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 الفهرس
 
 ; ...................................................................... وٛاملكد

 األولفصل ال

 مقدمة يف التقييم والتصخيص يف اإلرشاد 

 35 ........ التطٕز التازخي٘ ملفًّٕ التصخٗص ٔازتباطْ مبفاِٗي الكٗاس ٔالتكٗٗي
 42 ..................................... تطٕز وفًّٕ اإلزشاد الٍفس٘ ٔوكٌٕاتْ

 45 ............................................ العالقٛ بني التصخٗص ٔاإلزشاد
 46 .............................. وّازات املسشد الٍفس٘ يف التكٗٗي ٔالتصخٗص

 46 .......................... سشد الٍفس٘ يف عىمٗيت التكٗٗي ٔالتصخٗصدٔز امل
 54 ............................................... خصائص التكٗٗي ٔالتصخٗص

 الثاني الفصل

 املصللة النفسية وجماالت التعامل معها 

 63 .............................................. املصكمٛ حسب دزجٛ ظّٕزِا
 64 ................................................. مجع املعمٕوات عَ املصكمٛ

 66 ..................................... ٛ حن املصكالتكالعٕاون املعسقمٛ لطسٖ

 الثالث الفصل

 ستخدمة يف اإلرشادالتصخيص املالتقييم وطرق وأدوات  

 ;6 ................................................... : املالحعٛ ٔوكٌٕاتّاأٔاًل
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 78  ................................................  : دزاسٛ احلالٛ ٔتعسٖفّاًٗاثاٌ
 4:  ............................................ ثالجًا: املكابمٛ اإلزشادٖٛ ٔأِىٗتّا

 322  ...................................... زابعًا: املكاٖٗس ٔاالختبازات ٔإٌٔاعّا
 وكٗاس بريكس لتكدٖس السمٕك كىجاه عمٜ وكٗاس لتصخٗص سمٕكٗات

 :34   .............................................................  املصكمٛ

 الرابع الفصل

 رية االنتقالية كأحد نظريات التقييم النظ 

 التصخيص يف اإلرشاد

 365 ............................................................... تطٕز الٍعسٖٛ
 366 .......................................... املفاِٗي األساسٗٛ لالجتآ االٌتكائ٘

 366 ........................................................... العالقٛ اإلزشادٖٛ
 367 ............................... وساحن العىمٗٛ االزشادٖٛ يف االجتآ االٌتكائ٘

 368 ....................................... خصائص املسشد يف الٍعسٖٛ االٌتكائٗٛ
 368 ................................... رتشد االسرتاتٗجٗات املتبعٛ ملساعدٚ املس

 369 ..................................... األِداف اإلزشادٖٛ يف االجتآ االٌتكائ٘
 :36 ..................................... التطبٗل اإلزشادٙ ٔالعالج٘ االٌتكائ٘

 ;36 ............................................ التصخٗص يف اإلزشاد االٌتكائ٘
 372 ................................... خطٕات التصخٗص يف اإلزشاد االٌتكائ٘

 375 ................................................................. ٌكد الٍعسٖٛ

 الفصل اخلامس 

 تغيري وتصنيف املصلالت املختلفة 

 379 ........................ الٍىاذج املفسسٚ لمىصكالت لدٝ الطمبٛ بصكن عاً
 389 .......................... تصٍٗف املصكالت الٍفسٗٛ ٔاالضطسابات الٍفسٗٛ
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 الفصل السادس 

 تصخيص املصلالت 

 أٔاًل: تصخٗص املصكالت السمٕكٗٛ: العٍاد، الغضب، السمٕك العدٔاٌ٘،
 395 ..................................................... السسقٛ، الكرب

 احلسكٛ ٔتصتت االٌتبآ،الراكسٚ، فسط  ثاًٌٗا: تصخٗص املصكالت الرتبٕٖٛ:  
 424 .................................................... صعٕبات التعمي

  458 .................... ثالجًا: تصخٗص املصكالت الٍفسٗٛ: الكمل،االكتئاب
،التبٕه الالإزادٙ، الًٍٕزابعًا:وصكالت ٌفسٗٛ تؤثس جسىًٗا: وصكالت 

 484 ... ن، اإلدواُ ٔاستعىاه العكاقري،املصكالت المغٕٖٛاضطسابات األك

 الفصل السابع

 تصخيص الصخصية املضطربة

 523 ..................................................... واِ٘ الصخصٗٛ السٕٖٛ
 524 ........................... أٔاًل: الصخصٗٛ املستابٛ أٔ الصكاكٛ أٔ سٗئٛ العَ

 526 ................................................... ثاًٌٗا: الصخصٗٛ الساذجٛ 
 527 ..................................................... ثالجًا: الصخصٗٛ الكاسٗٛ

 528 ................................................... زابعًا: الصخصٗٛ العطٕفٛ
 529 ............................................... خاوسًا: الصخصٗٛ املستسمىٛ
 529 ................................................ سادسًا: الصخصٗٛ العدٔاٌٗٛ
 :52 ................................................ سابعًا: الصخصٗٛ االٌطٕائٗٛ

 ;52 .................................................... ًا: الصخصٗٛ التجٍبٗٛثاوٍ
 532 ..................... تاسعًا: الصخصٗٛ جاذبٛ األٌعاز أٔ الصخصٗٛ اهلستريٖٛ

 534 .................... عاشسًا: الصخصٗٛ املعجبٛ براتّا أٔ الصخصٗٛ الٍسجسٗٛ
 537 .................................................................... املساجع 
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