
 نفسانٌا مرشدا تكون كٌف.  أ

 والعالجٌة االرشادٌة العملٌة كتابه فً الشناوي محروس محمد الدكتور اوضح  

 : بماٌاتً واوجزها  والتربوي ، النفسً المرشد خصابص

 :ومهاراته خصابصه: المرشد10

 أن ٌمكنه متخصص مرشد بٌن تفاعلً موقف أنه على لإلرشاد ننظر أن ٌمكن

 . حلها على وٌعمل المسترشد ٌعرضها التً المشكالت أو القضاٌا على ٌتعرف

 : جوانب أربعة على ٌشتمل اإلرشاد فً ٌتم الذي التفاعل فإن وبذلك

 (. المسترشد) المساعدة عن ٌبحث ما شخص: األول

 (. المرشد) المساعدة تقدٌم فً ٌرغب ما شخص: الثانً

 (. اإلرشاد) المساعدة تقدٌم على وقادر مدرب المرشد هذا: الثالث

 . المساعدة وتلقً بإعطاء ٌسمح موقف فً وذلك: الرابع

 المرشد، وهو اإلرشاد، موقف فً Helping المساعدة ٌقدم الذي الشخص إن       

 عمله، فً تساعده التً الشخصٌة الخصابص من مجموعة فٌه تتوافر أن ٌنبغً

 . العمل هذا علٌها ٌبنى التً المهارات من مجموعة وكذلك

 

 

 : المرشد خصابص 10

 بهذا ٌقومون فٌمن اإلرشاد فً المتخصصون ٌضعها التً المواصفات تتعدد      

 أن شك وال اإلرشادٌة، نماذجهم علٌها ٌبنون التً والنظرٌات المدارس بتعدد العمل

 عبر بها لالسترشاد تصلح المتخصصون هؤالء ٌقررها التً الخصابص بعض

 من ٌماثلهم ومن والمعالجٌن المرشدٌن خصابص تحدٌد فً والمكان الزمان

 أي فً إنسان لمعاونة ٌتصدى من كل وفً بل نفسٌٌن وأطباء اجتماعٌٌن أخصابٌٌن

 . شدٌدة أزمة مواجهة أو مشكلة حل أو عقبة لتخطً موقع

 العمل لٌمارس أساسٌة خصابص بعدة ٌتصف أن ٌنبغً( أوالمعالج) والمرشد

 أن إلى لٌطمبن آلخر وقت من نفسه ٌمحص أن دابمة بصفة ٌحتاج كما. اإلرشادي

 . دابمة بصفة تقوٌتها فً ٌبحث وأن عنده قوٌة تزال ال الخصابص هذه



 : العلم: أواًل 

 العون تقدٌم على قادر شخص به ٌقوم تخصصً عمل قلنا كما اإلرشاد      

 متخصص هو العون ٌقدم الذي وهو فالمرشد العون، هذا إلى بحاجة آخر لشخص

Professional الدرجة مستوى فً األقل على اإلرشادي العمل على مدرب 

 أساس على اإلرشادي عمله ٌبنً وهو(. اللٌسانس أو البكالورٌوس) األولى الجامعٌة

 إنسان، مع ٌعمل فهو -العلمً إعداده أثناء ٌتلقاها النظرٌات من كبٌرة مجموعة من

 وارتقابه ونموه اإلنسان هذا بطبٌعة دراٌة على ٌكون أن ٌستوجب الذي األمر

 ٌعمل وألنه. مجتمع ووسط جماعة وسط وكفرد ذاته، مع كفرد وسلوكه وخصابصه

 المتخصص هذا عند العون ٌنشد تجعله خاصة مشكالت أو ظروف له إنسان مع

 التغٌرات تطرأ وكٌف المشكالت، هذه تحدث كٌف ٌعرف أن ٌحتاج فإنه المرشد،

 نفسٌة اضطرابات من ٌحدث أن ٌمكن ما على التعرف إلى ٌدعو مما السلوك، فً

 خالل من المشكالت وهذه االضطرابات هذه ٌواجه أن إلى بحاجة إنه ثم -وسلوكٌة

 التالٌة المقررات اعتبار وٌمكن اإلرشادٌة، العالقة إطار فً للمسترشد، تعلٌم عملٌة

 . اإلرشادي للعمل أساسٌة

 . النفس علم أساسٌات -0

 . النمو نفس علم -0

 . الشخصٌة نفس علم -3

 . النمو نفس علم -4

 . النفسً القٌاس أسس -5

 . الشواذ نفس علم -6

 . السلوكٌة المشكالت -7

 . والمالحظة المقابلة: التشخٌص أسالٌب -8

 (. الذكاء) النفسٌة االختبارات: التشخٌص أسالٌب -9

 (. الشخصٌة) النفسٌة االختبارات: التشخٌص أسالٌب -01

 . النفسً والعالج اإلرشاد نظرٌات -00

 . والعالجٌة اإلرشادٌة العملٌة -00



 . والعالج اإلرشاد طرق -03

 . السلوكً العالج -04

 . الجمعً والعالج اإلرشاد -05

 . المهنً اإلرشاد -06

 . الحالة دراسة -07

 . البحث مناهج -08

 . اإلحصاء -09

ا ًٌ  : الشخصٌة والخصابص الصفات: ثان

 مهن أو تخصصات مجموعة إلى -القول سبق كما- ٌنتمً اإلرشادي العمل     

 من تتطلب المهن وهذه Helpin Professions( المعاونة) المساعدة بمهن تعرف

ا ٌكون وأن العمل هذا داخل شخصه ٌضع أن بها القابم  ملل، دون للعطاء مستعد ً

 مجموعة فٌه تتوفر أن ٌحتاج لذلك وهو ٌأس، ودون ضجر دون العمل وتحمل

 ذا العلمٌة باألسس اصطباغه بجانب عمله من تجعل شخصٌة خصابص أو صفات

 ٌقدم الذي المسترشد بها وٌشعر ٌؤدٌها وهو المرشد بها ٌشعر خاصة فنٌة طبٌعة

 . أجله من العمل

 . المرشد فً توفرها الواجب الضرورٌة الخصابص بعض ٌلً وفٌما  

 : األمانة -0

 األمن، من مشتقة واألمانة واسع، معنى ذات ولكنها بسٌطة كلمة واألمانة       

 فً تتوافر أن ٌنبغً أساسٌة هامة صفة واألمانة. الطمأنٌنة عن تعبر األمن ومادة

 . المرشد

 وهذه مشكلة، ومعه ٌأتً فإنه اإلرشاد موقف إلى ٌأتً حٌن المسترشد إن       

 أسرته أو المسترشد عابلة فً ٌكون أكثرها ظروف ومن مسببات من جاءت المشكلة

 هناك فإن األحوال هذه جمٌع وفً فٌها، ٌتحرك التً البٌبة فً ٌكون منها وقلٌل

 تساعد التً أو أنشأتها التً والظروف المشكلة حول المرشد سٌحتاجها معلومات

 ال الناس حٌاة من حساًسا جانًبا ٌمثل قد بعضها المعلومات وهذه استمرارها، على

 اإلرشاد من األولى الجلسات فً المسترشد نجد هنا ومن. أحد علٌه ٌطلع أن ٌحبون

 تصبح أن أو آخرون ٌعرفها أن من خوًفا العامة المعلومات من كثًٌرا حجب وقد



 صون تقتضً أمانة من اإلرشاد فً ٌشترط ما عرف ما فإذا له، حرج موطن

 تقدٌم فً وٌبدأ المسترشد لدى تنمو المرشد فً الثقة فإن أسراره وصون المسترشد

 . لٌساعده المرشد ٌحتاجها التً المعلومات

 : ٌأتً ما تقتضً األمانة إن 

 ٌصون أن هذا ومعنى ٌستطٌع، ما بكل ٌصونه وأن المسترشد على ٌحافظ أن 1أ

 الشرٌعة تحددها التً الضرورات وهً وعرضه، وماله( نفسه) وسالمته وعقله دٌنه

 . اإلسالمٌة

 بذلك وهو قوة، من أوتً ما بكل المسلم والمجتمع المسلمة الجماعة ٌصون أن 1 ب

 . إلٌه ٌتسلل داء أي من المجتمع ووقاٌة ٌمكنه، ما بكل مسترشدٌه بوقاٌة ٌلتزم

 عنه تنشأ ذلك فً االستمرار أن ٌتحقق عندما إال المسترشد أسرار ٌصون أن. ج

 . ككل للمجتمع أو آلخرٌن أو نفسه للمسترشد مفسدة أو مضرة

 إلى فٌها ٌحتاج التً المواقف لكل الصادقة الدقٌقة المعلومات للمسترشد نقدم أن. د  

 للحصول نسعى وأن مشكلة، حل أو عقبة تخطً أو موقف لتصحٌح المعلومات هذه

 . الصحٌحة مصادرها من المعلومات هذه على

 لحماٌته ٌتدخل وأن المسترشد، حساب على اآلخرٌن مجاملة عن المرشد ٌبتعد أن. ه

 جهات إلى اللجوء طرٌق عن به ٌلحق ضرر أو استغالل أي من ٌستطٌع ما بكل

 . االختصاص

 أن وٌحتاج حٌاته كل فً المرشد إلٌها ٌحتاج أساسٌة أخالقٌة صفة األمانة إن     

 . اإلرشادي عمله فً منها ٌستفٌد

 أن هذا وٌعنً. ٌستطٌع ما بكل إتقانه إلى ٌسعى وأن عمله، فً ٌخلص أن. و  

 ٌعمل الذٌن( الطالب مثل) المسترشدٌن مجموعة مساعدة فً جهًدا ٌدخر ال المرشد

  العالجً، فالمستوى الوقابً المستوى ثم اإلنمابً بالمستوى بدًءا معهم

 الطرق اتباع أو التكاسل عدم وٌعنً التمام، وٌعنً الجودة، ٌعنً واإلتقان     

 أنه المرشد ٌشعر عندما ٌأتً اإلتقان إن. المسترشد مصلحة إلى النظر دون السهلة

 األمانة ٌؤدي أنه ٌشعر آخر بمعنى أو وجه، أحسن على وسعه فً ما كل بذل قد

 . المسترشد مصلحة وهً علٌها اؤتمن التً

 ( األصالة: )التطابق -0



 أن كعالنٌته، وسره كباطنه ظاهره نفسه، مع أمًٌنا اإلنسان ٌكون أن ٌعنً التطابق

 . لقوله مصدًقا عمله ٌكون

 فً للمرشد الزمة صفة أًٌضا وهً النفسٌة، للصحة الزمة صفة والتطابق      

ا موقًفا ٌدٌر قبل من قلنا كما فالمرشد عمله، ً ٌ  ومجموعة المسترشد، فٌه تعلٌم

 بقدر عمله إلى ٌنظرون وهم وعنه، منه ٌتعلمون المدرسة طالب وهم المسترشدٌن

 ما بٌن وٌضاهبون المدرسة فً ٌتحرك وهو ٌرونه إنهم كالمه، إلى ٌصغون ما

 وهنا متطابًقا، سٌكون فإنه أمًٌنا؛ صادًقا أصٌاًل  المرشد كان فإذا. ٌفعله وما ٌقوله

 المدرسة فً متحرك كشخص نفسه هو وٌكون بل فٌه، المسترشدٌن ثقة تزداد

 فإنه آخر واد فً وأعماله واد فً أقواله كانت إذا أما. الطالب به ٌحتذي نموذًجا

 ٌقول، ما غٌر وٌفعل ٌفعل، ال ما ٌقول زابًفا شخًصا المسترشدٌن نظر فً سٌكون

 .  مذمومة خصلة وتلك

 عظٌم فعلت إذا علٌك عار مثله وتأتً خلق عن تنه ال: العربً الشاعر قال وقدًٌما

 التدخٌن ضد إرشادي برنامج إعداد عمله فً ٌتبنى المرشدٌن بعض نرى ولقد     

 سٌؤدي الموقف هذا إن. ٌدخن وهو برؤٌته طالبه ٌفاجأ ثم أخرى عادات ضد أو

 . المرشد هذا فً للثقة وفقدان لدٌهم صراع إلى شك بغٌر

 : الذهنٌة الكفاءة -3

 فً وواسعة مناسبة معرفٌة قاعدة لدٌه تكون أن المرشد من اإلرشاد ٌتطلب      

 أن وإلى غزٌرة، معلومات لدٌه ٌكون أن إلى بحاجة فالمرشد. متنوعة مجاالت

 تمحٌص إلى ٌدفعه ما التطلع من لدٌه ٌكون وأن التعلم، فً راغًبا أًٌضا ٌكون

 على أًٌضا الذهنٌة المقدرة وتشتمل للمسترشد، ٌجري ماذا معرفة وإلى األشٌاء

 اختٌار حول المناسبة القرارات التخاذ الالزمة المعلومات عن البحث على القدرة

 . للعالج المناسبة الطرق

 وعن نموه وعن اإلنسان عن معلومات لدٌه تكون أن إلى بحاجة والمرشد        

 اإلرشاد أساسٌات وعن النفسٌة والصحة النفسٌة االضطرابات وعن شخصٌته تطور

 وعن وإدارته ونظامه التعلٌم عن مناسبة معلومات لدٌه تكون أن ٌحتاج كما وأسالٌبه

 وكٌفٌة والقٌاس، التقوٌم وعن وأصولها اإلسالمٌة التربٌة وعن وطرقه التدرٌس

 كذلك وهو والشخصٌة، واالتجاهات والمٌول والقدرات االستعدادات على التعرف

 وتوحٌد إسالمٌة ثقافة من اإلسالمً الدٌن أساسٌات حول غزٌرة لمعلومات بحاجة

 المحٌطة البٌبة وعن المجتمع عن معلومات إلى جةبحا ذلك إلى باإلضافة وهو وفقه،



 هذا للطالب، المتاحة والمهنٌة التعلٌمٌة والفرص التعلٌمٌة السٌاسة وعن بالمدرسة

 .وغٌرها السلٌمة والعادات والتغذٌة الصحة عن العامة المعلومات بجانب كله

  

 : الطاقة -4

 وبالجلوس المرشد بمكتب محدود عمل أنه على اإلرشاد إلى البعض ٌنظر قد        

 ولكن الطاقة، من بسٌط قدر إلى ٌحتاج فهو َثم   وِمن   لوجه، وجًها المسترشد مع

 الجوانب فً عالٌة طاقة لدٌه تكون أن ٌنبغً فالمرشد ذلك، من العكس على الواقع

 مكتبه وراء ٌقبع ال الناجح الطالبً والمرشد. أًٌضا االنفعالٌة والجوانب البدنٌة

 هو وإنما المدرسة مدٌر أو المدرسون ٌحٌلهم طالب من إلٌه ٌحال لمن انتظاًرا

 فً به ٌقوم الذي العالجً الدور هذا ٌسبقان أساسٌٌن دورٌن له أن تماًما ٌدرك

 منهما وكل الوقابً، والجانب اإلنمابً الجانب هما الدوران وهذان المكتب،

 وٌسمع وٌنظر ٌتحرك تجعله عالٌة طاقة إلى بحاجة( العالجً الدور إلى باإلضافة)

 مع عمله فً طاقة ٌبذل وهو وٌنفذها، وٌنظمها المعلومات وٌجمع وٌحلل وٌدقق

 وٌتكلم، ٌصغً فهو بالدٌنامٌة متسًما عمله ٌكون أن إلى ٌسعى أنه طالما المسترشد

 وبكل أمكن إن وباألسرة وبالمدٌر بالمدرسٌن وٌتصل وٌحللها، المعلومات وٌجمع

 أنه ٌومه نهاٌة مع سٌشعر الناجح المرشد أن شك وال. البٌبة فً الموجودة المصادر

 هنا ومن الوظٌفً، ٌومه ٌختم أن قبل ٌواتٌه قد الشعور هذا إن بل كبًٌرا، جهًدا بذل

 المسترشدٌن ولٌجعل بكفاءة لٌعمل عالٌة طاقة لدٌه تكون أن ٌنبغً المرشد إن: نقول

 . اإلرشادٌة الجلسات خالل نشطٌن

 : المرونة -5

 فً جامًدا ٌكون فال بالمرونة أًٌضا ٌتمتع الذي المرشد هو الكفء المرشد       

 متنوعة، مشكالت ومع الفروق من عدٌد بٌنهم أفراد مع ٌتعامل المرشد إن. عمله

 مع ٌطبقها واحدة طرٌقة أو واحد أسلوب على عمله قصر إذا المرشد ٌنجح ولن

 دفع سٌحاول الحالة هذه فً ألنه المشكالت، كافة ومع المسترشدٌن جمٌع

 الحاالت ٌختار أو علٌه، ٌسٌر الذي( الوحٌد) النموذج مع لٌتالءموا المسترشدٌن

 سٌحاول فإنه بالمرونة المرشد تمتع إذا أما. سواها ما وٌدع النموذج هذا تناسب التً

 منهم واحد كل ومشكالتهم المسترشدٌن تناسب التً والطرق األسالٌب عن البحث

 . حدة على

 : والتراحم المساندة -6



 لها والمساندة المسترشدٌن، مساندة على قادًرا الناجح المرشد ٌكون أن ٌجب       

 قلق وتقلٌل األمل، زرع على تشتمل فهً ، اإلرشادٌة العالقة فً الوظابف من عدد

 . االنفعالً باألمن وتزوٌده المسترشد،

 ٌعنً أن أو علٌه االعتماد إلى ٌدفعه أن للمسترشد المرشد مساندة تعنً وال       

 أن Rogers( 0950( )روجرز) رأي وفً. المسترشد من المسبولٌة سحب ذلك

 ٌشعر ال الوقت نفس فً ولكنه مساندة، أنها على اإلرشادٌة العالقة ٌعٌش المسترشد

 شخًصا هناك أن ٌشعر وإنما سلوكه، فً تؤٌده أنها بمعنى معاضدة العالقة هذه أن

 . الحٌاة فً مناسبة وجهة ٌتخذ ٌراه أن إلى وٌتطلع وٌحترمه ٌفهمه( المرشد)

 على ٌساعده وما أمل فً المسترشد من ٌزرع ما بقدر المرشد أن هذا وٌعنً       

 ٌجعل الذي الحد إلى تأٌٌده فً ٌمضً ال فإنه قلقه وٌقلل االنفعالٌة الطمأنٌنة تحقٌق

 . ٌؤٌده المرشد هذا أن ٌشعر المسترشد

 وهً أساًسا، المساندة منطلق من المرشد فٌها ٌعمل التً المواقف من وهناك        

 واألحداث والصدمات الكوارث مثل Crises األزمات بمواقف تعرف التً المواقف

 طاقة فً كبًٌرا انهٌاًرا تشهد المواقف فهذه خاصة، بصفة والمفاجبة الشدٌدة

 المساندة تقدٌم إلى نحتاج هنا ومن الضغوط، مواجهة على قدرته وفً المسترشد

 فً أًٌضا ولكن جدٌد، من النهوض من لٌتمكن نستطٌعه مصدر كل من للمسترشد

 معزًزا سلوًكا التواكل سلوك ٌصبح ال حتى محدودة لفترة المساندة تكون الحالة هذه

 . المسترشد فً

 : التأثٌر على القدرة -7

 العملٌة فً األساسً وهدفه المعلم، بمثابة هو للمسترشد بالنسبة المرشد إن      

 مستوى إلى والوصول التغٌٌر على المسترشد هذا مساعدة( التعلٌمٌة) اإلرشادٌة

 وعلى التأثٌر على المقدرة فٌه تتوافر أن ٌنبغً المرشد فإن ولهذا. حٌاته فً أفضل

 لدٌه ٌكون أن آخر بمعنى وخارجها، اإلرشاد جلسات داخل اإلرشادي العمل توجٌه

 هدف ٌتحقق به الذي الصحٌح االتجاه فً اإلرشادٌة العملٌة مسار توجٌه على القدرة

 . اإلرشاد أهداف أو

 اتخاذ فً للمسترشد والحرٌة االختٌار مبدأ على قابم اإلرشاد أن ورغم        

 واستخدامها الحرٌة هذه تحقٌق على المسترشد ٌساعد لكً المرشد أن إال قراراته،

ا ٌكون أن إلى ٌحتاج الصحٌح االستخدام ً ٌ  الذي والمعنى اإلرشادي، عمله فً قو

 مساعدة على الذاتٌة القدرة فً التشكك أو السلبٌة أو التردد عدم هو هنا بالقوة نقصده

 للمسترشد بالنسبة والضبط التأثٌر فقدان من الخوف فإن الوقت نفس وفً. المسترشد



 أو المسترشد آلراء مقاوًما ٌكون كأن دفاعٌة، أسالٌب ٌتخذ أن إلى المرشد ٌدفع قد

 أن أو اإلرشاد موقف على سٌطرته لضمان أساسٌة كوسٌلة الغضب ٌستخدم أن

 . بالتردد ٌتهم ال حتى المرونة ٌلغً جامًدا ٌكون

 الوجهة فً وٌسٌرها المقابلة موقف ٌضبط أن ٌستطٌع الذي هو الناجح المرشد إن

 تتفق ال أسالٌب ٌستخدم وأال المسترشد وبٌن بٌنه صراعات أي ٌنشا وأال الصحٌحة

 . الغضب أو به التشبث أو الرأي فرض مثل اإلرشاد مبادئ مع

 

 : الرفق -8

 صفة والرفق. الناجح المرشد بها ٌتصف التً الهامة الخصابص من الرفق      

 مع فٌه ٌعمل موقع فً المرء ٌكون حٌن ألزم وهً مسلم، كل اإلسالم علٌها ٌحض

 وعدم الغلظة عدم ٌعنً والرفق- حٌاتهم جوانب بعض تغٌٌر على لٌساعدهم آخرٌن

 الخضوع أو المسترشد سلوك على الموافقة هذا معنى ولٌس المسترشد، مع العنف

 سالسة فً اإلرشادٌة العملٌة المرشد ٌقود أن معناه وإنما وتصرفاته، ألفكاره

 له وٌود لمصلحته ٌسعى المرشد هذا أن ٌدرك أن من المسترشد ٌمكنان وتراحم

 ٌعنً الرفق إن المسترشد، عٌوب فً ٌنظر نقاد متسلط شخص مجرد ولٌس الخٌر،

 السعً أًٌضا وٌعنً اإلنسان هذا ظروف تفهم وٌعنً اإلنسان تكرٌم وٌعنً التقبل

 . مصالحه لتحقٌق

 منه، ٌقربه وأن بشاشة فً ٌستقبله وأن المسترشد تقبل على المرشد ٌساعد والرفق

 موقع حٌث من المشكلة هذه ٌتفهم وأن مشكلته، إلى ٌستمع أن على ٌساعده كما

 اجتماعٌة ظروف من به ٌحٌط وما وبٌبته نموه مرحلة فً نفسه المسترشد

 وٌعمل لمصلحته ٌسعى المرشد هذا أن ٌدرك المسترشد ٌجعل والرفق واقتصادٌة،

 المرشد بٌن الجٌد التواصل حواجز ٌزٌل إذن الرفق. بمشاعره وٌشعر أجله من

 . اإلرشادٌة العالقة ٌقوي مما والمسترشد

 : اإلخالص -9

 اإلرشادي العمل ٌتأمل ومن. العمل فً باإلخالص المرشد ٌتصف أن ٌجب         

 نصل وعندما طوٌل، صبر إلى ٌحتاج جوانبه بعض فً وشاق دؤوب عمل أنه ٌجد

 غٌرنا ٌأتً عندما ولكن وارتٌاح، عمٌقة براحة نحس المسترشد مع العمل نهاٌة إلى

 المنتجات بعض نصنع ال فنحن صعًبا ذلك ٌصبح فقد جهد من بذلناه ما مقدار لٌقٌس

 ونسبة الناجحٌن عدد لنستخرج العام نهاٌة فً اختبارات نجري ال ونحن لنعدها



 أن وٌحاول الفتور ٌنتابه قد باإلخالص ٌتصف ال الذي المرشد فإن هنا ومن. النجاح

 ذات الحاالت مع ٌعمل أن ٌختار أو رؤسابه، نظر من القرٌبة الظاهرة بالمهام ٌقوم

 . الصعبة الحاالت عن مبتعًدا البسٌطة المشكالت

 ورضا برغبة عمله على ٌقبل أن منه ٌقتضً المرشد عمل فً واإلخالص        

 وأنه عمله، ٌراقب الذي هو وتعالى سبحانه هللا وأن اآلخرٌن، ٌساعد أن فً وحب

 مشكالت من ٌواجهه ما أو نفسٌة آالم من منه ٌعانً ما عنه وخفف إنساًنا ساعد كلما

ٌ ًا ا نفس طٌب وعن برضا ذلك ٌعمل إنما فإنه نوعها كان أ ً ٌ  رغباته عن متخل

 أجره سوى فٌه ٌعمل الذي الموقف من الجزاء ٌنتظر أن دون الشخصٌة وطموحاته

 سبحانه هللا من ٌنتظره إنما جزاء من ذلك وراء ما وإنما العمل، عن ٌأخذه الذي

 . وتعالى

 والسعً وطاقة، جهد من وسعه فً ما أقصى بذل إلى المرء ٌدفع اإلخالص إن      

 فً إلٌه ٌسعى الذي الهدف لٌحقق مهارة أو معرفة من إلٌه ٌصل أن ٌمكن ما كل إلى

 . عمله

 ما بكل المسترشد مساعدة فً النٌة أخلص الذي المرشد هو المخلص، والمرشد      

 ال وهو له، المناسبة المسارات ولٌختار مشكالته من لٌتحرر وخبرة علم من أوتً

 المسترشد ٌزود وأن والمناسبة، الدقٌقة المعلومات على ٌحصل أن فً جهًدا ٌألو

 المشكالت تبرز أن ٌنتظر ال وهو منها، والدقٌق المعلومات من مناسب هو ما بكل

 وٌبرز الحركة لٌبدأ الطالب من عدًدا شراسة فً تصٌب وأن المدرسة، ساحة إلى

 قبل ووقفها المشكالت ترقب إلى غرور ودون ظهور دون سباق هو وإنما الهمة،

 وهو. وثانوٌة أولٌة وقاٌة من لها المناسبة العدد ٌعد وهو عمله، ساحة إلى وصولها

 وجوده وال بنفسه الظهور ٌهمه ال به ٌقوم الذي العمل هذا أهداف تحقٌق سبٌل فً

 فً اسمه ٌوضع أن وال له، المعجل الجزاء وال إلٌه، النجاح نسبة وال المقدمة، فً

 ودفع المسترشدٌن صالح وتحقٌق هللا وجه ٌبتغً عمله فً هو وإنما الشرف، لوحة

 . وقوعها قبل ودربها المفاسد

 دءوب إنه. مهارته صقل وإلى معرفته زٌادة إلى ٌسعى المخلص والمرشد       

 االطالع ومنها بعمله، المتصلة العلمٌة المصادر فً جدٌد كل على االطالع على

 حرٌص وهو الجدٌدة، المؤلفات وعلى البحوث تنشر التً العلمٌة المجالت على

 وهو. عمله بمجال تتصل التً العلمٌة والندوات واللقاءات المؤتمرات حضور على

 ٌحتاج من إلٌهم ٌحٌل أو والخبرة العلم أهل ٌستشٌر خبرته أو علمه به ٌقف عندما

 . مكابرة ودون بالحرج إحساس دون مسترشدٌه من خبرتهم إلى



 ٌنتمً التً المهنة مستوى ٌرفع أن أهدافه بٌن من ٌجعل المخلص والمرشد       

 فً ٌشارك وأن طاهرة، نظٌفة المهنة هذه تظل أن الجهد وسعه ما ٌعمل وأن إلٌها،

 . القوٌم الخلق على فٌها ٌخرج من تقوٌم

 كل معها تهون لها، حدود ال بطاقة المرشد ٌزود العمل فً اإلخالص إن       

 فً أنه المرء وٌشعر اإلرادة، معها وتقوى العقبات، كل معها وتتهاوى الخطوب

 للمرشد بالنسبة قٌمة من أجلها وما لتثبٌتها، ٌسعى عالٌة قٌمة أجل من نضال ساحة

 . الحٌاة فً كرٌم طرٌق اختٌار أو خوف زوال أو عقبة تخطً فً إنساًنا ٌعاون أن

 : بالذات الوعً -01

 هو آخر شخص مع تفاعلٌة عالقة فً ٌدخل اإلرشادي عمله فً المرشد إن       

 كونهما هً أساسٌة عالقة تربطهما والمسترشد المرشد من كال ً  وألن المسترشد،

 ٌمد وهو العطاء موقف فً ٌقف المرشد وألن. حاجاته منهما واحد لكل فإن بشًرا،

 خبرة إلى الحاجة وموقف األخذ، موقف ٌقف الذي المسترشد لٌساعد العون ٌد

ا ٌكون أن ٌجب المرشد فإن وجهوده، المرشد ًٌ  وبقٌمه وبأفكاره بذاته، واع

 اإلرشادي بالموقف ٌسٌر ال حتى الشخصٌة، وبحاجاته وباتجاهاته وبمشاعره

 مع تتعارض قد والتً الشخصٌة حاجاته فٌها ٌشبع طرٌق فً اإلرشادٌة والعملٌة

 نفسه على التعرف على قادًرا المرشد ٌكون أن ٌجب هنا ومن. المسترشد حاجات

 على لٌعمل الشخصٌة وسلوكٌاته ومشاعره أفكاره ومراجعة بها واالتصال

 . بأول أواًل  تصحٌحها

 ذلك اإلرشادي الموقف فً له فٌتراءى سابقة بخبرة مر المرشد ٌكون قد       

. الخبرة تلك عن انطباعاته ٌوافق بما اإلرشادٌة بالعملٌة ٌسٌر أن وٌحاول الموقف

 ال حتى التقوٌمٌة األحكام إصدار إلى ٌسارع أال ٌجب اإلرشاد موقف فً والمرشد

 إلى ٌصل المسترشد ٌجعل أن الماهر للمرشد ٌمكن بل المسترشد، نفور إلى ٌؤدي

ا المسترشد أصبح ومتى. سلوكه على الصحٌح الحكم ًٌ  وبمواطن السلوك بهذا واع

 خطوات أولى على قدمٌه وضع قد بذلك ٌكون فإنه فٌه االنحراف أو الضعف

 . المسبولٌة

 أفكاره فً السلبٌة مواطن على ٌتعرف أن ٌستطٌع بذاته الواعً المرشد إن       

 تصرفاته كانت إذا ما اإلرشادي الموقف فً ٌدرك وأن اتجاهاته، وفً مشاعره وفً

 . السلبٌة الجوانب بهذه صبغت قد

 تلك ٌتجنب أن إلى ذلك ٌدفعه وقد ذاته عن سالبة صورة المرشد لدى ٌكون وقد      

 نفسه فً الثقة فقد قد المرشد ٌكون وبذلك السالبة، الصورة هذه تؤكد التً التفاعالت



 ٌحبها ال نتٌجة وهً المرشد فً ثقته فٌفقد المسترشد إلى الصورة هذه تصل وقد

 . له أحد ٌحبها وال لنفسه المرشد

 أو) القصور ومواطن القوة مواطن جًٌدا ٌعرف بذاته الواعً المرشد فإن كذلك     

 أي بمعرفة فٌه ٌهتم الذي القدر بنفس الشخصً بنموه ٌهتم وهو لدٌه( العمٌاء النقط

 . ذاك أو المسترشد هذا تناسب اإلرشادٌة الطرق

 : أخرى صفات -00

 بمجموعة ٌتصف أن إلى بحاجة المرشد فإن آنًفا، ذكرناها التً الصفات بجانب      

 - الحٌاء - الجرأة - الرحمة - النفس وضبط الحلم - الصبر: منها الصفات من أخرى

 . المسبولٌة وتحمل التنظٌم، على والقدرة الوقت قٌمة معرفة

 الحٌاة فً كأسلوب الصبر ألن عامة، بصفة المرشد بها ٌتحلى فضٌلة فالصبر     

 ٌكون أن إلى ٌحتاج نفسه المرشد فإن الحاالت، لبعض إرشادٌة طرٌقة ٌصبح قد

 . لذلك الحاجة تدعو عندما المسترشدٌن فً ٌغرسها أن لٌمكنه الفضٌلة بهذه متمتًعا

 اإلنسان ٌلتزمهما للغضب مضادان سالحان فهما النفس وضبط الحلم أما       

 ثالثة خصلة الخصلتٌن بهاتٌن وٌرتبط الغضب، على المترتبة السٌبة اآلثار لٌتجنب

 بشر مع ٌتعامل فالمرشد للمرشد، الزمة صفات جمًٌعا وهذه. والتسامح العفو هً

 المراهقٌن مشكالت من كثًٌرا وألن االنفعال، فً ٌسارع من ومنهم طباعهم، تختلف

 األحٌان بعض فً) اعتقادهم عن أو- اآلباء من بدًءا الكبار من تصرفات عن تنتج

 على ٌنعكس قد االعتقاد هذا فإن متاعبهم مصدر هم معلمٌهم أو آباءهم أن( خطأ عن

 المرشد ٌقاوم حٌن أو وٌنفعل المسترشد ٌثور حٌث اإلرشاد موقف فً المرشد

 ٌفقد ال حتى والتسامح النفس وضبط والحلم الصبر من للمرشد بد ال وهنا وٌعانده،

 عن ٌختلف شخص المرشد هذا أن قناعة عن ٌدرك وحتى فٌه، ثقته المسترشد

 ثقة وتزداد بٌنهما األلفة فتقوى لمصلحته ٌعمل وأنه فٌهم، ثقته فقد الذٌن اآلخرٌن

 . المرشد فً المسترشد

 اإلنسان تجعل والرحمة مرشد، كل دأب وهً خلقٌة فضٌلة فهً الرحمة أما       

 الذٌن بأولبك ضرر وال َهم   لدٌه لٌس من ٌشعر وأن اآلخرون، به ٌشعر بما ٌشعر

 مرتبك إنسان فٌه موقف فً ٌقف الذي والمرشد الضرر، ٌمسهم أو الهموم تعترٌهم

 من جزًءا لتجعل طرٌقه تسبق الرحمة إلى ٌحتاج إنما مكلوم أو متألم أو خابف أو

. ومصٌبته وألمه، وخوفه، حٌرته،: اإلنسان بهذا فٌشعر ٌتحرر األقل على مشاعره

 الراحمون: "أن دابًما المرشد ولٌذكر اإلنسان، مع التعامل فً اإلنسان ٌبدأ وهنا

 ". الرحمن ٌرحمهم



 الذي للمرشد مطلوبة صفات وهذه والشجاعة، اإلقدام بها فٌقصد الجرأة وأما      

 الجلسة داخل عمله فً للجرأة بحاجة فهو حلولها فً وٌبحث البشر مشكالت ٌتناول

 أخطاء، من عنه صدر وما بعٌوبه األحٌان بعض فً المسترشد لٌواجه اإلرشادٌة

 أن فٌمكنه دوافعه حقٌقة وٌعرف ذاته وٌالمس ٌحاسبها حٌن نفسه مع والجرأة

 عن ٌعتذر أن األحٌان بعض فً ذلك ٌقتضٌه وقد أخطاء، من فٌه وقع ما ٌصحح

 ٌتصدى أن نتصور ولسنا. آخر مرشد إلى المسترشد وٌحٌل اإلرشادي العمل إتمام

 صفة الخجل فصفة الناس، مع التعامل عن ٌتوارى خجول شخص اإلرشادي للعمل

 فً أنه ننبه أن الضروري من أنه غٌر اإلرشادي، العمل مع اإلطالق على تتسق ال

 الشًء، بعض ٌرتبك وقد اإلرشاد موقف فً الرهبة ٌستشعر قد المرشد عمل بداٌة

 جلسة النجاح معاٌشة ومع الوقت مرور مع أنه إال التدرٌب، مرحلة فً وخاصة

 أما أدابه، وفً نفسه فً كبٌرة ثقة المرشد وٌكتسب الرهبة هذه تزول األخرى، وراء

 وسٌكون كثٌرة، صعبة لمواقف ٌتعرض قد فإنه للمرشد الزمة صفة الخجل كان إذا

 حٌن المسترشد مواجهة أو السلٌم النحو على اإلرشاد عملٌة إدارة علٌه الصعب من

 . لذلك الحاجة تدعو

 هو فالحٌاء اإلرشادي، العمل فً إلٌها تحتاج إٌجابٌة صفة فهو للحٌاء وبالنسبة       

 وما الشرع مع ٌتمشى ما لٌعرف المرشد ٌستخدمه الذي الحساس المٌزان ذلك

 عن ٌختلف الحٌاء. السلٌمة الفطرة ومع الذوق مع ٌتمشى وما األخالق مع ٌتمشى

 أساس دون النقد من وخوف بالدونٌة مشاعر فٌه المرء تعتري فالخجل الخجل،

 شرٌعة من مستقر رفٌع مستوى على عمله فٌه ٌعرض المرء فإن الحٌاء أما واقعً،

 . السلٌم نحو فٌنحو المعٌب من السلٌم فٌه لٌعرف فطري ومٌل وأخالق

 فٌما به واالستفادة الوقت قٌمة معرفة على القدرة لدٌه ٌكون أن ٌحتاج والمرشد     

 المهام وتقسٌم لتنظٌمه ٌسعى فسوف الوقت قٌمة ٌعرف وألنه. بالنفع أمته على ٌعود

 عالقته على ٌؤثر ذلك ألن مواعٌده؛ ٌضبط أن إلى بحاجة والمرشد. علٌه

 لكل ٌحدد لم إذا بالمرشد كٌف. زمالبه من العاملٌن من وبغٌره بالمسترشدٌن

ا موعًدا مسترشد  أن النتابج أولى ألٌست الموعد؟ بهذا أواًل  هو وٌلتزم به، خاص ً

 أن حٌن فً حسابه من وتنظٌمه الوقت عنصر طالًبا ٌكون قد والذي المسترشد ٌسقط

 صور من وكثًٌرا بل والتحصٌل بالدراسة المتصلة الطالب مشكالت من كثًٌرا

 على قٌمته معرفة وعدم الوقت تنظٌم عدم هو مصدرها أو محورها ٌكون السلوك،

 . الصحٌح النحو

 األنشطة بٌن توزٌعه فً وٌوازن وقته ٌنظم الذي هو الناجح المرشد إن     

 غٌر أنشطة فً تضٌٌعه ٌحاول أو هباء ٌمر لوقت ٌدع وال أهمٌته حسب المختلفة



 فهذه وغٌرها، الهاتف فً والتحدث الصحف وقراءة زمالبه كاستضافة إرشادٌة

 أن علٌه الصعب من وٌصبح عمله، على تطغى فسوف منه تمكنت إذا العادات

 . منها ٌتخلص

 حتى بالمواعٌد مفكرة لدٌه تكون أن المرشد من تتطلب الوقت تنظٌم عملٌة إن     

 ألن أواًل، المسترشدٌن مع مواعٌده ٌراعً أن وعلٌه البعض، بعضها مع تتداخل ال

 وقد الجدٌد، الموعد ٌأتً أن حٌن إلى القلق ٌعاٌش ٌجعله المسترشد مع موعد إلغاء

. المرشد فً الثقة المسترشد ٌفقد أن إلى المواعٌد بتغٌٌر تكرر إذا الحال ٌنتهً

 مرتبطة كلها العبادات ألٌست أصٌل، إسالمً مبدأ به واالستفادة الوقت وتنظٌم

  بالوقت؟

 وٌعرف علٌه، وما له ما وٌعرف المسبولٌة ٌتحمل الذي هو الناجح والمرشد       

 عما المسبولٌة وٌتحمل علمه، حدود وٌعرف اآلخرٌن، وحقوق حقوقه بٌن الحدود

 المسترشدٌن إلى المسبولٌة مبدأ المبدأ، هذا ٌنقل أًٌضا وهو عمل، من إلٌه أوكل

 . السلوك تغٌٌر فً أساسٌة كعملٌة

 ٌستلزم التً األساسٌة الخصابص هً عرضناها التً والخصابص الصفات إن      

 من ٌعزز أن ٌمكن الخصابص هذه وبعض. المرشد فً وجودها اإلرشادي العمل

 .التدرٌب خالل

 :لالمتٌاز للوصول السعً -أ 

 فكل باستمرار، ذاتك تطوٌر مسبولٌة علٌك أن ٌعنً ذلك فإن معالجاً  تكون كً

 االكتباب من ٌعانون أشخاص خمسة لدٌنا كان فإذا!! جدٌد تحدي لك ٌقدم مرٌض

 كل تساعد وكلً. االكتباب ألعراض نتٌجة مختلفة بطرٌقة ٌتصرف منهم كل فإن

 هذه فً مساعدته فً الخبرة بعض لدٌك وٌكون المشكلة تفهم أن البد بكفاءة منهم

 .المشكلة

 :الذات اكتشاف خالل من اآلخرٌن تعلٌم -ب

 من ٌعلمهم فهو ٌعلمهم، أنه ٌعرفوا أن دون اآلخرٌن ٌعلم أن النفسً للمرشد ٌمكن

 حتى واقعهم على وتركٌزه خبراتهم إلى وصوله خالل ومن شخصٌته، قوة خالل

 على العمٌل ٌساعد انه كما حلها، وطرق لمشكلته وفهم استبصار إلى العمٌل ٌصل

 عن مسبوالً  ٌكون أن حاجة فً فالعمٌل ،(العالج فن ٌعتبر وهذا. )ذاته اكتشاف

 .فشله أو نجاحه

 :الغموض مع التعامل -د



 المجردة األفكار مع تتعامل أن ٌتطلب ذلك فإن ناجحاً  مرشداً  تكون كً      

 فهم الحقٌقٌة بمشكالتهم وعً على ٌكونوا ال العمالء ألن وذلك الغامضة، والظروف

 التركٌز، على المعالج وٌساعدهم التشوش، أو الراحة بعدم اإلحساس مثالً  ٌذكرون

 غٌر وأنهم حقٌقٌة ورطة فً بأنهم ٌشعرون ألنهم للعالج العمالء ٌحتاج ما فكثٌراً 

 أن المعالج وعلى. بالفعل مناسبة استجابة إلى أو حل إلى التوصل على قادرٌن

 أنه ٌشعر من ومع إلى وأفكاره، مشكلته توضٌح على القادر غٌر العمٌل مع ٌتعاطف

 .السبب هو ما ٌعرف وال سعٌد غٌر

 – ونظرٌاتهم خلفٌاتهم اختالف على – النفسٌٌن المعالجٌن أن القول وٌمكن      

 :وهً واالتجاهات األهداف من عدد فً ٌشتركون

 وبٌن بٌنه عالجً منهج على تعتمد عالقة خلق فً المعالج ٌجتهد:  االجتهاد -0

 المشاعر ٌسودها عالقة خلق على المعالج قدرة أن من شك هناك ولٌس العمٌل

 .النفسً العالج فً هاماً  دوراً  تلعب والمساندة الوجدانٌة والمشاركة الدافبة

 .العمٌل تجاه موضوعٌاً  موقفاً  المعالج ٌأخذ أن:  الموقف -0

 أو الشخص تارٌخ فً سواء النفسٌة المشاكل أصل عن المعالج ٌبحث:  التقصً -3

 .الحالٌة األسباب فً

 العمٌل مشاكل عن التعبٌر من ٌمكنه عملٌاً  إطار المعالج ٌتبع أن:  العملً االطار -4

 تجعلنا بمعلومات ٌمدنا العملً اإلطار وهذا العمٌل، ٌفهمها وتعبٌرات لغة وٌوفر

 األمل ومدى الحالة نفهم حتى المستخدم التكنٌك وراء العملً والمنطق األسباب نفهم

 .العالج من واالستفادة التحسن فً

 السلوك وتغٌٌر لتوجٌه العمٌل مع للتعامل خطة المعالج ٌضع:  الخطة وضع -5

 .المنطقٌة غٌر والتصرفات المرضٌة والمشاعر

 أثناء استبصار من إلٌه توصل ما وربط تحوٌل على العمٌل ٌساعد:  الربط -6

 .الٌومٌة بالحٌاة العالج

 .الصحً والسلوك السوي لالتجاه نموذج بتقدٌم المعالج ٌقوم:  النموذج -7

 


