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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسـلين  
  :سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

تعتبر مهنة اإلرشاد من المهن اإلنسانية الحديثة نسبيا في المجتمع العربـي  
جة هذه المجتمعـات  وهي من المهن التي نشأت وترعرعت في الغرب وذلك لحا

لهذه المهنة بسبب تعدد وتنوع المشكالت النفسية واالجتماعية التي صاحبت حركة 
  .التغيرات االجتماعية والتكنولوجية 

ويعتبر اإلرشاد نوعا من أنواع العلوم االجتماعية التطبيقية التي سـاهم فـي نموهـا    
  .تصاد والفلسفة وتطورها علوم مختلفة كعلم النفس واالجتماع والتربية واالق

ولقد شهدت اململكة العربية السعودية يف السنوات األخرية منوا وتغريا كبريا يف خمتلـف  
جماالت احلياة مشل هذا النمو والتغري خمتلف اجلوانب الصحية واالجتماعية والتعليمية واالقتصادية 

إعطائهـا دور فاعـل   والتقنية مما أدى إىل وجود حاجة ملحة لتطوير مهن املساعدة اإلنسانية و
وخباصة فينما يتعلق باإلرشاد النفسي واالجتماعي ، سواء يف  البحوث العلمية اليت جتـرى أو يف  

  .التأليف والنشر يف هذا التخصص شديد الثراء واخلصوبة 
ولقد أردنا أن نضع خربتنا  يف هذا اال يف هيئة نظرية تطبيقية مستوحاة مـن البيئـة   

  .اهللا عونا للممارسني واملهتمني واآلباء واملعلمني وطالب التخصص السعودية ليكون بإذن
ولعل من أهم أهداف هذا الكتاب إبراز اجلانب التارخيي ملهنة اإلرشاد يف اململكة العربية 
السعودية والذي يعد أحد اهتمامات حكومتنا الرشيدة للرقي بصحة املواطن النفسية واالجتماعية 

  . املدارس كخطوة وقائيةوخاصة اإلرشاد للشباب يف
أما األسباب اليت دعاتنا إىل الكتابة يف هذا اال هو ما ملسناه من حاجة طالب العلم يف 

كعلم النفس واخلدمة االجتماعيـة واالجتمـاع واإلرشـاد    (التخصصات املختلفة ذات العالقة 



  ٧

لم بطريقـة صـحيحة   إىل كتاب منهجي يسهم يف تعليمهم هذا الع) الطاليب واألكادميي واملهين 
  .مناسبة منسجمة مع معتقدهم

وحيث أن مهنة اإلرشاد كغريها من املهن اليت يواكبها التغري املستمر وذلـك حبسـب   
التغريات االجتماعية اليت تواجه اتمع وهذا الكتاب خطوة يف مواكبة هذا التغري حيث سيكون 

  .هذا امليدان الثري  يف مقدمة اهتمام الباحثان السعي وراء اجلديد املفيد يف
ومن هنا تتبدى أمهية موضوع اإلرشاد النفسي واالجتماعي واحلاجة  إىل دراسته دراسة 
متعمقة واعية من خالل البحث العلمي والتأليف والنشر فيه وختليصه من الشوائب الفكرية اليت 

املناسـبة الـيت تتـيح    ال تتناسب وبيئتنا اإلسالمية، وبالتايل توفري املعلومات الكافية والنقيـة و 
للمختصني أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه مما يعود بالنفع والفائدة على الفـرد واتمـع،   
وسيكون هذا الكتاب بإذن اهللا أحد املراجع اليت تراعي خصوصية اتمـع السـعودي الدينيـة    

  .ي والثقافية ومتابعة التقدم العلمي احلديث يف جمال اإلرشاد النفسي واالجتماع
 

  
  
  

  المؤلفان          
  صالح بن عبداهللا أبو عباة. د    
  عبدالمجيد بن طاش نيازي. ا    
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  الباب األول
  

  "رؤية تاريخية " 
  اإلرشاد في المملكة العربية السعودية
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  اإلرشاد رؤية تاريخية
شعر بهـا المجتمـع    استجابة لحاجة counseling psychologyلقد نشأ اإلرشاد النفسي   

األمريكي وذلك في عقدي العشرينيات والثالثينيات من هذا القرن وذلك للوفاء بحاجة المجتمع 
بطريقة علمية منظمة وذلـك وفـق اسـتعداد     vocational counselingالماسة لإلرشاد المهني 

لنفسـي   األفراد وقدراتهم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتمثل حركة القيـاس ا 
العامل األساس الثاني في تطور علم النفس اإلرشادي حيث أدى دخـول الواليـات المتحـدة    
األمريكية الحرب العالمية األولى إلى تنشيط حركة القياس النفسي وتحديـد المعـوقين عقليـا    
واستبعادهم، وتحديد المتميزين لتدريبهم، وبعد أن انتهت الحرب ازدحمت الفصـول بالتالميـذ   

اد من تنشيط عملية استخدام المقاييس في المدارس للعمـل مـع التالميـذ فـي ضـوء      مما ز
  . psychological testsاستعداداتهم وقدراتهم وميولهم كما تقيسها وتثبتها االختبارات النفسية 

اإلرشـاد  " كتابـه الشـهير   )  Rogers, 1942( وفي األربعينيات من هذا القرن ألف   
هدت السنوات التي تلت نشر كتاب روجرز هـذا اهتمامـا بأسـاليب    وقد ش" والعالج النفسي 

  .العالج فاق االهتمام بأساليب القياس وباإلرشاد كعملية نفسية
وفي عقد الخمسينيات من هذا القرن بدأت مرحلة جديدة لإلرشاد وهـي مـا عرفـت      

 developmental في علم نفس النمو) بياجيه ( بالطور البنائي أو اإلنشائي وذلك نتيجة لجهود 

psychology   ،حيث أشار إلى أنها تسير وفق تتابع يتضمن مراحل معينة ومطالـب خاصـة ،
وحددت وظيفة اإلرشاد النفسي في هذه المرحلة البنائية في معاونة الفرد ومساعدته على بلوغ 

  .وتحقيق المطالب الخاصة بكل مرحلة لينتقل بنجاح للمرحلة التالية
عن امتزاج التوجيه المهني والقياس النفسي وعلم الـنفس  )  Super, 1955( وقد عبر   

العالجي وهي األصول الثالثة لإلرشاد مما أدى إلى مولد علم النفس اإلرشادي، حيـث أشـار   
إلى أن الحركة التي بدأت كتوجيه مهني في الواليات المتحدة األمريكية، مـع اهتمـام مـواز    

ويضيف إلى أن علم النفس اإلرشـادي يسـتخدم   . يةبقياس االستعدادات، قد أخذت صفة عالج
اختبارات االستعداد والمعلومات المهنية، واألنشطة االستكشافية والمواقف المحددة والمقابالت 

  .therapeutic interviewsالعالجية 
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كما أوردت لجنة التعريف في شعبة علم النفس اإلرشادي برابطة علم النفس األمريكية 
)APA, 1956 (التوجيه المهني : سس الثالثة التي قام عليها اإلرشاد النفسي وهياألvocational 

guidance   وحركة القياس النفسـيpsychological measurement      وعلـم الـنفس العالجـي
psychotherapy  . كما حددت اللجنة بأن هذا التخصص قد نشأ عن اندماج ثالث تيارات هـي :

تحقيق عدد كبير من األفراد لنوع من االتساق بيـنهم  ) ٢. للذاتازدياد نمو النظرة الفردية ) ١
ازدياد التأثير على المجتمع لالعتراف بالفروق الفردية وتشجيع الفـرد علـى   ) ٣. وبين البيئة

  .تنمية كافة طاقاته
م ١٨٥٠إلى أن أصول اإلرشاد تمتد إلى القـرن الماضـي   )  Borow, 1964( ويشير   

  ). ١٩٨٦محمود، ( م ١٩٣١ناه الحديث ورد عام وأن أول ذكر لإلرشاد بمع
م مصطلح علم النفس اإلرشادي ١٩٥١واستنادا إلى نفس المرجع السابق ظهر في عام 

ألول مرة في مؤتمر عقدته لجنة متخصصة قبيل انعقاد المـؤتمر   counsolerوالمرشد النفسي 
  .السنوي للرابطة األمريكية للمشتغلين بعلم النفس

مـن  ) شعبة اإلرشـاد  (  ١٧في خطابه الرئاسي للشعبة )  ١٩٥٥هان،  ملتون( وقدم   
رابطة علم النفس األمريكية نمطا لعمل أخصائيو اإلرشاد النفسي يتكون من ثمانية أبعاد رئيسة 

،  patientsولـيس بالمرضـى    clientsيهتم أخصائيو اإلرشاد النفسي بالمسترشـدين  ) ١: هي
طيعون أن يؤازروا أنفسهم ويتوافقوا بشكل طبيعي ومعقول في ويهتم بجمهور األفراد الذين يست

أخصائيو اإلرشاد ال يعملون تحت إدارة أو إشراف مهنة أخـرى فللعلـم صـفة    ) ٢. المجتمع
تقوم األدوات واألساليب في اإلرشاد على قواعـد معياريـة   ) ٣. االستقاللية وللقائمين به كذلك

يميل المرشد إلى التأكيد على نظرية التعلم فـي  ) ٤. أكثر مما هو واضح في الميادين األخرى
المستويات المعرفية والعقلية مع عدم تجاهل األساس الـدينامي للشخصـية ويقـوم المرشـد     

ولكن نـادرا   value systemsوأنسقة القيم  attitudesبمساعدة المسترشد على تغيير االتجاهات 
التـي   anxietyالمرشد مع حاالت القلـق   يتعامل) ٥. ما يحاول تشكيل أو إعادة بناء شخصيته

المرشد هو ) ٦. تحيط أو تتدخل مع النمو اإليجابي وليس على مستوى اإلعاقة أو عدم التكامل
من أكثر المهنيين مهارة في تقدير وتقويم السمات اإلنسانية فـي مجـاالت الحيـاة التربويـة     
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عدة المسترشـدين علـى   والمهنية واالجتماعية عن طريق تصور نوع مـن الموازنـة لمسـا   
) ٧. المساهمة في الحياة االجتماعية واالستفادة منها قدر اإلمكان وعلى أفضل وجـه ممكـن  

 counselingيلتزم المرشد بمتابعة المسترشد خارج غرفة اإلرشاد وال تعتبر عملية اإلرشـاد  

process  مكتملة حتى تكون هناك خطة يقبلها المسترشدclient  ـ تقبل وتـتم  للعمل بها في المس
يؤكد المرشـد علـى نـواحي القـوة النفسـية اإليجابيـة       ) ٨. متابعته للتأكد من وفائه بذلك

  .واستخداماتها الشخصية واالجتماعية في مقابل تشخيص وعالج االضطراب العقلي
  اإلرشاد في المملكة العربية السعودية

ا كبيرا في مختلـف  شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة نموا وتغير  
مجاالت الحياة شمل هذا النمو والتغير الجوانب القيمية واألخالقيـة واالجتماعيـة والتعليميـة    
والصحية واالقتصادية والتقنية مما أدى إلى وجود حاجة ملحة لمهن المساعدة اإلنسانية كعلـم  

الجتمـاعي علـى   النفس والخدمة االجتماعية واالجتماع على وجه العموم واإلرشاد النفسي وا
  :ونرى أن هذه الحاجة كانت نتيجة لعوامل عديدة منها. وجه الخصوص

اهتمام المملكة العربية السعودية بجميع أوجه الرعاية للمـواطنين ومنهـا االهتمـام     -١
  .بالصحة النفسية واالجتماعية

التغييرات التي حدثت في مجال األسرة وخاصة خروج األم للعمل والتي كانـت فـي    -٢
تقوم بتربية وتعليم ومتابعة أبنائها كما كانت مصدرا للحنو والشـفقة والعطـف،   الماضي 

وتغير اهتمامات األب وبعده عن منزله لفترات طويلة وعـدم اهتمامـه بتربيـة أبنائـه     
  .ورعايتهم على الوجه المطلوب

ازدياد عدد الجامعات السعودية وتعدد تخصصاتها مما دعا إلى وجود حاجة لتوجيـه   -٣
إرشادهم خاصة في مجال اختيار التخصص المناسب وذلـك حسـب قـدراتهم    الطالب و

  .واستعداداتهم وطموحاتهم وميولهم ورغباتهم
ازدياد أعداد الطالب والطالبات وكثرة المشكالت التعليمية واالجتماعية والنفسية التي  -٤

  .تواجههم وعجز المؤسسات التعليمية عن التعامل معها
  .مملكة العربية السعودية وخضوعه لالنتقاء واالختيارتغير حاجة سوق العمل في ال -٥
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الغزو الفكري عبر وسائل اإلعالم المختلفة المرئي منها والمقروء والمسـموع ومـا    -٦
ترتب عليه من ظهور مشكالت أخالقية واجتماعية ونفسية متنوعة، وفشل كثير من الناس 

ملحـة لتـدخل    في التعامل الصحيح مع هذه المشكالت ممـا أدى إلـى وجـود حاجـة    
  .المتخصصين

كثرة وتنوع المشكالت األسرية وعدم امتالك كثير من اآلباء واألمهـات للمهـارات    -٧
  .الالزمة التي يمكن أن تساعدهم في التعامل مع هذه المشكالت

بصفة عامة ممـا   mental healthزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الصحة النفسية  -٨
  .المتخصصين أدى إلى بحثهم وطلبهم لمساعدة

كثرة وتنوع الوظائف وتعددها مما جعل من الصعب على الفرد القيام بعملية االختيار  -٩
  .بنفسه

النظرة السالبة من قبل بعض أفراد المجتمع تجاه العمل الحرفي بغض النظـر عـن    -١٠
  .حاجة المجتمع

  :تطور مهنة اإلرشاد في المملكة العربية السعودية
التي تصدر عن وزارة المعـارف بالمملكـة العربيـة     ورد في مجلة التوثيق التربوي  

وقد أشارت المجلـة  . السعودية توضيح للتسلسل المرحلي الذي مرت به مهنة اإلرشاد بالمملكة
  : إلى أن مهنة اإلرشاد قد مرت بثالث مراحل أساسية هي

ـ ١٣٨١-١٣٧٤مرحلة إنشاء إدارة التربية والنشاط االجتماعي : المرحلة األولى . هـ
العام التالي إلنشاء وزارة المعارف أنشأت الوزارة إدارة للتربية والنشاط االجتماعي لتقوم ففي 

باإلشراف الفعلي على مختلف أوجه النشاط المدرسي في مدارس المملكة العربية السـعودية،  
. ووضع البرامج والخطط، وتقديم المقترحات التي تهدف إلى الرقـي بـالنواحي االجتماعيـة   

ارة إدارة التربية والنشاط االجتماعي باألخصائيين االجتماعيين لإلشـراف علـى   وزودت الوز
األسر المدرسية، ومجالس اآلباء والمعلمـين، واألنديـة   : نواحي النشاط والتي كان من أهمها

  .الرياضية المدرسية، واألنشطة االجتماعية والثقافية، ونظام خدمة البيئة
-١٣٨١ربية االجتماعية باإلدارة العامة لرعاية الشباب إنشاء إدارة الت: المرحلة الثانية

وقد تطورت إدارة التربية والنشاط االجتماعي إلى إدارة عامة لرعايـة الشـباب   . هـ١٤٠٠



  ١٣

ضمت أربع إدارات فرعية منها إدارة التربية االجتماعية التي تتولى مهمة التنظيم واإلشـراف  
معلمين، واألندية المدرسية، ونظام رواد الفصول، على الجمعيات التعاونية، ومجالس اآلباء وال

  .واإلسعاف المدرسي، والنشاط الثقافي واالجتماعي
. حتـى اآلن -١٤٠١إنشاء اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبـي  : المرحلة الثالثة

هــ يقضـي   ١٤٠١/ ١٩/١٠خ فـي  / ٢١٦أصدر حيث معالي وزير المعارف قرارا برقم 
ية االجتماعية إلى إدارة عامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي وقد بـدأ التطبيـق   بتطوير إدارة الترب

  . هـ١٤٠٢الفعلي لإلرشاد على مستوى المناطق التعليمية ابتداء من الفصل الدراسي الثاني 
  :تعريف اإلرشاد في المملكة العربية السعودية

ربيـة السـعودية فـي    عرفت اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي في المملكة الع  
  :هـ اإلرشاد الطالبي بأنه١٠/١٢/١٤٠١في  ٣٢/٧/١/٤٢٨/٤٦التعميم رقم 

عملية بناءة، تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته، ويدرس شخصـيته، ويعـرف   "   
خبراته، ويحدد مشكالته، وينمي إمكانياته، ويحل مشكالته، في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه 

التعاليم اإلسالمية السمحة لكي يصل إلـى تحقيـق أهدافـه، وتحقيـق      وتدريبه وفي إطار من
التوافق شخصيا وتربويا ومهنيا وأسريا واجتماعيا، وبالتالي يسهم في تحقيق األهداف العامـة  

  ."للعملية التعليمية
  :أهداف اإلرشاد في المملكة العربية السعودية

هــ حـددت اإلدارة   ١٠/١٢/١٤٠١في  ٣٢/٧/١/٤٢٨/٤٦استنادا إلى التعميم رقم   
  :العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي في المملكة العربية السعودية أهداف اإلرشاد في التالي

توجيه الطالب وإرشاده إسالميا من النواحي النفسية واألخالقية واالجتماعية والتربوية  -١
وجميع . والمهنية لكي يصبح عضوا صالحا في بناء المجتمع، وليحيا حياة مطمئنة راضية

  .أساليب ومجاالت وبرامج التوجيه واإلرشاد تسعى إلى تحقيق هذا الهدف
إجراء البحوث والدراسات حول المشكالت التي يواجهها أو قد يواجهها الطالب أثنـاء   -٢

دراسته، سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية والعمل على إيجاد الحلول المناسـبة  
  .دراسته سيرا حسنا مما يوفر له الصحة النفسيةالتي تكفل أن يسير الطالب في 



  ١٤

العمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطالب والعمل على توجيـه واسـتغالل    -٣
تلك المواهب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع على الطالب بشـكل خـاص والمجتمـع    

  .بشكل عام
وإرشـاده  إيالف الطالب على الجو المدرسي في كل مرحلة مـن مراحـل دراسـته     -٤

  . للمرحلة التالية
االستفادة من برامج النشاط المدرسي بجميع أنواعها باعتبارها ميدانا خصبا لتوجيـه   -٥

  .الطالب وإرشادهم
مساعدة الطالب بقدر المستطاع لالستفادة القصوى من برامج التربية والتعليم المتاحة  -٦

  .لهم وإرشادهم إلى أفضل الطرائق للدراسة والمذاكرة
ى مساعدة الطالب على اختيار نوع الدراسة أو المهنة التـي تتناسـب مـع    العمل عل -٧

مواهبه وقدراته وميوله وحاجات المجتمع، وكذلك تبصيره بالفرص التعليميـة والمهنيـة   
المتوفرة، وتزويده بالمعلومات وشروط القبول الخاصة بها حتى يكون قادرا على تحديـد  

  .راك ولي أمر الطالب في اتخاذ مثل هذا القرارمستقبله بنفسه آخذين بعين االعتبار اشت
العمل على توثيق الروابط والتعاون بين البيت والمدرسة لكي يصبح كل منهما مكمال  -٨

  .وامتداد لآلخر
المساهمة في إجراء البحوث والدراسات حول المشـكالت التـي تواجههـا العمليـة      -٩

الواجبات المدرسية وتدني نسـبة  التعليمية في المملكة مثل التسرب وكثرة الغياب وإهمال 
  .النجاح في المدارس

بأهداف ) الطالب والمدرس والمدير والمجتمع ( العمل على توعية المجتمع المدرسي  -١٠
  .ومهام برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي

  :مهام ومسؤوليات المرشد الطالبي في المملكة العربية السعودية
  :يات المرشد الطالبي في التاليكما حددت اإلدارة العامة مهام ومسؤول  

التنسيق مع مدير المدرسة حول أعمال وخطط لجنـة توجيـه الطـالب وإرشـادهم      -١
بالمدرسة والقيام باإلعداد والتنظيم لجلسات تلك اللجنة ومتابعة قراراتها ورصد جلسـاتها  

  .ونتائج أعمالها في سجل خاص بذلك



  ١٥

لشامل للطالب المعـد مـن قبـل    تعبئة المعلومات الالزمة عن كل طالب في السجل ا -٢
الوزارة، وجمع المعلومات الالزمة بالطرق المناسبة لتكوين معرفة عامة عن كل طالـب  

  .بالمدرسة واإلشراف على حفظ السجالت المذكورة بطريقة تضمن سهولة الرجوع إليها
القيام ببحث الحاالت الضرورية المتعلقة بالطالب خالل حياته المدرسية وفـتح ملـف    -٣

بالحاالت التي تستدعي متابعة خاصة واستعمال استمارة بحث الحالة المخصصـة   خاص
  .لذلك

العمل على توثيق الروابط بين البيت والمدرسة وإطالع أولياء األمور علـى سـيرة    -٤
أبنائهم بالمدرسة، خاصة أولياء أمور الطالب الذين يعانون من مشكالت معينة، وتوعيـة  

ع المدرسة في تنشئة الطالب، وتطبيق كل مـا يـرد مـن    أولياء األمور بأهمية دورهم م
  .تعليمات خاصة بمجالس اآلباء والمعلمين، وتوثيق العالقة بين األسرة والمدرسة

رعاية الطالب المتفوقين دراسيا بالعمل والتعاون مع المدرسين الكتشـافهم وتنميـة    -٥
حديد أسباب تـأخرهم،  مواهبهم، ورعاية المتأخرين دراسيا بالعمل على التعرف عليهم، وت

والعمل على تحسين مستواهم الدراسي بالوسائل المناسبة وحسب التعليمات الخاصة بهـذا  
  .الشأن

تنفيذ برامج وخدمات اإلرشاد الديني والوقائي والتربوي واألكاديمي المهني واإلرشاد  -٦
بذلك، االجتماعي واإلرشاد األخالقي حسب اإلطار المحدد لكل منها في النشرات الخاصة 

واتخاذ الوسائل الممكنة لتأدية تلك الخدمات على صورة فردية أو جماعية للطـالب عـن   
طريق اللقاءات والمقابالت والندوات والمحاضـرات واإلذاعـة المدرسـية والنشـرات     

  .المطبوعة وما إلى ذلك من الوسائل
ـ  -٧ ع االتصال والتعاون مع جميع المدرسين بشكل عام ورواد الفصول بشكل خاص لجم

المعلومات الالزمة عن الطالب لتعبئة السجل الشامل، أو دراسة حالته، أو إيصال بعـض  
خدمات اإلرشاد، أو اإلعداد لبرامج توجيه الطالب وإرشادهم، أو تنفيـذ أي شـئ منهـا    

  .يتطلب تعاون المدرسين



  ١٦

 التنسيق مع إدارة المدرسة لالستفادة من النشاطات غير الصفية باعتبارها أداة فاعلـة  -٨
  .لتحقيق أهداف برامج توجيه الطالب وإرشادهم

  
  :الميثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد

-١٤١٧رأت اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بالتعاون مع األسرة الوطنية في دورتهـا لعـام     
هـ أهمية إعداد ميثاق أخالقي مهني متخصص يعين المرشد الطالبي على تطبيق المفهـوم  ١٤١٨

ح للخدمة اإلرشادية في المجال التربوي، وقد تحقق ذلك بصدور هذا الميثاق الـذي  المهني الصحي
اعتمده معالي وزير المعارف، وقد تضمن الميثاق المبادئ العامة للعملية اإلرشادية التي يجب على 
المرشد الطالبي فهم مضامينها للتعامل اإليجابي مع الطالب وكفاية المرشد المهنيـة وخصائصـه   

ومبادئ السرية في مجال العمل الميداني وأسس العالقة اإلرشادية الفاعلة فـي تحقيـق    الشخصية
  :وتضمن الميثاق األخالقي ما يلي. رسالة التوجيه واإلرشاد في المجال التربوي

  :مبادئ عامة: المادة األولى
أن يتحلى المرشد الطالبي باألخالق اإلسالمية قوال وعمال وأن يكون قدوة حسنة فـي   •

  .صبر واألمانة والحلم وتحمل المسؤولية دون ملل أو ضجر أو يأسال
وعدم التقيد ) الطالب ( أن يتميز المرشد بالمرونة في التعامل مع حاالت المسترشدين  •

  .بأساليب محددة في فهم مطالبهم وحاجاتهم اإلرشادية
به والسعي  أن يتميز المرشد بالرفق في معاملته للمسترشد بما يمنحه الشعور باالهتمام •

  .لمصلحته ومساعدته في حل ما يعترضه من صعوبات
أن يتميز المرشد باإلخالص وتقبل العمل في مجال التوجيه واإلرشاد كرسالة تربويـة   •

  .وليس كوظيفة بعيدا عن الرغبات الذاتية والطموحات الشخصية
عمـل  أن يكون لدى المرشد وعي بذاته ودوافعه وحاجاته وعدم إسقاطها على مسـار ال  •

  .اإلرشادي
أن يتجنب المرشد إقامة عالقات شخصية مع المسترشد وأن تكون العالقة بينهما عالقة  •

  .مهنية



  ١٧

أن يسعى المرشد إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمسترشد وأن توجه العملية اإلرشـادية   •
  .نحو تحقيق أهدافها اإلرشادية

هنته وعدم تجاوزها، وأن يتجنب أن تكون لدى المرشد معرفة تامة بالحدود األخالقية لم •
  .أي تصرف يسئ إلى عمله المهني

  .أن يكون المظهر الشخصي للمرشد مقبوال دون تكلف أو مبالغة •
  .أن يبتعد المرشد عن التعصب كافة، وأن يلتزم بأخالقيات العمل المهنية •
  .أن يقوم المرشد بمصارحة الطالب بحدود وإمكانات عمله المهني دون مبالغة أو خداع •
أال يستخدم المرشد أجهزة تسجيل أو أجهزة أخرى إال بعد استئذان المسترشـد وأخـذ    •

  .موافقته
أال يقوم المرشد بتكليف أحد زمالئه من غير المرشدين في المدرسة للقيام بمسـؤولياته   •

  .اإلرشادية باإلنابة عنه
ه استكمال أن يوثق المرشد عمله المهني بأقصى قدر من الدقة واإلتقان وبشكل يكفل مع •

  .العمل في حالة عدم استمراره في مهمته ألي سبب من األسباب
أن يقوم المرشد بإشعار المسترشد في حالة تطبيـق بعـض االختبـارات النفسـية أو      •

الخ، بأسباب التطبيق ونوع االختبار وتفسير نتائجه بعد التطبيق …التحصيلية أو الشخصية 
  .مع االحتفاظ التام بسرية المعلومات

د تأكد المرشد واقتناعه بضرورة تحويل الطالب إلى جهة أخرى الستكمال دراسـة  عن •
  .حالته فعليه إشعار الطالب بذلك وشرح أسباب تحويله

  :كفاية المرشد الطالبي المهنية وخصائصه الشخصية: المادة الثانية
لعلميـة  اإللمام بالمعارف ا: أن يتوفر لدى المرشد بعض الخصائص المهنية والشخصية ومنها •

المتخصصة في مجال التوجيه واإلرشاد وخدماته اإلنمائية والوقائية والعالجية التي تعتمـد علـى   
فهم سلوك الطالب والقدرة على تفسيره، وتعد درجة الدبلوم في التوجيه واإلرشـاد بعـد الدرجـة    

جـال  الجامعية وبخاصة للمتخصصين في الدراسات النفسية واالجتماعية حدا أدنى للعمـل فـي م  
  .التوجيه واإلرشاد



  ١٨

أن تتوفر لدى المرشد القدرة على تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية المقننة علـى   •
  .البيئة السعودية وتفسير نتائجها

أن يطور المرشد قدراته المعرفية والمهارية في مجال التوجيه واإلرشاد عن طريق اإلطـالع   •
الدوريات المتخصصة وحضور المؤتمرات والنـدوات فـي    على المراجع العلمية واالشتراك في

  .مجال اختصاصه والمشاركة الفاعلة فيها
أن تتوفر لدى المرشد الكفاية الذهنية التي تمنحه القدرة على فهم شخصية المسترشد وحاجاتـه   •

  .ومطالبه اإلرشادية من خالل سعة اطالع المرشد في مجال تخصصه
بدنية واالنفعالية التي تدفعه لبذل الجهد والعطاء في متابعة حالة أن تتوفر لدى المرشد القدرة ال •

  .المسترشد وإنجاح العملية اإلرشادية
  .أن تتوفر لدى المرشد القدرة على توجيه مسار العملية اإلرشادية بما يحقق الهدف اإلرشادي •
  .هاأال يستخدم المرشد أدوات فنية أو أساليب مهنية ال يجيد تطبيقها وتفسير نتائج •

  :السرية: المادة الثالثة
أن يلتزم المرشد باألمانة على ما يقدم له أو يطلع عليه مـن أسـرار خاصـة بالطالـب وبياناتـه      

  .الشخصية وبمسؤولية تأمينها ضد اطالع الغير عليها إال بإذن منه وبطريقة تصون سريتها
راستها ومتابعتها التي قـد  أن يلتزم المرشد بعدم نشر المعلومات الخاصة بالحاالت التي يقوم بد •

  .تمكن اآلخرين من كشف أسرار أصحابها وذلك منعا للحرج أو استغالل البيانات ضدهم
أن يلتزم المرشد بعدم اإلفصاح عن نتائج دراسة حالة المسترشد واالكتفاء بإعطـاء توصـيات    •

  .لمن يهمه أمر المسترشد للتعامل مع حالته
خالل دراسة حالة المسترشد بأن هناك خطرا أو ضـررا  في حالة معرفة المرشد واقتناعه من  •

قد يلحق به أو باآلخرين فعليه اإلفصاح عن معلومات محددة وضرورية عن الحالة لمـن يهمـه   
  .الموضوع في عالج حالته

في حالة طلب معلومات سرية عن حالة المسترشد من قبل الجهات األمنية أو القضائية فعلـى   •
  .مات الفردية وبقدر الحاجة فقط وإشعار المسترشد بذلكالمرشد اإلفصاح عن المعلو

إذا طلب ولي أمر الطالب أو مدير المدرسة أو المشرف التربوي معلومات سرية عن الطالـب   •
  .فعلى المرشد تقديم المعلومات الضرورية بعد التأكد من عدم تضرر الطالب من إفشائها



  ١٩

  :أسس ومبادئ العالقة اإلرشادية: المادة الرابعة
  المبادرة في تلمس حاجات الطالب اإلرشادية وتحديدها وإعداد البرامج والخدمات الالزمة  •

  .لتلبية تلك االحتياجات في ضوء أهداف التوجيه واإلرشاد في المملكة العربية السعودية    
  التقبل اإليجابي للمسترشد باإلصغاء إليه عند التحدث عن مشكالته دون إصدار أحكام تقويمية   •

  عليها والنظر إلى المسترشد باعتباره إنسانا له كرامة وقيمة مما يعطيه شعورا بأن هناك من     
  .يفهمه ويقدر حالته ويهمه أمره    

  .الحرص التام على مصلحة المسترشد وتقديم العون له بعيدا عن أشكال التحيز أو االستغالل •
  حددة بكل دقة، وتهيئة المكان  االهتمام بالجلسات اإلرشادية وحضورها في مواعيدها الم •

  .المناسب لعقدها    
  تفهم أبعاد ومقتضيات الوسط االجتماعي والثقافي والقيم االجتماعية التي يألفها المسترشد  •

  ومجتمعه فال يجوز أن يأتي المرشد بممارسات عالجية أو إرشادية ال تتفق مع تلك المفاهيم     
  .والقيم    

  د أثناء العملية اإلرشادية ومالحظة انفعاالته أثناء قوله أو فعله لكي  اإلصغاء التام للمسترش •
  .يتسنى للمرشد فهم حالته والمالحظة المستمرة لتلك االنفعاالت    

  عدم استفزاز المسترشد للكشف عن مشكلته مما يضعف الثقة بينه وبين المرشد، ويعوق تقدم  •
  .العملية اإلرشادية    

  نظر المسترشد حفاظا على توثيق العالقة المهنية وسير العمل اإلرشادي  عدم االستهانة بوجهة •
  .في اتجاهه الصحيح    

  مساعدة المسترشد على تعلم كيفية اتخاذ القرار المناسب لحل مشكالته بما يعزز ثقته في نفسه       •
  .والتعرف على قدراته والبعد عن صنع القرار له    

  نو على المسترشد، مما يضعف استقالليته وقدرته على اتخاذ عدم اإلفراط في التعاطف والح •
  .قراراته لحل مشكلته    

  عدم استخدام أي مقاييس أو اختبارات غير مقننة على البيئة السعودية وأخذ موافقة الوزارة قبل  •
  .تطبيق أي اختبارات ومقاييس في مجال اإلرشاد    

  أن االستمرار في دراستها ليس فيه مصلحة   إقفال الحالة أو إحالتها عند إدراك المرشد  •
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  .للمسترشد مع شرح األسباب له    
  .عدم إحالة المسترشد إلى جهة أخرى إال بعد موافقته أو موافقة ولي أمره إذا كان قاصرا •
  في حالة استخدام المرشد أسلوب اإلرشاد الجماعي فعليه اتباع األسس المهنية الخاصة بهذا  •

  .عداد المسترشد للقاء الجماعة والتأكيد على سريتها وحفظهااألسلوب مثل إ    
  المراجع

ندوة قسـم علـم الـنفس    . تطور مفهوم اإلرشاد النفسي).  ١٩٨٦. ( محمود، سليمان عبداهللا
جامعة الكويت، اإلرشاد النفسي والتربوي بدولة الكويـت مـن أجـل     -التربوي، كلية التربية 

  .علميالتنمية، مؤسسة الكويت للتقدم ال
مركـز  . التوجيه واإلرشاد في المملكة العربية السـعودية ).  ١٤٠٢. ( مجلة التوثيق التربوي

  .٢٣-٢٢المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي، الرياض، العدد 
الميثاق األخالقي ).  ١٤١٩( وزارة المعارف شؤون الطالب اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد 

: مطبعة دار طيبـة . رس وزارة المعارف بالمملكة العربية السعوديةللتوجيه واإلرشاد في مدا
  .الرياض

  .هـ١٠/١٢/١٤٠١في  ٣٢/٧/١/٤٢٨/٤٦تعميم رقم . وزارة المعارف
American Psychologist Association. ( 1953 )..  

Rogers, C. ( 1942 ). Counseling and psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.  
Super, D. ( 1955 ). Transition from vocational guidance to counseling psychology. 
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  التعريف باإلرشاد
أن اإلرشاد نوع من أنواع العلوم االجتماعية التطبيقيـة التـي    ( Glanz, 1974 )يرى   

ساهم في نموها وتطورها علوم مختلفة كعلم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجيـا الثقافيـة   
  .والتربية واالقتصاد والفلسفة

 فكل علم من هذه العلوم ساهم وبدرجات متفاوتة في تشـكيل مهنـة اإلرشـاد ونمـو      
مفاهيمه وأهدافه وأساليبه، فمن علم النفس استفادة اإلرشاد في فهم النفس اإلنسـانية ونموهـا   
وتطورها، ومن علم االجتماع استفاد اإلرشاد من مفهـوم البنـاء االجتمـاعي والمؤسسـات     
االجتماعية، وساعدت األنثربولوجيا في فهم أهمية الثقافة واختالفاتها بحسب الزمان والمكـان،  

  .القتصاد استفاد اإلرشاد من ديناميات العملومن ا
أن هناك عالقة وثيقة بين التربية والتعليم  ( Vaujhan, 1975 )وفي مجال التربية يشير 

وبين التوجيه واإلرشاد فالتربية تتضمن عناصر كبيرة من التوجيه كمـا أن عمليـة اإلرشـاد    
  .تتضمن التعلم والتعليم

فاهيم الفلسفية كالحرية واالختيار والمسؤولية والمثالية كما استفاد اإلرشاد من بعض الم
زهـران،  ( والواقعية والنفعية والمنطق واختيار فلسفة الحياة وهدف الحياة ومفهوم األخـالق  

١٩٨٠  .(  
  :تعريف اإلرشاد في اللغة

رشـد  . نقـيض الغـي  : الرشد والرشد والرشاد( ورد في لسان العرب البن منظور   
. يرشد رشدا ورشادا فهو راشـد ورشـيد  . رشد رشدا، بالضم، ورشد بالكسراإلنسان بالفتح ي

وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء  . وهو نقيض الظالل، إذا أصاب وجه األمر والطريق
رشـد  : الراشد اسم فاعل من رشد يرشد رشدا، وأرشدته أنا، ورشد أمره. الراشدين من بعدي

ويقال استرشـد  . هداه، واسترشده طلب منه الرشد: ر ورشدهوأرشده اهللا وأرشده إلى األم. فيه
. أسماء: وراشد ومرشد ورشيد ورشد ورشاد. فالن ألمره إذا اهتدى له، وأرشدته فلم يسترشد
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: واإلرشـاد . وإرشاد الضال أي هدايته الطريق وتعريفه والرشدي اسم للرشـاد : وفي الحديث
هو الذي أرشد الخلق إلـى  : ماء اهللا تعالى الرشيدوفي أس. الهداية والداللة والرشدى من الرشد

هو الذي تنساق تدبيرا ته إلى غاياتهـا علـى سـبيل    : مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها وقيل
  .السداد من غير إشارة مشير وال تسديد مسدد

  :تعريف اإلرشاد االصطالحي
وجـد  اإلرشاد مصطلح أو كلمة يظهر أن كل شخص يفهمها لكـن فـي الحقيقـة ال ي     

إلى أن النمو السريع  ( Tyler, 1969 )شخصان يفهمان هذا المصطلح بنفس المعنى حيث يشير 
، وأن جـزء  )اإلرشاد والمقصود بـه  ( لمهنة اإلرشاد أدى إلى غموض وسوء فهم المصطلح 

من هذا الغموض وسوء الفهم يعود إلى حقيقة أن اإلرشاد نشأ ونما من خالل مجموعة مختلفة 
  .إلنسانيةمن العلوم ا

على أن اإلرشاد هو عالقة  ( Pepinsky & Pepinsky, 1954; Patterson, 1967 )ويتفق   
بـين  ) االتصال العقلي والعاطفي (  interactionوالتفاعل  confidentialityفريدة تتسم بالسرية 

ويعمـل   skillsشخص أو مجموعة أشخاص يواجهون مشكلة معينة مع مساعد يمتلك المهارة 
توفير األوضاع التي تسهم في حل المشكلة وتغيير السلوك بما يتفق مـع أهـداف وقـيم    على 

  .المسترشد
عملية اإلرشاد بأنها عالقة مساعدة فريدة مـن خاللهـا    ( Blackham, 1977 )ويصف   

تتاح للمسترشد فرصة التعلم والتعبير والتفكير واالختيار والتجربة والتغيير بطريقـة مقبولـة   
ه، وأن المسترشدين غالبا ما يدخلون هذه العالقة طواعية واختيـارا ويـأملون أو   ومرغوبة لدي

يتوقعون من المرشد أن يساعدهم ويقوم بحل ما يعانونه مـن صـعوبات أو مشـكالت، وأن    
عالقة تعاونية يعتمد نجاحها بدرجة كبيـرة علـى    counseling relationshipالعالقة اإلرشادية 

ترشد مسؤولية إنجاز األهداف اإلرشادية المرسومة، ولكي تتحقـق  تحمل كل من المرشد والمس
أهداف هذه العملية اإلرشادية البد للمرشد من االستفادة من فهمه للسلوك اإلنسـاني ومعارفـه   
ومعلوماته وعالقاته الشخصية في سبيل إيجاد أوضاع مناسبة إلحداث التغيير المنشود في حياة 

  . المسترشد
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أن اإلرشاد عملية مساعدة تهـدف إلـى زيـادة قـدرات      ( Arbuckle, 1967 )ويرى   
مع صعوبات الحياة  adaptationالمسترشد واالستفادة من الموارد التي يعرفها ويمتلكها للتكيف 

خدمة أو مسـاعدة  ) ١:كما يضيف أن اإلرشاد هو. وأن اإلرشاد ال يهدف إلى تغيير الشخص
عملية التأثير في سلوك الشخص الذي ) ٢اد، تقدم بواسطة شخص متخصص معد لتقديم اإلرش

وأخيرا فإنه من خالل العالقـة  ) ٤إحداث تغيير في حياة المسترشد، ) ٣يبحث عن المساعدة، 
ومهـارة   knowledgeالفريدة بين المرشد والمسترشد ومن خالل ما يمتلكه المرشد من معرفة 

ومن خالل هذا التعريـف  . رشاديةوأساليب لتغيير السلوك يستطيع أن يحقق أهداف العملية اإل
نستطيع أن نلخص أهم العناصر التي تتضمنها العملية اإلرشادية والتي تعتبر أساسا لنجاحهـا  

أشار التعريف إلى أهمية إعداد المرشد وضرورة حصوله على المعرفة والخبـرة  :  في التالي
تهدف إلـى تغييـر سـلوكيات    والمهارة التي تؤهله للقيام بهذه المهمة وأن العملية اإلرشادية 

المسترشد مما يساعده على حل مشكالته والتغلب على الصعوبات التي يواجههـا، كمـا أكـد    
التـي تـربط بـين المرشـد      professional relationshipالتعريف على أهمية العالقة المهنية 

  .والمسترشد لتحقيق وإنجاز أهداف العمل اإلرشادي
شاد بأنه عالقة شخصية دينامية بين شخصين يشتركان اإلر ( Gilbert, 1951 )وعرف   

في تحديد المشكلة ورسم األهداف في جو يسوده التقبل واأللفة والتقدير واالحترام الذي يتـيح  
  .للمسترشد فرصة اتخاذ القرار المناسب لحل مشكلته

مـن  ) ١: فيصنف مفاهيم اإلرشاد في ثالث فئات رئيسة هـي  ( Gustad, 1953 )أما   
األشخاص المشاركين في العملية اإلرشادية، وعادة ما يقوم بذلك أشخاص مهنيون لهـم  حيث 

من حيث األهداف تؤكـد عمليـة   ) ٢. أدوار محددة كالمرشد واألخصائي النفسي واالجتماعي
) ٣. ، والتوظيف األمثل، والسعادة األكثر للمسترشـد adjustmentاإلرشاد على تحسين التوافق 

  . اإلرشاد هو عملية تعليمية تعاريف تؤكد على أن
اإلرشاد بأنه عملية يقوم مـن خاللهـا المرشـد بمسـاعدة      ( Glenn, 1955 )وعرف   

  .المسترشد في اتخاذ قرار أو تخطيط لما يحتاج إليه
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اإلرشاد بأنه عملية توجيه نمو الفرد بحيث تصل إمكاناته إلى  ( Super, 1958 )وعرف   
الفرد وحاجات المجتمع، وذلـك   needsتبار معادلة حاجات أقصى درجة ممكنة آخذه بعين االع

  .بهدف توجيه القوى البشرية وإعداد أبناء اليوم لتحمل مسؤولياتهم االجتماعية في المستقبل
اإلرشاد بأنه العملية التي من خاللها يحـاول  ) وزمالءه  ( Pietrofesa, 1978 وعرف   

اإلرشاد وأن يساعد شخصا آخر في تفهـم  المرشد وهو شخص مؤهل تأهيال متخصصا للقيام ب
 face-to-faceوأن اإلرشاد مواجهة إنسانية وجهـا لوجـه   . ذاته واتخاذ قراراته وحل مشكالته

  .تتوقف نتائجها إلى حد كبير على العالقة اإلرشادية
التوجيه واإلرشاد النفسي بأنه عملية بنـاءة تهـدف إلـى    )  ١٩٨٠زهران، ( وعرف   

يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكالته وينمي إمكاناته مساعدة الفرد لكي 
ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلـى تحديـد وتحقيـق    

  .أهدافه وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيا وتربويا ومهنيا وأسريا وزواجيا
اإلرشـاد بأنـه    ١٩٨١نفس اإلرشـادي  وعرفت رابطة علماء النفس األمريكية لعلم ال  

مجموعة الخدمات التي يقدمها أخصائيو علم النفس اإلرشادي الذين يعتمدون في تدخلهم علـى  
مبادئ ومناهج وإجراءات لتسيير سلوك اإلنسان بطريقة إيجابية وفعالة خالل مراحـل نمـوه   

للنمـو والتوافـق مـن     المختلفة، ويقوم المرشد بممارسة عمله مؤكدا على الجوانب اإليجابية
منظور إنمائي، وأن هذه الخدمات تهدف إلى مساعدة األفراد على اكتساب المهارات الشخصية 
واالجتماعية وتحسين توافقهم لمطالب الحياة المتغيرة، وتعزيز مهاراتهم للتعامـل مـع البيئـة    

   .المحيطة بهم، واكتساب المهارات والقدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات
فإن التوجيه واإلرشاد يتم فـي موقـف   ) "  ١٩٨٤مرسي والرشيدي، ( واستنادا إلى   

وشخص آخر يقدم لـه التوجيـه   ) المرشد ( مواجهة بين متخصص في علم النفس اإلرشادي 
واإلرشاد بهدف مساعدته على فهم نفسه، وتحديد قدراتـه واسـتعداداته وميولـه، وتوضـيح     

عرفة مشكالته وظروفه البيئية التي يعيش فيها، واإلمكانـات  اتجاهاته ودوافعه وطموحاته، وم
المتاحة له فيها، ومساعدته على كيفية توظيف هذه المعلومات في تحديد أهداف واقعية لنفسـه  
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واالستفادة منها ألقصـى قـدر    abilitiesوتشجيعه على اتخاذ القرارات المناسبة لتنمية قدراته 
  ). ٢٨٥ص ( له ممكن في ضوء فرص الحياة المتاحة 

اإلرشاد بأنه إجراء يستخدمه المرشد لتوجيه األفراد واألسر  ( Barker, 1991 )وعرف   
والجماعات والمجتمعات بواسطة مجموعة متنوعة من األنشطة كتوجيه النصح، والبحث عـن  

  .البدائل، والمساعدة في تحديد األهداف، وتوفير المعلومات الالزمة
المساعدة التي يقدمها مرشـد  " اإلرشاد بأنه )  ١٩٩٦ري، الشناوي والتويج( وعرف   

مؤهل لمسترشد لديه ظروف مؤقتة أو دائمة، ظاهرة أو متوقعة، بهدف مساعدته على التخلص 
  ). ٨٨٥ص "( من هذه الظروف أو التعامل معها وذلك في إطار عالقة الوجه لوجه 

  :وبناء على ما سبق نقدم التعريف التالي لإلرشاد
اد عملية ذات توجه تعليمي، تجرى في بيئة اجتماعية بسيطة بـين شخصـين،   اإلرش  

يسعى المرشد المؤهل بالمعرفة والمهارة والخبرة إلى مساعدة المسترشـد باسـتخدام طرائـق    
وأساليب مالئمة لحاجاته ومتفقة مع قدراته كي يتعلم أكثر بشأن ذاته ويعرفها على نحو أفضل، 

موضع التنفيذ فيما يتعلق بأهداف يحددها بشكل واقعـي ويـدركها   ويتعلم كيف يضع هذا الفهم 
  .بوضوح أكثر وصوال إلى الغاية كي يصبح أكثر سعادة وأكثر إنتاجية

كما نخلص مما تقدم من تعاريف بأن العمليـة اإلرشـادية تتميـز بمجموعـة مـن        
  :الخصائص التي توضح معالمها وتميزها عن غيرها من أساليب التدخل وهي

إلرشاد عملية تتميز بالتفاعل والدينامية بين المرشد والمسترشد يتحمل فيها كل منهمـا  إن ا - ١
  .لدوره ومسئوليته في إنجاز األهداف وإحداث التغيير المنشود

إن أساس نجاح العملية اإلرشادية يعتمد بدرجة كبيرة على العالقة اإلرشادية التي أساسها  - ٢
شد في التعبير عن أفكـاره ومشـاعره ومراعـاة    التقبل واالحترام والتقدير وحق المستر

  .ظروفه وقدراته وإمكاناته الشخصية والبيئية
إن الهدف من العملية اإلرشادية هو اكتشاف جوانب القوة في شخصية المسترشد وبيئتـه   - ٣

  .واالستفادة منها في إنجاز أهداف العملية اإلرشادية وإحداث التغيير المطلوب



  ٢٧

ية مهنية تتطلب شخصا مؤهال يمتلك المعرفة بالسلوك اإلنسـاني  إن العملية اإلرشادية عمل - ٤
  .وأساليب التغيير والخبرة والمهارة التي تساعده في أداء عمله بصورة صحيحة

إن العملية اإلرشادية تتم من خالل عالقة الوجه لوجه نظرا لما تتيحه هذه العالقـة مـن    - ٥
اسة المشكلة بدقـة والوقـوف   فرص لكل من المرشد والمسترشد لفهم بعضهما بعضا ودر

لكل منهما واالتفاق علـى   nonverbalوغير اللفظي  verbal behaviorعلى السلوك اللفظي 
  .جميع عمليات اإلرشاد ورسم األهداف ومن ثم تحقيقها

إن التدخل اإلرشادي يعطي أهمية بالغة لقيم ومبادئ وعادات ومعتقدات المجتمع الذي يتم  - ٦
  .الفرعية للمسترشد فيه، كما يراعي الثقافة

  أهمية اإلرشاد وأهدافه
إلى أنه خالل السبعينيات من هذا القرن كان هناك زيـادة   ( Blackham, 1977 )يشير   

في االعتماد على اإلرشاد كجزء من فريق الصحة النفسية الذي يعمل فـي مراكـز الصـحة    
الجيـة متنوعـة لفئـات    النفسية المجتمعية، ففي هذه المراكز قام المرشدون بتقديم خدمات ع

مختلفة من المسترشدين شملت أصحاب مشكالت إدمان الكحـول والمخـدرات، والمشـكالت    
وقد أثر هـذا  . الزوجية، والمشكالت المهنية، كما شمل عملهم المراهقين والمعوقين ومشكالتهم

و االعتماد الكبير على المرشدين في تطور ونمو مهنة اإلرشاد وأصبح بمثابة قـوى حـافزة أ  
دافعة لهؤالء المرشدين، كما أدى إلى استحداث برامج تدريبية حديثة ومتطورة لتنمية قـدرات  

  .ومهارات المرشدين
مهنة اإلرشاد مهنة ذات قيمة وأهمية كبيرة  ( Engelkes & Vandergoot, 1982 )ويعد   

اضح، ويؤكد وينظر إليها كخبرة إنسانية في عالم متغير تضعف فيه العالقات اإلنسانية بشكل و
أيضا على أن اإلرشاد يسمح للناس بالتعاون مع بعضهم إلنجاز أهداف مشتركة ويتـيح لهـم   
فرصا عديدة للتعبير عن اآلمال والطموحات والمخاوف، ومشاركة بعضهم بعضا فـي هـذه   

ويؤكد الباحث أيضا على أن اإلرشـاد يمكـن أن يسـهم فـي إظهـار      . الهموم واالهتمامات
ويتضح لنا من خالل هذه الفقرة أهميـة العمـل   . نيتهم نحو بعضهم البعضالمسترشدين إلنسا

اإلرشادي باعتباره موردا أو مصدرا أساسيا لمساعدة اآلخرين في حل مشـكالتهم والتعـرف   
  .على قدراتهم واالستفادة منها إلى أقصى حد ممكن بما يعود بالنفع للفرد وللمجتمع
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جانبين ضروريين لنجاح العمـل اإلرشـادي    ونؤكد بدورنا في هذا المجال على أهمية
وهو فهم المرشد ووعيه وإدراكه لدوره ومسئوليته تجاه المسترشدين، فينبغي والحالة هـذه أن  
يسأل نفسه لماذا أؤدي هذا العمل؟ وما هي الفوائد التي سيجنيها المسترشد؟ أما الجانب اآلخـر  

ل، ونعني بذلك االستعداد النفسي والعلمـي  فيتركز حول معرفته بمدى استعداده للقيام بهذا العم
هل أنا مستعد للـدخول فـي هـذه العالقـة     : والمهني، وأن يسأل المرشد نفسه السؤال التالي

  .اإلرشادية؟ وهل أملك العلم والقدرة والكفاءة التي تؤهلني للقيام بهذا العمل على خير وجه؟
تـتلخص فـي مسـاعدة    أن أهداف المرشد العيـادي   ( Boy & Pine, 1963 )ويرى 

 realالمسترشدين للشعور بالراحة ومساعدتهم على تقبل أنفسهم والتفريق بين حقيقـة أنفسـهم   

self  ومثالية أنفسهمideal self   ومساعدتهم للتفكير بوضوح لحل مشكالتهم الشخصـية، وفـي ،
لهـدف هـو   هذا اإلطار ينبغي على المرشد أن يهتم بالمشاعر والمؤثرات في عملية التفكير، فا

مساعدة المسترشد للوصول إلى نقطة يفهم فيها نفسه ليس بطريقة إيجابية وفعالـة فقـط بـل    
 externalبطريقة أكثر فاعلية وذكاء وفهما، ولهذا فالمسترشد بحاجة إلى المعلومات الخارجية 

information لفهم نفسه مقارنة بالمحيطين به.  
شاد بطريقة أكثر واقعيـة فأشـار إلـى أن    فقد ناقش أهداف اإلر ( Byrne, 1963 )أما 

هدف المرشد يعتمد بدرجة أساسية على القيمة اإلنسانية للفرد بغض النظر عن مستوى تعليمه 
وذكائه وجنسه وخلفيته الثقافية، ولهذا فإن على المرشد استخدام مهاراتـه لتحقيـق األهـداف    

فسه والمحافظة على ذلك بحيـث  مساعدة كل مسترشد في اكتساب الوعي الذاتي بن) ١: التالية
مساعدة كل مسترشد لمواجهـة أي تهديـد لحياتـه    ) ٢.يصبح قادرا على تحمل مسؤولية نفسه

مسـاعدة كـل مسترشـد فـي     ) ٣.وفتح مجاالت للمسترشد لزيادة اهتمامه بسعادة اآلخـرين 
  .استحضار طاقاته وقدراته وأسلوب حياته بما يتفق مع القيم األخالقية للمجتمع

فيرى أن على المرشد عندما يفكـر فـي أهـداف العمليـة      ( Arbuckle, 1965 )أما   
اإلرشادية أن يفكر فيها من جانب رضا المسترشد وليس رضا المرشد، فالسؤال المهم هنا هـو  
هل يعود هذا العمل اإلرشادي بالنفع للمسترشد ويعمل على تحقيق رغباتـه؟ أم أنـه يحقـق    

اإلشارة إليه في هذا الموقف ضرورة العمل لما فيه مصلحة ومما تجدر !. رغبات المرشد فقط
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المسترشد والمسترشد فقط وليس بما يعود على المرشد بالنفع أو يرضـيه، فالمرشـد الـذي    
يستدعي مجموعة من الطالب إلقناع إدارة المدرسة بأنه يعمل مع أنه في الحقيقة ال يقدم لهـم  

قيق أغراض شخصية كالوسـاطة بالمسترشـد أو   شيئا، وكذلك المرشد الذي يستغل وظيفته لتح
  .من يعرفه هو مرشد يسيء استخدام مهنته

أن اإلرشاد يهدف إلى مساعدة المسترشـدين   ( Tyler, 1971; Wolberg, 1967 )ويرى   
في عمليات االختيار واتخاذ القرار، واستخدام جميع مواردهم إلحداث التكيـف المالئـم مـع    

  .الشخصيعالمهم التعليمي والمهني و
أن لإلرشاد أربعـة   ( Bordin, 1968; Tyler, 1969; Shertzer & Stone, 1974 )ويرى   

  :أهداف رئيسة هي
  .حل مشكالت المسترشدين - ١
  .توجيه جوانب القوة في شخصياتهم  وتوجيه نموهم - ٢
  .تحسين فعالية قدراتهم  للتكيف - ٣
  .تنمية عمليات صنع واتخاذ القرار - ٤

رى أن بعض أشكال اإلرشاد تعمل على إحداث تغييـرات  في ( Blackham, 1977 )أما   
في شخصية المسترشد خاصة إذا عرفنا تغيير الشخصية بتعديل السمات الشخصية المتأصـلة  

  .وعملياتها كأسلوب التكيف وحيل الدفاع النفسية العمليات الالشعورية
ربعـة  أن أهداف عملية اإلرشاد تتلخص فـي أ  ( Loughary & Ripley, 1979 )ويرى 

  : جوانب أساسية هي
حالتـه النفسـية   ( مساعدة المسترشد لكي يكون قادرا على التعبير عن مشاعره وانفعاالته  - ١

emotional state  (السلبية وتغييرها.  
  .مساعدة المسترشد لكي يكون اكثر تفهما لنفسه وللمواقف والمشكالت التي يمر بها - ٢
  .اذ القرارات ذات األهميةمساعدة المسترشد لكي يكون اكثر قدرة على اتخ - ٣
  .مساعدة المسترشد لكي يكون اكثر قدرة على تطبيق قراراته - ٤
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بان اإلرشاد التربوي والنفسي عمليـة بنـاءة تهـدف إلـى     )  ١٩٨٠زهران، ( يرى 
مساعدة المتعلم لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراتـه ويحـدد مشـكالته وينمـي     

ا يوفر له تحقيق الصحة النفسـية والتوافـق الشخصـي    إمكاناته في ضوء معرفته ورغبته، بم
  .والتربوي واألسرى

فقد توصل في دراسته حول توجيه المراهقين والشباب إلـى   ( Patterson, 1986 )أما 
  :ثالثة أهداف أساسية هي

فهم النفس والقدرات واالستعدادات والميول والرغبات والطموحات واإليجابيات والسلبيات  - ١
  .فهما واضحا

عرفة متطلبات النجاح وشروطه ومزاياه والمكاسب المادية والمعنوية لمختلـف المهـن   م - ٢
  .واألعمال

  .التفكير الحقيقي في العالقات واالرتباط بين الهدفين السابقين - ٣
  :أن على المرشد أن يساعد المتعلم في تحقيق ما يلي)  ١٩٨٤الفرا، ( ويرى 

المهنية وتحصيله الدراسي وسـماته الشخصـية   تقويم استعداداته العقلية وميوله الدراسية و - ١
المتعلقة بدراسته وذلك من خالل تحصيله الدراسي ونتائج االختبارات النفسية التي تجرى 

  .عليه
التعرف على اإلمكانات التربوية ومساعدته في اختيار المدارس أو الكليـات أو المراكـز    - ٢

المعلومـات التربويـة والمهنيـة    التي تتالءم مع اختياره الدراسي والمهني وذلك بتقـديم  
  .المالئمة ومساعدته على االختيار المناسب

تحديد جوانب القصور لدى المتعلم والعمل على عالجهـا وتعويضـها وذلـك باسـتخدام      - ٣
  .االختبارات الشخصية والوسائل األخرى الطبيعية والصحية

يوجه إمكانياتـه  تحقيق التوافق مع الجو المدرسي واألسري واالجتماعي حتى يستطيع أن  - ٤
  .نحو تحصيله الدراسي

أن اإلرشاد يهدف إلى مساعدة المسترشدين علـى  )  ١٩٨٤الرشيدي ومرسي، (ويرى 
تنمية أنفسهم واختيار نمط حياة مناسبة لطموحاتهم، ووقاية أنفسهم مما قد يعوقهم عن النمو، أو 
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ى األشخاص العاديين الذين يحد من شعورهم بالجدارة والسعادة في الحياة، كما يقدم اإلرشاد إل
يعانون من صعوبات في اختيار المهنة أو الدراسة أو يعانون من مشكالت نفسية أو اجتماعيـة  
أو مهنية أو تربوية بهدف مساعدتهم على التخلص منها، وتخفيف مشاعر اإلحبـاط والتـوتر   

  .والقلق، وإرشادهم إلى تنمية أنفسهم وحمايتها من االنتكاس و االضطراب
أهداف اإلرشاد فـي المدرسـة فـي    )  ١٩٩٢عبدالسالم، طاهر، ومهني، ( لخص وي

  :التالي
مساعدة األفراد على فهم أنفسهم أي الفهم الدقيق لقدراتهم وإمكانياتهم وميولهم ورغبـاتهم   - ١

  .الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية
  .توفير المناخ النفسي المناسب لتحقيق التوازن النفسي واالجتماعي - ٢
  .لديهم self-acceptanceتنمية شعور واضح بتقدير وتقبل الذات  - ٣
تنمية االستقالل الذاتي لدى كل فرد منهم ومنحه القدرة على توجيه حياته ضمن إطار القيم  - ٤

  .والمعايير التي يؤمن بها المجتمع
زيادة استبصارهم بمشكالتهم والعمل على إزالة التـوتر المصـاحب لهـذه المشـكالت      - ٥

  .م على تفريغ انفعاالتهمومعاونته
  .المساهمة الجادة في تصحيح انحرافاتهم السلوكية وعالج المشكلين منهم - ٦
التعرف على أسباب ضعف التحصيل الدراسي لدى فئة من الطالب ومسـاعدتهم للتغلـب    - ٧

  .عليها
ألهداف اإلرشاد على أنها تقع في ثالث مستويات رئيسة، )  ١٩٩٦الشناوي، ( وينظر 
األول يهدف اإلرشاد إلى إحداث مجموعة من التغييرات في حيـاة المسترشـد،   ففي المستوى 

وفي المستوى الثاني فإن الهدف أو األهـداف  ). األهداف العامة لإلرشاد(وهذا ما أطلق عليه 
األهـداف الموجهـة   (التي يتبناها المرشد تعتمد على توجهه النظري وهذا ما أطلـق عليـه   

فإن األهداف تتأثر بالمسترشد والمشكلة التي يعاني منها وهـذه   وفي المستوى الثالث). للمرشد
األهداف هي التي توجه المرشد الختيار األساليب والفنيات التي تساعده علـى تحقيـق تلـك    
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وقد فصل الشـناوي فـي   ). األهداف الخاصة أو أهداف النتائج(األهداف وهذا ما أطلق عليه 
  : شرح كل نوع من هذه األنواع في التالي

األهداف العامة لإلرشاد وتتمثل في تسهيل عملية تغيير السلوك وزيادة مهارات المواجهة : أوال
والتعامل مع المواقف المختلفة والضغوط، والنهوض بعملية اتخاذ القرار، وتحسين العالقـات  

  .الشخصية، والمساعدة على تنمية طاقات المسترشد
االتجاه النظري للمرشد واستخدامه لطرائق العالج  األهداف الموجهة للمرشد والتي تمثل: ثانيا

المختلفة كالعالج المتمركز حول الشخص، أو العالج بالواقع، أو العالج الجشتالتي وغير ذلـك  
فإيمانه بمبدأ العالج بالواقع يسعى أساسـا إلـى تكـوين    . من طرائق العالج النفسي المختلفة

  .ة الواقعالمسؤولية لدى المسترشد ومساعدته على مالمس
األهداف الخاصة أو أهداف النتائج وهي األهداف المرتبطة بمشكلة المسترشـد وتعتبـر   : ثالثا

األهداف الواقعية الخاصة والتي يمكن للمرشد أن يستخدمها في تقويم العمل اإلرشادي وتحديد 
  . مدى نجاحه أو فشله

ـ   behavioral therapyوأخيرا يؤكد أصحاب العالج السـلوكي   ب أن تكـون  أنـه يج
األهداف واضحة وواقعية وقابلة للقياس وتصاغ لكل مسترشد على حده بنـاء علـى تحديـد    

  .المشكلة وأن يشترك المسترشد في تحديدها
  المبادئ التي تقوم عليها العملية اإلرشادية

 directiveأن فلســفة التــدخل المباشــر  ( Hepworth & Larsen, 1990 )يــرى   

intervention مساعدة اإلنسانية تقوم على المبادئ التاليةفي مهن ال:  
إن الناس يملكون القدرة على اتخاذ القرار واالختيار، كما أنهم قادرون على توجيه حياتهم  - ١

  .أكثر مما يعتقدون
إن مساعدة الناس تستلزم تحمل مسؤولية مساعدتهم إلى أقصى حد ممكن لكـي يعتمـدوا    - ٢

  .نب القوة فيهمعلى أنفسهم ويستغلوا جميع طاقاتهم وجوا
إن مساعدة الناس هي مسؤولية تستلزم العمل تجاه تغيير المـؤثرات واألوضـاع البيئيـة     - ٣

  .السلبية
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  .إن السلوك اإلنساني هو سلوك هادف وموجه - ٤
إن الناس قادرون على تعلم سلوكيات جديدة، وأن مسؤولية المعالج تتركز حول مساعدتهم  - ٥

  .ث التغيير ولزيادة النموالكتشاف قدراتهم واالستفادة منها إلحدا
إن معظم الصعوبات التي تواجه الناس يمكن التغلب عليها من خـالل حـل المشـكالت     - ٦

  .الحالية
من خالل الحصول على المعلومات وتعلم مهارات جديدة يستطيع الناس حـل مشـكالتهم    - ٧

والتغلب على الصعوبات التي تواجههم في حيـاتهم، كمـا يسـتطيعون تحقيـق نمـوهم      
  .الشخصي

إن معظم المشكالت التي يقع فيها الناس هي نتاج المجتمع واألنظمـة الموجـودة، ومـن     - ٨
  .خالل تعلم أساليب مواجهة فعالة يستطيع الناس إحداث تغييرات إيجابية في هذه األنظمة

إن النمو اإلنساني عبارة عن مجموعة من الخبرات والتجارب التي ينبغي االستفادة منهـا   - ٩
  .في مواجهة المشكالت

إن اإلنسان يريد أن يحقق ذاته ويشعر بقيمته وكرامته وهي حاجة أساسية وطبيعية في  -١٠
  .كل إنسان، وعلى المحيطين توفير هذه الحاجة وإشباعها

إن النمو اإلنساني يظهر من خالل عالقة اإلنسان مع اآلخرين، وبالتـالي فـإن نمـو     -١١
قبل واالحترام والتقدير والتشجيع عالقة المساعدة تعتمد بدرجة كبيرة على مقدار الحب والت

encouragement الذي توفره هذه العالقة.  
إن اإلنسان بحاجة إلى أن يمارس شخصيته، ويشبع حاجاته واهتماماته، ولهذا ينبغـي   -١٢

  .أن تتاح له فرصة التعبير والعمل
إن أي أسلوب تدخل عالجي يستخدمه المرشد إلحداث التغييـر المنشـود ينبغـي أن     -١٣

  .مة المسترشد وقيمته وحريته في اتخاذ القرار وخصوصيتهيراعي كرا
  .إن الوعي بالنفس هي الخطوة األولى لفهم وإدراك ومعرفة النفس -١٤
إن للناس الحق في اختيار قيمهم ومبادئهم واتجاهاتهم، وليس ألحد الحق في فرض قيم  -١٥

  .أو سلوكيات عليهم
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  مهارات العمل اإلرشادي
 ( NASW )ن االتحاد الدولي لألخصائيين االجتمـاعيين  إلى أ ( Barker, 1991 )أشار   

National Association of Social Workers  اثنتي عشرة مهارة باعتبارها مهـارات  ) ١٢(حدد
  :نلخصها في التالي helping professionأساسية لممارسة مهن المساعدة اإلنسانية 

  .همهم وإبداء التسامح والتعاطفالقدرة على االستماع واإلنصات لآلخرين والقدرة على ف - ١
القدرة على استنباط واستخراج المعلومات وجمع الحقائق ذات الصلة وتركيبهـا إلعـداد    - ٢

  .التقرير النفسي االجتماعي، والقيام بعملية التقدير
  .القدرة على تكوين عالقة المساعدة والمحافظة عليها - ٣
هما، والقـدرة علـى اسـتخدام    القدرة على مالحظة السلوك اللفظي وغير اللفظي وتفسير - ٤

  .معرفته بنظريات السلوك وطرائق التشخيص
في الجهود العالجية المبذولة ) أفرادا أو جماعات أو أسر(القدرة على إشراك المسترشدين  - ٥

  .لحل مشكالتهم واكتساب ثقتهم
القدرة على الحديث عن الموضوعات النفسية الحساسة بطريقة داعمـة ومشـجعة ودون    - ٦

  .الخوف واإلرباك والتهديدأدنى شعور ب
  .القدرة على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة تتفق مح حاجات الفرد والجماعة - ٧
  .القدرة على تحديد الحاجة إلى إنهاء العالقة العالجية - ٨
  .القدرة على إجراء البحوث وتفسير النتائج ومعرفة الدراسات المتخصصة واالستفادة منها - ٩

  .طراف متنازعة حين تدعو الحاجة لذلكالقدرة على التوسط والتفاوض بين أ -١٠
  .القدرة على توفير خدمات عالئقية متبادلة داخل المؤسسة التي يعمل بها -١١
القدرة على تفسير الحاجات والمطالب االجتماعية والنفسية وإيصـالها إلـى مصـادر     -١٢

  .التمويل، والعامة، والمشرعين
  :ة األخرى منهاكما أشار االتحاد أيضا إلى مجموعة من المهارات الضروري

  .القدرة على التحدث والكتابة بوضوح - ١
  .القدرة على تعليم اآلخرين وتوفير المعونة النفسية لهم - ٢
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  .القدرة على تفسير الظواهر النفسية واالجتماعية المعقدة - ٣
  .القدرة على تنظيم العمل مع الحاالت وتحمل مسؤوليتها - ٤
  .ومساعدتهم  للحصول عليهاالقدرة على تحديد الموارد وتوجيه المسترشدين إليها  - ٥
القدرة على تقويم العمل والمشاعر وقبول المساعدة من اآلخرين وطلب مشـورتهم حـين    - ٦

  .الحاجة
  .القدرة على قيادة الجماعات والمشاركة في أنشطتها - ٧
  .القدرة على التعامل مع شخصيات مختلفة ومتنوعة - ٨
  .ادة من تطبيقاتها وممارساتهاالقدرة على استخدام النظريات االجتماعية والنفسية واالستف - ٩

  .القدرة على تحديد المعلومات الضرورية لحل المشكالت -١٠
  المرشد

يعتبر تخصص اإلرشاد النفسي واالجتماعي مطلب رئيس في وقتنا الحاضر نظرا لما   
تمر به المجتمعات العربية من تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة أدت إلى ظهـور  

لنفسية واالجتماعية، مما يدعو لوجود شخص متخصص يساعد األفراد الذين بعض المشكالت ا
يواجهون مثل هذه المشكالت في التعامل مع مشكالتهم وتجاوزها بما يمتلكه من معرفة وخبرة 

  .ومهارة وخصائص شخصية تؤهله للقيام بهذا الدور
والجماعـات   والمرشد هو الشخص المؤهل علميا لتقديم المساعدة المتخصصة لألفراد  

  .الذين يواجهون بعض الصعوبات والمشكالت النفسية واالجتماعية
أن كل العاملين فـي مجـال مهـن المسـاعدة      ( Schram & Mandell, 1986 )ترى   

يعملون على مساعدة مسترشـديهم للتعبيـر عـن مشـاعرهم     ) المرشد ( اإلنسانية بما فيهم 
، كما يعملون أيضا من خالل البحـث عـن   المرتبطة بموقف أو مشكلة معينة وتوضيحها لهم

  .الموارد الضرورية لمقابلة حاجات مسترشديهم واستخدامها وتحسينها
  :خصائص المرشد

خمس خصائص أساسـية يشـترك فيهـا جميـع      ( Shertzer & Stone, 1974 )حدد   
المرشد، والطبيب النفسي، واألخصـائي النفسـي   ( المتخصصين في مهن المساعدة اإلنسانية 

psychologist  واألخصائي االجتماعي ،social woeker (االفتراض بأن كل سـلوك  ) ١: هي
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االشتراك في الهـدف وهـو مسـاعدة    ) ٢. مكتسب ومتعلم وبالتالي فإنه يمكن تعديله وتغييره
استخدام عالقة المسـاعدة كـأداة أو   ) ٣. المسترشدين لكي يصبحوا أكثر فاعلية ووحدة نفسية

الجميـع  ) ٥. preventionالتأكيد علـى أهميـة الوقايـة    ) ٤. ير المساعدةوسيلة أساسية لتوف
  .يشتركون في امتالك المعرفة والخبرة والمهارة والتدريب الالزم

  : ويمكن لنا أن نلخص الخصائص الرئيسة للمرشد في جانبين أساسيين هما  
  .اإلعداد المهني - ١
  .الخصائص الشخصية - ٢

بقاعدة علمية واسعة من العلوم اإلنسانية المختلفـة  فاإلعداد المهني يعني تزود المرشد 
ودراسة شاملة لمهنـة  . وخاصة علم النفس بفروعه المختلفة ذات العالقة، واالجتماع، والصحة

وتـدريبا  . اإلرشاد يشمل ماهيته، وفلسفته، ومبادئه، وطرائقه، وعملياته، ومواثيقه األخالقيـة 
رة عملية لربط النظرية بالتطبيق ولتكـوين  عمليا يخضع إلشراف مؤسسي يكسب الممارس خب

  .المهارات األساسية للمهنة
  :أما الخصائص الشخصية فتشمل الصفات الشخصية التالية

  .قدرات جسمية وصحية مناسبة -
اتزان انفعالي يكسب صاحبه القدرة على ضبط النفس وإدراك الواقع والنضج االنفعالي الذي  -

  .ال تشوبه نزعات تهور أو اندفاع
تنظيم معرفي عقلي مناسب يجمع إلى جانب معارف العلوم المختلفة ذكاء اجتماعي مناسـب   -

  .وبعض القدرات الخاصة كالقدرة على التعبير
التزام بمبادئ الشرع الكريم تسمح له بالتحلي بصفات أخالقية سوية والتحكم فـي نزعاتـه    -

  .وأهوائه الخاصة
بغي أن يتصـف بعـدة خصـائص أساسـية     أن المرشد ين)  ١٩٩٦الشناوي، ( يرى   

  :ليمارس العمل اإلرشادي هي
: والذي حدده في مجموعة من المقررات الدراسية األساسية للعمل اإلرشـادي هـي  : العلم )١

أساسيات علم النفس، وعلم نفس النمو، وعلم نفس الشخصية، وأسس القياس النفسي، وعلم 
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يص، ونظريـات اإلرشـاد والعـالج    نفس الشواذ، والمشكالت السلوكية، وأساليب التشخ
النفسي، والعملية اإلرشادية والعالجية، وطرائق اإلرشاد والعـالج السـلوكي، واإلرشـاد    

  .الجماعي، واإلرشاد المهني، ودراسة الحالة، ومناهج البحث واإلحصاء
حيث يؤكد على أن مهنة اإلرشاد تتطلب من المرشد أن يضـع نفسـه   : الصفات الشخصية )٢

ولخـص هـذه   . مل وأن يكون مستعدا للعطاء دون ملل أو ضجر أو يـأس داخل هذا الع
األمانة، والتطابق، والطاقة، والكفاءة الذهنية، والمسـاندة والتـراحم،   : الصفات في التالي

والمرونة، والقدرة على التأثير، والرفق واإلخالص، والوعي بالذات، إضافة إلى الصـبر  
معرفة قيمة الوقت ، والقدرة على التنظيم وتحمـل  والحلم وضبط النفس والجرأة والحياء و

  .المسؤولية
هذه المهارات بناء على المراحل التي تمر بها العمليـة  ) الشناوي ( حيث قسم : المهارات )٣

اإلرشادية، فأشار إلى أن العالقة اإلرشادية تتطلب مهارات خاصة كالتقبـل، واالحتـرام،   
المشكالت فتتضمن مهارة اإلصغاء والقـدرة   أما المهارات المطلوبة لتشخيص. والمشاركة

على االستجابة، والتواصل مع المسترشد في صور لفظية وغير لفظيـة، والقـدرة علـى    
تفسير الجوانب غير اللفظية في سلوك المسترشد، والقدرة على إدارة الحوار أثناء المقابلة، 

ة المسترشـد، هـذا   والقدرة على المالحظة والمواجهة، وإدارة فترات الصمت، وكسب ثق
باإلضافة إلى مهارات صياغة الفروض، وتحديد المعلومات والبيانات المطلوبـة وجمعهـا   

أما فيما يتعلق بالمهارات المطلوبـة لوضـع   . وتحليلها واستخالص النتائج منها وتفسيرها
األهداف اإلرشادية فتتمثل في القدرة على معرفة وتحديد األهداف، ومعرفة مدى مالءمتها 

مل المرشد وللمشكلة التي جاء بها المسترشد، كما يجب أن تكون لدى المرشـد القـدرة   لع
. على المساعدة في إعداد أهداف عامة وأهداف نوعية وسلوكية تساعده في تقـويم عملـه  

وفي مرحلة اختيار الطريقة اإلرشادية المناسبة فإن المرشد بحاجة إلـى خبـرة معرفيـة    
وفي مرحلـة  . لنظرية والطرائق المتنوعة المندرجة تحتهاوعملية بمجموعة من النماذج ا

يحتاج المرشد إلى أن تكون أهداف عمله واضحة وأن يكـون سـلوك    evaluationالتقويم 
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المسترشد محددا بشكل واضح، كما يحتاج التقويم إلـى مهـارات فـي تحديـد البيانـات      
  .يل وتفسير النتائجالمطلوبة، وإعداد أدوات جمع البيانات، واختيار أساليب التحل

) ١: فيرى أن للمرشد شروطا أساسية تتحدد من خـالل اآلتـي  )  ١٩٩٦عقل، ( أما 
  .اإلعداد الميداني) ٣.الخصائص المهارية واإلعداد العلمي) ٢.الخصائص الشخصية للمرشد

وأخيرا نرى أن المرشد هو شخص يمتلك المعرفة والخبرة والمهارة ويعتبـر عـامال   
التغيير المنشود في حياة المسترشد، وأن مهمته األساسية تتلخص في القيـام   أساسيا في إحداث
بطريقة دقيقة ومنظمة، فهو الذي يقوم بتحديـد  ) دراسة وتشخيصا وعالجا ( بالعمليات المهنية 

المشكالت والمساعدة في وضع الخطط العالجية المناسبة والمشاركة في عملية التنفيذ، إضافة 
تابعة المسترشد وتقويمه، ويشترط فيه صفات نفسية وجسمية أساسية منهـا  إلى مسئوليته في م

على سبيل المثال التعاطف والمشاركة الوجدانيـة، والتقـدير، ورباطـة الجـأش والصـبر،      
واالستعداد للمناقشة، والتقبل، والجدية في أداء العمل، وخلوه من العاهات البدنية التي تعوقـه  

  . عن أداء العمل
على وجود خمس خصائص أساسية وضرورية ينبغي أن  ( Brenner, 1982 )وقد أكد 

  : تتوفر في كل معالج هي
حيث أن كل مسترشـد بحاجـة إلـى أن يكـون      empathyالتعاطف والمشاركة الوجدانية  - ١

مسموعا ومفهوما من قبل اآلخرين وعلى المعالج إيصال هذه الرسالة إلى المسترشد، كمـا  
أن المرشد منصت إليه ومهتم بمشكلته ومقدر لمشاعره ومـا  ينبغي أن يعرف المسترشد ب

يمر به من أزمة نفسية، فالتعاطف إذا يعني قدرة المرشد على معرفة وإدراك وفهم الحالة 
  . النفسية للمسترشد

فمن الضروري أن يكون المرشـد مرتاحـا لعالقتـه     composureالهدوء ورباطة الجأش  - ٢
  .  وفيما يقوله ويفعله ويشعر بهبالمسترشد بغض النظر عن رأيه فيه 

فالمرشـد ينبغـي أن يكـون     readiness to discuss anythingاالستعداد لمناقشة أي شـئ   - ٣
مستعدا لمناقشة أي شئ أو موضوع يطرحه المسترشد، وهذا ال يعني بالضرورة أن يكون 
 المرشد قادرا على التعامل مع كل موضوع أو مشكلة أو قادرا علـى اإلجابـة علـى أي   
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سؤال، ولكن االستعداد هنا يعني بذل الجهد ومحاولة مساعدة المسترشد قدر اإلمكان حتى 
  . لو أدى األمر إلى تحديد موعد آخر لمزيد من االطالع

فالمرشد الناجح والمؤثر هو الذي يؤمن بقدرة مسترشديه علـى   encouragementالتشجيع  - ٤
ره معهم ينبغـي أن يركـز علـى    مساعدة أنفسهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية وأن دو

أن يكون المرشد هادفـا فـي   ) ٥.supportتشجيعهم وتزويدهم بالدعم والمعونة والمساندة 
بمعنى أن يكون لكل عمل أو نشاط يقوم به هدف وغاية يسعى إلى  purposefulnessعمله 

ليه تحقيقه وأن تكون هذه األهداف موجهة نحو خدمة المسترشد أو المسترشدين، كما أن ع
  .واجب توضيح الهدف من عمله للمسترشد والمسترشدين وأن يتأكد من فهمهم لذلك

  المسترشد
أن المسترشد هو إنسان يملك كل ما يحمله الكائن اإلنسـاني  )  ١٩٧٧عثمان، ( يرى 

من سمات عامة مشتركة وفي نفس الوقت له سماته الفردية الخاصة، والمسترشد ال يمثل فئـة  
ا أو طبقة مميزة يمكن تحديد مالمح مميزة لها، بل هو إنسان عـادي لـه   خاصة أو نمطا معين

دوره ومكانته االجتماعية وله خصائصه الشخصية واالجتماعية والعقليـة والنفسـية كسـائر    
الناس، وقد يكون نمطا في منطقة األسوياء والعاديين كما قد يكون نمطا فـي منطقـة غيـر    

هذا النمط فإن هناك حالة من التفاعل غير التـوافقي مـع   األسوياء وغير العاديين، ومهما كان 
ظروفه المحيطة به، أو حالة من التناقض بينه وبين المحيطين بـه، أو بينـه وبـين نزعاتـه     
. الداخلية، تؤدي به هذه الحالة إلى إحساسه بالعجز والضعف مما يدفعه إلى طلـب المسـاعدة  

ادر على التكيف مـع العـالم الخـارجي    كما يؤكد على أن المسترشد السوي هو الشخص الق
المحيط به بطريقة تكفل له الشعور بالسعادة والقدرة على مواجهة حقائق الحياة، أما المسترشد 
غير السوي فهو ذلك الشخص الذي ال يستطيع التكيف مع العالم الخارجي المحيط به بطريقـة  

  .هة حقائق الحياةتكفل له الشعور بالسعادة مما يجعله شخص غير قادر على مواج
أن التعامل السليم مع المسترشد يتطلب من المرشد االهتمام )  ١٩٧٧عثمان، ( ويرى 

  :باالعتبارات المرتبطة بشخصية المسترشد التالية
  .إن لسلوك المسترشد دافع ومعنى - ١
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  .ترتبط مشكلة الفرد بالنمط العام للشخصية - ٢
  .ف البيئةشخصيات األفراد تحكمها دائما معطيات الوراثة وظرو - ٣
شخصية المسترشد ومشكلته مرتبطة دائما بدوره االجتماعي وبالنمط الثقافي الذي يعـيش   - ٤

  .فيه
  .المسترشد في أي لحظة يعيش حاضرا ويفكر في المستقبل - ٥
  .الفرد يعاني إلى جانب المشكلة األساسية مشكلة تحوله إلى مسترشد - ٦

لمرشدون نلخصـه فـي   وصفا للمسترشدين كما يراهم ا ( Arbuckle, 1967 )وعرض 
  :التالي

  .هو شخص غير محبوب ويعبر عن عدم محبته بسلوك عدواني -
  .هو شخص لم تؤخذ وجهة نظره على محمل الجد من قبل اآلخرين -
هو شخص أداؤه الوظيفي غير فعال بسب انعدام االنسجام أو التوافق بين من هـو ومـاذا    -

  .ينبغي أن يكون
م اهتمام تلك المؤسسات بإشـباع حاجاتـه   هو شخص ضحية لمؤسسات مجتمعية بسب عد -

  .الضرورية
  .هو شخص غير ناضج انفعاليا بسب العالقات اآللية -
  .هو شخص خصوصياته دائما في صراع وتنافس مع مطالب الجماعة -
هو شخص متبلد المشاعر بسبب إحساسه أن اآلخرين ال يقدرون ويفهمون وجهة نظره في  -

  .الحياة
  .مطالب اآلخرين هو شخص ضحي بحاجاته لمقابلة -
  .هو شخص يود أن يكون حرا انفعاليا لكن خصائصه ال تؤهله لذلك -

ومن واقع عملنا وتجربتنا في هذا الميدان يمكن لنا أن نحـدد الخصـائص األساسـية    
  :للمسترشدين كما نراها في اآلتي
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المسترشد شخص قلق بشأن أشياء كثيرة كدراسته وعمله وأسرته ونجاحـه فـي العمـل     - ١
والعالقات الخاصة والعامة واكتساب األصدقاء والمحافظة عليهم، وقلق مـن أن   والزواج

  .يعيش في بيئة جديدة عليه
بأشـكاله المختلفـة    aggressionالمسترشد شخص يغلب عليه الطابع العدواني والعـدوان   - ٢

اللفظي والفعلي وهو غير قادر على تقبل النقد واالقتراحـات واآلراء وشـخص يصـعب    
  .التعامل معه

المسترشد شخص يشعر بالذنب نظرا للضغوط االجتماعية والمطالب والتوقعات التي تلقى  - ٣
  .على عاتقه وهو غير مؤهل للقيام بها أو غير قادر على الوفاء بها

المسترشد شخص يعاني من انخفاض في مستوى تقدير الـذات وذلـك نتيجـة لتنشـئته      - ٤
اإلحباط وعدم السعادة وبالتالي ضـعف  االجتماعية وكذلك من سوء معاملته مما يولد لديه 

  .محبته لنفسه
المسترشد شخص يعاني من نقص في قدرته على اتخاذ القرار السليم الخاص بـه نظـرا    - ٥

  .لنقص معلوماته ومهاراته وخبراته في هذا المجال
المسترشد شخص يعاني من نقص واضح في مهاراته الشخصية واالجتماعية التي تساعده  - ٦

  .ة ومتطلباتها والتغلب على صعوباتهاعلى مواجهة الحيا
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  طرائق اإلرشاد
Counseling methods  

جد طرائق مختلفة ومتعددة لإلرشاد تعتمد على أسس نظرية، وال يمكـن القـول أن   تو  
هناك طريقة أفضل من األخرى وإنما يعتمد استخدام أي طريقة من هذه الطرائق على عوامل 

طبيعة المشكلة، وتوجهات المرشد النظرية والعملية، وخصـائص  : مختلفة يحددها المرشد منها
  .القدرات ومستوى الذكاء، وكذلك مجال أو طبيعة عمل المرشدالمسترشد من حيث العمر و

إلى أن هناك مئات الطرائق الرسمية لإلرشاد  ( Peterson & Nisenholz, 1995 )يشير   
والعالج النفسي، ويضيف أن نجاح عملية اإلرشاد ال تعتمد على نوع أو طريقة اإلرشاد ولكن 

لعوامل، ويؤكد على أهميـة اختيـار الطريقـة    تعتمد بدرجة كبيرة على مجموعة مختلفة من ا
ونؤكد من جانبنا علـى أهميـة قيـام الممارسـين للعمـل      . المناسبة التي تتفق وطبيعة العمل

ودراستها واختيـار   counseling theoriesاإلرشادي بأهمية التعرف على النظريات اإلرشادية 
  .ل وطبيعة المشكلة التي يعمل معهاالمناسب منها بما يتفق مع توجهاته وقناعاته، ويخدم المجا

وسنعرض في هذا الفصل لمجموعة من الطرائق المسـتمدة مـن نظريـات أساسـية       
معتمدين في ذلك على مجموعة من المراجع العلمية المتخصصـة، وحاولنـا عـرض هـذه     
الطرائق بطريقة مبسطة وواضحة ومفهومة بحيث يسهل علـى الممارسـين وطـالب العلـم     

  .بقدر اإلمكان االستفادة منها
  .Adlerian counselingطريقة أدلر في اإلرشاد  - ١
  .person-centered therapyطريقة اإلرشاد المتمركز حول الشخص  - ٢
  .Gestalt therapyطريقة اإلرشاد الجشتالتي  - ٣
  .rational-emotive therapyطريقة اإلرشاد العقلي االنفعالي  - ٤
  .cognitive-behavioral approachطريقة اإلرشاد العقلي  - ٥
  .wholistic counselingطريقة اإلرشاد متعدد الوسائل  - ٦

  طريقة أدلر في اإلرشاد
وهـو أحـد   )  ١٩٣٧-١٨٧٠( هذه الطريقة مستمدة من نظرية للطبيب ألفرد أدلـر    

زمالء فرويد الذي أسس معه مجلة التحليل النفسي، ويعتبر أدلر مـن الـرواد األوائـل فـي     
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إلى أن طريقـة   ( Corey, 1991 )ويشير . فسي والدينامي للشخصيةاستخدام طريقتي التحليل الن
أدلر في اإلرشاد تعد ضمن طرائق العالج العقلي السلوكي، وقد ركزت طريقته على الشـعور  

 individualأكثر من تركيزها على الالشعور، كما سمى أدلر طريقته بعلـم الـنفس الفـردي    

psychology.  
أن نظرية أدلر تعـد نظريـة نفسـية     ( Gilliland, James & Bowman, 1994 )ويرى   

اجتماعية حيث يرى صاحبها أن اإلنسان مدفوع باهتماماته االجتماعية ويعطي أهميـة بالغـة   
  .لتأثيرات البيئة والمجتمع على الفرد

  :أهداف الطريقة
تنميـة  : الهدف األساس لطريقة أدلر في اإلرشاد في التالي ( Mosak, 1989 )يلخص   

لدى المسترشدين بحيث يصبحوا قادرين على العيش كبقية  social interestتمام االجتماعي االه
أقرانهم في المجتمع قادرين على األخذ والعطاء، وبمعنى آخر فإن أهداف هذه الطريقة تكمـن  

 reeducating clients toفي إعادة تعليم المسترشدين كيفية تعديل أنمـاط أو أسـاليب حيـاتهم    

modify their lifestyles.  
  :المفاهيم األساسية للطريقة

ساهمت نظرية أدلر في طرح كثير من المفـاهيم والمصـطلحات المرتبطـة بعمليـة       
، empathyاإلرشاد والتي أصبح كثير منها جزءا من المألوف ومن هـذه المفـاهيم التعـاطف    

 socialجتماعيـة  ، واالهتمامـات اال dependence، واالعتماديـة  lifestyleوأسـلوب الحيـاة   

interests والبناء األسري ،family structure .  
ويقصد بأسلوب الحياة التوجه األساس للشخص في الحياة، أو مجموعة المفاهيم التـي    

 & Dinkmeyer )تنشأ مع الفرد منذ أن كان عمره خمس سنوات ولهـا صـفة االسـتمرارية    

Dinkmeyer, 1985 ) .  
فيقصد به البناء األسري للمسترشد مـع تركيـز    family structureأما البناء األسري   

 .خاص على ترتيب الفرد بين إخوانه وأخواته
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أما االهتمامات االجتماعية فيقصد بها وعى الشخص وإدراكـه للمجتمـع اإلنسـاني     
وأخيرا ينظـر أدلـر   . ( Corey, 1991 )واتجاهاته نحو التعامل مع العالم االجتماعي من حوله 

  .لتفاعل االجتماعي كمفتاح للدوافع اإلنسانيةلعملية ا
  :مجال تركيز الطريقة

تركز طريقة أدلر  على التعامل مع النظرة الحالية للماضي والعمل على تغيير أشـياء    
أو جوانب للمستقبل فهو ينظر إلى الفرد على أنه يسحب تجاه المستقبل بدال من أن يدفع إلـى  

  .الماضي
  :دور المرشد

متعاونا مع المسترشد من خالل تكوين عالقة مهنية يسـودها التعـاطف    يعمل المرشد
والتقبل واالحترام والتقدير مستخدما في ذلك مهارات االستماع واإلنصات والحضور إليجـاد  

  . جو مشبع بالثقة واالحترام بينهما
، وتحديـد  goalsكما يقوم المرشد بالعمل على مساعدة مسترشديه في تحديد أهـدافهم  

وقات والصعوبات التي منعتهم من تحقيق تلك األهداف، كما يمكن أن يساعدهم في االتفاق المع
وباختصار يمكن القـول أن  . من خالل عقد على تحقيق وإنجاز األهداف المرغوبة والمرسومة

مهمة المرشد تتركز حول إيجاد عملية تفاعل مرنة مع المسترشد والمحافظة عليها مع التركيز 
  .( Dinkmeyer, Dinkmeyer & Sperry, 1987 )مل المسترشد للمسؤولية على ضرورة تح
  :عملية اإلرشاد

  :وفقا لهذه الطريقة فإن عملية اإلرشاد تمر بأربع مراحل أساسية هي  
تكوين عالقة مهنية تتسم بالتعاطف الذي يسمح للمسترشد باإلحساس والشعور بأنه مفهـوم   - ١

  .ومقبول من جانب المرشد
  .رشد لفهم أفكاره ومشاعره ودوافعه وأهدافه التي تحدد أسلوبه في الحياةمساعدة المست - ٢
مساعدة المسترشد لتكوين استبصار نحو أسلوب حياته ومساعدته علـى إدراك أخطائـه    - ٣

  .المتعلقة باألهداف وسلوكيات دحض النفس
اث مساعدة المسترشد للتفكير في الخيارات والبدائل المتاحة التي يمكن أن تسهم في إحـد  - ٤

  .التغيير، وحثه وتشجيعه على االلتزام ببرنامج أو خطة عمل محددة
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  :أساليب اإلرشاد
مهـارات الحضـور   : تعطي هذه الطريقة أهمية بالغة لبعض أساليب التـدخل منهـا    

attending skills  واالستجابات التعاطفيـة ،empathic responding  والتفسـير ،interpretation 
  .confrontationوالمواجهة 

  :ومن أهم أساليب هذه الطريقة ما يلي  
وهو أسلوب أساسي لالستجابة وقد أثبت فعاليته مقارنة بغيـره   encouragementالتشجيع  - ١

ومن وجهـة نظـر   . ( Dinkmeyer & Losoncy, 1980 )من أساليب التشجيع االجتماعية 
إذن يركـز   أدلر فإن المسترشدين ال يعدون من المرضى بل من المحبطين فالتشجيع عند

  .على جوانب القوة في شخصية المسترشد والتي لم يعترف بها ولم يقدرها حق قدرها
ففي المرحلة الثانية من مراحـل العمليـة اإلرشـادية     asking the questionطرح السؤال  - ٢

أسـلوبا  " كيف ستكون حياتك مختلفة لو لم تكن هذه المشكلة؟ " يعتبر طرح السؤال التالي 
للعملية اإلرشادية، فإجابة المسترشد لهذا السؤال يمكن أن تزودنا بمعلومات  فاعال ومناسبا

  .قيمة خاصة فيما يتعلق بطبيعة المشكلة وهل هي بدنية أو نفسية؟
المواجهة وذلك بمواجهة المسترشد بأفعاله وأقواله وسلوكياته الخاطئة مع بيـان وإبـراز    - ٣

ان اآلثار السلبية المترتبة علـى هـذه   دور المسترشد ومسؤوليته تجاه كل ذلك، وكذلك بي
  .السلوكيات

وأخيرا يمكن القول أن هذه الطريقة أسهمت في مجال اإلرشاد والنمو اإلنساني بكثيـر  
من المفاهيم والمصطلحات واألساليب التي ساعدت على نمو وتطور العمل اإلرشادي وتعـدد  

  .مصادره
  طريقة اإلرشاد المتمركز حول الشخص

الـذي يـرى أن   )  ١٩٨٨-١٩٠٢(  Carl Rogersيقة لكارل روجرز تعزى هذه الطر
طريقته تعتبر طريقة مستقلة وليست مستمدة من نظريات أو طرائق أخرى أو معدلة عنهـا أو  
رد فعل لها، بل إن األثر الرئيس في نمو هذه الطريقة هي خبرات روجرز الشخصية كمعالج، 

القدرة على حل مشكالتهم الشخصية، وبمعنـى  واعتقاده بأن الناس خيرون بطبعهم، ويملكون 
آخر فإن هذه الطريقة تؤكد على أن األفراد يملكون القدرة على فهم المواقف المسـببة لعـدم   



  ٥٠

سعادتهم وشقائهم وأن باستطاعتهم إدراك حياتهم، وأن المرشد يستطيع أن يعـزز مـن هـذه    
بالتقبـل والـدفء والـتفهم    القدرات إذا استطاع أن يكون عالقة سليمة مع المسترشد تتسـم  

  .والمشاركة الوجدانية والمحبة غير المشروطة
وقد بدأ روجرز طريقته بالتركيز والتعامل مع الحاالت الفردية من خالل عالقة الوجه 

  .ثم استخدمها أيضا في مجال العمل مع الجماعات face-to-faceلوجه 
  :أهداف الطريقة

مسبقة للعمل مع المسترشـد وإنمـا يقـوم     تؤكد هذه الطريقة على عدم وجود أهداف  
  .المسترشد بتحديد أهداف العالقة اإلرشادية من خالل تفاعله مع المرشد

وتهدف هذه الطريقة إلى الوصول بالمسترشد إلى درجة عالية من االعتماد على النفس   
ـ  ( Rogers, 1977 )وتحمل المسؤولية حيث يؤكد  كلة على أن مركز اهتمام اإلرشاد ليس المش

الحالية للمسترشد وإنما مساعدته في عملية النمو لكي يكون أكثر قـدرة علـى التكيـف مـع     
  .المشكالت التي يعاني منها اآلن وكذلك مع المشكالت المستقبلية

إلى أن من مخرجات أو نتائج هذا التـدخل   ( Peterson & Nisenholz, 1995 )ويشير 
وتقبلها لدى المسترشد، واالنكشـاف الـذاتي    greater self- acceptanceزيادة في تقدير الذات 

dropping masks والتغيير السلوكي اإليجابي ،positive behavior change.  
  :مجال تركيز هذه الطريقة

أي العوامل التـي  (  presentتركز هذه الطريقة بشكل محدد على التعامل مع الحاضر   
، وقد يتعامل المرشد مع الماضي أحيانـا  )اعدة أبقت على المشكلة الحالية وأدت إلى طلب المس

لكـن هـذا ال يعـد مجـال تركيـزه       –خالل العملية اإلرشادية وعندما تدعو الحاجة لذلك  –
  .واهتمامه

  :مدة التدخل
تعتبر طريقة اإلرشاد المتمركز حـول الشـخص مـن الطرائـق متوسـطة المـدى         

moderate-term therapy إلى سنة أو سـنتين   تستمر غالبا من شهر أو شهرين( Peterson & 

Nsenholz, 1995 )   
  



  ٥١

  :دور المرشد
في هذه الطريقة يتلخص دور المرشد في كونه أداة تغيير تعتمد أساسا علـى عالقـة     

 ( Corey, 1982 )مهنية حميمة تخلق جوا يساعد على توجيه عملية نمو المسترشد، كما يشـير  
صة التحدث عن مشكالته والتوسـع فـي معرفـة    إلى أن عالقة المساعدة تتيح للمسترشد فر

جوانب حياته، كما تساعده لكي يكون أقل دفاعا وأكثر انفتاحا مع نفسه ومع العالم المحيط بـه،  
ويؤكد الباحث أيضا على أن اتجاهات المرشد المتمثلة فـي االهتمـام والرعايـة واالحتـرام     

شد أقل دفاعا، وقيادته نحـو مسـتوى   والتقدير والتقبل والتفهم هي التي تسهم في جعل المستر
  .عال من األداء الشخصي

  :أساليب التدخل
ال توجد أساليب تدخل محددة لهذه الطريقة حيث تجنب روجـرز اسـتخدام أسـاليب      

محددة إلحداث التغيير إال أنه أكد على أهمية أساليب معينة كالتعـاطف واالحتـرام والتقـدير    
  .مل فعالة ومؤثرة في عملية التدخل وإنجاز األهدافوالمصداقية والحب غير المشروط كعوا

وتعتبر هذه الطريقة إسهاما جيدا وإيجابيا في مجال اإلرشـاد النفسـي ومـن أبـرز       
  .إسهاماتها تأكيدها على تحمل المسترشد لمسؤولية إحداث التغيير
  طريقة الجشتالط في اإلرشاد

)  ١٩٧٠-١٨٩٣(  Frederick Perlsهذه الطريقة مستمدة من نظرية فردريك بيرلـز    
الذي تدرب على التحليل النفسي في بداياته األولى، ثم أوجد طريقة خاصة به للعالج النفسـي  

 Gestalt psychologyمستمدة من مجموعة مـن النظريـات هـي علـم الـنفس الجشـتالتي       
وتـتلخص العمليــات  .  existentialismوالنظريـة الوجوديــة   psychodramaوالسـيكودراما  

عالجية لهذه الطريقة في مساعدة األفراد لالتصال مع واقعهم وبيئتهم وأنفسهم بحيث يـؤدي  ال
ذلك للوصول إلى مستوى جيد من عالقة الشكل والخلفية، وتهتم هـذه الطريقـة باالستبصـار    

وتفسير . واإلدراك، وكنتيجة لتعلم االستبصار الجيد يستطيع الفرد إعادة بناء رؤيته واستبصاره
ويشـير  .  unfinished businessي هذه الطريقة يعود إلى ما يسمى بالعمل غير المكتمل القلق ف

( Peterson & Nisenholz, 1995 )   إلى أن العالج الجشتالتي يستخدم مبدأ معروفا لديهم يسـمى
 )zeigarnik effect  (  وهذا المبدأ يعبر عن ميل الفرد أو نزعته إلكمال الصورة مما يسهم فـي



  ٥٢

ويركز العالج الجشتالتي على الحاضر وأهمية إدراك الفرد لهذا الحاضـر  . ناء اإلدراكإعادة ب
  .والذي بدوره سيقود إلى التغيير

ومن األساليب التي يستخدمها المعالج الجشتالتي لمساعدة المسترشد للبقاء في الحاضر   
  . التحدث عن الماضي بصفة الحاضر

ة ما يعرف بمفهوم الصوت العـالي والصـوت   ومن المفاهيم األساسية في هذه الطريق  
 superفالمفهوم األول هو المصطلح المرادف لألنا األعلى  ( topdog  & underdog )السفلي  

ego  أما المصطلح الثاني فيقابل الهو( Id )    في نظرية التحليل النفسي، وبهذا فـإن المصـطلح
ادرة من الوالدين ومصادر السلطة األول هو الجزء من الشخصية الذي يعكس كل األوامر الص

المختلفة، أما المصطلح الثاني فهو الجزء من الشخصية الذي يشبه الطفل ومـن خصوصـيته   
  .الطلب والثوران واالنسحاب واالختفاء

ويمكن للمرشد أن يعمل لجعل المسترشد يوحد بين هذين الجزأين من الشخصية مـن    
الحوار يصبح المسترشد أكثر وعيا وإدراكا بهذين خالل التفاعل والحوار معه، ومن خالل هذا 

  .الجانبين من الشخصية ويعمل من أجل أن يكون أقل عجزا
  :أهداف الطريقة

تتمثل األهداف األساسية لهذه الطريقة في مساعدة المسترشدين ليصـبحوا ناضـجين     
عهـم ومـع   واعين ومتحملين لمسؤولية حياتهم، وأن يكونوا أكثر اتصاال مع أنفسهم ومـع واق 

العالم المحيط بهم، هذا باإلضافة إلى مساعدة الشخص للتعامل مع القلق وتقبله كجزء طبيعـي  
  .في الحياة
على أن الهدف األساس للعـالج الجشـتالتي هـو مسـاعدة      ( Perls, 1969 )ويؤكد   

إلى مساندة الـنفس، وبمعنـى    environmental supportالمسترشد للتحرك من المساندة البيئية 
آخر جعل المسترشد أكثر اعتمادا على نفسه بدال من اآلخرين، كما يؤكـد علـى أن العـالج    
ينبغي أن يركز على التفاعل مع مشاعر المسترشد، وإدراكـه للحظـة الحاليـة واستبصـاره     

  .بتصرفاته الجسدية، وفهمه لمعوقات إدراكه وفهمه



  ٥٣

  :دور المرشد
سـاعدة المسترشـد للتغلـب علـى     يتلخص دور المرشد الجشتالتي في العمل على م  

الصعوبات التي تعيق عملية اإلدراك وعملية االتصال بالذات وبالعالم المحيط بالفرد، ويتحمـل  
المرشد مسؤولية إعطاء المسترشد التعبير التام والتوضيح المناسب وانطباعاته عـن خبراتـه   

الراهنة وعدم اسـتغراقه   ، والمحافظة على اللحظةtherapeutic sessionخالل الجلسة العالجية 
في الماضي، وعلى المرشد مواجهة الخبرات الواقعية في البيئة المباشرة للمسترشد، والحـديث  

كما يركز المعالج على معرفـة  . مع المسترشد وليس عنه، وتحويل األسئلة إلى جمل وعبارات
  .السلوكيات غير اللفظية وخاصة المتعارض منها مع القول

  :أساليب التدخل
تعطى هذه الطريقة أهمية خاصة لعملية إعداد المسترشد للعمل اإلرشادي الجشـتالتي    

إلى مجموعة مـن القواعـد    ( Passons, 1975 )خاصة فيما يتصل بأساليب التدخل حيث يشير 
  :العامة التي ينبغي أن يراعيها المرشد أثناء عملية االستعداد وهي

  .اده إعدادا سليمايحصل المسترشد على فوائد أفضل إذا تم إعد - ١
للحصول على أفضل نتيجة ممكنة من هذه الطريقة ينبغي على المرشد أن يراعي المـدة   - ٢

  .الزمنية عند استخدامه ألسلوب معين
  .أال يستخدم المرشد أساليب متطورة قد يصعب على المسترشد فهمها - ٣

خدمها إلى مجموعة من أساليب التدخل التي يسـت   ( Levitsky & Perls, 1970 )وأشار
 making the، والقيام بدورة the game of dialogueلعبة الحوار : المعالج الجشتالتي من أهمها

rounds العمل غير المنتهي، أنا أتحمل المسؤولية ،I take responsibility for لدي سر ،I have 

a secret  واالتصال واالنسـحاب ،playing the projection  والتـدريب ،rehersalمبالغـة  ، وال
exaggerationوهل أقول لك جملة ،.  

كما يستخدم المعالج الجشتالتي مجموعة أخرى من األساليب لتوجيـه عمليـة الـتعلم    
واكتساب الخبرات ولمزيد من االستبصار واإلدراك فيما بين الشخص ونفسـه وبينـه وبـين    

  :المحيطين به، ومن أهم هذه األساليب ما يلي



  ٥٤

الذي يستخدم لمساعدة المسترشد في فهـم وجهتـي    empty-chairأسلوب الكرسي الخالي  - ١
 & topdogنظر نفسه والطرف اآلخر، والذي يمثل الصوت العـالي والصـوت السـفلي    

underdog.  
ففي اإلرشاد الجماعي يمكن أن يطلب المرشد من  making the roundأسلوب القيام بدورة  - ٢

: صعوبة في التحدث عنه مثالـه كل عضو في الجماعة التحدث لبقية األعضاء بشيء يجد 
المسترشد الذي يجد صعوبة في الحديث أمام الجماعة يطالبه المرشد بالتحدث لكل فرد في 

مما قـد يـؤدي   .. " أنا لم أتحدث في هذه الجماعة بسبب : " الجماعة مكمال الجملة التالية
  . إلى اإلدراك اإليجابي وإحداث التغيير

حيث أن معظم المسترشدين يتصـلون بغيـرهم    exaggerationأسلوب المبالغة والتهويل  - ٣
بتعبيرات غير لفظية دون قصد أو وعي منهم والمعالج الجشتالتي والحالـة هـذه يسـاعد    
المسترشد إلدراك هذه التصرفات، مثال ذلك المسترشد الذي يتحدث بطريقة تتسم بالنحيب 

  .واألنين يمكن أن يطلب منه اإلكثار والمبالغة في ذلك
  اإلرشاد العقلي االنفعالي طريقة

الذي بدأ بممارسـة العـالج    Albert Ellisهذه الطريقة مستمدة من نظرية ألبرت أليس   
م وسميت طريقته في اإلرشاد العالج العقلي االنفعالي، وقد بدأ أليس حياتـه  ١٩٤٣النفسي عام 

لـى التحليـل   ثم حول اهتمامه إ family therapyالعملية كمتخصص في مجال العالج األسري 
النفسي ولكنه ترك التحليل النفسي العتقاده أنه بطيء في تحقيق األهداف وغيـر فعـال، ثـم    
استخدم أسلوب أو طريقة السلوك الشرطي لمدة ولكنه في النهاية اقتنع بأن صلب المشـكلة أو  
أصلها ليس بسبب السلوك نفسه ولكن بسبب أفكار الشخص عن الحادثة والسلوكيات المختلفـة  

من ثم طور طريقته التي عرفت بالعالج العقلي االنفعالي التـي تفتـرض أن االضـطرابات    و
  .والمشكالت النفسية إنما تنشأ عن أنماط خاطئة أو غير منطقية في التفكير

أن طريقة أليس طريقة فلسفية أكثـر منهـا    ( Peterson & Nisenholz, 1995 )ويرى   
م الفرد كيف يفكر بطريقة مختلفـة عـن األشـياء أو    وملخص هذه النظرية أنه إذا تعل. نفسية

  .الجوانب التي تسبب اإلزعاج أو الضيق يمكن أن يتصرف بطريقة أكثر عقالنية
  



  ٥٥

  :أهداف التدخل
باعتبار أن هذه الطريقة تنسب إلى نظرية ترى أن الناس بشكل عام يملكـون القـدرة     

لقدرة على أن يكونوا أكثر عقالنيـة،  على أن يكونوا غير عقالنيين فهم أيضا أنفسهم يملكون ا
ومن هنا فإن أهداف هذه الطريقة تتمثل في مساعدة الناس لتعلم كيف يكونوا عقالنيين، وتجنب 

وهذا مـا يؤكـد   . سلوكيات دحض النفس، واكتساب فلسفة تتميز بالمرونة والواقعية في الحياة
عالج العقلي االنفعالي هو الحـد  حيث يشير إلى أن الهدف األساس من ال ( Ellis, 1979 )عليه 

من نظرة المسترشد الدونية لنفسه واكتساب نظرة واقعية نحو الذات والحياة، كما حدد الباحـث  
  :أيضا مجموعة من األهداف التي يسعى المرشد لتحقيقها مع المسترشد أهمها

  .زيادة االهتمام بالنفس - ١
  .زيادة االهتمام بالمجتمع - ٢
  .هااالعتماد على النفس وتوجيه - ٣
  .التسامح - ٤
  .المرونة - ٥
  .تقبل مستوى مقبول من النظام - ٦
  .االلتزام - ٧
  .التفكير المنطقي العلمي - ٨
  .تقبل النفس وتحمل المخاطر - ٩

  :المفاهيم األساسية
يعتقد أليس أن معظم المشكالت التي يقع فيها الناس هي نتاج ألفكـارهم الالعقالنيـة     

ية ومن واقع الثقافة التي يعيشون فيهـا،  والتي تعودوا عليها وتشربوها خالل تنشئتهم االجتماع
  :وقد حدد أليس أحد عشر فكرة يعتقد أنها تؤدي إلى انتشار المشكالت النفسية وهي

  .اعتقاد الفرد بضرورة أن يكون محبوبا ومرضيا عنه من كل شخص هام في بيئته - ١
يـاة  اعتقاد الفرد أن من الضروري أن يكون كفؤا ومالئما ومنجزا في جميع مجـاالت الح  - ٢

  .وأن هذا األمر يؤدي إلى إحساسه بقيمته
  .اعتقاد الفرد أن من الضروري لوم ومعاقبة األشخاص السيئين والوقحين والمزعجين - ٣



  ٥٦

  .اعتقاد الفرد أن األمور يجب أن تسير حسب رغبته - ٤
اعتقاد الفرد بأن شقاءه وبؤسه وعدم سعادته هي نتاج لألحداث واألشخاص، ويرى أن كل  - ٥

  .دته وهو غير قادر على التحكم فيهذلك خارج عن إرا
اعتقاد الفرد بأن الحاالت التي تمثل خطرا عليه ينبغـي االهتمـام بهـا والتفكيـر فيهـا       - ٦

  .باستمرار
اعتقاد الفرد بأن الهروب من المواقف الصعبة وعدم تحمل المسؤولية يعتبر أفضـل مـن    - ٧

  .مواجهتها
  .أقوى منه اعتقاد الفرد بحاجته إلى االعتماد على شخص أو أشخاص - ٨
اعتقاد الفرد بأن األحداث الماضية في حياته هي التي تحدد السلوك الحالي وأنه ال يمكـن   - ٩

  .تغييرها
  .اعتقاد الفرد بأن عليه أن يهتم ويحزن ويقلق من مشاكل اآلخرين -١٠
  .اعتقاد الفرد بوجود إجابات صحيحة وحلول مثلى لكل مشكلة وإال فهي المصيبة -١١

  :أساليب التدخل
أساليب محددة لهذه الطريقة إنما تركز على تكـوين العالقـة المهنيـة مـع      ال توجد  

وتتضـمن العمليـة اإلرشـادية    . المسترشد وقيام المرشد بأخذ دور فاعل لتوجيه عملية التعلم
  : استنادا لهذه الطريقة تعليم المسترشد لكي يفكر بطريقة أكثر عقالنية عن طريق

  .نياإلقناع اللفظي بمنطق العالج العقال - ١
التعرف على األفكار غير العقالنية لدى المسترشد من خالل مراقبـة المسترشـد لذاتـه     - ٢

  .وتزويده بردود الفعل عليها
  .تحد مباشر لألفكار غير العقالنية مع إعادة التفسير العقالني المنطقي لألحداث - ٣
  .تكرار المقوالت الذاتية العقالنية وإحاللها محل التفسيرات غير العقالنية - ٤
ليف المسترشد بأداء سلوكيات عقالنية لتحل بالتالي محل االسـتجابات غيـر العقالنيـة    تك - ٥

  .والتي كانت سببا في استمرار المشكلة
أساليب العالج العقلي االنفعالي حسب األهداف التـي يسـعى    ( Corey, 1982 )ويقسم 

  :لتحقيقها إلى ثالثة أنواع رئيسة هي
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دحض األفكار الالعقالنية، والواجبات المنزلية العقليـة  التي تتمثل في : األساليب المعرفية - ١
  .المنطقية، والقراءة، وتوظيف عبارات جديدة عن النفس

التي تتمثل في التقبل، ولعب األدوار االنفعالية، والنمذجة، والعبـارات  : األساليب االنفعالية - ٢
  .الشخصية، وتمارين دحض العيوب

م المسترشـد مبـادئ إدارة الـنفس، والـتخلص     التي تتمثل في تعلـي : األساليب السلوكية - ٣
التدريجي من المخاوف، والتغذية االسترجاعية العضوية، وأساليب االسترخاء، والنمذجة، 

 .والواجبات المنزلية السلوكية

  طريقة اإلرشاد العقلي
) بـك (م، حصل ١٩٢١المولود عام ) Aaron Beckأرون بك (تنسب هذه الطريقة إلى   

ية في الطب وكذلك درجة الدكتوراه، وحصل على درجة التخصص العالية على الدرجة الجامع
م، وحصل على شهادة في التحليل النفسي، وأغلب أعمالـه فـي   ١٩٥٢في الطب النفسي عام 
صياغة مفاهيم مثـل القلـق واالكتئـاب والمخـاوف     ) بك ( وقد أعاد . مجال عالج االكتئاب

  .والوساوس في صورة تحريفات معرفية
كـل مـا   : " لنظرية العقلية ألفكار الشخص كسلوك ومن هنا فإنها تقترح التاليتنظر ا  

ونستطيع القول بأن مجال تركيـز  ". يفكر فيه الفرد وخاصة ما يقوله لنفسه يؤثر على سلوكه 
هذه النظرية هو إعادة بناء كيفية تفكير المسترشد بشأن جوانب متعددة في حياتـه، وتحسـين   

  .طبيعة حديثه لنفسه
على أن األساليب األساسية التي يعتمد عليها اإلرشـاد العقلـي    ( Ellis, 1977 )يؤكد و  

فيشير إلى أهميـة   ( Beck, 1976 )يقتضي إعادة البناء العقلي للمسترشد خاصة الالمنطقية، أما 
فيؤكـدان   ( D’zurilla & Goldfired, 1971 )تعديل األنماط الخاطئة للتفكير لدى المسترشد، أما 

أهمية تعليم المسترشدين مجموعة من المهارات منها مهارات التكيـف ومهـارات حـل     على
بابتكار أسلوب سماه برنـامج التـدريب علـى     ( Meichenbaum, 1977 )المشكالت، كما قام 
وهذا البرنامج يستهدف تعليم المسترشد كيـف   stress inoculation trainingمواجهة الضغوط  

  .ف مع مستويات مختلفة من الضغوطيساعد نفسه لتعلم التكي
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  :أهداف الطريقة
 maladaptiveتتلخص أهداف اإلرشاد العقلي في تعديل أنماط السلوك غيـر التكيفيـة      

behavior patterns وتعلم سلوكيات وظيفية وعملية جديدة ،new functional behavior.  
مط التفكير لـدى  أهداف العالج المعرفي في تصحيح ن)  ١٩٩٤الشناوي، ( ويلخص   

المسترشد بحيث تصحح صورة الواقع في نظره ويصبح التفكيـر منطقيـا، ويركـز العـالج     
  .المعرفي على حل المشكالت

  :مجال تركيز الطريقة
إلى أن هذه الطريقة تهتم فـي جانـب منهـا     ( Peterson & Nisenholz, 1995 )يشير   

يمـا يتعلـق بـالحوادث واألوضـاع     للمسترشد خاصة ف personal historyبالتاريخ الشخصي 
المتصلة بالسلوك المستهدف، ومتى ما تم الحصول على هذه المعلومات يكون التركيز األساس 
في العملية اإلرشادية على الحاضر وذلك من خالل العمل على تعلـيم المسترشـد سـلوكيات    

  .جديدة ومساعدته للمحافظة عليها
  :دور المرشد

أن اإلرشاد العقلي كما في جميع طرائق اإلرشاد المختلفـة   إلى ( Brady, 1980 )يشير   
. قوية مـع المسترشـد   therapeutic relationshipيعتمد على تكوين عالقة إرشادية أو عالجية 

ويقوم المرشد بمساعدة المسترشد للتخلص من مشكالت محددة وزيادة السلوكيات البناءة الفعالة 
  .هلديه، وتقوية عالقات المسترشد بغير

أن المهمة األساسية للمرشد العقلي تـتلخص   ( Peterson & Nisenholz, 1995 )ويرى   
  :في
تحديد المشكلة بكل دقة ووضوح بما في ذلك فهم الحوادث والوقائع والنتائج التـي أثـرت    - ١

  .على المشكلة
التعاون مع المسترشد في تحديد األهداف العالجية، ومراقبـة التطـورات نحـو إنجـاز      - ٢

، كما يؤكد على أن دور المرشد هو دور فاعل ونشيط يقتضي توجيـه نشـاطات   األهداف
  .المسترشد، وتعزيز السلوكيات المرغوب فيها والتي تؤدي بدورها إلى تحقيق األهداف
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ومن هنا يمكن القول أن المرشد يقوم بدور المعلم الذي يساعد المسترشـد فـي فهـم    
 ask questionsخالل توجيه األسـئلة المباشـرة    أسباب مشكلته وكيفية التغلب عليها وذلك من

-act as participantوالعمل كمراقب مشـارك   give short answersوإعطاء إجابات مختصرة 

observers.  
  :أساليب التدخل

تركز هذه الطريقة على أساليب تكوين العالقة المهنية التي تسهم في خلق جو مناسـب    
  :يقوم المرشد باستخدام أساليب متنوعة منهاللعمل بين المرشد والمسترشد، ثم 

  .التعليم - ١
  .تقديم االقتراحات - ٢
  . المواجهة - ٣
  .اإلقناع - ٤
  .وصف األنشطة التي تساعد في التخلص من األفكار الالعقالنية - ٥

  طريقة اإلرشاد متعدد الوسائل
بتطوير طريقة منظمة  لإلرشاد استخدم فيها الكلمة المركبـة  )  ( Lazarus, 1989قام   

(BASIC-ID) التي يرمز كل حرف فيها للحرف األول حسب ما هو موضح في التالي:  
  . behaviorيرمز للسلوك )  B( فحرف  - ١
  . affective responsesيرمز إلى االستجابات االنفعالية )  A( وحرف  - ٢
  . sensationsيرمز إلى األحاسيس )  S( وحرف  - ٣
  . imagesيرمز إلى التصورات والتخيالت )  I( وحرف  - ٤
  . cognitionsيرمز إلى اإلدراك والوعي )  C( رف وح - ٥
  . interpersonal relationshipيرمز إلى العالقات مع اآلخرين )  I( وحرف  - ٦
مع األخذ فـي االعتبـار الوظـائف البيولوجيـة      drugsيرمز إلى العقاقير )  D( وحرف  - ٧

  .والتغذية والتمارين الرياضية
جة إلى أن يكون قادرا على تطبيق أسـاليب  أن المعالج بحا ( Lazarus, 1989 )ويرى 

  .عالجية مختلفة من مختلف طرائق التدخل لمساعدة مسترشديه
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ويعتبر اإلرشاد متعدد الوسائل نوع من اإلرشاد القائم علـى االنتقـاء مـن مختلـف       
الطرائق، وتعمل هذه الطريقة مع الشخص كوحدة واحدة كاملة بما يحتويه من جوانب وأبعـاد  

ستخدم معلومات ونماذج وأساليب من مختلف المصادر النظرية، كما تنظـر هـذه   روحية، وت
الطريقة إلى البيئة التي يوجد فيها الفرد وتتعامل معها كوحدة واحدة، وبمعنى آخر فإن اإلرشاد 
متعدد الوسائل يتضمن التعامل مع كل الشخص جسمه وعقله وانفعاالته وروحه والمحيط الذي 

  .يعيش فيه
  :طريقةأهداف ال
تتلخص أهداف اإلرشاد متعدد الوسائل في تركيزه على تنمية االعتماد علـى الـنفس     

وتحمل المسؤولية لدى المسترشد من خالل جعله يتحمل مسؤولية حياته، ومساعدته للوصـول  
  . ( O’Donnell, 1988 )إلى أعلى مستويات األداء الوظيفي وكل بحسب قدرته واستطاعته 

أن على المرشد المستخدم لهذه الطريقة العمـل   ( Stensrud & Stensrud, 1984 )يرى   
على مساعدة مسترشديه لتحقيق وإنجاز أهدافهم الشخصية، ومساعدتهم للتحرك مـن مسـتوى   
خبراتهم وأدائهم الحالي إلى مستوى أعلى منه، ونحو توفير المعلومات والمهارات الالزمة لهم 

  .لكي يحافظوا على هذا المستوى
  :فيلخص أهداف اإلرشاد متعدد الوسائل في التالي)  ١٩٩٤الشناوي، (  أما  

  .تغيير السلوك إلى سلوك إيجابي فعال - ١
  .تغيير المشاعر إلى مشاعر إيجابية - ٢
  .تغيير األحاسيس السلبية إلى إيجابية - ٣
  .تغيير الصور العقلية السلبية للذات إلى صور إيجابية - ٤
  .لى جوانب منطقيةتغيير الجوانب المعرفية غير المنطقية إ - ٥
  .تصحيح األفكار الخاطئة - ٦
  .إكساب المسترشد المهارة في تكوين عالقات اجتماعية طيبة - ٧
  .المساعدة على تحسين الجوانب البيولوجية - ٨
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  :مبادئ الطريقة
تسعة مبادئ أساسية لإلرشاد متعدد الوسائل نلخصها فـي   ( O’Donnell, 1988 )حدد   

  :التالي
  .نحن مسؤولون عن صحتنا - ١
  .لمرض ينبعث من داخلناا - ٢
  .الشفاء ينبعث من داخلنا - ٣
  .العالج يستلزم التعامل مع الجسم والعقل واالنفعال والروح - ٤
  .المرشد خبير موجه ناصح وال يتسم بالتسلط - ٥
الرعاية الشخصية والتعامل اإليجابي والمشاركة الفاعلة عوامل هامـة إلحـداث التغييـر     - ٦

  .المنشود
  .التي يعيش فيها الفرد تؤثر في صحته البيئة الطبيعية واالجتماعية - ٧
  .التغذية والتمارين تعد حجر الزاوية للصحة الجيدة - ٨
لكل شخص سماته وخصائصه الفريدة وبالتالي فإن من الضروري وضع خطة تتالءم مـع   - ٩

  .ذلك
  :دور المرشد

كما أشرنا سابقا فإن المرشد يعتبر بمثابة الخبير والموجه والناصح للمسترشد، ولهـذا    
ويقوم المرشـد  . مطالب باستخدام كل المهارات المتاحة لتحقيق نمو مسترشديه ومعالجتهم فهم

باستخدام األساليب الضرورية إلنشاء وتكوين العالقة اإلرشادية ويعمل علـى وضـع خطـة    
  .عالجية تتناسب مع كل مسترشد على حده

د علـى أسـلوب   وبما أن هذه الطريقة ال تركز على أساليب مستقلة أو محددة بل تعتم  
االنتقاء بما يحقق مصلحة المسترشد، فإن من الضروري والحالة هذه أن يكون المرشد علـى  
مستوى عال من المعرفة واإللمام بطرائق وأساليب التدخل المختلفة، وأن يكون قـادرا علـى   

را الخروج بفهم واضح للجوانب الجسمية والنفسية والروحية والعقلية والبيئية للمسترشد، وقـاد 
  .أيضا على التدخل في أي من الجوانب السابقة
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حيث يشيران إلى أهميـة امـتالك    ( Peterson & Nisenholz, 1995 )ويؤكد على ذلك   
المرشد لمعرفة واسعة بنظريات التدخل وأساليب العالج المختلفـة، وقـدرة المرشـد علـى     

  .يعيش فيهااستخدامها للتعامل مع جميع جوانب شخصية المسترشد والبيئة التي 
  :أساليب التدخل

بما أن اإلرشاد المتعدد الوسائل يعتبر طريقة انتقائية كما أسلفنا، لهذا ال توجد أسـاليب    
محددة له بل يعتمد على مصادر مختلفة من الحقل اإلرشادي، هذا باإلضافة إلى علوم التربيـة  

  .للمشكلة Lazarusوالتغذية والتمرين النفسي والطب وذلك بما يتفق مع تصوير 
في تصوير المشكلة الذي يعتمد على الحروف األولـى  ) الزروز ( فلو طبقنا أسلوب   

  :فيمكن إعطاء مثال لذلك بالتالي BASIC-IDمن الكلمة المركبة 
يمكن للمرشد أن يستخدم أساليب االنطفاء، والغمر، والتخلص )  B( ففي الجانب السلوكي  - ١

  .يه اإليجابي والسلبي، والعقابالتدريجي من المخاوف، والتعزيز بنوع
  .يستخدم المرشد أسلوب التنفيس أو التفريغ االنفعالي)  A( وفي الجانب الوجداني  - ٢
يستخدم المرشد االسترخاء، والتـدريبات البدنيـة، والتغذيـة    )  S( وفي جانب اإلحساس  - ٣

  .الراجعة الحيوية لتحرير المسترشد من التوتر
رشد استخدام أسلوب تغيير صورة الذات وذلك من خالل يمكن للم)  I( وفي جانب التخيل  - ٤

  .استخدامه ألسلوب تصور أو تخيل المواجهة اإليجابية للمواقف والضغوط
يستخدم المرشد أسلوب زيادة الوعي واإلدراك والفهم للـذات  )  C( وفي الجانب المعرفي  - ٥

  .سلوكيات الحاليةوذلك من خالل مساعدة المسترشد إلدراك األحداث السابقة وعالقتها بال
  .يستخدم المرشد أسلوب النمذجة)  I( وفي مجال العالقات الشخصية  - ٦
يقوم المرشد باستخدام أسلوب التمرينات الرياضـية والتغذيـة   )  D( وفي مجال العقاقير  - ٧

  .واإلقالع عن تعاطي المواد الضارة
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  مراحل اإلرشاد وعملياته
المختلفـة   phasesبمجموعة من المراحل  counseling processاإلرشادية  تمر العملية  

تتضمن كل مرحلة منها مجموعة من العمليات األساسية التي ينبغي على المرشـد أن يتعامـل   
ويختلف الباحثون في عدد ومسميات هـذه المراحـل وذلـك    . معها بطريقة فنية مهنية سليمة

مارساتهم، ونوعية المشكالت والموضوعات والقضـايا  باختالف توجهاتهم النظرية، ومجال م
التي يتناولونها، ونرى أن من المهم بالنسبة لكل المرشد معرفة هذه المراحل وما تتضمنها كل 
مرحلة من عمليات أساسية والتقيد بأساسيات العملية اإلرشادية، وذلك لضمان نجـاح العمـل   

بعض اآلراء الخاصة بهذا الجانب ثم نخـرج  وسنعرض في التالي ل. وإنجاز األهداف المنشودة
  .بتصور خاص للمراحل التي تمر بها العملية اإلرشادية ونشرحه بالتفصيل

  :أن اإلرشاد يمر بست مراحل أساسية هي ( Arbuckle, 1965 )يرى   
  .مرحلة تحديد المشكلة الرئيسة - ١
  .مرحلة التحليل وعكس المشاعر - ٢
  .مرحلة التشخيص - ٣
  .التطبيقي من النظرية المناسبة مرحلة اختيار النموذج - ٤
  .مرحلة الضبط والتحكم - ٥
  .مرحلة النصح وتوفير المعلومات - ٦

  :أن عملية اإلرشاد تمر بأربع مراحل أساسية هي ( Blackham, 1975 )ويرى 
  .مرحلة تحديد المشكلة وبناء العالقة-١
  .مرحلة االستكشاف والتحليل-٢
  .مرحلة التطبيق-٣
  .مرحلة اإلنهاء-٤

فيشيران إلى أن عملية اإلرشـاد تمـر بسـت     ( Eizenberg & Delaney, 1977 )أما 
  :مراحل أساسية هي

  .المقابلة األولى - ١
  .استكشاف الفرد وتنمية العالقة اإلرشادية - ٢
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  .تحديد الهدف والتعرف على العوامل المرتبطة بتحقيقه وتقديرها - ٣
  .تطوير واستخدام طريقة لتحقيق الهدف - ٤
  .تقويم النتائج - ٥
  .الة والمتابعةإقفال الح - ٦

أن عملية اإلرشاد تمر بخمس مراحـل   ( Hansen, Stevic & Warner, 1982 )ويرى   
  :أساسية هي

  .مرحلة بناء العالقة - ١
  .مرحلة البدء في اإلرشاد - ٢
  .مرحلة استمرارية العالقة - ٣
  .مرحلة التشخيص - ٤
  .مرحلة اتخاذ القرار - ٥

مليـة اإلرشـادية   أن خطوات التدخل فـي الع  ( Schram & Mandell, 1986 )وترى 
  :تتلخص في سبع خطوات أساسية هي

  .مرحلة االستعداد للمسترشد والمشكلة - ١
  .مرحلة جمع معلومات إضافية - ٢
  .مرحلة بناء عالقة المساندة - ٣
  .مرحلة االتفاق وتحرير العقد - ٤
  .مرحلة وضع خطة التدخل - ٥
  .مرحلة تطبيق خطة التدخل - ٦
  .مرحلة تقويم العمل وتحديد الخطوة التالية - ٧

فيرى أن عملية المساعدة تمـر بـثالث مراحـل     ( Hepworth & Larsen, 1990 )أما 
  :أساسية هي

  . planningوالتخطيط  assessmentوالتقدير  explorationمرحلة االستكشاف  - ١
  . goals attainmentوإنجاز األهداف  implementationمرحلة التطبيق  - ٢
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  . evaluationوالتقويم  terminationمرحلة إنهاء العمل أو االنفصال  - ٣
ويؤكد المؤلفان أن عمليات ومهام المرحلة األولى تتلخص في تكوين العالقة، ودراسة 
المشكلة، وتشكيل تشخيص مناسب، وتعزيز الدافع لدى المسترشد، والتفاوض بشـأن أهـداف   

أما عمليات المرحلة الثانية فتشمل تعزيز قدرات المسترشد وكفاءته، ومراقبة . عملية المساعدة
تطورات والتعامل معها بما يناسبها، والتعامل مع الصعوبات التي تعتـرض سـبيل إنجـاز    ال

وفي المرحلة األخيرة . األهداف، واالستجابات المناسبة للمواقف، وزيادة وعي المسترشد بنفسه
  .يقوم المرشد بتقويم اإلنجازات، وإنهاء عالقة المساعدة بطريقة مالئمة

موذجا مكونا من ست خطوات أساسية لعملية اإلرشـاد  ن)  ١٩٩٦الشناوي، ( ويقترح 
  :شمل النموذج الخطوات التالية

  .بناء العالقة اإلرشادية - ١
  .تصوير المشكلة - ٢
  .تحديد األهداف - ٣
  .اختيار طريقة لإلرشاد واستخدامها - ٤
  .تقويم النتائج - ٥
  .إنهاء اإلرشاد - ٦

أن  –المجـال   ومن خالل خبرتهما النظرية والميدانية في هذا –وأخيرا يرى المؤلفان 
  :عملية اإلرشاد تمر بثمان مراحل أساسية هي

  .preparation phaseمرحلة التأسيس واإلعداد  - ١
  .building relationship phaseمرحلة بناء العالقة  - ٢
  .problem identification phaseمرحلة تحديد المشكلة  - ٣
  .goal setting phaseمرحلة تحديد األهداف  - ٤
  .selecting intervention techniques phaseتدخل مرحلة اختيار أساليب ال - ٥
  .implementation phaseمرحلة التطبيق  - ٦
  .termination phaseمرحلة اإلنهاء  - ٧
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وسنعرض لهذه المراحل بشيء من التفصيل نوضح فيه أهـم العمليـات واألنشـطة    
ممارسين والمهام واألعمال المرتبطة بكل مرحلة بهدف توضيح وتسهيل عملية اإلرشاد على ال

  .في الميدان
  .التأسيس واإلعداد: المرحلة األولى

وهي المرحلة األولى من مراحل العمل اإلرشادي التـي نعتقـد أن نجـاح العمليـة        
اإلرشادية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة ومهارة المرشد في القيـام بعملياتهـا بشـكل سـليم،     

لق بمهمة المرشد في إعداد المسترشـد  وتنطلق أهمية هذه المرحلة من مسماها خاصة فيما يتع
  .لهذه العملية ومساعدته على فهمها واستيعابها ومعرفة فوائدها

تبدأ مرحلة التأسيس واإلعداد باستعداد المرشد نفسيا ومعلوماتيا وفيزيقيا للدخول فـي    
شـتت  العملية اإلرشادية، ونقصد باالستعداد النفسي خلو المرشد من العوامل النفسية التي قد ت

أن االسـتعداد   ( Schram & Mandell, 1986 )ويرى . انتباهه وتحول بينه وبين تقبل المسترشد
ماذا أعرف عن هذه الفئة من الناس؟ ومـاذا أعـرف   " النفسي يتطلب من المرشد سؤال نفسه 

أمـا االسـتعداد المعلومـاتي    ". عن هذا الشخص بالذات؟ وما هي مشاعري تجاه المسترشد؟
وحالته والتي قـد   –إن وجد  –المرشد ببعض المعلومات األولية عن المسترشد فيتطلب تزود 

أن االسـتعداد للمشـكلة    ( Schram & Mandell, 1986 )تفيده في عملية اإلعداد، حيث يؤكـد  
يتطلب من المرشد مراجعة وقراءة المعلومات الخاصة بالمسترشد والمدونة في سجل أو تقرير 

وأخيـرا  . ابقة وغيرها من الوثائق والسجالت الخاصة بالمسترشدالتحويل، ومراجعة ملفات س
فإن االستعداد الفيزيقي يستلزم إعداد مكان المقابلة وتهيئته والتخلص من كـل مـا يعـوق أو    

  .يشتت انتباه المرشد والمسترشد
  :وتتضمن مرحلة التأسيس واإلعداد العمليات التالية  

ويتم الترحيب من خـالل اسـتخدام المرشـد     .الترحيب بالمسترشد والسماح له بالجلوس - ١
للمهارات أو التعبيرات اللفظية كقوله وعليكم السالم، وصباح الخير، وأهـال، ومرحبـا،   
وتفضل، وحياك اهللا، والتعبيرات غير اللفظية كاالبتسامة والبشاشة في وجـه المسترشـد،   

هتمام المرشـد بـه   واستقباله على الباب، ومصافحته، وهذه المهارات تشعر المسترشد با
  .ورغبته واستعداده لمساعدته
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وفي هـذا  . قيام المرشد بالتعريف بنفسه ودوره وما يمكن أن يقدمه للمسترشد من خدمات - ٢
الجانب ينبغي على المرشد التعريف باسمه ووظيفته، ويفضل أن يركـز التعريـف علـى    

ها المرشد في عمليـة  الجوانب التي تهم المسترشد، كما ينبغي أن تكون اللغة التي يستخدم
التعريف مفهومة وواضحة للمسترشد، وال يمنع أن يستخدم المرشد أساليب أخرى لتنفيـذ  

  .هذه العملية كالملخصات وأفالم الفيديو
وفي هـذه العمليـة   . إتاحة الفرصة للمسترشد للتعريف بنفسه وبيان سبب زيارته للمرشد - ٣

ر عن نفسه وعن سبب زيارته، ويعمـل  يقوم المرشد بإتاحة فرصة كافية للمسترشد للتعبي
قدر اإلمكان على مساعدته للقيام بهذه العملية في حالة شـعوره بالخجـل أو الخـوف أو    
التردد أو العجز خاصة فيما يتعلق باإلفصاح عن سبب زيارته وذلك من خـالل توجيـه   

رشـد  كما يسـتخدم الم .بعض األسئلة البسيطة والعبارات التي تعينه وتشجعه على التحدث
وسائل التطمين والتقبل والتقدير واالحترام لتوفير جو من األلفة خاصة للمسترشدين الذين 

  .يزورون المرشد ألول مرة
وفي هـذه العمليـة   . توضيح أهداف العملية اإلرشادية وأساليبها بطريقة موجزة ومفهومة - ٤

فوائدها للمسترشد يقوم المرشد بتوضيح أهداف عملية اإلرشاد وإبراز أهميتها وإيجابياتها و
كما يقوم بتوضيح األساليب واألنشـطة واألعمـال والمهـام    . وذلك بلغة مبسطة مفهومة

المرتبطة بهذه العملية وذلك إلعطاء صورة واضحة ومبسطة للمسترشد لما هو مقدم عليه 
من عمل ومسؤوليات والذي سيساعده في فهم العملية اإلرشادية واتخـاذ القـرار بشـأن    

  .و عدمهاالستمرار أ
توضيح القواعد المنظمة للعمل اإلرشادي حيث يركز المرشد في هذه العملية على إبـراز   - ٥

جوانب ذات قيمة كبيرة في العملية اإلرشادية كالحديث عن السرية وااللتـزام بحضـور   
الجلسات في مواعيدها والجدية والنشاط والتفاعل وتحمل المسؤولية التي ينبغي أن يلتـزم  

  .بها الطرفان
وفـي هـذه   . توضيح دور المسترشد وإبراز أهمية هذا الدور في نجاح العمل اإلرشـادي  - ٦

العملية يوضح المرشد للمسترشد أن للمسترشد حقوق وعليه واجبـات محـددة كالجديـة    
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وتحمل مسؤولية التغيير وتنفيـذ األعمـال الميدانيـة والواجبـات المنزليـة، والتفاعـل       
ة والصدق في اإلفصاح عما في النفس، والثقة فـي  والمشاركة، والتحلي بالصبر والصراح

  .المرشد واحترامه وتقديره
إتاحة الفرصة كاملة للمسترشد للسؤال عن الجوانب التي لم يفهمها سواء مما تقدم ذكره أم  - ٧

وفي هذه العملية ينبغي على المرشد أن يتيح للمسترشد فرصا كاملة لطرح تسـاؤالته  . ال
يات السابقة كاألهداف واألساليب واألدوار والقواعد المنظمـة  واستفساراته عن جميع العمل

للعمل اإلرشادي، وعدم شعور المرشد بأي حرج إلعادة وتوضيح أي نقطـة ممـا سـبق    
  .لضمان فهم المسترشد لما هو مقدم عليه

  .مرحلة بناء العالقة: المرحلة الثانية
أو التعامل المهنـي الـذي    العالقة المهنية بأنها التفاعل)  ١٩٧٧الحاروني، ( عرفت   

ينشأ بين األخصائي والفرد لتحقيق أهداف عملية المساعدة، ويكون التفاعـل فيهـا اسـتجابة    
  .لالتجاهات العقلية والوجدانية عند كل من طرفي العالقة ونحو موقف المساعدة

العالقة بأنها التبادل العاطفي الناضج والتفاعـل الـدينامي،    ( Barker, 1991 )وعرف 
االتصال العقلي والسلوكي الفاعل الذي يظهر بين المرشد والمسترشد بهدف إيجاد جو مناسب و

أن العالقة بين المرشد والمسترشد توجد بواسـطة   ( Biestek, 1957 )ويرى . للعمل والمساعدة
 االلتزام والتقيد بمجموعة من القيم السلوكية واألخالقية منها التقبل، والسرية، ومراعاة الفروق
الفردية، وعدم التسرع في إصدار األحكام، وإتاحة الفرصة للمسترشد لتقرير مصيره، والتعبير 

  .عن مشاعره، والتحكم االنفعالي
والعالقة اإلرشادية تحددها مبادئ  أساسية هي الرعاية واالحترام والتقـدير، وعـدم   

 (Rogers, 1961)حـدد  وقد . إصدار األحكام، وكرامة المسترشد، واالهتمام به والحب والحنان
أربع خصائص أساسية للعالقة اإلرشادية والتي بدورها تحدد نجـاح العالقـة بـين المرشـد     

التطابق الذي يعني اتفـاق مـا يبديـه    ) ١: والمسترشد ومن ثم نجاح العملية اإلرشادية وهي
ـ   ك يكـون  المرشد للمسترشد أثناء التفاعل والعمل اإلرشادي مع ذاته الواقعية فاستنادا إلـى ذل

المرشد أمينا صادقا مخلصا ويكشف عن حقيقة ذاته، ويطلب من المسترشد المعاملـة بالمثـل   
الفهم أو اإلدراك الوجداني ويقصد بذلك فهم ) ٢.حيث يكشف حقيقة ما لديه ويكون أكثر تطابقا
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مشاعر وأحاسيس المسترشد وكأن المرشد يعيش تلك األحاسيس والمشاعر بنفسـه وال يقصـد   
االعتبار اإليجابي ويقصد بذلك النظرة اإليجابيـة للمسترشـد   ) ٣.عطف أو الشفقة عليهبذلك ال

االعتبار غير المشروط ويقصد بذلك محبة المسترشد غير المشـروطة،  ) ٤.ورعايته والثقة به
  .وكذلك االعتبار والمحبة التي ال تخضع للون أو الجنس أو الطبقة االجتماعية أو االقتصادية

قة المهنية هي المحور األساس الذي ترتكز عليه العملية اإلرشادية حيـث  وتعتبر العال  
أنه ما لم تنشأ عالقة إرشادية صحيحة، فإنه لن ينجح المرشد فـي  )  ١٩٩٦الشناوي، ( يرى 

جهوده اإلرشادية، وأن العالقة إذا استوفت شروطا معينة كالتقبل والمشاركة واألصـالة مـن   
سترشد هذه الشروط إدراكا صحيحا فإن العمل اإلرشادي سيسير جانب المرشد، وإذا أدرك الم

  .على خير وجه
أن العالقة المهنية تتطلب من المرشد إعطـاء   ( Hepworth & Larsen, 1990 )ويرى   

أهمية كبيرة للقيم واالتجاهات المهنية كالتقبل وعدم التسرع في إصدار األحكام وحق المسترشد 
  .يته وصيانة كرامة المسترشد وآرائه ومشاعرهفي تقرير مصيره واحترام شخص

ونرى أن للمبادئ المهنية كالتقبل واالحترام والتقدير والتعبير الهادف عـن المشـاعر     
واآلراء وحق تقرير المصير ومراعاة الفروق الفردية دور أساس لتكـوين العالقـة المهنيـة    

النظر عـن مظهـره ولونـه     ونقصد بالتقبل تقبل المرشد للمسترشد بغض. والمحافظة عليها
وحالته االقتصادية واالجتماعية وسنه وفكره واتجاهاته وقيمه وكذلك تقبل مشكلته، وهذا التقبل 
ال يعني رضا المرشد عن سلوك المسترشد وإنما يعتبر وسيلة أساسية لبقاء المسترشد في الجو 

بل عمل األعرابي الذي اإلرشادي ولنا في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة حيث تق
بال في ناحية المسجد ثم علمه وأرشده أن هذه البقعة ال تجوز لشيء من النجاسات وإنما هـي  

وكذلك فعله مع الشاب الذي طلب من . بقعة معدة للصالة يجب تنزيهها عن الدنس والنجاسات
عليه فقال عليه  الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يأذن له في الزنا ثم انتهره الصحابة وأغلظوا

الصالة والسالم ادن مني ثم بدأ في مخاطبة عقله وعاطفته حيث شرع فـي تغييـر اتجاهاتـه    
وإقناعه حيث وضح صلى اهللا عليه وسلم أن الناس في النهاية ال يقبلون هذا السلوك المشـين  

  .ألمهاتهم وال لزوجاتهم وال ألخواتهم وال لعماتهم وال لخاالتهم
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بغي أن يكون وسطا بين نقيضين هما اإلفراط والتفريط فاإلفراط فـي  أما االحترام فين  
االحترام كأن يذكر المرشد المكانة الهامة ألهله أو لعشيرته العلمية أو االجتماعيـة أو مكانتـه   
هو شخصيا كل ذلك إن حصل يحول دون استفادة المسترشد من العمل اإلرشادي حيث سيقوم 

ا ولكنها غير مناسبة بعد هذا الذكر الطيب عنه مما يجعل المسترشد بحجب معلومات هامة جد
أما التفريط فيقصد به إهانة المسترشد واالستهزاء به والحط . المشكلة باقية واالستفادة معدومة

من قدره ومقاطعته وتسفيه آرائه مما يؤدي بالتالي لمقاومته للمرشد وبالتالي حجبه من الفائـدة  
  . المتوقعة له

أن أساليب التقبل واالحترام والتقدير تساعد في إبراز قيمـة   ( Cashdan, 1973 )يرى   
 ,Blackham )أمـا  . المرشد لدى المسترشد، كما أنها تسهم في زيادة ثقة المسترشد بالمرشـد 

فيؤكد على أن التقبل والتفهم والتقدير أساليب تساعد المسترشد في الكشف واإلفصـاح   (1977
  . عما بداخله

أن العالقة المهنية هي محصـلة لتطبيـق مجموعـة مـن     )  ١٩٧٧ن، عثما( ويرى 
األساليب المهنية والتي بدونها ال تنمو ولن يكون لها وجود، ويؤكد علـى أن الفـرد يـرتبط    
بإنسان آخر عندما يجد فيه االستجابة المناسبة لحاجاته النفسية واالجتماعية، ولهذا فـإن علـى   

لنفسية واالجتماعية الضرورية عنـد مقابلتـه للمسترشـد    المرشد التركيز على هذه الحاجات ا
ويلخص عثمان أهم العوامل التي تسهم في تكوين العالقة المهنية في الفردية،  . وتكوين العالقة

والتقبل، والتوجيه الذاتي، والتعبير الهادف عن المشاعر، والتعامل الوجداني المتزن، وتجنـب  
  :ساليب بشيء من التوضيحوسنعرض لهذه األ. اإلدانة، والسرية

معاملة المسترشد كشخص له خصوصيته وسماته الخاصة ومعتقداته وقيمـه واتجاهاتـه    - ١
  .وظروفه المميزة له عن اآلخرين

التقبل وإشعار المسترشد بالقبول بكل ما فيه من حسنات وعيوب وقوة وضـعف وقبـول    - ٢
  .مشكلته أيضا

  .لك حقه في االختيار وتقرير المصيرإتاحة الفرصة للمسترشد لممارسة حريته كإنسان يم - ٣
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إتاحة الفرصة للمسترشد لتعبير الحر عن مشاعره الحبيسة وخاصة السلبي منها والمشاعر  - ٤
  .العدوانية والمؤلمة حتى يتم تحرره منها

) الفهم معـه  ( االستجابة الصادقة لمشاعر المسترشد وتعاطف المرشد معها بمعنى تفهمها  - ٥
  .وتقديرها

  .ترشد على أفعاله وسلوكياته غير المرغوبةعدم إدانة المس - ٦
  .حفظ أسراره الخاصة ما لم يكن هناك خطر على المسترشد أو المجتمع - ٧

  :أهم صفات وخصائص العالقة المهنية في التالي)  ١٩٧٧الحاروني، ( كما حددت 
  .أن تكون عالقة طيبة مبنية على أساس من الثقة المتبادلة - ١
  .فاهم التام بين الطرفينأن تكون العالقة مبنية على الت - ٢
  .أن تكون العالقة خالية من أنواع التحيز الوجداني أو االنحراف العاطفي - ٣
  .أن تكون العالقة خالية من السيطرة واإلرغام والسلطة المتعنتة - ٤
  .أن تكون العالقة في حدود وظيفة المؤسسة - ٥
  .أال تأخذ العالقة موقف الحكم القاسي على أفكار وسلوكيات المسترشد - ٦
  .ن يملك المرشد زمام الموقف من حيث الفهم الكافي لكل ما يعتمل في نفسية المسترشدأ - ٧

أن العالقة اإلرشادية تبنى من خالل االسـتماع   ( Schram & Mandell, 1986 )ويرى 
، وتشـجيع  reflection of feelings and thoughtsالواعي والمالحظة وعكس المشاعر واألفكار 

عن المشاعر واالنفعاالت واألفكار والمساعدة فـي صـياغتها بطريقـة    عمليات التعبير الحر 
سليمة، وتوجيه عمليات التفاعل نحو الهدف، وتوجيه األسئلة وطرح األفكار التي تساعد فـي  

والبــرامج  servicesأو الخــدمات  resourcesأو المــوارد  solutionالبحــث عــن الحلــول 
programs اتـه وخبراتـه وطلـب مشـورة اآلخـرين      ، وكذلك اعتراف المرشد بحـدود قدر

  .ومساعدتهم وقت الحاجة، باإلضافة إلى االلتزام بالسرية التامة وتوضيح حدودها
فيشير إلى أن العالقة اإلرشادية تتصف ببعض الخصـائص  )  ١٩٩٦الشناوي، ( أما 

) ٦.المسـاندة ) ٥.الخصوصـية ) ٤.النمو والتغييـر ) ٣.التركيز) ٢.الجانب الوجداني) ١:منها
  .الصدق



  ٧٥

فمهن المساعدة اإلنسانية تركز في معظمها على التعامـل مـع الجانـب الوجـداني     
للمسترشد وذلك من خالل إتاحة الفرصة له للتعبيـر عـن مشـاعره وأحاسيسـه وانفعاالتـه      

  .واالستجابة المناسبة لها
أما التركيز فيقصد به التركيز من جانب المرشد والمسترشـد فـي جميـع خطـوات     

  .عملية اإلرشادية وقيام كل منهم بدوره ومسؤولياتهوعمليات ال
والنمو والتغيير يعنيان الدينامية والتفاعل وإمكانية نمو هذه العالقة وتغيرها من مرحلة 

  .إلى مرحلة
والخصوصية تعني السرية والحفاظ على كل ما يحدث داخل المقابالت اإلرشادية فـي  

  .شد والمسترشد من عملإطار العمل فقط دون إشاعة ما يتم بين المر
والمساندة تعني توفير الدعم والتعـاطف والمعونـة النفسـية والمـؤازرة والمسـاندة      

  .للمسترشد خالل العالقة اإلرشادية
وأخيرا فإن الصدق يعتبر أحد الخصائص التي تميز العالقة اإلرشـادية ويقصـد بـه    

  .الصراحة المطلقة بين الطرفين
ائص العالقة المهنية أنها ثالثية المراحل بمعنـى  أن من خص)  ١٩٧٧عثمان، ( يرى 

ويؤكد على أن مرحلـة البدايـة   . أنها تمر بثالث مراحل أساسية هي البداية، والوسط، والنهاية
تتميز باالختبار واالستطالع واالستكشاف والتي تظهر فيها مقاومة المسترشد بطريقة واضحة 

همية معرفـة المرشـد لصـور المقاومـة     ونرى أ. أو خفية في شكل سلوك وقائي أو دفاعي
أما مرحلة الوسط فتتميز باسـتقرار العالقـة   . المختلفة وأسبابها والتعامل معها بطريقة مهنية

أما مرحلة نهاية العالقة فتتميز . المهنية وخفة حدة مشاعر الخوف والقلق والتهيب، ونمو الثقة
  .بتناقص درجة التفاعل حيث تبدأ مرحلة النهاية

  :إلى أن هناك حدودا للعالقة اإلرشادية أهمها ما يلي)  ١٩٩٦عقل،  (يشير 
عدم المبالغة في الحنو على المسترشد فالعالقة اإلرشادية تختلف عـن العالقـة الوالديـة     - ١

  .والعاطفية
  .عدم فرض آراء من جانب المرشد سواء حول الناس أو بعض القضايا على المسترشد - ٢
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  .لسرية والخصوصية والزمن المحددأن العالقة اإلرشادية محكومة با - ٣
يجب إنهاء العالقة اإلرشادية إذا عجز المرشد عن مساعدة المسترشد وضرورة تحويلـه   - ٤

  .إلى مختص آخر
وألهمية العالقة المهنية في خدمة أهداف العملية اإلرشادية ينبغي علـى المرشـد أن   

حظة بعـض المؤشـرات   يعمل على التأكد من سيرها في االتجاه الصحيح وذلك من خالل مال
  :ونرى أن من أهم هذه المؤشرات ما يلي. التي تساعده في ذلك

لقد أحسست بالراحة بعـد مراجعتـك، أو لقـد    : التغذية الراجعة من قبل المسترشد كقوله - ١
  .استفدت كثيرا من هذه المقابلة، أو صدقني أنني وجدت من يفهمني

  .التزام المسترشد بالحضور في المواعيد المحددة - ٢
  .دية المسترشد في العمل والتفاعل والمشاركة وحل الواجبات واالنفتاح الذاتيج - ٣
  .شعور المرشد باالرتياح والسرور وقناعته بجدية المسترشد - ٤
  .إبداء المسترشد لمشاعر الثقة في قدرات المرشد وكفاءته - ٥

على بعض المؤشرات التي يثق من خاللها المرشـد  )  ١٩٧٧الحاروني، ( وقد أكدت 
  :ين العالقة المهنية منهافي تكو

  .الشعور باالرتياح المتبادل وظهور األلفة المهنية - ١
ثقة كل من المرشد والمسترشد بالطرف اآلخر، واطمئنان المسترشـد لقـدرات المرشـد     - ٢

  .وحسن نواياه، وإقبال المسترشد على الحديث والكشف عن أسراره
  .وجود التفاهم ومعرفة كل طرف لحقيقة الدور المطلوب منه - ٣
  .اختفاء أساليب المقاومة التي يبديها المسترشد - ٤
  .رغبة المسترشد في العالج ومواصلته حتى النهاية - ٥
  .تعاون المسترشد في حدود طاقاته وإمكاناته وتحمسه للعمل والتحرك نحو إنجاز األهداف - ٦
  .مؤازرة الخطة العالجية واالقتناع بما تم من إنجازات - ٧
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العقبات والصعوبات التي تعيق نموها على الوجه وأخيرا تواجه العالقة المهنية بعض 
المطلوب، وترتبط هذه العقبات بكل من المسترشد والمرشد والمؤسسـة التـي تقـوم بتقـديم     

  .الخدمات
فمن العقبات المرتبطة بالمسترشد المقاومة التي يبديها بعض المسترشدين في صـور  

كرر، واالنقطاع قبل إنهـاء العـالج،   التأخر عن مواعيد الجلسات، والغياب المت: مختلفة منها
والتشكيك في قدرات المرشد وكفاءته، ومعارضة وجهة نظر المرشد باستمرار وعـدم األخـذ   
باقتراحاته أو التقيد بتعليماته، وإنكار وجود المشكلة، واإلحجام عن الحديث مباشرة، وإعطـاء  

  .معلومات غير صحيحة
دخول : إلرشادية ألسباب متنوعة من أهمهاوتعود أسباب مقاومة المسترشدين للعملية ا

المسترشد في العملية اإلرشادية دون رغبته أو موافقته، وشعوره بطول فترة العـالج وعـدم   
تحقيق األهداف المرسومة، ورجوع المرشد لمصـادر معلوماتيـة دون موافقـة المسترشـد،     

لعملية اإلرشـادية عـن   والتسرع في استخدام األساليب العالجية من قبل المرشد، والخروج با
أهدافها، والتدخل السافر في حياة المسترشد الخاصة دون سبب، وإحسـاس المسترشـد بعـدم    
اهتمام المرشد به وبمشكلته، ونظرة المسترشد السلبية للعملية اإلرشادية، وخوفه مـن تـأثير   

  .العملية اإلرشادية على مكانته أو مكانة من يحب
كثرة الوعـود وعـدم   : فيمكن تلخيص أهمها في التالي أما العقبات المرتبطة بالمرشد

الوفاء بها خاصة ما يرتبط بوعده للمسترشد بالتخلص من المشكلة في فترة محددة، التسرع في 
استخدام أساليب المواجهة والسلطة، عدم توضيح طبيعة العالقة المهنيـة للمسترشـد، نقـص    

قديره، عدم اقتناع المرشد بطبيعة عمله وعدم الكفاءة المهنية، اإلفراط في احترام المسترشد وت
  .ثقته في قدرته على مساعدة المسترشد

وأخيرا تواجه العالقة المهنية بعضا من الصعوبات المرتبطة بالمؤسسة التي تقوم على 
عدم اقتناع إدارة المؤسسة بعمل المرشد، : تقديم الخدمات للمسترشدين وتتمثل هذه العقبات في

اإلدارية وتعقدها، وفرض  قيود على العملية اإلرشادية كمنع إجراء بعـض  وبطؤ اإلجراءات 
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االختبارات النفسية والشخصية وعدم توفرها في بعض األحيان، وعدم توفير مكـان مناسـب   
  .للمرشد يضمن عامل السرية، وتكليف المرشد بأعمال ال تتناسب مع طبيعة عمله

  .تحديد المشكلة: المرحلة الثالثة
ري قبل بداية الحديث عن المشكلة ومسبباتها والعوامل المرتبطة بها قيـام  من الضرو  

المرشد بإتاحة الفرصة للمسترشد بالتعبير عن مشـاعره وانفعاالتـه المرتبطـة بالمشـكلة أو     
الموقف أو الحادثة أو األشخاص المرتبطين بها، ومحاولة مساعدته للتعامل مع هذه المشـاعر  

من حدة آثارها عليه، حيث أن التعامل مع الجانب الوجـداني فـي   وتخليصه منها أو التخفيف 
بداية العملية اإلرشادية سوف يسهم بدرجة كبيرة في تكوين العالقة مع المسترشد واالتصـال  
بعقله، وتتم مساعدة المسترشد من خالل توفير المعونة النفسـية والمسـاندة والتعـاطف ممـا     

طمأنينة وصفاء الذهن والقدرة على التعاون مع المرشد سيسهم في إشعار المسترشد بالراحة وال
  .لحل المشكلة

المشكلة بأنها موقف يواجهه الفرد وتعجـز قدراتـه عـن    )  ١٩٧٧عثمان، ( عرف   
مواجهته بفاعلية مناسبة أو أن تصاب قدراته فجأة بعجز في إمكانياتها بحيث يعجز عن تنـاول  

  .مشكالت حياته بنجاح
بأنها عملية ) التقدير ( عملية تحديد المشكلة  ( Hepworth & Larsen, 1990 )وعرف   

  :جمع وتحليل للمعلومات ذات العالقة وتركيبها بشكل يتضمن األبعاد األساسية التالية
طبيعة مشكلة المسترشد مع االهتمام بحاجات المسترشـد المرتبطـة بـالنمو والضـغوط      - ١

  .هاالمصاحبة للمرحلة العمرية االنتقالية التي يمر ب
جوانب القـوة والمهـارات والقصـور أو    ( القدرات التكيفية لدى المسترشد وأفراد أسرته  - ٢

  ).العجز 
  .العوامل واألنظمة المتداخلة في مشكلة المسترشد وتأثيراتها - ٣
  .الموارد المتاحة والتي يمكن االستفادة منها في مواجهة المشكلة أو الموقف - ٤
  .مع الموقف دوافع المسترشد لحل المشكلة أو التعامل - ٥
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عملية تحديد المشكلة أو تقديرها بأنها عملية تهـدف إلـى    ( Barker, 1991 )وعرف 
تحديد طبيعة المشكلة، وأسبابها، وتحديد تسلسل أو تعاقب األحداث والوقائع المرتبطـة بهـا،   

  .والتنبؤ بالنتائج واالحتماالت المستقبلية، ووضع خطة عمل للحد من آثارها أو حلها
عملية تحديد المشكلة من العمليات األساسية في عملية المساعدة حيـث يقـوم   وتعتبر   

المرشد بسؤال المسترشد عن مشكلته، وعادة ما يقوم المسترشد بوصـف أو شـرح المشـكلة    
وعملية تحديد المشكلة تتطلب . بوجه عام ال يمكن االعتماد عليه بشكل دقيق في عملية التقدير

انب مختلفة في حياة المسترشد، كما تتطلب الحصـول علـى   وصفا دقيقا وشرحا مفصال لجو
معلومات دقيقة عن األوضاع الصحية واالقتصادية واالجتماعية والعالقات الشخصية والحالـة  

ومعلومـات قـد ال   ) الخوف الغضب الحزن اليأس ( النفسية أو العاطفية للمسترشد ومشاعره 
ومع ذلـك فـإن نظـرة    ). راعات األسرية كاإلدمان والص( يرغب المسترشد في اإلدالء بها 

أن ) ١: المسترشد للمشكلة تمثل أهمية خاصة لما توفره لنا من معلومات في الجوانب التاليـة 
أنها تعرفنا علـى بعـض   ) ٢.هذه النظرة تعكس لنا رؤية المسترشد المباشرة واآلنية للمشكلة

  .الدوافع الكامنة لديه لمواجهة المشكلة
راعاة المرشد في عملية تحديد المشكلة للعوامل أو الخصـائص  ومن المهم ضرورة م  
  ):خصائص المشكالت ( التالية 

أن يعلم المرشد علما يقينيا أن المشكلة التي يقوم بعرضها المسترشد للمرة األولـى قـد ال    - ١
تكون المشكلة الحقيقية ويحدث ذلك ألسباب متعددة منها قيام المسترشـد باختبـار قـدرة    

  .تهالمرشد وكفاء
أن المشكلة التي يعرضها المسترشد قد تكون مجرد أعراضا للمشكلة وليسـت المشـكلة    - ٢

  .الحقيقية
  .أن المشكالت ال تعرف االستقرار والثبات فهي قابلة للتحسن والسوء - ٣
  .أن للمشكلة أبعاد وجوانب مختلفة ومتداخلة منها الذاتي ومنها الموضوعي - ٤

مرشد باستخدام أسلوب المالحظة للتعـرف  ضرورة قيام ال ( Wolberg, 1954 )ويرى   
وبمعنـى  . على شخصية المسترشد من خالل مظهره وطريقة مشيته وتعبيرات وجهه وحماسه
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آخر نرى ضرورة مالحظة المرشد للتعبيرات اللفظية وغير اللفظية الصادرة عن المسترشـد  
  .ومدلوالتها
رشد أثناء حديثـه عـن   أن على المرشد عدم مقاطعة المست ( Holland, 1965 )ويرى   

ونؤكـد علـى   . مشكلته واهتماماته وأن عليه أن يتيح له فرصة التعبير بطريقته وأسلوبه ولغته
أهمية إتاحة الفرصة كاملة للمسترشد للتعبير الحر عن مشكلته واهتماماته وعدم اإلكثـار مـن   

واضـحة أو   مقاطعته إال عند الحاجة إلى ذلك، كأن نستوضح عن عبارة غامضة أو فكرة غير
للتأكد من فهم ما يريـد   paraphrasingغير مفهومة، أو عندما نستخدم أسلوب إعادة الصياغة 

أو توجيـه   summarizingالمسترشد، أو عندما  نستخدم أسلوب عكس المشـاعر والتلخـيص   
  .األسئلة وكل ما يسهم في فهم المشكلة لكل من المرشد والمسترشد

عملية تحديد المشكلة تتطلـب مـن المرشـد القيـام     أن  ( Blackham, 1977 )ويرى   
  :بالعمليات التالية

  ).المشكلة ( تحديد األمور الرئيسة التي تشغل ذهن المسترشد  - ١
  .تحديد أهم نقطة تشغل باله - ٢
  .تحديد المسترشد األول والثانوي - ٣
تحديد طبيعة المشكلة التي تواجه المسترشد وهل هي جسمية أو دراسية أو مشـكلة عـدم    - ٤

  .رة على االختيار أو شخصية أو تتعلق بطبيعة العالقات الشخصية للمسترشدالقد
البدء في تحديد العوامل والمتغيرات التي يمكن أن تسهم في التأثير وتحديد أو المحافظـة   - ٥

  .على الصعوبات التي تواجه المسترشد
كما يؤكد الباحث على أهمية قيام المرشد بمساعدة المسترشد للحـديث عـن مشـكلته    

  :وذلك باستخدام الوسائل التالية
  .تفهم ما يعبر عنه المسترشد بطريقة داعمة ومساندة ومتعاطفة - ١
  .االستجابة الصادقة - ٢
  .مساعدة المسترشد للتعبير عن مشاعره وخبراته بطريقة واضحة ومفهومة - ٣
  .توفير التوجيه واالستكشاف للحصول على فهم واضح لديناميات المسترشد - ٤
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  .تقوية عالقة المساعدة - ٥
نموذجا مبسطا لتصـوير المشـكلة وتحديـدها شـمل      ( Lazarus, 1971 )ولقد وضع 

فكل حرف فـي هـذه    BASIC-IDالنموذج سبع جوانب أساسية تمثله الكلمة اإلنجليزية التالية 
الكلمة يمثل جانبا من جوانب تحديد المشكلة وبالتالي فإن على المرشد تقدير هذه الجوانب بكل 

  .دقة ووضوح
  .behaviorيعني السلوك  ( B )فحرف 
  .affectيعني الوجدان  ( A )وحرف 
  .sensationيعني إحساس  ( S )وحرف 
  .imageryيعني التخيل  ( I )وحرف 
  .cognitiveيعني الجوانب المعرفية  ( C )وحرف 
  .interpersonal relationshipيعني العالقات الشخصية  ( I )وحرف 
  .drugsيعني العقاقير  ( D )وحرف 

فتحديد السلوك يعني تحديد التعبيرات اللفظيـة وغيـر اللفظيـة كالحـديث والجمـل      
والعبارات واالبتسامة واإليماء وغير ذلك، فعلى المرشد تقدير هذه الجوانب وتحديـد جوانـب   

  .الزيادة فيها أو النقص
أن  والوجدان يعني تحديد المشاعر واالنفعاالت التي يعبر عنها المسترشد فعلى المرشد
  .يهتم بهذا الجانب خاصة تحديد عالمات وجود أو غياب مشاعر معينة أو صور محرفة منها

واإلحساس يشتمل على تقويم الحواس الخمس التي تشـترك فـي توصـيل وتحليـل     
  .المعلومات وهي البصر والسمع واللمس والشم والتذوق

  .سترشدأما التخيل فيقصد به تحديد الصور العقلية المؤثرة في حياة الم
والجوانب المعرفية تعني تحديد األفكار والمعتقدات خاصة غيـر المنطقيـة أو غيـر    

  .العقالنية أو الخاطئة
والعالقات الشخصية تعني تحديد المرشد لعالقة المسترشـد بغيـره مـن األفـراد أو     

  .الجماعات والتي يمكن التعرف عليها بواسطة تقارير المسترشد أو من طريقة أدائه ألدواره
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وأخيرا العقاقير وذلك من خالل سؤال المسترشد عن األدوية النفسية التـي يتناولهـا   
  .ومنذ متى كان ذلك

إن عملية التحديد والتقدير الدقيق لمشكالت المسترشد ينبغي أن تجيب علـى بعـض   
وقـد اقتـرح    . التساؤالت الرئيسة التي توضح لنا الموقف أو المشكلة بصورة صحيحة ودقيقة

(Brown & Levitt, 1979) مجموعة من التساؤالت المفيدة في هذه المرحلة نلخصها في التالي:  
  .من هم األشخاص، وما هي األنظمة التي لها عالقة بالمشكلة؟ -
  .ما هي عالقتهم بالمشكلة؟ -
  .ما هي الحاجات غير المشبعة في المشكلة؟ -
  .ما هي المرحلة العمرية المناسبة للمشكلة؟ -
  .ترشد عن المشكلة؟ وماذا تعني المشكلة بالنسبة له؟ما هي وجهة نظر المس -
  .أين ظهرت السلوكيات المشكلة؟ ومتى ظهرت؟ -
  .ما مدى تواتر ظهور هذه السلوكيات؟ -
  .متى بدأت المشكلة؟ -
  .ما هي استجابات المسترشد االنفعالية الناجمة عن المشكلة؟ -
ـ   - ي اسـتخدمها لمعالجـة   ما هي محاوالت المسترشد التكيفية المالئمة وغير المالئمـة الت

  .الموقف أو المشكلة؟
  .ما هي المهارات المطلوبة لمواجهة المشكلة؟ -
  .ما هي المهارات وجوانب القوة المتوفرة لدى المسترشد؟ -
  .ما هي الموارد الخارجية التي نحتاج إليها في مواجهة المشكلة؟ -

د لمهاراتـه  فيرون ضرورة استخدام المرش ( Hansen; Stevic & Warner, 1982 )أما 
لتوجيـه   clarificationوأسلوب االستيضـاح   communication techniquesوأساليبه االتصالية 

  .عملية طرح المشكلة لفهمها وتحديدها ومعرفة أبعادها
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أن عملية التقدير والتحديد ينبغي أن توجه نحو  ( Hepworth & Larsen, 1990 )ويرى 
، واألنســاق أو األنظمــة البيئيــة  intrapersonal systemsاألنســاق أو األنظمــة الداخليــة 

environmental systems للمسترشد وأن تقدير األنساق الداخلية للمسترشد تشمل:  
بما فيها الخصائص البدنية والصحة العامة، وإدمان الكحول ) البيولوجي ( األداء الجسمي  - ١

  . biophysical functioningأو المخدرات 
بما فيها األداء العقلي ومستوى الـذكاء والتفكيـر    mental disordersاالضطرابات العقلية  - ٢

والحكم واختبار الواقع والترابط المنطقي والمرونة العقلية المعرفية والقيم والنظـرة إلـى   
  .النفس ومفهوم الذات واألفكار الخاطئة والتفاعالت الدينامية بين العقل واالنفعال والسلوك

كالقدرة على التحكم في االنفعـاالت، ومالءمتهـا    emotional functioningاألداء النفسي  - ٣
  .للموقف، واالكتئاب

  . behavioral functioningاألداء السلوكي  - ٤
  . motivationsالدوافع  - ٥
  . cultural factorsالعوامل الثقافية  - ٦

  :أما تقدير األنساق البيئية للمسترشد فتشمل
مـن جانـب األسـرة واألقربـاء      social supportوجود نظام مالئم للمساندة االجتماعية  - ١

  .واألصدقاء
حرية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة كاألطبـاء وأخصـائيو العـالج     - ٢

  . الطبيعي ومراكز الرعاية المختلفة
  .حرية الوصول إلى خدمات الرعاية النهارية - ٣
  .حرية الوصول إلى مراكز ومؤسسات الترويح - ٤
لموارد المجتمعية المتاحة، والقـدرة علـى ممارسـة حقـوق     القدرة على االستفادة من ا - ٥

  .المواطنة
  .السكن المالئم الذي يوفر األمان والسرية - ٦
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مـن  ( ومن الحرائق ) من جانب الشرطة ( توفر الحماية المالئمة ضد اإلجرام والسرقة  - ٧
  ).جانب الدفاع المدني 

  .أوضاع وظيفية أو عملية صحية آمنة - ٨
  .مصدر دخل مناسب - ٩

  .الصحية السليمةالتغذية  -١٠
  .ترتيبات معيشية مالئمة مع اآلخرين -١١
  ،فرص للتعلم والنمو والحصول على اإلشباع -١٢
  .حرية الوصول إلى الموارد القانونية -١٣
  .فرص وظيفية مالئمة -١٤
االتـزان األسـري   : الذي يشمل assessing family functioningتقدير األداء األسري  -١٥

  .اعل األسري ومحتواه وتسلسل التفاعلوالقوانين والقواعد األسرية ومستوى التف
وفي مجال مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المرشد في عملية جمـع المعلومـات   

  :إلى مجموعة منها أهمها ( Hepworth & Larsen, 1990 )وتحديد المشكالت أشار 
 األوراق أو االستمارة التي يقوم بتعبئتها المسترشد والتـي توضـح خلفيتـه االجتماعيـة     - ١

  .والثقافية والنفسية
التقارير الصوتية التي يسجلها المرشد والتـي تحتـوي علـى المشـكلة، واالنطباعـات       - ٢

  .والمالحظات، والمشاعر، ووجهات النظر، واألفكار، والمواقف والحوادث
  .المالحظة المباشرة لسلوك المسترشد وتعبيراته اللفظية وغير اللفظية - ٣
  .المسترشد وأفراد أسرتهالمالحظة المباشرة للتفاعالت بين  - ٤
  .المعلومات التي يدلي بها األطباء والمعلمين والمختصين واألقرباء - ٥
  .نتائج االختبارات النفسية والشخصية والتحصيلية وغيرها - ٦
  .الخبرات الشخصية للمرشد المبنية على تفاعله المباشر مع المسترشد - ٧

شد والمسترشد بتصـور  وفي نهاية عملية تحديد المشكلة ينبغي أن يخرج كل من المر
واضح ودقيق عن المشكلة التي تواجه المسترشد، ولعل من الصعب تقسيم المشكالت اإلنسانية 
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وتصنيفها حسب خطورتها وشدتها وآثارها على الناس، فالواقع أن معظم هذه المشكالت هـي  
ء وهذا ال يعني تبسيط هـذه المشـكالت أو إعطـا   . من صنع أنفسنا ومشكالت مألوفة وعادية

انطباع بسهولة التعامل معها ومعالجتها، فنحن نرى أن كثيرا من المشكالت التي تواجه الناس 
اليوم حتى الخطيرة والشديدة منها كاإلدمان وإساءة معاملة األطفال يمكن النظر إليها من خالل 

) ٢.نقص الموارد التي تساعد الفرد على تجـاوز هـذه المشـكالت   ) ١: عنصرين هامين هما
إن صعوبة حـل المشـكالت تعتمـد    . لمهارات التي تدعمه في مواجهة هذه المشكالتنقص ا

بدرجة كبيرة على امتالك المرشد للمهارات الضرورية الالزمة للتعامل معها وقدرتـه علـى   
  . استغالل الموارد المجتمعية المتاحة

أن اإلنسان تواجهه فـي حياتـه العديـد مـن المشـكالت      )  ١٩٧٧عثمان، ( ويرى 
عقبات، منها المشكالت البسيطة ومنها المركبة، منها المؤلمة ومنها األشـد إيالمـا، ومنهـا    وال

والفرد العادي الذي يمتلك المهارات الكافية والشخصية القوية يمكـن  . المؤقتة ومنها المستمرة
 أن يواجه هذه المشكالت بقدر مناسب من القدرة والنجاح فقد يجد للمشكلة حال نهائيا أو مؤقتـا 

وفي أي من هذه الحاالت يحـاول  . أو قد ال يجد لها حال على اإلطالق فيحاول أن يتكيف معها
الفرد بفطرته أن يفعل شيئا ما يفكر ويضع احتماالت ثم يجربها حتى يستقر على حل مناسـب،  

  .ولكنه ال يستشعر الضعف أو يحس باليأس
ـ  ي يتعامـل معهـا   لقد ظهرت تصنيفات عدة حاولت أن توضح نوعية المشكالت الت

حيـث تضـمن    ( Williamson & Darley, 1937 )اإلرشاد ومن أوائل هذه التصنيفات تصنيف 
  :نظامهم لتقسيم المشكالت خمس مجموعات رئيسة هي

  . personalمشكالت شخصية  - ١
  . educationalمشكالت تعليمية  - ٢
  . vocationalمشكالت مهنية  - ٣
  . financialمشكالت مالية أو اقتصادية  - ٤
  . healthت صحية مشكال - ٥
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فقد عدل التصنيف السابق وحاول أن يركز في تصـنيفه علـى    ( Bordin, 1946 )أما 
الجوانب النفسية المرتبطة بتصنيف المشكالت فقام بتقسيم المشكالت إلى خمـس مجموعـات   

  :رئيسة هي
  .dependenceمشكلة االعتمادية أو االتكالية  - ١
  .lack of informationمشكلة نقص المعلومات  - ٢
  .self conflictsمشكلة الصراعات النفسية  - ٣
  . choice anxietyمشكلة قلق االختيار  - ٤
  .no problemsمشكلة عدم وجود مشكالت  - ٥

  .وقد ركز المؤلف في تصنيفه هذا على مصادر المشكالت عوضا عن محتواها
حيـث اقتـرح أوال اسـتبدال    ) بـوردن (بتعديل تصنيف  ( Pipinski, 1948 )كما قام   

، كمـا قـام    lack of assuranceبعدم الشعور باالطمئنـان  ) ال مشكالت ( وعة األخيرة المجم
المشكالت الثقافيـة، والمشـكالت   : بتقسيم مجموعة الصراع النفسي إلى ثالث مجموعات هي

الشخصية الداخلية، ومشكالت العالقة مع اآلخرين، وأضاف مجموعة من المشـكالت سـماها   
  . lack of skillsنقص المهارات 

  :فقد صنف المشكالت إلى ثالث مجموعات رئيسة هي ( Callas, 1965 )أما   
  . vocational problemsمشكالت مهنية  - ١
  . emotional problemsمشكالت عاطفية أو انفعالية  - ٢
  . educational problemsمشكالت تعليمية  - ٣

حول فهـم  لقد حاول هذا التصنيف أن يوضح األسباب التي تسهم في نقص المعلومات 
  .النفس والبيئة والدوافع والصراعات النفسية والصراع مع اآلخرين ونقص المهارات

مشـكالت أسـرية،   : المشكالت حسب مجالهـا إلـى  )  ١٩٧٧عثمان، ( كما صنف   
ومشكالت الطفولة، والمشكالت االقتصادية، والمشكالت المدرسـية، والمشـكالت العمليـة،    

لمرض العقلي، ومشكالت العجز والعاهـة والمـرض،   ومشكالت الضعف العقلي، ومشكالت ا
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كما صنف المشكالت حسب استمراريتها وحدتها إلى مشكالت . ومشكالت االنحراف والجريمة
  .عارضة أو مستمرة، مؤقتة أو دائمة، بسيطة أو مركبة

بتصنيف المشكالت من خالل بعدين  ( Engelkes & Vandergoot, 1982 )وأخيرا قام   
 enter personalأو بين الشخص وغيـره   intrapersonalهذه المشكالت شخصية األول هو هل 

فالمشكالت الشخصية هي المشكالت التي تتكون داخل الشخص، أما المشكالت التي تكون بين 
أما البعـد الثـاني   . الشخص وغيره فهي التي توجد بين الشخص وشخص أو أشخاص آخرين

قة بالنمو أو بالبيئة، فالمشكالت المرتبطة بالنمو هـي  فيرتبط بتصنيف المشكلة كمشكلة لها عال
الخبرات الصعبة التي يمر بها الشخص خالل مرحلة عمرية محـددة كالمراهقـة ومنتصـف    
العمر ونحوها، أما المشكالت المرتبطة بالبيئة فهي المشكالت التـي يواجههـا الفـرد نتيجـة     

  .أوضاع أو مثيرات معينة كالحوادث والطالق ونحو ذلك
  .تحديد األهداف: المرحلة الرابعة

من العمليات األساسية الهامة فـي   goal-settingتعتبر عملية تحديد أو وضع األهداف   
مهن المساعدة اإلنسانية، ويقوم المسترشد بتحديد أهداف عملية التـدخل بمسـاعدة المرشـد،    

وتعود . ملية التدخلوينبغي أن تعكس هذه األهداف حاجات المسترشد وما يريد أن يحققه من ع
  :أهمية هذه العملية إلى األسباب التالية

  .تضمن اتفاق كل من المرشد والمسترشد على أهداف عملية التدخل - ١
  .توجه عملية المساعدة وتضمن استمراريتها - ٢
  .توجه عملية البحث عن الوسائل واألساليب المناسبة للتدخل - ٣
  .ت التي تحدث نتيجة عملية التدخلتساعد كل من المرشد والمسترشد في مراقبة التطورا - ٤
  .تخدم في عمليات التقويم وتحديد فعالية عملية التدخل والمساعدة - ٥

عملية تحديد األهداف بأنها إحدى العمليات المهنية التـي   ( Barker, 1991 )وقد عرف 
تهدف إلى مساعدة المسترشدين في توضيح وتحديد األهداف التي يرغبون في تحقيقهـا مـن   

ية التدخل، وتحديد الخطوات العملية التي ينبغي القيام بها لتحقيق األهداف المقترحة، خالل عمل
  .وتحديد المدة الزمنية الالزمة إلنجاز كل خطوة
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أن أهداف العملية اإلرشادية ال يقوم بوضـعها المرشـد     ( Blackham, 1977 )ويرى 
عمل مع المسترشـد علـى ذلـك    لوحده، ولكن ينبغي أن يقوم بعملية توجيه تحديد األهداف وال

فمعظم المرشدين يقومون بتحليل المشكالت ويشتركون مع المسترشدين في فهم صعوباتهم ثـم  
  . يقوم كل من المرشد والمسترشد بتحديد أساليب إنجاز األهداف

ومما تجدر اإلشارة إليه أن للمرشد دور كبير في مساعدة المسترشـد علـى صـياغة    
ذلك توجد صعوبات وعوامل مؤثرة قد توجه فكـر المرشـد نحـو    أهداف عملية التدخل ومع 

أهداف معينة تؤثر في عملية تحديد األهداف والحيد بها عن مسارها الطبيعي وفي هذا المجال 
  :نشير إلى أهم هذه العوامل

  .التوجهات الفكرية للمرشد ومشاعره نحو المسترشدين - ١
  .كفاءة المرشد وقدراته ومهاراته - ٢
  .انه بعمله وحرصه على أداء رسالتهصدق المرشد وإيم - ٣
  .التحيز الفكري نحو نظرية أو مدرسة علمية معينة بصرف النظر عن حاجة المسترشد - ٤
مدى استعداد المرشد وتفرغه لعمله وحماسه لذلك ومقدار الجهد والوقت الذي يبذلـه فـي    - ٥

  .سبيل إنجاح العملية اإلرشادية
المؤسسـة بالعمـل اإلرشـادي وتوفيرهـا     اإلمكانيات المؤسسية المتاحة كقناعـة إدارة   - ٦

  .لإلمكانيات الالزمة للقيام بالعملية اإلرشادية
وزمالؤه أن على المرشد محاولة الربط بين أهـداف العمـل    ( Corey,1982 )ويرى 

  :اإلرشادي وحاجات المسترشد ولكي يتم ذلك ينبغي أن يسأل المرشد نفسه عما يلي
  .؟ما هي أهداف المسترشد من هذا العمل -
  .ما درجة استعداد المسترشد للعمل والتغير؟ -
  .هل المرشد قادر على تحقيق ذلك؟ -
  .هل يفهم المسترشد أهداف وطبيعة العمل اإلرشادي؟ -

على أهمية مشاركة المسترشد في عملية تحديد األهـداف  ) وزمالؤه  ( Coreyكما أكد 
  :ساليب الفنية التاليةوذلك من خالل سؤاله عن سبب دخوله في هذه العملية واستخدام األ
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التي تحتوي على مجموعـة مـن العبـارات     questionnairesاستخدام أسلوب االستبانات  - ١
  :المرتبطة بأسباب دخول المسترشد في العملية اإلرشادية منها

  ……ما أريد تحقيقه من هذه العالقة هو  -
  ..…خوفي من هذه العالقة يتمثل في  -
  .…ا ومناقشتها مع المرشد من أهم الموضوعات التي أرغب في طرحه -
  ……الشيء الذي أريد أن أغيره في شخصيتي هو  -
الذي يساعد المسترشـد فـي تحديـد     problem chick listمهارة استخدام قائمة المشكالت  - ٢

الموضوعات والمشكالت التي يرغب في التعامل معها مـن خـالل العالقـة اإلرشـادية     
ئمة خاصة بالمشـكالت والموضـوعات   ويتلخص هذا األسلوب في قيام المرشد بوضع قا

ويطلب من المسترشد ترتيبها حسب أهميتها بالنسبة له، ومثال ذلك القائمة التالية الخاصـة  
  .بالموضوعات التي تهم المراهقين

  :رتب المشكالت التالية حسب أهميتها بالنسبة لك
  .الشعور بتقبل جماعة األصدقاء -
  .تعلم كيفية الثقة باآلخرين -
  .التعامل مع أفراد أسرتي وتكوين عالقة جيدة معهمتعلم كيفية  -
  .التعرف على ما هو مهم وقيم بالنسبة لي -
  .معرفة ما إذا كنت إنسانا سويا أم ال -
  .التعامل مع مشاعري وسلوكياتي -
  .التفكير في مستقبلي -
  .التفكير في البحث عن عمل أو وظيفة مناسبة -

يـار وتحديـد أهـداف عمليـة     أن عملية اخت ( Hepworth & Larsen, 1990 )ويرى 
المساعدة ينبغي أن تعطى نصيبا وافرا من الرعاية والعناية وبهذه المناسبة اقتـرح المؤلفـان   

  :دليال يساعد المرشد في عملية اختيار وتحديد األهداف نلخص أهم بنوده فيما يلي
  .أن تكون األهداف مرتبطة بالنهاية المرغوبة من جانب المسترشد - ١
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  .األهداف بكل دقة ووضوح وتكون قابلة للقياسينبغي أن تحدد  - ٢
  .أن تكون األهداف عملية ومالئمة ومعقولة - ٣
  .أن تكون األهداف منسجمة مع علم المرشد ومهاراته - ٤
  .أن تصاغ األهداف بعبارات إيجابية تؤكد على الجوانب التنموية - ٥
  .أن تكون األهداف متناسبة مع أهداف وسياسة وإمكانيات المؤسسة - ٦

لى أن عملية اختيار وتحديد األهداف تتضـمن مجموعـة مـن األنشـطة     كما يؤكد ع
  :المتسلسلة والمترابطة نلخصها في التالي

  .تحديد مدى استعداد المسترشد للتفاوض بشأن األهداف - ١
  .توضيح الغرض من عملية اختيار وتحديد األهداف - ٢
  .ب منهاقيام المسترشد بتحديد أهدافه، والمرشد باقتراح أهدافه واختيار المناس - ٣
  .تحديد األهداف بكل دقة، وتحديد درجة أو حجم التغيير المرغوب من جانب المسترشد - ٤
تحديد مدى واقعية األهداف وإمكانية إنجازها، ومناقشة اإليجابيات والسـلبيات المرتبطـة    - ٥

  .بهذه األهداف
  .مساعدة المسترشد الختيار أهداف معينة وااللتزام والتعهد بالعمل على إنجازها - ٦
  .يب األهداف حسب أولوياتها بالنسبة للمسترشدترت - ٧

أن عملية وضع خطـة التـدخل تتطلـب مـن      ( Schram & Mandell, 1986 )ويرى 
  :المرشد والمسترشد القيام بالمهام التالية

  .تقسيم المشكالت الكبيرة إلى أجزاء صغيرة يمكن التعامل معها - ١
  .ا في عملية المساعدةتوضيح البدائل واألساليب والموارد التي سيعتمد عليه - ٢
  .تحديد الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجه عملية التنفيذ - ٣
  .اختيار المهمة األولى للبدء في تنفيذها - ٤
  .تحديد الخطوات الالزم اتخاذها والعمل بها في كل مهمة - ٥
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  .اختيار أساليب التدخل: المرحلة الخامسة
باختيار وتحديد أساليب التدخل المناسبة وبعد إنجاز عملية تحديد األهداف يقوم المرشد   

للتعامل إلنجاز األهداف المقترحة، حيث يستخدم المرشدون أساليب مختلفة ومتنوعة لتحقيـق  
 groupأو الجمـاعي   individual counselingأهداف العملية اإلرشـادية كاإلرشـاد الفـردي    

counseling  أو التغذية الراجعةfeedback  ولعب األدوارrole playing    والتمـرين والتـدريب
  .وغيرها من األساليب التدخلية

مجموعتين من األساليب التدخليـة التـي يسـتخدمها     Lawrence Schulmanواقترح   
  :هي ( Piccard, 1983 )المرشد في العملية اإلرشادية 

 " knowing “التـي تسـتلزم المعرفـة     cognitive techniquesاألساليب المعرفية العقلية  - ١
لمساعدة في تحديد أهداف العملية اإلرشادية، والمساعدة في تحديـد الصـعوبات التـي    كا

تواجه المسترشد، وتوضيح المفاهيم والمصطلحات المسـتخدمة فـي العمـل، وتفسـير     
  .وتوضيح السلوكيات الصادرة عن المسترشد ونتائجها، وتوضيح المشاعر واالنفعاالت

وهـذا   " doing “التي تسـتلزم الفعـل    transitive techniquesاألساليب العملية أو الفعلية  - ٢
  : النوع من األساليب يرتبط مباشرة بعملية مساعدة المسترشد في حل مشكلته ومنها

حث المسترشد على التحدث والتعبير عن آرائه وأفكاره ومشاعره إلى الحد الـذي يسـمح    -
  ).ن ماذا؟ أكمل ولك: يقف عن الحديث، المرشد. …نعم، ولكن : المسترشد( بفهمها 

البحث عن الحقائق وليس المشاعر وذلك باستخدام المرشـد عالمـات االسـتفهام متـى؟      -
  .وكيف؟ وأين؟ ولماذا؟

لقد مررت بنفس تجربتك وشعرت بـنفس الشـعور   : المرشد: ( المشاركة الوجدانية مثاله -
  ..).……عندما 

أو . …ن شعورك بعـدما  كيف كا: ( استخراج المشاعر وإتاحة الفرصة للتعبير عنها مثاله -
  ). ……هل شعرت بالذنب بعد أن ضربت 

والتـدريب   biofeedbackكما يمكن للمرشد استخدام أساليب التغذية الجسمية الراجعة 
  . role playingولعب األدوار  relaxation trainingعلى االسترخاء 
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د بالربط بـين  هي أداة إرشادية تسمح للمسترش biofeedbackفالتغذية الجسمية الراجعة 
حالته االنفعالية الوجدانية وبين التغيرات الجسمية كارتفاع ضغط الدم واالسـتجابات الجلديـة   

  . والشد العضلي، وتعليم المسترشد كيفية التحكم بهذه االستجابات على المستوى الشعوري
أن أسلوب التغذية الجسدية الراجعة تساعد  ( Engelkes & Vandergoot, 1982 )ويرى 

  .في حل كثير من الصعوبات كالضغوط ومشكالت األلم المزمن النابعة من الذات
أما أسلوب التدريب على االسترخاء فهو يساعد في تعليم وتـدريب المسترشـد علـى    
االسترخاء وتحرير العقل من المشكالت مؤقتا، مما يساعده على مناقشة المشكالت مع المرشد 

  .ف من حدة التوترات المرتبطة بالمشكالتبطريقة أفضل، كما يساعد في التخفي
أما لعب األدوار فهو أسلوب يعتمد على قيام كل من المرشد والمسترشد بتمثيـل أدوار  
أشخاص معينين في حياة المسترشد، فمن خالل هذا التمثيل يستطيع المسترشد الحصول علـى  

ت، كما أن هذا األسـلوب  استبصار بطرائقه وردود أفعاله وتفاعله والمصادر المحتملة للمشكال
وهذا األسلوب نافع جدا خاصة في المشكالت التي يكـون  . يساعد المرشد في فهم  المسترشد

  .منشؤها وأصلها بين األشخاص
  : أساليب التدخل إلى قسمين هما)  ١٩٧٧عثمان، ( ويقسم 

  .أساليب العالج الذاتي - ١
  .أساليب العالج البيئي - ٢

  :تحقيق أهداف مختلفة منهافأساليب العالج الذاتي تعمل على 
وذلك بهدف إزالة المشاعر السلبية التي ارتبطت بحـدوث  " المعونة النفسية " تدعيم الذات  -

الموقف اإلشكالي ذاته كالقلق والغضب واأللم والذنب حيث ال بد من التخلص منها ومـن  
تدعيم الـذات  آثارها أوال حتى يستجيب المسترشد للعمليات العالجية التعديلية ومن أساليب 

  .العالقة المهنية والتأكيد، والتعاطف، والمبادرة، والتفريغ الوجداني
تعديل االستجابة أو عالج األعراض وتعتمد هذه األساليب بدورها على نمو العالقة المهنية  -

  .ومن أهم أساليب تعديل االستجابات اإليحاء، والنصح، والسلطة، والتحويل، والتقمص
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ي بدورها تعتمد أيضا على درجة نمو العالقة المهنية وتنقسـم أسـاليب   تعديل العادات والت -
أسـاليب لتكـوين البصـيرة كاالسـتدعاء، والتفسـير،      : تعديل العادات إلى قسمين همـا 

  .وأساليب التعلم كاالستثارة، والتوضيح، واإلقناع، والتدعيم، والتعميم. واالستبصار
  :خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة: أما أساليب العالج البيئي فتنقسم إلى قسمين

فالخدمات المباشرة هي تلك الخدمات العملية التي تقدم للمسترشـد مباشـرة سـواء مـن      -
المؤسسة أو من موارد البيئة ويدخل في نطاق هذه الخدمات اإلعانات المالية، والخـدمات  

  .داعيةالتشغيلية، والخدمات التأهيلية، والطبية، والترويحية، والسكنية، واإلي
والخدمات غير المباشرة وهي الجهود التي تستهدف تعديل اتجاهات األفـراد المحيطـين    -

بالمسترشد سواء كان ذلك تخفيفا لضغوطهم الخارجية عليـه أو كـان لزيـادة فـاعليتهم     
  . لمساعدة المسترشد في العملية العالجية

ب اإلرشـادية  فقد أشار إلى مجموعة متنوعة مـن األسـالي  )  ١٩٩٦الشناوي، ( أما 
وقسمها بناء على النظريات التي تعتمد عليها العملية اإلرشادية، ففي مجال نظريـة اإلشـراط   
اإلجرائي التي ترى أن السلوك يزداد ويتكرر نتيجة لما يحدث بعده من تعزيز وأنـه يـنقص   

  :نتيجة لما يحدث بعده من عقاب أشار إلى أساليب منها
  . reinforcementالتعزيز  -
  . punishment العقاب -
  . extinctionاالنطفاء  -
  . shapingالتشكيل  -
  . chainingالتسلسل  -
  . discriminationالتمييز  -
  . prompting and fadingالتلقين والتالشي  -
  . generalizationالتعميم  -

  : أما األساليب القائمة على أساس اإلشراط الكالسيكي فذكر منها
  . systematic desensitizationالتخلص المنظم من الحساسية  -
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  . assertiveness behavioral trainingالتدريب على السلوك التوكيدي  -
  . aversive conditioningاإلشراط التنفيري  -
  . floodingالغمر  -

  :أما األساليب القائمة على التعلم االجتماعي فهي
  . modelingالنمذجة  - ١

  :شادية فذكر منهاأما أساليب اإلرشاد التي تعتمد على العالقة اإلر
  . client-centered therapyاإلرشاد المتمركز حول العميل  - ١

  :أما األساليب السلوكية المعرفية فذكر منها
  . rational emotive therapyالعالج العقالني االنفعالي  - ١
  . systematic rational restructuringاإلعادة المتدرجة للبناء العقالني  - ٢
  . self-instructional trainingعليمات الذاتية طريقة التدريب على الت - ٣
  . stress inoculation trainingالتدريب على التحصين ضد الضغط  - ٤

  :أما األساليب الواقعية فتضمنت
  اإلرشاد باستخدام القراءة  - ١
  اإلرشاد باستخدام األنشطة  - ٢
  اإلرشاد بتوفير المعلومات - ٣

  :وأخيرا األساليب المعرفية التي منها
  . decision makingرارات اتخاذ الق - ١
  . cognitive therapyالعالج المعرفي  - ٢
  . thought stoppingاإلرشاد بوقف األفكار  - ٣
  . self-controlأساليب ضبط النفس  - ٤
  . problem-solvingطريقة حل المشكالت  - ٥

بعض المعايير التي ينبغـي علـى المرشـد     ( Cormier & Cormier, 1985 )وقد حدد 
  :ر وتطبيق األساليب اإلرشادية وهيمراعاتها عند اختيا
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توثيق الخطة أو األساليب وذلك من خالل تحديد وتـدوين جميـع األسـاليب والطرائـق      - ١
  .واإلجراءات المقترحة

  .األخذ بعين االعتبار الخصائص الشخصية للمرشد والجوانب المهنية التي يتقنها ويفضلها - ٢
شياء التي يفضلها ويفهمها حتـى  األخذ بعين االعتبار الخصائص الشخصية للمسترشد واأل - ٣

  .نضمن النجاح للعمل اإلرشادي
  .ينبغي أن تعكس أساليب اإلرشاد طبيعة المشكلة والنتائج المنشودة - ٤
  .ينبغي توفر الظروف البيئية المناسبة لتطبيق الخطة كالتوقيت ومكان اللقاء - ٥
ماعيـة فـي محـيط    االستفادة قدر اإلمكان من جميع النماذج واإلمكانيات والمساندة االجت - ٦

  .المسترشد
  .تجميع المعلومات والبيانات األساسية والضرورية لتطبيق األساليب - ٧

  .مرحلة التطبيق: المرحلة السادسة
بعد قيام المرشد والمسترشد بتحديد أهداف وأساليب عملية التدخل تبدأ مرحلة التطبيق   

إلـى أن هـذه    ( Blackham, 1977 )التي تهدف إلى تحقيق األهداف المتفق عليها، حيث يشير 
  : المرحلة تتضمن نشاطين أساسيين هما

  .تطبيق اإلجراءات التي تعالج مشكالت المسترشد - ١
  .مساعدة المسترشد للقيام بأفعال بناءة - ٢

ومرحلة التطبيق هي المرحلة التي يتم فيها تعليم المسترشد السلوكيات الجديد، واتخـاذ  
ى أن مرحلة التطبيق تشتمل علـى ثالثـة أهـداف    ونر. القرارات، وتحويل الخطط إلى أفعال

) ٢. مساعدة المسترشد للتعبير عن مشاعره اإليجابية والسلبية كمـا يعلمهـا  ) ١: أساسية هي
توضـيح  ) ٣. مناقشة المسترشد في الصعوبات التي تواجهه ومحاولة العمل معه للتغلب عليها

  .وتأكيد حاجات المسترشد وحقوقه ومطالبه
التدخل في هذه المرحلة وذلك باختالف أهـداف العمليـة اإلرشـادية    وتختلف أساليب 

إذا كان هدف العملية اإلرشـادية هـو مسـاعدة    : ولمزيد من التوضيح نشير إلى المثال التالي
المسترشد التخاذ قرار بشأن اختيار العمل المناسب فهذا الهدف يتطلب من المرشد والمسترشد 

  :القيام بالخطوات التالية
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معلومات ذات العالقة خاصة فيمـا يتعلـق بخصـائص المسترشـد واهتماماتـه      جمع ال -
  .وشخصيته وميوله ونوعية األنشطة التي يفضلها ويستمتع بها

  .االستفادة من هذه المعلومات في تحديد القدرات المهنية للمسترشد -
  .البحث عن مطالب وشروط المهن المتاحة من حيث امتيازاتها -
اختيار المناسب منها الذي يتفق مـع اهتمامـات وقـدرات وقـيم     تقويم األعمال والمهن و -

  .المسترشد ونمط أو أسلوب حياته
  .وضع الخطة المناسبة للوصول إلى تحقيق رغبة المسترشد -

أن مرحلة تطبيق خطة التدخل تستلزم قيام كـل   ( Schram & Mandell, 1986 )ويرى 
فـي العقـد، ومتابعـة التطـورات،      من المرشد والمسترشد بدوره كما نص عليه واتفق عليه

  .واالتفاق على أسلوب مواجهة الصعوبات
  :ويقوم المرشد خالل هذه المرحلة بمساعدة المسترشد من خالل ما يلي

تزويده بالمعلومات والتوجيهات التي تساعده على تنفيذ المهام واألنشطة واألعمال المتفـق   - ١
  .عليها

  .ة الالزمة لالستمرار في تنفيذ خطة التدخلتوفير الدعم والتشجيع والتعاطف والمساند - ٢
إحالة المسترشد إلى الموارد والبرامج والخدمات المجتمعية لالستفادة منها أثنـاء تطبيـق    - ٣

  .الخطة
إلى مجموعـة مـن االسـتجابات أو المهـارات     )  ١٤٢٠أبو عباة ونيازي، ( وأشار 

ا، كما نؤكـد علـى أن هـذه    األساسية التي تساعد المرشد في دراسة المشكلة وفهمها وعالجه
المهارات هي مهارات أساسية وضرورية يحتاج إليها المرشد فـي جميـع مراحـل العمليـة     

  :اإلرشادية نلخصها في التالي
  .مهارات لتوجيه عمليات اإلرشاد - ١
  .مهارات جمع المعلومات والتقدير - ٢
  ).حل المشكالت ( المهارات التطبيقية  - ٣
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المهـارات التـي    ( Barker, 1991 )ادية وهي كما عرفها مهارات لتوجيه العملية اإلرش: أوال
تعمل على توضيح المعلومات واألفكار واآلراء والمشاعر وتشجيع عملية التعبير عن المشاعر 
وتحليل السلوكيات ومناقشة األنشطة التي يمكن العمل بها في سبيل حل المشـكالت ومعالجـة   

  :ومن أهم هذه المهارات ما يلي. المواقف وتوضيحها وتوفير التشجيع والتطمين
  .attending skillsمهارات الحضور  -
  .expressive skillsمهارات التعبير  -
  .responding skillsمهارات االستجابة  -
  .focusing skillsمهارات التركيز  -
  .guiding counseling interactionsمهارات توجيه عملية التفاعل  -
  .involving client’s skillsة مهارات تشجيع المسترشد على المشارك -

  :وألهمية هذه المهارات في العملية اإلرشادية نوضحها بشكل موجز في التالي
والحضور يعني اليقظة واالنتباه واالستجابة والتفاعل مع كل ما يقـال  : مهارات الحضور -١

ترشد كالنظر ويحدث أثناء مقابلة المسترشد واالنتباه لكل التعبيرات الحركية الصادرة عن المس
، ومهارات الحضور هي جميع التعبيرات اللفظية وغير  ( Barker, 1991 )واإليماء ونحو ذلك 

اللفظية التي يستخدمها المرشد بهدف إظهار وتأكيد حضوره ومتابعته لكل مـا يحـدث أثنـاء    
لمرشـد  ويقصد بالتعبيرات اللفظية جميع الكلمات والجمل والتعبيرات التي يستخدمها ا. المقابلة

أمـا  . ليعبر بها عن اهتمامه، وتشجيعه، ومتابعته، وتعاطفه، وثقته، واحترامه، وتقبله للمسترشد
التعبيرات غير اللفظية فتتمثل في الحركات الجسمية كحركات اليدين واللمس والنظر واإليمـاء  

أبـو  ( واالبتسامة التي تدل على اهتمام المرشد بالمسترشد ومشكلته وتشجيعه لمواصلة عمله 
  ). ١٤٢٠عباة ونيازي، 

ومن مهارات الحضور أيضا مهارة اإلنصات واالستماع، ومهـارة اختيـار أسـلوب      
الحديث، وطريقة الجلوس، واختيار نبرة الصوت واللغة التي يتحـدث بهـا المرشـد وقـدرة     

  .المسترشد على فهمها، ومالحظة المسافة التي تفصله عن المسترشد
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ساس عملية المساعدة وتكوين العالقة المهنية بين المرشـد  وتعتبر مهارات الحضور أ  
  .( Toseland & Rivas, 1998 )والمسترشد 

وهي الوسائل واألساليب التي يستخدمها المرشد لتشـجيع المسترشـدين   : مهارات التعبير -٢
. للتعبير عن مشاعرهم ومشكالتهم بكل حرية، ومعرفة تأثيرها عليهم ومساعدتهم للتعامل معها

من أهم هذه المهارات قدرة المرشد على زرع الثقة في نفوس مسترشديه وقدرته على تكوين و
  .العالقة المهنية معهم

على أهمية مشاركة المرشد للمسترشد بخبراتـه ومهاراتـه    ( Garvin, 1987 )ويؤكد   
وأفكاره ومشاعره الشخصية خاصة في بداية العمل اإلرشادي حيث أن هذه المشاركة تسـاعد  

ي تشجيع المسترشد للحديث والتعبير عن مشاعره وانفعاالته ومشكالته، كمـا تسـاعده فـي    ف
  .معرفة ما هو مطلوب أو متوقع منه عمله

وهي مجموعة المهارات التي يستخدمها المرشد لمساعدة المسترشـد  : مهارات االستجابة -٣
شد إلى وصف أو توضـيح  على إنجاز األعمال والمهام واألنشطة المطلوبة منه، فقد يعمد المر

أو تلخيص حديث المسترشد، أو يطلب منه اإلسهاب والتفصيل في شرح ووصف جانب معين 
االستجابات اإليجابية التـي تعمـل   : ويستخدم المرشد نوعين من االستجابات هي. من المشكلة

 على تشجيع المسترشد على العمل ومواصلة الحديث كالتعبير عن االهتمام والمتابعـة كقـول  
واالستجابات السلبية التي تمنع أو تحد من مواصـلة المسترشـد للعمـل أو    . المرشد أحسنت

  .الحديث كإبداء عدم االهتمام أو المعارضة أو المنع
وهي المهارات التي يستخدمها المرشد لمساعدة المسترشد على التركيـز  : مهارات التركيز -٤

اإلرشادية، والتدخل للحد مـن تعليقـات    في نشاط أو موضوع محدد كالتذكير بأهداف العملية
  .المسترشد غير المرغوبة وغير المالئمة، أو تشجيعه للحديث أو القيام بنشاط معين

أن مهارة التركيز تساعد في تـوفير الوقـت    ( Hepworth & Larsen, 1990 )ويرى   
  .والجهد، وتسمح بالتوسع في مناقشة المشكلة والخروج بنتائج إيجابية

يعتبر التفاعل بين المرشد والمسترشد مبدأ أساسيا ومصدرا : ت توجيه عملية التفاعلمهارا -٥
لهذا كان من الضروري االهتمـام بهـذه   . هاما لنمو العالقة وتحقيق أهداف العملية اإلرشادية
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العملية واالستفادة منها إلى أقصى حد ممكن وتشجيع المسترشـد علـى المشـاركة الفاعلـة     
  .ها بطريقة تضمن تحقيق أهداف العملية اإلرشاديةواإليجابية وتوجيه

  :ويتلخص دور المرشد في هذا الجانب في النقاط التالية  
العمل على اختيار طريقة االتصال والتفاعل المناسبة التي تتفـق مـع أهـداف العمليـة      -

اإلرشادية، وطبيعة المشكلة، وخصائص المسترشد، والمرحلة التـي تمـر بهـا العالقـة     
  .ةاإلرشادي

توجيه عملية التفاعل في االتجاه السليم الذي يحقق أهداف عملية اإلرشاد وذلـك بالتـدخل    -
  .وقت الحاجة

من المفترض أن يشارك المسترشد في جميـع  : مهارات تشجيع المسترشد على المشاركة - ٦
عمليات اإلرشاد فمن خالل المشاركة يحقق المسترشد أهدافه الشخصية، ويتعـرف علـى   

وقـد  . المشكلة عليه وعلى المحيطين به، ويعرف كيفية مواجهة المشكالت قدراته وتأثير
يواجه بعض المسترشدين صعوبات تمنعهم من المشاركة الفاعلة خاصة في بداية العمـل  
اإلرشادي وذلك ألسباب عديدة كالخجل وعدم الثقة والخوف من االنتقاد، لهذا كـان مـن   

ثه على المشاركة وذلك باستخدام مهارات الضروري تدخل المرشد لمساعدة المسترشد وح
منها توضيح أهمية المشاركة وما هـو مطلـوب أو    ( Corey & Others, 1982 )متنوعة 

متوقع من المسترشد، وزرع الثقة، وإيجاد الجو المالئم الذي يسـاعد علـى المشـاركة،    
تاحـة الفرصـة   والتأكيد على أهمية السرية، وتوجيه األسئلة المباشرة، وتوفير التشجيع وإ

  .للتعبير الحر عن المخاوف، والتعامل مع مشاعر المقاومة
مهارات جمع المعلومات والتقدير حيث يستخدم المرشد للقيام بعمليتي الدراسة والتقـدير  : ثانيا

مجموعة من المهارات التي تساعده في جمع المادة العلمية، وتحديد العوامل المسببة للمشـكلة،  
  :ومن أهم هذه المهارات التالي. مناسبةووضع خطة التدخل ال

  .identifying and describing skillsمهارات الوصف والتحديد  - ١
وطلـب المعلومـات    questioningوتوجيه األسئلة  probingمهارات التحقق واالستكشاف  - ٢

requesting information .  



  ١٠٠

  .summarizing and Partializingمهارات التلخيص والتجزئة  - ٣
  .analyzing skillsلتحليل مهارات ا - ٤

  :ولمزيد من التفصيل في هذه المهارات نعرض لها في التالي
وهي من المهارات األساسية التي يستخدمها المرشـد لجمـع   : مهارات الوصف والتحديد -١

أن الغـرض مـن    ( Schram & Mandell, 1986 )وترى . المعلومات والمادة الدراسية الالزمة
هو مساعدة المسترشد في تحديد موقف أو جانب معين من المشكلة ثـم   استعمال هذه المهارات

تناولها بالوصف والتحليل، وبهذه الطريقة تتاح للمسترشد فرصـة الحـديث بالتفصـيل عـن     
الجوانب وثيقة الصلة بالمشكلة والتعرف عليها، وتحديد آثارهـا والعوامـل المرتبطـة بهـا     

  .والمسببة لها وكيفية التعامل معها
بغي على المرشد أن يكون واضحا ودقيقا في تحديد الجانب أو الموقف المطلـوب  وين  

دراسته، ومن المفيد أيضا لفهم مشكلة المسترشد قيام المرشد بتلخيص جزئي يتضمن التـاريخ  
التطوري للمشكلة، وتحديد أبرز العوامل المرتبطة بها والمؤثرة فيها، وتوضيح الوضع الحالي 

  .للمسترشد
 Toseland & Rivas, 1998 )يرى : االستكشاف وتوجيه األسئلة وطلب المعلومات مهارات -٢

أن مهارات االستكشاف وتوجيه األسئلة وطلب المعلومات تساعد في القيام بعملية الوصـف   (
والتحديد، واإلشارة إلى الجوانب والعوامل ذات الصلة بالمشكلة وتوضيحها، وتوسـيع نطـاق   

  .ى معلومات إضافيةالعمل من خالل الحصول عل
وتوجيه األسئلة هي أداة أو وسيلة أو إجراء منظم يعتمد عليه المرشد لطلب المعلومات   

واسترجاع الغامض منها وتوضيحها، ومعرفة االنطباعات النفسية للمسترشد، كما تساعد هـذه  
لهـذا  المهارة في فهم المسترشد لنفسه، وتعلم مهارات جديدة، والتبصر بمشكالته وأوضـاعه،  

ينبغي أن تكون األسئلة واضحة وقابلة لإلجابة وأن تكون هادفة، كما يفضل اختيـار األسـئلة   
المفتوحة التي تساعد المسترشد على التحدث والتعبير عن آرائه ومشاعره وتجنـب األسـئلة   

  ). ١٤٢٠أبو عباة ونيازي، ( المزدوجة التي عادة ما تقابل بالمقاومة والغضب وإساءة الفهم 
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يستخدم المرشـد مهـارات التلخـيص أو إعـادة الصـياغة      : هارات التلخيص والتجزئةم-٣
paraphrasing     إلبراز أهم العوامل والجوانب والقضايا التي تمت مناقشـتها مـع المسترشـد

  .وإتاحة الفرصة له للتعليق والتعقيب وإبداء رأيه فيها
ل من أشكال التنسـيق  أن مهارات إعادة الصياغة هي شك ( Schluman, 1986 )ويرى   

والتكرار واإلبراز والترجمة التي تقتضي قيام المرشد بإعادة صياغة ما سمعه من المسترشـد  
من خالل التركيز على أهم النقاط والجوانب، كما تهدف هذه العملية إلى توضـيح مـا قيـل    

  .وتنسيقه وترتيبه وتكراره والتأكيد على أهميته
عملية التلخيص تعني الربط بين األفكار والمقترحات  فيرى أن ( Zastrow, 1991 )أما   

  .وإعادة صياغة النقاط الهامة في الحديث
أما مهارات التجزئة فيقصد بها تقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة يمكن الـتحكم فيهـا     

أن التجزئة هي مهـارة   ( Barker, 1991 )ويرى . والتعامل معها بصورة أكثر واقعية وسهولة
شكالت المسترشد المترابطة موقتا بصورة منفصلة عن بعضـها الـبعض بحيـث    تنظر إلى م

تصبح قابلة للتحكم فيها والتعامل معها وحلها في مدة زمنية قصيرة، وأن هذه المهارة تتطلـب  
تحديدا لألولويات والتفريق بين الحاجات والمشكالت والمطالب، وتحديد الجوانب التي ينبغـي  

وتهدف مهارة التجزئة إلى إيجـاد  . ك التي يمكن تأجيلها لبعض الوقتالتعامل معها مباشرة وتل
الدافع لدى المسترشد والمحافظة عليه خاصة إذا شعر وأحس بالتغيير وحقق بعض اإلنجازات، 

  .كما أنها تساعد في توزيع العمل وتشجيع المسترشد للتعامل مع أكثر من عامل في وقت واحد
لتفسير هو عبارة عن اقتراح يتجاوز رأي المسترشد، أو هـو  ا: مهارات التحليل والتفسير -٤

وجهة نظر المرشد ورأيه الشخصي المهني بشأن مالحظات المسترشـد وأفكـاره ومشـاعره    
  .المرتبطة بالمشكلة

أن التفسير يعتبر فرصة للمسترشد كي ينظر إلى مشـكلته   ( Schulman, 1992 )ويرى   
على أن مهارة التفسير تتضمن جميع خصائص مهارات ويفكر فيها بطريقة مختلفة، كما يؤكد 

  . إعادة الصياغة والتلخيص والمواجهة واالستجابات االنعكاسية
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أما التحليل فهو اهتمام منظم بموضوع أو مشكلة تأخذ في اعتبارها جميـع العناصـر     
  . ( Barker, 1991 )المرتبطة بالموضوع والعالقة بين هذه العناصر 

ينبغي أن تنتهي بالتشخيص أو التقدير الذي يحـدد العوامـل المسـببة    وعملية التحليل   
للمشكلة، ويوضح أهمية كل عامل وإمكانية التعامل معـه، ويضـع اإلجـراءات والنشـاطات     

  .الالزمة للتدخل
وهي جميع األسـاليب التـي يسـتخدمها    ) مهارات حل المشكالت ( المهارات التطبيقية : ثالثا

سترشد على القيام بإنجاز األعمال والمهام التي تـم االتفـاق عليهـا    المرشد بهدف مساعدة الم
  :للتعامل مع المشكلة أو الموضوع وتتضمن هذه المهارات ما يلي

  . directing skillsمهارات التوجيه  - ١
  .supporting skillsمهارات توفير المعونة النفسية  - ٢
  .reframeing and redefining skillsمهارات إعادة التصور والتحديد  - ٣
  .resolving conflicts skillsمهارات حل الخالفات والنزاعات  - ٤
 giving advice, suggestions, andمهارات تقـديم النصـائح واالقتراحـات والتعليمـات      - ٥

instructions skills.  
  .confrontation skillsمهارات المواجهة  - ٦
  .providing resources skillsمهارات تزويد المسترشد بالموارد  - ٧
 modeling, role playing, rehearsingمهارات النمذجة ولعب األدوار والتمرين والتدريب  - ٨

and coaching skills.  
  .ونعرض في التالي بإيجاز لهذه المهارات

تستلزم هذه النوعية من المهارات قيـام المرشـد بتزويـد المسترشـد     : مهارات التوجيه -١
األفكار التي تساعده في التعرف على كيفية إنجاز عمـل  بالتعليمات والمعلومات والمقترحات و

ويستخدم المرشد أساليب متنوعة للقيام بعملية التوجيـه منهـا   . أو نشاط معين والتركيز عليه
إعادة توضيح الهدف من القيام بالعمل أو النشاط، ومساعدة وتشجيع المسترشد على المشاركة، 

  .لتلخيص والتقدير لموضوع محددوتقديم معلومات جديدة، والقيام بعملية ا
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أن مهارة التوجيه تستلزم قيام المرشـد بمالحظـة    ( Corey & Others, 1982 )ويرى   
المسترشد، والتعرف على أساليب استجاباته، ومعرفة أفضل السـبل لتعليمـه والتـأثير فيـه     

  .واالستفادة من كل ذلك في العملية العالجية
توفير المعونة والدعم والتعاطف والمساندة للمسترشد هـي  : مهارات توفير المعونة النفسية -٢

مهارة أساسية تهدف إلى مساعدته للمحافظة على أساليب تكيفية مقبولـة، ويسـتخدم المرشـد    
مجموعة من األساليب لتوفير المعونة النفسية منها التطمين بأساليبه المختلفة، وتقديم النصـح،  

  . ارد المتاحةوتوفير المعلومات، وتوجيهه إلى المو
إلى أن مهارة توفير الدعم والمعونـة النفسـية    ( Toseland & Rivas, 1998 )ويشير   

  :تستلزم من المرشد استخدام المهارات التالية
تشجيع المسترشد على التعبير عن آرائه ومشاعره بكل حريـة وصـراحة خاصـة فـي      -

  .الموضوعات التي تهمه
  .رشد عن أفكارهتوجيه األسئلة المباشرة وسؤال المست -
  .االستجابة المالئمة لمشاعر المسترشد ومقترحاته وتعليقاته -
  .اإلشادة بقدرات المسترشد ومجهوداته -
  .زرع الثقة واألمل في نفس المسترشد لالستمرار في أداء األعمال المطلوبة منه -
سترشد وتهدف هذه النوعية من المهارات إلى مساعدة الم: مهارات إعادة التصور والتحديد -٣

في إعادة تنظيم طريقة تفكيره الخاطئة واستبدالها بطرائق أخرى سليمة وواقعية، كمـا تهـدف   
هذه المهارات إلى تغيير المفاهيم واألفكار غير الحقيقية وغير الواقعية، والتعامل مع المشـاعر  

أن  المرتبطة بها أي تغيير الحالة النفسية الناجمة عن فهم الموقف بصورة خاطئـة، وينبغـي  
  :يحدث التغيير بطريقة منظمة ومنطقية تعتمد على أساس مهني من خالل التالي

  .توضيح العوامل واألسباب الحقيقية للموقف أو المشكلة -
  .إبراز الجوانب اإليجابية والتقليل من شأن الجوانب السلبية -
ـ  - ذه إتاحة الفرصة للمسترشد للمشاركة والتعرف على وجهات النظر المختلفة في تحليل ه

  .العوامل
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إلى أن خطوات تغيير طريقة التفكير الخاطئة لدى  ( Toseland & Rivas, 1998 )يشير 
  :المسترشد تتلخص في التالي

  .مساعدة المسترشد للتعرف على االفتراض الذي بنى عليه تفكيره أو رأيه -
  .مساعدته في البحث عن افتراضات بديلة -
ن خالل تطبيقها في مواقف مختلفة مـن حيـاة   التأكد من االفتراضات الجديدة وترسيخها م -

  .المسترشد
وهي من المهارات األساسية التي يسـتخدمها المرشـد   : مهارات حل النزاعات والخالفات-٤

لمساعدة المسترشد في حل الخالفات والنزاعات التي قد تقع بينه وبين غيره سواء كان بسـبب  
ويسـتخدم المرشـد   . سـؤوليات أو األدوار اختالف االهتمامات أو الرغبات أو األهداف أو الم

مهارة العقد االجتماعي الذي يساعد األطراف المتنازعة لالتفاق على األهـداف واإلجـراءات   
  .والقواعد التي تنظم العالقة فيما بينهم

. كما يستخدم المرشد مهارات الوساطة أو التوسط والتفاوض والتحكيم لحل الخالفـات   
د أسلوبين من أساليب التدخل لحل الخالفات يتمثل األسلوب األول كما يمكن أن يستخدم المرش

في التخفيف من آثار ونتائج الخالف ومقابلة الطرف اآلخر والتحدث معه حول أسباب الخالف 
أما األسلوب الثاني فيتمثل في تعليم وتدريب المسترشـد علـى   . والوصول إلى حلول مرضية

ة التي قد تساعده للتعامل مع اآلخرين فـي مواقـف   مجموعة من المهارات واألساليب الجديد
  .مشابهة

أن تقديم النصـح   ( Barker, 1991 )يرى : مهارات تقديم النصائح واالقتراحات والتعليمات -٥
هو أسلوب من أساليب التدخل يهدف إلى مساعدة المسترشد على فهم مشكلته والتفكيـر فـي   

وينبغي أن يهدف اسـتعمال هـذه   . تغلب عليهاحلول مناسبة لها، وتحديد خطة عمل مالئمة لل
المهارات إلى مساعدة المسترشد على اكتساب سلوكيات جديدة، وفهم المشكالت والصـعوبات  

  .التي تواجهه، ومساعدته على تغيير المواقف التي تسبب له الصعوبات
أن نجاح مهارات تقديم النصـائح والتعليمـات    ( Schram & Mandell, 1986 )ويرى   

  :تمد بدرجة كبيرة على العوامل التاليةيع
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اختيار الوقت المناسب وعادة ما يكون ذلك بعد تكوين العالقة المهنية وإحسـاس المرشـد    -
  .باستعداد المسترشد لتقبل النصيحة

اختيار األسلوب المناسب الذي تقدم به النصيحة حيث ينبغي أن تكون واضحة ومفهومـة   -
  .في لغتها

  .ة للمسترشد من حيث مستوى تعليمه ودرجة نضجه ووعيهمراعاة الخصائص الشخصي -
مراعاة الحاجة إلى استخدام هذا األسلوب وما يمكن أن يحققـه للمسترشـد مـن فوائـد،      -

  .وإمكانية استخدام أساليب أخرى تكون أكثر قبوال
أن المواجهة تعني لفت انتباه المسترشـد إلـى    ( Barker, 1991 )يرى : مهارات المواجهة -٦

والمواجهة تعني أيضا قـدرة المرشـد علـى    . ه وتصرفاته غير المرغوبة وغير السويةسلوك
توضيح واختبار وتحدي السلوكيات والتصرفات غير المرغوبة وغير السوية الصـادرة عـن   

فيرى أن المواجهة فعل واع ومقصـود وأسـلوب    ( Corey & Others, 1982 )أما . المسترشد
  :التاليةعالجي يرمي إلى تحقيق األغراض 

  .التعرف على السلوك غير السوي وتقويمه -
  .التعرف على أساليب المقاومة التي يبديها المسترشد والتغلب عليها -
  .التعرف على عوامل التحريف والتشويه التي تصيب الفكر والمشاعر والتعامل معها -
التعرف على جوانب القوة في شخصية المسترشد وتـدعيمها والتعـرف علـى جوانـب      -

  .والتخلص منها الضعف
وللمواجهة تأثير نفسي شديد على كثير من المسترشدين خاصة إذا لـم يتـوفر لـديهم    
االستعداد الكافي لتقبلها لذلك ينبغي على المرشد معرفة متى؟ وكيف؟ وأيـن؟ يسـتعمل هـذا    

  .األسلوب وبطريقة تعزز من مشاركة المسترشد
كأسلوب عالجـي فـي الحـاالت     فيرى أن المواجهة تستخدم ( Zastrow, 1991 )أما   

  :التالية
  .حاالت التناقض والتعارض بين القول والفعل -
  .حاالت التحريف والتشويه وعدم القدرة على التفريق بين الواقع والخيال -
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  .حاالت الشعور بالعجز والضعف واليأس -
  .حاالت رفض العالج ومقاومته ورفض المشاركة الفاعلة -
  .عليمات التي تم االتفاق عليهاحاالت عدم التقيد بالقواعد والت -
الموارد هي الخدمات والبرامج المتاحة في المجتمـع  : مهارات تزويد المسترشد بالموارد -٧

  .( Barker, 1991 )المحلي والتي يمكن االستفادة منها في إشباع حاجات المسترشد 
ـ       رامج ويقصد بهذه المهارة تقديم المعلومات للمسترشد التي تعرفـه وتدلـه علـى الب

والخدمات المتوفرة في المجتمع المحلي، وكيفية االستفادة منها، ومعاونتـه للوصـول إليهـا،    
  .واالستفادة منها قدر اإلمكان

أن النمذجـة   ( Barker, 1991 )يرى : مهارات النمذجة ولعب األدوار والتمرين والتدريب -٨
  .هي أسلوب من أساليب التعلم من خالل تقليد سلوك اآلخرين

تعلم المسترشد من خالل مالحظته ومشاهدته لسلوك وتصرفات أشـخاص معينـين   وي  
وتهدف هذه المهارة إلـى مسـاعدة   . يرى المرشد أنهم يمثلون قدوة حسنة في هذه السلوكيات

المسترشد للتغلب على بعض المشكالت الشخصية التي تتصل بعالقاته وطريقـة تعاملـه مـع    
اليب وسلوكيات جديدة للتعامل، كما أنها تستخدم لكـف  اآلخرين من خالل إكسابه مهارات وأس

  .السلوكيات غير المرغوب فيها
أما لعب األدوار فيقصد به تمثيل سلوكيات معينة يستفيد منها المسترشد فـي إشـباع     

بعض التوقعات وإنجاز بعض األهداف، ويستخدم المرشد هذه المهارة عادة بهـدف مسـاعدة   
الواقعية للتعرف على طريقة استجاباته وسـلوكياته وتصـرفاته،   المسترشد في تمثيل المواقف 

أبـو عبـاة   ( وتغيير غير المالئم منها، وتحسين مهاراته لمواجهة مواقف مسـتقبلية مشـابهة   
  ). ١٤٢٠ونيازي، 
أما التمرين والتدريب فهما وسيلتان لتعزيز السلوكيات الجديدة التي تم االتفاق عليهـا    

فقد تتطلب عملية تعزيز السلوك الجديد ممارسته من قبل المسترشـد   بين المرشد والمسترشد،
والفرق بين التمرين والتـدريب  . لعدة مرات وفي مواقف مختلفة ومع شخصيات مختلفة أيضا

يكمن في درجة تدخل المرشد في عملية تعزيز السلوك الجديد، فالتدريب غالبا ما يستخدم مـع  
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لسلوك الجديد فيعمد المرشد إلـى تزويـده بالتعليمـات    المسترشد الذي يجد صعوبة في أداء ا
  .والتوجيهات التي تساعده على أداء السلوك والتعود عليه

  .مرحلة إنهاء العمل اإلرشادي
العمل من المراحل الهامة في العملية اإلرشادية فكلما  terminationتعتبر مرحلة إنهاء   

ائج إرشادية أفضل، كما تسهم فـي زيـادة   تم إنهاء العمل بطريقة صحيحة كلما حصلنا على نت
ويصل المرشد إلى القرار بشأن إنهاء العمل مـع  . والمحافظة على مكتسبات العمل اإلرشادي

  :المسترشد في الحاالت التالية
  .تحقيق وإنجاز أهداف العملية اإلرشادية -
  .طلب المسترشد إنهاء العمل اإلرشادي -
  ).المقاومة ( ادي رفض المسترشد االستمرار في العمل اإلرش -
وصول المرشد لحدود علمه وقدرته مع المسترشد ورغبته في إحالته إلـى جهـة أخـرى     -

  .متخصصة حيث تقتضي ظروف المسترشد وحالته ذلك
تقـويم منجـزات   ) ١: وتتضمن مرحلة إنهاء العمل عادة ثالث عمليات رئيسة هـي 

) شـعور بالرضـا والفخـر والثقـة     كال( التعامل مع المشاعر اإليجابية ) ٢.العملية اإلرشادية
) ٣. المترتبة على مرحلة إنهاء العمـل ) كالمقاومة واإلنكار والهروب إلى المرض ( والسلبية 
  .المتابعة

أن إنهاء العمل اإلرشادي يتطلب من المرشد القيام بمسـاعدة   ( Garvin, 1987 )يرى 
  :المسترشد في الجوانب التالية

  .تقويم العمل ومعرفة اإلنجازات -
  .تفهم مشاعر المسترشد المرتبطة بهذه المرحلة اإليجابي منها والسلبي والتعامل معها -
  .المحافظة على التغييرات اإليجابية واألساسية -
  .االستفادة من المهارات واالتجاهات والمعارف المكتسبة وتوظيفها لخدمة المسترشد -

  :إلرشادي في التاليعمليات إنهاء العمل ا ( Toseland & Ravis, 1998 )كما لخص 
مساعدة المسترشد للمحافظة على التغييرات والمكتسبات الجديدة وتعميمها علـى جميـع    - ١

جوانب حياته، وذلك من خالل مساعدته لإلحساس بالثقة في قدراتـه واسـتخدام مواقـف    
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مختلفة لممارسة السلوكيات الجديدة ومتابعته من خالل جلسات الحقة ووقايته من العوامل 
ة التي قد تؤثر على مدى استفادة من التغييرات الجديدة وتعليمه وتدريبه على أساليب البيئي

  .حل المشكالت
تعزيز األداء المستقل للمسترشد وتشجيعه لالعتماد على نفسه وعلى قدراتـه الشخصـية    - ٢

  .واستفادته من الموارد المتاحة
  .اإليجابي منها والسلبي مساعدة المسترشد للتعامل مع المشاعر المرتبطة بمرحلة اإلنهاء - ٣
التخطيط للمستقبل وذلك من خالل تحديد حاجات المسترشد المستقبلية ومساعدته لوضـع   - ٤

  .خطة عمل مالئمة لمقابلتها وتحقيقها
  .تحويل المسترشد وقت الحاجة للحصول على خدمات الحقة - ٥

رفـة  فتتضمن جمع المعلومات والبيانـات الالزمـة لمع   evaluationأما عملية التقويم 
درجة تأثير طرائق وأساليب التدخل المستخدمة مع المسترشد، ومعرفة اإلنجازات التي تحققت 

وتعتبر عملية التقـويم مـن أهـم    . من خالل العمل اإلرشادي ومقارنتها باألهداف المرسومة
عمليات المرحلة األخيرة وكل مرشد جاد ومهتم بعمله يقوم بتنفيذ هذه العملية بطريقة علميـة  

  .ةمنظم
كما نؤكد على أن عملية التقويم هي عملية مستمرة تبدأ مع بداية العمـل اإلرشـادي   
فالمرشد يقوم كل خطوة ومرحلة وعملية وإجراء يقوم به لمعرفـة مـدى الجـدوى والتـأثير     

  .والفاعلية، ومدى سير كل ذلك في طريق تحقيق أهداف العمل اإلرشادي المرسوم
أن الهدف من عمليـة التقـويم هـو معرفـة      ( Schram & Mandell, 1986 )ويرى 

اإلنجازات التي تم التوصل إليها بفضل عملية التدخل المهنية، وتحديد جوانب القوة لتـدعيمها  
ولعل من المهم جدا في عملية التقويم أخذ رأي . مستقبال، وجوانب القصور لتالفيها أو تحسينها

  .ول واألخير من هذا العملالمسترشد في عملية التدخل باعتباره المستفيد األ
عملية تحديد كفاءة وفاعلية برنـامج  " عملية التقويم بأنها )  ١٩٩٦الشناوي، ( وعرف   

ما بالمقارنة ببرامج أخرى مماثلة وبالرجوع لألهداف المحددة لـه، وتتنـاول هـذه العمليـة     
  ). ١٩٩٦:٤٧٦الشناوي، " ( outcomesوالنواتج  processesوالعمليات  inputsالمدخالت 
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أن قياس وجهة التغير في السلوك ومستواه يشتمل على )  ١٩٩٦الشناوي، ( كما يرى   
وأن المرشد قـد يعتمـد   . التكرار، والمدة، والكمون، والشدة، والحدث: خمسة أبعاد رئيسة هي

على واحد أو أكثر من هذه األبعاد وذلك حسب طبيعة الهـدف وطريقـة التقـدير وجـدوى     
  .اتالحصول على البيان

ويعني عدد مرات حدوث االستجابة الظاهرة أو الباطنة ويتم ذلك مـن   frequencyالتكرار  - ١
  .خالل قياس كل مرة يحدث فيها السلوك المستهدف

ويقصد بها مقدار الوقت الذي تستغرقه استجابة ما أو مجموعة اسـتجابات   durationالمدة  - ٢
  .أثناء حدوثها

تي يغيب فيها السلوك أو االستجابة قبل أن يعود مرة ويهتم بقياس المدة ال latencyالكمون  - ٣
  .أخرى للظهور

ويمكن تقدير شدة السلوك أو درجته باستخدام مقياس للتقدير يحدد درجـة   intensityالشدة  - ٤
  .شدة مشاعر معينة وقوتها

ويعني وجود أو غياب السلوكيات المستهدفة ويمكن أن نقـيس ذلـك    accuranceالحدوث  - ٥
  . behavior checklistsالسلوك باستخدام قوائم 

ويعتمد المرشد على أساليب مختلفة ومتنوعة لقياس مقدار النجاح الذي تحقـق منهـا   
المقابالت، والمراقبة الذاتية، والتقديرات الذاتية، ومقـاييس التقريـر الـذاتي، وأداء األدوار،    

  .والتخيل، والمقاييس الفيزيولوجية
رحلة فترتبط ارتباطا مباشرا بالمشاعر اإليجابية والسلبية أما العملية الثانية في هذه الم  

المترتبة على إنهاء العمل، ويعتمد ظهور هذه المشاعر بدرجة كبيرة على عالقـة المسترشـد   
  .بالمرشد، ومدة العمل، وحجم اإلنجازات، ودرجة تحقيق األهداف

عور بالفخر واالعتزاز فمن المشاعر السعيدة أو اإليجابية المترتبة على إنهاء العمل الش  
والثقة بالنفس والسعادة والقدرة على مساعدة النفس والمحيطين والرضا واإلشباع وفـي هـذه   
الحالة ينبغي أن يشارك المرشد المسترشد هذه المشاعر من خالل إتاحة الفرصة للتعبير عنهـا  

  .واالعتراف بها وتأكيدها
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نكار والغضب والحزن والرفض وعـدم  فتتمثل في اإل) المؤلمة ( أما المشاعر السلبية   
الرضا والشعور بالعداء والتمارض، حيث يظهر اإلنكار في تجاهـل المسترشـد لمحـاوالت    
المرشد إنهاء العمل اإلرشادي، وذلك من خالل محاولته تغيير موضوع الحـديث، أو إظهـار   

يعبـر  كمـا  . رغبته في اإلسراع إلنهاء العمل، وحضوره في غير مواعيـد محـددة مسـبقا   
أعـراض المشـكلة   ( المسترشد عن مشاعر الرفض من خالل العودة إلى ممارسة السلوكيات 

والتي كانت السبب وراء طلبه المساعدة، أو من خالل التعلـق والتشـبث بالمرشـد    ) القديمة 
ومالزمته باستمرار، أو من خالل التقليل من شأن اإلنجازات والنتائج التي تم التوصل إليهـا،  

ل انتقاده للمرشد ومحاولة التشكيك في قدراتـه ومهاراتـه، وقـد يشـعر بعـض      أو من خال
المسترشدين بالحزن الشديد نتيجة اعتقادهم الخاطئ بأن إنهاء العمل وانفصالهم عن المرشد قد 
يؤدي إلى فقد العالقة ومشاعر التعاطف والدعم أو االنتكاس، وقد يقودهم هذا االعتقـاد إلـى   

  ). ١٤٢٠أبو عباة ونيازي، ( قدرتهم للمحافظة على المكتسبات الجديدة  التساؤل والتشكيك في
وأخيرا تتضمن مرحلة اإلنهاء عملية المتابعة وهي من العمليات األساسية التي تستخدم   

في كثير من العمليات اإلرشادية وذلك بهدف التأكد من اإلنجازات والمحافظة عليها، وتـوفير  
  .لمواجهة أي عقبات أو صعوبات تعترض طريق المسترشدالدعم والمعونة والمعلومات 

أن المرشد يمكنه متابعة مسترشـديه مـن خـالل     ( Corey & Others, 1982 )ويرى   
  :استخدام األساليب التالية

إجراء مقابالت الحقة لمعرفة وتحديد فعالية العملية اإلرشـادية ودرجـة تأثيرهـا علـى      - ١
، ومعرفة الصعوبات التي يواجهها وما يمكـن أن  المسترشد وعلى تحقيق أهدافه الشخصية

  .يقدم له
تشجيع االتصال الالحق مع المرشد للحصول على الدعم والمعونة من أجل المحافظة على  - ٢

  .المكتسبات
ملتابعة إجنازات املسترشد وتزويده باملشورة واملوارد الالزمة وتذليل  -حسب احلاجة  -ترتيب جلسة الحقة بعد شهر أو شهرين  -٣

  .لعقباتا
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  اإلرشاد الجماعي
Group Counseling  

ن المساعدة اإلنسـانية وقـد   يعتبر العمل الجماعي أحد مناهج التدخل األساسية في مه  
شاع استخدام هذا المنهج في السنوات األخيرة واعتمد عليه كثير من الممارسين لتحقيق أهداف 
عملية المساعدة، وثبت من خالل الدراسات الميدانية نجاح هذا المنهج في التعامل مع كثير من 

ولعـل أهميـة اإلرشـاد    . معالقضايا والمشكالت النفسية واالجتماعية التي تواجه أفراد المجت
الجماعي نابع من أهمية الجماعة في حياة اإلنسان وذلك في إشباع حاجاته واهتماماته ورغباته 
وميوله، وفي تنمية مهاراته وخبراته، وتحقيق أهدافه الشخصية ونموه النفسـي واالجتمـاعي،   

ضـبط سـلوكياته   وفي تحسين أدائه االجتماعي، وفي تشكيل اتجاهاته وقيمه ومبادئه، وفـي  
إلى أن مشاركة األفـراد فـي الجماعـات     ( Claiborn and Strong, 1982)ويشير . وتغييرها

وتعلم مهـارات   adaptive social behaviorsيساعدهم على تعلم السلوكيات االجتماعية التكيفية 
اسـطة  القيادة والتبعية، وتعلم مهارات التعاون والتفاوض والتنظيم واتخـاذ القـرار وذلـك بو   

والحوار والمناقشات العالجية الموجهـة، كمـا أن    feedbackأساليب التمثيل والتغذية الراجعة 
 communicationاالشتراك في األعمال الجماعية يسهم في تنمية طرائق وأسـاليب االتصـال   

لدى األفراد والتي من خاللها يستطيعون التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشـاعرهم وإيصـالها   
  .ة واضحة ومفهومة، كما يتعلمون كيف يستمعوا إلى اآلخرين ويتقبلوا اآلراء المخالفةبطريق

ولعل من نافلة القول أن معظم المشكالت التي تواجه الناس اليوم هي مشكالت ناجمـة    
عن كونهم أعضاء في جماعات فعالقاتهم االجتماعية، وضغوط األصـدقاء، وعـدم وضـوح    

الوالدين وبقية أفراد األسرة، والمدرسين، والكبار بصفة عامـة   الهوية الشخصية، والتفاعل مع
 ( Dinkmeyer, 1970 )وفي هذا الصـدد يؤكـد   . مجاالت يمكن أن تسهم في وقوع المشكالت

على أهمية استغالل الوضع االجتماعي في الجماعة للتعامـل مـع المشـكالت االجتماعيـة     
  .مل جذب لهموالشخصية للطالب وذلك لما تمثله الجماعة من عا
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  :خطوات اإلرشاد الجماعي
أن اإلرشاد الجماعي يمر بخمس مراحل أو خطوات أساسية  ( Zastrow, 1991 )يرى   

  :هي
  .بداية الجلسة - ١
  .بناء العالقة المهنية - ٢
  .التعمق في دراسة المشكلة - ٣
  .البحث عن الحلول والبدائل - ٤
  .إنهاء الجلسة - ٥

  .بداية الجلسة: المرحلة األولى
ألولى يبدأ المرشد الجلسة بطريقة غير مباشرة بمعنى عدم التسرع فـي  في المرحلة ا

الدخول في مناقشة الموضوع أو المشكلة مباشرة وعليه أن يهيئ الجو المناسب الـذي يسـاعد   
على المرشـد   ( Kadushin, 1972 )ويقترح . أعضاء الجماعة على الحديث والتعبير والتفاعل

حديث عن الطقس ومشكالت مواقـف السـيارات واأللعـاب    أن يبدأ الجلسة بأحاديث عامة كال
الرياضية وغيرها من الموضوعات االجتماعية التي يسهل الحديث عنهـا وتسـاعد أعضـاء    

هذه المحادثات مضيعة للوقت  Kadushinالجماعة في االنتقال إلى المرحلة الحقيقية، وال يعتبر 
أعضاء الجماعة فـي التعـرف علـى    بل على العكس من ذلك فهو ينظر إليها كعوامل تساعد 

بعضهم البعض، والتعرف على أسلوب وطريقة العمل الجماعي وأسلوب النقـاش والحـوار،   
  .والتعرف على المرشد

وعندما يبدأ أعضاء الجماعة بالشعور باالرتياح يعمد المرشد إلـى تعـريفهم بنفسـه    
لب من األعضاء التعريـف  وبدوره في الجماعة وما يمكن أن يقدمه لهم ويساعدهم فيه، ثم يط

بأنفسهم، وبعد ذلك يقوم المرشد بتوضيح أهداف العمل الجماعي بكل دقـة وبلغـة وأسـلوب    
مناسبين ومفهومين، كما يشرح المرشد ألعضاء الجماعة طريقة العمـل وأسـلوب ممارسـة    
 النشاط، ويوضح لهم القواعد المنظمة لعملهم وسلوكياتهم داخل الجماعة، كما يتيح لهـم فـي  

  .نهاية هذا الجزء فرصا لتوجيه األسئلة واالستفسارات الخاصة بكل الجوانب السابقة
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بعد اإلنتهاء من عملية إعداد أعضاء الجماعـة تبـدأ الجماعـة أعمالهـا ومناقشـة      
موضوعها الرئيس وقد يترك المرشد ألعضاء الجماعة فرصة فتح مجال الحـوار والحـديث   

الجماعة لذلك يمكن للمرشد أن يساعدهم بالبدء في النشـاط  والبدء فيه، وإذا لم يستجب أعضاء 
وذلك من خالل طرح بعض التساؤالت واألفكار والتعليقات والتعبيرات، وينبغي أن تكون هذه 
التساؤالت والمداخالت موجزة ومختصرة قدر اإلمكـان ومرتبطـة بالموضـوع المسـتهدف     

يستخدمها المرشد لبدء العمل ينبغـي أن   أن العبارات التي ( Zastrow, 1991 )ويرى . مناقشته
نحن جاهزون لبدء العمـل،  : " تكون عبارات مختصرة ومشجعة ويضرب لذلك بالمثال التالي

وأن على المرشد االبتعاد عن العبارات غير المرغوبة وغير !" من منكم يريد أن يبدأ بالحديث 
تلك التي تؤكد أفضلية المرشـد   المشجعة والعبارات التي قد يساء فهمها من جانب األعضاء أو

أنـا سـعيد   : " على أعضاء الجماعة أو التي تترك انطباعا سيئا لديهم كقـول المرشـد مـثال   
بوجودكم في هذه الجماعة، ما الذي يمكن أن أقدمه لكم أو أساعدكم فيه؟، أو أنتم تعانون مـن  

ا ألعضاء الجماعـة  فهذا النوع من العبارات قد تفهم بشكل خاطئ وتعطي انطباع!" مشكالت 
  .بأفضلية المرشد واختالفه عنهم

وفي الجماعات التي يجد أعضاء الجماعة صعوبة في بدء الحديث يقوم المرشد بأخـذ  
مـا الـذي جعلنـا    " دور فاعل في هذه العملية وذلك من خالل توجيه أسئلة مباشرة لألعضاء 

ذي نطمـح إليـه مـن هـذا     ومن يلخص لنا ما ال.. نجتمع هنا ؟ من يعرف ماذا تعني كلمة 
  ".االجتماع ؟

أن من المفيـد فـي بعـض     ( Zastrow, 1991 )يرى  introductionبعد عملية التقديم 
األحيان بدء الجلسة بتقديم وعرض بعض المعلومات األولية أو األساسية المرتبطة بالموضوع 

واإليضـاح  أو المشكلة التي تناقشها الجماعـة، واالهتمـام باسـتخدام كـل أدوات الشـرح      
كالملخصات واألفالم والصور واإلحصاءات والرسوم، فعلى سبيل المثال إذا كـان موضـوع   
الجماعة يتعلق بأضرار المخدرات يمكن أن يبدأ المرشد بإعطـاء معلومـات مـوجزة عـن     
المخدرات من حيث مفهومها وأنواعها وحجم هذه الظاهرة وذلك باستخدام الشـرائح وأفـالم   

علومات ال تخدم الجانب التوعوي والتعليمي ألعضاء الجماعة فقط بل يمكـن  الفيديو، فهذه الم
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ولعل من المفيد أيضا بعد اإلنتهـاء مـن   . أن تكون عامال مساعدا لفتح باب المناقشة والحديث
للتأكد من استيعاب وفهم أعضاء الجماعة للمعلومـات   exercisesهذه العملية استخدام التمارين 

لزيـادة ترسـيخ هـذه     homeworkتخدام أسلوب الواجـب المنزلـي   التي تم عرضها أو اس
  .المعلومات

  .بناء العالقة: المرحلة الثانية
العالقة المهنية بين المرشد والمسترشد هي العامل الـرئيس فـي نجـاح أي عمليـة       

إرشادية، وهذه العالقة ينبغي أن تبنى على أساس من التقبل واالحتـرام والتقـدير والسـرية    
وعلى المرشد . الفرصة للتعبير عن اآلراء واألفكار والمشاعر ومراعاة الفروق الفرديةوإتاحة 

العمل على إيجاد جو مناسب في الجماعة يتسم بالتقبل واألمان بحيث يساعد األعضـاء علـى   
التحدث عن مشكالتهم بكل حرية وصراحة ومناقشة أفكارهم والتعبير عـن مشـاعرهم دون   

  .و الترددخوف أو شعور بالتهديد أ
إلى أن على المرشد خالل المقابالت األولى تقديم نفسه إلى  ( Zastrow, 1991 )ويشير   

أعضاء الجماعة كشخص يمتلك المعرفة والقدرة على المساعدة واالستعداد لبـذل كـل جهـد    
ممكن في سبيل مساعدة اآلخرين، وأن نبرة صوته ينبغي أن توصل رسالة واضحة لألعضـاء  

ه لمشاعرهم ومشكالتهم، وأن يتسم سلوكه بالهدوء والبعد عن التوتر والعصـبية  تشعرهم بتفهم
بحيث يساعد في تلطيف الجو المتوتر الذي قد ينشأ نتيجة صعوبات البداية التـي غالبـا مـا    

  .تواجهها الجماعات
 nonjudgmentalكما نؤكد من جانبنا على أهمية عدم التسرع فـي إصـدار األحكـام      

بل ينبغي أن يكون المرشد مرنا متقبال لقيم أعضـاء الجماعـة    moralisticقي والتشدد األخال
متفهما لخصائصهم الشخصية خاصة في بداية العمل، فما يعتبره المرشد قيمـة قـد ال يكـون    
كذلك بالنسبة لآلخرين في مواقف مختلفة، كما أن من المهم معاملة أعضاء الجماعة بالمساواة 

خر ألي سبب كان، هذا باإلضافة إلى أن عليه مراعـاة الفـروق   وعدم تفضيل أحدهم على اآل
إن كل مـا تقـدم   . الفردية بين أعضاء الجماعة لكن دون إخالل بعامل المساواة أو تفريط فيها

تعتبر عوامل أساسية في تكوين العالقة المهنية وتقويتها ونموها، بل يعتبرهـا الـبعض مـن    
  .القة المهنية بين المرشد والمسترشدالمختصين مهارات أو أساليب تكوين الع
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وأخيرا يمكن القول أيضا أن أسلوب االتصال الذي يستخدمه المرشـد واللغـة التـي      
يتحدث بها قد تؤثر في العالقة المهنية، فكلما استخدم المرشد أسلوبا مناسبا يتفق مـع قـدرات   

يادة ثقة األعضاء به وإمكانيات األعضاء وتحدث بلغة مبسطة ومفهومة كلما ساعد ذلك على ز
  .وبقدرته على مساعدتهم والتفاهم معهم

  .التعمق في دراسة المشكلة: المرحلة الثالثة
كما هو مطلوب من المرشد عدم إصدار أحكام متسرعة على سلوكيات وقيم واتجاهات   

أعضاء الجماعة وعدم التسرع في توجيه اللوم إليهم، فإن من المهم أيضا عدم التسـرع فـي   
ويخطئ كثير من المرشدين المبتدئين عندما يعمـدون  . ام األساليب العالجية أو التدخليةاستخد

إلى تقديم النصائح والتعليمات واالقتراحات بعد تحديد المشكلة مباشرة دون التعمق أو التوسـع  
  .في دراستها وفهمها فهما صحيحا

ل دراستها دراسـة  إن المرشد وأعضاء الجماعة بحاجة إلى فهم المشكلة وذلك من خال  
متأنية واختبار جميع جوانبها ومناطقها، والتعرف على أبعادهـا وآثارهـا، ومـدة تواجـدها،     
وأسبابها، والعوامل المرتبطة بها، واألشخاص المتأثرين بها، وكيف يشعر األعضاء حيال كـل  
 ذلك، والتعرف على قدرات األعضاء البدنية والنفسية واالجتماعيـة، وجوانـب القـوة فـي    
شخصياتهم والتي يمكن االستعانة بها في سبيل التكيـف والتعامـل مـع المشـكلة، وتحديـد      
اإلمكانيات والموارد المتاحة في األسرة والمجتمع المحلي وكيفية االستفادة منها فـي صـالح   

  .األعضاء
أن المشكلة هي عبارة عن عدد من المشكالت التي تحتـاج   ( Zastrow, 1991 )يرى   

منها بتأني وعمق، وأن دور المرشد يتركز حول مسـاعدة أعضـاء الجماعـة     إلى دراسة كل
ويؤكد في هذا الصدد أيضا على . للتعرف على هذه المشكالت ودراستها بطريقة علمية منظمة

القدرة  –فالتعاطف  sympathyوليس العطف  empathyأهمية توفير المرشد لمشاعر التعاطف 
ـ  يسـاعد أعضـاء    – ( Barker, 1991 )اركتهم فيهـا  على فهم مشاعر أعضاء الجماعة ومش

الجماعة للتعامل مع المشكلة وحلها ويشجعهم على أخذ موقف فاعل ونشيط تجـاه مشـكالتهم   
  .وتحسين أوضاعهم
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إن المرشد بحاجة إلى أن يثق في نفسه وقدرته على دراسة المشكالت التـي تواجـه     
ردده أو شكه قد يؤدي إلـى فشـله وفشـل    أعضاء الجماعة وتحليلها وتقديرها أو تشخيصها فت

ولعل من أهم العوامل التي تساعد في إيجاد وتعزيز هذه الثقة هو اسـتعداد المرشـد   . الجماعة
للدخول في العمل فكريا ونفسيا ومعلوماتيا، وهذا االستعداد يتطلب منه تحديد أهدافه مـن كـل   

  .بها إلنجاز هذه األهداف جلسة وتحديد الوسائل واألدوات أو األساليب التي سيستعين
إن أسلوب االتصال التشجيعي من جانب المرشد له دور بـالغ األهميـة فـي زيـادة       

عمليات التفاعل والمشاركة والتعبير، فعندما يشعر المرشد بأن أحد األعضاء لمس جانبا مهمـا  
هـدف  في الموضوع أو القضية أو المشكلة فعليه أن يستخدم أسلوب التشجيع والحفز وذلـك ب 

ويستخدم المرشد أساليب مختلفـة لتشـجيع   . مساعدة ذلك العضو على إكمال حديثه أو نشاطه
مهـارات   ( Toseland & Rivas, 1998 )أعضاء الجماعة وحفزهم من أهمها ما أطلق عليـه  

 nonverbalوغير اللفظية  verbalوالذي يعني بها التعبيرات اللفظية  attending skillsالحضور 
. دمها المرشد بهدف إظهار وتأكيد حضوره ومتابعته لكل ما يحدث داخل الجماعـة التي يستخ

ويقصد بالتعبيرات اللفظية جميع الكلمات والجمل المنطوقة التي يستخدمها المرشد للتعبير عن 
اهتمامه وتشجيعه ومتابعته وتعاطفه وثقته واحترامـه وتقـديره وتقبلـه ألعضـاء الجماعـة      

أحسنت، أقدر لك مشاركتك، لقد تحدثت عن الموضـوع بطريقـة   " ال والجماعة ككل كقوله مث
أما التعبيرات غير اللفظية فتعتمد على التعبيرات الحركية الجسـمية كـالنظر   ". الخ … مفيدة 

واإليماء واللمس وحركات اليدين واالبتسامة التي تـدل علـى اهتمـام المرشـد بالجماعـة      
ومن مهارات الحضـور أيضـا مهـارة    . و الحديثومشكالتهم وتشجيعه لهم لمواصلة العمل أ

ويؤكد المؤلفـان علـى أن   . اإلنصات واالستماع الواعي، ومهارة تفاعل المرشد مع الجماعة
مهارات الحضور هي أساس عملية المساعدة وتكوين العالقة المهنية بين المرشد والمسترشـد،  

  .نشطة الجماعة الالحقةكما وأن المرشد بحاجة إلى هذه المهارات في جميع عمليات وأ
أن مرحلة التعمق فـي دراسـة المشـكلة    )  ١٤٢٠أبو عباة ونيازي، ( وأخيرا يرى   

تتطلب من المرشد أيضا دراسة أعضاء الجماعة وتقدير حاجـاتهم واهتمامـاتهم ومشـكالتهم    
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وقدراتهم، وتحديد أساليب التدخل المناسبة مع كل عضو ومع الجماعة ككل، وأن الدراسة فـي  
  :المجال ينبغي أن تركز على الجوانب التالية هذا
دراسة أعضاء الجماعة والتعرف على حاجاتهم ومشكالتهم وقدراتهم وما يمكن أن يساهم  - ١

به كل عضو منهم داخل الجماعة وخارجها، والتعرف على أفضل أساليب التدخل للتعامل 
سـلوب المالحظـة أو   أ: ويستخدم المرشد لتحقيق ذلك أساليب مختلفة منها. مع مشكالتهم

  .المراقبة الذاتية، وأسلوب المالحظة الخارجية التي يقوم بها المختصون
 communicationدراسة الجماعة ككل وذلك من حيث طرائق وأساليب االتصال والتفاعل  - ٢

and interaction patterns وعوامل الجذب ،attractions    ودرجـة الضـبط االجتمـاعي ،
social control الجماعة ، وثقافةgroup culture.  

دراسة البيئة المحيطة بالجماعة كالمؤسسة التي تعمل بها الجماعة والمؤسسات األخـرى   - ٣
وإمكانياتها وخدماتها وبرامجها، ودراسة اتجاهات المجتمـع ومصـادر الـدعم وكيفيـة     

  .االستفادة من كل ذلك وتوظيفه لصالح الجماعة
كل عضو من أعضاء الجماعة ومع الجماعـة   دراسة وتحديد أساليب التدخل المناسبة مع - ٤

  .ككل، وأساليب التدخل المناسبة للتعامل مع المشكالت التي تواجه األعضاء
  .البحث عن البدائل والحلول: المرحلة الرابعة

بعد دراسة المشكلة وتحديدها وتحديد أسبابها وآثارها فإن الخطوة التاليـة ينبغـي أن     
أن هـذه المرحلـة    ( Zastrow, 1991 )ويرى . ائل والحلولتركز على عملية البحث عن البد

هل فكرتم في طرائق حـل  : " يمكن أن تبدأ بقيام المرشد بسؤال أعضاء الجماعة السؤال التالي
، بعد ذلك تبدأ عملية مناقشة الحلول المطروحة والتعرف على إيجابيات وسلبيات "هذه المشكلة؟

تواجه عملية التنفيذ، وتحديد مـدى واقعيـة هـذه     كل حل، وتحديد الصعوبات التي يمكن أن
وينبغي أن تتاح . الحلول وإمكانية األخذ والعمل بها، ومناقشة النتائج المتوقعة من تنفيذ كل حل

لكل عضو في الجماعة فرصة المشاركة برأيه وعدم فرض حلول معينة من جانـب المرشـد   
لجماعة الحق في اختيار الحلول والبدائل فل self-determinationعمال بمبدأ حق تقرير المصير 

التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وخصائصهم وظروفهم، وأن دور المرشد يتوقـف عنـد   
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مساعدة كل عضو من أعضاء الجماعة في توضيح الحلول وفهم النتائج المترتبة على كل حل 
  .منها ولكن ليس االختيار بدال عنهم

أن ) ١:المرشد قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة منهاإن فرض حلول معينة من جانب   
يكون الحل المفروض غير مرغوب فيه وفي حالة فشله يضع المسترشدون اللوم على المرشد 

أن يكون الحل مرغوبا فيه وفي حالة نجاحه يمكن أن يؤدي إلى ) ٢.ويحملونه مسؤولية الفشل
  .ه لسبب بسيط وهو أنه أعرف منهماتكال أعضاء الجماعة على المرشد واعتمادهم كليا علي

وتتم عملية اإلرشاد الجماعي من خالل مشاركة أعضاء الجماعة وتحمل كـل مـنهم     
لمسؤولياته والقيام بأداء المهام والواجبات واألنشطة الضرورية لتحسـين الموقـف وعـالج    
المشكلة، وينبغي أن يراعي المرشد قدرات كل عضو فـي الجماعـة عنـد توزيـع األدوار     
المسؤوليات بحيث يكلف كل عضو باألعمال التي تتفق مع قدراته وإمكانياته، فإنجاز العضـو  
للعمل المكلف به يسهم في نموه الشخصي واعتماده على نفسه ويعده للقيام بأعمال مسـتقبلية،  
وعلى العكس من ذلك إذا كانت األعمال واألنشطة المناطة بالعضو تتجاوز طاقته فـيمكن أن  

  .لى اإلحساس بالفشل واالتكاليةيؤدي به إ
وأثناء قيام أعضاء الجماعة بتنفيذ األعمال والمهام المطلوبة منهم يقوم المرشد بتـوفير    

الدعم والمساندة والتشجيع، والمعلومات التي تساعدهم في تنفيذ العمل بصورة صحيحة، كمـا  
. م من تحقيق أهدافهميعمل على مساعدتهم لتجاوز الصعوبات التي قد تعترض طريقهم وتمنعه

أهمية التزام المرشد في هذه المرحلة بحق أعضاء الجماعـة فـي    ( Riessman, 1965 )ويرى 
تقرير مصيرهم واختيار األعمال والحلول واألساليب التي يرغبون شريطة عـدم وجـود أي   

ر وعندما يقوم العضو باختيا. تهديد على حياة األعضاء أو ضرر بمصالحهم ومصالح اآلخرين
حل معين البد له أن يعي ويفهم ويدرك أهداف هذا الحل وطريقة تنفيذه، ويعـرف مـا هـو    

  .مطلوب منه تجاه العمل به، ومن سيشاركه في هذا العمل إن وجد
 social contractعلى أهمية اسـتخدام العقـد االجتمـاعي     ( Zastrow, 1991 )ويؤكد   

الحاجة، وينبغي أن يتضمن العقد تحديدا  كوسيلة لتنظيم العمل واستخدامه كمرجع رسمي وقت
كم نؤكد على أنه فـي حالـة   . دقيقا ألهداف عملية التدخل وأساليبها وأنشطتها ومدتها الزمنية
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فشل أحد أعضاء الجماعة في االلتزام بمحتوى العقد فليس من المالئم انتقده وقبول أعذاره، بل 
هل ال زلت ترغب في إنجاز : " ل التاليينبغي على المرشد أن يسأل العضو بكل بساطة السؤا

فإذا كانت إجابة العضو بالموافقة فعلى المرشد تحديد مدة زمنية جديدة " العمل الذي اتفقنا عليه؟
ويقوم المرشد خالل فترة تنفيذ بنود العقد بتشجيع أعضـاء  . يوافق عليها العضو إلنجاز العمل

الل استخدام مهارات التجزئة والتـدرج فـي   الجماعة وتوفير الدعم والدافع للعمل سواء من خ
إنجاز العمل، أو من خالل استخدام مهارات الحضور التي سبق اإلشارة إليها، أو مـن خـالل   
توضيح المكتسبات والفوائد التي سيجنيها األعضاء من إنجاز األعمال، أو مـن خـالل زرع   

  .ليهم مهمتهمالثقة في نفوسهم وتزويدهم بالتعليمات والمعلومات التي تسهل ع
  .إنهاء العمل: المرحلة الخامسة

إنهاء العمل الجماعي هي المرحلة األخيرة من مراحل العملية اإلرشادية التي ينبغـي    
أن يتقبلها كل من المرشد والمسترشدين، وتبدأ هذه المرحلة عادة بعد إنجاز األهداف ومناقشـة  

أن عملية إنهاء أعمـال الجماعـة    ( Zastrow, 1991 )ويرى . الموضوعات المتفق عليها سلفا
إعداد الجماعة لهذه المرحلة وذلك من خالل التلميح ) ١:تتطلب من المرشد القيام بالمهام التالية

تعيـين  ) ٣.تلخيص العمل واإلشادة باإلنجازات التي تحققـت ) ٢.لها من بداية العمل أو الجلسة
فيشيران إلـى أهميـة تعامـل     ( Toseland & Rivas, 1998 )أما . الواجبات المنزلية إن وجد

كالشعور بالرضـا  ( المرشد مع المشاعر الناجمة عن انتهاء العمل سواء كانت مشاعر إيجابية 
كـالحزن والغضـب واإلنكـار والمقاومـة     ( أو سـلبية  ) والفخر واالعتزاز والسعادة والثقة 

تعامل معها بطريقـة  وذلك من خالل إتاحة الفرصة للتعبير عن هذه المشاعر وال) والتمارض 
  .مناسبة

وأخيرا يقوم المرشد بتقويم العمل لتحديد اإلنجازات ومعرفة جوانب القـوة والضـعف     
ولعل أبسط . في العمل لالستفادة من كل ذلك في تحسين األداء المهني مع الجماعات المستقبلية

دتهم مـن هـذا   طريقة يمكن استخدامها لتقويم العمل هو سؤال أعضاء الجماعة عن مدى استفا
العمل، وما هي الفوائد التي تحققت لكل عضو فيهم، أو ما هي التغييرات التـي حـدثت فـي    

  ). ١٤٢٠أبو عباة ونيازي، ( حياتهم نتيجة التدخل الجماعي 
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  مجاالت اإلرشاد
  اإلرشاد المهني

Career counseling  
يعتبر اإلرشاد المهني من أقدم مجاالت اإلرشـاد الـذي يسـتهدف مسـاعدة األفـراد      

وإعدادهم لهـذه  . على اختيار مهن معينة وفقا لقدراتهم وميولهم وطموحاتهم) المسترشدين(
إلى أن التفكير )  Peterson and Nisenholz,1995(ويشير . استمراريتهم فيها المهن وضمان

في العمل أو المهنة أو الوظيفة أصبح يشغل حيزا كبيرا من جهد الفرد ووقته، ومـن هنـا   
وبمعنـى  . أصبح اإلرشاد المهني مجاال ذا أهمية بالغة من بين مجاالت اإلرشاد المختلفـة 

يقتصر على مساعدة الفرد في اختيار مهنة معينـة فقـط، بـل    آخر فإن اإلرشاد المهني ال 
يشمل باإلضافة إلى ذلك مساعدته وتأهيله لهذا العمل، ومن ثم مساعدته للحصـول علـى   
العمل المناسب في المكان المناسب، ثم العمل على ضمان استمراره فيه ورضاه عنه قـدر  

  .اإلمكان
ة مساعدة تتضمن مجمـوع الخـدمات   عملي"اإلرشاد المهني بأنه ) ١٩٩٦عقل، (عرف 

التي تقدم للفرد لمساعدته في اختيار المهنة التي تتالءم مع قدراته وأهدافه وميولـه، وفـي   
إعداده لها والتوافق معها ومواجهة المشكالت التي قد تعترضه في سبيل تحقيق ذلك، بغيـة  

  ".جية تحقيق الرضا المهني والتوافق النفسي واالجتماعي، والكفاية اإلنتا

على أن اإلرشاد المهني يساعد األفـراد فـي تحقيـق الكفايـة     ) ١٩٩٦عقل، (ويؤكد 
اإلنتاجية، والرضا الوظيفي، والتوافق النفسي واالجتمـاعي، حيـث أن وضـع الشـخص     

  .المناسب في المكان المناسب يضمن له النجاح والتفوق في عمله واالستقرار فيه
وذلك للواقع المشاهد حيث نسمع ونرى فـي كـل    ونؤكد بدورنا على أهمية هذا المجال

يوم عن تغير حاجة السوق، ففي هذا العالم المتغير في كل يـوم تظهـر أعمـال ومهـن     
ووظائف جديدة تحتاج إلى تأهيل وتدريب وقدرات جديدة مما يستوجب تدخل شخص مؤهل 

أن مهنا وأعماال هذا باإلضافة إلى تغير حال السوق فنجد . إلرشاد األفراد وتوجيههم نحوها
تروج في فترة زمنية معينة تجعل األفراد ينساقون نحوها، ثم تتغير الظـروف واألحـوال   
ويصيبها الكساد وتبرز الحاجة إلى أعمال أخرى مما يستوجب تدخل شخص مؤهل يمتلـك  
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العلم والمعرفة بالتغيرات التي تنتاب سوق العمل ويعمل على إرشاد وتوجيه األفراد الوجهة 
  .يمةالسل

  :أهداف اإلرشاد المهني
  :أن أهداف اإلرشاد المهني تتمثل في اآلتي)) Brammer and shostrom ,1982يرى 

أنها العملية التي من خاللها يتم التأكيد على اختيار المسترشد، حيث أن المسترشدين بشكل  -١
ارة مع عام قد توصلوا إلى قرارهم من خالل ما بذلوه من جهد ووقت في التفكير واالستش

  .أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم وبعض المختصين ممن لهم عالقة باألعمال المختلفة
أنها العملية التي بواسطتها يتم توضيح األهداف المهنية ذلك أن المسترشـدين قـد قـاموا     -٢

بجمع معلومات عن المهن التي تم اختيارها وعملوا أيضا علـى الموازنـة بينهـا وبـين     
زالوا بحاجة إلى من يشرح ويوضح لهم هذه الجوانـب توضـيحا    شخصياتهم، إال أنهم ال

  .دقيقا يساعدهم على فهم ما هم مقدمون عليه
أن اإلرشاد المهني يساعد المسترشدين ويسمح لهم باكتشاف الحقائق عن أنفسـهم وعـن    -٣

  .عالم العمل المتاح أمامهم وغير المعروف لديهم والذي من طبيعته التغير باستمرار
  :ن نلخص أهداف اإلرشاد المهني في التاليونستطيع أ

تقديم المعلومات المهنية إلى المسترشدين حيث يـتم تزويـد األفـراد بمعلومـات وافيـة       -١
وصحيحة عن المهن المتاحة وشروط ومتطلبات االلتحاق بها ومستقبلها باإلضـافة إلـى   

  .إعطاء صورة عن مردودها المادي والمعنوي
خالل تعريفهم بقدراتهم وأهـدافهم وطموحـاتهم وذلـك     تعريف المسترشدين بأنفسهم من -٢

باستخدام جميع الوسائل واألساليب الممكنة كل ذلك من أجل مساعدتهم في تحديد العمـل  
  .المناسب

تدريب وإكساب المسترشدين المهارات المهنية وذلك من خالل توجيههم من أجل إعدادهم  -٣
  .اسبةنظريا وعمليا للوصول إلى كفاءة علمية وعملية من
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مساعدتهم في تحقيق التوافق المهني وذلك من خالل مساعدة المسترشدين لحل مشـكالتهم   -٤
المرتبطة بالعمل أو بعالقتهم مع اآلخرين والتكيف مع المهنة ممـا يـؤدي بالتـالي إلـى     

  .شعورهم بالرضا والسعادة ويزيد من فاعليتهم اإلنتاجية واستمرارهم في العمل
  :عمليات اإلرشاد المهني

يعتبر اإلرشاد المهني كغيره من مجاالت اإلرشاد التي تتطلب مهـارة عاليـة، فهـو ال    
ومع هـذا  .  يتعامل مع جانب واحد فقط بل يتعامل مع الجوانب العقلية والعاطفية للمسترشد

فإن لإلرشاد المهني متطلبات خاصة تتمثل في معرفة المرشد الدقيقة بالمهن الحاليـة فـي   
  .ت المستقبلية للمهن، والمعرفة بمصادر المعلومات والبرامج الحديثةالمجتمع، واالتجاها

التي تشـتمل علـى أربعـة    )  Assessment(وتبدأ عملية اإلرشاد المهني بعملية التقدير 
  :جوانب أساسية هي

  : تقدير الجانب الشخصي للمسترشد: أوال
  :ويشمل التقدير الشخصي للمسترشد على الجوانب الرئيسة التالية

حيث أن اإلرشاد المهني يتطلب مـن المرشـد الحصـول علـى     : معلومات الشخصيةال -١
معلومات وافية وصحيحة عن المسترشد من حيث مستوى ذكائـه، واهتماماتـه، وقيمـه،    
وقدراته الخاصة، وطموحاته، وحاجاته، وقيمه، ومبادئه، واتجاهاته، وأنشطته الترويحيـة،  

فة إلى المعلومات الشخصية األخرى كالسـن  ومصادر دخله، ومستوى تعليمه هذا باإلضا
والحالة االجتماعية وعدد األطفال، ويعتمد المرشد للحصول على هذه المعلومـات علـى   

المقابلـة الشخصـية، والمناقشـة،    : مصادر مختلفة للحصول على هذه المعلومات أهمها
ة ممـن  والمالحظة، والرجوع للسجالت والوثائق المتاحة، وسؤال أصحاب العالقة خاص

  .تربطهم عالقة قوية بالمسترشد كاألهل واألقارب
إلى أن للوضـع االجتمـاعي   )) Miller and Form ,1951حيث يشير: المعلومات األسرية -٢

واالقتصادي والوظيفي لألسرة ارتباط موجب بحصول األبناء على فرص وظيفية ومهنية 
ويعـود  . تاج إلى مهارة عاليةفأطفال العاملين المهرة ينزعون لاللتحاق بأعمال تح. مماثلة

  :السبب في ذلك إلى عوامل أهمها
  .حجم ونوع التعليم الذي يحصل عليه األبناء  
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الوالدان وما يمثالنه من نموذج حي لألبناء مما يساعد في تشكيل اتجاهاتهم وطموحـاتهم    
  .وقيمهم نحو أعمال ووظائف معينة

  .العامل الوراثي مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الذكاء  
وتعتبر هذه المعلومات ذات قيمة وأهمية كبيرة لالستفادة منها واالستعانة بها فـي توجيـه   

  .المسترشد نحو المهن المناسبة
حيث تشكل الخلفية التعليمية أهمية بالغة في العملية اإلرشادية المهنيـة  : الخبرات التعليمية -٣

المدرسية، واألسئلة  لذلك فمن الضروري الحصول عليها من المصادر المختلفة كالسجالت
المرتبطة بالخبرات المدرسية االجتماعية منها واألكاديمية، كمـا أن تسـاؤالت مثـل أي    
المواد أحب إلى الفرد؟، وما األنشطة المحببة إليه؟، ومنهم المعلمون الذين تركوا أثرا في 

  .نفسه؟، تفيد في إعطاء صورة جيدة عن المسترشد ومن ثم توظيفها في إرشاده مهنيا
هذا الجانب يتعلق بالمسترشدين الذين سبق لهم العمـل فسـؤالهم عـن    : الخبرات المهنية -٤

األعمال التي سبق أن قاموا بها، ومدة عملهم فيها، وأسباب تركهم لها، وما أحبـوه فيهـا،   
  .تمثل معلومات ضرورية وقيمة لمساعدة المسترشد في اختيار العمل الجديد المناسب

  :المهنيتقدير الجانب : ثانيا
كثير من المسترشدين الذين يبحثون عن االستشارة يملكون معلومات محددة عن األعمـال  
المتاحة وهذه المعلومات مستقاة من أفراد األسرة أو وسائل اإلعالم المختلفـة أو األصـدقاء،   
وكثير من هذه المعلومات غير دقيقة وتثير تساؤالت عديدة نظرا ألنهـا تمثـل وجهـة نظـر     

وتكون عادة مرتبطة بمعلوماته واتجاهاته، هذا باإلضـافة إلـى قلـة خبـرة هـؤالء      مقدمها، 
  .األشخاص بالجوانب النفسية واالجتماعية للعمل أو المهنة

أن هناك وسائل  مختلفـة يمكـن أن يسـتخدمها المسترشـدون     )  Kunze,1967(ويرى  
ات، ووسائل اإلعـالم  المطويات والمنشور: للحصول على معلومات عن األعمال المتاحة منها

المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وأدلة الوظـائف والبـرامج، وخـدمات الحاسـب،     
ومهمـا  . والمقابالت الشخصية مع الخبراء، والمالحظات المباشرة للعمل، والخبرات الميدانية

  .ة منهايكن مصدر هذه المعلومات فينبغي أن يراعى فيها الدقة والحداثة وإمكانية االستفاد
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ونشير في هذا المجال إلى القائمة التي وضعها االتحاد الدولي للتوجيه المهنـي لمسـاعدة   
  :المرشدين في تقويم المعلومات المهنية وهي

  .تحديد أو تعريف المهنة حسب اللوائح واألنظمة -١
  .تاريخ وتطور المهنة -٢
خـرى ومكـان   طبيعة العمل ويشمل المسؤوليات واألدوار والعالقة مع التخصصـات األ  -٣

  .العمل ومجال التخصص
ويشمل التعليم والتدريب، والخصائص االنفعالية للفـرد، واالهتمامـات،   : متطلبات العمل -٤

  .والقدرات الجسمية واألوضاع العملية
  .بما فيها الترخيص الصادر من جهة رسمية: المتطلبات الخاصة -٥
طلب والسيرة الذاتية والكشـف  بما في ذلك تعبئة نموذج ال: شروط التقديم للعمل أو المهنة  -٦

  .الطبي
  .فرص التجربة وإمكانية توفرها في العمل أو المهنة -٧
  .وصف لمتطلبات الترقية، والتحويل والتدريب، والتعليم والنقل -٨
  .سلم الرواتب -٩

  .بما فيها على مواعيد العمل وعدد ساعاته وخارج الدوام والمكان: أوضاع العمل-١٠
  .كالرضا الوظيفي، والعالقات داخل العمل والعضوية: العوامل النفسية واالجتماعية-١٠
  .مصادر المعلومات اإلضافية والتي تعد محطا للثقة-١١
  :اتخاذ القرار: ثالثا

اتخاذ القرار يعتبر عنصرا هاما في عملية اإلرشاد المهني، وهذا العنصر يتطلب مهـارات  
بط بين المعلومات التي تخصه معينة لدى المسترشد، فالمسترشد الذي ال يستطيع أن يوفق وير

والمعلومات المتاحة عن العمل ويوظفها فـي اتخـاذ   ) كاهتماماته وطموحاته ومستوى تعليمه (
ولهذا ينبغي على المرشد أن يـوفر المسـاعدة   . القرار الصحيح فإن استفادته ستكون محدودة

السليم، وذلـك مـن    الالزمة التي تسهم في إكساب المسترشد المهارات الالزمة التخاذ القرار
خالل مساعدة المسترشد للتركيز على األهداف الواقعية القابلة للتحقيـق، ثـم يقـوم المرشـد     
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من خالل التقديم للعمل أو الدخول في برنـامج تـدريبي   ) القرار (والمسترشد بتطبيق الخطة 
  .خاص لتأهيله، والمحافظة على الدافعية حتى يتم تحقيق الهدف

  :لتقويمالمتابعة وا: رابعا
  :يتلخص دور المرشد في عملية المتابعة من بداية تنفيذ القرار في التالي

تزويد المسترشد بجميع المعلومات التي يحتاج إليها خاصة المعلومات ذات الصلة بكل ما  -١
  .تقدم

  .توفير الدعم والمساندة والتشجيع ضمانا الستمرار الدافع -٢
  .التحقق من سير المسترشد نحو تحقيق األهداف -٣
  .مساعدة المسترشد في حل ما يعترضه من صعوبات أو مشكالت -٤

ويمثل التقويم فرصة لكل من المرشد والمسترشد للتأكد من مدى نجـاح عمليـة التـدخل    
المهني أو فشلها، كما تساعد عملية التقويم في إعادة النظر في بعض الجوانـب بحسـب مـا    

  .يستجد من معلومات وبيانات وحقائق وظروف
أن عملية التقويم ينبغـي أن تجيـب علـى    )  Hansen ;Stevic, and Warner 1986(ويرى 

اإلنتاجية والمالءمة، والرضا عن العمل، وهل بالفعـل كـان   : مجموعة من التساؤالت أهمها
كما تفيد عملية التقويم المرشد في تالفي جوانـب  . الخيار موفقا؟ وما مدى مرونة هذا الخيار؟

  .قبلية وزيادة نموه المهنيالقصور في األعمال المست
) خاصـة فـي المرحلـة الثانويـة     (وفي الختام نود أن نؤكد على أهمية اهتمام المرشدين 

باإلرشاد المهني كعنصر أساسي من عناصر العملية اإلرشادية للطالب في هذه المرحلة نظرا 
تفكير في اختيـار  لما تمثله هذه المرحلة من أهمية في حياة الطالب خاصة فيما يتعلق ببداية ال

وأن . التخصص المناسب الذي يتفق مع قدراتهم وميولهم وطموحاتهم وخصائصهم الشخصـية 
يستخدم المرشدون مختلف أنواع األساليب والوسائل التي تساعد الطالب بصفة عامة للحصول 
على معلومات واقعية وصحيحة عن المجاالت المهنية المتاحة أمامهم، واالهتمام بشكل خاص 

ئة الطالب الذين يحتاجون لهذا النوع من اإلرشاد، وذلك من خالل إتاحة الفرصة لهم للسؤال بف
واالستفسار والحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات تساعدهم علـى التوجـه المهنـي    

  .الصحيح



  ١٣٢

  إرشاد األطفال
Child counseling  

يمرون بها وما يصاحبها مـن  وتعود أهمية إرشاد األطفال إلى أهمية المرحلة العمرية التي 
تغيرات جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية سريعة تحدد مسار نموهم ومالمـح شخصـياتهم،   
وبها تتشكل قدراتهم واتجاهاتهم، وفيها يتعلمون مفاهيم االلتزام واالنتماء والعطـاء، وبمعنـى   

خاللها تحديد السـواء   آخر تعتبر هذه المرحلة أساس عملية التنشئة االجتماعية والتي يمكن من
  .واالنحراف

كسوء التغذية، والتبول الـالإرادي،  (مشكالت صحية : ويواجه األطفال مشكالت عديدة منها
) كالغيرة، والخوف، والغضب، والحزن، واإلحبـاط (ومشكالت نفسية انفعالية ) وفقدان الشهية

ة الكـالم، والعزلـة،   كمشكالت سوء العالقة مع اآلخرين، والخجل، وقل( ومشكالت اجتماعية 
ومشكالت تعليمية ) والكذب، والغش، وفقدان أحد الوالدين بالطالق أو الموت، وإساءة المعاملة

) كالتأخر الدراسي، وصعوبات الكالم، وصعوبة القـراءة، والغيـاب، واالنقطـاع والتـأخر    (
  .تستدعي التدخل معها ومواجهتها منعا لتفاقمها واستفحالها

  :ال عن إرشاد الكبار في جوانب متعددة أهمهاويختلف إرشاد األطف
أن نمو الطفل ونوعية السلوكيات التي يكتسبها والمشكالت التي يواجهها تعود في معظمها  -١

، حيث يعتمـد األطفـال علـى    )الوالدان والمجتمع ( إلى المعاملة التي يتلقاها من الكبار 
حرارا في تصرفاتهم، ولهذا فـإن  اآلخرين إلشباع حاجاتهم ونادرا ما يكونوا مستقلين أو أ

تدخل المرشد مع هذه الفئة ال يقتصر على الطفل فقط بل ينبغي أن يشمل أيضا األشخاص 
  .اآلخرين أصحاب العالقة وأصحاب التأثير المباشر في حياته

إن األطفال غالبا ما يكونوا محدودي القدرة علـى التعبيـر والتحـدث عـن مشـاعرهم       -٢
اجاتهم وبالتالي فإن أساليب التدخل معهم ينبغي أن تراعي هذه وصراعاتهم ومشكالتهم وح

ولهذا يمكن القول أن مجال إرشاد األطفال يعتبـر مـن أصـعب مجـاالت     . الخصوصية
اإلرشاد الذي يحتاج إلى مرشد متمرس يمتلك المهارة الالزمة التي تساعده على دراسـة  

تمـارس خـدمات إرشـاد    و. مشكالتهم والتعامل معها بصبر وحكمة ودقة وموضـوعية 



  ١٣٣

األطفال في المملكة العربية السعودية من خـالل مراكـز رعايـة األمومـة والطفولـة،      
  .والمدارس، ومراكز االستشارات االجتماعية واألسرية، والعيادات النفسية المتخصصة

إرشاد األطفال بأنه عالقة فريدة وقريبة مبنية على التقبل بين )  Blackham , 1997(يعرف 
شد والطفل، بحيث تركز هذه العالقة على دراسة اتجاهـات الطفـل وحاجاتـه ودوافعـه     المر

وتوجهاته، بهدف تعزيز نموه وتكيفه النفسي واالجتماعي، وحل مشكالته، وتتم عملية إرشـاد  
  .األطفال إما بشكل فردي أو جماعي، للطفل أو لوالديه أو لهم جميعا

طفال يعتمد على قيام المرشد بتكـوين عالقـة   ومن خالل هذا التعريف نالحظ أن إرشاد األ
إرشادية متميزة مع الطفل تتسم بالتقبل وحسن العالقة والمودة واللطف تمكنـه مـن دراسـة    

كما يبرز التعريف أهداف . مشكالت وحاجات الطفل ومن ثم تقديم الخدمات اإلرشادية المناسبة
) يز النمو والتكيف النفسي واالجتمـاعي تعز(اإلرشاد للطفل والتي تتمثل في الجانبين اإلنمائي 

، كما يؤكد التعريـف علـى اسـتخدام طرائـق     )حل مشكالته النفسية واالجتماعية(والعالجي 
اإلرشاد المختلفة الفردي منها والجماعي واألسري حسب الحاجة للوصول لألهداف اإلرشادية 

  .المرسومة
  :أهداف إرشاد األطفال

  :طفال في ثالثة جوانب أساسية هييمكن تحديد أهم أهداف إرشاد األ
  .التعامل مع حاجات النمو -١
  .التعامل مع الحاجات الطارئة -٢
  .التعامل مع الحاجات العالجية -٣

فحاجات النمو تتمثل في تنمية اإلحساس والشعور باحترام الذات، والقدرة على التعبير عـن  
لمسؤولية، وتعلـم كيفيـة   المشاعر والتعامل معها بطريقة بناءة وصحيحة، وتعلم كيفية تحمل ا

اكتساب الثقة باآلخرين، وتعلم األدوار االجتماعية السليمة، وتعلم كيفية التكيف مـع المواقـف   
  .الجديدة

أما الحاجات الطارئة فتتمثل في التكيف مع التغيرات األسـرية المختلفـة، والتكيـف مـع     
  .الحوادث والخبرات النفسية السيئة والحوادث االجتماعية المختلفة



  ١٣٤

أما الحاجات العالجية فتتمثل في التغلب على الصعوبات والمشكالت السـلوكية المختلفـة   
كالخجل والعدوان وغيرها، وتقبل جوانب القوة والضعف لديه، وحـل مشـكالته االجتماعيـة    

  .كالسرقة والهروب والكذب والغش ونحوها
  :خطوات التدخل

  :تاليتتلخص خطوات التدخل في مجال إرشاد األطفال في ال
  .تحديد المشكلة من خالل تعريفها وتحديدها تحديدا دقيقا وربطها بوظيفة ودور المرشد -١
تحديد العوامل ذات العالقة بالمشكلة وبيان األسباب والعوامل التـي أدت إلـى حـدوثها     -٢

  .واستمرارها
تحديد األهداف وذلك من خالل شرح األهداف أو النتائج التي يراد الوصـول إليهـا مـن     -٣

  .عملية التدخلخالل 
تحديد العوامل أو الجوانب التي سيتم التعامل معها وذلك من خالل تحديد العوامل التي تم  -٤

  .اختيارها بهدف تعديلها أو تغييرها إلحداث التغيير وإنجاز األهداف
تحديد أساليب التدخل وذلك من خالل وضع خطة توضح ماذا يريد المرشد عمله ؟ وكيف  -٥

ك فيه ؟ هذا باإلضافة إلى تحديد مسؤولية ودور كل طرف فـي  سيتم ذلك ؟ ومن سيشتر
  .هذه العملية

التقويم حيث يقوم المرشد في هذه المرحلة بتحديد أساليب التقويم التي سـيتم اسـتخدامها،    -٦
  .ومصادر المعلومات التي سيعتمد عليها للقيام بهذه العملية

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٥

  اإلرشاد المدرسي
School counseling  

يرات االجتماعية والتقنية المختلفة التي تمر بها المجتمعـات العربيـة والمجتمـع    نظرا للتغ
السعودي على وجه الخصوص نجد أن هناك حاجة ملحة لوجود المرشد الطالبي المتخصـص  
في المدرسة الذي يسهم في عملية التنشئة االجتماعية وتنمية شخصيات الطالب كأحد الجوانب 

لقد أصبحت المدرسة مؤسسة اجتماعيـة مفتوحـة   . لعنصر البشريالهامة في استثمار وبناء ا
على المجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ومن هنا فإننـا نعتبـر اإلرشـاد المدرسـي أداة للتنشـئة      
االجتماعية ووسيلة من وسائل زيادة إنتاج الطالب كفرد والمجتمع المدرسي والمجتمع المحلـي  

شاد تخصصا ال يمكن االستغناء عنه فـي المدرسـة   الذي توجد فيه المدرسة، لذلك أصبح اإلر
  .الحديثة 

ويعتبر اإلرشاد المدرسي من أهم مجاالت اإلرشاد في المملكة العربية السعودية وأوضحها 
نظرا لما توليه الدولة ممثلة في وزارة المعارف من اهتمام بهذا المجال وحرصها على شمول 

ونعتقد بأن هذا المجال سيكون لـه  .. ومتخصصينجميع المراحل التعليمية بمرشدين متفرغين 
شأنا في الفترة القادمة مما يستوجب اهتمام المختصين بعمل الدراسات والبحوث المتخصصـة  

  .التي تتفق مع قيم المجتمع المسلم وطبيعته
اإلرشاد المدرسي بأنه الجهود والخدمات والبـرامج التـي يعـدها    ) ١٩٨٢توفيق، (عرف 

طالبي لتالميذ المدارس على اختالف مستوياتهم بقصد تحقيق أهداف التربية ويقدمها المرشد ال
الحديثة، وتنمية شخصيات الطالب إلى أقصى حد ممكن، ومساعدتهم لالستفادة مـن الفـرص   

  .والخبرات المدرسية إلى أقصى حد تسمح به قدراتهم واستعداداتهم المختلفة
مجاالت العمل المهني للمرشد الطالبـي  اإلرشاد المدرسي بأنه أحد ) ١٩٩٩علي، (وعرف 

الذي يهدف أساسا إلى تنمية الطالب سواء من خالل تدعيم قـدراتهم أو مواجهـة مشـكالتهم    
وذلك عن طريق التعاون المخطط بين كل من التخصصات المختلفة بالمدرسة وبين المرشـد  

ميع الموارد المتاحـة  الطالبي والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة، مع محاولة االستفادة من ج
  . أو التي يمكن إيجادها لتحقيق ما بصب إليه المجال من أهداف في إطار السياسة العامة للدولة



  ١٣٦

  :أهداف اإلرشاد المدرسي
أهداف اإلرشـاد المدرسـي فـي    )  Reynolds ; Gutkin ; Elliott , and Witt ,1984(حدد 

  :اآلتي
التعليمي للطالب وذلك باسـتخدام إجـراءات    التقويم والتقدير النفسي االجتماعي والنفسي -١

المراقبة والمالحظة، وتطبيق االختبارات النفسية والتعليمية، وإجراء المقابالت الشخصية، 
  .والتقويم السلوكي

التدخل بهدف توجيه األفراد والجماعات ومساعدتهم في أداء وظائفهم وأدوارهـم بشـكل    -٢
ية واالنفعالية واالجتماعية للطـالب، وذلـك   صحيح، ومحاولة التأثير في الجوانب المعرف

التوصيات، والتخطيط، وتقويم خدمات التعلـيم المحـددة،   : باستخدام أساليب مختلفة منها
والعالج النفسي التعليمي، واإلرشاد، والبرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تحسـين  

  .المهارات التكيفية لدى الطالب
مات التعليمية، وخدمات رعاية الطفولة، والخدمات الموجهة نحو التدخل بهدف توجيه الخد -٣

العاملين في المدرسة وأولياء أمور الطالب والمجتمع المحلي، وذلك عن طريـق بـرامج   
  .التعليم الشخصي داخل المدرسة، وبرامج تعليم الوالدين وإرشادهم

والجوانـب المرتبطـة    االستشارة والتنسيق مع العاملين في المدرسة والوالدين في األمور -٤
  .بالمشكالت المدرسية

تنمية وتطوير البرامج والخدمات للطالب وإدارة المدرسة والمجتمع المحلي، وذلـك مـن    -٥
  .خالل تصميم برامج إرشادية واجتماعية خاصة بكل فئة من هذه الفئات

  .اإلشراف على الخدمات النفسية واإلرشادية -٦
  :اليفي الت)  ١٩٨٩توفيق و عنان،(كما حددها 

  .مساعدة الطالب على التحصيل والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من التعليم -١
مساعدة الطالب على النمو والتغير والوصول إلى أكبر قدر ممكن مـن االعتمـاد علـى     -٢

  .النفس
  .إيجاد عالقات اجتماعية سليمة بين الطالب وبين العاملين بالمدرسة -٣



  ١٣٧

وتدعيم القيم واالتجاهات البنـاءة، وإكسـابهم    مساعدة الطالب على نبذ االتجاهات الضارة -٤
  .القيم الجديدة التي يتطلبها بناء مجتمعهم

  .مساعدة المدرسة على نشر خدماتها في المنطقة التي توجد فيها -٥
  .العمل على إيجاد ترابط وتفاهم قوي بين المنزل والمدرسة -٦

  :أنواع برامج التدخل في مجال اإلرشاد المدرسي
أن هناك أسلوبين أساسـيين مـن أسـاليب    )   ١٩٩٥Peterson and Nisenholz( يرى 

  :التدخل التي يقوم بها المرشد الطالبي هي
  .الخدمات المباشرة - ١
  .الخدمات غير المباشرة - ٢

فالخدمات المباشرة تشمل خدمات اإلرشاد الفردي والجماعي واألسري والتوجيـه النفسـي   
لنمو الشخصي واالجتمـاعي للطالـب وتحسـين    التعليمي، وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز ا

ومن القضايا والموضوعات والمشكالت التـي يتعامـل معهـا    . مستوى نموه العلمي والمهني
المرشد في هذا المستوى اتجاهات الطالب وسلوكياتهم، والعالقات مـع الـزمالء، ومهـارات    

ـ    كالت األسـرية  التعلم، والتخطيط المهني، واختيار التخصص، ومشـكالت اإلدمـان، والمش
كالعنف والطالق وموت أحد أفراد األسرة، حيث يقوم المرشد باستخدام طريقة التدخل الفردي 
أو الجماعي أو األسري للتعامل مع هذه الموضوعات والمشكالت ومسـاعدة الطـالب علـى    

  .التغلب عليها وتجاوزها
ات صغيرة العـدد  على أن طريقة التدخل الجماعي باستخدام جماع) Myrick, 1993( ويؤكد

ومحدودة الوقت ومبنية على أساس مهني جيد هي الطريقة المثلى للتعامـل مـع المشـكالت    
الطالبية، وذلك نظرا لما تملكه الجماعة من قوى مؤثرة في أفرادها وخاصة فـي مثـل هـذه    

  .المرحلة العمرية
ستشـارة يتطلـب   فتقديم اال.. أما الخدمات غير المباشرة فتشمل تقديم االستشارة، والتنسيق

التعامل مع المعلمين والعاملين في المدرسة والوالدين بهدف مساعدتهم على تحسـين أسـلوب   
المـؤتمرات  : تفاعلهم مع التالميذ، ويستخدم المرشد أساليب تدخل مختلفة لتقديم االستشارة منها



  ١٣٨

حـددة  الفردية، وحلقات النقاش، وورش العمل، التي تستهدف إكساب المسترشدين مهـارات م 
  .تساعدهم في التعامل مع مشكالت معينة

أما التنسيق فيقصد به قيام المرشد بدور القائـد لتنظـيم وإدارة بـرامج اإلرشـاد، ومـن      
النشاطات المرتبطة بهذا الجانب التخطيط لبرامج استقبال الطالب مع بداية األعوام الدراسـية  

فة إلى إجـراء البحـوث والدراسـات    وتنفيذها، واإلشراف على التدريب الميداني، هذا باإلضا
المتخصصة ذات العالقة بمجال العمل، ويستخدم المرشد طرائق مهنية لتقديم خدماتـه تتمثـل   

  :في
  .دراسة الحالة - ١
  ).اإلرشاد الجماعي ( العمل مع الجماعات  - ٢
  .العمل مع المجتمع المحلي - ٣

شرة وغير المباشرة على خطوات ويعتمد المرشد الطالبي في تقديم الخدمات اإلرشادية المبا
  :منهجية واضحة تتمثل في اآلتي

  .مساعدة المسترشد في تحديد اهتماماته أو مشكالته- ١
  .وضع أهداف واقعية قابلة للتطبيق لتغيير السلوكيات المرتبطة باالهتمام أو المشكلة - ٢
  .تحديد أساليب التدخل المالئمة إلنجاز األهداف - ٣
  .نجاز الهدفتقويم التغيرات نحو إ -٤
  .المتابعة لضمان االستفادة واستمرارها -٥

ويمكن تلخيص أهم األدوار التي يضطلع بها المرشد الطالبي في المجـال المدرسـي فـي    
  :أربعة أدوار رئيسية هي

الدور العالجي المتمثل في مساعدة الطالب على مواجهة المشكالت االنفعالية التي يعانون  -١
النفس، والعدوان، واالنطواء، وغيرها من المشكالت، والتعامل منها كالقلق، وفقدان الثقة ب

مع مشكالت ضعف التحصيل الدراسي وما قد يترتب عليها مـن صـعوبات ومشـكالت    
كالهروب واالنسحاب واالنقطاع، والتعامل مع المشكالت المرتبطة باألوضاع االقتصـادية  

  .والصحية واألسرية



  ١٣٩

امج التي تقي الطالب من الوقـوع فـي المشـكالت    الدور الوقائي المتمثل في إيجاد البر -٢
والصعوبات التي تعوق نموهم واستفادتهم من الفرص التعليمية المتاحة، وال يتأتى كل ذلك 
إال بتعاون وثيق مع األسرة والمدرسة بما يكفل رعاية الطالب صحيا ونفسيا واجتماعيـا،  

  .نحرافاألمر الذي يدعم توافقه ويزيد من ثقته بنفسه ويجنبه اال
  :ومما تجدر اإلشارة إليه أن للوقاية ثالث مستويات هي

  .الوقاية من الدرجة األولى والتي تهدف إلى منع ظهور المشكالت . أ
الوقاية من الدرجة الثانية التي تهدف إلى االكتشاف المبكر وذلك الحتواء المشكلة -ب
  .في مهدها
التقليل من اآلثار المترتبة علـى  الوقاية من الدرجة الثالثة والتي تهدف إلى الحد و-ج

  .حدوث المشكلة واستفحالها
الدور اإلنشائي المتمثل في قيام المرشد الطالبي بتوجيه الجماعات داخل المدرسـة  -٣

وإتاحة الفرص الكافية الشتراك أكبر عدد ممكن من الطالب لالشتراك فيها األمر الذي يـؤدي  
ي هذا المجال أيضا بتهيئة الخدمات التـي تفـي   إلى الكشف عن ميولهم وقدراتهم، كما يقوم ف

بالحاجات األساسية للطالب كتوفير الغذاء واإلسكان وأماكن االستذكار ووسائل استثمار وقـت  
الفراغ والرحالت وغيرها من البرامج التي تسهم في نمو الطالب اجتماعيـا ونفسـيا وعقليـا    

  .وبدنيا
لب كإنسان وتحريره وإطالق مواهبـه،  الدور اإلنمائي الذي يستهدف الرقي بالطا -٤

واضعا في اعتباره أن العملية التنموية عملية تكاملية بحيث يؤكد على غرس القيم المرغوبـة  
في التلميذ وتعريفه بحقوقه وواجباته ومسؤولياته وتأصيل معاني الحرية والعدالة والسالم فـي  

  .نفوس الطالب
  
  
  
  
  



  ١٤٠

  اإلرشاد في مجال تأهيل المعوقين
Rehabilitation counseling  

كل شخص نقصت إمكانياته للحصول على عمل " عرفت منظمة العمل الدولية المعاق بأنه 
  ).١٤٠٧الشخص، " (مناسب واالستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية 

حالة تحد من مقدرة الفرد على القيـام بوظيفـة   " اإلعاقة بأنها )  ١٩٩٥شكور، (وعر ف 
ة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر العناصر األساسية لحياتنا اليومية، وبينها العناية بالذات واحد

أو ممارسة العالقات االجتماعية أو النشاطات االقتصادية وذلك ضمن الحـدود التـي تعتبـر    
  ".طبيعية 

 أن المعوق كـل فـرد  " أما تعريف المعوق المعمول به في المملكة العربية السعودية فهو 
يعاني من عجز في قدراته الجسمية أو العقلية أو اضطراب في الوظائف النفسـية يحـد مـن    
قدراته على تأدية دوره الطبيعي في المجتمع قياسا بأبناء جنسه وسنه في اإلطـار المجتمعـي   
والثقافي الذي يعيش فيه مما يستدعي تقديم خدمات خاصة تسمح بتنمية قدراته إلى أقصى حـد  

ه في التغلب على ما قد يواجهه من حواجز ثقافية أو تربويـة أو اجتماعيـة أو   ممكن، وتساعد
  ؟؟؟١٤الغانم  " مادية 

  :تعريف التأهيل
التأهيل هو عملية تنظيم وبناء لطاقات الفرد المعوق لكـي  " بقوله )) Spencer ,1961عرفه 

غيـره مـن أفـراد    يستطيع أن يتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها، ويسهم في أنشطتها ويتصل ب
المجتمع، وأن يتوافق مع العالم من حوله ويتضمن ذلك تنمية مقدرته على القيام بالجهد البدني 

  ".الالزم ألنشطة الحياة اليومية وتحقيق أقصى استفادة من طاقاته الذهنية واالجتماعية 
: عـوقين فقد تبنت التعريف التالي للتأهيـل المهنـي للم  ) ١٩٧٣(أما منظمة العمل الدولية 

التأهيل المهني هو تلك العملية المستمرة والمنسقة التي تشتمل على تقديم الخدمات المهنية مثل "
التوجيه المهني، والتدريب المهني، والتوظيف االنتقائي ، والمعدة لتمكين الشخص المعوق من 

  ".تأمين عمل مناسب واالستمرار فيه 



  ١٤١

التأهيل عملية نساعد مـن خاللهـا   " لتالي فخلص إلى التعريف ا)  ١٩٩٨الشناوي، ( أما 
الفرد المعوق على االستفادة من طاقاته البدنية واالجتماعية والمهنية وتنميتها للوصـول إلـى   

  ".أقصى مستوى ممكن من التوافق الشخصي واالجتماعي والمهني 
  :تصنيف اإلعاقة

  :لإلعاقة العديد من التصنيفات واألنواع نلخصها في التالي
وهي نقص في درجة الذكاء وغالبا ما يكون مورثا فينتج عنه عدم اكتمال : ة العقليةاإلعاق -١

الجهاز العصبي المركزي بحيث يكون اإلنسان غير قادر على إدراك ذويه والبيئـة مـن   
  ). ١٩٧٩عبد الرحيم و أحمد ( حوله والتكيف معهما 

التكيف الصحي للفـرد  وهي الناتجة عن عجز عقلي أو نفسي يحول دون : اإلعاقة النفسية -٢
مع البيئة االجتماعية إلى حد بلوغ مستوى السلبية االجتماعية، فهي إعاقـة الفـرد عـن    
اإلدراك والتصرف المناسب في المواقف المختلفة إلى جانب الفشل الـدائم فـي تكـوين    

  ). ١٩٨٤فهمي، ( عالقات اجتماعية مع اآلخرين 
لشخص الذي عجز عن التفاعل السـليم مـع   والمعوق اجتماعيا هو ا: اإلعاقة االجتماعية -٣

  ). ١٩٨٤فهمي، (البيئة وانحرف عن معايير وثقافة مجتمعه 
إعاقة حسية، وإعاقة جسمية، فاإلعاقـة  :: وتنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: اإلعاقة البدنية -٤

اإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعية، وعيـوب النطـق   : الحسية تنقسم إلى ثالثة أقسام هي
أما اإلعاقة الجسمية فهي اإلصابات الجسدية والتي لها صفة الدوام، وتؤثر تأثيرا . موالكال

  .الزبيدي . (حيويا على ممارسة الفرد لحياته الطبيعية سواء كان تأثيرا تاما أو نسبيا
  :تعريف اإلرشاد في مجال تأهيل المعوقين

اإلرشاد فـي مجـال   " ن اإلرشاد في مجال تأهيل المعوقين بقوله أ) Porter, 1964(عرف 
التأهيل هو اتصال ذو توجه تعليمي يكون النشاط األساسي فيه مناقشة مع شخص معوق فـي  

  :عالقة وجها لوجه حيث يكون مقصد المرشد أن يساعد المسترشد على
  .أن يتعرف ويتفهم مشكالته وإمكانياته -١
  .أن يعبئ جوانب القوة لديه -٢



  ١٤٢

الشـناوي،  "  (تتناسب مـع حاجـات المسترشـد    أن ينفذ خطة للتوافق واإلصالح الذاتي  -٣
١٩٩٨.(  
هـو عمليـة   "إلى تعريف اإلرشاد في مجال التأهيل في اآلتي )  ١٩٩٨الشناوي، (وخلص 

مخططة ومستمرة بين مرشد مؤهل مدرب ومسترشد لديه حالة من القصور البدني أو العقلـي  
فا تعليميا يساعد فيه المسترشد أو االجتماعي تجمعهما عالقة وجها لوجه، يتيح فيها المرشد موق

على تفهم مواقفه وظروفه وإمكانياته، وعلى تنمية هذه اإلمكانيات واالستفادة بها في حياته بما 
يحقق أقصى درجة ممكنة من التوافق، كما تشتمل هذه العملية على الجهود التي تساعد علـى  

  ".تعديل البيئة بما يناسب حاجات الفرد المعوق 
  :اد في مجال المعوقينأهداف اإلرش

تتنوع المشكالت التي يعاني منها المعوقون نتيجة إلعاقاتهم المختلفة، فبعضها قد يعود إلـى  
المعوق نفسه نتيجة لما يعانيه من قصور أو عجز، أو لما يالقيه من تعنت وحرمان، وبعضـها  

لما أصابه من عجز، قد يرجع إلى مجموعة الضغوط االنفعالية الداخلية التي يعاني منها نتيجة 
  . وبعضها قد يأتي نتيجة للظروف االجتماعية السيئة، أو نتيجة ألوضاع المجتمع ونظرته نحوه

  :ويمكن لنا أن نلخص أهم المشكالت التي يعاني منها المعوقون في التالي
  .كالشعور الزائد بالعجز والشعور بالنقص: المشكالت النفسية -١
  .ي عدم توفر مدارس خاصة وكافية لهمالمتمثلة ف: المشكالت التعليمية -٢
  .تتمثل في األعباء المالية المترتبة على عالج اإلعاقات المختلفة: مشكالت اقتصادية -٣
سواء كانت أسرية أو ترويحيـة أو متعلقـة بالعمـل أو الوظيفـة     : المشكالت االجتماعية -٤

  . ومشكالت الصداقة
مجال تأهيـل المعـوقين فـي    ومن هنا نستطيع أن نلخص نحن أيضا أهداف اإلرشاد في 

  :التالي
مساعدة المعوق من خالل تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل نمـوه النفسـي واالجتمـاعي        

ومساعدة أسرته بإرشادهم إلى طبيعة مرحلة النمو التي يمر بها المعوق وما تفرضه عليـه  
  .من ضغوط

  .وتجاه مجتمعهمساعدة المعوق على تغيير سلوكياته وتصرفاته السلبية تجاه نفسه   



  ١٤٣

  .مساعدة المعوق على اتخاذ القرار المناسب في جميع شؤون حياته  
مساعدة المعوق على تحقيق أقصى درجة من التوافق والرضا الشخصي من خالل تنميـة    

  .طاقاته وجوانب القوة لديه، بما يجعله أكثر تقبال لذاته وواقعه وعجزه
ق االجتمـاعي داخـل أسـرته وفـي     مساعدة المعوق على تحقيق أقصى درجة من التواف  

مدرسته وعمله ومجتمعه، وذلك من خالل إشباع حاجاته االجتماعيـة ومسـاعدته علـى    
  .تكوين عالقات اجتماعية مرضية مع اآلخرين

مساعدة المعوق على تحقيق أقصى درجة من التوافق المهني من خالل مسـاعدته علـى     
لتدرب عليـه والحصـول علـى العمـل     اختيار العمل المناسب الذي يستطيع القيام به وا

  .المناسب وتنمية العادات المهنية المناسبة
وال ننسى أن نشير إلى أن تحقيق وإنجاز هذه األهداف يتطلب تعاونا مباشرا من المجتمـع  
المحلى، ولهذا نؤكد على ضرورة قيام المرشد باالتصال بالمجتمع المحلـى وتصـميم وتنفيـذ    

ير االتجاهات السلبية نحو المعوقين، و إقناع المجتمع بمؤسسـاته  البرامج التي تساعد على تغي
المختلفة لتوفير الفرص التدريبية والوظيفية والتعليمية المناسبة التي تفي بحاجـات المعـوقين   

  .وتصون كرامتهم اإلنسانية وتجعلهم أعضاء عاملين ومنتجين في مجتمعاتهم
ية حديثة نحو المعوقين وتأهيلهم وقد أشار وأخيرا تجدر اإلشارة إلى أن هناك حركة مجتمع

  :إلى هذه االتجاهات الحديثة نلخصها ألهميتها في التالي) ٢٠٠٠و علي ، ١٩٩٨الشناوي، ( 
البيئة المحررة من العوائق، حيث زاد اهتمام المجتمع الدولي بفكرة تحريـر البيئـة مـن     -١

  .لمعوقينالعوائق خاصة في المباني والمواصالت، لتصبح أكثر مالءمة ل
االهتمام بالوقاية كعنصر مكمل للتأهيل حيث اهتمت كثير من التخصصات والمهـن ذات   -٢

العالقة بالمعوقين ببرامج وخدمات الوقاية من العجز كبرامج التشخيص المبكر لألمراض 
والتوعية االجتماعية ضد أخطار المخدرات والعقاقير وبرامج تحصـين األطفـال ضـد    

  .األمراض المعدية
االستقالل المعيشي والتحرر من االعتماد غير المرغوب فيه وغير الضروري على  حركة -٣

  .األشخاص اآلخرين وعلى البيئة أيضا



  ١٤٤

التطورات التقنية وأثرها البالغ في رعاية المعوقين، حيث أسهم هذا التقـدم فـي جوانـب     -٤
زة الجسـم  إمكانية الكشف المبكر عن األمراض، وتقدير األداء الوظيفي ألجه: عديدة منها

  .المختلفة، وتطوير األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية
الجهود التطوعية وجهود المعوقين أنفسهم، حيث بدأت كثير من المجتمعات تهتم بالنشـاط   -٥

تنبيه الرأي العام وتوعية المواطنين بحاجة المعوقين : التطوعي لتقديم خدمات متنوعة منها
  .ةإلى خدمات تستوفي حاجاتهم الخاص

زيادة الجهود الدولية الموجهة نحو المعوقين، ويالحظ ذلك من خالل المؤتمرات الدوليـة   -٦
التي تبحث في مشكالت المعوقين والتي تعقدها هيئات عالمية متخصصة، وكذلك اهتمـام  
هيئات األمم المتحدة المختلفة بمشكلة المعوقين بتقديم المساعدات للدول النامية، وتـدريب  

  .فية الالزمة، وإصدار النشرات الفنية وإعالنات حقوق المعوقين العالميةالكوادر الوظي
نظرا لما تكلفه الخدمات التي تقـدم للمعـوقين مـن أمـوال     : التأهيل عن طريق المجتمع -٧

وموارد، وما يحققه التأهيل المجتمعي من استقاللية واندماج اجتماعي للمعوق، لهذا بـدء  
مات التأهيلية للمعوقين في مناطق معيشتهم، واالسـتفادة  باستخدام وحدات متنقلة تقدم الخد

  .من أفراد األسرة في إعدادهم للقيام بدور تأهيلي سواء داخل األسرة أو خارجها
االهتمام بتخطيط خدمات رعاية المعوقين وذلك بهدف تحقيق االستثمار األمثل لإلمكانـات   -٨

ساس من التنسيق والتكامل بين كافـة  والموارد المادية والبشرية والتنظيمية المتاحة على أ
البرامج والخدمات التي تقدم للمعوقين ومد الخدمات التي تتضمنها سياسة رعاية المعوقين 

  .إلى المحتاجين إليها فعال أيا كانت نوعية اإلعاقة أو مستواها أو مكان تواجد المعوق 
رعـايتهم وتقـديم   ضمان الحقوق المدنية للمعوقين من خالل إعادة النظر في سياسـات   -٩

الخدمات لهم وتأكيد حقوقهم في الحصول على الخدمات التربوية والتأهيلية واعتبار تلـك  
  .الحقوق من البديهيات التي تكفلها اللوائح واألنظمة

االبتعاد عن المسميات والمصطلحات المثقلة باألحكام السلبية حيث برزت الحاجـة إلـى   -١٠
لمصطلحات واأللقاب السلبية كاألعمى واألعـرج والمقعـد   االبتعاد عن استخدام المسميات وا

ونحو ذلك، وتعود أهمية االبتعاد عن تلك المسميات إلى ما تسببه من حرج ومصـاعب أمـام    



  ١٤٥

إدماج المعوقين في المجتمع وتوافقهم مع أنفسهم وتكيفهم مع بيئتهم وتغليف حياتهم بإطار مـن  
  .الرفض والعزلة والشعور بالغربة

لسفة التأهيل من التركيز على الجانب المهني فقط إلى االهتمام بالجانب اإلنسـاني  تغير ف-١١
لحفظ وصيانة كرامته ومن هذا ترى الفلسفة الحديثة ضرورة اهتمام المجتمع بتـوفير رعايـة   

  .وخدمات متكاملة تشمل الجوانب الطبية والنفسية واالجتماعية للمعوق
كأساس لتأهيل المعوقين وذلك نتيجـة العتمـاد عمليـة    تطبيق المبادئ التربوية والنفسية -١٢

رعاية وتأهيل المعوقين على فريق من المتخصصين ، ونظرا لضرورة تكامل هذه العملية من 
جوانب طبية ونفسية واجتماعية وتربوية وتأهيلية وتشغيلية وتقويمية وتتبعية، فقد أصـبح مـن   

تى يمكـن لعمليـة التأهيـل أن تحقـق     الضروري تطبيق بعض النواحي التربوية والنفسية ح
  .أهدافها

األخذ باستراتيجية فريق العمل لتحقيق الرعاية المتكاملة للمعـوقين ، ففـي ظـل تنـوع     -١٣
الخدمات الالزمة للمعوقين بكافة فئاتهم، ونظرا للطبيعة التخصصية لتلك الخـدمات وتنوعهـا   

نحو مالئم، ومن هنا بـرز هـذا   فإنه لم يعد من الممكن لمتخصص واحد فقط القيام بها على 
االتجاه لتحقيق أهداف رعاية وتأهيل المعوقين، خاصة وأن تحقيق هذه الرعاية يتضمن جوانب 

  .متعددة تحتاج ألكثر من مهنة للتعامل معها ليواجه كل منها جانبا من الجوانب
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  إرشاد المسنين
Elderly counseling  

جاالت الرئيسة في المجتمعات المعاصرة حيث اهتمـت  أصبح مجال رعاية المسنين من الم
المجتمعات برعاية كبار السن وذلك من خالل النظم واللوائح التي نظمت أوجه رعايتهم بحيث 
لم تعد تقتصر تلك الرعاية على توفير المعونات المادية فقط، بل امتدت مظلة خدمات المسنين 

رفع من روحه المعنوية لتشمل هـذه الخـدمات   إلى جميع النواحي بما يوفر السعادة للمسن وي
البرامج الترويحية والصحية والغذائية واالجتماعية والنفسية وغيرهـا مـن صـور الرعايـة     

  .والعناية المختلفة
اإلرشاد في مجال رعاية المسنين بأنه أحد مجاالت اإلرشـاد التـي   ) ١٩٩٩علي، ( عرف 

تهم وفق أسس معرفيـة ومهاريـة وقيميـة    يتدخل فيها المرشد مع المسنين في مؤسسات رعاي
لمساعدتهم على إشباع حاجاتهم وحل مشكالتهم وتحقيق أفضل تكيـف ممكـن مـع بيئـتهم     

  .االجتماعية
خدمات مهنية متخصصة تسعى إلـى مسـاعدة المسـن     "ونعرف إرشاد المسنين في التالي 

صـحة   والوصول به إلى أقصى مستوى نفسي واجتماعي وصحي ممكن ليعيش حياتـه فـي  
ورضا، وذلك في حدود قدراته وإمكانياته، ومساعدته في حل المشكالت التي تعترض سـبيله،  

  .والوفاء بحاجاته الصحية والنفسية واالجتماعية
  :مشكالت المسنين

يواجه كثير من المسنين بعض المشاكل التي تعجز قدراتهم وإمكانياتهم عن مواجهتها رغم 
لنسبة لألفراد العاديين ولكنها تمثل مشكلة بالنسبة لهم، ولهـذا  أن هذه المشكالت تعتبر عادية با

وجب التدخل معهم من جانب أشخاص مـؤهلين لمسـاعدتهم علـى حـل تلـك المشـكالت       
  :ومن أهم تلك المشكالت ما يلي. والصعوبات والتعامل معها

كمرض فقر الدم، وأمراض القلـب، وأمـراض الجهـاز الـدوري     (المشكالت الصحية  -١
  ).والهضمي، وأمراض الحواس وغيرها والعصبي 

  ).كعدم وجود مصدر دخل الكافي (المشكالت االقتصادية  -٢



  ١٤٧

كمشكلة التقاعد، والترمل، والطالق، وفقد الدور، والحرمان (المشكالت االجتماعية  -٣
  ).االجتماعي، وضعف العالقات االجتماعية 

  ).كالقلق واالكتئاب واالنطواء(المشكالت النفسية  -٤
كالوحدة وعدم التكيف مع الوضع الجديد وضـعف الطاقـة   (عاطفية والجنسية المشكالت ال -٥

  ).الجنسية واإلحساس بفقد العاطفة 
  ).كضعف الذاكرة والنسيان (المشكالت العقلية  -٦
كبعـد المسـجد   (المشكالت المتعلقة بنقص الخدمات التي تسهل لهم القيام بشعائر الـدين   -٧

  ).التي تخصهم وصعوبة الوصول إلى من يفقههم في األمور
  .المشكالت الخاصة بوقت الفراغ  -٨
ككثرة العقاقير، واختالف مواعيـد تناولهـا، وأعراضـها    (المشكالت المرتبطة باألدوية  -٩

  ).الجانبية 
  :دور المرشد في مجال رعاية المسنين بوجه عام في التالي) ٢٠٠٠علي،(هذا وقد حدد 

االقتصادية والصـحية والنفسـية    تقديم خدمات مباشرة تهدف إلى إشباع حاجات المسنين -١
والعاطفية والبيئية واالجتماعية، واضعا في اعتباره أن كل مرحلـة عمريـة لهـا قيمهـا     

  .وحاجاتها
الدفاع عن حقوق المسنين ومصالحهم من خالل تحديد القضايا والمشكالت التي تـواجههم   -٢

  .ت المالئمةوالمطالبة لدى الجهات المختصة لمساعدة المسن في الحصول على الخدما
مساعدة المسن على التعامل مع مشاعره التي تؤثر سلبا على حياتـه كالشـعور بالـذنب     -٣

والحزن ومساعدته على االستمرار لالستمتاع بنفس الفرص الممتعة والمتاحـة لألصـغر   
سنا، ومساعدته بإعطائه دورا أو أدوارا جديدة وفرصا لحمايته مـن المخـاوف والقلـق    

فيها نتيجة فقدان الزوج وفقدان األقـارب واألصـدقاء واألبنـاء     والمشكالت التي يعيش
  .والعمل



  ١٤٨

قيام المرشد بدوره في إحداث التغيير االجتماعي الموجه نحـو المواقـف التـي يتخـذها      -٤
المجتمع حيال كبار السن كتوجيه االهتمام بتوفير مسكن مناسـب وعيـادات متخصصـة    

  .ومؤسسات لرعايتهم
ر وتنمية مهارات جديدة لديهم والتركيز على نقاط القوة التـي  مساعدة كبار السن في تطوي -٥

تمكنهم من مواجهة مشكالتهم وتشعرهم بكيانهم وقدرتهم على مواجهة مشـكالت الحيـاة   
  .والمشاركة مع اآلخرين في تنمية مجتمعهم

المساهمة في التخطيط لبرامج وخدمات الرعاية االجتماعية للمسنين، ونشر هذه الخـدمات   -٦
  .صل إلى كافة المستفيدينبحيث ت

  :أهداف إرشاد المسنين
  :أهداف إرشاد المسنين في التالي)  ١٤١٩أبو عباة ونيازي، (حدد 

زيادة قدراتهم وتنمية ما تبقى من مهاراتهم النفسية واالجتماعية لحل مشكالتهم والتكيـف   -١
  .مع أوضاعهم الحالية

مطية الشائعة عن هذه المرحلـة  مساعدتهم على إزالة الصورة المشوهة عنهم والصور الن -٢
  .العمرية وما يكتنفها من عوامل

مساعدة في تغيير أسلوب تفكير كبار السن وسـلوكياتهم وطـريقتهم فـي أداء األعمـال      -٣
  .وأسلوبهم في الحياة وطريقتهم في التكيف مع الموقف النفسية واالجتماعية المختلفة

الستفادة منها إلى أقصى حد ممكن بمـا  مساعدتهم في تحديد جوانب القوة الكامنة لديهم وا -٤
  .يرفع من مستوى كفاءة الذات لديهم

مساعدتهم في تحديد الموارد والخدمات والبرامج المجتمعية المتاحـة، ومسـاعدتهم فـي     -٥
  .الحصول عليها واالستفادة منها إلى أقصى حد ممكن

مـن الخـدمات   العمل على إحداث التغيير االجتماعي خاصة فيما يتعلق بحاجات المسنين  -٦
  .والبرامج المجتمعية التي ترتبط بحاجاتهم الجسمية والنفسية واالجتماعية

مساعدتهم في تحسين عملية التفاعل مع األفراد المحيطين بهم في المواقف المختلفة التـي   -٧
  .يتعرضون لها، والتعامل مع المشاعر المؤلمة الناجمة عن المواقف االجتماعية المختلفة



  ١٤٩

لم بعض المهارات والسلوكيات الجديدة التي تساعدهم في التعامـل مـع   مساعدتهم في تع -٨
  .المواقف االجتماعية المختلفة وتجعلهم أكثر قدرة على االستجابة لمن حولهم

  .تقديم البرامج الترويحية والثقافية المتنوعة -٩
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  التسجيل وكتابة التقرير
Recording and report writing  

تعتبر عملية التسجيل وكتابة التقارير إحدى العمليات األساسية فـي مهـن المسـاعدة    
سانية حيث ترتبط هذه العملية في مجال اإلرشاد بالعمليـات المهنيـة األساسـية الدراسـة     اإلن

ويعتمد نجاح التدخل المهني للمرشد بدرجة كبيرة على معرفته بطرائـق  . والتشخيص والعالج
وأساليب التسجيل المستخدمة في مجال اإلرشاد، هذا باإلضافة إلى قدرته ومهارته في تسـجيل  

  .ات المهنية التي يقوم بهاوتدوين العملي
وبالرغم من األهمية البالغة لهذه العملية في مجال اإلرشاد، إال أنها لم تحض باهتمـام  
كاف من جانب الممارسين، هذا باإلضافة إلى افتقار معظمهم للمهارات األساسية الالزمة للقيام 

الخاصـة بعمليـة   ( قية ومن جهة أخرى فإن المطالب غير الواقعية وغير المنط. بهذه العملية
لبعض المؤسسات قد تستنزف قدرا كبيرا من وقت وجهد المرشد مما قد يؤثر على ) التسجيل 

  .عمله مع المسترشدين
ونحاول من خالل هذا الباب استعراض بعض الموضوعات الخاصة بعملية التسـجيل  

  .الميدان كمفهومه وأغراضه وأساليبه وشروطه، وهدفنا أن يستفيد منها الممارسون في
  : مفهوم التسجيل

التسجيل هو عملية فنية لتدوين العمليات المهنية المختلفة لكل حالة في شكل صـياغات  
كتابية أو صوتية أو بيانية مناسبة تحفظها من االندثار وتحفظ حقائقها من التعـرض للنسـيان   

  ).١٩٧٧عثمان ، (
كنه عملية انتقـاء وتركيـز   وبهذا المعنى فإن التسجيل ليس رصدا روتينيا للحقائق ول

  .تضع العمليات المتناثرة في صياغة مهنية صالحة لالستثمار
التسجيل بأنه عملية مهنية لحفظ المعلومـات والتفـاعالت   )١٩٩٦زيدان ،(كما يعرف 

التي تتم أثناء العمل المهني مع المسترشد في شكل مناسب يحفظها مـن الضـياع والنسـيان    
  .في أي وقت لالستعانة بهاويجعل من السهل استرجاعها 

ويمكن القول باختصار أن التسجيل هو عملية تدوين المعلومات الخاصة بالمسترشـد،  
والمحافظة عليها في ملف خاص، بحيث يتضمن هذا الملف معلومات عن المسترشد، ومشكلته 



  ١٥٤

 التي يعاني منها، والتطورات المستقبلية للمشكلة، وخطـة التـدخل، والتطـورات العالجيـة،    
كمـا  . والعوامل االجتماعية واالقتصادية والصحية التي ساهمت في إحداث الموقف المشـكل 

  .(Barker, 1991 )يحتوي الملف على اإلجراءات الخاصة بعمليتي إنهاء العمل والتحويل 
  :أغراض التسجيل

للتسجيل في مجال اإلرشاد النفسي واالجتمـاعي أغـرض عديـدة تبـرز أهميتهـا      
ف عمليات ومجاالت وأنشطة المهنة، وهـذه األغـراض تـرتبط غالبـا     وضرورتها في مختل

بأسلوب التسجيل المستخدم، حيث أن لكل أسلوب من أساليب التسجيل أغراضا خاصة به تعمل 
  .على تحقيقها

إلـى  ) Wilson,1980 ;Schlesinger,1985 and Schram & Manddell,1986(وقد أشار 
  :بعض أغراض التسجيل نلخصها في التالي

توثيق أنشطة اإلرشاد حيث تعطي صورة واضحة عن طبيعة عمليـات وأنشـطة مهنـة     - ١
اإلرشاد، كما توضح أهداف العمل وإنجازات ونتائج عمليات التفاعل التـي تحـدث بـين    
المرشد والمسترشد، هذا باإلضافة إلى االستفادة من هذه السجالت في شـرح وتوضـيح   

  .لتي تقدم للمسترشدينأهداف المؤسسة وعرض الخدمات والبرامج ا
استمرارية تقديم الخدمات خاصة في حالة غياب المرشد عن العمل أوفي حالة انتقالـه أو   - ٢

هذا باإلضافة إلى أنهـا  . انقطاعه حيث تمكن هذه السجالت من متابعة العمل وتسهل ذلك
تساعد في تنظيم وتنسيق الخدمات التي تقدم للمسترشدين كما هو فـي حـاالت التحويـل    

رار ترداد المسترشد على المؤسسة حيث أن وجود هذه السجالت يساعد على تـوفير  وتك
  .الجهد والوقت ويمنع االزدواجية ويؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية وفعالة

التحكم في نوعية الخدمات التي تقدم للمسترشدين، وذلك من خـالل مراجعـة محتوياتهـا     - ٣
ية، وتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف فيها والتأكد من مطابقتها لألسس والمعايير المهن

  .والتدخل عند اللزوم لتحسينها وتطويرها
كتابة التقارير اإلحصائية حيث تستفيد المؤسسة من المعلومات التـي تحويهـا السـجالت     - ٤

للحصول على معلومات إحصائية تساعدها في معرفة وتحديد مدى الحاجة إلى خـدماتها،   
ير هـذه الخـدمات علـى المسترشـدين، وعرضـها علـى       ومعرفة نوعية ونتائج وتـأث 



  ١٥٥

المسترشدين، والجمهور بصفة دورية  إلبراز دور اإلرشاد في خدمة المجتمع، كما تعتمد 
بعض المؤسسات على السجالت كمورد أساسي للحصول علـى المعلومـات اإلحصـائية    

لهـا، ومعرفـة    للحكم على أنشطتها، والتخطيط لبرامجها، وإيجاد الدعم والموارد الالزمة
  .مدى الحاجة إلى زيادة حجم القوى العاملة بها

المراجعة اإلشرافية حيث تعتبر السجالت إحدى األدوات األساسية التـي يعتمـد عليهـا     - ٥
المشرفون لمعرفة ومتابعة وتقويم األعمال المهنية للمرشدين، وذلك مـن خـالل معرفـة    

عن جوانب النقص والقصـور فـي    طبيعة ونوعية الخدمات التي يقدمها المرشد، والكشف
  . أدائه

تنظيم أفكار المرشد ،فالتسجيل أداة فعالة لتنظيم وترتيب المعلومات والمالحظـات التـي    - ٦
يدونها المرشد مما يساعده في القيام بالعمليات المهنية األساسية مـن دراسـة وتشـخيص    

  .وعالج بطريقة صحيحة
ي الذي يشرف على رعايـة المسترشـدين،   تنظيم عملية االتصال بين أفراد الفريق العالج - ٧

حيث يساعد السجل في تنظيم عملية االتصال وتنسيق العمل مـع بقيـة أفـراد الفريـق     
  .العالجي، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقديم نوعية جيدة من الخدمات

أحقية الحصول على الخدمة حيث أن التسجيل قد يعتبر جزءا مـن متطلبـات أو شـروط     - ٨
  .لدى بعض المؤسساتالحصول على الخدمة 

التعليم والتدريس فالسجالت تعتبر إحدى الوسائل الهامة والفعالة التي يستخدمها المشرفون  - ٩
في تعليم وتدريب الطالب إلكسابهم المهارات الالزمة للعمل مع الحاالت وممارسة العمـل  

  .المهني بصفة عامة
إلجـراء البحـوث   البحث حيث تعد السجالت مصدرا أساسيا يعتمد عليها البـاحثون   -١٠

والدراسات المتخصصة، وذلك لما تحويه هذه السجالت من معلومات ومالحظات وأساليب 
  .وإجراءات مهنية متخصصة وقيمة ودقيقة

  : شروط التسجيل الجيد
مجموعة من القواعد والتعليمات التي تساعد المرشد في تنظـيم  )  Wilson,1980(حدد   

  :عملية التسجيل منها



  ١٥٦

  .دف من التسجيل، لماذا أسجل؟ وماذا أسجل؟ ومن سيقرأ هذا التقرير؟تذكر دائما اله - ١
  .تأكد من تسجيل جميع المعلومات األولية، وتاريخ المقابلة والتسجيل - ٢
  .أكتب بإيجاز واختصار قدر اإلمكان - ٣
  .تجنب تكرار تسجيل المعلومات - ٤
ن حتى احرص على تنظيم المعلومات من خالل وضع عناوين رئيسية وفرعية قدر اإلمكا - ٥

  .يمكن قراءة التقرير بيسر وسهولة واالستفادة منه وقت الحاجة
احرص على استخدام المفاهيم والمصطلحات المهنية خاصة عند كتابة التشخيص وخطـة   - ٦

  .العالج
  .تأكد من وجود ارتباط وعالقة بين المعلومات المسجلة وعمليتي التشخيص والعالج - ٧
خاص، بل يمكن الجمع بـين أكثـر مـن     ليس من الضروري تسجيل كل مقابلة في سجل - ٨

  .مقابلة في سجل واحد ولكن حاول أن تفرق بين كل فترة عمل وأخرى
  :شروط التسجيل المناسب في التالي)  ١٩٩٧زيدان ،(كما لخص 

الخلو من األخطاء اللغوية نظرا لما يمكن أن يترتب على هذه األخطاء من إخالل بالمعنى  - ١
  .وحسن الصياغة والعرض

العلمية في التسجيل حيث ينبغي أن يكون مطابقا للواقع بكل ما فيه  مـن حسـنات    األمانة - ٢
  .وسيئات

  .االلتزام بفلسفة المؤسسة وأهدافها عند التسجيل - ٣
  : فيشيران إلى أهمية أن يكون التسجيل) (Emerick and Hatten,1974أما   

  .مباشرا وموضوعيا -١
  .أن يكون مكتوبا بعناية لغوية تامة -٢
  .عموميات وأن يكون مرتبطا بالمسترشد ووضعهأن يتجنب ال -٣
  .أن يكون مختصرا اختصارا غير مخل -٤
  .أن يتجنب الكلمات والعبارات الصعبة والغامضة -٥
  .أن يكون مرتبطا بالمشكلة وما توصل إليه المرشد من معلومات -٦



  ١٥٧

  :أسلوب التسجيل 
ل الـذي  تختلف أساليب التسجيل المستخدمة في مجال اإلرشاد وذلك باختالف المجـا   

ومن هنا . يمارس فيه، ونوعية المشكالت التي يتعامل معها، وخصائص ومتطلبات المؤسسات
فإنه ال يمكن حصر جميع أساليب التسجيل المستخدمة في مجال اإلرشاد، إال أنه يمكن اإلشارة 
إلى أهم العناصر أو الجوانب األساسية التي ينبغي أن يتضمنها التقرير النهـائي الـذي يكتبـه    

  .المرشد عن كل حالة يتعامل معها
   :تسجيل الحاالت الفردية: أوال

نموذجا للتقرير النفسي الذي يستخدمه المرشـد تضـمن هـذا    ) (Satller,1982اقترح 
  :التقرير الجوانب الرئيسة التالية 

المعلومات أو البيانات الشخصية األولية كاالسم، وتـاريخ المـيالد، والسـنة الدراسـية،      -١
  .اريخ المقابلة، وتاريخ التقريروالعمر، وت

كما ينبغي أن يشمل هـذا  ) المعلم، الوالد، اإلدارة(سبب اإلحالة، ومن قام بها أي مصدرها  -٢
تحديدا دقيقا للمشكلة التي أحيل بسـببها المسترشـد بحسـب رأي مصـدر     الجانب أيضا 

مشكالت اإلحالة، مثال ذلك احتمال وجود تخلف عقلي، أو وجود صعوبات في النطق، أو 
مع ضرورة أخذ المبررات التي أشار إليها مصدر . سلوكية، أو مشكالت متعلقة بالتحصيل

  .اإلحالة بعين االعتبار
المالحظات العامة التي توصل إليها المرشد من خالل العمل مع المسترشد وتشـتمل هـذه    -٣

يث يرى ح .السلوكيات الشاذة، واالتجاهات، والمشاعر: المالحظات على نقاط رئيسية هي
Watson,1951) (المظهـر  : أن مالحظات المرشد ينبغي أن توجه نحو جوانب عديدة منها

العام للمسترشد، ودرجة تكيفه مع بيئة المقابلة، ودرجة تعاونه وحجـم الجهـد المبـذول،    
ودرجة تركيزه، واتجاهاته نحو األدوات المستخدمة، وقدرته على التحدث والتعبيـر عـن   

  .التحول من نشاط إلى آخر، ومدى قدرته على تجنب القلقالنفس، وقدرته على 
ونؤكد على أن مالحظة المسترشدين تتطلب توفر أو امتالك المرشد لمهـارات جيـدة   
تساعده في الخروج بمحصلة جيدة يستطيع من خاللها الحكم على جميع الجوانـب الشخصـية   



  ١٥٨

ق إلى مجموعة مـن الجوانـب   في هذا السيا) (Satller,1982وقد أشار . المرتبطة بالمسترشد
  :المرتبطة بمالحظة المرشد لمسترشديه نلخصها في التالي

  .مالحظة العالقة بين المرشد والمسترشد والعكس. 
  .مالحظة ما إذا كان المسترشد خجوال أو خائفا أو عدوانيا أو لطيفا وهادئا. 
  .يحة وسليمةمالحظة ما إذا كان المسترشد ممن يحرصون على أن تكون إجاباته صح. 
مالحظة ما إذا كان المسترشد مرتاحا في عالقته مع المرشد، وهل هو مستعد لبذل الجهـد،  . 

  .ولديه االهتمام والحماس للعمل بجدية ونشاط، وهل عنده الثقة بنفسه وبقدراته
مالحظة هل العمل مع المرشد وما يتطلبه العمل اإلرشادي من واجبات يعتبر ممتعا أم يشكل . 

  .لدى المسترشد صعوبة
  .مالحظة هل هناك حاجة إلعادة وتكرار التعليمات. 
  .مالحظة هل المسترشد من النوع الذي يمل بسرعة. 
  ..مالحظة سرعة عمل المسترشد من بطئه. 
  .مالحظة هل المسترشد من النوع الذي يفكر قبل اإلجابة أم ال؟. 
  .مالحظة استجابة المسترشد لإلخفاق والفشل والنجاح. 
  .مالحظة استجابات المسترشد للمواقف الصعبة .
  .مالحظة استجابات المسترشد للثناء. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  ١٥٩

  )نموذج مالحظة السلوكيات واالتجاه(
  )Satller,1982(المصدر 

  :اسم المرشد :                                                             اسم المسترشد 
  :تاريخ التقرير                                                   :                   العمر 

  :السنة الدراسية 
  :في المكان المناسب مع العلم أن النموذج متدرج) صح(ضع عالمة 

  :االتجاه نحو المرشد واألدوات المستخدمة: أوال 
  ير متعاونغ                -    -    -   -   -   -   -    متعاون                 ٠
  عدواني                 -   -   -   -   -   -   -    سلبي                   ٠
  مسترخ                -    -    -   -   -   -   -    متوتر                  ٠
  ال يحبط بسهولة                -    -    -   -   -   -   -    يحبط بسهولة           ٠
  

  : حو النفساالتجاه ن: ثانيا
  غير واثق                -    -    -   -   -   -   -    واثق                   ٠
  متقبل لنفسه                 -    -    -   -   -   -   -    ناقد لنفسه             ٠
  

  :عادات العمل: ثالثا 
  ئبط                -    -    -   -   -   -   -    سريع                 ٠
  مندفع                -    -    -   -   -   -   -    متأني                 ٠
  يفكر بصمت                -    -    -   -   -   -   -    يفكر بصوت عال     ٠
  ال مبال                -    -    -   -   -   -   -    مبال                  ٠
  

  :السلوك: رابعا
  نشاط زائد                -    -    -   -   -   -   -     هادئ               ٠
  

  :االستجابة نحو الفشل: خامسا
  غير مدرك للفشل                -    -   -   -   -   -  -    مدرك للفشل         ٠
  يتوقف بعد الفشل                -    -   -   -   -   -  -    يعمل بجد بعد الفشل  ٠
  مضطرب بعد الفشل                 -    -   -   -   -   -  -         هادئ بعد الفشل  ٠
  ال يتأسف بعد الفشل                -    -   -   -   -   -  -    يتأسف بعد الفشل     ٠
  

  :   االستجابة نحو التشجيع: سادسا
  تشجيعال يقبل ال                -   -    -   -   -   -   -    يقبل التشجيع بلباقة    ٠
  يتخلى عن العمل                -   -    -   -   -   -   -  يعمل بجد بعد التشجيع     ٠

  :التحدث واللغة: سابعا 
  ضعف الحديث                -    -   -   -   -  -   -    قوة الحديث              ٠
  ارج الحروف ضعيفةمخ                -    -   -   -   -  -   -    مخارج الحروف قوية     ٠
  استجابات غامضة                 -    -   -   -   -  -   -  يستجيب مباشرة                ٠
  ال يتحدث إال عندما يطلب منه                   -    -   -   -   -  -   -  يتحدث بطالقة و باستمرار    ٠
  لغة غريبة                -    -   -   -   -  -   -  لغة واقعية                      ٠
  

  :التآزر: ثامنا
  استجابات بطيئة                  -   -   -   -   -  -  -  استجابات سريعة            ٠
  يحاول فيخطئ و يصيب                 -   -   -   -   -  -  -  مهتم ومنظم                ٠
  غير حاذق                -   -   -   -   -  -  -  حاذق                      ٠
  

  :الحركة: تاسعا
  األداء الحركي غير سليم                -   -   -   -   -  -  -    األداء الحركي سليم      ٠
  

  :نتائج األدوات المستخدمة: عاشرا
  هاال يعتمد علي                -   -   -   -   -  -  -    يعتمد عليها              ٠
  غير صالحة                 -   -   -   -   -  -  -    صالحة                   ٠

  :أي مالحظات أخرى: حادي عشر



  ١٦٠

يقوم المرشد بعرض نتائج األدوات التـي تـم تطبيقهـا مـع     نتائج األدوات المطبقة حيث  -٤
ل التعليميـة  مالحظة العوامل التي قد تؤثر في نتائجها، هذا باإلضافة إلى االهتمام بالعوام

واالنفعالية والثقافية التي قد تؤثر على أداء المسترشد في هذه األدوات، كما يتضمن هـذا  
الجانب مناقشة جوانب القوة والضعف لدى المسترشد والخصائص الشخصية وعالقة ذلك 

  .بالتشخيص النهائي
ينبغـي أن  التوصيات وينبغي أن تكون محددة بدقة وتجيب على أسئلة مصدر اإلحالة، كما  -٥

تراعي التوصيات جوانب القوة والضعف لدى المسترشد والتطبيقات العالجية، فالهدف من 
  .هذه التوصيات هو البحث عن مصدر مرن للعالج

أن التوصيات هي محاوالت جادة للبحث عن طرائق وأساليب ) (Fischer,1976ويرى   
كما .ن في الجهود العالجية مباشرةلمساعدة المسترشد لمساعدة نفسه، وإشراك المعلمين والوالدي

ويؤكـد  . ينبغي أن تركز التوصيات على المسترشد والموقف الذي يمر به واالرتقاء به ونموه
Satller,1982) (   على أهمية دقة وفعالية التوصيات وارتباطها بالمسترشد نفسـه وخصائصـه

  .الشخصية
  :عوامل مختلفة منهاويمكن لنا القول أن التوصيات ينبغي أن تركز على جوانب و  

  .تعزيز النمو النفسي للمسترشد ٠
  .تحديد مدى الحاجة إلى إعادة االختبارات وعملية التقويم بصفة عامة ٠
  .مقترحات بشأن أشكال وأساليب العالج ٠
  .تحديد جوانب القوة والضعف لدى المسترشد ٠
  .هنةتوقع ماذا سيكون عليه السلوك المستقبلي بياء على المعطيات الرا ٠

وبمعنى آخر فإن التوصيات ينبغي أن تساعد القارئ على التخطيط لبرنـامج مناسـب   
  .لحاجات المسترشد ومستوى أدائه

.                     الملخص النهائي الذي ينبغي أن يكون موجزا ومتضمنا نتائج األدوات والتوصيات الهامة -٦
  
  
  
  



  ١٦١

  )نموذج لتقرير نفسي( 
  

  :البيانات األولية
  :اسم المرشد:                                          المؤسسةاسم 

  :تاريخ ميالده:                                        اسم المسترشد
  :السنة الدراسية

  :تاريخ كتابة التقرير:                                تاريخ بداية المقابالت
  

  :مصدر اإلحالة وسببها
  :مصدر اإلحالة
  :سبب اإلحالة

  
  :عرض تاريخي موجز للحالة

  
  

  :مالحظات المرشد
  :االتجاهات

  
  :السلوكيات

  
  :المشاعر

  
  :  األدوات المطبقة و تفسير نتائجها

  
  

  :التوصيات
  
  
  

  :الملخص النهائي
  
  



  ١٦٢

  : تسجيل جلسات الجماعة: ثانيا
يـات  يستخدم المرشد الذي يعمل مع الجماعات أساليب مختلفة ومتنوعة لتسـجيل عمل   

  :الجماعة وما يتصل بها من أنشطة وعالقات تركز معظمها على جوانب أساسية أهما
  .ويسجل عليها اسم الجماعة أو الرمز الذي يدل عليها: الورقة الخارجية: أوال
  : وتحتوي على معلومات مختلفة عن الجماعة منها:صفحة الوجه: ثانيا
  .أعضاء الجماعة الهدف من تكون الجماعة ، وما هي أهداف المرشد و - ١
ما هي طريقة اختيار أعضاء الجماعة وما هي شـروط العضـوية ومـا هـو     : العضوية - ٢

  .نوعها
  .من هم األعضاء المؤسسون الذين حضروا الجلسة األولى: األعضاء - ٣
ويتضمن المدة الزمنية المقترحة إلنجاز العمل، وعدد الجلسات، ومدة كل جلسـة،  : الزمن - ٤

  .وأخرى والمدة الزمنية بين كل جلسة
  .تحديد مكان عقد جلسات الجماعة والشروط التي ينبغي توفرها فيه: المكان - ٥
وصف مختصر ودقيق لطريقة وأسلوب العمل المقترح إلنجاز األهداف المتفـق  : الطريقة - ٦

  .عليها
  .ويتضمن تاريخ أول جلسة وآخر جلسة: التاريخ - ٧

  :علومات التاليةصفحة خاصة بكل جلسة من جلسات الجماعة تسجل فيها الم: ثالثا
  .تاريخ الجلسة - ١
  .رقم الجلسة - ٢
  .أسماء األعضاء الحاضرين والمتغيبين - ٣
وصف موجز لعملية التفاعل بين أعضاء الجماعة، ومالحظاتهم ومقترحـاتهم والمشـاعر    - ٤

  .التي تم التعبير عنها خالل الجلسة
  .تحليل المرشد للجلسة - ٥
  .مقترحات وخطة العمل للجلسة التالية - ٦

ويتضمن معلومات موجزة عن كل عضو من حيث درجة المشاركة : لشهريالملخص ا: رابعا
  .ونوعيتها ومالحظات المرشد عنه ودرجة تحقيق األهداف الشخصية



  ١٦٣

وتخصص لحاالت االنسحاب واالنقطاع،وتتضمن وصـفا مختصـرا   : صفحة المتابعة: خامسا
وأسباب االنسـحاب  لطبيعة الجماعة، ومشاركة العضو، والصعوبات التي واجهته أثناء العمل، 

  .أو االنقطاع، وتوصيات المرشد بهذا الشأن
  :ويحوي هذا الملخص معلومات عن: الملخص النهائي: سادسا

  .هدف أو أهداف الجماعة - ١
  .العضوية وطريقة اختيار األعضاء - ٢
  .مكان العمل ومدته وعدد الجلسات ومدة كل جلسة - ٣
  .ملخص للموضوعات األساسية التي تمت مناقشتها - ٤
  .ت التي تحققت والصعوبات التي واجهت العملاإلنجازا - ٥
  .أسباب إنهاء أعمال الجماعة - ٦
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  )نموذج لتسجيل جلسات الجماعة ( 
  )Tosland,and Rivas1998(المصدر 
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  :تاريخ نهاية العمل                                    :                 اسم المرشد
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  :األعضاء الحاضرون
  

  :األعضاء المتغيبون
  

  :الهدف العام للجماعة
  

  :الهدف من الجلسة
  

  :النشاطات المقترحة لتحقيق الهدف
  
  

  :شد للجلسةتحليل المر
  
  

  :مقترحات للجلسة القادمة
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