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v  

v  
ـــــــي العـــــــام الجـــــــامعي    ـــــــة ف ـــــــة التربی ـــــــق ١٣٩٩/١٤٠٠أنشـــــــئت كلی هــــــــ المواف

م، وهـــــي تســـــعي مـــــع غیرهـــــا مــــــن الكلیـــــات المنـــــاظرة فـــــي الجامعــــــات ١٩٧٩/١٩٨٠
ـــى المســـاهمة فـــي ـــك برفـــده  الفلســـطینیة إل ـــیم الفلســـطیني ورفـــع كفاءتـــه وذل تطـــویر التعل

بـــالخریجین المتمیــــزین فـــي مجــــاالت العلــــوم والمعـــارف المختلفــــة، وتســـاهم فــــي تــــدعیم 
.وتنشیط الحركة التربویة والثقافیة بما یحقق متطلباتها المتطورة في التنمیة والتقدم  

 

v  
تســعي كلیــة التربیــة بالجامعــة اإلســالمیة غــزة إلــى تطــویر التعلــیم علــى  

وصــــوًال إلــــى تحقیــــق ) التعلــــیم قبــــل الجــــامعي والتعلــــیم العــــالي(كافــــة المســــتویات 
مســتویات متقدمــة مــن الجــودة والتمیــز وتبــوء مكانــة مرموقــة علــى خریطــة التعلــیم 

میــــة بشــــریة شــــاملة ومســــتدامة للمجتمــــع الفلســــطیني، فــــي المنطقــــة بمــــا یحقــــق تن
.وتواصل فعال مع المحیطین اإلقلیمي والعالمي   

 

v  
 إعـداد وتـدریب معلمـي التعلــیم قبـل الجـامعي الملتــزمین برسـالتهم والقـادرین علــى 
اإلبـــداع وتوظیــــف التكنولوجیــــا لتشــــكل عــــالم التعلــــیم والــــتعلم والمنافســــة فــــي ســــوق 
عــداد البــاحثین القــادرین علــى تطــویر المعرفــة التربویــة وتوظیفهــا فــي حــل  ٕ العمـل، وا

إضــافة إلــى تـوفیر الخــدمات واالستشــارات الفنیــة المتخصصــة  المشـكالت التربویــة؟
.اص بهامن خالل مراكزها والوحدات ذات الطابع الخ  
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إعداد حملة الثانویة العامة وخریجي المعاهد والكلیات الجامعیة لمهنـة التعلـیم، والعمـل علـى تكامـل شخصـیة الطلبـة  -
  .وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدیهم

عــداد رفــع المســتوي المهنــي والعلمــي للعــ - ٕ املین فــي میــدان التربیــة والتعلــیم وتعــریفهم باالتجاهــات التربویــة الحدیثــة، وا
 .المتخصصین والقادة في مختلفة المجاالت التربویة 

إجــراء البحـــوث والدراســـات فـــي المجــاالت التخصصـــیة التربویـــة وتقـــدیم المشـــورة الفنیــة فیهـــا وفـــي مشـــكالت التربیـــة  -
 .راسات العلمیة والتربویةوالتعلیم، ونشر نتائج البحوث والد

 .اإلسهام في تطویر الفكر التربوي ونشر االتجاهات التربویة الحدیثة وتطبیقها في البیئة التعلیمیة الفلسطینیة -

ـــة والدولیـــة والتعـــاون معهـــا فـــي  - ـــات والمؤسســـات التعلیمیـــة الفلســـطینیة والعربی ـــرات والمعلومـــات مـــع الهیئ تبـــادل الخب
 .لمشتركةمعالجة القضایا التربویة ا

المساهمة في حل المشكالت التربویة والتعلیمیة فـي البیئـة المحلیـة وفـي المجتمـع بوجـه عـام وتطـویر العمـل التربـوي  -
.  
v  

  .دائرة التدریب المیداني  - ١
 .مركز اإلرشاد النفسي والتربوي  - ٢

 .مركز مصادر التعلم  - ٣

v  
 :درجة البكالوریوس  - ١
تعلــیم  -تعلــیم التربیــة اإلســالمیة   -اإلرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي   -المرحلــة األساســیة  -علــم الــنفس  •

اللغــة  -تعلــیم العلــوم والتكنولوجیــا  -تعلــیم الریاضــیات  -تعلــیم العلــوم  -تعلــیم اجتماعیــات  -اللغــة عربیــة  
الكیمیـاء وأسـالیب  -الفیزیاء وأسالیب تدریسـها  -غة االنجلیزیة وأسالیب تدریسها العربیة وأسالیب تدریسها لل

التاریخ  -الحاسوب وأسالیب تدریسه  -الریاضیات وأسالیب تدریسها  -األحیاء وأسالیب تدریسها  -تدریسها 
 .الجغرافیا وأسالیب تدریسها -وأسالیب تدریسه 

 .عام /التأهیل التربوي  •
 :الماجستیر  - ٢

  .التربیة  أصول •
 .علم النفس •

 .مناهج وطرق تدریس  •

 .صحة نفسیة ومجتمعیة  •

 . صحة نفسیة ومجتمعیة-اإلرشاد النفسي والتربوي-اإلدارة التربویة:  الدبلوم العالي  - ٣
  
 

v   : 
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  لجنة الجودة والمناهج §
  لجنة البحث العلمي   §
  لجنة العالقات العامة والخریجین §
  . ة الجنة الثقافیة واالجتماعی §
v  

  . أربعة مؤتمرات علمیة محكمة  - ١
 .خمسة أیام دراسیة  - ٢

 .مئات األبحاث العلمیة المحكمة ألعضاء الهیئة التدریسیة  - ٣

v  
للكلیـة شــبكة واســعة مــن العالقــات مــع المؤسســات التربویــة والنفســیة المحلیــة والعربیــة والعالمیــة والمجتمعیــة مــن 

.شاركة الكلیة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذلك االستشارات النفسیة والتربویة خالل م  
 

v  
  :تشرف الكلیة على ثالث مشاریع ممولة وهي 

" تطویر الجوانب العملیـة ببـرامج إعـداد المعلـم بكلیـات التربیـة بالجامعـات الفلسـطینیة بمحافظـات غـزة " مشروع  - ١
ل مـــن البنـــك الـــدولي واالتحـــاد األوروبـــي، بالتعـــاون مـــع صـــندوق تطـــویر الجـــودة بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم والممـــو 

  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠العالي الفلسطینیة 
والممــول " تطـویر برنــامج التربیـة التكنولوجیـة بكلیــات التربیـة بالجامعـات الفلســطینیة بمحافظـات غـزة " مشـروع   - ٢

ـــدولي واالتحـــاد األوروبـــ ـــة والتعلـــیم العـــالي مـــن البنـــك ال ي، بالتعـــاون مـــع صـــندوق تطـــویر الجـــودة بـــوزارة التربی
  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠الفلسطینیة 

 .م٢٠٠٩للعام " الدعم النفسي لطلبة المدارس الحكومیة بمحافظة شمال غزة " مشروع  - ٣

 .٢٠٠٩/٢٠١٠تمریض نفسي  –مشروع ماجستیر الصحة النفسیة المجتمعیة  - ٤
 

v  
 ) .م٢٠٠٣(لتربیة دلیل كلیة ا .١

 ).م٢٠٠٦(دلیل التدریب المیداني  .٢

  .م٢٠٠٨م، ٢٠٠٧وهي مجلة تربویة ثقافیة نصف سنویة، " ثقافتنا التربویة " مجلة  .٣
 ).م٢٠٠٩(لتحسین عملیتي التعلیم والتعلم : دلیل المشرف التربوي  .٤

 ). م٢٠٠٩(دلیل الباحثین في علم النفس،  .٥

  
  
  

  الجلسة االفتتاحیة
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  ١٢:٣٠ – ١٠:٣٠: الموعد  الجلسة األولى

  مبنى القدس : المكان  سمیر قوتة. د: رئیس الجلسة
  قاعة المؤتمرات       

   
  كمال أبو قمر. د  )واقع وطموحات(إعداد المرشد النفسي   .١
  مسعود حجو. د  ت وأثرها في الصحة النفسیةالعبادا  .٢
  جمیل الطهراوي. د                    أخالقیات مهنة اإلرشاد من منظور إسالمي  .٣
  عبد الهادي مصالحة. د  إرشاد المعاقین بصریاً   .٤
  توفیق شبیر. أ  كیف تشكل الثقة عند المسترشد  .٥

  

  ١٣:٣٠  -  ١٢:٣٠  
  

  ١٥:٣٠ –١٣:٣٠: دالموع  الجلسة الثانیة

  مبنى القدس : المكان  مسعود حجو. د: رئیس الجلسة
  قاعة المؤتمرات        

   
استخدام اإلرشاد النفسي فـي خفـض العقـاب البـدني فـي المـدارس   .١

  في  طاع  زة
  محمد الحلو  . د.أ
  إبراهیم یونس. أ

  سمیر قوتة. د  سیلة إرشادیة سلوكیةأسلوب تسكین حركة العین كو   .٢  
واقع العمـل اإلرشـادي فـي المدرسـة الفلسـطینیة فـي ضـوء الثقافـة   .٣

  السائدة
    أنور البرعاوي . أ
  باسل الخضري. أ

  محمد جواد الخطیب. د  اإلرشاد النفسي والصحة النفسیة في اإلسالم  .٤
 أثـــر برنــــامج مقتــــرح لتــــدریب المرشــــدین النفســــیین فــــي مــــدارس  .٥

  سمیر العبسي. د  محافظات رفح وفقًا لحاجاتهم اإلرشادیة
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١٢:٣٠ – ١٠:٣٠  
  ١٢:٣٠ – ١٠:٣٠: الموعد  الجلسة األولى

  قاعة المؤتمرات –مبنى القدس : المكان  سمیر قوتة. د: رئیس الجلسة
   
  كمال أبو قمر. د  )ع وطموحاتواق(إعداد المرشد النفسي   .١
  مسعود حجو. د  العبادات وأثرها في الصحة النفسیة  .٢
  جمیل الطهراوي. د  أخالقیات مهنة اإلرشاد من منظور إسالمي  .٣
  عبد الهادي مصالحة. د  إرشاد المعاقین بصریاً   .٤
  توفیق شبیر. أ  كیف تشكل الثقة عند المسترشد  .٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  كمـال دیب أبـو قـمـر. د

  :مقدمة
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وفـــق احتیاجـــات اإلنســـان ومســـتجدات الحیـــاة ونوعیـــة المشـــاكل االجتماعیـــة  رالمهنـــة اإلنســـانیة التـــي ال تتطـــو 
الناشـــئة مـــن ســـرعة تغییـــر أنمـــاط الحیـــاة، وزیـــادة وانتقـــال المعرفـــة بدرجـــة هائلـــة، وتـــأثیر ثقافـــات أخـــرى ســـلبًا أم 

على المجتمع المحلي، بالتأكید ستفقد نسبة عالیة من فاعلیتهـا وقـدرتها علـى مسـاعدة النـاس فـي التغلـب  إیجابیاً 
  .على سوء التكیف أو اضطراب حیاتهم العادیة وبالتالي عدم مساهمتها في رفاهیة اإلنسان والمجتمع

قــــائم  –نــــب الحیــــاة مثــــل كثیــــر مــــن جوا، مجــــال التطــــویر والتحســــین فــــي مجــــال اإلرشــــاد النفســــي واالجتمــــاعي
باســتمرار، لســـبب منطقـــي، أن اإلنســـان فــي حالـــة متطـــورة ومتغیـــرة ســواء احتیاجاتـــه، مشـــاكله، همومـــه، أولیاتـــه 

طریقـة جدیـدة للتفكیـر "وبرتـا جالبـرت فـي كتابهـا بعنـوان فـي هـذا السـیاق، تؤكـد الباحثـة ر . وما شـابه.. ومعرفته 
فـــي تطبیـــق نظریـــات علـــم الـــنفس الســـائدة، واســـتنتجت أن  قضـــیت ســـنوات عدیـــدة" حـــول التفـــاعالت اإلنســـانیة 

 ,Gilbert)(، "ومـع ذلـك اعتقـد أن هنـاك مجـال للتطـویر، عملي كان مفیدًا لمعظم الناس اللذین تعاملـت معهـم

1992. 
  

مهنة ال یمكـن أن تمـارس بـدون  ،و االجتماعي فاإلرشاد النفسي، قانونیةطبیة كانت أو ، مثل العدید من المهن
و التــي مــن ، و درایــة بــالمحتوى الثقــافي للمجتمــع الــذي یعمــل فیــه، اعــدة معرفیــة كافیــة و مهــارات عملیــةتــوفر ق

  للتغلب على مواقف ، شانها مساعدة طالب اإلرشاد سواء كان فردًا أو جماعة
  

ــــاة ، أو تعـــدیل ســـلوك غیـــر مرغـــوب فیـــه، أو تجـــاوز خبـــرات صادمــــة، صـــعبة أو الـــتخلص مـــن منغصـــات الحی
  . ة و المتجددةالمتراكم

  

 ،فــي نفــس الوقــت الحفــاظ علــى القیمــة الفردیــة والمشــاكل االجتماعیــة  بالتعامــل مــعاإلرشــاد النفســي یســمح لنــا ف
المشـــــاكل ) medicalizing(أن هنــــاك توجـــــه عـــــام نحــــو مـــــداواة ، حیــــث اعتقـــــد ســـــابقًا فــــي الوالیـــــات المتحـــــدة

أن المجتمعــات اإلنســانیة تتمیــز بظهــور المشــاكل  و بســبب.  التــي لــم یــتم معالجتهــا بوســائل أخــرى، ةاالجتماعیـ
فــان ادوار المرشــدین النفســیین ، و ظهــور أنمــاط ســلوكیة فــي حاجــة إلــى مســاعدة مهنیــة، االجتماعیــة باســتمرار

 .Todd & Bohart, 1994)( االجتماعیین تتغیر باستمرارو 
  

، االجتماعیــة التــي تحتــاج إلــى مســاعدةوال یمكــن إغفــال اتجــاه المجتمــع الســائد نحــو ماهیــة المشــاكل النفســیة و 
كــان الشــخص ، ففــي القــرن الثــامن عشــر.  تتغیــر باســتمرار) attitudes(مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه االتجاهــات 
اعتبـر اإلفـراط فـي ، او فـي القـرن التاسـع عشـر . سـلوك اجتمـاعي مقبـول، الذي یتناول المشروبات الكحولیة علنـاً 

بالقــانون تســتدعى ضــبطها ، نظــر إلــى نفــس المشــكلة كجریمــة، قــرن العشــرینأمــا فــي ال.  تنــاول الكحــول مشــكلة
اعتبـر  نالـدو . یسـتدعى مسـاعدة مهنیـة، نفس المشكلة كسـلوك منحـرف تر اعتب، في العقود الحدیثةو .  الحبسو 

  ).Todd & Bohart, 1994(، في المستشفى ىالمتداو و  كمرض یستدعى العالج الطبي
  

  واالجتماعي؟من یمارس اإلرشاد النفسي 
، مــن خــالل العالقــة المهنیــة، ادئالمبــن باســتخدام مجموعــة مــن المهــارات و هــو طریقــة لمســاعدة اآلخـری اإلرشــاد

  ).Munro et al, 1987(، القیم اإلنسانیــــةموعة من المتطلبات األخالقیــة و الخاضعة لمجو 
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  :المتطلبات األساسیة

  

  Academic degree، الدرجة العلمیة:  وًال 
یجــب ) (Psychologistفـان اصـطالح االخصـائى النفسـي ، APA)(وفـق معـاییر الجمعیـة النفسـیة األمریكیـة 

وبـــالرغم أن حملــة الماجســـتیر أو . أن تطلــق علـــى األفــراد الـــذین حصــلوا علـــى درجــة الـــدكتوراة فــي علـــم الــنفس
 مــا APAإال أن ، تالبكــالوریوس یمارســون بعــض مهــام االخصــائى النفســي فــي بعــض المؤسســات أو الشــركا

  .  PhDزالت عند موقفها من الحصول على 
  

  licensing، الترخیص: ثانیاً 
  

الهـدف مـن ذلـك ".  التـرخیص "أدرج متطلـب جدیـد لممارسـة اإلرشـاد وهـو ، و في بدایة الخمسینات و الستینات
نح الرخصـة إلـى تمـ، ففـي مجـال التـرخیص.  هـو حمایـة المـواطنین مـن اسـتغالل بعـض الممارسـین لهـذه المهنـة

و بـــالرغم مـــن وجـــود بعـــض االختالفـــات بـــین الوالیـــات . المهنـــي الـــذي یمتلـــك كفـــاءة أو أهلیـــة فـــي مجـــال عملـــه
علـــى ، ســـاعة تـــدریب عیـــادى تحـــت األشـــراف ٢٠٠٠المتحــدة إال أن غـــالبیتهم یتطلـــب القـــانون الحصـــول علـــى 

و ، إلــى امتحــان متعــدد الخیــارات و یتقــدم طالــب الرخصــة.  بعــد حصــوله علــى درجــة الــدكتوراة، مــدار عــامین
فـــي حالـــة اجتیــــاز .  و التــــدریب العیـــادى، تصـــمیم البحـــث، الـــذي یشـــمل علـــى جوانـــب عدیــــدة مثـــل اإلحصـــاء

حیــث یـتم التركیــز هنــا ، یتقــدم إلـى امتحــان شــفوي لمـدة ســاعة مــن قبـل أخصــائیین نفسـیین مرخصــین، االمتحـان
  .مارسة العیادیةو الم، و القانون)  ethics(على أخالقیات المهنة 

  
 Registration، و التسجیل Certification، الشهادة: ثالثاً 

  

و ، فهـي تشـیر إلـى أن الشـخص قـد أكمـل متطلبـات الدراسـة والتـدریب. و الشهادة درجة ضعیفة لضـبط المسـألة
  .و كذلك األمر بالنسبة إلى التسجیل.  لكن الشهادة ال تشیر إلى كفاءة المتقدم

  

دكتـوراة فـي علـم (علـم الـنفس االرشـادى و علـم الـنفس العیـادى یكمـن فـي المتطلـب االكـادیمى  وجه التشابه بـین
-clientمثــل ، و كــذلك التركیــز علــى بعــض النظریــات العالجیــة، )علــم الــنفس التربــوي(أو ) الــنفس االرشــادى

centered therapy ، ًو العمل مع أشخاص غیر مضطربین نسبیا.  
  

یقــدموا اإلرشــاد یمكــنهم أجــراء التقیــیم و إرشــاد األفــراد أو الجماعــات فــي مجــاالت  األخصــائیین النفســیین الــذین
باإلضـافة إلـى .  ومـا شـابه، التوجـه االكـادیمى، العالقـات اإلنسـانیة، التوجـه المهنـي، مختلفة مثل مشاكل الحیاة

كـن أیضـا أن یـؤدوا دور و یم.  و عملیة اإلرشـاد، تعلیم برامج علم نفس إرشادیة في الجامعات و القیام بالبحث
  . و تطویر البرامج، و مراكز الصحة النفسیة، و التعلیم، المستشارین للشركات

  

  :ممیزات المرشد النفسي 
 .المعرفة النظریة من جامعة متخصصة .١
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 .الترخیص لمزاولة المهنة .٢

 :وهى تتضمن ستة مبادئ أساسیة، اكتساب أخالقیات المهنة .٣

 competence –الكفاءة  •

 integrity - لشخصیةاستقامة ا •

 professional & academic responsibility -المسئولیة المهنیة و العلمیة •

 respect of human rights & dignity –احترام كرامة و حقوق اإلنسان  •

 concern for others' welfare - الحرص على رفاهیة اآلخرین •

  social responsibility -و المسئولیة االجتماعیة •
)APA, Code of Ethics, 1992(  

تخص حقوق اإلنسان ورفاهیته فالسریة والكفاءة من أجل رفاهیة اإلنسان وهي دائمًا في مراجعة  :المبادئ
  .استجابة إلى المشاكل االجتماعیة والمهنیة

  - :والتي توضح تنفیذ المبادئ العامة في مواقفنا خاصة ثمانیة معاییر أخالقیةوهناك 
 التقییم •

 أو حجمه الشي تعیین أهمیة •

 التدخل •

 اإلعالم العام •

 العالقات العالجیة  •

 الخصوصیة والسریة •

 التعلیم •

 التدریب •

 اإلشراف •

 البحث والنشر •

 أنشطة مخبریة •

 حل مسائل أخالقیة •

 .العالج •

إال أن ، التي یجب توفرها في المرشد الفعال للصفات الشخصیةبالرغم من انه لیس هناك نموذج واضح 
  :فیها الصفات التالیة مرغوب

 flexibility –المرونة  •

 warmth - دفئ حماسة  •

 acceptance –قبول اآلخرین  •

 open-minded –متفتح العقل  •

  empathy -التقمص العاطفي  •
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  :واقع اإلرشاد النفسي و االجتماعي

منهجیــة  متــم اســتخدا، علــى واقــع اكبــر الجهــات التــي تقــدم خــدمات إرشــادیة فــي قطــاع غــزة عمــن اجــل اإلطــال
وكـذلك خبرتـي الشخصـیة أثنـاء عملـي فـي وكالـة ، من خالل الحدیث مع خبـراء یعملـون فـي هـذا المجـالالمسح 

بـل ، اد ال یمثـل أولویـة فـي تلـك الجهـاتاإلرشیمكن القول أن ، في ضوء البیانات التي توفرت.  غوث الالجئین
أو اســـتخدام ) psychotherapy(أن الممـــارس هـــو العـــالج النفســـي ســـواء كـــان فـــي صـــورة جلســـات عالجیـــة 

  ).  medication(العقاقیر 
  

  :وزارة الصحة:  وًال 
فـــي التعامـــل مـــع )  medication(یســـتخدم اســـتراتیجیة العقـــاقیر ، فیمــا یخـــص مستشـــفى الصـــحة النفســـیة بغـــزة

و یعمـل بمیزانیــة ، مــواطنفــي محـیط سـكاني یبلــغ ملیـون و نصـف ، سـریراً  ٤٥و یضـم هــذا المستشـفى . المرضـى
  !المیدانيو سیارة واحدة للعمل ، دوالر امریكى سنویاً  100,000تقدر بحوالي 

فـي ، سـریر ٦٠٠فان مستشفى الصحة النفسیة فـي احـد مقاطعاتهـا یضـم ، ومن باب المقارنة بدولة أسبانیا مثالً 
باإلضـافة إلـى وجـود ، ملیـون دوالر امریكـى 50و بمیزانیـة تقـدر ب ، محیط سـكاني یبلـغ ملیـون و نصـف نسـمة

  .سیارة لكل مركز لبرنامج اإلرشاد األسرى المیداني ١٥مع تعیین ، قدم خدمات صحة نفسیةمركز ی ٣٨
  

  )Community Mental Health( مراكز الرعایة األولیة - دائرة الصحة النفسیة: ثانیاً 
( یعمـل فیهـا فریـق عمـل ، مراكـز فـي قطـاع غـزة ٥یوجـد .  هذه المراكـز هـي جـزء مـن وزارة الصـحة الفلسـطینیة

Team Approach  (و اخصـــانى ، و اخصـــائى نفســـي، و اخصـــائى اجتمـــاعي، مكـــون مـــن طبیـــب نفســـي
 clinical(مع العلم أن مركزین فقـط یقـدمان خـدمات عـالج عیـادى فـي األسـاس ، و اخصائى تمریض، تأهیل

therapy( ،مثــل مرضــى ، و البــاقي یقــدم خــدمات دوائیــة لمرضــى معــروفین، مــع قلیــل مــن الخــدمات اإلرشــادیة
أكثــر مــن الخدمــة ) therapy(فــي هــذه المراكــز هــي الخدمــة العالجیــة  نالنشــاط المهــیم.  النفصــام الشخصــيا

فـــالبعض یحمـــل درجـــة الماجســـتیر و خمســـة ، فیمـــا یخـــص المـــؤهالت الموجـــودة لـــدى الممارســـین.  اإلرشـــادیة
  .أما الباقي فهم من حملة البكالوریوس مع بعض الخبرة، سنوات خبرة

  

  :غزة للصحة النفسیة برنامج: ثالثاً 
، بشــكل أساســي، )psychological therapy(ینـتهج برنــامج غــزة للصـحة النفســیة اســتراتیجیة الطــب النفسـي 

ـــــة ــــــة ، أمـــــا الخدمــــــات اإلرشادیــــــة فهـــــي ثانوی ـــــة األولیـــــة"و تـــــأتى فـــــي سیــــــاق استراتیجی  primary" (الوقای

prevention( ،یـــــب مـــــن زیــــــارة مراكـــــز الصـــــحة النفســــــیة و الهادفـــــة إلـــــى التغلـــــب علـــــى مشـــــكلة الشـــــعور بالع
)stigma (و لقــــاءات جماهیریــــة خاصــــة عنــــد التعامــــل مــــع ، و تأخــــذ أشــــكال مختلفــــة مثــــل محاضـــــرات عامــــــة

مثــل مــا كــان یحــدث أثنــاء االنتفاضــات  PTSD) (تعقــب أحــداث صــادمة جماعیــة ، أحــداث مجتمعیــة كبیــرة
  .ن تقلص من دوام كامل إلى نصف دوامفي حین أن خدمات الخط الساخ.  الشعبیة ضد االحتالل
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مــع التنویــه أن حملــة درجــة الــدكتوراة فــي علــم الــنفس ال ، فــالفریق متخصــص، أمــا فیمــا یخــص الطــاقم العامــل
أمــا الفریــق العامــل فــي اإلرشــاد النفســي فهــم .  بــل یمیلــون إلــى تبــوء مناصــب إداریــة، یمارســون اإلرشــاد النفســي

  .لوریوس مع خبرة عملیةمن حملة درجة الماجستیر أو البكا
  

ومــن مؤشــرات تقلــص الخــدمات اإلرشــادیة فــي برنــامج غــزة للصــحة النفســیة هــو إغــالق مركــز برنــامج غــزة فــي 
، و دیـر الـبلح، مدینـة غـزةالذي كان یضم عشرة موظفین؛ تم تـوزیعهم علـى الـثالث مراكـز الموجـودة فـي ، الشمال

  .مهنیاً  ٢٦الثالثة بحوالى و یقدر الفریق العامل في المراكز .  سو خان یون
  

  األونروا -نالفلسطینیی نوكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغیل الالجئی: رابعاً 
  

االجتمــــاعي ســـم برنــــامج اإلرشــــاد النفســــي   و برنــــامج ارشـــادى با، قبـــل ثـــالث ســـنوات، أدخلـــت االونـــروا حـــدیثاً 
)psycho-social program( ،النفســیة  ثــم أعیــد تســمیته إلــى برنــامج الصــحة)Community Mental 

Program  .(فــــي المــــرحلتین ، ذلــــك یهــــدف هــــذا البرنــــامج إلــــى مســــاعدة الطــــالب الــــذین هــــم فــــي حاجــــة إلــــى
كذلك المشاركات فـي أنشـطة المراكـز التسـویة مـن خـالل اسـتراتیجیة التـدخل المسـبق قبـل اإلعدادیة و االبتدائیة و 

المســاعدة علــى ممارســة  ةســابهم المهــارات الحیاتیــة الالزمــو  ك، إمكانیـــة أن یطــور الشــخص أعــراض مرضیـــة
باإلضافة إلـى العمـل مـع المتـرددین علـى العیـادات و تحویـل مـن یلـزم مـنهم . بقدر االمكان، حیاة یومیة طبیعیة

  . إلى األخصائیین النفسیین في المراكز الحكومیة أو برنامج غزة للصحة النفسیة
التــي تشــكل النســبة د مــن حملــة البكــالوریوس و مرشــ ٢٠٠ فریــق المكــون مــنیقــود هــذا البرنــامج ســتة مشــرفین لل

  . ةمرشدین من حملة الماجستیـر و الخبرة الالزم ٤و ، وهم فاقدي إلى الخبرة) مرشد ١٩٦( العظمى 
  

  مؤسسة غیر حكومیة - مركز التدریب المجتمعي و إدارة األزمات: خامساً 
الصــحي نمـو النفسـي واالجتمـاعي و وهدفــه الـرئیس هـو مسانــدة ال، ـغـزةفـي مدینــة  ١٩٩٨هــذا المركـز نشــأ عـام 

ل مــن الفئــة االجتماعیــة لألطفــافــالمركز یعنــى بالشــئون النفســیة و  ،تحدیــداً  .لألســرة الفلســطینیة نالتربــوي المتــواز و 
 زاراتذلــك بالتعــاون مــع بعــض و و ) ســنة ٣٠-١٤(مــن الفئــة العمریــة  شــریحة الشــبابو ) ســنة ١٣-٥(العمریــة 
التــي یــزداد معهــا ، خاصــة فــي هــذه الظــروف الصــعبة، منظمــات غیــر حكومیــةوكالــة الغــوث الدولیــة و الســلطة و 

التــي أدت إلــى ظهــور أعــراض أالزمــات فــي العالقــات اإلنســانیة داخــل محــیط و ، مظــاهر الضــغط علــى اإلنســان
  .تأثیرها على صحة اإلنسان الجسمیةو ، المجتمع المحلىاألسرة و 

  

وحــدة و ، االجتماعیــةوحــدة االستشــارات النفســیة و و ، وحــدة التــدریب المجتمعــي: یتضــمن أربعــة وحــدات زالمركــ
  .ونادي الشباب الثقافي، األبحاثالمعلومات و 

  

مـن  بواسـطة مرشـدین، لیس العالج النفسـيو ، المعتمدة في المركز هو اإلرشاد النفسي االجتماعي االستراتیجیة
ومــن بعــض األنشــطة المســتخدمة فـــي . الــبعض مــن حملــة درجــة الماجســتیرو ، عــامحملــة البكــالوریوس بشــكل 

المسـاهمة فــي حـل الصــراعات االجتمــاعي و األسـرى و تحقیـق الهــدف الـرئیس تشــمل نشـر أفكــار السـالم النفســي و 
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، یةرفــع وعـى األســرة الفلســطین، مهنـي مــدرب للتـدخل فــي أوقــات األزمـاتإعـداد طــاقم فنــي و ، النزاعـات الفردیــةو 
تقـدیم و ، المـدارسالسلوكي السلیم للطفل من خالل برامج ترفیهیة و تعلیمیة في الریـاض و مساندة النمو النفسي و 
  .االجتماعياالجتماعي للشباب الذین یتعرضون لظواهر سوء التكیف النفسي و خدمات الدعم النفسي و 

  

  :طموحات المستقبل
، ال الثانویـــة، مرتبــة األولویـــة فـــي ةالمجتمعیــ ةلنفســـییجــب علـــى صــناع القـــرار اعتبــار بـــرامج الصــحة ا .١

 .تخصیص المیزانیات الضروریة لتلك البرامجو 

توصیة الجامعات الفلسطینیة العتماد سیاسة جدیدة فیمـا یخـص معـاییر القبـول للطـالب الـذین یرغبـون  .٢
دم االعتمــاد ـعـو ، عــین االعتبــار الخصــائص الشخصــیةاخــذین ب، التوجیــهفــي االلتحــاق بقســم اإلرشــاد و 

  .المعدلالخاصة بالرغبة و على السیاسة الحالیة و 
من التمركز حول الفـرد إلـى االنفتـاح نحـو الصـورة ، الدعوة إلى تعدیل طریقة التفكیر للظواهر اإلنسانیة .٣

ریــاض األطفــال والتــي تلعــب الــدور الرئیســي فــي كثیــر مــن مشــاكل مثــل ســوء الشــاملة خاصــة األســرة و 
 .وعدم سالمة الشخصیة التكیف االجتماعي،

تطــویر وخلــق بــرامج وقائیــة خاصــة بإشــراف متخصصــین مــن المرشــدین النفســیین المبــادرة فــي تــدعیم و  .٤
واالجتماعیین تتمیز بطابع المباشـرة والمشـاركة، والحـوار وتمثیـل األدوار وتبـادل مهـارات الحیـاة الیومیـة 

الجلسـات اإلرشــادیة ى إرشـاد وكـذلك عـدد لمـا لـه أثـر إیجـابي فـي تحجــیم نسـبة المشـاكل التـي تحتـاج إلــ
 .المطلوبة لذلك

ـــذین تلقـــوا خـــدمات إرشـــادیة بمفهـــوم  .٥ لتعزیـــز جوانـــب القـــوة Aftercare"" إدارة بـــرامج متابعـــة لألفـــراد ال
 .  والحد من االنتكاسة، خاصة مع فئات متعاطي المخدرات

 .ات الجوانب المرضیة أو أعراضهازیادة الدراسات التي تهتم بإیجابیات اإلنسان ولیس االكتفاء بدراس .٦
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دادـإع             

  مسعود حجـو. د
  :مقدمة

ذ أخــذ ربــك" یقــول اهللا تبــارك وتعــالى  ٕ مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم ذریــتهم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بــربكم  وا
تبـین هـذه اآلیـة أن اهللا جـل شـأنه أخـرج مــن  "كنـا عـن هـذا غـافلین  تقولـوا یـوم القیامـة إنـا قـالوا بلـى شـهدنا أن

أنفسـهم بربوبیتـه  علـى هیئـة ذر، وذلـك قبـل خلـق الـدنیا، وأشـهدهم علـى آدم وبنیـه ذریـتهم نسـًال بعـد نسـل صـلب
  . تعالى حتى ال یقولوا یوم القیامة إنهم كانوا عن هذا التوحید غافلین

 فقـد جـاء فـي صـحیح مسـلم عـن. الشریف أیضًا ما یؤكد أن دافع التـدین فطـري فـي اإلنسـان وجاء في الحدیث

حنفــاء فجــاءتهم  إنــي خلقــت عبــادي: یقــول اهللا  لى اهللا علیــه وســلمقــال رســول اهللا صــ: عبــاس ابــن عمــار قــال
   ." فاجتالتهم عن دیتهم وحرمت علیهم ما أحللت لهم  الشیاطین

هو ذلك الدین القیم الذي ینظم العالقة بـین العبـد والـرب وبـین الفـرد والفـرد مهمـا اختلفـت المسـتویات، : اإلسالمو 
التـي   ي اإلسـالم الركیـزة األولـى هـي العقائـد والركیـزة الثانیـة هـي المعـامالتوالمفاهیم ولهذا فإننا نجد ركیزتین فـ

   .تنظمها الحدود
 
حالــة دائمــة نســبیا یكــون یكــون فیهــا الفــرد متوافقــا نفســیا مــن الناحیــة الشخصــیة واالجتماعیــة :  الصـحة النفســیةو 

واســتغالل قدراتــه وامكاناتــه الــى ویشــعر فیهــا بالســعادة مــع نفســه ومــع االخــرین ویكــون قــادرا علــى تحقیــق ذاتــه 
  .اقصى حد ممكن 

    :التكامل بین الوظائف النفسیة إلى حد الكفاءة  وتعرف بأنها 
وهكذا فإن هـذا التعریـف یلـزم أن یـتم أداء الوظـائف النفسـیة بنـوع مـن المثالیـة والكفـاءة لتحقیـق حالـة الصـحة أو 

أن الصـحة النفسـیة أو السـواء ) ١٩٣٧(فقد افتـرض فرویـد  ونظرا لهذه النظرة المثالیة في هذا التعریف -السواء
   .النفسي نوع من األسطورة

وفـــي هـــذا التعریـــف نعتبـــر الصـــحة النفســـیة غایـــة ال تـــدرك، ونالحـــظ أیضـــا فـــي هـــذا التعریـــف أن هـــذه الغایـــة 
   .المفترضة ستختلف من مجتمع لمجتمع حسب تصور المجتمع للصورة المثالیة للفرد الصحیح

   :متوسط سلوك المجموع أو الجماعة بانها كما تعرف 
وهــذا التعریــف یعتمــد بالدرجــة األولــى علــى القــیم اإلحصــائیة فالســلوك الــذي یقــوم بــه غالبیــة النــاس هــو الســلوك 

   .المتوسط الذي یحدد مجال الصحة النفسیة وحدودها ویعتبر المقدم علیه سویا والمقدم على غیره غیر صحیح
لتـــزام بســـلوك الغالبیـــة یصـــبح هـــو الســـلوك النفســـي الســـوي الـــذي یســـعى كـــل األفـــراد ومـــن هـــذا التعریـــف فـــإن اال

بمقیـاس الصـحة النفسـیة وهكـذا . ویصبح التطرف والبعد عن سـلوك الغالبیـة سـلوكا غیـر سـلیم. لتحقیقه ألنفسهم
   .یعتبر هذا التعریف أي سلوك تقویمي أو تعدیلي یدعو إلیه مصلح سلوكا غیر سوي

   :التفاعل المتزن والمتكامل بین مكونات اإلنسان ن بأنهاكما عرفها آخرو
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والتغیــر المتطــابق مــع . فــي هــذا التعریــف یصــور الســلوك الســوي بأنــه تفاعــل متغیــر ومتــزن علــى مــدى الــزمن
   .الزمن أساس في تحدید السلوك السوي

التـي تصـل بـالفرد إلـى الســواء وبعبـارة أخـرى ففـي هـذا المفهـوم یهـتم الـدارس بــالتغیرات والعملیـات الناشـئة عنهـا و 
أكثر من اهتمامه بالتحدید االستاتیكي الجامد لحالـة السـواء كمـا هـو الحـال فـي التعریفـات الثالثـة السـابقة وعلـى 
هذا فلفهم الصحة النفسیة لشخص البـد مـن متابعـة المتغیـرات المختلفـة المـؤثرة فـي سـلوكه علـى أسـاس التطـور 

ثـم متابعـة مـدى . ه المتغیـرات هـي الجوانـب البیولوجیـة والنفسـیة واالجتماعیـةمن خالل مرور الزمن وهـذ الناشئ
   .االتزان في سلوكه نتیجة لحدوث أي من المتغیرات

أقــرب إلــى هــذا المفهــوم الــذي یلــزم النظــر إلــى التفاعــل  لمفهــوم الصــحة النفســیة  اإلســالميلكــن التصــور 
   -:المتزن بین المؤثرات المختلفة فاإلسالم یهتم

علمـــوا أوالدكـــم الرمایـــة "، "المـــؤمن القـــوي خیـــر وأحـــب إلـــى اهللا مـــن المـــؤمن الضـــعیف " بالصـــحة الجســـمیة -ا
   ".والسباحة وركوب الخیل 

 -الـنفس األمـارة (مـن خـالل تصـحیح العقیـدة ومـن خـالل التفاعـل مـن مكونـات الـنفس :  بالصحة الروحیة -٢
   ).النفس اللوامة

   .تم بالتربیة بالتركیبات االجتماعیة المختلفة كاألسرة والجماعةفاإلسالم یه بالمجتمع وسالمته -٣
وبالتــالي فالتفاعــل بــین هــذه المكونــات هــو المفهــوم اإلســالمي الــذي یــؤدي فــي النهایــة إلــى صــحة نفســیة للفــرد 

   .المسلم
ة بمـا فـي وهكذا یمكن أن نصل إلى تعریف للصحة النفسیة بأنهـا تفاعـل متـزن بـین العوامـل االجتماعیـة والنفسـی

ذلــك التوجیهــات الروحیــة تــؤدي إلــى مزیــد مــن القــدرة علــى الوصــول إلــى المعرفــة، واإلدراك الصــحیح لكــل مـــا 
یجري داخل اإلنسان وخارجه، كما تعطي اإلنسان القدرة على تصحیح األخطـاء سـواء كانـت هـذه األخطـاء فـي 

كمـا یسـاعده فـي اتخـاذ القـرارات واسـتخدام  المعلومات التي تصل إلیه أو في األفعال واألقوال التي تصدر عنـه،
   .كل هذه المعطیات في العمل والتصرف والتعبیر عن الذات واالستجابة لآلخرین 

والصحة النفسیة قواعدها متغیرة تختلـف مـع تقـدم العلـم والمعرفـة وتختلـف مـع العمـر ... واإلسالم دین خالد باق
   .ومن مفهوم او مدرسة إلى مفهوم ومدرسة .. ى جیلمن مرحلة إلى مرحلة وتختلف مع الزمن من جیل إل

اإلسالم عقیدة والصحة النفسیة علـم والعقیـدة دیـن ال یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه وال مـن خلفـه والصـحة النفسـیة 
   .كعلم معرض للخطأ والصواب تحكیما وطریقا وتعدیال

   :مفهوم النفس
فـبعض البـاحثین یعرفـون الـنفس علـى أسـاس تركیبـي  النفس كما یتحدث عنها علم النفس مشكلة موضع خـالف

   .وبعضهم یعرفها على أساس وظیفي 
  
   :األساس التركیبي  -ا
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أكثـر التوصــیفات التركیبیـة شــیوعا للــنفس هـي مــا أشـارت إلیــه مدرســة التحلیـل النفســي أن اعتبـار الــنفس تركیــب 
   :من أجزاء هي 

   ID                    الهو
   Egg                        األنا

   Superego      األنا األعلى
وأن هذا التركیب بمكوناته هو ما یمكن أن نعتبره النفس ومـن الطبیعـي أن یكـون لهـذا التركیـب البسـیط جزئیـات 

   .وتفریعات وتطویرات تشمل الكثیر من األفكار والمدارس
  

   :األساس الوظیفي  -٢
س نظــرا لالخــتالف البــین فــي مجالــه حیــث أنــه یضــیف تركیبــا وبعــض لبــاحثین یســقطون الجانــب التركیبــي للــنف 

ویلجــأون إلــى تعریــف الــنفس باعتبارهــا التركیــب الــذي یــؤدي الوظــائف النفســیة األساســیة .. مجــردا ال جســم لــه
   :وهي
   .الوظیفة المعرفیة بدءا من اإلحساس واالنتباه واإلدراك والتفكیر والتصور والتذكر -أ

   .مكوناتها من المشاعر واالنفعاالت والعواطفالوظیفة الوجدانیة ب -ب
   .الوظیفة النزوعیة بمكوناتها من الحركة والكالم واإلرادة والقدرات العامة والخاصة والدوافع -ج
   :النفس في المفهوم اإلسالمي 

ذ قــال موســى لقومــه یــاقوم إنكــم ظلمــتم أنفســكم باتخــاذكم ا(، إن الــنفس فــي القــرآن وردت بمفهــوم الــذات ٕ لعجــل وا
/ سـورة البقـرة). فتوبـوا إلـى بـارئكم فـاقتلوا أنفسـكم ذلكـم خیـر لكـم عنـد بـارئكم فتـاب علـیكم إنـه هـو التـواب الـرحیم 

   :وهي. وقد ورد في القرآن صنوف النفس أتصور أنها جزء من مكونات النفس،٥٤
  :حاالت النفس الثالثة 
  :النفس األمارة بالسوء 
اإلنسـان، فینسـاق وراء أهوائـه وشـهواته، ویهمـل مطالبـه الروحیـة، فإنـه  حیـاةالمـادي فـي   وحینما یتغلب الجانـب

 أشـبه بـالحیوان، بـل أضـل سـبیال ألنـه لـم یسـتخدم عقلـه الـذي میـزه اهللا سـبحانه وتعـالى بـه یصـبح فـي معیشـته

  .على الحیوان
إن هــم إال  لــونیــت مــن أتخــذ إلهــه هــواه أفأنــت تكــون علیــه وكــیال أم تحاســب أن كثــرهم یســمعون أو یعقأأر  "

  ).٢٣" (  بل هم أضل سبیال كاألنعام
یكـون غیـر ناضـج الشخصـیة، ویكـون أشـبه بالطفـل الـذي ال یهمـه  واإلنسان الذي یعیش هذا النوع من المعیشـة

ولـم تقـو إرادتـه بعـد، ولـم یـتعلم كیـف یـتحكم فـي أهوائـه وشـهواته، ویصـبح خاضـعًا  إال إشـباع حاجاتـه ورغباتـه،
  !  مارة بالسوءنفسه األ" لترجیه

  "  رحیم فورغوما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي إن ربي " 
  

  :النفس اللوامة 
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أرادتــه  اإلنسـان مرتبــة أعلــى مـن النضــوج والكمـال، یبــدأ ضــمیره فـي االســتیقاظ، فیســتنكر ضـعف وحینمـا یبلــغ 
  .وانقیاده

فیشـعر بالـذنب، ویلـوم نفسـه ویتجـه  قعه في الخطیئـة والمعصـیة،ألهوائه وشهواته وملذات الحیاة الدنیویة مما یو 
ال أقســم بیــوم  ":الــنفس اللوامــه" هــذه الحالــة تحــت تــأثیر إلــى اهللا ســبحانه وتعــالى مســتغفرًا ، فإنــه یصــبح فــي

  )٣٥( "اللوامة القیامة وال أقسم بالنفس
  : النفس المطمئنة 

قربـه هللا تعـالى بالعبـادات واألعمـال الصـالحة، واالبتعـاد فـي ت أخلص اإلنسـان بعـد ذلـك فـي توبتـه، وأخلـص وإذا
وتحكــم تحكمــا كــامال فــي هوائــه وشــهواته وقــام بتوجیههــا إلــى اإلشــباع بالطریقــة التــي  عــن كــل مــا یغضــب اهللا،

مرتبـة مـن   أعلـى الشرع فحقق بذلك التوازن التام بـین مطالبـه البدنیـة ومطالبـه الروحیـة، فإنـه یصـل إلـى حددها
اإلنسـانیة فـي حالـة اطمئنـان وسـكینة، وینطبـق  الكمال اإلنسانیة، وهـي المرتبـة التـي تكـون فیهـا الـنفسالنضوج و 

الــنفس، المطمئنــة ارجعـي إلــى ربــك راضـیة مرضــیة فــادخلي فــي  یأیتهـا ": المطمئنـة الــنفس" علیهـا وصــف 
   " عبادي وادخلي جنتي

المطمئنـة  األمـارة بالسـوء، والـنفس اللوامـة، والـنفسالمفـاهیم الثالثـة للـنفس، وهـي الـنفس  ویمكـن أن نتصـور هـذه
تمـر بهـا أثنـاء صـراعها  على أنها حاالت تتصف بها شخصـیة اإلنسـان فـي مسـتویات مختلفـة مـن النضـج التـي

  أدنــىتكــون شخصــیة اإلنســان فــي   فحینمــا .طبیعــة تكوینهــا  الــداخلي بــین الجــانبین المــادي والروحــي مــن ،
والشــهوات الملــذات البدنیــة والدنیویــة، فإنهــا تكــون فــي حالــة  تســیطر علیهــا األهــواء مســتویاتها اإلنســانیة بحیــث
النضـج والكمـال اإلنسـاني   وحینمـا تبلـغ الشخصـیة أعـد، مسـتویات. األمـارة بالسـوء ینطبق علیهـا وصـف الـنفس

علیهـا وصـف  یحـدث التـوازن التـام بـین المطالـب البدنیـة والروحیـة فإنهـا تصـبح فـي الحالـة التـي، ینطبـق حیـث
اإلنسـان نفسـه علـى مـا یرتكـب  وبین هذین المستویین مستوى آخر متوسط بینهما یحاسب فیـه. النفس المطمئنة

ویسـبب بــه تأنیــب الضـمیر، ولكنــه ال یــنجح  مـن أخطــاء، ویســعى جاهـدًا لالمتنــاع عــن ارتكـاب مــا یغضــب اهللا
لـى الشخصـیة فـي هـذا المسـتوى الـنفس اللوامـة ویطلـق إ. الخطیئة دائمـًا في مسعاه، فقد یضعف أحیانًا ویقع ني

)٢٧(  
وتقــویم القــرآن للــنفس علــى أســاس أنهــا الــذات قــد یلزمنــا أن نــذكر بعــض الشــيء عــن ســیكولوجیة الــذات  

   .كمنهج دراسي 
   Ego psychologyسیكولوجیة الذات 

   :تعتمد مدارس سیكولوجیة الذات على القواعد اآلتیة
   .بدال من العمق في الال شعور -شعوراالهتمام بالشعور وشبه ال -ا

   .فهي محور التعامل -إعطاء االهتمام األكثر للذات الشعوریة  -٢
   .اإلنسان طاقة وقدرة یمكن أن یواجه المواقف -٣
فــإن المشــكلة الفردیــة مــا هــي إال نتــاج تفاعــل الجانــب الــذاتي  -الجانــب البیئــي لــه أهمیــة كبیــرة فــي الدراســة -٤

   .والبیئي معا
   .االهتمام بالحاضر في المقام األول على أساس أنه هو المؤثر األصیل في المستقبل -٥
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   :وظیفة الذات تنحصر في العملیات اآلتیة 

   .المواءمة بین نزعات الذات العلیا والذات الدنیا -ا
   .المواءمة بین الشخصیة ككل وبین المجتمع الذي نعیش فیه -٢

   : سیكولوجیة الذات  بعض تعریفات
هــي الجهـاز المــنظم للشخصــیة كمـا أنهــا الجــزء الـواعي منهــا والـذي یمكــن أن یوجــه إلیـه الجهــد لتســتعید : الـذات

   .الشخصیة قوتها وحیوتها 
   .یعتمد على الممارسة لنصل إلى اإلدراك ولنحس بالمشاعر ونقوم بالتصرف بكفاءة عالیة: تقویة الذات
لقـد (سـالم هـو شخصـیة الرسـول النمـوذج المحـدد فـي اإل(ذات السـویة یستند على نمـوذج لقیـاس الـ: تقویم الذات

   .٢١/ سورة األحزاب) . كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة
   المشكلة اإلنسانیة في سیكولوجیة الذات؟

   :ترجع مشكلة اإلنسان في مدارس سیكولوجیة الذات إلى االحتماالت اآلتیة
   :قد عمل اإلسالم على تخفیفها بالقواعد العدیدة ومنهاعدم إشباع الحاجات األساسیة للفرد و  -١
   .إذا جاءكم من ترضون دینه وأمانته فزوجوه -أ

شباع الحاجات األساسیة -ب ٕ    .الزكاة والطقوس اإلسالمیة وا
ْ أســـو : مســـئولیة الحـــاكم تجـــاه المحكـــوم -ج َ لـــم لـــو عثـــرت بغلـــة بـــالعراق لوجـــدتني مســـئوال عنهـــا یـــوم القیامـــة لـــم

   .الطریق
وعالجهـا تخفیـف الضـغوط التـي تـؤدي إلـى اإلحبـاط وقـد اعتمـد اإلسـالم علـى منطلـق : الضغوط الخارجیـة -٢

   .وحدة المسلمین وتعاونهم لتخفیف الضغوط الواقعة على الفرد المسلم والجماعة المسلمة 
ینبغـي أن یتجـه  وقـد عـالج اإلسـالم هـذا العامـل بالتوحیـد فكـل عمـل: الصراع النفسي بین الرغبـات والـدوافع -٣

   .إلى اهللا ویراعى فیه وجهه

  العبادات وتأثیرها على الناحیة النفسیة؟
والمــادي فــي  تربویــا هادفــًا یحقــق التــوازن بــین الجــانبین الروحــي  اإلســالم فــي تربیتــه لإلنســان منهجــا  یتبــع

ولمــا كــان معظــم . النفســیة تكـوین الشخصــیة الســریة التــي تتمتــع بالصــحة إـلـىشخصـیة اإلنســان، ممــا یــؤدي ، 
الحیــاة الـــدنیا، ویغفلــون العمـــال لتحصـــیل  فـــي هــذه  النــاس یمیلـــون إلــى االنشـــغال بتحصــیل الســـعادة العاجلــة

اإلنســان فــي حاجــة إلــى مــنهج تربــوي خــاص یتضــمن أســلوبین مــن  الســعادة اآلجلــة فــي الحیــاة اآلخــرة، كــان
  :في أهواء النفس وللتربیة الروحیة في اإلسالم وأداء العبادات یؤدى إلى التحكم 

  
   :في اإلنسان أسلوب تقویة الجانب الروحي -أوال 
 :اإلیمان باهللا -ا
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تحرر اإلنسان من الخوف من  ویؤدي اإلیمان باهللا إلى. یدعو اإلسالم إلى اإلیمان باهللا وتوحیده وعبادته
أو المرض أو مصائب اإلیمان ال یخاف من الفقر  فالمؤمن الصادق. األشیاء التي یخاف منها معظم الناس

وفي  " ما هو مقدر له اال  رزقه بید اهللا تعالى وانه لن یصیبه فهو یعلم أن. الدهر أو الموت أو الناس
  (3) "السماء، رزقكم وما توعدون

في كتاب من قبل أن  إالما أصاب من مصیبة ني األرض وال في أنفسكم  )٣٦... " (الموت كل نفس ذائقة"
  ).٣٧" (ى اهللا یسیر في ذلك عل نبرأها إن

احفـظ اهللا   یـا غـالم إنـي أعلمـك كلمـات: فقـال r  النبـي كنـت خلـف: " وعـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال
ذا اسـتعنت فاسـتعن بـاهللا وأعلـم أن األمـة لـو   إذا سـألت فاسـأل اهللا .یحفظك احفظ اهللا تجده تجاهك ٕ   اجتمعـتوا

ن اجتمعـوا علـى أن یضـروك بشـيء لـمینفعوك بشيء لم ینفعوك إال بشيء قد كت عل  أن ٕ یضـروك  به اهللا لك وا
  .الترمذي رواه  "إال بشيء قد كتبه اهللا علیك رفعت األقالم وجفت الصحف 

  
   :التقوى -٢

وعذابـه باالبتعـاد  والتقوى هـي أن یقـي اإلنسـان نفسـه مـن غضـب اهللا. اإلیمان الصادق باهللا تقوى اهللا وتصاحب
   .ویبتعد عما نهاه عنه م بمنهج اهللا تعالى، فیفعل ما أمره اهللا تعالى به،ارتكاب المعاصي وااللتزا عن

واألمانـة والصـدق، وأن یعامـل النـاس  ویتضمن مفهوم التقوى أن یتـوخى اإلنسـان دائمـا فـي أفعالـه الحـق والعـدل
یــه مــن ن یــؤدي اإلنســان كــل مــا یوكــل إل) التقــوى كــذلك ویتضــمن مفهــوم. العــدوا  والظلــم  بالحسـنى، ویتجنــب

. التوجه إلى اهللا تعالى في كل ما یقوم به مـن أعمـال ابتغـاء مرضـاته وثوابـه أعمال على أحسن وجه، ألنه دائم
إن . وجـه اإلنسـان دائمـا إلـى تحسـین ذاتـه، وتنمیـة قدراتـه ومعلوماتـه لیـؤدي عملـه دائمـا علـى أحسـن وهـذا یـدفع

ونحــو نمــو الــذات ورقیهــا،  ك األفضــل واألحســنالتقــوى بهــذا المعنــى تصــبح طاقــة موجهــة لإلنســان نحــو الســلو 
العوامــل الرئیسـیة فــي نضـوج الشخصــیة وتكاملهــا  فــالتقوى إذن مـن. وتجنـب الســلوك السـیئ والمنحــرف والشـاذ 

ــــــــوغ الكمــــــــال اإلنســــــــاني، ــــــــي بل ــــــــق الســــــــعادة والصــــــــحة النفســــــــیة واتزانهــــــــا، وف   . وتحقی

   :العبادات -٣
وزكــاة وحـج إنمــا یعمـل علــى تربیـة شخصــیة اإلنسـان وتزكیــة  صـیامالمختلفــة مـن صــالة و   إن القیـام بالعبـادات

المفیــدة التــي تعینــه علــى تحمــل أعبــاء الحیــاة، والتــي تســاعد علــى تكــوین    الخصــال نفســه، وتحلیــه بكثیــر مــن
الصـبر وتحمـل  فالقیـام بهـذه العبـادات المختلفـة تعلـم اإلنسـان. السـویة التـي تتمتـع بالصـحة النفسـیة الشخصـیة
العزیمــة، وحــب النــاس واإلحســان إلــیهم،  وصــالبة اإلرادةومجاهــدة الــنفس والــتحكم فــي أهوائهــا، وقــوة  المشــاق،

  .الجتماعي وتنمي فیه روح التعاون والتكافل ا

   
بني اإلسالم علـى خمـس شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـدا رسـول اهللا " ویقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم  

یتاء  ٕ قام الصالة وا ٕ    " .وحج البیت لمن استطاع إلیه سبیال.. الزكاة وصوم رمضانوا
   : شهادة أن ال إله إال اهللا: الشهادتین  -ا

   :إنها اإلقرار بالوحدانیة هللا وعلى هذا اعتباره هو القوة الوحیدة الحاكمة ویؤدي هذا اإلقرار إلى ما یلي 
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ذا الكــون ألن مصــدرها واحــد وبالتــالي ســیؤدي اإلحســاس بالتجــانس فــي الكــون واتســاق القــوانین المنظمــة لهــ -أ
اإلحســــاس بعــــدم التنــــاقض بــــین القــــوى الــــدنیا فــــي تفاعلهــــا ممــــا یجعــــل اإلنســــان یحــــس باالســــتقرار ثــــم   هــــذا

مـن لـم یـرض بقضـائي فلیخـرج "وذلك من خالل االطمئنان إلى حكـم اهللا الواحـد والرضـى بقضـائه ... االطمئنان
   .من تحت سمائي

اهللا الواحد في خلـق هـذا الكـون األمـر الـذي یـؤدي إلـى االطمئنـان إلـى هـذه القـدرة والرضـى اإلحساس بقدرة  -٢
   ..مما یؤكد على مزید من االطمئنان النفسي... بقضاء اهللا خیره وشره

ـــیحكم مـــن غیـــر حكمـــه وعلـــى هـــذا نســـتقبل اإلنســـان وحیاتـــه وقـــدره  -٣ اإلحســـاس بحاكمیـــة اهللا ومـــا كـــان اهللا ل
ممـا یقلـل مـن قلقـه ... ممـا یزیـد اإلنسـان ثقـة فـي نفسـه وحاضـره ومسـتقبله... مة اإللهیةمضمون ومحكوم بالحك

   .ویدفع إلى مزید من االطمئنان
  :  شهادة أن محمدا رسول اهللا

  .كما سبق أن ذكرنا فإن اإلنسان في حاجة دائمة لتقویم ذاته في عالقته المعقدة مع غیره ومع نفسه ومع اهللا
هـذا النمـوذج الـذي اتصـف بأنـه .. بنبوة محمد هو اختیار للنموذج الـذي نقـیس إلیـه أنفسـنا ومن هنا كان اإلقرار

ومحاولــــة . ١٠٧/ ســــورة األنبیــــاء) ومــــا أرســــلناك إال رحمــــة للعــــالمین .. ( واألســــوة الحســــنة.. الرحمــــة المهــــداة
   :الوصول إلى صفات هذا النموذج من خالل الممارسة كان لالرتفاع باألداء اإلنساني إلى

   .أسمى درجات الكفاءة في العمل -ا
ــــــــــة فــــــــــي التعامــــــــــل مــــــــــع البشــــــــــر فــــــــــي التســــــــــامح -٢ ــــــــــاهج األخالقی ــــــــــار... أفضــــــــــل المن    .والعــــــــــدل.. واإلیث
   .باالعتراف بالخطأ وتربیة الذات بالتحكم في رغباتها غیر المشروعة.. أفضل المناهج في تقویم الذات) -٣
وبشـر الـذین (فاؤل هـو القاعـدة اسـتنادا إلـى التوكـل علـى القـادر فالت.. أفضل المناهج في التعامل مع الحیاة -٤

   .٢٥/ سورة البقرة ). آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتهـا األنهار
   .ومن هنا تكون حیاة المسلم أكثر كفاءة وتفاؤال وعلى أكبر اتساق مع القیم

   .١٠٣/ ســـــــــورة النســـــــــاء ) تـــــــــا إن الصـــــــــالة كانـــــــــت عـــــــــل المـــــــــؤمنین كتابـــــــــا موقو ( الصـــــــــالة  -٢
إن للصالة الفضل األكبر في تفریج همـوم الـنفس وتفـریح القلـب وتقویتـه وفـي شـرح الصـدر لمـا فیـه مـن اتصـال 

واعلمـوا ان خیـر : " القلب بـاهللا عـز وجـل حیـث وصـف سـیدنا محمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم  الصـالة حیـث قـال 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا اكبـر  واهللا یعلـم مـا تصـنعون  إن الصالة تنهى" وقال تعالى " أعمالكم الصالة 

، فقــد ثبــت عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم انــه إذا اشــتد علیــه أمــر أو حزبــه فانــه "  ٤٥" ســورة العنكبــوت "  
رانـي رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه " یفزع إلـى الصـالة فقـد روى ابـن ماجـه مـن حـدیث مجاهـد عـن أبـي هریـرة قـال 

أنــا نــائم أشــكو مــن وجــع بطنــي فقــال لــي یــا أبــا هریــرة أیوجعــك بطنــك ؟ فقلــت نعــم یــا رســول اهللا قــال قــم وســلم و 
ــأداء وظــائف اإلنســان النفســیة والبــد نیــ إـلـى  ةفصــل فــان فــي الصــالة شــفاء ، إن الصــالة عملیــة حیویــة ترتفــع ب

  أعلى مرتبة 
   :ال الصالة مخ العبادة وهي بهذا المفهوم تربیة سلوكیة على جملة خص

   .والتعامل في الحیاة عل أساس زمان مقرر فلكل صالة وقتها .. االنتظام واحترام الزمن -ا
   .من خالل عملیات الطهارة والوضوء   تعود النظافة -٢
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   .تعود االرتباط بالجماعة من خالل صالة الجماعة  -٣
   .تعود الطاعة في غیر المعمیة من خالل متابعة اإلمام -٤
   .ستماع من خالل االستماع إلى تالوة القرآن تعود اال -٥
   .تعود النظام من خالل الوقوف والركوع والسجود  -٦
   .تعـــــــــــــود الخشــــــــــــــوع واالتجـــــــــــــاه إلــــــــــــــى اهللا األمــــــــــــــر الـــــــــــــذي یرفــــــــــــــع قــــــــــــــدرة الفـــــــــــــرد علــــــــــــــى التســــــــــــــامي  -٧
ازدیـادا و . تعود اإلحسـان فـي العمـل مـن خـالل األداء المنضـبط للصـالة ثـم مـن خـالل النوافـل تأكیـدا للعمـل -٨

فـــي القـــرب مـــن اهللا وهكـــذا فـــإن الصـــالة تـــدریب ســـلوكي یصـــحح كثیـــرا مـــن أخطـــاء البشـــر فـــي التعامـــل ویمهـــد 
  .اإلنسان لصحة نفسیة أسلم 

   :الزكاة  -٣
الزكاة هي تدریب على عادات سلوكیة إیجابیة محددة ومـع تكراریـة التـدریب تصـبح هـذه العـادات جـزءا ال یتجـزأ 

   ـ: السلوك الذي یتصف بجملة من المفاهیم والصفات أهمها  هذا... من سلوك اإلنسان
نما قیمته فیمـا یؤدیـه مـن وظـائف وأعمـال دنیویـة : قیمة المال -ا ٕ قیمة المال لیست قیمة مادیة نهائیة متناهیة وا

   .ودینیة فالزكاة طهارة للمال بالمعنى الدیني 
   .رهم في مقابل القیمة السلبیة للفردیة على إطالقها قیمة التكافل االجتماعي من أفراد المجتمع غنیهم وفقی -٢
   .قیمة اإلیثار في مقابل قیمة األثرة - ٣
  في حركة دینامیكیة إیجابیة تمتد لتشمل كل إمكانات الحیاة ولیس المال فقط. التعود عل األخذ والعطاء -٤

لقیمـة السـلبیة الناتجـة عنـه وهـي االعتمـاد ومن المفید أن نقرر أنه رغم تقریـر اإلسـالم لمبـدأ الزكـاة إال أنـه دفـع ا
ألن "كمـا قـرر .. ولـذلك قـرر الرسـول أن الیـد العلیـا خیـر مـن الیـد السـفلى. على اآلخرین من جانب غیر القـادر

   " .یأخذ أحدكم حبله فیحتطب خیرا له من أن یسأل الناس أعطوه أو منعوه 
فالمســلم القــوي خیــر وأحــب إلــى اهللا مــن المســلم ( فحــق الفقیــر فــي الزكــاة نظمــه شــجب المســألة وتفضــیل العمــل 

  .سواء كانت هذه القوة بدنیة أو نفسیة أو اتحادیة أو إیجابیة أو غیر ذلك. الضعیف 
   :الصوم  -٤
   "كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي "

لفـرد یعـرف حقیقـة و كـن ا.. والصوم عبادة حقیقیة إذ مـن العسـیر علـى الرائـي أن یحـدد صـدق الفـرد فـي صـومه
ومن هنا كانت قیمة الصـوم فـي أنـه یناسـب بـین المشـاعر الداخلیـة والنیـة الحقیقیـة مـن ناحیـة والسـلوك . صومه

فكانــت إحــدى القـــیم . وانعدامــه هـــو أســاس النفــاق فــي المجتمـــع... هــذا االتســـاق یفتقــده البشــر. الخــارجي العــام
لم أن النفاق من الناحیة النفسـیة یتـرك اإلنسـان فـي حالـة هي البعد عن النفاق كسلوك ونحن نع  الحقیقة للصوم

من التفسخ بین مـا یـراه صـحیحا ومـا ینطـق عنـه بلسـانه األمـر الـذي یجعلـه یحـس بعـدم التجـانس النفسـي وعـدم 
وانعــدام التجــانس الــداخلي یزیــد مــن تــوتر اإلنســان وقلقــه خاصــة فــي انتظــاره . الوفــاق الــداخلي تحقیقــا لمنفعــة 

   . تأتي من خالل سلوكه الثقافي لثمرات قد ال
   -:والصوم من الناحیة النفسیة یضیف سلوكیات جدیدة لإلنسان مثل
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مكانیة تأجیلها ونحن نعلـم أن تأجیـل إشـباع االحتیاجـات العضـویة والنفسـیة  -ا ٕ الصبر على احتیاجات الجسد وا
   .االطمئنان النفسي واالجتماعیة أحد المیكانیكیات الدفاعیة اإلیجابیة لحل التوتر وتحقیق 

فالكـــل . وهـــذا اإلحســاس باالنتمـــاء تغذیــه كـــل العبـــادات فــي اإلســـالم. اإلحســاس باالنتمـــاء ألفــراد الجماعـــة -٢
   .یمارس كل العبادات

   :الحج  -٥
    :منفردة في أن تركیزها األصیل على . الحج عبادة

    .تأكید اإلیمان باهللا وحده - أ
   .التأكید على وحدة األمة  -  ب

   .لها وتحقیقها لمنافعها الدینیة والدنیویة على حد سواءفي تعام
   :وتتبین هذه الوحدة في المظاهرة اآلتیة 

   ...رامحاإل - ١
   .توحید الطقوس في الزمان والمكان والمناسك بالنسبة للجمیع - ٢
   .توحد زمن انتهاء الحج  -٣
   .تعرف الناس على بعضهم البعض وتعارفهم جماعات وأفرادا -٤
ذا كـان اإلیمـان بـاهللا .. أن الحاج یقول اهللا واحد وأمتـه واحـدةوك ٕ وأن هـذه أمـتكم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاعبـدون وا

   :إال أن وحدة األمة تعني من الناحیة النفسیة. الواحد یبدأ مع الشهادة 
   .إشباع دوافع انتماء الفرد للجماعة وأنه فرد واحد في هذه األمة الكبیرة  -أ

   .افع إحساس الفرد بتقدیر الجماعةإشباع د -٢
   .إشباع دافع العمل الجمعي لتحقیق األهداف الكلیة -٣

وهكــذا فإنــه مــع إشــباع هــذه االحتیاجــات االجتماعیــة یــزداد االطمئنــان النفســي والثقــة بــالنفس فــي المســلم وفــي 
    .جماعته

" علــى مبــادىء روحیــة ســماویة مقابــل الــذي یقــوم " العــالج الــدیني " یضــع الــبعض  :طریقــة العــالج الــدیني -
الــدنیوي الــذي یرتكــز علــى الســعادة فــي دار الــدنیا بكــل جوانبهــا المادیــة واألدبیــة ویقصــد بــذلك " العــالج النفســي 

   .طرق العالج التي تقوم على أسالیب ومفاهیم وضعها البشر ولو كانت نفسیة المصدر واألهداف
تستطیع أسالیب علم النفس المعاصر أن توفره ، ومـع ذلـك ففـي طـرق  لكن الدین یوفر أحیانا األمن الذي قد ال

فقـد . العالج النفسي الـدنیوي نجـد بعـض أعالمـه یؤمنـون بـأن الـدین عامـل هـام فـي إعـادة الطمأنینـة إلـى الـنفس
أهمیـة تـدعیم   أهمیة الدین وضـرورة إعـادة فـرص اإلیمـان والرجـاء لـدى المـریض، وأكـد سـتیكل  أكد كارل یونج

رشــاد وتربیـــة . ات األخالقیــة علــى هــذا األســـاسالــذ ٕ ومــن ذلــك یصــبح الحــالج النفســـي الــدیني أســلوب توجیــه وا
   .ویقوم على معرفة الفرد لنفسه حسب المبادىء الروحیة واألخالقیة العقائدیة. وتعلیم

ل الــدین ویمكـن أن یمـارس العـالج الـدیني كـل مـن المعـالج النفســي والطبیـب النفسـاني وكـذلك المربـي وحتـى رجـ
علــى شــرط أن یكــون هــؤالء علــى درایــة بــأمر المصــاب ویقــع إرشــادهم وتطلــب مشــاركتهم فــي هــذا المجــال مــن 
طــرف الطبیــب النفســاني الحــدیث، وهــذا األمــر یجــري العمــل بــه مــثال فــي عدیــد مــن المصــحات النفســیة التــي 
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  االنتحاریـة، ذلـك ألن العـالج تعالج بأوروبا محاوالت االنتحار مثـل مصـحة فیینـا المختصـة بحـاالت الطـوارىء
العـــالج  ویقـــوم  النفســـي الـــدیني ككـــل العالجـــات النفســـیة بمثابـــة عملیـــة یشـــترك فیهـــا المعـــالج والمـــریض معـــا و

   :الدیني على أساس
وكثیـرا مـا یسـتعمل الفـرد الوسـائل الدفاعیـة الالشـعوریة  -وهو یتضمن شكوى الـنفس طلبـا للغفـران: ،االعتراف) أ

إلســـقاط والتحویـــل أو التبریـــر وغیرهـــا كـــي یخفـــف التـــوتر الـــذي ربمـــا ینـــتج عـــن الشـــعور بالـــذنب مثـــل اإلنكـــار وا
   .والخطأ، وعلى المعالج أن یحلل ذلك بكل درایة في الوقت المناسب وبالصیغة المناسبة

لذا فاعتراف المریض یزیل مشاعر الخطیئة واإلثم ویخفف من عذاب الضمیر فیطهر الـنفس المضـطربة ویعیـد 
   .یها طمأنینتهاإل

ـــغ مـــا بنفســـه مـــن مشـــاعر اإلثـــم  ولـــذلك یجـــب علـــى المعـــالج مســـاعدة المـــریض علـــى االعتـــراف بخطایـــاه وتفری
المهــددة، علــى أن یتقبــل المعــالج ذلــك فــي حیــاد، ویتبــع االعتــراف الرجــوع إلــى الحــق والفضــیلة والتــوازن النفســي 

   .السلیم مع الذات 
أمـــل المخطـــىء الـــذي تحـــرر مـــن ذنوبـــه فیشـــعر الفـــرد بعـــدها بـــالتفریغ  وهـــي تناشـــد المغفـــرة وتمثـــل: التوبـــة) ب

   .النفسي واالنفراج
   .علم وحال وفعل: لها أركان ثالثة) في إحیاء علوم الدین(والتوبة كما یقول الغزالي 

فالعلم هر معرفة ضرر الذنب المخالف ألمـر اهللا، والحـال هـو الشـعور بالـذنب، والفعـل هـو تـرك الـذنب والنـزوع 
   .نحو فعل الخیر 

: والمعروف أن حجة اإلسالم اإلمام الغزالي یعتبر من رواد مؤسسي علم النفس اإلسالمي ویقـول اهللا عـز وجـل
قل یـا عبـادي الـذین أسـرفوا علـى أنفسـهم ال تقنطـوا مـن رحمـة اهللا إن اهللا یغفـر الـذنوب جمیعـا إنـه هـو الغفـور { 

   .} الرحیم 
ومــن ". حبیــب الــرحمن والتائــب مــن الــذنب كمــن ال ذنــب لــه التائــب : "  صــلى اهللا علیــه وســلمویقـول رســول اهللا 

  مــن صـراعاته والمكتئـب مــن" المسـلم " هنـا نفهـم مـدى أهمیــة االلتجـاء إلـى هــذه المفـاهیم كـي یعــالج العصـابي 
   .من تكرار أعماله العدوانیة الشنیعة وذنوبه المتكررة  یأسه وتذنیب ذاته وكذلك السیكوباتي

دراك الـدوافع التـي أدت ومعناه ا: االستبصار) ج ٕ لوصـول بـالمریض إلـى فهـم أسـباب شـقائه ومشـكالته النفسـیة وا
به إلى حالته المضطربة وفهم ما بنفسه من خیر وشر، وتقبل المفـاهیم الجدیـدة مسـتقبال بصـدر رحـب ، ویعنـي 

الطریقـة المثلـى   وهـذه. } بل اإلنسان علـى نفسـه بصـیرة { : تالى في هذا الصدد.وقال. هذا نمو الذات البصیرة
كثیـــرا مـــا تســـتعمل فـــي عدیـــد مـــن مظـــاهر العالجـــات النفســـیة المعاصـــرة بمـــا فیـــه التحلیـــل النفســـي الفرویـــدي أو 

   .طریقة كارل روجیرس الخ
ـــدة) د ـــذات وتقبـــل اآلخـــرین والقـــدرة علـــى تحمـــل : اكتســـاب اتجاهـــات وقـــیم جدی ومـــن خـــالل ذلـــك یـــتم تقبـــل ال

یــة مبنیــة علــى الثقــة المتبادلــة والقــدرة علــى التضــحیة وخدمــة اآلخــرین، المســئولیة وعلــى تكــوین عالقــات اجتماع
یجابیة والحیاة مثل القدرة على الصمود والعمل المثمر واإلنتاج ٕ    .وكذلك اتخاذ أهداف واقعیة وا

كســلطة داخلیــة أو رقیــب نفســي علــى الســلوك ویــتم تطهیــر الــنفس ) أو األنــا األعلــى(وهكــذا تــتم تنقیــة الضــمیر 
بعادهــا ٕ عــن الرغبــات المحرمــة والــال أخالقیــة والــال اجتماعیــة ویســتقیم ســلوك اإلنســان بعــد أن تتبــع الســیئات  وا
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وأقـم الصـالة طرفـي النهـار وزلفـا مـن اللیـل إن الحسـنات یـذهبن السـیئات ذلـك { : الحسنات فتمحوها وقال تعالى
مرضـــیة، فـــادخلي فـــي عبـــادي یـــا أیتهـــا الـــنفس المطمئنـــة ارجعـــي إلـــى ربـــك راضـــیة { : وقـــال} ذكـــرى للـــذاكرین 

   .} وادخلي جنتي 
  

  :المراجع 
  . ٢القران وعلم النفس ، بیروت ، دار الشروق ، ط:  ١٩٨٥محمد عثمان نجاتي ،  - ١
  محمد عثمان نجاتي ، مفهوم الصحة النفسیة فیالقران الكریم  - ٢
  محمد عثمان نجاتني ، دوافع السلوك في الحدیث النبوي  - ٣
  ي مصطفى محمود ، علم نفس قران - ٤
  عمر شاهین ، االسالم والصحة النفسیة  - ٥
  سلیم عمار ، العالج النفسي في االسالم  - ٦
  شیخ محمد اقبال ، الصحة النفسیة لمجتمع اسالمي  - ٧

  
  
  
  
  
  

 
دادـإع            
  جمیـل الطـهـراوي. د

  :مقدمة
حیــث ، همیــة األكادیمیــة واالجتماعیــة واإلنســانیةتعتبــر دراســة أخالقیــات المهــن مــن الدراســات ذات األ

فـي أي مجتمـع مـن ، تشكل األخالقیات األساس الضـابط لسـلوك العـاملین المتخصصـین فـي مختلـف المجـاالت
  .المجتمعات

حتــى تكتمـل دائرتهــا یشــكل ، فالكفایـة إلنجــاز عمـل مــن األعمـال البــد أن تقـوم علــى األسـس األخالقیــة والمهنیـة
، قـد یكونـوا علـى مسـتوى الدرایـة والمهـارة فـي العمـل، المؤسسة التـي یعمـل بهـا متخصصـون منضبط وفاعل في

وهـذا ال یتحقـق ، ویولد روحًا معنویة عالیة فـي نفوسـهم، غیر أنهم بحاجة إلى ما یضبط سلوكهم ویزید فاعلیتهم
  .إال من خالل التزامهم بقواعد أخالقیة في العمل المهني

أحوج المهن اللتزام ممارسـیها مـن أخصـائیین ومرشـدین نفسـیین بأحكـام قیمیـة تتعلـق ومهنة اإلرشاد النفسي من 
إذ أن جـــوهر عملیـــة اإلرشـــاد والتوجیـــه تقـــوم علـــى ، بمـــا یجـــب علـــیهم القیـــام بـــه عنـــد تعـــاملهم مـــع المسترشـــدین
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یبـة یسـوده األمر الذي یتطلب وجـود منـاخ مـن المشـاعر اإلنسـانیة الط، التفاعل الصادق بین المرشد والمسترشد
  .التقبل المتبادل والتسامح واالطمئنان

وأن یؤكـــد لــه بعــض المبـــادئ ، والمطلــوب مــن المرشــد أن یجعـــل المسترشــد یشــعر بهـــذا األمــان والثقــة والــدفء
  .الهامة كالسریة وحق تقریر المصیر

، نحـن المسـلمین لیسـت غریبـة عنـا، ویرى الباحث أن كل األخالقیات المهنیة الطیبـة التـي تناولهـا علمـاء الـنفس
إنمـا بعثـت ألتمـم : " فقـد قـال الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم، إذ أن اإلسالم أعطى أولویـة مطلقـة للخلـق الحسـن

  .مالك رواه اإلمام" مكارم األخالق

یمٍ {: علیه وسلم وفد امتدح موالنا عز وجل الرسول صلى اهللا  ظِ ٍق عَ ُل لى خُ َ ع نَّكَ َل ِٕ ا َ    ٤القلم}و
والتـي تلـزم الفـرد ، هذه الورقة إبراز أهمیة األخذ باألخالق اإلسـالمیة الخاصـة بنـا كمسـلمین ویحاول الباحث في

فكیـــف إذا كـــان هـــذا المســـلم أخصـــائیًا أو مرشـــدًا نفســـیًا واجتماعیـــًا ویریـــد ، المســـلم العـــادي أن یتحلـــى بهـــا دومـــاً 
، ى لــه إال ذوي الهمــم العالیــةفهــذا عمــل ال یتصــد، وأكثــر إلزامــاً ، فهنــا تكــون الحاجــة ماســة، إصــالح اآلخــرین
  .والنفوس المطمئنة، والعقول المتفتحة

التـي حـددها طلبـة قسـم اإلرشـاد النفسـي والتوجیــه ، وقـام الباحـث فـي هـذه الورقـة بتنـاول أهـم األخالقیـات المهنیـة
رورة  حیث ترك لهم المجال الختیار أهم عشـر أخالقیـات یـرون ضـ، التربوي بالجامعة اإلسالمیة حسب األولویة

حیـث تـم استعراضـها ومناقشـتها ، وترتیبهـا حسـب األهمیـة مـن وجهـة نظـرهم الخاصـة، التزام المرشـد النفسـي بهـا
؛ وأكثـــر ، مـــن وجهـــة إســـالمیة حیـــث یـــرى الباحـــث أن النظـــرة اإلســـالمیة لهـــذه األخالقیـــات كانـــت ســـابقة تاریخیـــًا

لزاماً  ٕ أو لفلسـفة ، ال لغایـة نفعیـة مؤقتـة، یبتغـي وجـه اهللاباإلضافة إلى ارتباطهـا بالبعـد التعبـدي الـذي ، وضوحًا وا
  .وال ارضاءًا لمسئول أو مدیر، مبررة ةمیكیافلی

هـو قیـام بعـض المؤسسـات الفلسـطینیة بمحاولـة ، ومما دفع الباحث لالهتمام بأخالقیات المهنة في هـذا التوقیـت
لعــالج النفســي واإلرشــاد النفســي یشــمل ا، وضــع قــانون خــاص بممارســة وأخالقیــات المهــن النفســیة واالجتماعیــة

ـــــة ـــــوان، والخدمـــــة االجتماعی ـــــة العـــــاملین فـــــي مجـــــال الصـــــحة النفســـــیة : وكـــــان بعن مشـــــروع قـــــانون تنظـــــیم مهن
وال تـزال ، لمناقشـة بنـود هـذا القـانون، وقد عقد في مدینة القدس وغزة عدة اجتماعات وورش عمـل، واالجتماعیة

  .اده رسمیًا من قبل السلطات المختصةومن ثم اعتم، الجهود قائمة لسن هذا القانون
لمـــس الباحـــث أن بعـــض النقـــاط تـــم ، وخـــالل مشـــاركة الباحـــث فـــي مناقشـــة الجـــزء المتعلـــق بأخالقیـــات المهنـــة

وغیـر مناسـبة لمجتمعنـا الفلسـطیني العربـي المسـلم ، مما جعله تبدو ركیكة فـي لغتهـا، اقتباسها من قوانین غربیة
فقــد قــال رســولنا ، وال غضاضــة فـي أن نأخــذ بــه فــي بلـدنا، ن فیـه خیــرًا كثیــراً إال أن الــبعض اآلخــر كــا، المحـافظ

رواه الترمذي وابـن ماجـه إذن فـال مـانع أن نقتـبس ونسـتفید ' الحكمة ضالة المؤمن' :الكریم صلى اهللا علیه وسلم
  .من غیر إلزام أو افتتان أو انقیاد أعمى، من خبرة غیرنا
  : معنى األخالق

) خلـق(وهي مـأخوذة مـن مـادة ، خلق علیهاوالخلق اسم لسجیة اإلنسان وطبیعته التي ، خلقاألخالق لغًة جمع 
  .التي تدل على تقدیر الشيء

  .ومعناه اصطالحًا أنه إرادة راسخة تمیل إلى اختیار الخیر واالبتعاد عن الشر
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مـن غیـر حاجـة إلـى الخلق عبارة عن هیئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعـال بسـهولة ویسـر : وقال الجرجاني(
  )  ٩:١٩٩٨، أبوعزیز(   )فكر ورویة

فاألصل الذي انبثقت منه عنه ،  ومفهوم األخالق في اإلسالم یختلف عن مفهوم األخالق عند غیر المسلمین
ومن هذه العقیدة صدرت مفاهیم األخالق وتحددت القیم العلیا ، األخالق في اإلسالم هو العقیدة اإلسالمیة

  )٦٨: ١٩٨٤،والحیاري، الحمید عبد(    .للمسلمین

  .مالك رواه اإلمام" إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق:" رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال

  رواه الترمذي وابن ماجه" أكثر ما یدخل الناس الجنة تقوى اهللا وحسن الخلق: " صلى اهللا علیه وسلم وقال
  :وقال  رواه أبو داود والترمذي" حسن الخلقما من شيء أثقل في میزان العبد یوم القیامة من " 

فأصـبحت خاضـعة للمنفعـة واألخـالق المیكافیلیـة ، أما لدى األوروبیین فقد انفصلت هـذه األخالقیـات عـن الـدین
 .التي بدأت في السیاسة ثم انتقلت إلى الحیاة العامة

  
  :أخالقیات المهنة

والتـي یلتـزم بهـا ، ساسـًا لسـلوكیات الممارسـین لهـذه المهنـةالمبـادئ والقـیم التـي تعتبـر أ: یقصد بأخالقیـات المهنـة
  .األفراد في الغالب

واالتفــاق ، وینبــذ ویقــاطع مــن یخالفهــا، یــتم االتفــاق علیهــا، فلكــل مهنــة آداب وســلوك ولیاقــة تشــكل قاعــدة عامــة
ن فــي هـــ ه علیهــا یشــكل أحــد أشـــكال الرقابــة االجتماعیــة التــي یمارســـها المجتمــع الصــغیر المكــون مـــن العــاملی

  .المهنة
  

  :أخالقیات اإلرشاد النفسي والعالج النفسي
ویلتزمـون بـه فـي المواقـف ، یعمل معظم المرشدین والمعالجین النفسیین في هدى دستور أخالقـي یحكـم سـلوكهم

ـــنفس ( ،لعملیـــة اإلرشـــاد ولمصـــلحة المرشـــد والمسترشـــد والمجتمـــع والمهنـــة ةالمتهیئـــ ـــم ال ولقـــد نشـــرت جمعیـــة عل
 Americanورابطـة المرشـدین النفسـیین األمریكیـة  American psychological Associationاألمریكیـة

Personnel and Guidance Association  ما یمكن أن نسمیه  
  :ویهدف إلى تحقیق ما یلي) الدستور األخالقي للمرشدین والمعالجین النفسیین(

فـي مواقـف الصـراع والطـوارئ التـي قـد تنشـأ ، ةتعریف المرشد ما یجـب عملـه فـي عملیـة اإلرشـاد بصـفة عامـ_ 
  .خالل الممارسة

  .تحدید مسئولیات المرشد تجاه المسترشد_ 
  .تحدید حقوق المرشد وحدوده في العملیة اإلرشادیة_ 
  ) ٧١: ١٩٩٨،زهران( .)تحدید اإلطار االجتماعي وحقوق المجتمع على كل من المرشد والمسترشد_ 

  .ال تنفصل عن أخالقیات علم النفس عموماً ، یات اإلرشاد والعالج النفسيومن الجدیر بالذكر أن أخالق
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  :أهم األخالقیات العامة لإلرشاد النفسي
قـــام الباحـــث باســـتطالع آراء عینـــة عشـــوائیة مـــن طلبـــة الســـنة الثالثـــة بقســـم اإلرشـــاد النفســـي بكلیـــة التربیـــة فـــي 

، أثنــاء العملیــة اإلرشــادیة مرشــد أن یتمســك بهــاال حــول أهــم األخالقیــات التــي یجــب علــى، الجامعــة اإلســالمیة
  :وبعد المعالجة اإلحصائیة كانت النتیجة كالتالي، من وجهة نظر كل طالب، على أن ترتب حسب أهمیتها

  أهم األخالقیات الالزمة للعملیة اإلرشادیة من وجهة نظر الطلبة
 انـالبی ةـالمرتب

 السریة المرتبة األولى

 بلالتق المرتبة الثانیة

 اإلخالص المرتبة الثالثة

 العالقة المهنیة الطیبة المرتبة الرابعة

 )تعاون، استشارة(العمل بروح الفریق  المرتبة الخامسة

 التعاطف المرتبة السادسة

 حق تقریر المصیر  المرتبة السابعة
  

  
  

  :وسیتم استعراض هذه األخالقیات كل على حده
  :السریة:  وًال 

فلیس له الحق في نشرها أو حتى تسجیلها ، یلتزم المرشد بالمحافظة على أسرار المسترشدویقصد بالسریة أن 
بأنها صون المعلومات الخاصة بالعمیل في : وتعرفها فاطمة الحارون، دون موافقة المسترشد واالستئذان منه

  )٦٥: ١٩٧٧،الحارون(  فظ علیها خوفًا من تسربها للخارجوالتح، مجال العمل اإلرشادي المهني

وممـــا الشـــك فیـــه أن المرشـــد خـــالل عملیـــة اإلرشـــاد یطلـــع علـــى الكثیـــر مـــن أســـرار المسترشـــد الخاصـــة أثنـــاء 
ممـا یسـتدعي التركیـز علـى أهمیـة الحفـاظ علـى سـریة ، فیعرف بعضًا من أمـوره الشخصـیة واألسـریة، المقابالت

تعطینــا تفســیرًا إلجمــاع الطلبــة فــي  ویــرى الباحــث أن أهمیــة هــذا األمــر فــي مجتمعنــا الفلســطیني قــد، المعلومــات
  .الغالب على وضع هذه األخالقیة في المرتبة األولى

قبـــــور ، قلـــــوب األبـــــرار: فقـــــد قـــــال الســـــلف الصـــــالح، والمحافظـــــة علـــــى األســـــرار خلـــــق إســـــالمي رفیـــــع
وًال { : قال تعالى،األسرار ُ ؤ ْ س َ َ م ان دَ كَ ْ ه َ ع نَّ اْل دِ ِإ ْ ه َ ع اْل فُوْا ِب ْ َأو َ   .٣٤اإلسراء}و

  .رواه مسلم " من ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا واآلخرة "  :ل الرسول صلى اهللا علیه وسلموقا  

  .رواه الطبراني"استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" :وقال صلى اهللا علیه وسلم
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  "یحرم على كل مكلفٍ إفشاء السر :" وقال السفاریني 
فـــإن ، وهـــذا الخلــق مركـــب مـــن الوقــار وأداء األمانـــة، ســـركتمــان ال، ومــن األخـــالق المحمـــودة: " وقــال الجـــاحظ

  )١٧٤:١٩٩٨،أبوعزیز( .ولیس بوقورٍ من تكلم بالفضول، إخراج السر من فضول الكالم
  

  ):القبول ( التقبل : ثانیاً 
، تعمیمـات مجحفـةأو  ،بغض النظر عـن أیـة أفكـار سـابقة، ویقصد به التقبل االیجابي غیر المشروط للمسترشد

  .فالمرشد یجب أال یحمل المسترشد أكثر من حمولته التي جاء بها، نقدٍ أو لوم ودون كثیر
ویتطلـب ذلـك ممارسـة مشـاعر ، فیجب على المرشد أن یقبـل المسترشـد كمـا هـو ال كمـا یجـب أن یكـون

واأللفــة والحــدیث ، ممــا یتطلــب البشاشــة والترحیــب، الــود واالرتیــاح لمالقــاة المسترشــد فــي موقــع العمــل المهنــي
، فیكــون مزدوجــًا ومتبــادالً ، وفــي الغالــب ســتكون اســتجابة المسترشــد بــنفس المشــاعر ممــا یحــدث القبــول، لحسـنا

  .مما یمهد الستكمال عملیة إرشادیة نتوفع لها النجاح
ـةِ ا{: وقد أمرنا اهللا سبحانه وتعـالى بـذلك فـي كتابـه الكـریم َظ عِ ْ و َ م اْل َ ـةِ و َ م كْ حِ اْل بِّـكَ ِب َ یلِ ر ـِب َ ـى س لِ عُ ِإ ةِ ادْ َ ـن َ س حَ ْل

 َ ین ــدِ تَ ْ ه ُ م اْل ُ ِب ــم َل ْ َ َأع ــو هُ َ یلِهِ و ــِب َ ــن س ــلَّ عَ ــن ضَ َ م ُ ِب ــم َل ْ َ َأع ــو ــكَ هُ بَّ َ نَّ ر ــنُ ِإ َ س ْ َ َأح ــي تِي هِ ــالَّ م ِب ُ ه ْل ــادِ جَ َ وقــال  ١٢٥النحــل} و
نًا { : تعالى ْ س لنَّاسِ حُ وْا لِ قُوُل َ   . ٨٣البقرة}و

ْ {: وقال تعالى م ُ ه نتَ َل هِ لِ َ الّل ن ةٍ مِّ َ م ْ ح َ ا ر َ م ِب ْ  فَ م ُ ه ْ ـن فُ عَ ْ ـاع ـكَ فَ ِل ْ و ْ حَ ـن ـوْا مِ نفَضُّ بِ َال ْل قَ یَظ اْل لِ ًا غَ نتَ فَّظ ْ كُ و َل َ و
 ِ ل كِّ َ تَو ُ م بُّ اْل حِ ُ هَ ی نَّ الّل هِ ِإ ى الّل َل لْ عَ كَّ َ تَو تَ فَ ْ م َ ز ا عَ ذَ ِإ رِ فَ ْ ْ فِي اَألم م هُ ْ ر اوِ شَ َ ْ و م ُ ه ْ َل فِر تَغْ ْ اس َ َ و   .١٥٩آل عمران }ین

ه وسلم بالترحیب والبشاشة ورد السـالم ولـین الجانـب والتواضـع مـع كـل وقد أمرنا الرسول صلى اهللا علی
ال تحقـرن مـن المعـروف :  " قـال النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم: فعـن أبـي ذر رضـي اهللا عنـه أنـه قـال، المسـلمین

  .رواه مسلم " شیئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلیق
  .رواه الحباني" تبسمك في وجه أخیك صدقة لك:"وقال علیه الصالة والسالم

  ).إن أولى الناس باهللا من بدأهم بالسالم: (وقال صلى اهللا علیه وسلم  

أوحى إلي أن تواضعوا حتى ال یفجر أحد علـى أحـد وال یبغـي أحـد  إن اهللا:(وقال علیه الصالة والسالم 
  .رواه مسلم) على أحد

  :اإلخالص: ثالثاً 
فـاإلخالص فـي أساسـه یجـب ، یـًة عمـا لـدى الغـربیینوهنا یختلف المضـمون اإلسـالمي لهـذا المفهـوم كل

یجــب أن یكــون ســلوكه الطیــب خالصــًا البتغــاء رضــى اهللا ) وكــل مســلم ( أي أن المرشــد المســلم ، أن یكــون هللا
ـــه، فهـــو یستشـــعر عظمـــة خالقـــه، فـــي العبـــادة وكافـــة األعمـــال ـــًا بالنیـــة الحســـنة، ورقابتـــه الدائمـــة ل مباشـــرًا ، بادئ

ْ {: ولتأكیــد هــذا اإلخــالص یقــول تعــالى، المحاســبة والحمــدمنتهیــًا ب، باإلتقـان ــو َل َ َ و ــهُ الــدِّین َ َل ــین لِصِ خْ ُ ــهَ م وا اللَّ عُ ــادْ فَ
   ١٤غافر} َرِهَ الْكَاف رُونَ 
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أحـب النـاس إلـى اهللا تعـالى أنفعهـم للنـاس، وأحـب األعمـال إلـى : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم
، أو تطـرد عنـه جوعـا علـى مسـلم، أو تكشـف اهللا سـرور تدخلـه ینـًا ، ولـئن أمشــي ..عنــه كربـة، أو تقضـي عنـه دَ

  رواه الطبراني"أخ لي في حاجة أحبّ إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً  مع
صـاحب نظریـة العـالج ( فالمرشـد المسـلم ال یأخـذ بقـول روجـرز ، ویقتضي اإلخـالص النصـح الصـادق

ألن رسـولنا الكـریم أمرنـا بالنصـیحة ، المرشد عن نصیحة المسترشدوالتي ینهى فیها ) المتمركز حول المسترشد 
  .رواه الترمذي" المستشار مؤتمن: "وقال علیه الصالة والسالم. رواه مسلم" الدین النصیحة:" فقال

وكلهـا تصـب فـي ، الصـدق والسـریة واإلخـالص والعلـم: وقد حـدد اإلسـالم شـروطًا هامـًة للنصـیحة منهـا
ویكرســوها واقعــًا ، علــى العــاملین فــي هــذا المجــال أن یستشــعروا هــذه المعــاني الســامقةویجــب ، صــالح المسترشــد

التــي جانبهــا الصــواب فــي ، بــدًال مــن إتبــاع النظریــات الغربیــة، علیهــا بالنواجــذ نمفتخــرین بهــا وعضاضــی، عملیـاً 
  .ولم تستطع حتى إسعاد واضعیها، أغلبها

  

  : العالقة المهنیة الطیبة: رابعاً 
، تـتم بـین المرشـد والمسترشــد، وهــي عالقـة شخصـیة اجتماعیـة مهنیــة، لیهـا العالقـة اإلرشـادیةویطلـق ع

حالـــة مـــن : ویعرفهـــا عثمـــان بأنهـــا، والترحیـــب بـــه، والتعـــرف علیـــه، وتبـــدأ منـــذ بدایـــة اســـتقبال المرشـــد للمسترشـــد
صــائي خــالل عملیــة تتفاعــل فیــه مشــاعر وأفكــار كــل مــن المسترشــد واألخ، االرتبــاط العــاطفي والعقلــي الهــادف

   )٩٣: ١٩٩٨،عثمان( .المساعدة
ممــا یمهــد ، وتعــد العالقــة اإلرشــادیة أســاس فــي العملیــة اإلرشــادیة حتــى یكســب المرشــد ثقــة المسترشــد

  .مع شعوره باالرتیاح للمرشد، التي تستدعي أن یبوح المسترشد بما لدیه، لنجاح الخطوات الالحقة
وهــي تــتم فــي حــدود معــاییر ، ة اإلرشــادیة هــي قلــب عملیــة اإلرشــادویــرى الكثیــرون أن العالقــة المهنیــ

ودائمـًا یـتم ، وتحـدد دور كـل مـن المرشـد والمسترشـد، تحـدد مـا هـو جـائز ومـا هـو غیـر جـائز، اجتماعیة ومهنیة
وتفقـدها خشـیة أن تنحـرف عـن مسـارها شـعوریًا ، تنبیه طلبة اإلرشـاد والمرشـدین الجـدد لالنتبـاه إلـى هـذه العالقـة

ال سـیما إذا كـان ، أو حرمـان عـاطفي، خاصة مع المسترشدین الـذین یعـانون مـن مشـاكل عاطفیـة، الشعوریاً  أو
  .المرشد والمسترشد من جنسین مختلفین

تــم التحــدث (، تتكــون نتیجــة لمقــدمات وجهــود یبــذلها المرشــد، ویــرى الباحــث أن العالقــة المهنیــة الطیبــة
، لتحیـة والتقبـل والتواضـع واالحتـرام والتعـاطف والتأكیـد علـى السـریةكالترحیـب الحـار والتعـارف وا) عـن بعضـها 

  .كل ذلك یسهم في تكوین عالقة وجدانیة عقلیة قویة
وقـد أمـر اهللا المسـلمین قاطبـة أن یكـون هـذا دیـدنهم فــي التعامـل وقـد طلـب مـن سـیدنا محمـد صــلى اهللا 

ِ {: علیه وسلم بذلك فقال عز وجل ه َ الّل ن ةٍ مِّ َ م ْ ح َ ا ر َ م ِب ـكَ  فَ ِل ْ و ْ حَ ـن ـوْا مِ نفَضُّ ـبِ َال ْل قَ یَظ اْل لِ ًا غَ نتَ فَّظ ْ كُ و َل َ ْ و م ُ ه نتَ َل } لِ
   ١٥٩آل عمران

ْ {:وقال عز وجل       م ُ ه َ ن ْ ی َ اء ب َ م حَ ُ فَّارِ ر كُ ى اْل َل اء عَ دَّ هُ َأشِ َ ع َ َ م ین الَّذِ َ ولُ اللَّهِ و سُ دٌ رَّ مَّ حَ   ٢٩الفتح} مُّ
ة كلهــا؛ دعــا إلــى التــراحم، وجعــل الرحمــة مــن دالئــل كمــال واإلســالم رســالة خیــر وســالم ورحمــة للبشــری

ٌ مكنون، یوسع لهم ویخفف عـنهم ویواسـیهم، وقـد قـال  اإلیمان، فالمسلم یلقى الناس وفي قلبه عطف حنون، وبر
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إنـه لـیس برحمـة أحـدكم : قـال. كلنـا رحـیم! یـا رسـول اهللا: لن تؤمنوا حتـى تراحمـوا، قـالوا: ( صلى اهللا علیه وسلم
  . الطبرانيرواه ) ولكنها رحمة العامة  صاحبه،

فلــیس المطلــوب قصــر الرحمــة علــى مــن نعــرف مــن قریــبٍ أو صــدیق، ولكنهــا رحمــة عامــة تســع كــل 
حادیــث رســول اهللا صـلى اهللا علیــه وســلم تبـرز هــذا العمــوم فـي إفشــاء الرحمــة، والحـث علــى انتشــارها، النـاس، وأ

} ال یــرحم اهللا مـن ال یــرحم النــاس {: ســول اهللا صــلى اهللا علیـه وســلمقـال ر : رضـي اهللا عنــه قــال أبــي هریــرةفعـن 
} الراحمــون یــرحمهم الــرحمن، ارحمــوا مــن فــي األرض یــرحمكم مــن فــي الســماء {  :وقــال صــلى اهللا علیــه وســلم

 . الترمذيو  أبو داودرواه 

، مرشـد النفسـي المسـلمفما بالنـا بال، وكما نرى فإن هذه الصفات العظیمة مطلوبة من كل مسلم ومسلمة
حتــى یســاعد اآلخــرین علــى ، وكــریم خلــق، التــي تطلــب حســن معاملــة، الــذي قبــل لنفســه هــذه المهنــة العظیمــة

  .التوافق مع لربهم عز وجل ثم مع أنفسهم ومع اآلخرین
  

  :العمل بروح الفریق: خامساً 
استشــــارة : أولهمـــا، نذكرهـــا طلبـــة اإلرشـــاد كبعــــد أخالقـــي یتكـــون مـــن شـــقی، هـــذه الخاصـــیة األخالقیـــة

أي أن یقوم المرشد باستشارة أهل االختصاص في بعـض األمـور التـي یـرى أنـه بحاجـة إلـى فهمهـا ، المختصین
أو یسـتهین ، وأال یترفـع عـن ذلـك، أن یقبل المرشد التعاون مع فریـق العمـل فـي المؤسسـة: وثانیهما، بعمق أكبر

  .بجهود اآلخرین
ئي بتــوطین الـنفس علــى العمـل كعضــو فـي أي فریــق یعمـل لصــالح والمقصـود عمومـًا أن یقــوم األخصـا

، یستشیر؛ یتعاون؛ یحاور؛ ینسق؛ فمثًال یقوم المرشد المدرسي بالتعـاون الصـادق مـع مـدیر المدرسـة، المسترشد
ـــــین؛ والمدرســـــین، أو األخصـــــائي االجتمـــــاعي لمـــــا فیـــــه صـــــالح التالمیـــــذ والمدرســـــة ..وأولیـــــاء األمـــــور، واإلداری

  .والمجتمع
ضــرورة ، وضــعت مــن ضــمن مبادئهــا األخالقیــة، مــن الجــدیر بالــذكر أن الجمعیــة النفســیة األمریكیــةو 

  .المشاركة ببحوث مع اآلخرین
فقـد قـال عـز ، وعلى سؤال أهل العلـم عنـد عـدم معرفتنـا، وقد حثنا دیننا الحنیف على التشاور فیما بیننا

ِ :( وجل في القرآن الكریم ر كْ لَ الذِّ وْا َأهْ َأُل ْ اس َ  فَ ون ُ م َل ْ ْ َال تَع نتُم ن كُ   ٧األنبیاء)ِإ
َ { :وقال  قُون نفِ ُ ْ ی م اهُ َ ن قْ َ ز َ ا ر مَّ ِم َ ْ و م ُ ه َ ن ْ ی َ ى ب َ ور ْ شُ م هُ ُ ر ْ َأم َ   ٣٨الشورى}و

  .رواه اإلمام مالك" ما خاب من استخار، وال ندم من استشار:  وقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم
وْا {: فـي قولـه تعـالى، عـدة الذهبیـة األساسـیة للتعـاونأما عن التعاون فقد وضع القرآن الكریم القا نُ َ ـاو َ تَع َ و

ابِ  قَ عِ یدُ اْل دِ هَ شَ نَّ الّل هَ ِإ اتَّقُوْا الّل َ انِ و َ و دْ ُ ع اْل َ ثْمِ و ى اإلِ َل وْا عَ نُ َ او َ َال تَع َ ى و َ و التَّقْ َ برِّ و ى اْل َل   ٣المائدة.}عَ
ء وزمالئــه وجیرانــه وبــین الجماعــات والتعـاون كمبــدأ إســالمي یوجــد فــي مظــاهر كثیــرة إذ یوجـد بــین المــر 

  . أو بین شعب وشعب آخر
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وســـبب مــن أســـباب الفـــالح وثمـــرة مـــن ، والتعــاون مـــن أكبـــر الـــدعائم القویـــة فــي بنـــاء المجتمـــع الصـــالح
ومـن هنـا جعـل النبـي صـلى اهللا علیـه ، وصـفة مـن أخـص صـفات  المـؤمنین، ثمرات المحبة والمودة بـین النـاس

  .لمرصوص في التماسك والترابط من أجل تعاونهم وسعي بعضهم في مصالح بعضوسلم المؤمنین كالبنیان ا
ویلمــس الباحــث مــن خــالل خبرتــه المیدانیــة أن روح العمــل فــي فریــق تــنقص الكثیــر مــن زمــالء مهنــة 

، لـزرع هـذا الخلــق السـامي فـي نفـوس األبنــاء منـذ نعومـة أظفــارهم، إذ أن هـذا یتطلـب جهــودًا متواصـلة، اإلرشـاد
  . فیجیدوا صنعة التعاون في الكبر، ودو  عل  ذلكحتى یتع

  :التالي) البند الثاني (  ٧وقد ذكر القانون الفلسطیني المقترح في مادته رقم 
وتوزیــع األدوار وفـق التخصصــات ، تتضـمن تشــاورًا مهنیـًا ، یعمـل المهنیـون علــى بنـاء عالقــة تعـاون مهنــي -

مشـروع قـانون تنظـیم . (أو لمؤسسـة متخصصـة، آخـرین وتحویل بعض الحاالت لمهنیین متخصصـین، المختلفة
  ) ٢٠٠٥املین في مجال الصحة النفسیة واالجتماعیة مهنة الع

  :التعاطف والرحمة: سادساً 
حیــــث یمـــارس بصــــورة واضـــحة مــــع ، ویفضـــل بعـــض النفســــیین تســـمیة هــــذا البعـــد بالتفاعــــل الوجـــداني

نابعـًا مـن قدرتـه ( ،تجاوبـًا إنسـانیًا صـادقًا مـن المرشـد ممـا یسـتدعي، المسترشدین الذین یعانون من مواقف ألیمة
  )٢٧:١٩٩٧،عثمان(  )واالستجابة لها، وتفسیرها، على اإلحساس بمشاعر اآلخرین

والتقــــدیر لظــــروف المسترشــــد ، ویــــرى الباحــــث أن هــــذه الرحمــــة واالنفعــــاالت الصــــادقة غیــــر المتكلفــــة
، للمرشــد) یفــتح قلبــه ( وتدفعــه ألن ، لــدى المسترشــد، قــةتســاعد كلهــا فــي تكــوین األلفــة والتجــاوب والث، الصــعبة

وال یخفــى مــا یــوفره ، فــنحن كبشــر نــثمن كثیــرًا كــل مــن نشــعر بتعاطفــه معنــا وتقــدیره لمشــاعرنا خاصــة عنــد األلــم
  .هذا التفاعل الطیب من قاعدة صلبة نستطیع البناء علیها إلتمام العملیة اإلرشادیة

ةٍ مِّ {:یقول تعالى َ م ْ ح َ ا ر َ م ِب ْ فَ م ُ ه ْ ـن فُ عَ ْ ـاع ـكَ فَ ِل ْ و ْ حَ ـن ـوْا مِ نفَضُّ ـبِ َال ْل قَ ـیَظ اْل لِ ـًا غَ نـتَ فَّظ ْ كُ ـو َل َ ْ و م ُ ه نتَ َل هِ لِ َ الّل ن
 ِ ل كِّ َ تَو ُ م بُّ اْل حِ ُ هَ ی نَّ الّل هِ ِإ ى الّل َل لْ عَ كَّ َ تَو تَ فَ ْ م َ ز ا عَ ذَ ِإ رِ فَ ْ ْ فِي اَألم م هُ ْ ر اوِ شَ َ ْ و م ُ ه ْ َل فِر تَغْ ْ اس َ َ و   ١٥٩آل عمران}ین

دًا {: وجــل وقــال عــز ــجَّ عــًا سُ كَّ ُ ْ ر م اهُ َ ــر ْ تَ م ُ ه َ ــن ْ ی َ ــاء ب َ م حَ ُ ــارِ ر فَّ كُ ــى اْل َل اء عَ ــدَّ ــهُ َأشِ َ ع َ َ م ین ــذِ الَّ َ ــهِ و ــولُ اللَّ سُ ــدٌ رَّ مَّ حَ مُّ
وِد  ــجُ ــرِ السُّ ْ َأَث ــن م مِّ ِه ــوِه جُ ُ ــي و ْ فِ م اهُ َ ــیم انًا سِ َ ــو ْ رِض َ ــهِ و َ اللَّ ــن ــًال مِّ ْ َ فَض ــون تَغُ ْ ب َ هللا وقــال رســول اهللا صــلى ا ٢٩الفــتح}ی

  .رواه البخاري)  إنما یرحم اهللا من عباده الرحماء ( علیه وسلم 
مــن فــي حمن ، ارحمــوا مــن فـي األرض یــرحمكم الراحمــون یـرحمهم الــر « صــلى اهللا علیـه وســلم  و قـال

  .رواه الترمذي) السماء 
  رواه مسلم ) من ال یرحم الناس ال یرحمه اهللا عز وجل : ( وقال صلى اهللا علیه وسلم

 رواه الترمذي) التنزع الرحمة إال من شقي : ( لیه الصالة والسالموقال ع

 رواه) اللهم من رفق بأمتي فأرفق به، ومن شق علیهم فشق علیه : ( صلى اهللا علیه وسلم قائالً  ودعى النبي
یعطي على العنف  إن اهللا رفیق یحب الرفق ، ویعطي على الرفق ماال: ( وقال صلى اهللا علیه وسلم. أحمد 

  .رواه مسلم) من یحرم الرفق یحرم الخیر« وقال علیه الصالة والسالم . رواه مسلم  )
  

   :حق تقریر المصیر: سابعاً 
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وـقـد ، االعتــراف بحریــة الفـرد وقیمتــه وحقــه فــي اختیـار وتقریــر مصــیره، مـن أهــم مبــادئ اإلرشـاد النفســي
التوجیــه : كــن ظهــر بمســمیات عــدة؛ منهــاول، اهــتم الكثیــر مــن علمــاء الــنفس والخدمــة االجتماعیــة بهــذا المفهــوم

  .وحریة اإلدارة، االختیار الحر، الذاتي
وهــذا ، كحقیقـة أخالقیـة، وینبـع هـذا المبـدأ مــن إیمـان المرشـد بحـق المسترشــد فـي ممارسـة بعـض حریتــه

رغــام ولـیس فیـه إ، ولـیس إجبـاراً ، أن اإلرشـاد إرشــاد" زـهران" ویـرى، یسـاعد فـي تكـوین العالقـة اإلرشــادیة المهنـي
تتـیح الفرصـة للقـوى ، ولكنـه عملیـة مسـاعدة، إنـه لـیس شـیئًا یعملـه المرشـد للمسترشـد، وال أوامر وال حلول جاهزة

فیســتطیع أن یــتعلم كیــف یحــل هــو مشــكالته بالطریقــة التــي ، أن تعمــل وتظهــر، الخیــرة واإلیجابیــة فــي اإلنســان
  )٦٦:٢٠٠٠زهران، ( .یراها مناسبة

خــذها (بطریقــة  ،تقـدم للمسترشــد الــذي لــه الحــق فـي تقریــر مصــیره، إلرشــادیةإن المسـاعدة فــي العملیــة ا
ومنهـا أن یتعـود ، ولیكن القـرار فـي النهایـة قـرار المسترشـد وهـذا األمـر لـه أبعـاده اإلنسـانیة والتربویـة) أو اتركها 

ن واجـه ، هیستشـعر قیمـة النجـاح ویتكـرر ذلـك فـي حیاتـ، فـإن أحسـن وأصـاب، الفرد علـى تحمـل نتـائج قراراتـه ٕ وا
فـال یلقـي بالتبعـة علـى المسترشـد أو ، بعض المنغصـات والعراقیـل كـان أقـوى علـى تحملهـا ألن القـرار كـان قـراره

والتطــرق إلــى الحلــول ، وال یتعــارض ذلــك مــع نصــائح المرشــد وتوضــیحه للجوانــب المتعــددة للمشــكلة، اآلخــرین
  .المقترحة والبدائل

لیختـار ویقـرر دون ، وترك لإلنسان العاقـل التفكـر والتـدبر، جلیة وقد رسخ اإلسالم هذه المفاهیم بصورة
ا : ( یقـول تعـالى. إرغام أو إرهـاب أو سـیطرة َ ن ـدْ تَ ْ نَّـا َأع ْ ِإ ـر فُ كْ َ ی ْل ـاء فَ ـن شَ َ م َ ن و ِم ْ ـؤ ُ ی ْل ـاء فَ ـن شَ َ ْ فَم ـم بِّكُ ـن رَّ ـقُّ مِ حَ ـلِ اْل قُ َ و

ا  َ قُه ادِ َ ر ْ سُ م ِه اَط ِب ارًا َأحَ َ َ ن ین الِمِ لظَّ   ٢٩الكهف ) لِ

رٍ : ( ویقول تعالى طِ ْ ی َ ص ُ م م ِب ِه ْ ی َل تَ عَ ْ َ : (ویقـول عـز وجـل، ٢٢الغاشـیة) لَّس ـن ـدُ مِ شْ َ الرُّ ـیَّن َ ـد تَّب ـي الـدِّینِ قَ َ فِ اه َ ـر كْ َال ِإ
 َ ــــا و َ ه َ َل ــــام َ َ َال انفِص ثْقَى ُ ــــو ِة اْل َ و ْ ر ُ ع ــــاْل ــــكَ ِب َ س ْ تَم ْ ــــدِ اس قَ ــــهِ فَ الّل ن ِب ِم ْ ــــؤ ُ ی َ وتِ و ــــاغُ الطَّ ْ ِب ــــر فُ كْ َ ْ ی ــــن َ ــــيِّ فَم غَ ٌ اْل ــــیم لِ یعٌ عَ ــــمِ َ ــــهُ س ) الّل

 .٢٥٦البقرة

یلمــس بوضــوح أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم كــان ، والمتصــفح للســنة النبــوي المشــرفة والســیرة العطــرة
أن زوج بریـرة : فعـن ابـن عبـاس أنـه قـال، یعطي الخیار لصاحب القـرار فـي أمـره الشخصـي دون إرغـام أو قسـر

یطـوف خلفهـا یبكـي ودموعـه تسـیل علـى لحیتـه فقـال النبـي صـلى اهللا  كان عبدًا یقال له مغیث كـأني أنظـر إلیـه
فقــال النبــي صــلى اهللا ، یاعبــاس أال تعجــب مــن حــب مغیــث بریــرة ومــن بغــض بریــرة مغیثــاً : علیــه وســلم لعبــاس

رواه البخـاري . (ال حاجـة لـي فیـه: قالـت، إنمـا أنـا أشـفع: قـال، یارسـول اهللا تـأمرني: علیه وسلم لـو راجعتـه قالـت
(  

، فقالــت یــا رســول اهللا، جــاءت فتــاة إلــى رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم، عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــاو 
فــإني قــد أجــزت مــا صــنع أبــي ولكــن : فقالــت، فجعــل األمــر إلیهــا، إن أبــي زوجنــي ابــن أخیــه یرفــع بــي خسیســته

  )رواه البخاري ( .   أردت أن تعلم النساء أن لیس لآلباء من األمر شيء
عنــدما ، آخــر تــرك الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم الخیــار فــي تنــازلهم عــن الغنــائم بعــد غــزوة حنــینوفــي موقــف 

أقبل وفد من هوازن مسلما، فسألوا الرسول صلى اهللا علیه وسـلم أن یمـن علـیهم بالسـبي واألمـوال، وأدلـوا إلیـه بكـالم تـرق 
ن أحــب الحـدیث إلـى أصــدقه، فأب: لـه القلـوب، فقــال ٕ : نـاؤكم ونســاؤكم أحـب إلــیكم أم أمـوالكم؟ قــالواإن معـي مــن تـرون، وا
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إنــا نستشـــفع برســـول اهللا : فقومــوا فقولـــوا) أي صــالة الظهـــر ( إذا صــلیت الغـــداة : فقـــال. مــا كنـــا نعــدل باألحســـاب شــیئا
صـلى اهللا علیـه وســلم إلـى المــؤمنین، ونستشـفع بــالمؤمنین إلـى رسـول اهللا صــلى اهللا علیـه وســلم أن یـرد إلینــا سـبینا، فلمــا 

أمــا مــا كــان لــي ولبنــي عبــد المطلــب فهــو لكــم، : صــلى الغــداة قــاموا فقــالوا ذلــك، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم
مــا كــان لنــا فهــو لرســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم، فقــال األقــرع بــن : وسأســأل لكــم النــاس، فقــال المهــاجرون واألنصــار

أمــا أنــا وبنــو : أمــا أنـا وبنــو فــزارة فـال، وقــال العبــاس بــن مـرداس: أمــا أنــا وبنـو تمــیم فــال، وقــال عیینـة بــن حصــن: حـابس
وهنتمـوني : فقـال العبـاس بـن مـرداس. بلـى، مـا كـان لنـا فهـو لرسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: سلیم فال، فقال بنـو سـلیم

 .) أي أضعفتموني(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التوصیات والمقترحات
، اولة استقراءها مـن دیننـا الحنیـف واألخـالق اإلسـالمیةومح، بعد هذه المحاولة لتأصیل أخالقیات مهنة اإلرشاد

 :یوصي الباحث بالتالي

 مــن مشــروع قــانون تنظــیم مهنــة العــاملین فــي، ضــرورة إعــادة النظــر فــي الجــزء المتعلــق بأخالقیــات المهنــة -١
 وصـــیاغته بمـــا یتناســـب مـــع األخـــالق )فـــي قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربیـــة ( مجـــال الصـــحة النفســـیة واالجتماعیـــة

  .اإلسالمیة
مـــع اإلقـــرار بتقـــدمهم فـــي فنیـــات اإلرشـــاد ، یؤكـــد الباحـــث علـــى ســـطحیة القواعـــد األخالقیـــة لـــدى الغـــربیین -٢

لـــذا یـــرى الباحـــث ، ألخالقیـــاتاوأن ســـبقهم هـــذا ال یعطـــیهم قصـــب الســـبق فـــي مضـــمار ، وصــیاغتهم للنظریـــات
صــیر لــیس فــي المــورد ولكــن مــن البــاحثین وأن التق، ضــرورة الغربلــة الفكریــة لمــا یعــرض علینــا مــن أفكــار غیرنــا

  .النفسیین المسلمین
، ألخـالق فـي اإلسـالمایتنـاول ، تخصیص مساق أو جزء من مساق لطلبة اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي -٣

  .ومن الممكن أن یكون ذلك ثمرة تعاون بین األساتذة الشرعیین والنفسیین، وتهیئته لیناسب أخالقیات المهنة
ى الباحــث وجــود فجــوة وهمیــة غیــر حقیقیــة  بــین العلــوم النفســیة وعلــوم الشــریعة لــذا فــإن الباحــث یــدعو یــر   -٤

، فهنــاك الكثیــر مــن نقــاط االلتقــاء بینهمــا، إلــى تعزیــز تفاعــل األســاتذة الشــرعیین وزمالئهــم التربــویین والنفســیین
وتصــمیم بــرامج إرشــادیة نفســیة ، فعلــى ســبیل المثــال مــن الممكــن تصــمیم أبحــاث مشــتركة تتكامــل فیهــا الجهــود

وتكــون أكثــر فاعلیــة مــع اإلنســان ، قــد ال یتقنهــا كــل طــرف منهمــا علــى حــدا، عملیــة تقــوم علــى أســس شــرعیة
 .المسلم من النماذج المبنیة على تصورات غربیة المنشأ
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  اعـداد

  عبد الهادي مصالحة. د  
 

لقد نال مجال اإلعاقة اهتمامًا بالغًا في األعوام األخیرة؛ ویعزى هذا االهتمام إلى االقتناع المتزاید في 
المجتمع لهم كامل الحق في العیش الكریم وفي النمو كافة المجتمعات بكون المعاقین كغیرهم من أفراد 

بأقصى ما تسمح به طاقاتهم وقدراتهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن االهتمام بالمعاقین یرتبط ارتباطًا 
وثیقًا بتغیر نظرة المجتمع لهؤالء األفراد والتحول من النظر إلیهم كعالة إلى طاقة وثروة بشریة یمكن استثمارها 

  .ا استثمار إذا ُأحسن ذلكأیم
وحیث أن اإلنسان یعتمد على حواسه الخمس في الحصول على المعلومات والتعرف على البیئة 
المحیطة به وأن أي فقدان أو اختالل في واحدة أو أكثر من هذه الحواس یعني اعتمادًا أكبر على الحواس 

  .المتبقیة
ل بین الفرد والبیئة؛ وبذلك یعیش المعاق بصریًا وتلعب حاسة البصر الدور األكبر في عملیة التواص

عالمًا محدودًا ضیقًا لفقدانه لهذه الحاسة، فالمعاق بصریًا لدیه الحاجات النفسیة التي ال یستطیع إشباعها، 
وحاجات اجتماعیة ملحة تتطلب االنفتاح على المجتمع والتعامل مع أفراده اآلخرین، فتبرز هنا مواقف 

  .ذي قد یؤدي إلى سوء التكیف مع البیئة المحیطةالصراع والقلق ال
، لتحقق أهدافًا في غایة األهمیة  وتنبع من هنا الحاجة إلى الخدمات اإلرشادیة للمعاقین بصریًا
بالنسبة لهم مثل محاولة إشباع حاجاتهم ومواجهة مشكالتهم والتغلب على اآلثار النفسیة المترتبة على 

  .إلخ……… واالنطواءإعاقتهم مثل القلق، واإلحباط 
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فالمعـاق بصــریًا : ومـن هنـا جـاءت هــذه الورقـة لتعـالج بعـض األمــور اإلرشـادیة التـي تخـص المعــاقین بصـریاً 
كإنســان لــه مــن المتطلبــات الكثیــر حتــى أنهــا تفــوق متطلبــات اإلنســان المبصــر؛ فهــو بحاجــة ماســة إلرشــاد 

والبــرامج التربویــة الخاصــة، والتــدرب علــى معـین فــي جمیــع شــئون الحیــاة، یتمثــل ذلــك فــي الرعایــة الصــحیة، 
مهارات الحیاة المختلفة، اإلعداد المهني، والتوعیة الدینیة التي تسـاعده علـى تقبـل اإلعاقـة والتكیـف المقبـول 

  .مع المجتمع

  :ویتضمن إرشاد المعاقین بصریًا مبادئً إنسانیة تتجلى في األمور التالیة
حق في الحیاة اإلنسانیة الكریمة بما فیها من واجبـات ومـا علیهـا مـن المعاقون بصریًا هم أناس لهم كامل ال -

  .حقوق
یمتلك  المعاقون بصریًا مـن اإلمكانیـات والقـدرات التـي یمكـن اسـتغاللها بشـكل مثمـر إذا مـا أحسـن تـأهیلهم  -

  .بحیث یكونون أفرادًا منتجین
یة والصحیة بالشكل الذي یلبي یحتاج المعاقون بصریًا إلى الرعایة االجتماعیة والنفسیة واالقتصاد -

  .حاجاتهم
یمتلك المجتمع المحلي من االتجاهات السلبیة تجاه اإلعاقة البصریة ما یستحق العمل الجاد على تعدیله  -

  )١٣٨: ١٩٨٦عبد الحمید الهاشمي، . ( وتغییره
عیة ویعاني المعاقون بصریًا من مجموعة من المشكالت الشائعة والتي تضم مشكالت نفسیة واجتما

وأسریة وتربویة ومهنیة، وسیقوم الباحث بإلقاء الضوء على بعض من هذه المشكالت ودور المرشد في 
  :المساعدة على حل هذه المشكالت

  :المشكالت النفسیة:  وًال 
  :من أهم المشكالت النفسیة التي یعاني منها المعاقون بصریاً 

راد العادیین عامة؛ إذ ال یمكن الفصل بین نواحي ینتج هذا القلق من االختالف عن األف: القلق النفسي. ١
ومما یدلل على ) ١٣٢: ١٩٧٩مختار حمزة، ( القصور الجسمي والشعور النفسي، فاالرتباط بینهما وثیق، 

  : هذه المشكلة
  .اضطراب حركة المعاق بصریًا الخالیة من الثقة. أ    
  .عدم الخوض في مغامرات استطالعیة قد تعرض لألذى. ب    
  .الشكوى من التوتر واالكتئاب. ج    

  :وقد فرق المختصون بین نوعین من القلق     
قلق االنفصال وهو ذلك القلق الذي ینتج من الخوف من انقطاع العالقة بینه وبین األفراد الذین : أولهما -

مداده بالمعلومات البصریة التي تلزمه ٕ   .یعتمد علیهم في تدبیر شئون حیاته وا
ق الفقدان الكلي للبصر وهذا القلق یعاني منه ضعاف البصر الذین یخشون من فقدان البقیة قل: وثانیهما -

  ) ٦٧: ١٩٩٧كمال سیسالم،. (المتبقیة من بصرهم فیغدوا مكفوفین كلیاً 
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عندما یجد المعاق بصریًا تناقضًا واضحًا بین المعاملة التي یلقاها في البیت  : العزل واالنطواء. ٢
لة غالبًا باالستجابة لكل مطالبه والعفو عنه عند الخطأ ألنه معاق بصري، وبین تلك وتتسم هذه المعام

بالقسوة؛ هذه المواقف تجعل  –في بعض األحیان  –التي یلقاها من عناصر البیئة الخارجیة، والتي تتسم 
  )٧٥: ١٩٩٧كمال سیسالم،. (ًا یمیل إلى العزلة واالنطواءالمعاق بصری

المعاق بصریًا الصراع عندما یحاول أن یكون شخصیة مستقلة، فهو في صراع بین ینتاب : الصراع . ٣
الدافع لالستقالل والدافع لألمن، ویعلو هذا الصراع ویخبو حتى ینتهي إما إلى تغلب الدافع إلى االستقالل 

األمن  فینمو باتجاه الشخصیة القسریة التي تطغى علیها المواقف العدوانیة، أو إلى تغلب الدافع إلى
  )٢٨٥: ١٩٧٨لطفي بركات أحمد،. (یةفینمو باتجاه الشخصیة االنسحاب

یلجأ المعاق بصریًا إلى أنواع من الحیل الدفاعیة لمواجهة أنواع من الصراع : الحیل الدفاعیة. ٤
والمخاوف؛ وأهم هذه الحیل التبریر ، فهو عندما یخطئ یبرر أخطاءه بأنه معاق بصریًا رغم أن إعاقته 

ال تكون لها دخل كبیر فیما ارتكب من أخطاء، كما یلجأ المعاق بصریًا إلى الكبت كوسیلة دفاعیة قد 
توفر ما یطمح إلیه من أمن وتوفیر الرعایة،فهو ال یبرز بعض رغباته ویمتنع عن بعض النزوات 
ویضحي ببعض اللذات من  جل الحصول على تقبل الناس له والفوز بالشعور واألمن وتجنب 

وقد یلجأ المعاقون بصریًا إلى التعویض كوسیلة دفاعیة هروبیة كاستجابة لشعور . تهجان واالستنكاراالس
  .العجز أو النقص

ً أكانت اإلعاقة كلیة أو جزئیة، فالذات  :مفهوم الذات .٥ یتأثر مفهوم الذات لدى المعاقین بصریًا سواء
محدد للسلوك، وقد یسیطر عامل سلبي  هي جوهر الشخصیة ومفهوم الذات هو حجر الزاویة فیها، وهو

على مفهوم الذات فیعمم القصور والعجز على جمیع جوانب الشخصیة فینعكس ذلك على السلوك  فیبدو 
  .مترددًا  مهزوزاً 

إن الوسط األسري الذي  یعیش  المعاق بصریًا فیه یؤثر بشكل مباشر على مفهوم الذات فالحمایة   
من مفهوم الذات یتراجع عند مواجهة المجتمع بكافة تعقیداته مما یؤثر سلبًا الزائدة والدالل المفرط یجعل 
  ) ٣٨: ١٩٩٢جمال الخطیب،. ( على شخصیة المعاق بصریاً 

مكانیاته ویجعله یعتمد    ٕ إن انخفاض مفهوم الذات لدى المعاق بصریًا یقلل من ثقة المعاق بقدراته وا
ور بالخبرات الناجحة حیث تعتبر هذه الخبرات على اآلخرین بشكل كبیر، مما ینقص من فرص المر 

  .ضروریة لنمو مفهوم الذات بشكل سلیم
یتبدى مما سبق حتمیة التدخل النفسي للمساعدة في مواجهة المشكالت النفسیة التي تواجه المعاق   

  :بصریًا  ویتجلى هذا التدخل من خالل اإلرشاد النفسي

  :اإلرشاد النفسي
على تقدیم الخدمات النفسیة المتخصصة وتحسین مستوى التوافق الشخصي لدى یشتمل هذا المجال        

المعاق بصریًا ومساعدته في مواجهة ما یعترضه من مشكالت، وتصحیح مفهوم الذات لدیه، كما یتضمن 
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 هذا المجال تغییر فكرة المعاق عن نفسه واتجاهاته نحو إعاقته وتقبلها، وتشجیعه على االستقاللیة واالعتماد
  .على الذات والبعد عن المواقف المحبطة ومساعدته على االنطالق والتخلص من العزلة النفسیة

  :دور المرشد في المشكالت النفسیة
 

لیة التعرف على تأثیر اإلعاقة البصریة على شخصیة المعاق بصریًا وسلوكه وما لدیه من استعدادات عق .١
  .ومستوى ذكاء مدى قدرته على االستفادة من البرامج المتاحة

محاولة تغییر نظرة المعاق بصریًا عن نفسه، والعمل على تنمیة النواحي اإلیجابیة لكي یتقبل النواحي  .٢
السلبیة دون تأثیر في مفهوم الذات لدیه؛ وبذلك تخفف النواحي اإلیجابیة اآلثار المترتبة على النواحي 

  .ةالسلبی
التعرف على أسالیب الرعایة الطبیة والتربویة واالجتماعیة والتي یجب أن تأخذ طریقها في وقت مبكر   .٣

من حیاة الطفل المعاق بصریًا بما في ذلك خدمات اإلرشاد النفسي األسریة التي تعمل على تحسین 
ند األطفال المعاقین اتجاهات األسرة نحو اإلعاقة البصریة وتنمي اتجاهات تقدیر الذات واحترامها ع

  .بصریاً 
مساعدة المعاق بصریًا على تغییر أفكاره واتجاهاته ومعتقداته غیر العقالنیة ومساعدته في عملیة   .٤

حباطه ٕ   .التعبیر السلوكي عن مشاعره مما یؤدي إلى تنفیس  غضبه وا
د تنجم من اإلفراط في إرشاد ذوي المعاقین في كیفیة التعامل مع أبنائهم المعاقین وبیان المخاطر التي ق  .٥

  )كل شئ یزید عن حده ینقلب إلى ضده .( الحمایة والدالل الزائدین
فاروق عبد . ( العمل على أن تكون عملیة اإلرشاد تعاونیة تشتمل كل من له عالقة بالمعاقین بصریاً   .٦

 ) ٣١١: ١٩٨٢؛ فتحي عبد الرحیم،١٤٠١:٢٧السالم،

  
  :المشكالت االجتماعیة: ثانیاً 

ید الخصائص االجتماعیة على أنها األنماط المتعلقة بعملیة التفاعل االجتماعي التي تتم یمكن تحد
بین الفرد واآلخرین من األقران ویكون هدفها األساسي تحقیق أغراض المتفاعلین من خالل تفاعل اجتماعي 

  .مثمر
وخاصة في المراحل ومن المتعارف علیه أن المعاقین بصریًا  یواجهون مشكالت في التكیف االجتماعي 

العمریة المبكرة، وهذه المشكالت تنطوي على مضامین طویلة األمد بالنسبة للنمو االجتماعي واالنفعالي في 
ورًا مهمًا في نموه المراحل العمریة الالحقة، وعلیه فإن ردود فعل اآلخرین تجاه المعاق بصریًا تلعب د

  )٨٥: ١٩٩٨منى الحدیدي،. (االجتماعي
  :المشكالت االجتماعیة التي تواجه المعاقین بصریاً ومن أهم 
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یواجه المعاقین بصریًا صعوبات في التفاعل االجتماعي ترجع إلى قصور : التفاعل االجتماعي .أ 
المعلومات البصریة التي تلعب دورًا بالغًا في السلوك االجتماعي، ویبدأ ذلك في المهد حیث یبدأ 

 .ینعكس ذلك على استجابة كل منهما لآلخرالتفاعل االجتماعي بین الولید وأمه ف

إن غیاب حاسة البصر یؤثر بشكل كبیر في عملیة النمو االجتماعي، فالمعاق  : التقلید والمحاكاة .ب 
بصریًا ال یستطیع أن ینظر حوله ویرى كیف یلعب ویمشي ویجلس ویأكل ویلبس اآلخرون فیفعل 

عرضي فالتعلم عن طریق المحاكاة والتقلید مهم جدًا مثلهم ولذلك فهو ال یستفید من فرص التعلم ال
في إثراء النمو االجتماعي، وكذلك یعجز المعاق بصریًا في تقلید التعبیرات الجسمیة المختلفة 

 .فمالمح وجهه مثًال ال تدل على فرحه أو غضبه أو اندهاشه فكلها نفس التعبیرات الوجهیة
لبصریة في الكثیر من المشاكل االقتصادیة، فانقطاع تسبب اإلعاقة ا: المشكالت االقتصادیة .ج 

الدخل أو انخفاضه خاصة إذا كان المعاق بصریًا هو العائل الوحید لألسرة قد یفقده مكانته في 
  :األسرة، كما أن اإلعاقة البصریة تتطلب المزید من النفقات اإلضافیة التي تتمثل في صنفین

عالج واإلقامة في المستشفى والعملیات نفقات تتصل بالمرض ذاته مثل تكالیف ال -
  .الخ.………الجراحیة

نفقات مالزمة لإلعاقة البصریة مثل نفقات التحرك ونفقات فنیات الحیاة ونفقات فقدان القدرة   -
  على االتصال عن طریق الكلمة المكتوبة

ً ارتفعت النفقات أو انخفضت فإنها تشكل عبئًا فهي تزید من اإلنفاق وتقلل من ا  لدخل أو توقفه وسواء
  .على أسوأ تقدیر

من المشكالت الموجودة عند المعاقین بصریًا  حیث نجد الكثیر منهم  یقوم بحركات  : اللزمات . د
عصبیة تعتبر من الخصائص الممیزة لهم مثل وضع اإلصبع في العین،هز الرأس، هز الیدین، 

إلى تحقیق أي غرض واضح  أي حركة متكررة روتینیة ال تهدف" وتعرف اللزمات السلوكیة بأنها 
الحرمان البیئي، نقص الثقة بالنفس، االستثارة : ومن األسباب المحتملة للزمات" ملحوظ 

الذاتیة،التعویض عن األنشطة البدنیة، الخلل في التفاعل بین الطفل ووالدیه، النقص في التغذیة 
هذه اللزمات االهتمام في حد  البصریة،  التعلم من خالل التكرار، وفي مراحل العمر األول ال تثیر

ذاتها إال أنها قد تؤدي إلى تعطیل أو اضطراب بعض العملیات الهامة في حیاة المعاق بصریًا مثل 
القراءة والحركة، وقد تستمر هذه اللزمات فترة من الزمن فتصبح عادات حركیة من الصعب تغییرها 

اه اإلعاقة والمعاقین مما یغلب علیه أو التخلص منها، مما یؤدي إلى تكوین اتجاهات سلبیة تج
  .طابع الشفقة والرفض

یشعر المعاق بصریًا أو یشعره اآلخرون بأنه عبئًا ثقیًال علیهم، وغالبًا ما یكتم : تبعیة المعاق بصریاً . هـ
خفاءه بشكل أو بآخر، وتتزاید تبعیة المعاق بصریًا عادة في الدائرة  ٕ اآلخرون هذا العبء في أعماقهم وا

ئلیة، ومما ال شك فیه أن أعضاء أسرة المعاق واألصدقاء المحیطین به یؤثرون تأثیرًا واضحًا في تشكیل العا
  اتجاهاته نحو االستقالل واالعتماد على النفس
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إن حمایة األسرة الزائدة لطفلها وشفقة األقارب واألصدقاء وتشاؤم المعلمین والمرشدین ورفض  
هي إال نتیجة االعتقادات الخاطئة عن القیود التي تفرضها اإلعاقة أصحاب العمل؛ كل هذه العوامل ما 

ذا كنا نرید أن نهیئ الظروف االجتماعیة المالئمة للمعاق بصریًا لتحقیق ذاته والقیام  ٕ البصریة على الفرد، وا
. غلب علیهابالمسئولیات والواجبات التي یتمتع بها أقرانه المبصرین، فال بدیل عن مقاومة هذه االعتقادات والت

  ) ١٢٥: ١٩٩٦فاروق الروسان،. (
  

  :دور المرشد في المشكالت االجتماعیة
  :لكي یستطیع المرشد المساعدة في حل المشكالت االجتماعیة یجب أن

یدرس كل حالة ویتعرف كل ما یحیط بالمعاق بصریًا من ظروف بیئیة ودراسیة ومهنیة مستخدمًا في   .١
اإلرشاد مثل المقابلة والزیارة المنزلیة وغیرها حتى یساعده في  ذلك مجموعة من استراتیجیات عملیة

  .التغلب على المشكالت التي تواجهه أو تواجهه األسرة نتیجة اإلصابة بهذه اإلعاقة
یساعد المعاق بصریًا في التكیف مع إعاقته، ومع ظروف المؤسسة التي ترعاه وتزویده بالعادات   .٢

  .االجتماعیة والخلقیة السلیمة
؛ فیجب أال تحرمه إعاقته البصریة من ی  .٣ نظم برامج ترویحیة لدعم السلوك االجتماعي للمعاق بصریًا

  .االستمتاع بالترفیه واالنخراط االجتماعي وتلبیة حاجاته االجتماعیة
یوجد البرامج واإلجراءات  والوسائل الهادفة إلى توعیة أفراد المجتمع بأسالیب وطرق التعامل مع   .٤

یًا وتحسین وتعدیل اتجاهات المجتمع نحوهم، ومن هذه البرامج واإلجراءات وسائل المعاقین بصر 
اإلعالم المختلفة وعقد المحاضرات والندوات المختلفة التي تؤثر في نشر الوعي االجتماعي في 

  المجتمع
یة یستخدم استراتیجیات إرشادیة تركز على التعاون في األنشطة والتدریب على مهارات الحیاة الیوم  .٥

مثل مهارة تناول الطعام وارتداء المالبس والعنایة بنظافة الجسم وحسن المظهر ومهارات االعتماد على 
  .النفس

یركز على إیجاد الوسائل واإلجراءات التي تهدف إلى الحیلولة دون ظهور اللزمات السلوكیة وذلك   .٦
للجوء للعنف والقسوة والتوبیخ، بالتدخل المبكر ویجب هنا التركیز على التوجیه الهادف الهادئ دون ا

ولعل من أهم الوسائل تأثیرًا لمساعدة المعاق بصریًا على التغلب علة هذه اللزمات إمداده بوائل التسلیة 
  .واأللعاب المثیرة واألنشطة التي تلبي حاجاته مع التشجیع الصبور المستمر

تقدم المساعدات المالیة التي تخدمه  یساعد على توجیه المعاق وأسرته إلى المؤسسات المجتمعیة التي  .٧
خالل فترة عالجه وتأهیله حتى یمنع حدوث مضاعفات ومشاكل جدیدة مترتبة على المشاكل 

  )١١٢: ١٩٨٣؛ محمد فهمي،٨٩: ١٩٩٨منى الحدیدي، . ( االقتصادیة
  
  :المشكالت التربویة: ثالثاً  
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علیها ال ترجع في أهمیتها فقط إلى ما یحتاج المعاق بصریًا  إلى التعلم ألن الخبرات التي یحصل    
تضیفه من معلومات ولكنها تتیح أیضًا تعلم الوسائل التي یمكن اتباعها لزیادة معارفه، إضافة إلى ذلك فإن 

  .التعلم عن طریق الخبرات یؤدي إلى التفاعل مع العالم الخارجي مما یتیح له الخروج من سلبیته
دة تؤثر على الخصائص التربویة للمعاق بصریًا مثل درجة الذكاء وزمن وهناك عوامل كثیرة مجتمعة أو منفر  

اإلصابة باإلعاقة ودرجة اإلعاقة وطبیعة االتجاهات االجتماعیة وطبیعة الخدمات االجتماعیة والتعلیمیة 
 والتأهیلیة والنفسیة والصحیة التي تقدم للمعاقین بصریًا في المجتمع، وعلى الرغم من ذلك فإنه ال یوجد

اختالفات واضحة في الجوانب العقلیة والذكاء ترجع إلعاقة البصریة بصورة مباشرة، إال أنه من أهم 
  : المشكالت التربویة التي یعاني منها المعاقون بصریاً 

یمیل المعاقون بصریًا إلى التعامل مع األشیاء المحسوسة بشكل : نقص القدرة في الخیال والتصور . أ
ان عن األمور المجردة مما یؤدي إلى قصور في التفكیر المجرد واالتجاه واضح ویبتعدون بقدر اإلمك

  .نحو التفكیر المحسوس
یعاني المعاقون بصریًا من االنخفاض في المستوى عند  :انخفاض المستوى في اختبارات التحصیل  . ب

ذي یتطلب تأدیة اختبارات التحصیل المختلفة بشكل عام، وربما یرجع ذلك إلى طبیعة العمل المدرسي ال
  .أمورًا قد ال یستطیع المعاقون بصریًا التعامل معها

النمو اللغوي : ینفرد السلوك اللغوي عند المعاقین بصریًا بظاهرتین لغویتین بطء أولهما: السلوك اللغوي. ج 
لدیهم ویرجع السبب في ذلك إلى عدم إمكانیة هؤالء من االستفادة من حاسة البصر في عملیة التقلید التي 

تبدو في الصعوبة التي تواجه المعاقین بصریًا أثناء : تلعب دورًا أساسیًا في مختلف مراحل النمو، وثانیهما
ومن أهم مرحلة اكتساب المفاهیم اللغویة الصحیحة وهو ما یعرف في أدبیات اإلعاقة البصریة باللفظیة، 

  :اضطرابات اللغة والكالم التي یعانیها المعاقین بصریاً 
  ).ق(بـ) ك(أو ) س(بـ  ) ش(وهو استبدال صوت بصوت كاستبدال  االستبدال -
وهو استبدال أكثر من حرف في الكلمة بأحرف أخرى تغیر من معناها : التشویه أو التحریف -

  .وبالتالي عدم فهم المراد من الكالم
  .یتمثل في ارتفاع الذي قد ال یتوافق مع طبیعة الحدث الذي یتحدث عنه: العلو -
  .طبقة الصوت بحیث یسیر على نبرة ووتیرة واحدةعدم تغیر في  -
  .القصور في استخدامات اإلیماءات والتعبیرات الوجهیة والجسمیة المصاحبة للكالم  -
اإلفراط في األلفاظ على حساب المعنى، فیعمد إلى سرد مجموعة من الكلمات واأللفاظ : اللفظیة  -

  .عله یستطیع أن یوصل أو یوضح فكرته
تسود في أوساط المجتمع اعتقادات خاطئة حول  : ئة في تربیة وتعلیم المعاقین بصریاً اعتقادات خاط. د

  :تعلیم المعاقین منها
ال یرون شیئًا على اإلطالق، وهذا االعتقاد خاطئ تمامًا حیث ) المكفوفین ( أن المعاقین بصریًا  -

  .فقط من المجموع الكلي للمعاقین بصریًا ال یرون تماماً %  ١٠تبین أن 
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استخدام حاسة البصر أثناء التعلیم یضعف البصر، إال أن هذا االعتقاد یجب أن یتغیر حیث   -
  .أن تنمیة المهارات البصریة أصبحت من األولویات في مجال تربیة وتعلیم األطفال المعاقین بصریاً 

نتقال من نظام تتمثل هذه االتجاهات في اال : تطبیق االتجاهات الحدیثة في تربیة المعاقین بصریاً : هـ  
  )٦٥: ١٩٩٧كمال سیسالم،. ( المدارس الخاصة إلى نظام برامج الدمج في المدارس و الصفوف العادیة

  :دور المرشد في المشكالت التربویة 
 ِ   :یتوجب على المرشد أن یقوم بـ

توجیه المعاق بصریًا إلى المدارس والمعاهد الخاصة ویعرفه على الخدمات المقدمة ویغرس لدیه  -
  .عتماد على النفس وینمي قدراته إلى أقصى حد ممكناال

إشراك المعاق بصریًا في األنشطة المدرسیة مشاركة فعالة ویكون ذلك من خالل طرق وأسالیب  -
تتمیز بالحب والدفء والرغبة في المساعدة والتقبل، فتتیح لهم هذه المشاركة تحصیل الخبرات 

  .اآلخرین لهم وهذا هو غایة أي عمل تربوي وتأهیلي واإلسهام في األنشطة والثقة في الذات وتقبل
، وتعتمد هذه الفلسفة على -   :العمل على تغییر  فلسفة تعلیم المعاقین بصریًا
  .تصمیم برامج تعمل على استثارة حاسة البصر -
تصمیم برامج تركز على تحدید الوسائل واألسالیب التي تعمل على زیادة االستفادة من حاسة  -

  .اإلبصار
إقامة شبكة عالقات تهدف إلى تنمیة اتجاهات المجتمع المحلى نحو اإلعاقة البصریة واالتجاهات    _    

  .المعاصرة التي تهتم ببرامج اإلعاقة البصریة
  :المشكالت المهنیة: رابعا

یعتبر المعاق بصریًا كعضو في المجتمع له حقوق وعلیه واجبات، والتي من أهمها أن یمكنه    
مكانیاته، وعلى الرغم من أن المعاقین بصریًا قد یحصلون المجتمع من مما ٕ رسة نشاطه في حدود قدراته وا

على تعلیم من مستوى جید إال أن نسبة كبیرة منهم ال تكتسب معلومات كافیة عن عالم العمل، فتفاعلهم مع 
عمال وذلك اعتمادًا ذوي األعمال المختلفة محدود، ومع ذلك یستطیع المعاقون بصریًا القیام بالعدید من األ

على قدراتهم ورغباتهم ومیولهم، وان الحرف والمهن التي قد یمارسها المعاق بصریًا قد زادت بشكل كبیر في 
اآلونة األخیرة بسبب توفر المعینات البصریة والحركة المتطورة، وبوجه عام فإن هناك قبوًال متزایدًا في معظم 

  )٣٣٥: ١٩٩٨منى الحدیدي،(.ریًا في سوق العمل المفتوحدول العالم  لفلسفة تشغیل المعاقین بص
ونتیجة للتقدم العلمي الهائل فقد تنوعت المهن في المجتمعات مما نتج عنه صعوبة حصول المعاق بصریًا 
على فرص العمل إن لم یكن مؤهًال تأهیًال مهنیًا مناسبًا یستفید من خالل هذا التأهیل من حواسه األخرى 

مكانیاته الجسمیة والنفسیة والحركیة حتى یستطیع بعد انقضاء فترة التدریب المهني االلتحاق وحسب قدراته و  ٕ ا
بالعمل المناسب، فالعمل النافع یعتبر أفضل عالج یساعده على التكیف مع نفسه ومجتمعه وكذلك فإن 

نة كما یحرره من العمل الذي ینجح فیه المعاق بصریًا یكسب حیاته معنى وقیمة وشعورًا بالرضا والطمأنی
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، والعمل ینمي الطموح ویساعد على تنمیة الثقة بالذات  الظالم فیجعله مستقرًا نفسیًا ومتكیفًا اجتماعیًا
  .واالعتزاز بالنفس نتیجة قدرته على اإلنتاج

عدادهم للعمل المناسب هو التوجیه المهني ویقصد به مساعدة  ٕ إن الخطوة األولى قي تأهیل المعاقین بصریًا وا
لمعاق بصریًا على تفهم نفسه وطاقاته حتى یستطیع أن یوظفها في النواحي التي تعود علیه وبالتالي على ا

المجتمع بالنفع وكذلك تحقیق التوافق واإلشباع المهني، ویهدف التأهیل المهني للمعاقین بصریًا أیضًا إلى 
مدوا على غیرهم بأقدر قدر ممكن إعدادهم للعمل في حرفة أو مهنة من المهن التي تالئمهم دون أن یعت

ودون وضعهم في وضع تنافسي مع المبصرین وفي وسط یحمیهم من مخاطر العمل وأضراره كما یهدف 
التأهیل المهني إلى إكساب المعاقین بصریًا الخصائص الشخصیة التي تمكنهم من الحصول على تقبل 

إلى هذه األهداف یقوم التأهیل المهني بتقدیم اآلخرین لهم وتساعدهم على االندماج في المجتمع، وللوصول 
جملة من الخدمات المتكاملة یمكن حصرها في تأهیل  المعاقین في النواحي األكادیمیة والثقافیة والصحیة 

  .والریاضیة والترفیهیة والتدریب المهني والتفاعل االجتماعي
  :خطوات مهمة هيولكي یحقق التأهیل المهني النجاح المنظور یجب أن یمر بثالث    

وذلك لمعرفة درجة كف البصر وظروف اإلصابة وخطوات عالجها حتى تقوم : الكشف الطبي -
  .عملیة التوجیه والتدریب المهني على أساس سلیم

وذلك للتعرف على المعلومات الشخصي عن المعاق وأسرته وخبرته المهنیة : دراسة الحالة -
وهذه المعلومات ضروریة في توجیه ونجاح التدریب  ومستواه الثقافي وقدرته وتكیفه بعد اإلصابة

  .المهني
وهو مساعدة المعاق بصریًا على اختیار ما یناسبه من أعمال في ضوء : التوجیه المهني  -

  .التعرف على ظروف اإلصابة والخبرات السابقة ومدى تقبله للعمل المعروض علیه
  :المهني اآلتيیستلزم أن تتضمن عملیة التأهیل ولتحقیق هذه الخطوات  

وذلك لمعرفة احتیاجات كل مهنة ومتطلباتها من استعدادات وقدرات ومهارات : تحلیل المهن. أ  
  .ومدى مناسبة هذه المهن للمعاق بصریاً 

وذلك لمعرفة قدراته ونواحي القوة والضعف عن طریق الطبیب : تحلیل شخصیة المعاق بصریاً . ب  
  .واألخصائي االجتماعي والنفسي

ویتطلب مراعاة التوفیق بین حاجات المعاق بصریًا والنواحي المكفولة في مجال العمل : التوجیه. ج 
وذلك لوضع كل فرد في المهنة المناسبة له ومساعدة المعاق بصریًا على التكیف النفسي واالجتماعي 

  .لبیئة العمل الجدیدة
ته  وتكیفه مع وضعه الجدید حتى وهذا یتطلب أن یتقبل المعاق بصریًا إعاق: التدریب المهني. د 

  .یستقر نفسیًا وبعد ذلك تبدأ خدمات التدریب على المهنة المالئمة له
وهي المرحلة األخیرة من مراحل التأهیل المهني فال فائدة من التدریب دون إیجاد العمل : التشغیل .هـ

  .المناسب للمعاق بصریًا في المهنة التي تدرب علیها ونجح فیها
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ویجب هنا متابعة المعاق بصریًا بعد التحاقه بالعمل وذلك إلرشاده للتغلب على  : ابعةالمت. و 
  )١٧: ١٤١٢محمد صالح،. ( العقبات أو مشكالت العمل التي قد یواجهها

  :دور المرشد في المشكالت المهنیة
مهارات تتلخص یعتبر اإلرشاد المهني من أهم عناصر التأهیل المهني، ویشتمل هذا اإلرشاد مجموعة من ال

  : في
  .إجراء المقابالت مع المعاق بصریا .١
  .بناء عالقة إرشادیة فاعلة مع المعاق بصریاً   .٢
  .إیضاح دور كل من المرشد والمعاق بصریًا في العملیة التأهیلیة  .٣
  .كتابة أهداف إرشادیة مهنیة للمعاق بصریاً  .٤
  .توجیه المعاق بصریًا وأسرته لتطویر خطط مهنیة واقعیة  .٥
  .المعاق بصریًا على إدراك قدراته ومیوله الذاتیة مساعدة .٦
  .مساعدة المعاق بصریًا على فهم دوره في عالم العمل  .٧
  د.التعامل مع المعاق بصریًا باحترام وألفة .٨
  .معرفة مهارات اإلصغاء اإلیجابي والتنظیم والتشجیع .٩

  .استخدام أسالیب تعدیل السلوك الفاعلة  .١٠
  .مشكالت التي تعیق العملیة اإلرشادیةاستخدام منهج منظم لتغلب على ال .١١

  ) ٣٥٩ – ٣٥٣:  ١٩٩٨منى الحدیدي،(           

 
  .عمان: إرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة، دار حنین).  ١٩٩٢( جمال الخطیب وآخرون  .١
  .جدة: التوجیه واإلرشاد، دار الشروق).  ١٩٨٦( عبد الحمید الهاشمي  .٢
  .عمان: سیكولوجیة األطفال غیر العادیین، دار الفكر).  ١٩٩٦( فاروق الروسان  .٣
مدخل إلى اإلرشاد التربوي النفسي، دار الهدى ).  ١٩٩٢( فاروق سید عبد السالم وآخرون   .٤

  .الریاض: للنشر والتوزیع
المعاقون بصریًا خصائصهم ومناهجهم، الدار المصریة ).  ١٩٩٧( كمال سالم سیسالم  .٥

  .القاهرة: اللبنانیة
: الفكر التربوي في رعایة الطفل الكفیف، مكتبة الخانجي).  ١٩٧٨( لطفي بركات أحمد   .٦

  .القاهرة
السلوك االجتماعي للمعوقین، دراسة في الخدمة االجتماعیة، ).  ١٩٨٣( محمد سید فهمي .٧

  . اإلسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث
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. اختیار المهنة المناسبة له التوجیه المهني للكفیف وكیفیة). هـ ١٤١٢( محمد صالح صالح  .٨
  .اإلمارات العربیة المتحدة ٤٥مجلة المنال، ع ،

  . جدة: سیكولوجیة المرضى وذوي العاهات، دار المجمع العلمي)  ١٩٧٩( مختار حمزة   .٩
  .عمان: مقدمة في اإلعاقة البصریة، دار الفكر)  ١٩٩٨( منى صبحي الحدیدي   .١٠

  
  
  
  
  
  

  
  داداعـ

  توفیق محمد شبیـر. أ
  :مقدمة

والصالة والسـالم علـى سـیدنا وحبیبنـا ، الحمد هللا ذي المن والفضل واإلحسان ، الحمد هللا رب العالمین 
الـذي أرشـدنا إلـى السـبیل ، والمربـي األول والمرشـد األول، وقائدنا محمد صلى اله علیه وسلم فهو المعلم األول 

ــلُ أفعالــه وأقو  ومــداویا ،ومعالجــا ، الــه وحتــى ســكناته تــدل علــى انــه مرشــد مــن الطــراز األولالصــحیح فكانــت جُ
فعلیـك أفضـل الصـالة ، ومن شدة ثقة صحبه بـه كـانوا یقولـون لـه لـو خضـت هـذا البحـر لخضـناه معـك، لألنفس

ومــن تــبعهم بإحســان إلــى یــوم الــدین ،وأتــم التســلیم یــا رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم، وعلــى صــحبه أجمعــین ،
  :عدوب

قـــد یتعـــرض فـــي وقـــت مـــا لمجموعـــة مـــن  وكـــل إنســـان منـــا یعـــیش بـــین لحظـــة وأخـــرى فتـــرات مـــن الضـــعف، أ
لمـن یمـد لـه یـده  ةیجد نفسه بحاجة إلى مـن یقـف بجـواره، بحاجـ يالضغوطات التي تجعل فاعلیته قلیلة، وبالتال

لكـن لألسـف قلیـل مـن یسـتطیع و ،ومشـاكله، كثیـرة هـي الهمـوم التـي تحـیط بنـا ، وأحزانه،لكي ینتشله من همومه 
ولـذلك كانـت مهنـة اإلرشـاد مـن المهـن الشـریفة والنبیلـة والتـي ال یتقنهـا إنسـان إال .أن یتجاوزها أو یتغلب علیهـا 

وینقــي ، فالطبیــب یعــالج األبــدان بینمــا المرشــد یتنــاول ویــداوي ویعــالج النفــوس،واستشــعر عظــم هــذه المســئولیة 
ولـیس ،فهـذا حـق للمسترشـد ، بـا أن نطلـب مسـاعدة اآلخـرین أو نـذهب إلـیهملـذلك لـیس عی. العقول من الشوائب

نًَّة أو تفضل من أحد  واسـودت الـدنیا فـي وجهـك علیـك أن تتوجـه إلـى المرشـد بعـد ،فإذا ما ادلهمت الخطـوب ،مِ
ــأتي لوحــده وبقدمیــه یطلــب المســاعدة فهــذا فــي حــد ذاتــه بشــرى خیــر،اهللا  ، وال أحــد ینكــر أن المسترشــد عنــدما ی

وذلك ألنه سیكون في غایة الحرص علـى الـتخلص مـن هـذه المشـكلة فعنـدما یـأتي اإلنسـان لوحـده وبإرادتـه مـن 
 ملـذ ك فه و عـز . ویدرك مقدار الخطـر الـذي قـد یلحـق بـه، ةأجل طلب المساعدة فهذا یعني أنه یشعر بالمسئولی

والمهـارة لمـن ،إلـى مـن یمتلـك القـدرة والصـائب فـي التوجـه ،واتخذ القرار الجـرئ ، أمره على أن یتخلص من ذلك
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أال وهـو المرشـد النفسـي وجمیعنـا یعلـم أن اإلنسـان عنـدما یختـار شـیئا مـا بإرادتـه یكـون أحـرص النــاس . یسـاعده
 .على تنفیذه بخالف لو كان مجبرا على هذا األمر

ــــه فــــي نفــــس الوقــــت یشــــعر بــــالخوف ــــه أمــــل ولكن ــــأتي المسترشــــد وكل ــــة، إذن ی فكیــــف ســــیكون . والرهب
االســتقبال؟ وكیــف سیســمع لــيَّ المرشــد؟ وكیــف سأضــیع وقتــه فــي الســماع لــي؟ ونتیجــة لــذلك علــى المرشــد أن 

وأن یكـــون قـــادرا علـــى إقامـــة العالقـــات المهنیـــة ، وقـــادرًا علـــى التعامـــل بالشـــكل المناســـب،وذكیـــًا ،یكـــون حـــذرًا 
مـــن أن یكتشـــف فـــي نفســـه الطاقـــة فالعالقـــة التـــي تعتبـــر معاونـــة للمسترشـــد والتـــي تمكنـــه " الناضـــجة والناجحـــة 

إن المرشـد فـي هـذه العالقــة اإلرشـادیة یكـون لدیــه ، والنمــو لیسـت عالقـة معرفیـه فقــط ، السـتخدامها فـي التغییـر
وبــالطبع فإنــه ال یوجــد بــین المرشــدین مــن تكــون لدیــه هــذه ، وینبغــي أن یكــون لدیــه مجموعــة مــن الخصــائص ،

علــــى اعتبــــار أنهــــا غایــــة منشــــودة تمثــــل المســــتوى األمثــــل ولهــــذا نوضــــحها ، الخصــــائص فــــي أقصــــى درجاتهــــا
  ).٢٩٦: ٢٠٠٢الشناوي ،" (المطلوب في العالقة اإلرشادیة

وبـین ،والتـي تـأتي مزیجـًا مـا بـین الواقـع العملـي الـذي عشـته فـي هـذا المیـدان ، ولذلك كانت هـذه الورقـة
هـذه الثقـة .اب ثقـة المسترشـد بالمرشـد حیث تدور هـذه الورقـة  حـول كیفیـة إكسـ،الجانب النظري الذي تبلور لدي

رشـادي بشـكل خـاص فالثقـة هـي الجسـد الـذي نعبـر مـن ، ٕ والتي هي األساس في كل عمل إنسـاني بشـكل عـام وا
ن فقــدناها ،الثقــة والتــي إن وجــدت فــإن كــل أمــر بعــدها هــین وبســیط . وعقــول المسترشــدین،خاللــه إلــى قلــوب  ٕ وا

ثـق ولكننـا ال نجـد مـن ن، فكثیـر منـا یعـاني مـن مشـكالت.قبـل أن نبـدأ  فهذا یعني أننا فشلنا في عملنا اإلرشـادي
ومن هذه العوامل التـي ولذلك كان لزامًا على المرشد ان یكتسب هذه المهارة  ،بوح لهم عما بداخلنابهم لكي ن

  :تساهم في بناء الثقة

، وأ -١ وع مــن األریحیـة والتلقائیــة فــي یكـون بینــك وبیــنهم نـ نان تشـعر الطلبــة بأنـك قریــب مــنهم وجـدانیًا وعقلیــًا
ولــذلك یجــب أن تعایشــهم فــي ، بــین المرشــد والمسترشــد لیســت كالعالقــة بــین المعلــم والطالــب ةالمعاملــة، فالعالقــ

فمثال عندما تسیر في الشـارع أو المدرسـة ورأیـت احـدهم ، تفكیرهم وأن یكون بینك وبینهم نوع من الود واالحترام
هــذا األمــر غیــر متــوفر عنــد . وتقــف معــه،تبتســم فــي وجهــه أو حتــى تصــافحه و ،فجمیــل أن تــرد علیــه الســالم 

، وتتشكل من خاللهـا حـواجز نفسـیة كثیـرة، المعلمین حیث تكون العالقة بینهم وبین الطلبة فیها نوع من الجمود
ل ولـذلك علیـك كمرشـد ان تقـوم بإزالـة هـذه الحـواجز مـن خـال، ومن هنا نجد أن بعض الطلبـة یعمـم هـذا األمـر 

وحتــى مكانیــًا ولــذلك ینصــح عــادة ان تكــون غرفــة المرشــد بــین فصـــول ، اوعقلیــ،ان تكــون قریبــا مــنهم وجــدانیا 
  .الطلبة ولیس بجوار غرفة المدیر

وتحـافظ ، فعنـدما یسـمع عنـك الطلبـة بأنـك كتـوم،أن تكون سمعتك طیبة مـن خـالل محافظتـك علـى السـریة  -٢
أمــا إذا شـعر الطلبــة بأنــك تــذیع مــا تحصــل .المسترشــد للقــدوم إلیــك فهــذه رســالة جیــدة لكـي تــدفع ، علـى األســرار

وأمانـة علـى ، ولـذلك فـإن سـریة المعلومـات واجـب.علیه من معلومات فهذا معنـاه انـك تحكـم علـى نفسـك بالفشـل
المرشـد ألنـه یتوصـل إلـى أسـرار وخصوصـیات النـاس مباشـرة وبالتـالي قـد تشـكل مشـاكل كثیـرة للمسترشـد وتشـوه 

ولـذلك فـإن السـریة فـي العمـل اإلرشـادي كـالملح فـي الطعـام ال یمكـن ان ) ٢٣:٢٦عبد المـنعم،(انته سمعته ومك
  .وال یجوز ان نتجاوزها إال في حاالت نادرة، نستغني عنها أبدا
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، وذلـــك مـــن خــالل االســـتقبال الحســـن، أن یشــعر المسترشـــد بأنـــه إنســان بكـــل مـــا تحملــه الكلمـــة مـــن معنــى -٣
ویقلـل مـن ذلـك الخـوف، ،ان المسترشد یأتي وهـو خـائف ولكـن االسـتقبال الحسـن یخفـف ونحن نعلم ،والمناسب 

وكـذلك علیـك ان تشـعر المسترشـد بأنـك ، هذا االستقبال من أول احتكاك بصري یقع بینـك وبـین المسترشـد أویبد
تقباله وذلــك مــن خــالل القیــام الســ، وأنــه ال یشــكل عبئــا علیــك، ومســتعد ألن تبــذل معــه الوقــت،ســعید لحضــوره 

وهـــذه األمـــور فـــي غایـــة ، ثـــم تطلـــب منـــه الجلـــوس فـــي المكـــان المخصـــص،وجهـــه  يومصـــافحته واالبتســـامة فـــ
وتطمـئن المسترشـد أكثـر وتقلـل خوفـه وكـذلك تعطیـه رسـالة واضـحة بأنـك تختلـف ، األهمیة ألنهـا تزیـل الحـواجز

  .وبالتالي علیه أن یتعامل بطریقة أخرى، عن المعلم

، ثـم تعرفـه بنفسـك،وعلـى شـجاعته وجرأتـه فـي الحضـور إلیـك ، وتشكره على الحضـور، جمیل أن ترحب به -٤
وأن تطلب منـه وبشـكل ذكـي أن یعـرف عـن نفسـه كـأن تقـول لـه مـثال   -إن كان ال یعرفك -وباسمك وبمهنتك 

  هل یمكن ان أتعرف علیك ؟ 

نَّــًة منـكوأنــك موجـود لمســاعدة الطلبـة وأن هــذ،ویفضـل أن تعطیـه فكــرة مبسـطة عــن عملـك  -٥ نمــا ، ا لـیس مِ ٕ وا
وال یمكـن أن یخـرج ،وتؤكد له ان ما سیدور بینك وبینـه سـیبقى فـي طـور السـریة ،هو واجب تتقاضى علیه راتبا 

وأنـت لسـت ،ولكـنهم خرجـوا مرتـاحین ، ألحد مهمـا كـان الكـالم وأن تخبـره ان الكثیـر مـن الطلبـة جـاءوا قبـل ذلـك
نما یوجد الكثیر ،الوحید  ٕ   …ان یبدأ بالحدیث  وتطلب منه… وا

نه هـو الوحیـد القـادر علـى اختیـار الحـل المناسـب،كذلك علیك أن تؤكد للمسترشد أن الحل بیده  -٦ ٕ نـه ال ، وا ٕ وا
ظهـر الجوانـب االیجابیـة والسـلبیة أمـام المسترشـد ، یوجد من هـو أعـرف بـه مـن نفسـه ُ ویتـرك ،فعلـى المرشـد أن ی

) ١٠١: ١٩٩١سـمارة ونمـر،(شـاد لـیس إعطـاء وصـفات أو نصـح ولذل  فاإلر ، للعمیل الخیار في تقریر مصیره
وقیـادة نفسـه والـتحكم فیهـا دون حاجـة إلـى ،ویؤكد على ذلك روجرز بقوله ان الفرد لدیـه القـدرة علـى تـدبیر أمـره 

منســى، (ولــیس مــن الضــروري علــى اإلطــالق وجــود تحكــم وتــدبیر لشــؤون الفــرد ، تــوفر بعــض الظــروف المحــددة
  ).١٩٤: ٢٠٠٤ومنسى ،

نمــا ینتظــر حتــى خــروجهم مــن المكــان ، علــى المرشــد أال یبــدأ الكــالم مــع المسترشــد بحضــور آخــرین -٧ ٕ أو ،وا
وقـــام احـــد مـــا ، فـــي حالـــة كــالم دوكــذلك عنـــدما یكـــون المسترشــ،الطلــب مـــنهم مغـــادرة المكــان بأســـلوب مناســـب 

ویحـاول أن یغیـر ،فـي ال ـالم  بالدخول إلى غرفة اإلرشاد فعلى المرشد أن یطلب مـن المسترشـد عـدم االسـتمرار
وحـریص علـى عـدم ، مجرى الحدیث فهذا یعطـي رسـالة واضـحة وصـریحة للمسترشـد بـان المرشـد حـریص علیـه

  .كشف أسراره

فالمسترشــد عنــدما یــأتي ، یجــب أن یــتقن المرشــد وبشــكل كبیــر جــدًا عملیــة االنتبــاه للمسترشــد وبكــل جوارحــه -٨
وهــو یفكــر ألــف مــرة قبــل القــدوم إلــى المرشــد لــذلك كــان لزامــًا علــى ،  یقــدم رجــال ویــؤخر األخــرى، یكــون خائفــاً 

عطائـه كثیـر مــن ، والتواصـل معـه، وأن یشـجعه علـى الكـالم  مـن خــالل االنتبـاه إلیـه،المرشـد أن یمنحـه الثقـة  ٕ وا
لــذلك تصــور لــو ان ، وكــم هــو مهــم عنــده ان یشــعر انــك مهــتم بــه . االهتمــام فهــو یحتــاج إلــى الشــعور بأهمیتــه
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أو ینظـر إلـى الخلـف وفـي ،أو یسـتمع إلـى المـذیاع ،وكـان هـذا المرشـد یقـرأ الجریـدة ،رشدا جـاء إلـى المرشـد مست
وســتتحطم ، هــذا أمــر محــال، ویبــوح عمــا فــي داخلــه ، نفــس الوقــت یطلــب هــذا المرشــد مــن المسترشــد أن یــتكلم

إلــى حــال ســبیله بعــد أن كســرت وبالتــالي ســیذهب المسترشــد ، ولــن یتكــون أي نــوع مــن الثقــة،العالقــة اإلرشــادیة 
وقــد تــزداد مشــكلته وتتعــاظم فكانـــت النتیجــة أن مــن هــو مــن المفتــرض أن یكــون ركنـــه ،وســاءت حالتــه ، نفســه

لـذلك یجـب أن یكـون . عنصـرا مهمـًا فـي ازدیـاد مشـكلته -ولألسـف  -ویساعده فـإذا هـو،الرشید الذي یأوي إلیه 
وأن یكـــون قـــادرا علـــى االنـــدماج ،عـــاطف والـــتقمص الوجـــداني ومـــن الت، ومـــن االهتمـــام،هنـــاك نـــوع مـــن االنتبـــاه 

  ) ٣٦٩: ١٩٩٨الزیود، (شعوریا مع العمیل مما یسهل األمر بینهما 

وال یقــاطع ، كــذلك علــى المرشــد ان یعطــي فرصــة كبیــرة ومناســبة للمسترشــد لكــي یــتكلم ویبــوح عمــا بداخلــه -٩
نمــا علــى المرشــد أن یــتقن ویجیــد  فــ،المسترشــد باســتمرار  ٕ واالســتماع عنــد روجــرز یتمثــل فــي " ن االســتماع   وا

الزیـود، " (وغیـر اللفظـي للكلمـات، سماع المرشد للعمیل أكثر من الكـالم فهـو ینظـر ویسـمع إلـى المعنـى اللفظـي
وال تعطیـــه الفرصـــة فـــي االســـتمرار فـــي ، أمـــا إذا مـــا شـــعر المسترشـــد بأنـــك تقاطعـــه باســـتمرار). ٢٠٠: ١٩٩٨
أنـه إهانـة لـه وبالتـالي سـیخلق جـوا غیـر مریحـًا ممـا سـیؤدي فـي النهایـة إلـى ضـعف فقد یتصور ذلـك ب، الحدیث

  .وعدم االستمرار في العملیة اإلرشادیة، الثقة

وأن یتقـبلهم بغـض النظـر عـن ، ویجـب علـى المرشـد ان تكـون عنـده القـدرة علـى التعامـل مـع المسترشـدین -١٠
ألن اإلرشــاد یقــوم علــى أســاس تقبــل " یتقبلــه المرشــدولكــن مــن حــق المسترشــد أن ، أو ســلوكه، أو شــكله، لونــه

فاألسـاس هنــا . المرشـد للعمیـل بـال شـروط وال حـدود، إن العمیـل حـین یلجـأ إلـى المرشـد ویلـوذ بـه لیطمـئن نفسـیاً 
  ).٣١: ٢٠٠١الزبادي والخطیب، "(تقبل العمیل ككل مهما كان سلوكه 

ك غیــر متقبــل لــه، وتتعامـل معــه بنــوع مــن عــدم الرضــا فالتقبـل هنــا أســاس لتكــوین الثقــة فلــو شـعر المسترشــد بأنــ
ومـن هنـا علیـك ان تتقـبلهم فهـم ،أنت كمرشد للجمیع . ولن یثق بك نهائیا،فإنه لن یستمر في العالقة اإلرشادیة 

  .وثقافات مختلفة فأنت تتقبلهم ثم تحاول استیعابهم وتعدیل هذه السلوكیات الموجودة عندهم، عقلیات مختلفة

، جب علـى المرشـد ان یبـدأ بـبعض األشـیاء العامـة والتـي یطمـئن لهـا المسترشـد ثـم ینتقـل بعـد ذلـككذلك ی -١١
فبمجــرد أن تبــدأ لــه بالمشــكلة فهــذا ،فالمسترشــد عنــدما یــأتي إلیــك یكــون خائفــا وجــال ، وبالتــدریج إلــى المشــكلة 

زالــة الخــوف المتــراكم عنــده ولكــن أن تبــدأ بأشــیاء عامــة فهــذا یــؤدي إلــى إ، والتــوتر عنــده،یعنــي زیــادة الخــوف 
، وألنــــه عــــادة مــــا یوجــــد مجموعــــة مــــن المشــــاكل عنــــد المسترشــــد فیفضــــل أن یبــــدأ بالمشــــكلة الهامــــة.بالتــــدریج 
ـدخل ،كـذلك یـتم البـدء بالمشـكلة األسـرع فـي الحـل ، والتي من الممكن حلها بسـهولة، والجوهریة ُ والمشـكلة التـي ی

وبسـرعة تـزداد رغبتـه ، شـعر المسترشـد بـأن بعـض مشـاكله تـم حلهـاحلها الفرح والسرور على المسترشد فعندما ی
ولكـن ، في إكمال الطریـق واالسـتمرار مـع المرشـد إلـى النهایـة فهـذا فـي الحقیقـة یزیـد مـن ثقـة المسترشـد بالمرشـد

وبـدون أي حـل ألي مـن مشـاكله فهـذا ســیخلق ، ولفتـرة طویلـة وبـدون أي تقـدم،لـو اسـتمر المسترشـد مـع المرشـد 
وبالتـالي نجـد أن ثقـة المسترشـد تقـل ، والضجر وتتالشى الرغبـة فـي االسـتمرار فـي هـذه العالقـة، ن المللنوعا م

  .تدریجیا بالمرشد
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ومــن العوامــل أیضــا ان یقــوم المرشــد بإعطــاء رســائل مســتمرة للمسترشــد بأنــه متواصــل معــه ومنتبــه إلیــه  -١٢
ــــك مــــن خــــالل اســــتخدام مهــــارة اإلصــــغاء والحركــــات ،جــــابي المصــــحوب باإلشــــارات ولكــــن اإلصــــغاء االی، وذل

الحــدیث كــأن یقــول  يوكــذلك عــن طریــق بعــض األلفــاظ التــي تشــجع المسترشــد علــى االســتمرار فــ. واإلیمــاءات،
ــــاز، تفضــــ ــــا معــــك أكمــــل، ممت ــــام المرشــــد بــــبعض المهــــارات األخــــرى ، لالمرشــــد للمسترشــــد نعــــم أن أو حتــــى قی

فهـذا ،…ویقـول لـه المرشـد افهـم مـن كالمـك كـذا وكـذا ، الوقـتكالتلخیص مثال فعندما یتكلم المسترشد لفترة مـن 
یعطـي رســالة واضـحة وقویــة للمسترشـد بــأن هــذا المرشـد منتبــه ومتـیقظ لكــل نقطــة كنـت أقولهــا لـه وبالتــالي یزیــد 

وقــد یســتخدم المرشــد أیضــا مهــارة إعــادة الصــیاغة كــأن یعیــد المرشــد بعــض األمــور التــي یقولهــا . مــن ثقتــه بــه
وهـــذا بـــدوره یســـاهم فـــي رســـم صـــورة واضـــحة فـــي ذهـــن ،وبصـــیاغة جدیـــدة ،كـــن بطریقـــة مختلفـــة ول،المسترشـــد 

ومنتبـه لـي ممـا یزیـد ثقتـه بـه ممـا یدفعـه إلـى مواصـلة العملیـة اإلرشـادیة ،المسترشد مفادها ان هذا المرشد معي 
  .والبوح ببعض األشیاء الحرجة والتي من الصعب ان یخرجها لوال مثل هذه العالقة الناجحة

ذا كـان الصــدق أمـرا ضــروریا لكـل إنســان ،ومـن أهـم العوامــل المشـكلة للثقــة أیضـا الصــدق فـي الحــدیث  -١٣ ٕ وا
فــإذا ، والعمــل هـو العمــود الفقــري لتشــكیل الثقــة، فالمرشــد هــو أحــوج النــاس إلیـه ألن الصــدق فــي الحــدیث، مسـلم

إذا مــا شــعر المسترشــد  اعــه، أمــشــعر المسترشــد بــأن المرشــد صــادقا معــه وموضــوعیا معــه فســیدفعه للتواصــل م
فكـل المجهـودات التـي ســیقوم .بـأن المرشـد غیـر صـادق معـه فكیـف سیتواصـل معـه المسترشـد ؟وكیـف سـیثق بـه

  .بها سوف تذهب إدراج الریاح باإلضافة إلى ان المسترشد سوف یقاوم المرشد ولن یستمر في هذه العملیة

اج أو اإلهانـــة أو حتـــى الكلمـــات القاســـیة مهمـــا كانـــت أال یســـتخدم المرشـــد مـــع المسترشـــد أســـلوب اإلحـــر  -١٤
ولكـــن یوجـــد بعـــض ، وأنـــا فكرتـــي عنـــك رائعـــة، ویقـــول لـــه أنـــت محتـــرم وابـــن عائلـــة محترمـــة، مســـاوئ المسترشـــد

ولــذلك إذا أحببـــت ان ،األمــور التــي اســتغرب ان تقــوم بهـــا وهــذا مــن بــاب إننــي احبـــك وأتعامــل معــك كصــدیق 
دني ویشــعرني بــالفخر وان كنــت غیــر راغــب فــي ذلــك فهــذا یرجــع لــك والقــرار ویســع، نتواصــل معــا فهــذا یشــرفني

  .یكون بیدك وبالرغم من ذلك سأبقى على عالقة طیبة معك
هذه الكلمات وهذا األسلوب یجعل المسترشـد متقبـل ألي كـالم بعـد ذلـك ومقتنـع بـالكثیر ممـا تقـول ألنـك أشـعرته 

بـدأت معـه حـدیثك بـأن تقـول لـه أنـت غیـر محتـرم وغیـر مـؤدب  انه شئ مهم وبالتالي لن یقـاوم وفـي المقابـل لـو
وفاشل وكذا وكذا فهذا بالتأكید سیجعله ینفر منك وسیقاومك وسـیبدأ یبـرر أفعالـه وسـلوكیاته وأنـت كمرشـد لسـت 

  . بحاجة إلى ذلك

ى وكذلك من العوامل التي یشكل الثقة هي االبتعاد عن بعض الممارسات والممنوعات والتـي یجـب علـ -١٥
  :المرشد ان یبتعد عنها بقدر المستطاع ألنها تخلق حواجز نفسیة بین الطالب والمرشد وهي

في االمتحانات ألنك لو وجدت طالبـا مـا یغـش فهـذا سـیجعلك تسـتخدم معـه أسـلوب یتنـافى مـع  ةالمراقب -
عملـــك ومـــع فكـــرة الطـــالب عنـــك أضـــف إلـــى ذلـــك فـــإن الطـــالب لـــدیهم فكـــرة ســـیئة عـــن المـــراقبین فـــي 

  .تحانات فجنب نفسك اإلحراجاالم
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تجنـب الحضـور والغیـاب الن هـذا مـن عمـل اإلداریـین وقیامـك بهـذا األمـر یصـغرك فـي أعـین الطـالب  -
  .وفي أعین المعلمین

  .ابتعد عن كتابة اإلنذارات واالذونات فهذا أیضا من عمل اإلداریین -
مـــا مـــن المدرســـة ومتابعـــة یجنـــب ان تقـــوم بمـــا یســـوى بالمناوبـــة وهـــي قیـــام المعلـــم بـــالوقوف فـــي مكـــان  -

  .الطلبة
تجنـب القیـام بتوزیـع المسـاعدات والمعونـات إلـى بعـض الطلبـة فهـذا األمـر أوال فیـه الكثیـر مـن اإلحـراج  -

،ثــم انــك لــن تســتطیع ان تحصــل علــى رضــا جمیــع الطــالب فالطالــب الــذي لــم یأخــذ المســاعدة ســیبدأ 
لمســاعدات لجمیــع الطــالب فــال بــأس فــي بــالكالم عنــك لــذلك جنــب نفســك هــذا اإلحــراج أمــا إذا كانــت ا

ذلك وهذا ال یعني انه من الممكن ان تقدم بعض األسماء إلى اإلدارة ولكن علیـك أال تكـون فـي صـورة 
  .األمر

  .كذلك تجنب االشتراك المباشر في لجان الضبط والتأدیب أو اإلشراف على النظافة ولجان النظام -

بمعنــى التركیــز علــى المشــكلة فــي الموقــف الحــالي فــي المكــان ) ااآلن والهنــ(ان یركــز المرشــد علــى مبــدأ  -١٦
نمـا تكمـن أهمیـة الماضـي ، والزمان الحالیین  ٕ فلـیس مـن المهـم ان نعـرف الخلفیـة والماضـي العمیـق للمسترشـد وا

فقــد یشــعر المسترشـــد ). ٢٥٨: ١٩٩٨الخطیــب،(فــي المشــكالت واألســباب التــي لهــا عالقـــة بالمشــكلة الحالیــة 
ولكـن إذا تـم التركیـز علـى الحاضـر فـي المكـان الحـالي ، ل ألنه سیعود إلـى الماضـي األول المـؤلمبالضیق والمل

  .فهذا سیساهم في حل مشكلته
  

هــذه بعــض العوامــل التــي تســاهم بشــكل أو بــآخر فــي بنــاء الثقــة بــین المرشــد والمسترشــد اســأل اهللا العلــي 
  .ینفع بها والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته أنالقدیر 
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  .الثقافة السائدة
  أنور البرعاوي . أ
  باسل الخضري. أ

  محمد جواد الخطیب. د .اإلرشاد النفسي والصحة النفسیة في اإلسالم  .٤
أثر برنامج مقترح لتـدریب المرشـدین النفسـیین فـي مـدارس   .٥

  سمیر العبسي. د  .وفقًا لحاجاتهم اإلرشادیةمحافظات رفح 
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  اعـداد

  محمد الحلو. د.أ
  إبراهیم یونس. أ

  :مقدمة
 تعد المالحظة المنتظمة أهم أسالیب القیاس التي یستخدمها األخصـائي النفسـي فـي الكشـف عـن المشـكالت
فمن خالل المالحظة تم الكشف عن أن كثیـر مـن الطلبـة یتعرضـون للعقـاب البـدني والنفسـي بسـبب تـأخرهم 
عن موعد الحصة األولى وبالبحث عن السبب الحقیقي للمشكلة وجـد أنـه ال یوجـد موعـد محـدد دقیـق لبدایـة 

رســة كــان لزامــًا أن یعــرف الحصــة األولــى، وعــدم المعرفــة الدقیقــة للطلبــة للوقــت وبمــا أن األســرة مكملــة للمد
  ولي األمر الموعد الدقیق لبدایة الدوام الدراسي 

  
  : إجراءات الدراسة

  .استبانة تحدید أهم المشكالت التي تدفع المدرس للممارسة الضرب  ×
عمــل نــدوة بمشــاركة متخصصــین فــي الصــحة النفســیة واإلرشــاد التربــوي واإلرشــاد الــدیني للوقــف علــى  ×

  .ني على الصحة النفسیة واستنباط أسالیب تربویة بدل العقاب مدى تأثیر العقاب البد
  .استبانة توضح مدى تأثیر العقاب البدني على تطویر المشكالت النفسیة لدى الطالب  ×
دراسة تتبعیه لمشكلة المتأخرین على الحصة األولـى مـع اسـتخدام التمـارین الریاضـیة واإلرشـاد النفسـي  ×

  .بدًال من الضرب
  

  : ائجكانت أهم النت
بدأت ظاهرة التأخر عن الحصة األولى باالختفاء تدریجیًا مع  اإلرشاد النفسي والتمارین الریاضیة الخاصة 

  . لمجموعة المتكررین التأخیر، دون اللجوء إلى أسلوب العقاب بالضرب
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  استخدام اإلرشاد النفسي في خفض العقاب البدني في المدارس
 
عتمــد علیـ  ُ ه فـي تنشــئة رجـاالت األمـة مــن القـادة والحكـام والعلمــاء، وانتهـاء باألسـاتذة الحــالیین إن كـان المربـي ی

ومـع التغیـر فـي طبیعـة ومهـام . ومن نافلة القول أن مهام المعلم تغیرت مع تغیـر األزمنـة! وطالبهم المعاصرین
نــــاك تغیـــر فــــي المعلمـــین مـــن جهــــة، وطبیعـــة ومهــــام اآلبـــاء وأبنــــائهم مـــن جهـــة أخــــرى كـــان لزامــــًا أن یكـــون ه

قبــل عقــدین مــن الــزمن تعــارف النــاس علــى مقولــة األب للمدرســة . صــالحیات المعلمــین ومــا یمثلونــه للمجتمــع
ـــأدرك النـــاس ! ثـــم بـــدأ هـــذا العظـــم فـــي الـــوهن) لكـــم اللحـــم ولنـــا العظـــم( أن العقـــاب البـــدني  -آبـــاء ومعلمـــین-ف

مــا قامــت بــه وكالــة الغــوث أخیــرًا حیــث المتعــارف علیــه بالضــرب یجــب أن یخضــع لتقنــین أكثــر أو یلغــى، وهــو 
  . أصدرت قرارًا بمنع الضرب في المدارس

   
ـــه اآلراء واألطروحـــات، واختلفـــت نتـــائج تطبیقـــه بـــاختالف المراحـــل التعلیمیـــة واخـــتالف  هـــذا القـــرار تباینـــت حول

هـم بأسـالیب وجهة نظر القائمین علیها، فالبعض یعتقد بأن على المعلمین السیطرة علـى فصـولهم ومعاقبـة طالب
  .تربویة حدیثة، والبعض اآلخر یعتقد بأن القرار ساعد على تخطي الطلبة للحدود 

  
  :العقاب في العملیة التربویة 

  :تعریف العقاب : الأو 
هــو أثــر یتبــع أداء نمــط ســلوكي معــین ویــؤدي إلــى الشــعور بالضــیق وعــدم االرتیــاح ویــؤدي إلــى ســعي المــتعلم 

  ) . ١٩٩١،  ٨٥أبو ناهیة ، ص (النمط السلوكي  للتخلص من هذا المثیر وكف هذا
والعقـاب یأخـذ أشــكاًال وصـورًا متعـددة فهــو یتضـمن عـدم إعطــاء أو سـحب أي شـيء یســتخدم كمكافـأة تعبیــرًا 
عـــن عـــدم الموافقـــة علـــى نمـــط الســـلوك الصـــادر مـــن الفـــرد ، وقـــد یكـــون فـــي صـــورة لغویـــة أو غیـــر لغویـــة 

جــات منخفضــة وحرمــان مــن حــق أو أي وســیلة أخــرى تــؤدي إلــى ویتضــمن العقــاب التهدیــد إمــا بإعطــاء در 
عدم الشعور باالرتیاح سواء عـن طریـق اإلزاحـة مـن المواقـف المرغوبـة أو الحرمـان مـن الحاجـات األساسـیة 

  )٢٠٠٦الحلو .(

  :سلبیات العقاب وآثاره :ثانیاً 
ألن الثواب والعقاب یشیران إلى من الصعب أن نعرف ما یمكن اعتباره ثوابًا وما یمكن اعتباره عقابًا وذلك 

مظاهر غیر أصیلة في الموقف ، فاألساس هو ما یتعلق برغبة الفرد في اإلشباع وخفض ما یشعر به من 
توتر وذلك مرجعه الفرد أكثر من المالحظ الخارجي ، وعلینا أن ننظر للثواب والعقاب كمظاهر مكملة 

  . قتراب منه أو اإلحجام عنه واالبتعاد عنه لدوافع التلمیذ تساعده على اإلقدام على شيء واال
  
  

  :ومن سلبیات العقاب ما یلي
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      إذا حـــدث العقـــاب فـــي مرحلـــة مبكـــرة مـــن مراحـــل العالقـــة بـــین المـــدرس والتلمیـــذ فقـــد یعرقـــل تكـــوین عالقـــة 
  .موجبة بینهما ویحول دون التوحد بین التلمیذ ومعلمه ویفقد ثقته ، والثقة ضروریة لتحقیق نموه 

  
یحقــق بعــض النفــع الدراســي ولكــن ذلــك قــد یكــون علــى حســاب جوانــب  قــد العقــاب یعتقــد الــبعض ان      

أخرى من النمو وقد یتخذ المدرس من العقاب وسیلة للتنفیس عما یخفیـه مـن تـوتر وقلـق ولینـتقم ممـا قاسـاه 
  .من إحباط ولیس لتحقیق تقدم ونمو التلمیذ 

ه قد یجعل التلمیذ یكف عن المحاولة والتجریب ویضـفي جمـودًا علـى مـا یـتعلم إذا كان العقاب شدیدًا وقاسیًا فإن
ولقـد كشـفت إحــدى الدراسـات عمــا یحـدث لألطفــال عنـدما یعملـون فــي جـو ســلبي ومنبـوذ وأكــدت هـذه الدراســات 

  .)١٩٨٢،  ٤٥-٤٤جابر ، ص . (عن مدى األثر السلبي على نفسیة الطفل وتحصیله الدراسي 
   

  لفروق الفردیة بین التالمیذ عند استخدام مبدأ الثواب والعقابمراعاة ا :ثالثا
أهــم " لقــد خلــق اهللا عــز وجــل النــاس ، متفــاوتین فــي األرزاق والمواقــع وذلــك یتضــح مــن خــالل الهــدي القرآنــي 

یقسمون رحمة ربك ، نحـن قسـمنا بیـنهم معیشـتهم فـي الحیـاة الـدنیا ورفعنـا بعضـهم فـوق بعـض درجـات ، لیتخـذ 
ٌ مما یجمعون بعضهم بع   ) .٣٢: الزخرف " (ضًا سخریًا ، ورحمة ربك خیر

وفـــي موضـــع آخـــر، أشـــار القـــرآن الكـــریم إلـــى التفـــاوت بـــین النـــاس فـــي مســـتوى االنضـــابط الســـلوكي وااللتـــزام 
ـــذین اصـــطفینا مـــن عبادنـــا، فمـــنهم ظـــالم لنفســـه ومـــنهم مقتصـــد، ومـــنهم ســـابقٌ "األخالقـــي  ثـــم أورثنـــا الكتـــاب ال

  ) .٣٢فاطر ، " (اهللا، ذلك هو الفضل الكبیر بالخیرات بإذن 
  

فالتالمیــذ مــن حیـــث ظــروفهم وخصائصـــهم النفســیة والصـــحیة والمزاجیــة مختلفـــون والمعلــم إزاء الموقـــف        
علـى مبـدأ مراعـاة ) العبـدري(العقابي ، یجب أن یدرك جیـدًا ، أنـه ال یتعامـل مـع نمـط واحـد مـن التالمیـذ ویؤكـد 

الصــبیان المعــاقبین ، فمــنهم مــن تكفیــه عبوســة وجــه ، وآخــر ال یرتــدع إال بــالكالم الغلــیظ الفــروق الفردیــة بــین 
  .والتهدید ، وبعضهم ال یزجر إال بالضرب كلٍ على قدر حاله 

  
فمراعـــاة الفـــروق الفردیـــة بـــین التالمیـــذ المعـــاقبین ، تتطلـــب التعامـــل مـــع كـــل حالـــة بطریقـــة خاصـــة ، وقـــد حـــث 

  .أن یراعى سنه وجنسه وظروفه الصحیة والنفسیة  –ع العقوبة في حق الطفل عند توقی –الغزالي المعلم 
المزید من الرفـق والتلطـف مـع اإلنـاث  –في حالة توقیع مبدأ العقاب والثواب  –وتقتضي مراعاة الفروق الفردیة 

بمزیــد مــن ، نظـرًا لظــروفهن النفســیة والعاطفیــة والجسـدیة الخاصــة ، وقــد أوصــى الرســول صـلى اهللا علیــه وســلم 
أتى النبي صلى اهللا علیـه وسـلم ، علـى بعـض : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال " الرفق في حق اإلناث 

  .ویحك یا أنجشة رویدك سوقًا بالقواریر : نسائه ومعهن أم سلیم فقال 
  
  

  :ومن خالل العرض السابق لضوابط العقاب البدني یتضح ما یلي 
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تصـافها بـالعمق والدقـة واالعتـدال ، ممـا یؤكـد ضـرورة األخـذ بهـا جمیعـًا ، دون تنوع هذه الضوابط وشمولها ، وا
  .إهمال أي منها 

v  ــد فــي هــذه الضــوابط ، البعــد اإلنســاني بقــوة ، وذلــك مــن خــالل تأكیــدها علــى عــدم المســاس بكرامــة لقــد تجسّ
  .اإلنسان ، وحرصها على مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ المعاقبین

v اســـي لهـــذه الضـــوابط هـــو الحفـــاظ علـــى ســـالمة المـــتعلم بالدرجـــة األولـــى وجعـــل تنفیـــذ العقـــاب الهـــدف األس
  ).١٩٩٩، ١٥٨-١٤٩أبو دف، ص (والثواب  یتم في إطار إنساني تربوي

  ":رأي المربین والمفكرین الغربیین"استخدام العقاب البدني في المدارس : رابعا
الجامعـة اإلسـالمیة بغـزة إلـى رأي المـربین والمفكـرین الغـربیین في الیـوم الدراسـي المنعقـد ب) ١٩٩٥(أشار الحلو 

  :في استخدام العقاب البدني في المدارس والتي أجملت في النقاط التالیة 
) Socoski, 1989(أشـار سـكوزكي " دعـوة إلـى إنهـاء عملیـة العقـاب البـدني فـي المـدارس " فـي بحـث بعنـوان 

ب البـــدني فـــي المواقـــف التعلیمیـــة وذلـــك ألن العقـــاب البـــدني إلـــى أنـــه یجـــب الـــتخلص مـــن جمیـــع مظـــاهر العقـــا
ونتـائج األبحـاث المتـوفرة توضـح یناقض المبادئ الدیمقراطیة ، فضًال عن أنه یمنـع تطـور العملیـة التعلیمیـة ، 

  :بأن العقاب البدني 
  .یضع حًال مؤقتًا للسلوك غیر المرغوب فیه  .١
  .غیر فعال للرقي بالعملیة التعلیمیة  .٢
  .ن الصفات العدائیة لدى التالمیذ یزید م .٣
  . یوحي لألطفال بأن العنف وسیلة مقبولة لحل المشاكل  .٤
فالعقـــاب غیـــر مناســـب ویجـــب أن یســـتخدم كملجـــأ أخیـــر ، وأن المدرســـین المتســـلطین وقلیلـــي التجربـــة  .٥

  . والمتهورین هم الذین یمارسون استخدام العقاب البدني 
v  كریـــان)Crayan, 1981 (فمعظـــم . رة اســـتخدام العقـــاب البـــدني هـــي أمـــر فیـــه خـــالفأشـــار إلـــى أن فكـــ

  .النفسانیین والتربویین یعارضون العقاب البدني 
v  إنــه . وقــال بــأن تــأثیر العقــاب غیــر مســتمر إن لــم یكــن قاســیًا جــدًا . عــارض ســكنر اســتخام العقــاب بقــوة

إن عقـ اب . ل أخــرى یوقــف الســلوك المرغــوب وغیــر المرغــوب ویســبب الخــوف والقلــق الزائــد والحقــد ومشــاك
ـــذلك یعتبـــر غیـــر فعـــال علـــى المســـتوى البعیـــد  شـــخص ربمـــا یمنـــع الســـلوك غیـــر المرغـــوب لفتـــرة مؤقتـــة ، ل

  .واستخدامه غیر كاف للتخلص من السلوك غیر المرغوب 
v  كـیج وبیرلنــر)Gage and Berliner, 1988 ( ألمحــا إلــى اســتخدام العقـاب كوســیلة أخیــرة وذلــك إذا مــا

رق التي من شأنها أن تقلل من السـلوك غیـر المرغـوب إلـى مسـتوى یسـمح بإیجـاد منـاخ استنفذت جمیع الط
  . تعلیمي فعال 

ولــن نخــوض كثیــرًا فــي التقــدیم؛ ألن فــي ثنایــا بحثنــا الكثیــر بــین نظریــات الكتــب والدراســات، والمســح المیــداني 
. البحــث ین  التــي أجــري فیهــا هــذاومشــاركات وآراء التربــویین واألكــادیمیین المتخصصــ. آلراء المعلمــین والطلبــة

تـرى لمـاذا اضـطر بعـض المعلمـین إلـى مخالفـة التعلیمـات؟ والستیضـاح الـرأي فـي : السؤال الصغیر الـذي یكبـر
فـــي المـــدارس فأجـــاب النـــا  عـــن تأییـــدهم لقـــرار منـــع الضـــرب معلـــم ســـقنا ســـؤ)٨٠(أوســـاط المعلمـــین وعـــددهم
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مـنهم إلیمـانهم بأهمیـة الضـرب كوسـیلة لـردع الطـالب % ٢٥منهم أنهم یؤیدون هذا القرار، فیما یعارضـه %٧٥
 تجعـل المعلـم یسـتخدم الضـرب فكانـت ياهـم األسـباب التـوالسؤال األهم ما هـي ..المشاكسین تعلیمیًا وسلوكیًا 

  :علي التوالي
v التأخیر الصباحي عن الحصة األولى.  
v همال الواجب ٕ   .التحصیل الدراسي وا
v المشاغبة أثناء الدرس.  
v نحرفالسلوك الم  
  
  :ومن ثم هل الضرب موجود في المدارس  

جاء الدور هنا على أسئلة الطلبة واستبانتهم الخاصة، وبدون الخـوض فـي المقـدمات بـدأنا بالسـؤال األكثـر      
طالــب مـــن الصـــف الســـادس )١٨٠(عـــدد العینـــة" هــل الضـــرب مســـموح بـــه فــي مدرســـتك؟ : أهمیــة بالنســـبة لهـــم

    "   والسابع و الثامن والتاسع
مـن الطلبـة أجـابوا بـنعم، وهـذا یؤكـد مـا ذهـب إلیـه بعـض المعلمـین مـن وجـود الضـرب حالیـًا % ٦٣المفاجـأة أن 

: ویـأتي السـؤال األهـم لنـا وللمعلمـین. مـن الطلبـة ال یعـرف إن كـان مسـموح أو ممنـوع  % ٣٧رغم قرار المنـع، 
  !نظر الطلبة أنفسهم؟ وهذه المرة من وجهة ما هي أشد وسائل العقاب تأثیرًا على الطلبة

  : على نفسه، فكیف كانت النتائج) أشدها(ترتیب مجموعة من أنواع العقاب حسب )الطالب( طلبنا من العینة 
رتـــب الطـــالب شـــدة العقوبـــات  وهـــذه العقوبـــات  التـــي یســـتخدمها المعلمـــین والتـــي فـــرزت مـــن االســـتبانة األولـــى   

  .مر، الطرد من الفصل، والتشهیر داخل المدرسةخصم الدرجات، الضرب، استدعاء ولي األ%٣٤:كالتالي
، تـاله خصـم الـدرجات، فالضـرب، والتشـهیر ثـم الطـرد مـن : كمـا یلـي% ٢٩فیما رتبهـا  اسـتدعاء ولـي األمـر أوًال

مــن الطلبــة للعقوبــات حســب شــدتها بحیــث كــان اســتدعاء ولــي األمــر، الضــرب، % ٢٤الفصــل، وجــاء ترتیــب 
  . ر داخل المدرسةخصم الدرجات، والطرد، ثم التشهی

وضعت الضرب أوًال تاله خصم الدرجات، ثم استدعاء ولي % ١٣والبقیة التي توضح أمرًا مهمًا ونسبتهم 
  . األمر فالطرد والتشهیر تباعاً 

ولكن لیس معني  ذلك أن (إذًا الضرب لیس مهمًا كثیرًا أمام اإلحراج عند ولي األمر، أو أمام خصم الدرجات 
  .) تربویة التي من الممكن استخدامهاهذه هي الوسائل ال

  
  كیف ینظر الطالب للمعلم الذي ال یستخدم الضرب؟

مـن الطلبـة أن هـذا المعلـم %) ٦١( كیف ینظر الطالب للمعلم الـذي ال یسـتخدم الضـرب كوسـیلة عقـاب، أجـاب
تخدام المعلـــم مــنهم إلـــى عــدم اســ%.) ٢٥(فیمـــا اعتبــره . مـــنهم قــوي الشخصــیة%) ١٠.٢(مــتفهم، فیمــا اعتبــره 

 وال یحـــــب اعتبـــــره علـــــى أنـــــه ضـــــعیف الشخصـــــیة% )٢.٢( والقلیـــــل مـــــنهم ، للضــــرب إلـــــى أنـــــه معلـــــم حنـــــون 
، لكـن %)٦٦( أجـابوا بـأنهم یحبـون هـذا % ٤٤من الطلبة المعلـم الـذي یضـرب بالعصـا وربمـا یكـون هـذا طبیعیـًا
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ـ كمـا  )عیـدبون الـدرجات مـن قریـب أو النوع من المعلمین، والسبب في ذلـك ألن هـذا النـوع مـن المعلمـین ال یمسّ
  .هو موضح سابقا 

   
والستقصاء أكثر عن القضیة رغبنا في معرفة أوضـاع هـؤالء الطلبـة فـي المنـازل، ومـا هـي وسـائل العقـاب التـي 

  یستخدمها األهل هناك؟
عاقـب بالضـرب فـي منـا% )١٦( یقول ُ زلهم من الطالب إن أهلهـم یوبخـونهم شـفهیًا كوسـیلة عقـاب رئیسـة، فیمـا ی

مـن الطلبـة، ویمنـع المصـروف المـالي %) ١١( منهم، ویستخدم األهل وسیلة المنع من الخـروج مـع% )٤٢.٦(
  % )               ١١(وحرمان من التلفاز  )     ٧.٤(منهم، ویستخدم بعض األهل منع الخروج للشارع %) ١١( عن

الـذي یعتقـد أن زمیلـه یسـتحقه إذا أخطـأ، وهنـا  ولمعرفة أفكار جدیدة في المعاقبة سألنا الطالب عـن العقـاب    
كانـــت اإلجابـــات مفتوحـــة وغیـــر محـــددة، إال أن نســـبة كبیـــرة مـــنهم تطلـــب أن یكـــون العقـــاب علـــى قـــدر الخطـــأ، 
والبقیــة تطالــب بالمفاهمــة الشــفهیة أو العقوبــات عــن طریــق أداء واجبــات منزلیــة أكثــر، والغریــب أن الــبعض ال 

  .العتقاده ان الضرب في مصلحة زمیله.الذي یخطئیزال یطالب بالضرب لزمیله 
والرحلــة مــع الطــالب لهــا ســؤال أخیــر هــو عــن رؤیــتهم للمســتقبل، وهــل سیســتخدمون الضــرب إذا مــا أصـــبحوا 

زعمــوا أنهــم لــن یســتخدموا الضــرب فــي المســتقبل، فیمــا % )٧٣(معلمــین؟ الغالبیــة الكبیــرة مــن الطــالب، نســبتهم 
  .                                              دمونه إذا ما أصبحوا معلمینمنهم على أنهم سیستخ% ٢٧یصر 

% ٢٢، باإلهانـــة% ٢٤ولمعرفـــة شـــعور الطالـــب وتـــأثیر الضـــرب علـــي الصـــحة النفســـیة للطالـــب كـــان شـــعور 
شـــعور باالنتقــام مـــن  ٨.٨الكراهیـــة للمعلــم %٨.٨،بالغضـــب الشــدید% ١١،بــالخوف مـــن المعلــم% ١٣،بــالحزن
السـلوك  الخجـل%٤.٤،الحقـد علـي المعلـم%٦.٦،من الطالب الـذین یسـتهزئون بالطالـب سـاعة الضـربالمعلم و 

وصـــعوبة الـــتعلم لقـــد تـــم ســـؤال األســـتاذ أدیـــب عـــن أهـــم المشـــكالت التـــي تجعـــل المعلـــم یســـتخدم الضـــرب فقـــال 
جعــل المعلـــم التــأخیر الصــباحي وعـــدم حــل الواجبـــات المنزلیــة وعـــدم التركیــز اثنـــاء الــدرس وكبـــر المــنهج ممـــا ی

مضــغوط طــوال الفصــل فــي األعمــال الكتابیــة والتحضــیر  وعــدم وجــود جــو مناســب لعملیــة الــتعلم وعــدم وجــود 
  .     المقاعد الكافیة وازدحام غرف الصف بالطالب

كـان البـد مــن سـؤال الخبـراء والمتخصصـین عـن القضـیة، وعـن ثالثــة  -غیـر المفرغـة-وإلكمـال الحلقـة         
تقـویم وسـیلة الضـرب كعقـاب، واآلثـار المترتبـة علـى اسـتعماله، ثـم البـدائل المقترحــة، : هـا، هـيمحـاور محـددة فی

  .الموقف من قرار منع الضرب القوانین  الخاصة به: وثالثاً 
الثــواب  مبــدأویبـدأ الــدكتور عبــد العزیــز عــودة أســتاذ الشــریعة فــي جامعــة األزهــر بغــزة  إن الــدین اإلســالمي اقــر 

یــذكر عــن الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم انــه ضــرب غــالم أو امــرأة قــط إننــي أرى أن مبــدأ والع ــاب و كــن لــم 
ننـا  ٕ الثواب والعقاب یجب أن یطبـق فـي المدرسـة إذا مـا اعتبرنـا أن هـذا المبـدأ هـو جـزء مـن العملیـة التعلیمیـة، وا

ده النظـام، وضـبط الـنفس ّ م الفرد كیف یتأقلم مـع مجتمعـه بمعنـى أن نعـو ، ومعرفـة حـدود الحریـة في المدرسة نعّل
  . الشخصیة، وحقوق اآلخرین

إن مبدأ الثواب والعقاب یجب أن یدركه الطالب أو الطالبة في المدرسة قبل الخروج إلى المجتمع، أشار  
إلى رأي المربین والمفكرین الغربیین في استخدام )١٥٦ص٢٠٠٦علم النفس التربوي(الدكتور محمد الحلو
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والتي أجملت في النقاط التالیة في بحث بعنوان دعوة إلى إنهاء العنف في   العقاب البدني في المدارس
یجب التخلص من جمیع مظاهر العقاب البدني في المواقف التعلیمیة وذلك الن العقاب "المدارس  إلى انه 

تائج البدني یتنافى مع المبادئ الدیمقراطیة وحقوق الطفل فضًال عن انه یمنع  تطور العملیة لتعلیمیة ون
  :األبحاث المتوفرة توضح بان

  .العقاب البدني یضع حًال مؤقتًا للسلوك غیر المرغوب فیه •
  غیر فعال للرقي بالعملیة التعلیمیة  •
  یزید من الصفات العدائیة لدي التالمیذ •
  "یوحي لألطفال بان العنف وسیلة مقبولة لحل المشكالت •

ل بتطبیقه؟ولكن السؤال ما هو السبیل إلى تقنین هذا المبدأ؟ و  ّ   كیف یطبق؟ ومن هو المخو
هذا سؤال یحتـاج إلـى دراسـة مستفیضـة مـن المؤسسـات التعلیمیـة أو التربویـة آخـذة فـي االعتبـار روح العصـر،  

ویجـب أن نفـرق بـین أمـرین مهمـین حـین نطبـق مبـدأ الثـواب والعقـاب . مستلهمة أهداف التعلیم والتعلم األساسیة
  :هما
  .ضـــــــــباط وااللتـــــــــزام بنظـــــــــام المدرســـــــــة والمجتمـــــــــع فـــــــــي صـــــــــورته المصـــــــــغرةســـــــــوء الســـــــــلوك وعـــــــــدم االن -١
    ةالتأخر الدراسي الناتج عن قدرات عقلیة محدود -٢

              
الــدكتور عبــد العزیــز ثابــت  أســتاذ الطــب النفســي لألطفــال وعــالج الصــدمة بجامعــة القــدس  "ویوضــح 

دأ الثــواب والعقــاب  وتكــون مقبولــة اجتماعیــا ویكــون ان هنالــك العدیــد مــن البــدائل التربویــة لتطبیــق مبــ" ابــودیس
هـــدفها التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي لـــدي الفـــرد إذا كـــان مبـــدأ العقـــاب والثـــواب علـــى الســـلوك أمـــر حتمـــي فـــي 
المدرسة، إذ إنها مجتمع مصغر للمجتمع الذي سیخرج إلیه ویصبح فردًا یمـارس مـا تعلمـه وتـدرب علیـه وسـمح 

فالطالــب المشــاغب الــذي یســيء الســلوك مــع معلمــه وزمیلــه ومؤسســته، والــذي . تعلیمــهلــه بمزاولتــه أثنــاء ســني 
یقصـر فـي أداء واجباتـه الدینیــة والمجتمعیـة یسـتحق العقــاب ، ولـیكن العقـاب بالتـدریج ووفــق أسـس علمیـة تتخــذ 

  .من الدراسات النفسیة قاعدة لها، والعكس بالعكس، فالطالب السوي بسلوكه یستحق الثواب 
  

ــأخر دراســیًا الــذي ال یســتطیع أن یواكــب الدراســة بســبب متعلــق بقدراتــه العقلیــة أو الجســدیة أو أمــا  الطالــب المت
مما یكون خارجًا عن طوع الطالـب وقدرتـه فكیـف نعاقبـه علـى أمـر ال یملكـه؟ وهـذا فـي نظـري مـا نعانیـه  غیرها

یق بین هذین األمـرین قـد ال یكـون واضـحًا إذ إن التفر . اآلن مع كثیر من األخوة واألخوات المعلمین والمعلمات
  .لدى الكثیرین منهم نظرًا لضغط العمل في المدرسة والفصل، أو لعدم التدریب والتعلیم على هذا بشكل كاف

والبــدائل فــي نظــري هــي التفكیــر فــي مبــدأ الثــواب والعقــاب كوســیلة مــن وســائل التعلــیم للفــرد، فــنحن هنــا نعــوده 
  یه عند خروجه، فحینما نعاقبه على السرقة یجب البحث لماذا سرق ؟ونعلمه ما یجب أن یكون عل

مــن كـان مربـاه بالعسـف والقهــر، سـطا بـه القهـر، وضــیق علـى الـنفس انبســاطها، «: وابـن خلـدون یقـول         
وذهــب بنشــاطها، ودعــا إلــى الكســل، وحمــل علــى الكــذب والخبــث وهــو التظــاهر بغیــر مــا فــي ضــمیره خوفــًا مــن 

دي بالقهر علیه، وال ینبغي لمؤدب الصبیان أن یزید فـي ضـربهم إذ احتـاجوا إلیـه علـى ثالثـة أسـواط انبساط األی
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ان اجیـز لنـا اسـتخدام (النفسـي یجـب ان تكـون وسـیلة العقـاب امـا مبـدا الضـرب مـن وجهـة نظـر االرشـاد   ءشي
هـــة للغافـــل ال انتقامیـــة وال معینـــة للـــتعلم ال قـــاهرة لـــه، منب) بـــل یجـــب ان نقـــول الوســـائل التربویـــة) (كلمـــة عقـــاب

ســــلطویة، ولــــذلك فإننــــا نــــرى أن یــــدرس هــــذا األمــــر بجدیــــة الســــیما فــــي ظــــل عــــدم االختیــــار الــــدقیق للمعلمــــین 
والمعلمات، أولئك الذین ینخرطون في سلك التدریس بحثًا عن الوظیفة فقط بعیدًا عن حـب المهنـة والتفـاني مـن 

  .  أجلها
          .على أداء رسالته بالشكل التربوي الصحیحالضرب دلیل علي عدم مقدرة المعلم 

إن الضـــرب هـــو الوســـیلة الســـهلة والتـــي تـــؤتي نتـــائج ســـریعة لمعاقبـــة الطالـــب علـــى ســـلوك معـــین غیـــر 
وبمجـرد » االكـامول«مقبول، هذا مـن وجهـة نظـر المعلـم، ولكـن الضـرب مـا هـو إال مهـدئ أو مسـكن مثـل حبـة 

  .للعودة للسلوك غیر المرغوب فیه زوال ألم الضرب فإن الطالب یصبح مهیًأ
عـــادة تقیـــیم؛ ألن  ٕ ویعتبـــر المعلـــم الـــذي یســـتخدم الضـــرب كوســـیلة لتعـــدیل الســـلوك یحتـــاج الـــي توجیـــه وا
المعلم الذي تتوافر فیه السمات الشخصیة الالزمة والواجب توافرها فـي المعلـم النـاجح لـن تجـد العصـا أو غیرهـا 

  .من وسائل العقاب  إلى یده سبیالً 
   

الضرب في مضمونه یحتوي علي اإلهانـة وال یجـب علـي المعلـم أن یهـین "  عوده ویضیف الشیخ الدكتور     
ویضــیف إن جمیــع اآلثــار المترتبــة علــى اســتخدام عقوبـة الضــرب تحــط علــى أرضــیة مشــتركة تتمثــل ".  الطالـب

ففـي أجـواء التعلـیم والـتعلم . ق، والذي جعله اهللا سبحانه فـي أعلـى مراتـب الخلـ)الطالب(في هدر كرامة اإلنسان 
عالنـــًا صـــارخًا فـــي وجـــه المجتمـــع عـــن  ٕ یعتبـــر اســـتخدام العقـــاب البـــدني هـــدرًا لكـــل مقومـــات التربیـــة الســـلیمة، وا
ال صـار غیـر واضـح فـي  ٕ ضحالة سبل التربیة في المؤسسات التعلیمیة، إذ إن من یدعو للفضـیلة ال ینتهكهـا، وا

ول نــاتج للضــرب هــو ترســیخ مبــدأ القمــع الــذي یقتــل الطمــوح والمبــادرة، ولعــل أ. مقاصــده بــین النظریــة والتطبیــق
ویضفي على نفس المـتعلم قـدرًا مـن اإلحبـاط یجعلـه یخشـى التفاعـل مـع المـادة الدراسـیة، وبالتـالي یكرههـا ویكـره 

ولــیس لــه ذنــب فــي ، ولــیس لــه ذنــب فــي اختیــار الواقــع، لــیس للطالــب ذنــب فــي كبــر المنهــاج."القــائمین علیهــا
بـــل الطالـــب ضـــحیة إضـــافة إلـــى مـــا قـــد یتولـــد عـــن الضـــرب مـــن  ……عنـــف اإلداري الـــذي یصـــیب المعلـــم ال

.                                                                              إصابات بدنیة یخلف البعض منه آثارًا غائرة في جسد الطالب أو نفسه بقیة عمره 
كانت النتائج التالیـة لعینـة الدراسـة أن مـن أهـم اآلثـار المترتبـة هم ساعة الضرب وبسؤال األطفال عن شعور 

  :على الضرب
 ٨.٨الكراهیـة للمعلـم %٨.٨،بالغضـب الشـدید% ١١،بـالخوف مـن المعلـم% ١٣،بـالحزن%  ٢٢باإلهانة% ٢٤

 الحقـــــد علـــــي%٦.٦،شــــعور باالنتقـــــام مــــن المعلـــــم ومـــــن الطــــالب الـــــذین یســــتهزئون بالطالـــــب ســـــاعة الضــــرب
ممـا یـؤدي إلـى اهتـزاز شخصـیة الطالـب وفقدانـه الثقـة فـي نفسـه، وتعطـل ظهـور مهاراتـه .الخجـل %٤.٤،المعلم

وفكره اإلبداعي، إلى جانب عدوانیته وبروز سـلوك الضـدیة لدیـه، كـذلك یصـبح لـدى الطالـب كـره للمدرسـة وكـل 
غیـــر المرغـــوب فیـــه مـــن بـــاب  مـــا یتعلـــق بالعملیـــة التربویـــة مـــن العوامـــل األخـــرى، إضـــافة إلـــى تأصـــل الســـلوك

  .التحدي في بدایة األمر ثم یصبح سمة شخصیة ثم تتحول إلى أمراض نفسیة في المستقبل
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  :بعض الوسائل التربویة  لعدم استخدام العنف منها   -الدكتور عبد العزیز ثابت -ویقترح 

ته، حیــث إن ســلوك تكلیــف الطالــب المشــاغب بأعمــال تخــص الفصــل إلشــعاره بقیمتــه والرفــع مــن شخصــی -١
المشاغبة أو أي انحراف قد یصدر من الطالـب الهـدف منـه فـي أغلـب األحیـان هـو فقـط إثبـات الـذات ومحاولـة 

  . لفت االنتباه 
محاولــة المعلــم تعلــیم الطالــب الســلوك المرغــوب فیــه ومكافأتــه علیــه وشــكره وشــكر ولــي أمــره إلشــراكه فــي  -٢

  . العملیة التربویة 
  ).التعزیز السلبي(ن أشیاء یرغبها أو یرغب القیام بها مثل الریاضة أو الفسحةحرمان الطالب م -٣
، واستخدام لوحات الشرف للطلبة المثالیین -٤   .إشعار ولي األمر كتابیًا
  .أسلوب تجاهل المعلم للطالب لعدم استثارته -٥

، ویضـع لــه شـر  -الـدكتور عبــد العزیـز عــودة -وال ینفـي  ًا محــددة  كمـا ذكــره وطالحاجـة إلــى الضـرب أحیانــًا
  : هي ماجد األستاذ

  .المعلم ال یقوم بالضرب إطالقًا وتحت أي ظرف كان -١
  .یقوم المدیر أو الوكیل بتنفیذه في الحدود المعقولة وبعد التحدث مع المرشد النفسي -٢
  .یجب استنفاذ جمیع الوسائل األخرى الممكنة دون الضرب -٣
أضـرار سـلبیة علـى شخصـیة الطالـب حتـى أمـام أحـد لما لذلك من إهانة و یجب عدم الضرب أمام اآلخرین  -٤

  . المعلمین
ین -٥ الصــــبر والتــــدرج فــــي اســــتخدام الوســــائل  التربویــــة لحــــل المشــــكالت ، والعطــــاء والتشــــجیع والثنــــاء للمجــــدّ

  .والمنضـــــــــــــــــــــــبطین، الصـــــــــــــــــــــــداقة وعـــــــــــــــــــــــدم التجاهـــــــــــــــــــــــل، التحـــــــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــلوك، وغیرهـــــــــــــــــــــــا
  :ثابت ویضیف الدكتور العزیز

الضرب وسیلة تنفیر ویزرع الضـغینة، ولـه آثـار  سـلبیة علـى الناحیـة النفسـیة والجسـمیة واالجتماعیـة ویشـیر إن 
إلـى بعــض أنــواع العقـاب التــي ال تقــل عـن الضــرب وهــي غیــر مناسـبة، وقــد یترتــب علـى اســتعمالها آثــار ســلبیة 

  :كثیرة، ومنها
  .بصــــــورة دائمــــــة أو تجــــــرح كرامتـــــــه وهــــــو أن یهـــــــان المــــــراد عقابــــــه أو یــــــتم تجاهلـــــــه: العقــــــاب النفســــــي - ١

العقــاب االجتمــاعي وهــو أن یــتم اســتخدام مكانــة الفــرد االجتماعیــة لیــتم الضــغط علیــه مــن خاللهــا أو  -٢
 .االستخفاف به أو بعائلته والتهدید بذلك

الصـــبر والتــدرج فــي اســتخدام الوســائل  التربویــة لحــل المشـــكالت ، : ویعطــي ثابــت بــدائل تربویــة كثیــرة  أهمهــا
ین والمنضبطین، الصداقة وعدم التجاهل، التحدث عن السلوك، وغیرهاو    .العطاء والتشجیع والثناء للمجدّ

  :ویقترح لدعم نجاح قرار دائرة التعلیم منع الضرب الوسائل التالیة
  راءتقلیل أعباء مساعدین المد-١
  .مراعاة توزیع الحصص الصعبة في بدایة الیوم الدراسي-٢
  .بالنشرات والكتیبات للتوجیه واإلرشاد النفسي التربويتزوید المدارس  -٣
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  .تهیئة البیئة المدرسیة لتصبح بیئة جذب للطالب -٤
  . العملیة التعلیمیة التربویة إلنجاحوالمجتمع  األهلتفعیل دور -٥
  .التوعیة باستخدام اإلذاعة المدرسیة وتصویر أشرطة فیدیو مناسبة لغرس السلوك اإلیجابي -٦
نصاب المعلم المتمیز والقدیم، واالستفادة منه في رعایة الطالب في الجوانـب التربویـة ورعایـة  تخفیض -٧

السلوك، وتفریغ مدیر المدرسة لدوره التربوي والتعلیمي وتقلیـل الجوانـب الروتینیـة والكتابیـة بتزویـده بكاتـب 
  .وموظف متخصص للحاسب اآللي

  وفي النهایة
أصـًال حتـى نبحـث عـن بدائلـه، بـل إنـه طـارئ غریـب علـى جسـد التعلـیم، وتهـدر الضرب لـیس خیـارًا تربویـًا  أن 

أمــا حفــظ نظــام المدرســة، فــأول مــا یبــدأ  .ًا ال للطالــب وال لنظــام المدرســةباســتخدامه أمــور كثیــرة، وال یحفــظ شــیئ
لكبـار فـي بالقائمین علیها، فمتـى انضـبط الجهـاز التعلیمـي واإلداري فـي المدرسـة، صـار قـدوة، وعنـدما یمـارس ا

، وحـــرص یلمـــس الصـــغار أثـــره صـــارت أمـــور الـــتعلم أیســـر،  مجتمـــع المدرســـة أدوارهـــم التعلیمیـــة باجتهـــاد وتفـــانٍ
  .وسادت الجمیع روح الجماعة، وهي الروح التي تصنع بقیة األمور المستحبة

  
  :الثاني الجزء
بویــة لحــل المشــكالت قمنــا ببحــث الثــاني مــن الدراســة ومحاولــة منــا إلقنــاع المعلمــین بــان هنــاك وســائل تر  الجــزء

اكبر المشكالت التي یضرب فیها الطـالب وهـي التـأخیر عـن الحصـة األولـى ولبحـث هـذه المشـكلة قمنـا بسـؤال 
  .من الطالب  ال یعرف الموعد بالضبط% ٩٨عن ن موعد الجرس الصباح فكا ما یزیدا طالب ع

یــوم  أولومــن ثــم بــدأنا بحصــر المشــكلة فــي  .لــیهمفكــان اإلجــراء األول تعمــیم لكــل الطــالب بالموعــد والتأكیــد ع
ـــأخر مـــا یزیـــد عـــن  طالـــب عـــن الحصـــة األولـــى وتـــم توجیـــه هـــؤالء الطـــالب وعمـــل التمـــارین الریاضـــیة  ٣٠٠ت

الخاصـــة بـــالطالب المتـــأخرین والرســــم البیـــاني التـــالي یوضــــح التقـــدم فـــي عــــالج التـــأخیر الصـــباحي بالتمــــارین 
  .الریاضیة

ــأخرین عــن الحصــة األولــى لشــهر فبرایــر  رســم بیــاني یبــین رصــد حركــة مــع اســتخدام  ٢٠٠٦الطــالب المت
  الطریقة اإلرشادیة الجدیدة دون استخدام الضرب
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  :قلوب  لطالب إليكیف تصل 
ة واحسـان، وأن النـزول الـى مسـتواهم ضـعف یعتقد بعض المعلمـین ان التعامـل مـع الطـالب برفـق وشـفقة ورحمـ

في الشخصیة، ویرى البعض ان قوة الشخصیة، ترتبط بالشدة المفرطة والعبـوس والتعسـف والجـور وذلـك بجعـل 
الفصـل ثكنـة عسـكریة، ویــزداد األمـر سـوءا عنـدما یضــع بعـض المعلمـین حـواجز مصــطنعة بینـه وبـین الطــالب 

عــض المعلمــین فــي تعــاملهم مــع الطــالب بتــرك الحبــل علــى غاربــه مــن خــالل نظــرتهم التشــاؤمیة، كمــا أفــرط ب
  . متنكبین وفارین من المسئولیة الملقاة على عاتقهم محتجین بذرائع هشة وأوهام خاطئة

ولو تساءلنا لماذا یملك هذا المعلـم حـب الطـالب واحتـرامهم داخـل وخـارج المدرسـة؟ بینمـا نجـد المعلـم اآلخـر ال 
  !! إذا البد من وجود خلل!! همیملك إال بغضهم وكراهیت

ولنـا فــي رسـول اهللا صــلى اهللا علیـه وســلم أســوة حسـنة فهــو المعلـم والمربــي والقائــد، فقـد كــان یحسـن إلــى الفــاجر 
فبمــا رحمــة مــن اهللا لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا :(والمســلم والكــافر، قــال تعــالى مخاطبــا نبیــه صــلى اهللا علیــه وســلم

وانظــر . ١٥٩ -آل عمــران ) ف عــنهم واســتغفر لهــم وشــاورهم فــي األمــرغلــیظ القلــب ال نفضــوا مــن حولــك فــاع
أخي المعلم الى رفقه علیه الصالة والسالم باألعرابي الذي بال في المسـجد، وحلمـه علـى الشـاب الـذي اسـتأذنه 

فـق إن  لر :(في فعل فاحشة الزنا، فهما خیر دلیل على نظرتـه التربویـة الصـائبة، وال غرابـة فـي ذلـك، وهـو القائـل
  . رواه مسلم) ما یكون في شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه

  
  . مؤهالت مطلوبة لكسب الطالب: القاعدة الثانیة

وأهـم هـذه المـؤهالت  وعلمیـا وتربویـا، تـأهیال نفسـیالكي ینجح المعلم في كسـب الطـالب البـد أن یكـون مـؤهال 
واألنـاة والحكمـة والشـفقة والرحمـة والتواضـع، وأن یكـون  فعلـى المعلـم أن یتحلـى بالصـبر والحلـم) القدوة الحسـنة(

علـى درایــة بـأحوال الطــالب وخصـائص المرحلــة التـي هــم فیهـا ومتغیــرات الزمـان وفلســفة التربیـة وأن یبتعــد عــن 
المثالیـــة فطالـــب الیـــوم لـــیس كطالـــب األمـــس، كمـــا أن حســـن المظهـــر وقـــدرة المعلـــم العلمیـــة وفنـــه فـــي إیصـــال 

الت الضــــروریة التـــي تســــاهم بشــــكل كبیـــر فــــي جـــذب الطــــالب واحتـــرامهم وحــــبهم للمعلــــم المعلومـــة مــــن المـــؤه
  . وتفاعلهم معه

  كیف تكسب الطالب؟ : إذن
  : لكسب الطالب علیك أخي المعلم بهذه الخطوات

كــن ســمحا هاشــا باشــا لینــا ســهال، وأكثــر مــن الســالم علــیهم تملــك قلــوبهم، قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه  -١
  ).  أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السالم بینكمأفال(وسلم 

ابتعـــد عـــن العبـــوس وتقطیـــب الجبـــین، واتـــرك الشـــدة المفرطـــة فإنهـــا ال تـــأتي بخیـــر، وال تكثـــر مـــن الزجـــر  -٢
  ). رفق من غیر ضعف وحزم من غیر عسف(والتأنیب والتهدید والوعید، 

  . دیة معهمال تسخر منهم أو تحتقرهم،وجرب النصیحة الفر  -٣
  . أكثر من الثواب والثناء علیهم، واستمر في تشجیعهم -٤
  . اعدل بین الطالب، وال تحابي أحدهم على اآلخرین -٥
  . اعف عن المسيء واعطه الفرصة إلصالح خطئه، ثم عالج الخطأ باعتدال -٦
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  . تكال تضع نفسك في مواضع التهم، وال تستخدم طالبك في أمورك الشخصیة وقضاء حاجا -٧
  . ادخل الدعابة والفكاهة علیهم وال تبالغ في ذلك -٨
تحســس ظــروفهم، وســاهم فــي حــل مشــكالتهم، وتعــاون مــع المرشــد النفســي فــي ذلــك، أشــعرهم بأنــك كــاألب  -٩

  . لهم أو األخ األكبر تغار على مصلحتهم ویهمك أمرهم
الفردیــة بیــنهم، ونــوع فــي طــرق  ابــذل كــل جهــدك فــي إفهــامهم المــادة واصــبر علــى ضــعیفهم وراع الفــروق -١٠

  . تدریسك، وسهل األمر علیهم، وال ترهقهم بكثرة التكالیف المنزلیة
  

تذكر أمانة المهنة وجسـامة الـدور وأهمیتـه والتربیـة واحتسـب األجـر والثـواب وأخلـص النیـة، : وأخیرا أخي المعلم
طـات والحــاالت الشـاذة عــذرا للتقــاعس فأنـت األمــل بعـد اهللا فــي إصـالح الجیــل، وال تجعــل مـن المعوقــات والمحب

  ). كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته:(وعدم العمل، قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم
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  دادـاع
  سمیـر قـوته. د

  :ملخص
یمكن استخدامها في عالج حـاالت القلـق، والمخـاوف،  تعتبر تسكین حركة العین إحدى األسالیب السریعة التي

وأعــراض مــا بعــد الخبــرة الصــادمة، ویشــتمل البروتوكــول العالجــي بعــد الجلســات األولــى، وبیــان األســلوب الــذي 
سـوف یسـتخدمه المرشـد وموافقـة المـریض علـى عـدة خطـوات تشـمل التعـرف علـى المشـكلة، وكمیـة القلـق الـذي 

لتــي یكونهــا عــن نفســه عنــدما یتــذكر المشــكلة ویبــدأ المعــالج بعــد ذلــك بتســكین حركــة تســببه المشــكلة، والصــورة ا
العین للمریض حتى ینخفض لدیه مشاعر القلق وتزداد ثقته بنفسه، وتستمر الخطـوات فـي حالـة الجلسـات غیـر 

 بشــكل دقیــق، حتــى إتباعهــاخطــوة البــد مــن  ١٣المنتهیــة فــي جلســات أخــر، وتتكــون خطــوات هــذه الطریقــة مــن 
  .یمكن االستفادة في هذا الطریقة ویمكن عرضها خالل الیوم الدراسي بالتفصیل

What is EMDR? 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, or EMDR, is a powerful 
new psychotherapy technique which has been very successful in helping 
people who suffer from trauma, anxiety, panic, disturbing memories, post 
traumatic stress and many other emotional problems. Until recently, these 
conditions were difficult and time-consuming to treat. EMDR is considered a 
breakthrough therapy because of its simplicity and the fact that it can bring 
quick and lasting relief for most types of emotional distress. 

EMDR is the most effective and rapid method for healing PTSD (Post 
Traumatic Stress Disorder) as shown by extensive scientific research studies. 

The EMDR therapy uses bilateral stimulation, right/left eye movement, or 
tactile stimulation, which repeatly activates the opposite sides of the brain, 
releasing emotional experiences that are "trapped" in the nervous system. 
This assists the neurophysiologic system, the basis of the mind/body 
connection, to free itself of blockages and reconnect itself. 

As troubling images and feelings are processed by the brain via the eye-
movement patterns of EMDR, resolution of the issues and a more peaceful 
state are achieved. 

Who discovered EMDR? 

In the late 80's, psychologist Francine Shapiro, Ph.D., observed that 
particular eye movements reduced the intensity of disturbing thoughts in 
some clients. Dr. Shapiro decided to study this effect scientifically. In 1989, 
she reported in the Journal of Traumatic Stress, her success using a method 
she called EMDR to treat victims of trauma. Since that time, other therapists 
around the world have contributed to its development. EMDR has evolved 
into a highly effective technique that incorporate elements from various 
other treatment modalities. 
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How does EMDR work? 

When disturbing experiences happen, they are stored in the brain with all 
the sights, sounds, thoughts and feelings that accompany it. When a person 
is very upset, the brain seems to be unable to process the experience as it 
would normally. Therefore, the negative thoughts and feelings of the 
traumatic event are "trapped" in the nervous system. Since the brain cannot 
process these emotions, the experience and/or it's accompanying feelings 
are often suppressed from consciousness. However, the distress lives on in 
the nervous system where it causes disturbances in the emotional 
functioning of the person. 

The EMDR Technique does two very important things. First, it "unlocks" the 
negative memories and emotions stored in the nervous system, and second, 
it helps the brain to successfully process the experience. 

The therapist works gently with the client, guiding him or her to revisit the 
traumatic incident. When the memory is brought to mind, the feelings are 
re-experienced in a new way. EMDR makes it possible to gain the self-
knowledge and perspective that will enable the client to choose their actions, 
rather than feeling powerless over their re-actions. This process can be 
complex if there are many experiences connected to the negative feelings. 
The EMDR therapy sessions continue until the traumatic memories and 
emotions are relieved. 

What are the advantages of EMDR Therapy? 

Research studies show that EMDR is very effective in helping people process 
emotionally painful and traumatic experiences. When used in conjunction 
with other therapy modalities, EMDR helps move the client quickly from 
emotional distress to peaceful resolution of the issues or events involved. 

EMDR sessions work amazingly fast. Processing even the most difficult 
memories can be achieved in a fraction of the time it would have taken with 
traditional therapy. 

Traditional therapies often focus on memories from the unconscious mind, 
and then analyze their meaning to gain insight into the problem. EMDR 
clients also acquire valuable insights during therapy, but EMDR can short-cut 
the process and go right to the releasing stage. 

The positive, long-term results of EMDR therapy affect all levels of the 
client's well-being -- mental, emotional and physical, so that their responses 
return to normalcy and health. 

Studies consistently show that treatment with EMDR result in elimination of 
the targeted emotion . The memory is remains but the negative response is 
neutralized. 

What problems are helped by EMDR? 
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The studies to date show a high degree of effectiveness with the following 
conditions: 

loss of a loved one 
injury of a loved one 
car accident 
fire 
work accident 
assault 
robbery  
rape  
natural disaster 
injury  
illness 
witness to violence 
childhood abuse 
victims of violent crimes 
trauma 
performance anxiety 

stage fright 
depression 
anxiety or panic 
phobias  
fears 
childhood trauma 
physical abuse 
sexual abuse  
post traumatic stress 
bad temper 
overwhelming fears  
panic attacks 
low self-esteem 
relationship problems 
brooding or worrying 
trouble sleeping  

The EMDR technique is most effective when used in conjunction with other 
traditional methods of therapy in treating these and many other emotional 
disorders. 

EMDR therapy can help clients replace their anxiety and fear with positive 
images, emotions and thoughts. 

Who can be helped by EMDR? 

People who have experienced or witnessed violence, disasters, crimes, 
sexual assault and other traumas, victims of crime and professionals such as 
police, emergency workers and firefighters; accident victims and anyone 
who has experienced a serious loss (such as the death of a close friend of 
family member, divorce, etc.). EMDR is also very effective treatment for 
people suffering from phobias--fear of flying, water, spiders, etc. 

Because EMDR has the power to relieve any type of emotional block or fear, 
It can also be used to enhance the performance of athletes, actors, 
musicians, students, public speakers and executives. Reduce performance 
anxiety and stage fright. 

 

Are there studies that show that EMDR is effective? 

EMDR is the most thoroughly researched method ever used in the treatment 
of PTSD & trauma. There are more controlled studies on EMDR than on 
any other method. A recent study of individuals who experienced rape, 
military combat, loss of loved ones, disasters and serious accidents, found 
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that 84-90% had relief of their emotional distress after only three EMDR 
sessions. Another study showed that EMDR was twice as effective in half the 
amount of time of standard traditional psychotherapeutic care. 

Another study of subjects with post traumatic stress revealed that the 
significant improvement they gained with the EMDR treatments were 
maintained for at least 15 months. 

Although some people have dramatic responses in a short period of time, 
others will progress more slowly. However, the results will be equally 
effective and long lasting. 

Since Dr. Shapiro's initial efficacy study in 1989, world-wide research 
has helped develop and evolve EMDR. To date, more than half a million 
people have benefited from EMDR therapy. 

 

What happens during a EMDR session? 

Just as EMDR assists the brain with its natural processing of emotional 
information, the EMDR therapist assists the client in their healing process by 
becoming a partner on a journey to release past trauma from the client's 
nervous system. 

A typical EMDR session begins with the therapist gently guiding the client to 
pinpoint a problem or event that will be the target of the treatment. As the 
thoughts and feelings come to the surface, the therapist and client work 
together to re-direct the eye movements that accompany the briefly recalled 
experience. As the eye movements are re-directed, the accompanying 
emotions are released. 

The patterns of eye movements continue until the emotions are neutralized 
and the event is re-associated with positive thoughts and feelings about 
oneself, such as "I realize now that it wasn't my fault." 

How often would I need EMDR Therapy? 

Typically, an EMDR session lasts from 60 to 90 minutes. The length of the 
session depends upon a number of factors, including the nature and history 
of the problem, the degree of trauma, the specific circumstances on that 
particular day, etc. 

The history and evaluations are usually done in a few sessions. Then, in 
some cases, where a single recent traumatic event is involved, a single 
session of EMDR may be all that is required. However, a more typical course 
of treatment is somewhere between 5 and 15 sessions usually on a weekly 
basis. For individuals with a history of multiple painful experiences and years 
of feeling bad about them, a number of EMDR sessions may be needed. 
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EMDR is most effective when used in conjunction with other modes of 
therapy. Your therapist will discuss a plan of treatment with you ahead of 
time so you will generally know what to expect. Usually, several sessions are 
necessary for the therapist to evaluate whether or not EMDR is the 
appropriate choice of therapy. 

Is there any discomfort involved in the EMDR process? 

The EMDR treatment can evoke strong emotions or sensations during a 
session. This is perfectly normal and desirable, since the technique works on 
the negative feelings when they are brought into the client's awareness. 
However, the re-experiencing of these unpleasant feelings is brief and they 
will soon leave you when the process is completed. 

If the client will persevere through the upsetting memories for a short time, 
he or she will likely be thrilled with the outcome of the therapy. Relief It 
occurs rapidly, and for many, permanently. 

What happens between EMDR sessions? 

Between EMDR sessions, it is a good idea for the client to keep a daily log in 
which to record any unusual or noteworthy thoughts or feelings. He or she 
can then bring their notes to the next EMDR session. This log will help the 
therapist to know if any adjustments in therapy are warranted. 

After an EMDR session, there may be a strong sense of relief, a feeling of 
openness or even euphoria. This is a normal reaction to the release that has, 
and is, taken place. 

From time to time, some clients experience unusual thoughts or vivid 
dreams that may or may not have any meaning. This is part of the releasing 
process and should not cause undue concern. Actually, unusual experiences 
during the time period of the EMDR therapy indicates that it is working. 

Is EMDR Hypnosis? 

No. During the EMDR session, the client is awake and alert and in control at 
all times. The healing that takes place with EMDR is much faster than with 
hypnotherapy. Like hypnosis, EMDR seems to work with the unconscious 
mind, bringing into consciousness the repressed thoughts and feelings that 
must be experienced again in order to release their energetic hold on the 
person. 

What type of training does a therapist need to use EMDR? 

The EMDR Institute offers two levels of training: 
Level I is an Introductory Training  
Level II is the Advanced Training 
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EMDR Level II Therapists can now go for more advanced skills and training 
and become EMDRIA Certified Therapists. 

Only practicing, licensed psychotherapists, psychiatrists, social workers and 
counselors may receive EMDR training. These are the only mental health 
professionals qualified to use EMDR therapy with clients. A clinical 
background is necessary for proper application of the EMDR technique. This 
is a highly specialized method that requires supervised training for 
therapeutic effectiveness and client safety. In the words of the Behavior 
Therapist Journal, "Clients are at risk if untrained clinicians attempt to use 
EMDR." 

It may be advisable to request the therapist to provide you with their EMDR 
certificate of training. For a Therapist with advanced training, ask if they are 
EMDRIA Certified in EMDR. 

How do I know if EMDR is right for me? 

There are a number factors to consider when evaluating the appropriateness 
of EMDR therapy for a client's particular situation and history. During your 
initial consultation with a trained EMDR therapist, all the relevant factors will 
be discussed in full to help you both come to a decision to move forward 
with EMDR. 

In general though, you are an excellent candidate for the EMDR technique if 
you have... 

...difficulty trusting people 

...fear of being alone 

...lack of motivation 

...anxiety or panic 

...frequent feelings of guilt or shame 

...poor concentration or memory 

...explosive or irrational anger 

...trouble sleeping 

...nightmares 

...worrying or brooding  

...poor self-image 

...serious relationship problems 

...stage fright or performance anxiety 

...obsessive or compulsive behavior  

...chronic feelings of detachment 

...extreme, unexplainable fears 

...bad temper 

...depression or disturbing thoughts 

...a history of abuse, or sexual abuse  

...been the victim of a crime or serious accident 

...witnessed a crime or serious accident 

...been through a natural disaster 

...ever experienced a traumatic event  



 كلیة التربیة   - اإلرشاد النفسي في عالم سریع التغیر
71 

Some Objectives of EMDR Therapy. 

Thanks to the on-going success of EMDR therapy for hundreds of thousands 
of people, it is not difficult to have high expectations for a therapy program 
that includes the EMDR technique. 

The short-term benefits of EMDR is simple and straightforward -- the 
immediate relief of emotional distress and the elimination of the debilitating 
effect of unresolved past trauma. 

The longer-term benefits of EMDR therapy includes the restoration of each 
client's natural state of emotional functioning. This return to normalcy brings 
with it a greater sense of personal power, more rewarding relationships and 
a more peaceful life. 

. These are some of my objectives as I work with my clients and EMDR. 

  :تعلیمات تسكین العین
  .نقوم نحن باجراء بعض البحوث والدراسات تهدف الى معرفة تأثیر بعض األسالیب العالجیة المستخدمة

مـن خـالل ذلـك األسـلوب مطلـوب منـك أن تقـول . ك حدقـة العـینوالیوم سـوف نسـتخدم طریقـة تعتمـد علـى تحریـ
  .لي ما یخطر ببالك من الخبرات وما یأتي على عقلك من أفكار

  .خالل تلك العملیة یمكن أن تتغیر بعض األمور وقد ال تتغیر وكل ما هو مطلوب أن تقول لي ما یحدث
  

  ایش هي المشكلة؟ ایش هو الموضوع ؟ -١
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

  )الصورة(-٢
  ممكن تقول لي شو هي الذاكرة المؤلمة؟ أو الصورة التي تأتي على خیالك لما بتذكر الحادث؟

__________________________________________________________________  
  

  )التقییم المعرفي السالب( -٣
لحـادث مـاذا تفكـر عـن عندما تفكر فـي هـذه الـذاكرة المؤلمـة أو الصـورة التـي تـأتي علـى خیالـك لمـا بتـذكر ا

  نفسك؟ 
----------------------------------------------  

  )التقییم المعرفي اإلیجابي( -٤
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عندما تفكر في هـذه الـذاكرة المؤلمـة أو الصـورة التـي تـأتي علـى خیالـك لمـا بتـذكر الحـادث ایـش بتحـب أن 
  تكون أو ماذا تفضل أن تصیر؟

__________________________________________________________________  
  

٥- )VOC(  
قــدیش هــذا (عنــدما تفكــر فــي هــذه الــذاكرة المؤلمــة أو الصــورة التــي تــأتي علــى خیالــك لمــا بتــذكر الحــادث 

  )االعتقاد موجود
وأعلـى درجـة ) ١(، حیـث أقـل درجـة هـي ٧-١حـاول أن تضـع نفسـك علـى مقیـاس ) أعد تفضـیل المـریض(

  ).٧(هي 
٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  

وأعـ  كـالم (عندما تفكر في هذه الذاكرة المؤلمـة أو الصـورة التـي تـأتي علـى خیالـك لمـا بتـذكر الحـادث  -٦
  .ماذا تحس؟) المریض

__________________________________________________________________  
٧- )Sud (  

لمـا بتـذكر الحـادث  ممكـن تحـدد كـم عندما تفكر في هذه الذاكرة المؤلمة أو الصورة التـي تـأتي علـى خیالـك 
  تؤثر المشكلة أو الصورة المؤلمة على نفسك؟

  أعلى درجة ) ١٠(أقل درجة و) صفر(حیث  ١٠أمامك مقیاس من صفر الى 
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

  

عندما تفكر في هذه الذاكرة المؤلمة أو الصورة التي تأتي على خیالك لما بتذكر الحادث هل تشـعر بـأن  -٨
  ناك بعض األحاسیس في بعض أعضاء جسمك؟ه

__________________________________________________________________  
  

  تسكین حركة العین  یبدأ هنا في هذه المرحلة -٩
اآلن بدي منك أن تسترجع المشكلة أو الصورة التي تأتي عل خیالك لما بتذكر الحادث؟ وأن تتكـرر الصـورة 

  .رفیة وأن تتبع أصابعيالسلبیة المع
  .حركة ٢٤ابدأ في عمل 

  
  ماذا جاء على خاطرك؟: ثم اسأل الشخص

__________________________________________________________________  
  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  
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  ماذا جاء على خاطرك؟
__________________________________________________________________  

  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  ماذا جاء على خاطرك؟
__________________________________________________________________  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  ماذا جاء على خاطرك؟
__________________________________________________________________  

  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  

  :ثم اسأل الشخص
  ماذا جاء على خاطرك؟ 

__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ماذا جاء على خاطرك؟

__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ماذا جاء على خاطرك؟

__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ماذا جاء على خاطرك؟

__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ماذا جاء على خاطرك؟
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__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  :ثم اسأل الشخص

  ماذا جاء على خاطرك؟ 
__________________________________________________________________  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  ماذا جاء على خاطرك؟
__________________________________________________________________  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  ماذا جاء على خاطرك؟
__________________________________________________________________  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  ماذا جاء على خاطرك؟
__________________________________________________________________  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  ماذا جاء على خاطرك؟
__________________________________________________________________  

  دعنا نستمر:ثم قول 
__________________________________________________________________  

  
  

  :ثم اسأل الشخص
  ماذا جاء على خاطرك؟ 

__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ماذا جاء على خاطرك؟
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__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ماذا جاء على خاطرك؟

__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ؟ماذا جاء على خاطرك

__________________________________________________________________  
  دعنا نستمر:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  ماذا جاء على خاطرك؟

__________________________________________________________________  
  ستمردعنا ن:ثم قول 

__________________________________________________________________  
  .استمر في تسكین حركة العین بنفس الطریقة السابقة وعقب كل محاولة اسأل ماذا جاء بخاطرك؟

__________________________________________________________________  
دقیقــة مــثًال حتــى تلمــس حــدوث بــوادر ایجابیــة وهنــا اســأل الشــخص لمــا بتــذكر  ٢٠ثــم دعنــا نســتمر لمــدة 

  .الحادث أو الصورة أو الذاكرة المؤلمة ماذا تشعر؟
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

  
  :جابة ركة العین مهما كان الرد أو االستحاعمل تسكین 

  .، استمر في تسكین حركة العین لبعض الوقتاذا كانت االستجابة سلبیة
  

قـــائًال لمـــا بتـــذكر المشـــكلة، الحـــادث أو ) Sud(اذا كانـــت االســـتجابة حیادیـــة أو ایجابیـــة حـــاول أن تختبـــر 
  ١٠الصورة التي تأتي على خیالك كم تثیر لدیك من قلق أو توتر على مقیاس من صفر الى 

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  
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ٍاذا كانــت  )) SUD ( أكثــر مــن)ٍاســتمر فــي تســكین العــین ، اذا كانــت  ) ١ ))SUD ( مــا بــین)اســأل ) ١٠-٠
   SUDواســتمر فــي تســكین حركــة العــین حتــى تصــیر ) ٠(المــریض مــا الــذي یمنعــك مــن الوصــول لدرجــة 
  .تساوي صفر ، عندها انتقل الى الخطوة التالیة

  

  :Installationالتثبیت  -١٠
ــك أو ) ___________________(ت قلــت انــك بتحــب تكــون أنــ ــذكر الحــادث تــأتي علــى بال وانــك لمــا بت

 ٧-١، حــاول اآلن أن تجمعهــم أو تمســكهم مــع بعــض وعلــى مقیــاس مــن ___________مخیلتـك صــورة 
  ).آمن(قدیش بتحس انك اآلن 

  
٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  اإلیجابیةاعمل تسكین العین حتى تقوي الجوانب  ٧اذا كانت االجابة 
  .٧تساوي  VOCفأقل ارجع عمل تسكین حركة العین حتى  ٦اذا كانت االجابة 

  .وهنا انتقل الى الخطوة األخرى
  

  :مسح الجسم  -١١
واآلن أنـا بـدي منــك أن تغلـق عینیـك ، وأن تركــز تفكیـرك أو شــعورك علـى المشـكلة أو الحــادث وكـذلك علــى 

ول أن تركــز شــعورك علـى جســدك ، هـل تحــس أو تشــعر حـا) انــك أمـن أو قــوي(الصـورة الجیــدة عـن نفســك 
  براحة؟

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

  
  

  .اذا كان الشعور ایجابي اعمل محاولتین لتسكین العین لتدعیم الناحیة االیجابیة
 اإلحســاساذا كـان هنـاك شــعور بعـدم االرتیــاح ، حـاول أن تعمــل تسـكین للعـین بصــورة مسـتمرة حتــى یـزول 

  بعدم االرتیاح 
  

  :لجلسةا إنهاء
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ــدة، األفكــار،  إن ــوم یمكــن أن یســتمر فــي المســتقبل یمكــن أن تالحــظ بعــض األشــیاء الجدی ــه الی ــا ب مــا قمن
الذكریات أو األحالم ، اذا كان األمر كذلك أرجو منك فقط أن تالحظ تلك الخبـرات ، حـاول هنـا أن تأخـذ فتـرة 

ا أن نعمــل معــًا علــى تلــك األفكــار اســتراحة بســیطة ، مــاذا تــرى أو تالحــظ أو تفكــر أو تســتنج، ویمكــن لنــ
؟   .مستقبًال

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

  

  :ت بخصوص الجلسات غیر المنتهیةتعلیما
الخبرات الصادمة، وبقیت المشاكل غیـر محلولـة ، وبقیـت  إحدىاذا تعاملت مع  اآلتیةیمكن اتباع الخطوات 

SUD  ١(مرتفعة أكثر من ( وVOC  أقل من)اآلتیةفي هذه الحالة علیك اتباع التعلیمات ) ٦:  
علینـا أن نتوقـف  وإذن، وقـد أدركنـا الوقـت، قـل للشـخص أو المـریض لقـد انتهـى الوقـت المخصـص للجلسـة

  .اذا توقفنا اآلن باالرتیاحاآلن، هل تشعر 
تنهـي الجلسـة بعمـل تمـرین  أنحـاول .تشـجیع قـائًال لقـد قمـت الیـوم بعمـل عظـیم وأنـا أقـدر ذلـك  أعطـيثم  

  :لمدة دقیقتین مثل لالسترخاءسریع 
اول أن ن وخذ نفـس عمیـق كـل صـدرك حـالعینیی أغلقالعینین وتخیل أنك في مكان آمن أو  أغمض -١

 .دقائق ٣ذلك لمدة و  تخرج النفس شویة، شویة
  

  .حدد موعد أخر للجلسة القادمة
  

  
  

 
  دادـاع

  أنور البرعاوي. أ
باسل الخضري. أ 

  :الملخص
لمدرســي فــي ضــوء الثقافــة الفلســطینیة الســائدة، وتــأتي أهمیــة هــدفت الدراســة الــى معرفــة واقــع االرشــاد ا

الدراسة في أنها تلقي الضوء علـى العمـل اإلرشـادي فـي واقـع المدرسـة، كونهـا المؤسسـة التـي یقضـي فیهـا الفـرد 
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جل وقته وأعز عمره أمـال فـي بیـان مـا للثقافـة السـائدة مـن تـأثیر فاعـل علـى مضـمون ومحتـوى اإلرشـاد خاصـة 
تكونــت عینــة الدراســة مــن المرشــدین والمرشــدات العــاملین فــي  .ر العــاملین فــي المجــال اإلرشــاديمــن وجهــة نظــ

المتوســط الحســابي، معامـــل  مرشـــدا ومرشــدة، كمــا تــم اســـتخدام ٣٠حقــل اإلرشــاد المدرســي وقـــد بلغــت العینــة  
المظــــاهر ن األحــــادي كأســــالیب احصـــائیة، أظهــــرت النتــــائج أ Anovaاختبـــار ، "ت"اختبــــار ارتبـــاط بیرســــون، 

ي الســائد فــي المجتمــع  الفلســطیني، بالوعــاء الثقــاف تتــأثر تــأثیرا كبیــراالمرشــدون التربیــون  اواألســالیب التــي یتبناهــ
عــدم جــود فــروق دالــة  تظـهـر كمــا أ .خاصــة الجانــب الــدیني و جانــب العــادات و األعــراف الفلســطینیة الســائدة 

كمـا أظهــرت  .المدرسـة الفلسـطینیة تعــزى إلـى التخصـصاحصـائیا فـي مظـاهر األسـالیب اإلرشــادیة السـائدة فـي 
  .ال توجد فروق بین المرشدین والمرشدات في أنماط ومظاهر األسالیب المتبعةأنه 

  :المقدمة
تعتبر المدرسة المؤسسـة التربویـة الرسـمیة التـي تقـوم بعملیـة التربیـة، وتـوفیر الظـروف المناسـبة للنمـو جسـمیا  -

ا، كمـا تعتبـر مسـئولة عـن النمـو النفسـي والتنشـئة االجتماعیـة السـلیمة وتـدعیم الصـحة وعقلیا وانفعالیـا واجتماعیـ
النفســـیة لـــدى الدارســـین، فهـــي التـــي تقـــدم للطـــالب الرعایـــة النفســـیة وتنتقـــل بهـــم مـــن االعتمـــاد علـــى الغیـــر إلـــى 

اإلرشـاد التربـوي  االستقالل واالعتماد على النفس والتوافق النفسي، والمدرسة هي أهم المؤسسـات المسـئولة عـن
رشاد ٕ   .للطالب، ألن التربیة نفسها تتضمن عملیة توجیه وا

إال أن زیادة أعداد التالمیذ في المدارس، أدت إلى وجود مشكالت انفعالیة وسلوكیة مـن شـأنها إعاقـة عملیـة  -
لفــــین التعلـــیم، وزیــــادة نســــبة التســــرب، كمـــا أن الفصــــول الدراســــیة تتضــــمن طالبـــا مــــن جمیــــع المســــتویات المتخ

والمتوسطین والمتفوقین مما أدى إلى زیادة الحاجـة إلـى خـدمات اإلرشـاد كـي ال تصـبح المـدارس مجـرد مصـانع 
  )٣٣:  ١٩٨٠زهران، ( . إلنتاج المتعلمین كما ال كیفا

ن السـلوك تعبیـر عـن ، علـى اعتبـار أومما الشك فیه أن للثقافة األثـر الحاسـم فـي التفكیـر والسـلوك اإلنسـاني -
، ومـــــا األنمـــــاط الســـــلوكیة لإلنســـــان والمجتمعـــــات إال داللـــــة رمزیـــــة عمـــــا یجـــــول فـــــي الفكـــــر والعقـــــل،  التفكیـــــر

والمجتمعات الراقیة هي التي طورت من أسالیب تفكیرها، ورسمت خطـى واعیـة جـادة علـى طریـق البنـاء، رافعـة 
امـا سـامیا، ودفعتـه دفعـة واإلرشـادي مق يشعار التنمیـة البشـریة فـي مقدمـة أولویاتهـا، فأعطـت للعمـل السـیكولوج

  .واعیة من خالل وسائل إعالمها ومؤسساتها التربویة التنمویة
وتختلف الثقافة باختالف المجتمعات، فلكل مجتمـع ثقافتـه الخاصـة والثقافـة هـي كـل مـا أنتجـه عقـل اإلنسـان  -

آلخـرین فـي نفـس في مجتمع معین من مادیات ومعنویات ویكتسبها اإلنسان من خالل تفاعلـه االجتمـاعي مـع ا
المجتمــع، واكتســابها عملیــة عقلیــة تقــوم علــى التعلــیم والــتعلم وبالتــالي فهــي تراكمیــة تنتقــل مــن جیــل إلــى جیــل 
وتتأثر ثقافة المجتمع بالمجتمعات األخرى خاصـة فـي العصـر الحـالي عصـر الثـورة التقنیـة المعلوماتیـة ووسـائل 

رســي ال تقتصــر علــى اكتســاب مــا یناســبهم مــن خبــرات االتصــال الرقمیــة، لــذلك أصــبحت وظیفــة المنهــاج المد
السـابقین بالقـدر الـذي یسـمح لهـم بفهــم الحاضـر وتوجیـه التالمیـذ إلـى مصــادر المعرفـة التـي تتمشـى مـع میــولهم 
كســابهم المهــارات العلمیــة والعملیــة الالزمــة لــذلك وكــذلك القــیم  ٕ واحتیاجــاتهم، وتعویــدهم علــى البحــث والمعرفــة وا
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: ٢٠٠٤عفانــة واللولــو، . ( الیب التفكیـر التــي تـؤهلهم للعــیش فـي عصــر سـریع التطــور والتغیـرواالتجاهـات وأســ
  )٧١: ٢٠٠٣شحاتة، ( عن ) ٣٤ - ٣٣
وبالنظر إلى الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطیني، فمن المؤكد أنها تتـأثر بـالظروف االقتصـادیة والسیاسـیة  -

مـن وسـائل قمعیـة تسـتخدمها قـوات االحـتالل اإلسـرائیلي، متمثلـة  واالجتماعیة التـي یمـر بهـا الشـعب الفلسـطیني
غـــالق المعـــابر بهـــدف فـــرض سیاســـة  ٕ فـــي القصـــف المســـتمر للمبـــاني، واالغتیـــاالت المتكـــررة ألبنـــاء شـــعبنا، وا

كل هذه اإلجراءات تؤثر سلبا علـى طلبـة المـدارس الـذین یحملـون هـذه الضـغوطات . الخ....التجویع والحصار،
لــى المــدارس، وتبــرز مــن خــالل ممارســاتهم لألنمــاط الســلوكیة المختلفــة التــي تعبــر عمــا یجــول فــي ویــأتون بهــا إ

داخلهم، وتأثر تأثیرا مباشـرا علـى امكانـاتهم وقـدراتهم وتحصـیلهم الدراسـي، وقـد تـواجههم بعـض المشـكالت التـي 
  . تحتاج إلى المساعدة والتدخل

ه فــي التعــرف علــى المشــاكل التــي یتعــرض لهــا الطــالب، مــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى المرشــد النفســي، ودور  -
ومسـاعدتهم فــي التغلــب علیهـا لمواصــلة الحصــول علــى الدرجـة المطلوبــة مــن التحصـیل الدراســي، والتكیــف مــع 

  .   ظروف الحیاة التي یعیشونها
  

  :اإلرشاد النفسي
رك ممارسـات مجتمعـه، ویحـدد عملیة منظمة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي یفهم ذاته، ویعرف خبراتـه، ویـد"  -

مشكالته، وینمي امكاناته وقدراته، وتأهیله لیستطیع حـل مشـكالته لیصـبح عضـوا منتجـا لتحقیـق التوافـق الـذاتي 
  ).١٤-١٣: ١٩٩٦عبد المنعم، ". ( والنفسي واالجتماعي 

إلى األسالیب هو العلم التطبیقي الذي یتعامل مع المشكالت التي تحتاج إلى توجیه وهو الذي یستند "  -
والتربیة واالقتصاد والسیاسة المشتقة من مجاالت علم النفس وفروعه وعلم االجتماع واالنثروبولوجیا 

  ) ٣٠١: ٢٠٠٠صبحي، ".(
 : أهداف اإلرشاد المدرسي

رشاده. ١ ٕ  إسالمیا من النواحي النفسیة واألخالقیة واالجتماعیة والتربویة والمهنیة لكي یصبح توجیه الطالب وا

ً صالحًا في بناء المجتمع ویحیا حیاة مطمئنة راضیةعضو  ◌   .ًا

 والدراسات حول المشكالت التي یواجهها أوقد یواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت إجراء البحوث .٢

ً  شخصیة أو اجتماعیة أو تربویة والعمل على أیجاد الحلول المناسبة التي تكفل أن یسیر ◌ الطالب سیرًا حسنًا
  .ةله الصحة النفسی مما یوفر

وقدرات ومیول الطالب والعمل على توجیه واستغالل تلك المواهب والقدرات  العمل على اكتشاف مواهب. ٣
  .یعود بالنفع على الطالب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام والمیول فیما

 تاحة لهم و إرشادهم إلىالمستطاع لالستفادة القصوى من برامج التربیة و التعلیم الم مساعدة الطالب بقدر .٤

  .أفضل الطرق للدراسة والمذاكرة

الدراسة أو المهنة التي تتناسب مع مواهبه وقدراته ومیوله  العمل على مساعدة الطالب على اختیار نوع .٥
تبصیره بالفرص التعلیمیة والمهنیة المتوفرة وتزویده بالمعلومات وشروط القبول  واحتیاجات المجتمع وكذا لك
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ال الب في  بها حتى یكون قادرًا على تحدید مستقبلة بنفسه اخذین بعین االعتبار اشتراك ولى أمر ةالخاص
  .اتخاذ مثل هذا القرار

  .البیت والمدرسة لكي یصبح كل منهما مكمال وامتدادًا لألخر العمل على توثیق الروابط والتعاون بین .٦

 شكالت التي تواجهها العملیة التعلیمیة في المملكة مثلالبحوث والدراسات حول الم المساهمة في إجراء. ٧

همال الواجبات المدرسیة وتدني نسبة النجاح في المدارس ٕ   . التسرب وكثرة الغیاب وا
ومهام  والمجتمع بشكل عام بأهداف) المدیر . المدرس . الطالب (على توعیة المجتمع المدرسي  العمل. ٨

  )www.BAfree.netمنتدیات الحصن النفسي .( وبرامج التوجیه واإلرشاد الطالبي
  

  :اإلرشاد النفسي والدین
وهو الذي یدخل الـدین فـي دینامیـات عملیـة اإلرشـاد، ألن التـدین والعقیـدة الدینیـة السـلیمة تعتبـر أساسـا متینـا  -

یني للسـلوك الســوي والتوافـق والصــحة النفســیة، وقـد أجمــع المرشــدون علـى مختلــف أدیــانهم علـى أن اإلرشــاد الــد
طریقــة تقــوم علــى أســس ومفــاهیم ومبــادئ وأســالیب دینیــة روحیــة أخالقیــة والبــد أن یحــیط المرشــد النفســي علمــا 

طبیعــة اإلنســان كمــا حــددها اهللا، وأســالیب االضــطراب النفســي فــي رأي الــدین مثــل : بمفـاهیم دینیــة أساســیة مثــل
حـــراف والقلـــق واالكتئـــاب، وخطـــوات الـــذنوب والصـــراع، وأعـــراض االضـــطراب النفســـي فـــي رأي الـــدین مثـــل االن

  )٢٠ - ١٩: ٢٠٠٦المزیني، . ( اإلرشاد النفسي مثل االعتراف والتوبة واالستبصار والتعلم
  

  :المشكالت التي تواجه المرشد النفسي
 :مشكالت النظام. ١

وســلوكیات غیــر ســویة ومخالفــات للتعلیمــات المدرســیة والصــفیة، وحــاالت  تتكــون فــي صــورة صــراعا -
مـن الخـدمات التـي یقـدمها المرشـد . الـخ........االمتحانات والسلوك االجتماعي غیـر السـويال ش في 

  :التربوي في هذا المجال
تحدید المواقف والمشكالت التي ینجم عنها انحرافات في السلوك اضـطرابات فـي النظـام وتنظـیم بـرامج  -

رشادیة لمعالجتها ٕ  .توجیهیة وا

رشـــادیة لمســـاعدتهم علـــى تفهـــم مشـــكالت أبنـــائهم االتصـــال بأولیـــاء األمـــور وتنظـــیم بـــرام - ٕ ج توجیهیـــة وا
 .والتعامل معها بطریقة سلیمة

خطــط توجیهیــة  مزیـارات منزلیــة للتالمیــذ فــي بیــوتهم للتعــرف علــى مشــكالتهم والــدوافع مــن ورائهــا لتنظــی -
رشادیة حولها ومساعدتهم على حل تلك المشكالت ٕ  .وا

  
  :مشكالت التحصیل الدراسي .٢
االقتصــادیة واالجتماعیــة الصــعبة التــي تعــرض لهــا مجتمعنــا الفلســطیني، ظهــرت مشــكلة  نظــرا للظــروف -

التحصیل الدراسي بشكل حاد لدي أغلبیة التالمیـذ فـي مدارسـنا، وأصـبحت هـذه الظـاهرة تثیـر القلـق وتشـكل 
  :تحدیا كبیرا جدا للتربویین، ومن إسهامات األخصائي االجتماعي والنفسي في هذا المجال

  .مناخ نفسي داخل المدرسة تهیئة -

http://www.BAfree.net
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ربــط التــدریس بالعملیــة اإلرشــادیة المخططــة، واكتشــاف العوامــل والمواقــف المــؤثرة علــى التحصــیل والتــي  -
  .تستدعي الموقف اإلرشادي

  .مساعدة التالمیذ في إرشادهم نحو التخصص السلیم بما یتناسب مع قدراتهم ومیولهم -
التـــي تـــؤدي إلـــى التـــأخر الدراســـي كالرســـوب وكثـــرة الغیـــاب والهـــروب  إجــراء البحـــوث حـــول المشـــكالت والعوامـــل -

  .والفشل للوصول إلى القرارات واتخاذ الخطوات اإلرشادیة الالزمة
  

  :مشكالت المتفوقین ومتدني التحصیل .٣
مســاعدة الطلبــة المتفــوقین ومتــدني التحصــیل بتــوفیر خبـــرات إضــافیة لهــم تناســب قــدراتهم وتعمــل علـــى  -

  .اكل التحصیل الدراسي لكال الفئتینالتخفیف من مش
  

  :مشكلة اختیار نوع الدراسة .٤
  .مساعدة التالمیذ على اختیار التخصص المناسب له حسب قدراته واهتماماته امكاناته -

  

  :مشكالت التكیف االجتماعي. ٥
-٤١ :١٩٩٦عبـد المـنعم، (  .اإلسهام فـي تـوفیر الجـو المدرسـي المناسـب للتوافـق االجتمـاعي للتالمیـذ -

٤٥.(  
  

  :مشكلة الدراسة
  : التالي تتحدد مشكلة الدراسة من التساؤل الرئیس

  ما عالقة العمل اإلرشادي في المدرسة الفلسطینیة بالثقافة السائدة في المجتمع؟ -
  :وینبثق عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

الفلسـطینیة مـن وجهـة نظـر العـاملین فـي ما أهم العملیة مظاهر العملیة اإلرشادیة السائدة في المدرسـة  -
  اإلرشاد النفسي؟ 

هــل توجــد عالقــة دالــة إحصــائیا بــین مظــاهر العملیــة اإلرشــادیة واألنمــاط الثقافیــة الســائدة فــي المجتمــع  -
 الفلسطیني من وجهة نظر العاملین في اإلرشاد النفسي؟

ئدة فــي المدرســة الفلســطینیة هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مظــاهر العملیــة اإلرشــادیة الســا -
 تعزى إلى تخصص العاملین في اإلرشاد النفسي؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مظــاهر العملیــة اإلرشــادیة الســائدة فــي المدرســة الفلســطینیة  -
 تعزى إلى جنس العاملین في اإلرشاد النفسي؟

  

  :أهمیة الدراسة
ء علـــى العمـــل اإلرشـــادي فـــي واقـــع المدرســـة، كونهـــا تـــأتي أهمیـــة الدراســـة كونهـــا محاولـــة إللقـــاء الضـــو  -

المؤسسة التي یقضي فیها الفرد جل وقته وأعز عمره أمال فـي بیـان مـا للثقافـة السـائدة مـن تـأثیر فاعـل 
  .على مضمون ومحتوى اإلرشاد خاصة من وجهة نظر العاملین في المجال اإلرشادي
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  :أهداف الدراسة
  .ائدة على العملیة اإلرشادیة المدرسیةالتعرف على مدى تأثیر الثقافة الس .١
التعرف علـى الفـروق الموجـودة فـي العملیـة اإلرشـادیة والتـي تعـزى إلـى تخصـص العـاملین فـي اإلرشـاد  .٢

  .النفسي
التعــرف علـــى الفــروق الموجـــودة فــي العملیـــة اإلرشــادیة والتـــي تعــزى إلـــى جــنس العـــاملین فــي اإلرشـــاد  .٣

  .النفسي
   

  :مصطلحات الدراسة
  :لتربوياإلرشاد ا

عملیـــة مســـاعدة الفـــرد فـــي رســـم الخطـــط التربویـــة التـــي تـــتالءم مـــع قدراتـــه ومیولـــه وأهدافـــه، وأن یختـــار نـــوع "  
الدراســة والمنــاهج المناســبة والمــواد الدراســیة التــي تســاعده فــي اكتشــاف االمكانــات التربویــة فیمــا بعــد المســتوى 

وي والمســـاعدة فـــي تشـــخیص وعـــالج المشـــكالت التعلیمـــي الحاضـــر ومســـاعدته فـــي النجـــاح فـــي برنامجـــه التربـــ
  ."  التربویة بما یحقق توافقه التربوي بصفة عامة

  ) ٣٧٧ – ٣٧٦: ١٩٨٠زهران،( 
  

  :اإلرشاد النفسي
عملیة منظمة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي یفهم ذاته، ویعرف خبراتـه، ویـدرك ممارسـات مجتمعـه، ویحـدد "  -

تأهیله لیستطیع حـل مشـكالته لیصـبح عضـوا منتجـا لتحقیـق التوافـق الـذاتي مشكالته، وینمي امكاناته وقدراته، و 
  ).١٤-١٣: ١٩٩٦عبد المنعم، ". ( والنفسي واالجتماعي 

  
  :المرشد النفسي

هو المسئول المتخصص األول عن العملیات الرئیسیة في التوجیه واإلرشـاد وخاصـة عملیـة اإلرشـاد نفسـها "  -
  ) ٤٦٨: ١٩٨٠زهران،".( 

  

  :ةالثقاف
المعرفـة التـي تؤخـذ ذلـك الكـل مـن العـادات والتقالیـد والقـیم والـدین و : " یعرف الباحثان الثقافة تعریفا إجرائیـا بأنهـا

  ".والحدیث  عن طریق األخبار والتلقي واالستنباط كالتاریخ واللغة والفن واألدب والتفسیر والفلسفة
  

  :الدراسات السابقة
  ) ٢٠٠٥( دراسة علوان  .أ 

وكالــة الغــوث  سعلیــة برنــامج مقتــرح لتنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى المرشــدین النفســیین بمــدار فا"بعنــوان 
  ".الدولیة
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التفكیر اإلبداعي لدى المرشدین النفسیین بمدارس وكالـة الغـوث الدولیـة 
شدین النفسیین، تكونت عینـة الدراسـة مـن والتعرف على مدى فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة التفكیر اإلبداعي للمر 

  :وقد كانت نتائج الدراسة على النحو التالي. مرشدات)  ٤( مرشدا و)  ١٤( مرشدا ومرشدة، )  ١٨( 
  %.٥٠والمستوى االفتراضي  نال توجد فروق في مستوى التفكیر اإلبداعي لدى المرشدین النفسیی -
اإلبـــداعي بـــین القیـــاس القبلـــي والقیـــاس البعـــدي  توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي تنمیـــة التفكیـــر -

 .لصالح التطبیق البعدي
  

  ): ٢٠٠٣( دراسة شبیر  .ب 
ــویین فــي المــدارس الحكومیــة فــي قطــاع غــزة وعالقتهمــا " بعنــوان  ــدى المرشــدین الترب ــة ل المعیقــات المهنی

  ".بالرضا الوظیفي
ربـویین فـي المـدارس الحكومیـة فـي قطــاع لـدى المرشـدین التهـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى المعیقـات المهنیـة 

ــــوظیفي ــــة بــــین كــــل مــــن جــــنس المرشــــد غــــزة وعالقتهمــــا بالرضــــا ال ، كمــــا هــــدفت إلــــى معرفــــة الفــــروق المعنوی
  تكونت عینة الدراسة من . والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة

بانة المعیقــات مرشــدة تربویــة مــن العــاملین فــي المــدارس الحكومیــة بمحافظــات غــزة، تــم اســتخدام اســت)  ١٤٤( 
أظهــرت النتــائج أن أكثــر المعیقــات . المهنیــة للمرشــدین التربــویین واســتبانة الرضــا الــوظیفي للمرشــدین التربــویین

المهنیــة شــیوعا لــدى المرشــدین التربــویین هــي عــدم تــوفر غرفــة خاصــة باإلرشــاد وأن أكثــر مجــاالت المعیقــات 
ف العمـل، كمــا بینـت الدراسـة وجــود عالقـة سـالبة دالــة المهنیـة شـیوعا لـدى المرشــدین التربـویین هـو مجــال ظـرو 

بین الدرجة الكلیة للمعیقات المهنیة في حین توجد عالقة سـالبة غیـر دالـة بـین الدرجـة الكلیـة للمعیقـات المهنیـة 
  .للمرشدین التربویین وكال من بعدي الحوافز والترتیبات واإلمكانیات

  

  ): ٢٠٠١( دراسة النجار  .ج 
لیة مهارات التواصل لـدى المرشـد التربـوي فـي تقـدیم الخـدمات اإلرشـادیة لطلبـة المرحلـة مدى فاع: " بعنوان
  " .الثانویة

التواصــل وفعالیتهــا لــدى المرشــد التربــوي مــن وجهــة نظــر  تهــدفت الدراســة إلــى معرفــة الفــروق الجوهریــة لمهــارا
طالبــا، )  ٢٣٠( البـة، مـنهم طا ـب وط)  ٥٠٠( الطلبـة المسترشـدین فـي المـدارس الثانویـة حیـث شـملت العینـة 

المــدارس الثانویــة،  يمهــارات تواصــل شــائعة لــدى المرشــد التربــوي فــ دأظهــرت النتــائج وجــو . طالبــة)  ٢٧٠( و
المرشـد التربـوي تعـزى لمتغیـر الجـنس،  ىفروق ذات داللة إحصائیة في مهارات التواصـل لـد دكما أظهرت وجو 

  .والمؤهل العلمي، والتخصص،وسنوات الخبرة
  ) ٢٠٠٠( اسة األسمر در  .د 

أثر برنامج إرشادي جمعي في تحسین مهارة المرشد الزمیل علـى التواصـل ومسـاعدة الطلبـة الـذین " بعنوان 
  ." یواجهون مشكالت تكیف مدرسي
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هـدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر فاعلیــة برنــامج تــدریب علــى مهــارات التواصــل فــي زیــادة قــدرات الطالبــات 
لـزمیالتهن اللـواتي لـدیهن اتجاهـات تمیـل للسـلبیة نحـو المدرسـة، تكونـت عینـة الدراسـة مـن  على تقدیم المسـاعدة

  الطالبات اللواتي تدربن على مهارات التواصل وعددهن 
طالبـــة فـــي الصـــف الســـادس مـــن المدرســـة األهلیـــة للبنـــات فـــي عمـــان، وتـــم تقســـیمهن إلـــى مجمـــوعتین )  ١٨( 

تــائج الدراســة إلــى اســتنتاج أن التــدریب علــى مهــارات التواصــل بنــاء األولــى تجریبیــة والثــاني ضــابطة، توصــلت ن
  .كان إجراء ذا فاعلیة في تحسین االتجاهات نحو المدرسة) الصدیق المساعد ( على برنامج 

  

  )١٩٩٨( دراسة رضوان  .ه 
 المشكالت التي تواجه المرشدین التربویین فـي مـدارس الضـفة الغربیـة الحكومیـة فـي عهـد السـلطة" بعنوان 
  ". الوطنیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت والصعوبات التي تواجه المرشد التربـوي فـي المـدارس الحكومیـة فـي 
الضـــفة الغربیـــة ومعرفـــة مـــا إذا كانـــت المشـــكالت كمتغیـــر تـــابع تتـــأثر بـــالتغیرات المســـتقلة مثـــل الجـــنس والخبـــرة 

أظهـرت . مرشـد ومرشـدة)  ٢٠٠( غت عینـة الدراسـة اإلرشادیة والمؤهل العلمي والتخصص والموقع السكني، بل
النتـائج أن مجــال االتجاهــات نحـو العملیــة اإلرشــادیة احتـل الترتیــب األول ومجــال ظـروف العمــل احتــل الترتیــب 

احتــل الترتیــب الثالــث فــي درجــة الصــعوبات علــى مقیــاس  ةالثــاني فــي درجــة الصــعوبة ومجــال المشــكالت الفنیــ
  .المشكالت

  

  ) ١٩٩٧( فریحات  ودراسة داود  .و 
العالقة بین مهارات االتصال لدى المرشـد وجنسـه وعـدد سـنوات خبرتـه وفاعلیتـه فـي تقـدیم خـدمات "بعنوان 

  ." اإلرشاد كما یراها المسترشدون
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء العالقة بین مهارات االتصال لدى المرشد التربـوي وجنسـه وفاعلیتـه فـي تقـدیم 

طالبـــا وطالبـــة مـــن طلبــــة )  ٢٠٠( دیة كمـــا یراهـــا المسترشــــدون، تكونـــت عینـــة الدراســـة مــــن الخـــدمات اإلرشـــا
الصــفین التاســـع والعاشـــر األساســـیین واألول والثـــاني الثــانویین، اســـتخدمت الباحثتـــان مقیاســـا مهـــارات االتصـــال 

داللــة لعــدد ســنوات لـدى المرشــد وفاعلیتــه فــي تقــدیم الخــدمات اإلرشــادیة، أظهـرت نتــائج الدراســة وجــود أثــر ذي 
خبــرة المرشــد علــى فاعلیتــه فــي تقــدیم الخــدمات اإلرشــادیة، فــي حــین لــم تظهــر فروقــا ذات داللــة واضــحة فــي 

  . الفاعلیة اإلرشادیة تعزى لمتغیر الجنس
  

  :التعقیب على الدراسات السابقة
یـر فـي المـدارس حیـث من خالل هذا العرض لبعض الدراسات السابقة یتبین لنا أن العمل اإلرشـادي لـه دور كب

أنـــه یعتبـــر المتـــنفس والمســـاعد للطلبـــة فـــي مســـاعدتهم للتغلـــب علـــى كثیـــر مـــن المشـــكالت التـــي یواجهونهـــا فـــي 
دراســتهم وحیــاتهم، كمــا أنــه مــن المفیــد أن تتــوفر عوامــل كثیــرة كــي تــتم العملیــة اإلرشــادیة بطریقــة ســلیمة، مثــل 

فر غرفـة خاصـة باإلرشـاد ، والتعــاون الكامـل بـین المرشــد امـتالك المرشـد النفسـي لمهــارات االتصـال الجیـد، وتــو 



 كلیة التربیة   - اإلرشاد النفسي في عالم سریع التغیر
85 

دارة المدرســة، وســنوات الخبــرة، ٕ باإلضــافة إلــى عوامــل أخــرى عدیــدة تســهم فــي تحســین العملیــة اإلرشــادیة، ....وا
  .وتحقق األهداف المرجوة من عملیة اإلرشاد

 

  :إجراءات الدراسة 
تخدمت ألغـــراض الدراســـة الحالیـــة ات التـــي اســـو األدمـــنهج الدراســـة وعینـــة الدراســـة و : یتضـــمن الفصـــل الرابـــع 

  . األسالیب اإلحصائیة المستخدمة لمعالجة أسئلة الدراسة و 
  

  :منهج الدراسة 
  . كونه المنهج المناسب لطبیعة الدراسة الحالیة  -العالئقي  –اتبع الباحثان  المنهج الوصفي التحلیلي 

  :عینة الدراسة 
 ٣٠والمرشــدات العــاملین فــي حقــل اإلرشـــاد المدرســي وقــد بلغــت العینـــة   تكونــت عینــة الدراســة مــن المرشـــدین

  :كما هو مبین في الجدول التالي  معلما ومعلما
  

  ) ١ (جدول 
التخصـــــــــــــــــــص                      

           المجموع  أدبي  علمي  إرشاد  النوع          

 15 5 5  5  معلم

 15 5 5 5  معلمة

  : أدوات الدراسة
  : غراض الدراسة الحالیة أداتین استخدم أل

  ) إعداد الباحثین . (مظاهر وأسالیب اإلرشاد في المدرسة الفلسطینیة : األولى 
  )إعداد الباحثین . ( أنماط الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطیني : الثانیة 

كمـا تـم التأكـد مـن ،   وقد قام الباحثین بالتأكد من صحة األداتین عن طرق الصدق الظاهري االتسـاق الـداخلي
  .والتجزئة النصفیة ، ثبات األداتین عن طریق ألفا كرونباخ 

  .وقد تبین صدق وثبات األداتین بدرجة عالیة طمأنت الباحثین من تطبیقهما على العینة الفعلیة 
  :األسالیب اإلحصائیة 

  :الحالیة  لقد استخدم الباحثان األسالیب اإلحصائیة التالیة لمعالجة تساؤالت الدراسة
  .المتوسط الحسابي  .١
  .معامل ارتباط بیرسون .٢
  ."ت"اختبار  .٣
 .األحادي  Anovaاختبار  .٤

  :متغیرات الدراسة 
  .األنماط الثقافیة السائدةفي  المجتمع الفلسطیني : المتغیرالمستقل  

  .التخصص والنوع . أسالیب اإلرشاد في المدرسة الفلسطینیة : المتغیرات التابعة 
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  :النتائج عرض وتفسیر 
  .عرض النتائج : أوال 

  صل الباحثان إلى النتائج التالیةقد تو و ، یة متعددة إلجابة أسئلة الدراسةقام الباحثان باستخدام أسالیب إحصائ
ما أهم مظاهر العملیة اإلرشادیة السائدة في المدرسة الفلسطینیة مـن وجهـة نظـر العـاملین : التساؤل األول •

 في اإلرشاد النفسي ؟ 

تم استخراج المتوسط الحسابي االنحراف  لبیان أهم المظاهر األسالیب المتبعة في المدرسـة الفلسـطینیة كمـا    
  :هو مبین في الجدول التالي 

                                            

  )  ٢ ( جدول 
  االنحراف المعیاري  المعدل  المظاهر واألسالیب  الرقم

 7303. 2.03  .قبل البدء بالعملیة اإلرشادیة یهمني رأي أولیاء األمور  ١

 7144. 2.20  .األسالیب السلوكیة هي األنجع في تخفیف مظاهر التوتر النفسي   ٢

 7611. 2.20  .اإلرشاد الدیني جوهر العملیة اإلرشادیة في نظري   ٣

 7878. 2.00  .أراعي العادات الفلسطینیة عند قیمي باألنشطة اإلرشادیة   ٤

 7878. 2.00  .لفاظي بحیث ال تتعارض مع العادات والتقالید السائدة أنتقي أ  ٥

 7303. 2.10  .استخدم الصالة كفنیة من فنیات التفریغ االنفعالي   ٦

 7303. 2.10  البد من الشدة مع الحاالت المستعصیة من المسترشدین  ٧

 8503. 2.13  التأمل والتفكر من وسائل إقناع المسترشد لتصحیح أفكاره   ٨

 7034. 1.99  .األخالق لتطویر سلوك المسترشد أهتم  بتدعیم مبادئ  ٩

 7023. 1.98  .لدي قناعة بأهمیة مواجهة المسترشد نغض النظر عن مشاعره   ١٠

  .یبین الجدول أهم المظاهر التي یعنى بها المرشد في المدرسة الفلسطینیة 
العملیــة اإلرشــادیة واألنمــاط الثقافیــة الســائدة  هــل توجــد عالقــة دالــة إحصــائیا بــین مظــاهر: التســاؤل الثــاني •

  في المجتمع الفلسطیني من وجهة نظر العاملین في اإلرشاد النفسي ؟
باسـتخراج معامـل ارتبـاط بیرسـون تبـین مـدى العالقـة بـین مظـاهر العملیـة اإلرشـادیة وأنمـاط الثقافـة السـائدة كمــا 

  .هو مبین في الجدول التالي 
  ) ٣(  جدول 

    مظاهر العملیة اإلرشادیة  لثقافیةاألنماط ا
  مظاهر العملیة اإلرشادیة 1 73.
  األنماط الثقافیة 73. 1
  30=ن                     

  .یبین الجدول  وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بدرجة كبیرة                           
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عملیــة اإلرشــادیة الســائدة فــي المدرســة هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مظــاهر  ال: التســاؤل الثالــث
  الفلسطینیة تعزى إلى تخصص العاملین في اإلرشاد النفسي ؟

لبیـــان الفـــروق التـــي تعـــزى إلـــى تخصـــص العـــاملین فـــي مجـــال  ANOVA   قام الباحثان باستخراج قیمة 
  :اإلرشاد كما هو مبین في الجدول التالي 

  ) ٤(  جدول 
 LEVENE الداللة F  الداللة

 1.830  غیر دالة 263.  الةغیر د

  .یبن الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة
  

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مظــاهر  العملیــة اإلرشــادیة الســائدة فــي المدرســة : التســاؤل الرابــع
  الفلسطینیة تعزى إلى جنس العاملین في اإلرشاد النفسي ؟ 

  
  .كما هو مبین في الجدول التالي " ت "یمة إلجابة التساؤل الرابع قام الباحثان ق 

  )  ٥(   جدول 
  الفئة F N  الداللة  "ت" قمة   الداللة

  الطالب والطالبات 30 3.113  غیر دالة 331.  غیر دالة
  .یبین الجدول عدم وجود فرق دالة إحصائیا تعزى إلى عامل الجنس 

  
  
  
  
  
  
  

  .تفسیر ومناقشة النتائج : ثانیا 
المرشـدون التربیـون كمـا یراهـا المرشـدون  االتأمل في المظاهر واألسالیب التي یتبناه من خالل: التساؤل األول 

خاصـة الجانـب الـدیني و ي السـائد فـي المجتمـع  الفلسـطیني، أنفسهم یتضح للدارس التأثر الكبیـر بالوعـاء الثقـاف
  .جانب العادات و األعراف الفلسطینیة السائدة 

شخصــیة اإلنســان الفلســطیني فهــي شخصــیة اجتماعیــة تعتــز بالهویــة  كمــا تكشــف األســالیب األكثــر شــیوعا عــن
وهذه من المفاتیح الهامة لفهـم الشخصـیة الفلسـطینیة التـي تعطـي للمجتمـع عاداتـه ثقافتـه األهمیـة . التي تمیزها 

  .الكبرى 
 ،فهـــو متـــدین،وهـــذا یبـــین أن شخصـــیة المرشـــد النفســـي الفلســـطیني یتمتـــع بدرجـــة عالیـــة مـــن الصـــحة النفســـیة 

اجتماعي األمر الذي أكد علیه األدب النفسي المتعلق بالموضوع حیث أكدت العدید مـن الدراسـات علـى أهمیـة 
وننزل من القرآن ما هـو شـفاء ورحمـة للمـؤمنین " . التكیف النفسي االجتماعي والتدین على الصحة النفسیة 

   ٨٢:اإلسراء " وال یزید الظالمین إال خسارا 



 كلیة التربیة   - اإلرشاد النفسي في عالم سریع التغیر
88 

الـــذین أدركـــوا أهمیـــة اإلیمـــان للصـــحة  لإن مـــن أوائـــ" دع القلـــق وابـــدأ الحیـــاة " كتابـــه  ویؤكـــد دیـــل كـــارنجي فـــي
  ) ١٤: ٢٠٠٢،إبراهیم " (إ ن أعظم عالج للقلق النفسي هو اإلیمان " النفسیة ولیم جیمس الذي قال 

  

یكشـف ارتبـاط  وهـذا، وهـي عالقـة قویـة نسـبیا   73.بلغ معامل االرتبـاط بـین متغیـري الدراسـة : التساؤل الثاني 
الفلســـــطینیون بواقـــــع المجتمـــــع الفلســـــطیني وتكوینـــــه الثقـــــافي نظـــــرا لتعـــــاظم الصـــــحوة اإلســـــالمیة فـــــي المجتمـــــع 
الفلسـطیني والتـي مــن أهـم أهـدافها تأثیرهــا الثقـافي یقــوم علـى حمایـة المجتمــع الفسـطیني مـن التفكــك وقـد اتضــح 

  .مدى تأثیر الثقافة على الشارع الفلسطیني عموما م الذي أبر  ٢٠٠٦هذا التأثیر في االنتخابات الفلسطینیة 
كمــا أســهمت الظــروف الضــاغطة علــى الشــعب الفلســطیني والمتمثلــة فــي االحــتالل الصــهیوني ممارســاته       

األمـــر الـــذي دفـــع بالفلســـطینیین إلـــى التكـــاتف والتـــآخي والتـــرابط الـــذي ،الهمجیـــة التـــي یعرفهـــا القاصـــي والـــداني 
  .رتباط الوثیق بین الثقافة و السلوك وبین المجتمعینعكس مباشرة على اال

تظهـــر النتــائج عـــدم جــود فـــروق دالــة احصـــائیا فــي مظـــاهر األســالیب اإلرشـــادیة الســائدة فـــي :التســاؤل الثالــث 
  :المدرسة الفلسطینیة تعزى إلى التخصص وهذا یعكس عدة أمور البد من االلتفات إلیها وأهمها 

فالمرشـــدون یأخـــذون العمـــل اإلرشـــادي بدرجـــة ، صصـــاتهم العلمیـــة أن المرشـــدین جـــادون بـــاختالف تخ •
  .كبیرة من اإلحساس بالمسئولیة مما یدفعهم إلى التطویر الذاتي ألداء المهمة واألمانة 

ممـــا أكســـبهم جمیعـــا ، ویعكـــس روح التعـــاون بـــین المرشـــدین والـــذي یتمثـــل بتبـــادل الخبـــرات فیمـــا بیـــنهم  •
اإلرشـادي الـذي یتطلـب الخبــرة والنضـج والتفـاني والشـعور بالمســئولیة  القـدرة والخبـرة والنجـاح فـي العمــل

 .الذاتیة 
اهتمـام الـدوائر الفنیـة المسـئولة التـي ال تـؤلي جهـدا فـي عقـد الـدورات التدریبیـة وورش العمـل والزیـارات المیدانیــة  •

 .التي یقوم بها مشرفون مدربون مما انعكس على المرشدین جمیعا 
 

وهـذا یرجــع ،  توجـد فــروق بـین المرشـدین والمرشــدات فـي أنمـاط ومظـاهر األســالیب المتبعـة ال: التسـاؤل الرابـع 
  :إلى عدة أمور 

خاصــة نظـــرا ؛ألنــه یــرزح تحـــت ،أن اإلحســاس بالمســئوولیة لــیس مقصـــورا علــى نــوع دون آخـــر بشــكل عــام  -
ة واحــدة تفســر توافــق وطــأة احــتالل یقتــل ویــدمر ویجتــاح بشــكل یــومي ممــا یجــع المرشــدین جمیعــا أمــام مســئولی

  .الجنسین التباع أنماط إرشادیة متشابهة استجابة للظروف التي یعیشها الفلسطینین
كما أن للوعاء الثقافي الذي یشكل إطارا مرجعیا للمرشـدین الفلسـطینین األثـر األكبـر فـي حـدة الرؤیـة وتحدیـد  -

 األولویات وتصنیف األهم على المهم 

ه األثــر الكبیــر فــي وحــدة الرؤیــة والرســالة التــي تتضــح معالمهــا فــي وحــدة األنمــاط كمــا أن االلتــزام الــدیني لــ -
 .اإلرشادیة لدى المرشدین الذي یعتبر تعبیرا رمزیا عن حدة الفكر 

  
  :تعقیب عام 



 كلیة التربیة   - اإلرشاد النفسي في عالم سریع التغیر
89 

تبــرز النتــائج أن العملیــة اإلرشــادیة الســائدة فــي المدرســة الفلســطینیة تنبعــث مــن رحــم المجتمــع الفلســطیني بكــل 
ویتضح للدارسـین أن شخصـیة المرشـد الفلسـطیني إنسـانیة ، بالدین والعادات والتقالید السائدة  : متمثلة رو فده ال

  .حساسة متناغمة مع الفكر والثقافة التي تشكل نسیج المجتمع بكل ألوانه
   

  :األمر الذي یبرز أهمیة التوصیات التالیة 
  :واحي التالیة یوصي الباحثان بضرورة دراسة العملیة اإلرشادیة من الن

 . التأهیل الفني للمرشد النفسي عالقته بالقدرات المهاریة و الفكریة .١

 .التأصیل الدیني وعالقته بااللتزام الدیني للمرشد  .٢

  . معالم اإلرشاد الدیني في القرآن والسنة المطهرة  .٣
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  :المراجع

، دار الفكــــر  ١ط،" ال الشـــفاء النفســـي وأســـرار النـــوم وعلـــم الجمـــ) " ٢٠٠٢.(أحمـــد شـــوقي ، إبـــراهیم  .١
 .القاهرة:العربي 

ـــة  .٢ أثـــر برنـــامج إرشـــادي جمعـــي فـــي تحســـین مهـــارات المرشـــد الزمیـــل علـــى ) "  ٢٠٠٠( األســـمر، نهل
رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، ". التواصــل ومســاعدة الطلبــة الــذین یواجهــون مشــكالت تكیــف مدرســي

 .كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة

 .، غزة، مطبعة آفاق"اإلرشاد النفسي الدیني ) "  ٢٠٠٦(  المزیني، أسامة .٣

مـــدى فاعلیـــة مهـــارات لـــدى المرشـــد التربـــوي فـــي تقـــدیم الخـــدمات ) "  ٢٠٠١( النجـــار، یحیـــى محمـــود  .٤
ـــة الثانویـــة  رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، جامعـــة عـــین شـــمس، جمهوریـــة ". اإلرشـــادیة لطلبـــة المرحل

 .مصر العربیة

العالقـة بـین مهـارات االتصـال لـدى المرشـد وجنسـه وعـدد ) "  ١٩٩٧( شـیرین  داود، نسیمة وفریحات، .٥
، ٢٤مجلـة دراسـات، مجلـد ". سنوات خبرته وفاعلیته في تقدیم خدمات اإلرشاد كما یراها المسترشـدون 

 .١العلوم التربویة، العدد 

ضــفة الغربیــة المشــكالت التــي تواجــه المرشــدین التربــویین فــي مــدارس ال) " ١٩٩٨( رضــوان، صــافیة  .٦
ــــة فــــي عهــــد الســــلطة الوطنیــــة  رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، جامعــــة النجــــاح الوطنیــــة، ". الحكومی

  .فلسطین
  .٢، القاهرة، عالم الكتب، ط" التوجیه واإلرشاد النفسي ) "  ١٩٨٠(زهران، حامد  .٧
: بعنـوان ، المـؤتمر العلمـي الخـامس عشـر"التعلـیم للحیـاة ولـیس لالمتحانـات ) " ٢٠٠٣(شحاتة، حسن  .٨

 . جامعة عین شمس، المجلد األول –مناهج التعلیم واإلعداد للحیاة المعاصرة، دار الضیافة 

 .، القاهرة، میدیا برنت"اإلنسان وصحته النفسیة ) "  ٢٠٠٠( سید صبحي،  .٩

  .، غزة، مطبعة منصور" التوجیه واإلرشاد ) "  ١٩٩٦( عبد المنعم، عبد اهللا . ١٠
 .، غزة" المنهاج المدرسي) "  ٢٠٠٤( و، فتحیةعفانة، عزو واللول. ١١

فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي لـــدى المرشـــدین النفســـیین ) "  ٢٠٠٥( علـــوان، رائـــد . ١٢
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین". بمدارس وكالة الغوث الدولیة 

  )م٢٠٠٦ – ٤ – ١٥(  www.BAfree.netمنتدیات الحصن النفسي . ١٣
  

http://www.BAfree.net
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 المالحق
 استمارة أسالیب اإلرشاد النفسي في واقع المدرسة الفلسطینیة 

  قلیال  أحیانا  دائما  نص العبارات  الرقم
        . أهتم بمشاعر الطلبة المسترشدین   ١
        .إلرشادیة أراعي العادات الفلسطینیة عند قیمي باألنشطة ا  ٢
        .أنتقي ألفاظي بحیث ال تتعارض مع العادات والتقالید السائدة  ٣
        .استخدم الصالة كفنیة من فنیات التفریغ االنفعالي   ٤
        .استخدم الموسیقى لتحقیق االسترخاء النفسي للحاالت   ٥
        .یعتبر الرقص من أهم وسائل الترویح والتفریغ االنفعالي   ٦
ستخدم  الحاالت التي عالجتها إلثبات صحة قناعاتي في المناظرات ال أ  ٧

  .مع زمالئي في المهنة 
      

        یعتبر القرآن من وسائل بعث األمن النفسي لدى المسترشدین   ٨
        .أهتم بالریاضة النفسیة لتحقیق الصالبة النفسیة للمسترشد   ٩

        .ح أفكا ه التأمل والتفكر من وسائل إقناع المسترشد لتصحی  ١٠
        .استخدم الذكر لمعالجة االضطراب النفسي عند تنفیذ برامج إرشادیة   ١١
        .البد من الشدة مع الحاالت المستعصیة من المسترشدین   ١٢
        أنصح المسترشدین بالدعاء وقت الكرب و حین التعرض للضغط   ١٣
        .دیة یهمني رأي أولیاء األمور قبل البدء بالعملیة اإلرشا  ١٤
        .أرشد الطلبة على مأل لیستفید اآلخرون   ١٥
        .البد من استخدام األسالیب المعرفیة في تغییر قناعات المسترشد   ١٦
        .التركیز على اإلیمان بالقدر لتقبل الواقع من األمور المهمة  ١٧
        .أفضل التعامل بشكل مرتجل مع الحاالت التي تواجهني   ١٨
        .ذكر اسم المسترشد لتوطید العالقة معه  أحرص على  ١٩
المهم مساعدة المسترشد للتخلص من أزمته بغض النظر عن العادات   ٢٠

  .السائدة 
      

        . أهتم  بتدعیم مبادئ األخالق لتطویر سلوك المسترشد   ٢١
        .لدي قناعة بأهمیة مواجهة المسترشد نغض النظر عن مشاعره   ٢٢
        .والتحقیر في الموقف التي تستفزني أتجنب اإلهانة   ٢٣
        .اإلرشاد الدیني جوهر العملیة اإلرشادیة في نظري   ٢٤
        .األسالیب السلوكیة هي األنجع في تخفیف مظاهر التوتر النفسي  ٢٥
        ت التعامل مع المشكالت النفسیةأعتقد أن أفكار فروید من أهم مرتكزا  ٢٦
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المجتمع الفلسطیني استمارة الثقافة السائدة في  
  قلیال  أحیانا  دائما  نص العبارات  الرقم

        .یمتاز الفلسطینیون بمراعاة شعور اآلخرین   ١
        .یتجنب الناس أسالیب العربدة في التعامالت االجتماعیة   ٢
        .تقوم العالقة في مجتمعنا على االحترام المتبادل   ٣
        .ینهم ال یعنى الفلسطینیون بالمجامالت فیما ب  ٤
        .یمیز اآلباء في األسرة الفلسطینیة بین األوالد والبنات   ٥
        .الفلسطیني إنسان عنید   ٦
        .  الفلسطینیون یتمسكون بمبادئهم   ٧
        .یهتم الفلسطینیون بالثقافة والتراث   ٨
        .یحترم الفلسطینیون العادات والتقالید   ٩
        .الفلسطینیون متدینون   ١٠
        یمیل المجتمع الفلسطیني إلى القسوة والغلظة في التعامل   ١١
        .یهتم الفلسطینیون بالمناسبات الدینیة   ١٢
        .یهتم الفلسطینیون بالمناسبات الوطنیة   ١٣
        .یراعي الفلسطیني العادات والقیم الدینیة في الملبس والمظهر   ١٤
        .تمتلئ المساجد بالمصلین   ١٥
        .مضان له نكهة خاصة في نفس الفلسطیني شهر ر   ١٦
        .یرغب الفلسطینیون بالتبرع للمساجد رغم ضیق العیش   ١٧
        .یشجع الفلسطینیون أبناءهم على اإلبداع   ١٨
        .عالقة األم الفلسطینیة بابنتها عاطفیة   ١٩
        .یؤمن الفلسطینیون باألساطیر والخرافات   ٢٠
        .الضیف یهتم الفلسطینیون ب  ٢١
        .یمتاز الفلسطیني بحسن الجوار   ٢٢
        .یفضل الشباب الفلسطیني بالزواج من فلسطینیة   ٢٣
        .یعتز الفلسطینیون بلغتهم العربیة   ٢٤
        .تعتمد التنشئة على الجبن والهلع   ٢٥
        .الفلسطیني متهور سلیط اللسان   ٢٦
        .فوضى تتسم األسرة الفلسطینیة بالمیوعة وال  ٢٧
        .یمتاز الفلسطیني ببسط الید على األوالد والعیال  ٢٨
        . سوء الظن أهم ما یمیز الشخصیة الفلسطیني   ٢٩
        .من طبیعة األسرة الفلسطینیة التفاهم بین الزوجین   ٣٠
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  دادـاع

  محمد جواد الخطیب. د
  :الملخص
الورقـة فـي واحـد مـن أشـد الموضـوعات التصـاقًا بجـوهر حیـاة اإلنسـان وهـو اإلرشـاد النفسـي  تبحث هذه  

الــدیني ودوره فــي بنــاء الصــحة النفســیة للفــرد فــي اإلســالم، حیــث فرضــت وقــائع الحیــاة الحدیثــة المعاصــرة التــي 
بحـث عمــا یســاعده فــي تعـج بمتطلبــات الحیــاة المادیــة الواسـعة، والتــي باتــت عبئــًا علـى حیــاة اإلنســان، وأصــبح ی

التخفیـــف مـــن هـــذه المرفهـــات الدنیویـــة التـــي أصـــبحت ثقـــًال علـــى كاهلـــه ال ینـــوء بحملهـــا، حیـــث بـــرزت الحاجـــة 
الماســة إلــى الحیــاة الروحیــة التــي تكمــن فــي الــدین والتــي تكــون مــالذًا لــه لحــل صــراعاته النفســیة واالجتماعیــة 

فــي التخفیــف مــن أعبــاءه الدنیویــة، فكــان اإلرشــاد النفســي  واالقتصــادیة والعــودة بــه إلــى اهللا تعــالى لكــي یســاعده
  :الدیني بهدف إعادته إلى صحته النفسیة وكان ذلك من خالل محاور هذه الورقة كالتالي 

  .ویتضمن المفاهیم والمصطلحات األساسیة  :المحور األول 
  .ویتضمن االطمئنان النفسي الدیني یعني الصحة النفسیة  :المحور الثاني 

  .آلیة اإلرشاد النفسي في القرآن الكریم والحدیث النبوي : حور الثالث الم
  .منهج اإلسالم في تحقیق الصحة النفسیة  :المحور الرابع 

  
Abstract 

Counseling and Mental Health in Islam 
 

This paper contains four approaches: 

First: Concepts & Ideas. 

Second: Alatmanan Alnafsi means Mental Health. 

Third: Mechanism of Counseling in Islam 

Fourth: Methodology in Islam to achieve Mental Health  
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  :المقدمة 
حیـــث إن اإلرشـــاد النفســـي عملیـــة بنـــاءة تهـــدف إلـــى مســـاعدة الفـــرد لكـــي یفهـــم ذاتـــه ویـــدرس شخصـــیته   

ناته ویحـل مشـكالته فـي ضـوء معرفتـه ورغبتـه وتعلیمـه وتدریبـه لكـي ویعرف خبراته ویحدد مشكالته وینمي إمكا
وطبقــًا . خصــي والتربــوي والمهنــي واالجتمــاعيیصــل إلــى تحقیــق أهدافــه وتحقیــق الصــحة النفســیة والتوافــق الش

تكیف األفـراد مـع أنفسـهم ومـع العـالم ": للتعریف الذي وضعته هیئة الصحة العالمیة بأن الصحة النفسیة هي 
، مــع حــد أقصــى مــن النجــاح والرضــا واالنشــراح والســلوك االجتمــاعي الســلیم، والقــدرة علــى مواجهــة عمومــاً 

التوافـــق التـــام أو التكامـــل بـــین الوظـــائف ": أمثلـــة هـــذه التعریفـــات أیضــًا أنهـــا ومـــن. "حقـــائق الحیـــاة وقبولهـــا
أ عــادة علــى اإلنســان، مــع النفســیة المختلفــة، مــع القــدرة علــى مواجهــة األزمــات النفســیة العادیــة التــي تطــر 

  . "اإلحساس اإلیجابي بالسعادة والكفایة
، ویشــعر ": أمثلـة هـذه التعریفـات أیضـًا أنهـا ومـن   ، یكـون فیهــا الفـرد متوافقـًا نفسـیًا حالــة دائمـة نسـبیًا

مكاناتـه إلـى أقصـى حـد  ٕ بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرین، ویكون قادرًا على تحقیق ذاتـه واسـتغالل قدراتـه وا
، مم كن، ویكون قادرًا علـى مواجهـة مطالـب الحیـاة، وتكـون شخصـیته متكاملـة سـویة، ویكـون سـلوكه عادیـًا

  . "بحیث یعیش في سالمة وسالم
إن اإلیمان باهللا تعالى وتوحیده وعبادته، إنما یؤدي إلى االستقامة فـي السـلوك، وفیـه وقایـة وعـالج مـن   

تمســك بدینــه یراعـي اهللا تعــالى فـي كــل أقوالـه وأفعالــه، ویكــون االنحـراف والشــذوذ والمـرض النفســي، فـالمؤمن الم
فعــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه أن . إیمانـه عاصــمًا لــه مــن االنحــراف والشـذوذ، وواقیــًا لــه مــن المــرض النفسـي 

ال یســرق ســارق حــین یســرق وهــو مــؤمن، وال یزنــي زانٍ حــین یزنــي (: رسـول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال 
، والـذي نفـس محمـد بیـده وال ینتهـب )یعنـي الخمـر( یشرب الشـارب حـین یشـرب وهـو مـؤمن وهو مؤمن، وال

أحدكم نهبة ذات شرف یرفع إلیه المؤمنون أعینهم فیها وهو حین ینتهبها مؤمن، وال یغـل أحـدكم حـین یغـل 
  )أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. ( )وهو مؤمن، فإیاكم إیاكم

  -:في أربعة محاور رئیسة هي شاد النفسي والصحة النفسیة في اإلسالمویمكن توضیح ماهیة اإلر 
  .المفاهیم والمصطلحات األساسیة :  وًال   
  .االطمئنان النفسي الدیني یعني الصحة النفسیة : ثانیًا   
  .آلیة اإلرشاد النفسي في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف : ثالثًا   
  .حقیق الصحة النفسیة منهج اإلسالم في ت: رابعًا   

  
  
  
  
  

  المفاهیم والمصطلحات األساسیة: المحور األول 
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فـــي حقیقـــة األمـــر إن أزمـــة القلـــق المعاصـــرة ال ترجـــع إلـــى اإلفـــرازات العلمیـــة المختلفـــة فـــي التكنولوجیـــا 
 وعـًا الحدیثة وما واكبها من نتاجات علمیة مبهرة، جعلت من اإلنسان آلـة یعمـل بأوامرهـا، ویسـیر فـي فلكهـا مط

كیفمــا تریــد، دون أدنــى ســیطرة إلرادتــه البشــریة علیهــا، بــل هــي نتیجــة حتمیــة لالنفصــال الــذي وقــع بــین الــدین 
وهـو الفجـوة الكبیـرة التـي تعیشـها ) القلـق(والعلم، فعدم االكتفاء الـوظیفي بـین الـدین والعلـم إنمـا هـو فـي حـد ذاتـه 

  .الحضارة المعاصرة 
  :الدین ضرورة ملحة 
قــرب مــا تكــون إلــى الفطــرة، والــدین فطــرة اهللا التــي فطــر اإلنســان علیهــا، واألدیــان الســماویة الوحدانیــة أ

  .هي شرائع اهللا في أرضه، بلغت بالتوحید غایتها المرتقاة 
ن طلب الروح لغذائها یتعدى وجود الغذاء وحالوة المـذاق إلـى شـعور  ٕ والروح تجوع كما یجوع الجسد، وا

إن الحساسیة الدینیة بعیدة الغور في طبیعـة اإلنسـان، لـذا وكـي یعـیش اإلنسـان . لیه الغریزة اإلنسانیة بالحاجة إ
فـي حیاتــه حالـة االطمئنــان النفســي، علیـه أن یــؤمن بـاهللا وأن یقــرن إیمانــه بالعمـل، وعلیــه أن ال یبقـى فــي وســط 

إلــى مــا قــرره القــرآن  هــذه العوامــل المتعــددة األســباب واالتجاهــات بغیــر إیمــان، ألن الــدین فطــرة اإلنســان هدایــة
ــأریخ الــدیني فــي اإلنســان، یقــول اهللا تعــالى  فــأقم وجهــت للــدین حنیفــًا فطــرة اهللا التــي فطــر {: الكــریم حــول الت

، )٣٠: سـورة الـروم اآلیـة ( }الناس علیها ال تبـدیل لخلـق اهللا ذلـك الـدین القـیم ولكـن أكثـر النـاس ال یعلمـون
نمـا : كـل مولـود یولـد علـى الفطـرة (: لرسول صـلى اهللا علیـه وسـلم وهي كما بینتها السنة النبویة في حدیث ا ٕ وا
وهـذا یتفـق مـع ) . أبـو داود والترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه: أخرجـه ( )أبواه یهودانـه أو ینصـرانه أو یمجسـانه

تنـا مهما نرجـع بخطـوات اإلنسـان إلـى الـوراء فـال یفو "في تعلیل نشأن العقائد اإلنسـانیة ) مكس موللر(ما قرره 
ــل عهــده، وأن القــول بإنســانیته  ــذ أوائ أن نتبــین أن متجــه العقــل الســلیم المســتفیق كــان مــن خصائصــه من
.                                              "بتسلســــــــله علــــــــى التــــــــدرج مــــــــن أعمــــــــاق البهیمیــــــــة إنمــــــــا هــــــــو قــــــــول لــــــــن یقــــــــوم علیــــــــه دلیــــــــل

  )٢٩٨، ص١٩٨٥الضبوس، (
  :دافع التدین 

فـنحن ال نهمـل سـببًا یخطـر علـى البـال : "دور العقیدة في بناء اإلنسان المتكامل فیقـول  )العقاد(ویؤكد 
 -كما یقـول جماعـة الصـوفیة النسـاك–إذا قلنا إن العقیدة هي ترجمان الصلة بین العالم األكبر والعالم األصغر 

الوعي والشـعور، متـى كـان فالبد من صلة بین الكون وبین كل ما هو موجود فیه، والبد أن تمتزج هذه الصلة بـ
الوجود من أصحاب الوعي وأصحاب الشعور، فمـن المحقـق أن الصـلة بـین الكـون وموجوداتـه ماثلـة فـي جمیـع 
الموجـود، فـالتغیرات عـن الحساسـیة الدینیـة تقبـل الخطـأ الكبیـر، وال یسـتفاد مـن ذلـك وأن الحساسـیة الدینیـة غیــر 

إذن فالــدین فطــرة فــي اإلنســان، وتعلقــت العقیــدة عمــا وراء ) تكــوینال(الزمــة أو أنهــا مكذوبــة النشــأة فــي أساســها 
ـــم یكـــن العقـــل عـــامًال فـــي وجودهـــا ت، .العقـــاد، د" .                                                (الحـــس ول

  )٢٣ص
إذًا فدافع التدین دافع غریزي، له أساس فطري في طبیعة تكـوین اإلنسـان، حیـث یشـعر بمـا یدفعـه إلـى 

بحث والتفكیر لمعرفة الخالق وعبادته وااللتجاء إلیه، طالبًا منـه العـون كلمـا اشـتدت مصـائب الـدنیا، وهـو یجـد ال
فــي حمایتــه ورعایتــه األمــن والطمأنینــة، وكــان ذلــك فــي جمیــع العصــور، وكــل المجتمعــات، طبقــًا لطبیعــة اإللــه 
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تطــوره الثقــافي، وتعــود هــذه االختالفــات إلــى وطریقــة العبــادة التــي تختلــف تبعــًا لمســتوى تفكیــر اإلنســان، ودرجــة 
، ١٩٨٧نجــاتي، .        (طریقــة التعبیــر عــن هــذا الــدافع الفطــري للتــدین الموجــود فــي أعمــاق الــنفس البشــریة 

  )٤٧ص
ذا أخــذ ربـــك مـــن بنــي آدم مـــن ظهـــورهم ذریـــتهم {: ویوضــح القــرآن هـــذه القضــیة بقولـــه عــز وجـــل  ٕ وا

سـورة األعـراف، آیـة ( }أن تقولوا یوم القیامة إنا كنـا عـن هـذا غـافلین وأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
فقـد بــین اهللا تعــالى أنــه أخــرج مـن صــلب آدم علیــه الســالم وبنیــه ذریـتهم نســًال بعــد نســل، علــى هیئــة ) . ١٧٢: 

، }نابلـى شــهد{: ، فأجـابوا }ألسـت بـربكم{: ذر، وذلـك قبـل خلقهـم فـي الـدنیا، وأشـهدهم علـى أنفسـهم قــائًال لهـم 
ا التوحیـــد غـــافلین أو غیـــر وقــال تعـــالى إنـــه أشـــهدهم علـــى ربوبیتـــه حتـــى ال یقولـــوا یـــوم القیامـــة إنـــا كنـــا عـــن هـــذ

  )٣، ص١٩٨١ابن كثیر، (  عالمین
كمــا أوضــح القــرآن الكــریم دافــع اإلنســان للتــدین، وذلــك مــن خــالل بحثــه عــن إلیــه یعبــده، ویتقــرب إلیــه، 

بـین ذلـك عـن طریـق عرضـه للكیفیـة التـي توصـل بهـا نبـي اهللا إبـراهیم علیـه ویكون له عونًا في الدنیا واآلخـرة، ف
الســـالم لحقیقـــة التوحیـــد واإلیمـــان بـــاهللا بیقـــین كامـــل، ال مجـــال للشـــك فیـــه، فعمـــر قلبـــه اإلیمـــان، وغمـــر نفســـه 

وكــذلك نــري إبــراهیم ملكــوت الســماوات واألرض ولیكــون مــن المــوقنین فلمــا جــن {: االطمئنــان، فقــال تعــالى 
ه اللیل رأى كوبًا قال هذا ربي، فلما أفل قال ال أحب اآلفلین فلما رأى القمر بازغًا قال هذا ربـي فلمـا أفـل علی

قال لئن لم یهدني ربي ألكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبـر فلمـا أفلـت 
ماوات واألرض حنیفــًا ومــا أنــا مــن قــال یــا قــوم إنــي بــريء ممــا تشــركون إنــي وجهــت وجهــي للــذي فطــر الســ

  )٧٩-٧٥: سورة األنعام، اآلیات (   }المشركین

  :طبیعة اإلرشاد النفسي 
إلشـــباع حاجاتـــه ) المسترشـــد(اإلرشـــاد فـــي جـــوهره عالقـــة مســـاعدة بـــین شـــخص یبحـــث عـــن المســـاعدة 

، )المرشـد(عدة الخاصة، والتي نتج عن افتقاده لها ظهور مشاكل خاصة عنـده، وبـین شـخص آخـر یقـوم بالمسـا
أن العالقة اإلرشادیة واحدة، مهما اختلفت المجـاالت التـي یعمـل فـي إطارهـا اإلرشـاد،  Rogersویعتقد روجرز 

وهـي تعنـي تحقیـق مســاعدة المسترشـد علـى تكــوین مفهـوم ذات إیجـابي، وزیـادة إدراكــه بمـواطن طاقاتـه الداخلیــة 
فیصــفان ) Shertz & Stone(أمــا شــیرتز وســتون .  لالســتفادة منهــا، لتحقیــق التوافــق النفســي واالجتمــاعي

عالقــة المســاعدة بــین المرشــد والمسترشــد علــى أنهــا ذات معنــى خــاص، لكونهــا عالقــة أساســیة وشخصــیة وهــي 
عالقــة مــؤثرة فــي حــد ذاتــه الحتوائهــا علــى االعتــدال االنفعــالي، كمــا تشــمل هــذه العالقــة التكامــل بــین المســاعد 

لمــــؤازرة إرادتــــه، باإلضــــافة إلـــى ضــــرورة تــــوافر عنصــــر االتفــــاق ) المسترشـــد(دة ومــــن یتلقــــى المســــاع) المرشـــد(
المتبــادل العلنــي والضــمني بینهمــا، ویجــب أن تتضــمن العالقــة بــین المرشــد والمسترشــد ثقــة المسترشــد بالمرشــد، 

المســتمر  والتــي غالبــًا مــا تســتمر إلــى مــا ال نهایــة، طبقــًا لمبــدأ األخــذ مقابــل العطــاء، وذلــك مــن خــالل التواصــل
  . بینهما 

ولما كانت العالقة اإلرشـادیة تتضـمن بعـض المواقـف المركبـة، لـذا وجـب علـى المرشـد توضـیحها وفـك 
 :Rao, 1984, p(غموضها، بهدف زیادة التقدم في عملیة اإلرشاد والمساعدة لضمان تحسن حالة المسترشـد 
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اصـــًا بــین المرشـــد والمسترشـــد، یضـــع فیـــه ویعتقــد معظـــم البـــاحثین أن اإلرشـــاد النفســي یتضـــمن موقفـــًا خ) . 32
المسترشــد مفهومــه عــن ذاتــه كموضــوع رئیســي للمناقشــة، بحیــث تــؤدي عملیــة اإلرشــاد إلــى فهــم واقعــي للــذات، 
لـى زیـادة التطــابق بـین مفهــوم الـذات المــدرك ومفهـوم الـذات المثــالي، الـذي یعنــي تقبـل الــذات وتقبـل اآلخــرین،  ٕ وا

ة، إن أي خبرة ممهدة في مفهـوم الـذات الخـاص إلـى لـم تظهـر للمشـرد النفسـي، والتوافق النفسي والصحة النفسی
وتناقش، ویوضع خطة لعالجهـا، تكـون بمثابـة عاهـة نفسـیة مسـتدیمة، ویجمـع البـاحثون علـى أن أحـد األهـداف 
الرئیســیة لإلرشــاد العالجــي، هــو تنمیــة مفهــوم واقعــي عــن الــذات، وأن معظــم حــاالت ســوء التوافــق هــي نتیجــة 

أو یقلــل عــن  فشــل فــي تنمیــة مثــل هــذا المفهــوم الــواقعي، ورســم الخطــط التــي تــتالءم معــه، بحیــث ال یبــالغ فیــهال
  )Johnson & Riker, 1981, p: 291(. الواق  الفعل  للذات

  :أهداف اإلرشاد 
ء اإلرشاد عملیة نفسیة یستطیع الفرد مـن خاللهـا تحقیـق مرحلـة متقدمـة مـن الكفـاءة الذاتیـة بهـدف إرجـا

  .تغییر ذاتي له لمساعدة نفسه بنفسه 
أن اإلرشـاد ال یهــدف فقــط إلـى مســاعدة الفــرد علـى اتخــاذ القــرار الصـحیح فقــط، بــل  Katzویـرى كــاتز 

إنــه یهـــدف أیضــًا إلـــى مســاعدة الفـــرد علــى اتخـــاذ القــرار بطریقـــة موضــوعیة وســـلیمة، لتــدعیم ذاتـــه كمــا یهـــدف 
للمسترشــد، حتــى یســتطیع التكیــف مــع مــا یســتقبله مــن معلومــات  اإلرشــاد إلــى زیــادة كفــاءة توظیــف المعلومــات

جدیدة، بهدف تقلیل اعتماده على المرشد، مما یعزز موقفه ویزیـد احترامـه لذاتـه، للوصـول إلـى تحقیـق التكییـف 
، مــن خــالل إعــادة بنــاء ذاتــه وتطــویر شخصــیته نحــو زیــادة ســیطرته علــى ذاتــه وعلــى المواقــف  الــذاتي مســتقبًال

، وأخیــرًا یهــدف اإلرشــاد فــي جملتــه إلــى التــي یواج ههــا، بحیــث یتحقــق نمــو الفــرد عقلیــًا وجســمیًا وانفعالیــًا وخلقیــًا
تكوین وتعزیز العالقة اإلرشادیة الداخلیة للمسترشد لمواجهة وتقبـل األشـكال المختلفـة مـن أنـواع المسـاعدة التـي 

، حیــث التــأثیر فــي الــذات واآلخــرین، طبقــًا لمــا یقــدمها لــه المرشــد لمعرفــة مــا إذا حقــق اإلرشــاد هدفــه العــام أم ال
 :Fronsella, 1982, p.                         (أمكن تحقیقه بهدف إجراء تقـویم شـامل للعملیـة اإلرشـادیة 

337-338(  

إلى أن هدف اإلرشاد األساسي هو البنـاء العـریض للـنفس، كـي تكـون أكثـر ) Rogersروجرز (وأشار 
الحیـاة، علـى أسـس واقعیـة معبـرة، ویجـب أن یـدور هـدف اإلرشـاد حـول المسترشـد، حیـث ألقـي توافقًا وتكیفًا فـي 

علــى اإلرشــاد الفنــي المســؤولیة فــي جعــل المسترشــد أكثــر تنظیمــًا وأقــل تــوترًا وأفضــل تكــامًال وأن یكــون موجهــًا 
والعمــل ) األنــا(ر إلــى دور اإلرشــاد النفســي فــي تحریــ) Freudفرویــد (ذاتیــًا بدرجــة أكبــر مــن ذي قبــل، وأشــار 

فیــذهب إلــى أن ) Fordفــورد (التــي فقــدها نتیجـة لحــاالت الكبــت المبكــرة، أمـا ) الهــو(علـى إعــادة ســیطرته علـى 
هــــدف اإلرشــــاد النفســــي هــــو تســــهیل االختیــــار الحكــــیم، الــــذي یعتمــــد علیــــه نمــــو الفــــرد وتطــــوره مســــتقبًال ویــــرى 

  .الذات للمسترشد وتقویتها  أن هدف اإلرشاد األساسي هو تحقیق) Pattersonباترسون (
اإلدراك الـذاتي، واالعتـراف المعرفـي، وتغییـر : ثالثـة أهـداف لإلرشـاد هـي ) Ponzoبـونزو (وقد اقتـرح 

فقد ذهبوا إلى أن أهـداف اإلرشـاد تتمثـل فـي تحقیـق ) Pietrtrofesa, et al(السلوك، أما بایترتروفیسا وآخرون 
أن مـــن أهـــم أهـــداف عملیـــة ) زـهــران(ویضـــیف ) . ٤٣، ص١٩٨٤عمـــر، (الـــذات، وتقبـــل الـــذات وفهـــم الـــذات 
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اإلرشاد حل مشكالت المسترشد، وذلك بأن یساعده المرشـد علـى إیجـاد الحلـول التـي یقترحهـا المسترشـد بنفسـه، 
  )٢٦٩، ص١٩٨٠زهران، ( .مستقبالً  ة حل مشكالته مستقالً وكذا تعلیمه كیفی

  :رشاد النفسي الدیني اإل 
رشـاد وعـالج وتربیـة وتعلیـة، وتقـوم علـى معرفـة الفـرد  ٕ أما اإلرشاد النفسي الدیني فهـو طریقـة توجیهیـة وا

وهــدف اإلرشــاد النفســي الــدیني هــو تحریــر الشــخص . لنفســه ولربــه ولدینــه والقــیم والمبــادئ الدینیــة واألخالقیــة 
طمأنینتـه وأمنـه النفسـي، ومسـاعدته علـى تقبـل ذاتـه وتحقیـق المضطرب من مشـاعر اإلثـم والخطیئـة التـي تهـدد 

شـباع الحاجـة إلــى األمـن والسـالم النفســي  ٕ ویحتـاج اإلرشـاد النفســي الـدیني إلـى المرشــد المـؤمن ذي البصــیرة . وا
القــادر علــى اإلقنــاع واإلیحــاء والمشــاركة االنفعالیــة، الــذي یتبــع تعــالیم دینــه ویحتــرم األدیــان الســماویة األخــرى، 
ویمكن أن یمارس اإلرشاد الدیني كل من المرشـد النفسـي والمربـي وعلمـاء الـدین، وحبـذا لـو كـان ذلـك فـي شـكل 
فریــق متكامــل، وهــو عملیــة یشــترك فیهــا المرشــد والمسترشــد، والمرشــد یتنــاول مــع المسترشــد موضــوع االعتــراف 

یم، والمسترشـد یلجـأ إلـى اهللا بالـدعاء والتوبة واالستبصار، ویشتركان معًا فـي عملیـة تعلـم واكتسـاب اتجاهـات وقـ
وعنــد ذكـــر . مبتغیــًا رحمتــه، مســـتغفرًا إیــاه، ذاكــرًا صـــابرًا علــى كـــل حــال، متــوكًال علـــى اهللا، مفوضــًا أمــره إلیـــه 

األســـالیب والفنیـــات التـــي یســـتخدمها المرشـــد فـــي اإلرشـــاد الـــدیني قـــد نجـــد تشـــابهًا بینهـــا وبـــین بعـــض األســـالیب 
یات الغربیة كالسلوكیة وغیرها ولكن البد أن ندرك أن هـذه األسـالیب كانـت موجـودة المستخدمة في بعض النظر 

ن نسـبت لهـم لكـن ال یرجـع الفضـل فـي  ٕ قبل السـلوكیین وقبـل التحلیلیـین وقبـل غیـرهم مـن علمـاء الـنفس، وهـي وا
  .ا وعالج بها إیجادها لهم وال لهم السبق في استخدامها بل نجد في المصادر اإلسالمیة ما یبین أنه استخدمه

  
  :تعریف الصحة النفسیة 

من خالل ما تقدم عرضه لمفهـوم الصـحة النفسـیة یمكـن الوقـوف علـى بعـض التعریفـات األكثـر داللـة، 
واألقـــرب صـــلة بمفهـــوم الصـــحة النفســـیة علـــى متصـــل یبـــدأ بالصـــحة وینتهـــي بـــالمرض فتـــرى منظمـــة الصـــحة 

لــة فــي النــواحي الجســمیة والعقلیــة واالجتماعیــة، هــي حالــة الســالمة الكام": أن الصــحة ) WHO(العالمیــة 
  )Labib, 1971, p: 1( "ولیست مجرد الخلو من األمراض أو التشوهات

حالة دائمة نسبیًا یكون فیها الفـرد متوافقـًا نفسـیًا وشخصـیًا ": الصحة النفسیة بأنها ) زهران(ویعرف 
ن قـادرًا علـى تحقیـق ذاتـه واسـتغالل قدراتـه واجتماعیًا ویشعر فیها بالسعادة مـع نفسـه ومـع اآلخـرین، ویكـو

مكاناته إلى أقصى حد ممكـن، ویكـون قـادرًا علـى مواجهـة مطالـب الحیـاة ویكـون شخصـیة متكاملـة سـویة  ٕ وا
، بحیـث یعـیش فـي سـالمة وسـالم والصـحة النفسـیة إیجابیـة تتضـمن التمتـع بصـحة " . ویكون سلوكه عادیـًا

، ١٩٨٧زهـران، . ( "أو بـرد الفـرد مـن أعـراض المـرض النفسـيالعقل والجسم، ولیسـت مجـرد عیـاب أو خلـو 
  )٩ص

مكانیاتـه ": بأنها ) مرسي(ویعرفها  ٕ قدرة الفرد على أداء وظیفته في الحیاة بنجاح من خـالل أهدافـه وا
، ١٩٨٣مرسـي، .                        ( "والغرض المكفول له، وفـي إطـار البیئـة االجتماعیـة واالقتصـادیة

  )٤٤ص



 كلیة التربیة   - اإلرشاد النفسي في عالم سریع التغیر
99 

حالـة ثابتـة نسـبیًا : "وء التعریفات السابقة للصحة النفسیة یمكـن تبنـي التعریـف التـالي وهـو أنهـا وفي ض
یكون فیها الفـرد متوافقـًا مـع نفسـه ومـع اآلخـرین علـى المسـتوى النفسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي ویسـتطیع مـن 

وقدراتــه لیكــون قــادرًا علــى العــیش  خـالل تحقیــق الســعادة المتكاملــة بمــا یكفــل لــه تحقیــق ذاتــه واســتغالل إمكاناتــه
  " .في حیاة هادئة وهانئة

  
  :خصائص الشخصیة المتمتعة بالصحة النفسیة 

  -:یمكن توضیح أهم خصائص الشخص المتمتع بالصحة النفسیة فیما یلي 
یتقبل ذاته وینتقد بواقعیة واتزان، ویشـعر بكفاءتـه ویتعـرف علـى نـواحي قصـوره، ویبـذل جهـده للتغلـب علیهـا  •

  .و تحسینها، وذلك ضمن توافقه الشخصي أ
یقــــوم ذاتــــه ویحــــدد لنفســــه أهــــدافًا واقعیــــة فــــي إطــــار إمكانیاتــــه، حیــــث یكــــون قــــادرًا علــــى مواجهــــة مطالــــب  •

ومشكالت الحیاة من خالل نظرة سلیمة وموضوعیة، ویعیش في الحاضر والواقع، ولدیـه البصـیرة والمرونـة 
 .لبیئیة والتوافق معها واإلیجابیة والثبات للسیطرة على الظروف ا

دارة شــؤون حیاتــه واتخــاذ قراراتــه، حیــث یشــعر بالســعادة والحــب والثقــة فــي عالقاتــه مــع  • ٕ یتقبــل المســؤولیة وا
 .اآلخرین، في إطار التكامل االجتماعي والقدرة على التضحیة وخدمة اآلخرین واالستقالل االجتماعي 

لـب علـى تـأثیر اإلحباطـات واألزمـات عـن طریـق یستطیع أن یصمد للضغط، وأن یتحمـل بعـض القلـق ویتغ •
بــذل الجهــود اإلیجابیــة للتغلــب علــى مشــكالت الحیــاة وحلهــا، وأن یقبــل علــى الحیــاة بصــدر رحــب، ویخطــط 

 .للمستقبل بثقة تامة 

یســتطیع أن یتعامــل مــع اآلخــرین ویتقــبلهم ویبــادلهم الثقــة التامــة فــي جــو مــن التســامح والــود والتعــاون، وأن  •
 .وأفكار اآلخرین، ویقدرها، حیث یشعر بالسعادة معهم  یحترم آراء

دارة شـــؤون حیاتـــه، وأن یتحـــرر مـــن الجمـــود الفكـــري  • ٕ ینشـــد االســـتقالل فـــي التفكیـــر والعمـــل واتخـــاذ القـــرار وا
واألنانیــة الشخصـــیة، حیـــث یكــون ســـلوكه عادیـــًا ومعتــدًال ومألوفـــًا لغالبیـــة النــاس، وأن یعمـــل علـــى تحســـین 

 .والمهني واالجتماعي، وأن یكون له قدرة على ضبط النفس والتحكم في الذات  مستوى توافقه الشخصي

یســتطیع العــیش فــي أمــن والم مــن خــالل تمتعــه بالصــحة النفســیة والجســمیة واالجتماعیــة مــن خــالل الســلم  •
 .الداخلي والخارجي، بمعنى أن یكون متوافقًا نسبیًا واجتماعیًا 

  :الصحة النفسیة هدف اإلرشاد النفسي 
أن الهـــدف العـــام الشـــامل لإلرشـــاد النفســـي هـــو تحقیـــق الصـــحة النفســـیة وســـعادة وهنـــاء ) زـهــران(ویـــرى 

، ویشـعر بالسـعادة  ، یكـون فیهـا الفـرد متوافقـًا نفسـیًا الفرد، وذلك على أساس أن الصحة النفسیة حالة دائمة نسبیًا
مكاناتــه إلـــى أقصــى حـــد ممكـــن، مــع نفســـه ومــع اآلخـــرین، ویكــون قـــادرًا علــى تحقیـــق ذاتـــه واســتغالل قدراتـــه  ٕ وا

، بحیـث یعـیش  ویكون قادرًا على مواجهة مطالب الحیاة، وتكون شخصـیته متكاملـة سـویة، ویكـون سـلوكه عادیـًا
في سالمة وسالم، متمتعًا بصحة العقل والجسم، كما یهدف اإلرشاد النفسي إلى مساعدة الفـرد فـي تحقیـق ذاتـه 

ً كـــان توافقـــًا إلـــى درجـــة یســـتطیع معهـــا أن ینظـــر إلـــى نف ســـه فیرضـــى عنهـــا، وكـــذلك تحقیـــق التوافـــق للفـــرد ســـواء
  )٣٦-٢١، ص١٩٨٠زهران، . (شخصیًا أو تربویًا أو مهنیًا أو اجتماعیًا 
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  :تحدید مفهوم الصحة النفسیة 
تهـتم الصـحة النفسـیة بدراسـة وعـالج المشـكالت االجتماعیـة وثیقـة الصـلة بتكـوین ونمـو شخصـیة الفـرد 

لهــا، وتســاعد الصــحة النفســیة فــي ضــبط ســلوك الفــرد وتوجیهــه وتقویمــه فــي الحاضــر بهــدف  والعوامــل المحــددة
مــن الممكــن أن یكــون . تحقیــق أفضــل مســتوى ممكــن مــن التوافــق النفســي لیكــون مواطنــًا صــالحًا فــي مجتمعــه 

ا المفهـوم لمفهوم الصحة النفسیة دالالت قویة ومعان واضحة إذا ما تم تحدید األطر التي یعمل من خاللها هـذ
  :والتي منها 

  :مفهوم الصحة النفسیة في إطار الظروف االجتماعیة :  وًال 
أن لإلنســـان طبیعــة خیـــرة فـــي جوهرهــا وأن شخصـــیة الفـــرد تتضــح خـــالل النضـــج حیـــث ) ماســـلو(یــرى 

یكشــف اإلمكــان الخیــر لإلنســان عــن نفســه بصــورة أكثــر وضــوحًا إذا مــا أتیحــت لــه فرصــة االحتكــاك والمعایشــة 
واقعــه االجتمــاعي الكتســاب الخبــرات الالزمــة لمســایرة المجتمــع الــذي یعــیش فیــه، وعنــدما یصــبح اإلنســان مــع 

، فالسبب في ذلك هـو أن البیئـة والظـروف االجتماعیـة التـي یعیشـها هـي التـي تسـبب  عصابیًا أو شریرًا أو بائسًا
بح شــریرًا ألن البیئــة شــریرة أو إن اإلنســان الخیــر قــد یصــ. فــي ذلــك إمــا بســبب الجهــل أو المــرض االجتمــاعي 

ن كـان بعـض النـاس یظلـون طیبـین علـى الـرغم مـن تـأثیر البیئـة المخـل بالطبیعـة الخیـرة لإلنسـان، كمـا  ٕ قاسـیة وا
یمكـــن للبیئـــة أن تقـــوم بـــدور أكثـــر فعالیـــة إذا مـــا تـــوافرت فیهـــا مقومـــات الصـــحة النفســـیة فتســـاعد اإلنســـان فـــي 

.                               ســــــــــــــــــمى حاجــــــــــــــــــة یســــــــــــــــــعى الفــــــــــــــــــرد إلشــــــــــــــــــباعها محاوالتــــــــــــــــــه لتحقیــــــــــــــــــق ذاتــــــــــــــــــه باعتبــــــــــــــــــار ذلــــــــــــــــــك أ
  )٤٢٤، ص١٩٧١ولندزي، (

ویمكن استنباط المعاییر التي تسـتخدم كمحكـات للحكـم علـى صـحة الفـرد النفسـیة فـي إطـار ظروفـه 
  -:االجتماعیة على النحو التالي 

  توحد الشخصیة وتكاملها -٤  الخلو من المرض العقلي -١
  اإلدراك الصحیح للواقع -٥  ك السويالسلو  -٢
  المسایرة االجتماعیة -٦  التوافق مع البیئة -٣
  :مفهوم الصحة النفسیة في ضوء تحقیق الذات : ثانیًا 

أن الشــخص المحقــق لذاتــه یتمیــز بشخصــیته ســویة تتمتــع بصــحة نفســیة، وأن تحقیــق ) ماســلو(اعتبــر 
فیــه، وهــو أیضــًا الشــخص الــذي ال یســتطیع تحقیــق ذاتــه حتــى الــذات یرمــز إلــى تحقیــق القــوى الفطریــة الكامنــة 

یكون لدیه رصید كاف من إشباع حاجاته األساسیة ثم یكون بذلك قادرًا على توجیـه طاقاتـه لمهمـة تحقیـق ذاتـه 
  )٩، ص١٩٧٣جوادر، . (في المجاالت العلمیة واالجتماعیة أو أیة مواهب أخرى یحملها أو یعایشها 

المتعمقــة والشــاملة للشخصـیات التاریخیــة التـي حققــت ذواتــه عـن غیرهــا، ومــن ) ماسـلو(وأسـفرت دراســة 
  -:هذه السمات ما یلي 

  .لدیهم اتجاهًا إیجابیًا واقعیًا نحو أنفسهم واآلخرین والعالم المحیط بهم  •
 .لدیهم قدر كبیر من التلقائیة ویتمركزون حول المشكالت بدًال من التمركز حول ذواتهم •

 .النفصال والحاجة إلى الخصوصیة ویتسمون باالستقالل الذاتي لدیهم قدر من ا •

 .یتحدد تقدریهم لألفراد واألشیاء دون نمطیة جامدة ویتوحدون بالبشریة جمعاء  •
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 .لدى الكثیر منهم خبرات حیة أو توقعیة عمیقة وال یخلطون بین الغایة والوسیلة  •

 .واالبتكار  لدیهم اتجاهات وقیم ذات طابع دیمقراطي ومولعون بالخلق •

 . لدیهم قدر من روح المرح ذات الطابع الفلسفي وال تتسم بالعدوانیة ویقاومون االمتثال للثقافة  •

 )٤٢٦-٤٢٥، ص١٩٧١ولندزي، (

  :مفهوم الصحة النفسیة في إطار طبیعة الصحة والمرض : ثالثًا 
نفســیة الشــدیدة إن الصــحة النفســیة لیســت عكــس المــرض العقلــي، فلــیس معنــى الخلــو مــن األمــراض ال

بالضــرورة التمتــع بالصــحة النفســیة الســلیمة، إذ أن هنــاك درجــات متفاوتــة مــن الصــحة النفســیة كمــا هــو الحــال 
  .بالنسبة للصحة الجسمیة، كذلك فإن الصحة النفسیة في كثیر من جوانبها ال تماثل الصحة الجسمیة 

عالمیـة، فـالمرض یشــیر إلـى االنحــراف  إن الصـحة النفسـیة قــد ال یجـوز تعریفهـا وفقــًا لمعـاییر عامــة أو
عن بعض المعاییر الواضحة المحددة المتعارف علیها، وأیًا كانت هذه المعـاییر فهنـاك اتفـاق علـى أن المعـاییر 

یقــول الطبیــب . تحــدد مــن خــالل مفــاهیم نفســیة واجتماعیــة وخلقیــة متعــارف علیهــا فــي البیئــة والمجتمــع الواحــد 
فأمــا ": الجــزء الثــاني فــي الصــفحة الثامنــة عشــرة ) كامــل الصــناعة الطبیــة(بــه فــي كتا) ابــن العبــاس المجــوس(

األعراض النفسانیة فإنه قد ینبغـي أن البـد مـن اإلنسـان علـى الضـم ال یسـتعمل الغضـب، وال یكثـر مـن الهـم 
 ً والفكر، وال یستعمل الحسد، فإن ذلك كله مـا یغیـر مـزاج البـدن، ویعـین علـى إنهاكـه، ومـن كـان مزاجـه حـاد
فإن هذه األعراض تولد الحمیات الرئیسة، فلذلك قد ینبغي أن یتجنب اإلنسان األعـراض النفسـانیة كلهـا، أو 
أن یلهـم نفســه الفــرح والسـرور، فإنــه یقــوي الحــرارة الغریزیـة ویحركهــا إلــى ظــاهر البـدن، ویزیــد فــي النشــاط 

  . "ویقوي النفس
  
  
  

  :الصراع النفسي في القرآن الكریم 
ن الكریم حالة الصراع النفسـي الـذي یعانیهـا بعـض األفـراد الـذین یقفـون موقـف تـردد وریبـة، یصور القرآ

فــال هــم یتجهــون اتجاهــًا تامــًا إلــى اإلیمــان، وال هــم یتجهــون اتجاهــًا تامــًا إلــى الكفــر، ولكــن مــوقفهم هــو موقــف 
قـل {: ر نهـائي، فیقـول تعـالى المتردد العاجز عن فهم حقیقة قضیة اإلیمان والكفر، وغیر القادر على اتخاذ قرا

اندعوا مـن دون اهللا مـا ال ینفعنـا وال یضـرنا ونـرد علـى أعقابنـا بعـد إذ هـدانا اهللا كالـذي اسـتهوته الشـیاطین 
  ) ٧١: سورة األنعام، آیة ( .}في األرض حیران له أصحاب یدعونه إلى الهدى ائتنا

للفـرد مـن حیـرة وتـردد، فالشـیاطین مــن ففـي هـذه اآلیـة وصـف دقیـق لحالـة الصـراع النفسـي، ومـا تسـببه 
جهة تستهویه وتجذبه للكفر والضالل وأصحابه یدعونه إلى الهدى واإلیمان، وهو واقف بینهمـا فـي حیـرة وبلبلـة 

ویشــــیر القـــرآن الكــــریم إلــــى حالـــة الصــــراع النفســــي بـــین الجــــانبین المــــادي ) . ٥١، ص١٩٨٧نجــــاتي، (وتـــردد 
أما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فـإن الجحـیم هـي المـأوى وأمـا مـن خـاف ف{: والروحي لإلنسان في قوله تعالى

ولعــل ) . ٤١-٣٧: ســورة النازعــات، اآلیــات ( }مقــام ربــه ونهــى الــنفس عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي المــأوى
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مشــیئة اهللا تعــالى اقتضــت أن یعــاني اإلنســان مــن بــین مــا یعانیــه مــن مشــاق الحیــاة، هــذا الصــراع النفســي بــین 
مادیــة ومطالبــه الروحیــة، فاإلنســان یطغــى علــى نفســه ویظلمهــا عنــدما یمیــل إلــى الــدنیا وزینتهــا فقــط، مطالبــه ال

ومــن ثــم یكــون مصــیره جحیمــًا فــي اآلخــرة، أمــا عنــدما یــؤثر اإلنســان اآلخــرة علــى الــدنیا، ویكــبح جمــاح نفســه، 
تعـالى حالـة المعانـاة التـي كمـا یبـین اهللا سـبحانه و ) . ٣/٥٩٨، ١٩٨١ابـن كثیـر، (سیكون مصیره جنات النعـیم 

لقـد خلقنـا {: یواجهها اإلنسان طوال حیاته، وكأنه في صراع مستمر منذ الوالدة وحتى الممات، فیقول سـبحانه 
  ) . ٤: سورة البلد، آیة ( }اإلنسان في كبد

مــن هنــا یتبــین لنــا أن مشــیئة اهللا تعــالى اقتضــت أن یكــون أســلوب اإلنســان فــي ظــل هــذا الصــراع هــو 
ار الحقیقي واألساسي الذي قرره اهللا تعالى لإلنسان في هذه الحیاة، فمـن اسـتطاع أن یوفـق بـین الجـانبین االختب

المـادي والروحـي فـي شخصــیته، وأن یحقـق فیهمـا أكبـر قــدر مسـتطاع مـن التناسـق والتــوازن، فقـد نجـح فـي هــذا 
ن انسـاق وراء شـهواته البدنیـة، وأغفـل االختبار، واستحق أن یثاب على ذلك بالسعادة في الـدنیا واآلخـرة، وأمـا مـ

المطالـب الروحیــة فقـد فشــل فــي هـذا االختبــار، واســتحق أن یجـازى علــى ذلـك بالشــقاء فــي الـدنیا واآلخــرة، یقــول 
قـد { :، ویقـول أیضـًا )١٥: سـورة التغـابن، آیـة. ( }إنما أموالكم وأوالدكـم فتنـة واهللا عنـده أجـر عظـیم{: تعـالى 

سـورة األعلـى، اآلیـات . ( }ربه فصلى بل تؤثرون الحیـاة الـدنیا واآلخـرة خیـر وأبقـى أفلح من تزكى وذكر اسم
 :١٧-١٤(  

  :عالج الصراع النفسي في القرآن الكریم 
لقـــد شـــاءت رحمـــة اهللا تعـــالى أن یمـــد اإلنســـان بجمیـــع اإلمكانیـــات الالزمـــة لعـــالج كـــل هـــذا الصـــراع، 

یــز الخبیــث مــن الطیـــب، والشــر مــن الخیــر والحــق مـــن واجتیــاز االختبــار الصــعب، بــأن وهبــه نعمـــة العقــل لیم
الباطــل، كمــا أمــده ســبحانه وتعــالى بحریــة اإلرادة واختیــار لیســتطیع أن یبــت فــي أمــر هــذا الصــراع، وأن حریــة 
: إرادتــه وحریتــه فـــي اختیــار الطریـــق لحقــل هـــذا الصــراع إنمـــا یمــثالن أســـاس مســؤولیته وحســـابه، یقــول تعـــالى 

ونفـس ومـا سـواها فألهمهـا فجورهـا وتقواهـا قـد {: ، ویقـول أیضـًا )١٠: ة البلـد، آیـة سـور ( }وهدیناه النجدین{
  )١٠-٧: سورة الشمس، اآلیات . ( }أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

مــن هنــا یتبــین لنــا أن عــالج الصــراع النفســي كمــا ورد فــي القــرآن الكــریم تحكمــه العالقــة الطبیعیــة بــین 
جة اإلیمان لدى الفرد اقتـرب أكثـر مـن الوصـول إلـى النتـائج اإلیجابیـة فـي كـل هـذا العبد وربه، فكلما ارتفعت در 

الصــراع لمــا فیــه خیــر الــدنیا واآلخــرة، وحینمــا یختــار اإلنســان الملــذات الدنیویــة، وینســاق وراء أهوائــه وشــهواته، 
، ألنـه لـم یسـتخدم عقلـه الـذي  وینسى ربه والیوم اآلخر، إنما یصبح فـي معیشـة أشـبه بـالحیوان، بـل أضـل سـبیًال

أرأیت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علیـه وكـیًال أم {: میزه به اهللا تعالى عن سائر المخلوقات، یقول تعـالى 
: ســورة الفرقــان، اآلیــات ( }تحســب أن أكثــرهم یســمعون أو یعقلــون إن هــم إال كاألنعــام بــل هــم أضــل ســبیالً 

٤٤-٤٣. (  

مـع عـدم االعتبــار، ) الهـو/ الشـهوات اإلنســانیة(اء ملـذات الـنفس لـذا یمكـن القـول أن اإلنسـان ینســاق ور 
یجعـل ) األنـا األعلـى/ الضـمیر(بل وتجاهل أوامر اهللا تعالى المتمثلـة فـي األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
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ضــحیة نزواتــه وشــهواته البهیمیــة دون ضــبط وال ربــط، فیعــیش هائمــًا علــى وجهــه، قــد ) األنــا -الــذات(اإلنســان 
الدنیا واآلخرة، خسر الـدنیا ألنـه قصـر قیمتـه االجتماعیـة بـین أهلـه ومجتمعـه وأصـبح منبـوذًا لـیس لـه مـن خسر 

، وأمـــا خســـرانه اآلخـــرة فتلـــك هـــي الطامـــة الكبـــرى وذلـــك هـــو الجـــزاء األوفـــى، فقـــد روي فـــي الحـــدي  األمـــر شـــیئًا
  )ترمذيأخرجه مسلم وال. ( )حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات(: الشریف 

حیــث ) األنــا األعلــى -یقظــة الضــمیر(یعنــي ســیطرة اإلنســان علــى نفســه ) الهــو(إن كــبح جمــاح الــنفس 
: یكون اإلنسان مراقبًا لنفسه بنفسه، وهنا یرقى اإلنسان إلى مرتبة اإلحسـان، فقـد جـاء فـي الحـدیث الشـریف أن 

  )خرجه اإلمامان مسلم وأحمدأ( ).اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك(
لذا فإن التوازن النفسـي ال یعنـي أن ال یلبـي اإلنسـان غرائـزه وشـهواته، ولكـن یلبیهـا بالطریقـة الصـحیحة 
والمشــروعة، والتــي ال تجلــب مــن ورائهــا إال الــویالت علــى المســتوى النفســي واالجتمــاعي، فاإلنســان مخلــوق لــه 

  .ال یستطیع أن یحیا حیاة طبیعیة  حاجاته ودوافعه التي یجب أن تشبع وبدونها
  

  االطمئنان النفسي الدیني یعني الصحة النفسیة: لمحور الثاني ا

  :المفهوم النفسي لالطمئنان الدیني 
مـــن الممكـــن أن یتحقـــق المفهـــوم النفســـي لالطمئنـــان حینمـــا یتحقـــق التـــوازن بـــین البـــدن والـــروح، حیـــث 

قیـة الكاملـة والتــي تمثلـت فــي شخصـیة الرسـول الكــریم محمـد صــلى اهللا تتحقـق ذاتیـة اإلنســان فـي صــورتها الحقی
علیه وسـلم وحیـث جمعـت بـین القـوة الروحیـة الشـفافة، والحیویـة الجسـمیة الفیاضـة، فكـان یعبـد ربـه حـق عبادتـه 
في صفاء ذهني وخشوع روحي، كما كان یعیش حیاته كغیره من البشر، یشبع حاجاته البدنیـة فـي الحـدود التـي 

ها الشرع الحنیف، ولـذلك فهـو یمثـل اإلنسـان الكامـل والشخصـیة اإلنسـانیة النموذجیـة الكاملـة، التـي تـوفرت رسم
  .)٢٨١، ص١٩٨٧نجاتي، . (فیها جمیع القوى اإلنسانیة البدنیة والروحیة 

إن أصــحاب الـــنفس المطمئنـــة قـــد رضــي اهللا عـــنهم ورضـــوا عنـــه، وعمـــا قســم لهـــم مـــن حظـــوظ العـــیش 
م فـــي هـــذه العاجلـــة مـــا شـــغل غیـــرهم مـــن الجـــري وراء األطمـــاع والتكالـــب علـــى حطـــام الـــدنیا الكـــریم، ال یشـــغله

الفــاني، وحمــد النــاس علــى مــا آتــاهم اهللا تعــالى مــن فضــله، فتــراهم قــد رضــوا بقضــاء اهللا تعــالى وأوصــلهم إلــى 
الشـیطان، الـذي مـا  غایة االطمئنان لما عنده، فسكنوا إلى راحة اإلیمان، واطمئنوا في واحته بعیدًا عن وسـاوس

ــأ یزعــزع عقیــدتهم، حتــى یعــودوا یؤمنــوا بــاهللا، یحــذرون حــدوده ویقیمــون شــرائعه، فهــم بــذلك المطمئنــون  لبــث یفت
ــا أیتهــا الــنفس {: یقــول تعــالى ) . ٧٥، ص١٩٨١سرســیق، . (الخالــدون فــي رحمتــه وذلــك الفضــل مــن اهللا  ی

-٢٧: سـورة الفجـر، اآلیـات ( }ادخلـي جنتـيالمطمئنة ارجعي إلى ربـك راضـیة مرضـیة فـادخلي فـي عبـادي و 
٣٠(  

وهكذا یمكن التوصل إلى نتیجة حتمیـة مفادهـا أن العـالج األمثـل للصـراع النفسـي بـین الجانـب المـادي 
والجانــب الروحــي والــذي یحجــب اإلنســان عــن التمتــع باالطمئنــان النفســي هــو أن یســعى اإلنســان إلــى التوفیــق 

فـي حـدود مـا شـرع لـه، ویشـبع حاجاتـه الروحیـة كـذلك مطمئنـًا إلـى اهللا تعـالى بینهما، فهو یشـبع حاجاتـه البدنیـة 
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وهـو كـائن یعــیش حیاتـه كلهــا بـین األمــل والرجـاء، وكــل هـذا یكــون ممكنـًا إذا مــا التـزم فــي حیاتـه االعتــدال دون 
نمـا إسراف في إشباع أي من حاجاته البدنیة أو الروحیة، فال رهبانیـة فـي اإلسـالم، كمـا ال إباحـة مطلقـ ٕ ة فیـه، وا

 }وابتغ فیما آتـاك اهللا الـدار اآلخـرة وال تـنس نصـیبك مـن الـدنیا{: ینادي اإلسالم بالتوفیق بینهما فیقول تعالى 
شـــباع حاجاتـــه یمنعـــه مـــن )٧٧: ســـورة القصـــص، آیـــة ( ٕ ، فقـــوة البـــدن تعـــین اإلنســـان علـــى الطاعـــة والعبـــادة، وا

نســانیة البدنیــة والروحیــة إلــى عبــادة اهللا تعــالى الــذي خلــق التفكیــر فیهــا، ومــن ثــم یمكــن توجیــه جمیــع طاقاتــه اإل
، وبهـذا )٥٦: سـورة الـذاریات، آیـة( }ومـا خلقـت الجـن واإلنـس إال لیعبـدون{: اإلنسان من أجلها، یقول تعـالى 

ــدنیاه دون آخرتــه، وال مــن عمــل (: المعنــى یقــول رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم  ــیس خیــركم مــن عمــل ل ل
نما خیركم من عمل لهذه وهذهآلخرته وترك دن ٕ   .)٢١٨، ص١٩٨٧نجاتي، . ( )یاه، وا

  :اإلیمان باهللا أساس األمن النفسي 
تتفــق جمیــع مــدارس العــالج النفســي علــى أن القلــق هــو الســبب الرئیســي فــي نشــوء أعــراض األمــراض 

ارس أیضــًا علــى أن النفســیة، ولكنهــا تختلــف فیمــا بینهــا فــي تحدیــد العوامــل التــي تســبب القلــق، وتتفــق هــذه المــد
هدف العالج النفسي هو التخفیف من حالة القلق الشدید لـدى اإلنسـان، وبـث الشـعور بـاألمن فـي نفسـه، ونظـرًا 
ألن أســالیب العــالج النفســـي علــى االخـــتالف أنواعهــا ومناهجهــا لـــم تــنجح دائمـــًا فــي تحقیــق العـــالج التــام مـــن 

سنة رسوله صلى اهللا علیه وسلم ما یفـي باحتیـاج الـنفس مـن األمراض النفسیة، فإن في إتباع منهج اهللا تعالى و 
  . األمن واألمان والطمأنینة، وتبلیغها الراحة في الدنیا واآلخرة 

ومما تجدر مالحظته أن العالج یتـدخل عـادة بعـد حـدوث اإلصـابة بـالمرض النفسـي، أمـا اإلیمـان بـاهللا 
یكســبه مناعـــة ووقایــة مـــن اإلصــابة بـــاألمراض إذا مــا بـــث فــي نفـــس اإلنســان مـــن الصــغر، وجبـــل علیــه، فإنـــه 

سـورة األنعـام، ( }الذین آمنوا ولم یلبسـوا إیمـانهم بظلـم أولئـك لهـم األمـن وهـم مهتـدون{: النفسیة، قال تعالى 
مـن عمــل صـالحًا مـن ذكــر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنحیینــه حیـاة طیبـة ولنجــزینهم {: ، وقـال تعـالى )٨٢: آیـة 

للــذین أحســنوا فــي هــذه الــدنیا {: ، وقــال تعــالى )٩٧: ســورة النحــل، آیــة ( }لــونأجــرهم بأحســن مــا كــانوا یعم
  )٣٠: سورة النحل، آیة . ( }حسنة ولدار اآلخرة خیر ولنعم دار المتقین

ن فـي الجسـد مضـغة (: روي النعمان بن بشیر حدیثًا عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم جاء فیه  ٕ أال وا
ذا فس ٕ   )أخرجه مسلم والترمذي. ( )دت فسد الجسد كله، أال وهي القلبإذا صلحت صلح الجسد كله، وا

ویفید هذا الحدیث أن إصالح اإلنسان یبدأ بإصـالح الـنفس مـن داخلهـا، وهـو القلـب، وذلـك عـن طریـق 
اإلیمان باهللا وتوحیده والتقرب إلیه بالتقوى والعبادات والطاعـات، فـإذا صـلح قلـب اإلنسـان، وامـتأل باإلیمـان بـاهللا 

وتوحیـــده وحـــب عبادتـــه، صـــلح اإلنســـان، واســـتقام ســـلوكه وحســـن خلقـــه، وأصـــبح إنســـانًا ســـویًا متكامـــل  تعـــالى
  .الشخصیة 

إن الصــحة النفســیة تعتمــد أساســًا علــى االلتــزام بفطــرة اهللا تعــالى التــي فطــر النــاس علیهــا، وهــي عقیــدة 
تبـاع المـنهج الـذي وضـعه لإلنسـان فـي الحیـا ٕ ة، والـذي بینتـه لنـا سـنة رسـوله صـلى التوحید، وعبادة اهللا تعالى، وا

اهللا علیه وسلم، ومادام قلب اإلنسان على الفطرة السلیمة المكملة بالشریعة المنزلة، یكـون اإلنسـان سـویًا متمتعـًا 
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بالصحة النفسیة، ولكـن إذا مـا تـأثر اإلنسـان بمـؤثرات غیـر مالئمـة مـن البیئـة یكـون مـن شـأنها أن تحـول القلـب 
  .لمستقیمة، أصیب اإلنسان بمرض القلب، أي بالمرض النفسي عن فطرته السلیمة ا

فاإلنســان الســوي المتمتــع بالصــحة النفســیة هــو اإلنســان ذو القلــب األبــیض الســلیم الــذي لــم تــؤثر فیــه 
الفتن وتخرجه عن فطرته السلیمة التي فطره اهللا تعـالى علیهـا، وهـي عبـادة اهللا وحـده ال شـریك لـه، أمـا اإلنسـان 

  .ًا فهو ذو القلب األسود الذي أثرت فیه الفتن ومالت به عن الفطرة السلیمة المریض نفسی
إن اإلیمـــان بـــاهللا تعـــالى وتوحیـــده وعبادتـــه یـــؤدي إلـــى االســـتقامة فـــي الســـلوك وفیـــه وقایـــة وعـــالج مـــن 

ون االنحـراف والشــذوذ والمـرض النفســي، فـالمؤمن المتمســك بدینــه یراعـي اهللا تعــالى فـي كــل أقوالـه وأفعالــه، ویكــ
فعــن أبــي هریـرة رضــي اهللا عنــه أن رســول . عاصـمًا لــه مــن االنحــراف والشـذوذ، وواقیــًا لــه مــن المـرض النفســي 

ال یســرق ســارق حــین یســرق وهــو مــؤمن، وال یزنــي زانٍ حــین یزنــي وهــو (: اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال 
بیـده وال ینتهـب أحـدكم  ، والـذي نفـس محمـد)یعني الخمر(مؤمن، وال یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن 

نهبة ذات شرف یرفع إلیه المؤمنون أعینهم فیهـا وهـو حـین ینتهبهـا مـؤمن، وال یغـل أحـدكم حـین یغـل وهـو 
  .)أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. ( )مؤمن، فإیاكم إیاكم

  :خالصة القول 
للفــرد، بحیــث تــؤول إن الصــحة النفســیة فــي أفضــل صــورها هــي تــوفیر االطمئنــان واالســتقرار النفســي 

بالتالي إلى إحداث التوازن الكامل بین حاجاته ومتطلباته البیولوجیـة والنفسـیة، وحیـث تنمـو شخصـیته فـي إطـار 
إن مــا یمیــز الشخصــیة اإلنســانیة هــو وظیفــة . المعــاییر األخالقیــة والدینیــة واالجتماعیــة لتصــبح شخصــیة ســویة

مواجهة واقعیة للمشكالت أو الصراعات، ولـیس هروبـًا منهـا، السلوك وما یحققه من أهداف، بحیث یحقق فعًال 
، ویـــدور هــذا كلـــه فــي فلـــك القـــیم  بمعنــى أن الشخصـــیة الســویة المتكاملـــة یكـــون ســلوكها إنشـــائیًا وبنائیــًا وواقعیـــًا

ن . واألخــالق والمعــاییر االجتماعیــة مــن حیــث صــحة أو خطــأ الســلوك  ٕ إن كــل شــيء فــي أصــله هــو خیــر، وا
، ذا األســـاس فـــي الســـل ـــذا فاألســـاس فـــي اإلنســـان المتكامـــل أن یكـــون خیـــرًا فاضـــًال وك اإلنســـاني هـــو الســـواء، ل

، فــإذا مــا ســلمنا بــأن الفضــیلة أو التكامــل هــي أداء الشــيء لوظیفتــه،  شخصــیة ســویة صــحیحة نفســیًا واجتماعیــًا
ن هـــذه الوظیفـــة تحـــددها معـــاییر وطبیعـــة الشـــيء الـــذي تؤدیـــه، كـــان معنـــى ذلـــك تعبیـــرًا فاضـــالً  ٕ  أو ســـویًا أو وا

متكامًال أو متكیفًا أو صحیحًا بمقدار ما یعكسـه هـذا السـلوك مـن خصـائص اإلنسـان وممیزاتـه الطبیعیـة، وكلهـا 
: معـان تشـیر فــي داللتهـا إلــى صـحة الســواء والتـوازن فــي شخصـیة اإلنســان ذي الـنفس المطمئنــة، یقـول تعــالى 

  )٢٨: سورة الرعد، آیة . ( } تطمئن القلوبالذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا أال بذكر اهللا{

  :خصائص المؤمن المتمتع باالطمئنان النفسي 
یمكـــن إجمـــال أهـــم الخصـــائص التـــي تقـــي المـــؤمن مـــن اإلصـــابة بـــاألمراض النفســـیة وتجعلـــه متمتعـــًا 

ن آمنـــوا الــذی{: بالصــحة النفســیة نتیجــة لمــا یتمتــع بــه مــن طمأنینــة نفســـیة أساســها اإلیمــان بــاهللا لقولــه تعــالى 
  -:، فیما یلي }وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
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بلى من أسلم وجهـه هللا وهـو محسـن فلـه أجـره عنـد ربـه وال {: یقول تعالى  :المؤمن ال یخاف وال یحزن  -١
، فــالمؤمن ال یخــاف ممــا هــو آت، فإیمانــه بــاهللا )١١٢: ســورة البقــرة، آیــة ( }خــوف علــیهم وال هــم یحزنــون

یجعله مطمئنًا لقضـاء اهللا وقـدره الـذي هـو دائمـًا خیـر لـه، كمـا أن المـؤمن ال یحـزن علـى مـا فـات ممـا أراده 
بهـذا اإلیمـان المطلـق یسـتطیع المــؤمن أن یكـون متمتعـًا باالطمئنـان والســكینة . اهللا لـه، فهـو خیـر لـه أیضــًا 

  .منه ؟ بالطبع ال مكانة لها عنده  التي أنزلها اهللا علیه، فكیف بذلك یمكن لألمراض النفسیة أن تنال
سـورة آل عمـران، آیـة ( }كـل نفـس ذائقـة المـوت{: یقـول تعـالى  :المؤمن ال یخشى الموت ویعلم أنه حق  -٢

ســورة الـــرحمن، ( }كــل مــن علیهــا فــان ویبقــى وجــه ربــك ذو الجــالل واإلكــرام{: ، ویقــول تعــالى )١٨٥: 
وجـاء فـي ) . ٨٨: سـورة القصـص، آیـة ( }ال وجهـهكل شيء هالـك إ{: ، ویقول تعالى )٢٧-٢٦: اآلیات 

لـــن نمـــوت فـــنحن لســـنا علـــى : قاـلــت }كـــل مـــن علیهـــا فـــان{: األثـــر أن المالئكـــة حینمـــا نـــزل قولـــه تعـــالى 
لــن نمــوت ألننــا لســنا بــأنفس، وبعــد أن : ، فقالــت }كــل نفــس ذائقــة المــوت{: األرض، ثــم نــزل قولــه تعــالى 

، فــالمؤمن متــیقن "هلكنــا ورب الكعبــة: "، قالــت المالئكــة }هــهكــل شــيء هالــك إال وج{: نــزل قولــه تعــالى 
ً علیـه الشـك لدیـه فـي أنـه سیحاسـب یـوم القیامـة، وأن یـوم قیامتـه هـو یـوم . تمامًا بأنه ال محالة میـت  وبنـاء

موته، وهو ال یدري متى سیكون هـذا الیـوم، لـذا یعـیش حیاتـه كلهـا وهـو یسـتعد لهـذا الیـوم، فـال هـو یضـجر 
ال یجزع ألنه مدرك تمامًا أن حیاته في هذه الـدنیا مهمـا طالـب قصـیرة، وأنـه سـیتركها وسـیترك وال یصخب و 

كل ما فیها، وبهذا الیقین یعیش المؤمن حیاته الـدنیا بكـل مـا فیهـا مـن خیـر وشـر وهـو مطمـئن الـنفس قریـر 
فهــو یســعى  العــین هــادئ البــال، وهمــه كلــه موجــه نحــو حســاب یــوم موتــه الــذي ال یــدري متــى ســیكون، لــذا

دائمًا لیكسـب كـل ثانیـة فـي حیاتـه فـي رضـا اهللا، وال یهمـه إن حقـق مكاسـب دنیویـة أم ال، وهـذه هـي حقیقـة 
 .إیمان المؤمن باهللا تعالى ذي النفس المطمئنة 

ویعلـم أن مـا یصـیبه مـن سـراء وضـراء فمـن اهللا تعـالى، وهـو ابـتالء لـه  :والمؤمن ال یخاف مصائب الـدنیا  -٣
لینـا ترجعـون{: وذلك حكمـة مـن اهللا، یقـول تعـالى  لیؤمن أم یكفر، ٕ سـورة ( }ونبلـوكم بالشـر والخیـر فتنـة وا

عجبًا ألمر المؤمن إن أمره كله لـه خیـر، إن أصـابته (: وجاء في الحدیث الشـریف ) . ٣٥: األنبیاء، آیة 
ن أصــابته ضــراء صــبر فكــان خیــرًا لــه ٕ جــاء فــي ، و )أخرجــه مســلم وأحمــد( )ســراء شــكر فكــان خیــرًا لــه، وا

 )مـــا مــن شـــوكة یشـــاكها المســلم إال ویحـــط بهـــا خطیئــة أو یرفـــع بهـــا درجـــة(: الحــدیث الشــریف أیضـــًا 
بهذا الیقین الكامل یستطیع المؤمن أن یكون مطمئنًا لقضـاء اهللا لـه بـالخیر، فـابتالء اهللا لـه ). أخرجه مسلم(

ن كــان نقمــة صبـــر علیهـــا، ألنـــه  خیــر ســواء أكــان نعمــة فیحفظهــا ویحــافظ علیهــا، فــال تأخــذه العــزة بــاإلثم ٕ وا
 .الصابرون یجزون أجرهم بغیر حسابیعلـم أنه سینال علیها ثواب الصبر، ف

فهــو ال یخــاف الفقــر، وكثیــر الحمــد والثنــاء علــى اهللا تعــالى علــى مــا أنعــم علیــه مــن : المــؤمن قنــوع برزقــه  -٤
ســورة الــذاریات، ( }كــم ومــا توعــدونوفــي الســماء رزق{: نعمـة اإلیمــان والصــحة وراحــة البــال، یقــول تعــالى 

یاهم{: ، ویقول تعالى )٢٢: آیة  ٕ أنـه إذا (: ، وجـاء فـي األثـر )١٥١: سورة األنعام، آیـة ( }نحن نرزقكم وا
، وجــاء فــي )أخرجــه أحمــد( )بلــغ المســلم أربعــین یومــًا فــي رحــم أمــه كتــب عمــره ورزقــه وشــقي أم ســعید

فـالمؤمن مطمـئن إلـى رزقـه هـو بیـد اهللا .  "ك لـن تحـوشیا ابن آدم إجر جـري الوحـوش غیـر رزقـ": التراث
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فال یخش الفقر، ویحمد اهللا على ما آتاه من فضله مهمـا قـل أو كثـر، فإیمانـه بـاهللا تعـالى یدفعـه إلـى تـوخي 
البركــة مــن اهللا فــي الــرزق مهمــا قــل أو كثــر، وهــو یعلـــم تمامــًا أن مــن قنــع بالقلیــل مــن الــرزق كــان أغنـــى 

ن إلـى أن الغنـى هـو غنـى الـنفس، وبهـذا یكـون غنـي الـنفس مطمـئن العـیش، غیـر آبــه النـاس، كمـا أنـه متـیق
مـن انقطـاع رحمـة اهللا إلیـه، ویكفـي المـؤمن قناعـة ورضـًا مـن اهللا أنـه یتمتـع بالصـحة والعافیـة وراحـة البــال، 

حـدیث مما یؤهله إلى تناول أي أنواع الطعام بغض النظر عن نوعیة هذا الطعام، والمؤمن علـى یقـین مـن 
حســب ابــن آدم لقیمــات یقمــن صــلبه فــإن كــان ال محالــة فاعــل فثلــث (: رسـول اهللا صــلى اهللا علیــه وسـلم 

، كمــا أن راحـة وهــدوء )أخرجـه أحمــد والترمـذي وابـن ماجــه والحـاكم( )لطعامـك وثلــث لشـرابك وثلــث لنفســك
لــه إلــى اهللا، حیــث یــؤمن أن الـنفس التــي یتمتــع بهــا تجعلــه یقبــل علــى الــدنیا مستبشـرًا متفــاعًال فیهــا، وهمــه ك

خیر الزاد التقوى التي تقي اإلنسان حدود اهللا، ولیس خیر الـزاد الطعـام أو الشـراب الـذي هـو ال محالـة زائـل 
في حین تبقى التقوى، وهي ما ینفع اإلنسان یـوم ال ینفـع مـال وال بنـون، وهكـذا تكـون حقیقـة إیمـان اإلنسـان 

 .المطمئن إلى رزق ربه 

فــالمؤمن ال یعــیش مهمومــًا بــذكریات الماضــي، وال یتحســر علــى مــا فاتــه، كمــا  :ر األحــزان المــؤمن ال یجتــ -٥
أنه ال یفرح لما هو آت، والمؤمن ال یثقله ما أثقل كثیـر مـن النـاس الـذین یعیشـون أحـزان الماضـي، كمـا أن 

، فهــو یعــي تمامــًا أنــه مهمــا كــان فهــو إنســان ضــعیف أمــام خالقــه، فــال  المــؤمن لــم یكــن مغــرورًا أو مختــاًال
یعـیش المـؤمن "یتكبر على غیره من الخلق، ممـا یدفعـه نحـو عبـادة اهللا طمعـًا فـي رحمتـه وخوفـًا مـن عذابـه 

، والمـؤمن كمـا أسـلفنا ال یحـزن آلالم الماضـي الـذي یعلـم أنـه خیـر لـه مـن اهللا، كمـا أنـه "بین الرجاء واألمـل
أصابه لم یكن لیخطئه، فما هـو مقـدر كـان، ومـا على قناعة تامة أن ما أخطأه لم یكن لیصیبه، كما أن ما 

، یحــب النــاس فــي اهللا ویبغضــهم  لـم یكــن مقــدرًا لــم یكــن، وبـین هــذه وتلــك یمشــي المــؤمن علـى األرض هونــًا
وعبـاد الـرحمن الـذین یمشـون علـى األرض هونـًا {: من أجل اهللا، وهو حسن المعاملة معهم، یقول تعـالى 

ذا خــاطبهم الجــاهلون قــالوا ســالماً  ٕ وبهــذا الســلوك الطیــب یطمــئن المــؤمن ) . ٦٣: ســورة الفرقــان، آیــة ( }وا
 .إلى قضاء اهللا وقدره، ویعیش حیاته مطمئن النفس قوي اإلیمان باهللا تعالى 

فـــالمؤمن تربـــى تربیـــة إســـالمیة  :المـــؤمن ال یشـــعر بـــالقلق الناشـــئ عـــن اإلحســـاس الالشـــعوري بالـــذنب  -٦
إلغــــراءات والشــــهوات البدنیــــة، التــــي تدفعــــه إلــــى ارتكــــاب صــــحیحة، ولــــیس مــــن الســــهولة أن یقــــع فریســــة ل

المعاصــي والــذنوب، والتــي تــؤرق ضــمیره وتشــعره بالدونیــة، وتجعلــه نهبــًا للشــعور بالــذنب وتأنیــب الضــمیر، 
فإنـه ال یلبـث أن یتـذكر خطـأه ویعتـرف بـه، ویسـتغفر اهللا،  -وهـو أمـر ال مفـر منـه–والمؤمن عندما یخطـئ 
ومــن یعمــل ســوءًا أو یظلــم نفســه ثــم یســتغفر اهللا {: هللا یقبــل توبتــه، یقــول تعــالى ویتــوب إلیــه، ویعلــم أن ا
قــل یــا عبــادي الــذین أســرفوا علــى {: ، ویقــول أیضــًا )١١٠: ســورة النســاء، آیــة ( }یجــد اهللا غفــورًا رحیمــاً 

الحـدیث  ، وجـاء فـي)٥٣: سورة الزمـر، آیـة ( }أنفسهم ال تقنتوا من رحمة اهللا إن اهللا یغفر الذنوب جمیعاً 
 .)أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم( ) .كل ابن آدم خطاء وخیر الخطاءین التوابون(: الشریف 
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إن اإلیمــان بـــاهللا تعـــالى وتوحیـــده وعبادتـــه یـــؤدي إلـــى االســتقامة فـــي الســـلوك، وفیـــه وقایـــة وعـــالج مـــن 
عــالى فـي كــل أقوالـه وأفعالــه، ویكــون االنحـراف والشــذوذ والمـرض النفســي، فـالمؤمن المتمســك بدینــه یراعـي اهللا ت
فعــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه أن . إیمانـه عاصــمًا لــه مــن االنحــراف والشـذوذ، وواقیــًا لــه مــن المــرض النفسـي 

ال یســرق ســارق حــین یســرق وهــو مــؤمن، وال یزنــي زانٍ حــین یزنــي (: رسـول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال 
، والـذي نفـس محمـد بیـده وال ینتهـب )یعنـي الخمـر(وهـو مـؤمن وهو مؤمن، وال یشرب الشـارب حـین یشـرب 

أحدكم نهبة ذات شرف یرفع إلیه المؤمنون أعینهم فیها وهو حین ینتهبها مؤمن، وال یغـل أحـدكم حـین یغـل 
  )أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. ( )وهو مؤمن، فإیاكم إیاكم

  
  
  
  
  
  

  ن الكریمآلیة اإلرشاد النفسي في القرآ: المحور الثالث 
  (*)والحدیث النبوي الشریف لتحقیق الصحة النفسیة

رشـــاده، ولتخلیصـــه مـــن الجهـــل والضـــالل، والعــــادات  ٕ لقـــد جـــاء اإلســـالم لهدایـــة اإلنســـان، ولتوجیهـــه وا
ولقــــد أحــــدث اإلســــالم تغییــــرًا كبیــــرًا فــــي نفــــوس النــــاس، فــــي عقیــــدتهم، وأفكــــارهم، . الســــیئة، واألخــــالق الرذیلــــة 

لقـــد قـــام اإلســـالم بتغییــر إدراك اإلنســـان لنفســـه، وأعطـــاه معنـــى جدیـــدًا لحیاتـــه، . وخلقهـــم  وعــاداتهم، وســـلوكهم،
ولرسالته الحقیقیة في الحیاة، وقـام بتغییـر األفكـار الخاطئـة، والعـادات القبیحـة، وعلـم اإلنسـان منهجـًا جدیـدًا فـي 

 ٕ لـى الكـون بأسـره، الحیاة، وأسلوبًا جدیدًا في التفكیر، وطریقة جدیدة في النظر إلـى نفسـه وا ٕ لـى النـاس اآلخـرین وا
وعلمه أسالیب جدیدة في السلوك، واألخالق، والتفاعل االجتماعي، كمـا علمـه كثیـرًا مـن القـیم اإلنسـانیة، وكثیـرًا 

  .من الخصال الهامة للنجاح في الحیاة والتي تعتبر ضروریة لتحقیق األمن النفسي والصحة النفسیة
رشــاده النفســي ألصــحابه بتــوجیههم إلــى كــل مــا  وقــد عنــي الرســول صــلى اهللا علیــه ٕ وســلم فــي تربیتــه وا

یحفـــظ علـــیهم الصـــحة البدنیـــة والنفســـیة، وعنـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم كـــذلك بعالجهـــم ممـــا كـــان یصـــیبهم مـــن 
وســوف نتنــاول فیمــا یلــي األســالیب التــي اســتخدما الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم فــي . أمــراض بدنیــة ونفســیة 

أصـــحابه وفـــي عالجهـــم النفســـي ممـــا كـــان یصـــیبهم مـــن اضـــطرابات ســـلوكیة باإلیمـــان ) ادإرشـــ(تعـــدیل ســـلوك 
  .والعبادات 

وحیث إن الفرق بین عملیتي اإلرشاد النفسي والعالج النفسـي هـو فـرق فـي الدرجـة ولـیس فـي النـوع أي 
ین والمفــاهیم النفســیة أن كــال العملیتــین اإلرشــادیة والنفســیة تســتخدمان نفــس الفنیــات والنظریــات والمبــادئ والقــوان

                                         
، ٣٠٦: من ص فحة "م، ١٩٨٩بیروت،  -محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاھرة/ للدكتور" الحدیث النبوي وعلم النفس: "اقتباس من كتاب  (*)
 ) .٣٤٦: حتى  فحة
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، )حالـة مرضـیة(أو حالـة غیـر عادیـة ) حالـة مسترشـدة(في التعامل مع الحالـة التـي إمـا أن تكـون حالـة طبیعیـة 
لــذلك فــإن الفــرق فقــط هــو فــي العمیــل ولــیس فــي العملیــة، لــذلك فــإن مــا یســتخدم مــن آلیــات وفنیــات نفســیة فــي 

المســتخدمة فــي حالــة إرشــاد حالــة عادیــة ولكــن بشــكل عــالج حالــة مرضــیة تكــون هــي نفــس اآللیــات والفنیــات 
مخفــف أي بشــكل ســطحي ال یصــل إلــى أعمــاق الــنفس كمــا هــو فــي حالــة العــالج النفســي، وفیمــا یلــي توضــیح 

  -:آللیة اإلرشاد النفسي في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف لتحقیق الصحة النفسیة 
  :اإلرشاد النفسي باإلیمان :  وًال 

نمــا إن اإل ٕ یمـان بـاهللا تعــالى وتوحیـده وعبادتــه لـیس عــامًال أساسـیًا وهامـًا فــي الصـحة النفســیة فحسـب، وا
هو أیضًا عامل أساسي وهام فـي عـالج المـرض النفسـي، فاإلیمـان بـاهللا تعـالى وتوحیـده والتقـرب إلیـه بالعبـادات 

لیـه وسـلم واالبتعـاد عـن كـل مـا والطاعات والتمسك بالتقوى وفعل كل مـا یرضـي اهللا تعـالى ورسـوله صـلى اهللا ع
نهى عنه اهللا تعالى ورسـوله صـلى اهللا علیـه وسـلم إنمـا یقـوي الناحیـة الروحیـة فـي اإلنسـان، ویطلـق فیـه طاقـات 
روحیة هائلة تؤثر في جمیع وظـائف اإلنسـان البدنیـة والنفسـیة، ویمـد اإلنسـان بقـوة خارقـة تـؤثر فـي بدنـه ونفسـه 

ب على أمراضـه البدنیـة والنفسـیة، ویمكـن أن نسـتدل علـى مـدى تـأثیر القـوى الروحیـة تأثیرًا كبیرًا یمكنه من التغل
في البدن مما روتـه كتـب الحـدیث عـن الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن أنـه كـان یواصـل صـیامه، ولكنـه كـان 

ــتكم، إنــي أظــل یطعمنــي ربــي ویســقیني(: ینهــى أصــحابه عــن الوصــال، وكــان یقــول ألصــحابه  ، )لســت كهیئ
والذي نفسي بیده لـو تـدومون علـى لمـا تكونـون عنـدي وفـي الـذكر (: ل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ویقو 

  )أخرجه الترمذي. ( )لصافحتكم المالئكة في فرشكم وفي طرقكم، ولكن یا حنظلة ساعة وساعة، ثالث مرات
وقــــدره یخلــــص  إن اإلیمـــان بــــاهللا تعـــالى، واإلخــــالص فـــي عبادتــــه، واالعتمــــاد علیـــه، والرضــــا بقضـــائه

الـذین {: المؤمن من القلق الناشئ عن الشعور بالـذنب، ویبعـث فـي نفسـه الطمأنینـة واألمـن النفسـي قـال تعـالى 
  )٢٨: سورة الرعد، آیة . ( }آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب

ض الســلیم الــذي لــم تــؤثر فیــه فاإلنســان الســوي المتمتــع بالصــحة النفســیة هــو اإلنســان ذو القلــب األبــی
الفتن وتخرجه عن فطرته السلیمة التي فطره اهللا تعـالى علیهـا، وهـي عبـادة اهللا وحـده ال شـریك لـه، أمـا اإلنسـان 

  .المریض نفسیًا فهو ذو القلب األسود الذي أثرت فیه الفتن ومالت به عن الفطرة السلیمة 
، وبمحمـد صـلى اهللا علیـه وقد وعد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من رضـي بـ ، وباإلسـالم دینـًا اهللا ربـًا

ن مــن شـــأن هـــذا الرجــاء فـــي دخــول الجنـــة أن یبعـــث فــي نفـــوس المـــؤمنین  ٕ وســلم نبیـــًا ورســوًال بـــدخول الجنـــة، وا
: الطمأنینــة واألمــن النفســي، فعــن أبــي ســعید الخــدري رضــي اهللا عنــه أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال 

، وبمحمــد نبیــًا ورســوًال وجبــت لــه الجنــةمــن رضــي بــاهللا ربــاً ( ، وقــال )أخرجــه مســلم والنســائي) (، وباإلســالم دینــًا
من عمل صـالحًا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنحیینـه حیـاة طیبـة ولنجـزینهم أجـرهم بأحسـن مـا {: تعـالى 

ة ولـدار اآلخـرة للـذین أحسـنوا فـي هـذه الـدنیا حسـن{: ، وقـال تعـالى )٩٧: سـورة النحـل، آیـة ( }كـانوا یعملـون
  ) .٣٠: سورة النحل، آیة ( }خیر ولنعم دار المتقین

  :اإلرشاد النفسي بالعبادات : ثانیًا 
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إن أداء العبــادات التــي كلفنــا اهللا تعــالى بهــا مــن صــالة وصــوم وحــج وزكــاة إنمــا یطهــر الــنفس ویزكیهــا 
أفمـن شـرح اهللا {: والحكمـة، قـال تعـالى ویصقل القلب ویهیئه إلى تلقي تجلیات اهللا تعالى علیه بالنور والهدایـة 

  ) .٢٢: سورة الزمر، آیة ( }صدره لإلسالم فهو على نور من ربه
إن أداء العبــادات یكفــر الــذنوب، ویبعــث فــي اإلنســان الرجــاء فــي مغفــرة اهللا تعــالى وعفــوه، ویقــوي فیــه 

حذیفــة بــن الیمــان رضــي اهللا األمــل فــي الفــوز بــدخول الجنــة، ویبــث فــي نفســه الشــعور بــاألمن والطمأنینــة، فعــن 
ــده ونفســه وجــاره یكفرهــا (: عنــه أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال  ــه ومالــه وول فتنــة الرجــل فــي أهل

أخرجــه البخــاري ومســلم والترمــذي وأحمــد ( )الصــیام والصــالة والصــدقة واألمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
  ) .وابن ماجه

  :اإلرشاد النفسي بالصالة  -١
ة تأثیر كبیر فعال في عالج اإلنسان من الهم والقلق، فوقوف اإلنسان فـي الصـالة أمـام ربـه فـي للصال

خشـــوع واستســـالم، وفـــي تجـــرد كامـــل عـــن مشـــاغل الحیـــاة ومشـــكالتها، إنمـــا یبعـــث فـــي نفـــس اإلنســـان الهـــدوء 
تها، وكــان والســكینة واالطمئنــان، ویقضــي علــى القلــق، وتــوتر األعصــاب الــذي أحدثتــه ضــغوط الحیــاة ومشــكال

: الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم یلجـأ إلـى الصـالة كلمـا واجهتـه مشـكلة أهمتـه، فعـن حذیفـة رضـي اهللا عنـه قــال 
كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذا حزبـه أمـر صـلى، وكـان علیـه الصـالة والسـالم یقـول لـبالل حـین تحـین 

ویشـیر ) . سالم بن أبي الجعد عـن رجـل مـن أسـلم أخرجه أحمد عن( )یا بالل ارحنا بالصالة(: أوقات الصالة 
هذا الحدیث وحدیث حذیفة السابق إلى أهمیـة الصـالة فـي بـث الهـدوء والسـكینة فـي الـنفس، ممـا یجعـل للصـالة 

وللصـالة تـأثیر هـام فــي عـالج الشـعور بالـذنب الـذي یســبب . تـأثیرًا عالجیـًا هامـًا فـي الـتخلص مــن الهـم والقلـق 
صــل الــذي ینشــأ عنــه المــرض النفســي، وذلــك ألن الصــالة تغفــر الــذنوب، وتطهــر النفــوس القلــق الــذي یعتبــر األ

من أدران الخطایا، وتبعث في النفس األمـل فـي مغفـرة اهللا تعـالى ورضـوانه، فعـن أبـي هریـرة رضـي اهللا عنـه أن 
مـس مـرات، هـل أرأیتم لـو أن نهـرًا ببـاب أحـدكم یغتسـل فیـه كـل یـوم خ(: رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال 
فـذلك مثـل الصـلوات الخمـس یمحـو : قـال . ال یبقـي ذلـك مـن درنـه شـیئًا : یبقى ذلك من درنه شیئًا ؟ قـالوا 

  )أخرجه الشیخان والترمذي والنسائي. ( )اهللا بهن الخطایا
  :اإلرشاد النفسي بالصیام  -٢

علـــى الــتحكم فــي شـــهوات  للصــیام فوائــد عظیمــة كثیـــرة، فهــو یقــوي اإلرادة، وینمـــي فــي اإلنســان القــدرة
یا أیها الذین آمنوا كتب علـیكم الصـیام كمـا كتـب علـى الـذین مـن قـبلكم لعلكـم {: النفس وأهوائها، قال تعالى 

، أي لعلكم تتقون المعاصي فهو یكسـر الشـهور التـي هـي مبـدؤها، وعـن أبـي )١٨٣: سورة البقرة، آیة ( }تتقون
كل عمـل ابـن آدم لـه إال الصـوم فإنـه لـي : قال اهللا عز وجل (: ل هریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قا

وأنـا أجــزي بــه، والصــیام جنــة، فـإذا كــان یــوم صــوم أحــدكم فــال یرفـث، وال یصــخب، فــإن ســابه أحــد أو قاتلــه 
یتـرك طعامـه وشـرابه وشـهوته مـن (: ، وفـي روایـة للبخـاري )أخرجـه الشـیخان( )الحدیث... إني صائم: فلیقل 

  )أخرجه البخاري. ( )م لي، وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالهاأجلي، الصیا
فالصیام جنة، أي فیه وقایة من الشهوات، فالصائم یتحكم في شـهواته، فـال یأكـل وال یشـرب وال یمـارس 
. الجــنس، ویــتحكم فــي ســلوكه، فــال یرفــث، وال یصــخب، وال یســب، وال یقــدم علــى أي عمــل یغضــب اهللا تعــالى 
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. ریب على السیطرة على الدوافع واالنفعاالت، وتقویـة لـإلرادة فـي مغالبـة أهـواء الـنفس وشـهواتها ففي الصیام تد
وكــان الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم ینصــح الشــباب الــذین ال یســتطیعون الــزواج بالصــیام لكــي یســاعدهم علــى 

  .السیطرة على الدافع الجنسي 
  :اإلرشاد النفسي بالحج  -٣

ر علــــى تحمـــل المشــــاق، ویدربــــه علـــى جهــــاد الــــنفس والـــتحكم فــــي شــــهواتها والحـــج یعلــــم النـــاس الصــــب
، وال یفعـل مـا یغضـب اهللا تعـالى . وأهوائها، ألن الحاج ال یباشر النساء، وال یتشـاحن، وال یسـب، وال یـؤذي أحـدًا

دون والحـج یعـالج الكبـر، والزهـو، والعجـب بـالنفس، والتعـالى علــى النـاس، فجمیـع النـاس فـي الحـج سواسـیة، یرتــ
جمیعــًا مالبــس متشــابهة، ال تمیــز بــین غنــي وفقیــر، أو ســید ومســود، فیســود بیــنهم الشــعور بالمســاواة، ویقفــون 
جمیعــًا فــي البیــت الحــرام خاشــعین، متضــرعین، معتــرفین بضــعفهم وعجــزهم وعبــودیتهم هللا وحــده، راجــین عفــوه 

لفیاضـة، تـزداد صـلة اإلنسـان بربـه، ویـزداد ومغفرته، وفي هذا الموقف الممتلئ بالروحانیة والمشاعر الوجدانیـة ا
تقربه إلیه، فیشعر اإلنسان بصفاء قلبي، واطمئنان نفسي، وبفیضان من الحـاالت الوجدانیـة، والنفحـات الروحیـة 

  .التي تمأله غبطة وسعادة 
  

  :اإلرشاد النفسي بالزكاة  -٤
عــام إلنفاقـه علــى الفقــراء وفریضـة الزكــاة التـي تفــرض علــى المسـلم إخــراج نصــیب معلـوم مــن مالـه كــل 

إنمــا هــي تــدریب للمســلم علــى العطــف علــى المحتــاجین مــن النــاس، ومــد یــد العــون إلــیهم ومســاعدتهم علــى ســد 
إنهـــا تقـــوي فــي المســـلم الشـــعور بالمشـــاركة الوجدانیـــة مــع الفقـــراء والمســـاكین، وتبـــث فیـــه . حاجــاتهم الضـــروریة 

إنهــا تعلــم المســلم حــب اآلخــرین . إســعادهم والترفیــه عــنهم  الشــعور بالمســؤولیة نحــوهم وتدفعــه إلــى العمــل علــى
فالزكاة تطهر الـنفس مـن دنـس البخـل والطمـع واألثـرة وحـب . وتخلصه من األنانیة وحب الذات والبخل والطمع 

الــذات والقســـوة علـــى الفقــراء وهـــي تزكـــي الـــنفس أي تنمیهــا وترفعهـــا بـــالخیرات والبركــات الخلقیـــة والعملیـــة حتـــى 
أهــًال للســعادة الدنیویــة واألخرویــة، وروى أحمــد عــن أنــس رضــي اهللا عنــه أن النبــي صــلى اهللا علیــه تكــون بهــا 

تخرج الزكاة من مالك فإنها طهـرة تطهـرك، وتصـل أقربائـك، (: وسلم قال لرجل من تمیم سأله كیف ینفق مالـه 
  . )وتعرف حق المسكین والجار والسائل

  :اإلرشاد النفسي بالذكر  -٥
علـى عبـادة اهللا تعـالى وذكـره فـي كـل وقــت واسـتغفاره والـدعاء إلیـه یقـرب اإلنسـان مـن ربــه  إن المداومـة

ویشعره أه في حمایته ورعایته ویقوي فیه األمل في المغفرة ویبعث في نفسه الشـعور بالرضـا وراحـة البـال وینـزل 
 }أال بـذكر اهللا تطمـئن القلـوبالـذین آمنـوا وتطمـئن قلـوبهم بـذكر اهللا {: علیه السكینة والطمأنینـة، قـال تعـالى 

، وقـال )١٠: سـورة الجمعـة، آیـة ( }واذكـروا اهللا كثیـرًا لعلكـم تفلحـون{: ، وقـال تعـالى )٢٨: سورة الرعد، آیة (
وذكـر الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم أهمیـة ذكــر اهللا ) . ١٥٢: سـورة البقـرة، آیــة ( }فـاذكروني أذكـركم{: تعـالى 

ینة فـي الـنفس، فعـن أبـي هریـرة وعـن أبـي سـعید رضـي اهللا عنهمـا أن رســول اهللا تعـالى فـي بـث الطمأنینـة والسـك
ال یقعـد قـوم یـذكرون اهللا إال حفـتهم المالئكـة، وغشـیتهم الرحمـة، ونزلـت علــیهم (: صـلى اهللا علیـه وسـلم قـال

فیشــمله وذكــر اهللا تعــالى یقــرب العبــد مــن ربــه ) . أخرجــه مســلم والترمــذي( )الســكینة، وذكــرهم اهللا فــیمن عنــده
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برعایته ویفیض علیه بنعیم رضوانه فیغمـره الشـعور بالطمأنینـة واألمـن النفسـي، فعـن أبـي هریـرة رضـي اهللا عنـه 
أنا عند ظن عبـدي بـي وأنـا معـه إذا ذكرنـي فـإن : یقول اهللا تعالى (: أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال 

ن ذكرني فـي مـأل ذكرتـه  ٕ ن تقـرب إلـيَّ شـبرَا تقربـت ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وا ٕ فـي مـأل خیـر مـنهم وا
ن أتـــاني یمشـــي أتیتـــه هرولـــة ٕ ن تقـــرب إلـــى ذراعـــًا تقربـــت إلیـــه باعـــًا وا ٕ أخرجـــه الشـــیخان . ( )إلیـــه ذراعـــًا وا

  )والترمذي
  :اإلرشاد النفسي بالقرآن  -٦

س، قــال ومــن أفضــل أنــواع الــذكر قــراءة القــرآن فــإن لــذلك فضــًال عظیمــًا فــي تصــفیة القلــب وشــفاء الــنف
یـا أیهـا {: ، وقـال تعـالى)٨٢سـورة اإلسـراء، آیـة ( }وننزل من القرآن ما هو شـفاء ورحمـة للمـؤمنین{: تعـالى 

: سـورة یـونس، آیـة ( }الناس قد جـاءتكم موعظـة مـن ربكـم وشـفاء لمـا فـي الصـدور وهـدى ورحمـة للمـؤمنین
وفـي الواقـع لـیس القـرآن ) . ٤٤:  سـورة فصـلت، آیـة( }قـل هـو للـذین آمنـوا هـدى وشـفاء{: ، وقال أیضًا )٥٧

نمـا هـو أیضـًا عـالج للمـرض البـدني، روى ابـن أبـي شـیبة فـي مسـنده  ٕ عالجـًا للمـرض النفسـي والعقلـي فحسـب وا
بینمــا رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم یصــلي إذ ســجد فلدغتــه عقــرب، : مــن حــدیث عبــد اهللا بــن مســعود قــال 

ثـم دعـا بإنـاء فیـه مـاء وملـح فجعـل یضـع موضـع : ، قـال )ال غیـرهمـا تـدع نبیـًا و : لعن اهللا ال قرب (: وقـال 
، وروى )أخرجـه ابـن قـیم الجوزیـة( )قـل هـو اهللا أحـد والمعـوذتین حتـى سـكنت: اللدغة في الماء والملح ویقرأ 

خیــر الــدواء (: ابــن ماجــه فــي ســننه مــن حــدیث علــي رضــي اهللا عنــه أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال 
، ویشــیر هــذا الحــدیث إلــى أن القــرآن الكــریم دواء لألمــراض جمیعــًا علــى )رجــه ابــن ماجــه عــن علــيأخ( )القــرآن

  .اإلطالق سواء كانت نفسیة أو بدنیة 
  :العالج النفسي بالدعاء  -٧

والدعاء ذكر وعبادة، وله من الفضل والثواب مـا للـذكر والعبـادة، فعـن النعمـان بـن بشـیر أن رسـول اهللا 
قال ربكم ادعوني أستجب لكـم إن الـذین یسـتكبرون {: الدعاء هو العبادة ثم قرأ (: م قال صلى اهللا علیه وسل

ــادتي ســیدخلون جهــنم داخــرین وعــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه .  )}عــن عب
ي هریـرة أن ، وعـن أبـ)أخرجـه الترمـذي( )إن الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل فعلـیكم بالـدعاء(: وسلم قـال 

مـا (: رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قـال ٕ ما من رجل یدعو اهللا إال استجاب له فإما أن یعجل لـه فـي الـدنیا وا
مــا أن یكفــر عنــه مــن ذنوبــه بقــدر مــا دعــا مــا لــم یــدع بــإثم أو قطیعــة رحــم أو  ٕ أن یــدخر لــه فــي اآلخــرة، وا

ال یـــرد القضـــاء إال (:  علیـــه وســـلم قـــال ، وعـــن ســـلمان أن رســـول اهللا صـــلى اهللا)أخرجـــه الترمـــذي( )یســـتعجل
  ) .أخرجه الترمذي( )الدعاء، وال یزید العمر إال البر

  :اإلرشاد النفسي لعالج الكرب والهم والحزن بالدعاء  -١
كــان رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم یعــالج أصــحابه مــن الكــرب والهــم والحــزن بتعلــیمهم أنواعــًا معینــة 

كــانوا یجــدون فیهــا الشــفاء فعــن عبــد اهللا بــن مســعود أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه مــن األدعیــة یــدعون بهــا، و 
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتـك ناصـیتي بیـدك ماضـي : ما أصاب أحدًا قط وال حزن فقال (: وسلم قال 

 في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسه أو علمته أحدًا مـن خلقـك أو أنزلتـه فـي
كتابـك أو اسـتأثرت بـه فـي علـم الغیـب عنـدك أن تجعـل القـرآن ربیـع قلبـي ونـور صـدر وجـالء حزنـي وذهــاب 
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بلــى : فقیــل یــا رســول اهللا أال نتعلمهــا ؟ فقــال : قــال . همــي إال أذهــب اهللا همــه وحزنــه وأبدلــه مكانــه فرحــًا 
  ) .أخرجه أحمد( )ینبغي لمن سمعها أن یتعلمها

  :ألرق والفزع في النوع بالدعاء اإلرشاد النفسي لعالج ا -٢
شـكا خالــد بــن : وعـالج رســول اهللا صـلى اهللا علیــه وســلم األرق والفـزع فــي النـوم بالــدعاء فعــن بریـدة قــال

یــا رســول اهللا مــا أنــام اللیــل مــن األرق فقــال لــه النبــي صــلى اهللا علیــه : الولیــد المخزومــي رضــي اهللا عنــه فقــال 
اللهــم رب الســماوات الســبع ومــا أظلــت ورب األرضــین ومــا أقلــت ورب : إذا أویــت إلــى فراشــك فقــل (: وســلم 

الشیاطین وما أضلت كن لي جارًا من شر خلقت كلهم جمیعًا أن یفرط علي أحد أو أن یبغي علي عـز جـارك 
  . )وجل ثناؤك وال إله غیرك ال إله إال أنت

  :اإلرشاد النفسي لعالج النسیان بالدعاء  -٣
لیـه وســلم بالــدعاء شــكوى علـي رضــي اهللا عنــه مــن نسـیان القــرآن فعــن ابــن وعـالج الرســول صــلى اهللا ع

بــأبي أنــت : بینمــا نحــن عنـد رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وسـلم إذ جــاءه علــي رضــي اهللا عنـه فقــال : عبـاس قــال 
بـا یـا أ(: وأمي یا رسول اهللا تفلت القرآن من صدري فما أدنى أقدر علیه فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم 

أجـل : الحسن أفال أعلمك كلمات ینفعك اهللا بهن وینفع بهن من علمته ویثبـت مـا تعلمـت فـي صـدرك ؟ قـال 
إذا كان لیلة الجمعة فإن استطعت أن تقـوم فـي ثلـث اللیـل اآلخـر فإنهـا سـاعة : قال . یا رسول اهللا فعلمني 

م ربـي یقـول حتـى تـأتي لیلـة مشهودة والدعاء فیها مسـتجاب وقـد قـال أخـي یعقـوب لبنیـه سـوف أسـتغفر لكـ
الجمعـة فــإن لــم تسـتطع فقــم فــي وسـطها فــإن لــم تسـتطع فقــم فــي أولهـا فصــل أربــع ركعـات تقــرأ فــي الركعــة 
األولى بفاتحة الكتاب وألم تنزیل السجد، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل فإذا فرغـت مـن التشـهد 

حســن وعلـى ســائر النبیـین واســتغفر للمـؤمنین والمؤمنــات فاحمـد اهللا وأحسـن الثنــاء علـى اهللا وصــل علـي وأ
ــك  ــذین ســبقوك باإلیمــان ثــم قــال فــي آخــر ذل اللهــم ارحمنــي بتــرك المعاصــي أبــدًا مــا أبقیتنــي : وإلخوانــك ال

وارحمنــي أن أتكلــف مــا ال یعنینــي وارزقنــي حســن النظــر فیمــا یرضــیك عنــي اهللا بــدیع الســماوات واألرض ذا 
التي ال ترام أسالك یا اهللا یا رحمن بجاللك ونور وجهك أن تلزم قلبـي حفـظ كتابـك كمـا  الجالل واإلكرام والعزة

ــذي یرضــیك عنــي اهللا بــدیع الســماوات واألرض ذا الجــالل واإلكــرام  علمتنــي وارزقنــي أن ألــوه علــى النحــو ال
ق بـه لسـاني والعزة التي تـرام أسـألك یـا اهللا یـا رحمـن بجاللـك ونـور وجهـك أن تنـور بكتابـك بصـري وأن تطلـ

وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدر وأن تعمل به بدني ألنه ال یعینني على الحـق غیـرك وال یؤتیـه إال 
یا أبا الحسـن فافعـل ذلـك ثـالث جمـع أو خمـس أو سـبع تجـاب . أنه وال وحول وال قوة إال باهللا العلي العظیم 

فـواهللا مـا لبـث علـي : ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال . بإذن اهللا والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنـًا قـط 
یـا رسـول اهللا : إال خمسًا أو سبعًا حتـى جـاء رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم فـي مثـل ذلـك المجلـس فقـال 

ذا قـرأتهن علـى نفسـي تفلـتن وأنـا الیـوم أتعلـم أربعـین  ٕ إني كنت فیما خـال ال آخـذ إال أربـع آیـات أو نحـوهن وا
ذا قر  ٕ أته على نفسي فكأنما كتاب اهللا بـین عینـي ولقـد كنـت أسـمع الحـدیث فـإذا رددتـه تفلـت آیة أو نحوها وا

: وأنـا الیـوم أسـمع الحـدیث فـإذا تحـدثت بهـا لـم أخـرم منهـا حرفـًا فقـال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم 
  ) .أخرجه الترمذي( )مؤمن ورب الكعبة یا أبا الحسن

  :ب بالدعاء والتسبیح اإلرشاد النفسي لعالج الشعور بالذن -٤
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وخیـر عـالج للشــعور بالـذنب الــدعاء هللا تعـالى والتسـبیح لــه وبخاصـة فــي الثلـث األخیـر مــن اللیـل فعــن 
ینــزل ربنــا تبــارك وتعــالى كــل لیلــة إلــى الســماء الــدنیا (: أبــي هریــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال 

یب لــه ؟ مــن یســألني فأعطیــه ؟ مــن یســتغفرني مــن یــدعوني فأســتج: حیــث یبقــى ثلــث اللیــل اآلخــر فیقــول 
أسـر إلـي (: وعـن مسـلم بـن الحـارث التمیمـي قـال ) . أخرجه الشیخان ومالك وأبو داود والترمذي( )ف غف  له ؟

اللهـم أجرنـي مـن النـاس سـبع : إذا انصرفت من صالة المغرب فقـل : رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال 
ذا صـلیت الصـبح فقلـت ذلـك فإنـك إذا مـت مرات فإنك إذا فعلت ذلك ثم م ٕ ت في لیلتك كتب لك جوار منها، وا
وعـن معـاذ بـن أنـس أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وســلم ) . أخرجــه أبـو داود( )فـي یومـك كتـب لـك جـوار منهـا

الحمد هللا الذي أطعمني هذا الطعـام ورزقنیـه مـن غیـر حـول منـي وال قـوة غفـر : من أكل طعامًا فقال (: قال 
مـن (: وعن معـاذ بـن جبـل أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم قـال ) . أخرجه أبو داود( )ه ما تقدم من ذنبهل

  ) .أخرجه أبو داود( )كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة
  :اإلرشاد النفسي للعالج بالتوبة  -٥

لعفو والمغفــرة لكــل مــذنب مهمــا ومــن أهــم األدویــة لعــالج الشــعور بالــذنب التوبــة، فقــد وعــد اهللا تعــالى بــا
كثرت ذنوبه، فالتوبة تبعث فیه األمل في النجـاة مـن العـذاب، والفـوز بمغفـرة اهللا تعـالى ورضـوانه، فیـتخلص مـن 

قـل یـا عبـادي الـذین أسـرفوا علـى {: شعوره بالذنب الذي یقلقه ویسبب له كثیـرًا مـن اآلالم النفسـیة، قـال تعـالى 
: ســورة الزمــر، آیــة ( } إن اهللا یغفــر الــذنوب جمیعــًا إنــه هــو الغفــور الــرحیمأنفســهم ال تقنطــوا مــن رحمــة اهللا

إنما التوبة على اهللا للذین یعملون السـوء بجهالـة ثـم یتوبـون مـن قریـب فأولئـك یتـوب {: ، وقال تعـالى )٥٣
أن التوبــة  وأشــارت كثیــر مــن األحادیــث إلــى) . ١٧: ســورة النســاء، آیــة ( }اهللا علــیهم وكــان اهللا علیمــًا حكیمــاً 

ــال (: تهــدم مــا قبلهــا مــن الــذنوب، فعــن عبــد اهللا بــن مســعود أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال  : مــن ق
ن كـان قـد فـر الزحـف ٕ أخرجـه أبـو ( )أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو الحـي القیـوم وأتـوب إلیـه غفـرت ذنوبـه وا

دیــث الــذي ذكرناهــا أن التوبــة عــالج شــاف للقلــق یتضــح مــن اآلیــات واألحا) . داود والترمــذي والبخــاري ومســلم
الناشئ عن الشـعور بالـذنب ومـن المعـروف أن القلـق هـو األسـاس الـذي ینشـأ عنـه المـرض النفسـي وأن الهـدف 
الذي یحاول أن یصل إلیه العالج النفسـي هـو القضـاء علـى هـذا القلـق والـتخلص مـن األعـراض المرضـیة التـي 

فـــة للعـــالج النفســـي أســـالیب مختلفـــة للـــتخلص مـــن القلـــق غیـــر أن التوبـــة كمـــا یســببها وتســـتخدم المـــدارس المختل
وهكذا یمكن لإلنسان المسـلم أن یسـتقبل إرشـادًا نفسـیًا مثمـرًا إذا مـا . یتضح مما تقدم هي أحسن طریقة لعالجه 

خیــره وشــره  تـوفرت لدیــه العقیـدة الصــحیحة مـن خــالل اإلیمـان بــاهللا ومالئكتــه وكتبـه ورســله والیـوم اآلخــر والقـدر
  .وأیضًا من خالل ممارسته للعبادات التي كلف بها 

  منهج اإلسالم في تحقیق الصحة النفسیة: المحور الرابع 
  -:یمكن تحدید منهج اإلسالم في تحقیق الصحة النفسیة على النحو التالي 

  :مفهوم الصحة النفسیة في اإلسالم  -١
وازن النفسـي البیولـوجي والثقـافي واالجتمـاعي والروحـي، إن مفهوم الصحة النفسیة في اإلسالم یعني الت

ــإن علــى  إذ أن الصــراع النفســي عنــد اإلنســان مــا هــو إال تعــارض بــین مطالــب البــدن ومطالــب الــروح، وعلیــه ف
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اإلنســـان حتـــى یتمتـــع بصـــحة نفســـیة أن یـــوازن بـــین مطالـــب بدنـــه ومطالـــب الـــروح لدیـــه بتوســـط واعتـــدال ودون 
رهبانیــة تقــاوم إشــباع الحاجــات البدنیــة كمــا أنــه لــیس فــي اإلســالم إباحیــة مطلقــة  إســراف إذ لــیس فــي اإلســالم

نما ینـادي اإلسـالم بـالتوفیق بـین حاجـات كـل مـن  ٕ تسمح باإلشباع المطلق للدوافع البدنیة دون ضبط أو تحكم وا
تبــاع طریــق وســط یحقــق التــوازن بــین الجانــب المــادي والروحــي لإلنســان  ٕ ـهـذه الف ـــرة إال أن . البــدن والــروح وا

تحتاج إلى ما یحفظهـا ویغـذیها ینمیهـا وهـو شـریعة اهللا المنزهـة والمنزلـة مـن عنـده تعـالى والتـي أرسـل الـه تعـالى 
لـى مـا ینمـي فیـه  ٕ رسله بها وبینتها كتبه السماویة إلرشاد اإلنسان وتوجیهه إلـى مـا یحفـظ علیـه فطرتـه السـلیمة وا

 وعبادتـه وحـده ال شـریك لـه والتمسـك بـالتقوى وتجنـب المعاصـي الجانب الروحي ویقویه عن طریق اإلیمان بـاهللا
ومقاومــة أهــوال الــنفس وشــهواتها حتــى یســتطیع أن یحقــق اإلنســان توازنــه المــادي والروحــي فــي طبیعــة تكوینیــة 
متكاملــة تكفــل لــه حیــاة ســویة وتحقــق لــه صــحة نفســیة فــي إطــار نفــس مطمئنــة وهــذا مــا تحقــق فــي شخصــیة 

نــك لعلــى خلــق عظــیم{: هللا علیــه وســلم إذ مدحــه ربــه فقــال تعــالى الرســول الكــریم صــلى ا ٕ كمثــال ونمــوذج  }وا
، ١٩٨٩نجـــاتي، . (للــنفس المطمئنــة التـــي تحققــت فیهــا جمیـــع مؤشــرات الصـــحة النفســیة فــي أرقـــى مســتویاتها 

  )٢٧٨-٢٧٦ص.ص
 إن إغفـــال علمـــاء الـــنفس المحـــدثین للجانـــب الروحـــي فـــي اإلنســـان فـــي دراســـتهم للشخصـــیة وللصـــحة
النفســیة قــد أدى إلــى قصــور واضــح فــي فهمهــم للشخصــیة اإلنســانیة وفــي معــرفتهم للعوامــل المحــددة للشخصــیة 
الســویة وغیــر الســویة كمـــا أدى إلــى عــدم اهتــدائهم إلـــى تكــوین مفهــوم واضــح دقیـــق للصــحة النفســیة فـــنحن ال 

علـــى الجوانـــب البیولوجیـــة نســتطیع أن نفهـــم اإلنســـان فهمـــًا صـــحیحًا إذا قصـــرنا اهتمامنـــا فـــي دراســـة شخصـــیته 
واالجتماعیــة والثقافیــة وأهملنــا الجانــب الروحــي إنمــا یجــب أن نــدرس اإلنســان بأكملــه دراســة كلیــة تتنــاول جمیــع 

  .العوامل المحددة لشخصیته سواء كانت بیولوجیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أبو روحیة أو نفسیة 

  :التوازن والصحة النفسیة  -أ
یقــع فــي الصــراع النفســي بسـبب التعــارض بــین مطالــب البــدن ومطالــب الــروح إن اإلنسـان معــرض ألن 

وأن اإلنســـان یســـتطیع تحقیـــق التـــوازن فـــي شخصـــیته بإشـــباع كـــل مـــن مطالـــب البـــدن ومطالـــب الـــروح بتوســـط 
واعتدال وبدون علو أو إسـراف فلـیس فـي اإلسـالم رهبانیـة تقـاوم إشـباع الحاجـات البدنیـة كمـا لـیس فـي اإلسـالم 

نمــا ینــادي اإلســالم بــالتوفیق بــین إباحیــة م ٕ طلقــة تســمح باإلشــباع المطلــق للــدوافع البدنیــة دون ضــبط أو تحكــم وا
تباع طریق وسط یحقق التوازن بین الجانبین المادي والروحي في اإلنسان  ٕ   .حاجات كل من البدن والروح وا

  :الشخصیة السویة والصحة النفسیة  -ب
في طبیعة اإلنسـان شـرط ضـروري لتحقیـق الشخصـیة السـویة التـي إن تحقیق التوازن بین البدن والروح 

إن اإلنســان الســوي صــاحب . تتمتــع بالصــحة النفســیة وهــي الــنفس التــي ســماها القــرآن الكــریم الــنفس المطمئنــة 
النفسي المطمئنة هو الذي یعني بصحة البدن وقوته ویشبع حاجاته الضروریة عن طریـق الحـالل ویشـبع أیضـًا 

یـــة بالتمســـك بعقیـــدة التوحیـــد والتقـــرب إلـــى اهللا تعـــالى بـــأداء العبـــادات والقیـــام باألعمـــال الصـــالحة حاجاتـــه الروح
وهـو الـذي یتـوخى دائمـًا االسـتقامة فـي السـلوك ویكـون فـي . واالبتعاد عن السیئات وكان مـا یغضـب اهللا تعـالى 
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قــرآن الكــریم والــذي بینــه رســول اهللا كــل أقوالــه وأفعالــه متفقــًا مــع المــنهج الــذي وضــعه اهللا تعــالى لإلنســان فــي ال
  )٢٧٧-٢٧٦ص.، ص١٩٨٩نجاتي، . (صلى اهللا علیه وسلم في السنة الشریفة 

  
  
  

  :مؤشرات الصحة النفسیة في اإلسالم  -ب
  -:یمكن توضیح مؤشرات الصحة النفسیة كما أشار إلیها اإلسالم على النحو التالي 

  :من حیث عالقة اإلنسان بربه :  وًال 
إلیمان باهللا تعالى وحده ال شریك له وبكتبـه ورسـله ومالئكتـه وبـاآلخرة والحسـاب وبالقضـاء وتتمثل في ا

والقــدر وحتــى یــتم ذلــك مــن خــالل قیــام اإلنســان بــالتقرب إلــى اهللا تعــالى بالعبــادات والطاعــات واإلخــالص فــي 
اد عمــا نهــى اهللا عنــه الســر والعلــن وبتقــوى تــدفع اإلنســان إلــى إتبــاع مــا أمــر اهللا بــه ووصــى بــه رســوله واالبتعــ

  .ورسوله 
  :من حیث عالقة اإلنسان بنفسه : ثانیًا 

وذلك من خالل معرفة اإلنسان بنفسه أوًال في ضوء إمكاناته وقدراتـه علـى أن تكـون طموحاتـه متمشـیة 
مــع إمكانــاتهم وقــدراتهم وعلــى أن ال ینتقصــها، فاإلنســان فــي اإلســالم یســعى دائمــًا إلــى تحقیــق كمالــه اإلنســاني 

  . على قدر إمكاناته وقدراته وعلى أن یتم إشباعها بتوازن بین حاجاته البدنیة والنفسیة والروحیة 
فهـو بــذلك یعــرف نفسـه ویقــدر مشــاعره وانفعاالتــه ویشـعر بالحریــة فــي التعبیــر عمـا فــي نفســه ویســتطیع 

نسـان بالمسـؤولیة إلـى أن یتحكم فیما یرى أنه قبیح ویسعى إلى تحقیق ما هو جمیل وكذلك یؤدي إلى شـعور اإل
تــولي اإلنســان أمــور معیشــته وهــو واثــق بنفســه ومؤكــدًا لذاتــه ومســتقًال فــي رأیــه صــابرًا ومــتحمًال لضــغوط حیاتــه 

  .ومشاقها بنفس راضیة مطمئنة فینال ثواب الدنیا وحسن ثواب اآلخرة 

  :من حیث عالقة اإلنسان باآلخرین : ثالثًا 
كون ذا عالقة طیبـة فـیمن حولـه، فهـو یحـبهم ویـألفهم، وهـم كـذلك إن من یتمتع بصحة نفسیة البد أن ی

یحبونه ویألفونه، وبذلك یتبادلون الحسنى والمودة فیما بینهم، فالكل یساعد الكـل، والكـل یصـدق الكـل، والكـل ال 
الى یكذب الكـل وال یغـش وال یـؤذي وال یحمـل فـي نفسـه حقـدًا أو كراهیـة أو حسـدًا لغیـره، فالكـل متواصـل وال یتعـ

  .وال یتكبر، والكل یحترم غیره، والكل یشعر بالمسؤولیة نحو المجتمع ویعمل على ما فیه مصلحته وتقدمه 

  :من حیث عالقة اإلنسان بالكون : رابعًا 
إن المسلم حقیق اإلسالم یعرف منزلته فـي الكـون وأن اهللا تعـالى كرمـه علـى سـائر مخلوقاتـه وهـو یعلـم 

كخلیفـة هللا تعـالى علـى األرض أمـر اهللا لیعمرهـا خیـر عمـار ویجنبهـا الـویالت والـدمار رسالته الكبرى في الحیـاة 
مـن خـالل تطبیـق مـنهج اهللا تعـالى فیهـا فهـو یتأمـل فـي آیـات اهللا فـي كونـه وینظـر فـي مخلوقاتـه ویـدرك عظمـة 

بـداع خلقهـا وبهـذا یشـعر اإلنسـان بمتعـة الحیـاة فـي هـذا ٕ تقـان وا ٕ الكـون وبمـا فیـه  اهللا في خلقه ویستشـعر جمـال وا
من جمال وكمال وجودة صنعه ویشعر بالحب نحو كل مخلوقاته فیصـبح بهـذا التفكیـر وهـذا اإلحسـاس منـدمجًا 
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كواحـد مــن خلـق اهللا فــي هـذا الكــون یشـعر بلــذة الحیــاة فیـه معــدًا لنفسـه لمعیشــة الحقـة اهللا یعلمهــا إذ أن المســلم 
ص .، ص١٩٨٩نجـاتي، . (أن یكـون ذلـك خیـرًا إن شـاء اهللا أمره كله خیر، فهو مطمئن بما قـدره اهللا لـه علـى 

 :٣٠٤-٣٠٢(.  
  :أسالیب اإلسالم في تحقیق الصحة النفسیة  -ج

لإلسالم أسلوبه الخاص ودوره الریادي في تربیـة اإلنسـان تربیـة منهجیـة هادفـة تحقـق لـه توازنـه النفسـي 
قیــق شخصـــیة ســویة متمتعــة بصـــحة بــین الجانــب المـــادي والجانــب المعنــوي فـــي شخصــیته ممــا یـــؤدي إلــى تح

  :نفسیة ویتضمن هذا المنهج اإلسالمي ثالثة أسالیب تربویة هي 
  :أسلوب تقویة الجانب الروحي :  وًال 

  -:وذلك من خالل 
  :اإلیمان باهللا وتوحیده وعبادته وحده ال شریك له  -١

یش فـــي حالـــة غـــامرة مـــن فاإلیمـــان بـــاهللا یمـــأل الـــنفس باالنشـــراح والرضـــا والســـعادة ویجعـــل اإلنســـان یعـــ
الطمأنینـة واألمــن النفســي ألن المـؤمن المخلــص فــي إیمانــه وعبادتـه هللا یعلــم أن اهللا تعــالى معـه وأنــه فــي رعایــة 

ــئ اهللا تعــالى لــه التوفیــق فــي حیاتــه ویلقــى محبتــه فــي قلــوب النــاس، یقــول تعــالى  مــن عمــل {: اهللا وحفظــه یهی
سـورة ( }حیاة طیبة ولنجزینهم أجـرهم بأحسـن مـا كـانوا یعملـونصالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه 

، ولقـــد وضـــح رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم مفهـــوم االطمئنـــان النفســـي لصـــحابته الكـــرام )٩٧: النحـــل، آیـــة 
وذلك في إطار إعداده لهم لمواجهة حیـاتهم بإیمـان راسـخ وعزیمـة ال تلـین، فقـد قـال صـلى اهللا علیـه وسـلم البـن 

ــاهللا، (: یركــب علــى الرحــل خلفــه  عبــاس وهــو ذا اســتعنت فاســتعن ب ٕ یــا ابــن عبــاس إذا ســألت فاســأل اهللا، وا
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولـو اجتمعـوا علـى 

  ) .أخرجه الترمذي( )أن یضروك بشيء لم یضروك إال بشيء قد كتبه اهللا علیك
  :ى التقو  -٢

إن اإلیمـان الصــادق بـاهللا تعــالى یصـاحبه تقــوى اهللا والتقـوى كمــا ورد عـن علــي بـن أبــي طالـب كــرم اهللا 
وجهه تعني في مجملها الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل واالستعداد لیوم الرحیـل، وعلیـه فـإن التقـوى تتضـمن 

البتعـاد عمـا نهـى اهللا عنـه كمـا أن مفهـوم في محتواها خوف اإلنسان من ربه واتقـاء لغضـبه وااللتـزام بمنهجـه وا
التقـوى یجعــل اإلنســان یتــوخى دائمــًا فــي أعماقــه الحـق والعــدل والصــدق ومعاملــة النــاس بالحســنى وتجنــب اإلثــم 
والعدوان والقیام بواجباته على أكمـل وجـه وتأدیـة األمانـة إلـى أهلهـا إذ أن اإلنسـان دائـم التوجـه إلـى اهللا فـي كـل 

ضاته وثوابه وهو ما یدفعه إلى تحسین ذاتـه وتنمیـة قدراتـه ومعلوماتـه لیقـوم بعملـه علـى أكمـل أعماله ابتغاء لمر 
وجه وبهذا تكون التقوى طاقة موجهة لإلنسان نحو أفضل سلوك وأحسن نمو للـذات وتجنبـًا لكـل شـاذ ومنحــرف 

اإلنسانـــي وتحقیـــق السعـــادة فـــي السلـــوك حیـــث بالتقـــوى تنضـــج الشخصیـــة وتتكامـــل وتتـــزن نحـــو بلـــوغ الكمـــال 
  .النفسیـة 

  :العبادات  -٣
إن قیـــام اإلنســـان بالعبـــادات المختلفـــة بعـــد شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا وأن محمـــدًا رســـول اهللا مـــن صـــالة 
وصـــوم وزكـــاة وحـــج إنمـــا هــــو یعمـــل علـــى تربیـــة شخصـــیته وتزكیــــة نفســـه وتعلیمهـــا وتعویـــدها علـــى الخصــــال 
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التــي تعینــه علــى تحمــل أعبــاء الحیــاة وتســاعده فــي تكــوین شخصــیته لیتمتــع بصــحة والعــادات الحمیــدة المفیــدة 
نفسـیة فهــو صـابر علــى تحمـل مشــاق الحیـاة وهــو مجاهـد بالمــال والـنفس والولــد وهـو مــتحكم فـي نزواتــه وأهوائــه 
وهـــو قــــوي اإلرادة وصــــلب العزیمـــة وهــــو محــــب للنـــاس ومحســــن إلــــیهم وفیـــه تنمــــو روح المشــــاركة االجتماعیــــة 

حساســًا . تكافـل االجتمــاعي وال ٕ إن التقـرب إلــى اهللا تعـالى بالعبــادات یبعـث فــي اإلنسـان شــعورًا غـامرًا بالســعادة وا
مرهفًا باألمن النفسي ویمده بقوة روحیة عظیمة ألنه یعلم أنه فـي رعایـة اهللا تعـالى وفـي حفظـه وحمایتـه وأن اهللا 

  .ممد له بعونه وتأییده 
  :لجانب البدني في اإلنسان أسلوب السیطرة على ا: ثانیًا 

  -:وذلك من خالل قیامه بما یلي 
  :السیطرة على الدوافع  -١

نمــا  ٕ یــدعو اإلســالم إلــى ســیطرة وتحكــم اإلنســان فــي دوافعــه وال یــدعو إلــى كبــت الــدوافع الفطریــة منهــا وا
دعــوة اإلســالم وتتضــح . یـدعو إلــى تنظــیم إشــباعها والــتحكم فیهــا وتوجیههــا بمـا یرعــى مصــالح الفــرد والجماعـــة 

  -:إلى السیطرة على الدوافع في نوعین من التنظیم في إشباعها 
  :اإلشباع عن طریق الحالل والمسموح به شرعًا  -أ

: یقــول تعــالى . ویتمثـل فــي إباحـة الــدافع الجنســي عـن طریــق الـزواج وتحــریم إشــباعه عـن طریــق الزنـا 
، ولقـد بـین رســول )٣٠: سـورة النـور، آیــة ( }فضــلهولیسـتعفف الــذین ال یجـدون نكاحــًا حتـى یغنــیهم اهللا مـن {

باحتــه عـن طریــق الـزواج بقولــه صــلى اهللا  ٕ اهللا صـلى اهللا علیــه وسـلم فــي دعوتــه للسـیطرة علــى الـدافع الجنســي وا
یا معشر الشباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فلیتـزوج، ومـن لـم یسـتطع فعلیـه بالصـوم فإنـه لـه (: علیه وسلم 

  )ومسلمرواه البخاري ( ) .وجاء
  :عدم اإلسراف في إشباع الدوافع  -ب

وذلـــك لمـــا فیـــه مـــن إضـــرار بالصـــحة النفســـیة والبدنیـــة، إذ ال ضـــرر وال ضـــرار فـــي اإلســـالم فقـــد عنـــي 
یـا بنـي {: اإلسالم بتنظیم إشباعات الفرد البیولوجیة وعدم اإلسـراف فیهـا حیـث قـال اهللا تعـالى فـي كتابـه الكـریم 

سـورة األعـراف، آیـة . ( }وكلـوا واشـربوا وال تسـرفوا إن اهللا ال یحـب المسـرفین آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد
 :٣١(  
  :السیطرة على االنفعاالت  -٢

یـــدعو اإلســـالم إلـــى ســـیطرة اإلنســـان علـــى انفعاالتـــه والـــتحكم فیهـــا وقـــد بینـــت الدراســـات الحدیثـــة التـــي 
ــــك إذ ثبــــت أن ــــنفس والطــــب النفســــي الحكــــم مــــن ذل ــــم ال ــــدان عل ــــاة االنفعالیــــة  أجریــــت فــــي می اضــــطرابات الحی

وصــراعات اإلنســان النفســیة تــؤدي إلــى نشــوء كثیــر مــن األعــراض المرضــیة البدنیــة والنفســیة، إال أن رســول اهللا 
صلى اهللا علیـه وسـلم بـین عالجـه الشـافي بـإذن اهللا لتلـك األمـراض یمكـن أن یختصـر فـي ركعتـین خفیفتـین فـي 

  )أرحنا بها یا بالل(: جوف اللیل فقد قال صلى اهللا علیه وسلم 
وهنا یقصـد الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم الصـالة كعـالج لألمـراض النفسـیة المختلفـة كمـا قـدم الرسـول 

لــیس الشــدید (: صـلى اهللا علیــه وسـلم عالجــًا لالنفعـاالت الشــدیدة فـي حدیثــه صـلى اهللا علیــه وسـلم حینمــا قـال 
نمــا الشــدید الــذي یملــك نفســه عنــد الغضــب ٕ مــن غضــب (: ، كمــا قــال صــلى اهللا علیــه وســلم )بالصــرعة، وا
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، وهــذا هـو مــنهج اإلســالم فــي )فلیتوضــأ فــإن الغضــب مــن الشــیطان والشــیطان مــن النــار والمــاء تطفــئ النــار
  )٢٨٥-٢٨٣: ص .، ص١٩٨٩نجاتي، . (تدریب اإلنسان على السیطرة على انفعاالته وكبح جماحها 

  :النفسیة أسلوب تعلیم الخصال الضروریة للصحة : ثالثًا 
عــداد اإلنســان  ٕ لقــد عنــى الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم منــذ ســنوات دعوتــه اإلســالمیة األولــى بتربیــة وا
قامـــة الدولـــة اإلســـالمیة إلـــى جانـــب تعلـــیم اإلنســـان أصـــول الـــدین  ٕ لتحمـــل مســـؤولیات نشـــر الـــدعوة اإلســـالمیة وا

ین فقـد كـان یعلـم االسـتقامة فـي السـلوك اإلسالمي وأداء العبادات وبث جذور اإلیمان والتقوى في نفوس المسـلم
واألخــالق الحمیــدة والعــادات الحســنة فــي ممارســة الحیــاة الیومیــة وكــان یبــث الحــب والتعــاون بــین النــاس ویحــث 
علـى مــد یــد العـون والمســاعدة إلــى الغیـر والثقــة بــالنفس واالعتمـاد علــى الجهــود الذاتیـة للــنفس والقناعــة والرضــا 

قـــد كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم مـــدرة لصـــقل األفـــراد وتعلـــیمهم مـــا هـــو حســـن ل. بمـــا قـــدره اهللا تعـــالى 
وجمیل من الخصال واألخالق والتي یعتبرها المحـدثون مـن علمـاء الـنفس مؤشـرات للصـحة النفسـیة حیـث تربـى 

حســنت فیهـا صــحابته الكــرام فكـانوا خیــر رســل إلــى العـالم لنشــر دیــن اهللا إذ صــقلت نفوسـهم وتحــررت عقــولهم وت
أخالقهــم واســتقام ســلوكهم وتكاملــت شخصــیاتهم فظهــروا علمــاء فرســانًا بالنهــار وعبــادًا باللیــل وكــانوا قــدوة للعــالم 

ویمكــن توضـــیح تلــك الخصـــال الحمیــدة التــي حـــث اإلســالم علـــى التمتــع بهــا لتحقیـــق الصــحة النفســـیة . أجمــع 
  :لإلنسان على النحو التالي 

  :الشعور باألمن النفسي  -١
مــن أصــبح آمنــًا فــي ســربه معــافى فــي جســده عنــده قــوت یومــه : (الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم یقــول 

، وهنـــا یشـــیر الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم إلـــى ثالثـــة )أخرجـــه الترمـــذي) (فكأنمـــا حیـــزت لـــه الـــدنیا بحـــذافیرها
إن . القـوت أسباب رئیسیة تؤدي إلى السعادة هي الشعور باألمن فـي الجماعـة وصـحة الجسـم والحصـول علـى 

شــباعه لحاجاتــه  ٕ شــعور اإلنســان بــاألمن النفســي فــي معیشــته مــع الجماعــة وصــحة بدنــه وخلــوه مــن األمــراض وا
الفطریـــة الضـــروریة لبقائـــه إنمـــا هـــي مؤشـــرات للصـــحة النفســـیة وهـــو مـــا كـــان یبثـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم فـــي 

لعالقــات االجتماعیـة ومــد یـد العــون أصـحابه مـن إخــاء وتعـاون وتماســك وانتمـاء إلــى الجماعـة وتعزیــز أواصـر ا
والمساعدة إلى المحتاج حیث یكون الكل في خدمة الكل كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر 
األعضاء بالسهر والحمى وهذا في حد ذاتـه دافعـًا قویـًا لإلخـالص فـي عبـادة اهللا تعـالى واالسـتقامة فـي السـلوك 

.  
  :االعتماد على النفس  -٢

د علــم الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم أصــحابه االعتمــاد علــى الــنفس وتــولي شــؤونهم بأنفســهم وعــدم لقــ 
مــن یكفـل لــي : (االتكـال علـى الغیــر فـي قضـاء حاجــاتهم، فعـن ثوبــان أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیــه وسـلم قـال 

، وقـال )أخرجـه أبـو داود) (یئاً أنـا، فكـان ال یسـأل أحـدًا شـ: أال یسأل الناس شـیئًا وأتكفـل لـه بالجنـة، فقـال ثوبـان 
والـذي نفسـي بیــدي ألن یأخـذ أحــدكم حبلـه فیحتطـب علــى ظهـره خیـر لــه مـن أن یــأتي : (صـلى اهللا علیـه وســلم 

  ) .أخرجه الشیخان والترمذي والنسائي) (رجًال لیسأله أعطاه أم منعه
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  :الثقة بالنفس  -٣
شــعوره بــالنقص والضــعف والخــوف والوجــل  إن التربیــة اإلســالمیة تزیــد المســلم ثقــة بنفســه وتخلصــه مــن

وتحثه على االعتزاز بنفسه وعلى الشجاعة في إبداء الـرأي والتعبیـر عـن أفكـاره ومشـاعره دون خشـیة مـن النسـا 
نمـا خشــیة اهللا هــي أحـق مــن خشــیة النــاس  ٕ ال (: وعـن ســعید الخــدري أن الرســول صـلى اهللا علیــه وســلم قــال . وا

یـرى أمـرًا هللا علیـه مقـال، ثـم یقــول : اهللا كیـف یحقـر أحـدنا نفسـه ؟ قـال  یحقـر أحـدكم نفسـه قـالوا یـا رسـول
فیه، فیقول اهللا عز وجل له یوم القیامة ما منعك أن تقـول فـي كـذا وكـذا فیقـول خشـیة النـاس فیقـول فإیـاي 

 ویوضـح اإلسـالم مفهـوم الثقـة بـالنفس مـن فهـم اإلنسـان لذاتـه فهمـاً ) . أخرجه ابن ماجه( )كنت أحق أن تخشى
حسـنًا لمــا لـه مــن تــأثیر كبیـر فــي ســلوكه والـذي یــؤدي باإلنسـان إلــى النجــاح والكفـاءة فــي الســلوك بمـا یتفــق مــع 
المفهــوم الصــحیح للــذات والــذي ینشــأ مــن تنشــئته االجتماعیــة الســلیمة وتكــوین الخبــرات الشخصــیة فــي المواقــف 

یــة كاألســرة والمدرســة وجماعــة الرفــاق التــي یعیشــها أثنــاء عملیــة تنشــئته فــي جمیــع مؤسســات تنشــئته االجتماع
  .والمساجد وأماكن احتكاكه باآلخرین 

  :الشعور بالمسؤولیة  -٤
إن الفــرد واحــد فــي مجتمــع متكامــل فــإذا صــح هــذا الفــرد صــح المجتمــع وال یصــح هــذا الفــرد إال حینمــا 

عـًا بالصـحة النفسـیة إال إذا یقوم بأداء جمیع وظائفه المنوطة به خیر قیـام كمـا أن المجتمـع ال یكـون سـلیمًا متمت
صــح وســلم جمیــع أفــراده وقــاموا بــأداء كامــل مســؤولیاتهم وواجبــاتهم خیــر قیــام ولعــل مــن أهــم الصــفات الهامــة 
للشخصـــیة الســـویة هـــي شـــعور الفـــرد بالمســـؤولیة فـــي شـــتى صـــورها ســـواء نحـــو نفســـه أو نحـــو أســـرته أو نحـــو 

  . أو نحو اإلنسانیة بأسرها مؤسسته أو نحو رفاقه أو نحو جیرانه أو نحو مجتمعه 
ـــًا نفســـیًا تحلیلیـــًا لمرضـــاه النفســـیین مـــن خـــالل تـــوجیههم إلـــى ) Adlerأدـلــر (لقـــد انـــتهج  أســـلوبًا عالجی

االهتمـام بــاآلخرین مـن حــولهم ومحاولـة مســاعدتهم وتقویـة عالقتــه بـأفراد مجــتمعهم حیـث قــال أدلـر متــى انــدمج 
مســاواة یعــاونهم ویســاعدهم فقــد بــرئ وعنــدي أن أهــم مــا المــریض فــي جماعــة وأصــبح مــع أفرادهــا علــى قــدم ال

أوصــى بــه الــدین هــو حــب الجــار ومعاونتــه والشــخص الــذي یحجــم عــن معاونــة غیــره حقیــق بــأن تنصــب علیــه 
ویقـول دانییـل كـارنیجي إن كـل مـا تتطلبـه الحیـاة مـن الفـرد أن یكـون عـامًال منتجـًا محبـًا . المتاعب والمشكالت 

  ) . ٢٦٤-٢٦٢: ص .ت، ص. كارنیجي د(لزواج للناس فعال في الحب وا
لقد بین الرسول صلى اهللا علیه وسـلم أن كـل إنسـان مسـئول عمـا أنـیط بـه مـن مسـؤولیات عـن أفـراد أو 
عمـــل مهمـــا تعـــددت وتشـــكلت هـــذه الرعایـــة علـــى أن یقـــوم بهـــا خیـــر قیـــام بـــالحق والعـــدل والمســـاواة وبمـــا یحقـــق 

نشـئة المجتمـع تنشـئة سـلیمة فـي إطـار تحمـل كـل فـرد بمسـؤولیته نحـو للجمیع الخیر والتقدم والرخـاء فـي إطـار ت
  .هذا المجتمع بما یسهم في تقدمه ورقیه 

  
  

  :تأكید الذات واالستقالل في الرأي  -٥
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لقـد عنــى رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم بأصــحابه بتأكیـد الــذات واالســتقالل فــي الــرأي لــدى أصــحابه 
اآلراء واألعمــال دون أن یكــون ذلــك صــادرًا عــن تفكیــر ورؤیــة ذاتیــة مــن كمــا عنــى بتجنــبهم التبعیــة للغیــر فــي 

كمـا كـان الرسـول صـلى . قبلهم وعلى أن تكون آراؤهم وأفعـالهم صـادرة عـن إرادتهـم الحـرة واختیـارهم الشخصـي 
اهللا علیــه وســلم یحــث أصــحابه علــى ممارســة الریاضــة البدنیــة والفروســیة ویشــجعهم علــى الرمــي وركــوب الخیــل 

وأعدوا لهم مـا اسـتطعتم مـن قـوة أال (: سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقرأ : عقبة بن عامر قال فعن 
، وبهـذا یكـون الرسـول صـلى )أخرجـه مسـلم( )إن القوة الرمي أو أن القوة الرمي أال إن القوة الرمي قالها ثالثاً 

لنفســـیة والبدنیـــة ویجعـــل منـــه شخصـــًا اهللا علیـــه وســـلم قـــد عنـــى فـــي بنائـــه لإلنســـان بكـــل مـــا یحفـــظ لـــه صـــحته ا
نجـاتي، .(متكامًال قویـًا فعـاًال سـعیدًا فـي حیاتـه مطمئنـًا آلخرتـه عـامًال بمـا أمـر اهللا بـه منهیـًا عمـا نهـى اهللا عنـه 

  .)٣٠٢-٢٥٥: ص .، ص١٩٨٩
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المراجع
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  اعـداد
سمیر العبسي . د 

  :مقدمة
ا اآلباء واألمهات والمرشدون، وهي متعددة األسباب واألعراض، مختلفة في كثیرة هي المشكالت التي یواجهه

درجة شدتها وانتشارها ومدى خطورتها على الفرد واألسرة والمجتمع، ومالحظة هذه المشكالت یعد جهدًا في 
یدًا عن نتائج سلبیة، بع ىسبیل التعامل معها، وهذا التعامل یجب أن یكون مدروسًا وواعیًا بحیث ال یؤدي إل

العاطفة واالرتجال وقلة المعرفة، لتمكین المرشدین من التعامل بإیجابیة مع هذه المشكالت في مرحلة 
  .المالحظة التشخیص واتخاذ أسالیب مناسبة للوقایة في حال تحولها إلى اضطراب

  .رحلة الكبار الطفولة، المراهقة، م :تمر حیاة الكائن اإلنساني أیًا كان بمراحل ثالث رئیسة
المتعلم مرحلة الطفولة في نهایة المرحلـة االبتدائیـة ثـم یـدخل مرحلـة المراهقـة، وفـي مراحلهـا األولـى مـا بوتنتهي 

  . سنة یكون المتعلم في المرحلة اإلعدادیة ١٥ -١٢بین 
كبــار، تعتبـر المراهقـة أحـد أهــم مراحـل النمـو فـي حیــاة المـتعلم باعتبارهـا مرحلـة انتقالیــة بـین الطفولـة ومرحلـة الو 

ي مســاعدته لتخطیهــا عدوصــعوبات ومشــكالت ذات صــلة بهــا تســتوفیهــا یشــهد سلســلة مــن التغیــرات النمائیــة، 
سـتطیع أداء مســئولیاته یبنجـاح، ومـن هنـا كانـت حاجــة المرشـد الـوعي بخصـائص النمـو فــي هـذه المرحلـة حتـى 

  .وفق أسس علمیة
المسترشــدین اتضـــح للباحـــث ممــا ســـبق إعـــداد  ونظــرًا ألهمیـــة دور المرشــد فـــي عـــالج المشــكالت الناشـــئة لـــدى

  . برنامج تدریبي للمرشدین النفسیین لرفع الكفایات التدریبیة والتغلب على مشكالت المسترشدین
تحقیـق الصـحة الجسـمیة والنفسـیة والعقلیـة للمسترشـد إضـافة إلـى تحقیـق التكیـف التـدریبي إلـى برنـامج ویهـدف ال

  .االجتماعي والمهني
الباحـــــث مـــــن دراســـــته التوصـــــل إلـــــى نتـــــائج یســـــتفید منهـــــا العـــــاملون فـــــي بـــــرامج الـــــدعم النفســـــي وأخیـــــرًا یرجـــــو 

واالجتمــاعي، إضــافة إلــى مســاعدة مراكــز الصــحة النفســیة لخدمــة المرشــدین فــي رفــع وتنمیــة كفایــاتهم التدریبیــة 
  .والمهنیة

  :في ضوء ما سبق عرضه یمكن تحدید مشكلة الدراسة في السؤال البحثي التالي
  أثر برنامج مقترح لتدریب المرشدین النفسیین في مدارس وكالة الغوث وفقًا لحاجاتهم التدریبیة؟ما 

    :ویتفرع من السؤال البحثي السابق التساؤالت التالیة
  ما أهم الممارسات التي یقوم بها المرشدین النفسیین في مدارس وكالة الغوث؟ -
  وفقًا لحاجاتهم التدریبیة؟ ما أسس البرنامج التدریبي المقترح للمرشدین -
  ما صورة البرنامج المقترح؟ -
  ما أثر البرنامج التدریبي على ممارسات المرشدین؟ -

  :أهداف الدراسة
  .إعداد برنامج مقترح لتدریب المرشدین النفسیین وفقُا لحاجاتهم التدریبیة - ١
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  دارس و الة ا غوث؟التعرف على أهم الممارسات التي یقوم بها المرشدون النفسیون في م - ٢
  .الكشف عن تأثیر البرنامج التدریبي المقترح على أداء المرشدین النفسیین - ٣
  .الكشف عن تأثیر ممارسات المرشدین بعد تطبیق البرنامج - ٤

    :حدود الدراسة
اتهم اقتصرت هذه الدراسة على إعداد برنامج لتدریب المرشدین النفسیین في مرحلة التعلیم األساسي وفقًا لحاج

  .م٢٠٠٦ -٢٠٠٥التدریبیة للعام الدراسي 

  :أهمیة الدراسة
  .تكمن أهمیة الدراسة في إعداد برنامج تدریبي للمرشدین النفسیین في مدارس وكالة الغوث - ١
تحدید الممارسات التي یقوم بها المرشدون النفسیون والتي تساعد مراكز اإلرشاد النفسي واالجتماعي على  - ٢

  .رائق تساعد المرشدین على تطویر ممارساتهم في هذا االتجاهإیجاد بدائل، وط
تسهم هذه الدراسة في تنمیة بعض المهارات التدریبیة لدى المرشدین النفسیین وتوظیف هذه الممارسات  - ٣

  .في عملهم
  .استخدام استراتیجیات وطرائق جدیدة لتدریب المرشدین وتسهم في تنمیة أدائهم - ٤
  .عن معلومات تضاف إلى رصیدهم المعرفيقد یكشف البرنامج  - ٥

  :مصطلحات البحث
عبارة عن المواد التدریبیة والتعلیمیة التي تعتمد استراتیجیات تدریبیة متقدمة یتعرف فیها  :البرنامج التدریبي

المتدرب مسبقًا على المحصالت والنواتج المتوقع تحقیقها من خالل مجموعة األهداف التعلیمیة المصاغة في 
سلوكي یمكن قیاسها وتنفیذها من خالل المواد التدریبیة المتعددة األشكال والتي تتضمن مجموعة من  شكل

المهارات واألنشطة وأسالیب التقویم القبلي والبعدي، بحیث تتجه هذه األهداف إلى رفع الكفایة األدائیة 
  .للمرشدین النفسیین التي یهدف البرنامج إلى إكسابها للمرشدین المتدربین

  :أدوات الدراسة
استخدم الباحث استبانة بقائمة ممارسات المرشدین النفسیین في مدارس مرحلة التعلیم األساسي من  - ١

  .خالل اإلطالع على األدب التربوي بموضوع الدراسة بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة
  .استخدم الباحث بطاقة المالحظة لتقویم ممارسة المرشدین النفسیین - ٢
استخدم الباحث مقیاس القدرة على التمكن من إتقان المهارات التدریبیة لمعرفة أثر البرنامج التدریبي على  - ٣

قدرة المرشدین النفسیین، ویعتبر هذا المقیاس المحك الحقیقي للحكم على مدى نجاح البرنامج التدریبي في 
  .تحقیق أهدافه وفقًا لحاجات المرشدین التدریبیة

  :صدق البرنامج
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عرض الباحث البرنامج على خبراء في علم النفس، لتقدیر مدى مالئمة المحتوى واألنشطة لتحقیق أهداف 
  .البرنامج

تم تقسیم الوحدات التدریبیة الخاصة بالبرنامج إلى وحدات، كل وحدة تحتوي على األهداف اإلجرائیة، الوسائل 
رفع الكفایة التدریبیة للمرشدین هدفًا ومحورًا واألنشطة التدریبیة، خطة السیر في الوحدة على أن یكون 

  .للوحدات، قسم التقویم

  :مدة البرنامج
ساعات  ٦أسابیع بواقع ) ١٠(ساعة موزعة على ) ٦٠(یستغرق تطبیق البرنامج التدریبي للمرشدین النفسیین 

  .أسبوعیة، موزعة على جلستین كل أسبوع
  :أسالیب التدریب ووسائله

ر من قبل الباحث، إضافة إلى االستعانة بموجهي اإلرشاد النفسي واالجتماعي، اعتمد التدریب المباش
ومساعدي الموجهین، لوجود عدد كبیر من األسالیب التدریبیة ولكل خصائصها وممیزاتها، وقد اختار الباحث 

تتیح الفرصة كل من المحاضرة والمناقشة للمواد التعلیمیة، كما استخدم الورش التعلیمیة إلنجاز أهداف معینة 
  .لتبادل الرأي بین المتدربین

  :مجموعة البحث والعینة
یتكون من المرشدین النفسیین بمرحلة التعلیم األساسي العلیا بمحافظة رفح والبالغ عددهم  :مجتمع البحث - أ
  .مرشداً ) ٦٠(
ماء المرشدین اختار الباحث عینة الدراسة من المرشدین بالطریقة العشوائیة المنتظمة من أس :العینة -ب

  .مرشدًا للمجموعة الضابطة) ٢٠(مرشدًا للمجموعة التجریبیة و) ٢٠(الواردة في السجالت، وقد تم اختیار 
  .اقتصرت العینة على التالمیذ المسترشدین للمرشدین للمجموعتین التجریبیة والضابطة :عینة التالمیذ - ج

  :خطوات تنفیذ الدراسة
  .االستبانات والقوائم الخاصة بممارسات المرشدین النفسیین وأدائهمدراسة أدبیات وأبحاث تتعلق ب - ١
  .بناء االستبانة المتعلقة بممارسة وأداء المرشدین النفسیین، والتأكد من صدق وثبات االستبانة - ٢
  .تطبیق استبانة الممارسات المتعلقة بأداء المرشدین النفسیین - ٣
  .یقها على المرشدین والتأكد من صدق وثبات بطاقة المالحظةبناء بطاقة مالحظة ألداء المرشدین وتطب - ٤
  .إعداد مقیاس القدرة على التمكن من إتقان المهارات التدریبیة - ٥
  .إعداد البرنامج التدریبي للمرشدین لرفع كفایتهم التدریبیة - ٦
المحتوى  التأكد من صدق وثبات البرنامج وعرضه على خبراء في علم النفس، لتقدیر مدى مالئمة - ٧

  .واألنشطة لتحقیق أهداف البرنامج، إضافة لتحدید مدة البرنامج
  

  :تطبیق البرنامج التدریبي على المرشدین
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تطبیق االستبانة وبطاقة المالحظة على المرشدین بعد البرنامج التدریبي لمعرفة أثر البرنامج على  - ١
  .المرشدین في رفع وتحسین أدائهم وكفایتهم العملیة

ق مقیاس القدرة على التمكن من إتقان المهارات على قدرة المرشدین النفسیین من خالل مقارنة تطبی - ٢
  .والضابطة في تطبیق المقیاس ةمتوسط الدرجات التي تحصل علیها المجموعتین التجریبی

  .جمع البیانات وتحلیلها وجدولة النتائج - ٣
  .مناقشة النتائج والتوصیات والمقترحات - ٤

  :النتائج
نتیجة لتطبیق البرنامج التدریبي المقترح في هذه الدراسة تبین للباحث من إجراء التحلیل اإلحصائي لنتائج  - ١

التطبیق القبلي والبعدي لالستبانة بطاقة المالحظة، مقیاس القدرة على التمكن من اتفاق المهارات التدریبیة، 
المرشدین ورفع كفایاتهم األدائیة، وأن قدرات  وأن البرنامج التدریبي المقترح قد أدى إلى تحسین ممارسات

المرشدین قد ازدادت بتطبیق البرنامج التدریبي للمرشدین، وبذلك یكون البرنامج قد حقق الغرض المقترح 
  .ألجله

تبین من التحلیل اإلحصائي لنتائج القبلي والبعدي الستبانة تقدیم ممارسات المرشدین وجود فروق دالة  - ٢
لصالح المجموعة التجریبیة مما یدل على أن البرنامج ساعد على تحسین ) ٠,٠١(مستوى إحصائیًا عند 

  .ممارسات المرشدین ورفع كفایاتهم التدریبیة واألدائیة
تبین من التحلیل اإلحصائي لنتائج التطبیق القبلي والبعدي لبطاقة لمالحظة تقویم ممارسة المرشدین  - ٣

مجموعتین التجریبیة في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح ال
  .أن البرنامج ساعد على تحسین ممارسات المرشدین ورفع كفایتهم التدریبیة واألدائیة

تبین من التحلیل اإلحصائي لنتائج التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس القدرة على التمكن من إتقان المهارات  - ٤
ود فروق دالة إحصائیًا لصالح المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي مما یدل على أن البرنامج التدریبیة وج

  .ساعد في رفع الكفایات التدریبیة واألدائیة للمرشدین
تبین من التحلیل اإلحصائي لنتائج التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس القدرة على التمكن من إتقان المهارات  - ٥

برنامج الذي تم تطبیقه على المجموعة التجریبیة یتمتع بمستوى مقبول من الفاعلیة في رفع التدریبیة أن ال
  .الكفایات التدریبیة واألدائیة للمرشدین

  
  

  :التوصیات
جراءاته وما أسفر عنه من نتائج یوصي الباحث بما یلي ٕ   :في ضوء مشكلة البحث وا

  .لعقد دورات تدریبیة للمرشدین) يالحال(تطبیق واستخدام البرنامج التدریبي المقترح  - ١
  .تطبیق واستخدام البرنامج التدریبي في عملیة إعداد المرشدین في مراحل اإلعداد في الجامعات - ٢
  .یوصي الباحث بإعداد دلیل تدریبي مرتبط باإلرشاد النفسي التربوي - ٣
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  .فسیینیوصي الباحث بإجراء دراسات مشابهة لتقییم برامج تدریبیة للمرشدین الن - ٤
  :المقترحات

  :شعر الباحث أن هناك بعض المشكالت ال تزال في حاجة إلى دراسة، ومن هذه المشكالت
  .تقدیم برامج إعداد المرشدین بكلیة التربیة في ضوء طبیعة التدریب - ١
  .إجراء دراسة للتعرف على المعوقات والعراقیل - ٢
  .في كلیات التربیة وضع خطة واضحة المعالم إلعداد المرشدین وتدریبهم - ٣

  :وفیما یلي ملخصًا لوحدات البرنامج التدریبي المقترح
  :دور المرشد في الكشف عن اإلساءة للطفل وكیفیة التعامل معها -١

The Role of the councilor in discovering child abuse and how to deal with it  
  Rehabilitationد الطفل اشرإر أسالیب 

  (Catharsis sessions deprecation)نفعالي التفریغ اال - ١
زالة الحساسیة التدریجي  - ٢ ٕ   .Relaxationالتدریب على االسترخاء وا

  (Assertive Training)التدریب التدعیمي 
  .Self assertiveیقوم على مبدأ  تأكید الذات 

  Cognitive counselingاإلرشاد والعالج المعرفي 
  .ل السلوكتعدیل األبنیة المعرفیة لتعدی

 نماذج من المشكالت الشائعة عند الطلبة وأسالیب التعامل معها  -٢
Models of common problems to students and the tequnique to deal with  

كثیرة هي المشكالت التي یواجهها اآلباء واألمهات والمرشدون، وهي متعددة األسباب واألعراض، مختلفة في 
ها ومدى خطورتها على الفرد واألسرة والمجتمع، ومالحظة هذه المشكالت یعد جهدًا في درجة شدتها وانتشار 

نتائج سلبیة، بعیدًا عن  ىسبیل التعامل معها، وهذا التعامل یجب أن یكون مدروسًا وواعیًا بحیث ال یؤدي إل
شكالت في مرحلة العاطفة واالرتجال وقلة المعرفة، لتمكین المرشدین من التعامل بإیجابیة مع هذه الم

  .المالحظة التشخیص واتخاذ أسالیب مناسبة للوقایة في حال تحولها إلى اضطراب
  :المشكالت الشائعة

  .نتائج الدراسات تفید بقدر من التشابه في أنواع المشكالت وأسبابها وأعراضها وكیفیة التعامل معها
  .فالمرحلة النمائیة محدد مهم في إحداث المشكالت

  .عدم معرفة طرق الدراسة، العقاب البدني: المدرسیة المشكالت -١
  .تدخل األسرة في اختیار األصدقاء، توقعات أسریة غیر مناسبة: المشكالت األسریة -٢
  .عدم فهم الجنس اآلخر، قلة المعلومات عن الجانب العاطفي: المشكالت العاطفیة -٣
  .لرحالت، عدم توفر مكان هادئ للدراسةقلة المصرف، عدم المشاركة في ا: المشكالت االقتصادیة -٤
  .الخجل، صعوبة التواصل، الهواجس، جهل التصرف في المناسبات االجتماعیة: المشكالت االجتماعیة -٥
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  .صعوبة التركیز، تقلب المزاج، صعوبة التصرف: المشكالت الشخصیة النفسیة -٦
  .ج، االنتباهصعوبة التحكم في االنفعال، تقلب المزا: مشكالت صحیة نفسیة -٧
  .صعوبة تنظیم الوقت، ندرة أماكن الترویح، صعوبة الخروج مع األصدقاء: مشكالت أوقات الفارغ -٨

  :المشكالت السلوكیة
العـــدوان، الغیـــرة، التشــــاجر، تشـــتت االنتبــــاه، االســـتحواذ، الكـــذب، ضــــعف التحصـــیل، اســــتخدام األلفـــاظ، عــــدم 

ـــأة، التبـــول، قضـــم، مـــص،  النظافـــة، غـــش، كـــذب، عـــدم األمانـــة، عزلـــه، قســـوة، تنـــافس، مشـــكالت النـــوم، التأت
  .عقاقیر، سلوك جنسي

  

 استخدام السیكودراما في مجال العالج النفسي  -٣
Using psychodrama in the domain of psychotherapy  

سلوك تعتبر السیكودراما من أهم تقنیات المعالجة السلوكیة وتعدیل السلوك اإلنساني، وخاصة ما یتصل من ال
بالعالقات الشخصیة واالجتماعیة والسلوكیة من خالل التمثیل النفسي المسرحي أو تمثیلیة المشكالت 

  .النفسیة
تعتبر السیكودراما تصغیر تمثیلي مسرحي لمشكالت نفسیة أو سلوكیة اجتماعیة في شكل تعبیر حر یتیح 

  .فرصة التنفیس االنفعالي التلقائي واالستبصار الذاتي
  :لسیكودراماموضوعات ا

  .السرقة، الكذب، التدخین، العنف، العدوان، االنعزال، الفوضى، الخجل، عدم االعتناء بالمظهر

 دور المرشد في التعامل مع األحداث الطارئة في المدرسة  -٤
The Role of the councellor emergency events in the school  

ى آثـــار نفســـیة تكیفیـــة بالغـــة األهمیـــة علـــى المدرســـة كـــأفراد تـــؤدي األحـــداث الطارئـــة التـــي تقـــع فـــي المدرســـة إلـــ
  .ومجموع

إن التصــرف المناســب عنــد وقــوع أحــداث قویــة حریــق زلــزال صــراعات مدینــة أمــر فــي غایــة األهمیــة لضـــمان 
، واســتمرارها فــي أداء وظائفهــا ... اســتمرار المؤسســة فــي أداء وظائفهــا وجعــل حیــاة األطفــال أكثــر هــدوءًا وأمنــًا

تم علـى المرشـد واجـب اإلعـداد والتخطـیط لمواجهـة هـذه األحـداث والتقلیـل مـن أثرهـا، خاصـة أن هـؤالء وهـذا یحـ
إذ أنه ال تتـوافر لـدى المعلمـین القـدر الكـافي ... األطفال یتلقون قدرًا قلیًال من العون عند حدوث أوضاع طارئة

  .من الخبرة للتعامل مع هذه األحداث
  :األحداث الطارئة
تـــؤثر بشــكل ســـلبي علـــى الفـــرد وعلــى المجتمـــع، وتعیـــق نشـــاطات الفــرد ووظائفـــه، وتـــؤثر علـــى  أحــداث مفاجئـــة

عـــداد األمـــور إعـــدادًا مســـبقًا مـــن الجانـــب اإلداري التنظیمـــي . جوانـــب حیاتـــه النفســـیة ٕ ویجـــب توقـــع األحـــداث وا
  .والتنفیذي، والتركیز على البعد السیكولوجي التكیفي لطالب المدرسة

  :دور المرشد
  .لجنة طوارئ تأسیس -
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  .وضع خطة طوارئ -
، التوجیـــه الجمعـــي، دراســـة الحالـــة، ةاإلرشـــاد الفـــردي، المقابلـــ(تـــدریب الطـــالب مـــن خـــالل تقنیـــات اإلرشـــاد  -

  ).اإلرشاد الجماعي
نشــر الــوعي والثقافــة النفســیة فــي حالــة التعامــل مــع الطــوارئ وتــوفیر بیانــات عــن الطــالب الــذین یعــانون مــن  -

  .ةأزمات ومشاكل نفسی
  .تأسیس جماعات دعم نفسي من الطالب -
  .تقدیم خدما إسعاف -
  .تقدیم خدمات دعم نفسي للمعلمین -
  .تقبل ردود األفعال -
  .تحدید الجهة التي تحتاج المساندة والدعم النفسي -

 دور المعلم المرشد في التعامل مع الضغط النفسي في المدرسة  -٥
The Role of the councellor in psychological press in the school  

  :الضغط النفسي
مواجهة المرء لحدث طارئ ینتج عنه استجابات فسیولوجیة وسیكولوجیة وسلوكیة متنوعة تعبر عما یشعر به 
الفرد من تهدید في محاولة للتكیف مع الوضع المهدد أو تعدیله أو تجنبه، وذلك لحمایة نفسه من التهدید 

  .ستجابة النشطة للتحدي القائمواستعادة التوازن، أو اال
  لماذا ینبغي االهتمام بالضغط النفسي على األطفال؟

ألن الضغط النفسي على الطفل له آثار قصیرة المدى تتمثل في تعرضه للمرض النفسي، وزیادة  -
  .االضطرابات السلوكیة، ویصبح الطفل هشًا من ناحیة نفسیة

  .الضغوط النفسیة في مراحل حیاته المبكرة ألن الطفل یتعلم استراتیجیات التكیف مع -

  

  :واجب المرشد
تطــویر مهــارات خــوض القلــق بــالتعبیر عــن مشــاعرهم، واالشــتراك فــي اللعــب، مالحظــة الســلوك االنســحابي  -

  .توظیف مهارات التواصل غیر اللفظي، استخدام لغة الجسم: عن طریق
  .حالتهساعد الطفل على إدراك أنك تساعده على التكیف وتفهم  -
یذاء أنفسهم - ٕ   .في حالة األحداث  الصعبة ال تجعل األطفال یعبرون عن القلق والتوتر وا
  .اجعل كل طفل موضع اهتمامك -
  .یعطى الطفل فرصة اختیار موضوع اللعب -
  .وقف المنافسات والمسابقات -
  .فترات هدوء واسترخاء أثناء ممارسة األنشطة الترفیهیة -
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  .لقراراتاستمع لهم باتخاذ ا -
  .تعلیم األطفال استراتیجیات السلوك البدیل للسلوك غیر المناسب -

  New Techniques in behavior modification أسالیب حدیثة في تعدیل السلوك -٦
  :خطوات اإلرشاد السلوكي

  :تتمثل اإلجراءات المستخدمة في عملیة اإلرشاد السلوكي الحدیث في ست خطوات هي
  .المستهدفتحدید السلوك  -١
  .قیاس مدى شیوع هذا السلوك -٢
  .الالحقة لحدوث السلوك/ الظروف أو الحوادث السابقة -٣
  .وضع الخطة العالجیة -٤
  .بناء توقعات إرشادیة عالجیة -٥
  .تصمیم السلوك الجدید على البیئة الطبیعیة -٦

  :إجراءات تعدیل السلوك
  .زیادة احتمال السلوك المرغوب فیه -١
  .احتمال ظهور السلوك غیر المرغوب فیه وحذفهتقلیل  -٢
  .تعلیم سلوكات جدیدة لم تكن موجودة -٣
  .متابعة السلوك الجدید لیصبح جزء أو صفة واضحة من خصائص شخصیة -٤

 أهداف التوجیه المهني ونشاطاته في المرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة -٧
Objective of  career Guidance and it's activities in primary/ prep stages 

  :التوجیه المهني
  .یقصد به تقدیم النصح واإلرشاد بشأن نوع التعلیم الذي یختاره

  .تطویر كفایات الطلبة المعرفیة المهاریة والقیمیة كمعرفة الذات ومعرفة أدوار الحیاة على أدائها
  :مبررات التوجیه المهني

  .حاجة المجتمع للنماء والتطور -١
  .ع القدرات الشخصیةتنو  -٢
التوجیه المهني یساعد الفرد على فهـم ذاتـه واكتشـاف قدراتـه ومعرفـة حاجـات المجتمـع المتسـارعة فـي عـالم  -٣

  .المهن
  :أهداف التوجیه المهني

  .اكتشاف قدرات الطفل ومیوله -١
  لماذا نعمل؟  -٢
  .وعات المهنیةعالم العمل، تنمیة الوعي المهني، المجم: أحب أن أكون مشهورًا مثل -٣
  Analysis counselors main tasks تحلیل المهمات الرئیسة للمرشد -8
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المهمة عمل محدد یؤدیه الفرد فـي إطـار عملـه ومسـؤولیاته، والمهمـة جـزء مـن العمـل، ویتكـون العمـل مـن جـزء 
  .من المهمات في الشكل والمضمون

د عنــدما یــؤدي تلــك المهمــة، ومعــاییر األداء وصــف مكونــات العمــل، والخطــوات واإلجــراءات التــي یقــوم بهــا فــر 
  .المقبول لآلراء في كل خطوة، وكذلك المشكالت والصعوبات المتوقعة والبدائل المناسبة للتغلب علیها

  .بما یتضمن مستوى األداء المتوقع مشتمًال على المستوى الكمي والنوعي لألداء
  A study to collective guidance دراسة لإلرشاد الجماعي -٩

یستخدم اإلرشاد الجماعي كأسلوب لمواجهة حاجات العدید من الطلبة، ألن الجماعة جزء من حیاة الطالب 
  .ویتقبل الرأي اآلخر مویتعلم مشاركة اآلخرین مشاعرهم واهتماماته

  :مفهوم اإلرشاد الجماعي
اف أفكا هم أشخاص، حیث یعملون معًا من أجل اكتش) ٨ - ٦(مناقشة المشكلة من خالل أصحابها 

  . واتجاهاتهم ومشاعرهم حول مشكلة ما، من أجل تغییر سلوكهم الخاص بهذه المشكلة تغییرًا واضحًا ومحدداً 
  :ویعتبر اإلرشاد الجماعي خبرة تدریبیة فریدة یتعلم األفراد من خاللها

ة، وتنمو لدیهم القدرة الثقة باآلخرین، اإلصغاء لهم، التحد االنفعالي والعاطفي، یطورون مهاراتهم االجتماعی
على التعبیر عن مشاعرهم الخفیة، وعلى تحمل المسؤولیة في مواجهة الصعاب والمشكالت التي قد تصادفهم 
، وفي اإلرشاد الجماعي أیضًا یدرك أفراد الجماعة أن لدى اآلخرین مشاعر وأفكار عن األشیاء  مستقبًال

  .لتحقیق األهداف الفردیة والجماعیة نفسها، فیستمعون بدعم اآلخرین الذین یعملون معهم
ویتطلب العمل في الجماعة اإلرشادیة مستوى عالي من الفهم والثقة والقبول التي تؤثر في درجة حریة األفراد 
في التعبیر عن مشاعرهم وأفكارهم، وهو بالتأكید یختلف عن التوجیه الجمعي حیث حجم المجموعة كبیر، 

د، ولیس من السهل إعطاء انتباه لكل فرد ألنه في العادة جلسة أداء لقاء وشكل التفاعل بین أفرادها محدو 
  .واحد فیه الكثیر من المعلومات

  A study to Anxiety Inventory دراسة لقلق االمتحان - ١٠
توصل علماء النفس التربوي إلى أن موضوع قلق االمتحان أثناء تطبیق االمتحانات وخاصة الصعبة تحرك 

ة قلقهم حیث یقومون باستجابات غیر مناسبة من التوتر واالنزعاج والخوف من الفشل عند بعض الطلب
، وهذا قلق االمتحان ینمو خالل التنشئة )انجاز سیئ(واإلحساس بعدم الكفایة، وعدم إتمام االمتحان 

ر العدو ن االجتماعیة في المواقف األسریة حیث یشیر تقویم الوالدین غیر المناسب لسلوك األبناء إلى مشاع
نحو الوالدین، وحیث أن األبناء ال یستطیعون التعبیر عن هذه المشاعر یمیلون إلى إظهار مشاعر القلق 

  .والتقلیل من شأن الذات
 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط المفرط: دراسة لـ -١١

A study to attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)  
  .اه، والنشاط الحركي الزائد من االضطرابات الشائعة بین األطفالیعد اضطراب ضعف االنتب
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، وهذا االضطراب % ٢٠تشیر الدراسات إلى أن  یعانون هذا االضطراب من األطفال، وقد تشكل علیهم خطرًا
ذا تأثیر واضح على األطفال وحیاتهم وأسرهم ومستقبلهم األكادیمي، ویلقي بظالله على حیاته النفسیة 

  .ة وتفاعله مع اآلخریناالجتماعی
فهم ال یستطیعون الجلوس هادئین وال یخططون ألداءهم المسبق، فهم في زوبعة نشاط غیر منظم مشوش، 
ویفسد هذا االضطراب عالقات الشخص باآلخرین ویفسد حاجاتهم الیومیة ویستهلك ما دلیه من طاقة، 

  .ویستمر هذا النشاط المفرط خالل المراهقة والرشد
ظهار سلوكات مناسبة ألبناء عمره، وهذا فهو اضطرا ٕ ب عصبي سلوكي یعیق قدرة لفرد على البقاء هادئًا وا

  .یمنع تركیز انتباهه ولیس له كمدًا وحزنًا وضرراً 
 المنحى العقالني والمعرفي لبرنامج الدعم النفسي واالجتماعي - ١٢

Rational Behavior Therapy in psychosocial support programme  
  :عالج العقالنيال

یقصد بالعالج العقالني العلم مع األفراد المضطربین انفعالیًا لتوضیح الصعوبات التي یعانون مننها، ولنتاجه 
عادة تنظیم تفكیرهم إلزالة  ٕ عن إدراكهم المشوه وتفكیرهم غیر المنطقي، ومن ثم إعادة ترتیب إداركاتهم وا

  .واقعیة والمنطقیةالسبب األساسي لصعوباتهم المتمثلة في عدم ال
  : Cognitive behavior therapyالعالج المعرفي 

  :(Behavior modification)كفایات تعدیل السلوك = العالج المعرفي للسلوك 
إجراء إعادة تنظیم اإلدراكات المعرفیة، والتشوهات الناتجة عن اإلدارة غیر السلیمة عند الفرد، حیث التركیز على 

  .للعملیات المعرفیة وعالقتها بالسلوكات غیر التكیفیة الدراسات االمبریقیة
  A study to Trauma events دراسة لألحداث الصادمة - ١٣

البد من دراسة الظروف واألحداث والتجارب التي یمر بها الطالب، والتي تسیطر على ذهنه وتمثل عالم 
لحفاظ على طفولتهم حتى تتحقق أماني طفولته وتعرف إجراءات ووسائل یتوجب على المرشدین اللجوء إلیها ل

  .المجتمع

  A study to post traumatic stress disorder دراسة االضطراب ما بعد الصدمة - ١٤
یحتاج األمر من المرشـدین إلـى مزیـد مـن الجهـد لمسـاعدة الطـالب المصـدومین علـى اسـتعادة تـوازنهم وتمـتعهم 

  .ةسمیة واالجتماعیة السلیببقسط وافر من المعنویات، الحیاة النفسیة والج
  :الصدمة

سـالمة اآلخـرین  كحالة نفسیة جسدیة تحدث للفرد عند مروره بخبرة تهدد سالمته النفسیة والجسمیة، وتهدد كـذل
من حولـه، كتعـرض الفـرد للقمـع أو فقـدان األحبـة، ویمكـن أن تحـدث الصـدمة بفعـل حـادث غیـر متوقـع تتجـاوز 

  .قدرة الفرد على تحمله
  .یستجیب للحدث الصادم على الفور، والبعض اآلخر قد یؤخر ردة الفعل ألشهر أو سنوات والبعض قد

 خطة مرشد برنامج الدعم النفسي واالجتماعي : دراسة لـ - ١٥
A study to the plan of psychosocial support programme councellor  
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 دراسة األسالیب الفنیة لدراسة المسترشد - ١٦
A study to Technical Techniques to study client   

  :(Cumulative Record)البطاقة المجمعة 
   :اإلرشاد الجماعي

  Adolescence and growth النمو عند المراهقین - ١٧
  .تمر حیاة الكائن اإلنساني أیًا كان بمراحل ثالث رئیسة الطفولة، المراهقة، محلة الكبار

ة المرحلـة االبتدائیـة ثـم یـدخل مرحلـة المراهقـة، وفـي مراحلهـا األولـى مـا وتنتهي المتعلم مرحلـة الطفولـة فـي نهایـ
  . سنة یكون المتعلم في المرحلة اإلعدادیة ١٥ -١٢بین 

تعتبــر المراهقــة أحــد أهــم مراحــل النمــو فــي حیــاة المــتعلم باعتبارهــا مرحلــة انتقالیــة بــین الطفولــة ومرحلــة الكبــار، 
یــة، وصــعوبات ومشــكالت ذات صــلة بهــا تســتدعي مســاعدته لتخطیهــا وفیهــا یشــهد سلســلة مــن التغیــرات النمائ

بنجــاح، ومــن هنــا كانــت حاجــة المرشــد الــوعي بخصــائص النمــو فــي هــذه المرحلــة حتــى ســتطیع أداء مســئولیاته 
  .وفق أسس علمیة

  Family Guidance اإلرشاد األسري - ١٨
  :اإلرشاد األسري

األسرة وظیفتها كوحدة واحدة، وعلى العالقات التي تربط طریقة اإلرشاد تقع على الطریقة التي تؤدي بها 
  .أفرادها بعضهم ببعض وطریقة تعاملهم

  ..)إذا اشتكى منه عضو تداعى . (وجود المشكلة لدى الفرد یعكس وجود المشكلة لدى األسرة
  :أهداف اإلرشاد األسري

  .واألم تزوید الطالب بمهارات بناء عالقة قویة بین الفرد واألب واألخ واألخت
 النظریات الالزمة لعمل المرشد في برنامج الدعم النفسي االجتماعي - ١٩

Theories needed to PSP counselor's in their work  
 Psycho analytic Theory: نظریة التحلیل النفسي -١

 Trait and Factor Theory: نظریة السمات والعوامل -٢

 Neurobiological Theory :النظریة العصبیة البیولوجیة -٣

  Gestalt Theory: نظریة المجال ودراسة الجشطالت -٤
  Behaviour Modification: نظریة تعدیل السلوك -٥
  نظریة اإلرشاد المتمركز حول المسترشد  -٦

Client Centered counseling Carl Rogers Theory  

  Self actualization concept مفهوم تحقیق الذات - ٢٠
  :ذاتمفهوم ال

المعتقدات التي یكونها الفرد عنه نفسه، كیف یتم تعدیل مفهوم الذات؟ من خالل الخبرات التي تنمیها المدرسة 
  .الفن المسرح القراءة
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  .الرغبة في أن یكون الفرد هو ذاته أكثر فأكثر إلى أقصى درجة تتیحها إمكاناته :تحقیق الذات

 نامج الدعم النفسي واالجتماعيأخالقیات، أدوار ومسئولیات المرشد في بر  - ٢١
Moral, Role and Responsibilities for PSP counselor  

  Neurosis (psycho Neurosis) and psychosis العصاب والذهان - ٢٢
 Neurosis psych Neurosis: األمراض النفسیة

الكتئاب، الشكوى من أعراضها الخوف، القلق، توتر، ا (Functional)األمراض النفسیة ذات طبیعة وظیفیة 
آالم جسمیة، المریض النفسي یحتفظ بشخصیته ویعامل الناس معاملة عادیة، وقد یكون العصاب خفیفًا 

، وهو ما یعرف بالمشاكل النفسیة   .مبسطًا
 Psychosis: األمراض العقلیة

رك األشیاء تصیب اإلنسان في عقله وتجعله غیر قادر على الحیاة العقلیة السلیمة، فمریض العقل ال ید
  لمواقف التي مرت به، وانفعااكالناس، وال یتذكر، وینسى 

   .الته غیر طبیعیة
  

  المراجع
  .١٩٧٩طه فرج عبد القادر، الشخصیة ومبادئ علم النفس، مكتبة الجانحي، القاهرة،  - ١
اسي الزیتونة، مجلة سیاسیة اجتماعیة شاملة تصدر عن مفوضیة العمل الجماهیري والتوجیه السی - ٢

  ..١٩٩٦واقع المعاناة النفسیة والطفل الفلسطیني خالل ربع القرن األخیر،  -والوطني
  .منشورات معهد التربیة، وكالة الغوث الدولیة، عمان، األردن - ٣
  
  
  
  
  

n 
 

    
  ٢  ةـة التربیـكلینبـذة عن    -١  

  ٥  جدول جلسات الیوم الدراسي   -٢

ال   ٧ )واقع وطموحات(إعداد المرشد النفسي    -١ج
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  ١٤  العبادات وأثرها في الصحة النفسیة   -٢
  ٢٥  أخالقیات مهنة اإلرشاد من منظور إسالمي   -٣
  ٣٥  إرشاد المعاقین بصریاً    -٤
  ٤٥  كیف تشكل الثقة عند المسترشد   -٥

ـة 
لس
لج
ا

ــة
انی
الثـ

  

اســتخدام اإلرشــاد النفســي فــي خفــض العقــاب البــدني فــي المــدارس فــي    -١
 .قطا  عزة

٥٢  

  ٦٥ .أسلوب تسكین حركة العین كوسیلة إرشادیة سلوكیة   -٢
  ٧٨  .واقع العمل اإلرشادي في المدرسة الفلسطینیة في ضوء الثقافة السائدة   -٣
  ٩٣ .اإلرشاد النفسي والصحة النفسیة في اإلسالم   -٤
أثر برنامج مقترح لتدریب المرشدین النفسیین في مدارس محافظات رفح    -٥

 .وفقًا لحاجاتهم اإلرشادیة
١٢٥ 

 137  رسـالفه   -٦  

 
  


