
 (المحاضرة الثالثه )

 :األسس العامه التً ٌستند الٌها التوجٌه واالرشاد المعاصر

من االسس والمبادئ الفلسفٌه التً ال ٌخلو أي مجال مهنً 

المسترشد )الى العمٌل (المرشد)تقوم علٌها نظرة المهنً 

وتحدد على وفقها مناهج االرشاد واسسه واسالٌبه التً ٌتم (

والغاٌات التً ٌسعى لتحقٌقها بموجبها تحدٌد االهداف 

كماتتدخل  تلك االسس فً رسم العالقه بٌن المرشد ,

ر العمل بشكل عام ومن اهم االسس والمسترشد وتحدٌد اطا

 :التً ٌستند الٌها االرشاد 
 :رؤٌته الفكرٌه والعقائدٌه ,طبٌعه اإلنسان -1

وٌقصد بطبٌعه اإلنسان رؤٌته ونظرته الفكرٌه التً ٌفسر فً 

والتغٌرات االجتماعٌه المحٌطة به وما ,ضوئها بواعث سلوكٌاته 

وهذا ,ٌحدث له من المواقف والضوابط التً ٌتصرف فً ضوئها 

فمنهم من ٌرى بأن سلوكٌات ,االمر تختلف فٌه وجهات النظر 

جٌه المحٌط هبه من جهه اإلنسان وافعاله تتاثر بالبٌئه الخار

وبغرائزه الداخلٌه من جهه اخرى وانها نتائج لمجموعه من 

التً تتحكم فٌه من دون ان ٌكون له سلطان علٌها العوامل الجبرٌه 

وهذا ما ٌراه ,بحٌث ال ٌمكنه التهرب منها او كفها عن العمل 

فروٌد عن مدرسه التحلٌل النفسً وسكنر عن مدرسة السلوكٌٌن 

اما الرؤٌه اإلالهٌه فهً ترى بان االنسان الذي ٌعٌش  المحدثٌن

وسط مجموعه من االفراد سٌتاثر بهم الى حد ما وانه مخلوق من 

قبل هللا تبارك وعالى وهو محكوم بقوانٌن متناهٌه الدقه تنظم حٌاته 

والنسان بٌن هذٌن االمرٌن ٌمتلك مقدارا كبٌرا من الحرٌه التخاذ ,

مصٌره  وهذا ما اشارالٌه القران الكرٌم قراره المناسب واختٌار 

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ قوله تعالىبمواضع متعدده منها 



 چۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ وقوله تعالى   ٨٤: اإلسراء

جح  مح  جخ    مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جث

وفً ضوء هاتٌن الرؤٌتٌن ٌختلف دور  ٤٦: فصلت چحخ  مخ   

لٌل الموجه الى اداة لتوجٌه الحتمٌه تحالمرشد والموجه فالنظرة 

العمالء على وفق اتجاهات مسبقه لدٌه مما ٌضعه فً دائرة 

االرشاد النفسً الموجه اما الرؤٌه األالهٌه فإنها تترك للمرشد منح 

صنع قراراته الحرٌه للعمٌل المسترشد فً التعبٌر عن مشاعره و

 0بنفسه وهو نوع من اسالٌب االرشاد غٌر الموجه 


