
 (المحاضرة الرابعة ) /االرشاد التربوي

 وهً تكمله للمحاضرة السابقه

ٌرتبط هذا األساس باالساس  األول :مسؤولٌة الفرد عن سلوكه -2

فالمرشد الدٌنً ٌختلف دوره عن المرشد الغٌر دٌنً تبعا لفلسفته 

طرٌقٌن طرٌق الخٌر وطرٌق الشر وهو  ورؤٌته فاهلل خلق النسان

 ١٨: ق چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ الذي ٌحدد سلوكٌاته 

فتتحدد حرٌته ٌرتبط هذا المبدأ بالمبدأ السابق :حرٌة االنسان  -3

بالوسط الذي ٌعٌش فٌه فهو حر بما ٌحب وبما ٌكره مالم تتدخل قوه 

ع وهنا  ستحدد قاهره وحارجه عن ارادته مثل اهله او المجتم

 حرٌته وسٌظل ٌعانً صراعا داخلٌا 

فالقران الكرٌم قد اكد على هذه الصفه حٌث قال :كرامة االنسان -4

وهنا تؤكد المبادئ   4: التٌن چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ 

الدٌنٌه واإلنسانٌه على قٌمة اإلنسان فالعمٌل ٌمتلك األسس 

 0تغٌر وضعه تغٌٌرا جذرٌا  والمعطٌات التً تستطٌع ان

هناك مالٌٌن من البشر ٌقضون حٌاتهم فً :األهتمام بالحاضر  -5

والعٌش عادته ستحسره على ما فات بالرغم من انهم لٌس بوسعهم ا

فٌه ولذلك هم ٌعانون من عقدة الشعور بالذنب وٌواجهون اصنافا 

متعدده من االضطرابات النفسٌه لدرجة تنسٌهم ان من واجبهم 

 0واجهة الحاضر م

كلما نما االنسان واتسعت :األنسان مخلوق عقلً وعاطفً  معا -6

مداركه كلما مال الى االٌمان بالعقل كملكة مطلقه لها كامل 



السٌطره على توجٌه السلوك لذلك نجد من السهولة العمٌل ان 

 0ٌتعرف عقلٌا وذهنٌا على اسباب اضطرابه 

ه من مشاكله النفسٌه وما ٌعانٌه وهذا بحد ذاته الٌكون كافٌا لتخلٌص

ولذلك ال بد للفرد ان ٌكون واعٌا بمشاعره  بحٌث ,من اضطراب 

  0ٌصبح بمقدوره تفحصها والتعرف علٌها لٌتخلص منها بعد ذلك

ٌعد موضوع القٌم من : دور القٌم فً االرشاد النفسً -7

الموضوعات المهمه التً ٌجب ان ٌعٌها المرشد النفسً وما له من 

عالقه مع العمٌل وعلى قوة اسلوبه وتعامله معه وهنا ٌمكن ان 

ٌجتهد بما ٌفرضه على العمٌل بما ٌراه مناسبا وخٌرا له وعلٌه ان 

ٌدرس حالته بصوره دقٌقه وان ال ٌحكم علٌه من أول وهلة الن 

 0ذلك ٌعد حكما مسبوقا مما ٌؤثر بعالقه المرشد مع العمٌل 

 


