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 المقدمة 

مهااارات المشااير كثياارة جااًدا وال يمكاان حصاارها فااي كتاااب كهااذا. فالمشااير يقاادم 
للمسااااعدة النفساااية، والروحياااة،  المسااااعدات المتخصصاااة للنااااس الاااذين يحتااااجون 

واالجتماعية، لهذا جاءت فكارة هاذا الكتااب. وقاد خصصات الفصال األول والثااني 
مااان خصاااائص المشاااورة  اعااان خصاااائص المشاااورة، والمشاااير حياااث قااادمت بعضاااً 

عوياااااة مثااااال: الاااااتفهم، التقبااااال اإليجاااااابي غيااااار المشااااارو ، ونوعياااااة المسااااااعدة، ا الر 
ذا الكتاااااب خصااااائص المشااااير: فهناااااك االحتاااارام، وفاااارص للنمااااو. وقاااادمت فااااي هاااا

عالقاااة  لتقمصاااي، والقااادرة علاااى تكاااوينامثااال األصاااالة، والفهااام خصاااائص مهنياااة، 
بقايم أخالقيااة، ثاام  ى. وخصااائص إيمانياة اإليمااان ودراسااة الالهاوت، وأن يتحلااألفاة

 مثل دراسة علم نفس النمو، واإلرشاد النفسي.  ةخصائص أكاديمي

 ات للمشير.  مهار تسع فصول، تسعة ثم عرضت في 
مهارة االتصاال: فماا هاو االتصاال؟ وماا هاي أنواعهاا؟ وماا هاي معطاالت  •

 االتصال؟ وكيف يتدرب المشير على االتصال الجيد؟ 

، وصاااااياغة األسااااائلة: هااااال األسااااائلة تحتااااااج لمهاااااارة فاااااي ممهاااااارة اساااااتخدا •
صياغتها أم ال؟ ما هي أنواع األسئلة التي تستخدم في المشورة؟ وهل هناك قواعد 

 تخدامها؟ الس
ومهاااارة اإلصاااغاء للاااذات: ماااا هاااي مهاااارة اإلصاااغاء للاااذات؟ وكياااف يحلااال  •

 الفرد ذاته، ويصل إلى النضج االنفعالي؟ 
وكيااف يااتخلص المشااير ماان العقااد النفسااية، مثاال عقااد الاانقص، والشااعور  •

 بالدونية؟ 
مهاااارة اإلصاااغاء للمستشاااير: هااال اإلصاااغاء يحتااااج إلاااى اساااتعداد؟ كياااف  •

ي اإلرشاااااادات لإلصاااااغاء الجياااااد؟ ماااااا هاااااو اإلصاااااغاء يساااااتعد لإلصاااااغاء؟ وماااااا هااااا
 االنعكاسي؟ وكيف يجيده المشير؟ 
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مهااارة فهااام المشااااعر: ماااا هاااي أهمياااة المشااااعر فاااي حياتناااا البشااارية؟ وماااا  •
 أهمية التعبير عنها؟ كيف تفهم، وما هي الطرق لالستجابة لها؟ 

دي. مهارة فهم السلوك: هناك السلوك السالبي، والسالوك العادواني، والتوكيا •
كياااف ياااتم التعامااال ماااع كااال ناااوع علاااى حااادة؟ وكياااف يتااادرب األفاااراد علاااى السااالوك 

 التوكيدي؟ 
مهاااارة التفكيااار، وكيفياااة إدارة المشاااكالت: ماااا هاااي أناااواع المشاااكالت التاااي  •
للمشااير؟ كياف يسااتخدم التفكياار فاي حاال المشااكالت، وصدارتهاا والوصااول إلااى  يتاأت

 يتم اختياره؟  بدائل للحلول؟ وما هي صفات البديل القوي وكيف
فاااالبرغم مااان إهتماااامي فاااي هاااذا مهاااارة التوافاااق الشخصاااي، واالجتمااااعي:  •

الكتااب باربط علام الانفس الفاردي بعلام المشاورة الراعوياة، إال أن المشاورة ال تكتمال 
بادون ربطهاا بعلاام الانفس اإلجتماااعي، والاذي يهااتم بالعالقاات المتبادلااة باين الناااس 

حااات عاان التوافااق ماان خااالل اإلجابااة علااى وكيااف تكااون إيجابيااة، لهااذا قاادمت لم
ماااا هاااو التوافاااق الشخصاااي؟ وخصائصاااه؟ وماااا هاااو التوافاااق بعاااض األسااائلة مثااال: 

 االجتماعي وخصائصه؟ وما فوائد كل منهما في الحياة؟ 

 

مهارة التعامل مع التفرد في الشخصية: وهذه المهارة تساعد المشير علاى  •
كيااااف يفهاااام المشااااير ساااامات فهاااام مااااا هااااي الشخصااااية؟ ومااااا هااااو مفهااااوم التفاااارد؟ و 

 الشخصية؟ وما هي احتياجات الفرد للتفرد؟ 
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؟ وماااااا هاااااي المصاااااطلحات المساااااتخدمةنشاااااأ علااااام المشاااااورة؟ وماااااا هاااااي  متاااااى
 ؟ هذه األسئلة هي محور هذا الفصل كالتالي: خصائصه

 
 أوالً: التعريف بالعلم وبنشأته

علاام الاانفس، والالهااوت ليخاادم علااى علاام المشااورة، وكيااف اعتمااد  ةنشااأكيفيااة 
 .هالكنيسة. وما هي مصطلحات

 علم المشورة ة. كيفية نشأ1
بعاااااد انتشاااااار نظرياااااات علااااام الااااانفس، والتاااااي سااااااعدت فاااااي دراساااااة اإلنساااااان 

الالهوت الرعاوي، وسااعدت الرعااة علاى في  واحتياجاته، وقد أثرت تلك النظريات  
ياجااتهم، وشخصاياتهم. وكنتيجاة ألزماات الحيااة فاي ذلاك الوقات تفهم النااس، واحت

، إلااى باادأ الرعاااة فااي الكنااائس يدرسااون ويطبقااون بعااض ماان نظريااات علاام الاانفس
فاي التعامال ماع شاعبهم وناتج  جانب علم االجتماع الاذي سابق علام الانفس بكثيار،
الرعاياة عوياةم وهاو علام يهاتم با من محاوالتهم في ذلك علام جدياد وهاو مالمشاورة الر 

يهااتم و حيااث تهااتم الرعايااة بالجانااب الروحااي واالجتماااعي،  1والشاافاء فااي ان واحاادم
 الشفاء بالجانب النفسي. 

 
فلقاد وجاادت الكنيساة أن الرعايااة العادياة التااي كااان يقاوم بهااا الرعااة لاام تسااتطع 

تعناي خدماة أكثار للنااس الاذي تسديد احتياجات الناس، والمشاورة فاي هاذا اإلطاار 
زمات الحياة، وهاي مشاورة تجماع ماا باين نظرياات علام الانفس والفكار يتعرضون أل

 

1. Hunter. J. Rodney. General editor. Dictionary of Pastoral Care and Counseling. 

Abingdon Press. Nashville. 1990. p. 827. 
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وهااذا الاادمج بااين العلاام والفكاار الالهااوتي يساااعد المشااورة  وعلاام االجتماااع الالهااوتي
 عوية أن تكون مؤثرة في حياة الناس. ا الر 

 
مشاااورة ولقاااد بااادأت كلياااات الالهاااوت فاااي أمريكاااا الشااامالية تااادريس ماااواد فاااي ال

عويااة فااي كليااة الالهااوت ا . وباادأ علاام المشااورة الر فصاااعد  1920عويااة باادأ ماان ا الر 
م. والااذي أسااس علاام 1980بالقاااهرة علااى يااد القااس إمياال زكااي جاارجس فااي عااام 

 عوية في مصر.  ا المشورة الر 

 

 . التعريف ببعض المصطلحات 2

 ما هو علم المشورة؟ ومن هو المشير؟ ومن هو المستشير. 

 عوية؟ اا. ما هو علم المشورة الر 
عاوي الاذي يدرساه الرعااة لكاي ا عوية هو جزء مان الالهاوت الر ا م المشورة الر عل

عوياة ذلاك الناوع المتخصاص مان ا ميقصاد بالمشاورة الر يؤهلوا لرعاية شعبهم. ولهاذا  
م عاااادة اساااتجابة الحتيااااج األفاااراد أو األزواج أو األسااار الاااذين  الرعاياااة، الاااذي يقااادس

عوياة لكاي يتمكناوا مان ا لبوا المشاورة الر كانوا قد اختبروا االمًا معينة في حياتهم وط
طبقاااًا لهاااذا التعرياااف المشاااورة هاااي دراساااة متخصصاااة مااان  2مواجهاااة هاااذه ا الم.م

عااااوي المعنااااي برعايااااة الكنيسااااة. وقااااد ظهاااار هااااذا التخصااااص نتيجااااة ا الالهااااوت الر 
 . الضغو  والمتغيرات التي ظهرت في المجتمع الحديث 

 

فس اإلرشادي وهاو علام يتعامال ماع عوية على علم النا ويعتمد علم المشورة الر 
األسااوياء ماان الناااس الااذين يواجهااون مشاااكل توافقيااة، تاانج عاان تعرضااهم لمواقااف 

 
2.  Ibid. p. 849  



 
15 

مشااااكالت. وقااااد تتعلااااق هااااذه المواقااااف بالعماااال، بااااالتعليم، بااااالزواج،  أوعصاااايبة، 
باألسااارة، أو العالقاااات الشخصاااية. والتااادخل يسااااعدهم علاااى التوافاااق ماااع ظاااروف 

  3الحياة المختلفة

 

 هو المشير؟ ب. من 

هااااو الشاااخص الااااذي يقاااادم المشاااورة ويراعااااي أن يكااااون  Counselorالمشاااير 
ا فااي علاام المشااورة. وسنخصااص الفصاال التااالي عاان خصااائص المشااير  متخصصااً

 الكتاب عن مهاراته.  يوسنخصص باق

 من هو المستشير؟ ج. 
هااو الشااخص الااذي يطلااب المشااورة فااي أي مواقااف  Counseleeالمستشااير 
مان أي ناوع فاي الحيااة. أو عنادما  اذ قرار، أو عندما يواجاه تحاديً يحتاج فيه التخا

عويااة ال تهااتم بعااالج المشااكالت فقااط باال بمساااعدة ا يواجااه مشااكلة مااا. فالمشااورة الر 
 أواألفااراد علااى التوافااق مااع الحياااة. ونفضاال تسااميته بمالمستشاايرم ولاايس بالعمياال 

 المسترشد.  

 

 
 .  84. اإلسكندرية القاهرة. ص  2001. الدكتور أمحد حممد عبد اخلالق. أصول الصحة النفسية. دار املعرفة اجلامعية.   3
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 عوية اثانيًا: خصائص المشورة الر

 عوية خصائص سنذكر منها على سبيل المثال التالي: ا الر  للمشورة

 
 التفهم  .1

عوية بالتفهم وليس بالموافقة أو الارفض. فماا معناي أن توافاق ا تهتم المشورة الر 
أو ترفض في المشاورة؟ معنااه أن تقاول للمستشاير هاذا صاائب وذلاك خطاأ. معنااه 

وترفض فكرة أخاري. وهاذا يحاول جلساة المشاورة إلاى أن تقبل فكرة وتشجعه عليها  
ته وأفكااااره وهاااو بالتاااالي اخااالف، حياااث ياااتهم المشاااير المستشاااير بخطااأ فاااي سااالوكي

 يدافع عن نفسه. 

 

لتفهم  ا  

 االحترام

 

 فرص للنمو 

التقباااااااااااااااااااااااااااااااال 
 اإليجابي

 

 نوعية المساعدة 
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وهاذا  4عوية تهتم بفهم المستشير وليس بالموافقة أو الارفض ا ولهذا فالمشورة الر 
اسااااته ولااايس معنااااه أن احتيااااج المستشاااير لشاااخص يسااامعه وياااتفهم مشااااعره وصحس

موافقته أو االعتراض على رأيه. فهناك مان يصاغي قلاياًل ويبادي رأياه باالرفض أو 
ا تأخااذ الموافقااة أشااكال النصااى واإلجبااار علااى رأي معااين. يحتاااج  الموافقااة. وأحيانااً
المستشير إلاى شاخص يصاغي إلياه وال يارد علياه كلماة بكلماة وفكارة بفكارة، فهنااك 

ا التعبياار عاان كااالم الغاارض منااه التفرياا  الوجاادا ني والتعبياار عاان المشاااعر، وأحيانااً
أماني وأحالم ال يمكان أن تتحقاق، ويكاون احتيااج المستشاير لايس لمان يوجهاه أو 

 ينصحه ويصحى أفكاره، بل لمن يستمع إليه، ويتفهم مشاعره ويتفهم موقفه.  

 

 وأليك التوضيى في دور المشير كالتالي: 
ا فالااذين تعلمااوا طالااب: كليتااي كليااة غبيااة جااًدا وأنااا أف كاار فااي تاارك الكليااة نهائيااً

 ماذا أخذوا من التعليم. 

المشااير: يباادوا أنااك تواجااه صااعوبات كثياارة فااي الساانة األولااي فااي دراسااتك فااي 
 الكلية.

 ن يتحكمون فينا بدرجة كبيرة. و الطالب: مناهج غبية جًدا، والمدرس
، وعناادما ج غياار مقبولاةهالراعاي: هاذه ضااغو  كبيارة عليااك عنادما تكااون المناا

 عن الطالب يسبب هذا عدم راحة للطلبة.  ايكون المدرس بعيدً 

ن عان الطلباة ال توجااد أي عالقاة شخصاية هاام و ن بعيااد و الطالاب: نعام المدرسا
 يأمرون ونحن ننفذ. 

 
4 Seward Hiltner. Pastoral Counseling. Abingdon Press. New York. Nashville. 

1949.20.   
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الراعي: أنا أتفهم ذلك تماًما ضعف العالقاة الشخصاية باين الطلباة والمدرساين 
 يؤثر بالسلب على درجة التعلم. 

 تقييم: 
تفهاام المشااير الطالااب ولاام يوافقااه علااى تاارك الكليااة، ولاام يعتباار اقتراحااه بتاارك 

 الكلية غباء وعدم تحمل المسئولية، ولكنه تفهم مشاعره. 

 

 التقبل اإليجابي  .2
  مااااا هااااو التقباااال اإليجااااابي غياااار المشاااارو ؟ التقباااال اإليجااااابي غياااار المشاااارو 

Unconditional Positive Regardless  المشااورة،  هااو مهااارة ماان مهااارات
كارل روجرز هو قباول المشاير للمستشاير دون شارو  عرقياة أو ثقافياة أو لوطبًقا  

دينية أو جنسية أو اجتماعية. وكل فرد له مشاعره ومعتقداته واتجاهاته الخاصاة، 
بااادون شااارو  فاااال مكاااان غيااار المشااارو  معنااااه تقبااال الشاااخص  يوالقباااول اإليجااااب

وأنت سيء في كذا وجيد في كذام أنه تقبال للقول أنا أحبك إذا فعلت هذا أو ذلك، 
والقباول  5غير مشرو  لمشاعر المستشير أًيا كانت مشاعر خوف، قلاق، ألم..الا 

المشاير وهاذا التقبال  ىفهو كإنساان مقباول لاد غير المشرو  يعاد تقاديًرا للمستشاير.
 سيساعده على تقبل التغيير المطلوب والذي سينتج عن جلسات المشورة. 

   
علااى المشااير أن يباادي االهتمااام اإليجااابي دون شاارو ، مرل روجاارز ويقااول كااا

يسااااااتمع دون إصاااااادار أحكااااااام، ويساااااامى للمستشااااااير أن يكااااااون نفسااااااه دون تهديااااااد 
فأحياًنا يصر المستشير أن يقدم نفسه بطريقاة تختلاف عان حقيقاة نفساه   6بعقوبات 

 
5 . Howard Kirschenbaum and Valerif Land Henderson. Ed. The Carl Rogers Reader. 

Houghton Mifflin Company. 1989. P. 225. 
 . 191. الدكتور عبد الفتاح غزال. الصحة النفسية وعلم النفس االجتماعي. اإلسكندرية القاهرة. بدون انشر بدون اتريخ. ص   6
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ا مااان عااادم تقبااال المشاااير لاااه.  والساااؤال الاااذي يطااارح نفساااه ا ن، كياااف يؤكاااد خوفاااً
التقبل المشير يظهر المشير مهارة التقبل ويستخدمها في مقابالته مع المستشير؟ م

ن التقبل إلمستشير باحترام، وبتقدير لمشاعره مع تجنب النقد له. ل هفي كيفية قبول
مهاارة صااعبة للغايااة ألننااا فيااه نااتعلم مهااارة قبااول المختلااف عنااا وهااذا ضااد طبيعتنااا 

فالتقبال  7مل السالوك الاذي نساتريى لاه بساهولة.حيث أننا نقبل من نتفاق معهام ونقبا
 مهارة مهنية تحتاج إلى تدريب مستمر. 

 

علاااى تخفياااف حااادة التاااوتر والخاااوف والقلاااق لااادي المستشاااير. التقبااال يسااااعد و 
حياته الخاصة بجزء من يشارك و بأن يفصى عن ما بداخله. له العام ويهيئ الجو  
بمااا يعاااني ويتااألم منااه. أمااا إذا  فالتقباال يساااعد الفاارد علااى المشاااركة 8مااع المشااير

وصداناااة وحكااام علياااه وهاااذا يمثااال عااادم تقبااال لاااه مااان جاناااب  ا،وجاااد المستشاااير رفضاااً 
المشااير فساايحجم عاان مشاااركة مشاااعره للمشااير. ويظهاار التقباال عناادما مال يصاادم 
المشااير ماان تعبياارات المستشااير أو مااا يعاااني منااه. فاابعض المشاايرين يصاادم ماان 

عال وسلوكيات لم يتوقعهاا مان المستشاير. فعلياه أن ذكر كلمات جنسية، أو من أف
يدرب ذاته بأن كل األفعال البشرية مقبولة وتستحق الفهم بموضاوعية. لاو أنصادم 

فالحياد مطلوب من المشير  9المشير وأظهر صدمته النعدمت الفائدة من المقابلةم
 المقابلة. في وقت إجراء المقابلة، وصذا أظهر المشير عدم تقبله للمستشير ستفشل 

 
 .  78. ص  2009ات املشورة الرعوية. اجلزء األول. الناشر املؤلف.  الدكتور القس/ صموئيل رزيف إبراهيم. ضوابط ومهار   7
 .  78املرجع السابق. ص    8
. ص. 2005رولووو مووواا فووة املشووورة كيووف اكتسووا وفوون  الصووحة النفسوووية اركووة د. أسووامة القفووا  مكتبووة دار الكلمووة القوواهرة مصووور   9

140  . 
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 . نوعية المساعدة3

. فهي تماده بالمعلوماات 10عوية هي مساعدة الفرد أن يساعد نفسها المشورة الر 
أو باألفكااار أو بالوسااائل المختلفااة لكاااي يساااعد بهااا نفساااه، فهااي ليساات أوامااار أو 
ا،  نصائى يمليها عليه المشير، بل عملية مساعدة. يقوم به المشير والمستشاير معاً

د المستشاااير أن يكتشاااف نقاااا  قوتاااه، لكاااي يساااتطيع التعامااال ماااع فالمشاااير يسااااع
الموقف الذي يواجهه. وهذا يسمي العمل مع المستشير ولايس العمال مان أجلاه أو 

 بداًل منه. 

 

ومع أن حل مشكلة المستشاير ربماا يجعال المشاير أن يشاعر باألهمياة والقاوة، 
عد المستشااير علااى فالمشااير يسااا 11إال أنااه يااأتي علااى حساااب احتاارام الفاارد لذاتااه

التفكير وعلى حل مشاكلته بنفساه. فعنادما يحال المستشاير مشاكلته بنفساه يثاق فاي 
 أنه قادر على قيادة حياته بنفسه. ى ذاته ويحترم نفسه ويقدرها وير 

 

وهنااا نوجااه انتباااه المشااير إلااى هااذه المهااارة مهااارة العماال مااع الفاارد ولاايس بااداًل 
ا يجاارب المشااير بتجربااة أن المستشااير يعاااني ماان ضااعف فااي قدراتااه  منااه. فأحيانااً

شخصاااية اعتمادياااة، لهاااذا يتخاااذ القااارارات باااداًل مناااه، وبهاااذه يكاااون الشخصاااية، أو 
الطريقااة المشااورة ال تبنااي األفااراد المعتماادين علااى غياارهم باال تساااعدهم أن يظلااوا 
معتماادين. ولكاان إذا أصاار المشااير علااى هااذا المباادأ وهااو مساااعدة الفاارد أن يساااعد 

كال ماا يحتااج مان أفكاار ومعلوماات ويتارك لاه اختياار الطريقاة التاي نفسه سيمده ب
 بها يساعد نفسه. 

 
10 Seward Hiltner. Ibid. P. 20. 

 .  97. القاهرة. ص. 2005سي دمييت. فنون اإلصغاء. اإلبداع يف االستماع. دار الثقافة.  د. داالس دمييت انن 11
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 . االحترام4
يصرح الفرد في المشورة  12عوية االحترام الكامل للمستشيرا تتطلب المشورة الر 

، ويضااع بعااض الناااس مقاااييس اكبياارً  اعناادما يسااتريى للمشااير بااأمور تساابب لااه ألمااً 
مناه ال يمكان أن تتجااوز هاذا الخاط مان السالوك وصن لسلوك البشر فهذه الطبقاة مؤ 

 وجدوا غير ذلك ال يحترمون من ظهر منه هذا السلوك أو ذلك. 

وهااذه توقعااات قااد تكااون حقيقيااة ماان بعااض الناااس وقااد تكااون خياليااة والمشااير 
ماااا فعااال وهاااذا  هالمااادرب يحتااارم الفااارد الاااذي طلاااب مناااه مشاااورة مهماااا كاااان عظمااا

ل الفاارد ماان جانااب الموقااف الساالبي إلااى البحااث عاان االحتاارام مهاام جااًدا ألنااه سااينق
 العالج أو التغيير إلى موقف إيجابي. 

 

 . فرص للنمو 5

تانجى المشااورة لاايس فقاط فااي مساااعدة الفاارد علاى تخطااي الصااعوبات الحاليااة، 
. فهدف المشورة ليس فقط حل مشكلة 13بل عند استخدامها كفرص لنمو الشخص 

ي مجاالت الحياة المختلفة. وقد محادد روجارز الفرد بل مساعدة الفرد على النمو ف
هاادف العااالج الممركااز حااول العمياال بأنااه لاايس مجاارد حاال مشااكلة معينااة، ولكاان 

والنمااو السااوي فااي أن ينمااو  14هدفااه مساااعدة العمياال علااى النمااو النفسااي السااويم
الفرد في عالقاته االجتماعياة وفاي اكتشااف ملكاتاه الشخصاية واساتخدامها أفضال 

مشااورة ال تركااز علااى المشااكلة الحاضاارة مااع أنهااا مهمااة ولكاان تساااعد اسااتخدام. فال
 للمستشير. ، واالجتماعيأيضا في عملية النمو النفسي

 
12 Seward Hiltner. Ibid. P. 23. 
13 Ibid. P. 25.  

 .  261. طبعة اثنية. ص.  1997. الدكتور حامد عبد السالم زهران. الصحة النفسية والعالج النفسي. عامل الكتا.   14
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مثااال: أصااايبت السااايدة س بماارض سااارطان الثااادي وقااام األطبااااء باستئصاااال  
وهذه العملية قاسية جًدا ألنه ليست عميلة جراحية فقط بل ما بعاد   .الثدي بالكامل
. وصثنااء مرضاها ساااعدتها تأخاذ عادة جلساات ماان العاالج الكيمياائيالجراحاة حياث 

سااايدة أخاااري متخصصاااة فاااي المشاااورة ومااان خاااالل مسااااندتها لهاااا اساااتطاعت هاااذه 
فااي عماال ناادوات ومحاضاارات الساايدة أن تسااتخدم مرضااها كفاارص للنمااو. فباادأت 

كما اساتطاعت أن تقاوم بزياارات الصحية لهن.  لسيدات أخريات كنوع من التوعية
علااى تقباال مااا حاادث  مرضااها لكااي تساااعدهننفااس لهاان يااة للساايدات الالتااي عو ا ر 

 في النمو.  عوية ا فلقد ساعدتها المشورة الر . نلهم

 
عويااة علاام كنسااي ياادمج نظريااات اإلرشاااد النفسااي ا الخالصااة: علاام المشااورة الر 

مااع الالهااوت لكااي يقاادم المساااعدة النفسااية والروحيااة للناااس لكااي يواجهااوا المواقااف 
منهاا فهاو علام  احيااتهم. وهاو علام لاه خصاائص كثيارة عرضانا بعضاً   الصعبة فاي

ا كاان  ويقدرهيهتم بتفهم الفرد، ويقدم مساعدة بطريقة مختلفة. ويحترم المستشير  أياً
سلوكه. وهو علم يقدم فرًصا لنمو المستشير، فيبني فيه مهارات مختلفة يواجه بها 

ذي يقدم كل هاذا المشاير ولهاذا وال الحياة بدون االعتماد على المشير في كل مرة.
 خصائص المشير.  سنخصص الفصل القادم عن 
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 الفصل الثاني 
 عوياخصائص المشير الر
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هنااااااك خصاااااائص كثيااااارة للمشاااااير منهاااااا خصاااااائص مهنياااااة، إيمانياااااة رعوياااااة، 
وخصاااائص دراساااية أكاديمياااة. وهاااذه الخصاااائص هاااي التاااي تمياااز مااان يعمااال فاااي 

 واكتسااب ، خصائصاهر أن يادرب نفساه لتقوياة بعاض خدمة المشورة، وعلى المشاي
الاابعض ا خاار ماان خااالل الدراسااة،  سنختصاار فااي هااذا الفصاال علااى ذكاار بعااض 

 منها كالتالي: 

 

 
 

 خصائص مهنية أوالً: 

نعااااااارض بعاااااااض الخصاااااااائص المهنياااااااة، أي الاااااااذي يخاااااااص المشاااااااورة كعلااااااام 
، القادرة علاى تكاوين ألتقمصايالفهام  ، التقبال،األصالةمتخصص. ونخص بالذكر  

 عالقة كالتالي:  

 

 خصائص المشير 

 مهنية  إيمانية ورعوية  أكاديمية 
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 Genuinenessاألصالة  .1

بكلمااة أصااالة أو صاادق، وهنااا نسااتخدم  Genuinenessيمكاان ترجمااة كلمااة 
ا ولكاان ساانركز أكثاار علااى األصااالة. حيااث  مذكاار كاال ماان بيرنسااون، يالمعنياا ن معااً

ملياااة المسااااعدة فاااي المشاااورة هاااو تأسااايس أن األسااااس فاااي ع 1967وكااااركهوف 
وتكااوين عالقااة تتميااز بالصاادق  15عالقااة تتميااز بالصاادق بااين المشااير والمستشاايرم

ليس باألمر الهين، حياث يحااول المشاير غيار المادرب الادخول فاي عالقاة بتكلاف 
زائااد أو بإعاااداد مساابق لكاااي يظهاار أناااه متخصاااص، فااي الوقااات الااذي يحتااااج فياااه 

 المستشير الصدق فقط. 

 

 
15 Robert J. Wicks, general editor. Clinical Handbook of Pastoral Counseling. V. 1. 

Paulist press. 1993. p. 104. 

ألصالةا  

 الفهم ألتقمصي 

 تكوين عالقة 
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ولكااي يتميااز المشااير باألصااالة يجااب عليااه أواًل أن يثااق فااي خبراتااه وعالقاتااه 
بالنااااس الاااذين يطلباااون مشاااورته، وبهاااذا األسااالوب ساااوف يسااامى لهااام أن يثقاااوا فياااه 
ويتعلماااوا مناااه أناااه يمكااانهم المخاااااطرة بالمشااااركة فاااي المشااااعر العميقاااة لشااااخص 

ق فاااي خبراتاااه فاألصاااالة هاااي ثقاااة المشاااير فاااي خبراتاااه وعالقاااات، وصن وثااا 16اخااار
وعالقاتااه يثااق فيااه المستشااير. وبالتااالي سااينتج عاان هااذه الثقااة مخاااطرة ماان جانااب 

ه. واألصاالة بالمستشير تنطوي على قراره بمشاركة المشير بمشاعره وبمكنونات قل
 كالتالي: Egan, 1976 )لها أربعة أوجه ذكرها إيجان )

 حرية الدور  .أ

ة مبمعناي ال يختفاي المشاير وراء األصالة تعناي أن يتمتاع دور المشاير بالحريا
 17ألقاااب، أو درجااات علميااه، باال ياارفض اسااتخدامها بغاارض التالعااب بالمستشاايرم

مااان ناااوع ماااا ويطلاااب مااان المستشاااير  افأحياناااا يضااافي المشاااير علاااى دوره سااالطانً 
الطاعااة ألرائاااه دون تفكيااار وهاااذا مثاااال واضااى علاااى االختفااااء وراء لقاااب أو درجاااة 

المشااير ذاتااه مفكلمااا كااان المشااير ذاتااه أو ذاتهااا فااي معناااه أن يكااون  اعلميااة. وهااذ 
ا أو شخصااااااًيا كلمااااااا ازدادت إمكانيااااااة أن يتغياااااار  ا مهنيااااااً العالقااااااة وال يضااااااع قناعااااااً

فاااالنمو فاااي حيااااة المستشاااير يحااادث مااان حرياااة  18المستشاااير وينماااو بطريقاااة بنااااءةم
 قوم به المشير. يالدور الذي  

 التلقائية .ب

عااان التكلااف أو التاااردد فاااي االساااتجابة  هااي االبتعااااد و األصااالة تعناااي التلقائياااة 
فاااي  اللمستشاااير مفالمشاااير شاااخص ماااراع لمشااااعر ا خااارين وعلياااة أن يكاااون تلقائياااً 

حااواره ال يسااتخدم كلمااات تظهاار أنااه يسااير علااى خطااة قااد أعاادت سااابًقا وعليااه أن 
 

-األعووورا -. الووودكتور حممووود السووويد عبووود الووورمحة. موسووووعة الصوووحة النفسوووية. اجلوووزء الثوووا.. علوووم األمووورا  النفسوووية والعقليوووة. األسوووبا  16
 صرف(  .)بت450. ص.  2009العالج. مكتبة زهراء الشرق.  -التشخيص

17 Robert J. Wicks, Ibid. p. 105. 
 .  127. ص.  2005. الدكتور كارل روجرز. طريقة حياة. اركة الدكتور أسامة القفا . دار مكتبة الكلمة. القاهرة.    18
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فالتلقائياة  19فاي الحاوارم اجامادً  ايتفاعل مع اللحظة الراهنة أكثار مان إتباعاه أسالوبً 
، ألن الاااردود المحفوظاااة تفقاااد مغيااار محفوظاااةماساااتجابة المشاااير باااردود  تشاااير إلاااى

التلقائية في الحوار. فالمشير هنا حاضر الذهن، سريع البديهة، وقادر علاى قياادة 
 الجلسة بطريقة تلقائية.

 الدفاعية تجنب .ت

الدفاعية هي وسائل يستخدمها الفرد لكي يبارر تصارفاته وعلاى المشاير أن ال 
إذا انتقااده أو هاجمااه فااي طريقااة تقديمااه للمشااورة، ويسااتخدم معااه يهاااجم المستشااير 

 20اإلصااغاء االيجااابي وال ياارد بهجااوم ويكااون لديااه احتاارام لوجهااة نظاار المستشاايرم
المشير الدفاعي تجده يحاول في مرات عديادة إثباات وجهاة نظاره بموقاف دفااعي، 

ورأي  عاادائي ضااد المستشااير يعنفااه ويحاااول أثبااات أن رأيااه كمشااير هااو الصااائب 
 المستشير خطأ. 

 ث. التطابق

ا ماان االنسااجام فااي الشخصااية، وهااذا  التطااابق معناااه أن يقاادم المشااير نموذجااً
معناه أن يكون داخله ينسجم مع خارجاه أي تنساجم أحاسيساه ماع تصارفاته أن ال 

والتطااابق فااي حياااة المشااير يعنااي  21مااا ويعنااي غياار ذالااك فااي أعماقااه يًئايقااول شاا
ابق بااين أفكاااره، ومشاااعره، وساالوكه ماان جهااة وبااين مااا أيضااا أن يكااون هناااك تطاا
. فعليه أن يظهر ثابًتا راسخا في تعبيره عن أفكااره، ى يفعله أو يقوله من جهة أخر 

ما يفكر أو يشعر به وبين ماا يفعال أو  نبي اوسلوكه، ومشاعره، فال يظهر تناقًض 

 
19 Robert J. Wicks, Ibid. p. 105.  
20 Ibid. p. 105. 

21  www. Skygate.7olm.org/t200-topic.  األسااتاذ أحمااد جااواوده مقااال بعنااوان خصااائص المرشااد
. 2012/ 5/ 15التربوي. تم اإلطالع علية   . 3ص .  
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لااابعض فاااي حيااااة النااااس، حياااث تجاااد ا االزدواجياااةوالتطاااابق عكاااس فكااارة  22يقاااولم
 ينادي بقيم ويعيش عكسها. 

 
ا فااي كلماتااه، تعبيراتااه، ونغمااة صااوته،  لهااذا يراعااي أن يكااون المشااير متطابقااً
أفعاله ومشاعره. فالمشير الذي لدياه قادرة علاى التعبيار عان عادم راحتاه، وصحباطاه 
في مرات سيكون صادًقا أكثر من الذي يظهر بصورة أن كال شايء علاى ماا يارام 

صاادق وعاادم الرياااء فااي المشااورة كيااف يكااون المشااير ذاتااه فال 23وهااو عكااس ذلااكم
 دون قناع يظهره بمظهر مختلف عن واقعه الفعلي. 

 

 Empathically Understandingلتقمصي ا. الفهم 2
ما هو التقمص؟ التقمص هو أن أضع نفسي مكان ا خار مفهاو قادرة المشاير 

ليسااات ساااهله  وهاااذه مهاااارة 24الخااااص ه أن ينظااار إلاااى عاااالم المستشاااير كأناااه عالمااا
 وغير المدرب عليها قد يتألم أكثر من الالزم أو يتجاهل ما يشعر به المستشير. 

مااا هااو الفهاام ألتقمصااي؟ هااو فهاام مشاااعر المستشااير كمااا لااو كاناات مشاااعر 
المشااير الشخصااية. وأن يفهاام المشااير مشاااعر المستشااير ماان وجهااة نظاارة أي كمااا 

بااالتقمص التااالي: ميجااب أن  ويااذكر إريااك فااروم عاان المشااير وعالقتااه 25يراهااا هااو
يكاااون المشاااير لدياااه قااادرة علاااى تقماااص الشاااخص ا خااار، إلاااى حاااد يكفاااي ليشاااعر 
بتجربااة ا خاار كأنهااا تجربتااه. وشاار  هااذا الااتقمص هااو الجانااب المهاام للقاادرة علااى 
المحبة، وفهم ا خر، والمحبة هناا ليسات باالمعنى الشاهواني، بال بمعناى الوصاول 

قادان نفساه. وبالتاالي الفهام والمحباة ال ينفصاالن. إليه والتغلسب علاى الخاوف مان ف
 

22 Robert J. Wicks, Ibid. p. 105. 
23 Ibid. p. 105. 

 . 191. الدكتور عبد الفتاح غزال. مرجع سبق ذكره. ص.   24
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يصااابحان عملياااة عقلياااة فقاااط. إن غاياااة المشاااورة هاااي فهااام  فأنهمااااوصذا انفصاااال، 
فالقدرة على  26العواطف واألفكار الالشعورية )المكبوتة(، وصدراك جذورها ووظائفها

يبااذل المحبااة تساااعد الفاارد أن يكااون مقبااواًل ماان المشااير يعطااي لااه المشااير الوقاات و 
الوقاات لكااي يكااون المستشااير قااادًرا علااى تخطااي الصااعوبات أمامااه. ويساااعد الفهاام 

علاااى الاااتقمص  نعلاااى فهااام المشااااعر واألفكاااار وكاااال مااان المحباااة والفهااام يسااااعدا
  الوجداني للمستشير.  

 

 . تكوين عالقة ألفة4
العالقاااة فاااي المشاااورة ليسااات عالقاااة اجتماعياااة ساااطحية، فيهاااا يتجااااذب النااااس 

السياسة واالقتصااد كماا يحادث فاي وساائل المواصاالت ولكان العالقاة   الحديث في
فاااي المشاااورة عالقاااة مهنياااة أي متخصصاااة. والعالقاااة المهنياااة تااانجى فاااي طريقاااة 
تكوينها وطريقة الحوار مع المستشير وال تشتر  مدة طويلة لنجاحهاا. لهاذا يحتااج 

جابياة. فالعالقاة بااين المشاير فاي بدايااة المقابلاة إلاى تكااوين عالقاة تتسام بااالود واإلي
الرساالة ماان أحادهما إلااى ا خار، وتكااون  اأي فاردين هاي وساايلة تنتقال عاان طريقها

هااذا سيساااعد المستشااير و  ، الود بااتتميااز  العالقااة بينهماااالرسااالة مقبولااة إذا كاناات 
  . أحالمأو على التعبير عن ما يشعر به من إحبا  أو أماني 

 
إيجابياة تتسام بابعض عالقة ألفة ين ولهذا فمن صفات المشير القدرة على تكو 

الخصااااائص مالااااود، والوئااااام واالسااااترخاء، والثقااااة، واالحتاااارام، والراحااااة، والتناااااغم، 
الصافات تسااعد الفارد علاى االساترخاء   هوهاذ   27واألمان النفساي، والادف، والتقاديرم

والشعور باالطمئنان لمشااركة ماا يعااني مناه ماع المشاير. أماا العالقاة السالبية فاال 
 

 .  84،  83. ص  2004ي. احتاد الكتا  العر . دمشق.  أريك فروم. فة اإلصغاء. اركة حممد منقذ اهلاش   26
 .  113الدكتور أمحد حممد عبد اخلالق. قياس الشخصية. دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية . كهورية مصر العربية. بدون اتريخ. ص.     27
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د الفاارد علااى مشاااركة المشااير بمااا يشااعر بااه، وبمااا يضااايقه موتتساام العالقااة تساااع
السااالبية بمشااااعر: الضااايق، والعااادوان، والقلاااق، والتاااوتر، وعااادم الثقاااة، والدفاعياااة، 

فعلاااى المشاااير مراقباااة  28واالحتقاااار، والغضاااب، وعااادم التنااااغم، والشاااعور باااالخطرم
ت للمشااورة، وصن كاناات مااع الناااس فااإن كاناات إيجابيااة مهااد  عالقتااهذاتااه ماان حيااث 

 سلبية أغلقت الباب في وجه الناس. 

 
والعالقة المهنية في المشورة تنشأ منذ اللحظاة األولاي التاي ياتم فيهاا االتصاال 

هذا معناه أنه ال  29بين المشير والمستشير نتيجة تفاعل أفكار ومشاعر كل منهما
فالتفاعاال شاار  عالقااة مهنيااة باادون تفاعاال بااين أفكااار ومشاااعر كاال منهمااا. لوجااود 

ضااروري لمواصاالة العالقااة وتعميقهااا. ولقااد ذكاار بياسااتوك أحااد الكتاااب فااي خدمااة 
: العالقة وهي تشبه روح خدمة الفارد نالفرد بأن عملية المساعدة عبارة عن جزئيي

والعمليااات األخاارى )الدراسااة والتشااخيص والعااالج( وهااي تشاابه جساام خدمااة الفاارد. 
 30نا الجسام وهاو بااقي عملياات المشاورة األخارى فاإذا فقادنا الاروح وهاي العالقاة فقاد 

 فالمهم في عملية المشورة هو القدرة على تكوين بطريقة مهنية متخصصة. 
 

ويذكر كارل روجرز عن العالقاة وأهميتهاا باالقول: إذا اساتطاع المشاير تاوفير 
نوع خاص من العالقة، فإن المستشير سوف يكتشف داخال نفساه كيفياة اساتخدام 

جاال النمااو والتغيياار، فالعالقااة فااي المشااورة تعطااي المستشااير الفرصااة العالقااة ماان أ
لكي يستخدم إمكانياته وقدراته بطريقة جديدة لام تتاوفر لاه مان قبال. والعالقاة بهاذه 
الطريقة توفر للمستشاير بيئاة أمناة للتعبيار بحرياة عان مشااعره وأفكااره دون خاوف 

 
 .  113املرجع السابق. ص.     28
مد علي. االاصال اإلنسا. مة منظور اخلدمة االجتماعية. بدون انشر.  . الدكتور حممد حممود مصطفي محيد، والدكتورة. هيام علي حا29

 .  244. ص.  2005
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استخدام على  و، ويساعدهيقبل المشير في العالقة المستشير كما ه 31من المشير
 من قدرات لمواجهة المواقف التي تعترضه. لديه ما 

 
ويااااأتي بناااااء الثقااااة ماااان خااااالل والعالقااااة اإليجابيااااة تساااااعد علااااى بناااااء الثقااااة م

االنطباعااااااات التااااااي نتركهااااااا لاااااادى الناااااااس فااااااي تعامالتنااااااا اليوميااااااة وتساااااااهم هااااااذه 
ضاااًل عاان أن االنطباعااات فااي تكااوين صااورة المشااير فااي ذهاان المستشااير. هااذا ف

الطااابع الشخصااي لنااا قااد يااؤثر فااي طريقااة التعاماال مااع المشااكلة.  فماان المهاام أن 
هل نميل إلى اإلدانة وصصدار األحكام، فنراعى طابع شخصيتنا ونحن نقدم مشورة 

وقاااد ياااأتي المستشاااير أول مااارة  32ملمسااااعدة لمااان يطااارق بابنااااواأم إلاااى اإلصاااغاء 
قااد ال يطلاااب  هالمشااير معاااه ومااع غيااار  وعناادما يكتشاااف الطريقااة التاااي يتعاماال بهاااا

 . ى المشورة منه أو منها مرة أخر 
 

والعالقة بين المشاير والمستشاير عالقاة مهنياة، ونجااح هاذه العالقاة ال يتيسار 
إال بنشاااأة الاااتفهم والاااود والوئاااام بينهماااا، بشااار  أن ال تتحاااول العالقاااة إلاااى عالقاااة 

ي يحتااج إليهاا المشاير ألن العالقاة الشخصاية قاد تفقاد الموضاوعية التا  33شخصية
حتااى يسااتطيع مساااعدة المستشااير، ففااي العالقااات الشخصااية يساااند الفاارد ا خاار 

 دفعه إلى التغيير. محاولة دون 

 
إذن فالمشااير الااذي يفشاال فااي تكااوين عالقااة األلفااة بهااذه الصااورة ال يسااتطيع 
تقاااديم مشاااورة رعوياااة ناجحاااة. فالمشاااورة ليسااات علااام فقاااط لكنهاااا مهاااارة فاااي تكاااوين 

القااااات الناجحااااة بااااين المشااااير وا خاااارين. فالشااااخص الااااذي يساااااهم فااااي وجااااود الع
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عالقااات يشااوبها عاادم الثقااة، والتااوتر، والعاادوان، والغضااب يصااعب عليااه مساااعدة 
بل يمكن أن نقول أن الناس تنصرف عنه وال يستطيع تقاديم   َرفيسةالناس بطريقة ح  

 مشورة لهم. 

 
 عوية اثانيًا: خصائص إيمانية ور

عوياااة مثاال: اإليماااان باااالقيم المسااايحية، ودارساااة ا ائص إيمانياااة ور للمشااير خصااا
 الالهوت، والتحلي بالقيم األخالقية، والحفاظ على أسرار الناس.

 
 . اإليمان ودراسة الالهوت 1 

عويااة هااي مشااورة يقاادمها مشااير كنسااي يااؤمن بااالرب يسااوع ويااؤمن ا المشااورة الر 
عااااوي لاااايس ا حااااي والالهااااوتي علااااى تغيياااار الناااااس. فالمشااااير الر بتااااأثير الفكاااار الرو 

يسااتخدم نظريااات اإلرشاااد النفسااي فقااط أو طبيااب نفسااي يسااتخدم  انفساايً  اأخصااائيً 
نظريات العالج والدواء، ولكنه إنسان كنسي دارس لالهوت بطريقة مساتنيرة، فيهاا 

 ير مصيره. يمارس مبادئ مثل عدم اإلدانة والتقبل، واإليمان بحرية الفرد في تقر 

 
 اإليمان ودراسة الالهوت 

 

 قيم أخالقية 
 

 
 الحفاظ على السرية 
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عوياااة تبناااي وتشاااجع ا ولدياااه القااادرة علاااى اساااتخدام المصاااادر الدينياااة بطريقاااة ر 

الناااس ولاايس بطريقااة فيهااا حكاام أو إدانااة لهاام والمصااادر الدينيااة كثياارة نااذكر منهااا 
علااااى ساااابيل المثااااال: الصااااالة، وقااااراءة الكتاااااب المقاااادس، والعبااااادة، ومجموعااااات 

ر الدينيااااة يختلااااف عاااان االسااااتخدام عااااوي للمصاااااد ا . واالسااااتخدام الر ال المساااااندة 
عاوي ا األخالقي، الذي يدن ويحكم على النااس. وهنااك فارق باين االساتخدامين: الر 

حيث يمكن للمشاير فاي بعاض الحااالت اقتبااس اياات مان الكتااب المقادس تشاجع 
على الخروج من الموقاف، والشاعور باأن ن لان يتارك الفارد فاي وساط محنتاه. أماا 

فيه إدانة وحكم على المستشير وتذكير بخطئهم وبعقااب ن االستخدام األخالقي ف
 أو امتحانه لهم. 

 
عاوي االماه مان ا مثال على ذلك شخص مريض بمارض مازمن شاكي لمشاير ر 

الماارض. فقاااال لاااه نعااام أناااا أتفهااام أن هاااذه االم ال تحتمااال وأنااات بطااال فاااي تحملاااك 
ر  ان  لأللااام، وأناااا هشاااارك معاااك ناااص مااان نصاااوص الكتااااب المقااادس لتشاااجيعك م َتظااا 

 . ر  الاارببب َك َوان َتظاا  ع  َقل بااُ جب د  َول َيَتشااَ دب . ل َيَتشااَ (. الاارب معااك وسااط 14: 27م )مااز الارببب
 األلم ويعطيك قوة لتحمل األلم. 

 

قاال لاه  اأخالقياً  اوعندما شارك بنفس الشكوى لمشير يستخدم الكتاب اساتخدامً 
ُبُه ُن. َفالَ م ُب. ُهَوَذا ُطوَبى ل َرُجٍل ُيَؤدس  َرُح َوَيع صا  َو َيجا  . أَلنبُه هاُ ير  يَب ال َقد  ُفض  َتأ د   َتر 

. ف َيان  َداهُ َتشااا  َحُق َوياااَ وبنقاااي حياتاااك  يؤدباااك.  الااارب بحباااك و (19-18: 7م )أي َيسااا 
شير األول أهتم به وشاجعه وأظهار دور ن المسااند علشان تكون نقية أمامه. فالم

 . خفي في حياته والرب يؤدبهوالمشجع. الثاني أتهمه بأن هناك شيء م
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 . قيم أخالقية 2
يراعي أن يتسم المشاير بالقادرة علاى مقاوماة الغواياة واإلغاراء والتاي نعناي بهاا 
عاادم االسااتجابة للمااؤثرات الخارجيااة التااي قااد تغويااه أو تغريااه لكااي يااأتي بساالوك ال 

 هااااذا معناااااه 34تقااااره المعااااايير االجتماعيااااة واألخالقيااااة رغاااام عاااادم انكشاااااف أماااارهم
المحافظااااة علااااى ضااااميره األخالقااااي فااااال ينزلااااق فااااي قضااااايا جنسااااية أو ماديااااة أو 

عااوي يتعااارض مثلااه مثاال باااقي األفااراد الاااذين ا ساالوكيات غياار مقبولااة. فالمشااير الر 
يعملون باالقرب مان النااس الاذين يحتااجون لمسااعدة نفساية واجتماعياة إلاى خطار 

يحتااج التحلاي بالقادرة  الغواية. فهو يعرف أسرار الناس ويعرف نقا  ضعفهم لهاذا
  .على ضبط النفس في مقابل ما يواجهه من إغراءات بشرية

 

 الحفاظ على السرية  .3
يعااد الحفاااظ علااى الساارية مباادأ ماان مبااادئ المشااورة والحفاااظ علااى الساارية أي 
سرية المعلومات، وسرية الجلسة، وعدم اإلدالء بأي فكرة يادلي بهاا المستشاير فاي 

 . جلسات المشورة
 خصائص دراسية / أكاديمية ثالثًا:

عوي ا الخصائص الدراسية كثيرة ولكن في هذا المجال ننوه إلى أن المشير الر  
 يحتاج إلى دراسة في مجاالت علم النفس المتخصص كالتالي: 

 
 .  163الدكتور حممد حممود مصطفي محدا، والدكتورة. هيام علي حامد علي. مرجع سابق. ص.    34
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 . علم نفس الشخصية1

ياات علم نفس الشخصاية فارع مان فاروع علام الانفس، وفياه يادرس المشاير نظر 
الشخصية المختلفة لكي يدرك االختالفات في الشخصية ويدرك كيف يتعامال ماع 
كال شخصاية علااى حاده. مثال: مااا هاي الشخصاية؟ كيااف تتكاون؟ وكياف تتشااكل؟ 
وما هي أنما  الشخصية ومميزاتها؟ وما هي سمات الشخصية؟ ويمدنا هذا الفارع 

وي طاارق مختلفااة عااا بمعلومااات عاان الشخصااية البشاارية لكااي يجااد فيهااا المشااير الر 
 لكيفية فهم الشخصية والتعامل معها. 

 

 . اإلرشاد النفسي2
يمدنا اإلرشاد النفسي بطرق عالجياة ووقائياة فاي المشاورة وهنااك طارق تعتماد 
علااى التيااار التحليلااي، وطاارق تعتمااد علااى فهاام الساالوك وكيفيااة تغييااره مثاال التيااار 

 
 علم نفس الشخصية 

 
 علم نفس النمو 

 
 مشورة األزمات 

 
 اإلرشاد النفسي 
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وجيااه حياتااه مثاال التيااار فااي اإلنسااان أنااه قااادر علااى تتاازرع ثقااة الساالوكي، وطاارق 
عااوي هااذه النظريااات لكااي يسااتخدم مااا يتفااق منهااا مااع ا اإلنساااني. ياادرس المشااير الر 

المشورة، لكي يسااعد المستشاير علاى إيجااد أفضال الطارق للوقاياة مان المشاكالت 
 أو عالجها.  

 . علم نفس النمو3

ن وهو فرع من فروع علم النفس يدرس فيها الطالاب مراحال النماو اإلنسااني ما
يمااد الطالااب بمعااارف كثياارة عاان كاال مرحلااة  عالطفولااة إلااى الشاايخوخة. وهااذا الفاار 

ويؤهلاااه كياااف يتعامااال ماااع الطفااال، المراهاااق، فتااارة النضاااج....ثم منتصاااف العمااار، 
 والشيخوخة. 

 . مشورة األزمات 4
يهااادف هاااذا المنهااااج إلاااى مسااااعدة مااان يمااارون بضاااغو  وأزماااات مااان خاااالل 

عناه فاي  ى. وهاذا المانهج أصابى ال غناال ة..تعرضهم لألمراض، أو حوادث الوفا
 هذه األيام نظًرا لكثرة األزمات واألمراض المزمنة. 

 علم النفس االجتماعي .5
فاااالفرد ال يعااايش بمفااارده بااال يتفاعااال ماااع اخااارين فاااي األسااارة، والمدرساااة، 
والمجتمع. ولعلم نفس االجتماعي فارعين النظاري والتطبيقاي: النظاري حياث 

ة والاااادوافع واالجتماعيااااة والصااااراعات علااااى الساااالوك يتعاماااال مااااع أثاااار الثقافاااا
الفااردي والجماااعي. والتطبيقااي ياادرس الطاارق التااي تساااعد علااى تحسااين أو 

وهنااااااا نااااادرس علاااااام الاااااانفس  35تغييااااار العالقااااااات والساااااالوك باااااين الجماعااااااات 
االجتماااعي ألنااه ياارتبط بالمشااورة الراعويااة ألنهااا تهااتم بالعالقااات بااين الناااس 

هدفااة بناااء مجتمااع أفضاال قااائم علااى فهاام ساالوك فوكيااف يكااون بياانهم توافااق. 

 
 .  15. ص. 1998علم النفس املعاصر. اإلسكندرية. مركز االسكندرية للكتا . . الدكتورة الفت حممد حقى.   35
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وأنماا  التفاعال  ،يادرس الخصاائص النفساية للجماعاات كماا    الفرد والجماعاة
باااء،  والتااأثيرات التبادليااة بااين األفااراد مثاال العالقااة بااين ابياانهم االجتماااعي 

 . 36واألبناء داخل األسرة والتفاعل بين المتعلمين والمعلمين

 

لمشير مهمة جًدا لنجااح عملياة المشاورة. فالمشاير خالصة القول: خصائص ا
علياااه أن يؤهااال نفساااه مااان خاااالل الدراساااة واكتسااااب الخبااارات حتاااى يصااابى مشااايًرا 
ا. وقاااد قااادمنا فاااي هاااذا الفصااال خصاااائص مهنياااة مثااال: األصاااالة، والتقبااال،  ناجحاااً
والقاااادرة علااااى تكااااوين عالقااااة إيجابيااااة بالمستشااااير. وعليااااه أيضااااا أن يؤهاااال نفسااااه 

ياااااة فيكاااااون شااااخص مساااااتنير فاااااي دراسااااة كلماااااة ن المقااااادس وال بخصااااائص إيمان
يستخدمه كسيف على رقاب الناس بل يستخدمها للتشاجيع. وعلياه أن يؤهال نفساه 

عويااة علااى أفاارع علاام الاانفس المختلفااة ا بخصااائص دراسااية حيااث تعتمااد المشااورة الر 
فهو ينهل مان كال فارع ماا يحتاجاه لكاي يطاور مان ذاتاه باساتمرار ولهاذا فهاو علام 
متجاااادد ألن احتياجااااات اإلنسااااان متغياااارة ومتجااااددة. حيااااث يحاااااول علاااام المشااااورة 

عوية تجديد نفسه باساتمرار لكاي يواكاب المساتجدات فاي نوعياة مشاكالت الفارد ا الر 
 . ، وكذلك متغيرات المجتمعالتي تواجهه

 

 
36 http://ar.wikipedia.org.  .2012  /10  /4  .مت االطالع عليه  
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 : عن كيفية تأهيل الفرد للمشورة. حالة
، ساامعت ذات ماارة طااب أساانان وتعماال طبيبااة سمرثااا حصاالت علااى بكااالوريو 

 أشاااياءعااان محاضااارات فاااي علااام المشاااورة فحضااارت التااادريب وشاااعرت أن هنااااك 
ا، فباااادأت فااااي دراسااااة كتااااب عاااان علاااام نفااااس تنقصااااها فااااي تعاملهااااا مااااع مرضاااااه

 ت وفوجئااودعياات ذات مااره فااي محاضاارة عاان اإلصااغاء  المشااورةالشخصااية، وعلاام 
ة، ثاام طلااب فباادأت علااى الفااور فااي دراسااة ساان المراهقاا ،لة عاان ساان المراهقااةئبأساا

ا كثيارة عان األطفاال.  منها تقديم محاضرات عن التعامل ماع األطفاال فدرسات كتباً
أدركات  األنهاوأخيًرا تقادمت للدراساة فاي كلياة الالهاوت لتتخصاص فاي هاذا العلام. 

أن علم المشورة يتعامل مع النااس وتحادياتهم، ويحتااج لمزياد مان التادريب العملاي 
  واألكاديمي.

 أسئلة الحالة: 

 ودراسية قيم ما فعلته مرثا؟  ةكت مرثا أن للمشورة خصائص أكاديميأدر  .1

 كيف تؤهل نفسك للقيام بخدمة المشورة؟بعد دراستك لهذا الفصل  .2
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 الفصل الثالث

 مهارة التواصل      
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مطريقاة يعناي االتصال الجيد يساعد علاى خدماة فعالاة ماع النااس. واالتصاال 
للغاااة، واإلشاااارات، والسااالوك. وهاااو نظاااام تفاعااال باااين نقااال المعلوماااات باساااتخدام ا

شخصااااين أو أكثاااار للوصااااول إلااااى مرحلااااة التفاااااهم. وهااااو وساااايلة لتقويااااة العالقااااة 
فاالتصااال وساايلة حيويااة هامااة فااي فهاام وتوجيااه  37والمشاااركة بيننااا وبااين ا خاارينم

وهنااااااك أدوات كثيااااارة لالتصاااااال كالكتااااااب والنشااااارة والمجلاااااة، . السااااالوك اإلنسااااااني
ونجااد  …والبريااد  والهاااتف،ة، واإلذاعااة، والشاشااة الصااغيرة والكبياارة، والباارق والجريااد 

إال أنناا نركاز الا . …االتصال في الخدمة من خاالل العظاة والمناقشاة، والنادوات 
 على مفهوم االتصال في علم المشورة وهو االتصال بين المشير والمستشير. 

 
 

 

 
. ص. 2000الوودكتور. مهووا عوور . اكتشووف نفسك...واسووتمتع سةيوواة. مؤسسووة حووورس الدوليووة للنشوور والتوزيووع. اإلسووكندرية. مصوور.   37
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 االتصال اللفظي  االتصال غير لفظي  معطالت االتصال 
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 اللفظي )التحدث( أوالً: االتصال 

االتصاااال اللفظاااي يعبااار عناااه باااالكالم أي بالتحااادث، فماااا قيماااة التحااادث فاااي 
 المشورة؟ 

 

 
ا .1

 لتحدث هو تفكير

ماااا هاااو التفكيااار؟ ميتمثااال التفكيااار اإلنسااااني فاااي النشاااا  العقلاااي والمعرفاااي أو 
تصااور الااذهني لألحااداث العمليااات المعرفيااة والتصااورات العقليااة للمعلومااات، أو ال

واألشاااياء واألشاااخاص والخبااارات الماضاااية والحالياااة والمتوقعاااة، وتصاااور العالقاااات 
فجمياااع األنشاااطة  38القائمااة أو الممكناااة باااين هااذه األحاااداث واألشاااياء واألشااخاصم
 سالفة الذكر تخرج من اإلنسان عندما يعبر عنها بالتحدث. 

 
لوويم حممووود السوويد فصوول بعنوووان لمقدمووة يف الدراسووة النفسووية للتفكووري اإلنسووا.. يف لالتفكووري العلمووي األسووس واملهوواراتل. كليووة .عبوود اة  38

 .  133اآلدا . بدون اتريخ. ص.  

 التحدث هو تفكير 

من الضغط  التخلص  
 الداخلي 

 التحدث 
فيه شفاء   

 
 اإلفصاح الذاتي 
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ع مااا عليااه أن يضااع هااذا و موضاالهااذا إذا أراد الفاارد أن يعباار عاان اهتماماتااه ب

ع فاااي كلماااات، حياااث اناااه ال يوجاااد فكااار بااادون كلماااات، وباااالطبع التعبيااار و الموضااا
فاالتفكير يسااعد الفارد علاى التعامال   39بصوت مسموع يساعد على وضاوح األمارم

 مع أمور كثيرة في حياته.   

 

 وتتضمن مهارة التفكير التالي: 

 ألشخاص والمواقف. إدراك أوجه الشبه بين األشياء واألحداث وا •

 حل المشكالت التي تعترض الفرد. •

 اتخاذ قرارات بتفضيل بعض الخيارات في مختلف المواقف. •

 التعبير عن ا راء والمعتقدات، واالتجاهات.  •

  40التعبير عن التوقعات المستقبلية للفرد  •

فالقاادرة علااى التفكياار السااليم تااأتي ماان التحاادث فعناادما يااتكلم الشااخص ياادرك 
 ا كان لديه قدرة على التفكير السليم أم لديه اضطراب في التفكير. السامع إذ 

 

2.  
 اإلفصاح الذاتي 

يساعد اإلصغاء علاى اإلفصااح الاذاتي للمستشاير حياث ميمثال اإلفصااح عان 
ا ليات الرئيسية المسئولة عن خفض المشقة وتقليل مشاعر الوحدة.  ىالذات أحد 

األماااور العاماااة وعااان أدق  وهاااو أثااار يتحقاااق مااان خاااالل التخاطاااب والحاااديث عااان

 
39 . Clydae. M. Narramore. The Psychology of Counseling. Zondervan Publishing 

House. Grand Rapids. Michigan. USA. P. 43.  
 .  134. ص.  مرجع سبق ذكره. .عبد اةليم حممود السيد.    40
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تفاصاايل الحياااة الشخصااية بااين شخصااين )أو أكثاار( يتوساام كاال منهمااا فااي ا خاار 
 41الحب والثقة واإلخالصم

 
: expressionالتعبيااار  -1واإلفصااااح عااان الاااذات لاااه وظاااائف عااادة منهاااا: 

التوضاااااااايى  -2غاااااااارض التخفيااااااااف عاااااااان الاااااااانفس التااااااااي تعاااااااااني مشااااااااقة وألاااااااام. ب
clarification   يقادم صاورة واضاحة عان نفساه ل خارين مان  بمعني أن الشخص

حياث يفصاى المستشاير  42خالل اإلفصاح الذاتي، وهذا يجعله مفهومًا من جانبهم
عاان ذاتااه وهااذا اإلفصاااح فااي حااد ذاتااه يخفااف األم الااداخلي الااذي يحملااه الشااخص 
نتيجة شيء قد فعله قد يسبب له تعب ضمير وقد يسبب له ألم معاين، واإلفصااح 

ا مااان علااى ، كمااا يساااعد الفااارد يأللاام الاااداخلعاان الااذات يخفاااف ا أن يكاااون مفهومااً
ا خاارين فالصااامت متعاااب والصاامت يعناااي الغماااوض ولكاان اإلفصااااح عااان الاااذات 
يقاااوي العالقاااة باااين المشاااير والمستشاااير ويسااااعد كالهماااا فاااي رسااام خطاااة لعاااالج 

 الموقف الحالي والتخلص منه. 
 

3.  
 التخلص من الضغط الداخلي

راض إذا كبااات مشااااعره فاااي داخلاااة ولااام يجاااد مااان لإلمااا اباليكاااون اإلنساااان قااا
يشااجعه علااى التعبياار عنهااا. وقااد يخاارج التااوتر فااي انفعاااالت بطاارق مختلفااة غياار 
مقصودة من الشخص، ألنه كبتها فخرجت دون إرادته. ولهذا فالكالم يساعد على 
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، وعناادما تراهااا بوضااوح بصااورة أوضااىاألمااور  ى الراحااة النفسااية. فعنااد التحاادث تاار 
  43قة مختلفة، وتكون قادًرا على التعامل مع الصعوبات بطريقة فعالةمتشعر بطري

 

4.  
 التحدث فيه شفاء 

التحاادث فيااه شاافاء للناااس فهااو يعااد وساايلة فعالااة للشاافاء النفسااي ماان الضااغو  
التي يعااني منهاا الفارد حياث أناه مال يمكان أن يشاعر النااس بتوافاق فاي الحيااة إال 

ن منها. والشيء المحزن أن الناس ال يجادون إذا تكلموا عن المشكالت التي يعانو 
من يتكلموا معهم. فهل يمكن أن يشارك أحد الجيران بمشكلة ما؟ اإلجابة ال. ألن 
الجيران يودون التحدث فهم يبحثون عن نفاس االحتيااج وال يساتطيعون اإلصاغاء. 
فالذي يحتاج المستشاير هاو شاخص مصاغي وهاو يقاوم بالتحادث. إلاى مان ياذهب 

ما يحتاااجون إلااى الكااالم؟ بااالطبع يااذهبون إلااى مشااير، والمشااير يتاارك الناااس عنااد 
فالتحادث خاصاية يقاوم بهاا كال النااس  44للناس فرصة ليعباوا عان أنفساهم باالكالمم

أمااا أإلصااغاء فهااو خاصااية المشااير والااذي يعطااي فيااه وقتااه للمستشااير لكااي يعباار 
للتعبياار  عاان مااا يساابب لااه القلااق واالضااطراب والتااوتر وعناادما يجااد هااذه الفرصااة

 سيجد العالج لذاته. 

 
 Non-verbal communicationثانيًا: االتصال غير لفظي 

إلااى  اإلصااغاءللكلمااات باال عاان طريااق  باإلصااغاء طال تااتم المشااورة الفعالااة فقاا
االتصاااااال غيااااار اللفظاااااي، واالتصاااااال غيااااار اللفظاااااي هاااااو الاااااذي ياااااتم عااااان طرياااااق 

 ية خاصة في المشورة. له أهم ياالنفعاالت ولغة الجسد. واالتصال غير اللفظ

 
43 Clydae. M. Narramore. Ibid. P. 45. 
44 Ibid. P. 45. 
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 االتصال غير اللفظي، وأدواته  .1
المقصود باالتصال غير اللفظي هو االتصال الذي يعبر عنه بطرق ال يوجد 
فيهاااا تعبيااارات لفظياااة بالكلماااات مثااال تعبيااارات الوجاااه مااان ابتساااام، وحااازن وفااارح، 
اشااامئزاز، وصعجااااب غضاااب، وخاااوف. وغيرهاااا والتاااي تعكاااس ماااا باااداخل اإلنساااان. 

رة العااين والتاااي تساااهم فااي حاادوث تواصااال أو كااف عاان التواصاال ماااع وأيضااا نظاا
ا خرين. كما نجد اإليماءات أو اإلشارات باليد أو هز الارأس كال هاذا يسااهم فاي 
التواصل وصن كانت تختلاف مان حضاارة إلاى أخاري إال أنهاا مهماة جادًا فاي عملياة 

 45المشورة

 

جلاااوس المشاااير  كيفياااة الجلاااوس فاااي جلساااة المشاااورة: يراعاااي أن تكاااون طريقاااة
منفتحااة واتصااال مباشاار بااالعين لهااذا التفاات وواجااه المااتكلم بااذراعين وساااقين غياار 
متشابكتين، فهذا الوضع ُيرسال رساالة غيار منطوقاة أن فكارك وقلباك متفقاان علاى 
قاارارك أن ُتصااغي، انظاار إلااى المااتكلم فهااذا يوضااى باادون كااالم أنااك منتبااه عناادما 

النظاار للمااتكلم يؤكااد أيضااًا أنااك ستحصاال فااي الحااديث بنشااا .  ايكااون هااو منهمكااً 
ماان الرسااالة يعطيهااا لااك المااتكلم  %93علااى أكثاار قاادر ماان الرسااالة. إذ أن حااوالي 

 46عن طريق اتصال غير لفظي. تحتاج أن تري وأن تسمع ما يقوله المتكلم
وهناك تعبيرات غير لفظية من المشير تدل علاى انتباهاه وصصاغائه للمستشاير 

مااة علااى المتابعااة أو اإليجاااب أو القبااول وحركااة الياادين ممثاال هااز الاارأس فهااو عال
   47وتعبيرات الوجه والعينين في مواقف معينةم
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 . أهمية السلوكيات غير اللفظية2
 تعتبر أدلة تعبر عن انفعاالت المستشير.  •

تعتباار جانبااا ماان تعبياار المستشااير عاان نفسااه، فكاال شاايء يفعلااه المستشااير  •
عبير عن الذات، وكثير من سلوكيات المستشير سواء كان واضحا أو مختبئا هو ت

تكااون واضااحة للمشااير وغياار واضااحة للمستشااير لهااذا يحتاااج إلااى تفسااير لهااا ماان 
ولهااااذا يااااأتي دور المشااااير فااااي شاااارح بعااااض النقااااا  التااااي يعباااار فيهااااا  48المشااااير

 ون أن يدري. د المستشير عن نفسه 

 ر اللفظية. غيمن خالل االستجابات  تيسر العالقة بين المشير والمستشير •

كلمااا ازدادت نظاارة المستشااير لااه علااى أنااه لهااا كلمااا ازداد اسااتخدام المشااير  •
 لديه خبرة. 

 49توفر الكثير من الوقت وتفتى الباب للتفاهم المتبادل •

تعباار عاان معلومااات وجدانيااة، فهااي قااادرة علااى إيصااال الحااب، والاابغض،  •
 50والكره، واالهتمام، والثقة، والرغبة، والدهشة، والموافقة

تتميااز الرسااائل غياار اللفظيااة بالصاادق فقااد يكااذب اإلنسااان بااالكالم ولكاان ال  •
 يستطيع أن يكذب بالمشاعر.  
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 ثالثًا: معطالت االتصال

د معظم المشيرين طارق االتصاال الساليم بالنااس، ألن االتصاال الساليم يال يج
 ايحتاج إلى مهارات كثيرة جدا. ولهذا فهناك معطالت فاي االتصاال نعارض بعضاً 

 نها كالتالي: م

 
 . التجهم/ العبوسة 1

الااتجهم وهااو عاادم االبتسااام فااي وجااه الناااس حيااث يعااد الااتجهم ماان المعوقااات 
الشااديدة أمااام تكااوين عالقااة بالناااس. يراعااى أن يكااون المشااير معبااًرا بابتسااامة فااي 

ة فاي خفاض التاوتر مقابلة النااس فاالبتساامة تجاذب النااس إلياه، وتعاد وسايلة فعالا
الفاارد الااذي يعاااني ماان قلااق مااا نتيجااة ضااغو  الحياااة. بشاار  أن تكااون معباارة  ىلااد 

عاااان الموقااااف فااااال يجااااوز أن يبتساااام المشااااير فااااي وقاااات حاااازن، عصاااايب يماااار بااااه 
بار عان المستشير ولكن عموًما االبتسامة ضارورية فاي جلساات المشاورة، ألنهاا تع

 ة وغير مفتعلة. الترحيب والتقبل للمستشير، على أن تكون صادق

 التجهم/ العبوسة

 
 عدم اإلصغاء

عدم فهم االتصال  
 غير 

 اللفظي

 الكلمات جارحة،  
 االنتقاد 

 
 التهديد 
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 الكلمات الجارحة/ واالنتقاد .2
واالتصااال الساايئ يسااتخدم الكلمااات المؤلمااة والصااياح والغضااب، وهااذا يخفااي 
مشااااعر الحاااب، ويقلااال مااان التفااااهم، ويحااال الغضاااب محااال الحاااب والاااود. وتقتااال 

فالكلمات الجارحة تسد الطريق أمام التواصل  51الكلمات المؤلمة المشاعر الجميلة
 اعد أبدا على وجود تفاهم بين الطرفين. الجيد وال تس

المشااير بقاايم اجتماعيااة تساامى لااه بااالتحلي بساامات أخالقيااة  ىأن يتحلاا ىيراعاا
سااوية، والااتحكم فااي نزعاتااه وأهوائااه الخاصااة، وهااو كإنسااان لديااه مشاااكله الخاصااة 
ا عناادما يطلااب منااه مساااعدة ا خاارين، وماان أباارز  ولكنااه قااادر علااى وضااعها جانبااً

الصدر وحاب ا خارين، والبعاد عان األسالوب التهكماي فاي عالقتاه هذه القيم سعة  
 فاألمور السلبية سالفة الذكر ال تجذب الناس للمشير.  52با خرين

 
المشاير  إنتجناب النقاد أو اإلداناة، فالنقاد يشاعر النااس لهذا على المشير أن ي

 53ريحتقااارهم. ويااادعوهم النقاااد أن يكاااون رد فعلهااام دفاعياااًا أو عااادوانيًا ضاااد المشاااي
فالمشاااير الناقاااد والاااذي يااادين ا خااارين ال يسااااعد النااااس علاااى التواصااال معاااه بااال 
يادفعهم إلاى الادفاع عان أنفسااهم وقاد يخلاق فايهم العدوانيااة ألنهام يارون أنفساهم فااي 

 موضع اتهام نتيجة عدم إصغائه لكلماتهم ومشاعرهم.

 . التهديد 3
د، إن الصياح وهناك معطل اخر عن االتصال الجيد وهو التخويف أو التهدي

والتهديااد اللااذان يساابقان أي حااوار يتسااببا فااي سااد قنااوات االتصااال عنااد المسااتمع، 
فااالطرف ا خاار ال يمكاان أن يتصاال معنااا بنجاااح إذا شااعر بااالخوف، أو إذا وجااه 
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فالمشااير الااذي يسااتخدم لغااة فيهااا تهديااد ووعيااد مااع المستشااير  54إليااه كلمااات لااوم
باااالخوف أو التهديااد مااان محدثاااة ال يقطااع التواصااال الجيااد فالشاااخص الاااذي يشااعر 

يتواصاال تواصاااًل جيااًدا. فالمشااير ال يسااتخدم كلمااات لااوم، وال تهديااد، وال مهاجمااة 
مواالنتقاد هاو أمار فاي غاياة الخطاورة ألناه قاد يجارح كبريااء الفارد وياؤذي إحساساه 
ويثير استياءه ويشاعره بعادم أهميتاه..وكل هاذا باالطبع سيصال باالحوار إلاى طرياق 

لهااااذا تتعثاااار المشااااورة إذا وصاااال الحااااوار إلااااى طريااااق مساااادود نتيجااااة و  55مساااادودم
 تصرفات المشير. 

 

 . عدم اإلصغاء4
يتطلااب االتصااال الناااجى قاادرة عاليااة ماان اإلصااغاء، وألهميااة اإلصااغاء ساانقدم 

ماان  اساالبية ومعوقااً  ةفصاااًل كااامال عنااه فااي هااذا الكتاااب. يعااد عاادم اإلصااغاء وساايل
ي أو غياار لفظااي. اإلصااغاء مهااارة هامااة معوقااات االتصااال بااين الناااس سااواء لفظاا

تسااااااعد علاااااى نجااااااح عملياااااة االتصاااااال ونجااااااح الحاااااوار المتباااااادل باااااين المشاااااير 
والمستشااير. فعاادم اإلصااغاء ينااتج مشااورة غياار كاملااة، واإلصااغاء مهااارة هامااة فااي 

 إنجاح المشورة. 

 

 . عدم فهم االتصال غير اللفظي5
د عان أحاسايس ومعاان قاد يحتاج االتصاال غيار اللفظاي والاذي فياه يعبار الفار 

ا يحاازن الفاارد  ال تسااتطيع اللغااة التعبياار عنهااا إلااى تفهاام ماان جانااب المشااير. فأحيانااً
، وأحياًنا يفرح ويجاد رد فعال مان الجاناب ا خار ينكار علياه حزنهويجد ردود تدين 

 ،فرحة هذا. فالمشاير المادرب يساتطيع أن يقايم حاواًرا ماع السالوكيات غيار اللفظياة
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اًل فاي هاذا الكتااب عان كيفياة التعامال ماع المشااعر وطارق فصاوقد تم تخصيص  
 إدراكها فهي تعد من االتصال غير اللفظي. 

 
في جلسة المشاورة فعان طريقهاا  اأساسيً  االخالصة: تشكل مهارة اإلصغاء ركنً 

يجد المستشير فرصة للتحدث والتحدث هو تفكير، وعن طريق التفكير يصل إلاى 
عاان الااذات،  اإلفصاااحع المشااير المستشااير إلااى أسااباب مااا يعاااني منااه. كمااا يشااج

فيبوح بما في داخله دون خوف، وعن طريق االتصال ياتخلص الفارد مان الضاغط 
المادرب ال يجيااد  داخلاه. والمشااير المكبوتااةالاداخلي، ويجااد الشافاء ماان االنفعااالت 

بالكالم بل يتعداه إلى إجادة فن االتصال غير اللفظي بمعني يتادرب   االتصالفن  
 فهم وصدراك لغة الجسم، والوجه، وطرق التعبير عن المشاعر. على
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 حالة للدراسة:  
ا وزوجتاه و الكنائس    إلحدىسمير يعمل راعًيا   رباة يبل  من العمر أربعاين عاماً

ا وهاو سان  16، 17وهي في نفس عمره تقريًبا، لديهم ولادين فاي سان منزل،   عاماً
  .ينه وبين أبنائهالمراهقة. حيث يعاني الراعي من توتر العالقة ب

تشااكو تعماال أخصااائية نفسااية فااي مدرسااة إعداديااة، وهااي للراعااي سااعاد جاااءت 
والمشاكلة أناه  ،، أنهي الثانوية العاماة، بمجماوع ضاعيفمن ابنها في سن المراهقة

 سااايارات لا الميكانيكااامصااار علاااى عااادم اساااتكمال الدراساااة ألناااه يعمااال فاااي ورشاااة 
لدرجااة باادأت فااي البكاااء و ، يااومينم طااوال نااألاام فقالاات للراعااي ب منهااا كثيااًرا. سااويك

الموت بسابب أبناي وعنااده.  وأتمنىوقالت للراعي أنا كرهت حياتي صعبة للغاية.  
 ويشتغل. تعليم بعد التعب دا كله في التعليم عاوز يوقف 

ي العيال كده، دا أنا أبني فالن انتكل سعاد ال تبكي يا أخت لها مالراعي  قال  
، وكياف أن البيات ماع ابناهة صاراعه اخاذ الراعاي يسارد قصاو  معرفاه دا تعبني جاًدا

. قصااتها تسااتطع اسااتكماللاام و تحااول إلااى غضااب، وصااياح وعنااف. توقفاات سااعاد 
ولكنها  ،عبر عن مشاعرهأن يوجدت نفسها تسمع للراعي واستطاعت أن تساعده و 

فخرجاات منهكااة نفسااية ألنهااا أتاات محملااة بحماال ا فااي الجلسااة. هاالاام تجااد مااا يريح
  .ة الراعيومشكلمشكلتها  ،لينخرجت بحمو 

 أسئلة على الحالة: 
. صااااف دور المشااااير فااااي مساااااعدة سااااعاد عاااان اإلفصاااااح عاااان الااااذات، 1س

 والتخلص من الضغط الداخلي؟ 

 . من خالل دراستك لالتصال غير اللفظي قيم ما فعله الراعي؟2س

. قااااااااااايم ماااااااااااا فعلتاااااااااااه ساااااااااااعاد ماااااااااااع الراعاااااااااااي، ولمااااااااااااذا فعلااااااااااات ذلاااااااااااك؟ 3س
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عوياة لالساتفهام ا يعتبر صياغة األسئلة أداة رئيسية في المقابلة في المشورة الر 
عاان بعااض األمااور فهااي وساايلة فعالااة للحصااول علااى معلومااات، وللتعاارف علااى 
المستشااير، وعلااى طبيعااة التحاادي الااذي يواجهااه/ يواجههااا. نطاارح فااي هااذا الفصاال 

 عوية في النقا  التالية: ا د استخدامها في المشورة الر أنواع األسئلة وقواع

 
 أوالً: أنواع األسئلة 

هناااك عاادة أنااواع ماان األساائلة فااي مجااال المشااورة نااذكر ثالثااة أنااوع منهااا وهااي 
 الموحية، والمغلقة، والمفتوحة. 

 

 
 

 أنواع األسئلة 

 أسئلة موجهة  أسئلة مغلقة  أسئلة مفتوحة 
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 موحية /. أسئلة موجهة1
هااي التااي تصااا  فااي  Leading Questionsاألساائلة الموجهااة أو الموحيااة 

ألفااااظ تاااوحي بإجاباااات معيناااة، ففيهاااا ال تتسااااوي احتمااااالت اإلجاباااة ب منعااامم أو 
. يحصااال المشاااير فاااي هاااذه األسااائلة علاااى اإلجاباااات التاااي يريااادها، ويحااااول 56مالم

 المستشير إجابة هذا النوع من األسئلة كما يرغب المشير. 

يس أماااام المستشاااير اختياااار وقاااد تكاااون وصجاباااة األسااائلة اإليحائياااة محاااددة فلااا
اإلجابة مخالفة للحقيقية مثال: سأل مشاير شااب فاي سان المراهقاة لدياه مشاكالت 

أبيك؟ هذه األسائلة ال تعطاي تفاصايل  ةكثيرة مع زوجة أبيه بالقول: هل تكره زوج
 وال يسترح الناس في اإلجابة عليها لهذا يحتاج المشير التقليل منها. 

 

 Closed Questionsة أسئلة مقفل. 2

األسااائلة المغلقاااة هاااي األسااائلة التاااي تحتااااج إلاااى إجاباااة عليهاااا بكلماااات قليلاااة 
 مختصرة. ويلجأ إليها المشير عندما يحتاج إلى معلومات معينة بذاتها، مثل: 

 هل تعمل؟ 

 هل أنت متزوج أم ال؟ 

 كم عدد أوالدك؟

 أين تتعبد؟ 
علوماات معيناة بعينهاا وقاد تسااعد هاذه األسائلة المشاير علاى الحصاول علاى م

تكاااون نافعاااة فاااي المقابلاااة األولاااي ماااع المستشاااير. ولكااان بعاااد ذلاااك يحتااااج المشاااير 
 التقليل منها ألنها ال تعطي الحرية للمستشير أن يعبر عن ما يريد أن يقوله. 
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هذه األسئلة لن تساعد المستشير على إطالق مشاعره وال تساعده على إدراك 
فهي أسائلة تهاتم فقاط  57أو زيادة فهمه واستيعابه لمشكلته  موقفه بأبعاده المختلف،

بإجابات محددة وال تسااعد الفارد أن يعبار عان ماا يشاعر باه، أو يفكار فياه. وعلاى 
 المشير التقليل من هذا النوع أيضا. 

 

  Open questionsأسئلة مفتوحة:  .3

ا  واألسئلة المفتوحة تصا  بحيث ال يجااب عناه بكلماة نعام أو ال، فهاي تصا
بطريقااة تسااتدعي مزيااد ماان الكااالم لإلجابااة عليهااا. أمثلااة علااى األساائلة المفتوحااة: 
عناااد بااادأ المقابلاااة مااااذا تاااود أن تناقشاااه الياااوم؟ كلمناااي عااان نفساااك؟ وعناااد تشاااجيع 
المستشااير علااى التعبياار عاان مزيااد ماان المعلومااات ممااا الااذي تااود أن تضاايفه لهااذا 

 الكالم؟ ما الذي تود إضافته لهذا الموضوع؟ 

 
ترك فرصة للمستشاير أن يتحادث بحرياة دون التازام بإجاباة تومن سماتها أنها  

محااددة، وقااد يقااود الفاارد إلااى التحاادث فااي موضااوعات مااا كاناات تخطاار علااى بااال 
فعنادما يشاعر الفارد بحرياة يعبار  58المشير وقد يكون هذا مفتااح المشاكلة الحقيقياة

هو الطريق الحقيقاي  عن ما يؤلمه في اللحظة الحاضرة، وقد يكون ما كشف عنه
للمشااكلة الحاضاارة. وتعتباار األساائلة المفتوحااة مناساابة مااع األفااراد الناضااجين الااذين 
لااديهم فهاام واضااى لاادورهم ولااديهم القاادرة علااى أدائااه. وهااي تناسااب المراحاال األولااي 
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 59من المقابالت ألنها تعطي فرصة للكالم عان الموضاوعات التاي تهام المستشاير
 بما يود أن يشارك به.   فيشعر بحرية في المشاركة

 كيفية صياغة السؤال المفتوح. 
 لمعرفة سلوك الفرد مماذا تفعل في هذا الموقف؟  •

لمعرفااااة مشاااااعر الفاااارد مكيااااف تشااااعر بهااااذا الموقااااف ا ن؟ أو ماااااذا كااااان  •
 شعورك عندما حدث هذا؟ 

 الموقف ا ن؟  ى لمعرفة فكر الفرد مما تقيمك للموقف؟ أو كيف تر  •
لة المفتوحاااة بأنهااا تتااايى الفرصااة للمستشاااير ألن يعباار عااان لهااذا متتمياااز األساائ

نفسااه، ومشاااعره، وأفكاااره بحريااة تامااة محااددا بنفسااه الكيفيااة التااي يجيااب بهااا، وكاام 
والمشاير هناا يصاغي للمستشاير  60المعلومات التاي يمكان أن يوصالها إلاى المشاير

عاان  فللمستشااير الحريااة فااي التعبياار ت دون إعطائااه توجيهااات عاان كيفيااة اإلجابااا
 ذاته من خالل إجابة األسئلة، وهذا يساعد في إتمام عملية المشورة. 

 
لااو ساائل الفاارد هاال أناات موفااق فااي مقارنااة بااين األساائلة المغلقااة، والمفتوحااة: 

حياتك الزوجية؟ )سؤال مغلق( هذا السؤال ال يتارك فرصاة للمستشاير للتعبيار عان 
أن تحاادثني عاان حياتااك طبيعااة المشااكلة. أمااا السااؤال بطريقااة مفتوحااة: هاال يمكاان 

الزواجية؟ هذه الصياغة نستدل منهاا علاى كثيار مان  كالزواجية؟ كيف تسير أمور 
فالسااؤال  61الحقااائق، كمااا أنهااا تساااعد علااى التعبياار بحريااة ماان جانااب المستشااير
 بطريقة مفتوحة يحتاج للتدريب ألنه مفيد لكل من المشير والمستشير. 
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 ثانيًا: قواعد استخدام األسئلة 

األسئلة من حيث الصياغة كيف يصا  السؤال بحرفية  الستخدامك قواعد هنا
يتدخل المشاير بساؤال  متىال توجد فيها إدانة أو لف ودوران، ومن حيث التوقيت 

 يستمع. ومتى

 

 . من حيث الصياغة 1
استخدم أسئلة تركز على مشكلة المستشير أو التحدي الذي طرحة أمامك.  •

 ذكره في المقابلة.   ويمكن صياغة األسئلة من ما

أعط الوقت الكاف لإلجابة على كل سؤال توجهه للمستشير. ويفضال عادم  •
المقاطعة إذا كان المستشير قادًرا على التركيز وعدم االستفاضة فاي الجاواب. أماا 
إذا كان من النوع الذي يجيب عن كال ساؤال فاي رباع سااعة فهاذا يحتااج مسااعدة 

 من خالل األسئلة المغلقة. 

كاون السااؤال بساايًطا واضااًحا، بمعنااى خلاوه ماان التعقياادات اللفظيااة، بمااا أن ي •
فقاد تكاون الجلساة ماع إنساان مثقاف يفهام   62يتفق مع إدراك الفرد ومساتواه الثقاافيم

الكلمااات العلميااة، وقااد يكااون غياار مثقااف يصااعب عليااه فهاام بعااض المصااطلحات 
 لمي. العلمية. فالسؤال يكون سهاًل بسيًطا وال يوجد فيه استعراض ع

ا، بمعناااي أن يشاااتمل الساااؤال علاااى موضاااوع واحاااد  • وأال يكاااون الساااؤال مركباااً
ا إلرباااك الفاارد وتشااتت أفكاااره مثااال علااى ذلااك  63ولاايس موضااوعين أو أكثاار تجبنااً

السؤال التالي: كلمني عن أوالدك ومدارساهم، وحياتاك وعملاك، وعالقاتاك بالنااس؟ 
رد معرض أن ينسي تسلسل هذه مجموعة من األسئلة وليست سؤااًل واحًدا، وكل ف
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األسااائلة أو يجياااب عااان بعضاااها ويتااارك ا خااار، أو يجياااب باستفاضاااة عااان ساااؤال 
 ويختصر ا خر. 

تجنب األسئلة التي تشتمل على اتهامات أو هجوم، حتى من خالل نبارات  •
الصااوت. فقااد تاااؤدي األساائلة التاااي فيهااا اتهامااات إلاااى محاولااة الااادفاع ماان جاناااب 

لااااك تفعاااال هااااذا؟ جاااااي تاخااااد مشااااورتي بعااااد مااااا مثاااال: مااااا الااااذي جع 64المستشااااير
 الموضوع خلص؟ 

تجناااب أسااائلة اإلداناااة واألسااائلة الملتوياااة أو السااااخرة أو اإليحائياااة ألن هاااذه  •
 65األسئلة تثير الشك، وتؤثر على نمو العالقة المهنية

ال تجباار المستشااير لإلجابااة علااى أساائلتك فلااه الحااق أن يجيااب أو يعتااذر.  •
تذار بطريقة مباشرة ولكن على المشير أن يكون حساًسا وقد ال يستطيع الفرد االع

 التلميى. بويشعر بامتناع المستشير عن اإلجابة بطرق هروبية أو 

تكااون األساائلة عنيفااة جارحااة، تتبااع أساالوب التحقيااق أو صاايغة  ويجااب أال •
االتهام، والتشكك، بل تكون معتماده علاى الفهام والمسااعدة، ماع االهتماام بأسالوب 

فقااد  66قاادم بهااا، والتااي قااد تكااون أكثاار أهميااة ماان صااياغتهيلهجااة التااي السااؤال، وال
يصااا  سااؤال باانفس الكلمااات ولكاان بلهجااة لطيفااة وقااد يصااا  بلهجااة تحتااوي علااى 

 اتهام أو تشكيك في نية الشخص. 
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 من حيث التوقيت  .2

 ذكر كل من سلوي عثمان، السيد رمضان التالي:  

 ير، بحيث يقطع تسلسل أفكاره. أال يكون السؤال مباغًتا لتفكير المستش •

ا لمشااااعره فاااي اللحظااااة النفساااية التاااي يعيشاااها، فظااااروف  • أال يكاااون محبطاااً
 اللحظة التي يعيشها سواء كانت حزًنا أو فرحا، أو غضًبا تحدد طبيعة السؤال. 

اساااتثمار الفرصاااة المناسااابة للتااادخل وتحويااال مساااار المناقشاااة وخاصاااة ماااع  •
رد الاذي يسارد قصاته بتفاصايل كثيارة جاًدا إلاى حيث يحتاج الف  67الفرد كثير الكالم

 كيفية التدخل وقيادة المناقشة بما يخدم جلسة المشورة. 

  
ال يمكن أن تتم جلساة مان جلساات المشاورة بادون اساتخدام مهاارة صاياغة   اإذً 

األساائلة. فاالسااتفهام عاان طريااق األساائلة وساايلة أساسااية الكتشاااف الغااامض فيمااا 
فيااه يااتم تشااجيع المستشااير علااى التعبياار عاان نفسااه يتعلااق بشخصااية المستشااير، و 

ومان  68بحرية، وعن طريقها يحدد المشير أهداف المستشير وكيفية الوصول إليهاا
فوائااادها أنهااااا توجااااه الحااااوار، وتقاااوده، فقااااد يكااااون أحااااد األفاااراد غياااار ماااادرب علااااى 
االختصااار فااي الحااوار فيقااوده المشااير عاان طريااق األساائلة إلااى االختصااار. كمااا 

اذير للمشير في استخدام أسئلة معينة أو اإلصرار على الحصول علاى طرحنا مح
إجابات قد يرفض المستشير عالنية أو تلميًحا اإلجابة عليها. فيمكن للمشير عان 
طريااق صااياغة أساائلة بطريقااة جياادة أن يفااتى حااواًرا مثمااًرا فااي المشااورة ويمكاان أن 

 يغلق أبواب في وجهة المستشير. 
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 حالة للدراسة:  
يشكو من ابنه والذي بل  من العمار خماس لمشير  جل في سن الثالثين  جاء ر 

ساانوات، وبالتحديااد ماان مشااكلة عناااد ابنااه ورفضااه المتكاارر ألي شاايء يطلبااه منااه 
 بكلمة ال.  

كاال الناااس تتاازوج وتنجااب أطفااال وال يعرفااون : قااال المشاايرفبعااد حااوار قصااير 
الااديك فااي هااذا كلمنااي عاان طفولتااك وكيااف كاناات عالقتااك بو . طيااب كيااف يربااوهم

هاال يمكاان أن يكااون ابنااك مااا هااي الكتااب التااي قرأتهااا فااي تربيااة األطفااال؟ الساان؟ 
 تعلم العناد منكم انتم الوالدين؟ ماذا تفعل أمه معه؟ 

 

 أسئلة على الحالة الدراسية: 

 ما هي المشكلة الرئيسية في هذه الحالة؟  .1

  للمستشير؟  المشيرفي ضوء هذا الفصل قيم أسئلة  .2

 نت مشيًرا ماذا كنت تفعل؟ لو كنت أ .3
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شااير ويتاادرب علااى ذلااك أن يصااغي ستيحتاااج المشااير قباال أن يصااغي إلااى الم
اإلصاغاء للاذات واإلصاغاء للاذات مهاارة تحتااج للتادريب   نساميهإلى نفسه وهذا ما  

ع الاااذات أصاااعب مااان المساااتمر ألن فيهاااا يتفاعااال اإلنساااان ماااع ذاتاااه، والتفاعااال مااا
التفاعااال ماااع ا خااارين، ألناااه يتطلاااب مااان الفااارد معرفاااة ذاتاااه وصقاماااة حاااوار معهاااا. 

، وتحليلهاااا، واكتشاااافهاوساااندرس فاااي هاااذا الفصااال الاااذات وكيفياااة اإلصاااغاء لهاااا، 
 والوصول إلى النضج االنفعالي، وحياة خالية من العقد النفسية. 

 
 أوالً: كيفية اإلصغاء للذات

 ف يصغي المشير إلى ذاته؟ما هي الذات؟ وكي

 . ما هي الذات؟ 1
بأنهااااا المجمااااوع الكلااااى لكاااال مااااا يسااااتطيع  1890عاااارف ولاااايم جاااايمس الااااذات 

جساااده، ساااماته، وقدراتاااه، ممتلكاتاااه، المادياااة، أسااارته،  :اإلنساااان أن يااادعى أناااه لاااه
وعااارف حاماااد زهاااران . 69أصااادقائه، وأعااادانه، مهنتاااه وهواياتاااه، والكثيااار غيااار ذلاااك

متكاااااوين معرفاااااي ماااانظم موحاااااد وماااااتعلم للمااااادركات الشاااااعورية  مفهااااوم الاااااذات بأناااااه
والتصاورات والتعميمااات الخاصااة بالااذات ، يبلااوره الفارد ويعتبااره تعريفااًا لذاتااه، وفااي 
رأيه أن مفهوم الذات يتكون من ثالثة عناصر: الذات المدركاة وهاي وصاف الفارد 

خاارين يرونااه لذاتااه كمااا يتصااورها هااو، والااذات االجتماعيااة وهااي كمااا يعتقااد أن ا 
من خاالل التفاعال االجتمااعي معهام، والاذات المثالياة وهاي الشاخص كماا ياود أن 

  70يكونم
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نقا  القوة ونقا  الضعف لدياه. يعني أن يفهم الفرد ما هو فهم الذات؟ فهم الذات 

ويمكان أن نقاول أن فهام الاذات هاو القادرة علاى تقيايم الاذات باساتمرار، وصدراك ماا م
كااه ماان قاادرات. فهااو قاادرة اإلنسااان علااى التعاماال اإليجااابي مااع تمتلكااه ومااا ال تمتل

ذاته ومع ا خرين. أما من حيث التعامال اإليجاابي ماع الاذات فهاو إدراك مشااعر 
الذات، وصدراك المبادئ والقيم التي يؤمن بها اإلنسان. والثقة بالنفس، والقادرة علاى 

ن حيااااث التعاماااال المرونااااة أمااااام المتغياااارات التااااي تعيااااق وصااااولها ألهاااادافها. وماااا
اإليجااابي مااع ا خاار فهااو مقاادرة الااذات علااى إدراك مشاااعر ا خاار، والقاادرة علااى 

 71مالتواصل معه، والثقة به
 

 . كيفية اإلصغاء للذات 2
شار  اإلصاغاء أن م فاروم يبايسناإلصغاء للذات بمعني الخلوة مع الاذات حياث 

عناي قادرة المارء يالمارء إلاى نفساه  إن إصاغاء، إلى ا خر هو اإلصغاء إلى الاذات 
ل أتفاه صاحبة أو حتاى أبغضاها، علاى أن ينفرد بذاته، وهي قدرة نادرة حياث  نفضاس

ذواتنااا، ونساتمر فااي جهلنااا  يع بااذلك فرصاة االسااتماع إلاى، فتضاننفاارد بأنفساانا أن
فاااالنفراد بالااذات يعنااي مقاادرة اإلنسااان علااى اإلصااغاء لذاتااه، وماان ثاام  72ألنفساانام
علم االتصاال منعناي باه إدراك الفارد لذاتاه وعالقاتاه واإلصغاء للذات في معرفتها.  

بالعااااالم المحاااايط بااااه، ووعيااااه وقدراتااااه وحاااادوده، وبجوانااااب ضااااعفه وقوتااااه. وحساااان 
ا كااااماًلم  73اتصاااال الفااارد ماااع نفساااه يجعلاااه قاااادًرا علاااى توظياااف إمكانياتاااه توظيفاااً

فالتصااال مااع الااذات يجعاال الفاارد فااي حااوار مااع نفسااه حااول نقااا  قوتااه وتوظيفهااا 
نقا  ضعفه وكيفياة معالجتهاا. فاألسااس فاي العالقاة باا خرين هاو العالقاة وحول  

ة علاى أسااس قاوي أثارت باإليجااب علاى العالقاات يابالذات فإن كانت سليمة ومبن
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باااا خرين مإن عالقاتناااا باااا خرين تعاااد ماااراة ممتاااازة لنااارى ماااا باااداخل أعماقناااا..إن 
مااااق الداخلياااة الصاااحية العالقاااات الناجحاااة ماااع ا خااارين ماااا هاااي إال نتيجاااة األع

والنفسية السليمة، بينما تعكس العالقات المضطربة لشخص ما كام هاو مضاطرب 
ا..م فالعالقااات الساالبية غياار السااوية مااع ا خاارين تعكااس عاادم  توافقااه مااع  74داخليااً
 نفسه. 

 
فااإن كاناات عالقااة الفاارد بذاتااه متااوترة، أي يوجااد فيهااا ألاام وجااروح سيفساار أي 

ا مفقااد يحاادث أماار عااادي يماار علااى شااخص مااا، موقااف ماان ا خاار تفساايًرا  خاطئااً
ولكنه يتوقف عنده ويحوله إلى مشكلة حقيقية. المشكلة تكمن في تفسايره الاداخلي 
هااااو، ولاااايس فااااي الموقااااف الخااااارجي...أي أنااااه حااااول األماااار العااااادي إلااااى مشااااكلة 

بااداخل الفارد مهام جااًدا فاي عالقاات الفاارد باا خرين، فاإذا كااان  فاالهتماام 75مؤلماةم
 د با خرين هادئة ومستقرة. ر خل مستقًرا ستكون عالقات الفالدا

 
 ثانيًا: تحليل الذات والنضوج العاطفي

يحتااااج مااان يتعامااال ماااع النااااس بغااارض مسااااعدتهم فاااي مشااااكلهم إلاااى تحليااال 
راعااي أن يكاااون المشااير قاااد وصاال إلاااى النضاااج يالااذات، ليكتشاااف ماان هاااو/هي. و 

 النقص. االنفعالي، وأن تكون شخصيته خالية من عقدة 
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 . تحليل الذات1

إلنسان الذي يود أن يتقدم في الحياة من فهام نفساه بعماق إذا ال مفر من أن ا
النفس ليست اختصاصًا قد نميل بيفهم الذين حولاه ويفهم العالم. فالمعرفة   أراد أن

هاتناانميل، بل هي ضرورة لنا جميعًا مهماا كانات اختصاصا إليه أو ال  76اتنا وتوجس
فهم الذات مهارة يحتاجها كل إنسان لكي يطور من ذاته ويتوافق في تعامالته مع 
ا خرين، وصن كان فهم الذات احتياج اإلنسان العادي فهي ضرورة ملحة للمشاير. 

 لهذا يحتاج المشير إلى تحليل الذات. 

 

لقاى صاعوبات  إن تحليال الاذات لايس بااألمر الهاين فقاد ي فما هو تحليل الذات؟  
كثيارة إذا كااان الماارء يعااني ماان صااعوبات قاسااية، ويكااد يكااون مسااتحياًل، ألن الماارء  
مات شديدة جدًا لديه. والمسألة هاي أناه إذا أراد المارء   يكون حبيس مشكالته، والمقاوس
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أن يحلاال نفسااه، فيجااب أن تكااون المقاَومااات األساسااية قااد انكساارت شااوكتها. وصذا لاام  
  77سااتطيع الماارء أن يحلاال نفسااه وساايبرر ذلااك بتبرياارات خاطئااة تنكساار المقاومااة ال ي 

وصن اقناع الماارء نفسااه بااالتبريرات سااتزيد المقاوماة لديااه وياارفض تحلياال ذاتااه، وصدراكهااا  
على حقيقتها، ولكن ما يجعل الفرد يحاول تحليل ذاته بالرغم من المقاومة هو رغبته  

 أن يحيا حياة سعيدة.  

 
لاااايس فقااااط الماضااااي باااال يشاااامل حاضاااار وماااان األفضاااال أن يشاااامل التحلياااال 

الشخص ومستقبله ولهذا يتناول التحليل حياة المرء الكلية مستخدًما ببساطة أسئلة 
مثل: أين موضع اإلنسان في الحياة أي مكانته؟ وما هاي األهاداف األساساية لاه؟ 
 78وما هي الغايات الحقيقية له؟ أو هل يفتقر إلى وجود أهداف حقيقية في الحيااة

بى تحلياال الااذات فرصااة لإلبااداع والترقااي فااي المسااتقبل وفرصااة إلنجاااز وبهااذا يصاا
أهداف كبرى في الحياة. ولتحليل نفساك علياك أن تساأل نفساك أسائلة عاماة ساهله 

؟ ولمااااذا تشاااعر بهاااذه هفاااإذا قابلاااَت شخصاااًا فقاااد تساااأل نفساااك: بمااااذا تشاااعر تجاهااا
الااذات يبااادأ المشاااعر؟ وهاال يمكاان تغيرهاااا إذا كاناات مشاااعر ساالبية؟ وهناااا تحلياال 

التااي يوجههااا لذاتاه. مثاال: ماا هااي أحالمااي  ةببسااطة إلااى أن يتعماق الفاارد باألسائل
 ال  للمستقبل؟ وما هي قدراتي على إنجازها.....

 

ويمكننا المالحظة أن اكتشاف المرء لمشاعره وأحاسيسه وما ينتابه مان أفكاار 
ون لااديك صااداع وأساابابها ماان األمااور المهمااة فااي تحلياال الااذات. فمااثاًل عناادما يكاا

غالبًا ما يزول إذا اكتشف سببه. فقاد ياأتي الصاداع النصافي مان غضاب مكباوت، 
باااأمراض  هللمااارء. وقاااد يصااايبان تًراوالغضاااب والعتاااب المكباااوتين يساااببان أيضاااا تاااو 
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فلاايس كاال ماارض فااي الجسااد ناااتج عاان فيروسااات فااي الجساام،  79جساادية ا ونفسااية
 داخلة.  التهانفعافهناك أمراض يسببها الفرد لنفسه من كبت 

 
ولهذا فتحليل الذات هو ببسااطة وقفاة ماع الاذات فيهاا يادرك المارء ماا يميازه وماا  

الذاتي مهو إدراك المرء الادائم الفعاال يحتاج تغيره وتطويره في نفسه ولهذا فالتحليل  
لهااا، ولبواعثااه الالشااعورية،  الذاتاه، وياازداد إدراكااً  النفساه طااوال حياتااه، ليكااون ماادركً 

يمكاان تطبيااق و  80م فااي ذهاان الماارء، وأهدافااه وتناقضاااته، وتبايناتااهمولكاال شاايء مهاا
يفضال أن يكاون  ،ذلك بأن يجلس الفرد مع ذاته نصف ساعة مان وقات إلاى اخار

هااذا التأماال مااع الااذات يعطااي  ،فعلااه ومااا ساايفعله فااي حياتااهمااا يوميااا يتأماال فيهااا 
 الفرد فرصة لتقييم ذاته باستمرار. 

 . النضج االنفعالي2
ضج االنفعالي في العالقات االجتماعية وقد يكون السبب في توطيد يظهر الن

العالقاااات وتثبيتهاااا أو فاااي إضاااعافها والمشاااير يحتااااج إلاااى التااادرب للوصاااول إلاااى 
 النضج االنفعالي وقد طرح الدكتور ربيع سمات النضج االنفعالي كالتالي: 

خااوف مااان التحاارر ماان الميااول الصاابيانية كاألنانياااة، واالتكااال علااى الغياار وال
تحمااال المسااائولية. التعبيااار عااان االنفعااااالت بصاااورة متزناااة، فغيااار الناضاااج تكاااون 

ضاابط  ىتعبيراتااه االنفعاليااة فااي العااادة ال تتناسااب مااع مثياارات االنفعااال. القاادرة علاا
الاانفس فااي المواقااف التااي تثياار االنفعااال، أي البعااد عاان التهااور واالناادفاع. التمتااع 

ذب الحيااة االنفعالياة باين الحازن والفارح أو باين بالثبات االنفعالي، بمعني عدم تذب
المشااير يكااون ناضااًجا  81الفتااور ألسااباب تافهااةو الضااحك والبكاااء أو بااين الااتحمس 
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ل إلاااى هاااذا النضاااج. و انفعالياااا حتاااى يكاااون قاااادًرا علاااى مسااااعدة المستشاااير للوصااا
فالشااخص غياار الناضااج انفعاليااا تكااون ردود أفعالااه متهااورة تجااده يثااور ثااورة كبياارة 

 لمواقف بطريقة ذاتية ويدافع عن نفسه. افهه األسباب، يتخذ ألت

 . عقدة النقص 3
وهناااك فاارق بااين الشااعور بااالنقص، وعقاادة الاانقص. فمااا هااو الشااعور بااالنقص؟ 

ويعترف بها. وهو ينشأ مان نقاص جسامي أو  امباشرً  امهو حالة يدركها الفرد إدراكً 
شااعور غياار شاااذ باال قااد عقلااي أو اجتماااعي أو اقتصااادي حقيقااي أو متااوهم. وهااو 

يكون إيجابيًا في بعض األحيان يدفع الواحد منا إلاى إصاالح عيوباه ويحفازه علاى 
التقدم واالرتقاء أي يبعث الفارد علاى التعاويض الموفاق البنااء. وتبادو مظااهر هاذا 
الشاااعور فاااي ارتبااااك وخجااال مااان المواقاااف االجتماعياااة خاصاااة تلاااك التاااي تتطلاااب 

  82المنافسة أو النقدم

 
عقادة الانقص؟ عقادة الانقص هاي ماساتعداد ال يفطان المارء إلاى وجاوده  ما هاي
ة باااال نااااراه ال يعتاااارف بنقصااااه. وعقاااادة الاااانقص تاااادفع الفاااارد إلااااى أمنشاااا فوال يعاااار 

ساااالوكيات لسااااان حالهااااا يقااااول مأنااااا غياااار ناااااقصرم مثاااال الزهااااو الشااااديد أو الوقااااار 
هر المصاااطنع أو ميااال شاااديد للسااايطرة والعااادوان واالساااتعالء وغيااار ذلاااك مااان مظاااا

التعويض المسرف. كماا يبادو السالوك النااتج عان هاذه العقادة فاي التفااخر الكااذب 
والتبااااااهي الزائاااااف واالخاااااتالق والكاااااذب أو التحاااااذلق فاااااي الكاااااالم أو التطااااارف فاااااي 

  سيكون تأثيره سلبًيا. عقدة النقص شخص لديه لمشورة لهذا إذا قدم ا 83الرأيم
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 . الشعور بالدونية4
عور بالنقص وهو ليس مرض بل شعور اإلنسان أن هو الشالشعور بالدونية   

اإلحساس المفر  بالدونياة ياؤدى إلاى سالوك  مإنعن باقي الناس.  ينقصهشيئا ما  
الساالطة. فكلمااا  ىألنااا رغبااة غياار سااوية فااي الحصااول علاابي ألنااه يعطااى ااعصاا

مان ا خارين كلماا حااول جاهادًا أن يضاع نفساه   ىأحس الشخص بأناه أقال أو أدنا
ومااا اإلحساااس بالدونيااة والرغبااة فااي الحصااول علااي المكانااة إال  .ىفااي محاال أعلاا

والمشااير الااذي يرغااب فااي الحصااول  84موجهااان لاانفس العملااة فااي دواخاال الشااخص 
علااى مكانااة أعلااى هااو شااخص باحااث عاان الساالطة والتساالط لكااي يعااوض إحساسااه 
 اإذً بالدونيااااة، هااااذا المشااااير ال يصاااالى  لتقااااديم مشااااورة ألناااااس تحتاااااج للمشااااورة.  

لكاي يخلاص ذاتاه مان هاذا فر دور في قضاية الشاعور بالدونياة تجااه نفساه،  فللمشي
 حاول التسلط على الناس سواء بعلمه أو بشخصيته. يمكن أن يالشعور 
 

اإلصااااغاء للااااذات مهااااارة إذا أجادهااااا المشااااير وتعااااود علااااى  :خالصااااة الفصاااال
ممارسااتها سيصاال إلااى تحلياال ذاتااه واكتشاااف نقااا  ضااعفه ومعالجتهااا، واكتشاااف 

وعليااه أن يكتشااف   قوتااه واسااتخدامها بقااوة لمساااعدة ذاتااه ومساااعدة ا خاارين. نقااا
عقدة النقص، أو شعور بالدونية. فمهما حاول المشير أخفاء حقيقاة ذاتاه هل لديه 

إال أن تصااارفاته وسااالوكياته تظهااار فاااي تعاملاااه ماااع النااااس وخاصاااة فاااي جلساااات 
ا خاااارين، وصذا لاااام المشاااورة.  وصذا أصااااغى الفااارد لنفسااااه يساااتطيع أن يصااااغي إلاااى 

 لذاته سيكون من الصعب اإلصغاء ل خرين.   اإلصغاءيستطع 
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عوياة وبدوناه ا اإلصغاء من المهارات الهامة والضرورية فاي عملياة المشاورة الر 
ريب يفقااااد المشااااير دوره الفعااااال فااااي المشااااورة واإلصااااغاء مهااااارة تحتاااااج إلااااى التااااد 

المستمر في حياة المشير. اإلصغاء للمستشير مهارة ضمن مهارات االتصال ماع 
األفااراد، وال يمكاان تحقيااق اتصااال جيااد إال بإصااغاء الجيااد. حيااث يااتم عاان طريااق 
اإلصغاء تبادل األفكار، واإلحساس با خرين، وهذا يساعد األفراد للتعبير عن ماا 

 ا  كالتالي: يشعرون به. سنناقش في هذه الفكرة بعض النق

 
 أوالً: اإلصغاء وكيفية االستعداد له

ويحتاااااج إلااااى اسااااتعداد نفسااااي ماااان جانااااب  جهااااد اإلصااااغاء اإليجااااابي شاااايء م
كثيااارة لكاااي يكاااون إصاااغاًء فعاااااًل يشاااعر فياااه  إرشاااادات المشااير، كماااا يحتااااج إتبااااع 

المستشااااااااااااير أن هناااااااااااااك شااااااااااااخص ماااااااااااادرب اسااااااااااااتطاع أن يساااااااااااامعه ويتفهمااااااااااااه. 

 
 

 االستعداد  
 لإلصغاء 

 إعادة 
 العبارات 

 إرشادات  التلخيص 
 لإلصغاء  

 اإلصغاء  
 االنعكاسي
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 االستعداد لإلصغاء. 1
هل اإلصغاء يحتاج الستعداد، أليس وظيفة األذن وظيفة سلبية تصغي فقط. 
أن اإلصااغاء عمليااة شاااقة إن تماات بحرفيااة وبمهااارة كبياارة، فهااي تحتاااج السااتعداد 
خاااص مفاإلنصااات ال يعنااي الساالبية واالسااتماع فقااط، باال يعنااي التجاااوب العقلااي، 

وجهااات نظااره، ومشاااركته مشاااركة  ى ر علااى مسااتو والفكااري والتعاماال مااع المستشااي
 85وجدانياة تشاير إلاى حادوث االسااتجابة المناسابة ووجاود التفاعال الساليم بينهمااا..م

فاإلصغاء اإليجابي يشير إلى التجاوب ماع ماا يطرحاه المستشاير ماع أفكاار تمثال 
تحااديات تقااف أمامااه. هااذا التجاااوب والتفاعاال يجعاال ماان اإلصااغاء مهااارة تحتاااج 

ا كااامال لهااذا فهاو عماال شاااق فااإن كااان المشااير للتادري ب. ويتطلااب اإلصااغاء انتباهااً
 متعب ومرهق ال يستطيع أن يكون فعااًل في عملية المشورة. 

 
مااااا الااااذي يساااابب التعااااب فااااي اإلصااااغاء؟ الااااذي يساااابب التعااااب واإلرهاااااق فااااي 

إلااى خمساامائة كلمااة  ةاإلصااغاء هااو التعاماال مااع معلومااات تصاالك بساارعة ثالثمائاا
ة. على أية حاال يساتطيع المتكلماون أن يتكلماوا بسارعة ماائتي كلماة فاي في الدقيق

الدقيقة. لاذلك فاإن عقلاك يميال أن يطاوف فاي أحاالم يقظاة خارجاة عان الموضاوع 
ومن هنا تظهر الصعوبة البالغة في  86أو يفكر في قضايا أخرى ُملحة في حياتك

 اإلصغاء بسبب التركيز، وبسبب شرود الذهن أحيانا. 

 

مادة اإلصاغاء؟ يحتااج الشاخص المستشاير أن يعارف كام مان الوقات ما طاول  
يمكن أن يصغي إليه المشير؟ لماذا نقتارح وقتًاا محادًدا؟ لكاي ال يشاعر الفارد بقلاق 

مجهااود كبياار ماان إلااى يحتاااج اإلصااغاء تجاااه وقاات المشااير، والساابب الثاااني ألن 
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تاااه، ألناااه جاناااب المشاااير مفاإلصاااغاء يجاااب أن يكاااون إيجابياااًا ال سااالبيًا فاااي طبيع
. يعتقااد الناااس غالبااًا أنهاام يجااب أن يكونااوا قااادرين أن يتحاادثوا اعاليااً  ايتطلااب تركياازً 

فاااال يوجاااد مااان لدياااه  87إلاااى أن نساااوي األمااار، وهاااذا االفتاااراض يسااابب لهااام الفشااالم
القاادرة علااى التركيااز ماادة مفتوحااة، فااإن زاد الوقاات عاان ساااعة زمنيااة قااد تسااتنزف 

 طاقة المشير والمستشير. 

 

 ات لإلصغاء  . إرشاد2

 ال تنشغل بهمومك الشخصية إثناء اإلصغاء. •

أمتناااع عااان هاااز الااارجلين، أو الطرقعاااة باألصاااابع، أو تكتياااف اليااادين، أو  •
 وضع رجل فوق األخرى. 

 . غير مفضلةفهذه عادة أو تقوم بتنظيفها، ال تضع يدك في أنفك،  •

 ال تستخدم التليفون فهذا يشتت تركيز المستشير.   •

خااالل النظاار فااي عينااي محاادثك، وشااجعه بإيماااءات أظهاار إصااغائك ماان  •
 مثل: هز الرأس، أو اإلشارة باليد، أو االنحناء لألمام قلياًل.   

أجلااس أمااام الشااخص بمسااافة معقولااة ليساات بعياادة تشااعره بأنااك ال تقاادره،  •
 وليست قريبة تنتهك حريته في الجلوس. 

مااام وضااع إداري ولاايس مشااورة باال أجلااس أ اال تجلااس خلااف المكتااب فهااذ  •
 من المستشير.  االمكتب قريبً 

 تعلم متى تتدخل في الحوار بحيث ال تقاطع المتكلم. •
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صاااا  للكلمااااات، وللمشاااااعر، ولألفكااااار وهااااذا يحتاااااج أنااااك تصااااغي بكاااال ا •
 أحاسيسك للمستشير وليس بأذنيك فقط. 

 

 . إعادة العبارات3
هاي تكارار المضامون األساساي اللفظاي   Restatementفنية إعاادة العباارات  

لكااال ماااا يقولاااه  ىمستشاااير بااانفس الكلماااات دون تغييااار، فهاااي تعتبااار بمثاباااة صاااد لل
. إعااادة عبااارات 1المستشااير. وهناااك عاادة طاارق نعباار بهااا عاان هااذه المهااارة مثاال: 

. إعااادة بعااض األجاازاء الهامااة ماان 2الكلااي لعباراتااه.  ىالمستشااير متضاامنة المعناا
 . 88الحوار عن طريق التلخيص 

 

 ت التالي: وتتضمن فنية إعادة العبارا

. تكاارار مااا يقولااه المستشااير، بينمااا فااي اإلصااغاء االنعكاسااي يعباار المشااير 1
 بكلماته هو عن ما يعنيه المستشير. 

. وصعادة العبارات على الظاهر من أقوال المستشير ومن أفعاله، بينما تركز 2
مهارة اإلصغاء االنعكاسي على اإلطار الاداخلي للمستشاير حياث تهاتم بماا يشاعر 

 ، فقد تتضمن المختبئ خلف الكلمات. رالمستشيبه 

 

 . التلخيص4
وهو إعادة تلخيص ما يقوله المستشير من ان إلى اخر حتى يستطيع المشير 
قيااادة الجلسااة، ويسااتطيع توجيااه الحااوار. مثاال أريااد أن ألخااص مااا ذكاارت، دعنااي 
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ألخص ما تقصد، أنت تقصد كذا، وكذا...ومن الضاروري اساتخدام التلخايص فاي 
يااة الجلسااة حيااث يقااول المشااير للمستشااير دعنااي ألخااص مااا وصاالنا إليااه ا ن. نها

ذكر ما نتوقد نستخدم التلخيص في بداية الجلسة الثانية عندما يقول المشير دعنا 
 وصلنا إليه في الجلسة السابقة. 

 

 اإلصغاء االنعكاسي . 5
 االنعكاسااي مهااارة ماان مهااارات اإلصااغاء، ومهمااة جااًدا فااي جلسااات  اإلصااغاء

صاغاء االنعكاساي، وكياف يختبار اإلالمشورة ونتعرض في هذه الفكرة إلاى تعرياف 
 في النقا  التالية:  إجادتهالمشير نفسه فيه، ويتدرب على 

 ما هو اإلصغاء االنعكاسي؟ ا.  
مهاااارة اإلصاااغاء االنعكاساااي هاااي بمثاباااة ماااراة يعكاااس بهاااا المشاااير أحاسااايس 

ومااا بطاان. وهااذه الطريقااة تساااعد  وتعبياارات وانفعاااالت المستشااير. مااا ظهاار منهااا
نفسه كأنة في ماراة عاكساة لماا يتضامنه تواصاله اللفظاي وغيار   ى المستشير أن ير 

 89اللفظي
وقااد يسااميها الاابعض اإلصااغاء النشااط أو التلخاايص ولقااد أطلااق عليهااا داالس 
دميت مهارة التلخيص وقال أن مهناك فائدة رئيسية للتلخيص هي أنك تارى وجهاة 

اس لااديهم وجهااات نظاار مختلفااة مبنيااة علااى اختبااارات حياااتهم. نظاار ا خاار. فالناا
التلخااايص يسااااعدك علاااى الااادخول إلاااى وجهاااة نظااار ا خااار فاااي الشااائون الدنيوياااة، 

 90ويوسع فهمك، وُيثرى وجهة نظرك أنت شخصًيا
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 اختبر قدرتك على اإلصغاء االنعكاسيب. 
اس هل تحرص أن تختبر قدرتك على اإلصغاء؟ هذه عدة مواقف تحادث للنا 

 القلقين المضطربين. اختر االستجابة التي يحتمل أن تستخدمها. 

ضع نفسك في مكان راعي كنيسة يتعامل مع إحدى العضوات، وهي مساتاءة 
وناقمة. تأتي إليك وتقول: مكنات عازفاة علاى األرغان فاي هاذه الكنيساة ألكثار مان 

عااد كاال ثالثاين ساانة. ا ن طلااب منااي المشاارف علاى الموساايقي أن أتاارك مكاااني. ب
 91هذه السنوات من الخدمة أشعر كأنني تم االستغناء عني مثل حذاء قديمم

 كيف تكون استجابتك وردك عليها؟ 

. يجب أن تناقشي مشاكلك مع المشرف على الموسيقى. هذا مجاله وأناا ال 1
 أريد أن أتدخل. 

ياااا ماااري دعيناااا نواجاااه هااذا األمااار. الوقااات يتقاادم وعليناااا أن نعطاااي  ا. حساانً 2
 غر سنًا فرصة لكي يخدم أيضًا. األص

. أناات تشااعرين بأنااه رفضااك واسااتبعدك ولاايس هناااك تقاادير لااك أو احتياااج. 3
 أنت تشعرين بأذى عميق. 

. هااذا هااراء يااا ماااري لقااد تاام تكليفااك ماان جديااد فااي خدمااة أخاارى. ن لديااه 4
واضاى أن رقام   92شيء جديد لك لكي تعملياه هال فكارت فاي قسام رعاياة األطفاال

 . ، أي إصغاء إنعكاسيجابة للمشاعرهو است 3

 

يساااعد اإلصااغاء االنعكاسااي علااى اسااتمرار الحااوار والمناقشااة عناادما متريااد أن 
تتحقق من دقة استماعك له وأن تشجع المزياد مان المناقشاة تقاول لاه: هال أفهماك 
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بطريقة صحيحة.. بعد ذلك لخص ما قاله. وعندما تريد أن تضاع أجازاء المناقشاة 
 93أن نلخص ما قلته، يبدو أن هذه هي النقا  الرئيسية التي تهمك: ميمكننا امعً 

 
مهارة هامة ويستفيد منهاا  اإلصغاءللمستشير،    اإلصغاءخالصة ما سبق في  

المستشاااير اساااتفادة كبيااارة جاااًدا ولكنهاااا مهاااارة متعباااة ومرهقاااة نفساااية للمشاااير وقاااد 
عرضاااانا كيااااف يسااااتعد المشااااير لإلصااااغاء، وكيااااف يتاااادرب علااااى فنيااااات تساااااعد 
المستشااير علااى اساااتكمال الحااوار فاااي المشااورة، مثاال إعاااادة العبااارات والتلخااايص، 

 االنعكاسي.  واإلصغاء
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 مهارات اإلصغاء للمستشيرحالة للدراسة:  
بسمة تبل  من العمر ستون عاًما أحيلت للمعاش منذ شهر وهاي متزوجاة مان 

ا يبلاا  ماان لااديهم ولاادين، األول ، خلياال والااذي يبلاا  ماان العماار خمااس وسااتون عامااً
ا.  ا، والثاااني، يبلاا  ماان العماار تسااع وعشاارون عامااً تزوجااا حااديًثا العماار ثالثااين عامااً

إال يااوم الجمعااة المجاايء للبياات تطيعا ساابعيااًدا عاان البيات وال يسااكنا و مناذ عااامين، 
 فقط. 

وبعد فترة بكاء، استمع لهاا من بعد أبنائها عنها. حضرت بسمة للراعي تشكو 
، المعاش، وتارك أبنائاك عليكن أن كل شيء قد أتي أنت تشعريوقال لها  الراعي،  

ماان نعاام فقااال الراعااي للبياات، فقالاات نعاام أنااا أشااعر مااا فعلتااه طااوال عمااري ينهااار. 
مان الصاعب تصاور كياف يحياا  وأيضااالصعب تخيل أن البيات باال أبنائاك ا ن؟ 

 الفرد بعد المعاش؟ فقالت نعم وانخرطت في البكاء. 

 لراعي أنا أستريحت كده. وبعد فترة من التحدث قالت ل
ماذا حدث من الراعي لكي يريى بسمة؟ كل ما فعله الراعاي هاو أناه سامع لهاا 

 فالتحدث يساعد على التخلص من التوتر واالنفعال الداخلي. 

 صف دور الراعي؟ .1

 بسمة؟ لدي ما هي المشكلة الرئيسة  .2

 كيف استراحت بسمة؟ .3
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المشاورة ال تاانجى بطريقاة اليااة فيهااا مساتمع ومااتكلم فقااط، ولكنهاا تاانجى بوجااود 
تفهااام لمشااااعر الفااارد فاااي عملياااة المشاااورة. فماااا هاااي أهمياااة المشااااعر؟ كياااف يعبااار 
 عنها؟ وما هي أهمية فهم المشاعر؟ كيف تفسر؟ وكيف يستجيب لها المشير؟ 

 
 أوالً: أهمية المشاعر والتعبير عنها

للمشااعر فاي حيااة األفاراد، وتهاتم المشاورة بمسااعدة األفاراد   ى كبار   يوجد أهمية
فياه خطاورة علاى الفارد ومان وليس كبتهاا، ألن كبتهاا على التعبير عن مشاعرهم،  

 يتعامل معه. 

 
 
 . أهمية المشاعر1

مالمشااعر هاي خبارة عاطفياة يصافها الشااعر بهاا بالسارور ما هاي المشااعر؟ 
ماااا إلاااى  أوالهااادوء، باااالتوتر أو الحااازن، أو الساااعادة  أوو عااادم السااارور باااالتهيج أ

 
 أهمية المشاعر 

 
 أهمية التعبير  

 عنها

 
 أضرار كبتها 



 
88 

، أو اساارً  افالمشاعر يصفها الشخص فهاي شاعور داخلاي، قاد يكاون شاعورً   94ذلكم
 . امحزنً  اشعورً 
 

وال تحدث المشاعر لإلنسان من فرا  بل تحدث نتيجة إلحداث حاول اإلنساان 
ن تفساااااير الفااااارد للنااااااس، واألحاااااداث، ولاااااذلك فهاااااي ردود أفعاااااال داخلياااااة تناااااتج عااااا

المشاااعر تااأتي ماان داخاال اإلنسااان، ولهااذا يصااعب فهمهااا أو التعاارف  95والخبااراتم
عليها، ألنناا ال نراهاا، ولاذلك تحتااج إلاى قادرات لفهمهاا وصدراكهاا. فالمشااعر طاقاة 
مفهي الوقود التاي يادفعنا لكاي نادافع عان أنفسانا، والحصاول علاى احتياجاتناا، فاإن 

  96لعاطفية تنبهنا كي تحمينا وتحافظ علينامطاقتنا ا

 
مالغضب، والحزن والكراهية، والشعور بالضيق وقد تكون المشاعر سلبية مثل  

فالمشاااعر  97أو الشااعور بالااذنب والخجل..كاال ذلااك يولااد داخاال الفاارد مشاااعر قلااقم
السااالبية صاااعبة للغاياااة ويصاااعب علاااى بعاااض األفاااراد المشااااركة بهاااا. وقاااد تكاااون 

ة ممثال الفارح، والسارور، والمتعاة، والثقاة، والشاعور بالكفااءة، وتقباال مشااعر إيجابيا
المشاعر عادة تحل محل المشاعر السلبية والتي يساعي المستشاير   هوهذ   98الذاتم

تساعد المشاعر الفرد أن يارى ماا بداخلاه، فقاد يكاون هنااك مشااعر إلى تغييرها. و 
أن كل شيء على ما الفرد  إيجابية مثل الشعور بالسالم، واالطمئنان، وهذا يشعر  

فالمشاااعر  99ياارام، وهناااك مشاااعر ساالبية تظهاار كإنااذار للفاارد لكااي يطلااب التغياار
يااار لتحساااين ماااا يااادور بداخلاااة مفالشاااعور بالحاااب، والعزلاااة، أو يتااادفع الشاااخص للتغ
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الحنااان ياادفعوا الفاارد إلااى تكااوين عالقااات مااع الناااس، الشااعور بالسااعادة، والشااكر، 
ة، الشااعور باإلحبااا ، واليااأس، أو الحسااد يشااجعان ياادالن علااى العالقااات الصااحي

 100الفرد لفحص ذاته أو تغيير هذه المشاعرم
 

ويرجاااع سااابب أهمياااة المشااااعر، ألن اإلحسااااس يسااابق التفكيااار تقاااول أجااانس 
ميللار: مإن المقادرة علاي اإلحسااس والتفكيار والعمال قادرة فطرياة، ولكان اإلحسااس 

ي لحظاة المولاد، نحان مال نعمالم و مال إلدراك هذه القدرات. ففا  ىهو العملية األول
  101نفكرم ولكننا منحس ونشعرم، فاإلحساس يسبق التفكير.. أو العملم

 
وبالرغم مان تاأثير البيئاة علاى اإلنساان حياث يكتساب منهاا سالوكيات وعاادات 

علاااااى السااااالوك إال أن المشااااااعر  أيضاااااايقاااااوم بهاااااا، وباااااالرغم مااااان تاااااأثير الوراثاااااة 
من البيئاة التاي يعايش فيهاا، بال يولاد بهاا مفالمشااعر  واألحاسيس ال يكتسبها الفرد 

في حاد ذاتهاا ال ُتكتساب، فهاي شايء طبيعاي مخلاوق باداخلنا. إن صايحة المولاود 
ال وبكائاااه هاااي باااال شاااك تعبيااار عااان اإلحسااااس والمشااااعر الفطرياااة. فاإلحسااااس 

بحاجااة إلااى عقااول معقاادة لكااي ناااتعلم  ناتاادريب ذهنااي أو عقلااي. نحاان لساا يحتاااج
  102نشعر.. نحن ال نتعلم كيف نحس ولكننا نحس فحسبمكيف نحس و 

 
 ها. أهمية التعبير عن2

عوية على أهمية التعبيار عان المشااعر، التنفايس االنفعاالي، ا تركز المشورة الر 
 عالمة على الصحة النفسية للفرد.  هو و 

 ا. التنفيس االنفعالي

 
100 Ibid. p. 19.  
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ير عاااان التعبفاااا ،التعبياااار عاااان المشاااااعر الساااالبية أو التنفاااايسيشااااجع المشااااير 
فاي حياااة البشار. فاإلنساان عناادما  امهماً  االمشااعر ساواء السالبية أو اإليجابيااة شايئً 

يفرح يريد من يفرح معه، وعندما يحزن يرياد مان يحازن معاه وعنادما يغضاب يرياد 
 التعبير عنه.  ىمن يتقبل غضبة ويساعده عل

 
تاه وانفعاال هويوفر المشير أفضل الظروف لمساعدته على التعبير عن مشاعر 

الساالبية، وقااد يكااون الفاارد لاام يسااتطع حتااى هااذه اللحظااة مواجهااة مشاااعره شااعورًيا، 
ولهذا ففي عملية تفري  المشاعر تكون فرصة للمستشير حتى يستطيع من خاللها 
مواجهاااة الواقاااع ويخااارج ماااا فاااي نفساااه لااايس لنفساااه فقاااط بااال لشاااخص اخااار وهاااو 

 103المشير
 

نااس عان مشااعرهم بإظهاار والسؤال كيف يعبر الناس عن مشاعرهم؟ يعبر ال
مشاااعر الفاارح عالمااات الفاارح، أو أظهااار عالمااات الحاازن وصليااك األمثلااة التاليااة: 
مشااعر الحازن تزوج سعيد وفي وقت عرسه كانت والدته تقاود الموكاب بالزغارياد. 

أحضااارت ساااعاد هدياااة مشااااعر ساااعاده عنااادما تاااوفي والاااد ساااعد بكاااي بكااااء شاااديًدا. 
جميلااة. وقااد رأت وفاااء طفااال يبتساام  بابتسااامةلااه  لزوجهااا فااي عيااد ماايالده وقاادمتها

 فابتسمت له. فعن طريق المشاعر نشارك ا خرين أالمهم، أو أفراحهم.
 عالمة على الصحة النفسية .ب

وقد خلق ن البشر وفيهم الرغبة فاي مشااركة مشااعرهم لبعضاهم الابعض مإن 
وأجمل، عنادما  هبة ن لنا. ولكن هذه الهبة تكون أفضل  واإلحساس بالمشاعر ه

نفهم هذه المشااعر. أماا النعماة الكبارى، فهاي لايس فقاط عنادما نساتطيع أن نحاس 
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فمشااااركة  104بمشااااعرنا ونفهمهاااا، بااال عنااادما نساااتطيع أن نشااااركها ماااع ا خااارينم
 مشاعرنا مع ا خرين تخفف الضغط الداخلي على أنفسنا. 

 
 انا نعطايهم جازءً ماذا نفعل عندما نشارك ا خرين؟ عندما نشارك ا خرين مفإن

ماان أنفساانا. ولااذلك فااإن تقااديرهم هااو أساارع مكافااأة لنااا. ولكاان فااي بعااض األحيااان، 
نواجه بعدم التقدير لعطائنا، وقاد يكاون هاذا بمثاباة طعناه لناار وا ن أناا أعارف أن 

فقاااد يساااتجيب بعاااض  105الطعناااات تعلمناااا مثااال ماااا نتعلماااه مااان التقااادير والمكافاااأةم
 . هاكيفية االستجابة ل ن أو ال يعرفو  ،ن  يستجيبو الناس لمشاركة المشاعر وقد ال

 
  ها. أضرار كبت3

هناك أضرار يمكن أن تصيب الفرد الذي تعود أن ال يعبر عن مشاعره نذكر 
 بعض منها على سبيل المثال: 

 يؤذي صاحبة .أ

ا إخفااااء مشااااعرهم، أو يتظااااهرون أنهااام لااام يختباااروا هاااذه  يحااااول النااااس أحياناااً
ؤمنااون أنااه ماان غياار الالئااق التعبياار عاان المشاااعر، فهاام المشاااعر. ربمااا ألنهاام ي

ياارون التعبياار عاان المشاااعر يفقاادهم مكااانتهم مااع أن كباات المشاااعر الساالبية، لااه 
 تظهر على الفرد، فيصاب بأمراض تؤثر عليه.  106نتائج سلبية

 
ا مااا يلجااأ بعااض الناااس إلخفاااء انفعاااالتهم إلااى حااد مااا لحمايااة صااورتهم  غالبااً

هااذا معناااه أن اإلنسااان يظهاار ماان  107ق مااع التقاليااد االجتماعيااةالذاتيااة أو للتطاااب
 مشاعره ما يتوافق مع التقاليد السائدة في مكان ما، ويخفي ما ال يتوافق معها. 
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حياث  ،وهناك مان يارفض  ،فهناك من لديه المقدرة لمشاركة مشاعره مع مشير

راقهااا. ياازعم بعااض الناااس أن أحاسيسااهم ومشاااعرهم محاطااة بأسااوار ال يمكاان اخت
تهااارب ولكااانهم يتمكناااون مااان الاااتحكم فيهاااا والسااايطرة عليهاااا.  مشااااعرهم أنتحااااول 

بعض الناس يعتقدون أنهم قساة بال قلب، ولكن علاى الارغم مان هاذا الشاكل الاذي 
أو حجاارة.. حتاى  اوليساوا صاخورً  ايبدون به، ومهما بلغت قسوتهم، فقد خلقوا بشارً 

 108يتدفق منها الماءمأن الحجارة في الطبيعة منها ما ينشق، ف
 
 خطر على العالقات .ب

ا مااا يفقاادون قيمااة  فالنااس الااذين ال يعباارون عاان مشاااعر الحاب، والتقاادير غالبااً
العالقااااات مااااع الناااااس، فهاااام يفترضااااون أن ماااان حااااولهم ماااان الناااااس يعرفااااون أنهاااام 

هاذا الناوع يضار نفساه ومان يتعامال  109يحبونهم فال حاجاة للتعبيار عان المشااعرم
 معه. 
 

ن مااع الفاارد يحتاااجون أن يساامعوا منااه كلمااات فيهااا مشاااعر ماان فماان يتعاااملو 
الود والحاب، والثنااء والتقادير. أماا عنادما يواجهاوا بصامت مان الشاخص المحباوب 

وهاااذا الناااوع مااان النااااس يرباااي أبنااااءه أن ال مااانهم فكياااف يبادلوناااه التقااادير والحاااب. 
فاااي نظااارهم،  يفكاااروا وال يعباااروا عااان مشااااعرهم، وهاااؤالء يكوناااون األبنااااء المثااااليين

وبماارور الوقاات  فااإنهم يفقاادون القاادرة علااى فهاام أنفسااهم أو التعبياار عمااا بااداخلهم.. 
ألنهااا علمااتهم  110وبااذلك يفقاادوا الثقااة بأنفسااهم، وهااذه الطريقااة غياار صااحية إطالقاااً 

كباات مشاااعرهم وبالتااالي سااتكون النتيجااة وجااود بركااان ماان المشاااعر المكبوتااة فااي 
 اسبة، وفي أشخاص ليس هم المشكلة.نفجر في أوقات غير منيالداخل، س
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 يجلب األمراض .ث
جسااادية معنياااة مثااال: قرحاااة  اعااادم التعبيااار عااان المشااااعر يجلاااب للفااارد أمراضاااً 

علاااى الشااافاء  لي، وكبااات المشااااعر ال يسااااعد المرضاااىالمعااادة، ضاااغط الااادم العاااا
بساارعة بعكااس الشااخص الااذي يعباار عاان مشاااعر تجااد لديااه مشاااعر ماان األماال، 

فمااان لدياااه مشااااعر إيجابياااة  111ان الماااريض علاااى الشااافاءوالفااارح، والبهجاااة يسااااعد 
 يكون جسمه قادر على مكافحة األمراض التي تصيب جسده. 

 
وهناااك خطااورة علااى صااحة اإلنسااان ماان المشاااعر غياار المعباار عنهااا فهناااك 
ممشاعر األلم العاطفي الناتج عن االكتئااب قاد يقاود الفارد إلاى االنتحاار، والتقادير 

ا المنخفض للذات يترك ال ناس بال أمل، مع شعور باالعجز. والغضاب يكاون أحياناً
باأن يوجاه  112غير منطقي ويجرح الفارد الغاضاب النااس التاي تحااول أن تسااعدهم

 غضبه ضد من يساعده. 
 

 ثانيًا: أهمية فهم المشاعر 

هنااااك دور رئيساااي للمشاااير فاااي فهااام مشااااعر األفاااراد الاااذين يطلباااون مشاااورته 
 كالتالي:  ، لمشاعر؟ وكيفية االستجابة لهانطرح في هذه الفكرة كيف تفهم ا

 
 

 
111 . Stephen Ministry Training Manuel. Ibid. p. 20. 
112 . Ibid.p. 19.  
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 فهم المشاعر؟ كيف ت .1

رنية اإلنسان لكي يرى ما  أمامكبت المشاعر وعدم التعبير عنها يمثل عائًقا 
يريد عمله ولهذا مففهم مشاعرنا الداخلية بطريقة واضحة وصحيحة، والتفكيار فيهاا 

ماااا نرياااد أن نعملاااه فعااااًل. إذا اساااتطعت أن أفهااام مشااااعري باااوعي، يفاااتى أعينناااا ع
وأعارف مااذا أريااد لنفساي، وأن أعباار عنهاا، فسأسااتطيع أن أتقادم خطااوة لألماام فااي 

م معها يفالخطوة الهامة هنا هي أن الفرد يفهم مشاعر ذاته ويق  113طريق السعادةم
 رين. حواًرا للتغيير، وعندئذ يتقدم خطوة إلى األمام في فهم مشاعر ا خ

 
تحتاج مهارة فهم المشاعر دقاة الحاس أو الشافافية الحساية، والشافافية الحساية 
هااااي القاااادرة علااااى اإلحساااااس بمشاااااعر المستشااااير الظاااااهرة وغياااار الظاااااهرة فااااالفرد 
العادي قاد يادرك فاي ساهولة ويسار مشااعر ا خارين ساواء أكانات غضابًا أو خوفاًا 

مااات خارجيااة ظاااهرة. إال طالمااا كاناات ماان الوضااوح الكااافي بحيااث تظهاار لهااا عال
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أن هاااذا لااايس كافياااًا فاااي حالاااة المشاااير الاااذي علياااه أن يستشاااف مشااااعر العميااال 
  114الحقيقية المختفية لسبب أو اخر

 
وهنا قاد يساتدل  اهءقد ال يعبر الناس عن مشاعرهم بكلمات بل يحاولون إخفا

مااان خاااالل اللهجاااة المساااتخدمة أو مااان خاااالل كلماااات غيااار  لالمشاااير عااان االنفعاااا
ا فاااااي إدراك ماااااا ال يعمب ناااااه الفااااارد لاشااااارة. ولهاااااذا تلعاااااب خبااااارة المشاااااير دوًرا هاماااااً

. فقد يظهر االنفعال الشديد على عالماات الوجاه حتاى لاو حااول الفارد 115صراحة
ميقااال أن حركااات وجااه الفاارد وإنكارهااا. وهنااا التعبياار غياار اللفظااي عاان المشاااعر. 

يحتااااج المشاااير أن مماااا يشاااعر باااه أو يقصاااده. وبالتاااالي  %65وجسااامه تعبااار عااان 
ياادرك  116يادرب ذاتاه كااي يساتطيع فهاام وقاراءة مشاااعر الفارد ماان النظار فااي وجهاه

المشاااير المااادرب أن التفاعااال ماااع النااااس يحتااااج أكثااار مااان إدراك الكلماااات، حياااث 
يحتاج فهم المعاني الكامنة خلف الكلمات، وفهم المشاعر المتضامنة فيهاا. فاالفرد 

ومااان  117فعاااال تاااؤذي مشااااعر ا خااارينغيااار الحسااااس قاااد تصااادر عناااه أقاااوال أو أ
ياااؤذي مشااااعر النااااس ال يصااالى للقياااام بخدماااة المشاااورة، إال عنااادما ياااتخلص مااان 

 طرق هجومه على مشاعرهم. 

 
وغني عن البياان أن نقاول مأن حساساية الفارد إزاء حاجاات ومشااعر ا خارين 
ع فن ألصول العالقات اإلنساانية يكتسابه الفارد مان خاالل التفااعالت االتصاالية ما

فااااي العالقااااات  مهمااااةوصن كاناااات هااااذه الحساسااااية إلدراك المشاااااعر  118ا خاااارينم

 
 .  133. ص. 1998د. عبد الفتاح عثمان، د.علي الدية السيد حممد. خدمة الفرد مة منظور سيكولوجية الذات. بدون انشر.   114

 .  373ص.   مرجع سبق ذكره.. الدكتور راضي الوقفي.   115
 .425. ص.  2000منسي. وآخرون. مدخل يف علم النفس التعليمي. مطبعة اجلمهورية.    . الدكتور حممود عبد اةليم 116
 .  160. الدكتور حممد حممود مصطفي، والدكتورة. هيام علي حامد علي. مرجع سبق ذكره.. ص  117
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نتيجاة الدراساة والخبارات التاي  حساسيتهالعادية فهي أهم في خدمة المشير. وتزيد 
يماار بهااا. حيااث يكتشااف أن االسااتجابة للمشاااعر تفااتى الطاارق إلااى فهاام المستشااير 

 والتفاعل معه. 

 

ومااادلولها، وفهااام المشااااعر ساااواء  فالمشاااير شاااخص مااادرب علاااى فهااام الكلماااات 
عويااة ا التااي عباار عنهااا أو لاام يعباار عنهااا. فالمشااير غياار الماادرب علااى المشااورة الر 

يحتاج تعبير واضى عن المشااعر بألفااظ، لكاي يادركها، أماا المشاير المادرب فأناه 
يفهم المشاعر سواء عبر عنها بطريقة واضحة أو غير واضحة أو لم يعبر عنها، 

راءة المشاعر في مواقف مختلفة.  وال يكون للمشاعر معناى إال ألنه تدرب على ق
 يربطها بموقف المستشير والظروف التي تحيط به.  اإذا فسرت تفسيرً 

 

 . االستجابة للمشاعر2
بعاااادما يفهاااام المشااااير مشاااااعر المستشااااير يسااااتطيع االسااااتجابة لهااااا. ويمااااارس 

س للمشااااعر. فالاااذين المشااير فاااي االساااتجابة القااادرة علاااى الاارد بطريقاااة فيهاااا انعكاااا
يمتلكون هذه المهارة يكونون أكثر نجاًحا عنادما يتولاون مهاام تتطلاب رعاياة مثال: 
التعلاااايم، والخدمااااة الدينيااااة، والمشااااورة، والطااااب. والااااذين يمتلكااااون مهااااارة الااااتقمص 
الوجااداني لااديهم قاادرة علااى فهاام إيماااءات وتلميحااات ا خاارين ألنااه ماان النااادر أن 

 .  تتجسد المشاعر في كلمات 

 
ومااان يمتلاااك هاااذه المهاااارة يعااارف مشااااعر ا خااارين بالحااادس مااان خاااالل قاااراءة 
المشاعر غير المقروءة، مثال حادة الصاوت، التعبيار بالوجاه، وغيرهاا مان الرساائل 
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وهااذا يااأتي ماان خااالل الدراسااة فااي كيفيااة قااراءة المشاااعر، ويااأتي  119غياار اللفظيااة
ي مهاااارة االساااتجابة مااان الخبااارات التاااي يمااار بهاااا المشاااير. ويختلاااف المشااايرون فااا

 للمشاعر ألنها ليست لها قوالب محددة، فهي تعتمد على خبرة المشير في ذلك. 

 

وهناك تعبيرات لها مثل مأنا باحس معاك بأنها ظروف مؤلماة... أو أناا مقادر 
أن اللاااي حصااال ده الزم يزعلاااك... أو أناااا متصاااور أد أياااه الموضاااوع ده ضاااايقكم 

وهااذه  120رد قلااق أو خااائف أو متااألم أو حاازينوهاي تعااد اسااتجابة عاقلااة لمشاااعر فا
 االستجابة تفتى مجااًل لطرق عالجية للقضية المطروحة والتي تؤلم المستشير. 

 

الخالصاااة: التعامااال ماااع مشااااعر المستشاااير مهاااارة هاماااه، وعااان طريقهاااا ياااتم 
التعامل ماع األحاسايس واالنفعااالت التاي قاد تكاون فاي مارات كثيارة هاي المشاكلة، 

علااى التعبياار عاان مشاااعره، وتفهمهااا. ولهااذا  يساااعدهد لاام يجااد ماان بساابب أن الفاار 
يأتي دور المشير المدرب على كيفيه مساعدة األفراد على التعبير عن مشاعرهم، 

 من خالل تفهمه لهذه المشاعر.   
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 حالة للدارسة: كبت المشاعر 
، في كلية الحقوق الفرقة الثانية  سامر يبل  من العمر عشرون عاًما طالب في 

ا فاااي الدارساااة لدياااه طماااوح كبيااار لفاااتى مكتاااب فاااي  أنيحااااول ساااامر  يكاااون موفقاااً
أنه يعتدي عليه بالضرب   حتىبقسوة غير مبررة،  والده  عامله مالمستقبل. المشكلة 

، ولام ه إال بكلمة يا زفت أو يا حماارا ألقل األسباب، ولم يتذكر سامر أن والده ناد 
 بانفعال.  يجد من والده إال الغضب والصياح والكالم

تشااجع سااامر بعااد حضااور مااؤتمر للمشااورة والتعبياار عاان المشاااعر أن يجلااس 
مع والده ويصارحه باأن ماا يفعلاه ال يلياق باابن فاي سان العشارين، وطلاب مناه أن 

صافعه علاى  والاده أنالكارثاة ألكباري لمشااعره. وكانات   احتاراميعامله معاملة فيها  
خاارج ماان بيتاايم طاارد األب أيااا ولااد، وجهااه وقااال لااه مأناات هتعلمنااي األدب وال أيااه 

 في المدينة التي يدرس فيها. ابنه سكن وأصر األب أن ي، سامر من البيت 
 أسئلة على الحالة الدراسية: 

 

  سامر؟ فكرة كبت مشاعرما رأيك في  .1
 هل ممكن أن يتغير األب؟ .2

 ماذا تفعل في هذه المشكلة؟ .3

 ؟ ماذا تقول للوالدين الذين يتعامون بعنف مع أبنائهم .4
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 الفصل الثامن 

 مهارة التعامل مع السلوك
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هناك أنواع مختلفة مان أسااليب السالوك تظهار فاي تعامال األفاراد ماع بعضاهم 
الااابعض. سااانتعرض لثالثاااة منهاااا: األسااالوب السااالبي، والعنياااف، والتوكيااادي، مااان 
خالل شرح لكل نوع على حدة، ونتطرق إلى صفات من يتبع أسلوًبا دون ا خار، 

 ما هو دور المشير مع كل نوع على حده. و 

  

 
 

 Passive Behaviorأوالً: السلوك السلبي 

وصافات صااحب السالوك السالبي، نقدم في هذه الفكرة تعريًفا للسلوك السلبي، 
 لكي يكون هذا مرشًدا للمشير لمحاولة عالج من يتبع هذا النوع من السلوك. 

 

 

 

مهارة التعامل مع  
 السلوك

 

 السلبي السلوك السلوك العدواني األسلوب ألتوكيدي 
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 . ما هو السلوك السلبي؟ 1
هاو سالوك يلجاأ إلياة النااس عنادما  Passive Behaviorالسالوك السالبي 

، وحقوقهم. من ساماتهم التاردد فاي واحتياجاتهميفشلون في التعبير عن مشاعرهم،  
التااي تخصااهم بأنفسااهم، ويكااون ماان الصااعب علاايهم رفااض شاايء  ت القاارارا اتخاااذ 

معاااين بقاااول مالم حتاااى عنااادما ال يرغباااون فياااه. وقاااد يتركاااوا امتياااازاتهم ل خااارين، 
السالبي لام يولاد  األسالوب فصااحب  121ويغيرون أفكاارهم بساهوله بواساطة ا خارين

ا عبار ولكنه وجد في بيئة فيها تعامل قاس، واحتقار لمشااعره عنادم األسلوب بهذا  
 يصاافهالتااي تخصااه دون مشاااركته، وماان  ت القااراراعنهااا، ووجااد ماان يتخااذ لهااا كاال 

مبقلااااة األدبم إذا قااااال مالم،  ووجااااد ماااان يحصاااال علااااى حقوقااااه ألنااااه ال يسااااتطيع 

 
121. Stephen Ministry Training Manual. Ibid. 2000. p  . 98. 

 
 

 ما هو السلوك السلبي؟

 
 

 صفات صاحب السلوك السلبي
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صاايانتها أو ألنااه ال يسااتحق. فصاااحب هااذا األساالوب ضااحية للبيئااة التااي يعاايش 
 فيها. 

 

 . صفات صاحب السلوك السلبي2

 قة ا خرين، مسايرتهم أغلب األحوال.* الميل إلى مواف

* الرغبااة فااي تلبيااة طلبااات ا خاارين حتااى ولااو علااى حساااب راحااة الشااخص. 
 . 122والحرص الزائد على مشاعر ا خرين. والظهور بتواضع زائد عن الحد 

 التشانم قبل حدوث المشكالت وصثناء التعامل معها. •

 فقدان األمل في الحاضر والمستقبل. •

 ند حدوثها.تضخيم المشكالت ع •

 الشعور بأنه ضحية الظروف الصعبة.  •
 

 لماذا يلجأ الناس إلى السلوك السلبي؟ 
ا ماانهم علااى إرضاااء ا خاارين حتااى ولااو  يلجااأ الناااس إلااى هااذا األساالوب حرصااً
على حساب مشاعر الشخص الشخصية. وقد يتبع البعض هذا األسلوب ألنه يراه  

ذا األسالوب غيار ساوي حياث عالمة علاى محبتاه ل خارين ومحاولاة إرضاائهم. وها
يرغب الفرد في إرضاء ا خرين دائًما، وبالتاالي ال يجاد نفساه، بال باساتمرار ينكار 
رغباتااه وامالااه، لصاااالى ماان يتعامااال معااه. عااالج هاااذا األساالوب ياااأتي ماان خاااالل 
التاادرب علااى األساالوب التوكياادي فااي المعااامالت، وهااذا العااالج يحتاااج إلااى وقاات 

 مشير يتابعه. جهد من الشخص نفسه، ومن و 
 

122. http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=7910. 2012 /5 /29 

 

http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=7910
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 Aggressive Behaviorثانيًا: السلوك العدواني 

ثاااام العدوانيااااة والتقاااادير نعاااارض فااااي هااااذه الفكاااارة الساااالوك العاااادواني وأشااااكاله، 
 المنخفض للذات.

 

 
 السلوك العدواني وأشكاله .1

ذى األ عيعااارف السااالوك العااادواني أو العدوانياااة مبأنهاااا سااالوك يهااادف إلاااى إيقاااا
الساالوك صااريًحا )عاادوانا( أو  ابااالغير أو الااذات أو مااا يرمااز إليهمااا. وقااد يكااون هااذ 

وتأخااذ العدوانيااة أشااكااًل كثياارة منهااا  123مااا )مااياًل للعاادوان(مبمضاامًرا )عدائيااة( أو ر 
ماان فاارد  افرديااً  االعدوانيااة باأللفاااظ، أو العاادواني الباادني. والعدوانيااة قااد تكااون ساالوكً 

 
عبد هللا سليمان إبراهيم،  و حممد نبيل عبد اةميد. مقال لالعدوانيوة وعالقتهوا ضوضوع الدوبط واقودير الوذاتل ملوة علوم الونفس. العودد   123

 .  43. اهليئة املصرية العامة للكتا  .ص.  1994الثالثون  

  السلوك العدواني وأشكاله 
لعدوانية والتقدير المنخفض  ا

 للذات 
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مااان جماعاااة ضاااد جماعاااة أخاااري. حياااث  اجماعياااً  اوكً كاااون سااالتوقاااد  ،ضاااد ا خااار
ميسلك الناس سلوًكا عنيًفا عندما يعبارون عان أنفساهم بطريقاة فيهاا عناف، وعاداوة 
وصساءة ل خرين. كما يظهر عندما يستخدمون النااس لتحقياق أهادافهم دون النظار 
إليهم كأشخاص. ويظهر أيضاا عنادما يفتارض أصاحاب السالوك العادواني أن مان 

ويظهار هاذا الشاكل  124فاي حيااتهمم ت لتدخل في حياة ا خرين واتخاذ قاراراحقهم ا
 ئااهفااي حياااة األساار حيااث يحاااول العاادواني الساايطرة علااى أفااراد األساارة بفاارض ارا

 عليه، بدعوى أنه يفكر في مصلحتهم.  هوقرارات

 
والعدوانية قديمة قدم الزمن فقد قام قايين على أخيه هابيل وقتلاه والسابب كاان 

(. والعدوانياااة واضاااحة وضاااوح 8: 4باااأن أخياااه أفضااال مناااه عناااد ن )تاااك شاااعوره 
( ألنهاام رأوا فيااه 37الشاامس فااي قصااة يوسااف مااع أخوتااه حيااث باااعوه كعيااد )تااك 
 المهدد لكيانهم والمهدد لمكانتهم فتخلصوا منه ببيعة كعبد.   

 
 فالعدوانياة نزعااة موجاودة فااي البشاار ساواء فااي العائلااة الواحادة أو بااين الغرباااء،

 مفاهيم:  ةثالث Aggressivenessأو حتى بين الدول. وتتضمن العدوانية 
ويقصاااد باااه الهجاااوم الصاااريى علاااى الغيااار أو  Aggressionالعااادوان    .1

 الذات ويأخذ الشكل البدني أو اللفظي أو التهجم )العدوان الصريى(.

ماااا يحااارك العااادوان وينشاااطه ويتضااامن: الغضاااب،  Hostilityالعدائياااة  .2
 قد، والشك واإلحساس باالضطهاد )العدوان المضمر(الكراهية، والح

ويقصاد باه ماا يوجاه   Aggressivelyالميل للعدوانية )نزعة عدوانياة(   .3
العدائية، أي أنه حلقة تربط بين العدائية كمحرك والعدوان كسلوك فعلاي ويتضامن 

 
124 Stephen Ministry Training Manual. Ibid. p . 88. 
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الرغباااة فاااي إيقااااع األذى باااالغير أو بالاااذات. وقاااد يكاااون رغباااة فاااي إياااذاء ا خااارين 
د الااااااذات )السااااااادية( أو رغبااااااة فااااااي إيااااااذاء الااااااذات تعبيااااااُرا عاااااان الخضااااااوع لتأكياااااا

 125)المازوخية(م

 

 . العدوانية والتقدير المنخفض للذات2
الحظ الدارسون أن هناك عالقة قوية بين العدوان والتقادير المانخفض للاذات، 
فكما زاد التقدير المنخفض للاذات زادت العدوانياة فاي حيااة الفارد. وكلماا زاد تقادير 

 الشخص لذاته كلما قلت العدوانية لدرجة االختفاء. 
 

ر الااذات؟ تقاادير الااذات هااو مالتقياايم الوجااداني للشااخص لكاال مااا يفمااا هااو تقااد 
يملكه من خصائص عقلية ومادية وقدرة على األداء، ويعتبر حكما شخصًيا للفارد 
ت على قيمته الذاتية في أثناء تفاعله ماع ا خارين. ويعبار عناه مان خاالل اتجاهاا
 126الفرد نحو مشاعره ومعتقداته وتصرفاه كما يدركها ا ن وفي اللحظة الراهنةم

وما هو التقدير المنخفض للذات؟ التقدير المنخفض للذات هو تقييم الشخص 
 .Diane, G., Alan. R 1985مفي دراسة ديان وألن  لنفسه أقل مما هي عليه.

بين    ارتبا لنتائج إلى وجود على عشرين من األزواج المسيئين لزوجاتهم أشارات ا
إهاناااة الااازوج لزوجتاااه وانخفااااض تقاااديره لذاتاااه. وفسااارت تلاااك النتيجاااة باااأن األزواج 

 127يشعرون في هذه الحالاة باأن سالوك زوجااتهم فياه تهدياد لمفهاومهم عان ذواتهامم
 وهذا الشعور دفعهم إلى قمع زوجاتهم بأسلوب عنيف. 

 

 
 .43مرجع سبق ذكره. ص.  عبد هللا سليمان إبراهيم،  والدكتور. حممد نبيل عبد اةميد.  الدكتور.  125
 .  43الدكتور. عبد هللا سليمان إبراهيم،  والدكتور. حممد نبيل عبد اةميد. مرجع سبق ذكره. ص.  126
 .  44. املرجع السابق. ص.   127



 
107 

ا بساابب ويصااعب علااى العاادائيين تكااوين عالقااات دافئااة باا ا خرين ولكاان أحيانااً
فرديتهم الشديدة وتأكيدهم الدائم لتفوقهم وتعاليهم أن يجدوا بعض المعجبين بعض 
الوقاات، ولكاان الغالبيااة العظمااى ماان الناااس تتجناابهم، ولهااذا تنتهااي حياااتهم بالعزلااة 

 128الكاملاااة، إال إذا اساااتطاعوا التعاااديل مااان أنماااا  سااالوكهم التاااي تتصاااف بالعاااداء
لااوب يحتاااج إلااى رغبااة ماان الفاارد العنيااف ويحتاااج تاادريب قااد يسااتمر والتعااديل المط

 سنوات، ولكن هناك أمل في التغيير مهما كان السلوك. 
 

ال يثاااق العااادواني فاااي النااااس ويااارى فاااي تصااارفاتهم تهدياااًدا لاااه. ويتجاااه نتيجاااة 
لخوفااه ماانهم إلااى الهجااوم المبكاار علاايهم، ويفساار اخااتالف ا خاارين معااه علااى أنااه 

ه، ولهاااذا فهاااو يهااااجم حتاااى األشاااخاص الاااذين ال تكاااون فاااي هجاااوم شخصاااي عليااا
نواياهم معاداته أو الهجوم عليه. ولهذا يصعب حتى على المقربين منه )كالزوجاة 

العادواني حياتاه فاي  يلهذا يقض 129أو األوالد( أن يرتبطوا به ارتباًطا عاطفًيا قوًيا
ذلاك، وعناادما ين علاى معزلاة بعياد عان النااس فالاذين يرتبطاون باه، يرتبطاون مارغ

ونتيجااااة عنااااف العاااادواني مااااع تحااااين الفرصااااة لهاااام باالنفصااااال عنااااه سينفصاااالون. 
االجتماعياة منغلقاة  وحياتاهالمحيطين به من النادر أن تجاد أصادقاء قاريبين مناه، 

جاًدا. هاذا الانمط يحتااج إلاى تغييار السالوك. فاإن كاان الانمط السالبي يضار نفسااه، 
يار راغباين فاي التعامال معاه أو معهاا. فالنمط العدائي يضر ا خارين، ويجعلهام غ

وعاااالج األسااالوب العااادواني ممكااان إذا رغاااب صااااحب هاااذا األسااالوب فاااي تعاااديل 
 التوكيدي.  ب األسلو سلوكه وتغييره إلى 

 
 Assertiveness Behavior ثالثًا: األسلوب ألتوكيدي
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األسلوب التوكيدي هو األسلوب الصاحيى فاي التعاامالت ماع النااس، فماا هاو 
 رب عليه الفرد؟ويكيف يتد 

 

 
 . ما هو السلوك التوكيدي؟ 1

الناج وجاكوبوساكي  يعرفاه Assertiveness Behaviorاألسلوب ألتوكيادي 
Lang & Jackobowske  بأناه الادفاع عان الحقاوق الخاصاة، والتعبيار عان

بة ال األفكاااار والمعتقااادات والمشااااعر علاااى نحاااو صاااريى ومباشااار، وبطريقاااة مناسااا
فهاو ذلاك التاوازن  130حقاوقهمم انتهاكيترتب عليها أي أذى ل خرين أو تؤدي إلى 

 الصعب بين حق الفرد وحق ا خرين. 

 
 

الدكتور. علي عبود السوالم علوي.  مقوال لالسولوو ألتوكيودا واملهوارات االجتماعيوة وعالقتهوا سلسولوو االنفعوايل للغدوا بوني العواملني    130
 .  53نفس. العدد السابع واخلمسون. اهليئة املصرية العامة للكتا  .ص.  والعامالت.ل ملة علم ال

 
 ما هو السلوك ألتوكيدي؟ 

 
 تأكيد الذات 

التدرب على السلوك  
 ألتوكيدي 



 
109 

بتعريف اخر هو مأسلوب إيجابي وبناء في التعامل ماع ا خارين حياث يحتارم 
ماااان يتبااااع هااااذا األساااالوب احتياجااااات، ورغبااااات، وحقااااوق ا خاااارين، كمااااا يحتاااارم 

يركز هذا األسلوب علاى احتارام ا خار   131وحقوقه الشخصيةم  هت، ورغباهاحتياجات
كاحترام النفس تماما. فهاو يقار باحتياجاات ا خارين وحقاوقهم وال ينكار فاي الوقات 
ذاتااه الحقااوق واالحتياجااات الشخصااية. وهااذا هااو التااوازن فااي العالقااات مااع الناااس 

قوقااااه الااااذي قااااد يخاااال بااااه الاااابعض. فقااااد يعتاااارف الفاااارد بحقااااوق ا خاااارين وينكاااار ح
 واحتياجاته الشخصية. فيصبى كريًما مع ا خرين وقاسًيا على نفسه. 

 . توكيد الذات 2
شاااخص لدياااه قااادرة علاااى توكياااد الاااذات. فماااا هاااو  يصااااحب األسااالوب التوكياااد 

مفهاوم توكيااد الاذات؟ وكيااف يتادرب الفاارد علياه. توكيااد الاذات هااو قادرة الفاارد علااى 
ا وساالوًكا عاان مشاااعره وأفكاااره  واراءه تجاااه ا خاارين بأساالوب مقبااول. التعبياار لفظااً

كما ويرتكز توكيد الذات على تقدير الفارد لذاتاه )رضااه عان نفساه وقدراتاه( وعلاى 
م افهو وسيلة سلوكية نفسية تدفع الشخص إلى القي 132إحساسه بتقدير ا خرين له

بساالوك معااين للتعبياار عاان رأيااه والوصااول إلااى حقااه بطريقااة ترضاايه وتخفااف ماان 
ديااه، وهااذا يعااد ماان أساااليب تعااديل الساالوك المناسااب فااي العالقااات مشاااعر القلااق ل

ا مان   133بين األفراد  فأحياًنا الشخص ال يستطيع التعبير عان ماا يرياد بحرياة، خوفاً
 استياء الناس، فيكبت مشاعره.  

 

وتأكيااااد الااااذات يحتاااااج إلااااى التاااادريب وقااااد محاااادد النااااج وجاكوبوفسااااكي أربعااااة 
 إجراءات رئيسية لتأكيد الذات: 

 
131 Stephen Ministry Training Manual. Ibid. p. 97. 

132 http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=7910. 2012 /5/29 
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 ( تعليم الناس الفرق بين تأكيد الذات والعدوان وبين عدم التأكيد والتأدب. 1)
(. مساااعدة الناااس علااى التعاارف علااى حقااوقهم الشخصااية وحقااوق ا خاارين 2)

(. إنقاص العوائق المعرفياة والوجدانياة القائماة التاي تحاول دون الفعال 3وتتبعها. )
 والشعور بالذنب والغضب. التأكيدي مثل التفكير الالعقالني والقلق الزائد 

ساالط هااذا  134(. تنميااة مهااارات تأكيااد الااذات ماان خااالل الممارسااة النشااطةم4)
االقتباااس الضااوء علااى أربااع أفكااار الفاارق بااين توكيااد الااذات والتااأدب، معرفااة حااق 
الفرد، وحق ا خرين، مكافحة التفكير الالعقالناي، والشاعور المرضاي بالاذنب، ثام 

وهاذا النقاا  مهماة علاى مان يرياد أتبااع هاذا األسالوب   تنمية مهارات توكيد الذات.
التدرب عليها. والمالحظ أن الشاخص الاذي يتسام بالتوكياد أو اإلصارار يعبار عان 
مشاعره الحقيقية، ويدافع عن حقوقه، ويرفض الطلبات غيار المعقولاة، وفاي نفاس 

 وهذه معادلة صعبة تعبر عان تاوازن  135الوقت ال يهين أو يقلل من شأن ا خرين
 رائع بين حق الشخص، وحق ا خرين. 
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 . التدرب على السلوك ألتوكيدي 3
يحتاج التدرب على األسلوب التوكيد وقت وجهاد كبيار كال بحساب حالتاه وماا 
يريااد أن يغيااره فااي ذاتااه. فعاال ساابيل المثااال رفااض طلبااات ا خاارين بطريقااة عنيفااة 

لبًيا. ولكاان التعبياار عاان يعتباار أساالوًبا عاادوانًيا، وقبولااه باادون رغبااه يعتباار أساالوبا ساا
 الرفض بأسلوب غير جارح ل خرين يعتبر أسلوب توكيدي. 

فعناد طاارح قضاية ماان فاارد معاين وأناات مختلاف فيهااا فاايمكن أن تقاول أنااا لاادَي 
رأي اخر يمكن التفكير فيه. أنا أري طرح بعض األفكار األخرى حتى يكون لدينا 

هذا الموضاوع فارأي كاذا وكاذا.  بدائل نختار منه. أنا أري أن هناك اراء أخري في
وعناااد التعبيااار عااان رأي شخصاااي يمكناااك القاااول مأناااا أري أو أناااا أعتقااادم وصااااحب 
األسلوب ألتوكيدي واثق في نفسه، ال يستخدم تعبيرات مأنت خطاأم أو رأياك خطاأم 

 بل يستخدم تعبيرات تكون مقبولة ال تحفز ا خر للدفاع عن نفسه. 

 
أنااا أسااف أو أشااعر باألسااف ألنااي أخطااأت. وعنااد الخطااأ يااتم االعتااراف بااه: 

بهاااا، قاااد يساااتخدمها صااااحب األسااالوب السااالبي  النطاااقفكلماااة أساااف كلماااة صاااعبة 
بكثرة، ويرفض صاحب األسلوب العنياف اساتخدامها علاى اإلطاالق. أماا صااحب 
األسااالوب التوكيااادي فيساااتخدمها فاااي مكانهااااا ووقتهاااا. ومااان ضااامن التااادرب علااااى 

لمشااعر والعواطاف الداخلياة بأماناه ووضاوح دون األسلوب التوكيدي التعبير عان ا
خاااوف مااان أحاااد. فاااالخوف يعناااي أكبااات مشااااعري وال أعبااار عنهاااا وهاااذا ياااؤثر فاااي 
الصااحة النفسااية للفاارد. ويمكاان أن يكااون التعبياار كالتااالي أنااا ال اشااعر براحااة لفعاال 
هااذا األماار، أو أن أود أن نفكاار فااي البااديل، أود أن تفكاار فااي شااخص اخاار يقااوم 

 مة. بهذه المه
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الساالوك الساالبي يضاار صاااحبه ويجعاال منااه ضااعيف اإلرادة خالصااة القااول: 
جهااة بساارعة، يحتااج هااذا النااوع ماان النااس التاادرب للااتخلص ماان اينساحب ماان المو 

هاااذا السااالوك. والسااالوك العااادواني يضااار غياااره مااان النااااس، فالعااادواني لااايس فقاااط 
خاااارين وانتقااااادهم فاااااظ، والعاااادواني فااااي لااااوم ا لباالعتااااداء الباااادني باااال العاااادوان باأل

 . ةبطريقة غير مبرر 
ولكان النااس لام تولاد باه ولهاذا يحتااج إلاى  أفضالهمفهاو    ألتوكياديأما السالوك  
وصذا كانت رغبة فاي اكتسااب هاذا السالوك سيصال الفارد إلاى نتيجاة تدريب مستمر  

   مرضية. 

  اختبار تأكيد الذات
ت كيفياااة يمكناااك أن تعاااد هاااذا االختباااار بنفساااك أو ماااع مجموعاااة، وقاااد وضاااع

ويلااااوبي  هقااااام بإعاااداد لمسااااعدة الاااادارس علاااى العمااال علااااى تأكياااد الاااذات.  ءتاااهقرا
Willoubghy136 أن بعض األشخاص قد ال يجد مشكلة من الشكوى  مالحظوال

مااان خدماااة سااايئة فاااي مكاااان حكاااومي، أو مااان صاااديق، أو زوج/زوجاااه لكناااه يجاااد 
 137والدينلهم سلطة أو التعامل مع ال امشكلة في ذلك عندما يواجه أناسً 

 األسئلة: 
هال تحاتج بصااوت عااٍل إذا دفعاك شااخص معاين لكاي يتقاادمك فاي صااف  -1

 أو طابور؟
 هل تجد صعوبة في تأنيب مساعد أو شخص أقل منك منزلة؟ -2
 هل تتجنب الشكوى من خدمة سيئة في مطعم أو مكان عام؟ -3
 أنت من النوع الذي يعتذر بكثرة؟ -4
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)قماايص أو ثااوب( لاانفس المحاال بعااد اشااتريته  شاايهاال تتااردد فااي إرجاااع  -5
 أيام من شرائه بسبب عيب معين؟

هل تعبر عن ضيقك ومشاعرك بين حق عندما ينتقدك صديق دون وجه   -6
 الحين وا خر؟ 

 هل تتجنب األشخاص المحبين للتسلط والسيطرة؟ -7
هااال تفضااال الوقاااوف عااان الجلاااوس فاااي  اإذا وصااالت إلاااي اجتمااااع متاااأخرً  -8

 امية؟كرسي من الصفوف األم
 ؟امسيطرً  اهل تستطيع أن تعارض شخًص  -9
إذا وجاادت ساايارة فااي المكااان المفااروض أن توضااع فيهااا ساايارتك. فهاال  -10

 تبحث عن مكان اخر بداًل من أن تستفسر أو تحتج؟
هااال تجاااد صاااعوبة فاااي رفاااض سااالعة أو بضااااعة يعرضاااها علياااك باااائع  -11
 لحوح؟
 هل تعبر عما تشعر به؟ – 12
د األصاادقاء يشاايع عنااك أخبااار دعائيااة مساايئة هاال إذا ساامعت بااأن أحاا -13

 تتردد في إيقافه عن ذلك؟
 قاادم بالتماااس لطلااب معونااة ماديااة لشاايءهاال ماان الصااعب عليااك أن تت -14
 مهم؟

 آرائك لنفسك؟بهل تحتفظ في الغالب  -15
 هل تجد صعوبة في بدء مناقشة أو حديث مع شخص غريب عنك؟ -16
تلطافك لااابعض األشاااياء بصاااورة هااال تساااتطيع أن تعبااار عااان حباااك واسااا -17
 متفتحة؟
قدم لك في المطعم بطريقة ال ترضيك هال الذي  إذا شعرت بأن الطعام    -18

 من مالجرسونم؟ وتشك
 مشاعر ا خرين؟ ذىهل تتجنب إ -19
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المحاضار إذا شاعرت بابعض  ىإذا حضرت محاضرة عامة هل تارد علا  -20
 التناقض في كالمه؟

 بحثًا معن السالمم؟ هدوئك ىهل تحافظ أحيانًا عل -21
 إذا طلب منك صديق طلبًا غير معقول هل ترفض ذلك ببساطة؟ -22
إذا حااادث أناااك اكتشااافت أن بااااقي النقاااود التاااي أعطيااات لاااك فاااي مكاااان  -23

 تجاري ناقصة هل تعود من جديد لتوضيى ذلك؟
إذا منعااك البااوليس ماان الاادخول لمكااان هااو فااي الحقيقااة ماان حقااك هاال  – 24
 تحتج؟
قك قرياااب )أب أو أت( تحترماااه هااال تخبااائ مشااااعرك باااداًل مااان إذا ضااااي -25

 الكشف عن ضيقك الحقيقي؟
هل يظهر غضبك من أفراد من نفس جنسك أكثر مماا يظهار ماع أفاراد   -26

 من الجنس ا خر؟
 هل تجد صعوبة في مدح ا خرين أو تقريظهم؟  -27
هاال لااديك أشاااخاص موثااوق فاايهم تساااتطيع أن تناااقش معهاام مشااااعرك  – 28

 قيقية؟الح
ن بقاادرتهم علااي المقاومااة مهمااا و هاال ُتعجااب باألشااخاص الااذين يحتفظاا -29

 حاول ا خرون تخطيئهم؟ 

التعبير عن الثقة وتأكيد الذات يظهر في اإلجابة ب :  حل اختبار تأكيد الذات
، 24، 23، 21، 20، 18، 17، 12، 9، 6، 1)نعااام ( علاااى العباااارات التالياااة: 

، 11، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2علاااى التاااالي:  . واإلجاباااة ب مال(30، 29، 25
وعلااااااااااى الاااااااااارغم ماااااااااان أن م 29، 28، 27، 26، 22، 19، 16، 15، 14، 13

درجتاك الكلياة تكشاف عان تأكياد الاذات فاإن مان المهام أكثار هاو تحدياد المجاااالت 
 138مهما قلت  لالهتمامالتي تشعر فيها بعدم الثقة أو العجز، فهي مدعاة 
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يواجه الفرد مشكالت قد تكاون بسايطة ال تاؤثر علاى حياتاه. وقاد تكاون معقادة 
وصدارة  اإداراتهااااتااااؤثر علااااى مسااااتقبله تااااأثيًرا كبيااااًرا. تحتاااااج المشااااكالت إلااااى كيفيااااة 

مهاااارة تحتااااج إلاااى التااادريب المساااتمر،  Problem Managementالمشاااكالت 
اج إلااى مساااعدة قليلااة ماان المشااير، وهناااك مشااكالت فهناااك مشااكالت صااغيرة تحتاا

كبياارة تحتااااج إلاااى تااادخل مااان المشااير لكاااي يساااتطيع مسااااعدة المستشاااير فاااي إدارة 
 مشكالته. 

 

 
 

 أوالً: أنواع المشكالت

يطلب من المشير التدخل في مشاكالت متعاددة، نطارح فاي هاذه الفكارة بعاض 
 منها مثل: 

 

مهارة التفكير وكيفية إدارة  
 المشكالت 

 كالت أنواع المش كيفية إدارة المشكالت 
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 . مشكالت أسرية 1
هنااااك تحااادي يواجاااه النااااس عناااد االرتباااا  يتمثااال فاااي كيفياااة اختياااار شاااريك/ة 
الحياااة ألن هااذا ساايؤثر بالساالب أو اإليجاااب علااى مسااتقبل الفاارد. وبعااد الاازواج قااد 
تباادأ التحااديات فهناااك مشاااكل بااين الاازوجين نااذكر بعااض منهااا علااى ساابيل المثااال 

 مثل: 

 قة الزوجين ا. عال
هنااااااك مشاااااكالت باااااين الااااازوجين تتمثااااال فاااااي زوجاااااة متسااااالطة، زوج ال يقبااااال 
المناقشة، أو زوج ال يشارك في شئون البيات، أو زوجاه مهملاة فاي بيتهاا وأبنائهاا، 
الخيانة الزوجية. زوجة تشعر أنها أرغمات علاى الازواج مان رجال ال تحباه، زوجاه 

تزوجتااه. زوج عنيااف قاااس، كاناات تسااتحق رجاال أفضاال مان هااذا الااذي  أنهاااتشاعر 
 139زوجه منتقدة لزوجها في كل شيء
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 ب. الجنس
الجنس عطية من ن في الزواج، ويساعد التوافق الجنسي بين الازوجين علاى 
حاال مشااكالت كثياارة قااد تعتاارض طااريقهم. كمااا يساااعد عاادم التوافااق الجنسااي علااى 

 امختًص  ابيبً أو ط اوجود مشكالت ومشاحنات بينهم. وأحيانا يشارك الزوجان مشيرً 
 يتعايشون مع المشكلة.   ى لمساعدتهم، وأحياًنا أخر 

 ج. العالقة باألبناء
يختلف ا باء و األمهات في طرق تربيتهم لألبناء، فينشأ عان ذلاك عدياد مان 
المشاااكالت. ومعاملاااة األبنااااء، تتاااراوح باااين القساااوة، واإلهماااال، والتميياااز باااين الولاااد 

 140علاى األبنااء وياؤثر علاى عالقاة الازوجين معااوالبنت، والتدليل فيؤثر هذا سلبا 
 كما قد تنشأ مشكالت بسبب تعليم األبناء في المدارس، والجامعات. 

 د. مشكالت اقتصادية
تتمثل المشكالت االقتصادية في قلة الدخل، أو كثرته أو بخل أحاد الازوجين. 

؟ في أي هل الزوجة تعمل أم ال. ومن يتولي اإلنفاق على األسرة الزوج أم الزوجة
ما هي أوجه اإلنفاق وكيفية االدخار؟ مان هاو كافء فاي إدارة ؟ عمل يعمل الزوج
فمشكالت األسارة كثيارة وهاي تتاراوح ماا باين األنانياة، والصاراع   ااألمور المالية؟ إذً 

علااى الساالطة فااي ماان ياارأس البياات، وماان يااتحكم فااي األمااور الماليااة. كيفيااة تربيااة 
الوصاول إلاى توافاق جنساي يرضاى عناه الطارفين.   األبناء والتعامل معهم. وكيفياة

والمالحظ أن وجاود مشاكالت أسارية لايس معنااه فشال األسارة بال معنااه أن األسارة 
الزوجاان بأنفساهما  التسعى للتوافق لتصل إلى استقرار نفسي واجتماعي. وقد يصا
 إلى التوافق وقد يصال عن طريق مساعدة مشير لهما.   

 انية. مشكالت العالقات اإلنس2
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ا  تااااأتي للمشااااير مشااااكالت بساااابب العالقااااات بااااين األفااااراد الااااذين يخاااادمون معااااً
مفالعالقات البشرية داخل الكنيسة، تؤثر عليها انفعاالت وعواطاف بشارية مختلقاة. 
فهناك من يقدر أن يعمل بروح الفريق وهناك من ال يقدر أن يعمال إال وحاده. بال 

وهنااااك مااان تثياااره الغيااارة و أناااه مااان داخااال عمااال الجماعاااة هنااااك مااان يقااادر غياااره 
وهاااذا الناااوع مااان التحاااديات ال ينتهاااي ألناااه تحكماااه ظاااروف النااااس،  141المقارنااااتم

ودوافعهم للخدمة وشخصياتهم. كما تؤثر االنتقادات على الجو العام في الكنيسة، 
فهناااااك ماااان يحاااااول الساااايطرة علااااى غيااااره، وماااان يرغااااب فااااي أن يكااااون األول فااااي 

 ذا يؤثر بالسلب على العالقات في الكنيسة. الكنيسة، ومن يتصرف بسلبية. وه

 

فقاد تتطلاب بعاض المشاكالت إلاى  ،وتحتاج المشكالت إلى صبر ووقت للحل
الوصااول إلااى دائاارة الغفااران، والمصااالحة وعلااى المشااير فااي هااذه الحالااة أن يتحلااى 
 :بالصبر فمن المالحاظ أن مالغفاران ال يحادث أوتوماتيكياا بال يحادث علاى مراحال

اإلدانة عن االمتداد، ثم مرحلة عدم اإلدانة، ثم مرحلاة قباول االثناين مرحلة توقف  
لبعضاااهما، ثااام بااادء التجااااوب، ثااام التجااااوب. وعناااد وجاااود التجااااوب تكاااون المغفااارة 
الحقيقية قد تمت...وقد تطلب مان اإلنساان أن ينساى اإلسااءة، واإلنساان بطبيعتاه 

ير إدراك أن فعلاااااى المشااااا 142ال ينساااااى، ولكناااااه يتغاضاااااى عااااان المحاسااااابة عليهاااااام
المشاااعر اإلنسااانية ال تتغياار بساارعة ماان الخصااام إلااى الغفااران ولكنهااا تحتاااج إلااى 

 العالقة ثانية إلى المصالحة.  ءبد أجل وقت من 
هذا معناه أن ال يساتعجل المشاير طلاب المصاالحة الكاملاة باين المتخاصامين 

لبادء قي وقت قصير، فاالمهم الوصاول بهام إلاى مرحلاة قباول بعضاهم الابعض ثام ا
فاي مراحاال الغفاران والتااي مقااد تأخاذ أساابوعا أو شاهرا أو عامااا وقااد تصال إلااى جاازء 
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من المراحل وال تكمل الطارق وقاد تكمال الطرياق إلاى كال المراحال. إن المشاكالت 
 143التي تحتاج السترداد الثقة بين طرفين، ال شك أنها تحتاج إلى وقت طويلم

 
فعلاااى المشاااير أن يحااااول  وتحتااااج المشاااكالت إلاااى هااادوء فاااي التعامااال معهاااا

إرجاع الهدوء بقدر اإلمكان لطرفي النازاع ألن مأصاحاب المشاكالت يكوناون دائماا 
ثائرين، يلقون التهم جزافا، وقد يحتاج األمر في البداية، أن الشاكي يتكلم براحته، 

ألمر للمواجهة بين األطراف التنطلق انفعاالته، وصحساساته براحة كاملة. وقد يلزم 
فالمواجهااة بهاادوء تعطااي  144صاامة، ممااا يكااون أحيانااا حااادا، وعنيفااا، ومثياارامالمتخا

فرصة لكل طرف أن يبدي بوجهة نظرة دون خوف، وبالتالي يكون هناك أمل في 
 الوصول إلى حل.  

 
 ثانيًا: إدارة المشكالت 

هناااك احتياااج قااوي فااي المشااورة لكيفيااة إدارة المشااكالت، فمااا المقصااود بااذلك؟ 
دام مهااارة التفكياار خكاارة كيفيااة إدارة المشااكالت، عاان طريااق اسااتنطاارح فااي هااذه الف

 :  يكالتال
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 . استخدام مهارة التفكير 1

عويااة ال تركااز فقااط علااى المشاااعر والساالوك لكنهااا تسااتخدم مهااارة ا فالمشااورة الر 
بأناااه المشاااير، ولااادي المستشاااير. ماااا هاااو التفكيااار؟ ميعااارف التفكيااار  ىالتفكيااار لاااد 

مالتقصاي المادروس لخبارة مان أجال غارض ماا. وقاد يكاون ذلاك الغارض هاو الفهاام 
القرار، أو التخطيط، أو حل المشكالت أو الحكم على األشاياء أو القياام   اتخاذ أو  

إال  ةواألكاديميااإلدارياة  راألماو وبالرغم من أننا نساتخدم التفكيار فاي   145بعمل مام

 
. ص. 2002. الوودكتور موودا عبوود الكوور" حبيووا. لأةاهووات حديثووة يف اعلوويم التفكووريل يف ملووة علووم الوونفس. العوودد الرابووع والسووتون.   145
128  . 

مهارة  
 التفكير 
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فكياار ألنهااا ضاارورية لحاال الصااراعات وحاال فااي المشااورة ال نسااتبعد مهااارة الت إننااا
 المشكالت.  

 

 ومهارة التفكير مهارة قابلة للتعلم من خالل ما يأتي:  

 .اإلصغاءوقد قدمنا فصاًل عن  ،ل خرين اإلصغاءمزيد من  •
اساااتخدام التفكيااار لالستكشااااف باااداًل مااان اساااتخدام للااادفاع عااان وجهاااة نظااار  •
 معينة. 

 ع الناقد. من التفكير غير النو  أشكالاستخدام  •

 مزيد من الرغبة في التفكير في الموضوعات الجديدة بدال من رفضها.  •

ماان خااالل مااا ساابق علااى المشااير أن يساااعد المستشااير  146مزيااد ماان الثقااة •
خاالل الممارساة فاي حياتاه العملياة، وفاي قدرتاه علاى   نالتفكير ماعلى تعلم مهارة  

   االختيار بين البدائل المختلفة لقضيته المطروحة للحل.
 

وهنااك بارامج تساامي بارامج تعلاايم التفكيار وماان ضامنها برنااامج يسامي منحنااي 
 األتي:  ومفادهحل المشكالت 

إكساب الفرد طرًقا تسكبه القدرة على التعامل ماع المعلوماات. وأكادت الدراساة 
 ،أن هناااك عالقااة بااين الااذكاء والتفكياار عالقااة جزئيااة وليساات عالقااة ساابب ونتيجااة

رة علاى حاال المشااكالت، وصذا كااان الاذكاء غياار قاباال للتنميااة فااي القااد يظهااران ا مافه
ونحاااول فااي بقيااة هااذا الفصاال تأكيااد  147فااي نظاار الاابعض فااالتفكير ممكاان تنميتااه

 على كيفية استخدام التفكير في فهم وصدراك المشكلة. 
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 . طرح المشكلة 2
يعطى المستشير فرصة في بداياة المقابلاة لطارح القضاية التاي ياود أن يشاارك 

المشير. وقد أطلق عليها رولو مااي مرحلاة مفضفضاةم المستشاير أو ماعترافاهم   بها
على المشير مراعااة أن يكاون كالماه قلاياًل ويعطاي الفرصاة كاملاة فبما في داخله.  

للمستشير ليعبر عن ما في داخله. وبعد ذلك يمكن توجيه المستشير إلى المشكلة 
كلته نظااًرا لحساسااية الموضااوع الرئيسااية فقااد يحجاام المستشااير عاان الاادخول فااي مشاا

وهنا يشجع المشير المستشير أن يبدأ الكالم مان أياة نقطاة حتاى يساتطيع الادخول 
ويجاااد الفااارد فاااي مرحلاااة الفضفضاااة صاااعوبة كبيااارة فهاااو  148فاااي مشاااكلته الحقيقياااة

يتحسس موقف المشير ورد فعله تجاه ما يمر به مان ظاروف. فمرحلاة الفضفضاة 
ألنهاااا تمثااال بداياااة طلاااب المشاااورة وبداياااة  مااان أصاااعب المراحااال علاااى المستشاااير

العالقة باين المشاير والمستشاير فاي هاذه المشاكلة، ولهاذا فهاي تحتااج إلاى تشاجيع 
وحنكااة ماان المشااير لكااي يساااعد المستشاااير أن يشاااركه بمااا ياادور فااي نفساااه دون 

 أخفاء لبعض المعلومات. 

 

 تشخيص ال. 3

ومحاولااة تفساايرها ليااتم  كياف يااتم تشااخيص المشااكلة يااتم أواًل بجمااع المعلومااات 
 التشخيص السليم كالتالي: 

 ا. جمع حقائق عن المشكلة 
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ميتم جمع حقائق عان المشاكلة متاى بادأت، وكياف؟ مان هام األشاخاص الاذين 
تشملهم المشكلة؟ وكيف؟ من هم األشخاص المتأثرين بالمشكلة؟ وكيف؟ ما الذي 

 149تى ا ن؟محدث حتى ا ن؟ متى؟ وأين؟ ما هي اإلجراءات التي طبقت ح

 

فبعض الناس يرغبون فاي حال المشاكلة ولكان ال يبحاون بكال المعلوماات عان 
المشكلة وهذا يوقع المشير في ارتباك. فاألمانة تقتضي وضع كل المعلومات عن 
المشكلة بطريقة موضوعية ال تخص فرد معين بل تطرح وجهات النظر األخارى. 

ن فااي المشااكلة مثاال ممااا هااي وهنااا نتطاارق ماان المعلومااات إلااى األشااخاص الفاااعلي
العناصر المؤثرة على المشكلة والتي تقع داخل السايطرة؟ وماا هاي العناصار التاي 

فهنااااك  150تقاااع خاااارج السااايطرة؟ ماااا هاااي القياااود المفروضاااة علاااى حااال المشاااكلة؟م
علااى  مفروضااةعناصاار فاعلااة ولكنااه تقااع خااارج الساايطرة، وهناااك قيااود قااد تكااون 

 الحلول المطروحة. 

 ب. التشخيص 
ن األسلوب األمثل لحل المشكلة هو تشخيصها الصحيى، أي تحديد نوعيتها إ

وأساابابها عاان طريااق الحصااول علااى معلومااات كافيااة تساااعد فااي تحدياادها. حيااث 
ومعرفااة مسابباتها أو العواماال المسااببة  همتتطلاب المشااكلة تحدياادها وتشخيصاها بدقاا

ئادة إعطااء عاالج لها، وهذا التشخيص يعتبر أهام وأخطار مان العاالج نفساه فماا فا
والجدير بالذكر أن مرحلة تشخيص المشكلة نقطاة مهماة   151سليم لمشكلة خاطئةم

ا وبالتاااالي يختاااار حااااًل ياااللغاياااة فقاااد ياااأتي فااارد لد  ا خاطئاااً ه مشاااكلة ويضاااع تشخيصاااً
ا، أو قاااد يفتااارض تشاااخيص مبااادئي وبعاااد الجلساااة ماااع مشاااير مااادرب تظهااار  خاطئاااً
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ئماا المشاكلة الحقيقياة. فاإن دراساة مشكلة أخري مفالمشكلة الظاهرياة ليسات هاي دا
المشكلة تحتاج إلى االستماع إليها من أصحابها، وممن يعرفون خلفيتها وجوانبهاا 

فلااو أمكاان االسااتماع إلااى أكثاار ماان طاارف ساايكون التحديااد مبنااي علااى  152العدياادةم
عاادة أطااراف، وهااذا كلمااا أمكاان ألنااه فااي بعااض المشااكالت ياارفض المستشااير أن 

وهااذا ماان حقااه، فااي هااذه الحالااة يمكاان للمشااير أن يبااذل يعاارف أحااد عاان مشااكلته 
 جهًدا في تحديد المشكلة مع المستشير وحده. 

 

ويشااامل تحدياااد المشاااكلة مدراساااة مااان لهااام أثااار علاااى المشاااكلة، أو مااان يثيااارون 
المشكلة من وراء الستار، أو األساباب الدافعاة إلثاارة المشاكلة وامتادادها، والعوامال 

حياًنا توجد أطراف تعمل مان خلاف الساتار تزياد المشاكلة فأ 153التي تزيدها التهابام
تعقيًدا، فالمشير يعمال ماع المستشاير الظااهر أماماه ولكان المحارك للمشاكلة قاد ال 

 يظهر في الصورة ولكنه يحتاج لمن يكتشفه ويكتشف ما مدي قوة تأثيره؟  

 
ها د ويباااادأ المشااااير بعااااد ذلااااك فااااي تفسااااير أسااااباب المشااااكلة كجاااازء ماااان تحدياااا

ا، فالمشاااير يقتااارح تفساااير أساااباب المشاااكلة ومالتف ساااير دور المشاااير والمستشاااير معاااً
ويطرحه على المستشاير لكاي يفهام وجهاة نظاره فاي المشاكلة. قاد يوافاق المستشاير 

ا إلااى تفسااير للمشااكل وصذا  154مةعلااى تفسااير المشااير وقااد يعتاارض المهاام يصااال معااً
ا يقصااده وقااد أختلااف المشااير مااع المستشااير فااي التفسااير يحاااول المشااير شاارح ماا

ا وتحاال المشااكلة. وقااد يقاااوم المستشااير تفسااير المشااير  تتطااابق وجهااات النظاار معااً
ا أو علاااى طاااول الخاااط.  وهاااذا ماااا يمكااان أن نطلاااق علياااه اساااتخدام الوساااائل  مؤقتاااً
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الدفاعياااة فقاااد يااادافع المستشاااير عااان نفساااه بأناااه غيااار مسااائول عااان المشاااكلة، ألناااه 
 يحاول الهروب من تحمل مسئولية الخطأ. 

 

 . وضع األهداف 4
وضع األهداف خطاوة هاماة فاي إدارة المشاكلة وحلهاا. مماا هاي أهاداف طالاب 
الحااال وماااا هاااي أهاااداف األطاااراف األخااارى المتاااأثرة بالمشاااكلة؟ وماااا هاااي أهااادافهم 

  155الواجب مراعاتها عند حل المشكلة؟م
وهناك صفات لألهداف الناجحة كالتاالي: ما. أن تكاون مهماة للمستشاير. ب. 

ج. أن تكون صاغيرة يمكان تحقيقهاا. د.   اضحة، محددة، قابلة للقياس.أن تكون و 
يمكن وصفها على أنها رنية جديدة. ه. أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق فاي فتارة 
زمنيااة معنيااة. و. أن تصااف وجااود شاايء ولاايس غياااب شاايء مااا غياار المشااكلة. 

ي البيااات، أو المسااااعدة فااا هماااا للتنااازه،فماااثاًل زوجاااان يتشااااجران الهااادف هاااو خروج
ولاااايس وقااااف الشااااجار. ح. تحتاااااج إلااااى مجهااااود ماااان المستشااااير فهااااي ال تتحقااااق 

 156تلقائًيام

 

  الحل. مصادر 5
المصاااادر التاااي تعاااين علاااى إدارة المشاااكلة يمكااان أن تكاااون مصاااادر داخلياااة، 

 ومصادر خارجية. 
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 المصادر الداخليةا. 
ت. تكمااان المصاااادر الداخلياااة فاااي شخصاااية اإلنساااان مااان قاااوي داخلياااة ومهاااارا

وأساالوب التعاماال مااع مشااكالت سااابقة وخباارات نجحاات فااي الماضااي للتعاماال مااع 
مشااكالت ساااابقة. وهااذا يتطلاااب مااان المشااير معرفاااة كياااف تصاارف المستشاااير فاااي 

  157الماضي في بعض المشكالتم

 
وتشاامل المصااادر الداخليااة للفاارد مسااتوى الااذكاء، ومسااتوى تعلاايم وثقافااة الفاارد، 

تاااي تاااؤثر علاااى قدرتاااه علاااى التعامااال ماااع كماااا تشااامل خصاااائص وسااامات الفااارد وال
ولهاااذا علاااى المشاااير أن يكتشاااف هاااذه المصاااادر  158المشاااكالت، وصااانع القااارارات 

ويساااااعد المستشااااير علااااى اسااااتخدامها. فالمصااااادر الداخليااااة قااااد تساااااعد أو تعيااااق 
التعامااال ماااع المشاااكالت بطريقاااة ناجحاااة. فهنااااك الفااارد المتشااادد الاااذي يتخاااذ قاااراًرا 

ها يجبر اخرين على قبول رأيه. وهنااك الشاخص الاذي يقبال متشدًدا وديكتاتورًيا في
ة يااالتفاااوض ويصاال إلااى حاال وسااط يرضااي جميااع األطااراف. وهناااك صاااحب العقل

 الخرافية والذي ينتظر قوة خارج ذاته تتدخل وتحل المشكلة.  

 
وقاااد تشااامل المصاااادر الداخلياااة العوامااال العاطفياااة حياااث يعبااار عااان العواطاااف 

ة، والخوف، والسعادة. فالعوامل العاطفية تلعب دوًرا فاي بأحاسيس الحب، والكراهي
حل  ىإلفإذا ساد األسرة حب وتفاهم، سيكون الوصول  159تفضيل قرار على اخر

أسااهل وأسااارع أماااا إذا سااااد األسااارة الكراهياااة والتاااوتر فسااايكون الوصاااول إلاااى حلاااول 
 مستحياًل.    

 
157 Ibid. p. 50. 
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 المصادر الخارجية  .أ
ي يعاااش فيهاااا اإلنساااان. وهاااي تشااامل وهاااي المصاااادر التاااي تقاااع فاااي البيئاااة التااا

والمؤسساات، واألسارة، واألصادقاء،  الفرد،الكنيسة، المجموعات التي يتعامل معها 
. يقاادم المشااير هااذه المصااادر كنااوع ماان المساااعدة لكااي ال واألمااوال والممتلكااات..

وهنااااااك مصاااااادر خارجياااااة يمكااااان  160يختاااااار منهاااااا المستشاااااير كياااااف يساااااتخدمهام
ا االسااتعانة بهااا مثاال رعاااة  الكنااائس، والمشاايرين. وتحاادد المصااادر الخارجيااة طبقااً

قاادرتهم علااى تقااديم المساااعدة. ودور المشااير ينحصاار فااي  ىلنوعيااة المشااكلة ومااد 
تعريااف المستشااير بالمصااادر الخارجيااة فقااد ال يعرفهااا أو يعرفهااا، ولكاان ال يعاارف 

 كيف يستخدمها.   

 

 . دراسة البدائل 6
شير مع المستشير فاي وضاع بادائل للحال بعد الخطوات سالفة الذكر يفكر الم

سواء الصالى وغير الصالى. ما هاو الباديل؟ ميقصاد بالباديل حال مقتارح يؤخاذ فاي 
االعتبار إلى جانب حلول أخرى مقترحة بغرض المقارنة والتقييم حتى ياتم اختياار 
واحد من هذه البدائل. ...فلكال مشاكلة عادد كبيار مان الحلاول تتعادد مان الاال حال 

 161مإلى الحل

 
لهاذا ميكتااب المشاير مااع المستشااير قائماة بالباادائل، ثاام تساتبعد الباادائل التااي ال 
تحقااق أهااداف المستشااير وال تساااعد علااى الحاال. ويااتم دراسااة البااديل الااذي يساااعد 

 
160 Howard. W. Stone. Ibid. p. 50.  

 .  517الدكتور حسة حممد خري الدية. وآخرون. مرجع سبق ذكره. ص.    161



 
130 

 اختيااارفاادور المشااير هنااا لاايس  162علااى الحاال ويتحماال المستشااير النتيجااة والتنفيااذ 
 على اختيار أفضلها.  عدتهومساالبديل بل دراسة البدائل مع المستشير، 

 
ويراعي المشير في ذلك، مساعدته للمستشير على اختيار بديل يحقق العدالاة 
بين األطراف المتنازعة، بما فيهم المستشير، فال استمرار لسالم بدون عدالة. فإذا 
أحااس احااد األطااراف أن ا خاار ساالبه حقااه، سيشااعر بااالظلم، والشااعور بااالظلم فااي 

ى اإلحساساااات النفساااية علاااى الفااارد. حتاااى لاااو كاااان أحاااد حااال المشاااكالت مااان أقسااا
األطراف متساهاًل في حقه على المتدخلين في المشكلة أن يراعاوا ذلاك، فالمسااندة 

وهااذا لاايس باااألمر الهااين ولكنااه  163العادلااة هااي التاازام يقااوم بااه ماان يحاال المشااكلة
يواجاااه تحاااديات ويمكااان تبصاااير المستشاااير باااذلك فاااي طااارح البااادائل وكيفياااة عمااال 

 وازنة بين حقه كفرد وحق من يتعامل معهم. م

 

 كيف يتم اختيار البديل القوي؟ 
مياتم ذلاك فاي ضاوء عادة اعتباارات، منهاا أن ؟  كيف يتم اختياار الباديل األقاوى 

ا ومسااتقباًل، وأن يكااون أكثاار واقعياااة،  يساااعد هااذا البااديل علااى حاال المشااكلة حاليااً
نفيذه في وقت معقول وبتكلفة ويتمشى مع الظروف واإلمكانيات المتاحة، ويمكن ت

  164مناسبةم
 –عناصاار أساسااية فااي تقياايم الحلااول البديلااة كالتااالي: اإلمكانيااة  ةوهناااك ثالثاا

 المرغوبية  –المالئمة 
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فقاااد  165: هااال هااذا الحااال ممكااان؟ فهنااااك حلااول خيالياااة غيااار ممكناااةاإلمكانيةةةة
يار قابال للتطبياق أي غيار ممكان. لهاذا يكون بديل خيالي، واخار سايء، وثالاث غ

 يراعى أن يكون البديل ممكًنا. 

  
ويمكااان أن نطلاااق علاااى اإلمكانياااة فكااارة الجااادوى أي ماااا هاااي الماااوارد الالزماااة 
لتنفيااذ البااديل أو إلااى أي حااد سااوف يااؤدى هااذا البااديل لحاال المشااكلة، وهاال البااديل 

وصمكانيااتهم والنتيجاة  فادائًما يلجاأ النااس إلاى حلاول تفاوق قادراتهم  166يمكن تنفياذه؟
 هي وجود بديل يشعرهم  باإلحبا  ألنه يفوق طاقتهم. 
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: هااااال يفاااااي الحااااال بالمعاااااايير المطلوباااااة؟ أي التاااااي وضاااااعت فاااااي المالئمةةةةةة
وتشير المالئمة مإلى مدى مالئمة البديل لحل المشكلة بعيًدا عان أياة   167األهداف

هاااذا الباااديل  اعتباااارات أخااارى. وتجياااب علاااى الساااؤال: هااال الباااديل مناساااب؟ وهااال
 168مال عملي؟ )من حيث التكلفة والوقت..

 

هل يميل النااس أطاراف النازاع إلاى هاذا الحال، ويقبلوناه؟ وماا هاي   المرغوبية:
فالمرغوبية تفرض على األطراف المخلصة لحل المشكلة   169المعارضة المحتملة؟

د قبول الحل المطروح ومناقشته من كافة جوانبه. فقد يكون بديل ياوفر مكساب لفار 
وخسااارة  خاار، هااذا النااوع ماان الباادائل ال يمكاان أن نطلااق عليااه بااديل قااوي. وهنااا 
يقاااوم المشاااير بتبصاااير المستشاااير بأناااه لااايس كااال ماااا يرغاااب فياااه يخااادم مصاااالى 
األطراف األخرى التي يتعامل معهاا، ولهاذا علاى المستشاير أن يارى ماا هاو الحال 

 ًعا. الوسط الذي يخدم مصالى األطراف التي ترغب في السالم م

 
قد يختار المستشير حاًل صعًبا غير عملي، أو يختار ماا يخادم مصاالحة هاو 
دون وضاااع فاااي االعتباااار مصاااالى ا خااارين. هاااذا الناااوع ال يولاااد ساااالًما فاااي حااال 

 المشكالت. فالبديل القوي يكون ممكًنا، مالئًما، ومرغوًبا من أطراف المشكلة. 

 . التنفيذ 7
 ىتنفياااذ يراعاااالاختياااار باااديل معاااين. وفاااي  يبااادأ المستشاااير مرحلاااة التنفياااذ عناااد 

وضاع خطااة للتنفياذ تقساام إلااى مراحال صااغيرة قابلااة للتحقياق. والمالحااظ أن التنفيااذ 
أصعب مرحلة في إدارة المشكالت ألن التنفيذ يتطلب التغييار، وقاد يارفض النااس 
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 التغيير أو يترددون في التنفيذ، أو يتراجعاون، أو يخاافون مان النتاائج، ولهاذا ياأتي
وعنااادما يجاااد  170دور المشاااير باااأن يكاااون مشاااجًعا ومساااانًدا لتنفياااذ ماااا اتفقاااوا علياااه

 باقي الخطة.سيكملون  ذ التنفيفي ع يشجاألفراد الت

 

في التنفيذ اختياار طارق قاد تكاون جديادة وخالقاة باداًل مان الطارق التاي   ىيراع
 اعتااد عليهاا الفارد عناد مواجهاة المشااكالت. فعناد اساتخدام طريقاة نجحات فاي حاال
مشكلة ما في السابق قد يحد مان قادرة الفارد علاى التفكيار فاي طارق جديادة. وهاذه 

بمعناااي ميااال الفااارد لحااال  Limited viewالمشاااكلة تسااامى محدودياااة التفكيااار 
  171المشكلة بطريقة التي اعتاد عليها

  م. التقيي8

درس المشاااير مااادى التقااادم تجااااه الحااال وصذا كاااان هنااااك تقااادم ملحاااوظ يشاااجع 
ر على استكمال الخطة. والتقييم يبين ما أنجز وما تبقى للوصول المشير المستشي
 172إلى حل كاملم

عرضااات فاااي هاااذا الفصااال مهاااارة إدارة المشاااكالت بااادًءا مااان خالصاااة القاااول: 
يحتااج المشاير إلاى تنمياة مهاارة التفكيار فاي المشاورة استخدام مهارة التفكير حياث  

ي بااادائل للحااال حتاااى فهاااي مهاااارة مهماااة فاااي فهااام وتحليااال المشاااكالت والتفكيااار فااا
ثاام تطرقنااا إلااى عادة بنااود تساااعد علااى حاال كلها. ايساتطيع مساااعدة الناااس فااي مشا

المشااكالت باادون ظلاام لطاارف علااى حساااب ا خاار. فالمشااكالت قباال حلهااا تحتاااج 
 إلى كيفية إدارتها. 

 
170 Howard. W. Stone. Ibid. p. 51, 52. 
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نسااان، وقااد تكااون الحاجااات بيولوجيااة مثاال هناااك حاجااات أو دوافااع تواجااه اإل
ة، تاااااارتبط بااااااالتطبيع وقااااااد تكااااااون حاجااااااات اجتماعياااااا الاااااا الطعااااااام والشااااااراب، ...

الحاجات تدفع الفرد إلاى إشاباعها وصن أشابعها بطريقاة مقبولاة لاه   االجتماعي، هذه
وللمجتمااع يكااون توافقااه سااوًيا. وصن أشاابعها بطريقااة غياار مقبولااة لااه وماان المجتمااع 

فاااق؟ يعااارف التوافاااق. وصذا لااام يشااابعها يشاااعر باإلحباااا . فماااا هاااو التو شاااعر بعااادم ا
بأنااه معمليااة ديناميكيااة يقااوم بهااا الفاارد بصاافة مسااتمرة فااي  Adjustmentالتوافااق 

محاولة لتحقيق التوافق بينه وبين نفسه أواًل. ثم بينه وبين البيئة التي يعايش فيهاا، 
. ويتحقااق هااذا التوافااق بااأن وتشاامل البيئااة كاال مااا يحاايط بااالفرد ماان مااؤثرات عدياادة

يقااوم الفاارد بتغيياار ساالوكه للمااؤثرات المختلفااة  للوصااول إلااى حالااة ماان االسااتقرار 
ن يتعلاق األول باالتنظيم النفساي ين أساساييوتتضمن عملية التوافاق بعاد   173النفسي

الذاتي ويسمي بالتوافق الشخصي. ويتعلاق الثااني بالعالقاات باين الاذات وا خارين 
االجتماعي ونقدم في هذه الدراسة كل منهما على حدة في النقا  ويسمي بالتوافق  

 التالية: 
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 أوال: التوافق الشخصي 

تعريااف التوافااق الشخصااي، وخصائصااه، وكيفيااة إلااى نتعاارض فااي هااذه الفكاارة 
 الوصول إلى الرضا عن النفس. 

 

 
 
 ؟ق الشخصي. ما هو التواف1

يطلق على التوافق الشخصي، التوافق الذاتي، أو التوافاق النفساي. وهاو يعناي 
ا، واكتساااب القاادرة  دوافعااهقاادرة الفاارد علااى التوفيااق بااين  المتصااارعة توفيقيااًا متوازنااً

علي حال الصاراعات التاي تواجهاه والاتحكم فيهاا بصاورة مرضاية والقادرة علاي حال 

 
و التوافق  ما ه

 الشخصي؟

 
خصائص التوافق 

 الشخصي 

 
 الرضا عن النفس 
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فالقادرة علاى  174بدل الهرب منهاا أو التموياه عليهاا  االمشكالت النفسية حاًل ايجابيً 
 حل الصراعات الشخصية والتحكم فيها يعتبر داللة على التوافق الشخصي. 

 
مفالتوافق الذاتي: هو رضا الفرد عن نفسه وأن تكون حياته النفسية خالية مان 
التااااااوترات والصااااااراعات النفسااااااية المصااااااحوبة بمشاااااااعر الااااااذنب والقلااااااق والشااااااعور 

 175بالنقصم
 

بعبارة أخري مفإن التوافق النفسي في أقصي درجاته يعني أن يعيش الفرد في 
زحمة هذه الحياة عيشاة راضاية مرضاية منتجاة فاي حادود قدراتاه واساتعداداته، أماا 

وال يحتاااج  176التوافااقم ئساايأن عجااز عاان ذلااك بااالرغم ممااا يبذلااه ماان جهااود فهااو 
ت منهااا أن يكااون للفاارد التوافااق إلااى درجااات علميااة باال يحتاااج إلااى تاادريب مهااارا

 إنتاجا معيًنا في حدود قدراته، يشجعه على الشعور بالرضا عن نفسه.
 
 . خصائص التوافق الشخصي 2
التحرر من الميول واالتجاهات الصبيانية كاألنانية واالتكاال علاى الغيار،  -1

 والخوف من تحمل المسئولية.
ربة ينفعال عدم اإلثارة من أية مثيرات تافهة، فصااحب الشخصاية المضاط -2

 بعنف من أمور تافه.
التعبيااار عااان االنفعااااالت بصاااورة متزناااة بعيااادة عااان التعبيااارات البدائياااة أو  -3

 الطفلية لالنفعاالت.

 
د. مجدي أحمد محمااد عبااد ن. الساالوك االجتماااعي ودينامياتااه محاولااة تفساايرية. دار المعرفااة الجامعيااة باادون   174

 . 232تاري . ص.  
 . 26ص.   . 2004. الدكتور محمود السيد أبو النيل. الصحة النفسية. القاهرة. بدون ناشر.    175
 .  232د. مجدي أحمد محمد عبد ن. مرجع سبق ذكره.  ص.    176
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القااادرة علاااى ضااابط الااانفس فاااي المواقاااف التاااي تثيااار االنفعاااال والبعاااد عااان  -4
 التهور واالندفاع.

 القدرة على احتمال المواقف الصعبة مثل التأزم والحرمان. -5
لرصااااانة االنفعاليااااة، بمعنااااي عاااادم التقلااااب االنفعااااالي للفاااارد بااااين التميااااز با -6

 177الشيء ونقيضه مثل الحزن والفرح، أو بين الضحك والبكاء
ماالعتماااد علااى الاانفس: بمعنااى مياال الشااخص القيااام بأعمااال دون طلااب  -7

 . هالمساعدة من أحد، مع قدرته على تحمل مسئولية قرارات
ر الفااارد بتقااادير ا خااارين لاااه، اإلحسااااس بالقيماااة الذاتياااة: ويتضااامن شاااعو  -8

 وصحساسه أنه مقبول من ا خرين. 

 178القدرة على مواجهة المشكالت التي تعترضهم -9

وال أحد يستطيع أن يمتلك الصفات سالفة الذكر بالكامل، ولكن على اإلنسان 
 أن يراجع ذاته فيما يحتاج إليه لكي يمتلكه.

 
 . الرضا عن النفس3

ن الااانفس، وراحاااة الباااال واالطمئناااان نتيجاااة موأن التوافاااق يساااتهدف الرضاااا عااا
على التكيف مع البيئة والتعامل ماع ا خارين،   adequacyالشعور بالقدرة الذاتيةم

ذلاااك ألكثااار مااان التعااارف علاااي حاجاااات الااانفس، واساااتطالع إمكانياااات  جوال يحتاااا
البيئة، وحسن التعامال ماع الغيار، وكلهاا مشاكلة الفارد نفساه ال أحاد غياره، كماا أن 

 179والتوافق معها مسئوليته هو ألنها غايته وسعادته.....محلها 
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والشخص السوي ال يسعى إلشباع حاجاته بمعزل عن المجتماع فمان ماألماور 
التي تساعد الفرد على التوافق الذاتي إشباع الفرد لدوافعه المختلفة بصورة ترضاي 

وفق ماا فالشخص السوي ي 180المجتمع وتوافق معاييره وترضي الفرد في ان واحدم
باااين ماااا يرياااد تحقيقاااه والطريقاااة التاااي يرضاااى بهاااا عناااه المجتماااع عنااادما يحقاااق ماااا 

يواجه غير المتوافق مع نفسه صراعات عديدة بينه وبين نفسه حيث حيث  يريده.  
يستنفذ الكثير من طاقاتاه، والتاي كاان مان الممكان أن تساتخدم فاي مواجهاة الحيااة 

متوافق مع نفسه يوجه طاقاته في غير فغير ال 181وفي العمل واإلنتاج وبذل الجهد 
 محلها فتجده غير منتج أو غير مبدع. 

 
 ثانياً: التوافق االجتماعي

نااااادرس فاااااي هاااااذه الفكااااارة تعرياااااف التوافاااااق االجتمااااااعي وخصاااااائص المتوافاااااق 
 اجتماعيا. 

 

 
 .26ره. ص.  . الدكتور حممود السيد أبو النيل. مرجع سبق ذك 180
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 ما هو التوافق االجتماعي؟  .1
عادة مااع ا خاارين وااللتاازام بأخالقياااات يعرفااه الاادكتور حامااد زهااران بأنااه: الساا

ر االجتماعية واالمتثال لقواعاد الضابط االجتمااعي وتقبال يالمجتمع ومسايرة المعاي
السااليم والعماال لخياار الجماعااة والسااعادة  يالتغياار االجتماااعي، والتفاعاال االجتماااع

فالتفاعااال االجتمااااعي  182الزوجياااة حتاااى ياااؤدي إلاااى تحقياااق الصاااحة االجتماعياااةم
 ي قدرة الفرد على أن يعقد صالت اجتماعية ناجحة مع ا خرين.يتمثل ف
 

تعريف أخر، التوافق االجتماعي هو مقدرة الفرد على عقاد عالقاات اجتماعياة 
عنهاا نفساه، ويرضااي عنهاا النااس فاي عالقاات تتساام  ىراضاية مرضاية، أي يرضا

ل، أو عاادم بالتعاااون والتسااامى واإليثااار، فااال يشااوبها العاادوان أو ارتياااب أو االتكااا
 183االكتراث لمشاعر ا خرينم

تعريااف ثالااث: هااو قاادرة الفاارد علااى إقامااة عالقااات اجتماعيااة سااوية مااع ماان 
يعيش معهم أو يعمل معهم، عالقات ال تتصف بالصراع أو الشعور باالضطهاد، 
فهاااو بالتاااالي ال يشاااعر بحاجاااة ملحاااة إلاااى ممارساااة السااايطرة أو العااادوان علاااى مااان 

 184رة على ضبط النفس فال يثور ألسباب واهيةيقترب منه، ولديه القد 
 

ويحتاااج الشااخص إلااى مهااارات اجتماعيااة فااي العالقااات حتااى يسااتطيع تحقيااق 
التوافق االجتماعي حيث مإن عجز الشخص عن التوافق في المواقف االجتماعياة 
إنمااا يرجااع إلااى خلاال فااي رصااايده ماان المهااارات المناساابة لتلااك المواقااف، أو إلاااى 

فاالتوافق  185إلى التعلم الخاطئ لبعض التصرفات غير المتوافقةمنقص الخبرة، أو  
االجتمااااعي ممكااان للفااارد الاااذي يكثااار مااان رصااايده مااان المهاااارات االجتماعياااة، أو 
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يعدل ويصاحى بعاض المهاارات التاي تعلمهاا بطريقاة خاطئاة وأكتشاف أنهاا تحتااج 
 إلى التغيير. 

 
انب الفارد علاى تغييار من ج اولهذا فالتوافق االجتماعي يعني أن هناك إصرارً 

بعض مان سالوكياته لكاي يتوافاق ماع النااس ولهاذا يمكان القاول مأن الفارد المتوافاق 
اجتماعيًا هو الذي يستطيع أن يغيار مان سالوكه كاي ينساجم ماع غيارة مان اإلفاراد 
وخاصاااة بإتبااااع التقالياااد والخضاااوع لإللزاماااات االجتماعياااة أو عنااادما يواجاااه الفااارد 

اعات نفساااية تقتضاااي معالجتهاااا أن يغيااار مااان عاداتاااه مشااكلة خلقياااة أو يعاااان صااار 
 186واتجاهاته ذلك لكي يوائم الجماعة التي يعيش في كنفهام

 . خصائص التوافق االجتماعي2

 الخلو من الميول المضادة للمجتمع/ فال يميل إلى التشاجر والتدمير. .1

 القدرة على تكوين عالقات اجتماعية طيبة في العمل ومع الجيران.  .2

 لمعايير االجتماعية، وصخضاع رغبات الفرد لتلك المعايير.  إدراك ا .3

 .هالقدرة على تكوين عالقات أسرية طيبة، حيث يجد الفرد تقديره واحترام .4

 .187القدرة على اكتساب المهارات االجتماعية .5

وتتضااامن الفكاااارة األخياااارة مالقاااادرة علااااى اكتساااااب مهااااارات اجتماعيااااةم التوافااااق 
 التالي:  المدرسي، والمهني، واألسري ك

ا. التوافااق المدرسااي. أن يكااون هناااك تااالءم بااين الماادرس والطالااب بمااا يهياائ 
 ظروف أفضل في مجال الدراسة. 
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التوافق المهني: ويشاير إلاي االنساجام باين العامال وعملاه، ويتحقاق بعاده   -ب 
طاارق أهمهااا: حساان اختيااار المهنااة المالئمااة، والتاادريب علااى أدائهااا بشااكل جيااد، 

حسن، ورضا الفرد عنها، واالقتناع بهاا، ماع وجاود عالقاات إنساانية وتقبلها بقبول  
 . 188صحية مع الزمالء والرنساءم

التوافااااق األساااارى: ويعنااااى أن تسااااود المحبااااة بااااين أفااااراد األساااارة،.. وتقااااوم  -ج
  189العالقات بين أفراد األسرة المتوافقة على الحب واالحترام والتعاون.

 
 اعي. التوافق الشخصي والتوافق االجتم3
ما عالقاة التوافاق الشخصاي باالتوافق االجتمااعي؟ هنااك عالقاة قوياة األطار  

بااااين التوافااااق الشخصااااي واالجتماااااعي مفماااان ساااااء توافقااااه الشخصااااي ساااااء توافقااااه 
بمعني اخر من ال يستطيع تحقيق التوافق الشخصي مع نفساه قاد   190االجتماعيم

الشخصاي ساوًيا  يتعثر فاي التوافاق االجتمااعي. والعكاس صاحيى فمان كاان توافقاه
ا. وبالتااالي ال ينفصاال التوافااق االجتماااعي عاان  كااان توافقااه االجتماااعي سااوًيا أيضااً
الشخصي، حيث يتضمن التوافق االجتماعي مكيفية استخدام الفارد لهاذه التوافقاات 
الذاتياة فااي مجاااالت حياتااه االجتماعيااة تربويااا ومهنيااا وصااحيًا،..تلك التااي يتفاعاال 

بتوافقه أي هته للمواقف وتعرضه للمشاكل مما يثبت به فيها مع ا خرين في مواج
فماا يماد الفارد بمهاارات تسااعده  191النفسي مدي توافقه أو عدم توافقه االجتماعيم

 على التوافق االجتماعي هو مهاراته في التوافق الذاتي. 

 
ويشااااير .د. عاااازت راجااااى إلااااي أن مالنضااااج االنفعااااالي شاااار  أساسااااي للتوافااااق 

النفسية السليمة، فاضطراب الصالت االجتماعية والعالقات االجتماعي، والصحة 
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اإلنساااانية مرهاااون فاااي المقاااام األول باضاااطراب الحيااااة االنفعالياااة، بااال أن النجااااح 
والفشال فاي الحيااة يتوقاف إلاي حاد كبيار علاى عوامال انفعالياة....فمن سااء توافقااه 

هااااو التوافااااق  فااااالتوافق النفساااي، اإذً  192الاااذاتي تحااااتم أن يساااوء توافقااااه االجتمااااعي
الاااااذاتي أو النضاااااج االنفعاااااالي. إذن مفاضاااااطراب الحيااااااة االجتماعياااااة والعالقاااااات 

فااااااالتزان  193اإلنساااااانية مرهاااااون فاااااي المقاااااام األول باضاااااطراب الحيااااااة االنفعالياااااةم
االنفعاااالي ياااؤدي إلاااى توافاااق اجتمااااعي قاااوي. والعكاااس صاااحيى اضاااطراب التوافاااق 

 ي.  الذاتي يؤدي إلى اضطراب في التوافق االجتماع
 

خالصااااة القاااااول: إن تحقياااااق التوافاااااق الااااذاتي واالجتمااااااعي هااااادف كبيااااار فاااااي 
عااان نفساااه،  رضااايالمشااورة. فعااان طرياااق التوافاااق الااذاتي يصااال الفااارد إلاااى مرحلااة 

وأحواله وصمكانياته، بالطبع لايس الرضاا الاذي يدفعاه إلاى التكاسال بال الرضاا الاذي 
التوافق الاذاتي يادفع اإلنساان يدفعه إلى تقبل الواقع ومحاولة تغييره إلى األفضل. ف

على تغيير بعض األمور لكي يرضى عن نفساه. والتوافاق االجتمااعي يادفع الفارد 
إلااى تغيياار طاارق معامالتااه، حتااى يرضااى عنااه المحيطااين بااه وبالتااالي يكااون لديااه 
عالقاااااات خالياااااة مااااان الصاااااراعات ماااااع ا خااااارين. لهاااااذا فاااااالتوافق عملياااااة مطلوباااااة 

 يتوافق مع نفسه، ومع ا خرين. يستخدمها الفرد يومًيا، حتى 
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 حالة للدراسة:  
ا، متازوج ولدياه بنتاان، متزوجتاان مان أرباع عشم   يبل  من العمر خمسون عاماً

ثت مشاااكلة صاااحية د سااانوات ولدياااه أحفااااد، وكاااان يأمااال فاااي إنجااااب ولاااد ولكااان حااا
وصااراحته هااي التااي نفسااه بأنااه صااريى عشاام يصااف لزوجتااه فلاام تنجااب لااه الولااد. 

وال يوجاد لمجارد االخاتالف،  لالخاتالففهاو يميال فاي الكنيساة  تجلب له مشاكالت 
 فرد في الكنيسة يحب أن يتعامل معه. 

ته ليساات ر والعالقااة بأساالديااه مشااكالت مااع جيرانااه فهااو سااليط اللسااان معهاام. 
أن يشاعر  يساتطعيخاافون مناه لهاذا يحترموناه ولكان لام   مما يرام. فيشعر أنه  ىعل

وخصائصااه فشااعر  التوافااق االجتماااعي محاضاارة لااك عاانعشاام حضاار بحاابهم لااه. 
  بالخوف والقلق على ما يفعله في عالقاته بالناس. 

 ته؟ ر ساعده في التوافق مع أستمعه  وطلب منك أن تضع خطة .1

 فماذا تفعل؟ مع الناس في الكنيسة؟ والتوافق   .2
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 الفصل الحادي عشر
 التفرد في الشخصية مهارة التعامل مع 
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شخصية مهارة هامة يحتاجها المشير لكي يفهم الفي    مل مع التفرد مهارة التعا
كياااف يتعامااال معهاااا. وفهااام التفااارد فاااي الشخصاااية يماااد المشاااير  ويفهااام ،الشخصاااية

ا بمعرفااااة أنااااه ال يوجااااد شخصااااان يشاااابهان بعضااااهما الاااابعض  فااااي الساااامات، تمامااااً
 وهاااذا التفاارد يتطلاااب مااان المشااايروالطباااع والسااالوك. فكااال فااارد فتفاارد عااان ا خااار، 

فاااال يوجاااد شااايء فاااي المشاااورة أسااامه الحلاااول  متفاااردةاالجتهااااد فاااي تقاااديم مشاااورة 
. نادرس فاي الجاهزة والتي نجد فيها حاًل يصلى لعدد مان الشخصايات والمشاكالت 

وكيف تفهم  ؟وما هي سمات الشخصية ؟ما هو التفرد في الشخصية  :هذا الفصل
 الفروق الفردية؟ 

 
 ةيأوالً: مفهوم التفرد في الشخص

 رض في هذه الفكرة لمفهوم الشخصية، ثم ما المقصود بالتفرد كالتالي: نتع

 ما هي الشخصية؟ . 1
الشخصااية مهااي ذلااك النشااا  المتكاماال ماان الساامات الجساامية والنفسااية الثابتااة 

 البيئاااةنسااابيًا، والتاااي تمياااز الفااارد عااان غياااره. وتحااادد أسااااليب نشااااطه وتفاعلاااه ماااع 
هااي ذلااك الاانمط الفريااد الااذي يميااز الشااخص الخارجيااة، الماديااة واالجتماعيااة، أو 

ة نمااط فريااد يحماال مجموعااة ماان الساامات تميزهااا عاان أي يفالشخصاا 194عاان غياارهم
 ، وهذا ما يجعل الفرد متفرًدا. ى شخصية أخر 

 
ولقد ارتبط مفهوم التفرد في الشخصية بعلم النفس اإلنسااني وبادأ فاي الظهاور 

حيااث عاارف  .م 1961-1937جااوردن ألبااورت للعااالم الساامات ماان خااالل نظريااة 
الااادينامي داخااال الفااارد، لتلاااك الااانظم السااايكوفيزيقية التاااي  مالتنظااايالشخصاااية مبأنهاااا 

 
 .  339.  2011. الدكتور طلعت منصور. وآخرون. أسس علم النفس العام. مكتبة اآلجنلو املصرية.   194
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والمقصاااود باااالنظم السااايكوفيزيقية  195تحااادد أسااالوبه الفرياااد فاااي التوافاااق ماااع البيئاااةم
 196العادات، والميول، واالتجاهات، والعواطف لدي الفرد 

 
ل كال فارد مختلاف عان وحيث إنه ال يوجاد شخصاان لهماا نفاس الشخصاية، با

ا خااار لهاااذا يطلاااق ألباااورت كلماااة فرياااد علاااى أسااالوب الشاااخص حياااث ميعتبااار كااال 
ا متفاااردا باااالمعنى السااالوكي، فاااال يوجاااد شخصاااان فاااي التاااوائم  حتاااى-شاااخص كائناااً

لهماااا نفاااس الاااذخيرة السااالوكية. لاااذا يؤكاااد ألباااورت علاااى السااامة التفردياااة -المتماثلاااة
دي. فسمات كل شخص هي في جوهرها لإلنسان التي يؤكد عليها علم النفس الفر 

ولقد تحدى ألبورت أي وجهة نظار تحاط مان كراماة اإلنساان أو   197مةسمات متفرد 
أن  الفاااارد، وتفاااارده، وثبااااات ساااالوكه، وياااارى فرديتااااه. فلقااااد أكااااد كثيااااًرا علااااى وحاااادة 

على ما هو عليه  ىالشخصية تتسم بالصيرورة، أي أن الشخصية ال يمكن أن تبق
 .198بل تتغير في المستقبل

 
 . ما هو التفرد؟ 2

معاملااااة ومساااااعدة بأنااااه  Individualizationإذن يمكاااان أن نعاااارف التفاااارد 
وظروفاه الخاصاة بكال ماا  ،كشخص فرياد مان نوعاه لاه ساماته الخاصاةالمستشير  

فالفرد فريد من نوعه، ويحتاج إلى معاملة تؤكد تفارده  199فيها من اختالفات فردية
 ق لكنه إنسان يقدر التعامل معه بتفرده. عن غيره فهو ليس حالة مكتوبة على ور 
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ويمكننا مالحظة التفرد عن طريق مالحظة الفوارق بين الشخصيات المختلفاة 
باين تاوأمين متطاابقين، قاد  حتىومتظهر الفوارق بين األفراد في العائلة نفسها، أو 

يساااتجيب األول إلاااى تحاااد بخاااوف، أو قلاااق فيماااا يساااعى ا خااار إلاااى االرتقااااء إلاااى 
 ىفاااالتفرد يظهااار فاااي سااامات سااالوكية لاااد  200البحاااث عناااهم وحتاااىالتحااادي مساااتوى 
 األفراد. 
 

السامة عباارة عاان وصذا كاان الفارد يمتاااز باالتفرد فاي الساامات، فماا هاي الساامة؟ 
موصااف نصااف بهااا ساالوك الفاارد، فالساامة مااا هااي إال طريقااة فااي الساالوك متمياازة 

امااه يشااترك وهناااك ساامات ع 201وثابتااة نساابيًا يختلااف فيهااا الشااخص عاان ا خاارين
الفرد فقاط مماا يجعلاه متفارًدا  ىفيها مجموعة من الناس وسمات شخصية توجد لد 

 عن غيره. 
 

ويتفق كاتل ماع ألباورت فاي أن هنااك سامات مشاتركة يتسام بهاا جمياع األفاراد 
الذين يشتركون في خبرات اجتماعية معينة وثقافية واحدة، وهناك سامات فريادة ال 

أي شااااخص ات، ويمضااااي  ىيمكاااان أن توجااااد لااااد  فاااارد معااااين وال ىتتااااوافر إال لااااد 
وسامات  االسمات الفريدة إلي سمات فريادة نسابيً  ن يقسمو البعض خطوة أبعد حيث 

ا بحيااث تسااتمد األولاي تفردهااا ماان فااروق طفيفاة فااي ترتيااب العناصاار  فريادة جوهريااً
التي تكون السمة، في حاين يتسام الفارد فاي األخيارة بسامة مختلفاة أصااًل وال يتسام 

 202شخص اخربها أي 
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عامة: وهي المشاتركة باين كثيار مان النااس بادرجات السمات الوطبًقا أللبورت 
ا عااادال. و  فردياة: وهااي التااي تخااص الساامات المتفاوتاة، وتكااون موزعااة بيانهم توزيعااً
ا، وهاااي السااامات الحقيقياااة فاااي نظااار  والتاااي يمتلاااك مااان خاللهاااا وصاااف  هفااارًدا معيناااً

ماان الناااس. وأن  التااي ال تشاابه أحاادً فااالفرد لااه سااماته الخاصااة ا 203بدقااةم شخصاايته
 كان الفرد يمتلك سمات فريدة من نوعها فيحتاج إلى مشورة فريدة من نوعها. 

 
ساامات ، و وراثيااة: التااي تنتقاال بالوراثااةساامات مقساام ألبااورت الساامات إلااى: ولقااد 
الوراثياااة والبيئاااة قوتاااان مختلفتاااان وتمثااال م 204البيئاااةتتشاااكل عااان طرياااق ظاهرياااة: 
ابة الفرد ألي مثير خارجي أو داخلي في أي موقف من مواقاف استج  ىتؤثران عل

الحيااة. ويختلاف علمااء الاانفس فيماا بيانهم حااول مادي أهمياة كاال عامال مان هااذين 
خل التحليلاااي يعطاااي الجاناااب األكبااار د فالمااا 205العااااملين بالنسااابة للعامااال ا خااارم.

للبيئااة  نمااا تعطااي المدرسااة الساالوكية الجانااب األكبااريلتشااكيل الشخصااية للوراثااة، ب
موقااد أكااد ألبااورت فكاارة أن الساامات هااي خصااائص متكاملااة وتأثيرهااا علااى الناااس. 

للشخص، وليست مجرد جزء من خيال المالحظ، أعني أنها تشاير إلاى خصاائص 
   206منفسية عصبية واقعية تحدد كيفية سلوك الشخص 

 
علاى تفارد الشخصاية، والاذي كاان ضامن التياار اإلنسااني مأكد كارل روجارز  و 
هذه الفكرة بدافع أساسي هو تحقيق الذات، ويتوقاف إشاباع هاذا الادافع علاى وربط  

اساااتخدام الشاااخص لماااا لدياااه مااان خبااارات، وأكاااد أن الشاااخص هاااو أحسااان مصااادر 
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للمعلومااات عاان نفسااه. وهااو يسااتجيب للعااالم حولااه كمااا يدركااه وكمااا يظنااه حقيقااة 
 فهاااو صااااحب المشاااكلة وهاااو يقااادم 207بصااارف النظااار عماااا إذا كاااان حقيقاااة أم ال

 معلومات عنها، وهو يقترح الحل المناسب له فهو مركز عملية المشورة. 

 
 لكاتل ثانيًا: سمات الشخصية

هااااذه الفكاااارة تطاااارح نظريااااة الساااامات لاااادي كاتاااال، ثاااام نتعاااارض لعاااارض أنااااواع 
 ، وما هي أسباب الفروق الفردية؟ ثم احتياج الفرد للتفرد. السمات 
 
 . السمات لدي كاتل 1

( P.F 16يان اساماه ماساتبيان الشخصاية للراشادينم )كاتال اساتبريموناد صامم 
سااامة مركزياااة يعتقاااد أنهاااا تفسااار معظااام عناصااار سااامات  16حياااث وضاااع لقيااااس 

المتغيارات أو الشخصية الظاهرياة الهاماة. والجادول التاالي يوضاى عشارة مان هاذه 
 . السمات عناصر 
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 208عشرة عناصر سمات من كاتل
 

 المقابل  السمة

يار الخطاة مرن؛ يقبل تغيالمتكيف:  
بساااهولة؛ يرضاااى باااالحلول الوساااطى؛ ال 
يضاطرب أو يفاجاأ أو يرتباك أو يساتثار 
إذا سارت األمور على نحو مخالف لما 

 يتوقعه. 

يصااااار علاااااى أن تاااااتم الجامةةةةةد: . 1
األمور على النحو الذي تعاود أن يتمهاا 

؛ ال يكيااف عاداتااه أو طاارق اعليااه دائمااً 
تفكيااااره مااااع عااااادات الجماعااااة أو طاااارق 

رتبااااااااااك إذا تغياااااااااار أساااااااااالوبه تفكيرهاااااااااا؛ ي
 الروتيني في الحياة.

ساااااااااريع القابلياااااااااة  االنفعةةةةةةةةةالي:. 2
)كاألطفاااااال(؛  الالساااااتثارة؛ يصااااارت كثيااااارً 

يضاااحك بكثااارة؛ يبااادي الحاااب والغضاااب 
 وكل االنفعال بشكل زائد.

متااازن، يبااادي القليااال  الهةةةاد : . 2
ماااااااان العالمااااااااات التااااااااي تكشااااااااف عاااااااان 
االستثارة االنفعالية من أي ناوع؛ يحاتفظ 

ماااان  ىه، ويسااااتجيب بصااااورة أوفاااابهدوئاااا
المطلااااااااوب فااااااااي المناقشااااااااة أو مواقااااااااف 
الخطاااااااااااار أو الضااااااااااااغو  االجتماعيااااااااااااة 

 وغيرها.

أمااااين، يعاااارف  . حةةةةي الضةةةةمير:3
الواجااااااب يفعلااااااه عااااااادة حتااااااى ولااااااو لاااااام 
يالحظه إنسان اخر؛ ال يقول الكذب أو 
يحاول أن يخدع ا خرين؛ يحترم ملكياة 

 الغير. 

مجاارد إلااى حااد عةةديم الضةةمير: . 3
المبااااادئ األخالقيااااة؛ ال يراعااااي مااااا ماااان 

مبااااادئ الصااااواب والخطااااأ عناااادما  اكثياااارً 
تتاااااااادخل الرغبااااااااات الشخصااااااااية؛ يقااااااااول 
الكااااااذب ويخاااااادع ا خاااااارين؛ وال يحتااااااارم 

 ملكية الغير. 
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يتمساااااااك  . متمسةةةةةةةةك بةةةةةةةةالعرف:4
بالقواعاااااااااد المقبولااااااااااة وطاااااااااارق الساااااااااالوك 

إذا وجااد  اوالتفكياار والملاابس؛ يباادو حزينااً 
 أنه يختلف عن ا خرين.

 
 

غريااااااااب يبةةةةةةةةالي بةةةةةةةةالعرف: ال . 4
األطاااااوار؛ يسااااالك بشاااااكل مختلاااااف عااااان 
ا خاارين: ال يهااتم أن يلاابس نفااس الاازى 
أو يفعاااال نفااااس األشااااياء كااااا خرين؛ لااااه 
اهتماماااااات واتجاهاااااات وطااااارق للسااااالوك 
غريبااااااة إلااااااى حااااااد مااااااا، ويتبااااااع أساااااالوبه 

 الخاص الغريب إلى حد ما. 

يحسااااااد  . الميةةةةةةل إلةةةةةةى الغيةةةةةةرة:5
ا ا خااااارين علاااااى إنجاااااازاتهم؛ يضااااايق إذ 
ألقاى الغيار اهتماماا ويتطلاب المزياد مناه 

المتعاااااض إذا وجااااد أن النفسااااه؛ سااااريع 
 االهتمام موجه لغيره. 

يحااااب ال يبةةةةالي غيةةةةر غيةةةةور: . 5
الغيااااار حتاااااى مااااان هااااام أحسااااان مناااااه؛ ال 

بااال  االغيااار اهتماماااً  ىيضااايق عنااادما يلقااا
 ويشارك في الثناء.

 

يراعااااي حاجااااات  حةةةةذر مةةةةؤدب:. 6
م الغياااار ويحتاااارم مشاااااعرهم؛ يساااامى لهااااا

بالتقااااادم علياااااه فاااااي الصاااااف، ويمااااانحهم 
 نصيبًا أوفى.

متغطاارس، متحااد، متهةةور فةة : . 6
وقاااااى ماااااع الكباااااار )إذا كاااااان طفااااااًل(؛ ال 
يراعى مشاعر ا خرين؛ يعطي انطباعًا 
 بأنه يخرج عن صوابه فيصبى فظًا. 

يتوقف قبل أن ينتهي  مستسلم:.  7
تماماااًا مااان العمااال؛ مهمااال؛ يعمااال علاااى 

؛ ساااااااهل نحاااااااو متقطاااااااع وغيااااااار مناااااااتظم
التشااااتت؛ يبتعااااد عاااان أهدافااااه األساسااااية 
بواساااااااطة دوافاااااااع شااااااااردة أو صاااااااعوبات 

 خارجية. 

يساير نحااو هدفااه مصةةمم مثةةابر . 7
رغااااام الصاااااعوبات أو اإلغاااااراءات؛ قاااااوي 
اإلرادة؛ مجد، مثابر؛ يتمسك بأي شايء 

 يحقق هدفه.  حتى

 
 

يسااااايره الواقاااااع عنيةةةةةد، جامةةةةةد: . 8تساااااااااايره المشااااااااااااعر؛  رقيةةةةةةةةةةةق:. 8
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حدسااااااااااااي، ودي، عطااااااااااااوف؛ حساااااااااااااس 
عمااال شااايئًا مااان لمشااااعر ا خااارين؛ ال ي

 شأنه أنه يكدر عليه مشاعره. 

والضااارورة أكثااار ممااااا تسااايره المشاااااعر؛ 
غياار ودود؛ ال يهماااه أن يكاادر ا خااارين 

 إذا كان هذا هو ما يجب أن يفعله.

يؤنااااب نفسااااه )أو ال  متواضةةةةع: .9
يؤنااااب أحاااادًا( إذا سااااارت األمااااور علااااى 
نحااااااو خاااااااطئ؛ يكااااااره أن يمتاااااادح علااااااى 

جازاتاااه؛ ال يبااادوا أناااه يفكااار فاااي نفساااه إن
 هام جدًا، أو جدير باالهتمام.  كشيء

 

يؤناااب ا خاااارين كلمااااا مغةةةةرور: . 9
حاااادث صااااراع أو سااااارت األمااااور علااااى 
نحااو خاااطئ؛ كثياار التباااهي؛ يساارع إلااى 
الحصاااااول علاااااى التقااااادير عنااااادما تساااااير 
األمااور فااي مجراهااا الحساان؛ عنااده فكاارة 

 عن نفسه.  اطيبة جدً 

ر باإلجهاد، بطائ: يشع. وهن:  10
يفتقاار إلااى النشااا ؛ غااامض وبطاائ فااي 
 الكالم؛ متوان، بطئ في القيام بالعمل.  

سريع، قاوي، نشط يق  فعال:  .  10
فعااااال، حاساااام، ملاااائ بالحيويااااة والنشااااا  

 والشجاعة

 
ا فاااي  والمالحااظ أن السااامة التااي توجاااد فااي شاااخص مااا، قاااد يوجااد عكساااها تامااً

المشاااورة فمااا يصااالى لفااارد ال يصااالى فاااي تقاااديم مرونااة يتطلاااب شااخص اخااار وهاااذا 
 خر أو قد يضر شخصية ا خر. فالناس تستجيب للمواقاف التاي يتعرضاون لهاا 

ا لسااااماتهم وطبيعااااة  مهااااذا معناااااه أن الناااااس قااااد تسااااتجيب بطاااارق  شخصااااياتهمطبقااااً
مختلفة لانفس الموقاف، كماا قاد تساتجيب بطريقاة واحادة لمواقاف مختلفاة، كال ذلاك 

ا لااواقعهم الااذاتي، وبا لتااالي هناااك ضاارورة لمعرفااة كيااف ياادرك الشااخص المثياار وفقااً
  209بالسلوكم التنبؤوليس المعرفة بالمثير إذا ما أردنا 

 . أنواع السمات 2
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السامات الموجاود لاديهم فهام أناواع نستطيع فهم الفاروق باين األفاراد مان خاالل  
وساامات -وجدانيااة-معرفيااةساامات ويمكاان تقساايم الساامات ماان حيااث النوعيااة إلااى 

 . خاصة
 إلايسمات عقلية، تتعلق بالفاعلية التي يصال بهاا الفارد   معرفية:الالسمات  .  ا

سالوب المعرفااي والثقافاة والمعااارف العامااة ألالهادف مثاال الاذكاء والقاادرات العقليااة وا
والمهنيااااة وفكاااارة الفاااارد عاااان نفسااااه ووجهااااة نظاااارة وصدراكااااه للناااااس وللواقااااع ونظرتااااه 

والقادرات العقلياة لادي الفارد   ت اد دااالساتعفهذه السامات عباارة عان    .210مالمستقبلية
ا. القااااادرة العقلياااااة العاماااااة )الاااااذكاء العاااااام(. ب. القااااادرات العقلياااااة )كالقااااادرة  منهاااااا:

 211الرياضية والعددية والميكانيكية واللغوية، والفنية واالبتكاريه(

 
تتصاال بإصاادار األفعااال الساالوكية وهااي التااي تخااتص  الساامات الوجدانيااة:ب. 

لميول أي تتعلق بتهيئة افعية و او السالبة لموضوع ما أو بالد أ  بةباالتجاهات الموج
هااااااااااداف. وتعطااااااااااي االسااااااااااتعداد للسااااااااااوية أو األالفاااااااااارد للسااااااااااعي نحااااااااااو بعااااااااااض 

تظهر هذه السامات عناد الفارد فتجعلاه ساوًيا فاي حياتاه وفاي عالقاتاه .212مال سوية
ضاااااطرابات فتكاااااون باااااا خرين، وقاااااد تظهااااار سااااامات تااااادل علاااااى وجاااااود بعاااااض اال

  ةالشخصية غير سوي
ضااااوع والساااايطرة والعاااادوان الساااامات الخاصااااة كاااااالنطواء واالنبسااااا  والخمج. 
 213موالمسالمة
 

  التالية: السمات نطرح بعض الفروق في 
 

 .  101الدكتور. آمال عبد السميع سظة. مرجع سابق. ص.  210
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. هناااك قاادر كبياار ماان التفاااوت بااين األفااراد فااي الحماسااة الحماسةةة والهمةةةا. 
والهمااااة، فقااااد تجااااد ماااان هااااو مااااتحمس عااااالي الهمااااة، وكمااااا يمكاااان أن تجااااد الفاااااتر 

هماااة. ويمكااان مالحظاااة هاااذه الخاصاااية فاااي كافاااة أنشاااطة اإلنساااان فاااي مااانخفض ال
ا للعمااال ف ،والماااتحمس عااالي الهماااة 214العماال والمنااازل وغيرهااا تجااد نفساااك متحمسااً

 معه، أما الفاتر فتجد نفسك محبًطا إذا شاركته أي عمل. 

 

: فهنااااك مااان لدياااه صااافات اإلصااارار وباااذل المثةةةابرة واالحتمةةةال والصةةةبرب. 
ة، ثااام الصااابر والترياااث والرجااااء كااال هاااذا سااامات وجدانياااة الجهاااد، وتحمااال المشاااق

فاال يوجاد لدياه وهناك مان ال يمتلاك هاذه الصافات . 215أخالقية يتفاوت فيها البشر
 صبر وال احتمال، وال يوجد لديه تريث بل تعجل. 

 

 ،قاادرة الشاااخص علااى أن يضااع نفسااه مكااان ا خااار: ج. الةةتقمص الوجةةداني
قدرة الدخول في عالم ا خار. وهاذه القادرة هاي فيشعر بإحساساته وانفعاالته، فهي 

  . الناجى قليل من الناس وهي شر  لخدمة المشيرقدرة متخصصة يمتلكها 

 

وهاذه السامة قاد  ،هناك من يرغب في مد يد العون لمساعدة النااسالعون: د.  
تكااون موقفيااة أي أن شااخص يساااعد غياارة فااي موقااف االحتياااج، وقااد تكااون ساامة 

. فهناك من يرغب فاي ماد ياد العاون 216بع سلوكه مع ا خريناجتماعية غالبة تط

 
أعدواء هيئوة التوودريس بقسوم علوم الونفس الابووا. جامعوة عوني شوس. الفووروق الفرديوة. د. سويد أمحود عثموان. فصول الفوروق الفرديووة يف   214

 .    173ص.  .  2003اجلانا الوجدا..  
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وهناك من ال يرغب وهذا يمثل فرق في القادرات الوجدانياة باين ويساعدهم،    للناس
 الناس. 

 

: تتكاااون الشاااجاعة كخاصاااية وجدانياااة مااان ثالثاااة عناصااار هاااي الشةةةجاعةه. 
قااارار. لفعاال الشاااجاع والموقاااف الجسااور وراء حسااام االحساام، والمباااادأة والحماساااة. ف

ولهذا تجد من البشر الشاجاع فاي اتخااذ قارار   217والشجاعة فعل متفرد بالشخصية
وتجااد غياار الشااجاع ولهااذا تفاارق عمليااة المشااورة بااين هااذا أو ذلااك. فالشااجاع مااا، 

يحتااااج مسااااعدة مااان المشاااير بماااده بااابعض المعلوماااات وهاااو سااايتخذ القااارار وأماااا 
يااار مااان النااااس مااان حولاااه المتاااردد فيحتااااج معوناااة مضااااعفة ويحتااااج إلاااى تأيياااد كب

 ليتخذ قرار. 

 

وصاافة  Social Intelligenceالااذكاء االجتماااعي الةةذكاء االجتمةةاعي: و. 
ويتضامن القادرة علاى فهام  ،ثورنديك بأنه القدرة على التعامال بفاعلياة ماع ا خارين

يركاز هاذا  218ا خرين والتعامال معهام والتصارف بحكماة فاي المواقاف االجتماعياة
يحتاج إلى قدرة خاصة ال يمتلكها ، حيث  خرينان وهما فهم التعريف على فكرتي

مقبولاة فاي المجتماع. وهاذا ماا يمكان أن معهم تكون التصرف بحكمة و كل الناس،  
نراه في مفهوم الكفاءة االجتماعية وهي مقدرة الشاخص الخاصاة علاى التعامال ماع 

 219اما خرين بطريقة مالئمة، أي القدرة على التصرف بشكل فعال اجتماعي
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 فروق الفردية اب السب. أ3
فااااي األداء فقااااد نالحااااظ اختالفااااًا بااااين  د ويمكننااااا مالحظااااة الفااااروق بااااين األفاااارا

األطفااال فااي الماادارس فااي مختلااف مراحاال التعلاايم، ماان حيااث التحصاايل، والقاادرة 
بااين الكبااار  أيضاااعلااى المناقشااة، وفااي أساااليب نشاااطهم. ويمكننااا مالحااظ الفااروق 

يع أن نقااول إن جمياع األفااراد الااذين يمارساون عماال مااا فاي العماال. فانحن ال نسااتط
 220بنفس الفاعلية والدقة، وصنما يختلفون في أدائه هيؤيدون
 

عان ا خارر وماا العوامال التاي ينشاأ  اوالتسانل هو: لماذا يختلف األفاراد واحادً 
عنهااااا االخااااتالف؟ أثااااار هااااذان السااااؤاالن مناقشااااة طويلااااة وأديااااا إلااااي جاااادل كبياااار. 

األهميااة النظريااة األساسااية لمشااكلة تعلياال الفااروق فااإن لهااا أهميااة فباإلضااافة إلااي 
عملية بعيدة المدى في ميادين كثيرة. فكل محاولة تتضامن ضابط النماو اإلنسااني 

فهاام العوامال التاي تااؤثر فاي هاذا النمااو وكال المنااهج التربويااة  ىالباد أن تعتماد علا
 221تفترض فروضًا تتعلق بأسباب الفروق الفردية.م

 
 ىهاااذه الفاااروق والعوامااال المؤدياااة إليهاااا كثيااارة ومتشاااابكة، ولكنهاااا علاااوأساااباب 

موالوراثياة والبيئيااة  العوامال البيئياة.، و ةالعواماال الوراثيا تكمان فاي عااملين: هاااختالف
قوتااان مختلفتااان تااؤثران علااي اسااتجابة الفاارد ألي مثياار خااارجي أو داخلااي فااي أي 

ا بيانهم حاول مادي أهمياة كال موقف من مواقف الحياة. ويختلف علماء النفس فيم
  222عامل من هذين العاملين بالنسبة للعامل ا خرم
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 احتياج الفرد للتفرد. 4
يطلب الشخص المشورة عندما يعاني من عدم قبول ذاته كما هي وهذا معنااه 

ال يساااتطيع أن يكاااون فهاااو يعاااانى مااان مشاااكلة فاااي شخصااايته، رفاااض تفااارده، فهاااو 
وال تحملهاا ويريادها  ،يستطيع قبول ذاته نه الأوقد يقع البعض منا في خطأ ذاته.  

ا  ةالخطااور تكماان  وهنااا 223ئًا اخااريأن تكااون شاا فااالفرد ال يسااتطيع أن يكااون شخصااً
اخار، ألناه متفارد عان غياره، وال يساتطيع قبااول نفساه كماا هاي وهناا ينشاأ ناوع ماان 

  عدم رضا الفرد عن نفسه.

 

غيار ذاتاه كاي  هلالايس ويمكن أن يرى المرء عن طريق مساعدة المشاير مأناه 
اللها ويواجاه العاالم. لاو لام يساتطع المارء أن يكاون ذاتاه فبالتأكياد لايس خيحيا من 

اخار، مهمااا كاناات رغبتااه عظيماة فااي أن يكااون كااذلك.  اباساتطاعته أن يكااون شاايئً 
إن ذاته تختلف عن كل ذات أخرى. إنها متفردة، وتعتمد صحة العقال علاي قباول 

لوكيات وبعض القيم ولكنهاا تتغيار عنادما يقبال قد تتغير بعض الس  224مذلك التفرد 
عن ا خرين. ولهذا يظهر دور مهام للمشاير وهاو مسااعدة   فمختلالفرد ذاته بأنه  

المستشاااير فاااي قباااول تفااارده عااان غياااره مفتفااارد كااال شاااخص هاااو ماااا نحااااول نحااان 
المشيرون الحفاظ عليه. إن وظيفة المشير هي مساعدة المستشاير علاى أن يكاون 

 أي أن يكون ذاته الحقيقية. 225له أن يكونهم ما أراده ن
 

يقاع والسؤال ا ن كيف يحاافظ المشاير علاى تفارد المستشاير؟ هنااك خطاأ قاد م
فيه معظام المشايرين هاو محااولتهم حصار المستشايرين فاي نماط خااص وعاادة ماا 

إن ثمااة دائمااة نزعااة خاطئااة تاادفع ألن يشاااهد المشااير .يكااون نفااس نمااط المشااير.
 

 .51،  50. رولد ماا. مرجع سابق. ص.    223
 .50. املرجع السابق. ص.   224
 .  50. املرجع السابق. ص.   225
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ل نظااااارة اتجاهاتااااه الذهنيااااة هااااو ومعاااااييره األدبيااااة ونمااااط المستشاااايرين ماااان خااااال
شخصيته، ومن ثم يعكس هذه النظرة علي المستشير، ومن ثام  يختارق اساتقاللية 

أن يكاااون علاااى المشاااير أن يسااااعد المستشاااير ولهاااذا فمهماااة  226وتفااارد المستشاااير.
الكبياار والااذي كااان بابااا فااي القاارن السااادس الماايالدي يوصااي غريغوريااوس و ذاتااه. 

باستخدام طرق متنوعاة االنتباه للتفرد في الشخصيات في عظات قدمها لألساقفة ب
وخالقااة فااي التعاماال مااع مشااكالت الناااس فقااال م..فااي الواقااع ال توافااق كاال الناااس 
نفااس الطريقااة الواحاادة، ألنهاام ليسااوا كلهاام تحاات ساايطرة نااوع واحااد ماان الطبااع. ال 

األحاااوال. الصااافير الاااذي كااال يوجاااد دواء لجمياااع األماااراض وال أسااالوب نااااجع فاااي 
يهااادئ الخيااال، يهااايج صاااغار الكاااالب؛ الااادواء الاااذي يزيااال داًء يسااابب تفااااقم غياااره؛ 
الخبااز الااذي يقااوي حياااة أشااخاص ذوي بنيااة متينااة، هااو ساابب مااوت لحياااة أصااغر 

يرشااادنا غريغورياااوس الكبيااار هناااا أن ال نساااتخدم طريقاااة واحااادة ماااع  227األطفاااال...م
 شخصيته وفي ظروفه.  أكثر من شخص، ألن كل شخص متفرد في

ا خلااق ن الخالصااة:   عاان ا خاار فااال يوجااد شااخص يشاابه كاال إنسااان مختلفااً
لاااذكر واألنثاااى وخلاااق كااال ا خااار فاااي الطباااع والصااافات والسااامات. فلقاااد خلاااق ن ا

االختالف في الشخصية وهذا  ى عن ا خر وهنا على المشير أن ير   منهما مختلًفا
خصاااية فكااال فااارد متفااارد أي يختلاااف عااان ياااؤدي باااه إلاااى اإليماااان باااالتفرد فاااي الش

   ا خر.

 
 .52املرجع السابق. ص.  226
 . 38. ص.  1965اعريا األ  رفائيل خنلة اليسوعي. منشورات املعهد املعادا  القديس غريغوريوس الكبري شارل شازوت،  . 227
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 الخاتمة

 
يحتاااج المشااير إلااى مزيااد ماان المعااارف والمهااارات التااي تؤهلااه للقيااام بخدمااة 
المشااورة علاااى أكمااال وجهاااة. وقاااد طرحااات فاااي هاااذا الكتااااب بعاااض مااان خصاااائص 

مهاارات للمشاير تسع عوية وبعض من خصائص المشير، ثم عرضت ا المشورة الر 
 قيامه بخدمة المشورة. يحتاج إليها في 

 
فأن أردت أن تعمل في المشاورة فعلياك أن تطاور نفساك باساتمرار، وعلياك أن 
تكتسااااب خصااااائص تساااااعدك فااااي بناااااء عالقاتااااك بالناااااس، وتؤهلااااك للتاااادخل فااااي 

 مشاكلهم وتحدياتهم بطريقة علمية. 
 

كمشااير عليااك أن تهااتم باادورك فااي المشااورة فااإن أدياات دورك بحرفيااة، وصيمااان 
دراساااة متخصصاااة، سيسااااعدك هاااذا علاااى بنااااء نفساااك وبنااااء ا خااارين مسااايحي، و 

 معك. من خالل مساعدتهم على: 
 فهم مشاعرهم والتعبير عنها. 

 فهم سلوكهم وتعديله
 فهم تفكيرهم وتطويره 

 لكي يصلوا إلى التوافق الشخصي، والتوافق االجتماعي في حياتهم. 
خصااااايات النااااااس إذن المشاااااورة ليسااااات فقاااااط حااااال مشاااااكالت، ولكنهاااااا بنااااااء ش

 وصعدادهم لمستقبل أفضل. 
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