
الفصل األول

من هم المرشدون ومن هم المساعدون؟
WHO ARE COUNSELLIORS AND HELPERS ?

GOALS CHAPTER أهداف الفصل

بدراسة هذا الفصل يتوجب عليك أن:

تفهم الشكاوى والهموم التي من أجلها يستخدم املساعدون مهارات اإلرشاد.	 
تعرف من هم املرشدون؟	 
تعرف من هم املساعدون؟	 

فيام ييل أمثلة للشكاوى والهموم التي تشغل الناس.

أيتها املمرضة؛ إنني أخىش من أن ال يكون تحسني رسيعاً.	 

أنا أجد صعوبة يف التكيف بهذه الدولة، إنها مختلفة جداً عن املكان الذي جئت 	 
منه. 

أود التفاهم بشكل أفضل مع زوجتي قبل أن ترتكني.	 

أتـمنى لو أستطيع أن أتغلب عىل تأيت.	 

أنا دامئاً قلق حول: كيف يشعر اآلخرون تجاهي؟ 	 

أريد أن أكون قادراً عىل تكوين صداقات بسهولة أكرب.	 

أريدك أن تساعدين عىل تعلم التحكم يف حالتي املزاجية.	 

نحن نواجه مشكلة يف حياتنا الجنسية. 	 

لقد تم فصيل من العمل، وال أعرف ماذا أفعل بعد ذلك.	 

أشعر أنني مكتئب غالبية الوقت. 	 

لدينا عجز يف املال، ونحن نتشاجر طوال الوقت بسبب ذلك 	 

أنا منزعج باستمرار من زماليئ. 	 
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ال استطيع الرتكيز بشكل مالئم بسبب ما يجري يف البيت 	 

أنا أقلق بشدة بسبب االمتحانات. 	 

أريد الترصف أفضل مع األشخاص الذين لديهم مشكلة معي، لكوين من عرق 	 

مختلف.

أريد االتصال أكرث مع نقاط قويت، وأن أكون أكرث إيجابية.	 

تويف زوجي منذ ستة أشهر، وما زلت ال أستطيع تجاوز األمر.	 

 هناك عىل األقل، ست فئات من األشخاص الذين قد يقدمون املساعدة، مع مثل هذه 

الشكاوى والهموم:

يف  املتخصصون  وهم  النفسيون،  واملعالجون  املتخصصون،  املرشدون  هناك   أوالً: 

اإلرشاد والعالج النفيس – والذين مروا بتدريب يف مقررات معتمدة مناسبة – تضم هذه 

الفئة كالً من أخصائيي علم النفس الرسيري، وأخصايئ اإلرشاد النفيس، واملعالجني النفسيني، 

واملرشدين وبعض األطباء النفسيني، واألخصائيني االجتامعيني.

من  كبري  بقدر  ميرون  رمبا  والذين  املرشدين،  وشبه  األخصائيني،  شبه  هناك  ثانياً: 

التدريب يف اإلرشاد، ورغم ذلك ليسوا معتمدين كأخصائيي إرشاد نفيس.

ثالثاً: املهنيون الذين يستخدمون مهارات اإلرشاد واملساعدة، كجزء من عملهم. وهنا 

الرتكيز األسايس للعمل قد يكون عىل التدريس، أو اإلدارة، أو اإلرشاف، أو تقديم خدمات 

دينية أو اجتامعية، أو طبية، أو مالية، أو قانونية، أو نقابية تجارية. هذه الوظائف، تطلب 

من األشخاص، استخدام مهارات اإلرشاد، بعض الوقت، إذا كانوا يريدون أن يصلوا للفعالية 

القصوى فيها.

يف  تدريباً  يتلقون  ما  عادة  واملتطوعون  واملساعدون.  املتطوعون  املرشدون  رابعاً: 

مهارات اإلرشاد، وهم رمبا يعملون يف أوضاع مثل خدمات إرشاد الشباب، ويف عدد كبري 

من املنظامت التطوعية التي تقدم خدمات قيمة.

خامساً: أشخاص جزء من جامعات مساعدة الرفاق، أو شبكات الدعم ذات الدرجات 

املختلفة من الرسمية، إن شبكات مساعدة الرفاق، كثرياً ما تغطي مجاالت التنوع والتعددية 

مثل الثقافة، والعرق، ومساندة املرأة والرجل.



13  PART I INTRODUCTION | الجزء األول   

ليقوم  اآلخرين،  ملساعدة  الفرصة  ميتلك  منا  كل  الرسميني.  غري  املساعدون  سادساً: 

بذلك بدور رشيك الحياة، أو الوالد، أو الصديق، أو القريب، أو زميل العمل.

الذين يركزون عىل حاجات   يوجد اآلن إضافة إىل املرشدين واملساعدين املدربون، 

ويف  التدريب،  رابطة  إنشاء   2002 يف  تم  املثال،  سبيل  فعىل  اضطراباً؛  األقل  األشخاص 

2005، تم تأسيس مجموعة االهتامم بعلم نفس التدريب، يف الجمعية النفسية الربيطانية. 
النفيس  والعالج  لإلرشاد  الربيطانية  الرابطة  أسست   2010 يونيو  القريب، يف  املايض  ويف 

األقل  للفئات  املهارات  لتعليم  كمدخل  التدريب  بني  ما  التمييز  وميكن  للتدريب.  قسامً 

واملامرسة( يف  والرشح،  وتعليامت)التحدث،  توجيهات  يتضمن  الذي  والتدريب  اضطرابا، 

مساعدة العمالء، وذوي الحاجة لتطوير مهارة أو مهارات معينة - ومع ذلك- هناك تداخل 

املدربني،  تدريب  مهارات  إىل  واملساعدين،  املرشدين  احتياج  مع  والتدريب،  اإلرشاد  بني 

واحتياجاتهم إىل مهارات إرشاد يف ذخرية مهاراتهم.

 يتضح يف الفقرات السابقة - كام هو الحال يف لغة الحياة اليومية- أنني استخدمت 

أحياناً، مصطلحي املرشدين واملساعدين كمرتادفني، وكام لو كانا يعنيان نفس اليشء- ومع 

بزيادة  به  التمسك  الذوبان للحدود، أكرث صعوبة يف  ذلك- فمن املحتمل أن يصبح هذا 

رسوخ وتنظيم مهنة اإلرشاد والعالج النفيس. واآلن سأوضح بعض الفروق ما بني املرشدين 

واملساعدين.

من هم المرشدون؟
 WHO ARE COUNCELLORS?

 أضع هنا داخل جامعة املرشدين كل أولئك املهنيني ذوي التدريب املحرتف، واملعتمدين 

ملامرسة اإلرشاد والعالج النفيس، تجدر اإلشارة إىل أن مصطلح العالج "Therapy" مشتق 

من اللفظ الالتيني "therapeia" والذي يعني الشفاء. إّن محاوالت التمييز ما بني اإلرشاد، 

ميثالن  النفيس،  والعالج  اإلرشاد،  ألن  ذلك  كامالً،  نجاحاً  قط  تحقق  مل  النفيس،  والعالج 

معارف، أو أنشطة متنوعة وليست موحدة، فمن املفيد أكرث، التفكري يف املداخل اإلرشادية، 

والعالجات النفسية أو "الكالمية".
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يشري  ما  النفيس  والعالج  اإلرشاد،  بني  ما  التفريق  ملحاولة  املمكنة،  الطرق  من  إّن 

إىل أن العالج النفيس، يتعامل مع اضطرابات نفسية، أكرث مام يفعل اإلرشاد النفيس، وان 

العالج النفيس، أطول مدة وأعمق، وأن العالج النفيس، يرتبط أساساً باملؤسسات والخدمات 

الطبية- ومع ذلك- قد ال تكون األمور يف الواقع مبثل هذا الفصل الواضح؛. فالعديد من 

محددة،  نفسية  اضطرابات  لديهم  وعمالؤهم  طبية،  مؤسسات  يف  يعملون  املرشدين، 

ويقومون بتقديم خدمات طويلة املدى، التي قد تكون، أو ال تكون ذات طبيعة تحليلية 

نفسية عميقة. 

 من جهة أخرى، يوجد تداخل بني اإلرشاد، والعالج النفيس، وكمثال عىل هذا التداخل؛ 

كبيان   " النفيس  لإلرشاد  تعريف   " بنرش  واإلرشاد،  النفيس  للعالج  االسرتايل  اإلتحاد  يقوم 

تستخدم  نفسية وعالجية  عبارة عن عمليات  واإلرشاد  النفيس  العالج  من  كاًل  إن  واحد. 

نفس النظريات والنامذج النظرية، كام وأن كالً منهام يركز عىل الحاجة إىل تقدير طالب 

املساعدة كشخص، واإلصغاء الفَعال، والتعاطف مع املسرتشد، أو العميل طالب املساعدة، 

الكتاب، سيتم  الشخصية. ويف هذا  ذاته، وتحمل مسؤوليته  وزيادة قدرته عىل مساعدة 

استخدام املصطلحني: إرشاد، وعالج نفيس كمرتادفني.

يعرض الصندوق 1.1 ثالثة أمثلة ألخصائيي اإلرشاد والعالج النفيس: 
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الصندوق 1.1 :
أمثلة عىل املرشدين واملعالجني النفسيني املتخصصني

 )أميليا ( 45 سنة، مرشد معتمد يف عيادة مامرسة خاصة، والتي تخصصها طالبي 

املساعدة ذوي املشكالت يف العالقات، سواء األزواج، أو األرس،أو األطفال. ومنذ أن 

قامت ببناء الثقة يف قدراتها املهنية، مع عدد من املامرسني يف منطقتها، وهم يحيلون 

إليها طالبي املساعدة. 

)أوليفر( 34 سنة، أخصايئ إرشاد نفيس، يف رشكة ضخمة متعددة الجنسيات، يقيض 

قدراً كبرياً من وقته يف العمل مع املوظفني الذين يعانون يف أدائهم، بسبب صعوبات 

انفعالية. واألشخاص الذين تتم إحالتهم إىل )أوليفر( يتضمنون هؤالء الذين ينخفض 

أداؤهم، عندما يعملون وحدهم، وهؤالء الذين يواجهون صعوبات يف تكوين عالقات 

مع زمالء العمل. 

)إيفا 29( سنة، مرشدة طالبية معتمدة يف إحدى الجامعات، ورغم أن معظم من 

تساعدهم طالب، فهي أيضاً تتعامل مع بعٍض من فريق العمل من األكادمييني، وغري 

مجاالت،  التدريب، يف  تقود مجموعات  فإن)إيفا(  ذلك،  إىل  وباإلضافة  األكادمييني. 

مثل: مهارات الدراسة، ومهارات توكيد الذات، ومهارات إدارة الرصاع.

للتغري،إال  أنه عرضة  الرغم من  التدريب املتخصص كمرشد؟ عىل  الذي يتضمنه  ما 

بها  التي تعرتف  املقررات  إّن  القارئ فكرًة عام هو مطلوب.  يُعطي  أن  يأيت ميكن  ما  أّن 

الرابطة الربيطانية لإلرشاد والعالج النفيس )BACP( تشرتط توافر 400 ساعة، كحٍد أدىن 

بـامئة ساعة كحٍد  الطالب  إىل مرور  إضافة  والطالب،  التدريبي  الفريق  بني  التفاعل  من 

أدىن من مامرسة اإلرشاد تحت اإلرشاف. هذه املقررات ميكن أن تكون مدتها عاماً عىل 

األقل من الدراسة، بدوام كامل أو ثالثة أعوام، أو أربعة أو أكرث من الدراسة بدوام جزيئ. 

وبالنسبة لهؤالء الذين يرغبون يف الحصول عىل تدريب كمعالجني نفسيني، فإن التدريب 

الذي تقدمه املنظامت األعضاء يف مجلس اململكة املتحدة للعالج النفيس )UKCP( عادة 

ال يقل عن أربع سنوات من الدراسة، بدوام جزيئ. مثل هذا التدريب يتضمن عمالً رسيرياً 

تحت اإلرشاف، وعالجاً شخصياً باستخدام النموذج الذي يتم تدريسه. ويف اسرتاليا، يشرتط 
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العليا  للدراسات  مكافئة  مقررات   )PACFA( واإلرشاد  النفيس  للعالج  األسرتايل  االتحاد 

تنفذها جمعيات مهنية تنتمي لالتحاد، خالل عامني كحٍد أقىص، مبجموع مئتي ساعة من 

االتصال  من  ساعة  مئتي  اإلرشاف، ضمن  من  ساعة  لشخص، وخمسني  التدريب، شخصاً 

والتفاعل املبارش مع طالبي املساعدة. 

أما فيام يتعلق باملؤهالت التخصصية، فيوجد نقطتان أخريان تستحقان الذكر؛ األوىل: 

يوجد عدد من األشخاص، مثل األخصائيني االجتامعيني واملمرضني، يجمعون بني املؤهالت 

النفيس.  والعالج  النفيس،  اإلرشاد  يف  تخصصية  ومؤهالت  الرئيس،  دورهم  التخصصية يف 

ثانياً، إكامل مقرر مصدق عليه يف اإلرشاد، أو العالج النفيس، مل يعد يساوي الحصول عىل 

الرتخيص، حيث إنّه وبصورة متزايدة يطلب من املرشدين املتخصصني، واملعالجني النفسيني 

خوض رشوط إلزامية للنمو املهني املستمر )CPD( من جانب جمعياتهم املهنية. 

من هم المساعدون؟
WHO ARE HELPERS?

 The املاهر  "املساعد  إيجان  جريارد  كتاب  يف  الحال  هي  كام  األحيان،  بعض  يف 

helper skilled"، يُستخدم مصطلح املساعد، كمصطلح شامل، ليغطي كل املهنيني، الذين 

يستخدمون مهارات اإلرشاد، وتقديم املساعدة، سواء كانوا متخصصني يف اإلرشاد النفيس، 

شبه  ليشمل  تقييداً،  أكرث  مبعنى  "املساعد"  مصطلح  أستخدم  فإنني  وهنا،  ذلك.  غري  أو 

اإلرشاد  مهارات  يستخدمون  الذي  أولئك  وهم  املستقلني،  املرشدين  شبه  أو  األخصائيني 

كجزء من أدوار أساسية أخرى، والذين ميارسون اإلرشاد واملساعدة التطوعية، وكذلك الذين 

يشاركون يف شبكات الدعم، ومساعدة الرفاق.

يتلقى شبه األخصائيني تدريباً يف مهارات اإلرشاد، ولكن من مستوى أدىن بكثري عام 

يتطلبه ترخيص اإلرشاد، أو العالج النفيس املهني، عىل سبيل املثال؛ تقوم بعض املمرضات 

مع مشكالت  التعامل  يف  املهارة  ميتلكن  وقد  النفيس،  اإلرشاد  مقررات  من  عدد  بدراسة 

فئات معينة من املرىض، هؤالء األشخاص من هذه الخلفيات، رمبا يُطلق عليهم "مرشدون" 

داخل أماكن عملهم، مثالً مرشدات التمريض- ومع ذلك- إذا كان مصطلح املرشد يف سياق 

محدد، يقترص فقط عىل األشخاص ذوي املؤهالت، واالعتامد املتخصص املعرتف به، يف هذا 
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املجال، فإن مستخدمي اإلرشاد يف أدوارهم الرئيسية يقعون ضمن فئة املساعدين، رغم 

نوعية مهاراتهم اإلرشادية.

اعتبارهم  يتم  ال  قد  الذين  "املساعدين"  عىل  األمثلة  بعض   2.1 الصندوق  يقدم 

مرشدين، مع أنهم يستخدمون مهارات اإلرشاد كجزء من عملهم، أو يف أوضاع تطوعية، 

2.1 عبارة عن عينة منتقاة، للمدى  الرفاق. األمثلة يف الصندوق  أو عىل أساس مساعدة 

الشاسع بني الناس، الذين يستخدمون مهارات اإلرشاد، عند أداء أدوار املساعدة. 

الصندوق 2.1 :
أمثلة عىل املساعدين الذين يستخدمون مهارات اإلرشاد

تستخدم  كبري،  مستشفى  يف  كممرضة  تعمل  سنة،   54 العمر  من  تبلغ  )امييل( 

)امييل( مهارات اإلرشاد، ملساعدة املرىض عىل التعامل مع كل من مشكالتهم البدنية 

واالنفعالية. وهي أيضاً تساعد بعض املرىض، يف التحدث عن بعض املشكالت التي 

سيواجهونها عند العودة إىل املنزل. 

)جاك( يبلغ من العمر 38 سنة، أخصايئ اجتامعي يف منطقة فقرية بإحدى املدن، 

وشؤونهم  مشكالتهم،  عن  التحدث  يف  الناس  ملساعدة  اإلرشاد،  مهارات  يستخدم 

املالية، وأيضاً كيف يستثمرون الفرص التي تتاح لهم يف حياتهم. 

)بوجا( تبلغ من العمر46 سنة، معلمة باملرحلة اإلعدادية والتي درست بعض مقررات 

مهارات اإلرشاد، وهي تستخدمها يف مساعدة التالميذ عىل التعامل بشكل أفضل، مع 

صعوبات تعلمهم، واملشكالت الشخصية، وقرارات االختيار الرتبوي واملهني. 

)أوليفيا ( تبلغ من العمر 28 سنة، معالجة نطق، وهي تستخدم مهارات اإلرشاد يف 

كل من مساعدة العمالء يف التحدث عن صعوباتهم يف الكالم، بشكل مالئم، وبعد 

ذلك يف مساندتهم، وهي تدربهم عىل التحدث بشكل أفضل. 

)راجيف( يبلغ من العمر34 سنة، أخصايئ اجتامعي، وأخصايئ عمل مع فئة الشباب 

يف إحدى املدن، والتي شهدت يف الخمسني سنة األخرية، قدوم أعداد كبرية من 
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املهاجرين، من جنوب آسيا، تتضمن وظيفته مساعدة املهاجرين الجدد، يف التكيف 

مع الثقافة الجديدة، ومساعدة اآلباء واألطفال يف إقامة عالقات أفضل مع بعضهم 

املشكالت.  عن  بعيداً  والبقاء  هادفة،  أنشطة  إيجاد  يف  الشباب  ومساعدة  بعضاً، 

يساعد )راجيف (أيضاً الناس عىل التوافق األفضل مع مسائل العنرصية.

)إيسال( تبلغ من العمر 61 سنًة، تعمل يف مركز نصح للحوامل، وتستخدم مهارات 

اإلرشاد يف مساعدة النساء، الاليت يردن زيادة فرص امتالك أطفال أصحاء.

من  املساعدين،  متييز  بها  ميكن  التي  الطرق،  بعض  عىل  أخرى  نظرة  نلقي  دعنا 

أدوار  عن  تختلف  أدواًرا   " املساعدون  يؤدي  النفسيني؛  واملعالجني  الرسميني،  املرشدين 

الخدمات  إجراء  يف  يتمثل  للمرشدين  الرئييس  الدور  إن  النفسيني،  واملعالجني  املرشدين، 

بالنسبة  أما  أرسياً.  أو  جامعياً،  أو  فردياً،  إرشادا  ذلك،  كان  سواء  وتنفيذها،  اإلرشادية، 

للمساعدين فإما أن دورهم الرئييس يف مجال آخر، أو أنهم يستخدمون مهارات اإلرشاد يف 

األوضاع التطوعية، أو مساندة الرفاق.

ومن الفروق املتعلقة باألدوار املختلفة أن املساعدين يختلفون عن املرشدين يف " 

التدريب " فاملرشدون يتم تدريبهم أساساً ليصبحوا مرشدين، بينام املساعدون رمبا يدربون 

أساساً ليكونوا أخصائيني اجتامعيني، أو ممرضني، وعلامء دين، ومديرين، وحشًدا كبرياً من 

املهن األخرى، وفوق ذلك، عادة ما يكون لدى األخصائيني املتطوعني أدواُر عمٍل رئيسة يف 

مهن غري إرشادية، والتي يحتمل أن يكون معظم تدريبهم يف هذه املهن.

أما بالنسبة "ألهداف" املساعدة فيمكن أّن تتداخل معها، وتختلف أيضاً عن، أهداف 

معالجة  يف  العمالء  مساعدة  هو  النفيس  والعالج  اإلرشاد،  يف  الرئييس  فالغرض  اإلرشاد؛ 

مشكالت نفسية يف حياتهم، مثل أن يصبحوا أقل اكتئاباً، وتعلم عملية اتخاذ القرار، ومعالجة 

األزمات، التي قد يخربونها يف حياتهم. يف بعض األحيان تكون مثل هذه املشكالت النفسية 

محورية يف عملية املساعدة. ويف حاالت أخرى قد يستخدم املساعدون فيها مهارات اإلرشاد، 

ملساعدة الناس يف التعامل مع أهداف تبدو فيها األبعاد النفسية ثانوية، إن مل تكن خارجة 

عن املوضوع، بالنسبة ملتلقي الخدمة، مثالً: الحصول عىل نصيحة يف الحمل.
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  وفيام يخص "أوضاع" أو "سياق" املساعدة فهي ميكن أن تختلف عن تلك الخاصة 

باإلرشاد النفيس، ففي أغلب األحيان، يحدث اإلرشاد يف العيادات، سواء خاصة أو رسمية، 

والتي تكون معدة خصيصاً لهذا النشاط، وحتى أثاث هذه العيادات، يكون مصمامً ملساندة 

الغرض من اإلرشاد، مثالً:

مجاالت  يف  اإلرشاد  خدمات  تقدم  وعادة  بينها.  قهوة  طاولة  مع  مريحة  مقاعد 

مهارات  باستخدام  أحياناً،  املساعدون  يقوم  وقد  الطالب.  إرشاد  مثل خدمات  مخصصة، 

شؤون  مكاتب  تتضمن  املواقع  هذه  الرئيسية.  عملهم  أدوار  متثل  مواقع  يف  اإلرشاد، 

العبادة،  ودور  الخارجية،  والعيادات  املستشفيات،  وأقسام  الدراسية  والفصول  املوظفني، 

والبنوك، وأقسام الرشطة، واملراكز املجتمعية. 

بينام نادراً ما يذهب املرشدون إىل خارج املواقع الرسمية، فإن املساعدين مثل علامء 

الدين، واملمرضني، واألخصائيني االجتامعيني، وأعضاء شبكات دعم الرفاق، وقد يستخدمون 

مهارات اإلرشاد يف بيوت األشخاص املحتاجني للمساعدة.

ومن الفروق التي ميكن إضافتها، فرق آخر يتصل "بالعالقة"، والتي فيها قد يكون 

باملرشدين  مقارنة  ومهنية،  رسمية  أقل  اإلرشاد،  مهارات  يستخدمون  الذين  املساعدون 

النفسيني، األكرث التزاماً بالعالقة املهنية الرسمية، والتي يحتمل أن تكون لها حدود واضحة، 

تنتظم حول املهام املعينة للمرشد واملسرتشد.

وطالب  املساعد،  بني  ملا  مشابهة  واضحة  املساعدة حدود  لعالقة  تكون  قد  أحيانًا 

املساعدة، رغم أن األهداف األصلية قد تكون اإلرشاد النفيس، وقد ال تكونها. ورغم ذلك، 

املعلم  بني  العالقات  مثل  أخرى  عالقات  سياق  يف  مساعدة،  عالقات  تحدث  ما  فكثرياً 

االجتامعي  واألخصايئ  والعامل،  واملدير  العبادة،  دور  ومرتادي  الدين  وعامل  والطالب، 

والعميل، واملمرضة أو الطبيب واملريض.

وبينام ال يتم استحسان العالقات املزدوجة – التي يؤدي املرشدون فيها أكرث من دور 

واحد، فيام يتعلق بطالبي املساعدة – يف اإلرشاد، فإنها قد تكون جزءاًّ طبيعياً من نسيج 

الكثري من عالقات املساعدة، ويف بعض األحيان تتضمن عالقات املساعدة زيارات للمنزل.
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المساعدون وطالبو المساعدة 
HELPERS AND HELPEES

يستخدم مصطلح املساعد "helper" يف هذا الكتاب، لإلشارة إىل كل األشخاص، الذين 

يستخدمون مهارات اإلرشاد، كأخصائيني مساعدين، أو كجزء من أدوار عمل رئيسة غري 

دعم  شبكات  أو يف  واملساعدة،  لإلرشاد  ومنظامت  مؤسسات  كمتطوعني يف  أو  إرشادية، 

الرفاق. ورغم أن بعض هؤالء املساعدين قد يُطلق عليهم مرشدين، فإن مصطلح املرشد يف 

هذا الكتاب، محفوظ للمرشدين واملعالجني النفسيني املدريني مهنياً واملعتمدين.

ويستخدم مصطلح طالب املساعدة helpee كطريقة مخترصة لوصف العدد الهائل 

من األشخاص الذين يتفاعل املساعدون معهم عندما يستخدمون مهارات اإلرشاد. وبعض 

بالفعل، قد تم إحالتهم كمسرتشدين، وكام أن املساعدين،  هؤالء األشخاص رمبا يكونون 

الذين قد ال يكون دورهم الرئييس، هو اإلرشاد فإن طالبي املساعدة أيضاً قد تكون لهم 

أدوار رئيسة أخرى، كأن يكونوا تالميذاً، أو طلبة، أو مرىض، أو شبابا، أو مسنني، أو سيدات 

حوامل، أو رفاق. 



الفصل الثاني

مهارات اإلرشاد األساسية؟ 
WHAT ARE BASIC COUNSELLING SKILLS?

GOALS CHAPTER أهداف الفصل

 بدراسة هذا الفصل يتوجب عليك أن:

تفهم ما مهارات االتصال والعمل/ الترصف.	 

تتعرف عىل ما يسمى بـ "املهارات الذهنية". 	 

تفهم املشاعر، وردود الفعل البدنية.	 

 هذا الفصل يقدم فكرة املهارات األساسية. ما هي مهارة اإلرشاد؟. يتعلق أحد تطبيقات 

الكلمة "مهارات" مبجاالت املهارة، مثالً: مهارات اإلصغاء أو مهارات الكشف. وتطبيق آخر يشري 

إىل " مستوى الكفاية ". مثالً: ما مدى قوة مهاراتك يف مجال معني؟. وأفضل طريقة لرؤية الكفاية 

يف مهارة ما ليست كمسألة )إما/أو( والتي فيها إما أنك متتلك مهارة ما، أو أنك ال متتلكها. بدالً 

من ذلك، فمن املفضل داخل مجال مهارة ما، التفكري يف امتالك مستويات مختلفة من القوة. 

ويف كل مجاالت املهارة، يحتمل أنك متتلك خليطاً من مستويات القوة. مثالً: يف مجاالت مهارات 

اإلصغاء، قد تكون أقوى يف فهم طالبي املساعدة، ولكن أقل قوة يف إظهار فهمك. وباملثل، ميتلك 

طالبو املساعدة خليطاً من مهارات ذات مستويات مختلفة من القوة.

مهارة  لتنفيذ  الالزمة  الخيارات وتسلسلها"  بـ معرفة  يتعلق  املهارة  لكلمة  ثالث   تطبيق 

معينة. تشتمل العنارص الرضورية، ألي مهارة يف القدرة عىل اتخاذ سالسل من الخيارات، وتنفيذها 

لتحقيق األهداف، فعىل سبيل املثال: 

إذا كنت تريد أن تصبح جيداً يف اإلصغاء بعمق ودقة، لطالبي املساعدة، فسوف تكون 

مضطراً التخاذ خيارات فعالة، وتنفيذها يف مجال املهارات، هذا غرض تدريب مهارات اإلرشاد، 

واإلرشاف عليها، وهو مساعدة املساعدين املتدربني – يف مجاالت املهارة املستهدفة من برامج 

مثالً يف مجال  واالقتدار.  القوة  تعكس  التي  الخيارات  اتخاذ  تجاه  أكرث،  التحرك  تدريبهم – يف 

2
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ال سيكون الغرض هو متكينك من اتخاذ خيارات أقوى، ليس فقط يف عملية  مهارات اإلصغاء الفعًّ

فهم العمالء، ولكن أيضاً يف إظهار ذلك الفهم، وعكسه.

اعتباران  هناك  املساعدة،  وطالب  املساعد  بني  ما  للتواصل  مجال  أي  يف  التفكري   عند 

رئيسيان:

 أوالً: ما مكونات السلوك الخارجي املاهر. ثانياً: ما الذي يتداخل مع تنفيذ هذا السلوك، أو 

يقويه؟ بناًء عىل ذلك، فإن مهارة إرشادية مثل اإلصغاء الفّعال تتكون من كِل تواصٍل اجتامعي 

السلوك  أن  االعرتاف  هو  هذا،  لفهم  املناحي  أحد  ماهرة.  اجتامعية  عقلية  ومعالجة  ماهر، 

عقلية  عمليات  كيلهام  والسلوك  التفكري  فإّن  لذلك  نتيجة  وأنه  العقل  داخل  ينشأ  الخارجي، 

باألساس-ومع ذلك- أنا أفرق هنا بني فئتني رئيسيتني من مهارات املساعد، وطالب املساعدة. أوالً: 

هناك مهارات االتصال والعمل/ الترصف، أو املهارات التي تستلزم سلوكاً خارجياً.

ثانياً: هناك مهارات ذهنية / عقلية أو املهارات التي تستلزم سلوكاً داخلياً.. وقد تتساءل 

ملاذا ال أتكلم عن مهارات مشاعر، ومهارات ردود أفعال بدنية؟ سبب ذلك أن املشاعر، وردود 

الفعل البدنية هي باألساس جزء من طبيعتك أو ميلك الفطري، وهي ليست مهارات يف حد ذاتها 

- ومع ذلك- فاملساعد ميكنه التأثري عىل الطالب املساعدة يف كيفية شعوره، ورد فعله البدنية، 

عن طريق الكيفية التي بها تتواصل/ تترصف، وتفكر بها.

مهارات االتصال والعمل أو التصرف
COMMUNCATION AND ACTION SKILLS 

نفعله،  ما  إنها  للمالحظة.  قابلة  سلوكيات  الترصف،  والعمل/  االتصال  مهارات   تتضمن 

تعالجه يف  فيه وكيف  تفكر  الذي  ما  أو  به  به، وكيف تشعر  ما تشعر  نفعله، وليست  وكيف 

ذهنك، عىل سبيل املثال: أن تشعر باالهتامم بطالبي املساعدة يشء، وأن تترصف بناء عىل هذا 

االهتامم يشء آخر.. كيف تتواصل مع طالبي املساعدة؟ وكيف تترصف إلظهار التعاطف معهم؟ 

أنت تحتاج لفعل ذلك من خالل كالمك، وصوتك، ولغة جسمك. تتباين مهارات االتصال والعمل/ 

الترصف حسب مجال التطبيق، مثالً: مهارات اإلصغاء، ومهارات طرح األسئلة، ومهارات التحدي. 

التي يستطيع بها املساعدون، وطالبو املساعدة  الرئيسية  1.2 الطرق الخمس  يقدم الصندوق 

إرسال رسائل مهارات االتصال والعمل/ الترصف.


