
ي اإلرشاد : كتاب جديد للدكتور عدنان الطوباسي 
 
 االتصال ف

 

للدكتور عدنان محمود الطوباسي أستاذ علم النفس واالرشاد النفسي  صدر 

ي جامعة فيالدلفيا كتاب جديد يحمل عنوان 
 
ي كلية اآلداب والفنون ف

 
المساعد ف

ي االرشاد"
 
 " ، ويقول الدكتور الطوباسي عن كتابه :  االتصال ف

ي   عندما 
 
ي قسم اإلرشاد النفسي ف

 
ي اإلرشاد " ف

 
بدأت التدريس لمادة " االتصال ف

كلية اآلداب والفنون بجامعة فيالدلفيا ، بدأت البحث عن مرجع رئيسي لهذه 

المادة ولم أعثر عىل مرجع أساسي يرجع 

ي 
ي الجامعات الت 

 
له المدرسون الزمالء ف

تدرس هذه المادة ، لكنهم يعودون لعدد 

هنا وهناك إلعداد هذه  من المراجع

 المادة . 

ونتيجة لذلك بدأت التفكثر بإعداد كتاب 

 للمادة ، وأرجو من 
ً
 رئيسيا

ً
يكون مرجعا

ي 
 
هللا العىلي القدير أن أكون قد وفقت ف

إنجاز هذا الكتاب للباحثير  والدارسير  

والزمالء الذين يدرسون هذه المادة 

ي كل زمان ومكان . 
 
 وللطلبة الدارسير  ف

ي األوىل المدخل إىل تاريخ االتصال يضم هذا 
 
الكتاب عشر وحدات تناولت ف

ومراحل تطوره ومظاهر الثورة المعلوماتية ، أما الوحدة الثانية ففيها تحدثت عن 

الحاجة إىل االتصال وأهميته وخصائصه وأهدافه ووظائفه ومستوياته ومكوناته 

ي ، اما الوحدة الثالثة فقد  
ي وغثر اللفظ 

كانت عن االتصال واالرشاد وأشكاله اللفظ 

بوية  نت واألهمية الث  ي وشبكة اإلنث 
ون  ي تم التطرق فيها إىل التعلم اإللكث 

ون  اإللكث 

ي وسائل 
 
نت المدرسية والتطور الحديث ف نت وأهمية شبكة االنث  االرشادية لإلنث 

 االتصال والتخطيط للحملة االعالمية االرشادية. 

ي الوحدة الرابعة كان الحديث ين
 
صب عىل العملية اإلرشادية ومراحل االرشاد وف

وكفايات المرشد ودراسة الحالة وطرق وفنيات وتقييم العملية اإلرشادية . أما 

ي اإلرشاد حيث تم الحديث عن 
 
الوحدة الخامسة فقد تضمنت مهارات االتصال ف



العديد من المهارات منها مهارة االستماع ، واالنصات الفعال ، وحل المشكالت 

 اذ القرار والمناقشة وعكس المشاعر ومهارات توجيه األسئلة . واتخ

ي الوحدة السادسة كان الحديث عن المقابلة االرشادية واهميتها وواجبات 
 
وف

شد أثناء المقابلة ومبادئ وخصائص المقابلة اإلرشادية  المرشد تجاه المسث 

 دية . والعوامل المؤثرة فيها ومهارات االتصال ومعوقات المقابلة اإلرشا

ي االرتقاء بالفكر 
 
وألن االتصال ووسائله المختلفة تساهم مساهمة فاعلة ف

ي هذا وحدة عن وسائل االتصال واإلرشاد  اإلرشادي فقد أحببت أن يتضمن كتان 

ي العملية االرشادية ، كذلك 
 
 ألهمية دراسة الفروق الفردية ف

ً
والفروق الفردية نظرا

ي 
 
 دعم المرشد لضبط االنفعاالت عند تطرقت إىل أهمية دور وسائل االتصال ف

ت إىل وسائل االتصال والشخصية اإلنسانية .  شدين ، واشر  المسث 

ي ختام وحدات هذا الكتاب تطرقت إىل االتصال واإلرشاد والصحة النفسية 
 
وف

 والطرق لحل األزمات النفسية وكيفية المحافظة عىل صحة نفسية مستقرة . 

ي إعداد هذا الكتاب الحديث وأن وأرجو من هللا العىلي القدير أن 
 
أكون قد وفقت ف

 للطلبة والباحثير  عن العلم والمعرفة وللناس أجمعير  ... 
ً
 مفيدا

ً
 يكون مرجعا

ي دعم هذا اإلنجاز 
 
واتقدم بكل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم ف

 المتواضع بأي جهد طيب مبارك . 

 


