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األيام الكثري من وسائل اإلعالم التلفزيون جيد واإلذاعة والصحف واالت فهذه 

وقد يظهر التنبؤ باستخدام بطاقات التارو. وكان كثري مهتمة، ولكن رمبا الكثري من 

الناس ال يعرفون ما هي بطاقات التارو. التارو هي واحدة من املشورة اإلعالمية رموز 

 .إيديوسنكريتيس مرة مونوتيتيك حتمل الرسائل اليتالتصويرية القدمية. هذه الرموز 

ولذلك، الباحثني املهتمني يف إجراء البحوث حتت عنوان "علم النفس من التارو (التارو 

  ." ) الفن واإلعالم اإلرشاد

) 1أساس اخللفية والبحوث األسئلة أعاله، فإن الغرض من هذا البحث هو ( 

) معرفة 2دامها كوسيلة يف اإلرشاد النفسي. (حتديد بطاقات التارو اليت ميكن استخ

) معرفة 4) معرفة وظيفة التارو يف عملية اإلرشاد. (3اجلوانب النفسية الواردة يف التارو. (

) معرفة نتائج املشورة باستخدام 5قيم ما هو وارد يف التارو وسيلة ميكن تقدمي املشورة. (

  .بطاقات التارو

هذه الدراسة هو نوعي، وذلك باستخدام ج طريقة البحث املستخدمة يف ال

التحليل الوصفي. يقدم التحليل الوصفي يف هذه الدراسة كأداة حبثية يف تصميم تثليث 

بيانات الدراسة. يف النهاية، املزيد من البحوث على جعل القاسم املشرتك املعرفة من 

االستشارة كوسيلة الباحثني واملمارسني التارو، وعلماء النفس، والعمالء من عملية 

  .لاللتارو



وتظهر أن للسؤال البحث، وميكن حتليلها يف عملية أن تكون النتائج هذه الدراسة 

) املتعلقة التارو كوسيلة املشورة حصلت 1واالستنتاجات اليت مت احلصول عليها (

املناسبة: احلديث عن عملية املشورة مع بطاقات التارو، وتفسري الباحثني من البيانات 

هو عملية التارو كوسيلة لالستشارات ج يبدأ مع العميل الذي مث حللت املشكلة من 

خالل وسيلة التارو مع مراحل املشورة، ويف النهاية العميل حيصل على حلول العميل 

) اجلوانب املتصلة علم النفس يف التارو اليت حصل 2املقبلة أن حتل املشكلة نفسها. (

ونغ التحليل النفسي لديه رأيه اخلاص بشأن هذه املسألة هو عليها: بناء على اجلانب ي

العداء، وبالطبع - أن بعض املفاهيم الرئيسية للركبه، الالوعي اجلماعي، شخصية، أنيما

) وظيفة التارو ذات 3جونغ الرمزية اليت اعتمد حىت هذا املفهوم األساسي يف التارو . (

اد: وظيفة التارو يف عملية اإلرشاد هي الصلة اليت مت احلصول عليها يف عملية اإلرش

) املتعلقة القيم الواردة يف التارو كوسيلة املشورة اليت مت 4وسيلة اإلرشاد وحتليل املشكلة، (

احلصول عليها: القيم الواردة يف التارو كوسيلة املشورة يتحدث عن احلكمة احمللية، 

) ذات 5م األخالقية. (والفلسفة، حول كيفية وضع نفسك، وتضمنت العديد من القي

لنتائج املشورة اليت مت احلصول عليها باستخدام بطاقات التارو: التارو الفعالة وغري الفعالة 

خالل نتائج عملية االستشارة واملشورة تعتمد على دور مستشار يف ذلك يف تفسري 

وحتليل وحل مشاكل العميل. من أجل تقدمي املشورة لتكون فعالة فإن ذلك يتطلب 

رفة أو معرفة مستشار مؤهل وغري شفافة إىل العميل فضال عن خطورة مشكلة مع

 .العميل


