القيادة باإلرشاد

Coaching as a Leadership Style

إهداء

إهداء إىل قادة العامل ،إىل صانعي األجيال ،ا ُملربني ،ا ُملعلمني،

اآلباء واألمهات،إهداء إىل أصحاب الرشكات ومدراء املؤسسات.
إهداء إىل كل شخص مهتم بفكرة التغيري والقيادة واإلرشاد.
إهداء إىل هؤالء احلاملني عىل أعناقهم مهوم القيادة ومتاعب

الرتبية وقضية األمة.

إهداء إىل الباحثني عن مفهوم القيادة احلق ،والرتبية الصحيحة،

واإلدارة املاهرة الذكية.

إهداء إىل كل شخص يريد أن يصبح قائدا ،ويريد أن يتعلم

فكرة" القيادة باإلرشاد".

إهداء إىل قادة  ...املستقبل

فريق عمل الكتاب

كل الشكر الى فريق العمل الذى شارك بمجهوداته
الكبيرة فى إخراج هذا الكتاب الى النور
فريق البحث
واإلعداد الكتابى

أ /أيمن مصباح

أ /حسام عالم

أ /ناتاليا زيد

تدقيق لغوى

أ /هشام مصطفى أ /محمد كمال عبداهلل أ/علي كامل
فريق التصميم
والجرافيكس

أ /شيماء سيد				

أ /صالح حاهين
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اً
أول :تعريف القيادة باإلرشاد:

خيتلف الناس يف وجهات نظرهم وآرائهم ،فأغلبنا ينظر إىل األمور التي تدور
حوله من وجهة نظره فقط ،وقد ال يقتنع إال بام يراه هو ،وينقسم الناس إىل صنفني:
األول هو من يتمسك بمعتقده ووجهة نظره لألمور وال يريد أن يغريها إال بعد اقتناع
تام ،وجلسات متعددة ،ونقاشات دورية لتغيري ذلك املفهوم ،وقلة من ال يستجيب
لألدلة بعد عرضها عليه.
الصنف الثاين :فهو أسهل من ذلك فام أن يغري شخص طريقة تفكريه ورؤيته لألمور
فيتقبل التغيري يف اعتقاده بسهولة ويرس.
وهذا ما تدور حوله عملية اإلرشاد ،فام هي إال إنارة طريق مظلم مل يكن لصاحبه
اجلرأة أو اإليامن بسلوكه وجتربته ،فهذا هو
دور اإلرشاد ،وهلذا تتعدد التعريفات حول
مضمون اإلرشاد.
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 -1ما هو اإلرشاد؟

تتنوع أنواع تعريفات اإلرشاد بني أصحاب ذلك العلم ،فريى  Glanzأن اإلرشاد
نوع من أنواع العلوم االجتامعية التطبيقية التي ساهم يف نموها وتطورها علوم خمتلفة
كعلم النفس وعلم االجتامع واألنثربولوجيا والرتبية واالقتصاد والفلسفة.
فكل علم من هذه العلوم ساهم وبدرجات متفاوتة يف تشكيل مهنة اإلرشاد ونمو
مفاهيمه وأهدافه وأساليبه ،فمن علم النفس استفاد اإلرشاد يف فهم النفس اإلنسانية
ونموها وتطورها.
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ومن جمال الرتبيةاستفاد اإلرشاد من مفهوم البناء االجتامعي واملؤسسات االجتامعية،
وساعدت األنثربولوجيا يف فهم أمهية الثقافة واختالفاهتا بحسب الزمان واملكان ،ومن
االقتصاد استفاد اإلرشاد من ديناميكيات العمل.
ويف جمال الرتبية هناك عالقة وثيقة بني الرتبية والتعليم وبني التوجيه واإلرشاد
فالرتبية تتضمن عنارص كبرية من التوجيه كام أن عملية اإلرشاد تتضمن التعلم والتعليم.
ويرى  Arbuckleأن اإلرشاد عملية مساعدة هتدف إىل زيادة قدرات املسرتشد
واالستفادة من املوارد التي يعرفها ويمتلكها للتكيف مع صعوبات احلياة.
أما  Glennفيعرف اإلرشاد أنه عملية يقوم من خالهلا املرشد بمساعدة املسرتشد يف
اختاذ قرار أو ختطيط ملا حيتاج إليه.
وعرف  Pietrofesaاإلرشاد بأنه العملية التي من خالهلا حياول املرشد أن يساعد
شخصا آخر يف تفهم ذاته واختاذ قراراته وحل مشكالته.
وبناء عىل ما سبق نقدم التعريف التايل لإلرشاد :أن اإلرشاد إهلام للمسرتشد حتى
يصل إىل حل ملشكلته عن طريق سؤاله جمموعة من األسئلة ،كي خيرج أفكار إبداعية
دون أن يعطيه املرشد إجابة هلذه املشكلة.
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اإلرشاد إذن هو طريقة لتطوير مهارات الناس وقدراهتم ،ورفع كفاءة أدائهم،

ويستخدم ً
أيضا يف التعامل مع األمور والتحديات التي متثل عوائق ومشكالت ضخمة.
كام تعترب جلسة اإلرشاد عبارة عن حمادثة بني املرشد (الكوتش) واملسرتشد ،ويركز

املرشد فيها عىل مساعدة املسرتشد إلجياد احللول بنفسه ،فالناس بصفة عامة يفضلون

احللول التي يصلون إليها بأنفسهم عن احللول التي يقرتحها الناس عليهم بشكل مبارش.
حيث نجد أنه يف بعض املنظامت مازال يتم استخدام اإلرشاد كأداة تصحيح تستخدم

فقط عند حدوث خطأ ما ،إال إن الكثري من الرشكات بدأت تنظر لإلرشاد عىل اعتباره
أنه طريقة ملساعدة الناس عىل اكتشاف أهدافهم وطموحاهتم حتى يستطيعوا حتقيقها،

وهذه هي النظرة الصحيحة التي ينبغي تعميمها.
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ولكي يتم اإلرشاد بشكل احرتايف جيب أن ُيامرس بواسطة ُأناس مؤهلني للعمل مع

املسرتشدين هبدف زيادة أداءهم وكفاءهتم ،ويمكن تعيني مرشد ما بواسطة مسرتشد،

ويمكن تعيينه يف املنظامت ملساعدة أعضائها والعاملني فيها.

ويمكن للقادة واملديرين يف الرشكات واملنظامت أن يكونوا بمثابة مرشدين ،فليس

من الرضوري أن تقوم الرشكة بتعيني مرشد خارجي ولكن يمكنها تأهيل مدرائها

وقادهتا ليكونوا مرشدين عىل درجة عالية من الكفاءة ،ولكن جيب عىل املديرين والقادة

التي يفرقوا بني دورهم كمديرين ودورهم كمرشدين.

الفرق بني اإلرشاد والتوجيه والعالج النفيس
هناك مصطلحات أساسية يكثر اخللط بينها وهي :اإلرشاد ،والتوجيه ،والعالج

النفيس وال بد من توضيح الفروق بينها ودور كل مصطلح منها فمثال  :يركز التوجيه

عىل مساعدة املسرتشد من أجل اختاذ قرارات مفصلية توجه مسار حياته من خالل إتباع
جمموعة من اإلجراءات يقوم بتنفيذها.

بينام يركز العالج النفيس عىل معاجلة املشكالت احلقيقية القائمة التي تلحق باحلالة

النفسية والشخصية للفرد ،أما اإلرشاد فإنه عبارة عن جلسة إرشادية بني املرشد

واملسرتشد يقوم فيها األول بإهلام وطرح جمموعة من األسئلة عىل املسرتشد وخيرج
العالج من املسرتشد نفسه.
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هناك فرق بني التوجيه واإلرشاد بالنسبة الستخدام املعلومات ،حيث يعتمد

ِ
فاملوجه يعطي املوجه معلومات ويميل عليه ما
أسلوب التوجيه عىل إعطاء املعلومات،

ِ
حوله
يفعله وكيفية التعامل مع األمور التي من

أما اإلرشاد فيعتمد فيه املرشد عىل سحب املعلومات من املسرتشد فاملرشد يطرح
عليه جمموعة من األسئلة تساعده للوصول لطريقة تفكري مبدعة أو مبتكرة للتعامل مع
األمور من حوله.
كذلك يساعد أسلوب سحب املعلومة
كمرشد عىل فهم أكثر للمشكلة ،أما إعطاء
املعلومة فهي عبارة عن إعطاء نصائح،

فمثلاً إذا جاءك شخص بمشكلة وأنت
لديك احلل فإذا كنت موجه فستعطي احلل
للسائل وهذا هو التوجيه ،أما إذا كنت مرشدا
فستعتمد عىل اإلنصات واالستامع وإرشاده عن
طريق أسئلة حتى يصل هو إىل احلل بنفسه.
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القيادة
باإلرشاد

أنواع اإلرشاد املختلفة
أنواع اإلرشاد

أنواع أخرى غري اإلرشاد

إرشاد نفيس.

 Consultant.املستشار

إرشاد اجتامعي.

 psychiatrist.طبيب نفساين

إرشاد تقني.

 psychologist .عامل نفساين

إرشاد صحي.

 counselor.واعظ وناصح

إرشاد ديني.

 Mentor.املوجه

إرشاد عام (إرشاد احلياة)
كل ختصص له إرشاد معني ،وهناك إرشاد خمتلف عن أنواع التخصصات األخرى
هو اإلرشاد العام ،فتستطيع إرشاد أي فرد يف أي جمال من املجاالت املختلفة عن طريق
اإلرشاد العام ،أما بالنسبة لإلرشاد اخلاص (التقني ،الصحي الديني ،النفيس )...،فيجب

أن تكون متخصص يف ذلك املجال ،فمثلاً إذا كنت مدير ًا وحدثت مشكلة يف إدارة العمل
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أو هناك مشكلة يف تشغيل إحدى اآلالت وأنت تتبع أسلوب االلتزام بالقواعد يف إدارة
العمل ،يعترب هذا األسلوب عبارة عن توجيه ،أما إذا كان لديك أحد املوظفني ولديه
مشكلة وأنت تساعده بابتكار حل هلذه املشكلة ،فأنت بذلك تقوم بإرشاده.
فاإلرشاد العام يطلق عليه يف اللغة اإلنجليزية ) (LIFE COACHINGوهو
عملية إرشادية تتم بني شخصني ،مرشد ومسرتشد ،ويكون دور املرشد أن يرشد
املسرتشد يف حياته وجيلس معه جلسه شهرية ،ويعلم عن أمور حياته ،ويتابعه باستمرار
وأثناء املتابعة فإنه يرشده يف حياته.
فعىل سبيل املثال ،قد يعانى املسرتشد من زيادة بالوزن إال أن املرشد ليس متخصص ًا
يف هذا املجال ،ففي هذه احلالة عىل املرشد أن يرشده إىل حل هذه املشكلة بأن يسأله:من
تعتقد جيب عليك استشارته يف هذا األمر؟
كام جيب أن يأيت احلل من عند املسرتشد وال جيدر باملرشد يف هذا احلالة نصح
املسرتشد بالذهاب إىل الطبيب ليقوم بعمل محية لتقليل طعامه فهذا يعترب توجيه ،ولكن
جيدر به إرشاده إىل تأثري الوزن عىل الصحة العامة للجسم .ويسأله:إذا أردت أن تفعل
محية لتقليل الطعام فلمن تذهب؟ فيأيت احلل من املسرتشد نفسه ويف نفس الوقت مل
يوجهه املرشد إىل ذلك األمر ،فالقرار خارج من املسرتشد.
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القيادة
باإلرشاد

ونحن نامرس اإلرشاد يف حياتنا اليومية ،فأنت من املمكن أن ترشد غريك وتفتح

له أبواب كثرية ،ويمكن أن تقوم بتوجيه يف بعض احلاالت ،فأي ًا كان نوع عملك فأنت
مرشد فيه سواء كان الدور الذي تقوم به يف احلياة هو أب أو أم أو قائد فريق أو معلم أو
حتى مع األصدقاء ،فاإلرشاد يدور يف حياتنا عىل اختالف شكلها والدور الذي نقوم به.
فعىل سبيل املثال ،يف التعليم ترى موضوع اإلرشاد من أخطر األمور التي يقوم هبا املعلم،
فقد يأيت طالب إىل املعلم وخيربه أنه يدخن ،فلو قال له املعلم :ال تفعل كذا أو كذا فهو
يوجهه بشكل مبارش ،ومن اخلطورة بمكان استخدام أسلوب التوجيه يف التعليم فغالبا
ما يؤدى هذا األسلوب إىل نتائج غري مرغوب فيها وقد تكون وخيمة يف بعض األحيان.
أما األسلوب األمثل الذي جيب
أن يتبعه املعلم يف هذه احلالة هو
أسلوب اإلرشاد ،حيث ينبغي
عىل املعلم أن يستمع إىل لطالب
أوال بإنصات وحرص شديدين
وال يقوم بتوجيهه حتى ال ينفر منه
الطالب ،ثم يرشده إىل الوصول
للحل ،وليس بأن يمليه عليه.
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القيادة
باإلرشاد
أدوارنا يف احلياة

فرتة متابعة
قصرية
االستشارات
Consulting

تلقني

التوجيه
Mentoring

اإلرشاد
Coaching
التدريب
Training

إهلام

فرتة متابعة
طويلة
هناك أربعة أنواع من أساليب النصح تمُ ارس يف احلياة ،فنحن نقوم بالتوجيه واإلرشاد
والتدريب وهناك من يقدمون االستشارات ،ولكن أغلب البرش يقومون بدور التوجيه
وليس اإلرشاد وهلذا نحن يف حاجة إىل مرشدين.
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القيادة
باإلرشاد

فاإلرشاد يعتمد عىل إهلام املسرتشد يف حياته عن طريق جلسات متابعة اسرتشادية
قصرية وطرح جمموعة من األسئلة لتخرج إجاباهتا من املسرتشد وليس من املرشد ،وال
ُيشرتط أن خترج اإلجابة الشخص يف جلسة اإلرشاد األوىل أو الثانية فقد خيرج احلل يف
آخر دقيقة من اجللسة اإلرشادية ،فام يقوم به املرشد أن يعطي املسرتشد أسئلة تدور يف

رأسه ليجد حلها بنفسه.
وهلذا خيتلف اإلرشاد عن التوجيه والذي يعتمد عىل التلقني وعدم االبتكار واإلبداع،
فهو يعتمد يف األساس عىل التلقني وإمالء احلل عىل املسرتشد.
وإذا نظرنا إىل التدريب لوجدنا أنه تطبيق عميل عىل عملية اإلرشاد فأنت تدرب
الشخص وال تعلمه فقط وترتكه ،ولكن تقوم بمتابعته ليجيد حل مشاكله بنفسه،
فالتدريب يعتمد عىل اإلهلام ولكن عىل فرتات متابعة طويلة ،وبذلك خيتلف عن
االستشارة وهي التي تتشابه مع التوجيه بأهنا تعتمد عىل التلقني ،فاملستشار يعطيك احلل
سواء كان متوافق مع ظروفك أم غري متوافق.
 -2ما هي القيادة؟

هناك تعريفات كثرية للقيادة ،لكن هناك تعريف مشهور وجممع عليه من كثري علامء
ذلك العلم وهو":حتريك اآلخرين نحو اهلدف" ،هذا التعريف يتفق عليه الكل.
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القيادة
باإلرشاد

فالقيادة ما هي إال جرس يستعمله املسئول ليؤثر عىل سلوك وتوجهات من حتته
لريبطهم بتحقيق األهداف ،فالقيادة تستلزم حتمل مسؤولية جتاه املجموعة وليست
مغنماً يتمتع به القائد ويتلذذ بتحريك من حوله بل هي تبعية جيب أن تتم وفق مسئولية

ورؤية وثقة.

أدوار القائد األربع
تشجيع عايل

تشجيع قليل

توجيه عايل

املدرب

املوجه

توجيه قليل

املشجع

املفوض

الدور األول:عندما يتسلم أحدهم وظيفته األوىل كأحد أعضاء الفريق الذي تقوده،

يف أول يوم له يف العمل يكون لديه محاسة ولكن ليس عنده خربة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،أنت كقائد ما هي القبعة التي ترتدهيا مع ذلك
الشخص هل اإلرشاد أم التوجيه؟
اإلجابة السديدة يف هذه احلالة هي التوجيه ،فهو قادم بنشاط ومحاس لكنه يفتقد
بشكل واضح للخربة ،لذا فالدور الذي جيب أن تقوم به معه هو التوجيه.
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القيادة
باإلرشاد

الدور الثاين:هذا الشخص يعمل بالرشكة منذ مخس سنوات ،لذا فهو يمتلك قدر

كبري من اخلربة يف جماله ،إال أن أداءه انخفض بشكل ملحوظ حيث قل محاسه وانخفض.
أي قبعة جيب أن ترتدهيا معه يف هذه احلالة؟ واإلجابة هي أنه حيتاج قبعة املدرب،
حيث جيب أن تقوم بتدريبه أكثر حتى ينمي من مهاراته التي انخفضت.
الدور الثالث:هذا الشخص يعمل بالرشكة منذ عرش سنوات ،لذا فقد أصبح خبري ًا

يف ختصصه ،إال أنك الحظت فتور محاسه بدرجة ما.

فام األسلوب األمثل الذي جيب أن تستخدمه معه؟ إنه أسلوب التشجيع.
الدور الرابع:وهو الشخص الذي يعترب من أعمدة الرشكة وخربائها ،ويتمتع بخربة

هائلة ومحاس عايل ،وقد
قررت الرشكة ترقيته ليشغل
منصب قيادي كبري ،فام
األسلوب األمثل الذي جيب
استخدامه معه؟ إنه أسلوب
التفويض.
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فملخص األدوار هو
اً
أول :التوجيه :توجيه عايل وتشجيع قليل.
ثان ًيا:املدرب :زادت خربته قليلاً وحيتاج إىل تدريب.
ثال ًثا :التشجيع :عنده خربة كبرية وكل ما حيتاجه هو التشجيع.
رابعا :التفويض :عندما يكون مسئول كبري وعنده خربة كبرية.
ً

الفرق بني القيادة باإلرشاد والقيادة بالتوجيه
-

أ

أ -القيادة باإلرشاد:

يعتمد أسلوب القيادة باإلرشاد يف التعامل مع األفراد وحل مشاكلهم وإرشادهم

إىل طريق النجاح عىل إخراج أفضل ما لدهيم ،وهلذا خيتلف القائد الذي يتعامل بأسلوب
اإلرشاد عن القائد الذي يعتمد عىل أسلوب التوجيه ،فيعتمد أسلوب القيادة باإلرشاد عىل:
االعتامد عىل السؤال فقط:
يعتمد القائد يف أسلوب القيادة باإلرشاد عىل السؤال فقط ،فهو يطرح عىل املسرتشد
جمموعة من األسئلة اإلرشادية ومن خالل إجابات املسرتشد عىل تلك األسئلة خيرج
بحل املشكلة.
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القيادة
باإلرشاد

فهو أسلوب يفتح األبواب املغلقة أمام ذهن وأفكار املسرتشد .والقيادة باإلرشاد
هي مشاركة ما بني القائد (املرشد) واملسرتشد ،فال يتدخل القائد بحل املشكلة من نفسه
فهو ال يعلم من جوانب وعنارص املشكلة ولكنه يعتمد عىل إخراج احللول من داخل
ذهن املسرتشد.
خيارات أكثر:
ومن فوائد القيادة باإلرشاد أهنا تفتح اخليارات وحرية اختيار القرار املناسب اعتامدا
عىل األسئلة التي طرحها املسرتشد نفسه وليست التي أمالها القائد عىل املسرتشد،
وتلك العملية جتعل املسرتشد يتحمل نتائج اختاذ قراره وال حيمل القائد أو يلومه إذا
اختار خيار أو قرار غري صائب.
فأسلوب القيادة باإلرشاد ال خيول للمرشد فرض خيارات معينة عىل املسرتشد،
وإنام يتعني عليه إرشاده عن طريق طرح أسئلة ترشد املسرتشد حلل مشاكله.
إبداع بال حدود:
ومن فوائد القيادة باإلرشاد أهنا تساعد املسرتشد عىل اإلبداع يف حل املشاكل التي
يتعرض هلا ،فلو أن القائد قال له احلل من أول سؤال يطرحه املسرتشد عليه لقتل اإلبداع
واالبتكار يف حل املشكلة.
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القيادة بالتوجيه:
أما القيادة بالتوجيه فهي تعتمد عىل عملية فرض أو إمالء القرارات عىل املسرتشد
فال جمال للخيارات أو استشارة املسرتشد ،فهذا األسلوب يعتمد عىل إعطاء املسرتشد
جمموعة من اخلطوات التي يمليها عليه القائد حتى يسري عليها.
وإن كان هذا األسلوب يقتل اإلبداع يف عقلية املسرتشد؛ إال إنه يستخدم يف حالة إذا
كان القائد متخصص يف ذلك املجال وعىل دراية بتفاصيل ختصصه واملشاكل التي حتدث
يف ذلك املجال وكيفية حلها وعالجها.
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القيادة
باإلرشاد

ثان ًيا :أهداف اإلرشاد

هناك أهداف كثرية ومتعددة لإلرشاد فقد يرى البعض أن هذه األهداف تكاد تكون

خاصة بكل مسرتشد حسب حالته وتوقعاته ،ولكن من املهم أن تكون أهداف اإلرشاد

ذات معايري ثالث:

 -1معيار معريف :Cognitiveوهي التي تتناول التفكري واملدركات والتصورات

واملعارف واخلربات واملعتقدات.

 -2معيار وجداين :Affectiveوهي التي تتناول الوجدانيات واالنفعاالت

واالجتاهات والقيم.

 -3معيار عميل "سلوكي" :Doingوهي التي تتناول عملية تعديل السلوك

وإكساب مهارات سلوكية عملية.

وتتلخص أهداف اإلرشاد يف مساعدة املسرتشدين للشعور بالراحة ومساعدهتم عىل

فهم أنفسهم والتفريق بني حقيقة أنفسهم ومثالية أنفسهم وإهلامهم للتفكري بوضوح حلل

مشكالهتم الشخصية ،ويف هذا اإلطار ينبغي عىل املرشد أن هيتم باملشاعر واملؤثرات يف
عملية التفكري.
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فاهلدف األصيل لإلرشاد هو مساعدة املسرتشد وإهلامه للوصول إىل نقطة يفهم فيها

نفسه ليس بطريقة إجيابية وفعالة فقط بل بطريقة أكثر فاعلية وذكاء وفهم حتى يستطيع أن
يعالج مشاكله ،وعىل العموم فإن أهداف اإلرشاد حتدد وجهة كل من املرشد والعميل،

وعملية اإلرشاد نفسها.

وأهم أهداف اإلرشاد هي كاأليت:

حتقيق الذات Self- actualization
يعترب الدافع األسايس الذي خيلق سلوك اإلنسان هو دافع حتقيق الذات ،فام من

أحد إال ويريد أن حيقق ذاته،حيث خيلق هذا الدافع استعداد دائم لدى الفرد لفهم ذاته،

وتقييم نفسه وتقويمها ،وفهم استعداداته وإمكاناته.

حتقيق التوازن احليايت Adjustment
حتقيق التوافق والتوازن احليايت من أهم أهداف العملية اإلرشادية ،فإن املسرتشد

كاحلائر ويريد أن هيتدي إىل طريق يميش فيه دون أن خيل بجوانب احلياة األخرى.

ويتطلب حتقيق هذا اهلدف تنمية طاقات املسرتشد ،وإكسابه مهارات التعامل مع

املواقف  ،Coping Skillsوخاصة املواقف التي يعيش فيها املسرتشد وخيتلط هبا مع
جوانب احلياة املختلفة.
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القيادة
باإلرشاد

إهلام املسرتشد آلفاق جديدة
يقوم املرشد بإهلام املسرتشد لطرق وآفاق وطريقة تفكري جديدة حلل املشاكل التي
يواجهها املسرتشد ،ففي أغلب األحوال يرى املسرتشد األمور من وجهة نظره هو وال
يستطيع أن يرى مجيع جوانب املشكلة.
فحينام نواجه مشكلة ما فإننا ونحن داخلها؛ ال نستطيع حلها إال إذا خرجنا بعقلنا
وأفكارنا خارج إطار املشكلة ،ونظرنا إليها بصورة شاملة ومتكاملة ومل ننظر لوجهة
نظرنا يف األمور ونحن داخلها ،وهذا هو هدف اإلرشاد ،أن يفتح لك املجال بأن ترى
اللوحة الفنية من اخلارج دون أن تتقيد بآراء أو أفكار حمددة.
فعملية طرح األسئلة التي يقوم هبا املرشد للمسرتشد تعمل عىل فتح أفكار وتغيري
اعتقاد املسرتشد وتتيح له استقبال وجهات نظر خمتلفة عن التي كان يعتقد بثبوهتا.

مساعدة املسرتشد عىل التغيري
يقوم املرشد بدور هام جدً ا يف حياة املسرتشد وهو تغيري طريق حياته ،بل
قد يصل األمر لتغيري اعتقاد الشخص وحتويل نظرته لنفسه من كونه فاشل إىل
نظرة نجاح.
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وبالطبع ال يتوقف دور اإلرشاد عىل ذلك فقط بل يستمر املرشد يف جلساته مع
املسرتشد ويتابعه حتى يتأكد من أنه سلك الطريق الصحيح وأنه وضع أوىل خطواته عىل
سلم النجاح ،بل ويتأكد أنه أنتج أوىل ثمرات ذلك التغيري وأنه نجح بالفعل يف حياته
سواء كانت املهنية أو األرسية أو حتى عىل الصعيد الشخيص.
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ً
ثالثا :القواعد الذهبية لإلرشاد

 اإلرشاد مبنى عىل الرسية والثقة :اإلرشاد ال يمكن أن ينجح إال إذا قام املسرتشد

بمناقشة كل جانب من جوانب قضية بعينها أو حتد بعينه مع املرشد ،وقد حيتاج املرشد

لالستامع إىل مشاكل شخصية أو معلومات خاصة والتي جيب أن تبقى رسية.

 حل مشاكل املسرتشد يكمن يف عقلية املسرتشد ذاته :مهمة املرشد هو أن يسأل

األسئلة الصحيحة ملساعدة املسرتشدين عىل التوصل إىل استنتاجاهتم اخلاصة ،وهذه
وسيلة قوية جدا ملساعدة الناس عىل التغيري .بالطبع يمكن للمرشد إعطاء أفكار أو
اقرتاحات مفيدة ،ولكن أفضل اإلجابات عادة تأيت من املسرتشد نفسه.

 ال يوجد جدول أعامل ثابت :ولكن هناك هدف متفق عليه لكل جلسة ،ولكي

تؤتى اجللسة ثامرها جيب أن يكون هناك الكثري من األحاديث الودية التي تساعد عىل
االسرتخاء.

 عدم إعطاء توجيهات :جيب أن تعرف أمر هام وهو أنك مرشد ولست موجها،

وإن كنا قد بينا الفرق ما بني اإلرشاد والتوجيه ،ولكن عليك أن تنتبه إىل أنك ال تعطي
للمسرتشد معلومات أو توجيهات.
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ألنك بذلك توجهه إىل ما تراه أنت من وجهة نظرك وليس من وجهة نظر املسرتشد،
ولكن تطرح عليه جمموعة من األسئلة والتى بدورها تلهمه إلجياد حل أو عالج للمشكلة
التي يواجهها املسرتشد ،وإليك بعض األسباب التي متنعك من إعطاء املسرتشد أي
معلومة أو توجيه:
•نقل خربتك الشخصية قد تكون غري كافية.
•التجارب قد ال تنجح يف مكان وزمن آخر.
•ال يمكنك فهم كل الظروف املحيطة باملسرتشد.
•إعطائه حلول ال تناسبه قد تفقده الثقة بك.
•جيب أن تكون صاحب خربة يف هذا املجال.
•مل تطور مهاراته الشخصية يف التفكري بأمور جديدة.
 إعداد خطة تنفيذية:يعتمد املرشد عىل وضع خطة تنفيذية إلدارة اجللسات
اإلرشادية ،وتساعده تلك اخلطة عىل حتديد ما الذي يريده املسرتشد من اجللسات
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اإلرشادية ،وحتى يضع املرشد تلك اخلطة عليه أن يسأل املسرتشد جمموعة من األسئلة
وهي:
•ما هو أكرب عائق تواجهه يف حياتك؟
•ما الذي يزعجك فيها؟
•ما اليشء الذي تتمنى حدوثه يف حياتك؟
•ملاذا تريد حتقيق هذه األمنية بالذات؟
•كيف يمكن حتقيق أمانيك بطريق أخرى؟


الفصل الثاني
اإلرشاد أسلوب حياة
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مقدمة

حياة اإلنسان مليئة باألحداث التي تؤثر عليه سواء كانت هذه األحداث تعطي
نتيجة سلبية أم إجيابية ،يف النهاية فهي تؤثر عىل جوانب احلياة املختلفة.
وهلذا حيتاج اإلنسان إىل من يرشده يف التعامل مع هذه األحداث احلياتية ،وينري له
الطريق حتى يستطيع أن يسري وجيد الطريق الصحيح للتعامل مع تلك األحداث ،وال
ينحرص دور املرشد يف إنارة الطريق فقط بل يمتد إىل أبعد من ذلك ،فهو يسري معك حتى
يستطيع أن حيدث لك توازن يف معتقداتك وتصوراتك الذهنية حول تلك األحدث.
ويسري معك املرشد يف الطريق حتى تصل إىل مرحلة التوازن يف التعامل مع
جوانب احلياة املختلفة ،وهلذا سنتعرف سو ًيا عىل جوانب احلياة املختلفة ودور
االعتقاد يف تكوين مشاكل احلياة وكيف يتدخل اإلرشاد وينقذ املسرتشد من كهف
الفشل ويرشده إىل طريق النجاح.
وهلذا سنمر يف ذلك الفصل عىل بعض اجلوانب التي حتيط باملسرتشد سواء كانت
جوانب حياتيه ،واعتقاده العقيل حول تلك اجلوانب احلياتية.
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•جوانب احلياة املختلفة.
•معايري الرضا يف جوانب احلياة.
•اختالف اعتقادات البرش.
•اإلرشاد ملاذا؟
اً
أول :جوانب احلياة املختلفة

يعيش املرء عىل هذه األرض وحتيطه جوانب حياتية كثرية ،ويف التعامل معها إما تؤثر

فيه أو يتأثر هبا ،وال جتد شخص إال وهو خيتلط هبذه األمور سواء باختياره أم إنه جيد

نفسه مضطر للتعامل معها.

وتلك اجلوانب هي التي تساعد عىل بقاء اإلنسان يف احلياة ،فمثلاً اجلانب االجتامعي

فتجد اإلنسان لن يعيش بدون أن يتواصل مع أقربائه أو أهله أو والديه ،فاإلنسان

اجتامعي بطبعه ولن يستطيع أن يستمر يف احلياة بمفرده ،وهلذا فإن اجلانب االجتامعي

يؤثر يف ذلك الشخص.

ولن ينحرص اجلانب االجتامعي عىل تلك العالقات بل ويشمل ً
أيضا التعامل مع
األبناء والزوجة واألصدقاء واجلريان ،ورئيسك وزمالئك يف العمل.
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وحينام يتواصل الشخص مع تلك الدائرة املحيطة به ويتناقشون يف أمر ما أو
موضوع معني؛ فتجد أنه من املؤكد أن ختتلف وجهات النظر واآلراء والتصورات
حول ذلك األمر وذلك املوضوع.
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ومن هنا حتدث مشكالت اجلانب االجتامعي ،وربام تصل هذه املشكالت إىل مستوى
ال يستطيع املرء حلها وعالجها ،وهلذا يلجئ هذا الشخص إىل اإلرشاد حتى ينري بصريته
ويرشده إىل كيفية حلها وعالجها.
وكذلك األمر حيدث مع مجيع اجلوانب احلياتية األخرى فمثلاً جمال اجلامل والصحة،
وهذا اجلانب سواء كان الذكور أم اإلناث فكالمها يبحث عن اجلامل والصحة ،فقد
تعتقد السمراء أن اجلامل يف أن تكون شقراء ،والبدين يرى اجلامل يف النحافة والعكس،
وهو ما يشغل بال وحيز كبري من تفكري بعض الناس ويوثر يف تفكريهم ومعتقداهتم
وتصوراهتم.
وقد حتدث مشكالت يف حياة الشخص ألنه يعتقد أنه بدين وأن هذا األمر يسبب له
مشاكل يف حياته ،فيتدخل اإلرشاد ليأخذ بيد ذلك الشخص ويرشده حلل تلك املشكلة
وإجياد عالج هلا ليبدأ هو بتغيري اعتقاده وحل مشكلة ذلك الشخص وينتهي بنجاح
وتوازن الشخص يف جمال اجلامل والصحة.
أما بالنسبة جلانب العمل واملال ،أو جانب التطوير واملهارات ،وإن كانوا يتشاهبون يف
بعض خواصهم إال أهنم خيتلفون يف تفاصيلهم ،ولكن جتد يف آخر املطاف أهنم يؤثرون
يف املرء ويغريون من اعتقاده.
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فمثلاً إذا حدثت مشكلة يف العمل مثل عدم تطوير مهاراته ،فيحتاج املرء إىل من
يرشده ويلهمه كيفية حل املشاكل التي تواجهه يف العمل أو التي حتدث بسبب عدم
تطوير املرء لنفسه وعدم اكتساب مهارات جديدة.
ريا اجلانب الروحاين وهو العالقة الوجودية التي بني اإلنسان وخالقه،
وأخ ً

وتأثر اإلنسان هبذا اجلانب واحتياجه إليه والتأثر به ،فاملرء ال يستطيع أن يعيش
بدون اجلانب الروحي.

التطوير
والمهارات

المال

الجمال
والصحة

العمل

أنت

االجتماعي

الروحاني
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ثان ًيا :معايري الرضا يف جوانب احلياة

الرضا يف احلياة هو أمر يسعى إليه اجلميع  ،فنحن كبرش نخوض معرتك يومي مع

احلياة بجوانبها املختلفة ،وهذا الكفاح والرصاع املستمر دائام ما يولد شعور ًا عند الناس

إما بحالة من الرضا أو بحالة عن السخط ،فلن جتد إنسان ًا راضي ًا عن مجيع جوانب حياته

أو ساخط عىل جوانب حياته  ،فاإلنسان ما بني الرضا والسخط.

فقد جتد إنسان ًا راضي ًا عن اجلانب الروحي واجلانب االجتامعي وعن جانب الصحة

واجلامل ولكنه يف املقابل جتده ساخط ًا وغري سعيد بجانب العمل وجمال ختصصه وعملية

تطويره ،وحتى تتعرف عىل جوانب احلياة التي أنت راض عنها والتي ال ترىض عنها
إليك ذلك التمرين.
تمرين

إليك جدول به جوانب احلياة املختلفة التي تدور حوهلا حياة اإلنسان ،إجلس مع

نفسك جلسة صدق وتأمل مدى رضاك وسخطك عن جوانب احلياة املختلفة فإنك لن

جتد املعايري متساوية يف مجيع اجلوانب بل ستجد نفسك إما سعيد ًا وراضي ًا بأمر وساخط ًا
وغري راض بأمر آخر.
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معايري الرضا يف احلياة
جوانب احلياة
التطور الذايت واألكاديمي
العالقات الزوجية والعاطفية
القوة املالية واملدخرات
العائلة واألصدقاء
الصحة والرياضة
العمل والتخصص
الروحانيات واإليامنيات
املستوى االجتامعي

سعيد جدً ا سعيد غري ٍ
راض

غري ٍ
راض متا ًما
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ويف هذا اجلدول ستجد أن هناك جانب أو جانبان أنت غري راض عنهام أو ربام أكثر

من ذلك ،وإذا أردت أن تعرف ملاذا أنت غري ٍ
راض عن ذلك اجلانب ؟أستطيع أقول لك
الرس وراء عدم رضاك عنه.
وهو أنك تنظر للحياة من حولك من خالل وجهة نظرك أنت فقط وتتصورها وفق
معتقداتك؛ وإن كان هذا ليس عي ًبا ولكنه يعطي صورة مشوهة وربام غري مستقرة يف حياة

اإلنسان ،وألثبت صحة ما أقوله لك إليك ذلك التمرين.

تمرين ()1
متعن يف تلك الصورة وقل يل هل املربع ( )Aنفس لون املربع ()B؟

صورة ()1
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النظر للوهلة األوىل خيربنا أن اللونني خمتلفان ،ولكن إذا وصلنا ما بني املربعني
ستجد لون املربعني متشاهبني ،وهلم نفس درجة اللون .أنظر صورة ()2

صورة ()2
إذا حجبت كل املربعات ستجد لون املربعني متشاهبني ،فأنت لن تقتنع إال إذا حجبت
كل املربعات األخرى .أنظر صورة ()3

صورة ()3
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هل اقتنعت اآلن أن املربعني متشاهبان يف اللون؟ أم أن لوهنام خمتلف ،وحتى تتأكد
أكثر سأعطيك مترين آخر ،حتى يربهن لك ما أقوله.

تمرين ()2
هل لون املربعني اللذين يف الصورة (األعىل واألسفل) متشاهبان أم خمتلفان يف اللون؟
الواضح يف الصورة أن اللونني خمتلفان ،أليس كذلك؟

صورة ()4
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إذا غطينا الفارق ما بني املربعني ستجد أن كال املربعني لوهنم واحد ،فحينام تزيل
املؤثرات ترى الصورة بوضوح ،وجتد أن لون املربعني واحد وأهنام نفس اللون ،أنظر
صورة ()5

صورة ()5
هل تأكدت اآلن أن نظرتك لألمور ربام تكون خاطئة ،وحتتاج منك للتمعن والتأين
حتى تستطيع أن تعيش وتنجح يف حياتك ،وأختم بذلك التمرين األخري.

تمرين ()3
هناك جمموعة من الدوائر احلمراء والتي حتيط بالدائرة الزرقاء ،والسؤال :هل
الدائرتان الزرقاوتان يف كال الشكلني متشاهبتان يف احلجم أم أن هناك واحدة أكرب من
األخرى؟
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إذا نظرت للوهلة األوىل فستعتقد أن إحدامها أكرب من األخرى ،ولكن هل هذا

صحيح فع ً
ال؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قم بقياس مساحة الدائرتني الزرقاوتني وستجد أن
كلتيهام هلا نفس املساحة.
فلامذا إذن بدت أن إحدامها أكرب من األخرى عند النظر إليهام للوهلة األوىل؟
هذا ما خيربك به تصورك واعتقادك ،ولكن إذا دققت النظر إىل الدائرتني ستجد أن

حجمهام متسا ٍو ،وهلذا يتضح لنا من ذلك التدريب أن الناس ختتلف يف أبسط األمور
بينها وبني بعضها وذلك يف نطاق جوانب احلياة املختلفة ،وذلك االختالف نابع عن
التصورات واالعتقادات الذهنية الداخلية لألفراد،
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نحن كبرش دائماً نرى املوضوعات بشكل عام ،نرى مؤثرات حول املشكلة نعتقد أهنا
هي جزء من تلك املشكلة ،فيجب أن تتخلص من هذه املؤثرات حتى تظهر لنا الصورة
واضحة أكثر.
واآلن قل يل ما الذي استنفدته من تلك التمرينات:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
وحتى نعرف أكثر عن مدى تأثر اإلنسان بتصوراته ومعتقداته علينا أن نعرف أولاً
أصل التصورات الذهنية لإلنسان ومعتقداته املؤثرة عىل أفعاله والتي هي السبب يف
حدوث التغري ما بني الرضا والسخط يف جوانب احلياة املختلفة.
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ً
ثالثا :اختالف اعتقادات البشر

قال "هنري فورد"( :سواء كنت تعتقد أنك تستطيع أو أنك ال تستطيع ،فإنك عىل

صواب) ،إن جودة حياتك ،وأفعالك ،وإنجازاتك مجيعها تتحدد بمعتقداتك.

ً
ارتباطا وثي ًقا بمعتقداتك ،وكام
إن املجهود الذي تبذله والنتائج التي حتققها ترتبط

قال "نابليون هيل"( :إن أي يشء يمكنك التفكري فيه واالعتقاد به ،يمكنك حتقيقه)،

والسبب يف أن الناس يقومون بأفعاهلم هو معتقداهتم.

فإنه من املهم أن ننوه إىل أن خرباتنا املاضية تقوم بعملية ترشيح منتظمة لقدرتنا عىل

رؤية ما حيدث يف العامل ،إال أن هناك طر ًقا عدة للنظر إىل املواقف املختلفة ،فمث ً
ال من

يشرتي تذاكر حفل قبل إقامته ببعض الوقت ثم يبيعها بعد ذلك بسعر أعىل ،يمكن أن
ينظر إليه بعض الناس عىل أنه خمادع يستغل اآلخرين ،ويمكن أن ينظر إليه كذلك عىل
أنه يقدم خدمة ملن ال يستطيعون رشاء التذاكر ،أو ملن ال يرغبون يف الوقوف يف طابور

للحصول عىل التذاكر.

وهكذا هي احلياة ،كل ينظر إليها بمنظوره هو وعىل أساس ذلك املنظور ختتلف
األفعال والتوجهات احلياتية ،وسأحكي لك قصة لطيفة حتى تتأكد مما أقوله.
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قصة الشوكواله

يف عام 1920م تم إجراء جتربة حيث تم إحضار كل األطفال يف أحد األحياء
وأعطوهم ألول مرة قطعة شوكواله ثم غابوا عنهم ملدة أسبوع ومجعوهم والتقطوا هلم
صورة عندما أظهروه هلم للمرة الثانية ليقيسوا ردة الفعل عند األطفال.

قصة أخرى لنفس الصورة

أحرضوا جمموعة أطفال وفاجئوهم بشخص يلبس قناع خميف خيرج عىل األطفال
أثناء التقاطهم للصورة.
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أي قصة هي الصحيحة األوىل أم الثانية؟ إنك بالطبع ستقول أنك صدقت القصة

األوىل ،ولكن إذا ركزت يف الصورة ستجد أن وجوه األطفال خائفة وليس هبا اشتياق.

وهلذا سنخرج بقاعدة أال وهي :اليشء الذي نسمعه أول مرة يثبت يف عقولنا،

واملقدمة تؤثر فينا ،وهذا يؤثر عىل معتقداتنا وأفعالنا.

 -1أثر االعتقاد عىل اإلنسان
•أثر االعتقاد عىل األفعال:

التفكري واالعتقاد مها حمركان للفعل ،فام تعتقده بصدق تستطيع حتقيقه بال أدنى

شك ،فعندما تعتقد بصدق أنك تستطيع إهناء الدراسات العليا اخلاصة بك واحلصول
عىل شهادة املاجيسرت يف مدة زمنية ال تتجاوز تسعة أشهر ،فإنك ستترصف عىل هذا

األساس ،مما سيقربك من حتقيق هدفك كام خططت له.
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•االعتقاد والتأثري عىل السلوك:

تكرار الفعل بانتظام يؤدى إىل تكوين عادة أو سلوك معني يرتبط به اإلنسان ،فتكرار

فعل بعينه يؤدى إىل تكوين السلوك ،وسلوك اإلنسان حيدد مصريه وحيكم إنجازاته ،فام

تفعله باستمرار جتده نتيجة واقعة يف حياتك ،ولذا يتحكم اإلنسان يف مصريه عليه تعديل
سلوكه ،وتعديل السلوك يتطلب يف األساس تعيري املعتقدات اخلاطئة.
•االعتقاد والتأثري عىل النتائج:

وألن االعتقاد يؤثر عىل الفعل ،واألفعال تؤدى إىل النتائج ،فإن االعتقاد بالتبعية له

تأثري مبارش عىل النتائج وإنجازات اإلنسان يف احلياة ،فعندما جيد اإلنسان صعوبة يف التقدم

يف حياته وحتقيق أي إنجازات مادية تذكر ،فعليه أن يعلم أن لديه مشاكل اعتقادية قد أثرت

عىل سلوكه ونتائجه ،وعليه تغيري هذا االعتقاد كي يستطيع احلصول عىل نتائج إجيابية.
•تغري التصورات واالعتقادات:

يعتقد كل منا أنه يرى األشياء كام هي ،وأننا موضوعيون ،إال إن هذا ليس صحيح ًا،

ألننا نرى العامل ليس كام هو ولكن كام نريد أن نراه ،أو كام تم تكييفنا كي نراه.

وعندما هنم بوصف ما نرى فإننا نصف أنفسنا أو مفاهيمنا أو تصوراتنا الذهنية،

وعندما خيتلف اآلخرون معنا يف الرأي فإن أول فكرة تقفز إىل أذهاننا هي أهنم يعانون
من خطب ما.
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ولكن هذا ال يعني أنه ال توجد حقائق ثابتة ،فمن خالل هذا االستدالل

معا بعد تعرضهام مسب ًقا للمؤثرات
ينظر شخصان خمتلفان إىل صورة ثالثة ً
املختلفة للصورتني.

إهنام ينظران اآلن إىل نفس احلقائق املتامثلة – نفس اخلطوط السوداء واملساحات

البيضاء – وحينها يدركان هذه احلقائق ،ولكن كل واحد منهام يفرس تلك احلقائق وف ًقا
للخربات السابقة ،واحلقائق ال تعني شيئًا بعيدً ا عن التفسري.
ويؤدي تغيري التصور الذهني إىل توجهات إجيابية أو سلبية أو اتسم هذا التغيري بأنه
حلظي أو تطوري ،فإنه يساعدنا عىل االنتقال إىل رؤية جوانب العامل بشكل خمتلف وهذه
التغيريات هي التي تصنع التحول القوي ،ومتثل تصوراتنا الذهنية ،صحيحة أو خاطئة،
مصادر توجهاتنا وسلوكياتنا ،وكذلك تشكل عالقاتنا باآلخرين.

 -2أوهام االعتقاد الثامين
يعيش اإلنسان باعتقاد داخيل يؤثر يف كثري من األمور يف جوانب احلياة ،ولكن خيرج
من هذه اجلوانب أوهام اعتقاديه تؤثر عىل استقرار وعيش اإلنسان عىل هذه األرض
وعىل توازنه يف احلياة ،ونعرض بعض تلك األوهام التي تؤثر عىل اعتقاد اإلنسان.
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1)1وهم عدم الكفاية:
يعيش اإلنسان من بداية حياته وهو يريد أن يصل إىل معنى الكامل ،فيعيش اإلنسان
وهدفه يف احلياة هو احلصول عىل املزيد ،فإن كان معه ألف ريال يريد أن حيصل عىل
ألفني  ،وإن كان يمتلك سيارة يريد أن حيصل عىل سيارتني وثالثة وهكذا.
فينخرط اإلنسان يف دائرة عدم الكفاية ،وهذا ما قاله النبي صىل اهلل عليه وسلم:

(لو كان البن آدم ٍ
واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولو كان له واديان البتغى
واديا ثالثا ،وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب) ،فعدم الكفاية هو داء يف اإلنسان يعيش
به ،ولن يكتفي اإلنسان إال بالرتاب.
فاإلنسان يعيش يف وهم عدم الكفاية ويظل مسيطر عليه ،وذلك الوهم يف االعتقاد
ال يكون يف جوانب احلياة املادية فقط بل ويمتد ليشمل مجيع جوانب احلياة املختلفة.
2)2وهم املقارنات:
كل إنسان حيب أن يكون أفضل وأمهر وأمجل إنسان عىل وجه األرض ،وينبع ذلك
الشعور من داخل اإلنسان حلبه يف التميز عن اآلخرين ،وحتى يصل املرء إىل هذا االعتقاد
وأنه رقم واحد يف الكون يقوم بعقد املقارنات بينه وبني الناس من حوله.
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فيقارن بينه وبني غريه يف املستوى املادي واملستوى االجتامعي ،وربام يفاضل ويعقد
املقارنة بينه وغريه من الناس يف كل يشء يف حياته وهذا ما يسبب عدم الرضا عن
حاله ومعاشه ،فيظل يعقد املقارنات بينه وبني اآلخرين ويظل مهه يف احلياة إزالة تلك
الفوارق ،انظر ملا قاله رسول اهلل حممد صىل اهلل عليه وسلم( :ال حتاسدوا ،وال تباغضوا،
وال جتسسوا ،وال حتسسوا ،وال تناجشوا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا).
ويعترب هذا اعتقاد آخر يسيطر عىل الشخص ويسبب له املشاكل يف احلياة ألنه ال
يرىض بام لديه العتقاده أنه غري كايف وأن غريه من الناس عنده أكثر منه ،فيظل يعقد
مقارنات مدى حياته وال يرىض بوضعه حتى وإن كان يف أعىل قمم النجاح.
3)3وهم السيطرة والتحكم:
يعترب وهم السيطرة والتحكم عامل هام عند كثري من الناس ،فيعيش بعض الناس
وعندهم اعتقاد بحب السيطرة والتحكم يف كل األمور من حوهلم ،فتجد يف العالقات
الزوجية الزوج يريد أن يسيطر عىل زوجته والعكس.
ويف عالقات العمل جتد أن املدير يريد أن يسيطر عىل موظفيه ،ويف العالقات
االجتامعية بني األصدقاء ترى أن من األصدقاء من يريد أن يسيطر عىل من حوله
من أصدقائه.
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ِ
َ
واملسيطر عليه غري راض ٍعن حياته ،فاملسيطر عنده حب السيطرة
املسيطر
فكل من

َ
املسيطر عليه فهو غري
وهذا جيعله يف حالة من الضغط ،وكذلك الطرف اآلخر وهو
راض ٍعن حياته ً
أيضا ألنه يظن أنه مقيد.
4)4وهم الوقت:
الوقت هو احلياة ،ولكن خيتلف الناس يف التعامل واحلرص عىل استغالل ذلك
رسيعا وال يستطيع أن ينجز
الوقت ،فتجد بعض الناس يعتقد أن الوقت يمر بني يديه
ً

فيه شيئًا.

وترى أولئك الناس يتعللون برسعة مرور الوقت و مل يضعوا خطة إلدارة وقتهم ،فتجد
رسيعا ومل يستطع أن يذاكر،
الطالب مل ينه دراسة مواده الدراسية ويتعلل أن الوقت مر عليه
ً

وجتد العامل مل ينـه
عمله يف الوقت املحدد
ويتعلل أن الوقت يمر
رسيعا ومل يستطع
عليه
ً
أن ينجز العمل وهكذا.
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وقد شدد اإلسالم عىل رضورة إدارة الوقت جيدً ا بل وحسن التعامل معه ،فقد قال

خس ًا َق ْب َل مَ ْ
(اغتَنِ ْم مَ ْ
النبي صىل اهلل عليه وسلمْ :
خ ٍ
سَ :ش َبا َب َك َق ْب َل هَ َر ِم َك َو ِص َّحت ََك َق ْب َل

ُس ْق ِم َك َو ِغن َ
َاك َق ْب َل َف ْق ِر َك َو َف َر َاغ َك َق ْب َل ُش ُغ ِل َك َو َح َيا َت َك َق ْب َل َم ْوتِ َك).
5)5وهم اليقني بكل يشء:

قد يعتقد البعض أنه جيب أن يكون مل ًام بكل يشء حول املوضوع حتى يستطيع

أن يأخذ قرار ًا فيه وربام خياف أن يفعله ،وعىل الطرف اآلخر هناك من يتهور يف أخذ
القرارات يف حياته ،ويندفع الختاذ إجراءات يف يشء ما دون مجع معلومات عن ذلك
األمر ،وكالمها حيتاج إىل اإلرشاد.
فاألول لديه اعتقاد خاطئ أنه جيب أن يكون عامل ًا بكل يشء حتى ينطلق يف احلياة
ويعمل وينجح فيها ،فرتاه ال يتقدم خطوة وال يتأخر عنها فهو واقف يف مكانه دون
حراك ،وينطبق ذلك عىل جوانب حياته.
ً
وأيضا من يريد أن
فمثلاً يتعلل ببطالته ألنه ليس عنده علم اليقني بذلك املجال،
يتعامل مع الناس ويتعرف عىل أصدقاء جدد ،تراه ال يقدم عىل تلك اخلطوة ألنه ال يعلم
وليس عنده علم يقيني إذا كانت هذه الصداقة ستنجح أم ال.
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وكذلك الطرف اآلخر والذي يندفع يف قراراته دون جتميع معلومات كافية الختاذ
قرار يف أي جانب من جوانب احلياة ،وكالمها حيتاج إىل معرفة كيف يتعامل مع املعلومات
التي من حوله؟.
6)6وهم اللوم:
يلجأ بعض الناس إىل حتميل الظروف سبب فشلهم يف إدارة حياهتم ،فتجد من يلوم
والديه وآخر يلوم رئيسه يف العمل وثالث يلوم مستواه املادي ،وجيد يف هذا اللوم املخرج
من اعرتافه بأنه قد فشل يف إدارة حياته بنجاح.
ويعترب وهم اللوم من أخطر األوهام التي تؤثر عىل اإلنسان واعتقاده ألنه يؤمن أن
الظروف من حوله هي التي ظلمته وأنه غري متحمل مسئولية فشله ،وبالتايل أي فعل
يقوم به هو ليس مسئول عنه بل الظروف هي التي اضطرته إىل فعله ألن ما يفعله ليس
ذنبه بل ذنب من يلومه.
7)7وهم اآلمال:
األمل هو أكسري هذه احلياة ،فبدون األمل يفقد اإلنسان رغبته يف احلياة ،وحتى تتحقق
اآلمال عىل أرض الواقع جيب إعداد خطط حمكمة وإعداد دراسة واختاذ اخلطوات اجلادة
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لتحقيقها ،وكام قال الشاعر:
وما نيل املطالب بالتمني

ولكن تأخذ الدنيا غالبا

فلكي تتحقق اآلمال فال بد من االجتهاد والتعب ،ولكن هناك صنف من الناس
لديه من اآلمال الكثري ولكنه ال يأخذ خطوات جادة لتحقيقها ،فهو يريد أن يكون يف
أعىل املناصب.
ويكون لديه سيارة فارهة ويكون يف مستوى مادي متميز ،ولكن مع األسف كلها
آمال وأحالم يف عقل صاحبها فقط وطاملا مل يضعها يف صورة خطط وحيدد كيف يصل
إىل تلك اآلمال؟ ،فستبقى يف ذهن صاحبها ولن تتحقق.
8)8وهم املعاناة:
وهو الوهم الذي جيعل من احلياة عبارة عن كآبة ،وليس فيها جمال للسعادة ،فمثلاً
جتد الشخص ال يستمتع بساعات عمله ويضع يف ذهنه أهنا ساعات معاناة ،وجتد املتزوج
يسيطر عليه أنه يف زواجه يف حالة معاناة ،وجتد الطالب يف تعامله مع املواد الدراسية
واملراحل الدراسية كأنه يف حالة معاناة ،وترى األم تتعامل مع أطفاهلا وتضع يف ذهنها
أهنا تعاين من أوالدها.
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فتجد عىل كل جانب من جوانب احلياة من يضع يف ذهنه أنه يعاين من يشء ما ،فوهم
املعاناة هو اعتقاد يف ذهن صاحبه يربطه بمعاناة وكلام يفعل ذلك الفعل جتده يشتكي من
معاناته ،ويصيبه اإلحباط وامللل والتأفف.

 -3مترين لتغيري معتقداتك املقيدة
قم بكتابة ثالثة معتقدات مقيدة لك يف حياتك والتي تشعر أهنا متنعك من احلصول

عىل ما تريد ،وقد يكون الذي تعتقده مثلاً أنه " :ليس لدي املال الذي يكفي إلنشاء عمل
ريا ،لذا فلن استطيع التقدم ،أو ال يمكنني النجاح" ،أيا
حر خاص يب  ،فقد نشأت فق ً
كانت هذه املعتقدات فاخرت من ثالثة إىل مخسة معتقدات وقم بتدوينها.
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ثم بعد ذلك اكتب من ثالثة إىل مخسة معتقدات جديدة ترغب يف حدوثها واسأل
نفسك :ما الذي ترغب يف حدوثه ؟ ما نوع االعتقادات اجلديدة التي قد تساعدك يف
احلصول عىل حياة أفضل؟ ما املعتقدات التي سوف ختدم احتياجاتك اآلن؟ ما الذي
حتتاج أن تؤمن به بشأن ذاتك لكي تصبح الشخص الذي تود أن تكون؟
وحينام تنتهي من التمرين السابق وحتدد معتقداتك القوية الدافعة اجلديدة والتي ترغب
يف احلصول عليها ،فإنه يمكنك البدء يف رؤية نفسك وكأنك أصبحت هذا الشخص
الناجح ،فيمكنك التظاهر من اآلن أنك قد أصبحت بالفعل الشخص الذي ترغب فيه.
فعىل سبيل املثال ،إذا كنت تريد التخلص من اعتقاد قديم بكونك تعاين من الوزن
الزائد وأنك ضعيف وال تتمتع بصحة جيدة وترغب يف تنمية اعتقاد جديد بأنك تتمتع
بصحة جيدة وبقوة جسدية وقوام ممشوق ،فإنه يمكنك الترصف بالطريقة التي يترصف
هبا الشخص الذي يتمتع باللياقة البدنية.
وعندما تواجه اختيارات الطعام اسأل نفسك" :ماذا سيختار الشخص الذي أود
أن أكون مثله؟".
وإذا كنت ترغب يف أن تكون رجل أعامل ناجحا فانظر إىل نفسك عىل أنك ناجح
بالفعل ،عليك بارتداء املالبس التي جتعلك تبدو يف أفضل حال طوال الوقت ،وترصف
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عىل أنك ناجح ،ويف أي موقف اطرح سؤال "ما الذي قد يفعله شخص ناجح يف هذا
املوقف؟"" ،ما الذي قد يفعله الشخص الذي أود أن أكونه يف مثل هذا املوقف؟".
رابعا :اإلرشاد ملاذا ؟
ً

اإلرشاد هو أسلوب حياة ،فكلنا حيتاج إىل اإلرشاد يف حياته حتى يتفادى املشاكل
التي يواجهها يف مجيع جوانب احلياة ،فكام بينا أن املشاكل إنام حتدث بسبب األفعال التي
يقوم هبا املرء ويكون مبعثها االعتقادات اخلاطئة أو األوهام االعتقادية.
ونتيجة لذلك حيدث عدم الرضا يف جوانب احلياة ،ويتدخل اإلرشاد حتى يصحح
االعتقاد املغلوط عند الناس حتى يرشدهم إىل الطريق الصحيح ،وهلذا حيتاج كل واحد
منا إىل اإلرشاد.
فربام يكون اإلرشاد مبني ًا عىل سؤال الفرد لنفسه جمموعة من األسئلة ،وإهلام نفسه
بنفسه ،فعن طريق تلك اخلاصية وهي طرح األسئلة واإلجابة عنها تفتح املجال للشخص
بأن يتحرر من أوهام االعتقاد الداخلية ،وهذا مستوى من اإلرشاد.
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واملرشد يف األساس حياول تصحيح اعتقاد املسرتشد ،وذلك ألنه يعلم أن مشاكل
اإلنسان تنبع يف املقام األول من خلل معني يف اعتقاده ،ولذا حتدثنا يف هذا الفصل عن
االعتقاد كمحرك للفعل ،وكيف أن طريقة التفكري حتدد املصري ،وكيف أن مشاكل
اإلنسان تكون نابعة من طريقة تفكريه واعتقاده.
وينحرص دور املرشد يف طرح األسئلة فقط وإهلام الشخص إىل أسئلة تساعد الفرد
إلجياد حلول بنفسه ملشكالت احلياة ،فاملرشد ال يعطي وال يوجه وال يفرض عىل الفرد
أي حل أو معلومة أو عالج ملشكلته وإال يتغري مضمون اإلرشاد وال يكون إرشا ًدا
باملعني احلريف.
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القيادة
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فكلنا حيتاج إىل اإلرشاد ليطور من نفسه ويساعد نفسه حلل املشكالت التي تواجهه
يف احلياة ،فالعامل حيتاج إىل اإلرشاد حتى يستمر يف اإلنتاج والفاعلية والنشاط الذي
حيتاجه العمل لبلوغ أقىص درجات اإلنتاج.
وحيتاج الطالب إىل إرشاد لفتح أفاق تعليمية أمامه تساعده يف التصميم عىل حتقيق
النجاح ونيل أعىل الدرجات الدراسية ،والزوجة حتتاج إىل إرشاد ليساعدها يف جتنب
املشكالت األرسية وكيفية تربية أبناءها ،فنحن كلنا حيتاج إىل إرشاد.


القسم الثاني
معايير الفدرالية العالمية
لإلرشاد ICF

محمد الجفيري
دورة "القيادة باإلرشاد"
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الفصل الثالث :بناء األساسات
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املعيار األول :اتفاقية أخالقيات اإلرشاد الدولية.
املعيار الثاين :اتفاقية اإلرشاد.
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املعيار األول :اتفاقية أخالقيات اإلرشاد الدولية

اً
أول :فهم أخالقيات اإلرشاد

هي املرحلة األوىل من مراحل العمل اإلرشادي ،حيث يعتمد نجاح العملية
اإلرشادية بدرجة كبرية عىل قدرة ومهارة املرشد يف القيام بعملياهتا بشكل سليم.
وتنطلق أمهية هذه املرحلة من مسامها خاصة فيام يتعلق بمهمة املرشد يف إعداد
املسرتشد هلذه العملية ومساعدته عىل فهمها واستيعاهبا ومعرفة فوائدها ،وهلذا تم وضع
أخالقيات للعمل يتحتم عىل املرشد أن يلتزم هبا.
ثان ًيا :أهم أخالقيات اإلرشاد

•رسية املعلومات:

تعترب اجللسة اإلرشادية هي عبارة عن جلسة بوح بأرسار كثرية يبوح هبا املسرتشد،
ربام تكون هذه األرسار هلا عالقة بأمور خطرية سواء كانت أرسار عائلية أو أرسار هلا
عالقة بالعمل.
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وكل تلك األرسار يعلم هبا املرشد ،وهلذا من اخلطورة بمكان أن حيدث هبا املرشد
فهي أمانة يلتزم هبا املرشد جتاه املسرتشد ،وال يمكن أن حيدث
بتلك األرسار إال بإذن من املسرتشد ،وقبل أن تؤثر ترسيب
تلك املعلومات عىل املسرتشد فإهنا ستؤثر عىل املرشد ً
أيضا،
ألنه بذلك يدمر سمعته.
أرسار املسرتشدين جيب أن تكون يف بئر عميق
داخل عقلية املرشد وال خترج إال إذا سمح هو
بذلك وقليلاً ما حيدث.
•العالقة املهنية
عالقة املرشد باملسرتشد هي عالقة
مهنية بحتة ،فمن املمكن أن تكون هناك
وخصوصا إذا كان هناك
عالقة صداقة ولكن جيب أال تتطور أكثر من ذلك
ً
اختالف يف اجلنس ما بني املرشد واملسرتشد ،فإن ذلك يؤثر عىل عملية اإلرشاد بالسلب.
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•إخالص املرشد

حتتاج عملية اإلرشاد يف املقام األول إىل اإلخالص ،فحتى يستطيع أن يؤدى دوره

بفاعلية جيب أن يكون صادق ًا مع املسرتشد وال يضله ،فعىل املرشد أن يتحىل باإلخالص
وأن يبتغي وجه اهلل وأن يأخذ نية صاحلة يف مساعدة الناس.
•اإلحالة

اإلرشاد هو مساعدة الناس وإهلامهم حلل مشاكلهم وهذا هو مبدأ اإلرشاد العام،
ولكن هناك أنواع أخرى من اإلرشاد وقد بيناها قبل ذلك ،فأنت كمرشد إذا جاءك
مسرتشد وحيتاج جلسة نفسية أو جلسة تدريبية أو تطويرية مهارية.
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وذلك خارج ختصصك فيجب أن حتيل املسرتشد إىل أهل التخصص ،فمن
أخالقيات اإلرشاد أال ترشد شخص يف غري جمالك حتى ال حتدث أرضار تؤثر عىل
سمعتك أو تؤثر عىل املسرتشد نفسه.
وهلذا إذا جاء شخص حيتاج إىل جلسة إرشادية ولكن يف جمال التقني فعليك أن حتوله
وترسله إىل املرشد التقني ،وهذا من أمانة وأخالقيات مهنة اإلرشاد.
•التكاليف

تأخذ عملية اإلرشاد وقت ًا كبري ًا من املرشد وكل ذلك مأخوذ من وقت املرشد ويعطله
عن عمله األصيل ،وهلذا فإن عملية اإلرشاد تقوم عىل أساس املقابل املادي وإن كان جزء
منها جماني ًا.

فاملسرتشد يذهب إىل املرشد ويتفق معه عىل مقابل مادي مقابل جلوسه معه
واستقطاع ذلك الوقت من املرشد ،ولكن جيب أن يكون املقابل غري مرهق وال جمحف
للمسرتشد.
أما اإلرشاد املجاين للمسرتشد فغالب ًا ما حيدث يف الرشكات واملؤسسات ،ففي بعض
األحيان حتتاج الرشكات إىل تطوير مهارات بعض مدرائها فتعطيهم جلسات إرشادية
عىل حساب املؤسسة أو الرشكة.
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ثال ًثا :السلوك االحترافي األخالقي للمرشد

حيرص املرشد عىل التخزين اآلمن أو التخلص التام من أي سجالت تم إنشاؤهاخالل عمله مع املسرتشد خالل اجللسة اإلرشادية بطريقة تعزز الرسية واألمن

واخلصوصية ،وفقا للقوانني واالتفاقات املعمول هبا.

جيب عىل املرشد أن حيرتم حق املسرتشد يف إهناء عالقة اإلرشاد يف أي وقت خاللاجللسات اإلرشاد ية وفقا ألحكام االتفاق أو العقد.

حيرص عىل املرشد أن حيرص عىل أشد درجات الرسية مع كل معلوماتاملسرتشدين.

يسعى املرشد لتجنب تضارب املصالح والرصاعات وجيب عليه أن يتقدم باستقالتهعندما حتدث مثل هذا الرصاعات.

جيب عىل املرشد أال يقع يف عالقة عاطفية مع أي من املسرتشدين.عىل املرشد أال يتخذ أي منفعة شخصية أو مهنية أو مالية أو منفعة للعالقة بينهوبني املسرتشد.

جيب أن يرشح املرشد بعناية للمسرتشد قبل أو يف اجللسة األوىل طبيعة اإلرشادوطبيعة وحدود الرسية والرتتيبات املالية وأية رشوط أخرى لالتفاق اإلرشادي

أو العقد.
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القيادة
باإلرشاد

نص تعهد املرشد األخالقي لالحتاد الدويل
للتدريب()ICF
نص تعهد املرشد األخالقي

 باعتباري مدرب حمرتف يف فدرالية اإلرشاد العاملية ،أقر وأوافق عىلااللتزام بالقواعد األخالقية والقانونية جتاه عمالئي واملسرتشدين وزمالئي

املرشدين ولكل العامة بصفة مطلقة.

 -وأتعهد باالمتثال لقانون فدرالية اإلرشاد العاملية  ICFلألخالق وممارسة

هذه املعايري مع أولئك الذين أرشدهم.

 -إذا خرقت هذا التعهد يف أي جزء من قانون فدرالية اإلرشاد لألخالق،

أوافق أن  ICFوفقا لتقديرها قد حتملني املسؤولية الكاملة.

 -وأوافق أيضا أن أحتمل املساءلة من قبل فدرالية اإلرشاد العاملية ICFعن

أي خرق وقد تشمل العقوبات فقدان عضوية  ICFأو فقدان اعتامدي منها.
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املعيار الثاني :اتفاقية اإلرشاد

هتتم اتفاقية اإلرشاد بوضع إطار التزامي ما بني طرفني االتفاق ومها املرشد
واملسرتشد ،فأصل االتفاق يعتمد عىل إهلام املرشد للمسرتشد لتحقيق أهدافه أو إهلامه
حلل مشاكله ،وهلذا جيب أن حيتوي العقد اإلتفاقي عيل عدة مبادئ.
اً
أول :محتوى عقد اإلرشاد

• توضيح نوع العالقة بني املرشد واملسرتشد بأهنا عالقة إرشادية وليست توجيهية،

وليست عالقة عاطفية أو اجتامعية أو دينية ،وهلذا جيب االهتامم بأصل العالقة ،واحلفاظ
عىل خصوصية املسرتشد ووضع حدود وضوابط اجتامعية ودينية وعاطفية ال يتجاوزها
املرشد.
• املوضوع الذي سيتم التحدث عنه :فمن بنود العقد اإلتفاقي حتديد موضوع

اإلرشاد املطروح للنقاش ،فإذا كان هذا املوضوع من ضمن اإلرشاد العام فاملرشد
يستطيع أن يقدم تلك اجللسات.
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• أما إذا كان موضوع املطلوب اإلرشاد فيه ختصيص وخارج جمال املرشد فيجب أن

يقوم بتوجيه املسرتشد ملن سيساعده ،فمثلاً إذا كان املوضوع يف املجال التقني أو النفيس
أو األرسي حينها يوجه املرشد املسرتشد ملن هم أصحاب ذلك املجال.
• املدة املخصصة للجلسة:جيب عىل املرشد أن حيدد مدة اجللسة قبل بدايتها ،فيحدد

للمسرتشد الوقت الذي سيقضيه معه ،مثل أن يقول له مثال( :سأجلس معك ملدة ساعة
واحدة) ،فإن مل يقم املرشد بتحديد مدة اجللسة الزمنية مسبقا فإن ذلك قد يتسبب ببعض
اإلزعاج للمسرتشد.
فمث ً
ال إذا كان املسرتشد يعانى ممن مشكلة كبرية تستدعى التحدث لساعات ،وفجأة
أثناء احلديث وقبل أن ينتهي من رشح املشكلة يقول له املرشد :انتهى وقتك  ،سيكون
انطباعه عنه يف هذه احلالة أنه مرشد غري كفء .لذا جيب عىل املرشد أن حيدد مدة اجللسة
قبل بدايتها ،فيحدد للمسرتشد الوقت الذي سيقضيه معه ،أو يقول له :أن هذا املوضوع
حيتاج إىل ثالث جلسات متتالية كل جلسة يف يوم منفصل.
• عدد اجللسات اإلرشادية:من اهلام يف عقد االتفاق أن يبني املرشد للمسرتشد عدد

اجللسات التي سيتم االتفاق عليها ،وذلك خيتلف بناء عىل حجم املشكلة أو املوضوع
الذي يتكلم فيه املسرتشد.
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فقد حيتاج موضوع اإلرشاد إىل جلسة واحدة يف اليوم أو حيتاج إىل عدة أيام وربام
يأخذ جلسة كل شهر عىل مدار السنة ،فيجب يف العقد حتديد عدد اجللسات اإلرشادية.
•

االتفاق عىل التكلفة:جيب يف العقد االتفاق عىل التكلفة التي سيدفعها املسرتشد

للمرشد ،وهل هذه اجللسات ستكون جمانية أم بمقابل مادي؟

وهل سيكون هناك راع أو كفيل للمسرتشد سيقوم بالدفع بالنيابة عن

املسرتشد؟ وحيدث ذلك عندما يكون املسرتشد موظف ًا يف رشكة ،والتي تقوم
بدورها بتعيني مرشد يقوم بعملية اإلرشاد ملوظفيها يف حماولة من إدارة الرشكة
لرفع كفاءة املوظفني وتعزيز أداءهم .وىف تلك احلالة تكون الرشكة مسئولة عن دفع
مقابل اخلدمات اإلرشادية للمرشد.
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ثان ًيا :نص عقد متابعة المسترشد

العقد يمثل يف املقام األول اتفاق ًا للمتابعة بني املرشد واملسرتشد ،حيث يتعني عىل

املرشد عمل جلسات متابعة إرشادية دورية مع املسرتشد يف مواعيد متفق عليها مسبق ًا.

أحيا ًنا يستخدم يف هذا العقد كلمة اسمها املمول أو الراعي ،والراعي هو الذي يدفع
تكاليفك كاملة .فعىل سبيل املثال يف رشكة قطر للطريان ال يوجد مهندسو طريان وخرباء
يف ذلك املجال.
واملشكلة أن االستعانة بخرباء من اخلارج تُكلف الرشكة مبالغ طائلة ،وهم
وال ينقلون اخلربة والعلم للذين يتعلمون منهم ،وهذه املشكلة موجودة يف مجيع
املؤسسات احلكومية.
لذا فقد ابتكروا نظام جديد مثل الكوتشنج ،حيث يتعني عىل ك ً
ال من اخلرباء أن يقوم
بتعليم أحد من األفراد الذين هم أسفل منه يف الدرجة الوظيفية حتى يصل يف خالل
عامني إىل درجة األستاذية.
وهذا العقد رسي بينك كمرشد وبني املسرتشد ،وهو رسي ألنه ال جيب أن يطلع
عليها أحد إال بموافقة الطرفني.
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اتفاقية جلسات إرشادية

اسم املرشد................................................................ :
اسم املسرتشد.............................................................. :
تاريخ بدء جلسات اإلرشاد.................................................:
عدد اجللسات املتفق عليها................................................. :
توقيع املسرتشد

		
توقيع املرشد
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.........................
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املعيار الثالث :إنشاء العالقة

هيدف هذا املعيار إىل توثيق العالقة بني املرشد واملسرتشد ،وبناء الثقة واأللفة ووضع

أساسيات قوية للعالقة بينهام ،وهلذا فإن هذه املرحلة هتدف إىل األمور التالية:

-وضع أساسيات قوية لرشاكة مع املسرتشد ،إنشاء التوقعات لعالقة صادقة مبنية

عىل الثقة؛ مما يزيد مستويات النزاهة والرسية واالحرتام ليتم الدعم بشكل صحيح.

بناء الثقة واأللفة وذلك خللق بيئة آمنة وداعمة التي تنتج االحرتام املتبادلاملستمر والثقة.

كرس اجلليد واحلواجز النفسية التي بني املرشد واملسرتشد.ولكي تتم مرحلة إنشاء العالقة البد من وجود ثالث مراحل وهي:اً
أول :التعارف

تبدأ مرحلة إنشاء العالقة باستعداد املرشد للدخول يف العملية اإلرشادية من

البداية ،ونقصد باالستعداد عدم وجود أي عوامل قد تشتت انتباهه وحتول بينه وبني
تقبل املسرتشد.
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فمثلاً يتطلب من املرشد االستعداد الداخيل (الفكري ،والنفيس) وسؤال نفسه "
ماذا أعرف عن هذه الفئة من الناس؟ وماذا أعرف عن هذا الشخص بالذات؟ وما هي
مشاعري جتاه املسرتشد؟".
أما بالنسبة لالستعداد املعلومايت فيتطلب تزود املرشد ببعض املعلومات األولية
عن املسرتشد – إن وجد – وحالته والتي قد تفيده يف عملية اإلعداد ،فاالستعداد اجليد
للمشكلة يتطلب من املرشد مراجعة وقراءة املعلومات اخلاصة باملسرتشد واملدونة
يف سجل أو تقرير التحويل ،ومراجعة ملفات سابقة وغريها من الوثائق والسجالت
اخلاصة باملسرتشد.
 تتضمن مرحلة التعارف األمور اآلتية:•يقوم املرشد بالرتحيب باملسرتشد والسامح له باجللوس أمامه ،ويتم الرتحيب من
خالل استخدام الكلامت اللفظية كقوله "السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته" ،أو

"صباح اخلري" ،أو "أهلاً ومرح ًبا" ،أو "تفضل حياك اهلل" ،والتعبريات غري اللفظية
كاالبتسامة والبشاشة يف وجه املسرتشد ،واستقباله عىل الباب ،ومصافحته.

•يعرف املرشد بنفسه للمسرتشد ويعلمه ما يمكن أن يقدمه للمسرتشد من خدمات،
فيبدأ املرشد بتعريف اسمه ووظيفته ،ومن األفضل أن يركز التعريف عىل اجلوانب
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التي هتم املسرتشد ،كام ينبغي أن يكون أسلوب الكالم الذي يستخدمه املرشد يف
عملية التعريف مفهوم وواضح للمسرتشد ،وال يمنع أن يستخدم املرشد أساليب
أخرى كامللخصات وأفالم الفيديو واملقدمات املسجلة.
•ثم تتاح الفرصة للمسرتشد يف أن يعرف نفسه ويبني سبب زيارته للمرشد ،وهنا
يعطي املرشد للمسرتشد الوقت الكايف حتى يعرب عن نفسه وعن سبب زيارته،
ويعمل قدر اإلمكان عىل مساعدته للقيام هبذه العملية يف حالة شعوره باخلجل أو
اخلوف أو الرتدد خاصة فيام يتعلق باإلفصاح عن سبب زيارته وذلك من خالل
توجيه بعض األسئلة البسيطة والعبارات التي تعينه وتشجعه عىل التحدث،كام
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يستخدم املرشد وسائل الطمأنة والتقبل والتقدير واالحرتام حتى توفر قدر من
األلفة خاصة للمسرتشدين الذين يزورون املرشد ألول مرة.
•توضيح دور املسرتشد وإبراز أمهيته يف نجاح العمل اإلرشادي :فيوضح املرشد أن
للمسرتشد حقوق وعليه واجبات حمددة كتحمل مسؤولية التغيري واجلدية وتنفيذ
والواجبات املنزلية واألعامل امليدانية ،واملشاركة والتفاعل ،والتحيل بالرصاحة
والصدق يف اإلفصاح عام يف النفس ،والثقة يف املرشد واحرتامه وتقديره.
•بيان أهداف العملية اإلرشادية وأساليبها بطريقة موجزة ومفهومة :ويف هذه الوقت
يقوم املرشد بتوضيح أهداف عملية اإلرشاد وإبراز أمهيتها وإجيابياهتا وفوائدها
للمسرتشد وذلك بلغة مبسطة مفهومة.
•يوضح املرشد القواعد املنظمة للعمل اإلرشادي :حيث يبني املرشد أهم اجلوانب
التي ذات القيمة الضخمة يف العملية اإلرشادية كاحلديث عن الرسية وااللتزام
بحضور اجللسات يف مواعيدها واجلدية وحتمل املسؤولية والنشاط والتفاعل التي
ينبغي أن يلتزم هبا الطرفان.
•إتاحة الفرصة للمسرتشد ملعرفة اجلوانب التي مل يفهمها :وهنا ينبغي عىل املرشد
أن يتيح للمسرتشد فرصة كاملة لطرح تساؤالته واستفساراته عن مجيع العمليات
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السابقة كاألهداف واألساليب واألدوار والقواعد املنظمة للعمل اإلرشادي ،وعدم
شعور املرشد بأي حرج إلعادة وتوضيح أي نقطة مما سبق لضامن فهم املسرتشد ملا
هو مقدم عليه.
•رشح األساليب واألنشطة واألعامل واملهام املرتبطة هبذه العملية :وذلك يعطي
صورة واضحة للمسرتشد ملا هو مقبل عليه من مسؤوليات وعمل ،وهو األمر
الذي سيساعده يف فهم العملية اإلرشادية واختاذ القرار بشأن االستمرار أو عدمه.
 أمور جيب االهتامم هبا يف التعارف:•املظهر الشخيص للمرشد:
دورا ها ًما يف تنمية اجللسة اإلرشادية وتقدمها نحو
يلعب املظهر الشخيص للمرشد ً

حتقيق أهدافها ،وال يتعني عىل املرشد االلتزام بارتداء مالبس معينة ،لكن جيب عليه أن
تكون مالبسه مناسبة ومالئمة لوضعه يف مجيع األحيان .و ُي َ
رتك للمرشد مطلق احلرية

ليقرر ما يرتدى ألنه ال يمكن ألي مرشد أن ُيريض أذواق املسرتشدين كلهم بام يرتديه.

أما بالنسبة لألنثى ،عليها أن ترتدي املالبس املحتشمة التي تسرت عورهتا وال تربز
مفاتنها بقدر اإلمكان ،وتكون املالبس التي ترتدهيا املرشدة وهي تقابل هبا املسرتشدين

من النوع املألوف واملتعارف عليه يف مالبس النساء كالفساتني مثلاً .
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وال تعني كلمة (مناسب) أن تكون املالبس غالية الثمن ،وال أن تكون عىل أحدث
صيحات املوضة العاملية ،وال أن تكون مشرتاه من أفخم معارض األزياء ،إنام تعني هذه
الكلمة أن تتميز مالبس املرشد بكل اخلصائص التي توفر البساطة التي يقدر عليها أي
فرد ،والتي حتقق الذوق السليم الذي يرىض عنه اجلميع بصورة عامة.
 بيان قيمة الوقت يف اجللسة اإلرشادية:(الوقت من ذهب) فهو ال ينتظر أحد ،فيعترب الوقت من أهم املقومات التي تساعد
يف بناء املقابلة اإلرشادية ،لذلك عندما حتدد موعدً ا للمسرتشد ،جيب أال تدعه ينتظر
بعده ولو بدقائق قليلة حتى ال يظن أنك هتمله ،وحتى ال تُعطيه انطباع أنك قد نسيت
موعد املقابلة.
وال يُبذ أيضا حضور املسرتشد للمقابلة قبل موعدها بوقت طويل حتى ال يمل
االنتظار وحتى ال تضطرب أعصابه نتيجة لذلك ،ولكن جيب أن حيرض املسرتشد يف
املوعد املحدد بالضبط دون تأخري عن احلضور ودون التبكري فيه.
إن تأخر املسرتشد عن موعد احلضور للمقابلة اإلرشادية يؤثر عىل وقتها حيث
يقلل من مدهتا اإلمجالية ،كام أنه قد يؤثر عىل وقت املقابلة التالية هلا مبارشة وبالتايل عىل
املقابالت املتالحقة بعدها.
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أما بالنسبة للمرشد فعليه أن يعلن رصاحة للمسرتشد عن الفرتة الزمنية التي سوف
تستغرق فيها املقابلة بينهام ،وعليه أن ينبه املسرتشد إىل ذلك قبل طرح مشكلته ،والقصد
من ذلك ليس حرص حديثه خالل هذه الفرتة الزمنية ولكن حتى يتعود عىل تنظيم أفكاره
يف خالل فرتة زمنية حمدودة.
يفضل وجود ساعة معلقة عىل احلائط أو موضوعة عىل املكتب حتى تنبه املرشد
بقرب انتهاء مدة اجللسة ،وإن مل يكن هناك ساعة غري تلك التي حيملها املرشد
فعليه أن خيتلس النظر
إليها دون أن يشعر
املسرتشد بذلك حتى
ال يدفعه لالنتهاء من
حديثه برسعة.
وحتى ال يقطع أفكاره وال يسبب له اضطرا ًبا

يف عرض مشكلته .وجيب أن ترتك فرتة زمنية حوايل مخس
عرشة دقيقة بني هناية اجللسة وبداية جلسة أخرى الحقة هلا
حتى يتسنى للمرشد تسجيل مالحظاته وكل ما يتعلق باجللسة
ويستعد الستقبال املسرتشد اآلخر يف اجللسة الالحقة.
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ثان ًيا :بناء الثقة

كمرشد هل تعتقد أن املسرتشد الذي أمامك سيأيت إليك ويتكلم معك بام يدور
داخل عقله يف أول جلسة؟ بالطبع ال ،ولكن ملاذا؟ ألنه يفتقر إىل الثقة بك ،فبناء الثقة
واأللفة مع قدرة املرشد عىل خلق بيئة آمنة وداعمة وتنتهج االحرتام املتبادل املستمر
هي التي تدفع املسرتشد أن يتكلم ويعرض مشكلته ،فالثقة هي من األساسيات إلنشاء
عالقة احرتافية بني املرشد واملسرتشد.
 الثقة هي أساس أي عالقة:قال وارين بنيس يف كتاب كيف تصبح قائدً ا« :االستقامة هي أساس الثقة ،والثقة
ليست أحد مقومات القيادة بقدر ما هي نتاج هلا ،إهنا الصفة الوحيدة التي ال يمكن
اكتساهبا ،وإنام البد من استحقاقها ،إهنا متنح من جانب الزمالء واملرءوسني ،وبدوهنا ال
يستطيع القائد العمل بكفاءة».
يمكن قول هذا ليس عن القادة والتابعني فحسب ،ولكن عن مجيع أنواع العالقات

ً
أيضا ،إن بناء الثقة يشبه تشييد مبنى ،األمر يستغرق وقتًا والبد من القيام به قطعة وراء
قطعة ،وكام هي احلال يف أعامل البناء ،فإن اهلدم أكثر سهولة ورسعة بكثري من البناء،
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ولكن إذا كان األساس متينًا ،فإن فرص حتمل وصمود ما يتم بناؤه فوق هذا األساس
ريا.
تزيد كث ً
 الثقة هي إطار أي عالقة:يمكن وصف العالقة ً
أيضا عىل أهنا مثل صورة زيتية ،والثقة هي اإلطار املحيط هبا؛
والذي حيافظ عليها ،اإلطار هو الذي يعطي السياق الذي نرى فيه العمل الفني ،الثقة
تعني حدود العالقة ،والثقة تثبت العالقة حتى يمكن االستمتاع هبا ،والثقة هي التي
توفر التكون العاطفي للعالقة.
يقدم لنا ويليام إم .بوست -،مؤلف كتاب ( قادة التغيري) -منظوره حول كيفية
احلفاظ عىل العالقات:
«يتم بناء الثقة عندما تتطابق األقوال واألفعال ،وتنشأ الثقة ً
أيضا عندما يشعر
الناس باألمان  ،ولكن عندما يتم ازدراء اآلراء واألفكار والسخرية منها ،ال يستغرق

األمر وقتًا طويلاً لتدرك أن املناخ غري آمن وال يستحق تعريض نفسك للخطر ،ويمكن
إضعاف املناخ الدفاعي عن طريق تقديم تعليقات وصفية وليست تقييمية ،والتعبري
عن مشاعر االهتامم واملشاركة ،واإلنصات ،واالستعداد للبحث ،وفهم االستفادة من
آراء اآلخرين بفعالية».

96

القيادة
باإلرشاد

الفصل الرابع

 إذا كنت ترغب يف االستمتاع بجامل العالقات ،فقم بوضعها يف إطار من الثقة.•الثقة هي قمة أي عالقة:
عندما يثق شخصان أحدمها باآلخر ،يمكن أن تنمو العالقة إىل مستوى من الصداقة

القيمة الرائعة ،إهنا تصل إىل أعىل القمم .قال الكاتب وناصح امللكة فيكتوريا ،تشارلز
كينجز يل « :إهنا نعمة بالنسبة ألي رجل أو امرأة أن يكون لديه صديق؛ روح برشية أخرى

يمكننا الثقة هبا بشكل مطلق ،شخص يعرف أفضل وأسوأ ما فينا ،وحيبنا برغم كل عيوبنا».
•ملاذا جيب عىل الناس أن يثقوا بك؟
أكتب يف ورقة ثالث نقاط رئيسية ،ملاذا يثق املسرتشد فيك؟.
..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................
واآلن بعد أن اخرتت ثالثة أسباب أخرت منها واحد ًا فقط ،وضعه يف أي من اخلانات

التالية:

بعد اختيارك سبب جيعل الناس تثق بك ،سأقول لك رس ًا بسيط ًا عن أهم األسباب

التي جتعل الناس تثق بك.
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نجاحاتك

انجازاتك

قدراتك

شخصيتك

شكلك

مبادئك

•مبادئك:
رسم ستيفن كويف شجرة الثقة وبني فيها أن أكثر األمور التي جتعل الناس تثق فيك

هي املبادئ التي تؤمن هبا ،وذلك عىل عكس توقعات البعض أن الثقة تأيت من اإلنجازات
أو من الشكل أو من خربات الشخص وإن كانت هذه األمور تؤثر يف معيار الثقة ،ولكن

املبادئ هي أكثر األمور التي يبحث عنها الناس يف املرشد.

شجرة الثقة لستيفن كويف

فتجد يف شكل الشجرة أن اجلذور وهي املبادئ جتعل الناس تثق بك ،وأحيا ًنا

أخرى جتد أن بعض الناس تعتقد أن اإلنجاز هو مصدر الثقة ؛وذلك مثلاً ألين مدير أو
استشاري أو مدير مؤسسة كذا.
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ولكن الناس تثق يف املبادئ والقيم ،فحينام نختار مبادئنا وأهدافنا جيب أن
نختارها بعناية ،فالناس تثق يف املبادئ سواء كانت مبادئ سيئة أو حسنة  ،الثقة تبنى
عىل املبادئ ،فانتبه لذلك األمر جيدً ا ،فلن جتد شخص ًا يعطيك رس من أرساره إال بعد

أن يثق يف مبادئك.
 -إذا أردت أن حيكي لك املسرتشد أرساره احلقيقية ركز عىل مبادئك.

•االبتسامة:

مشاركة املشرتكني يف احد الدورات

أول مفتاح لقلوب الناس هو االبتسامة ،فلو قلت للمسرتشد تكلم عن مشكلتك
وأنت غري مبتسم لن يثق بك ،فحينام يأتيك املسرتشد ويريد أن يأخذ جلسة إرشادية
فأول أمر جيب أن تفعله هو أن تبتسم له ،فهذه االبتسامة تبني الثقة.
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 أهم سبعة أسباب لفقدان الثقة:•الغيبة:Gossipingإذا جاء املسرتشد ووجد أن املرشد يغتاب الناس ،ويتكلم
عن املسرتشدين الذين قام بإرشادهم قبله ،فمن املستحيل أن يثق به ،ألنه سيعلم
جيدً ا أنه بعد انتهاء اجللسات اإلرشادية سيتكلم عنه بعد ذلك.
وهذه من األمور اخلطرية التي تؤثر بالسلب عىل سمعة عىل املرشد وتدفع الناس
لفقد الثقة فيه ألنه يف هذه احلالة يصبح غري أهل للثقة ألنه أخل باألمور متعلقة بالرسية
واخلاصة باملسرتشدين ،وأغلب البرش ال حيب أن يعلم الناس عن مشاكله اخلاصة.
•احلكم عىل اآلخرين :Judgingيفقد املسرتشد الثقة يف املرشد احلكم الذي
جيلس وحيكم عىل اآلخرين ،فمن الطبيعي أن املسرتشد سيتوجس خيفة أن
املرشد سيحكم عليه كذلك ،وهلذا يفقد املسرتشد الثقة يف املرشد الذي حيكم
عىل اآلخرين.
•السلبية :Negativityوهو املرشد الذي ال جتد عىل لسانه إال إخراج سلبيات
املسرتشد وتبيني تقصريه يف التعامل مع األمور من حوله .هذا املرشد يشبه الذي
حيكم عىل اآلخرين ولكن يزيد عىل احلكم االنتقاد الالذع لترصفات املسرتشد،

وهذا سبب ً
أيضا يفقد ثقة املسرتشد يف املرشد.
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•التشكي :Complainingكثرة الشكوى جتعل املسرتشد يظن أن املرشد هو من
حيتاج إىل جلسات اإلرشاد وليس العكس ،فمن األمور التي تفقد الثقة يف املرشد

هو أنه يكثر الشكوى سواء كانت يف أمور حياته أو عىل أي جانب من جوانب احلياة.

•األعذار :Excusesال يثق املسرتشد يف املرشد كثري األعذار فيعلم أنه غري جدير
بالثقة وال يوجد عنده معنى حتمل املسئولية ،وساعتها سيفقد الثقة يف املرشد.

•الكذب:Lyingمن أخطر األمور التي تنزع الثقة من املسرتشد هي كذب املرشد،
فربام يكذب املرشد وهو يعرف نفسه أو يكذب يف أمور قد فعلها أو أي أمر آخر،
ولكن حينام ينكشف املرشد ويظهر كذبه أمام املسرتشد فلن يثق به مرة أخرى.

•اجلزم بالرأي واملجادلة :Dogmatismكيف حتكم عىل شخص مل تسمع منه ومل
تره وأنت تسمع من طرف واحد؟ فقد روى عن عمرو بن عثامن بن عفان قال:
(أتى عمر بن اخلطاب رجل قد فقئت عينه فقال له عمر :حترض خصمك فقال له:
يا أمري املؤمنني أما بك من الغضب إال ما أرى فقال له عمر :فلعلك قد فقأت عيني

خصمك معا ،فحرض خصمه قد ُفقئت عيناه معا ،فقال عمر :إذا سمعت حجة
اآلخر بان القضاء) ،فاملرشد الذي جيزم برأيه وجيادل يفقد الثقة يف نفسه.

هذه األمور جيب أن تنتبه إليها جيدً ا وتتدرب عىل جتنبها ،وهذه األشياء السبع هي

املتفق عليها علم ًيا.
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ثال ًثا :كسر الجليد

جيب أن هيتم املرشد بكرس اجلليد الذي بينه وبني املسرتشد حتى يكون هناك نوع من

االرتياح النفيس واالجتامعي بينهام ،ولكن إذا مل يفعل ذلك لن يتكلم املسرتشد بطبيعته.
كام سيظل متحفظ ًا يف كالمه مع املرشد وسيستمر عىل هذه احلالة إىل آخر اجللسة،

وهلذا فإن عدم كرس اجلليد يصنع حواجز بني املرشد واملسرتشد ،وجتد أن اجللسة
اإلرشادية غريت مقصودها وحتول هدفها وغلب عليها طابع التحقيق مع املسرتشد،
ولكن إذا كرست اجلليد ستستطيع أن تتكلم معه بشكل جيد.

 خطوات كرس اجلليد:•قبل احلديث عن املشكلة التي تشغل بال املسرتشد حتدث عن نفسك :فمثلاً  :قم
بتعريف نفسك جيدً ا للمسرتشد ،وقم بالرتكيز عىل املعلومات التي جيب أن يعرفها
املسرتشد ،ولكن أحذر أن تسرتسل يف الكالم فتكون اجللسة عبارة عن تعريف

نفسك أنت ،ويمر الوقت دون أن ترشد املسرتشد.

وهلذا قم بتعريف نفسك يف بعض الكلامت املوجزة التي تفتح املجال للمسرتشد

وجتعل عنده الشغف ملعرفتك أكثر ،وهذا جيعلك مصدر ثقة له فيزيل احلاجز الذي

بينك وبينه.
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•شاركه يف قصة شخصية :أخرب املسرتشد بقصة شخصية حدثت لك وربام يكون
فيها موقف مضحك أو عظة ،مما يؤثر عليه ويدفعه ألن حيكي لك جتربة مماثلة
وقعت له ،فإن ذلك األسلوب يساعد املسرتشد أن حيكي مثلام حكيت أنت ،فكام

أنك شاركته رس أو واقعة حدثت لك فهو يرد بأن حيكي ملوقف حدث له ً
أيضا.

•قم بوضع أساسيات قوية لرشاكة مع املسرتشد ،وإنشاء التوقعات لعالقة صادقة
مبنية عىل الثقة ،قائمة عىل النزاهة والرسية واالحرتام ليتم اإلرشاد بشكل صحيح.
•ابحث عن يشء مشرتك بينكام وتكلم عنه :عىل الرغم من اختالف الناس يف
طبائعهم وأفكارهم إال أن هناك عوامل مشرتكة كثرية جتد أن الناس جممعة عليها،
سواء كانت عامة أم خاصة ،ومثال ذلك حب مشاهدة مباريات كرة القدم ،أو
السباحة ،فمن املؤكد أنك ستجد شيئ ًا مشرتك ًا بينكام تتحدثا عنه.
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املعيار الرابع :التواجد الفعال

 هيدف ذلك املعيار إىل حتقيق األمور التالية:القدرة عىل أن تكون قادر عىل خلق عالقة عفوية مع املسرتشد ،توظيف أسلوب
املرونة والثقة (طريقة بناء األلفة).
احلضور الذهني الكامل مع املسرتشد.
اجلدية ،احلدس ،العفوية.
اً
أول :طريقة بناء الود واأللفة

جيب أن تتسم طريقة بناء الود بني املرشد واملسرتشد بالقدرة عىل غرس الثقة يف نفس
املسرتشد حول عمليات اإلرشاد ،ما ينتج عنه عالقة إنسانية مهنية بينهام تتصف بالدفء
والتعاطف يف إطار املقابالت اإلرشادية ،التي ينتظم فيها الطرفان ،فاأللفة هي املحصلة
النهائية للعالقة الطيبة بني طريف املقابلة نتيجة ملا جيب أن يكون عليه حالة اجللسة
اإلرشادية من انسجام وتسامح واهتامم متبادل بينهام.
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وينبغي عىل املرشد غرس بذور األلفة من البداية كأن خيرج الستقبال املسرتشد يف

مكان االنتظار كدليل عىل البدء اإلجيايب من جانبه يف غرس بذور األلفة بينه وبني املسرتشد
وجيب عىل املرشد أيضا أن يروي بذور األلفة وأن يرعاها وينميها خالل اجللسات

التالية  ،فهذا كفيل بأن تزيل حالة التوتر التي قد يكون عليها املسرتشد عند البدء يف
العملية اإلرشادية والتي قد تستمر معه عرب جلسات متتالية ،ولن يتم غرس األلفة بني

املرشد واملسرتشد ولن تنمو ولن تزدهر إذا كانت بداية اجللسة اإلرشادية رديئة وسيئة

مما يرتك يف نفس املسرتشد آثار سلبية جتاه املقابلة اإلرشادية فتثنيه عن عزمه يف االستمرار
واالنتظام يف اجللسات اإلرشادية.

سوف نستعرض فيام ييل عد ًدا من النامذج الرديئة وأخرى من النامذج اجليدة لبناء

األلفة بني املرشد واملسرتشد:

ممارسات رديئة
جيب عليك أال تبدو هبذه احلالة
ملاذا تنظر إىل الدنيا من خالل نظارة سوداء؟
أرى أنك حزين وعابس اليوم
ملاذا أنت متشائم؟
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تلك املامرسات الرديئة قد تتسبب يف حتويل املسرتشد إىل شخص سلبي أو مقاوم أو
مدافع أو منكر أو حتى منسحب وغري مقبل باملرة عىل العملية اإلرشادية ،وغري راغب
يف االنتظام يف حضور اجللسات اإلرشادية.
 نصائح لعدم بداية سيئة:ال جيوز للمرشد أن يعطي مالحظاته عىل املسرتشد مبارشة يف بداية املقابلة معه.
دفعا للتحدث والكالم وهو غري
ال جيوز للمرشد النفيس أن يدفع املسرتشد ً
مستعد لذلك.

ال جيوز للمرشد استخدام األسئلة التي تبدأ بكلمة (ملاذا؟) ألهنا تتضمن معنى
التحقيق مع املسرتشد وحماكمته ،ويفضل استبداهلا بكلمة (كيف؟).

ال جيوز للمرشد أن يلوم املسرتشد أو يؤنبه عىل حالته التي هو عليها ،فقد يضعف هذا

األمر من ثقة املسرتشد يف نفسه ،ومن إيامنه بقدرته عىل أن يكون كام يريد أن يكون.

ال جيوز للمرشد أن يصدر أحكامه الشخصية عىل املسرتشد من وجهة نظره ،ألن

مهمته األساسية هي مساعدة املسرتشد عىل رؤية نفسه بنفسه وأن يقوم بإهلامه لتحويل
نقاط الضعف إىل نقاط قوة.
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ممارسات جيدة

كيف تسري األمور معك؟ ...أرجو أن تكون كام ترغب إن شاء اهلل!!
كيف حالك اليوم...؟ أرجو أن تكون عىل ما يرام.
أرجوا أال يكون هناك ما يعكر صفو مزاجك اليوم إن شاء اهلل!!
بعض الناس حيب الدنيا حب ًا مج ًا ،والبعض اآلخر يلعنها!! ...فكيف تراها أنت؟
إن هذه النامذج من املامرسات اجليدة الفتتاح املقابلة اإلرشادية كفيلة بأن تغرس
األلفة بني املرشد واملسرتشد ،وكفيلة بأن تنميها وجتعلها تزهر ،مما يمكن للطرفني أن
جينيا ثامرها ،وتتسبب هذه النامذج اجليدة يف تشجيع املسرتشد عىل االنطالق يف الكالم،

منفتحا عىل نفسه برصاحة وموضوعية ،ومقبلاً بحامس
وعىل التحدث بحرية ،مما جيعله
ً

ورغبة عىل العملية اإلرشادية.
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ثان ًيا :الحضور الذهني الكامل مع المسترشد

عالقة املرشد واملسرتشد هي عالقة تفاعلية ،وهي مثل مباراة التنس فلكل فعل رد
فعل ،فحينام يتكلم املسرتشد حول مشكلته أو عن حياته فهو يف هذه احلالة يقوم برمي
الكرة إىل املرشد ،وهو ينتظر منه رد الكرة إليه.
وذلك عن طريق نظراته وتعبريات وجه أو أن يسايره يف احلديث بأن يقول له «وأنا

ً
أيضا» أو «نعم» أو بتحريك الرأس وميلها إشارة عىل التأييد ،كل هذه األمور تساعد
املسرتشد أن يتكلم أكثر وهو واثق من حضور املرشد الذهني معه.
وهلذا عىل املرشد أن ينتبه هلذا األمر جيدً ا فربام خيتلط األمر عىل املرشد فقد ينشغل
هباتفه أو ببعض الورقيات معه أو أنه يتحدث مع آخر أو يفكر يف أمر يشغله عن االستامع
والرتكيز عام يقوله املسرتشد.
قيام املرشد باالنتباه ملا يقوله املسرتشد يساعده عىل فهم املشكلة  ،وهلذا يستطيع أن
يقدم يد العون للمسرتشد ويساعده كيف يدير أمور حياته ،فعملية احلضور الذهني
للمرشد هي عملية هامة للغاية.
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ثال ًثا :الجدية ،الحدس ،العفوية

تعتمد عملية التواجد الفعال داخل مرحلة بناء األساسات ،عىل عدة أمور ونأخذها
بالرتتيب وهي:
اجلدية :جيب أن يتحىل كل من املرشد واملسرتشد باجلدية الالزمة إلمتام عملية

اإلرشاد ،فإذا تكاسل املرشد أو املسرتشد عن التواجد وحضور اجللسة اإلرشادية
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ستفتقد العملية اإلرشادية جوهرها ،وذلك ألن كال الطرفني جيب أن يظهرا االلتزام
باحلضور حتى تكتمل الثقة ما بني الطرفني وتنجح عملية اإلرشاد.
احلدس :وهو الذي حيمله املرشد إلرشاد املسرتشد ومساعدته لعالج مشاكله

والعبور به إىل شط النجاح.

العفوية :من األمور اهلامة للمرشد أال يتكلف يف التعامل مع املسرتشد ،فمن أهم

األمور التي تصنع شعور باألرحيية لدى املسرتشد وجتعله ينطلق ويسرتسل يف احلديث
هو عدم تكلف املرشد معه والتعامل معه بعفوية والترصف بطبيعته ،فالعفوية هي مفتاح
ثقة املسرتشد وتلك الثقة هي مفتاح نجاح العملية اإلرشادية.


الفصل الخامس
مرحلة التواصل الفعال

بناء
العالقات

بناء
األساسات
األقسام األربع
لألحد عشر معيار ًا
في فدرالية
اإلرشاد العالمية

التواصل
الفعال

التعلم
والنتائج

الفصل الخامس :مرحلة التواصل الفعال
حيتوي الفصل اخلامس عىل ثالثة معايري وهي:
املعيار اخلامس :اإلنصات الفعال.
املعيار السادس :األسئلة القوية.
املعيار السابع :التواصل املبارش.
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املعيار اخلامس :اإلنصات الفعال

خلق اهلل لنا لسان واحد وأذنني كي نستمع أكثر مما نتكلم هكذا تقول حكمة األجداد،
وهذا ما يؤكده اليوم علم النفس ومدراس اإلدارة املتعددة ،االستامع رسالة صامتة حتمل
مدلوالت يف غاية العمق والفاعلية ،فهو إعالن عن حب واحرتام وتقدير  ،واعرتاف
بحق املتحدث يف أن يبدي وجهة نظره كاملة ،وداللة عىل رقي ودبلوماسية املتحاورين.
ويقول العلامء :اإلنصات ال يعنى بالرضورة الصمت املطلق عندما يتحدث

اآلخرون ،ولكن جيب أن جتعل املتحدث يشعر أنك تنتبه حلديثه بشكل كامل ،وذلك
من خالل إبداء بعض التعليقات أو طرح بعض األسئلة ،فينبغي أن يكون لدى املستمع
القدرة عىل أن خيرج من اآلخرين أفضل ما لدهيم ،وذلك من خالل التفاعل مع اآلخرين
واالنتباه الكامل ملا يقولونه.
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اً
أول :أهمية اإلنصات في اإلرشاد

تشري كلمة "ينصت" بمعناها البسيط إىل السمع ،ولكن املعنى اللغوي هلذه الكلمة
قد يدهشنا ،فإن املعنى اللغوي لإلنصات يف قاموس الرتاث األمريكي هو "أن تبذل
جهدً ا حتى تسمع شيئًا ما" ،و "أن تعر انتباهك إىل يشء ما" ،فإذا أردت أن تصبح
مرشدً ا جيدً ا فتذكر أن اإلنصات ال يقترص فقط عىل أن تدع الشخص اآلخر يتحدث،
بل جيب أن تعره انتباهك وأن تبذل جهدً ا حتى تسمع ما يقوله لك ،لذا فاإلنصات
سلوك نشط غري سلبي ،وهو عبارة عن االستامع والفهم والتذكر.
إن املرشد اجليد هو الذي يشارك يف احلديث ،ويعرض أسئلته حتى يستمر احلديث
ويستمع وينصت إىل إجابات املسرتشد.
يدعي بعض اخلرباء أن املرشدين يكتسبون من  %40إىل  %80من أرباحهم من
خالل االهتامم باإلصغاء ،وحيتفظ معظمنا حال ًيا بـ  %25مما اكتسبتاه من خالل السامع،
فإذا زودت من قدرتك عىل احلفظ والفهم ،استطعت أن تزيد من فعاليتك يف اإلنصات

وبالتايل تكلل العملية اإلرشادية بالنجاح.
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فعندما تكون مستعدً ا لسامع شخص ما؛ فإنك تتخلص من كل يشء ينافس
انتباهك هلذا الشخص ،وعندما يبدأ احلوار يتعني عليك أن توجه احلوار باستخدام
لغة اجلسد.
ثان ًيا :المرشد واإلنصات الفعال

عادة ما تشتمل املحادثة بني شخصني عىل فرتة انتظار ينتظر فيها كل منهام صاحبه
حتى ينتهي من حديثه ثم يأخذ هو دوره يف احلديث ،وجتد قلة قليلة من الناس هم من

ينصتون ح ًقا ملحدثيهم.

فأغلب الناس يكونون أكثر انشغالاً بام سوف يقولونه بعد انتهاء الطرف اآلخر،
وهلذا يلجأ الناس ملن يصغي إليهم ويستمع هلم ،وعىل الرغم من أن طريقة املرشد يف

االستامع لآلخرين أكثر أمهية مما سيقوله هلم ،إال أنه عليه أن يستمع أولاً ملا لدى الشخص

اآلخر ،ليقوله كاملاً بال نقصان قبل أن يبدأ يف صياغة رده.

عندما يستخدم املرشد اإلنصات بالكفاءة املرجوة ،فإنه بذلك حيقق الشعور بالرضا
والسعادة لدى املسرتشد ألنه حيس ويشعر بمدى تقبله من املرشد ،وتقبل ما يرويه
وحيكي عنه ،ومدى احرتامه لشخصه ،واحرتام ما يعرضه عليه ،وما يفكر فيه ،ومدى
رعايته حلالته.
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ثالثا :أهداف اإلنصات الجيد

ينبغي أن حيقق اإلنصات اجليد أهدا ًفا هامة ،نذكر بعضها عىل سبيل املثال:
• فهم كل ما يفكر فيه املسرتشد ،والتعرف عىل طرق تفكريه.
• فهم رؤية املسرتشد املستقبلية حول نفسه ،ومدى توقعاته املرتقبة من املقابالت
اإلرشادية.
• فهم رؤية املسرتشد حلالته ،ومدى إحساسه هبا ،وطريقة مناقشته لعنارصها
وبنودها.
• فهم كيفية ممارسة املسرتشد للحيل الدفاعية يف ظل نظام القيم الذي يؤمن به،
ويف إطار فلسفته يف احلياة.
• فهم كل ما يفكر فيه املسرتشد وما يشعر به نحو اآلخرين والسيام هؤالء الذين
هلم بصامت جلية عىل حياته.
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احذر من عدم اإلنصات:
عىل املرشد اجليد أن ينتبه لكل ما يقال وكل ما ال يقال ،فهناك أمور ال يمكن
للمسرتشد أن يوضحها وذلك قد يكون ألسباب متعلقة باخلجل أو بسبب وجود
حواجز شخصية عند املسرتشد وهنا عىل املرشد أن يكون ذكي ًا وفطن ًا بحيث يتمكن

من استخراج املعلومة من املسرتشد.
ولنفرتض أن أحد األفراد يأتيك بمشكلة ويطلب منك املساعدة ،ومن ثم تبدأ يف
اإلنصات بتمعن ،ولكن قبل أن تدرك ما حيدث ،يبدأ عقلك يف الرشود بعيدً ا.
فبدلاً من اإلنصات للمشكلة ،تفكر يف كومة العمل املوجودة عىل مكتبك،
واالجتامع الذي حددته مع فالن الفالين نائب رئيس الرشكة ،واملشكالت التي وقع فيها
ابنك باملدرسة وبذلك تسمع كلامت املسرتشد ولكنك ال تدرك أنك ال تنصت إليه.
وسأطرح عليك سؤا ً
ال :هل حيدث هذا معك؟ بالطبع قد حيدث :ولكن ملاذا؟
يمكن لعقولنا معاجلة األفكار عرش مرات أرسع مما نستطيع أن نتحدث ،فأثناء
حديث شخص ما ،قد يسبق عقلك كالمه بمسافة كبرية بأن تكمل عبارة املتحدث
يف عقلك قبل أن ينهيها بفرتة طويلة ،ففي هذه احلالة أنت تسمع ما يقوله عقلك
وليس ما يقال بالفعل.
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واآلن افرتض أن عقلك كان شار ًدا ومل تسمع ما قاله الطرف اآلخر ،يف هذه احلالة

سيكون املحرج أن تعرتف بأنك مل تكن منصت ًا ،لذا فإنك ستتظاهر باإلنصات ،ومن ثم
تأخذ آخر كلمة سمعتها وتعلق عليها ،فإن بدا كالمك منطق ًيا ،فأنت حمظوظ للغاية،

ولكن ربام يفوتك فحوى الكالم بالكامل.

حينام ال تنصت ليس عليك االعرتاف بذلك(-أنا آسف كنت مشغولاً عنك فكنت
أفكر يف أمر ما) ،-ولكن يمكنك العودة جمد ًدا إىل املوضوع بطرح سؤال أو إبداء تعليق
عن آخر يشء سمعته( :هل يمكننا الرجوع إىل املوضوع الذي كنا نتحدث عنه؟)

ويمكنك كذلك أن تعلق هبذه الطريقة( :حتى أتأكد أنني أفهم وجهة نظرك جيدً ا عن
هذا األمر ،وضح يل هذه النقطة أكثر من فضلك).
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رابعا :مستويات اإلنصات الثالث

من مهارات املرشد األساسية هي اإلنصات ،فاملرشد اجليد جيب أن يكون

مستمع ًا جيد ًا.

ويتدرج اإلنصات إىل ثالثة مستويات ،كل واحد منها خمتلف عن األخر ،فهي
درجات يعلوا هبا املرشد مع املسرتشد ألعىل مستويات اإلنصات وهي :االستامع
الداخيل ،االستامع مع الرتكيز ،واالستامع بكامل اجلسد.
املستوى األول:االستامع الداخيل
إن أول مرحلة لإلنصات جيب أن يتبعها املرشد هي مرحلة االستامع الداخيل ،أو ما
يطلق عليها مرحلة (اإلنصات العاطفي) ،وهي تلك املرحلة التي تدعم التواصل اجليد
مع املرشد ،وتعمق الثقة يف العملية اإلرشادية ،وهذا ما يدفع املرشد إىل أن يذهب مع
املسرتشد إىل حيثام يريد أن يأخذه حتى يدرك أنه متفاهم معه ومع كل ما يبدر منه من
كلامت ،وما يرصح به من معلومات ،لذلك يعترب االستامع الداخيل استجابة كامنة من
قبل املرشد لكل ما يعرضه املسرتشد ملا يتضمنه من معاين التعاطف الوجداين ،التأكيد
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الذايت ،والسيام يف حالة شكواه من األزمات االنفعالية التي تتعلق بالنيل من ذاته عىل وجه
اخلصوص مثل ما قد يتعرض له من حتقري ،أو جتريح ،أو دنو من شأنه ،أو االستهانة بقدره.
وهلذا عندما يقوم املرشد بعملية االستامع الداخيل ،فهو يركز عىل الصوت الداخيل
للمسرتشد فيستمع إىل أفكاره ،ومشاعره ،وآرائه ،واالستنتاجات اخلاصة به.
املستوى الثاين :االستامع مع الرتكيز

االستامع مع الرتكيز يتضمن تركيزً ا ووع ًيا مع املسرتشد ،وال ينحرص هذا النوع من

االستامع عىل سامع كلامت املسرتشد فحسب ولكن االنتباه إىل تعبريات وجهه وعواطفه،
وما يقوله،فاالستامع مع الرتكيز يساعد املرشد عىل معرفة ردود فعل املسرتشد.
فيجب عىل املرشد اجليد والكفء يف عمله أن يتدرج باملسرتشد من مرحلة اإلنصات
التعاطفي بعد تدعيم التواصل اجليد بينهام إىل مرحلة اإلنصات النشط وهي مرحلة
االستامع مع الرتكيز.
وذلك بعد تدعيم التواصل اجليد بينهام والتي تتميز بكوهنا أكثر عم ًقا من االستامع
الداخيل ،ويف هذه املرحلة يقوم املرشد بتجاهل أفكاره متاما والرتكيز فقط عىل أفكار
املسرتشد وحماولة فهم املنطلق الذي يتحدث منه ،فاملرشد يلغي كل ما يشغل ذهنه عام
يقوله املسرتشد ويركز يف ما يقوله املسرتشد فقط.

120

القيادة
باإلرشاد

الفصل الخامس

املستوى الثالث :االستامع الكيل مع قراءة اجلسد والتعبريات

يشبه االستامع بكامل اجلسد إىل حد ما االستامع مع الرتكيز ،واالستامع بكامل اجلسد

هو األكثر تعمق ًا ،هو يتصدر أعىل قوائم اإلنصات ،حيث عىل املرشد االنتباه إىل نمط
حتدث املسرتشد والرتكيز عىل نربة الصوت أثناء الكالم.
وجتد أن أحد الطرق الرائعة لوصف االستامع بكامل اجلسد هو « أنك تستمع ب
 360درجة» ،فبهذا النوع من االستامع حيصل املرشد عىل أفضل تأثري عىل املسرتشد،
وحينام يصل هلذا املستوى تعرف ما الذي يفكر فيه املسرتشد وما الذي يريد أن يصل
إليه ،فيعرف ما هي مشاكل املسرتشد باالنتباه واإلنصات الكيل.
وربام هذا القول يفرس أنه عندما يصغي املرشد ،فإنه يغوص يف أعامق املسرتشد
ويصبح يف صميم داخله ،فيصغي إليه بانتباه مثري ،جيعله يشعر بأنه أهم شخص بالوجود
لديه ،وأنه بأحسن حال ،وبسالم آمن مع كل ما هو حوله.
فاملرشد ال يستمع فقط ملن حيدثونه ،ولكن يركز عىل اإلصغاء إليهم ،فيكون مكاهنم
عندما يتحدثون ،فهو يشاهد العامل من خالل أعني املسرتشد ،وخيترب احلياة من وجهة نظر
اآلخرين بدلاً من التشبث بالتعبري عن رأيه فقط ويصغى بدون أي حكم مسبق ،ويسمح

لآلخرين بأن يظهروا له روحهم ،فيعاملهم كام لو أهنم أهم يشء عىل وجه األرض.
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ً
نشطا
خامسا :كيف يكون المرشد منص ًتا

تتوقف جدوى عملية اإلرشاد عىل قدرة املرشد يف اإلنصات اجليد ،وهلذا من أهم
أولويات املرشد هو اإلنصات إىل املسرتشد واالستامع إىل كل كلمة يقوهلا ،فاملرشد ال
جيلس مكتوف األيدي شارد ًا بذهنه بعيدً ا بأفكاره عن حياة املسرتشد ،بل إنه جيلس بكل

اهتامم وتواجد ذهني حارض ًا مع ما يقوله املسرتشد ،وحتى يكون املرشد منصتًا ً
نشطا،
عليه أن يتبع اخلطوات التالية:
 النظر إىل املسرتشد :فإن النظر هو إحدى طرق إبداء االهتامم ،ولكن ال يفرط فيه،انظر إىل الشخص ككل ،وال حتدق يف عينيه.

 يبني أنه مهتم باحلوار من خالل حتركات وتغريات اإليامءات اجلسدية. أن يسأل املسرتشد عام يقوله حتى يؤكد املعلومة ويمكنه إعادة الكالم الذي يقولهاملسرتشد " :إذن ما أفهمه هو "...أو يستفرس عن نقطة بعينها؛ وهذه التقنية ال

تساعده عىل استيضاح النقاط ولكنها تبقي املرشد ً
ومنتبها.
يقظا
ً

يظهر االهتامم من خالل تعبريات وجهه ،االبتسام أو التعبري عن القلق عندالرضورة.
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 إذا سكت املسرتشد فهذه لست إشارة لك لبدء احلديث ،ولكن انتظر لعل سكوتهحتضري لعرض أمر يفكر فيه.

 البد من وجود تبادل يف احلوار بني املرشد واملسرتشد ،ولذا عىل املرشد أن حياولاستخدام اجلمل التالية( :هذا األمر مثري جدً ا أخربين باملزيد عنه)( ،هل يمكنك أن

تعطيني مثالاً عىل ذلك؟) ،فليس معنى أن املرشد ينصت جيدً ا أنه بحاجة إىل سامع
هذا الشخص فحسب ،ولكن جيب أن يفهمه جيدً ا.
مستمعا سي ًئا؟
سادسا :ما الذي يجعل المرشد
ً

 أن يكون غري مهتم عىل اإلطالق باملوضوع الذي يتحدث عنه املسرتشد. أن يقوم عىل نحو مستمر بإهناء مجل املسرتشد ،فهذا األمر يعد إهانة هلذاالشخص.
 حينام ينشغل يف التفكري بام سيقوله ويرد به عىل كالم املسرتشد وينتظر دوره يفاحلديث والكالم.
 عندما يقلل من النظر إىل الشخص اآلخر ،وال حيدث بينهام تواصال بالعينني. -حينام يبدو عليه الشعور بامللل وينظر إىل ساعته ويمسح قدميه يف األرض.
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جالسا يف مكتبه يقوم بالعديد من املهام يف أثناء التحدث مع املسرتشد
 إذا كانً
كأن يقوم بمهمتني يف وقت واحد؛ حيث يقوم بوضع التقارير يف امللفات ،وبإرسال
الربيد اإللكرتوين وإغالق احلاسوب يف الوقت الذي يتحدث فيه املسرتشد.
 حينام يرشد بذهنه يف التفكري يف مشكلة خاصة به سواء كانت املشكلة ختص املنزلأو العمل دون أن ينتبه ملا يقوله املسرتشد.
 عندما يكون ساكتًا متا ًما معتقدً ا أن اإلنصات يعني الصمت وعدم الكالم بينامينتظر املسرتشد سامع كلمة أو كلمتني.

 حينام ينتهز الفرصة ملقاطعة حديث املسرتشد ،فقد يفضل أن يتحدث أكثر من أنينصت.
 أن يسأل املسرتشد الكثري من األسئلة حتى يشعر باإلرهاق وكأنه يقوم باستجوابه،خاصة إذا كانت أسئلته عن تفاصيل غري مهمة.
 إذا تعاىل املرشد عىل املسرتشد بالكالم. إذا جعل املسرتشد يشعر بأنه يضيع وقت املرشد" :نعم فأنت قد ذكرت ذلك األمرمن قبل فام الذي ستقوله اآلن؟" ،جتعله يعجل حديثه.
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سابعا :ما حاصل جودة االستماع لديك؟
ً

يمكنك أن ختترب نفسك إذا كنت مرشد ًا منصت ًا جيدً ا للمسرتشدين أم ال ،قم بتسجيل
درجة لنفسك من واحد إىل مخسة أمام كل عبارة من العبارات التالية؛ إذ أن مخسة هي
احلد األقىص وواحد متثل احلد األدنى:
•تعطي للمسرتشد وقت ًا كافي ًا حتى يتكلم ويسرتسل يف احلديث.
•تستمتع بام يقوله وحيكيه املسرتشد.
•ال جتد صعوبة يف انتظار املسرتشد حتى ينتهي من كالمه كاملاً قبل أن تبدأ يف
التحدث.
•تصغي إىل املسرتشد حتى وإن كانت أفكاره ال تعجبك.
•ال يؤثر سن أو نوع الشخص الذي يتحدث عىل إصغائي.
•أعتقد أن كل شخص لديه يشء قيم يف حياته؛ فأصغي إىل املسرتشدين من داخيل
سواء كانوا أصدقاء أو معارف أو أجانب.
•أترك كل ما يشغلني ويشتت انتباهي عندما يتحدث أي شخص.
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•أنظر دائماً إىل الشخص الذي أحتدث معه مبارشة وأعطيه كامل انتباهي بغض النظر
عم حتدثني به نفيس.

•أحفز اآلخرين عىل التحدث بإعطائهم مواضيع عامة يتحدثون عنها وطرح األسئلة
املفتوحة عليهم.

•أشجع اآلخرين عىل التحدث بإعطائهم تلميحات غري لفظية مثل تعبريات
وإيامءات الوجه.

•أطلب توضيحا للكلامت واألفكار التي ال أفهمها.
•أستشعر بنربة صوت املسرتشد وتعبرياته وإيامءاته التي تنقل املعنى.
•ال أقاطع املسرتشد مطل ًقا أثناء حديثه.
•ال أعارض األحكام واآلراء التي يقوهلا الشخص وال ُأبدي رأيي حوهلا.
•أكتب نقاط خمترصة حول ما يقوله املسرتشد حينام أنصت إليه.
•اعرتف أن السامع مهارة وأفكر يف حماولة تطوير هذه املهارة يف حيايت اليومية.
امجع إمجايل النقاط التي سجلتها ثم احسب جودتك كمستمع عىل هذا النحو:
من  =100 -90كلك آذان صاغية.
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 = 89 -80أنت مستمع ممتاز وجيد.
ريا من احلوار.
 = 79 -70تفقد كث ً
أقل من  = 70حتتاج إتباع نصيحة شكسبري التي تقول" :أعط لكل شخص أذنيك
وال متنحه صوتك".
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املعيار السادس :األسئلة القوية

(حينام تعرف كيف تطرح السؤال املناسب ،تستطيع أن تتحدث مع أي شخص عن
أي يشء)						

ليدز دورثي

 هيدف هذا املعيار إىل أمرين ومها: -1القدرة عىل استخراج أهم اإلجابات واالستفادة من قوة العالقة مع املسرتشد
للحصول عىل أكرب قدر من املعلومات الالزمة للوصول إىل االستفادة القصوى مع
املسرتشد.
 -2القدرة عىل توجيه أسئلة قوية مفتاحية تلهم الشخص إجابات جديدة تساعده
عىل التقدم والتفكري.
التساؤل هو أداة رئيسية ال يستطيع املرشد أن يستغني عنها مطلق ًا ،فالتساؤل وسيلة
فعالة ومؤثرة يف العملية اإلرشادية ويف مساعدة املسرتشد عىل عبور أزماته.
والغني عن التساؤل ،فطاملا أن هناك جلسة إرشادية فالبد أن يكون هناك حديث
بينهام ،ولن خيلوا هذا احلديث من سؤال املرشد للمسرتشد.
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اً
أول :السؤال المناسب في الوقت المناسب

(إن الرغبة يف طرح األسئلة تعترب من الرغبات الغريزية لدى اإلنسان).
روز ماكوالي
إن املرشد الكفء هو من لديه القدرة عىل إجياد الوقت املناسب ليطرح فيه أسئلته

التي يوجهها إىل املسرتشد ،ولكن برشط أال يقاطعه أثناء حديثه حتى وإن طال هذا
احلديث ،إنام يمكن له أن يتدخل بسؤاله يف الوقفات البسيطة عندما يسرتد أنفاسه بني

جمموعة من العبارات.

كام ال جيب عىل املرشد أن يلقى أي سؤال قبل أن يكون املسرتشد مستعدً ا لإلجابة

عنه ،أو أن يلقي سؤالاً ساب ًقا ألوانه ،ألن املسرتشد سوف يستجيب مقابل هذه األسئلة

باستنكار مما يفقدها معناها وأمهيتها ،وقد يستجيب املسرتشد هلا بيشء من الضيق
والضجر مما حيدث صدى عكيس ملا هو مقصود منها.

ويتوقف اختيار السؤال املالئم عىل خربة املرشد يف ممارسة هذا األمر وعىل مدى

معرفته بنوعية األسئلة املختلفة ،لذلك جيب عىل املرشد اجليد والكفء يف عمله أن يكون
ملماً إملا ًما كاملاً بالتنوع العريض هلذه األسئلة.
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حتى يتمكن من اختيار األفضل منها ،واألكثر مالئمة الستخدامها عند ممارسته

لفنية التساؤل يف املواقف املتباينة مع احلاالت املختلفة ،وختتلف نوعية األسئلة إىل نوعني
األسئلة املفتوحة أو املغلقة.
1-1األسئلة املفتوحة:
أمرا تلقائ ًيا مثل استجابة "الكر والفر" ،فإن
(إن الدافع لإلجابة عن أي سؤال يعد ً

انتباها أكرب للسؤال أكثر من اجلمل
كل األشخاص بام فيهم من يرفض اإلجابة ،يوجهون
ً

							
اخلربية).

ليدز دورثي

األسئلة املفتوحة تعترب بمثابة فتح الباب عىل مرصاعيه إلتاحة أكرب قدر من املعلومات
أن تتدفق من ذهن املسرتشد إىل املرشد ،عن طريقها يستطيع أن حيكي املسرتشد عن
نفسه وما يدور يف ذهنه وما يتأثر به ،فنوعية األسئلة املفتوحة تتيح للمسرتشد أن يتكلم
يف كل ما يشغل ذهنه من مشكالت تؤرقه أو من أحداث ال يستطيع أن يتعامل معها.
كذلك تعمل األسئلة املفتوحة عىل معرفة أسباب املشكالت التي يمر هبا املسرتشد،
فمن خالل كالمه يتبني املرشد عنارص ومسببات احتياج املسرتشد إىل عملية اإلرشاد،
فتمثل األسئلة املفتوحة مثلها مثل املفتاح السحري للصندوق الذهني الذي حيوي أدق
تفاصيل حياة املسرتشد.
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وما أن يفتح املرشد بذلك املفتاح إال وتنهال عليه ما جيول يف صدر املسرتشد
من أفكار وأحاسيس ومشاعر ،كام أهنا تتيح الفرصة له ملالحظة كيفية إدالئه هبذه
املعلومات وكيفية استجابته التلقائية هلا ،ومن ثم يمكن أن يتحدد األساس املتني
لوضع الفروض الالزمة لبناء اإلسرتاتيجية اإلرشادية التي يتعامل عىل أساسها املرشد
مع املسرتشد.
ومن خصائص األسئلة املفتوحة أن ً
بعضا منها ال يكون له هناية تقف عندها فهي
ذات هنايات مطلقة غري مقيدة بموضوع حمدد مما يطلق العنان للمسرتشد للتحدث عن
كل يشء أو أي يشء حول حمور السؤال املطروح دون قيد أو رشط ،وفيام ييل عدد من
النامذج التي تدل عىل هذا النوع من األسئلة:
ليتك تكلمني اّعم حتب.
األسعار كل يوم يف ارتفاع مستمر أال توافقني الرأي!يتضح من هذه النامذج أن املرشد قد أطلق العنان للمسرتشد حتى يتحدث عن ما
حيبه أو عن األسعار واحلالة االقتصادية للبلد ،دون أن يقيده بنقطة معينة ،أو حيرصه
يف اجتاه حمدد.
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وقد حيتاج املرشد أن يوجه املسرتشد إىل نقطة معينة حيددها السؤال املطروح عليه،

مما حيرص املسرتشد عند اإلجابة عليه أن يتجه إىل إجابة معينة ال حييد عنها ،ملتز ًما
بالتحدث يف نطاقه وال خيرج عن إطاره ،وفيام ييل عدد من النامذج التي تدل عىل هذا

النوع من األسئلة:

ما رأيك بتعامل البنوك باملعامالت الربوية؟كيف يمكننا مواجهة حاالت التحرش يف العمل؟ويتضح من هذه النامذج أن املرشد قد حيرص املسرتشد يف اجتاه حمدد فيام يتعلق

باالستجابة هلذا النوع من األسئلة ،واإلجابة عنها يف نطاق حمور معني يف السؤال املطروح.
مزايا األسئلة املفتوحة:
•تعطي املرشد فرتة من الزمن متكنه من اإلنصات للمسرتشد أثناء اإلدالء بمعلوماته
حول السؤال املطروح دون حتديد للوقت.

•املساعدة يف احلصول عىل معلومات شاملة ،قد تكون كاملة حول املسرتشد ،لعل
املرشد مل يفكر فيها.

•تعطي املسرتشد الفرصة للتعبري عن نفسه ومشاعره وأفكاره بحرية تامة دون تدخل
من املرشد مما يدعم ثقته يف العملية اإلرشادية بصورة عامة ويف املرشد بصفة خاصة.

132

القيادة
باإلرشاد

الفصل الخامس

•تظهر رد فعل املسرتشد ومشاعره وأحاسيسه حول أحداث معينة أو أشخاص
حمددين بصدق وتلقائية حينام يديل بمعلومات متعلقة بتلك األحدث أو متس
هؤالء األشخاص.
•تيسري وتسهيل التواصل اجليد بني املرشد واملسرتشد بسبب سهولة فهمها وسهولة
اإلجابة عنها.
عيوب األسئلة املفتوحة:
قادرا عىل إدارة املقابلة
•حتتاج إىل كفاءة مهنية عالية من املرشد حتى يكون
ً
اإلرشادية وتوجيهها نحو حتقيق أهدافها بالرسعة املطلوبة ،ومما حيد من رغبته يف
احلديث من أجل الكالم والثرثرة فقط دون أن حيقق حديثه أية قيمة تذكر يمكن
إضافتها لتطور حالته ومما ال جيعل املسرتشد يسرتسل يف حديثه عن نقاط خارجة
عن حمور املناقشة.
•تتسبب يف استنفاد وقت املقابلة اإلرشادية حيث قد تنتهي املقابلة ومل يطرح فيها
أكثر من سؤالني فقط ،مما يعوق حتقيق أهدافها بالرسعة املرجوة وقد تطرح فيها
معلومات للمناقشة ال تفيد حالة املسرتشد وال تسهم يف تطورها مما يستنفد وقت
املقابلة بال جدوى وبال فائدة تذكر.
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2-2األسئلة املغلقة:
جترب األسئلة املغلقة املسرتشد عىل أن حيرص إجابته يف نطاق ضيق يكاد يكون مرسو ًما

هلا ،فهي أسئلة حمددة ومقيدة.
عيوب األسئلة املغلقة:

•تؤدي إىل حجب كمية هائلة من املعلومات قد تكون مفيدة حلالة املسرتشد ألنه لن
يقوهلا بنفسه إذا ُحرص يف نطاق ضيق ال يمكنه التحرك خارج حدوده.
•تتصف بكوهنا استجوابيه بنمطية يف نسف العالقة اإلرشادية املهنية بني املرشد
نظرا لشعور األخري بأنه كاملتهم حمل استجواب أو حتقيق.
واملسرتشد ً
•تستنفذ وقت املقابلة يف طرح عدة أسئلة مقفلة متتابعة للحصول عىل أقل حد من
املعلومات املمكنة ألن السؤال الواحد منها قد ال يكفي يف توفري املعلومات املراد
معرفتها.
األسئلة املغلقة قد تكون مفيدة:
إن األسئلة املغلقة حتد من التفكري وتؤدي إىل قلة يف املعلومات ،وعىل الرغم من أهنا
ريا يف معرفة القصة بالكامل ،فإهنا تساعدنا عىل "ملء الفراغات" ،واألوقات
ال تفيد كث ً
املناسبة الستخدام األسئلة املغلقة تشمل:
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•مساعدة املسرتشد عىل اختاذ قرار برسعة" :هل تفضل احلجم الكبري؟ ".
•حني حتتاج ملعلومة معينة" :هل تستطيع تغيري املوعد من مساء الثالثاء إىل صباح
الثالثاء؟".
•تلخيص أو التأكد مما فهمت" :إذن فاملشكلة األساسية التي تواجهها هي ...أهذا
صحيح؟".
•إلعادة شخص ملوضوع املشكلة" :لقد ذكرت يف البداية ...هل هذا صحيح
لالستفسار" :هل كان ذلك يف الساعة اخلامسة أم السادسة؟".
•عند الرغبة يف احلصول عىل موافقة" :هل أنت راض عن هذا األمر؟".
ريا ،هل
•ملساعدة شخص عىل أن يكون أكثر حتديدً ا" :لقد ذكرت أن ذلك حيدث كث ً
يمكنك أن تذكر كم مرة حدث ذلك خالل هذا الشهر حتى يصبح لدى فكرة
أفضل عن حجم املشكلة؟".
•استكامل أحد جوانب القرار واالنتقال إىل القرار التايل" :إذن هذه هي اخلطة املتفق
عليها ،هل هناك أي يشء آخر نناقشه قبل االنتقال ملناقشة جدول األعامل؟".
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ثان ًيا :شروط األسئلة القوية

•الرتكيز عىل األسئلة املفتوحة.
•أسئلة خمترصة وواضحة.
•أسئلة غري موجهة اإلجابات.
األسئلة املوجهة:هي أنواع األسئلة التي توجه للمسرتشد الستخراج إجابة معينة،

فمثلاً عنده مشكلة متخصصة ،فإذا سألته هل هناك شخص يعمل معك؟ ،فالذي قمت

بعمله هو أنك أعطيته (ح ً
ال).

وإن كان يف صيغة سؤال ولكن يف نفس الوقت حل ،هذه األسئلة يف النهاية تعترب

توجيه ،التوجيه يقلل من مستوى اإلبداع عند الشخص ،فمثلاً ممكن أن تقول للشخص:
(هل جربت طرق أخرى؟) ،إذا قال نعم أو ال فاعلم أن سؤالك مغلق ،فام الذي جيب
أن تتبعه حتى يكون سؤالك مفتوح (ما هي األمور التي تفعلها لكي تنتهي مشكلتك؟)

هذا سؤال مفتوح.

ماذا؟ كيف؟ ملاذا
متى؟ أين؟ من؟
هل؟ ممكن؟ أى؟
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السؤال الذي يوصلك للهدف هو السؤال الذي يبدأ بـ (ماذا؟ كيف؟ ملاذا؟) فهي
أسئلة مفتوحة ،ولكن جيب أن تنتبه لألسئلة التي تبدأ بـ (هل؟ ممكن؟ أي؟) فكام موضح
يف الصورة هناك ثالث مراحل لألسئلة ،كلها ختتلف يف نسبة التوجيه للسؤال إذا كان

مغلق ًا أم مفتوح ًا ،وهلذا نوعية األسئلة (متى؟ أين؟ من؟) تعترب بني األسئلة املغلقة
واألسئلة املفتوحة.
رابعا :شرح تقنية  GROWلألسئلة الفعالة
ً

Goal

Reality

Way

Options
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أن من أهم التقنيات التي تساعد املرشد عىل حتقيق النجاح يف عملية اإلرشاد هي
تقنية األسئلة والتي تعتمد عىل التدرج يف طرح األسئلة وذلك إلهلام املسرتشد حتى
يصل إىل عالج وحل للمشكلة التي تواجهه.
وهلذا فمن األمهية بمكان االعتامد عىل هذه األسئلة فهي مفتاح إهلام املسرتشد نحو
اإلجابات ،ومل يتوقف دورها عىل ذلك فقط بل إذا طرحت هذه األسئلة بصورة قوية
ريا تساعد تلك التقنية عىل إجياد طريقة
وفعالة قد جتدها تغري جمرى حياة املسرتشد ،وأخ ً

تفكري خمتلفة تفتح املجال للمسرتشد إلجياد حلول مبدعة وغري تقليدية تساهم يف حل
مشكلة املسرتشد.
تقنية GROWهي تقنية معتمدة يف اإلرشاد وذلك عرب جمموعة من األسئلة الفعالة،
وتعتمد عىل أربع مراحل متتالية ومتتابعة ،ومراحلها الرئيسية هي:
•مرحلة حتديد اهلدف .Goal
•مرحلة التأكد من املشكلة .Reality
•مرحلة استكشاف اخليارات ومناقشتها .Options
•مرحلة وضع اخلطة للحل املناسب .Way - When What Where
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وتساعد هذه التقنية عىل إدارة نقاش أو عملية إرشاد بصورة فعالة ،وفيها أسئلة
مساعدة للمرشد يف حواره مع املسرتشد.

 -1خطوات تقنية :GROW

أولاً  :حتديد اهلدف من اجللسة – :Goal

تساعد هذه األسئلة عىل معرفة هدف اجللسة اإلرشادية ،هلذا يقوم املرشد بطرح هذه

األسئلة حتى حيدد اهلدف الفعيل من اجللسة اإلرشادية ،ختيل أنك عندك جلسة ال تعرف

اهلدف منها.

• اّ
عم تريد أن نتحدث؟
•ماذا تتوقع من هذه اجللسة؟
•ما النتائج املتوقعة من هذا احلديث؟
•إىل أي مدى تعتقد أننا سنتكلم عن املوضوع؟
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ثان ًيا :التأكد من حقيقة املشكلة – :Reality
بعد حتديد اهلدف من اجللسة اإلرشادية ،جيب أن يفهم ويتعرف املرشد عىل حقيقة
املشكلة من وجهة نظر املسرتشد ،وتساعده هذه األسئلة عىل معرفة السبب احلقيقي وراء
هذه املشكلة ،فإذا أراد املرشد التأكد من حتديد اهلدف ،علية معرفة حقيقة املشكلة حتى
يتأكد أهنا فعلاً املشكلة.

•ملاذا اعتربهتا مشكلة؟
•ما الذي يضايقك فيها؟
•من املشرتكون يف املوضوع؟
•ما وجهة نظر األطراف يف املوضوع؟
•كيف بدأت املشكلة؟
•ما أسباب املشكلة من وجهة نظرك؟ هل هناك أمور أخرى مل ختربين عنها؟
•كيف علمت أن هذه األسباب هي األسباب الرئيسية للمشكلة؟
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ثال ًثا :حتديد اخليارات – :Options
بعد انتهاء املرشد من حتديد اهلدف من اجللسة ومعرفة املشكلة احلقيقية التي تؤثر
عىل املسرتشد ،ينتقل إىل اخلطوة الثانية وهي مرحلة حتديد اخليارات ،وتساعد املرشد
تلك املجموعة من األسئلة:
•ما احللول املقرتحة أمامك؟
•ما احللول األخرى التي تعتقد أنه بإمكانك جتربتها؟
•ما إجيابيات كل خيار؟
•ما سلبيات كل خيار؟
•ما هي اخليارات األخرى التي مل تقم بذكرها حتى وإن كانت صعبة؟
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رابعا :اخلطة  /الطريق – :Way
ً

وهي الطريقة حلل املشكلة أو وضع اخلطة لإلرشاد املسرتشد نحو عالج املشكلة
التي معه ،وذلك عرب األسئلة التالية:
•أي خيار ستختار؟
• ماذا ستفعل حيال سلبياته؟
• متى ستبدأ بتنفيذ هذا اخليار؟
• كيف ستبدأ بتنفيذ هذا اخليار؟
• ماذا ستحتاج للبدء بالتنفيذ؟
وهو الطريق الذي يريد أن يسلكه املسرتشد ،كيف يفعل هذه األمور؟ وال يعود
املرشد باألسئلة مرة أخرى إىل الوراء بل يتبع تلك اخلطوات يف عرض األسئلة ،فهي
خطة تنفيذية.
ويقم بتسجيل كل اإلجابات التي قاهلا املسرتشد ،وحياول أن يكون يف البداية مستمع،
وبعد أن يستمع ويكتب عن املوضوع يعطيه خطة كاملة عن املوضوع واملشكالت التي
تواجهه ،ثم بعد ذلك يقم بإعطائه البدائل والطريق الذي يميش فيه لعالج مشاكله
وإرشاده إىل طريق النجاح.
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 -2مترين اجللسة اإلرشادية وتطبيق تقنية جرو:

قم باجللوس مع أحد أصدقائك يف جلسة إرشادية له ،وقم بطرح األسئلة التي داخل

تقنية جرو وتنقل بني املراحل ،وبعد عرش دقائق انه هذه اجللسة ،وحاول أن ترشد فيها
صديقك واستخدم معه تلك التقنية من خالل اخلطوات التالية:
•قم بتحديد املشكلةG .
•تأكد من صحتهاR.
•اسأل عن اخليارات املتاحةO.
•أطلب خطة للخيار األفضلW.
 -3نصائح الستخدام تقنية جرو:

•إذا كنت داخل مشكلة من املستحيل أن خترج هلا بحل مثايل ،إال إذا خرجت من
املشكلة وتنظر إىل املوضوع واملشكلة من اخلارج ،والطريقة التي تساعدك أنك ترى
املشكلة من اخلارج أن أحد يفتح لك الباب لتفعل ذلك ،واملفاتيح هي األسئلة.

•جيب أال تقول رأيك للمسرتشد حتى يقوله هو بنفسه ،وإال أصبحت اجللسة
اإلرشادية عبارة عن توجيه.

•آلية التنقل ما بني تقنية جرو تساعد عىل توجيه املسرتشد نحو احلل العميل.

143

الفصل الخامس

القيادة
باإلرشاد

•ال يمكنك فهم كل الظروف املحيطة باملسرتشد ،فإذا جاءك مسرتشد وعرض
مشكلته هل ستعرف كل املالبسات التي حدثت له؟ ال هذا من املستحيل ،فهناك

أشياء لن تعرفها.

وىف هذه احلالة قد تعطيه حلو ً
ال ال تناسبه فتفقده الثقة فيك أنت كمرشد ويف نفسه،
هلذا جيب أال حتكم أو تعطي رأيك للمسرتشد بل تدعه هو من خيرج باحلل.
•إذا كنت غري متخصص يف املجال الذي جاء املسرتشد يشكوا منه فال تدخل نفسك
يف علم أنت ال تعلم عنه شيئًا ،فمثال جاءك شخص ويريد أن ترشده يف جمال الربجمة

التقنية أو تصميم مواقع ،ففي هذه احلالة جيب أن حتوله ملرشد متخصص يف جماله،

أما بالنسبة لإلرشاد العام ال حيدث فيه ذلك األمر.
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املعيار السابع  :التواصل املباشر

هيدف ذلك املعيار إىل األمور التالية:

•القدرة عىل التواصل بشكل فعال أثناء جلسة اإلرشاد ،واستخدام اللغة التي لدهيا
التأثري اإلجيايب األكرب عىل املسرتشد.
•الوضوح ،والتعبري يف السؤال والتعليقات وردود الفعل.
•اختيار الكلامت املناسبة وطريقة عرضها عىل املسرتشد هلا تأثري غري طبيعي.
•استخدام لغة تدعم وحترتم هذا املسرتشد.

التواصل هو عبارة عن عملية حتدث بني اثنني ،فعملية التواصل املبارش تتضمن

تفاعلاً بني طرفني ،وحينام يبنى التواصل يقوم عىل التصورات الداخلية بني الطرفني.

مثل االفرتاضات والتجارب السابقة وصورة املرء لذاته والتوقعات واألفكار
املسبقة والتحيز املوجودة لدينا ولدى اآلخرين ،كام أنه يتم التغلب فيه عىل االختالفات
والفروق السنية والنوعية واجلنسية واخللفيات املاضية ،فالتواصل طريق ذو اجتاهني،
جيب أن تعطي فيه بقدر ما تأخذ.
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اً
أول :إقامة احترام متبادل

االحرتام املتبادل هو األساس الذي تقوم عليه عملية التواصل ،فاحرتام النفس
دون احرتام اآلخرين يؤدي إىل التعجرف والغرور والكرب ،وال أحد حيب التواصل
مع املغرورين املتعجرفني ،حيث إن عدم احرتامهم لآلخرين يمنعهم من التواصل
بنجاح وفعالية.
وكذلك األمر ً
أيضا فإن العجز عن احرتام الذات يؤدي إىل تواصل غري فعال ،إذن
فنحن بحاجة ألمرين إذا أردنا الفوز باحرتام اآلخرين :األول هو احرتام الذات فنحن
إن مل نحرتم أنفسنا فمن غري املحتمل أن يقوم أحد بذلك ،واألمر الثاين هو احرتام
اآلخرين فإظهار احرتامك لآلخرين طريقة جمربة لنيل احرتام اآلخرين.
وبدون االحرتام املتبادل بني املرشد واملسرتشد ،ال يمكن أن حيدث تواصل ناجح،
فهو يساعد عىل مجع وتقديم معلومات جيدة ومفيدة من قبل املسرتشد ،ونحن إذا قمنا
بذلك بشكل جيد وتام فإن التقدم سوف حيدث تلقائ ًيا! وينجح املرشد يف حتقيق نجاح

العملية اإلرشادية.
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ثان ًيا :درجات التواصل المختلفة

يعتمد التواصل الفعال عىل استخدام عدة عنارص وهي كاآليت:
1-1الصوت:
تزيد أمهية العامل الصويت عن  %38بالفعل ،فإن نربة صوتك قد تنقل ً
بالغا مضا ًدا

يف املعنى الذي حتمله كلامتك ،ففي معظم األحيان ،يكون للبالغ الصويت تأثري أعمق من

ريا ما يقول الناس أشياء بنربة صوت تضفي معنى خمتلف ملجمل
البالغ الكالمي ،فكث ً

ما يقولونه.

عندما تتكلم مع شخص ،تأكد أن كلامتك تتوافق مع نربة الصوت التي تستعملها.
راقب نربة صوتك :فقد تصنف شخصيتك
ما نسمعه

ما نستنتجه

صوت حاد منتحب

متذمر كثري الشكوى

صوت مرتعش مرتفع

شخص عصبي

صوت غليظ أجش

صوت إيقاعي بطيء بأنفاس مسموعة
صوت رشيق واضح

شخص حمتال

شخص لعوب

شخص يف موقع مسئولية
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إن نربة الصوت هي سمة صوت كل فرد ،التي تظهر مدى قدرته عىل التعبري وتعطيه

خاصا به ،كام إهنا تعرب عن حالتنا املزاجية ومشاعرنا ،فض ً
ال عن االختالفات
لو ًنا
ً
الدقيقة يف املعنى.

أظهر أفضل صوت لديك:تُبني طبقة الصوت ما إذا كنا نتحدث بصوت مرتفع أم منخفض أم مزيج مثري بني

االثنني ،فعليك أن تعلم أهيا املرشد أن اإلفراط يف استخدام مستوى واحد أو وترية

واحدة قد يدفع الطرف اآلخر للنوم.

يف حني أن االنتقال احلاد املستمر بني الطبقات الصوتية والتقلب املتغري قد جيعلنا

نتسم بالصبيانية أو عدم األهلية ،أما التحدث بطبقة مرتفعة ،فقد جيعلنا نبدو متوترين
أو منفعلني للغاية أو يعوزنا النضج أو الثقة ،أما األصوات األكثر عم ًقا ،فتعكس مزيدً ا
من الثقة واجلدارة.

ويمكن لشدة الصوت أن تضيف مزيدً ا من االهتامم وجتذب انتباه املسرتشد ،فحاول

ارتفاعا أو ختفض صوتك إىل حد اهلمس حتى تركز انتباه
أن تتحدث بصوت أكثر
ً
املسرتشد عىل نقطة مهمة.

فالصوتيزدادشدةوثراءإذاجاءمنأعامقاحلجاباحلاجزعامإذاخرجمنأعىلحلقك،
وكلام حتدثت بوضوح وبلغة مفهومة وصل ما تريد أن توصله للمسرتشد أرسع وأيرس.
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2-2اللفظي:
تأثري العنرص اللفظي أو املحتوى ال يتعدى  %7من عملية االتصال.
3-3لغة اجلسد:
يمثل استخدام لغة اجلسد %55من عملية االتصال ،حيث إن لغة جسمك وتعبريات
وجهك هلا تأثري شديد العمق يف عملية االتصال.
واجلسد يتحدث عىل العديد من املستويات وبشكل غري واع يف العادة ،ويف أكثر
وضوحا من اللغة املنطوقة ،وبإمكاننا أن
األحيان يكون هذا النوع من التواصل أكثر
ً
نصبح أكثر قدرة عىل التواصل الفعال من خالل التحكم يف لغة اجلسد التي نستخدمها
وأخذ مشاعر اآلخرين يف االعتبار.
العيون:نظرة العني هله فعول السحر يف عملية االتصال والتواصل ،فهناك نظرة دافئة ،مجيلة
تنتقل من عني إىل عني ،هناك نظرة ال حيبها الناس ،وهي النظرة التي حتمل يف طياهتا كثري
من احلدة والرتكيز الشديدين.
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وحني يكون التواصل البرصي القائم حمدود للغاية ،نصبح مستمعني غري عابئني
بام يقال ،أو متحدثني ال يستحقون الثقة ،أما عند اإلفراط فيه ،فإنه يتحول إىل مصدر
ختويف وإرهاب للطرف اآلخر.
اإليامءات اجلسدية:تعترب اإليامءات عبارة عن حركات وإشارات جسدية يصدرها شخص ما إليصال
رسالة معينة ،فبإمكان أي شخص استخدام اللغة الغري شفهية واإلحياءات اجلسدية
بغرض التواصل الغري شفهي مع اآلخرين والتأثري فيهم وذلك عن طريق حركات
اليدين والذراعيني والوجه والعينني.
فأنت كمرشد يمكنك استخدام اإليامءات اجلسدية للتأثري اإلجيايب عىل اآلخرين،
ويوجد جمموعة كبرية من اإليامءات يمكن للمرشد استخدامها للتأثري اإلجيايب يف
املسرتشدين ،وذلك عن طريق استعامل أجزاء خمتلفة من جسده.
اجعل لكل إشارة تقوم هبا معني معني متصل بام تقوله ،جيب أن تتبع هذه اإلشارات
ما تتحدث عنه ،كأن ترفع يديك ألعىل مثال عند التحدث عن ارتفاع امليزانية ،واحرص
عىل إبقاء اإلشارات لفرتة كافية من الوقت.
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فإذا كنت -عىل سبيل املثال -تتحدث عن معدالت الفائدة (مدى ارتفاعها) جيب

أن ترفع يديك وتبقيها يف اهلواء لفرتة من الوقت حتى يكون ما تفعله مرتبطا بام تقوله.
بعض اإليامءات جيب أن تكون مركزة أكثر من التي نقوم هبا يف احلياة اليومية ،جيب

أن تكون أكثر تأكيدا من ما حيدث يف املحادثات العابرة وجيب أن تعرب بشكل محايس
عن ما تتحدث عنه.

انطباعا مبدئ ًيا حمب ًبا يدل
أكثر اإلشارات واإليامءات اجلسدية التي يمكن أن تعطي
ً

عىل االحرتافية وجيعلنا نحظى بانتباه واحرتام اآلخرين.

فتشمل حركات اليد املفتوحة املسرتخية واملدروسة يف آن واحد (أي بعيدة

عن املبالغة أو الرسعة أو املفاجأة) ،والقامة املنتصبة (غري املرتهلة أو املنكمشة)

والرأس املرفوع.
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كذلك يعد التواصل الثابت (-البعيد عن التحديق الشديد) -وتعبريات الوجه

املحايدة أو التي متكن مشاعرنا الداخلية بدقة ،والفك املرختي( -مع عدم املبالغة يف

ذلك) -من األمور املهمة يف هذا الصدد.
-االبتسامة:

االبتسامة هي مفتاح التواصل اجليد فكم هو رائع حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم( :تبسمك يف وجه أخيك صدقة) ،تلك االنحناءة التي ترتسم عىل وجهك قادرة
عىل فعل املستحيل ،قادرة عىل تذليل العقبات وكرس احلدة وإذابة جليد املشاعر املتبلدة
بينك وبني املسرتشد.

فقد قيل أن أهل الصني يقولون( :من ال يقدر عىل رسم االبتسامة عىل شفتيه ،ال جيب

متجرا) ،إن لالبتسامة يف كسب القلوب لتأثري وفائدة كبرية ،فال تغفلها أبدً ا.
أن يفتتح
ً

االبتسامة الصادقة تعمل عىل إفراز مادة اإلندورفينات ،تلك املواد الكيميائية التي

جتعلنا نشعر بمشاعر جيدة ،والتي ال يسعها سوى حتسني التواصل بشكل عام ،وحتقق
نجاح التواصل بني الطرفني.

نصائح الستخدام لغة اجلسد:•قف أو اجلس بزوايا قائمة بعض اليشء واحرتم املساحة الشخصية لآلخرين.
ً
واسرتخاء.
انفتاحا
•كن مسرتخ ًيا ومتواز ًنا حتى متهد الطريق لتواصل أكثر
ً
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•حافظ عىل مستوى مالئم للتواصل البرصي عند االستامع لتشجيع املتحدث عىل
مواصلة حديثه ،مع زيادته عند الرغبة يف الضغط عليه ،واحلد منه عند الرغبة يف
تقليل هذا الضغط.
•استخدم اإليامءات ولغة اجلسد املنفتحة.
•مل لألمام قليلاً لتظهر اهتاممك ،مع امليل لألمام أكثر قليلاً عند الرغبة يف الضغط
عىل الطرف اآلخر ،وامليل للخلف أكثر قليلاً عند الرغبة يف التقليل من الضغط

الواقع عليه.
•ركز انتباهك متا ًما عىل الطرف اآلخر.
•استجب بشكل مالئم من خالل بناء استجاباتك عىل آخر ما يقوله املتحدث.


محمد الجفيري
دورة "القيادة باإلرشاد"
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التعلم والنتائج

بناء
العالقات

بناء
األساسات
األقسام األربع
لألحد عشر معيار ًا
في فدرالية
اإلرشاد العالمية

التواصل
الفعال

التعلم
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الفصل السادس :مرحلة التعلم والنتائج
حيتوي الفصل السادس عىل أربعة معايري ومها:
املعيار الثامن :بناء الوعي
املعيار التاسع :تصميم األفعال
املعيار العارش :تصميم األهداف واخلطة
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محمد الجفيري
دورة "القيادة باإلرشاد"
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املعيار الثامن :بناء الوعي

هيدف ذلك املعيار إىل أمور عدة وهي كاآليت:
•القدرة عىل تقييم ومجع ودمج أكرب قدر من املصادر للمعلومات ،وتطوير التفسريات
التي تساعد املسرتشد لزيادة الوعي وبالتايل حتقيق اإلنجاز املتفق عليه.
•الذهاب أبعد من اهلدف املبارش.
•االنخراط يف التنقيب واالكتشاف ،والتعلم والنمو مع املسرتشد.
•حتديد نقاط القوة.
•إجياد العالقة بني ما قيل وما تم فعله.
بناء الوعي:وهي املرحلة التي هيدف فيها املرشد إىل اإلجابة عن سؤال أال وهو:

كيف أقوم بزيادة وعى الشخص الذي أمامي؟ وهل معنى التوعية إن أعطيه اإلجابات
أم أن أجعل احللول واإلجابات خترج منه؟
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اً
أول :أهمية بناء الوعي

تستغرق مرحلة بناء الوعي فرتة طويلة نسبي ًا حيث تبدأ غال ًبا بمناقشة حالة املسرتشد

بالتفصيل من مجيع جوانبها ومن خالل تفرعاهتا املختلفة للتوصل إىل معرفة األسباب
مؤثرا وفعالاً .
احلقيقية التي أدت إليها ،وبالتايل يكون اإلرشاد ً

تتطلب مرحلة بناء املوعي عناية مركزة وجهود كبرية من املرشد باعتبارها جسم

ُنمي
املقابلة ،وتتطلب مهارات فائقة وفنيات متباينة؛ حتى تكتشف حالة املسرتشد وت َ
لصاحله ،لذلك فإن مقومات نجاح اجللسة اإلرشادية وعوامل حتقيق أهدافها تتوقف إىل

حد كبري عىل بناء الوعي للمرشد عن حالة املسرتشد.
 -حتديد املشكلة:

من الرضوري قبل بداية احلديث عن املشكلة ومسبباهتا والعوامل املرتبطة هبا قيام

املرشد بإتاحة الفرصة للمسرتشد بالتعبري عن مشاعره وانفعاالته املرتبطة باملشكلة أو

املوقف أو احلادثة أو األشخاص املرتبطني هبا وحماولة مساعدته للتعامل مع هذه املشاعر
وختليصه منها أو التخفيف من حدة آثارها عليه ،حيث أن التعامل مع اجلانب الوجداين

يف بداية العملية اإلرشادية سوف يسهم بدرجة كبرية يف تكوين العالقة مع املسرتشد
واالتصال بعقله.
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تساعد عملية بناء الوعي عىل حتديد املشكلة ومعرفة مسبباهتا والعوامل التي نشأت

منها ،ويتم استخالص تلك األسباب حينام يتحدث املسرتشد عن مشكلته ويعرضها،

يقوم املرشد باستنباط تلك األسباب ومعرفة عواملها.

وكذلك حياول املرشد أن يتعرف أكثر عىل تلك املسببات من خالل سؤال املسرتشد

ويظهر ذلك جل ًيا يف معيار األسئلة القوية ،ومن خالل تلك اإلجابات يستخلص املرشد

أصل املشكلة وحيدد أسباهبا ومبعثها.

وتظهر أمهية حتديد املشكلة يف كيفية العالج واإلرشاد ،فمثلاً حينام تذهب إىل الطبيب

إذا قلت له معلومات خاطئة عن مرضك سيعطيك أدوية تؤثر عىل صحتك.

أما إذا قلت له األعراض التي تظهر عليك وتشعر هبا ،فذلك يساعد الطبيب عىل

مداواتك وإعطائك الدواء الصحيح ،وكذلك األمر بالنسبة للمرشد.

وتضمن عملية حتديد املشكلة والتي هي يف األساس جتميع للمعلومات ،تتضمن

األبعاد التالية:

•طبيعة مشكلة املسرتشد مع االهتامم بحاجات املسرتشد املرتبطة بالنمو والضغوط
املصاحبة للمرحلة العمرية االنتقالية التي يمر هبا.

•قدرات املسرتشد( جوانب القوة واملهارات والقصور أو العجز).
•املوارد املتاحة االستفادة منها يف مواجهة املوقف أو املشكلة.
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•دوافع املسرتشد حلل املشكلة والتعامل مع املوقف.
•العوامل واألنظمة املتداخلة يف مشكلة املسرتشد وتأثرياهتا.
فتهدف عملية بناء الوعي إىل حتديد املشكلة وتقدهيا وبيان طبيعة املشكلة وأسباهبا،
وبيان تسلسل األحداث واملالبسات املتعلقة هبا ،والتنبؤ بالعواقب والنتائج املستقبلية،
ووضع خطوط عريضة للحد من آثارها أو حلها.
كذلك فبناء الوعي من العمليات األساسية التي يقوم هبا املرشد عن طريق سؤال
املسرتشد عن مشكلته ،وعادة ما يقوم املسرتشد بوصف أو رشح املشكلة بوجه عام ال
يمكن االعتامد عليه بشكل دقيق يف عملية التقدير.
ورشحا مفصلاً للجوانب املختلفة املوجودة يف
وهلذا حيتاج املرشد وص ًفا دقي ًقا
ً

حياة املسرتشد ،كام حيتاج املرشد احلصول عىل معلومات دقيقة عن األوضاع الصحية
واالقتصادية واالجتامعية والعالقات الشخصية واحلالة النفسية أو العاطفية للمسرتشد
ومشاعره (اخلوف -الغضب –احلزن -اليأس).
وقد حيتاج املرشد معلومات قد ال يرغب املسرتشد يف اإلدالء هبا (كاإلدمان
والرصاعات األرسية) ،ومع ذلك فإن نظرة املسرتشد للمشكلة متثل أمهية خاصة ملا
توفره لنا من معلومات يف اجلوانب التالية:

161

الفصل السادس

القيادة
باإلرشاد

•أهنا تنبئ املرشد عن بعض الدوافع الكامنة لدي املسرتشد ملواجهة املشكلة.
•تعكس النظرة للمرشد رؤية املسرتشد املبارشة للمشكلة.
 خصائص املشكالت:وحتى يعلم املرشد املشكلة التي يواجهها املسرتشد فعليه معرفة خصائص املشكلة
وأن يضعها يف حسبانه ،وإليك بعض خصائص املشكالت:
•أن ما يقوله املسرتشد قد تكون املشكلة ،بل جمرد أعراض للمشكلة وليس املشكلة
احلقيقية.
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•أن هناك أبعاد وجوانب خمتلفة ومتعددة ومتداخلة للمشكلة منها الذايت ومنها
املوضوعي.
•أن املشكالت قابلة للتحسن والسوء فهي ال تعرف االستقرار والثبات.
وعىل املرشد أن يتيح للمسرتشد فرصة للتعبري بطريقته وأسلوبه ولغته وعدم
مقاطعته أثناء حديثه عن مشكلته ،ونؤكد عىل أمهية عدم اإلكثار من مقاطعته املسرتشد
إال عند احلاجة إىل ذلك.
كأن نوضح عبارة غامضة أو فكرة غري واضحة أو غري مفهومة ،أو عندما نريد أن
نتأكد من فهم ما يريده املسرتشد ،أو حينام نستخدم أسلوب التلخيص أو توجيه األسئلة
أوكل ما يسهم يف فهم املشكلة لكل من املرشد واملسرتشد.
ثان ًيا :خصائص بناء الوعي

وحتى يقوم املرشد ببناء الوعي وحتديد املشكلة يتطلب منه القيام بالعمليات
التالية:
•تفهم ما يعرب عنه املسرتشد بطريقة داعمة ومساندة ومتعاطفة.
•حتديد األمور الرئيسية التي تشغل ذهن املسرتشد (املشكلة).
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•حتديد طبيعة املشكلة التي تواجه املسرتشد وهل هي دراسية أم أرسية أم مشكلة عدم
القدرة عىل االختيار أو شخصية أو تتعلق بطبيعة العالقات الشخصية للمسرتشد.
•حتديد أهم نقطة تشغل باله.
•البدء يف حتديد العوامل واملتغريات التي يمكن أن تسهم يف التأثري وحتديد أو
املحافظة عىل الصعوبات التي تواجه املسرتشد.
•تقوية عالقة اإلرشاد.
•االستجابة الصادقة.
•مساعدة املسرتشد للتعبري عن مشاعره وخرباته بطريقة واضحة ومفهومة.
ثال ًثا :أسئلة مساعدة لبناء الوعي

هناك بعض األسئلة التي تساعد يف عملية بناء الوعي حيث أهنا توضح للمرشد
املوقف أو املشكلة بصورة صحيحة ودقيقة ،وهذه جمموعة من األسئلة املفيدة يف هذه
املرحلة نلخصها يف التايل:
1)1ما هي املهارات املطلوبة واملوارد اخلارجية املطلوبة ملواجهة املشكلة؟ وما هي
املهارات املتوفرة لدى املسرتشد والتي تساعده عىل حل املشكلة؟
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2)2ما املرحلة العمرية املناسبة للمشكلة؟
3)3متى بدأت املشكلة؟
4)4ما املوارد اخلارجية التي نحتاج إليها يف مواجهة املشكلة؟
5)5ما هي وجهة نظر املسرتشد عن املشكلة؟ وماذا تعني املشكلة بالنسبة له؟
6)6من هم األشخاص ،وما هي األنظمة التي هلا عالقة باملشكلة؟
7)7ما هي حماوالت املسرتشد التكيفية املالئمة وغري املالئمة التي استخدمها ملعاجلة
املوقف أو املشكلة؟
فمن األخطاء التي ال تغتفر أن تقوم بإرشاد أحد دون أن تفهم املشكلة احلقيقية التي
وقع فيها أو أن تقوم بإمالء املسرتشد ما جيب عليه فعله ،فالسبيل الوحيد للتأثري عىل
املسرتشد هو أن تفهمه جيدً ا أولاً .

ألنك إذا مل تفهمه وتتفهم موقفه املميز ومشاعره اخلاصة؛ فإنك لن تعرف كيف
ترشده أو تتناقش معه.
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املعيار التاسع  :تصميم األفعال

هيدف تصميم األفعال إىل عدة أمور تساعد عىل إعداد اخلطة واألهداف ،فبعدما

تعرفت عىل أصل املشكلة وبنيت وعي ًا شام ً
ال حول املوضوع الذي يتكلم فيه املسرتشد،
تنتقل بعد ذلك إىل املرحلة التي تليها وهي تصميم األفعال والتي هتدف إىل:
•القدرة عىل إجياد الفرص للتعلم عند املسرتشد أثناء العمل واحلياة اليومية.
•العمل مع املسرتشد عن قرب حتى تتمكن من تصميم أنشطة أو اختيار نوع العمل
امليداين خارج جلسات اإلرشادات ملواصلة االستكشاف وزيادة الوعي والتعلم
والتحرك نحو اهلدف املرغوب.
يساعد قرب املرشد من حياة املسرتشد عىل تكامل املعلومات واكتامل الصورة يف
ذهن املرشد ،بل وتعطي للمرشد املسار الصحيح الذي يتخذه لكي يرشد املسرتشد.
فقرب املرشد من عمل املسرتشد ومعرفة بعض تفاصيل حياة املسرتشد سواء حياته
الشخصية أو ترصفاته يف العمل أو حتى تعامله مع أصدقاءه كل ذلك يساهم عىل حتصيل
وفرة من املعلومات والتي يبني عليها املرشد األسس التي سينتهجها إلرشاد املسرتشد.
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فعملية تصميم األفعال ما هي إال أمر تكاميل لعملية بناء الوعي ،فإن كان بناء الوعي
يتم بناء عىل املعلومات التي يقوهلا املسرتشد عن نفسه ،إال أن تصميم األفعال تعترب
مشاهدة هذه املعلومات عىل أرض الواقع.
فال يكتفي املرشد باملعلومات التي يقوهلا املسرتشد بل يغوص معه عىل أرض الواقع
وجيول معه يف عمله وحياته حتى يتسنى له إرشاده بطريقة صحيحة.
ومن األمور اهلامة يف عملية تصميم األفعال هو أن بعض املسرتشدين يف اجللسة
اإلرشادية يكون عندهم من اخلوف واخلجل ما يمنعهم من احلديث عن أمور حياهتم
اخلاصة أو الكالم يف أدق تفاصيل حياهتم.
وهلذا جتد من املهم جدً ا أن يشرتك املرشد مع املسرتشد يف أمور حياته ،حتى يفهم
طبيعة شخصية املسرتشد ويكتشف أفعال ومعلومات أكثر عن حياته.
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املعيار العاشر :تصميم األهداف واخلطة

هيدف هذا املعيار إىل وضع األهداف واخلطة التي تساعد عىل إرشاد املسرتشد،
وهيدف ذلك املعيار إىل األمور التالية:
•الرشاكة مع املسرتشدين لتطوير تلك األهداف بطريقة ( )SMARTحتديد وقابلة
للقياس ،قابلة للتحقيق وواقعية
وحمددة بتواريخ.
•القـدرة عىل التطــوير واحلفــاظ
عىل مستـوى التــدريب الفعــال
مع العمالء.
• البقاء عىل بينة من مستوى
املسرتشد ،وتعلم أسلوب الرسعة
وااللتزام هبدف .حتديد النجاحات
التي تعترب هامة بالنسبة للمسرتشد.
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تعتمد قدرة املسرتشد عىل النجاح ىف احلياة عىل قدرته عىل حتديد ما يريد،

وعىل رؤيته ألهدافه ،ومن ثم السعى لتحقيق تلك الرؤية واألهداف ،حيث أن
حتديد األهداف بدقة جيعل الوصول اليها أسهل ،بعكس اذا ما كانت األهداف
غري واضحة ،فال يمكن ألحد الوصول اىل شىء ال يعرفه.
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اً
أول :أهمية وضع األهداف

تأيت أمهية وضع األهداف يف عدة أمور:
-1الثقة بالنفس :كتابة األهداف ووضع اخلطة من العوامل التي تساعد صاحب
املشكلة عىل الشعور بالثقة بالنفس والقدرة عىل معاجلة املشكلة أو األزمة ،وتزداد هذه
الثقة باستمرار بزيادة حتكمه يف حياته ،وحتقيق أهدافه.
-2التحكم يف الذات:وجود برنامج منظم ومتزن ومتكامل لتحقيق األهداف يف

خمتلف جوانب احلياة ،يعطى شعور ًا بالتحكم يف املصري ،ويعطى لإلنسان القوة كي يقوم
باملبادرة يف كافة شئون حياته وجيعله يتحىل بالقوة والثبات.
-3االستمتاع باحلياة:بدون وجود خطة تصبح حياه اإلنسان وكأهنا حالة طوارئ،
فكل يشء مضطرب ومتداخل ،فعشوائية احلياة هي من أكرب أسباب الفشل وعدم حتقيق
األهداف أو التقدم يف احلياة.
وعىل عكس ذلك ،فإن وجود خطة متوازنة ومنظمة  ،جتعل اإلنسان أكثر تركيزً ا

وإنجاز ًا ،وسيجد أن هناك طاقة هائلة ونشطة بداخله عىل الدوام تدفعه إىل االستمتاع
الدائم بحياته.
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ثان ًيا:صفات األهداف الفعالة

1.1تعكس حاجات املسرتشد وملكاته األساسية :قد تتعلق األهداف اجليدة بأي من
جوانب احلياة املختلفة كاجلانب املادي ،أو الروحي ،أو االجتامعي.
فكثري من الناس يشعرون بعدم الرضا الناتج عن عدم التوازن بني جوانب احلياة؛

ألن أهدافنا عادة ما تكون متعلقة باجلانب املادي فقط وذات ضغط زمني ،مما يعد جتاهلاً

ضار ًا لألبعاد احليوية يف احلياة ،وهو األمر الذي حيرم الشخص من التفاعل اإلجيايب
اخلالق بني األهداف والذي يشمل خمتلف أبعاد ونواحي احلياة.
2.2أهنا تنبع من شخص املسرتشد:ال ينبغي أن ينبع اهلدف من حاجة طارئة أو رد فعل،
وإنام ينبغي أن يكون منسجماً مع األحاسيس الداخلية ،وأن ينبع من أعامق املسرتشد،
ويكون منسجماً مع رسالته ومع اجتاهه.

3.3أن تكون يف بؤرة تركيزه :لإلنسان بؤرة تركيز ذهني يقع فيها كل ما هيام ويشغلنا،
وتتكون هذه البؤرة من عدة دوائر ،وتسمى الدائرة األوىل دائرة االهتامم وهى التي
تقع فيها مشاغل اإلنسان العامة ،كالصحة ،وخطط األبناء ،وقرارات احلكومة،
واملواعيد اهلامة ،واألحداث السياسية اهلامة يف العامل.
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الدائرة الثانية تقع داخل الدائرة األوىل وتسمى دائرة التأثري ،وهي تشمل األشياء
التي يمكننا التأثري فيها ،بالطبع ليس كل ما يقع يف هذه الدائرة نستطيع التأثري فيه مثل
األحداث السياسية العاملية أو قرارات احلكومة ،ولكن يمكنه التأثري يف نواح أخرى مثل:
خطط األبناء والصحة.
وهناك دائرة أصغر تقع داخل الدائرة الثانية وتسمى بؤرة الرتكيز ،ويف هذه البؤرة تقع
األشياء التي هتم اإلنسان وترتبط برسالته ،ويف نفس الوقت يمكنه التأثري فيها ،فعندما

يبذل اإلنسان الطاقة أو يكرس وقت خارج هذه البؤرة فإن ذلك يحُ ِد من فاعليته ،ولكن
عندما يعمل داخل هذه البؤرة من خالل وضع أهداف تتعلق هبا ،فإنه هبذه الطريقة
ُيعظم النفع من وقته وطاقته.

دائرة االهتامم
دائرة التأثري
بؤرة الرتكيز
دوائر الرتكيز الذهني
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ثال ًثا :كيف تحدد هدف المسترشد؟

األهداف بطريقة ( SMARTاألهداف الذكية):
عليك أن تضع يف اعتبارك أنه ليست كل

فكرة أو نية لفعل مستقبيل تعترب هد ًفا حقيق ًيا،

بل جيب أن يتسم اهلدف بسامت وخصائص

حقيقي ،وهذه السامت عىل
معينة جتعله هد ًفا
ً

النحو التايل:

أن يكون اهلدف دقي ًقا وحمد ًدا ()Specificوضوح اهلدف وخلوه من الضبابية يعد
واضحا فقط ،بل جيب حتديده
من السامت اهلامة لألهداف ،كام أنه ال يكفي أن يكون
ً

ووصفه ،فهناك نوعان من األهداف:

ooهدف غري حمدد (أريد أن أصبح غن ًيا – أريد شهادة جامعية).
ooهدف حمدد (أريد أن يصبح رصيدي يف البنك سبعة ماليني ريال – أريد شهادة
جامعية يف تقنية املعلومات من اجلامعة الفوالنية)
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أن يكون اهلدف قاب ًال للقياس ()Measurable
األهداف القابلة للقياس هي األهداف التي يمكن قياس وتقييم مدى إنجازها
بشكل عميل ،بحيث يمكن وضع خطة تنفيذيه هلا عىل مراحل حمسوبة بدقة ومراقبة
مدى التقدم يف إنجازها.
ooهدف غري قابل للقياس (أريد أن أرفع من مستوى مهاريت يف اللغة اإلنجليزية).
ooهدف قابل للقياس (أريد أن أذاكر اللغة اإلنجليزية بمعدل ساعتني كل يوم
ألرفع من مستوى مهاريت).
أن يكون قابلاً لإلنجاز والتحقيق ()Attainableعند وضع األهداف ،علينا حتديد الطرق واألساليب لتحقيقها يف ضوء مواردنا
وإمكانياتنا املتاحة ،مع التخطيط احلكيم لتنفيذها.
أن يكون واقع ًيا ومالئماً ()Relevantجيب أن تكون األهداف مالئمة وواقعية ومن املمكن حتقيقها يف ضوء ما تسمح
به قدراتنا ومهاراتنا حتى نتمكن من بلوغها .إن حتديد أهداف غري واقعية جتعل من
الصعوبة حتقيقها وهذا يؤدي إىل اإلحباط وفقدان احلامس.
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أن يكون له إطار زمني ()Time Boundواضحا وحمد ًدا ،بل جيب أن يكون له حدود زمنية مناسبة
ال يكفي أن يكون اهلدف
ً

حتى نتمكن من إنجازه ،وحتقيقه ،وتعترب األهداف غري املحددة بفرتات زمنية هي جمرد

أحالم ورغبات وليست أهدا ًفا ،الحظ يف املثال التايل:

ooهدف غري حمدد املدة (سوف أدخر مبلغ مئة ألف ريال ألستثمرها يف مرشوع
جتاري).

ooهدف حمدد املدة (سوف أدخر مبلغ ثالثة أالف ريال من دخيل كل شهر ألبدأ
مرشوعي التجاري بعد ثالث سنوات).

تدريب عىل األهداف :لعبة صح أم خطأ:ooهديف (أن أملك كوكب الزهرة).
ooهديف( أن أسافر يف إجازة الصيف إىل ماليزيا ملدة عرشة أيام).
ooهديف (أن أكون ضعيفا جدا ورشيق).
ooهديف( أن أكون جامعي ًا).
ooهديف (أن أخترج يف كلية الطب يف عام  2018بتقدير جيد جدا )
ooهديف( أن أكون وزير ًا للدولة يف أقل سنة بعد خترجي يف اجلامعة مبارشة).
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النتيجة:هديف أن أملك كوكب الزهرة.
هديف أن أسافر يف إجازة الصيف إىل ماليزيا ملدة  10أيام.
هديف أن أكون ضعيفا جدا ورشيق.
هديف أن أكون جامعي.
هديف أن أخترج من جامعة الطب يف عام  2018بتقدير جيد جدا وأعىل.
هديف أن أكون وزير للدولة يف أقل من سنة بعد خترجي من اجلامعة مبارشة.
رابعا :نصائح لكتابة األهداف
ً

1)1جتنب إهدار الوقت :إن الوقت الذي يميض ال يمكن استعادته أو تعويضه ،وهلذا
تعد العقبة األساسية أمام إنجاز النشاطات واملهام اليومية هي سوء استغالل
املسرتشد لوقته ،ففي كل حلظة ينبغي عليه أن يسأل نفسه "ما هو االستغالل األفضل
للوقت؟" ،ومن ثم يترصف من منطلق إجاباته عىل هذا السؤال.
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2)2حدد هد ًفا واحدً ا لكل عام :اكتب هدف ًا يمكن للمسرتشد أن يراه عدة مرات يف اليوم
الواحد ،ضع ً
نسخا من هدفه املكتوب يف حافظة نقوده ،وفوق مرآته ،وعىل باب

ريا خالل اليوم.
منزله ،ويف أي موضع آخر تقع عليه عينه كث ً
اجعله يقرءاه ثالث مرات يوم ًيا عىل األقل ،ولتحرص عىل أن تتضمن الصيغة املكتوبة
التاريخ املحدد الذي يتطلع املسرتشد أن يبلغ فيه هدفه.

3)3اجعل املسرتشد يتشبث بأهدافه إىل أن حيققها :فاملستسلم ال يفوز والفائز ال يستسلم
أبدً ا.

4)4جيب أن تكون األهداف حمفزة للمسرتشد ،فال جتعلها شديدة السهولة ،بل اجعله
بحاجة إىل أن يتحدى نفسه ويتخلص من القيود حتى يبتعد عن اخلمول.

5)5احرص عىل تسجيل ما حيققه وينجزه :اجعل املسرتشد يضع عالمة مميزة أمام كل بند
عىل قائمته اليومية حينام ينتهي منه ،وحاول أن تدفعه لينجز كل ما هو موجود عىل

قائمته كل يوم.
وإن مل يستكمل كل ما هو موجود عىل قائمته فينقل البنود غري املنجزة لليوم التايل
ويضمها إىل األمور التي جيب القيام هبا لذلك اليوم.
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خامسا :مراحل الوصول إلى الهدف
ً

بعدما علمت أمهية األهداف وتريد أن تضع أهداف ًا للمسرتشد وهو يملك

األدوات الالزمة لتحقيق األهداف التي يصبو إليها ،هيا نحدد ما هي األهداف التي

تريد فعل ًيا حتقيقها.

هذه هي أهم خطة ستخطها مع املسرتشد يف حياته ،فأنت تضع وختطط له مستقبله،

لذا قم بإحضار قلم وورقة وقم بتدوين اجلوانب اخلمس للحياة وهي (الديني،

االجتامعي ،الشخيص ،الصحي ،املهني).

واجعل لكل جانب من جوانب احلياة صفحة مستقلة ،وحتت كل جانب اكتب قائمة

أحالم املسرتشد وأمانيه ،وال تقم بتربير أحالمه ،بل أجعله فقط يكتب ما يطمح إليه ،ثم
قم برتتيب هذه األحالم حسب األولوية.

ثم أجعل املسرتشد يكتب يف ورقة منفصلة أهم قيمه التي يتبناها يف حياته كـ (اإليامن،

الصرب ،احلب ،اإلخالص ،االلتزام) ؛ألن هذه القيم هي الوقود الذي سيغذي أهدافه

ويعطيها القوة والطاقة.

قم بتعديل أهداف املسرتشد لتتامشى مع قيمه ،فالغاية النبيلة ال يمكن حتقيقها من
خالل وسيلة غري مرشوعة ،وصاحب القيم املثالية حيتاج إىل أهداف متثل ما يعتقده.
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ً

اإلنسان الناجح هو الذي يرتب أموره عىل أساس معرفته بإدارة الوقت ،بحيث ال
يطغى غري اهلام عىل املهم ،وال يطغى العاجل عىل غري العاجل ،بل يوزع أعامله وأهدافه
عىل ضوء هذه املربعات األربع ،بحيث جيعل تركيزه عىل مربع اجلودة والتميز ،ألنه
عنوان النجاح والتفوق ،ويبقى التوازن سيد كل املواقف.
عاجل

هام

غري هام

غري عاجل

أزمات

استعداد مستقبيل

مرشوعات ومشكالت

بناء عالقات

اجتامعات

تنمية ذاتية

مربع اإلنتاج

مربع اجلودة

مكاملات هاتفية

مشاهدة تلفزيون

لقاءات

جلوس يف املقهى

أنشطة

تسوق واصطياف

مربع اخلداع

مربع الضياع
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وهبذا اجلدول تضع للمسرتشد الطريق لوضع األهداف اإلرشادية داخل اجللسة،
ولكن يبقى أمر هام أال وهو أن هذه األهداف جيب أن تكون نابعة من املسرتشد نفسه
وليست أهداف ًا يمليها املرشد عليه ،ثم بعد وضع األهداف تأيت املرحلة التي تليها أال
وهي متابعة اخلطة واألهداف.
حينام يضع املرشد خطط وأهداف يف جلساته االسرتشادية ،فتجده يف هناية اجللسة
يعرف ما الذي سيحدث يف اجللسة ،وهلذا فإن تلك األهداف جيب أن تتابعها ،فاملتابعة
أمر مهم إلرشاد املسرتشدً ،
وأيضا تساعد املرشد يف ترتيب األولويات.
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املعيار احلادي عشر  :متابعة اخلطة وتعديلها

هيدف ذلك املعيار وهو ختام املعاير إىل متابعة اخلطة التي بني املرشد واملسرتشد،
وهلذا هيدف ذلك املعيار إىل:
•القدرة عىل جذب االنتباه ملا هو مهم للمسرتشد وترك اخليار للمسرتشد الختيار
الترصف األنسب له.
•الرتكيز عىل ما هو مهم للمسرتشدين ،واالعتامد عليه.
بعد قيام املرشد واملسرتشد بتحديد أهداف وأساليب عملية التدخل تأيت آخر مرحلة
أال وهي متابعة اخلطة وتعديلها ،وهلذا فإن تلك املرحلة تتسم بتحويل اخلطط إىل أفعال،
وهلذا فهي حتوي ثالثة أهداف أساسية:
1)1مساعدة املسرتشد للتعبري عن مشاعره اإلجيابية والسلبية كام يعلمها.
2)2توضيح وتأكيد حاجات املسرتشد ومطالبه وحقوقه.
3)3مناقشة املسرتشد يف املصاعب التي تواجهه والتعاون معه للتغلب عليها.
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وختتلف عملية املتابعة عىل اختالف األهداف العملية اإلرشادية ،فمثلاً إذا
كان هدف العملية اإلرشادية هو مساعدة املسرتشد الختاذ قرار بشأن اختيار العمل
املناسب فهذا اهلدف يتطلب من املرشد واملسرتشد القيام باخلطوات التالية:
•وضع اخلطة املناسبة للوصول إىل حتقيق رغبة املسرتشد ،وتعديلها إذا حدث أي
متغري يف أهداف املسرتشد.
•البحث عن مطالب ورشوط املهن املتاحة من حيث امتيازاهتا.
•مجع املعلومات املتعلقة بخصائص املسرتشد واهتامماته وشخصيته وميوله ونوعية
األنشطة التي يفضلها ويستمتع هبا.
•تقويم األعامل واملهن واختيار املناسب منها الذي يتفق مع اهتاممات وقدرات وقيم
املسرتشد ونمط أو أسلوب حياته.
•االستفادة من هذه املعلومات يف حتديد القدرات املهنية للمسرتشد.
وهلذا هتدف عملية املتابعة إىل التأكد من سلوك املسرتشد الطريق الصحيح ،وأن
اجللسات اإلرشادية تأيت بثامرها ،فقد خيتار املسرتشد أحد األهداف ثم حيدث له بعد
ذلك عارض أو أمر جلل يف حياته .
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ويغري من جمرى حياته ويؤثر عليها مما يستتبع ذلك تغيري يف األهداف احلياتية
للمسرتشد ،وهنا يأيت دور املرشد بأن يعدل ويساعد املسرتشد عىل تعديل خطة أهدافه
ثم التأكد بأنه يسري عىل تلك اخلطة املعدلة ليحقق نجاح اإلرشاد مرة أخرى.
ويعتمد املرشد عىل أساليب خمتلفة ومتنوعة لقياس مقدار النجاح الذي حتقق من
املقابالت واجللسات اإلرشادية ،واملراقبة الذاتية وكذلك املشاعر اإلجيابية املرتتبة عىل
إهناء تلك اجللسات ،ويعتمد تولد هذه املشاعر اإلجيابية عىل عالقة املسرتشد باملرشد
ومدة اجللسات ،ودرجة حتقيق األهداف ،وحجم اإلنجازات.
ريا تتضمن مرحلة اإلهناء عملية املتابعة وهي من العمليات األساسية التي
وأخ ً

تستخدم يف كثري من العمليات اإلرشادية وذلك هبدف التأكد من اإلنجازات واملحافظة
عليها ،وتوفري الدعم واملعونة واملعلومات ملواجهة أي عقبات أو صعوبات تعرتض
طريق املسرتشد.
إجراءات ملتابعة اخلطة:ويمكن للمرشد متابعة مسرتشديه من خالل استخدام األساليب التالية:
1)1تشجيع االتصال الالحق مع املرشد عىل الدعم واملعونة من أجل املحافظة عىل
املكتسبات.
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2)2إجراء مقابالت الحقة ملعرفة وحتديد فعالية العملية اإلرشادية ودرجة تأثريها عىل
املسرتشد وعىل حتقيق أهدافه الشخصية ،ومعرفة الصعوبات التي يواجهها وما
يمكن أن يقدمه له.
3)3ترتيب جلسة الحقة بعد شهر أو شهرين ملتابعة إنجازات املسرتشد وتزويده
باملشورة.
اخلطوات الثامنية للجلسات اإلرشادية:1.1التهيئة والرتحيب وكرس اجلليد :كرس اجلليد أمر حيوي ومهم جدا يف بداية
اجللسات اإلرشادية ،فقد تكون اجللسة األوىل كلها كرس جليد.
2.2رشح اخلطوات ومراجعة ما تم آخر جلسة ،هذا الرشط للجلسات املستمرة
وحيدث يف اجللسات الثانية والثالثة وهكذا ،االتفاق عىل املوضوع وحمتوى اجللسة.
3.3إتباع خطوات .GROW
4.4التأكيد عىل إعطاء مهمة وحتويل اإلجابات األخرية إىل خطة عمل.
5.5التلخيص والتأكيد عىل ما تم يف اجللسة ،فالبد من تلخيص األهداف التي تم
اإلنفاق عليها.
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6.6كتابة مالحظاتك ،كل جلسة بجلستها.

7.7حتديد هل حيتاج املسرتشد إىل إرشاد أم حيتاج إىل نوع ثاين.
8.8نقد املسرتشد بطريقة بناءه ومتابعته.


محمد الجفيري
دورة "القيادة باإلرشاد"
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النقد والمتابعة
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اً
أول :النقد البناء

تأيت أمهية النقد البناء ملساعدة املسرتشد يف اجللسة اإلرشادية ليصل إىل أفضل احللول

ويعالج املشاكل التي تواجهه بنفسه ،وهلذا سأطرح عليك أهيا املرشد سؤالاً هل تنتقد
بشكل اسرتاتيجي؟
تذكر آخر مرة قمت فيها بنقد زميل لك ،هل قمت بإعداد أفكارك قبل أن تعرضها؟
أم أنك أرسعت بالنقد بدون تفكري وبعبارات تغلب عليها السلبية؟
يتعني عليك كمرشد أن يصبح ناقدً ا اسرتاتيج ًيا :بحيث يتسنى لك االستفادة من قوة

النقد اإلجيايب .إن أفضل طريقة هي أن نتدرب عىل هذا من خالل حتديد موقف ما يتطلب
منك نقدً ا ،وقبل أن تبدأ يف نقد الطرف اآلخر عليك أن تسأل نفسك األسئلة اآلتية:
ما هي دوافعي إلظهار النقد؟
ما الذي أريد توصيله لآلخرين بالضبط؟
ما الذي أريد تغيريه؟
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ما احللول واألهداف التي يمكن أن أعرضها؟
وما الذي يمكنني فعله ملساعدة الشخص عىل حتقيق هذه األهداف؟
كام يمكنك ً
أيضا أن تعتاد النقد االسرتاتيجي من خالل إعداد قائمة بأهم األسئلة
التي جيب أن تطرحها عىل نفسك قبل أن تقوم بالنقد ،وعندما تستخدم هذه القائمة
بأمانة فسوف جتد أنك تطرح هذه األسئلة عىل نفسك بشكل آيل يف أي موقف مستقبيل
يتطلب منك نقدً ا.
عندما يركز النقد عىل أوجه التحسن يؤدي ذلك إىل خلق ميل عقيل الستخدام النقد
كوسيلة تربوية وتعليمية وهنا تتحول مهمة املرشد إىل مساعدة الشخص
عىل التحسن ،وهكذا جتد نفسك قد
بدأت يف حتديد طرق معينة
يمكنك من خالهلا مساعدة
من ترشده ،وهكذا يصبح
تركيز نقدك عىل إجياد
احللول.
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اختر أنسب الكلمات

اخرت كلامتك بعناية؛ فالكلامت التي تستخدمها يف عملية النقد حتدد ما إذا كان سيتم
االستفادة من قوة النقد اإلجيايب أم ال.
ومن الطرق التي متكنك من البدء باستخدام الكلامت املناسبة أن تتجنب استخدام
الكلامت السلبية املشوبة بالعواطف ،واالستفادة من قوة النقد البناء تعتمد عىل جعل
الشخص اآلخر مستعدً ا لتقبل ما تقوله.
يقلل استخدام الكلامت السلبية املشوبة بالعواطف من استعداد الشخص للتقبل،

فعىل سبيل املثال قد يكون املسرتشد مترسع ًا ،ولكن عندما ختربه بأنه مترسع فإن هذا لن
جيعله أكثر قابلية لتقبل ما تقوله.
ومن الطرق املفيدة ً
خاصا بالكلامت والعبارات
أيضا يف هذا السياق أن توىل اهتام ًما ً

التي تستخدمها عند البدء يف عملية النقد ،ومن اإلرشادات أو الوسائل الفعالة خاصة

مع األشخاص الذين قد تتوقع منهم أن يتبنوا موق ًفا دفاع ًيا أن تذكر هدف النقد البناء.

ويمكن حتقيق هذا من خالل التفكري بشأن اهلدف النهائي الذي تريده من وراء
نقدك ،فذكر اهلدف من وراء النقد البناء يزيد من إمكانية إنجاز املهمة.
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وعليك أن تتجنب كلامت مثل "دائم" و "أبدً ا" ،فهذه الكلامت خاصة عندما
يصاحبها كلمة "أنت" املحملة بنربة اهتام ال ختتلف عن تصويب مسدس نحو شخص
ما ،والكلمتان "دائم" و "أبدً ا" مها نوع من التعميم املبالغ فيه.
كام أهنام باإلضافة إىل التعبريات املحتوية عىل كلمة "أنت" والتي حتمل نربة شكوى

تثري موق ًفا دفاع ًيا لدى من يستمع إليها.

إذن ،فالقاعدة التي هتمنا هنا هي "ال تتلفظ أبدً ا بكلمة دائماً أو أبدً ا" ،واألوىل أن يتم

استخدام كلمة "أحيا ًنا" فعندما تقول " :أحيا ًنا ما حيتاج عملك إىل مزيد من الدقة" فإن

هذا سيحقق نتائج أكثر إجيابية من أن تقول "دائماً ما حيتاج عملك إىل مزيد من الدقة"
نادرا ما تكون كلمة "دائم" أو "أبدً ا"
وعادة ما تكون كلمة "أحيا ًنا" هي األدق  ،ولكن ً

يف حملها.

ريا ما نردد يف نقدنا عبارات مثل"
ومن الكلامت التي هتدم إجيابية النقد "ينبغي" وكث ً

شخصا بام
لقد كان ينبغي عليك أن تفعلها هبذا األسلوب" واملشكلة هنا أنك عندما خترب
ً

كان ينبغي عليه فعله ،فأنت تشري إىل أن ما فعله كان خطأ ،وهنا سيبدأ الشخص اآلخر
يف الدفاع عن نفسه وسوف تسمع عبارات مثل "مل يكن بمقدريت" ،لذا فمن األنسب أن
تستخدم كلمة "يمكن" كأن تقول "يمكنك أن."...
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واستخدام كلمة "يمكن" يعمل عىل حتقيق إحدى الوظائف املهمة للنقد أال وهي

إعطاء اختيارات للشخص الذي تنتقده ،فبدلاً من اإلشارة إىل أن ما فعله الشخص كان

خطأ ،تستطيع من خالل النقد البناء أن توفر للشخص اآلخر بدائل جديدة إلنجاز املهمة
موضع النقد.

كام أنك باستخدام كلمة "يمكن"

تبعث برسالة إىل املسرتشد

مفادها أنك لست متحيزً ا آلرائك وهو ما قد ُيفهم من كلمة "ينبغي".
دورا يف عملية النقد:
أجعل املسرتشد يلعب ً

هناك طرق عديدة لدفع املسرتشد إىل املشاركة يف عملية النقد ،فيمكن عىل سبيل

املثال أن تسأله عن رأيه يف كيفية حل مشاكله .وهلذا األمر أهداف عديدة ،فهو جيرب
املسرتشد عىل االهتامم واملشاركة يف احلوار ،ويساعدك عىل حتديد مدى تقبله للنقد.

كام ستجد أنك حينام تسأل الشخص اآلخر عن رأيه فإن هذا يقلل إىل أقىص قدر

ممكن من احتامل تبني هذا الشخص ملوقف دفاعي ،ففي معظم األحيان عندما نتعرض
للنقد فإن تفكرينا يكون منص ًبا عىل البحث عن الرد حتى قبل أن ينهي الناقد حديثه.

ويكاد املرء منا ال يقدر عىل االنتظار حتى يأيت دوره للرد بل غال ًبا ما نقاطع املتحدث

لندفع عن أنفسنا النقد ،أما حني تبدي للشخص أنك تريد وجهة نظره فإن هذا يزيد من
تقبله لألمور؛ ملعرفته بأن لديه فرصة للتعبري عن رأيه.
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أسلوب النقد البناء

النقد هو عملية تقييم لإلجيابيات والسلبيات ولكن ما نراه أن معظم الناس يغفلون
ذكر آية مزايا عندما يوجهون النقد ،وهو ما ال ينبغي عليك فعله إذا كنت تريد أن تصل
إىل النقد البناء.
وقد تكون من أولئك الذين يعتقدون أن ذكر بعض اإلجيابيات يف النقد يمثل طريقة
لتخفيف حدة النقد ،وهذا االعتقاد صائب إىل حد ما ،ولكن إىل جانب هذا هناك فوائد
مثمرا وفعالاً .
أخرى عديدة لذكر اإلجيابيات التي تساعد عىل جعل النقد ً
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أفضل أنوع النقد البناء :طريقة الساندوتش

تعتمد هذه الطريقة عىل طرح أمر إجيايب عن املسرتشد ،ثم توجيه املالحظة أو النقد
الذي يريد به املرشد أنه يوجهه للمسرتشد.
ثم يقول بعد ذلك أمر إجيايب عن املسرتشد ،أي يقول املرشد أمر إجيايب ثم أمر سلبي
ثم أمر إجيايب ،وهذا األسلوب جيد يف النقد.
•(إجيابيات)

+

•(مالحظات) -
•(إجيابيات) +
وهكذا تستطيع أن يقدم

نقد ًا بنا ًءا للمسرتشد بطريقة

سهلة تساعده عىل اكتشاف
احللول وتغيري ذلك النقد
إىل فعل إجيايب يدعمه إلجياد
حلول للمشكلة التي تواجهه.
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أنواع االنتقادات

قسم العلامء أنواع النقد إىل أربعة وهي :
أعتقد أهنا ممتازة ويمكن أن تطبق

أعتقد أهنا جيدة ولكنها حتتاج لتطوير

(ثناء)

(نصيحة)

أعتقد أهنا سيئة ولكن أعتقد أنه يمكن تطبيقها

أعتقد أهنا سيئة وجيب أن تستبدل

(اقرتاح)

(معارضة)

فإذا كانت فكرة قابلة للتطبيق وكانت فكرة ممتازة ومقبولة فهي ثناء ،أما إذا أعتقد
املرشد أهنا فكرة جيدة ولكنها حتتاج لتطوير فهي نصيحة ،وطاملا وضع (لكن) فله رأي
خمالف.
أما إذا كانت فكرة سيئة ،ولكن ممكن نطبقها فهي اقرتاح ،أما النوع األخري وهو
املعارضة والناس ال تقبل املعارضة ،عندما تكون الفكرة سيئة وجيب أن تستبدهلا فهي
معارضة.
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وجتد أنه يف كثري من األحيان قد تقدم نقدك بطريقة بارعة تأيت بنتائج مثمرة ،إال أنك

يف أحيان أخرى تقدم نقدك ً
أيضا بطريقة بارعة ويكون املسرتشد متله ًفا للتغيري ،إال
النتائج ال تدون ،وهلذا عليك أهيا املرشد متابعة املسرتشد.
عىل الرغم من حقيقة أنك قد وجهت نقدً ا إجيابي ًا وأن املتلقي مستعد لالستجابة إال
إنه ينبغي عليك أن تتأكد من استمراره عىل النهج ،وبطريقة أخرى ،إذا أردت أن تكون
قوة النقد البناء دائمة التأثري فمن األفضل أن تتذكر املتابعة.
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ثان ًيا :املتابعة

متابعة حالة املسرتشد :موجودة يف العقد ،وهلذا جيب االهتامم باألمور اآلتية :
يجب تدوين ما تم اإلنفاق عليه

هتتم املتابعة بمالحظة ما إذا كان املسرتشد يستجيب وف ًقا ملا تم االتفاق عليه ،ويقوم
املسرتشد بإبالغ املرشد بمالحظاته بشكل مبارش ،وبمعنى أدق إن املتابعة تعني إدراك أن

النقد هو عملية تطويرية ،وليس بالرضورة أن يكون التغيري سهلاً  ،ويف حالة النقد فإن
املرشد غال ًبا حياول الوصول إىل املسرتشد لتطوير طريقة جديدة لالستجابة ،وتساعد

املتابعة عىل حتقيق مهمتك اإلرشادية.

بعد أن يقوم املرشد بإرشاد املسرتشد إىل الطريق التقويم ،يأيت دور هام للمرشد وهو
أن يتأكد أن املسرتشد يميش يف هذا الطريق ومل ينحرف بعد الولوج فيه ،فمهمة املتابعة
تأيت بعد انتهاء اجللسات اإلرشادية ،ودورها هو التأكد أن املسرتشد مل ينحرف عن املسار
القويم الذي تم إنشاءه خالل عملية اإلرشاد.
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ويقع الكثري من املرشدين يف خطأين عند املتابعة :األول االفرتاض بأنه عند عدم

مالحظة أي حتسن عىل املسرتشد فإن هذا املسرتشد شخص غري ملتزم ويتجاهل
التعليامت والنقد ،ثم يبدأ املرشد بتوجيه نقد هادم للمسرتشد أو عىل أسوأ الفروض

يقوم بتدوين مالحظاته وحيتفظ هبا من أجل تقييم األداء السنوي ،وينسى أن تطوير
عادات جديدة أو حتسني سلوك املسرتشد مسألة صعبة وال حتدث فجأة.

أما اخلطأ الثاين الشائع فهو مالحظة التحسن دون االعرتاف به ،وغال ًبا ما يقوم ذلك

عىل حقيقة أن أداء املسرتشد مل يصل بعد إىل املستوى املطلوب.
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مرة أخرى فإن التغيري ال حيدث فجأة ،فإذا مل تعرتف بتحقيق أي تقدم إجيايب مهام كان

ضئيلاً  ،فإن الفوائد لن تتحقق ،حتى إن املسرتشد ربام يعود إىل حالته القديمة ألنه يرى
أن جهوده ال تعود عليه بأية فائدة وال حتى أثر إجيايب.

وحيث إن التغيري يكون صع ًبا خاصة مع عدم وجود أي حافز؛ فسيكون من السهل

أن تطفو العادات القديمة عىل السطح ،وباإلضافة إىل ذلك إذا انتظرت حتى يتقن املتلقي
مهمته ،فإنك سوف تنتظر إىل األبد.

وإليك الطريقة التي يمكنك من خالهلا تنفيذ متابعتك :بمجرد أن تلحظ تقد ًما حتدث

مبارشة إىل املسرتشد ،وسوف تكون مالحظتك لتقدمه حافزً ا إجياب ًيا وسوف حتافظ عىل

استمرار قوته الدافعة ومتكنه من تقديم أداء أفضل.
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يجب مراجعة ما تم النقاش فيه المرة الماضية

إذا رأيت أن املسرتشد يعاين من صعوبة يف أداء عمل مثمر فأعد النقد عليه وارشح
له كيف يمكنك مساعدته مرة أخرى ،ويف أحيان كثرية نطالب املسرتشد بأن حياول

أمرا فعالاً
بجد أكثر ،وربام يكون إلقاء مسئولية التغيري عىل املسرتشد يف كلتا احلالتني ً

أو غري فعال.

وعندما تتساءل كمرشد عن كيفية تقديم املساعدة فإنك تشرتك بصورة مبارشة
يف عملية تطوير أسلوب املسرتشد وتشارك يف متابعة ذلك التطور ،وطاملا أنك تساعد
فأنت تتابع.
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وربام يكون األكثر أمهية هو أن تُظهر للمسرتشد من خالل متابعتك للنقد أن تعبريك
عن الرغبة يف املساعدة ليس بالكالم وحسب ،فيبدأ يف الشعور بأنك ملتزم بمساعدته،
ويبدأ يف تلقي نقدك طواعية؛ ألنه بدا يف رأيه كجزء من اجلهد املشرتك لزيادة معلوماته
وحتسني مستقبله وادفعه إىل النجاح ،بمعنى آخر ،فإن املتابعة تساعد املتلقي عىل الوصول
إىل قوة النقد البناء.
متابعة األهداف ومدى تقدم المسترشد حيالها

تساعد عملية متابعة األهداف التي يقوم هبا املسرتشد عىل التأكد من نجاح العملية
االسرتشادية ،فاملرشد يتابع األهداف التي تم وضعها إلرشاد املسرتشد وقاما باالتفاق
عليها ،وهلذا يتابع املرشد مدى تقدم املسرتشد حيال تلك األهداف ومدى إنجازه يف
حتقيقها وسلوكه طريق نجاح اإلرشاد.
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أهداف املتابعة:•قد حتتاج تعديل بعض اخلطط املتفق عليها لتعديل السلوك.
•حيتاج املسرتشد إىل مزيد من املساعدة والتشجيع بني احلني واحلني.
وسائل املتابعة:•االتصال شخص ًيا أو تلفون ًيا أو باملراسلة.
•حتديد مواعيد معينة حلضور املسرتشد.
•قد يمتد االتصال للمتابعة إىل األرسة أو املدرسة أو العمل.
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-فوائد املتابعة:

•أهنا تُشعر املسرتشد أن املرشد ما زال هيتم به وإنه مل يتخل عنه وأن بابه سيظل
مفتوحا وصدره سيبقى رح ًبا وأنه دائماً عىل استعداد لتقديم املساعدة عندها سيشعر
ً

املسرتشد باالطمئنان للمرشد.

•بعض املسرتشدين ينظرون إىل املتابعة عىل أهنا نوع من املطاردة غري املرغوبة خترج
عن حدود عملية اإلرشاد ،لذلك جيب التأكيد عىل أمهية املتابعة وأهنا رضورية
وذلك يف بداية العمل اإلرشادي.
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املراجع:
•مبادئ التوجيه واإلرشاد النفيس ،د .كاملة الفرخ ،د .عبد اجلابر تيم ،دار صفاء
للنرش والتوزيع – عامن ،الطبعة األوىل1999 ،م.

•قوة النقد البناء ،هندري ويسينجر ،مكتبة جرير ،الطبعة األوىل2001 ،م.
• القيادة باإلرشاد ،حممد اجلفريي.
•الفوز مع الناس ،جون يس .ماكسويل ،مكتبة جرير ،الطبعة األوىل2009 ،م.
•اإلرشاد النفيس واالجتامعي ،د .صالح بن عبد اهلل أبو عبادة ،أ .عبد املجيد بن
طاش نيازي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض2000 ،م.

•12قانون كوين للنجاح ،هربت هاريس ،مكتبة جرير ،الطبعة الثالثة2011 ،م.
•تسخري قوة عقلك الباطن يف حياتك العملية ،د .جوزيف مرييف ،مكتبة جرير،
الطبعة األوىل2010 ،م.

•فن التواصل واإلقناع ،ليىل شحرور ،الدار العربية للعلوم نارشون ،الطبعة األوىل،
2009م.

•فن احلوار واحلديث إىل أي شخص ،روزايل ماجيو ،مكتبة جرير ،الطبعة الثانية،
2009م.
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•كيف تصبح متواصلاً جيدً ا ،نيدو كوبني ،مكتبة جرير ،الطبعة األوىل2011 ،م.
•املقابلة يف اإلرشاد والعالج النفيس ،د .ماهر حممود عمر ،دار املعرفة اجلامعية،
1987م.

•سحر القيادة ،د .إبراهيم الفقي ،دار أجيال للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل،
2008م.

•التواصل بوضوح وشفافية ،كريس كول ،مكتبة جرير ،الطبعة األوىل2010 ،م.
• إعداد املدربني ،حممد اجلفريي.
•القيادة املرتكزة عىل مباديء ،ستيفن كويف ،مكتبة جرير ،الطبعة األوىل2005 ،م.
•قوة األهداف ،عبد الوهاب الغامدي ،تاريخ النرش 2013م – 1434ه.
•سيطر عىل حياتك ،د .إبراهيم الفقي.
•هذه حياتك ال وقت للتجارب ،جيم دونوفان ،مكتبة جرير ،الطبعة األوىل،
2005م.

•إدارة األولويات األهم أولاً  ،ستيفن كويف ،مكتبة جرير ،الطبعة اخلامسة2007 ،م.
•فن ومهارة التعامل مع الناس ،براندون توروبو ،مكتبة جرير ،الطبعة الرابعة،
2008م.
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نبذة عن املؤلف
حممد حسن اجلفريي ،قطرى اجلنسية ،استشاري
تدريب وتطوير ،كاتب إسبوعي يف جريدة العرب
القطرية ،ومقدم

برنامج اخلبري يف ( تليفزيون

قطر) ،مؤلف ألكثر من  25كتاب يف جمال القيادة
والتكنولوجيا منها( :حتليل الشخصيات القيادية – القيادة باإلرشاد – القيادة –
التخطيط االسرتاتيجي – صمم موقعك عىل االنرتنت بدون برجمة) ،ومؤسس
مرشوع وقف أونالين  -أكرب شبكة تدريب جمانية عربية عىل اإلنرتنت.
حصل األستاذ حممد اجلفريى عىل دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصاالت –
كلية شامل األطلنطي (خرجيني الدفعة األوىل)  ،2004 ICT CNA-Qatarومن
هنا بدأت إنطالقته احلقيقية ىف عامل تكنولوجيا املعلومات والتخطيط اإلسرتاتيجى
والقيادة ،حيث درس بعد ذلك ىف جامعة ديفون للحصول عىل درجة البكالوريوس
ىف تكنولوجيا املعلومات ،وىف عام  2014حصل عىل درجة املاجستري ىف التخطيط
االسرتاتيجي من اجلامعة الفرنسية  ،HECوهى واحدة من أعرق وأرقى كليات
إدارة االعامل ىف العامل ،ويقوم حاليا بدراسة الدكتوراه ىف جامعة  NTUيف بريطانيا،

وحالي ًا يعمل كمستشار تطوير وتدريب ىف مؤسسة قطر لإلعالم.

206

نبذة عن المؤلف

القيادة
باإلرشاد

كونه مستشار حمرتف ىف جمال إدارة املرشوعات ،يرى حممد نفسه متخصص ىف جمال
القيادة ،فهو مدرب معتمد منذ عام  2004وقام بتدريب أكرت من  3000شخص حول
العامل ليس ىف جمال القيادة فقط ولكن ىف جماالت أخرى مثل تكنولوجيا املعلومات
واإلعالم وإدارة املرشوعات والتخطيط اإلسرتاتيجى ،كام قام بكتابة العديد من الكتب
ىف هذه املجاالت.
األستاذ حممد اجلفريى حيمل رسالة واضحة وهى املسامهة ىف إعداد جيل جديد
من القادة متسلح بالعلم واملهارة واحلكمة ،ومؤهل لقيادة العامل العربى لإللتحاق
بمصاف األمم العظمى ،فهو يؤمن متام اإليامن بقدرات الشباب القطرى والعربى،
لذا فهو يبذل كل طاقته ىف تدريب وتأهيل وحتفيز ودعم الشباب القطرى والعربى
لتحويل أفكارهم وأهدافهم اىل حقيقة واقعة تساهم ىف رسم مستقبل أكثر إرشاقا
لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.
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نبذة عن جمموعة صناع اإلبداع
جمموعة صناع اإلبداع تأسست لتكون املظلة التي ترعى مهارات الشباب وقدراهتم

عن طريق عدة مؤسسات صغرية حتتها

      -1دار صناع اإلبداع للنرش والتوزيع.
      -2رشكة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.
      -3شبكة صناع اإلبداع للتدريب عىل االنرتنت.
      -4مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة املشاريع الشبابية.
اهلدف الرئيسى هو إطالق العنان لقدرات وامكانيات الشباب العربى وحتفيزهم

عىل نرش العلم واملعرفة ىف شتى املجاالت.
هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله

مؤسس جمموعة صناع اإلبداع

محمد الجفيري

www.sona3.net
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للحصول على شهادة اتمام دورة قم
بالدخول الى موقع صناع االبداع واتبع
الخطوات المطلوبة منك بعد قراءة
الكتاب او مشاهدة الدورة التدريبية
www.sona3.net
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"من منا ال يخطئ .ساعدوني في تصحيح
اي خطأ او لبس في اجتهاد

ان احسنت فمن اهلل وان أسأت

واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
تم بحمد اهلل"

للتواصل:
Whatsapp: 0097455221828
email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi
twitter: maljefairi
Snapchat: Nethelper

