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 مقدمة 

 

 أسس نظرية إىلإن اإلرشاد علم وفن ومهارة، حيث يعد اإلرشاد علم ألنه يستند 

 يف تلك النظريات، ويأيت الكتاب الحايل رشادية اإلساليبمحددة، وقد حددت العديد من األ

 يف أو مركز إرشادي أوأكان يف مدرسة للتطرق ألبرز النظريات التي ميكن للمرشد سواء 

 إىل األقرب ساليب مؤسسة تعليمية أن يستخدمها، حيث تم الرتكيز عىل األأومستشفى 

، وقد اشتمل الكتاب ساليبالتطبيق مع تقديم أمثلة مبسطة حول تطبيق بعض تلك األ

 .رشادية لفصول حسب أهم النظريات اإلساليبالحايل عىل تقسيم األ

تاب عىل النظريات كالتحليلية والفردية والسلوكية واملعرفية واالجتامعية حيث ركز الك

 التي تتطرق ساليب أبرز األية والتفاعلية، متناوًالنسانوالواقعية والوجودية والجشطالتية واإل

لها كل من النظريات، ويخدم الكتاب الحايل كل من املرشد الرتبوي والنفيس والطاليب 

 كام يخدم الطالب يف الجامعة الذي يدرس يف ، االجتامعي والنفيسواالجتامعي، واألخصايئ

حقل العلوم الرتبوية، ويخدم أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مساقات يف الجامعات 

 .تعنى بالجانب النفيس الرتبوي واالجتامعي

ونود أن نشكر بداية مركز ديبونو للنرش والتوزيع لنرشه هذا الكتاب، وكل من ساهم 

 .خراج الكتاب بهذا الشكل، ولكل الباحثني الذين تم العودة لهم عند تأليف الكتابإ يف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

 

 

 

 

 األول الفصل

 مفهوم اإلرشاد وأهميتـه

 

 :التالية النقاطعىل  ويشتمل 

  مفهوم اإلرشاد 

  اإلرشادأهداف  

   مراحل اإلرشاد 

   املقاومة والرفض يف مهنه اإلرشاد 

   معوقات اإلرشاد 
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 األول الفصل

  وأهميتهمفهوم اإلرشاد 

 

 

 :املقدمة

 مع التطور الحايل يف العامل، وكرثة التغريات األرسية وتعدد مصادر املعرفة والتخصصات

العلمية، وتطور مفهوم التعليم، وتزايد أعداد الطالب وتطور مشكالت الزواج، والتقدم 

، نسانإلاالقتصادي، وزيادة الفجوة بني الفقراء واألغنياء، وتعدد األمراض، وزيادة عمر ا

والتخصصية يف املهن، وتنوع املهن، وزيادة نسبة البطالة ومشكالت العمل والعامل، وزيادة 

ا، وربط العديد من األمراض بالحالة ًنسبة االنتحار واالكتئاب، واألمراض النفسية عموم

 أساليبالنفسية للشخص، أصبحت الحاجة ملحة ملهنة يتقبلها معظم الناس ألنها تستخدم 

 ومن هنا ظهرت مهنة اإلرشاد، التي كانت وما زالت تتطور وستبقى يف إطار ، للجميعمقبولة

 .التطور ملرحلة الحقة من الحياة

ن يستخدم من أوميتاز اإلرشاد بأنه غري مخصص لفئة محددة من العمر، فيمكن 

نه ال يقترص عىل عقيدة أخدمات اإلرشاد كل من الطفل والطالب والشاب وكبري السن، كام 

 دين محدد فاملرشد يقدم خدمات لجميع األديان والطوائف، وهو ال يهدف من هذه أو

عد املرشد متعدد الثقافات، ال يتحيز لفئة ضد ُ القيم الثقافية، حيث يأوالخدمة لتغيري الدين 

 األدوار أكرثفئة أخرى، ويعد الدور الذي ميارسه املرشد يف املدرسة عىل سبيل املثال من 

 أكرث أومرشدين، حيث ال تكاد تخلو مدرسة يف العامل الغريب مثال من وجود مرشد ا للًانتشار

فيها، كام أن املدارس يف العامل العربية أصبحت تتنافس يف استقدام مرشد لها، وأصبحت توكل 

 .له العديد من األعامل

 :ا عىل املرشد يف املدرسة من ناحيتني وهامًوهذا مام خلق عبئ
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 تلك النظريات وافتقاد أساليبن يعمل بها املرشد وتنوع ألتي ميكن كرثة النظريات ا 

 . واضحة يف التعامل مع الحاالتساليبالعديد من املرشدين أل

 يف معظمها لوقت ليك تثبت فعاليتها، وهذا رشادية اإلساليبكرثة الطلبة وحاجة تلك األ 

ع عليه ليك يثبت مدى األمر ال يتوفر عادة لدى املرشد بسبب الضغوط الهائلة التي تق

 .تحسن الحالة وتجاوزها للمشكلة التي تقع بها

 فإن املرشد ميكن له تجاوز تلك العقبات ولكنه يعاين من عقبة ؛رشاديةما يف املراكز اإلأ

ن يدفعها أ، والتكلفة املادية العالية التي ميكن رشاديةعدم املتابعة يف حضور الجلسات اإل

 مام يرهقه خاصة مع وجود جلسات متعددة لتحقيق ،اديةرشاملسرتشد من الخدمات اإل

 . بفعاليةرشادية اإلساليباأل

 وبالعملية رشاديةكام أن املرشدين عموما أصبحوا ال يستطيعون القيام بأدوارهم اإل

طار نظري يستند إليه املرشد، ولألسف الشديد فإن العديد من إ برمتها دون وجود رشاديةاإل

لك اإلطار النظري، ولذلك يبدأ العديد منهم بالعمل من خالل خرباتهم املرشدين ال يتبنى ذ

الحياتية وتجاربهم الشخصية يف التعامل مع الطلبة، دون العودة إلطار نظري يتم االستناد 

عليه، وقد تخدم الخربات والتجارب املرشد عىل املدى القصري، ولكنها ستسبب له عىل املدى 

 .لنفيس وعدم الرغبة يف أداء العمل بالشكل الصحيحالطويل ما يسمى باالحرتاق ا

 وهي ، حتى بعد تبنيهم نظرية معينة،مرهمأويقع املرشدون يف العادة يف حرية من 

 وكيف يوظف تلك ؟ تلك النظرية بالعادة مع كل الطالبأساليبهل يستخدم : ـتتعلق ب

 للحد رشاديةملقابالت اإلا الختصار اً، فيجد نفسه مضطررشادية؟ يف املقابالت اإلساليباأل

 لعدة دقائق لدى املرشد، ولذلك يتسوق بعض رشاديةاألقىص حتى تصل بعض املقابالت اإل

 .ن يكون هناك ارشاد فعيل مبعنى الكلمةأالطلبة عند املرشد دون 

ن كان النصح قد إ و-واإلرشاد هو عمل مقنن وعلمي ومخطط له ال يقوم عىل النصح 

 محددة وزمن ومعايري أهداف بل هو عملية مخطط لها ب-نظريات سلوبا يف بعض الأعد ُي

ن يقوم أ، فكيف ميكن ملرشد عىل سبيل املثال إرشادية أساليبنجاح وتقييم وال تخلو من 

خذ موافقة املسرتشد يف كثري أ و، التي يريد استخدامهاساليب دون معرفته باألإرشاديةبجلسة 

ا ال يقوم به املرشدون، وبالتايل يؤثر يف نجاح العملية ، وهذا مساليبمن األحيان عىل تلك األ

 . بشكل كاملرشاديةاإل
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 ويأخذ ساليبفمن أخالقيات العمل اإلرشادي أن يطلع املرشد املسرتشد عىل تلك األ

 األسلوب وعليه توضيح مربر اختيار ذلك - وقد تكون تلك املوافقة مكتوبة -موافقته عليه 

 قبل استخدامه، كام ان عىل املرشد تقع األسلوبرتشد بأهمية قناع املسإبالذات، وعليه 

 األسلوب ان يوضح للمسرتشد ان ًأيضا وعيوبه، وعليه األسلوبمسؤولية توضيح مزايا ذلك 

املستخدم هو أسلوب قد ثبت فعاليته يف الدراسات السابقة، فال يجوز ان يكون املسرتشد 

 .ليه عرشادية اإلساليبحقل تجارب يتم تجريب األ

 :مفهوم اإلرشاد

ن إ و(Gustad, 1953)يرى أخصائيو اإلرشاد النفيس أن اإلرشاد يهتم بالفرد السوى 

عىل  ، غري ذلكأوا ً والدأو  عامًالأوا ًهدف اإلرشاد هو مساعدة الفرد السوي سواء كان دارس

ادة يف عامله  مالءمة مام يجده عأكرث وأن يجد بدائل ،فضلأا ًا نفسي وتوافًقأن يكتسب تكامًال

 من ًكثريان إف,  حد ماإىلا ًوبالرغم من أن هذا االتجاه يعد صحيح. الواقعي املضطرب

 فاإلرشاد يهتم باملعوقني ،األخصائيني يف اإلرشاد النفيس يعتربون أن هذا التعريف غري كاف

 الذي  ولكن بشكل مختلف عام اعتاده علم النفس اإلكلينييك، غري املتوافقنيأووغري األسوياء 

 وبالنواحي الشاذة حتى يف األفراد ،يهتم عادة بتشخيص طبيعة ودرجة املرض النفيس

ن يتقبل ويفهم هذه أ و، وبالكشف عن صعوبات التوافق واتجاهات عدم التكيف،األسوياء

 .االتجاهات حتى ميكن تعديلها

مثل األخصايئ  األخصائيون وليس أي مهني آخر له صلة باإلرشاد إالان اإلرشاد ال ميارسه 

 :وضمن األبعاد التالية. االجتامعي النفيس العام

بجمهور  Patients وليس باملريض Client يهتم أخصائيو اإلرشاد أساسا باملستفيدين -1 

 .األفراد الذين يستطيعون أن ينموا أنفسهم ويتوافقوا بشكل معقول يف املجتمع

 مام هو واضح يف امليادين أكرث يف اإلرشاد عىل أسس معيارية ساليبتقوم األدوات واأل -2 

  . األخرى

 التأكيد عىل نظرية التعلم يف املستويات املعرفية والعقلية مع عدم إىلمييل املرشدون  -3 

 وهم يساعدون املسرتشدين عيل تغيري االتجاهات, تجاهل األساس الدينامييك للشخصية

 . ء الشخصية بناإعادة أو تشكيل إعادة ما يحاولون اًأنساق القيم ولكن نادرو
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 .ال يعمل أخصائيو اإلرشاد النفيس تحت إدارة أو إرشاف مهن أخرى -4 

 . تتداخل مع النمو اإليجايبأويتعامل املرشدون مع حاالت القلق التي تحبط  -5 

ية يف مجاالت الحياة نسان املهنيني مهارة يف تقدير وتقويم السامت اإلأكرثاملرشدون هم  -6 

عن طريق تصور نوع من املوازنة ملساعدة املسرتشدين  ،الرتبوية واملهنية واالجتامعية

 . عيل اإلسهام يف الحياة االجتامعية واإلفادة منها بأفضل ما ميكن

يلتزم املرشدون مبتابعة املسرتشد خارج مكتب اإلرشاد وال تكتمل عملية اإلرشاد حتى  -7 

 أوحددة  تدريبية مأوخطة تعليمية (تكون هناك خطة يقبلها املسرتشد يف املستقبل 

 ). اتجاه اجتامعيأواستكشاف مهني 

 .يؤكد املرشدون عىل نواحي القوة السيكولوجية اإليجابية واستخداماتها الشخصية -8 

 ويتضح التأكيد عىل النمو اإليجايب يف تعريف قسم االرشاد يف رابطة علم النفس األمريكية 

 : من النقاط التالية1956والذي نرش عام 

 ت الراهن عىل رضورة اإلسهام يفيؤكد االرشاد يف الوق: 

 .تنمية حياة الفرد الداخلية من خالل االهتامم بدوافعه وانفعاالته -  أ 

 حال من االنسجام مع بيئته من خالل مساعدته عىل تنمية إىلتوصل الفرد   -ب

اإلمكانيات التي يجب أن يأيت بها لتحقيق مثل هذا االنسجام مبساعدته عىل أن 

 .لبيئة استخداما مالمئايستخدم موارد ا

التأثري عىل املجتمع ليك يتعرف عىل الفروق الفردية ليك يشجع افراده عىل  -ج

 .تحقيق النمو االقىص واألكرث كامًال

 قابل تشخيص وعالج االضطراب العقيل الذي يقوم به مهنيون آخرون. 

كفاءة ومهـارة مـن  وإعدادا وًئية ووقائية وعالجية تتطلب تخصصا عملية مناًأيضاواإلرشاد 

، )مسـتمرة وايجابيـة(ا ديناميـة أهـدافشخص متخصص، ومن خالل تلك العملية يضع الطرفان 

 النظريـات إىل أخالقية مسـتندة أساليببحيث تكون (ه التي يستخدمها أساليبوينوع املرشد يف 

حـدود  تبقـى يف -، ويعمل يف تلك العملية عىل تطـوير عالقـة بينـه وبـني املسرتشـد )رشاديةاإل

 بحيث تسهم تلك العالقة عىل تطوير يف وعي املسرتشـد واستبصـاره ومفهومـه -العالقة املهنية 

 تـطـوير يف عالقـتـه الـعـن ذاـتـه، وتـسـاعده ـعـىل النـظـر للحـيـاة واملواـقـف بـتـوازن، وتعـمـل ـعـىل 
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االجتامعية ومرونته الحياتية، وتغيري يف أفكاره ومعتقداته غري املنطقية، ويكسبه مهارات 

يدة تساعده يف تحقيق مطالب النمو والتوافق مع الحياة، واكتساب قدرة يف اتخاذ ج

القرارات، ويساعد املرشد املسرتشد يف تلك العالقة عىل التخطيط املناسب لحياته مبا يتناسب 

 .مع واقعه وقدراته وظروفه

 : اإلرشادأهداف

، ترتكز رشاديةية اإل عدة عىل املرشد العمل عىل الخروج منها يف العملأهدافتربز 

وميكن . جميعها حول زيادة استبصار الطالب بذاته، وتحميله املسؤولية عن سلوكه وأفكاره

 ؛ مورتنس 2003السفاسفة، ( اإلرشاد من خالل أبرز علامء النفس كام ييل أهداف إىلاإلشارة 

 ):2005وشمولر، 

 تعلم مهارات صنع القرار مساعدة املسرتشدين يف: الهدف الرئييس لإلرشاد لدى وليامسون 

 .أكرثّة، ومساعدتهم عىل تقدير صفاتهم بشكل فعال ّالفعال

  درجات أفضل إىلالهدف الرئييس لدى فرويد إحداث تغيري عميق، بحيث يصل املسرتشد 

 .ا بذاته، ومحققا لهاًمن التحرر ورؤية الواقع، ويصبح أفضل تبرص

 ادة االهتامم االجتامعيالهدف الرئييس لدى آدر تغيري منط الحياة وزي 

  الهدف الرئييس لدى سوليفان هو دراسة املشاكل الناتجة عن العالقات الشخصية

 .املتبادلة

 الهدف الرئييس لدى سكرن هو تغيري السلوك املستهدف. 

  الهدف الرئييس لدى وولبي هو مساعدة الفرد عىل عدم تعلم استجابة القلق يف الظروف

 .الغري مالمئة

 تحقيق الذاتإىل تلبية الحاجة إىليس لدى ماسلو هو الوصول الهدف الرئي . 

  تنظيم الذات وتفكيك رشوط األهميةإعادة لدى روجرز هو األسايسالهدف . 

  لدى أليس هو تعليم املسرتشد كيف يفكر بطريقة عقالنيةاألسايسالهدف .  

  لدى بيك أن يصبح الفرد واعيا بأفكاره اآلليةاألسايسالهدف .  

  لدى الجشطالت أن يصبح األفراد واعون مبا يفعلوه ويتحملوا مسؤولية ألسايساالهدف 

 .أفكارهم وترصفاتهم
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  من العالج الواقعي أن تساعد األفراد يف تلبية حاجاتهم النفسية كاالنتامء األسايسالهدف 

 .والحب والقوة والحرية واملرح والبقاء

  وعيا بوجودهمأكرث لإلرشاد الوجودي هو جعل األفراد األسايسالهدف . 

 : الشخصيةّالفعالخصائص املرشد 

  ولديه القدرة عىل تطوير هذه العالقات اآلخرينالقدرة عىل إقامة عالقات دافئة مع 

 .وإنهائها يف حالة الرضورة

  فال يطلق اآلخرينيتحىل بصفات مثل الصرب والصدق واإلخالص وخاصة عند التعامل مع 

 .أحكاما وال يستعجل النتائج

 من خالل منطقه وقدرته عىل تقديم ما يثبت كالمه، اآلخرينديه القدرة عىل التأثري عىل ل 

 .ومن خالل إرصاره عليه من ناحية ومرونته يف التغيري من ناحية أخرى

 مبعنى لديه القدرة عىل التعامل مع انفعاالته والتعبري عنها مبا يناسب : النضج االنفعايل

 .اآلخريناملوقف ومبا ال يؤذي 

 فهو يستمع لآلخرين وال يقاطع وال يتذمر من حديثهم وال يهتم باصطياد: حسن االستامع 

األخطاء أثناء حديثهم فهو يستمع من أجل الفهم والدعم والتواصل وليس من أجل 

 .الحكم واالنتقاد

  لديه هويته فيعرف من هو، وعىل ما هو قادر أن يكون وماذا يريد من ّالفعالاملرشد 

 .الحياة

 إنهم ال يعزلون اآلخرينحرتم نفسه، ويقدم املساعدة لآلخرين ويتقبلها من قبل ي ،

 .اآلخرينأنفسهم عن 

 األمانإىلا ليصبح أفضل، إنه يظهر سعيا وجرأة ليصل ًانه منفتح عىل التغيري فهو يبذل جهد . 

 نه إنه يطور منوذجه اإلرشادي الخاص به، وهو مثرة خرباته يف الحياة، وعىل الرغم من أ

ا ال يقلد ً انه عمليإالمن املمكن أن يقتبس األفكار والفنيات بحرية من أي مرشد آخر، 

 .اآلخرين أساليب

 لديه اإلحساس باملرح والدعابة فال ينىس أن يضحك وخصوصا يف نقاط ضعفه وتناقضه. 
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  ،إنه أصيل مخلص صادق فال يعيش بادعاءات ولكنه يحاول أن يكون كام يفكر ويشعر

، إنه ال يختبئ خلف األقنعة اآلخرينشف نفسه بالقدر املناسب الحتواء إنه يكت

 .والدفاعات واألدوار النمطية واملظاهر الكاذبة

 :مراحل اإلرشاد

 بناء عالقة إيجابية من أجل العالج: املرحلة األوىل

العالقة التي يكونها املرشد مع املسرتشد هي نقطة البداية وحجر األساس يف العملية 

.  املرسومةهداف وتحقيق األرشاديةويتوقف عىل هذه العالقة نجاح العملية اإل. شاديةراإل

 الشعور باالهتامم والعناية به وتفهم مشكلته وواقعة الذي يعيش إىل يحتاج افاملسرتشد دامئً

هذه العالقة تختلف عن غريها .  شعوره بجدية املرشد وإخالصه يف أداء عملةإىلفيه، إضافة 

ات املبنية عىل الصداقة واملحبة، فهي عالقة بني شخصني تنشأ وتستمر لفرتة مؤقتة من العالق

وليس من السهل . من أجل مساعدة املسرتشد يف التغلب عىل بعض الصعوبات التي تواجهه

 عن العالقات ًكثريابناء مثل هذه العالقة، فالعالقة املهنية بني املرشد واملسرتشد تختلف 

 يف تكوين عالقات اجتامعية بسهولة، فهذا ال يعني اً ناجحاًان املرشد شخص كوإذا. االجتامعية

 . ناجحةإرشاديةبالتأكيد القدرة عىل بناء عالقة 

 تحديد وتقييم مشكلة: املرحلة الثانية

تحديد املشكلة التي يعاين منها املسرتشد أمر رضوري من أجل مساعدته يف حل هذه 

تطلب تجميع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول وعملية تحديد املشكلة ت. املشكلة

وتحديد وتقييم املشكلة أمر . املشكلة وحول املسرتشد وأية أطراف أخرى لها صلة باملشكلة

 :بالغ التعقيد وذلك العتبارات عديدة أهمها

 .أن تحديد أي مشكلة أمر بالغ الصعوبة -1 

 من املسرتشد والطريقة هل من املمكن أن ينجح املرشد يف تقييم املشكلة بدون تأثري -2 

 ؟التي يرى بها هذه املشكلة

 ومن باستطاعته تحديد هذه ؟ما هي املعلومات الرضورية لتحديد املشكلة -3 

، فقد يكون هناك معلومات رضورية ومهمة للغاية من أجل تحديد ؟املعلومات

 ال  منه أنها غري مفيدة، ويف نفس الوقتاًاملشكلة، ومع ذلك ال يديل بها املسرتشد ظن

 .يطلبها املرشد
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 مع األخذ يف االعتبار أن املسرتشد ًا وفوريًاالتعامل مع املشكلة يجب أن يكون جدي -4 

عندما حرض ملكتب املرشد فإمنا حرض وهو يعاين من مشكلة يريد من يساعده يف 

 .فهمها وتحديدها بدقة من أجل التعامل معها بالحلول املناسبة

 إلرشاد اأهدافتحديد : املرحلة الثالثة

. مهنة اإلرشاد مثل غريها من املهن البد أن يكون لها هدف محدد تسعى لتحقيقه

 البد من تحديده بدقة ووضوح من البداية، والبد من إرشاك رشاديةوالهدف من العملية اإل

ويف بعض األحيان يكون للمرشد , املسرتشد يف رسم هذا الهدف مع أخذ وجهة نظر املرشد

ا الهدف عندما ال يكون باستطاعة املسرتشد رؤية األمور بشكل واضح، دور بارز يف رسم هذ

 ال يعرف ماذا يفعل، حيث يتوىل املرشد ترجمة مطالب ورغبات وأمنيات املسرتشد لتصبح أو

  يساعد كًالرشادية العملية اإلأهدافوتحديد .  تحقيقهإىل رشادية تسعى العملية اإلًاهدف

 يف عملية اإلرشاد، ويصبح كل منهام عىل اًدمُاء يف امليض قمن املسرتشد واملرشد عىل حد سو

 ويعرف الهدف من هذا العمل املشرتك مام يعطيه دفعة قوية من الحامس ،بينة من األمر

، كام أنه رشادية من هدف للعملية اإلأكرثوقد يكون هناك . واالستمرار يف هذه العملية

 النهائية لعملية هداف األإىلوصول  قصرية ومتوسطة من أجل الأهدافباإلمكان وضع 

 .اإلرشاد

 : تخدم ثالث وظائف مهمةرشادية يف العملية اإلهدافاأل

 املرسومة من هداف عندما يتحمس املسرتشد لأل:رشادية حافز للعملية اإلهدافاأل -1 

 عندما اً بشغف، خصوصهداف يسعى نحو تحقيق هذه األفإنه رشاديةخالل العملية اإل

 .هداف وضع وصياغة هذه األيشارك املسرتشد يف

 وصياغتها هدافبعدما تتم عملية اختيار األ: هداف الرتبوية لألأوالوظيفة التعليمية  -2 

 مزيد من البحث إىلفإنها تبدأ يف احتالل حيز يف ذهن املسرتشد يضطر معه 

 .هدافواالستفسار لكل ما من شأنه مساعدته يف الوصول لهذه األ

 التي يرسمها املسرتشد واملرشد أثناء العملية هدافاأل: هدافالوظيفة التقوميية لأل -3 

 من املمكن أن تؤدي وظيفة تقوميية، ويتم ذلك عندما يقوم كل من املرشد رشاديةاإل

 . املستخدمة من أجل تعديل السلوكساليبواملسرتشد باختيار بعض الوسائل واأل
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لة ويتخللها العديد من كام أن عملية اإلرشاد عملية متواصلة وقد تستمر لفرتات طوي

 :هداف نوعني من األإىل تحتاج الذلك فإن هذه العملية دامئً, التغريات

 املرحلية هي التي يرسمها املرشد باالتفاق مع املسرتشد من هدافاأل:  مرحليةأهداف -1 

 قصرية وإلنجاز بعض التغريات يف شخصية املسرتشد من أجل أهدافأجل تحقيق 

  حيث أن هذا الهدف،ائية، مثل بناء عالقة إيجابية مع املسرتشد النههداف األإىلالوصول 

 أوهدف مرحيل يقوم به املرشد من أجل مساعدته يف رسم تحقيق الهدف البعيد هو 

 .النهايئ وهو حل مشكلة املسرتشد

 التي رشادية الحقيقية للعملية اإلهداف النهائية هي األهدافاأل:  نهائيةأهداف -2 

 املرحلية عن هدافلية من أجل الوصول إليها، وتختلف األ املرحهدافتستخدم األ

 املرحلية قد تكون متشابهة بني الكثري من هداف النهائية من ناحية أن األهدافاأل

الخ، بينام نجد ...املسرتشدين، مثل بناء عالقة إيجابية مع املسرتشد واكتساب ثقته

 تكون بالرضورة تحمل  النهائية تختلف باختالف مشكلة املسرتشد وقد الهدافاأل

 النهائية البد أن تكون واضحة هداف ذلك فإن األإىل بني معظم العمالء، إضافة اًتشابه

 املرحلية قد ال تحمل هذه هدافومعلنة ويعرفها املسرتشد ويوافق عليها، يف حني أن األ

 خفيفة يرسمها املرشد ويحاول تحقيقها دون علم اأهدافالخصائص، فقد تكون 

 . النهائيةهدافد، وذلك من أجـل تحقيق األاملسرتش

 حيث أن بعض املرشدين يقوم ،هدافومن الرضوري مشاركة املسرتشد يف اختيار األ

 تشخيص إىل املسرتشد وهو يصف مشكلته وتوجيه بعض األسئلة، ثم يتوصل إىلباالستامع 

مسرتشد  محددة من أجل حل هذه املشكلة دون أن يكون للأهدافللمشكلة ويبدأ بوضع 

 قد يعرضها لعدم رشاديةدور بارز يف هذه العملية، وهذا بال شك قصور يف العملية اإل

 ورسمها مبدأ يصعب هدافالنجاح، إذ أنه من املعروف أن إرشاك املسرتشد يف تحديد األ

 ألن هذه املشاركة هداف من إرشاك املسرتشد يف وضع األالبدالتنازل عنه تحت أية ظروف، ف

 ، ويجب أن يدرك املرشد أن هداف املسرتشد وتحمسه لتحقيق هذه األتضمن التزام

، وحتى يف رشادية يعني عدم استمرار العملية اإلهدافعدم إرشاك املسرتشد يف صياغة األ

  التي يريدها، البد من هداف تحديد األأوالحاالت التي ال يستطيع فيها املسرتشد صياغة 
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، هدافوهذا ال يعني بالرضورة إخباره بجميع األ. ه عليهاصياغتها وإخباره بها وأخذ موافقت

 املرحلية القصرية األجل قد ال يعرف عنها املسرتشد أي يشء، ويف هدافحيث أن بعض األ

 .رشادية للعملية اإلانفس الوقت ال تسبب عائًق

  اإلرشاد وتنفيذها أساليباختيار : املرحلة الرابعة

 وللنظرية التي هداف واالسرتاتيجيات املناسبة لأليبسالتتضمن هذه املرحلة اختيار األ

 والتي تناسب الحالة، وهي ما سيتم التوسع به خالل الفصول الالحقة من ،يتبناها املرشد

عدي ملدى التحسن الذي طرأ ُكام تتضمن قياس ب.  واالسرتاتيجياتساليباستعراض لهذه األ

 . التي تم اختيارها سابقاهدافعىل األ

 الختام واملتابعة: خامسةاملرحلة ال

هذه املرحلة األخرية من مراحل اإلرشاد وهي مرحلة انتقالية مهمة، حيث يتم فيها 

 مرحلة جديدة تحتم عىل إىل مع املسرتشد اًانتقال املرشد من املراحل التي يكون فيها متواجد

التي تتم يف وخالل عملية التحول , اًاملسرتشد أن يتعامل مع الصعوبات التي تواجهه منفرد

هذه املرحلة يجب أن يتوافر فيها العديد من العنارص واالعتبارات التي يجب أن تؤخذ يف 

، رشاديةالحسبان من أجل املساهمة يف نجاح هذه العملية، وبالتايل نجاح العملية اإل

، وإمنا هي رشاديةونستطيع تعريف هذه املرحلة بأنها ليست مجرد إغالق وإنهاء العملية اإل

 . وضع جديد وظروف جديدةإىلارة عن مرحلة تحول من وضع وظروف معينة عب

 :املقاومة والرفض يف مهنه اإلرشاد

إن التغري يعد أحد سامت هذا القرن وذلك بسبب التغريات الرسيعة واملتالحقة التي متر بهـا 

رج يف تاريخـه ومير املجتمع العريب مبنعطف ح. الحياة البرشية مع إطاللة القرن الحادي والعرشين

 سلسـة مـن التغـريات االقتصـادية واالجتامعيـة إىليف ظل الطفرة التنمويـة الرسيعـة التـي قـادت 

وكان من الطبيعي أن يصـاحب هـذه التغـريات الشـاملة . والنفسية يف حياة أفراد املجتمع العريب

 يف اً طبيعيـاًرأنواع متعددة من املقاومة والرفض لبعض هذه التغريات، ويعترب مثل هذا الرفض أم

 وإذا.  مقاومة ورفض كل جديدإىل طبيعة النفس البرشية التي متيل إىلحياة البرشية وذلك عائد 

   مهـناألسـلوب مـن املتوقـع أن يطـال مثـل هـذا فإنـهكان هذا هو الحال يف كافة أمور الحيـاة 
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رش يف القرن ية ويف مقدمتها اإلرشاد كإحدى املهن التي بدأت تظهر وتنتنساناملساعدة اإل

والكالم عن املقاومة والرفض يف مهنة اإلرشاد يفرض علينا مناقشة هذا الرفض . العرشين

 .وأسبابه وكيفية التغلب عليه أثناء عملية اإلرشاد

، وأنه من ًا عاديًا أن مقاومة أي تغيري ميكن اعتبارها أمرإىلولقد أشار ديستفسيك 

 يشعر األفراد، الجامعات، املجتمعات أنهم الطبيعي أن تحدث مثل هذه املقاومة عندما

وهو أمر ال يتم تقبله . مطالبون تحت وطأة ظروف معينة بتغيري السلوك الذي اعتادوا عليه

بسهولة ما مل يكن هناك دالئل واضحة وأدلة قوية وملموسة عىل أن هذا التغيري سيعود 

 ).1983ديستفسيك (عليهم بالنفع والفائدة 

 فض عىل أنه كل سلوك يصدر من املسرتشد من أجل منع املرشد منونستطيع تعريف الر

 ، كأن يرفض املسرتشد اإلدالءًا الهدف املرسوم لإلرشاد سواء كان هذا السلوك ظاهرإىلالوصول 

 . كأن ال يعمل املسرتشد بتوجيهات املرشدًا خفيا كان سلوكًأوبأي معلومات إضافية للمرشد، 

سؤولة عن صدور الرفض واملقاومة من املسرتشد بكل وهناك أسباب كثرية قد تكون م

 :ما يفعله املرشد، ومن أهم هذه األسباب ما ييل

 حيث تلعب ثقافة املسرتشد :االختالفات الثقافية واالجتامعية بني املرشد واملسرتشد -1 

 ما تكون هذه الثقافة هي السبب يف ا يف مدى تقبله للمرشد، ودامئً وفعاًالاً أساسياًدور

كام أن االختالفات االجتامعية .  كالمهإىل عدم االستامع أوض وعدم قبول املرشد الرف

ًتكون حاجز  . واآلخر امرأة بني الطرفني عىل األخص عندما يكون أحدهام رجًالاّ

 يف اجتذاب املسرتشدين إليه ومدى قبولهم اًتلعب شخصية املرشد دور: شخصية املرشد -2 

 .لكل ما يطلبه منهم

 يقصد بالسلوك الداخيل للمسرتشد جميع األمناط السلوكية:  للمسرتشدالسلوك الداخيل -3 

 وبال شك أن هذا السلوك له تأثري بالغ عىل ترصفات. والرتبوية التي يسري عليها الشخص

 منذ اآلخرينفالشخص الذي ال ميتلك الثقة يف . كل شخص يف جميع مراحل حياته

 .رشدصغره، البد أن يتأثر مبثل هذا السلوك مع امل

 منه اً يقوم بعض املرشدين باختيار طريقة تدخل معينة اعتقاد:الطريقة املتبعة يف اإلرشاد -4 

  أن بعض الطرق املهنية املتبعة من قبل إال. أن هذه الطريقة هي املثىل يف هذه الحالة
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 اتباع إىلويلجأ بعض املسرتشدين . املرشدين غري مثالية من وجهة نظر املسرتشدين

تلفة تعكس عدم موافقتهم عىل هذه الطرق تتجىل يف شكل من أشكال  مخأساليب

 . عدم التقبل للمرشد وكل ما يقوم بهأو الرفض

 إالهناك العديد من العوامل التي تكون خارجة عن إرادة الشخص، : عوامل خارجية -5 

فض فقد ير.  يف رفضه لإلرشاداً يف كافة شؤون حياته، وقد تكون سبباً بالغًاأنها ترتك أثر

 بسبب أو بسبب عدم موافقة بعض أفراد األرسة رشاديةاملسرتشد القبول بالعملية اإل

 . الزوجة يف بعض األحيانأوتعنت الزوج 

 اسرتاتيجيات التدخل من أجل التغلب عىل رفض اإلرشاد

. رشاديةاملقاومة والرفض يف مجال اإلرشاد يشء متوقع حدوثه يف أي فرتة أثناء العملية اإل

 واالسرتاتيجيات التي ساليب عىل هذا اليشء أمر ليس مبستحيل، فهناك العديد من األوالتغلب

يلجأ إليها بعض املرشدين من أجل التغلب عىل الرفض وإزالته، ومن أهم هذه االسرتاتيجيات 

 :ما ييل

 املرشد الذي يواجه بعدم القبول والرضا من قبل املسرتشد :تحديد وتشخيص الرفض -1 

 كخطوة أوىل يف ا دقيًقاًشخيص الوضع وتحديد نوع هذا الرفض تحديدالبد أن يقوم بت

ويجب عىل املرشد أن ينطلق من مرتكز واحد يف هذه . سبيل التغلب عىل هذا الرفض

ّاملرحلة، وهي ملاذا الرفض؟ حيث أن معرفة اإلجابة عىل هذا السؤال متكن املرشد من 

 .ل هذا الرفضرسم خطة التدخل املناسبة من أجل القضاء عىل مث

 عىل املرشد أن يدرك أن الرفض الذي يصدر من بعض :القبول الشكيل للرفض -2 

 اً من قبوله شكليالبد يف بعض األحيان، وًااملسرتشدين هو أمر متوقع، وقد يكون عادي

 .والتعامل معه بشكل موضوعي

نه يجب عىل املرشد أن يفتح جميع القنوات من أجل املناقشة بي: فتح باب املناقشة -3 

ومن املتوقع أن فتح مجال املناقشة من شأنه أن يقيض .  املسرتشدينأووبني املسرتشد 

 . يضعف منهاأوعىل بعض جوانب الرفض املوجودة لدى املسرتشد 

  أو يقصد باملردود الرسيع يف هذا املجال أن يقوم املرشد بعمل أي يشء :املردود الرسيع -4 
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 املشكلة التي يعاين منها آلن مثل هذا أن يقوم بتدخل مهني له مردود رسيع عىل

 إقباال عىل العملية أكرث من شأنه أن يدعم ثقة املسرتشد يف املرشد ويجعله الترصف

 .رشاديةاإل

 بسبب نقص بعض املعلومات وعدم توفرها ًايحدث الرفض أحيان: املزيد من اإليضاح -5 

يضاح والرشح لبعض األمر الذي يفرض عىل املرشد القيام باملزيد من اإل. للمسرتشد

وعىل املرشد أن يقوم باملزيد من الرشح . رشاديةالجوانب الغامضة يف العملية اإل

 .والتوضيح عندما يواجه بالرفض وعدم القبول أثناء أي فرتة من فرتات اإلرشاد

فعالية االتصال أحد أهم أسباب نجاح اإلرشاد، ويتوقف عليها : توسيع دائرة االتصال -6 

ومن الطبيعي أن ضعف مثل . ل التفاهم والقبول بني املرشد واملسرتشدالكثري من عوام

.  عدم كفايته رمبا ينعكس عىل مستوى القبول والتفاهم بني الطرفنيأو األسلوبهذا 

 ينبغي عىل املرشد أن يفحص جميع قنوات االتصال بينه وبني فإنهومن هذا املنطلق 

 اًملقاومة والرفض وذلك استعداداملسرتشد، وباألخص عندما يحس بأن هناك بعض ا

 جديدة قد تضيف املزيد من التفاهم والقبول أساليبلتوسيع دائرة االتصال واستخدام 

 .بني الطرفني

.  طبيعتنا البرشية متيل علينا رفض كل يشء نعتقد أنه مفروض علينا:مساحة من الحرية -7 

واملرشد .  املرشدومن الطبيعي أن يحس املسرتشد مبثل هذا الرفض عندما يتعامل مع

 مثل هذه األمور، ويقوم بإعطاء مساحة من الحرية اًاملاهر يجب عليه أن يعي جيد

 .للمسرتشد يستطيع من خاللها إبداء وجهة نظره وتقريب اختالفاته مع املرشد

 بديلة يف حالة قيام إرشادية يقوم بعض املرشدين بإيجاد خطة :الخطة البديلة -8 

ضهم للطريقة املتبعة يف اإلرشاد، وتنجح هذه الطريقة يف  رفأواملسرتشدين بتحفظهم 

 عندما يقوم املسرتشدون برفض الخطة اً خصوصرشاديةبعض املواقف العالجية واإل

 .األصلية

 :معوقات اإلرشاد

  اإلرشاد يف بداية هذا القرن وازدادت الحاجة إليه مع ازدياد مشكالتإىلظهرت الحاجة 

 وبدأ. لطفرة االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي مير بها املجتمعالحياة وتعقدها الناتج عن ا

 .بل املرشدين ويقدم عن طريق املؤسسات ذات العالقة باإلرشاد ومجاالتهاِاإلرشاد ميارس من ق
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وتعترب مامرسة اإلرشاد كأحد أهم مجاالت اإلرشاد يف املجتمع تجربة جديدة ال تزال يف 

 من البداملزيد من الوقت ويكتنفها العديد من العقبات التي  إىلباكورة عرصها تحتاج 

 . حلول لهاوإيجادالتغلب عليها 

ومن أهم هذه الصعوبات التي تواجه املرشدين ومجال اإلرشاد بشكل عام ما ميكن أن 

 .نسميه معوقات اإلرشاد يف املجتمع العريب

  أن املجتمعإالعض األمور ورغم كون معوقات اإلرشاد بشكل عام تكاد تكون متشابهة يف ب

 :، ومن أهم هذه املعوقات ما ييلالعريب ذا الخاصية املميزة يواجه املرشدين مبعوقات كثرية

  املعوقات الذاتية والبيئية:أوال

يقصد باملعوقات الذاتية كل صعوبة تنشا أثناء مامرسة اإلرشاد، ويكون مردها ومنبعها 

 البرشية فإن هذا يعني أنه ليس إىلاملرشد ينتمي ومبا أن .  املسرتشدأومن شخص املرشد 

والعمل .  والنقصان يف بعض أوقات أخرى،مبعصوم من الخطأ وعرضة للكامل يف أوقات

االجتامعي بشكل عام يصاحبه بعض الصعوبات واملعوقات التي تعيق عمل املرشد، وهذه 

 : عنها وذلك مثلمسئوالاملعوقات قد يكون شخص املرشد 

.  عىل درجة البكالوريوس يف اإلرشاداملرشد أن يكون حاصًالالبد : د الجيدعدم اإلعدا -1 

ويالحظ عىل بعض خريجي هذه األقسام أنه ينقصهم اإلعداد الجيد للقيام مبثل هذه 

ويالحظ عىل برامج الدراسة يف اإلرشاد افتقارها لعنرص التنسيق والتكامل يف ما .. املهنة

موحدة، بل إن هناك اختالفات كبرية يف طريقة بينها، وعدم وضع مقررات وبرامج 

ومثل هذا مل يكن ليحدث لو وجد جمعية مهنية ملامريس اإلرشاد تكون . إعداد املرشد

ومام ال شك فيه . مسؤولة عن كفاءة وقوة إعداد أخصايئ املستقبل كام يف املهن األخرى

 أن ينتج عنها البدعف اإلعداد وعدم إعطاء املرشد جرعات نظرية وعملية كافية َأن ض

 .صعوبة بالغة تواجه هذا املرشد يف املستقبل وتعوقه عن أداء عمله بدون صعوبة

 الحامس واإلقبال عىل املهنة التي إىليفتقر بعض املرشدين : نقص الحامس لدى املرشد -2 

 رشاديةميارسونها، فتجد البعض منهم ينقصه الحامس للعمل والقناعة بأن العملية اإل

 لإلرشاد ًا كبرياوبال شك أن مثل هذا الشعور يشكل عائًق.  يف املوضوعًائلن تغري شي

 .االجتامعي
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هناك اختالفات شخصية كبرية بني املرشدين املامرسني للمهنة، : عيوب شخصية املرشد -3 

ومن املؤسف أن بعض املرشدين يحملون شخصيات مليئة بالعيوب والقصور، كأن 

 ال يجيد الحديث بطريقة أو كثري النسيان، أوشد يكون املرشد غري أهل لثقة املسرت

 أن ترتك مثل هذه الترصفات صعوبات ومعوقات ًجداومن الطبيعي . مقنعة للمسرتشد

 . بكاملهارشاديةللعملية اإل

 ًا أن العمل اإلرشادي عمل ليس مضموناًيجب أن نعي جيد: عدم تجاوب املسرتشد -4 

ِ مستوى عال من اإلعداد والعمل الدؤوب نجاحه يف نهاية األمر فقد يكون املرشد عىل

 من مرة، وقد تتوقف لبعض أكرث رشاديةمع املسرتشد، ورغم كل هذا تتعرقل العملية اإل

 تنتهي بدون أي نتيجة إيجابية، وذلك بسبب عدم تجاوب املسرتشد بأي أوالوقت 

 أن ال ، ويجبرشادية يف بعض املواقف اإلاً مألوفًاويعترب مثل هذا اليشء أمر. شكل

 . من حجمه، وميتد ليعوق املرشد يف مواقف أخرىأكرثيأخذ 

 : وذلك مثلرشاديةكام أن هناك بعض املعوقات البيئية التي تعرقل العملية اإل

 فقد تكون املشكلة غري قابلة لإلرشاد وذلك مثل اإلصابة مبرض خطري :طبيعة املشكلة -1 

 . التخلف العقيلأو

اإلرشاد من خاللها تشكل عقبة تعرتض نجاح العملية ُاملؤسسات التي تقدم : املؤسسة -2 

عقد ُ أن نظامها مأوفقد تكون املؤسسة محدودة املوارد قليلة امليزانية، . رشاديةاإل

يتطلب سلسلة من اإلجراءات كلام أراد املرشد القيام بأية خطوة تخدم العملية 

 .رشاديةاإل

ة الحاالت التي يرشف عليها شكل ضغط العمل وكرثُقد ي: كرثة الحاالت وضغط العمل -3 

 فشل إىل مينع املرشد من إعطاء الوقت الكايف لكل حالة، مام يقود ًا كبريااملرشد عائًق

 . لبعض الحاالترشاديةالعملية اإل

 فكام أن املحيط ًا كبريًايؤثر املحيط االجتامعي ألية حالة تأثري: ي االجتامعاملحيط -4 

. ، فإن املحيط االجتامعي الفاسد يعطل اإلرشاداًجابي إيًاالصالح يكون له تأثري االجتامعي

 أو أرسة إىلفقد تكرث فيه عوامل االنحراف والفساد، ومثال ذلك عندما ينتمي املسرتشد 

 .حي ميلء باالنحرافات واستخدام املخدرات

  معقدة وبعيدة عن الواقعية إرشاديةيقوم بعض املرشدين بوضع خطة : رشاديةالخطة اإل -5 
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 ملا تحمله من األمور القاسية والرشوط الصعبة، ومام ال ًاعب تنفيذها، نظرومن الص

 .رشاديةشك فيه أن مثل هذه الخطة متثل عائقا مينع نجاح العملية اإل

 املعوقات االجتامعية: اًثانيـ

مهنة اإلرشاد بشكل عام هي مهنة مستمدة من املجتمع الذي متارس من خالله وتتأثر 

وينبغي عىل املرشد . د كأحد مجاالت اإلرشاد عرضة لكل املؤثرات املجتمعيةواإلرشا.  بهًكثريا

أن يتفهم املحيط االجتامعي وأن يتوقع بعض املعوقات النابعة من املحيط االجتامعي السائد 

 :ومن أهم هذه املعوقات ما ييل. يف املجتمع

حديثة التي منت يعترب مجال اإلرشاد من املجاالت ال: نقص الوعي لدى أفراد املجتمع -1 

وتختلف املجتمعات عن بعضها البعض يف درجة . وتطورت من خالل القرن العرشين

ففي الوقت الذي بلغ فيه االهتامم بهذه املهنة أعىل مستوى . الوعي واالهتامم باإلرشاد

نجد أن هذا االهتامم اليزال .  يف املجتمعات الغربية والواليات املتحدة األمريكيةاًمرتفع

 .ملستوى املطلوب يف البلدان العربية واملجتمع العريب عىل وجه الخصوصدون ا

ثقافة املجتمع عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات بني األجيال، : املوروث االجتامعي -2 

 عبارة عن موروث إال من ثقافة أي مجتمع ما هي ًا كبرياًسلم به أن جزءُومن امل

ويشكل املوروث .  تركه بسهولةأوه اجتامعي من األجيال السابقة يصعب التخيل عن

االجتامعي صعوبة بالغة تتمثل يف مقاومة كل جديد ورفض كل ما هو غري مألوف لدى 

 .أفراد هذا املجتمع بغض النظر عن الفائدة والنفع املتوقعة من هذا الجديد

 عىل اًيرتبط اإلرشاد لدى البعض بأنه يجب أن يكون مقصور: الوصم االجتامعي -3 

 أن هؤالء إىلذين يعانون من اضطرابات نفسية، بل يذهب البعض األشخاص ال

األشخاص بهم مس من الجن، األمر الذي يجعل البعض يتعامل معهم برسية كاملة 

 من الوصم االجتامعي املصاحب ملثل ًاعندما يطلبون مثل هذه الخدمة، وذلك خوف

شخص غري سوي يفضل  الشخص الذي يرتدد عىل املرشدين بأنه إىلوينظر . هذه الحالة

 . من أن يصيبه أذىاً عدم الحديث معه خوفأوالبعض تجنبه 
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 املعوقات الثقافية: ًاثالث

 فشل أي عمل يراد أوالثقافة السائدة يف مجتمع معني هي العامل املؤثر يف نجاح 

ية  لكونه يقتيض التعامل مع املعتقدات والثوابت الثقافًاواإلرشاد نظر. تقدميه لهذا املجتمع

 . بهذه املعتقدات الثقافيةًا إيجابأو اً أن يتأثر سلبالبد فإنهلدى األشخاص 

 عىل تقاليد املجتمع الذي يرى أن اً املرشد يعترب خروجإىلن اللجوء أويعتقد البعض 

 خارج أشخاص إىل وأن يتم حلها من خالل األرسة مع مراعاة عدم اللجوء البدمشكالت األرسة 

 يف شؤون األرسة وأرسارها، ومثل هذه املفاهيم السائدة اً خارجياره تدخًال العتبًااألرسة، نظر

 . يف مامرسة هذه املهنةًا مؤثريف املجتمع العريب تعترب عامًال

 عىل اً مكاتب اإلرشاد ينبغي أن يكون مقصورإىلويرى بعض أفراد املجتمع أن الذهاب 

 .فسية اضطرابات نأواألشخاص الذين يعانون من اختالل عقيل 

 التغريب: اًرابع

 التي رشادية اإلساليبيقصد بالتغريب هنا النقل والتطبيق الحريف لبعض النظريات واأل

  والتي يقوم بها بعض املامرسني دون،نشأت وعمل بها يف الغرب والواليات املتحدة األمريكية

ذا السلوك ويشكل مثل ه.  تفكري يف ما يناسب املجتمع الذي ميارس فيه اإلرشادأوتعديل 

   . وعدم نجاحهارشادية يف فشل العملية اإلاً ما يكون سبباً وغالب، لإلرشادًا كبرياعائًق

 املعوقات الدينية: اًخامس

ومن .  منه لكل من املرشد واملسرتشدالبدااللتزام مببادئ الدين اإلسالمي الحنيف أمر 

 من فرد من أكرثة ومقابلة املعروف أن عملية اإلرشاد عملية طويلة وتتطلب معلومات كثري

 عىل حرية أفراد األرسة من النساء متنعهن من بحث اًوتفرض بعض األرس قيود. أفراد األرسة

 .مشاكلهن الخاصة مع املرشدين
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 :املقدمة

يتوقف نجاح العملية اإلرشادية عىل اختيار االسرتاتيجية املناسبة للتدخل املهني من 

، وال شك أن اختيار أجل العالج ومساعدة املسرتشد عىل التخلص من املشكلة نهائيا

االسرتاتيجية املناسبة للتدخل يجب أن يتم بعناية فائقة، ويتأثر اختيار االسرتاتيجية املناسبة 

ويجب عىل . املسرتشد، واملرشد، والبيئة التي تحيط بكل منهام: بالعديد من العوامل مثل

يط به العديد من ا املسرتشد الذي يحًا، وخصوصًا لهذه العوامل جيداملرشد أن يكون مدركً

 .املؤثرات التي تؤثر يف نجاح عملية اإلرشاد

 نفسه، والثقافة التي يتبناها إىلوالبد أن يعرف املرشد شخصية املسرتشد ونظرته 

وفلسفته يف الحياة، فبعض املسرتشدين يعتقدون اعتقادات غريبة حيال بعض األمور، ويرون 

 إىلال ميكن أن يفعلوه، أو أن اللجوء أن بعض الترصفات التي يقوم بها اآلخرون عيب 

ضوع ال ميكن أن يقبلوه، وغريها الكثري من األمور ُعف وخَ وطلب املساعدة منهم ضاآلخرين

التي يجب عىل املرشد أخذها يف الحسبان أثناء اختيار االسرتاتيجية املناسبة للتدخل، ألن 

 .ب لها النجاحاالسرتاتيجية التي ال تأخذ يف الحسبان هذه األمور لن يكت

وتعترب البيئة التي يعيش فيها املسرتشد أحد العوامل التي البد أن تؤخـذ يف الحسـبان 

أثناء رسم االسرتاتيجية املناسبة للتدخل، فالبيئة لها تأثري كبري عىل الفرد، فقـد يضـطر الفـرد 

أن ينفـذ  عند رغبة املجتمع، وقد يرفض املسرتشد  عدم مامرسة بعض رغباته وذلك نزوالًإىل

  التي اختارها املرشـد، وذلـك العتقـاده أنهـا تتعـارض مـع النـاس واإلسرتاتيجيةخطة العالج 
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املحيطني به سواء كان ذلك املحيط هو األرسة التي يعيش فيها املسرتشد أو الجرية أو جامعة 

 .الرفاق واألصدقاء وغريها الكثري

 :واإلسرتاتيجيةمفهوم األسلوب 

ثناء قيامه بالعملية أيفية التي يتناول بها املرشد طريقة إرشادية ما  الك:مفهوم األسلوب

 .اإلرشادية، مبعنى أن األسلوب هو الطريقة العلمية التي ينفذها املرشد ملساعدة املسرتشد

 وهي الخطة التي يضعها املرشد لتحقيق هدف معني عىل املدى :مفهوم االسرتاتيجية

ت املسرتشد مستخدما االمكانات واملواد بطرق مثىل ويتناول بها املرشد مشكال البعيد،

 . قد تشمل مجموعة أساليب وسياسات وطرقواإلسرتاتيجية

 :ّخصائص املرشد الفعال

 كام أنها ،إن اتجاهات املرشد ومهاراته هامة لتحديد نوعية العالقة اإلرشادية والعالجية

 :تؤثر عىل التفاعل خالل العالقة اإلرشادية

  فعالية هو الذي يدمج بنجاح األمور الشخصية والعملية مبعنى هو الذيواملرشد األكرث

 :ّومن ابرز الخصائص للمرشد الفعال. يوازن بني البني شخيص والتقنية الفكرية

 الكفاءة الفكرية: أوال

 واملرشد "كالدفء املشوش"يعد اإلرشاد عملية متعددة الكفاءات، باإلضافة انها تبدو 

ن ميتلك املعرفة والرغبة يف التعليم، وحب االستطالع أ ًأيضابحاجة وهو  ،ميتلك معرفة شاملة

وتشمل الكفاءة الفكرية البحث يف . الكايف من أجل معرفة وتفحص كل ما يحصل للمسرتشد

 .البيانات وتفحصها من أجل عمل مناقشة حول خيار املرشدة والتقدم

 الطاقة: ثانيا

 اليوم محتمل أن يشعر باإلجهاد يف نهاية إن املرشد الذي يقابل عدة مسرتشدين يف

جهاد اليوم وينخفض نشاطه، وحتى ال يفقد ثقة املسرتشد فهو ال يظهر هذا التعب واإل

وينظر . كتكراره الشديدين حتى يشجع املسرتشد للعمل والتفاعل خالل العملية اإلرشادية

 .ويسمع ويدقق ويحلل املعلومات وينظمها بدقة
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 املرونة : ثالثا

ّاملرشدة الفعال يكون مرنا، واملرشد املرن هو الذي يكيف الطرق والتقنيات وال يزج 

وسلوك املرشد املرن دامئا يتوسط بني األسئلة .  واحدة أو تكنيك واحدبإسرتاتيجيةباملسرتشد 

املخفية، ويعمل بشكل أفضل بطرق مختلفة مع كل مسرتشد لوحده مبا يتناسب مع 

 .مشكالته الخاصة

  الدعم:رابعا

ّاملرشد الفعال يدعم املسرتشد، والدعم هو واحد من العمليات يف العالقة العالجية 

عطاء املسرتشد األمن العاطفي، والدعم إوتشمل بعث األمل عند املسرتشد وتخفيض القلق و

ال يعني تشجيع املسرتشد ألن يعتمد عىل املرشد بشكل كامل أو أن تكون املسؤولية كلها عىل 

والعالقة اإلرشادية هي مساندة جوهرية ولكنها ليست مساندة مطلقة، واملسرتشد ال . املرشد

 يخرج فإنه قام املرشد بهذا الدور ودعمه وإذاحد يقف بجانبه قبل مجيئه لإلرشاد، أيجد 

ولكن املرشد يجب أن . ن يأخذ بيدهأ فقد وجد شخصا يتقبله كام هو مستعد ؛يجابيةإبفكرة 

 .عطاء نصيحة جاهزة وبني مساندة املسرتشدإبارش ويوازن بني الدعم امل

 اإلخالص: خامسا

، كل اآلخرينن يقبل عىل عمله برغبة ورضا وحب يف أن يساعد أيقتيض من املرشد 

 كنا مخلصني فإننا ال نعتمد عىل إذااملرشدين لديهم حاجات محددة ويعملون من خاللها، 

 يتضمن الدافعية ًأيضاا الخاصة، واإلخالص  لتحقيق حاجاتنأسايسالعالقة اإلرشادية كمصدر 

ن نسلك أكام أن اإلخالص يتضمن . ن تكون سلبيةأيجابية أكرث من إن تكون النوايا أو

 .خالقية مع املسرتشدأمبسؤولية و

 الوعي بالذات : سادسا

ّإن القدرة عىل استخدام العالقات التفاعلية الفعالة تتأثر مبشاعرنا واتجاهاتنا حول 

 كان ينقصنا الوعي بالذات رمبا ال نستطيع تأسيس نوع من العالقة اإلرشادية فإذا ،أنفسنا

 لها تأثري ذو معنى عىل الطريقة التي أنفسناكام أن اتجاهاتنا حول . املفضلة لدى املسرتشد

 .نسلك بها
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 الكفاءة : سابعا

الظاهر ن مشاعر وكفايات املرشد الشخصية والكفاءة املهنية قد تؤثر عىل السلوك إ

وغري الظاهر يف التفاعل، كام أن االحساس بعدم الكفاءة والذي يظهر من خالل الخوف أو 

 زيادة إىلالفشل أو الخوف من النجاح قد يؤثر يف بناء املرشد للعملية اإلرشادية ويؤدي 

 .الرصاع لديه

 القوة: ثامنا

 إىل بال شك إن الشعور لدى املرشد بعدم قدرته وضبطه للعملية اإلرشادية سيؤدي

 يتهرب من املسؤولية فإنه حيث أن املرشد الذي يخاف من النجاح ،االعتامدية والسلبية

واملشاركة يف اإلرشاد، كام أن نقص الحاجات لدى املرشد سيؤثر يف نجاحه وقوته بالعملية 

 .اإلرشادية ألن مشكالته الشخصية ستتداخل مع العملية اإلرشادية

 األلفة: تاسعا

 أو اآلخرين ويخاف من الرفض من ، الذي يعاين من عدم تحقيق حاجة األلفةإن املرشد

ُالشعور بالتهديد ويسلك بطريقة تجعله يتوافق مع حاجاته للتقبل وأن يحب من قبل 

قبال املسرتشد للتفاعل إن ينخفض إفقد يتجنب املواجهة مع املسرتشد خوفا من املسرتشد، 

 .معه

ية التي متيز املرشد عن غريه ممن يقومون بتقديم كام أن هناك بعض الصفات الشخص

 هدافاملساعدة، مثل هذه الصفات تتضمن املعتقدات عن املسرتشد، مفهوم الذات، واأل

من خالل عملية اإلرشاد، أما الصفات الشخصية التي متيز إليها  التي يحب الوصول األساسية

 )1983كام حددها باترسون وايزنربج : (املرشد عن غريه فهي

 .يتمتع مبهارة الفهم والقدرة عىل الوصول لآلخرين -1 

 ).املسرتشدين( الشعور بالثقة والقناعة عند األشخاص الذين يقوم مبساعدتهم إيجادقادر عىل  -2 

لديه االستعداد للتعامل باهتامم واحرتام مع االشخاص الذين يحاولون تقديم املساعدة  -3 

 ).اآلخريناملهنيني (

يف سبيل حاجاته ) املسرتشدون(الشخاص الذين يساعدهم يحرتم نفسه وال يستغل ا -4 

 .ومصالحه الخاصة



 47ّاملرشد الفعال ورشوط اختيار األسلوب املناسب : الفصل الثاين
 

 

 ةحسن االطالع فيام يتعلق ببعض املواضيع التي تهم املسرتشد وتعترب ذات أهميه خاص -5 

 .بالنسبة له

  اصدار األحكام عليها بخصوصهاإىلقادر عىل فهم سلوكيات املسرتشد دون اللجوء  -6 

 .نطقي واملنظمقادر عىل التفسري والتفكري امل -7 

 .عارص للحياة وميتلك وجهات نظر فيام يتعلق بالوقائع اإلنسانيةُم -8 

 يف تغيري هذه اآلخرينقادر عىل تحديد أمناط السلوك املحبطة، وبالتايل مساعدة  -9 

 . مناذج سلوكية مقبولة شخصيا لدى املسرتشدإىلالسلوكيات 

 أنفسهم، وبالتايل التقليل من إىل من خالل نظرتهم اآلخرينيتمتع باملهارة يف مساعدة  -10 

 .االستجابات االنفعالية

 :ّ الفعال وهيدصفات محددة للمرش) 1971(كام وضح كومبس ودونالد وافيال وبرييك 

 : املرشد الجيد يكون ادراكه ونظرته لألمور أكرث من غريه من حيث  1-

ه عىل االطار ادراكه لألمور يكون مركزا عىل الجوانب الداخلية أكرث من تركيز -  أ 

وهذا يعني ان املرشد يكون مهتام مبعرفة كيف تبدو االمور بالنسبة . الخارجي

للمسرتشد، وينطلق من ذلك كأساس يف تعديل سلوكياته، كذلك يركز اهتاممه 

بنفس املقدار الذي يركز فيه ) طريقة فهمه لألشياء(عىل وجهات نظر املسرتشد 

 .عىل السلوك الظاهر

 ن الرتكيز الرئييس للمرشدإه وتركيزه عىل األشخاص أكرث من األشياء، يكون اهتامم  -ب

يهتم بالشخص وردود أفعاله أكرث من اهتاممه باألشياء االخرى والحوادث التي 

 .حصلت

 :عىل أنهم) تقبله لهم (اآلخريناملرشد الجيد تكون وجهة نظره يف   2-

ن أ) يعتقد(رشد الجيد يؤمن ن املأ، حيث )ضعفاء(قادرين وليسوا غري قادرين  -  أ 

بأن ) االعتقاد( لديهم القدرات للتعامل مع مشاكلهم، وعنده القناعة اآلخرين

 الحلول املناسبة، وبالتايل توجيه أنفسهم وحياتهم إيجاد قادرين عىل اآلخرين

 .الوجهة الصحيحة املناسبة

 ميكـن الوثـوق جـديرون بالثقـة و) غـري مسـتقلني(مستقلني أكرث منهم اعتامديني   -ب
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بأنهم جديرون بالثقة وميكن االعتامد ) املسرتشدين (اآلخرينبهم، حيث يرى 

 .عىل وعيهم ومصداقيتهم، وال داعي للتشكيك فيهم

نهم مصادر أ الغري عىل إىلفال ينظر ) friendly(ودودين أكرث منهم غري ودودين  -ج

 .تهديد، لكن يرى فيهم حسن النية أكرث من سوء النية

ن أنهم مهمني وجديرين باالهتامم وليس العكس، حيث أ عىل اآلخرين إىلينظر  -د

كرامة يجب املحافظة عليها ) ميتلكون(ن لهم أ الناس عىل إىلاملرشد الجيد ينظر 

ميكن االساءة ) تافهني( غري مهمني أشخاصنهم أ عىل إليهموصيانتها، وليس النظر 

 . كرامتهمإىل

ال ) معوقني( نافعني وميكن االفادة منهم، وليس أشخاصهم نأ الغري عىل إىلينظر  - ه

 فائدة منهم

ميلكون القدرة عىل تحقيق ذاتهم  نهمأ عىل اآلخرين إىلاملرشد الجيد ينظر  - و

 وإحباطكمصدر تهديد ( وليس العكس، أو عىل انهم مصدر تهديد وتعزيزها

 ).وتشكك

ن بدوافع داخلية وليس باملؤثرات املرشد الجيد ينظر إىل الناس عىل أنهم يترصفو - ز

 عىل انها تتشكل نتيجة ملا يدور حولهم اآلخرينالخارجية، فال ينظر إىل سلوكيات 

 عىل انهم ميلكون القدرة عىل اآلخرينمن حوادث، فاملرشد الجيد ينظر إىل 

 .اإلبداع والتعرف من منطلقاتهم الخاصة وليس من منطلق التأثريات الخارجية

 ) نفسهإىلمن حيث نظرته : ( نفسه من حيث انهإىللجيد ينظر املرشد ا  3-

فاملرشد الجيد يرى . وليس أفضل منهم) اآلخرينيعترب نفسه مثل  (اآلخرينمثل  -  أ 

 .نفسه مثل بقية الناس، وليس بأفضل منهم

أنه قادر وميتلك ما يلزم للتعامل مع مشاكله الخاصة ومواجهتها، وليس العكس   -ب

 .و تنقصه القدرة عىل التعامل مع مشاكله الخاصة والتغلب عليهاغري قادر أ(

 .يعترب نفسه بأنه جدير باالحرتام واالهتامم ويحافظ عىل كرامة نفسه -ج

 .ميكن الوثوق به واالعتامد عليه وعنده القدرة عىل التعامل مع املواقف املختلفة -د

  :ه عىل أنهاأهداف إىلاملرشد الجيد تكون نظرته   4-

 ، ال )رصيحة وغري مقيده(أي ) متحررة(غري خاضعة لقيود وليس مسيطر عليها  - أ  
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 هدافحيث أن األ. هأهداف أو السيطرة عليهم من خالل اآلخرينيهدف إىل اجبار 

 وليس السيطرة عليهم أو اآلخرينالتي يسعى إىل تحقيقها تهدف إىل مساعدة 

 .اجبارهم عىل اتباعها

ه عىل أنها غري أنانية وتهدف إىل تحقيق أهدافن نظرته إىل املرشد الجيد تكو  -ب

، وليست أنانية وتدور حول ذاته ورغباته، فيظهر االهتامم اآلخرينمصلحة 

 .باآلخرين وليس بنفسه فقط

مييل إىل النظر إىل . الكبرية وليس الصغرية) املدلوالت، األغراض(يهتم باألشياء  -ج

، فينظر إىل جوهر األمور وليس إىل السطح األمور من منظار واسع وليس ضيقا

 .حيث ينصب اهتاممه ليس عىل الحارض فقط وإمنا عىل املستقبل) القشور(

حيث ). رصيح أكرث مام هو متكتم(ه واضحة أكرث مام هي غامضة أهدافتكون  -د

يكون عنده املقدرة والرغبة يف توضيح نفسه، فيظهر مشاعره ويعتربها مهمة 

 .يظهر نفسه عىل حقيقتها) اؤهااخف(وليس العكس 

 الذين يتعامل اآلخرينيكون مشاركا وليس بعيدا عن املشاركة، حيث يشارك  - ه

 .معهم شخصيا وعنده الرغبة والقدرة يف التفاعل معهم

ه واقعية وليست أهدافتكون (ه عملية وليست آنية أهدافاملرشد الجيد تكون  - و

شجيع عملية البحث والكشف عن ، حيث يعمل عىل تسهيل وت) مجردةشكلية

ًه تبعا ملا يحتاج املسرتشد، وال أهداف، ويحدد )املسرتشد (اآلخرينعند الذات 

مثل هذه الدراسات ال تربط بني الصفات . ( لكل حالة يتعامل معهاايضعها مسبًق

 ).الشخصية للمرشد ومدى فعاليته يف عملية اإلرشاد

 :رشادياعتبارات ورشوط عند اختيار األسلوب اإل

 :هناك العديد من االعتبارات التي يجب أن تؤخذ يف الحسبان عند اختيار أساليب اإلرشاد

ا يف اختيار األسلوب املناسب للعالج، وال ًا ورضوريًأن التخطيط السليم يعترب أساسي -1 

 .ا من غري تواجد التخطيط السليمًدمُميكن امليض ق

 .إلرشاد املناسبةالبد من إرشاك املسرتشد يف رسم اسرتاتيجية ا -2 
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ا أو بعض منها أو ًهناك العديد من األساليب والخطط التي ميكن استخدامها جميع -3 

 .حتى واحدة منها فقط

 .يجب وضع اسرتاتيجية بديلة يف حالة فشل االسرتاتيجية املتبعة يف اإلرشاد -4 

 :ومن الرشوط التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند اختيار األسلوب املناسب

 ام الكامل بتطبيق التقنيةاإلمل.  

 القدرة عىل التعامل مع مخرجاتها.  

 مناسبتها للحالة واملوقف.  

 عدم تناقضها مع تقنية أخرى مستخدمة يف نفس الوقت. 

 هتطبيقها بشكل متكامل ومراعاة الوقت الذي تحتاج إلي. 

 عند استخدام التقنية. 

  للمتدرب/رشحها وتوضيحها للمسرتشد.  

 سة الكافية لتحقيق الهدفالتدريب واملامر.  

 التدعيم بالتدريب والتكاليف املنزلية.  

 التقييم املستمر للتأكد من فاعليتها.  

 ميكن استخدام أكرث من تقنية يف وقت واحد. 

 :عوامل تؤخذ بعني االعتبار عند اختيار األسلوب اإلرشادي

 :ية الجيدةهناك العديد من العوامل التي تساعد املرشد يف اختيار االسرتاتيج

دامئا ما تكون نظرة املرشد هي أول عامل يجب أن يؤخذ يف الحسبان يف : نظرة املرشد -1 

ّ اختيار االسرتاتيجية الفعالة التي تتعامل مع إىلهذه العملية، ودامئا يلجأ املرشدون 

الوضع القائم وتناسب املسرتشد، والبد أن يكون املرشد يف هذه الحالة ميلك خربة 

ًبا ممتازا من أجل أداء مثل هذا العملطويلة وتدري ً. 

الشك أن عنرص الخربة مهم يف أي عمل يؤديه اإلنسان، وتزداد هذه : خربة املرشد -2 

 من إىلاألهمية يف عمل املرشد الذي يتعامل مع املسرتشدين الذين دامئا ما يحتاجون 

  الصعبيتعامل مع ما بداخلهم من قيم ومعتقدات وعادات وشعور وأحاسيس تجعل من 

 



 51ّاملرشد الفعال ورشوط اختيار األسلوب املناسب : الفصل الثاين
 

 

عىل أي شخص النجاح يف مساعدتهم ما مل يكن ميتلك الخربة واملهارة، وقد ال نبالغ يف 

 . وضعنا عامل الخربة أهم عوامل نجاح املرشدإذاالقول 

بال شك أن نوعية املشكلة هي التي تفرض عىل املرشد االسرتاتيجية : خاصية املشكلة -3 

 .ن أجل مساعدة صاحب املشكلةاملناسبة للتدخل واختيار األسلوب املناسب م

هذا العنرص رضوري للغاية، والبد أن : اسرتاتيجية املسرتشد وردة فعله تجاه املشكلة -4 

يتأكد املرشد من كيفية وطبيعة استجابة املسرتشد للمشكلة واستعداداته ملواجهتها 

لجيدة وماذا يتوفر له وما هي األشياء التي تنقصه، وذلك من أجل اختيار االسرتاتيجية ا

 .للتدخل املهني

 املرسومة يف خطة العالج هو املقصود هدافإنجاز األ: طبيعة الهدف املراد تحقيقه -5 

ن طبيعة الهدف الذي يريده املسرتشد هي التي قد تكون إبعملية اإلرشاد، وعىل هذا ف

 .ا فعاالٌ يف تحديد االسرتاتيجية للتدخل املهنيًعنرص

 أراد املرشد أن ينجح مع املسرتشد يف إذا: الخصائص والصفات الشخصية للمسرتشد -6 

التغلب عىل املشكلة فالبد أن يعرف جيدا الخصائص والسامت لشخصية املسرتشد، 

وليعلم املرشد أن الخطط املثالية التي ليست يف مقدور املسرتشد مآلها للفشل، ولذا 

ملسرتشد البد أن يعرف املرشد جميع الخصائص والصفات ونواحي القوة والضعف لدى ا

 .قبل أن يقوم بالتفكري يف تحديد االسرتاتيجية املطلوبة

 :عوامل يف توقيت استخدام االسرتاتيجية املناسبة

إن تنوع األساليب اإلرشادية ال يعني أن يختار املرشد منها بشكل عشوايئ ألن ذلك 

التي سوف يرهقه ويرهق املسرتشد، ومنا عليه أن يربط األسلوب اإلرشادي، مع النظرية 

 العملية اإلرشادية واألساليب متناسبة مع النظرية ومع املشكلة أهدافيتبناها، بحيث تكون 

وبشكل عام ال يوجد إرشاد يقدم بخمس دقائق أو عرش دقائق كام . التي يتعامل معها املرشد

يفعل بعض املرشدين ألن تطبيق األسلوب وأخذ موافقة املسرتشد عليه ومتابعته قد يحتاج 

ألقل لنصف ساعة، وهناك عوامل تلعب دورا يف توقيت استخدام االسرتاتيجيات عىل ا

 :اإلرشادية وهي
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 نوعية العالقة : اوال

ففي الجلسات األوىل معظم األساليب تتضمن الدعم والتعاطف للمسرتشد وتزويده 

 باتن يستخدم املرشد الكشف الذايت أو يعطي واجأبتغذية راجعة يف الجلسات الالحقة ميكن 

 .منزلية

 تقييم املشكلة: ثانيا

م مشكلة املسرتشد فعىل املرشد ِّال يجوز الترسع يف اقرتاح األساليب اإلرشادية ما مل نقي

عرف ملاذا يوجد املسرتشد هنا؟ هل قدم املسرتشد أن يسأل نفسه قبل اختياره لألسلوب، هل أ

ساهم يف حل املشكلة؟ ستطيع أن أحدد الظروف التي تأمشكلته بشكل جزيئ أو كيل؟ هل 

ن استطاع املرشد اإلجابة عن األسئلة السابقة فعليه أن يبدأ إهل أنا واع بشدة املشكلة؟ و

 .بتحديد األسلوب املناسب

  اإلرشادية املرغوبةهدافتطوير األ: ثالثا

ا أهداف فعىل املرشد أن يضع ، املحددةهداف باألا كامالًًإن االسرتاتيجية ترتبط ارتباط

 أو معرفية أو انفعالية مرغوبة باإلرشاد وبنفس الوقت ايجابية مام يساعده الحقا يف سلوكية

 . ومدى تحققهاهدافتقييمه لتلك األ

 ساعات يحتاج هنا ألساليب مثل 5-3أن يقلل الطالب من مشاهدة التلفاز من : مثال

 .ذجة ولعب الدور والتعاقد السلويكالنم

 املقاومة للمسرتشد: رابعا

 املسرتشد أقل مقاومة كلام استطعنا استخدام أساليب مختلفة ومتنوعة كلام كان

 كان املسرتشد غري ملتزم بأداء إذاوتساعد يف تطوير العملية اإلرشادية، لكن باملقابل 

 .ً فإن كثريا من األساليب قد يتم تجنبهاالواجبات مثالً

 جمع مقاييس الخط القاعدي : خامسا

 يعتمد عىل املقاييس التي نطبقها عىل الطالب قبل البدء ًأيضاإن اختيارنا لألساليب 

عند ورود مشكلة الغضب نريد : بجلسات اإلرشاد مام يدل عىل طبيعة مشكلة الطالب، مثال

تطبيق مقياس الغضب حتى نختار األسلوب املناسب، فالغضب قد يكون حالة وقد يكون 

 .لنا األسلوب اإلرشادي األفضلسمة وبناء عىل ذلك فإن ما تظهره نتيجة املقياس تحدد 
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 :محكات اختيار االسرتاتيجيات واألساليب اإلرشادية

إن املرشد الذي ميتلك ذخرية واسعة من األساليب ومهارات : خصائص املرشد وتفضيالته -1 

 أما املرشد املبتدئ فيفضل ان يبتدئ ،متنوعة يصلح الستخدام عدد أكرب من األساليب

ن أرشد ذوي الخربة واملهارة ومستوى الدراسة العايل ميكن كام أن امل. بأساليب محددة

يستخدم اسرتاتيجيات أكرث صعوبة كاإلشباع واملامرسة السلبية وتقليل الحساسية 

التدريجي عىل سبيل املثال، أما املرشد املبتدئ فقد يكتفي بأساليب التعزيز والنمذجة 

 .ولعب الدور

ان هناك دليل علمي موثق عىل فعالية األسلوب كلام ك: التوثيق الالزم لالسرتاتيجيات -2 

 ؟هل يثبت فعالية اإلقصاء مع األطفال الصغار:  ميكن استخدامه مثالفإنه

ا يف اختيار ًتلعب البيئة التي يتم فيها اإلرشاد وبيئة املسرتشد دور: العوامل البيئية -3 

ة، فال يوجد فيها  فمثال الكلفة املادية تؤثر يف بعض البيئات الفقري،األسلوب اإلرشادي

فحتى  ،غرفة هادئة لالسرتخاء، وقد ال تتوفر بعض األدوات واألجهزة مثال كريس اسرتخاء أو

 أو مرسح الدمى لعدم توفر االمكانيات املادية ،لعب الدور من الصعب استخدامه

 .الالزمة لنجاح األسلوب اإلرشادي

سلوب الذي يتم اختياره يجب أن يتحمل املرشد مسؤولية األ: طبيعة مشكلة املسرتشد -4 

وهذا األمر يتطلب تقييم كيل ملشكلة املسرتشد، ومعرفة افكار املسرتشد وتعبرياته 

الجسمية وسلوكه الظاهري ؛ فاملسرتشد الذي يعاين من القلق فإن املرشد سيقرتح عليه 

 البناء املعريف أو إعادةا للتعامل مع القلق كتقليل الحساسية التدريجي أو ًأسلوب

كيف (نظمة استجابة املسرتشد أن يعرف املرشد أ ًأيضاتحصني ضد التوتر، ويجب ال

تظهر املشكلة من ناحية معرفية ومن ناحية جسمية ومن ناحية سلوكية ومن ناحية 

 ).اجتامعية

 فاألساليب السلوكية ؛مثال عىل طبيعة املشكلة: طبيعة النظرية التي يعمل بها املرشد -5 

) العالج املتمركز حول املسرتشد(ليب املستخدمة عند روجرز املعرفية تختلف عن األسا

 تعنى بتغيري األفكار أهداف كان الفرد يعاين من القلق املعمم فيمكن الرتكيز عىل فإذا

املعرفية غري العقالنية من خالل النظريات املعرفية، وتعليمه االسرتخاء من خالل 

بل االيجايب له واالحرتام من خالل النظرية السلوكية، والتعاطف معه والدف ء والتق

 .النظرية اإلنسانية لدى روجرز
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وال يجوز تطبيق .  التي يحددها املرشد مبساعدة املسرتشدهدافإن األ: هدافطبيعة األ -6 

 قد نقدم تعزيز ، التعزيزأسلوب، مثال )أخالقيا( مبوافقته إال عىل املسرتشد أسلوبي أ

تفع السكري ويتوىف، فيجب استشارته لطفل يعاين من السكري ونعطي حلوى وير

 أو استشارة ويل أمره، وما دام املسرتشد واع ومدرك يجب عمل التعاقد سلوبباأل

 دويجب من خاللها تحدي) وهي لحامية املرشد(السلويك أو االتفاقية مع املسرتشد 

 . واالسرتاتيجيات والزمن للعملية اإلرشادية والتكلفةهداف واألسلوباأل

ا بني ا مشرتكًًن اختيار االسرتاتيجيات اإلرشادية يعد قرارإ: سرتشد وتفضيالتهخصائص امل -7 

 بعضهم  فمثالً، فبعض املسرتشدين يفضلون أساليب معينة ويعرفونها،املرشد واملسرتشد

 البناء املعريف، بينام بعضهم ال يفضل ذلك، وقد يفضل لنفس املشكلة إعادةيفضل 

ا حول حقوق ًلعرش سنوات األخرية أصبح الحديث دائرتقليل الحساسية التدريجي، ويف ا

مسرتشد تشتيك من زوجها ويرضنها وعمرها : مثال.  فال يجوز أن يكون سلبيا،املسرتشد

 سنة البد أن نجلس معها وتحديد ما الذي ميكن تحقيقه معها، وكتابة العقد معها، 30

 أسلوببخصوص كل وتقديم معلومات الزمة لها، وميكن للمرشد أن يقدم معلومات 

 : يتبعه تشتمل املعلومات عىل ما ييل

 وصف جميع األساليب املمكنة. 

 سلوبتوضيح مربرات األ.  

 سلوبوصف دور املرشد يف األ. 

 سلوبوصف دور املسرتشد يف األ.  

 سلوبوصف املخاطر التي ميكن ان تحدث نتيجة األ.  

 املشكلةيدت فعاليته معأ أو سلوبميكن الحديث عن دراسات دعمت األ . 

  والفوائد املتوقعة يف حالة تطبيقهسلوبهمية األأوصف . 

  أسلوبوصف الوقت املحدد والتكلفة املتوقعة عند تطبيق كل. 

  سلوبن يجيب املرشد عىل جميع األسئلة التي يطرحها املسرتشد حول األأكام يفرتض. 

خيص التي يتم حسب شيفر فإن هناك مراعاة بأمناط ودالئل التش: الدالالت التشخيصية -8 

 ومن هنا فإن اإلرشاد املوجه نحو املسرتشد يناسب ،التعرف عليها لدى املسرتشد

 مشكالت انفعالية تم تشخيصها كذلك وال يناسب مشكالت تحتاج لألسئلة واملواجهة 

 



 55ّاملرشد الفعال ورشوط اختيار األسلوب املناسب : الفصل الثاين
 

 

اجب املرشد مالحظة االشارات التشخيصية قبل اختيار ووتغيري األفكار املعرفية، ومن 

 بينام لو كانت املشكلة تعنى بتقدير الذات ميكن استخدام اإلرشاد  املناسب،سلوباأل

 .املوجه نحو املسرتشد

 :أنواع األساليب اإلرشادية

هناك العديد من األساليب واالسرتاتيجيات املناسبة للتدخل اإلرشادي وميكن تقسيمها 

 : أربع مجموعات وسوف تتم مناقشتها بشكل مفصل وهيإىل

 طفية الوجدانيةالتدخالت العا: أوال

ن الشعور أحيث . تتمركز هذه التدخالت اإلرشادية حول مشاعر املسرتشد وعواطفه

 عىل ما اآلخرين اإلرشاد وطلب اإلجابة من إىل عن لجوء الكثري منا املسئوالنواإلحساس هام 

ونستطيع القول أن معظم أساليب التدخل الوجداين مستمدة من . يدور بداخلنا من مشاعر

 إن عاملنا الداخيل . الذي يهتم برضورة التفريق بني الواقع وبني إحساسنا بهذا الواقعالعالج

 الحياة عرب نافذة هذا الواقع إىلامليلء باألحاسيس الوجدانية هو الواقع الذي نعيشه وننظر 

 .الداخيل

ً مكتب املرشد ولديهم شعور قاطع أن هناك شيئا خطأ يف إىلكثري من الناس يأتون 

 إىلا ً ولكنهم غري قادرين عىل تحديد أو مناقشة هذا اليشء، وقد يكون ذلك راجعحياتهم

أسباب ثقافية أو اجتامعية أو غريها من العوائق التي متنع الشخص من الحديث واملناقشة 

ففي ثقافتنا السائدة اليوم يسود اعتقاد بأن التشيك , عن بعض أحاسيسه ومشاعره الداخلية

الداخلية ليست من شيم الرجال، كام أن مناقشة املشكالت خارج نطاق أو مناقشة املشكالت 

األرسة أمر مرفوض لدى الغالبية من أعضاء املجتمع العريب، كام أنه ليس من املستحسن 

 من أفراد األرسة، اآلخرينللرجل أو املرأة اإلفصاح عن شعورهام تجاه بعضهام البعض أمام 

ا عىل بعض أفراده من أجل عدم اإلفصاح عن ً ضغوطوزيادة عىل ذلك فإن املجتمع ميارس

مشاعرهم، فاملرأة ليس من املقبول لها الكالم عن الحب أو عن ما يدور بداخلها تجاه الطرف 

اآلخر، كام أن األطفال ال يعطون الفرصة ملناقشة مشاعرهم وأحاسيسهم الداخلية، وال يسمح 

عض ما يجول بداخلهم من العواطف لهم حتى مبجرد التعبري عنها أو االستفسار عن ب

  اإلنكار وعدم التصديق بأن هناك إىلالوجدانية، ليس هذا فحسب بل قد يصل األمر بالبعض 
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شيئا يسمى الشعور الداخيل، وأن التعبري عنه يساعد الفرد يف الشعور باالرتياح، وأنه من 

فنجد البعض . ل هذا الوضع مكاتب اإلرشاد للمساعدة يف مثإىلاملمكن لبعض األفراد اللجوء 

يأخذ مثل هذه األمور مأخذ السخرية ويجعلها مجاال للسخرية واالستهزاء، وبال شك أن دور 

املرشد مع مثل هذه الحاالت يعد أكرث صعوبة، إذ البد أن يعمل مع العمالء عىل التخلص من 

 املزيد إىلجة وقد يجد املرشد نفسه يف حا. بعض هذه املفاهيم التي تعوق عملية اإلرشاد

من الوقت من أجل العمل مع العمالء عىل تغيري بعض قناعاتهم ومعتقداتهم حول موضوع 

معني أو من أجل إعدادهم بشكل جيد ملواجهة رفض املجتمع لبعض املشاعر والقناعات 

 .الجديدة التي سيقومون بتطبيقها واستخدامها يف حياتهم

 ملسرتشدين يف التعبري الصحيح عن مشاعرهمإن أهم وظائف املرشد العمل عىل مساعدة ا

وأحاسيسهم الوجدانية، والتأكد من اتباع الطرق الصحيحة يف التعبري عن هذه املشاعر 

وينبغي للمرشد أن يفهم بشكل دقيق مشكلة .  سالمة إيصالها لآلخرينإىلالوجدانية إضافة 

جتامعية والثقافية، وذلك املسرتشد وشخصيته وثقافته املرجعية ومعتقداته االيدلوجية واال

كام أن . من أجل مساعدة املسرتشد عىل التعبري والرشح الكامل ملشاعره وأحاسيسه وعواطفه

هذه العملية البد أن يصحبها احرتام كامل وقناعة تامة باملسرتشد كشخص لديه الكثري من 

 .املهارات واملقدرة يف التغلب عىل مشكالته

 :كن ان تحدد يف اآليت التدخل الوجداين ميأهدافإن 

 .مساعدة املسرتشدين عىل رشح شعورهم أو حاالت الشعور التي لديهم -1 

 .التغيري أو املصادقة عىل بعض هذه األحاسيس الوجدانية -2 

 .احتواء بعض هذه األحاسيس الوجدانية ومساعدة املسرتشد عىل السيطرة عليها -3 

 ولقـد وجـد أرجـيل وآخـرون إن التعبري الوجداين عن املشاعر يختلف من ثقافة ألخرى،

أن اإلنجليز واإليطاليني يفضلون عدم التعبـري عـن مشـاعر الغضـب وعـدم الرضـا يف ) 1986(

توصـل يف دراسـته التـي أجراهـا يف هـذا ) 1978(كـام أن . عالقاتهم أكرث مام يفعل اليابانيون

لشـعور بالغضـب  التظاهر بالهدوء وعدم التعبـري عـن اإىل أن اإلندونيسيني مييلون إىلاملجال 

تجاه املديرين والرؤساء يف العمل، عىل العكس من األسرتاليني الذين ال يرتددون يف التعبري عن 

  إالأما يف الدول العربية فإن هنـاك بعـض االختالفـات البسـيطة، . مثل هذه املشاعر يف وقتها

 لـنفس وعـدم أن الثقافة السائدة يف معظم أنحـاء الـوطن العـريب تؤكـد أن قلـة الكـالم عـن ا
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 مشاعر الشخص ووجدانه الداخيل أمر مستحب، وخصوصا للرجل الذي يفرتض أن إىلالتطرق 

ورغم . كامل رجولته يتمثل يف اإلقالل من الشكوى وعدم االستعانة باآلخرين يف حل مشكالته

 أنها تفرض ضغوطا نفسية واجتامعية عىل إالكون هذه الصفات جيدة يف بعض النواحي 

 املجتمع السعودي من هذه إىل نظرنا وإذا.  االنهيار الكامل للشخصيةإىل تؤدي الفرد قد

ً ال يختلف كثريا عن املجتمعات العربية األخرى، ولكننا نستطيع القول أن بعض فإنهالناحية 

أفراد املجتمع العريب يبالغون يف التشديد عىل رضورة كتم املشاعر واألحاسيس والتنفيس 

اء كان رجل أو امرأة، مام يثقل كاهل الفرد ويجعله عرضة للعديد من الوجداين للفرد سو

 .املشكالت النفسية واالجتامعية

 ) اإلدراكية(التدخالت املعرفية : ثانيا

تتعامل هذه األساليب مع األفكار واملعارف واملعتقدات واالتجاهات التي ميتلكها 

الت يف مساعدة املسرتشد عىل ، وتساعد هذه التدخاآلخريناملسرتشد تجاه نفسه وتجاه 

 .التفكري بطريقة مختلفة حول بعض املواقف واألمور

وهناك اختالف واضح بني اإلحساس العاطفي وبني التفكري العقالين، ودامئا ما نسمع 

وأساليب .  يرددون استخدم عقلك وال تستخدم عاطفتك يف الحكم عىل يشء معنياآلخرين

شتها عن التدخل العاطفي الوجداين املهتم بعواطف التدخل املتقدمة التي سبقت مناق

الشخص وأحاسيسه مثل الشعور بالخوف والشعور بالغضب وغريهام، تختلف عن أساليب 

التدخل العقالين املعريف، إذ أن هذه األساليب تعتمد عىل العقل واملعرفة واألفكار التي 

ي عىل األفكار واملعتقدات  تحتوCognitionيحملها الشخص، ومن املعروف أن كلمة إدراك 

 .وإحساس الشخص بالعامل من حوله, اآلخرينواتجاهات الشخص نحو نفسه ونحو 

إن الهدف األساس لهذه األساليب من التدخل املهني هو تعديل السلوك أو مساعدة 

الفرد عىل تبني سلوك جديد، وذلك من طريق تغيري أو تصحيح بعض األفكار التي يتبناها 

ة بعض األفكار واملعتقدات التي  عملية التغيري عندما يبدأ الفرد يف مراجعالشخص، وتتم

 تقييمها وتغيري بعضها بأفكار جديدة تتمىش مع الواقع وتكون أكرث إعادةؤمن بها ويحاول ي

 ).Beck, 1976 (اآلخرينواقعية حول الذات وحول 
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 ألفكار واملعتقدات واالتجاهاتا يف الرصيد املخزون من اًا كبريًوتلعب الثقافة السائدة دور

ا يف العملية ًا بالغًاملوجودة لدى الفرد، وتعترب الثقافة هي العامل الرئيس الذي يلعب دور

 كان إذاا ًاملعرفية واالدراكية، لذلك البد للمرشد من معرفة هذه الثقافة معرفة جيدة خصوص

بد أن يعرف عنارص الثقافة التي إن املرشد املامرس يف هذا املجتمع ال.  ثقافة أخرىإىلينتمي 

 يتعامل معها، مثل سيطرة العادات والتقاليد القبلية عىل بعض األفراد، ونظرة املجتمع للمرأة،

 فشل املرشد يف فهم العنارص وإذاوغريها من الخصائص التي تقترص عىل هذا املجتمع، 

تقدات واألفكار السائدة يف  لن يستطيع بالتأكيد التعامل مع املعفإنهالثقافية ملجتمع معني 

 .هذا املجتمع

 التدخالت السلوكية : ثالثا

تستخدم التدخالت السلوكية من أجل مساعدة املسرتشد عىل تطوير وتكوين أمناط 

سلوكية ومهارات فردية جديدة، أو تعديل سلوكيات موجودة بالفعل لدى املسرتشد، ورمبا 

 .اآلخرينئة أو طريقة التعامل مع تستخدم هذه األساليب من أجل تصحيح عادات سي

 التدخالت البيئية: رابعا

األصدقاء : تهتم هذه األساليب بالرتكيز عىل األسباب البيئية املحيطة باملسرتشد مثل

 .واألرسة

معظم التدخالت املهنية التي سبق مناقشتها تقوم عىل التدخل الفردي البحت، وتغض 

من هذا املنطلق تقوم فلسفة التدخل البيئي عىل النظر عن االعتبارات البيئية األخرى، و

 :رضورة أخذ املؤثرات البيئية يف الحسبان وتقوم عىل االفرتاضات التالية

  بل البد من اعتبار البيئة املحيطة،املشكالت اإلنسانية ال ميكن تفسريها من خالل الفرد -1 

 .به بكامل أنساقها

ية البد وأن يؤثر يف األنساق األخرى مبا التغري الذي يحصل يف أي نسق من األنساق البيئ -2 

 .فيها الفرد الذي يعيش املشكلة

التدخل البيئي ال يعني بالرضورة إهامل الفرد أو تجاهل قدراته وإمكاناته التي ميكن  -3 

 .أن تساهم يف حل هذه املشكلة
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وتنطلق فلسفة التدخل البيئي من الفلسفة التي تقوم عليها بعض املداخل اإلرشادية 

  الفرد كجزء من املحيط االجتامعي الكبري، ومن خالل أنساقه املتعددة، ال ميكن فهمإىلظر وتن

ولقد شهدت السنوات األخرية من هذا القرن .  بفهم كامل لجميع هذه األنساقإالمشكلته 

 .ا من قبل املامرسني االجتامعيني لهذا النوع من التدخالت العالجية أو اإلرشاديةً كبريقبوالً

 تعديل بيئة املسرتشد والتأثري عىل إىلبا ما يكون اإلرشاد يف هذه الحالة موجها وغال

 :بعض األنساق املكونة لهذه البيئة مثل

 الحديث عن اإلرشاد األرسي الذي إىلالكالم عن األرسة يقودنا : األرسة كنسق اجتامعي -1 

 التأكيد إىلإلشارة  أنه البد من اإال. سوف تتم مناقشته يف الفصل الثامن من هذا الكتاب

عىل رضورة التدخل من قبل املرشد يف ما يعرف بالعالقات بني الشخصية داخل نظام 

 وذلك مبا يخدم املسرتشد ويساعده يف Interpersonal Family Systemsاألرسة 

 .التغلب عىل بعض الصعوبات التي تواجهه

 ا التدخل البيئي كأحد أنجحهو أحد األنساق االجتامعية التي يهتم به: املحيط االجتامعي -2 

أساليب التدخل العالجي، واملحيط االجتامعي يشتمل عىل الحي الذي يعيش فيه الفرد 

 .واألقارب الذين يعيشون معه واألصدقاء الذين يتزاور معهم

يعترب مكان املسرتشد يف حالة كون املسرتشد يعمل أو املدرسة يف حالة : مكان العمل -3 

 يف العملية اإلرشادية التي تعتمد عىل فلسفة التدخل األساسيةز ًكونه طالبا أحد الركائ

 .البيئي

ويتمثل يف الوضع املادي للمسرتشد، فمن البديهي أن الحالة املادية : النسق االقتصادي -4 

ا ً إيجابيترتك أثرا واضحا عىل حياة أي شخص، فقد تكون الحالة االقتصادية الجيدة عامالً

ا فتكون ًوقد يكون العكس متام. ت التي تواجه الشخصيف التغلب عىل بعض املشكال

 أنه ليس من إىلالحالة املادية السيئة أحد املسببات الرئيسة للمشكلة، وتجدر اإلشارة 

 .السهل العمل مع الفرد دون اعتبار لحالته املادية

ادقا وهو أحد أهم األنساق املؤثرة يف حياة الفرد، فاملسلم ميتلك إميانا ص: النسق الديني -5 

 يشء من القناعة مبا حدث له ويتعامل إىل وقدره األمر الذي يقوده الـلـهوقويا بقضاء 

مع حياته ومع املشكالت التي تعرتضه بيشء من القوة والصرب، ويساعده مثل هذا 

 .الشعور عىل التغلب عىل الكثري من مشكالته
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 :معايري عند تطبيق األساليب اإلرشادية

 عىل املرشد مراعاتها عند اختيار وتطبيق األساليب  التي ينبغيوقد حددت بعض املعايري

 :اإلرشادية وهي

 توثيق الخطة أو األساليب وذلك من خالل تحديد وتدوين جميع األساليب والطرائق -1 

 .واإلجراءات املقرتحة

 .األخذ بعني االعتبار الخصائص الشخصية للمرشد والجوانب املهنية التي يتقنها ويفضلها -2 

الخصائص الشخصية للمسرتشد واألشياء التي يفضلها ويفهمها حتى  بعني االعتباراألخذ  -3 

 .العالجي نضمن النجاح للعمل

 .املنشودة ينبغي أن تعكس أساليب العالج طبيعة املشكلة والنتائج -4 

 .اللقاء ينبغي توفر الظروف البيئية املناسبة لتطبيق الخطة كالتوقيت ومكان -5 

االجتامعية يف محيط  جميع النامذج واإلمكانيات واملساندةاالستفادة قدر اإلمكان من  -6 

 .املسرتشد

 .لتطبيق األساليب  والرضوريةاألساسيةتجميع املعلومات والبيانات  -7 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
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 الفصل الثالث

 أساليب نظرية التحليل النفيس 

Psycho-analysis Theory 

 

 

 :املقدمة

) نا االعىلباأل( يسميه ن جذور التنشئة االجتامعية عند اإلنسان تكمن فيامأيرى فرويد 

 وذلك يف ،والذي يتطور عند الطفل نتيجة لتقمصه دور والده الذي هو من نفس الجنس

 . وديب عند الذكور وعقدة الكرتا عند االناثأمحاولة من الطفل لحل عقدة 

 يف ،)(Idومتثل غرائز الجنس والعدوان عند الطفل ذاته الدنيا التي يسميها فرويد الهو 

ن يأخذ بها الطفل ويتمثلها ذاته العليا التي يسميها أنظمته بعد أ قوانني املجتمع وحني متثل

 ).1982دافيدوف، . (ساسيا منهاأ ً والتي يشكل الضمري جزء،(Super ego)نا االعىل فرويد باأل

لدى اإلنسان غريزتني، األوىل : ويرى فرويد أن االضطرابات النفسية تنشأ وفق ما يأيت

تحاول . ، والثانية غريزة العدوان أو املوت)أو غريزة الحياة أو غريزة الجنس(غريزة الحب 

 األعىل األنا ولكنهام تالقيان الصد واملنع أو االستهجان من قبل ،هاتان الغريزتان اإلشباع

 :وهنا تحصل ثالث احتامالت) الضمري والقيم األخالقية واالجتامعية(

 إىلارة واملجتمع، ويحلل سقوط الحضارة الرومانية  انهيار الحضإىلفيؤدي ) اإلشباع(أما  -1 

 .اإلشباع الجنيس الذي حصل يف عرص الرومان

 .وهذا ما يسبب االضطرابات النفسية بسبب الكبت) منع وصد كامل(وأما  -2 

 غرائز الجنس املختلفة (ـويعني أن يسمو الشخص ب) اإلعالء أو التسامي(والحالة الثالثة  -3 

 يحاول عدواين أن يكون :  حالة مقبولة، مثال ذلكإىلوذة من حالة منب) أو العدوان
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أو ( يفرس نفسية عارضة األزياء ًأيضا، وعىل أساسها ًا أو مالكامًا جراحًا أو طبيبًجزار

 .أو رياضة كامل االجسام أو الشعر واألدب والفن عموما) عارض األزياء

 محفظة أبيه لرسقة مبلغ ما، فإما ميتنع وهنا يتذكر إىل طفل يحتاج نقود فيأيت :مثال

شبع غريزة العدوان لديه، أ، وإما أن يأخذ النقود فهنا )القيم واحرتام األب وعقوق الوالدين(

 عند ًأيضاا وكذلك الصحفي، وتوجد العدوانية ً من أن يسب الناس ينظم شعروالشاعر بدالً

 .ولهذا يفرس سلوكهم التسلطي وفقا لذلكفئة املعلمني 

 super االعىل واألنا، Ego واألنا idالهو (وبالنسبة لبنية الشخصية فهي تتكون من 

Ego ( أن إالمثل ما ذكر سابقا ولكل جزء من هذه األجزاء وظائفه الخاصة ومكوناته الخاصة 

ومحصلة تفاعل هذه هذه األجزاء تتفاعل معا بحيث يصعب فصل تأثري كل جزء عن اآلخر 

 .األجزاء الثالثة هو السلوك ونادرا ما يعمل أحد األجزاء دون األخر

 id  الهو: أوال

 وجميع ،يكون من الطاقات الحيوية والغرائز والدوافع الفطرية والجنسية والعدوانية

ة  أي أنها موروثة وموجود،هذه الغرائز والدوافع والطاقات الحيوية والنفسية تولد مع الفرد

 والهو ميثل الصورة البدائية للشخصية قبل أن يتناولها املجتمع .سيكولوجية منذ الوالدة

 وأهم هذه الطاقات الغريزية هام ؛ فالهو مستودع للطاقات الغريزية،بالتهذيب والتحويل

ن الهو يحتوي عىل الدوافع تجاه الجنس أ وأعتقد فرويد يف البداية ب.غريزة الجنس والعدوان

 ولكنه فيام بعد عدل ذلك ليشمل الدوافع املزدوجة للجنس والعدوان والدافع ،اتوحفظ الذ

 .الجنيس دافع شهوانيا

 عنرص هدام والدفعات ينصهران ويتوحدان معا ولكن بدرجات فإنهأما الدافع العدواين 

بنسبة ا من املعنى الجنيس غري الواعي ً وكل األفعال العدوانية والهدامة تتضمن شيئ،مختلفة

 يجرد  وباملقابل فإن لكل سلوك جنيس، وهي بذلك تحقق يف النهاية إشباعا جنسيا، مرتكبهمإىل

 وكل فرد ميلك هذه الحوافز وعليه أن يعرف ،ويطلق بعض الدوافع العدوانية الالشعورية

 .كيف يتعامل معها

ية شباع واللذة املبارشة بشكل أناين ال يهتم باملعايري األخالقإلويكمن هدف الهو ل

  إمنا يشتهي ويرغب ويجري وراء تحقيق هدفه وهو إشباع الحاجات الغريزية ،واالجتامعية
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حسب مبدأ اللذة، وهو املبدأ الذي يحكم نشاط الهو حتى مرحلة البلوغ أو الرشد وكذلك 

يعترب الهو مصدرا للطاقة النفسية لهذا فهو ملتصق بالجسم أكرث من الواقع وال يتغري الهو 

 األساسيةصية ووظيفة الهو بفعل الزمن أو بفعل الخربة وذلك ألنه جانب الشعوري يف الشخ

هي الحفاظ عىل الفرد يف حالة مريحة ويف أدىن حالة من التوتر فعندما يكون الطفل جائعا 

 إشباع الرسيع للجوع وذلك حتى يشعر الطفل بالراحة إىل الطعام تسعى الهو إىلوبحاجة 

 . والهدوء

 Ego األنا: ثانيا

 ويكون ذلك عن طريق ،لخارجييعترب مركز الشعور واإلدراك الحيس الداخيل وا

إحساس الفرد بذاته وإدراكه ملن حوله، كذلك إدماج الطفل يف العامل الخارجي من أجل 

اكتساب املعارف والخربات املتعددة واملختلفة فمثال الطفل يف مراحل حياته األوىل ال مييز بني 

 أو يحاول أن يضع األشياء وال يحس بالعامل الخارجي، لكن عندما يحس بالجوع نجده يبيك

 . يشء يف فمه

 هي حامية الشخص من األخطار التي قد تواجهه من العامل األساسية األناأما وظيفة 

 رد فعل وميكن أن إىل يؤدي حتام فإنهفمثال عندما يعتدي شخص عىل شخص آخر، . الخارجي

 .يكون هذا الرد خطريا عىل املعتدي

  Super Ego األعىل األنا: ثالثا

 األعىل املميز والرقيب األخالقي الذي يراقب سلوكيات األفراد وعىل الفرد أن نااأليعد 

 أننا نجد إذا. يحافظ عىل قيم وعادات وتقاليد مجتمعه، التي ترىب عليها وعرفها منذ صغره

 األعىل ال تولد مع الشخص إمنا تنشأ عن طريق االحتكاك باآلخرين وبواسطة األناأن 

 .عليها الوالدين يف تربية الطفلالتحذيرات التي يعتمد 

 : األعىل هياألناأما وظيفة 

  كف حاجات ورغبات الهو ذات الطابع الجنيس والعدواين والتي ال تتفق مع قيم ومعايري

 .املجتمع

  ومحاسبته عىل كل صغرية وكبريةاألنا األعىل عىل مراقبة األنايعمل . 
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 :توقعات املسرتشد

ن أن كل شخص يرغب يف الخضوع للتحليل النفيس أنه من الرضوري أاعتقد فرويد 

.  للتحليل النفيس هو التداعي الحراألساسيةوالقاعدة . ا تركيبة عملية التحليلًيفهم متام

قاعدة فرويد الثانية للتحليل النفيس كانت االقناع كان متوقعا من مرىض فرويد ان يوقفوا 

ا يشمل قرارات مثل الزواج أو الطالق جميع قراراتهم الحياتية الهامة من اجل العالج هذ

 .ومحاوالت العمل الجديدة أو االستثامرات كبرية الحجم الخيارات املهنية أو التغري

كرث ألن أمل يقبل فرويد اي مرىض مل يكونوا مستقلني يف جميع عالقاتهم الحياتية و

فقط املسرتشدين  دراسة ذاتية مطولة ومكثفة ومرهقة قبل فرويد إىلالتحليل النفيس يحتاج 

 .الذين عربوا عن رغبة يف إلزام انفسهم يف ساعات ومواعيد محددة ورسوم متفق عليها

 ايام يف 5-3عادة ما يضع فرويد مرضاه يف جدول يف جلسة مدة كل منها ساعة واحدة، 

 خمس إىل مدة تصل إىلاالسبوع والتحليل نادرا ما اكتمل يف اقل من سنتني وغالبا يحتاج 

 .سنوات

 هذه القواعد قرص فرويد العالج عىل اولئك االفراد الذي يعتقد لصبغة إىلباإلضافة 

كان متوقعا من مسرتشديه ان . ذاتية انهم سوف يستفيدون من عملية التحليل النفيس

 .يكونوا ذو ذكاء طبيعي عىل االقل وان ميتلكوا درجة من التطور االخالقي

 : مسار العالج

طة االتصال االول بني املسرتشد واملرشد كل يشء يقوله ويفعله يتم البدء بالعالج بواس

 املبديئ له أهمية كبرية، ليس فقط لتقييم املرشد لالستعداد العاطفي سلوباملسرتشد يف األ

 ويجب عىل املرشد ان ، حتى يكون العالج مالمئًاًأيضا لكن ،والظريف والبدين للمسرتشد للعالج

 .الجيوافق عىل قبول املسرتشد للع

 :الخطوات العالجية

التوجه وعصاب التحويل : يتقدم التحليل النفيس من خالل ثالثة مظاهر رئيسية وهي

 .واإلنهاء
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وفيه يحاول املعالج أن يأخذ فكرة عن حياة املسرتشد والرصاعات : التوجيه وبناء عالقة -1 

د، كام يهتم الرئيسية التي مير بها، وهنا يتم االهتامم ببناء عالقة جيدة مع املسرتش

 . املعالج باملقاومة التي قد تظهر

 أكرث يف ويتطور عصاب التحويل عندما يصبح املسرتشد مشغوالً: عصاب التحويل -2 

الحارض أكرث من املايض، ويف التحويل يعيد املسرتشد استدعاء بعض املواد من املايض، 

لعالقة هنا بحيث تظهر هذه املواد عىل شكل مناذج موجهة نحو املعالج، وتستمر ا

 . بالتطور وتصبح أكرث رسوخا

 ويبدأ عندما يحي املسرتشد مرة أخرى مواقف الطفولة ويبدأ مبعالجة الرصاعات: اإلنهاء -3 

 .)Gilliand, 1984(الطفولية بطرق فعالة 

 :ركائز املوقف التحلييل

 ال ونشاط تعبريي ذو أهمية يف عملية اإلرشاد فإن املرشد يرتكز يفّلتحقيق اتصال فع

 :عمله مع املسرتشد عىل فنيات وأساليب وخطوات عدة وذلك بحسب ما ييل

 :Couchاستخدام األريكة   1-

 هو ذو ؛إن استخدام األريكة يف التحليل النفيس كأداة تيرس التعبري والتداعي الحر

ا عن مجال ًقيمة، حيث يرقد الشخص عىل األريكة، ويجلس املحلل أو املرشد خلفه بعيد

 يف الوقت املناسب عن طريق التفسريات التي يقبلها لتداعيات إال يتدخل برصه وهو ال

 :املريض، أما الفائدة من الجلوس عىل األريكة من حيث تفعيل عملية التعبري اللفظي هي

 حيث ميكن هذا اإلجراء ،إن هذا املوقف يرتبط رمزيا مبوقف الطفل والوالد عند النوم 

الة ويقابل هذا استجابة متعاطفة مـن املرشد ّطفية فعاملسرتشد من أن يقدم استجابة عا

 .مام يفعل االتصال، وأن يكون املسرتشد أكرث أمنا وثقة باملرشد

 ا أكربًإن هذا املوقف يشجع املرشد عىل النكوص، مام يتيح مجاال تعبريي. 

 :االلتزام والرصاحة  2-

 ا، أو ًا أو مغيبً كان تافهحيث يطلب املرشد من املسرتشد أن يقول كل ما يفكر فيه مهام
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أن يعرب بكل رصاحة عام يشعر به من مشاعر حب أو كراهية، فال يكون املسرتشد انتقائيا يف 

حديثه بل يتحدث يف كل ما يجول بذهنه، كام أن الجلوس عىل األريكة يشجع عىل التعبري 

 :اللفظي برصاحة أكرث من الفعل وهذا يفيد فيام ييل

 ول كل ما يرغب ويجول بذهنه من حيث أفكاره وانفعاالته وذكرياتـه يلتزم املسرتشد بق

 .بحيث توجه جميعا يف قناة التعبري اللغوي

 من خالل ذلك يستكشف املرشد مناطق املقاومات الواعية والالواعية عند املسرتشد. 

  مكونات الالشعور عند إىلإن الحديث بهذه الحرية والرصاحة يتيح للمرشد النفاذ 

 .شداملسرت

 :التداعي الحر  3-

تتمثل هذه الطريقة يف التعبري عن كل األفكار التي ترد يف الذهن وذلك دون حجب 

ألي فكرة أو تصور غري الئق، وهنا يجب عىل املسرتشد أن يتحدث بكل طالقة دون سابق 

 ومن ثم ميكن لأللفاظ والعبارات والتصورات الذهنية أن تتداعى بحرية، ويجد فيها ،تدبري

ملرشد مواد غنية بالرموز والدالالت لها معانيها الالشعورية، ومن بني الوسائل املستخدمة ا

 .لحصول التداعي الحر الحديث عن األحالم وذلك الديناميات النفسية الالواعية

 األعىل عىل الهو مام يتيح األناإن التداعي الحر يقوم عىل تعطيل أو إضعاف قبضة 

 واعية مبصدر األنا مام يفيد يف االستبصار، وبذا تصبح األنا حد إىل املجال لخروج مكونات الهو

ويف سبيل هذا يصغي املرشد باهتامم تام لكل ما يقول املسرتشد، . مشكالته وآالمه ورصاعاته

 نغمة الصوت، مضمون العبارات، وإىل ما كل هو غامض إىل نربة الصوت، إىلفهو يصغي 

 :عالقة الوثيقة بني الالشعور واللغة، ويتضح ذلك من خاللفالتداعي الحر هو نتاج ال. ومقلق

 :اللغة اللفظية  - أ

إن التعبري عن الذات يحدث عىل مستويات مختلفة واعية وغري واعية، فالرسائل 

) الوعي والالوعي(اللغوية قد تكون مبثابة دوامة من الرصاع بني اإلفصاح والتمويه 

 اللفظية ولكن يصاحب ذلك حركات جسده وتعابريه فاإلنسان يتحدث واعيا من خالل اللغة

   وقد تتم اللغة"من تصمت شفاه ترثثر يداه": وأعراضه وصمته واحتجاجه ويقول فرويد
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اللفظية غري اللفظية ولكنها يف أحيان كثرية تعارضها، فام ترصحه عنها إحداها تخفيه األخرى 

فصاح عن اليشء والتسرت عليه يف آن وهذا ما يسمى التجاذب الوجداين وهو الرغبة يف اإل

 وهنا يشوب اللغة اللفظية أقىص درجات التزييف ،واحد معا خاصة ما يتعلق باملكبوتات

والتمويه، ولكن اللغة اللفظية مهام بلغت من درجة تعتيم ومهام بدت فارغة فإنها تتضمن 

 هذه إىلصول دامئا الحقيقة، وبراعة املرشد تكشف هذه الحقيق املستورة، وميكن الو

 :الحقيقة املستورة من خالل

 الذكريات يف الطفولة. 

 دالالت اللغة املحكية ومحتواها. 

  والتجهم، وزالت اللسان، ) الصمت(االلتواءات والتشويهات أثناء الكالم، كالوقفات

 .والهفوات والنسيان، واألفعال القهرية

 اآلثار املنقوشة يف أجسادنا. 

 كان قد امتلك القدرة عىل فهم ومعرف إذا إال املسرتشد وال يستطيع املرشد أن يفهم

 توصل عىل فهم وإذامختلف أشكال التعبري ومختلف مستويات الرسائل التي ينقلها، 

معطيات الداللة يف الجلسة، كام أن مكونات الالشعور تسلك طريقها عرب اللغة اللفظية وغري 

 .اللفظية

 :اللغة غري اللفظية  - ب

 متاسك اللغة، وترابط أفكارها، وإىل إىلعىل املحلل أن ينظر :  الكالملوبأسشكل اللغة و 

مستواها، والتفكك وبؤر الرتكيز فيها ودرجة الوضوح، والرتدد، والتذبذب، ونقاط العيب 

والحرج، والصمت، وشح التعبري وصعوباته، درجة الثقة والوهن واالنسحاب، والتكرار 

 .ترسعةواإلرصار واإلمياءات الخجولة امل

 وما هي درجة األهمية التي تعطي لكل ،اًما هي املوضوعات األكرث تكرار: محتوى اللغة 

 .  والقضايا التي لها مشية يف الحديثاألساسيةمنها، وما هي القضايا 

 ما هي طبيعة اللغة جوفاء أو عقالنية أو محايدة أو امتثالية، أو هي : املستوى الرمزي

 .ن أفكار وما تعرب عنه من انفعاالتلغة متوازنة مع ما تنقله م

 من حيث درجة االنسجام بني العقالنية واالنفعالية،: درجة االنسجام بني الشكل واملحتوى 

 .وبني اللغة اللفظية والتعبري الحريك
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 فالصمت هو خطاب بحد ذاته، فليس بالرضورة نفي الكالم من : جدلية الكالم والصمت

له، كام أن هناك الصمت االحتجاجي العدواين، وهناك خالل الصمت بل قد يكون إثباتا 

فالصمت كالكالم له دور عام يف عملية التواصل وعىل املرشد أن . الصمت العاجز اآلثم

يتمكن من فهم الرسالة التي يتضمنها الصمت ومن الرضوري أن ال ينهي املرشد صمت 

 .املسرتشد

 الالوعي (عبري عن املضمون الكامن يبدأ الت: الدوافع الكامنة يف اللغة غري اللفظية

بنفيه بداية يف املرحلة األوىل من خالل استخدام صيغ النفي أو التجنب، ثم ) والالشعور

تعبري عقيل بدون شحنة انفعالية، أو ( عنه بشكل غري مبارش، ثم بالتعبري املتجاذب ّيعرب

. احة أو الترصيحوأخريا يقرتب من الرص) انفعال ال يتطابق مع السياق العقيل العام

فالحب املكبوت يعرب عن نفسه بداية مبوجه من الربود أو العداء أو التجنب، وكل تعبري 

وعادة ما . فجايئ عن الشعور ويتبعه مبارش نوع من التخفيف أو التلطيف أو النفي

 .تختبئ مكونات الالشعور خلف الخطاب املمزق أو الضعيف أو املتشتت

 صاحبه لغة إذافالتعبري االنفعايل املفرط حول موضوع ما وعادة : التعبري االنفعايل املفرط 

لفظية ليست عىل درجة متسقة مع التعبري االنفعايل، فإن هذا النوع من اإلزاحة وليس 

 .ا، فاملوضوع األساس ما زال طور الكبتًتعبريا صادق

 كل ما عىل ميكن القول أن الحالة النفسية لإلنسان ومعاناته ترتسم بش: تعابري الجسد

 عنه تعابريه الجسدية، ّمحياه ويف حركات جسده، فام يعجز اللسان عن البوح به تعرب

فمشاعر الخوف أو الغضب والضيق واألمل واملعاناة أو الغرية والرغبة واألمل كلها ترتسم 

عىل محيا اإلنسان عادة، إنها لغة تعايب الوجه أو اللغة الفيزيولوجية، يتم ذلك من خالل 

كام يتجىل . ار الوجه أو اصفراره أو تصبب العرق البارد، أو االنبساط أو االرتجافاحمر

من خالل حركات اليدين والقدمني باستقرار الجلسة أو التململ، أو الجمود أو الترسع 

الحريك، كام ميكن أن يظهر يف النظرات؛ النظرة الحية، العيون الرباقة التي تبث الكثري من 

رة الجامدة، والنظرة املوارية أو الخجولة، واملتجنبة، أو الرافضة أو العدوانية التعابري أو النظ

أو االتهامية أو املتحدية، أو الثابتة، النظرة املتعاطفة، املهادنة، النظرة املتوسلة، وهناك 

 االتجاه الجسدي من انفتاح وحيوية ونشاط، وانسجام وتناسق بني مختلف أطراف ًأيضا

 .ختلف تعابري الوجه، أو انكامش وقوقع وتردد، وشعور بالضآلةالجسد وحواسه وم
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 :آليات الدفاع لدى فرويد

 عند وجود خطر عليها، وقد األناتعرف آليات الدفاع بأنها أحد الوسائل التي تستخدمها 

 مع هذا الخطر إما من خالل الطرق الواقعية لحل املشكالت، أو من خالل الطرق األنايتعامل 

 ية والالشعورية لتحريف وإنكار الواقع،غري الواقع

ا إيجابية يستخدمها الفرد بالعادة، واملشكلة ليست ًوتعد هذه الطرق يف أغلبها طرق

وجودها لدى الفرد أو استخدامها، ولكن املشكلة تكون عندما يبالغ الفرد يف استخدام بعضها 

هذه اآلليات يعد آليات حيث تصبح وسائل سلبية تهدد الصحة النفسية للفرد، كام أن بعض 

إيجابية وبعضها بحد ذاتها تعد سلبية، وسيتم التعرف عىل أنواع تلك الطرق مع التطرق 

 .ألبرز األمثلة عىل تلك األنواع

ًتبدأ الحيل الدفاعية الالشعورية بالعادة بعد وجود رصاع يخلق توترا وقلًقا لدى الفرد، 

 الكبت هو عملية ال شعورية، ًإذاى بالكبت،  ما يسمإىلومن ثم ال يطيقه اإلنسان، فيلجأ 

 دائرة الالشعور، أي إىلات من دائرة الشعور ربتحدث بصفة آلية، ويتم فيها نقل األفكار والخ

 دائرة الالوعي، ويتم فيها حل الرصاع، وتجنب القلق والتوتر، وميكن إىلمن دائرة الوعي 

 .  النسيان يصاحبه إنكار أصالاعتبارها عملية نسيان آيل لألفكار والنزاعات، هذا

 أحسست برغبة يف مصاحبة إحدى الفتيات، وامتنعت عن ذلك لظروف إذا: مثال

 أنكرت أصال إذااجتامعية أو شخصية، فهذا ليس كبتا، ألنك أدركت رغبتك وتحكمت بها، أما 

نه، إذن أنك ترغب يف مصاحبتها، فإن إلغاء االعرتاف بهذه الرغبة يف وجودها يف الالشعور بعي

الكبت هو العملية التي يتم بها محو األفكار واالندفاعات التي تؤمل وتحزن وتخيف الفرد، 

 الالشعور، مبعنى عملية إنكار املشاعر التي تبدو قاسية، وهروب من الواقع إىلمن الشعور 

 . املؤمل

وهذه الحيل يستخدمها الفرد من أجل تخليص نفسه من بعض املشكالت التي يتعرض 

، وهي متعددة ومنها ما ميثله الجدول التايل ومنها الحيل الدفاعية اآلخرينا يف تعامله مع له

 :واالنسحابية عىل النحو التايل
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 جدول الحيل الدفاعية االنسحابية

 أمثلة عليها تعريفها الحيلة الدفاعية

 )1(النكوص

Regression 

الرـجـــوع ـعـــىل املـســـتوى 

ــعوري ــىل الـش ــا، وـع  أحياـن

الشـعوري أحيانـا املستوى ال

ــى الرجـــوع  أخـــرى، مبعـن

 طور سابق من إىلبالسلوك 

ــج ــوار النـض ــوص . أـط فنـك

 رجـوع إالالكهولة، مـا هـو 

 إىل طور وسط العمر أو إىل

الطفولة، سواء يف امللبس أو 

املرشب أو املظـهــر، وذـلــك 

، اآلـخــرينـبــاعتامده ـعــىل 

ــوار  ــن أـط ــور ـم ــو ـط وـه

 )2(.الطفولة

  كان شيخ يسلك سلوك املراهق بعد أن

 .قد أقلع عنه

  عبث الراشد بأعضائه التناسـلية وهـذا

العـبـث ـهـو رـجـوع لـطـور ـمـن أـطـوار 

الطفولة لإلشباع الجنيس، سبق للراشـد 

 . أن تخطاه أثناء مراحل منوه

  ـد الطـفـل ذو السادـسـة ـمـن عـمـره، ـق

يأخذ يف التبـول الـالإرادي، أو يأخـذ يف 

مص أصابعه، أو يأخذ ويكرث من العناد 

ـه والعـصـيان إن ر ـاه األـصـغر مـن أى أـخ

سنا، قد استأثر بعناية أمه وعطفها من 

 .دونه

 التثبيت

Fixation 

توقف منـو الشخصـية عنـد 
ـــن النمــــو ال  ـــة ـم مرحـل

ــا،  ــون يتخطاـه ــدما تـك عـن
 مبثابـة مرحلة النمـو التاليـة

تهدـيـــد خـطـــري، ويعـتـــرب 
.ًالتثبيت رفضا لعملية النمو

 سلوك انفعايل طفيل يصدر من شاب. 
 حلة الجنسـية املثليـة يف يثبت عىل املر

مرحـلـة الكـمـون، وال يتـعـداها، ألـنـه مل 
 . مرحلة الجنسية الغرييةإىلينتقل 

التفكيك أو العزل 

Dissosation 

 

ـفـك الرابـطـة ـبـني االنفـعـال 
واألفـعـــال، وـبـــني أمـنـــاط 
ـزل  ـة، وـع ـلوك املتناقـض الـس
كـل منهـا يف واد بعيـد عـن 

وـيـتم ـهـذا يف إـطـار . اآلـخـر
 .املعالجة الفكرية

 خص يصيل ويـزين، وكـأن هـذه دقـة ش
 ).ازدواج الشخصية(وتلك دقة 

  امليش أثناء النوم، حيث ينفصل الجهاز
ـنفس  ـات اـل ـة مقوـم ـن بقـي ـريك ـع الـح

  .والجسم
  الرـجـل الـصـادق يف بيـتـه، والـكـاذب يف

  .محله

                                                 
فقـال ... عملية النكوص عملية طبيعية، تحدث مبرور الزمن، وقد أشارت الكتـب السـاموية لـذلكإن   ) 1(

ِومن نُعمره نُنكِّسه يف الخلق(: تعاىل ْ َْ ِ ُ ْ َ ُ ْ ِّ َ َْ  . العظيمالـلـه صدق  ]68: يس [)َ

 .  إشباع دوافعه يف الوقت الراهن، وبالطريقة السويةذا استحالت عليه إمكانيةيلجأ إليها الفرد إ  2)(
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 أمثلة عليها تعريفها الحيلة الدفاعية

  الرجل الذي يؤدي العبادات عىل أكمل
وـجـه لكـنـه يـغـش ويـخـدع يف تجارـتـه 

ف عمـل، ويقول هذا أمر أو عمل يخال
 هـذا " :ويعرب عن ذلك بالعامية بقولـه

 ."يشء وهذا يشء

 )1(االنسحاب

الهـــروب واالبتعـــاد عـــن 

ــدوافع  ــق إشـــباع اـل عواـئ

والحاجــات وعــن مصــادر 

التوتر والقلق وعن مواقـف 

 )2(اإلحباط والرصاع الشديد

  كالزوج الذي يبتعـد عـن أرستـه تجنبـا

 .للفشل

  الطالب الـذي يبتعـد عـن مدرسـته أو

 .تجنبا للفشلكليته 

  الزوجة التي تضطر للبقـاء مـع زوجهـا

 .من أجل أطفالها

  الطالب الذي يجلـس يف الفصـل شـارد

اـلـذهن ال يكـلـم أـحـد وال يتـعـاون ـمـع 

 .أحد

التربير 

Rationalization

تقديم أسباب غـري حقيقيـة 

ــــه، أو  لـســــلوكه، أو ميوـل

دوافعه، فال يلق قبـوال مـن 

 أو مـن اآلخريناملجتمع أو 

ـا ـن تجــد  ااألـن ـىل، ولـك ألـع

 )3(قبوال من الشخص نفسه

  تربير عدم الزواج من فتاة رفضته أنهـا

 .سيئة السلوك

  التلميذ الذي رسب يف مادة ما، فيقـوم

كوجـود (بتقديم أسباب غـري حقيقيـة 

 ).خالف بينه وبني املدرس

  ،الحبـيـب ـيـربر كاـفـة ـسـلوك املحـبـوب

بحيـث يـصـبح مقـبـول حـتـى وإن ـكـان 

 .مرفوض

 ل يشء من جانب عدوه عىل العدو يفرس ك

                                                 
 . يأخذ االنسحاب عدة أشكال كاالنطواء عن اآلخرين وأحالم اليقظة وأحالم النوم ) 1(

 ".إن جار عليك جارك، حول باب دارك" و". الهرب نص الشطارة : " يعرب عنه املثل القديم ) 2(

 كثرية للفرد فهو يحفظ للفرد ثقته بنفسه وتقديره لكفايته ويرفـع قيمـة الفـرد يف نظـر للتربير فوائد ) 3(
 .نفسه
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 أمثلة عليها تعريفها الحيلة الدفاعية

ـه ـان أـن ـام ـك ـدايئ مـه ـار وـع ـأ وـض  خـط

 )1(.صوابا

 اإلنكار

 Denial 

اإلنـكـار الالـشـعوري للواـقـع 

ـق،  املــؤمل أو املســبب للقـل

ــه أو  ــرفض إدراـك ــك ـب وذـل

 .مواجهته

 إنكار موت عزيز 

  ـد ـال عـن ـدفن رأســه يف الرـم ـام ـي النـع

ــادم  ــوحش الـق ــوان املـت ــه للحـي رؤيـت

 . تجنب الخطرظنا منه أنه... الفرتاسه

  األم ـشـديدة التعـلـق بابنـهـا، تنـكـر أـيـة

 .عيوب، أو نقائص فيه

اإلبطال أو اإللغاء 

Undoing 

قيام الفرد بسـلوك يعـاكس 

ما قام بـه فعـًال وكـان غـري 

ًمقبول شخصيا أو اجتامعيـا  ً

ـه يحــاول إصــالح مــا  وكأـن

أفسد وإلغاء وإبطال ومحو 

إـنــه يـعــرب ـعــن . مفعوـلــه

 )2(. التوبة

 ي يرضب أخـاه األصـغر، ثـم الطفل الذ

يرسع ملالعبـتـه وتقبيـلـه، ظـنـا مـنـه أن 

هذه املالعبة أو ذلك التقبيـل سـيعطل 

 .مفعول عمله السابق

  الشخص الذي يعمل عمال ظنا منه أنه

سيصـلح عمـل سـابق، وأنـه سـيتخلص 

 .من شعوره بالذنب عن الفعل األول

  رجل األعامل الناجح الذي جمـع مالـه

بـنـي مؤسـسـة بطريـقـة ـغـري رشعـيـة، في

تخدم األغراض العلمية، ظنـا منـه أنـه 

سيكفر عن الطريقة غري الرشعية التـي 

 .جمع بها ثروته

  مريض الوسواس القهري، بالذنب، ظنـا

أن غسيل اليدين باستمرار يبطـل هـذا 

 الشعور

 

                                                 
 .يعرب عنه املثل اليل ما تعرف ترقص بتقول األرض عوجة، واليل ما بطول العنب يقول عنه حرصم ) 1(

 يعرب عنه من خالل إلغاء الذنب بالتوبة ) 2(
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 حيل الدفاع االبدالية

 : فقد يكون هدفهاأهدافميكن أن يكون لهذه الحيل عدة 

 

 

 

 

 . والجدول التايل يوضح أبرز تلك األشكال، الحيل الدفاعية عىل عدة أشكالوتأيت

 

 

 

إبدال نشاط معني
 مكان نقص

إبدال هـدف
 مكان هــدف

إبدال الكــل
 مكان الجزء

إبدال اآلخرين 
 بتقدير بالغ

إبدال هـدف
 بعكســه

إبدال اآلخرين 
 مكان الذات
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 جدول حيل الدفاع االبدالية

 أمثلة عليها تعريفها الحيلة الدفاعية

 اإلعالء

 أو

التسامي 

Sublimation 

االرتفاع بالـدوافع التـي 

ال يقبلـهــــا املجتـمــــع 

 مسـتوى إىلوتصعيدها 

أعىل وأسـمى، والتعبـري 

ـة  ـائل مقبوـل ـا بوـس عنـه

 ًاجتامعيا

  إشباع الدافع الجنيس بكتابة الشعر الغرامي

 .أو الرياضة

 إشباع دافع العدوان برياضة املالكمة . 

  الـفـن، أو إىلالـفـرد الفاـشـل يف الـحـب يتـجـه 

 .األدب

  السيدة املحرومـة مـن الـزواج تتجـه ملهنـة

 .دريس إلرضاء دافع األمومةالتمريض أو الت

التعويض 

Compensation

ـة الـفـرد النـجـاح  محاوـل

ـــويض  ـــدان لتـع يف مـي

إخفاقه يف ميـدان آخـر 

مام أشعره بـالنقص، أو 

الظهـور بـصـفة مقبوـلـة 

لتعويض وتغطية صـفة 

 )1(غري مقبولة

  شخص يعـاين مـن اضـطراب الكـالم يدفعـه

ًليصبح خطيبا مفوها ً. 

 تعويض فشل درايس بنجاح ريايض . 

  السيدة التي حرمت من الجـامل، فنكسـبها

 .خفة الروح

  ،الفرد الذي فقد عضـو مـن أعضـاء جسـمه

فيقوم بأنشطة تقوي لديه عضـوا آخـر مـن 

كـل ذي ": أعضاء جسمه، كالحكمـة القائلـة

 ."عاهة جبار

  ــاب ــارس األلـع ــذي مـي ــة اـل ـضــعيف البنـي

الرياضية، وال يقتنع بأن يصبح جسمه عاديا 

ـه ـد نفـس ـل يجـه ـط، ـب ـن فـق ـون ـم ـأن يـك  ـب

 .األقوياء، ومن ذوي العضالت املفتولة

 التقمص

 أو

التوحد 

Identification 

يجمـــع الفـــرد ويســـتعري 

 مــا يف غــريه مــن ويتبنــى

ـة ويشــكل  صــفات مرغوـب

 نفسه عىل غرار شخص آخر

 

  نـجـد اـلـتقمص أو التوـحـد يظـهـر بأحادـيـث

شعرون مبا يشـعر بـه أحبـاؤهم، املحبني، في

... بل ويذوبون فـيهم، كـأنهم كـل ال يتجـزأ

ويف ذلك يقول األب الذي يتقمص بشخصية 

نزـلـت ... ـمـن أطـعـم ـصـغريي بلـحـة": االـبـن

                                                 
 املثل الشعبي يقول يا وحشة كوين نغشة كنوع من التعويض ) 1(
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. يتحىل بهـذه الصـفات

ـدمج يف شخـصـية  أي يـن

 )1(.شخص آخر

 . "حالوتها يف بطني

اإلسقاط 

Projection 

ــا يف  ــرد ـم ينـســب الـف

نفســـه مـــن عيـــوب 

ـة  ـري مرغوـب وـصـفات ـغ

 ـغــريه ـمــن الـنــاس إىل

رة وبصـو(يلصقها بهـم 

يعترب اإلسـقاط ). مكربة

ًاعرتافا ال شـعوريا عـىل  ً

ًالنفس أكرث منـه اتهامـا 

 )2(لآلخرين

  غرينـا إىلنسب عيوبنا ورغباتنا املسـتكرهة 

من الناس، للتخفيف والتقليل مام نشعر به 

 . من خجل أو قلق أو ذنب

  االرتباك يف الناس قد يكـون اسـقاطا، لعـدم

 .ثقة الفرد بنفسه

 ـا ـأن الـن ـد يـكـون الـشـعور ـب ـا، ـق س يراقبونـن

 .إسقاطا لرقابة الضمري علينا

  الـشـعور ـبـأن الـنـاس يكرهونـنـا، ـقـد يـكـون

 .إسقاطا لكرهنا لهم

  ،غريهإىلالكاذب ينسب الكذب . 

  اـلـزوج اـلـذي تنـطـوي نفـسـه ـعـىل رغـبـة يف

خيانة زوجته مييل التهامها بالخيانة، كاملثـل 

 . "تهأالزاين ما يأمن امر": القائل

 نا هو أننا حينام نكره أحد، سبب كرهنا لغري

قد نسـقط كراهيتنـا عليـه، فـرنى أنـه هـو 

الذي يكرهنا، ولسنا الذي نكرهه، فنـتخلص 

 . ونفيه عنااآلخرين إىلمن ذلك بنسبته 

 الكريم مثال يصف الناس بالكرم. 

                                                 
يختلف عن التقليد ألن التقمص ال شعوري بينام التقليد شعوري كام ان التقليد عملية مؤقتـة يقـوم  ) 1(

 .بها الفرد بوعي وبهدف تقليد حركات وتفكري وعادات شخص آخر

 .اإلسقاط عكس االحتواء ) 2(
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 الشجاع مثال يتصور الناس شجعانا. 

 نعزو الرسوب يف االمتحان إىل صعوبته. 

  اآلخـرينالشخص السعيد مـثال يحـس بـأن 

 ..وهكذا...  سعداء

 املواصالتإىل التأخر يف الحضور . 

  1(. سوء الحظإىلالفشل يف املرشوعات( 

  الـفـرد الـخـائف اـلـذي ال يـجـرؤ ـعـىل إدراك

الخوف يف ذاته، فيبـدأ يسـقط خوفـه عـىل 

املحيـطــني ـبــه، ويـقــول لـهــم ـملــاذا أـنــتم 

خائفون؟ ملاذا أنتم لونكم أصفر؟ ملاذا أنـتم 

 ترتجفون؟ 

 االحتواء

Introjections' 

اـســتدماج املوـضــوعات 

ــخاص واأل ــكال واألـش ـش

 املكروهني أو املحبوبني(

ـــرد)  ـــل الـف ...  يف داـخ

بحيث تصبح جـزءا مـن 

 ذاته

  استدماج الرضيع لحليب األم، بحيث يصـبح

 . منهًجزء

  امتـصـاص الـفـرد للموـضـوعات املوـجـودة يف

 مـن ًالعامل الخارجي، أو يبتلعها وتصبح جزء

وطاملـا تـم ابتالعهـا، فيسـتطيع أن ....  ذاته

 ذاته هـو، ألن إىلاته ودوافعه يوجه اهتامم

تـلــك املوـضــوعات واألـشــكال واألـشــخاص 

 مـن عاملـه ً مـن ذاتـه، وجـزءًأصبحت جـزء

الداخيل، وهذا يساعد الفرد عىل أن ينفصل 

عن العامل الخـارجي، ويتمركـز حـول ذاتـه، 

ــا  ــد فيـه ــه، ويـج ــا اهتامماـت ــه إليـه ويوـج

فيستعيض بهذه الحالة عن العامل . إشباعاته

ـارجي امل ـاء الـخ ـبه باالكتـف ـة أـش ـيط بحاـل ـح

 .الذايت

                                                 
 الذي يعلم الرس - الـلـهشيطان، فأخرجهام قدميا ألقى آدم اللوم عىل حواء، فألقت حواء اللوم عىل ال ) 1(

 . من الجنة-وأخفى 
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 التحويل

هي حيلة دفاعية، يلجأ 

ـــل  ـــرد لـح ـــا الـف إليـه

 إىلرصاعاـتـه، بتحويلـهـا 

أعراض جسـمية، فبـدال 

من أن يعرب عـن نفسـه 

تعبريا نفسيا، يعرب عنها 

 )1(.تعبريا جسميا

 إذ ال توجـد يف : الشلل الهستريي للذراع مثال

 أو هذه الحالة أي إصابات عضـوية للـذراع،

مراكز املـخ، أو بالوصـالت العصـبية، ولكـن 

تفـسـري ذـلـك ـهـو أن الرصاع اـلـنفيس اـلـذي 

يهدف ملنـع الـذراع مـن عمـل يشء معـني، 

 عـرض إىلوإعاقته عـن الحركـة، قـد تحـول 

ـة  ـل يف الـكـف الفـعـيل لوظيـف جـسـمي، متـث

ـذراع، فــال يعــود املــريض يقــوى عــىل  اـل

تحريكه، ويفشل العالج الجسمي يف عالجه، 

 . العالج النفيسوينجح 

  ـود يف ـيب الجـن ـي تـص ـار الـت ـدمة االنفـج ـص

 .  العمى الهسترييإىلالحرب تؤدي 

  الكاتب الذي يكره عمله، يصـاب بتشـنج يف

ـا، يف حــني  ـب بـه ـذي يكـت ـي اـل ـده اليمـن ـي

يستطيع أن يكتب خطابا لزوجته، ولـذا قـد 

 إىليزول التشنج بعد انتهاء العمل والرجوع 

 .البيت

 لدراسة، قد يصـاب قبـل الطالب املتعرث يف ا

ـذهب  ـيك ال ـي ـديد، ـل ـداع ـش ـان، بـص االمتـح

 ... وميتحن

  الـجــراح اـلــذي ال يرـغــب بعـمــل عملـيــة

جراحية، قد يصاب بارتعاش اليد الهستريي، 

يك ال يعمل العملية، لكنه قد يعمل عمليـة 

 .جراحية يعتقد بنجاحها

                                                 
م الـلــه: "نحن جميعا حينام نجتمع يف مجلس فرح، ونضحك من أعامق قلوبنـا، فعـىل الفـور نقـول ) 1(

، كأن الضمري املـتجهم ال يطيـب لـه "األنا األعىل"نحو " األنا"فهذا نوع من القلق، قلق "... ًأجعله خريا
 .الحياةأن تطيب لنا 
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اإلزاحة 

Displacement 

 توجيـــــــه إعـــــــادة

االنفعــاالت املحبوســة 

 أو خاصأـشـــــنـحـــــو 

ــار  ــوعات أو أفـك موـض

غري األشخاص أو األفكار 

ـي ســببت  األصــلية الـت

 االنفعال

  ابنهاإىلإزاحة حب امرأة . 

  إىلنقل رغبة من طعام معـني غـري موجـود 

 .طعام آخر موجود

  ،نقل العدوان من الزوج ألول شخص يقابله

 .)1(دون أن يكون مستحقا لهذا العدوان

 

التعميم 

Generalization

ـيم ـة تعـم ـة معيـن  تجرـب

ـعــىل ـســائر التـجــارب 

ـربات املشــابهة أو  والـخ

 القريبة منها

 الـيل انقـرص مـن ": كاملثل الشـعبي القائـل

الـيل انقـرص "، أو "الحية، يخاف مـن ذيلهـا

 ."من التعبان يخاف من الحبل

 التكوين

 )2(العكيس

Reaction 

Formation 

 

ــــات  ــــري والرغـب التعـب

ــلوكيا يف  ًاملـســتنكرة ـس

ــاكس أو  يف شـــكل مـع

ـشــكل مـضــاد مقـبــول 

 .)3()مبالغ فيه عادة(

 التدين كتكوين عكيس لإللحاد. 

  الطفل ذو أربع سنوات يغرق أخيه الرضـيع

، )ـهـذا ـعـىل الجاـنـب الـشـعوري(ـبـالقبالت 

وفـجـأة تظـهـر حقيـقـة مـشـاعره ـبـالقرص أو 

، فـال )وهذا عىل الجانب الالشعوري(العض 

ـمع  ـال أن ...  رصاخ الرضــيعإىلنـس ـام يـق ـك

 .)4(الغ يخفي وراءه دافع عدواينالحنو الب

                                                 
 ".ما قدرش عىل الحامر إشاطر عىل الربدعة: "كاملثل الشعبي القائل ) 1(

يتم استبعاد الرغبة مـن الشـعور إىل الالشـعور، " الكبت"هناك فرق بني الكبت والتكوين العكيس، يف  ) 2(
يـتم اسـتبعاد الرغبـة واسـتبدالها بـأخرى " التكـوين العـكيس " يف حـني أن يف . ومنعها مـن الخـروج

فالفرد ال يكتفي باستبعاد الرغبـات العدوانيـة تجـاه اآلخـرين فقـط، وإمنـا يتبنـى اتجـاه )... عكسها(
 .التسامح والصفح الشديد حتى عمن يسيئون إليه

هناك فرق بني سلوك الكرم الحقيقي والتكوين العكيس، فسلوك الكرم هو سلوك متناسب طبيعـي ال  ) 3(
ة لصاحبه، فـال يبـدو صـاحبه متنـاقض، ال نـراه مـرة كـريم وأخـرى يتسم باملبالغة، مبعنى أنه سمة عام

 .بخيل

اسـم : "كام اتضح يف املثل العامي الشائع يف حنو القط عىل الفأر، حينام وقع من السقف، قال القـط ) 4(
 ".ابعد عني، وخيل العفاريت تركبني: قال الفأر له....  عليكالـلـه



 81أساليب نظرية التحليل النفيس : الفصل الثالث
 

 

 أمثلة عليها تعريفها الحيلة الدفاعية

العدوان 

Aggression 

 الذات إىلتوجيه األذى 

، اآلخـرين إىلنفسها أو 

ويحدث لخفض التوتر، 

نتيـجـة لـتـأزم ـشـديد أو 

 نتيجة إلعاقة بالغة

 الكيد أو التشهري . 

  هدف غـري سـبب إىليوجه الفرد اندفاعاته 

 .)1(التعويق

  ذاإقد يتجه العدوان نحو الجـامد، وخاصـة 

مل يـشـبع دـفـع العـطـش، فينـشـأ حاـلـة ـمـن 

ا عليـه، ويف ًالتوتر، قـد يـكرس اإلنـاء عـدوان

 ."العطشان يكرس الحوض": هذا قيل

  ـقـد يـكـون الـعـدوان ـعـىل أـشـياء تافـهـة، ال

عالـقــة لـهــا مبـصــدر الـتــوتر مـثــل ـقــذف 

الحاجيات، أو سب األشياء أو لعنها، ويقـول 

دي قـلــوب ... دي ـمــش دباـنــة": يف املـثــل

 ."مليانة

  قد يتخذ العدوان عدوانا عىل الذات، وفيـه

ـه، ـكـترصف  ـراد إيذاـئ ـتقمص الـشـخص اـمل ـي

عـنـدما يلـقـي بنفـسـه ـعـىل األرض، أو الطـفـل 

 يف الجدار، وكأنه يرضب العـائق يرضب رأسه

 .الذي أعاقه

 التقديس

رفع قيمة الفرد بشـكل 

مبالغ فيه، فيصفه بكل 

املحاسن التي فيه فعال، 

والـتـــي ـحـــرم منـهـــا، 

ه عن كل نقيصـة وينزه

 .أو خطأ

 املحب ال يرى حسناء سواها": املثل القائل" 

يقال هذا املثل عندما يقع الحـب، فاملحـب 

ـه  ـرى يف محبوبـت ـالغ إالال ـي ـنها، ويـب  محاـس

 .فيها

 )2006البنا، (

 

                                                 
فالشـخص الـذي لديـه دافـع ". جابوا عبد يلطشوا فيـه.. شوا بيه ما لقوش عيش يتع: "كاملثل الشائع ) 1(

الجوع وعاجز عن إشباعه، فيتسبب لديه حالة مـن التـوتر، يحـاول الشـخص بخفضـها بعـدوان غـري 
 .مبارش عىل شخص مل يكن هو السبب إلشباع دافع الجوع
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أخريا إن آليات الدفاع ال تعمل مستقلة ولكنها تعمل معا فمثال يعمل اإلنكار والكبت، 

فالفرد يدرك أن هناك بعض الصفات ال تتفق مع . ن ثم بعد ذلك اإلسقاطثم التحويل، وم

 بعض األفراد الذين يكرههم، ومن ثم إىلذاته، فيقوم بإنكارها ثم يحاول كبتها، ثم يحولها 

 .إليهمينسب هذه الصفات غري املرغوب بها، ويبدأ يتصور أن هذه الصفات هي فيهم وتنسب 

، فيقوم هذا الشخص بعملية اإلسقاط، وذلك بتحويل خريناآل كان الفرد يكره إذا :مثال

 اآلخرين هم الذين يكرهونه، وبالتايل فامدام اآلخرين، ويبدأ بتصور أن اآلخرينكراهيته عىل 

أنا أكره فالنا بل هو الذي يكرهني، فطاملا هو يكرهني، فأنا "يكرهونه فهو يكرههم، مبعنى 

    . "أكرهه

 :نفيسفنيات العالج بالتحليل ال

إن األساليب الفنية املستخدمة يف النظرية كثرية ومن األساليب التي يستخدمها املحلل 

 :يف عملية العالج بالتحليل النفيس هي

  Hypnosisالتنويم : أوال

 وإال فإن املسرتشد ال يرد ،ا جعل املسرتشد يف حالة تشبه النوم وليس نوما مطلًقأنهو 

ن النعاس القريب من النوم ومن شانها إضعاف حالة مقاومة عىل أسئلة املحلل ولكنه حالة م

 حالة الحياء والخجل من ذكر أحاسيسه إىل ويرجع ذلك ،املسرتشد لإلفصاح عن مشاعره

 .ومشاعره ولكنه ال يستطيع أن يسرتجع ويتذكر ما الذي قاله وهو تحت تأثري التنويم املغناطييس

  فتاة تبلغ من العمر"بروير" و"فرويد" فقد عالج ،من الناحية التاريخية أىت التنويم أوالً

 وكانت تعاين من أعراض عصابية عديدة مثل السل والسعال Anna سنة تسمى أنا أو 21

العصبي وكشف التنويم ذاكرة مكبوتة تسمع صوت موسيقي راقصة تأيت من منزل قريب 

ص أكرث مام كانت ترعى بينام كانت مترض والدها املتويف وشعورها بالذنب من أنها كانت ترق

 . والدها واختفي سعالها العصبي بعد أن ظهرت من جديد تلك الذاكرة املكبوتة

وملخص هذه العملية هو حث املسرتشد أثناء التنويم املغناطييس اإليحايئ عىل تذكر 

 الحوادث والخربات الشخصية املاضية واسرتجاع الدوافع والذكريات والرصاعات الالشعورية

  ، الكبتإىلا مام أدى ًا كافيًتها االنفعالية التي يعرب عنها املسرتشد أثناء الصدمة تعربمبصاحبا
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ونتيجة لهذه العملية فإن أعراض العصاب تختفي تدريجيا ألن هذه العملية تقوم باستدعاء 

 ولكن ،) البكاء-كرصاخ ( حيز الشعور والتعبري عنها لفظيا وانفعاليا إىلمحتويات الالشعور 

ا وقارصا ًد فرويد أن بعض املسرتشدين ال ميكن تنوميهم وأن الشفاء الناتج عنه يكون وقتيوج

 وال يتناول األسباب وكذلك وجد أنه ال يستطيع باستخدام اإليحاء وحده ،عىل إزالة األعراض

 تذكر الحوادث والخربات الشخصية املاضية املكبوتة التي سببت املشكلة إىلدفع املسرتشد 

 . التداعي الحر والرتابط الطليقإىلفلجأ 

 Free association) الرتابط الطليق(التداعي الحر : ثانيا

يعترب التداعي الحر الخطوة الرئيسية يف عملية التحليل النفيس للكشف عن املواد 

 يف الالشعور وتتطلب عملية التداعي الحر أن يستلقي املسرتشد عىل مقعد مريح املكبوتة

الة اسرتخاء ويطلب املرشد من املسرتشد أن يطلق العنان ألفكاره وأن ليكون مريح يف ح

يفصح عن كل ما يدور بخاطره من أفكار وذكريات مهام كان نوعها دون تخطيط ودون 

 وهذه الطريقة غري املوجهة يف التفكري هي من أهم الطرق التي ،اختيار ودون قيود أو رشوط

 .قظ الرصاعات الالشعورية والذكرياتميكن بواسطتها أن نقرع باب الشعور ونو

 :خطوات للتداعي الحر

 الراحة يقوم بها إىلالقيام بإجراء جهد عضيل يشعر الفرد بعدها بالحاجة : االسرتخاء -1 

  ومن ثم،شخص مختص باالسرتخاء من خالل متارين ميارسها الفرد تحت ارشاف مختص

 . االسفلإىلعىل  الداخل ومن االإىل من االطراف أ الراحة يبدإىليحتاج 

 حيث يدخل الشخص عىل غرفة العالج ثم ميدد عىل القيام بعملية التداعي نفسها -2 

  وبالتايل يكون، ضعف الشعوريإىلرسير مريح حيث ينقل الفرد من التفكري الشعوري 

 الالشعور كمعالج يطلب من املسرتشد التحدث عام إىل ما يكون إىلالشخص اقرب 

 .حدث دون مقاطعةيجول يف خاطره وتركه الت

 وكلام ضعفت رقابة الشعور يف اصطفاء ما يظهـر يف سـاحته ودفـع مـا ينكـره وإبعـاده 

عن الظهور اشتدت واتسعت فرص ظهور مكنونات الالشعور وأحيانا يعتمـد املرشـد املخـتص 

  اـسـتعامل بـعـض املركـبـات الـصـيدالنية ألـضـعاف رقاـبـة الـشـعور وإفـسـاح املـجـال الـقـوى إىل
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حر لدى املسرتشد، وهنا يقوم املحلل عىل تفسري املشاعر واألفكار التي كشف عنها للتداعي ال

التداعي الحر وعالقتها بخربات طفولة ملسرتشد ومشكالته يف الوقت الحارض ويف التداعي 

ّالحر عىل املحلل أن يكون يقضا ملالحظة الفعاالت املسرتشد وحركاته العصبية وفلتات لسانه 

تحرج أو تأخر أو تغري شديد أو توقف مفاجئ يف تسلسل  و تلعثم وترددأو ملا يعتربه من

 . التداعي وترابطه

 Dreams analysais  تحليل األحالم: ثالثا

 وأكد فرويد أنه " الالشعورإىلالطريق السلطاين "طبقا لفرويد فإن تحليل األحالم يقدم 

عي الشعوري ولكن هذا يوجد رقيب داخل العقل يحافظ عىل املادة املكبوتة خارج الو

  ونتيجة لذلك فإن األفكار املكبوتة يف الالشعور،الرقيب غالبا ما يكون أقل حذرا خالل النوم

تكون أكرث احتامالت ألن تظهر يف األحالم من تفكري اليقظة، ورغم ذلك فإن هذه األفكار 

 .تبزغ يف صورة متنكرة بسبب طبيعتها غري املعقولة

األفكار عن طريق عملية التكييف أي مزج أفكار مختلفة يف عىل سبيل املثال تحول 

نقل االنفعاالت أو معنى معني من املوضوع األصيل (عدد صغري، أو عن طريق عملية اإلزاحة 

 موضوع آخر، وتتضمن األمثلة املعروفة عىل أفضل وجه لإلزاحة الرمزية الجنسية مثل أن إىل

 تحليل إىل وال يلجأ ،امس يف اتصال جنيسيحلم شخص ما عن ركوب حصان أكرث من االنغ

 وأنه يقاوم ذلك عادة ، عندما يجد أن مسرتشده ال يقوم مبا يتطلب منه من التذكرإالاألحالم 

 وحينئذ قد يطلب املرشد من ، ألن ما سيقوله ال يعجبه ويخشاهإالال تكون مقاومته 

 وأن يعلق عليها ويذكر ،ي قبلهاملسرتشد أن يروي له ما يذكره من أحالم األمس أو اليوم الذ

 أن مادة الحلم لها ظاهرة وباطن وأن الصور التي تحتشد يف "فرويد" ومن رأي .ما يرتبط بها

الحلم متثل أو ترمز ملوضوعات وأحداث ودوافع من حياة املسرتشد الخاصة وأن املحتوى 

 . يقتهيف حق) الصور التي يتألف منها(الكامن للحلم يف مقابل محتواه الظاهر 

يحيك عن أحالمه ويعلق عليها ويتذكر ما يتصل من وقد تبني لفرويد أن املسرتشد هو 

 يكشف عن مكان لها ليست هي املعاين الظاهرة التي يوحى بها ،بها من حياته السابقة

لت ظالحامل وعن رصاعات طال نسيانه لها وظن أنها مل تعد ذات بال، ولكنها عىل العكس 

تتدخل يف عالقاته باآلخرين وتتسبب له يف األعراض املرضية التي يشكو حية معه يف الرس و

 .منها
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 :مكونات الحلم

  نباتات، سهول،أشخاص(كل ما يراه الشخص من عنارص الحلم "وجه الحلم ، (......". 

 ماذا ترمز العنارص املوجودة يف وجه الحلم ورمزية إىلهي حقيقة الحلم " رمزية الحلم 

  ." تفسريها وتحقيقهاإىلعى الحلم هي التي نس

واملحتوى الكامن للحلم ) املعنى الجيل(وقد ميز فرويد بني املحتوى الواضح للحلم 

، وكان مقتنعا بأن رموز األحالم الفردية تكون قابلة للفهم والتفسري فقط )املعنى الحقيقي(

 موجودة والتي عندما ترتبط مع خربات الحياة الخاصة بالفرد، بينام رموز األحالم الكلية

تسهل تحليل الحلم، بواسطة تحفيز املسرتشدين عىل توفري ارتباطات حول العنارص املتعددة 

 .يف الحلم

ال يعترب فرويد انه من الرضوري تحليل كل يشء ظهر يف أحالم املسرتشد، ومع ذلك كان 

 . يبحث فعال عن أشياء مثل النربة العاطفية وتسلسل األحداث ومخرجات الحلم

 األحالم املتكررة تعترب هامة ورضورية ألنها غالبا ما تكشف عن رصاعات غري محلولة إن

 أن أحالم ًأيضاسواء كانت يف حياة املسرتشد خارج العالج أو يف العملية العالجية، والكشف 

 . املسرتشد كانت يف الغالب مصادر مثمرة للمعلومات

 مثل زالت اللسان والحركات العرضية وأما الهفوات والنكات فتصدر عن املسرتشد أحيانا

التي قد يأتيها وتكشف عن دوافعه ورغباته عرضا مثل اإلغفال غري املتعمد والنسيان كأن 

 واحد ثم يتذكر أنه مل يسلم عليه وتبني إاليدخل املسرتشد عىل عدد من الناس فيسلم عليهم 

ري مبارشة أو أن يغفل من بعد أن بينه وبني هذا الشخص عالقة من نوع ما مبارشة أو غ

ً حفلة عيد ميالده وهو فعل يأتيه كثريا اإلخوة كتعبري عن املنافسة إىلاملسرتشد دعوة أخيه 

 .والغرية بينهم وما يرتتب عليها من مشاعر سلبية أو كراهية وحقد الخ

إن الحلم يكشف عن معلومات كانت مكبوتة يف املايض تم اسرتجاعها عرب الحلم، 

 :فرويد نوعنيواألحالم عند 

 .حلم يستطيع املسرتشد تذكره -1 

 .حلم غري واضح يف املحتوى وعىل املرشد أن يكشف مثل هذه األحالم -2 
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وهنا يطلب املرشد من املسرتشد أن يقص عليه أحالمه دون حرج، ثم يسجل املرشد 

 ما يذكره من تعليقات مرتبطة إىلمادة الحلم دون حرج كام رواها املسرتشد، باإلضافة 

 .ضوع الحلم أو ما يظهر عليه من تغريات فسيولوجية أثناء روايته للحلممبو

 Interprétation  )التفسري(التأويل : رابعا

 حيث يقدم املرشد تفسريه ،وهي تفسري االعرتاض املسرتشد ومشاكله ودوافعه وحالته

 حياته  وهنا يوضح املعاين التي كانت غامضة أو خفية عىل املسرتشد والتي تفرس،للمسرتشد

 أي ؛ رشيطة أن ال يتعجل املرشد بتقديم هذا التعبري للمسرتشد قبل موعده،املاضية والحارضة

ا لقبوله وأال يرفضه ويرتكز التأويل عىل الخربات ًقبل أن يكون املسرتشد قد أصبح مستعد

 .املاضية

سرتشد تعتمد كل طرق التحليل النفيس بشدة عىل تأويالت املرشد الخاصة مبا يقوله امل

عىل سبيل املثال كيف يعرف املرشد أن فتاة تحلم بركوب الخيل هو يف الوقع تفكري خاص 

 . منه خاص بركوب الحصان ببساطةبالقيام بالفعل الجنيس أكرث

 من أهم األدوات املستعملة الن املحلل يحاول ان يكشف املعاين ًأيضاويعترب التفسري 

عى املعاين خالل جلسات التحليل وملا يذكره من أحالم الخبيئة ملا يقوله املسرتشد أثناء تدا

 مثال ولسلوكه أثناء الجلسات وخارجها ولألعراض املرضية وما يرتكبه من هفوات كزالت اللسان

 وميكن للمعالج ان يقدم هذه التفسريات عىل مستوى ،ه يف الحياةأسلوبولسلوكه العام و

  .  وحاجة املسرتشد وقت تقديم التفسريالعميق وعىل املستويات السطحية بحسب املوقف 

 Insight  االستبصار: خامسا

 حد ما عملية إىل الحل والنتيجة بشكل فجايئ يشبه إىلويعني االستبصار التوصل 

ا ً حالة يصبح فيها مستبرصإىل التحليل النفيس وصول املسرتشد أهدافاإللهام، ومن أوىل 

ن يحدث أ وال يكفي .اًا يف املايض فيعريها اهتاممبدوافعه التي مل يكن يعيها أو ينتبه إليه

 بحيث يستطيع املسرتشد استدعاء ذكرياته وخرباته ،االستبصار عىل املستوى العقيل فقط

 باملشاعر واألحاسيس املرتبطة بها فاسرتجاع ًأيضاا ً وإمنا يجب أن يكون مستبرص،املكبوتة

 .رًيا يف عملية العالجالذكريات بدون انفعاالت املصاحبة لها أن يفيد كث
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  Transference  )التنفيس(الطرح : سادسا

  املعلوماتإىل فكرة ان املسرتشد البد ان يحصل عىل مدخل ليس فقط ًأيضالقد اكد فرويد 

 املشاعر التي صاحبتها والعامل الرئييس يف تأكيد انغامس كاف من إىل ًأيضا ولكن ،املكبوتة

طرح الذي يتضمن طرح املسرتشد ردود افعال انفعالية جانب املسرتشد يقدم عن طريق ال

 ). أو فرد آخر( والديه إىلقوية كانت موجهة سابقا 

نوعا من انفعال يعيد من جديد مشاكل طفولة (وكام بني جيلتامن يقدم الطرح 

ن املرشد يستجيب بطريقة أوالناحية الحاسمة من الطرح هي ). املسرتشد التي مل تحل

تدفقات املسرتشد االنفعالية، وحقيقة ان املرشد مل يتأثر بأي طريقة يسمح ا لًمحايدة نسبي

للمسرتشد بحرية التعبري عن غضب طال كبته أو عدوانية لوالديه بشكل ال يقمع، عالوة عىل 

نفجاراته االنفعالية تتبع من ان أذلك تساعد حيادية املرشد عىل جعل املسرتشد مدركا 

 .ف العالجيذكريات مكبوتة وليس من الوق

ويقوم التنفيس عىل تعليم الطالب عىل أن يطلق مشاعره التي يحس فيها بصورة 

 املستقبلية ليك هدافتلقائية ويعرب عنها بطريقة كالمية والبوح عن العواطف الحالية واأل

 ويقوم املرشد أو معدل السلوك بتوجيه الطالب الختيار السلوك ،إدراكها والوعي بهايتمكن من 

 . واملقبولباملناس

 : مثال

 وقد توىف والده يف ،طالب تعرض لحادث مروري وهو يقود سيارته واىل جواره والده

 يقوم . تعاملهأسلوبالحادث املروري األليم وانعكس ذلك عىل سلوك الطالب وهيئته و

املرشد أو املرىب أو معدل السلوك بالسامح للطالب بالبوح عن معاناته والصدمة التي تعرض 

ن النفس مكتوب أ و، ثم يتدخل معدل السلوك إليضاح الحالة وأنها قضاء وقدر،ونتائجهالها 

 وعليه التعويض عن ذلك بالعمل الصالح والدعاء ،الـلـهعليها املوت يف اللحظة التي حددها 

 ومن ضمن ، يف أعاملهاإلبداعن اإلنسان قادر عىل العطاء ما دام حيا وقادر عىل أ و،للوالد

 وإدراك واجبات اإلنسان يف الدنيا ليفوز الـلـه إىلل التحصيل الجيد التوبة والعودة تلك األعام

الخ كام يوضح معدل السلوك للطالب طريقة التفاعل السليمة معا ... يف اآلخرةالـلـهبرضا 

  سلوك يقبله الطالب ويكون محبوبا يف الوسط إىللحياة وطريقة تعديل سلوك االنزواء 
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 إفصاح الطالب عن مشاعره وما يكدر صفو إىلف هذه االسرتاتيجية فقط االجتامعي وتهد

 .حياته

 تحليل املقاومة: سابعا

حد أشكال املقاومة، أسلوكيات املسرتشد التي تتداخل أو تعيق العملية التحليلية تعترب 

وجميع أشكال املقاومة تعترب هامة وتعترب من قبل املحلل عىل أنها فرص الكتساب نفاذ 

رية يف الدوافع الالواعية ملسرتشد يهم، ونواياهم ورغباتهم واتجاهاتهم وأساليب التجنب البص

 . ًأيضاأو الدفع 

بعض أشكال مقاومة املسرتشد الشائعة لعملية التحليل هي عدم حضور جلسات 

ا، أو املحاولة باستمرار لتغيري الزمن املتفق عليه ً أو متأخرًجداالعالج، والوصول إما مبكرا 

لمواعيد، الشكوى والنسيان املزعوم أو رفض دفع الرسوم، إعاقة عملية التداعي الحر، وإما ل

عدم استدعاء األحالم أو تطوير تصور لها، والعيش بشكل حرصي مع األحالم يف جلسات 

 . كاملة

تعرب املقاومة عن جميع محاوالت الوقوف أمام عملية التحليل النفيس، وتعرقل عملية 

، وتحول بني املسرتشد ومحاوالته يف التذكر، وضد رغبته يف التعبري، ويطلق أسم التداعي الحر

 أو الشعور، وميكن أن تعرب األنا إىلمينع نفاذ الالوعي أو الالشعور من املقاومة عىل كل 

وللمقاومة عند . املقاومة عن ذاتها عرب انفعاالت، أو مواقف، أو آراء، أو أفكار، أو أفعال

 دفاعية فهي تقف عقبة أمام جدوى األساليب التحليلية، وتدافع عن الوضع العصايب وظيفة

 . العاقلاألناالراهن للمسرتشد، وتقف عقبة أمام 

 :مظاهر املقاومة

إن املقاومة تأخذ أشكاال عدة أثناء العلمية اإلرشادية وكل شكل له وظيفة معينة، ومن 

 :أهم مظاهر املقاومة

ا وال شعوريا من ًذ مينع املريض شعوريإكرث األشكال،  وهذا الشكل هو أ:صمت املريض -1 

نقل أفكاره أو مشاعره عىل املرشد، فقد يعتقد املسرتشد أن ذهنه فارغ وليس لديه ما 

  فقد يوجه السؤال ،يتحدث عنه، وتنحرص مهم املرشد هنا يف اكتشاف دوافع الصمت
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ذي يجعلك تظن أن ذهنك ما الذي يجعلك تكون صامتا يف هذه اللحظة؟ ما ال: التايل

 فارغا من األفكار؟

 ورغم صمت املسرتشد فقد يعرب أحيانا عن أسباب صمته ال شعوريا من خالل الوصفية

التي يتخذها، أو تعبريات وجهه، كأن يشيح برأسه، أو أن يغطي عينيه بيده، أو يحمر 

 .وجهه، أو أن يتململ أثناء جلسته، وكل هذا يدل عىل توتر واضطراب

 هنا ال يكون املسرتشد صامتا، بل أنه واع بأنه ال :يض الذي ال يشعر برغبة يف الكالماملر -2 

 .يريد الكالم، أو أن يقول ليس لدي ما أقوله، وهنا البد من استكشاف سبب عدم الكالم

 طبيعة االنفعاالت املصاحبة للكالم، هل هي متسقة إىل يجب النظر :االنفعاالت -3 

 . مع مضمون الكالمومتناسبة

 يكشف الشخص عن وجود املقاومة، من خالل الوضعية التي يتخذها: وضعية الشخص -4 

عىل األريكة، كالجمود، أو االنطواء عىل الذات، أو االضطراب، كام أن التناقض بني 

ا بربود وجمود ويرافق ًالوضعية ومحتوى الحديث فهو دال لغاية، فالذي يصف حدث

 من الحكاية ً جزءإال فقد نالحظه ال يرد ،مةذلك ململة زائدة فهذا تعبري عن املقاو

واليدان معقودتان، والذراعان متشابكان، والكاحالن مضمومان، أو أحدهام فوق اآلخر 

 .فهي عالمات عىل التحفظ والحذر

عندما يتحدث املسرتشد حديثا منتظام غري متغري عن املايض، : الثبات يف مرحلة معينة -5 

 .ارض، أو بالعكس فهناك مقاومةدون أن يقحم فيه أي يشء من الح

 يتفادى شيئا ذا فإنهعندما يتحدث املسرتشد عن وقائع سطحية، تافهة، : التفاهات -6 

معنى ذايت، وعندما يكرر املحتوى بدون واعي فهذا دليل عىل أن هناك مقاومة متارس 

 تأثريها تستهدف إبعاد نظر املرشد عن منطقة معينة من كالم املسرتشد، كذلك الرثثرة

 حدة يف االنفعال هي دالالت إىل ذكريات جديدة، أو إىلاللفظية املفرطة، التي ال تقود 

 .عىل وجود وضع دفاعي

 إالً كثريا من املسرتشدين يتواصلون بالحديث لشكل مفرط، :تجنب بعض املوضوعات -7 

 أنهم ميرون عنه بشكل عابر، بصورة واعية، صامتني أمام بعض مظاهر نزواتهم الجنسية 
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 .و العدوانية، فهو يذكر األحداث رمزياأ

إن الحلم منفذ الالوعي واملكبوتات والحياة الغريزية للمسرتشد، : فقدان األحالم -8 

 املحلل، ونسيان األحالم هو داللة عىل رصاع الشخص ضد أحشاء ما يف ال شعوره إيل

 فهذا ومثة أمر آخر مخالف لهذه املقاومة هو إغراق الجلسة بعدد وفري من األحالف

 . ميكن أن يدل عىل أمنية ال واعية عند املريض يف االستمرار يف النوم بحضور املحلل

 أو  الكالم الزائد دون أي معنى، أو التأخر يف حضور الجلسة اإلرشاديةًأيضاومن صور املقاومة  -9 

 .عدم الحضور، أو نسيان دفع األجر

 :منابع املقاومة

 الالواعية، فهي متثل واألنا األعىل األنا من قبل تعمل املقاومة من الداخل وبشكل رئييس

ذلك الرتدد الالواعي الذي يسري العمليات النفسية ذات األهمية يف تكوين الرصاع، والذي 

مينعها من أن تصبح واعية بالنسبة للمسرتشد قيد العالج، وبالتايل قابلة لإلفصاح، والتعبري 

 :عنها، وهناك نوعان من املقاومة

 لقمع التداعيات الحرة ذات االرتباط الوثيق بالرصاع أو الرغبات غري املقبولة تلك املثري 

 .اجتامعيا أو تلك املثرية للقلق الكآبة

  إليجايب عىل شخص اأما النوع الثاين من املقاومة فهي املتعلقة مبشاعر التحويل السلبي أو

 .املرشد

 :ويف املقاومة يجب أن نحدد ما ييل

 بها املسرتشدالطريقة التي يقاوم . 

 ما يعمل املسرتشد لالبتعاد عن مشاعره وأفكاره. 

  إنكار أو استبعاد موضوعات معينةإىلملاذا يسعى املسرتشد . 

 :وحاول فرويد أن مييز بني أمناط املقاومة وهي

  ضد الهواألنامقاومة دفاعات (مقاومة الكبت .( 

 مقاومة التحويل السلبي واإليجايب عىل شخص املسرتشد. 

 األعىلاألنامقاومة (قاومة الناتجة عن الشعور بالذنب امل .( 



 91أساليب نظرية التحليل النفيس : الفصل الثالث
 

 

 Transference   التحويل: ثامنا

معنى التحويل أن يترصف املسرتشد تجاه املرشد كام لو كان ينرصف إزاء أبيه الذي 

 الحارض، لذا عىل املرشد أن يفهم أسباب إىل فهو ينقل اتجاهاته يف املايض ،يحبه ويكرهه

 .الالته النفسية وما هي املعاين الرمزية التي تقف خلفهالتحويل وما د

وهو عملية نقل املشاعر املوجودة عند املسرتشد تجاه شخص يف حياته أو موقف يف 

 :قد يكون تحويل. حياته وتحويلها عىل املرشد

 ." املرشدإىليحول املسرتشد مشاعر سلبيه حملها "سلبي  -1 

 ."ملرشد اإىلتحويل مشاعر ايجابية، حب " ايجايب -2 

تخللها التفاعل بني ذاتية املرشد واملسرتشد، فاملرشد ليس مالحظا يإن العملية اإلرشادية 

أبعاد محايدا، بل هو منغمس يف هذه العالقة بكل جوارحه، والبد للمرشد أن يعي كل 

ض  أرإىل تفاعالته مع املسرتشد، والتحويل عبارة عن نقل االنفعاالت واملشاعر وامليول الالواعية

الواقع وعيشها كأنها حقيقة نابعة من العالقة بني املرشد واملسرتشد، وبذلك يتجنب املسرتشد 

 حيز الوعي إىلمن مواجهة ذاته ومواجهة األمل الذي تحثه النزعات الالواعية فيام لو برزت 

 .بشكل مبارش أو مفاجئ

 أساليب أخرى : تاسعا

، واختبار كاس )TAT(بار تفهم املوضوع كاختبار بقع حرب، واخت: االختبارات اإلسقاطية

 .وتحليل الرسوم والخط اليدوي، واللعب. وكاهن الجمعي اإلسقاطي
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 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 إجراءات عملية العالج حسب نظرية آدلر 

  أهداف العالج 

  خطوات العالج 

  ساسية التي ركز عليها آدلرالجوانب األ 

  إجراءات عملية العالج حسب نظرية آدلر 

  األساليب العالجية التي استخدمها آدلر يف نظريته 

  استخدام األساليب استنادا لنظرية ألفرد آدلر: مثال 

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 الفصل الرابع

  أساليب علم النفس الرتبوي

 

 

 : املقدمة

 عامل نفيس منساوي ومؤسس علم النفس Alfred Adler) 1937-1870(ألفريد آدلر 

تستند نظرية آدلر حول الشخصية وأسلوبه يف العالج النفيس إىل مفاهيم وحدة . الفردي

تكامل اإلنسان واإلرادة والقدرة عىل تقرير املصري والتوجيه والتكييف املستقبيل لإلنسان، 

دة يظل وحدة بيولوجية ونفسية واعترب آدلر أن الكائن الحي الذي ينمو من خلية واح

 مثل الدوافع ؛واحدة، فاإلنسان وحدة متكاملة تتسم باالنسجام، وكل العمليات الجزئية

وقد أطلق آدلر عىل هذه .  الحيس والذاكرة واألحالم، خاضعة جميعها للمجموعواإلدراك

 قوة دافعة لكن مفهوم تكامل اإلنسان يستلزم وجود. »منط حياة الفرد«العملية املتكاملة 

 . مهيمنة واعترب آدلر أنها السعي نحو الكامل

وحيث إن الفرد كائن فريد، فإن الهدف الذي يضعه لنفسه وأسلوبه يف الوصول إليه 

 دامئًا يتضمن عنرص الحفاظ فإنهورغم أن هذا الهدف قد يتخذ أشكاًال غريبة، . ًأيضافريد 

 . عىل احرتام الذات

التي وضعها مجموعة من املفاهيم )  علم النفس الفردينظرية(واستخدم أدلر لتوضيح 

 :واملصطلحات وأهم هذه املفاهيم ما يأيت

 :Life Style أسلوب الحياة 1-

ّهو املبدأ األسايس الفردي عند أدلر الذي يفرس لنا تفرد الفرد، وهو املبدأ الذي متارس 

 وينشأ هذا األسلوب يف ّمبقتضاه شخصية الفرد وظائفها، وأن لكل فرد أسلوبه يف الحياة

 ).1998الزيود، (مرحلة الطفولة املبكرة يف حوايل األربع سنوات األوىل من حياة الفرد 
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كّل ما يصدر عن الفرد عىل شكل أفعال : ّبأنه) Axelson, 1993(كام يعرفه أكسلسون 

ّمعينة ومميزة، ويحدد أسلوب الحياة ما يتعلمه الفرد وكيف يترصف؟، وكيف يفكر وي شعر؟، ّ

 وما هي الخربات التي ستندمج مع شخصيته؟ 

ّ ويرى أدلر أن لكل فرد أسلوبا فريدا يختلف عن أسلوب حياة الفرد اآلخر، وأن أسلوب  ًّ

ّ أي أن سلوك اإلنسان ميكن تفسريه من خالل مخطوطة حياته ،الحياة يفرس سلوكيات اإلنسان

العزة وعبد (حياة عن هوية الفرد التي اختطها يف طفولته املبكرة، حيث يعرب أسلوب ال

 ).1999الهادي، 

ّويف هذا املجال فإن أسلوب الحياة يعتمد عىل سلسلة من مشاعر النقص التي يختربها 

ًاألفراد يف أعامق شخصياتهم، والتي غالبا ما تظهر يف أعامر الرابعة والخامسة، ولذلك تظهر 

ّدى األفراد بعد تشكله لديهم صعوبات يف إحداث تغريات جوهرية يف أسلوب الحياة ل

 ).2008ضمرة، (

 Feeling of Inferiorityالشعور بالنقص   2-

ّيرى أدلر أن الشعور بالنقص من الدوافع التي تحرك اإلنسان إىل التقدم، فوراء أي تقدم  ّ

ٌإنساين يوجد نوع من الشعور بالنقص، والشعور بالنقص موجود عند جميع األفراد، ولكن 

 ).2007الشمري، (باينة مبستويات مت

ّ ويعد الشعور بالنقص فطري لدى اإلنسان، حيث يلعب دورا أساسيا يف تقدم البرشية  ً ً ّ ّ

ُّوبناء الحضارات منذ بدء الخليقة إىل يومنا الحارض، ويعد الشعور بالنقص ظاهرة طبيعية؛  ُ

ّألنها تساعد الفرد يف التغلب عىل مشاكله وإيجاد الحلول املناسبة لها،  وبالتايل اكتساب ّ

ّالخربات الجديدة ذات العالقة مبواجهة األحداث اليومية واملشاكل املتجددة، يف حني أن  ّ

ّعقدة النقص تشكل ظاهرة مرضية؛ ألنها تؤدي إىل جمود التفكري والنظر إىل املشاكل مبنظار  ّ

 ).1996القذايف، (ّسلبي، مام يجعلها تبقى كام هي دون حلول 

 Striving for Superiority  ل التفوقالكفاح من أج  3-

ّيؤكد أدلر أن السعي نحو الكامل والتغلب عىل مشاعر الدونية جميعها أمور فطرية،  ّ

ّحيث إن جميع األفراد لديهم دافع الكفاح نحو التفوق كهدف من أهداف الحياة، وأن هذا  ّ 
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إلحراز منزلة رفيعة يف الدافع يشبه مفهوم تحقيق الذات، فال يوجد يشء عند الفرد يدفعه 

ّ دافع التفوق، حيث يعتربه أدلر الدافع الداخيل العظيم الذي يحرك الفرد، وال إالاملجتمع 

يعني الحصول عىل درجة أكرب من اإلمكانية الذاتية، ولكن التفوق يعني السعي لالنتقال من 

 ).Corey, 2001(األدىن لألعىل، أو من السلبي إىل اإليجايب 

ٍّتفوق قد يكون إيجابيا ومفيدا، وقد يكون سلبيا وضارا فإذا ركز الفرد وأصبح والنزوع لل ً ًً

ّ ينمي عقدة فإنه وحاجات املجتمع، اآلخرينُجّل اهتاممه التفوق الشخيص، وتجاهل حاجات 

والفرد الذي لديه هذه العقدة مييل إىل الغرور وتقليل قيمة ) عقدة العظمة(التفوق 

ّئذ فإن مثل هذا الفرد تنقصه جوانب االهتامم االجتامعي ويكون ، والعجرفة، عنداآلخرين ٍ

 ).1999العزه وعبد الهادي، (غري مرغوب فيه 

 Social Interest  االهتامم االجتامعي  4-

ّويقصد به وعي الفرد وإدراكه للمجتمع اإلنساين، ويعد االهتامم االجتامعي هو معيار  ُ

ك للتعاطف واإليثار ويحمي الفرد من األنانية، ويشعر ّالصحة النفسية عند أدلر؛ ألنه املحر

 ).2010مصطفى،  ومداح(الفرد كذلك بأهمية وجوده 

ً ويؤكد أدلر أن االهتامم االجتامعي ال يتضمن أمورا كالتعاون، والعالقات االجتامعية  ّ

 ّبني األفراد فحسب، بل ميتد ليشمل مساعدة الفرد للمجتمع لبلوغ أهدافه، ويعيش الفرد

ّداخل سياق اجتامعي منذ امليالد، وذلك من خالل عالقة الطفل مع أمه، ومن ثم يدخل يف  ُ

 ).2000أحمد، (شبكة من العالقات الشخصية املتبادلة 

ّيف هذا املجال يرى أدلر أن رضا الفرد عن حياته ونجاحه مرتبطان باهتاممه االجتامعي، 

ّحيث إن الفرد ال يستطيع أن ينسلخ عن مجتمعه؛ ّ إذ إنه يحتاج لآلخرين، كام أن الفرد لديه ّ ّ

ّرغبة ملحة يف االنتامء للمجتمع والوصول إىل مكانة ذات معنى فيه، حيث يعد أدلر أن  ُّ ُ ّ

ّاألفراد الذين ليس لديهم اهتامم اجتامعي ال ميكن أن يكونوا أسوياء، وأن إحساس الفرد  ٌ ٌ

 ).1999عزة وعبد الهادي، ال(بالغربة يف مجتمعه هو سبب املرض النفيس لديه 

 Birth Order  الرتتيب الوالدي  5-

 ّيحتل موضوع الرتتيب الوالدي مكانة بارزة يف عدد من فروع علم النفس، حيث إن له 
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أهمية بالغة يف تفهم كثري من املشكالت السلوكية، والرتبوية التي يعاين منها األبناء يف 

 ).1994نيال، كفايف وال(مختلف الثقافات واملجتمعات 

 وقد ساهم أدلر من خالل نظريته بإعطاء الرتتيب الوالدي أهميته، باعتباره أحد املؤثرات

، والذي سيكون من نصيب الفرد )Style of Life(االجتامعية املهمة يف تشكيل منط الحياة 

 ).1999البلبييس، (فيام بعد، فرسم أدلر صورة لشخصية الفرد، وذلك بحسب ترتيب ميالده 

 ّويرجع ذلك إىل أن ترتيب الفرد يف األرسة يجعل لكل طفل من األطفال بيئة سيكولوجية

ّمختلفة عن بيئة اآلخر، وهذا التباين يف البيئات يرجع للخربات الفريدة واملتميزة التي مير بها  ّ

ّكل طفل ومتيزه عن غريه من األطفال ضمن العائلة الواحدة، حيث إن تفاعل الوالدين  ّ

تهم تختلف وتتباين مع والدة كل طفل يف األرسة، فتفاعالتهام مع الطفل ذي الرتتيب واتجاها

 ).1999خاطر، (الوالدي األول ليس كتفاعلهام مع الطفل األوسط واألخري 

ّوبناء عىل ذلك فإن الفرتة الزمنية التي تفصل بني الطفل ومن يكربه أو يصغره  ً)Birth 

Space( ّومغزاه، فإذا طالت هذه الفرتة، فإن الداللة النفسية لكل ، لها عالقة مبعنى الرتتيب

ّترتيب تتغري، حيث يتم التعامل مع الرتتيب كمتغري سيكولوجي وليس كتدرج حسايب، فقد 

يصبح الطفل األوسط مثًال أكرب، إذا كان يفصله عن أخيه األكرب عدد كبري من السنني، وهكذا 

ّة وليست مراكز متتالية عددية فقط، وتقدر الفرتة ّفإن األطفال يشغلون مراكز سيكولوجي.. 

ّالزمنية بني طفل وآخر والتي ميكن أن تغري الرتتيب بست سنوات، أي ما يقارب مرحلة  ّ

 ).2001الربصان، (سيكولوجية كاملة من مراحل النمو يف الطفولة 

ن، وعىل ٌ للرتتيب الوالدي أثر بالغ األهمية عىل منو شخصية الفرد، وعالقته باآلخري

ّأساليب سلوكه بصفة عامة، ويرى أدلر أن الطفل ذا الرتتيب األول يف األرسة، يكون أكرث ميًال 

من بقية إخوته للتمسك بالقيم واالتجاهات واألساليب السلوكية التي يتبناها اآلباء، ويرجع 

ّأدلر هذا امليل عند الطفل األكرب إىل أنه معرض بدرجة أكرب من إخوته إىل مساي رة التوقعات ّ

 ).1987كفايف، (الوالدية 

يف هذا املجال يحتّل الطفل األول املركز املفضل يف العائلة لبعض الوقت، ويخصص له 

ّالوالدان الوقت الكايف إلشباع حاجاته وتلبية رغباته، ثم يتعرض لإلبعاد عن العرش عند والدة 

 ويشعر مبسحة من التشاؤم إزاء ّالطفل الثاين، ويتميز الطفل األول بالحنني إىل املايض، 
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ّاملستقبل، ويقدر قيمة السلطة والقوة أكرث من بقية إخوته، وعادة ما يلعب دور الوالد أو 

ّالوالدة بالنسبة إلخوته، ويتصف الطفل األول بقدرته عىل تحمل املسؤولية بدرجة عالية، كام 

 ,Parker؛ 1999الكفايف، (  أفضلّميلك ثقة بالنفس، والدافعية العالية للعمل واإلنجاز بشكل

1998.( 

ّأما الطفل الثاين فمنذ الوالدة يشارك أخاه األكرب االهتامم، ويشعر بأنه يف سباق معه،  ّ

لذلك يحاول إيجاد نقاط الضعف لألخ األكرب، ويسعى للحصول عىل املدح من الوالدين 

ّكرب، ويتميز بأنه أكرث إقباًال واملعلمني من خالل تحقيق النجاح، الذي فشل يف تحقيقه األخ األ ّ

 )Corey, 2001 (اآلخرينُعىل املغامرة، وأكرث خلًقا، وأكرث قدرًة عىل تكوين عالقات مع 

ً وبالنسبة للطفل األخري فيعامل عىل أنه صغري وأقّل نضجا من إخوته حينام يكون يف  ّ

ٍّالعمر نفسه، فيرتتب عىل ذلك شعور الطفل بأنه أقّل قوًة ومنوا، ّ  وتطول فرتة طفولته من ّ

ًوجهة نظر والديه، وبالتايل ينشأ مدلـًال شاعرا بالنقص   ).1996سعادة وقطامي وآل خليفة (ّ

 وينشأ عىل وجود مناذج عديدة يحاكيها ويتعلم منها، ومييل إىل تنمية نظام املنافسة 

ن أجل  ماآلخرينًوجذب انتباه األرسة، ويحظى بالتدليل والرعاية فيصبح معتمدا عىل 

 ).2001املليجي، (املساندة والرعاية 

ّوبهذا تحتّل العوامل األرسية مكانه هامة يف تكوين شخصية الفرد، فاألرسة هي أول من 

ّيحتضن الطفل عندما يولد، ويرتبط بها بعواطف قوية، وبذلك تتوّىل األرسة مهمة تعليمه 

ًوتربيته يف جميع الجوانب اجتامعيا، وانفعاليا، وأخالقي ً ا، وبالتايل تؤثر األرسة بشكل ملحوظ ً

ّيف تكوين شخصية الفرد، وأن ما يتبعه الوالدان من أساليب تربوية واتجاهات لها األثر يف  ّ ّ

 )2009الخالدي والعلمي، (تكوين شخصيته 

ً يف نظريته علم النفس الفردي بأن هناك أمناطا من الشخصيات (Adler)يرى أدلر  ّ

فراد، والتي تعتمد عىل االهتامم االجتامعي، أي درجة اهتامم الفرد ّميكن أن تتواجد بني األ

، ودرجة النشاط، وتشري إىل كمية الطاقة التي يظهر فيها الفرد اآلخرينوانسجامه وتعاونه مع 

أبو أسعد وعربيات، (ّقدرته عىل التعامل مع مشكالته، وهذه األمناط تصنف إىل ما ييل 

2011 :( 
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ّيتصف األفراد يف النمط املسيطر بأن لديهم : (The Ruling Type)النمط املسيطر  -1  ّ ّ

ّاهتاممات اجتامعية أقل، ويكونون نشيطني ولكن أنشطتهم تتسم باألنانية مثل أن  ّ ّ

 .ًيكونوا لصوصا أو محتالني

ّتتميز شخصية األفراد يف هذا النمط بأن لديهم : (The Getting Type)النمط الكاسب  -2 

 ّ أن يشبعوا حاجاتهماآلخرينّليلة، ونشاط قليل، وأنهم ينتظرون من اهتاممات اجتامعية ق

 .، ولكنهم غري ضاريناآلخرينمن خالل اإلحسان إليهم، وبالتايل فهم متطّفلون عىل 

ميلك األفراد يف النمط املتجنب اهتاممات : (The Avoiding Type)النمط املتجنب  -3 

بتعاد عن األصدقاء، وعن املجتمع اجتامعية قليلة، فهم يتجنبون الفشل، وذلك باال

ّككل، كام يتجنبون العمل أو االرتباط مبهنة، وبذلك ينظر اآلخرون إليهم عىل أنهم 

 .ًوحيدين وغري مفيدين اجتامعيا

وهؤالء األفراد لديهم ): The Socially Useful Type(ًالنمط املفيد اجتامعيا  -4 

ئلة واألصدقاء، واألمور االجتامعية اهتاممات اجتامعية ونشاط عال، وهم مهتمون بالعا

بشكل عام، يقدمون املساعدة ويد العون لآلخرين، ويعملون لتحقيق التغيري السيايس 

 .واالجتامعي

 :إجراءات عملية العالج حسب نظرية آدلر 

 .التأكيد عىل قوة العالقة بني املسرتشد واملرشد -  أ  

 .شد وذلك من خالل استخدام التحليلالتأكيد عىل فهم أسلوب الحياة عند املسرت  -ب

التأكيد عىل أهمية االحالم واعتبارها من أهم االمور التي عىل املرشد أن يفهم من  -ج

 .خاللها االضطراب، ألن االحالم متثل العواطف بل قوتها ومصدر سلوك الفرد

م االحالم التأكيد عىل عملية التفسري يف فهم طرق املحادثة بني املسرتشد واملرشد، وفه -د

 .والتخيالت واألعراض والعالقات الشخصية القامئة بني املسرتشد واآلخرين

التأكيد عىل أن املرشد ال يقدم النصح وال يعتمده ولكن قد يشري إىل البدائل يف امكانية  - ه

 .مواجهة املشكالت لدى املسرتشد

 ا يف ً أكرث الحاالت توقعالتأكيد عىل املرشد بأن ال يعد املسرتشد بنجاح العالج حتى يف -و
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 وذلك من أجل تحمل املسرتشد تبعية ،الشفاء وأن يكتفي فقط يف احتامل الشفاء

 ،من أجل التأثري عىل املسرتشد بأن املسؤولية يف شفائه ترتكز عليه هوو. العالج ونجاحه

 ).1998رمزي، (واملرشد يستطيع فقط أن يحدد األخطاء 

 :أهداف العالج

 :ّعىل أن املرشد عليه التقيد بثالثة أهداف أثناء عملية العالج وهيوقد ركز آدلر 

 .أن يرى املرشد من خالل وجهة نظر عميله -1 

 .أن يفهم املرشد ملاذا هو يسلك كام يسلك املسرتشد -2 

 .ًأن يعمل املرشد عىل إرشاد املسرتشد بناء عىل ما يرى من املسرتشد -3 

 :كام أن هناك أهداف اخرى وهي

 االجتامعيزيادة االهتامم . 

 مساعدة املسرتشدين عىل التغلب عىل الشعور بالنقص. 

 تعديل وجهات نظرهم وأهدافهم التي تغري منطهم يف الحياة.  

 زيادة دافعيتهم القليلة. 

  اآلخرينمساعدتهم عىل الشعور بالعدل مع. 

 مساعدتهم عىل أن يصبحوا أعضاء مساهمني يف املجتمع. 

 سلبية حول الذاتمساعدتهم عىل تقليل األحكام ال. 

  1993الشناوي،(مساعدتهم عىل تصحيح إدراكات حول األحداث التي ميرون بها&  

Corey, 2001( 

 :خطوات العالج

ًبناء عىل نظرية آدلر فإن االختالف بني الشخصية السوية والشخصية العصابية يتمثل 

 بواسطة قوى الرصاع ن الفرد وحدة واحدة ال ميكن أن تجزئ نفسهاأ: ذ قالإ ،فيام اشار إليه

الداخلية املتضمنة يف مكونات الشخصية وبنائها، فالشخصية ليست يف حالة رصاع بني 

 االعىل كام جاء يف نظرية واألنا واألنا،الشعور والالشعور، وال يف حالة رصاع يف مكوناتها الهو 

  إىل فرويد، لكن مفهوم الشخصية يف مفهوم آدلر هي عبارة عن وحدة ديناميكية تسعى
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.  أساسية يف حياة الفرد السائدةًأهدافاًهدف متكامل، ولها أجزاء عديدة تعمل معا وتخدم 

ا إىل القصور يف عامل امليل االجتامعي، ًويؤكد آدلر أن ما يصيب الفرد من فشل يعود أساس

وأن سبب فشل االشخاص املصابني باألمراض العقلية والنفسية، أو املنحرفني، فهو ناجم عن 

، اآلخرين ونقص يف العامل الوجداين يف عالقتهم مع اآلخرينفقدانهم الشعور باملحبة نحو 

ًفأسلوب حياتهم يقوم اساسا عىل االنانية، وهدفهم النهايئ هو الوصول إىل تفوق وهمي، 

وتأكيد الذات بطريقة غري سليمة، أي أن االنحراف كام يظهر يف كل االمراض النفسية ال ينتج 

أي أن املرض ينشأ يف .  الفطرية، بل عن غاية وعن مخطط مفهوم بصورة خاطئةعن امليول

أساسه من أن املريض كون لنفسه منذ الطفولة غاية يود تحقيقها تناقض وتتعارض ومطالب 

الحياة اإلنسانية، ويرى أن املهمة الرئيسية للسيكولوجية الفردية هي الكشف عن املخطط 

وأن االمر يف العالج النهايئ . لقوة االبداعية الغامضة يف حياتهالداخيل لحياة املريض، وعن ا

يعتمد عىل ما يلقى املسرتشد ما يلقى عليه من أقوال حتى يعي من خالل مساعدة املرشد 

 .له اتجاه حياته ليك يستطيع تغيري منط سلوكه وتعديله

لتعرف عىل مكانية الكشف واإوقد اعترب آدلر أن أهم خطوة يف عملية العالج هي يف 

 منط حياة املسرتشد، وذلك من خالل معرفة أعامق املسرتشد الداخلية، وذلك ألن االنحراف

إذ أن الوهم هو الذي . ًناتج أساسا عن الغاية املوهومة التي كونها لنفسه يف مراحل الطفولة

يوجه سلوك العصايب، ومن هنا يلجأ العصايب إىل أساليب مختلفة من األوهام ليتحقق عن 

ولهذا فإن دور املرشد يف أن يبدأ بإخراج هذه . طريقها ما يحلم به فيه من رغبة يف السيطرة

االفكار يف حياة املسرتشد، وجعلها يف نطاق الشعور حتى ال تؤثر عىل حياة املسرتشد، فمن 

الرضوري تعديل الفهم الخاطئ عن الحياة العامة، حتى يتمكن من مواجهة الحقيقة 

طالب الحياة اإلنسانية، وكذلك االبتعاد مع مفكار الوهمية التي ال تتطابق واالبتعاد عن اال

 وأن يقبل األهداف التي يظهر فبها امليول االجتامعية ،ًعن أسلوب حياته الذي يعترب شاذا

  .واملشاركة الوجدانية مع املجتمع الذي يعيش فيه

، اسية يف عملية العالجومن خالل ذلك نجد أن آدلر قد ركز عىل عدد من الجوانب األس

عىل الرغم من أنه مل يتبع خطة محددة لكل الحاالت التي كان يطبق فيها العالج اآلدلري، 

حيث ترك آدلر الحرية الكاملة للمعالج يف اختيار األسلوب الذي يناسبه يف حالة املسرتشد، 

  والكشف ،شدتوثيق الصلة مع املسرت: ولكنه طالب املرشد بالقيام بعدد من الواجبات هي
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 وتقوية الروح ، ومساعدة املسرتشد يف إعادة ثقته بنفسه،عن الخطأ يف أسلوب حياته

 . واالهتامم االجتامعي للمسرتشد،االجتامعية

 :والخطوات العالجية هي كام ييل

 ويعمل ،بناء عالقة تقوم عىل التعاون واالحرتام املتبادل والثقة والتشجيع مهم هنا -1 

 .ص العاطفي مع املسرتشد، ويستخدم املرشد التشجيع يف كل مرحلةاملرشد عىل التقم

، والذكريات املبكرة، وتكوين العائلة، منط الحياة: فهم القوة املحركة الفردية وهي -2 

من مثل التعميم الزائد عن الحد، األهداف غري (وفهم األخطاء األساسية ، واألحالم

، وفهم )، والتشويه ملتطلبات الحياةالواقعية وتقليل قيمة الشخص، والقيم املخطوئة

 ،)وهي طريق االتصال باآلخرين وهي التفوق والسيطرة والراحة والخضوع(األولويات 

 ).جوانب القوة لدى املسرتشد يتم الرتكيز عليها(وفهم نقاط القوة 

 ).وهنا دمج للمواد السابقة لتفسري منط الحياة(التلخيص  -3 

جاه التغيري ويتم فيه زيادة الوعي ويقوم املرشد  أي التفسري وهو خطوة ت،االستبصار -4 

 بتفسري عمل العالقات االجتامعية 

 وفيها يتم استخدام اسرتاتيجيات وهنا يشجع املسرتشد لعمل ،املساعدة عىل التكيف -5 

 ).2011أبو أسعد وعربيات، (القرارات وتغيري حياته 

 :الجوانب األساسية التي ركز عليها آدلر

رائز أو الجنس، بل الرتكيز عىل ديناميات االرسة ومركز املسرتشد بني عدم االهتامم بالغ -1 

 .اخوته وأبويه

مساعدة املسرتشد عىل التخلص من عقدة النقص، وذلك من خالل اثارة ميكانزمات  -2 

التحدي لدى املسرتشد، ودفع الفرد من خالل شعوره بالحرمان واالضطهاد للقيام 

 . ذاتهمبحاوالت التعويض كردة فعل الستعادة

العمل عىل مساعدة املسرتشد يف تصحيح أسلوب ومنط الحياة الخاطئ والخربات املبكرة  -3 

بتأكيد ما لدى الفرد من امكانيات وقدرات وإعادة الثقة إىل املسرتشد، فالشجاعة 

 .والعطاء االجتامعي هام مثار التفكري املنطقي والعقالين
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جأ إىل عالج االبوين واملدربني واملربني أما إذا كان املسرتشد طفًال فإن آدلر كان يل -4 

 .واالجتامع بهم قبل أن يعالج الطفل

ان مفهوم العالج عند آدلر يقوم عىل عدم جعل املسرتشد يهرب إىل الالشعور وبالتايل  -5 

عملية الكبت، بل كان يجعل املسرتشد يواجه ما يشعر به ويساعده عىل االندماج 

 .ًان هناك تشويها يف نظرية لقيم املجتمع والواقعباملجتمع، والواقع ليشعر املسرتشد 

 :إجراءات عملية العالج حسب نظرية آدلر

 .التأكيد عىل قوة العالقة بني املسرتشد واملرشد -  أ  

 .التأكيد عىل فهم أسلوب الحياة عند املسرتشد وذلك من خالل استخدام التحليل  -ب

هم االمور التي عىل املرشد أن يفهم من التأكيد عىل أهمية االحالم واعتبارها من أ -ج

 .خاللها االضطراب، ألن االحالم متثل العواطف بل قوتها ومصدر سلوك الفرد

التأكيد عىل عملية التفسري يف فهم طرق املحادثة بني املسرتشد واملرشد، وفهم االحالم  -د

 .والتخيالت واالعراض والعالقات الشخصية القامئة بني املسرتشد واآلخرين

التأكيد عىل أن املرشد ال يقدم النصح وال يعتمده ولكن قد يشري إىل البدائل يف امكانية  - ه

 .مواجهة املشكالت لدى املسرتشد

التأكيد عىل املرشد بأن ال يعد املسرتشد بنجاح العالج حتى يف أكرث الحاالت توقعا يف  - و

مل املريض تبعية العالج الشفاء وأن يكتفي فقط يف احتامل الشفاء وذلك من أجل تح

وذلك من أجل التأثري عىل املسرتشد بأن املسؤولية يف شفائه ترتكز عليه هو . ونجاحه

 ).1998رمزي، . (واملرشد يستطيع فقط أن يحدد األخطاء

 :األساليب العالجية التي استخدمها آدلر يف نظريته

الت التي تعامل معها، ًلقد استخدم آدلر عددا من األساليب العالجية يف معالجة الحا

 :ومن األساليب التي ركزت عليها نظريته

  :اسرتاتيجية العالقة: أوال

 تبني من أسلوب املرشدة التي اتبعها آدلر أنه رفض فكرة التنويم املغناطييس، حيث أن 
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آدلر استبدل الرسير بالكري العالجي، وكذلك أعطى آدلر الحرية الكاملة للمسرتشد يف عملية 

س، أو الوقوف والتجول يف غرفة العالج، وكذلك اعترب آدلر التنويم املغناطييس هو الجلو

محاولة استخدمها أو أسلوب تم استخدامه مع املسرتشد حتى يعفي املسرتشد من أي من 

املسؤوليات الشخصية واالتجاه الذايت، وقد اعتقد آدلر أن مسؤولية املرشد هي جعل الحياة 

 .أوضح للمسرتشد

 :ّز آدلر عىل أن املرشد عليه التقيد بثالثة أهداف أثناء عملية العالج وهيوقد رك

 أن يرى املرشد من خالل وجهة نظر عميله. 

 أن يفهم املرشد ملاذا هو يسلك كام يسلك املسرتشد. 

 ًأن يعمل املرشد عىل إرشاد املسرتشد بناء عىل ما يرى من املسرتشد. 

اع هذه الخطوات الثالث يعني أنك ماذا تفعل من واعتقد آدلر أن املرشد إذا ما تم اتب

ًأجل التغري، مام يؤدي ذلك وبشكل اتوماتييك ألن هناك أخطاء قد حصلت يف الهدف األول 

يف عملية العالج الذي إذا بقي سيؤدي إىل احباط املسرتشد لعملية التكيف، وإن معرفة 

ب الشعور االجتامعي وهو مظهر الخطأ تؤدي إىل إيجاد البديل الذي يستطيع تعديله، وتهذي

واحد لهذا العمل التصحيحي، وهنا يربز دور املرشد يف مساعدة املسرتشد وتشجيعه عىل 

 .تحمل املسؤولية حتى يطور املسرتشد احساسه بالثقة بالنفس وثقته باآلخرين

 أسلوب املقارنة: ثانيا

مع املسرتشد من ن عملية استخدام أسلوب املقارنات ألقد ذكر آدلر بهذا الخصوص 

جل الوصول إىل خطوط الحياة من قبل املسرتشد بعد أن يؤكد بنفسه بأنه ال يوجد لديه أ

نقص، فمن هذا األسلوب يستطيع املرشد وضع نفسه يف مكان املسرتشد ويسأل ما هي 

شاد أوقد . األهداف التي من املمكن البحث عنها بواسطة استخدام نفس طريقة الشخص

أهدافا متعددة تساعد املسرتشد تستويل عىل املشاعر واالتجاهات لديه، آدلر بأن هناك 

ومن مظاهر أسلوب . واملرشد من خالل اللقاء االول يستطيع ان يتوقع أسلوب حياة املسرتشد

 ما يخص يف العالقات االجتامعية للمسرتشد، يظهر واضحا من خالل نشاطاته ًأيضااملقارنة 

 .ذي يكرسه يف العالقات االجتامعيةاليومية والدينية، والوقت ال
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 اكتشاف منط الحياة عند املسرتشد: ثالثا

إن الهدف من عملية العالج واإلرشاد عند آدلر يتمثل يف كيفية الوصول باملسرتشد 

بالوعي بنمط حياته، وذلك بعد أن يفهم املرشد أسلوب حياة الفرد، وهنا يكمن دور املرشد 

ة املسرتشد يف االتجاه الذي ميثل األمناط وأهدافا أكرث دقة يف عملية تهذيب وإعادة تربي

 .وصحة

 تحليل الحلم: رابعا

لقد استخدم آدلر أسلوب تحليل الحلم يف عملية العالج حيث فرس االحالم بأنها طريقة 

ًوأسلوب لتحقيق غايات يف نفس املسرتشد، فسواء أكان الشخص يقظا أو نامئا فالبد وأن 

انفعايل للخطط   تكرارإالفيقول آدلر أن األحالم ليست . د يف الحالتنييحدد سلوك املسرتش

 .واالتجاهات التي يريد أن يكون عليها سلوكه يف حالة اليقظة

بينام يرى فرويد أن الغاية من األحالم هو عملية اشباع رغبات الفرد املكبوتة، لكن آدلر 

 يحلمون وقليل منهم من يتذكر حلمه يرى أن هذا القول ال يكفي لتفسري املسألة، ألن الناس

 .يف حالة يقظته، فأين اإلشباع؟ وما جدوى االشباع يف حياة الحلم

ويشري آدلر أن الناس إذا كانوا قد آمنوا عرب التاريخ بقضية الغموض الذي كان يحيط 

باألحالم، وأن اليقني قد سيطر عىل نفوسهم مبا يف ذلك من اطالع عىل خفايا املستقبل، لو 

نهم استطاعوا تفسريها، فليس هذا سوى جانب بسيط من الحقيقة التي ال تتجاوز النصف، أ

فالحلم امنا هو جرس يربط بني املشكلة التي تواجه الحامل والغاية التي يتوق إىل أن يحققها، 

ًمن أجل هذا يصدق الحلم كثريا، الن الحامل يستفيد من حلمه درجة تعينه عىل القيام بالدور 

 . له الطريق لصدق حلمهوتهيئب منه يف حل املشكلة املطلو

 فهم املسرتشد: خامسا

إن عملية فهم املسرتشد من االمور األساسية يف عملية العالج، وقد اشـار آدلـر إىل فهـم 

املسرتشد يتطلب اعتامد اتجاه متكامل، فكل ما يقوله املسرتشد ويعمله وكـل االعـراض التـي 

لتي اتخذت أو مل تتخذ إلزالة هذه االعراض، كـل ذلـك يسـاعد تظهر عليه وكذلك االجراءات ا

 ًاملرشد بـأن يفهـم بصـورة أكـرث وضـوحا عـن حيـاة املسرتشـد، وأن كـل وسـائل علـم الـنفس 
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الفردي لفهم الفرد تأخذ بعني االعتبار رأي الفرد يف كيفية تحقيق التفوق وكذلك قوة شعوره 

 .بالنقص، ومدى اهتاممه االجتامعي

ر آدلر أن أفضل وسيلة لفهم املسرتشد بشكل شامل البد من التعرف إىل وقد أشا

ذكريات الطفولة املبكرة وخرباتها، ترتيب الطفل يف االرسة، اضطرابات : العوامل التالية

 . الخارجية للمرضواألسبابالطفولة، احالم الليل واليقظة، 

 الفورية: سادسا

 .ا يحدث يف هذه اللحظة من العالجالطلب من املسرتشد أن يعرب عن خرباته يف م

 التظاهر بالعمل: سابعا

 .وهنا يتظاهر بعمل السلوك الجديد ويتم لعب الدور وقد يعمل الدور يف خيالهم

 :كبس الزر: ثامنا

يتصور املسرتشد وأن التجارب السارة بشكل متبادل مع التجارب غري السارة ثم يركزوا 

التجارب حتى يتعلم املسرتشد بأنه ميكنه خلق الشعور انتباههم عىل املشاعر املصاحبة لهذه 

 .الذي يريدون بالرتكيز عىل أفكاره

 تجنب الطفل الزفتة: تاسعا

تجنب افرتاضات معينة خاطئة لدى املسرتشد مثل ال أحد يهتم بهم حقيقة ويحاولون 

 .اإليقاع باملرشد وعىل املرشد أن يكون حذر من الوقوع يف مثل هذه املصيدة

 البصق يف وعاء املسرتشد: عارشا

يقدم املرشد هنا هدف سلوك املسرتشد ومن ثم يعمل تعليقات والتي تجعل السلوك 

 .قل أو جذاباأمقبوال بشكل 

 إمساك النفس : أحدى عرش

هنا يتوقعون كيفية توقع األحداث قبل حدوثها وبالتايل الوعي للسلوكيات الهدامة 

 للذات 
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 التناقض املقصود: اثنا عرش

نا يجعل املرشد املسرتشدين يركزون انتباههم عىل املبالغات يف أفكارهم السلبية ه

  .وسلوكياتهم مثل األفراد املرجلني يطلب منهم تأجيل املهام ملدة أطول

 أساليب مختلفة : ثالثة عرش

، ابتكار تخيالت والدعابة، الصمت، الواجب ألبيتي، النصيحة، االلتزام والتنفيذ، األسئلة

 .يعالتشج

 استخدام األساليب استنادا لنظرية ألفرد آدلر: مثال

 والرغبة يف البقاء وحيدا، رغم أنه متفوق اآلخرينمراهق يعاين من الشعور بالعزلة عن 

 :تحصيليا، وقد أجرى معه املرشد الحوار التايل

 .حب الجلوس وحديأ واآلخرين البقاء مع أحبأنا ال  :  عيل

 عشت عليه، أنتتقد يا عيل أن هذا هو منط حياتك الحايل الذي أه اه يا عيل أع :  املرشد

وقد تشكل منط الحياة من عدة عوامل مثل خربات الطفولة والذكريات املبكرة 

 .والرتتيب الوالدي، اخربين يا عيل بداية عن ترتيبك الوالدي

بار ومن خويت الكأبل ِعامل بقسوة من قُأخويت الخمسة وقد كنت أأنا الثالث بني  :  عيل

 .حصل عىل الدالل والحامية املناسبتنيـ فلم ًأيضابل والدي ِق

 يف املركز الثالث فيبدو أن ذلك وأنتأه اه ان الرتتيب الوالدي الشك يؤثر عىل الفرد :  املرشد

ن يكون أنك مل تحصل عىل رعاية الكبري أو دالل الصغري، وهذا االمر ميكن إيدل عىل 

 ؟ن، وماذا عن خرباتك يف الطفولة يا عيلتحملها اآلقد ساهم يف املشاعر التي 

لقد كان والدي قاس معنا وكان ال يهتم بنا وكان منشغل عنا بشكل كبري ومل يكن  :  عيل

  .خويت الكبار مل يوفقوا يف الدراسةأن أ حتى ،ن ننجح ونتفوقأيريد لنا 

قطة نقصك التي كانت ثر عليك وجعلك تبحث عن تعويض لنأن ذلك أيبدو يا عيل  :  املرشد

ن تعمل يشء مختلف عن الذي كنت تعيشه، ومن أموجودة وحاولت بنفس الوقت 

  يا عيل؟ًأيضاهنا جاء تفوقك الدرايس ونجاحك الباهر يف املدرسة، وماذا 

 شعر بالرغبة يف أصدقاء كرث وكنت أمتلك أكن منذ الصغر أنني مل أ أستاذعتقد يا أ :  عيل
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 ."بعد عن الرش وغني لهأ"ن والدي كان يردد عبارة ألالبقاء وحيدا رمبا 

 وقد جاءت تلك املشاعر من خالل ،نك متلك مشاعر سلبية نحو الناسإيبدو يا عيل  :  املرشد

 .طقية لديك من مثل التعميم الزائدفكار سلبية غري منأوجود 

 أستاذكيف يا  :  عيل

نك قد تكون تعرضت لتجارب إ عممت ما يحدث معك عىل الحياة وصحيح أنت :  املرشد

 .سيئة مع الناس ولكنك بدأت تنظر إىل أن كل الناس سيئة، وهذا ما حدث معك

  .مل يف الصداقة والصاحب ساحبأنه ال أرى أنني أ خاصة أستاذممكن يا  :  عيل

خرى وهي التشويه أنك تحمل فكرة خاطئة إ من خالل كالمك ًأيضايا عيل يبدو  :  املرشد

  .حياة فليس كل صاحب ساحب يا عيلملتطلبات ال

صدقاء يحبون املصلحة فقط وهدفهم ن األأعتقد أ تجدين أستاذه ممكن ولذلك يا آ :  عيل

 .تحقيق مصالحهم

ن أ قد وضعت لحياتك قيمة خاطئة وهذه القيمة ساعدتك ًأيضانك إيبدو يا عيل  :  املرشد

صدقائك مبعنى أقتك مع ولكن ماذا عن نقاط قوتك يف عال. تبتعد عن الناس أكرث

 ؟ماذا تستفيد من اصدقائك

 فهم يف حالة كانوا مريحني ،ن االصدقاء ميكن االستفادة منهم بجوانب معينةأرى أ :  عيل

 .راحة الفرد ويف هدوئه ويف توفري خرباتهم لهإومحمسني يساعدوا يف 

ن نفكر فيها عند أكن ن هناك الكثري من النقاط االيجابية التي ميأهذا صحيح مبعنى  :  املرشد

ن هناك بعض أ وال نكتفي بالنقاط السلبية، فكام ،قامة عالقات مع االصدقاءإ

 .الجوانب السلبية للناس هناك جوانب ايجابية لهم

ن عائلتي من النمط الذي يحب االبتعاد عن الناس فلم نكن نقيم عالقات مع إ :  عيل

 .ً كثريااآلخرين

ىل منط حياتك وعىل أسلوبك يف الحياة وجعلك متيل لالنعزال عن ثر عأإن ذلك رمبا  :  املرشد

 ؟الناس، ولكن ما هي االحالم التي تحلم بها

نظر أا بالليل يف السامء وًطري بعيدأين أحلم بأ ف،حالم كثرية تراودينأ أستاذلدي يا  :  عيل

 .كرب منهم أقوى منهم وأنني مسيطر عليهم وأ وًجداللناس وكأنهم صغار 
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قامة عالقات مع إن لديك نقاط قوة تتمثل بالرغبة يف أقد نفرس حلمك يا عيل ب :  شداملر

 ولكنك خائف منهم لذلك تنظر لهم من بعيد وهذا سيجعلك يف املستقبل اآلخرين

 .تقرتب منهم أكرث فاكرث عندما تثق بهم

ر حاليا فكأ منهم ولكني اخاف منهم ورمبا أقرتبن أ أحبنا أ فأستاذه صحيح يا آ :  عيل

 .بالبحث عن الراحة يف التعامل معهم

ن أولوية التفوق مبعنى أ فمنهم من ميتلك ،ولوياتأربع أيا عيل لديهم الناس إن  :  املرشد

 ومنهم ومن اآلخرينوال يف السيطرة عىل أ ومنهم من يرغب اآلخرينيتفوق عىل 

ع ن يخضع لآلخرين ومنهم من يحب البحث عن الراحة يف تعامله مأيحب 

 .نك اخرتت ان تشعر بالراحة يف تعاملك معهمأ يبدو يا عيل وأنت. اآلخرين

 فمنذ ،ن يأيت منهم التعب والضيقكون مرتاحا ألأن أ أحبنا أ فأستاذهذا صحيح يا  :  عيل

  .زعاجي ومضايقتيإصدقاء كرث عملوا عىل أالقدم كان يل 

 فاملايض انتهى وحديثك ؟ باملايضما رأيك يا عيل أن نتحدث عن الحارض وال نهتم :  املرشد

صدقائك الحاليني ويف اللحظة أ حدثني عن ،عن اصدقائك املاضيني ال يقدم وال يؤخر

 .الحالية الفورية

 .نهم قد يسببوا يل االزعاجأعتقد أتعامل معهم بحذر وأصدقايئ الحاليني قالئل أ :  عيل

 ؟هل فعال سببوا االزعاج لك :  املرشد

 . ولكن ممكناذأستال يا  :  عيل

نهم استطاعوا أقمت عالقة معهم وأنك أما رأيك يا عيل أن نتظاهر بالخيال ونتخيل  :  املرشد

 .ان يكونوا ايجابيني معك

 .ال بأس :  عيل

  .هيا تظاهر :  املرشد

نه نجح يف تلك أصدقائه وأن يقيم عالقة جيدة مع أنه استطاع أيبدأ بتخيل وتظاهر  :  عيل

  .العالقة

مساك نفسك إن تبتعد عن أ و،يجابيةحداث اإلريد منك ان تتوقع كيفية حدوث األأ :  شداملر

  .بتخيل االمور السلبية، واشجعك عىل تخيلك االيجايب الذي قمت به
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 .اآلخرينستحق رى نفيس ال اأكون مع الناس ألين أن أ أحبنا ال أ أستاذرمبا يا  :  عيل

ا تعمل عىل التقليل من قيمتك الذاتية الشخصية وكأنك متتلك ًوكأنك يا عيل حالي :  املرشد

 .أفكارا تحتاج لتصحيح إدراكاتك بها حول االحداث التي متر بها

 .نجح يف عالقايت االجتامعيةأن أ ممكن أستاذ يعني انا عادي يا أستاذأه ممكن يا  :  عيل

ن تعي أكرث وتستبرص لنفسك فأنت ناجح عىل الوعي وقادر عىل أا عيل عليك ي :  املرشد

 وال ينقصك سوى الوعي أكرث بجوانب قوتك وضعفك اآلخرينقامة عالقات مع إ

 .حتى تستطيع ان تفهم نفسك وتثق بنفسك أكرث

 .نا اخاف من الفشل يف تلك العالقةأ :  عيل

  .)التناقض املقصود( جاربياك يا عيل تفشل يف تلك التإنا بدي أ :  املرشد

 .أستاذيعني ايش يا  :  عيل

 .م ال تريدأ اآلخرينهل تريد ان تقيم عالقة مع  :  املرشد

 .ما بعرف :  عيل

ننا وضعناك يف جزيرة وحدك ملدة سنة بدون ناس وعندك طعام أطيب خلينا نتخيل  :  املرشد

 .فقط

 .تحدث مع الناس وقتهاأرجع وأبقدر  :  عيل

 .منا عليك البقاء يف الجزيرة لسنةإال تستطيع ذلك و  : املرشد

 .ملأ انني أستاذاخاف يا  :  عيل

ن تبقى عىل ما أ يا عيل تضع افرتاضات خاطئة وهذه االفرتاضات تساعدك يف أنت :  املرشد

 . عليهأنت

 .اآلخرينقيم عالقات مع ُأ، يعني ممكن أستاذممكن يا  :  عيل

ن ان تتصور التجارب السارة مع زمالئك ثم  واملطلوب منك اآلطبعا ممكن يا عيل :  املرشد

 .)كبس الزر(تتصور التجارب املؤملة 

 ماذا يعني :  عيل

 . تصور ذلكاآلخرينن تقيم عالقات ناجحة مع  اآلأنت ،كبس الزرأ :  املرشد
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 ااه انا اتصور :  عيل

 .تصور ذلك اآلخرين االن تقيم عالقات فاشلة مع أنت ،اكبس الزر :  املرشد

 .ااه انا اتصور :  عيل

 .حسستأماذا  :  املرشد

 .اآلخرينتصور النجاح يف العالقات مع أ :  عيل

عليك إذا البدء بالقيام بخطة وااللتزام بها بالبقاء مع الناس واالبتعاد عن العزلة  :  املرشد

 .عنهم

 .ماذا اعمل  :  عيل

 .طة يساعدكاعمل خطة والتزم بها فالتزامك بالخ :  املرشد

  .ًأيضا ّماذا عيل :  عيل

 .ن نلخص ما الذي تحدثنا عنهأعلينا  :  املرشد

تحدثنا عن الحياة االرسية والنمط الذي اعيشه وترتيب الوالدة وتحدثنا عن نقاط  :  عيل

 وكنت تتحدث باللحظة الحالية كون أكرث استبصارا بذايتأن أقويت وضعفي ووجهتني 

 . وقررت ان يكون لدي اصدقاءمصدقاء ومعهوتخيلنا الحياة بدون ا

 ونلتقي االسبوع املقبل وعليك االلتزام اآلخرينعليك إذا البدء بإقامة عالقات مع  :  املرشد

ن تقيض مع أان تلتزم بإقامة عالقتني مع شخصني جدد و: بالواجب البيتي التايل

 .اصدقائك خمس ساعات يوميا
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 الفصل الخامس

  األساليب السلوكيـة اإلجرائيـة

 

 

 :املقدمة

م 1904املولود عام  B.F. Skinner سكرن صاحب هذه النظرية هو بروس فردريك

واهتم بكتابات واطسون وبافلوف لفرتة طويلة ثم بدأ بإجراء سلسلة من التجارب عىل 

والنظرية . هتم بدراسة السلوك واقرتن اسمه بالتعليم املربمجأالفرئان يف جامعة هارفارد، و

تالفها عنها يف كثري من اإلجرائية لسكرن تعد شكًال من أشكال النظرية السلوكية رغم اخ

 وقد أطلق عليها اسم التحليل التجريبي للسلوك ويعد سكرن مع جاثري وكالرك هل ،الوجوه

 .السلوكيني الجدد

وتقوم فلسفة التدخل البيئي عىل رضورة أخذ املؤثرات البيئية يف الحسبان وتقوم عىل 

 :االفرتاضات التالية

خالل الفرد بل البد من اعتبار البيئة املحيطة املشكالت اإلنسانية ال ميكن تفسريها من  -1 

 .به بكامل أنساقها

التغري الذي يحصل يف أي نسق من األنساق البيئية البد وأن يؤثر يف األنساق األخرى مبا  -2 

 .فيها الفرد الذي يعيش املشكلة

التدخل البيئي ال يعني بالرضورة إهامل الفرد أو تجاهل قدراته وإمكاناته التي ميكن  -3 

 .تساهم يف حل هذه املشكلةأن 

كام تنطلق فلسفة التدخل البيئي من الفلسفة التي تقوم عليها بعض املداخل 

اإلرشادية وتنظر إىل الفرد كجزء من املحيط االجتامعي الكبري، ومن خالل أنساقه املتعددة، 

ة من ولقد شهدت السنوات األخري.  بفهم كامل لجميع هذه األنساقإالفهم مشكلته وال ميكن 

ا من قبل املامرسني االجتامعيني لهذا النوع من التدخالت العالجية أو ً كبري قبوالًهذا القرن

 .اإلرشادية
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ا إىل تعديل بيئة املسرتشد والتأثري عىل ًوغالبا ما يكون اإلرشاد يف هذه الحالة موجه

 :بعض األنساق املكونة لهذه البيئة مثل

رسة يقودنا إىل الحديث عن اإلرشاد األرسي الذي الكالم عن األ: األرسة كنسق اجتامعي -1 

 أنه البد من اإلشارة إىل التأكيد إال. سوف تتم مناقشته يف الفصل الثامن من هذا الكتاب

عىل رضورة التدخل من قبل املرشد يف ما يعرف بالعالقات بني الشخصية داخل نظام 

سرتشد ويساعده يف  وذلك مبا يخدم املInterpersonal Family Systemsاألرسة 

 .التغلب عىل بعض الصعوبات التي تواجهه

 هو أحد األنساق االجتامعية التي يهتم بها التدخل البيئي كأحد أنجح: املحيط االجتامعي -2 

أساليب التدخل العالجي، واملحيط االجتامعي يشتمل عىل الحي الذي يعيش فيه الفرد 

 .زاور معهمواألقارب الذين يعيشون معه واألصدقاء الذين يت

يعترب مكان املسرتشد يف حالة كون املسرتشد يعمل أو املدرسة يف حالة : مكان العمل -3 

ًكونه طالبا أحد الركائز األساسية يف العملية اإلرشادية التي تعتمد عىل فلسفة التدخل 

 .البيئي

ة ويتمثل يف الوضع املادي للمسرتشد، فمن البديهي أن الحالة املادي: النسق االقتصادي -4 

ا ً إيجابيا عىل حياة أي شخص، فقد تكون الحالة االقتصادية الجيدة عامالًًا واضحًترتك أثر

ا فتكون ًوقد يكون العكس متام. يف التغلب عىل بعض املشكالت التي تواجه الشخص

الحالة املادية السيئة أحد املسببات الرئيسة للمشكلة، وتجدر اإلشارة إىل أنه ليس من 

 .الفرد دون اعتبار لحالته املاديةالسهل العمل مع 

ا ًا صادقً وهو أحد أهم األنساق املؤثرة يف حياة الفرد، فاملسلم ميتلك إميان:النسق الديني -5 

 األمر الذي يقوده إىل يشء من القناعة مبا حدث له ويتعامل ، وقدرهالـلـها بقضاء ًوقوي

 ويساعده مثل هذا مع حياته ومع املشكالت التي تعرتضه بيشء من القوة والصرب،

 .الشعور عىل التغلب عىل الكثري من مشكالته

 بدء العالج

إن مرحلة املرشد خالل العالج بالكامل تكمن يف األسس التي بناها كل من املرشد مع 

  ففي املرحلة األوىل من العالج يتم تأسيس العالقة .املسرتشد يف الجلسات اإلرشادية املبكرة

 



 117األساليب السلوكية اإلجرائية : الفصل الخامس
 

 

املشكلة الحالية للمسرتشد والتي تساعد يف تشكيل السلوك ويتم العالجية، كام وتقييم 

 كام ويتم تعريف املخرجات السلوكية ،الكشف عن توقعات املسرتشد والعمل عىل توضيحها

 ودرجات التوافق وعملية التعليق للدخول إىل املرحلة الثانية من العالج، إن مشاركة املسرتشد

 .اد وخاصة املراحل األوىل من الجلساتتعترب أساسية يف كل مرحلة من اإلرش

إن عملية تأسيس أهداف العملية العالجية يشء رضوري يف توضيح توقعات املسرتشد 

األساسية يف العملية العالجية وعليه فإن األهداف السلوكية املوضحة ميكنها أن تساعد 

جية، ومره أخرى فإن املسرتشد واملرشد يك يتوقعا ماذا ميكن أن يكتسبا من هذه العملية العال

 .عملية تحفيز املسرتشد عبارة عن مخرج هام

 :مسار العالج

مبا أن املرشدين يعرفون ويبحثون يف مجال اإلرشاد فهم مجربون عىل اعتبار الحالة 

العالجية والتي قد ال تكون موجودة يف املخترب، وعىل عكس علامء النفس التجريبيني فهم 

ن لديه سلوك يخضع لتأثريات متزامنة من العديد من يحاولوا مساعدة املسرتشد، فم

التنوعات البيئية غري املسيطر عليها، وتحت الظروف العالجية فإن العمل املتوسط رضوري، 

 سواء تواجدت أساليب املصداقية أم مل تتواجد، وعليه فإن ؛وذلك بسبب حالة املسرتشد

 معارفهم حول املبادئ السلوكية مع العمل الفوري يكمن يف إجبار املرشدين عىل ربطرضورة 

 العالجية، وثم العمل عىل تطبيقها، وذلك باستخدام املعلومات الهامة واملعرفة خرباتهم

 .العلمية

 يجب عىل املرشدين أن فإنهوبإتباع مجموعة من املبادئ السلوكية للقيم املطلقة 

ل فعالية العملية يعيدوا تقويم كل من األهداف والعملية العالجية، ليس فقط من أج

العالجية ولكن من أجل فعالية التتابعات االجتامعية، وبالرغم من أن هناك، اختالفات مدركة 

قد تحتوي الخطوات عىل :  أن العملية العالجية تتشابه مع العملية التجريبية ومثال ذلكإال

 :تحديد املشكلة والوصول إىل تحليل وظيفي/ تشكيل 

  واإلجراءات العالجيةتخطيط الربنامج السلويك. 

 تنفيذ الخطة. 

  تقويم املخرج العالجي/ تقييم. 

  أن هناك إالوبينام تظهر مراحل العملية العالجية لتعريف السلوك عىل أنها منفصلة 
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 . ً للعودة إىل إعادة تشكيل املشكلة ومراجعة كل من األساليب والتقنياتًجداتقاطعا رضوريا 

ة عندما تتم عملية أنجاز املخرجات السلوكية املرغوبة بغض ويتم إنهاء العملية العالجي

 وعليه فإن السيطرة هي الهدف ،النظر عن الطريقة التي تم التوصل فيها إىل أداء املخرج

 . األسايس لتعريف السلوك

 ليس هناك مجموعة فإنهوعليه ومبا أنه ليس هناك نظرية مفردة للعالج السلويك، 

 . مقبولة من قبل معالجي السلوكمفردة لألساليب السلوكية

 :أساليب النظرية السلوكية اإلجرائية

 بناء السلوك: أوال

 Prompting and Fading   التلقني والتاليش  1-

هو عبارة عن تلميح أو مؤرش يجعل احتامل االستجابة أكرث حدوثا مبعنى حث الفرد 

السلوك وينقسم التلقني إىل عىل ان يسلك سلوكا معينا والتلميح له بأنه سيعزز عىل ذلك 

 :ثالث أقسام هي

 يهدف ملساعدة الطالب عىل تأدية سلوك : Physical Promptsالتلقني الجسدي  -  أ 

 .مسك القلم هكذاأعندما ميسك املعلم بيد الطالب ويقول : مثال. معني

 وهو ببساطة يعنى التعليامت اللفظية املوجهة: Verbal Promptsالتلقني اللفظي   -ب

، ويقول 24مثال أن يقول املعلم للطالب افتحوا الكتاب عىل صفحة رقم . للطالب

 .املعلم للطالب قل الحمد هلل أو قل له الشكر وله الحمد تعترب تلقينات لفظية

وهو تلقني من خالل اإلشارة أو النظر باتجاه :  Gestural Promptsالتلقني اإلميايئ  -ج

ن يجلسوا هنا أحركات املعلم بيده للطالب ب: مثال. ليدمعني أو بطريقة معينة أو رفع ا

 .وهناك

يشبه التلقني باعتباره مبدأ من مبادئ التعلم، ذلك التلقني الذي يحدث يف املرسح، فهو 

إن األحداث التي . ًاعبارة عن تلميح أو مؤرش يجعل احتامل االستجابة الصحيحة أكرث حدوث

فالتلقينات إذن تسبق االستجابة، وعندما ينتج عن . تساعد عىل بدء استجابة تعترب تلقينات

 .التلقني استجابة، فإن االستجابة ميكن أن يعقبها تعزيز
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 Fading  السحب التدريجي أو التاليش  2-

هو أسلوب من أساليب العالج السلويك التي تعتمد عىل مبادئ اإلرشاط اإلجرايئ، 

 يحدث يف موقف آخر عن طريق ويشتمل عىل تناول سلوك يحدث يف موقف ما وجعله

ا ًقد يكون الطفل هادئ, عىل سبيل املثال. التغيري التدريجي للموقف األول إىل املوقف الثاين

. ا إذا وضع فجأة يف حجرة للدراسة غريبة عليها ومنكمًشا يف البيت ولكنه يكون خائًفًومتعاون

 .تشبه حجرة الدراسةوميكن أن نزيل هذا الخوف إذا قدمنا الطفل بالتدريج ملواقف 

ويعترب أسلوب السحب التدريجي ذا أهمية كبرية عندما يتعلم املسرتشد سلوكيات 

جديدة من بيئة مقيدة مثل عيادة أو مستشفى أو مؤسسة، ثم ينتقل فجأة من هذه األماكن 

 لكثري من السلوكيات واملهارات التي ه مام قد ينتج معه فقدان،إىل بيئة املنزل أو املجتمع

ولذا فمن املفضل أن يتم السحب التدريجي من بيئة العالج إىل بيئة املنزل، ويتم . كتسبهاا

 ويختلف أسلوب السحب .البيئة نفسها: ذلك من خالل عمل تقريبات يف جانب املثري أي

حيث إن أسلوب السحب التدريجي , التدريجي عن أسلوب التشكيل السابق التحدث عنه

بينام يف حالة التشكيل فإن , لتدريج أو التقريبات يف املثرييعتمد عىل إحداث نوع من ا

فإن عملية السحب ,  ويف املثال حول الذهاب للمرحاض.التقريبات تكون يف االستجابة

 .التدريجي تتم بإنقاص التلقني بشكل تدريجي قبل إيقافه متاما

 :ضبط املثري  3-

 . ليك يقلل بعضا من سلوكياتهالبيئة من جانب الفرد ) تنظيم(يقصد به إعادة ترتيب 

 فعليه نقل الطالب إىل ،تحدث طالب مع زميل له داخل الحصة بشكل مستمر: مثال

  سوف يساعد عىل إطفاء هذا السلوك ، وهذامكان آخر

  Generalization التعميم  4-

إن تعزيز السلوك يف موقف معني يزيد من احتامل حدوثه يف املواقف املامثلة ويزيد 

طالب يناقش معلم اللغة : مثال. من احتامل حدوث السلوكيات املامثلة للسلوك األصيل ًأيضا

ا بأسلوب مقبول يقوم املعلم بتعزيز هذا الجانب االنجليزية باستمرار ويستفرس منه دامئً

وتنميته ليحصل مع كل املعلمني داخل الفصل الدرايس لكل املواد وكذلك خالل الندوات 

 .مها املدرسةواملشاركات التي تقي
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ويحدث التعميم عندما ميتد أثر تعزيز سلوك ما إىل ظروف أخرى غري التي حدث فيها 

ويعرف . أو ميتد إىل سلوكيات أخرى غري التي تناولها الربنامج, إىل مواقف أخرى: التدريب، أي

 Stimulusبتعميم املثري"التعميم الذي ميتد فيه أثر التعزيز إىل مواقف أخرى 

Generalization "  مثال إلقاء "أما النوع الثاين الذي نعمم فيه االستجابة التي يتعلمها الفرد

 بتعميم االستجابة" فيعرف "االبتسام واملصافحة"  إىل استجابات أخرى مثالً"التحية

Response generalization. " . وللتعميم أهمية كبرية يف تفسري انتقال أثر التعلم إىل

ات أخرى، وله أهمية عالجية كبرية حيث إن املرشد يهدف دامئا إىل أن مواقف أخرى واستجاب

وإىل , ينقل املسرتشد أثر التدريب إىل مشكالت أخرى ومواقف أخرى خارج مكتب اإلرشاد

 .استجابات أخرى تكمل االستجابات التي تعلمها من املوقف اإلرشادي

 Discrimination  التمييز  5-

هارة التفريق بني املثريات املتشابهة فقط ويتم فيه تعزيز يعنى مبدأ التمييز تعلم م

تعلم الطالب أن : مثال. االستجابة بوجود مثري معني وعدم تعزيزها لوجود مثريات أخرى

إن السلوك اإلجرايئ يتأثر . الكتابة عىل الدفرت مقبولة وان الكتابة عىل الحائط غري مقبولة

 فيزداد حدوثه بوجود املعززات ويقل بوجود "معززات أو عقاب"بالنتائج التي تعقبه 

 "املنبهات أو املثريات"العقاب، ومع ذلك فإن األحداث التي تسبق السلوك أو االستجابة 

 التوجيه البدين، "املثريات"ومن مثل هذه األحداث . يكون لها سيطرة أو ضبط عىل السلوك

كذلك نجد . ِّجابة وتسهل أداءهاالنامذج، التلميحات اللفظية، والتعليامت التي تسبق االست

 قد "أو يف وجود مثريات معينة"ا عىل السلوك، ففي بعض املواقف ًأحداث سابقة تفرض ضبط

 فإن هذه االستجابة نفسها ال "يف وجود مثريات أخرى"بينام يف مواقف أخرى , تعزز االستجابة

، وبذلك فعندما Differential Reinforcement  ا، ويعرف ذلك بالتعزيز الفارقًتتلقى تعزيز

نعزز استجابة ما يف وجود مثري ما وال نعززها يف وجود مثري آخر لفرتة من الزمن، فإن كل 

 .مثري يشري إىل النتائج التي يتوقع أن تعقب االستجابة

فاملثري الذي يوجد عندما تلقى االستجابة تعزيزا يشري إىل أن أداء هذه االستجابة من 

فإن املثري , وعىل العكس من ذلك. "وجود املثري: أي"عزيز يف وجوده املحتمل أن يلقى الت

 وعندما . الذي يوجد يف حالة عدم التعزيز يعطي إشارة إىل أن االستجابة ال يتوقع أن تعزز
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 يكون حينئذ قد قام بالتمييز، فإنهيستجيب الفرد بطريقة مختلفة يف وجود مثريات مختلفة 

إن السلوك : نقول, "املثريات"طريق األحداث السابقة عليها وعندما تضبط االستجابة عن 

 فإذا رمزنا إىل املثري الذي يف وجوده يظهر التعزيز Stimulus Controlتحت ضبط املثري 

وإىل املثري الذي ارتبط بعدم التعزيز بالرمز م وميكن تعديل احتامل حدوث , بالرمز م ف

 .ستبعاد املثري املعزز م فاالستجابة بالزيادة أو النقص بتقديم أو ا

 تحت ظروف متشابهة مع وجود مثريات إن الناس يقومون بسلوك مختلف قليالً

وكنتيجة لوجود عملية ضبط من جانب املثري , تختلف قليال نتيجة لقدرتهم عىل التمييز

 ومن أمثلة ذلك ما نشاهده يف املدارس االبتدائية من . عىل السلوك"الذي يقومون بتمييزه"

بينام ال يفعلون ذلك ,  التالميذ يحتفظون بهدوئهم حني يكون املدرس داخل حجرة الدراسةأن

وهو خارج الحجرة حتى لو كان واقفا عىل بابها، واملوظف يهتم برضاء رئيسه يف العمل وال 

 .يهتم بإرضاء غريه ممن هم يف نفس املستوى الوظيفي لرئيسه

 Shaping التشكيل   6-

ديل السلوك التي تستخدم لتكوين عادات سلوكية جديدة أو احد أساليب تعأهو 

إضافات سلوكية جديدة إىل خربة الفرد السلوكية التي يحتاجها إلمتام عملية التكيف ويشتمل 

ا من السلوك النهايئ بهدف ًا فشيئًعىل التعزيز االيجايب املنظم لالستجابات التي تقرتب شيئ

 .إحداث سلوك جديد

تعليم الطالب الكتابة يتم البدء بتعليمه الطريقة الصحيحة باإلمساك عندما نريد : مثال

ن يبدأ الكتابة من أول أ و،بالقلم وهى مسك القلم بثالث أصابع عن طريق الربع األول منه

 ،ن يكتب عىل السطر وبخط واضح ومقبول بحروف ال متيل عن السطر وهكذاأ و،السطر

 .افأته عن انجازها بنجاحوعند نهاية كل مرحلة من املراحل يتم مك

 Chaining   التسلسل  7-

إجراء لتعليم سلوكيات جديدة يشتمل عىل تعزيز االستجابات البسيطة املوجودة يف 

ذخرية الفرد السلوكية بهدف تطويرها إىل سلوكيات معقدة والعنرص األساس يف هذا اإلجراء 

 .ات التي تتكون منهاهو تحليل املهارات أي تجزئة السلسلة السلوكية إىل الحلق
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 طالب طويل القامة صحيح البنية لديه تآزر حريك مناسب يشاهد املعلم بانتباه :مثال

 . شديد وهو يتحدث عن كيفية قذف كرة السلة إىل مربع كرة السلة

 إىل أجزاء ليك يعلمه Task Analysis يقوم املرىب بتحليل املهارات :دور معدل السلوك

 تعزيز استجابات الطالب البسيطة ليصل به إىل تعلم لعبة كرة سلوكا جديدا يعتمد عىل

يقف الطالب يف املكان املحدد أمام برج السلة يتناول الكرة بيده يرفع الكره : السلة كام ييل

بيده يثبت رجليه ويهيئ جسمه لقذف الكرة يقذف الكرة إىل املربع يالحظ وضع الكرة 

 .وحركتها حقق أو مل يحقق الهدف

 تعزيز السلوك: ثانيا

 عىل أنه اإلجراء الذي يؤدي فيه حدوث السلوك إىل Reinforcementيعرف التعزيز 

توابع ايجابية أو إىل إزالة سلبية اليشء الذي يرتتب عليه زيادة احتامل حدوث ذلك السلوك 

يف املستقبل يف املواقف املامثلة فإن تعزز سلوكا ما يعني ان نزيد من احتامل حدوثه 

الذي يحدث بعد السلوك فيؤدي إىل ) اليشء أو الحالة أو الحدث(ال ويسمى املثري مستقب

 ).2003الخطيب،  (Reinforceتقويته باملعزز 

 ويشري هذا املصطلح إىل نتائج ،والتعزيز هو أهم املفاهيم السلوكية التي قدمها سكرن

فاحتامالت . بع معينةمقوية للسلوك تحدث عندما ينجم عن األمناط السلوكية اإلجرائية توا

عندما تكون ). مبعنى أن قابلية تكراره ثانية يف ظروف مشابه تزداد(حدوث السلوك تقوى 

نتائجه معززة، إن الفأر املحروم من الطعام والذي يعزز ضغطة عىل الرافعة يف صندوق سكرن 

 .ليشء من الطعام، ينزع لضغط عىل الرافعة مرة تلو أخرى

 اإلجراءأنواع التعزيز من حيث 

 : Positive Renforcementالتعزيز االيجايب   1-

هو إضافة أو ظهور مثري محبب بعد السلوك مبارشة مام يؤدي إىل زيادة احتامل 

 ًجداواألمثلة عىل التعزيز االيجايب كثرية . حدوث ذلك السلوك يف املستقبل يف املواقف املامثلة

وزيادة . تأديته لوظيفته املدرسية عىل نحو جيد فالثناء عىل الطالب عند ،يف حياتنا اليومية

وتقبيل الوالد لطفله أو االبتسام له بعد . ا يف الرشكةً جيدراتب املوظف الذي يؤدي عمالً

 .تأديته لسلوك مرغوب فيه كلها أمثلة عىل التعزيز االيجايب
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 :أمثلة عىل التعزيز اإليجايب

السلوك الذي قام به 

 الفرد

مرغوب (ميه املثري الذي تم تقد

 )به

زيادة (النتيجة التي حصلت 

 )السلوك

ـة  ـب بالحـص ـارك الطاـل ـش

 الصفية 

إجاـبـة ممـتـازة : ـقـال ـلـه املعـلـم

 )مرغوب به من قبل الطالب(

ـادة  ـة زـي ـؤدي إىل احتاملـي ـي

الـســــــلوك يف املـســــــتقبل 

  الحقاواملشاركة أكرث

ـا  ـة طعاـم ـت الزوـج طبـخ

 لزوجها

 مرغـوب(ُرس زوجها من طعامهـا 

 )الزوجةبه من قبل 

الحقا مـن املحتمـل أن تعـد 

 الزوجة الطعام

قام الطالب باملشـاركة يف 

 عمل تطوعي 

ــازه  ــني انـج ــه درع يـب ــدم ـل ٌـق

مرغوب بـه مـن قبـل (وتطوعه 

 )الطالب

ـرث يف  ـتامل أن يشــارك أـك اـح

 العمل التطوعي

 

 : Négative Renforcementالتعزيز بالسلب   2-

هات منفره أو مؤملة، عقب إصدار الفرد لالستجابة يشري التعزيز السلبي إىل استبعاد منب

 . يف تعلم هذه االستجابة وتكرارها يف املواقف الالحقةًأيضااملرغوبة، مبا يسهم 

إن التعزيز االيجايب ليس الطريقة الوحيدة لزيادة احتامل حدوث السلوك املرغوب فيه 

يشء أو حدث (بغيض أو مؤمل فباستطاعتنا ان نعمل عىل تقوية السلوك من خالل إزالة مثري 

. وهذا اإلجراء يسمى التعزيز السلبي. بعد حدوث السلوك املرغوب فيه مبارشة) يكرهه الفرد

 كثرية فتناولنا لحبة اسربين يف حالة ًأيضاواألمثلة عىل التعزيز السلبي يف الحياة اليومية هي 

شارع، وتحضري الطالب الصداع، وتخفيف السائق للرسعة عند معرفته بوجود رادار عىل ال

كلها أمثلة عىل . للحصة القادمة ليتجنب ما قد يفعله مدرس املادة املعروف بعقابه الشديد

التعزيز السلبي فجميعها تشمل تجنب املثريات البغيضة مام يؤدي إىل زيادة احتامل الترصف 

 . عىل هذا النحو يف الظروف املامثلة مستقبال

اآلباء واألبناء لقانون التعزيز السلبي فاألبناء يستخدمون وغالبا ما تخضع العالقة بني 

 . للتحكم يف سلوكيات الوالدين) دون ان يعرفوا ذلك بالطبع(هذا القانون 
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ومن الغريب ان أسلوب التعزيز السلبي كوسيلة للتحكم يف السلوك هو سائد يف 

 عن طريق ًن تحكام واألسلوبان ميثال.مؤسساتنا ومدارسنا مثلام يسود استخدام العقاب

أي الحصول (يف مقابل التحكم االيجايب ) مثل الدرجات الضعيفة والتوبيخ(التجنب أو التنفري 

ن االثنني يتضمنان أويخلط فهم التعزيز السلبي والعقاب حيث ). عىل أشياء مرغوبة محبوبة

ىل السلوك  ولكن هذا الخلط يتالىش عندما ننظر إليهام من زاوية أثارهام ع،منبهات مؤملة

 . بينام العقاب يؤدي إىل إيقاف االستجابة أو تقليل حدوثها فقط

فلنتخيل مثال منظر طفلة يف الخامسة من عمرها تقف إىل جانب أمها يف السوق وتريد 

وقد ) نها حلوةإاشرتي يل هذه اللعبة ...... ماما(ان تشرتي لعبة يف البداية قد تقول الطفلة 

، وتطلب الطفلة مرة ثانية من أمها ان تشرتي لها )ا لديك لعب كثريةال لن اشرتيه(تجيب األم 

، بعد ذلك قد تبدأ الطفلة بالبكاء وقد ترصخ )قلت لك ال(اللعبة وتستمر األم باإلجابة 

؛ فإن شيئني )حسنا هات اللعبة(، فإذا قالت األم يف النهاية )ريد اللعبةأ(بصوت أعىل فأعىل 

 :مهمني يكونان قد حدثا

ولو أنه سيتوقف مبارشة بعد حصولها عىل ) بكاؤها ورصاخها(إن سلوك الطفلة : اوال

اللعبة سيزداد احتامل حدوثه يف املستقبل يف املواقف املامثلة ألن رضوخ األم يشكل تعزيزا 

ن عليها البكاء والرصاخ لتحصل أمبعنى آخر فإن الطفلة تكون قد تعلمت . ايجابيا للطفلة

 . عىل ما تريد

رصاخ ( تكون قد تعلمت كيف تتخلص من موقف غري مرغوب فيه ًأيضاإن األم : ثانيا

وطريقة التخلص من هذا املوقف املكروه هي ) الطفلة وإحراجها امام الناس يف السوق

رشاء (إعطاء الطفلة ما تريد، مبعنى آخر فسلوك األم يكون قد عزز سلبيا ولهذا فإن سلوكها 

 . ل حدوثه يف املستقبل يف املواقف املامثلةسيزداد احتام) ما تريده الطفلة

وما يجب تأكيده هنا هو أن التعزيز االيجايب أكرث استخداما يف برامج تعديل السلوك 

يؤدي إىل الهرب ) ألنه يشتمل عىل استخدام مثريات تجنبية(من التعزيز السلبي اذ أن األخري 

Escape والتجنب Avoidanceفالطالب الذي جرب .  املناسبة وغري ذلك من السلوكيات غري

كالتداعي باملرض مثال ليتجنب الذهاب إىل (قسوة عقاب املدرس مثال قد يبدأ بخلق األعذار 

 ). حصة ذلك املدرس خاصة يف حالة عدم التحضري جيدا لها
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كذلك يجب اإلشارة يف هذا السياق إىل ان الكثريين يخلطون بني التعزيز السلبي 

 أنهام إال). املكروهة(جرائيني يشتمالن عىل استخدام املثريات التجنبية والعقاب ألن كال اإل

من خالل إزالة املثريات (بالحقيقة إجراءان مختلفان متاما؛ فالتعزيز السلبي يقوي السلوك 

من خالل (، بينام يؤدي العقاب إىل التقليل أو إيقاف السلوك )التي ال يرغب فيها الفرد

 ).  مرغوب فيها أو إزالة مثريات مرغوب فيها بعد حدوث السلوكتعريض الفرد ملثريات غري

 :وفيام ييل أمثلة عىل التعزيز السلبي

 السلوك الذي قام به الفرد
غري (املثري الذي تم سحبه 

 )مرغوب به

النتيجة التي حصل عليها 

 )زيادة سلوكه(الفرد 

ـــب بجــــد يف  درس الطاـل

 الجامعة 

ـنوية  ـوم الـس ـه الرـس ـحب مـن ـس

 )مثري غري مرغوب بهالرسوم (

ــا يف  ــادة ســـلوكه الحـق زـي

 املستقبل

طبـخــت الزوـجــة طعاـمــا 

 أعجب زوجها 

ــيل  ــن ـج ــا ـم ــا زوجـه فأعفاـه

 الصحون

زاد اهتاممها بطهي الطعـام 

 الحقا

ـحــل الطاـلــب الواجـبــات 

اآلخرينالبيتية قبل الطلبة 

ــدم  ــن التـق ــم ـم ــاه املعـل أعـف

 لالمتحان

زاد االهــتامم الحقــا بحــل 

 الواجبات

 :ملعززات الغذائيةا  3-

لقد أوضحت مئات الدراسات خاصة يف مجال تعديل سلوك األطفال املعوقني أن 

املعززات الغذائية ذات أثر بالغ يف السلوك إذا ما كان إعطاؤها للفرد متوقًفا عىل تأديته 

. لذلك السلوك، واملعززات الغذائية تشمل كل أنواع الطعام والرشاب التي يفضلها الفرد

ب عىل استخدام املعززات مشكالت عديدة حيث يعرتض الكثريون عىل استخدامها إذ ويرتت

ليس مقبوًال أن يجعل تعديل السلوك مرهون بحصول الفرد عىل ما يحبه من الطعام 

 .والرشاب من أجل قيامه بتأدية السلوكيات التي يهدف إليها الربنامج العالجي

 :املعززات املادية  4- 

 كاأللعـاب، القصـص، األلـوان، األفـالم،(ادية األشياء التـي يحبهـا الفـرد تشمل املعززات امل

ـخ... الـصـور، الـكـرة، نـجـوم، ـشـهادة تـقـدير، أـقـالم، دراـجـة ـة ـهـذه )اـل ـالرغم ـمـن فعالـي  ، وـب
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 أن هناك من يعرتض عىل استخدامها، فهناك من يرى أن تقديم معززات خارجية إالاملعززات 

 .ُطلوب منه يعترب رشوة من قبل املعالج أو املعدلللفرد مقابل تأديته للسلوك امل

 :املعززات النشاطية  5-

هي نشاطات يحبها الفرد ويسمح للفرد بالقيام بها يف حال تأدية السلوك املرغوب فيه، 

كالسامح للطفل مبشاهدة برنامجه التلفزيوين فقط بعد االنتهاء من تأديته وظيفته املدرسية 

 . الخ..........ة األلعاب الرياضية املختلفة والرحالت والرسموتشمل املعززات النشاطي

نها أكرث تقبال من املعززات أنه ينظر اليها عىل أإن لهذه املعززات حسنات كثرية منها 

ومن األمثلة عىل . الغذائية واملادية كذلك فاإلشباع نادرا ما يحدث عند استخدام النشاطات

 مشاهدة التلفاز لحضور الربامج املفضلة -ع إىل القصصاالستام: املعززات النشاطية ما ييل

 .لديه بعد االنتهاء من تأدية الوظيفة املدرسية

 "Social Reinforcement  املعززات االجتامعية  6-

ن لهذه املعززات أ منها االبتسام والثناء واالنتباه والتقبيل، وًجداوهذه املعززات كثرية 

مثريات طبيعية وميكن تقدميها بعد السلوك مبارشة ونادرا ما نها أ منها ،ًجداحسنات كثرية 

فالثناء مثال معزز ذو تأثري بالغ يف سلوك اإلنسان وهو كذلك . يؤدي استخدامها إىل اإلشباع

. ا يف الحياة اليومية فهو أكرث أنواع املعززات تقبالًنه من أكرث املعززات شيوعأذ إ ،مثري طبيعي

زز يتجنب معدل السلوك عبارات السلوك املبتذلة ويتجنب التكرار وعند استخدام الثناء كمع

 .املبالغ فيه

 -االبتسام والثناء واالنتباه والتصفيق: ومن األمثلة عىل املعززات االجتامعية ما ييل

ًيجابيا عن الطالب أمام الزمالء واملعلمني أو إالتحدث  - الرتبيت عىل الكتف أو املصافحة

 أنتأحسنت، عظيم، : التعزيز اللفظي كقول-نظرات اإلعجاب والتقدير -األقارب واألصدقاء

 .ذيك فعًال، فكرة رائعة، هذا عمل ممتاز

 :Token Reinforcement Systemsاملعززات الرمزية   7-

 يعرف التعزيز الرمزي عىل أنه عبارة عن مكافآت رمزية تستخدم كبدائل مؤقتة ملعززات

 ا الحًقا، ميكن أن تأخذ شكل اإلشارات، النقاط، الفيش، أكرث مادية، بحيث يتم استبداله
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ويحصل عليها الطالب مقابل أداء سلوك محدد، وتتحد القيم املعطاة لها بشكل مسبق 

 ). 2002روبزو، (

وتعد الفيش معززات رشطية، ألنها ال تحتوي عىل خاصية التعزيز يف البداية، لكنها 

عززات املادية، وهذا هو الذي يعطي املعززات الرمزية تكتسب صفة التعزيز بعد اقرتانها بامل

 ). Kazdin, 1989(فاعليتها 

ومبا أن املعززات الرمزية هي مثريات يف األصل ليس لها تأثري يف السلوك لكنها من خالل 

مبدأ االقرتان تكتسب صفتها بتزامن ترافقها مع مثريات تعزيزية أولية، لذلك باإلمكان 

النقاط أو الفيش : دة من املثريات لتصبح مثريات تعزيزية رمزية، منهااستخدام أنواع عدي

والنجوم والرسوم البيانية التي توضح تقدم السلوك ونجوم ذهبية توضع بجانب اسم الطالب 

ومثال ذلك ميكن تقديم هذه الرموز إىل ). 2001العزة والهادي، (عىل اللوحة يف الصف 

، ويقوم بتمشيط شعره، ويرتدي مالبسه بصورة الشخص الذي يستحم خالل فرتة محددة

وكلام تحسنت سلوكيات املسرتشد مبا يتوافق مع السلوكيات املقبولة . مناسبة، ويجهز رسيره

اجتامعيا، كلام زادت عمليات التعزيز، كام وميكن استخدامها لرشاء أشياء عديدة من األشياء 

لتي يحبها، وحضور األفالم باالعتامد عىل وميكن أن يشرتي بها بعض من املواد ا. التي يرغبها

 .ذلك الدعم املادي الذي تم استخدامه كحافز

 فإذا حفظ آيات من القران ،تلميذ بالصف الثاين االبتدايئ يحتاج إىل تشجيع: مثال آخر

الكريم يعطى بطاقات ذا قيمة محددة ومعروفة لدى التالميذ واملعلم وبعد فرتة محددة 

 .ات من التلميذ ثم مينح التلميذ ما استحقه من املكافآت العينيةيجمع املعلم البطاق

 : التعزيز التفاضيل للسلوكيات األخرى  8-

يتضمن هذا اإلجراء تعزيز الشخص يف حالة امتناعه عن القيام بالسلوك غري املرغوب 

فيه لفرتة زمنية محددة، ويعتمد طول تلك الفرتة عىل معدل حدوث السلوك املستهدف قبل 

بعبارة أخرى، يشتمل هذا اإلجراء عىل محو السلوك غري املرغوب فيه وتعزيز . البدء مبعالجته

 .السلوكيات األخرى املرغوب فيها

 :ويتطلب استخدام هذا اإلجراء إتباع الخطوات التالية

 .تحديد السلوك املراد تقليله وتعريفه إجرائيا -1 
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 . ناع عن تأدية السلوك املستهدف أثناءهاتحديد الفرتة الزمنية التي يجب عىل الشخص االمت -2 

 . قياس السلوك املستهدف أثناء تلك الفرتة بشكل متواصل -3 

تعزيز الشخص يف حالة امتناعه عن تأدية السلوك املستهدف يف الفرتة التي تم  -4 

 ).Deitz & Repp, 1983(تحديدها 

م بالتلفظ طالب يتحدث بألفاظ بذيئة، يحدد أسبوع يف حالة أمتنع عن القيا: مثال

 .بألفاظ بذيئة، وقام بأي سلوك آخر مقبول وانتهت الفرتة يتم تعزيزه

 : التعزيز التفاضيل للسلوك النقيض أو البديل  9-

 باالشرتاط املضاد إذ أنه يشتمل عىل تعزيز الشخص عىل القيام ًأيضايسمى هذا اإلجراء 

فبدًال من توبيخ ). ,Dietz & Repp 1983(بسلوك ال يتوافق والسلوك غري املرغوب فيه 

ًالطالب أو معاقبته جسديا عندما يجيب عن األسئلة دون أن يرفع يده، يستطيع املعلم أن 

عليه عندما يرفع يده، وهو كذلك يستطيع ضبط سلوك الخروج من املقعد بتعزيز الطفل يثنى 

إىل أخرى يف بنه من غرفة أوباملثل يستطيع األب أن يقلل من تنقل .  يجلس يف املقعدعندما

 يف األرسة اآلخرينيده الطعام بتعزيزه عندما يجلس بشكل مناسب من األفراد البيت وىف 

 وهكذا، يكون السلوك بديًال لسلوك آخر إذا كان من املستحيل أن يحدث معه .لتناول الطعام

 .يف الوقت نفسه

الب عن طالب يقوم من مقعده، يحدد أسبوع كمدة زمنية ويف حالة امتنع الط: مثال

 . من املقعد، وقام بسلوك نقيض وهو الجلوس يف املقعد يف ذلك األسبوع يتم تعزيزهالقيام

 : التعزيز التفاضيل للزيادة التدريجية  10-

يشتمل هذا اإلجراء عىل تعزيز الشخص عندما يصبح معدل حدوث السلوك غري 

طيع وصف الخطوات التي ونست. املرغوب فيه لديه أقل من قيمة معينة يتم تحديدها مسبًقا

 ).Polsgrove & Reith, 1983: (يجب إتباعها عند استخدام هذا اإلجراء كام ييل

 .تحديد السلوك املستهدف وتعريفه إجرائيا -  أ 

 .قياس معدل حدوثه قبل البدء مبعالجته  -ب

 .تحديد معايري التعزيز -ج
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املعيار الذي (قيمة املحددة تقديم املعززات إذا كان معدل حدوث السلوك أقل من ال -د

 ).تم وضعه

 يحدد أسبوع، ويف حالة انقضاء األسبوع 10 مرات من أصل 3طالب يحل واجباته : مثال

إن هذا اإلجراء ال يهدف إىل .  يتم تعزيزه7 عدد من الواجبات مبقدار 10وحل من أصل 

  حيث أن كليهامShapingوهو شبيه باإلجراء املعروف بالتشكيل . إيقاف السلوك بل إىل تقليله

ولكن التعزيز التفاضيل النخفاض معدل السلوك . ًيحاول تحقيق األهداف املتوخاة تدريجيا

 ).1999 عامر،(يعمل عىل إضعاف السلوك بينام يعمل التشكيل عىل تقويته 

 : التعزيز التفاضيل للنقصان التدريجي  11-

اد نقصانها، ويف حالة نقصان يتم تحديد فرتة زمنية معينة، وتحديد نسبة معينة ير

طالب ميص أصبعه يف اليوم الواحد : مثال. السلوك بعد انقضاء الفرتة الزمنية يتم تعزيز الفرد

مقدار ساعتني، ويحدد معه أن يقل ليصبح نصف ساعة، ويف حالة انقضت الفرتة املتفق فيها 

 . تعزيزهمع الفرد ولنفرض أسبوع وبعد انقضاء األسبوع فإذا قل السلوك فيتم

 التعاقد السلويك: ثالثا

ّالتعاقد السلويك هو أحد الوسائل الفعالة التي نستطيع من خاللها استخدام التعزيز 

بشكل منظم بهدف تسهيل عملية التعلم وزيادة الدافعية، ونستطيع تعريف التعاقد 

من السلويك بأنه اتفاقية مكتوبة مع الطالب حول موضوع ما ويحدد فيه ما هو مطلوب 

 .ًالطالب ونوع املكافأة من املعالج ويلتزم فيها الطرفان التزاما صادقا

 وأيضا يعرف التعاقد السلويك بأنه اتفاقية مكتوبة توضح العالقة بني املهمة التي سيؤديها

 فالعقد السلويك ال يختلف من حيث املبدأ ،الفرد واملكافأة التي سيحصل عليها نتيجة لذلك

 والتي يتعهد فيها طرف بتقديم خدمات معينة مقابل مبلغ من املال عن العقود التجارية

خر فالعقد السلويك هو اتفاق بني طرفني تحدد آ مبعنى ،متفق علية يدفعه الطرف األخر

رشوطه عن طريق التفاوض، يتعهد فيه الطرف األول بتأدية سلوك معني ويتعهد فيه الطرف 

وقد يكون هذان الطرفان املعلم . تفق عليهاالثاين بتعزيز ذلك السلوك حسب الرشوط امل

 .والطالب أو األب واالبن أو الزوجة أو املرشد والفرد الخ
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 :محتويات العقد السلويك

 :يشمل عىل عنرصين أساسيني

 :املهمة املطلوبة وتشمل عىل: أوال

 .من هو الشخص الذي سيؤدي املهمة -  أ 

 .ماذا سيفعل الشخص  -ب

 . بتأدية املهمةمتى سيقوم الشخص -ج

 .ما هي رشوط قبول األداء -د

 املكافأة التي سيحصل عليها عند التنفيذ: ثانيا

 .من الذي سيحكم عىل األداء يقرر إعطاء املكافأة -  أ 

 .ما هي املكافأة  -ب

 .متى ستعطى املكافأة -ج

 .ما كميه املكافأة -د

 والتقصري يف الواجبات تستخدم يف تغيري السلوك السلبي كالرسقة والعدوان: مثال

املدرسية ويستخدمه معدل السلوك مع الطالب الذي اعتاد عىل إثارة الفوىض يف الفصل عىل 

ن يكف عن هذا السلوك مقابل عقد يتم بينهام مبقتضاه يحصل عىل درجات يف السلوك إذا أ

ه امتنع عن إثارة الفوىض يف ربع الساعة األوىل من الحصة ويستخدمه الطالب مع نفس

 .فيكتب إذا عملت كذا فسوف امنح نفيس كذا

 العقاب للسلوك: رابعا

ا ما بحيث يعمل عىل يعرف العقاب عىل أنه إجراء أو حدث غري سار يتبع سلوكً

  .إضعاف احتاملية حدوثه أو تكراره

وهو إخضاع الطالب إىل نوع من العقاب بعد اإلتيان باستجابة معينة، فالطالب إذا ناله 

ّا كف عن ذلك العدوان، وهنا يقوم ًا أو جسديً نفسياآلخرين اعتدى أو أذى العقاب كلام

اللوم الرصيح والتوبيخ، التهديد : املعالج أو املعلم باستخدام أسلوب من أساليب العقاب

، ، عزله يف غرفة خاصة لفرتة من الزمناآلخرينوالوعيد، إيقافه عىل الحائط ومنعه من مالحظة 

 .الخ... ن إذن، منعه من االشرتاك يف النشاط الذي مييل اليهعدم مغادرة مقعده دو
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 Positive punishmentأو العقاب من الدرجة األوىل  العقاب االيجايب  - أ

يتمثل هذا النوع يف إتباع السلوك غري املرغوب به بإجراء غري سار بهدف إضعاف 

ألنه يتم فيه ) اب التقديمعق(ويعرف هذا اإلجراء باسم . احتاملية تكرار مثل هذا السلوك

توبيخ الطالب ملخالفته تعليامت املدرسة، أو (تقديم غري مرغوب فيه، ومن األمثلة عليه 

ومثل هذا النوع . مثل تنظيف غرفة الصف أو حل وظائف إضافية. تكليفه القيام مبهام فردية

غري مرغوب من العقاب يطلق عليه بإجراء العقاب من خالل اإلضافة، حيث يعاقب السلوك 

 .فيه بأن تكون نتائجه غري مرغوب فيها، وذلك من خالل إتباعه ملثري مؤمل

 :مثال عىل العقاب اإليجايب

 النتيجة التي أدت الحقا املثري الذي تم تقدميه للفرد السلوك الذي قام به الفرد

قام الطالب باملشاغبة أثناء 

 الحصة 

ـقـام املعـلـم بـتـوبيخ الطاـلـب 

 )بهمثري غري مرغوب (

 تقليل سلوك املشاغبة الحقا

 قل سلوك رضب األخ الحقا قام والده بالرصاخ عليه  قام األخ برضب أخيه

ــداد  ــة بإـع ــت الزوـج قاـم

 وجبة الطعام 

ـقــام اـلــزوج ـبــالتعليق ـعــىل 

ـام ـوب  (الطـع ـري مرـغ ـري ـغ مـث

 )للزوجة

 مل تقم الزوجة بإعـداد الوجبـات

 الحقا بالشكل املناسب

 Removal punishment   العقاب من الدرجة الثانية العقاب بالسلب أو  - ب

. يسمى هذا النوع بعقاب اإلزالة إذ يتم من خالله إزالة معزز أو يشء سار مرغوب فيه

كنتيجة لقيام الفرد بسلوك غري مرغوب فيه بحيث يسعى من خالل هذا اإلجراء إىل تقليل 

 عد اإلقصاء والحرمان وتكلفة االستجابةوي. احتاملية ظهور هذا السلوك أو التوقف عن القيام به

 :من األساليب الرئيسية التي يقوم عليها هذا اإلجراء ومن األمثلة

 .تنزيل رتبة ضابط العسكرية نظرا ملخالفته التعليامت -1 

   .نقل املوظف إىل منطقة نائية -2 

 .حرمان طفل من مامرسة لعبة القدم لرضبه أخيه أو لعدم حله الوظائف املدرسية -3 
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 :ام ييل أمثلة عىل العقاب السلبيوفي

املثري التي تم سحبه وهو  السلوك الذي قام به الفرد

 محبب

 السلوك الذي نتج الحقا

عالمـة قام االبن بالحصول عىل 

 مشاهدة منخفضة نتيجة سلوك

 التلفاز املتزايد

 قام الوالد مبنعه من املرصوف

 اإلضايف ملدة أسبوع

قل سلوك مشاهدة التلفاز 

 الحقا

ــب باملشـــاغبة يف  ــام الطاـل ـق

 الحصة الصفية 

قام املعلم بحرمانه من حصة 

 الرياضة 

 قل سلوك املشاغبة الحقا 

قاـمـت الزوـجـة بإـعـداد وجـبـة 

 الطعام لزوجها 

ـقــام اـلــزوج ـبــرفض تـنــاول 

 الطعام

قل سـلوك إعـداد الطعـام 

 الحقا

 :اط اإلجرايئاألساليب السلوكية التي تخفض تقليل احتامل السلوك ومبنية عىل اإلرش

 Extinctionاإلطفاء : أوال

. يقصد باإلطفاء ذلك األسلوب الذي يتوقف فيه سلوك معني نتيجة لتوقف تعزيزه

 أو التوقف عن االلتفات,  التوقف عن إثابة السلوك باملكافأة والجوائز،ويعترب من قبيل اإلطفاء

: ويعرف ولبي اإلطفاء بأنه. للسلوك إذا كان هذا االلتفات أو االهتامم يعمل كمعزز للسلوك

الضعف املتدرج الذي يظهر عادة عندما تستثار االستجابة املقصودة بشكل متكرر بدون 

 ).1982 ولبي،(تقديم التعزيز 

 )2003الخطيب، : (خصائص السلوك الذي يخضع لإلطفاء

 خدم بالرغم من أن االطفاء إجراء يست:السلوك الخاضع لإلطفاء يقوى تقليديا يف البداية -1 

 أن السلوك يقوى تقليديا يف البداية بدال إالمن أجل تقليل السلوك غري املرغوب فيه 

وتعد هذه الظاهرة ليست مفاجئة وال هي سيئة، حيث سيبدي الفرد . من أن يضعف

مقاومة عنيفة يف البداية لتوقف التعزيز الذي كان يحصل عليه، فهو سيحاول كل ما يف 

 .جهده للحصول عليه كاملعتاد
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اإلطفاء يؤدي إىل ظهور استجابات انفعالية مختلفة يف : العدوان الناتج عن اإلطفاء -2 

، وخاصة يف املراحل األوىل، ماذا يحدث عندما تحاول مثال )كالعدوان والغضب( البداية

 التلفاز فتكتشف أنه معجل، إنك يف البداية ستحاول تشغيله مرة بعد أخرى، تشغيل

ويحدث . ات أنه مل يعمل فأنت قد تغضب وقد ترضب التلفازفإذا تبني لك بعد عدة مر

هذا السلوك بسبب أن السلوك كان يحصل عىل تعزيز يف املايض، أما اآلن فالتعزيز قد 

ومن املالحظ أن هذه االستجابات . توقف فال صوت تسمعه وال صورة تشاهدها

وهذه . اآلخرين االنفعالية قد تكون موجهة إما نحو املعالج أو نحو الذات أو نحو

 .الظاهرة تسمى بالعدوان الناتج عن اإلطفاء

االطفاء ال يعمل عىل : السلوك الخاضع لإلطفاء يضعف تدريجيا وليس مرة واحدة -3 

 بل إن توقف السلوك غالبا ما يكون تدريجيا، فإذا حاولنا فتح باب ،اًإيقاف السلوك فور

 عدم االستمرار يف محاولة فتحه، البيت فوجدنا أنه مل يعد يفتح فذلك لن يؤدي بنا إىل

 بعد محاوالت عديدة إالولكننا نحاول فتحه مرة تلو األخرى وال نتوقف عن ذلك 

: فاشلة، وتتوقف رسعة اختفاء السلوك عند خضوعه لإلطفاء عىل عدة عوامل ومنها

كمية التعزيز الذي كان يحصل عليها الفرد يف املايض، وجدول التعزيز الذي كان 

 .ا كان أصعب عىل اإلطفاءًيخضع له فإن كان متقطعالسلوك 

ويعتمد كذلك عىل درجة حرمان الفرد من املعزز، فالشخص الذي بدى عليه وقت 

طويل نسبيا دون الحصول عىل املعزز سيبدي مقاومة أكرب لإلطفاء من الشخص الذي 

 الجهد توفر له املعزز مدة طويلة قبل خضوعه لإلطفاء، كام يعتمد كذلك عىل مقدار

 .الذي يتطلبه السلوك من الفرد فكلام كان الجهد أكرب كانت مقاومته لإلطفاء أقل

 يف بعض األحيان قد يظهر السلوك من جديد بعد: قد تحدث االستعادة التلقائية للسلوك -4 

 ).Spontaneous Recovery(اختفائه، وهذه الظاهرة تسمى باالستعادة التلقائية 

  يف الصف سؤاال معينا فيقف احد الطالب ملوحا بيده قائًاليسال املعلم الطالب: مثال

 أنا اعرف فال مينح املعلم الطالب فرصة اإلجابة أو املشاركة فيكون املرىب قد أستاذأنا يا 

 .اخضع سلوك الطالب غري املرغوب وهو رفع اليد والصوت معا لإلطفاء
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  Overcorrectionالتصحيح الزائد : ثانيا

 ليس من السهل تعريفه ويشتمل عىل توبيخ الطالب بعد قيامه هو إجراء معقد

غري املرغوب فيه وتذكريه مبا هو مرغوب وما هو غري مرغوب ومن ثم يطلب منه إزالة بالسلوك 

 والقيام "تصحيح الوضع" التي نتجت عن سلوكه غري املقبول وهو ما يسمى األرضار

 تقليله بشكل متكرر لفرتة زمنية محددة بسلوكيات مناقضة للسلوك غري املرغوب الذي يراد

 ."املامرسة االيجابية"وهو ما يسمى 

والعامل الحاسم الذي يعمل عىل إنجاح التصحيح الزائد هو عدم تعزيز الفرد أثناء 

 .تأديته السلوكيات التي تطلب منه وأن تكون مدة تلك السلوكيات طويلة مبا فيه الكفاية

 :الزائد ما ييلومن األشكال الرئيسية للتصحيح 

يستخدم هذا األسلوب ملعالجة األمناط السلوكية التي : التدريب عىل العناية الفمية -1 

تشمل استخدام الفم بطريقة غري مناسبة كالشتم واإلهانة والسب ويستمر التدريب يف 

 . دقائق3املرة الواحدة قرابة 

تصحيح الزائد إن هذا الشكل هو أكرث أشكال ال: التدريب عىل الحركات الوظيفية -2 

املستخدمة يف برامج تعديل السلوك، وهذا الشكل يستخدم يف العادة لخفض اإلثارة 

الذاتية بنشاطات حركية متعبة وإذا مل يتعاون الشخص فهو يرغم عىل ذلك ويستمر 

 . دقيقة15التدريب يف املرة الواحدة زهاء 

، ك الفوىض والتخريبيستخدم هذا األسلوب لخفض سلو: التدريب عىل الرتتيب املنزيل -3 

ن يعيد الوضع إىل أفضل مام كان عليه قبل أويف هذه الطريقة يطلب من الطالب 

فعىل سبيل املثال، إذا أفسد الطالب ترتيب املقاعد . قيامه بسلوكه غري املرغوب به

 20 ًيطلب منه إعادة ترتيبها وتنظيفها جميعا، ويستمر التدريب يف املرة الواحدة حوايل

 .دقيقة

يستخدم هذا األسلوب ملعالجة السلوك العدواين : لتدريب عىل الطأمنينة االجتامعيةا -4 

 وفيه يطلب من الطالب أن يعتذر بشكل متكرر عن سلوكه العدواين اآلخرينتهديد أو 

يوايس الطالب املعتدى عليه، وقد يطلب من الطالب املعتدي أن ميارس عملية وأن 

طريقة مهذبة ويستمر التدريب يف املرة الواحدة التفاعل مع الطالب املعتدى عليه ب

 . دقيقة20حوايل 
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ًاستخدام مامرسة الرياضة لدى طالب ميارس هذا السلوك كثريا لتعزيز سلوك آخر : مثال

ال يرغبه الطالب مثل االهتامم بالدراسة وتنفيذ الواجبات املدرسية وذلك بغرض تقوية 

ذي يشارك فيه الطالب وعنده رغبة فيه ميكن احتامالت ظهور السلوك األخري فالنشاط ال

 .استخدامه كنشاط معزز لنشاط آخر نادرا ما يشرتك فيه

  Time Outاإلقصاء : ثالثا

هو الذي قرر أن العزلة , الن من يري فيه حامية للذات, اإلقصاء هو قرين العزلة

 كام من ،إلقصاءان املقصد النهايئ من ا. وحدها هي التي تؤمن له البقاء عيل قيد الحياة

نه إجراء عقايب إويعرف اإلقصاء عىل .  هو إلغاء كينونة اإلنسان وعيا قدرة وفعال،اإلدماج

يعمل عىل تقليل السلوك غري املرغوب فيه من خالل إزالة املعززات االيجابية مدة زمنية 

أبو  (:محددة بعد حدوث ذلك السلوك مبارشة وميكن أن يأخذ اإلقصاء أحد الشكلني التاليني

 )2006؛ الفسفوس، 2006غريبة، 

إقصاء الطالب عن البيئة املعززة وذلك بعزله يف غرفة خاصة ال يتوفر فيها التعزيز  -  أ 

 ."العزل" أو "غرفة اإلقصاء"وتسمى 

سحب املثريات املعززة من الطالب ملدة زمنية محددة بعد تأدية السلوك غري املرغوب   -ب

 .فيه مبارشة

ًقصاء إجراءا عقابيوحتى يكون اإل ا يعمل عىل الحد من السلوك غري املقبول فالبد من ً

ًاستخدامه بشكل صحيح وإال فقد ال يكون اإلقصاء عقابا دامئًا وإمنا تعزيزا للطالب، لذا البد  ً

 )2007الدريعي، : (من مراعاة النقاط التالية عند استخدام هذا اإلجراء وهي

 ، وإال قد تعمل عىل زيادته، إليها غري معززة لسلوكهأن تكون البيئة التي يقىص الطالب -1 

بل قد يقوم الطالب بالسلوك غري املقبول من أجل نقله إىل غرفة اإلقصاء إذا كانت 

 .ُمعززة أكرث من البيئة التي أقيص عنها

 بل االقتصار عىل ،عدم الدخول يف نقاش مطول مع الطالب املرسل إىل غرفة اإلقصاء -2 

زاء ذلك هو العزل يف غرفة اإلقصاء، ويف حال رفض الطالب الذهاب تذكريه مبا فعل وج

 .إىل غرفة اإلقصاء تجنب قدر املستطاع أن تلجأ إىل أخذه بالقوة

 .عدم إطالة فرتة اإلقصاء عن عرش دقائق -3 
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 االنتظام يف تطبيق اإلقصاء واالبتعاد عن العشوائية وتطبيقه حال حدوث السلوك وبدون -4 

 . الطالب يف البداية أو قاوم ما تفعلهتأخري حتى ولو اشتىك

 .ارشح للطالب أسباب اتخاذ اإلقصاء بحقه -5 

عدم إعادة الفرد إىل البيئة التي أقيص عنها ما دام ميارس نفس السلوكيات غري املقبولة  -6 

 .ويف حالة عدم نجاح اإلقصاء البد من استخدام إجراء عقايب أخر

ه رغبة ملامرسة الرياضة فيتم حرمان طالب أصدر سلوكا غري مرغوب فيه ولدي: مثال

 .الطالب من حصة الرتبية البدنية يف اليوم الذي أصدر فيه السلوك غري املرغوب

 Response Costتكلفة االستجابة : رابعا

حيث يتم ) عقاب سلبي(تعترب تكلفة االستجابة نوع من أنواع العقاب من النوع الثاين 

أو املعززات االيجابية، والذي يتوقف عىل أداء سلوك فيها خسارة ملقدار معني من التعزيز 

غري مالئم ويؤدي إىل تقليل احتاملية حدوث السلوك يف املستقبل أو حذفه، وميكن للمعلم 

ًمعالجة الكثري من السلوكيات غري املرغوبة سواء التعليمية أو النظامية بهذا اإلجراء نظرا 

ًتعلم بأنه يخرس شيئا من حقه أو ما يستحق لسهولة تطبيقه، وتكمن األهمية يف شعور امل

 ).2008أبو حامد، (ومبعنى آخر أن السلوك غري املرغوب فيه سوف يكلفه الكثري 

ًمعلم يقلل من مدة الفرصة اعتامدا عىل السلوك الغري مرغوب : ومن األمثلة عىل ذلك

معني من التعزيز وكل حدوث للسلوك الغري مالئم يقابله فقدان مقدار . فيه أو غري املالئم

ًوليك يكون هذا اإلجراء فاعال ومثمرا البد من إتباع . االيجايب الذي كسبه الفرد سابًقا

 :الخطوات التالية

 .توضيح طبيعة اإلجراء للطالب قبل البدء بتطبيقه -1 

 .تحديد السلوك املراد تعديله -2 

 .تعزيز السلوكيات املرغوبة -3 

 .ف تبيان أسباب فقدان الطالب للمعززاتتقديم التغذية الراجعة بشكل فوري وذلك بهد -4 

ن ذلك يؤدي إىل تعود الطالب االبتعاد عن زيادة قيمة الغرامة أو املخالفة تدريجيا أل -5 

 .عىل الزيادة التدريجية وبالتايل يفقد اإلجراء فعاليته
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 .تطبيق هذا اإلجراء مبارشة أي بعد حدوث السلوك غري املرغوب فيه -6 

 املعززات التي يف حوزته الن ذلك سيؤدي إىل اإلحباط عدم حرمان الطالب من جميع -7 

 . وردة الفعل غري املناسبة وعدم نجاح اإلجراء العالجي

 )2008أبو حامد، : (وميكن تطبيق تكلفة االستجابة بالطرق األربعة التالية

 يكسب الطالب نجمة عن كل واجب:  مثال.تطبيق تكلفة االستجابة مع رشط التعزيز -1 

  ).عدم حل الواجب(ًتزامن يخرس الطالب نقاطا عند عدم حدوث السلوك يؤديه وبشكل م

ًتطبيق تكلفة االستجابة من خالل تغريم الفرد مقدارا محددا -2  يخرس الطالب :  مثال.ً

وهنالك .  حني قيامه بسلوك غري مالئم أو إظهاره عدم الطاعةتهدقائق من اسرتاح

ًمواقف يعترب غري مالئم قانونيا أو أخالقيا ا  .الستبعاد فيها مثل معززات الطعام والرشابً

تطبيق تكلفة االستجابة من خالل توفري معززات بشكل غري مرشوط ويتم من خاللها  -3 

 . وصف الرشط كامًال وتحديد ظرف الزمان واملكان

 أي إذا قام عضو يف مجموعة بسلوك ،تطبيق تكلفة االستجابة تشمل عواقب جامعية -4 

 . ها تخرس مقدار محدد من التعزيزغري مقبول فان املجموعة كل

 Negative Practiceاملامرسة السلبية : خامسا

إجراء آخر لتقليل السلوك غري املقبول هو اإلجراء املسمى باملامرسة السلبية، وهو 

يشتمل عىل الطلب من الفرد حال تأديته للسلوك غري املقبول الذي يراد تقليله، أن يقوم 

يف النهاية يصبح ). Foxx, 1982(متواصل فرتة زمنية محددة بتأدية السلوك نفسه بشكل 

ًذلك السلوك شيئا مكروها ومزعجا للفرد ً لقد اقرتح هّل أن تأدية السلوك بشكل متكرر . ً

تؤدي إىل التعب، وأن التعب مزعج للفرد بينام تؤدي فرتات االسرتاحة إىل زوال التعب بشكل 

ًمعززا سلبيا للفرد وهكذا افرتض هّل أ ن التعب واملثريات املنفرة األخرى تولد نزعة نحو ً

 .االمتناع عن تأدية السلوك املسبب له

ً نادرا يف برامج تعديل السلوك، والسبب هو أنه إال ال تستخدم ًأيضاواملامرسة السلبية 

ليس من املنطق يف يشء وال هو باألمر املفيد الطلب من الفرد تأدية السلوك غري املقبول 

 خاصة  (ًجدا يف حاالت قليلة إالكذلك فهذا اإلجراء ليس باإلجراء املناسب . ةمرات عديد

  فنحن بال). الخ...عندما تكون السلوكيات املستهدفة سلوكيات ال إرادية كالتأتأة، ومص اإلبهام،
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شك لن نستخدم املامرسة السلبية لتقليل السلوك العدواين مثًال ألن نتائج ذلك ستكون 

 ).Clarizo, 1980(وخيمة 

ًويخلط البعض أحيانا بني اإلشباع واملامرسة السلبية، فاإلشباع يتعلق باملعزز بينام 

السلبية تتعلق بالسلوك، كذلك فاإلشباع يعني تقديم املعزز قبل حدوث السلوك، بينام  املامرسة

 التأكد وليك تؤدي املامرسة السلبية نتائج إيجابية يجب.  السلبية تحدث بعد السلوكاملامرسة

 :مام ييل

ًيجب أن تتطلب املامرسة السلبية جهدا جسدا كبريا من الفرد؛ لضامن كونها شيئا مكروها -  أ  ً ً ً. 

ًإنها تتطلب توجيه الفرد جسديا للقيام باملامرسة السلبية يف حالة رفضه عمل ذلك تلقائيا  -ب ً. 

 ).Foxx,1982(ية يجب االمتناع عن تعزيز الفرد كامًال أثناء املامرسة السلب -ج

 Satiationاإلشباع : سادسا

هو تقديم املعززات بطريقة متواصلة لفرتة زمنية محددة بحيث تفقد قيمتها 

كام أن . التعزيزية وتصبح هذه املعززات غري مؤثرة نتيجة لحدوث اإلشباع عند الفرد

مها، فالحلوى لن املعززات لن تكون فاعلة ما مل يحرم منها الفرد لفرتة من الوقت قبل استخدا

 .تكون معززة للطفل الذي كان قد أكل قبل وقت قصري علبة كبرية من الحلوى

 : استخدام أسلوب اإلشباع يف العالج

 .قياس السلوك املرغوب فيه وغري املرغوب بشكل مبارش -1 

 .تحديد املعزز الذي يعمل عىل استمرار حدوث السلوك غري املقبول -2 

 .عزز لفرتة معينةتزويد الفرد بكمية كبرية من امل -3 

 .من خالل هذا اإلجراء يحصل الفرد عىل املعزز بتواصل قبل تأديته للسلوك غري املرغوب -4 

 :استخدام أسلوب اإلشباع يف املدارس 

 :ميكن استخدام أسلوب اإلشباع يف املدارس ملعالجة الحاالت التالية

 .الطالب الذي يطلب الخروج من الصف بصورة مستمرة -1 

 .يقوم بربي قلمه الرصاص مرات عديدة بدون مربرالطالب الذي  -2 

 .معالجة بعض حاالت التدخني -3 

 .غريها من السلوكيات غري املقبولة ومعالجة بعض حاالت الرسقة -4 
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 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 الفروض التي يقوم عليها اإلرشاط الكالسييك 

  ب اإلرشاط الكالسييكأسالي 

  تقليل الحساسية التدريجي  : أوال 

  العالج باإلفاضة أو التفجري: ثانيا 

  العالج باإلرشاط التنفريي: ثالثا 
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 الفصل السادس

  األساليب السلوكية الكالسيكية

 

 

 :املقدمة

ضوية والوسط وليست يعتقد بافلوف أن النشاطات النفسية املركبة نتاج للعالقة بني الع

شيئا آخر غري ردود األفعال املنعكسة الرشطية التي تجسد استجابة العضوية إزاء الوسط 

الذي توجد فيه والذي ميثل بدوره عامال خارجيا فإىل جانب األفعال املنعكسة الفطرية والتي 

شكال تستند إىل أسس ترشيحية بيولوجية توجد أفعال منعكسة مكتسبة رشطيه تعرب عن األ

 ).1986 كركوتيل،(األكرث تطورا للنشاطات اإلنسانية 

  :الفروض التي يقوم عليها اإلرشاط الكالسييك

 ا، أي يستجر استجابة انعكاسية متعلمة، وذلك عن ًا رشطيًكل مثري محايد ميكن جعله مثري

 .طريق االقرتان والتكرار

 ية من تكرار اقرتانها باملثريات تكتسب املثريات الرشطية قوتها يف انتزاع االستجابة الرشط

الطبيعية، فكلام زاد تكرار مرات تقديم املثري الرشطي مع املثري الطبيعي كلام زادت 

 .االستجابة الرشطية قوة وتعزيز

  تنطفئ االستجابة الرشطية تلقائيا أو تزول إذا قدمت املثريات الرشطية وحدها ملرات

 .عديدة دون تعزيزها باملثريات الطبيعية

  قد تعود االستجابة الرشطية تلقائيا بعد فرتة من انطفائها حتى بدون تعزيزها باملثري

 .الطبيعي

  ميكن تكوين عملية االرشاط ملثريات أخرى غري فسيولوجية أو بيولوجية، كام ميكن أن

 .يكون الزمن نفسه مثريا رشطيا
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 يل املقرتن باملثري الطبيعي ميكن تعميم املثري ويتوقف ذلك عىل درجة الشبه بني املثري األص

 .واملثري املشابه أو املعمم

  ميكن للكائن الحي التمييز بني املثريات األصلية واملثريات املشابهة عن طريق التعزيز

 .واالنطفاء التلقائيني

 مثل ميكن نقل االرتباط الرشطي بني املثريات الرشطية واالستجابات الرشطية لثالث درجات ،

 .يف السريكتدريب الحيوانات 

  يف تكوين استجابات انفعالية ) االنعكاس الرشطي(ميكن استخدام االستجابة الرشطية

 . مرشوطة كالخوف والقلق واالنفعال والرسور

 :أساليب اإلرشاط الكالسييك

 systematic desensitization تقليل الحساسية التدريجي: أوال

الج السلويك، يستخدم يف عالج التخلص املنظم من الحساسية أسلوب من أساليب الع

 ،Counter conditioning حاالت القلق والخوف، ويقوم عىل أساس من قاعدة اإلرشاط املضاد

ويرجع تطوير هذا األسلوب واستخدامه يف مجال العالج النفيس إىل األبحاث التي قام بها 

 لكف بالنقيضوالتي ظهرت تحت عنوان العالج با, يف جنوب إفريقيا Wolpe جوزيف وولبيه

Reciprocal inhibition. 

 : املتبادلالكف

كف كل من منطيني سلوكيني مرتابطني بسبب تداخلهام وإحالل استجابة متوافقة محل 

 .االستجابة غري املتوافقة أي يتم استبدال عادة سلوكية بعادة أخرى

ذكار طالب ال يهتم باستذكار دروسه ويحب االنشغال عنها والعزوف عن االست: مثال

 أن يحل عادة القراءة للدروس محل إالاليومي فام عىل املرىب أو املرشد أو معدل السلوك 

عادة اإلهامل والعزوف عن طريق تعويد الطالب عىل القراءة وحثه بشكل مستمر 

ومالحظته أثناء إبعاد نفسه عن القراءة واستذكار الدروس ومالحقته بحيث يقوم املرشد 

للطالب يوفق بني تلبية هواياته املقبولة وبني القيام بواجب بتصميم جدول استذكار 

 .االستذكار إىل جانب الوقت املخصص للقيام بااللتزامات الدينية واالجتامعية
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األخرى التي يستخدمها أخصائيو العالج النفيس املعريف لتغيري ) الفنيات(ومن األساليب 

استخدام أسلوب الكف املتبادل، . اآلخرينن األفكار غري املنطقية والالعقالنية عن الذات وع

ا ًنه ال ميكن أن يكون سعيدأا يف ذات الوقت، كام ًا ومطمئنفاإلنسان ال ميكن أن يكون قلًق

طريق ًوتعيسا يف وقت واحد، ولذلك يستبدل استجابات القلق باستخدام الطأمنينة عن 

 يواجه اإلنسان بعض املواقفاستخدام االسرتخاء والطأمنينة التدريجية عىل االقل عندما 

ونفس املقولة السابقة تنطبق عىل الفكر فاإلنسان منطقيا وعقالنيا وغري منطقي . املهددة له

 يف نفس الوقت عندما ًأيضاغري عقالين يف وقت واحد، وال ميكنه أن يتبنى الفكر ونقيضها 

 خص أفكاره الداخلية من املمكن أن يغري أي شفإنهيكون بصدد التفكري يف موقف ما، ولذلك 

دائه لعمل ما مع تصوره مبدى أفمن املمكن أن يربط بني . السالبة ليحل محلها أفكار موجبة

نه مجرد عبء ثقيل ال أاملنفعة التي يحققها له هذا العمل، بدال من تصوره للعمل عىل 

الوقت يطاق، وهذه الطريقة فعالة يف أحداث التعديل السلويك املطلوب، كام أنها يف نفس 

تحسن من إدراك اإلنسان لبيئته حتى وىف املواقف الصعبة، فيدرك البيئة عىل أنها ليست 

 .مهددة له ال داعى للخوف أو القلق من املواقف التي يواجهها فيها

 :مبدأ تقليل الحساسية التدريجي

بناء عىل ما سبق حول الكف النقيض أو البديل فإن املبدأ الذي يقوم عليه تقليل 

ن استجابة القلق ميكن كفها من خالل استبدالها باستجابة مناقضة إ: اسية التدريجيالحس

وهنا املسرتشد مسرتخ الجسم مع غلق العينني ويبدأ بوصف سلسلة من املشاهد إىل ) لها

ا ملعالجة املخاوف الوهمية ومع املسرتشد ويطلب منه تخيلها ويعترب هذا األسلوب مالمئً

  .م املخاوف أو العنه الجنيسالقلق العصايب أو تعمي

الخوف من املرتفعات، : ومن بني املخاوف التي استخدم معها هذا األسلوب بنجاح

 الخوف من قيادة السيارات، الخوف من حيوانات أو حرشات أو هوام، الخوف من االمتحانات،

ف من الخوف من الطريان ومن املاء ومن املدرسة ومن الرؤساء ومن الزحام، بل وحتى الخو

 كذلك فقد استخدم هذا األسلوب مع مجموعة أخرى من االضطرابات التي ليس لها .املوت

 طبيعة الخوف مثل اضطرابات الكالم، وأزمات التنفس، واألرق، وتعاطي الخمور، والغضب،

 . ,Rim & Masters) 1980(ريم وماسرتز "إلخ  ...والتجوال السبايت، والكوابيس الليلية
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 :آلية العالج

حتاج العالج بأسلوب التخلص املنظم من الحساسية لعدد قليل نسبيا من الجلسات ي

 . جلسة23، 16حيث يقدر متوسط عدد الجلسات يف هذا النوع من العالج بني , العالجية

 ًأيضاوأصبح , وقد تطور أسلوب التخلص املنظم من الحساسية يف السنوات األخرية تطورا كبريا

 Cognitive دمها املرشدون يف مدرسة العالج السلويك املعريفضمن األساليب التي يستخ

Behavior Therapy. 

 :طريقة التخلص املنظم من الحساسية

ا ملساعدة املسرتشدين يف ًا هامًتعترب طريقة التخلص املنظم من الحساسية أسلوب

 وقبل أن. التغلب عىل استجابات القلق واملخاوف التي أرشطت ملواقف أو أحداث خاصة

نصف هذه الطريقة نود أن نشري إىل أن األشخاص الذين يبحثون عن عالج لقلق نوعي 

 : ينقسمون إىل مجموعتني"لتمييزه عن القلق الطليق أو املعمم"محدد املصدر 

 "املجموعة األوىل

أو خوف غري "تكون املشكالت الخاصة بهؤالء األفراد مرتبطة بوجود قلق غري منطقي 

ألفراد يفيد أسلوب التخلص املنظم من الحساسية بشكل كبري يف  ومثل هؤالء ا"منطقي

وينظر إىل القلق عىل أنه غري منطقي إذا كان هناك دليل عىل أن الفرد القلق أو . عالجهم

ولكنه اعتاد عىل تجنب املوقف , الخائف لديه املهارات الكافية للتغلب عىل ما يخاف منه

جنب هذا املوقف فإن أداءه يكون يف مستوى أدىن الذي يحدث فيه الخوف، وإذا مل يستطع ت

فالسائق الذي لديه خربة ومهارة يف قيادة السيارات قد يتجنب قيادة السيارة . من قدراته

 قد يقودها مبهارة أقل مام يعتاد عليه فإنهمتاما يف أعقاب تعرضه لحادث، وإذا قاد السيارة 

 .بسبب نقص انتباهه نتيجة ملا يعانيه من قلق

 :جموعة الثانيةامل

إن الخوف فيها يكون منطقيا إىل حد ما، سواء كان مرجع ذلك إىل نقص املهارات 

. أو بسبب وجود خطورة حقيقية يف املوقف الذي يخاف منه أو كليهام, املناسبة لدى الفرد

ويف مثل هذه الحاالت فإن أسلوب التخلص املنظم من الحساسية ال يكفي وحده كأسلوب 

 شاد، بل قد يكون غري مناسب باملرة كعالج يف مثل هذه الحاالت، فمثال السائق عالجي أو إر
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حديث العهد بقيادة السيارات نتوقع منه أن يتجنب استخدام طريق جبيل وعر يف يوم 

وقد تؤدي عملية التخلص املنظم من الحساسية إذا نجح املرشد يف استخدامها يف . ممطر

إلقدامه عىل مخاطرة أكرب من مستوى "النسبة لهذا السائق هذه الحالة إىل نتائج قاتلة ب

ومن ثم فإن املرشد يتجه يف هذه الحالة إىل مساعدة السائق عىل اكتساب مزيد من . "قدراته

املهارة يف قيادة السيارات من خالل إرشاده إىل مراكز التدريب املناسبة بدال من مساعدته 

 .اً ومنطقيا معقوالًًل هذه الحاالت خوفعىل التخلص من الخوف الذي يعترب يف مث

إن مهمة تحديد ما إذا كان الخوف منطقيا أم غري منطقي تقع عىل املرشد، فإذا حدد 

فإن أسلوب التخلص املنظم من , أن الخوف أو القلق املوجود لدى املسرتشد غري منطقي

 .الحساسية يصبح األسلوب املناسب للعالج

يف بدايته عىل ما يقدمه املرشد من رشح مبسط حول ويعتمد استخدام هذه الطريقة 

 :هذه الطريقة، ومن تحديده للخطوات الثالث السابق ذكرها وهي

 ."االستجابة املضادة للخوف أو القلق"التدريب عىل االسرتخاء  -1 

 .إعداد مدرج للقلق -2 

 "عملية التخلص املنظم من الحساسية"مرحلة العمل  -3 

 رتخاءالتدريب عىل االس :الخطوة األوىل

يتم هذا التدريب يف غرفة هادئة ذات إضاءة خافتة، وتكون بعيدة عن الضوضاء 

الخارجية وبها أثاث بسيط، ومن املفضل أن تشتمل الغرفة عىل أريكة حيث ميكن تيسري 

االسرتخاء عن طريق استلقاء املسرتشد عليها، فإذا مل تتوافر األريكة فيمكن استخدام كريس 

, لخطوة األوىل يف االسرتخاء بأن يجلس املسرتشد عىل األريكة أو الكريس وتبدأ ا.كبري ومريح

 . ثم يغمض عينيه"أو يستلقي عىل األريكة"ويسند ظهره إليه 

سوف أقوم بتدريبك عىل كيفية االسرتخاء، وسوف أطلب " :ويبدأ املرشد بأن يقول

وهكذا يف بقية منك أثناء التدريب أن تقوم بشد بعض العضالت يف جسمك ثم إرخائها، 

 ثم يبدأ املرشد بعد ذلك يف خطوات االسرتخاء، خطوة ." هل تتابعني؟, عضالت الجسم

خطوة، ومن املفضل أن يتم توجيه تعليامت االسرتخاء بصوت هادئ مريح، وتستغرق كل 

  ثانية بني كل خطوة والخطوة التالية15، 10خطوة حوايل عرش ثوان يتخللها فرتة راحة بني 
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 ."انظر موضوع االسرتخاء"ويستغرق التدريب كله حوايل نصف ساعة لها، 

 مع  باستخدام خطوات االسرتخاءًأيضاويفضل يف الجلسة األوىل لالسرتخاء أن يقوم املرشد 

املسرتشد حتى ميكن للمسرتشد أن يالحظ إذا لزم األمر كيف يقوم املرشد بذلك، كام ننصح 

 كام ،خطوات مناسبة للمسرتشد الذي يعمل معهاملرشد بأن يجعل مدة الفواصل بني ال

يشجعه عىل أن ميارس االسرتخاء بنفسه يف املنزل ويفضل أن يكون ذلك بواقع مرتني يف اليوم، 

كام ميكن أن نساعد املسرتشد عىل هذا األداء عن طريق تسجيل الخطوات عىل رشيط 

 األحيان أن يشعر بعض كاسيت يستخدمه املسرتشد بعد ذلك يف املنزل، وقد يحدث يف بعض

 وبالتايل فإنهم قد ال يصلون ،األفراد بعدم االرتياح أثناء الجلسة األوىل للتدريب عىل االسرتخاء

إىل االسرتخاء العميق عىل الوجه املطلوب، ويف مثل هذه الحاالت فإن التدريبات املنزلية قد 

خاء يستغرق جلستني أو ثالث تساعدهم عىل متام ذلك، ويف املعتاد، فإن التدريب عىل االسرت

جلسات، وميكن للمرشد أو املرشد أثناء التدريب أن يستخدم بعض العبارات املشجعة أو 

الحظ كيف تحس اآلن "، "احتفظ بعضالتك مسرتخية"، "خذ نفسك بشكل طبيعي"املساعدة 

 ."أن عضالتك دافئة وثقيلة ومسرتخية

فراد أن يتمموا االسرتخاء حيث ويف بعض الحاالت قد يصبح من الصعب عىل بعض األ

، أو أن يغمض عينيه لفرتة تزيد اآلخرينيصبح من الصعب عىل البعض أن يسرتخي يف وجود 

 .، يخافون من االسرتخاء"وهم قلة"عىل بضع ثوان، بل إن البعض 

 :ويتم تنفيذ االسرتخاء عىل النحو التايل

 وسوف أطلب منك أثناء التدريب سوف أقوم بتدريبك عىل كيفية االسرتخاء : يقول املرشد

أن تقوم بشد العضالت يف جسمك ثم إرخاءها وهكذا يف بقية عضالت الجسم هل 

 . تفهمني

  ثم يبدأ املرشد بخطوات االسرتخاء ويطلب من املسرتشد أن يقبض كفه اليرسى عىل ذراع

قبضة وبعدها يطلب منه أن يسرتخي ويفتح ..... الكريس والضغط عليها بقوة لعدة ثواين

ثم تكرر نفس الخطوة مرة ثانية مع اليد اليمنى وهنا عىل املسرتشد أن يشعر .... يده

 .بالفرق بني االسرتخاء والتوتر

 البقاء لعدة ثواين ثم نطلب منه ..... ثم القيام بثني الذراع وشد عضالت الساعد وتوترها 
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ًالذراعني معا واالستشعار  وبالتايل تكرار هذه العملية مع الذراع الثاين ثم ،االسرتخاء

 .بإحساس االسرتخاء

  االنتقال إىل عضالت الرقبة والوجه ويطلب من املسرتشد أن يحرك رأسه إىل األمام واىل

الخلف ثم إىل اليمن واليسار وأن يقوم برفع حاجبيه إىل األعىل بالقدر املستطاع وبتجعيد 

ثم نطلب منه االسرتخاء وبالتايل . ....جبهته واالستشعار بتوتر عضالت جبهته وفروه الرأس

رفع أنفه إىل األعىل وهنا يكرر العملية ويجعل التوتر يخرج منه عندما يرخى عضالت 

 . يف حالة اسرتخاء أكرث من السابقأنتالعني واألنف واالن 

  ثم يتم االنتقال إىل عضالت الكتف والصدر نطلب من املسرتشد أن يدفع كتفيه إىل األمام

 ثم دفعهام إىل الخلف وحاول أن ميس طرف حد العظم ألحد الكتفني باألخر واىل االعىل

ثم االسرتخاء بإعادة الكتفني إىل حالتي الراحة نطلب منه أن يركز انتباه إىل مشاعر 

 .االسرتخاء السارة التي يستمتع بها يف هذه العضالت

  وهنا نطلب من املسرتشدواالن الجزء الهام من االسرتخاء وهو تعلم التنفس العميق وببطء 

 وتكرر هذه ًأيضاأن يأخذ نفس عميق وببطء والبقاء عدة ثواين ثم القيام بالزفري وببطء 

 .العملية يف البداية يجب االحتفاظ بنفس عادي ومنتظم ثم القيام بالعملية

  ًثم يتم االنتقال إىل عضالت البطن من خالل شد عضالت املعدة ووترها توترا شديدا ثم ً

 .رتخاء ومالحظة الفرق بينهاماالس

 ميكن توتر العضالت الواقعة خلف ،جاء دور عضالت القدمني من خالل ثنى الركبة 

الفخذين بالتايل مد القدمني بشدة يؤدى إىل توتري العضالت الواقعة أمام الفخذين وهنا 

إىل أصابع  وباالنتقال ،يتم تكرار العملية يف كال القدمني لعدة ثواين ثم اسرتخاء العضالت

ومرور .  وثنيهام نحو راحة القدم وتركيز االنتباه عىل االسرتخاء بأصابع القدمالقدم

املسرتشد بهذه التمرينات يؤدى إىل اسرتخاء جسمه حتى وان مل تشمل التمرينات كل 

 .عضالت الجسم

 بخـطـوات االـسـرتخاء ـمـع ًأيـضـاويفـضـل يف الجلـسـة األوىل لالـسـرتخاء أن يـقـوم املرـشـد 

شد حتى يالحظ كيف تتم كل خطوة ومن املعتاد أن يستغرق التدريب عـىل االسـرتخاء املسرت

 من جلستني إىل ثالث جلسات وميكـن للمعـالج أثنـاء التـدريب عـىل االسـرتخاء أن يسـتعمل 
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احتفظ بعضالتك " "ًخذ نفسا بشكل طبيعي"بعض الكلامت املشجعة واملساعدة مثل 

 ."مسرتخية

 : مدرج القلقإعداد: الخطوة الثانية

ًهو قامئة املثريات واملخاوف التي تثري القلق مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب شدة إثارتها  ً

قل املواقف املثرية للقلق يف قاعدة الهرم وأشدها إثارة يف أللقلق من األقل إىل األكرث فتكون 

ون وتك. قمة الهرم فهي متثل تسلسل األحداث حسب شدة إثارتها للقلق عند املسرتشد

مسؤولية إعداد هرم القلق عىل املسرتشد ألنه هو الذي يعاين من القلق وهنا يساعده املرشد 

 :يف إعداده ويطلب من املسرتشد

  أن يحرض مجموعة من البطاقات ويكتب عىل كل بطاقة من البطاقات موقف يثري القلق

 .لديه

  إىل موقف) 100(لكل بطاقة من البطاقات بحيث تشري ) 100-صفر(أن يعطى درجات من 

 .إىل املوقف الذي ال يثري إي مشاعر القلق) صفر(يثري أقىص درجات القلق وعالمة 

  قلها إثارة إىل أكرثها إثارةأأن يرتب البطاقات بشكل تصاعدي من. 

 حاول التأكد من أن الفروق بني الفقرات بسيطة وال تزيد عن خمس درجات . 

 أعط أرقام متسلسلة للبطاقات. 

ي أن يحدد املرشد مصدر القلق لدى املسرتشد سواء كان هذا املصدر ومن الرضور

حيث ميكن أن  ،مواقف أو أفكار، وميكن أن يتم ذلك باستخدام أساليب تقدير وتحليل السلوك

يتم ذلك باستخدام املقابلة أو أسلوب التسجيل الذايت أو املالحظة أو املذكرات الشخصية أو 

اصة بالخوف، عىل سبيل املثال قامئة املخاوف، أو باستخدام باستخدام بعض االستبيانات الخ

 .بعض القياسات الفيزيولوجية

فإنها تقسم إىل مجموعات تبعا للعنارص املشرتكة , وبعد تحديد املثريات املولدة للقلق

 له ومن حساسية الذاتية العالية اآلخرينفمثال قد يشعر شخص ما بالقلق من نقد . بينها

 له، ومثل هذا الشخص تكون مخاوفه مركزة حول موضوع عام خريناآلومن سوء فهم 

كذلك . "اآلراء السلبية حول الشخص"للخوف وهو الخوف من األحكام االجتامعية املضادة 

ا لحادثة معينة مثل الطالق، ومثل هذه املجموعة تصبح األساس ًقد تجمع بعض املثريات تبع

 .الذي يبنى عليه مدرج مكاين وزماين
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 عىل موضوع ًشكلة التي تقابلنا يف هذا الصدد هي أن املرشد قد يقسم املثريات بناءوامل

أو حادث غري مناسب، فعىل سبيل املثال فإن الخوف من الوجود يف املركبات العامة املزدحمة 

هذه كلها يجمعها موضوع واحد هو الخوف من , أو املصاعد أو يف ساعات الذروة للمرور

 حني أن املوضوع الحقيقي الذي يجمع بينها رمبا يكون الخوف يف منطقة الزحام البرشي، عىل

محدودة؛ ولهذا فإن عملية اختيار موضوعات أو عنارص مشرتكة تعترب من املهارات التي 

 .ينبغي عىل املرشد أن يدرب نفسه عليها

ج فإن املرشد يتوىل تحديد ما يحتا, وبعد تحديد مصادر القلق وتقسيمها إىل مجموعات

فالطالب , فهناك مخاوف تكون ذات طبيعة تكيفية يحتاجها الفرد يف حياته, منها إىل عالج

الذي يخاف من مسايرة زمالئه يف املدرسة يف سلوك التدخني يف دورات املياه ال ميكن أن 

 . تعالجه من هذا الخوف؛ ألن مثل هذا الخوف يعترب مرغوبا وصحيا وله قيمة تكيفية

ن نعزل بعض املخاوف أو نؤجل عالجها ألنها ال متثل أهمية ضاغطة كذلك من املمكن أ

وهناك مخاوف تقوم عىل أساس من مفاهيم وإدراكات . بالنسبة ملشكالت املسرتشد األساسية

، ورمبا يكون أفضل عالج يف هذه الحالة "مثال الخوف من اإلصابة بأمراض عقلية"خاطئة 

ت هناك مخاوف مرضية تنشأ من الخربات استخدام أسلوب تعليمي، لكن يف نفس الوق

السابقة واالرتباطات االنفعالية، وليس من مجرد تصورات خاطئة، ومثل هذه املخاوف هي 

 .التي نستخدم معها عادة أسلوب التخلص التدريجي من الحساسية

أما الخطوة التالية يف إعداد مدرج القلق فهي أن نأخذ كل مجموعة من مثريات 

 وترتب هذه "كون لدى املسرتشد مجموعتان أو أكرث من هذه املجموعاتعادة ي"الخوف، 

ا لكمية القلق أو الخوف التي تولدها ً يف شكل تدرج قائم عىل ترتيب املثريات تبعاملجموعات

لدى املسرتشد مع وضع الجوانب التي تولد أقىص درجة من القلق يف قمة املدرج وأقلها يف 

لفيزيولوجية يف هذا الرتتيب، ولكن من املعتاد أن نعتمد عىل وقد تفيد القياسات ا. القاعدة

موقف "التقدير الشخيص للمسرتشد نفسه عن كمية القلق التي يعايشها يف املوقف الطبيعي 

حيث متثل , وليك يسهل عليه التقدير ميكن أن نستخدم املقياس الذي اقرتحه وولبيه. "الخوف

ن للفرد أن يتخيله وتكون الدرجة صفر هي أدىن  أسوأ درجات القلق الذي ميك100الدرجة 

  بوحدات القلق "التدريج"مستوى أي عدم وجود القلق، وتعرف وحدات هذا املقياس 
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 بني صفر، "وحدات"الشخصية، وبذلك فإن املسرتشد يعرب عن درجة قلقه يف صورة درجات 

وبذلك فقد ,  وحدات10-5 تزيد الفروق بني الفقرات املتتابعة عن إال، ويرى وولبيه 100

 .نحتاج إىل إضافة فقرات جديدة كلام دعت الحاجة لذلك

 :فيام ييل مثال عىل هرم القلق حول الخوف من السفر بالطائرة

 . عند رؤية طائرة تحلق يف الجو -1 

 .عند بدء التفكري يف السفر -2 

 . عند رشاء تذكرة السفر -3 

 . قبل موعد السفر بأسبوعني -4 

 .ليلة السفر -5 

 .  املطاريف الطريق إىل -6 

 . أثناء إجراءات السفر -7 

 .أثناء انتظار اإلعالن عن الدخول للطائرة -8 

 .يف الطائرة قبل إقالعها -9 

 .يف الطائرة عند إقالعها -10 

 :وفيام ييل مثال ملدرج القلق والخوف

 :مدرج القلق لطالب لديه قلق شديد من االمتحانات

  100رجة للقلق أعىل د"ليلة االمتحان حيث يبدأ أول االمتحانات يف الصباح". 

 عند قراءة السؤال األول من االمتحان. 

  عند انتهاء املحارضات النظامية واإلعالن عن جداول االمتحانات عندما يبدأ األساتذة

 .يف تذكري الطالب ببعض الجوانب الخاصة لالمتحانات

  أدىن درجة "عند بدء الفصل الدرايس واألساتذة يتحدثون عن مطالب املقررات

 ."صفر

 وقد وضع ولبي هرم تم إعداده يف عالج طالبة جامعية: ن األمثلة عىل التدريب الهرميوم

 .تعاين من قلق شديد من االمتحانات
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 .أربعة أيام قبل االمتحان -1 

 .ثالثة أيام قبل االمتحان -2 

 .يومان قبل االمتحان -3 

 يوم واحد قبل االمتحان  -4 

 .ليلة االمتحان -5 

 .ورقة االمتحان بني يدي الطالبة -6 

 .ار توزيع أوراق االمتحانبانتظ -7 

 .الطالبة تقف إمام باب قاعة االمتحان -8 

 أثناء اإلجابة عن األسئلة االمتحان  -9 

 . الطالبة يف طريقها إىل الجامعة يوم االمتحان -10 

 :"إجراءات التخلص املنظم من الحساسية"مرحلة العمل : الخطوة الثالثة

ج القلق، تبدأ عملية التخلص بعد أن يتم تدريب املسرتشد عىل االسرتخاء وإعداد مدر

  أو عن طريق التخيلin vivo  املنظم من الحساسية والتي تتم إما يف الواقع امللموس للحياة

Covertوإذا كان املسرتشد يعاين من أكرث من نوع من املخاوف وأعددنا .  وهو األكرث شيوعا

أكرث هذه املخاوف أهمية معه أكرث من مدرج لهذه املخاوف فإن العالج يركز يف البداية عىل 

 .وميكن للمرشد أن يتعامل يف الجلسة الواحدة مع أكرث من مدرج للخوف, بالنسبة له

  بأن نطلب من املسرتشد-مرحلة العمل أو التنفيذ -وتبدأ الجلسة األوىل يف هذه املرحلة 

له بأنه أن يدخل إىل االسرتخاء بنفسه، وذلك ملدة خمس دقائق مع اإليحاء : أي, أن يسرتخي

 من "املرشد"ويطلب املرشد . وأنه يحقق اسرتخاء أعمق وأعمق, قد أصبح أكرث اسرتخاء

 املسرتشد أن يشري بأصبع السبابة اليمني عندما يصبح يف حالة من االسرتخاء والشعور بالراحة

فإن املرشد يطلب إليه أن يتخيل , وعندما يشري املسرتشد بأنه وصل إىل حالة االسرتخاء ...

شهدا من املواقف التي حددها يف مدرج القلق ويكون هذا املشهد عادة هو أقل املواقف م

الذي أعطاه املسرتشد درجة صفر، ويعرف هذا املشهد باملشهد الضابط، : أي, إثارة للقلق

تخيل املشهد كام لو ":  فيقول املرشد للمسرتشد،ويجب أن يكون التخيل ألوضح ما ميكن

 وهكذا إىل أن يشري املسرتشد بأنه , نتقل بعد ذلك إىل مشهد آخر ثم ي"كنت تعيشه فعال
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, قد بدأ يف الشعور بالتوتر، ويكرر املرشد تقديم املشهد الواحد من ثالث إىل أربع مرات

 من "قلق"وفيام ييل مثاال لفقرة من حالة خوف  ...ٍتستغرق املرة الواحدة حوايل عرش ثوان

 :االمتحانات

واآلن تخيل  ... وركز انتباهك مرة أخرى عىل االسرتخاء, ل املشهدواآلن توقف عن تخي

وقفة ملدة خمس "أنك تستذكر دروسك يف املنزل يف املساء وقد بقي عىل االمتحان هر واحد 

  واآلن تخيل نفس املشهد" ثانية15-10وقفة من "واآلن توقف عن تخيل هذا املشهد  "...ثوان

وقفة من "متحان شهر تستذكر دروسك يف منزلك يف املساء  وقد بقي عىل االأنت ...مرة ثانية

توقف عن تخيل هذا املشهد وفكر يف عضالتك واستمتع بحالة الهدوء التي متر  "... ثوان5-10

وقفة "واآلن تخيل أنك تستذكر دروسك يف البيت قبل االمتحان بشهر  "... ثانية15وقفة "بها 

 ).(Wolpe, 1969ط يف حالتك البدنية أوقف املشهد وفكر فق  "... ثوان10-5من 

وتعرض املشاهد التي يتخيلها املسرتشد يف شكل تصاعدي تبعا للمدرج الذي تم 

 بأدناها إثارة للقلق وتدرجا معها زيادة حتى نصل إىل أكرث الفقرات إثارة ًإعداده، وذلك بدء

تاد أن يشتمل مدرج يف املع" مشاهد 4-3ويف املعتاد أن تشتمل الجلسة الواحدة بني . للقلق

 وميكن تخصيص باقي الجلسة ملناقشة بعض الجوانب املتصلة " مشهدا25-20القلق عىل 

مبخاوف املسرتشد، أو تخصص للقيام بجانب من عملية التخلص املنظم من الحساسية 

 .أو للعمل مع مشكلة أخرى من مشكالته, باستخدام مدرج لنوع آخر من املخاوف

د ببطاقات يسجل عليها املشاهد التي عرضها عىل املسرتشد ويحسن أن يحتفظ املرش

 بعد أن إالومن املستحسن عدم االنتقال إىل مشهد جديد . وتاريخ العرض ومدة العرض

بدون أن يشعر بعدم : أي"يعايش املسرتشد املشهد املعروض لثالث مرات متتالية بنجاح 

ل جلسات العالج ليالحظ عالمات  كام يجب عىل املرشد أن يراقب املسرتشد خال"االرتياح

وأن يستفرس منه عام إذا كان يشعر أن املشاهد املعروضة عليه يف الجلسة , التعب عليه

الواحدة كثرية، كام ميكن مالحظة بعض الترصفات واملظاهر أثناء االسرتخاء وأثناء عملية 

تمتمة بكالم والعينان التخيل مثل عدم االستقرار يف املقعد أو الحركة الرسيعة للجفون أو ال

 .مغمضتان
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 Implosive Therapyالعالج باإلفاضة أو التفجري : ثانيا

). Extinction(ًهو من الوسائل السلوكية يف العالج، ويعتمد أساسا عىل مبدأ اإلحامء 

 ويستعمل. واإلحامء هو ما يطلق عىل اإلجراءات التي تكرر تقديم املثريات املشرتطة بدون تعزيز

ة يف عالج املخاوف املرضية أو السلوكيات القهرية عن طريق مواجهة املسرتشد ملوضوع عاد

أو عن طريق ) أي تخيل مشاهد لها عالقة مبوضوع مرضه( إما عىل مستوى الذاكرة ،خوفه

وتقديم املثريات بحيث يتم الحصول عىل أعىل مستوى من . املواجهة الحقيقية ملوضوع مرضه

 كًال ومن أشهر من عمل عىل العالج بالتفجري. أ األسايس يف العالج بالتفجريالقلق، وهذا هو املبد

، فالبعض Flooding العالج باإلفاضة ًأيضا وهناك Stamphl and Levisمن ستامفل وليفز 

أعترب اإلفاضة والتفجري هام متشابهان والبعض اآلخر قال أن هناك فرق بني العالج بالتفجري 

امئًا مفارقات بني اإلفاضة وعالج تقليل الحساسية التدريجي، وأيهام  وكان هناك د،واإلفاضة

 . أكرث فاعلية يف العالج

 Fear-evokingيعرف العالج بالتفجري بأنه مواجهة املسرتشد مع مثريات القلق املزعج 

stimuli وهي تعتمد عىل مبدأ نظري Theoretical Principle وهو أن استمرار املسرتشد 

والعالج عبارة عن . ًجابات عدة مرات بدون تعزيز، فتتالىش االستجابة تدريجيابإعادة االست

ًتعريض املسرتشد ملثريات القلق عدة مرات دون تعزيز إىل أن تتالىش االستجابة تدريجيا ويتم 

 ).Gilliland,1984(اإلحامء 

 شبيه باإلفاضة، خاصة وأن "In vivo exposure "إن التعريض للموقف الحقيقي 

 والهدف منه هو ، قد يؤدي عىل أساس دفعة واحدة أو بالتدريج"In vivo "تعايش ال

 مل يصمم "In vivo "والتدريج يف . مواجهة املسرتشد مع موضوع مخاوفه بدون تجنب

 .إلحداث مستويات عالية من القلق كام يف اإلفاضة

ري لنحصل  أن القلق العايل يجب أن يحدث يف جلسات العالج بالتفج"ستامفل"ويرى 

عىل أكرب فائدة ممكنة من العالج، وهو يجر مرضاه ليفقدوا السيطرة عىل أنفسهم، كام يرى 

 أنه ليك يكون العالج بالتفجري ناجح البد من خربة انفعاالت قاسية خالل Hoganهوجان 

العالج، ويقول أن من املهم أن يتغلب املسرتشد عىل انفعاالته، ويصف لنا هوجان كيف 

اه ويتخيلوا خربة الغضب والعدوان الذي يشعروا به، وأن يسلموا أنفسهم ملوجة يوجه مرض

 .عريضة من التفجري العدواين
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 ."Stampfl & Levis "وتلخص إجراءات العالج بالنقاط التالية والتي وضعها 

 .يحاول املرشد أن يشخص املثريات التي لها عالقة مبوضوع املخاوف املرضية -1 

 – التي حصلت بالفعل –ًشد تدريبا ليك يتصور املشاهد الحقيقية يعطي املرشد املسرت -2 

 ).التي تعطي له يف التعليامت(من الذاكرة وليست التي ميثلها 

يطلب من املسرتشد أن يتخيل املشاهد التي لها اتصال مبارش مع مخاوفه املرضية، مثال  -3 

 :  كام ييليف حالة الخوف من األماكن املرتفعة، يجب أن يقدم تالحق املشاهد

 .عامرة عالية توصف بأن املسرتشد يتصور بأنه يرى نفسه عىل مقربة منها -  أ 

 .يتقدم أكرث، وأكرث باتجاه العامرة حتى يقف أمامها  -ب

يدخل إىل البناية ويصعد الدرج إىل سطح العامرة، ينظر إىل أسفل عدة مرات  -ج

 .وكأنه يقفز

 .  أسفل، ويرى أسفل الشارعهو مييش عىل حافة الغرفة وينظر إىل -د

 .ًجداوكل نقطة من هذه النقاط توصف بواسطة املرشد وبشكل واضح 

مع تقديم كل مشهد أو صورة الخوف يطلب من املسرتشد وبإلحاح أن ال يتجنب هذه 

أي (األوضاع، بينام نبدأ نقدم الخربات بأقىص مستوى من القلق، وكذلك يعطي تعليامت 

اعر القلق التي خربها، ويكرر كل مشهد أو صورة حتى يحدث بعض بأن يظهر مش) املسرتشد

 .النقص يف القلق

 ويقدم Symptom-Contingentبعد اإلعادة يتم الكشف عن األعراض املمثلة للحالة 

والتي يعتقد بأنها تتفق مع موضوع الخوف املريض . املرشد فرضية اإلكلينيكية عن الحالة

أو املشاهد التي تعطى للمسرتشد ليتخيلها، مثًال يف حالة لدى املسرتشد، ويتم وضع الصور 

 يطلب من املسرتشد أن يتصور بأنه يقفز من بناية عالية، ": الخوف من األماكن العالية

كام يوجه املرشد املسرتشد ليعمل بنفسه . الخ... والتأكيد عىل الوقوع وتكرس عظامه، ونزيفه

 .كرار الصور خارج جلسات العالجمن خالل الصور، مثل إعطاء واجب بيتي بت

 :التخيل يف العالج

 إن تقنيات تقليل الحساسية والعالج بالتفجري واإلفاضة، بشكل عام يعتمد عىل إحداث 
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 بواسطة املسرتشد، بينام استعامل التخيل عليه اعرتاض من قبل السلوكيني،) ينشط(تخيل ناشط 

 أن التخيل langة قاعدة التخيل، ويعتقد النج وكثري من اإلكلينيكيني السلوكيني يطبقون تقني

وميكن قياسه بواسطة ) مثل التعليامت(ميكن السيطرة عليه بواسطة املثريات الخارجية 

 ،االستجابات العاطفية للمسرتشد يف التطبيق، هذا التحليل يثري إىل فعالية التخيل يف العالج

 ونقلها إىل املسرتشد وقدرة املسرتشد. ليعتمد عىل مهارات املرشد عىل تأليف تعليامت التخيو

 املرشد مهمته األساسية تطوير املثري ،ًعىل أن يستجيب انفعاليا بالتخيل يف تقليل الحساسية

 تخيل أنك واقف "يف التعليامت"ال يف معالجة الخوف املريض، مثال ّوهذا فع) التعليامت(

تخيل أنك ذاهب ت"ألفضل أن  تلميذ، ولكن ا20عىل منصة لتبدأ الحديث لصف يتكون من 

 التعليامت لهذه التقنية تؤكد عىل االستجابات االنفعالية ،"لقي محارضة يف اإلفاضة والتفجريُلت

 أنت "الشكل التايل"للموضوع مع إعطاء اهتامم أقل للمثريات البيئية وهذه التعليامت تأخذ 

أة فمك أصبح ناشًفا بدأت حديثك، تالحظ أن يديك تعرق وترتجف، قلبك يدق برسعة، فج

أن يحدد كال و ال تستطيع أن تبلع ريقك، وهكذا يف التطبيق اإلكلينييك يجب أن يحاول وأنت

 .من املثريات واالستجابات، ألننا نعتقد بأن التحديد يساعد يف التطبيق اإلكلينييك

ومثال آخر حول كيفية وصف التخيل يف استعامل اإلفاضة عىل مستوى الخيال ملسرتشد 

خاف من املرور بغرفة بها أشخاص، أوًال يعرض عليه صور ثم يطلب منه تخيل نفسه مير ي

بغرفة مألوفة لديه بها ناس، املرشد يقدم مثريات للخوف عن املرور يف الغرفة للمسرتشد مثل 

 تشعر وكأنك أنت ترى الجميع يحملقون بك، وهم يتلفتون نحوك ويتهامسون عليك أنت"

 مسرتشد، ومل تجد مكان تجلس عليه سوى كرسيان يف الزاوية  تشعر بأنكوأنتمخدر 

ن قدميك أالبعيدة من الغرفة، وما زلت تتقدم نحو الكرسيني، وقدماك تتعرثان، وتشعر ب

ثقيلة وقد تعرثت بيشء ما عىل األرض، وضحك الجميع بصوت عال وما زلت تتقدم باتجاه 

 أصبحت هادئة، والجميع يتطلعون  يف ورطة فظيعة، والغرفةأنتالكرسيني، وخالل هذا 

 تشعر بالخوف وتحتقر نفسك، وأنتإليك، وقد رأيت كال الكرسيني وعليهم مظالت وجزادين، 

ورقبتك ووجهك ) أي مبعنى تنشق األرض وتبلعك(وترغب بأن تلف حول نفسك وتطري 

مثل الخ، و.... حمراوان من الخجل، وترى نفسك تبدو سخيًفا ويبدأ الجميع بالضحك عليك

ًهذه اإلجراءات تستمر لعدة جلسات خاللها يقل خوف املسرتشد، ويصبح قادرا عىل التقدم 

 ًبالتدريج حتى يصبح قادرا عىل املرور بتلك الغرفة، ثم يف غرفة مليئة بالناس والهدف 
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لقلق املزعج للمرور بالغرفة ثم إجبار املسرتشد عىل الكشف للمسرتشد عن مظاهر مثرية ل

 .التكيف مع القلق، ويكتشف أنه ال يستطيع ذلك

يقوم معدل السلوك فيها بالتعريض الرسيع للطالب يف مواجهة ملا يفزعه بدون 

مقدمات من الرتاخي أو التدرج سواء هدف باملواجهة الفعلية مع املوقف أو اليشء املثري 

ن هذه االسرتاتيجية تكون خطرة عىل مرىض القلب والحاالت الشديدة  أإال ،للطالب

 ولكنها تفيد يف حاالت املخاوف املرضية والقلق واالنطواء االجتامعي واألفعال ،االضطراب

 .القهرية وما يعاب عليها يف بعض األحيان تكون نتيجتها عكسية

 عن الحديث أمامهم يخىش طالب الحديث أمام زمالئه الطالب وميتنع كليا: مثال 

فيطالبه املرشد أو معدل السلوك بإعداد كلمة عن موضوع معني ثم الزج به أمام طالب 

 . الفصل أو جميع طالب املدرسة ليجد نفسه يف مواجهة زمالئه وعليه أن يتحدث أمامهم

 aversive conditioningالعالج باإلرشاط التنفريي : ثالثا

، وهذا املثري من شأنه أن يقمع أو يوقف )اقبمع( هو تعريض الفرد ملثري مؤذي

) 2007(ويرى القباين). 2004الظاهر، (السلوك غري املرغوب فيه والذي يتصف باالستمرارية

أن العالج بالتنفري هي أحد اسرتاتيجيات خفض السلوك غري التكيفي والتي تشتمل عىل إقران 

 .سببة للغثيانالسلوك غري التكيفي مبثريات تنفريية مثل العقاقري امل

يقوم عىل فكرة استجابة املسرتشد إىل املثري بطريقة مؤملة وإحساس غري سار بدل من 

للمساعدة عىل تحرير الفرد من ). مثال حاالت اإلدمان، الجنوح(إحساس الرسور السابق، 

 السلوك املزعج ويستخدم ملعالجة رشب املخدرات والسمنة والتدخني واالستحواذ اإلجباري

اط واالنحراف الجنيس ففي حالة املدمنني يجري الفرد عىل الرشب ويوضع يف كل كأس واللو

 .رشاب مقيئ يجعل الفرد يشعر باملرض ويحاول التقيؤ وبعد فرتة يصبح الرشب مصدر إزعاج

 توظيف مبادئ اإلرشاط الكالسييك يف التنفري من سلوك غري مرغوب عن طريق :املبدأ

 ويف اإلسالم نجد أن لهذا الشأن من العالج السلويك الكثري مام اتباعه مبنبه منفر أو مؤمل،

ُوالساِرق (:  تعاىلالـلـهالسارق بقطع يده، قال يقابله، وخري مثال هو إقامة حد الرسقة عىل  َّ َ

َوالسارِقة فاقطعواْ أيديهام جزاء مبا َكسبا نَكَاالً من الـلـه والـلـه عزيز ح ِّ َ ٌُ َِ َ ُ َِ ُ َِ َِ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ ُْ ٌكيم ََ ِ}5/38{( 

  .] 38:املائدة[
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يل السلوك غري املرغوب واالمتناع عنه، وعىل املستوى ويهدف العالج التنفريي إىل تقل

االجتامعي فإن العالج التنفريي يأخذ مجموعة من األشكال التي تؤدي إىل ضبط السلوك 

ًداخل املنظمة سواء كانت مدرسة أم بيتا أم مصنعا أو رشكة أو غري ذلك من املؤسسات مثال  ً

 أو السجن أو الغرامة ،سم من الراتبذلك الرسوب يف املدرسة والفصل من العمل أو الح

 وغريها من اإلجراءات املنفرة

 :وهناك خطوات عامة متبعة يف تطبيق إجراءات املعالجة بالتنفري تتمثل يف

 خالل جلسات املعالجة يتبع املثري املنفر املعزز غري املقبول والذي يراد التخلص منه مبارشة -1 

ذلك يختفي كل من املثري واملعزز يف الوقت ويستمر اقرتانهام ملدة زمنية قصرية وبعد 

 .نفسه

يقرتن زوال املثري عادة بظهور مثري يريد الفرد أن يحصل عليه كمعزز بديل للمعزز غري  -2 

 .املقبول

ِيقوم املعدل بتنظيم الظروف البيئية وبالتايل يحصل الفرد عىل التعزيز يف حال اختياره  -3  ُ

 .قبولللمعزز البديل وعزوفه عن املعزز غري امل

 :أساليب العالج بالتنفري

 هناك مجموعة من األساليب املستخدمة يف العالج بالتنفري التي تعرض لها العمرية

 :يف كتابه تعديل السلوك وهي) 2005(

 حيث يتبع كل حدوث للسلوك غري املرغوب تعريض الفرد :الصدمة الكهربائية: ًأوال 

 .لألفراد الذين يعانون من االنحراف الجنيسللصدمة الكهربائية كمثري منفر وتستخدم عادًة 

 ويتبع اعطاء الفرد عقاقري الغثيان بعد حدوث : العقاقري املسببة للغثيان والتقيؤ: ًثانيا

 . غري املرغوب ويستخدم هذا النوع يف حاالت اإلدمان عىل الكحول أو غريهاالسلوك

 من أساليب العالجأساليب أخرى ميكن اعتبارها) 2007( ذكر ضمرة وآخرون: ثالًثا  

وتستخدم هذه )  األفكار املزعجة،املناظر البشعة, الرائحة الكريهة(التنفريي ومنها 

 .األساليب يف أي من مجاالت العالج التنفريي املناسبة لها مثال االنحرافات واإلدمان

 مجاالت العالج التنفريي

م طريقة العالج هناك بعض املجاالت التي توافق عليها الباحثون من حيث استخدا

 .)2007.؛ ضمرة وآخرون2005.؛ العمرية1992.الزراد: (التنفريي فيها
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 )األعراض السادية الجنسية ،العادة الرسية, الجنسية املثلية( االنحرافات الجنسية -1 

  .)التدخني،املخدرات،الكحول( أنواع اإلدمان املختلفة -2 

 .التبول الالإرادي اللييل -3 

 ). مثل البدانة(  جسمية اجتامعيةحاالت اجرتار القيء مشكالت -4 

 )2005، العمرية: (تطبيق عميل للعالج بالتنفري

 :آلية عالج التبول اللييل الالإرادي

يحدث التبول اللييل بسبب امتالء مثانة الطفل أثناء النوم وبدًال من انقباض العضلة 

ً وبناء عىل ذلك العارصة واستيقاظ الطفل يحدث ارتخاء يف العضلة العارصة وإطالق البول،

 .فإن يجب عمل آلية توقظ الطفل قبل ارتخاء العضلة العارصة

م أداة صغرية تقوم عىل استغالل خاصية التوصيل 1950 عام "كروسبي "وقد اقرتح 

الكهربايئ للبول، وتتكون من طبقتني من اللباد المتصاص البول ودارة كهربائية يف منطقة 

ًيث ينام الطفل مرتاحا، ومبجرد أن يبتل الفراش بواسطة العانة، ويتم ربط هذه اإلجراء بح

ُ ينفذ برسعة من خالل املادة ويحدث اتصال يف الدارة الكهربائية، مام يؤدي إىل فإنهالبول، 

إحداث صدمة كهربائية يف منطقة العانة فيستيقظ الطفل من النوم، ومع تكرار هذه 

ة إىل امتالء املثانة، فيستيقظ الطفل مبجرد العملية فإن التنبيه سينتقل من الصدمة الكهربي

 . امتالء املثانة

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 الفصل السابع

 أساليب معرفية سلوكية

 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 فكرة عن العالج العقالين االنفعايل ألليس 

  سري العالج 

  السلويك -أهداف العالج املعريف CBT 

  السلويكاملبادئ الخاصة بالعالج املعريف  

  السلويك -تقنيات العالج املعريف)CBT( 

  التقنيات السلوكية املعرفية 

  األساليب الفنية للعالج العقالين االنفعايل 

 مثال عىل جلسة منوذجية يف العالج املعريف السلويك  
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  أساليب معرفيـة سلوكيـة

 

 

 

 : املقدمة

لويك أسلوب عالجي يحاول تعديل السلوك، والتحكم يف إن العالج املعريف الس

االضطرابات النفسية من خالل تعديل أسلوب تفكري املسرتشد وإدراكه لنفسه وبيئته، ويرمز 

 ًأيضا، كام ويتضح CT أو CBT وسرنمز لها اختصارا Cognitive- behavior Therapyله 

عا ونتيجة لهذا التوجه الجديد فإن من مجموعة التقنيات العالجية التي تجمع األسلوبني م

ًاإلنسان يؤثر يف املثريات املوجودة يف محيطه، يحاول تعديلها، ثم يشكل تصورا جديدا عنها،  ً

 .يؤثر يف سلوكه من جديد، وهذا هو التفاعل املستمر بني املؤثرات البيئية والعمليات املعرفية

السلويك ومن هذه -لعالج املعريفوهناك العديد من األساليب التي ميكن ادراجها ضمن ا

 ،Ellis Rational – Emotive Therapy (RET)العالج العقالين االنفعايل إلليس : األساليب

لغولد فريد  وعالج حل املشكالت ،Meiychinbaumوالتعديل املعريف السلويك مليكنباوم 

Gold fried والعالج املعريف السلويك لبيك Beckويتفق . وغريها والعالج متعدد املحاور 

املعالجون عىل اختالف أساليبهم يف أن االضطرابات النفسية تعتمد إىل حد بعيد عىل وجود 

 .معتقدات فكرية وافرتاضات خاطئة يبنيها الفرد عن نفسه وعن العامل املحيط به
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ا جديدة ًبحاث يف مجال العالج املعريف السلويك عىل تعليم املسرتشدين طرقوتركز األ

 لحل مشكالتهم االنفعالية والسلوكية، انطالقا من التصور الذي يعرتف بأن االضطراب النفيس

ما يفشل اإلنسان يف تحقيق التوافق ويف التغلب عىل العقبات والتحديات التي يحدث عند

  عندما ال نتمكن من استخدام ما لدينا من ًأيضاكانت تحول دون ذلك، ويحدث االضطراب 

 

 املؤلف اسم العالج العام
نوع 
 العالج

1962 
 

 االنفعايل -العالج العقالين 
Rational-Emotive Therapy  

 إليس
Ellis  

CR 
 

196 
 العالج املعريف السلويك 

Cognitive therapy  
 بيك 

Beck  CR 

1971 
 

 العالج بالتدريب عىل التعليامت الذاتية 
Self-instructional training  

 ميكنباوم
Meickenbaum  

CR 
 

1971 
 ّالتدريب عىل تدبر القلق

Anxiety –managemnt training 
 سوين ريتشارد و

Richardson&Suinn CS 

1971 
 

 العالج عن طريق حل املشكالت 
Problem – Solving Therapy 

 غولد فريد
D'Zurilla & Goldfried 

PS 
 

1973 
 التدريب التحصيني لإلرهاق

Stress inoculation training 
 ميكنباوم

Meickenbaum 
C 
 

1974 
 

 إعادة البنية العقالنية املنظومية 
Systematic rational restructuring  

 غولد فريد 
Goldfried CS 

1974 
 العلوم الشخصية

Rational science  
 ماهوين 

Mahoney 
PS 
 

1975 
 

 العالج بالسلوك العقالين
Rational Behavior Therapy  

 مولتسبي 
Maultsby CR 

1977 
 

 العالج بضبط الذات
Self –control therapy  

  ريم
Rehm  

PS 
 

1983 
 العالج النفيس البنيوي

Structural Psychotherapy  
 جيودانووليويت

Guidano  & Loitti 
CR 
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ذلك من كو. قدرات وامكانات، وكذلك عدم استخدام جوانب القوة فينا بفاعلية وايجابية

ا وأساليب ًن هناك طرقأ وتعليم املسرتشد ب، حل املشكالتالعمل عىل تنمية القدرة عىل

، ومحاولة أن نبني اآلخرينبديلة لتحقيق األهداف، والوصول إليها، مع رضورة فهم دوافع 

مسرتشد أن كل موقف يختلف عن غريه من املواقف وهذه العملية تساعد املسرتشد عىل لل

 .االستبصار وعىل زيادة فاعليته الشخصية

ب أن نالحظ أن االستبصار وحدة قد ال يؤدى إىل تغيري مبارش يف السلوك ولكن يج

فزيادة االستبصار وعالقته املوجبة بحدوث التغري يف السلوك هو مجرد افرتاض أو فرض قد 

 من الرضوري أن نساعد املسرتشد عىل استخدام أفكاره فإنهيصدق وقد ال يصدق، ولذلك 

اما نافعا، وذلك عن طريق زيادة دافعيته، وعن طريق املنطقية والعقالنية الجدية استخد

 كام -تكليفه بعدد من الواجبات اليومية، ومن هنا قد يوىص املرشد املعريف السلويك مسرتشده

يف ) ما يقوله لنفسة( أن يقوم بتأمل حديث النفس للنفس -حدث ورأينا يف املثال السابق

ن محاولة إيجاد مواقف حياتية، وإرغام أنفسنا  أًأيضاجية الوتبني املامرسات الع. موقف معني

عىل الدخول فيها باتجاهات وأفكار جديدة ومختلفة عن افكارنا السابقة، يساعد عىل أحداث 

 تغيري يف الجوانب العقلية الفكرة املعرفية وكذلك السلوكية واالنفعالية والوجدانية، فالشخص

كن تشجيعه عىل تعمد االشرتاك يف مواقف الذي يتجنب العالقات االجتامعية ألنه خجول، مي

ية أو يقدم مداخالت أو انتقادات ملا يسمع أو أكانت تسبب له االرتباط والخجل فيعرب عن ر

يرى، ويتعمد رفع صوته أثناء املناقشة، ويتعمد الدخول إىل األماكن العامة مثل مراكز البيع 

حاولة الحصول عىل خصم، أو اختيار واالسواق واملناقشة مع البائعني والتجار يف الثمن وم

 .الخ.... بضاعة أو سلعة أخرى

ويضاف إىل ما سبق أن يحاول املرشد املعريف أن يغري من أهمية األهداف التي يتبناها 

 .املسرتشد، مبا يساعد عىل تنمية األفكار املنطقية وتحقيق الصحة النفسية

ه أن يظهر قوة شخصيته وسيطرته  بالنسبة لًجداهم نه من املأفاملسرتشد الذي يعتقد 

 اآلخرينعىل األمور والتحكم فيها، قد يؤدى به ذلك إىل الدخول يف رصاعات ونزاعات مع 

، مام يدفعهم بشدة إىل )الزمالء املرؤوسني، أو رشيك الحياة الزوجية، أو حتى مع االبناء(

 .واالضطرابالتعبري عن ذواتهم بأساليب مضادة وقوية ال ينتج عنها سوى الخصومة 
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ويف مثل هذه الحاالت ينبه املرشد مسرتشده إىل أن أهدافه نحو إثبات ذاته قوة 

شخصيته ورجولته، ليست أهدافا واقعية كام أنها ليست معقولة وال مقبولة هذا التنبيه 

يساعد املسرتشد عىل أن يقوم بتعديل سلوكه االجتامعي بدرجة ملحوظة، وخالل هذه 

فيها التغيري والتبديل وتصحيح األخطاء والقيم واالفكار، يجب مراعاة ربط العملية التي يحدث 

فقد . اآلخرين التي ستحدث مستقبال، وهى نتائج ترتبط مبدى فهم دوافع األهداف بالنتائج

يؤدى الظهور مبظهر القوة والبطش والتسلط إىل نتائج مرضية مبارشة من الناس، ولكن عىل 

 . وخيمة وجالبة للتعاسة والشقاءاملدى الطويل تكون النتائج

 يقلل من قيمة ومن شأن استخدام التغري يف الوسط إالوعىل املرشد املعريف السلويك 

 - وذلك عندما يود أحداث تغيري شخصية املسرتشد فاملرشد) البيئة االجتامعية(االجتامعي 

ومكتسبة بسبب تكون متعلمة ) أخطاء التفكري( يعرف أن بعض األخطاء املعرفية - دون شك

الفشل يف الحصول عىل عمل، أو يف (بعض االحباطات الخارجية، أو الفشل يف بعض املواقف 

فهذه الخربات قد تؤدى إىل تكوين أفكار ال ) الخ..... خطبة أو زواج الفتاه التي تقدم إليها

ة انا إنسان فاشل، قليل األهمي"مثل ) مفهوم ذات سلبى وغري منطقي(عقالنية عن الذات 

 من األهمية مبكان استخدام التغيري يف فإنهولذلك . "الخ... والقيمة، ليس جذابا للجنس اآلخر

. الوسط االجتامعي ويف البيئة االجتامعية بشكل مكثف بهدف أحداث تغيري يف الشخصية

إىل أسلوب الواجبات املنزلية، لضامن تقوية  - كام سبقت اإلشارة إىل ذلك - ويلجأ املرشدون

 .  التغيري املطلوب بشكل معتمدأحداث

 أن يعمل املرشد املعريف عىل تعديل وتغيري اتجاهات مرضاه، وكذلك ًأيضاومن املهم 

وذلك البد من الرتكيز . رسة أو يف مجال العملتغيري اتجاهات املحيطني بهم سواء يف مجال األ

قط، وامنا يشكل جميع ا، أي ينصب عىل املسرتشد فًا فرديًعىل أن العالج املعريف ليس عالج

 أن ًأيضاومن املهم ). الزمالء وغريهم/ االبناء/الزوجة(االطراف التي يتعامل معها املسرتشد 

نعرف أن طريقة امللبس وتغري الوضع االجتامعي تؤدى إىل تغيري يف التوقعات التي يكونها 

أحد  مع  الطالب مثالًفإذا تعامل. خرون عنا، وهذه تؤدى بالتايل إىل أحداث تغري يف سلوكنااآل

، وهذا ن مل يكن كذلكإحتى و، حدثوا فيه هذا التغريأنه شخصية جيدة ومتميزة، أالزمالء عىل 

 . ميشيل ارجايل يف كتابة علم النفس واملشكالت االجتامعيةًأيضاكد عليه أما 
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 :فكرة عن العالج العقالين االنفعايل ألليس

ة من املعتقدات، تحدد هذه املعتقدات أن الشخصية تتألف من منظوم) اليس(يرى 

 التي نفرس فيها املوقف، فالحوادث التي نتعرض لها ليست السبب يف شعورنا بالحزن الطريقة

وما نحمله . أو الغضب أو الفرح، ولكن طريقتنا يف تفسري الحادث هي السبب يف مشاعرنا

ت املنطقية بنا إىل من هذه املعتقدات قد يكون منطقيا أو غري منطقي فتؤدي املعتقدا

 .التكيف، أما إذا كانت املعتقدات غري منطقية فتؤدي بنا إىل عدم التكيف

 : ومن األمثلة عىل التفكري غري املنطقي املوجود لدى معظم الناس يف أغلب الثقافات

 ًيجب أن أحقق نجاحا يف جميع مجاالت الحياة. 

 ًيجب أن أكون محبوبا من جميع الناس. 

 ًظوظا يف كل ما يحدث معييجب أن أكون مح. 

وترى هذه النظرية بأن الناس ينقسمون إىل قسمني، منطقيني، وغري منطقيني بسبب 

األفكار لديهم، وأن أفكارهم تؤثر عىل سلوكهم، فهم بالتايل عرضة للمشاعر السلبية مثل 

لتي االنفعالية، وا القلق والعدوان والشعور بالذنب بسبب تفكريهم غري املنطقي وحالتهم

 .ميكن التغلب عليها بتنمية قدرة الفرد العقلية وزيادة درجة إدراكه

 

 إال من تشابه مصدر الضغوط شكل يوضح التعامل مع الضغوط والقلق يف الحياة فعىل الرغم

 أن طريقة تعاملنا وتفكرينا مختلفة
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وقد حدد أليس إحدى عرشة فكرة ال عقالنية وغري منطقية يف املجتمع الغريب تؤدي 

 )2001؛ زهران، 1994؛ الشناوي، Corey,2001: (للعصاب، وهي

يام يقول، ا من الجميع فًا من الجميع ومؤيدًإنه من الرضوري أن يكون اإلنسان محبوب -1 

 من التأكيد عىل احرتام الذات، أو الحصول عىل التأييد ألهداف محددة، وما يفعل، بدالً

 .كالرتقية يف العمل مثال، أو تقديم الحب بدال من توقع الحب

إن بعض ترصفات الناس خاطئة أو رشيرة أو مجرمة، وأنه يجب عقاب الناس الذين  -2 

  من الفكرة أن بعض الترصفات اإلنسانيةدالًتصدر عنهم هذه الترصفات عقابا شديدا، ب

غري مالمئة أو ال اجتامعية، وأن الناس الذين تصدر هذه الترصفات أغبياء أو جهلة أو 

 .مضطربون انفعاليا

إن الحياة تصبح مرعبة وال تطاق إذا مل ترس األمور كام نشتهي ونتمنى، وهذا تفكري غري  -3 

 لإلحباط، ولكن غري الطبيعي هو أن ينتج عن عقالين ألنه من الطبيعي أن يتعرض املرء

هذا اإلحباط حزن شديد ومستمر، ولذا فإن املواقف غري السارة قد تكون مؤدية إىل 

 . إذا نظر املرء إليها عىل هذا النحوإالاالضطراب ولكنها ليست مفزعة وال متثل نكبة، 

 رجية التي ال يستطيعإن سبب الصعوبات النفسية التي يواجهها اإلنسان هي الظروف الخا -4 

اإلنسان التحكم بها أو السيطرة عليها، وهذا تصور خاطئ كام يرى الشناوي ألن 

الشخص الذي عىل درجة من الذكاء يعرف أن التعاسة تأيت بدرجة كبرية من داخله، 

 يعرتف بأن فإنهوأنه بينام يهتز الفرد أو يتضايق بفعل األحداث الخارجة عنه، 

تتغري عن طريق تغيري تصوراته وتعبرياته الداخلية عن هذه استجاباته ميكن أن 

 . األحداث

إن عىل اإلنسان أن ينشغل ويهتم باألشياء املخيمة أو الخطرة، وأن يشعر بضيق شديد  -5 

ويرى زهران أن هذا غري معقول، ألن القلق يحول دون التقييم املوضوعي الحتامل 

تعامل معه إذا حدث بل ويضخم حدوث الخطر، ويهيئ لحدوثه، ويعوق إمكانات ال

الخطر، واإلنسان العقالين يعرف أن الخطر قد يحدث، ولكنه خطر ميكن مواجهته 

 .والتصدي له والتقليل من آثاره السيئة، وهو ليس كارثة تخاف

إن من السهل عىل اإلنسان أن يتجنب مواجهة صعوبات الحياة واملسؤوليات الشخصية  -6 

 ذاته، وهذا التفكري غري منطقي، كام يرى الشناوي، ألن ال أن يواجهها ويحاول تنظيم 
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ا أصعب وأكرث إيالما من القيام به ويؤدي فيام بعد ًتجنب القيام بواجب ما، يكون غالب

إىل مشكالت وإىل مشاعر، وعدم رضا مبا يف ذلك عدم الثقة بالنفس، كذلك فإن الحياة 

ل يقوم مبا ينبغي عليه القيام به السهلة ليست بالرضورة حياة سعيدة، فالشخص العاق

 .دون تشيك

يجب أن يعتمد الشخص عىل أشخاص آخرين أكرث خربة، ليساعدوه عىل تحقيق أهدافه  -7 

 يؤدي ذلك إىل فقدان االستقالل الذايت والفردية، ومن ثم إالبنجاح ولكن برشط 

 أولئك  الذي يسبب إخفاقا يف التعلم، ويجعل الفرد تحت رحمةاآلخريناالعتامد عىل 

 .الذين يعتمد عليهم، والشخص العاقل يسعى إىل االستقاللية

 ومنجزا بشكل يتصف بالكامل، حتى تكون له قيمة، وهذه يجب أن يكون الفرد فعاالً -8 

 وإذا أرص الفرد عىل ، كامل كام يرى الشناوي،الفكرة من املستحيل تحقيقها بشكل

 وشعور بالنقص وعدم القدرة تحقيقها فإن ذلك ينتج عنه اضطرابات نفسية جسمية،

عىل االستمتاع بالحياة الشخصية، كام يتولد لديه شعور دائم بالخوف من الفشل، أما 

 يفعل ذلك انطالقا من مصلحته، وليس من منطلق أن فإنهالشخص العاقل واملنطقي 

 .اآلخرينيصبح أفضل من 

يض ال ميكن محوه أو تقرر الخربات واألحداث املاضية سلوكنا الحارض، وأن تأثري املا -9 

تجاهله، وفكرة إليس هذه غري عقالنية، فالسلوك الذي كان يف وقت ما يبدو رضوريا 

 أن الشخص املتعقل يعرتف إاليف ظروف معينة قد ال يكون رضوريا يف الوقت الحايل، 

 أنه من املمكن تغيري الحارض عن ًأيضابأن املايض جزء هام يف حياتنا، ولكنه يدرك 

ل املايض، ومتحيص األفكار املكتسبة ذات التأثري الضار، ودفع نفسه إىل طريق تحلي

 .الترصف بطريقة مختلفة يف الوقت الراهن

 من مشكالت واضطرابات، والعقالين يفكر ثم اآلخرينينبغي أن ينزعج الفرد ملا يصيب  -10 

 يناآلخرا ليخلص ً يستحق االنزعاج، ويحاول أن يفعل شيئاآلخرينيقرر إذا كان سلوك 

، وأال تسبب له اآلخرينويقرر الشناوي أنه ال يجب أن ينشغل الفرد مبشكالت . منه

 يف فرد ما فإن هذا يحدث من منطلق اآلخرينضيقا وهام، وحتى عندما يؤثر سلوك 

 .تحديد الفرد وإدراكه آلثار هذا السلوك

 جة تكون  فالنتيإال وهناك حل مثايل وصحيح لكل مشكلة، وهذا الحل البد من إيجاده، -11 
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 مفجعة، ولكن الشخص العقالين البد أن يبحث يف جميع الحلول املختلفة املتنوعة للمشكلة

ويقال أن إليس قد أوصل . ويقبل الحل األفضل منها، مدركا أنه ال توجد حلول كامل

هذه األفكار الالعقالنية إىل ثالث عرشة فكرة يف السنوات األخرية من عمره، حيث يرى 

يقبل األفراد هذه األفكار ويدعمونها مبا يحدثون به أنفسهم فإنها تقودهم أنه عندما 

إىل االضطرابات االنفعالية، أو العصاب حيث أنهم ال يستطيعون العيش معها، وعىل 

 من اإلشارة إىل اآلثار) التحليل النفيس( حني أن الصواب قد حالف أتباع مدرسة فرويد

بة لالضطرابات االنفعالية، كام أن الخربات املبكرة التي تلعبها الطفولة املبكرة بالنس

ليست وحدها هي التي تسبب االضطراب االنفعايل، وإمنا هي اتجاهات وأفكار الفرد 

 . حول هذه الخربات، التي تتولد عن األفكار غري املنطقية هي التي تسبب االضطراب

ن طريق الحديث الذايت إن األفكار واملعتقدات الخاطئة عندما يتم تقبلها وتعزيزها ع

فإن ذلك يقوده إىل العصاب واالضطرابات االنفعالية ؛ , الذي يستمر الفرد يف تكراره لنفسه

وهكذا فإن الفرد املضطرب يصبح , بسبب عدم قدرته عىل تحقيق تلك األفكار واملعتقدات

 ً أحيانا، والتيغري سعيد؛ ألنه غري عىل التخلص من أفكاره ومعتقداته غري املعقولة واملستحيلة

وحني يقبل الفرد تلك األفكار . يتحتم, ينبغي, يجب: تبدو يف ترديده لعبارات أو كلامت مثل

ا بالذنب وعدم الكفاءة ًا شاعرًا دفاعيًا وعدوانيً يصبح مقهورفإنهواملعتقدات الالعقالنية 

 ).1990 ,الطيب والشيخ(والقصور وعدم القدرة عىل الضبط، كام يشعر بالتعاسة والشقاء

ومام يعتقده بأن هناك ميل فطري لدى البرش ) A,B,C,D(لقد قدم ألربت اليس منوذج 

ًكام يعتقد بأن العوامل واملتغريات البيئية تلعب دورا بالتأثري عىل . للتفكري بشكل غري عقالين

ويقرر إليس يف نظريته أن األحداث التي تطرأ عىل البرش تتضمن عوامل . مثل هذا التفكري

رجية متثل أسبابا، ولكن البرش ليسوا مسريين كلية، وبإمكانهم أن يتجاوزوا جوانب القصور خا

البيولوجية واالجتامعية والتفكري الصعب، ويترصفوا بأساليب من شأنها أن تغري وتضبط 

 ).2000عادل، (املستقبل

 متنـافرتنيويف الحاالت التي ينشأ فيها االضطراب النفيس بسبب اعتناق املسرتشـد لفكـرتني 

). أحجـام/ رصاع أقـدام(عن نفس اليشء، تولد كل فكرة منها ترصفات متعارضة مـع األخـرى 

مثال شخص تشده فكرة السفر للخارج السـتكامل دراسـته العليـا، ويف نفـس  -فإذا كان هناك 

ـي ميـكـن أن تـضـيع  ـه الـت ـه واملحافـظـة ـعـىل وظيفـت  الوـقـت تـشـده فـكـرة االـسـتقرار يف وطـن
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ففي هذه الحالة توجد لدى الفرد من القلق واالكتئاب الذي يرض بصحته . فرمنه بسبب الس

ٍّويف بعض الحاالت يكون الشخص فكرة عن نفسه بأنه شخص لبق وجذاب، ولكن . النفسية

 تقول بأنه شخص منافق وانتهازي، فالفكرتان ال -  والتي وصلته منهم-  عنهاآلخرينفكرة 

ويف مثل هذه . ً عليه فيجعله عاجزا عن التفاعل مع غريهًتتساقان معا، وهذا التناقر يؤثر

الحاالت يجب عىل املرشد البحث عن طرق مختلفة لتقليل هذا التنافر والحد من آثاره، ومن 

هذه الطرق العمل عىل تدعيم احدى الفكرتني بشكل موجب، حتى تصبح هي الفكرة 

سفر، ولكنه سيعود حامال لدرجة السائدة أو املسيطرة، فيعرتف الشخص أنه سنفقد عمله بال

الدكتوراه التي ستفتح له ادوار لوظائف افضل من الوظيفة الحالية مثال، وهذا ما سيؤدى إىل 

 اآلخرينويف حالة التنافر بني تصور الفرد لذاته وتصور .  لهاآلخريناحرتامه لنفسه واحرتام 

 السلبية له، بحيث خريناآلله، ميكن لألخصايئ مساعدته عىل التقليل من قيمة تصورات 

 .يدركها عىل أنها اقل أهمية، وبالتايل تزداد قيمة فكرته عن نفسه، وبذلك يتخلص من الرصاع

يف كثري من الحاالت يحدث التنافر بسبب القيم االجتامعية السائدة يف املجتمع 

 الدرايس فاملجتمع الذي ال يركز عىل اإلبداع كقيمة يف مقابل الرتكيز عىل التحصيل والنجاح

يثري القلق يف نفوس الشباب املبدعني مام يجعل معظمهم يندون مواهبهم وابداعاتهم 

 ًأيضالتحقيق التوافق االجتامعي، وبذلك يخرسوا هم انفسهم كمبدعني، ويخرسهم املجتمع 

  ٍّكصناع ملستقبله

 : أن رموز النظرية تشري إىل املعاين التالية) 1982زهران، (وقد أوضح 

 Activating Experience orيرمز إىل الحدث الذي يؤثر يف الشخصية ) A( الحرف -1 

Event)وفاة، طالق، رسوب، والخربة يف حد ذاتها ال تحدث : مثل) الخربة املنشطة

 .االضطراب السلويك

 Beliefيرمز إىل االعتقادات التي تتطور لدى اإلنسان حول ذلك الحدث ) B( الحرف -2 

Systemم املعتقدات قد يكون عقالنيا  نظام املعتقدات، ونظاRational Belief أي ،

، أي Irrationnel Beliefأحداث واردة ومحتمل حدوثها يف الحياة، أو غري عقالين 

 .أحداث غري واردة وغري محتمل حدوثها يف الحياة

  أي النتيجةConséquences يرمز إىل االنفعاالت التي تنجم عن االعتقادات) C( الحرف -3 

حزن، توتر، (، وقد تكون غري عقالنية )رضا، صرب، إصالح( تكون عقالنية والنتيجة قد

 ). قلق
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رجل قىض يوما سيئا يف العمل، : مستعينا باملثال التايل) B.C.A(ويوضح إليس نظرية 

فقد وصل متأخرا إىل مقر عمله وكان قد نيس مفاتيح مكتبه، وسقط من يده فنجان القهوة 

 اليوم، وهو ًجداا ًلقد كان عميل سيئ: عمل هامني، قد يفكرعىل سطح مكتبه، ونيس موعدي 

 أي حدث غري مرغوب يبعث) A( عىل حق يف هذا، وذلك هو ما يسميه إليس بالحدث املنشط

هذا أمر مروع، وإذا مل أصلح أمري فسوف أفصل من : عىل الضيق، ثم يقول لنفسه بعد ذلك

) B(فكار نظام معتقدات الشخص عميل، وهذا هو ما أستحقه لتفاهتي، وتعكس هذه األ

والتي تتمثل يف القلق واالكتئاب والشعور ) C(وينتج عنها أو هي تفرس العواقب االنفعالية 

ا لهذه النظرية فإن املشكالت السلوكية ال تنتج عن ضغوط خارجية، ولكن بالتفاهة، وطبًق

ه ويرص عىل االستجابة عن أفكار ال عقالنية يتمسك بها الشخص وتؤدي به إىل أن مييل رغبات

 . لها ليك يكون سعيدا

حالة وفاة شخص عزيز، أو حالة طالق بعد زواج (لو أن حادثة ما حدثت لشخص ما 

هانه شديدة من إفاشل، حالة رسوب يف امتحان مصريى، حالة فصل من العمل، حالة تلقى 

ار يف نفس ن هذا الحادث آثإو) وغريها من الحوادث الكثري.... شخص عزيز عىل النفس

فأننا ) حزن أو فرح حسب نوع الحادث الذي حدث(اإلنسان استجابة انفعالية شديدة 

نتصور أن حدوث هذا الحادث املؤمل هو السبب الحقيقي يف حدوث االستجابة االنفعالية 

جع السبب يف ذلك إيل أن االستجابة روي. ولكن الحقيقة ليست كذلك) الفرح/ الحزن(

ن يختلف حسب اداركه للحادث أو الحدث، ونتيجة ملستوى تفكريه فيه، االنفعالية ألى إنسا

ن الحادث الذي أ ميكن القول بفإنهوللمعتقدات املستقل والعامل التابع والعامل الوسيط، 

ا ً تابعن االستجابة االنفعالية التي حدثت تعترب عامًالإو) م(يحدث هو مجرد عامل مستقل 

وهى ) و( إذا كانت هناك عوامل وسيطة إالل التابع وليس من السهل حدوث العام). س(

كعامل ) م(ومن هنا ميكن القول أن .  الفرد للعامل املستقل-التي تتمثل يف أدراك الكائن

العامل التابع وهو االستجابة ) س(مستقل ليس هو املسئول املبارش الذي أدى إيل حدوث 

وهى ) و(عوامل املتوسطة أو الوسيطة االنفعالية، وإمنا املسئول عن هذه االستجابة هو ال

 ).م(تتمثل يف مدى إدراك الفرد ووعيه بالعامل املستقبل 

نـه نجـح يف االمتحـان أيف ظل هذا التصور قد يحدث أن يصاب إنسان ما بـالحزن رغـم 

 ) م(لو أخـذنا األمـور بـاملنطلق العـادي سـنجد أن النجـاح ) عىل سبيل املثال(النهايئ للتخرج 

 



 171أساليب معرفية سلوكية : الفصل السابع
 

 

ولكننا يف +). س(وكان املفروض أن يؤدى إيل الفرح والرسور ) ب(لحزن واالكتئاب أدى إيل ا

وهى مفهوم ومعنى وداللة هذا النجاح بالنسبة ) و(هذه الحالة نتجاهل العوامل املتوسطة 

نه سيجعله يواجه البطالة وعدم وجود فرصة أفإذا أدرك هذا الشخص النجاح عىل . للشخص

اع املكافأة التي يحصل عليها من الجامعة، فال شك أن هذا اإلدراك للعمل، أو أنه يعنى انقط

سيؤدى إيل الحزن، ولو أن أدراك هذا النجاح يعنى االستقالل بالحياة والحصول عىل وظيفة 

مناسبة ودخل جيد، فسيكون االنفعال هذا هو الفرح والرسور، ولهذا ميكن القول أن شعور 

جاحه يف تحقيق هدف معني، أو الفشل يف تحقيقه، مل بعد ن) ي(فرد ما بالحزن االكتئاب 

 نتيجة للطريقة التي يدرك بها اإلنسان مكسبه أو الفشل يف تحقيقه، أو لنقل ما إاليحدث 

 نتيجة ملجموعة من التصورات الذهنية التي تدور إاليصيب اإلنسان من حزن أو فرح، ما هو 

نه أ يحدث، أو إال فظيع، وكان يجب أن ما حدث(يف عقله، فإذا كانت تصوراته سوداوية 

ون هي االكتئاب الشديد والحزن واملرض، أما إذا كفإن النتيجة ست) خسارة ال ميكن تعويضها

حمدا هلل عىل النجاح، بالتأكيد سأجد العمل املناسب وسأشق (كانت تصوراته متفائلة 

 .حفستكون النتيجة هي الشعور باألمل والتفاؤل والفر) طريقي يف الحياة

 : سري العالج

 20و 15 السلويك فرتة عالجية طويلة فهو يتطلب ما بني -ال يستغرق العالج املعريف

جلسة ترتكز يف الحاالت املتوسطة االضطراب إىل الشديدة منها عىل جلستني أسبوعيا عىل 

 أسبوعا، وغالبا ما يتبع العالج الناجح 15-10أسابيع ثم مرة أسبوعيا ملدة  5-4األقل ملدة 

جلسات متابعة عىل فرتات، للمحافظة عىل النتائج التي تحققت واالستمرار يف دعم وتقوية 

 دقيقة تقريبا باستثناء الجلسة األوىل التي 50والزمن املخصص لكل جلسة عالجية . املسرتشد

ًوبذلك يكون العالج املعريف السلويك عالجا نشطا، تعاونيا، . تتطلب ضعف هذا الوقت ً ً

 ًعليميا، قصري األمد، أهدافه واضحة ومحددةًتوجيهيا، ت

ّيركز املعالج املعريف يف بداية العالج عىل إقامة عالقة تعاونية ويعرف املسرتشد عىل 

تستخدم جداول األعامل، التغذية الراجعة، التثقيف النفيس لبناء الجلسات . النموذج املعريف

ري املشوه معرفيا، والعجز عن التعلم، التفك: ويتم الرتكيز عىل شكلني من االختالل الوظيفي

 .وضعف األداء الوظيفي للذاكرة
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 فهي خطوة هامة يف ًأيضاكام يتم تخصيص جهد خاص للشخص يف إنقاص درجة اليأس 

وتتم مقاومة مشاكل التعلم ووظائف الذاكرة، . إعادة تنشيط املكتئب، وتزويده بالطاقة

لية وتكون التدخالت العالجية من قبل املعالج وبأساليب التعلم مثل كتابة الواجبات املنز

 بحيث تعمل عىل تشجيع التعلم لديه، وبأن مادة العالج ،حسب الطاقة املعرفية للمسرتشد

وقبل نهاية العالج يقوم املعالج مبساعدة املسرتشد مبراجعة ما تم تعلمه . ال تقهر املسرتشد

الظروف املحتملة التي ميكن أن تكون ا بًأثناء سياق املرشد، ويقرتح عليه التفكري مقدم

 ويأخذ احتامل االنتكاس بعني االعتبار ويتم تطوير اسرتاتيجيات. السبب يف عودة االضطراب

حل املشكالت التي ميكن أن يتم توظيفها يف حاالت مستقبلية تؤدي إىل االضطراب أو 

 .املشكلة

 : CBT السلويك -أهداف العالج املعريف

 :  إىليهدف العالج املعريف

إدراك العالقة بني املشاعر واألفكار والسلوك وبالتايل ميكن بتعديل أحد أركان هذا  -1 

 .الثاليث يتعدل الطرفان اآلخران

تعليم املسرتشدين أن يحددوا ويقيموا أفكارهم وتخيالتهم وخاصة تلك التي ترتبط  -2 

 .باألحداث والسلوكيات املضطربة أو املؤملة

 .ا لديهم من أفكار خاطئة أو تشوهات فكريةتعليم املسرتشدين تصحيح م -3 

تدريب املسرتشدين عىل اسرتاتيجيات وتقنيات معرفية وسلوكية لتطبق يف الواقع خالل  -4 

 .مواقف حياتية جديدة أو عند مواجهة مشكالت مستقبلية

 .تحسني املهارات االجتامعية للمتعالجني من خالل تعليمهم حل املشكالت -5 

ّجيه التعليامت للذات، ومن ثم تعديل سلوكهم وطريقتهم تدريب املسرتشدين عىل تو -6 

 املعتادة يف التفكري باستخدام خالل الحوار الداخيل

 : املبادئ الخاصة بالعالج املعريف السلويك

يعتمد العالج املعريف السلويك عىل صياغة مشكلة املسرتشد وتنقيحها بصورة مستمرة  -1 

 غة مشكلة املسرتشد عىل عوامل متعددة ضمن اإلطار املعريف ويعتمد املرشد يف صيا
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، )أنا فاشل ال أستطيع عمل أي يشء كام ينبغي(مثل تحديد األفكار الحالية للمسرتشد 

األفكار التي تساهم يف استمرار الوضع االنفعايل للمسرتشد والتعرف عىل السلوكيات 

فكار املسرتشد عند ثم التعرف عىل العوامل املرسبة التي أثرت عىل أ. غري املرغوب فيها

وبعد ذلك التعرف عىل األسلوب ) حادثة محزنة، تغري يشء مألوف(ظهور املرض مثل 

 عزو النجاح للحظ(املعريف الذي يفرس من خالله املسرتشد الحوادث التي يتعرض لها مثًال 

ثم يقوم املرشد بصياغة املشكلة يف الجلسات األوىل ولكنه  ).ولوم النفس عىل الفشل

 .يف إجراء تعديالت عليها كلام حصل عىل معلومات جديدةيستمر 

يتطلب العالج املعريف السلويك وجود عالقة عالجية جيدة بني املرشد واملسرتشد تجعل  -2 

املسرتشد يثق يف املرشد ويتطلب ذلك قدرة املرشد عىل التعاطف واالهتامم باملسرتشد 

 .وكذلك عىل االحرتام الصادق وحسن االستامع

العمل كفريق . الج املعريف السلويك عىل أهمية التعاون واملشاركة النشطةيشدد الع -3 

يشرتك يف وضع جداول عمل للجلسات ويف إعداد الواجبات املنزلية التي يقوم بها 

 .املسرتشد بني الجلسات

 .يسعى املرشد إىل تحديد أهداف معينة، يسعى لتحقيقها وحل مشكالت محددة -4 

حيث يتم الرتكيز عىل املشكالت الحالية وعىل .  عىل الحارضيركز العالج املعريف السلويك -5 

ومع ذلك فقد يتطلب األمر الرجوع إىل املايض . مواقف معينة تثري القلق لدى املسرتشد

 : يف حالة

 .رغبة املسرتشد الشديدة يف القيام بذلك -  أ 

 .عدم حدوث تغري يذكر يف الجوانب املعرفية والسلوكية واالنفعالية  -ب

عندما يشعر املرشد بأن هناك حاجة لفهم الكيفية التي تطورت بها األفكار غري  -ج

 ..ّالفعالة لدى املسرتشد

ًالعالج املعريف السلويك عالج تعليمي، يهدف إىل جعل املسرتشد معالجا لنفسه كام أنه  -6 

 ).تكاساالن(ًيهتم كثريا بتزويد املسرتشد باملهارات الالزمة ملنع عودة املرض بعد التحسن 

يتم عالج معظم الحاالت يف مدة . العالج املعريف السلويك عالج مكثف قصري املدى -7 

 . وقد يستمر إىل فرتة أطول من ذلك، جلسة12-4ترتاوح ما بني 
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تتم الجلسات يف العالج املعريف السلويك وفق جدول عمل محدد يحاول املرشد تنفيذه،  -8 

 لب من املسرتشد تقديم ملخص ملا حدثللتعرف عىل الوضع االنفعايل للمسرتشد؛ ويط

؛ التعرف )بالتعاون مع املسرتشد(خالل األسبوع املايض؛ إعداد جدول أعامل الجلسة 

 عىل رد فعل املسرتشد حول الجلسة السابقة؛ مراجعة الواجبات املنزلية؛ تقديم ملخصات

 .هاية الجلسةملا تم يف الجلسة بني الحني واآلخر؛ ثم أخذ رأي املسرتشد فيام تم يف ن

ّيعلم العالج املعريف السلويك املسرتشد كيف يتعرف عىل األفكار واالعتقادات غري  -9 

ّالفعالة وكيف يقومها ويستجيب لها ّ. 

يستخدم العالج املعريف السلويك فنيات متعددة إلحداث تغيريات يف التفكري، املزاج،  -10 

 الفنيات املعرفية األساسية يستخدم يف العالج املعريف السلويك باإلضافة إىل. والسلوك

 .والفنيات السلوكية) السقراطية(مثل األسئلة الجدلية 

ًيؤكد العالج املعريف السلويك عىل أن يكون املرشد رصيحا مع املسرتشد ويناقش معه  -11 

ويعرتف بأخطائه ويسمح للمسرتشد ) الصياغة(حول املشكلة ) املرشد(وجهة نظره 

ارض مع الطبيعة التعاونية بني املرشد واملسرتشد التي وعدم القيام بذلك يتع. مبعارضته

 .يركز عليها العالج املعريف السلويك

يركز املرشد املعريف السلويك بصورة عامة عىل التعامل مع أعراض االضطراب النفيس  -12 

 .الذي يعاين منه املسرتشد أكرث من تركيزه عىل العوامل التي تعزي إليها هذه األعراض

 )CBT(السلويك -املعريفتقنيات العالج 

يستخدم لتحقيق أهداف العالج املعريف مجموعة من التقنيات السلوكية واملعرفية، 

 . وميكن تعليم هذه التقنيات للمتعالجني لتساعدهم يف االستجابة بطريقة وظيفية أكرث

 : التقنيات السلوكية املعرفية

-ن نسق العالج املعريفيتمثل الهدف من استخدام التقنيات السلوكية املعرفية ضم

السلويك يف استخدام أساليب واسرتاتيجيات سلوكية مبارشة الختبار الترصفات واألفكار املختلة 

، وذلك من خالل جعل املسرتشد يجرب )الخ...العجز، العزلة، امللل، الكسل(ًوظيفيا مثل 

ومن . القدميةالسلوك الذي ما دام يخشاه أو يتجنبه، مام يتيح التحدي املبارش لألفكار 

 :التقنيات السلوكية ما ييل
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 : جدولة النشاطات  1-

ويتم ذلك بأن يطلب املعالج من املسرتشد أن يسجل يف سجل أداء يومي أو أسبوعي ما 

قام به يف كل ساعة من اليوم، وأن يعطي نسبة لكل فعالية من حيث اإلتقان والرضا مبقياس 

ُط ألول مرة، يطلب من املسرتشد عادة أن يعد من صفر إىل عرشة، حينام يقدم سجل النشا

سجًال للنشاطات األساسية دون محاولة إجراء أي تغيري وتتم مراجعة املعطيات يف جلسة 

 .العالج التالية

 : نسبة اإلتقان والرضا  2-

ويتم ذلك بأن يطلب املعالج من املسرتشد تسجيل درجة اإلتقان والرضا عىل االستامرة 

ف من خمس أو عرش درجات لكل منهام، وهذا ما يساعد املسرتشد عىل مبقياس مئوي مؤل

 .دفع نحو إدراك النجاحات الجزئية والدرجات القليلة من املتعة

 :  املقياس املزدوج3-

تساعد هذه التقنية يف رؤية تفكري املسرتشد من منظار مختلف، كام تكشف عن عدم 

 مقاييس عالية، غري مشجعة تشعره بالرغبة ًفاإلنسان غالبا ما يضع لنفسه. أفكارهواقعية 

 .عكس ما يضعه لآلخرين من تسهيالت ومساندة. باالنسحاب واإلقرار بالعجز

 : املهام املتدرجة  4-

ًوتستخدم هذه التقنية عندما يواجه املسرتشد عمًال يبدو له صعبا، ويتم ذلك بتجزئة 

ا خطوة واحدة يف كل مرة وصوًال الهدف السلويك إىل خطوات صغرية متتابعة، ميكن تنفيذه

  .إىل الهدف املرجو

 : التدريب عىل املهارات االجتامعية  5-

ًإذا كان اختبار الواقع مهام، وكان بعض املسرتشدين يفتقرون إىل مهارات محددة فإن 

من واجب املعالج مساعدة هؤالء املسرتشدين عىل اكتساب هذه املهارات، والتي قد تبدأ من 

 .حية بالشكل املرغوب حتى التدريب عىل مهارات الحوار والتواصلإلقاء الت

 : تشتت االنتباه  6-

 ًيعترب اإللهاء مهارة إزاحة وليس منهجا لتغيري التفكري غري الواقعي، لذلك هو من 
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مثل االستامع إىل املذياع، االستامع إىل الفكاهات، حل كلامت متقاطعة، (النشاطات البديلة 

التي ميكنها بشكل مؤقت أن تلهي املسرتشد عن األفكار االقتحامية )  تسلية مالعبة رياضية،

 . ًأو التأمالت االكتئابية أو أية معرفيات أخرى مختلة وظيفيا

 :حل املشكالت  7-

تفيد هذه التقنية املسرتشدين الذين يفتقرون ملهارات يف حل مشكالتهم، عن طريق 

. ىل امليض يف التفكري يف املشكالت والحلولتعليمهم سلسلة من الخطوات تساعدهم ع

ّوملساعدتهم عىل التأقلم مع مشكالتهم بطريقة بناءة أكرث وميكن أن يرشح املعالج للمتعالج 

 .خطوات حل املشكالت

 : مواجهة الواقع  8-

. هنالك أحيان البد من توسيع بعض التدريبات السلوكية إىل خارج غرفة العالج

فيمكن . أن يذهب مع املسرتشد إىل موقع الحاالت التي يخشاهاوبإمكان املعالج هنا 

إن التعرض للحياة . الذهاب مثًال إىل مطعم أو أن يذهب معه إىل موقع تسوق يخشاه

العملية ميكن أن يربط بني التدريب داخل املكتب وخارجه وبني الواجب املنزيل والتجربة 

 .املخربية

 : التدريب عىل االسرتخاء  9-

 ًلك بتعليم املسرتشد مترينات االسرتخاء خالل الجلسة العالجية، أو إعطاءه رشيطاويتم ذ

ّمسجًال صوتيا مناسبا له ميكنه من مامرسة هذه التدريبات لوحده ً ً. 

 )Corey,2001: (األساليب الفنية للعالج العقالين االنفعايل

عليم الفرد كيف يفكر ت: إن ما يفعله املرشدون يف عملية العالج العقالين االنفعايل هو

بطريقة منطقية بحوادث الحياة وفلسفتها، وبالتايل تغيري سلوكه وعواطفه، ويستخدم املرشد 

يف العالج العقالين االنفعايل مجموعة من األساليب املعرفية واالنفعالية والسلوكية، ونذكر 

 : منها ما يأيت

  Disputing Irrational beliefs  دحض األفكار غري العقالنية: أوال

يف هذا األسلوب اإلدرايك يسعى املرشد إىل مجادلة الفرد حول األفكار الخاطئة غري 

 واملرشد ال يجعل الفرد سلبيا يف . العقالنية التي ساهمت يف نشأة املشكالت التي يعاين منها
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ّهذه العملية، بل إن املرشد يعلم الفرد كيف يقوم بذلك من خالل اكتشاف طرق التفكري 

ومن األسئلة التي . واملسلامت واملعتقدات التي يؤمن بها ويبني عليها أمناط سلوكه ومشاعره

ملاذا تكون " و"أين الدليل عىل ما تقوله أو ما تشعر به؟". يوجهها املرشد للفرد ليجيب عليها

ق هل هو نهاية العامل إذا مل تتحق" و"الحياة مأساوية إذا مل تجر الحياة بالشكل الذي تريد؟

 ."أحالمك يف الحياة؟

إن مثل هذه األسئلة الجدلية والحوارية تجعل الفرد يعيد التفكري يف األفكار التي 

مسلامت وحقائق وبالتايل يبدأ يف إعادة التفكري بها واختبار مصداقيتها ومدى تأثريها يتخذها 

 .عىل حياته

 Cognitive homework  أسلوب الواجبات اإلدراكية: ثانيا

ذا األسلوب وسيلة رسيعة للوصول إىل األساليب الخاطئة يف التفكري وخاصة تلك يعترب ه

 وهنا يطلب املرشد من الفرد عمل قامئة باملشكالت Absolutisticالتي تتسم باألمر 

 ومن خالل مساءلة الذات حول ،اإلنسانية التي يعاين منها ثم النظر يف كل مشكلة عىل حده

إن هذا األمر ميكن . والطريقة التي يفكر بها حول هذه املشكلة) ملاذا؟( نشأة هذه املشكلة

 حول املشكلة املقصودة ثم مساعدة الفرد عىل تحديد النمط A-B-Cاملرشد من بناء نظرية 

 . التفكريي الخاطئ الذي ساهم يف تأثري املشكلة

ا شخص أن": شخص يخاف من التواجد يف األماكن االجتامعية ودامئا ما يقول لذاته: مثال

هذا الشخص . "أشعر أن الكل ينظر إيل بريبة"، "أنا أبدو بني الناس غريب" "غري محبوب

ًإنه ليشء يدعو للرسور أن أكون محبوبا من الجميع ": ممكن أن يعطى رسائل إيجابية مثل

ّقد ينظر إيل الناس باستغراب ولكن ليس كل العامل يراين " "ولكن رىض الناس غاية ال تدرك

 إن مثل هذه العبارات تشجع األفراد عىل النظر إىل األحداث واملواقف التي ."ًغريبا

ًيواجهونها نظرة شمولية فيها اتساع لألفق وبعدا عن التفكري الضيق املحصور يف الذات، كام 

 .أن ذلك يساعدهم عىل تنمية التفكري املنطقي

 Changing ones Language   تغيري مفردات اللغة: ثالثا

. س عىل أن اللغة غري الدقيقة واملحددة تساهم يف تشتيت عمليات التفكرييؤكد ألي

 إذ أن الكلمة الواحدة قد يكون لها أكرث من معنى وقد . واملقصود هنا مفردات اللغة املحكية
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ومن هنا يعطى املامرسون بهذا . يكون سياق الكالم ذو معنى آخر غري الذي يقصده املتحدث

ة كربى ملعاين الكلامت حيث أن تلك املعاين هي التي تشكل طريقة األسلوب العالجي أهمي

  ). التفكري(االستجابة

إنه من غري " وبني " أن أرسب يف االمتحانًجداإنه ألمر يسء ": هناك فرق بني: مثال

 مام ال شك فيه أن الجملة األوىل تحمل نظرة سلبية تشاؤمية. "املحبب يل أن أرسب يف االمتحان

 ميكن حدوثه بينام الجملة الثانية تحمل نظرة إيجابية تفاؤلية لذلك الحدث للحدث الذي

 .متى وإن وقع

 Use of humor  استخدام املرح: رابعا

ًيعترب هذا األسلوب العالجي من أكرث األساليب العالجية استخداما للمرح أثناء 

جدية املبالغ فيها والهدف من ذلك هو محاولة إخراج املسرتشدين من ال. الجلسات العالجية

كام أن املرح يساعد املسرتشدين . والتي قد تضخم وتفاقم املشكلة وتأثريها عىل املسرتشد

عىل التخلص من الضغوط النفسية املصاحبة للمشكالت التي يعانون منها وبهذا يكونون أكرث 

 .قدرة عىل التفكري املنطقي الواعي

   التخيل العاطفي العقالين: ًخامسا

سلوب العالجي عبارة عن عملية عقلية تساعد الفرد عىل تأسيس أمناط من هذا األ

املشاعر من خالل مساعدة الفرد عىل تخيل التفكري املنطقي، والسلوك، واملشاعر ثم محاولة 

ومثال ذلك بأن يتخيل الفرد أسوأ ما ). Maultsby, 1984( ًتطبيق ذلك واقعيا يف الحياة

ويعتقد أليس أنه . ل ذلك وماذا سيشعر به إن حصلسوف يحدث له وكيف يترصف إن حص

كلام مارس الفرد التخيل العاطفي العقالين عدة مرات يف األسبوع، فسوف يصل إىل حالة من 

التوافق النفيس واالجتامعي تجعله يتجاوز األحداث واملواقف غري املريحة التي ميكن أن 

 .تواجهه

 لعب الدور: ًسادسا

لعالجي عىل العالج السلويك العاطفي الوجداين الذي قدمه ال يقترص هذا األسلوب ا

أليس، ولكن أسلوب لعب الدور يف هذا األسلوب العالجي يرتكز بالدرجة األوىل عىل مساعدة 

 .األفراد يف تغيري األفكار الخاطئة غري العقالنية املسببة ملشكالتهم
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ألربعني وأنجبت األطفال املرأة التي ترغب يف مواصلة تعليمها بعد أن تخطت ا: مثال

) لعب الدور( وتخىش من الفشل وعدم القبول بالجامعة، ميكن لها أن تستخدم هذا األسلوب

 ومن خالل ذلك ميكنها أن ،بإجراء مقابلة شخصية مع نفسها متخيلة وجود اللجنة أمامها

 .تقف عىل مشاعر القلق واألفكار غري العقالنية املرتبطة به ثم محاولة تغيريها

إذا عرب أحد األشخاص املسرتشدين أمام مجموعة من البرش عن اتجاه سالب : مثال آخر

فالشخص .  فإن هذا السلوك سيصبح أحد خوص أو سامت شخصيته،أو سلوك مختلف

 يستطيع أن ينجح يف أن يغري من تسلطه ليحل اآلخرينا مع املتسلط الذي يصطدم دامئً

إذا قام بدور مدير أو قائد دميوقراطي، بحيث محله أسلوب التفاهم بالحسنى والتواد، 

 عىل سبيل – له وتوادهم معه اآلخرينيشاهد نتائج سلوكه الدميوقراطي متمثلة يف حب 

 ويرجع التغري يف الشخصية الناتج عن لعب األدوار إىل التغري يف معرفة املوقف الذي –املثال 

تى لو كان املسرتشد فصاميا، ويؤكد القيام بلعب دور معني، وتحث هذه التغريات حأدى إليه 

ًفضل كثريا من أ يف هذا املجال عىل أن النتائج التي تحدث بسبب لعب األدوار املرشدون

 يتعرف فإنها ًا معينًالنتائج التي تحدث بسبب املناقشة، ذلك أن املسرتشد عندما يلعب دور

دور، ولذلك يجب أن عىل جوانب معرفية جديدة ميكن التمسك بها لنفسه بعد القيام بال

يشجع املرشد مسرتشده عىل القيام بعلب دور إنساين معني يف مواجهة مشكلة ما، ذلك أن 

) الالتوافقية(القيام باألدوار يف حل املشكالت ينبه املسرتشدين إىل النظر إىل أساليبهم الخطأ 

 .بشكل يختلف عن ذي قبل

 Self-Assertiveness   التدريب عىل توكيد الذات: ًسابعا

يعترب جوزيف ويل املؤسس األول لهذا األسلوب، ويعرف بأنه أحد الطرق العالجية التي 

تهدف إىل زيادة قدرة الفرد عىل القيام بسلوك ما، يعرب من خالله عن مشاعره السلبية مثل 

الغضب والتوتر والقلق الناجم عن زيادة الحساسية أو غريها، وكذلك مشاعره االيجابية مثل 

والحب، ومن خالل هذا السلوك يحقق الفرد ميزات اجتامعية هامة ويشعر بالراحة الفرح 

لتوكيدي استجابة مضادة للقلق والخوف اوالرضا عن الحياة، ولهذه األسباب يعترب السلوك 

 .والتوتر

  اآلخرين بأنه القدرة عىل مامرسة الحق الشخيص، دون االعتداء عىل حق ًأيضاويعرف 
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 ال وتوكيد الذات. عن املشاعر واألفكار بصدق، ومبعنى آخر التعبري عن الذاتويتضمن التعبري 

ينظر له عىل اعتبار أنه خاصية تظهر يف مرحلة املراهقة بالصدفة، بل يعترب منط سلويك 

ًمتعلم يتطور تدريجيا مع السن كنتيجة اختالطه مع والديه، ومع أشخاص كبار مميزين يف 

تعرف عىل أمناط االستجابة املختلفة للمسرتشد حتى مييز االستجابة حياته، والبد للمعالج أن ي

 .غري املؤكد، واملؤكد، والعدواين: املؤكدة وتنقسم إىل

يشري مفهوم تأكيد الذات إىل خاصية تبني أنها متيز األشخاص الناجحني، من وجهتي نظر 

 إىل هذا املفهوم وبلوره كان أول من أشار. الصحة النفسية والفاعلية يف العالقات االجتامعية

) Salter 1994 ("سالرت"عىل نحو علمي، وكشف عن متضمناته الصحية، هو العامل األمرييك 

مثلها مثل االنطواء أو (الذي أشار إىل أن هذا املفهوم ميثل خاصية أو سمة شخصية عامة 

 ال تتوافر يف ً، أي أنها تتوافر يف البعض فيكون توكيديا يف مختلف املواقف، وقد)االنبساط

ًالبعض اآلخر، فيصبح سلبيا وعاجزا عن توكيد نفسه يف املواقف االجتامعية املختلفة وجاء . ً

اللذان أعادا صياغة هذه ) (Lazarus, 1966 "وال زاروس) Wolpe, 1958 ("ولبي"بعده 

الخاصية، بحيث أصبحت تشري إىل قدرة ميكن تطويرها وتدريبها، وتتمثل يف التعبري عن 

ومن ثم أشارا إىل أن . فس والدفاع عن الحقوق الشخصية عندما تخرتق دون وجه حقالن

ًبإمكان أي فرد أن يكون توكيديا يف بعض املواقف، وسلبيا يف مواقف أخرى ومن ثم يكون . ً

هدف العالج النفيس أن ندرب الفرد الذي يعاين من املرض النفيس أو العقيل، عىل أن يتطور 

 . بري عن التوكيدية والثقة بالنفس يف املواقف التي كان يعجز فيها عن ذلكبإمكانياته يف التع

ًونظرا ملا متثله هذه الخاصية من أهمية يف فهم االضطراب النفيس، فقد تحولت 

وبابتكار هذه . األذهان يف الفرتات األخرية إىل ابتكار كثري من الربامج لتدريب هذه القدرة

ف من كثري األعراض املرضية، التي يلعب فيها القصور يف الربامج أصبح باإلمكان التخفي

وميثل برنامج تدريب . ة، مبا يف ذلك القلق واالكتئابياملهارات االجتامعية أحد العوامل الرئيس

املهارات االجتامعية وتدريب القدرة التوكيدية واملستخدم يف العيادة السلوكية بكلية الطب، 

ؤلف، أحد هذه الربامج التي أثبتت الخربة فاعليتها يف جامعة امللك فيصل تحت إرشاف امل

البيئة العربية، وقبل الدخول يف تفاصيل هذا الربنامج، نشري فيام ييل إىل بعض الحقائق 

 . الخاصة مبفهوم التوكيدية، وكيفية قياسها
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من ًا مهام يف حامية األطفال ًويعد التوكيد الذايت يف النظرية السلوكية املعرفية أسلوب

ويعرف التوكيد الذايت بأنه مجموعة متنوعة من األساليب واإلجراءات املعرفية . اإلساءة إليهم

والسلوكية التي تهدف إىل تعديل معريف وسلويك لدى األفراد وتدريبهم عىل التعبري عن 

كام يعرف توكيد ). 1998 ,فرج(مشاعرهم وأفكارهم بطريقة مالمئة دون انتهاك لحقوقهم 

 بأنه التعبري عن الذات إذ يدافع الفرد عن حقوقه 1973 قدمه جاكوبوسيك سنة الذات كام

يف حني يرى فورمان . اإلنسانية األساسية دون التعدي عىل الحقوق األساسية لآلخرين

)Forman, 1993 (أن التدريب التوكيدي هو منط من أمناط التدريب عىل املهارات االجتامعية 

 دون املساس اآلخرينن يشعر باملتعة أثناء تفاعله مع أفرد بذاته والتي تركز عىل أن يتمثل ال

 ).1992كولز،  (اآلخرينبحقوق 

  :املشاكل التي يعاين منها الشخص غري املؤكد لذاته

 .ظهور شكاوى بدنيه واضطرابات سلوكيه وصعوبات يف العالقات االجتامعية -1 

 .صعوبة يف مواجهة املشاكل يف العمل -2 

 .األرسيةضعف يف العالقات  -3 

 .نشوء مشاكل بطابع اجتامعي وثقايف -4 

  ).1998فرج، (الشعور بالقلق واالكتئاب  -5 

 : وميتاز الفرد من خالل التوكيدية مبا ييل

الدفاع عن الحقوق الشخصية الفردية املرشوعة سواء يف األرسة أو العمل، أو عند  -1 

 .االحتكاك باآلخرين من الغرباء أو األقارب

 ملوقف، ومتطلبات التفاعل بحيث يخرج الفرد يف هذه املواقفالترصف وفق مقتضيات ا -2 

ًمنترصا، وناجحا، ولكن دون إخالل بحقوق   . اآلخرينً

 . التعبري عن االنفعاالت واملشاعر بحرية، أي الحرية االنفعالية -3 

الترصف من منطلقات نقاط القوة يف الشخصية، وليس نقاط الضعف، بحيث ال يكون  -4 

 .  أو الظروفخريناآلالفرد ضحية ألخطاء 

 ًتتضمن التوكيدية قدرا من الشجاعة وعدم الخوف من أن يعرب الفرد عن شعوره الحقيقي، -5 

  .مبا يف ذلك القدرة عىل رفض الطلبات غري املعقولة، أو الضارة بسمعة اإلنسان وصحته
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التحرر من مشاعر الذنب غري املعقولة أو تأنيب النفس عند رفض هذه املواقف أو  -6 

 . انها للترصفات املهينةاستهج

 .القدرة عىل اتخاذ قرارات مهمة، وحاسمة وبرسعة مناسبة، وبكفاءة عالية -7 

مبا فيها املحبة، والود، (القدرة عىل تكوين عالقات دافئة، والتعبري عن املشاعر اإليجابية  -8 

 . ، ويف األوقات املناسبةاآلخرينخالل التعامل مع ) واملدح، واإلعجاب

 . يجابية والتعاون وتقديم العونالقدرة عىل اإل -9 

ًالقدرة عىل مقاومة الضغوط االجتامعية، وما تفرضه أحيانا من ترصفات ال تتالءم مع  -10 

 . القيم

املهارة يف معالجة الرصاعات االجتامعية، وما يتطلبه ذلك من تقديم شكوى، أو االستامع  -11 

 . إلخ …  إىل حل وسطإىل شكوى، والتفاوض، واإلقناع، واالستجابة لإلقناع، والوصول

 : أما االستجابات غري املؤكدة فتأخذ شكل املواقف التالية

األشخاص غري التوكيديني يجدون صعوبة يف أن يطلبوا مساعدة من : طلب الخدمات -1 

 .اآلخرين

ن يقوموا بأعامل كبرية ال يريدون يف األشخاص غري التوكيديني مييلون أل: رفض الطلب -2 

 .الحقيقة القيام بها

 فيام يذهبون إليه اآلخريناألشخاص غري التوكيديني يتفقون مع : اآلخرينوافقة مع امل -3 

 .وذلك للمحافظة عىل السالم والهدوء

األشخاص غري التوكيديني مييلون إىل االنطوائية : البدء باملحادثات ومعرفة ماذا يقال -4 

 .أناسا آخرينوالخجل ولديهم تصور إنهم ال يعرفون ماذا يقولون أو يفعلون إذ قابلوا 

 األشخاص غري التوكيديني يجدون صعوبة يف التفاعل بشكل مناسب للطريقة: املجامالت -5 

 .اآلخرينالتي يشعرون بها نحو 

األشخاص غري التوكيديني عادة ميلكون درجة منخفضة من تقدير : تلقي املجامالت -6 

 .الذات لذلك يجدون صعوبة يف تصديق املجامالت
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 غري التوكيديني يجدون صعوبة يف التعبري عن تذمرهماألشخاص : تقديم الشكوى -7 

 ).1988, الخطيب(

 : وقد أشار كل من وولبي وسالرت إىل أمناط االستجابة الثالثة التالية

 وهذه االستجابة تظهر عندما يرتك الفرد املجال لآلخرين :استجابة عدم توكيد الذات 

 .ليتخطوا حدوده ويتعدوا عىل حقوقه

 وهذه االستجابة تظهر عندما يعرب الفرد عن ذاته بشكل يحرتم فيه : ذاتاستجابة توكيد ال

 .اآلخرينحقوقه الشخصية وحقوق 

 وهذه االستجابة تظهر عندما يقوم الفرد بالهجوم والتعدي عىل : االستجابة العدوانية

 ).1998 األشهب،Kelly, 1979 ; (اآلخرينحقوق 

 ثالث فتيان ؛ر متزوجة، ولها أربعة أطفالحالة سيدة يف الثالثينيات من العم: مثال هذا

عندما . بن رزقت به بعد طول انتظار، ومنذ شهور قليلة قبل حضورها للعيادة السلوكيةأو

قدمت إلينا، وكان زوجها معها طلبت من زوجها وبثورة واضحة أن تراين مبفردها، وما أن 

 ذكرت أنها تعيش يف جلست تحيك مشكلتها حتى أجهشت ببكاء شديد، وملا متالكت نفسها

أرسة الزوج، أي مع إخوته وأمه يف بيت واحد بحكم تقاليد املجتمع، وذكرت أنه ال مير يوم 

دون الدخول يف رصاعات ومنافسات مع أمه وأخواته، وكل منهن تحاول أن تستميله إىل 

 الفرتة يف(ًجانبها، وأنهن ينصحنه أمامها بأن يتزوج من إمراه أخرى تنجب له أطفاًال ذكورا 

 يف هذه "أن األمور تسري عىل هذا املنوال"وذكرت ). بنها األخريأالتي مل تكن فيها قد أنجبت 

العالقات منذ أن تزوجت، وعندما سألتها كيف كانت تستجيب لذلك، أجابت بالغضب 

ًوالثورة أحيانا، وأحيانا بالبكاء مبفردها، والشكوى من األمل والوحدة لكل من يسمع لها ً . 

 من الواضح أنها طورت عالقة مل تكن قامئة عىل تأكيد الذات، فقد تراوحت كان

استجاباتها بني االنفعال بالغضب والهياج أو اإلكتاب واالنزواء، وكل ما كانت تفعله يف هذه 

 لكل من ينصت لها، أي أنها "من حال الدنيا، والتعاسة التي تعيشها"املواقف هو الشكوى 

وكان ذلك يساعد عىل . ً مزيدا من االضطراب،ًدا من سوء الحالكانت تعزز بشكواها مزي

استمرار الحلقة املسمومة من هذه العالقات، التي تتدهور حتى يف عالقتها مع الزوج الذي 

  تثور عليه وتتهمه بالجنب والتواطؤ، وملا كان من الصعب عليها وعىل زوجها أن ًأيضاكانت 
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فقد رسمت لهذه السيدة خطة عالجية ملساعدتها عىل ًيعيشا مستقلني بعيدا عن أرسته، 

التعبري عن احتياجاتها يف ظل الظروف التي تعيش فيها، ووضعنا االختيارات املمكنة، ثم 

أمكن تدريبها بعد ذلك عىل التعبري عن االحتياجات والحلول التي بلورتها بطريقة تأكيدية، 

دها أن تكون عالقة هادئة ومستقلة، ًوقد أخذ ذلك منها تقريبا سبع جلسات استطاعت بع

 : بدًال من العالقة املسمومة، سارت خطتها العالجية وفق خطوات منها

 . التدريب عىل االسرتخاء كطريقة من طرق مقاومة القلق والضغوط -1 

 . تجنب االنفعال عندما تواجه بالرفض أو النقد -2 

 وجهات نظرهم، وانتقاء ال ترفيض وال تؤيدي رأيهم فيك، ألن الرفض يدفعهم إىل تأكيد -3 

  .أنواع السلوك بشكل مبترس ليك يبينوا أنهم عىل حق

بدًال من املواجهة بالرفض أو االنفعال، حاويل أن تنظري إىل األمور من وجهة نظرهم،  -4 

ًعىل أن تعيدي صياغتها لهم بشكل يضمن حصيلة من الكسب املتبادل لك شخصيا 

 يشعروا بأنهم إالًعدائيا، ويف نفس الوقت  يظل املناخ من حولك إال أي يضمن ؛ولهم

 إذا كان جميع أفراد هذه األرسة يعانون من إال(فمن املؤكد . هزموا يف رصاعهم معك

أظهرت أنك تتفهمني سبب "ستختلف األمور، وسيختلف منط العالقات لو ) مرض عقيل

أرسة أو أي موضوع آخر يثري االضطراب يف العالقة ب(انشغالهم مبوضوع اإلنجاب 

، وأنك رمبا كنت ستشعرين نفس الشعور لو كان لك ابن أو أخ يف نفس )الزوجني

الظروف، ولكن موضوع اإلنجاب ليس بيدك اآلن وأن هناك محاوالت منك للبحث عن 

عالج، وحتى لو فشل هذا العالج فإن العالقة بزوجك ليست مجرد إنجاب ولكن هناك 

ًدورا أو أدوارا أخرى ميكن أن تلعبيها  بإيجابية يف حياته وحياتهم، ولهذا الغرض فأنت ً

    ."تحتاجني إىل مساعدتهم لك، ودعمهم لك لتقومي بدورك بينهم عىل أحسن وجه

 كان الهدف أن نبني لهذه السيدة أن العالقات الدامئة، تحتاج إىل مهارة أكرث من مجرد 

لتي تضمن محاولة لكرس االنفعاالت وتبادل االتهامات، وأن الحلول اإليجابية هي تلك ا

الحلقة املفرغة الخبيثة، التي ميكن أن تسود مثل هذه العالقات إذا ما سمحنا لالنفعاالت 

 ويف نفس الوقت طلبنا منها أن تضع . والغضب، أن يكونا هام األسلوبني الوحيدين للعالج

 



 185أساليب معرفية سلوكية : الفصل السابع
 

 

ضع خمسة حلول  دقيقة قامئة مبا تحتاج إليه بالفعل يف الظروف الحالية، وأن ت15يف خالل 

ملشكلتها الرئيسية عىل فرض أنها سمعتها من صديقة أخرى لها، وأن تبني ما هي الصعوبات 

وأن تحدد من بإمكانه يف داخل األرسة أن يساعدها دون . التي قد تعيق تنفيذ هذه الحلول

لقد استطاعت هذه السيدة فيام ال يزيد عن شهرين من الجلسات . خلق مشاكل إضافية

ية أن تعيد إدراكها وفهمها ألفراد األرسة، ومشاعرهم، كام استطاعت أن توطد عالقة األسبوع

إيجابية بزوجها ووالدته، وفوجئت بالدعم والدفء الذي لقيته من أفراد األرسة يف هذا 

االتجاه، وملا كانت تشعر برضورة أن يكون لها بيت مستقل فقد أثارت هذه الحاجة لدى 

ن يفكر يف ذلك بالفعل، وأنه يعمل عىل ذلك، وأن أهله ال ميانعون من زوجها فتبني لها أنه كا

هذا، بل يشعرون بالطأمنينة إذا ما تم ذلك اآلن، ويف ظل العالقة اإليجابية الدافئة التي 

 . ًبنها نوعا من الفقدان لهأخلقتها داخل األرسة، ومل تعد األم تخىش من أن يكون استقالل 

 يحصل املدربون يف هذه الخاصية عىل مكاسب وفوائد ومن ناحية أخرى، عادة ما

أي أن التعبري اإليجايب عن النفس يعود علينا بإيجابية . إيجابية أكرث ممن هم أقل توكيدية

يف الظروف العادية (مامثلة، مام يساعد عىل خلق حلقة حميدة من العالقات االجتامعية 

، والترصف بإيجابية معهم، اآلخرينفهم ًومامل يكن أحد الطرفني مصابا مبرض عقيل، فإن ت

 ). سيدفع إىل نفس االستجابة، مام سيزيد من فرص االحتكاك والتفاعل اإليجايب بني الطرفني

وألن التوكيديني يتكلمون أكرث، ويعربون عن مشاعرهم يف داخل الجامعة بحرية أكرب، 

 ثم، فإن التعبري عن ومن.  فرصة أكرث للتعبري املامثل عن مشاعرهماآلخرينفهم يعطون 

َاملشاعر بثقة يخلق جوا إيجابيا سهًال، ويساعد عىل تنمية جو اجتامعي دافئ وب ً كل ذلك . اءَّنً

يجعل من هذه الخاصية أحد املتطلبات الرئيسية للصحة بشكل عام وملقاومة االكتئاب 

ة يف  قادر عىل تأكيد الذات؟ ويف أي املواقف تجد صعوبأنتفإىل أي مدى . بشكل خاص

تأكيد ثقتك بالنفس؟ ويف أي املواقف تجد صعوبة يف التعبري عن نفسك؟ وكيف ميكنك 

 .. تدريب هذه املهارة يف شخصيتك؟ هذه هي األسئلة التي سنجيب عنها يف الجزء التايل

 : فنيات توكيد الذات

هو أن يستجيب الفرد للمواقف املسببة لإلزعاج بكلامت : ّالتعبري البسيط الفعال -1 

 .طة ذات معنى ودون أن تسبب له أي توتربسي
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ّإذا مل تحقق االستجابة البسيطة الفعالة النتيجة املرجوة نلجأ إىل : أسلوب التصعيد -2 

 ولكن عليه أن يستخدمها يف ،التصعيد وهي تقديم استجابات أكرث قوة وشدة من قبل

 . املواقف التي تستدعي ذلك

 أي إرصار الفرد عىل املوقف الذي يعتقد :)االسطوانة املرشوخة(اإلرصار عىل املوقف  -3 

ا حول مسألة معينة، والتعبري عنه بطرق متنوعة وعبارات تحمل نفس ًنه صحيحأ

 .ُرصاملعنى، حتى يتيقن الفرد األخر من انعدام الحصول عىل ما يريد من الشخص امل

 ميثل ويقصد به رؤية الفرد ملوقف معني سواء واقعي أو من خالل فيلم: تكرار السلوك -4 

 .فيه شخص مؤكد لذاته ومن ثم ميثل هذا الدور عدة مرات إىل أن يصل لدرجة اإلتقان

وهو مالحظة أفراد مؤكدين لذاتهم يف مواقف مختلفة ومحاولة تطبيق : االقتداء -5 

 .سلوكياتهم

وهي مكافأة املتدرب عىل استجاباته املؤكدة مام يزيد من احتاملية تكرارها فيام : التدعيم -6 

 .بعد

 اآلخرينأي تدريب الفرد عىل املبادرة بطرح فكره أو تقديم معلومة مع : بة الثلجإذا -7 

مام يسمح له بإقامة عالقات مع أشخاص يعرفهم وال يعرفهم وهنا يتم تدريبه عىل 

 .فنية طرح األسئلة املفتوحة واالبتعاد عن األسئلة املغلقة

واجبات معينة تتصل مبا هي تكليف الفرد يف نهاية كل جلسة ب: الواجبات املنزلية -8 

 .)2006حسني، (تعلمه فيها من مهارات توكيدية ومامرستها يف حياته اليومية 

 : مثال عىل جلسة منوذجية يف العالج املعريف السلويك

 َ تربط بني األفكار واملشاعر وهذا يعترب جزءأنأنا مرسور ألنك استطعت رسيعا  :  املرشد

 .ء أزعحك يف الجلسة السابقةمهام من العالج، حسنا هل هناك يش

 ال يشء :  املسرتشد

 عامل اليوم؟أ نضمنه يف جدول أن املايض تريد األسبوعهل هناك حدث خالل  :  املرشد

 . املايضاألسبوع التي مل استطع انجازها األشياءفقط ما قلناه عن .. ال :  املسرتشد

..  ًأيضا األعاملاملايض يف جدول هل نضع الواجب املنزيل الخاص باألسبوع .. حسنا  : املرشد

 .إمتامهونقيض بعض الوقت يف النظر للمعوقات التي واجهتك يف سبيل 
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 هذا جيد.. نعم :  املسرتشد

 اليوم، هل تذكرت ما كنه نفعله دامئا يف الجلسة أعاملهذا غالبا سيكون جدول  :  املرشد

 ؟ًأيضا

 مهامك؟ :  املرشد

 هي.. نعم :  املسرتشد

 تنتهي أن التايل وميكن األسبوعجيد، تستطيع قضاء بعض الوقت يف وضع مهام   : املرشد

 ومشاعرك عن هذه الجلسة، هل ميكننا ان نبدأ مبهامك، فقد أفكاركبالنظر إىل 

 .قلت أنك مل تنهها

، لكن بعد األسبوعذلك صحيح، لقد قمت مبلء ثالثة من القوائم قبل عطلة نهاية  :  املسرتشد

قوم بعمل أ شعرت حقيقة بالسوء ومل اشعر بالتحسن بعدها حتى شجارنا الكبري

 .أي يشء

خذتها معك الجلسة املاضية ساعدتك عىل الربط بني أن النامذج التي أا قلت سابًق :  املرشد

عىل كيف أن ..  أقفز إىل األمام قليالأنريد أثارتها، وأ التي واألفكارمشاعرك 

 أدت بك إىل أن تكون غري قادر عىل "ةهب"أفكارك ومشاعرك عند مشاجرتك مع 

وحتى هذه النقطة .. نجاز عملك الذي بدأته، ووجدته مساعدا لكإاالستمرار يف 

ن نركز عىل العمل الذي أديته أم تفضل أن تركز عىل الصعوبات التي أهل تريد 

 . تقوم بأداء الباقي منهاأنواجهتك ومنعتك من 

عر بتحسن وقد جعل ذلك العمل مع هذه النامذج بال بعد تشاجرنا مل أش.. حسن :  املسرتشد

 األولمعنى لذلك أفضل أن ألقي نظرة عىل الجزء 

 ثالثة من النامذج الخاصة باألفكار اآللية، هل ميكن فحصها أكملتقلت أنك قد  :  املرشد

 هل ميكنك "هبة"معك، هل تعتقد قبل مدة قصرية من الوقت قبل مشاجرتك مع 

 ت هذه النامذج وهذا العمل مناسب لنقطة مثل تلك؟إخباري ما إذا كان

ا يف الربط بني األفكار واملشاعر، وقد ًا ومساعدً مناسبأجدهنعم، كام قلت سابقا أنا  :  املسرتشد

 .شعرت بتفاؤل تام لكن عندما تشاجرنا انقلبت األمور

 د املشاعر عندما كنت تستخدم النموذج كجزء من املهمة التي قمت فيها بتحدي :  املرشد
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ن النموذج طلب منك أن أالسيئة وربطها باألفكار أو بأفكار معينة، هل تتذكر 

 تحدد يشء آخر؟

 ما األفكار البديلة؟) ينظر للواجب( :  املسرتشد

  البديلة؟وأفكارك اآللية أفكاركجزاء النموذج عن أهذا أحد  :  املرشد

 . التفكريأخطاء تعني أنتنعم،  :  املسرتشد

ّا قبل الشجار واآلن محي وأصبح ًهذا هو اآلن قلت أن العمل كان مناسب.. نعم :  داملرش ُ

 خطاء التفكري املوجود هنا؟أ تحدد أنغري مفيد بعدها هل ميكن 

 .ين أفرطت يف التعميمأحسنا، اعتقد  :  املسرتشد

 هل ميكن أن توضح ذلك يل؟ :  املرشد

ن كل أرية، وكان ذلك مفزعا للغاية فهذا يعني حسنا، ألننا تشاجرنا مشاجرة كب :  املسرتشد

 .يشء آخر يحدث سوف يتأثر وذلك ليس صحيحا

 إىل أي مدى تعتقد يف هذا يا عيل؟ :  املرشد

ًعتقد فيه كثريا، لكن يف نفس الوقت شعرت باإلحباط ومل استطع أنا أحسنا،  :  املسرتشد

 . كم كان ذلك مفزعاإالالتفكري يف أي يشء آخر 

كل يشء يتم  "هبة"ا، قلت أنك عندما تكون عىل خالف مع ًدعني أعطيك عائد :  املرشد

نها محبطة لك أنظر إىل هذه الحادثة فلقد أدركت أن املشاجرة رغم أمحوه، لكن 

يف وقتها فلم تقدر الفائدة من طريقتك الجديدة يف النظر إىل مشكلتك، فلو أن 

نك ستنظر إليها بطريقتك إلديك مشكلة شبيهة يف هذا األسبوع فهل تعتقد 

  .الجديدة يف التفكري

 ذلك يشبه أن يكون يل رأسني، هناك واحدة) فرتة سكون طويلة يتأمل فيها املرشد( : املسرتشد

نظر أوأنا اجلس معك اآلن وكام أخربتك اآلن، وهي كام أشعر من النموذج عندما 

 هناك وال ميكن لألشياء بنظرة جديدة، لكن هناك واحدة أخرى دامئا ما تكون

 . يف وسط املوقفأكونخضاعها فهذا النوع من التفكري الجديد، وهي عندما إ



 189أساليب معرفية سلوكية : الفصل السابع
 

 

 ن أوضح أنناأعتقد أنه من املهم أ، إليها، وتلك نقطة جيدة توصلت ًجداذلك جيد  :  املرشد

 ا، وتدريبات الستخدام مهاراتًالزلنا يف الجلسة الثانية، وذلك سوف يستغرق وقت

ن تقوم بتدوين كل صعوباتك أطلب منك أتها عرب الوقت، لذلك جديدة يتم تنمي

ن تقوم بدمج أسلوبك الجديد أوكذلك استجاباتك البديلة يف النموذج حتى ميكنك 

 .يف التفكري يف سياق حياتك اليومية
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 امنالفصل الث

  العالج املعرفـي

 

 

 :املقدمة

 مع ، وبالعمل)غري الربحي( هو رئيس ملعهد بيك للعالج املعريف والبحوث يعد آرون بيك،

أطلق . مرىض االكتئاب، وجد أنهم يعانون من تيارات أفكار سلبية التي يبدو أنها تظهر تلقائيا

شف أن محتواها ينقسم إىل ، واكت" األتوماتيكيةاألفكار"حينها عىل هذه األفكار مصطلح 

دة املسرتشدين بتحديد َساعُوبدأ م. نفسهم، والعامل واملستقبلأأفكار سلبية عن : ثالث فئات

نه بالقيام بذلك متكن املسرتشدين من التفكري بصورة أكرث أوتقييم هذه األفكار، ووجد 

 .واقعيه، والذي دفعهم إىل الشعور بعاطفة أفضل والترصف بفاعلية أكرب

 العالج املعريف بصورته الواسعة يشتمل عىل الطرق التي تزيل األمل النفيس عن طريق إن

 تصحيح املفاهيم واإلشارات الذاتية الخاطئة ويركز عىل مساعدة املسرتشد يف التغلب عىل النقط

ن استجابات ا ألًدراكات الخاطئة وخداعات الذات واألحكام الخاطئة ونظرالعمياء واإل

تي أتت باملريض إىل العالج هي نتائج التفكري الخاطئ فإنها تزول عندما يتم االنفعالية ال

 ).1994 ،شناوي(تصحيح التفكري 

ا ما نسمع ا بني اإلحساس العاطفي وبني التفكري العقالين، ودامئًًا واضحًهناك اختالف

إن هذه .  يرددون استخدم عقلك وال تستخدم عاطفتك يف الحكم عىل يشء معنياآلخرين

ألساليب تعتمد عىل العقل واملعرفة واألفكار التي يحملها الشخص، ومن املعروف أن كلمة ا

 تحتوي عىل األفكار واملعتقدات واتجاهات الشخص نحو نفسه ونحو Cognitionإدراك 

 .وإحساس الشخص بالعامل من حوله, اآلخرين

لتعلم، والتي تهـدف وتركز النظريات املعرفية عىل العمليات العقلية التي تحدث أثناء ا

 اإلحسـاس، واإلدراك، : Sensory Inputإىل كيفيـة اسـتقبال املعرفـة مـن املـدخالت الحسـية 
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والتخيل، والتذكر، واالستدعاء، والتفكري، وغريها من العمليات األخرى التي تشري إىل املراحل 

ويرى املعرفيون أن . التي مير بها األداء العقيل أو تشري إىل املستويات العقلية لهذا األداء

االهتامم بالسلوك الجزيئ يؤدى إىل إهامل العالقات التي تنظم هذه األجزاء واملعنى املتضمن 

م َ يؤكد عىل املثري واالستجابة وتكوين العادات والحفظ الصالذيفيها، وأن التعلم البسيط 

 ).2003خميس، (والتكرار من خصائص السلوك الحيواين 

 :ل املعريفأهداف أساليب التدخ

إن الهدف األساس لهذه األساليب من التدخل املهني هو تعديل السلوك أو مساعدة 

الفرد عىل تبني سلوك جديد، وذلك من طريق تغيري أو تصحيح بعض األفكار التي يتبناها 

الشخص، وتتم عملية التغيري عندما يبدأ الفرد يف مراجعة بعض األفكار واملعتقدات التي 

اول إعادة تقييمها وتغيري بعضها بأفكار جديدة تتمىش مع الواقع وتكون أكرث يؤمن بها ويح

 ).Beck, 1976 (اآلخرينواقعية حول الذات وحول 

ويحاول املرشد معرفة ثقافة املسرتشد ومعتقداته وطريقته يف التفكري والثوابت التي 

يريها أو تعديلها، ويحول يؤمن بها وال يسمح بالتنازل عنها، واملتغريات التي ال ميانع يف تغ

والكيفية التي يرى مناسبتها ) أ(املرشد تركيز انتباه املسرتشد عىل الحدث السابق يف مرحلة 

للتعامل مع الحدث، ثم يقوم املرشد بتصنيفها إىل أفكار منطقية مقبولة وأفكار غري منطقية 

 .ال ميكن تحقيقها يف علم الواقع ويخرب املسرتشد بهذا التصنيف

 :ية استخدام النظرية يف اإلرشادكيف

تقوم عملية اإلرشاد باستخدام هذه النظرية عىل مصطلح الرتكيب العقيل املعريف، وهو 

مساعدة املرشد للمسرتشد يف عملية إعادة تنظيم اإلدراك واملعرفة يف سلوك موحد هرمي من 

لك عن طريق املعتقدات واالتجاهات أكرث منه مجرد تعليم مجموعة من االستجابات، وذ

 : سبع خطوات يستخدمها املرشد

يقوم املرشد بالرتكيز عىل كل ما من شأنه تنشيط روح املسرتشد، وأن بإمكانه التغلب  -1 

 . عىل جميع مشكالته متى أراد

 .ًالتعامل مع املسرتشد انطالقا من سلوكه وكل ما يراه من مفاهيم وعواطف وأهداف -2 
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 .صور يف عملية تفكري وإدراك املسرتشدًإعطاء التشخيص انطالقا من جوانب الق -3 

البحث عن نقاط القوة يف املسرتشد بدًال من الرتكيز عىل نقاط الضعف أو االختالل، ثم  -4 

 .محاولة تعويد املسرتشد عىل استخدام ما لديه من صفات حسنة

 .أن يدرك املرشد أن سلوك املسرتشد متأثر بأهدافه الشخصية يف الحياة -5 

ري يف شخصية املسرتشد، وذلك عن طريق تطوير مفهوم الذات العمل عىل تحقيق تغي -6 

 .والوعي واإلدراك بكل ما حوله

أن يطلب من املسرتشد أن يكون مسؤوال عن ترصفاته الشخصية، وأال يعطيه الفرصة  -7 

 .بأن يعزو بعض هذه الترصفات إىل املايض أو الالشعور أو أي مربر آخر

عديد من الخطوات التي متر بها العملية كام يرى أنصار هذه الطريقة أن هناك ال

 :  ومنهااإلرشادية

البحث عن السبب الرئيس للمشكلة، ويتمثل ذلك يف محاولة رصد جميع األفكار غري  -1 

 .املنطقية وغري الواقعية التي يؤمن بها املسرتشد

 .ترتيب هذه األفكار حسب قوة تأثريها والدور الذي تلعبه كل فكرة -2 

كيفية التخلص من هذه األفكار غري املنطقية ويقع عبء هذه مساعدة املسرتشد عىل  -3 

الخطوة عىل املرشد الذي يجب أن يقوم بجهود عظيمة من أجل إقناع املسرتشد 

برضورة التخيل عن بعض األفكار، وتوضيح عدم فعاليتها وبعدها عن الواقع ورشح 

 .جوانب القصور فيها

 طقية التي يحملها وإقناعه بأنها سبب تعاستهتنوير وتبصري املسرتشد حول األفكار غري املن -4 

  .وشقائه

رسم توقعات مستقبلية ملا ميكن أن تكون عليه حياة املسرتشد يف حالة عدوله عن  -5 

 .بعض األفكار البعيدة عن الواقع

 :مثال عىل التفكري العقالين

بوله ثم اتضح بعد ذلك عدم ق) حدث(عندما قدم عىل كلية معينة ) عقالين التفكري(طالب 

  سأبحث عن ، فيها نصيبا يلالـلـه مل يكتب ،الـلـهن األرزاق بيد أ:  التفكري املنطقي يقول.فيها
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 بحث عن كلية أخرى الطالبأسوف ) النتيجة( أمثال هذا التفكري املنطقي العقالين .كلية أخرى

 .هغري املنطقي سوف يشرتط قبوله يف تلك الكلية وان عدم قبوله احتقار أو أهانه ل

 :مثال آخر عىل التفكري الالعقالين

 . سنه وهو ذكر مكتئب43عمره  :  املسرتشد

طلب من املسرتشد أن يتخيل شخص يف بيت ليال لوحده، وان يتخيل تكسري يف   : املرشد

 . غرفة التي بجنبه

 .ما هو شعورك إذا كان املوجود يف الغرفة حرامي :  املرشد

 .مرعوب بدرجه كبري :  املسرتشد

 .كيف سوف تترصف :  ملرشدا

 .تصل بالرشطةأسوف  :  املسرتشد

إذا سمعت صوت ولكن السبب شباك الغرفة مفتوح والهواء كرس يشء يف الغرفة،  :  املرشد

 .ماذا سوف تترصف

 . نكرسوأ، ممكن أن أكون حزين إذا يشء مثني وقع ًأيضاشعر بالخوف أن أممكن  :  املسرتشد

 .ماذا سوف تترصف :  املرشد

 .تصل مع الرشطةأن  أرى ماذا حدث بالغرفة وبشكل قطعي ألأنممكن أحول  :  املسرتشد

 Automatic Thoughts   مناذج لبعض أساليب التفكري األوتوماتيكية

 ف األفكار األوتوماتيكية أو اآللية بأنها تيار من األفكار واملعتقدات التي توجد لدىِّعرُت

لقد تأخرت زوجتي ثانية، أنها ال ":  مواقف محددة، مثالاألفراد من لحظة ألخرى وتظهر يف

 وتشري كلمة أوتوماتييك إىل الطبيعة التلقائية لهذه األفكار، وقد الحظ املرشدون "تهتم مبشاعري

 .م به بدًال من التساؤل عن مدى صحتهاّلَسُاملعرفيون أنه من الشائع أن يتقبلها األفراد كأمر م

ملجرى العادي لألفكار ببعض الخصائص ويغلب أن تكون هذه وتتميز هذه األفكار عن ا

ًاألفكار رسيعة وعند حافة الوعي، وتسبق غالبا بعض الوجدان مثل الغضب أو الحزن أو 

ًوهي أفكار معقولة متاما بالنسبة للمريض ويسلم . القلق، ويتسق مضمونها مع هذا الوجدان

 .ص حبسها ولكنها تلح يف الظهوربأنها دقيقة ولها صفة الحتمية، وقد يحاول الشخ
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 : التحريف املعريف لألفكار األوتوماتيكية

 قد تحرف األفكار األوتوماتيكية نتيجة للتفسري غري العقالين للخربات التي مير بها الفرد،

 : وهناك مثان تحريفات معرفية شائعة وهي

  Arbitrary Inference  االستنتاج التعسفي  1-

فعىل سبيل املثال قد . ة من حدث ما يف ظل غياب دليل لذلكمبعنى استنباط نتيج

هذا العالج ال يناسبني عندما يجد صعوبة يف جانب واحد من الواجب املنزيل : املسرتشديقول 

 . يطلبه منه املرشد النفيسالذي

  Selective Abstraction   التجريد االنتقايئ  2-

ظ الفرد تفاصيل معينة ويتجاهل وفيه يتم إدراك املعلومة خارج سياقها فيالح

حينام رفض الزوج أن يغري سيارته ألحد أوالده وصفته زوجته : معلومات أخرى مهمة، فمثًال

ولكنها أدركت عدم صحة . بأنه أناين وليس لديه استعداد أن يتحمل أي تعب من أجل أرسته

 َْتنّوَ د،ا اهتاممهأفكارها حينام طلب منها املرشد أن تسجل اللحظات التي أظهر فيها زوجه

سألني عن كيفية قضاء اليوم يف العمل، وأخذ األوالد إىل املدرسة حينام مل يلحقوا بحافلة "

 ."املدرسة

  Overgeneralization  التعميم الزائد  3-

 كانت ترتبط بها حقيقة أم ًيعترب حدوث مصادفة أو اثنتني ممثًال ملواقف مشابهة سواء

أنه ال  "شل الزوج يف إكامل أحد األعامل املنزلية جعل الزوجة تستنتجفعىل سبيل املثال فال، 

 ." عليهيعتمد

  Magnification & Minimization   التهويل والتصغري  4-

مبعنى تهويل أو تكبري تأثري السلوك السلبي للزوج مثًال وتصغري أو التقليل من تأثري 

   .سلوكه اإليجايب

  Personalization  أخذ األمور عىل محمل شخيص  5-

شكل من االستنتاج التعسفي حيث يرجع الفرد األحداث الخارجية لنفسه عندما يظهر 

وجدت الزوجة أن زوجها يعيد ترتيب : ٍدليل غري كاف لتحديد السبب فعىل سبيل املثال

 ."ال يرضيه طريقة ترتيبي "ًالفراش بعد أن قضت وقتا قبله يف ترتيبه بنفسها فتستنتج
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 : لتفكري الثنايئا  6-

 " يشءالكل أو ال" تصنيف الخربات عىل أنها نجاح كامل أو فشل تام، وهذا ما يعرف بـ

All or nothing  فعىل سبيل املثال تقول األم البنها الذي ينظف  "التفكري االستقطايب" أو

 ."ًأنها ال ترىض أبدا عام فعله"ويرى ابنها : "ال تزال هناك أتربة عىل مكتبك" غرفته

  Mislabeling   وضع الالفتات  7-

ًإذا عمل أحد الزوجني شيئا سالبا يفرسه اآلخر عىل أنه يفعل ذلك دامئًا بعكس األفراد يف  ً

ألنه يف حالة مزاجية " الزواج السعيد حيث يرجعون الترصفات الخاطئة عىل أنها موقفية

 قام بترصف إيجايب ، ومن ناحية أخرى إذا ما"سيئة أو أنه تحت ضغوط ويحتاج للنوم

إنه شخص مهتم ومحب لذلك ترصف "يفرسونه عىل أنه يشء ثابت وداخيل للطرف اآلخر

ً، ولكن يف الزواج غري السعيد نفس السلوك اإليجايب يرونه موقفيا عابرا"بهذه الطريقة لقد " ً

 ."ترصف كذلك ألنه نجح يف عمله هذا األسبوع

   Thought Reading   قراءة األفكار  8-

حيث يعتقد الفرد أنه قادر عىل معرفة ما يفكر به  – شكل آخر من االستنتاج التعسفي

دون تواصل لفظي مبارش بني  – آخر يف األرسة أو ما الذي سيفعله يف املستقبل القريب عضو

 فعادة ما يكون لدى املتزوجني غري املتوافقني توقع سلبي لترصفات الطرف اآلخر، .الطرفني

، "ًأعرف ما الذي سيفعله توم عندما يعرف أنني سأتأخر غدا يف العمل" زوجةفمثًال تقول ال

 أن قراءة إالوبرغم أن هذه التنبؤات قد تكون دقيقة بناء عىل الخربة السابقة بالطرف اآلخر، 

داليا . د (.األفكار يتضمن املخاطرة باستنتاجات خاطئة ال تعتمد عىل املعلومات املتاحة فقط

 )مؤمن

 : ة العالج املعريفمسار جلس

يبدأ املرشد بتوضيح ما نود عمله اليوم ثم يرشح : وضع جدول ملا سيدور بالجلسة

وأنه يجب أن تناقش أكرث األمور أهميه  ) دقيقة60-45( بعض األمور مثل كون الوقت محدد

 .ويعلق عىل الجلسة السابقة ويراجع الواجب املنزيل

 باختصار وبطريقة مقبولة األحداث التي حدثتتراجع : األحداث السابقة بني الجلستني

للمريض بعد الجلسة السابقة واملشاكل التي اعرتضت املسرتشد خالل هذه الفرتة وخالل 

 .قيامه بالواجب، وإيجاد الحلول املالمئة
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يستغرق ذلك معظم وقت الجلسة وتستخدم : املواضيع األساسية للجلسة الحالية

عىل التعامل مع األفكار السلبية وتختلف املواضيع التي تناقش  التي تساعد املسرتشد الفنيات

 .من جلسة ألخرى

 يكون مرتبط مبا حدث يف الجلسة ويعرض بطريقة محددة وواضحة :الواجب املنزيل

الهدف هو اختبار صحة الفكرة ليس للتعرف : مثال( ويكون مفهوم ومقبول لدى املسرتشد

ًويحدث أحيانا أن تضعف  ...رس فيها املسرتشدويصمم بطريقة ال يخ )عىل ما سوف يحدث

عزمية املسرتشد عىل القيام بالواجب املنزيل، لذا من املهم مناقشة الصعوبات التي من املمكن 

 .أن تحدث مستقبًال، وكذلك اإلجراءات التي ممكن اتخاذها للتغلب عىل هذه الصعوبات

عليق عىل الجلسة ككل ويطلب  يف آخر الجلسة يطلب املرشد من املسرتشد الت:التعليق

وعىل املرشد أن يرحب بأي مالحظة يبديها  - منه كذلك تلخيص ما تعلمه ورأيه يف املوضوع

 .املسرتشد مهام كان نوعها ألن ذلك يساعد عىل التفاهم ويشعر املسرتشد باألمان

 :العالقة يف العالج املعريف

 كام يجري تعليم املسرتشدين أن ،يتبنى العالج املعريف عالقة تعاونية مع املسرتشدين

 ينظروا إىل أنفسهم كعمالء شخصيني منشغلني بالتعرف عىل مشاكلهم وتقويم األفكار التلقائية

كرب للعالقة بني املواقف والعواطف وجوانب أخرى من أويتم الحصول عىل فهم . واالفرتاضات

تعلم املريض ي وبعد أن ،ةخالل املراقبة الذاتية عىل سجل يومي تدون فيه األفكار الخاطئ

مراقبة الذات بشكل مناسب يبدؤون بتقويم أفكارهم للبحث عن األخطاء املنطقية التي قد 

تشتمل عىل االستنتاج االختياري والتجريد االنتقايئ والتعميم الزائد والتضخيم والتهويل 

األفكار التلقائية والشخصنة والتفكري يف الكل أو ال يشء، ثم يعملون بعد ذلك عىل أن يبدلوا 

والتي ) الحديث السلبي مع الذات(السلبية بأفكار أكرث، والتعرف عىل الفرضيات الصامتة 

 وبعد ذلك يوجه "يجب عىل أن أكون مكتمال" ،"انأ ال أصلح ليشء": ممكن أن تشتمل مثل

املسرتشدين نحو اختبار صدق هذه الفرضيات، وعندما يصل املسرتشدين إىل هذه املرحلة 

الشناوي (واصل املرشد مساعدتهم عىل حل املشكلة وإعداد اختبار مناسب الختبار الفروض ي

 ) 1989وعبد الرحمن، 

 ثم يعتمد املرشد عىل تعزيز التغيري يف األفكار السلبية فاملرشد يوجه الفرد إىل استعامل 

 



 200  اإلرشاد النفيس والرتبوياألساليب الحديثة يف 
 

 

ر الجديدة فكر يخالف فكره السابق الذي سبب له املشاكل ويرى مدى صحة ومالمئة األفكا

وعندئذ يقوم املرشد بتعزيزه، عندما يتبنى األفكار الجديدة التي تؤدي إىل نتائج ايجابيه 

يكتشف الفرد بنفسه بأن األفكار السابقة التي كان يتبناها غري صحيحة، وكذلك يعمل وهكذا 

يقوم ا من الوجبات واملهام التي ً إىل إعطاء املسرتشد عدد"ألربت أليس"كام هو عند  "بيك"

 ).2003أبو حميدان، (بها يف البيت والتي تحتوي عىل عدد من إجراءات السلوك 

 :آليات تسبب االستمرار يف االضطراب املعريف

 أن Meichenbaum وميكنباوم Ellis وإليس Beckلقد اعترب املعرفيون أمثال بيك 

 اإلبقاء عىل االضطرابُحول ثالثة آليات أساسية يفرتض أنها تساعد يف يرتكز النموذج املعريف 

 : كاالكتئاب أو غريه، وهذه اآلليات هي الثالوث املعريف، التشوهات املعرفية، املخططات

  The Cognitive Triad  الثالوث املعريف  - أ

ّمن ثالثة عنارص معرفية تحث املسرتشد عىل أن ينظر إىل نفسه "يتألف الثالوث املعريف 

فاملكتئب ينظر إىل نفسه نظرة سلبية، معتقدا أنه شخص . ومستقبله وتجاربه بطريقة خاصة

ويتألف . غري مرغوب فيه، وعديم القيمة بسبب خلل نفيس، أو أخالقي، أو جسدي يف نفسه

العنرص الثاين من الثالوث املعريف من ميل املكتئب إىل تفسري تجاربه بطريقة سلبية فهو يرى 

 وال ميكن تذليلها للوصول إىل أهدافه يف ُأن العامل يفرض عليه مطالب ومصاعب ال تقهر،

الحياة، فهو مهزوم، وأما العنرص الثالث من الثالوث املعريف فهو النظرة السلبية إىل املستقبل، 

ومبقدار ما تختلف األعراض . "فاملكتئب يتنبأ بأن مصاعبه الحالية سوف تستمر إىل ما ال نهاية

 النسبية للمواضيع املتعلقة بالذات والعامل وتتنوع من متعالج آلخر تختلف كذلك األهمية

 . واملستقبل

  Cognitive Distortion:  التشوهات املعرفية - ب

والتي تسبب االكتئاب واالنفعال عىل الدوام ) للثالوث املعريف(تحتوي األفكار السلبية 

و تشوهات ضخمة، ورغم أن هذه األفكار غريبة بعض اليشء، وخارجة عن املألوف فهي تبد

 . ًللمكتئب صحيحة، وغري ممكن إثباتها عموما باإلجامع، ألنها تتسم بالخصوصية الفردية

 ولهذا ) تذكر حدثا، أو التعرض لضغوط حياتية(كام تظهر بشكل عفوي استجابة لحالة ما 
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األمناط املختلفة من األخطاء "  أما التشوهات املعرفية فهي،السبب تسمى باألفكار التلقائية

وميكن الوصول إليه من خالل أساليب ) Cognitive Errors(ق التفكري التلقايئ يف منط

 . " السلويك-االستقصاء املستخدمة يف العالج املعريف

 Schemata:  املخططات  - ج

معرفية، يعتقد أنها تسبب شتى التشوهات التي نراها لدى ) Structures(نى ُهي ب

اب يقوم عىل النظرة السلبية إىل الذات والعامل إن التفسري املعريف لالكتئ. املسرتشدين

حيث يتجىل هذا الثالوث املعريف السلبي من خالل استجابات الفرد التلقائية نحو . واملستقبل

ُحدث ما، ويعتقد أن الثالوث السلبي يقوم بصياغة تلقائية ومستمرة إلدراكات الفرد 

تأثري االعتقادات الضمنية املختلة وتفسرياته لألحداث، إذ تزيد التشوهات التلقائية يف 

 .ًوظيفيا، والتي تؤدي بدورها إىل مزاج مضطرب

 : التقنيات املعرفية

 املشكلة، تستخدم هذه التقنيات للحد من عملية اجرتار األفكار التي تساعد عىل استمرار

وهي مهمة بالذات يف بداية العالج قبل أن يتدرب املسرتشد عىل إيجاد بدائل لألفكار 

لتلقائية السلبية، ورمبا ال تحدث هذه التقنيات تغريات معرفية جوهرية، ولكنها تحد من ا

تكرار األفكار السلبية، وبالتايل تحسن مزاج املسرتشد األمر الذي يساعده عىل حل مشكلته، 

 : ومن هذه التقنيات التي استخدمتها الباحثة يف هذا الربنامج

 : حديدهامراقبة األفكار التلقائية وت: أوال

أو /يكرس الكثري من عمل العالج املعريف لتعرف األفكار التلقائية غري املنطقية السلبية

املشوهة، إن أقوى طريقة لتعريف املسرتشد عىل آثار األفكار التلقائية هو االستعانة بأمثلة 

ة، أو ميكن حية عن الكيفية التي ميكن لألفكار التلقائية فيها أن تؤثر يف االستجابات االنفعالي

أن يطلب املعالج من املسرتشد أن يتذكر حادثة أو موقف من املواقف املرتبطة بتبدل 

ويتضح هذا األسلوب . مزاجه، ويطلب إليه وصف األفكار التي عربت فكره قبل تبدل مزاجه

أو غريه من األساليب الالحقة من خالل أمثلة أخذت من أفراد العينة العالجية املستخدمة يف 

 : ث، وهنا حالة زوجة تشكو من عمل زوجهاالبح
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إنني دامئة التوتر واالنزعاج، وخاصة تجاه زوجي، فهو يعمل بشكل مؤقت،  :  املسرتشدة

 .ومهدد يف كل مرة بأن يرتك العمل

ّأقدر انزعاجك هذا، وأود منك أن تذكر يل ما الذي خطر ببالك لحظة توترك  :  دةــاملرش ّ

 . ار التي عربت رأسك فجأة لحظة توتركوانزعاجك؛ أي ما هي األفك

ماذا سيحدث لنا أنا وعائلتي إذا ترك العمل، لن نتمكن من االستمتاع بالحياة،  :  املسرتشدة

 . لن أمتكن من رشاء ما أريد، لن أكون سعيدة

 .وما هو أسوأ ما توقعت حدوثه :  دةــاملرش

 . أقوم بأي يشءأنني سأبقى متوترة دامئا، ولن أستطيع أن :  املسرتشدة

إنني أعرف سبب توترك، فهذه األفكار التي اندفعت فجأة يف ذهنك تبقى تزن  :  دةــاملرش

إنك ال تدركينها، بل . يف رأسك، وال تستطيعني إيقافها، إنها هي األفكار التلقائية

 . ترين نتائجها عليك

تري من هذا املوضوع كلام رمبا، فأنا ال أعرف هذه األفكار، إنني فقط أالحظ تو :  املسرتشدة

 .عاد زوجي إىل البيت

 إن التعرف إىل هذه األفكار وتحديدها هي أوىل الخطوات  :  دةــ املرش

 : أساليب تحديد األفكار التلقائية وتعديلها

 Socratic Dialogue   الحوار السقراطي-1

 يرتك يعترب أحد مؤسيس الفلسفة الغربية، مل. سقراط هو فيلسوف يوناين كالسييك

سقراط كتابات وجل ما نعرفه عنه مستقى من خالل روايات تالمذته عنه، ومن بني ما تبقى 

 . بإسهاماته يف مجال علم األخالق"سقراط"اشتهر . لنا من العصور القدمية

 ًأيضاّويعد من أكرث تقنيات العالج املعريف، وأكرثها استخداما يف طرح األسئلة ويسمى 

وليس هناك شكل أو تنسيق محدد أو بروتوكول ) (Guided Discoveryاالكتشاف املوجه 

خاص بهذا األسلوب، وإمنا بديل ذلك يجب عىل املعالج أن يعتمد عىل خربته وإبداعه بصوغ 

 ماذا "األسئلة لسابرة التي من املحتمل أن تكشف عن أمناط األفكار املختلة وظيفيا مثل 

 .هل ترغبني" " دعينا نتوقف" "تقصدين 
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 : ملنهج السقراطي أو الحوار السقراطيا

ً أهمية يف الفكر الغريب يف منهج الجدل "سقراط"عىل األرجح تتمثل أكرث إسهامات 

أسلوب " السقراطي أو ًأيضاوالتداول القائم عن طريق الحوار، وهو املنهج املعروف 

سة مفاهيم  بتطبيق هذا املنهج يف درا"سقراط"وقد قام ) والتي تعني مجادلة ("إلينخوس

وكان أفالطون أول من وصف املنهج السقراطي يف . أخالقية أساسية مثل الخري والعدالة

 )املحارب ("الحوارات السقراطية"

 : مربر املنطقي لألسلوب

ًقد يتم تحليلها إىل مجموعة من األسئلة والتي تعمل إجاباتها تدريجيا عىل الوصول إىل 

نهج بشدة اليوم يف استخدام املنهج العلمي والذي ال ويتجىل تأثري هذا امل. الحل املنشود

ويعد تطوير هذا املنهج وتوظيفه من أبرز اإلسهامات . مرحلة االفرتاض أول مراحلهتكون 

 لعباءة مؤسس الفلسفة "سقراط"ًال عامًال رئيسيا يف ارتداء ْك كام أنهام َش"سقراط" لـ املستمرة

ألخالقية، ويف متيزه كأبرز الشخصيات يف كل  أو علم األخالق أو الفلسفة االسياسية

لتوضيح استخدام املنهج السقراطي، تم و. املوضوعات الرئيسية املتعلقة بالفلسفة الغربية

من األسئلة ملساعدة شخص أو مجموعة من األشخاص عىل تحديد معتقداتهم طرح مجموعة 

عىل التخلص من االفرتاضات، واملنهج السقراطي هو منهج سلبي قائم . معارفهم األساسية ومدى

 بالعثور عىل االفرتاضات الجيدة عن طريق تحديد االفرتاضات غري الجيدة والتي والذي يكون

وقد تم تصميم هذا املنهج بحيث يجرب املرء عىل . تؤدي إىل التناقضات ثم التخلص منها

أعرف أنكم لن ":  ذات مرة"سقراط"ويف الواقع، قال . معتقداته وتحديد مدى صحتهامراجعة 

املحارب،  ("اآلخرينولكن أبرز صور التفوق اإلنساين هي مساءلة الذات ومساءلة  تصدقوين

 .)ويكبيديا

 : الحوار السقراطي والعالج املعريف 

 إن العالقة العالجية يف العالج املعريف السلويك بني املرشد واملسرتشد قامئة عىل التعاون،

الجية، وجدول أعامل لكل جلسة، واستخراج األفكار حيث يشرتكان يف وضع األهداف الع

التلقائية واالفرتاضات ثم جمع األدلة لصالح أو ضد هذه االفرتاضات بطريقة تشبه الطريقة 

 جابر، وبومجان،(العلمية الختبار الفرضيات، وإحدى الطرق هي طريقة الحوار السقراطي 

2013(. 
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 متى يستخدم املرشد األسئلة السقراطية؟

أ املرشد باستخدام األسئلة السقراطية مع بداية العالج ويستمر يف ذلك إىل نهاية يبد

 .العالج

 : الهدف منها

  خارج نطاق الفحص) املسرتشد(توجيه املسرتشد إىل تفحص جوانب وضعها. 

 مساعدة املسرتشد يف اكتشاف خيارات وحلول مل يأخذها بعني االعتبار من قبل. 

 يف مقابل االندفاع التلقايئ) عىل نفسه(ي والتفكري وطرح األسئلة تعويد املسرتشد عىل الرتو 

 )املحارب، ويكبيديا(ومتكينه من البدء يف تقويم اعتقاداته وأفكاره املختلفة مبوضوعية 

 : خصائص األسئلة السقراطية الجيدة

بشكل عام هي األسئلة التي توجه املسرتشد إىل اكتشاف واسرتجاع معلومات مل تكن 

ة له يف الوقت الراهن واستخدامها يف إعادة تقويم االعتقادات املوجودة لديه قبل متوفر

  .اكتشاف هذه املعلومات

 : صفات األسئلة السقراطية الجيدة

 يكون لدى املسرتشد املعلومات الالزمة لإلجابة عنها. 

 يف ز املسرتشدتوجيه انتباه املسرتشد إىل معلومات لها عالقة مبوضوع النقاش ولكنها غائبة تركي 

 .الوقت الراهن

  فيها من الرتكيز عىل األشياء املحددة إىل الرتكيز عىل األشياء املجردة ) التنقل(يتم التحويل

ليك يستطيع املسرتشد يف النهاية تطبيق املعلومات الجديدة يف إعادة النظر يف اعتقاداته 

 .)2010الغامدي،( القدمية التي ساهمت يف تطور مشكلته

 : االكتشاف املوجه باستخدام األسئلة السقراطيةخطوات 

  طرح عدد من األسئلة بهدف اكتشاف معلومات وثيقة الصلة مبشكلة املسرتشد ولكنها

 .خارجة عن نطاق وعيه يف الوقت الراهن

 االستامع الجيد وعكس ما يسمعه املرشد عىل املسرتشد. 
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 متتالية للمعلومات املكتشفةتتقديم ملخصا . 

 طة بهدف حث املسرتشد عىل النظر يف اعتقاداته األصلية يف ضوء املعلومات أسئلة راب

 )2007بيك، جوديث،(التي متت مناقشتها 

 : وقد يستخدم املرشد ثالث أسئلة تساعد املسرتشد عىل تذليل التفكري السلبي وهي

ما هو الدليل عىل املعتقد لديك؟ مثال ما دليلك عىل إن الناس تحتقرك ألنك مصاب  -1 

 .إليدزبا

 هل لديك تفسري آخر لغضبك أو كيف تفرس املوقف الذي يحدث؟ -2 

 ).2008أبو أسعد وعربيات، (لو كان هذا صحيحا ماذا يعني لك ؟  -3 

 أنواع األسئلة واألمثلة السقراطية 

 وفيام ييل بعض .ًيتضمن األسلوب السقراطي يف طرح األسئلة أنواعا مختلفة من األسئلة

 : األمثلة عىل ذلك

 وع السؤال السقراطين مثال

 ماذا تقصد بـ ؟ 

 هل ميكنك وضع هذا بطريقة أخرى؟ 

 ما الذي تعتقد أنه ميثل املشكلة الرئيسية؟ 

 هل ميكنك رضب مثال لنا؟ 

 هل ميكنك التوسع فيام يتعلق بهذه النقطة إىل حد أبعد؟ 

 األسئلة التوضيحية

 ًملاذا يعترب هذا السؤال مهام؟ 

 ملاذا تعتقد  ً صعبا لإلجابة عليه؟هل يعد هذا السؤال سهًال أم

 ذلك؟

 ما االفرتاضات التي ميكننا تقدميها عىل أساس هذا السؤال؟ 

 هل يؤدي هذا السؤال إىل مشكالت وأسئلة أخرى مهمة؟ 

أسئلة حول سؤال أو 

 مشكلة أولية

 

 ملاذا يقدم شخص ما هذا االفرتاض؟ 

  هنا؟_______ماذا يفرتض  

  من ذلك؟ماذا ميكننا أن نفرتض بدًال 

 أسئلة االفرتاض
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 وع السؤال السقراطين مثال

  يبدو أنك تفرتض______.  

 هل أفهمك بشكل صحيح؟ 

 ما الذي سيكون مثاًال؟ 

 ملاذا تعتقد أن هذا حقيقي؟ 

 ما املعلومات األخرى التي نحتاجها؟ 

 هل ميكنك توضيح سببك لنا؟ 

 بأي استدالل توصلت لهذا االستنتاج؟ 

 هل يوجد سبب للتشكيك يف هذا الدليل؟ 

 بك إىل هذا االعتقاد؟ما الذي أدى  

 أسئلة السبب والدليل

 

 من أين حصلت عىل هذه البيانات؟ 

 ما الذي دفعك للشعور بهذه الطريقة؟ 

 هل هذه بياناتك أم هل سمعتها يف مكان آخر؟ 

 هل تشعر دامئًا بهذه الطريقة؟ 

 هل تأثر رأيك بيشء ما أو شخص ما؟ 

 أسئلة األصل واملصدر

 

 ذلك؟ما التأثري الذي يرتتب عىل  

 هل ميكن أن يحدث هذا بالفعل أو يحتمل حدوثه؟ 

 ما البديل؟ 

 ُإىل ما تلمح بهذا؟ 

 وملاذا؟ إذا حدث هذا، فامذا يحدث كنتيجة لذلك؟س 

أسئلة ردود الفعل 

 والنتائج

 

 وملاذا؟ كيف ترد مجموعات أخرى من الناس عىل هذا السؤال؟  

  ؟______كيف ترد عىل االعرتاض الذي يقدمه 

 ؟_____ رمبا يفكر فيه شخص ما أعتقد ما الذي 

 ما البديل؟ 

  وكيف تبدو   متشابهة؟____ و____كيف تبدو أفكار

  مختلفة؟

 أسئلة وجهات النظر

 ) منتدى اكادميية علم النفس(
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مثال الستخدام األسئلة السقراطية مع مسرتشد يعاين من نوبات فزع ويتوقع أنه سوف 

 : يصاب باإلغامء

تصف نوبة الفزع، أتصور عادة أنني سوف أصاب بحالة إغامء وأسقط عىل يف من :  املسرتشد

 .األرض

  تعاين من نوبة الفزع؟وأنتإىل أي مدى تصدق بذلك اآلن مقارنة بتصديقك  :  املرشــد

 .أثناء النوبة% 90 واآلن% 50 :  املسرتشد

أن أغمي عليك دعنا ننظر فيام لديك من أدلة إلثبات هذه الفكرة، هل سبق و :  املرشــد

 أثناء النوبة؟

 ال :  املسرتشد

 ما الذي إذن يجعلك تعتقد بأنك ستصاب باإلغامء ؟ :  املرشــد

 أشعر بالدوخة :  املسرتشد

 .باختصار، الدليل الذي لديك عىل صحة هذه الفكرة هو شعورك بالدوخة :  املرشــد

 نعم :  املسرتشد

لدوخة مئات املرات ومل يغمى عليك مرة كيف تفرس إذا كونك قد شعرت با :  املرشــد

 واحدة؟

حتى اآلن أعتقد أن النوبة تتوقف يف الوقت املناسب أو أنني أمسك باألشياء  :  املسرتشد

 . مني حتى ال أسقطالقريبة

إذن إحدى التفسريات املحتملة لكونك تشعر بالدوخة بصورة متكررة وتفكر يف  :  املرشــد

 ذلك مل يحدث هو أنك تقوم بترصفات متنع حدوثهأنك ستسقط عىل األرض، وأن 

عىل كل حال هناك احتامل بديل، وهو أن الشعور بالدوخة . يف الوقت املناسب

الذي تعاين منه أثناء نوبة الفزع لن يؤدي إىل إصابتك باإلغامء حتى ولو مل تحاول 

 منع حدوثه؟

 ممكن :  املسرتشد

 صحة أحد هذين التفسريين البد من معرفة ماذا ليك يكون باإلمكان التعرف عىل :  املرشــد

 يحدث يف الجسم قبل حدوث حالة اإلغامء، هل تعرف ماذا يحدث؟
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 ال :  املسرتشد

البد من حدوث هبوط يف ضغط الدم، هل تعرف ما الذي يحدث لضغط دمك  :  املرشــد

 أثناء نوبة الفزع؟

 .تزداد نبضات قلبي، أعتقد أن ضغطي يرتفع :  املسرتشد

هذا صحيح، يف القلق تزداد نبضات القلب ويرتفع ضغط الدم يف نفس الوقت،  :  املرشــد

وهكذا يكون احتامل إصابتك باإلغامء عندما تكون قلًقا أقل من احتامل إصابتك 

 .باإلغامء عندما ال تكون قلًقا

امذا أشعر ًهذه فكرة مثرية تستحق الوقوف عندها، ولكن إذا كان ذلك صحيحا فل :  املسرتشد

 بالدوخة؟

 إالًيعترب شعورك بالدوخة مؤرشا عىل أن األعراض الجسمية التي تحس بها ليست  :  املرشــد

معظم ردود الفعل الجسمية التي تالحظها . رد طبيعي إلدراكك لوجود خطر

عندما تكون قلًقا، تدخل ضمن الطريقة التي يتعامل بها اإلنسان مع التهديد كام 

 ن اإلنسان أمام أسد جائع، ما الذي ستفعله يف هذا املوقف؟يحدث عندما يكو

 ابتعد عنه بأقىص رسعة : املسرتشد

نعم، وليك تتمكن من ذلك تحتاج إىل أكرب قدر من الطاقة يف عضالتك، ويتحقق  :  املرشــد

ذلك من خالل إرسال املزيد من الدم إليها مام يقلل كمية الدم التي تذهب إىل 

 إن نسبة األكسجني التي تصل إىل املخ تقل مام يسبب الشعور  وهذا يعنياملخ،

هذا الشعور بالدوخة ال يسبب اإلغامء ألن ضغط دمك بصورة عامة . بالدوخة

 .يرتفع

، إذن يف املرة القادمة التي أشعر بها بالدوخة سوف أجس نبيض، ًجداهذا واضح  :  املسرتشد

 . لن أصاب باإلغامءفإذا كان طبيعي أو أرسع من العادة عرفت أنني

نعم، واآلن بناء عىل ما متت مناقشته حتى اآلن إىل أي مدى تصدق بأنك سوف  :  املرشــد

 تصاب باإلغامء أثناء نوبة الفزع؟

 %10أقل من  :  املسرتشد

 وعندما تكون تحت تأثري النوبة ؟ :  املرشــد

 ) املحارب، ويكبيديا%. (25رمبا  : املسرتشد
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 Imagery  التخيل  2-

يستخدم التخيل كأسلوب بديل للكشف عن املعرفيات حينام ال تجدين األسئلة املبارشة 

 عندما يظهر املنهج ًأيضايف توضيح التفكري التلقايئ السلبي، ويتم اختيار هذه األساليب 

ًالسقراطي يف األسئلة كام محدودا من األفكار التلقائية، ويكون لدى املعالج شك بأن هنالك  ً

وقد يتمكن بعض املسرتشدين من . د من األفكار التلقائية املهمة التي ما زالت موجودةاملزي

 أن يطلب إليه أن إالاستخدام إجراءات التخيل بتذكري أو توجيه قليل من املعالج وال يحتاج 

ا، وأن يصف بالتايل األفكار التي ًيتخيل نفسه يف حالة ماضية، مزعجة أو تسبب انفعاال محدد

 وغالبا ما يرى املسرتشد ال معقولية أفكاره، وهو يصف املشاعر املصاحبة لهذه راودته،

املخططات، أي إن املطلوب هنا هو اسرتجاع خربات املايض املؤملة لنضعه يف صيغة الحارض 

 ).الهنا واآلن(ومآل املستقبل 

  Role Playing  لعب الدور  3-

 ٍل، وذلك بعد الحصول عىل وصف وافالغالب يكون لعب الدور أكرث فائدة من التخييف 

وعندها يقوم املعالج بأداء دور ذلك الشخص . لسلوك الشخص الذي حدث معه املوقف

 .بينام يقوم املسرتشد بدوره هو، أو ميكن عكس الدور وذلك بتمثيل املسرتشد دور املعالج

 الرسم الكاريكاتوري  4-

ب إليه رسم شكل كاريكاتوري عندما ال يستطيع املسرتشد تحديد أفكاره يتم الطل

، ويطلب إليه صوغ بعض األفكار التي تجعل من هذا الشكل حزينا )يعرب عن حالته( حزين

وتعتمد . ّ ويتيح مثل هذا للمتعالج بتكوين فكرة عام يزعجه بالفعل،وكتابتها ضمن املربع

لتي يضعها هذه الطريقة عىل أسلوب اإلضفاء ما يف ذاته عىل الرسم، حيث تكون األفكار ا

 .املسرتشد يف عقل الشكل الكاريكاتوري هي األفكار التي تستويل عليه

ّ كون بعض األفكار التي تزعج "ملاذا يبدو هذا الشخص غري سعيد هكذا ؟": اسأل نفسك

 .هذا الشخص

 سجل األفكار   5-

  هو أحد أكرث إجراءات العالج املعريف استخداما لتحديد األفكار التلقائية وميكن أن
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ُيطلب من املسرتشدين أن يسجلوا أفكارهم بعدد من الطرائق املختلفة، تسمى كل واحدة 

 وأسهل طريقة هي أسلوب العمود املزدوج وهو إجراء يستخدم ؛منها طبقا لعدد األعمدة

ُويطلب إىل املسرتشد يف هذه . ًغالبا حاملا يبدأ املسرتشد بتعلم كيف مييز األفكار التلقائية

وميكن أن .  األفكار التلقائية التي تخطر يف باله يف حالة التوتر أو االنزعاجّيدون الحالة أن

يحدد املسرتشد بالتناوب االستجابات االنفعالية يف عمود األفكار التلقائية يف العمود اآلخر، 

ّ لكشف األفكار التلقائية، حيث تعد هذه ًأيضاكام ميكن أن نستخدم تقنية السهم العمودي 

ًة ناتجا ثانويا لطريقة العمود املزدوجالتقني إذا كانت هذه الفكرة صحيحة فامذا " وتبدأ بـ ،ً

 وتقود إىل سلسلة من األفكار التلقائية تكشف عن السبب "تعني يل؟ وملاذا تزعجني؟

وميكن أن يضيف املعالج أو ينقص من عدد األعمدة بحسب الحاجات . الحقيقي للمشكلة

فهمه لألفكار التلقائية وللعالقة بني املعرفيات السلبية والشعور غري النوعية للمتعالج وبقدر 

 .السار والسلوك غري املثمر

 العمود األول ؛ويسمى أسلوب األعمدة الثالث إذا احتوت االستامرة عىل ثالثة أعمدة

يقدم وصًفا للحالة، والعمود الثاين قامئة باألفكار التلقائية، والعمود الثالث االستجابة 

وقد وسع بيك أسلوب األعمدة ليصبح مؤلًفا من خمسة أعمدة، وسامه السجل . نفعاليةاال

 ويرمز له Daily Record of Dysfunctional Thoughtsًاليومي لألفكار املختلة وظيفيا 

وهي األحرف األوىل من الكلامت ) سيامو(ُ، ويف العربية استخدمت كلمة )DRDT(ًاختصارا 

 ).فكار املختلة وظيفياسجل يومي لأل: (التالية

 مناقشة الحوار الداخيل   6-

هذه التقنية مأخوذة عن أسلوب ميكنباوم يف العالج املعريف، فقد ركز عـىل أهميـة الحـوار 

ّالداخيل عند الفرد يف تغيـري مشـاعره وتفكـريه، ومـن ثـم سـلوكه فـاملزاج الكئيـب يفـتح البـاب 

إننـي أقـل "، "أف إنني لست جيـدا"، "ديم القيمةإنني ع"للمتعالج ليقول لنفسه يف حوار داخيل 

وهي عبارات للتقليل من قيمة الذات، وتزيد يف مشاعر اليأس وسوء احرتام الذات . "اآلخرينمن 

ليصل املكتئب إىل اإلميان بها، مام قد يقود إىل ردة فعـل عنيفـة رمبـا توصـل إىل تفضـيل املـوت 

ال ّ يتحـول بهـذا إىل شـخص غـري فعـفإنـهىل نفسه، ومبا أن املكتئب ييسء إ. بسبب عدم االرتياح

 وبسـبب النتـائج السـلوكية . ومشلول وخائف ومنعزل عـن املشـاركة يف مسـار الحيـاة الطبيعيـة
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واالنفعالية السلبية لتفكري املسرتشد السلبي فإن الخطوة األساسية هي أن يتوقف عن القول 

أن يتدرب "ما ذكره ميكنباوم يف عالجه  وهذا "الخ.......إنني عديم القيمة، إنني"لنفسه 

 .ّاملسرتشد عىل التحدث إىل ذاته بطريقة بناءة

َأو املسبحة(عداد املعصم   7- َْ َ( 

يستخدم ملراقبة األفكار السلبية وإيقافها، وهو عبارة عن عداد يشبه ساعة اليد له زر 

هاية اليوم يتم تسجيل ميكن الضغط عليه يف كل مرة متر يف عقل املسرتشد فكرة سلبية، ويف ن

العدد النهايئ لألفكار، حيث يالحظ ازدياد العدد يف البداية، مع تحسن ملحوظ يف تحديد 

أفكاره، ويستمر ذلك لعدة أيام فرسعان ما يصل العدد اإلجاميل إىل االستقرار ملدة أسبوع أو 

ؤذية تضعف عرشة أيام ومن ثم سيبدأ يف التناقص وهذا يشري إىل أن أفكار املسرتشد امل

إن هذا األسلوب ال يعد بديًال لتنحية . وتتناقص وسيبدو أفضل ألنه بدأ بالسيطرة عىل ذاته

 املسرتشد أفكاره السلبية املنحرفة وليجيب عليها ّيدونعرش إىل خمس عرشة دقيقة كل يوم ل

 .كام رشحنا سابقا

 تعديل األفكار التلقائية: ثانيا

السلويك بني مراحل تحديد األفكار  -ج املعريفليس هناك عادة فصل تام يف العال

ًففي الواقع إن العمليات املرتبطة بتحديد األفكار التلقائية غالبا ما تكون . التلقائية وتعديلها

 .كافية للبدء بالتغري الحقيقي

 : إيجاد البدائل  1-

برز عىل ولعل املثال األ. يرى العديد من األفراد أنفسهم وكأنهم قد فقدوا كل الخيارات

أنهم يرون الخيارات . االفتقار إىل الخيارات يف املسرتشدين الذين يقدمون عىل االنتحار

 لدرجة أنهم قد يرون أن املوت هو الخيار األسهل ًجداوالبدائل املتوافرة لهم محدودة 

 .والتكتيك املعريف هنا يتضمن العمل سوية مع املسرتشد إليجاد بدائل أخرى. واألبسط

 : ص الدليلتفح  2-

 فبعد كتابة األفكار . هو املكون الرئيس لالختبار التجريبي التعاوين يف العالج املعريف
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السلبية وتحديد التشوهات فيها، يتم اعتبار مجموعات األفكار التلقائية فرضية يقوم املعالج 

ا يقدم ًواملسرتشد بالبحث عن دليل يؤيد فرضيته أو يدحضها، خاصة وأن املسرتشد غالبا م

ًة، ومرّكزا عىل معلومات قليلة يدليًال يدعم ويعزز اعتقاده متجاهًال معلومات أخرى رئيس

ً ألننا غالبا "ما الدليل عىل هذه الفكرة؟"ُوعند ذلك يسأل املسرتشد . تعزز أفكاره املختلة

حقائق عندما نشعر بأننا لسنا عىل ما يرام فإننا نعتقد بأن األشياء سيئة دون التدقيق يف ال

 .والتأكد منها وحينام نتفحصها فإننا سرنى األشياء من منظور مختلف

 : اإلقالل من إضفاء الصفة الكارثية  3-

 ويساعد هذا األسلوب املسرتشد عىل " What ifماذا لو "وتسمى بأسلوب افرتايض 

ه يسأل التقويم بنفسه فيام إذا كان يبالغ يف تقدير الصفة الكارثية للحدث أو للفكرة، وفي

 فال يعطون وقتا ألسئلة "ماذا لو رسبت"، "ماذا لو مل أستطع"املسرتشدون أسئلة سلبية مثل 

 إنهم يبحثون "ماذا لو استطعت"، "ماذا لو نجحت": مشابهة حرفيا ولكن بشكل إيجايب مثل

 .عن إجابة، أو عن وجهات نظر بديلة بشكل مثايل

 : إعادة عزو الصفات  4-

ت املنسوبة إىل أحداث الحياة يف حالة االكتئاب مشوهة يف االتجاه عادة ما تكون الصفا

السلبي إذ يقوم املكتئبون بلوم أنفسهم عىل أحداث الحياة غري املواتية، وإعطاء معنى عام 

وقد . للحوادث املحددة وغري املتوقعة، ويعتقدون أن الحالة السلبية ستدوم إىل ما ال نهاية

ِوجد أن التشوهات السلبية  لدى املكتئبني تكمن يف العزو الداخيل الذي يقود الفرد إىل ُ

 وعىل "هذا ما جنيته عىل نفيس"انخفاض يف تقدير ذاته كالعبارة الشائعة بني املسرتشدين 

ً أنه من غري املرجح أن يكون شخصا إالًالرغم من أن املرء ال يستطيع أن ينفي هذا متاما، 

حدث يف عالقة ما، لذلك يكون التدخل العالجي هنا يف ًواحدا مبفرده مسؤوًال عن كل خلل ي

 .إعادة توزيع املسؤولية بني كل األطراف ذات الصلة باألزمة

 : التدريب املعريف االستطالعي  5-

 تستخدم للمساعدة يف الكشف مسبًقا عن األفكار التلقائية السلبية، ويف تدريب املسرتشد

 ويكون ذلك بطلب من املسرتشد أن يستخدم . عىل تطوير معرفيات أكرث تكيًفا ومالءمة
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األفكار البديلة يف وضع مشكيل جديد، ويراقب انفعاالته املرتافقة مع هذا السلوك الجديد، 

التي ستعيقه يف تنفيذها يف ) املعرفية والسلوكية(ويساعد ذلك عىل تحديد العقبات املحتملة 

 .املستقبل

د عىل التفكري املتعدد وعدم االقتصار عىل وتقوم هذه الطريقة عىل تحفيز املسرتش

ا عىل ًإنني إنسان فاشل، ال أفعل شيئا صحيح"كأن يقول املسرتشد : ؟)أسود أو أبيض..أو...إما(

 عىل املعالج توضيح أفكار املسرتشد املتطرفة واملشوهة والتي "اإلطالق، إنني مجرد خارس

. ئةاملسرتشد األشياء ضمن مجال من صفر إىل مّبأن يقيم ا. ًغالبا ما تؤدي إىل القلق واالكتئاب

 بدال من اإلرصار عىل أنها إما بهذا الشكل أو ،ئةاألن األشياء غالبا ما تكون ما بني الصفر وامل

إنني فاشل ": وعندما ال تنتهي األشياء بشكل جيد كام كان يأمل، ميكن أن يقول لنفسه. ذاك

 ."إنني خرست إىل حد ما: ء غري صحيحةمبقدار محدد، إنني أفعل أشياء صحيحة وأشيا

  The Semantic Method)الينبغيات(طريقة دالالت األلفاظ   6-

يغلب عند املسرتشدين وغريهم أن يسود منط من التفكري بالينبغيات، وتعترب طريقة 

 ويتم تدريب املسرتشد عىل أن ،الة ملقاومة عبارات الينبغيات هذهّدالالت األلفاظ طريقة فع

دم طريقة دالالت األلفاظ للرد عىل كل فكرة سلبية تدور يف رأسه وذلك باستبداله يستخ

ًمفردات لغوية تعطي انطباعا أقل انفعاال وأقل إزعاجا عىل املسرتشد  سيكون "مثل عبارات . ً

 "..لطيفا لو

  Identifying and Modifying Schemata  تحديد املخططات وتعديلها: ثالثا

ملخططات وتعديلها هي أصعب إىل حد ما من تغيري األفكار التلقائية إن عملية تحديد ا

 ألن هذه املعتقدات الجوهرية األساسية مطمورة بعمق أكرث ورمبا أبعد بكثري عن ،السلبية

وميكن للعديد من .  املسرتشد وتكون قد تعززت عادة عرب سنوات من التجارب الحياتيةوعي

ًتعديل األفكار التلقائية أن توظف توظيًفا ناجحا يف العمل األساليب ذاتها التي تم ذكرها يف 

إجراءات املنهج السقراطي يف طرح األسئلة والتخيل : العالجي عىل مستوى املخططات مثل

 وحينام يكتسب .ولعب األدوار وتسجيل األفكار للكشف عن املخططات ذات التكيف السيئ

 بجوهر تبدأ أمناط متكررة بالظهور مام قد يوحي املسرتشد الخربة يف متييز األفكار التلقائية، 
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 طريقة وهنا ميكن أن يستخدم املعالج. املخططات األساسية، وارتباطها مع األفكار التلقائية

 Core Beliefs)(ُالتثقيف النفيس لرشح مفهوم املخططات، قد تسمى املعتقدات املحورية 

 ن ثم قد يبدأ املسرتشدون بتمييز املخططات، وم)Basic Assumption(االفرتاضات األساسية أو 

ولكن، عندما يبدأ املسرتشد باكتشاف هذه االفرتاضات األساسية فقد يحتاج . من تلقاء ذاتهم

ُ وبالتايل يرشك املسرتشد يف ،املعالج إىل االقرتاح بأن مخططات محددة قد تكون فعالة ومؤثرة

ًتعديل املخططات اهتامما متكررا داخل قد يتطلب . متارين مشرتكة الختبار هذه الفرضيات ً

ًوإحدى اإلجراءات املستخدمة استخداما شائعا هو الطلب من . جلسات العالج وخارجها ً

املسرتشد االحتفاظ بقامئة يف دفرت خاص بالعالج عن كل املخططات التي حددت حتى 

 . وميكن مراجعة قامئة املخططات قبل كل جلسة. تاريخه

ج املعريف املفيدة بشكل خاص يف تعديل املخططات يف هذا وتتضمن تدخالت العال

وإعداد قامئة باملزايا والسيئات ) الدليل املؤيد والدليل املعارض(تفحص الدليل : البحث ما ييل

 .وإيجاد البدائل والتدريب املعريف والسهم العمودي

 : تفحص الدليل  1-

دف إىل حث املسرتشد عىل الشك يستخدم هنا كام يف تعديل األفكار التلقائية، إذ يه

ويتضح ذلك يف حالة فتاة تعاين من . بصحة املخططات والبدء بالتفكري بتفسريات بديلة

 . "يجب أن أكون جميلة وجذابة ونحيلة ألكون سعيدة ومقبولة يف املجتمع" االعتقاد التايل

 تعديل املخططات من خالل تقنية تفحص الدليل

 عارض الدليل امل  الدليل املؤيد 
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 : املساوئ واملزايا  2-

يختلف أسلوب تحليل املزايا واملساوئ عن األساليب املعرفية األخرى، ألنه يتعامل مع 

 ًوغالبا ما يؤدي ذلك إىل الشك. األفكار السلبية للمتعالج من منظور التحريض أكرث من الحقيقة

لسلبية بأن يطلب املعالج من بصحة املخططات، وإيجاد تفسريات بديلة لهذه األفكار ا

 .املسرتشد إعداد قامئة باملزايا واملساوئ

 :أساليب تعديل املخططات املعرفية

 Stress Inoculation  التحصني ضد التوتر: أوال

هو أحد األساليب العالجية املعرفية التي تأخذ جانب من جوانب العالجية السلوكية 

عىل افرتاض مساعدة الفرد للتعامل مع ) ماينكبوم(ويقوم هذا اإلجراء من وجهة نظر مطوره 

ا ألساليب ًمواقف الضغط النفيس قبل مواجهتها، وبهذا املعنى يكون هذا األسلوب مشابه

واللقاح الطبي ضد األمراض السارية، حيث يتم بها حقن الفرد ) Vaccination(التطعيم 

عمل عىل إثارة جهاز املناعة ا، األمر الذي يًا معينًبنسبة من الجراثيم التي تسبب مرض

بالجسم للعمل عىل إنتاج أجسام مضادة للجراثيم، ونفس األمر ينطبق عىل أسلوب التحصني 

ضد التوتر الذي يقوم عىل مساعدة األفراد عىل التكيف بفعالية مع مثريات ضاغطة بسيطة 

الشدة بهدف مساعدتهم عىل التوافق مع مثريات ضاغطة شديدة الشدة، وحسب 

ّفإن األسلوب يقرتح أن من أهم الطرق الفعالة ملساعدة األفراد للتوافق مع ) ينكبومما(

الضغوط النفسية هي العمل عىل تغيري معتقداتهم املعرفية وجملهم الذاتية السلبية إثناء 

التعرض ملواقف الضغط النفيس، ويتضمن برنامج التحصني ضد التوتر عدة برامج تضم برامج 

 )2008 الضمرة،(سلوكية ومعرفية 

 يستخدم هذا اإلجراء من أجل مساعدة الفرد يف حل مشاكله الشخصية :وصف اإلجراء

 . عند التعرض ملواقف ضغط قد تدفعه إىل التوتر والعودة للسلوك من جديد

أن مساعدة هؤالء تكون بتعليمهم مهارات حل املشكالت : يفرتض هذا األسلوب

  .ّوالتعامل الفعال مع املشاكل

  اًيقدم املرشد معلومات عامة حول األسلوب وقد يقدم ملخص:  املنطقي لألسلوبمربر
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لخطواته وإجراءاته وبعض املهارات التي ميكن تعلمها وأساليب تعلمها وقد يظهر املرشد 

 . اإلجراء دون غريه للمساعدة يف حل مشكلة املسرتشدامربرا حول أسباب اختياره لهذ

ية فقد أجريت عدة دراسات للكشف عن مدى فعاليته يف وكغريه من األساليب العالج

ماينكبوم (عالج املشكالت النفسية الخاصة بالتعامل مع الضغوط النفسية، ويف دراسة قام بها 

استهدفت التعرف عىل فعالية التحصني ضد التوتر يف التقليل من ردود الفعل ) وكامريون

 مع العالج باالسرتخاء أو العالج املخترص التجنبية واملخاوف املرضية لدى األفراد مقارنة

للقلق، وقد دلت النتائج إىل فعالية األسلوب يف عالج املخاوف املرضية مقارنة مع األساليب 

فقد أشار إىل فعالية التحصني ضد التوتر يف ضبط الغضب ) نوفاكو(العالجية األخرى، أما 

 ).Cormier & Cormier 1985(مقارنة مع استخدام األفكار الذاتية 

 : إجراءات التدريب عىل التحصني ضد الضغوط

 : يشتمل أسلوب التحصني من الضغوط عىل ثالث مراحل

 Conceptual Phase  مرحلة الفهم والعالقة)  أ(

وهي زيادة وعي الفرد بطبيعة الضغط الواقع عليه، ويتم جمع املعلومات حول كيف 

 ارات الذاتية حول املوقف الضاغط، واملشاعر،يفكر الشخص باملشكلة، ويتم الرتكيز عىل العب

ومراقبة السلوكيات الناتجة، ويشري املرشد إىل أن املعتقدات الخاطئة هي التي أوجدت 

 . املوقف الضاغط وليس األحداث نفسها

ّويف هذه املرحلة يزود املسرتشد بإطار تصوري لفهم طبيعة ردود فعله تجاه الضغط، 

ويكون الهدف من تحديد اإلطار هو مساعدة املسرتشد . مبسطويكون ذلك يف أسلوب عامي 

 .، وأن يوافق ويتعاون يف اإلرشاد املناسب"عقالين"عىل أن ينظر للمشكلة بشكل منطقي 

 ويف دراسة لحاالت الفوبيا املتعددة وبعد مقابلة تقوميية، تم عرض القلق لدى املسرتشد

 : عىل أن يشتمل عىل عنرصين أساسيني

زيادة رضبات القلب، رسعة التنفس، عرق اليدين، : مثال"ثارة فيزيولوجية عالية است -  أ 

 ."وغريها من األعراض التي يخربنا بها املسرتشد 

مجموعة من األفكار الهروبية املولدة للقلق كام يدل عليها استياء املسرتشد،   -ب

 .إلخ ...واإلحساس بانعدام الحيلة، وأفكار األمل، ورغبة يف الهرب
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ٍثم أخرب املسرتشد حينئذ أن العبارات التي يقولها لنفسه أثناء استثارة القلق، قد أدت 

 : إىل سلوك التجنب االنفعايل، وأن العالج سيتجه نحو

 .مساعدة املسرتشد عىل ضبط االستثارة الفيزيولوجية -  أ 

 .تغيري العبارات الذاتية التي متت تحت ظروف االنضغاط  -ب

املسرتشد بعد ذلك عىل أن ينظر إىل خوفه أو ردود فعل االنضغاط لديه ثم يتم تشجيع 

 :  من كونها رد فعل غري متاميزعىل أنها تتكون من أربع مراحل، بدالً

  مصدر الضغط"اإلعداد للضاغط". 

 مواجهة الضاغط أو التعامل معه. 

 ا عليهًاحتامل أن يكون الضغط شديد. 

 تعزيز نفسه عىل أنه قد واجه الضغط. 

كام يتم يف هذه املرحلة وضع إطار مفاهيمي وذلك بإقامة عالقة تعاونية بني املرشد 

 ويتم التوضيح للمسرتشد حول طبيعة وأثر الضغوط ودور كل من عمليات التقييم. واملسرتشد

وطبيعة التعامالت مع الضغوط، عىل سبيل املثال كيف أن األفراد رمبا عن غري قصد، وبدون 

ويتم .  إىل تفاقم مستوى الضغوط للمواقف التي قد يتعرضون لهاوعي منهم، يعملون

تشجيع املسرتشد إىل النظر إىل التهديدات املتصورة واالستفزازات عىل أنها مشاكل البد من 

حلها وتحديد جوانب موقفه وردود الفعل التي يحتمل أن تكون قابلة للتغيري والجوانب 

 .التي تكون غري قابلة للتغيري

ليم املسرتشد كيفية الرتكيز عىل املشكلة أو الرتكيز عىل العاطفة للمطالب ويتم تع

املتصورة للوضع الضاغط، مثًال، يتم تعليم املسرتشد كيفية توزيع عوامل الضغط إىل أهداف 

  .للتعامل معها وتكون هذه األهداف محددة قصرية ومتوسطة وطويلة املدى

واملراقبة الذاتية للمسرتشد، والقراءات، تصبح ونتيجة املقابالت واالختبارات النفسية 

استجابة املسرتشد مفهومة عىل أنها نتاج من عنارص مختلفة مرت مبراحل تحضريية ميكن 

إن إعادة تصور معني . التنبؤ بها، مرتاكمة، موجهة لردود الفعل تجاه العوامل املسببة للضغط

ينة، عىل سبيل املثال القلق، يتم عرضه للمسرتشد بصورة فردية مصمم لعرض مشكلة مع

نتيجة للعملية التعاونية يتم تصميم منوذج مفيد وباعث . الخ...الغضب، واألمل الجسدي،

 . لألمل؛ منوذج يقدم نفسه لتدخل محدد
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 Skills Acquisition  مرحلة التدريب عىل التعامل مع الضغوط)  ب(

 Coping "التجاوب"اليب التعامل يف املرحلة الثانية يقوم املرشد بتزويد املسرتشد بأس

techniques والتي تشتمل عىل إجراءات مبارشة ووسائل مواجهة معرفية، يستخدمها يف كل ،

وتشتمل اإلجراءات املبارشة عىل الحصول عىل معلومات حول . مرحلة من املراحل األربع

واجهة املعرفية أما امل. اإلعداد لطرق الهروب، والتدريب عىل االسرتخاء: األشياء املخيفة

فتشتمل عىل مساعدة املسرتشد أن يصبح واعيا بالعبارات السلبية القاهرة للذات 

وكأمثلة لكل مرحلة . واستخدامها كإشارات عىل تكوين عبارات ذاتية غري مناسبة للمواجهة

 : من املراحل األربع

  أو الخوف"تستطيع أن تعد خطة للتعامل مع الضغط". 

 عميقاَخذ نَفسا  ...اسرتخ. 

 عندما يأيت الخوف، توقف. 

 لقد نجحت. 

ا أرسية كثرية مثل القيام بجلب حاجات األرسة وما تتطلبه ًطالب يواجه ضغوط: مثال

من رضوريات ومتطلبات يومية وما يواجهه من ضغوط مدرسية تتضمن حل الواجبات 

 شد أو معدل السلوك فإن املر،املدرسية واملنزلية أوال بأول واستيعاب الدروس اليومية وفهمها

سيعمل عىل تخفيف هذه الضغوط عن طريق جدولتها وفق ما تتطلبه من أولويات 

كالتنسيق مع وىل األمر حول تخفيف األعباء املنزلية ليك يتمكن من املراجعة لدروسه وحل 

 ،واجباته الدراسية ومن ثم العمل عىل تركيزه مع املعلم أثناء الرشح يف الحصة الدراسية

 .يل فإن الضغط سيضمحل ويتالىش بشكل نهايئوبالتا

كيف تترصف يف حالة وصولك إىل البيت جائعا ومعرفتك وقتها أنه : يقول املرشد: مثال

 ال يوجد طعام جاهز 

 ارصخ بوجه زوجتي وقد ارضبها  :  الفرد

بإمكانك الترصف بطرق مختلفة مع هذا املوقف وهذا األسلوب سيساعدك عىل  :  املرشد

 .اد ألي موقفاالستعد
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 : مامرسة مهارات التدبر السلوكية  1-

 ا من هذه االسرتاتيجياتًهنا املرشد يناقش اسرتاتيجيات العمل املمكنة ويختار الفرد بعض

  وبالتايل تقليل التوتر أو استخدام االسرتخاء،ا عن التوترًتحديد وقت قصري للذهاب بعيد: مثل

يذهب الفرد ألخذ قسطا من الراحة واالسرتخاء لحني : العقيل أو الجسدي، يف املثال السابق

 .تجهيز الطعام

 : مامرسة مهارات التدبر املعرفية  2-

هنا املرشد ينمذج بعض األمثلة من أفكار التدبر والتي ميكن للمسرتشد أن يستخدمها 

 هو مساعدة الفرد عىل فهم ردود: خالل مرحلة الضغط يف املوقف املشكل، فدور املرشد هنا

يوضح املرشد كيف ظهرت : الفعل االنفعالية خالل املوقف املشكل وبعده، يف املثال السابق

العصبية عىل الفرد والتي أدت إىل إزعاج الزوجة وعدم رغبتها يف إعداد الطعام ثم يوضح 

  .املرشد كيف ترصف بعد املوقف نتيجة انفعاالته

 مهارات. ين عىل تصور املرحلة األوىلتركز املرحلة الحالية عىل اكتساب املهارات والتمر

ا يف املركز اإلرشادي أو يف جلسات التدريب ثم ًالتعامل التي درست وتم مامرستها أساس

تدريجيا التمرن عليها يف املواقف الضاغطة التي عىل املسرتشد التعامل معها مثل، األمراض 

نافسات الرياضية واملعارك املزمنة، عوامل اإلجهاد املؤملة، وضغوط العمل، الجراحة، امل

 .الخ...العسكرية

قد تشمل مهارات التعامل، التنظيم الذايت العاطفي، تقبل الذات، والتدريب عىل 

االسرتخاء، التدريب عىل التعليامت الذاتية، إعادة هيكلة املعرفة، حل املشاكل، التدريب عىل 

،  استخدام نظم الدعم االجتامعي، التدريب عىل إجراءات تحويل االهتامم،اآلخرينالتعامل مع 

  .وتعزيز األنشطة ذات املعنى

 Applicationالتطبيق واملتابعة )  ج(

ًـتـوفر فرـصـا للمسرتـشـد لتطبـيـق مجموـعـة ـمـن املـهـارات يف التعاـمـل ـعـرب زـيـادة مـسـتويات 

الضغوط، مفهوم التطعيم كام هو مستخدم يف مجال التحصني الطبي أو يف علم النفس االجتامعـي 

 وتسـتخدم تقنيـات مثـل الصـور والـتامرين السـلوكية،. اد األفراد ملقاومة تأثري رسـائل مقنعـةإلعد
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لزيادة تعزيز . "تجارب شخصية"والنمذجه، لعب الدور، والتعرض ملواقف بشكل متدرج 

 . عىل حل مشاكل مامثلة ملشكلتهاآلخرينهذه املهارات يطلب من املسرتشد مساعدة 

تحديد املواقف ذات املخاطر العالية، : نتكاس، عىل سبيل املثالإجراءات الوقاية من اال

 وعالمات التحذير، وطرق التعامل مع املخالفات، وإجراءات اإلسناد، عىل سبيل املثال ضامن

 .حصول املسرتشد عىل التقدير املناسب بتوضيح التغري الذي حدث له، واملتابعة املستمرة

. فراد، واألزواج، واملجموعات الصغرية والكبرية وميكن استخدام هذه التقنية مع األ

وترتاوح مدة التدخل حسب الحالة يف كونها قصرية مثل عرشون دقيقة عند تحضري املسرتشد 

 جلسة، 15 إىل 8يف معظم الحاالت من .  ساعة مبعدل ساعة اسبوعيا40لعملية إرشادية إىل 

  . شهر12 إىل 3 من باإلضافة إىل دورات الدعم واملتابعة، وتكون عىل مدى

  Self- Instructional Trainingطريقة التدريب عىل التعليامت الذاتية : ثانيا

، الذي اقرتح Meihenbaum ) 1974(صاحب هذه الطريقة هو دونالد ميكينبوم 

, "النصح الذايت"طريقة إلعادة البناء املعريف عن طريق التدريب عىل إعطاء تعليامت ذاتية 

 :  من فكرتني أساسيتنيوذلك عىل أساس

فكرة العالج العقالين االنفعايل أللربت إيليس وتركيزها عىل أن األشياء غري العقالنية  -  أ 

 .هي السبب يف االضطراب االنفعايل, التي يقولها اإلنسان لنفسه

والضبط " الداخيل"تتابع النمو لدى األطفال والذي يطور فيه األطفال الحديث الذايت   -ب

حيث يرى لوريا أن سلوك األطفال  ,Luria) 1961(لوريا "ي الرمزي عىل السلوك اللفظ

ثم فيام بعد فإنهم , ينتظم يف البداية من خالل تعليامت يعطيها لهم أشخاص آخرون

يكتسبون القدرة عىل ضبط سلوكهم الشخيص من خالل تعليامت رصيحة يقولونها 

 .ة ضمنيةوتتحول فيام بعد إىل تعليامت داخلي, ألنفسهم

 : عىل الخطوات التالية, "النصح الذايت"ويشتمل التدريب عىل التعليامت الذاتية 

 .والوعي بها" املقوالت الذاتية"تدريب املسرتشد عىل التعرف عىل األفكار غري التوافقية  -  أ 

وتشتمل . ّبينام يرشح بالكالم الطرق الفعالة, يقوم املرشد بنمذجة السلوك املناسب  -ب

 ه األقوال عىل رشح متطلبات الواجب، والتعليامت الذاتية التي تقود األداء املتدرج، هذ
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 واألقوال الذاتية التي تؤكد كفاءة الشخص وتعارض االنشغال بالفشل، والتعزيز الذايت

 .الضمني لألداء الناجح

 يعطي يقوم املسرتشد بعد ذلك بأداء السلوك املستهدف، ويف البداية يتم ذلك بينام -ج

ٍاملسرتشد لنفسه التعليامت املناسبة بصوت عال، ثم بعد ذلك يكون ذلك برتديد هذه 

وتساعد توجيهات املرشد يف هذه املرحلة عىل . بينه وبني نفسه: أي, التعليامت يف رسه

قد حل محل األفكار التي , تأكيد أن ما يقوله املسرتشد لنفسه يف سبيل حل املشكلة

 . مىضكانت تسبب القلق فيام

وتشري األبحاث إىل أن التدريب عىل التعليامت الذاتية ميكن أن يساعد بشكل كبري عىل 

تعديل مجموعة كبرية من السلوكيات عند األطفال والكبار عىل السواء، وقد أمكن استخدام 

هذا األسلوب بنجاح كبري يف تخفيض املشكالت املرتبطة بالقلق مثل قلق االختبارات والقلق 

 .عي وقلق الكالم، وكذلك يف زيادة الضبط الذايت لدى األطفال املندفعنياالجتام

ا يركز عىل عالج األعراض لدى املسرتشدين ًإن العالج املعريف هو عالج مخترص نسبي

 الذي يفرتض أن االكتئاب ينتج عن "بيك"وخاصة املكتئبني ويقوم عىل أساس منوذج 

هذه بدورها تؤدي إىل سلسلة من األفكار اعتقادات أو مخططات عقلية غري تكيفية، و

التلقائية املرتبطة بها ذات الطبيعة السلبية والتي تشتمل عىل مجموعة من األخطاء املنطقية 

التي تنتظم حول موضوعات معينه مثل التقويم االجتامعي والرصاع األرسي، والهدف من 

ية وليعدل األفكار األساسية، العالج هو إعادة تدريب الفرد ليفكر بشكل أكرث منطقية وواقع

حيث يبدأ العالج بعرض منوذج للمسرتشد، األمر الذي يساعدهم عىل أن يفهموا العالقات بني 

 .املعرفة والسلوك والعاطفة

 The Downward arrow technique  أسلوب السهم النازل: ثالثا

 من أن يحاول يقوم عىل تحديد فكرة آلية، وبدًال) (Burns, 1980ابتكره برينز أسلوب 

افرتض أن هذا صحيحا فامذا كان سيعني : ا ويسأل الفردًيحتفظ املرشد بالفكرة مؤقت، تعديلها

 ماذا سوف يقول عنك؟ وماذا سيحدث عندئذ؟ ولو كان كذلك فام ًأيضاهذا لك؟ ويسأل 

 الخطأ يف ذلك، 

ياغته املعرفية يستعمل لعالج األفكار اآللية التي تبدو أكرث صلة بص: مربرات استعامله

 .حتى يصبح أكرث وعيا بها
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 : مثال

 افرتض أنه ليس هناك نهاية لتحمل هذه العالقة فامذا سيعني ذلك لك؟ :  املرشد

 .بدأ يف غض النظر عن أي عالقة أخرىأسوف  :  عيل

  فامذا سيعني لك؟،افرتض أن هذا حدث :  املرشد

 .أنا ال أقوم بعمل أي يشء بشكل صحيح :  عيل

  فامذا يعني ذلك لك؟،نك مل تقم بعمل أي يشء صحيحأافرتض  :  شداملر

 .أنا لست كفئا كفاية :  عيل

 ماذا تعني أنك غري كفء كفاية؟ :  املرشد

 .أنا غري محبوب.. ال أحد سوف يريدين :  عيل

وهو أسلوب مبارش نسبيا، يطلب فيه من الفرد أن يكمل سلسلة من الجمل تبدأ عادة 

 :....، العامل:....، الناس...أنا: ، األمثلة التالية1994قد قدم باديسيك بكلمة واحدة، و

 Fixed role therapyالعالج بالدور املحدد : رابعا

رأى عديد من املرشدين خارج العالج املعريف السلويك أنه لو تم تشجيع الفرد ألن 

د من التغيري يف يترصف بطريقة مخالفة ملعتقداته غري املساعدة، فقد يؤدي هذا إىل مزي

 . السلوك

ن األفكار واملشاعر والسلوك هي كل متكامل، والتغيري يف أحدها إ :مربرات استعامله

ا ذا قوة وفاعلية يف سياق ًيؤدي إىل تغيري يف الجوانب األخرى، وتطبيق هذه القاعدة أسلوب

 .العالج املعريف السلويك

 Role playلعب الدور : خامسا

دور عند إحالل املعتقد اإليجايب الجديد محل املعتقد السلبي، فقد يتم استخدام أداء ال

 هذه الطريقة أن الفرد عندما يناقش األفكار يف) (McMullin, 1986ذكر ماكميالن 

 فإن ذلك من شأنه أن ،الالعقالنية يف مقابل األفكار العقالنية وتطرح عليه حججا بديالً

هذا األسلوب يقوم املرشد بنمذجة الدور املقابل، ضعف قوة األفكار الالعقالنية، ووفقا لُي

 .حيث يقوم هو والفرد بتبادل األدوار
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 Anti-Future Imageryالتخيل املضاد لصدمة املستقبل : سادسا

ملساعدة األفراد عىل ) (Lazaris, 1984تم تطوير هذا األسلوب من قبل الزاروس 

ن قبيل موت الرشيك، أو أحد التقاعد، التعامل مع أحداث وتغيريات الحياة املستقبلية، م

وعىل الفرد أن يتخيل نفسه بأنه يتكيف ويواجه مختلف التصورات التي يخافها عن أحداث 

 .املستقبل

  Cost-Benefit Analysisأسلوب تحليل املكسب والخسارة : سابعا

كيز يف يساعد يف تقييم ما إذا كانت هناك قيمة ما من االستمرار يف سلوك ما، ويتم الرت

العالج املعريف السلويك عىل الفوائد الخاصة بكل من املعتقدات اإليجابية والسلبية، ويتم 

 .تدوين الفوائد واملكاسب

 De-catastrophizing Contmuamمتصل تقليل الكوارث : ثامنا

عندما يبدو أن األفراد يبالغون يف النتائج السلبية لألحداث سواء أكانت واقعية أم 

 ما يقعون يف أخطاء التفكري مثل املبالغة، والتفكري الثنايئ، والكل أو ًهم غالبامفرتضة، ف

 من مجرد النظر للنتائج املحتملة عىل أنها صعوبات لكنها ليست نهاية الاليشء، وذلك بدًال

نها نهاية العامل، سيكون ذلك فظيعا ومروعا، إ: ا ما يستخدمون عبارات من قبلًالعامل، وغالب

 .اللعنة: يستخدمون كلامت من قبيلرهيب، أو 

 Deserted island Techniqueأسلوب الجزيرة املهجورة : تاسعا

ليوضح لألفراد أن اعتناق معتقدات غري مساعدة بغض ) (Palmer, 1993طوره باملر 

النظر عن األحداث املثرية ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع مستوى االضطراب االنفعايل وتفجر 

 .الغضب والشعور الذنب والقلق واالكتئاباالنفعاالت مثل 

من خالل استخدامه ميكن أن يرى األفراد أن املعتقدات الجامدة : مربرات استخدامه 

والقواعد الصارمة تؤدي إىل مزيد من االضطراب االنفعايل أكرث من القواعد واملعتقدات املرنة، 

 .وقف نفسهوأن هذه القواعد الصارمة تسبب اإلحباط وليس بالرضورة امل
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سوف أعرض لك اآلن أسلوب أ ب ج الخاص بالعالج املعريف، فام زلت تبدو غري  :  املرشد

مقتنعا بأن افكارنا ومعتقداتنا ومبادئنا واتجاهاتنا تعزى إىل كيفية شعورنا 

باألحداث الضاغطة ولو كان ذلك واضحا لك فهل ميكنني قضاء دقائق قليلة 

 ة؟أوضح لك كيف تعمل هذه العملي

 .جيد :  املسرتشد

وجدت من املناسب لو ابتعدنا عن مشكلتك لنوضح تأثري افكارنا عىل ما نشعر ( :  املرشد

ُدعنا عىل سبيل املثال نفرتض أنك تركت يف جزيرة مهجورة، ولديك كل ) به

احتياجاتك مثل، كل التجهيزات والطعام ولكن ما ال متلكه عىل كل الجزيرة هو 

اصدقاء، تخيل أنك كنت عىل هذه الجزيرة ولديك معتقد انه ال يوجد لك أي 

 أنا أفضل أن يكون لدي أصدقاء عىل هذه الجزيرة معي لكني ال أملك ": مفاده

  فامذا سيكون شعورك تجاه موقفك؟"أن يكون لدى واحدا

 .شاركه يف هذاأحدا أافرتض أين سأكون منشغال بأين ليس لدي  :  املسرتشد

نفرتض أنك عىل الجزيرة نفسها لكن هذه املرة سيكون لديك معتقد اآلن دعنا  :  املرشد

 فكيف ستشعر "أنا يجب، ويجب حقا أن يكون لدي أصدقاء عىل الجزيرة"مفاده 

 هذه املرة؟

 .اًا متامقلًق) يهمهم( :  املسرتشد

دعنا نبقى مع هذا لدقيقة، تخيل فقط أن طائرة تحلق ويقفز منها صديق لك  :  املرشد

أنا ": نك ما زلت تعتنق املعتقدأا نحو الجزيرة املهجورة، اآلن تخيل ًطيئويهبط ب

  فامذا ستشعر؟"يجب، يجب بالفعل أن يكون يل صديقا عىل الجزيرة

 .اًمرتاح متام :  املسرتشد

 أنا يجب حقا ان "دعنا نتخيل بعد فرتة من الوقت أنك ما زلت تعتنق املعتقد  :  املرشد

 وال تنىس أنك لديك صديق عىل الجزيرة معك "الجزيرةيكون يل صديق عىل هذه 

 فهل ميكن ان تتنبأ بأن أمرا ما سيحدث، وميكن أن تصبح محبطا من جديد؟

 .افرتض أن صديقي سوف يرحل :  املسرتشد

حتى لو كان صديقك معك عىل الجزيرة نفسها، فبعد فرتة من الوقت فرمبا يعود  :  املرشد

 أن يرحل صديقك؟نك تخاف إاليك قلقك خاصة و
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 نعم :  املسرتشد

 أنا أتساءل عن كيف سيكون سلوكك؟ :  املرشد

 .ا بهً ومتمسكا فقط يف حالة ما إذا كان راحالًسوف أكون قلًق :  املسرتشد

 وهل هذا يساعد عالقتكام؟ :  املرشد

 .شك يف ذلك، وسيفضل الرحل إذا أتيحت الفرصةأ:  املسرتشد

نت الزلت عىل الجزيرة نفسها، وصديقك معك، أبطيء فانتبه، فدعنا نغري ذلك ب :  املرشد

فضل أن يكون يل صديق معي عىل هذه ُأنا حقا أ" ويف هذه املرة لديك املعتقد

 .ن يكون لدي واحد فهل ستشعر بالقلق هذه املرةأملك أالجزيرة لكن ال 

 ال سوف اشعر بتحسن أكرث :  املسرتشد

 .ى فهم املسرتشد للنموذجملاذا املرشد يتفحص مد :  املرشد

 .ألنني مل ارص عىل أنه يجب ان يكون لدي صديق معي :  املسرتشد

ن االختالف الوحيد كان أا مشابها؟ وهل ترى أنني يف كل مثال وضعت لك موقًف :  املرشد

ري انفعاالت متباينة الشدة، ومن ستثيف معتقدك، وأن املعتقدات املختلفة تولد وت

ؤدي إىل سلوكيات مختلفة، ومعتقد يجب يؤدي بك ان تشعر  ان تًأيضااملحتمل 

بأنك قلق متاما يف حني أن املعتقد األكرث مرونة يف التفضيل يجعلك تشعر 

 .باالنشغال أو االهتامم فقط

 .نعم :  املسرتشد

 Letter Writingكتابة الخطابات :  عارشا

اعرهم تجاه شخص يف بعض األحيان يكون بعض األفراد عاجزين عن التعبري عن مش

معني، ومن املناسب أن نطلب من الفرد أن يكتب خطابا لشخص ما، إىل أن يتمكن الشخص 

 .من التعبري عن أفكاره ومشاعره

  Step-up Techniqueأسلوب الزيادة : احدى عرش

ا من حدث مستقبيل محتمل، ويبدو وكأنه يستخدم هذا األسلوب يف حالة أن الفرد قلًق

 م إعطاء تعليامت للفرد أن يتخيل املوقف املخيف ظاهرا وحقيقيا وواقعيا، صعب املنال، ويت
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 ويكون ذلك مساعدة للفرد يف الوصول للسبب األسايس للخوف والقلق، ومن املالئم يف بعض

 .األحيان أن نطلب من الفرد أن يزيد من املنظر بان يتصور برصيا أسوأ النتائج املحتملة

 Time projection imageryزمن تصور إسقاط ال: اثنا عرش

يرشد هذا األسلوب الفرد أن يعود بالزمن إىل الوراء، أو أن مير به لألمام، ليك يعيش 

األحداث السابقة مرة ثانية، أو أن يرى األحداث الراهنة، ويساعد يف أن يخفف من وطأة 

 .ًااألحداث السابقة ويضعها يف تصور ما أقل شدة وتأثري

  Decision making  القراراتاتخاذ: ثالثة عرش

، وكذلك ميكن تحسينها "كتسابهاا"ميكن تعلمها  Skill يعترب اتخاذ القرارات مهارة

فاملرشد ال يتخذ . ونعيد التذكرة مرة أخرى بأن اتخاذ القرار أمر يقوم به املسرتشد. وتصحيحها

اتخاذ القرارات، وأن قرارات للمسرتشد وإمنا دوره هو أن يساعد املسرتشد عىل اكتساب مهارة 

 .يعلمه كيف يبحث عن املعلومات الالزمة التخاذ القرارات من مصادرها املوثوقة

وميكن القول بأن القرارات التي يحتاج املسرتشد أن يتخذها تقع يف واحدة من ثالث 

ففي , ومع ذلك. القرارات التعليمية، والقرارات املهنية، والقرارات الشخصية: مجموعات هي

 اإلرشاد قد يصبح من العسري أحيانا أن نفصل بني هذه املجموعات؛ نظرا ملا بينها من موقف

 .تداخل

: وميكن للمرشد أن يستفيد من أحد مناذج اتخاذ القرارات التالية يف تدريب املسرتشد

 تستخدم ملواجهة املشاكل والصعوبات املعرفية، وتركز هذه االسرتاتيجيات عىل املنطق والتفكري

 كام ليات العقلية املختلفة والفهم، واألسس النظرية لها هي املعلومات وأنظمة صنع القرار،والعم

تستخدم أساليب صنع القرار يف مجال املشاكل املعرفية، أو القضايا الذهنية، فمن املهم 

مساعدة الناس عىل مهارات صنع القرار حتى يكون لديهم قدرة وحرية وسيطرة أكرث عىل 

ًسان يقوم باتخاذ قراراته من اللحظة التي يستيقظ بها صباحا إىل لحظة حياتهم، واإلن

 . التقاعد

 أن العملية األساسية يف إال عديدة لصنع القرار، وأمناطوعىل الرغم من أن هناك مناذج 

 : العالقة اإلرشادية تتضمن الخطوات التالية
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ي تسببت يف إيجاد تحديد املشكلة بوضوح، من خالل التأكد من تعريف املشكلة الت -1 

 .الةّالصعوبة من أجل حلها بطريقة فع

تقبل املسؤولية فيام يتعلق باملشكلة، فإن مل يعرف صانع القرار أن لديه مشكلة خاصة  -2 

به، وأن لديه قوة وسيطرة عىل القرار، فإن عملية اتخاذ القرار ستكون صعبة وفاشلة، 

 . نتائج جديدةولن يبذل طاقته يف صنع القرار ما مل يعرف أن هناك

ا ًطرح وافرتاض كل البدائل املمكنة للمشكلة باستخدام أسلوب العصف الذهني، فغالب -3 

ما تكون خياراتنا محدودة، لكن العصف الذهني ميكننا من أخذ الخيارات األخرى بعني 

 .ًاالعتبار دون الحكم عليها، وترتك لنا مجاًال واسعا لالختيار

روحة وذلك بتطبيقها عىل الواقع ووضع فرضيات تتعلق تقييم واختبار كل البدائل املط -4 

بالنتائج، وهنا يتم استبعاد بعض البدائل ألنها غري عملية، أو ألنها تنتهك نظام القيم 

  .الخاص بنا، ولكن قبل االستبعاد ألي منها يجب أن ندرس أثارها ونتائجها

ملخاطر التي ميكن ان تنبثق إعادة تقييم القامئة األخرية من البدائل، واخترب نتائجها وا -5 

 .منها، وهنا ميكن استبعاد بدائل أخرى

 .تطبيق واحد أو أكرث من البدائل اعتامدا عىل التقييم السابق لها -6 

ا لتطبيق ذلك القرار، ًتحديد كيف ومتى ستطبق الخطة، ثم معرفة ما هو مطلوب متام -7 

 .ثم تحدد املكان واملواد املطلوبة

عىل املواقف األخرى، وهذه الخطوة قد ال تكون مهمة، لكنها تعميم ما تم التوصل إليه  -8 

 .تكشف أثار اتخاذ القرار عىل املواقف املختلفة

 . تقييم ما تم تطبيقه، وهذه خطوة مهمة يف تحديد مدى فعالية القرار وطريقة تطبيقه -9 

ميكن للمرشد أن يسهل اإلجراءات مسبقا كأن يوضح املعلومات ويوفرها ويعرض 

ن طريق العصف الذهني، اما يف التخطيط الوظيفي والتعليمي فإن املعلومات التي البدائل ع

يف االختبار قد تفيد يف صنع القرار، وكذلك ميكن استخدام متارين توضح القيمة واملالحظة 

والتدريس التعليمي التدريجي ملساعدة املسرتشد يف فهم وتطبيق البيانات التي جمعها من 

 . ك عىل فهم ورشح قيمه واتجاهاته ومعتقداتهاالختبار ليساعده ذل
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 : ُمتى تستخدم االسرتاتيجيات املعرفية يف صنع القرار

يتم استخدام االسرتاتيجيات املعرفية يف صنع القرار، وبصفة أكرب مع التخطيط املهني أو 

فالطالب الجامعي  .التعليمي، وطريقة حل املشكالت وصنع القرار أكرث من أي موقف آخر

حصيلة  إالوما ذلك , اًا ويف سنة التخرج فيلسوفًا متلقيكون يف السنة األوىل مستكشًفي

 املعرفية يؤكد أنصار هذا االتجاه عىل أهمية العوامل. للمخرجات املعرفية خالل سنني الدراسة

 .يف تحديد السلوك اإلنساين وما يرتبط به من نجاح أو فشل يف التكيف

قك إىل رحلة ويحدث عطل للسيارة فتنزالن بانتظار قد تذهب وصدي: (مثاال لذلك

إصالح العطل، فرتكز انتباهك عىل جانب الطريق وتستمتع باملنظر الجميل بينام صديقك 

يركز عىل عطل السيارة، وقد تفكر بالعطل باعتباره مناسبة رائعة أسهمت لك باالستمتاع بهذا 

عليه فإن ). عاج وإشارة إىل فشل الرحلةاملشهد ويفكر صديقك بالعطل باعتباره حالة من اإلز

الطريقة التي أدركت فيها املوقف وفرسته ميكن أن يبعث لديك شعورا بالبهجة أما الطريقة 

 .ًالتي أدرك فيها صديقك املوقف وفرسه فيمكن إن تبعث لديه شعورا باالستياء

ة نفسها وال إذا يرى املعرفيون أننا حتى لو عشنا نفس الحدث فنحن ال ندركه بالطريق

الن لكل منا نطاقه املعريف الخاص به الذي يؤثر يف إدراكه : (نفرسه بشكل مامثل وذلك

 ).للمواقف وتفسريه له ومشاعره حيالها

 : Krumboltz & Thoreson  (1976) منوذج كرمبولتز، وثوريسون 

 : يتكون هذا النموذج من مثاين خطوات تستخدم يف اتخاذ القرار وهي

 ."البدائل"ة لكل الترصفات املمكنة تكوين قامئ -1 

 ."البدائل"جمع املعلومات املناسبة عن كل بديل معقول من هذه الترصفات  -2 

وتوقعات املستقبل , اآلخرينتقدير احتامل النجاح لكل بديل عىل أساس من خربة  -3 

 .املستمدة من الواقع الحايل

تقل يف إطار إجراء من أو , األخذ يف االعتبار بالقيم الشخصية التي ميكن أن تزداد -4 

 ."بديل من البدائل"اإلجراءات 

 .وزن الحقائق وتقديرها، والنتائج املتوقعة والقيم الخاصة بكل بديل -5 

 .استبعاد أقل البدائل رغبة من االعتبار -6 
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 .والفرص الجديدة, إعداد خطة مبدئية للترصف خاضعة للتطويرات -7 

 . يف املستقبلتقييم عملية اتخاذ القرارات عىل املشكالت األخرى -8 

ويفرتض هؤالء الباحثون أنه يف الوقت الذي يزيد فيه املرء من البدائل التي يختار من 

  يستطيع أن يحصل عىل اختيار أفضل، وكذلك فإن كمية ونوع املعلومات التي نحصلفإنه, بينها

وبذلك فإن القرارات تعكس نوعية . عليها ونأخذها يف االعتبار تؤثر يف نوعية القرار

وتشتمل اسرتاتيجية . املعلومات التي نحصل عليها ومدى اتساع وشمول تحليلها ودراستها

اتخاذ القرارات عىل حساب املخاطرات التي ترتبط بكل بديل من البدائل، وكذلك مسئولية 

 .انتقاء البديل الذي ينهض إىل أقىص درجة ممكنة برغبات املسرتشد

وقد عرض جيالت يف هذا . ا التخاذ القراراتًمنوذج Gellatt )1962(كام اقرتح جيالت 

نهائية، وبحثية؛ فالقرارات البحثية تستدعي دورة : النموذج الدائري لنوعني من القرارات

تشتمل عىل جمع املزيد من املعلومات وتكرار العملية حتى نصل إىل قرار نهايئ، ومع ذلك 

 . ميكن الوصول إىل قرار نهايئ خالل إعادة الدورةفإنه

مجموعة من الخطوات الستكامل منوذج جيالت  Tolbert )1974(قد اقرتح توليري و

 عىل النحو التايل

 ولدينا عىل األقل بديالن, هناك حاجة التخاذ القرار: الغرض. 

 تحديد املعلومات الخاصة بالبدائل والحصول عليها: املعلومات. 

 تحدد كل الترصفات املمكنة: اإلمكانيات. 

 متحيص النتائج املمكنة لكل بديل من البدائل:النتائج املمكنة . 

 توقع احتامالت حدوث كل نتيجة من النتائج: النتائج املتوقعة. 

 الشخصية لكل نتيجة من النتائج"املقبولية"تقدير مدى الرغبة : القيم . 

 بحثيا، نهائيا: يتم االختيار، الذي قد يكون: القرار. 

 التغذية الراجعة والتقويم : 

 .املرشد مدى مالءمة القراريقدر   -  

 .يقدر املرشد فاعلية مساعدته للمسرتشد  -  

 ّ يتطلب االشرتاك الفعال -شأنه شأن باقي طرق وأساليب اإلرشاد -إن اتخاذ القرارات 
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من جانب املسرتشد، بل إن معظم املعلومات التي نستخدمها يف عملية اتخاذ القرارات إمنا 

يهمنا إىل درجة كبرية أن يشرتك املسرتشدون يف عملية اتخاذ يولدها املسرتشدون؛ ولهذا 

وإمنا , ا، ونؤكد من جديد عىل أن املرشد ال يتخذ القرار النهايئً ونشطا فعاالًالقرارات اشرتاكً

علم ُودور املرشد هو دور املعلم ودور املساعد الذي عليه أن ي. هذا القرار مرتوك للمسرتشد

وقبل ذلك كيف يتعرف عىل القرار املناسب، ثم أخريا كيف الطالب كيف يتخذ القرار، 

ومن املهام األساسية يف عمل املرشد مع . يستخدم ما تعلمه يف هذا املوقف يف مواقف أخرى

الطالب يف عملية اتخاذ القرارات، مساعدتهم عىل التعرف عىل الصعوبات املرتبطة باتخاذ 

فإذا أظهر . اف التي تساعدهم عىل التفهمالقرارات، وكذلك مساعدتهم يف عملية االستكش

فإن مهمة املرشد تصبح عملية تعليم , االستكشاف وجود نقص يف مهارات اتخاذ القرارات

أما إذا كانت املشكلة غري تلك . املهارة للطالب يف الوقت الذي تتم فيه عملية اتخاذ القرار

 ميكن استخدام أحد األساليب هفإن, التي تعالج ببناء املهارات الالزمة التخاذ القرارات

 .املستخدمة يف اإلرشاد

ويف كثري من األحيان يجد املرشد نفسه يف موقف يدعو إىل مساعدة الطالب املسرتشد 

يف اتخاذ القرارات املناسبة، حيث تكون مشكلة املسرتشد متصلة باختيار من بني مجموعة 

ويهمنا أن نؤكد . صة بحل مشكلة مااختيارات، أو يكون اتخاذ القرار كجانب يف إجراءات خا

هنا أن مقدرة املرشد تقف عند حدود مهارته يف إدارة عملية اتخاذ القرار، ولكنه ال ميكنه أن 

فاملرشد يواجه عادة مبسرتشد يحاول أو يرغب يف أن . يتحكم يف النتائج املرتتبة عىل القرار

اصلة االستقرار عىل طريق، وقد ينتقل من مرحلة الرتدد أو الحرية يف طريق يسلكه إىل مو

ا بعملية ً متاميكون هذا املسرتشد يف مكان ما عىل مدرج اتخاذ القرار، أو رمبا يكون جاهالً

اتخاذ القرار، ويف هذه الحاالت يكون عمل املرشد مزدوجا، فمن ناحية يعترب املرشد معلام 

اعد املرشد املسرتشد عىل يعلم املسرتشد مهارات اتخاذ القرارات، ومن الناحية األخرى يس

 .اتخاذ قرار فعال

 إعادة تأطري املشكلة : أربعة عرش

 . تحويل الفكرة أو املعتقد إىل انفعال أكرث إيجابية:الهدف 

 مساعدة الفرد عىل قبول الحوادث السيئة والرتكيز عىل العنارص الجيدة :دور املرشد 

  .التي تنبثق منها
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 مثال 

 . وهذا يشء يسءقد أفصل من عميل :  الفرد

 فقداين للعمل ليس كارثة فاألجور ضعيفة والرتقيات: أنظر للمشكلة بإطار جديد وهو :  املرشد

رهن األمزجة، واالحتامالت للرتفيع إىل رتبة أعىل ضعيفة، لذلك خساريت لعميل ليس 

 .ًفيها ما يجعلني أتأسف كثريا

 :  مثال

  .أمر غري مرغوب فيهحصويل عىل درجات منخفضة يف املدرسة : الفرد

إذا نلت درجات عالية قد يثري يف نفوس رفاقي : أنظر للمشكلة بإطار جديد وهو :  املرشد

 . الغرية والعداوة بل وحتى القطيعة وإلحاق األذى يب

 : Cognitive Restructuringإعادة البناء املعريف : خمسة عرش

عالج بإعادة البنية توجد مجموعة من الطرق العالجية توضع تحت مسميات ال

، وتركز هذه الطرق عىل تعديل Semantic Therapyاملعرفية، أو العالج بالدالالت اللفظية 

املسرتشد واستدالالته وافرتاضاته، واالتجاهات التي تقف وراء الجوانب املعرفية لديه، تفكري 

ل عىل عمليات يف هذه الحاالت إىل املرض العقيل عىل أنه اختالل يف التفكري يشتموينظر 

تفكري محرفة تؤدي إىل رؤية محرفة للعامل، وإىل انفعاالت غري سارة، وصعوبات ومشكالت 

 Insightسلوكية، ومتثل هذه الطرق ما يعرف عادة باسم العالج املوجه باالستبصار 

Oriented Therapy ويف الواقع فإن هذه املجموعة الواسعة من الطرق ال متثل طريقة أو ،

حدة للعالج، وإمنا عالجات مختلفة، ورغم كونها تهتم بالجوانب املعرفية لدى نظرية وا

املسرتشد، فإن املرشدين يصورون هذه الجوانب املعرفية للمسرتشدين بطرق تختلف من 

 )2008ضمره، (معالج آلخر، مام يؤدي إىل أساليب عالجية متنوعة 

 : فلسفة األسلوب ومفهومه

ملعريف من األساليب املعرفية الشائعة االستخدام ملساعدة يعترب أسلوب إعادة البناء ا

األفراد عىل زيادة تكيفهم وزيادة دافعيتهم للتعامل مع املواقف الضاغطة، ويقوم أسلوب 

 ن إعادة البناء املعريف وتنظيم أفكار الفرد نحو نفسه أإعادة البناء املعريف عىل افرتاض مفاده 
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تنظيم بالسلوك الشخيص للمسرتشد، وبالتايل فاملبدأ األسايس ونحو العامل سيقود إىل إعادة 

إلعادة البناء املعريف ينطلق من أن جميع االستجابات االنفعالية غري التكيفية تتأثر 

باملعتقدات واالتجاهات والتوقعات التي يحملها املسرتشد يف نظامه املعريف، وبالتايل فإن 

عي بالعالقة ما بني الجانب املعريف، وردود الفعل األسلوب يحاول مساعدة اإلفراد عىل الو

االنفعالية أو السلوكية، وتكون الخطوة األوىل بالعمل عىل تحديد االفكار الهدامة للذات ثم 

كخطوة ثانية استبدالها مبحتويات معرفية إيجابية تحتوي عىل مكونات معرفية مشجعة 

. تعامل والتوافق مع الضغوط النفسيةوإيجابية، ويف هذا اإلجراء يتعلم املسرتشد طرق ال

 .)2008 ضمره،(

وبالرغم من أن أسلوب إعادة البناء املعريف يلقى الضوء عىل جوانب مهمة من جوانب 

  إن جذوره متتد للنظرية املعرفية والعالج العقيل العاطفي والتي تفرتض إالالنظرية السلوكية 

 ,cormier & cormier. (ن أفكارنا الالعقالنيةأن مشاكلنا تأيت من أمناط التفكري الخرايف أوم

1985( 

وقد أطلق عىل إعادة البناء املعريف أكرث من أسم منها، التعديل السلويك املعريف، إعادة 

البناء املعريف التدريجي، وقد ظهرت فعالية األسلوب من خالل نجاحه يف مساعدة الطالب 

لق الحديث، القلق االجتامعي، االكتئاب، االمتحانات، ق(بالتعامل مع مواقف الضاغطة مثل 

 )2009صابر،) (الكاملية الزائدة

 :  خطواتيحتوي أسلوب إعادة البناء املعريف عىل ست) كورمري& كورمري (وحسب  

 : مربر منطقي لألسلوب  1-

من خالل الخطوة األوىل يحاول املرشد مساعدة املسرتشد وزيادة دافعيته نحو األسلوب 

كل أهدافنا مع جميع األفراد تنطوي ":  معلومات حوله وأخذ موافقته عليهمن خالل إعطاء

عىل مساعدتهم عىل زيادة الوعي بالعوامل التي تؤدي إىل سوء التكيف مع مواقف الضغط 

والتوتر فالتحكم بهذه العوامل تؤدي إىل التكيف مع هذه املواقف، نحن البد أن نعمل عىل 

ار التي تظهر يف ذهنك أثناء املواقف الضاغطة ثم العمل عىل تحديد العوامل املعرفية واألفك

... التحكم بها ومنعها من الظهور ثم العمل عىل أحالل محلها أفكارا أكرث عقالنية ومنطقية

 ."هل هذا واضح
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وخالل الخطوة األوىل البد من إظهار مقارنة ما بني األفكار املعززة للذات واألفكار 

 الذي تلعبه هذه األفكار يف التقليل أو لزيادة إنتاجية الفرد، وميكن املشجعة مع إظهار الدور

للمرشد أن يقدم أمثلة عىل عدد من هذه األفكار وعمل مقارنات بني بعضها البعض مع 

 – إثناء اللحظات الحرجة للموقف – إثناء املوقف –قبل املوقف (إيضاح بدء توقيت األفكار 

 ).2008ضمره،) (بعد املوقف

 : لمثـــا

 : مراحل كالتايلثالث ميكن وصف أفكاره خالل ) األول(تعرض رجل لوالدة طفل جديد 

 -أنها كارثة أن تسمع صوت طفل رضيع يبيك(بعض األفكار السلبية قبل حدوث الوالدة  -1 

 ).كيف سوف اعتني بالطفل

 الحياة ال تطاق إمام هذه االلتزامات املادية(بعض األفكار السلبية إثناء املواجهة  -2 

 )إنني غبي ملاذا تزوجت باألصل -اليومية 

لقد نام الطفل بعد املعاناة ولكنه سيستيقظ مرة (بعض األفكار السلبية بعد املوقف  -3 

 )2008ضمره،) (ملاذا تزوجت -  ليزعجنيأخرى

 : التعرف عىل أفكار املسرتشد خالل مواقف املشكلة  2-

ب، يحاول املرشد التحرك نحو ن يكون املرشد قد قدم التربير املنطقي لألسلوأبعد 

هدف التعرف عىل أفكار املسرتشد من خالل مواقف الضغط النفيس الذي يشعر به، وقد 

  وقد يستخدم،يحاول الطلب من املسرتشد وظائف وواجبات تظهر وصفا دقيقا لألفكار السلبية

حول تلك للعمل عىل إعطاء معلومات ) D T R(املرشد منوذج تسجيل األفكار غري الوظيفية 

 .األفكار والنتائج االنفعالية املرتبطة بها خالل مواقف املشكالت املختلفة

 : تزويد املسرتشد باألفكار التكيفية والتدريب عىل مامرستها  3-

إذا ازداد وعي املسرتشد باألفكار غري التكيفية يكون دور املرشد مساعدته عىل اكتساب 

 إتباع عددا من هذه األفكار، وقد يتم استخدام أفكار تكيفية مع العمل عىل مساعدته عىل

  الخطوات السابقة بهدف إحالل أفكار تكيفية مكان األفكار غري التكيفية يف مواقف املشكالت
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ّولزيادة الفعالية العالجية قد يطلب املرشد من املسرتشد توليد أفكار توافقية إضافية مع 

 ضمره،( ملامرستها داخل الجلسة اإلرشادية  رشح وتفسري لها مع العمل عىل تشجيعهتقديم

2008( 

 : االنتقال من األفكار الهدامة للذات إىل األفكار املشجعة  4-

بعد إجراء عمليات للتعرف عىل األفكار الهدامة وبعد إجراء مامرسة لألفكار التكيفية 

ادية بحيث واملعززة املمكنة البد من العمل عىل تطبيق تدريب معريف داخل الجلسات اإلرش

 ويعمل بعد ذلك عىل مراقبة ،ا أو قد يطلب منه تخيل موقًف،اقد يشاهد املسرتشد موقًف

أفكاره الهدامة والعمل عىل وقف مامرستها والعمل عىل استبدالها بأفكار إيجابية أكرث 

 مع االهتامم بالحصول عىل تغذية راجعة من املسرتشد حول ردود فعله ،تشجيعا للذات

 .ألسلوب ومدى مالمئته لحاجاته وألهدافهوخربته مع ا

 : مامرسة األفكار املعززة واإليجابية خارج الجلسات اإلرشادية  5-

البد من نقل نتائج العمل اإلرشادي خارج الجلسات اإلرشادية، مبعنى أن يقوم املسرتشد 

قعية بتطبيق ما تعلمه داخل الجلسات اإلرشادية إىل خارجها ضمن املواقف الحياتية الوا

وخاصة إذا علمنا أن بعض املسرتشدين قد يفشلون يف تطبيق هذا اإلجراء بشكل جيد خارج 

الجلسات اإلرشادية، كام ميكن إن تفيد بعض الواجبات املنزلية يف إيجاد أفكار إيجابية من 

 .خالل تكليف املسرتشد بها والعمل عىل مراجعتها ومدى اتقانه لهذه الواجبات

 ): تقويم نجاح األسلوب( اإلرشادية إنهاء العملية  6-

 ثبتأيتم إنهاء العملية اإلرشادية يف حال ثبت نجاح األسلوب بعد تطبيقه أكرث من مره و

فاعليته عند املسرتشد يف توليد أفكار عقالنية ومنطقية بدل األفكار الالمنطيقة، والعمل عىل 

شد واملرشد، ويف حال مل  وهنا يكون قد حقق األسلوب هدفه عند كل من املسرت.تطبيقها

يفلح األسلوب يتم استبداله بأسلوب إرشادي أخر باالتفاق بني املرشد واملسرتشد، أو إحالة 

 )2008ضمره، (املسرتشد يف حال عدم اقتناعه أو عدم تجاوبه 

 : مزايا األسلوب

 .يعمل عىل إعادة البنية املعرفية املشوهة -1 

 .بأفكار منطقيةتغيري األفكار غري عقالنية واستبدالها  -2 

 .تحسني مستوى التفكري العقالين للمسرتشدين -3 
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 self-control: ضبط الذات: سبعة عرش

 هو القدرة عىل توجيه السلوك وكف الدوافع والسيطرة عىل املشاعر لتحقيق شخصية

 يرتك لدينا انطباعا فإنه "ضبط النفس"عندما نسمع تعبري ). 1994حزبون، (متكاملة متزنة 

إنهم : بوجود نوع من تقييد الذات، وحني يطلب منا أن نصف األفراد الذين نقول عنهم

فقد يتبادر إىل أذهاننا أولئك األشخاص الذين يؤجلون اإلشباع الفوري , لديهم ضبط للنفس

فالطالب الذين ينشغلون بالدراسة يف . يل تحقيق أهداف بعيدة املدىلحاجاتهم يف سب

إمنا ميارسون يف , الوقت الذي يهتم فيه غريهم بحضور حفل، أو يكون آخرون غارقني يف النوم

ا للنفس، وكذلك الفرد الذي يضبط نفسه عند الغضب فال يترصف بحامقة نقول ًالواقع ضبط

 . للنفسإنه قد مارس تقييدا أو ضبطا: عنه
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وهذه األمثلة التي أوردناها تتمىش فعال مع املعنى الذي ينطوي عليه مصطلح ضبط 

وكلام زاد نضال . النفس، وهو معنى يتضمن الكبح والتقييد الذي ميارسه الفرد عىل نفسه

 .ازداد انطباق تعبري ضبط النفس عليه, الفرد أو جهاده مع نفسه يف سبيل ضبطها

 : األساس النظري

 : أن األساس النظري لضبط النفس يستند إىل املنطق التايل Kanfer )1980(كانفر يرى 

ًإن كثريا من السلوكيات ال يكون من السهل تعديلها من جانب أشخاص غري املسرتشد  -1 

 وبعض هذه السلوكيات تؤدي إىل شعور املسرتشد بعدم. نفسه، مثال الغضب والعدوان

وقد تتطلب املالحظة املستمرة وتنظيم . آلخروناالرتياح رغم أن بعضها ال يالحظه ا

 الظروف الخاصة بتغيري السلوك إىل إيداع الشخص يف مكان خاص لفرتة طويلة، وهو أمر

غري اقتصادي يحتاج إىل نفقات باهظة؛ ولهذا فإن اشرتاك الفرد يف عملية التغيري أمر 

 .هام

 وثيق مع ردود الفعل إن املواقف الخاصة باملشكالت السلوكية ترتبط عادة بشكل -2 

، أو Fantasies مثل التفكري، والتخيالت "العقلية"ومع بعض األنشطة املعرفية , الذاتية

وهذه السلوكيات ال ميكن التعرف عليها عن طريق املالحظة . التخيل أو التخطيط

املبارشة، فإذا كان لدى الفرد مخزون سلويك للترصف عىل أساس من أفكاره، فإن تغيري 

وليك نراقب هذه . جابات املعرفية يصبح املهمة األوىل يف عملية املساعدةاالست

 .فإن املرشد عليه أن ينقل املسئولية األساسية للمسرتشد, السلوكيات ونغريها

ّوغالبا ما يكون غري سار، وكثري من املسرتشدين يبحثون , إن تغيري السلوك أمر صعب -3 

ديهم الدافعية الكافية لتغيري السلوك بقدر عن املساعدة، ولكنهم يف الغالب ال تكون ل

اإلحساس "ما يكون دافعهم هو التخفيف من التهديدات أو املضايقات الحالية 

 دون تعديل منط حياتهم؛ ولهذا فقد يكون الهدف األول يف برامج ضبط النفس "بالخطر

 .هو مساعدة املسرتشد عىل تكوين دافعية لإلرشاد وتعديل السلوك

, من برنامج تغيري أو تعديل السلوك ال تكمن فقط يف إزالة أعـراض املشـكلةإن الفائدة  -4 

وإمنا يجب أن يتعلم املسرتشد يف موقف اإلرشاد مجموعة من املهـارات التـي ميكـن أن 

 "مواجهة املواقف الضاغطة والتعامل معهـا" Coping ّيعممها، مثل استجابات التجاوب

 املرتبـطـة بالـسـلوك، وتنمـيـة قواـعـد للـسـلوك وتـقـدير املواـقـف، وـكـذلك تـقـدير النـتـائج 
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تناسب مواقف املشكالت، وبحيث تساعد املسرتشد عىل التعامل مع املشكالت يف 

 .املستقبل بشكل أفضل مام اعتاد أن يتعامل به معها يف املايض

 : سكرن والطرق التي وضعها لضبط ذاته

ضبط الذات، فهو يرى أن  أول من استخدم اسرتاتيجيات Skinner 1953قد كان سكرن  

ًاإلنسان عندما يضبط نفسه أو يختار شيئا معينا ليفعله، أو يفكر بحل مشكلة معينة، أو  ً

يحاول تفهم ذاته بشكل أفضل فهو يسلك، وهو يحاول ضبط سلوكه بالطرق نفسها التي 

وقد وضع .  من خالل ضبط املتغريات املسؤولة عن السلوكاآلخرينيستخدمها لضبط سلوك 

 : وهذه القواعد هي. كرن نفسه الطرق والقواعد التي يتبعها الفرد لضبط ذاتهس

 : Physical Restraintالتقييد الجسدي 1- 

فاألفراد عادة يضبطون ذواتهم من خالل التقييد الجسدي، كغلق األبواب، ووضع 

ع الطفل ومثال ذلك من. األسوار حتى يقيدوا املساحة التي ميكن أن يتحرك الفرد من خاللها

 .العدواين من االختالط ببقية األطفال يك ال يؤذيهم

 : Changing the Stimulusتغيري املثريات  2-

 الفرصة لحدوث تهيئوهنا يضبط الفرد ذاته عن طريق التحكم باملثريات البيئية التي 

ويعترب تغيري املثريات من أهم القواعد التي يستخدمها . السلوك بهدف ضبط ذلك السلوك

ألفراد يف ضبط ذواتهم، ومثال ذلك وضع أيدينا عىل أفواهنا لتجنب الضحك يف املواقف غري ا

 يتجنب القهوة فإنهًاملناسبة، واملدخن الذي يشكل له فنجان القهوة مؤرشا إلشعال سيجارة 

 .يك ال يدخن

 : Using Aversive Stimulus استخدام املثريات املنفرة 3-

فمثًال قد يضع ساعة . ريات املنفرة أو املؤملة لضبط سلوكهوقد يستخدم الفرد بعض املث

املنبه ملنع نفسه من االستمرار يف النوم، أو قد يعلن أمام الجميع بأنه سوف يتوقف عن التدخني 

الخطيب، ( منه اآلخرين الرجوع عن التدخني يف هذه الحالة سوف يؤدي إىل سخرية ألن

1987.( 

 : Self-Reinforcement, Self-Punishmentتعزيز الذات، وعقاب الذات   4-

  أن يضبط ذاته من خالل التعزيز الذايت، وما نعنيه بالتعزيز الذايت هو ًأيضايحاول الفرد 
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 بعد إال أنه ال يفعل ذلك إالأن الفرد وبالرغم من إمكانية حصوله عىل املعززات وقت يشاء 

الذي يحرم نفسه من نشاط محبب إىل مثال ذلك الشخص . تأديته السلوك الذي يريد تقويته

 .حني ينتهي من مهمة معينة

ويف املقابل فقد يعاقب الفرد ذاته لعدم قيامه بالسلوك املرغوب، أو لقيامه بسلوك 

  .معني غري مرغوب فيه يف محاولة لضبط ذاته

 : Doing Something Elseاالنشغال بيشء آخر   5-

دف االمتناع عن تأديته للسلوك غري املقبول وهنا يشغل الفرد نفسه بأشياء معينة به

فمثًال يعترب قيام شخص بتغيري موضوع النقاش ليتجنب الخوض يف .  يريد تقليلهوالذي

 .موضوع معني يتوقع أن تكون نتائجه غري مرضية شكًال من أشكال ضبط الذات

 : Contractالعقود  6-

 وفيام يتعلق باستخدامها. ج السلويكهذه االسرتاتيجية من االسرتاتيجيات الشائعة يف العال

 ميكن كتابة عقد بني املرشد واملسرتشد، أو يكون عىل شكل فإنهضمن برامج ضبط الذات 

ًويف هذه العقود يعطي املسرتشد وعدا وتأكيدا إلنجاز أهداف . تعهد من املسرتشد عىل نفسه ً

  .عامة وفرعية متعددة

 : مراحل الضبط الذايت

  self-observation ذاتيةاملراقبة ال: أوال

فبناء عىل . توصف هذه املرحلة بأنها االنتباه الواعي والدقيق للسلوك الذايت للشخص

ّفإن هذا الشخص يكون قد كون توقعات عام , الخربة السابقة يف قيادة سيارته إىل مقر عمله

ات سوف يحدث عندما يدخل إىل شوارع معينة ثم ينعطف إىل شارع معني، وهذه التوقع

 Performance Criteria or Standards ّميكن أن نسميها معايري األداء أو محكات األداء

 ."محفوظا"وهي عبارة عن توقعات ما يحدث عندما ينفذ سلوكا معينا معروفا 

 self-evaluationمرحلة التقويم الذايت : ثانيا

 ما يفعله الفرد وبني هي عبارة عن استجابة متييزية، ومضاهاة أو مقابلة، تظهر الفرق بني

 وإذا كان هناك تقارب كبري بني معايري األداء وبني املعلومات . ما كان ينبغي عليه أن يعمله
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. فإن النتيجة تكون هي الرضا عن الذات ,Feedback ّاملتحصل عليها من التغذية الراجعة

, حدث يف مكان مألوفوعىل سبيل املثال، فقد يكتشف قائد السيارة يف مثالنا أن انعطافه قد 

 .ولكنه كان رسيعا يف اتجاهه إليه

 self-Reinforcementمرحلة التعزيز الذايت : املرحلة الثالثة

وهي تتألف من إدارة , أما املرحلة الثالثة من عملية التنظيم الذايت فهي مرحلة واقعية

ن التعزيز اإليجايب وينتج ع. رابطة ترتبط مبدى التباعد بني السلوك الذي تم ومعايري األداء

الذايت االستمرار يف السلسلة املتقطعة للسلوك، فمثال قد يالحظ قائد السيادة أنه مل يدخل 

ُحقيقة إىل شارع آخر، وإمنا الذي حدث أن الفتة خاصة مبحل معني قد أزيلت من مكانها أو 

 إذا فإنهك ُاستبدلت، وقد يصبح حينئذ سعيدا بأنه يسري فعال يف الطريق الصحيح، ومع ذل

 قد يبدأ يف سلسلة من السلوكيات تهدف إىل فإنه,  غري مستوفاة"املعايري"كانت توقعاته 

 جديدة فإن العملية السابقة تتكرر "سلوك"تصحيح الخطأ، ويف كل مرة تجرب فيها استجابة 

, تقريب حتى نصل إىل تحقيق املعيار بال"التقويم الذايت, املراقبة الذاتية، املقارنة مع معيار"

 .أو يتوقف الشخص عن السلوك كله

وميكن أن ننظر إىل ضبط النفس أو الضبط الذايت عىل أساس من طول الفرتة التي 

 : تتطلبها هذه العملية، فيقسم تبعا لذلك إىل نوعني

، وهو ضبط النفس املتصل باتخاذ القرار، نجد أن الشخص يواجه النوع األولففي 

قف مضايق له وبني اإلقدام عىل هذا املوقف والذي تكون له باالختيار بني الهروب من مو

ويختار الفرد أن يرتك الهروب ويقدم عىل املوقف، .  نتائج أفضل يف املدى البعيد"لإلقدام: أي"

أن يعتذر :  من األمثلة عىل ذلك.ويف هذه الحالة فإن اتخاذ القرار ينهي التتابع السلويك

روسه، وأن يقدم الشخص عىل عمل إضايف ليحسن الطالب عن حضور حفل ليك يستذكر د

دخله، وأن ميتنع عن أكل الحلوى بعد وجبات الطعام ليك ال يزيد وزنه، وأن يسافر بالطائرة 

 .رغم أنه يخاف ركوب الطائرات

 ال ميكن تغيريه، وبذلك فإن عنرص الرصاع الذي يعترب فإنهومبجرد أن يتخذ الفرد القرار 

وكلام قرص . النفس ينتهي ويستبعد كمحدد ملزيد من السلوك من ضبط ًبالتعريف جزء

 . املتاحة"التعزيز"الوقت الذي يتخذ فيه القرار قل تأثري التغريات التي تحدث يف جاذبية اإلثابة 
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  يكون هناك مقاومة للرتدد، أو يكون هناك تحمل لألمل لفرتة طويلة ميكنالنوع الثاينويف 

ويعرف هذا النوع بضبط النفس , ات املتصارعة بصفة مستمرةخاللها إعادة تقويم االستجاب

 الرتكيز عىل استذكار الدرس يف الوقت الذي تنبعث فيه الضوضاء من عند أحد املمتد، فمثالً

الجريان، أو محاولة ضبط العدوان إزاء طالب مشاكس يف الفصل، أو االستمرار يف السباق أو 

 املستمر "الضبط الذايت"حاالت من ضبط النفس التدريب البدين رغم زيادة التعب متثل 

 رغم وجود الرتددات الوقتية "املرغوبة"لفرتة ممتدة، حيث يجب أن تنفذ االستجابة املطلوبة 

 والتي من شأنها أن تزيد "الفيزيولوجية"وكذلك يف الحاالت االنفعالية والبدنية , يف التفكري

ضبط النفس املمتد تتطلب سلسلة وعملية . التحريض عىل قطع املوقف يف أي لحظة

مستمرة من القرارات للمحافظة عىل سلوك غري مفضل أساسا لصالح تتابع سلويك بعيد 

 .املدى

 )Kanfer & Goldstein. 1984(منوذج كانفر ملراحل الضبط الذايت 

 .والشكل التايل يوضح منوذج كانفر ملراحل الضبط الذايت 

 : ث فئات من العوامل تؤثر عىل الضبط الذايتأن هناك ثال) Kanfer(ويعتقد كانفر 

 تتعلق بتأثري العوامل البيئية: الفئة األوىل. 

 تتعلق بالتقييم الذايت وما يرتبط به من تعزيز ذايت أو عقاب: الفئة الثانية. 

 تتعلق بالنظام البيولوجي للفرد وما يرتبط به من حاجة أو إشباع: الفئة الثالثة. 

فلس برسقة رغيف من الخبز مثًال يعتمد أوًال عىل وضع فاحتامل أن يقوم شخص م

ًالرغيف والظروف املحيطة به، وثانيا عىل قناعات الفرد الذاتية، وثالثا عىل مدى شعوره  ً

ومع أن الفرد يتأثر بتفاعل جميع فئات العوامل املذكورة سابًقا، إال أن عوامل الفئة . بالجوع

 ).1992حمدي، (رد للضبط الذايت الثانية هي التي تحدد مدى مامرسة الف

 : جيليالند والخصائص التي متيز اسرتاتيجيات وطرق ضبط الذات

 إىل مجموعة من الخصائص التي متيز اسرتاتيجيات) Gilliland, 1989(كام أشار جيليالند 

 : وطرق ضبط الذات بشكل عام، وهذه الخصائص هي

  من مراحل اإلرشادًيلعب املسرتشدون فيها دورا فعاًال يف كل مرحلة . 

 يستفيد املسرتشدون من الجوانب التعليمية لإلرشاد بتطوير مهارات وخطوات عمل محددة. 
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 ًيتم التعامل مع العمليات التفكريية للمسرتشد باعتبارها أحداثا داخلية.  

 يتحمل املسرتشدون معظم املسؤولية فيام يتعلق بالنتائج العالجية.  

 سرتشدون تقنيات التعزيز الذايت اإليجايب، مام يزيد احتامل استخدام ضبط يتعلم امل

  .الذات يف املستقبل

 يكتسب املسرتشد مهارة ضبط الذات ويستخدمها يف مواقف مستقبلية.  
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  يتخذ املرشدون أو املرشدون دور املعلم الخاص أو املستشار الخاص بشكل أكرب، ودور

  .الخبري بشكل أقل

 ذات قوة ذاتية تضاف إىل الشخصيعترب ضبط ال.  

 "الضبط الذايت"أساليب ضبط النفس 

 : تشتمل األساليب العالجية التي يضعها املرشدون تحت فنيات الضبط الذايت عىل ما يأيت

  stimulus Controlضبط املثري : أوال 

يقصد بضبط املثري إعادة تنظيم وترتيب البيئة من جانب املسرتشد ليك يحث أو يقلل 

وقد استخدم هذا األسلوب بشكل واسع يف الربامج التي تساعد .  من سلوكياتهبعضا

املسرتشدين يف التقليل من األكل أو التدخني، وكام هو معلوم لدى املدخنني فإن سلوك 

التدخني ميكن أن يستثار لرؤية املطفأة أو الجلوس عىل مقعد أو يف مكان ارتبط بالتدخني، 

 .عينة وتناولها ميكن أن يتأثر باألحداث البيئيةكذلك فإن رشاء أطعمة م

  Self-selection of standards " املستويات"االختيار الذايت للمعايري : ثانيا

عندما نقرر أن نقوم ببعض املهام مثل التدريبات الرياضية أو االستذكار، فإننا نقوم يف 

إنني سأجري :  يقول املرء لنفسهفمثال.  ألنفسنا"مستوى أداء"الغالب بإعداد هدف أو معيار 

إنني سأقطع مسافة طولها كيلو مرت يف زمن قدره عرش دقائق، : اليوم ملسافة كيلو مرتين أو

  .إىل غري ذلك ...سأكتب صفحتني: أو, إنني سأقرأ عرشين صفحة: أو

  Self-Instructions  التعليامت الذاتية: ثالثا

أخذ صورا عدة، وما نقصده بالتعليامت الذاتية ًكثريا ما نتحدث ألنفسنا وهذا الحديث ي

الذي يأخذ صورة الحث والتوجيهات  Self-Speech هو ذلك النوع من حديث النفس

أنا لن أرسق، لن أقبل رشوة ألقوم بهذا العمل، لن : مثال يقول الشخص لنفسه"والطلب 

، وقد "ذاوهك, َّأستجيب لطلب هذا الصديق، إن عيل أن أجرب هذا الطريق مرة أخرى

استخدم أسلوب التدريب عىل التعليامت الذاتية لتغيري األنواع االندفاعية من العدوانية 

والنشاط الزائد لدى األطفال، وكذلك األداء العقيل ملرىض الفصام، وعيوب الكتابة لدى 

  ,Meichenbum) 1977(ميكنبوم "األطفال الصغار، والغضب لدى الكبار 
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  Self-Recording & Self-Evaluationم الذايت التسجيل والتقوي: رابعا

 ًايقصد بالتسجيل الذايت عملية مراقبة السلوك الذي يتطلب أحكاما تقوميية بسيطة نسبي

مثال عدد الصفحات املقروءة، عدد الكيلو مرتات التي سارها الشخص، عدد السجائر التي تم "

ري إىل أسلوب يتطلب من الفرد أن فإن التقويم الذايت يش, وعىل العكس من ذلك. "تدخينها

، قوم 10-1مثال قدر سلوكك عىل مقياس من "يقوم بالحكم عىل سلوكه بطريقة شخصية، 

 ."مقالك عىل أساس من اإلبداع والتنظيم الذي يشتمل عليه

أن التسجيل الذايت أو التقويم  Bandura & Simon) "1977 (ويرى باندورا وسيمون

 ال يتوقع أن يكون له تأثري ذو قيمة عىل السلوك ما مل تدخل فإنه, الذايت إذا أجري مبفرده

 يفرتض أن النتيجة املرتتبة عىل النشاط فإنهاملتعلقات املوجبة أو السالبة يف النشاط، وبذلك 

 . هي التي تحدث تغيري السلوك"تعزيز أو عقاب"

 problem-solvingحل املشكالت : امنية عرشـث

وير مهارات حل املشكالت من خالل تطوير اسرتاتيجيات يعمل هذا األسلوب عىل تط

عامة مناسبة للتعامل مع املشكالت وإيجاد الحلول لها يف حالة مواجهتها، وتسري هذه 

عرب الخطوات الشعور باملشكلة وإدراكها، وتعريف املشكلة وتحديدها، واقرتاح البدائل العملية 

 ).Bransfard, 1984(منوذج برانسفورد وستاين  واتخاذ القرار، والتنفيذ وهذا حسب املمكنة،

 : خطوات أسلوب حل املشكالت

  وهو وعي الفرد بوجود مشكلة، والتفكري بشكل منظم من أجل حلها،:الشعور باملشكلة -1 

والوعي بوجود مشكلة يعني إحساس الفرد بوجد مشكلة، وهذا اإلحساس هو ما يدفع 

 .الفرد إليجاد حل لها

ا بكلامت واضحة وغري غامضة ومخترصة، وهذه املرحلة ليست وصفه: تحديد املشكلة -2 

 . ًسهلة وغالبا ما يخفق األفراد يف تحديد املشكالت التي تسبب لهم املعاناة

هو أن تضع عدد ممكن من البدائل، والحلول املمكنة للمشكلة، وهذا : اقرتاح البدائل -3 

 . يكون بعد عملية التفكري أو العصف الذهني

 يتم مراجعة البدائل واختبارها ومن ثم استبعاد االقرتاحات غري املجدية، :اتخاذ القرار -4 

 . ّواختيار البدائل املجدية والفعالة بالنسبة له عىل املدى القريب والبعيد
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املشابهة أو هو تعميم النتائج التي توصل إليها الفرد عىل الحاالت : تعميم النتائج -5 

يف املتغريات يف البديل أو املشابهة يف العالقات القامئة أو املتضمنة ضمن البديل أو القريبة 

 .املتغري

 : مثال

يتدرب الطالب الذي يعاىن من مشكلة الكذب عن طريق املرشد أو معدل السلوك عىل 

 : ما يأيت

 كوسيلة تعاملتحديد األسباب والعوامل والظروف املؤدية إىل استخدام الكذب . 

 بغرض معالجة املشكلة وأهدافها تفصيليةصياغة هدف رئييس .  

  استخدام األسلوب العقالين االنفعايل ملعالجة املشكلة والتدرب الذايت عىل هذا األسلوب

 .لالستبصار باملشكلة ومقاومة الجوانب الالعقالنية فيها

 التدرب عىل كيفية مواجهة الناس بعد هذا اإلجراء. 

 ام باملالحظة للتحقق من زوال املشكلةالقي. 

  Thought Stopping   اإلرشاد بوقف األفكار: تسعة عرش

اهتم اإلسالم بشكل خاص بوقف األفكار غري املناسبة، وخاصة تلك التي تشوش عىل 

 املسلم دينه عقيدة ورشيعة، واألسلوب الذي يأمرنا القرآن وتأمرنا السنة النبوية به هو االستعادة

يطاِن نَزغ فاستعذ ِبالـلـه إنَّه هو السميع (  من الشيطان الرجيمـلـهالب ُوإما ينزغنك من الشَّ َِّ ِ ِ َِّ َْ ُ َُ ِ ِْ َ ْ َ ٌ َْ َّ ََ َ َ َ

ُالعليم  ِ َ يطاِن نَزغ فاستعذ ِبالـلـه إنَّه سميع ( ، ] 36: فصلت ()}41/36{ْ ٌوإما ينزغنك من الشَّ َِّ ِ ِ َِ ُْ ِ ِْ َ َ ٌ َْ َّ َْ َ َ َ َ َ

ٌعليم  ِ يطاِن تَذكَّرواْ فإذا هم مبرصوَن ِإنَّ} 7/200{َ ُ الذين اتَّقواْ إذا مسهم طائف من الشَّ ِ ِ ِْ ْ َُّّ ِّ َُ َ ََ َ ِِ َ ََ ُ َ ٌ ْ ُ َ َّ

 .]200-201: األعراف[ )}7/201{

 . من الشيطان الرجيم ليذهب عنه الغضبالـلـه الغاضب أن يستعيذ بوقد أوىص الرسول 

وقد طـور , 1928عام  Bain وب اقرتحه بنيويف مجال علم النفس، فإن التحكم يف األفكار أسل

ضـبط "كطريقة للتحكم يف األفكـار  thought stopping  أسلوب وقف األفكار"1963"تيلور 

 )1971(والزاروس Wolpe ) 1982(ـكـام وـصـف ـهـذا األـسـلوب ـكـل ـمـن وولبـيـه , "األفـكـار

 Lazarus 1979(، ـكـام ـقـدم رـيـم وماـسـرتز ( Rimm & masters ذا وـصـفا وتـطـويرا لـهـ

 .وأضافا إليه التأكيد الضمني, األسلوب، وذلك يف مؤلفهام عن العالج السلويك
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ويستخدم أسلوب وقف األفكار ملساعدة املسرتشد عىل ضبط األفكار والتخيالت غري 

 ويفيد أسلوب وقف. أو استبعاد هذه األفكار السلبية, املنتجة أو القاهرة للذات عن طريق منع

 عىل البكاء"يف املايض ال ميكن أن يغريه األفكار بصفة خاصة مع املسرتشد الذي يدور حول حادث 

أو ما , ، وكذلك مع مسرتشد يدور حول حادث ليس من املتوقع أن يحدث"اللنب املسكوب

، أو "ذات االحتامل الضئيل يف حدوثها" "أو الكارثة"إنه الحادث : )1971(يقول عنه الزاروس 

خيالت مولدة للقلق وقاهرة مع مسرتشد ينخرط يف تفكري متكرر، غري منتج، وسلبي، أو يف ت

والجوانب املعرفية املضايقة قد تأيت يف شكل أفكار أو يف شكل تخيالت برصية؛ فمثال . للذات

 ستتكرر عليه فإنهالتاجر الذي ينشغل دامئا بفكرة أن املوظف الذي عنده يخونه أو يغشه، 

 الطالب الذي إن حظي هكذا أن يغشني فالن، وكذلك: ماذا لو حدث هذا؟ أو: أفكار مثل

 .إلخ ...تطرأ عىل خياله فكرة أنه قد يرسب وقد يفصل من املدرسة

 مع أن وقف األفكار قد ال يكون هو األسلوب املناسب للعمل ,Olin) 1976(ويرى أولني 

ويرى .  بحيث ال ميكنهم ضبطها"مركزة"املسرتشدين الذين تكون لديهم أفكار شديدة مزعجة 

أن أسلوب وقف األفكار قد أعطى نتائج طيبة مع الحاالت التي  ,Cormiers) 1985(كورمري 

تأيت عىل فرتات، أكرث، مام ينجح مع األفراد الذين لديهم أفكار : لديها أفكار متقطعة، أي

الذين تكون فإن هذا األسلوب يستخدم مع األفراد , وبالطبع. قاهرة للذات بشكل مستمر

  .ى أن تكون هذه األفكار مسببة للضيقأفكارهم معارضة لإلنتاجية الفردية، مبعن

 بني األفكار الخاصة بحل املشكالت التي تؤدي إىل أفكار إجرائية "1971"ومييز وولبيه 

 .األفكار السلبية: وبني تلك األفكار التي تؤدي إىل نهاية مسدودة أي, مرغوبة

 مع عدد من الحاالت "386 ص1985كورمري "وقد استخدم أسلوب وقف األفكار 

 فقد استخدم لتقليل تخيالت الهالوس، وكذلك لتقليل التخيالت املضطربة، ولتقليل. لعياديةا

لأللوان، األفكار الوسواسية، وكذلك لخفض األفكار الناقدة للذات، وإلزالة التخيالت املتكررة 

 . التدخنيولتقليل نوبات القلق حول حدوث نوبات رصعية، كام نجح هذا األسلوب يف خفض

أن أسلوب وقف األفكار له عدد  Wisocki & Rooney "1974"يزويك وروين ويرى وا

ًفهو سهل التنفيذ، كام أنه يكون مفهوما للمسرتشد، كذلك فإن املسرتشد كثريا ما : من املزايا

 .يستخدمه كأسلوب للتنظيم الذايت
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منطق العالج، وقف : هي, ويشتمل أسلوب وقف األفكار عىل ستة جوانب أساسية

 املقاطعة"، وقف األفكار املوجه بواسطة املسرتشد "املقاطعة الظاهرة"ر املوجه من املرشد األفكا

التغيري إىل أفكار , "املقاطعة الضمنية"، وقف األفكار املوجه عن طريق املسرتشد "الظاهرة

 .مؤكدة، إيجابية أو محايدة، والواجبات املنزلية، واملتابعة

 : منطق العالج 

املرشد املنطق الخاص بوقف األفكار، وقبل استخدام األسلوب فإن يف البداية يرشح 

ويقرتح . املسرتشدين ينبغي أن يكونوا واعني بطبيعة أفكارهم وخياالتهم القاهرة للذات

األفكار التي "كيف أن أفكار املسرتشد غري ذات جدوى : وولبيه أن عىل املرشد أن يشري إىل

 ن يتخلص منها؟ وأن عىل املسرتشد أ"نعمل عىل وقفها

إنك قد متوت يف حادث , إنك منشغل بأفكار مستمرة: إنك تقول: مثال ملا يقوله املرشد

وهي يف الواقع أفكار ال جدوى فيها، , ا وطاقة كبريينًفظيع، وهذه األفكار تستهلك منك وقت

وسوف تشعر بالتحسن إذا مل تنشغل مبثل هذه األفكار، أو تخيالت خاصة باملوت عىل هذه 

 ميكن أن يساعدك لتتعلم كيف تكرس هذه العادة يف "وقف األفكار"وهذا األسلوب , لصورةا

فإن املرشد يقوم , ما رأيك؟ وإذا وافق املسرتشد عىل استخدام أسلوب وقف األفكار: التفكري

 : بوصف الطريقة

سوف أطلب منك أن تجلس وظهرك مرتكن إىل ظهر املقعد، وأن : يقول املرشد حينئذ

ألفكار تأيت إىل ذهنك، وعندما تخربين أنك لديك فكرة أو تخيل يرتبط مبشهد املوت ترتك ا

الشنيع فسوف أقاطعك، ثم بعد ذلك سأقوم بتعليمك كيف تكرس هذه السلسلة من األفكار 

 .بحيث ميكنك أن تقوم بذلك عندما تبزغ هذه األفكار, بنفسك

 Overt Interruption "الظاهرةاملقاطعة "َّوقف األفكار املوجه بواسطة املرشد  1-

 "تعطيل"فإن املرشد يتوىل مسئولية مقاطعة , يف هذه املرحلة األوىل من وقف التفكري

، يقولها املرشد بصوت "توقف"األفكار، وتكون عملية املقاطعة ظاهرة باستخدام كلمة 

ض مرتفع، وميكن أن يقرن تلفظه بكلمة توقف بصوت مرتفع مثل رضب الكفني بعضها ببع

ويف هذا التتابع املوجه بواسطة .  أو الطرق بقلم أو مسطرة عىل املنضدة، أو صفارة"تصفيقة"

 ٍاملرشد يوجه املسرتشد إىل التلفظ بكل أفكاره وبتخيالته بصوت عال، وهذا التلفظ يساعد 
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املسرتشد أن يحدد النقطة التي ينتقل عندها املسرتشد من التفكري اإليجايب إىل التفكري 

 : ي بدقة، ومييض تسلسل هذه الخطوة يف اإلرشاد عىل النحو التايلالسلب

: ويدع األفكار تأيت إىل ذهنه, يوجه املرشد املسرتشد أن يجلس مسندا ظهره للمقعد -  أ 

 .اجلس، اسرتخ، ودع األفكار والتخيالت تأت إىل ذهنك

: ر كام تحدثٍيوجه املرشد املسرتشد أن يتحدث بصوت عال عن هذه األفكار والصو  -ب

 ."عندما تبدأ يف التفكري حول أي يشء أو رؤية أي تخيالت، تحدث عنها معي"

عند النقطة التي يتحدث فيها املسرتشد عن فكرة أو صورة قاهرة للذات، فإن املرشد  -ج

، وقد يصفق بيديه أو يطرق باملسطرة عىل "توقف: "يقاطعه قائال بصوت مرتفع

 .املنضدة

أو , الة يف إنهاء األفكار السلبيةّ ما إذا كانت املقاطعة غري املتوقعة فعيشري املرشد إىل  -د

فإن , توقف وقاطعتك: إنني مبجرد أن قلت, رمبا قد تحققت: "التخيالت لدى املسرتشد

 ."أفكارك السيئة قد توقفت ومل تستمر كام يحدث معك عادة

كيف ميكن : شد إىل أن يشري املرًجدا يكون من املناسب فإنه, وعند هذه النقطة

 للمسرتشد أن يتعلم ضبط أفكاره؟

وبعد هذا التتابع، فإن املرشد يوجه تتابعا آخر لوقف األفكار، ولكن هذه املرة ال يقوم 

وإمنا يشري بيده أو مبؤرش ليعلم املرشد ببداية , املسرتشد بالتحدث بصوت مسموع عن أفكاره

ولكن فقط باستخدام إشارة اليد من جانب وهذا التتابع يشبه األول , األفكار أو التخيل

 : املسرتشد بدال من الكالم بصوت مسموع

 وأن يدع األفكار تتداعى طبيعيا إىل ذهنه, يوجه املرشد املسرتشد للجلوس. 

 أو اإلشارة بأصبعه عندما تبدأ األفكار , يوجه املرشد املسرتشد إىل اإلشارة برفع يده

 .والتخيالت السيئة يف الظهور

 وتتكرر هذه الخطوات , "توقف": فإن املرشد يقاطعه بقوله,  يرفع املسرتشد يدهعندما

الثالث يف نفس الجلسة تبعا للحاجة، وبشكل عام فإنها تتكرر حتى يصل املسرتشد إىل 

 "توقف: قوله"منط كابح لألفكار من خالل توجيه املرشد 

 ةاملقاطعة الظاهر: وقف األفكار املوجه بواسطة املسرتشد  2-

  فإنه, بعد أن تعلم املسرتشد كيف يضبط أفكاره السلبية؛ استجابة ملقاطعة من املرشد
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فإن املسرتشد يوجه نفسه يف تتابع , ويف البداية. يتحمل مسئولية مقاطعة أفكاره بنفسه

 "توقف": بقوله: وقف األفكار بنفس طريقة املقاطعة الظاهرة التي استخدمها املرشد أي

 هذه املرحلة عىل خطوتني يف أوالهام يعمل املسرتشد عىل استدعاء وتشتمل. ٍبصوت عال

 .ٍ بصوت عال"توقف": األفكار التي يريد وقفها، ويف الثانية يقول

  Intrinsic  "الداخلية"املقاطعة الضمنية : وقف األفكار بواسطة املسرتشد  3-

املسرتشد عىل أو الالئق أن يعتمد , يف كثري من األحيان قد يصبح من غري الحكمة

املقاطعة الظاهرة كأسلوب لوقف األفكار، فلو تخيلنا شخصا يجلس يف طائرة أو حافلة ثم 

فإن املرحلة التالية يف , ومن هنا.  فإن األمر سيبدو سخيفا"توقف": صاح فجأة بصوت مرتفع

ذه وتتم ه,  بدال من املقاطعة الظاهرة"الضمنية: أي"وقف األفكار تحل املقاطعة الداخلية 

 .املرحلة عىل خطوتني كسابقتها

 يدع املسرتشد األفكار أو التخيالت تأيت إىل ذهنه. 

 يوقفها بأن يقول لنفسه فإنه, ا بوجود فكرة قاهرة للذاتًعندما يصبح املسرتشد واعي 

 .ومعنى ذلك أن يقول هذه الكلمة دون أن يسمعها أحد, توقف: "رسا"

, ا عىل أن ينهي األفكار القاهرة للذاتًشد قادروتتكرر هاتان الخطوتان حتى يصبح املسرت

 .باستخدام املقاطعة الداخلية فقط

 : التحويل إىل األفكار املؤكدة، اإليجابية، أو املحايدة  4-

يف بعض األحيان، تسهم األفكار السلبية لدى املسرتشد يف توليد درجة عالية من القلق، 

ويف كلتا الحالتني , شارات من قلق أو توتر يسبقهاويف أحيان أخرى فإن هذه األفكار قد تأيت بإ

 .فإن القلق أو االستثارة أمناط للتفكري االجرتاري

 : الواجبات املنزلية واملتابعة  5-

عندما يتعلم املسرتشد كيف يوقف أفكاره القاهرة لذاته، فإن الوقت يكون قد حان ليك 

فإن املرشد يوجه املسرتشد , ويف البداية. يستخدم هذا األسلوب خارج موقف اإلرشاد

وهذا الواجب املنزيل يقوي . الستخدام ومامرسة أسلوب وقف األفكار عدة مرات كل يوم

وقد يطلب من . ضبط املسرتشد عىل وقف سلسلة من األفكار القاهرة للذات عندما تحدث

 .ابعةاملسرتشد أن يسجل مامرساته يف سجل يومي، ويتابع املسرتشد ذلك يف جلسة تعقد للمت
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 : أساليب معرفيه متنوعة: عرشون

 وهذا عندما يعرب املسرتشد عن نفسه بعبارات مثل كل، واحد، دامئا، : تحدي ما هو مطلق

 .حد فيقوم املرشد عىل مساعدته عىل تحدي هذه العباراتأأبدا، ال 

 وذلك عندما يلقي املسرتشد اللوم عىل نفسه ويكون العالج بتصحيح العزو : إعادة العزو

عندما تكون هناك مشكلة : لخاطئ مثال أنا السبب أنا املسؤول عن طالق زوجتي املرشدا

  . غالبا ما يساهم بها الطرفنيفإنه

 وذلك عندما يكون لدى املسرتشد تشوهات عديدة معرفية مثال عىل : تسمية التشوهات

 ً.تشوه من خالل التعميم الزائد الدكتور دامئا ينتقدين املرشد دامئا

 وذلك عندما يكون املسرتشد خائفا من نتائج ال : يبة أو الالتهويل أو الالفاجعةالالمص

يحب حدوثها فيتم التعامل معه عادة ب ماذا لو أو ماذا إذا، املسرتشد إذا مل احصل عىل 

 . ماذا لو حصلت عىل عالمة منخفضة: عالمة كاملة ستنتهي األشياء بالنسبة يل، املرشد

  وذلك عندما ينظر املسرتشد إىل األشياء ككل أما اسود أو ):قطبثنايئ ال(تحدي التفكري 

 ابيض

 يتم الطلب من املسرتشد أن يكتب قامئة : قامئة االيجابيات والسلبيات واملوازنة بينها

 باإليجابيات عند ترك التدخني والسلبيات عندما يبقى يدخن ثم يقارن بينها

 املهارات التي تساعده يف تغيري أمناط وهنا تدريب الفرد عىل: العالج الشخيص الداخيل 

وأشكال التفاعل الذي يسبب له مشكالت يف البيئة مثل املهارات االجتامعية والتدريب 

 .عىل التواصل واتخاذ القرار
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 الفصل التاسع

 أساليب العالج متعدد الوسائل 

 

 

 :املقدمة

العالج متعدد الوسائل هو طريقة نسقية وشاملة للعالج النفيس يف حني تخدم النظرية 

 ًالتي تدعو إىل التزام املامرسة بقواعد وأساليب ونتائج علم النفس باعتبار علامالفرضية 

 . ا، فإن النظرية تتفوق عىل التقليد السلويك بإضافة أساليب قياس وتقويم متفردةًتجريبي

وكذلك يف تعاملها بعمق وتفصيل مع العوامل الحسية والتخيلية واملعرفية وجوانب 

ارها عوامل مؤثرة يف تفاعلها مع بعضها البعض، ومن الفروض باعتب العالقات الشخصية،

األساسية للنظرية إن املسرتشدين يعانون عادة نتيجة مجموعة من مشكالت معينة، والتي 

 ويف التقويم الذي يتم يف ، مبجموعة من العالجات املحددةًأيضايجب عىل املرشد أن يتناولها 

 جوانب القياس يجيب عن سؤال عن ماذا يصلح؟ هذا املوضوع من العالج فإن كل جانب من

وملن؟ وتحت أي ظروف؟ وهذا بشكل إجرايئ وهذه الجوانب للتقدير قد لخصها الزاروس يف 

 :  حيثBASIC-IDالحروف التالية 

B   ترمز للسلوك Behavior 

 A  ترمز للوجدان Affect 

 S  ترمز لإلحساس Sensation 

I   ترمز للتخيل Imagery 

C  للمعرفة ترمز  Cognition 

I   ترمز للعالقات الشخصية Interpersonal Relationships 

D   ترمز لألدوية والعقاقري Drugs  

  Biology وكذلك للجوانب البيولوجية  
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، وتتنوع األساليب يف العالج )basic I.D(دمج هذه األساليب لذلك سمى نظريته 

 : أكرث من طريقة عىل النحو التايلاملتعدد حيث ميكن استخدام أكرث من وسيلة و

اإلطفاء، املامرسة السلبية، منح االستجابة، العالج باإلفاضة، وتقليل : يف الجانب السلويك -1 

 .الحساسية التدريجي، التعزيز السلبي

 . التنفيس عن الجوانب االنفعالية املخزونة يف وجود عالقة مساندة: يف الجانب الوجداين -2 

ر التوتر من خالل التغذية الراجحة الحيوية، االسرتخاء، تحري: يف جانب اإلحساس -3 

 .التدريبات البدنية

 .تغيري صورة الذات، تخيالت املواجهة اإليجابية للمواقف والضغوط: يف جانب التخيل -4 

 .إعادة البناء املعريف والفكري للشخص: يف الجانب املعريف -5 

 .طالنمذجة والتقبل غري املرشو: يف جانب العالقات الشخصية -6 

الفحوص الطبية والعالجات والتامرين الرياضية والتغذية واإلقالع : يف جانب العقاقري -7 

 .عن تعاطي املواد الضارة، واستخدام األدوية النفسية أحيانا

 :مبادئ استخدام اإلرشاد متعدد الوسائل

تسعة مبادئ أساسية لإلرشاد ) Donnell, 1988(مبادئ الطريقة كام يوضحها دونل 

 :وسائل نلخصها يف التايلمتعدد ال

 .نحن مسؤولون عن صحتنا -1 

 .املرض ينبعث من داخلنا -2 

 .الشفاء ينبعث من داخلنا -3 

 .العالج يستلزم التعامل مع الجسم والعقل واالنفعال والروح -4 

 .املرشد خبري موجه ناصح وال يتسم بالتسلط -5 

 . املنشودّالرعاية الشخصية والتعامل اإليجايب واملشاركة الفعالة إلحداث التغيري -6 

 .البيئة الطبيعية واالجتامعية التي يعيش فيها الفرد تؤثر يف صحته -7 

 .التغذية والتامرين تعد حجر الزاوية للصحة الجيدة -8 

 لكل شخص سامته وخصائصه الفريدة وبالتايل من الرضوري وضع خطة تتالءم مع ذلك -9 

)O Donnell, 1988, 365-382.( 
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من أكرث أنواع ) (Multimodal Theoryزوراس ويعد العالج متعدد الوسائل آلرنولد ال

العالجات الحديثة التي تهتم بها النظريات اإلرشادية وتعمل عىل استخدامها يف الربامج 

 حيث BASIC-IDاملختلفة، ويف هذا املجال فقد لخص الزوراس نظريته يف الحروف التالية 

 ،Sensation لإلحساس ترمزS و،Affectترمز للوجدان A و،)Behavior( للسلوك Bترمز 

 ترمز للعالقات الشخصية I و،Cognition ترمز للمعرفة C، وImageryترمز للتخيل Iو

Interpersonal Relationships ،D ترمز لألدوية والعقاقري Drugs وكذلك للجوانب 

، ويستخدم العالج متعدد الوسائل منهج العالج يف عدة طرق تشمل Biologyالبيولوجية 

سابقة حيث ال يكتفي بجانب واحد، وميتاز عن بقية األساليب بالدقة وتوضيح الجوانب ال

 ).2011أحمد أبو أسعد وأحمد عربيات، (األهداف العالجية وتحديدها 

 :أهداف العالج متعدد الوسائل

 :أهداف العالج متعدد الوسائل يف) 1994(ويلخص محمد محروس الشناوي 

 ّتغيري السلوك إىل سلوك إيجايب فعال -1 

 تغيري املشاعر إىل مشاعر إيجابية  -2 

 تغيري األحاسيس السلبية إىل إيجابية  -3 

 تغيري الصور العقلية السلبية للذات إىل صور إيجابية  -4 

 تغيري الجوانب املعرفية غري املنطقية إىل جوانب منطقية -5 

 .تصحيح األفكار الخاطئة -6 

 .إكساب املسرتشد املهارة يف تكوين عالقات اجتامعية طيبة -7 

 .عدة يف تحسني الجوانب البيولوجيةاملسا -8 

أن دور ) 2000( أبو عباه وعبد املجيد بن طاش نيازي الـلـهويعترب صالح بن عبد 

املرشد يف النموذج يعد مبثابة الخبري واملوجه والناصح للمسرتشد، ولهذا فهو مطالب 

 األساليب باستخدام كل املهارات املتاحة لتحقيق منو مسرتشديه، ويقوم املرشد باستخدام

الرضورية إلنشاء وتكوين العالقة اإلرشادية، ويعمل عىل وضع الخطط العالجية التي تتناسب مع 

ّكل مسرتشد عىل حدة، ومبا أن هذه الطريقة ال تركز عىل أساليب مستقلة أو محددة بل تعتمد 

  د عىلعىل أسلوب االنتقاء مبا يحقق مصلحة املسرتشد، فإن من الرضوري هنا أن يكون املرش
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ًمستوى عال من املعرفة واإلملام بطرائق وأساليب التدخل املختلفة، وأن يكون قادرا عىل 

الخروج بفهم واضح للجوانب الجسمية والنفسية والروحية والعقلية والبيئية للمسرتشد، 

 ابو عباه وعبد املجيد الـلـهصالح بن عبد (ًوقادرا عىل التدخل يف أي من الجوانب السابقة 

 ).61، ص 2000اش نيازي، بن ط

  Electric Psychotherapyمقارنة بني االتجاه االنتقايئ لثورن 

 Multimodal Theory والعالج املتعدد الوسائل لالزوراس

 االتجاه االنتقايئ لثورن العالج متعدد الوسائل لالزوراس

 تعلـيم –التعزيز : الجانب السلويك

 مهارات

ـفـيس ـعـن التن: الجاـنـب االنفـعـايل

 الجوانب االنفعالية 

تغيــري صــورة : الجانــب التخــييل

 زيادة الحديث االيجايب–الذات 

إـعــادة البـنــاء : الجاـنــب املـعــريف

 املعريف والفكري

اـلـــتامرين : الجاـنـــب الجـســـمي

 الرياضية والتغذية

ــحيس ــب اـل ــز ـعــىل : الجاـن الرتكـي

 الحواس

تحـســـني : الجاـنـــب االجتامـعـــي

 العالقات االجتامعية

قيق عىل التفاصـيل بطـرق تناول الحالة يعني الرتكيز الد

 .املعالجة

 التسكني يعني املحافظة عىل الوضع كام هو

 الدعم النظامي 

  تسهيل عملية النمو 

  إعادة التعلم 

 تقديم حوافز للنمو 

  إعادة تنظيم االتجاهات 

 الوصول باملصادر العقلية إىل أعىل حد ممكن 

 عالج األعراض 

 توفري أفضل الرشوط للفرد ليك يسلك بطريقـة أكـرث 

 مالمئة

  تحليل إدارة الحيـاة مبعنـى العوامـل املسـببة لسـوء

 الرتتيب والتنظيم 

  اسرتاتيجية العالقات من خالل تحسني عالقات املسرتشد 

  اسرتاتيجية توارد األفكار 

 اسرتاتيجية االستبصار 

  واإلنهاءاسرتاتيجية التقييم 

  املهارات(اسرتاتيجية منو الشخصية( 
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    :  يستند إىل العالج متعدد الوسائليمثال تطبيق

 سنة تويف زوجها منذ ثالثة أشهر ولها ثالثة أطفال تعاين من 45امرأة تبلغ من العمر 

 التوتر والضيق وضيق تنفس ورسعة دقات القلب وال تستطيع الليل حيث أن لديها أرق؟

 : بشكل عام فيام يتعلق بهذه السيدة

 للتخلص من مشاكلها الناتجة عن فقدان زوجها عن طريق ما تحتاج هذه السيدة

 : ، ونحتاج قبل البدء مبساعدتها عمل ما ييلCoping with Lossيسمى التعامل مع الخسارة 

غري (حيث أن الشخص الذي يفقد آخر عادة ما ميتلك تقييام اتوماتيكيا : تقييم الخسارة

 .عزيز مبراحل الحزن املعروفةوهذا يساعد يف أن مير الشخص الفاقد ل) مدروس

 حيث تكون Unresolved Griefوهذا يتطلب منا أن نتعرف عىل الحزن غري املحلول 

هنا تقاوم ترك زوجها، وألن لديها أعامل غري منتهية تتعلق بزوجها يجب التعرف عليها 

  .والعمل عىل إنهائها

  الحساسية، قلة العنايةاالنسحاب االجتامعي، التوتر،: ومن أعراض الحزن غري املحلول

، وقلة العناية بالذات، ويظهر أن معظم هذه اآلخرينبالذات، عدم االستقرار يف العالقات مع 

 .األعراض

 ويحدث بسبب عدم الحداد Disenfranchised Grief حزن غري محرر ًأيضاوقد متتلك 

بري عن خربة بشكل عام أو قلة الدعم االجتامعي، وبسبب موت الحبيب وال يتم هنا التع

    .الحزن

ينطلق هذا األسلوب من فكرة : اآلثار املرتتبة عىل املوقف من وجهة نظر الزاروس

التعامل مع املرشدين والرتكيز عىل األنسب للمسرتشد، فاألفراد يعانون من مشاكل مختلفة 

هو أن ولذا البد من تعدد أساليب العالج، إن جوهر منوذج العالج متعدد األوجه يف املقدمة 

 .شخصية األفراد املعقدة ميكن أن تقسم ضمن سبع مجاالت أساسية وهذه النامذج متفاعلة

، فإن اآلثار املرتتبة )(The Basic IDَفيام يتعلق بالسيدة الحالية وبناء عىل القاعدة 

 :عىل هذه السيدة هي كالتايل
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 أن نسبة أدائها  فيام يتعلق بالنشاطات املرتتبة عىل املوقف يظهرBehaviorالسلوك  -1 

 الحياتية قد قلت بدرجة ملحوظة كام قل مدى مشاركتها بالعادات، ولكننا للنشاطات

ميكن أن نبحث معها حول مباذا تحب أن تبدأ بالعالج، ونركز عىل جوانب القوة لديها، 

ونركز عىل بعض النشاطات التي كانت تقوم بها يف حياة زوجها وتريد اآلن إيقافها، كام 

 نبحث معها حول العوائق والصعوبات التي متنعها من القيام بالنشاطات ميكن أن

  .االيجابية

 ويبدو من الوهلة األوىل أن انفعاالتها قد تأثرت بدرجة كبرية نتيجة Affectاالنفعاالت  -2 

وفاة زوجها حيث ما زالت تشعر بالحزن، ولذا عند البدء بالعالج ميكن أن نحاول زيادة 

يجعلها تشعر بالحزن حاليا، وما االنفعاالت التي تعتربها مشكلة وعيها حول ما الذي 

 .لها، وإىل متى ستبقى تعيش هذه االنفعاالت، وما الذي يجعلها تغري انفعاالتها

 من ناحية حسية تأثر رأسها وأصبحت تشعر باإلرهاق وذلك Sensationاإلحساس  -3 

تنفس ورسعة يف دقات نتيجة األرق املستمر الذي تعيشه وأصبحت تشعر بضيق يف ال

القلب، والبد عند الحديث عن العالج من ناحية اإلحساس أن نركز عىل حواسها 

 .الخمسة واألوجاع واآلالم التي تعيشها ونحاول أن نزيد وعيها لها

 وسبب صعوبة النوم يظهر أن لديها أحالم مزعجة تراودها بني الفينة Imageryالخيال  -4 

ها وتتخيله وكأنه ما يزال معها، وهنا البد من الرتكيز واألخرى وقد تعيش بذكريات زوج

عىل الذكريات االيجابية التي ميكن أن تعيشها مع أطفالها، وكيف ميكن أن ترى نفسها 

 .مستقبال بالظروف الحالية أي بعد وفاة زوجها

 ومام يؤثر عليها حاليا وجود أفكار وتصورات لديها قد تزيد يف Cognitionاملعرفة  -5 

 وغالبا ما ميتلك الشخص يف هذه الحالة حديث سلبي مع الذات ومعتقدات مشكلتها

 والبد عند Must ،Ought ،Shouldغري عقالنية، وقد تستخدم عبارات تبدأ يجب 

العالج التعرف عىل هذه األفكار واملعتقدات والعمل عىل دحضها وتغيريها ملعتقدات 

 .أكرث عقالنية

 يبدو أن عالقاتها الشخصية قد Interpersonal Relationshipsالعالقات الشخصية  -6 

تأثرت بشكل عام حيث قلت هذه العالقات، وحتى عالقاتها مع أبنائها قد تأثرت فلم 

تعد تهتم بهم، والبد من معرفة ماذا تتوقع من األشخاص املهمني يف حياتك؟ ماذا 

 يتوقعون منك؟
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، وقد تلجأ بعد قليل لتناول  ويبدو أخريا أن اهتاممها بتغذيتها قد قلDrugsاألدوية  -7 

كميات من الدواء للتخفيف من مشاكلها، ولذا تحتاج إىل التامرين الرياضية واالهتامم 

   .بنوعية التغذية

 جميع الجوانب الحياتية التي ترتبط بشخصيتها وتحتاج وبشكل عام فقد تأثرت لديها

يري أفكارها واالنطالق منها إىل العمل يف جميع هذه الجوانب واعتقد أن البد من البدء بتغ

   .لتغيري املجاالت األخرى
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