
  والتطبٌق النظرٌة بٌن المرشد.   ب        

 النظري االتجاه

 من الناس من والقلة ؟ المرشد ٌتبعها التً النظرٌة هً ما األحٌان بعض فً نسأل  

 االنتقائً النظري اإلطار ٌوظفون األغلبٌة أن حٌن فً بعٌنها، نظرٌة إلى ٌتجهون

 كل فً النظرٌة االتجاهات كل نحترم ونحن هذه، ممارستنا فً علٌه سنعتمد والذي

 ونظرٌات المناهج كل من إرشادٌة ومفاهٌم أسالٌب نقتبس وسوف المجاالت،

 المشاعر على التركٌز من لدٌنا المفاهٌمً العمل إطار وٌتكون النفسً، اإلرشاد

 .الحٌاة فً اإلنسان خبرات مجموعها فً تشكل رئٌسٌة كأبعاد والسلوك واألفكار

 على نساعدهم نحن شًء كل بداٌة ففً الجماعة، أعضاء عم نعمل عندما      

 تسهٌل فً قٌمة لها التالٌة النظرٌات أن ونجد عنها، والتعبٌر مشاعرهم تعرٌف

 حول المتمركز العالج نظرٌة: الجمعً اإلرشاد جلسات فً المشاعر عن التعبٌر

 ترجمة على الناس وتشجٌع والفهم اإلصغاء أهمٌة على تركز والتً المسترشد

 .ٌعٌشونها التً اللحظة فً كلمات إلى المشاعر

 قٌمة لهما الجشطالتً والعالج النفسٌة كالدرامة أٌضا التجرٌبً العالج إن     

 بحٌث علمٌة، بطرق مشاعرهم عن التعبٌر على المسترشدٌن مساعدة فً عظمى

 تعٌق التً للمشاعر المسترشد فهم تسهٌل النظرٌات تلك وأسالٌب تقنٌات تتضمن

 .وتطوره نموه

 التً الجماعات معظم فً المشاعر مع التعامل المهم من إن نعتقد أننا ومع     

 الشخصٌة تغٌٌر إلى ٌقود سوف وحده التركٌز هذا بأن نعتقد ال بالمقابل فإنه نقودها،

 المسترشدٌن من الكثٌر ٌستفٌد ولذلك. التفكٌر ُبعد وأهمٌة قٌمة على أٌضا نركز بل

 المعرفً العالج أشكال بعض تطبٌق إلى إضافة انفعاالتهم بتفرٌغ ٌقومون عندما

 التفاعل، تحلٌل ونظرٌة وتطبٌقات، السلوكً العالج النغفل فإننا وكذلك. والسلوكً

 بعٌن نأخذ فإننا التفاعل تحلٌل نظرٌة على نركز فعندما االنفعالً، العقالنً والعالج

 هنا ومن الجماعة، أعضاء واستقبلها ٌتذكرها التً المبكرة الوالدٌة الرسائل االعتبار

 مرحلة فً اتخذوها التً بالقرارات التفكٌر ٌبدأوا بأن األعضاء هؤالء نتحدى

 .وتطورهم النفسٌة حٌاتهم فً مهمة ستكون القرارات هذه بعض ألن الطفولة

 أٌضا نركز فسوف االنفعالً العقالنً والعالج المعرفً السلوكً العالج ومن     

 أفكاره بسبب هً الفرد مشكالت إن وكٌف للشخص، الذاتً الحدٌث على

 أن لألعضاء ٌمكن وكٌف الحٌاة؟ وعن واآلخرٌن نفسه عن ٌحملها التً وافتراضاته

 أن ٌمكنهم وكٌف بها؟ ٌفكرون التً المعرفٌة األخطاء خالل من مشكالتهم ٌطوروا



 ٌغذوا التً والعبارات للجمل معٌاري تقٌٌم إعادة خالل من أنفسهم بتحرٌر ٌبدأوا

 الجماعة مع تستخدم التً األسالٌب من الكثٌر فإن أخرى وبكلمات بها؟ أنفسهم

 وما الحٌاة؛ فً ٌواجهونها التً األحداث عن أخرى بطرق التفكٌر إلعادة تساعدهم

 .ومنطقً عقالنً بشكل األحداث هذه تفسٌر طرق هً

 على الجمعٌة، العملٌة فً رئٌسٌان مكونان عن عبارة واألفكار المشاعر إن       

 تغٌٌر أو سلوكً الهدف كان لو فٌما وضرورٌا مهما آخر بعدا نرى أننا من الرغم

 جهدا ٌبذلوا أن لألعضاء ٌمكن. الفعل أو السلوك مكون ٌتضمن والذي الشخصٌة

 أن ٌجب بالمقابل ولكنهم مشاعرهم على والتعرف االستبصار فً الوقت من كبٌرا

 فالعمل. والمشاعر االستبصار تلك وتغٌٌر للعمل وموجه مصمم برنامج فً ٌندمجوا

 فً تطبٌقهما خالل من معا واألفكار المشاعر من كل إلظهار طرٌقة هو الفعل أو

 .الحقٌقٌة الحٌاة مواقف

 

 . الجمعً اإلرشاد لممارسة نظرٌتك طّور

 طائرة بقٌادة ٌكون ما أشبه هو نظري إطار بدون الجماعة قٌادة محاولة إن     

 بدون الجمعً اإلرشاد مبادئ ٌطبق الذي الجماعة فقائد. طٌران خطة وجود بدون

 األغلب على فإنه العالجٌة، واالستراتٌجٌات المبادئ تلك ٌحكم نظري إطار وجود

 نرى ال نحن. فعالة وغٌر منتجة وغٌر لألهداف، محققة غٌر الجماعة ٌجد سوف

 وإجراءات خطوات إلى القائد تقود بحٌث مرن وغٌر ثابت شًء أنها على النظرٌة

 عام، نظري إطار إنها على الٌها ننظر بل. ونشاطاته ومهاراته القائد لحرٌة مقٌدة

 والعملٌة اإلرشادٌة المرحلة تتطلبه بما اإلحساس على القادة ٌساعد أن شأنه من

 ٌقولوها أن ٌمكن التً واإلرشادات التعلٌمات تتضمن بخارطة تزودهم إذ الجمعٌة،

 النتائج تحقٌق إمكانٌة بشأن التفكٌر فً تساعدهم كما الجماعة، فً وٌطبقوها

 على قائد أي نشجع إننا. اإلرشادٌة واألسالٌب االستراتجٌات تطبٌق من المرجوة

 التً اإلرشادٌة واالستراتٌجٌات المفاهٌم لتحدٌد منها والتمكن النظرٌات عن البحث

 .القٌادٌة شخصٌته نمط من جزءا ستصبح والتً الجماعة؛ أعضاء مع سٌطبقها

 : النظري االطار اهمٌة

 دقٌق بشكل ارتبط إذا جدا كبٌرا معنى له سٌكون نتبناه الذي النظري اإلطار إن     

 ال فإننا الجماعة لقائد بالنسبة أما الشخصٌة، وسماتك وأفكارك واعتقاداتك قٌمك مع

 األحٌان من فكثٌر األعضاء مع ٌوظفها سوف التً النظرٌة بشأن كثٌرا اهتماما نعٌر

 فعندما. األعضاء حاجات على اعتمادا وذلك بعٌنها استراتٌجٌات تطبٌق ٌتم ما



 نتحداهم فإننا بها ومبالغ عصبٌة انفعاالت من ٌعانون الذٌن األعضاء مع تتعامل

 القرارات هذه إن وكٌف أنفسهم، عن اتخذوها التً القرارات بشأن للتفكٌر

 أما. به قاموا الذي السلوك وبالتالً بها شعروا التً الطرٌقة على أثرت واالعتقادات

 نطبق فإننا بقوله، ٌرغبوا ما تكرار أو عقلنة نحو نزعة من ٌعانون الذٌن األفراد مع

 العواقب بعض على التغلب فً لمساعدتهم كطرٌقة االنفعالً اإلرشاد تكنٌكات معهم

 .فعال وظٌفً أداء إلى للوصول

 التدخالت وإن نطبقها التً اإلرشادٌة األسالٌب استخدام فً المنطق لدٌنا إن       

 على منصب اهتمامنا إن. متخصص نظري إطار من أٌضا نابعة هً العالجٌة

 علٌها تؤثر التً الطرق وتحدٌد مشاعرهم، وتذكر تعرٌف فً األعضاء مساعدة

 وتذكر سلبٌة وسلوكٌات مشاعر نحو تدفعهم التً والمفترضة المتجذرة االفتراضات

 والممارسٌن القادة من الكثٌر فإن الحظ ولسوء بها، قاموا التً السلوكٌة النماذج

 ٌعنً والذي مسبقة وممارسات اتجاهات لدٌهم أن بمعنى موجهٌن؛ الجمعً لإلرشاد

 التفكٌر وعند. لماذا ٌقولوا أن ٌستطٌعون ال ولكنهم بعٌنها تكنٌكات ٌوظفون بأنهم

 على ٌجٌبوا أن القادة على ٌتوجب فربما الجمعً العالج نماذج اختالف بشأن

 :التالٌة األسئلة

 اإلنسانٌة؟ الطبٌعة هً ما -1

 بها أقود التً الطرٌق فً اإلنسانٌة الطبٌعة عن فلسفتً أوظف أن ٌمكننً كٌف -2

 الجماعة؟

 إلى بحاجة أنهم أم الجماعة فً الذاتٌة توجهاتهم بتحدٌد ٌثقوا أن للناس ٌمكن هل -3

 الفاعل؟ وتحركهم اإلنتاجٌة قدرتهم على للحفاظ القائد قبل من أقوى تدخالت

 القائد؟ أم األعضاء الجماعة أهداف ٌقرر الذي من -4

 وواضحة؟ محددة األهداف تكون أن ٌجب مدى أي إلى -5

 للمعلومات؟ مصدر مستشار؟ خبٌر؟ موجه؟ مسهل؟ القائد؟ دور هو ما -6

 األعضاء؟ نحو الجماعة قائد عاتق على الملقاة المسؤولٌة هً ما -7

 الجماعة؟ بقائد مرتبطة الجماعة تكون مدى أي إلى -8

 ستقسم وكٌف معه، تتعاون مدى أي والى القائد مساعد الختٌار نظرتك هً ما -9

 وبٌنه؟ بٌنك المسؤولٌة



 نفسه الوقت وفً لوحده، شخص مع ٌعمل أن الجماعة قائد على ٌجب هل -11

 ككل؟ األعضاء على عالجٌة استراتٌجٌات ٌطبق

 مرغوب؟ الشخصٌة تغٌٌر ٌكون أن ٌمكن مدى أي إلى -11

 أعضاء وظائف هً ما. السلوك تغٌٌر أو االتجاهات تغٌٌر على التركٌز هل

 ولماذا؟ األفضل؟ اإلرشادٌة األسالٌب هً ما. الجماعة

 وتقدمها؟ الجماعة نجاح قٌاس معاٌٌر هً ما -12

 األكثر النظر وجهات: التالٌة القضاٌا توضٌح فً القادة تساعد أن للنظرٌة ٌمكن

 عن منفصال شٌئا لٌست النظرٌة إن. الجماعة لقائد الشخصٌة والقٌم وأهمٌة، معنى

 وفردٌته تمٌزه عن وتعبٌرا شخصٌته من داخلٌا جزءا إنها الشخص إحساس

 .الشخصٌة

 لدٌه ٌتكون تدرٌبٌة مرحلة فً الجماعة قائد إن التوقع المعقول غٌر من إن       

 نظري إطار تبنً من القائد ٌتمكن حتى األعضاء؛ مع ٌمارسه عملً نظري إطار

 الممارسة من طوٌال ووقتا جهدا ٌبذلوا أن القادة على فإن الجماعة لقٌادة وٌمارسه

 بالممارسة تتعلق أخرى خبرات على واالطالع أخرى أفكارا تبنً مع والتفكٌر؛

 ٌخضع نموذج فهو مستمرة، عملٌة هو جمعً إرشاد نموذج تطوٌر إن والتطبٌق؛

 جدٌدة أسئلة ٌطور أن القائد على فإن الخبرة ولزٌادة والتعدٌل، والتغٌٌر للتطوٌر

ٌّر الذي هو الجٌد والقائد جدٌدة؛ تساؤالت على لإلجابة  وقت بٌن القٌادي نموذجه ٌغ

 .وآخر

 للجماعة ممارسا تصبح أن إلى لتقودك نظرٌة نظر وجهة إلى بحاجة انك ومع     

 الجماعة وقائد خاصة، ممٌزات نظرٌة لكل أن االعتبار بعٌن تأخذ أن المفٌد من فإن

 ولتصبح األعضاء مع لٌطبقها الشخصٌة نظرٌته ٌنتقً ما غالبا الذي هو الفعال

 ....الجمعً اإلرشاد جلسات فً له الرئٌس الموجه


