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 الضعيانرهام  \الىفسيت  إخزاج ألاخصائيت



 الاخخالف بين الارشاد الىفس ي والعالج الىفس ي   
 

  

 االرشاد النفسي

  

  

 العالج النفسي

  

  الشفاء إلي االقرب أً باألسوٍاء االهتوام-

. 

  

 الوعٌ هستوى علي الوشكالت حل-

 . والشعور

 الوذارس فٌ عادة الخذهة تقذٍن-

 . والوؤسسات والجاهعات

 

 

 وذوي العصاب بمرضى االهتمام-

 . الحادة االنفعالٌة المشكالت

 . الالشعور على التركٌز-

 تنظٌم اعادة عن المسؤول هو المعالج-

 . المرٌض شخصٌة

 النفسٌة العٌادات فً الخدمة تقدم-

 . والمستشفٌات

 

 

 

  



  
 الاسدشاراث الهاجفيت 

 الاسدشاراث الهاجفيت ليسذ رفاهيت بل حعخبر أحد أهم الحلىل الىاجحت ملعالجت املٍزض الىفس ي 

مىح العميل خصىصيت جامت   العميل الذي ٌشعز بالخجل أو لدًه صعىباث في الىصىل إلى العياداث ٍو
ً
 .خصىصا

 الىصمت الاجخماعيت هي سبب لعشوف الكثير مً املزض ى مً معالجتهم الىفسيت 
ً
 .أًضا



استراجيجياث ًجب أخذها باالعخبار عىد   
 :جقدًم الخدمت الهاجفيت 

 .ًجب أن ًكىن املسدشار على درجت عاليت مً الىعي والتركيز -

 .الاسخماع الجيد لجميع الىقاط التي ًذكزها العميل -

 .ي املخخص مً خالل خبرجه عامل مهم \حشكيل الصىر الذهىيت ل-

ت وضعها العميل في مىقف مسخفش قد ًضز مً حىله -  .عدم صزف أدٍو

ارجه للعيادة -  .شدة وحدة الاضعزاب هي مً ًحدد اسخمزاره بالهاجف أو ٍس



  
 آليه عمل الاسدشارة الهاجفيت 

 :املزحلت الاولى  -

 .الخىضيح للعميل آليه العمليت الارشادًت عبر الهاجف -

 :املعلىماث التي ًجب بداًت الخعزف عليها -

 .املؤهل الخعليمي –املىعقت التي ٌعيش فيها العميل  –العمز  –الاسم 

 

 :املز حلت الثاهيت 

ق الاصغاء والاسئلت -  .جحدًد املشكلت مع الحالت عً ظٍز

 .اعادة حشكيل املشكلت مع الحالت -

 الاسخفسار عً الحلىل املقدمت قبل الاسدشارة ؟-

 

 :املزحلت الثالثت -

 .الاسخفسار مً الحالت على مدي اسخفادتها مً املكاملت -

 .خخم الحالت وإععائها  مىعد آخز للمكاملت القادمت -

 



 :ألامىر التي ًجب على املسدشار التركيز عليها   

 .هبرة صىث الحالت -

 .اداره وقذ املكاملت -

 .مدي حاجت الحالت للعالج أو الارشاد -

 .معزفت هدف الحالت مً الارشاد -
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