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 اإلرشاد فً الفكر اإلسالمً المحاضرة األولى: 

رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وآله الطٌبٌن الطاهرٌن وأصحابه الحمد هلل     

 . الؽر المٌامٌن، ومن سار على دربهم الى ٌوم الدٌن

 "الحسنة والموعظة بالحكمة رّبك سبٌل إلى أدع:"تعالى هللا قال

ٌعد اإلرشاد الؽرض األساس والهدؾ األسمى من بعثة األنبٌاء والرسل كافة،ؼاٌتها إصالح      

شإون المجتمع واالرتقاء به إلى أعلى مستوٌات الخٌر والفضٌلة ولما كان القران الكرٌم الكتاب 

خالل اإلرشادي األول للمسلمٌن كان من الجدٌر بنا إن نبحث به عن المعنى اإلرشادي فٌه ومن 

( مرة ومنها قوله ٖٔبحثنا فً القران الكرٌم وجدنا إن كلمة )رشد( وردت فً القران الكرٌم )

ٌُإْ  ٍة الَّ  ٌَ َرْوْا ُكلَّ آ ٌَ ِر اْلَحقِّ َوإِن  ٌْ َتَكبَُّروَن ِفً األَْرِض بَِؽ ٌَ ًَ الَِّذٌَن  اتِ ٌَ ِمُنوْا تعالى : }َسؤَْصِرُؾ َعْن آ

َرْوْا َسِبٌَل الر   ٌَ ُبواْ ِبَها َوإِن  ُهْم َكذَّ ِخُذوهُ َسِبٌالً َذلَِك ِبؤَنَّ تَّ ٌَ  ًِّ َرْوْا َسِبٌَل اْلَؽ ٌَ تَِّخُذوهُ َسبٌِالً َوإِن  ٌَ ْشِد الَ 

اتَِنا َوَكاُنوْا َعْنَها َؼاِفلٌَِن {األعراؾ/ ٌَ وقد جاءت كلمة الرشد على معان عدة وهً  ِٙٗٔبآ

 )الهداٌة،والصواب، والخٌر(. 

 ( مرات فً القران الكرٌم ومنه قوله تعالى:ٖ( )وقد وردت كلمة )رشٌد

ْفَعَل ِفً أَْمَوالَِنا َما نَ  ْعُبُد آَباُإَنا أَْو أَن نَّ ٌَ ْتُرَك َما  ُب أََصالَُتَك َتؤُْمُرَك أَن نَّ ٌْ ا ُشَع ٌَ َشاء إِنََّك أَلَنَت }َقالُوْا 

ِشٌُد {هود ورة صحٌحة بعٌدا عن ، وقد جاءت هنا بمعنى استعمال العقل بص87اْلَحلٌُِم الرَّ

 الضاللة. 

زٌادة على انها من اسماء هللا سبحانه الحسنى الرشٌُد: هو الذي أَْرَشد الـخـلق إِلـى مصالـحهم أَي 

هداهم ودلـهم علـٌها، َفِعٌل بمعنى ُمْفِعل؛ وقـٌل: هو الذي تنساق تدبـٌراته إِلـى ؼاٌاتها علـى 

د.سبـٌل السداد من ؼٌر إِشارة مشٌر وال َتسْ   دٌد ُمَسدِّ

ٌُِطٌُعُكْم  ِ لَْو  اما كلمة )راشد( فقد وردت مرة واحدة فً قوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنَّ ِفٌُكْم َرُسوَل هللاَّ

هَ  َنُه فًِ قُلُوِبُكْم َوَكرَّ ٌَّ ُكُم اإْلٌَِماَن َوَز ٌْ َ َحبََّب إِلَ ْم َولَِكنَّ هللاَّ َن اأْلَْمِر لََعنِت  ُكُم اْلُكْفَر  إِلَ ِفً َكثٌٍِر مِّ ٌْ

اِشُدوَن {الحجرات/ اَن أُْولَبَِك ُهُم الرَّ ٌَ   7َواْلفُُسوَق َواْلِعْص

 ولكم اعزابً الطلبة ان تحددوا من خالل هذه اآلٌة المباركة من هو الراشد من الناس 

اِت  ٌَ فً حٌن ان كلمة )مرشد( وردت فً القران الكرٌم مرة واحدة فً قوله تعالى : }َذلَِك ِمْن آ

ْرِشداً {الكهؾ ٌّاً م  ٌُْضلِْل َفلَن َتِجَد لَُه َولِ ُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن  ْهِد هللاَّ ٌَ ِ َمن   7ٔهللاَّ

فالمرشد األول لنا هللا سبحانه وتعالى اذا ما توفرت لدٌنا النٌة الخالص واالٌمان الحقٌقً ولما 

ان فقد هٌؤ هللا سبحانه لنا كان االنسان محاطا بسور من الشهوات وهوى النفس وتؤثٌر الشٌط

مرشدٌن على مدى االزمنة وهم االنبٌاء والرسل عٌهم السالم وقد تجلى االرشاد الدٌنً 

 والتربوي بؤسمى 

معانٌه ومبادبه فً الرسالة اإلسالمٌة المحمدٌة األصٌلة. فقد بعث هللا تعالى نبٌنا محمداً )صلى 

 هللا علٌه وآله وسلّم( رحمة للعالمٌن جمٌعاً قال تعالى: }َوَما أَْرَسْلَناَك 
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فكٌؾ ٌمكن ،ولكم أعزابً الطلبة أن تفكروا فً كلمة )رحمة( 7ٓٔإاِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعالَِمٌَن {األنبٌاء

لبشٍر ممن خلقهم هللا ان ٌكون رحمة للعالمٌن ؟ وقد تمثلت هذه الرحمة بإرشاد الناس ودعوتهم 

وعنصراً مهماً من عناصر الدعوة  فإّن اإلرشاد ٌعد هدفاً أساساً  إلى الخٌر والصالح ولذا

اتِِه اإلسالمٌة، قال تعالى: }لََقْد َمنَّ هللّاُ َعلَى اْلُمإِمنٌَِن إِْذ َبَعَث  ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ْن أَنفُِسِهْم  ِفٌِهْم َرُسوالً مِّ

ِبٌٍن {آل عمران ٌَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل لَِفً َضالٍل م  ٌِهْم َو ٌَُزكِّ  . َٗٙٔو

من الشر والؽواٌة. فكان النبً )صلى هللا علٌه وآله وسلّم(هادٌاً للناس من الضاللة، ومرشداً لهم 

ومزكٌاً ألنفسهم من األمراض النفسٌة التً عادة ما ٌبتلى بها الناس وقد تدرج الخطاب القرانً 

مع االنسان حول قضٌة اإلرشاد فً مراحل ثالث: إذ أمره أوال أن ٌصلح نفسه وٌعتنً بهداٌتها 

ُكْم أَنفَُسكُ  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا َعلَ  ٌ ا أَ ٌَ ُتْم إِلَى هللّاِ َمْرِجُعُكْم فقال تعالى : " ٌْ ُكم مَّن َضلَّ إَِذا اْهَتَد ٌَُضر  ْم الَ 

ُبُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُوَن "المابدة ٌَُنبِّ ،وفً المرحلة الثانٌة امره بعد اصالح نفسه ان َ٘ٓٔجِمٌعاً َف

َها الَِّذٌَن آَمُنوا قُوا أَنفَُسُكْم وأه  ٌ ا أَ ٌَ لٌكم َناراً َوقُوُدَها النَّاُس ٌصلح اهله فقال تعالى : "

َواْلِحَجاَرة"ُوفً المرحلة الثالثة أي بعد ما أصلح اإلنسان نفسه و اهله أمره سبحانه بان ٌنتقل الى 

ُكْم  ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب المجتمع وٌكون مرشدا ومصلحا له فً قوله تعالى "إِنَّ

 َ  ٓٔلََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن "الحجرات َواتَّقُوا هللاَّ

ولذا جعل النبً )ص( اإلرشاد ضرورة ٌجب على كل مسلم القٌام بها، إذ قال )صلى هللا علٌه 

وآله وسلّم(: "كلكم راٍع وكلكم مسإول عن رعٌته....."ولو دققنا النظر فً مفاهٌم الفكر 

مر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، اإلسالمً وفرابضه لوجدنا أّن اإلرشاد ٌتمثل فً فرٌضة األ

 وهً فرٌضة واجبة على كل مسلم ومسلمة.

بل أكثر من ذلك فقد صّرح الباري عّز وجّل فً كتابه العزٌز بؤّن األمر بالمعروؾ والنهً عن 

المنكر هو العامل األساس الذي ٌمكن أن ٌجعل من األمة اإلسالمٌة خٌر أمة أخرجت للناس قال 

اِس َتؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِؾ َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْإِمُنوَن ِباهلّلِ َولَْو تعالى: }ُكنُتْم َخٌْ  ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ َر أُمَّ

ْنُهُم اْلُمْإِمُنوَن َوأَْكَثُرُهُم اْلَفاِسقُوَن {آل عمران راً لَُّهم مِّ ٌْ . ومن هذا  ٓٔٔآَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب لََكاَن َخ

ؤن وظٌفة اإلرشاد وإصالح النفس اإلنسانٌة منهج تبناه النبً)صلى هللا علٌه وآله المنطلق نجد ب

وسلّم( وأهل بٌته الطاهرون وصحابته المخلصون، وضّحوا من أجله بؤرواحهم وأهلهم وأموالهم 

إٌماناً منهم بؤهمٌة هذا األمر،وخالصة القول أّن أي مجتمع من المجتمعات التستقٌم أحواله إال 

أفراده بوظٌفة اإلرشاد وأصلح بعضهم شإون البعض اآلخر ومارسوا هذه المسإولٌة  إذا عمل

 كما ٌرٌد هللا سبحانه وتعالى.

 وٌمكننا إٌجاز أهم األسس التً أّكد علٌها اإلسالم فً عملٌة اإلرشاد بما ٌؤتً: 

النٌة  النٌة الخالصة: البـد لمن ٌقوم بوظٌفة اإلرشاد أن ٌخلص نٌته هلل تعالى، فبدون .ٔ

الخالصة الٌحصل التوفٌق من هللا سبحانه ألداء العمل. قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وآله 

 وسلّم( "إّنما األعمال بالنٌات ولكل أمريء ما نوى". 

ضرورة إمتالك العلم الكافً والمعرفة الوافٌة والخلق الرفٌع لدى المرشد. ألّنه ٌقوم  .ٕ

ِهْم  بمهمة عظٌمة تتطلب معرفة ودراٌة ٌْ َنا إِلَ ٌْ ْهُدوَن ِبؤَْمِرَنا َوأَْوَح ٌَ ًة  ِفْعَل كبٌرتٌن. }َوَجَعْلَناُهْم أَِبمَّ

َراِت{األنبٌاء ٌْ  .7ٖاْلَخ
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الحفاظ على سرٌة المعلومات فً العملٌة اإلرشادٌة، حتى تحفظ كرامة المسترشد فقد  .ٖ

سراً فقد زانه، ومن نصحه ورد عن اإلمام الحسن العسكري: )علٌه السالم(: " من نصح أخاه 

 عالنٌة فقد شانه".

الكالم الطٌب والموعظة الحسنة: قال تعالى: }اْدُع إِلِى َسبٌِِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  .ٗ

ًَ أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبٌلِِه َوُهَو أَ  ْعلَُم ِباْلُمْهَتِدٌَن اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّتًِ ِه

 .ٕ٘ٔ{النحل

الشعور بالمسإولٌة فً القٌام بالتوجٌه واإلرشاد. قال النبً )صلى هللا علٌه وآله وسلّم(  .٘

 من أصبح ولم ٌهتم بؤمور المسلمٌن فلٌس منهم" .

 علٌه طلعت مّما خٌر واحداا  رجلا  هللا بك ٌهدي إلن علً ٌا(: "ص)األكرم النبًورد عن 

 "غربت وما الشمس
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  اإلرشاد النفسً: المحاضرة الثانٌة ::

وهو عملٌة مبنٌة على عالقة مهنٌة خاصة بٌن المرشد المتخصص، والمسترشد. وٌعمل    

المرشد عن طرٌق العالقة اإلرشادٌة على فهم المسترشد ومساعدته على فهم نفسه واختٌار 

وعٌه بمتطلبات البٌبة االجتماعٌة وتقٌٌمه لذاته وقدراته أفضل البدابل المتاحة له بناًءا على 

 وإمكانٌاته الواقعٌة.

وٌإكد التعرٌؾ هذا على أّن التوجٌه واإلرشاد النفسً مهنة متخصصة، كما ٌإكد على أهمٌة 

العالقة اإلرشادٌة بٌن المرشد والمسترشد، وعلى زٌادة درجة الوعً لدى المسترشد من أجل 

 اته بشكل واقعً ٌإدي إلى حدوث تؽٌٌر فً سلوكه باالتجاه االٌجابً.تقٌٌمه لذاته وقدر

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أّن العالقة بٌن التوجٌه واإلرشاد النفسً هو أّن اإلرشاد النفسً ٌعد 

ٌُعنى خاصة بالجوانب النفسٌة واالنفعالٌة  خدمة مهنٌة متخصصة تمثل محور برنامج التوجٌه، و

 وتحقٌق التوافق االنفعالً والذهنً واالجتماعً للتالمٌذ، وزٌادة قـدرتهم على 

بٌن البدابل المتاحة واختٌار أنسب الحلول بٌنها، ثم العمل على تحقٌق ذلك االختٌار  المقارنة

 ووضعه موضع التنفٌذ فً ضوء الواقع المعاش. 

 موضوع اإلرشاد:

ٌُعنى به وموضوع اإلرشاد التربوي هو المسترشد وما ٌعانٌه من  البد لكل علم من موضوع 

 مشكالت والحلول المناسبة لها.

 : شاد وؼاٌاتهأهداؾ اإلر

ٌّن أهمٌة علم اإلرشاد والؽاٌة من دراسته، وسنوجزها بما ٌؤتً:  ذكر التربوٌون نقاطاً عدة تب

 تحقٌق الصحة النفسٌة: -ٔ

ان عدم القدرة على حل المشكالت بشكل اٌجابً ٌإدي الى القلق والذي بدوره ٌإدي الى 

المرضٌة او اشكال من العصاب حصول االضطرابات النفسٌة كاالكتباب والعزلة او المخاوؾ 

 اإلرشاد وان ، المدرسً نتاجه على ٌإثر مما النفسٌة وهذه تإثر على سلوك الفرد و على حالته 

 .حلها وإمكانٌة ٌواجهها التً النفسٌة بالمشكالت الفرد تبصٌر إلى ٌرمً النفسً

 تحقٌق الذات : -ٕ

التً تحفظ للمرء صحته النفسٌة وان  ٌإكد روجرز ان الدافع الى تحقٌق الذات من اهم الدوافع

دور المرشد هو مساعدة الفرد على تنمٌة مفهوم اٌجابً عن الذات بحٌث ٌتطابق فٌه مفهوم 

الفرد الواقعً عن الذات مع المفهوم المثالً للذات الن أكثر ما ٌعٌق تحقٌق الذات هو النظرة 

 لحٌاة(السلبٌة لذاته وقدٌما قالوا )تقدٌر الذات جواز سفر الى ا

 تحقٌق التوافق: -ٖ

 ان تحقٌق التوافق ٌإدي إلى قلة األزمات النفسٌة وٌمكن حصره فً ثالث مجاالت :
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تحقٌق التوافق الشخصً :أي تحقٌق السعادة مع النفس والرضا عنها واشباع الدوافع  . أ

 والحاجات األولٌة الفطرٌة ،والثانوٌة المكتسبة.

ن طرٌق مساعدة الفرد فً اختٌار انسب المواد الدراسٌة تحقٌق التوافق التربوي:وذلك ع . ب

والمناهج فً ضوء قدراته ومٌوله وكٌفٌة توظٌؾ قدراته لتحقٌق النجاح والتفوق زٌادة على 

 تعلٌمه طرق القراءة الصحٌحة .

تحقٌق التوافق االجتماعً :وٌتضمن السعادة مع اآلخرٌن وااللتزام بؤخالقٌات المجتمع  . ت

عاٌٌر االجتماعٌة والتفاعل االجتماعً السلٌم والعمل لخٌر الجماعة وتعدٌل القٌم مما ومساٌرة الم

 ٌإدي إلى الصحة االجتماعٌة. 

 

 "وٌعتذر ٌسًء ٌوم كل والمنافق ٌعتذر وال الٌسًء المؤمن فإنّ  منه تعتذر وما إٌاك"

 

 إلٌها التوجٌه واإلرشاد المعاصر:األسس العامة التً ٌستند 

الٌخلو أي مجال مهنً من األسس والمبادئ الفلسفٌة التً تقوم علٌها نظرة المهنً      

)المرشد( إلى العمٌل)المسترشد( وتتحدد على وفقها مناهج اإلرشاد وأسسه وأسالٌبه، والتً ٌتم 

بموجبها تحدٌد األهداؾ والؽاٌات التً ٌسعى لتحقٌقها، كما تتدخل تلك األسس فً رسم العالقة 

شد والمسترشد، وتحدٌد إطار العمل بشكل عام. ومن أهم األسس التً ٌستند إلٌها بٌن المر

 اإلرشاد: 

 رإٌته الفكرٌة والعقابدٌة:و  . طبٌعة اإلنسانٔ

ٌُقصد بطبٌعة اإلنسان رإٌته ونظرته الفكرٌة التً ٌفسر فً ضوبها بواعث سلوكٌاته،  و

مواقؾ ، والضوابط التً ٌتصرؾ فً والتؽٌرات االجتماعٌة المحٌطة به وما ٌحدث له من 

ضوبها، وهذا األمر تختلؾ فٌه وجهات النظر، فمنها ما ٌرى بؤّن سلوكٌات اإلنسان وأفعاله 

تتؤثر بالبٌبة الخارجٌة المحٌطة به من جهة؛ وبؽرابزه الداخلٌة من جهة أخرى، وأّنها نتابج 

له سلطان علٌها بحٌث الٌمكنه  لمجموعة من العوامل الجبرٌة التً تتحكم فٌه من دون أن ٌكون

وهذا ما ٌراه فروٌد عن مدرسة التحلٌل النفسً، وسكنر عن   لتهرب منها أو كفها عن العمل،ا

مدرسة السلوكٌٌن المحدثٌن،أّما الرإٌة اإللهٌة فهً ترى بؤّن اإلنسان الذي ٌعٌش وسط مجموعة 

تبارك وتعالى وهو محكوم بقوانٌن  من األفراد سٌتؤثر بهم إلى حد ما، وأّنه مخلوق من قبل هللا

متناهٌة الدقة تنظم حٌاته، واإلنسان بٌن هذٌن األمرٌن ٌمتلك مقداراً كبٌراً من الحرٌة التخاذ 

قراره المناسب واختٌار مصٌره، وهذا ما أشار إلٌه القرآن الكرٌم بمواضع متعددة منها قوله 

ْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه َفرَ  ٌَ ُكْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسِبٌالً {اإلسراءتعالى: }قُْل ُكلٌّ  ، وقوله  8ٗب 

ُكْم ُتْرَجُعوَن { الجاثٌة َها ُثمَّ إِلَى َربِّ ٌْ   ٘ٔتعالى:}َمْن َعِمَل َصالِحاً َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََساء َفَعلَ

مجبراً تماماً وال ؤّنه لٌس ف ؤفعال اإلنسان هل هً باختٌاره أم أنه مجبر علٌها ب فٌما ٌتعلق أما

 مخٌر تماماً ولكنه بٌن هذٌن األمرٌن ٌختار ما ٌشاء وٌترك وما ٌشاء.
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وفً ضوء هاتٌن الرإٌتٌن ٌختلؾ دور الموجه والمرشد فالنظرة الحتمٌة تحٌل الموجه إلى أداة 

 لتوجٌه العمالء على وفق اتجاهات مسبقة لدٌه، مّما ٌضعه فً دابرة اإلرشاد النفسً الموجه، أما

الرإٌة اإللهٌة فإّنها تترك للمرشد منح الحرٌة للعمٌل )المسترشد( فً التعبٌر عن مشاعره 

 وصنع قراراته بنفسه. وهو نوع من أسالٌب اإلرشاد ؼٌر الموجه.

 مسإولٌة الفرد عن سلوكه:. ٕ

 ٌرتبط هذا األساس باألساس األول، فالمرشد الدٌنً )اإللهً( ٌختلؾ دوره عن ؼٌر الدٌنً تبعاً 

لفلسفته ورإٌته. وخالصة هذا القول أن الخالق عز وجل زّود اإلنسان بقدرات طبٌعٌة وإمكانات 

هابلة وجعله مسإوالً مسإولٌة تامة عن سلوكٌاته سواء أكانت فً طرٌق الخٌر أم فً طرٌق 

ِه َرِقٌٌب َعِتٌٌد{ق ٌْ ْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ لََد ٌَ   8ٔالشر.قال تعالى: }َما 

 نسان:حرٌة اإل. ٖ

ٌرتبط هذا المبدأ بالمبدأ السابق)مسإولٌة الفرد(تتحدد حرٌة الفرد بقدراته واستعداداته الذاتٌة، 

وبالوسط الذي ٌعٌش فٌه. ولعل أبرز جوانب تلك الحرٌة هو حرٌة الشعور الذاتً، فاالنسان حر 

عن إرادته فً أن ٌحب وٌكره، وٌقرر مصٌره، وٌخطط لحٌاته ما لم تتدخل قوة قاهرة وخارجة 

لتحد من حرٌته أو تعٌقها. وٌظهر ذلك واضحاً فٌما لو تعارضت حرٌة العمٌل مع رؼبة أهله أو 

 مجتمعه، فانه سٌضطر إلى تحدٌد حرٌته وٌبقى ٌعانً صراعاً داخلٌاً.

  كرامة اإلنسان:. ٗ

ورة قال أكد القرآن الكرٌم على أن هللا تعالى كّرم عباده ؼاٌة التكرٌم، إذ خلقهم فً أحسن ص

. وتإكد المبادئ الدٌنٌة واإلنسانٌة على قٌمة ٗتعالى: }لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنَساَن فًِ أَْحَسِن َتْقِوٌٍم {التٌن

اإلنسان، وعلى ضرورة احترامه وتقدٌره بما ٌلٌق بآدمٌته. ولذا فان من واجب المرشد النفسً 

 فهو تماماً، عاجزاً  لٌس اضطرابه، أو ضعفه مراتب أدنىأن ٌدرك بؤن العمٌل حتى لو كان فً 

 مشاكله على ٌتؽلب وأن جذرٌاً، تؽٌٌراً  وضعه ٌؽٌر أن به ٌستطٌع ما والمعطٌات األسس ٌمتلك

 المتفهم النفسً المرشد طرؾ من الواعٌة المهنٌة والمشورة ، الحقٌقٌة المساعدة وجد متى

 .المشروطٌن ؼٌر واالحترام باالهتمام جدٌر بشري ككابن العمٌل تقبل على والقادر لعمله،

 نً عنه شٌباً"من لم ٌجعل هللا له من نفسه واعظاً فإّن مواعظ الناس لن تؽ"قال الحكماء: 

  االهتمام بالحاضر:. ٘

هناك مالٌٌن من البشر ٌقضون حٌاتهم فً حسرة على ما فات على الرؼم من أّنه لٌس بوسعهم 

استعادته والعٌش فٌه، ولذا فهم ٌعانون من عقدة الشعور بالذنب وٌواجهون أصنافاً متعددة من 

االضطرابات النفسٌة لدرجة قد تنسٌهم أن من واجبهم مواجهة الحاضر والتفاعل معه، ألّنه ٌمثل 

لحقٌقة الوحٌدة التً ٌمكن التعامل معها، وهناك من ٌعٌش فً أحالم الٌقظة بشكل دابم، إذ نجده ا

سارحاً فً آفاق مستقبل الٌعلمه اال هللا والٌملك المخلوق البشري مفاتحه، وبٌن زحمة الماضً؛ 

الذي  والتلّهؾ على المستقبل وخٌاالته ٌضٌع الحاضر على الرؼم من أنه الشًء الواقعً الوحٌد

ٌمكن التعامل معه. ومن أجل ذلك ٌقول احد الحكماء)إّن اإلنسان ٌمضً نصؾ حٌاته األول فً 
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انتظار الوصول إلى النصؾ الثانً، وأّنه ٌمضً نصؾ حٌاته الثانً فً التحّسر على نصؾ 

حٌاته األول(. ومن أروع ما قٌل فً هذا المجال من أجل حفظ التوازن هو ما روي عن سٌد 

و المتكلمٌن اإلمام علً بن أبً طالب )علٌه السالم(: )) أعمل لدنٌاك كؤنك تعٌش أبداً البلؽاء 

واعمل آلخرتك كؤّنك تموت ؼداً((. وخالصة القول أّن المرشد ٌنبؽً له أن ٌشخص هذه 

ٌّن لهم بؤّن على الفرد أن ٌعٌش حاضره بؤفضل ما أوتً  المعادلة لدى عمالبه بشكل دقٌق، وٌب

ات وقابلٌات، والٌدع هواجس الماضً تعٌقه فً التقدم، كما الٌسمح لخٌاالت من طاقات وقدر

 المستقبل أن تقعده عن العمل والمثابرة 

 اإلنسان مخلوق عقلً وعاطفً معاً:. ٙ

كلما نما اإلنسان واتسعت مداركه، كلما مال إلى اإلٌمان بالعقل كملكة مطلقة لها كامل      

لما زاد جنوحاً فً تجاهل العاطفة كعامل مشترك فً توجٌه السٌطرة على توجٌه السلوك، وك

السلوك. وقد دفعنا ذلك إلى االهتمام بالعقل وبماذا ٌفكر اإلنسان، من دون أن نهتم بالجانب 

 اآلخر الذي الٌقل أهمٌة، وهو ) بماذا ٌشعر اإلنسان؟(.

ٌاً على أسباب اضطرابه، وكثٌراً ما نجد أن من السهل علٌنا أن نجعل العمٌل ٌتعرؾ عقلٌاً وذهن

ؼٌر أننا سرٌعاً ما نصل إلى أن ذلك بحد ذاته الٌكون كافٌاً لتخلٌصه من مشاكله النفسٌة وما 

ٌعانٌه من اضطراب. وٌرجع ذلك إلى أن من الضروري أن ٌكون الفرد واعٌاً بمشاعره بحٌث 

 حلة التخلص منها.ٌصبح بمقدوره تفحصها والتعّرؾ علٌها والتعبٌر عنها قبل أن ٌصل إلى مر

 دور القٌم فً اإلرشاد النفسً:. 7

ٌعد موضوع القٌم من الموضوعات المهمة التً ٌجب أن ٌعٌها المرشد النفسً، فالموجه أو       

بالعمٌل وعلى أسلوب تعامله عالقته  المرشد له قٌمه الخاصة، وكثٌراً ما ٌشعر بتؤثٌرها على

خلٌة تجعله ٌتساءل عّما إذا كان من حقه أن ٌفرض قٌمه معه. كما أن كثٌراً ما ٌواجه دوافع دا

على العمٌل؟، وهل من واجب المرشد أن ٌوجه العمٌل تجاه ما ٌراه هو خٌراً أو صالحاً حسب 

 وجهة نظر العمٌل نفسه؟. 

وٌرى كثٌر من العلماء فً مجال التوجٌه واإلرشاد النفسً أّنه على الموجه أو المرشد النفسً 

اإلنسان من جهة، وبٌن السلوك من جهة أخرى، فٌما ٌختص بموضوع القٌم. فقد أن ٌفصل بٌن 

ٌرى المرشد فٌما ٌفعله العمٌل خطؤً أو شراً حسب معتقداته وقٌمه الشخصٌة، ؼٌر أن من المهم 

أال ٌنظر إلى العمٌل على أنه خطاء أو شرٌر بطبعه، كما ال ٌجب علٌه أن ٌصدر مثل تلك 

حكماً مسبقاً سوؾ ٌإثر على العالقة اإلرشادٌة وٌجعلها تتجه وجهة  األحكام، ألّن ذلك ٌعد

ٌّلها قٌم المرشد ومعتقداته الشخصٌة.  متحٌزة تم

 "الطرف وغض الغٌظ، وكظم الخلق، حسن:المرء كرم على تدل ثلثة   
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 أخالقٌات اإلرشاد النفسً ومعاٌٌره المهنٌة:المحاضرة الثالثة  ::

ومعاٌٌر تحّدد سلوك القابمٌن علٌها والسٌما مهنة التوجٌه واإلرشاد، ومن لكل مهمة أخالق       

خالل هذه المعاٌٌر تتضح كٌفٌة التعامل مع كل من له صلة بمجال التوجٌه واإلرشاد، وٌنبؽً 

 للمرشد أن ٌلتزم بحدود تلك األخالقٌات والمعاٌٌر وال ٌتعداها، ومن أهمها:

لتقّرب إلى هللا تعالى، أو خدمة اإلنسانٌة ـ إن لم ٌكن أن ٌقصد المرشد من وراء عمله ا .ٔ

 مإمناً باهلل عز وجل ـ وأن التإثر فٌه األهواء والمؽرٌات.

أن الٌقدم المرشد إلى وظٌفة التوجٌه واإلرشاد إال بعد أن ٌكون مإهالً لذلك وممتلكاً  .ٕ

 للخبرة والمعرفة التً تإهله للقٌام بهذا الدور. 

المرشد على مبدأ المساواة والمحافظة على مصلحة المسترشد، وأال ٌقوم بؤي أن ٌحافظ  .ٖ

 عمل ٌضر به.

ٌجب المحافظة على سرٌة العالقة اإلرشادٌة وعلى المعلومات الناتجة عنها على وفق  .ٗ

 التزام المرشد كشخص مهنً.

دٌة الخذ إخبار المرشد بشروط اإلرشاد أو العالج، وذلك قبل البدء بالعالقة اإلرشا .٘

 الموافقة منه ان كان مدركا او من والدٌه ان كان قاصرا.

للمرشد الحق فً استشارة أي من المهنٌٌن اآلخرٌن الموثوق بكفاءتهم إذا استدعى األمر  .ٙ

ذلك. وعلى المرشد إذا استشار أحد المهنٌٌن اآلخرٌن أن ٌتجّنب أولبك الذٌن لهم عالقة أو 

 مصلحة مع المسترشد.

للمرشد أن ٌنهً عالقته اإلرشادٌة إذا ما شعر بعدم قدرته على مساعدة  ٌنبؽً .7

المسترشد، أما بسبب قلة الخبرة، أو بسبب وجه من أوجه القصور، وٌجب فً هذه الحالة أن 

 ٌحٌل المسترشد إلى متخصص مناسب، أّما فً حالة 

ستمرار فً العالقة امتناع المسترشد عن قبول مثل هذا االقتراح فان المرشد ؼٌر ملزم باال

 اإلرشادٌة. 

  

 ::المعلم المرشد  

 اوال /من هو المعلم المرشد

تتلخص فكرة المعلم المرشد فً أّنه ٌعٌن لكل فصل دراسً مرشداً من معلمً هذا        

الفصل، ٌلتقً هذا المرشد بتالمٌذه مرة على األقل من كل أسبوع )فً حصة تسمى اإلرشاد( 

من حصص الجدول المعتاد للمقابالت الفردٌة لمن ٌرؼب فً ذلك من  كما ٌخّصص عدداً آخر

طالبه أوالً بؤول، والستعمال األسالٌب النفسٌة التً تمهد للوقاٌة من االضطرابات السلوكٌة 

وتجنب االنحراؾ. و التختلؾ شخصٌة المعلم المرشد فً طبٌعتها وسماتها وفلسفتها التربوٌة 
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رس الحالً نفسه الذي ٌقوم مع التدرٌس ببعض طرابق اإلرشاد فً مختلؾ مدارسنا بل هو المد

النفسً. والبد من االهتمام بالمعلم المرشد فً أثناء الخدمة وذلك بإعطابه برنامج إرشادٌاً قصٌر 

ٌُدّرب المعلم المتحمس لعمله على ذلك البرنامج  األمد ٌكون بداٌة لبرنامج إرشادي طوٌل األمد و

 اء عمله التربوي.لٌطّبقه كل ٌوم فً أثن

والواقع أّن المإسسات التربوٌة فً هذه األٌام أحوج من أي وقت مضى إلى المعلم المرشد نظراً 

لما ٌعانٌه مجتمعنا، بل وسابر المجتمعات فً العالم أجمع من تردي فً الجانب التربوي 

جهات النظر والنفسً، ولذا ٌنبؽً له إزالة الشر من النفوس ومحو الظواهر السلبٌة، وشرح و

وتحلٌلها وإرشاد كل فرد سعٌاً نحو تحقٌق عمل أفضل بروح وّثابة واعٌة. هذا من جهة، ومن 

جهة أخرى فؤّن المرشد التربوي تقع على عاتقه مهمة تبصٌر الطلبة بؤهمٌة مستقبلهم العلمً 

فً هذه  وما ٌناسبهم من التخصصات على وفق مستوٌاتهم وقدراتهم العلمٌة، وهذا ما نفتقر إلٌه

 األٌام فً مدارسنا، فمعظم الطلبة ٌتخرجون وهم الٌعلمون أي التخصصات تناسبهم.

 

 أهمٌة المعلم المرشد:ثانٌا/ 

 هناك أساسان عاّمان تقوم علٌهما أهمٌة وجود المعلم المرشد:

 أن المعلم المرشد هو محور العملٌة التربوٌة واإلرشادٌة: .ٔ

وي والنفسً عملٌات متكاملة بعضها ٌكمل بعضاً ولها أهداؾ التربٌة والتعلٌم واإلرشاد الترب

ٌّرت وتطّورت عّما كانت علٌه سابقاً إذ أصبحت المدرسة  موحدة ونالحظ أّن وظٌفة المدرسة تؽ

هً التً ُتعد وُتنّمً التلمٌذ من الناحٌة الصحٌة والنفسٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والروحٌة ثم 

الجماعٌة التً تواجه التلمٌذ، وبذلك ٌكون المعلم المرشد متابعاً أخذت تهتم بالمشاكل الفردٌة و

لشخصٌة التلمٌذ راصداً لسلوكٌاته قادراً على توجٌه النصابح واإلرشادات المناسبة له والمإثرة 

 فً نفسٌته بوصفه األب الروحً للتلمٌذ.

 المعلم هو أقرب شخص إلى التلمٌذ: .ٕ

إّنه ٌعرفه جٌداً وٌمكنه أن ٌإثر به بشكل كبٌر وأن ٌضفً المعلم هو أدرى شخص بالتلمٌذ إذ 

ألواناً جدٌدة على شخصٌته وبذلك ٌثرى العملٌة التربوٌة واإلرشادٌة. نعم إّن المعلم ٌمتلك مكانة 

متمٌزة فً نفوس طلبته وهذا األمر ٌعد حساساً بدرجة كبٌرة إذ إّن موقع المعلم ٌحتم علٌه أّن 

قدوة حسنة مإثرة فً تالمٌذه، وإال فإّن عدم إلتزام لخلق السامً لٌكون دب الرفٌع واٌتحلى باأل

المعلم باألنظمة والقوانٌن، وقلة مراعاته لآلداب واألخالق الفاضلة سٌجعل من تالمٌذه ؼٌر 

 ملتزمٌن.

 ومنعا ، األمهات عقوق علٌكم حرم هللا إن))  قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبًوقد ورد عن 

 . البخاري رواه((  المال وإضاعة ، السإال وكثرة ، وقال قٌل لكم وكره.  البنات أدوو،  وهات
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 ثالثا/ المهام التً ٌنبؽً للمعلم المرشد أن ٌإدٌها:

وضع خطة للقضاء على مشكلة التؤخر الدراسً لبعض التالمٌذ أو التقلٌل من هذه  .ٔ

 الحاالت.

التً تتصل بالفرص الدراسٌة والمهنٌة  ٌستطٌع أن ٌتناول مع تالمٌذ صفه الموضوعات .ٕ

 التً تنتظرهم فً البٌبة المحلٌة، وٌبٌن خصابص كل دراسة أو مهنة منها.

ٌمكنه إذا كان مإهالً ومَعداً إعداداً جٌداً أن ٌوجههم فٌما ٌرتبط بالمشكالت والصعوبات  .ٖ

هم الحلول التً تطرأ علٌهم فً مجال نموهم الجسمً وما ٌصاحبها من تؽٌرات، وٌضع ل

 المناسبة.

ٌمكنه أن ٌدٌر فً بعض الحصص مناقشات مع التالمٌذ حول الطرابق واألسالٌب  .ٗ

السلٌمة فً االستذكار والتحصٌل والتؽلب على الصعوبات التً تعترضهم فً بعض المواد 

الدراسٌة ومشكالت توافقهم مع المجتمع الدراسً بنحو عام، وكذلك سابر الموضوعات التً 

 لتالمٌذ بمناقشتها واالستفسار عنها من أجل توجٌه مٌولهم ورؼباتهم نحو أفضل السبل.ٌرؼب ا

ٌنبؽً للمعلم المرشد أن ٌطبق بعض االختبارات النفسٌة على تالمٌذ فصله للتعرؾ على  .٘

قدراتهم ومزاٌاهم العامة والخاصة، كما ٌنتظر منه أن ٌتولى اإلشراؾ على استٌفاء البٌانات 

البطاقة المدرسٌة التً تفٌد فً توجٌه التالمٌذ فٌما بعد لتحدٌد مستقبلهم الدراسً  المتضمنة فً

 والمهنً.

ٌعهد إلى المعلم المرشد إكتشاؾ التالمٌذ الموهوبٌن والمتفوقٌن فً الجوانب العلمٌة أو  .ٙ

المهارٌة من أجل توجٌههم إلى برامج خاصة داخل المدرسة وخارجها فً سبٌل االرتقاء بهم 

 إلى أعلى المستوٌات. 

رض االتصال بولً أمر التلمٌذ الذي ٌسهم بشكل كبٌر فً تذلٌل الصعاب التً تعت .7

 طرٌق التلمٌذ، وبذلك تشترك المدرسة واألسرة فً تكوٌن شخصٌته.

وٌتجلى الدور الجوهري للمعلم المرشد فً تركٌز المفاهٌم العقابدٌة واألخالقٌة لتالمٌذه  .8

 قبل أن ٌقعوا فرٌسة األفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة. 

 المرشد فً التعلٌم:

لعملٌة التربوٌة، وهو عامل أساس فً تحدٌد مخرجاتها، وٌمكن ٌإدي المرشد أثراً كبٌراً فً ا    

تعرٌفه بؤنه : اكادٌمً متخصص بعلم النفس االرشادي له مإهالت شخصٌة ومهنٌة تساعده على 

تقدٌم خدماته وفق مبادىء دراسة السلوك االنسانً خالل مراحل نموه تساعده على تؤكٌد الجانب 

 وافق لدٌه.االٌجابً لدى المسترشد لتحقٌق الت

 المؤمن ٌحتاج توفٌق من هللا وواعظ من نفسه وقبول مّمن ٌنصحه":"ومن اطٌب الحكم 

 اوال/الحاجة الى مرشد نفسً فً مدارسنا:
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ان الفرد السوي ٌقبل على طلب النصح واالرشاد من االخرٌن بؽٌة المحافظة على نفسه من      

ولما كان الفرد ٌمر بتحوالت كثٌرة  الوقوع فً الخطؤ ،ولمواجهة المشكالت التً تعترضه

احتاج الى من ٌرشده لتجنب المحاوالت الفاشلة التً تسبب له االحباط وسوؾ نعرض بإٌجاز 

 مبررات الحاجة االرشاد النفسً فً المدارس:

مطالب الفرد فً مراحل العمر المختلفة :ٌمر الفرد بمراحل انتقالٌة حرجة فً حٌاته  -ٔ

سرة الى حٌاة المدرسة و خالل المدرسة ٌنتقل من مرحلة إلى أخرى حٌث ٌنتقل من حٌاة اال

ولكل مرحلة مطالب معٌنة، وفً مراحل العمر المختلفة ٌمر الفرد من مرحلة الطفولة الى 

مرحلة المراهقة الى الشباب الى الشٌخوخة ولكل مرحلة عمرٌة مطالب معٌنة تشعره بالقلق فً 

والصراع النفسً مما ٌإدي الى عدم التوافق، من هنا كان  حالة عدم تلبٌتها فٌصاب باالحباط

 ي ٌصٌبه واستعادة توافقه النفسً.لالرشاد النفسً دور بارز فً مساعدة الفرد مواجهة القلق الذ

التؽٌرات االسرٌة:لقد طرأت تؽٌرات جوهرٌة على الحٌاة العابلٌة ، وهذه التؽٌرات  -ٕ

ت القابمة بٌن افرادها وقد ادى هذا الى ظهور صعوبات شملت تكوٌن االسرة و وظابفها والعالقا

 جدٌدة علٌها ومن هذه المشكالت التً تواجهها :ٍ 

 .كلة الزواج والسكن وتنظٌم االسرةأ.مش

 .ما عرض االطفال لالهمال والحرمانب.خروج المرءة للعمل ودعم االسرة اقتصادٌا م

التعلٌم وما ٌنطوٌه على مشكالت  ستكمالج.تؤخٌر الزواح نتٌجة النشؽال الشباب والفتٌات فً ا

 فسً لالفراد فً المجتمع المعاصر.وهذه المشكالت تتطلب توفر االرشاد الن،  خصٌةش

التؽٌرات االجتماعٌة : ٌشمل االتؽٌر االجتماعً مختلؾ مظاهر الحٌاة سواء الشخصٌة  -ٖ

ه من وسابل ترفٌه وتطور او االجتماعٌة ومنها تؽٌر اسالٌب السكن والتطور التكنلوجً ومارافق

فً االتصاالت ،وتشعب التعلٌم وتطوره وارتباطه فً الحصول على الوظٌفة المناسبة كما ان 

تؽٌر المعاٌر االجتماعٌة والقٌم افرز صراعات اخرى بٌن الجٌل الواحد وبٌن االجٌال زٌادة 

عن التؤثر على ارتفاع مستوى الطموح لدى االفراد وما رافقه من ضؽوطات نفسٌة فضال 

 ى تصحٌح فً المسار النفسً للفرد.بالعالم الؽربً كل ادى الى احتٌاج االفراد ال

 التطور التعلٌم وزٌادة االقبال علٌه:وٌمكن ان نلخص تطور التعلٌم فً نقاط:  -ٗ

 أ. نمو العلوم والمعارؾ وتشعبها. 

 حول الطالب وتلبٌة كافة مطالبه. ب.تمركز التعلٌم 

))طوبى لمن حسن مع الناس خلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم علً)ع(اإلمام ٌروى عن 

 شره"

ج.اكتشاؾ اسالٌب جدٌدة للتعلٌم تعتمد على االلة و اهتمام التعلٌم بالتدرٌب على المهارات 

 التقنٌة.

 د.إقبال البنات على التعلٌم بما فً مختلؾ مراحله.



ٔ٘ 
 

 النفسً والتربوي.كل هذه المظاهر تإكد الحاجة الى خدمات المرشد 
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  الكفاٌات المهنٌة للمرشد التربوي:ثانٌا/ المحاضرة الرابعة  :::   

 سوؾ نبّرز الخصابص المهنٌة من خالل النقاط االتٌة:

 : القدرة على إعداد برنامج إرشادي:من خالل -أ

 االنسانً.أن ٌكون لدٌه بعد معرفً ٌستند الٌه فً تفسٌر السلوك  .ٔ

 اإللمام باسالٌب جمع المعلومات وبمتطلبات المرحلة العمرٌة. .ٕ

 اإللمام باالختبارات االسترشادٌة وتطبٌقها وتفسٌرها .ٖ

 : تحقٌق أهداؾ البرنامج اإلرشادي:من خالل -ب

 تعرٌؾ المسترشد بالمجاالت الدراسٌة التً تناسبه. .ٔ

 التؽلب على مشكالت الحٌاة. تعرٌؾ المسترشد بالمهن المختلفة وكٌفٌة .ٕ

 تكوٌن عالقات جٌدة مع المدرسٌن واإلدارة والعاملٌن. .ٖ

 إدارة الجلسة اإلرشادٌة: -ت

 مهارة توجٌه األسبلة التً تتعلق بالمشكلة. .ٔ

 المهارة فً استعمال األسالٌب اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة فً التعامل. .ٕ

 والنقاش المرن.اإلصؽاء الجٌد و والتفكٌر المنفتح  .ٖ

 :  تكوٌن عالقة الثقة بٌن المرشد والمسترشد -ث

 .تقبل المسترشد كفرد له خصوصٌته وإنشاء عالقة تتصؾ بالدؾء معهٔ

 .القدرة على االحتفاظ بسرٌة العمل.ٕ

 إصدار إحكام موضوعٌة باستعمال اسلوب القٌادة الدٌمقراطٌة..ٖ

 : اتخاذ القرارات السلٌمة : وتتم من خالل -ج

 . توضٌح نواحً القوة والضعؾ لدى المسترشد ٔ

 . تفهم سلوك المسترشد ومساعدته فً تحدٌد أهدافه.ٕ

 . زٌادة وعً المسترشد بمشكالته وتبصٌره بالحلول الممكنة لها.ٖ

 : األدوار العامة التً ٌقوم بها المرشد فً المدرسةثالثا/ 

 تفعٌل اإلرشاد الوقابً.القٌام بعملٌة اإلرشاد النفسً والجماعً للطالب و .ٔ
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 ٌساعد الطالب على فهم أنفسهم ومٌولهم وامكانتهم ومتابعة المسترشدٌن وتحسنهم. .ٕ

 ٌشرؾ على تعببة السجالت الشاملة وتنظٌمها واالحتفاظ بها فً مكان سري  .ٖ

ٌساعد فً تشخٌص وعالج بعض االضطرابات النفسٌة ضمن فرٌق عالجً و إحالة  .ٗ

 ن ارشادهم الى الجهات المختصةن مالذٌن لم ٌتمك

 تقدٌم خدمات المعلومات التً توضح للطالب الفرص التعلٌمٌة المتاحة لهم  .٘

 االهتمام بشكل ربٌسً بحاالت التؤخر الدراسً المتكرر  .ٙ

 تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة اإلنمابٌة كالتعامل مع المتفوقٌن ،الموهوبٌن  .7

التوجٌه واإلرشاد وخططه وبرامجه لضمان قٌام كل  تبصٌر المجتمع المدرسً بؤهداؾ .8

 عضو بمسإولٌاته فً تحقٌق أهداؾ اإلرشاد.

مساعدة الطالب المستجد على التكٌؾ مع البٌبة المدرسٌة وتكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو  .9

 المدرسة 

ا توثٌق العالقة بٌن البٌت والمدرسة وتعزٌزها واستثمار القنوات المتاحة جمٌعها بم .ٓٔ

 ٌحقق رسالة المدرسة 

إجراء البحوث التربوٌة التً ٌتطلبها عمل المرشد المٌدانً ، وتشكٌل لجان التوجٌه  .ٔٔ

 واإلرشاد بالتعاون مع زمالبه المشرفٌن،أو المرشدٌن فً المدارس األخرى 

 رابعا/ العالقة المهنٌة اإلرشادٌة:

 عالقة المرشد بالطلبة: -أ 

عالقة المرشد بالطالب عالقة مهنٌة تربوٌة ابوٌة تتلخص فً تشخٌص الطالب الذي ٌحتاج الى 

مساعدة نفسٌة او تربوٌة ومن ثم تشخٌص مشكلته وبعدها مساعدته بالطرابق العلمٌة ،واستعمال 

اإلرشاد الوقابً مع الطلبة عن طرٌق الندوات والنشرات فضال عن تدوٌن الحاالت التً ٌقوم 

 ها مع اجراء مسح عام لكل ٌقدمه للطلبة وتسجٌله. بعالج

 عالقة المرشد باإلدارة: -ب 

مدٌر المدرسة هو قابد العملٌة التربوٌة فً المدرسة ، فبمقدار ماٌملك من مواهب وقدرات    

وبعد تربوي بمقدار ما ٌنجح فً إدارة مدرسته ، وقد قٌل أعطنً مدٌرا ناجحا أعطٌك مدرسة 

 المرشد واالدارة من خالل االتً: العالقة بٌنناجحة ووتتضح 

االقتناع بالدور الذي ٌإدٌه المرشد التربوي بالمدرسة ، وما لم ٌكن مدٌر المدرسة مقتنعا -ٔ

 ٓٓبدور المرشد التربوي وبؤهمٌته فإن العملٌة اإلرشادٌة بالمدرسة ستصاب بالشلل والفشل

فٌما ٌخص المرشد من تؤمٌن ؼرفة خاصة  المدٌر هو المسبول األول عن النواحً اإلدارٌة-ٕ

 ٓبالمرشد وتكون قرٌبة من الطالب وما ٌلزم هذه الؽرفة من أدوات وأثاث وؼٌره 
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تؤمٌن المبالػ الخاصة بشراء االختبارات والمقاٌٌس التً ٌستخدمها المرشد فً قٌاس قدرات -ٖ

 ٓ ٓوابز الرمزٌة للطالبالطالب ومٌولهم واستعدادهم الدراسً والمهنً، وتؤمٌن الهداٌا والج

عدم تكلٌؾ المرشد التربوي بؤي عمل ٌتعارض مع عمله المهنً مثل اإلشراؾ على -ٗ

الصباحً مما أو تسجٌل المتؤخرٌن عن الطابور  االختبارات أو اخذ ؼٌاب وحضور الطالب

 ٌٓتعارض مع مهام عمله المهنً 

التقارٌر النفسٌة التً ٌعدها المرشد  رباسة لجنة التوجٌه واإلرشاد بالمدرسة و االطالع على -٘

 التربوي عن مشكالت الطالب .

تشجٌع المرشد التربوي على القٌام بإجراء الدراسات و البحوث التربوٌة التً لها مساس  -ٙ

بالعملٌة التربوٌة مثل تكرار تؤخر الطالب صباحا ، والتؤخر الدراسً ، وؼٌاب الطالب والنوم 

 التً تتعارض مع الخلق والدٌن والعادات والتقالٌد.فً الحصص ، وبعض المظاهر 

المشاركة فً تقوٌم المرشد التربوي فٌما له عالقة بالجانب اإلداري واالتفاق مع المشرؾ -7

 ٓالزابر على تقوٌم المرشد 

 عالقة المرشد بالمإسسات واالفراد خارج المدرسة : -ت 

 . طلب الدعم المادي والمعنوي منهم.ٔ

 لبة الذٌن الٌستطٌع مساعدتهم الى المإسسات المختصة.. احالة الطٕ

 .تزوٌدهم بالبحوث والدراسات التربوٌة.ٖ

 . االشتراك بدورات التقوٌة الفنٌة والعلمٌة.ٗ

 . ممارسة خبراته خارج المإسسة ان طلب منه.٘

 : المعلومات األساسٌة للعملٌة اإلرشادٌة

  -أوآل: أهمٌة المعلومات:   

المعلومات فً اإلرشاد التربوي والنفسً حجر الزاوٌة فً عملٌة االرشاد ،اذ تعد وسابل جمع 

ان الحصول معلومات دقٌقة وكافٌة عن الطالب وعن مشكلته وعن بٌبته ٌعد حلقة الوصل بٌن 

الجزء النظري والجزء العملً فً التوجٌه واالرشاد التربوي وذلك الن عملٌة االرشاد التتم اال 

 مات التً تمكن من فهم الطالب والتً ٌحدد على اساسها تشخٌص الحالة .اذا توافرت المعلو

فالمرشد لكً ٌقدم للطالب المساعدة البد لن ٌتوافر لدٌه قدر وافً من المعلومات تتٌح فهم 

وتفسٌر سلوكه وفً الوقت نفس ٌحتاج الطالب معلومات عن ذاته ومواطن قوته ومواطن 

 قبله.ضعفهتعٌنه عل فهم نفسه وتخطٌط مست

 ثانٌا /مصادر المعلومات :
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الفرد: مّما الشك فٌه أّن المصدر الربٌس للمعلومات هو المسترشد نفسه فهو األقدر على  .ٔ

 فهم ذاته ووصؾ مشاعره وعرض مشكالته وصراعاته.

األسرة: ٌعد الوالدان مصدراً ؼنٌاً من مصادر المعلومات فهما إلى جانب معرفتهما  .ٕ

حٌاة المسترشد إال أّنها من أهم العوامل المإثرة فً بناء شخصٌته سلباً أو بتفاصٌل دقٌقة عن 

 اٌجاباً.

األصدقاء: ٌمٌل األفراد إلى بداٌة المراهقة إلى تكوٌن عالقات اجتماعٌة باآلخرٌن  .ٖ

فٌتحدث المراهق إلى أصدقابه وٌفضً إلٌهم بمتاعبه الشخصٌة فً الوقت الذي ٌرى فٌه أن 

ه وقت كافٌا من االهتمام وفً مثل هذه الحاالت ٌكون األصدقاء مصدراً جٌداً الوالدٌن الٌعطٌا

 لجمع المعلومات.

المدرسون: إّن المدرسٌن من المصادر المهمة فً جمع المعلومات إذ إّنهم ٌعرفون  .ٗ

 الكثٌر عن سلوك التلمٌذ ونواحً القوة والضعؾ عنده، وعن تصرفاته واهتماماته وسلوكه العام.

خصابٌون: وٌتضمن هذا كل من تعامل مع المسترشد وقدموا له خدمات نفسٌة أو األ .٘

اجتماعٌة مثل األخصابً االجتماعً واألخصابً النفسً، والطبٌب وتتحدد أهمٌة كل واحد منهم 

 تبعاً لمدى االستفادة منه فً حل المشكلة.

عالقة  مصادر أخرى: قد تكشؾ الدراسة عن ضرورة االتصال بمصادر أخرى لها .ٙ

وثٌقة بالحالة، كالبٌانات الخاصة بالمسترشد، ومنها السجل المدرسً المجمع، ومذكراته 

 الشخصٌة، والوثابق األخرى التً تلقً أبعاداً عن المشكلة. 

 ثالثا/ سمات المعلومات وشروطها:

سرٌة المعلومات : وهذا امر مهم ٌجب ان ٌإكده المرشد للطالب حتى ٌتحدث بحرٌة  .ٔ

تكتب المعلومات وتحفظ فً سجالت ألنها قد تثٌر متاعب ثانوٌة، فٌجب أن تكون الكتاب ،حٌث 

رمزٌة فٌلجؤ بعض المرشدٌن الى كتابة ارقام للداللة على الطالب وٌستعمل البعض االخر نظام 

 كتابة الحروؾ االولى من االسماء او استعمال نظام الشفرة السرٌة،

بذل اقصى جهد للحصول على معلومات شاملة  بذل اقصى جهد :ٌجب على المرشد .ٕ

كافٌة واستخدام كافة الطرق والوسابل واالدوات المناسبة ومن مصادرها السلٌمة المسإولة 

 المطلعة ،واستؽالل إمكاناته ومهاراته وفنٌاته كلها فً عملٌة جمع المعلومات.

ن ٌسال واتمام المهارات فً جمع المعلومات :وٌتضمن معرفة ماذا ولماذا ومتى وم .ٖ

 عملٌة جمع الملومات بطرٌقة سهلة وطبٌعٌة .وهذا ٌحتاج الى تدرٌب وخبرة .

الدقة والموضوعٌة :وذلك من اجل التشخٌص التدقٌق ومن اجل تقٌٌم عملٌة االرشاد بعد  .ٗ

اتمامها حٌث حٌث ٌمكن اعادة بعض االختبارات مثال لمالحظة مدى التؽٌر الذي طرا على حالة 

 ٌتطلب ذلك حسن اختٌار الوسابل و جمع المعلومات ومناسبتها.الطالب و
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التكرار واالستمرار :ان المعلومات السلوكٌة المهمة هً التً تتسم بالتكرار )عدد مرات  .٘

حدوث السلوك (واالستمرار )كم من الوقت استمر السلوك ؟وكم من الوقت مضى منذ حدوث 

ان ٌهتم بحصر تكرار السلوك واستمراره وذلك السلوك؟ أخر مرة ( ولذلك ٌجب على المرشد 

 الن السلوك العارض المإقت لٌس فً أهمٌة السلوك المتكرر والمستمر.

االهتمام بالمعلومات الطوٌلة :ٌنبؽً االهتمام بالمعلومات الطوٌلة المتتبعة الن حٌاة  .ٙ

سلوكه فً  وٌإدي الى سلوكه الحاضر له جذوره فً الماضًالطالب وحدة متصلة مستمرة .و

المستقبل فؤهمٌة خبرات الطفولة فً حٌاة كل من المراهقة وأهمٌة خبرات المراهقة فً حٌاة كل 

 من الراشد والشٌخ ...الخ .

التاكد : من الضروري التاكد من توافر االدلة الكاملة على السلوك المرضً عند الطالب  .7

فً سلوك الطالب وعلى حٌاته كذلك ٌجب واالهتمام بالمظاهر الدابمة الطوٌلة المدى التً تإثر 

التؤنً فً الحكم وعدم االعتماد على المالحظة العابرة او الصدفٌة او المإقتة والتفرقة بٌن 

السلوك االستكشافً والتجرٌبً وبٌن الشذوذ واالضطراب السلوكً الحقٌقً وٌنبؽً أٌضا التثبت 

 حرص قبل اعتبارها نهابٌة .وتجنب التخمٌن او االستنساخ الخاطا واخذ المعلومات ب

تجنب اثر الهالة:ٌجب تجنب اثر الهالة فً الحكم على الطالب ،أي اثر الفكرة العامة  .8

 على الطالب او الفكرة السابقة .

تنظٌم المعلومات وتسجٌله : ومن المطلوب تنظٌم المعلومات وربطها ببعض وتفسٌرها  .9

شخصٌة الطالب ومشكلته وٌجب تلخٌص  فً ضوء بعضها تفسٌرا دقٌقا ٌلقً الضوء على

الموضوعات وتسجٌلها فً سجالت لكً ٌسهل الرجوع الٌها وتسجٌل التوارٌخ علٌها واسم 

 األخصابً.

 بٌته، اهل ،وحب نبٌكم حب خصال ثلث على اوالدكم ادبو( "ص)االكرم الرسول عن ورد

 .القرآن وقراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٔ 
 

 :شخصٌة الفرد )وسابل جمع المعلومات(طرابق اكتشاؾ المحاضرة الخامسة  ::  

 المقابلة -أ

وهً عالقة اجتماعٌة مهنٌة تكون وجهاً لوجه بٌن المرشد والطالب فً جو نفسً تسوده الثقافة 

المتبادلة بٌن الطرفٌن بهدؾ جمع المعلومات من أجل حل مشكلة، كما ٌتم فٌها تبادل للخبرات 

 والمشاعر، وٌتم خاللها التساإل عن اعتماد عملٌة اإلرشاد المدرسً على الدراسة العملٌة التً

 تمدنا عن المعلومات موضوع الدراسة. 

 اوال/ أنواع المقابلة:

للمقابلة أنواع متعددة بتعدد أهدافها ودرجة االستعداد لها، إذ تقسم بحسب مستوٌاتها أو تدرٌجها 

على قسمٌن: المقابلة المبدبٌة والمقابلة النهابٌة. وتقسم بحسب درجة تنظٌمها على ثالثة أقسام: 

المقابلة المقٌدة، والمقابلة المنظمة وهً وسط بٌن الحرة والمقٌدة. وهناك تقسٌم المقابلة الحرة، و

 ن وهو على قسمٌن: فردٌة وجماعٌة.ٌقوم على عدد المشتركٌ

 والتقسٌم األكثر شٌوعاً على أساس أهداؾ المقابلة وأنواعه:

المإثرة فً  المقابلة التشخٌصٌة: تهدؾ هذه المقابلة إلى الكشؾ عن العوامل الدٌنامٌة .ٔ

سلوك المرٌض والتً أدت إلى الوضع الحالً له، وٌخطط لهذه المقابلة مسبقاً، وفً ضوء ذلك 

معلومات عن ماضً المسترشد وحاضره وشخصٌته  تصاغ األسبلة الهادفة للحصول على

 وطبٌعته مشكلته، والربط بٌن هذه المعلومات للخروج بؤفكار تشخٌصٌة عن سلوكه. 

رشادٌة: تهدؾ هذه المقابلة إلى تمكن الفرد من الفهم نفسه وقدراته المقابلة اإل .ٕ

واستبصاره لمشكالته ونواحً القوة والضعؾ عنده، وتستعمل هذه المقابلة فً حل المشكالت 

 االنفعالٌة التً لم تصل حد االضطراب النفسً. وفً مثل هذه 

ة ألّن اإلرشاد النفسً درجة من الحالة تعد مقابلة اإلرشاد درجة من درجات المقابلة العالجٌ

 درجات العالج النفسً.

المقابلة العالجٌة: تهدؾ هذه المقابلة إلى استبصار الفرد بذاته وبسلوكه، وبدوافعه،  .ٖ

وتخلٌصه من المخاوؾ والصراعات الشخصٌة التً تإرقه، وتحقٌق االنطالق له لمشاعره 

 ق ذاته وحل صراعاته.وأفكاره وانفعاالته واتجاهاته، ومساعدته فً تحقٌ

المقابلة المهنٌة "التوظٌؾ": وتهدؾ هذه المقابلة إلى تحدٌد مدى صالحٌة الفرد لمهنة أو  .ٗ

دراسة معٌنة، وتتمثل هذه المقابلة بجمع المعلومات عن بعض الجوانب الجسمٌة والعقلٌة 

 واالجتماعٌة واالنفعالٌة التً ٌتطلبها العمل.

ة البحوث": وتهدؾ هذه المقابلة إلى الحصول على بٌانات المقابلة المسحٌة "مقابل .٘

ومعلومات عن متؽٌرات أو قضاٌا معٌنة اتجاهات الناس حول موضوع معٌن، أو مدى انتشار 

ظاهرة ما فً قطاع من قطاعات المجتمع، فهذه المعلومات قد تفٌد فً إضافة معارؾ جدٌدة أو 

 تتخذ سبٌالً لعالج مشكالت معٌنة.
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ذكرت فً مصادر جمع جمع المعلومات فً المقابلة اإلرشادٌة فهً نفسها التً اما مصادر 

 ٘ٔالمعلومات ص

 ثالثا/ المعلومات المطلوب جمعها فً المقابلة اإلرشادٌة:

بٌانات أولٌة: وتشمل معلومات عن أسم المسترشد، وعمله وعنوانه وعمره وحالته  .ٔ

 االجتماعٌة.

 رشد.المشكلة التً ٌعانً منها المست .ٕ

 البٌانات األسرٌة: وٌتضمن هذا أحوال أسرته، وعالقته معهم. .ٖ

التؤرٌخ التطوري الشخصً للمسترشد: وٌتضمن هذا أهم القوى والمإثرات الفاعلة التً  .ٗ

أّثرت فً بناء شخصٌة المسترشد، المواقؾ المهمة التً مرت به منذ مدة حمله مروراً بطفولته 

 ومراهقته.

مً للمسترشد: وٌتضمن ذلك إتجاهاته نحو الدراسة، وعالقاته داخل التارٌخ التعلٌ .٘

 المدرسة.

 القدرات العقلٌة: إذ إّنها تلعب دوراً مهماً فً بناء شخصٌة الفرد. .ٙ

 الصفات الجسمٌة واالجتماعٌة. .7

 / مزاٌا المقابلة:ارابع

 تنفرد المقابلة بمزاٌا من أهمها:

المسترشد ككل "تحقٌق النظرة الكلٌة" وهذا  تمكن الباحث من التعرؾ على شخصٌة .ٔ

 ماتعجز عنه طرابق القٌاس األخرى.

تشمل المقابلة مجموعة من المواقؾ السلوكٌة التً ٌستشؾ منها الكثٌر من الحقابق إذ  .ٕ

ٌمكن للباحث ـ زٌادة للمعلومات التً ٌحصل علٌها نتٌجة األسبلة ـ أن ٌالحظ الجوانب االنفعالٌة 

دة التعبٌرات، وتفكٌر المسترشد ممثالً فً تسلسل أقواله أو انتقاله من فكرة إلى والحركٌة، وح

 أخرى أو تناقض أقواله وؼٌرها.

تتٌح المقابلة الحصول على معلومات معٌنة تعجز عنها بعض الطرابق األخرى، فعن  .ٖ

تعبٌرٌة، وقدرته الطرٌق المقابلة نستطٌع اكتشاؾ قدرة المسترشد على التعامل مع اآلخرٌن، 

 ومظهره العام.

إّن العالقة المهنٌة الطٌبة القابمة بٌن المرشد والمسترشد تساعد المرشد على الحصول  .ٗ

على معلومات خاصة قد التتوافر بؤسالٌب أخرى. ففً المقابلة ٌتم بناء الثقة المتبادلة فٌشعر 

لتحّدث بصراحة عن المسترشد بالطمؤنٌنة واألمن وسط تشجٌع المرشد وقبوله فٌدفعه إلى ا

مشاكله وصراعاته، كما إّن المقابلة تتٌح للمرشد فرصة التعمق فً دراسة المشكلة بؤسبلة 

 إضافٌة أخرى.
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 تعد المقابلة أفضل أدوات جمع المعلومات إذا ما أحسن استعمالها. .٘

 خامسا/ سلبٌات المقابلة:

 من أهمها:على الرؼم من مزاٌا المقابلة، إال أّنها التخلو من عٌوب 

إنخفاض معامل صدق وثبات نتابج المقابلة وخاصة فً الظروؾ التً ٌقوم فٌها أفراد  .ٔ

 ؼٌر مدربٌن على كٌفٌة إجرابها.

 تؤثر نتابج المقابلة بالذاتٌة. .ٕ

 التصلح هذه الطرٌقة فً حاالت األطفال وضعاؾ العقول. .ٖ

 ها خضوعاً للقٌاس الموضوعً.تعد أكثر الوسابل اعتماداً على مهارة المقابل، وأقل .ٗ

 لفة من حٌث الوقت والجهد والمال.إّنها وسٌلة مك .٘

 دراسة الحالة: -ب

دراسة الحالة وسٌلة شابعة االستعمال لتلخٌص اكبر قدر من المعلومات عن المسترشد وتعد 

 أكثر الوسابل شموال وتحلٌال .

معنى الحرفً لكنها اسلوب وٌرى البعض إن دراسة الحالة لٌست وسٌلة جمع معلومات بال

ارات لتجمٌع المعلومات وتنظٌمها التً تم جمعها بالوسابل االخرى مثل المالحظة واالختب

 والمقاٌٌس والسٌرة الشخصٌة.

تعرؾ على انها كل المعلومات التً تجمع عن الحالة ،والحالة قد تكون فردا او اسرة او جماعة 

 لومات .وهً تحلٌل للموقؾ العام ككل وتنسٌق للمع

 *مصادر المعلومات فً دراسة الحالة :

المالحظة :تتم مالحظة التلمٌذ من خالل المقابلة والفحص الساٌكولوجً، ومالحظة  .ٔ

 اآلخرٌن له.

 البٌانات الكمٌة والكٌفٌة : المتمثلة بنتابج الفحوص الطبٌة واالختبارات السلوكٌة . .ٕ

 ت والو ثابق والمقابالت البٌانات التارٌخٌة: المستمدة من السجال .ٖ

وقد نحصل على كثٌر من المعلومات من خالل افراد العابلة وزمالبه ومعلمٌه وأطبابه وهنا 

 ٌكون من المفٌد المقارنة بٌن المعلومات التً حصلنا علٌها من مصادر مختلفة.

  

  


