ب:�اً 

  فه;م وان;اع االس�3ارات ع" @ع�م: ال�اب االول 
  ال�Xرة األل�
0ون�ة وال
$��قات ال��Uة : الفUل األول 

  تع�F0 االس
'ارة االل�
0ون�ة وأن�اعها : الفUل الXاني 

 YالXل الU0ون�ة وم0احل تق�:.ها : الف
  أن�اع األس
'ارات األل�

  الفUل ال0ا�ع االس
'اراات الهات�Iة 

  الع�اCف وال.'^الت ال
عامل مع  : الفUل ال\ام]

هذا الكتاب من تأليف  
الدكتور مأمون مبيض   
أستشاري للطب النفسي وله  
العديد من االبحاث والكتب  
وعمل محاضرا في جامعة الملكة  

أيرلندا ومنذ  / في بلفـاست  
يعمل في قطر 2010العام  
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  ال
غ�:ة ال0اجعة /مهارات تق�:@ ال0أ& : الفUل ال!ادس

  �A^ل�ة االس
'ارة الهات�Iة : الفUل ال!ا�ع 

  ال
عامل مع ال.^ال.ات الabUة أوال�0جة : الفUل الXام� 

  ع�امل ال\$�رة وال�قا:ة م#ه : األن
�ار: الفUل ال
اسع 

  االخaار �\�0 سئ : الفUل العاش0 

  ال..انعة وال.قاومة : ال�اد& ع'0 الفUل 

  ح�ود العالقة ب�e ال.
Uل وال.!
'ار : الفUل الXاني ع'0 

  ال!F0ة وال\�Uص�ة : الفUل الXالY ع'0 

  م� حاجات ال.!
'ار : الفUل ال0ا�ع ع'0 

  . األح
0اق ال#ف!ي : الفUل ال\ام] ع'0


ها: الaاب الXانيG0ون�ة وأج�
  ن.اذج م� االس
'ارات االك

  مة مق�
 ال
عامل مع ال�ات

 األم0اض وال.'^الت ال#ف!�ة 

 ن.j م'^الت ال��اة 

 ع��Uة وح!اس�ة 

 أزمة م#
Uف الع.0 

 ص�مات 

 سل�ك 

 ال�mان� الm#!�ة 

 ال'Eون األسF0ة 

 العالقة الSوج�ة 

 األCفال 

 ال.0اهقة 

 ال�راسة وال
عل@ 

 م
ف0قات 

 ال.0اجع وال.FS� م� األCالع 

  

nعا
@ ال�اجة لالس
'ارات ال#ف!�ة واالسF0ة وال
F�G0ة ع� �ع� م.ا :!
ع�& األه
.ام ألسaاب م
ع�دة ت

وق� ل�حp في ال!#�ات القلeلة ال.اض�ة ال
Sای� . به�ه ال\�مة ت���Uا وتق�F.ا لل.فا�A@ وت#!!�قا وت�رaFا 

وسائل ال
�اصل  أو ع�0, أو الهات�Iة , س�اء األل�
0ون�ة , ال�اضح وال!F0ع ل.Xل ه�ه االس
'ارات ع� �ع� 

  . األج
.اعي ال.\
لفة 

  

  ال0;رة األل(��ونDة وال�DEقات الD92ة : الف2ل األول 

وخاصة في مmال االتUاالت , :'ه� العال@ وم#� ت!عe#�ات الق0ن الع'�F0 ث�رة معل�مات�ة هائلة 

على , �0eXة وم
ع�دة ولها ج�ان� )  ال�Xرة األل�
0ون�ة ( األل�
0ون�ة ، م.ا جعل ال��F0eX :$لق�ن مU$لح 

 15.ص.    وعال.�ة, ح^�م�ة  , اج
.ا�wة , اسF0ة , م!
�Fات ف0د:ة 

وص��ح أن مای#
ج ع� ه�ه ال�Xرة وخاصة في مmال ال�فاz على خ�Uص�ات ال#اس ول�� ت!0e �\$�ات 

  ) 16( ص. وت�
اج الى م0اجعة ال.عای0e وال|�@ ال
ي ت�^@ اس
ع.ال ه�ه األدوات االل�
0ون�ة , م
!ارعة 

�Cل ف
0ة االن
~ار ل
لقي , قله الع�د ال�افي : م� ال.'^الت ال
ي تعالmها االس
'ارات االل�
0ون�ة 

ى عام  صدرت الطبعة االول
عن المكتب االسالمي، 2015

 408يقع الكتاب في  . بيروت
صفحة، الباب االول مفهرساً في  
خمسة عشر فصالً  والباب الثاني  
له مقدمة وأربعة عشر بنداً 

يشهد العالم ومنذ تسعينيات  
القرن العشرين ثورة معلوماتية  

وخاصة في مجال  , هائلة  
االتصاالت األلكترونية ، مما  

ثيرين يطلقون مصطلح  جعل الك
ولها  )  الثورة األلكترونية  ( 

, جوانب كثيرة ومتعددة  
, اسرية  , على مستويات فردية  

وعالمية, حكومية  , اجتماعية  

من المشكالت التي تعالجها  
قـله  : االستشارات االلكترونية  

طول فترة  , العدد الكافي  
, االنتظار لتلقي العالج المناسب  

ة وبعدها عن  الرعاية المركزي
كلفة زيارة  , المناطق النائية  

الطبيب أو األختصاصي في  
بعض البالد  
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كلفة زFارة ال$��e أو األخ
Uاصي في , ال0عا:ة ال.0�FSة وGع�ها ع� ال.#ا�C ال#ائ�ة , العالج ال.#اس� 

  ) 22ص.. ( �ع� الaالد 

  

  (��ونDة وأن;اعها تع�GH األس�3ارة األل: الف2ل ال0اني  
و�0eXا مایE��ون على , هي أداة م^.لة لالس
'ارات ال.aاش0ة وجها ل�جه : مفه�م األس
'ارة االل�
0ون�ة 

  ) 31ص . (ال�جه  أنها األف�ل أن ت��ن أخ
�ارFة ول�!* ب�:ال ع� األس
'ارة ال.aاش0ة وجه

  : هل اث�
* ال�راسات فائ�ة األس
'ارات االل�
0ون�ة 

ی� م� دراسات الق0ن ال.اضي ��� أن اخ
0اع الهاتف واس
ع.اله في ال.mاالت ال��Uة ق� ت'0e الع�

  ) 23ص. (ساع� في ت!ارع األس
'ارات ال$��ة وت�!�e ن��wة ال0عا:ة ال!F0F0ة ال$��ة وال��Uة 

  (Mayo clinic  ادات أ:ار�w S�0مای� لعام/وج�ت دراسة م )2010  

 �F0C ارة ع�'
األن
0ن* ق� خف�* ال�اجة لألس
'ارة ال.aاش0ة وجها ل�جه م� في أمF0^ا أن االس

  ) 25(ص% 40ال$��e العام ب#!aة 

  :  أش ال األس�3ارت ع" @ع�

 الهاتف -

 هانف مع فe�ی�  -  

 0Cح ال!Eال ص�ت�ا ع� �F0C األن
0ن*-    

 –  �Cا\
 ال��یY ال.aاش0 ع� �F0C غ0ف ال

  )  27ص . ( ا في وق* م\
لف �'^ل ت!emل ص�تي ارسال االس
'ارة ص�ت�ا ل0eد علeها الحق-

  

 Kة وم�احل تق�&!ها: الف2ل ال0الDون��3ارات ال:اج9ة األل(�أن;اع االس  .  

  46ص: م� ع#اص0 األس
'ارة ال#اج�ة 

1 - 0e'
  اك
'اف أسaاب م0اجعة ال.!

2 - �eت��ی� ال.'^لة �'^ل دق  

3 - 0e'
  ش0ح ��Cعة ال.'^لة لل.!

  الت ال.!
'0e ال.!اه.ة في حل م'^- 4

  . األس
فادة الفعالة لالس
'ارة - 5

  : أه@ ع#�F0U لالس
'ارة ال#اج�ة 

  ال
عاCف - 1

  ) 46ص(�F0$قة فعالة وح!اسة , تق�:@ ال.عل�مات ال#ف!�ة أو ال$��ة ال.ه#�ة - 2

   48ص: الع#اص0 ال!ل��ة في األس
'ارة 

  ال
0�Se على ال!ل��ات -

  الل�م -

  س�� األمل -

  ال
'Eم -

  ارنة �األخ�F0 ال.ق-

ل.اذا ان* ت'ع0 ب ) ( االانه مازال ع#�ك اخ0ون , نع@ فق�ت ول�ا ( م� الabارات الغ0e ناج�ة -

  ) ؟ .... 

  

 )58(ص: أفاق وم4�قEل االس�3ارات االل(��ونDة
  ض0ورة وج�د معای0e ال�mدة في االس
'ارات -

: مفهوم األستشارة االلكترونية  
هي أداة مكملة لالستشارات  

وكثيرا  , المباشرة وجها لوجه  
مايؤكدون على أنها األفضل  
أن تكون أختيارية وليست  
بديال عن األستشارة المباشرة  
وجه الوجه  

: كال األستشارت عن بعد  أش
الهاتف  -

هانف مع فيديو   -  
طرح السؤال صوتيا عن  -    

طريق األنترنت
الحديث المباشر عن طريق    – 

غرف التخاطب  
ارسال االستشارة صوتيا ليرد  -

عليها الحقـا في وقت مختلف  
بشكل تسجيل صوتي  
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  : ض0ورة وضع ال!�اسات االج0ائ�ة ال.\
لفة -

  سF0ة ال�االت -

  سالمة األCفال -

- See.
  ع�م ال

  . ال
#�ع ال�ی#ي والع0قي والXقافي -

  . االش0اف وال.
ا�عة وال0قا�ة -

ص ال.ع0ض�e لألذ�    -) كaار ال!� –األCفال ( األش\ا

 (Complaint) - @ل~
  ن~ام ال
'^ي وال

(Health &Safety) ة�Uسالمه وال- 

  

 األس�3ارة الهاتDQة: الف2ل ال�ا@ع 
  60ص . ى ال
�ر�F على خUائ� األس
'ارة الهات�Iة وتق�:.ها وال
ي ته�ف ال

  )70(ص: مهارات ال�9یK على الهاتف 
أن :^�ن ال!Eال وسeلة لل!�$0ه على : ت
�.� ع�ه مهارات م� أه.ها : مهارات 0Cح ال!Eال -

  . س� االرشاد ال.#اس� ه� في 0Cح ال!Eال ال.#اس� �الF0$قه ال.#اسaة وال�ق* ال.#ا, ال$0ف األخ0 

  ) : 71(أن�اع األس له

 -1ال!Eال ال.�جه-3ال!Eال ال.غل�   -2ال!Eال ال.ف
�ح   

  

 UامVف وال!3 الت : الف2ل الWعامل مع الع;ا�ال  
ه#اك ن.�ذج م
.Se لل
عامل مع ال.'^الت وال
��:ات ، وال�& ن!.�ة ن.�ذج الع.ل�ة ال.Sدوجة في 

 The Dual Process ). فق� قaF0ا او عSFSا ال
عامل مع ال.'^لة وخاصة ع#� ال
عامل مع م� 
Model ))78ص(  

  
 FEEDBACK)( ال�غk&ةال�اجعة/مهارات تق�&i ال�أh : الف2ل ال4ادس  

ال
غ�:ة ال0اجعة هي ع#�ما :'ارك ش\� ردة فعلة مع فعل أو �الم ش\� اخ0 وهي F0Cقة جe�ة 

 �F0#ا على األخ�0 سل�e0 على أنف!#ا وعلى تأثXع0ف أك
   85ص . لل
  

  .  Ds لDة األس�3ارة الهاتDQة: الف2ل ال4ا@ع 

  : ه#اك ع�د م� ال.'^الت وال
��:ات ال
ي ق� ی�اجهها ال.!
'ار  اث#اء االس
'ارة م#ها  

ه#اك ت�اخل ��0e ب�e نها:ةاألس
'ارة ال.aاش0ة وجها ل�جه أو األل�
0ون�ة أو الهات�Iة : نها:ة األس
'ارة 

  : م� ض.#ها ) 90ص(

91: (Dependency )–اد.
  األع

  )92ص.(ه#اك قل� اح�انا �أن :Uل ال.!
'0e الى حالة م� األع
.اد الSائ� على ال.!
'ار -

  ) 92ص: (ال#ها:ة الغ0e م\$j لها 

  . ه#اك حاالت ت#
هي فeها األس
'ارة دون ت0ت�e م!�� -

  

  ال�عامل مع ال9االت الt2�ة أوال�9جة : الف2ل ال0ام" 
  )  94ص : ( �0جة ال.^ال.ات ال�bUة وال-

  ) 94ص( الخ ... ال.ه�د �األن
�ار أو ای�اء ال�ات  –ال.�$0ب –الع�واني : حاالت معe#ة م� ألتUاالت - 

  ) 95ص : ( ال.
Uل الغاض� 

: من عناصر األستشارة الناجحة  
46ص

عة  اكتشاف أسباب مراج-1
المستشير  

تحديد المشكلة بشكل  -2
دقيق  

شرح طبيعة المشكلة  -3
للمستشير  

:أهم عنصرين لالستشارة الناجحة
التعاطف    -1

تقديم المعلومات النفسية  -2
بطريقة  , أو الطبية المهنية  

 فعالة وحساسة

تتضمن  : مهارات طرح السؤال  
أن  : عده مهارات من أهمها  

للسيطره    يكون السؤال وسيلة
االرشاد  , على الطرف األخر  

المناسب هو في طرح السؤال  
المناسب بالطريقه المناسبة  
والوقت المناسب  
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ونف!�ا مXل ال'ع�ر , ت�ت0 الع�الت , ی
0اف� الغ�� �اع0اض ج!�:ة مXل ارتفاع ضغj ال�م -

  )  95ص ( الخ .... ال.لح لق�ل �ل.ات غاضaة 

 � 
 -)  96ص ( ال'\� ال.^

فق� :'ع0 �األك
 اب أو ال�Sن أو , :.^� أل& ان!ان أن :'ع0 �األك
 اب في وق* م� األوقات -

ص س�عاني  10م� �ل  1ت'0e ال�راسات أن , ال
ع� العام وضعف األه
.ام �األن'$ة واألع.ال  أش\ا

  &0F0!اب ال 
  )  97ص( الخ ... م� �ع� األك

  97ص: ألك
 اب على ن�ع�e :.^� تU#�� ا

    (Endogenous )  -اب ال�اخلي 
  1األك

 (Exogenous) اب ال\ارجي 
  2-األك

  

;رة وال;قا&ة م:ه : األن�9ار : الف2ل ال�اسع Vع;امل ال  

.ع  , األن
�ار س�� ��0e ومEل@ ألنهاء ال��اة m.ة العامة في ال�Uوه� م� م'^الت ق�ا:ا ال ...

  ) 117ص ( الخ 

الف0وق ب�e , مع0فه ��Cعة األن
�ار واألف�ار األن
�ارFة : ح
�اجات م� :|�@ خ$�رة األن
�ار  م� أ

  ) 100ص. (األن
�ار وم�اوالت األن
�ار 

  / مXال 

  :��ث األن
�ار دون ان�ار : الabارة 


ه@ : ال�mاب eش0ات وعالمات األن�ار ع� نE.0 م� الeXار :ع$�ن ال��
أك0X ال�ی� :'ع0ون �األن

  )100ص. (األن
�ار �

  : مه.ة ال.!
'ار مع ال.
Uل �أف�ار ان
�ارFة 

م� Flowchart))115ص... (لل
عامل مع ال�االت ال\$0ة , خ$�ة خ$�ة , لألج0ات ال!ل�.ة  

  ال.فe� وج�د م\$j ان!�ابي 

  

  Breaking Bad News-األخ�ار @�EV سئ : الف2ل العاش� 
   ق� :ع#ي ال\�0 ال!ئ لل#اس أش�اء م\
لفة-

  )  118ص ( أ& معل�مه تEث0 تأث0e سلaا وG'^ل ��0e في ن~0ة ال'\� ل#ف!ه أو لل.!
ق�ل -

 129ص: (األه.�ه ال��0eة للغة في األخaار �\�0 سئ -


�ee , �ع� اإلخaار �\�0 سئ : مXال eال
  : مالف0ق ب�e الabارت�e ال

  )ماذا س
فعل األن ؟, "فاذا

.. ) ول@ تفق� .. أح.� هللا أن¯ فق�ت فقj ) ( .اما ��� ت'ع0 أنا اعل@ ت- : ( تaw �#mارات م� مXل 

  )129ص(

  

  ) 130( ق;ة ال!!:اعة وال!قاومة ؟ص : الف2ل ال9ادh ع�3 
  : ماهي ال!!انعة وال!قاومة 

  .:.^� أل& ان!ان أن :.0 في ح�اته �~0وف صabة ضاغ$ة 

لالن!ان أن :aUح أق�� م�  بل :.^�, :.^� ل.ع~@ ال#اس ال
��� ال.#اس� مع مXل ه�ه األوقات 

  خالل ه�ه ال~0وف الabUة

ال..انعة هي ق�رة ال'\� على ال�ق�ف على ق�م�ه مm�دا �ع� تG0mة صادمة أو 0nوف صabة 

  . وأن :!
�em ل.�اقف و0nوف سل��ة صabة , الق�رة على ال
��� مع ال~0وف ال.
غ0eة , ضاغ$ة 

  : ال'\� م� الع�امل ال
ي ت!اه@ في م.انعة وص�ة وعا±�ة 

التغذية الراجعة هي عندما  
يشارك شخص ردة فعلة مع  
فعل أو كالم شخص اخر وهي  
طريقة جيدة للتعرف أكثر  
على أنفسنا وعلى تأثير سلوكنا  
على األخرين  

هناك تداخل  : شارة  نهاية األست
كبير بين نهايةاألستشارة  
المباشرة وجها لوجه أو  
األلكترونية أو الهاتفية  

يمكن ألي انسان أن يمر في  
.حياته بظروف صعبة ضاغطة  

يمكن لمعظم الناس التكيف  
المناسب مع مثل هذه األوقـات  

بل يمكن لالنسان أن يصبح  , 
أقوى من خالل هذه الظروف  
الصعبة
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اله�Fة ال.$. #ة والق�رة , تق�ی0 ال�ات , ال�] �.� :^�ن ال'\� ) :  self –Image(ال�Uرة ال�ات�ة

 ���
  . وال�Uة ال#ف!�ة وال��ن�ة , على ال

  . ال.هارات األج
.ا�wة وم#ها ال.هارات ال��ات�ة : ال!ل�ك 

  . ان وال.ع
ق� ومع#ى ال��اة ال�افFSة واال:., ال�] �اله�ف في ال��اة : ال0وحان�ة /اال:.ان 

  ) ال��اء العاCفي ( االس
ق0ار العاCفي وال.هارات العا�ICة /القل� 

  مهارات حل ال.'^الت والق�رة على ال
\$�j : ال.ع0±�ة 

  . ال�Uة الm!�:ة وال$اقة والق�رات ال��ن�ة : الm!�:ة 

  

  ح�ود العالقة ب�" ال!�2ل وال!4�3ار :الف2ل ال0اني ع�3 
ت0اعي ��Cعة ال
�اصل , �عي أن ت�^@ العالقة ب�e ال.!
'0e وال.!
'ار ح�ود واض�ة وام#ة م� ال$�

  ) 133ص ... ( و��Cعة األنفUال 

 : ه#اك ثالثة أن�اع م� ال��ود 

  )134ص( ال.^ال.ة وم�� ال�اجة ل
�0ارها وم#� ال��ا:ة /م#اق'ة �Cل األس
'ارة : ال��ود الSم#�ة 

  )  134ص ( س'
ارات ال.aاش0ة ول�] األس
'اره ع� �ع� وهي اال: ال��ود ال.^ان�ة 

على ال.!
'ار ان ی0اعي ال��ا�j ال
ي ت!اع� على ت��ی� ��Cعة : ال��ود ال#ف!�ة واألج
.ا�wة 

  135ص " ص�اقة " العالقة مع ال.!
'0e �أنها ل�!* عالقة     

  )  140ص: ( ض�ا�j أج�Gة األس
'ارات م� ال.�اقع األل�
0ون�ة 

  . ق�ر األم^ان األجا�ة على ج.�ع ال#قا³ ال�اردة في ال!Eال -

  . فال :!.ح �ال#قل م� م�اقع أخ�0 , ع�م ال#قل م� م�اقع األن
0ن* األخ�0 -

  . ع�م األحالة الى م�اقع تع0ض فeها م�اد م\الفه ل!�اسة االس
'ارة -

  . ع�م األع
.اد على األس
'ارات ال!ا�قة اال في حالة ض.� األجا�ة  -

  

  ) 136(ص: الH�4ة وال2V;صDة / الف2ل ال0الK ع�3 
  . على ال.!
'ار أن ی��0 لل.!
'0e ال$��عة ال'�C0ة ل!F0ة العالقة بe#ه.ا 

وعلى ال.!
'ار أن ی#اق´ �ع� ج�ان� ) االش0اف ( العادة أن اتفاق ال!F0ة ت'
³0 شئ اس.ه -

  .االس
'ارة مع ال.'0ف عل�ه 

  : وم#ها , أن ه#اك م�اقف معe#ة ال :.^� االل
Sام معها �!F0ة االس
'ارة ض0ورة أن :'0ح ال.!
'ار � - 

  . ع#�ما :^�ن ه#اك خ$0 م��ق �ال.!
'0e أو ش\� اخ0  - 1

  ...) أن
�ار ( اح
.ال ای�اء ال.!
'0e نف!ه لل\0$

  . Cفل ع0ضة لالذ� أو االم
هان 

  .ش\� ه´ ع0ضة لألذ� 


.ع m.عامة ال .  

  ) .Cل� ال.�^.ة ( قان�ني ق�ائي  ع#�ما :^�ن ه#اك واج�- 2

  

  ) 137ص ( م" حاجات ال!4�3ار : الف2ل ال�ا@ع ع�3 
  : االش�اف وال!�ا@عة 

  الب� للع.ل ال#اجح واألم� م� األش0اف وال.
ا�عة 

  : :ع
�0 االش0اف ع.ل�ة ی
@ م� خاللها  -

  م!اع�ة ال.!
'ار على ال#~0 لل�الة ال.ع0وضه عل�ه  -

  ال.!
'ار وت$�0F مهاراته ال.\
لفة  ت�ف0e س�ل ت#.�ة معل�مات -

الطبيعي أن تحكم العالقة    من
بين المستشير والمستشار  

تراعي  , حدود واضحة وامنة  
طبيعة التواصل وطبيعة  
األنفصال  

مناقشة طول  : الحدود الزمنية  
المكالمة ومدى  /األستشارة  

الحاجة لتكرارها ومنذ البداية  

: الحدود النفسية واألجتماعية  
على المستشار ان يراعي  

تي تساعد على  الضوابط ال
تحديد طبيعة العالقة مع  

المستشير بأنها ليست عالقة     
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  . تق�:@ ال�ع@ لل
عامل االف�ل مع �ل ال�غ�³ الm!�:ة وال#ف!�ة ال#اتmة ع� الع.ل  -

   140ص : مXال م� ض�ا�j أج�Gة اس
'ارات ال.�اقع االل�
0ون�ة االسالم�ة 

  . ق�ر االم^ان االجا�ة على ج.�ع ال#قا³ ال�اردة في ال!Eال - 1

  اقع االن
0ن* االخ�0 ع�م ال#قل م� م� - 2

  ع�م االحالة الى م�اقع تع0ض فeها م�اد فeها م\الفات ش�w0ة - 3

  ع�م االع
.اد على اس
'ارات سا�قة- 4
  

  141ص ) ( Burnout syndromeاالح
0اق ال#ف!ي :  الف2ل الVامU ع�3

  )ح�یY ن��& ) (ان ل#ف!¯ عل�¯ ح� (( م!اع�ة ال.!اع�ی� 

  :  ال�2مة الDQVة

  : 0ضة لالصا�ة �الU�مة ال\�Iة ه@ اك0X م#ه@ ع

  األaCاء

  ال..0ض�ن  -

  ..) ال'C0ة , االCفاء , االسعاف ( ع.ال االنقاذ -

 �eم� :ق�م ال�ع@ لل#اج  

  ال.!
'ارون  -

  ال.
0ج.�ن  -

  الaاح�Xن   -

   142ص ) :االح��اق ( م" عالمات انkار ت:اذر االجهاد 
  فق�ان ال�.اس والa¶0ة في الع.ل  -

  ال'ع�ر �ع�م تق�ی0 ال.Eس!ات للmه�د  -

  االس
هSاء وال!\F0ة  -

  م'اع0 الع~.ة لأله.�ة ال'\�Uة  -

  أع.ال �$�ل�ة م
ه�رة  -

- �U\'ة أه.ال ع�امل ال!المة ال  

-  �eمالء وال.'0فSقة �الXع�م ال  

   144ص : م" الDات م4اع�ة الkات 
  ردود الفعل ال#ف!�ة �b��Cة الب� م#ها 

  االس
0خاء

  ) م\اوف¯ ( ت��ث مع اح� تع0فه وت0تاح له 

  ع�0 ع� ع�اCف¯ وم'اع0ك �$0ق أخ�0 

 &0m: ن م#¯ وف�0 ±�.ا�G0ع ل.� :ق�له ال.ق.
  ... اس

  

  :ال�اب ال0اني 

ها ی
#اول G0ون�ة وأج�
   145ص : ه�ا الaاب على مm.�عة ·�.ة م� األس
'ارت االل�

لق� تm.ع* ال�0eX م� األس لة ال
ي تUل م� ال.!
'�F0e ، وم� مUادر م
ع�دة في ع�د م� ال.�اقع 

  )  145ص (العامة ، ه#ا ن.اذج م#ها ل
ع@ الفائ�ة 

   149ص : ج�ول م�اض�ع األس لة 

  0Fها ال
عامل مع ال�ات وت$� - 1

  : األم0اض وال.'^الت ال#ف!�ة - 2

على المستشار أن يذكر  
للمستشير الطبيعة الشرطية  
لسرية العالقة بينهما  

العادة أن اتفـاق السرية تشترط  
وعلى  ) االشراف  ( شئ اسمه  

المستشار أن يناقش بعض  
جوانب االستشارة مع المشرف  
عليه  

يعتبر االشراف عملية    -
: يتم من خاللها  

مساعدة المستشار على    -
النظر للحالة المعروضه عليه  

توفير سبل تنمية    -
معلومات المستشار وتطوير  
 مهاراته المختلفة
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  القل� -األك
 اب                          -

  ال�س�اس القه0& -ال0هاب وال\�ف              -

  اض$0ا�ات ت#اول ال$عام  -ن�Gات ال�ع0                 -

  .. وغ0eها م� ال.�اض�ع ال
ي ت'^ل أه.�ة للقا̧ر 

  :ف  ات#اول مXال�e م� ن.�ذج االس
'ارات االس
'ارات ع�ی�ة و·�.ة ول�ل¯ س� 

  

  )  151ص ( ال�عامل مع الkات -1
- Uال0قة @ال:ف :  

س#ة ع'* Cف�لة وم0اهقة سe ة ، اس0تي �ان�ا دائ.ا :�
ق0وني  16انا ب#* ع.0&   :تق;ل الف�اة 

النه م!��ر وFقارن�ني �أخ
ي ال
ي اك�0 م#ي �!#
�e وانها اف�ل م#ي ، �ان ابي :عامل#ي معاملة سe ه 

  . ول�� االن ت�!#* معامل
ه لي ال�.� ¹ 

  : وع#�ما ��0ت صارت ع#�& ه�ه ال.'اكل 

  . ضعف الXقة �ال#ف]  �ع� ال#اس ی#ف0وا م#ي - 1

  انع�ام ال'\�Uة - 2

3 - 0.
  اف�ار سل��ة وت'اؤؤم م!

  ك0ه و  اح
قار ل#ف!ي ووصل* ل.0حلة االن
�ار  - 4

  . في مSeان ح!#ات�@ أرش�وني جSاك@ هللا خ0e وجعله هللا

  .ش^0ا  ل¯ :اف
اتي على ال�
ا�ة الe#ا ، وعلى تق�ی0ك ل\�مات ه�ا ال.�قع 

. م� الع.0  16والش¯ أنها 0nوف صabة ت.�F0 فeها وأن* في ه�ه ال.0حلة م� ال.0اهقة ، وأن* في 

ي رG.ا هي ل� ضعف الXقة �ال#ف] وال
: ورG.ا ال�0eX م� ه�ه ال.عاناة تع�د الى اسaاب م� أه.ها 

  : ال.�ض�ع وال�& :.^� أن :ف!0 األم�ر األخ�0 ورG.ا �ع�د ه�ا ال�عف الى اسaاب وم#ها 

 ال
�G0ة وال0عا:ة في م0حلة ال$ف�لة - 1

.0اهقة وG^ل ماتف0ضه م� ت��:ات الن#!ى أن¯ في ه�ه ال.0حلة ال�!اسة م� ح�اة األن!ان م0حله ال – 2 

لeها ، ومارسي ع.ل¯ به.ه ون'ا³ خاصة في ن.j ال��اة م#ها الب� ل¯ أن ت��ي نف!¯ وأن ت
ق�

وم� ال.�
.ل ان ت\ف ع#¯ مXل ه�ه الUع�Gات م� تلقاء نف!ها .. ال
غ�:ة وال#�م واالن'$ة الF0اض�ة 

�ع� تmاوز م0حلة ال.0اهقة واذا Cال ال�ال أو اش
�ت ه�ه األع0اض فق� :فe� م0اجعة �e�C أو أخUائي 

  ...   :ق�م ل¯ العالج ال#ف!ي أو ح
ى ال�وائي ل.ا تعان�ه نف!ي ، م.� :.^� أن 

  .وفق¯ هللا وF!0 ل¯ ال\0e وجعل¯ م� ال.
ف�قات 

  

  : األم�اض وال!3 الت ال:فD4ة– 2
   177ص :  W20ال� / 2م0ال 

س#ه أعاني م� اض$0ا�ات نف!�ة ، عانe* معها ق0ا�ة الXالث س#�ات ، واث0ت  20أنا Cال� ع.0& 

والأع0ف . اس
ي وعالقاتي األج
.ا�wة حYe أن#ي أف
ق0 الى ال
0�Se وراحة الaال �Uفة دائ.ة ك0eXا على در 

 *
نف!ي واه0ب م#ها �!.اع األغاني وا:�ا ت��e أنفاسي ع#�ما أر� ش\� غ�F0 وأعاني م� ت'

  .وت�اخل في األف�ار ع#� ال
��ث مع ش\� أخ0 

   هل حال
ي ب�ا:ة في عال@ الm#�ن ؟ و���Iة العالج ؟

  .ش^0ا ل¯ على ال
�اصل مع#ا وال�
ا�ة الe#ا و وGال
اكe� ل@ :^� األم0 سهل 

ق� :عاني ال�اح� م#ا م� �ع� ال.'^الت ال#ف!�ة ال.
ع�دة وق� ت
�اخل مع �ع�ها فال :ع�د ی�ر& ه�ا 

الت ف.اهي  إال م'^) الm#�ن ( ال'\� م� أی� ال��ا:ة وأی� ال#ها:ة ومع ذل¯ ال:Uح اس
ع.ال awارات مXل 

  . وصع�Gات نف!�ة و�F�و م� سEال¯ وج�د اح
.االت له�ه الUع�Gات ال#ف!�ة واخ
ال³ ه�ه ال.'اع0 

من عالمات انذار تناذر  
) : االحتراق  ( االجهاد  

فقدان الحماس والرغبة    -
في العمل  

الشعور بعدم تقدير    -
سات للجهود  المؤس

االستهزاء والسخرية    -
مشاعر العظمة لألهمية الشخصية  

ردود الفعل النفسية طبيعية  
البد منها  
االسترخاء
تحدث مع احد تعرفه وترتاح له  

) مخاوفك  ( 
عبر عن عواطفك ومشاعرك  
 بطرق أخرى
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  :االح�!ال األول 

أنها م0mد �ع� القل� وال�!اس�ة مع القلeل م� ال0هاب األج
.اعي ورG.ا :فe� في ال
0�Se أوال على 

ال
m#� یFS� ال.'^لة اش
�ادا وع.قا ح
ى تm� ال0هاب االج
.اعي مع االن
aاه لع�م تm#� اللقاءات �ال#اس ف

نف!¯ في عSلة �املة ع.� ح�ل¯ م� ال#اس ، وه#اك حاول ال�خ�ل في �ع� ال.�اقف األج
.ا�wة 

  . وت�اول ال
��ث معه@ ح
ى ت'ع0 �الXقه في نف!¯ 
  

  : االح�!ال ال0اني

ي ف.Xل ه�ه األع0اض أن األم�ر في نف!¯ وح�ات¯ أعق� م� م0mد �ع� القل� واألرتaاك األج
.اع

ت�
اج ل.0اجعة ال$��e ال#ف!ي ل�ق�م �ف�� ال�الة ال#ف!�ة والعقل�ة وم� ث@ ت��ی� ال
'\�� ووضع 

  . العالج ال.#اس� 


¯ وسالم
¯ ون'اC¯ ام�ر هامة �Uف ، �e�$0ا في ات\اذ الق0ار في م0اجعة الeX� 0اخ
وأرج� أن الت

  . �ال#!aة ل¯ ول#ا 

  . أن* ±�ه عافاك هللا وخفف ع#¯ ما
  

   407ص : م" ال!�اجع ولل!��H م" األWالع 
ب0eوت , ال.^
� األسالمي , مأم�ن ال.��� . د.ال.0ش� في األم0اض ال#ف!�ة واض$0ا�ات ال!ل�ك -

  . 2011, ال$aعة الXالXة , 

ال$aعة , ب0eوت , ال.^
� األسالمي , مأم�ن ال.��� . د..ال��اء العاCفي وال�Uة العا�ICة -

  . 2013,  الXالXة

. 2014, ال$aعة ال\ام!ة  , ب0eوت , ال.^
� األسالمي , مأم�ن ال.��� . د.أوالدنا م� ال$ف�لة الى ال'aاب- 

  

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من  
وإلى  التربويين  أطباء النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين  

 .العالج المعرفي السلوكيبقضايا    عموما  المهتمينكل  

قد يعاني الواحد منا من بعض  
المشكالت النفسية المتعددة  

خل مع بعضها فـال  وقد تتدا 
يعود يدري هذا الشخص من  
أين البداية وأين النهاية ومع  
ذلك اليصح استعمال عبارات  

الجنون  ( مثل  

 

 

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR68MaanOnlineConsultation.pdf  

  
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  
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