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املتابع لتاريخ علم النفس، البد له وأن يالحظ أن هنـاك تطـورات رسيعـة يف جوانـب 

ًكثـرية مـن فروعـه، فالحـيـاة أصـبحت أشـد تعقيـدا ـعـن ذي قبـل، والحاجـات اإلنـسـانية 

  .أصبحت متسعة وتحتاج إىل املزيد من الجهد اإلنساين ملواجهة هذه الحاجات

ـ ـتطاع عـل ـد اـس ـنفس لـق ـزال -م اـل ـا ـي ـانية - وـم ـة اإلنـس ـات الحرـك ـه متطلـب  أن يواـج

واحتكاكات الحارض و املستقبل، ومحاولة توسيع رقعة السوية يف السـلوك اإلنسـاين عـىل 

حساب الالسوية، ومساحة البهجة والرسور والراحة النفسية عىل حساب تـرميم واقتطـاع 

لتي تواجه اإلنسـان، وكـذلك محاولـة أجزاء كبرية من الهموم والغيوم والضغوط النفسية ا

  . إزالة السدود االنفعالية التي تعرقل تقدمه وانطالقه نحو الحياة السوية

ولقد كان فرع التوجيه واإلرشاد النفيس من الفروع التي واجهت مثل هذه التحديات 

التي واجهت اإلنسان، وهو الذي يساعد اإلنسان السوي الذي واجهته بعض االضـطرابات 

فسية والتي تعوق تقدمه، ويحتاج إىل مرشد نفيس يساعده بأسلوب فني إلزالتها حتى الن

يستطيع أن ينطلق مرة أخرى يف الحياة وبشكل أفضل، وأن يتسلح بالقـدرة عـىل إصـدار 

ًالقرارات التي تخصه اعتامدا عىل نفسه، وبالتايل يستطيع التفاعل اإليجـايب مـع املجتمـع 

  .الذي يعيش فيه

وإدارة الربامج اإلرشادية ميثـل إحـدى املشـكالت التـي تواجـه الكثـري مـن إن تصميم 

الباحثني يف بالدنا العربية، ويحاول املؤلف يف هذا الكتاب أن يضع خربته املتواضـعة أمـام 

  .الباحثني والتي متثل خطوة يف أول الطريق

  : وينقسم هذا الكتاب إىل جزأين

ضـه، وذلـك لفهـم عمليـة بنـاء وتصـميم الجانب النظري الذي البـد مـن عر: أحدهام

  : الربامج اإلرشادية ويشمل خمسة فصول والتي تحتوى عىل ما ييل

وهو عبارة عن مقدمة حول تعريفات التوجيه واإلرشـاد الـنفيس، وأهـداف : الفصل األول

  .وأبعاد اإلرشاد النفيس، والعملية اإلرشادية وأخالقياتها

  مـة عـن املقابلـة اإلرشـادية مـن حيـث تعريفهـا وهو عبـارة عـن فكـرة عا: الفصل الثاين
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وأنواعها وأهميتها وأهـدافها وإجراءاتهـا الفنيـة كـام تعـرض الباحـث لـبعض فنيـات 

  .املقابلة اإلرشادية

ويضم بعض املعلومات حول اإلرشاد والعالج الـنفيس الجامعـي، تعريفـه، : الفصل الثالث

يف الجامعـات اإلرشـادية، دور ملحة عـن تاريخـه، تكـوين الجامعـة اإلرشـادية، تصـن

املرشد يف تكوين الجامعة اإلرشادية، فنيات اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي، مميزاته 

  .وعيوبه

وفيه أشـار املؤلـف إىل عـدد مـن الشخصـيات التـي سـاهمت يف التوجيـه : الفصل الرابع

. رل روجرزكا: واإلرشاد النفيس، متثل عينة من الكثري منهم، ومن بني هذه الشخصيات

  .ألربت إليس، جوليان روتر، فردريك كانفر، وفيكتور فرانكل وغريهم

ويحتوى عىل بعض نظريات اإلرشاد والعالج النفيس، ويبدأ هذا الفصـل : الفصل الخامس

مبقدمة حول النظرية يف اإلرشـاد الـنفيس، التحليـل الـنفيس عنـد فرويـد، ثـم العـالج 

املتمركز حول املسرتشد عند كارل روجرز، العالج السلويك االنفعايل العقالين عند ألربت 

تـر، العـالج بـاملعنى الوجـودي عنـد فيكتـور أليس، التعلم االجتامعي عند جوليان رو

  .فرانكل

لـقـد ـعـرض الباـحـث يف ـكـل نظرـيـة بـعـض تـصـوراتها والعملـيـة اإلرـشـادية، وفنياتـهـا، 

وفوائدها واملآخذ التي أخذت عليها، وقد روعى يف عرضها تسهيل االعتامد عليها من قبل 

  ً.نطلقاًالباحثني عند بناء الربامج اإلرشادية التي تتخذ منها أساسا وم

ًفيمثـل الجانـب التطبيقـي والـذي قـام املؤلـف بتطبيقـه بـارزا أهـم : أما الجزء الثاين

  .السادس والسابع والثامن: الخربات والفنيات ويشمل الفصول

يعـرض املؤلـف ألهميـة الـربامج اإلرشـادية، وبرنـامج مجموعـات : ففي الفصل السـادس

ل العميـل عنـد كـارل روجـز، املواجهة والذى يقوم عـىل أسـاس نظريـة التمركـز حـو

. الذي طرحها يف مؤلفاته وأبحاثه املتعـددة" كارل روجرز " ًمستخدما خربات وفنيات 

ـامج، ـمـاذا يـحـدث يف  حـيـث ـعـرض املؤـلـف يف ـهـذا الربـنـامج األـسـاس النـظـري للربـن

عرشة (مجموعات املواجهة؟ أهدافه وخصائصه واملستفيدون منه، وجلسات الربنـامج 

  ).جلسات
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ويتضمن برنامج التحكم الذايت الذي يقوم عىل أساس النظريات السلوكية : السابعالفصل 

بشكل خاص، وهو برنامج مفيد ويحتاج إىل جرعة كبرية " كانفر " بشكل عام ومنوذج 

  .من الصرب من جانب املرشدين وكذلك املسرتشدين

، جلسـات تعريف التحكم، أساليب التحكم، منوذج التحكم الذايت يف السلوك: ويشمل

  ).تسعة جلسات(الربنامج 

  .وهذه الربامج تصلح لكل املراحل العمرية

وهو فصل خـاص للـربامج اإلرشـادية املدرسـية ويشـمل تعريـف اإلرشـاد : الفصل الثامن

النفيس املدريس، الحاجة إىل املرشد النفيس يف مدارسـنا وخطـوات الربنـامج اإلرشـادي 

 منـوذج مقـرتح لتـدخل املرشـد الـنفيس املدريس من وجهـات نظـر مختلفـة، فوائـده،

  .ملواجهة بعض املشكالت الطالبية الشائعة

وأقدم شكري إىل كل من ساعدين عـىل إخـراج هـذا الكتـاب املتواضـع والـذي أعتـربه 

خطوة عىل هذا الطريق، آمالً من أساتذيت وزماليئ أن يكملوا هذا الطريـق وأمتنـى مـنهم 

 الكتاب، فليس هناك من هو كامـل، والكـامل هلل غفران ما زل القلم عن توضيحه يف هذا

  ". ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا : " قال تعاىل. وحده

  . من وراء القصدالـلـهو..  أسأل أن ينفع به العبادالـلـهو

  

 
  نبيل محمد الفحل/ د

 م2007طنطا يف 
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  Guidance:    التوجيه

ط بني التوجيه واإلرشاد النفيس، بالرغم مـن وجـود بعـض الفـروق يقوم البعض بالخل

  .بينهام، وقد يعزو هذا الخلط إىل أنهام يؤديان إىل أهداف مشرتكة يف كثري من الجوانب

  : تعريف التوجيه

ًهو املساعدة التي يقدمها شخص آلخر ىك يستطيع أن يختار طريًقا معينا ويتخذ قرارا  ً

  ).75، ص 1975مرىس، (يساعده عىل حل مشكالته، ًخاصا يحقق له التوافق و

  :التوجيه يف حياة األفراد

حيث يقـوم املوجـه الرتبـوي بتوجيـه املعلمـني وذلـك لالرتقـاء بالعمليـة : يف املدرسة

  .التعليمية، كام يوجه املعلم تالميذه إىل األساليب الصحيحة يف عملية االستذكار

يف املهـد، (بناءهم يف مراحل أعامرهم املختلفة حيث يوجه اآلباء واألمهات أ: يف األرسة

بـاختالف بناء باختالف املراحل العمرية و، ويختلف توجيه األ)الطفولة، املراهقة، الشباب

  .موضوع التوجيه ذاته، وذلك بهدف النمو الشخيص واألخالقي السليم

  .اتهقد يوجه الفرد نفسه إىل أهداف معينة قد وضعها بنفسه حسب إمكان: يف الفرد

  : أهمية التوجيه

  : التوجيه عملية إنسانية من الطراز األول، وتهدف إىل مساعدة األفراد عىل

  .مامرسة األنشطة التي تتفق مع إمكاناتهم* 

  .فهم أنفسهم وحل مشكالتهم بأنفسهم* 

  .اختيار املهنة املناسبة لقدراتهم* 

  .التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها* 

  .نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهماالتجاه الصحيح * 
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  : Vocational Guidanceالتوجيه املهني 

ًخصـائيا إ حيث عمـل Frank Parsonsترجع حركة التوجيه املهني إىل فرانك برسونز 

ًاجتامعيا يف بوسطن للشباب املبتدئ يف العمل بالصناعة، أو ألولئـك الـذين يبحثـون عـن 

أ أول مكتب مهني للخدمـة املدنيـة يف بوسـطن عمل، ونتيجة عمله مع فئة الشباب، أنش

لحامية األطفال من العمل مقابل أجور بسيطة وتحـت ظـروف غـري محتملـة، كـام ألـف 

والـذي يعتـرب الكتـاب املقـدس للعـاملني  " Choosing Vocationاختيـار مهنـة "كتاب 

التي كان باألب الروحي للتوجيه واإلرشاد، وتطورت الخدمات " برسونز " باإلرشاد، ولقب 

يقدمها حيث أصبح يستخدم املقاييس املختلفة واملقابلة الشخصية وجمع املعلومات عن 

ًاألفراد العاطلني عن العمل واملتعرثين دراسيا، لتوجيههم نحو مهن مناسـبة تتناسـب مـع 

     .قدراتهم، وخاصة بعـد أن ازدهـرت حركـة القيـاس الـنفيس بعـد الحـرب العامليـة األوىل

  )20، ص 1988، أبو عيطة(

ويف كتابه اختيار مهنة الـذي نرش بعـد وفاتـه بعـام، تعـرب الفقـرة التاليـة عـن تصـور 

  .برسونز للتوجيه

  ):للمهنة(يوجد ثالثة عوامل عريضة يف كل اختيار حكيم 

فهم واضح لذاتك، استعداداتك وقـدراتك وميولـك وطموحاتـك ومـواردك، ونـواحي  .1

  .القصور لديك وأسبابها

بات وظروف النجاح، ومميزات ومعوقات األعـامل املختلفـة وأجورهـا، معرفة مبتطل .2

 .وما تهيئة من فرص وما يتوقع منها

 .استدالل صحيح عن العالقة بني هاتني املجموعتني من الحقائق .3

وميكن ترجمة هذه املظاهر الثالثة التي ذكرها برسونز للتوجيه املهني إىل مـا يقابلهـا 

  : يف املصطلحات الحديثة

  .ير الفردتقد .1

 .تقديم املعلومات املهنية .2

 ) 18، ص 1992سليامن،  (  .تقديم اإلرشاد .3
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إال أن فرتة برسونز كانت ترتكز عىل جمع البيانـات ) Hansen,82(وقد أضاف هينسن

حول الفرد من ناحية وحول املهنة مـن ناحيـة أخـرى، وأن هـذه الفـرتة قـد سـاهمت يف 

  . ظهور نتيجتني لهذه الفرتةاإلرشاد النفيس بشكل واضح وتتمثل يف

ًأنه يف أثناء هذه الفرتة وما تالها من سنوات، فـإن اإلرشـاد كـان غالبـا : النتيجة األوىل

. يدرك كنتيجة لجلسة أو جلستني والتـي كانـت تقـام قبـل دخـول الفـرد معـرتك العمـل

 كمهنـة والنتيجة الثانيـة وتتمثـل يف أن اإلرشـاد اتجـه يف هـذه اآلونـة إىل أن ينظـر إليـه

  )Hansen, et al 1982, P.9(.تستخدم فقط مع األمور املهنية

ومل يكن من املمكن للتوجيه املهني، أن ينمو ويزدهر دون تآزر جهود العـاملني فيـه "

ًمن خالل روابط مهنية تعمل عىل تنمية املهنة علميا ومهنيا ولقد تآزرت جهود العاملني . ً

 عقـد املـؤمتر 1913 منـذ السـنوات األوىل التـي ظهـر فيهـا، ففـي أكتـوبر يف هذا امليدان

القومي الثالث للتوجيه املهني يف مدينة جراند رابدز بوالية ميتشجان، يف هذا املؤمتر تـم 

 تكونت الرابطة األمريكيـة لألفـراد 1951تكوين الرابطة القومية للتوجيه املهني، وىف عام 

بطـة القوميـة للتوجيـه املهنـي والرابطـة األمريكيـة للعـاملني والتوجيه نتيجة اندماج الرا

سـليامن، (".بشئون الطالب يف الجامعات وغريها من الروابط املهنية التي تهتم بالتوجيـه 

  )23، ص 1992

  :Educational Guidanceالتوجيه الرتبوي 

هـذا القـرن أدى إنشاء مدارس ثانوية مهنية متخصصة يف أواخر القرن املايض وأوائل "

  ) 23املرجع السابق، ص (  ".إىل خلق مشكلة اختيار التلميذ لنوع التعليم

ولقد أدت جهود برسونز إىل تطـوير التوجيـه املـدريس وأصـبح هنـاك توجـه لتـوفري "

ًالتوجيه يف كل مدرسة ثانوية يف الواليات املتحدة، واعترب ذلك أساسيا يف العملية الرتبويـة 

 متفـرغ يسـمح للطلبـة مبراجعتـه، ليسـاعدهم عـىل تحقيـق عىل أن يقوم بـه متخصـص

توافقهم مع النظام املدريس من جهة، ولتعريفهم باملهن املناسبة مليولهم وقدراتهم والتي 

  ) 21، ص 1988أبو عطية، (  ".تحقق أهدافهم املهنية واملستقبلية من جهة أخرى

: باإلجابـة عـن السـؤال" لتوجيـها" أن الرتبية يجب أن تزود Brewer" بروور"ومن وجهة نظر 

ً مهتام أيضا بتطـوير التوجيـه Jesse Davis" جس دافيس"وكان . كيف يتعايش الشباب مع الحياة ً

  الرتبــوي كتوجيــه أخالقــي أو توجيــه للحيــاة، هــذه التطــورات استعرضــت مجــال أنشــطة 
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ل إىل أن يغمـر اإلرشاد فيام يتعلق باالهتامم باملهن املتوقعة حيث إن اإلرشاد يتجه ومييـ

ًحياة الفرد كليـة، ولهـذا فـإن الخـدمات اإلرشـادية كانـت تبـدو كسلسـلة مـن األنشـطة 

  (Hansen,et al 1982, P.9)  .واألحداث التي تنفذ إىل جميع األنشطة الرتبوية

والواقع أن التوجيه املهني قد لعب الـدور األسـايس يف أنشـطة التوجيـه يف املـدارس، "

وقد بدأ التوجيه الرتبوي يف العرشينيـات يأخـذ . ري حتى األربعينياتوقد استمر هذا التأث

ًومل يكن االتجاه األول يقدم آفاقا جديـدة للتالميـذ إذ كـان يعمـل عـىل توزيـع . اتجاهني

، وكـان adjustmentالتالميذ عىل املناهج واملقررات كـام كـان يسـاعدهم عـىل التوافـق 

تجـاه الثـاين فقـد بـدأ يظهـر فيـه مـا يسـمى أمـا اال. املدرسون يقومون بهـذه الوظـائف

 الـذي ال يقـترص عـىل مظهـر واحـد مـن Developmental Guidanceبالتوجيه الناميئ 

الذي وصف التوجيـه " بروور"مظاهر شخصية التلميذ، وأول من عرب عن هذا االتجاه هو 

لفرديـة ذ عىل فهم وتنظيم وتحسني وتطوير أنشـطته اييف املدرسة باعتباره مساعدة التلم

  )25، ص 1992سليامن، ( ".والتعاونية

  : Guidance and Counselingالتوجيه واإلرشاد 

يعرب مصطلحا التوجيه واإلرشاد عن معنى مشرتك، فكل مـن التوجيـه واإلرشـاد يتضـمن، 

من حيث املعنى الحريف، الرتشيد والهداية والتوعية واإلصالح وتقديم الخدمة واملسـاعدة 

  . السلويك إىل أفضل، وهام وجهان لعملة واحدةوالتغيري

  : وهناك فروق بينهام تتضح يف الجدول التايل

  الفروق بني التوجيه واإلرشاد

 )Counseling(اإلرشاد النفيس  )Guidance(التوجيه 

 مجمــوع خــدمات نفســية أهمهــا عمليــة -

ـة  ـه يتـضـمن عملـي ـنفيس، أي أـن ـاد اـل اإلرـش

 .اإلرشاد

سـية يف خـدمات التوجيـه   هو العمليـة الرئي-

 .النفيس، أي أنه ال يتضمن التوجيه

  هـــو ميـــدان يتضـــمن األســـس العامـــة -

ــربامج وإعـــداد  ــات الهامـــة واـل والنظرـي

 .املسئولني عن عملية اإلرشاد

ً  ـهـو يتـضـمن عملـيـة اإلرـشـاد نفـسـها عملـيـا -

ًوتطبيقيا، وميثـل الجـزء العمـيل يف ميـدان 

 .التوجيه

  .  اإلرشاد إىل العالج النفيس-  .النفسية  التوجيه إىل الصحة -

  .  اإلرشاد إىل التدريس-  .  التوجيه إىل الرتبية-
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  يشري إليه البعض عىل أنه التوجيه الجامعي، -

أي أنه ال يقترص عىل فرد وال عىل فصل وال 

  .عىل مدرسة بل قد يشمل املجتمع كله

 يشري إليـه الـبعض عـىل أنـه عمليـة اإلرشـاد -

ًالتي تتضمن عالقة إرشـادية وجهـا الفردي 

  .لوجه

ييل التوجيه ويعترب الواجهـة الختاميـة لربنـامج   .  يسبق عملية اإلرشاد ويعد لها وميهد لها-

  .التوجيه

  )11،ص1980زهران، (

  : الفروق األساسية بني التوجيه واإلرشاد النفيس

  . العميليؤكد التوجيه عىل النواحي النظرية بينام يهتم اإلرشاد بالجزء .1

 .التوجيه أعم من اإلرشاد وأشمل منه، وهو يتضمن عملية اإلرشاد .2

التوجيه يسبق عملية اإلرشاد وميهد لها، يف حني يـأىت اإلرشـاد بعـد التوجيـه ويعتـرب  .3

 .الواجهة الختامية لربنامج التوجيه

إن اإلرشاد النفيس يف أغلـب األحيـان يكـون عبـارة عـن عالقـة بـني املرشـد الـنفيس  .4

ًرتشد أو العميل الذي يأيت إليه طالبا مساعدته، مبعنى أنها عملية فرديـة تشـري واملس

إىل عالقة فرد بفرد يف العيادة النفسية أو يف املدرسة أو املصنع أو مركز اإلرشاد، أمـا 

التوجيه فيتناول جميع األفراد يف املجتمع ويشري إىل عالقة بني املوجه ومجموعة من 

ملساعدتهم يف اكتشاف قـدراتهم وتنظـيم ) و املصنع أو غري ذلكيف املدرسة أ(األفراد 

 .خرباتهم لزيادة فاعليتهم وإنتاجيتهم ولوقايتهم من املشكالت

التوجيه عبارة عن وسيلة إعالمية يف أغلب األحيان يكفـى ملـن يقـوم بـه أن تتـوافر  .5

اإلعـداد لديه الخربة، بينام تتطلب عملية اإلرشاد كوسيلة وقائية عالجية التخصـص و

 .والكفاءة

  : عالقة التوجيه واإلرشاد النفيس بعلم النفس

يوجد ارتباط بني التوجيه واإلرشاد من جهة وعلم الـنفس مـن جهـة أخـرى، ذلـك أن 

علم النفس بصفة عامة يدرس السلوك يف سوائه وانحرافه، وهو أهم املواد التـي يدرسـها 

ح عالقة التوجيه واإلرشاد النفيس ببعض املرشد عند إعداده ملهنة اإلرشاد، وفيام ييل نوض

  : فروع علم النفس

  يستفيد اإلرشاد النفيس من علم نفـس النمـو يف معرفـة مطالـب النمـو وخصائصـه  
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ويشـرتك . ومعايريه التي يرجع إليها يف تقييم منو الفـرد ومعرفـة طبيعـة هـذا النمـو

 السـوي يف كافـة اإلرشاد الـنفيس مـع علـم نفـس النمـو يف االهـتامم برعايـة النمـو

ًمظاهره جسميا وعقليا وانفعاليا واجتامعيا يف املراحل املختلفة للنمـو، كـام أن مـن  ً ً ً

أهداف اإلرشاد النفيس مساعدة الفرد يف الوصول إىل النضج الـنفيس وهـذا الهـدف 

  .من أهداف علم نفس النمو كذلك

 لفـرد فـيام إذا ويستفيد اإلرشاد النفيس من علم النفس العالجـي يف التعـرف عـىل ا

ًكان سويا أو مريضا نفسيا، وىف التعرف عىل مدى املرض النفيس إن وجـد، وىف هـذا  ً ً

 .ًيشكل اإلرشاد النفيس فرعا من فروع علم النفس التطبيقي

  ويستفيد اإلرشاد النفيس من معطيـات علـم الـنفس الرتبـوي الـذي يهـتم بـالتعليم

ويهـتم . عزيـز والتعمـيم يف الـتعلمواكتساب السلوك وإطفائه ليؤكد عىل أهمية الت

 .علم النفس الرتبوي كذلك بالدوافع وامليول والقدرات

  ويستفيد اإلرشاد النفيس من القياس الـنفيس، فاملقـاييس النفسـية بالنسـبة لعمليـة

 .اإلرشاد النفيس مثل سامعة الطبيب رضورية والزمة

  االجتامعـي وعلـم ويستفيد اإلرشاد النفيس كذلك بشكل أو بآخر مـن علـم الـنفس

النفس الصناعي وعلم الـنفس الجنـايئ، وكثـري مـن املرشـدين النفسـيني يعملـون يف 

 .املجاالت الصناعية والجنائية

  : تطور مفهوم اإلرشاد

لقد تطور مفهوم اإلرشاد بتطور حركة الخدمات النفسية التي تقدم للفـرد وللجامعـة 

  .ويف أزمان مختلفة وبيئات متباينة

كة اإلرشاد يف الواقع يف الواليات املتحـدة األمريكيـة والسـبب يف ذلـك ولقد بدأت حر

لكن توجد عدة عنارص رمبا يكون أحدها أو جميعها تشـكل السـبب . غري معروف بالدقة

  : الرئييس لظهور هذه الحركة هناك ومن هذه العوامل

  .البيئة االجتامعية األمريكية وإقرارها بأهمية الفرد .1

 .ألمرييك القوى الذي دعم هذه الحركة يف خدمة املجتمعالنظام االقتصادي ا .2

 .استعامل النظرية الذاتية ملدة طويلة يف املجتمع .3
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صـالح، (. كل هذه العوامل كان لهـا أثرهـا يف ظهـور وتطـور هـذه الحركـة يف أمريكـا

  )42، ص 1985

فقلام كـان يسـتخدم هـذا " Counseling"وأما عن استخدام مصطلح اإلرشاد النفيس 

 يسـتخدم يف املواقـف  Guidance وكان هذا مصـطلح التوجيـه 1930ملصطلح قبل عام ا

  )20، ص 1988أبو عيطة، ( .اإلرشادية املهنية واملدرسية

ولقد ازداد االقتناع بأهمية اإلرشاد ورضورة نرشه وتطوره نتيجة للظروف التي متر بها 

األوىل والثانية رفعتا درجة االقتناع فعندما حدثت الحربان العامليتان "املجتمعات يف العامل

فاخـذ يتطـور وكـرث اإلقبـال عـىل اسـتعامله، خاصـة وقـد بـدأت تظهـر . بأهمية اإلرشـاد

االضطرابات النفسية نتيجة الحرب مـام أدى إىل اسـتعامل طريقـة جديـدة هـي اإلرشـاد 

 بعـدد النفيس الجامعي وذلك لكرثة املصابني باألمراض وقلة عدد املرشـدين إذا مـا قـورن

  ) 42، ص 1985صالح (".املصابني

ومام حسن برامج اإلرشاد ودعم هذا األسـلوب يف التعامـل مـع املشـكالت يتمثـل يف 

 1951Americanإنشاء جمعية االتحاد األمرييك للخدمات الشخصية والتوجيـه يف عـام 

personal and guidance Association  وبسـبب هـذه الجمعيـة ازدادت املسـاعدات 

  .لية وخاصة يف توسيع وتقوية برامج اإلرشاداملا

 وضع اإلرشاد تحت ضغط مواجهة احتياجات القوة البرشيـة القوميـة 1958ويف عام "

ويهدف هذا القانون إىل ) NDEA(وذلك عن طريق إصدار قانون الرتبية للدفاع القومي 

وعـىل . االتجـاه األفراد بالعلم وتدريب املرشدين ملساعدة الطالب يف هـذا recruitإمداد 

ذلك فقد كان هناك جانب يشـري إىل العـودة إىل االتجـاه الربسـونوزى القـديم الكتشـاف 

أفضل األفراد والسري بهم للمهن املناسبة، أو يف اتجاه التوافق مع الحياة، حيـث بـرز دور 

اإلرشاد يف مساعدة األفراد عىل قدرة اتخاذ القرارات يف املجتمع،  ويف نفـس الوقـت فـإن 

 ".ضغط اآلخر يتمثل يف تطـور اإلرشـاد لخدمـة الفـرد بهـدف إعـادة البنـاء االجتامعـيال

)Hansen, et al, 1982, P.11 (  

ولقد دعت الحاجة إىل رضورة وجود مرشدين وذلك ملتابعة املراحل العمرية املختلفـة ومـن 

ـال  ـأثروا مبفهــوم اإلرشــاد، أمـث ـم نفــس النمــو وـت ـامء عـل ـدخل عـل ـا ـت ـه"هـن  Piaget" بياجـي

   حيث أثاروا االهتامم بتجديد مطالب منو ملرحلـة محـددة يـؤدى Havighurst" وهافيجهرست"
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ـد  ـذلك فـق ـة ـل ـة، ونتيـج ـة الالحـق ـل العمرـي ـو املراـح ـب مـن ـق مطاـل ـل يف تحقـي   إىل الفـش

ظهرت الحاجة إىل وجود متخصصني يساعدون األفـراد يف جميـع املراحـل العمريـة، مـام 

كل مرحلة من مراحل العمر، وهنا امتد اإلرشاد إىل جميع أدى إىل تخصصات يف اإلرشاد ل

فئات العمر، وبهذا أكدت نظريات علـم الـنفس النمـو، أن الخدمـة اإلرشـادية أصـبحت 

     .تقدم لجميع فئات العمر بهدف مسـاعدتهم عـىل التوافـق مـع ظـروف الحيـاة املتغـرية

  ) 23، ص 1988أبو عيطة، (

 كان يتمثل يف 1970أن عام " هينسن"شدين، فقد ذكر وعىل ضوء االهتامم بإعداد املر

زيادة الرتكيز عىل املرشـدين كجـزء مـن فـرق الصـحة العقليـة الـذين يعملـون يف مراكـز 

الصحة العقلية، وعىل هذا فقد تـم تزويـد املرشـدين بخـدمات عالجيـة متنوعـة إلعطـاء 

كحوليـة وغـريه مدى واسع من الخدمات للعمالء، وخاصة أولئك الذين لديهم مشـكالت 

 handicappedمن املشكالت األرسية ومشكالت بني األزواج، ومرحلة املراهقـة واملعـاق 

، هذا التيار الجديد تصدى لتطوير برامج تدريب املرشـدين displacedوالعزل من املهنة 

ًوالتي قد دربـت نوعـا مختلًفـا مـن املرشـدين، هـؤالء املرشـدين الجـدد قـدموا انطالقـة 

   Hansen, et al, 1982, P.11)( .ف عن املرشدين الرتبويني التقليدينيأساسية تختل

ولقد ظهر علامء كثريون كان لهـم دورهـم يف مجـال اإلرشـاد الـنفيس واملهنـي، ولقـد 

  :  عىل النحو التايل1985ذكرهم صالح، 

 "فرانك بارسونز "Frank Parsons 1908-1954 : حيث يعترب مؤسس حركة اإلرشـاد

 .و صاحب فكرة اختيار املهنة وتطابقها مع صاحبهااملهني، وه

 "ـسـيجموند فروـيـد "Sigmund Freud 1856-1939 : حـيـث ـسـجلت نظريـتـه يف

التحليل النفيس ثورة يف معالجـة األغـراض العاطفيـة، ومـن أعظـم الخـدمات التـي 

يف تطـوير اإلرشـاد، إدخالـه دراسـة تـاريخ الحالـة، أو تـاريخ حيـاة " فرويـد"قدمها 

 .العميل

 "ــون ــعوا :  Williamson" وليمـس ــذين وـض ــويني اـل ــل الرتـب ــن أواـئ ــرب ـم ــث يعـت   حـي

إن . تصنيفات للمهن، وهذه التصنيفات تقوم عىل االستعدادات والقدرات املالمئـة للفــرد

 How to counselكيـف ترشـد الطـالب "لإلرشاد هو كتابه " وليمسون"أهــم ما قدمه 

students"إلرشــاد يف ســن املراهقــة ، ثـــم كتابـــه الثــاين بعنــوان ا"Counseling 

adolescents" لـقـد ـكـان لعمـلـه ـهـذا الـتـأثري الكـبـري يف توـضـيح دور اإلرـشـاد يف نظرـيـة ،

  السامت الشخصية ودراسة وفهم الشخصية، فالعميل حسب رأيه يف أمس الحاجة ملعرفة 
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ـتـي نفـسـه، وتربـيـر أـمـوره، باإلـضـافة إىل حاجـتـه للمعلوـمـات الحقيقـيـة العلمـيـة ال

 .بواسطتها يستطيع حل املشكلة

 "كارل روجرز "Carl Rogers : اإلرشاد والعالج النفيس "يف كتابهCounseling and 

psychotherapy "، اإلرشـاد املتمركـز حـول العميـل " وكتابClient – centered 

therapy " ، ًكيف تصبح شخصا "وكتابهOn becoming a person". 

 "دوناـلـد باترـسـون "Donald Paterson: حـيـث ـطـور التـشـخيص يف ـحـل املـشـاكل 

ًمعتمدا عىل تبنى حاالت العميل االجتامعية، كام اسـتعمل املقـاييس يف عملـه مـام 

 .جعل تنبؤاته دقيقة، كام استشهد باإلرشاد الفردي ووضع برامج شاملة

 "جلربت رن "Gilbert Wren:ووضـع .  حيث قدم وسـائل وطـرق لتحسـني اإلرشـاد

 حيث أوضح فيه "Counselor in a changing worldيف عامل متغري املرشد "كتاب 

أن العرص الحديث الذي يعـيش فيـه املرشـدون أصـبح يف تغـري مسـتمر، لـذا فمـن 

الواجب عىل املرشدين أن يفهموا هذا التغـري وأسـاليبه باإلضـافة إىل فهـم أنفسـهم 

 .وتأثري هذا التغري عليهم وعىل مهنتهم

 "دونالد سوبر "Donald Super" حيث استخدم امتحان كفاءة املهنة Vocational 

Test ومبوجب هذا فقد جاء بنظريته املشهورة يف اختيار املهنة والتي كان لها األثـر 

 .الكبري يف الطرق التي كان ينظر إليها املرشدون عند اتخاذهم القرار بشأن املهن

ينات عـىل موضـوع وهناك مجموعة من املفكرين املعـارصين والـذين أدخلـوا تحسـ

  : اإلرشاد، ولقد برز أثر هذه املجموعة يف السنوات العرش األخرية ومنهم

 كالهام أجـرى Carl Thoresen" كارل ثورسن"، وJohn Krumboltz" جون كرمبلتز"

، Robert Carkhutt" روبرت كركهـوت"ًأبحاثا عىل النظرية السلوكية وطريقة تطبيقها، و

وقد طوروا عدة .  وكالهام استعمل اإلرشاد الجامعيCharles Truax" تشارلز ترواكس"و

  )49- 44، ص 1985صالح، ( .طرق فنية ملساعدة العميل

مام تقدم نجد أن اإلرشـاد الـنفيس قـد أخـذ يتطـور بتطـور الحيـاة نفسـها وحركتهـا 

الدائبة، ومن الدعوة التي تنادي برضورة اإلرشاد النفيس لكـل مرحلـة مـن مراحـل حيـاة 

ًحتى مرحلة الشيخوخة التي تحتاج أكرث من غريها إىل اإلرشاد الـنفيس نظـرا ملـا . اإلنسان

يواجه هذه املرحلة العمرية الخطرية مـن مشـكالت وصـعوبات يف التكيـف خاصـة بعـد 

  .اإلحالة للمعاش
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  Counseling: تعريف اإلرشاد النفيس

ل بـني املرشـد لقد تعددت تعاريف اإلرشاد النفيس، ولكنها تدور حـول محـور التفاعـ

  .واملسرتشد ومساعدته عىل االعتامد عىل نفسه وأخذ قراراته بنفسه

  :ًبعضا من هذه التعاريف لبعض الباحثني" 1992عمر "فلقد قدم 

 اإلرشـاد الـنفيس عـىل أنـه عالقـة ديناميـة هادفـة بـني Wren" 1951رن "َّفقد عرف 

ًشـد واملسرتشـد تبعـا شخصني، حيث تختلـف اإلجـراءات التـي يشـرتك فيهـا كـل مـن املر

ًلطبيعة حاجات املسرتشد والتـي تعتـرب أهمهـا جميعـا، تأكيـد وتوضـيح الـذات بواسـطة 

 Pepinsky & Pepinsky" 1954بيبينـسـىك وبيبينـسـىك "َّاملسرتـشـد نفـسـه، ـكـام ـعـرف 

اإلرشاد النفيس عىل أنه عملية مشتملة عىل تفاعل بني مرشـد ومسرتشـد يف وضـع خـاص 

عدة املسرتشد عىل تغيري سلوكه حتى يتمكن مـن إشـباع حاجاتـه انفرادي يستهدف مسا

 أن اإلرشـاد الـنفيس  Shertes & Stone" 1966شـريتز وسـتون"ويـرى . بطريقـة مرضـية

عملية تساعد املسرتشد عىل تعلم ما يحيط به حول نفسه وحول عالقاته الشخصـية مـع 

 Burks & Steffire" 1979بـوركس وسـتيفر "َّاآلخرين من أجل تأكيـد ذاتـه، كـام عـرف 

اإلرشاد النفيس عىل أنه عالقة مهنية بني مرشد نـفيس متـدرب ومسرتشـد، بحيـث تكـون 

ًهذه العالقة عادة بني شخص وشخص، ولو أنها أحيانـا تشـتمل عـىل أكـرث مـن شخصـني، 

ولقد بنيت هذه العالقات ملساعدة املسرتشدين عىل فهم وتوضيح نظرتهم لحيز حياتهم، 

حقيق أهداف تأكيـد الـذات خـالل اختبـارات جيـدة املعنـى وخـالل حـل وتعلم كيفية ت

  .مشكالتهم ذات الطبيعة االنفعالية والشخصية

فإن اإلرشاد النفيس عملية تعليمية تساعد الفـرد عـىل أن يفهـم  " 1992عمر " وعند 

نفسه بالتعرف عىل الجوانب الكلية، مشكلة شخصيته، حتى يـتمكن مـن اتخـاذ قراراتـه 

حل مشكالته مبوضـوعية مجـردة تسـهم يف منـوه الشـخيص وتطـوره االجتامعـي بنفسه و

والرتبوي واملهني، ويتم ذلك خالل عالقة إنسانية بينه وبـني املرشـد الـنفيس الـذي يتـوىل 

  )46، ص 1992عمر، (.دفع العملية اإلرشادية نحو تحقيق الغاية منها بخرباته املهنية

  :ًنبا من هذه التعاريف وهيجا" أبو عيطة"كذلك ذكرت 

 عملية تفاعلية تنشـأ مـن عالقـة بـني فـردين Glanz" 62جالنز "أن اإلرشاد النفيس عند 

  أحدهام متخصص هو املرشد واألخر املسرتشد، يقوم املرشد من خالل هذه العالقة مبساعدة 
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لظـروف املسرتشد عىل مواجهة مشكلة تغيري أو تطوير سلوكه وأساليبه يف التعامـل مـع ا

ًالتي يواجهها، واألسلوب املستخدم يف اإلرشاد هو املقابلة وجها لوجـه يف جـو يتطلـب أن 

تسوده الثقة والشعور بالتقبل املتبادل واالطمئنان والتسامح، بحيث يتمكن املسرتشد من 

وتقـوم الفلسـفة . التعبري عن كافة مشاعره بحرية وبـدون خـوف مـن النقـد أو العقـاب

ية عىل منح املسرتشـد الفرصـة الختيـار ذاتـه ومامرسـة حريتـه، وتحمـل العملية اإلرشاد

أو يركز عىل سلوك الفـرد يف املـايض ومـا . ًمسئوليته وقراراته، وهو أخريا ذو طابع شخيص

  .يتوقع أن يكون عليه يف املستقبل

 أن اإلرشاد عملية يتم فيها التفاعل بهدف أن يتضـح Blotcher" 1966بلوترش "ويرى 

لذات والبيئـة، وبهـدف بنـاء وتوضـيح أهـداف أو قيمـة تتعلـق مبسـتقبل الفـرد مفهوم ا

 بأن اإلرشاد ليس هو مجرد إعطاء Leuna Tylor" 1969ليونا تيلر "كام أكدت . املسرتشد

بل إنـه أكـرث مـن تقـويم حـل مشـكلة . نصائح وال ينجم عن الحلول التي يقرتحها املرشد

متاعبه ومشاكله الحالية وتكوين اتجاهات عقليـة آنية، وهو متكني الفرد من التخلص من 

. محضة تساعد الفرد املسرتشد عىل التخلص من االتجاهات االنفعالية التي تعوق تفكـريه

 أن اإلرشاد يتضمن مقابلة يف مكـان خـاص يسـتمع Paterson" 1974باترسون "كام يرى 

كه بطريقـة أو بـأخرى فيه املرشد ويحاول فهم املسرتشد ومعرفة ما ميكن تغيـريه يف سـلو

يختارها ويقرها املسرتشد، ويجب أن يكـون املسرتشـد يعـاىن مـن مشـكلة، ويكـون لـدى 

ويـنص تعريـف . املرشد املهارة والخربة للعمل مع املسرتشد للوصـول إىل حـل املشـكالت

إنـه الخـدمات التـي : 1981اإلرشاد النفيس الذي نرشته الجمعية األمريكية لعلم الـنفس 

صاصـيون يف علـم الـنفس اإلرشـادي وفـق مبـادئ وأسـاليب دراسـة السـلوك يقدمها اخت

اإلنـسـاين ـخـالل مراـحـل مـنـوه املختلـفـة، ويـقـدمون ـخـدماتهم لتأكـيـد الجاـنـب اإليـجـايب 

لشخصية املسرتشد واستقالله يف تحقيق التوافق، وبهدف اكتساب مهارات جديدة تساعد 

اب قـدرة اتخـاذ القـرار، ويقـوم عىل تحقيق مطالب النمـو والتوافـق مـع الحيـاة واكتسـ

ـة املختلـفـة، وىف املـجـاالت املختلـفـة، األرسة،  اإلرـشـاد لجمـيـع األـفـراد يف املراـحـل العمرـي

  )12-11، ص ص 1988أبو عيطة، ( .املدرسة، العمل

َّ بعضا من تعاريف اإلرشاد النفيس لـبعض البـاحثني فقـد عرفـه 1985كام قدم صالح،  ً

عـىل أنـه  Harold and Pauline Pepinsky" 1945 بيبينسـيك هارولـد وبـالني"كل من 

  : عملية تفاعل تحدث بني املرشد والعميل وتتضمن ثالث خطوات

  .  عملية التفاعل وتحدث بني شخصني أحدهام املرشد والثاين العميل-أ 
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  . يحدث هذا التفاعل باعتامد طريقة فنية-ب

ف أسـايس لتسـهيل حـدوث التغيـري يف  يبدأ هذا التفاعـل بـني املرشـد والعميـل كهـد-ج

 اإلرشاد بأنه األسلوب أو Glenn" 1955جلينن "َّالسلوك من جانب العميل، كام عرف 

الطريقة التي يستطيع مبوجبها املرشد أن يساعد العميل يف تفسري أو معرفة الحقـائق 

َّالتي مبوجبها اتخذ اختيارا، أو سلك خطة ما أو غري من سلوكه، ولقـد عـرف  َّ كـل مـن ً

 اإلرشـاد الـنفيس بأنـه العالقـة التـي تأخـذ Milton & Malcom" مـالتون ومـالكوم"

ـه التخـصـص والكـفـاءة  مجراـهـا ـبـني شخـصـني املرـشـد املؤـهـل لـهـذا املنـصـب لحيازـت

ًوالتدريب حيث يستطيع مبوجب هذا أن يساعد أناسا مختلفـني يف مشـاكل مختلفـة 

 وهـو العميـل الـذي يواجـه بعـض .لهذا فقد أخذ عىل عاتقه مساعدة الطرف اآلخـر

 أن اإلرشـاد Chaplin" 1968شـابلن "ويـرى . املشكالت ويصعب أن يواجهها بنفسـه

اـلـنفيس مـجـال واـسـع ـمـن الـخـدمات تـقـدم لآلـخـرين لتـسـاعدهم ـعـىل الوـصـول إىل 

أهدافهم الخاصة والعامة، والتكيف مع أنفسهم وبيئـتهم وتقـديم خـدمات مختلفـة 

سـاعدة عـىل  الفحـوص وطريقـة تحليلهـا، وىف النهايـة املقبل النصائح، طرق العـالج،

  )19 – 18، ص ص1985صالح، (. اختيار املهن

" 1980لـوارنر" تعريفـا Hansen et al,1982" 1982هينسـن وآخـرون، "ولقـد قـدم 

Warner وهو أن اإلرشاد النفيس عملية عالجية تطورية تساعد األفراد عىل التعرف عـىل 

تخاذ القرارات وحل املشكالت التي تتعلـق بالشـؤون الشخصـية واالجتامعيـة األهداف وا

 يف assistanceوالرتبوية والسرية الذاتية للفرد، كام أن اإلرشاد النفيس ميـد يـد املسـاعدة 

أمور تتعلق باإلصالح بالنسبة للجوانب الجسمية واالجتامعية والصحة العقليـة واإلهـامل 

 ومشـكالت جنسـية ومـا يخـص القـيم maritalومشكالت أرسية ومشكالت بني الزوجني 

   (Hansen et al 1982, P.14).والعقائد ومنو الذات ومتعلقات أخرى

 أنـه عالقـة بـني فـردين أحـدهام املرشـد اإلرشاد الـنفيس عـىل" 1986خليل "وتعرف 

النفيس الذي يأخذ عىل عاتقه مساعدة الفرد اآلخر وهو العميل عـىل فهـم نفسـه وحـل 

  )8، ص 1986خليل، ( .مشاكله

 اإلرشاد النفيس محاولة لتيسري عملية التعلم بالرتكيز عىل 1976وآخرون " أوزيباو" وعند 

  وبيئتـه، ) كـل مـن االسـتجابات األدائيـة أو الوسـيطية(العالقة بني استجابات الفرد الظاهرية 
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ملساعدة عملية االرتقاء وتوسيع مجال حل مشكلة املسرتشد ويحـاول اإلرشـاد يف تيسـريه 

لعملية التعلم، أن يساعد الفرد عىل اكتساب وتجميع االستجابات املكتسـبة خـالل هـذه 

ًالعمليات ستؤثر يف الفرد تأثريا ذاتيا، ومن ثم تؤد وتعتـرب عمليـة . ى إىل التقدم والتحسـنً

ًوتتضمن العملية تغـريا سـيكولوجيا واجتامعيـا وعاطفيـا ... التحسن مبثابة تعبري تدريجي ً ً ً

ًوعقليا ومهنيا   ) 14، ص 1976أوزيباو وآخرون، (.ً

أن اإلرشاد النفيس عملية بناءة، تهدف إىل مسـاعدة الفـرد لـيك " 1980زهران، "وعند 

 شخصيته، ويعرف خرباتـه ويحـدد مشـكالته وينمـى إمكاناتـه ويحـل يفهم ذاته ويدرس

مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته وتعليمـه وتدريبـه لـيك يحصـل عـىل تحديـد وتحقيـق 

ًأهـداف وتحقيـق الصـحة النفسـية والتواـفـق شخصـيا وتربويـا ومهنيـا وأرسيـا وزواجـيـا ً ًً ً.

  )11، ص 1980زهران، (  

يس عملية تتم بني مرشد ومسرتشد بهدف مساعدة وخالصة القول هو أن اإلرشاد النف

األخري عىل أن يفهم ذاته ويحدد مشـكالته، ويتعـرف عـىل خرباتـه وتدريبـه للوصـول إىل 

  .تحقيق الصحة النفسية

  : أهداف اإلرشاد النفيس

إن أهداف اإلرشاد النفيس يجب أن تكون مركزة عـىل مسـاعدة الفـرد عـىل النمـو يف 

  . عىل توسيع رقعة السوية لديهاالتجاه املرغوب والعمل

  : ومن أهداف اإلرشاد

الذي يتعلق بتوافر عنارص أو ظروف النمو املتكامـل املتـوازي الـذي : الهدف الناميئ .1

  .للفرد...) الجسمي والعقيل واالجتامعي والنفيس(يشمل الجوانب النامئية املختلفة 

 تقليـل الحاجـة الوقاية هي خطوة تسبق العـالج وهـى تعمـل عـىل: الهدف الوقايئ .2

للعالج وهى محاولة ملنع حـدوث املشـكلة أو االضـطراب وذلـك عـن طريـق إزالـة 

األسباب املؤدية إىل ذلك، كام أنها تعمل عىل الكشـف عـن االضـطراب االنفعـايل يف 

  .مراحله األوىل

ويتعلق مبعالجة املشكالت واالضطرابات التي يتعرض لها الفـرد أو : الهدف العالجي .3

ذلك لتحقيق حالة التوازن بني جوانب النمـو املختلفـة لتحقيـق التكيـف الجامعة، و

  ) 37، ص 1988أبو عيطة، (. االجتامعي والنفيس
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فإن الهدف األسايس من اإلرشاد النفيس هو تخفيف حدة القلـق عنـد " روجرز"وعند 

مـع املسرتشد حتى تكـون أهـداف العميـل يف النهايـة قريبـة أو سـهلة املنـال ومتوافقـة 

  )Rogers,1951,P.195( .قدراته

ًومن أهداف اإلرشاد النفيس أيضا املحافظة عىل الصـحة النفسـية للفـرد، ولقـد أشـار 

ـورن " ـاد الـشـخيص Thorne"1950ـث ـن اإلرـش ـدف األـسـايس ـم  Personality إىل أن الـه

counseling هـو الحـفـاظ ـعـىل الـصـحة النفـسـية ووقايتـهـا وذـلـك مبـنـع ترسب األـمـراض 

ـة إىل ـردالفكرـي ـدى الـف ـري ـل ـوازن الفـك ـدم الـت ـؤدى إىل ـع ـراض ـت ـذه األـم ـان، فـه  . اإلنـس

)Thorne,1950,P.89(  

 Hansen et, al" 1982هينسن وآخرون"وحول اإلرشاد املرتكز حول العميل فقد أشار 

إىل أن أحد الجوانب العامة لإلرشاد املتمركـز حـول العميـل تتمثـل يف أن املرشـد يسـمح 

وذلك لحاجتـه . ضع األهداف حيث يصبح األخري مشاركًا بقوة دافعة أساسيةللعميل أن ي

  Proper circumstanceًلتحقيق الذات، وحيث اتضح أن الفرد إذا مـنح ظروفـا مناسـبة

ًميكن من خاللها أن يطور ويـنظم سـلوكه، وهـذا السـلوك سـوف يصـبح سـلوكًا إيجابيـا، 

 وبنـاء عـىل هـذا فـإن املرشـد الـذي Socially acceptableويحظى بالقبول االجتامعـي 

يطبق أسلوبه املتمركز حول العميل يتمثل يف إقامة ظروف مناسبة متكن العميـل مـن أن 

 منوه العادي، ومع هـذا فـإن هـدف املرشـد الـذي يسـتخدم األسـلوب Resumeيستعيد 

لذات املتمركز حول العميل يتمثل يف مساعدة الفرد يف إعادة إنشاء العملية نحو تحقيق ا

Self-actualization وذلك بإزالة العقبات، والهدف يكون بـإطالق السـلوكيات املتعلمـة 

 نحـو تحقيـق الـذات innate tendency امليـل الـداخيل hinderللعميـل والتـي تعـوق 

وبالرغم من أن األهداف العامـة . ملساعدة العميل يف إعادة منو مصادره الخاصة والكامنة

ً تكون متشابهة، إال أن من املتوقع أن كل عميل سوف يضع أهدافا التي تتعلـق بالعمـالء

ويجتهد املرشد يف مساعدة العميل إلزالة العقبات والتـي تعـوق ) Rogers,1970(خاصة 

ًاإلدراك الحقيقي لألحداث، ولهذا فهو يعيد استبصارا جديدا مـرة أخـرى إىل خرباتـه وإىل  ً

رشاد الـنفيس ميثـل عمليـة إلطـالق قـوة كامنـة فإن اإل" 1970روجرز "وىف رأى . بناء ذاته

فإن أهداف اإلرشاد النفيس ال تتم . وموجودة لدى الفرد، ومن جهة التمركز حول العميل

وتكتمل عندما يرتك الفرد عملية اإلرشاد، ولكن يكـون فقـط قـد حـدثت عـدة منـاذج أو 

ور، وأنشـئت أساليب لتغيري صورة املستقبل، حيـث أزيلـت عقبـات عمليـة النمـو والتطـ

أساليب جديدة إلدراك الخربات، وهـذا ميكـن الفـرد مـن مواصـلة الطريـق نحـو تحقيـق 

  )Hansen, et al, 1982, PP.99-100( .الذات
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ـة النفـسـية  ـة التعرـيـف بقـسـم عـلـم اـلـنفس اإلرـشـادي بالجمعـي ولـقـد ـحـددت لجـن

ة العقبـات التـي مساعدة األفراد عىل مواجهـ"األمريكية أهداف اإلرشاد عىل النحو التايل 

 ".تعرتض منوهم حيثام وجدت، وعىل تحقيق أقىص درجات النمـو إلمكانـاتهم الشخصـية

  ) 8، ص 1992باترسون، (

أن " 1992"  "سامرة ومنر"وحول أهداف اإلرشاد النفيس وتحقيق الذات، أشار كل من 

لفـرد وىف نفس الوقت ل) تحقيق الذات(كل فرد لديه دافع أسايس يوجه سلوكه هو دافع 

وأن اإلرشاد الـنفيس يركـز عـىل مسـاعدة ... إمكانات تسهل أو تعوق تحقيق ذلك الدافع

الفرد عىل تحقيق ذاته مهام كانت اإلمكانات املوجودة لديه وحتى يتمكن املرشد النفيس 

من مساعدة املسرتشد عىل تحقيق ذاته، فإنه يسـعى إىل أن يكـون لديـه مفهـوم إيجـايب 

  ) 21، ص 1992سامرة ومنر، ( .وواقعي عن ذاته

أهـداف اإلرشـاد " كرومبلتـز"أما فيام يختص بالعالقة بني املرشد واملسرتشد فقد حدد 

  : النفيس خاصة عند مساعدة العميل يف حل مشكلة ما يف ثالث نقاط

  .حالة كل عميليجب أن تكون أهداف اإلرشاد النفيس قادرة عىل التفريق بني  .1

يجب أن يكون هدف إرشاد كل عميل يتفق مع العميل ولـيس بـالرضورة أن يكـون  .2

 .مطابًقا لقيم وأهداف املرشد

إن أهداف اإلرشاد النفيس ميكن الحصول عليها من خالل ما يجـب أن نالحظـه عـىل  .3

  )Krumblotz,1966, P.153( .كل عميل

مـثـل يف تـسـهيل عملـيـة االختـيـارات يت" 1969تيـلـر "إن ـهـدف اإلرـشـاد اـلـنفيس عـنـد 

  )Tyler,1969,P.13(       .ملجموعة الناس

فإن العالقة اإلرشادية تهـدف إىل تحسـني أو إعـادة تحسـني الصـحة " باترسون"وعند 

 Patterson,1971( .العقلية والتوافق أو كالهام بالنسبة للمشـرتكني يف مجموعـة اإلرشـاد

,P.111 (  

يف تقييمه للعقالنية والبحث يف اإلرشـاد السـلويك، إىل أن " 1965ومبلتز كر"ولقد أشار 

السبب الرئييس يف وجود اإلرشاد قد بنى عىل حقيقة أن لدى األفـراد مشـكالت مختلفـة، 

وهم غري قادرين عىل حلها بأنفسـهم، ويـذهبون إىل املرشـدين النفسـيني وىف اعتقـادهم 

 لحـل مشـاكلهم، وأن الهـدف الـرئييس لإلرشـاد ًأنهم سيقدمون إليهم بعضا من املساعدة

 .النفيس عندئذ هو مساعدة كل عميل يف حل مشاكله التي يبحث عن املساعدة يف حلهـا

)Krumblotz,1965.PP.383-384(   
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 بوجود رأي عام لدى املرشدين يتلخص يف النقاط Arbuckle" 1975أربوكل "ويعتقد 

  :التالية

 املوضوعات التي عند من لديهم قدرة عـىل التصـميم أن االعتقاد اإلنساين يؤثر عىل .1

  .الذايت أو اإلرادة الذاتية

 .إن املرشدين يساعدون املسرتشدين عىل التحرك نحو تقبل الذات وفهم الذات .2

إن اإلرشاد النفيس يساعد عىل منو وتطـور األفـراد نحـو مسـتوى كبـري مـن األخـالق  .3

 .وعىل األخص األخالق تجاه الذات

 املوضوعات عىل أساس حاجة املسرتشد أفضل من بنائهـا عـىل أسـاس يجب أن تبنى .4

  )Arbuckle,1975,P.181(.حاجة املرشد

  :من خالل ما تقدم فإن أهداف اإلرشاد النفيس تدور حول النقاط التالية

  .رضورة أن تراعى هذه األهداف الفروق الفردية بني املسرتشدين .1

 . وزيادة مساحة التوافق النفيس لدى العمالءتحسني الصحة النفسية .2

أن يشرتك كل من املرشد واملسرتشد عند وضع األهداف، حتى يصبح األخـري مشـاركًا  .3

 .بقوة يف خطة اإلرشاد والسعي إىل تحقيقها

 .املساعدة يف إزالة التشوهات أمام إدراك العميل، ألن اإلدراك قوة كامنة لديه .4

ذات لـدى املسرتشـد، والعمـل عـىل إعطائـه الفرصـة اإلميان بوجود دافع تحقيق الـ .5

 .لتحقيق ذلك

يجب أن تتفق أهداف اإلرشاد النفيس مع حاجة العميل وليس بالرضورة مع حاجـة  .6

 .املرشد

  :اإلرشاد النفيس والعالج النفيس

  :عنارص االتفاق بني اإلرشاد النفيس والعالج النفيس: أوالً

  وحل املشكالت وتحقيـق التوافـق الـنفيس يلتقي كل منهام عند خدمة الفرد نفسيا

  . والصحة النفسية

 يحتاجان إىل معلومات واحدة لدراسة الحالة. 

  اـسـرتاتيجيات وأـهـداف ـكـل ـمـنهام واـحـدة وـهـي اإلـسـرتاتيجية اإلمنائـيـة والوقائـيـة

 .والعالجية
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 ـل ـة العــالج مـث ـة اإلرشــاد وعملـي ـد : اإلجــراءات واحــدة يف عملـي الفحــص، تحدـي

 . إلخ...املشكلة،التشخيص

  علم النفس العالجي كال من اإلرشاد العالجي والعالج النفيس يضم  . 

  :بعض عنارص االختالف بني اإلرشاد النفيس والعالج النفيس: ًثانيا

  يهتم اإلرشاد النفيس باألفراد األسوياء والعاديني، أي الذين مل تصـل مشـكال تهـم إىل

 .املرض النفيس

 شـاد الـنفيس تكـون أقـل خطـورة وأقـل تعقيـدا مـن أن املشكالت التي يبحثهـا اإلر

 . املشكالت التي يتعامل معها العالج النفيس

  يف اإلرشاد النفيس مسؤولية كبرية عيل املسرتشدين وذلك إلعادة التوازن يف حـاالتهم

النفسية املضطربة، أما يف حالة العالج النفيس، فإن مسؤولية املعالجني كبرية ويقـوم 

 . رية ليعيد للمربض توازنه النفيس وتنظيم شخصيتهاملعالج بجهود كب

  يف اإلرشاد النفيس فإن املشكالت يتم حلها عىل مستوى الوعي والشعور، يف حـني أن

 . حل املشكالت التي يهتم بها العالج النفيس ترتكز عىل استخدام عمليات الالشعور

   املعلومـات التـي من املمكن يف حالة اإلرشـاد الـنفيس أن يسـتخدم املرشـد الـنفيس

ًحصل عليها استخداما معياريا، مبعنى أن يكـون يف اسـتطاعته أن يقـارن حالـة هـذا  ً

املسرتشد كام تدل عليها املعلومات املتوافرة لديه عن مـن هـم يف مثـل حالتـه، أمـا 

املعالج النفيس فغالبا يعتمد عىل معلومات خاصة بالحـاالت املرضـية الفرديـة التـي 

  . يتعامل معها

  تاج اإلرشاد النفيس إىل وقت أقل من عملية العالج النفيسيح . 

   ـيـتم تـقـديم ـخـدمات اإلرـشـاد اـلـنفيس ـعـادة يف اـملـدارس والجامـعـات واملؤسـسـات

االجتامعية األخرى، يف حني يتم تقديم خدمات العالج النفيس يف عيادات متخصصـة 

  . أو يف املستشفيات والدوائر الطبية

  :يتضح مام سبق ذكره

o ًفرق بني اإلرشاد النفيس والعالج النفيس ليس إال فرقا يف الدرجة ولـيس فرقـا يف أن ال ً

  .النوع

o  أنه فرق من حيث العميل وليس من حيث العملية، فالعميل يف اإلرشاد يكاد يكون سوبا أو 
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هو كذلك ومن ثم يتحمل مسئولية أكرب من التخطيط واتخاذ القرارات، يف حني نجد 

ج النفيس مريض، وال يجوز أن يتحمل القدر نفسه من املسـئولية أن العميل يف العال

 .التي يتحملها زميله يف عملية اإلرشاد

  :أبعاد عملية اإلرشاد

وصـًفا ) Morril, Oetting and Hurst,1974(لقـد قـدم مـورل وأوتـنج وهريسـت 

الثالثـة لنموذج األبعاد املتداخلة للخدمة اإلرشادية بالشكل التاىل الذي يتضمن الجوانب 

  :التالية

  .املستفيدون من عملية اإلرشاد .1

 .أهداف عملية اإلرشاد .2

 .الوسائل املستخدمة يف عملية اإلرشاد .3

  
  )35، ص 1988أبو عيطة، (

  :املستفيدون من عملية اإلرشاد: أوالً

عن طريـق تقـديم الخدمـة اإلرشـادية املبـارشة للمسرتشـد وجهـا لوجـه مـع : الفرد .1

القـة خاصـة يشـرتك فيهـا الطرفـان، وتقـوم عـىل أسـاس املرشد، وهي تعتمد عىل ع

التفاعل، وهي ذات مسـئولية مبـارشة مـن قبـل املرشـد واملسرتشـد، وتسـتخدم مـع 

  .الحاالت الخاصة جدا والتي ال ميكن تناولها يف اإلرشاد الجمعي

  وتتمثل يف أفراد األرسة الواحدة، أو األقارب، ويقوم اإلرشـاد لهـذه : الجامعات األولية  .2
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ٍاملجموعة بهدف مساعدة جميع أعضائها، ألن كل فرد منهم له تأثري عال عىل الفـرد 

املسرتشد، ألنه يرتبط معهم بعالقات شخصية مبارشة من خالل الحياة اليومية، وعن 

طريق عرض املشكالت ومناقشتها ووضع الحلول املناسبة لها يستطيع أن يتعرف كل 

 .ه املحدد لهعضو من أعضاء هذه الجامعة عىل دور

مثـل طـالب فصـل والـذين : الجامعات التي تربطها عالقات انتامئية لجامعة أخـرى  .3

.. ينتمون إىل جامعة املدرسة،  مشكالت املعاقني والـذين ينتمـون إىل املجتمـع ككـل

يقوم اإلرشاد بتقديم املساعدة ملثل هذه الجامعات وذلك لتحقيق التوافق والتكيف 

قوة االنتامء إىل الوطن عن طريق تعزيز انتامئهم معا تحقيقا ألفرادها والتأكيد عىل 

 .ملصالحهم املشرتكة

  : أهداف عملية اإلرشاد: ثانيا

أهـداف اإلرشـاد       : أهداف منائية ووقائية وعالجية، متت اإلشارة إليها سابقا يف موضوع

  .النفيس

  : األساليب املستخدمة يف تحقيق العملية اإلرشادية: ًثالثا

ات اإلرشاد الفردي والجامعي التي تهدف إىل مسـاعدة الفـرد يف التغلـب عـىل خدم .1

  .مشكالته

االستشارة والتدريب للعـاملني باملجـال أو لألفـراد الـذين يحيطـون باملسرتشـد مثـل  .2

الوالدين واملدرسـني أو العـاملني باملدرسـة أو املسـتجدين مبهنـة اإلرشـاد، أو لطلبـة 

شاركة يف جلسات اإلرشاد الجمعي، ويقوم املرشد بالتأثري اإلرشاد أثناء التدريب أو امل

 .عىل املجموعة بشكل يصحح بعض مفاهيمهم عن ذواتهم

وـسـائل اإلـعـالم املرئـيـة أو الـسـمعية أو املكتوـبـة الـتـي يـسـتفيد منـهـا جمـيـع أـفـراد  .3

ولقد تقدمت هذه الوسائل وخاصة يف ..... املجتمع، مثل التلفزيون، اإلذاعة، الندوات

 .ا وذلك عن طريق تقديم الخدمات اإلرشادية عن طريق الكمبيوترأمريك

  : العملية اإلرشادية والعالقة اإلرشادية

العملية اإلرشادية هي مواجهة حقيقية بني شخصني أو أكرث بني املرشد واملسرتشد أو بـني 

   املرشد واملسرتشدين كام يف اإلرشاد الجامعي، حيـث يقـوم املرشـد بتـوفري جـو نـفيس ميكـن
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. للمسرتشد من خالله أن يتعرف عىل نفسه يف الحارض، وما ميكن أن يقوم به يف املستقبل

وهذه املعرفة ميكن أن تقوده إىل توظيـف قدراتـه وإمكاناتـه أحسـن توظيـف، ويصـبح 

ًشخصا نافعا ملجتمعه وميكن له أن يحـل مشـكالته بنفسـه ، ص 1993العـيل وآخـرون، ( .ً

278(  

  : شاديةالعالقة اإلر

تعترب العالقة اإلرشادية حجر الزاوية يف عملية اإلرشاد وميكـن وصـف حـدود العالقـة 

  : اإلرشادية بأنها

 وليست عالقة صداقة. عالقة مهنية.  

 عالقة احرتام متبادل بشكل متزن، فال هي حنو زائد وال هي تعامل رسمي متزمت. 

 هـذا التفاعـل واالتصـال، عالقة تفاعل واتصال بني املرشـد واملسرتشـد، ومـن أشـكال 

االتصال اللفظي والتلميحات، واملرشد يختار عنارص يركز عليها وأخرى يتخطاها حتى 

 .يتم التواصل بينه وبني املسرتشد

  : الجو النفيس يف الجلسة اإلرشادية

  : تتميز الجلسات التي يسودها جو نفيس صحي بعدة مميزات منها

تسـاعد عـىل أن يبـوح املسرتشـد بكـل أرساره : سرتشـد الثقة املتبادلـة بـني املرشـد وامل-أ 

للمرشد وهـو يشـعر بـاألمن والطأمنينـة، وهـذا الشـعور بـاألمن والطأمنينـة تجعلـه 

تعترب مـن أهـم أخالقيـات " الرسية املطلقة"يواظب عىل  حضور الجلسات، لهذا فإن 

  .املرشد

ى املرشد رغبة مخلصة يف ًالبد أن تتضح للمسرتشد متاما أن لد:  االستعداد للمساعدة-ب 

 .املساعدة وبذل الوقت والجهد، وأن يتضح ذلك باألفعال وليس باألقوال

أي يجب عىل املرشد أن يتقبل املسرتشـد كـام هـو، فـال يوجـه :   التقبل غري املرشوط-ج 

  .ًإليه اللوم أو إطالق األحكام عليه فيزيد املشكلة تعقيدا

 املالحظة من جانب املرشد عمل هـام يجـب أن حسن االستامع ودقة:  حسن اإلصغاء-د 

  .يشعر به املسرتشد الذي يسرتسل يف البوح مبشاعره

عىل املرشد أن يعرف حدود دوره يف اإلرشـاد، وكـذلك املسرتشـد :  املسئولية املشرتكة-هـ 

ًيعرف دوره يف عملية اإلرشاد، فعىل سبيل املثال ال يجب أن يعرض املسرتشد أمرا عىل 

  .س له عالقة باملشكلة األساسيةاملرشد لي
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املرشد ليس سلطة، فاحرتام شخصية املسرتشد وتقريره مصريه أمـور توجـب :  التسامح-و 

  .التسامح معه، والعالقة اإلنسانية القامئة عىل التسامح يجب أن يشعر بها املسرتشد

  : مراحل العملية اإلرشادية

  : ا وهذه املراحل هيتسري عملية اإلرشاد يف مراحل مرنة ميكن تعديله

  : تحديد األهداف) 1

ًإن الهدف األسايس لإلرشـاد الـنفيس هـو هـدف عالجـي، إال أن هنـاك أهـدافا عامـة 

  : لعملية اإلرشاد منها

 العمل عىل فهم الذات وتقديرها وتحقيقها. 

 مساعدة املسرتشد عىل االستبصار بأسباب مشكالته. 

 التوافـق الـنفيس وتعـديل السـلوك مساعدة املسرتشد عىل إخراج مشاعره وتحقيـق 

 .وتحقيق الصحة النفسية

  :منها: أما األهداف الخاصة للعملية اإلرشادية

  الحل اإلجرايئ للمشكلة التي يعاىن منها املسرتشد من خالل عالقـة إرشـادية ناجحـة .

إذا تم تحديد الهدف الخاص بكل دقة فـذلك يسـاعد كافـة األطـراف مثـل املرشـد (

 ).طراف األخرى يف تحديد دور كل منهم بوضوحواملسرتشد واأل

  :جمع املعلومات وتحليلها) 2

يأيت املسرتشـد إىل املرشـد وال يعـرف الثـاين عـن األول شـيئا، فعـىل املرشـد أن يجمـع  

املعلومات من كافة مصادرها عن املسرتشد، حتى يستطيع املرشـد أن يفهـم وأن يتعـرف  

ومات تلخص وتحلل لتكون األسـاس يف تخطـيط عىل حاجات املسرتشد،  وبعد جمع املعل

مبديئ مرن للربنامج اإلرشادي، وميكن تعديل الربنامج أثناء الجلسات عىل ضـوء مـا يصـل 

  . إليه املرشد من معلومات جديدة يدىل بها املسرتشد

  : التشخيص) 3

  :ميكن أن يتم التشخيص يف مستويات ثالثة

 التي تتجمع حول مشاكل املسرتشـد حيث يتم غربلة املعلومات: التشخيص املسحي 

من خالل املقاييس واالختبارات املختلفة، بحيث ميكن تحديد قـدرة املسرتشـد عـىل 

 .العمل واإلنجاز، وأين تقع املشكلة
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 يهدف إىل تعرف املشكالت املحـددة التـي يعـاىن منهـا املسرتشـد : التشخيص املحدد

 .والعوائق التي تحول دون حل تلك املشكلة

 حيث يتم التفريق والتمييز بني أعراض مشـكلتني أو أكـرث لتحديـد : ص املركزالتشخي

أي منهام التي يشكو منها املريض، وهذا يحتاج إىل الفحص الدقيق للمعلومات مـن 

 .املسرتشد والتدريب والخربة املتوافرة لدى املرشد

  ):وضع برنامج إرشادي مناسب(اتخاذ القرار ) 4

 مج اإلرشـادي هـو مسـؤولية مشـرتكة بـني كـل مـن املرشـد اتخاذ القرار بشأن الربنـا

 .واملسرتشد، إال أن خربة املرشد هنا تؤهله ألن تكون القيادة له

  إن عملية اتخاذ القرار حول الربنامج اإلرشـادي املناسـب هـي يف الحقيقـة مسـاعدة

: املناسبة لحل مشكلته وتعتمد عىل املرشد للمسرتشد يف وضع الخطوات واإلجراءات

شخصـية * التشخيص املركز للمشـكلة * تحليل املعلومات *  فهم أهداف الربنامج *

 . املسرتشد والبيئة التي يعيش فيها

  ) وضع الخطة اإلرشادية موضع التنفيذ: (املعالجة واإلرشاد) 5

  :عند التنفيذ البد من اتخاذ مجموعة من التدابري أهمها

 ربنامجالتعاون التام بني األفراد ذات العالقة بال . 

  تحديد مسؤوليات كل طرف . 

  وضع خطة زمنية مرنة للتنفيذ . 

  تحديد كيف تبدأ عملية اإلرشاد وزمن بدء هذه العملية. 

 اجتامعات دورية لدراسة نتائج مراحل وخطوات التنفيذ . 

 ثم التقويم. 

  : التقويم ) 6

  .يذههو محاولة لتحديد قيمة الربنامج اإلرشادي الذي تم التخطيط له وتنف

  : محكات التقويم، يستند التقويم عىل محكات منها* 

 هل استطاع أن يحقق التوافق العام والصحة النفسية . 

 هل نقصت املشكالت الشخصية واالنفعالية . 
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 هل تحسن االتجاه، والشعور باألمن واالستقرار . 

  زيادة اإلقبال عىل خدمات املرشد . 

  :  آراء كثريين منهممتغريات التقويم، يتوقف التقويم عىل* 

 املرشد وتدريبه وخرباته واتجاهاته وأخالقياته. 

 املسرتشد ومدى إقباله واستبصاره. 

  املشكلة وما حدث لها من حيث عمقها وحدتها . 

  الزمان واملكان وتوافر املعلومات والوسائل . 

 طريقة اإلرشاد ومدى كفايتها ومترس املرشد يف استخدامها. 

  : من أهم هذه األساليب:أساليب التقويم* 

  حيث تسـتخدم عـدة وسـائل منهـا التقـارير الذاتيـة التـي يكتبهـا : التقويم املسحي

 .املسرتشد عن نفسه قبل وأثناء العملية اإلرشادية ويصف فيها مدى تقدم حالته 

 وتأخذ عـادة شـكل تصـميم البحـث ذي املجموعـات، وىف هـذه : التقويم التجريبي

مل (مبجموعـة ضـابطة ) تم تطبيق الربنامج عليها (جريبية الطريقة تقارن مجموعة ت

فإذا تبني أن أفـراد املجموعـة التجريبيـة تحسـنوا بدرجـة لهـا ) يطبق الربنامج عليها

 . قيمت العملية اإلرشادية عىل أنها ناجحة داللتها، 

  :الجانب األخالقي يف اإلرشاد النفيس

ني ما يجـب أن يكـون ومـا ال يجـب، ال شك أن لكل مهنة قواعد أخالقية تحكمها، وتب

وهذه القواعد أو األسس البد منهـا ألنهـا يف النهايـة هـي التـي تحكـم عـىل مـدى اتبـاع 

  .صاحب هذه املهنة الجانب األخالقي عند مامرسته لهذه املهنة من عدمه

  :ومن أهم هذه القواعد األخالقية يف مجال اإلرشاد النفيس ما ييل

 املعلومات التي جمعها املرشد النفيس عن املسرتشـد سـواء عـن ونعنى بها، أن: األمانة-1

طريق االستامرات أو املقابلة اإلرشادية، هى مبثابة أمانة لديه ال يجب البوح بها، ألنها 

  .متثل أرسار العميل يف حوزته

خاصة فيام يخص مهنته يف مجال اإلرشاد النفيس بصفة عامة والعملية : التسلح بالعلم-2

   بصفة خاصة، سواء عن طريق الحصول عىل درجات علمية يف التخصـص أو اإلرشادية
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دورات تدريبية حول موضوعات اإلرشاد النفيس، حتى ميكنه الوقوف عىل أرض صلبة 

  .عند إدارته للجلسات اإلرشادية عىل سبيل املثال

 أن يـشـعر املرـشـد اـلـنفيس، ـبـل وأن يفـهـم أن املسرتـشـد إنـسـان يحـتـاج إىل: اإلنـسـانية-3

ـات الـتـي تـعـوق مـنـوه الـسـلويك، ورضورة  ـة العقـب مـسـاعدته يف ـحـل مـشـكالته وإزاـل

مـسـاعدته ـعـىل أداء الخدـمـة اإلرـشـادية حـتـى تتـسـع مـسـاحة الـسـوية ـعـىل حـسـاب 

  .الالسوية لدى املسرتشد

عندما يستطيع املرشـد تكـوين عالقـة قويـة مـع املسرتشـد، فيجـب عليـه أال : األخالق-4

روج ـعـن القواعـد األخالقـيـة، وذلـك حـيـنام يـسـتخدمها يسـتخدم ـهـذه العالقـة ـبـالخ

  .لتحقيق مآرب خاصة ومصالح ذاتية

  : املرشد–املدرس 

املدرس املرشد هو أحد املدرسني الذين يتم تدريبهم وفق منهج معني، ويتم اختيـاره "

بحيث يكون نشيطا متحمسا لعمله وال يكتفي بالتدريس فقط، وإمنا يتعـدى نشـاطه إىل 

 مشكالت الطالب، فيعرف أخبارهم ويتعرف عىل أحاسيسـهم وقـدراتهم، يف أن يتدخل يف

كثري من األحيان يستطيع املدرس أن يساعد الطالب أكرث مام يستطيع أن يقدمه لهـم أي 

  . مختص وأي مرشد مؤهل

فاملدرس املرشد إذن هو املدرس الحايل نفسه، ولكنه يقوم إىل جانب التدريس بـبعض 

إلرشادية البسيطة، وميكن تدريبـه عـن طريـق بـرامج تقـدم لهـم يف الخدمات واألعامل ا

أثناء الخدمة لفرتات قصرية متالحقة، ذلك أن املـدارس تضـم أعـدادا كبـرية مـن الطـالب 

الذين يكونـون غالبـا أحـوج إىل مـن يرشـدهم ويقـدم لهـم العـون، والنصـح واملسـاعدة 

  )230، ص 1993العيل وآخرون، ( "ليتمكنوا من حل املشكالت الكثرية التي تواجههم

 املرشد بعض عمليات اإلرشـاد، إال أنـه يجـب أال يتحـول إىل -ورغم مامرسة املدرس" 

 مرشـد فلـه حـدود يجـب أال -مرشد عن طريق املامرسة، وحتى عنـدما يعمـل كمـدرس 

يتخطاها، فمثال ال يستخدم إال ما يجيد مـن وسـائل اإلرشـاد، وال يحـاول الـدخول مجـال 

 املرشد حني يقوم مبـا يجـب أن يقـوم بـه يف حـدود إعـداده -رشاد العالجي، فاملدرس اإل

  )139، ص 1992سليامن، ( "واختصاصه ثم إحالة ما يحتاج تخصص أكرث إىل املرشد 
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  : املرشد–خصائص املدرس 

 املرـشـد مبجموـعـة ـمـن الـصـفات الشخـصـية والخـصـائص -يـجـب أن ـيـتحىل اـملـدرس "

 جانب كفايته العلمية وتأهيله األكـادميي وخربتـه العمليـة يف ميـدان اإلرشـاد الذاتية إىل

 املرشـد إنسـانا -النفيس، وترتكز معظم هـذه الخصـائص الشخصـية يف أن يكـون املـدرس

ملتزما بالقيم االجتامعية، مؤمنا بأن من يتعامل معهـم أيضـا أشـخاص يجـب احـرتامهم، 

التهم، كام يعرف كيف ومتى يحـول الطـالب وتقدير قدراتهم ومساعدتهم عىل حل مشك

إىل املتخصصني الذين يستطيعون تقديم املساعدة لهم حينها يشعر أنه ليس بإمكانه هو 

  )140، ص 1992املرجع السابق، (."القيام بذلك

  :دور املدرس ـ املرشد

  :  املرشد بعدد من األدوار يف املدرسة وميكن تلخيصها فيام ييل-يقوم املدرس 

 هيد بإقامة مناخ نفيس صحي للتالميذ داخل الفصل وخارجهالتم .  

  تعريف الطالب باإلرشاد النفيس وأهميته وتشجيعهم عىل االستفادة من خدماته . 

 مساعدة الطالب العاديني من الناحية النامئية والوقائية ورعاية منوهم النفيس. 

 ة لتحديـد اسـتعدادات املساعدة يف إجـراء االختبـارات واملقـاييس الرتبويـة والنفسـي

 .وقدرات الطالب وتنميتها

 محاولة اكتشاف حاالت سوء التوافق املبكرة لدى الطالب والعمل عىل مساعدتهم . 

   محاولة ربط التـدريس باإلرشـاد ويحـدد املوقـف التعليمـي الـذي يصـلح كموقـف

 . إرشادي

  ،خاصـة األرس تدعيم الصلة بني املدرسة واألرسة واالتصال بالوالـدين بطـرق مختلفـة 

 .التي يحتاج مساعدتها إلرشاد الطالب غري املتوافقني

   إقامة عالقة ودية مع الطالب وأن يكسب ثقتهم حتى يفيض إليهم الطالب أصـحاب

  .املشكالت ما يشعرون به من إحباطات أو سوء توافق
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  املقابلة اإلرشادية

Counseling interview  

  

تعترب املقابلة اإلرشادية من الخطوات األساسـية للعمليـة اإلرشـادية، حيـث تـتم بـني 

دة اإلرشـادية بعـد مقابلـة شخصني، أحدهام املرشد، وهو الشخص املؤهل لتقديم املساع

والشخص اآلخر وهو املسرتشد الذي يف حاجة إىل طلب الخدمة اإلرشادية مـن » متعمقة 

  .املرشد، وبالتايل تصبح املقابلة اإلرشادية هي عالقة مهنية

  : تعريف املقابلة اإلرشادية

ادية، لقد تم تعريف املقابلة اإلرشادية من قبل الكثـري مـن املهتمـني بالعمليـة اإلرشـ

  : ومن زوايا مختلفة نختار من بينها ما ييل

عـددا مـن التعـاريف مـن بينهـا، " املقابلة اإلرشادية"يف كتابه " 1992عمر "فقد ذكر 

حيث عرفت املقابلـة اإلرشـادية بأنهـا قلـب اإلرشـاد الـنفيس، "  Strang سرتانج"تعريف 

ت مالمحهـا األساسـية حيث تشتمل عىل عدد من الفنيات التي تسهم يف نجاحه، وقد ميز

إن املقابلة اإلرشادية عبارة عن عالقة مواجهة دينامية وجها لوجـه بـني املسرتشـد : بقولها

الذي يسعى يف طلب املساعدة لتنمية استبصاراته التي تحقق ذاته، وبني املرشـد الـنفيس 

عمـر، (  .القادر عىل تقديم هذه املسـاعدة خـالل فـرتة زمنيـة معينـة ويف مكـان محـدد

  )53، ص 1992

عالقة اجتامعية مهنية دينامية وجها لوجه بني املرشد واملسرتشد " 1980زهران "وعند 

يف جو نفيس آمن يسوده الثقة املتبادلة بني الطرفني بهدف جمع معلومات من أجل حـل 

املشكلة، أي أنها عالقة فنية حساسة يتم فيها تفاعل اجتامعي هادف، وتبـادل معلومـات 

 واتجاهات، ويـتم خاللهـا التسـاؤل عـن كـل يشء، وهـي نشـاط مهنـي وخربات ومشاعر

  )116، ص 1980زهران، ( .هادف، وليست محادثة عادية

 ويف املقابلة اإلرشادية يواجه املسرتشد موقف العالج ألول مرة، ولقد وصل إىل مرحلة 

 إىل أن يفهـم من اإلحساس بأن مشاكله هي إىل حد ما من صنعه، وقرر فعال أنـه يحتـاج

نفسه وانفعاالته ودوافعه  ومشاعره، وألنه قد وصل إىل هذا اإلقناع سيكون أكرث مـيال إىل 

القـايض وآخـرون، ( .أن يكشف عن حياته الداخلية بأكرب قدر ممكن دون عنت أو إرهاق

   )101،  ص 1981
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، البـد عند بداية املقابلة اإلرشـادية"  Stwart &Cashستيوارت وكاش"ويذكر كل من 

وأن يسبقها تقييم للمشاعر الشخصية للمرشد نفسه، وال يجب أن يخلط ما بني مشـاعره 

  :كام اقرتحا بعض النقاط التي ميكن مناقشتها مع املسرتشد منها. ومشاعر املسرتشد

 طبيعة عمله أو مركزه العميل وكيف تلعب مهارة املقابلة ودورها يف ذلك .  

 لفة من األفرادكيفية تعامله مع األمناط املخت . 

 التدريب الذي تلقاه من أجل وظيفته إن وجد .  

 ما أفكاره الداخلية تجاه بعض األفراد املتميزين .  

  عىل رضورة توجيه بعض األسئلة العامة للمسرتشـد " ستيوارت وكاش"ويؤكد كل من

 والتي تزيل الرهبة الخاصة باللقاء األول، ثم تتدرج بعد ذلك إىل املشكلة التي يعاين

  )Stwart & Cash. ،2000(. منها املسرتشد

  :أنواع املقابالت اإلرشادية

" 1998الخطيـب، "يتم تصنيف املقابالت اإلرشـادية إىل تصـنيفات متنوعـة، فيصـنفها 

  :ثالثة أنواع عىل النحو التايل

  :من حيث الغرض من املقابلة وهو: النوع األول

  . وتهدف إىل التعرف عىل طبيعة املشكلة primary interview املقابلة األولية ) أ

وتهـدف إىل تشـخيص املشـكلة التـي  diagnostic interview املقابلـة التشخيصـية ) ب

  . يعاين منها املسرتشد

و تهدف إىل تقـديم معلومـات محـددة  counseling interview املقابلة اإلرشادية ) ت

  · توجيه بسيط من املرشد إىل املسرتشد ويحتاج فيه إىل 

وتهـدف إىل تقـديم املسـاعدة املمكنـة  therapeutic interview املقابلة العالجيـة ) ث

للمسرتشد لالستبصار مبشكلته، وبالتايل إيجاد الحلول املناسبة لها، وبهذا تفيد املقابلـة 

  . اإلرشادية العالجية يف مجال اإلرشاد والعالج النفيس ما أمكن

  :طبيعة تكوينها، وميكن توضيحها عىل النحو التايلمن حيث : النوع الثاين

 وتتكـون مـن مرشـد  individual counseling interview الفردية اإلرشاديةاملقابلة ) أ

  .ومسرتشد



  دليلك لربامج اإلرشاد النفيس                                                                            الباب األول 
  

- 47 - 
 

 وتتكـون مـن مرشـد  group counseling interviewاملقابلة اإلرشـادية الجامعيـة ) ب

ىص الحاالت إىل تسـعة أعضـاء ومجموعة من املسرتشدين الذين ال يزيد عددهم يف أق

  . تجمعهم مشكلة واحدة

  :من حيث أسلوب األداء والتبصري، وميكن توضيحه عىل النحو التايل: النوع الثالث

وهـي تنطلـق مـن وجهـة  direct counseling interview املقابلة اإلرشادية املبـارشة) أ

 رضورة تنظـيم يف العمليـة اإلرشـادية، حيـث تؤكـد عـىل" وليامسون وباترسـون"نظر 

أسلوب العمل يف املقابلة، واتباع خطـوات محـددة، عـىل املرشـد االلتـزام بهـا، وفيهـا 

يكون هو محور املقابلة اإلرشادية، بحيث يتوىل توجيه املقابلـة كـام يراهـا هـو تبعـا 

لحالة املسرتشد  الذي يخضع لتعليامت املرشد أثنـاء سـري املقابلـة، وبهـذا يكـون دور 

  . املرشد) حلول(يا، مبعنى أنه متلق لقرارات املسرتشد سلب

 وهـي متـأثرة  indirect counseling interviewاملقابلـة اإلرشـادية غـري املبـارشة) ب

يف اإلرشاد املتمركز حول املسرتشد، باعتباره مركـز املقابلـة اإلرشـادية " روجرز"باتجاه 

د مـع املسرتشـد، كـام ال غري املبارشة، من خالل تواصله اللفظي وغري اللفظي واملحدو

يسمح للمرشد أن يقرع موضوع املقابلة، أو يحـدد خطـوات تنفيـذها، أو يقـدم أيـة 

حلول، فيام يسمح له فقط أن يساعد املسرتشد عىل إدراك حقيقة مشاعره واتجاهاته 

وقيمه، ومن ثم إدراكه لذاته مام يؤول إىل تحديد مشكلته، وبعدها يكـون املسرتشـد 

  ) 294 -  293، ص 1998الخطيب، (.ر مبشكلتهمهيئا لالستبصا

  أوجه االختالف بني األسلوبني

  

 املقابلة اإلرشادية غري املبارشة املقابلة اإلرشادية املبارشة

 . ترتكز الجهود حول املسرتشد- . ترتكز الجهود حول املرشد -

 يوجه املرشد املسرتشد نحـو الحلـول التـي -

  .يراها مناسبة ملشكلته

ـىل تبصــريه  يســاعد-  املرشــد املسرتشــد ـع

بالحلول، وعليه أن يختار منها ما يشـعر 

  .أنه يساعده عىل حل مشكلته

 يهتم املرشد بدراسة الحالـة والرتكيـز عـىل -

سامت الشخصية وظروفه ويجمـع كثـري 

  .من املعلومات حوله

 يهتم املرشد بدراسـة اتجاهـات املسرتشـد -

ومشاعره الفنيـة، والتـي تكـون سـببا يف 

  .مشكلته التي يعاين منها
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 يعطي املرشد صورة عامة للمسرتشـد عـن -

ـه أو  ـنجح فـي ـن أن ـي ـا ميـك ـه وـم إمكاناـت

  .يتكيف معه من خالل دراسته للحالة

 يعطي املرشد صورة عن نفسه، كام يراها، -

ـم  ـا أن يفـه ـن خاللـه ـد ـم وـعـىل املسرتـش

نفسه ويتخـذ قـراره بنفسـه تجـاه حـل 

  .مشكلته

 ميكن االعتامد عىل املعلومـات، وال تطبـق -  .ات مفيد يف هذا األسلوب تطبيق االختبار-

  .االختبارات إال عند الرضورة

ومهام يكن من أوجه االختالف بني هـذين األسـلوبني ىف املقابلـة، فـإنهام يشـرتكان ىف 

احرتامهام للمسرتشد، وىف تقبلهام له، وكذلك يتفقان ىف االعتقاد بـأن كـل فـرد يحـاول أن 

ذاتـه، وأن لديـه مـن اإلمكانـات مـا يتـيح لـه هـذا، وهـام يعتمـدان عـىل تعـاون يحقق 

ًاملسرتـشـد ومـشـاركته يف العملـيـة اإلرـشـادية، ويتـفـق األـسـلوبان أيـضـا يف أن دور املرـشـد 

األسايس هو أن ينصت ويتعلم، ويحاول أن يفهم املسرتشـد، وأن يكـون حساسـا لكـل مـا 

  )145، ص 1975مرىس، ( . عنه من انفعاالتيصدر عن املسرتشد من أراء ولكل ما يعرب

  :أهمية املقابلة اإلرشادية

املقابلة اإلرشادية أداة أساسـية ذات أهميـة كـربى يف العمليـة اإلرشـادية للمرشـدين 

فاملقابلة اإلرشادية مبا توفره للمسرتشدين من تقويم موضوعي عىل أسس . "واملسرتشدين

ً مبـارشة لهـم ومـواجهتهم عـن قـرب وجهـا لوجـه، علمية من القياس النفيس، ومالحظـة

وجمع املعلومات الالزمة عنهم، ووضع الخيارات والبدائل املتاحـة أمـامهم، ومسـاعدتهم 

عىل اختيار األنسب منها من أجـل اتخـاذ قـراراتهم بأنفسـهم وتسـهيل معوقـات منـوهم 

 الفرـصـة الـشـخيص وتـطـورهم االجتامـعـي والرتـبـوي واملهـنـي، تـسـهم بفاعلـيـة يف إتاـحـة

للمسرتشدين عىل تنمية استبصاراتهم الداخلية، والتعبري عن مشـاعرهم بحريـة، وتطـوير 

تفاعالتهم االجتامعية، واختيار اتجاهاتهم النفسية، مام يحقق يف النهاية الهدف العام من 

املقابلة اإلرشادية، وهو إعادة بناء شخصيات املسرتشدين، وتنميتها مبـا يحـدث التـأثري يف 

  )61، ص 1992عمر، ( ."هم، حيث ميكن أن تتغري وتتبدل نحو األفضلسلوك

  :أهداف املقابلة اإلرشادية

عندما يتقابل املرشد واملسرتشد، ال بد وأن يكون ىف ذهن املرشد مخطط وأهداف من 

  :تلك املقابلة وميكن تلخيصها عىل النحو التايل

  مساحة من الثقة املتبادلة وتفسـريالحصول عىل البيانات واملعلومات، والعمل عىل إتاحة  .1
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بعض املعلومات من قبل املسرتشد ومناقشتها، وليس معنى ذلك أن يسـعى املرشـد 

ًإىل معرفة أرسار املسرتشد، بل يجب أن تكـون أسـئلته طبيعيـة وأن يكـون حـذرا يف 

  .هذا الشأن

 وأن يشـعر إقامة عالقة مهنية بني املرشد واملسرتشد، وليك تنجح هذه العالقة ال بـد .2

املسرتشد باالرتياح تجاه املرشد، وقد يأيت ذلـك عنـدما يشـعر املسرتشـد بـأن املرشـد 

ًالجالس أمامه يهتم بشدة مبشكلته ومتفرغا ملسـاعدته، وتـتم هـذه العالقـة عنـدما 

يشعر املسرتشد بأن املرشد يحرتم مشاعره واتجاهاتـه وأفكـاره، وأن يتحمـل املرشـد 

  . يربز نقاط ضعفه التي قد تظهر يف املقابلةكل ما يقوله املسرتشد وال

حيـث يسـاعد املرشـد . أن يعرب املسرتشد عن نفسـه، وعـن مشـكلته بكـل أبعادهـا .3

املسرتشد يف أن يثق يف نفسه، وأن يعرب عنها بحرية، وهـذا ال يحـدث إال إذا اسـتمع 

  .له املرشد بكل عطف واهتامم، وأن يشعره بأنه مقبول وله دور يف الحياة

حيـث يسـاعده املرشـد يف . عدة املسرتشد عىل وضع الحلول املختلفـة ملشـكلتهمسا .4

التعرف عىل نفسه، ثم يساعده عىل أن يختار لنفسـه حـالً ملشـكلته ميكـن تنفيـذه، 

  .ومناقشته يف إجراءات هذا الحل

أن يشعر املسرتشد أن اإلرشاد النفيس أداة هامة ملساعدة اآلخرين الـذين يف حاجـة  .5

  .إلرشاديةإىل الخدمة ا

وميكن إضافة هدف آخر وهـو العمـل عـىل اتسـاع رقعـة السـوية لـدى املسرتشـد،  .6

  )ًاستبصارا مبشكلته وأكرث فهام لنفسه(فيصبح أكرث 

  : إجراءات املقابلة اإلرشادية

  :بعض خطوات املقابلة اإلرشادية

  :اإلعداد املسبق للمقابلة* 

اكـز اإلرشـادية يتطلـب مـن إعداد التخطيط الذي يسـبق املقابلـة، ففـي بعـض املر .1

املسرتشد أن ميأل بعض االسـتامرات التـي تحتـوي عـىل بيانـات معينـة تسـاعد عـىل 

وقد يتطلب األمر تطبيق بعض االختبارات املعينـة يف حالـة طلـب .تفسريات املقابلة

الخدمة اإلرشادية املهنية، حيث تسـاعد املرشـد يف التعـرف عـىل ميـول واتجاهـات 

 .واهتاممات املسرتشد

  إعداد املكان الذي ستتم فيه املقابلة، والذي تتوافر فيه بعض الرشوط التـي تـؤدي إىل .2
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التهوية الجيدة، البعد عن الضوضـاء، تـوفري األثـاث : نجاح املقابلة، عىل سبيل املثال

 .املريح، والسيام وجود بعض اللوحات الجميلة والزهور املريحة

 مـن املرشـد واملسرتشـد، وكـذلك وضـع تحديد موعد للمقابلة يتناسب وظروف كل .3

زمن تتم فيه املقابلة، قد يرتاوح ما بني نصـف سـاعة إىل سـاعة، وحسـب مجريـات 

 .املقابلة

ًوإذا وضع املرشد أو املسرتشد مدى معينا من الزمن سيساعد كل منهام أن يخـرج مـا 

مشـكلته لديه من أسئلة، خاصة من جانب املرشد، أما فيام يخص املسرتشد، فإنه يعـرض 

  .بوضوح فضالً عن مناقشة الحلول املمكنة للمشكلة

  : بداية املقابلة* 

  .الرتحيب باملسرتشد، والعمل عىل إزالة الحرج الذي يشعر به يف بداية املقابلة .1

بداية تكوين عالقة سليمة مع العميل، وذلك عن طريق تـوفري منـاخ طيـب ومـريح  .2

تاحة الفرصة أمامـه للتـأقلم لجـو املقابلـة ًنفسيا للمسرتشد، وإزالة القلق والتوتر، وإ

  .حتى يستطيع أن يعرض مشكلته بيشء من الثقة

العمل عىل مالحظة كل السكنات والحركات والتعبريات التـي تظهـر عـىل املسرتشـد  .3

  .دون أن يالحظ ذلك

االهتامم الشديد واإلصغاء امللحوظ للمسرتشد واالقرتاب منه من آن آلخر، هذا األمـر  .4

احرتام املرشد من جانب املسرتشد، ومنحه الثقة مـام يـؤدي بـه إىل عـرض يؤدي إىل 

  .مشكلته يف ظل األمان والراحة النفسية

االهتامم الشديد مبا يقوله املسرتشد، وميكن أن يعرب املرشد عن ذلك باستخدام بعض  .5

وميكـن اسـتخدام أسـلوب . ًعبارات املسرتشـد وترديـدها ورضب األمثلـة بنـاء عليهـا

  . لها، وهذا يؤدي إىل تقبل املرشد للمسرتشد وشعور األخري بهذا التقبلالتوضيح

  :توجيه األسئلة من جانب املرشد* 

  : وتتم مراعاة ما ييل

عدم توجيه أسئلة صعبة يعجز املسرتشد عن اإلجابة عنها، بل يجب أن تكون أسـئلة  .1

  .طبيعية ميكنه اإلجابة عنها

  .تى ميكن استيعابها من جانب املسرتشدأن تكون واضحة ال غموض فيها، وقصرية ح .2
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عدم إلقاء األسئلة بشكل عمودي عىل حديث املسرتشد، مبعنى يلقيها املرشـد بشـكل  .3

فـجـايئ، ـبـل يـجـب أن تـكـون بـشـكل طبيـعـي وحـسـب تسلـسـل األـحـداث الخاـصـة 

  .باملشكلة، وتتم عند انتهاء أو بالقرب من انتهاء املسرتشد من حديثه

أال تتوغل األسئلة للوصـول إىل أرسار العميـل بصـورة متعمـدة فتصـيبه بـالتوتر، بـل  .4

ًيجب أن يكون املرشد حذرا يف توجيـه األسـئلة، والبعـد عـن شـاطئ األرسار الخاصـة 

  .باملسرتشد

ًأن يكون حجم األسئلة مناسبا، فال تكون قليلة فتظل جوانـب كثـرية مـن املشـكلة مل  .5

  .فة فتؤدي إىل تشتيت املوضوع وتشتيت املرشدتكتشف بعد، وال تكون كثي

الحرص عىل أال تكون أسئلة املرشد عبارة عن تحقيـق، مـام يـؤدي إىل املقاومـة مـن  .6

ًجانب املسرتشد، وهذا ليس مطلوبا، وقد يؤدي إىل تعقيد األمور، فكلام كانت أسئلة 

بشـفافية املرشد سلسة وتتناسب مع املوضوع، أقبل عليهـا املسرتشـد، وأجـاب عنهـا 

  .وراحة تامتني

  : تسجيل املقابلة اإلرشادية* 

تعددت اآلراء حول تسجيل املقابلة من عدمـه، ففريـق يؤيـد عـدم تسـجيل املقابلـة 

بواسطة أجهزة التسجيل، سواء الصـويت منهـا أو املـريئ،، وحجـتهم يف ذلـك، أن املسرتشـد 

ن قلق، إضـافة إىل سوف يحجب بعض املعلومات ذات الخصوصية، فضالً عن ما يصيبه م

أن املسرتشد سوف يشعر بـأن املرشـد يهـتم بالتسـجيل وأجهزتـه أكـرث مـن اهتاممـه بـه 

  .ًشخصيا أو مبشكلته

ونضيف هنا، أننا ال نؤيد التسجيل بواسطة األجهزة املختلفة ألنها قد تقطـع التفاعـل 

  . ومتزق الثقة بني املرشد واملسرتشد

قابلـة اإلرشـادية بواسـطة الورقـة والقلـم عنـد والذي يؤيـد تسـجيل امل: الفريق الثاين

محطات معينة أثناء املقابلة، ثم بعد ذلك يقوم بتجميعهـا بشـكل أو بـآخر للوصـول إىل 

  .األطراف املختلفة للمشكلة

وقد يكون ذلك مقبوالً بشكل أو بآخر من جانب املسرتشد بالرغم من حـدوث بعـض 

  .رشد لبعض املالحظات كتابةاإلمياءات أو الحركات السلبية عند تسجيل امل

أي يسـجل لـه عـن (ًومهام يكن من أمر، فعىل املرشد أال يخفى شـيئا عـن املسرتشـد 

وهذا ال يتفق وأخالقيات اإلرشـادية والتـي يجـب أن ) طريق األجهزة دون علم املسرتشد

  .يتمتع بها املرشد

  عىل سبيل املثـال، وميكن للمرشد إذا رغب يف التسجيل بواسطة األجهزة كعملية تعليمية 
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ًفعليه أن يكون رصيحا وواضحا مع املسرتشد ويـتم ذلـك بـإذن منـه وقبـول رصيـح مـن  ً

  .جانبه، وإذا مل يوافق املسرتشد عىل ذلك، فعىل املرشد أال يلجأ إىل ذلك مطلًقا

ويف حالة موافقة املسرتشد عـىل ذلـك، فيجـب عـىل املرشـد إعطـاء فكـرة للمسرتشـد 

  .ه للتسجيل كعملية تعليميةبشكل معني عند عرض

  : إنهاء املقابلة* 

  .تنتهي املقابلة عند الوصول إىل أهدافها .1

يتم إنهاء املقابلة اإلرشـادية بشـكل تـدريجي حتـى ال يصـاب املسرتشـد بنـوع مـن  .2

  .اإلحباط

يجب أن يستخدم املرشد اللباقة يف إنهائها، فيجب عـىل املرشـد أن ميهـد للمسرتشـد  .3

  :  وميكن يف ذلك أن يستخدم مهارة التلخيصبقرب انتهاء الجلسة،

  "ًهيا بنا نسرتجع معا ما قمنا به يف هذه الجلسة"

  "ميكن أن نلخص ما أنجزناه يف هذه املقابلة"

، 1996الشـناوي، "(أمامنا اآلن عرش دقائق وميكن أن نناقش فيها ما نود أن نناقشـه"

  )131ص 

 أنه يف حاجة إىل جلسة أخرى، فيتم إذا مل ينته املوضوع الذي يعرضه املسرتشد وتبني .4

  .االتفاق عىل موعدها القادم

  : اعتبارات خاصة باملقابلة اإلرشادية

ًميكن للمرشد أن يسأل نفسه عددا مـن األسـئلة يك يوضـح لنفسـه، هـل اسـتطاع أن 

يصمم املقابلة اإلرشادية بالشكل الصـحيح والتـي تسـاعد املسرتشـد بيشء مـن الفاعليـة، 

  : ًض بعضا من األسئلة عىل النحو التايلوميكن أن نعر

  هل كانت إجراءات ما قبل املقابلة مناسبة؟  .1

من حيث معرفة تاريخ حياة الفرد، وخلق مناخ نفيس طيب يساعد عىل تحقيـق 

  .إلخ... املقابلة

  هل تحقق هدف تكوين عالقة مهنية مع املسرتشد؟  .2

   جو من الثقة املتبادلة؟ هل استطاع املسرتشد أن يعرب بحرية وثقة عن مشكلته يف .3

هل كانت مساحة اإلنصات واالهتامم مـن جانـب املرشـد واضـحة للمسرتشـد، مـام  .4

  يؤدى به إىل املزيد من الحديث الرصيح عن مشكلته؟ 
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هل استطاع املرشد أن يساعد املسرتشد يف توضيح مشكلته ووضح الحلول املختلفـة،  .5

   اختيار حل مناسب ملشكلته؟ ومساعدة املسرتشد يف أن يتخذ قراره بنفسه ىف

هل تدرج الحوار بني املرشد واملسرتشد مام ترتب عليه املزيد مـن تنميـة االستبصـار  .6

  لدى املسرتشد؟

  هل استطاع املرشد جمع املعلومات الالزمة من خالل املقابلة وبشكل غري متعمد؟  .7

  رتباك؟ هل كانت هناك أسئلة مفاجئة من جانب املرشد، تجعل املسرتشد يشعر باال .8

هل استطاع املرشد أن يكتسب ثقة املسرتشد، والتي من نتائجها موافقة األخري عـىل  .9

متابعة املرشد إلجراءات وتطبيقات حـل املشـكلة الـذي تـم اختيـاره مـن بـني عـدة 

  !.حلول

ًهل نجح املرشد يف إنهاء املقابلة بشكل صحيح وطبيعي، مراعيـا عـدم تجاهـل جـزء . 10

ًفروض مناقشته، ودون أن يسبب حرجا للمسرتشـد، وكـذلك دون من املشكلة كان من امل

  .ًأن يستغرق وقتا أطول مام خطط له من قبل

بعد استعراض هذه األسئلة للتأكـد مـن قيـام املرشـد بواجبـه اإلنسـاين والفنـي تجـاه 

املسرتشد، واتباع أصول مهنة اإلرشاد، ميكن أن نسوق بعض العوامل التي تؤدى إىل نجاح 

  :  اإلرشادية وهي عىل النحو التايلاملقابلة

  .رضورة التخطيط املسبق للمقابلة اإلرشادية وبشكل جيد .1

 .استخدام مبدأ الرسية التامة للمعلومات التي يبوح بها املسرتشد .2

 .اتباع أصول التسجيل الصحيحة وبشفافية، وباالتفاق التام بني املرشد واملسرتشد .3

ارة عـن عبـارات مـن النصـح والتوجيـه يجب أال يكون حديث أو حـوار املرشـد عبـ .4

 .والتوعية واألمر والنهي، وما إىل ذلك مام يرتتب عليه نفور املسرتشد

 .يجب أن تكون املقابلة فرصة لزيادة استبصار املسرتشد مبشكلته، وأن يشعر بذلك .5

أن تعمل املقابلة عىل زيادة خـربات كـل مـن املرشـد واملسرتشـد، زيـادة ىف خـربات  .6

مثل ىف فهم ذاته ومشكالته وانفعاالته، وزيـادة يف خـربات املرشـد عـن املسرتشد وتت

طريق إضافة خربات قد جمعها من خالل هذه الحالة، تسـاعده عـىل فهـم حـاالت 

 .أخرى مشابهة

أن يتميز املرشد بخصائص شخصية تجذب املسرتشد وتساعد عىل تكوين عالقة مـن  .7

 األمانـة، السـمعة الطيبـة، التسـامح، البشاشة، التفهم، اإلخالص،: الود والتعاون مثل

 .إلخ... اتساع األفق، سعة الصدر، الصرب،
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ًأن يكون املرشد مدربا تدريبا عاليا عىل إدارة مثل هذه املقـابالت اإلرشـادية، فضـالً  .8 ً ً

 .عن متيزه بالذكاء وسعة االطالع

  : مميزات املقابلة اإلرشادية

ـة ـمـن وـسـ ـة اإلرـشـادية وـسـيلة هاـم ـرب املقابـل ـة تعـت ائل جـمـع املعلوـمـات ىف العملـي

  : اإلرشادية، وتتميز مبا ييل

  .تعترب املقابلة أسهل طريقة للحصول عىل البيانات وأكرثها مالءمة .1

ًاملقابلة منخفضة التكاليف نسبيا، فهي تحتاج إىل وقت إضايف قليل، وكذلك إىل جهد  .2

 .بسيط من املرشد واملسرتشد

 .شد عن عملية اإلرشاد نفسهاأسلوب سهل للتعرف عىل إدراكات املسرت .3

تتسم باملرونة وميكن من خاللها الحصول عىل معلومات أوسـع مقارنـة مبـا  تعطيـه  .4

 .املقاييس

تيرس املقابلة الحصول عىل معلومات دقيقة وكاملـة مـن األشـخاص األميـني أو ذوى  .5

 ) 484، ص 1996الشناوي،  .التعلم البسيط

  :وهيوميكن إضافة بعض املميزات األخرى 

إتاحة الفرصة أمام املسرتشد للتفكري بصوت عال يف حضور مستمع جيد، مـام ميكنـه  .1

  .من التعبري عن نفسه وعن مشكلته

زهـران، (.إتاحة فرصة التنفيس االنفعايل وتبـادل اآلراء واملشـاعر يف جـو نـفيس آمـن .2

  ) 173، ص 1980

  : عيوب املقابلة اإلرشادية

ابلة اإلرشادية، إال أن لها بعضا مـن العيـوب والتـى بالرغم من املميزات السابقة للمق

  : تم رصدها أثناء املامرسة وهي

  .عدم دقة املعلومات التي يدىل بها املسرتشد، ألنه يعتمد عىل الذاكرة .1

 لتلميـع شخصـيته، وقـد يعتمـد - يف بعض األحيـان -قد يعطي املسرتشد معلومات  .2

 .عليها املرشد يف تحليله

 املسرتشد عند تسجيل املعلومات، وقد تتم بعض املجـامالت قد يتعاطف املرشد مع .3

 .بني الطرفني
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 .انخفاض درجة التقنني يف املعلومات أو يف تقدير االتجاهات واملشاعر وغريها .4

ـقـد ال تـصـلح بـشـكل كـبـري ـمـع األطـفـال، خاـصـة أن األطـفـال ال يـسـتطيعون وـصـف  .5

 . واالتجاهاتمشاعرهم وأفكارهم، ومل يصلوا بعد إىل مرحلة نضج امليول

وـبـالرغم ـمـن تـلـك العـيـوب، والـتـي ميـكـن التغـلـب ـعـىل معظمـهـا فـسـتظل املقابـلـة 

  .اإلرشادية أداة جيدة لجمع املعلومات ومحاولة فهم املسرتشد

  : بعض فنيات املقابلة اإلرشادية

تختلف إدارة املقابلة اإلرشادية من مرشـد إىل آخـر، فاملرشـد الحـديث قليـل الخـربة، 

د آخر خبري، اكتسب الكثري من الخربات مـن خـالل مامرسـاته الطويلـة، يختلف عن مرش

  .ومن بني هذه الفنيات

اإلنصات فنية هامة من فنيات املقابلة اإلرشادية، وترجع  : Listening اإلنصات الجيد -1

أهميتها إىل أنها وسيلة تفاعل بني املرشد واملسرتشد، عن طريقها يتم الرتكيز عىل فهم 

  .مشاعره واتجاهاته وعنارص مشكلتهاملسرتشد و

ومتثل فنية اإلنصات صعوبة لدى املرشد حديث العهد بالعمـل باإلرشـاد الـنفيس، 

ًألنه ليس مسلحا بالصرب وسعة الصدر ىف بداية عمله، وإمنا ميكن له أن يكتسب ذلـك 

  .فيام بعد عن طريق الخربة واملامرسات الطويلة

 اإلنصـات عمليـة فهـم عميـق لعنـارص مشـكلة أما املرشد الخبري، فتتمثل له فنية

املسرتشد وذلـك باإلنصـات الجيـد لكـل مـا يقولـه أو يشـري إليـه، فقـد تكـون بعـض 

ًاملعلومات الصغرية مفتاحا كبريا ملشكلته الحقيقية ً.  

  Goals of the good listening: أهداف اإلنصات الجيد* 

  : إىل األهداف التالية" 1992عمر، "يشري 

م كل ما يفكر فيه املسرتشد وما يشري به نحو نفسه، والتعرف عىل طرق تفكـريه، فه: أوالً

  .وكيفية   استبصاره الداخيل لذاته

فهم كل ما يفكر فيه املسرتشد وما يشعر به نحـو اآلخـرين، والسـيام هـؤالء الـذين : ًثانيا

  .لهم بصامت واضحة عىل حياته
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سه بهـا، وكيفيـة مشـاعره نحوهـا، وطريقـة فهم رؤية املسرتشد لحالته ومدى إحسا: ًثالثا

  .مناقشته لعنارصها وبنودها

فهم رؤية املسرتشد املستقبلية حول نفسه، ونظرته املستقبلية حول حالتـه، ومـدى : ًرابعا

  .توقعاته وطموحاته املرتقبة من املقابالت اإلرشادية

 يف ظـل defense mechanismsفهم كيفية مامرسة املسرتشـد للحيـل الدفاعيـة : ًخامسا

  ) 437، ص 1992عمر، ( .نظام القيم الذي يؤمن به، وىف إطار فلسفته يف الحياة

هذه الفنيـة تؤكـد للمسرتشـد، بـأن املرشـد :  االستيعاب الجيد لكل ما يقوله املسرتشد-2

منصت جيد ملا قاله، وميكن للمرشـد أن يـردد بعـض العبـارات التـي قالهـا املسرتشـد 

  .هذا يؤكد له أن املرشد استوعب ما يقولهوالتعليق عليها، و

وهذا يجعل املسرتشد يسرتسل يف عرض مشـكلته بيشء مـن الثقـة، ولسـان حالـه 

َّأخريا وجدت من يستمع إيل ويهتم بقضيتي أو مبشكلتي"يقول  ً."  

ًوسواء استخدم املرشد جزءا من حديث املسرتشد يف شكل عبـارات أو اسـتخدامها 

، فإن ذلك يعنى وجود اسـتمرارية جيـدة وتفاعـل وتفهـم عند رضب بعض األمثلة له

  .واضحني بني كل من املرشد واملسرتشد

يجب أن يراعـي املرشـد بعـض الفنيـات عنـد توجيـه :  إلقاء األسئلة من جانب املرشد-3

  : األسئلة إىل املسرتشد ونذكر منها ما ييل

 أن تكون األسئلة قصرية وواضحة.  

 ن ذلك إرباك املسرتشد وقلقهال تكون مفاجئة، مام يرتتب ع.  

 أن تكون بعضها متواصلة مع أقوال املسرتشد ومرتبطة مبا يقوله.  

 ال تكون بعيدة عن مشكلته أو موضوع املسرتشد.  

  البعد عن األسئلة التي تكون عىل شكل تحقيق للمسرتشـد، فيتكـون لديـه نـوع مـن

  .ًاملقاومة وهذا ليس مطلوبا

 لتوغل داخل رساديب أرسار املسرتشد الخاصـة، والتـي البعد عن األسئلة التي تتعمد ا

  .ال يجب أن يبوح بها، وال تتصل باملشكلة التي يعرضها

ميكن مراعاة بعض االعتبارات الفنيـة عنـد جلـوس :  فنية الجلوس يف مواجهة املسرتشد-4

  : املرشد يف مواجهة املسرتشد، ونذكر منها ما ييل
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o  روح التكرب والتعايلأن تكون الجلسة طبيعية، بعيدة عن.  

o  أن تتسم املواجهة بيشء من املؤانسة، فال يشعر املسرتشد أنه جالس أمـام رئـيس أو

  .مدير، حيث يتحدث بيشء من الروتينية، ويستخدم الكالم الرسمي للرد عىل أسئلته

o  ،أن يقرتب املرشد من املسرتشد من حني آلخر، وأن يشعره بـوده وتعاطفـه ومودتـه

لة عبارة عن طرفني بينهام عالقة طيبـة، وأن يشـعر املسرتشـد بـذلك وأن هذه املقاب

  ....من خالل جلسة املرشد وتحركاته وحديثه، ونربات صوته، وأسارير وجهه

o  ًأن يحاول املرشد أن ال يكون حديثه إىل املسرتشد متناقضا، فيـأيت بحـديث ويناقضـه

ساسـة لكـل مـا يـتم يف نفس الجلسة بحديث يناقضه، فاملواجهة يف هذه الجلسة ح

  .فيها من تناقضات

o  أن يكون املرشد قد هيأ املناخ الالزم لهذه املواجهة يف هذه الجلسة، حيث يتم تقبل

  .املسرتشد لكل ما يحدث فيها وأن يعرب بحرية يف ظل ثقة متبادلة

o  أن يشعر املسرتشد أن الشخص الجالس أمامه شخص يريد أن يساعده، وعىل املرشد

 مـن خـالل االهـتامم الشـديد بكـل مـا يقولـه، واالسـتعانة بـبعض أن يشـعر بـذلك

  . انفراج أسارير املرشد وإظهار تقبله للمسرتشد- كام قلنا من قبل -عباراته 
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  :مقدمة 

املرشـد الـنفيس عنـدما  إليها  من األساليب التي يلجأ case studyتعترب دراسة الحالة 

مكملة الستخدامه بعض املهارات األخرى مثل مهارة التسـجيل  فهي يستدعي األمر ذلك ،

  .شادية  اإلربكافة أنواعها ، ومهارة استخدام املقاييس واالختبارات يف املقابلة

 الـنفيس يحصـل عليهـا املرشـد التـي    وتعمل دراسة الحالة عـيل تكامـل املعلومـات

  . لتعطي له تصورا واضحا عن الحالة وعىل أسس مدروسة 

  :  تعريف دراسة الحالة 

 وتـاريخ الحالـة  case studyكثريا ما يحدث خلط لدى املؤلفني حـول دراسـة الحالـة 

case history  وتاريخ الحالة  life history  وقد يعود هذا الخلط ملا بينهم من تشـابه  

     التايل يف بعض الفنيات ، والحقيقة يجب أن نفرق بينهام عىل النحو

  :  دراسة الحالة 

دراسة الحالة عيل أنهـا تجميـع لكـل املعلومـات املرتاكمـة "  "Hadly" هاديل " عرف 

 االختبـارات التـي أجريـت لـه ، حول الفرد ، حيث أنها تحتوى عيل معلومات مـن خـالل

تتعلق بـه  التي متت معه ، ومعلومات الفحوصات واملالحظات التي ومعلومات املقابالت

تم تحصيلها عن املسرتشد فيام يتعلق مباضيه وحارضه ،  التي ، كام تشمل عيل املعلومات

   )210 ص 1992عمر ، (.املستقبل  يف وما ميكن التنبؤ به من مرشوعات

يحصـل  التـي ينظم ويقيم فيه املرشد كـل املعلومـات والنتـائج الذي أنها الوعاء كام 

  ، 2000احمـد ، (. عليها من املرشد ، كـام أن دراسـة الحالـة تركـز عـىل املسرتشـد نفسـه 

   )3 17ص

والحالة قد تكون فردا أو أرسة أو جامعة ، وهي تحليل دقيق للموقـف العـام للحالـة 

تحليل املعلومـات التـي جمعـت بوسـائل جمـع املعلومـات ككل ، وهي منهج لتنسيق و

األخرى عن الحالة وعن البيئة ، وهي بحـث شـامل ألهـم عنـارص حيـاة العميـل ، وهـى 

وسيلة لتقديم صورة مجمعة للشخصية ككـل ، وبـذلك تشـمل دراسـة مفصـلة للفـرد يف 

  ) 178  ، ص1980زهران ، ( .حارضه وماضيه ، وهي بذالك تصور فردية الحالة 
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أن دراسة الحالة أساسا استطالعية يف منهجها ، كام أنهـا تركـز عـىل " " مليكة"  ويرى 

الفروض ، وهـى الوعـاء الـذي يـنظم ويقـيم فيـه املرشـد  إىل التوصل إىل الفرد ، وتهدف

النفيس كل املعلومات والنتائج التي يحصل عليها الفرد ، عـن طريـق املقابلـة واملالحظـة 

  )79 ، ص1980مليكة ، (.االجتامعي والفحوص الطبية واالختبارات السيكولوجيةوالتاريخ 

   تاريخ الحالة 

يختص باملعلومات املجمعة حول عميل ما فيام يتعلـق مباضـيه مشـتملة عـىل تطـور 

ـاريخي األرسة ، التـطـور ـو العـضـوي والـت ـي والرتـب ـيواالجتامـع ـر ، (  .ي واملهـن  ، 1992عـم

  )208ص

بني دراسة الحالة وتاريخ الحالة حيث ذكر أن دراسـة الحالـة تعتـرب " زهران "  وفرق 

مبثاـبـة قـطـاع مـسـتعرض ـمـن حـيـاة الـفـرد ، أى أنـهـا دراـسـة استعراـضـية لحـيـاة العمـيـل 

بيـنام تـاريخ الحالـة ، يعتـرب مبثابـة .  تركز عىل حارض الحالة ووضعها الـراهن )املسرتشد(

 ، وان مل يخـل الحـال مـن نظـرة  املايضعىل يقترص )املسرتشد(قطاع طوىل لحياة العميل 

عىل الحارض وتطلع عىل املستقبل وذلك مـن بـاب ربـط األحـداث أو الخـربات ، أى أنهـا 

  ) 179 ، ص 1980زهران ، (.دراسة تتبعية لحياة املسرتشد

أن تاريخ الحالة أصبح يشمل التاريخ الطبي والتـاريخ االجتامعـي " مليكة "  كام ذكر 

ـارات الســيكولوجية ونتــائج للشــخص مــدعمني ـات االختـب ـائق الشخصــية وبياـن  بالوـث

  )80 ،ص 1980مليكة ، (.املقابالت

 أن تاريخ الحالة جزء من دراسة الحالـة أو مـا يطلـق عليـه أحيانـا" زهران" كام أشار 

وكام يجمـع عـن ) العميل(وهو موجز لتاريخ الحالة كام يكتبه املسرتشد " تاريخ الحياة "

ئل األـخـرى ، ويتـنـاول دراـسـة مـسـحية طولـيـة ـشـاملة للنـمـو مـنـذ وـجـوده طرـيـق الوـسـا

 يوالعوامل املؤثرة فيه وأسلوب التنشئة االجتامعية والخـربات املاضـية ، والتـاريخ الرتبـو

   )179 ، ص 1980زهران ،  (....... ، والخربات املهنية والصحي يوالتعليم

  :تاريخ الحياة 

لحيـاة املـريض حيـث يشـجع املعـالج الـنفيس  النفيس بأنه التاريخ " يفنالح" يعرفه 

مريضه عىل مناقشة كل فرتات تاريخ حياته املرضـية بتلقائيـة مـام يظهـر املـواد املهملـة 

   )209 ، ص 1992عمر ، ( . الكىل لحياته اإلطارووضعها يف 
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   case conference مؤمتر الحالة 

 دراسة الحالة ومؤمتر الحالة بالتبـادل ، أو الخلـط بيـنهام مصطلحي يجوز استخدام ال

عيل فرض أنهام متامثالن ، فقد يفضل استخدام طريقة دراسة الحالـة مـع مسرتشـد مـا ، 

 ، 1992عمـر ، ( . مـع مسرتشـد آخـر مالمئةبينام تكون طريقة مؤمتر الحالة أنسب وأكرث 

  )209ص

العديـد مـن العوامـل مثـل األهـداف العامـة واملعلومـات   يفوقد يشرتك كـل مـنهام

أن دراسة الحالة يقوم بهـا املرشـد وحـده ،  يف املستخدمة، إال أن االختالف بينهام  تكمن

 رشيطـة أن ييحرضه أكـرث مـن مسرتشـد أو مهنـ والذي بينام يعقد مؤمترا لدراسة الحالة

  . ؤمتر يدير الحالة أحد أعضاء امل الذي يكون املرشد النفيس

  ما املقصود مبؤمتر الحالة ؟:   ولكن علينا أن نسأل 

  مؤمتر الحالة عبارة عن اجتامع مناقشة خاص بقسم اإلرشاد كله أو بعضه ويضم كل 

   )183 ، 1980زهران ، ( )املسرتشد(أو بعض من يهمهم أمر العميل 

  تصنيف مؤمترات الحالة 

  :  التايل  النحومن املمكن تصنيف بعضها عىل

 . ويخص حالة واحدة :  مؤمتر الحالة الواحدة -

ظـاهرة واحـدة  يف ويشـمل مجموعـة مـن املسرتشـدين مشـرتكون: مؤمتر الحـاالت -

 أوصفة واحدة  مثل حاالت املتفوقني وغريهم 

فقـط ، ويتبـادلون  الـنفيس اإلرشـاد يف األخصائينيوهو ما يخص  : األخصائينيمؤمتر  -

ار ويناقشون بعـض املوضـوعات ، كـام قـد يقرتحـون بعـض االقرتاحـات فيه األفك

 . ويضعون بعض التوصيات 

 ، وـهـم ميثـلـون املهتـمـون بحاـلـة األخـصـائيني وـغـري األخـصـائينيـمـؤمتر مـخـتلط ـمـن 

 ...  يتم مناقشة حالته يف هذا املؤمتر والتياملسرتشد 

  :  أهداف دراسة الحالة 

 ، اإلرشـادييقها مع املسرتشد من خالل الربنامج نسعى لتحق التي عند وضع األهداف

   : ييليجب مراعاة ما 
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ـدرات ال .1 ـة ـصـقل ـق ـل وتنمـي ـهعمـي ـوين إحساـس ـن تـك ـتمكن ـم  باملـسـؤولية لـي

 . اتجاهات صحيحة نحو ذاته ونحو الحياة اليومية 

تطوير ثقافته العامة وترقيتهـا ليـتمكن مـن االرتبـاط بـنمط القـيم الرضوريـة  .2

  )183 ، ص2000كامل ، ( الدينية واالقتصادية والجاملية واالجتامعية

رـفـة حاـلـة املسرتـشـد ، والـظـروف االقتـصـادية فـهـم ومع إىل   وتـهـدف دراـسـة الحاـلـة

عمقا وتحليال واضحني  اإلرشادية يعيشها ، مام يزيد العملية التي واالجتامعية واألكادميية

يـتم الحصـول  التـي الحصول عىل نتائج أرسع وأفضل مـن خـالل املعلومـات إىل وبالتايل

   )335 ، ص 19988الخطيب ، ( عليها من مصادر مختلفة

وتحديـد ) املسرتشـد(فهـم أفضـل للعميـل  إىل الوصـول إىل  دراسة الحالة كام تهدف

ـاذ التوصــيات ـبابها واتـخ ـا وأـس ـادية وتشــخيص مشــكالته وطبيعتـه ، والتخطــيط  اإلرـش

 لدراسـة الحالـة هـو تجميـع املعلومـات الـرئييسالالزمـة ، والهـدف  اإلرشادية للخدمات

  )179 ، ص1980زهران ،(..... ومراجعتها ودراستها وتحليلها وتركيبها 

   : ييلأهداف عامة لدراسة الحالة منها ما  إىل  ونخلص من ذلك

 . االجتامعى له  النفيس تحقيق الصحة النفسية للمسرتشد وتحقيق التوافق .1

 .مساعدة املسرتشد عىل ما يقابله من صعوبات وأزمات ، ومساعدته عىل إزالتها  .2

 . لوك املرغوب فيه الس إىل تعديل سلوك املسرتشد .3

تعليم املسرتشد كيف يحل مشكالته بنفسه ، وكذلك كيف يتخذ القرارات الخاصة  .4

  . املرشد  إىل به دون الرجوع

  :  أهمية دراسة الحالة 

 يف كونها تساعد عىل تحقيـق  اإلرشادية العملية يف ميكن تحديد أهمية دراسة الحالة

  : اإلنجازات التالية 

 .رف عىل طبيعة مشكالته ومن ثم تقديم الحلول املناسبة فهم املسرتشد والتع .1

من خـالل التنفـيس  اإلرشادية العملية يف  ذات قيمة كبريةإكلينيكيةتقديم فائدة  .2

 .  للمسرتشد ومن خالل اإلدالء باملعلومات املطلوبة نفعايلاال
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 باقيجنب مع  إىل املساهمة يف متابعة الحاالت املسرتشدة عيل املدى البعيد جنبا .3

  )336 ، ص 1998الخطيب ، ( األساليب املستخدمة

لتلخـيص وتكامـل املعلومـات  الـنفيس وسيلة تقـويم أساسـية يسـتخدمها املرشـد .4

يتبعهـا يف  اإلرشادية التـي إسرتاتجيته من أجل تحديد مالمح املتاحة للمسرتشدين

 . التعامل معهم 

تتيح الفرصة للمرشد أن يقـدم املعلومـات والتفسـريات حـول املسرتشـد لآلخـرين  .5

 .املتصلني به واملهتمني بحالته 

تحقق تنميتـه وتطـوره  التي تساعد املرشد عىل التخطيط الفعال للخطوات التالية .6

 ) 211 ، ص 1992عمر ، (.

أسـلوب واحـد أو أكـرث لجمـع البيانـات ، فقـد  الـنفيس  وفيام يخص استخدام املرشد

 هجوـمـا الفـتـا بـسـبب  Flower and Hayesفـلـور وـهـايس " الـقـت دراـسـة ـكـل ـمـن 

أساليب أخـرى  إىل استخدامهام يف جمع املعلومات عن الحالة أسلوبا واحدا دون الرجوع

   ) Flower & Hayes ,1984(.مساعدة 

جمـع املعلومـات  يف أسـلوب إذ يستوجب عـيل املرشـد الـنفيس اسـتخدام أكـرث مـن 

 اإلرشـادية وليست دراسة الحالـة فقـط ، فهنـاك ايل جانـب ذلـك أسـاليب مثـل املقابلـة

  الخ .......وإجراءاتها ، واملالحظة ، واملقاييس واالختبارات 

  : تواجه دراسة الحالة  التي العقبات

بعض العقبات والصعوبات يف دراسـة الحالـة ، وهـذه العقبـات لنفيس  ايواجه املرشد

  : قد تؤثر بصورة أو بأخرى عىل دراسة الحالة ، ومن بني هذه العقبات ما يىل 

 :قد تستغرق وقتا طويال  .1

ال شك أن جمع املعلومات وتنوعها مـن مصـادر مختلفـة قـد يسـتغرق وقتـا طـويال، 

 املعلوـمـات بـعـد ـفـوات األوان ومل ـيـتم ورـغـم ـطـول الوـقـت فـقـد تـصـل للمرـشـد بـعـض

  .  منها االستفادة

  )املحرفة(املعلومات املشوهة  .2

  عىل معلومات حول املسرتشد أقل ما يقال عنها أنها معلومات  النفيس فقد يحصل املرشد
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محرفة أو مشوهه ، وقد يحدث ذلك عندما يحاول املرشد الحصول عىل معلومـات حـول 

ت  فيها األماكن التي عاش فيها ، واالبتعاد عن األفراد الذين كـانوا املسرتشد يف فرتات تغري

يجاورونه  ، ويف هذه الحالة قد نحصل عىل معلومـات غـري صـحيحة بـل ومشـوهه عـن 

حياته  ،وقد تكون معلومات غـري حقيقيـة  تناقلتهـا األلسـنة مـن هنـا وهنـاك ، فتصـبح 

  .معلومات باهته ، ومن ثم تؤثر عيل صدق الحالة 

 مشاعر املسرتشد  إىل الحصول عىل معلومات  ال تستند .3

مـن مصـادرها املختلفـة  الـنفيس حصـل عليهـا املرشـد التـي ويقصـد بهـا املعلومـات

دون أن يأـخـذ يف حـسـبانه  اإلرـشـادية واـسـتخدامها كأـسـاس ـفـردى يف وـضـع اـسـرتاتجياته

ال يرجـى   وأحاسيسه وتصوراته حول نفسه ، فتعترب معلومـات جوفـاء مسرتشدةمشاعر 

  ) 214 ، ص 1992عمر ، ( . نفع وال أية فائدةأيمنها 

يطالعنا سؤال قد تم مناقشته من قبل بعض الباحثني مؤداه ، هل  البد مـن التطبيـق  

مع مسرتشد واحد فقط يف دراسة الحالة أو من املمكن التطبيق مع مجموعة صغرية مـن 

 مـن أكـرثلرد عىل ذلك ، ميكن تطبيق دراسة الحالة عيل مسرتشد واحد أو املسرتشدين ،وا

جانيـت اميـنج  "  يف  "Nate" نـات " مسرتشد ، قد ميثلون رشيحة من املجتمع ، وقد قام 

Janet Eming "  عرش  متثل الطبقـة املتوسـطة الثاين باختيار مجموعة من طالب الصف 

 مختلفـة وطبـق علـيهم أسـلوب دراسـة يضـواحومن عنارص بيضاء وأخرى سوداء ومن 

   )Eming, 1971( .الحالة 

  : تتطلب دراسة الحالة  التي  أصحاب املشكالت

   : يلتتطلب دراسة الحالة ما ي التي من بني أصحاب املشكالت

 .األفراد العاديون واملتكيفون بغرض الوقاية من املشكالت وسوء التكيف  -

ـن ذوى ا - ـراد ـم ـة األـف ـكالت الخاـص ـتعلم ، (ملـش ـيء اـل ـنخفيضبـط ـيل ، وـم  التحـص

  )واملوهوبون ، واملتفوقون

 . األفراد املنحرفون اجتامعيا وذوو االتجاه املضاد للمجتمع  -

 واملظاهر السلوكية املرضـية غـري الطبيعيـة االنفعاليةاألفراد من ذوى االضطرابات  -

  واالكتئابقلق ،  ، والالعدوايناالنطواء ، والخجل ، والسلوك : مثل 
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  .والصـحي واألكادميي واالنفعايل االجتامعياألفراد الذين يعانون من سوء التكيف  - 

   )336 ، ص 1998 الخطيب ، (

   )فيام يخص الطالب( مصادر اكتشاف الحالة 

 لطلب املساعدة النفيس املرشد إىل  عن طريق الطالب نفسه ، عندما يلجأ طواعية- *

  .ىن منها يعا التي مشكلته حليف 

حينام يحصل عىل املعلومات  عن بعض الطالب من خالل العمل  : الطاليب املرشد - *

   .امليداين

عندما تتكرر بعض السلوكيات غري السوية لدى طالـب أو أكـرث :  املواقف اليومية - *

  . لدراسة حالته  النفيس املرشد إىل تحويله إىل ستدعى األمريمام 

ما يتم تحويل الطالـب مـن قبـل ادارة املدرسـة بهـدف بحـث عند:  املدرسة إدارة- *

  . حالته وعالجها 

 عن طريق مالحظاتهم حول سلوك الطالب وتحويل من تستدعى حالته: املعلمون - *

  . لنفيس املرشد إىل 

 تالحظ سـلوكيات أبنائهـا ، فـإذا اسـرتعت انتبـاههم حالـة ألبنـائهم والتي:  األرسة -*

  .  بإخطار ادارة املدرسة لتحويلها للعالج لعالج ، قاموا اتستدعى

مـن خـالل اجـتامعهم وعـرض مالحظـاتهم وفقـا  : الطـاليب أعضاء جامعة اإلرشاد - *

رشادية متفق عليها ، ووفقا لتعهداتهم بالتعاون يف القضاء عىل بعـض إلربامج 

  . منتهى الرسية  يف قد يالحظونها  عىل زمالئهم وذلك التي السلوكيات

  : ع املعلومات لدراسة الحالة مصادر جم

  :  التايل عىل النحو" عباس : صنفها 

املقابلة املبارشة مع املريض ، حيث يتطلب منه أن يكتب تاريخ حياته بنفسـه  -

  .حرية  يف  عن نفسهلهأو ما يخطر 

 .نتائج االختبارات السيكولوجية  يف البيانات الكمية والكيفية املتمثلة -

 . ستمدة من السجالت والوثائق الشخصية البيانات التاريخية امل -

عن طريق عائلته وأصدقائه ومدرسيه ومن السجالت املدرسية والطبية وجهـة  -

     )72 ، ص 1983عباس ، ( الخ...العمل
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أمكانية الحصول عىل معلومات لدراسة الحالة عـن  إىل   " Emingامنج "   وقد أشار 

ـل املق ـددة مـث ـائل متـع ـق وـس ـةطرـي ـادية ابـل ـات  اإلرـش ـول ، والدراـس ـل الربوتوـك ، وتحلـي

  )Eming , 1871(.  وكذلك املالحظات حول املسرتشد وغريها   field studiesامليدانية

عـدد مـن  إىل "الخطيـب "   تصنيف آخر لجمع املعلومات لدراسة الحالة ، أشـار ويف

   : ييلاملصادر من أهمها ما 

 ية واالجتامعيـة املختلفـة ، وكـذلك االسـتبياناتاالختبارات النفسية والتحصـيل -

 . يجرى تطبيقها مبارشة التي 

 التـي السجالت وامللفات والبطاقات الرتاكمية املدرسية والصـحية واالجتامعيـة -

 . تصدر عن مؤسسات ذات صلة بالحالة املسرتشدة 

فـرد  يف تقـارير خاصـة ، سـواء مـع الاملدونـةاملقابالت املبارشة وغري املبـارشة   -

 الخ ....نفسه أو عائلته أو جامعة األقران 

تـم  التـي يتم الحصول عليهـا مـن املصـادر التي اإلحالة ويقصد بها املعلومات -

تحويل الحالة منها ، وذلك مـن خـالل التقـارير والبيانـات النفسـية والصـحية 

  )338 ، ص 1998الخطيب ، ( .مسئولة  تصدر من جهات والتيوغريها  

كل الحاالت فإنه يتعني عىل املرشد القائم بدراسة الحالة أن يحـدد مـا إذا كانـت  ويف

الشك ، أم احتامالت يوجد ما يرجحها ، أم ممكنات  إليها  ال يرقىثابتةاملعلومات حقائق 

أحمـد، (. صـحتهاإمكانيـةال يتوفر الدليل عليها ، ولكـن الصـيغة الكليـة للحالـة ال تنفـي 

  )  174،  ص2000

  : جاح دراسة الحالة  ـ نعوامل

 . تشملها الحالة  التي والتسلسل والوضوح وذلك لكرثة املعلومات: التنظيم  .1

 . تحرى املعلومات  يف وتبدو: الدقة  .2

يقع بني التفصيل اململ واالختصار املخل  الذي واملقصود باالعتدال وهو: االعتدال  .3

ت ـعـدم الرتكـيـز ـعـىل ، فيجـب االـهـتامم باملعلوـمـات الرضورـيـة ، وىف نـفـس الوـقـ

 .املعلومات الفرعية 

 مع تجنب املصطلحات الفنية املعقدة : االهتامم بالتسجيل  .4
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 أقرص الطـرق إتبـاع أي  قانون أو مبـدأ اقتصـاد الجهـد ، بإتباعوينصح : االقتصاد  .5

  )180 ، ص 1980زهران ، ( .عمال لبلوغ الهدف

نجاح دراسة الحالـة منهـا مـا  إىل دىتؤ التي  بعض العوامل األخرىإضافة  كام ميكن 

   : ييل

  االستفسـارطـالبيالتعامل مع املسرتشد من ناحية أو مع  يف املصداقية والشفافية .1

 . ن الحالة من أصحاب الشأن ع

 . الحصول عىل املعلومات من مصادر موثوق بها  .2

 . عدم تجاهل مشاعر املسرتشد واتجاهاته عند الحصول عىل املعلومات  .3

 .  عىل فن كتابة التقرير عن الحالة الكايفالتدريب  .4

  إليهمييل  الذي باالتجاه النفيس تأثر املرشد

 الـذي اإلرشـادي تؤكد بعض الدراسات أن بعض املرشدين النفسيني يتأثرون باالتجـاه 

  :   عند دراستهم للحالة وميكن توضيح ذلك كام يىل إليهمييلون 

 جمعها  التي لومات  تحليل املرشد من خالل املع   االتجاه 

 االنفعــــايلاالتجــــاه -*

  العقالين

يتعاـمـل ـمـع املرـشـدين طبـقـا لـهـذا  اـلـذي ـقـد نـجـد املرـشـد

االتجاه، فإنه يركز عىل األفكار غري العقالنية وغـري املعقولـة 

تـم جمعهـا مـن املصـادر املختلفـة ،  التـي خالل املعلومات

ح كل السلوكيات املضطربة للمسرتشـد ، ويوضـ إليها ويرجع

 . تعليالته لها  يف ذلك

يتعامل مع املسرتشدين وفقا لهذا االتجاه ،  الذي فإن املرشد  التحلييلاالتجاه -*

 املـايضفإنه يركز عىل خربات الطفولة يف حياته ، ويركز عىل 

باحثا عام يحتويه مـن معلومـات حـول املسرتشـد ، ويعلـل 

شـد  تـؤثر عـىل حيـاة املسرتاملـايضاملرشد أن كل معلومات 

 الخ ......الحالية 

يتعامل مع املسرتشدين وفقا لهذا االتجاه ،  الذي فإن املرشد  االتجاه الجشطالت-*

 التـي هذه الحالة يركز عىل املعلومات الكلية يف فإن املرشد

تتعلـق بتصـوراته  التي تتعلق باملسرتشد ، مبعنى املعلومات

ليـة اللحظـة الحا يف دراكاته حول نفسه وحـول مشـكالتهإو

  . للاميض وال يرتكن  her and now )هنا واآلن(
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  : خطوات دراسة الحالة 

  :جمع املعلومات والبيانات  : األوىلالخطوة 

جمع املعلومات من مصادرها األصلية املوثوق فيها ، ومـن مصـادر مختلفـة ، وأن  -

 . يتم تسجيلها وتدوينها بكل دقة دون تأويل أو تحريف أو تشويه 

  املعلومات وذلك من خالل تصنيف األعراض والظواهر السـلوكية كـامتحليل هذه -

واقـع املعلومـات دون إضـافة مـن خارجهـا مـع وضـع تفسـريات واضـحة هي يف 

 . للسلوك القائم عىل أسس علمية 

جعلـت  التـي بناء عىل ما سبق يتم وضع التشخيص للحالة ، مـن حيـث األسـباب -

 .  لعالجها منها مشكلة ومدى حجمها متهيدا لوضع خطة

  العالج : الخطوة الثانية 

اإلعداد والتخطيط للعالج ، وهذا يعنـى وضـع خطـة لإلعـداد والتخطـيط ملرحلـة  -

 إىل العالج بناء عن ما ظهر من تشخيص للحالة ، فالتشخيص الجيد للحالـة يـؤدى

وضع خطة ناجحة للعالج ، ويراعى يف اختيار األسلوب العالجى أن يكـون مناسـبا 

روفها ، ومناسبا أيضا لقدرات املعالج وما لديـه مـن امكانـات شخصـية للحالة وظ

 . ومهنية 

  : ييلعند تنفيذ الخطة العالجية ، يراعى ما  -

  االتفاق املسبق مع املسرتشد عىل موعد بدء العالج . 

  تهيئة األجواء النفسية وغريها 

 ة والتهويـة توفري املكان املناسب من حيث األجهزة واألدوات املطلوبة واإلضـاء

 الخ ....والجلسة املريحة 

 الـذي وضع أسلوب قائم عىل االحرتام املتبادل والتقبل والثقـة املتبادلـة األمـر 

 . نجاح خطة العالج  إىل يؤدى

 النفيس توفري أقىص درجات الحيطة والحذر من جانب املرشد  . 

  مناسبة اإلرشاد النفيس لطبيعة املشكلة . 

 اسب للحالة ، هل إرشاد مبارش أو إرشاد غري مناسب اختيار نوع اإلرشاد املن . 
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  التقويم واملتابعة : الخطوة الثالثة 

بتـقـويم حاـلـة املسرتـشـد ومتابعتـهـا بـعـد أن يتأـكـد ـمـن أن  اـلـنفيس يـقـوم املرـشـد -

قد أرشفت عىل نهايتها وعىل غاياتها وهدفها املخطـط لهـا مـن  اإلرشادية العملية

 . قبل 

 يرشك فيها املسرتشد حتى يكون عىل بينة والتيملقرتحات وضع بعض التوصيات وا -

 من أمره وكيفية تنفيذها بني الطرفني 

 ، مـن األمـور الهامـة ، فقـد تسـفر اللقـاءات اإلرشـادية إن متابعة نجاح العمليـة -

 . عن زوال األعراض املرضية ولكن دون زوال أسبابها اإلرشادية 

متابعـة الحالـة باالتفـاق  يف أن يسـتمريس  النفومن ذلك ، فإن من مسؤوليات املرشد

 وـقـت  دون تحدـيـد موـعـد مـسـبق ـبـني املرـشـد أي يف ـمـع املسرتـشـد ، ـعـىل أن يتابعـهـا

   . طبيعي عىل أن املسرتشد ميارس حياته بشكل االطمئنانواملسرتشد وذلك بهدف 

   عن الحالة النهايئإعداد التقرير :  الخطوة الرابعة 

 لسـنوات عديـدة ، يصـبح املهنةميارس هذه  الذي  النفيسدمام ال شك فيه ، أن املرش

يتعامل معها ،  التي  للحالةالنهايئإعداد التقرير  يف لديه الخربة والدراية والجوانب الفنية

  . ويستفيد من التسجيالت والتدوينات حول هذه الحالة 

بـدءا مـن    ويتضمن هذا التقرير كل ما تم انجازه وتحقيقه ومتابعتـه عـن الحالـة ، 

 يف  بـتفهم الحالـة لـذاتها وثقتهـاوانـتامءا اإلرشادية إجراءاتهاتسجيل الحالة ومرورا بكل 

  . اإلرشادية قراراتها وهذا من أهم األهداف

   يجب توضيحها  حول ذلك والتي   وهناك بعض التساؤالت 

  ماذا تعنى متابعة الحالة  : أوال 

 فأحيانـا يتحسـن املسرتشـد ملجـرد    تعنى متابعة مدى تحسـن الحالـة مـن عدمـه ،

 األمر عند ذلك ، وأحيانا أخرى قد ال يتم تحسن حالة املسرتشد وينتهيالعناية والرعاية ، 

  .  ألسباب أخرى 

  :  التايل  وتتم متابعة الحالة عادة عىل النحو

  . اللقاءات املتكررة مع املسرتشد للوقوف عىل حالته -*
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   ومناقشتهم حول تطور تحسن الحالة  اللقاءات مع أرسة املسرتشد-*

   االطالع عىل سجالت املسرتشد املتنوعة ومدى مـا يطـرأ عليهـا مـن تغيـري عـن ذي -*

  . قبل 

تـاريخ كـل مقابلـة ومـا حـدث مـن خاللهـا مـن  الـنفيس  يجب أن يسجل املرشـد-*

  . تطورات 

   الحالة إنهاءمتى يتم :  ثانيا 

الة إذا أحس وأيقـن عـدم وجـود فائـدة مـن  اغالق ملف الح النفيس   ميكن للمرشد

  : االستمرار فيها ، لألسباب التالية 

 آخر  إىل انتقال املسرتشد من بلد -

 إىل  املرشد بعدم استطاعته تقديم املساعدة للمسرتشد ، فيقـوم بتحويلـهإحساس -

نطـاق خـربة  يف مرشد آخر أكرث كفاءة وخربة ، فقـد يكـون موضـوع الحالـة لـيس

 ل املثال ، مجال األمراض النفسية والعقلية وغريها املرشد عىل سبي

عندما يشعر املرشد بخربته بأن املسرتشد قد تعلم كيف يحـل مشـكالته بنفسـه ،  -

 . ويصنع قراراته بنفسه عن ثقة واقتدار 

  هل تتضمن كتابة التقارير عن الحالة بعضا من املستندات : ثالثا 

ثنايـا  يف  مختلفة منفصـلة توضـح مـا جـاء  البد وأن يكون التقرير مدعام مبستندات

  : التقرير ، ومن أمثلة هذه املستندات  ما يىل 

 .طبقت عىل الحالة  التي االختبارات النفسية -

 .أجريت عىل الحالة  التي الفحوصات الطبية -

 الخ ........تاريخ الحالة وتطورها  -

 ينتميذا التقرير  كان هإذاملف صاحب الحالة  يف  ويصبح هذا التقرير مستندا هاما

، حيث يتم حفظ صورة من هذا التقريـر لـدى  النفيس مركز اإلرشاد إىل حالة تنتسبإىل 

  .هذا املركز 

التقـارير  إىل أن يحتفظ بنسخة من هـذا التقريـر ، باإلضـافة النفيس   وميكن للمرشد

ام كلـ إليهـا ملف خاص بسـجالته الشخصـية للرجـوع يف  املتعلقة بحالة املسرتشداألخرى

  . االعتبار الرسية التامة  يف دعت الحاجة ، مع األخذ
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هذا الصدد ، أن دراسة  يف   Berkenkotter et al" بريكنكوتر وآخرون "     وقد أشار 

مزيـد مـن الدراسـة ، وميكـن  إىل دراسة استكشافية ، معظم نهاياتها تحتـاج هي الحالة ،

برزت  التي  الهامة  ، وكذلك بعض األسئلةللباحثني واملرشدين  النفسيني تحديد املتغريات

خالل الدراسة  ، ميكن الرتكيز عليها عند كتابة التقرير عن الحالة ، ويحفظ التقرير متهيدا 

  (Berkenkotter,et al ,1988) .للرجوع اليه مرة أخرى إذا استدعت الحاجة

  :ن الحالة تصميم التقرير النفيس ع يف منوذج مقرتح للخطوط العريضة

  : ميكن أن يتضمن التقرير ما يىل 

  : وتشمل :  املعلومات العامة  : أوال

  .......)أو أنثى ذكر(معلومات تخص االسم ، العمر ، الجنس ،  -

 .....معلومات صحية واجتامعية وتربوية ومهنية  -

  النفيس دفعته ملقابلة املرشد التي معلومات عن أهم مشكالته -

 املستقبل وما يصبو اليه  يف معلومات عن تطلعاته -

  : وتشمل :  اإلرشادية املعلومات املهنية: ثانيا 

  اإلرشادية ما تم تسجيله وتحليله للمقابالت -

 . ما تم التشاور فيه مع الزمالء من املرشدين حول الحالة  -

 . تم جمعها عرب األرسة واألصدقاء وغريهم  التي املعلومات -

 . تم اتباعها مع املسرتشد ية التي  اإلرشادمعلومات توضح األساليب -

 .  اإلرشادية ظهرت من خالل هذه األساليب التي معلومات عن أهم األعراض -

  : وتشمل : املعلومات الشخصية : ثالثا 

تم اتباعها مع املسرتشد من حيث  التي ظهرت عرب وسائل التقويم التي املعلومات -

، مفهومـه لذاتـه وتقوميـه لهـا ، قدراته العقلية العامة والخاصة ، أبعاد شخصـيته 

 الخ ..... إليهاال مييل التي يفضلها واألمور األخرى التي ، واألمورإمكاناتهومدى 
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  : امللخص : رابعا 

التقريـر ، بـارزين أهـم النقـاط  يف تلخـيص مـا ورد يف    بعض املرشدين قـد يرغبـون

ه الحالة من أحـداث يجب التوقف عندها ، وإبراز ما يخص هذ التي والخطوط العريضة

  . وسلوكيات 

  : وضع التوصيات : خامسا 

  :  التايل  عىل النحوثاليث    قد تأخذ التوصيات منحى 

  حالتـه ، أو مبـدى حاجتـهإليـهحيث تبرصه مبا وصلت : توصيات تخص املسرتشد  -

 . املزيد من الرعاية ، سواء من أفراد أرسته ، أو من متخصصني آخرين إىل 

يتابع الحالـة  الذي يرى املرشد :  إليهشد آخر تم تحويل الحالة توصيات تخص مر -

 . تفيد هذه الحالة  التي  تبصري هذا الزميل ببعض التوصياتالرضوريأنه من 

 إليهـا توصـل التـي يتم صياغة التوصيات العامة بناء عىل النتائج : توصيات عامة  -

  . حيال حالته املسرتشدة  النفيس املرشد

  : اسة الحالة ميزات وعيوب در

  :  التايل لبعض املزايا والعيوب لدراسة الحالة عيل النحو" زهران " أشار 

  : مزايا دراسة الحالة :  أوال 

 . تعطى أوضح وأشمل صورة للشخصية ، باعتبارها أشمل وسائل جمع املعلومات  -

تيرس فهم وتشخيص وعالج الحالة عـىل أسـاس دقيـق غـري مـترسع ، مبنـى عـىل  -

 . م دراسة وفه

 . تساعد املسرتشد عىل فهم نفسه بصورة أوضح  -

ضـوء املـاىض ، ومـن ثـم ميكـن  يف التنبؤ ، وذلك عندما يتاح فهم الحـارض يف تفيد -

 . نظرة تنبؤية عىل املستقبل إلقاء

لها فائدة إكلينيكية خاصة ألنه يحدث من خاللهـا نـوع مـن التنفـيس ، والتطهـري  -

 الخ ...... ، وإعادة تنظيم األفكار االنفعايل

 واألغراض التعليمية يف إعداد وتدريب املرشـدين العلميتستخدم ألغراض البحث  -

 . النفسيني 
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  : عيوب دراسة الحالة : ثانيا 

   : ييل   يؤخذ عىل دراسة الحالة بعض املآخذ أهمها ما 

موعـدها املناسـب ،  يف أنها تستغرق وقتا طويال مام قـد يـؤخر تقـديم املسـاعدة -

 . يكون فيها عنرص الوقت عامال فعاال  التي لحاالتا يف وخاصة

 مل يحدث تجميع وتنظيم وتلخيص ماهر للمعلومات ، فإنها تصـبح عبـارة عـن إذا - 

زهـران ( .حشد من املعلومات غامضـة ، عدميـة املعنـى ، تضـلل أكـرث مـام تهـدي

 ) 182، ص 1980،
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  :تتبع الحالة

  مل تنفذ  نفذت  التوصية  خ املتابعةتاري

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  :إنهاء الحالة

  :تاريخ إنهاء الحالة

  

   ويل التوفيقالـلـهو

  

  :توقيعه            :املرشد النفيس

  :التاريخ

  

  

  

  

  

  

  



                              دليلك لربامج اإلرشاد النفيس الباب األول                                                
  

- 80 - 
 

  



  دليلك لربامج اإلرشاد النفيس                                                                            الباب األول 
  

- 81 - 
 

  

  

  الفصل الرابع 

  اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي

  .د النفيس الجامعيتعريف اإلرشا* 

  .ملحة تاريخية عن اإلرشاد النفيس الجامعي* 

  .الجامعة اإلرشادية* 

  .تصنيف الجامعات* 

  .تكوين الجامعة اإلرشادية* 

  .دور املرشد يف تكوين الجامعة اإلرشادية* 

  .بعض فنيات اإلرشاد الجامعي* 

  ).السيكودراما( التمثيل النفيس املرسحي -

  . أسلوب املحارضات-

  . أسلوب املناقشة الجامعية-

  .بعض العمالء الذين ال يناسبهم العالج النفيس الجامعي* 

  .تحليل بعض خربات التعامل مع اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي* 

  .مميزات وعيوب اإلرشاد النفيس الجامعي* 
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  اإلرشاد النفيس الجامعي 

Group Counseling  

  

ن الفرد بطبيعته كائن اجتامعي، ويجب أن ينضم إىل جامعة ويتبع معايريها إضـافة إ

إىل معياره الـداخيل، وميكـن للفـرد أن يعـدل أو يغـري أو يحسـن مـن سـلوكه كـرد فعـل 

للجامعة التي ينتمي إليهـا، وذلـك ألن الفـرد يشـعر بأنـه بحاجـة إىل مـن يسـاعده عـىل 

  . إليه اإلرشاد النفيساكتشاف ذاته وإمكاناته وهذا ما يرمي

  : تعريف اإلرشاد النفيس الجامعي والعالج الجامعي

اإلرشـاد الـنفيس الجامعـي ـهـو إرشـاد عـدد مـن العـمـالء الـذين تتشـابه مـشـكالتهم 

زهـران، (.ًواضطراباتهم معا يف جامعات صغرية كام يحدث يف جامعة إرشادية أو يف فصـل

  )297، ص 1980

 عـىل أنـه عمليـة تفاعـل ديناميكيـة Gazda et al" 1984جازدا وآخـرون، "كام عرفه 

موجهه نحو تغيري التفكري والسلوك عىل مستوى الشعور أو الوعي، وهو يتضـمن التوجـه 

نحو الواقع والتنفيس، والثقة املتبادلة، واالهـتامم والتفـاهم، والتقبـل والـدعم، وتتحقـق 

م شـخيص مشـرتك، يـتم وظيفة اإلرشاد النفيس الجامعي يف مجموعة صـغرية ذات اهـتام

التفاعل بني أفرادها، األمر الذي يزيد من درجة تفهمهم وتقبلهم للقـيم واألهـداف التـي 

ـد،  ـل مسرتـش ـلوك ـك ـات وـس ـديل اتجاـه ـىل تـع ـل ـع ـي تعـم ـتمعهم والـت ـا مـج ـؤمن بـه ـي

واملسرتشدون، أعضـاء الجمعيـة اإلرشـادية هـم أفـراد عـاديون لـديهم مشـكالت خاصـة 

  . يصلوا بعد إىل مرحلة املرض أو االضطراب الكىل لشخصيتهمتضعف توافقهم إال أنهم مل

 فـإن اإلرشـاد الـنفيس والجامعـي Shertzer & Stone" 1980شريتزر وسـتون "وعند   

ًيضم مرشدا يشرتك يف عالقة مع عدد من املسرتشدين يف نفس الوقت، ويهتم اإلرشاد الجامعي 

ًء، وهـذا االهـتامم يكـون منصـبا عـىل عادة مبشكالت النمـو واالهتاممـات املوقفيـة لألعضـا

االتجاهات واالنفعاالت وحرية االختيار والقيم، ويتم التفاعـل بـني األعضـاء، وبهـذا التفاعـل 

  فإنهم يؤسسون عالقة قامئة عىل املساعدة والتي متكنهم من تحسني عملية الفهم واالستبصار 

  



                              دليلك لربامج اإلرشاد النفيس الباب األول                                                
  

- 84 - 
 

شخصـية واالنفعاليـة، ويقـوم بالذات كخطوة أوىل، وتقوم الجامعـة مبناقشـة االهـتامم ال

  .بعض أعضاء الجامعة بتزويد زمالئهم بإدراكاتهم ورؤيتهم لهذه الخربات كتغذية راجعة

مام تقدم فإننا نرى أن اإلرشاد النفيس الجامعي هو عملية تفاعل بـني املرشـد وميثـل 

ثلـون ومي) املسرتشدين(الجهة املطلوب منها الخدمة اإلرشادية، وبني مجموعة من األفراد 

جامعة صغرية، وهى التي تطلب الخدمة اإلرشادية، وهى التي تعـرب عـن نفسـها، حيـث 

يعرب املسرتشدون عن مشكالتهم واتجاهاتهم، ويتم التفاعل بيـنهم، والـذي يـؤدي بالتـايل 

إىل تصحيح اتجاهاتهم وتعديل سلوكهم، وأعضاء هـذه املجموعـة عـاديون، مل يصـلوا إىل 

  .ن لديهم مشكالت تضعف من توافقهمدرجة املرض النفيس، ولك

إىل أن اإلرشـاد " 1980زهـران، "وحول مميزات اإلرشاد النفيس الجامعـي، فقـد أشـار 

ًالنفيس الجامعي يحتل مركزا ممتازا بـني طـرق اإلرشـاد الـنفيس، وذلـك لتـوافر مميـزات  ً

  : عديدة أهمها ما ييل

حقيق الذات وإحراز املكانـة التقليل من حدة متركز العميل هو ذاته، ويوفر الفرص لت

والتقدير مام ينمي الثقة بالنفس ويقوي عاطفة اعتبار الـذات واحـرتام الـذات والشـعور 

بالقيمة، ويكفل تصحيح وتعديل مفهوم املسرتشد عن ذاتـه وعـن اآلخـرين وعـن العـامل 

ًالخارجي عموما يف اتجاه تقدير الذات والتحقق مـن قدراتـه، مـام يزيـد تقبلـه لآلخـرين 

يطمنئ املسرتشـد إىل أنـه لـيس الوحيـد الـذي يعـاىن مـن مشـكالت ... وتقبل اآلخرين له

 ) 308، ص 1980زهران، ( .نفسية وأن هناك كثريين غريه فيقل شعوره باالنزعاج واليأس

  : ملحة تاريخية عن اإلرشاد النفيس الجامعي

النفيس الجامعي أو لقد تضاربت اآلراء حول من هو الشخص الذي بدأ حركة اإلرشاد 

  ".ت. ب. فطيم"العالج النفيس الجامعي كام أشار بذلك 

حيث يطلقون عليه أبـو العـالج الـنفيس الجامعـي، " أنطون مسمر"فالبعض يرى أنه 

 وهو طبيب بـاطني Joseph Hersey Pratt" جوزيف هرييس برات"ومنهم من يقول إنه 

  .من بوسطن

  ".لر، ومورينوألفريد أد"كام نجد البعض يرشح كل من 

ًوميكن أن نقول إن هؤالء جميعا قد وضعوا بصامتهم عـىل حركـة اإلرشـاد أو العـالج 

  .النفيس الجامعي
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والقصة تعود إىل محاولة املعالجني النفسـيني إيجـاد بـديل للعـالج الفـردي، فوجـدوا 

بغيتهم يف العالج النفيس الجامعي، وكان الهـدف الـذي يسـعون إليـه هـو محاولـة فهـم 

وك الفرد داخل الجامعة، خاصة إذا تشابهت مشاكلهم، فيمكن من خالل الجامعـة أن سل

  .ًيساعدوا بعضهم بعضا عىل تصحيح سلوكياتهم

إىل أن العـالج الـنفيس الجامعـي قـد نشـأ يف " ت.فطـيم، ب"وعن نشأته فقـد أشـار 

السـل، يعالج مـرض " برات"بدايته نشأة علمية تطبيقية، ففي أوائل القرن العرشين كان 

ًوكان السل عندئذ يعترب مرضا جسميا واجتامعيـا، وىف ربيـع  ً  وضـع خطـة ملعالجـة 1905ً

يلقـى ... ًتتكـون مـن خمـس عرشة إىل عرشيـن عضـوا" بـرات"عالج السل وكانت فصول 

ًاملحارضات يف تلك الفصول عن أهمية فرتات الراحة خالل اليوم متبعا طريقة تشخيصـية 

  .وتدعيمية

 األمـر الزديـاد وعيـه بالـديناميات السـيكولوجية وقـد ظهـر ذلـك يف إىل أن انتهى بـه

األب الرشعـي لحركـة التوجيـه يف " بـرات"، وميكن اعتبـار 1953 – 1946كتاباته فيام بني 

  ) 55 – 53ت، ص . فطيم، ب(.العالج النفيس الجامعي

: امعـي مـنهمولقد ساهم علامء آخرون يف حركة اإلرشاد النفيس والعـالج الـنفيس الج

والذي تنسب إليه الريادة  يف العالج النفيس الجامعي، حيـث أنشـأ مراكـز " ألفريد أدلر"

لإلرشاد، تستخدم األساليب الجامعية يف عالج املرض ثم انترش هـذا األسـلوب يف كـل مـن 

  .أملانيا والنمسا وروسيا والدامنارك

، Jacob Moreno" جـاكوب مورينـو"وممن لهم بصمة واضحة يف هذا الشـأن أيضـا  

ًكان طبيبا منساويا هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية عام  ً1925.  

  أول مجلة متخصصة يف العالج الجامعي1931أسس عام .  

  السوسيومرتى" أسس مجلة جريدة 1937يف عام "Sociometry. 

  يف نرش مجلة جديدة هي الطب النفيس االجتامعي، ثـم " مورينو" بدأ 1947يف عام

 .ومازالت تصدر حتى اآلن" العالج النفيس الجامعي " ري عنوانها بعد ذلك لتصبح غ

  بالسيكودراما " مورينو"ارتبط اسمPsychodrama العلـم الـذي " وهو يعرفها بأنها

يستكشف الحقيقة بأساليب مرسحيـة دراميـة، وتسـتخدم الطريقـة السـيكودرامية 

ريض، واملخــرج، واملمثلــون املرسح، املمثــل الــرئييس أو املــ: خمــس أدوات هــي

 ".املساعدون الذين يسميهم الشخصيات اإلضافية، وجمهور املتفرجني



                              دليلك لربامج اإلرشاد النفيس الباب األول                                                
  

- 86 - 
 

  : من العلامء الذين ساهموا بخرباتهم يف بناء املجموعات" كارل روجرز"كام يعترب 

o  قدم عرضا شامالً لتجاربه يف اإلرشاد والعالج النفيس1942يف عام ً.  

o اد النفيس الجامعي، حيث كانت جهودهم تنصـب شجع تالميذه عىل استخدام اإلرش

عىل اتجاه التفاعل واملواجهة مع أعضاء الجامعة بدالً من التوجه إىل االستبصـار كـام 

 .تراه مدرسة التحليل النفيس

o استخدم العالج املتمركز حول العميل لحل الرصاع عىل املستوى الشعوري. 

o سـه إذا تـوفر لـه جـو آمـن مطمـنئ اعتقد أن الفرد لديه القدرة عىل عالج نفسه بنف

يستطيع أن يناقش فيـه مشـاكله، ووجـد أن ذلـك ميكـن أن يـتم يف إتبـاع األسـلوب 

 .الجامعي

o  ًأصدر كتابا عـن مجموعـات املواجهـةEncounter Groups حيـث تضـمن خرباتـه 

املرجـع (.وتجاربه يف العمل مع الجامعة وأوضح دور كل من امليرس وأعضاء الجامعة

  )رصفبت: السابق

أن الـعـالج الجامـعـي ينقـصـه وـجـود نظرـيـة ـسـلوكية موـحـدة " 1990مليـكـة، "وذـكـر 

للعملية الجامعية لرتشد قائد الجامعـة يف تصـميم العمـل الجامعـي وتوجهـه، ويتطلـب 

وواقعية توقعاته، كام أن حداثة العمل ) املسرتشد(نجاح العالج توفر الدافع لدى العميل 

مليكـة،  (.لعالجي تحرمه مـن تقـديم الخـربات املستفيضـةيف هذا األسلوب اإلرشادي أو ا

  ) 165، ص 1990

ولقد تطور العمل بهـذا األسـلوب بواسـطة العديـد مـن املختصـني يف مجـال اإلرشـاد 

والعالج النفيس والذي يصعب حرصهم، إال أن الظهور الفعيل للعـالج الجامعـي بـاملعنى 

ًا مضـت، ولقـد انـترشت حركـات العـالج الحديث يرجـع إىل مـا يقـرب مـن سـبعني عامـ

ـدريب ـة الـت ـة .Group  Tالجامـعـي يف الـسـتينيات فظـهـرت جامـع ـات املواجـه ، وجامـع

Encounter Groups وجامعة التدريب باملنظم عىل العالقـات اإلنسـانية Systematic 

Human Training كام ظهـرت أحـدثها وهـى حركـة اإلمكانيـات اإلنسـانية ،Human 

Potential Movement يف أواخـر السـتينيات والتـي ارتبطـت مبـا يسـمى بحركـة علـم 

القـايض وآخـرون، (.وغـريهم" إبراهام مـازلو"، "كارل روجرز"النفس اإلنساين التي ضمت 

  )131، ص 1981

  : الجامعة اإلرشادية

هي جامعة صغرية ينبثق منها تنفيسات من جانب أفرادها، وكل فرد داخل الجامعة يشعر 

  يعمـل عـىل التواصـل بـني ) قائد( اآلخر، وقد تتشابه مشاكلهم، ويوجد ميرس للجامعة مبشاعر
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والجامعـة تحفـظ أرسارهـا، فـال يجـوز البـوح بهـا خـارج نطـاق . أفراد الجامعة وتفاعلها

  .الجامعة اإلرشادية

  : تكوين الجامعة اإلرشادية

قـد تكـون هـذه ، و)العمـالء(تتكون الجامعة اإلرشـادية مـن عـدد مـن املسرتشـدين 

الجامعة يف املرسح التعليمي متثل جامعة طبيعية، فصل درايس مثالً، وقـد تكـون جامعـة 

يتم تكوينها عىل أساس تشابه مشكالتهم، والهدف هو اإلرشاد لهـذه املجموعـة، وبـذلك 

يصبح التعامل مع هذه الجامعة اإلرشادية عىل أساس أنها وحدة، وقوة واحدة، ومن ثـم 

ها بات له أن يتعرف عىل ماهية هـذه الجامعـة، ومـا أهـدافها، وكـذلك عىل كل عضو من

ًميكن له أن يتعرف أيضا عىل ما يجري فيها من أساليب فنية جامعية، ومن حق كل عضو 

  .فيها تقويم عمل هذه الجامعة، بل يتعدى هذا األمر حتى يصل إىل تقويم املرشد نفسه

ً عضـوا، كـام يـرى 15 - 3عـادة مـا بـني ويرتاوح عدد أعضاء هذه الجامعة اإلرشـادية 

وتختلف األعداد من جامعـة إرشـادية إىل .  أعضاء10 - 7البعض أن العدد األمثل هو من 

أخرى حسب نوع املشكالت التي تواجه األعضاء، وكذلك الخطة الزمنيـة للجلسـات، هـل 

  .هي عادية أم مكثفة

شابه املشكالت لدى أعضـاء ولقد ناقش بعض املهتمني بالجامعة اإلرشادية، ما يخص ت

الجامعة، فهناك من يرى رضورة أن تكون مشكالت أعضاء الجامعـة متشـابهة ومـربراتهم 

ًيف ذلك هي أن هذا األمر يخلق عامالً مشرتكا واهتامما خاصا ميس حيـاتهم جميعـا، كـام  ً ً ً

ًا يؤدى إىل التفاعل والتعاطف والتامسك واملكاشفة بني األعضاء، حيث يناقشـون موضـوع

  .يهم كل منهم ويشعرون بالتقارب يف تعبرياتهم والتنفيس الواضح

ًومن ذلك كله يـتعلم الفـرد أنـه لـيس وحيـدا يف معاناتـه مـن مشـكالته الشخصـية، 

واكتشاف الطرق املميزة لالرتباط باآلخرين، وارتفـاع تقـدير الـذات مـن خـالل اكتشـاف 

  .صالحية آرائه يف مساعدة اآلخرين داخل الجامعة

ًفة إىل ذلك فهنـاك مـن يضـيف إىل تشـابه املشـكالت، التشـابه أيضـا يف املسـتوى إضا

من ) امليرس(العقيل واالجتامعي لدى أعضاء الجامعة، ومربرهم يف ذلك أن يتمكن املرشد 

  .قيادتهم والتعامل معهم، فضالً عن قدرتهم عىل حسن التعامل فيام بينهم
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جامـعـة اإلرـشـادية حـيـث تـكـون وهـنـاك فرـيـق آـخـر يفـضـل ـعـدم تـجـانس أعـضـاء ال

ًمشكالتهم ومستوياتهم العقلية واالجتامعية مختلفة، وقد تضم هذه الجامعة أفرادا مـن 

الجنـسـني، وـمـربرهم يف ذـلـك، أن تـكـوين الجامـعـة بـهـذا الـشـكل يـصـبح ـصـورة مـصـغرة 

للمجتمع الذي يعيشون فيه، حيـث يعـيش كـل عضـو مـن الجامعـة واقعـة دون إجـراء 

ِّحل املشاكل عـىل أرض الواقـع، وهـذا الشـكل يحمـل املرشـد بـأحامل تعديل صناعي، فت

كثرية، ومسئولية ثقيلة، حيث يكون مطلوب منـه القـدرة الفائقـة عـىل إدارة الجلسـات، 

وكذلك أن يتسلح بالخربات العالية والتي تساعده أثناء املواقف الصعبة التي يتعرض لهـا 

  .أثناء الجلسات

   ation of groupsClassific: تصنيف الجامعات

: قدم الباحثون الكثري من التصنيفات املختلفة والتي تقوم عىل أساس معـايري مختلفـة

  : منها األهداف ودرجة التفاعل والحجم وميكن اختيار التصنيفات التالية

  Primary Versus Secondary: الجامعات األولية يف مقابل الجامعات الثانوية* 

  : الجامعات األولية

ًلك الجامعات التي يتقابل أعضاؤها وجهـا لوجـه مـن أجـل الرفقـة واملسـاعدة هي ت

املتبادلة وحل املسائل واملشاكل التي تقابلهم، وتتضـمن منـاذج هـذه الجامعـات، األرسة، 

ألنهـا هـي األسـبق " األولية"جامعة اللعب، جامعة الدراسة، ويطلق عىل هذه الجامعات 

  : يليف الزمن ويف األهمية وتقسم مبا ي

  . تشابه الخلفيات لدى األعضاء-2      . صغر الحجم-1

  . حجم االهتاممات املشرتكة-4  . االهتامم بالذات بشكل محدود-3

  : الجامعات الثانوية

هي الجامعـات التـي ال يكـون أعضـاؤها عـىل درجـة كبـرية مـن الحميميـة، ويكـون 

ات الواسـعة واللجـان التواصل ذا طبيعة عرضية غري منتظمة، ومن أمثلتها فصول املحارض

  .املختلفة

  Ingroup versus outgroup  : الجامعة الداخلية يف مقابل الجامعة الخارجية* 

  :الجامعة الداخلية

هي تلك الجامعة التي يتطابق أفرادها حسب نوعيتهم مثل األرسة، الجـنس الواحـد، 

  .....النادي، الوظيفة، الديانة
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  : الجامعة الخارجية

 الجامعـة والـذي ميكـن تحديـده عـن طريـق مـدى عالقـة الفـرد فيام يحدث خـارج

، فاالتجاهـات "اآلخـرين"و" نحـن"أو " هم"و" نحن"باآلخرين، أي عن طريق املفارقة بني 

ًخارج الجامعة تتصف بالتعبري عن االخـتالف، وأحيانـا بـدرجات متنوعـة مـن الخصـومة 

  .والتحيز والالمباالة

   Socio versus Psyche: جامعة النفسيةالجامعة االجتامعية يف مقابل ال* 

 ـبـني الجامـعـة االجتامعـيـة والجامـعـة النفـسـية يف ـعـدد ـمـن Coffey" ـكـويف"يـفـرق 

  : االعتبارات

  ال يوجد هدف مريئ يف الجامعة النفسية، ولكن األهداف هي يشء أسـايس وخاصـية

  .من الخواص االجتامعية

 املكانـة االجتامعيـة واملهنـة والجامعات االجتامعية تكون متغرية الخواص من حيـث 

أكرث من الجامعات النفسية، فغرض الجامعات االجتامعيـة هـو الوصـول إىل الهـدف 

 هو إشـباع - كام اتضح -املحدد الذي يعرب عن الجامعة، أما هدف الجامعة النفسية 

 )Coffey,1970,P.70(.االحتياجات الوجدانية ألعضائها

 امعة اجتامعية أو جامعات نفسـية بشـكل رصف ومحـدد، ولـذا وبالطبع ال توجد ج

  .ًفمعظم الجامعات تكون خليطا من هذا وذاك

  : دور املرشد يف تكوين الجامعات اإلرشادية

يقوم املرشد بإجراء مقابلة شخصية فردية مـع كـل طالـب للخدمـة اإلرشـادية، حتـى 

كن للمرشد أن يتعرف عىل نوع يتعرف عىل رغبته يف االنضامم إىل الجامعة اإلرشادية، ومي

املشكلة، وهل هي مناسبة مع بقيـة املشـكالت األخـرى التـي يحملهـا بـاقي الـراغبني يف 

  .املشاركة يف الجامعة اإلرشادية

ويقوم املرشد بتهيئة كل فرد، حيث يعرفه مبدى الفوائد التي ستعود عىل كـل فـرد يف 

ساسية للجامعة وغري قابلة للـنرش خـارج الجامعة اإلرشادية، وحفظ أرسار األفراد قاعدة أ

إطار الجامعة، والبد وأن تكون هناك ثقة بـني األعضـاء، وأن يتحملـوا مـا يحـدث داخـل 

  .الجامعة من ضغوط أو مواقف ضاغطة، ألن ذلك يف صالح الجامعة ككل

ًكام يوضح املرشد أيضا، أن من حق كل فرد أن يرتك الجامعـة اإلرشـادية ويتحـول إىل 

 الفردي يف أي وقت يشـعر فيـه الفـرد بعـدم قدرتـه عـىل االسـتمرار يف جلسـات اإلرشاد

  .الجامعة
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كام يشري املرشد إىل أن كل فرد، عليه أن يقوم بعمليـة تقـويم لكـل جلسـة إرشـادية، 

  .وكذلك تقويم املرشد نفسه عن طريق تقديم استامرات وبنود لهم تحمل هذا املعنى

  : فنيات اإلرشاد النفيس الجامعي

يتم اختيار الفنيات اإلرشادية التي يستخدمها املرشد يف اإلرشاد النفيس الجامعي عىل 

ـمـدى التـشـابه أو االـخـتالف ـبـني أعـضـاء الجامـعـة ـفـيام يـخـص مـشـكالتهم ومـسـتوياتهم 

االجتامعية واالقتصادية، وكذلك إذا كان اإلرشاد يتجه نحـو اإلرشـاد حـول التمركـز حـول 

  ).غري املبارش(د املتمركز حول املسرتشد أو اإلرشا) املبارش(املرشد 

ـكـام تـحـدد الفنـيـات املـسـتخدمة ـنـوع املـكـان وتجهـيـزه مـبـا يـلـزم إلنـجـاح الجلـسـات 

  .اإلرشادية

  : بعض فنيات اإلرشاد الجامعي

  Psychodrama) السيكودراما(التمثيل النفيس املرسحي : أوالً

م بواسـطة أعضـاء حيث يتم اإلرشاد النفيس عن طريـق تصـميم متثيـل مرسحـي ويـت

  .الجامعة اإلرشادية، ويشمل املشكالت النفسية التي تواجه أعضاء هذه الجامعة

، كـام أنشـأ 1921 يف فيينـا عـام Moreno" يعقوب مورينـو"وقد ابتكر هذا األسلوب 

  . يف الواليات املتحدة األمريكية1927أول مرسح عالجي لتقديم السيكودراما عام 

  : دية إىل ما ييلوتهدف هذه الفنية اإلرشا

وذلـك عـن طريـق التلقائيـة، وينـتج عـن ذلـك ) املمثلني(حرية السلوك لدى العمالء 

التنفيـس االنفعالـي ملا يشــعرون به من مشـكالت، كـام يعـربون بحريـة وبتلقائيـة عـن 

  ....طريق األدوار املرسحية عن اتجاهاتهم ودوافعهم ورصاعاتهم وإحباطاتهم وقلقهم

تم تعلمهم بالخربات االجتامعية، مام يـؤدي يف نهايـة األمـر إىل إزالـة من خالل ذلك ي

بعض العوائق أمام تـوافقهم وتفـاعلهم الـنفيس، فيصـبحون أكـرث سـوية، وتـزداد لـديهم 

 .مساحة السوية عىل حساب الالسوية

خربات العميل املاضية، : أما عن موضوع التمثيلية، فإن القصة عادة تدور حول خربات مثل

اته الحارضة، والخربات املستقبلية التي يخافها ويحتمل أن يواجههـا يف املسـتقبل القريـب وخرب

  كام تطرق إىل موضوعات أخرى تتعلق بـالنواحي النفسـية التـي يعـاىن منهـا العميـل وتحتـاج 
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وتختلف هذه املوضوعات باختالف ما يواجهه العمالء، وما يحتـاجون إليـه، . إىل التنفيس

  ) 303، ص 1980زهران، (. شعورهم بالراحة الذاتيةوذلك للعمل عىل

يف بعض األحيـان يـتم ذلـك بشـكل تلقـايئ، دون إعـداد مسـبق، وىف :  تصميم الحوار

أحيان أخرى يتدخل املرشد يف إعداد الحوار بشكل هـادف، حسـب املشـكلة التـي يعـاىن 

  .بة تحقق الهدفمنها  املسرتشدون وكذلك ما ميكن أن يتوقعه من نتائج طي

وهذا التصميم يحتـاج مـن املرشـد إىل خـربة ومامرسـة سـابقة لهـذه الفنيـة، ووضـع 

  .األهداف أمامه أثناء تصميم الحوار وكذلك االستعانة بالنظرية اإلرشادية التي يتبناها

أنفسهم فقـد يلعـب ) املسرتشدون(يتم لعب األدوار عن طريق العمالء : لعب األدوار

ويتم التبادل بني هـذه األدوار، وقـد يكـون الـدور ...  املدرس أو الضابطأحد العمالء دور

  .الذي يقوم به العميل يتناسب مع واقعه يف الحياة، وقد يكون غري ذلك

ويقوم املرشد بدور رئييس يف توزيع األدوار وإخراجه املرسحـي، وقـد يسـاعده بعـض 

  .د تعرف عىل مشكالت العمالءالعمالء، حيث يتم توزيع األدوار بدقة خاصة أن املرشد ق

ليس الهدف من وراء ذلك هو إخراج مرسحية عظيمة وناجحة، ولكـن هـدف املرشـد 

من وراء ذلك هو محاولة أن يتلخص العمالء من القلق واإلحباطات والسـدود االنفعاليـة 

  .التي تعوق الوصول إىل السلوك السوي

  : املتفرجون

ملجموعة والبعض اآلخر يشـاهدون زمالءهـم إن توزيع األدوار يتم عىل بعض أعضاء ا

وهم يـؤدون أدوارهـم، هـؤالء هـم املتفرجـون، ويـنعكس علـيهم كثـري مـن االنفعـاالت 

اإليجابية التي تساعدهم عىل فهم كثري من حاالت القلـق والتـوترات النفسـية الغامضـة 

  .عليهم

  : تقويم املرسحية أو التمثيلية

رهم، يناقشون ما جاء باملرسحية، وليست املناقشـة بعد االنتهاء من قيام العمالء بأدوا

مبثابة مناقشة الجوانب الفنية والدرامية، ولكن املناقشـة ترتكـز عـىل السـلوك، ثـم وضـع 

  .النقاط املستخلصة من هذه املشاهدة املرسحية
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  : الفوائد اإلرشادية والعالجية

  :ميكن تلخيصها فيام ييل

  .تتنفيس العمالء عام يعانون من مشكال .1

زيادة استبصار العمالء مبشكالتهم، وبالتايل تصبح لديهم القدرة عىل تغيـري سـلوكهم  .2

 .إىل ما هو أفضل

قيام العمالء ببعض األدوار التي قد تتطابق مـع واقعهـم األمـر الـذي يحـررهم مـن  .3

 .القلق والتوتر والرصاع

خطـون حـاجز قيام العمالء بأدوار من الصعب القيام بها يف عامل الواقـع، يجعلهـم يت .4

 .الخوف والتوتر، وينطلقون بسلوك أفضل تجاه هذه املواقف

تساعدهم هذه األدوار عىل فهم الذات وبالتايل يستطيعون التعبـري بأسـلوب أفضـل  .5

 .عندما يتحدثون عن ذواتهم

 .هذه األدوار تساعد العمالء عىل فهم اآلخرين، وتؤدي إىل تيسري التواصل معهم .6

  : أسلوب املحارضات: ًثانيا

يعترب أسلوب املحارضات من أهم األساليب الفنيـة لإلرشـاد الـنفيس الجامعـي، وهـو 

ويتم تصميم هذه املحارضات عىل أسـاس أنهـا مـن املتوقـع أن . أسلوب تعليمي مقصود

تعمل عىل تعديل السلوك، أو التعليم وإعادة التعليم بالدرجة التي تساعدهم عىل تغيري 

، وتـتم مناقشـة العمـالء للمحـارضة، وقـد تكـون هـذه اتجاهاتهم نحو بعض املوضوعات

املحارضة شفهية أو قد تكون مكتوبة، حيث يناقش العمالء املرشد يف بعض ما جـاء فيهـا 

  .من نقاط

واملحارض هو عادة املرشد أو قائد املجموعة، حيـث تـتم العالقـة القويـة بـني املرشـد 

وعـة، ومـن ثـم يسـتمعون لـه واملسرتشدون من خالل التفاعل الذي يحدث داخـل املجم

ويناقشون، وقد يكون املحارضون مـن خـارج املجموعـة، حيـث يقـوم املرشـد بـدعوتهم 

ًإللقاء محارضاتهم، وتتم مناقشتهم أيضا فيام يريدوه العمالء مع اعتبـار أن ذلـك يـتم يف 

بعض التخصصات البعيدة عن تخصصات املرشد، عىل سبيل املثال، األطباء، علـامء الـدين 

  .رشيعةوال

وتختلف موضوعات املحارضات باختالف مشكلة كل مجموعة، فمن األفضل أن تكون 

  .مشكالت العمالء متشابهة حتى تتم املحارضة مع هذه الحالة بيشء من التيسري



  دليلك لربامج اإلرشاد النفيس                                                                            الباب األول 
  

- 93 - 
 

  : وميكن أن تتضمن املحارضة بشكل عام ما ييل

 الصحة النفسية وأثرها عىل الحالة الجسمية. 

 التوافق النفيس واالجتامعي. 

 عرض بعض الحاالت النفسية ونتائجها. 

 فكرة عامة عن الجهاز العصبي وأثره عىل سلوك اإلنسان. 

 مجاالت اإلرشاد النفيس.... 

  : أسلوب املناقشة الجامعية: ًثالثا

وينظمها بحيث تتضمن التأكيد ) قائد املجموعة(يقود املرشد املناقشة داخل املجموعة * 

ا أعضاء املجموعة أو يعـانون منهـا ويفضـل عـدم عىل بعض املشكالت التي يشعر به

  .الخروج عن املشكالت التي يعاىن منها أعضاء الجامعة

  .يتم تسلسل موضوعات املناقشة بحيث تبدأ باأليرس إىل األصعب* 

إعطاء الفرصة لكل أعضاء املجموعة يف املناقشة، مع تقديم الثناء لهم عند إبدائهم آراء * 

ت، ولقد أثبت هذا األسلوب من اإلرشـاد الـنفيس الجامعـي معينة تجاه هذه املشكال

ًنجاحا يف معالجة كثري من العمالء، حيث نجح يف تغيري اتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو 

  .اآلخرين

  : ، بوجود بعض العمالء ال يناسبهم العالج النفيس الجامعي، وهم1990رسى : وتذكر

 الشخصية السيكوباتية والشخصية الرنجسية.  

 البارانويا( الذهان وخاصة الفصام والهذاء مرىض.( 

 ًالذين يسعون دامئا لجذب أنظار اآلخرين. 

 132، ص 1990رسى، (.الذين لديهم حساسية لتوترات واضطرابات اآلخرين(  

  : تحليل بعض خربات التعامل مع اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي

عالج النفيس الجامعـي ميكـن عـرض مـا من خالل خربات املامرسة ألسلوب اإلرشاد وال

  : ييل

ـد الجامـعـة دور اـملـيرس) 1( حـيـث يـسـاعدهم ـعـىل اـسـتبدال أفـكـارهم : يلـعـب قاـئ

واتجاهاتهم غري املرغوبة إىل سلوكيات مرغوبة وإيجابية، وييرس لهم االتصاالت والتفاهم 

بهـم إىل أن فيام بينهم، يساعدهم يف توزيع األدوار وتبادلها بينهم داخل الجامعـة، يصـل 

يفهم كل عضو يف الجامعة نفسه ويتخذ قراراته بنفسه، يقدم خرباته للجامعة ولـيس لـه 

  .مكاسب شخصية
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كـل عضـو داخـل الجامعـة لـه : تتحرك الجامعة يف اتجاه تحقيق أهداف أعضائها) 2(

ًأهداف محددة، ميكـن أن تعمـل الجامعـة عـىل تحقيقهـا، حيـث تجمعـوا معـا ولـديهم 

 وأهداف محددة، وليس للجامعـة يف حـد ذاتهـا أهـداف، ولكـن لكـل مشكالت متشابهة

  .عضو يف الجامعة هدف، وتعمل الجامعة عىل تحقيق هذه األهداف

تصل الجامعة يف مراحلها إىل أن يقـدم : يتم تغيري سلوك الفرد من خالل الجامعة) 3(

ًكل عضو رشحا لتجربته يف موقف معني عـاىن منـه كثـريا، دون حـرج مـن بـاقي  األعضـاء ً

ًألنهم يشجعونه بعرض مشكالتهم وظروفها أيضا، وتتم مناقشة هذه املشكالت لـدى كـل 

عضو، ويشارك بقية األعضاء يف تقديم اآلراء لزمالئهم داخل املجموعة مبثابة مساعدة من 

جانبهم، وتتم املكاشفة بني الجميع ملا يعانون من مشكالت بشفافية، مام يؤثر ذلك عـىل 

  .اتهمتغيري سلوكي

الرسية التامة ملشـكالت األعضـاء التـي : الرسية التامة ملا يحدث داخل املجموعة) 4(

ـيـتم عرـضـها داـخـل املجموـعـة وـغـري مرصح بنرشـهـا ـخـارج املجموـعـة، وـهـذا ـيـؤدي إىل 

الشعور باألمن والطأمنينة وكذلك تشجيع األعضاء عىل التنفيس داخـل الجامعـة بحريـة، 

  ً.بينهم ومساعدتهم بعضهم بعضاوتحصينهم بالثقة املتبادلة 

ما يحدث داخل الجامعة، هو نوع مـن : تقديم أعضاء الجامعة آلرائهم الشخصية) 5(

التفاعل بني األعضاء وكـل مـنهم يعـرض أفكـاره وآرائـه الشخصـية، ووجهـة نظـره تجـاه 

مشكلة من املشكالت قد يقبلها صاحبها وقد ال يقبلها، قد يتفق معها أو ال يتفـق، وهـذا 

  . يفسد جو الثقة املتنامي واملتبادل بني األعضاءال

مـن خـالل تفاعـل أعضـاء : يفهم أعضاء الجامعة مشاعرهم وكيفية التحكم فيهـا) 6(

مـن لحـم االتصـال بيـنهم عنـدما ) امليرس(الجامعة، والتبادلية بينهم، وما يقوم به القائد 

داخـل " املـيرس "يشعر بـأن هـذا االتصـال بـدأ يضـعف أو سـوف ينقطـع، إال أن واجـب

الجامعة يتمثل يف أن يكون بؤرة تركيزه يف مساعدتهم يك يفهم كـل مـنهم مشـاعره، ومـا 

  .هو األسلوب األفضل للتحكم يف هذه املشاعر وتوجيهها الوجهة الصحيحة

مبعنـى عـدم إعطـاء كـل جلسـة : الجلسات اإلرشادية الجامعية متصلة وليست منفصلة) 7(

   ولكن ميكن أن يتبقى جزء من مناقشة مشكلة ما، يتم التعـرض لهـا ملناقشة مشكلة عضو بعينه،
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يف الجلسة التالية، كام أن األعضاء يناقشون اإليجابيات والسلبيات للجلسة السابقة، وتتم 

 والتي تم تكليفهم بها من الجلسة السابقة، كـام - إن وجدت -مناقشة الواجبات املنزلية 

  . ومدى تحقيق أهدافهميتم متابعة األعضاء إلنجازاتهم

  .وهذا إن دل عىل يشء فإمنا يدل عىل مدى ترابط وتواصل الجلسات بعضها البعض

القاعـدة داخـل : السامح النطالق انفعاالت األعضاء حتى ولو كانت غـري مرغوبـة) 8(

الجامعة هي التنفيس، وبذلك تكون سياسة املرشد مساعدتهم عىل البوح عـن مخـاوفهم 

  .إلخ... ب، أو ما مييلون إليه من مواقف عدوانيةأو إحساسهم بالذن

وميكن تعديل ذلك السلوك فيام بعد من خالل الجامعة، املهم أن يشعر كل منهم أنه 

يقوم بالتنفيس عـام يشـعر بـه بحريـة، فـإذا اسـتطاع املرشـد مسـاعدة األعضـاء للتعبـري 

ألمكـن النجـاح يف الصادق عام يشعرون به حيال بعض املواقف غـري السـارة يف حيـاتهم، 

وهذا ينعكس عىل إزالة السلبيات وتعميق اإليجابيات يف حيـاتهم . بث الثقة بني األعضاء

  .من خالل الجامعة وأن يتعلموا كيف تتم سيطرتهم عىل مشاعرهم فيام بعد

يجب أال تكون خطوات كل جلسة جامدة : املرونة عند تنفيذ خطوات كل جلسة) 9(

 يجب أن تتسم باملرونة حسب ما يسـتجد مـن أحـداث داخـل ثابتة ال ميكن تحريكها بل

الجلسة،  وميكـن تقـديم أو تـأخري هـذه الخطـوات لصـالح أعضـاء الجامعـة، كـام ميكـن 

  .للمرشد أن يتخىل عن أي خطوة من هذه الخطوات إذا كان ذلك يف صالح الجامعة

  : مميزات وعيوب اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي

  : املميزات

ضـو الجامعـة مـن خاللهـا الثقـة بـالنفس،  وروح التعـاون مـع اآلخـرين يكتسب ع .1

  .لتحقيق هدف ما

اقتصادية،  حيث يوجد مرشد واحد مع مجموعة من املسرتشدين،  مام يوفر الجهـد  .2

 .مع كل مسرتشد عىل حدة، وكذلك توفري عدد املرشدين

 .تتناسب مع عدد املسرتشدين الذين تتشابه مشكالتهم .3

ت التـي تقـاوم اإلرشـاد الفـردي وتـتحفظ عـىل بعـض الجوانـب هناك بعض الحـاال .4

الخاصة باملشكلة، أما يف حالة اإلرشاد الجامعي فيتيح الفرصـة لتشـجع مثـل هـؤالء 

 .عىل البوح بجوانب دقيقة للمشكلة
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تعترب جلسات اإلرشاد والعـالج الـنفيس الجامعـي ورشـة عمـل للتـدريب عـىل حـل  .5

م فيه التدريب عـىل املهـارات االجتامعيـة والثقـة املشكالت، وكأنها مجتمع صغري يت

 .بالنفس واتخاذ القرار

وسيلة هامة للتفريغ والتنفيس دون رهبة أو خوف، فاملشكلة التي يعاىن منها عضـو  .6

الجامعة ليست هي املشكلة الوحيدة واملنفـردة، بـل تتشـابه مـع مشـكالت أخـرى 

 .داخل املجموعة

خالل نقده لآلخرين ونقد اآلخرين له، فيصـحح يستطيع املسرتشد أن يقوم ذاته من  .7

 .سلوكه بنفسه

وجود املرشد كميرس داخل الجامعة، واستامعه لجوانب كثرية مـن مشـكالت أعضـاء  .8

ًالجامعة يجعله بعيدا عـن التمركـز حـول ذاتـه مـام يـؤدي إىل نجـاح الجلسـات يف 

 .تحقيق أهدافها

 .احرتام الرأي اآلخراحرتام األعضاء رسية ما يجري داخل الجامعة وكذلك  .9

ًشعور عضو الجامعة بأن له قيمة ودورا داخـل الجامعـة، وأن لـه رأيـا يـتم احرتامـه . 10 ً

  .واالستامع إليه، يؤدي ذلك إىل رسعة االندماج مع الواقع املجتمعي

  : ومن عيوب اإلرشاد والعالج الجامعي ما ييل

ج وعـدم الحـديث عـن بـالحر) العميـل(قد تحدث فرتة أولية يشعر فيها املسرتشـد  .1

  .الجوانب الدقيقة ملشكلته أمام اآلخرين

يحتاج العمل كمرشد مع الجامعة نوع مـن  التـدريب الجيـد واملامرسـة الصـحيحة  .2

 .ًوالطويلة نوعا ما، وهو ما قد ال يتوافر لدي كثري من املرشدين

حرـمـان بـعـض العـمـالء ـمـن اإلرـشـاد والـعـالج الجامـعـي مـثـل أـصـحاب الشخـصـية  .3

، والـذين يسـعون )البارانويـا(تية، ومرىض الذهان وخاصة الفصـام والهـذاء السيكوبا

 .ًدامئا لجذب أنظار اآلخرين

تحـتـاج إىل تنـظـيم وتخـطـيط دقـيـق، حـتـى ـتـنجح الجلـسـات اإلرـشـادية يف تحقـيـق  .4

 .أهدافها

  :حاالت اإلرشاد الجامعي

  .) الصفوف املتشابهة-الصف الواحد ( اإلرشاد الجامعي يف مجال املدرسة -
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  .عالج مشكالت متشابهة لدى طالب الجامعة:  يف املجال الجامعي-

إرشاد بعـض أفـراد مجموعـة (إرشاد أفراد األرسة يف مشكلة عامة :  يف املجال األرسي-

  ).من األرس تجاه مشكلة مشرتكة

  .يف مجموعات متشابهة املشكالت ومتقاربة األعامر:  إرشاد املسنني-

  .وظفني مهن مختلفة، يجمعهم مشكالت مشرتكةعامل وم:  إرشاد املهنيني-
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   الفصل الخامس 

  شخصيات ساهمت يف التوجيه واإلرشاد النفيس

  

 Sigmund Freud سيجموند فرويد* 

  Frank Pars`ns فرانك برسونز* 

 Edmund G. Williamson  أدموند وليمسون* 

 Carl Rogers  كارل روجرز*

 George Kelly  جورج كييل* 

 Albert Ellis  ألربت إليس* 

 Julian B. Rotter  جوليان روتر* 

 Fredrick H. Kanfer  فردريك كانفر* 

 Elbert Bandura  الربت باندورا* 

 Viktor Frankl  فيكتور فرانكل* 
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  شخصيات ساهمت يف اإلرشاد والعالج النفيس

ير الحياة يف جميع التخصصات، ومن لقد ساهم علامء كثريون يف نهضة البرشية وتطو

بني هؤالء علامء النفس البرشية التي احتاروا أمامها كيف يفهمونها ويعدلون سـلوكها إىل 

األفضل، ومن هنا فمن الفضائل وأجلها هو التعريف بعامل أفاد البرشية وأعطـى لهـا مـن 

  .وقته وجهده وعلمه

سـرية بعـض العلـامء الـذين ويف هذا الفصل نحاول تقديم ملحـة رسيعـة عـن حيـاة و

ساهموا بفكرهم وخربتهم يف مجـال اإلرشـاد والعـالج الـنفيس، هـؤالء العلـامء قـد تركـوا 

بصامتهم عىل تطـور العـالج الـنفيس، األمـر الـذي أدى إىل تسـجيل أسـامئهم بوضـوح يف 

  .  الرتاث النفيس العاملي

 آخـرين، ولكننـا ونحن إذ نقدم بعض هؤالء العلامء، فليس معنى ذلك تجاهل علـامء

يف هذا املكان نقدم بعض النامذج من بني هؤالء العلامء، ورمبـا يـذكر اآلخـرون وفضـلهم 

  .يف مكان آخر

واإلرشاد النفيس علم وفن له خصائصه وأساليبه، ولقد تصـدى هـذا العلـم ملشـكالت 

اإلنسان السوي، والذي يعاىن من بعض االضطرابات النفسية والسدود التي تحجب رؤيـة 

  .لواقع بوضوحا

ويعمل اإلرشاد النفيس عىل توسيع رقعة السوية لدى اإلنسـان عـىل حسـاب تقلـيص 

وإزالة هذه االضطرابات النفسية التي تواجهه، كام يساعده عـىل أن يعتمـد عـىل نفسـه 

وأن يتخذ قراراته بنفسه، كام تساعده عىل اكتساب الثقة التي تجعله يقوم بالعمل عـىل 

  .كل ذلك

  : نامذج التي ساهمت يف اإلرشاد والعالج النفيس ما ييلومن بني ال
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  Sigmund Freud  سيجموند فرويد 

1856 – 1939  

م يف مدينـة 1856يف السادس مـن مـايو عـام " فرويد"ولد 

 بالنمســا، تشيكوســلوفاكيا، مــن أبــوين Freibergفــرايبريج 

ه ًتاجرا لألصواف، وانتقلت عائلت" جاكوب"يهوديني، وكان أبوه 

  .Leipzigإىل مدينة 

ًتلميذا متفوقـا دامئًـا احتـل املرتبـة األوىل يف " فرويد " كان  ً

ًصفه عند التخـرج ومل يكـن مسـموحا إلخوانـه وإخوتـه أن يدرسـوا اآلالت املوسـيقية يف 

  .ويعوقه عن الرتكيز يف دراساته" فرويد"البيت، ألن ذلك كان يزعج 

رشة مـن عمـره، ولكنـه مكـث بهـا مثـاين التحق مبدرسة الطب عندما بلـغ السـابعة ع

سنوات ليك ينهى الدراسة التـي تسـتغرق عـادة أربـع سـنوات ويعـود ذلـك إىل متابعتـه 

  .وانشغاله بكثري من االهتاممات خارج مجال الطب

وكـان . وعمل معه يف مختـربه" أرنست بروكة"بأستاذه الكبري " فرويد"ويف فيينا التقى 

قد طـور عالقتـه " فرويد" كان 1880ويف بداية . جهاز العصبيتركيزه يف هذه الفرتة عىل ال

 1882 - 1880 طبيب فيينا املشهور، والذي عالج فـيام بـني Breuer" جوزيف بروير"مع 

  .حالة فتاة تعاىن من الهسرتيا بواسطة التنويم املغناطييس

يـة يف كتابة بحث عن الطريقـة التفريغ" فرويد وبروير" اشرتك كل من 1883ويف عام 

  . وهى عملية تفريغ انفعايل بطريقة غري مبارشةCathartic Methodأو التنفيسية 

" دراسـات يف الهيسـرتيا"ً كتابـا بعنـوان 1885ًكام نرش هـذين العـاملني أيضـا يف عـام "

Studies in Hysteria والذي كان بداية حركة التحليل النفيس، ولكنه قوبـل مـن النقـاد 

  ) 23، ص 1986جابر، (.آنذاك باتجاهات سلبية

  وأنجب منها سـتة " مارتا برزنيز" من 1886قد تزوج يف عام " فرويد"ومن الجدير بالذكر أن 
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آنـا "أطفال ثالثة من البنني وثالثة من البنات، وأصبحت إحدى بناته طبيبة نفسية وهـي 

  .والتي اشتهرت بعالج األطفال يف لندن" فرويد

  :  ذلك الوقت كان يستخدم أسلوبني يف العالجيف" فرويد"أن " باترسون"ويذكر 

التنويم املغناطييس، والضـغط بكلتـا يديـه عـىل رأس املـريض، ولكنـه اسـتمر ميـارس 

أن فرويـد كـان ال : الجلوس خلف املريض النائم عـىل األريكـة، ويرجـع السـبب يف ذلـك

باترسون،  (.يشعر بالراحة من نظرات الحاالت التي يعالجها ولذلك فقد اختار هذا الوضع

  ) 148 ص 1990

التي حصل عليها، كام التقى مـع " شاركو"إىل فرنسا ملتابعة محارضات " فرويد"وسافر 

إىل جمعية أطبـاء " شاركو"ًوناقشه، ثم عاد إىل فيينا وقدم تقريرا عن محارضات " شاركو"

  ) 187، ص 1991رشبل،  (.فيينا، ولكنه مل يلق إال التشكيك يف هذه املحارضات

ًتعترب أقل رحالته نجاحا، بالرغم مـن أنهـا بـدأت يف ظـل : رحلته إىل الواليات املتحدة

ليلقـى سلسـلة مـن " كـالرك"وكانت الدعوة الصـادرة مـن جامعـة . أكرث الظروف مالءمة

ًاملحارضات ويتقبل درجة رشفية مبناسبة عيدها العرشين، مبثابـة اعرتافـا بعلمـه الجديـد 

ًحارضات نرصا مبينا، كام أن وأصبحت امل ًكان ممتنا ملا أظهـره نحـوه الربوفيسـور " فرويد"ً

  ) 96، ص 1985ساكس،  (.عميد الجامعة من مجاملة" ستانيل هول"

يدخن طول النهار بال انقطاع منذ إفطاره وحتـى يـذهب لفراشـه، فقـد " فرويد"كان 

وهـو خـري مـا تحتكـره " ترابـاكوس"ى ًكان يدخن حوايل عرشين سـيجارا مـن نـوع يسـم

  ) 96املرجع السابق، ص ( .الحكومة النمساوية من منتجات التبغ

  : أهم مؤلفاته

  .The interpretation of Dreams,1900تفسري األحالم * 

 The psychopathology of everydayعـلـم اـلـنفس اـملـرىض يف الحـيـاة اليومـيـة * 

life,1901.  

  .Three Essays on the theory of Sexuality, 1905االت عن الجنس ثالث مق* 

  . Beyond the pleasure principleما فوق مبدأ اللذة * 

-An outline of psycho)  أي بعـد وفاتـه1940نرش عـام (معـامل التحليـل الـنفيس * 

Analysis   

أربـع مراحـل أن يقسم حياة فرويـد ونشـاطه العلمـي إىل " تومس"ولقد حاول العامل 

  : هي
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  : 1900 – 1895: املرحلة األوىل

والتـي ظهـرت فيهـا بدايـة نظرياتـه عـن " بروير"مرحلة التأسيس والتعاون مع العامل 

الدوافع الالشعورية، الكبـت، القلـق، واألمـراض العصـبية واسـتخدامه األسـلوب التـنفيس 

لـنفيس، وهـى يف نظـر االنفعايل والتنويم املغناطييس، وهـذه األسـاليب أسـاس التحليـل ا

  .من أهم املراحل يف حياته" تومسون"

  :1910 – 1900: املرحلة الثانية

تطور نظرية الجنس التي كانت مبفهومه من خالل فكـرة األمـراض العصـبية الناتجـة 

  .عن الصدمة الجنسية، إىل مفهوم التطور الجنيس لنظرية الغرائز والليبدو

  : 1913 – 1910: املرحلة الثالثة

  .النسبية" فرويد"لنظرية " أدلر"تملت عىل مهاجمة واش

  : 1939 – 1920: املرحلة الرابعة

وتشمل الرتكيز عىل وسائل وطرق املعالجة وتقييمها، كام ركـز يف القضـايا االجتامعيـة 

  ) 21، ص 1998الزيود، ( .والثقافية يف املجتمع

  : وفاته

فيينا وذهب إىل لندن، " فرويد"، وكيهودي ترك 1938عندما اكتسح األملان النمسا عام 

 عملية 23وكان لديه رسطان يف أحد فكيه، وعاش بقية حياته يف معاناة األمل، وأجريت له 

  )149، ص 1990باترسون،        (  .1939 سبتمرب 23يف فكه ومات يف لندن يف 

 وهو يعمل مع 1939أن حالته الصحية قد تفاقمت يف سبتمرب " رشبل"ويذكر تلميذه 

ابنته، وهي محللة نفسية، فأملت به نوبة قلبية أودت بحياته، فلفظ أنفاسه األخرية ليلـة 

  .Goldens Green" جولدين جرين" سبتمرب، ودفن حسب تعليامته يف 24 / 23

وهكذا انتهـت حياتـه يف صـمت  ألن اإلعـالم العـاملي كـان مشـغوالً بـأعامل العنـف 

  ) 189، ص 1991رشبل، ( .والحروب يف ذلك الوقت
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  Frank Parsonsفرانك بارسونز 

1854 – 1908  

 بنيو جريس، Mount Holly يف مونت هويل 1854 نوفمرب 14يف " فرانك بارسونز"ولد 

  .من أبوين ينحدران إىل أصل أيرلندي إنجليزي

ًرسـا يف  وعمل يف عـدة مهـن مختلفـة منهـا مدCornell" كرونيل"وتخرج من جامعة 

ًاملدارس الثانوية، ومهندسا بالسكة الحديدية، ونارشا للكتب القانونيـة ومحاميـا، وأسـتاذا  ً ً ً

  .ًجامعيا

ًوتكشف كتابات بارسونز عن االحتكارات واإلصالح االجتامعـي، عـن أنـه كـان مهـتام 

  .باستئصال املشكالت االجتامعية األساسية كوسيلة لتحقيق املثل الدميقراطية

ً كثريا من الوقت والجهد يف العمل يف منظامت مثل معهد مكتسبي العـيش ولقد بذل

Bread winners institute  والذي سمى فيام بعد باملكتب املهني Vocation Bureau 

 والذي يعترب مبثابة إنشـاء أول مؤسسـة للتوجيـه 1908يف دار الخدمة املدنية يف بوسطن 

.أب للتوجيـه املهنـي" فرانـك بارسـونز"ىل أن املهني، ومن هنا فـإن البـاحثني يتفقـون عـ

  ) 17سليامن، ص     (  

ـه  ـالرغم ـمـن عمـل ُإن فراـنـك بارـسـونز ـقـد ـعـرف بأـنـه األب األول للتوجـيـه املهـنـي ـب

كمهندس يف السكة الحديد ويف أعـامل أخـرى، إال أنـه قـد كتـب العديـد مـن الكتـب يف 

 اـملـرأة، والرضاـئـب، الرتبـيـة حرـكـات اإلـصـالح االجتامـعـي، وـقـد ارتبـطـت مقاالـتـه مبعاـنـاة

  ) Zunker,2002( .والتعليم

 والـذي نرش 1909 عـام Vocation choosingاختيار مهنة : ومن أهم مؤلفاته كتابه

  .بعد وفاته بعام

أن يحـدد التوجيـه املهنـي للمـراهقني والشـباب، وقـرر أنـه " فرانك بارسونز"استطاع 

  : يحتوى عىل ثالثة أبعاد

  .إمكانية فهم الفرد لنفسه من سلبيات وإيجابيات ومن استعدادات وطموح: البعد األول

إمكانية التعرف عىل مـا يتطلبـه النجـاح يف العمـل والتعـرف عـىل امليـادين : البعد الثاين

  .املختلفة للمهن واألعامل
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إمكانية الوصول إىل العالقة بني فهمه لنفسه ورشوط النجـاح يف العمـل أو : البعد الثالث

  .ن املختلفةامله

إىل مدرسة مينيسوتا يف التوجيه واإلرشاد، والتي ساهمت بنشـاط " برسونيز"وينتسب 

 Minnesotaكبري يف هذا املجال، وكان من أهمها وضع مقاييس مينيسوتا للتقدير املهني 

Occupational Rating Scales,1941.  

 Studentـيـة ـكـام امتزـجـت وجـهـة نـظـر مينيـسـوتا ـبـني االـهـتامم بالـخـدمات الطالب

Services ووضع الربامج اإلرشادية التي تخصهم، وكذلك االهـتامم بتقـدير االسـتعدادات 

  .والقدرات الخاصة مبتطلبات املهن والوظائف املختلفة

وتتميز وجهة نظر مينيسوتا بـالرتكيز عـىل الفـرد ككـل،  ومـن هنـا تخـتلط كـل مـن 

 .ق مـنـو الـفـرد بـصـورة متكامـلـةأـهـداف اإلرـشـاد وأـهـداف الرتبـيـة نـحـو االـهـتامم بتحقـيـ

  ) 10، ص 1992باترسون، (

يعترب من أفضل الذين كان لديهم اهتاممـات كبـرية " بارسونز"وعىل كل األحوال، فإن 

  .يف مساعدة األفراد، خاصة عند اختيارهم ألعاملهم ومهنهم بحرية تامة
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  ادموند وليمسون

Williamson. Edmund G  

1900 – 1979   

 Rossville يف روسـوفيل الينـويس  1900 أغسـطس 14يف " دمونـد وليمسـونا"ولد 

Illinois.  

، ودرجـة الـدكتوراه يف 1925حصل عىل الدرجة الجامعية من جامعة الينـوس يف عـام 

ً، حيـث عمـل بجامعـة مينيسـوتا أسـتاذا 1931علم النفس من جامعة مينيسـوتا يف عـام 

ًجامعيا، ومديرا لالختبارات ومكتب اإلرش ، ثـم منسـًقا 1938 – 1931اد يف الفـرتة مـا بـني ً

، 1941 وأستاذا  لعلم النفس وعميدا لشئون الطـالب يف عـام 1938لخدمات الطالب عام 

ً، ويعتـرب وليمسـون رائـدا يف مجـال اإلرشـاد 1969ولقد تقاعـد وليمسـون مـن الجامعـة 

  .الطاليب

 ، ومن خالل بعض البحوث الخاصة بوليمسـون بجامعـة 1979 يناير 30ولقد مات يف 

   APGAمينيسوتا، تبني أنه قد أرشف عىل بحوث 

American Personnel and Guidance and Personal Association                              

 Career الوظيفي ولقد وضع كل من ادميوند وليمسون وفرانك بارسونز نظرية النمو

Development theoryوالتي يطلق عليها نظرية السامت والعامل  .Trait and factor 

theory.  

وميكن أن تقاس السـمة مـن خـالل االختبـارات ويرجـع العامـل إىل الشخصـية التـي 

تتطلب أداء وظيفي ناجح،  والتعرف عىل السـامت والعوامـل مـن األمـور الهامـة للنمـو 

االتجاهـات، وامليـول، : هني، والذي ميكـن تحديـدها مـن خـالل اختبـاراتالوظيفي أو امل

  .والقيم، والشخصية

 من خالل قيام شخص ما بعمل معني ومن خالل هـذا Aptitudesوتقاس االتجاهات 

  . العمل ميكن التنبؤ بهذا األداء مستقبالً

  . عىل أن نحيص ما قام به الشخص يف العملAchievementsوتقاس اإلنجازات 

   بأنواع الوظائف واألنشطة واملواقف التي يفضلها األشخاص، ومن  interestsوتقاس امليول 
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  : االختبارات األكرث شهرة يف هذا امليدان

 اختبارات امليول املهنية عند سرتونج :The strong vocational interest.  

 بالنك وكاليفورنيا للتفضيل :Blank and California Occupational Preference 

survey  .   

 فإنـه Valuesوترتبط امليول بشـكل كبـري باالختبـارات املهنيـة وفـيام يتعلـق بـالقيم 

  .يتعلق بأسلوب الحياة بصفة عامة، وتستخدم االختبارات لتحديد القيم

 MMP1وفيام يخص الشخصية، يوجد العديد من األمثلة الختبـارات الشخصـية مثـل 

Myers – Brigs.  

عض الدراسات وجود بعض االرتباطـات بـني الشخصـية واختبـار القـدرة كام أظهرت ب

الوظيفية، ولكن ال تعتـرب اختبـارات الشخصـية وسـيلة للتنبـؤ النهـايئ لعالقـة الشخصـية 

  . بالقدرة الوظيفية

 يف تحديـد الفئـات التاليـة عـن 1937 مع وليمسـون عـام Darleyدارىل : ولقد اشرتك

تمل عىل كل املشـكالت التـي يتعامـل معهـا املرشـد طريق التشخيص عىل أساس أنها تش

  : النفيس

  . مشكالت مالية-4        . مشكالت مهنية-1

  . مشكالت صحية-5        . مشكالت تعليمية-2

  . مشكالت أرسية-6  .نفسية/ اجتامعية /  مشكالت شخصية -3

وـكـان الـهـدف ـمـن اـسـتخدام التـشـخيص ـهـو الوـصـول إىل تحدـيـد مـسـمى أو عـنـوان 

  )145، ص 1996لشناوي، ا(.للمشكلة
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  كارل روجرز

 Carl Rogers  

 وهي ضاحية يف شيكاغو Oak Barkيف " كارل روجرز"ولد 

 وحصل عىل الليسانس من جامعة ويسكنسن 1902 يناير 8يف 

Wisconsin وعىل درجة املاجسـتري والـدكتوراه مـن جامعـة ،

  .Columbiaكولومبيا 

 نفيس بقسم بحوث إخصايئ: ًشغل عددا من املناصب منها

ًالطفل، ثم مديرا له، ثم عمل مبركز أوتشسرت للتوجيه، ثم أستاذا لعلم الـنفس اإلكلينـييك  ً

ً، ثم مديرا ملركز الخـدمات اإلرشـادية بجامعـة شـيكاغو، ثـم Ohioبجامعة والية أوهايو 

ًتوىل عددا من الوظائف األخـرى حتـى أصـبح املمثـل الرسـمي لعلـم الـنفس اإلكلينـييك 

  ) Boeree,1998( .معية األمريكية لعلم النفسبالج

  : وميكن تلخيص سريته الذاتية كام ييل

o  يف 1902ولد يف Oak Bark.  

o 1924 حصل عىل الليسانس من جامعة Wisconsin. 

o 1928حصل عىل املاجستري من جامعة كولومبيا . 

o 1931حصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا يف التحليل النفيس . 

o 1940 أستاذ لعلم النفس يف جامعة والية Ohioأوهايو . 

o 1944رئيس الجمعية األمريكية لعلم النفس التطبيقي . 

o 1945 أـسـتاذ عـلـم اـلـنفس بجامـعـة ـشـيكاغو Chicago والـسـكرتري التنفـيـذي ملرـكـز 

 .اإلرشاد

o 1946رئيس الجمعية األمريكية لعلم النفس . 

o 1955 حصل عىل امليدالية الفضية Nicholas Murray Butler. 

o 1956أول رئيس قسم لألكادميية األمريكية للمعالج النفيس . 

o 1957أستاذ يف قسم علم النفس والطب النفيس يف جامعة ويسكونسن . 

o 1960 عضو اللجنة التنفيذية يف جامعة ويسكونسن Wisconsin . 
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o 1962عضو يف مركز الدراسات املتقدمة يف العلوم السلوكية . 

o 1968 الدكتوراه الفخرية من جامعة  حصل عىلGonzaga. 

o 1978توىف بنوبة قلبية بسان دياجو بكاليفورنيا . )Hall,1997 (  

  : ومن بني نتإجاته العلمية ما ييل

 .The clinical of problem child 1939العالج اإلكلينييك للطفل املشكل، * 

 Counseling and psychotherapy 1942اإلرشاد والعالج النفيس * 

) املسرتشـد(العالج املتمركز حول العميـل * 

1951 
Client – Centered Therapy 

 On Becoming A person 1961ًكن شخصا * 

  On Encounter groups 1970جامعات املواجهة * 

 On personal power 1977قوة الشخصية * 

العالج غري املوجـه      : ي أطلق عليهاولقد اشتهر بطريقته يف اإلرشاد والعالج النفيس والت

non-directive therapy أو العالج املمركز حول العميـل Client-centered Therapy 

)Boeree,1998 (  

يبنى هذا األسـلوب عـىل قيـام عالقـة شخصـية وثيقـة بـني املرشـد : أسلوبه يف العالج

د لذاته، وأن ما يقولـه ومـا حيث تؤدى إىل فهم املسرتش) بني املعالج والعميل(واملسرتشد 

يشعر بـه يجـد مـن يهـتم وينصـت لـه ويناقشـه، كـام أن املسرتشـد يجـد يف املجموعـة 

اإلرشادية مشكالت متشابهة ملا يعانيه، وهذا األمر يشجعه عـىل أن يبـوح مبـا يف داخلـه، 

فيعيش الخربات التي كانت له من جديد، ومن ثم يجد فيها نفسه، كام يتعـرف عـىل مـا 

تهدده من هذه الخربات، كام يصل إىل أسباب إخفائه وإنكاره لهـا، ومل يعـد يـخىش كان ي

أن تعاوده هذه الخربات من جديد، وميكن له أن يدخل خربات جديدة، كام ميكنـه ذلـك 

  .من االنفتاح عىل العامل
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  جورج كيىل

  George Kelly  

1905- 1967  

رب مـن  مبزرعـة بـالق1905 أبريـل 28ولد جـورج كـيىل يف 

 وكـان والـده ممـثالً للكنيسـة Perth Kansas" بريس كنساس"

الربوتست، وعملت والدته مدرسة، وانتقلت أرسته  مـن مكـان 

" كـيىل" عندما كـان Coloradoآلخر حتى وصلت إىل كلورادو 

  ً.صغريا

ًولقد تناول قسطا كبريا من التعليم عىل أيدي والديه وقد حصل عىل درجة البكالوريا  ً

، واملاجسـتري يف االجـتامع مـن Park" بـارك" يف الفيزياء والرياضيات من كليـة 1926عام 

 مـن جامعـة 1930ًجامعة كنساس، وعىل الدرجـة الجامعيـة األوىل أيضـا يف الرتبيـة عـام 

 من جامعـة واليـة أيـوا، ومـع أن درجـة 1931ادنربج، وعىل درجة دكتوراه الفلسفة عام 

راسـاته السـابقة تتضـمن الرتبيـة واالجـتامع واالقتصـاد الدكتوراه يف علم الـنفس إال أن د

  .وعالقات العمل، وأمراض الكالم

ًوأسـتاذا مشـاركًا . بواليـة كنسـاس" فـورت هـايز"ً أصبح مدرسا بكليـة 1931ويف عام 

ً، ثم أصبح أستاذا بجامعة واليـة أوهـايو، وعمـل مـديرا 1946بجامعة مرييالند حتى عام  ً

ً عمل أستاذا لعلم النفس حتـى 1963، وىف عام 1951 – 1946 لعلم النفس اإلكلينيىك من

  .1967ً ثم انتقل إىل جامعة برانديز أستاذا لعلم النفس، وظل هناك حتى مات 1965

قـد تعامـل مـع األرس املزارعـة يف " كـيىل"أن  " C.George Boeree"ولقد أوضح لنـا 

ًن يفعل يف حياته شيئا غرب وسط كنساس، حيث تعرف عىل آالمهم وأحزانهم، وقد قرر أ

أكرث إنسانية، فبدأ بتطوير خدماته اإلكلينيكية الريفية، غري مهـتم بالعائـد الضـئيل الـذي 

سيعود عليه من جراء ذلك، حيث إن املزارعني لـيس لـديهم الكثـري مـن األمـوال، بـل إن 

  .يعضهم لن يستطيعوا الذهاب إليه، فكان يسافر مع طالبه إليهم رمبا لساعات



                              دليلك لربامج اإلرشاد النفيس الباب األول                                                
  

- 112 - 
 

بادئ األمر كان يطبق عليهم ما تلقاه من تـدريب عـىل األسـلوب الفريـدي وهـو ويف 

  .ميثل ما يتلقاه كل من يحصل عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف علم النفس يف تلك األيام

واثًقا يف التفسـريات الفرويديـة، إذ وجـدها بعيـدة وال تتناسـب مـع " كيىل: "ومل يكن

إىل أن ما يهم هؤالء النـاس هـو أنهـم " كيىل"د توصل حياة األرس املزارعة يف كنساس، ولق

يحصلون عىل تفسري ملا يواجهونه من صعوبات وعىل طريقة لفهمها، وأن ما يهمهـم هـو 

أن التشويش الحادث يف حياتهم يدب فيه يشء من النظام، وتوصـل إىل أنـه عنـدما يـأيت 

النظام اللذان يأتيان مـن الفهم والنظام من أي مصدر ثقة يتم قبوله برسور، وأن الفهم و

  .حياتهم وبيئتهم الخاصة يكونان أفضل

علـم (نظريته وفلسفته التي أسـامها بنظريـة التفسـري البـديل " كيىل"ومن هنا طور 

  ).نفس الفروض الشخصية

ويتوجه العالج نحو إعادة بناء نظام الفـروض الشخصـية لـدى املسرتشـد، وىف العـالج 

ًخصية يكون املعالج نشطا مستجيبا للمسرتشـد بطـرق املبنى عىل علم نفس الفروض الش ً

ًمتعددة، والتمثيل ولعب الدور يشغل جزءا كبريا من العالج ً.  

لإلرشاد والعـالج الـنفيس واحـد مـن أكـرث األسـاليب تنسـيًقا حتـى " كيىل"إن أسلوب 

  )Boeree,1997(، )255، ص 1990باترسون، (.اآلن
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  ألربت إليس

Albert Ellis   

  

 وحصل عىل درجتي املاجستري والدكتوراه مـن 1913ولد عام 

إخصـايئ : ًجامعة كولومبيا، وتقلد عددا من الوظـائف مـن بينهـا

نفيس إكلينـييك يف عيـادة الصـحة العقليـة بإحـدى مستشـفيات 

 ثـم جامعـة نيويـورك ثـم Rotgersنيوجرىس،  ومدرس بجامعـة 

إلكلينييك، وعنـد مامرسـاته األولية،فقـد أصبح أحد أعضاء لجنة املمتحنني يف علم النفس ا

ساهم يف مجال اإلرشاد الزواجي، ثم عمل بالتحليل النفيس الفريدي، ثـم اتبـع الفريديـة 

  .ًالجديدة، حيث عمل محلالً نفسيا مع مجموعة كارن هورىن

ً مارس العالج النفيس باألسلوب التقليدي الذي كـان سـائدا يف عرصه يف 1955ويف عام 

  .ذلك الوقت

التحليل النفيس كلية يف مقابل ذلك قـام بـالرتكيز واالهـتامم بتغيـري " إليس"ولقد ترك 

سلوك األفراد عن طريق مواجهتهم بأفكارهم غري العقالنية، والعمل عىل إقنـاعهم بتبنـي 

  .ًأفكارا عقالنية تحل محلها

لوب قد هدأت نفسه، وأصبح أكرث أمانة مع نفسه، ألن هذا األسـ" إليس"وبهذا يكون 

ًقريب من األسلوب الذي يرتاح له حيث رصح  عندما أصبح عقالنيا انفعاليا إن عمليـايت : ً

  .الخاصة بشخصيتي تبدأ يف التحرك

 How 1957كيف تعيش مع عصـايب  عـام : بعنوان " REBT"ونرش أول كتاب له يف 

to live with a neurotic,1957ى ، وبعد عامني من ذلك العمل، قام بتأسـيس مـا يسـم

مبعهد الحياة العقالنية حيث يتم بهذا املعهد ورش عمـل لتعلـيم مبـادئ هـذا األسـلوب 

  .لبعض املعالجني اآلخرين

  حيـث بـدأ أسـلوبه . نظرية التعلم يف العالج ومحاولة فك االرتباط" إليس"ولقد استخدم 
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طـق يف العقيل االنفعايل من هذه النقطة، وقد أدخل أكرب محاولة السـتخدام العقـل واملن

عملية اإلرشاد النفيس، ففي البداية سمى بالعالج العقيل ثم العـالج العقـيل االنفعـايل يف 

  .مرحلة تالية

ولقد ساهم يف تعليم مرضاه، كيف يغريون تفكريهم ليتفـق مـع األسـلوب العقـيل يف 

  .حل املشكالت

  ".العقل واالنفعال يف العالج النفيس"ًولقد وضع كتابا بعنوان 

ً، وعمـل  رئيسـا ملعهـد "REBT" مقـاالً يف 600ً كتابـا وأكـرث مـن 54 نرش ًعموما فقد

العالج العقالين االنفعايل يف نيويورك والذي يقدم بـرامج تدريبيـة يف الوقـت الـذي يقـوم 

باترسـون، (، )Boeree,2000(، )247، ص 1998الزيـود،  (.بعمله يف عيادة نفسـية ضـخمة

  ) 173، ص 1992
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  روتر . ن بجوليا

Rotter. Julian B  

  

 يف ـبــروكلني 1916 أكـتــوبر 19روـتــر يف . وـلــد جولـيــان ب

Brooklynبنيويورك، وهو ميثل االبن الثالث ألبويه .  

بعلم النفس عندما كان باملدرسة الثانويـة " روتر"بدأ اهتامم 

، وقـد التحـق Adler وأدلـر Freudًوقرأ كتبـا لكـل مـن فرويـد 

 حيث أخذ يعكف عىل حضور دروس البحث العلمي التي يحرضهـا بكلية بروكلني" روتر"

  .أدلر، كام كان له عدة مقابالت مع املتخصصني يف علم النفس مبنزل أدلر نفسه"

 Kurt" كـورت لـيفن"، وقد حرض عدة فصـول مـع Iowaبجامعة إيوا " روتر"التحق 

Lewin.  

 Wendell" جونسونويندل "حول الباثولوجيا ودرس مع " روتر"ولقد اقترص حديث 

Johnson إخصايئ علم دالالت األلفاظ وتطورهـا "Semanticist " والتـي أثـرت يف تفكـري

  .حول سوء استخدام اللغة يف علم النفس" روتر"

من الحصول عىل درجة املاجستري عمل كطبيـب مقـيم يف علـم " روتر"وعندما انتهى 

  .Worcesterوالية ورسسرت ،النفس اإلكلينييك مبستشفى 

ـام  ـديانا 1939ويف ـع ـة اـن ـدكتوراه بجامـع ـدأ العـمـل بدرـجـة اـل  واـسـتطاع Indiana ـب

  .Level of aspiration وهي يف موضوع  مستوى الطموح 1941الحصول عليها يف عام 

يف وضـع خبـري بجامعـة واليـة أوهـايو وىف ذلـك قـام مبسـاهمته " روتـر"ولقد أصبح 

يث أدمج التعلم االجتامعي مـع نظريـة العظيمة يف تأسيس نظرية التعلم االجتامعي،  ح

  .الشخصية

 Socialً نرش كتاـبـا يف اـلـتعلم االجتامـعـي وعـلـم اـلـنفس اإلكليـنـييك 1954ويف ـعـام 

Learning and Clinical psychology. )Rotter,1993 (  
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 بأفكار قوية عن كيفية تعليم إخصايئ علم النفس اإلكلينييك، ولقد" روتر"ولقد متسك 

ًعضوا نشطا ومشاركًا ومؤثرا يف مؤمتر بولـدر " روتر"كان  ًBoulder Conference حيـث ،

حدد منوذج التدريب ملستوى درجة الـدكتوراه يف علـم الـنفس اإلكلينـييك، وقـد تحـدث 

بوضوح برضورة أن يتم تدريبهم يف أقسام علم النفس ولـيس تحـت إرشاف اإلخصـائيني، 

  .نًومازال أثر ذلك موجودا حتى اآل

ً أصبح أسـتاذا لعلـم الـنفس ومـديرا للعيـادة النفسـية بجامعـة واليـة 1946ويف عام  ً

ًمـن واليـة أوهـايو ليصـبح مـديرا لربنـامج " روتر" انتقل 1963أوهايو األمريكية، وىف عام 

  .Connecticutالتدريب يف علم النفس اإلكلينييك بجامعة كونيكتكت 

يـة األمريكيـة لعلـم الـنفس، وهـذه األقسـام ًيشغل رئيسا ألقسام الجمع" روتر"وكان 

  .علم النفس االجتامعي والشخيص، وعلم النفس اإلكلينييك: هي

وـهـو اآلن عـضـو مرشف بجمعـيـة عـلـم اـلـنفس اإلكليـنـييك يف ـفـرع اللجـنـة الخاـصـة 

 مـنح جـائزة اإلسـهام العلمـي املميـز مـن 1989باملمتحنني يف مجال علم النفس وىف عام 

  .لعلم النفسالجمعية األمريكية 

 والتي كانت قد قابلته يف والية Clara Barnesقد تزوج من كالرا بارنس " روتر"وكان 

ــرت  ــام Worcesterورسـس ــام 1941 ـع ــا يف ـع ــى وفاتـه ــالن1985 وحـت ــديهام طـف  . وـل

)Haggbloom,2002,P.139-152 (  
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  فردريك كانفر

Kanfer. Fredrick H  

1925 – 2002  

  

ً متوجها إىل الواليـات 1938، ولقد غادرها يف عام Austriaالنمسا بفيينا ب" كانفر"ولد 

وبعد انتهـاء خدمتـه العسـكرية أثنـاء الحـرب العامليـة . 1941املتحدة حيث أدركها عام 

ًوعمـل أسـتاذا . 1953الثانية، فقد حصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة انديانا، يف عـام 

، كام عمل بجامعة بوردو 1957 – 53فرتة من ًمساعدا لعلم النفس بجامعة واشنطن يف ال

Purdue University ثم جامعة أوريجون ،Oregon.  

 يف تطـوير ووضـع أسـس George Saslow" جورج ساسـلو" اشرتك مع 1965ويف عام 

  .التحليل السلويك

 يف نرش كتاب تعليم أسس العالج السـلويك، Phillips اشرتك مع فيلبس 1970ويف عام 

ًلنتائج التجريبية، واقرتحا منهجا جديدا للعـالج الـنفيس وهـو أن املـريض حيث لخصا به ا ً

يأخذ عىل عاتقه املسئولية الكبرية لتنظيم بيئتـه الخاصـة طبًقـا لخطـة عالجيـة، والعمـل 

  )Kanfer & Phillips,1970,P.407( .مشاركة مع املعالج

ًثل تغيـريا أساسـيا يف حركـة تعـديل وفكرة أن العميل كمشارك يف العملية العالجية مت ً

السلوك يف علم النفس اإلكلينييك الحديث، كام حفزت عـىل توسـيع البحـث يف عمليـات 

  .تنظيم الذات يف العالج

ولقد نرش بعض املراجع باالشرتاك مع زمالئـه تتضـمن مسـاعدة األفـراد عـىل تعـديل 

  : السلوك منها

 1982Self-regulation andإىل التطبيـق من النظرية :  تنظيم الذات وتعديل السلوك-

behavior change: From Theory to Practice,1982. 

 Guiding the process of Therapeutic.1988 العملية التوجيهية للتغيري العالجي،  -

change,1988.  
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 والذي يرتكـز Self – regulation منوذج التنظيم الذايت 1970عام " كانفر"ولقد قدم 

 . منوذج التحكم يف السلوك، والذي يهدف إىل تنظيم وتصحيح االنحرافـات السـلوكيةعليه

)Kanfer,1970,P.178 (  

ً،  كـام عمـل أسـتاذا زائـرا بجامعـة بـرين Illinois عمل بجامعة 1973ويف عام  ًBern 

  .بسويرسا

 قـد Alexander Von Humboldtوالجـدير بالـذكر أن الكسـندر فـون همبولـدت 

جائزة كبار العلامء، ومنحه امليدالية الذهبيـة كوسـام رشف مـن " كانفر"نح ًأصدر قرارا مب

  .نظري إسهاماته يف تقدم علم النفس اإلكلينييك يف أوروبا" فيينا " مسقط رأسه 

ًولـقـد ـكـان ـسـفريا لعـلـم اـلـنفس اإلكليـنـييك وعـضـو جمعـيـة عـلـم اـلـنفس األمريكـيـة 

  .من إيطاليا وأملانياواألملانية، وىف جمعيات العالج السلويك يف كل 

ً مقالة علمية، وقـد لعـب دورا رائـدا يف تطـوير علـم 150أكرث من " كانفر"ولقد نرش  ً

ولقد أدت مقاالتـه ومحارضاتـه يف أملانيـا إىل تطـوير منهجـه . النفس اإلكلينييك يف أوروبا

  .1976ولقد ساعد يف إنشاء أول عيادة سلوكية يف أملانيا عام . الجديد وانتشاره

-Selfالـعــالج ـعــن طرـيــق إدارة اـلــذات : مقاـلــة بعـنــوان" ـكــانفر"د كـتــب ولـقــ

Management Therapy أوضح فيها اسرتاتيجية عامة للعـالج عـن طريـق إدارة الـذات 

  : والتي تسري عىل أساس ثالثة معايري هي

  .أن تقابل حاجات األفراد وقدراتهم .1

 .أن تتناسب مع البيئة التي تتم املعالجة فيها .2

 .ب مع املعالجوأن تتناس .3

ـرف  ـانفر"ويـع ـلوك 1972" ـك ـذايت يف الـس ـتحكم اـل ـك Self-Control اـل ـه تـل ـىل أـن  ـع

العمليات التي متكن الفرد من خاللها أن يغري ويعدل من احتامل ظهور االسـتجابة حتـى 

 ويتم ذلك من خالل ثالث عمليات -انتهاء الغياب النسبي للتدعيم الخارجي لالستجابات 

ـي ـة تـفـرتض بـصـورة أساـس ـة الراجـع ـة التغذـي ـذه Feed Backة كمـسـلامت يف حلـق ، وـه

  :العمليات هي

 Self – Monitoring . املراقبة الذاتية-1

 Self – Evaluation . التقييم الذايت-2

 Self – Reinforcement . التدعيم الذايت-3

  ) 65، ص 1996الفحل، (
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العمليـة العالجيـة، ولقـد عن الـتحكم الـذايت وتطبيقاتـه يف " كانفر"وانترشت أبحاث 

وضع النظريـة الحديثـة يف إدارة الـذات، وفنيـات العـالج السـلويك املعـريف والتـي انـترش 

  .تطبيقها حتى اآلن

ً عاما مع زوجتـه رويب 50 بعد أن عاش 2002بعد مرض قصري عام " كانفر"ولقد رحل 

Rupy واالبنـني الري كـانفر Larry Kanfer وروث كـانفر Ruth Kanferثـة أحفـاد  وثال

Grandchildren.)Kanfer,2001 (  
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  لربت باندورا  ا

Elbert Bandura  

  ) حتى اآلن– 1925(

  

 يف مدينـة مونـدار 1925 ديسـمرب 4يف " الـربت بانـدورا"ولد 

Mundar الربتا "  شامل "Albertaبكندا .  

نفس ـمـن وـقـد حـصـل ـعـىل درـجـة البـكـالوريوس يف عـلـم اـلـ

  .1949جامعة كولومبيا الربيطانية 

 حيـث حصـل عـىل درجـة Iowaثم ذهـب إىل جامعـة ايـوا 

ً وهناك تأثر تأثرا كبريا باملبادئ السلوكية ونظرية التعلم، وبيـنام هـو 1952الدكتوراه عام  ً

ـوا"يف   ـع " اـي ـل ـم ـارنس"تقاـب ـا ـف ـة Virginia Varns" فرجينـي ـة يف مدرـس  وـهـي مدرـس

  .ا وأنجب منها ابنتنيالتمريض ثم تزوجه

 Wichitaًولقد تقلد منصبا بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه يف مركز وتشيتا للتوجيه 

Guidance Center يف وتشيتا بكنساس Kansas.  

، حـيـث Stanford University ـبـدأ الـتـدريس يف جامـعـة ـسـتانفورد 1953ويف ـعـام 

 مـام أسـفر عـن Richard Waltersتعاون مـع طالبـه املتخـرج األول، ريتشـارد والـرتس 

  .1959 يف عام Adolescent Aggression" عدوان املراهقة: "كتابهام األول

 Principles of Behaviorمبـادئ تعـديل السـلوك : كام أنتج كتبا أخرى من أهمهـا

Modification 

 حيـث تسـلم فـيام بعـد جائزتهـا يف APAًرئيسـا لــ " بانـدورا" أصـبح 1973ويف عام 

ـام اإلـسـهامات  ـزة ـع ـة املتمـي ـى اآلن1980العلمـي ـتانفورد حـت ـة ـس ـو مـسـتمر بجامـع   وـه

  )Boeree,1998) (، ص1990،  باترسون(
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  فيكتور فرانكل   

Viktor Frankl  

1905 – 1997  

والـده هـو . 1905 مارس 26يف فيينا يف " فيكتور فرانكل"ولد 

 Moraviaمن رجال النظام األقويـاء يف مورافيـا " جربيل فرانكل"

ًدرج حتى أصبح مـديرا بـوزارة الخدمـة االجتامعيـة، ووالدتـه وت

" ـبـراغ"  وـهـي ـمـن مديـنـة Elsa Frankl" الـيـزا فرانـكـل"ـهـي 

Prague  

ًولقد كان فرانكل محبا لالطالع وبشدة، وكان لديـه نشـاط ملحـوظ يف مجـال تنظـيم 

  .وقد اهتم بدراسة علم النفس. العمل االجتامعي للشباب أثناء املرحلة الثانوية

الفـرد "وكانـت نظريـة " فرويد" حصل عىل درجة يف الطب وتقابل مع 1925ويف عام 

  .ً أكرث النظريات ولعا عند فرانكلAlfred Adler" أدلر

مراكز اإلرشـاد للمـراهقني يف فيينـا ويف سـت " فرانكل" أسس 1929، 1928ويف عامي 

  .مدن أخرى

غضـون سـنوات قليلـة رقـي  حصل عىل درجة الدكتوراه يف الطب، وىف 1930ويف عام 

ًمـديرا للقسـم العصـايب يف مستشـفى " فرانكـل" عمـل 1940ويف عـام . إىل أستاذ مساعد
  .روتشتشايلد بفيينا

 The" الـدكتور والـروح"ويف أثناء هذه الفرتة الزمنية، أنتج نسخته باللغة اإلنجليزيـة 

doctor and the soul .  

 من هـذا العـام تـم اعتقالـه وزوجتـه ولكن يف سبتمرب" فرانكل" تزوج 1942ويف عام 

، ولقد مات أبوه هنـاك مـن الجـوع Bohemiaوأبوه وأمه وأخوه يف معسكر يف بوهيميا 

Starvation وقتلت أمـه وأخـوه يف اسـكويتز ،Auschwitz وماتـت زوجتـه 1944 عـام ،

 To  بقيت عىل قيد الحياة، حيث دبرت أمرهـا للهجـرةStella" ستيال"، فقط أخته 1945

emigrateإىل اسرتاليا .  
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وعـاد مـرة أخـرى إىل " فرانكـل" تحرر املعسكر الذي يوجـد بـه 1945ويف أبريل عام 

فيينا، وهناك اكتشف موت أفراد أرسته، وبالرغم من انكساره ووحدته الشـديدة يف هـذا 

  .ًالعام، إال أنه استطاع أن يصبح مديرا لعيادة األمراض العصبية بفيينا

 Man'sبحـث اإلنسـان عـن املعنـى :  أن يعيد كتابة ونرش مؤلفهًوأخريا فقد استطاع

Search for meaning  ماليـني يف 5 ماليني نسخة منها 9(، حيث قام ببيعه بأعداد كبرية 

  ).الواليات املتحدة األمريكية وحدها

 وكان أكرب منها بكثـري والتـي شـجعته عـىل إعـادة Elly" إيل" تزوج من 1947ويف عام 

  . هذا العامل مرة أخرىبناء نفسه يف

عىل درجة الدكتوراه يف الفلسفة، ويف نفس العام عمل " فرانكل" حصل 1948ويف عام 

ًأستاذا مساعدا يف األعصاب والطب النفيس بجامعة فيينا ً.  

ً عمل أسـتاذا زائـرا بجامعـة هارفـارد1961ويف عام   عمـل 1965 – 1964ومـن عـام . ً

ًأستاذا زائرا يف شيكاغو يف مؤسس بالعمل بجامعة فيينـا " فرانكل"ة الطب النفيس واستمر ً

  .ً عاما85 حتى أصبح عمره 1990حتى عام 

  .، قام أصدقاؤه وأعضاء أرسته بتأسيس معهد فيكتور فرانكل لألخالق1992ويف عام 

 Man's)" النهايئ(بحث اإلنسان عن املعنى املطلق " قد نرش آخر كتبه 1997ويف عام 

search for ultimate meaning والذي بني عىل أساس ملخص رسالته يف الدكتوراه .  

  .ً كتابا باسمه والتي تم ترجمتها بسبعة وعرشين لغة32ولقد أنجز 

 .ً عاـمـا92بـسـكتة قلبـيـة ـعـن عـمـر يـنـاهز " فرانـكـل" ـتـويف 1997 ـسـبتمرب ـعـام 2ويف 

)Boeree,2002 (  



  دليلك لربامج اإلرشاد النفيس                                                                            الباب األول 
  

- 123 - 
 

  

   الفصل السادس 

  بعض نظريات اإلرشاد والعالج النفيس

    

  

  مقدمة حول النظرية يف اإلرشاد النفيس * 

  )سيجموند فرويد(التحليل النفيس                        * 

   اإلطار الفلسفي لنظرية فرويد -

   الغرائز -

   تركيب الشخصية عند فرويد -

   الشعور والالشعور وما قبل الشعور -

   مراحل النمو النفيس الجنيس -

  توافق  ديناميات الشخصية وسوء ال-

   ميكانيزمات الدفاع -

   أساليب العالج والتحليل النفيس -

   إسهامات فرويد من خالل التحليل النفيس -

   عيوب التحليل النفيس - 

  )  كارل روجرز(العالج املتمركز حول الحالة            * 

   تصورات النظرية -

   قضايا النظرية -

   تصور النظرية يف الشخصية -

  األكرث فاعلية  نظرية الشخص -

   العملية اإلرشادية -

  " روجرز" الذات عند -

   مميزات النظرية -

   انتقادات وجهت لهذه النظرية -

  ) الربت اليس(العالج السلويك االنفعايل العقالين      * 

   ملحة تاريخية -

   تصورات النظرية -

   األفكار غري العقالنية -

 



                              دليلك لربامج اإلرشاد النفيس الباب األول                                                
  

- 124 - 
 

  ABCيف " اليس" وجهة نظر -

  اإلرشادية  العملية -

   اسرتاتيجية املعالج -

   خطوات العالج النفيس -

   أهداف العالج النفيس -

   فوائد وأهمية هذا العالج -

   مآخذ عىل هذه النظرية -

  ) جوليان روتر(التعلم االجتامعي               * 

   مقدمة -

   ماذا يعني التعلم االجتامعي -

   الفكرة الرئيسية لهذه النظرية -

   النظرية  مبادئ-

   املوقف النفيس -

   تقويم سلوك الفرد -

   التوقعات املعممة -

   وجهة الضبط -

   طبيعة التعزيز -

   السلوك غري املتوافق يف هذه النظرية -

   القيم التي يجب أن يلتزم بها املعالج -

   املرض النفيس والعالج -

   التوقعات -

   قيمة التعزيز -

   خالصة وتعقيب -

  ) فيكتور فرانكل(عنى الوجودي                  العالج بامل* 

   التطور التاريخي -

   طبيعة الشخص -

  " فرانكل" خصائص الوجود اإلنساين عند -

   اإلرشاد باملعنى -

   العالج باملعنى الوجودي -

   أسس العالج باملعنى الوجودي -

   طرق إيجاد املعنى-

   العالج باملعنى والتحليل النفيس -
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  ي االختالف بني العالج باملعنى الوجودي والتحليل الوجودي  نواح-

   الفراغ الوجودي واإلحباط الوجودي -

   عصاب القلق -

   الوسواس القهري -

   االكتئاب -

   الفصام -

   فنيات العالج باملعنى الوجودي -

  املقصد املتناقض 

  ) تشتيت التفكري(رصف التفكري 

  الحوار السقراطي 

  ملعنى الوجودي  دور املعالج با-

   خالصة وتعقيب -
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  مقدمة حول النظرية يف اإلرشاد النفيس

ال غنى للمرشد عن نظريات اإلرشـاد الـنفيس حيـث يسرتشـد بهـا يف عمليـة اإلرشـاد 

  . وذلك ألنها تعمل عىل تفسري الظاهرة من جوانبها املختلفة

 للنظرية ولكنها يف النهاية تصب يف معنى واحد وهو تفسـري وهناك تعريفات مختلفة

  .الظاهرة وتقديم خالصة املالحظة العملية

وتعرف النظرية عادة يف القاموس عىل أنها عرض للمبادئ العامة املدعمة بالبيانـات "

 & Shertzer(" والنظرية تعطي مدى واسـع مـن العالقـات... التي تقدم لتفسري الظاهرة

Stone,1980,P.232(  

: ًـعـددا ـمـن التعريـفـات النظرـيـة ـعـىل النـحـو الـتـايل" 1982هينـسـن وآـخـرون "وذـكـر 

 Composed بأن النظرية عبارة عن نظـام يتـألف مـن Wolman,1973" وملان"تعريف 

بيانات إمربيقية قد تم استخالصها من املالحظة أو مـن التجربـة ومـن خـالل التفسـريات 

Interpretationأن النظريـة عبـارة عـن منـوذج 1968فلر ومـاثينى ، وعند كل مـن اسـت 

 مبزج الخربات الحقيقية بأفكار حول التفسري املعقول لهـذه Theoristحيث يقوم املنظر 

أنفسهم بتعريـف  النظريـة عـىل أنهـا تقـوم " 1982هينسن وآخرون "الخربات بينام قام 

ثر فيـه عـىل السـلوك، بتفسري األحداث والتي تكون مفيدة عندما تصل إىل املدى الذي تؤ

ً بـدالً مـن أن تكـون مفهومـة ضـمنيا Explicityومن األفضل أن تكون واضحة ومحـددة 

Implicity )Hensen et al,1982,PP.4-15(  

األوىل أن هنـاك مجموعـة : فإن النظرية املنظمة لها خصائص معينـة" باترسون"وعند 

تتصل به النظرية، وهذه التعليامت من التعليامت التي توضح قضايا امليدان املعني الذي 

ًينبغي أن تكون مرتابطة ومنسجمة داخليا فيام بينها والعالقـات بينهـا محـددة، والثانيـة 

ـذه  ـة وـه ـا النظرـي ـي تـشـتمل عليـه ـات واملـصـطلحات الـت ـن التعريـف ـة ـم ـاك مجموـع هـن

تجعـل التعريفات تقرب املفاهيم من املادة العلمية التي تؤدي إليهـا املالحظـة، وبالتـايل 

من املمكن دراسـة هـذه املفـاهيم خـالل البحـث والتجربـة، ويسـاعد رشح التعمـيامت 

والتعاريف عىل صياغة الفروض، والفروض بالرضورة تنبؤات مبا ميكن الحصول عليه فـيام 

لو صدقت النظرية، وذلك يعني أن صياغة التعميامت وعمل التعاريف يقتيض أن هنـاك 

ق والفروض هي التي ترشح يف صـورة ميكـن اختيارهـا هـذه ًشيئا ما أو أشياء تعترب حقائ

  )11، ص 1992باترسون،  (.األشياء أو هذه الحقائق
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َنقاطا عديدة حـول مـا هـي النظريـة؟ حيـث " هول وليندزى"ولقد استعرض كل من 

ض مل يتأيـد بعـد أو تأمـل حـول أن النظرية توجد يف مقابل الحقيقة، فالنظريـة فـر"ذكرا 

ـهـول " (الواـقـع مل يتأـكـد بـصـورة تقـطـع بـصـحته وعـنـدما تتأـيـد النظرـيـة تـصـبح حقيـقـة

  )24، ص 1969وليندزى، 

بيـرب "ًعددا من التعريفات حول هذا املوضوع مثل تعريـف " 1985صالح "ولقد أورد 

1957 "Pepperلحقائق بشكل ُ للنظرية بأنها عرف أو اصطالح إنساين يستعمل يف حفظ ا

 النظرية بأنها تنظيم مؤقت للحوادث، وعند Mccabbe 1958" مكاب"منتظم، كام عرف 

صـالح،  (. أن النظريـة علـم ممكـن وميكـن إثباتـه مـرة أخـرى1954" بيبنكىس وبيبسىك"

  )108، ص 1985

 أن النظرية تنبؤ وأنها تعمـيم، إنهـا قفـزة يف املجهـول تعـرب" 1982فاخر عاقل "وعند 

عام هو كائن وعام سوف يكون، وهي بعد هذا وذاك بداية لعمل جـدي دؤوب ومعرفـة 

   )99، ص 1982عاقل،  (.حقة وفهم لهذا الكون وقوانينه

ً عـددا مـن املعـايري التـي Steffler & Matheny" استفلر وماثينى"كام تناول كل من 

  : تحكم من خاللها عىل النظرية

يجب أن تكون واضحة وميكن فهمها وتحتوي عىل مبـادئ عامـة أن النظرية الجيدة : أوالً

  .ال تتناقض مع نفسها

 حيث ترشح النظريـة Comprehensiveأن النظرية الجيدة هي التي تكون شاملة : ًثانيا

معظم الظواهر، والنظرية التي ترشح معظم الظواهر أفضل من النظرية التـي ترشح 

  . ظاهرة واحدة

ً حيث يكون الضـبط صـادقا يف Explicitجيدة هي النظرية الرصيحة فأن النظرية ال: ًثالثا

  . عباراته وعالقاته، وميكن أن يقاس بالثواب والعقاب

 حيـث توضـح البيانـات Parsimoniousيجب أن تكون النظرية الجيدة اقتصادية : ًرابعا

   .Deversionsببساطة ووضوح دون انحرافات غري رضورية 

  )Shertzer & Stone,1980,P.233( .يدة يتولد عنها بحث مفيدًوأخريا فإن النظرية الج

وأما عن الوظائف التي تؤديها النظرية فقد تعددت بشكل واضح، وقد تختلف هـذه 

الوظائف من باحث إىل آخر، ولكـن يف النهايـة كلهـا وظـائف يجـب أن تؤديهـا النظريـة 

 تلخيصـها عـىل النحـو أن وظـائف النظريـة ميكـن" هول وليندزى"فعند كل من . الجيدة

  : التايل
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أنـهـا ـتـؤدى إىل جـمـع أو مالحـظـة عالـقـات تجريبـيـة ذات ـصـلة أو ذات : الوظيـفـة األوىل

أهمية مل تالحظ بعد، ويجب أن تـؤدي النظريـة إىل اتسـاع مـنظم للمعرفـة املتصـلة 

  .... بالظاهرات ذات األهمية

املعروـفـة يف إـطـار يتـسـم وـهـي أن تـسـمح بإدـخـال النـتـائج التجريبـيـة : الوظيـفـة الثانـيـة

  .... بالتناسق املنطقي والبساطة املعقولة

هي الحيلولة دون انبهار الباحـث تحـت وطـأة التعقيـد البـالغ للوقـائع : الوظيفة الثالثة

تخرب من يرتديها أنـه " الغاميات"إن النظرية أشبه مبجموعة من . الطبيعية أو العيانية

 .اله بجميـع جوانـب الواقعـة التـي يدرسـهاليس من الرضوري بالنسبة له أن يشغل ب

  )29 – 28، ص ص 1969هول وليندزى، (

  :ًعددا من الوظائف الهامة للنظرية منها" 1980شريتزر وستون "ولقد عرض كل من 

  .أن النظرية طريق مفيد لتلخيص الحقائق: أوالً

  .ًفهي تقدم رشحا للظواهر املعقدة: ًثانيا

 حيث تسمح ملن يتنبـأ مبـا سـوف يحـدث تحـت Predictorئ أنها تكون مبثابة منب: ًثالثا

ًأنها توجيهـات للبحـث وغالبـا مـا تعطـى أساسـيات تحديـد : ً، ورابعا...ظروف معينة

  ) Shertzer & Stone,1980,P233 (.الخطوات القادمة يف جمع الحقائق

للنظرية تتمثـل يف ) افعةالن( إىل أن القيمة الرباجامتية Southern" سوثرين"كام أشار 

 .كونـهــا مـتــدنا باإلـطــار املرجـعــي لتنـظــيم املالحـظــات اإلكلينيكـيــة وخدـمــة العـمــالء

)Southern,1984,P.41(  

  : والنظرية النفسية ينبغي أن تتجمع فيها أمور ثالثة

  .أن تجمع أكرب قدر من الوقائع واألحداث النفسية) أ  

 .اهرأن تكشف عالقات بني تلك املواقف والظو) ب

  .ًأن تساعد عىل الضبط املتوازن مع إمكانية التنبؤ الدقيق ولو نسبيا) ج 

يف ضوء ما تقـدم نـدرك األهميـة العلميـة يف وجـود نظريـة علميـة لتفسـري السـلوك 

اإلنساين السوي وغري السوي، كام ندرك األهمية العلمية اإلرشادية يف وجود تلك النظريـة 

الهاشـمي، (ريقة تعديله يف دوافعه ومظاهره وغاياتـهالتي تساعد عىل تقديم السلوك وط

  ) 47، ص 1986
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 Psychoanalyticالتحليل النفيس  * 

  )سيجموند فرويد(

  

   الغرائز -                       اإلطار الفلسفي لنظرية فرويد-

   الشعور والالشعور وما قبل الشعور -                       تركيب الشخصية عند فرويد -

   ديناميات الشخصية وسوء التوافق -                       مراحل النمو النفيس الجنيس-

   أساليب العالج والتحليل النفيس -                ميكانيزمات الدفاع -

   عيوب التحليل النفيس -      ت فرويد من خالل التحليل النفيس  إسهاما-

. ًت النفسية والتي أحدثت جـدالً كبـرياتعترب نظرية التحليل النفيس، من أقدم النظريا

، Alderأدلـر : املؤسس الرئييس لحركة التحليل النفيس التـي مـن روادهـا" فرويد"ويعترب 

  . وغريهمHorny وهورين Sullivanوسوليفان 

  : اإلطار الفلسفي لنظرية فرويد

، توصف بأنها خلفيـة بيولوجيـة، نتيجـة لدراسـاته يف هـذا املجـال" فرويد"إن خلفية 

  .وخري دليل عىل ذلك، ما أنتجه من نظريات حول الغرائز

  The instincts  : الغرائز

تنطوي الغرائز عىل طاقة نفسية تعرب عن انتقال وتحول يف الطاقـة البدنيـة إىل طاقـة 

  .نفسية

والغرائز تثري السلوك بل وتوجهه، وهدف السلوك هو إشباع الحاجات، والهدف الذي 

  .تبط بالغرائزيحقق إشباع الحاجات مر

والحاجات تسبب التوتر، والسلوك موجـه نحـو تخفيـف التـوتر،  والتـوتر غـري مـريح 

  .وتخفيضه أمر مريح
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  تتكون الغرائز من مجموعتني عىل النحو التايل 

  

  The structure of the personality: تركيب الشخصية عند فرويد

ألنا واألنا األعىل، وحيـنام تعمـل الهو وا: تتألف الشخصية من ثالثة أجهزة رئيسية هي

متعاونة تيرس لصاحبها سبل التفاعل مع البيئة عىل نحو مريض حيث يتم إشـباع حاجاتـه 

األساسية ورغباته، أما إذا تنافرت وتشاحنت هذه األجهزة، ساء توافـق الفـرد وقـل رضـاه 

  ) 26، ص 1986جابر، ( .عن نفسه وعن العامل ونقصت كفايته

  The Id: الهو

ًيولد الطفل مزودا به، يتكون من كل ما هو موروث أو خلقي،  ويشمل تلـك الغرائـز 

  .التي تقدم الطاقة التي تعمل بها األنظمة األخرى

  وهو مستودع الغرائز مثل غريزة اللذة والحياة واملوت وهذه الغرائز كلهـا تعمـل تحـت 
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لهـو عـىل تحقيـق الرغبـات وتعمـل أ. "ووظيفتها مساعدة الفرد عىل الراحة. سيطرة الهو

ــالقيم أو الـعــادات واألـعــراف أو مـبــا ـهــو ـخــري أو رش وال يحكمـهــا  دون االـهــتامم ـب

   )152، ص 1991باترسون، (".املنطق

  The Ego:  األنا

تنمو األنا خالل مرحلة الرضاعة حيث ينفصل عن الهو نتيجة للضغوط التـي يفرضـها 

  .الواقع عىل الفرد

اإلدراك الـحيس الخـارجي والـداخيل والعمليـات العقليـة، وهو ميثل مركز الشـعور و"

واملرشف عىل الحركة واإلدارة واملتكفل بالدفاع عن الشخصية وتوافقها وحـل الرصاع بـني 

مطالب الهو وبني مطالب األنا األعىل وبني الواقع، وكذلك محرك منفذ للشخصية ويعمـل 

، 1980زهران،  (".افق االجتامعييف ضوء مبدأ الواقع من أجل حفظ وتحقيق الذات والتو

  )111ص 

كام تهدف األنا إىل التوسط بني مبـدأ اللـذة الـذي تعمـل الهـو مبقتضـاه وبـني العـامل 

كام أن رصاعاته تقع تحت ضغوط األنـا . "الخارجي، أي أنها تعمل عىل أساس مبدأ الواقع

قيـق ذلـك يعمـل عـىل األعىل، وخاصة عندما يضعف أمام رغبـات الهـو املرفوضـة، ولتح

تأجيل اإلشباع عند الحاجة، وقد يعمل مـن خـالل ميكانيزمـات الـدفاع لحـل الرصاع بـني 

  )الغامدي، أرب سيكولوجي (".حاجات الهو ومتطلبات الواقع وقيم األنا األعىل

  The super Ego: األنا األعىل

ك نتيجة التوحد مع الوالـد مـن نفـس تنمو األنا األعىل يف نهاية املرحلة األوديبية وذل

  .الجنس

واألنا األعىل هو جزء من األنا الذي جمع تقاليد ومعايري املجتمـع وهـو الـذي اختـزن 

املعايري األخالقية من الوالدين منذ الطفولة املبكرة، كام يشمل تأثريات أخرى غري والديـه 

  .ألنا املثاليةمثل مثاليات الشخص نفسه، ويتفرع منها ضمري الشخص نفسه، وا

ويعمل األنا األعىل عىل كبح اندفاعات الهو وخاصة الجنسية والعدوانية، وإلقناع األنـا 

باستبدال األهداف األخالقية بأهداف واقعية والعمل من أجل االجتهاد وصوالً إىل طريقة 

  .الكامل
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  : الشعور والالشعور وما قبل الشعور

الجزء الواعي من العقل، ويشمل الجزء " يونج"أطلق عليه : Consciousness الشعور -1

سـتثناء حـدوث ميكانزمـات األكرب من األنا حيث ميثـل العمليـات العقليـة الواعيـة با

  .الدفاع

فهـو يحتـوي عـىل مـا هـو كـامن ولـيس يف : Sub-Consciousness ما قبـل الشـعور -2

 ، 1980زهـران، ( .الشعور ولكنه متاح ويسهل اسـتدعاؤه إىل الشـعور مثـل الـذكريات

  ) 113ص 

 وميثـل" فرويـد"يرجع الفضل يف اكتشاف الالشعور إىل : Unconsciousness الالشعور -3

ًاألثر األكرب يف تحديد سلوك اإلنسـان، فـالفرد ال يكـون واعيـا بالنشـاط العقـيل الـذي 

يحدث يف هذا الجزء من العقـل، كـام ال يسـتطيع أن يسـتحرضه إىل الشـعور، بـل إن 

  . استحضاره إىل الشعور- دون أن يدري -الفرد يقاوم 

ًومـا إىل التعبـري عـن إىل أنهـا تسـعى د" فرويد"وترج أهمية املشاعر الالشعورية عند 

نفسها والظهور يف الشعور والبد للمرء من بذل طاقـة ليبقيهـا يف الالشـعور، وهكـذا فـإن 

  )147، ص 1981القايض وآخرون، ( .اإلنسان يف حالة رصاع داخيل ال يعي به

  : مراحل النمو النفيس الجنيس

  :ميكن توضيح هذه املراحل كام ييل

 املراحل 
  العمرية

  املرحلة
  يةالنفس

املنطقة 
  الشبقية

  خصائص النمو

 The oralالفمية  السنة األوىل 
stage 

ًمتثل مصدرا أوليا للذة الرضيع، وتبدأ مـع *   الفم ً
  ".اللنب"مص 

ًـمـع الطـفـل ـمـزودا بطاـقـات " توـلـد الـهـو* 
  .غريزية

  
ـة السنة الثانية   Analالرشجـي

stage  
تنـمـو عملـيـات التفرـيـغ وـكـذلك املـضـادة *   الرشج 

يغ أي منو الوظائف الخاصة بعملية للتفر
اإلخراج والتي تقود الطفـل إىل الخـربات 
األوىل بعمليات الضبط الخارجي للدوافع 
الغريزية والتي تتضمن تأجيـل اللـذة أو 
الراحة املرتتبة عىل التخلص من الفضالت 
ـدم  ـن ـع ـئة ـع ـوترات الناـش ـف الـت وتخفـي

  .التفريغ
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ـــن   5 – 3ـم

  سنوات 
املرحلة األوديبيـة 
The phallic 

stage  

األعضــــــــاء 
الجنســـــــية 
والجســـــــم 

  بشكل عام

تنمو املشـاعر الجنسـية والعدوانيـة ذات * 
  .الصلة باألعضاء التناسلية

" الـكـرتا"وعـقـدة " أودـيـب"تظـهـر عـقـدة * 
The Oedipus complex and 

Electra complex.  
  .يتاميز منو الذكورة عن منو األنوثة* 
عملية التوحـد مـع األب بالنسـبة للولـد، * 

ـا ومــع ا ـت، ومنــو األـن ألم بالنســبة للبـن
  .األعىل

 6ـمـــــــــن 
سنوات حتى 
ـــــــــة  نهاـي

  الطفولة 

 Latencyالكمون 
stage  

  .كبت الدوافع الجنسية*   كمون
  .يحدث اإلعالء للدوافع الجنسية* 
  .مييل الفرد إىل النمو املعريف واالستطالع* 

املراهـقــــــــــــة   املراهقة
Adolescence 

املرحلة التناسـلية 
Genital stage  

األعضــــــــاء 
الجنســـــــية 

  والجسم 

ًيتم النضج الجنيس تركيبيا ووظيفيا*  ً.  
  .يبدأ املراهق يف حب الجنس اآلخر* 
ـــع *  ـــع الجــــنيس والتطبـي ـــو التطـل ينـم

  .االجتامعي
  .تنمو األنشطة الجامعية* 
  .اإلعداد للزواج* 
  .التخطيط املهني* 
  .تكوين أرسة* 
يتـحـول الـشـخص ـمـن طـفـل باـحـث ـعـن * 

  .....ناضج واجتامعياللذة إىل كبري 
 

 Personality Dynamics and Maladjustment :ديناميات الشخصية وسوء التوافق

أثناء تقدم اإلنسان من مرحلة عمرية إىل أخرى، نجده يصطدم بأخالقيات املجتمع وقيمه  

  : أن هناك أربعة مصادر للتوترات وهي" بارسو"ويذكر . عندما يحاول إشباع دوافعه الغريزية

 .اإلحباطات. 2    .عمليات النمو الفسيولوجي. 1

 ) 156، ص1991باترسون، (      .املخاوف. 4        .الرصاعات. 3

ويتعلم الفرد بعض الطرق التي تخفف من هذه التـوترات قـد يكـون بعضـها سـوي، 

  .والبعض اآلخر غري سوي
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  : وتشمل عمليات ضبط التوترات أو التعامل معها ما ييل

  :Identificationالتوحد * 

تشكيل سـلوك شـخص مـا طبًقـا (عبارة عن تجمع خصائص شخص آخر داخل الذات 

  .لدين، ويتوحد الطفل أول األمر مع الوا)لسلوك شخص آخر يف داخل الذات

  :Displacement  النقل أو اإلزاحة أو االستبدال* 

ومتثل عملية إعادة توجيه الطاقة مـن هـدف إىل آخـر، أو بعبـارة أخـرى، عبـارة عـن 

حتـى (تحول الطاقة من موضوعها األصيل غري املمكـن الوصـول إليـه إىل آخـر شـبيه بـه 

أفضـل للتنفـيس ، ويظل اإلنسان يبحث عن طـرق )يتحقق اختيار موضوع يخفف التوتر

  .عن الطاقة، وهذا يفرس سعي اإلنسان الدائم وتنوع سلوكه

 قـد ينتقـل أو يسـتبدل إىل يشء آخـر مثـل مكتـب -الغضب تجاه شخص آخر : مثال

  .ويتم رضبه

  :Sublimationاإلعالء أو التسامي * 

حيث يعدل اإلنسان من التعبري عن دوافعه األولية حتى تتفـق مـع القـيم السـلوكية 

  .ًولة اجتامعيااملقب

واإلعالء ال يؤدي إىل تحقيق إشباع كامل ولكنـه يخلـف بعـض الرواسـب مـن التـوتر "

ًمثل العصبية أو عدم االستقرار الذي يعترب مثنا تدفعه الكائنات اإلنسانية من أجل املدنية 

   )156، ص 1990باترسون، (".والتحرض

  :Anxietyالقلق * 

  : وجود ثالثة أنواع من القلقب" باترسون"يرى 

 وهو الناتج عن مخاطر حقيقية يف العامل الخارجي لإلنسان: قلق حقيقي.  

 وهو عبارة عن خوف من الضمري وينتج عن رصاع مع األنا األعىل: قلق أخالقي. 

 ناتج عن الخوف من فقدان السـيطرة عـىل الـدوافع الغريزيـة الخاصـة : قلق عصايب

باترسون، (.لخوف من العقاب الذي سوف يرتتب عىل ذلكبالهو، وينطوي ذلك عىل ا

1990 ،157 (  
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وتكمن الخطورة عندما ال يستطيع الفرد تجنب القلق أو محاولة التعامل معه بذكاء، 

ًواألنا إذا مل تستطع التعامل مع القلق، فإنها تلجا إىل . فينتج عن ذلك كم من األمل الشديد

إىل أن الكبـت هـو " فرويـد"وقـد أشـار " ات الدفاعميكانزم"أساليب وطرق دفاعية مثل 

  .نتيجة للقلق

  :Defense Mechanismsميكانزمات الدفاع  

يستعني األنا بالحيل الدفاعية عندما يواجه مطلـب غريـزي يعرضـه للخطـر، وهـي ال 

  : شعورية، ومن بني هذه الحيل الدفاعية ما ييل

  : Repressionالكبت * 

ية يستخدمها األنا ملنع األفكار املثرية للقلـق للوصـول إىل الكبت عبارة عن حيلة دفاع

   )36، ص 1986جابر، ( .الشعور

وهذا الكبت للموضوع ال يستمر، ولكن ميكن السامح له بالظهور عىل ساحة الشعور 

  .عندما مل يعد يؤثر فيها بالسلب أو عندما تكون األنا قد قويت الستقبال هذا املوضوع

فالطفل الذي يكتسب دوافعه الجنسية، قد يجد عند وصوله إىل مرحلة البلـوغ : لمثا

لديه قد قويت بحيث أصبحت قادرة عـىل معالجـة هـذه الـدوافع " األنا"أن 

  )158، ص 1981القايض وآخرون، ( .وعندئذ يرفع الكبت

  : Fixationالتثبيت * 

 طبيعية، ولكنه قـد يتوقـف عنـد مير اإلنسان عرب حياته من مرحلة إىل أخرى وبصورة

مرحلة بعينها ويتمسك بخصائصها، ويخاف أن يعرب املرحلة التي تليها، ألنه قد يجد هذه 

: مثـال. الخصائص التي توقف عندها تحقق له إشباعاته، فيتم تثبيته عـىل هـذه املرحلـة

 يخـاف عندما نجد طفالً يف الثامنة من عمره وهو ميص أصابعه ويجد يف ذلك راحة، فهـو

  .ًأن يعرب املرحلة التي تليها خوفا من العجز يف تحقيق ومجاراة خصائص املرحلة الجديدة

  :Regressionالنكوص * 

النكوص هو عودة إىل الوراء، عودة من مرحلة الحقة إىل مرحلة سابقة، كـان قـد تـم 

ويحدث هذا عنـدما يتعـرض الطفـل ملوقـف خطـري يشـعر فيـه بفقـدان . التثبيت عليها

  .بالح
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ًقد يرجع الطفل إىل مرحلة سابقة ويتبول ال إراديا عنـدما يولـد يف األرسة طفـالً : مثال

  .ًجديدا حيث تتحول اهتاممات الجميع إىل هذا الجديد

: Reaction formationتشكيل رد الفعل * 

هو دفاع ضد ما يعكـر صـفو األنـا، حيـث يـتم اسـتبدال الـدافع املثـري للكراهيـة إىل 

  .ن الكراهية يف الالشعور ويكون الحب هو القناع الذي يخفيهانقيضه، فتكو

َومن األمثلة الدالة عىل التكوين العكيس، خشونة بعض الرجال املبالغ فيها خوفا من "

واملسايرة الزائدة لقواعد املجتمـع ونظمـه التـي قـد ... ظهور إمارات الطراوة يف تكوينهم

 )38، ص 1986جابر،  (   ."ًتكون قناعا يخفى دوافع التمرد والعداء 

  :Projectionاإلسقاط * 

وهـو . عبارة عن إنكار صفة معينـة يف الفـرد، وإضـفاء هـذه الصـفة إىل شـخص آخـر

عملية إزاحة جزء من صفاتنا من داخلنا إىل البيئة الخارجية، أي نسـقط مـا بـداخلنا مـن 

  .مشاعر مثرية إىل اآلخرين

 املفـضـل ـلـدى ـهـؤالء اـلـذين يـحـاولون توـسـيع أو ـتـدعيم واإلـسـقاط ـهـو امليـكـانزم"

احرتامهم بنفسهم، فالفرد ال يحاول فحسب أن يبدو يف صورة حسنة، بل يحاول يف نفـس 

القـايض (".الوقت أن يحط من شأن اآلخرين، فهو يرفع من شـأنه عـىل حسـاب اآلخـرين

) 159، ص 1981وآخرون، 

: Rationalizationالتربير * 

ًتفسريا منطقيا تقدم األنا    .لسلوك الفرد من أجل احرتام ذاته) منطق أعوج(ً

وإذا مل نستطع بلـوغ العنـب الجيـد وقطـف الـثامر نقـول إنـه حرصم، ومـن أمثلـة "

جـابر، ( ".أىن تأخرت ألن ساعة التنبيه مل تدق، وأنا أدخـن ألن النـاس يـدخنون: التربيرات

  )39، ص 1986

: أساليب العالج والتحليل النفيس

: ستخدم التحليل النفيس بعض األساليب العالجية نذكر منها ما ييلا

  :Free Associationالتداعي الحر : أوالً

  إطالق العنان بحرية ألفكار العميل وخواطره واتجاهاته ورغباته واحساساته تسرتسل من
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ن نفسـه، يكـو" فرويد"وعىل حد تعبري ... تلقاء نفسها دون تخطيط ودون اختبار وتحفظ

املريض كالجالس بجوار شباك قطار يصف لشخص يجلس خلفه املناظر املتغرية املتالحقة 

   )238، ص 1977زهران، (".  ًالتي يراها بأمانة ذاكرا أي يشء وكل يشء

إىل أن القاعـدة األساسـية يف التحليـل الـنفيس هـي أن يـنغمس " باترسـون"وقد أشار 

ك عقله ينطلق ثم ينطق بكـل مـا يـأيت إليـه أو املريض يف عملية التداعي الحر، أي أن يرت

يخطر عىل باله سواء أكان موضع موافقة أو معارضة وسـواء أكـان ذا معنـى أو ال معنـى 

  .له

ومع أن ما يقدمه املريض قد ال يبدو فيـه تـرابط وال تجمعـه عالقـة، فـإن كـل تـداع 

قـد يحـدث مرتبط بسابقه بطريقة ما ذات معنـى كامـل يف سلسـلة متصـلة الحلقـات، و

تراجع أو تحول مواقع، ولكن السلسلة تكشف الحياة العقلية للمـريض والتنظـيم الحـايل 

  ) 163، ص 1990باترسون، (.لعقله

ويكون دور املعالج محاولة سامع كل صغرية وكبرية حتى يـتمكن مـن فهـم مـا لـدى 

ولـه العميل من معاناة وذلك من أجـل إمكانيـة اختيـار الوقـت املناسـب لعمليـة مـا يق

  ) 37، ص 1998الزيود، (  ".العميل

  : ويقوم هذا األسلوب عىل ثالث مسلامت أساسية هي

أن كل ما نقوله أو نفعله له معنى، لـيس ذلـك فحسـب بـل يتصـل بكـل يشء آخـر  .1

  .قلناه وفعلناه

أن املادة الالشعورية ميكن استدعاؤها بحيـث نعيهـا عـىل نحـو لـه معنـى بتشـجيع  .2

 . عندما يتم ذلكالتعبري الحر عن أفكارنا

 )45، ص 1986جابر، (               .أن املادة الالشعورية تؤثر يف سلوكنا .3

  :Transferenceالتحويل : ًثانيا

ًيتخذ املعالج من العميل يف بداية األمر موقًفا محايدا ال يتأثر فيـه بانفعـاالت معينـة 

  .أو ينجرف إىل عاطفة

ًميل قـد يتـأرجح حبـا أو كرهـا يف فـرتات من خالل تجاربه بأن الع" فرويد"ولقد أشار ً

أن املعالج صـاحب خـربة " فرويد"وعىل هذا األساس فقد أوضح . معينة بالنسبة للمعالج

ًويجب أن يكون حذرا ومحايدا ً.  
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" فرويـد"وقد يسقط العميل انفعاالته ومشاعره الخاصة عىل املعـالج، والـذي أسـامه 

  .التحويل

  : ثة أنواع من التحويلإىل وجود ثال" باترسون"وقد أشار 

  .التحويل اإليجايب، ويتسم بالحب واإلعجاب .1

 .التحويل السلبي، ويتسم بالكراهية والنفور .2

التحويل املختلط، وهو الذي يجمع بني النوعني السابقني من التحويل مثل ما يكبته  .3

 .الطفل لوالديه

لنمط السلويك ّومن خالل عملية التحويل يستطيع املحلل أن يكون فكرة واضحة عن ا

يف حياة العميل، وإذا حدثت الثقة بني املعالج والعميل فإنها تؤدي إىل عملية تقليل مـن 

أعراض القلق وتظهر بوادر وعالمات الصحة النفسية عىل العميـل وتسـمى هـذه الحالـة 

  )38، ص 1998الزيود، (.بعالج التحويل

  : Resistanceاملقاومة : ًثالثا

اومة الشديدة بهدف عدم ظهور املكبوتات، وهي مقاومة ال هي محاولة العميل للمق

  .شعورية، ومتثل قوة من جانب العميل إلجهاض عملية العالج دون أن يدري

أثناء عملية التداعي الحر من جانب العميل، أنه عندما يشعر أنه " فرويد"وقد الحظ 

  .اعي الحروصل يف اسرتساله إىل نقطة حساسة يف حياته، قد يتوقف ويقاوم التد

ًيقـدم تفسـريا للمكبوتـات الالشـعورية ) أو املحلـل(ومن الجـدير بالـذكر أن املعـالج 

للعميل وهي يف حد ذاتها التي حرص كل الحرص عىل عدم ظهورها عـىل مرسح الشـعور 

" املعـالج"وقد يشعر بالخجل أو الـذنب، عنـدما يكشـف لـه . عن طريق املقاومة وغريها

قـد متـس حيـاة أرستـه أو تعـري شخصـيته وخاصـة النـواحي ًبعضا من هذه املكبوتات و

الجنسية منها، مام يجعل العميل غري متحمس ملواصلة الجلسات وقد يعتذر عنهـا، وهنـا 

  .دور هام للمعالج يك ينجح يف إقناع العميل يف مواصلة الجلسات والعالج

  :Dream Analysisتحليل األحالم : ًرابعا

عند النوم، ومن ثم فقد تختفي رقابة األنا عىل الهـو أو تتعطل وظيفة األنا الشعورية 

  .عىل الالشعور، ومن هنا قد يترسب جزء من املخزون من الهو إىل ساحة الشعور
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  . للوصول إىل أعامق الالشعور وأرسارهومن هنا ميكن تحليل األحالم

األحالم مبثابة نافذة تطلـق عـىل عـامل األرسار لـدى اإلنسـان، وهـو " فرويد"وقد اعترب 

  .مخزون مكبوت لديه القدرة عىل الحركة والنشاط رغبة منه إىل الوصول لإلشباع

ورية أن تفسري األحـالم هـو الطريـق امللـيك ملعرفـة األنشـطة الالشـع" فرويد"ويذكر "

   )164، ص 1990باترسون، (". داخل العقل

إن تحليل األحـالم يعتـرب وسـيلة مسـاعدة يف عمليـة التـداعي الحـر، حيـث يـتمكن "

املعالج من استعامل املواد التـي وردت يف الحكـم كوسـيلة السـتدعاء نقـاط معينـة مـام 

   )247، ص 1977زهران،  (".يوضح مختلف النشاط النفيس

  : أن األحالم تتكون من منبعني هام" فرويد "ويرى

  

  املنبع الثاين  املنبع األول

ــعور،  ــة يف الالـش ــة ومختزـن ــات مكبوـت رغـب

  .تترسب أثناء النوم

ـع  ـدامها ـم ـت لـص ـد كبـت ـات ـق ـذه الرغـب وـه

  .عادات املجتمع

ًقد تكون جزءا من األنا قد ركن مؤقتا، حتى  ً

وجد أثناء النوم من يشـجعه عـىل التواجـد 

  .باألنا

  : واألحالم نوعان

  . حلم يستطيع املريض تذكره، وتذكر محتوياته وعنارصه-أ  

زيـود، (.ب ـ حلم غري واضح يف املحتوى، وعىل املعالج أن يكشف مثـل هـذه األحـالم

  ) 39، ص 1998

لألحالم، انتهى إىل نظريته القائلة بأن وظيفـة الحلـم هـي " فرويد"وبناء عىل تحليل "

  .بوتة وتعبري عن محتويات العقل اإلنساين البدائيةإشباع الرغبات املك

ًتصبح أثنـاء النـوم ضـعيفة نسـبيا وتحـاول " األنا"وينشأ الحلم بعملية أولية، ذلك أن 

النزعات واألفكار الالشعورية أن تعرب عـن نفسـها، ولكـن األنـا تسـتطيع أن تخفـي هـذه 

م ال تكـون واضـحة دامئًـا عـىل املادة، وهذا هو السبب يف أن الرغبة التي يعرب عنها الحلـ

   )48، ص 1986جابر،  (".نحو مبارش، ويف تفسري الحلم وتحليله عمل صعب 
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  : Interpretationالتفسري : ًخامسا

تقوم عملية التفسري عىل قاعدة أن ما يقوله املـريض ويسـتمر يف رسده يخفـي وراءه 

  .اينًكثريا من املعاين الكامنة، وعىل املحلل أن يفرس هذه املع

واملحلل يفرس هذه املعاين عىل أساس معرفته بحالة املريض النفسية عن طريق عـدد 

  .من الجلسات التحليلية

دقيًقا يف تفسرياته لدوافع املريض، حتى يقتنع بها ومن ثـم " املحلل"ويجب أن يكون 

  .يثق يف املحلل

  : أهداف عملية التفسري

 إحداث تغيري يف سلوكيات املريض.  

 بات املكبوتة والحاجات الالشعورية إىل مرسح الشعور يك يتعـرف عليهـا تحويل الرغ

 .املريض

 توسيع إدراكات املريض وكذلك درجة استبصاره، مام يساعده عىل حل مشكالته. 

 محاولة التغلب عىل املقاومة التي يبديها املريض. 

 ًيشعر املعالج بأنه قد قدم شيئا ما يريح املريض. 

ًوقيت عملية التفسري هام جدا فالتفسريات غري الناضجة تلقى بأن ت" باترسون"ويذكر 

مقاومة، واملادة املراد تفسريها يفضل أن تكون يف منطقة ما قبل الشعور، واملريض يجب 

، 1990باترسـون، ( .أن يكون عىل وشك االستبصار وذلك من أجل أن يكون التفسري فعاالً 

  ) 165ص 

  : لتحليل النفيسمن خالل ا" فرويد"إسهامات 

 اكتشاف خربات الطفولة ومدى تأثريها عىل املراحل التالية من النمو. 

 وضع نظرية يف الشخصية أرجع خصائصها إىل مرحلة الطفولة. 

 اكتشافه للعمليات الالشعورية. 

 تطويره للتداعي الحر. 

 اكتشافه لنظرية التحول وتحذير املحللني تجاهها. 

 لهادراسة الحاالت الفردية وتحلي. 

 تركيزه عىل أسباب املرض وليس أعراضه فحسب. 
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 محاولته تحرير الفرد من دوافعه الكامنة بأساليب مختلفة. 

  : عيوب التحليل النفيس

  يف الجانب البيولوجي والرتكيز عىل النمو الجنيس مام أدى إىل وقـوع " فرويد"مبالغة

  .خالف بينه وبني زمالئه وطالبه

 نمـو والعالقـات االجتامعيـة بـني األبنـاء واآلبـاء أثنـاء إهامل الجانـب االجتامعـي لل

 .الطفولة

  ًتعميم النتائج معتمدا عىل الحاالت التي درسها يف أثينـا متجـاهالً الفـروق الثقافيـة

 .واالجتامعية والزمنية

 البعد عن املنهج العلمي يف إدارة حاالته وتفسرياتها. 

 د شاق وخربة عاليةيحتاج هذا األسلوب من العالج إىل وقت طويل وجه. 

  

  العالج املتمركز حول الحالة

  )كارل روجرز(

  

   قضايا النظرية-          تصورات النظرية-

   نظرية الشخص األكرث فاعلية -       تصور النظرية يف الشخصية -

   العالقة اإلرشادية -         العملية اإلرشادية -

   مميزات النظرية -          الذات عند روجرز-

   لهذه النظرية  انتقادات وجهت-

 Non directive Counselingيطلق عىل هذا األسلوب العالجي، اإلرشاد غري املوجه 

 وهو Client centered counselingولكنه اآلن يسمى باإلرشاد املتمركز حول املسرتشد 

  . Carl Ransom Rogers" كارل رانسم روجرز"خري تعبري ملؤسسه 

  : تصورات هذه النظرية

  : فيام ييل" روجرز"ورات الرئيسية املكونة لنظرية وتتلخص التص

  . وهو الفرد بكليتهOrganism: الكائن العضوي .1

 . وهو مجموع الخربةPhenomenal: املجال الظاهري .2
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الذات وهي الجزء املتاميز من املجال الظاهري وتتكون من منـط لالدراكـات والقـيم  .3

 ).Me Or I(وضمري املتكلم " أنا " الشعورية بالنسبة بـ 

  : وميتلك الكائن الخصائص اآلتية

  .أنه يستجيب ككل منظم للمجال الظاهري حيث يشبع حاجاته. أ  

ًب ـ أن له دافعا أساسيا واحدا وهو أن يحقق وأن يصون وأن يعزر ذاته ً ً. 

أنه قد يرمز إىل خرباته بحيث تصبح شعورية، أو قد ينكر عليها الرمز بحيث تظـل ال . ج 

  . يتجاهلها كليةشعورية أو قد 

عن الشخصية فلهـا خصـائص عديـدة " روجرز"الذات وهي املفهوم املركزي يف نظرية 

  : منها

  .أنها تنمو من تفاعل الكائن مع البيئة. أ  

 .ب ـ أنها متتص قيم اآلخرين وتدركها بطريقة مشوهة

 .تنزع الذات إىل االتساق. ج 

  .يسلك الكائن بأساليب تتسق مع الذات. د  

  . الخربات التي ال تتسق مع الذات تدرك بوصفها تهديدات.هـ 

   )612، ص 1969هول ولندزى،  (.قد تتغري الذات نتيجة النضج والتعلم. و  

من حيث ارتبـاط مفهـوم الـذات بالالشـعور الـذي " يونج"مع " روجرز"ولقد اختلف 

" لندزى" وHull" هل"  وLewin" كورت ليفن"يضم عواطف الفرد وأحاسيسه واتفق مع 

Lindzey من حيث النظرة الكلية التي يحملها الفرد من خالل خربته املاضـية والحـارضة 

 عىل أن الـذات سلسـلة األفكـار William James" وليم جيمس"واملستقبلية، واتفق مع 

، 1988أبـو عيطـة،  (.املستمرة لدى الفرد وتكون شخصيته وهي التي تكون نظرته للحياة

  ) 91 ص

  "روجرز"  القضايا التي عرضها 

طبيعة املفهومات وعالقاتها املتداخلة يف سلسـلة مـن تسـع عرشة "  روجرز"لقد أبرز 

وهذه القضايا عىل " 1951العالج املتمركز حول العميل عام "قضية والتي قدمها يف كتابه 

  : النحو التايل

  .زه هذا العامليوجد كل فرد يف عامل من الخربة دائم التغيري وهو مرك .1

" واـقـع"يـسـتجيب الـكـائن للمـجـال ـكـام يـخـربه ويدرـكـه، وـهـذا املـجـال االدرايك ـهـو  .2

 .بالنسبة للفرد
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 .يستجيب الكائن الحي إىل املجال الظاهري ككل منظم .3

 . واحدة أساسية هي تحقيق الذات واملحافظة عليهاTendencyللكائن الحي نزعة  .4

السلوك يف أساسه محاولة موجهـة نحـو هـدف هـو إشـباع الحاجـات التـي يخربهـا  .5

 .الكائن الحي يف مجاله كام يدركه

ال السلوك املوجه نحو هدف، ويسهل له مهمته بوجه عـام، فريتـبط يصاحب االنفع .6

نوع االنفعال بتلك النواحي من السلوك التي تجد يف الطلب، وذلك مقابـل النـواحي 

االستهالكية للسلوك، كام ترتبط شدته مبدى األهمية املدركة للسلوك يف الحفاظ عىل 

 .الكائن الحي وتدعيمه

 .هي من خالل اإلطار املرجعي الداخيل للفرد نفسهإن أحسن طريقة لفهم السلوك  .7

 .يتاميز جزء من املجال اإلدرايك بالتدريج ليكون الذات .8

نتيجة التفاعل مع البيئة ومع األحكام التقوميية لآلخرين بشـكل خـاص يتكـون بنـاء  .9

ضـمري "أو " أنـا" منط تصوري منظم، مرن منسق من إدراكـات وعالقـات الــ–الذات 

 .قيم التي ترتبط بهذه املفاهيممع ال" املتكلم

ًالقيم املرتبطة بالخربات والقيم التـي تشـكل جـزءا مـن بنـاء الـذات، هـي يف بعـض . 10

الحاالت قيم يخربها الكائن الحي بصورة مبارشة، وىف بعض الحاالت قـيم يسـتدمجها 

أو يأخذها عن آخرين، ولكن تدرك بطريقة مشوهة كام لو كانت قد خربت بطريقـة 

  .مبارشة

  : تتحول خربات الفرد التي تحدث له يف حياته. 11

  . إىل صورة رمزية تدرك وتنظم يف عالقة ما مع الذات-أ  

  . يتجاهلها الفرد حيث ال تدرك لها عالقة ببناء الذات-ب

 يحال بينها وبني الوصول إىل صورة رمزية أو تعطى لها صـورة رمزيـة مشـوهة -ج 

  .ألنها ال تتسق مع بناء الذات

إن أحسـن (سم معظم الطرق التي يختارها الفرد لسلوكه مع مفهومه عن نفسه تت .12

  ).طريقة إلحداث تعديل يف السلوك تكون بإحداث تغيري يف مفهوم الذات

قد يصدر السلوك عن خربات وحاجات عضوية مل تصل إىل مستوى التعبري الرمزي ورمبا  .13

ًالت ال يكـون السـلوك حتميـا ال يتسق هذا السلوك مع بناء الذات، ويف مثـل هـذه الحـا

  يربز وجـود " روجرز"ًمعا يف اعتبارنا، يتبني لنا أن ) 13، 12(وعندما نأخذ القضيتني . للفرد
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ًجهازين لتنظيم السلوك، الذات والكائن الحي، وقد يعمـل هـذان الجهـازان معـا يف 

ف كـام ًانسجام وتعاون، أو يعارض كل منهام اآلخر فتكون النتيجة توترا وسـوء تكيـ

ً، أما إذا عمال معا فستكون النتيجة تكيًفا صحيحا كام تبني القضـية 14ستبني القضية  ً

15.  

ًينشـأ سـوء التوافـق الـنفيس حـني مينـع الكـائن الحـي عـددا مـن خرباتـه الحسـية  .14

والحشوية ذات الداللة من بلوغ مرتبة الوعي، ويؤدي هذا بدوره إىل الحيلولـة دون 

ر رمزيـة وإىل عـدم انتظامهـا يف جشـتالت بنـاء الـذات، تحول هذه الخربات إىل صو

ًويسبب مثل هذا املوقف قدرا كبريا وأساسيا من التوتر النفيس ً ً.  

يتوافر التوافق النفيس عندما يصبح مفهوم الـذات يف وضـع يسـمح لكـل الخـربات  .15

الحسية والحشوية للكائن بأن تصبح متمثلـة يف مسـتوى رمـزي وعـىل عالقـة ثابتـة 

  .ع مفهوم الذاتومتسقة م

تدرك أي خربة ال تتسق مع تنظيم أو بناء الذات كتهديد، وكلام زاد هذا النوع مـن  .16

  .املدركات ازداد الجمود يف تنظيم بناء الذات حتى يتسنى له املحافظة عىل بقائه

ًيف ظل ظروف خاصة تتضمن أساسا انتفاء أي تهديد للذات يصـبح إدراك الخـربات  .17

ً الذات أمرا ممكنـا، كـام يصـبح مـن املمكـن مراجعـة بنـاء التي ال تتسق مع مفهوم ً

 .الذات بشكل يسمح بتمثل هذه الخربات وجعلها متضمنة يف بناء الذات

عـنـدما ـيـدرك الـشـخص ويتقـبـل يف جـهـاز متـسـق ومتكاـمـل ـكـل خرباـتـه الحـسـية  .18

ًوالحشوية فإنه يصـبح بـالرضورة أكـرث تفهـام لآلخـرين وأكـرث تقـبالً لهـم كأشـخاص 

  .منفصلني

عندما يدرك الشخص ويتقبل يف بناء ذاته املزيد من خرباته العضـوية يكتشـف أنـه  .19

يستبدل جهاز القيم الحايل لديه، وهو قائم يف املقـام األول عـىل مـا اسـتدمجه عـن 

  .اآلخرين وأعطى له صورة رمزية مشوهة بعملية تقييم متصلة ومستمرة

 يف كتـاب كـوخ The Theory of Therapyومن خـالل مقالتـه عـن نظريـة العـالج 

Koch أورد املبادئ الثالثة التالية1959 عام  :  

رغبة الشخص يف التقدير الذايت، ففي بعض األحيان تهيمن رغبـة الفـرد يف أن يكـون  .1

ًعىل صواب وأن يكون جديرا بالثنـاء والتقـدير مـن قبـل اآلخـرين يف مجتمعـه عـىل 

  .قيمته الذاتية العضوية

 موازيـة للرغبـة Self – esteemرغبة قوية لتقدير الـذات وجود " روجرز"ولقد تبني  .2

 .يف التقدير االجتامعي
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ونتيجة لقوى ورغبات ومطالب التقدير االجتامعي وتقدير الذات ينمـو لديـه اتجـاه  .3

قوامه أن اعتبـار الـذات وجـدارتها يسـاعده عـىل مواجهـة مواقـف الحيـاة اليوميـة 

  ) 77، ص 1972غنيم (، )Rogers,1959(.الصعبة

  : تصور النظرية يف الشخصية

يف الشخصية قد وصفها من خالل خرباته كمعالج بطريقة العـالج " روجرز"إن نظرية 

ـل ـول العمـي ـز ـح ـري . املمرـك ـرة املـث ـرفض فـك ـو ـي ـر -وـه ـة النـظ ـد وجـه ـتجابة، ويؤـي  االـس

وأنـه ينـزع دامئًـا إىل . السيكولوجية التي تقول إن الكـائن الحـي يسـتجيب ككـل مـنظم

  .تهتحقيق ذا

هي وعي الفرد بوجوده ونشاطه، أو هي بتعبـري آخـر مجمـوع " روجرز"والذات عند 

  .الخربات التي تنسب لضمري املتكلم أنا

إن إدراك الشخص لخرباته انتقايئ، حيث ينتقى من الخربات مع ما يتفق مع مفهومـه 

هوم عن نفسه، ومن ثم تكون أفضل الطرق لتعديل السلوك، هي استحداث التغيري يف مف

  .الذات وطريقته يف العالج املتمركز حول العميل هي طريقة للعالج لتغيري مفهوم الذات

الـذات واآلخـر الكـائن الحـي، : أن الشخص يحتوي عىل جهـازين هـام" روجرز"يذكر 

  .ويجب أن يعمل الجهازان يف تناغم وانسجام حتى ال يشعر الفرد بالتوتر والقلق

نا العديد من األعامل مـن خـالل خرباتـه ومامرسـاته أن يفرز ل" روجرز"ولقد استطاع 

  : لإلرشاد والعالج النفيس، ومن ذلك ما ييل

   The Theory of the fully functioning person: نظرية الشخص األكرث فاعلية* 

كل فرد لديه االستعداد لتحسني ذاته، وكل فرد لديه دوافـع عديـدة لتخـزين خرباتـه، 

العتبار اإليجـايب مـن اآلخـرين، وكـذلك االعتبـار مـن قبـل الـذات، وأي فرد يف حاجة إىل ا

وعندما يحدث ذلك فإن دوافعه الداخلية لتحقيق الـذات تعمـل بقـوة وفاعليـة، بالتـايل 

ًيصبح الفرد فعاالً، ويصبح أكرث انفتاحا للخربة، وأكرث دافعية، وأكرث نضجا ً .  

  : لتايلوميكن بناء تصور للشخص األكرث فاعلية عىل النحو ا

 A creative person  . شخص مبتكر-1
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  Constructive and Trustworthy   شخص موثوق به-2

 Dependable person   شخص ميكن االعتامد عليه-3

 Free person  . شخص حر-4

   )Boeree,1998(، )1990باترسون، (

   The counseling process:  العملية اإلرشادية* 

 إليها من خـالل مامرسـاته العالجيـة وميكـن النظـر إليهـا مـن حيث ساهم يف اإلشارة

  : إطارين هامني هام

 The client's، اإلطـار املرجعـي للمسرتشـد  Phenomenological . اإلطار الظاهرايت-1

frame of reference  .  

 On observer frame of اإلطار الخارجي، أو ما يطلق عليه اإلطار املرجعي للمالحظ -2

Reference.  

أن نظريات "ومن خالل خرباته ومامرساته يف مجال اإلرشاد والعالج النفيس، أوضح لنا 

اإلرشاد املتمركز حول الحالة أو املسرتشد يف مراحلها األوىل تؤكـد عـىل التكنيكـات، وأنهـا 

اآلن تؤكد عـىل أهميـة املرشـد واتجاهاتـه أكـرث مـن تأكيـدها عـىل هـذه التكنيكـات أو 

نها تؤكد عىل أهمية العالقة اإلرشـادية أكـرث مـن تأكيـدها عـىل مـا يقولـه الفنيات، كام أ

  ) 1990باترسون، (".املرشد وما يفعله

  : العالقة اإلرشادية* 

  : عىل ما ييل" روجرز"تقوم العالقة اإلرشادية بني املرشد والعميل من وجهة نظر 

ظر بهـا إىل نفسـه الفهم املوضوعي للعميل من خالل وجهة نظره وبالطريقة التي ين .1

  .وإىل العامل

 .تقبل العميل بغض النظر عن السلوك الذي يبديه .2

قبول املرشد فيام يفعله املسرتشد، بحيث يجـب أن ال يخـالف مـا يقولـه وأن يكـون  .3

 ) 198، ص 1998الزيود، (.ًحياديا

مل عىل أنها صورة صـغرية للعـا" وللعالقة اإلرشادية قيمة عالجية، حيث ميكن النظر إليها 

  الخاص باملسرتشد، فهي تعكس األمناط الخاصة بعالقة املسرتشد بـاآلخرين، وتسـاعد العالقـة 
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اإلرشادية املرشد عىل مالحظة منط العالقة الشخصية للمسرتشد، كام أنها متثل بيئة لتغيري 

أمناط االتصال غري الفعال، ومن هذا املنظور تكون العالقة نفسها عالجيـة، حيـث يواجـه 

  .د املسرتشد كل منهام اآلخر كفردين يعمالن عىل حل تعقيدات العالقة الوديةاملرش

ومثة عامل آخر يف فاعلية العالقة اإلرشادية، هو تأسيس املنـاخ العالجـي القـائم عـىل 

الثـقـة والتقـبـل، باإلـضـافة إىل الرشوط الجوهرـيـة وـهـي التـطـابق، واـلـتفهم الـقـائم ـعـىل 

   )58، ص 1996الشناوي، ( .املشاركة والتقدير اإليجايب

  : The self" روجرز"الذات عند 

والذات عنده هي جزء متاميز من املجـال " روجرز"هي أهم مكونات الشخصية عند 

والـذات هـي " نـفيس"و" أنـا"الظاهريايت ويتكون من سلسلة من املـدركات والقـيم عـن 

  .النواة التي يقام حولها بناء الشخصية

لذات من تفاعل الكائن العضوي مع البيئة، وخالل منوها، متيـل إىل التكامـل أو تنشأ ا

االنتامء إىل بعض القـيم وتشـويه أو تحريـف بعـض القـيم األخـرى، وتسـعى الـذات إىل 

فـالخربات . االحتفاظ باالتساق يف سلوك الكائن والتوازن بينه وبـني اتسـاقها هـي نفسـها

تكامـل معهـا بيـنام تلـك التـي ال تتسـق تعتـرب التي تتسـق مـع تصـور الـذات لنفسـها ت

والذات يف صريورة مستمرة فهي تنمو وتتغري نتيجة التفاعـل املسـتمر . ًتهديدات وأخطار

  .مع املجال الظاهريايت

يعزو كافـة السـلوك اإلنسـاين إىل واقـع واحـد هـو " روجرز"وفضالً عن ذلك كله فإن 

دافع هو الذي ميد البرش بهـدف يسـعون فهذا ال" Self – actualizationتحقيق الذات "

  )231، ص 1981القايض وآخرون،  (.إىل تحقيقه

مبسألة نشأة عـدم التطـابق وكيفيـة تنميـة التطـابق بـني الـذات " روجرز"ولقد اهتم 

ًوالكائن، أي مبوضوع التوافق، اهتامما كبريا، ومن ثم فقد كرس حياته املهنية كلها لـتفهم  ً

يف أنه يحاول تفهم الفـرد عـن طريـق دخـول " روجرز"لخص أسلوب اإلنسان وعالجه ويت

بـني ثالثـة " روجـرز"عامله فيتمكن من رؤية العامل الخارجي من داخل الفرد، كام يحـاول 

، والتعـرف Personalالتعـرف الشخصـاين : أنواع من املعرفة يحصل عليهـا الباحـث هـي

  .Interpersonal والتعرف البينشخيص Objectiveاملوضوعي 
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. ًفالتعرف الشخصاين هو أن تعرف شيئا عن الفرد من خالل إطارنا املرجعـي الـداخيل

والتعرف املوضوعي هو أن مير ما نعرفه بتدقيق ومراجعة مع مالحظات أخرى، والتعرف 

البينشخيص هو استخدام مهاراتنا لإلحساس مبا يشعر به اآلخرون، أو محاولة فهم املجـال 

الشامع، (.Phenomenologicalي يسمى باملعرفة الظاهراتية الظاهري لشخص آخر والذ

  )  50، ص 1977

  : إىل أن يالحظ املرشد ما ييل" روجرز " وقد أملح 

  .أن يرى املرشد العامل املحيط باملسرتشد كام يراه املسرتشد ال كام يراه املرشد .1

 .أن يدرك املرشد املسرتشد كام هو عليه .2

   )Rogers,1951,P.29(     . يشعر بذلكعىل املرشد أن يجعل املسرتشد .3

  :مميزات النظرية*  

من النظريات التي القـت قبـوالً لـدى العديـد مـن البـاحثني يف " روجرز"تعترب نظرية 

  : املجال اإلنساين، ومن مميزات هذه النظرية ما ييل

أنها تسمح للعميل بأن يصل إىل الحلـول التـي يراهـا مناسـبة مـع أقىص درجـة مـن  .1

  .كس املشاعر، وهذا يشجع تطوير روح املبادرة وتحمل املسئوليةالحرية وع

وهذه الـذات تتـألف " روجرز"أن فكرة الفرد عن نفسه هي حجر الزاوية يف نظرية  .2

من إدراك الفرد لخصائصه وقدراته وعالقة الذات مع البيئة واآلخرين ونـوع القيمـة 

 .التي تدرك عىل أنها مرتبطة بالخربات واألهداف واملثل

يولد الفرد ولديه ميل لتحقيق ذاته وتعتمد درجة التحقيق عـىل الخـربات التـي ميـر  .3

 .بها

يرى بعضهم أن مفهوم الذات متعلم، فالفرد الذي تتاح له فرصة التفاعل مـع البيئـة  .4

  .يكون مفهوم مختلف عن الفرد الذي عاش يف كبت وعدم تفاعل

 )181، ص 1998الزيود، (  

جـابر، (.  مرهًقا كام هو الحال يف مجال التحليـل الـنفيسًأنه ال يتطلب تدريبا طويالً .5

  ) 571، ص 1986

  : انتقادات وجهت لهذه النظرية* 

بالرغم مام تقدم من مميزات لهذه النظرية إال أنها القت بعض االنتقادات شأنها شأن 

  : النظريات األخرى ومن بني هذه االنتقادات ما ييل
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الطريقة ضعيف يف حاالت الذهان، ومشـكالت  أن جدوى هذه Snyderيرى سنيدر  .1

  .تقدم العمر، وحاالت انخفاض الذكاء، واضطرابات الكالم

 أن هذا االتجاه ضيق ومن املمكن أن يؤدي إىل نوع من النمطيـة Thornيرى ثورن  .2

  )209، ص 1998الزيود،  (.يف التفكري واملعالجة

ـع  .3 ـرز"يـض ـة لال" روـج ـة أو ثانوـي ـة قليـل ـع أهمـي ـيلة لجـم ـاييس كوـس ـارات واملـق ختـب

  ) 89، ص 1980زهران، (.املعلومات

  .ًتجاهله لالشعور بعد أن برهن التحليل النفيس عىل أهميته وحقق قدرا من النجاح .4

أن نظرته إىل الطبيعة اإلنسانية بسيطة وهو ال يستطيع أن يفرس ملـاذا يـؤدي بعـض  .5

جـابر، (.ًارا لذاتهم وغـري مرشوطالناس وظائفهم عىل أكمل وجه دون أن يجدوا اعتب

  ) 571، ص 1986

فقـد زاع صـيتها بـني البـاحثني وأصـبحت تـدعم القـوة . وبالرغم من هذه االنتقادات

  .الثالثة وهي املجال اإلنساين بجانب املجال السلويك واملجال التحلييل
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  REBTالعالج السلويك االنفعايل العقالين

Rational Emotive Behavior Therapy  

  )Albert Ellis(ألربت إليس 

   تصورات النظرية-            ملحة تاريخية -

   ABCيف " إليس" وجه نظر -            األفكار غري العقالنية -

   اسرتاتيجيات املعالج -            العملية اإلرشادية -

   أهداف العالج -         ) ألربت إليس(العالج النفيس  خطوات -

   مآخذ عىل هذه النظرية-          فوائد وأهمية هذا العالج -

  : ملحة تاريخية

تستند هذه النظرية إىل فلسفة فكرية تنتمي إىل مدارس يونانية ترجع نشأتها إىل عـام 

وير العـالج السـلويك م، ويرجع الفضل لبعض شخصيات التاريخ القـديم عـىل تطـ. ق2500

  :  ومن بني هذه الشخصياتREBTاالنفعايل العقالين 

  . والذي عاش يف القرن األول بعد امليالدEpictetus" ابكتيتوس "-

 اإلمرباطور الروماين، ويروى عن ابكتيتوس أنـه Marcus Aurelius" ماركوس أوريليوس "-

 بهم وإمنا بسبب نظـرتهم الرجال تضطرب مشاعرهم ليس بسبب األشياء املحيطة: قال

 .إىل تلك األشياء

إن انفعـاالت : ومن األمور املتعلقة بهذا املوضـوع أن البـوذيني القـدماء كـانوا يقولـون

 يـؤمن بـأن االنفعـاالت العاطفيـة Adler" أدلـر"اإلنسان تنشأ من طريقة تفكريه، كـام أن 

ًللفرد مرتبطة ارتباطا عضويا بأفكاره ومعتقداته    ) 248، ص 1998الزيود، ( .ً

وتكمن الفكرة األساسية للعالج العقالين يف أن اإلنسـان حيـوان عقـالين بصـورة فريـدة، 

كام أنه حيوان غري عقالين بصورة فريدة، وأن اضطراباته االنفعالية والنفسية تعد إىل درجة 

ص نفسـه مـن كبرية نتاج تفكريه بطريقة غري منطقيـة وغـري عقالنيـة، وأنـه ميكـن أن يخلـ

معظم تعاسته االنفعاليـة أو العقليـة، ومـن عـدم فعاليتـه واضـطرابه، إذ ميكـن أن ينمـي 

الطيـب، (.تفكريه العقالين إىل أقىص درجة وأن يخفض تفكريه غري العقـالين إىل أقـل درجـة

   )118، ص 1989
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نـه  يف أن الشخص قادر عىل التفكري بعقالنية، ولكREBTويتلخص منهج هذه الطريقة 

ـت يصــبح فريســة  ـة، وأن Preyيف ذات الوـق ـري العقالنـي ـه ـغ ـاره أو معتقداـت ـل أفـك  لتقـب

املشكالت االنفعالية تكون نتيجة ملعتقدات الشخص والتي هـو يف حاجـة إىل أن يتحـداها 

  )Corey,1996,P.320(.ويقوم بتغيريها

لعقالنيـة يك ومن هنا تقع املسئولية عىل املعالج الذي يقـوم بتعلـيم العميـل األفكـار ا

تـحـل مـحـل األفـكـار ـغـري العقالنـيـة، وبـهـذا يـسـتطيع العمـيـل أن ـيـتخلص ـمـن اـضـطراباته 

  .االنفعالية، وميكن له أن يتعامل مع األحداث بأسلوب جديد

  : التصورات والفروض التي تقوم عليها نظرية إليس

ن بعض التصورات والفروض التي تتعلق بطبيعة اإلنسـان ومـا يواجهـه مـ" إليس"ذكر 

  : اضطرابات انفعالية يعاىن منها، ومن بني هذه التصورات والفروض ما ييل

اإلنسان حيوان عاقل متفرد يف نوعه، وهو حني يفكر ويسلك بطريقة عقالنيـة، يصـبح  .1

  .ذا فاعلية ويشعر بالسعادة والكفاءة

 االضطراب االنفعايل والسلوك العصايب يعتربان نتيجة للتفكـري غـري املنطقـي، والتفكـري .2

 .واالنفعال ليسا منفصلني

يرجع التفكري غري العقالين يف أصـله ونشـأته إىل التعلـيم املبكـر غـري املنطقـي والـذي  .3

 )176، ص 1992باترسون، ( .تعلمه من بيئته

يجوز مهاجمة األفكـار واملعتقـدات الخاطئـة والتـي تـؤدي إىل تحقـري الـذات، بالتـايل  .4

نفسية للفرد مام يؤدي إىل إعادة البناء املعريف للفـرد نتيجـة تتسبب يف االضطرابات ال

ـة  ـرث عقالنـي ـرد أـك ـري الـف ـايل يصــبح تفـك ـة وبالـت ـدات الخاطـئ ـذه املعتـق ـة ـه ملهاجـم

  )249، ص 1990الطيب، الشيخ، (.ومنطقية

تستمر االضطرابات االنفعالية لدى الشخص طاملا استمرت حالة التفكري غـري العقـالين  .5

 الفيلسـوف Epictetus" ابكتيتـوس"أصل هذا التصـور لـدى " إليس"لديه، ولقد وجد 

اليوناين الذي يقرر أن الناس يضطربون لـيس بسـبب اإلرشـاد ولكـن بسـبب وجهـات 

نفـس الفكـرة ـمـن " إلـيس"ولقـد اقـتـبس .نظـرهم التـي يكونونهـا ـعـن هـذه األشـياء

 يجعلهـا وهي أنه ال يشء يف الخارج جيد أو يسء ولكـن التفكـري هـو الـذي" هاملت"

  ) 177، ص 1992باترسون،  (.كذلك
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ًإن تأثري املعتقدات الالعقالنية ليس عىل الجانب النفيس فقط، بـل أيضـا عـىل الجانـب 

 ، دراسة حول املعتقدات العقالنية Harris et al"  هارس وآخرون"الفسيولوجي، فقد قدم 

   :وأثرها عىل الجانب الفسيولوجي حيث أشارت النتائج إىل ما ييل

 ارتفـاع متوسـط درجـات االهـتامم والهـدوء لـدى أصـحاب املعتقـدات العقالنيـة، بيـنام -

  .ارتفعت متوسطات درجات القلق لدى أصحاب املعتقدات غري العقالنية

 وجود فروق دالة إحصائية يف قياس درجة ضغط الدم بني أصحاب املعتقـدات العقالنيـة -

عقالنية،  حيث  أشارت النتـائج إىل ارتفـاع وأصحاب املعتقدات غري العقالنية ولصالح ال

ـضـغط اـلـدم ـلـدى أـصـحاب املعتـقـدات ـغـري العقالنـيـة مقارـنـة بأـصـحاب املعتـقـدات 

 .العقالنية

ًهذه النتائج ال تدعم فقط فرضـيات العـالج السـلويك االنفعـايل العقـالين، ولكـن أيضـا 

قيـاس مـا يحـدث مـن ًتقرتح أسلوبا للتمييز بني املعتقدات واالنفعاالت وذلك عن طريـق 

 Harris et(.تغــريات فســيولوجية، مــثلام يحــدث عنــد قيــاس التغــريات النفســية

al,2006,PP.101-111(  

  : والتي تؤدي إىل االضطرابات وهي" إليس"بعض األفكار غري العقالنية التي أوردها 

ًرضورة أن يكون الشخص محبوبا أو مرضيا عنه من كل املحيطني به .1 ً.  

 أن يكون عىل درجة عالية من الكفاءة واملنافسة وأن يتخذ مـا ميكـن يجب عىل الفرد .2

 .أن يعترب نفسه بسببه ذا قيمة وأهمية

بعض الناس رش وأذى وعىل درجة من الخسة والجنب والنذالة وهم لـذلك يسـتحقون  .3

 .العقاب والتوبيخ

 .أنه من املصائب الفادحة أن تسري األمور بعكس ما يتمنى الفرد .4

عاسـة تعـود أسـبابها إىل الظـروف الخارجيـة، والتـي لـيس للفـرد عليهـا املصائب والت .5

 .سيطرة

األشياء الخطرة أو املخيفة هي أسباب الهم الكبري واالنشغال الـدائم للفكـر، وينبغـي  .6

 .أن يتوقعها الفرد دامئًا، وأن يكون عىل أهبة االستعداد ملواجهتها والتعامل معها

ليات وأن يتحـاىش مواجهـة الصـعوبات بـدالً األسهل للشخص أن يتجنب بعض املسئو .7

 .من مواجهتها

يجب أن يعتمد الشخص عىل اآلخرين، ويجب أن يكون هناك شخص أقوى منـه لـيك  .8

 .يعتمد عليه



                                دليلك لربامج األرشاد النفيسالباب األول                                                
  

- 154 - 
 

الـخـربات واألـحـداث املاـضـية ـهـي املـحـددات األساـسـية للـسـلوك الـحـارض واـملـؤثرات  .9

 .املاضية ال ميكن استئصالها

هـذا اعتقـاد (يصـيب اآلخـرين مـن اضـطرابات ومشـكالت، ينبغي أن يحزن الفرد ملا . 10

ًخاطئ، فالشخص العاقل هو الذي يحدد متى يكون سـلوك اآلخـرين مؤذيـا لـه، ثـم 

يحاول أن يساعد هؤالء اآلخـرين عـىل التغـري، وإذا مل يكـن مـن املمكـن عمـل يشء 

  ).فعليه أن يتقبل املوقف ويعمل عىل تخفيفه بقدر اإلمكان

حل لكل مشكلة، وهذا الحل يجب التوصل إليـه وإال فـإن النتـائج سـوف هناك دامئًا . 11

  : تكون خطرية،  وهذا غري معقول لألسباب التالية

  . ال وجود لحل كامل صحيح ووحيد ألي مشكلة-أ    

 ما يحدث من تخيل املخاطر بسبب الفشل يف الوصول إىل الحل الصـحيح يعتـرب -ب 

  . الحل قد يؤدى إىل القلق أو الخوفغري واقعي، واإلرصار عىل وجود هذا

والعاقل هو .  اإلرصار عىل الكامل قد يؤدي إىل حلول أضعف مام ميكن أن تكون-ج  

من يحاول أن يجد حلوالً كثرية ومتنوعة للمشكلة الواحـدة، ثـم اختيـار أحسـنها 

ـة للتنفـيـذ ، ص 1979الطـيـب، (، )182، 181، ص 1992باترـسـون، (.وأكرثـهـا قابلـي

124( ،)Boeree,2000(   

ـهـذه األفـكـار الالعقالنـيـة، ـتـؤدي مـبـن يعتنقـهـا إىل العدوانـيـة، أو بـعـض االـضـطرابات 

النفسية، ولكن حينام يستطيع قهر هذه األفكار ويستبدلها بأفكار منطقية عقالنيـة، ميكـن 

له يف هذه الحالة الوصول إىل السوية، ويصـبح مـن الصـعب الوقـوع فريسـة يف مسـتنقع 

  .لنفسيةاالضطرابات ا

مام تقدم علينا أن نسأل، هل توجد عالقة بـني األفكـار الالعقالنيـة وأبعـاد الشخصـية، 

دراسة حول بعض أبعاد الشخصـية واألفكـار  " Daviesدافيس "وإجابة عن ذلك فقد قدم 

  : العقالنية، وقد أشارت النتائج إىل

  . والعصابية  وجود ارتباط دال بني متوسط درجات التقبل الذايت غري املرشوط-

 وـجـود ارتـبـاط إيـجـايب ـبـني املعتـقـدات ـغـري العقالنـيـة والعـصـابية وارتـبـاط ـسـلبي ـمـع -

  Openness.  )  (Davies,2006,PP.113-124االنفتاحية 
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ًوميكن لنا أن نسأل أيضا هل األفكار الالعقالنية ثابتة يف كل ثقافـات العـامل أم تختلـف 

  مكان آلخر؟  من

دراسة حول تقيـيم املعتقـدات  " Stell et alستيل وآخرون "وإجابة عن ذلك فقد قدم 

  .الشخصية، وهي دراسة مقارنة بني عينات من جنوب أفريقيا واملكسيك وأمريكا

  : ولقد أظهرت النتائج ما ييل

  .ًوجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات العينات الثالث يف متغري الثقافة

منـاذج مـن املعتقـدات غـري العقالنيـة بـني وهذا يـدل عـىل وجـود فـروق حقيقيـة يف 

  )Stell et al,2006,PP.125-142( .الثقافات املختلفة

  : Theory ABCيف نظرية " إليس " وجهة نظر 

إىل أن اإلنسان يولد وهـو يتمتـع مبيـول " كارل روجرز"، و"إبراهام ماسلو"أشار كل من 

غم من ذلك فإن اإلنسان قد يدمر تحركـه نحـو قوية لتطوير نفسه وتحقيق ذاته، وعىل الر

 REBTتطوير نفسه نتيجة مليوله الداخلية باألساليب التي يتعلمها لتحطيم نفسه، وتؤكـد 

أن الناس يستطيعون التحكم بعواطفهم وانفعاالتهم من خالل الطريقة التي ينظـرون بهـا 

الزيـود، (  . األحـداثإىل األحداث ومن خـالل ردود الفعـل التـي يختارونهـا ملواجهـة تلـك

  ) 249، ص 1998

  :  والتي ميكن أن نلخصها عىل النحو التايلABCنظرية " إليس"ومن هنا وضع 

A : ،ًيحدث عند هذه النقطة أن اإلنسان يتلقى حدثا مل يتوقعه، من األحداث الحياتيـة

تـي تكـون مثل االضطرابات العائلية، عدم الرضا عن العمل، صـدمات الطفولـة املبكـرة وال

  .ًمصدرا لشقائنا

C : يرد اإلنسـان عىل هذا الحدث بانفعاالت سلبية وغضب شديد بسبب التقـارب بـني

C ،A والشخص يظن أن رد الفعل ،)C ( رد فعل طبيعي عن الحدث)A ( فيقـول مـثالً أنـا

  .ًغاضب جدا، أنا شديد الحزن أنا مكتئب

وهـو ) C(لقاه الفـرد ال يسـبب الذي ت) A(يف نظريته يجزم بأن الحدث " اليس"ولكن 

هي التـي ) A(وهي اعتقاد الفرد عن ) B(رد الفعل بسلوك انفعايل عنيف، ولكن يؤكد أن 

  ).C(تسبب 



                                دليلك لربامج األرشاد النفيسالباب األول                                                
  

- 156 - 
 

B : ـد تـسـمى ـة وـق ـدات العقالنـي ـن الـحـدث، خاـصـة املعتـق ـرد ـع ـدات الـف ـل معتـق ميـث

ة ، وبـالرغم مـن األحـداث الحياتيـSelf – defeating beliefs" معتقدات إضعاف الـذات"

ًاألليمة والتي قد تكون واقعية متاما وتحمـل األمل الحقيقـي، إال أن معتقـداتنا العقليـة قـد 

  .تعمل عىل إضعاف هذه املشكالت إىل حد كبري

  ماذا يصنع املعالج هنا؟ 

ويناقش األفكار العقالنيـة التـي يحملهـا العميـل عنـد ) A(يتدخل املعالج عند النقطة 

ش، ميكن تغيري األفكار الالعقالنية إىل أفكـار عقالنيـة، وينـتج ونتيجة هذا النقا) B(النقطة 

  .والتي متثل ردود األفعال) C(عن ذلك تأثري سلويك جديد عند النقطة 

  : مثال

A : وعرف أصحابه بهذا الحدث املؤمل ولكنهم مل يأتوا لزيارته" عيل " مرض.  

B : عن سلوك أصحابه تجاه هذا الحدث" عيل " معتقدات.  

C : الفـعـل الـسـلبي تـجـاه األـصـحاب لـعـدم حـضـورهم لزيارـتـه واتـخـاذ ـقـرار حاـسـم رد

  .... مبقاطعتهم، وينتج عن ذلك بعض االضطرابات مثل االكتئاب، القلق، التوتر

وهذا خطـأ، يجـب أن ينـاقش املرشـد ) A(رد فعل مبارش عن ) C(الذي حدث هو أن 

نـاك ظـروف خاصـة شـديدة ، فقـد يكـون ه)B(وربطها بالنقطة ) A(العميل عند النقطة 

هـذه . منعتهم عن الحضور لزيارة صديقهم، ولكـل إنسـان ظروفـه والغائـب حجتـه معـه

فتتغري األفكار الالعقالنية مثل فكـرة املقاطعـة الشـديدة، أو ) C(األفكار تؤثر عىل النقطة 

إىل أفـكـار عقالنـيـة والـتـي ال تـسـبب ـلـه أي . إـلـخ... أـنـا مكتـئـب بـسـبب ـعـدم حـضـورهم

  . نفسية مثل كل إنسان لديه ظروفه، الغائب حجته معهاضطرابات

 فاملعالج يجب أن يناقش وبشدة املعتقـدات ABCإىل ) E(و ) D" (أليس"ولقد أضاف 

ًألن العميـل يتـأثر أساسـا باآلثـار والنتـائج النفسـية اإليجابيـة للمعتقـدات ) D(العقالنية 

  ).E(العقالنية 

ًشـعر بـالحزن والوحـدة، ألنـه يفكـر تفكـريا فعىل سبيل املثال، أن الشـخص املكتئـب ي

ًخاطئا من حيث أنه مل يعد شخصا مهام أو مفيدا ألحد أو مرغوبا فيه ً ً ً ً.  
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ًوالواقع يقول إن املكتئبني ينجزون متاما مثل غري املكتئبني، ومن هنا يجب عىل املعـالج 

يس لهـا فائـدة أن يوضح للمكتئبني نجاحاتهم ويقوم مبهاجمة املعتقدات السلبية والتـي لـ

  .وهذا األسلوب أفضل من الهجوم عىل الحالة املزاجية نفسها

  .وهذا الهجوم عىل األفكار الالعقالنية يربز األفكار العقالنية واملوجودة بداخلنا

  .ًإننا مربمجون بيولوجيا لنكون قابلني للتكيف، أي مع األفكار العقالنية" أليس"ويقول 

  : ئة والتي تندمج يف كيان بعض األفراد وتحتوي عىلوتوجد مناذج من األفكار الخاط

 Ignoring the positive -    تجاهل الصورة املوجبة-

 Exaggerating the negative -   تضخيم السلبية-

  Overgeralizing -   التعميم املفرط-

ABC Theory 

 

  
)Bishop,1994,PP.28-29(  
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  : العملية اإلرشادية عند إليس

يتبـني لنـا دور عنـارص العمليـة اإلرشـادية  يف هـذه " إلـيس" نظريـة من خـالل عـرض

  : النظرية

 جميع مجابهات املرشد تكون موجهـة نحـو األفكـار الالعقالنيـة للمـرء، وشـعوره بهزميـة -

  .النفس بدالً من مهاجمة شخصه وتقديم اللوم له

ً يجب عىل املرشد أال يكون ودودا أو دافئا مع العميل- ً. 

ً ال يقيمون اعتبارا لسنوات الطفولة أو ملشاعر العميل، REBT يف هذه النظرية  املرشدون-

 .ًوال يعتربون تحسن حالة العميل رشطا لالنتقال يف العالج من طور إىل آخر

 شخصية املرشد ومعرفته وصدقه ليس لها اعتبار يف هذه النظريـة، بـدالً مـن ذلـك، فـإن -

 . الالعقالنية التـي تسـبب االضـطرابات للعميـلاملرشد يهمه أن يتحرى ويناقش األفكار

  ) 261، ص 1998الزيود، (

  :REBTاسرتاتيجية املعالج يف 

كام أوضحنا من قبل فإن االسرتاتيجية تقوم عىل الهجوم عىل األفكـار الالعقالنيـة وغـري 

ًاملنطقية لدى الشخص املضـطرب انفعاليـا وميكـن أن تنفـذ هـذه االسـرتاتيجية بطـريقتني 

  : نيأساسيت

أن يتقلد املعالج دور الداعية الرصيح الذي ينكـر االعتقـادات الخاطئـة والخرافـات : األوىل

  .املتأصلة يف نفس العميل

ًأن يتقلد دور املشجع املقنع الذي يرص أحيانا عىل أن يقوم العميل ببعض األنشطة : الثانية

عـىل املعتقـدات وميارس يعض األعامل التي يخاف من مامرستها بسبب الخوف املبني 

ًواألفكار الخرافية، ويعترب القيام بهذه األنشطة وهـذه املامرسـات هجومـا مضـادا عـىل  ً

    )188، ص 1992باترسون، ( .تلك االعتقادات واألفكار الخاطئة الخفية

  : خطوات العالج النفيس عند إليس

  .ن يفهم ملاذا هو غري منطقيأن نثبت للعميل أنه غري منطقي، ثم نساعده عىل أ: األوىل

أن نوضـح لـه العالقـة بـني أفكـاره غـري املنطقيـة وبـني مـا يشـعر بـه مـن تعاسـة : الثانية

  .واضطراب

  .أن نجعل العميل يغري أفكاره وتفكريه، ويتخىل عن األفكار غري املنطقية: الثالثة 
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 غـري املنطقيـة، أن تذهب أبعد من مجرد التفاعل مع مجموعة معينة من األفكـار: الرابعة

تذهب إىل التعامل مع األفكار األكرث عمومية ومع فلسفة العميـل ونظرتـه إىل الحيـاة، 

وبذلك نعده يك يتجنب الوقوع ضحية لألفكار الخاطئة مرة ثانيـة، ونتيجـة لـذلك فـإن 

العميل يكتسب فلسفة عقالنية من الحياة، ويستبدل األفكار واالتجاهات غري املنطقية 

ية، وعندما يحقق ذلك، فإنه يتخلص من االنفعاالت السلبية ومن السلوك بأخرى منطق

  ) 1985، ص 1992باترسون، ( .املهدد للذات واملبني عىل تلك االنفعاالت

  ": إليس " أهداف العالج السلويك االنفعايل العقالين عند 

  :  بعض األهداف النظرية وهيCorey" كوري"ذكر 

وا عىل تخفيض سلوكهم الدفاعي الذايت إىل الحد األدىن، وذلك عن  تعليم العمالء أن يعمل-

  .طريق اكتساب فلسفة يف الحياة أكرث عقالنية

 تعليم العمالء أن ال يتوقفوا عند ما حدث لهم من أخطاء يف الحياة، وعليهم أن يتعلمـوا -

من الوسائل والسبل التي عن طريقهـا يسـتطيعون التعامـل مـع صـعوبات املسـتقبل، 

مهمة املرشد هو أن يتحدى االعتقادات غري العقالنية الذاتية والتي يتقبلها أو يسلكها و

 .بدون مناقشة

ٍ إن املرشد أو املعالج يصبح يف موقـف تحـد للعمـالء يك يغـريوا فلسـفتهم غـري املنطقيـة -

للحياة، إىل فلسفة أفضل حتى يتجنبوا وقوعهم فريسة لالضطرابات بسبب معتقداتهم 

  ) Corey,1996,P.324(.النية يف املستقبلغري العق

مـاذا : ومن بينها إجابتـه عـىل سـؤال يقـول" أليس"ومن خالل توجيه بعض األسئلة إىل 

، ميكـن لنـا أن نسـتخلص مـن  ?What is REBTعن العـالج السـلويك االنفعـايل العقـالين 

  : يلإجابته عن هذا السؤال بعض فوائد وأهمية هذا العالج عىل النحو التا

 عبارة عن أسلوب وتوجه عميل للتعامل مع مشكالت النمو الشخيص، حيث يحتل مكانة -

مرموقة للتعامل الجيد مع الحارض واالتجاهـات الحاليـة، وكـذلك االنفعـاالت األليمـة، 

  . سائر الخربات يف الحياةSabotageواضطرابات سوء التكيف التي ميكن أن تدمر 

ا لحاجاـتـه ـعـن طرـيـق فنـيـات معيـنـة ملـسـاعدتهم يف ـحـل  ـيـزود األفـكـار ـبـالتكيف وفقًــ-

 .مشكالتهم



                                دليلك لربامج األرشاد النفيسالباب األول                                                
  

- 160 - 
 

 أن املرشدين املامرسني لهذا النوع من العالج ينفتحون عىل األفـراد ملسـاعدتهم، يبحثـون -

 .عن معتقداتهم الفردية غري العقالنية والتي تؤدي إىل الضغوط االنفعالية

ـسـاعدة األـفـراد إلـعـادة تـكـوين  أن ـهـذا الـنـوع ـمـن الـعـالج يزودـنـا بوـسـائل متـعـددة مل-

 .ًمعتقداتهم إىل أن تصبح معتقدات وأفكارا أكرث عقالنية وواقعية

 يساعد األفراد عىل أن يطوروا فلسفة ومنهج حياتهم، بحيـث تـزداد كفـاءاتهم يف العمـل -

 )www.rebt.orq.fag.html(.والنجاح يف الحياة مع اآلخرين

  : املآخذ عىل هذه النظرية

الرغم من هذه الفوائد واألهمية للعالج السلويك االنفعايل العقالين إال أن هناك بعض وب

  : املآخذ عىل هذه النظرية وهي عىل النحو التايل

عدم تأكيـدها عـىل العالقـة العالجيـة بـني العميـل واملرشـد أو عـىل األلفـة الواجـب  .1

  .تكوينها

بدايـة باألفكـار الالعقالنيـة  عىل أنه تجب مواجهة العميل منـذ الREBTيؤكد أنصار  .2

 .التي يحملها دون اعتبار للزمن

ًتأكيدها عىل أن املرشد يجب أن يكون مهاجام قويا منذ البدايـة وحتـى النهايـة عـىل  .3 ً

، ص 1998الزيـود، ( .ًالعميل وهذا يؤدي إىل أن يعرف املرشد املشكلة تعريًفـا خاطئـا

270(  

 شديدة االضطرابات، واألطفال الصغار واملسـنني، هذه الطريقة غري فعالة مع الحاالت .4

 .واألشخاص شديدي التعصب

ال تهتم بالعالقة اإلرشادية وال بدورها يف عملية تغيري األفكار الالعقالنية، ولكـن تهـتم  .5

 .بتأثري قوة املنطق وسلطان العقل واإلقناع

مليـة مقاومـة قد يؤدي الهجوم املبـارش عـىل األفكـار الالعقالنيـة لـدى العميـل إىل ع .6

وإحداث الخوف والشعور بالتهديد من جانب العميـل مـام يجعـل التغيـري املطلـوب 

   )217، ص 1992باترسون، ( .أكرث صعوبة إن مل يكن مستحيالً
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  نظرية التعلم االجتامعي 

The Social Learning Theory  

Rotter. Julian B  

  مقدمة 

ى السـلوكيني الـذين يتمتعـون بأفكـار حـول ًإن لنظرية الـتعلم االجتامعـي جـذورا لـد

  .السلوك اإلنساين، حيث اهتموا بالتعلم يف هيئة تعزيز وىف صيغة الثواب والعقاب

" إيفان بافلوف، جون واطسون، وسكرن، وغـريهم"ًوقد استخدم السلوكيون قدميا أمثال 

 قدرة نتائجهم املعمل لوصف سلوك الحيوان، وبالتايل فإن الباحثني اآلخرين غري راضني عن

  .يف تفسري صعوبات الشخصية اإلنسانية

ًولـقـد ـكـان توجـيـه النـقـد ـلـذلك منـصـبا ـعـىل أن الـسـلوكيني ـقـد اـقـترصوا ـعـىل وـصـف 

  . يك تقوم بدورهاCognitionالسلوكيات، وبذلك فقد تركوا الفرصة للمعرفة 

 صـيغة قـد ذكـر املعرفـة يف" روتـر"واليشء الهام يف نظرية التعلم االجتامعـي، هـو أن 

  )Gal, Ency. Psycho. 2nd ,2001( .توقعات، وهو عامل حاسم يف التعلم االجتامعي

فيـه " روتـر"فقد كان املنظور السائد يف علم الـنفس اإلكلينـييك يف الوقـت الـذي طـور 

ـود التحليلـيـني الفروـيـديني، حـيـث اهتـمـوا  ـتعلم االجتامـعـي، يتمـثـل يف وـج ـه يف اـل نظريـت

افع الغريزـيـة العميـقـة ـلـدى اإلنـسـان كمـحـدد للـسـلوك، وـكـذلك اهتـمـوا باـلـدوافع باـلـدو

الالشعورية لدى األفراد، والعمل عىل تحليل خربة مرحلة الطفولة والتـي تحتـاج إىل وقـت 

  .طويل من العالج

كـل مـن الدراسـة السـلوكية ودراسـة الشخصـية دون " روتر "Combinedولقد أدمج 

  )Haggablom et al,2002( .فسيولوجية أو الدوافع كقوة دافعيةاالعتامد عىل الغرائز ال

  ": روتر"ماذا يعنى التعلم االجتامعي يف نظرية 

هذه النظرية متثل وجهة نظر يف الحاجات السلوكية،  مختلفـة إىل حـد مـا عـن وجهـة 

ًوتعتمد اعتامدا كبريا عىل نظرية التعلم لتفسري منـو ال" موراي"النظر التي قال بها  حاجـات ً

   )117، ص 1976روتر، ( .السيكولوجية وتطورها وما يطرأ عليها من تغيري
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يعـتـرب اـلـتعلم االجتامـعـي أن فـهـم الـسـلوك والتوقـعـات أـمـر ـهـام، وأـنـه أـحـد مـظـاهر 

   )37، ص 1992باترسون، ( .االستبصار، كام يؤكد أهمية فهم العميل لآلخرين

علم االجتامعي يتحدد سلوك اإلنسان بأهدافه، فالسـلوك دامئًـا يتصـل ًوتبعا لنظرية الت

باالتجاهية، فالفرد يستجيب بالسلوك الـذي تعلـم أنـه سـوف يـؤدي إىل أعظـم إشـباع يف 

ًموقف معني، وكل فـرد يـربط تـدريجيا بعـض موضـوعات األهـداف والظـروف الداخليـة 

   )117، ص 1976روتر، ( .إشباعات غري متعلمة أو موروثةاملعينة ب

  ": روتر " الفكرة الرئيسية يف نظرية 

إن الفكرة الرئيسية تكمن يف تفاعل تصورات الشخص مع بيئتـه، ال يسـتطيع الفـرد أن 

ال يستطيع أحـد أن . يتحدث عن الشخصية أو عن داخلية الشخص دون الرجوع إىل البيئة

ولـيك نفهـم . لرجـوع إىل مثـريات البيئـةيتحكم يف سلوك كائن له اسـتجابات فوريـة دون ا

تلـك (تـاريخ حياتـه التعليميـة، وخربتـه، وعـن البيئـة (السلوك، يجب أن نأخذ مـن الفـرد 

  ).املثريات التي تجعل الفرد يربز ردود أفعاله واستجاباته

 Haggbloom et(. لسـلوك الفـردInterpretationمن ذلك ميكن أن نصل إىل تفسـري 

al,2002,PP.139-152 (  

  : مبادئ هذه النظرية

ًأربعة مبادئ رئيسـية تتنبـأ بالسـلوك ومتثـل منوذجـا لنظريـة الـتعلم " روتر"لقد عرض 

  : االجتامعي وهي

 Behavior Potential   إمكانية أو احتاملية السلوك-1

  Expectancy   التوقع-2

  Reinforcement Value     قيمة التعزيز-3

 Psychological Situation   املوقف النفيس-4

  ) 152 – 139املرجع السابق، ص ص (

  : إمكانية أو احتاملية السلوك) 1

  وهي احتامل وقوع سلوك معني يف موقف معني، ومبعنى آخـر االحـتامل الـذي يجعـل 
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ًالشخص يظهر سلوكًا معينا يف موقف معني، وىف أي موقف ميكن أن يتعرض له، وميكـن أن 

  .كن أن يقوم بهايظهر سلوكيات متعددة، من املم

  : التوقع) 2

ًوهو االحتامل الذي ينتظر الفرد حدوثه، والذي يفيد أن تعزيزا معينا سـوف يقـع عـىل  ً

  .أثر سلوك معني يف موقف أو مواقف معينة

إىل أي مدى يكـون السـلوك محـتمالً ويـؤدي إىل نتيجـة معينـة؟ وإىل أي مـدى تكـون 

د واثًقا أن هذا السلوك سوف تنتج عنـه هـذه التوقعات عالية أو قوية والتي تعنى أن الفر

  النتيجة؟ 

والتوقعات الضعيفة تعني أن الفرد يعتقد أن من غري املحتمـل أن سـلوكه سينشـأ عـن 

  .تعزيز أو تدعيم

إن التوقـع القـوي للشـخص يـؤدي إىل . وتبنى التوقعات عىل أساس خربة الفرد املاضية

  .إنجاز نتائجه عىل الفور

أن األشـخاص إمـا يبخسـون أو يغـالون يف تقـدير االحـتامل املتوقـع ًوأحيانا ما يحـدث 

ًحدوثه، ويصبح هذا التشويه أمرا مثريا للجدل والنقاش ً.  

  : قيمة التعزيز) 3

يشري مفهوم قيمة التعزيز إىل مدى رغبتنا يف حدوث نتائج سلوكنا، فاألمور التي نرغب 

عزيز عالية، واألمور التـي ال نرغـب يف حدوثها، والتي ننجذب إليها هي أمور تحوي قيمة ت

  .يف حدوثها والتي نتمنى تجنبها هي أمور تحوي قيمة تعزيزية منخفضة

فإذا تساوت درجة الحصول عىل التعزيز يف أي من الحالتني، فإننا سوف نظهر السـلوك 

أي التي تتجه نحـو النتيجـة التـي نفضـلها بشـكل (الذي يحتوي عىل قيمة التعزيز األعىل، 

  .)كبري

وتعترب قيمة التعزيز ذاتية مبعنى أن الحدث أو التجربة نفسها قد تختلف مـن شـخص 

  .آلخر ويرجع ذلك إىل الخربة الحياتية للفرد
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ًويعترب عقاب أحد الوالدين معززا سلبيا ملعظم األطفال وأمرا يجب تجنبـه، ومـع هـذا  ً ً

تامم والرعايـة األبويـة، فإننا نجد أن بعـض األطفـال الـذين ال يلقـون إال القليـل مـن االهـ

يتلمسـون عقوبـة مـا، ال ليشء إال ألنـهـا تحتـوي عـىل قيمـة تعزيزـيـة أكـرب مقارنـة بحاـلـة 

  .إهاملهم من جانب األبوين

وهذا دليل عىل أن القيمة التعزيزية ذاتية وتختلف من شـخص آلخـر حسـب ظروفـه 

  .البيئية وخربته الحياتية

  : الصيغة التنبؤية

  : ملفاهيمميكن أن تتجمع هذه ا

  :وتصبح يف الصيغة التالية) RV(وقيمة التعزيز ) E(والتوقع ) BP(احتاملية السلوك 

BP = F (E & RV)  

)Haggbloom et al,2002,pp.139-152(  

  : وتقرأ هذه الصيغة كام ييل

إن احتاملية السلوك وظيفة للتوقع وقيمة التعزيز، أو مبعنى آخر، احتامل قـوي لقيـام 

 ميثل وظيفة الحتاملية ذلك السلوك الذي سيؤدي إىل نتيجـة مرغوبـة شخص بسلوك معني

  .ومحببة

إذا كان التوقع وقيمة التعزيز مرتفعان، عندئذ فإن احتامليـة السـلوك تصـبح مرتفعـة، 

  .وإذا كان التوقع وقيمة التعزيز منخفضتني، فإن احتاملية السلوك تصبح منخفضة

  : املوقف النفيس) 4

فـيام يخـص احتامليـة " روتـر"ف النفيس ال يشري مبارشة إىل صيغة بالرغم من أن املوق

يعتـقـد أـنـه ـمـن األهمـيـة دامئًــا أن نأـخـذ يف االعتـبـار أن تفـسـريات " روـتـر"الـسـلوك، إال أن 

  .األشخاص تختلف تجاه نفس املوقف

ًفيام يتعلق بتفسريات األشخاص املتعلقة بالبيئة، فهم يفضلون عددا كبريا مـن املثـريات  ً

  . ال عالقة لها بالهدف والتي لها مغزى بالنسبة لهم وتحدد لهم كيف يسلكونالتي
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  ": روتر " تقويم سلوك الفرد يف نظرية 

وآخرون ميكن أن نصل إىل تقـويم سـلوك الفـرد " روتر"من خالل البحوث التي قام بها 

  .يف هذه النظرية

) إمكانية الحاجـة(فرد حيث ترى نظرية التعلم االجتامعي أنه ال ينبغي تقويم سلوك ال

يف التشخيص فقط، بل علينا أن نقوم توقعاته والقيم التي يضفيها لألهداف املختلفة، ومن 

املهم أن نعرف كيف تتغـري هـذه التوقعـات مـن موقـف آلخـر، وكيـف أن الحصـول عـىل 

وكيف اكتسبت التوقعات والقيم ليك . مجموعة من اإلشباعات يتعارض مع إشباعات أخرى

   )122، ص 1976روتر، (.ف نغريها بأفضل الطرقنعرف كي

   : Generalized expectancies  التوقعات املعممة 

 حول التوقعات املعممة لحل املشكالت والعـالج الـنفيس، أشـار 1978" روتر"يف دراسة 

إىل أن التوقعات املعممـة لحـل املشـكالت هـي أحـد املتغـريات الهامـة يف نظريـة الـتعلم 

  .الجتامعي  والتي تتعلق مبشكلة التكيف بشكل عاما

وفيام يرتبط بالعالج النفيس، فمن املفيد لكثـري مـن العمـالء أن يقـوم املعـالج بتعلـيم 

  )Rotter,1978,pp.1-15(.وتشجيع العمالء عىل اختيار التوقعات لهذا النوع من العالج

ملـؤرش الوحيـد الهـام يف ويف نظرية التعلم االجتامعي نـرى أن الحاجـات ليسـت هـي ا

االتجاهـات (الفروق الفردية، فقـد يختلـف األفـراد يف اتجاهـاتهم نحـو األفـراد املختلفـني 

السـلوك (ويف طرق استجاباتهم للتدعيم القوي، أو يف توقعهم للتدعيم القـوي ) االجتامعية

ظـر حـل يف الطرق التي يقرتبون بها من مختلف املواقف املتشابهة من وجهـة ن) االنفعايل

   )123، ص 1976روتر، (".التوقع املعمم " املشكالت، وهذا املفهوم األخري يطلق عليه 

 حول مالحظة وجهة الضبط والتعزيـزات، Carton et al" 1996كارتون وآخرون "ويف دراسة 

   تصـل بـالتوقع املعمـم Locus of controlحيث أشـارت هـذه الدراسـة إىل أن وجهـة الضـبط 

  والذي يعكس التعزيزات املدركـة لألفـراد لتعزيـزات محتملـة لسـلوكهم الشـخيص لحل املشكلة 

   Internalأو اـسـتطاعتهم اـلـتحكم يف ـسـلوكهم الـشـخيص وـهـذا ـمـا يـعـرف ـبـالتحكم اـلـداخيل 
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controlجية مثل الحظ، الفرصة، أو القضاء والقدر وهـذا مـا ، أو تأثري بعض العوامل الخار

  .External controlيعرف بالتحكم الخارجي 

" روتـر"وكان من نتيجة هذه الدراسة أنها أيدت التنبؤات التـي اسـتمدت مـن نظريـة 

-Carton et al,1996,pp.161(.  للتعلم االجتامعي وتطوير التحكم يف التوقعات املعممـة

175(  

ء التوقعات املعممة للتحكم الداخيل يف مقابل الـتحكم الخـارجي فقـد وفيام يخص بنا

يف مقاله حول هذا املعنى، حيث ذكر أن قيمة هذا البناء ترجع إىل أربع " 1990روتر"أشار 

  : خصائص هي

  . طبيعة املزج الهادئ يف السياق النظري للبناء-

 . استخدام النظرية يف بناء القياس الخاص بالفروق الفردية-

 . برمجة البحث األصيل كشكل للنرش يف وقت مبكر-

 إعادة تقويم معايري التمييز بـني نرش الدراسـات البحثيـة، وتقـويم التقـدم الـذي أحـرزه -

  )Rotter,1990,pp.489-493(.العلامء يف األنشطة البحثية

  : Locus of controlوجهة الضبط 

حول مـا يـؤثر عـىل األشـياء من خالل مصطلحه اعتقادات معممة " روتر " لقد وضعه 

  .من خالل بعد ثنايئ القطبني من التحكم الداخيل إىل التحكم الخارجي

هو املصطلح املستخدم لوصف االعتقـاد الـذي يسـيطر عـىل النتـائج : التحكم الداخيل

ًاملستقبلية الكامنة أساسا يف الشخص نفسـه، بيـنام مصـطلح الـتحكم الخـارجي، يشـري إىل 

لتحكم فيه خارج نطاق الفرد أو يف أيدي أشـخاص آخـرين ذوى سـلطان التوقع الذي يتم ا

   )Levenson,1973,pp.397-404( .أو يرجع للقدر والحظ

Internal locus of control  

  :وجهة الضبط الداخلية

ـه  ـتم توجيـه ـلوكه ـي ـرد أن ـس ـاد الـف اعتـق

  .بواسطة قراراته الشخصية

External locus of control  

  :وجهة الضبط الخارجية

ـه  ـتم توجيـه ـرد أن ـسـلوكه ـي ـاد الـف اعتـق

بواسطة القـدر، الحـظ، أو ظـروف خارجيـة 

  .أخرى
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داـخـيل، (ينقـسـم موـضـع الـضـبط إىل قـسـمني " روـتـر"وبعـبـارة أـخـرى فطبقًــا التـجـاه 

، فاألشخاص الذين مييلون بوجهة الضـبط الـداخيل يعتقـدون أنهـم يتحكمـون يف )خارجي

م أو مصريهم، كام يؤمنون بـأن خـرباتهم الخاصـة يـتم الـتحكم فيهـا عـن طريـق مهـاراته

  .جهودهم الشخصية

  . كلام ذاكرت أكرث حصلت عىل درجات أفضل: مثال

ويف الجانب اآلخر فاألشخاص الذين مييلون لوجهة الضـبط الخارجيـة، فهـم مييلـون إىل 

   )Gershaw,1989 ( .إرجاع تجاربهم إىل القدر والقسمة والنصيب أو للحظ

  : منو موضع الضبط والتحكم

أن . عام من خـالل األرسة والثقافـة البيئيـة وتجـارب املـايضينبع موضع الضبط بشكل 

معظم األشخاص من ذوى وجهة الضبط الداخيل اتضح أنهـم جـاءوا مـن أرس ركـزت عـىل 

  .الجهد وعىل التعليم وتحمل املسئولية

أـمـا أـصـحاب وجـهـة الـضـبط الـخـارجي فـقـد انـحـدروا ـمـن أرس ذات مكاـنـة اجتامعـيـة 

 Levenson, 1973( .ىل نقـص يف الـتحكم يف الحيـاةواقتصادية منخفضة حيث درجـوا عـ

,pp.397-404(  

وعن مدى االختالف بني الذكور واإلناث، والصغار والكبـار ووجهـة الضـبط، فقـد قـدم 

دراسة حول وجهة الضبط وصعوبات التعلم ومن " Mamlin et al,2001ماملني وآخرون، "

  :  نتائج هذه الدراسة

  .ضبط الداخلية أكرث من اإلناث أن الذكور مييلون إىل وجهة ال-

 .ً أن األشخاص األكرث تقدما يف العمر مييلون أكرث إىل وجهة الضبط الداخلية-

 األشخاص الذين حصلوا عـىل درجـة عاليـة يف األبنيـة التنظيميـة مييلـون أكـرث إىل وجهـة -

  )Mamlin, et al, 2001( .الضبط الداخلية

 وكـان قـد أطلـق عليـه اسـم موضـع 1960عـام " روتـر"فهوم وطوره ولقد جاء بهذا امل

َتحكم التعزيز، ولقد عـرب  بحـق الفجـوة بـني علـم الـنفس السـلويك وعلـم الـنفس " روتـر"َ

املعريف، فقد آمن أن السلوك يتم توجيهه عن طريق اسـتخدام التعزيـز، فعمليـات الثـواب 

  .ج أفعالهموالعقاب تشكل الطريقة التي يفرس بها األشخاص نتائ
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من األهمية أن نعرف أن الشخصية هي نتيجـة التفاعـل بـني الشـخص والبيئـة، : ًوأخريا

  .وأن معتقداته الداخلية أو الخارجية هي من صنع البيئة

: طبيعة التعزيز

يف التعلم االجتامعي، وطبيعة التعزيز " روتر"التعزيز من املصطلحات األساسية لنظرية 

حدث ميكن مالحظته إىل تغري يف احـتامل وقـوع السـلوك الـذي تتضح عندما يؤدي وقوع 

يسبق الحدث بانتظام، فإن هذا الحدث بالتحديد والذي أدى إىل التغري املشار إليـه يعتـرب 

  .ًتعزيزا

والتعزيز الخارجي هـو . والتعزيز الداخيل هو خربة الفرد مع حدث له قيمة بالنسبة له

  .ًزا لدى الجامعة التي ينتمي إليها الفردوقوع حدث من املعروف أنه يعترب تعزي

ومن املعروف أنه إذا وقع حدث لشخص مـا وأدى إىل تعزيـز داخـيل لديـه، فـإن هـذا 

ًالحدث ميكن اعتباره تعزيزا خارجيا لذلك الشخص  )392، ص 1992باترسون، (  .ً

: السلوك غري املتوافق ونظرية التعلم االجتامعي

أـصـحاب ـهـذه النظرـيـة أن األـفـراد اـلـذين ال يحـقـق ـسـلوكهم إـشـباع مـن وجـهـة نـظـر 

حاـجـاتهم، يف ـظـل مـصـطلحات ـهـذه النظرـيـة، ـفـإن مـثـل ـهـؤالء األـفـراد ـلـديهم توقـعـات 

منخفضة لإلشباع أو درجة منخفضة مـن حريـة الحركـة يقابلهـا ارتفـاع يف قيمـة الحاجـة، 

لية مـن التحقيـق لـيك تحقـق هؤالء لديهم الحد األدىن من األهداف التي تتطلب درجة عا

 )398املرجع السابق، ص ( .لهم التعزيز أو اإلشباع املطلوب

: القيم التي يجب أن يلتزم بها املعالج

العالج يف هذه النظرية هو عملية تعلم، ومـا يحدثـه املعـالج مـن تغـريات داخليـة أو 

أن يسـاعد العميـل من العالج، " روتر"خارجية تتبع قوانني ومبادئ هذه النظرية، ويهدف 

عىل أن يوجه حياته بصورة بناءة، أو أن يحيا وقد أشبع حاجاته األساسية حتى يستطيع أن 

ًيكون إنسانا نافعا ملجتمعه : وعىل املعالج أن يلتزم مبا ييل. ً

  .أن يتقبل سلوك العميل كام هو يف الواقع .1

 .أن يتوقع أن يكون لسلوكه تأثري عىل سلوك العميل .2
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مـن (ًزا عىل أهداف العميل من وجهة نظره، وال يخلط مـا بـني أهدافـه أن يكون مرك .3

 .عىل حساب العميل) وجهة نظره

ًأن يضع يف اعتباره أن هذا العميل ميكن أن يكون نافعا للمجتمـع وعليـه أن يسـاعده  .4

 .يف هذا االتجاه

 .عليه أن يحدد حاجاته غري املشبعة، وأن يساعده يف إشباعها .5

  :Psychopathology and Treatmentج   املرض النفيس والعال

لقـد ذكـر . وبشـدة مفـاهيم النمـوذج الطبـي لالضـطرابات العقليـة" روتر"لقد عارض 

أن املشكالت النفسية هي مبثابة سلوك غري متكيف قد حدث بسـبب تشـوهات أو " روتر"

رض اعتـرب أعـراض املـ" روتـر"وعـىل ذلـك فـإن . عيوب يف التوقعات املتعلمة وغري املالمئـة

متعلمة مثلها مثل كـل السـلوك، ولهـذا يجـب عـىل املعـالج أن يأخـذ يف اعتبـاره املوقـف 

التعليمي للعميل، واملعارف التـي نعلمهـا مـن خـالل الحيـاة، وكـذلك العالقـة بينـه وبـني 

  .العميل

إن العالج السلويك املعـريف الحـايل تنحـدر جـذوره إىل نظريـة الـتعلم االجتامعـي عنـد 

  . من ذلك فإن البعض ال يزال غري معرتف بذلكوبالرغم" روتر"

فإن املرض ميكن أن يؤدي إىل صعوبات إىل الحد الـذي يـؤدي إىل " روتر"وطبًقا لنظرية 

صيغ تنبؤية،  والسـلوك ميكـن أن يكـون غـري متكيـف، بسـبب أن الفـرد مل يـتعلم مطلًقـا 

  .سلوكيات متكيفة بصورة كبرية

 يقـدم توجيهـات مبـارشة عـن سـلوكيات جديـدة، يف هذه الحالة، فإن عىل املعـالج أن

وذلك باستخدام فنيات إرشادية، مثل لعب األدوار وذلك لنمو درجة من الفعالية للتعامـل 

  .مع املهارات

  : التوقعات

فـإذا كـان لـدى . إن التوقعات عندما تكون منخفضـة وغـري عقالنيـة تـؤدي إىل املـرض

سلوكياتهم وبالتايل سـوف ال يكـون لـديهم األشخاص توقعات منخفضة، فإنهم ال يثقون يف 

  .ًونتيجة لذلك فإنهم يبذلون جهدا ضئيالً يف سلوكهم. تعزيز
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وعنـدما يفشـلون، فـإن . وإذا مل يحاولوا أن ينجحوا، فإنهم ال محالة واقعـني يف الفشـل

هذه العملية الدائرية تسمى بالـدائرة الفاسـدة أو . توقعاتهم املنخفضة تصبح مالزمة لهم

  .Vicious cycleديئة  الر

ويف حالة العمالء الذين لديهم توقعات منخفضة، فإن عىل املعالجني أن يحاولوا العمل 

عىل زيادة ثقة العمالء عن طريق استخدام تأثريهم العالجي ملساعدة العمالء، وذلـك عـن 

  : طريق

  . زيادة االستبصار بالواقعية والعقالنية لتوقعاتهم-أ

  . تجنب الخوف من الفشل مساعدة سلوكهم عىل-ب

ًوعموما فإن معالجي التعلم االجتامعي يحاولون دامئًا أن يزيدوا مـن درجـة التوقعـات 

   )Haggbloom et al. 2002( .لدى عمالئهم

وباـسـتخدام املـصـطلحات العاـمـة يف اـلـتعلم نـسـتطيع الـقـول بأنـنـا منـلـك اختـيـار أـحـد 

  : األمرين

  .رغوبة إما إضعاف االستجابة غري امل-

 . أو تقوية االستجابة الصحيحة أو املرغوبة-

وتؤكد البحـوث أن مكافـأة االسـتجابة الصـحيحة أكـرث فاعليـة مـن . ً أو فعل األمرين معا-

   )400، ص 1992باترسون، ( .معاقبة االستجابة الخاطئة

  Reinforcement Value:  قيمة التعزيز

ن تؤدي للمرض، وأن املعززات تكـون مبثابـة أهـداف إن مشكالت قيمة التعزيز ميكن أ

ًإذا وضع األشخاص أهدافا غري واقعية وغري عقالنية ألنفسهم، فإنهم . نبحث عنها يف الحياة

ًمن املحتمل أن يصبح الفشل مصاحبا لهم، وهـذا الفشـل ميكـن أن يـؤدي إىل الـدخول يف 

يجب عـىل املعـالجني أن يسـاعدوا وعىل هذا ف. Vicious cycle) الفاسدة(الدائرة الرديئة 

ومـن األفضـل أن . العمالء عىل منو أهداف ألنفسـهم تتصـف باملعقوليـة وميكـن تحقيقهـا

ً خطوة خطوة لتحقيق وإلنجاز سلسلة من األهداف عـىل أن تكـون أهـدافا Stiveيكافحوا 

 )Haggbloom et al, 2002, PP.139-152( .نبيلة يف حد ذاتها، وميكن تحقيقها
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  : خالصة وتعليق

من خالل دراسة أساسيات هذه النظرية والبحوث التي اعتمدت عليهـا يف الوصـول إىل 

  : النتائج وباملقارنة مبا سبقها من محاوالت نظرية نسوق ما ييل

 يف Self – conceptقد يتساوى مع مفهوم الـذات " روتر"عند " التوقعات"أن مفهوم  .1

  .النظريات األخرى

 .ًحيث اعتربه لونا من التوقع" روتر"عند " لقلقا"غموض مفهوم  .2

 .الالشعور والسلوك العصايب، والرصاع وغريها: ببعض املفاهيم مثل" روتر"مل يهتم  .3

 .بالشكل الكايف" روتر"عدم وضوح مفاهيم نظرية  .4

أن العميل ال ينبغي أن نتوقـع منـه " الكسب الثانوي"من خالل مفهوم " روتر"يعتقد  .5

 .ات واألفكار الجديدة بسهولة أو من غري مقاومةأن يتقبل املعتقد

 : من بعض أساليب اإلرشاد والعالج السابقة منها" روتر"لقد استفاد  .6

  . أساليب اإلرشاط والتعلم-

 . العالقة بني املرشد والعميل-

 . مشاركة العميل يف عملية التعلم-

 . االهتامم بفاعلية املرشد-

ترصة وغري مكتملة ولكنها متامسـكة، واسـتخدمها القارئ لهذه النظرية يشعر أنها مخ .7

  .الباحثون بصورة متزايدة يف اإلرشاد

وعىل كل حال، فإن هذه النظرية تقف كواحدة من أفضل املحاوالت كأسـلوب متسـق 

   )416، ص 1992باترسون، ( .لتغيري السلوك من خالل اإلرشاد والعالج النفيس
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  لروحي نظرية العالج باملعنى ا

Logo therapy  

  Frankl" فرانكل " عند 

  . طبيعة الشخص-      .  التطور التاريخي-

  ". فرانكل" خصائص الوجود اإلنساين عند -

  .  اإلرشاد باملعنى-

  .  العالج باملعنى الوجودي والتحليل الوجودي-

  . أسس العالج باملعنى الوجودي-

  . املعنى والتحليل النفيس العالج ب-                 . طرق إيجاد املعنى-

  .  نواحي االختالف بني العالج باملعنى الوجودي والتحليل الوجودي-

  . الفراغ الوجودي واإلحباط الوجودي-

  . الوسواس القهري-      . عصاب القلق-

  . الفصام-                       . االكتئاب-

  . فنيات العالج باملعنى الوجودي-

 املقصود املتناقص.  

 تشتيت التفكري(كري رصف التف.(  

 الحوار السقراطي.  

  . خالصة وتعقيب-         . دور املعالج باملعنى الوجودي-

  : التطور التاريخي

" فرانـكـل" عـنـد Logo therapy) الروـحـي(ـبـرزت نظرـيـة الـعـالج ـبـاملعنى الوـجـودي 

Franklيها كـل  من واقع خرباته وآالمه ومعاناته يف معسكر املعتقالت النازية والتي توىف ف

ًمن أبيه وأمه وزوجته، ولقد كان القدر رحيام به عندما تم تحريـر املعسـكر الـذي اعتقـل 

  .ًبه، وأصبح حرا

، وإن Adler" أدلـر"ًتدريبا يف علم الـنفس الفـردي تحـت إرشاف " فرانكل"ولقد تلقى 

  .بعض املفاهيم األساسية للعالج باملعنى والحرية واملسئولية تعود إىل أدلر
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 1956 ويف إنجلـرتا عـام 1946خرباته يف كتاب طبع يف أملانيـا عـام " فرانكل"جل ولقد س

وأعاد طباعتـه مـع إضـافة جـزء جديـد " من معسكرات املوت إىل الوجودية: "تحت عنوان

، ولقد 1963عام " بحث اإلنسان عن املعنى"ويسمى " املفاهيم األساسية لعلم اللوجو"عن 

   )460، ص 1990باترسون،  (.1968ظهرت طبعة جديدة عام 

هـل يسـتطيع اإلنسـان أن يتمسـك : ًسؤاالً هامـا وهـو" فرانكل"ويف هذا الكتاب يسأل 

بالحياة وال يستسلم وسط آالم وعـذاب شـديدين، بـل ويختـار الحيـاة ويجـد لهـا معنـى؟ 

ميكـن أن أستطيع أن أقول بأنـه ال يوجـد يف الـدنيا يشء : عن ذلك بقوله" فرانكل"ويجيب 

يساعد اإلنسان بقوة عىل البقاء حتـى يف أسـوأ الظـروف مثـل معرفتـه بـأن هنـاك معنـى 

  .لحياته

قد أسس املدرسة الثالثة يف العالج الـنفيس يف فيينـا " فرانكل"من ذلك ميكن القول بأن 

 والـذي يعنـي Logo therapyمصـطلح " فرانكـل"، وأطلـق "فرويـد، وأدلـر"بعد كل مـن 

ـاملعنى  ـة )الروحــي(الوجــودي العــالج ـب ـث اســتعان بالكلمــة اإلغريقـي  " Logos" ، حـي

واللوجوس يف الفلسفة اليونانية القدمية،  تعنى املبدأ العقالىن يف الكـون واللوجـوس تعنـى 

  .دراسة كلمة الروح واإلله

ًافرتض أساسا أن السعادة هي عمق الـدوافع اإلنسـانية " فرويد"أن " فرانكل"ولقد قرر 

  . يف العالج املعنوي الروحي" فرانكل"يف القوة، بينام عند " أدلر"ا بينام افرتضه

يجب علينا أن نلتفت إىل الدينامية الروحية، والتـي مبوجبهـا : ويقول" فرانكل"ويضيف 

ًيصبح التوتر أمرا رضوريا من أجل الصحة ً.  

مـا قد مر بخربات قاسية، ساهمت هذه الخـربات خاصـة " فرانكل"وميكن لنا أن نقول إن 

كان منها  يف معسكرات االعتقال الجامعية يف تطور آرائه الفلسفية والعالجيـة، فقـد رأى مـن 

، كمعاناة املوت التي هي جـزء يتعـذر Sufferingخالل هذا كله أن هناك مثة معنى للمعاناة 

كذلك فإن الظروف السيئة يف . استئصاله من الحياة، فبدون هذه املعاناة ال تكون الحياة كاملة

وجود اإلنسان تعطيه الفرصة حتى يكون مع روحه ونفسه وينمو بها وهو عـىل هـذا الشـأن، 

ومن أجل أن يفعل هذا يجب أن يـتحىل بالثقـة واإلميـان باملسـتقبل، وبـدون ذلـك يستسـلم 

  اإلنسان وال يكون لديـه معنـى للحيـاة، ومعنـى السـتمرارها، والحيـاة تلقـي مبسـئوليتها عـىل 
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تي تتطلب من اإلنسان، تختلف من فرد إىل آخر، فكل إنسان فريد يف ذاته الفرد، واملهام ال

  .ًواستجاباته أيضا

ويناقشه مـع زمالئـه يف معسـكرات االعتقـال النازيـة " فرانكل"والسؤال الذي يهتم به 

، ص 1998الزيـود، ( .ماذا تريد الحياة منا؟ وليس ما نريده نحن وننتظـره مـن الحيـاة: هو

279(   

  The nature of the person: خصطبيعة الش

الجسمي، والعقيل والـنفيس، والروحـي، والبعـدان : يتكون الشخص من أبعاد ثالثة هي

ًاألوالن مرتبطان وميثالن معا النفس والجسم، ويشـتمالن عـىل العوامـل الخلقيـة املوروثـة 

وا عـىل قـد سـاعد" يـونج"و" أدلر"و" فرويد"مثل الدوافع الفطرية، والتحليليون من خالل 

 ولكنهم أغفلوا البعـد الروحـي، وهـو البعـد املميـز - وبخاصة النفسية -فهم هذه األبعاد 

  .لإلنسان

  : تتمثل يف" فرانكل"وخصائص الوجود اإلنساين عند 

ًوالتي تنبعث ظاهريا خالل الوعي الذايت الحايل أو اآلين، فالروحية هي الخاصية :  الروحية-

  .الوعي والحب والضمري األخالقيُالرئيسية للفرد ومنها يشتق 

وهي خاصية شديدة األهمية للوجود اإلنساين، واإلنسان هو الذي يقرر دامئًـا مـا :  الحرية-

 : سوف يكون عليه يف اللحظة التالية، والحرية تعني، الحرية يف مواجهة ثالثة أشياء

  . البيئة-ج     . امليل أو النزعة املوروثة-ب     . الغرائز- أ

نسان يتأثر بهذه الثالثة، إال أنه ال يزال ميلك الحرية يف القبول أو الـرفض ومع أن اإل

   )462، ص 1990باترسون،  (.أو اتخاذ موقف تجاه هذه الظروف

لعل ما مييز العالج باملعنى الوجودي عـن غـريه مـن األسـاليب العالجيـة، هـو :  املسئولية-

ألفـراد ال ميلكـون الحريـة يف الوجـود إىل الحيـاة، إال الحرية املسئولة، وبالرغم مـن أن ا

أنهم ميلكون الحرية يف الحياة كيفام يشـاءون ومـا يريـدون أن يحققـوا وفًقـا للبـدائل 

  .املتاحة

وألن الحرية هي حرية مسئولة مبعنـى أن اإلنسـان لـه الحـق الكامـل يف أن يختـار مـا 

تخذها يف حياته وعىل هذا فإن اإلنسـان ًيناسبه، فهو أيضا مسئول عن تلك القرارات التي ي

مسئول عن حياته وعن أفعالـه وعـن الفشـل والخـربات املؤملـة مـن عـدم اتخـاذ قـرارات 

   )القرين، مجلة العلوم االجتامعية (.حاسمة فيام يتعلق باملواقف اإلشكالية التي يواجهها



  دليلك لربامج األرشاد النفيس                                                                              الباب األول 
  

- 175 - 
 

حينام جعل هدفـه هـو " انكلفر"وطبيعة اإلنسان من الناحية الفسيولوجية قد عرضها 

موازنة وجهة النظر الفسيولوجية مبنظور روحي، ورأى يف ذلك خطـوة مهمـة نحـو تطـوير 

-Reعالج أكرث فاعلية، وكام يقول يتطلب نفي العصابية عن اإلنسان، عملية إعادة أنسـنة 

humanizationللعالج النفيس .) Frankl, 1975, P.104(   

  : شاد باملعنىاإلر

إـحـدى الـطـرق الوجودـيـة يف اإلرـشـاد الـقـائم ـعـىل نظرـيـة الـعـالج ـبـاملعنى الوـجـودي 

حيث يركز اإلرشاد باملعنى عىل اكتشـاف " فرانكل" وفنياته عند Logo therapy) الروحي(

معنى الحياة، وتحقيق فردية العميل، وأن يصبح أكرث مسئولية بالنسبة لحياته، ومسـاعدته 

   )330، ص 1998معوض، ( .ادة املعنى واالتجاه يف الحياةيف ترسيخ إر

ويقوم املرشد مبساعدة املسرتشد للوصول للمعنى الحقيقـي لحياتـه وسـموه وارتفاعـه 

  .فوق الصعوبات واملعاناة

ويفرتض الوجوديون أن املسرتشد يسعى للمساعدة بهـدف الوصـول إىل معرفـة سـبب 

لجة ذلك، فاملرشد يساعد املسرتشد عىل أن يكتشف عامله الحايل انعزاله عن اآلخرين  وملعا

  .وتفهم اآلخرين وهو بذلك ال يقدم تفسريات وتحليالت لخربات الفرد يف املايض

ويؤكد املرشد عىل العالقة اإلرشادية املركزة التي تتم نتيجـة اللقـاءات الطبيعيـة، مثـل 

   )126 ، ص1988أبو عيطة،  (.الرحالت والزيارات

  : ويعتمد اإلرشاد والعالج باملعنى عىل الخطوات اإلجرائية التالية

  .تبصري صاحب املشكلة مبجموعة املعاين التي يفتقر إليها وسببت له املشكلة .1

 .تعويد صاحب املشكلة عىل تحمل املعنى .2

 .توظيف اإلرادة وتحمل املسئولية .3

   )237، ص 1996العايش،       (   .اتخاذ القرار واالشرتاك فيه .4

يف أن العالج باملعنى يرتكـز عـىل ثـالث مقـوالت " فرانكل" مع Fabery" فيربى"ويتفق 

  : أساسية هي
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  .الحياة هي املعنى تحت أي ظروف .1

 .إذا مل يستطع اإلنسان أن يوظف إرادته فذلك يؤدي به إىل الشعور باإلحباط .2

العـايش، (.لحيـاةاإلنسان حر يف حدود معينة من أجل تحقيق املعنـى والهـدف مـن ا .3

   )249، ص 1996

ـل الوـجـودي ـودي والتحلـي ـاملعنى الوـج ـالج ـب  Logo therapy and Existential: الـع

Analysis   

والتحليـل الوجـودي إىل الثالثينيـات، حيـث ) الروحـي(يرجع العالج باملعنى الوجودي 

طلـق  والـذي ي1938أساسيات هذا املنهج الجديد والذي تم تأسيسـه عـام " فرانكل"وضع 

عليه املدرسة الثالثة للعالج النفيس بفيينا، وهو من النـاحيتني املعلوماتيـة والتطبيقيـة قـد 

  .بني عىل أساس منهج الرتكيز عىل املعنى يف العالج النفيس

  ): الروحي(أسس العالج باملعنى الوجودي 

يقوم العالج باملعنى الوجـودي الروحـي عـىل أسـاس ثالثـة مفـاهيم فلسـفية ونفسـية 

  : يوه

  Freedom of will           حرية اإلرادة -1

  Will to meaning           إرادة املعنى -2

  Meaning in life                     معنى الحياة -3

  : Freedom of willحرية اإلرادة ) 1

ًفـإن اإلنسـان لـيس تابعـا ) LTEA(طبًقا للعالج باملعنى الروحي والتحليـل الوجـودي 

 إنسـان حـر يف أن يتخـذ مـا يـراه، وأن يأخـذ مواقفـه تجـاه بشكل كـيل للظـروف، ولكنـه

ًبيولوجيا واجتامعيا(، وتجاه الظروف الخارجية )ًنفسيا(الظروف الداخلية  ً.(  

وتعرف الحرية هنا بأنها مساحة هامة يف حيـاة اإلنسـان الخاصـة، تـتم مامرسـتها مـن 

لروحية، والتي يفهم منها خالل املسئولية املمنوحة له، وتستمد هذه الحرية من متطلباته ا

  .أنها متثل عامل اإلنسان األسايس، وهي أسمى من املطالب الجسمية والنفسية

ًوبالرغم من أن اإلنسان لديه جانب روحي، إال أنه أيضا لديه االسـتقالل والقـدرة عـىل 

  .أن يشكل حياته بنفسه
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ًوتلعب حرية اإلنسان دورا هاما يف العالج النفيس، حيـث تـزود الع مـالء مبسـاحة مـن ً

والحريـة هـي املصـدر الـذي . االطمئنان للحدث يف مواجهة األعراض الجسـمية والنفسـية

 العمالء من التعامل مع املتناقضات البيئية املحيطة، والتعامل مع أعراضـها، Enableميكن 

 )Victor Frankl Institut (.كام أنها متكن اإلنسان من التحكم يف العزم والتصميم الذايت

إن حرـيـة اإلرادة تعـنـى حرـيـة اإلرادة اإلنـسـانية، واإلرادة اإلنـسـانية ـهـي إرادة ـكـائن 

ًمحدود، إن حرية اإلنسان ليست تحررا من الظروف، وإمنا هـي بـاألحرى حريـة يف اتخـاذ 

 )250، ص 1989الطيب، (      .موقف بعينه إزاء الظروف التي قد تواجهه

: to meaningWill إرادة املعنى )2

لفظة إنسان ليقصد بها الكائنات البرشية، واإلنسان يحاول الوصـول " فرانكل"يستخدم 

إىل العامل الخارجي، عامل مكتظ بالكائنات األخـرى التـي سـيقابلها، وممتلـئ باملعـاين التـي 

سيحققها، ومثل هذه النظرية تتعارض وبشكل عميق مـع نظريـات الـدوافع القامئـة عـىل 

هـو إرادة املعنـى، وهـو الكفـاح الـرئييس لإلنسـان " فرانكل"وازن الداخيل، فاتجاه مبدأ الت

ًإليجاد وتحقيق املعنى، أما تلك النظريات األخرى فهي تصور اإلنسان كـام لـو كـان نظامـا 

معلًقا، فطبًقا لها فإن اإلنسان يهتم بشكل أسايس بحفظ واسرتجاع التـوازن وأن يبلـغ هـذا 

  .تبتقليل وخفض التوترا

ًإن الكائنات ليست فقط حرة، ولكن أيضا تعترب الحرية أكرث أهمية بالنسبة لهم، حيث 

والبحث عـن املعنـى يشـبه البحـث عـن الدافعيـة . يستخدمونها إلنجاز وتحقيق أهدافهم

الفطرية لدى اإلنسان، وعندما ال يستطيع اإلنسـان أن يـدرك إرادة املعنـى يف حياتـه فإنـه 

  .ًقا من خواء املعنى والفراغًسوف يخرب إحساسا عمي

إن إحبـاط الحاـجـات الوجودـيـة، واألـهـداف ذات املعنـى ـسـوف ـيـؤدي إىل العدوانـيـة، 

  .واإلدمان واالكتئاب واالنتحار، ويزيد من حدة االضطرابات املرضية والعصابية

إن العالج باملعنى الروحي والتحليل الوجودي يساعد العمالء عىل إدراك هذه العوامـل 

  .عوقهم عن تحقيق األهداف ذات املعنى يف حياتهمالتي ت
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ـادهم  ـتم إرـش ـى، وـي ـة املعـن ـية يف إدراك احتاملـي ـالء يصــبحون ذات حساـس وإن العـم

والـتـي يـصـلون إليـهـا ) احتاملـيـة املعـنـى(ومـسـاعدتهم ـعـىل إدراك ـهـذه املـعـاين املحتمـلـة 

  .بأنفسهم

  :Meaning of lifeمعنى الحياة ) 3

ـاملعنى الر ـالج ـب ـى الـع ـة يبـن ـى حقيـق ـرة أن املعـن ـىل فـك ـل الوـجـودي ـع ـي والتحلـي وـح

موضوعية، ويؤكد العالج باملعنى عىل ركيزة معنى الحياة، حيـث يسـتطيع املعـالج تبصـري 

يف كتابـه " فرانكـل"صاحب املشكلة باملجاالت املتعددة للمعنى والقيم، وذلك ما أكد عليه 

 ذلك الذي أكد فيه عـىل أنـه  Man's search for meaning" اإلنسان يبحث عن املعنى"

ٍال يوجد معنى واحد يف الحياة، ولكن توجد معان متعددة، واألهم يف هذه املعاين املتنوعة 

املعنى الخاص لوجود اإلنسان، وهنا تعترب مهمة اإلنسـان يف الحيـاة مهمـة فريـدة، فلـيس 

، ص 1996العـايش، (.املهم أن يعرف اإلنسان معنى الحياة، ولكـن املهـم أن يـدرك املعنـى

249(   

  : طرق إيجاد املعنى

  Finding meaning: كيف نـجد املعنى

  : ثالثة مداخل إليجاد املعنى وهي" فرانكل"يناقش 

عن طريق تجربة يشء أو عن طريق تجربـة شـخص نقـدره :  من خالل القيم التجريبية-1

املية مثل رؤيـة األعـامل والتجارب الج" ماسلو"ونحبه، وهذا يشمل خربات القمة عند 

  .الفنية العظيمة أو عجائب الطبيعة، ميكن لنا أن نجد املعنى من خالل هذه التجارب

عن طريق القيام بصنيع ما، باالنشغال مبشـاريع الشـخص أو :  من خالل القيم اإلبداعية-2

. أن اإلبداع وظيفة لالشعور الروحي أال وهو الضـمري" فرانكل "يف مرشوع حياته، ويرى 

ويـشـمل اإلـبـداع االـشـرتاك يف الـفـن واملوـسـيقى والكتاـبـة واالخرتاـعـات، وـمـا إىل ذـلـك، 

والالعقالنية الخاصة باملنتج الفني هي مثـل الحـدس الـذي يسـمح لنـا بـالتعرف عـىل 

  : مثالً شيًقا حيث يقول" فرانكل"اليشء الجديد ويقدم لنا 

ممكـن، وبدايـة مـن وضـع أعرف حالة يحاول فيها عازف الكامن أن يعـزف بكـل وعـي 

  الكامن عىل كتفه إىل أدق التفاصيل التي تتطلبها الحبكـة الفنيـة، فهـو يريـد أن يقـوم بكـل 

  يشء بوعي وأن يؤدي وهو يف حالة من االستبطان التام، وهذا أدى إىل االنهيار الفنـي بشـكل 
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 يـدرك كـم وكان العالج هو عملية إعادة ثقة املريض يف ال وعي، وهـذا يجعلـه... كامل

  )Frankl, 1975, P.38 (.كان ال وعيه أكرث موسيقية من وعيه بكثري

والتي تشمل خصاالً مثـل الشـفقة والشـجاعة وروح املـرح :  عن طريق القيم االتجاهية-3

مثاالً هنا حـول تحقيـق املعنـى عـن طريـق املعانـاة، " فرانكل"وما إىل ذلك، ولقد ذكر 

إذا " فرانكـل"كان لطبيب زوجة ماتت فحـزن عليهـا بشـدة، وسـأله ": واملثال يقول فيه

فامذا كان األمر بالنسبة لها؟ فأجابـه الطبيـب، أن ) أي قبلها(كنت أنت الذي تويف أوالً 

أنـه مبوتهـا أوالً فقـد وفـرت " فرانكـل"ويوضح . ًاألمر سيبدو صعبا بفظاعة بالنسبة لها

لدفع الثمن بالبقـاء وبحـداده عـىل زوجتـه، عليها هذه املعاناة، ولكن هو اآلن مضطر 

وفـيام يخـص . ويف عبارة أخرى، إن الحـزن هـو الـثمن الـذي ندفعـه مـن أجـل الحـب

الطبيب يف هذه الفكرة فقد أعطى لوفاة زوجته وما تبعه من آالم له معنى، والـذي يف 

ميكن أن ًاملقابل سمح له أن يتعامل مع األمر، فمعاناته أصبحت شيئا أكرب، فمع املعنى 

  ".نتحمل املعاناة بكرامة

، كل يشء ممكن أن يسـلب مـن "فرانكل"ويف سعي اإلنسان من أجل املعنى كام يقول 

ًاإلنسان إال شيئا واحدا، وهو آخر حريات اإلنسـان أال وهـو حريتـه ليختـار اتجاهـه يف أي  ً

   )Frankl, 1963, P.104 (.مجموعة من الظروف

  : التحليل النفيسالعالج باملعنى و

قـد ركـزا عـىل املـايض، بيـنام العـالج " أدلـر"و" فرويد"يف التحليل النفيس، فإن كالً من 

فقد ركز عىل املستقبل أو مبعنى آخر قد ركز عىل املعاين لتتحقق يف " فرانكل"باملعنى عند 

   )Frankl, 1984, p.120 (.املستقبل

  : بني العالج باملعنى الوجودي الروحي، والتحليل الوجودينواحي االختالف 

ًبالرغم من أن العالج باملعنى الروحي والتحليـل الوجـودي غالبـا مـا يـتم اسـتخدامهام 

ًبشكل متبادل أو معا كأسلوب واحد، ولكن من املفيد أن نتعرف عىل نواحي االختالف بني 

  : هذين األسلوبني
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  التحليل الوجودي  )الروحي(العالج باملعنى الوجودي 

إىل أنه منهج عالجـي " فرانكل"يشري عند * 

ــنفيس ــالج اـل ــي يف الـع ــه روـح . وتوـج

)Frankl, 1986, P.10(  

يشري إىل عملية تحليليـة عالجيـة ملعالجـة * 

ــدى  ــة ـل ــة والروحـي ــاالت الوجودـي الـح

  .املريض

أن ـعـالج اللوـجـو أـكـرث وـصـفية للنظرـيـة * 

  .ة الحقيقيةوللطريقة العالجي

ـىل *  ـة ـع ـرث دالـل ـل الوجــودي أـك إن التحلـي

ـت يف  ـي مـت ـوجي والـت ـاه األنرثوبوـل االتـج

  .هذه النظرية

ــة *  ــن الروحانـي ــدأ ـم ــو يـب ــالج اللوـج ـع

Spiritual     

  .التحليل الوجودي يتجه إىل الروحانية* 

يسعى إىل أن يخـرج العوامـل الروحانيـة * 

الالشعورية من شخص املريض إىل دائرة 

  .عيالو

هو الجهد املبذول من أجل إمداد املـريض * 

  .ًبالقدرة عىل أن يصبح واعيا مبسئوليته

يشري عالج اللوجو إىل العالج الحقيقي أو * 

  .الواقعي

التحليل الوجودي يشـري إىل تحليـل وجـود * 

   )460، ص 1990باترسون، (.        الفرد

" فرانكل"ليشري إىل املظهرين، ويقول وعالج اللوجو يبدو أنه أكرث استعامالً بصفة عامة 

هو فرع متميز من مدرسـة العـالج الـنفيس ) اللوجو(إن العالج باملعنى الوجودي الروحي 

الوجودي اإلنساين، وذلك ألنه يقوم بالرتكيز عىل الروح البرشية، ومعنـى الوجـود اإلنسـاين، 

   )Frankl, 1984, P.121 (.فضالً عن بحث اإلنسان عن املعنى

ويجب عىل كل فرد أن يكتشف املعنى املحدد لهذه اللحظة، فقط يعرف الفرد املعنـى 

ًوميكـن للمعـالج أيضـا أن يسـهل عمليـة البحـث وتوجيـه . الصحيح املحدد لهذه اللحظـة

  )Fabry, 1994( .العميل إىل تلك املجاالت التي ميكن أن يجد فيها املعنى

 Self – expressionكن القول أن املعنى ال يتعدى كونه مجرد وسيلة للتعبري الذايت ومي

ًوبالتايل يكون شيئا ذاتيا بصورة عميقة    )277، ص 1989الطيب، ( .ً

 The existential vacuum and existential: الفـراغ الوجـودي واإلحبـاط الوجـودي

Frustration   

باط السعي وراء املعنى، هذا اإلحباط يؤدي إىل العصاب الروحـي إذا تم إح: الفراغ الوجودي

  ، فالناس اليوم أكرث من أي وقت مىض يخربون حياتهم فارغة وبـال معنـى وال هـدف، )الوجودي(
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و ترض ويـسـتجيبون إىل ـهـذه الـخـربة بـسـلوكيات ـغـري معـتـادة ترضـهـم أو ترض اآلـخـرين أ

  .ًاملجتمع، أو ترض الثالثة جميعا

فالفراغ الوجودي، هو ثقب أو فراغ يف حياتنا، وعندما يكون لدينا فراغ، فإن هناك مـن 

  .األشياء التي تندفع لتملؤه

ًأن أكرث العالمات وضوحا لوجود الفراغ الوجودي يف مجتمعنا هو امللل " فرانكل"ويقرر 

boredomفرانكـل"ات سـلبية كـل مسـاء، يطلـق عليهـا  ونحن نغمـس أنفسـنا يف تسـلي "

، ورمبا منأل هذا الفراغ بالغضـب والكراهيـة، ونـقيض Sunday neurosisعصاب يوم األحد 

ًأياما محاولني تحطيم ما نعتقد أنـه يؤذينـا أو يرضنـا، ورمبـا منـأل حياتنـا بحلقـات مفرغـة 

Vicious cyclesالـخـوف اـملـريض  ذات طبيـعـة عـصـابية معيـنـة، مـثـل العـصـاب القـهـري و

  .املنسحب عىل موضوع الفوبيا

ًمهام نقوم به من أعامل فهـي أبـدا : والعبارة التي تعرب عن هذه الحلقات املفرغة هي

   .Whatever we do, it is never enough. ال تكفى

للفـراغ الوجـودي إىل خرباتـه يف معسـكرات املـوت النازيـة، ألن " فرانكل"ويرجع فهم 

معنى أو تؤدي معنـى مثـل العمـل، األرسة، متعـة الحيـاة القليلـة، بـدأت األشياء التي لها 

" فرانكـل"تنسحب من تحت أقدام السجني، وبدأ مستقبله يختفـي، فاإلنسـان كـام يقـول 

  )Frankl, 1963, P.115 (.يعيش فقط عندما يتطلع إىل املستقبل

  .أي يف مستقبله حكم عليه بالهالكفالسجني الذي فقد اإلميان يف املستقبل 

مـع عـدم وجـود غرائـز توحـد سـلوك : ًأيضا الفراغ الوجـودي بقولـه" فرانكل"ويوضح 

الناس، ومع اختالف التقاليد التي تضبط اختياراتهم، ومـع رضورة مواجهـة هـذه العمليـة، 

غ الوجـودي عملية االختيار، فإن الناس ال يعرفون ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا، وهذا الفـرا

   )464، ص 1990باترسون،  (.يعرب عن نفسه يف صورة حالة ملل

ًإن اإلحباط الوجودي ليس مرضيا وعصـابيا بـالرضورة، إن املعانـاة ليسـت دامئًـا داللـة  ً

وبحث اإلنسان عن معنى لوجوده، أو شـكله يف هـذا الوجـود، " فرانكل"مرضية كام يقول 

  .ًليس بالرضورة ناتجا عن حالة مرضية
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ًسه من عدم جدوى الحياة ليست بالرضورة مرضا وإمنا إن اهتاممات اإلنسان مبظاهر يأ

هي مثل روحية، إن البحث وراء معنى الحياة قـد يـؤدي إىل حـدوث تـوتر نـفيس، وتبعـد 

ًالشخص نوعا ما عن التوازن، ولكن هذا التوتر ليس مرضا، بل إنه رضورة لصحته العقليـة ً .

ً الناشئ عن تحصيل الفرد فعليا ًفالصحة العقلية مبنية أساسا عىل درجة محددة من التوتر

         .وما يطمع إىل تحقيقه أو هو الهـوة بـني مـا هـو عليـه الفـرد أو مـا يـود أن يكـون عليـه

  ) 296، ص 1998الزيود، (

أن امللل أو السأم كفراغ وجـودي، ميثـل مشـكلة معـارصة منـترشة، ويف " فرانكل"ويرى 

 يشغل العميل باتجاه دائم ومقصـود ملحـو فإن املعالج) الروحي(العالج باملعنى الوجودي 

مواجهة وتحدي الوجود باإلميـان أن هنـاك فرصـة لالختيـار يف كـل موقـف مبـا فيـه تقبـل 

  .للمعاناة والتضحية كسبل مختارة مبسئولية

إىل أن املريض هو وحده الذي يستطيع تفسري مهمة حياته، فـدور " فرانكل"ولقد أشار 

ظ فقط ولكن يقوم بعملية توسيع وإفساح مجـال الرؤيـة املعالج ليس هو التدريس والوع

   )Frankl, 1969, P.174 (.عند املريض حتى يصبح نطاق املعنى والقيم يف مجال رؤيته

  :Anxiety Neurosisعصاب القلق 

، "الخوف مـن املـوت"يكمن القلق الوجودي وراء القلق العصايب، والقلق الوجودي هو 

   )467، ص 1990باترسون،  (.الوقت الخوف من الحياة ككلويف نفس 

واإلنسـان غـري فـاهم أن قلقـه . فهو يقوم عىل أساس القلق الوجـودي، ووخـز الضـمري

يرجع إىل إحساسه مبسئولية غـري محققـة وفقـدان للمعنـى، وهـو يركـز هـذا القلـق عـىل 

املصـاب بالوسـواس القهـري : تفاصيل الحياة املشكلة التي يصعب حلها، عىل سـبيل املثـال

   )Frankl, 1973, P.179 (.يركز قلقه عىل بعض األمراض الرهيبة

الجانـب ( بأن القلـق الوجـودي يرجـع إىل عـدم وجـود اإلميـان Tillich" تلخ"ويعتقد 

لدى الفرد، أو النفصالنا عن الطبيعة، وعـدم قـدرتنا عـىل إدراك أن الطبيعـة مـن ) الروحي

   )125، ص 1988درويش، ( .الذي وجدنا منه وإىل الرتاب سنعودالرتاب 
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  :The obsessive compulsiveالوسواس القهري   

وهو يعمل بطريقة مشابهة، فالشخص املصاب به يفتقـر إىل معنـى االكـتامل املوجـود 

 عند معظم الناس، فمعظمنا يسرتيح عندما يتأكد مثالً من قيامه مبهمة بسيطة مثل إغالق

الباب ليالً، أما املصاب بالوسواس القهري يحتـاج إىل تأكـد تـام، وال ميكـن تحقيقـه بشـكل 

 هـو مسـتحيل، - حتى بالنسبة للمصاب بالعصاب القهري -مطلق، وألن الكامل يف األشياء 

  .فهو يركز االنتباه عىل مجال ما يف الحياة يسبب له صعوبات يف املايض

ملريض عىل االسرتخاء، واملريض يحتاج إىل أن يتعـرف وعىل املعالج أن يحاول مساعدة ا

عىل انحراف طبعه عن الكامل مثل ما يحدث يف القضـاء والقـدر، ويـتعلم أن يتقبـل عـىل 

األقل درجة صغرية مـن عـدم التأكـد، ولكـن بشـكل عـام، فـإن مـريض الوسـواس القهـري 

ف معنـى الحيـاة، ًومريض عصاب القلق أيضا يجب أن يجدا معنى، ومبجرد أن يعاد اكتشا

ـاملعنى، ـفـإن عـصـاب القـلـق ال يـجـد أي يشء ميـكـن أن يرـكـز علـيـه ـة ـب . أو الحـيـاة املمتلـئ

)Frankl, 1973, P.182(   

  :Depressionاالكتئاب 

  : يرى الوجوديون أن االكتئاب

 عىل املستوى الفسـيولوجى قـائم عـىل انخفـاض حيـوي، مبعنـى انخفـاض يف الطاقـة -أ   

  .الجسدية

 عىل املستوى النفيس، فهم يربطون االكتئاب مبشـاعر عـدم الكفايـة التـي نشـعر بهـا -ب 

  .عندما نقابل مبهام هي أكرب من قدراتنا الجسدية أو العقلية

االكتئاب عىل أنه توتر يقوم عىل ما عليه " فرانكل" عىل املستوى الروحي، حيث يرى  -ج  

رد تبدو له أنه ال ميكـن الوصـول إليهـا، فأهداف الف. الشخص وما ينبغي أن يكون عليه

ًويفقد معنى املستقبل الخاص به، ومع مـرور الوقـت يصـبح مشـمئزا مـن نفسـه، ثـم 

  )Frankl, 1973, P.202(  .يسقط هذا االشمئزاز عىل اآلخرين أو عىل اإلنسانية جمعاء

  :Schizophreniaالفصام 

  الوظائف النفسية عندما يكون لدى معظمنـا ًبأن له جذورا يف اختالل " فرانكل"يفهمه 
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ولكـن نـرى يف حالـة " منتلكهـا"أفكار نتعرف عليها وهي آتيـة مـن داخـل عقولنـا، ونحـن 

ًاملصاب بالفصام وألسباب غري معروفة مجـربا عـىل أن يتخـذ منظـورا سـلبيا لهـذه األفكـار  ً ً

أن " فرانكـل"ويدركها كأصوات، رمبا يراقب نفسه ويرتاب يف نفسه وال يثق فيهـا، ويعتقـد 

تأصل يف نزعة مبالغ فيها نحـو مراقبـة الـذات، فيبـدو أن هنـاك فصـالً بـني هذه السلبية ت

فالذات الرائية خالية من املضمون تبـدو حقيقيـة بشـكل مجـرد، بيـنام . ٍالذات كراء ومريئ

  .الذات املرئية غريبة

ًليس مرغوبا يف حالـة التعامـل مـع ) الروحي(وبالرغم من أن العالج باملعنى الوجودي 

 الشديدة، إال أنـه ميكـن تعلـيم الفصـامي أن يتجاهـل األصـوات ومالحظـة حاالت الذهان

الذات املستمرة، ويف نفس الوقت يقوده نحـو نشـاط ذي معنـى، واملعـالج رمبـا يسـتطيع 

  .إعاقة الحلقات املفرغة

  : Techniques of logo therapy) الروحي(فنيات العالج باملعنى الوجودي 

  : ىل النحو التايلميكن توضيح بعض هذه الفنيات ع

    :Paradoxical intention املقصد املتناقض -1

تستخدم هذه الفنية مع حاالت االضطرابات القهريـة والقلـق وحـاالت الفوبيـا، حيـث 

يتعلم العمالء أن يتغلبوا عىل هواجسهم وقلقهم وخوفهم عن طريـق البعـد أو املبالغـات 

مـن الـدائرة املفرغـة لألعـراض وتفخـيم الهزلية الظريفة، وهذا يجعلهم ينزعـون أنفسـهم 

  )Victor Frankl Institut(.األعراض

ًويعني املقصد املتناقض ظاهريا أن املريض يلقى التشجيع حتى يفعل أو يرغـب يف أن 

  ) 305، ص 1989الطيب، (.تحدث األشياء التي يخافها

تجـاه نحـو املـرض، ويسـاعد يكون األداء يف جو فكه وظريف، وهذا يؤدي إىل تغيـري اال

ًاملريض عىل أن يدفع نفسه بعيدا عـن املـرض، وعـىل أن ينـزع نفسـه مـن العصـاب، وإذا 

نجحنا يف الوصول باملريض إىل نقطة يتوقف عندها القرار أو تجنب األعراض وعن التفكـري 

نها االنسحايب تجاهها، وجعلناه عىل العكس يبالغ فيها، فقد نالحظ أن األعراض تضمحل، وأ

  ) 480، ص 1990باترسون، (.مل تعد تالزمه أو تنتابه

واملقصد املتناقض مفيد يف كرس الحلقات العصابية املفرغـة التـي سـببها القلـق التـوقعي، 

  فالشاب يعرق بغزارة كلام تعرض للدخول يف مواقـف اجتامعيـة، " فرط النية"والتفكري املفرط 
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ًلقـد أفـرزت عرقـا ميـأل : أنه يرغب يف العرق، وكان من بني تعليامته القول" فرانكل"يخربه 

ًجالونا من قبل، ولكن اآلن أريدك أن تصب من العرق ما ميـأل عـىل األقـل عرش جالونـات، 

وبالطبع عند مساواة هذه بتلك فإن الشاب يستطيع أن يقوم بذلك فعبثية املهمة ستؤدي 

   )Frankl, 1973, p.223( . كرس الحلقات املفرغةإىل

فاملقصد املعاكس أو املناقض يتعامل مع األعراض، وهو طريقة تشجع املريض عـىل أن 

يعرض نفسه للمواقف املخوفة، ولكن من غـري حـدوث نتائجهـا املتوقعـة، وبـذلك تـنكرس 

، ص 1990باترسـون، (.ء الخـوف أو القلـق املتوقـعالدائرة املفرغة، ويؤدي ذلـك إىل انطفـا

487(   

وبالتايل يتمكن صاحب املشكلة من إعامل فكره وتطويع إرادته لتكوين املعاين البنائية 

   )252، ص 1996العايش، (. Constructive meaningالجديدة 

  :Dereflection) تشتيت الفكر( رصف التفكري -2

ضطرابات الجنسية وصعوبات النـوم واضـطرابات القلـق، وتستخدم هذه الفنية عند اال

حيث تتم إعاقة الغرائز والعمليات اآللية ومنعهـا عـن طريـق املالحظـات الذاتيـة املبـالغ 

إن الهدف مـن رصف التفكـري هـو كرس هـذه الـدائرة العصـابية عـن طريـق سـحب . فيها

 Victor Frankl (.عصـابًمفاهيم العمالء بعيدا عن األغراض أو عن العمليـات التاليـة لل

Institut(  

واملريض يجب أن يرصف تفكريه عن قلقه التوقعي إىل يشء آخر، وخالل عمليـة رصف 

ُالتفكري ميكن للمريض إغفال عصابه عن طريق تركيز انتباهه بعيدا عن ذاته، ويتوجه نحو 

مكاناتـه الشخصـية، ورصف حياة مفعمة باملعاين املمكنة، وبالقيم ذات الجاذبية الخاصة إل

ًالتفكري يستبدل بالنشاط الخاطئ نشاطا صائبا أو فعاالً   ) 481، ص 1990باترسون، ( .ً

  :Socratic dialogue   الحوار السقراطي -3

يعترب أحد الفنيات األساسية للعالج باملعنى، فيه يقوم املعالج بطرح أسئلة عديدة عـىل 

 الشخصية ذات املعنى لديه والوسائل التي ميكن املريض تجعله يستطيع أن يكتشف القيم

بها أن يحقق هذه القيم، كام يطرح أسئلة مصممة لتوضيح أن االختيار دامئًا متاح ملعايشة 

ًالقيم الذاتية الشخصية ومعنى الحياة، حتى لو كان هـذا االختيـار محـدودا باتجـاه الفـرد 

  ) 336، ص 1998ض، معو( .الوحيد الذي يتخذه نحو املرض أو نحو الحياة
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ويجب أن يتجنب املعالج باملعنى الوجـودي فـرض فلسـفته عـىل املـريض، وأال يكـون 

وال للتـصـور .  وال تـحـول مـضـاد للفلـسـفة الشخـصـيةTransferenceهـنـاك عملـيـة تـحـول 

الشخيص للقيم وفرضها عىل املريض، بسبب أن مفهوم املسئولية يعنـي أن يكـون املـريض 

ر املعـالج الوجـودي هـو أن يجعـل املـريض يجـرب أو يخـرب هـذه مسئوالً عن نفسه، ودو

  ) 479، ص 1990باترسون، (.املسئولية

ومن مهامت املعالج، مهمة رفع درجـة الـوعي باملسـئولية لـدى العميـل وأن حريـة األداء 

تعني أن اإلنسان يعيش يف الحياة، وهذا التكنيك وفلسفته تعني عملية توجيه بواسطة األسئلة 

الذي شخصه " سقراط"ة الدقيقة من حيث املعنى املراد، وهذا األسلوب كان قد قدمه الواضح

  Spiritual midwifery . (Victor Frankl Institut)" الوالدة الروحية"كنوع من أنواع 

  ): الروحي(دور املعالج باملعنى الوجودي 

  : يتمثل دور املعالج باملعنى الوجودي فيام يأيت

ضح للمريض وأن يقنعه بأن الحياة لها معنى ولهـا داللـة بالنسـبة لـه، وسـتظل أن يو .1

  .كذلك حتى آخر لحظات حياته

 .مساعدة املريض عىل تحويل يأسه إىل أمل ومحنته إىل إنجاز إنساين .2

يساعده عىل حل أية مشكالت نفسية لوعيه عن طريق تبصـريه بهـا ومسـاعدته عـىل  .3

 .لوعي بالذات لفض أثر الكبتاكتساب فهم الذات، واملزيد من ا

وعند استخدام املعالج املقصد املتناقض، عليه أن يعمل عىل ابتعاد املريض عن كل ما  .4

ًيثري قلقه حتى تتحسن األمور، األمـر الـذي غالبـا مـا يحفـز املـريض عـىل إتيـان هـذا 

ـز  ـالج كرـم ـدي املـع ـه يف تـح ـرد رغبـت ـك أو ملـج ـىل ذـل ـه ـع ـات قدرـت ـا إلثـب ـل، إـم الفـع

  )327 – 326، ص 1989الطيب، (.للسلطة

عند استخدامه فنية الحوار السقراطي، عىل املعـالج أن يقـوم بطـرح أسـئلة مصـممة  .5

  .بدقة تجعل املريض باستطاعته أن يكتشف بنفسه القيم الشخصية ذات املعنى

وعند استخدامه فنية رصف التفكري، عىل املعالج العمـل عـىل كرس الـدائرة العصـابية  .6

 Victor(.ًاهيم العمـالء بعيـدا عـن العمليـات التاليـة للعصـابعن طريق سحب مف

Frankl Institut(  

أن يجعل العميل يفكر يف دور اآلخرين يف األفعال التي تصدر عن العميل، ثم يحـاول  .7

  املعالج مع تقدم عملية املساعدة أن يجعل العميل يخترب مصداقية اإلطار القيمـي يف 
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يف محاولة ملسـاعدة العميـل عـىل زيـادة " تشاف الذايتاالك"حياته والذي يطلق عليه 

  )  العالج الوجودي–مجلة العلوم االجتامعية ( .االستبصار وإعادة بناء اإلطار القيمى

  : خالصة وتعقيب

تتعامل مع اإلنسان عند محطات معينة، أهمهـا " فرانكل" إن طريقة العالج باملعنى عند -

  .شكالت التي تحيط به مثل املوت واملعاناةالبحث عن املعنى يف امل

 يتهم البعض العالج باملعنى الوجودي بأنه مينح املريض املعنـى والحقيقـة هـي العكـس، -

ألن املعنى ال ميكن أن يعطى بواسطة املعالج، بل إن املريض يلزم أن يجـده، حيـث إن 

  )286، ص 1989الطيب، (". روشتات"العالج باملعنى الوجودي ال يوزع تذاكر طبية 

 يتطلب العالج باملعنى الوجودي قدرات مهنية يجب أن يكتسبها املعالج، فالعالج يرتكـز -

عىل مقدرة املعالج عىل فهم العامل الذايت للعميـل ثـم مسـاعدته عـىل التفكـري الـذايت، 

ف وهذا األمر قد ال يتحقق يف الكثري من املامرسني، فضالً عـن أن هـذه العمليـة تسـتنز

الجـهـد والوـقـت والكـثـري ـمـن الـقـدرات املادـيـة والبرشـيـة، ويف ـظـل التزاـيـد املـضـطرد 

للمشكالت اإلنسانية، ولحدودية املوارد البرشية يف مواجهة ذلك يصبح هذا النـوع مـن 

ـاة اإلنـسـانية املتـسـمة  ـات الحـي ـق ـمـع معطـي ـذي يتواـف ـم بالـقـدر اـل الـعـالج ـغـري مالـئ

 ) العالج الوجودي–مجلة العلوم االجتامعية (.بالرسعة

 يقوم العالج باملعنى الوجودي بعملية تعليمية للمفاهيم القيميـة وكـذلك واملصـطلحات -

ليسـت موجهـة للمعـالجني " فرانكـل"الفلسفية للوجو، كام أن من املالحظ أن كتابات 

 .وإعدادهم، ولكنها تتجه بقدر كبري إىل املرىض أنفسهم

 أطر فلسـفية عنـد صـياغة املفـاهيم واملصـطلحات،  يعتمد العالج باملعنى الوجودي عىل-

 .يصعب إخضاعها للواقع التجريبي

" فرانكل"ومع ذلك ال ميكن إغفال الجانب اإليجايب لهذا النوع من العالج، فقد استطاع 

وغريه ممن استخدموا اللوجو، أن ينجحوا يف عالج كثري مـن الحـاالت، والتـي كانـت تعـاين 

  .ية مثل االكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم واملشكالت الجنسيةًكثريا من املشكالت النفس
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  الباب الثاين 

  الدراسة التطبيقية
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  الفصل السابع 

  برنامج مجموعات املواجهة لتحسني مفهوم الذات لدى املسنني

    

  

  )منوذج لنظرية اإلرشاد املتمركز حول العميل(

   املواجهة  برنامج مجموعات-

   األساس النظري للربنامج -

   نشأة وماهية هذا الربنامج -

   ماذا يحدث يف مجموعات املواجهة؟ -

   أهداف الربنامج -

   خصائص الربنامج -

   املستفيدون من هذا الربنامج -

  ) عرش جلسات( جلسات الربنامج -

   عقبات قابلت الباحث يف هذا الربنامج -

   توصية الباحث - 
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  مقدمة حول الربامج اإلرشادية 

  

ـبـدأت الدراـسـات الرتبوـيـة والنفـسـية تتـجـه يف اآلوـنـة األـخـرية نـحـو اـسـتخدام اـلـربامج 

  .اإلرشادية، وهذا يعنى االنتقال من مرحلة التشخيص إىل مرحلة التدخل اإلرشادي

  :ومن هذه الربامج اإلرشادية

 مدرسية، وهو موضوع الفصل الثامن، والذي يهـتم بالجانـب الرتبـوي يف برامج إرشادية. 1

املؤسسات التعليمية املختلفة، وتعالج بعض املشكالت املدرسية التي تصل كل مشـكلة 

التـأخر الـدرايس، : فيها إىل مستوى الظاهرة التي يجب التصدي لها، وعىل سـبيل املثـال

يقوم بها عادة املرشـد الطـاليب باملدرسـة أو العنف يف املدارس، وغريها من املشكالت، و

ما يسمى باألخصايئ النفيس املدريس، وتختلف مسميات هذا املرشـد مـن بلـد ألخـرى، 

ويقوم مبساعدته كل من مدير املدرسـة واللجنـة القامئـة عـىل تخطـيط وإدارة الـربامج 

  .اإلرشادية باملدرسة

فة يف نـواحي الحيـاة، ويقـوم بهـا عـادة برامج اإلرشاد النفيس، والتي تستخدم يف املختل. 2

 .املرشد النفيس أو الباحث املؤهل لذلك

ًوتبني هذه الربامج جميعا عىل نظرية أو أكرث من نظريـات اإلرشـاد الـنفيس، وتسـتمد 

ًفنياتها من هـذه النظريـات والتـي متثـل جهـدا إنسـانيا طـويالً، مثـل النظريـة السـلوكية،  ً

  .ول الذات وغريهاموالنظرية املعرفية والتمركز ح

  : أهداف برامج اإلرشاد النفيس

  : ُتستمد أهداف الربامج اإلرشادية النفسية من أهداف اإلرشاد النفيس ومن بينها

 مـع ظـروف الحيـاة الصـعبة، Adjustmentعـىل التوافـق ) املسرتشد(مساعدة العميل . 1

الـة أو إنقـاص والعمل عىل زيادة رقعة املساحة السوية لديـه عـىل حسـاب محاولـة إز

  .سوء التوافق

 .أن يفهم العميل نفسه، ويحدد مشكلته، ومساعدته يف أن يتخذ قراراه بنفسه. 2

 .Self – esteem وتقدير الذات Self – actualizationالعمل عىل تحقيق الذات . 3

: انظـر الفصـل األول(.إنقاص درجات القلق والتوتر والتي تحجب رؤيـة األمـور بوضـوح. 4

   )اإلرشاد النفيسأهداف 
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والربامج اإلرشادية التالية تم تطبيقهـا عـىل عينـة مـن املسـنني، وميكـن تطبيقهـا عـىل 

  .عينات أخرى من مراحل عمرية مختلفة

وهذه الربامج التي بني أيدينا، يجب أال نطلـق عليهـا بـرامج إرشـادية منوذجيـة، ولكـن 

تـي ميكـن السـري عـىل منوالهـا أو علينا أن نطلـق عليهـا منـاذج مـن الـربامج اإلرشـادية وال

  .تطويعها من قبل الباحثني واملهتمني بهذا الشأن

ومتثل هذه الربامج اإلرشادية خطوة أولية متواضعة، فالطريق طويل، وهى متثل البنيـة 

  .األولية يف هذا الطريق

وقد حرصت يف هذه الربامج عىل أن يتم بناء كل برنـامج إرشـادي عـىل أسـاس نظريـة 

  .   نظريات اإلرشاد النفيس، واستخدام فنياتها وتوظيفها يف شكل تطبيق عميلمعينة من

  .وميكن للمامرسة أن تفرز إيجابيات وسلبيات ميكن االستفادة منها مستقبالً

                  

     

  برنامج مجموعات املواجهة 

  لتحسني مفهوم الذات لدى املسنني 

  اإلرشاد النفيس عن طريق جامعات املواجهة 

ter GroupEncoun  

  

  : برنامج مجموعات املواجهة

ًيتضمن برنامج مجموعات املواجهة املستخدم يف هـذه الدراسـة عـددا مـن العمليـات 

املختلفة التي تساعد املسنني يف التعبـري عـن أنفسـهم بحريـة وإطـالق انفعـاالتهم، وفهـم 

 إىل أنفـسـهم والتـعـرف ـعـىل ذواتـهـم ومواجـهـة أنفـسـهم، والتـحـول ـمـن املواـقـف الـسـلبية

املواقف اإليجابية واملواجهة اإليجابية مام يحقق لهم الرضا عن حياتهم وأنهم ما يزال لهم 

  .أهمية وفائدة بالنسبة لآلخرين
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ومن خالل هذا الربنامج يستطيع املسن أن يفرغ الشـحنات االنفعاليـة، ويـتعلم كيـف 

ف املصـارحة بينـه يواجه املشكالت بحلول مقرتحة بدالً من تخزينها وكيـف يتعـرض ملواقـ

وبني األعضاء مام يؤثر عىل مفهومه لذاته من الجوانب املختلفة مـام يـؤدى إىل أن يعـيش 

  .ًحياة أكرث توافقا عن ذي قبل

  : األساس النظري للربنامج

 Carlالتـي ضـمنها كتابـه " كـارل روجـرز"قام هذا الربنامج عىل أساس خربات كل من 

Rogers on encounter groups, 1970، ميلـر"و" يـالوم"و" ليربمـان" وخربات كـل مـن "

 ودراسـات سـابقة لكـل Encounter groups: First facts, 1973والتي جاءت يف كتابهم 

 ,Midiffer & Zoff" ميـدفري وزوف"  وBengafield et al 1976مـن بنجافيلـد وزمالئـه 

 ,Davison & Neal, 78, Croghan" كروجهـان"، وVaccaro, 1990" فاكـارو"،و1983

  .م 1990، رسى 1987 ، الرفاعي 1974

يف العـالج املتمركـز عـىل العميـل " كـارل روجـرز"ويستند هذا األسـلوب عـىل نظريـة 

Client – centered therapy أو العالج غري املوجـه non – directive psychotherapy 

ً مسـتندا يف والذي يضع مسئولية العالج وتوجيهه ونتائجه عىل العميل وليس عىل املعـالج،

ذلك عىل وجود دافع عنـد الفـرد نحـو التكيـف والنمـو وهـذا الـدافع هددتـه الرصاعـات 

والسدود االنفعالية، لذلك يستهدف العالج إزالة هـذه السـدود االنفعاليـة وتحريـر الفـرد 

  .للوصول إىل الشخصية الطبيعية

  : نشأة وماهية هذا األسلوب

 Kurt 1947عـام " كـورت ليفـني "  تعـود إىل أن فكرة مجموعات املواجهة" روجرز"ذكر 

Lewin والذي يعترب من أشهر علامء النفس، حيـث عمـل يف معهـد للتكنولوجيـا مـع زمالئـه ،

وطالبه، حيث طوروا فكرة التدريب عىل مهارات العالقـات اإلنسـانية كأسـلوب تربـوي، وقـد 

 Bethel ذلك يف كل مـن  أي النهوض من أجل الرتبية، وقد كانT-groupسمى يف بادئ األمر  

بقليـل اسـتمر الـذين عملـوا معـه يف مجموعـات التـدريب " ليفني " ، وعقب وفاة Maineو 

Training groupsوكانوا يف جامعة ميتشيجان ، Michigan .  (Rogers, P.2, 1970)   

أن  يف دراسته حول نشأة مجموعات املواجهة حيـث ذكـر Croghan" كروجهان"كام أشار 

   ,Kurt Lewin, Ronald Lippitt" ليالند برادفـورد"و" رونالد ليبيت"و" كورت ليفني"كالً من 
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and Leland Bradford قد بدءوا أول مجموعة تدريب يف ورشة عمل صيفية للعالقـات ،

، وقـد أدرجـت مجموعـات New Brtain, Connecticut يف كل مـن 1946اإلنسانية عام 

، والـذي Sensitivity training" تـدريب املشـاعر واألحاسـيس"املواجهة تحت ما يسـمى 

ـات أو مجموعــات النمــو  ـة مجــال مجموعــة املواجـه ـرب مــؤرشا لبداـي  Growingًيعـت

group.)Croghan, 1974, P.438(  

ومجموعات املواجهة عبارة عن مجموعات للتـدريب عـىل مهـارة العالقـات اإلنسـانية 

وا طبيعة تفاعالتهم مع اآلخرين، حيـث يشـعرون أنهـم والتي يتعلم فيها األفراد أن يالحظ

قد أصبحوا أكرث قدرة عىل فهم أساليبهم الخاصـة، وأن كـالً مـنهم سيصـبح أكـرث كفـاءة يف 

   )Rogers, 1970, P.3(.التعامل مع املواقف املختلفة

يربمـان ل"كام أنها مجموعـات تزيـد مـن قـوة االتصـاالت بـني أعضـائها، حيـث أوضـح 

أن هذه املجموعـات تحـاول أن تزيـد مـن االتصـاالت املكثفـة، وهـى مجموعـة " وآخرون

ً عضوا، وهذه املجموعات تؤدى إىل أسـلوب املواجهـة التفـاعيل، 20 - 6صغرية تتكون من 

كام أنها تركز عىل سـلوك األعضـاء وتعتمـد عـىل املكاشـفة واألمانـة واملواجهـة الشخصـية 

  )Lieberman et al, 1973, P.4(.عبري العاطفي القوىواالنكشاف الذايت والت

ًوتقيض املجموعات معا وقتا معينا وىف مكان واحد، يواجهون مشكالتهم، فقد أشار كل  ً ً

 إىل أن مجموعـات املواجهـة عبـارة عـن Davison & Neal" 1978دافسـون ونيـل "مـن 

ًن الـزمن معـا للعـالج، وألهـداف تربويـة مجموعات صغرية من املشاركني، ميضون مدة مـ

ًوتتم املواجهة بينهم الختيار عالقاتهم الشخصـية، حيـث يطـورون غالبـا مشـاعرهم تجـاه 

 & Davison (.أنفسهم وتجاه اآلخرين، كام أنهم يرتجمون هـذه املشـاعر بشـكل إيجـايب

Neal, 1978, P.652(  

أعضـاء مجموعـات املواجهـة، فقـد أما فيام يخص التغلب عىل املشكالت التـي تواجـه 

أن أعضاء املجموعة يتعلمون من خالل برنـامج مجموعـات املواجهـة، " الرفاعي"أوضحت 

ًكيفية التغلب عىل املشكالت التي تـواجههم يف حيـاتهم، حتـى تصـبح حيـاتهم أكـرث ثـراء 

ًوسعيا لتحقيق كل ما هـو ذو قيمـة، مـام يسـاعدهم عـىل التوافـق السـليم مـع أنفسـهم 

  ) 60، ص 1987الرفاعي، ( .تمعهمومج

وقد استخدم هذا األسلوب بأسامء متعددة،  تعطى فكرة عن استخدامها الواسع، فقـد 

  : ًبعضا من مسمياتها وهي" كارل روجرز"ذكر 
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  .عالقات اإلنسانية، حيث تؤكد عىل مهارات الT-group مجموعة التدريب -

، وهـى التـي تؤكـد عـىل النمـو الشـخيص ومنـو Encounter group مجموعة املواجهـة -

 .وتحسني االتصاالت والعالقات بني األشخاص من خالل عمليات الخربة

 حيـث تؤكـد عـىل Sensitivity training group جامعة تـدريب األحاسـيس واملشـاعر -

  )Rogers,1970, P.4( .االلتحام بني األشخاص يف املجموعة

ـيرس  ـو اـمل ـة ـه ـة املواجـه ـد مجموـع ـاهم Facilitatorوقاـئ ـل والتـف ـيرس التفاـع ، أي ـم

ًوالعالقات بني األعضاء، وللمعالج مسئولية قيادية تنجيل أساسا يف تسهيل التعبري الحر لدى 

خ ًأعضاء الجامعة مـن املشـاعر واألفكـار، ووظيفـة القائـد املـيرس أساسـا هـي تهيئـة املنـا

ًالعالجي اآلمن نفسيا، وهـو مشـارك نشـط جـاهز عنـد الحاجـة إليـه، صـادق يف مشـاعره 

 .واتجاهاته، صـبور متعـاطف، متقبـل ألعضـاء الجامعـة كـل عـىل حـدة، وللجامعـة ككـل

  )140،ص1990رسى،(

 -فقد أوضح لنـا أن املـيرس يجـب أن يسـتمع بكـل اهـتامم " روجرز"ومن خالل خربة 

 فرد وهو يعرب عن نفسه، وأن هذا العضو وهو يتحدث فكأمنا يقول  إىل كل-بقدر اإلمكان 

، وأن يعمـل املـيرس عـىل إيجـاد املنـاخ Validate person" أنا شـخص صـادق"عن نفسه 

النفيس اآلمن لكل عضو، وأن يشعر كل عضو بأن ما يحـدث داخـل مجموعـات املواجهـة، 

  )Rogers, 1970, P.47(. إمنا يحدث منه أو من خالله

إىل أن امليرس يف مجموعات املواجهة، يحاول أن يبلور " دافسون ونيل"كام أشار كل من 

مشاعر أعضاء املجموعة، حيث من املفرتض حدوث عملية منو للمجموعـة، خاصـة عنـدما 

  )Davison & Neal, 1978, P.529 (.يواجه األعضاء انفعاالتهم بصدق وأمانة

أن مـن أهـم الحاجـات النفسـية التـي تـدفع النـاس إىل االنضـامم إىل " روجرز"ويذكر 

مجموعات املواجهة، الحاجة إىل تكوين العالقات، وهـذه العالقـات تتكـون يف مجموعـات 

املواجهة، وهي عالقات حقيقيـة ومفتوحـة، ويشـتاق الفـرد إىل املشـاعر والعواطـف التـي 

ون مراقبة لها أو حجر عليها من جانب مـراقبني تتولد من هذه العالقات بشكل تلقايئ وبد

آخرين، وهذا يعطيه األمل يف تحقيق الرضا والثقة بالنفس من خـالل خرباتـه يف مجموعـة 

  ) Rogers, 1970, P.11( .املواجهة

  ماذا يحدث يف مجموعات املواجهة؟ 

العمليات التي تحـدث يف مجموعـات املواجهـة والتـي أوردهـا يف " وجرزر"لقد أوضح 

  : مراحل متتابعة وهى
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  ): Milling aroundمرحلة التجمع (مرحلة االرتباك والرتدد 

ًارتباك طبيعي حيث ال يعرفون بعضهم بعضا، وقد يقـرتح أحـد األعضـاء اقرتاحـا مثـل ً :

ارف يف وقت ما من الحوار، حيث يظهر ًأعتقد أنه يجب أن نقدم بعضنا بعضا، ويحدث تع

من سيخربنا ماذا نفعل؟ من املسـئول عنـا؟، وىف : من خالل الحوار موضوعات متفرقة مثل

البداية يوضح امليرس أن الجامعة تتمتع بحرية كاملة وأنه ال يوجـد مـن يحـدد وجهتهـا أو 

  .ألمريتحمل مسؤولياتها، وهذا يؤدى إىل االرتباك وهو أمر طبيعي يف بادئ ا

  :مرحلة مقاومة للتعبريات واستكشاف الشخصية

 Resistance to personal expression or exploration 

حيث يطلب من األعضاء كتابة بيان ببعض املشاعر لديهم والتي ال يرغبون يف اإلفصـاح 

عنها داخل املجموعة، ويف هذه املرحلة نالحظ وجود عدم الثقـة يف املجموعـة لدرجـة أن 

  .رد أو عضو يجد صعوبة يف كشف مشاعره الشخصيةكل ف

  Description of past feeling: مرحلة وصف املشاعر السابقة

حيث يصف الفرد مشاعره السابقة، والتي تسبب له اإلحباط، أي وجود مشاعر تحتـاج 

  ....إىل نقاش وحوار عميق، مثل مواجهة الفرد ملشكلة معينة ووصف مشاعره تجاه ذلك

  Expression of negative feeling: ن املشاعر السلبيةالتعبري ع

يتمثل يف رفض أحد أعضاء املجموعة أن يقدم نفسه، وهذا موقف سلبى تجـاه أعضـاء 

ًاملجموعة، وتتمثل هذه املشاعر السلبية أيضا يف الهجوم ضـد أحـد األعضـاء حيـث يتهمـه 

سـه، وىف هـذه املرحلـة، أعضاء املجموعة بعدم التعاون مع املجموعـة واالنغـالق حـول نف

  ).her and nowهنا واآلن (تبدو املشاعر السلبية أسهل يف التعبري عن اإليجابية 

  :اكتشاف التعبري عن األشياء التي لها مغزى شخيص

Expression and exploration of personality   

وعـة كـام يدرك الفرد أنه جزء من املجموعة، ويبدأ بناء نوع من الثقة بينه وبـني املجم

  .أنه يقوم بتعريف املجموعة أدق األشياء إىل شخصه
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  The development of capacity in group: منو القدرة العالجية يف املجموعة

يبدأ الفرد يف إظهار مقدرة طبيعية وتلقائيـة تجـاه آالم ومعانـاة اآلخـرين، يحـاول كـل 

ً تواجهه، ويبذلون جهدا كبريا يف منهم مساعدة غريه يف التغلب عىل املشكالت الفردية التي ً

محاولة فهم إحدى املشكالت التي تعرض لها أحدهم بالتفصـيل، ومحاولـة تقـديم العـون 

  .واملساعدة له حتى يتمكن من حل مشكلته

   acceptance and the beginning of change–Self :   تقبل الذات وبداية التغري

 عن أنفسهم يجب أن يكون بدايـة التغيـري، يشعر كثري من أفراد املجموعة أن رضاءهم

أنا شخصـية مسـيطرة تحـب : قول أحد األفراد: وهذا التغيري يكمن يف العالج النفيس، مثال

ًالسيطرة عىل اآلخرين، أعرتف حقا أن بداخيل طفالً صغريا، أنـا هـذا الطفـل بجانـب كـوين  ً

  .غيري هو بداية الت- يف حد ذاته -هذا االعرتاف ! ًمديرا مسؤوالً 

   Confrontation:   املواجهة

وتتمثل املواجهة هنـا كنـوع مـن التفاعـل بـني األعضـاء ومواجهـة بـني شـخص وآخـر، 

واملواجهة يف معظمها عبارة عن عرض بعض أفراد املجموعة ألخطائهم نحو موضوع معني، 

  .واملطلوب مواجهة هذه األخطاء بشكل إيجايب ومبوضوعية

  :  ندة خارج جلسات املجموعةالعالقة املساعدة أو املسا

 The helping relationship outside the group  

  .حيث يقوم أعضاء املجموعة بتقديم املساعدة ألحد أفرادها وذلك خارج املجموعة

    The basic encounter:   املواجهة األساسية

اديـة حيث يتقارب األفراد داخل املجموعة ويحدث بينهام اتصال مبارش بطريقة غـري ع

ًوغري مألوفة يف الحياة العادية، وهذا ميثل تغيريا رئيسـيا وجوهريـا لخـربة املجموعـة، كـام  ً ً

يقول أحد األفراد لفرد آخر يف املجموعة، مل أشعر من قبل بحرج حقيقي يف نفيس نحو آالم 

  .شخص آخر، ولكنني بالفعل أشعر اآلن أنني معك وأشاركك فيام أنت فيه
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  The expression of positive feeling:   ر اإليجابيةالتعبري عن املشاع

التعبري عن املشاعر يف شكل عالقـات، شـعور متزايـد بالـدفء، وتتميـز روح املجموعـة 

باإليجابية، مع مالحظة أن الرصاحـة وثقـة أفـراد املجموعـة يف بعضـهم الـبعض، تجعلهـم 

  .يضمدون جراح شخص آخر يعاىن من مأساة مريرة

  Behavior change in the group:  املجموعةتغيري السلوك يف

يحدث تغيري يف اإلميـاءات، وىف الصـوت، وظهـور تفكـري مـدهش، ومسـاعدة اآلخـرين، 

الشعور بالتلقائية، التعبري عن الذات بحرية، الثقة بالنفس، عالقـات عميقـة مـع اآلخـرين، 

  )Rogers,1970,PP.15-39 (الرغبة يف مساعدة اآلخرين

  : أهدف الربنامج

 مساعدة املسنني عىل التعرف عىل مفهوم الذات الواقعي ونبذهم مفهوم الذات السـلبي -

  .تجاه الجوانب الجسمية واألرسية واالجتامعية والشخصية واألخالقية

 مساعدة املسنني عىل أن يعيشوا ما تبقى من حياتهم يف رضا عن الذات مام يحقـق لهـم -

ًتكيفا نفسيا ً. 

يفهم املسن ذاته وعليه أن يتزود بالقدرة عىل حل مشكالته ومواجهة ذاته واآلخـرين  أن -

 .عىل أساس من الرصاحة واملكاشفة واملواقف اإليجابية

 . أن يتقبل املسن واقعه وأن يتعرف عىل جوانب النقص لديه ويحاول تغيريها إىل األفضل-

 .شاركهم ويتعاطف معهم أن ينبذ الرنجسية ويتفاعل مع اآلخرين ويتقبلهم وي-

  : خصائص الربنامج

  .يف التمركز حول املسرتشد" كارل روجرز" يستند الربنامج إىل نظرية -

 . ميكن تطبيقه عىل جامعات مختلفة ومراحل عمرية مختلفة-

 . يطبق يف إطار جامعي يعالج أكرث من شخص يف نفس الوقت-

الت وانفـعـاالت، وأن أعـضـاء  ـيـؤدي إىل تفـجـري ـمـا ـبـداخل أعـضـاء املجموـعـة ـمـن مـشـك-

 .املجموعة ال تنظر إىل صاحب الشكوى نظرة املتفرج بل بنظرة املشارك

 . يتأثر بقوة ضغط الجامعة وليس بقوة ضغط املعالج كام يف العالج الفردي-
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 ميرس التفاهم والتفاعـل والعالقـات يف جامعـة Facilitator أن املرشد يقوم بدور امليرس -

 .املواجهة

 .عد عىل الوقاية من الرصاعات النفسية ويتناول االتجاهات والقيم بالتعديل والتغيري يسا-

  : املستفيدون من هذا الربنامج

أعد هذا الربنامج لتحسني مفهوم الذات لدى املسـنني الـذين يعيشـون يف دور املسـنني 

ويحـتـاجون ملعوـنـة نفـسـية، حـيـث إن مفـهـوم اـلـذات ميـثـل حـجـر الزاوـيـة يف الشخـصـية 

 إىل أنه عىل الرغم مـن أن مفهـوم الـذات ثابـت 1951" كارل روجرز"نسانية، وكام يشري اإل

إىل حد كبري إال أنه ينمو وميكن تعديله وتغيريه عن طريق اإلرشاد والعالج النفيس املتمركز 

حول العميل الذي يؤمن بأن أحسن طريقة إلحداث تغيـري يف السـلوك تكـون عـن طريـق 

  .هوم الذاتإحداث تغيري ما يف مف

ويف إطار ذلك تم وضع هذا الربنـامج ويتضـمن عرش جلسـات تحتـوى عـىل عـدد مـن 

املناشط املعينة والتي تركز عىل الوعي بالذات الواقعية وتحسني التوافق بوجه عام والـذي 

  .ينعكس عىل تحسني مفهوم الذات

  .جموعةوتتمثل الجلسات يف جلسة واحدة أسبوعيا وملدة ساعتني تتخللها راحة للم

ويف الجلسة األوىل يتم القياس القـبيل، وذلـك بتطبيـق مقيـاس تيـنيس ملفهـوم الـذات، 

وهذا املقياس نفسه يتم تطبيقه بعد االنتهاء من  الربنامج وذلك لقياس التغيري الناتج عـن 

  .الجلسات اإلرشادية

ومـن خـالل خربتـه " كـارل روجـرز"قام برنامج مجموعات املواجهة عىل ضـوء نظريـة 

أن املجموعـات " روجرز" حيث ذكر Encounter groupsتوجيهاته التي وردت يف كتابه و

هي مجموعات للتـدريب عـىل مهـارة العالقـات اإلنسـانية والتـي يـتعلم فيهـا األفـراد أن 

يالحظوا طبيعة تفاعالتهم مع اآلخرين، حيث يشعرون أنهم قـد أصـبحوا أكـرث قـدرة عـىل 

 املجموعة، والتأثري الـذي يقـع عـىل كـل واحـد مـنهم فهم أساليبهم الخاصة ووظائفهم يف

  )Rogers,1970,P.3( .وسيصبحون أكرث كفاءة يف التعامل مع املواقف املختلفة



  ب الثاين                                                                               دليلك لربامج األرشاد النفيسالبا
  

- 202 - 
 

  : جلسات الربنامج

  : وتتكون من عرش جلسات وهي كالتايل

  .يتم فيها القياس القبيل :الجلســـــــة األوىل

  .لوبجلسة توجيهية ورشح أهداف األس :الجلـســـة الثانـيـــة

  .التعارف بني األعضاء :الجلـســـة الثالـثـــة

ــة   .مرحلة وصف املشاعر السابقة والوعي بالذات :الجلســـة الرابـع

ـة ـة الخامـس   ).إنجازات املسنني وتحقيق الذات(أهمية اإلنسان يف املجتمع  :الجلـس

ـة ـة السادـس   .استكشاف الذات :الجلـس

  . مفهوم الذاتالرضا عن الذات وبداية تحسني :الجلســة الســابعة

ــة   .املواجهة اإليجابية :الجلســـة الثامـن

  .تغيري األدوار :الجلـســة التاـســعة

  .القياس البعدي: الجلـســة الـعــارشة

  : الجلسة األوىل

لقد سبق الجلسة األوىل مدة ستة أشهر، تردد فيها الباحث عىل املسنني يف دور ضـيافة 

، ولكنها حققت الهدف وهو أن يصبح هناك املسنني املختلفة، وهذه املدة قد تكون طويلة

قبول بني أفراد العينة للباحث، وهي فرتة رضورية حيث حرض فيها الباحث بعض الحفالت 

الخاصة باملسنني يف هذه الدور، عىل سبيل املثال، تقوم دار هدية بركـات بالقـاهرة بعمـل 

كلـامت مـن : حيث يـتم فيـه بعـض األنشـطة مثـل) ذكور وإناث(احتفال شهري للمسنني 

جانب املسئولني بالدار، أو بعض املسنني املقيمني، وتقديم الحلوى واملرشوبـات لهـم، فهـو 

  .مبثابة تجديد األيام وتنشيطها بالنسبة لهم

قام الباحث بتوزيع مقياس تينيس ملفهوم الذات عىل أفـراد العينـة، : ويف الجلسة األوىل

رشوبات املثلجة والساخنة حسب طلـب كـل وذلك مللء بياناته وحل أسئلته، مع تقديم امل

  .منهم

ًانتهت هذه الجلسة بجمع االستامرات من الجميـع تـدريجيا مـع تحديـد ميعـاد آخـر 

  .للجلسة الثانية، وطلب من الجميع تجهيز أي استفسارات لإلجابة عنها
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  توجيهية ورشح أهداف األسلوب: الجلسة الثانية

  : إجراءات افتتاح هذه الجلسة

ًلباحث بالرتحيب بأعضاء املجموعة واحدا واحدا، أي كل منهم عىل حدة قام ا- ً.  

ً قام الباحث بإعطاء نبذة عن الربنامج، وأنه قد استخدم كثريا من قبل الباحثني يف الداخل -

والخارج، وهو يساعد كل أعضاء املجموعة عىل إزالة ما يعوقهم من مشـكالت نفسـية 

 .أو اجتامعية

 : جموعة عىل ما ييل ركز الباحث مع امل-

أن املعلومات يف هذه الجلسات التي يدىل بها أعضاء املجموعـة سـوف تبقـى رسيـة * 

  .ضمن موضوع البحث

ُيجب االحتفاظ بأرسار الجلسات فيام بينهم، أي يحتفظ بالرسية التامة لكل ما يـدور * 

ر داخل الجلسات العالجية وأال يطلع أحـد مـن خـارج املجموعـة عـىل هـذه األرسا

  ً.نهائيا

أن نتائج هذه الدراسة والتي سوف نحصل عليها بعـد االنتهـاء مـن تطبيـق الربنـامج * 

  .سوف تستخدم لتقييم صالحية هذا الربنامج يف تعديل السلوك

 قام الباحث بتعريفهم عىل أسلوب العمل بهذا الربنامج مـن حـوار ومناقشـة ومصـارحة -

  ....وملء استامرات

أن نجاح هذا الربنامج سيساعدهم عىل فهم قـدراتهم وإمكانـاتهم  أكد الباحث لهم عىل -

  .ودفع ذاتهم بشكل عام، وسوف يعمق الصداقة بينهم

 قام الباحث بالتعرف بأهمية األنشطة التي سيتم استخدامها يف هذا الربنـامج، واالختيـار -

  .الحر من جانبهم ملا يناسبهم من هذه األنشطة

ًنامج ككـل وزمنـه أسـبوعيا وعـدد جلسـاته وتحديـد موعـد  كام قام بتعريفهم بزمن الرب-

  .ومكان هذه الجلسات

  :  ومن األسئلة التي أثريت من جانب املشاركني يف هذه الجلسة ما ييل-

  .يعني إيه مجموعات املواجهة* 

  .هل الربنامج ده هيكلفنا فلوس ورسوم* 

  .عايزين نسرتيح وقت ما نعوذ* 
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ه األسئلة، وطأمنهم بأنه بدون مقابل وال يوجد هنـاك إجبـار  وقام الباحث بالرد عىل هذ-

  .عىل االشرتاك أو االستمرار فيه

 قام الباحث بدور نشط يف هـذه الجلسـة، حيـث إن دوره يف الجلسـات القادمـة سـوف -

ًيكون ضئيالً، والدور األكرب سوف يكون للمشاركني طبقا لنظرية التمركز حـول العميـل 

  ".روجرز " عند 

ملحق رقـم "نهاية الجلسة، قدم الباحث استامرة التوقعات وتقويم الجلسات العالجة  يف -

)1"(  

  :التعارف بني أعضاء املجموعة: الجلسة الثالثة

تهدف هذه الجلسة إىل تعرف أعضاء املجموعة بعضهم عىل بعـض : هدف هذه الجلسة* 

الباحـث عنـد بأن يقدم كل عضو نفسه ككل، ثم كتابة بطاقـة التعـارف، ولقـد الحـظ 

زيارته لدار املسنني بطنطا أن كـل مسـن، ال يحـب الجلـوس مـع زمالئـه اآلخـرين، بـل 

  .يقىض معظم وقته يف حجرته مام جعل املعرفة بينهم شبه معدومة

  : قام الباحث يف بداية الجلسة باإلجراءات التالية: إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة* 

  . كانت هناك أسئلة حول ما حدث يف الجلسة السابقةطلب من أعضاء املجموعة إذا* 

  .قام بالرد عليها بعد تصنيفها* 

  .رحب باملقرتحات التي عرضها أعضاء املجموعة* 

قدم الباحث بعض التامرين يف هذه الجلسة مع تقديم اسـتامرة : إجراءات هذه الجلسة* 

  )"2(ملحق رقم ". التعارف

ليـتم ) مـن اثنـني أو ثالثـة أعضـاء(جموعة إىل مجموعات فرعية قسمت امل): 1(مترين 

ثـم يتغـري الوضـع، مـع )  دقـائق5(التعارف بينهم بشكل حـواري ملـدة 

  .استخدام بطاقة التعارف

) العـضـو أ ـمـع العـضـو ب، ـثـم أ ـمـع العـضـو ـجــ، والعـضـو ب ـمـع العـضـو ـجــ: (مـثـال

  . وهكذا-.املجموعة الثانوية األوىل

اـحـث بتوزـيـع بطاـقـة بيـضـاء ـعـىل جمـيـع األعـضـاء لكتاـبـة بـعـض ـقـام الب): 2(مـتـرين 

مشاعرهم الخاصـة، والتـي ال يرغبـون اإلفصـاح عنهـا داخـل املجموعـة 

وقام بتوضيح ذلك لهم، وكل عضـو لـه أن يكتـب أو ال يكتـب حسـب (

  ).رغبته وبحرية تامة
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 مـن -طلب الباحث من األعضاء من خالل الحوار معهم، أن يذكر كل عضو ): 3(مترين 

 بعض السامت التي متيز بها وبعض الهوايات التي يحبهـا، -وجهة نظره 

  .والعمل الذي كان يود مامرسته يف املايض ومل يتم ذلك

  : ومن املشكالت التي ظهرت يف هذه الجلسة  

  ".وإيه فايدة املعرفة واحنا محبوسني هنا: "قال أحد أعضاء املجموعة* 

لوحدك، وأنـت الـيل حـابس نفسـك، عـايز تتعـرف أنت اليل محبوس : " فرد عليه آخر

  .، وتدخل الباحث لحل القضية برسعة"علينا أهالً مش عايز أهالً وسهالً 

  )"3(ملحق رقم " .  قام الباحث بتوزيع استامرة رأي أعضاء املجموعة يف هذه الجلسة-

  مرحلة وصف املشاعر السابقة والوعي بالذات: الجلسة الرابعة

تهـدف هـذه الجلسـة إىل مسـاعدة العضـو عـىل أن يكشـف عـن : لسـةهدف هذه الج* 

مشاعره التي تسبب له اإلحباط، بالتايل مفهوم الذات السالب، ووصـفه لهـذه املشـاعر 

ًقد يحقق لـه نوعـا مـن الراحـة والـوعي بالـذات، كـام تهـدف أيضـا إىل بـث الثقـة يف  ً

  .أنفسهم

املجموعة فـيام بيـنهم حـول آرائهـم يف مناقشة : إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة* 

  .الجلسة السابقة، وكذلك املقرتحات التي قدموها

ـة*  ـذه الجلـس ـراءات ـه ـة : إـج ـل العمرـي ـتامرة املراـح ـث اـس ـدم الباـح ـذات(ـق ) وـصـف اـل

للمشاركني، وهي تقسم ثالثـة أقسـام، األول يصـف فيـه حياتـه الجسـمية والشخصـية 

ً عامـا 45ً عامـا والثـاين عنـد 30يـة عنـد عمـر واألرسية واالجتامعيـة واألخالقيـة واألرس

  )"4(ملحق رقم " ً. عاما60والثالث ما بعد 

  : ولقد تبني للباحث من خالل هذه االستامرة بعض التناقضات نذكر منها

ًكنت مصارعا قويا يف سن الثالثني:  يقول أحد املسنني- ً.  

 . إنني كنت أول دفعتي يف سباق الجري-

 .ًت متفوقا عىل كل إخويت كن-

ّ كل أصحايب كانوا يتقربون إيل، وكانوا يلجئون إيل يف أي مشورة- ّ. 
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  : ما بعد الستني

  . أعرف أنني هنا يف دار الضيافة وحدي-ً ال أعرف شيئا -

 . القيم دلوقتي ما عادت زي األول- تخىل عنى األصحاب -

 . وما عاد حد- والبيت فيض - األوالد بعدوا -

 .الص القرب أرب مننا خ-

  : بعض الردود عند تحليلها من االستامرات الخاصة بذلك فإنها تدل عىل

ً أن املسن يتذكر دامئا كل أحداث املـايض بالتفصـيل، خاصـة مـا يـدل منـه عـىل التفـاخر -

  .واإلشادة به

 . أنه يتذكر من املايض ما يريد أن يذكره وما يكون فيه إشادة لشخصيته-

ىل حياته املاضية وما آلـت إليـه مـن الوحـدة والعزلـة والجسـم الضـعيف،  أنه يتحرس ع-

 .والصحة الواهنة، بعكس املايض الذي كان ميثل عكس ذلك

  :ماذا حدث أثناء حوارهم حول هذه القضايا

 بدأ أحدهم يرشح بالتفصيل حياته املاضية ويقاطعه األعضاء بشدة وعنف، وقد وصـفوه -

نفسه، ومل يرتك لغريه فرصة ليستعرض هو اآلخر ما حدث لـه باألنانية وأنه ال يحب إال 

  .يف املايض

ً انسحب أحد األعضاء من الجلسة مدعيا، أن البعض يتجاهلون ماضـيه، ويهـم زميـل لـه -

بإحضاره، وتدخل الباحث ليصحح األمر، وتعود األمور كام كانت من تنفيس من جانب 

 .األعضاء

رى حـول حياتـه يف الـثالث مراحـل التـي وصـفها البحث عن معلومات أخ: واجب منزيل* 

  .خالل الجلسة

  )"3(ملحق رقم " .قام الباحث بتوزيع استامرة رأي املجموعة يف هذه الجلسة* 

إنــجازات املسـنني ملجـتمعهم وتحقيـق (أهمية اإلنسان يف املجتمـع : الجلسة الخامسة

  )الذات

م بها أعضاء املجموعة ومـدى تحقيـق إبراز بعض اإلنجازات التي قا: هدف هذه الجلسة* 

  .ذواتهم، وخدماتهم للمجتمع

  : يف بداية الجلسة قام الباحث مبا ييل:إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة* 
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  . مناقشة املجموعة حول آرائهم يف الجلسة السابقة-

 . مناقشة وحوار حول مقرتحاتهم-

 .سابقة مناقشة وحوار حول الواجب املنزيل بالجلسة ال-

قام الباحث بتيسري الحـوار بـني أعضـاء املجموعـة حـول النقـاط : إجراءات هذه الجلسة* 

  :التالية

  .ما الذي قدمه األعضاء ملجتمعهم، ومدى رضاهم عن دورهم يف املجتمع* 

  .موقفهم اآلن من املجتمع* 

  .إنجازات كل عضو يف آخر وظيفة شغلها، وكذلك التي قدمها طوال حياته* 

  .املكافآت ومواقف التكريم التي حصل عليها يف حياتهأهم * 

  .األشخاص الذين يجب أن يوجب لهم الشكر والعرفان وسبب ذلك* 

األشخاص الذين كان لك الفضل عليهم يف مساعدتهم حتى وصلوا إىل مراكز هامـة يف * 

  .املجتمع

  .هل من عاونتهم وساعدتهم قد نسوك يف كربك* 

  ....نك وزمالئك يف العملدورك تجاه أبنائك وجريا* 

ولقد تم حوار ومناقشة ومصارحة حول هذه النقاط السابقة، وكـان دور الباحـث هـو 

مبثابة امليرس لعملية التفاهم والتواصل ولحم عملية املكاشـفة واملصـارحة بشـكل طبيعـي 

  .وليس بطريقة متعمدة

ات الشخصـية طلب الباحث من أحد األعضاء أن يعطينا فكرة عن بعـض اإلنجـاز: مثال

يف الفرتة املاضـية، وإذا بهـذا العضـو يسرتسـل يف إنجـازات مختلفـة واألعضـاء 

ينـصـتون ويـقـاطعون ويتـسـاءلون، ـثـم عـضـو آـخـر وـهـم ينـصـتون ويـقـاطعون 

  ....ويتساءلون

  : من مالحظايت عن هذه الجلسة

  . أن كل عضو تحدث بحامسة، وكأنه يخطب خطبة ويعدد إنجازاته املاضية-

عضاء ظهر عليهم التعصب لكل ما يقولونه وال يرتاجعون عن آرائهـم، وأنهـم  أن بعض األ-

 . قدموا أعامالً يعجز شباب اليوم عن تقدميها
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وبالرغم من كل ذلك إال أنهم يف نهاية الجلسـة أخـذوا يتصـافحون ويشـعرون بالراحـة 

  .ًنتيجة التنفيس، وأن معظمهم كان متفقا مع اآلخر

  "3ملحق " .امرة رأي أعضاء املجموعة يف هذه الجلسةقام الباحث بتوزيع است* 

  استكشاف الذات : الجلسة السادسة

استكشاف ذاته، ومحاولة الوصول إىل التعرف عـىل أن عامـل الـزمن هـو : هدف الجلسة* 

املسئول عن هذه التغريات، وهـذه التغـريات هـي واقعيـة، ويجـب الرضـا عـن الواقـع 

عـىل ذلـك باستكشـاف " كـارل روجـرز" ولقـد أطلـق والتفاعل معه وليس النفور منـه،

  .الذات

الحـوار واملناقشـة بـني أعضـاء املجموعـة حـول : إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة* 

  .آرائهم يف الجلسة السابقة، ومقرتحاتهم، وقام الباحث بتيسري الحوار فيام بينهم

ملجموعـة، حيـث قـدم متـرين استكشـاف الـذات لـدى أعضـاء ا: إجراءات هذه الجلسـة* 

  : الباحث عنرصين أساسيني لهذا التمرين هام

  . مواطن القوة والضعف لدى كل عضو من أعضاء املجموعة-

 . عالقة كل عضو بأرسته يف بداية حياته واآلن-

والهدف من ذلك أن يتعمق الفرد يف أعامق نفسه للكشف عن مواطن القوة والضعف 

وصول إىل مفهوم ذات يتفق مع املرحلـة، والتأكيـد مـن واملوازنة بينهام حتى يتمكن من ال

  .خالل الحوار عىل الجوانب اإليجابية يف شخصية األعضاء

ويدور الحوار حول عالقته بأفراد أرسته يف بداية حياتـه األرسيـة، ومغـامرات حياتـه يف 

قـة مرحلة الشباب ومدى رضاه عنها، وعالقته األرسية بزوجته وبأبنائه وما هـو شـكل العال

  .يف الوقت الراهن

يف مرحلة الشباب واآلن وما (ومتتد املناقشة واملكاشفة حتى تصل إىل عالقته بأصدقائه 

  ). سبحانه وتعاىل ومدى التزامه الدينيالـلـهوكذلك العالقة ب) الفرق

  .وقام الباحث مبساعدتهم عىل االستمرار يف الحوار واالنفتاح عىل الذات دون خجل
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  : ًنبا من الحوار واملناقشة يف هذه الجلسةوما ييل ميثل جا

ً أنا كنت يف املايض قويا يف رأيي، وأقول الحق متاما لو كان عىل نفيس، هذه تحسـب يل ال - ً

ّعيل، وزعلت ناس كتري منى أما النهاردة، راحوا بعيد عني الناس، األوالد، األصحاب، كله 

  .مع إنني كنت مأدي واجبي معاهم

 أعرفش الناس اتغريت كتري قوي عن زمان، يـا تـرى هـل أنـا وحـش قـوي  أنا زيك متام ما-

 .والناس بعدت عنى إىل هذا الحد

 الحقيقة أنا يل رأي، ساعات أفكر لوحـدي فيـه، وهـو أننـي مـا قرصتـش يف حـق أوالدي، -

 .وكلهم مراكز حلوة، وما كنتش أنتظر منهم الجفاء ده

يـه، ال يرجـع سـببه إلـيكم وال إىل أوالدكـم بـل التغيري اليل بتتكلموا عل/  يتدخل الباحث -

 .يرجع إىل تعقد املشاكل واملشاغل يف الوقت الراهن، والعمر دورات، وهذا واقع

 .كالم بنصرب به نفسنا:  يقاطع عضو الباحث-

واستمر الحوار واملكاشفة بشكل تلقايئ، حاول كل عضـو أن يكتشـف ذاتـه مـن خاللـه 

 دقيقة، مل يحـاول 15 وتنتهي الجلسة بعد ميعادها بحوايل ويفكر يف موقعه يف هذه الحياة

ًالباحث إنهاءها، ألن الباحث قد الحظ أنهم متفاعلون معا وهم يتحاورون بشـكل تلقـايئ، 

وبدأت أمور الود بينهم تتجه نحو اإليجابية، وبدت مشاكلهم تتشابه مع اختالف ظروفهـا، 

ويكشفون عن أرسار حيـاتهم وظهـر والحظ الباحث مدى شعورهم براحة وهم يتحاورون 

ًذلك من خالل نربات أصواتهم وتعبريات وجوههم، ويعتـرب ذلـك نوعـا مـن التقـدم يف منـو 

  .هذه املجموعة

  "3ملحق ". ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع استامرة رأي املجموعة يف هذه الجلسة* 

  وبداية تحسني مفهوم الذات: الرضا عن الذات: الجلسة السابعة

  .مساعدة أعضاء املجموعة بعضهم البعض عىل إبراز مميزاتهم وعيوبهم:  هدف الجلسة*

وهذه الجلسة تعترب خطوة إىل األمام يف سبيل الرضا عن الذات وبداية تحسـني مفهـوم 

الذات، ويف هذه الجلسة يتم الرتكيز بالدرجة األوىل عىل الجوانب مبـا يحقـق أعـىل درجـة 

  .من الرضا النفيس عن الذات
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إجراء الحوار واملناقشة حول آرائهم ومقرتحاتهم : إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة* 

  .يف الجلسة السابقة وما ميكن أن نستخلصه ملساعدتنا يف الجلسات القادمة

  : إجراءات هذه الجلسة* 

مترين الرضا عن الذات، حيث يتم توزيع استامرة صـغرية تطلـب مـن كـل :  قدم الباحث-

ص أن يكتب ميزة متيزه عن غريه من وجهة نظره، وعيب يجـده فيـه، وهـل مـن مفحو

  .املمكن عرض ذلك عىل غريك من أعضاء املجموعة

 جمع الباحث االستامرات من األعضاء الذين يرغبون يف عـرض مميـزاتهم وعيـوبهم عـىل -

ام أعضاء هذه املجموعة، ثم قام بشكل عشوايئ بقراءة ما جاء يف اسـتامرة أحـدهم أمـ

األعضاء ليبدأ الحوار حول هذه العيوب وتلك املميزات ومناقشـتها، وكـل عضـو يبـدي 

  .رأيه برصاحة يف ذلك

قام الباحث بالعمل عىل تركيـز الحـوار بصـورة أكـرب تجـاه املميـزات مـع العمـل عـىل 

التقليل من العيوب، وذلك عىل لسان املجموعة فهي التي تركز عـىل ذلـك بالدرجـة األوىل 

  .باحث بتيسري الحوار يف هذا االتجاهوقام ال

ًولوحظ أن هناك عيوبا ما هي إال مميزات، ومن أبرز هذه العيوب التي وردت يف هذه 

  : الجلسة

  . أنني أحب أال يراين أحد وأنا باكل-

ّ دامئا أتذكر مكتبي وأنا جالس عليه وال أحب أن يدخل عيل حد إال إذا استأذن- ً. 

 .وأنا رسحان يف همومي ال أحب أن أتكلم مع حد -

  : تعليق من جانب أحد األعضاء عىل صاحب العيب األول قائالً

كلنا كده ال يحب أحـد أن يـبص علينـا واحنـا بناكـل، ميكـن عشـان طريقتنـا يف األكـل 

  .اتغريت شوية عن زمان

ًوتدخل الباحث قائالً ومعقبا بصورة رسيعة، وهذا ليس عيبا، ولكنه يشء عادى يحـدث  ً

  .ناسملعظم ال

أنا عن نفيس باكل لوحـدي يف أوقـات معينـة وال حـد يشـوف وال : ويردد أحد األعضاء

  .ّحاجة، وإذا دخل عيل حد وأنا باكل خالص عادي عادي
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وبهذا تتم الثقة يف املجموعة وحدوث املكاشفة املطلوبة وبداية التغيري الـذي يـؤدي إىل * 

  .املواجهة األساسية مع الذات ومع اآلخرين

   "3ملحق " . الباحث بتوزيع استامرة رأي املجموعة يف هذه الجلسةقام* 

  : املواجهة اإليجابية: الجلسة الثامنة

تهدف هذه الجلسة إىل تقديم املسـاعدة مـن جانـب أعضـاء املجموعـة : هدف الجلسة* 

لفرد من أفرادها عندما يحتاج إىل ذلـك، ولـيس ذلـك مـن قبيـل املسـاعدات اللفظيـة 

ً املشاعر الحقيقية، وهـو مـا يعتـرب تغيـريا يف مفهومـه نحـو مسـاعدة ولكن عن طريق

اآلخرين، إضافة إىل مواجهة مواقف الحيـاة مـن خـالل كلـامت لهـا معنـى يف حيـاتهم 

  ً.باإلضافة إىل االتصال املشاعري والعناق أيضا

مناقشة وحوار حول مالحظـاتهم عـىل الجلسـة : إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة* 

  .لسابقة واقرتاحاتهم وجرى حوار ومكاشفة حولهاا

والـذي يحتـوي " متـرين املواجهـة اإليجابيـة"قام الباحث بعـرض : إجراءات هذه الجلسة* 

  :عىل بطاقة تشمل ما ييل

ًحدد شخصا يف املجموعـة شـعرت مـن داخلـك أنـك قـد تـأثرت مبشـكلته وتريـد أن : أوالً

  .تساعده

  .وكيف تتم مساعدته صف شعورك الحقيقي نحو مشكلته، -

  : وضح املدلول الخاص يف الحياة بصفة عامة للكلامت التالية: ًثانيا

  . التقاعد- اإلخالص - املساعدة - الرحمة - الحارض - املايض - أخالق -عدل 

ًواملواجهة اإليجابية هنا تعني مساعدة األعضاء بعضهم بعضا، أو مساعدة العضو الذي 

  .إىل مساعدةيشعر األعضاء أنه يف حاجة 

قام أحد األعضاء يف بداية األمر بعرض مشكلة أحد األشخاص من خارج املجموعة كانـت * 

ثم تطور الحوار إىل عرض كل عضو مشكلة خاصة به، وإذا بـبعض ... تستحق املساعدة

ًاألعضاء تتجه إىل عضو داخل املجموعة قد تأثروا جميعا مبشكلته ويريدون مسـاعدته، 

ًا نحـو املشـاعر اإليجابيـة نحـو اآلخـرين، وتقـدما يف تحسـني مفهـوم ًوهذا ميثل تقدم(

  ).املواجهة اإليجابية" روجرز"الذات، وهذا ما أطلق عليه 
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وفيام يخص مدلول الكلـامت املعروضـة يف التمـرين، حيـث طلـب الباحـث أن يتصـدى * 

  .أعضاء املجموعة ملعنى الكلامت ومدلولها يف الحياة الحارضة

  : عضاء حول هذه الكلامتقال أحد األ* 

  .يشء جميل يريح الضمري، ونتجه به إىل أبنائنا:  عدل-

  .نعيشه، ولسه موجودين بالدنيا:  حارض-

  .يشء رائع يستحق التعمق فيه لراحة أنفسنا:  املايض-

  .مطلوبة من كل واحد صغري أو كبري:  الرحمة-

 الشـخص الـيل يـأدر حاجة مطلوبة من القادر عىل املسـاعدة، وعيـب عـىل:  مساعدة-

  .يساعد وال يساعدىش

  .كان زمان قوي، ودلوقتي نادر:  إخالص-

ٍوهناك معان أخرى تصدى لها أعضـاء املجموعـة فـيام بيـنهم بكـل رصاحـة ومكاشـفة 

وروح معنوية مرتفعة مام دعـم املواجهـة اإليجابيـة وإعـادة روح املسـاعدة واملشـاركة يف 

  .تقدميها

اـحـث بتـقـديم اـسـتامرة رأي األعـضـاء ومقرتـحـاتهم يف ـهـذه يف نهاـيـة الجلـسـة، ـقـام الب

   )3ملحق (. الجلسة

  )1ملحق رقم  (. إضافة إىل استامرة التوقعات وتقويم الجلسات العالجية-

  تغيري األدوار : الجلسة التاسعة

  : هدف هذه الجلسة* 

لـة كـل عضـو أن يقـوم محاولة االحتكاك باملجتمع عن طريق تغيري األدوار، ومحاو: أوالً

بدور أو وظيفة أخرى غري وظيفته، ويطلب منـه أن يحـدد مـاذا سـيفعل لـو شـغل 

  .هذه الوظيفة

الوقوف عىل مدى تحسن مفهوم الذات بالنسبة لهم وتفريغ ما تبقى من شحنات : ًثانيا

  .انفعالية لديهم، واستمرار منو املجموعة

الباحث بفتح مجال املناقشة والحوار حـول قام : إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة* 

  .آرائهم ومقرتحاتهم حول الجلسة السابقة
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  : إجراءات هذه الجلسة* 

حيـث يهـدف الباحـث مـن ذلـك (ألعضـاء املجموعـة " تغيري األدوار" قدم الباحث فكرة -

استمرار منو املجموعة وتفريـغ بعـض الشـحنات االنفعاليـة التـي مازالـت عالقـة عنـد 

  ....).وضيح آرائهم نحو االحتكاك باملجتمعالبعض، وت

 يطلب الباحث من املفحوصني تبادل األدوار وأن كل عضو عليه أن يرتدي دوره الجديـد، -

ثم يوضح ماذا سيفعل إذا كان هذا دوره، ثم يناقش ويحاور بقية األعضاء، ومـن هـذه 

  .عامل/ فالح / مهندس / طبيب برشي / ضابط رشطة / مدرس : األدوار ما ييل

  : وميكن أن ننقل جانب من هذا الحوار* 

اختـار وظيفـة ) وهو عضو من أعضاء الجامعة وهذه هي وظيفتـه األصـلية( رجل أعامل -

املـدرس رسـالة، يقـدم رسـالة األنبيـاء، ولـو كنـت : "مدرس، ومام قاله حول هذا الـدور

ة، وكنـت ًمدرسا، كنت أخلص يف عميل يف املدرسة، وال أشجع عـىل الـدروس الخصوصـي

ًأكون رائدا ألوالدي التالميذ، وأجعلهم يحبوا املدرسة وال يهربـوا منهـا أو يتغيبـوا عنهـا، 

  ".ًبأسلويب أخليهم يحبوا وطنهم، ال يكونوا يف يوم من األيام ضد وطنهم أبدا

لو : "ً عضو آخر كان يعمل موظفا يف إحدى الرشكات، واختار دور ضابط رشطة حيث قال-

، وأنرص الضـعيف الـلــه كنت أحافظ عـىل األمـن، وال أرضب خلـق كنت ضابط رشطة،

  ". والفقري

 استمر كل منهم يعرض املهنة التـي اختارهـا، وهـم يبتسـمون ويضـحكون مـن قلـوبهم، -

  .ويتصافحون، والبسمة كانت الغالبة

  : ويف نهاية هذه الجلسة قدم الباحث لألعضاء* 

   )5ملحق رقم (. املجموعة استامرة مقدار التفاعل بني األعضاء يف-1

   )6ملحق رقم (  ).املرشد( استامرة رأي األعضاء يف الباحث -2

  القياس البعدي + استمرارية املتابعة :  الجلسة العارشة واألخرية

  : إجراءات هذه الجلسة* 

  .لتحليلها) 6، 5ملحق ( جمع االستامرات السابقة -1

  ).بعديقياس ( تطبيق مقياس تينيس ملفهوم الذات -2
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 حفلة سمر متواضعة، حيث شكر فيها الباحث أعضاء املجموعة ونـدب بعـض األعضـاء -3

  .إلخ... بإلقاء بعض الكلامت، مع تقديم بعض الحلوى والساخن والبارد

 طلب الباحث من أعضاء املجموعة برضورة االلتقاء مـرة أخـرى بعـد شـهرين يف نفـس -4

  .نفس املقياساملكان وذلك لالطمئنان عليهم، ولتطبيق 

  : عقبات قابلت الباحث يف هذا الربنامج

 كان الباحث ال يتدخل إال يف القليل النادر، حسب مجريات أحـداث الحـوار واملناقشـة، -1

ويرتك الجهد األكرب للعمالء، وقد أصاب الباحث هذا الوضع  ببعض الضيق،حيث كانت 

 والتعمـق فيهـا إال أنـه حجـب هناك أمور يف املناقشة كان يود الباحث االسرتسال فيهـا

 .دوره عىل أن يكون الجهد األكرب للمسرتشدين طبقا لهذا النوع من العالج

وهـذا يحتـاج إىل .  تغيب البعض عن الجلسات فأحسست أن ذلك قد يؤثر عىل النتائج-2

دراسة أخرى وهي أثر التغيب عن الجلسات يف النتائج وذلك بتقسيم عـدد الجلسـات 

...  جلسـات5جــ حرض /  جلسـات 8ب حرض /  جلسات 10فرد أ حرض ال(عىل األفراد 

 .ثم يركز عىل كل فرد عىل حدة يف نتائجه القبلية والبعدية) إلخ

 . عدم وجود حامسة شديدة يف ملء االستامرات املختلفة-3

ًويرى الباحث أن تصميم هذا الربنامج بهذا الوضـع  كـان مناسـبا للمسـنني، وذلـك ألن 

جة إىل مـن يـتكلم معهـم، رشيطـة أن يكـون محـور هـذا الحـديث هـو مـا املسنني يف حا

يحتاجون إليه وما يشعرون به، ويف ماضيهم املرشف، و لـيس لـديهم اسـتعداد للخـوض يف 

  .حديث آخر

ومن خالل تحليل االستامرات التي اسـتخدمت يف هـذا الربنـامج فقـد أوضـح املسـنون 

  :  منها–جهة نظرهم  من و–بعض السلبيات التي وردت يف الجلسات 

  . أن جلسة واحدة يف األسبوع ال تكفي-1

 . أن هناك بعض األعضاء يقاطعون البعض بشكل مزعج-2

 إن قلة منهم قد أشارت من خالل ما سجلوه يف اسـتامرات تقيـيم الجلسـات، أن بعـض -3

ًحتـى تـنجح نجاحـا بارعـا"الجلسات ناقصة وتحتاج إىل املزيد مـن الجهـد  عـىل حـد " ً

 .م،  بينام األكرثية كانت تركز عىل حاجتهم إىل مثل هذه الجلساتقوله
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  : ومن بني اإليجابيات التي أشاروا إليها من خالل االستامرات

 عندما كتبوا أن هذا األسلوب الجامعي أفضل من األسلوب الفـردي، حيـث يقربنـا مـن -1

كـون متشـابهة، بعضنا البعض، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فـإن مشـاكلنا تكـاد ت

  .ًوهذا يجعلنا أكرث صربا وتحمالً

 أن هذه الجلسات يجب أن تنـترش يف كـل دور ضـيافة املسـنني ملـا لهـا مـن أهميـة يف -2

 . راحتهم النفسية يف هذه السن املتأخرة

  : ًولقد قدموا بعضا من املقرتحات منها

  .م رضورة مناقشة بعض املسئولني عن دار املسنني يف أمور تتعلق به-1

 أن تعمل دراسة للمرشفني واملرشفات عىل دور املسنني من حيث مـؤهالتهم املهنيـة يف -2

هذا املجال، مبعنى هل حصلوا عىل التدريب الكايف ملعاملتنا معاملة حسنة فيها مراعاة 

 .للسن الكبرية والخربة الطويلة

عية يف الخـالء،  يف راحـة أسـبو- الـذين يرغبـون - سيارة خاصة بكل دار لنقـل املسـنني -3

 .حدائق معينة وهواء نقي وهذا يساعد عىل راحتهم النفسية

 إرشاك املسنني يف حل مشاكل الشباب، فهم أبناؤنـا، وال نريـد أن نكـون منعـزلني عـنهم -4

 .فالبد أن مندهم بخرباتنا الطويلة

ولقد لوحظ عىل هذه املقرتحات أنها تقع خارج دائرة الجلسات، وكان املطلـوب مـنهم 

إعطاء مقرتحات تفيد يف تطوير الجلسات القادمة، وهذه املقرتحات كان ينحرص بعضـها يف 

العمل عىل إطالة فرتة الراحة التي يحصلون عليها أثناء الجلسات، ورغبتهم يف أن يستمعوا 

  .إىل تسجيل الجلسات السابقة

ـد ـعـربوا ـعـرب االـسـتامرات يف مالـحـق  ـامج ـق ـة الربـن ـذلك ـمـن ) 2، 1(يف نهاـي ـخـالل وـك

  : التعليقات اللفظية والشفهية بالتعبريات التالية

ً أنهم قد أصبحوا أكرث ارتباطا لبعضهم البعض، حيث كانوا قبـل ذلـك شـبه منعـزلني عـن -

  .بعضهم البعض، فضالً عن فقد الثقة فيام بينهم

 . أن بعض نوبات الغضب التي كانت تنتاب بعضهم أصبحت شبه نادرة-
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 . رصاحة عن ذي قبل، سواء مع أنفسهم أو مع زمالئهم أنهم قد أصبحوا أكرث-

 . أن ضحكاتهم وابتساماتهم يف وجوه بعضهم البعض أصبحت أكرث من قلقهم واكتئابهم-

 قد أشـاروا إىل أنهـم مل يكونـوا متـوقعني أن يعـربوا عـن أنفسـهم وعـن مشـاكلهم بهـذه -

 .الرصاحة أمام زمالئهم وأمام املرشد

ثم مشاعرهم الحقيقيـة يف نهايـة × يف بداية الجلسات (هم األولية  لقد عربوا عن مشاعر-

 : حيث يقولون) الربنامج

رصاحة لقد كنا ال نثق يف بعضنا البعض، فزمييل يعرب عن مشكلة عنده، أجد مثلها أو * 

  .ًشبيها بها عندي، فأحكيها لهم كذلك وهكذا

  :  أما بالنسبة لرأيهم يف املرشد-

  حيث ال نريـد أن يعـرف أحـد ) مرحلة جس النبض(عنرص الحذر يف البداية كنا نأخذ

ًعنا شيئا، وال عن أرسارنا وال عن حياتنا، وكنا مرتددين يف االجتامع باملرشد لوال تشجيع 

ًاألخصائية، والتي قالت إن مل تكسبوا شيئا فلن تخرسوا شيئا، وكنا نرد عـىل املرشـد يف  ً

ولكن بالتدريج وجدناه يحـرتم " تنفيس " ، وبشكل )شكل صد(البداية بشكل متهجم 

ًآرأينا ويعززه وال يفرض علينا أسلوبا معينا، بل يرتكنا نعرب بأسلوبنا الخاص وال يتدخل  ً

  .إال يف أضيق الحدود

فقد قدمت هـذه االسـتامرات  يف : ستامرة توقعات وتقويم الجلسات العالجية  بالنسبة ال-

، وقد كانت التوقعات سالبة يف بدايـة الجلسـات بداية الجلسات ويف الجزء األخري منها 

يشوبها نوع من الحذر التي هي سـمة مـن سـامت املسـنني، ولكـن لـوحظ يف القيـاس 

ًالثاين لهذه االستامرة أن هناك تغيـريا ملحوظـا والـذي كـان يف معظمـه إيجابيـا، وهـذا  ً ً

  .دليل عىل منو أفراد املجموعة نحو تحسني مفهوم الذات

ًلباـحـث أيـضـا ـمـن ـهـذه االـسـتامرات الـتـي ـكـان ميلؤـهـا املـشـرتكون يف ولـقـد اـسـتفاد ا

الجلسات، لنحصل منها عىل نوع من التـأمني ملسـلكه أو يعـدل مـن سـلوكه يف الجلسـات 

  .التالية، حيث إنها مبثابة التغذية الراجعة من املفحوصني للباحث 

  متكن من التوصـل إىل وللعلم فقد استفاد الباحث منها كثريا يف الجلسات التالية، حيث 
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وينصـح . درجة عالية من رضـا أعضـاء الجامعـة العالجيـة عـن أسـلوبه يف التعامـل معهـم

  .الباحث كل من يستخدمون الربنامج برضورة استخدام مثل هذه االستامرات

  :توصية الباحث

يويص الباحث أن هذا الربنامج ال يخص املسنني فقط  ولكن ميكن تطبيقه عـىل عينـات 

امر مختلفة، ولقد سبق للباحث تطبيقـه عـىل عينـة مـن طـالب وطالبـات املرحلـة من أع

  الثانوية

  .مكتبة قباء الحديثة" راجع كتاب بحوث يف الدراسات النفسية للباحث  " 
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  الفصل الثامن 

  برنامج التحكم الذايت لتحسني مفهوم الذات لدى املسنني

    

  

  )منوذج للنظريات السلوكية(

  لتحكم الذايت  تعريف ا-

   أساليب التحكم الذايت -

  ) كانفر( منوذج التحكم الذايت يف السلوك -

   املراقبة الذاتية -

   التقييم الذايت -

   التدعيم الذايت -

   استخدام أسلوب التحكم الذايت مع املسنني -

   هدف الربنامج -

   خصائص الربنامج -

   املستفيدون من الربنامج- 

   خالصة وتعقيب-
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  اإلرشاد النفيس عن طريق التحكم الذايت

 Self Control  

  :تعريف التحكم الذايت

التحكم الذايت عىل أنـه اسـتجابة واحـدة وهـي " Skinner, 1953" 1953سكرن "يعرف 

   )Skinner, 1953, P.231( .استجابة تحكمية وتؤثر يف املتغريات املراد تغيريها

إىل الـتحكم الـذايت عـىل أنـه اسـتجابة  " Karoly, 1997" "1997كـارويل "ام أشـارت كـ

 وهـي Self-controlling responseخاصة معقدة تسمى باالستجابة التحكمية الذاتيـة   

  )Karoly, 1997, P.200( .استجابة ليست فورية

األفـراد يتعلمـون الكثـري " عىل البيئة وليس عىل الفرد حيث الحظ أن " برجهام"ويركز 

ـمـن مـهـارات اـلـتحكم اـلـذايت، وأنـهـم سيـصـبحون ـقـادرين ـعـىل معالـجـة بيـئـاتهم بـطـرق 

  )Brigham, 1978, P.274(.إيجابية

 عملية التحكم الذايت يف قولـه إذا وجـدنا Kecskemeti 1965كسكيميتي "ولقد ناقش 

 You must control your" "عليك أن تتحكم يف نفسك"شخصا ما وليكن طفال ونقول له 

self "  فإن كلمة"Self "  هنا تكـون موضـوع الـتحكم وكلمـة"Your self) "تلـك ) نفسـك

التي يتم التحكم فيها إذن ما هو الجانب من الذات الذي تقع عليه عمليـة الـتحكم هنـا؟ 

 ليسـت إن الذات يف التحكم الذايت....أنه قد يكون الرضا، التعبري عن العدائية، األمل، البهجة

عامـل الـتحكم " املوضـوع"فقط هي التي يقع عليها التحكم، وإمنا  هي يف نفـس الوقـت 

ونحن مل نعد نعارض اآلخر يف أنه يتحكم يف نفسه، ولكـن نعجـب ... والذي به يتم التحكم

به ألنه فعل ذلك، وعىل أية حال فإن اإلنسان قد برهن بتحكمه يف ذاتـه أنـه سـيد نفسـه، 

أن يـتحكم يف نفسـه لـيك يكـون قـادرا عـىل التعبـري التلقـايئ بـدون ويجب عـىل اإلنسـان 

  )Kecskemeti, 1965,P.5 (.استسالم للضغوط الداخلية

ولقد ركز بعض الباحثني يف دراساتهم حول عالقة الـتحكم بالـذات االجتامعيـة والجسـمية 

تعلـم " ليوجـاا"ونظرية الشخصـية،  وأن " اليوجا"وظهر الرتكيز بشكل واضح حول " والثقافية 

  أداء الجسم مثل وضع الجسم،  كام أنه تعلم للتحكم يف عمليـة التـنفس،  والـذات التـي يـتم 
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درة إنسان التحكم فيها تصبح ذاتا اجتامعية، وأن الرتاث البحثي يف هذا املجال يؤكد عىل ق

عىل ترجمة سيادة الذات يف التحكم يف البيئة،  والتحكم يف الذات يدل عىل أن اإلنسان قد 

   )15املرجع السابق، ص(  ".صب العامل يف إرادته

   Methods of control:  أساليب التحكم

  :من خالل الرتاث البحثي نجد أن هناك أربعا من صور التحكم الذايت

حكم الفرد يف نفسه وذلك باختيار بيئتـه ومثـريات يـتم اختيارهـا واسـتنباط  ميكن أن يت-1

  ...مادة لالستجابات املرغوب فيها

 إن التحكم قد يعني تيسري وتسهيل السلوك الطيب وكف السـلوك السـيئ وذلـك عـن -2 

  .طريق مامرسة بعض العادات وقهر بعض العادات األخرى

ل عىل تناغم مع الطبيعـة وهـذا يسـتدعي تنـاغام  قد يكون التحكم الذايت فكرا للحصو-3

  .سلوكيا مع الحالة الجسمية أو الشخصية

 إن التحكم قد يتضمن إدراك أن التهديد املوجه إىل الذات عملية ال ميكن أن ننكره وأن -4

اإلنسان قد يقبل التهديـد كجـزء مـن موقـف الحـدث ولكـن بواسـطة الـتحكم الـذايت 

  )klausner, 1965 ,P.21(.د بالتدريجيستطيع أن يزيل هذا التهدي

    Control Model-A self ): كانفر(منوذج التحكم الذايت يف السلوك 

عـنـد مناقـشـة مـنـاذج اـلـتحكم اـلـذايت يف الـسـلوك نـجـدها تعـمـل ـعـىل تحلـيـل األـشـكال 

 بـرامج تعمـل املختلفة لكل من السلوك السوي واالنحرافات السلوكية، ومن ثم يتولد عنها

  وهذه الربامج تهدف إىل إعادة تنظيم Self- administered–وتساعد عىل التنظيم الذايت 

وتصحيح هذه االنحرافات السلوكية ويرتكز منوذج التحكم الـذايت يف السـلوك أساسـا عـىل 

 ,Kanfer ,1970 (.1970  الـذي قدمـه كـانفر Self- regulationمنـوذج التنظـيم الـذايت 

PP.178-219   (  

تلـك "  عـىل أنـه Self- controlالتحكم الذايت يف السـلوك " 1972كانفر " حيث يعرف 

 -العمليات التي ميكن للفرد من خاللها أن يغـري أو يعـدل مـن احـتامل ظهـور االسـتجابة 

ويتم ذلك من خالل ثالث " وذلك حتى أثناء الغياب النسبي للتدعيم الخارجي لإلستجابات

 Feed back loop أساسية كمسلامت يف حلقـة التغذيـة الراجعـة  عمليات تفرتض بصورة

modelوهذه العمليات هي  :  
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    Self -evaluation التقييم الذايت  -Self- Monitoring        2ملراقبة الذاتية   ا-1

  Self -Reinforcement التدعيم الذايت -3

 (Kanfer,1972,PP.398-416) 

   Self- Monitoring املراقبة الذاتية -1

 تستلزم عملية الرؤية الذاتية من الفرد أن يجري مالحظات لسـلوكه الخـاص واملواقـف

التي تظهر فيها هذه السلوكيات والتي تؤدي إىل ظهـور هـذه السـلوكيات، كـذلك تسـتلزم 

من الفرد مالحظة نتائج سلوكه أو أهميته، وما هي عاقبة هذا السلوك، كـذلك عـىل الفـرد 

 –) األحـداث التـي يتقبلهـا الفـرد(مالحظة األحداث الخارجية التي تأخذ صورة تقبل ذايت 

 الرؤيـة الذاتيـة ال تسـتلزم فقـط مجـرد اإلدراك الـحيس السـلبي ومبعنى آخر فـإن عمليـة

لألحداث بل أيضا البد من وجود انتباه موجـه تجـاه أنـواع محـددة مـن األحـداث ومـدى 

  )Kanfer, 1970, PP.178-219(.قابلية الفرد لضبط ومتييز األحداث

    Self- evaluation:  التقييم الذايت-2

 واملـعـايري -مقارـنـة درـجـة أداء الـفـرد يف مواـقـف معيـنـة ويعتـمـد التقـيـيم اـلـذايت ـعـىل 

  وهذه املعايري قد تشـتق internal criterion or standardالداخلية أو املحكات الثابتة 

حيث إن األفراد قد يحددون تلك املعايري الداخلية عـن طريـق اختيـار .من مصادر متنوعة

 أو قد يحـددون معـايري -  externally imposed standardsمعايري نفسية خارجية ثابتة 

 والتي قد تكون إما أكـرث حزمـا ورصامـة أو أقـل حزمـا ورصامـة مـن self- imposeذاتية 

وهنا فإن هذه املعايري فد تكـون أو ال تكـون واقعيـة، وعـىل هـذا فقـد . املعايري الخارجية

 Specific typeيؤدي االختبار غري املالئم للمعايري الداخلية إىل وجود عجز نـوعي محـدد 

of deficitيف أحد جوانب عمليات التحكم الذايت يف السلوك  .  

 وعمليات تقيـيم الوصـف Self- attributionكام نجد أن كالً من عمليتي العزو الذايت 

    .Self- evaluationالذايت تلعب دورا يف التقييم الذايت 

 التي تجرى عىل التقييم  من خالل الدراساتBandura, 1971، 1971وقد توصل باندورا 

الذايت إىل أن االستجابات تعد مناسبة أو غري مناسـبة وفقـا للحكـم العقـيل عليهـا، ويف نفـس 

الوقت وفقا للثناء الذي تلقاه هذه االسـتجابات، إال أنـه يف الحقيقـة نجـد أن هـذه األحكـام 

 أن األفـراد يـدركون   إذ equivalentالعقلية ال تكون دامئا متكافئـة أو متسـاوية أو متناسـبة 
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أنفسهم عىل أنهم ذو أداء غري صحيح أو غـري مناسـب وأن أداءهـم ينقصـه الكثـري وذلـك 

بالنسبة للمهارات التي تقع يف خارج حيز خـرباتهم كـام أنهـم يعلنـون أنهـم غـري صـالحني 

   )Bandura, 1971 (.لهذه املهام

وعىل ذلك فإن النقطة األساسـية للنقـاش هـي أن التقيـيم الـذايت املوجـب أو السـالب 

Positive or negative self-evaluation يتضمن أكرث من مقارنة الفرد ألدائه لسلوك مـا  

إذ أن نتائج هذه املقارنة ...مع امليزان املرجعي ليثبت النجاح يف سلوك ما أو الفشل يف آخر

لها تشويه، وخاصة لدى األفراد الذين يدركون أنفسهم عىل أنهـم قـادرون عـىل قد يحدث 

إذ أن السبب يف هذا السـلوك يرجـع إىل بعـض العوامـل . أداء أي سلوك وعىل استعداد له

 يف هذه الحالة يحـدث يف Self-Controlأن الضبط الذايت " كانفر"الداخلية ويف هذا يذكر 

  بينام يسعى الفرد جاهدا للتحكم يف external controlالغياب النسبي للضبط الخارجي 

  external control  (Kanfer, 1970,P.178-219)سلوكه يف ضوء إدراكه للضبط الداخيل 

  البـد أن يؤخـذ يف االعتبـار عـىل أنـه Self- evaluationوعىل هذا فإن التقييم الـذايت 

 من جانـب internally attributedخيل مقارنة أداء الفرد لسلوك ما مع عوامل العزو الدا

 Standard orومن جانب آخـر مـع املقيـاس الثابـت أو امليـزان املرجعـي لهـذا السـلوك 

criterion وعىل هذا يعد أداء سلوك ما ناجحا فقط إذا تالءم مع كـل مـن عوامـل العـزو  

  .ان الخارجيالداخيل، ويف نفس الوقت تجاوز مستوى النجاح بالنسبة إىل املعيار أو امليز

ويف نفس الوقت يعد السلوك غري ناجح إذا مل يتالءم مع كل من عوامل العزو الداخيل، 

ويف نفس الوقـت كـان يف مسـتوى أقـل مـن املسـتوى األدىن للمعيـار أو امليـزان الخـارجي 

  .الثابت

ومعنى ذلك أن التقييم الذايت يتوقف من جانب آخـر عـىل مـدى إدراك الفـرد لدرجـة 

  بني عوامل العزو الداخيل وإدراك النجاح والفشل وذلك interaction التداخل التفاعل أو

   Value of self -evaluationلتحديد القيمة التي تعطى لتقييم الذات 

 كانت Weiner et al , 1972وآخرون، " ويرن"وللكشف عن هذه العالقة يف دراسة أجراها 

  ومـدى أهميـة interal attributionsداخيل تهدف دراسة النزعة إىل تكوين عوامل العزو الـ

  Self- punishment والعقـاب الـذايت Self- rewardذلك بالنسبة لكل مـن املكافـأة الذاتيـة 

 وذلك لدى األفراد األسوياء، وكانت النتيجة أنه بسبب وجود الفروق الفردية بـني األفـراد، فـإن 
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  أخذت أشكاال كامنـة self- attribution deficitsالتشوهات التي ظهرت يف العزو الذايت 

 Weniner et al , 1972 (.متعددة من سوء التوافق يف سلوك الـتحكم الـذايت يف السـلوك

,PP., 239 -248 (  

    Self -Reinforcement:  التدعيم الذايت-3

إن القاـعـدة األساـسـية للفـهـم الـسـلويك لعملـيـة اـلـتحكم اـلـذايت ـهـي تـصـور أن األـفـراد 

 سلوكهم الخاص بنفس الطريقة التي يتحكم فيها أحد األعضاء يف عضـو آخـر يتحكمون يف

One organism might control a second organism .  

وهذه القاعدة ميكن تطبيقها عىل تنظيم الفرد لسلوكه الخاص أي أن تنظيم املكافأة أو 

دمها الفـرد   التـي يقـCovert or overtالعقاب سواء كـان ذلـك بصـورة علنيـة أو رسيـة 

لنفسه ميكن التسليم بأنها امليكانيزم األسايس يف التحكم الذايت، إذ أن منوذج التحكم الـذايت 

  تعتـرب الحقـة للتـدعيم الخـارجي self- reinforcementيفرتض أن عملية التدعيم الذايت 

  .يف التحكم السلويك

ن إدراكـه يف سـياق   عىل أن التدعيم الـذايت ميكـBandura, 1976" باندورا"وقد برهن 

التدعيم الخارجي أي أنه عندما يتبع السلوك بصفة عامـة بتـدعيم خـارجي فـإن التـدعيم 

يعمل عىل االحتفاظ بهذا السلوك ويساعد عـىل اسـتمراره ) سواء كان علنيا أو رسيا(الذايت 

مرة أخـرى عنـدما يتـأخر التـدعيم الخـارجي، وبهـذه الطريقـة فإنـه يوجـد بـني التـدعيم 

ويف كلنا الحـالتني يكـون التـدعيم متـاح ) يف حالة غياب األول( والتدعيم الداخيل الخارجي

   )Bandura, 1976  (.والحًقا لسلوكيات الفرد

وما يجدر ذكره هنا أن التدعيم الذايت يلعب دورا كبريا يف األبحاث التـي أجريـت عـىل 

السـتخدامات اإلكلينيكيـة يف التحكم الذايت يف السلوك كذلك الحال بالنسـبة للعديـد مـن ا

  ) Thoresen ,1974 (برامج تنظيم مكافأة وعقاب الذات

 Self- Punishment والعقاب الذايت Self- rewardأيضا فإن معدالت املكافأة الذاتية 

  ) Kanfer ,1969 ,PP.663-670( .ترتبط بصورة أساسية بالفروق الفردية بني األفراد

  حيـث Self- Control يف التحكم الـذايت maladaptiveق أيضا قد يحدث سوء التواف

 أو العقـاب الـذايت Self –rewardيظهر يف صورة سوء توافـق يف أي مـن املكافـأة الذاتيـة 

punishment-Self.   
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  :استخدام أسلوب التحكم الذايت يف عالج مشكالت املسنني

الج املشـكالت السـلوكية إن إجراءات التحكم الذايت يف السلوك قد استخدمت بنجاح يف عـ

لدى عدد من العينات املرضية والعادية، وأن كثريا من هذه اإلجراءات لها القدرة عىل التطبيق 

عىل املسنني الذين يعيشون يف تجمعات خاصة بهم، والذين يعتربون أنفسهم أنهـم يعيشـون 

ه املهـارات قـادرة مبفردهم، إن العمالء ميكن أن يتعلموا مهارات التحكم الذايت السـلويك وهـذ

عىل مساعدتهم عىل التكيف مع البيئة وعىل التفاعل مع املعالج وبال شك فإن القليل جدا من 

الباحثني قد بحثوا تطبيق التحكم الذايت السلويك مع املسـنني بـالرغم مـن أن عنـارص الـتحكم 

  ) Burgio &Burgio,1986, P.323(  .الذايت قد امتزجت بالعالج الشامل

سيعرض الباحث بالتفصيل تجربته بتطبيـق برنـامج الـتحكم الـذايت يف السـلوك لـدى و

املسنني وكيفية تنظيم الجلسات اإلرشادية والعالجية واملهام التي كـان يقـوم بهـا املسـنون 

  .املشرتكون يف الربنامج

  :هدف الربنامج

 الذات السلبي  مساعدة املسنني عىل التعرف عىل مفهوم الذات الواقعي، ونبذهم مفهوم-

  .تجاه الجوانب الجسمية واألرسية واالجتامعية والشخصية واألخالقية

 مساعدة املسنني عىل أن يعيشوا ما تبقى من حياتهم يف رضا عن الذات،  مام يحقق لهم -

  .تكيفا نفسيا

 أن يفهم املسن ذاته الواقعيـة، وأن يتـزود بالقـدرة عـىل حـل مشـكالته ومواجهـة ذاتـه -

  .عن طريق التحكم يف سلوكه وتوجيهه بشكل إيجايبواآلخرين 

  . أن يتعرف عىل سلوكه غري السوي ويحاول تغيريه إىل األفضل-

  :خصائص الربنامج

  ".كانفر" يستند إىل النظرية السلوكية وخاصة منوذج التحكم الذايت عند -

  . ميكن تطبيقه عىل عينات مختلفة من أعامر متباينة-

  .عىل أكرث من عميل يف وقت واحد يطبق يف إطار جامعي -

  . يؤدي إىل التحكم يف السلوك يف االتجاه املرغوب-

 يقوم الربنامج عىل تقديم كثري مـن الواجبـات املنزليـة والتـي ميارسـها العميـل ويتابعهـا -

  .املرشد  بنفسه،  وهي تساعد عىل نجاح التحكم يف السلوك
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الواجبات املنزلية وهدف كل جلسـة والـرد  يقوم املرشد مبساعدة املسرتشدين يف توضيح -

  .عىل اقرتاحاتهم

 يساعد عىل إنقاص السلوك غري املرغوب والـذي يـؤدي إىل سـوء التوافـق والوصـول إىل - 

  .تحسني مفهوم الذات وبالتايل تحسني السلوك املرغوب فيه

  :املستفيدون من هذا الربنامج

ات لدى املسنني الذين يعيشـون يف صمم هذا الربنامج بهذه الصورة لتحسني مفهوم الذ

دور املسنني ويحتـاجون ملعونـة نفسـية، حيـث إن مفهـوم الـذات ميثـل حجـر الزاويـة يف 

  .الشخصية اإلنسانية

والتحكم الذايت يف السلوك هو تلك العمليات التي ميكن للفرد من خاللهـا أن يغـري أو "

ـاب النـسـبي ـاء الغـي ـى أثـن ـور االـسـتجابة حـت ـدعيم الـخـارجي يـعـدل ـمـن اـحـتامل ظـه  للـت

   )Kanfer ,1972,PP.398-416("لالستجابات

ويف إطار ذلك تم وضع هذا الربنامج، ويتضمن تسع جلسات، وتحتوي كل جلسة عـىل 

مناشط مختلفة للوصول إىل نجاح الـتحكم الـذايت اإليجـايب والـذي يـنعكس عـىل تحسـني 

  .مفهوم الذات

ملدة ساعتني تتخللها راحة للمسـنني وهذه الجلسات عبارة عن جلسة واحدة أسبوعيا و

ويف الجلسة األوىل يتم القياس القبيل، وذلك بتطبيق مقياس تنييس ملفهوم الذات، ثـم يـتم 

  .تطبيق هذا املقياس مرة أخرى يف نهاية الربنامج بالجلسة األخرية

  :وهي عبارة عن تسع جلسات عىل النحو التايل: جلسات الربنامج

 .يها إجراء القياس القبيليتم ف:  الجلســـــــة األوىل

 .التمهيد للربنامج ورؤية الذات:  الجلـســـة الثانـيـــة

 .الحالة النفسية واآلثار السلوكية املبارشة يف مقابل اآلثار املؤجلة:  الجلـســـة الثالـثـــة

ــة ــة الرابـع  .التقييم الذايت:  الجلـس

ـة ـة الخامـس  .العزو الذايت:  الجلـس

ـة ـة السادـس  .ذايتالتدعيم ال:  الجلـس

 .التدعيم الذايت الرسي:  الجلســة الســابعة



  ب الثاين                                                                               دليلك لربامج األرشاد النفيسالبا
  

- 228 - 
 

 
ــة  .تقويم الربنامج:  الجلســـة الثامـن

 .القياس البعدي:  الجلـســة التاـســعة

 Introduction andوتتحدد أهدافها يف التمهيد للربنامج ورؤية الذات : الجلسة الثانية

self monitoring وتشمل :  

عقلية األساسية للرؤية الذاتية بعـد تقـديم وصـف عـام  قيام الباحث بعرض الجوانب ال-1

  .للربنامج

 إعطاء فرصـة لكـل فـرد مـن أفـراد العينـة ألن يقـدم نفسـه، وكـذلك إعطـاؤه الفرصـة -2

ويف نفس الوقت لـيك يرشح ). كام يراها(للتحدث عن ظروف وأحداث حياته الواقعية 

ث الخاصـة لحيـاتهم، وذلـك الباحث لهم الطريقة التي ميكن أن يتعامل بها مع األحـدا

  ).2ملحق رقم (ثم قدم الباحث استامرة التعارف .يف إطار الربنامج

 قدم الباحث قوائم الرؤية الذاتية لهم ورشح طريقة التعامل مع هذه القوائم وما هـي -3

  ).8ملحق رقم ( التي يتحتم عليهم أن يؤدوها assignmentالواجبات 

  roceduresOpening Pإجراءات افتتاح الجلسة 

 رحب الباحث باملجموعة واحدا واحدا أي رحب بكل منهم عىل حدة، ثـم قـام بكتابـة -1

  .اسم كل منهم عىل بطاقة خاصة

 بعد انتهاء كل أفراد املجموعة من ملء االستامرات، قام الباحث بتقديم نفسـه إلـيهم -2 

  :ثم تناول النقاط اآلتية لرشحها لهم كام ييل

السـابق الحـديث (بارة عن بحث مركز يقوم بتطبيق برنامج معني إن هذا الربنامج ع* 

وأنه قد يكون مفيدا يف مساعدة كل منكم يف التغلب عىل حالتـه ) عنه يف   التمهيد

  . كام أنه سيساعدكم عىل العودة مرة أخرى للنجاح يف سلوكيات عديدة-الراهنة 

بيـق الربنـامج سـوف أن نتائج هـذه الدراسـة والتـي سـوف يحصـل عليهـا أثنـاء تط*  

  .تستخدم يف تقييم صالحية هذا الربنامج يف تعديل السلوك

كام أخربهم أنه بعد االنتهاء من إجراءات هذا الربنامج سوف يتم اختبار كـل مـنهم *  

 interviewعىل حدة عن طريق اختبارات خاصة، وعـن طريـق املقـابالت الفرديـة 

 مركـزة بحيـث ال تسـتغرق وقتـا ومع ذلك فإن هذه اإلجراءات سوف تكون بصورة

  .طويال
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 -أن كل املعلومات التي سوف يحصل عليها سوف تبقى رسية ضمن موضوع البحث * 

وأخربهم أيضا أن مصري هذه املعلومات سـوف تظـل محفوظـة دون التعـرض لهـا (

  ).لعدة شهور مقبلة

و اثنـني بعـد  وإذا أراد أحدكم أن يطلع عىل نتيجة البحث فعليكم بالرجوع بعد شـهر أ-3

 -انتهاء فرتة الجلسات وذلك حتى يكون الباحث قد انتهى مـن مناقشـة هـذه النتـائج 

  . سأل الباحث أفراد املجموعة عام إذا كان ألحدهم سؤاال أو استفسارا-ًوأخريا 

 قام الباحث بإخبارهم بأن االحتفاظ باألرسار فيام بيـنهم يشء مهـم جـدا بالنسـبة لهـم -4

  . واحدة مشرتكني يف نشاط واحدكأفراد يف مجموعة

ومن خالل الجلسة ميكن ألفراد املجموعة أن يناقشوا أجـزاء مـن حيـاتهم االنفعاليـة * 

  .األليمة     الخاصة وذلك عن طريق الحديث عنها أمام باقي أفراد املجموعة

ولقد أكد الباحث عىل أن احرتام كل فرد لآلخر ولحياته وأرساره الخاصة وللمعلومات * 

لتي يعرفها كل منهم عن اآلخرين يجب أن تظل رسيـة ألن هـذا يعتـرب يشء مهـم ا

  .جدا خاصة خارج حدود الجلسة

ومبعنى آخر عىل كل فرد أن يحتفظ بالرسيـة التامـة لكـل مـا يـدور داخـل الجلسـة * 

  .العالجية وأال يطلع أحد من خارج مجموعة البحث عىل هذه األرسار نهائيا

    Behavioral assessment procedure: يكإجراءات التقييم السلو

أن الهدف من هذا اإلجراء هو حث أفراد العينة عىل أن يتحدث كل منهم عـن نفسـه 

فرتة زمنية وذلك بغرض تعرف أفراد املجموعة كل منهم عن اآلخـر،  وقـام الباحـث بحـث 

  .أفراد املجموعة ليتحدث كل منهم عن نفسه

قبل أن نبـدأ معـا يف إجـراءات هـذا الربنـامج : قائالتحدث الباحث إىل أفراد املجموعة 

فإنني أريد أوال أن نأخذ جميعا بعض الوقت وذلك ليك يتعرف كـل منـا عـىل اآلخـر،  وأن 

حيث يبدأ أحدكم بالحديث عن نفسه عندما أطلب منه ذلـك إذ أن : نبدأ عىل النحو التايل

 يقدم لنـا نفسـه يف فـرتة كل منكم سوف يتحدث عن نفسه عندما أسأله أو أطلب منه أن

ويوضح لنا األسباب التي دفعته لالشرتاك معنا يف هذا الربنامج، ودعـوين أبـدأ . زمنية وجيزة

بنفيس بأن أقدم لكم نفيس وبعد ذلك قام الباحث باختيار أحد أفراد املجموعة وأشار إليه 

  :قائال
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دعـاك لالشـرتاك يف  هل ميكن أن تخربنا بعض اليشء عن نفسك؟ وما هو السـبب الـذي -1

  هذا الربنامج؟

 وقد أعطى الباحث الفرصة كاملة لكـل مسرتشـد أن يسـتكمل حديثـه بـدون إبـداء أي -2

  .استجابات لفظية أو  تشجيع من قبل الباحث

  :وقام الباحث باملالحظات التالية

عندما كان كالم املسرتشد يف حدود دقيقة كاملة عىل األقل فيعرب الباحث عن شـكره ) أ

..  قائال واآلن– عىل هذا العرض أو التقديم، ثم ينتقل بالحديث إىل املسرتشد التايل له

هل ميكن أن تخربنا بعض اليشء عن نفسك وما هو السبب الذي دعـاك لالشـرتاك يف 

  هذا الربنامج؟

إذا كان كالم املسرتشد أقل من دقيقة كاملة يقوم الباحث بحثه عـىل االسـتمرار يف ) ب

 قائال له هل ميكن أن تخربنا أي زيـادة عـن Prompt for moreرى الحديث مرة أخ

ويظل الباحث صامتا ملدة ثالث دقائق قبل أن يحث املـتكلم عـىل املزيـد ... حياتك؟

  .من الكالم وذلك حتى يعطي الفرصة الكاملة له يف الحديث

ل وعندما كان كالم املسرتشد أكرث من أربعة دقـائق،  تـدخل الباحـث بـبعض الجمـ) ج

ًاالعرتاضية قائال للمفحوص شكرا جزيالً، ولكن أرغب يف الحديث معك بالتفصيل أكرث 

يف هذه النقطة فيام بعد، أو يف وقت آخر، ولكن اآلن البد أن نعطي لكل واحـد مـن 

ثم ينتقـل الباحـث بعـد ذلـك إىل فـرد .أفراد املجموعة فرصة ليك يقدم نفسه بإيجاز

  .آخر من أفراد املجموعة

انتهاء جميـع أفـراد املجموعـة  مـن تقـديم أنفسـهم، قـام الباحـث بفـتح املجـال  بعد -3

يبدو واضحا اآلن أنه يوجد لدينا بعض املشـكالت الفرديـة : للمناقشة العامة حيث قال

التي تختلف لدى كل فرد منكم عن اآلخر، حيث إن كل واحد منكم قـد تحـدث عنهـا 

ذلك فإنه يوجد عدد من النقـاط التـي  ولكن عىل الرغم من -وكـأنها تخصه هو وحده 

تتشابهون فيها معا يف بعض املوضوعات التي تتصل بحياة كل فرد منكم أو بحيـاة كـل 

منا،  واآلن من الذي ميكنه أن يبدأ الحديث عن مثل هذه النقـاط حتـى نتنـاقش فيهـا 

هل ميكن : جميعا والتي نتشابه فيها معا ثم أشار الباحث إىل أحد أفراد املجموعة قائال

  أن تبدأ الحديث عن مثل هذه النقاط التي تعتقد كمجموعة تتشابهون فيها؟
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وقام الباحث بتشجيع املناقشة عن طريق طرح بعض األسئلة أو إضـافة بعـض األفكـار 

ــيحات  ــرى clarificationsأو التوـض ــار األـخ ــض األفـك ــىل بـع ــة ـع ــاق أو املوافـق  واالتـف

agreement املناقشـة بحيـث تتحـدد املشـكالت يف صـور  وقد ركـز الباحـث عـىل توجيـه

سلوكيات، وذلك عن طريق إعادة التعبري مرة أخـرى عـن األفكـار التـي تـدور يف املناقشـة 

 حدث ذلك أيضا من خالل توجيه بعـض األسـئلة -وإعادة صياغتها يف صورة أمثلة سلوكية 

 املثال فقد أشار واالستفسارات التي تعرب عن نوع معني من املشكالت السلوكية، عىل سبيل

 بالرغم مام قد يبدو عىل حالتيهام مـن -الباحث إىل أن ما يعاين منه اثنان من املسرتشدين 

أنهام حالتان غري متشابهتني، إال أنهام يف حقيقتيهام يعربان عـن نقـص أو افتقـاد األنشـطة 

  .ب للذاتالتي ميكن أن يرتتب عليها تقديم املكافأة، والتي تساعد عىل تنمية مفهوم موج

قام الباحث بتوجيهم للعمل عىل توحيد نوع األنشطة السلوكية والتي سـيتحتم : ًوأخريا

عليهم إجراؤهـا، وكـذا املعـززات الالزمـة لكـل مـنهم بحيـث تتحـدد هـذه 

إذ )تتفق مع ما سيأيت ذكره يف قامئـة األنشـطة اإليجابيـة(األنشطة يف صورة 

 عـىل أن –الربنامج فيام بعـد أن تحديد هذه األنشطة سوف يفيد يف تنفيذ 

يـكـون ـهـذا التحدـيـد يف ـصـورة تتـفـق أيـضـا ـمـع الجاـنـب العـقـيل يف ـهـذه 

  .  الجلسة

  :الجانب العقيل يف عملية الرؤية الذاتية

 والنقـاط -قادت املناقشـة السـابقة إىل عـرض وتقـديم الجوانـب العقليـة يف الربنـامج 

 -ت واملهام التـي يتضـمنها هـذا الربنـامج ًسوف تضع لنا تصورا لإلجراءات والواجبا: التالية

وقام الباحث برشح وتوضيح هذه النقاط ألفراد العينة، وذلك حتى ميكنهم فهم ما يعانون 

من أعراض املفهوم السالب للذات وذلـك يف إطـار النظـرة العامـة التـي يركـز عليهـا هـذا 

  .الربنامج

) الذهنيـة والحركيـة(يجابيـة قـام الباحث بتوزيـع االسـتامرات اإلرشـادية لألنشـطة اإل

  ).7(ملحق 

  :والنقاط التي قام الباحث بتوضيحها ورشحها هي عىل النحو التايل

   :Mood is related to activity املزاج يرتبط بالنشاط  -1

 ينـتج عنهـا reward  التـي تصـاحبها املكافـأة activitiesحيث نجد أن بعض األنشطة 

  وهذه األنشطة تعـرب عـن أو متثـل -  pleasure أو الرسور satisfactionاإلشباع واالرتياح 
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 positive good mood وينتج عنهـا مـزاج إيجـايب positive activities" أنشطة إيجابية"

يساهم يف تدعيم مفهوم الـذات اإليجـايب، بيـنام نجـد أن هنـاك أنشـطة أخـرى يصـاحبها 

ـــاب  ـــاط punishmentالعـق ـــدم الfrustration واإلحـب ـــاح   أو ـع ـــدم االرتـي رسور وـع

displeasure - أنشطة سالبة"  وهذه األنشطة تعرب أو متثل "negative activities وينـتج 

 يؤدي إىل تكوين وتدعيم مفهوم negative or bad moodعنها مزاج سالب أو غري مريض 

  .الذات السالب

بط مـع  الفردي متغري من يـوم إىل آخـر ويـرتmoodوقد أوضحت الدراسات أن املزاج 

عدد األنشطة اإليجابية والسـلبية،  فـإذا قـام الفـرد يف يـوم مـا بعـدد كبـري مـن األنشـطة 

اإليجابية فسوف يصبح مزاجه يف هـذا اليـوم مرتفعـا أو سـعيدا والعكـس صـحيح، وهـذا 

ينعكس عىل مفهوم الذات، أي إذا قـام الفـرد بعـدد كبـري مـن األنشـطة السـلبية التـي ال 

ًها إشباع أو تدعيم فإن مزاجه سوف يصبح يف هذا اليوم سـيئا وغـري يصاحبها أو ال ينتج عن

  .ٍمرض

وليك يتغلب الفرد الذي يعاين من مفهوم ذات سـالب، عليـه أن يعـرتف أو يقـر بهـذه 

 وأخرب الباحـث relationship between activity and moodالعالقة بني النشاط واملزاج 

  : أفراد العينة قائال

 إنني متأكد متاما من أنه يف بعض األيـام قـد تحـدث بعـض األحـداث :عىل سبيل املثال

السارة التي تجعلك تتخلص يف هذا اليوم من تلك املشاعر الذاتية السالبة التي تعاين منهـا 

وبالتايل يصبح مزاجك ذا حالة جيدة، ومن هذه األنشـطة التحـدث مـع صـديق حمـيم أو 

 أخـرى قـد يحـدث عكـس ذلـك متامـا، مـثال أداء عمل معني بصورة متقنة، أيضا يف أوقات

سامعك ألحداث سيئة أو فشل يف القيام بنشاط ما، ميكن أن تنتج عن ذلك مشـاعر سـالبة 

  .أو تصبح يف حالة سيئة يف زمن قصري

  :  األفراد الذين يعانون من مفهوم ذات سالب يفشلون يف القيام بأنشطة موجبة-2

  : التايلقام الباحث برشح هذه النقطة عىل النحو 

إذ أن مثل هؤالء األفراد قد يتحول انتباههم فقط تجاه األنشطة السلبية التي تحدث من 

 بينام نجدهم يف نفس الوقت قد يقومون بـبعض األنشـطة اإليجابيـة بالفعـل، - يوم إىل يوم 

ولكنهم مييلون إىل إهامل آثار هذه األنشطة أو اإلقالل مـن أهميتهـا أو التحقـري مـن شـأنها، 

  قـد تبـدو -  مـن وجهـة نظـر مثـل هـؤالء األفـراد -  ذلك فإن هذه األنشطة اإليجابيـة وعىل
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أو مبعنى آخر أنشطة تافهة، إال أنه يف الحقيقة ميكن أن تعترب .أنشطة عادية أو ال قيمة لها

هذه األنشطة اإليجابية مفتاحا لحصول الفرد عىل حالة نفسية جيدة، ذلك لو أنهم اعرتفوا 

ذه الحقيقة واهتموا باألنشطة اإليجابية التي يقومون بها وتقديرها عـىل نحـو أو سلموا به

  .صحيح

 -وبناء عىل ذلك فإنه من املهم جدا بالنسـبة للفـرد صـاحب املفهـوم السـالب للـذات 

 عليـه أن يهـتم بالفعـل باألحـداث -وليك ميكنه التغلب عىل ما لديـه مـن مشـاعر سـالبة 

  .واألنشطة اإليجابية

قد الحظت أنه عندما تكون فكرتك عـن ذاتـك سـالبة : باحث بالتوضيح التايلثم قام ال

ال ) يف هذه الحالة املزاجيـة(فإن أشياء قليلة جدا ميكن أن تبدو سارة بالنسبة لك، وبالتايل 

تستطيع إدراك األحداث السارة أو االستمتاع بها، مثـل تنـاول وجبـة ممتعـة أو االسـتمتاع 

ل هذه األنشطة قد تراها عىل أنها أحداث غري هامـة أو تافهـة، بجو لطيف مثال، بل إن مث

وذلك يف ضوء مقارنة هذه األحداث السارة باألحداث التي تسببت يف إحداث هذا الضـيق 

  - عـىل سـبيل املثـال -ًواملفهوم السالب للذات، ويعني ذلك أنه عندما يكون الفرد مكتئبـا 

صدر بالفعل أو ميكن أن تحـدث بالفعـل، ولكـن فإن كال من األنشطة اإليجابية والسلبية ت

فقط األنشطة السلبية هـي التـي تسـتدعى كـل انتبـاه هـذا الفـرد وهـو يف هـذه الحالـة 

لو أن أحد أصدقائك قد مدحك وأثنى عليك خالل يوم معني، :  مثال. املزاجية من االكتئاب

 مـدح صـديقك نجد أنك ستظل طوال هذا اليوم تفكر يف الحدث األخري من تفكـريك وهـو

  .لك

 األفراد ذو املفهوم السالب للذات مييلون إىل الرتكيز عىل النتائج املبارشة ألنشـطتهم -3

  :يف مقابل النتائج طويلة املدى

  :قام الباحث برشح هذه النقطة عىل النحو التايل

ما يجدر ذكره أن أي نشاط تكون له نتائج مبارشة ونتائج غري مبارشة، عىل سبيل املثال 

  .همة أو الواجب غري السار يف الوقت الحايل قد ينتج عنه أثر سار فيام بعدامل

وهنا نجد أن بعض األفراد يتمنون الحصول عىل مكافآت مستقبلية سـارة لكـنهم يف نفـس 

الوقت ال مييلون إىل مامرسة األعامل واألنشطة الحالية أو استغالل الفرص واملناسـبات الحاليـة 

 كافآت الالحقـة، وبنـاء عـىل ذلـك، فلـيك يتغلـب الفـرد عـىل مـا لديـه التي تؤدي إىل هذه امل
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من مشاعر سالبة، يجب أن يعرتف أو يقر بأهمية النتائج اإليجابية املؤجلة للسلوك مثلهـا 

  . يف ذلك متاما مثل النتائج واآلثار املبارشة للسلوك

 بدايـة يشء مـا ثم استمر الباحث، قائال عىل سبيل املثال لـو أنـك مكتئـب، فـإن فكـرة

ً سوف يبدو ذلك نشاطا مقلًقـا ومزعجـا أو صـعبا -جديد مثل محاولة إنجاز أمنية جديدة  ً ً

 سوف تجد نفسك تركز عىل الحسابات األساسية الالزمة لهذا النشاط - وعىل ذلك -للغاية 

أو أنك ستفكر يف احتامالت نجاح غري مضـمونة أو نـادرة، خاصـة أنهـا أول ) السابق ذكره(

 تحاول فيها تحقيق هذه األمنية، وذلك بـدالً مـن أن تفكـر يف املكسـب طويـل املـدى مرة

  .الذي ميكن أن يعود عليك من تحقيق هذا النشاط

 اكتساب مهارة التحكم يف األنشطة اإليجابية والعمل عـىل زيادتهـا سـوف يسـاعدك -4

  .عىل التغلب عىل فكرتك السالبة عن ذاتك

اب مهارة التحكم يعني اإلقرار بأنشطة إيجابية وتحديـد وقد أكد الباحث عىل أن اكتس

  .أهداف طويلة املدى، ثم العمل عىل أخذ خطوات تجاه هذه األهداف من أجل تحقيقها

 -والربنامج اإلرشادي الحايل سوف يركز عىل هذه املفاهيم ويعمـل عـىل التوسـع فيهـا 

أنـه يـرتبط باألنشـطة التـي وعىل ذلك فمن خالل النظرة إىل املفهوم السالب للذات عـىل 

ميارسها الفرد، بدالً من النظـرة إليـه عـىل أنـه قـوة غـري خاضـعة للـتحكم،   فإنـك سـوف 

 للتحكم يف تلك املشاعر، ومبعنى آخـر فإنـه ميكنـك measure aتكتسب مقياسا أو مؤرشا 

أن متتلك مفتاحا لألشياء التي تجعل من مزاجك جيـدا واألشـياء التـي تجعـل مـن مزاجـك 

ئا، وبالتايل ميكنك أن تتعلم الـتحكم يف مزاجـك وحالتـك بصـفة عامـة مـن خـالل هـذا سي

  .املفتاح

وبعد أن قام الباحث بتوضيح هذه النقاط وربطها باملناقشة السابقة وذلك حتى ميكن 

لكل فرد أن يستوعب هذه الجلسة متاما وحتى ميكنه أيضا فهم ما عليه مـن واجـب، قـام 

  .املنزيل للمالحظة الذاتية مع أفراد العينةالباحث مبناقشة الواجب 

   :Self monitoring homework assignmentالواجب املنزيل للمالحظة الذاتية 

  the first assignmentتتمثل املهمـة األخـرية يف هـذه الجلسـة يف إعطـاء الواجـب األول 

 أنأن تأكـد جيـدا مـن الذي يتحتم عىل كل فرد من أفراد العينة تنفيذه، ثم قام الباحث بعـد 
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كل فرد من أفراد العينة قد فهم جيدا املناقشة السابقة بتقديم تعلـيامت الواجـب املنـزيل 

  :عىل النحو التايل

الواجب األول الذي عىل كل فرد منكم أن يؤديـه يتمثـل يف تسـجيل مشـاعره اليوميـة 

راقبـة الـذات إذ أن بهـا  وذلك مبلء جداول م-نحو ذاته واألنشطة اإليجابية التي يقوم بها 

أيضا فـإن قامئـة األنشـطة اإليجابيـة . نحو ذاته واألنشطة اإليجابية ومستوى املزاج اليومي

 فإن هذه التسجيالت سوف تعمل كقاعـدة هامـة -التي ميكن لك أن متارسها وأن تسجلها 

  .لكل خطوة من خطوات الربنامج

  :خطوات مراقبة الذات

  :ت مراقبة الذات عىل النحو التايلقام الباحث برشح وتوضيح خطوا

 التعليامت التالية سوف ترشح كيف ميكنك أن تقوم بعملية مراقبة الذات مع العلم أن -1

  .هذه التعليامت سوف تذكر مرة أخرى يف الصورة الخاصة بك

عليك أن تقوم بتسجيل األنشطة اإليجابية التي تقوم بها دفعة واحدة عىل األقـل يف ) أ

  .ن من األفضل أن تحاول التسجيل أكرث من مرة كلام كان ذلك ممكناكل يوم، ولك

سجل يف كلامت بسيطة وقليلة النشاط اإليجايب الذي حـدث بصـورة فعليـة، انظـر ) ب

عىل سبيل املثال يف نهاية الصـفحة التاليـة، حـاول أن يكـون تركيـزك عـىل األحـداث 

مـود األول مـن جـدول الحقيقية والتي تصدر منـك بصـورة طبيعيـة وسـجلها يف الع

  .الرؤية الذاتية

ميكنك استخدام قامئة األنشطة اإليجابية كمرشد بالنسبة ألنواع األنشـطة اإليجابيـة ) ج

األخرى التي قد تكون أنت مفتقدا لها، وهنا عليك باستمرار أن تراجع هـذه القامئـة 

  .وبالتايل عليك أن تتأكد من تذكرك لها بصورة كاملة

ين من جدول الرؤية الذاتية سجل الرقم الـدال عـىل النشـاط اإليجـايب يف العمود الثا) د

 وذلـك مـن خـالل نفـس -الذي قمت به وكنت قد سجلت اسامن يف العمـود األول 

اليوم بحيث يعرب الرقم الذي تسجله عـن الـرقم الـدال عـىل هـذا النشـاط يف قامئـة 

  .األنشطة اإليجابية

 واعلم جيـدا أن - صف وتعرب عن مزاجك اليومي يف نهاية كل يوم حدد الدرجة التي ت) هـ

مزاج كل فرد يتغري من يوم إىل آخر بل قد يتغري من ساعة إىل أخـرى، حـاول أن تعـدل 

 ـمـن مزاـجـك يف الـيـوم الـتـايل بـصـورة تجعـلـه يتخـطـى معدـلـه يف الـيـوم الـحـايل، وبـهـذه 
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جات من الطريقة ميكن تحديد معدل مزاجك يف نهاية كل يوم، وذلك من خالل الدر

صفر إىل عرشة حيث تعطي الدرجة عرشة بالنسبة للمزاج السعيد واملشاعر املوجبـة 

 أيضـا ميكـن اسـتخدام كـل مـن الـدرجات -نحو الذات عىل الدوام طوال هذا اليوم 

وذلـك للتعبـري عـن درجـة املـزاج اليوميـة وكـذلك ) تسعة(إىل ) واحد(الوسيطة من 

  .درجة املشاعر املوجبة والسالبة

 أن تتأكد جيدا من أنك تسجل كل التغريات البسيطة التي تطرأ عـىل سـلوكك البد

  .ونشاطك بصورة فعلية وواقعية من يوم إىل اليوم الذي يليه

جديـد لكـل يـوم عـىل حـدة، أيضـا ميكنـك ) جـدول رؤيـة ذاتيـة(البد أن تستخدم ) و

  .استخدام أكرث من جدول يف اليوم الواحد إذا تطلب منك األمر ذلك

 إذ أنها تعد هامة بالنسـبة لبـاقي -بد أن تحرض هذه الجداول معك يف كل جلسة ال) ز

  .خطوات الربنامج، كام سيتضح ذلك فيام بعد

  :أمثلة لتسجيل األنشطة اإليجابية يف جداول الرؤية الذاتية

 األنشطة اإليجابية
رقم هذا 

 النشاط

 14  كتابة تقرير أو ملخص لكتاب قرأته -1

 2  رحلة مع جار لك أو صديق أو قريب  االشرتاك يف-2

 15 . إنجاز مهمة ما كنت تريد إنجازها-3

 4  الخروج لتناول الغداء أو العشاء خارج البيت -4

 تناقش أو تعرب عن رأيك برصاحة يف ثوب جديد اشرتاه صديق لـك أو -5

 .جار لك
21 

 10  إحضار كتب من املكتبة عىل سبيل االستعارة أو الرشاء -6

 9  قراءة عدد من صفحات من كتاب ما -7

  : صورة خاصة بأفراد العينة

  مترين مراقبة الذات

األنـشـطة "الهـدف ـمـن ـهـذا التـمـرين ـهـو العـمـل ـعـىل دفـعـك ـمـن البداـيـة لتـسـجيل 

 إذ يجب أن تعلم جيدا أن هذه التسجيالت سـوف -كام تحدث بالفعل كل يوم " اإليجابية

  ..طوة من خطوات هذا الربنامجتعمل وتخدم بصورة أساسية يف كل خ
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  -: واآلن

 عليك أن تقوم بتسجيل أنشطتك اإليجابية مرة واحدة عىل األقل يف كل يوم، ولكن مـن -1

وحـاول أن تقـوم .معك خالل اليوم" بجدول الرؤية الذاتية"األفضل أن تحاول االحتفاظ 

  .بالتسجيل فيه أكرث من مرة كلام كان ذلك ممكنا

انظـر عـىل (بسيطة وقليلة النشاط اإليجايب الذي حدث بصورة فعليـة  سجل يف كلامت -2

حـاول أن يكـون تركيـز انتباهـك عـىل األحـداث ) سبيل املثال يف نهاية الصفحة التاليـة

جـدول الرؤيـة "الحقيقية والتي تصدر منك بصـورة طبيعيـة وعاديـة يف العمـود األول 

  ".الذاتية

بيـة كمرشـد بالنسـبة ألنـواع األنشـطة اإليجابيـة  ميكنك استخدام قامئة األنشـطة اإليجا-3

 -وهنا عليك أن تراجع باستمرار . األخرى التي قد تكون أنت مفتقدا لها أو تخطئ فيها

  .هذه القامئة وبالتايل عليك أن تتأكد من تذكرك لها بصورة كاملة

اإليجـايب سجل الـرقم الـدال عـىل النشـاط " جدول الرؤية الذاتية " يف العمود الثاين من -4

 - وذلـك خـالل نفـس اليـوم -الذي قمت به وكنت قد سجلت اسمه يف العمـود األول 

  ".قامئة األنشطة اإليجابية"بحيث يعرب هذا الرقم عن الرقم الدال عىل هذا النشاط يف 

 يف نهاية كل يوم حدد الدرجة التي تصف وتعرب عن مزاجك اليومي عن مشـاعرك نحـو -5

ل فرد يتغري من يوم إىل آخر بل قد يتغري من ساعة إىل أخـرى  واعلم أن مزاج ك-ذاتك 

 حاول أن تعدل من مزاجك يف اليوم التايل ومن صـورتك عـن نفسـك بتخطـي معـدل -

ومن هنا فإنك تحدد معدل مزاجـك يف نهايـة كـل يـوم وذلـك مـن خـالل .اليوم الحايل

مـزاج السـيئ بالنسـبة لل) صفر(حيث تعطي الدرجة ) عرشة(إىل ) صفر(الدرجات من 

وغري السعيد عىل اإلطالق طوال اليوم وذلك يعرب عن عـدم القيـام بـأي نشـاط إيجـايب 

بالنسبة للمزاج الجيد للغاية وعـىل ) 10(بينام تعطي الدرجة . عىل اإلطالق خالل اليوم

الدوام طوال اليوم حيث يعرب ذلك عن القيام بأنشطة إيجابية متعددة وبتكرار مرتفـع 

وذلـك ) 9(إىل ) 1(ذلك ميكنك استخدام أي من الـدرجات الوسـيطة مـن ك. خالل اليوم

البـد أن تتأكـد جيـدا مـن أنـك تسـجل كـل التغـريات . للتعبري عن درجة املزاج اليومية

  .البسيطة التي تطرأ عىل سلوكك بصورة فعلية وواقعية من يوم إىل اليوم التايل

م عىل حدة، وأيضا ميكنك استخدام جديد لكل يو" جدول رؤية ذاتية " البد أن تستخدم -6

  .أكرث من جدول يف اليوم الواحد إذا تطلب األمر ذلك
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 البد أن تحرض هذه الجداول معـك يف كـل جلسـة، إذ أنهـا تعـد هامـة بالنسـبة لبـاقي -7

  .خطوات الربنامج
 

 األنشطة اإليجابية
رقم هذا 
 النشاط

 14  كتابة تقرير أو ملخص لكتاب قرأته -1
 2 اك يف رحلة مع جار لك أو صديق أو قريب  االشرت-2
 15 . إنجاز مهمة ما كنت تريد إنجازها-3
 4  الخروج لتناول الغداء أو العشاء خارج البيت -4
 تناقش أو تعرب عن رأيك برصاحة يف ثوب جديد اشرتاه صديق لـك أو -5

 .جار لك
21 

 10  إحضار كتب من املكتبة عىل سبيل االستعارة أو الرشاء -6
 9  قراءة عدد من صفحات من كتاب ما -7

  :صورة خاصة بأفراد العينة

  قامئة األنشطة اإليجابية

ويعطيـك صـورة ) سـوف ميتعـك( التخطيط ليشء ما أو نشاط ما سوف يجعلك سعيدا -1

  .موجبة عن ذاتك

  ).مثل السري عىل األقدام، رحلة، التنزه بصفة عامة( الخروج للنزهة -2

  ).إلخ..يف مرسح أو سريك أو سينام(ألصدقاء أو الذهاب إىل حفلة  زيارة بعض ا-3

  ).أو لتناول الطعام مثال يف مكان ما( االشرتاك يف رحلة ما -4

  . مقابلة بعض األصدقاء أو الذهاب لالستامع ملحارضة-5

  . املشاركة يف األنشطة االجتامعية-6

  ).بصورة فردية أو جامعية( مامرسة لعبة رياضية -7

  ).أو التخطيط ملرشوع ما(ضاء بعض الوقت يف هواية أو مرشوع ما  ق-8

  )مثل القراءة، سامع موسيقى ممتعة مشاهدة التليفزيون( العمل عىل تسلية نفسك -9

مثل رشاء بعض الحاجات، طهي يشء مـا أو تنـاول ( القيام بعمل يشء معني خاص بك -10

  ).طعام معني، ارتداء مالبس مريحة أو جديدة

مـثـل التفـكـري الـهـادئ الـنـوم لـفـرتات قـصـرية بـغـرض (اء بـعـض الوـقـت لالـسـرتخاء  قـضـ-11

  ).االسرتخاء

  . االهتامم بأن تجعل نفسك جذابا أو نشيطا-12

  . املثابرة والعناية واإلرصار عىل االستمرار يف املهام الصعبة-13
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  . االنتهاء من بعض األعامل أو املهام الروتينية-14

  .ريقة جيدة مامرسة األنشطة بط-15

  . التعاون مع شخص يف عمل مشرتك-16

  . القيام بعمل يشء معني ملساعدة فرد ما وذلك بدافع الشهامة-17

  ).مثل تلبية دعوة اآلخرين، مقابلة األصدقاء( املشاركة االجتامعية -18

  ) يف مكان عام– يف حديقة عامة –يف حفلة ( املبادأة بالحديث مع اآلخرين -19

  .ضوع أو مقالة أو حديث شيق مسيل مناقشة مو-20

التعبري عن رأي معني أو اعتقاد معـني، النقـد أو ( تعرب عن رأيك بوضوح ورصاحة مثل -21

  ). املدح إذا تطلب األمر، التعبري عن عدم الرضا

 قضاء بعض الوقـت املمتـع يف اللعـب مـع األطفـال أو اللعـب مـع بعـض الحيوانـات -22

  .األليفة

  .خص ما مدح أو إطراء ش-23

  . إظهار مشاعر الحب لآلخرين بصورة طبيعية-24

  . تقبل املدح من اآلخرين أو أن تصبح موضوع املدح أو اإلطراء أو االنتباه-25

  جدول مراقبة الذات

 درجة النشاط
 تاريخ النشاط املوجب

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18 

           

  )6ملحق رقم (ويف نهاية الجلسة، قام الباحث بتوزيع استامرة رأي األعضاء يف سلوك املرشد 
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  :اآلثار املبارشة يف مقابل اآلثار املؤجلة: الحالة النفسية والسلوكية: الجلسة الثالثة

  .. إجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة-

  :يةقام الباحث يف بداية هذه الجلسة باإلجراءات اآلت

 طلب من أفراد املجموعة ملء االستامرات كام حدث يف الجلسة السابقة وكام سـيتكرر -1

  .ذلك يف الجلسات القادمة

ً راجع واجب الجلسة السابقة، ثم قدم ملخصا قصريا عـن الجوانـب العقليـة والشـكلية -2 ً

  .للجلسة السابقة وما يتبعها من واجب

ذكرونها عـن األنشـطة اإليجابيـة التـي قـاموا بهـا،  سأل الباحث أفراد العينة عن أمثلة ي-3

وعام إذا كان لدى أحد منهم مشكالت، كام الحـظ مـع أفـراد العينـة أن أغلـب النـاس 

لديهم مشكالت متشابهة قد ترجع إىل نفس األسباب،  وعندما تأكد الباحث مـن ذلـك 

  .لية لهموبعد مناقشة بعض األمور ، قام بتوضيح التعليامت الخاصة بالجلسة الحا

 ومن خالل املناقشة أمكن العمل عىل تعزيز استبدال األفكار لـدى أفـراد العينـة حيـث -4

قـام الباـحـث باـسـتخراج العـنـارص املتـشـابهة يف ـخـربة أـفـراد العيـنـة وأـخـذ يرـكـز عليـهـا 

ً وأخريا قام الباحث بتعزيز الجهود التي يبذلها أفراد العينـة ىف مـا -ويوضحها ويرشحها 

  . واجباتقاموا به من

  :مترين النشاط واملزاج

علـام بـأن هـذه التعلـيامت سـوف تـذكر مـرة : (قام الباحث بتوضيح التعليامت اآلتية

  )أخرى يف الصورة الخاصة بأفراد العينة

إن الغرض من هـذا التمـرين هـو الرتكيـز الشـامل عـىل العالقـة بـني الحالـة النفسـية 

الة النفسـية تتـأثر بالنشـاط الـذي ميارسـه والنشاط السلويك حيث االفرتاض هنا هو أن الح

  .الفرد بشكل عام، وكذلك بأنواع محددة من النشاط

الـخـاص ـبـك يف " ـجـدول الرؤـيـة الذاتـيـة"باـسـتخدام :  ـصـورة الحاـلـة النفـسـية والنـشـاط-1

األسبوع املايض، ارسم عدد األنشطة اإليجابية لكل يوم مستخدما التدريج املوجود عىل 

 -:لجدول،  وهنا عليك أن تفحص ما ييلالجانب األيرس من ا

  هل الخطوط تتوازى تقريبا؟
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  هل القمم والهضاب واملنخفضات يف املنحنى أو الرسم متطابقة؟

ً تخري اليومني أو الثالثة التي كان مفهومك لذاتك فيها مرتفعا ألعىل حد، حدد مسـتوى -2 

، وهنا عليك أن تبحث عام الرقم الذي يعرب عن معدل األنشطة اإليجابية يف هذه األيام

إذا كان الرقم الذي يعرب  عن مستوى األنشطة اإليجابية أعىل يف حالة األيام التـي تعـرب 

عن الحالة النفسية الجيدة ، أو أعـىل يف حالـة األيـام التـي تعـرب عـن الحالـة النفسـية 

  .السيئة غري الجيدة

الثة أيام التـي تعـرب عـن الحالـة لليومني أو الث" جداول الرؤية الذاتية" عليك أن تفحص -3

النفسية الجيدة للمفهوم الذايت املوجب، ثم حاول تحديد ما هي األنشطة التي حدثت 

 ثم قارن هذه الجداول بالجداول األخرى لليومني أو الثالثة التي -بالفعل يف هذه األيام 

 األنشـطة  وعليك أن تحدد مـا هـي-تعرب عن الحالة النفسية السيئة واملفهوم السالب 

التي كانت قد حدثت بالفعل يف األيام التي كنت تتمتع فيها مبفهـوم ذات موجـب ومل 

  .ًتحدث يف األيام التي كان فيها مفهوم الذات سالبا

أن تـدرك الصـلة بـني األنشـطة التـي متارسـها وحالتـك ) كمسرتشـد( هل تسـتطيع اآلن -4

  ..النفسية وصورتك عن ذاتك

رك الصلة بني الحالة النفسية وكـل مـن املسـتوى العـام فعادة يستطيع الفرد أن يد

  .للنشاط أو بعض أنواع محددة من النشاط

    وعىل كل حال فإن تسجيل نشاط أسبوع واحد قـد ال تظهـر فيـه هـذه العالقـة 

بوضوح، ولكن الربنامج يعتمد بصورة أساسية عـىل فكـرة أن الحالـة النفسـية ميكـن أن 

  .الذي يقوم به الفردتعدل عن طريق تعديل النشاط 

  . كرر هذا التمرين بالنسبة للتسجيالت الخاصة باألسابيع القادمة-5

  : صورة خاصة لكل فرد من أفراد العينة

  مترين النشاط واملزاج

إن الغرض من هـذا التمـرين هـو الرتكيـز الشـامل عـىل العالقـة بـني الحالـة النفسـية 

فسـية تتـأثر بالنشـاط الـذي ميارسـه الفـرد والنشاط السلويك واالفرتايض هـو أن الحالـة الن

  .بشكل عام، أو ببعض األنشطة الخاصة

 الـخـاص ـبـك يف " ـجـدول الرؤـيـة الذاتـيـة"باـسـتخدام :  ـصـورة الحاـلـة النفـسـية والنـشـاط-1
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األسبوع املايض، ارسم عدد األنشطة اإليجابية   لكل يـوم مسـتخدما التـدريج املوجـود 

  : ية الذاتية وهنا عليك فحص ما ييلعىل الجانب األيرس من جدول الرؤ

  هل الخطوط تتوازى تقريبا؟ 

  هل القمم والهضاب واملنخفضات يف املنحنى أو الرسم متطابقة؟

  األيـــــــــــــام  

           10 
           9 
           8 
           7 
           6 
           5 
           4 
           3 
           2 
           1 
           0 

  الحالة النفسية               األنشطة

املفهـوم ( تخري اليومني أو الثالثة التي كانت حالتك النفسـية فيهـا مرتفعـة ألعـىل حـد، -2

، حدد مستوى الرقم الذي يعرب عن معدل األنشطة اإليجابيـة يف هـذه األيـام، )املوجب

 الثالثة التـي كانـت حالتـك النفسـية فيهـا منخفضـة ثم بعد ذلك تخري أيضا اليومني أو

، حدد أيضا مسـتوى الـرقم الـذي يعـرب عـن معـدل األنشـطة )املفهوم السالب(للغاية 

الـرقم الـذي يعـرب عـن : اإليجابية يف هذه األيام،  وهنا عليـك أن تبحـث عـام إذا كـان

 النفسـية الجيـدة مستوى األنشطة اإليجابية أعىل يف حالة األيام التي تعرب عـن الحالـة

املفهـوم (أعىل يف حالة األيام التي تعرب عن الحالـة النفسـية السـيئة ) املفهوم املوجب(

  .غري املرضية) السالب

لليومني أو الثالثـة أيـام التـي تعـرب " جدول املراقبة الذاتية " عليك بعد ذلك أن تفحص -3

دد ما هي األنشطة التي  ثم حاول أن تح–عن الحالة النفسية الجيدة املفهوم املوجب 

  .حدثت بالفعل يف هذه األيام
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  ثم قارن هذه الجداول بالجداول األخرى لليومني أو الثالثة أيام التي تعرب عن الحالة -

  .النفسية السيئة املفهوم السالب

  وعليك اآلن أن تحدد هنا ما هي األنشطة التي كانت قـد حـدثت بالفعـل يف األيـام -

ومك عن ذاتك موجبا ومرتفعا ومل تحدث يف األيام التي كان فيهـا التي كان فيها مفه

  .مفهومك عن ذاتك منخفضا

 هل تستطيع اآلن أن تدرك الصلة بني األنشطة التي متارسها وحالتك النفسية ومفهومك -4

  عن ذاتك؟

فعادة يستطيع الفرد أن يدرك الصلة بني الحالة النفسية وكـل مـن املسـتوى العـام 

  .ض أنواع محددة من األنشطةللنشاط أو بع

وعىل كل حال فإن تسـجيل نشـاط أسـبوع واحـد قـد ال تظهـر فيـه هـذه العالقـة 

بوضوح ولكن الربنامج يعتمد بصورة أساسية عـىل فكـرة أن الحالـة النفسـية ميكـن أن 

  .تتعدل عن طريق تعديل النشاط الذي يقوم به الفرد

  .باألسابيع القادمة كرر هذا التمرين بالنسبة للتسجيالت الخاصة -5

  : مترين النتائج املبارشة يف مقابل النتائج املؤجلة

علـام بـأن هـذه (قام الباحث بتوضيح ورشح التعليامت اآلتية والخاصة بهـذا التمـرين 

  ): التعليامت سوف تذكر مرة أخرى يف الصورة الخاصة بأفراد العينة

 تخري أربعة من األنشطة التي قمت بتسجيلها خالل األسبوع املايض عىل جداول الرؤيـة -1

قامئة األعـامل ( ثم اكتب كل هذه األنشطة يف املكان املخصص لذلك عىل ميني -الذاتية 

 ).واألنشطة

 بالنسبة لكل نشاط من األنشطة السابقة الذكر أمام كل منهـا يف خانـة اآلثـار والنتـائج -2

 امأل األربع خانـات املوجـودة والتـي تعـرب عـن آثـار هـذا -جودة عىل يسار القامئة املو

) أي أنها نتائج مبـارشة(النشاط علام بأن آثار سلوك ما قد تكون مصاحبة لهذا السلوك 

ويعني ذلك أيضا أن النشاط الـذي تقـوم بـه ) أي أنها نتائج مؤجلة(أو تكون تابعة له 

ك أنت أيضا فإن آثار السلوك قد تكـون آثـار إيجابيـة أو يتوقف معناه بالنسبة لك علي

مـثال مكافـأة (سلبية أو يكون للسلوك الواحد كـال النتيجتـني اإليجابيـة والسـلبية معـا 

  .واملثال التايل يوضح الفقرات السابقة) وعقاب، فائدة وتكلفة
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 : أمثلة-3

  اآلثار والنتائج املؤجلة  املبارش  النشاط

إيجابية مذاق جميل يسـاعد  كريم تناول كوب من اآليس

ــرتة راحـــة  عـــىل قضـــاء ـف

  ..ممتعة

  ...سلبية مكلف

سأتناوله مـرات أخـرى عنـد 

  ..قضاء فرتات للراحة

  ..يزيد الوزن

التـحـدث إىل زمـيـل إلقناـعـه 

  باإلقالع عن تناول القهوة 

  إيجابية إنه حديث ممتع 

ـل الـحـديث  ـد يقاـب ـلبية ـق ـس

  ..بيشء من العصبية

ًا حمـيام سوف أصبح صـديًق

  ..له العمل مبعدل أقل

 واآلن ما هو األيرس بالنسبة لـك لـيك تفكـر فيـه، هـل النتـائج املبـارشة أم النتـائج غـري -4

املبارشة؟ هل النتائج اإليجابية أم النتـائج السـلبية؟ أي هـذه النتـائج متيـل إىل التفكـري 

ه نشاط ما؟ هـل تفكـر ًفيها أو تكون واعيا أو مدركًا لها يف نفس الوقت الذي متارس في

يف اآلثار والنتائج التي مل تحدث لك من قبل؟ هل توجد لديك متطلبات معينة لو أنـك 

 وذلك من أجل أن تركز بصورة أكرث يف التفكري يف اآلثار غري -تقوم بعمل أشياء مختلفة 

   عن التفكري يف اآلثار املبارشة لهذه األنشطة التي تقوم بها؟ -املبارشة 

الخاصـة بـك، " مراقبة الذات"ألسبوع القادم، استخدم العمود اإلضايف املوجود يف  خالل ا-5

 عىل األقل البـد أن تسـجل واحـدا مـن -وذلك لتسجل فيه اآلثار اإليجابية غري املبارشة 

  .اآلثار غري املبارشة لكل يوم

    Self- evaluation: التقييم الذايت: الجلسة الرابعة

  : جلسة السابقةإجراءات املراجعة عىل ال

  :قام الباحث يف بداية الجلسة باإلجراءات اآلتية

  . طلب من أفراد املجموعة ملء استامرات كام حدث يف الجلسة السابقة-1

 مراجعة واجب األسبوع املايض، ثم إعطاء ملخص رسيع عن الجوانب العقلية  للجلسـة -2

  .السابقة وما يتبعها من واجب

 وعام إذا كان لدى أحـد مـنهم مشـكالت، - أمثلة يقدمونها  سأل الباحث املجموعة عن-3

أيضا قام الباحث باملراجعة معهم إذا ما كان أغلـب النـاس لـديهم مشـكالت متشـابهة 

وعندما انتهى  الباحث من ذلك، قام بتوضيح التعلـيامت ) أي ترجع إىل نفس األسباب(

  .الخاصة بالجلسة الحالية

  عىل تعزيز استبدال األفكار لدى أفراد املجموعـة وقـام  من خالل املناقشة أمكن العمل-4
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الباحث باستخراج النقاط املتشابهة يف خربة كل منهم، وحاول الرتكيز عليهـا وتوضـيحها 

ً وأخريا يف هذا الجزء من الجلسة قام الباحث بتعزيز املجهودات الفردية لكل -ورشحها 

  .لسة السابقةمنهم يف أداء الواجبات التي طلبت منهم يف الج

        Rational sides of self evaluation:الجوانب العقلية يف التقييم الذايت

قام الباحث باستخدام املناقشة السابقة كأساس ينطلـق منـه لرشح الجوانـب العقليـة 

  والنقـاط التاليـة تعطـي صـورة عـن Self evaluationالتي تتصـل بـدور التقيـيم الـذايت 

 واألمثلة سوف تتبـع -تي يركز عليها هذا الجزء من الربنامج اإلرشادي الجوانب األساسية ال

 وقام الباحث أيضا مبحاولة استخراج أمثلة من أفراد املجموعة -كل نقطة من هذه النقاط 

  : بحيث تعرب عن خرباتهم الفعلية ثم قام برشح النقاط التالية

 سـيئة، مييلـون إىل اختيـار األفراد الذين يعانون مـن مفهـوم ذات سـالب وحالـة نفسـية* 

  .أهداف أو محكات غري واقعية وصارمة لتقييم ذاتهم

إذ أنهم يرغبون يف الوصول إىل درجة الكامل يف كل يشء حتى يستطيعوا الحصول عـىل 

مفهوم موجب لذواتهم، وحتى يحصلوا عىل التقدير واالستحسـان ممـن حـولهم يختـارون 

 بعيـدة املنـال وعـىل ذلـك فـإن اإلنجـاز الجـزيئ أهدافا صعبة التحقيق، مجردة غري عاديـة

لألهداف ال ميكن أبدا أن يكون مرضيا لهم، وبالتايل فهم دامئا ينقصـون مـن قـدر أنفسـهم 

  .ويقللون من شأن مجهوداتهم

فيجب عىل الفرد منكم أن يضع أهدافا واقعية حتى ميكنه أن يتغلب عىل ما لديه مـن 

  عىل سبيل املثال فإن الفـرد ذا Make realistic positive self evaluationمشاعر سالبة 

املشاعر السالبة ومفهوم الذات السالب سوف تزداد حالته سوءا لو أنـه مل يسـتطع إكـامل 

 وأن هـذا -كل ما أسنده إليه رئيسه يف العمل، حتى لو كانت كميـة هـذا العمـل معقولـة 

يس يف موضـعه املخصـص لـه يف الفرد سوف يشعر بنفس اإلحساس لو أن شيئا ما أو أكرث ل

 ثـم سـأل الباحـث - وهنا فإنه قد يشعر بأنه فشل متاما يف تنظيم وترتيـب منزلـه -املنزل 

  .أفراد العينة عام إذا كان لدى أحد منهم أمثلة عىل ما سبق توضيحه يف النقطة السابقة

  :وضع وتحديد األهداف: الواجب املنزيل للتقييم الذايت* 

Self evaluation assignment: goal setting                                              
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قدم الباحث صورة عامة ملا عىل كـل فـرد مـن أفـراد العينـة مـن واجـب خـالل هـذه 

 ولذا قام الباحث مبراقبة كل خطوة من الخطوات السابقة بوضـوح حتـى يتأكـد -الجلسة 

 - عليهم أن يقومـوا بـه ومـا الـذي سـيفعلونه من أن أفراد املجموعة قد استوعبوا متاما ما

ولقد وجه الباحث التعليامت التالية التي ميكن أن يقدم بها الواجـب لهـم، وقـام الباحـث 

  :بتوجيه الحديث إليهم قائال

يف هذه املرحلة سوف ننتقل إىل الطور التايل من الربنامج وذلك عن طريق مسـاعدتكم 

تى ميكن أن يعمل كـل واحـد مـن أجـل تحقيقهـا لوضع بعض األهداف اإليجابية وذلك ح

وذلك من خالل أن كل منكم وضع بعض األهداف الواقعية القابلة للتحقيق واتخاذ بعـض 

الخطوات اإليجابية تجاه تحقيقها، وبذلك ميكن لكل واحد منكم أن يقوم  بتقيـيم كـل مـا 

ا فـإن كـالً يحققه من نجاح أو ما يحدث له من فشل عىل نحـو دقيـق أو مضـبوط، ولهـذ

ـمـنكم ـسـوف يكتـسـب الـقـدرة ـعـىل اـلـتحكم يف األنـشـطة الـتـي ميـكـن أن ـتـؤثر يف مزاـجـه 

  :ويتحقق ذلك عىل النحو التايل

    define goals:   تحديد األهداف-1

  وذلك باستخدام املعلومات املوجـودة general goalعىل كل فرد أن يتخري هدفا عاما 

صة به،  ثم عليه أن يحدد مجموعة من األنشطة الهامـة الخا" جداول املراقبة الذاتية " يف 

والتي ترتبط باملزاج الجيد واملشاعر املوجهة نحـو الـذات مـع العلـم بـأن بعـض األنشـطة 

أهـداف (الهامة والتي تتكون بصورة نادرة ميكن أن متد الفرد مبفتاح ألهداف مرغوب فيها 

  :ويجب أن تكون األهداف) جذابة

  أي متثل شيئا ما،  ميكـن للمسرتشـد أن يزيـد مـن معـدل تكـراره أو Positive إيجابية، -أ

 وليس يف صورة يشء ما،  يريد اإلقالع عنه أو يقلل من -يعمل عىل أن يبقى فرتة أطول 

  .معدل تكراره

  أي أن يكون الهدف متفقا مع إمكانات املسرتشد الواقعية attainable قابلة للتحقيق -ب

  . ن يتحقق بالفعلأو ميثل شيئا ما ميكن أ

 يكون يف متناول تحكم املسرتشد، أي أن يتفق الهـدف مـع حـدود القـدرة الخاصـة لـه -ج

ومع مجهوده الخاص، وال يتوقف الهدف أو يعتمد عىل أهواء ونزوات اآلخـرين، وهنـا 

  :فقد عرض الباحث املثال التايل للمفحوصني
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ميكـن أن ) م لغـة جديـدةمثـل الرسـم أو التصـوير، أو تعلـ(إن تعلم مهارة جديدة 

يكون هذا الهدف إيجابيا وميكن تحقيقه، كام أنه يف متناول تحكم الفرد، بينام اذا كـان 

الهدف  اختيار رئيس جديد للدار التي تقيم فيها قد ال يكون هدفا إيجابيا، كام أنه قـد 

يكون أو ال يكون قابال للتحقيق، وذلـك بسـبب أن تحقيـق هـذا الهـدف يتوقـف عـىل 

ات أفراد آخرين يف هذا االختيار، وبالتايل قد يتحقق أو ال يتحقـق، كـام أنـه بهـذه أصو

الصورة ال يتوقف فقط عىل مجرد مجهودك وحدك كـام أنـه لـيس يف متنـاول تحكمـك 

  .وحدك أنت فيه

       Establish sub goals:   وضع أهداف فرعيه-2

واسـعة (يم األهداف العامةحيث إن الفكرة األساسية والعامة هنا هي العمل عىل تقس

املدى إىل أهداف جزئية وفرعية وذلك من أجل الوصول إىل تحقيقهـا مـن خـالل خطـوات 

ومراحل محدده متثل األهداف الفرعية، وحتى ميكن تحقيق هذه الخطوة فعىل املسرتشـد 

والتـي ميكـن يف النهايـة أن توصـله إىل تحقيـق الهـدف (أن يحدد كـل الخطـوات املمكنـة 

 يف قامئة تضم كل هذه الخطـوات، ثـم بعـد ذلـك يتخـري أفضـل هـذه الخطـوات )الشامل

وأكرثها تنظـيام ويبـدأ يف تنفيـذها خطـوة تلـو األخـرى حتـى يصـل إىل هدفـه األصـيل يف 

  : النهاية، ويجب أن تتصف هذه األهداف الفرعية مبا ييل

  Positive               أن تكون إيجابية-أ   

     attainable                      أن تكون قابلة للتحقيق -ب 

    in your control                      يف متناول تحكم الفرد فيها-ج  

      Operational                  أن تكون أهداف عملية-د   

مبعنى أن تحديد هذه األهداف الفرعية، البد وأن يقرتن بتحديـد السـلوك الـذي ميكـن 

، كام ميكن للفرد القيـام بـه، وقـام الباحـث أيضـا بعـرض بتأديته أن تتحقق هذه األهداف

  .املثال التايل عىل املسرتشدين

لو أن هدفك متثل يف قراءة أعامل نجيب محفوظ، فسوف يكون الهـدف الفرعـي هنـا 

  . صفحة كل يوم خالل هذا األسبوع40هو قراءة كتاب واحد كل أسبوع، أي حوايل 

 متت صيغته يف صورة يسمح لك بتحديد إذا وعىل ذلك نجد أن هذا الهدف الفرعي قد

كنت تنجح يف تحقيقه أم ال، وذلك مـن خـالل مقارنـة عـدد الصـفحات التـي تقرأهـا مـع 

  ).وهو قراءة كتاب كامل كل أسبوع(املعيار الذي حددته من قبل 
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ويف الجانب اآلخر، فإن التمرين يف هذا األسبوع يعترب صعبا ما مل تتم صياغته يف صـورة 

 محددة أو واضحة بصورة كافية، وذلك حتى يتيح لـك فرصـة إدراك وتحديـد مـدى نوعية

  .نجاحك أو فشلك يف تأدية هذا التمرين

  Work sheet استخدم قامئة األعامل -3

ًيك تنتقى أو تحدد أو تطور هدفا معينا وتحدد له أهدافا فرعية متعددة ً.  

الرتكيز بصفة خاصـة عـىل األنشـطة ويتم االستمرار يف مامرسة مترين الرؤية الذاتية مع 

  .اإليجابية والتي متثل أهدافا فرعية

  وبعد االنتهاء مـن ذلـك، سـال الباحـث أفـراد العينـة عـام إذا كـان لـدى أحـدهم -4

  . استفسار أو سؤال

  :صورة خاصة بأفراد العينة

  قامئة األعامل والتقييم الذايت

  العام أو طويل املدى : الهدف

   ......................................................أنني أرغب يف زيارة

  :.......................................................األهداف الفرعية

1-....................................................................  

2-....................................................................  

3-....................................................................  

4-....................................................................  

  إلخ .................................................................. -5

  الواجبات أو املهام 

وهنا فإن الفكرة األساسـية هـي العمـل عـىل :  األهداف العامة واألهداف الفرعية حدد-1

إىل خطوات جزئية فرعية أصـغر وذلـك بغـرض ) واسعة املدى(تقسيم األهداف العامة 

الوصول إىل تحقيق هذه األهداف العامة، وحتى ميكن أن تتحقق هذه الخطـوة عليـك 

 النهاية أن توصـلك إىل تحقيـق الهـدف والتي ميكن يف(أن تحدد كل الخطوات املمكنة 

يف قامئة تضم هذه الخطوات ثم تخري بعـد ذلـك أفضـل هـذه الخطـوات ) واسع املدى

  .وأكرثها تنظيام حيث إن هذه الخطوات تعترب أهدافا فرعية
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  : كذلك البد أن تعرف جيدا أن األهداف الفرعية لها مواصفات محددة تعرف بها وهي

  . قابلة للتحقيق-ب        أن تكون إيجابية-أ   

  . تكون يف صورة عملية-د     . بإمكانك أن تتحكم فيها-ج 

 يف إمكانك أن تغري أو تستخدم قوائم أعامل إضافية وذلك بالنسبة لألهـداف اإلضـافية، -2

  ).وبحد أقىص اثنني من اآلن(األهداف املختلفة 

اضية مع الرتكيز أيضـا عـىل كـل  استمر يف املالحظة الذاتية التي قمت بها يف األسابيع امل-3

  .األنشطة اإليجابية وتسجيلها

 لو أن نشاطا ما ضمن فئـة األهـداف التـي ترغـب يف تحقيقهـا، ومل تسـتطع مامرسـته، -4

عليك أن تضع عالمة توضح ذلك يف العمود اإلضايف يف جـدول الرؤيـة الذاتيـة الخاصـة 

  .بك

    Behavioral Assessment Procedureإجراءات التقييم السلويك * 

الهدف من هذا اإلجراء هو أن يتيح الباحث الفرصة لكل فرد مـن أفـراد املجموعـة يك 

  ) feed back on the program(يقدم عرضا عاما للربنامج 

قبـل أن نبـدأ بالقيـاس واإلجابـة عـىل : وقد قام الباحث بالحديث إىل املجموعة قـائال) 1(

زمنية أوال ليك نسمع جيدا من كل واحد من أفراد االختبارات فإنني أريد أن نأخذ فرتة 

املجموعة ما الذي تعلمه من هذا الربنامج وكيف سيتعامل معه فيام بعد إذا اسـتدعى 

  األمر ذلك؟

أيضا ما هو رأي كل فرد يف هذا الربنامج؟ ثم قام الباحث بالحـديث إىل أحـد أفـراد 

تخربنا بعض اليشء عـام سـتفعله هل ميكن أن تبدأ معنا الحديث، بأن : املجموعة قائال

  يف األيام القادمة وما هو شعورك نحو هذا الربنامج وما هو رأيك فيه؟

قام الباحث بإتاحة الفرصة كاملة لكل أفراد املجموعـة لـيك يسـتكملوا حـديثهم، مـع ) 2(

  :مالحظة أن الباحث قام مبا ييل

يقة واحدة فقـد قـام  عندما كانت استجابة املسرتشد قد استغرقت عىل األقل دق-أ 

الباحث بالتعبري عن شكره له عىل ما قدمه من عرض، ثم انتقل بالحديث بعد ذلك إىل 

هل ميكن أن تحدثنا بعـض اليشء عـام سـتفعله يف األيـام القادمـة، "مسرتشد آخر قائال 

  ".وما هو شعورك نحو هذا الربنامج وما هو رأيك فيه

 غرقت أقـل مـن دقيقـة، قـام الباحـث  عندما كانت استجابة املسرتشد قد اسـت-ب 
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بتشجيعه عىل مزيد من الحديث، قائال هـل ميكـن أن تخربنـا أكـرث عـن الهـدف العـام 

 دقـائق حتـى 3واألهداف الفرعية، ويف نفس الوقت ظل الباحث صامتا عىل األقل ملدة 

  .تأكد من أنه قد قدم كل ما لديه من حديث

فقـد )  دقـائق4أكرث من ( أكرث من الالزم  عندما كانت استجابة املسرتشد طويلة-ج 

إننـي أريـد أن أعـرف "....ًقام الباحث مبقاطعته يف الحديث قائال له شيئا ما، مثل شكرا 

املزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع فـيام بعـد، بيـنام اآلن أريـد أن أعطـي كـل فـرد 

  .فرصته حتى يعرب عن رأيه

       Self Attribution: العزو الذايت: الجلسة الخامسة

    Check in proceduresإجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة **

  :    قام الباحث يف بداية الجلسة باإلجراءات اآلتية

  . طلب من املفحوص ملء استامرات كام حدث يف الجلسة السابقة-1

  ثم إعطاء ملخص رسيـع عـن last week assignment مراجعة واجب األسبوع املايض -2

  .  والشكلية للجلسة السابقة وما يتبعها من واجبrationalالجوانب العقلية 

 وعام إذا كان لدى أحد منهم مشكالت، – سأل الباحث أفراد العينة عن أمثلة يقدمونها -3

أيضا قام الباحث باملراجعة مع أفراد العينة إذا ما كان أغلـب النـاس لـديهم مشـكالت 

  ).سبابأي ترجع إىل نفس األ(متشابهة 

  .     ثم قام بتوضيح التعليامت الخاصة بالجلسة الحالية ألفراد العينة

 من خالل املناقشة أمكن العمل عىل تعزيز استبدال األفكار لدى أفراد املجموعة، حيث -4

قام الباحث باستخراج النقاط املتشابهة من خربة أفراد املجموعة وحاول أن يركز عليها 

ًريا يف هذا الجزء من الجلسة قام الباحـث بتقـديم الشـكر إىل  وأخ-ويوضحها ويرشحها 

  .أفراد العينة عىل ما قاموا به من واجبات

  الجوانب العقلية يف تحمل املسئولية

  :قام الباحث بتوضيح النقاط اآلتية ألفراد العينة

) بوطةغري املضـ(األفراد ذو املشاعر السالبة نحو الذات مييلون إىل التقييامت غري الصحيحة 

 ملا يصلون إليـه مـن نجـاح أو فشـل، إذ أنـه عنـد العمـل مـن أجـل تحقيـق أي هـدف نجـد 
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أن كل األفراد تقابلهم عقبات أو عوائق، كام أنهم ينتهون إىل درجات متنوعة ومختلفة من 

 إال أن األفراد ذوى مفهوم -النجاح والفشل يف كل خطوة من خطوات تحقيق هذا الهدف 

  :روا أو اعتقدوا أن أي نجاح يحرزونه إمنا هو يف الحقيقةالذات السالب تصو

الفرصـة، الحـظ، نتيجـة ملسـاعدة   (external forces يرجع إىل قوى وعوامل خارجيـة -أ 

  ....) شخص ما

 إن هذا النجاح حدث مرة واحدة بالصدفة، كام أنه من غـري املحتمـل أن يتكـرر هـذا -ب 

  .الحدث مرة أخرى

لنوعي صغري وال يعترب مؤرشا عىل امليل العام للفرد ويف نفـس الوقـت  إن هذا النجاح ا-ج 

  :فإن أي فشل ميكن أن يكون

  ) النقص يف املهارة أو القدرة (internal forces يرجع إىل قوى وعوامل داخلية -أ    

  . إن هذا الفشل يعترب مثاال لحدث يتكرر بصورة ثابتة-ب 

  . الفشل بصورة دورية كام أنه يعترب دليال عىل تكرار-ج   

ولذا فعىل الفرد ذي املفهوم السالب للـذات، لـيك يتغلـب عـىل مـا لديـه مـن مشـاعر 

سالبة، فإنه من املهم جدا، أن يقوم بتفسريات أكرث واقعية ملا يصل إليه من نجاح أو فشل،  

إذ أنه من املهم أن يقر ويسلم مبا يقوم به من إسهامات فعليـه فـيام يحققـه مـن نجـاح، 

عـىل سـبيل املثـال لـو أن أحـد األفـراد . الذي يرجع يف نفس الوقت ملجهوداته أو مهاراتهو

ممن لديهم مفهوم ذات سالب قد أحرز نجاحـا معينـا ولـيكن إنجـاز مهمـة صـعبة، فإنـه 

سوف يعتقد أن ذلك إما يرجع فقط إىل مجرد الحظ أو أن املكـان الـذي حقـق فيـه هـذه 

متساهلون جدا، يف حني أنه إذا فشل هـذا الفـرد يف املهمـة املهمة، رمبا كان املوظفون فيه 

فإن هذا الفشل إمنا يرجع إىل أنه شخص غري كفء وغري مؤهل لهذا العمـل كـام أنـه غـري 

  .كفء لتحمل املسئولية

الزوج أو الزوجـة، (لو أن هذا الشخص نفسه لديه عالقة جيدة مع فرد آخر : مثال آخر

أنـا ال أسـتطيع "يفكر يف نفسه عىل النحو التايل فإنه سوف ) إلخ..صديق أو صديقة

 لـذا فأنـا محظـوظ إذ أن هـذه العالقـة -يف ) صـديقي، زوجـي(أن أدرك ماذا يرى 

بينام إذا حـدث وانتهـت هـذه العالقـة فـإن "الجيدة يستحيل أن تحدث مرة أخرى

إننـي عـادة أعـرف أننـي شـخص "هذا الفرد سوف يفكر يف نفسه عىل النحو التايل 

  ".هال ملثل هذه العالقة كام أنني ال ميكن أن أسعد معي أي فرد آخرلست أ
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  " عزو املسئولية"وهنا، فقد قام الباحث بتقديم مترين 

    Attribution of Responsibility Exerciseمترين عزو املسئولية 

هو النظـرة املركـزة إىل مـا يفرتضـه األفـراد فـيام يتعلـق بتحديـد :  هدف هذا التمرين

هـو أن األفـراد ذوي مفهـوم الـذات "ئولية تجاه األحداث، إذ أن االفرتاض األسايس هنا املس

  ".السالب يفرتضون افرتاضات ذات عيوب أو نقائص فيام يتعلق باملسئولية تجاه األحداث

 عندما قدم الباحث البند األول من التمرين طلب من كل فرد من أفراد العينة أن يقوم -1

 ـنـاجحني ـمـن ـضـمن األـحـداث اـملـذكورة يف قامـئـة األـحـداث ـحـدثني ـهـامني"بتـسـجيل 

ـعـىل أـنـه يـجـب أن يـكـون ـهـذان الـحـدثان الهاـمـان " اإليجابـيـة لألـسـبوعني املاـضـيني 

ميثالن واقعتني شخصيتني حدثتا بالفعل يف األسبوعني املاضيني، مع األخـذ يف " الناجحان 

كـون هـذه األحـداث قـد قـام بهـا االعتبار أثر هاتني الواقعتني عىل املزاج الفردي، أي ت

  .املفحوص بالفعل

وقام الباحث بتوجيه السؤال إليهم عـام إذا كانـت قـابلتهم مشـكالت أو إذا كانـت 

  .لديهم تساؤالت

إىل أي ـمـدى يعـتـرب األـفـراد اآلـخـرون :  وـقـدم الباـحـث التـسـاؤل الـتـايل إىل أـفـراد العيـنـة-2

 يقوم كل فرد بتسـجيل سـبب والهدف من ذلك هو أن" مسئولون عن هذه األحداث؟ 

تلقي املدح مـن أحـد " عىل سبيل املثال ) أ،ب(أو سببني لكل حدث من هذه األحداث 

قـد " قد يرجع إىل رغبة هذا الصديق يف أن يجعلني أشـعر شـعورا طيبـا أو " األصدقاء 

  .يرجع فقط إىل الحظ بصورة أساسية

  تفسارا ثم سألهم الباحث عام إذا كان لدى أحدهم تساؤال أو اس

إىل أي مدى تعترب نفسك مسـئوال عـن :  قام الباحث بتقديم التساؤل التايل للمفحوصني-3

  ).هل هي مهاراتك، قدراتك(هذه األحداث، 

تلقي املدح من أحد األصدقاء، قد يرجع ذلـك إىل مجهـودك أنـت "عىل سبيل املثال 

بجـائزة يف لعبـة أو فـوزك " الخاص، وذلك ألنك كنت تبدو مهـذبا ولطيفـا هـذا املسـاء

  .جامعية قد يرجع ذلك إىل مهارتك يف هذه اللعبة

  .ثم سأل الباحث أفراد العينة عام إذا كان لدى أي منهم تساؤالت أو مناقشة

واآلن ما هـي النسـبة املئويـة :  " قام الباحث بطرح التساؤل اآليت عىل كل فرد يف املجموعة- 4

 هـذه األحـداث؟ وتتضـح اإلجابـة عـىل هـذا التي ميكن أن تقع عليك من املسئولية تجـاه 
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:  عـىل سـبيل املثـال-التساؤل من خالل املقارنة بني كل من البند الثاين والبنـد الثالـث 

إليك أنت وإىل مجهودك، بيـنام %) 80(تلقي املدح من أحد األصدقاء، قد يرجع بنسبة 

دى أحـدهم إىل هذا الصديق،  ثـم سـألهم الباحـث عـام إذا كـان لـ% 20يرجع بنسبة 

  :تساؤالت أو مناقشة، ثم قام الباحث بتوضيح ما ييل

إنك يف أغلـب األحيـان سـوف تجـد نفسـك مسـئوال مسـئولية كبـرية وضـخمة عـن 

األحداث اإليجابية التي تحدث يف حياتك،  كام أننا نالحظ أنـه عنـدما تـؤدي األحـداث 

قـط مبجـرد الحـظ اإليجابية إىل وقوع حدث ما، والذي كنت تعتقد من قبل أنـه يـتم ف

ًإمنا ميثل هذا الحدث نشاطا معينا تشرتك ) عىل سبيل املثال فوزك يف إحدى املسابقات( ً

وعىل هذا فإذا تحقق فوزك يف هذه املسابقة فـإن (فيه أنت أو تعمل من أجل تحقيقه 

كـام أنـه يف إمكانـك ) هذا يرجع إىل أن نشاط اآلخرين قد يقل عن نشاطك أو مهاراتك

عى من أجل تحقيق هذه األهداف التي تعتقد أنها تابعـة للحـظ،  بيـنام أن تعمل وتس

يف مقدورك أن تسعى من أجل تحقيقها، ألن ذلك ضمن قدراتك أو يف مقـدورك ، وهنـا 

نقطة هامة يجب أن تنتبه إليها وهـي أنـك إذا مل تكـن تقـرر أن عليـك مسـئولية أكـرث 

 3،2أن تعود مرة أخرى إىل البند تجاه اآلخرين وتجاه هذه األحداث، فعليك %) 50(من

إلعادة فحصهم مرة أخرى والتفكري فيهام فرمبا ميكنك التفكري بطريقة أخرى توضح لـك  

  .جانب مسئوليتك عن هذه األحداث

فقد طلب من كـل مـنهم :   وقام الباحث مبناقشة التعليامت التالية مع أفراد املجموعة-5

،  وذلك بغرض تحديد إىل أي مدى تعد 3لبند أن يفحص األسباب التي ذكرها سابقا يف ا

هذه األسباب أمثلة ألسباب واقعية عامة وحقيقية تصـف وتـفرس سـلوك الفـرد نفسـه 

بصفة عامة،  إذ أن هـذه األسـباب تعتـرب واقعيـة إذا مـا كانـت ترشح منـاذج ثابتـة أو 

جوانب محددة من سلوك الفرد أو صفات مميزة لسلوكه يف مواقـف متعـددة، وعليـه 

أن يحدد إجابته عىل التساؤل،  وطلب الباحث منهم أن يحدد كل منهم نسبة عمومية 

هذا السبب بالنسبة له يف مواقف متعددة يف مقابل خصوصية هذا السبب تبعـا لهـذا 

 -املوقف الذي صدر يف السلوك وذلك بالنسبة للمـوقفني الـذين تـم تسـجيلهام سـابقا 

  .ملقابل يف الصورة الخاصة بالفرد وذلك عن طريق وضع عالمة عىل التدرج ا
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  : وقام الباحث بتقديم التوضيح التايل

إنه يف أغلب الحاالت سوف نجد أن الطريقة التي فرست بها أنك مسئول عام يصدر 

عنك من أحداث إيجابية تعترب أمثلة لصفات عامة وثابتة وحقيقية بالنسبة لـك، وتعـرب 

ة، أمـا إذا مل تقـرر أن هـذه الصـفات عامـة عنك بواقعية وذلك بالنسبة ملواقـف عديـد

 إلعادة فحصه مرة أخرى 3وثابتة بالنسبة لك ، فعليك أن تعود مرة أخرى إىل البند رقم 

والتفكري يف مدى مسئوليتك تجـاه األحـداث، فرمبـا ميكنـك إدراك ميـزة أو سـمة عامـة 

يدة ثـم سـألهم متيزك وبالتايل تتعادل نظرتك وإدراكك لذاتك يف ضوء هذه النظرة الجد

  .الباحث عام إذا كان لدى أحد منهم تساؤالت أو مناقشات

 طلب الباحـث مـن كـل مـنهم تسـجيل حـدثني غـري سـارين قـد حـدثا بالفعـل خـالل -6

األسبوعني املاضيني حيث يعتمد املفحوص عىل ذاكرته يف تسجيل هـذين الحـدثني، ثـم 

  .ناقشةسألهم الباحث عام إذا كان لدى أحد منهم تساؤالت أو م

يف أي الجوانـب يعتـرب األفـراد اآلخـرون مسـئولني عـن :  ثم وجه الباحث التساؤل التايل-7

الخطأ يف هذه األحداث؟ ثم سألهم الباحث عام إذا كان لدى أحـد مـنهم تسـاؤالت أو 

  .مناقشة

يف أي الجواـنـب تعـتـرب مجهوداـتـك أو : " ـعـرض الباـحـث التـسـاؤل الـتـايل ألـفـراد العيـنـة-8

هي املسئولة عن هذه األحداث؟ ثـم سـألهم عـام "  قدراتك أو التقصري فيهامهاراتك أو

  .إذا كان لدى أحد منهم تساؤل أو مناقشة أو تعليق حول هذا املوضوع

واآلن ما هي النسبة املئويـة املسـئولة التـي : " طرح الباحث التساؤل التايل عىل كل فرد-9

 عـام إذا كـان لـدى أحـد مـنهم ؟ ثـم سـألهم.ميكن أن تقع عليك تجاه هـذه األحـداث

  :تساؤل أو مناقشة ثم أوضح لهم ما ييل

 املسـئول عـن جميـع األحـداث ) فقـط(أنه يف أغلـب الحـاالت سـوف ال تجـد نفسـك 

غري السارة التي تحدث يف حياتك، إذ أنه يف أغلب الحاالت ميكـن أن ترجـع األحـداث غـري 

 ما عدا استثناء حدث واحد فقط وهو أن السارة إىل األفراد اآلخرين، أو إىل الحظ ، وذلك يف

ًتكون أنت شخصا سلبيا،  وبالتايل تصبح أكرث اعتامداته عـىل اآلخـرين، وذلـك هـو الحـدث  ً

السلبي الذي تقع مسئولية عليك أنت فقـط ال عـىل اآلخـرين، حيـث إنـه يف مقـدورك أن 

  تصـل إىل هـذا تصبح أكرث تأكيدا لذاتك بـدال مـن االعـتامد عـىل اآلخـرين،  ولـو أردت أن
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ففي استطاعتك املحاولة والوصول إىل هدفك،  أما إذا مل يكن يف استطاعتك أن تقـرر أن 

األحداث السلبية التي تصادفها، ترجع إىل أسـباب خارجيـة أو إىل الحـظ،  وإذا مل تكـن 

 وإعـادة 8،7ًأنت سلبيا تجاه هذه األحداث،  فعليك أن تعـود مـرة أخـرى إىل البنـدين 

مـرة أخـرى والتفكـري فيـه،  فرمبـا ميكنـك التفكـري بطريقـة أخـرى تثبـت لـك فحصهام 

مسئولية األحداث التي تقع عىل اآلخرين أو عـىل الصـدفة،  إذ أنـه مـن املهـم جـدا أن 

تقرر مبوضوعية أن أحداثا غري سارة محددة ليس يف إمكانك التحكم فيها خاصة عنـدما 

بعيدا عن اآلخرين أو بعزل اآلخرين عن يتدخل اآلخرون يف هذه األحداث،  ولكن فقط 

هذه األحداث يكون يف مقـدورك أن تـتحكم يف هـذه األحـداث وبالتـايل يف نفسـك ويف 

  .حالتك املزاجية والنفسية

  مترين تحمل املسئولية 

هو النظرة املركزة إىل ما يفرتضه األفراد فـيام يتعلـق بتحديـد : الهدف من هذا التمرين

أن األفراد ذوي املشاعر السـالبة "ث، إذ أن االفرتاض األسايس هنا هو املسئولية تجاه األحدا

عادة يفرتضـون افرتاضـات ذات عيـوب أو نقـائص فـيام يتعلـق باملسـئولية تجـاه الوقـائع 

  :، واآلن عليك اتباع الخطوات اآلتية بالرتتيب"واألحداث

داث اإليجابيـة  سجل حدثني هامني ناجحني من ضمن األحداث املـذكورة يف قامئـة األحـ-1

  :لألسبوعني املاضيني

ــــدث   ................................... ):أ(الـح

  ................................... ):ب(الـحــدث 

 إىل أي مدى يعترب األفراد اآلخرون مسئولني عن هذه األحداث، وما هي املسئولية التـي -2

  .تقع عليهم تجاه هذه األحداث

ــــدث   ................................... ):أ(الـح

 ................................... ):ب(الـحــدث 

إـلـخ تعـتـرب مـسـئوال ـعـن ـهـذه ... إىل أي ـمـدى بفـضـل مجهوداـتـك، مهاراـتـك، ـقـدراتك،-3

  األحداث؟

ــــدث   ................................... ):أ(الـح

 ................................... ):ب(الـحــدث 
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   ما هي النسبة املئوية التي ميكن أن تقع عليك من املسئولية تجاه هذه األحداث؟-4

ــــدث   ................................... ):أ(الـح

 ................................... ):ب(الـحــدث 

إنك يف أغلـب األحيـان سـوف تجـد نفسـك مسـئوال مسـئولية كبـرية وضـخمة عـن 

ث اإليجابية التي تحدث يف حياتك، كام أنه عندما تـؤدي األحـداث اإليجابيـة إىل األحدا

وقوع حدث ما، كنت تعتقد من قبل أنه قد تم فقط ملجرد الحـظ،  عـىل سـبيل املثـال 

إمنا ميثل هذا الحدث نشاطا معينـا تشـرتك أنـت فيـه ) فوزك يف أحد األلعاب الجامعية(

 فوزك يف هذه اللعبة أو يف إنجاز هـذه املهمـة وتعمل من أجل تحقيقه، وعىل هذا فإن

أو يف ـهـذا النـجـاح، إمـنـا يرـجـع إىل نـشـاطك الـهـادف واـلـذي أدى إىل تحقـيـق الـفـوز أو 

اإلنجاز، وإذا مل يتحقق، فإمنا يرجع ذلـك إىل أن نشـاط اآلخـرين قـد يفـوق نشـاطك أو 

داف والتـي مهاراتك، كام انه يف اإلمكان أن تعمل وتسعى من أجـل تحقيـق هـذه األهـ

تعتقد أنها تابعة للحظ، بينام يف مقدورك أن تسعي من أجل تحقيقها، ألن ذلـك ضـمن 

قدراتك أو يف مقدورك،  وهذه نقطة هامة يجب أن تنتبه إليها، وهـي أنـك إذا مل تكـن 

تجـاه هـذه األحـداث،  فعليـك أن تعـود مـرة %) 50(تقرر أن عليك مسئولية أكرث من 

عادة فحصه والتفكري فيه، فرمبا ميكنـك التفكـري بطريقـة أخـرى  إل2أخرى إىل البند رقم 

  .توضح لك جوانب مسئوليتك عن تلك األحداث

،  وذلـك بغـرض أن 3 عليك أن تقوم بفحص األسباب التي ذكرتهـا سـابقا يف البنـد رقـم -5

تحدد إىل أي مدى تعترب هذه األسباب أمثلـة ألسـباب واقعيـة عامـة وحقيقيـة، تصـف 

بصفة عامة، إذ أن هذه األسباب أمثلة تعترب واضحة إذا ما كانت ترشح وتفرس سلوكك 

مناذج ثابتة أو جوانب محددة من سلوكك، أو متثل صفات مميزة لسـلوكك يف مواقـف 

 أم أن هذا السبب يفرس فقط حدثا غري عادي ونوعا محددا من سلوك معني -متعددة 

  يف وقت معني؟

ــدث  ــت):أ(الـح ــام ثاـب  ................................... ـع

ـت): ب(الـحـدث  ـام ثاـب  ................................... ـع

 إنه يف أغلب الحاالت سوف تجد أن الطريقة التي فرست بها أنك مسئول عام يصدر 
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عنك من أحداث إيجابية،  تعترب أمثلة لصفات عامة وثابتة وحقيقية بالنسبة لك، وتعرب 

سبة ملواقـف عديـدة، أمـا إذا مل تقـرر أن هـذه الصـفات عامـة عنك بواقعية وذلك بالن

 إلعادة فحصـه والتفكـري 3وثابتة بالنسبة لك،  فعليك أن تعود مرة أخرى إىل البند رقم 

يف مـسـئوليتك تـجـاه ـهـذه األـحـداث،  فرمـبـا ميكـنـك إدراك مـيـزة أو ـسـمة عاـمـة متـيـزك  

  .ظرة الجديدةوبالتايل تتعدل  نظرتك وإدراكك لذاتك يف ضوء هذه الن

  . عليك اآلن أن تقوم بتسجيل حدثني قد حدثا بالفعل خالل األسبوعني املاضيني-6

 ................................... ):ج(الحـــدث 

ـــدث   ................................... ):د(الـح

   األحداث؟ يف أي الجوانب أو النقاط تقع عىل األفراد اآلخرين مسئولية الخطأ يف هذه-7

 ................................... ):ج(الحـــدث 

ـــدث   ................................... ):د(الـح

مجهوداـتــك، مهاراـتــك، ـقــدراتك، أو اـلــنقص يف ( يف أي الجواـنــب أو النـقــاط تعـتــرب -8

  هي السبب يف تحملك مسئولية هذه األحداث؟) مجهوداتك، مهاراتك، قدراتك

 ................................... :)ج(الحـــدث 

ـــدث   ................................... ):د(الـح

   واآلن ما هي النسبة املئوية التي تعتقد أنك تتحملها من مسئولية تجاه هذه األحداث؟-9

 ................................... ):ج(الحـــدث 

ـــدث   ................................... ):د(الـح

املسئول عن األحداث غـري السـارة ) مبفردك(إنه يف أغلب الحاالت سوف تكون أنت 

التي تحدث يف حياتك، إذ أنه يف أغلب الحاالت ميكن أن ترجع األحداث غري السـارة إىل 

األفراد اآلخرين أو إىل الحظ، وذلك فيام عدا استثناء حدث واحد فقـط وهـو أن تصـبح 

ًشخصا سلبيا، وب التايل تصبح أكرث اعتامدية عىل اآلخرين وذلك هو الحدث السلبي الذي ً

تقع مسئوليته عليك أنت وحدك ال عىل اآلخرين، حيث إنه يف مقدورك أن تصـبح أكـرث 

تأكـيـدا ـلـذاتك ـبـدال ـمـن اـعـتامدك ـعـىل اآلـخـرين، وـلـو أردت أن تـصـل إىل ـهـذا فـفـي 

 ـكـن يف اـسـتطاعتك أن تـقـرر أن اـسـتطاعتك املحاوـلـة والوـصـول إىل ـهـدفك، أـمـا إذا مل ي
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إذا مل تكن أنـت (األحداث السلبية التي تصادفها ترجع إىل أسباب خارجية أو إىل الحظ 

إلـعـادة ) 8، 7(فعلـيـك أن تـعـود ـمـرة أـخـرى إىل البـنـدين ) ـسـلبيا تـجـاه ـهـذه األـحـداث

فحصهام مرة أخرى والتفكري فـيهام رمبـا ميكنـك التفكـري بطريقـة أخـرى تثبـت لـك أن 

ئولية هذه األحداث تقع عىل اآلخرين أو عىل الصدفة إذ أنه من املهم جدا أن تقرر مس

مبوضوعية أن أحداثا غري سارة محـددة لـيس يف إمكانـك الـتحكم فيهـا، خاصـة عنـدما 

يتدخل اآلخرون يف هذه األحداث ولكن فقط بعيدا عن اآلخـرين أو بعـزلهم عـن هـذه 

ها وبالتايل يف نفسـك ويف مزاجـك ويف حالتـك األحداث ، يكون يف مقدورك أن تتحكم في

  .النفسية

 اآلن ما عليك من واجب خالل األسـبوع القـادم،  يتمثـل يف االسـتمرار يف التسـجيل يف -10

ًجداول الرؤية الذاتية، واالستمرار بصفة خاصة يف تسجيل األنشطة التي تعتربها أهدافا 

 وخالل األسبوع القادم استخدم العمود "فرعية، وذلك يف قوائم األعامل والتقييم الذايت 

اإلضايف يف جداول الرؤية الذاتية لتسجيل النسبة املئوية ملسئوليتك تجاه كل نشاط من 

  .األنشطة اإليجابية التي تقوم بها

  :الجلسة السادسة

    Self reinforcementالتدعيم الذايت 

    Check in proceduresإجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة 

  :قام الباحث يف بداية الجلسة باإلجراءات اآلتية

 rationalمراجعة واجب األسبوع املايض ثم إعطاء ملخص رسيع عن الجوانـب العقليـة * 

  .للجلسة السابقة وما يتبعها من واجب

 وعـام إذا كـان أغلـب النـاس لـديهم -سأل الباحث أفـراد العينـة عـن أمثلـة يقـدمونها * 

  ).رجع إىل نفس األسبابأي ت(مشكالت متشابهة 

من خالل املناقشة أمكن العمل عىل تعزيز استبدال األفكار لدى أفراد العينة واسـتخراج * 

 وأخـريا يف -النقاط املتشابهة يف خربة أفراد العينة والرتكيـز عليهـا ويوضـحها ويرشحهـا 

ن هذا الجزء من الجلسة قدم الباحـث الشـكر إىل أفـراد العينـة عـىل مـا قـاموا بـه مـ

  .واجبات

  .ثم قام بتوضيح التعليامت الخاصة بالجلسة الحالية ألفراد العينة
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    Self Reinforcement Rationaleالجوانب العقلية يف التدعيم الذايت 

  : قام الباحث بتوضيح ما ييل ألفراد العينة قائال

 يف سوف نقيض بعض الوقت لرشح كيف أن األنشطة اإليجابية واألنشطة السلبية تـؤثر

 والتي تعرب عن األحداث السارة والتي يف نفس - إذ أن األحداث اإليجابية -حالتنا املزاجية 

 تجعلنـا نشـعر براحـة - أو تجعلها تحدث بشكل متكـرر -الوقت تزيد من معدل حدوثها 

نفسية وباملثل فإن األحداث السلبية والتي تعترب مكروهة والتي نريد أن نقلـل مـن تكـرار 

لتايل فإننا نحاول أن نتجنب عمـل األنشـطة التـي تنـتج عنهـا هـذه األحـداث حدوثها، وبا

لو أنك أدركت أن استمرارك يف السـري بالسـيارة دون :  عىل سبيل املثال-السلبية املكروهة 

توقف عند ظهور الضوء األحمر يف إشـارة املـرور، أن ذلـك سـوف يعرضـك للمخالفـات أو 

 -يجـب عليـك أن تتجنـب القيـام بهـذا العمـل ف) أحداث سلبية مكروهـة(لوقوع حادث 

  ).النشاط الذي تنتج عنه أحداث سلبية مكروهة(

أحـداث (لو أنك ألقيت السالم عىل صديقك فإن ذلك يبعـث عـىل ابتسـامة : مثال أخر

ويجعله تواقا للحديث معك، فإنك سـوف متيـل إىل تكـرار هـذا السـلوك ) إيجابية مرغوبة

  ).النشاط الذي تنتج عنه أحداث إيجابية مرغوبة (بصورة مناسبة يف أحوال كثرية

  :ثم قام الباحث بعد ذلك بتناول النقاط اآلتية وذلك برشحها بالتفصيل ألفراد العينة

 Behavior is Controlled by rewards and السـلوك يحكمـه الثـواب والعقـاب -1

punishments تشـجع أي  لو أنك تريد أن تزيد من معدل سـلوك معـني أو تقويـه أو

  ).مكافأة(نشاط أو سلوك، فالبد أن تتبع حدوث هذا النشاط أو السلوك تقديم مدعم 

كام أنك إذا أردت أن تقلل من معدل حدوث سلوك معني أو تضعف هـذا النشـاط 

  .أو السلوك فالبد أن تتبع حدوث هذا النشاط بالعقاب

تـدريب طفـل إذ أن هذه الحقيقة السابقة ميكن أن تلحظهـا، عنـدما نتحـدث عـن 

  .صغري عىل سلوك معني أو عند التدريس لهذا الطفل

والنقطة الهامة التي يجب أن نركز عليها هنا هي، إمكانية إتاحة الفرصة  لكل من الثواب 

والعقاب،  مبعنى أن يكون من املمكن تقديم املكافأة فقط عقب القيـام بالسـلوك املرغـوب 

 اب يف هـذه الحالـة، والعكـس صـحيح، عنـد فيه ويف نفـس الوقـت ال ميكـن أن يقـدم العقـ
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 وبذلك يتحول الثواب والعقـاب إىل طـرق وأسـاليب -القيام بالسلوك غري املرغوب فيه 

  .دافعة للسلوك

 ميكن لألفراد أن يتحكموا يف سلوكهم الخـاص عـن طريـق تقـديم املكافـآت أو العقـاب -2

 people may control their own behavior by giving themselvesألنفسـهم 

rewards   and punishments. 

عندما يقوم األفراد بأداء سلوك ما، ميكنهم أن يفتخروا به، أو عندما يشعرون بـأنهم 

قاموا بتأدية هذا النشاط أو السلوك بطريقة جيدة ومناسبة، فتكـون النتيجـة أن يقـدم 

ج للنزهـة أو لتنـاول عىل سبيل املثال يكافئ نفسه بالخرو(كل فرد منهم لنفسه مكافأة 

بينام يف الجانب اآلخر عند قيام األفراد بسلوك ما، ال يشعرهم بالتفاخر بـه، أو ) العشاء

ال يشعرون بأنهم قاموا بتأدية هذا السلوك بطريقة جيدة ومناسبة، فتكـون النتيجـة أن 

ة عىل سبيل املثال أن يقوم الفرد بحرمان نفسه مـن رغبـ(يعاقب هؤالء األفراد أنفسهم 

ومام يجدر هنا أن الثواب أو العقاب قد تكون أشياء ماديـة ملموسـة أو تكـون ) معينة

  .عىل املستوى اللفظي

ــة  ــة Self- rewardsـكــذلك ـفــإن املكاـفــآت الذاتـي ــات الذاتـي  -Self والعقوـب

punishments ـقـد تـكـون بـصـورة علنـيـة أو رصيـحـة overt أو بـصـورة رسـيـة مقنـعـة  

covertأن هدف الفرد هو إنقاص وزنـه بعـض اليشء ومتكـن مـن  عىل سبيل املثال، لو 

تحقيق هذا الهدف، فإنه ميكن لهذا الفـرد أن يكـافئ نفسـه عـىل هـذا اإلنجـاز وذلـك 

برشاء بعض املالبس الجديدة مثال،  وإذا مل يتمكن هذا الفرد من تحقيـق هـذا الهـدف، 

  .رغب يف رؤيتهافيمكنه أن يعاقب نفسه مثال بعدم مشاهدة فيلم أو متثيلية كان ي

ًومتثل هذه الحالة مكافآت أو عقابا ماديا محسوسا وعلنيا رصيحـا  ًً ً  بيـنام يف حالـة -ً

املدعامت اللفظية والرسية ميكن أن ميثلها قـول أو التفكـري يف عبـارة لطيفـة كمـدح أو 

إطراء من الفرد نفسه يف حالة املكافآت أو قول أو التفكري يف عبارة غري مرضية يف حالـة 

  .لعقابا

 األفراد ذو املشاعر السالبة مييلون إىل عقاب أنفسـهم بشـكل شـديد ومكافـأة أنفسـهم -3

  .مبعدل منخفض جدا

إذ أن األفراد ذوى مفهوم الذات السالب مييلون إىل اإلقالل من قيمـة ذواتهـم وبالتـايل 

 overlyفإنهم مييلون أيضا إىل عقاب ذواتهم بصورة مستمرة سواء كان ذلك بصورة علنيـة 

   .coverlyأو بصورة رسية 
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كام أن هؤالء األفراد يعتقدون أنه من الخطأ أو الالمعقول أن يقوموا بسـلوك أو عمـل 

 حتـى أنـه مـن الخطـأ مجـرد التفكـري يف يشء إيجـايب عـن -يشء ما ليكافئوا بـه أنفسـهم 

ا أكـرث أنفسهم وبالتايل تكون النتيجة عدم وجود الدافعيـة لـدى هـؤالء األفـراد يك يصـبحو

  .نشاطا يف مواصلة ومتابعة ما لديهم من أهداف

إذ نجد الفرد منهم يتجه بصورة أكرث للتفكري يف األشياء التي مل يستطع إنجازها أكرث من 

تفكريه يف ما قام بعمله من أشياء عىل نحو مالئـم، وبالتـايل تكـون النتيجـة أن يتجـه هـذا 

كافئة نفسه عىل مـا وصـل إليـه مـن نجـاح  الفرد إىل معاقبة نفسه عىل أخطائه أكرث من م

  .يف أداء بعض األعامل األخرى

نجد أن الفرد الذي يرغـب يف إنقـاص وزنـه يف أسـبوع،  وسـار عـىل :  عىل سبيل املثال

نظام غذايئ معني كام ينبغي ملـدة سـتة أيـام، ولكنـه فقـط مل يتبـع هـذا النظـام يف اليـوم 

 بـدال مـن -ىل فشـله يف هـذا اليـوم الوحيـد السابع فإن هذا الفرد نجده يعاقب نفسه عـ

مكافأته لذاته عىل ما تم تحقيقه يف األيام الستة األوىل بنجاح،  بينام كان ينبغـي عليـه أن 

يكافئ نفسه عىل تحقيق هذا النجاح يف ستة أيام كاملة، بدال من التفكـري يف عقابـه لذاتـه 

  .عىل مجرد يوم واحد فقط أخل فيه بهذا النظام

   instruction for self reward assignments واجبات املكافآت الذاتية تعليامت

  ألفراد العينـة مـع self reinforcement قام الباحث بتوضيح إجراءات التدعيم الذايت -1

مراجعة كل خطوة من الخطوات السابقة، وذلك حتى يتأكد الباحـث أن أفـراد العينـة 

  : الباحثاستوعبوا ما عليهم من واجبات، حيث قال

حتى تستطيع أن تتغلب عىل ما كان لـديك مـن مشـاعر سـالبة نحـو ذاتـك وحتـى 

تستطيع أن تخطو خطوات تجاه تحقيق أهدافك، فالبد أن تضع برنامجا للتدعيم الذايت 

 الحـظ -وذلك عمال عىل زيـادة األنشـطة التـي تـرتبط بأهـدافك وتـؤدي إىل تحقيقهـا 

 self وليس عىل العقاب الذايت self rewardالذاتية بعناية أننا سوف نركز عىل املكافأة 

punishment – إذ أن املكافأة يجب أن تهدف إىل معان أكرث تأثريا يف إحداث التغري أو ٍ

  .التعديل عىل املدى البعيد أو القريب

ومعنى ذلك، أن تتحقق أهدافك نتيجة للمكافأة الذاتية بدال من أن تتحقـق نتيجـة 

  .ول أن تطبق هذه العبارات السابقة يف حياتك الخاصة حا-للعقاب الذايت 
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 عىل قامئة املكافآت الذاتية سجل املكافآت الذاتية التي ميكن أن تتـاح لـك ويف إمكانـك -2

 إذ أن املكافـآت الذاتيـة البـد أن -تقدميها لنفسك عند القيـام بالسـلوك املرغـوب فيـه 

  :تكون

  . ممتعة لك بصورة حقيقية-أ    

  .ة يف الحجم واألهمية حيث تضم ما هو كبري وما هو صغري متنوع-ب 

 مبعنى أن يكون يف إمكانك تحديد متـى وأيـن - قابلة ألن تنظمها بصورة حرة -ج   

  .يتم تقديم هذه املكافآت

وهنا يجب أن تالحظ أن األنشطة ميكن أن تستخدم كمكافآت شـأنها يف ذلـك شـأن 

تحديـد بعـض هـذه األنشـطة والتـي ستسـتخدمها األشياء املادية أو اللفظية، إذ ميكنك 

وذلـك باختيـارك لألنشـطة ) الخـاص بـك" (جدول الرؤيـة الذاتيـة"كمكافآت من خالل 

  . والتي إذا مارستها تبعث فيك الرسور-املحببة إليك 

والقاعدة هنا يف استخدام هذه األنشـطة تتمثـل يف األنشـطة اإليجابيـة سـهلة األداء 

  .آت لألنشطة اإليجابية الصعبة األداءوميكن أن تستخدم املكاف

  :وفيام ييل بعض األمثلة للمكافآت التي ميكن لك أن تستخدمها

  ). رشاء بعض األشياء املرغوب فيها- كتب -مالبس ( مكافآت مادية -أ

مثل الذهاب إىل السـينام، الخـروج للتنـزه، الخـروج إىل ( مامرسة أنشطة معينة -ب

امرسة السـباحة أو أي نـوع مـن أنـواع الرياضـة مقابلة ممتعة مع األصدقاء، م

  .الخفيفة، مشاهدة عرض محبب إليك

لقامئة املكافآت الذاتيـة إذ يتحـتم عليـه أن يعطـي " قيمة" واآلن عىل كل فرد أن يحدد -3

لكل مكافأة من املكافآت الذاتية التي ذكرها يف قامئـة ) 10، 1(ترتاوح بني " درجة"قيمة 

م بتحديد هذه الدرجات لكل مكافـأة ذاتيـة وفقـا ملـا يـراه مـن املكافآت الذاتية ويقو

  .أهمية هذه املكافأة بالنسبة له

عليك أن تحـدد قيمـة لكـل هـدف فرعـي، " األعامل والتقييم الذايت "  واآلن عىل قامئة -4

بحيـث توضـح الـدرجات كـم ) 10، 1(حيث تعطي لكل هدف فرعي قيمة ترتاوح بني 

حق أن تحرزها من خالل إمتام هـذا النشـاط، علـام بأنـه يف نقطة تريد إحرازها أو تست

إمكانك االستغناء عن هذه الخطوة إذا ما كنت تسـتطيع إجـراء هـذا التقـويم بصـورة 

  ).أي طريقة غري مكتوبة(أفضل عن طريق التفكري 
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 يف هذه الخطوة عليك إذا حققت هدفا،أن متارس أو تقدم لنفسك املكافأة الذاتية التي -5

  .فس رقم النقاط التي كنت ترغب الحصول عليها من مامرسة هذا النشاطبها ن

وأخريا عليك أن تسجل العدد الكيل للنقاط التي أحرزتها عىل جدول الرؤيـة الذاتيـة 

  .الخاصة بك

وعليك أخريا أن تعلم أن املكافأة تصبح أكرث تأثريا إذا ما تم تقدميها بصورة فورية أو 

املرغوب فيه أو تحقيقـك للهـدف املـراد أو املرغـوب فيـه مبارشة عقب أدائك للسلوك 

  .كلام كان ذلك ممكنا

وتذكر أن املكافأة يجب أن يعتمد احتامل تقدميها عـىل أداء السـلوك املرغـوب فيـه 

  .ومبعنى آخر، فإن املكافأة تقدم بسبب حدوث السلوك املرغوب فيه

 واملكافـأة، تتمثـل يف وفائدة التقدير بالدرجات هنا يف كـل مـن السـلوك أو الهـدف

  .سهولة الربط بني كال االثنني معا يف سهولة ويرس

 أخريا سأل الباحث أفراد العينة عام إذا كان ألحد منهم تساؤل أو استفسـار عـن نقطـة -6

  .معينة

  قامئة املكافآت الذاتية

). يف متنـاول اليـد(والتـي ميكـن الحصـول عليهـا . املكافآت املقرتحـة مبختلـف أشـكالها

  .سلوك املرغوب فيهلل

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13-  

14-  

15-  
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16-  

17-  

18-  

19-  

20-  

  : الجلسة السابعة

   Coverts Self Reinfocementالتدعيم الذايت الرسي 

    Check in proceduresإجراءات املراجعة عىل الجلسة السابقة   

  :قام الباحث يف بداية الجلسة باإلجراءات اآلتية

 rationalمراجعة واجب األسبوع املايض ثم إعطاء ملخص رسيع عن الجوانـب العقليـة * 

  .والشكلية للجلسة السابقة وما تبعها من واجب

 وعام إذا كان لدى أحد مـنهم مشـكالت، وراجـع –سأل أفراد العينة عن أمثلة يقدمونها * 

أي ترجـع إىل نفـس (ينة إذا ما كان أغلب الناس لديهم مشكالت متشابهة مع أفراد الع

  ).األسباب

  .من خالل املناقشة أمكن العمل عىل تعزيز استبدال األفكار لدى أفراد العينة* 

واستبدال النقاط املتشـابهة يف خـربة أفـراد العينـة ومحاولـة الرتكيـز عليهـا وتوضـيحها 

ن الجلسة قام الباحث مبناقشة أفراد العينة يف ما قاموا به  وأخريا يف هذا الجزء م-ورشحها 

  .من واجبات

 .  ثم قام بتوضيح التعليامت الخاصة بالجلسة الحالية ألفراد العينة

ـذايت الرسي ـدعيم اـل ـب العقليــة يف الـت  Coverts Self Reinforcement: الجواـن

Rationale    

  .قام الباحث بتوضيح ما ييل ألفراد العينة

نا فيام سبق إىل أن املكافآت أو العقـاب ميكـن كالهـام أن يحـدث بصـورة رصيحـة  أرش-1

 عـىل سـبيل املثـال تنـاول قطعـة مـن الكيـك، تعتـرب مكافـأة -واضحة أو بصورة رسية 

رصيحة بينام مدح الذات يعترب مكافأة رسية،  وهنا نجد أن األفراد ذوي مفهوم الذات 

يعرتض طـريقهم مـن فشـل أو عجـز أو عوائـق السالب، مييلون بصورة مستمرة إىل ما 

 ويركزون أيضا عىل النتائج الفورية أو املبارشة للسـلوك دون النظـر إىل النتـائج طويلـة 
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املدى، فإن مثل هؤالء األفراد أيضا ميكنهم أن يقدموا قامئة طويلـة عـن العقبـات التـي 

ًبـات أن عـددا اعرتضت طريقهم عند تحقيق هدف معني،  ويف نفس الوقت ميكـنهم إث

  .من هذه العقبات قد أمكن تخطيه بفضل ما لديهم من خصائص إيجابية

وهذا يحدث بالرغم من الحقيقة الواقعية التي تقر بأن لدى كل فرد مصادر للقـوة 

أو بواعث جيدة عىل السلوك مثلها يف ذلك مثل ما يوجـد  لديـه اعرتاضـات أو عوائـق 

م جيدا أنه بتكرار التفكـري يف العوائـق فـإن ذلـك لهذا السلوك،  وهنا عىل الفرد أن يعل

 ويف نفـس الوقـت فـإن -ميثل عمال ذاتيا رسيا يقوم عىل آداب السـلوك املرغـوب فيـه 

تكرار التفكري يف مصادر القوة أو مصـادر التعزيـز ميثـل عمليـة مكافـأة ذاتيـة رسيعـة 

  .تدفعه وتساعده عىل أداء السلوك املرغوب فيه

أن يتغلب عىل ما لديه من نزعة يف اإلفراط يف العقـاب الـذايت الرسي  حتى ميكن للفرد -2

واإلقالل من عدم االهتامم أو التقصري يف املكافأة الذاتية الرسيـة، فـإن الفـرد يلزمـه أن 

  .يتدرب عىل أن ميارس تقديم املكافأة الذاتية الرسية عىل نحو مالئم

فرد أن يسجل أفضل ما لديه من صفات أو يف هذه القامئة، عىل ال:  قامئة مصادر التعزيز-3

وكذلك عليـه أن يسـجل ) أي يحدد ما هي مصادر القوة والتعزيز بالنسبة له(خصائص 

 إذ أن هـذه الصـفات قـد تكـون سـامت أو -ما لديه من خصائص أو صـفات إيجابيـة 

مـيـزات شخـصـية، وخـصـائص وحـيـدة يتمـتـع بـهـا الـفـرد، أو إنـجـازات ـسـبق أن حققـهـا 

ويجب مراعاة أال تقل . (ت طبيعية و مواهب، أو عالقات مع أفراد آخرينالفرد،أو صفا

  ).األشياء املسجلة عن خمسة أشياء بحد أدىن

يتحتم عىل الفرد مامرسة الواجب الذايت وقراءة هذه القامئة عند تحقيـق أي يشء أو * 

ة عنـد ُهدف أو نشاط إيجايب، حيث يقصد بهذه القامئة عند قراءتها، تقـديم مكافـأة رسيـ

  .القيام بنشاط يشعر معه الفرد بأنه بحالة جيدة

  ميكن أن تضيف فقرات إضافية إىل قامئتك إذا حدث يشء جدير بأن تضيفه، علام بأنه 

لو أصبحت القامئة طويلة جدا فإنك لست يف حاجة إىل قـراءة كـل فقراتهـا طـول الوقـت، 

  .القامئةفقط خمس نقاط قد تكفي عند قراءتها ألداء الغرض من هذه 

  

  



  ب الثاين                                                                               دليلك لربامج األرشاد النفيسالبا
  

- 266 - 
 

  قامئة مصادر التعزيز

  .كل ما يدخل الرسور والبهجة عىل النفس مهام كان حجمه

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13-  

14-  

15-  

16-  

17-  

18-  

19-  

20-  

  :الجلسة الثامنة

    Evaluation:  تقويم الربنامج

    Check in procedures عىل الجلسة السابقة إجراءات املراجعة

 ثم إعطاء ملخـص رسيـع عـن Last week assignmentمراجعة واجب األسبوع املايض * 

  .  والشكلية للجلسة السابقة وما تبعها من واجبrationalالجوانب العقلية 

وراجـع  وعام إذا كان لدى أحد مـنهم مشـكالت، -سأل أفراد العينة عن أمثلة يقدمونها * 

أي ترجـع (الباحث مع أفراد العينة إذا ما كان أغلب الناس لديهم مشـكالت متشـابهة 

  ) .إىل نفس األسباب

 ثم من خالل املناقشة أمكن العمل عىل تعزيز استبدال األفكار لدى أفراد العينـة واسـتخراج * 
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 - ورشحهـا النقاط املتشابهة يف خـربة أفـراد العينـة ومحاولـة الرتكيـز عليهـا وتوضـيحها

ًوأخريا يف هذا الجزء من الجلسـة شـكر الباحـث أفـراد العينـة عـىل مـا قـاموا بـه مـن 

  .واجبات

  .قام بتوضيح التعليامت الخاصة بالجلسة الحالية ألفراد العينة

    Continuation after therapy:  االستمرارية واملتابعة بعد العالج* 

  :قام الباحث بتوضيح ما ييل

قـد قـدم إليـك عـددا مـن النقـاط األساسـية ) من خالل تطبيق الربنامج(بق  إنه فيام س-1

وثيقة الصلة باختزال املشاعر السالبة نحو الذات، كام أنه خالل هذا الربنامج، فإنك قـد 

  .مارست تدريبات ومتارين عملية ركزت عىل هذه النقاط األساسية

ية حتـى ميكنـك فـيام بعـد  ومن أهداف هـذا الربنـامج، إمـدادك بهـذه النقـاط األساسـ-2

تطبيقها يف األسابيع والشهور القادمة، وذلك بطريقتك الخاصة، وفقـا ملـا تـم التـدريب 

  .عليه أثناء تطبيق الربنامج

وحتى تتمكن من ذلك، فإننا نقدم إليك بعض التطبيقات اإلضافية من االستامرات التي 

تـى تسـتطيع مامرسـة هـذا كنت قد استخدمتها خالل الربنامج، وذلك مساعدة منـا لـك ح

الربنامج مرة أخرى يف املستقبل إذا تتطلب األمر، حتى ميكنك إن استطعت أن تتغلب عىل 

مشاعرك السالبة نحو ذاتك إذا عاودتك مرة أخرى،  أو اسـتعامل هـذه االسـتامرات وذلـك 

  .حتى تتجنب أي شعور بتحقري الذات يف املستقبل عندما ينتابك أي شعور بذلك

    Behavioral Assessment Procedure: ت التقييم السلويكإجراءا* 

هو أن يتيح الباحث الفرصة لكل من أفراد عينـة البحـث، يك يقـدم :  هدف هذا اإلجراء-1

ًعرضا عاما للربنامج، إذ أن ذلك ميثل عملية تغذية راجعة لهم عن الربنامج  ًFeedback 

on the programقبـل "  إىل أفراد العينـة قـائال ، حيث توجه الباحث يف هذه الخطوة

أن نبدأ القياس واإلجابة عن االختبارات، فإننا نريد أن نأخذ فرتة زمنية أوال ليك نسـمع 

جميعا من كل واحد من أفراد املجموعة، مـا الـذي تعلمـه مـن هـذا الربنـامج، وكيـف 

أيضـا مـا هـو رأي كـل فـرد يف هـذا . سيتعامل معه فيام بعـد إذ اسـتدعى األمـر ذلـك

  الربنامج، وما هي النقاط الجيدة و النقاط الرديئة يف هذا الربنامج؟
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هل ميكنك أن تبدأ معنا الحـديث وأن تخربنـا : " وقد بدأ الباحث بأحد األفراد قائال

  عام ستفعله يف األيام القادمة، وما هو شعورك نحو هذا الربنامج وما هو رأيك فيه؟

كـل مفحـوص لـيك يسـتكمل حديثـه بـدون أي  وقام الباحث بإعطـاء الفرصـة كاملـة ل-2

  :  وهنا تعامل الباحث كام ييل-استجابة لفظية أو تشجيع املفحوص 

 عندما كانت االستجابة األوىل التي تصدر من أحدهم تستغرق عىل األقل دقيقـة -أ

واحدة ، فكان الباحث يعرب عن شكره للمفحوص عىل ما قدمـه مـن عـرض ثـم ينتقـل 

هل ميكن أن تحدثنا عام سـتفعله يف : "  فرد آخر حيث يقول لهبالحديث بعد ذلك إىل

  "األيام القادمة وما هو شعورك عن هذا الربنامج وما هو رأيك فيه 

 وعندما كانت استجابة الفرد تستغرق أقل مـن دقيقـة فكـان الباحـث يشـجع -ب

 هـل ميكـن أن تخربنـا أكـرث عـن خرباتـك؟ ويف: املفحوص عىل مزيد من الحديث، قائال

نفس الوقت يبقى صامتا عىل األقل ملدة ثالث دقائق حتى يتأكد من أنه قـدم كـل مـا 

  .لديه من حديث

فقد ) أكرث من أربعة دقائق( وعندما كانت استجابة الفرد طويلة أكرث من الالزم -ج

إنني أريد أن أعرف مزيد ....ًقام الباحث مبقاطعته يف الحديث قائال شيئا ما، مثل شكرا،

يل عن هذا املوضوع فيام بعد، بينام اآلن أريد أن أعطي كل فرد فرصـته يك من التفاص

  .يعرب عن رأيه 

 ثم قام الباحث بعد ذلك بجمع التعليقـات و قـدم مناقشـة وجيـزة عبـارة عـن تعليقـا -3

  .مناسبا عىل الربنامج وعىل تعليقات املفحوصني

  : الجلسة التاسعة

  .تطبيق القياس البعدي

  . تينيس ملفهوم الذات كقياس بعديتم تطبيق مقياس* 

حفلة سمر متواضعة، حيث شكر فيهـا الباحـث أعضـاء املجموعـة وقـام بعـض األعضـاء * 

  .إلخ...بإلقاء بعض الكلامت مع تقديم بعض الحلوى واملرشوبات الساخنة والباردة

طلب الباحث من أعضاء املجموعة رضورة االلتقاء مرة أخـرى بعـد شـهرين مـع رضورة * 

  .تزام مبا تم التدريب عليه خالل الربنامج وذلك لتطبيق االختبار مرة أخرىاالل
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  : خالصة وتعقيب

 أنه يتناسـب مـع مرحلـة املسـنني، - من خالل نتائجه -تبني من هذا األسلوب اإلرشادي * 

حيث إن املسن يحتاج إىل املزيد من الـتحكم الـذايت يف املواقـف املختلفـة، فضـال عـن 

 إىل أن يكافئ نفسه أو يعاقبها، - بالتدريج -فهم نفسه، فيقومها ويصل حاجته إىل أن ي

حتى يصل إىل السلوك املرغوب فيه، وهو الـذي يسـتطيع أن يـتحكم فيـه وهـو بـذلك 

  .يصبح عىل درجة عالية من البهجة والرسور

 - بالتدريج -ولقد الحظ الباحث، أن مكافأة املسن لنفسه يف البداية كانت نادرة ولكن 

خذت مساحة املكافأة تتسع عـىل حسـاب مسـاحة العقـاب، فهـو الـذي يالحـظ سـلوكه، أ

  ويقرر بنفسه أسلوب املكافأة 

  :ومن السلبيات التي سجلها املسنون باالستامرات الخاصة بالجلسات

 وجود أنشطة إيجابية ينبغي أن نقوم بها مثل زيارة بعض األصدقاء، ولكـن إقامتنـا بـدار -

  .املسنني تعوق ذلك

 إن مـجـاالت األنـشـطة اإليجابـيـة بالنـسـبة ـلـدور املـسـنني ـضـيقة وحـتـى عـنـدما نـشـاهد -

  .التليفزيون، ال نجد من الربامج التي تهتم بشئوننا أو التي نستفيد منها

طويـل ( كان املسنون يخطئون يف وضع األهداف، فقد كانوا يخلطون بـني الهـدف العـام -

  .وبني األهداف الفعلية) املدى

  :جابيات التي ظهرت يف هذه الجلساتومن اإلي

 تنافس بعض األعضاء يف تسجيل األنشطة اليومية التي يقومون بهـا خاصـة يف الجلسـات -

  .األخرية

 ارتبطت مناقشاتهم مبشكالت كل منهم الحياتية، ويتحدثون كثريا عـن ماضـيهم وخاصـة -

  .األعامل التي متثل إنجازات

قدرة عىل أن يقدموا نقدا موضوعيا ألنفسهم بعدما  أن بعض األعضاء أصبح لديهم اآلن م-

ًكان ذلك    يف بداية الجلسات أو قبل الجلسات أمرا صـعبا، وأصـبح اآلن يتقبـل النقـد  ً

  .بروح عالية

ً  التخيل كثريا عن الرنجسية التي كان املسنون يتصـفون بهـا، وهـذا يسـاعد عـىل تحسـني -

  .ةمفهوم الذات لديهم والذي ميثل جوهر الشخصي
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  :ومن املقرتحات التي وردت يف االستامرات الخاصة بالجلسات

 اقرتح بعض املسنني أن تكون الجلسـات خـارج دار املسـنني، وذكـر بعضـهم أن تكـون يف -

  .أحد األندية الرياضية

 اقرتح بعضهم أن يشـرتك مـدير الـدار ضـمن املجموعـة حتـى يشـرتك معهـم يف الحـوار -

  .نشطة الالزمة لهمويشعر باحتياجاتهم وتوفري األ

بأن يقوم كل منـا مبراجعـة الواجبـات :  وصل األمر مبقرتحاتهم حينام اقرتح أحدهم بقوله-

  .لزميله

  :ومن خالل ما سجلوه يف االستامرات ومن خالل الحوار اللفظي نالحظ التايل

 كانوا يسجلون أشياء كثـرية عـن سـلوكهم اليـومي سـواء منهـا السـلبي أو اإليجـايب بكـل -

  .احةرص

 استطاع كل منهم أن يتحدث وأن ينـاقش وأن يحـاور داخـل املجموعـة أثنـاء الجلسـات -

 .بنوع من الثقة املتبادلة وهذه خطوة إيجابية نحو تحسني مفهوم الذات

 أصبحوا يوجهون نقدا إىل أنفسهم، بشكل موضوعي مام جعلهـم يخرجـون عـن عـزلتهم -

  .الصورة واضحة يف بداية الجلساتواملشاركة فيام يهم اآلخرين، ومل تكن هذه 

ً لوحظ أن كالً منهم يطلع زميله عىل جداوله وأنشطته واستامراته وهذا ميثل تقدما نحو - 

 .تحسني مفهوم الذات نحو اآلخرين

لقـد دب فينـا "  كتب بعضهم عبارات تدل عىل تقدمهم من الناحية الجسمية والفكريـة -

 "تفكري والنشاط كام لو كنا يف عمر الشبابالنشاط الجسدي ودبت فينا األفكار وال

  :ميكن تسجيل عينة مام كتبوه يف هذه االستامرات: من خالل آرائهم يف املرشد

  ً أنه يتدخل كثريا يف املناقشات -

  ً يتحمل كثريا من شطحاتنا -

   يساعد كل عضو يف أن يعرب عام بداخله -

ًيـفـة وـحـذرا مـنـه يف بداـيـة أنـهـم ـكـانوا يتوجـسـون خ) املرـشـد(ولـقـد الـحـظ الباـحـث "

  ".الجلسات

  . يف بداية األمر، وبالتدريج وجدوا أنفسهم ينساقون نحو تحقيق خطوات الربنامج

 ثـم أخـذوا االتجـاه إىل أسـلوب . إلخ....ففي البداية كانوا يهملون يف استامراتهم وواجباتهم
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 وتحديـد أسـلوب الجدية يف تنفيذ خطوات الربنامج، ومالحظة سلوكهم بأنفسـهم ونقـدها

  .الثواب والعقاب لنفسه وبنفسه

ولقد الحظ الباحث أن بعض املسنني أخذوا يتغيبون عن بعض الجلسات مربرين ذلـك 

بأعذار مختلفة، حيث إن عمليه الضبط وكرثة االلتزامـات مـن أنشـطة ومقارنـات وغريهـا 

  .جعلت بعضهم يشعر بصعوبة هذا الربنامج

  : توصية الباحث

ًمج ليس مقصورا عـىل مرحلـة املسـنني فقـط، ولكـن ميكـن تطبيقـه عـىل إن هذا الربنا

  .عينات من مراحل عمرية مختلفة، فقط يلزم التصميم بشكل جيد ومناسب
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  الحاجة إىل مرشد نفيس مدريس يف املدرسة االبتدائية * 
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   ماذا نريد من املرشد النفيس املدريس -  

   برنامج اإلرشاد النفيس املدريس -

  تعريف الربنامج اإلرشادي النفيس املدريس * 

  ن تراعيها لجنة وضع الربنامج اإلرشادي النفيس بعض األسس التي يجب أ* 

  برنامج رابطة مونتانا للمرشد النفيس املدريس * 
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   مرحلة التقييم   -4
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  تخطيط وتصميم برنامج اإلرشاد النفيس املدريس  :   صورة أخرى من-

  مقدمة * 

  الربنامج اإلرشادي النفيس خطوات تخطيط وتصميم * 

           تحديد الفئة املستفيدة من الربنامج-1
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           تحديد أهداف الربنامج-3
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  الربامج اإلرشادية املدرسية

  

يعيش شباب اليوم يف مرحلة خطرية مملوءة باملثريات، حيـث السـامء املفتوحـة والتـي 

 عـن مـا ترتجمها القنوات الفضائية، والتقدم املذهل يف عـامل تكنولوجيـا املعلومـات، فضـالً

  .يسمى بالعوملة ونرش الثقافات املتعددة بشكل جربي

والطالب يف املـدارس يف حاجـة إىل مـن يرشـدهم إىل أمـور كثـرية، لـيس فقـط يف حـل 

ًمشكالتهم األكادميية والسـلوكية واألرسيـة واملدرسـية ولكـن أيضـا يف مسـاعدتهم يف إبـراز 

م، مـام يـنعكس بـالنفع لهـم مواهبهم ويتمثـل ذلـك يف اكتشـاف ورعايـة املوهـوبني مـنه

  .وألوطانهم

وللحفاظ عىل الرثوة البرشية يف مدارسنا واملتمثلة يف الطالب من االنحرافات السـلوكية 

واالنحرافات الثقافية غري املحسوبة، كـان البـد وأن يكـون للخدمـة النفسـية دور يف ذلـك، 

د النفيس املـدريس، أو مـا والتي تتمثل يف وجود اإلرشاد النفيس املدريس والذي يقوده املرش

  ".األخصايئ النفيس"يسمى يف املدارس املرصية يف الوقت الحايل 

  : تعريف اإلرشاد النفيس املدريس

َّإن من يعود إىل األدبيات الخاصة باملوضوع، يجد أن الكتاب قد اختلفـوا يف تعـريفهم " ُ

نـواحي اإلرشـاد لإلرشاد النفيس املدريس، فبعضهم نظر إليـه نظـرة واسـعة، بحيـث شـمل 

حمـود، ( .جميعها، والبعض اآلخر قرصه عىل اختيار نوع الدراسـات املالمئـة والنجـاح فيهـا

  ) 87، ص 1988

ويقوم اإلرشاد النفيس املـدريس عـىل التفاعـل بـني طـرفني، ميثـل الطـرف األول املرشـد 

ل، النفيس املدريس وهو الذي يقدم الخدمة النفسية، وهو شخص خبري ومؤهل لهـذا العمـ

والطرف الثاين يتمثل يف الطالب الذين يتلقون الخدمة النفسية وهم يف حاجـة إليهـا، وقـد 

  .يسعون إليها يف بعض األحيان

وقد تتم عملية اإلرشاد النفيس املدريس من خـالل تخطـيط وتصـميم لربنـامج اإلرشـاد 

  .النفيس املدريس، والذي سيتم توضيحه يف الصفحات القادمة

 النفيس املدريس عىل مستوى رابطة تهتم بهذا املوضوع يف الدولة،  كـام وقد يكون اإلرشاد

وقد يكون عـىل مسـتوى مديريـة ). ASCA. (هو الحال يف الرابطة األمريكية للمرشد املدريس

الرتبية والتعليم والتي تضم العديد من اإلدارات واملدارس، وقد يكـون عـىل مسـتوى اإلدارات 

  يد من املدارس،  وقد يكون عىل مستوى املدرسة، وىف هـذه الحالـةالتعليمية التي يتبعها العد
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البد من توفر اإلمكانات الالزمة لنجـاح الربنـامج اإلرشـادي، وىف مقدمـة هـذه اإلمكانـات، 

  .الجوانب املالية والبرشية املدربة واملؤمنة بأهمية اإلرشاد النفيس املدريس

  School counselor: املرشد النفيس املدريس

) كليـات اآلداب، وكليـات الرتبيـة(هو الفرد الدارس لعلم النفس عىل مستوى جـامعي 

ًحيث يزود بقاعدة علمية تتضمن علم النفس العـام وميادينـه، ويتخصـص مهنيـا يف إطـار 
  ) 41، ص 1997زهران، زهران، ( .الرتبية والتعليم

شار إليه عىل أنـه مرشـد واملرشد النفيس املدريس، هو مرشد ومرىب يعمل يف املدارس وي

  )Wikipedia the free encyclopedia( .تربوي ونفيس

واملرشد النفيس املدريس هو القـائم عـىل إدارة الـربامج اإلرشـادية املدرسـية باملـدارس، 

واإلرشاد النفيس املدريس يقوم مبعرفة مصادر القوة يف شخصية الفرد ويعمل عـىل تنميتهـا 

   )88، ص 1998حمود، ( .خدم املجتمعلصالح الفرد ومبا ي

وهو الفرد الذي يتمتع بثقافة نفسية عالية، وخاصة يف مجال التوجيه واإلرشاد النفيس، 

وتلقى الكثري من التدريب ويتوفر لديه قـدر مـن املعـايري األخالقيـة متكنـه مـن مسـاعدة 

  . الطالب، وتحقيق أهداف اإلرشاد النفيس املدريس

صـل املرشـد الـنفيس عـىل دورات تربويـة خاصـة، وكـذلك دورات ومن األفضـل أن يح

تدريبية تؤهله للعمل يف املجـال املـدريس، ويفضـل الحاصـلون عـىل دبلومـات الدراسـات 

   )41، ص 1997زهران، زهران، (. العليا أو الحاصلون عىل درجة املاجستري

لفـرد املسـلح باملعلومـات من خالل ما تقدم، نرى أن املرشد النفيس املدريس هو ذلك ا

النفسية يف املجاالت املختلفة وخاصة يف نظريـات اإلرشـاد الـنفيس وتطبيقاتهـا اإلرشـادية، 

  .إلخ.... وفن إدارة املقابالت اإلرشادية، وإدارة وتصميم الربامج اإلرشادية

وهو الفرد الذي نجح يف عدد من الدورات وورش العمل حول موضوع اإلرشاد الـنفيس 

  .، حيث تم اختياره يف نهاية هذه الدورات بشكل نظري وعميلاملدريس

ًوهو ذلك الفرد الذي يصبح مرجعا يف اإلرشاد النفيس املدريس لكـل العـاملني باملدرسـة 

  .من إدارة مدرسية، ومدرسني، وإخصائيني اجتامعيني، وطالب، وكذلك ألولياء األمور

  : الحاجة إىل مرشد نفيس مدريس يف مدارسنا

  :  الحاجة إىل مرشد نفيس مدريس يف مدارسنا لألمور التاليةتقتيض

 زيادة عدد الطالب يف املـدارس، وكثافـة الفصـول الصـفية، مـام أدى إىل رضورة تواجـد -1

 .املرشد النفيس املدريس ملواجهة ما ميكن أن يطرأ من مشكالت ناتجة عن ذلك
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ر القـديم التمركـز حـول املـادة، بدالً من الفكـ" التمركز حول الطالب" انتشار ما يسمى -2

وهذا يقتيض وجود تركيز من جانب اإلدارة املدرسية وفريق العمل االجتامعي والنفيس 

وـعـىل رأـسـهم املرـشـد اـلـنفيس اـملـدريس ـعـىل الـشـئون الخاـصـة بالطاـلـب، األكادميـيـة، 

 .الشخصية، االجتامعية، املهنية واألرسية

لعمريـة املختلفـة للطـالب ومسـاعدتهم عـىل  الحاجة إىل فهم مطالب النمو للمراحل ا-3

تحقيقها وإرشادهم ليتم عبورهم من مرحلـة عمريـة إىل أخـرى بصـورة طبيعيـة دون 

 .تخزين للمشكالت النفسية

 انتشار الثقافات الوافدة واملغرضة إىل عاملنا العريب واإلسـالمي، بهـدف تـدمري الشـباب، -4

ة وهى العمل عىل تنقية هذه الثقافـات فكان البد وأن تقع عىل املدارس مسئولية كبري

ًوالتصدي للمغرض منها والتي متثل تهديدا للطالب، مام يسـتدعى ذلـك مرشـدا نفسـيا  ً ً

ًمدرسيا مدربا ويتميز بخربة عالية ً. 

 فقر اإلدارات املدرسية بوضعها الحايل للجانب النفيس واإلرشادي،  فلم تعد قادرة عـىل -5

ـات أن تـقـوم مبهـمـة اإلرـشـاد يف ا ـوء بالرصاـعـات والتقلـب ملدرـسـة يف ـهـذا اـلـعرص املمـل

واالكتشافات الحديثة وثورة تكنولوجيا املعلومات، مام يستدعي أن يكون بكل مدرسـة 

 .مرشد نفيس مدريس

  : الحاجة إىل املرشد النفيس املدريس يف املدرسة االبتدائية

ئية يك يسـتطيع التعامـل مـع  يتم تجهيز وإعداد املرشد النفيس املدريس باملرحلة االبتدا-1

  .حاجات النمو لألطفال يف هذه املرحلة

 . الحاجة إىل إعداد وتجهيز التالميذ يف هذه املرحلة إىل عبورهم إىل املرحلة التالية-2

 ميكن للمرشد الـنفيس املـدريس تطبيـق العـالج باللعـب لـدى بعـض التالميـذ يف هـذه -3

 .نوع من العالجاملرحلة والتي تتناسب حاالتهم مع ذلك ال

 إن سنوات املرحلة االبتدائية هي التي تبدأ فيها عمليـة منـو مفهـوم الـذات األكـادميي، -4

ًوهذه املرحلة يف حاجة إىل تنمية هذا املفهوم حتـى يصـبح أساسـا للمراحـل الدراسـية 

 .التالية

 عـن  توصف هذه املرحلة بأنها مرحلة بداية منو عملية اتخـاذ القـرار والتواصـل، فضـالً-5

 .بعض املهارات األخرى

 . مساعدة التالميذ عىل تنمية الخيال بالوسائل الرتبوية والنفسية الالزمة-6

 إضافة إىل ذلك العمل عىل مساعدتهم يف الجوانب األكادميية واالجتامعية حتى يتحقـق -7

 .لهم النجاح مستقبالً
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  ): املتوسطة(الحاجة إىل املرشد النفيس املدريس يف املدرسة اإلعدادية 

 استمرار املساعدة يف املجال األكادميي للطالب وذلك إلعدادهم للقرن الواحد والعرشين -1

  .ولهذا العامل املتغري

 . محاولة اكتشاف االهتاممات املتعددة التي يبدأ ظهورها يف هذه املرحلة-2

 .كل هادئ الحاجة إىل تجهيز الطالب يف هذه املرحلة للدخول يف مرحلة املراهقة بش-3

 الرتكيز عىل ما تعلمه الطالب يف الصفوف يك يتم تطبيقه يف حيـاتهم العمليـة مسـتقبالً -4

 .من خالل خطوات الربنامج اإلرشادي

 التعامل مع ما يشعر به الطالب يف هذه املرحلة مـن إرهـاق حتـى ال يـؤثر ذلـك عـىل -5

 .عملية النمو لديهم

رها يف هذه املرحلة بشكل واضح، ويـتم التأكيـد  التأكيد عىل هويتهم والتي ستبدأ ظهو-6

 .عليها بصورة أكرث يف املراحل التالية

 . تدريب الطالب يف هذه املرحلة عىل حل مشاكلهم بصورة متدرجة-7

 العمل عىل تهيئة املناخ النفيس للطـالب داخـل الصـف وخارجـه مـام يـؤثر ذلـك عـىل -8

 .اإلنجاز األكادميي للطالب

 .دريج عىل دخول املرحلة الدراسية التالية وهي املرحلة الثانوية مساعدتهم بالت-9

 مساعدتهم عىل ترسيخ القيم اإلنسانية لـديهم وتنميـة مهـاراتهم االجتامعيـة الالزمـة -10

  . لالندماج يف املجتمع

  : الحاجة إىل املرشد النفيس املدريس يف املرحلة الثانوية

لحاجـة إىل االسـتقالل وتكـوين الشخصـية  من خصائص هذه املرحلة شـعور الطالـب با-1

املستقلة ويحتاج من يساعده يف امليض يف هذا الطريق بشكل سوى يتناسب مع الحياة 

  .يف البيئة األرسية واملدرسية

ً املساعدة الرتبوية والنفسية للطالب يف سبيل التقـدم أكادمييـا وتنميـة األجـواء لضـامن -2

 .النجاح األكادميي

 يف هذه املرحلة عىل عبور ما يتعرضـون لـه مـن ضـغوط نفسـية ومـا  مساعدة الطالب-3

ينجم عنها من مشـكالت مثـل الالمبـاالة األكادمييـة، القلـق، الشـجار والبلطجـة أو مـا 

 .يسمى بسوء التوافق السلويك

 توضيح الرؤية السليمة بشكل أو بآخر حـول كيفيـة اختيـار األصـدقاء الـذين يتميـزون -4

 .البعد عن أصدقاء السوء وما ينتج عنهم من مشكالت متعددةباألخالق الحميدة، و

 املساهمة يف حل مشكلة قلق االمتحانـات والضـغط األكـادميي، خاصـة وهـم يعيشـون -5

 .تحت ظالل حمى الثانوية العامة والحصول عىل أعىل الدرجات
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لـة  مساعدة الطالب عىل تنمية ميولهم واتجاهاتهم والتي تظهر بوضـوح يف هـذه املرح-6

 .العمرية

 مساعدة املوهوبني من الطالب يف هـذه املرحلـة بأسـلوب تربـوي ونـفيس ومـن خـالل -7

 .برامج خاصة ملساعدة املوهوبني

 الحاجة إىل إرشاد الطالب الستقبال مرحلة ما بعد الثانوية واالستعداد الختيـار الكليـات -8

 .أو التخصصات املستقبلية التي تتناسب معهم

 مساعدتهم عىل ترسيخ القيم اإلنسانية لديهم وتنمية مهاراتهم االجتامعية،  االستمرار يف-9

 .وكيفية التعامل مع املجتمع بشكل سوى

  : ويجب أن يتضمن برنامج اإلرشاد النفيس املدريس يف املرحلة الثانوية األمور التالية

  . تدعيم املهارات األكادميية-

 . التخطيط ملا بعد مرحلة الثانوية-

 .داد وتجهيز الطالب لفهم الذات واآلخرين اإلع-

 . كيفية التعامل مع األنداد-

 . تحسني املهارات االجتامعية وفن التعامل مع املجتمع-

 . سيكولوجية التواصل وعملية اتخاذ القرار-

 . الخدمات االستشارية الرسيعة-

 . حل مشكالت ناتجة عن الضغوط النفسية يف هذه املرحلة-

 .جال حاميتهم من الحمالت الثقافية املغرضة مساعدات يف م-

 . غياب الطالب عن املدرسة-

 . قلق االمتحانات-

 . األسلوب الصحيح لالستذكار وإدارة الوقت-

  : الخصائص التي يجب أن يتحىل بها املرشد النفيس املدريس

  : الخصائص النفسية: أوالً

  . التوافق النفيس الناضج-1

  .ن شخصياتهم تقبل الغري بغض النظر ع-2

  . القدرة عىل التعاون مع اآلخرين-3

  . االتجاه اإليجايب نحو مساعدة اآلخرين-4

  . القدرة عىل اإليحاء والتأثري-5

  . االعرتاف بنواحي القصور التي تكتنف عمله-6
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  . الذكاء املرتفع-7

ة  التوافق فيام بني املبادئ واملعتقدات الشخصية مـن جهـة، وثقافـة املجتمـع مـن جهـ-8

  .أخرى

  )48، ص 1998الرمياوى، ( . االلتزام باألخالقيات العامة للمجتمع-9

  ) انظر ما ورد يف الفصل األول( :الخصائص األخالقية: ًثانيا

  .ً املحافظة عىل رسية املهنة واملتمثلة يف أرسار الطالب، وهذا يجعله جديرا بثقتهم-1

الطالب، خاصة الذين يتمتع آبـاؤهم مبراكـز  عدم االستفادة بشكل ما من عالقته ببعض -2

 .هامة

 الـصـدق يف الـقـول، واإلـخـالص يف العـمـل، ـعـىل أن يـشـعر ـبـذلك الـطـالب واملـسـئولون -3

 .باملدرسة

 . الحرص عىل تقديم املعلومات الالزمة بشكل صادق وشفاف-4

 إعـطـاء مـسـاحة ـمـن الحرـيـة أـمـام الـطـالب املـشـرتكني بالربـنـامج للتعـبـري بحرـيـة ـعـن -5

 .مشكالتهم ومطالبهم

 . االلتزام بامليثاق األخالقي املنظم لهذه املهنة-6

 . تقبل املواقف التي تتعارض مع أفكاره طاملا كانت يف صالح الطالب-7

  : الخصائص الشخصية: ًثالثا

  . أن يتحىل بالصرب-1

  .ً أن يكون مرحا وبشوًشا-2

  . االلتزام باملوضوعية-3

  .لطالب أن يلتزم بالعدالة بني ا-4

  . أن يتحىل بروح التسامح بني الطالب-5

  . أن تكون ثقافته ومعلوماته واسعة-6

  . أن يكون شخصية هادئة ورزينة-7

  . أن يكون صاحب مظهر حسن-8

  .ً أن يكون متنوعا يف اهتامماته-9

  . أن يكون شخصية محبوبة لدى الجميع-10

  : خصائص املرشد النفيس املدريس الفعال

ني مرشد نفيس مدريس جيد وآخر ليس عىل املستوى املطلـوب، هنـاك يجب أن نفرق ب

  : بعض الخصائص التي يتميز بها املرشد النفيس املدريس عن غريه من زمالئه وهي

تتمثل صفة فهم الذات لدى املرشد النفيس املـدريس يف : Self- awareness فهم الذات  -1
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ليـة يف الذكاء والقدرة عىل االبتكار واإلبداع، واملنافسـة املهنيـة الرشيفـة، والكفايـة العا

إدارة الجلسات اإلرشادية، الفردية والجامعيـة، والجديـة، الدميقراطيـة يف التعامـل مـع 

  .املسرتشد والقدرة عىل تكوين تفاعل مع املسرتشد

وتتمثل هذه الصفة يف الرغبـة يف النجـاح : Personal Motivation الدافعية الشخصية -2

تقالله الذايت، واملحافظة عىل صـحته لدى املرشد النفيس املدريس يف عمله اإلرشادي واس

النفسية والجسمية، والقناعة بداخله، وهو يعمـل عـىل أن يكـون لـه  مركـز اجتامعـي 

  .مالئم

وهـي تتمثـل يف الحريـة الشخصـية : Value Happiness ميتلك قيم السعادة والتفاؤل -3

الـذايت البنـاء، والصدق الواضح، والتفاين واإلخالص عند أدائه لعمله والقدرة عىل النقـد 

ويعتنق مبادئ ومعتقدات وقيم املجتمع الذي يعيش فيه، مبا يحقق له التوافق وتقبل 

  .الجامعات التي يتعامل معها

وتتمثـل هـذه : Feeling about other people املشـاركة الوجدانيـة مـع اآلخـرين -4

 مسـاعدته وحـل القيمة بتفهم املرشد النفيس املدريس للمسرتشد وتقبله وإظهار الرغبـة يف

مشكالته، والتحيل بالصرب والدقـة يف تعاملـه، وبـالرسور واالبتهـاج عنـد مقابلتـه، والهـدوء 

   )93، ص 1998حمود، (.واالستامع له وتشجيعه عىل رسد ما يجيش به صدره من أرسار

  : إعداد املرشد النفيس املدريس

فـرد لـيامرس مهنـة املرشـد مل تعد درجة البكالوريوس يف علم الـنفس كافيـة لتأهيـل ال

النفيس املدريس، ولقد ذكرت أغلب الجمعيات النفسية لإلرشـاد الـنفيس املـدريس، برضورة 

وجود دبلومة عىل األقـل بعـد درجـة البكـالوريوس، بحيـث تكـون ذات محتـوى مناسـب 

ًإلعداده نظريا ومهنيا ً.  

ملدريس الذي نريد، يف دراساته حول االختصايص النفيس ا " 1998الرمياوى " ولقد عرض 

  : اإلعداد األكادميي واملهني كام ييل

  :  ساعة معتمدة عىل مستوى الدراسات العليا60

 الـتعلم - اإلدارة املدرسـية - تطور الطفل واملراهق -الصحة النفسية : ( مواد إجبارية-أ

 اإلرشـاد الفـردي - القياس النفيس والرتبـوي - مناذج التدريس - السلوك والدافعية -

 التخطيط الرتبوي - تصميم البحث وأساليبه اإلحصائية - اإلرشاد األرسي -والجامعي 

  ). علم النفس املدريس-

الرميـاوى، ().سـنة امتيـاز( سـاعة معتمـدة 24فصـالن دراسـيان :  التدريب امليـداين-ب

  )49 – 48، ص ص 1998

   الطاليب بكلية ولقد اشرتك كاتب هذه السطور يف وضع برنامج لدبلوم التوجيه واإلرشاد
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الرتبـيـة جامـعـة املـلـك فيـصـل، حـيـث اـشـرتطت وزارة الرتبـيـة والتعـلـيم باململـكـة العربـيـة 

السعودية عىل خريجي قسم الدراسات االجتامعية بالجامعة، بجميع تخصصـاته الحصـول 

  .لطالبعىل الدبلوم ليتمكنوا من العمل يف مجال اإلرشاد النفيس ل

  : وكان من بني مميزات هذا الربنامج ما ييل

ً إعداد مرشد نفيس مدريس مؤهل علميا وعمليا ملامرسة مهنة اإلرشاد النفيس املدريس-1 ً.  

 إعطاء الفرصة لخريجي أقسام علـم الـنفس، االجـتامع، الخدمـة االجتامعيـة بااللتحـاق -2

ًان الخدمة املدنية قـرارا بشـمول بهذا الربنامج وإعدادهم لهذه املهنة، حيث أصدر ديو
 2 بتاريخ 40997وظائف اإلرشاد الطاليب بالئحة الوظائف التعليمية مبوجب القرار رقم 

 هـ بأن يقترص العمل يف وظيفة مرشـد طـاليب عـىل الخـريجني الحاصـلني 1417 / 11/ 

د عىل برنامج متخصص يف مجال التوجيه واإلرشاد الطاليب ملـدة عـام درايس، وذلـك بعـ

علـم الـنفس، علـم االجتامعـي، الخدمـة (الحصول عىل الدرجـة الجامعيـة يف تخصـص 

 ).االجتامعية

 من حق الحاصلني عـىل هـذا الـدبلوم يف التوجيـه واإلرشـاد الطـاليب االلتحـاق بربنـامج -3

املاجستري يف التوجيه واإلرشـاد الـنفيس بكليـة الرتبيـة طبًقـا لـلرشوط الـواردة يف هـذا 

 .الشأن

  : نامج يزود الخريجني باملهارات واملعارف التاليةهذا الرب

  . مهارة التخطيط وإدارة الربامج اإلرشادية باملدارس-1

 . توجيه الطالب وإرشادهم يف جميع النواحي النفسية والرتبوية واالجتامعية-2

 القدرة عىل اكتشاف قدرات واسـتعدادات وميـول الطـالب وتوجيههـا ملـا فيـه مصـلحة -3

 .ملجتمعالطالب وا

ً العناية باملتأخرين دراسيا، والعمل عىل رفـع شـأنهم مـن خـالل وضـع الـربامج الالزمـة -4
 .لذلك

 القدرة عىل اكتشاف املوهوبني من الطالب ورعايتهم ومنـو مـواهبهم مـن خـالل وضـع -5

 .برامج إرشادية تساعدهم وتساعد يف ذلك

 . املساعدة يف التقدم األكادميي-6

   :مدة هذا الربنامج

  : ويقسم كام ييل: عام درايس كامل يقسم إىل فصلني دراسيني

 علـم نفـس - الصـحة النفسـية -التوجيه واإلرشاد الـنفيس ونظرياتـه : (مواد إجبارية: أوالً

ـة - عـلـم االـجـتامع - تخـطـيط وإدارة ـبـرامج اإلرـشـاد الـطـاليب -النـمـو   - دراـسـة الحاـل

 نظريـات الـتعلم - اإلرشاد الطاليب  أساليب وأدوات االتصال يف-سيكولوجية الشخصية 

  ). االختبارات واملقاييس-وتطبيقاتها الرتبوية 
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بجانب املقررات الدراسية، والتي متثل اإلعـداد النظـري، كـان والبـد : الرتبية امليدانية: ًثانيا

، والذي يـتم تطبيقـه يف امليـدان، ويـتم قيـاس الطالـب يف )العميل(من الجانب املهني 

  : يدانية عىل أساس الجوانب التاليةالرتبية امل

  . مدى مساهمته يف النشاط املدريس-

 . وضع بعض الربامج املناسبة ملواجهة بعض الحاالت العقلية-

 . القدرة عىل تخطيط الربنامج وتنفيذه-

 . مدى دقة الطالب يف حرص معوقات الربنامج ووصول الحلول املناسبة لها-

 .عه لعمله ومدى ابتكاره يف عمله السجالت التي توضح مراحل تتب-

 . عالقته باإلدارة املدرسية، وأولياء األمور، والطالب، واملدرسني-

 ).مظهره، لباقته، مرونته، الترصف يف املواقف املختلفة( النواحي الشخصية، -

ولقد نجح هذا الربنامج يف تخريج عدد مـن املرشـدين القـادرين عـىل مامرسـة العمـل 

، كام أصبح لديهم القدرة عىل تكملة "اململكة"شاد النفيس املدريس مبدارس واملتمثل يف اإلر

  .الطريق بااللتحاق يف برنامج املاجستري يف التوجيه واإلرشاد النفيس

  )برنامج دبلوم التوجيه واإلرشاد الطاليب، كلية الرتبية، جامعة امللك فيصل(

اد املرشـد الـنفيس ، عرضـت هـذه املوسـوعة فـيام يخـص إعـدWikipediaومن خالل 

ٍاملدريس وتدريبه، أن املرشد النفيس املدريس هو مرب أو معلم تخرج وأخذ رخصة وتـدرب 

ـعـىل اإلرـشـاد اـلـنفيس ولدـيـه ـمـن اـملـؤهالت واملـهـارات الـتـي متكـنـه ـمـن مواجـهـة جمـيـع 

  .االجتامعية واملهنية/ احتياجات الطالب األكادميية والشخصية 

فـإن برنـامج ) CACREP(الـربامج الرتبويـة املتصـلة بـه وطبًقا ملجلس إجازة اإلرشاد و

  : اإلرشاد النفيس املدريس يجب أن يواجه معايري متعددة مثل

  ).إلخ...  الهيئات-التاريخ ( الهوية املهنية لإلرشاد النفيس املدريس -

 . دورات تعليمية يف موضوعات الفروق الثقافية، التنمية البرشية، التنمية املهنية-

ة إىل ذلك، يجب أن يحصل املرشد النفيس املدريس عىل موضـوعات رئيسـية أخـرى  إضاف-

األبعـاد املتصـلة . العمل الجامعي، التقييم، البحث وتقييم الربامج، أبعـاد املعرفـة: مثل

 .باإلرشاد النفيس املدريس

فـإن الطالـب الـدارس لإلرشـاد املـدريس ) CACREP(ويف الربامج التي أقرهـا مجلـس 

صـل عـىل دراسـات عليـا داخليـة تحـت إرشاف مرشـد مؤهـل بدرجـة عاليـة يجب أن يح

  )CACREP,2001 (.مع حصوله عىل رخصة وشهادات مناسبة) ماجستري عىل األقل(

ًوطبًقا لهذا املجلس، فقد قرر مؤخرا أن يكـون برنـامج اإلرشـاد املـدريس عـىل مسـتوى 

  .وع التخرجدرجة املاجستري أو أعىل ويكون هذا الربنامج هو مرش
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ونالحظ أن كل والية لهـا رشوط تختلـف عـن الواليـات األخـرى، مـن حيـث رشوط يف 

فعىل سبيل املثـال، نجـد أن واليـة كاليفورنيـا تطلـب . الدرجة العلمية، الرخص ومتطلباتها

مجرد درجة البكالوريوس مام سبب قلًقا حول مدى قـدرة املرشـدين النفسـيني املدرسـيني 

يف تلك الوالية، ومع ذلك فـإن واليـة كاليفورنيـا لـديها بالفعـل مكتـب عىل مامرسة املهنة 

 سـاعة دراسـية 48والذي يضع برضورة اعتامد إكامل ) PPS(اعتامد خدمات دائرة الطالب 

  .يف تخصص اإلرشاد النفيس املدريس

مـن ) األمريكيـة(ويتم اختيار املرشد النفيس املدريس يك يحصل عىل الشـهادة القوميـة 

  : ئتني مختلفتنيإحدى هي

  : والتي تشرتط ما ييل) NBPTS(الهيئة القومية ملعايري التدريس املهني : األوىل

ـن الخــربة- ـالث ســنوات ـم ـة :  ـث ـالنمو، التنمـي ـات خاصــة ـب ـيم األداء يف محتوـي وتقـي

.... البرشية،االختالفات السكانية، برامج اإلرشـاد الـنفيس املـدريس، ونظريـات اإلرشـاد

  .إلخ

 .الية باملامرسة إجازة الو-

حوافز مالية من أجـل التشـجيع عـىل )  والية30( قدمت 2005ومع حلول شهر فرباير (

  ).الحصول عىل هذه الشهادة العلمية

  : وتتطلب ما ييل) NBCC(الهيئة القومية إلجازة املرشدين : الثانية

) NCSC( اجتياز االختبار القومي للمرشد النفيس املدريس املصدق عليه، أى املعتمـد -

حـاالت مشـابهة للواقـع ) 7(من أسئلة االختيار من متعدد، )  سؤاال40ً(والذي يشمل 

  .والتي تقيم قدرات املرشد النفيس املدريس

 تتطـلـب درـجـة املاجـسـتري وـثـالث ـسـنوات ـمـن الـخـربة والـتـى تـكـون تـحـت إرشاف -

  )School counselor ،From wikipedia ،The free encyclopedia(.   املتخصصني

  : ماذا نريد من املرشد النفيس املدريس

بعد عرض هذه الخصائص املتنوعة للمرشـد الـنفيس املـدريس واالختالفـات يف أسـاليب 

ويف ) 21(إعداده، ميكن لنا أن نقول، ما الذي نريده من املرشد الـنفيس املـدريس يف القـرن 

  : ظل هذا العامل املتغري الذي نعيشه، نريد ما ييل

  :  تصميم وإدارة الربنامج اإلرشادي املدريس القدرة عىل-1

ً وهذا يقتيض أن يكون مسلحا باملعلومات الالزمـة لـذلك، والفهـم الشـامل لنظريـات -أ

  ...اإلرشاد النفيس، ومتى يستخدمها عند إعداد الربامج وفنيات اإلرشاد املختلفة

  .ة القدرة عىل تطبيق وتفسري االختبارات واملقاييس النفسية الالزم-ب
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  . التسلح مبعرفة خصائص النمو للمراحل العمرية املختلفة-ج

  . الخربة عند مناقشة متويل الربامج اإلرشادية-د 

 القدرة عىل عالج املعوقات أثناء تنفيذ الربنامج ووضع االحتياطـات الالزمـة لـذلك، -هـ 

  .وكذلك العمل عىل تحقيق أهداف هذا الربنامج

  : انات املقننة القدرة عىل تصميم االستبي-2

 أن تـكـون لدـيـه الـخـربة الـتـي متكـنـه ـمـن اـسـتخدام الـصـدق والثـبـات عـنـد تـصـميم -أ

  .االستبيانات التي يريد استخدامها

  . أن تكون لديه الرؤية الواضحة للخطوات التي تسري فيها االستبيانات-ب

  . اإلملام باملبادئ اإلحصائية التي تؤهله لتحسني أدائه العميل واملهني-ج 

  :  القدرة عىل تصميم وإدارة املقابلة اإلرشادية-3

  . التعرف عىل أنواع املقابالت اإلرشادية وأهميتها وأهدافها-أ   

ً أن يكون متدربا عىل إعداد املقابلـة مـن بـدايتها، فـن توجيـه األسـئلة، تسـجيلها، -ب 

  .إلخ.... كيفية إنهائها

  .وبها الخربة بعوامل نجاح املقابلة اإلرشادية وعي-ج  

 -إنـصـات جـيـد ( أن يـكـون ـمـؤهالً ملامرـسـة فنـيـات املقابـلـة اإلرـشـادية املختلـفـة -د   

 فنية الجلـوس يف مواجهـة - إلقاء األسئلة -االستيعاب الجيد لكل ما يقوله املسرتشد 

  ).إلخ.... املسرتشد

  :  تقديم املساعدة اإليجابية للمسرتشد-4

  .....ة، األكادميية، عند حل مشكالته املدرسية، األرسي-أ    

  :  مساعدة الطالب عند استفسارهم عن-ب 

  .نوعية الدراسة التي تناسب قدراتهم وميولهم* 

  .نوعية األعامل التي تناسبهم* 

  .متطلبات هذه الدراسة وتلك األعامل* 

إىل جـهـات االختصاـصـيني يف حاـلـة عـجـز اإلرـشـاد ) الـطـالب( تحوـيـل املسرتـشـدين -ج  

  . معالجتهمالنفيس املدريس عن

  :  التعاون مع إدارة املدرسة-5

  . العمل عىل رفع درجة ثقة الطالب بإدارة املدرسة-أ   

  . االشرتاك مع اللجان التي تشكلها إدارة املدرسة والتى تهدف إىل خدمة الطالب-ب 

  . التعاون يف املجاالت اإلدارية واإلرشافية إذا لزم األمر-ج  

  . الطالب وإدارة املدرسة وأولياء األمور تكوين عالقات طيبة مع-د   
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 مساعدة إدارة املدرسة يف امتصاص غضـب بعـض الطـالب الثـائرين نتيجـة بعـض -هـ 

  .الضغوط النفسية أو االجتامعية

  :  مساعدة املسرتشدين يف اتخاذهم لقراراتهم بأنفسهم-6

ـاذ-أ     ـة يف اتـخ ـام الـطـالب وإعـطـائهم الحرـي ـة الغامـضـة أـم ـراراتهم  توـضـيح الرؤـي  ـق

  .بأنفسهم

 تفـسـري بـعـض أـسـباب املـشـكالت للـطـالب والـتـي كاـنـت عائقًــا أـمـامهم يف التـقـدم -ب 

  .األكادميي

  : ً مساعدة املتأخرين دراسيا من الطالب يف املدرسة-7

 دراـسـة األـسـباب الحقيقـيـة وراء ـهـذا الـتـأخر اـلـدرايس، ـهـل ـهـو ـشـخيص، أرسي، -أ   

  ....مدريس

  .بة التي تساعد هؤالء الطالب للنهوض بهم وضع الربامج املناس-ب 

  :  اكتشاف ورعاية املوهوبني باملدرسة-8

اهتمت الحكومات يف الوقت الراهن برعاية املوهـوبني لـديها، رغبـة منهـا أن يصـبحوا 

  .كوادر علمية وفنية وأدبية بارزة تعمل عىل النهوض والتقدم يف بالدها

  :  النفيس بدور بارز، حيث ميكن لهويطلع بهذا الدور نخبة يربز فيها املرشد

  . أن يستخدم وسائل متنوعة الكتشاف املوهوبني باملدرسة-أ    

.  أن يضع الربامج املختلفة والتي تتناسب مع كل نوع من أنواع املواهـب املختلفـة-ب 

  ).إلخ... - موسيقية - علمية -أدبية (

مثـل بـرامج (لرعاية املوهـوبني  التعاون مع املدرسة والوزارة يف وضع برامج خاصة -ج  

  ....).لإلثراء،أو برامج لإلرساع

ً أن يكون املرشد النفيس منوذجا أخالقيا-9 ً :  

ًأخالقيا مام يؤثر ذلك عىل سلوكيات الطالب، حيث " ًمنوذجا " عليه االهتامم بأن يصبح 

املرشـد والنموذج هذه املـرة هـو ) نرش األخالق عن طريق النمذجة(يترشبونها ويقلدونها 

  . النفيس املدريس

  :  القدرة عىل تطبيق الربنامج-10

إن تقييم الربنامج من األمـور املفيـدة يف مجـال اإلرشـاد الـنفيس املـدريس، مـاذا نعنـي 

  : نعني به. بتقييم الربنامج

 تكشف عملية تقويم الربنامج، إىل أي مدى حقق الربنامج األهداف التي وضع مـن -أ   

  .أجلها

  .ن مواطن القوة والضعف يف هذا الربنامج الكشف ع-ب 
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  . الكشف عن األدوات واإلجراءات التي عملت بكفاءة يف هذا الربنامج- ج 

 ما هي اإليجابيات يك نعمل عىل تنميتها مسـتقبالً، ومـا هـي السـلبيات يك نعمـل -د   

  )20، ص 2001الفحل، ( .عىل معالجتها

تي ،  حيث طور وجهة نظره حول الوظائف الWrenn,1973نقالً عن رن " ماهر"وذكر 

  : ميكن أن يقوم بها املرشد النفيس املدريس وهي

ـذ ـمـن أـجـل تـطـوير -1 ـنفيس للتالمـي ـة اإلرـشـاد اـل ـنفيس اـملـدريس بعملـي  يـقـوم املرـشـد اـل

  .شخصياتهم من النواحي الشخصية، االجتامعية، الرتبوية، املهنية

ور فـيام  يقدم املرشد النفيس املدريس املشورة للمدرسني ومـديري املـدارس وأوليـاء األمـ-2

ًيتعلق بنمو التالميذ شخصيا واجتامعيا وتربويا ومهنيا ً ًً. 

 . ينظم ويفرس املعلومات والبيانات املتعلقة بالتالميذ ويقدمها ملن له الحق يف طلبها-3

 ينظم ويدير باقي الخدمات األخرى التي تتدرج تحـت التوجيـه الـنفيس مثـل خـدمات -4

 )95، ص 1999 عمر،(. املعلومات والتسكني واملتابعة
  

  برنامج اإلرشاد النفيس املدريس

  : تعريف الربنامج اإلرشادي النفيس املدريس

هو برنامج مخطط منظم يف ضوء أسس علميـة لتقـديم الخـدمات اإلرشـادية املبـارشة 

ًوغري املبارشة فرديا وجامعيا لجميـع مـن تضـمهم املدرسـة بهـدف مسـاعدتهم يف تحقيـق  ً

ختيار الواعي املتقبـل ولتحقيـق التوافـق الـنفيس داخـل املدرسـة النمو السوي والقيام باال

. وخارجها، ويقوم بتخطيطه وتنفيذه وتقييمه لجنة وفريق مـن املسـئولني املـؤهلني لـذلك

  )439، ص 1980زهران، (

وطبقا ملا ذكرته الرابطة األمريكية لإلرشاد النفيس املدريس بخصوص الربنامج اإلرشـادي 

إن هذا الربنامج يضم مجموعة من املعتقـدات والفلسـفات التـي توجـه ف. النفيس املدريس

  : الربنامج ويركز هذا الربنامج عىل متطلبات ثالثة هي

  . النمو املهني أو الوظيفي-        . املطالب األكادميية-

  .االجتامعية/  املطالب الشخصية -

  : نه ما يىلومن خالل ذلك فإن برنامج اإلرشاد النفيس املدريس ميكن أن نقول ع

  . إن هذا الربنامج يصل إىل كل طالب-

 . إنه شامل مبعنى وصوله إىل كل نطاقات املدرسة-

 .ً إنه برنامج يقوم تصميمه أساسا عىل الجانب الوقايئ-

 . إنه برنامج ينمو ويتطور بطبيعته-
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بوي الشامل والذي يهدف إىل دفع الطـالب إىل النجـاح  هو جزء ال يتجزأ من الربنامج الرت-

 .والتفوق

االجتامعيـة / األكادمييـة والشخصـية :  يتم فيه قيـاس مـدى كفـاءة الطـالب يف الجوانـب-

 .واملهنية

 يشتمل عىل أسلوب التوجيه املدريس والتخطيط عىل مسـتوى الفـرد وتقـديم الخـدمات -

 .ريسالرسيعة والعمل عىل مساندة النظام املد

 . يتم تنفيذه بقيادة املرشد النفيس املدريس املؤهل لذلك-

الطـالب، املـديرون، ( يتم التعاون من خالل هذا الربنـامج مـع جميـع أصـحاب املصـلحة -

 ).املدرسون، أولياء األمور

ـه- ـل نتائـج ـامج وتحلـي ـيم الربـن ـن تقـي  The American School Counselor( . ميـك

Association, 2003(  

  : سس التي يجب أن تراعيها لجنة وضع الربنامج اإلرشادي النفيس واملدريسبعض األ

ولكـن ينبغـي عـىل واضـع برنـامج اإلرشـاد . إن أسس اإلرشاد النفيس كثرية ومتشـابكة

فقد تساعده عىل ضـبط زوايـا هـذا الربنـامج، ومـن بـني هـذه . النفيس املدريس أن يدركها

  : األسس ما ييل

بالرغم من تعقد سـلوك اإلنسـان، إال : اإلنسان وإمكانية التنبؤ به إمكانية تعديل سلوك -1

أن الرتاث البحثي قد أثبت أنه ميكن تعديل هـذا السـلوك وكـذلك إمكانيـة التنبـؤ بـه، 

  وهناك Reflexive behavior) السلوك االنعكايس(والسلوك قد يبدأ بالسلوك البسيط 

  .Social behaviorالسلوك االجتامعي املعقد 

 سلوك مكتسب متعلم من خالل التفاعل مع البيئة - يف العموم -لسلوك اإلنساين وا

ًوميكن القول إنه سلوك ثابت نسبيا ولـوال هـذه الصـفة . األرسية، املدرسية، واملجتمعية

  .ملا أمكن التنبؤ بسلوك اإلنسان، ولكن تحت رشوط معينة وضوابط مختلفة

ل مـن بعـض سـلوكيات الطـالب، ولـذلك واملرشد النفيس املدريس، ميكن له أن يعـد

عليه أن يفهم هذا السلوك ودراسة كيفية تعديله، وما هي الوسـائل التـي تعينـه عـىل 

  .ذلك

وقد يكون ذلك يف السلوك الظاهري، وكـذلك يف :  إن سلوك اإلنسان مرن وقابل للتعديل-2

  .السلوك املنظم لشخصية اإلنسان مثل مفهوم الذات وتقدير الذات

: اإلنسان إىل املشاركة يف الجامعة واتجاهه إىل اعتناق بعض األفكار التي يؤمن بهـا ميل -3

وهذه الخاصية ميكن أن يتعامل معهـا املرشـد الـنفيس املـدريس، عنـدما يكـون هـدف 

الربنامج اإلرشادي املدريس هو تصحيح اتجاهات الطالب نحو موضوع من املوضـوعات 

  . إطار االنتامء للوطن الذي يعيش يف كنفهاالجتامعية، السياسية أو الدينية يف
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وميكن استخدام اإلطار املرجعـي للجامعـة ملسـاعدته يف تحقيـق أهـداف الربنـامج 

  .اإلرشادي النفيس املدريس

البد وأن يؤمن املرشـد الـنفيس املـدريس بـأن :  االستعداد النفيس للفرد للتوجيه واإلرشاد-4

لهذا اإلرشاد، ولكنه عىل العكس من ذلك فإنـه اإلرشاد ال يفيد مع الفرد الرافض بشدة 

يأيت بنتائج إيجابية مع الفرد الذي يتمتـع بدافعيـة داخليـة تدفعـه إىل تلقـي التوجيـه 

  .واإلرشاد وشعوره الداخيل برضورة تحسني حالته وتطويرها

ميكن أن تقود الحصان إىل املـاء ولكـن ال ميكـن أن تجـربه عـىل : "وهناك مثل يقول

  ".لنهرالرشب من ا

مستمرة، مبعنى استمرارها عـرب املراحـل العمريـة لإلنسـان، :  إن اإلرشاد عملية مستمرة-5

فكل مرحلة عمرية لها ظروف منو معينة وتحتاج إىل التوجيـه واإلرشـاد الـنفيس،  عـىل 

مطالبها ومشاكلها تختلف عن مرحلـة املراهقـة، وبالتـايل : مرحلة الطفولة: سبيل املثال

  . اإلرشادية بينهام وهكذاتختلف الحاجات

  .ولكن ال مينع وجود ما يخالف ذلك بني البرش: ِّ إن اإلنسان خري بطبيعته-6

إن معلومات املرشد النفيس املدريس حول طبيعة اإلنسان الذي يتعامـل معـه، هـي 

التي تحدد إىل أي النظريات اإلرشادية يلجأ إليها لبناء برنامج إرشادي مدريس يتناسـب 

  .مع ذلك

ِّهناك نظريات تنظر إىل اإلنسان عـىل أنـه خـري بطبيعتـه، وأن هنـاك بعـض الظـروف ف

وهنـا ميكـن " كـارل روجـرز"املجتمعية هي التي أدت إىل انحرافه بشكًل مـا مثـل نظريـة 

للمرشد النفيس املدريس استخدام هذه النظرية، والتمركز حـول هـذا اإلنسـان ومسـاعدته 

من معرفة نفسه بشكل واقعي ومسـاعدته عـىل إصـدار عىل إزالة هذه املخاوف، ومتكينه 

  .قراراته وزيادة جرعات الثقة الكافية يف هذا الشأن

ـدريس  ـنفيس اـمل ـد اـل ـا للمرـش ـة مونتاـن ـامج رابـط  Montana school counselor برـن

Association:  

يختلف بناء وتصميم برنامج اإلرشاد النفيس املدريس مـن مجتمـع آلخـر ومـن مدرسـة 

  ).MSCA(ختار من بني هذه األلوان برنامج رابطة مونتانا للمرشد النفيس ألخرى، ون

وكـل مرحلـة لهـا خطـوات إجرائيـة لنمـو وتطـور : يقوم هذا الربنامج عىل أربع مراحل

  : الربنامج وميكن عرضه عىل النحو التايل
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  برنامج رابطة مونتانا للمرشد النفيس املدريس

  

ىل كل مرحلة من هذه املراحل وخطواتها عىل النحـو وميكن لنا أن نلقي بعض الضوء ع

  : التايل

  Planning:  مرحلة التخطيط-1

  Decide to change  وضع تقرير مبا يتم تغيريه : الخطوة األوىل

البد للمناطق أن يكون لديها استعداد وتفهم بإقامة برنـامج إرشـادي مـدريس مخطـط 

نتقال من برنامج قائم إىل برنامج شـامل والصعوبة هنا تصبح يف كيفية اال. ومتطور وشامل

  : آخر، وهناك ثالثة رشوط الجتياز هذه الصعوبة

 التزام كل من مجلس األمناء واملوظفني اإلداريني بهذا الربنـامج، وكـذلك مـديرو املنـاطق -أ

والذين يدعمون الربنامج، والعمل عىل توفري وتخصيص املـوارد الالزمـة وتـوفري الوقـت 

  .طالالزم للتخطي
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 أن األـفـراد اـلـذين ـيـتم إرـشـادهم وـمـديري املـنـاطق الـبـد أن يعرتـفـوا برضورة التغـيـري -ب

  .والتنقيح والتقويم

 أن يكون ملدير املدرسة واإلداريـني دور بـارز يف الربنـامج، وذلـك عـن طريـق املشـاركة -ج

النشطة يف هذه العملية، وهذا مام يسـاعد عـىل وضـع األولويـات الجديـدة بـدالً مـن 

  .وضع القديمال

  Get organized  تنظيم وتحديد املطالب : الخطوة الثانية

حيث يتم وضع اقرتاح مكتوب ويرسل للمنطقة،  ومن خالل هذه االقرتاحات التي يـتم 

تطويرها ميكن الحصول عىل نظرة شاملة لنموذج برنامج إرشادي نـفيس مـدريس للمنطقـة 

  : والذي يتضمن

  .شامل الجديد مربرات القيام بالربنامج ال- 

 .... الهيكل اإلداري والفني ومكونات الربنامج-

وهناك نقاط أساسية أخـرى تتعلـق بـالرشوط واملقاومـة والثقـة واملطالـب، ومحتـوى 

  : الربنامج، ومكونات بناء الربنامج ميكن إيجازها عىل النحو التايل

  .واملخططة يجب عىل املرشدين أن تكون لديهم الرغبة لصنع التغيريات الالزمة -

 . أن يحتوي التصميم عىل االنتقال بشكل تدريجي وليس بالتغريات املفاجئة-

 – التنفيـذ – التصـميم –التخطـيط :  للربنامج ومعرفة عملية التغيـريVision وضع رؤية -

 .التقويم

 . يجب توقع مقاومة التغيري والقلق تجاهه من جانب البعض-

 .ية والربنامج مسئول عن هذه املهارات األخذ يف االعتبار املهارات الطالب-

 . يجب عىل املرشدين إظهار مسئوليات ومهارات جديدة تتطلبها عملية التغيري-

 البد من تـوفر عـنرص الثقـة يف كـل العـاملني يف الربنـامج وىف مقـدمتهم املرشـد الـنفيس -

 .املدريس

ً أن يكون الربنامج متطورا وتنمويا، وأن يستجيب لحاجـات املجتمـ- ع املحـيل واملدرسـة يف ً

 .عملية التغيري

 أن يركز الربنـامج عـىل تطـوير فاعليـة املتعلمـني وغـريهم والعمـل عـىل خلـق مـواطنني -

 : ، مع مراعاة أن يكونGood citizensصالحني 

 التعليم من أجل التعليم: الجانب األكادميي.  

  التعليم من أجل الحياة: االجتامعي/ الجانب الشخيص. 

 التعليم من أجل العمل:  هنيالجانب امل. 

ينبغـي أن : Program structural components وفـيام يخـص مكونـات بنـاء الربنـامج -

  : يتضمن

 أسسه، تعريفه، فلسفته، فروضه، مهمته، مستوياته.  
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 املنهج، التخطيط فيام يخـص الطـالب، الخـدمات الرسيعـة، تـدعيم : نظام اإلنجاز

 .النظام

  الربنامج، املوظفون، النتائج، التقارير): اتاملسئولي(نظام املحاسبة. 

  Select Guidance committeeاختيار لجنة التوجيه : الخطوة الثالثة

من الرضوري يك ينجح الربنامج اإلرشـادي املـدريس إرشاك ممثلـني عـن سـكان املنطقـة 

بطريقة مبارشة وغـري مبـارشة يف الربنـامج، وتعمـل هـذه اللجنـة عـىل اسـتعراض وتقيـيم 

لربنامج الحايل وتقوم باقرتاح بعض األفكار يك يتزود بها الربنـامج اإلرشـادي،  باإلضـافة إىل ا

  .كل من املدرسة واملجتمع

يجب أن تتشكل لجنة التوجيه من ممثلني عن الطالب واآلباء، واملدرسـني، واملرشـدين، 

  .School board trusteesًواملدراء، ورمبا أيضا من مجلس أمناء املدرسة 

 أو مـن املتطـوعني appointmentيتم اختيار أعضاء هذه اللجنة عن طريـق التعيـني و

Volunteers وقد يتأثر حجم هذه اللجنـة بحجـم الواليـة، ومـع هـذا فـإن هـذه اللجنـة ،

أساسية ورضورية ألي منطقة تعليمية برصف النظر عـن حجمهـا، ويـويص بـأن ال تتجـاوز 

  .العضوية عن عرشة أفراد

  : ما ييلGuidance Committee Functionsلجنة التوجيه ومن بني مهام 

  . تحديد الوضع الراهن للربنامج-

 . تحديد عنارص برنامج اإلرشاد النفيس املدريس وهيكلته-

 . مراجعة الفلسفة اإلرشادية للمنطقة ومدى مطابقتها لعنارص الربنامج اإلرشادي الشامل-

 . عمل دعاية للربنامج اإلرشادي-

   Assess Current Programتقييم الربنامج الحايل : رابعةالخطوة ال

  : عند تقييم الربنامج الحايل يتطلب ما ييل

  . تحديد املوارد الحالية املتاحة مبا يف ذلك األفراد وغريهم-

 . تحديد األنشطة واملسئوليات اإلرشادية الحالية-

 . تحديد الجهة التي سيخدمها الربنامج الحايل-

 . لتقييم الربنامج الحايل إعداد ملخص-
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  :   وتشملDesign phase  : مرحلة التصميم-2

   Conduct Needs Assessmentإجراء تقييم االحتياجات: الخطوة الخامسة

  :هي خطوة أساسية للتأكد من االحتياجات اإلرشادية يف نطاق األهداف واالختصاصات

 توفر بيانات واقعية لبناء الربنامج اإلرشادي.  

  األولويات بالربنامجتحديد. 

  للربنامج اإلرشادي) وللمسئوليات(توفر قاعدة للمساءلة. 

ـامج اإلرـشـادي ـضـمن اإلـطـار الفلـسـفي  تقـيـيم االحتياـجـات وتحدـيـد األولوـيـات للربـن

وهذا التقييم يقرر ما هي احتياجات الطالب وما هي النتائج املرجوة، . للمدرسة واملجتمع

لناجحة للمرشـدين والتغذيـة الراجعـة للتغيـري يف الربنـامج يوفر الدعم الستمرار األنشطة ا

  .عند الرضورة

  : وهناك بعض الطرق لتقييم االحتياجات منها

مقابالت فردية أو جامعية، وتستخدم يف ذلك أسئلة مفتوحـة : Interviews املقابالت -أ    

Open-ended questionوميكـن أن تكـون املعلومـات الناتجـة عـن هـذه الطريقـة ، 

ًولكن هذه الطريقة تستغرق وقتا طويالً فضالً عن أن صـدق هـذه املعلومـات . مفيدة

  .يتوقف عىل تطبيق األسلوب العلمي للمقابالت

دراسـة االحتياجـات : Developmental needs analysis تحليل االحتياجات النامئية -ب 

اق الربنـامج النامئية لفئة عمرية معينة تقع ضمن املدى العمري الذي يقـع ضـمن نطـ

  .اإلرشادي النفيس املدريس

عمل مسح لالحتياجات ذات األولوية يضم الطالب، اآلبـاء، املعلمـني، : Survey املسح -ج  

  .اإلداريني، ومقارنتها بقامئة االحتياجات اإلرشادية املحتملة املوىص بها

ن نختـار من األهميـة مبكـان أ: Defining student needs تحديد احتياجات الطالب -د 

  : ًبعناية بنودا لتقييم احتياجات الطالب، وينبغي الرتكيز عىل أربعة مجاالت أساسية

 . التعليمية-    .االجتامعية/  الشخصية -

 . وتخطيط الحياة-        . الوظيفية-

  Identify student compelenicesتحديد املهارات الطالبية : الخطوة السادسة

رات الطالب، وميكن أن يتم ذلـك عـن طريـق الربنـامج املجتمع يف حاجة إىل تنمية مها

  .اإلرشادي املدريس

  : ويتم تحديد املهارات الطالبية بأساليب منها

 توضيح أولويات تلك املهارات الطالبية.  
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 عمل قامئة باملهارات الطالبية وتصنيفها. 

 تجميع املهارات الطالبية إىل فئات متشابهة. 

   Develop Written Curriculumمكتوب ) جمنه(وضع أسلوب : الخطوة السابعة

هذا املنهج املكتوب رضوري ومكمـل لربنـامج اإلرشـاد الـنفيس الشـامل وميثـل الخطـة 

 لتقـديم الخـدمات اإلرشـادية، وبالتـايل يقـوم guideالهيكلية املكتوبة، وهو مبثابـة دليـل 

  .بتحديد معامل الربنامج اإلرشادي النفيس

  :  وتشملImplementing Phase  :  مرحلة التنفيذ-3

   Plan implementation    تنفيذ الخطة : الخطوة الثامنة

وهـذا يتضـمن . يجب أن يكون تنفيذ الربنـامج قـائم عـىل الـربامج الواقعيـة والعمليـة

  .Availableمراعاة أهداف الربنامج املحددة والوقت املتاح واملوارد املتاحة 

لتي ال تخدم احتياجات الطالب ينبغي تعديلها يراعى أن األنشطة املوجودة بالربنامج وا

 إلنجـاز الخـدمات Alternative meansوينبغي استكشـاف الوسـائل البديلـة . أو إلغاؤها

  .بكفاءة

عند تنفيذ الخطة تراعى النسبة املئوية املحددة للوقت املسـتغرق،  ويجـب أن يكـون 

ـامج  ـوى الربـن ـل محـت ـر(ًتـصـميمه مـحـددا لـك ـت مـحـدد للتخـطـيط الـف دي، للـخـدمات وـق

  .ويجب مقارنة ذلك مع األولويات التي حددتها لجنة التوجيه...) الفورية

ميكن لخطة املنهج أن تتم إعادة النظر فيها عىل أساس ما ميكن تحقيقه وفًقـا للمـوارد 

  : املتاحة، سواء البرشية أو املادية وهذه العملية تحتاج إىل الرتكيز عىل

 إلنجاز الخطة؟ وهل ميكن للمطالب الطالبية أن يـتم هل يكفي الوقت املتاح : الوقت

  .ًتعديلها تبعا لضيق الوقت

 هل هناك موارد كافية برشية ومادية عىل حد سواء إلنجاز الخطة؟ ومـن بـني : املوارد

 .هذه املوارد، املعلمون واإلداريون واملرشدون واآلباء

  :   وتشملEvaluating Phase  : مرحلة التقييم-4

    Program Evaluation  تقييم الربنامج : سعةالخطوة التا

تستخدم عملية التقييم لتحديد فعالية الربنامج اإلرشادي املدريس، هذه العملية ينبغي 

، يحـدث التقيـيم طـوال مراحـل التخطـيط ongoingأن تكون منظمة وشـاملة ومسـتمرة 

  .والتصميم
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  . النتائج-وظفون  امل-الربنامج : وينبغي أن تشمل خطة التقييم ثالثة جوانب

هـو مجـرد تقيـيم الهيكـل والتنفيـذ لربنـامج   : Program Evaluation تقييم الربنامج -1

  .ًاإلرشاد النفيس املدريس، ويتضمن فحصا ملكونات الربنامج

إن تقـيـيم اـملـوظفني وبخاـصـة املرـشـدون : Personnel Evaluation تقـيـيم اـملـوظفني -2

 وهناك منـاطق أخـرى تتطلـب أن يكـون التقيـيم النفسيون باملدارس ومدى فعاليتهم،

لجميع موظفي الدائرة، وتوجـد أدوات لتقيـيم املهـام التـي يقـوم بهـا املرشـد الـنفيس 

  .املدريس وبخاصة من خالل الرابطة األمريكية للمرشد النفيس

إن نتائج الطالب ميكن أن تتحقق ويتم إنجازها    : Results Evaluation تقييم النتائج -3

 خالل استخدام أداة لتقييم الطالب، ويجب أن تكـون أداة تقيـيم الطالـب قصـرية، من

  .وسهلة عند استخدامها

بعض التقييامت ستكون مسـتمرة، يف حـني أن الـبعض اآلخـر سـيتم إنجـازه يف أوقـات 

  .ويتطلب التقييم،  املراقبة املستمرة الحتياجات الربنامج. محددة خالل العام الدرايس

لكـربى لنمـو وتطـور الربنـامج الشـامل، تتمثـل يف كفايـات الربنـامج حيـث إن القيمة ا

واملراقبـة .  لتحديـد مـا إذا كـان قـد تـم التوصـل إىل النتـائجcriteriaيحتوى عـىل معـايري 

 السـتمرار Feedbackاملستمرة للنتائج، واالسرتاتيجيات املرجوة وستنجح التغذية الراجعـة 

  . عنارص غري فعالةاألنشطة الناجحة وتعديل أو إزالة

يتم تجميـع وتلخـيص نتـائج عمليـة التقيـيم وعرضـها عـىل مـديري املـدارس املتميـزة 

ومجلس األمناء وعدد من كبار صانعي القرار، ويجب أن تكون صيغة العـرض املسـتخدمة 

مناسبة، وميكن وضع نتائج عملية التقييم عىل شـكل رسـوم بيانيـة للتوضـيح، ويراعـى أن 

  . وسهل الفهم مع استخدام الدقةconciseموجز يكون هذا العرض 

  : وتصبح عملية التقييم ما ييل

 تحديد فعالية الربنامج وتقديم الدعم واملساعدة له.  

  مساعدة العاملني باملدرسة عن طريـق إبالغهـم بـبعض النتـائج القيمـة التـي أفرزهـا

 .الربنامج اإلرشادي املدريس

 الوقت واملواردالعمل عىل توفري املزيد من الكفاية يف . 

  إعطاء عدد من التوجيهات الالزمة للتغيري والتطور  
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  صورة أخرى من 

  تخطيط وتصميم برنامج اإلرشاد النفيس املدريس 

  :مقدمة 

، وجمعـيـة مونتاـنـا للمرـشـد اـلـنفيس اـملـدريس 2001، الفـحـل 1980ـمـن ـخـالل زـهـران 

Montana school counselor Associationميكن عرض ما ييل :   

انظـر : (بعض األسس التي يجب أن تراعيهـا لجنـة وضـع الربنـامج اإلرشـادي املـدريس: أوالً

  ).املوضوع السابق

والتخطـيط هـو عمليـة عقليـة ذهنيـة : تخطيط الربنامج اإلرشـادي الـنفيس املـدريس: ًثانيا

ًواعية وشاملة ومستمرة، يتضمن تصورا كامالً لجوانـب املشـكلة التـي تواجـه الطـالب، 

ل التخطيط كافة األنشطة التي يشملها الربنامج والفئة املستهدفة واألدوات التي ويشم

من خاللها يـتم تنفيـذ النشـاط مـع االهـتامم بالتأكيـد عـىل تـاريخ التنفيـذ والتقـويم 

  .واملتابعة والتوصيات

  : ويراعى عند التخطيط ما ييل

ومعرفـة نـواحي القـوة  دراسة ما تـم مـن تقيـيم للربنـامج اإلرشـادي املـدريس السـابق -1

 .والضعف، ووضع هذه املالحظات أمام لجنة التخطيط لالستفادة منها وتطويرها

 .عالج لظاهرة تشكل األولوية يف مشكالت الطالب): مثال( وضع ما يتم تغيريه -2

Decide to change  

 مـع  الحصول عىل تأييد املسئولني عن املدرسة أو املنطقة التعليميـة لتخطـيط الربنـامج-3

  .تعهد منهم مبساندته وذلك بتوفري الوسائل واملوارد املختلفة التي تساعد عىل إنجاحه

) أو الظاهرة التي تم اختيارها مـن قبـل لجنـة الربنـامج( إعطاء فكرة عن ما يتم تغيريه -4

لكل أفراد اللجنة وعىل رأسها مدير املدرسة واألخصائيون االجتامعيون ومجلس األمنـاء 

 .ذلك اإلدارة التعليميةباملدرسة وك

 يراعى أن يبنى الربنامج عىل أساس نظرية أو أكرث من نظريات اإلرشـاد الـنفيس، مبعنـى -5

هل هذا الربنامج يعتمد عىل النظرية السلوكية وذلك لتعديل سلوك معـني والسـتخدام 

أم أن هـذا الربنـامج يعتمـد عـىل نظريـة . فنيات إرشادية من هـذه النظريـة لتفعيلهـا

مركز حول الذات ويكون الجهد األكـرب يف هـذه الحالـة واقـع عـىل عـاتق املسرتشـد الت

بحيث ميكن أن يكون لـدى املسرتشـد ) املرشد النفيس املدريس(وليس املرشد ) الطالب(

الثقة يف نفسه، وميكن أن يتخذ قراراته بنفسه واكتشاف مهاراتـه الغائبـة،  واملرشـد يف 

  .ه العمليةهذه الحالة ما هو إال ميرس لهذ
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  :خطوات الربنامج اإلرشادي املدريس

عند التخطيط، يجب تحديد الفئة املسـتفيدة مـن :  تحديد الفئة املستفيدة من الربنامج-1

املـشـكلة الرئيـسـية الـتـي : ـطـالب املرحـلـة الثانوـيـة: مـثـال. ـهـذا الربـنـامج وخصائـصـها

، وجمع بيانـات )اهقةمرحلة املر(تواجههم، خصائصها، خصائص طالب املرحلة الثانوية 

  .كاملة عن هذه الفئة

مصادر متويل الربنامج، تحديد امليزانية بكل دقة، تحديد بنـود :  مناقشة ميزانية الربنامج-2

  .الرصف عىل متطلبات الربنامج

وهناك فروق بني املدارس واإلدارات التعليميـة يف إمكانيـات اإلنفـاق عـىل الـربامج 

ستعانة باملساعدات املجتمعية واملتمثلة يف مجلس األمناء اإلرشادية املدرسية، وميكن اال

ًباملدارس والذي يعترب مصدرا من مصادر متويل الربامج والعمل عىل إنجاحه يف تحقيـق 

  .أهدافه

تختلف أهداف الربامج اإلرشـادية املدرسـية مـن جهـة ألخـرى :  تحديد أهداف الربنامج-3

ولها هذه الربامج من جهة وحسب الفئة وذلك حسب املوضوعات واملشكالت التي تتنا

  .املستفيدة ونوعيتها من جهة أخرى

  : ولكن يراعى ما ييل

 االتـفـاق واالنـسـجام ـبـني أـهـداف الربـنـامج اإلرـشـادي اـملـدريس وأـهـداف املرحـلـة -

ٍالتعليمـيـة الـتـي يـخـدمها الربـنـامج، ـفـال يـجـوز أن تـكـون أـهـداف الربـنـامج يف واد 

  .ٍ واد آخروأهداف املرحلة التعليمية يف

 أن تصمم هذه األهداف بعناية، بحيث تخـدم املشـكالت الحقيقيـة التـي تواجـه -

 .الطالب وميكن قياسها

 أن تعمل األهداف عىل إشـباع حاجـات الطـالب مـن كافـة الجوانـب األكادمييـة، -

 ....االجتامعية، والثقافية، املهنية/ الشخصية 

بني مـن الطـالب وأن تكـون هـذه  أن تساعد األهداف عىل كشف ورعاية املوهـو-

 .األهداف ممكنة التنفيذ

ً أن تركز األهداف عىل تحسني أداء الطالب املتـأخرين دراسـيا عـىل أسـاس وضـع -

 .األسس التي ترفع من درجة دافعية اإلنجاز لديهم

الطفولـة، املراهقـة، ( أن تراعي هذه األهداف مرحلة النمـو التـي تتعامـل معهـا -

 ...).الشباب

تختلف اإلمكانـات املاديـة والبرشيـة مـن : ديد الوسائل واألساليب التي تحقق األهداف تح- 4

  مدرسة ألخرى بل من مديرية تعليمية ألخـرى كـذلك، وبالتـايل تختلـف هـذه اإلمكانـات 
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الالزمة لتحقيق األهـداف عـىل أرض الواقـع، وميكـن االسـتعانة بالخـدمات املجتمعيـة 

جلس األمنـاء باملـدارس وتتمثـل هـذه األدوات والوسـائل واملتمثلة بالدرجة األوىل يف م

  : الالزمة ما ييل

  العنرص البرشي املدرب عىل اسـتخدام املقـاييس واالختبـارات املختلفـة والعمـل عـىل

  .تحليلها

 السجالت واالستامرات الالزمة لتسجيل الحاالت املختلفة من الطالب. 

 واإلرشاد النفيس املدريس للرجـوع بعض املراجع والكتب والدوريات يف مجال التوجيه 

 .إليها وقت الحاجة

  مكان مسـتوىف الرشوط ومؤهـل لتمكـني القـامئني عـىل الربنـامج عـىل نجـاح عملهـم

 .وتأديته بصورة سليمة

 توفري مراكز التدريب، وذلك لتدريب : 

 املرشد الـنفيس املـدريس عـىل بعـض الفنيـات اإلرشـادية املختلفـة وتخطـيط وتنفيـذ -

  .لربنامجوتقييم ا

ـربامج - ـذه اـل ـان ـه ـىل لـج ـي ـع ـة اإلرشاف اإلداري والفـن ـة ـعـىل كيفـي ـارص البرشـي  العـن

  .اإلرشادية املدرسية

 ًتوفري دليل للمرشد النفيس املدريس والذي يحتوى أساسا عىل :  

  ).الفردية والجامعية( كيفية إدارة املقابالت اإلرشادية -

  .إلخ...  مهارة وضع وتصميم االستبيانات-

  ....ن تصميم أهداف الربامج ف-

  ..... عوامل نجاح الربامج اإلرشادية-

 وـتـوفري املـتـدربني ـعـىل . بـعـض االـسـتبيانات واالختـبـارات واملـقـاييس الالزـمـة لـلـربامج

  .استخدامها وتحليل نتائجها

  : عند التخطيط للربنامج ينبغي أن نسأل:  تحديد الخدمات التي يقدمها الربنامج-5

ي يقدمها الربنامج، هل هي خدمات متنوعة وشاملة لكل الطالب تواجـه  ما الخدمات الت-

  .احتياجاتهم ومطالبهم، هل هي خدمات مستمرة أم مؤقتة

  .تنبغي اإلجابة عن مثل هذه األسئلة وغريها عند التخطيط للربنامج

يتكون عادة من املرشد النفيس املـدريس، والـذي يقـوم :  تحديد الهيكل اإلداري للربنامج-6

ًويضـم أيضـا املـدير، اإلخصـائيني . بالدور املحـوري لبقيـة أعضـاء هـذا الهيكـل اإلداري

، املدرسني، ومـن املفيـد إرشاك مجـالس األمنـاء ) صحافة- مكتبي -اجتامعي (باملدرسة 

واآلباء باملدرسة، إضافة إىل بعض األطباء النفسـيني مـن خـارج املدرسـة أي مـن البيئـة 

  ).درسة إن وجدويجوز طبيب امل. (املدرسية
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محاولة حل املشكالت التي تواجه الربنامج أثنـاء التنفيـذ حتـى يسـتمر :  مرحلة التنفيذ-7

  .حتى نهايته

  توزيع االختصاصات عىل أعضاء اللجنة حتى يتعرف كل عضـو عـىل مهامـه التنفيذيـة

  .ومسئولياته

 وضع خطة زمنية لعملية التنفيذ من بداية الربنامج وحتى نهايته.  

 د الخطوة األوىل من تنفيذ الربنامج والرتكيز عليها ألهميتها يف إنجاح الربنامجتحدي.  

  تجهيز بعض الحلول االحتياطية ملواجهة ما قد ينشأ من مفاجـآت مـن الربنـامج أثنـاء

  .عملية التنفيذ

 عقد االجتامعات من حني آلخر ملتابعة وحل أي مشكلة تطرأ أوالً بأول.  

  :  تقييم الربنامج-8

 قق الربنامج األهداف التي وضعتهل ح.  

 هل حقق الخدمات التي تم تحديدها من قبل.  

 هل نجحت الوسائل واألساليب واألدوات التي تم استخدامها يف الربنامج.  

  : هناك مبادئ يجب أن تراعى عند تقييم الربنامج اإلرشادي املدريس

  . إجرائها يجب أن تأخذ عملية التقييم الوقت الالزم لها دون الترسع يف-1

 . يجب أن تعتمد لجنة التقييم عىل بيانات دقيقة والناتجة من مصادر رئيسة أصلية-2

 . أن تكون لدى لجنة التقييم مصداقية كافية عند أداء عملها-3

 عند التقييم، يجب الحفاظ عىل ما لدى املرشـدين النفسـيني مـن أرسار تخـص الطـالب -4

 .وغريهم

ًعن عملية التقييم واضحا وبعيدا عن الغموض أن يكون التقرير الناتج -5 ً. 

ً أال يتضمن التقييم نوعا من التجريح لعمل املرشدين النفسيني املدرسيني، بـل يجـب أن -6

 .يكون عىل أسس علمية

 يجب عىل املرشدين النفسيني أال يرتبكوا عند تقييم الربنامج، ولكـن يجـب أن يشـعروا -7

عىل مواضع الضعف، حتى تـتم معالجـة ذلـك يف أن ذلك يزيدهم خربة ويضع أيديهم 

 .برامج أخرى مستقبالً

  : بعض األسس العلمية التي يجب أن تراعيها لجنة التقييم

  إلخ؟ ... هل حقق الربنامج األهداف التي وضعت من أجله:  أهداف الربنامج-1

حقـق ما هذه الوسائل؟ وهل استطاعت كل وسـيلة وأداة أن ت:  وسائل وأدوات الربنامج-2

 .إلخ.... الهدف املرسوم لها يف الربنامج؟
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هل قدم الربنامج الخدمات بصـورة مفيـدة للطـالب؟ ومـا الخـدمات :  خدمات الربنامج-3

 .إلخ... التي مل يستطع الربنامج أن يقدمها بصورة تتناسب مع حاجات الطالب؟

امج؟، وهـل أدى هل كان هناك نوع من التعاون بني أعضاء لجنـة الربنـ:  الهيكل اإلداري-4

كل مـنهم دوره بشـكل مقبـول يف الربنـامج، ومـا هـي العقبـات التـي ظهـرت يف هـذا 

 .إلخ.... الجانب؟

 .إلخ... هل التزم القامئون عىل تنفيذ الربنامج بالخطة الزمنية املحددة؟:  تنفيذ الربنامج-5

 أو ارتبـاك هل ظهر عطل يف استمرارية خطوات الربنامج بسب قصـور:  ميزانية الربنامج-6

 .يف ميزانية الربنامج؟

  : الطرق املختلفة لتقييم الربامج اإلرشادية املدرسية

  : هناك طرق تعتمد عىل مصادر التقييم ومن هذه املصادر ما ييل* 

 الوـثـائق املوـجـودة مـثـل املراـجـع يف التوجـيـه واإلرـشـاد اـلـنفيس، وأـجـزاء مـسـجلة ـمـن -1

  .االجتامعات الشهرية للمرشدين

  .ابلة مع كل املرشدين النفسيني باملدرسة املق-2

  . املقابلة مع مدير املدرسة-3

  . أنشطة املرشد النفيس املدريس يف اليوم املفتوح-4

  . املقابلة مع اآلباء-5

  . املقابلة مع الطالب-6

   )Cole et al,2006(     . مقابلة املدرسني-7

  : وهناك بعض الطرق األخرى نعرضها باختصار كام ييل*

تقـوم عـىل دراسـات مسـحية تسـتخدم بعـض األدوات للوصـول إىل :  الطريقة املسحية-1

  ....النتائج لعملية التقييم ومنها، االستفتاءات، التحليل اإلحصايئ

وتركز عىل مـا يحـدث مـن تغـريات سـلوكية للمسـتفيدين مـن :  طريقة العائد السلويك-2

، وقيـاس بعـدي عقـب االنتهـاء مـن الربنامج، وهذا يقتيض قياس قبيل وتسجل نتائجـه

الربنامج وتسجل نتائجه، ونحصل عىل الفروق بني هذه النتـائج يك نتعـرف عـىل مـدى 

  ....نجاح الربنامج يف تعديل السلوك كهدف أسايس من أهداف الربنامج

وتـتم بأسـلوب علمـي عـىل أسـاس تصـميم اسـتبيانات مقننـة :  طريقة اسـتطالع اآلراء-3

  : الستطالع رأي

  ).أصحاب املصلحة واملستفيدين من الربنامج: (لطالب ا-
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  .أصحاب االحتكاك والتفاعل األول مع الطالب:  املدرسون-

  .ًاملتعايشون مع أبنائهم الطالب أرسيا:  اآلباء-

وهم عىل رأس املسئولني عن الربنامج اإلرشادي واملشرتكون يف كـل مراحـل :  املرشدون-

النقد الذايت مفضلني لغة التحرر من الخوف من النقـد الربنامج، والقادرون عىل قبول 

  .الذايت واالرتفاع بلغة االستفادة وتزويد خرباتهم من خالل عملية التقييم

تقوم هـذه الطريقـة :  طريقة التقييم عىل أساس برنامج اإلرشاد النفيس املدريس ملونتانا-4

  : عىل تقييم ثالثة مجاالت

  . عنرص من عنارص الربنامج بوظيفتههل قام كل: Program الربنامج -

 .ًهل قام كل فرد مبهامه كام كان مخططا لها: Personnel األشخاص -

أن تكون نتائج الربنامج اإلرشـادي املـدريس قابلـة للقيـاس للتعـرف : Results النتائج -

ًإىل أي مدى تحسن وضع الطالب أكادمييا وشخصيا واجتامعيا ومهنيا: عىل ً ً ً.... 

  : نامج اإلرشادي املدريسفوائد الرب

  : ميكن أن نعرض بعض الفوائد عىل النحو التايل

  : للطالب

  ).شخصية، اجتامعية، مهنية، أكادميية( تزويد الطالب ببعض املهارات املختلفة -

 . املساهمة يف حل مشكالت الطالب-

 . العمل عىل خفض بعض املشكالت السلوكية للطالب-

 .ًدراسيا مساعدة الطالب املتأخرين -

 ... اكتشاف ورعاية املوهوبني من الطالب-

  : أولياء األمور

  . ربط البيئة األرسية بالبيئة املدرسية-

 . مساعدة أولياء األمور عىل متابعة أبنائهم الطالب-

 . توفري البيانات ألولياء األمور حول الخدمات اإلرشادية املختلفة-

دي املـدريس ومـا يبـذل فيـه مـن جهـد مـام  االحتكاك بحركة العمل بالربنامج اإلرشـا-

 .ينعكس ذلك عليهم بزيادة الثقة واالطمئنان يف الربامج اإلرشادية النفسية املدرسية

  : املعلمون

  . اكتساب املعلمون الخربات من خالل تعاونهم مع املرشدين النفسيني-

ام يـيرس  جوانب فكريـة وثقافيـة وأكادمييـة مـ- من خالل الربامج - اكتساب الطالب -

 .عمل املعلم داخل الصف
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 . تنمية مهارة إدارة الصف-

 .ً تحسني املناخ املدريس مام يهيئ نجاح الطالب أكادمييا-

  : مدراء املدارس

  . يساعد الربنامج اإلرشادي املدريس عىل رفع نسبة النجاح باملدرسة-

 .اء وصورته االستفادة من عملية تقييم الربنامج يف وضع بعض الخطط لتحسني األد-

 . تخفيف معاناة اإلدارة املدرسية من مواجهة املشكالت املدرسية-

 تهيئة املناخ املدريس الصحي أمام التالميذ مام ينعكس عـىل حـب الطـالب للمدرسـة -

 .وارتفاع نسبة حضور الطالب إليها

  منوذج مقرتح لتدخل املرشد النفيس املدريس ملواجهة

  بعض املشكالت الطالبية الشائعة

اخرتنا بعض املشكالت الطالبية الشائعة، ونعرض بعض التدخالت املقرتحة والتي يجـب 

  : أن يستفيد منها املرشد النفيس وهذه املشكالت كام ييل

  Low Self-Esteem:  انخفاض تقدير الذات-1

  بعض األسباب املحتملة  بعض األعراض
بعض األهداف 

  ملواجهة املشكلة

بعض مساهامت املرشد 

  املدريسالنفيس 

ــرد -1 ــن للـف  ال ميـك

تحديـــد ســـامته 

ــــــــة أو  اإليجابـي

ـــــــــــــه  موهبـت

  .الشخصية

ــاط -1 ــعور باإلحـب  الـش

وأنــه لــن يصــل إىل 

  .األهداف

 بناء وتكوين صورة -1

  .إيجابية للذات

ـــــده -1 ـــــة تزوـي  محاوـل

ـد  ـىل مزـي ـاعدته ـع ومـس

ـدفء العــاطفي  مــن اـل

والقبول والتشجيع عـىل 

  .التعبري عن مشاعره

ــــــــرفض روح -2  ـي

طرة يك يضـم املخا

  .خربات جديدة

 قــد تكــون أســباب -2

ـــع إىل  ـــة ترـج وراثـي

  .األرسة

ـــل -2 ـــادة التفاـع  زـي

االجتامـعــــــــــــي 

ـــــــــــــارات  واملـه

  .االجتامعية

ـــات -2 ـــتخدام املومـي  اـس

املتحركة والرسم ووسائل 

اللعب وبعـض املشـاهد 

مـثـل املحادـثـات، والـتـي 

ـروح  ـن األـخـذ ـب ـرب ـع تـع

املغــــامرة واملخــــاطرة 

  .والتعبري عن املشاعر

 البحث الزائد عن -3

ـهل أو  ـو ـس ـا ـه ـم

ــاألمور  يرحـــب ـب

  .السهلة

 تحوـيـل الغـضـب إىل -3

ـــه  ـــداخل لفقداـن اـل

  .التعبري عن الغضب

ـــــــــراط يف -3  االنـخ

أنـشـــطة فكاهـيـــة 

  .ومسلية

ـز ـعـىل األنـشـطة، -3  الرتكـي

ــن  ــوذج ـم وإعطـــاء مـن

ــــة  األنـشــــطة التفاؤلـي

Optimism.  
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 دامئًا يقـوم بـدور -4

ســلبي، وال يأخــذ 

ن طرق تبحـث عـ

  .ما هو هام

ـنجح يف -4 ـادرا مــا ـي ً ـن

تجاربــــه وخرباتــــه 

ـــدام  وـشـــعوره بانـع

قيمته بسـبب فشـله 

  .املتكرر

 املساعدة يف العمل -4

عىل إنجاح التجارب 

  .والخربات

 العمل عىل تأسيس نوع -4

من فهـم الـذات وتـأمني 

رضوريـــــات الحيـــــاة 

  .واالستقاللية

 يتجنب االحتكاك -5
ــع  ــي ـم االجتامـع
 الكبار وحتـى مـع

  .األنداد

 الحامية الزائدة مـن -5
ــم  ــب األرسة فـل جاـن
يتعلم كيف يصل إىل 
العلو وشعوره بعـدم 

  .االحرتام

 إيـجـاد األنـشـطة والـتـي -5  
متكن الفرد من محاوالته 
لبنــاء خرباتــه والقــدرة 
ـــذه  ـــع بـه ـعـــىل التمـت

  .األنشطة
 إهامـلــــه، وـعــــدم -6  

ــأي يشء  ــه ـب اهتامـم
نتيـجـــــة ـشـــــعوره 

  .بانعدام قيمته

ـــ-6   د االقرتاحــــات  تحدـي
واملطالب التي من شأنها 
تزيل الرضر الذي تعرض 

  .له تقدير الذات
 البيئــة االســتبدادية -7  

ـــالبؤس  ـــعوره ـب وـش
والضــعف واعتقــاده 

  .أن العامل مكان سيئ

 استخدام أسلوب املـدح -7  
  .واإلطراءات

 يطلب مـن الطالـب أن -8      
ــب أحـــد األشـــياء  يكـت
اإليجابيــة الخاصــة بــه 

ًيومـيــا، والـتــي تـحــدث 
ونجعـلـه ـيـدرك أن لدـيـه 
أكرث من مائـة مـن مثـل 
ـهـــذا اليشء ميـكـــن أن 

  يفتخر به

  :Anxiety القلق -2

  بعض األعراض
بعض األسباب 

  املحتملة
بعض األهداف 
  ملواجهة املشكلة

بعض مساهامت املرشد النفيس 
  املدريس

ــــد، -1 ــــق زاـئ  قـل
  .غضب أو خوف

 تعريـــف أنـــواع -1  . خربة صادمة-1
ــو ــق والـخ ف القـل

  .ًلفظيا

 تحديــــد نوعيــــة القلــــق -1
  .والخوف

ــدد -2 ــوف مـح  ـخ
ــــه  ــــة أـن لدرـج
يصطدم بالطالب 

  .ًيوميا

 غضب موضـوعي -2
مـثـل الـخـوف ـمـن 
الحيوانات املخيفة 
ـن  ـا ـم ـد رضبـه عـن

  .اإليذاء الجسدي

 العـمــــل ـعــــىل -2
ـاص وإـضـعاف  إنـق
ــــــــــــق يف  القـل

  .التعامالت اليومية

 استخدام الفنيـات السـلوكية -2
ا كان لـدى ملواجهة الخوف إذ

  .الطالب مخاوف مرضية

ـات القـلـب -3  رضـب
رسيعــة، وضــيق 

  .يف التنفس

ــل -3 ــاع رد فـع  ارتـف
ــاز العـصــبي  الجـه

  .املركزي

 زيادة التـدريبات -3
البدنـيــة كوـســيلة 
إلنقــاص الشــعور 

  .بالقلق

 اـسـتخدام أـسـلوب التـشـجيع -3
ــلوب  ــذلك أـس ــه وـك بدرجاـت

  .Compassionateالشفقة 
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 صــــــعوبات يف -4

  .الرتكيز
ـــع -4  متعــــارض ـم

نفســــه أو فــــرد 
متقلب أو وجـوده 

  .يف بيئة رافضة

 اـســـــــــــتخدام -4
االـســــــــــــرتخاء 
والـتـــــــــدريبات 
التحويلية املعرفية 
إلنقــاص الشــعور 

  .بالقلق

 رضورة رـفــع درـجــة األـمــان -4
وتزوـيـــدهم ببيـئـــة تتمـيـــز 

  .بالتامسك

 اـضــــطرابات يف -5
  .النوم

ــة -5 ــاه للنزـع  االتـج
ــتج  ــة وتـن الكاملـي
ــــا معـــــايري  عنـه

ًفـعــــة ـجــــدا مرت
تسبب القلق عنـد 

  .عدم تحقيقها

 عـــىل املرشـــد أن يكشـــف -5  
الرســائل املعرفيــة املشــوهة 
لــدى الطــالب والتــي تــؤثر 

  .بشدة عىل استجابات القلق

 زـيـادة يف درـجـة -6
  .الهيجان

 نتيـجــة التـعــرض -6
لحملـــــة نقـــــد 

  .شديدة

 العمل عـىل تشـجيع التعبـري -6  
  .عن املشاعر

ــن، وال-7       ــتخدام الـف ــب  اـس لـع
كاســـــرتاتيجيات ملامرســـــة 

  .السيطرة عىل الخوف والقلق
ـن -8       ـاء الـطـالب ـع  مـسـاعدة آـب

طريق األنشـطة غـري الصـفية 
والتي تستخدم التدريب عـىل 
كيفية بناء الصداقة وأثر ذلـك 

  .عىل أبنائهم الطالب
 مساعدة اآلبـاء عـىل تكـوين -9      

ـوق فيهــا  ـة موـث وإنشــاء بيـئ
  .وطبيعية ومتامسكة

 تعـلـيم االـسـرتخاء التـحـوييل -10      
  .املعريف

 مشاركة الطالب يف اكتشاف -11      
الخطوات التي يحتاجون إليها 

  .للمشاركة مع األصدقاء

   Academic underachievement:  التحصيل األكادميي املنخفض-3

  بعض األسباب املحتملة  بعض األعراض
بعض األهداف ملواجهة 

  املشكلة

بعض مساهامت 

  نفيس املدريساملرشد ال

 الفـشــل املتـكــرر يف -1

تكمـلـــة الواجـبـــات 

املنزلـيـة أو املدرـسـية 

  .يف الوقت املناسب

ـــيم -1 ـــدان التنـظ  فـق

ـــاب  ـــذايت واالكتـئ اـل

ــــذات  ــــدير اـل وتـق

  .املنخفض

ـــة -1  تكــــوين دافعـي

  .لإلنجاز

  

ـــالب -1 ـــل الـط  تحوـي

للكشــــف الطبــــي 

وخاصة عـىل السـمع 

  .والبرص

 الذكاء املـنخفض لـه -2

ـــــاألدا ـــــة ـب ء عالـق

  

 ـشـــدة الرصاـعـــات -2

  .والعدوانية السلبية

تخفيـــف الجوانـــب  -2

 االنفعالية أو الضـغوط

  

 تشجيع اآلباء عىل نظام - 2

ــع ــني للتواـصــل ـم  مـع
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املعلمــــني ملســــاعدة   .البيئية  .األكادميي

ـــىل أن  ـــالب، ـع الـط

ًيكون ذلـك مسـتمرا 

  .من غري انقطاع

ـد -3 ـع ـق ـق املرتـف  القـل
يـســــــــاهم يف أداء 
ـــــاء  ـــــالب أثـن الـط

  .المتحاناتا

 اســرتاتيجية تــدخل -3  . البيئة املفككة-3
ــــاعدة  ــــاء ملـس اآلـب
أبنائهم بالتعاون مـع 

  .املدرسة

ً يضع املرشد أهـدافا -3
طويلة املدى وأخـرى 
ـل  ـدى لـح ـرية اـمل قـص

  .املشكلة
ــدير -4 ــاب وتـق  االكتـئ

الذات املـنخفض قـد 
يـسـبب االـضـطرابات 
ــــــهم يف األداء  ويـس

  .األكادميي املنخفض

 كـســـوالً  أن يكـــون-4
  .بطبيعته

 تأدـيـــة الواجـبـــات -4
ـــكل  ـــية بـش املدرـس

  .كامل

 مناقـشـة الـطـالب يف -4
ـلبية  ـات الـس االتجاـه
تـجـــــاه املدرـســـــة 
ـري  والعـمـل ـعـىل تغـي

  .هذه االتجاهات
 ـضـــعف املـهـــارات -5

الدراســية والتنظــيم 
  .الرديء

 فشل مدريس متكرر -5
ومهـــارات دراســـية 

  .متدنية

 تخفيض درجة قلـق -5
  .االمتحانات

ــالب  -5 ــاعدة الـط مـس
ــــب  ــــذين تتطـل اـل
مهاراتهم التدريسـية 
ــض املســـاعدات  بـع
ــــــــــة، أو  الخارجـي
مساعدة آبـاء هـؤالء 
الطـــالب يف إيجـــاد 
ـمـــدرس خـصـــويص 

Tutor.  
 توجيه الطالب عـىل -6      

أداء واجبــــاتهم أوالً 
بـــأول أي يف نفـــس 
الـيـوم، وميـكـن لآلـبـاء 
متابـعــة ذـلــك ـمــن 
ـع تبســيط  ـة ـم ناحـي
ـهـذه الواجـبـات ـمـن 

علم والـذي جانب امل
يعمل عىل مراجعتهـا 

  .ًأيضا
 تدريب الطالب عىل -7      

إنـجــــــاز بـعــــــض 
  .االختبارات املختلفة

 تدريب الطالب عىل -8      
بعـــــض مهـــــارات 
ـــؤثرة،  ـــة اـمل الدراـس

الدراسـة يف األـمـاكن (
ـة  ـدريبهم –الهادـئ  ـت

عىل التفاصـيل بيشء 
ــــدريج  ــــن الـت  –ـم

التدريب عىل عمليـة 
  ...).الرتكيز والتلخيص
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 مراقـبــــة التـقــــدم -9      

األـكـادميي املطـلـوب، 

ومناقشة ما تـم مـن 

إنجــازات ومــا هــي 

  .العقبات

 تشجيع اآلباء عـىل -10      

ـــــــــتخدموا  أن يـس

ـــدعيم  ـــلوب الـت أـس

اإليجايب ألبنائهم مـن 

أجــــــل النجــــــاح 

  .األكادميي

ـات -11       ـل مجموـع  عـم

ـــة باملدرســــة  تقوـي

ترشف عليـهــــا إدارة 

ــة ويســـاهم  املدرـس

فيها بشـكل أو بـآخر 

ــــنفيس ا ــــد اـل ملرـش

  .املدريس

  :Shyness الخجل   -4

  بعض األسباب املحتملة  بعض األعراض
بعض األهداف ملواجهة 

  املشكلة
بعض مساهامت املرشد 

  النفيس املدريس
ــه إال يف -1  ال يرـفــع عيـن

ــرفض  ــد ـي ــدود، ـق ـح
التجاوب مع اآلخـرين، 
يـعــــيش منـعــــزالً يف 

  .املواقف االجتامعية

 النقد والسـخرية مـن -1
ـــان الط ـــب يف أحـي اـل

  .كثرية
  

 تحديد القلق والخجل -1
يف معظـــم املواقـــف 

  .االجتامعية

 تقييم الجانب اللغوي -1
ـــة  ـــي ملحاوـل والكالـم
استبعاد التالف والذي 

  .قد يؤدي إىل الخجل

ــة -2 ــداقاته الخارجـي  ـص
ـد ال  ـيالً، وـق مغلـقـة قـل

  .تتعدى أعضاء األرسة

 إقاـمــة ـصــداقة ـمــع -2  . الحامية الزائدة-2
  .قاء خارج األرسةاألصد

 البناء النشط ملسـتوى -2
الثقة مع الطـالب مـن 
ـــــاعلهم  ـخـــــالل تـف
وتواصلهم عـن طريـق 
ــــبرص واالـســــتامع  اـل

ــــامالت ) األذن( والتـع
  .العاطفية واالنفعالية

 حساسية مفرطة عنـد -3
  .النقد املوجه إليه

ــاالة -3 ــامل والالمـب  اإلـه
  .من جانب اآلباء

ـــــادئ -3 ـــــيم مـب  تعـل
ـات االجتام ـة العالـق عـي

يف املواقف االجتامعية 
  .الجديدة

 تشجيعهم عىل التعبري -3
  .بحرية عن مشاعرهم

 زـيـــادة الحاـجـــة إىل -4
  .إعادة االطمئنان

 تطوير ومنـو املهـارات -4  
ـــي  ـــة والـت االجتامعـي
ـسـتزيد العالـقـات ـبـني 

  .األفراد

ـىل -4 ـاء ـع ـاعدة اآلـب  مـس
خلق بيئة ما من شأنها 
أن تعـمـل ـعـىل زـيـادة 
تـقــــــدير اـلــــــذات 

ــــــــــــــاعالت و التـف
  .االجتامعية
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 النـفـور ـمـن االـشـرتاك -5
  .يف أنشطة جديدة

 حـــــل الرصاعـــــات -5  
الجوهرية التي تسـهم 

  .يف الخجل والقلق

ــــارات -5 ــــيم املـه  تعـل
ـــؤالء  ـــة لـه االجتامعـي
الـطــالب ـمــن ـخــالل 
ـــة  ـــف اجتامعـي مواـق

  .مختلفة
ـذات -6 ـدو صــورة اـل  تـب

  .سلبية
ــع -6    العمـــل عـــىل رـف

تقدير الذات ومشـاعر 
ــا ــة األـم ــد إقاـم ن عـن

  .العالقات

ـــون -6  اســــتخدام الفـن
ــــب  ــــم واللـع والرـس
ـري عــن  وغريهــا للتعـب
ـــة  ـــاعر ومامرـس املـش

  .التفاعالت االجتامعية
 يف املواـقــــــــــــــف -7

ـــر  ـــة يظـه االجتامعـي
ـــاش،  ـــرق، االرتـع الـع
زيادة رضبـات القلـب 

  .ًأحيانا

 إيجاد األنشـطة التـي -7    
من شأنها أن تؤدي إىل 
بناء الخـربات وخاصـة 

 الـسـارة ـلـدى الـخـربات
  .هؤالء الطالب

ــات -8       ــد االقرتاـح  تحدـي
ـي مــن  ـب الـت واملطاـل
ــا  ــل ـم ــأنها أن تزـي ـش
تعرض له تقدير الذات 

  .من تشوهات
 أن يطلب من الطالب -9      

أن يكتب أحد األشـياء 
ـــة  ـــة الخاـص اإليجابـي
ًوالتي يقوم بهـا يوميـا 
ـدرك أن  ـه ـي ـم نجعـل ـث
ـة  ـن ماـئ ـرث ـم ـه أـك لدـي
مثل هذا اليشء ميكـن 

  .يفخر بهأن 
 وضــــع األهــــداف -10      

الالزمة ملواجهـة هـذه 
املشــــكلة ومتابعــــة 

  .عملية املامرسة

  بعض الدراسات الحديثة حول اإلرشاد النفيس املدريس 

  

حـول دور املرشـد :  Cunningham & Whitten (2007)" كوننجهام وهـويتني"دراسة * 

بـني ) البلطجـة(مليـة الشـغب ملنـع ع) املتوسطة(النفيس املدريس يف املرحلة اإلعدادية 

الطالب، وفيها ميكن وضع إسرتاتيجية تشمل إجراءات وقائية مختلفة لتشـجيع الجهـود 

  ....التي تقوم مبنع الشغب يف املدارس

  ـحـول اسـتطالع األنشـطة اليومـيـة  : Rayle and Adams" 2007رايـل وآدـمـز "دراسـة * 

  



  الباب الثاين                                                                               دليلك لربامج األرشاد النفيس
  

- 308 - 
 

للمرشدين النفسيني املدرسيني يف القرن الواحد والعرشين والتي توصلت إىل أن أنشطة 

نفيس املدريس هي أنشطة خاصة بالربنامج اإلرشادي املـدريس الشـامل العمل للمرشد ال

)CSCP( وهذه الدراسة تركز عىل الفروق بني أنشـطة العمـل اليوميـة للمرشـدين يف ،

املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية وعالقـة هـذه الفـروق بـاملتغريات الدميوجرافيـة 

  ).السكانية(

ـن *  ـل ـم ـة ـك ـ"دراـس ـك، رانـج ـت دمينكـي  & Demanchich ،Rangan 2006ان ودوثـي

Douthit ،2006 : حول ما يتعلـق باالضـطرابات السـلوكية ألطفـال املدرسـة االبتدائيـة

وذلـك عـن طـريق تطبيق النموذج الوطني للرابطة األمريكية لإلرشاد النفيس املـدريس 

)ASCA(خدمها ، وهذه الدراسة تناقش الطرق والوسائل التـي ميكـن للمرشـد أن يسـت

من خالل هذا النموذج للمساعدة يف حل الرصاعات بني األطفال واملدرسني، واملـديرين 

  .....واألرس

حول تطـور التعريـف : Gray & MACOLLUM,2003" 2003جرياى وماكلوم "دراسة * 

املهني للمرشد النفيس املدريس، وقد عرضا الباحثان يف هذه الدراسة بعض قضايا معينة 

سـوء : مـن بـني هـذه القضـايا. تعريف املهني للمرشد الـنفيس املـدريسقد تؤثر عىل ال

إدراك دور املرشد النفيس املدريس من جانب مدراء وموظفي املدرسة ومن جانب مهن 

وبات مـن الرضوري . أخرى يف مجال الصحة النفسية بل ومن جانب املرشدين أنفسهم

سـاليب التـي ميارسـونها يك أن يطور املرشدون من الوسائل التي يسـتخدمونها ومـن األ

يعلو شـأنهم وعلـيهم أن يعملـوا عـىل تسـليح أنفسـهم باملعرفـة وخاصـة يف املهـارات 

  ...والفنيات اإلرشادية، وعليهم أن يتعرفوا عىل من يكونون؟ وماذا يفعلون؟

  : قراءات إضافية يف موضوع برامج اإلرشاد النفيس املدريس

- Studer, J.R. (2005): The Professional school counselor: An advocate for 

students. Belmont, CA Wadworth. 

- Schmidt, J.J. (2003): Counseling in schools: Essential services and 

comprehensive programs, 4th ed. Boston: Allyn & Bacon. 

- American school counselor Association (2003). The ASCA National 

Model: A framework for school counseling programs, Alexandria, VA. 
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  املراجــــــع

  

  :املراجع العربية: أوالً

  

 مبادئ اإلرشاد النفيس، الكويت، دار القلم ): 1988(أبو عيطة، سهام درويش   .1

التوجـيـه واإلرـشـاد اـلـنفيس، مرـكـز اإلـسـكندرية للكـتـاب، ): 2000(أحـمـد، ـسـهري كاـمـل  .2

  .اإلسكندرية

التوجيـه واإلرشـاد الـنفيس بـني النظريـة والتطبيـق ، ): 1998(الخطيب، محمد جـواد   .3

  . السعودية،  مكتبة العبيكان

مدى فاعلية أسلوب مجموعـات املواجهـة يف  تحقيـق ): 1987(الرفاعي، نعيمة جامل   .4

الجامعة، رسالة دكتوراه غـري منشـورة، كليـة الرتبيـة، جامعـة عـني الذات لدى طالبات 

  . شمس

االختصـايص الـنفيس الـذي نريـد، فعاليـات  الورشـة ): 1998(الرمياوي، محمـد عـودة  .5

النفسية العربيـة الثانيـة التـي أقامتهـا الجمعيـة السـورية للعلـوم النفسـية والرتبويـة 

 – 37ء األول مـن كتـاب املـؤمتر، ص ص بالتعاون مع كلية الرتبية جامعة دمشق، الجـز

52 .  

نظرـيـات اإلرـشـاد والـعـالج اـلـنفيس، ـعـامن، دار الفـكـر ): 1998(الزـيـود، ـنـادر فهـمـي  .6
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  املالحـــــق

  

  

ـم     استامرة التوقعات وتقويم الجلسات اإلرشادية- )1(ملـحـق رـق

ـم     استامرة التعارف- )2(ملـحـق رـق

ـم     استامرة رأى أعضاء املجموعة عقي كل جلسة- )3(ملـحـق رـق

ـم    )وصف الذات ( عمرية  استامرة املراحل ال- )4(ملـحـق رـق

ـم     استامرة مقدار التفاعل بني أعضاء مجموعة املواجهة- )5(ملـحـق رـق

ـم     استامرة رأى األعضاء يف سلوك املرشد- )6(ملـحـق رـق

ـم    )الذهنية والحركية (  االستامرة اإلرشادية لألنشطة اإليجابية - )7(ملـحـق رـق

ـم   )8(ملـحـق رـق

  

 ملالحظة وتقييم ومكافأة الفرد لسـلوكه  جدول الرؤية الذاتية اليومي-

 الخاص
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   )      1(   ملحق رقم  

   استامرة التوقعات وتقويم الجلسات اإلرشادية   

  

  أمام العبارات التي تتوقعها من خالل مجموعة املواجهة (      )  من فضلك ضع عالمة 

                                                                              

   نادرا  أحيانا  غالبا   دامئا  العبارات

 أجد صعوبة يف التعبري عن مشاعري الحقيقيـة -1

  .أمام اآلخرين

 من الصعب أن أتعـرف عـىل مشـاعر اآلخـرين -2

 . نحوي

 ال أحب أن أغري األسلوب الذي أرتـبط بـه مـع -3

 .  الناس 

  أجد صعوبة يف االنغالق أمام اآلخرين --4

 .  كثريا ال أفهم مشاعري الداخلية-5

 . من الصعب عىل أن أكون تلقائيا-6

ـرف عــىل -7 ـة للتـع ـرص كافـي ـىل ـف  ال أحصــل ـع

  .اآلخرين بعمق

  .  ال توجد فرصة للقاء زماليئ-8

 .  ال توجد فرصة للحصول عىل خربة جديدة-9

ـل -10 ـي  تجـع ـة الـت ـد الفرـص ـادر أن أـج ـن الـن  ـم

  .اآلخرين أكرث بهجة

ادر التخلص من مشاعر الغضـب التـي  من الن-11

  .أشعر بها خالل املواقف
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   ) 2( ملحق رقم  

  استامرة التعارف 

    

  

ــــــــــــــــــــــــــم  :  االـس
 : الوظيفــــــــة األخــــــــرية
: العـمــــــــــــــــــــــــــــر
 : املدة الزمنية يف دار املسـنني
ــــــة االقتصـــــــادية   ميسور جدا-:  الحاـل

  ميسور- 
  أقل من املتوسط-  

ــــــــة الثقاف ــــــــةالحاـل   شهادة جامعية-: ـي
 متوسطة- 
  أقل من املتوسطة-  
  دون املتوسط-  

  متزوج-:  األرسة
  أرمل-  
  مطلق-  
  أعزب-  

  مالك شقة-: الســـــــــــــــــــــــــــكن
  مؤجر شقة-  
  ال توجد شقق-  

ــــارات ــــبوع(الزـي   أكرث من زيارة-: )يف األـس
  زيارة واحدة-  
  أقل من زيارة-  
  أقل من ذلك-  
ـــومرأ ـــباب الـي ـــك يف ـش  : ـي
   
   

 : هل تحـب أن تضـيف شـيئا
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   ) 3( ملحق رقم 

  استامرة رأي أعضاء املجموعة عقب كل جلسة   

      

بـهـا بـعـض الـسـلبيات فاكتبـهـا يف ـهـذه (      )   إذا ـشـعرت أن ـهـذه الجلـسـة رـقـم : أوالً 

  : املساحة التالية

 1-   

 2-   

 3-   

 4-   

 5-   

 6-   

عرت  أن هذه الجلسة بها بعض اإليجابيات فاكتبها يف هـذه املسـاحة الخاليـة إذا ش: ًثانيا 

  : التالية

 1-   

 2-   

 3-   

 4-   

 5-   

 6-   

  : اكتب مقرتحاتك للجلسة القادمة يف املساحة الخالية التالية : ًثالثا 

 1-   

 2-   

 3-   

 4-   

 5-   

 6-   

  

 :اسم العضو 
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   ) 4( ملحق رقم 

  ) وصف الذات ( عمرية  استامرة املراحل ال

  الجوانب  املطلوبة
 عندما كان عمري 

  ً عاما30

 عندما كات عمري 

  ً عاما 45

   عندما كان عمري 

  ً عاما 60فوق 

   الجسمية

  

  

  

      

   النفسية

  

  

      

  االجتامعية

  

  

      

  الخلقية 

  

  

      

   األرسية 

  

  

      

   الطموحات 

  

  

      

   جوانب أخرى 
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    )5( ملحق رقم 

  استامرة مقدار التفاعل بني أعضاء مجموعة املواجهة 

    

   ال    نعم               العبارات 

       تحدثت قليال يف أغلب الجلسات-1

       تحدثت بيشء من التفصيل يف قضية خاصة -2

       عرضت بعض املشكالت التي حدثت للبعض خارج املجموعة -3

      موعة  حاولت أن يكون يل دور بارز يف املج-4

       كنت أركز تعليقايت عىل ما حدث يف املجموعة -5

       كان مناخ املجموعة مرحا مام جعلني مرحا -6

       كنت أتحدى مالحظات املرشد -7

       مل أستفد أي يشء من املجموعة -8

 كنت أتحدث عن بعض ما يدور يف املجموعة لبعض معاريف خارج -9  

  املجموعة 

    

      اليئ يف املجموعة كنت أنصح زم-10 

      كنت أتدخل يف حوار بني شخصني -11 

      كنت أنتقد سلوك اآلخرين -12 

      كنت أرفض االلتزام بقرار املجموعة -13  

      كثريا ما تغيبت عن املجموعة -14  

      كنت أنقل بعض األمور عن اآلخرين يف املجموعة-15  
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   )6( ملحق رقم  

  عضاء يف سلوك املرشد استامرة رأي األ

     ال    نعم  العبارات

       يتدخل املرشد للسيطرة عىل أعضاء املجموعة -1

       يزود أعضاء املجموعة بالقدرة عىل رؤية األشياء -2 

       يساعد أعضاء املجموعة عىل البحث عن ما لديهم من مميزات  -3 

      حو قضية ما  يساعدهم املرشد عىل إبراز مفاهيمهم وتصوراتهم ن-4 

       يقدم املرشد بعضا من الثناء واملدح لألعضاء -5 

       يشعر األعضاء نحو املرشد بالصداقة والحب واملودة -6 

       يعرتض املرشد عىل ردود بعض األعضاء -7 

       يساعد أعضاء املجموعة عىل اتخاذ القرار-8 

       يتدخل املرشد يف صنع قرار املجموعة -9 

      هر املرشد مشاعره الخاصة نحو مناقشة موضوع ما  يظ-10 

       يظهر قيمه ومعتقداته نحو موضوع ما -11 

       يشرتك يف الحوار واملناقشة مثله مثل أي عضو -12 

       هو مجرد مرتجم للواقع -13 

       يحب أن يدخل تعبرياته الخاصة يف الحوار -14 

       يعرب عن املودة والقبول والرصاحة -15 

       يتدخل لدى كل أعضاء املجموعة -16 

       يتدخل لدى عضو واحد ميثل رأس املجموعة فقط -17 

       يتميز بشخصية قوية تؤثر عىل حصول األعضاء عىل الخربة -18 

      ) الردود التي تطلب منهم (  يزودهم باالستجابات -19 
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   ) 7( ملحق رقم 

  االستامرة اإلرشادية 

  ) الذهنية والحركية ( اإليجابية لألنشطة 

  

 . كتابة بعض االقرتاحات حول مجال عملك السابق -1

 . ملخص عام لكتاب قرأته يف الحارض أو يف املايض-2

 . توجيه بعض النصائح لشباب اليوم-3

 . كسب صديق جديد -4

 . زيارة صديق حميم لك -5

 . القيام بزيارة صديق أو قريب أو أحد أفراد األرسة -6

 . تلقي املدح أو الثناء عىل يشء ما -7

 . القيام بالتعبري عن رأيك برصاحة نحو قضية ما -8

 . التعبري عن أفضل ما لفت نظرك يف جرائد اليوم -9

  . التعاون مع شخص ما يف عمل مشرتك - 10

 . قضاء بعض الوقت يف االسرتخاء - 11

 ..... ) .ثياب أو غري ذلك  (  القيام برشاء يشء جديد لك - 12

 . التعليق عىل برنامج يف اإلذاعة أو التليفزيون - 13

 . القيام بالسري عىل األقدام مدة معينة - 14

 . التخطيط ملوضوع أو ملرشوع معني جعلك سعيدا - 15

 . املشاركة يف نشاط معني من األنشطة االجتامعية - 16

  .ك بشأنها  تسجيل رأيك بالنسبة لدور املسنني ونظمها واقرتاحات- 17
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   ) 8( ملحق رقم 

  جدول الرؤية الذاتية اليومي 

  ملالحظة وتقييم ومكافأة الفرد لسلوكه الخاص 

  

  (                               ) التاريخ (                                     )           اليوم 

   مالحظايت 
  اإليجابية لسلويك

  مالحظايت 
   السلبية لسلويك

  تقييمي 
  لهذه امللحوظات 

  مكافأيت لنفيس

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــبة   بالنـس
  للملحوظات

   أرى أن أكافئ 
  :   نفيس ب 
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  فهرس املحتويات 
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  7  مقدمة

  13  الدراسة النظرية :األولالباب 

  15  إلرشاد النفيسمقدمة حول التوجيه وا :األولالفصل 

  Guidance  17:    التوجيه

  17  تعريف التوجيه

  17  التوجيه يف حياة األفراد

  17  أهمية التوجيه

  18  التوجيه املهني 

  19  التوجيه الرتبوي 

  20  التوجيه واإلرشاد 

  21  الفروق األساسية بني التوجيه واإلرشاد النفيس

  21  فسعالقة التوجيه واإلرشاد النفيس بعلم الن

  22  تطور مفهوم اإلرشاد

  26  تعريف اإلرشاد النفيس

  29  أهداف اإلرشاد النفيس

  32  اإلرشاد النفيس والعالج النفيس

  34  أبعاد عملية اإلرشاد النفيس

  34  املستفيدون من عملية اإلرشاد النفيس: أوالً

  35  أهداف عملية اإلرشاد النفيس: ثانيا

  35  يف تحقيق العملية اإلرشاديةاألساليب املستخدمة : ًثالثا

  35  العملية اإلرشادية والعالقة اإلرشادية

  36  الجو النفيس يف الجلسة اإلرشادية

  37  مراحل العملية اإلرشادية

  39  الجانب األخالقي يف اإلرشاد النفيس

  40   املرشد–املدرس 

  43  املقابلة اإلرشادية : الثاينالفصل 

  45 تعريف املقابلة اإلرشادية
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  46  اع املقابالت اإلرشاديةأنو

  48  أهمية املقابلة اإلرشادية

  48  أهداف املقابلة اإلرشادية

  49  إجراءات املقابلة اإلرشادية

  49  اإلعداد املسبق للمقابلة* 

  50  بداية املقابلة* 

  50  توجيه األسئلة من جانب املرشد* 

  51  تسجيل املقابلة اإلرشادية* 

  52  إنهاء املقابلة* 

  52  تبارات خاصة باملقابلة اإلرشاديةاع

  54  مميزات املقابلة اإلرشادية

  54  عيوب املقابلة اإلرشادية

  55  بعض فنيات املقابلة اإلرشادية

  55 اإلنصات الجيد. 1

  56 االستيعاب الجيد لكل ما يقوله املسرتشد. 2

  56 إلقاء األسئلة من جانب املرشد. 3

  56 سرتشدفنية الجلوس يف مواجهة امل. 4

  59 مهارة دراسة الحالة: الثالث الفصل 

  61  مقدمة

  61 تعريف دراسة الحالة

  62 تاريخ الحالة

  63 مؤمتر الحالة

  63 أهداف دراسة الحالة

  64  أهمية دراسة الحالة

  65 العقبات التي تواجه دراسة الحالة

  66 أصحاب املشكالت التي تتطلب دراسة الحالة

  67 مصادر اكتشاف الحالة

  67  ادر جميع املعلومات لدراسة الحالةمص

  68 عوامل نجاح دراسة الحالة

  69 تأثر املرشد النفيس باالتجاه الذي يعتنقه
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  70 خطوات دراسة الحالة

  71 بعض التساؤالت حول دراسة الحالة

  73 منوذج مقرتح لتصميم كتابة التقرير النفيس عن الحالة

  74 مزايا وعيوب دراسة الحالة

  76 مناذج استامرات دراسة الحالةبعض 

  81  اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي: الرابع الفصل 

  83  تعريف اإلرشاد النفيس الجامعي والعالج الجامعي

  84  ملحة تاريخية عن اإلرشاد النفيس الجامعي

  86  الجامعة اإلرشادية

  87  تكوين الجامعة اإلرشادية

  88  تصنيف الجامعات

  89  امعات اإلرشاديةدور املرشد يف تكوين الج

  90  بعض فنيات اإلرشاد النفيس الجامعي

  90  )السيكودراما(التمثيل النفيس املرسحي : أوالً

  92  أسلوب املحارضات: ًثانيا

  93  أسلوب املناقشة الجامعية: ًثالثا

  93  تحليل بعض خربات التعامل مع اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي

  95  الج النفيس الجامعيمميزات وعيوب اإلرشاد والع

  99  شخصيات ساهمت يف التوجيه واإلرشاد النفيس : الخامس الفصل 

  Sigmund Freud (1856 – 1939 102  (سيجموند فرويد

  Frank Parsons (1854 – 1908)   105فرانك بارسونز 

  Edmund G. Williamson (1900 – 1979  107 ( ادموند وليمسون

  Carl Rogers  109كارل روجرز  

  George Kelly (1905- 1967  111  ( كيىلجورج 

  Albert Ellis  113ألربت إليس 

  Julian B. Rotter  115روتر  . جوليان ب

  Fredrick H. Kanfer (1925 – 2002   117(فردريك كانفر 

  120    حتى اآلن– Elbert Bandura (1925(الربت باندورا 

  Viktor Frankl (1905 – 1997   121(فيكتور فرانكل 

  123  بعض نظريات اإلرشاد والعالج النفيس :السادسالفصل 
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  127 مقدمة حول النظرية يف اإلرشاد النفيس

  130  )سيجموند فرويد(التحليل النفيس  * 

  130  اإلطار الفلسفي لنظرية فرويد

  130  الغرائز

  131  تركيب الشخصية عند فرويد

  133  الشعور والالشعور وما قبل الشعور

  133  يسمراحل النمو النفيس الجن

  134  ديناميات الشخصية وسوء التوافق

  136  ميكانزمات الدفاع

  137  أساليب العالج والتحليل النفيس

  141  من خالل التحليل النفيس" فرويد"إسهامات 

  142  عيوب التحليل النفيس

  142  )كارل روجرز(العالج املتمركز حول الحالة 

  142  تصورات هذه النظرية

  143  "روجرز "القضايا التي عرضها

  146  تصور النظرية يف الشخصية

  146  نظرية الشخص األكرث فاعلية 

  147  العملية اإلرشادية

  148  " روجرز"الذات عند 

  149  مميزات النظرية

  149  انتقادات وجهت لهذه النظرية

  151  )ألربت إليس(العالج السلويك االنفعايل العقالين 

  151  ملحة تاريخية

  152  فروض التي تقوم عليها نظرية إليسالتصورات وال

والـتـي ـتـؤدي إىل " إـلـيس"بـعـض األفـكـار ـغـري العقالنـيـة الـتـي أوردـهـا 

  االضطرابات
153  

  155  يف نظرية " إليس " وجهة نظر 

  158  العملية اإلرشادية عند إليس

  REBT  158اسرتاتيجية املعالج يف 

  158  خطوات العالج النفيس عند إليس

  159  "إليس "  السلويك االنفعايل العقالين عند أهداف العالج
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  160  املآخذ عىل هذه النظرية

  161  )جوليان روتر(نظرية التعلم االجتامعي 

  161  مقدمة

  161 "روتر"ماذا يعنى التعلم االجتامعي يف نظرية 

  162  "روتر " الفكرة الرئيسية يف نظرية 

  162  مبادئ هذه النظرية

  164  املوقف النفيس

  165  "روتر " تقويم سلوك الفرد يف نظرية 

  165  التوقعات املعممة 

  166  وجهة الضبط 

  168  طبيعة التعزيز

  168  السلوك غري املتوافق ونظرية التعلم االجتامعي

  168  القيم التي يجب أن يلتزم بها املعالج

  169  املرض النفيس والعالج   

  169  التوقعات

  170  قيمة التعزيز

  171  ة وتعليقخالص

  172  )فيكتور فرانكل(نطرية العالج باملعنى الوجودي 

  172  التطور التاريخي

  174  طبيعة الشخص

  175  اإلرشاد باملعنى

  176  العالج باملعنى الوجودي والتحليل الوجودي

  176  )الروحي(أسس العالج باملعنى الوجودي 

  178  طرق إيجاد املعنى

  179  لنفيسالعالج باملعنى والتحليل ا

ـنـواحي االـخـتالف ـبـني الـعـالج ـبـاملعنى الوـجـودي الروـحـي، والتحلـيـل 

  الوجودي
179  

  180  الفراغ الوجودي واإلحباط الوجودي

  182  عصاب القلق

  183  الوسواس القهري

  183  االكتئاب
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  183  الفصام

  184  )الروحي(فنيات العالج باملعنى الوجودي 

  184   املقصد املتناقض-1

  185  )تشتيت الفكر(التفكري  رصف -2

  182   الحوار السقراطي-3

  186  )الروحي(دور املعالج باملعنى الوجودي 

  187  خالصة وتعقيب

  189  الدراسة التطبيقية : الثاين الباب 

  191  برنامج مجموعات املواجهة لتحسني مفهوم الذات لدى املسنني : السابعالفصل 

  193  مقدمة حول الربامج اإلرشادية

  193   النفيسأهداف برامج اإلرشاد

  194  برنامج مجموعات املواجهة لتحسني مفهوم الذات لدى املسنني

  195  األساس النظري للربنامج

  195  نشأة وماهية هذا األسلوب

  197  ماذا يحدث يف مجموعات املواجهة؟

  200  أهدف الربنامج

  200  خصائص الربنامج

  201  املستفيدون من هذا الربنامج

  202  ) جلساتعرش(جلسات الربنامج 

  214  عقبات قابلت الباحث يف هذا الربنامج

  217  توصية الباحث

  219  برنامج التحكم الذايت لتحسني مفهوم الذات لدى املسنني: الثامن الفصل 

  212 اإلرشاد النفيس عن طريق التحكم الذايت  

  212  تعريف التحكم الذايت

  222  أساليب التحكم

  222  )ركانف(منوذج التحكم الذايت يف السلوك 

  223   املراقبة الذاتية -1

  223   التقييم الذايت-2

  225   التدعيم الذايت-3

  226  استخدام أسلوب التحكم الذايت يف عالج مشكالت املسنني
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  226  هدف الربنامج

  226  خصائص الربنامج

  227  لربنامجاملستفيدون من هذا ا

  227  وهي عبارة عن تسع جلسات: جلسات الربنامج

  269  خالصة وتعقيب

  271  توصية الباحث

  273  الربامج اإلرشادية املدرسية: الفصل الثامن 

  275 تعريف اإلرشاد النفيس املدريس

  276  املرشد النفيس املدريس

  276  الحاجة إىل مرشد نفيس مدريس يف مدارسنا

  277  ملرشد النفيس املدريس يف املدرسة االبتدائيةالحاجة إىل ا

  278  )املتوسطة(الحاجة إىل املرشد النفيس املدريس يف املدرسة اإلعدادية 

  278  الحاجة إىل املرشد النفيس املدريس يف املرحلة الثانوية

  279  الخصائص التي يجب أن يتحىل بها املرشد النفيس املدريس

  280  الخصائص النفسية

  280  خصائص األخالقيةال

  280  الخصائص الشخصية

  280  خصائص املرشد النفيس املدريس الفعال

  281  إعداد املرشد النفيس املدريس

  284  ماذا نريد من املرشد النفيس املدريس؟

  287  برنامج اإلرشاد النفيس املدريس

  287  تعريف الربنامج اإلرشادي النفيس املدريس

 تراعيهـا لجنـة وضـع الربنـامج اإلرشـادي بعض األسـس التـي يجـب أن

  النفيس واملدريس
288  

  289  برنامج رابطة مونتانا للمرشد النفيس املدريس

  290  مرحلة التخطيط. 1

  293  مرحلة التصميم. 2

  294  مرحلة التنفيذ. 3

  294  مرحلة التقييم. 4

  296  صورة أخرى من تخطيط وتصميم برنامج اإلرشاد النفيس املدريس
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  296  مقدمة

  297 خطوات تخطيط وتصميم الربنامج اإلرشادي املدريس

  297  تحديد الفئة املستفيدة من الربنامج. 1

  297  مناقشة ميزانية الربنامج. 2

  297  تحديد أهداف الربنامج. 3

  297  تحديد الوسائل واألساليب التي تحقق األهداف. 4

  298  تحديد الخدمات التي يقدمها الربنامج. 5

  298  تحديد الهيكل اإلداري للربنامج. 6

  299  مرحلة التنفيذ. 7

  299  تقييم الربنامج. 8

  301  فوائد الربنامج اإلرشادي املدريس

منوذج مقرتح لتدخل املرشد النفيس املدريس ملواجهـة بعـض املشـكالت 

  الطالبية الشائعة
302  

  302  انخفاض تقدير الذات. 1

  303  القلق. 2

  304  األكادميي املنخفضالتحصيل . 3

  306  الخجل. 4

  307  بعض الدراسات الحديثة حول اإلرشاد النفيس املدريس

  308  قراءات إضافية يف موضوع برامج اإلرشاد النفيس املدريس

  309  املراجع

  309  املراجع العربية: أوالً

  312  املراجع األجنبية: ًثانيا

  317  املالحق

  327  الفهرس واملحتويات
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