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مقدمة

يف  الطالبي  املر�سد  به  ي�سطلع  الذي  الفعال  الرتبوي  الدور  اأهمية  اجلميع  على  يخفى  ل        
ال�سعوبات  على  الرتبوي  البل�سم  ي�سع  الذي  الطبيب  ذلك  هو  الطالبي  فاملر�سد   , الرتبوي  امليدان 
احلقيقة  الو�سل  حلقة  يكون  الذي  الرتبوي  املعالج  اأنه  كما  الطالب   منها  يعاين  التي  وامل�سكالت 
اأنه  على  التعليم  يف  يعرف  الطالبي  والإر�ساد  فالتوجيه  الطالب,  وبني  ككل  التعليمي  النظام  بني 
م�سكالته  ويحل  قدراته  ويعرف  �سخ�سيته  يفهم  لكي  الطالب  م�ساعدة  اإىل  تهدف  منظمة  عملية 
والجتماعي  واملهني  والرتبوي  النف�سي  التوافق  حتقيق  اإىل  لي�سل  الإ�سالمية  التعاليم  اإطار  يف 
ال�سعودية. العربية  اململكة  يف  للتعليم  العامة  الأهداف  اإطار  يف  اأهدافه  حتقيق  اإىل  ي�سل  وبالتايل 

ومن خالل ما �سبق يتفق امل�ستغلون بالتوجيه والإر�ساد على اأن املر�سد الطالبي بحاجة كبرية للتعرف 
على النظريات التي يقوم عليها التوجيه والإر�ساد وذلك يعود لأهمية تطبيقها اأثناء املمار�سة املهنية 
للعمل الإر�سادي حيث اأن هذه النظريات متثل خال�سة ما قام به الباحثون يف جمال ال�سلوك الإن�ساين 
والتي و�سعت يف �سكل اإطارات عامه تبني الأ�سباب املتوقعة للم�سكالت التي يعاين منها امل�سرت�سد كما 
تر�سد الطرق املختلفة لتعديل ذلك ال�سلوك وما يجب على املر�سد القيام به لتحقيق ذلك الغر�ض .

   
اإن درا�سة هذه النظريات تعطي ت�سورًا للدور الذي يجب على املر�سد القيام به , فالنظرية التي ميار�ض 
املر�سد عمله يف اإطارها حتدد بدرجه كبرية �سلوكه يف العملية الإر�سادية , كما اإن النظريات يف التوجيه 
الإر�سادي تعطي �سورًا عن ال�سخ�سية وخ�سائ�ض النمو الإن�ساين ومراحله وم�سكالته فاإن على املر�سد 
الطالبي اأن ي�ستفيد منها يف ممار�سة عمله املهني املتخ�س�ض مبا ل يتعار�ض وعقيدته وقيمه واآداب جمتمعه . 

وقد مت  انتقاء اأكرث هذه النظريات عالقة وا�ستخدامًا باملجال املدر�سي  حيث روعي يف عر�سها تو�سيح 
واقع  من  الأمثلة  بع�ض  لتحمل  العلمية  وتطبيقاتها  نظرية  كل  عليها   تقوم  التي  لالأفكار  مف�سل  
واأ�ساليب  وفنيات  نظريات  من  امل�سكلة  مع  يتنا�سب  ما  الطالبي  املر�سد  ليختار  الإر�سادية  املمار�سة 

اإر�سادية ليتعامل بها مع امل�سرت�سد.
  

العالج  , ونظرية   "Carl Rogers" كارل روجرز (  الذات ل)  التي عر�سها هي نظرية  والنظريات 
العقالين النفعايل ال�سلوكي ل) اآلربت اإلي�ض( "Albert Ellis" , والنظرية ال�سلوكية ل ) فريدريك 
."William Glasser  " ) ويليام جال�سر ( ونظرية العالج بالواقع ل , " Frederic Skinner " ) سكيرن�
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أواًل: العالج المتمركز حول الشخص ) نظرية الذات (
Person Centered Therapy

�ساحب هذه النظرية يف الإر�ساد والعالج  النف�سي هو عامل  النف�ض ال�سهري كارل روجرز )1987-1902( 
 Non - directiv counseling وقد اأرتبط ا�سم كارل روجرز بظهور ما عرف بالإر�ساد غري املبا�سر
 client centered therapy العميل    حول  املتمركز  العالج  با�سم  ليعرف  بعد  فيما  تطور  والذي 
Person centered therapy وخالفًا ال�سخ�ض  املتمركز حول  العالج  ما يطلق عليه:  اآخر  وكان 
ملا هو �سائع يف جمال الإر�ساد والعالج النف�سي من ن�ساأة كثري من النظريات على اأيدي اأطباء نف�سانيني

فاإن العالج املتمركز حول ال�سخ�ض قد جاء على يد متخ�س�ض يف علم النف�ض.

فاإن نظرية روجرز ترتبط بالجتاه الوجودي يف علم  النف�ض فهي : تعتمد على اجلوانب الظواهرية  
الفعل  حلظة  يف  ال�سخ�ض  يعاينها  التي  اخلربات  من  جمموعة  من  الظاهري  املجال  يتكون  حيث 
يعرفه   اأن  فقط  للفرد  ميكن  الذي  املرجعي  الإطار  وهو  الع�سوي  الكائن  داخل  يجري  �سيء  كل  و 
.phenomenological حيث يركز روجرز ب�سكل كبري على خربات الأ�سخا�ض وم�ساعرهم وقيمهم..

ولقد جنح كارل روجرز يف تكوين طريقة العالج غري مبا�سرة, حيث طورها من خالل عمله مع املر�سى 
وقد لقت هذه الطريقة ترحيبًا واإقباًل كبريين بني املر�سدين واملعاجلني النف�سيني, وقد غري روجرز 
مبجموعات مفاهيمه  طور  اأن  بعد  ال�سخ�ض  حول  املتمركز  العالج  لت�سبح  العالج  يف  طريقته  ا�سم 

املواجهة, والعالج الأ�سري, ونظرية للتعليم.

- النظرة لإلنسان :
يرى  العالج املتمركز حول ال�سخ�ض اإن الب�سر : عقالنيون, اجتماعيون, يتحركون لالأمام وواقعيون. 
احدًا  روجرز  يعترب  والتي  عمومًا  الإن�سانية  املدر�سة  بها  تتميز  لالإن�سان  الإيجابية  النظرة  وهذه 

موؤ�س�سيها.
ولقد تطورت وجهة النظر هذه حول الإن�سان من واقع اخلربة يف عملية العالج النف�سي, حيث تظهر 
لي�ست  هذه  ولكن  وغريها,  والعدوانية  الغرية  وانفعالت  للمجتمع  امل�سادة  النفعالت  العالج  اأثناء 
انفعالت تلقائية ينبغي �سبطها, واإمنا هي ردود فعل ناجتة عن اإحباط دوافع اأكرث اأهمية منها وهي

دوافع احلب والنتماء والأمن وغريها.
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فاإن  الإندفاعية   من  يتحررون  وعندما  بهم,  الوثوق  وميكن  بناءون,  متعاونون,  بطبيعتهم  الب�سر  اإن 
ا�ستجاباتهم تكون اإيجابية ومتقدمة لالأمام  وبناءة, وحينئذ ل تكون هناك حاجة لالن�سغال ب�سبط 
مقابل  يف  للحاجات  توازنًا  حمدثة  ذاتيًا  تنظم  �سوف  لأنها  للمجتمع,  وامل�سادة  العدوانية  دوافعهم 
عدواين. فعل  رد  اأي  مع  تتوازن  �سوف  املثال  �سبيل  على  وال�سداقة  للحب  فاحلاجة  البع�ض,  بع�سها 

عدم  يف  ت�سهم  التي  العوامل  تلك  وعي  عن  ويخربوا  يعا�سروا  اأن  اأمكانية  لديهم  كاأفراد  والب�سر 
توافقهم, كما اأن لديهم الإمكانية وامليل اإىل البتعاد عن حالة عدم التوافق والقرتاب يف حالة من 
التوافق النف�سي, وهذه الإمكانيات وهذا امليل ميكن اأن ينطلق يف اإطار عالقة تت�سم باخل�سائ�ض التي

تت�سم بها العالقة الإر�سادية اأو العالجية.

النف�سي  العالج  لأن  وذلك   ,Self-Actualization الذات  حتقيق  نحو  امليل  هو  التوافق  اإىل  امليل  اإن 
يعترب يف الواقع حتريرًا لطاقة موجودة فعاًل يف الفرد, فالفرد كما يقول روجرز) لديه طاقة يوجه 
اأو  ال�سروط  هذه  مثل  غياب  ويف  وحمددة.  معينة  �سروط  تتوافر  اأن  ب�سرط  ذاته  وي�سبط  وينظم 
الظروف conditions ي�سبح الفرد يف حاجة اإىل اأن يكون هناك �سبط وتنظيم من خارجه(, وعندما 
نتيح للفرد ظروفًا معقولة للنمو فاإنه �سينمى طاقته ب�سكل بناء متامًا. وي�سبه روجرز تنمية الفرد 
بالطاقة. بنف�سها  وتزويدها  املنا�سبة,  الظروف  لها  تهياأ  عندما  البذرة  بنمو  احلالة  هذه  يف  طاقته 

اإن املبادئ الأ�سا�سية التي توجه عمل املر�سد اأو املعالج يف اإطار نظرية العالج املتمركز حول ال�سخ�ض 
واحرتامه لقيمته واأهميته كاإن�سان, وهي نظرية اإيجابية يف عمومها.

ومن اخل�سائ�ض التي يراها روجرز يف الب�سر اأنهم كائنات تعاي�ض اخلربة-مبعني اأن لهم م�ساعر واأفكار 
واإيرادات وتطلعات, ويرى اأن لب قيمة حياة الإن�سان يكمن يف هذه اخلا�سية التي ميار�سها ال�سخ�ض 
اأكرث  الب�سر  اأن  يرى  فهو  الذهنية,  طاقته  من  تعقاًل  اأكرث  الإن�سان  اأن  روجرز  يرى  كذلك  داخله,  من 
اأفكارهم ال�سعورية, وعندما يت�سرف الب�سر دون  اأكرث تعقاًل من  تعقاًل من قدراتهم الذهنية وكذلك 
اإندفاعية non - efensively وب�سكل جيد, فاإنهم يثقون يف ردود الفعل ال�سادرة عن الكائن الع�سوي 
وحد�سه. الواعي  التفكري  عن  ينتج  عما   ) حد�سية  كونها  رغم   ( اأف�سل,  اأحكام  عنه  ينتج  مما  ككل 
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- نظرية الشخصية :

أواًل : بنية الشخصية : 

نحو  اهتمامه  توجيه  مركزًا  ال�سخ�سية  ببنية  املت�سلة  اجلوانب  على  كثريًا  يركز  ل  روجرز  اأن  رغم 
اأ�سا�سيني ميثالن ال�ساقني الذين ترتكز عليهما منو وتطور ال�سخ�سية, فاإنه ميكن التعرف على كونني 

 . self والذات organism نظرية روجرز وهما الكائن الع�سوي 

أواًل : الكائن العضوي :

من الناحية النف�سية ) ال�سيكولوجية( فاإن الكائن الع�سوي هو حمور للخربات وت�ستمل اخلربة على 
املجال  للخربة  الكلية  هذه  ومتثل  حلظة  اأي  يف  الع�سوي  الكائن  داخل  ويجري  للوعي  يتاح  �سي  كل 
للفرد, واملجال الظواهري هو الإطار املرجعي الذي ميكن للفرد   phenomenological الظواهري 
اأن يعرفه ول ميكن اأن يعرفه �سخ�ض اآخر على الإطالق اإل من خالل ال�ستنتاج القائم على امل�ساركة 
empathy, وتتوقف على املجال الظواهري ) احلقيقة الذاتية للفرد ( كيفية �سلوك الفرد, ولي�ض

 على الظروف املنبهة )احلقيقة اخلارجية اأو املو�سوعية(.

الوعي  اأو  فال�سعور   field of consciousness ال�سعوري  للمجال  لي�ض مماثاًل  الظواهري  واملجال 
من  نقطة  اأي  عند  يكون  فهو  الظواهري  املجال  اأما  خرباتنا  من  لبع�ض  ترميز  عملية  على  ي�ستمل 
الزمن من اخلربات الواعية  واخلربات غري واعية  وميكن للكائن الع�سوي – على اأي حال – اأن يتميز 
subception ال�ست�سعار  ا�سطالح  احلالة  هذه  على  روجرز  ويطلق  الرمزية   للخربة  وي�ستجيب 

وذلك نقاًل عن ماكلريي ولزارو�ض .

منا�سب,  ب�سكل  يت�سرف  ل  الفرد  فاإن  احلالة  هذه  ويف  بدقة,  ترمز  ل  فاخلربة  الأحيان  بع�ض  ويف 
وعمومًا فان الأفراد مييلون اإىل م�ساهاة خرباتهم املرمزة مع العامل الواقعي, وهذا الختبار للواقع 
reality testing يزود الفرد مبعلومات موثوق بها عن العامل بحيث ميكن للفرد اأن يت�سرف بواقعية, 
ورغم ذلك فاإن بع�ض الإدراكات تظل دون اختبار اأو يتم اختبارها بطريقة غري منا�سبة, وبذلك فاإن 
اخلربات التي مل تخترب قد جتعل ال�سخ�ض ي�سلك بطريقة غري واقعية وقد توؤدي اإىل �سرر لنف�سه.
اأن يكون اأن النا�ض لبد  , فاإنه من الوا�سح  اأن روجرز ل يتعامل مع الواقع ال�سحيح  وعلى الرغم من 
لديهم  ت�سور ما عن املعيار اخلارجي اأو عن املعيار ال�سخ�سي للواقع )معيار مو�سوعي (, اأو مبعنى اآخر 
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حول الواقع احلقيقي, و اإل فاإنهم ل ي�ستطيعون اختبار ال�سور الداخلية ) الذاتية اأو ال�سخ�سية( 
للواقع يف مقابل ال�سور اخلارجية ) املو�سوعية(.

الذي يعترب متثياًل  ال�سخ�سي  الت�سور  اأو يفرقوا بني  اأن مييزوا  �سوؤال عن كيف لالأفراد  لنا  هنا يربز 
غري �سحيح للواقع وبني الت�سور ال�سحيح ؟. ما الذي ميكن النا�ض من الف�سل بني احلقيقة والوهم يف 

. phenomenology عاملهم ال�سخ�سي ذلك هو التناق�ض الكبري الذي تواجهه الظواهرية

يعاي�سه  اأو  يخربه  فالذي  الظواهرية,  للمفاهيم  املت�سدد  الإطار  برتك  التناق�ض  هذا  روجرز  يحل 
الفرد اأو يفكر فيه ل يعترب واقعًا, اأي ل ميثل الواقع بالن�سبة للفرد, اإمنا يعترب فر�سًا تقريبًا حول 
الواقع, فر�سًا ميكن اأن يكون �سحيحا اأو ل يكون, وبذلك فاإن الفرد يعلق حكمه عن مدى �سحة الفر�ض 
حتى ي�سع هذا الفر�ض مو�سع الختبار. ما هو هذا الختبار؟ اإن الختبار ي�ستمل على متحي�ض مدى 
�سحة البيانات التي ي�ستقبلها الفرد التي بنى عليها فر�سه, ميح�سها مع غريها من م�سادر املعلومات.

اإىل  ي�سيف  اأن  يود  الذي  بال�سخ�ض  لذلك  مثاًل   hall & lindzy   )1978( ولندزي  هول  ي�سرب 
وقد  فلفاًل,  حتتوي  والثانية  امللح  حتتوى  اأحداهما  متماثلتان  زجاجتان  واأمامه  امللح,  بع�ض  طعامه 
يعتقد الفرد اأن الزجاجة ذات الثقوب الوا�سعة هي التي حتتوى على امللح ورغم ذلك فقد يخترب هذا 
الفر�ض بو�سع قلياًل من الزجاجة على يده فاإذا كانت الذات بي�ساء ولي�ست �سمراء فاإنه يطمئن اإىل 
اأنه ملح, وقد يكون ال�سخ�ض اأكرث حذرًا فيتذوق قلياًل من امل�سحوق باعتبار اأنه قد يكون فلفل اأبي�ض, 
اأو فرو�سه يف مقابل جمموعة من البيانات احل�سية ومبعنى  اأرائه  اأن الفرد يخترب  والذي حدث هنا 
اآخر فاإنه يقوم باختبار املعلومات الأقل تاأكيدًا مب�ساهاتها مع اجلوانب املعرفية لديه, وبالطبع فاإن 
ال�سخ�ض يتقبل خرباته كتمثيل �سادق  فاإن  املثال ي�سور حالة منوذجية, ويف كثري من احلالت  هذا 
للواقع, ويخفق يف اأن يتعامل مع هذه اخلربات على اأنها فرو�ض حول الواقع ونتيجة لذلك فاإن الفرد

قد ينتهي  مبجموعة من الت�سورات اخلاطئة حول نف�سه وحول العامل اخلارجي.

وقد راأى روجرز اأن ال�سخ�ض املتكامل the whole person هو الذي لديه انفتاح تام على البيانات 
التي يعاي�سها  من خربة  داخلية ) الذاتية( والبيانات التي يح�سل عليها من البيئة اخلارجية اأي من

معاي�سة العامل اخلارجي  ) املو�سوعية (.
اإن الطفل يدرك اخلربة كواقع, وهو يولد مزودًا مبيل فطري لتحقيق الكائن املوجود بداخله, و�سلوك 
تعرب  والتي  ذاته  لتحقيق  حاجته  اإ�سباع  نحو  يوجه  فهو  غاية,  نحو  موجها  اأي  غائيا-  يكون  الطفل 
املدرك. واقعه  مع  بالتفاعل   ) راأي روجرز  الطفل ) يف  بها  يولد  التي  والوحيدة  الأ�سا�سية  احلاجة 
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اأنها  الطفل يت�سرف ككل منظم, ويتم تقومي اخلربات واحلكم عليها على  اأن  التفاعل جند  ويف هذا 
موجبة اأو �سالبة من خالل عملية التقومي التي يقوم بها الكائن الع�سوي املوجود داخل الطفل حيث 
لتحقيق  الفطري  امليل  هذا  على  حتافظ  اخلربات  هذه  كانت  اإذا  ما  هو  واحلكم  التقومي  معيار  يكون 
الذات, ويتجه الطفل اإىل اخلربات التي حت�سل على تقدير موجب بينما ين�سرف عن تلك اخلربات

التي حت�سل على تقدير �سالب.

The Self : ثانيًا: الذات

من  جانب  ي�سبح   ) الذات  حتقيق  نحو  امليل  من  جزءا  يعترب  الذي   ( التمايز  نحو  للميل  نتيجة 
مع  الفرد  تفاعل  خالل  ومن  الذاتية.  اخلربة  ويف  الوعي  يف   ) الظواهري  املجال   ( الفرد  خربة 
اإىل  توؤدي  الذاتية  اخلربة  فاإن  حميطه,  يف  واملوجودين  حياته  يف  الأهمية  ذوي  الأ�سخا�ض 
.) فعاًل  الفرد  يعي�سه  الذي  اأي   ( اخلربة  جمال  يف  مـدرك  ك�سيء   Self concept للذات  مفهوم 

ومفهوم الذات concept Self اأوبنية الذات self structure  كما يراه روجرز هو:
) مفهوم اأو ت�سوير ج�سطلتي ) كلى ( منظم يتكون من اإدراكات الفرد عن ذاته مبفردها, كما يعرب عنها 
�سمري املتكلم الفاعل اأنا " I " اأو لذاته يف عالقتها بالأ�سخا�ض الآخرين والأ�سيـاء املـجودة يف البيئة 
" – بالإ�سافة   Me "  " اأنا  للدللة على   " املفعول  اأي عالقتها باحلياة (, كما يعرب عنها �سميـر   (

اإىل القيم ) الأحكام ( املت�سلة بهذه الإدراكات.

اأنه ميكن ا�ستح�ساره  ومفهوم الذات ل يكون دائمًا يف الوعي, ولكنه يكون دائمًا متاحًا للوعي مبعنى 
من  اأكرث  عملية  وميثل  جامد  غري  مرن  �سيء  اأنه  على  الذات  ملفهوم  وينظر  ال�سعور(,   ( للوعي 
                                                specificentity" حمددة  كخا�سية  نراه  اأن  ميكن  زمنية  نقطة  اأي  عند  ولكنه  �سمة,  كونه 
على  وحكمه  تقوميه  مع  جنب  اإىل  جنبًا  نف�سه  عن  الفرد  يكونها  �سورة  مبثابة  هو  الذات  مفهوم  اإن 
وعلى  الذكاء  حيث  من  املتو�سط  من  انه  على  ذاته  الفرد  يدرك  قد  املثال  �سبيل  وعلى  ال�سورة,  هذه 
اأنه طالب متميز يف كل املقررات الدرا�سية فيما عدا الريا�سيات, وعلى اأنه يحب العمل اليدوي, واأنه 
هذه  من  �سفة  لكل  يعطى  وهو  الخ,  امل�ستقبل  من  يخاف  واأنه  والديه,  من  يخاف  واأنه  والديه  يحب 

ال�سفات وزنا خا�سا بالإيجاب اأو ال�سلب.
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وفيما يلي بع�ض التعبريات التي يعرب بها امل�سرت�سدون يف مواقف الإر�ساد عن ذواتهم :

- اإين اأجيد اإلقاء النكت والتحدث لبع�ض الوقت ولكني يف داخلي اأح�ض بخجل كبري  .
- لقد كنت دائمًا اأبن مطيعا وحمبوبا من والدتي .

يف  للم�ساركة  كبري  مبيل  اأح�ض  ولكني  واجباتي  اأكمل  واأن  درو�سي  اأ�ستذكر  اأن  دائما  بو�سعي   -
    املنا�سبات الجتماعية .

-  قد اأبدو اأمامك هادئًا ولكن الأمور يف داخلي خمتلفة .
اإذا  ولكن  وا�سحًا  وكالمي  مرتفعًا  يكون  �سوتي  فاإن  اأ�سدقائي  من  جمموعة  مع  اأحتدث  عندما   -

    تكلمت مع غرباء فاإن �سوتي ينخف�ض وينتابني خوف �سديد .
-  اإنني �سريع الغ�سب, اأغ�سب لأتفه الأ�سباب .

ويعرف )جير سيلبد( الذات بأنها : 
وخماوفه  واأمانيه  وتطلعاته  ال�سخ�ض  وم�ساعر  اأفكار  من  مركب  اإنها  لل�سخ�ض:  الداخلي  العامل   -
    وتخيالته ونظرته عن ماذا يكون الآن, وماذا كان من قبل, وماذا �سيكون فيما بعد, وكذلك اجتاهاته

    اخلا�سة باأهميته . 

ويورد) زهران ( التعريف التالي لمفهوم الذات :
- مفهوم الذات: تكوين معريف ومتعلم للمدركات ال�سعورية, والت�سورات والتقوميات اخلا�سة بالذات, 
    يبلوره الفرد ويعتربه تعريفا نف�سيا لذاته, ويتكون مفهوم الذات من اأفكار الفرد الذاتية املن�سقة 
العنا�سر  هذه  وت�سمل  اخلارجية,  اأو  الداخلية  لكينونته  املختلفة  العنا�سر  عن  الأبعاد  املحددة    
الفرد لذاته كما  اإجرائيا يف و�سف  الذات كما تنعك�ض  التي حتدد خ�سائ�ض  املدركات والت�سورات     
     يت�سورها هو ) مفهوم الذات املدرك ( perceived self- concept  ( واملدركات والت�سورات التي 
    حتدد ال�سور التي يعتقد اأن الآخرين باملجتمع يت�سورونها والتي يتمثلها الفرد من خالل التفاعل 
واملدركات  )  social self- concept الجتماعي  الذات  مفهوم   ( الآخرين  مع  الجتماعي    
     ideal ) والت�سورات التي حتدد ال�سورة املثالية لل�سخ�ض التي يود اأن تكون ) مفهوم الذت املثايل    

   self- concept   
    ولكي نفهم معنى مفهوم الذات ب�سكل اأف�سل فاإنه ميكن النظر اإليه على اأنه يتكون من عدة اأجزاء .

عملية   اأنها  فيها,  تعي�ض  التي  البيئة  تعك�ض  كونها  من  اأكرث  للفرد  الداخلي  العامل  الذات  وتعك�ض     
     عك�ض للخلفية املت�سلة باخلربات التي عا�سها الفرد, والتي ت�ستمل على ردود الفعل التي ت�سدر عن 

    الآخرين, وفيما يلي مناق�سة ملكونات مفهوم الذات.
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The Real Self  : الذات الحقيقية
تعترب الذات احلقيقة, قبل اأو مركز مفهوم الذات, وهي تعني ما يكونه هذا الفرد فعــاًل ) ماذا يكون ؟ (
فاإنه  الت�سويه  لهذا  ونتيجة  باآخر,  اأو  ب�سكل  احلقيقي  الواقع  ي�سوهون  الأفراد  فاإن  عامة  وب�سفة 
غالبًا ما ي�سبح من امل�ستحيل اأن نزيح الغطاء عن الذات احلقيقة, ومن هنا فاإن الذات احلقيقة للفرد

هي من علم اهلل وحده ولي�ض من ال�سهل على الب�سر اأن يعرفوه.

Perceived Self الذات كما تراها الذات: الذات المدركة
ينمو  اجلانب  وهذا  ذاته  ال�سخ�ض  يرى  بكيف  يت�سل  عليه  التعرف  يف  اأ�سهل  الذات  من  جانبًا  اإن 
الذات  فاإن  ومقبول  حمبوبا  الفرد  كان  فاإذا  البيئة,  ومع  اآخرين  اأنا�ض  مع  تفاعالت  خالل  من 
مفهوم لأن  هامًا  تطورًا  هذا  ي�سبح  له,  قيمة  ل  اأو  له  اأهمية  باأل  ما  فرد  تعلم  واإذا  ذلك,  ترى 

الذات يحافظ على الذات.

Social Self الذات كما يراها اآلخرون: الذات االجتماعية
الفرد  فاإن  الأحيان  معظم  ويف  خا�سة,  بطريقة  به  يفكرون  اأنهم  على  الآخرين  الفرد  يدرك 
الداخلية  ال�سراعات  وتن�ساأ  الآخرين.  جانب  من  التوقعات  هذه  م�ستوى  اإىل  يعي�ض  اأن  يحاول 

عندما يكون هناك فجوة بني الذات املدركة والذات الجتماعية. 

Ideal Self : الذات المثالية
اإن الأفراد لهم طموحات وغايات يتطلعون اإىل حتقيقها, وهذا هو اجلانب املثايل من الذات وهو الذي 
يدمج الأدوات والتطلعات ليعطى للفرد وجهه حلياته. وتعك�ض الذات املثالية ما يود املرء اأن يعلمه 
ويكون الفرد يف حالة �سحية عندما ل يكون هناك اختالف اأو فرق كبري بني الذات املثالية, وما يكون 
بو�سع الفرد اأن يفعله اأو يقوم به فعاًل. ومبعنى اآخر فاإن املثاليات التي يكونها الفرد ينبغي اأن تكون 

يف حدود املمكن.
يف  تبداأ  املثالية  الذات  اإن   havighurst, et al  )  1946  ( وزمالئه  ويقرر)هافجور�ست) 
املتاأخرة  املراهقة  حتى  التطور  يف  وت�ستمر  والديه,  منوذج  مع  التطابق  يبداأ  عندما  الطفولة 
ومرموق  متميز  �ساب  �سكل  يف  ت�سويرها  ميكن  التي  املرغوبة  ال�سمات  من  مركبًا  فتكون 
يكونه. لن  يتطلع  الذي  لالإن�سان  تخيلي  �سكل  يف  تكون  رمبا  اأو  الجتماعية  الناحية  من 
�سديد  احلالت  يف  حتى  اأنه   schuidt& truax  )  1968  ( وترواك�ض  �سكولدك  ويرى 
التوافق  من  درجة  لأح�سن  قربًا  اأكرث  تكون  املثالية  ذواتهم  حول  هوؤلء  مفاهيم  فاإن  ال�سطراب 
هامة  طاقة  املثالية  الذات  مفاهيم  ومتثل   ,) املدركة  الذات   ( الراهنة  الذات  مفاهيم  عن 

ت�ستخدم يف الإر�ساد حول ال�سخ�ض .
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نمو الشخصية : 
الفرد  وي�ستخدم  �سلوكه,  يوجه  الذي  هو  امليل  وهذا  ذاته,  لتحقيق  طبيعي  ميل  ولديه  الفرد  يولد 
كيانه الع�سو ي الداخلي يف احلكم على اخلربات فيما اإذا كانت حمققة للذات اأم ل, ويف بداية حياة 
الع�سوية مثل  اإ�سباعه حلاجة   الع�سوي وحتقق ذاته من واقع  فاإن ذاته تنح�سر يف اجلانب  الطفل 
خربات  من  جزء  يتمايز  حوله  من  للحياة  مالم�سته  منو  ومع  الآلم,  من  والتخل�ض  وال�سراب  الطعام 
الدافع  يراها  والذي  الذات  لتحقيق  املوروث  الدافع  على  روجرز  تركيز  ورغم  الذات  ليكون  الطفل 
الوحيد لالإن�سان فاإنه يتحدث عن حاجتني مكت�سبتني من واقع تعامل الفرد مع البيئة وهما احلاجة

اإىل العتبار اليجابي من الآخرين, واحلاجة اإىل العتبار الذاتي.

الآخرون  يفر�سها  �سروط  وهي  القيمة   �سروط  مع  يرتبط  احلاجتني  لهاتني  الفرد  اإ�سباع  اأن  ويرى 
املهمون يف حياة الفرد عليه لينال الحرتام والتقدير من خالل اخلربات املتكررة مع هذه ال�سروط 
يدجمها الفرد داخليا ويجعلها جزء من مفهوم الذات وبالتايل توجه الفرد حتى يف غياب الأبوين.

وفيما يلي الجوانب الثالثة التي تحدد نمو الشخصية :

أ- الحاجة لالعتبار اإليجابي ) التقدير اإليجابي ( من اآلخرين
Need for positive regard       

مع تطور الوعي عن الذات تنمو احلاجة اإىل العتبار اليجابي من جانب الآخرين. ويتوقف 
الإ�سباع  فاإن  لالآخرين.  اخلربات  مبجالت  املت�سلة  ال�ستنتاجات  على  احلاجة  هذه  اإ�سباع 
متبادل يف حياة الب�سر من حيث اإن النظرة اليجابية اأو العتبار الإيجابي للفرد ت�سبع عندما 
يدرك الفرد نف�سه على اأ�سا�ض اأنه ي�سبع ) ير�سى ( حاجة الغري, والنظرة الإيجابية من جانب 
التقومي  عملية  من  وتاأثريها  عملها  يف  اأقوى  تكون  اأن  ميكن  اجتماعية  اأهمية  له  اآخر  �سخ�ض 
اأ�سياء مثل الدفء,  الفرد ذاته, واإن العتبار الإيجابي يعنى احل�سول على  املنبعثة من داخل 
واحلب, والعطف, والرعاية, والحرتام, والتقبيل من الأفراد الذين تنظر اإليهم على اأنهم ذوو

اأهمية يف حياتنا.
ميكن  اأ�سياء  هناك  اأن   – الجتماعية  التن�سئة  عملية  من  اأ�سا�سي  كجزء   – الأطفال  ويتعلم 
يعلقان  الأبوين  فاإن  الأحوال  يفعلوها, ويف كثري من  اأن  اأخرى    ل ميكنهم  واأ�سياء  يفعلوها  اأن 
العتبار الإيجابي للطفل على وجود ال�سلوك املرغوب, اأي اأن الأطفال اإذا فعلوا اأ�سياء اأخرى ل 

يح�سلون على هذا العتبار اأو التقدير.
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ب- نمو وتطور الحاجة لالعتبار الذاتي ) التقدير الذاتي (
Need for self regard        

حيث  الذاتي  العتبار  اإىل  احلاجة  تتكون  الآخرين,  من  اليجابي  لالعتبار  للحاجة  نتيجة 
يف  يرغبون  الأطفال  فاإن  اآخر  ومبعنى  اإيجابي,  ب�سكل  لأنف�سهم  للنظر  حاجة  الأطفال  ينمى 
يف  الأهمية  ذوي   ( الآخرين  جتعل  التي  ال�سروط  اإن  اأنف�سهم,  حول  طيبة  بطريقة  ال�سعور 
حياتهم ( يعتربونهم ب�سكل اإيجابي ت�ستدمج يف بنية الذات ) مفهوم الذات ( وفيما بعد فاإنهم 
يف  ونقول  اإيجابي.  ب�سكل  اأنف�سهم  يعتربوا  لكي  ال�سروط  لهذه  تبعا  يت�سرفوا  اأن  عليهم  ينبغي 
ل�سوء   فاإنه  ال�سروط  الأهمية, ومتى تر�سخت هذه  �سروط  الأطفال قد تعلموا  اأن  هذه احلالة 
نظرة  لأنف�سهم  بها  ينظرون  التي  الوحيدة  الطريقة  تكون   ) روجرز  تعبري  حد  على   ( احلظ 
ا�ستدجموها من مفهوم الذات. وبذلك ل يعود  التي  الت�سرف تبعًا لقيم الآخرين  اإيجابية هي 
يتوجه  واإمنا  املبكرة,  طفولته  يف  كان  كما  بداخله  الكائن  لتقومي  تبعا  موجها  الطفل  �سلوك 
ال�سلوك بناء على ال�سروط املوجودة يف البيئة ) �سروط القيمة ( والتي ترتبط باحل�سول على

العتبار الإيجابي من الآخرين.

 Conditions Of Worth ج- نمو شروط القيمة
ي�سبح العتبار الذاتي انتقائيا selective  عندما مييز الآخرون ذوو الأهمية يف حميط الفرد 
خربات هذا الفرد الذاتية على اأنها اأكرث اأو اأقل ا�ستحقاقًا لالعتبار الإيجابي من جانبهم, واحلكم 
على اخلربة الذاتية للفرد ) من جانب الآخرين ( على اأنها اأكرث اأو اأقل ا�ستحقاقًا لالعتبار الذاتي 
التي متثل �سرطًا للقيمة ) اأي �سرطا يفر�ض على قيمة الفرد( ومن �ساأن خربة العتبار الإيجابي 
غري امل�سروط وحدها من جانب الآخرين اأن توؤدي اإىل اعتبار ذاتي غري م�سروط, واإىل تقارب بني 
احلاجة لالعتبار اليجابي من الآخرين واحلاجة اإىل العتبار الذاتي من جهة وبني التقومي

النا�سئ من داخل الفرد ككائن, واملحافظة على التوافق النف�سي من جانب اآخر.

اإن �سروط القيمة حتدد الظروف التي يعاي�ض الأطفال يف ظلها العتبار الإيجابي ومن خالل 
اخلربات املتكررة مع هذه ال�سروط للقيمة فاإن الأطفال يدجمونها داخليًا حيث يجعلونها جزءًا 
من بنية الذات, ومتى اأدجمت يف بنية الذات فاإنها ت�سبح ) ال�سمري ( اأو ) الأنا الأعلى ( الذي يقود 
�سلوك الأطفال حتى لو كان الأبوان مبناأى عنهم. وعلى �سبيل املثال اإذا تلقى الأطفال ردود فعل 
�سالبة عند كتابته على احلائط, فاإنه تدريجيًا �سي�سعر مب�ساعر �سيئة حني يكتب على احلائط,
اأو رمبا ملجرد التفكري يف ذلك حتى عند غياب الوالدين اأو الأ�سخا�ض ذوي ال�سلطة بالن�سبة للطفل.
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وحيثما كانت هناك �سروط لالأهمية يف حياة الأطفال, فاإنهم قد ي�سطرون اإىل اإنكار تقومياتهم 
واأحكامهم ال�سخ�سية على ما ميرون به من خربات يف مقابل اإر�ساء اأحكام اأ�سخا�ض اآخرين, مما 

يوؤدي اإىل اغرتاب اأو تنافر بني خربات ال�سخ�ض وبني ذاته.

 العالقة بين الكائن العضوي والذات، التطابق وعدم التطابق 

والذات  الع�سوي  الكائن  اأن حتدثنا عنها, وهي  �سبق  التي  البنيوية  للمفاهيم  الأ�سا�سية  الأهمية  اإن 
املدركة الذات  بني  التطابق  وعدم  التطابق  مناق�سة  يف  وا�سحة  ت�سبح  روجرز  لنظرية  بالن�سبة 

) الذات كما تدركها الذات ( واخلربة احلقيقة للكائن الع�سوي. وعندما تكون اخلربات والتي متثل 
الذات مراآة �سادقة خلربات الكائن الع�سوي فاإنه يقال اإن الع�سوية بغري تهديد اأو قلق, ويكون قادرًا 
على التفكري بطريقة واقعية: اأما عدم التطابق بني الذات والكائن الع�سوي فتجعل الفرد ي�سعر باأنه

مهدد وقلق وي�سلك بطريقة تت�سم بالدفاعية وي�سبح تفكريه حمدودًا وجامدًا.

ويتحدث كارل روجرز يف نظريته عن �سورتني اأخريني من التطابق, وعدم التطابق الأوىل هو التطابق 
اأو عدم التطابق الذي يحدث بني الواقع ال�سخ�سي ) املجال الظواهري ( والواقع اخلارجي اأو احلقيقي

املثالية,  والذات  املدركة  الذات  بني  التقارب  اأو  التجاوب  درجة  هي  والثانية    ,) هو  كما  العامل   (
العتبار  اإىل  احلاجة  اإن  متوافق.  وغري  را�ض  غري  الفرد  كان  كبريا  بينهما  الفرق  كان  فاإذا 
اأما  الوعي,  يف  بدقة  وترمز  تدرك  بالفرد  اخلا�سة  القيمة  �سروط  مع  تتما�سى  التي  الذاتي 
اإنكارها  يتم  اأو  م�سوهة  اأو  انتقائية  تدرك  بالفرد  اخلا�سة  الأهمية  ل�سروط  املعاك�سة  اخلربات 

من جانب الوعي ) ويق�سد بالإنكار ت�سويه الواقع (.

عنه  ينتج  بدقة  يرمز  �سكل  يف  الذات  بنية  يف  تنتظم  مل  التي  ال�سخ�سية  للخربات  التواجد  وهذا 
التوافق وال�ستهداف للمري�ض وجود حالة من عدم التطابق بني الذات وبني اخلربة تظهر يف عدم 

النف�سي.
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ثالثًا- نشأة وتطور االضطراب النفسي :

للقيمة  تقف حائاًل بني  �سروط  ين�ساأ من وجود   النف�سي  اأن ال�سطراب   تركز نظرية روجرز على 
الفرد واإ�سباع حاجته لالعتبار الإيجابي من جانب الآخرين مما ي�سطره اإىل اإنكار جانب من خرباته 
اإىل الذات. وين�ساأ عدم التطابق الذي اأو ت�سويه الواقع وبذلك ل ت�ساف اخلربة  اإبعادها  وحماولة 

 يعتربه روجرز مرادفًا لال�سطراب النف�سي اأو الع�ساب وهو كما  يلي :

In Congruency عدم التطابق
واأحكامه وتقومياته  بداخلهم  املوجود  الكائن  الأفراد  ي�ستخدم  ل  عندما  التطابق  عدم  يوجد 

كو�سيلة لتحديد اإذا ما كانت اخلربات التي ميرون بها مت�سقة مع ميلهم الفطري لتحقيق الذات. 
اأحكام  ي�ستخدمون  فاإنهم عندئذ  الداخلي يف احلكم على خرباتهم  النا�ض نظامهم  ي�ستخدم  واإذا مل 
الآخرين وقيمهم التي دجموها يف اأنف�سهم على اأنه �سروط القيمة . اأي اأن �سروط القيمة حتل حمل 
بني  تنافر  اأو  اغرتاب  اإىل  هذا  ويوؤدي  بداخلهم,  املوجود  الكائن  بها  يقوم  التي  الذاتية  التقوميات 
الذات واخلربة حيث يف ظل هذه ال�سروط فاإن ما يوؤدي اإىل اإ�سباعات حقيقية لالأفراد يقوم الوعي

بتجنبه لأنه ل يتما�سى مع �سروط القيمة التي دجمها الفرد بداخله.

ويلـخ�ض روجـــرز تطور عدم التطابق بني الذات واخلربة فيما يلي:

1- مبجرد اأن تنمو �سروط القيمة فاإن النا�ض ي�ستجيبون خلرباتهم الذاتية بطريقة انتقائية, 
اأما      الوعي,  يف  دقيقة  ب�سورة  وترمز  تدرك  القيمة  �سروط  مع  مت�سقة  تكون  التي  فاخلربات      

      اخلربات التي ل تت�سق مع �سروط القيمة فاإنها ت�سوه ) حتذف ( اأو ت�ستبعد من الوعي.
معاك�سة    تعترب  التي  اخلربات  تلك  وعيهم  من  يحذفون  الأفراد  فاإن  القيمة  �سروط  منو  بعد   -2
     ) معار�سة ( لهذه ال�سروط, وبالتايل فاإنهم ي�ستبعدون من الذات بع�ض اخلربات التي قد تكون 

      مفيدة لهم.
3- اإن الإدراك النتقائي للخربات الذاتية ينتج عنه عدم تطابق بني الذات واخلربة لأن بع�ض   

      اخلربات التي قد تكون م�ساعدة على النمو الإيجابي قد حتذف اأو ت�ستبعد من الوعي .
       ومتى حدث عدم التطابق بني الذات واخلربة فاإن الفرد ي�سبح م�ستهدفًا للمر�ض النف�سي وين�ساأ 

      لديه عدم التوافق .
ويرى روجرز اأن عدم التطابق هو ال�سبب يف كل م�سكالت التوافق لدى الب�سر, ومن ثم فاإنه يرتتب على 
وجهة نظره هذه اأن اإزالة عدم التطابق هذا �سوف يرتتب عليه حل كل امل�سكالت ويقول يف هذا ال�سدد:
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اإنه مل يكن �سادقًا مع نف�سه ول مع طبيعته  اإن عدم التطابق  هو الغرتاب الأ�سا�سي يف الإن�سان.   -
اخلا�سة يف احلكم على اخلربة واإمنا كان يحاول من اأجل املحافظة على العتبار الإيجابي من جانب 
التي يخربها ويدركها فقط يف �سورة قائمة  القيم  اأو ي�سك يف بع�ض  الآخرين, وبالتايل فهو يخطئ 
على اأ�سا�ض قيمتها لالآخرين, ومل يكن هذا اختيارًا واعيًا واإمنا كان نتيجة لنمو ماأ�ساوي يف الطفولة.

متوافق  غري   – بالتعريف   – يكون  ال�سخ�ض  فاإن  واخلربة  الذات  بني  التطابق  عدم  يوجد  وعندما 
 defensive دفاعيًا  �سلوكا  ي�سلك  فاإنه  ثم  ومن  والتهديد,  للقلق  معر�سًا  يكون  اأو   maladjusted
وين�ساأ القلق عندما ي�ست�سعر الفرد اخلربة على اأنها غري مت�سقة مع بنية الذات لديه. و�سروط القيمة 
فعاًل.  القائمة  ذاته  بنية  يهدد  حدثا  يواجه  عندما  القلق  يعاي�ض  الفرد  اأن  اأي  داخله.  املدجمة 
 perceive يدرك  م�سطلح  من  بدًل    subceive ي�ستلهم  م�سطلح  اأ�ستخدم  قد  روجرز  اأن  ونالحظ 
احلـادث  فـاإن  الطريقة  وبهذا  الكامل,  الوعي  اإىل  الدخول  قبل  ما  خربة  ا�ستك�ساف  هو  وال�ستلهام 
ي�سبب  اأن  قبل   ) ي�سوه   ( يحرف  اأو  ي�ستبعد  اأن  ميكن   ) ظاهر  غري   ( تهـديدا  طياته  يف  يحمل  الذي 
حيل طريق  عن  اخلربات  ت�سحيح  من  تتكون   defense الدفاع  عملية  اأن  روجرز  ويرى  القلق. 

الإنكار والتحريف للمحافظة عليها يف ان�سجام مع بنية الذات.

لأنها  اأو  خطيئة  متثل  لأنها  روجرز  راأي  يف  حترف  اأو  تنكر  ل  اخلربة  اأن  نالحظ  اأن  املهم  ومن 
من  الرتميز  من  ا�ستبعادها  يتم  واإمنا  النف�سي,  للتحليل  فرويد  نظرية  يف  كما  املجتمع  ملعايري  م�سادة 
ذات  يف  املدجمة  القيمة  �سروط  كانت  لو  املثال  �سبيل  وعلى  الذات.  بنية  مع  تتعار�ض  لأنها  الوعي 
خربة  ت�سبح  قد  المتحان  يف  عالية  درجة  على  ح�سوله  فاإن  �سعيفًا,  طالبًا  كونه  تت�سمن  الفرد 
قوله ال�سخ�ض  هذا  من  ت�سمع  ورمبا  الوعي,  يف  الرتميز  من  ت�ستبعد  اأو  حتذف  فاإنها  وبذلك  مهددة, 

على �سبيل املثال اأنه فقط كان حمظوظًا اأو اأن املدر�ض قد اأخطاأ يف الت�سحيح اأو كتابة الدرجة.

عند  اخلربات  بع�ض  �سد  يدافعون  ثم  ومن  التطابق,  بعدم  ميرون  الأ�سخا�ض  كل  اأن  روجرز  ويرى 
�سديد تطابق  عدم  هناك  يكون  عندما  فقط  التطابق  عدم  م�سكالت  وحتدث  الوعي,  يف  ترميزها 

وبذلك فاإن اأي خربة مير بها الفرد ميكن اأن تلقى واحدا من امل�سادر الآتية:
1- ميكن اأن ترمز بدقة يف الوعي.

2- ميكن اأن حترف ) ت�سوه( بحيث ل ت�سبح مهددة لبنية الذات بعد ذلك.
3- ميكن اأن ت�ستبعد من الرتميز.

فـاإذا حدثـت احلـالتـان )2(,)3( فاإن عدم التطابق يكون هو النتيجة. واإذا كان عدم التطابق �سديدًا 
فاأن عدم التوافق النف�سي هو النتيجة.
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عملية إعادة االندماج :
القيمة وزيادة يف العتبار  اأن يحدث نق�ض يف �سروط  اأو يزداد حدوثه ينبغي  التطابق  لكي يحدث 
غري  اإيجابيا  اعتبارا  الفرد  يتلقى  اأن  ذلك  حتقق  التي  الو�سائل  اأهم  من  و  للذات.  امل�سروط  غري 
امل�سروط يف اإطار من التفهم القائم على امل�ساركة empathy. فاإذا ما اأدرك الفرد هذا العتبار فاإن 
ذلك يوؤدي اإىل اأ�سعاف اأو تفكيك ال�سروط اخلا�سة بالأهمية التي ا�ستدجمها هذا ال�سخ�ض من قبل 
وخربته,  الفرد  ذات  بني  التطابق  ويزداد  التهديد  ينخف�ض  بينما  لذته  الإيجابية  نظرته  فتزداد 
وي�سبح الفرد عندئذ اأقل ا�ستهدافا ل�ست�سعار التهديد واأقل دفاعية واأكرث تطابقًا, ويزداد اعتباره 
عملية  وت�سبح  النف�سية  الناحية  من  توافقا  اأكرث  وي�سبح  لالآخرين,  الإيجابي  واعتباره  لذاته 
ي�سبح  كما  املنظم.  لل�سلوك  الأ�سا�ض  هي  متزايد  ب�سكل  بداخله  الذي  الكائن  عن  ال�سادرة  التقومي 
الفرد قريبًا من الأداء املكتمل. ومتثل هذه الظروف والنتائج املرتتبة عليها عملية العالج النف�سي.

قانون أولي للعالقة بين األشخاص :
عندما يتفاعل �سخ�سان يف موقف ما, ويكون كل منهما يف حالة تطابق فاإنهما يكونان قادرين على اأن ي�سغى 
كل منهما لالآخر بدون دفاعية, واأن يفهم كل منها الآخر تفهما فيه م�ساركة وان ينمي كل منهما الحرتام 
جتاه الآخر. وباخت�سار اأن يكون كل منهما يف موقف عالجي بالن�سبة لالآخر, وبذلك ي�ستفيد كل منهما 
يف حت�سني توافقه النف�سي, واأن ي�سبح اأكرث اندماجا واأقل �سراعا واأكرث ن�سجا و�سعادة يف عالقته. واإذا 
اأخذنا كل واحد منهما على حدة جند اأن امل�سغي ميكن اأن يدرك خماطبة الآخر له ) كالمه ( كما هي اأو كما 
تق�سد بدون ت�سويه اأو ي�ساء فهمها- اأي اأن الر�سالة ال�سادرة عن ال�سخ�ض الثاين ت�سل اإليه دون حتريف. 

وكلما زادت درجة التطابق لكل منهما  مع ذاته ذكرناها تكون اأكرث حدوثًا.

نظرية للعالج وتغيير الشخصية :
لكي حتدث عملية  العالج اأو الإر�ساد ينبغي اأن تتوافر ال�سروط التالية:

1- اأن يكون هناك �سخ�سان بينهما ات�سال.
2- اأحد هذين ال�سخ�سني وهو امل�سرت�سد يف حالة من عدم التطابق وحالة ا�ستهداف للمر�ض النف�سي 

      اأو لديه قلق.
3- ال�سخ�ض الثاين هو املعالج اأو املر�سد, وهو يف حالة تطابق يف اإطار العالقة الإر�سادية.

4- ميار�ض املعالج العتبار الإيجابي غري امل�سروط جتاه امل�سرت�سد.
5- ميار�ض املعالج تفهمًا قائمًا على امل�ساركة من الإطار املرجعي الداخلي للم�سرت�سد.

6- ي�ستقبل امل�سرت�سد ولو اإىل درجة ب�سيطة ال�سروط رقم )4(, )5(.
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أ-خصائص عملية العالج :

اإن توفر ال�سروط املذكورة يف العالج ينتج عنه عملية لها اخل�سائ�ض التالية:
واحلركية اللفظية  القنوات  خالل  من  م�ساعره  عن  التعبري  يف  امل�سرت�سد  حترر  يزداد   -1

       ) اأي عن طريق التعبريات اللفظية وغري اللفظية(.
2- وهذه امل�ساعر املحررة تكون مرجعة للذات بدل من الالذات .

خرباته  ت�سبح  وبذلك  ته,  واإدراكا  م�ساعره  مكونات  بني  وتفريقه  امل�سرت�سد  متييز  ويزداد   -3
       مركزة بدقة اأكرب يف الوعي.

4- تكون امل�ساعر التي يعرب عنها الفرد موجهة اإىل عدم التطابق بني جمموعة من خرباته وبني 
       مفهومه عن ذاته.

اعتبار  من  املعالج  يتيحه  ملا  نتيجة  احلادث  التطابق  عدم  تهديد  الوعي  يف  امل�سرت�سد  يعاي�ض   -5
      اإيجابي م�سروط.

كانت  اأو  الوعي  مـن  ت�ستبعد  �سبق  فيما  كانت  التي  امل�ساعر  تلك  الوعي  يف  متاما  يعاي�ض  وهو   -6
       حمرفة يف الوعي ) مركزة ب�سكل حمرف (.

قبل  من  كانت  التي  اخلربات  تلك  ويحتوي  ليتمثل  لذاته  مفهومه  تنظيم  امل�سرت�سد  يعيد   -7
        حمرفة اأو مبعدة عن الوعي.

اأكرث تطابقًا مع  فاإن مفهومه عن ذاته ي�سبح  للفرد  الذات  اإعادة تنظيم بنية  8- وبينما ت�ستمر 
       اخلربات التي يعاي�سها, بينما تقل الدفاعية.

اأن يعي�ض بدون اأن ي�ست�سعر التهديد, وذلك يف وجود  9- وتتزايد قدرة الفرد ) امل�سرت�سد ( على 
        العتبار الإيجابي غري امل�سروط من جانب املعالج.

10- ويتزايد �سعور امل�سرت�سد باعتبار ذاتي واإيجابي.
11- كما تزداد معاي�سته لذاته كمركز للتقومي.

12- كما اأنه ي�ستجيب يف خرباته ب�سورة اأكرب لعلمية التقومي ال�سادرة من داخله ) من الكائن ( 
         وي�ستجيب ب�سورة اأقل ل�سروط القيمة ) التقومي اخلارجي (.
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ب- النتائج الخاصة بالشخصية والسلوك :

توؤدي عملية العالج اإىل النتائج التالية:
1- ي�سبح امل�سرت�سد اأكرث تطابقًا واأكرث انفتاحا على خرباته واأقل دفاعية.

2-ي�سبح بالتايل اأكرث واقعية ومو�سوعية ومت�سعا يف ادراكاته.
3- وي�سبح بالتايل اأكرث فاعلية يف حل امل�سكالت.

4- وكنتيجة لتزايد التطابق بني الذات واخلربة فاإن ا�ستهدافه للتهديد يقل.
5- وتتح�سن درجة توافقه النف�سي وت�سبح قريبة من احلد الأمثل.

واأكرث  واقعية  اأكرث  يكون  املثالية  لذاته  امل�سرت�سد  اإدراك  فاإن   )2( رقم  للنتيجة  وكنتيجة   -6
       قابلية للتحقيق.

7- ونتيجة للتغريات)4(,)5( ت�سبح ذاته املدركة اأكرث تطابقًا مع ذاته  املثالية.
8- واأي�سا نتيجة لـ )5( فاإن التوتر ينخف�ض بكل �سوره.

9- وي�سبح لدى امل�سرت�سد درجة اأعلى من العتبار الذاتي الإيجابي.
10- وي�سعر امل�سرت�سد باأنه اأ�سبح مركزا للتقومي وكذلك لالختيار, واأنهما ينبعثان من ذاته. كما 
عملية  خالل  من  قيمه  وحتدد   ) ا�ستقاللية   ( لذاته  توجيها  واأكرث  ثقة  اأكرث  باأنه  ي�سعر         

          تقومي تنبعث من داخله ولي�ض من �سروط القيمة.
11- ونتيجة لكل من 1 , 2 فاإن امل�سرت�سد يدرك الآخرين ب�سكل اأكرث واقعية ودقة.

12- وهو ميار�ض تقباًل اأكرث لالآخرين .
13- ويتغري �سلوك امل�سرت�سد يف عدة  جوانب حيث :

   اأ- تزداد ن�سبة ال�سلوكيات التي ميكن اأن ت�ستقبل على اأنها منتمية للذات.
   ب- تنخف�ض ن�سبة ال�سلوكيات التي ت�ستقبل على اأنها ل تنتمي لذاته.

   ج- ومن ثم فاإنه يدرك �سلوكه على اأنه اأ�سبح حتت �سيطرته ب�سورة اكرب.
14- ونتيجة للعنا�سر )1(,)2(,)3( فاإن �سلوكه ي�سبح اأكرث ابتكارا واأكرث توافقًا واأكرث متامًا يف 

         التعبري عن اأغرا�سه وقيمه.
�سورة: يف  �سرطية  عالقة  يف  تتمثل  روجرز  عر�سه  الذي  النحو  على  والإر�ساد  العالج  عملية  اإن 

اإذا .... فاإنه ...... حينئذ ...
:  ) العالج   ( الإر�ساد  علمية  عليها  ترتتب  املذكورة  النتائج  فاإن  ال�ستة  العالج  �سروط  توفرت  فاإذا 

تت�سمن نظرية العالج التي عر�سناها اإطارا لعملية الإر�ساد اأو العالج, وميكن اأن ننظر لهذه العملية 
ب�سكل اأعمق لنتعرف على تف�سيالتها من زاويتني.
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اأولهما: من املجال الظواهري اأو الإطار املرجعي للم�سرت�سد ) الإطار الذاتي (.
هاتني  نناق�ض  و�سوف  للعملية.  امل�ساهد  املرجعي  الإطار  اأو  اخلارجي  املرجعي  الإطار  من  ثانيهما: 

الروؤيتني فيما يلي:

أوال: عملية اإلرشاد ) العالج ( كما يعيشها المسترشد :

ناق�ض كارل روجرز عملية الإر�ساد كما يعي�سها امل�سرت�سد يف كتابه ) العالج املتمركز حول العميل ( 
)1951 ( وكذلك كتاب ) ال�سريوة اإىل �سخ�ض ( ) 1961(. ويعترب اإدراك امل�سرت�سد لعملية الإر�ساد 
واأ�ساليبه واجتاهاته  املر�سد  �سخ�سية  وعلى  اخلربة  لهذه  الإدراك  هذا  على  بناء  لأنه  هامًا  اأمرًا 

الفنية تتوقف عملية التغري.

)أ(: خبرة المسترشد للمرشد ولموقف اإلرشاد:
وهذه  الإر�ساد,  موقف  ومن  املر�سد  من  ويتوقعه  ينتظره  مبا  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�سرت�سد  اإدراكات  تتاأثر 
التوقعات تتباين وت�ستمل على اأحا�سي�ض تختلف من اخلوف اإىل الرتقب مع الرجاء, ويحدث التقدم 
روجرز  ويرى  ال�سكل.  بنف�ض  بينهما  العالقة  واملر�سد  امل�سرت�سد  يدرك  عندما  الإر�ساد  اأو  العالج  يف 
اإذ اأن ذلك ل ي�ساعد  اأو تاأطري العالقة مع امل�سرت�سد يف �سورة لفظية  اأنه لي�ض من ال�سروري تركيب 
ي�ساعده  �سخ�ض  انه  على  املر�سد  امل�سرت�سد  يدرك  وعندما  للعالقة,  م�سرتك  فهم  على  بال�سرورة 
على  الرتكيز  عملية  تبدو  قد  البداية  ويف  والتفهم,  والهتمام  بالدفء  يت�سم  اأنه  على  يدركه  فاإنه 
وت�سبح  والتفهم,  الذات  ا�ستك�ساف  اإىل  توؤدي  اأنها  على  تفهم  بعد  فيما  ولكنها  له  حمبطة  امل�سرت�سد 
ل   ) املعالج  اأو   ( املر�سد  اأن  رغم  الإر�ساد,  اأو  للعالج  وم�ساندة  ومقبولة  ثابتة  خربة  املقابلة  �ساعات 

يكون م�ساندا باملعنى الدارج لهذه الكلمة.

)ب(خبرة المسترشد لإلرشاد )العالج( : أو كيف يعيش المسترشد خبرة العالج ؟
- تت�سمن خربة امل�سرت�سد مع املر�سد  )اأو العالج ( اأو معاي�سه له على اجلوانب التالية:

1- معايشه المسؤولية :  
م�ساعر  اإىل  ذلك   يوؤدي  وقد  العالقة,  يف  نف�سه  عن  م�سئول  انه  امل�سرت�سد  يك�سف  ما  �سرعان 
وتقبل بامل�سوؤليه  متميز  اإح�سا�ض  مع  الغ�سب  اأو  وال�سيق  بالوحدة  الإح�سا�ض  فيها  مبا  خمتلفة 

 هذه امل�سوؤليه.
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2- ممارسة االستكشاف :
امل�سرت�سد هي  فعل  ردود  وم�ساعره وتكون  ي�ستك�سف اجتاهاته  امل�سرت�سد  فان  الإر�ساد,  التقدم يف  مع 
الهتمام اليجابي واملتخوف بينما يكت�سف عدم الت�ساق والتناق�سات يف ذاته, وتنمو لديه عمليه 
�سروط  من  خالية  )لأنها  التهديد,  من  خالية  اإر�ساديه  عالقة  ظل  يف  الذات  لهذه  ال�سادقة  املواجه 
القيمة ( - ويكون ال�ستك�ساف اللفظي الذي يحدث يف املقابلة اقل من ال�ستك�ساف غري اللفظي الذي

 مي�سى قدما خالل اجلل�سات الإر�سادية وخارجها.

3- اكتشاف االتجاهات المستبعدة :
نتيجة ملمار�سة ال�ستك�سافات فان الجتاهات التي عاي�سها الفرد ولكنها اأبعدت من الوعي ت�ستك�سف,
والتي  الذات  مفهوم  مع  املت�سقة  غري  اخلربات  وت�سبح  وال�سالبة  املوجبة  الجتاهات  من  وتت�سكل 

�سبق اأن اأبعدت اأو حرفت يف الوعي .

4- ممارسة إعادة تنظيم الذات :
وتبداأ  الذات,  تنظيم  اإعادة  ت�ستلزم  الوعي  اإىل   ) اأنكرت    ( ا�ستبعدت  التي  اخلربات  ا�ستح�سار  اإن 
النظر  يف  يبداأ  فامل�سرت�سد  نحوها,  واجتاهاته  لذاته  الفرد  اإدراك  يف  بتغيري  الذات  تنظيم  اإعادة 
اأكرث توافقا وتطابقا, وبذلك يزداد تقبله لذاته. وهذا الإدراك  اإيجابية ك�سخ�ض  اإىل ذاته نظرة 
اأن ي�سبح واعيا بخرباته املبعدة ويتقبلها.  اأن يحدث لكي يتمكن امل�سرت�سد من  املختلف للذات يجب 
اإن ال�سماح بوجود مزيد من املعلومات املت�سلة باخلربة وا�ستح�سارها اإىل الوعي يوؤدي اإىل تقدير اأكرث 
واقعية للذات وللعالقات مع الآخرين والبيئة, ويوؤدي اإىل اإر�ساء اأ�سا�ض للمعايري يف ذاته, وقد يكون 
التنظيم  ي�سبق  وقد  والت�سوي�ض,  الأمل  من  كثري  اأو  بقليل  م�سحوبا  �سغريا  اأو  كبريا  الذات  يف  التغيري 
النهائي مرحلة من عدم التنظيم, كما قد تتاأرجح العملية �سعودا وهبوطا, اأما النفعالت امل�ساحبة

للعملية فرغم تاأرجحها فاإنها تظهر يف �سورة خوف وعدم �سعادة واكتئاب, و ياأ�ض �سديد.      
اإن عمليه اأعاده التنظيم الذات اأي ال�سريورة اىل ذات الفرد.

becoming a person ت�سمل على جوانب خمتلفة, واحد منها ميكن اإن  اأو ال�سريورة اإىل �سخ�ض 
اإطار احلرية التي تتاح يف العالقة الإر�سادية فان امل�سرت�سد  نطق عليه )الختباء وراء قناع(, ويف 
اأكرث  بطريقة  ما  �سيئًا  يكت�سف  اأن  ويحاول  الزائفة,  والأقنعة  والأدوار  الواجهات  �سحب  يف  يبداأ 

�سدقًا, ذلك ال�سيء هو ) ذاته (. 
فامل�سرت�سد ي�سبح قادرا على ا�ستك�ساف ذاته وخرباته, ومواجه التناق�سات التي يكت�سفها والوجهات 
التي كان يختبئ وراءها, وقد يكت�سف امل�سرت�سد اأنه لي�ض له ذات فردية واإمنا توجد فقط يف عالقته 
بالقيم واملتطلبات اخلا�سة بالآخرين, واأن هناك حاجة ملحة للبحث عن الذات وال�سريورة اإىل هذه

الذات .
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جانبًا تعترب    experiencing of feelings حدودها  اأبعد  اإىل  امل�ساعر  معاي�سة  عملية   اإن 
هاما يف اأن كون الفرد ذاته احلقيقة بحيث يكون الفرد هو خوفه وهو حبه.

الع�سوي  الكائن  من  املنبعثة  احلقيقية  احل�سية  الفعل  ردود  يخرب  اأن  يف  حرية  فهناك  وهكذا, 
م�سحوبًا  يكون  ذلك  فاإن  وعادة  الذات,  مع  اخلربات  لربط  كبرية  حماولة  بدون  بداخله 
فيها. تنتظم  اأن  ميكن  ول  الذات  اإىل  تنتمي  ل  معها  يتعامل  التي  املادة  هذه  بان  باقتناع 

هو  يكون  اأن  ميكن  اأنه  يكت�سف  امل�سرت�سد  اأن  هي  الذات  تنظيم  اإعادة  عملية  يف  النهاية  ونقطة 
معاي�سة خالل  من  ذاته  ي�سكل  اأن  ي�ستطيع  واأنه  ال�سطحي,  ت�سادها  وبكل  تنوعها  بكل  خربته 

هذه العنا�سر التي ل تنا�سب الذات ) من الوعي (.
هذه  كل  اإن  معني.  منط  اأو  متناغمة  وحدة  تن�ساأ  الذات  من  العنا�سر  هذه  معاي�سة  خالل  ومن   
اخلربات  هذه  كل  اإن  معني.  منط  اأو  متناغمة  وحده  تن�ساأ  الذات  من  جزءا  تعترب  اخلربات 

تعترب جزءا من الذات املمكنة اأو الكامنة potential self  والتي يجري اكت�سافها. 
عنها الر�سا  اإىل  ذلك  تتجاوز  واإمنا  الذات  تقبل  على  الذات  تنظيم  اأعاده  نتائج  تتوقف  ول 

وحبها, اأنه تقدير �سار وممتع لذات الفرد ك�سخ�ض مكتمل قائم بوظائفه.
مما  امل�ساعر  معاي�سة  عملية  هي  واإمنا  امل�سكالت,  حل  عملية  لي�ست  الإر�ساد,  اأو  العالج,  عملية  اإن 
ال�سخ�ض  فيها  ي�سبح  اإنها عملية   ( روجرز يف هذا اخل�سو�ض  يقول  ذاته.  يكون هو  اأن  بالفرد  يوؤدي 
وبدل  للخربات(   اإنكار  اأو  حتريف  وبدون  للذات  خداع  بدون  ع�سوي  كائن  من  بداخله  ما  هو 
خرباته.  من  هدى  على  يت�سرف  فاإنه  الآخرين  توقعات  من  هدى  على  امل�سرت�سد  يت�سرف  اأن  من 
اأن  للفرد  املمكن  من  يجعل  الذي  هو  العالج  يف  تتحقق  التي  اخلربات  بتلك  الكامل  الوعي  اإنه 
. الأداء  مكتمل  اإن�سان  اإىل  به  ي�سل  ما  وهو  اخلربة  مع  الوعي  يتطابق  اأن  اأي  ذاته  فعاًل  يكون 

5- خبرة التحسن :
حتى  به  ي�سعر  التح�سن  وهذا  يحدث,  قد  ما  حت�سنًا  اأن  العالج  بداية  منذ  امل�سرت�سد  ي�سعر 
بناء  واإعادة  الق�سايا  بع�ض  وحل  مواجهة  اإن  موجودين,  والكتئاب  الت�سوي�ض  يكون  عندما 
ا�ستك�ساف يف  لال�ستمرار  ثقة  امل�سرت�سد  ومينحان  حت�سنًا  ميثالن  ال�سخ�سية  من  جانب  اأو  جزء 

ذاته حتى لو كانت عملية ال�ستك�ساف هذه تبدو موؤملة.

6- خبرة إنهاء اإلرشاد :
تتباعد  فرتة   ت�سبقها  الإر�ساد  نهاية  فاإن  الأحيان  بع�ض  ويف  الإر�ساد,  ينتهي  متى  امل�سرت�سد  يحدد 
بال�سياع  واحل�سا�ض  اخلوف  من  م�ساعر  ذلك  ي�ساحب  وغالبا  الإر�سادية  اجلل�سات  بني  الفرتات  فيها 
جل�ستني. اأو  جل�سة  اإىل  اإنهائها  تاأجيل  ميكن  احلالة  هذه  ويف  الإر�ساد  اإنهاء  يف  تراخ  هناك  يكون  اأو 
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نظرية إجرائية لعملية اإلرشاد
خطوات أو مراحل اإلرشاد على النحو التالي     

  المرحلة األولى :           
يف هذه املرحلة جند عدم الرغبة, من جانب امل�سرت�سد, يف التعبري عن الذات. ويكون احلديث مت�سال 
تكون  ل  اأي�سا  اأنها  بل  عليها  يتعرف  فال  ال�سخ�سية  واملعاين  امل�ساعر  اأما  فقط,  اخلارجية  باجلوانب 
اأنها متثل  اإىل الذات, ويرى امل�سرت�سد العالقات القريبة وعالقات التخاطب والت�سال على  منتمية 
خطرًا, ويف هذه املرحلة ل حتدد امل�سكلة ول تدرك, كما ل توجد رغبة يف التغيري. كذلك فاإنه يف

 هذه املرحلة نالحظ اأن امل�سرت�سدين قد ل ياأتون لالإر�ساد مبح�ض اإرادتهم.

المرحلة الثانية :
فاإن  التغيري,  لتي�سري  اأف�سل ظروف  الأوىل من خالل تقدمي  املرحلة  الفرد يف  اإىل  الو�سول  اأمكن  اإذا 
تعبري الفرد يبداأ يف الن�سياب يف املو�سوعات التي ل تت�سل بالذات, وعلى اأي حال فاإن امل�سرت�سد يري 
امل�سكالت على اأنها متثل �سيئا خارجا عنه, ول يوافق على اأي م�سئولية �سخ�سية, وميكن اإظهار امل�ساعر 
هناك  يكون  كما  للما�سي  املعاي�سة  وتكون  امل�سرت�سد,  جانب  من  مملوكة  اأو  حمددة  تكون  ل  ولكنها 
متييز �سئيل للمعاين ال�سخ�سية واعرتاف ب�سيط بوجود متناق�سات, ورمبا ياأتي امل�سرت�سدون لالإر�ساد

 يف هذه املرحلة طائعني خمتارين.

 المرحلة الثالثة :
اخلربات  وعن  الذات  عن  التعبري  يف  اأكرث  حرية  من  ي�ستمر  التفكيك  اأن  جند  املرحلة  هذه  يف 
اأما  الآخرين,  يف  اأ�سا�سا  يوجد  انعكا�ض  كمو�سوع  الذات  عن  وكذلك  بالذات,  املت�سلة  واملو�سوعات 
امل�ساعر اخلا�سة باملا�سي وكذلك املعاين ال�سخ�سية ) والتي تكون �سالبة يف املعتاد( فاإنه يعرب عنها 
باملتناق�سات يف �سموًل, كما يكون هناك اعرتاف  اأقل  امل�ساعر  لها, ويكون متيز  التقبل  القليل من  مع 

اخلربة, ويبداأ كثري من امل�سرت�سدين العالج يف هذه املرحلة.

المرحلة الرابعة :
على  امل�سرت�سد  ي�ساعد  الثالثة  املرحلة  يف   ) املر�سد  جانب  من   ( وامل�ساركة  والتفهم  التقبل  وجود  اإن 
النتقال للمرحلة الرابعة حيث تكون امل�ساعر اأكرث تركيزًا. ورغم اأنها ل تكون مت�سلة باحلا�سر فاإنه 
يعرب عنها مع بع�ض امل�ساعر واخلربات الراهنة. وجند اأن هناك تفككًا يف الطريقة التي يعرب بها عن 
اخلربة, كما حتدث بع�ض الكت�سافات حول بنية الذات ويزداد متايز امل�ساعر والهتمام باملتناق�سات, 
ويتكون الإح�سا�ض بامل�سئولية الذاتية يف حدود امل�سكلة, وهذه اخل�سائ�ض التي تالحظ يف املرحلة 
الرابعة كثرية ال�سيوع اأي�سا يف كثري من اأنواع العالج ) واأي�سا اخل�سائ�ض اخلا�سة باملرحلة اخلام�سة(.



)24(

المرحلة الخامسة :
يف هذه املرحلة ينطلق تعبري امل�سرت�سد حول م�ساعره الراهنة. ولكن هذا التعبري ت�سوبه الده�سة واخلوف, 
ويكون امل�سرت�سد قريبًا من معاي�سة تامة مل�ساعره ) يخربها ( رغم اأن اخلوف وعدم الثقة ونق�ض الو�سوح 
تكون ل تزال موجودة, ويحدث متييز للم�ساعر واملعاين ال�سخ�سية بدقة اأكرب, كما ي�سعر امل�سرت�سد باأن 
هذه امل�ساعر ال�سخ�سية تنتمي اإليه ب�سكل اأكرب ويزداد تقبله لها, اأما اخلربة فتكون مفككة ومت�سلة 
باحلا�سر. وحتدث مواجهة وا�سحة مع املتناق�سات, ويزداد تقبل امل�سرت�سد للم�سئولية عن امل�سكالت.

ويكون يف هذه املرحلة قريبا من كيانه الع�سوي بالقدر الذي تن�ساب به م�ساعره, كما نالحظ وجود 
متايز يف اخلربة.

المرحلة السادسة :
متيل هذا املرحلة اإىل اأن تكون مميزة وجادة. فال�سعور الذي حب�ض من قبل يعاي�ض الآن ب�سكل مبا�سر, 
كما اأن ال�سعور يعا�ض بوفرة اأو ين�ساب ليبلغ مداه ويحدث تقبل للخربة وما ي�ساحبها من �سعور ك�سيء 
واقع ولي�ض ك�سئ يخاف منه اأو ينكر اأو يقاوم. فاخلربة تعا�ض ول ت�ست�سعر, مبعنى اأن الفرد يعاي�ض 
اخلربة دون اأن يكتفي بالتعبري بامل�ساعر كما اأن الذات باعتبارها �سيئا خارجا بالن�سبة لل�سخ�ض تختفي 
ويتحول عدم التطابق اإىل تطابق, ويكون التمايز يف عملية اخلربة ) املعاي�سة ( حادًا واأ�سا�سيًا, ويف 
 – ذاتيًا   – يعي�ض  فامل�سرت�سد  انتهت/  قد  اخلارجية  اأو  الداخلية  �سواء  امل�سكالت  تكون  املرحلة  هذه 
ردود  بع�ض  وتتكون  منه,  جزءًا  اأ�سبحت  واإمنا  عنه,  خارجا  �سيئا  تعد  مل  اإنها  م�سكلته,  من  مرحلة 
وال�سرتخاء  العميق  والتنف�ض  الدموع  مثل  وا�سرتخائية  تفككية  طبيعة  ذات  الف�سيولوجية  الفعل 
الع�سلي, وتعترب هذه ال�ستجابات مفيدة للجهاز الع�سبي, وتعترب هذه املرحلة حرجة بدرجة كبرية. 

المرحلة السابعة :
جل�سة  خارج  املرحلة  هذه  حتدث  وقد  الدافعة,  قوته  يف  م�ستمرًا  امل�سرت�سد  يبدو  املرحلة  هذه  يف 
العالج, ثم يعرب عنها امل�سرت�سد يف اجلل�سة. اإنه يعاي�ض م�ساعره اجلديدة بفورية ووفرة, وي�ستخدمها 
كمراجع ملعرفة من يكون وماذا يريد وما هي اجتاهاته ال�سخ�سية, ويحدث تقبل للم�ساعر املتغرية, 
تلقائية  املعاي�سة  تكون  كما  كلها.  الع�سوية  يف  ثقة  هناك  ويكون  اإليه  تنتمي  باأنها  الفرد  ي�سعر  كما 
اإىل  ويقل  اخلربة,  معاي�سة  عملية  يعك�ض  الذي  الذاتي  الوعي  هي  متزايد  ب�سكل  الذات  ت�سبح  كما 
كبرية  بدرجة  يزداد  بينما   ) كمو�سوع   ( الن�ض   خارج  �سيئ  اأنها  على  الذات  اإدراك  كبرية  درجة 
ال�سعور بها كعملية, ولأن كل عنا�سر اخلربة تكون متاحة للوعي فاإنه يكون هناك معاي�سة لالختيار 
على  بالنفتاح  تتميز  وهي  الأ�سخا�ض  من  القليل  اإليها  ي�سل  التي  املرحلة  وهذه  والفعال,  ال�سادق 
طليقا. واخلارجي  الداخلي  الت�سال  ويكون  والتغري,  احلركة  اإىل  بدوره  يوؤدي  والذي  اخلربة 
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ويمكن تلخيص العملية في الجوانب التالية :
1- تفكك يف امل�ساعر.

2- تغري يف اأ�سلوب معاي�سة اخلربة.
3- تغري اأو نقلة من عدم التطابق اإىل التطابق.

4- تغري يف ال�سورة والدرجة التي يرغب بها الفرد, وي�ستطيع اأن يت�سل بذاته يف مناخ ا�ستقبايل.
5- تفكك يف اخلرائط املعرفية للخربة.

6- تغري يف عالقة الفرد مب�سكالته.
7- تغري يف حالة الفرد يف العالقة الإر�سادية.

أساليب اإلرشاد : ) العالج (

والطرق  الأ�ساليب  على  فيها  الرتكيز  كان  مبرحلة  ال�سخ�ض  حول  املتمركز  الإر�ساد  طريقة  مرت 
على  ين�سبان  والهتمام  الرتكيز  فاإن  احلايل  الوقت  يف  اأما  الإر�ساد,  يف  املر�سد  ي�ستخدمها  التي 
اأكرث على العالقة الإر�سادية بدل  اأكرث من الأ�ساليب والطرق, كما تركز  فل�سفة املر�سد واجتاهاته 
من  اهتمامنا  تغري  لقد   ( رورجز  يقول  ال�سدد  هذا  ويف  يفعله,  اأو  املر�سد  يقوله  ما  على  الرتكيز  من 
طريقة املر�سد اإىل اجتاه املر�سد وفل�سفته مع اعرتاف جديد باأهمية الطريقة من زاوية اأكرث قوة, 
فالطرق والأ�ساليب تعترب التطبيق العملي للفل�سفة والجتاهات, وبهذا ينبغي اأن تكون مت�سقة معها. 
مرات  تناق�ست  باملر�سد,  اخلا�سة  والجتاهات  الفل�سفة  على  الرتكيز  وهو  الجتاه,  هذا  تطور  ومع 
اأنها  رغم  والإيحاء,  والتف�سري,  والت�سجيع,  التاأكيد,  واإعادة  كالت�ساوؤل,  املختلفة  الأ�ساليب  ا�ستخدام 
مل تكن ت�ستخدم على نطاق وا�سع, ومن ناحية اأخرى كان هناك بحث تنوع اأو�سع لالأ�ساليب و�سوًل اإىل

اإ�ستخدام اأف�سل للفل�سفة الرئي�سية والجتاهات(. 

طرقا  ت�سبح  ال�سخ�ض  حول  املتمركز  العالج  طريقة  يف  لالإر�ساد  الفنية  الأ�ساليب  فاإن  وبذلك 
املر�سد  اأن  ليعرف  للم�سرت�سد  الفر�سة  واإتاحة  والتفهم,  والحرتام  التقبل  وتو�سيل:  عنه,  للتعبري 
يحاول اأن ينمي الإطار املرجعي الداخلي له ) اأي امل�سرت�سد ( بالتفكري والإح�سا�ض وال�ستك�ساف مع

امل�سرت�سد.
لقد و�سحت عملية الإر�ساد من وجهة نظر امل�سرت�سد واإدراكا ته والتغريات التي حتدث له, و الزاوية 
عملية  اأن  اأي  بها.  ي�سرتك  التي  والعالقة  املر�سد  �سلوك  يف  املتمثل  التطبيقي  اجلانب  هي  املقابلة 
اإليها  ننظر  اأو  للم�سرت�سد,  ال�سخ�سي  النمو  تي�سري  عملية  اأنها  اإليها  ينظر  اأن  ميكن  العالج  اأو  الإر�ساد 
لل�سخ�سية العالجي  للتغري  والكافية  ال�سرورية  ال�سروط  اأو  الإر�سادية  العالقة  خ�سائ�ض  اأنها  على 

كما يوفرها ويظهرها املر�سد, وهو ما و�سحه يف مناق�سة العالقة الإر�سادية.



)26(

العالقة اإلرشادية : ) العالجية (

اإن العالقة التي يكونها املر�سد مع ال�سخ�ض ) امل�سرت�سد ( لي�ست عالقة ذهنية ) عقلية ( فاملر�سد ل 
نف�سه,  للم�سرت�سد  امل�سرت�سد  و�سلوك  �سرح �سخ�سية  اأن  امل�سرت�سد مبعلوماته, كما  ي�ساعد  اأن  ي�ستطيع 
وو�سف الأفعال اأو الت�سرفات التي ينبغي عليه القيام بها ل يدوم اأثرها طوًل, اإن العالقة التي تعترب 
معاونة للم�سرت�سد والتي متكنه من اأن يكت�سف يف نف�سه الطاقة ل�ستخدامها يف التغيري والنمو لي�ست

عالقة معرفية اأو ذهنية.
اخل�سائ�ض,  جمموعة  لديه  يكون  اأن  ينبغي  اأو  لديه,  يكون  الإر�سادية  العالقة  هذه  يف  املر�سد  اإن 
ولهذا  لها,  درجة  اأق�سى  يف  اخل�سائ�ض  هذه  لديه  تكون  من  املر�سدين  بني  يوجد  ل  فاإنه  وبالطبع 

نو�سحها على اعتبار اأنها غاية من�سودة متثل امل�ستوى الأمثل املطلوب يف العالقة الإر�سادية.

Acceptance  : 1- التقبل

يجب اأن يكون امل�سرت�سد متقباًل للمر�سد ك�سخ�ض, حيث اأنه اأي امل�سرت�سد ياأتي اإىل موقف الإر�ساد 
التقبل  عن  يزيد  املر�سد  جانب  من  والتقبل  وم�ساوئه,  وح�سناته  وتناق�ساته  �سراعاته  ومعه 
على  ي�ستمل  اإنه  وقيمة.  اأهمية  له  ك�سخ�ض  للم�سرت�سد  اإيجابي  واعتبار  احرتام  اإنه  احليادي, 
مودة ودفء نحو امل�سرت�سد وتقدير له, ونحن يف الإر�ساد املتمركز ل نقوم باأي تقومي للم�سرت�سد 
) حكم عليه ( اإيجابيا اأو �سلبيا, فامل�سرت�سد يتم تقبله من دون �سروط, ومبعنى اآخر فاإن املر�سد 
ممزوج  جانب,  لكل  التقبل  هذا  اإن   ( للم�سرت�سد.  م�سروط  غري  اإيجابيا  واعتبارا  احرتاما  يظهر 
من هذا الآخر( ) امل�سرت�سد (, يجعل هذه العالقة عالقة دفء واأمن, ويبدو اأن هذا الأمن يف اأن

يكون مقبوًل ومقدرًا باعتبارها �سخ�سية ذات اأهمية كبرية يف العالقة الإر�سادية .

)congruence) genuiness ) 2- التطابق ) أو األصالة
فال  مت�سفًا  متكاماًل  متحدًا  كاًل  فيكون  الإر�سادية,  العالقة  يف  بالتطابق  املثايل  املر�سد  يت�سف 
يوجد تناق�ض بينما يكونه املر�سد وبني ما يقوله, اإنه يكون على وعي مب�ساعره اخلا�سة ومتقباًل 
كلمات  �سكل  يف  منا�سبة  تكون  عندما  والجتاهات  امل�ساعر  هذه  عن  يعرب  اأن  يف  رغبة  مع  لها 
يعي�ض  هو  واإمنا  دور,  اأداء  اأو  دور  بتمثيل  يقوم  ل  وهو  و�سادقا,  واقعيا  يكون  فاملر�سد  و�سلوك, 

العالقة الإر�سادية عن �سدق واأ�سالة.
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 understanding : 3- التفهم

الداخل من  يري  كما  امل�سرت�سد,  لعامل  وم�ساركًا  دقيقًا  تفهمًا   ( ميار�ض  املر�سد  اأن  التفهم  يعني 
) اأي على النحو الذي يدركه امل�سرت�سد ( اإنه الإح�سا�ض باأن العامل اخلا�ض بامل�سرت�سد كما لو كان العامل
 empathy اخلا�ض للمر�سد, ولكن دون اأن ين�سى ال�سروط ) كما لو كان .. ( هو ما نق�سده بامل�ساركة 
وهو جزء اأ�سا�سي يف العالج ومثل هذا التفهم ي�ساعد امل�سرت�سد على اأن يكت�سف بحرية وبعمق ومن ثم 
ينمي تفهما اأف�سل عن ذاته, والتفهم الذي ميار�سه املر�سد ل ي�ستمل على تقومي اأو ت�سخي�ض , وعي   
عمليات تعترب ذات طبيعة خارجية, اإن التفهم الكامل قد يكون م�ستحياًل ولكن حل�سن احلظ فهو غري 
�سروري , وجمرد رغبه املر�سد يف التفهم يدركها امل�سرت�سد ويتقبلها على اإنها تفهم وهي بذلك ت�ساعد

امل�سرت�سد على ان يحرز تقدما. 

4- توصيل هذه الخصائص للمسترشد :

ومعاي�سا  مدركا  امل�سرت�سد  يكن  مل  اإذا  ومتفهما  ومتطابقا  متقبال  يكون  اأن  �سيئا  امل�سرت�سد  يفيد  لن 
للمر�سد على اأن يت�سم بهذه اخل�سائ�ض, وبذلك ي�سبح من ال�سروري اأن يتم تو�سيل هذه اخل�سائ�ض, 

التقبل والتطابق والتفهم, للم�سرت�سد بوا�سطة املر�سد.
اأو اخل�سائ�ض لدى املر�سد فاإنه يعرب عنها بطريقة طبيعية وتلقائية  عندما تتوفر هذه الجتاهات 
بطريقة ذلك  يكون  اأن  على  لفظية,  غري  اأو  لفظية  الأ�ساليب  هذه  كانت  �سواء  متنوعة  وباأ�ساليب 

 �سادقة وتلقائية وخالية من اأي ا�سطناع اأو متثيل.

5- العالقة الناتجة :

هذه  تو�سيل  مت  واإذا  منها.  الأدنى  احلد  اإىل  ولو  والجتاهات,  اخل�سائ�ض  بهذه  املر�سد  اأت�سف  اإذا 
ال�سفات والجتاهات للم�سرت�سد فاإنه عندئذ تنمو عالقة يخربها امل�سرت�سد ويعاي�سها كعالقة اآمنة 
وخالية من التهديد, واأنها عالقة م�ساعدة ولي�ست م�ساندة, ويدرك امل�سرت�سد املر�سد على انه �سخ�ض 
يف يحدث  اأن  ميكن  التي  هي  العالقة  هذه  مثل  ات�ساق  لديه  واأن  به  والوثوق  عليه  العتماد  ميكن 

وجوده التغري املطلوب. 

ويلخ�ض روجرز ذلك يف كلماته: 
) عندما اأحتفظ النف�سي بنوع العالقات التي و�سفتها, وعندما ميكن لل�سخ�ض الآخر, اإىل درجة ما, اأن يعاي�ض 
هذه الجتاهات, حينئذ فاإين اأعتقد اأن التعبري والنمو ال�سخ�سي البناء ميكن اأن يحدث بدون تناق�ض ( 
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أهداف اإلرشاد والعالج

يرى جرومون ) grummon )1979 اأن الغاية يف كل اأنواع الإر�ساد والعالج النف�سي ميكن اأن تندرج حتت 
جمموعتني من الأهداف – الأوىل الأهداف املت�سلة بنمو ال�سخ�سية personality – growth والثانية 
 cure-type of problem-type ,هي الأهداف املت�سلة بالعالج من ال�سطراب اأو اأهداف حل امل�سكالت
goals. وميكن التعبري عن النوع الأول من الأهداف وهي اخلا�سة بنمو ال�سخ�سية بتعبريات مثل ) تنمية 
اأ�سلوب اإيجابي للحياة(, )زيادة تكامل واندماج ال�سخ�سية(, )نق�ض ال�سراعات الداخلية( واملو�سوع 
ت�ساعد التي  ال�سخ�سية  تغريات  على  كبري  ب�سكل  يقوم  ال�سخ�سية  بنمو  املت�سلة  بالأهداف  امل�سرتك 

 امل�سرت�سد على التقدم ال�سخ�سي يف احلياة.
اأما الأهداف املت�سلة بال�سفاء اأو حل امل�سكالت فهي تت�سمن اأهداف حمددة, وميكن ت�سويرها بعبارة 
مثل ) تقليل اأعرا�ض الأمل ( ) اأن ي�سبح اأكرث توكيدا ( ) اتخاذ قرارات فعالة يف اختيار مهنة(.. اإلخ.

قد  اأنها  رغم  امل�سرت�سد  عمل  يف  متاما  خمتلفة  ا�ستخدامات  لهما  الأهداف  من  النوعان  وهذان 
اأمرًا  يكون  ولكنه  ال�سخ�سية  بنمو  املت�سل  النوع  يف  مل�سكلة  حل  يحدث  وقد  متباعدين.  يكونا  ل 
ولكنه ال�سخ�سيـة  بنمو  املت�سل  النوع  يف  م�سكلة  حلل  يحدث  قد  فاإنه  وكذلك  عار�سًا.  هدفًا  اأو 

 يكون اأمرا اأو هدفا اأ�سا�سيا بالن�سبة ملن يهدفون اإىل حل امل�سكالت.   
واإذا نظرنا يف طريقة الإر�ساد اأو العالج  املتمركز حول ال�سخ�ض جند اأنها تتبنى وجهة النظر اخلا�سة 
الإر�ساد  اأن  النظرية  الذات, وتقرر  اإعادة تنظيم  الإر�ساد هو  الأ�سا�سي يف  ال�سخ�سية, فالهدف  بنمو 
للفرد. ومن ثم  الع�سوية  اأو يفكك �سروط الأهمية ويزيد النفتاح على اخلربة  الناجح �سوف يحل 
يزيد من درجة التطابق اأو التقارب بني مفهوم الذات واخلربة, وبهذه الطريقة فاإن امل�سرت�سد ي�سبح 
املتمركز  العالج  نظرية  ي�ستخدمون  الذين  امل�سرت�سدون  يت�ساءل  ول  اأدائه,  يف  اكتماًل  اأكرث  �سخ�سًا 
واإمنا  معني.  �سلوك  تغري  عملية  يطورون  كيف  اأو  معينة  م�سكالت  يحلون  كيف  عن  ال�سخ�ض  حول 
ويف  ال�سخ�سي,  منوه  يف  ي�ستخدمها  اأن  للم�سرت�سد  ميكن  عالقة  يوفروا  اأن  ميكنهم  كيف  عن  ي�ساألون 
اإطار هذا الرتكيز ميكن اأن نتوقع بالطبع اأن امل�سرت�سدين �سوف يكت�سفون طرق اأف�سل ملواجهة اجلوانب 
الإر�سادية  اأهدافه  �سمن  ي�سع  ل  املر�سد  لكن  معينة.  م�سكالت  �سيحلون  واأنهم  احلياة,  يف  املزعجة 
اأهدافا خا�سة بحل م�سكلة بعينها اأو تغري �سلوك معني كما ل يحاول املر�سد اأن ي�ساعد امل�سرت�سد على

التوافق مع املجتمع تاركًا ذلك ليتحقق �سمنيا نتيجة الإر�ساد.
اأمرًا  الإر�سادي  الهدف  اإكمال  اإىل  التطلع  جتعل  قد  واملكان  الوقت  حدود  مثل  العملية  احلدود  اإن 
�سعبًا ومن هنا فاإن روجرز يوافق على هذه القيود كواقع ويركز على �سرورة توفري العالقة العالجية

اأوالإر�سادية التي ميكن للم�سرت�سد فيها اأن يتحرك لالإمام على قدر ما ت�سمح به ال�سرورة.
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التغلب  على  ت�ساعد  العالج  يف  حتويرات  ثالث  توجد  احلا�سر  الوقت  يف  فاإنه  العملية  الناحية  ومن 
الوقت, العالج املحدود  التحويرات هي:  لالإر�ساد وهذه  املتاح  الوقت  واأهمية  العملية,  امل�سكالت  على 

 والعالج اجلمعي, وطريقة عمل نف�ض املجتمع.
ويناق�ض جرومون ما يقرره روجرز نف�سه من اأن الهدف من الإر�ساد املتمركز حول ال�سخ�ض وهو الو�سول 
اإىل ال�سخ�ض مكتمل الأداء والذي حدده روجرز ويف اجلوانب الآتية: اأن ال�سخ�ض املكتمل الأداء لي�ض 
للمجتمع  م�سايرًا   ( ملتزمًا  يكون  اأن  ال�سروري  من  ولي�ض  املجتمع,  مع  متوافقًا  يكون  اأن  ال�سروري  من 
العيادات  حتدده  الذي  النحو  على  ال�سوية  ال�سخ�سية  �سروطه  ي�ستويف  اأن  ال�سروري  من  ولي�ض   )
اإر�ساء  اأ�سا�ض من حماولة  اأن ي�سوغ مفهومًا قائمًا على  النف�سية  ول يحاول ال�سخ�ض املكتمل الأداء 
بذلك  واأنه  مت�سارعة  قيم  له  جمتمعًا  يواجه  وهو  لذاته  قيم  نظام  ميثل  الفرد  يرى  كما  الآخرين, 
ي�سبح م�سدر ال�سلطة الأخالقية فال ي�ستمدها من املجتمع ول من قوة الآخرين واإذا كان هذا الذي 
عر�سه جرومون معربًا عن وجهة نظر روجرز, فاإن روجرز يكون قد اأبتعد هو نف�سه عن واقع احلياة, 
والتعاون,  والتقدم  والبناء  بالإيجابية  متتعهم  من  الب�سر  حول  اأفرت�سها  التي  الفرو�ض  تلك  وعن 
واأن  ال�سخ�ض ي�سبح نظامًا خا�سًا لقيم واأخالقيات,  باأن  اأن يقتنع  لي�ض هناك عاقل ميكن  اأنه  وجند 
ول  للمجتمع  وزن  ل  واأن  النظام,  هذا  على  يحكم  الذي  القا�سي  هو  الداخلي  الع�سوي  كيانه  يكون 
اأهمية لنظام القيم يف جمتمع ول مل�سادر الأخالق التي تتدرج لت�سل اإىل الفرد منذ اأن يكون طفاًل.  
وينبغي اتخاذ من الفطرة ال�سليمة معيارًا  مع ما يهدي اإليه ر�سل اهلل وما اأر�سلوا اإليه به اإىل الب�سر 
اأمام  واملو�سوعي  الثابت  املعيار  ي�سبح  الدين  فاإن  وبذلك  والر�سد,  اخلري  قواعد  واإر�ساء  لهدايتهم 
ذاتية احلكم  وعدم  اأو  النطباع  ولي�ست هوائية  امل�سدر  ربانية  واأخالقياته  الإن�سان, وت�سبح قيمه 
ما يحكم  معيار  ل  حيث  حت�سنه  مدى   على  كمعيارللحكم  الداخلي  الإح�سا�ض  ال�سخ�ض  ا�ستخدام 
 ي�سعى املر�سد اإىل حتقيقه  ) الهدف (  اإن كان ول معيار يحكم ما ن�سل اإليه ) النتيجة ( اإن وجدت . 

   
ملخص النظرية :

تنتمي نظريه روجرز للعالج املتمركز حول ال�سخ�ض للمدر�سة الظواهرية واملدر�سة الإن�سانية يف علم 
النف�ض, وهي تركز على ا�ستب�سار الفرد بذاته وباخلربات التي �سوهها اأو حرفها اأو اأنكرها يف حماوله 
لإدماجهما اأو التقريب بينهما )اأي بني ذات الفرد وخرباته(مما يعطي فر�سه لنمو ال�سخ�سية اأو كما 

يقول روجرز لل�سريورة اإىل ذات جديدة.
يحدد  كما  لالأمام,  ومتطلع  ومتعاون  وايجابي  بناء  اأنه  على  ايجابية  نظرة  لالإن�سان  روجرز  وينظر 
ولديه حاجه وحيدة وفطرية  يولد  الطفل  اأن  تتلخ�ض يف  املفاهيم  من  ال�سخ�سية يف جمموعة  منو 
لالعتبار  احلاجة  هما  اأخريني  حاجتني  بيئته  من  يتعلم  ولكنه  الذات  لتحقيق  احلاجة  هي  موروثة 

)التقدير( اليجابي من جانب الآخرين واحلاجة لالعتبار اليجابي الذاتي.
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وقد الفرد,  قيمة  اأهمية  على  القيمة  ذوو  الآخرون  يفر�سها  �سروط  معهما  تنمو  احلاجتني  وهاتان 
اأطلق عليها روجرز �سروط القيمةومتى ا�ستويف الفرد �سروط القيمة فاإنه من ال�سهل عليه اأن يتعامل 
�سروط  ت�ستوف  مل  اإذا  اإما  ذاتيه,  ت�سبح  اأن  مبعنى  منها  جزءًا  ت�سبح  ذاته  اإىل  وي�سمها  خربته  مع 
القلق  ين�ساأ  اأو  الدفاعية  احليل  تن�ساأ  وقد  حترف  اأو  ت�ستبعد  اأو  اأوتنكر  تغرب  اخلربة  فاإن  الأهمية 

نتيجة عدم التطابق بني الذات واخلربة.
اأن  ويري  ال�سخ�سية,  العالقات  يف  نظريته  من  اأ�سا�ض  على  النف�سي  العالج  يف  نظريته  روجرز  يقيم 
عملية العالج تقع بني   ) اإذا ... فاإن ..... حينئذ ( فاإذا توفرت �سروط العالج وهي �سروط العالقة 
على  درجة  يف  اأو  النف�سي  للمر�ض  م�ستهدف  وم�سرت�سد  متطابق,  مر�سد  هناك  يكون  باأن  تق�سي  التي 
املرجعي  الإطار  من  امل�ساركة  على  القائم  والتفهم  امل�سروط,  غري  التقبل  القلق,  من  دنيا  الأقل 
اأو نتائج العالج تتبع حيث ي�سبح فيها الفرد اأكرث  اإذا توفرت هذه ال�سروط فاإن نتيجة  للم�سرت�سد( 
انفتاحا على خربته واأكرث مالم�سة لها ولذاته وينتهي به املوقف اأن ي�سبح معياره للحكم على اخلربة

 هو معيار داخلي غري م�سروط ب�سرط من اخلارج, ويحدث الندماج بني الذات واخلربة.

 ويلخ�ض روجرز ذلك يف جملة واحد: اإذا ا�ستطعت اأن اأوفر للم�سرت�سد نوعًا معينًا من العالقة فاإنه 
�سيكت�سف يف نف�سه اإمكانية ا�ستخدام هذه العالقة للنمو والتغري من ثم فاإن النمو ال�سخ�سي �سيحدث.

تقييم نظرية اإلرشاد ) العالج ( المتمركز حول الشخص :

والعالج  لالإر�ساد  العملية  املمار�سة  اإطار  النف�سي منت وتطورت يف  والعالج  لالإر�ساد  اأمام نظرية  نحن 
النف�سي, فكانت اأ�س�ض الإر�ساد والعالج اأ�سبق يف الظهور على مفاهيم ال�سخ�سية, وهي متاثل ما حدث 
ال�سخ�سية,  مفاهيم  على  العالج  مفاهيم  اأ�سبقية  حيث  من  فرويد  نظرية  مثل  اأخرى  نظريات  يف 
وكذلك نظريات هورين و�سوليفان وغريهم اإل اأن ما مييز كارل روجرز هو اأن نظريته ن�ساأت يف اأح�سان 
فرويد. اأفتقده  والذي  عمله  يف  العلمية  اجلوانب  على  يعتمد  يجعله  الذي  الأمر  كاأكادميي  عمله 

النظرية قد  اأن هذه  يف مراجعتهما لنظرية روجرز   hall & lindzy يرى هول وليندزي ) 1978( 
من  الأ�سخا�ض  حول  البحث  تطور  وقد  البحثي,  املجال  يف  وكذلك  الإكلينيكي,  املجال  يف  �سيتها  ذاع 
جمرد خيط رفيع عام 1940 اإىل نهر وا�سع يف ال�ستينات وال�سبعينات, وكما اأنه ل ميكن اأن تتوافق كل 
النتائج الأمربيقية كما  ل ميكن اأن اإرجاع كل البحوث التي اأجريت حول الذات ب�سورة مبا�سرة اإىل 
روجرز. ومن اجلوانب التي اأثرى بها روجرز املجال فكرته بفهم ال�سلوك عن طريق الإطار الداخلي 

للفرد نفيه ومن هنا اأ�ساعت مقولته:
) اإن اأف�سل طريقة لفهم ال�سلوك هي النظر اإليه من الإطار الداخلي املرجعي لل�سخ�ض نف�سه (
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البحث  يف  الإن�سانية  القيم  مع  للتعاطف  اعتباره  روجرز  لنظرية  الإيجابية  اجلوانب  يف  ويدخل 
هذا  ويف   .1955 عام  �سكيرن  مع  ال�سهرية  مناظراته  ويف  كتاباته  من  كثري  يف  تبدو  كما  ال�سكيولوجى 
ميكن  باأنه  الرا�سخ  واقتناعه  خريتهم  يف  ال�سمني  واعتقاده  للب�سر  الإيجابية  نظرته  فاإن  الإطار 
م�ساعدة من لديهم ا�سطرابات نف�سية كلها كانت عوامل جذبت كثريًا من الذين نظروا لل�سلوكية على 
اأنها بادرة والذين اعتربوا اأن التحليل النف�سي وهذه القوة تعزى يف كثري من جوانبها اإىل كارل روجرز.
 اأن روجرز قد قدم ملجال الإر�ساد والعالج النف�سي موا�سفات مثالية للعالقة الإر�سادية فيها الدفء 
والأمن, وفيها التقبل وامل�ساركة وفيها ال�سدق والأ�سالة, وهذه املوا�سفات ميكن لأي مر�سد اأو معالج اأن 
ي�ستفيد منها  يف عمله مهما كان توجهه النظري اأو الطريقة التي ي�ستخدمها يف الإر�ساد اأو العالج النف�سي.

 على اأن نظرية روجرز يف الإر�ساد والعالج ل تخلو من جوانب �سعف ميكن اإيجازها فيما يلي:
1- ركز روجرز على جانب احلرية ) كم�ساد للجربية ( باعتبار اأنه اأ�سا�ض ال�سلوك ال�سحي اإل اأن 

      الواقع وكثريًا من املنظرين يرون اأن هناك عالقة بني احلرية واجلربية.
اأن العمليات الع�سوية الال�سعورية تقود   اأخريًا ليقول  اأ�سقط روجرز جانب الال�سعور ثم عاد   -2
يقول كان  لو  كما  موؤخرا  بدء   قد  روجرز  اإن  ولندزي(  )هول  ويرى  �سلوكنا-  من  كثريًا     

       ) ثق يف الال�سعور (.
3- يركز روجرز ب�سكل زائد على �سروط العالقة وفل�سفة املر�سد واجتاهاته ول يعطى اأي اأهمية 

      لالأ�ساليب والطرق الفنية لالإر�ساد والعالج.
اأن ينطلق منها, فالهدف هو تكوين عالقة  اأهداف حمددة لالإر�ساد ميكن للمر�سد  4- لي�ض هناك 

      لها موا�سفات خا�سة تتيح الفر�سة لنمو �سخ�سية امل�سرت�سد و�سريورته اإىل ذات جديدة.
هناك  اأن  ومع  و�ساذجة,  ب�سيطة  مفاهيم  البع�ض  نظر  يف  النظرية  عليها  قامت  التي  5-املفاهيم 

      بحوثًا ميدانية حول بع�ض اجلوانب مثل امل�ساركة اإل اأن هذا النقد ما زال يوجه  لروجرز.
انفتاح  واقع  من  تعمل  طريقته  اأن  املر�سد  يتوقع  واإمنا   .. الإر�ساد  لنتائج  تقومي  هناك  لي�ض   -6

      امل�سرت�سد على خرباته وعلى ذاته يف الإر�ساد.
من  اخلربة  اإنكار  فعملية  املفاهيم  يف  وفرويد  روجرز  بني  �سبه  اأوجه  يرون  البع�ض  يزال  ل   -7
عملية  كبري  حد  اإىل  ت�سابه  واإدماجها  للذات  �سمها  عدم  وبالتايل  ترميزها,  وعدم  الوعي      
       الكبت, والفرق الوحيد اأن روجرز يرى رفع �سروط القيمة ليجعل الفرد يتحرر من كبت بع�ض 
     اخلربات, وميكن لالآباء اأن يفعلوا ذلك باأن يقدموا لأبنائهم التقبل والعتبار الإيجابي غري 
موا�سفات  لها  عالقة  اإطار  يف  العالج  يف  حتقيقه  ميكن  ذلك  فاإن  يفعلوا  مل  فاإذا  امل�سروط     

      الأ�سالة والتقبل غري امل�سروط والتفهم القائم على امل�ساركة.
اخلربة  على  احلكم  يف  للفرد  الداخلي  الع�سوي  الكيان  حتكيم  على  كبري  ب�سكل  روجرز  يركز   -8
اأن ياأخذ الآخرين بعني العتبار عند احلكم على اخلربة. و هذا اجلانب       وحترير الفرد من 
واإمنا  الآخرين,  مع  تعامله  عن  م�ستقل  ب�سكل  ذاته  مع  يتعامل  ل  الإن�سان  لأن  منطقيا  لي�ض      

      الفرد يف جماعات ويف جمتمع له قيمة ومعايريه.
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الواقع- لأن  اأي�سا بعيد عن  القيم والأخالق هو ذاته وهذا  الفرد يف  اأن مرجع    9- يرى روجرز 
          القيم والأخالقيات تكوينات اجتماعية اأ�سال كما اأنها تعود يف م�سادرها الأ�سا�سية اإىل الأديان 

         ال�سماوية ول ميكن العتماد على الفرد اأو م�ساعره الذاتية كم�سادر للقيم والأخالقيات.
لفرتة  اأحيانًا  يجعله  وهذا  املدة,  يف  حمدد  غري  ال�سخ�ض  حول  املتمركز  الإر�ساد  اأو  العالج   -10

          طويلة مما يقلل من ا�ستخدامه يف جمالت الإر�ساد التي يكون الوقت عاماًل هاما فيها.
بذاته  للفرد  الذاتي  ال�ستب�سار  على  ال�سخ�ض  حول  املتمركز  العالج  اأو  الإر�ساد  يعتمد   -11
         وخرباته والتعامل مع م�ساعره واإدراك العالقة الإر�سادية واإدراك اخلربات يف �سورة ترميز 
        دقيقة, وبذلك فاإن هذه الطريقة ل تنا�سب جمموعة من احلالت التي حتتاج لالإر�ساد مثل 

         حالت الأطفال, وحالت التخلف العقلي واحلالت الذهانية واحلالت احلادة.
اأو يكون مطلوبًا منهم اتخاذ قرارات  12- يف املواقف التي يتعر�ض فيها الأفراد مل�سكالت حمددة 
        فاإنه ل يفيد كثريا اأن ندخل اإىل مثل هذه الطريقة الإر�سادية التي تركز على منو ال�سخ�سية 

       ول تهتم بامل�سكلة ول بالإجراءات العلمية حللها.
13- رغم اأن روجرز اهتم كثريا بفل�سفة واجتاهات املر�سد و�سور خ�سائ�ض املر�سد بداخل العالقة 
جيدًا م�ستقباًل  كونه  من  اأكرث  دورا  له  اأن  يبدو  ل  املر�سد  فاإن  مثالية  �سور  يف  الإر�سادية 

اأو من�ستًا واعيًا, ولكنه مع دفئه وتقبله وتفهمه ل يقدم كثريا للم�سرت�سد فيما يت�سل بتعامله 
يحدث  ما  اأو  امل�سرت�سد  به  يقوم  ما  وعلى  للم�سرت�سد  ذلك  بعد  �سي  كل  يرتك  اأنه  الواقع.  مع 
اأمام  اأخرى  مرة  نحن  املر�سد.  تهم  ل  باآخر  اأو  ب�سكل  وهي  لالإر�ساد,  نتيجة  يعتربه  مما  له 
اإجراءات  باأن  اأ�سحابه  يقتنع  الذي  النف�سي  التحليل  من  اخل�سو�ض  هذا  يف  قريبة  نظرية 
ل  روجرز  فاإن  وهنا  الأعرا�ض,  من  ال�سفاء  يهم  ول  الأ�سباب  من  العالج   عنها  �سينتج  معينة 
يقوم باإجراءات  تداعي, اأو حتويل, اأو تف�سري, واإمنا فقط تقبل غري م�سروط وم�ساركة وتفهم 

واأ�سالة, وهي خ�سائ�ض ولي�ست اإجراءات.
اأو ال�ستهداف للمر�ض النف�سي  اأ�سرتط درجة دنيا من القلق يف امل�سرت�سد  14-اإذا كان روجرز قد 
امل�سكالت الطالبية  اأمثلة ذلك  الدرجة ل تتوفر يف كل من يحتاجون لالإر�ساد ومن  فاإن هذه        

        التي تقابلنا.
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ثانيًا : النظرية السلوكية

Behavior Therapy العالج السلوكي
أو

Behavior Modification تعديل السلوك

اأ�سلوب من الأ�ساليب احلديثة يف العالج النف�سي يقوم على اأ�سا�ض من نظريات التعليم ,و ي�ستمل على 
ب�سفة  و  الإن�سان  �سلوك  يف  بناء  تغيري  اإحداث  اإىل  تهدف  التي  العالج  فنيات  من  كبرية  جمموعة 

خا�سة ال�سلوك غري املتوافق 0

ميكن التي  الظاهرة  ال�ستجابة  تلك  ال�سلوكي  العالج  جمال  يف    Behavior بال�سلوك  يق�سد  و 
 مالحظته ) من خارج ال�سخ�ض ( و اأي�سًا ال�ستجابات غري الظاهرة مثل الأفكار و النفعالت 0

بيئة  يف  ال�ستخدام  على  يدل  كا�سطالح   ) ال�سلوكي  العالج   ( ا�ستخدام  يكون  اأن  البع�ض  يرى  و 
عالجية مثل امل�ست�سفيات , على حني ي�ستخدم ا�سطالح ) تعديل ال�سلوك ( يف املوؤ�س�سات العادية مثل 
املدار�ض و معاهد الرتبية اخلا�سة للمعوقني , و لكن ال�سائع يف الوقت احلا�سر اأن ي�ستخدم ا�سطالح 
ال�سلوكي العالج  اأن   0 تربوية  موؤ�س�سة  اأم  عالجية  موؤ�س�سة  يف  العمل  كان  �سواء  ال�سلوكي  العالج 

على  جديدة  �سلوكيات  و  مهارات  تعليم  فيها  يتم  تعلم  لبيئة  بناء  عملية  يعني  ال�سلوك  تعديل  اأو 
 ) املري�ض  اأو  امل�سرت�سد   ( العميل  ي�سبح  بحيث  و  املرغوبة  غري  العادات  و  ال�ستجابات  تقلل  حني 
اأكرث دافعية للتغريات املرغوبة , و يتميز العالج ال�سلوكي عن العالجات التقليدية باأنه ل يبحث يف 
ميكن  فنيات  على  ي�ستمل  اأنه  كما   , الآن  و  هنا  مبداأ  على  يركز  اأنه  و  للم�سرت�سد  القدمية   اخلربات 
للم�سرت�سد فهم مغزاها ب�سهولة فهو خال من الغمو�ض , كذلك فاإنه ل يهتم كثريًا مب�سميات امل�سكالت 
و ال�سطرابات فرياها جميعًا على اأنها �سلوكيات متعلمة , و من ال�سهل اأن يتعلمه املدر�سون و الآباء ,

و يتميز اأي�سًا بوفرة الفنيات العالجية و الإر�سادية 0
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لمحة تاريخية عن العالج السلوكي

عرف الإن�سان اأ�ساليب كثرية مما تدخل الآن يف العالج ال�سلوكي و ا�ستخدامها يف حياته مع   
بني الب�سر , و اأمتد هذا ال�ستخدام اىل تروي�ض احليوان و تعليمه و اىل هذا ي�سري القراآن الكرمي 0

) 000 و ما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلمونهن مما علمكم اهلل ( )�سورة املائدة 4(

كما اأ�سار القراآن الكرمي اإىل جمموعة من الأ�ساليب العالجية التي ميكن ا�ستخدامها لتقومي ال�سلوك                    
و تعديله , و من ذلك ما ورد ب�ساأن معاجلة ن�سوز املراأة : 

) 000 و الالتي تخافون ن�سوزهن فعظوهن و اأهجروهن يف امل�ساجع و اأ�سربوهن فاإن اأطعنكم فال 
تبغوا عليهن �سبيال اإن اهلل كان عليًا كبريًا ( )�سورة الن�ساء34(

و قد ا�ستملت هذه الآية على اأ�سلوبني من اأ�ساليب العالج ال�سلوكي هما اأ�سلوب العقاب ال�سلبي )الهجر ( 
ق�سرت  الذي  و   ) الوعظ   ( معريف  عقلي  اأ�سلوب  ي�سبقهما  و   ) ال�سرب   ( الإيجابي  العقاب  اأ�سلوب  و 
, كذلك  لها  �سديد  نقد  و كان م�سدر  الأوىل  ال�ستفادة منه  يف مراحلها  ال�سلوكي عن  العالج  نظرية 
الق�س�ض خالل  من  و   , ال�سمنية  و  ال�سريحة  النماذج  عر�ض  اأ�سلوب  الكرمي  القراآن  ا�ستخدام 
و الأمثال القراآنية , يف تعديل ال�سلوك و كان ر�سول اهلل �سلوات اهلل و �سالمه عليه هو الأ�سوة احل�سنة 
هذا يومنا  اإىل  عليها  ن�سري  �سنة  تقديراته   و  اأعماله  و  اأقواله  اأ�سبحت  و  امل�سلمون  بها  يقتدي  التي 

 و اإىل اأن يرث اهلل الأر�ض و من عليها , تربي فينا ال�سلوك ال�سحيح 00

اأن املنهج الإ�سالمي و كذلك كتابات علماء امل�سلمني قد اأهتمت باجلانب العقلي كجزء هام  و يالحظ 
يف حتديد ال�سلوك , و بالتايل يف تغيريه و هو جانب مل يهتم به املعاجلون ال�سلوكيون اإل منذ �سنوات 
اأ�ساليب  ا�ستملت على ثالثة  املراأة جندها قد  ن�سوز  التي تعالج  الن�ساء  �سورة  اآية  , ففي  قليلة م�ست 

اأ�سا�سية 0
1- املوعظة : و التي تتمثل يف  خماطبة العقل و الوعي و امل�سئولية 0

2- الـــهـجـر : و ميثل ما يعرف يف العالج ال�سلوكي بالعقاب ال�سلبي 0
3- الـ�ســرب : و ميثل ما يعرف يف العالج ال�سلوكي بالعقاب الإيجابي 0
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باملالحظة   التعلم   ( بالقدوة  التعلم  اأ�سلوب  اإىل  املطهرة  النبوية  ال�سنة  و  الكرمي  القراآن  اأ�سار  كما 
 من النماذج ال�سلوكية ( و هو اأ�سلوب مل يحدده الباحثون يف علم الإن�سان من طائر بطريق املحاكاة 0

) فبعث اهلل غرابًا يبحث يف الأر�ض لرييه كيف يواري �سواأة اأخيه (  )املائدة 31( 
و يقول الر�سول �سلوات اهلل و �سالمة عليه ) �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي ( 

و يقول يف حجة الوداع : ) اأيها النا�ض خذوا عني منا�سككم ( 

و يف الع�سر احلديث - فاإن عالج ال�سلوك يعترب فرعًا حديثًا ن�سبيًا من فروع العالج و الإر�ساد النف�سي 
, و ب�سفة خا�سة بعد تطويره  ال�سلوكي  العالج  -  و يتميز  التعلم  اأ�سا�ض نظريات و مبادئ  قام على 
باإدخال العمليات املعرفية العقلية اإليه 0 باأنه �سهل التطبيق و ملمو�ض النتائج و مقبول من الناحية 
الجتماعية كما ميكن ا�ستخدامه مع فئات عمرية متباينة , كذلك م�ستويات متباينة من ال�ستعداد 
العقلي , و لهذا جندله ا�ستخدامات كثرية لي�ض فقط يف جمال الإر�ساد الطالبي و اإمنا اأي�سًا يف جمال اإدارة 
املعلمني لل�سفوف و تعاملهم مع الطالب , و يف نف�ض الوقت فاإن له ا�ستخدامات كثرية يف تاأهيل املعاقني
و الأحداث املنحرفني و نزلء ال�سجون و م�ست�سفيات الأمرا�ض العقلية و مدمني املخدرات 0 و بذلك فاإن 
العالج ال�سلوكي قد اأ�سبح الطريقة املف�سلة لعدد كبري من املعاجلني و املر�سدين يف خمتلف اأنحاء العامل 0

- خصائص العالج السلوكي :
 يت�سم العالج ال�سلوكي مبجموعة من اخل�سائ�ض التي متيزه من اأنواع العالج الأخرى  و هذه اخل�سائ�ض هي  :

1- الرتكيز على ال�سلوك )الأعرا�ض( اأكرث من الرتكيز على اأ�سباب مفرت�سة :
عالجها  تبني  فرويد  اأ�س�سها  التي  النف�سي  التحليل  مدر�سة  مثل  التقليدية  العالجات  كانت  فقد 
الأ�سباب  اأن معرفة هذه  و  املبكرة  النمو  اأ�سباب تكمن يف مراحل  اأ�سا�ض من القتناع بوجود  على 
0 النف�سي  العالج  يف  الأ�سا�ض  هو  عليها  الق�ساء  و  املري�ض  بها  ياأتي  التي  لالأعرا�ض  املولدة 

يعمل  فاإنه  بذلك  و  الال�سعور  يف  خمزونة  الأ�سباب  هذه  باأن  يقتنع  النف�سي  التحليل  يف  املعالج  و 
 0 �سنوات  ذلك  منه  ي�ستغرق  قد  و   , ال�سعور  حيز  اإىل   ) الال�سعور   ( فيه  ما  ل�ستح�سار  جاهدًا 
و هذه الطريقة التي تركز على الأ�سباب الكامنة وراء الأعرا�ض تتبع ما يعرف بالنموذج الطبي      

0  Medical Model
اأما املعاجلون ال�سلوكيون فريون اأن الرتكيز ينبغي اأن ين�سب على ال�سلوك مو�سوع امل�سكلة) الأعرا�ض (

اأكرث مما هو بحثه عن الأ�سباب اأو حماولة الق�ساء عليها 0
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2- يفرت�ض العالج ال�سلوكي اأن ال�سلوكيات غري املتوافقة اإمنا هي ا�ستجابات متعلمة :
فاإن  بذلك  و   , فيها  يعي�ض  التي  البيئة  نتاج  هو  الإن�سان  اأن  على  ال�سلوكي  العالج  نظريات  تركز 
0 النا�ض  على  البيئة  توؤثر  كيف  لنا  تف�سر  ال�سلوكي  العالج  منها  ي�ستفيد  التي  التعلم  قوانني 

و رغم الختالف بني ال�سلوك املتوافق و ال�سلوك غري املتوافق يف تاأثريها على الأفراد فاإن املعاجلني 
ال�سلوكيني ينظرون لكال النوعني من ال�سلوك على اأنهما مكت�سبان بالتعلم و يخ�سعان لنف�ض القواعد 0

و قد بداأ املعاجلون ال�سلوكيون يف الآونة الأخرية يف الهتمام باجلوانب البيولوجية و الع�سوية لدى 
الفرد و ما حتدثه من اآثار مرتبطة بال�سلوك غري املتوافق , ذلك اأن بع�ض ال�سلوكيات غري املتوافقة 
التي تعقب حدوث اإ�سابة يف املخ على �سبيل املثال ل يكون من ال�سهل علينا اأن نرجعها اإىل التعليم 0

كما اأن نظرية باندورا قد نادت بوجود تاأثري من ال�سخ�ض على البيئة , و بذلك اأدخلت العمليات 
املعرفية يف توليد ال�ستجابات 0

3- يفرت�ض العالج ال�سلوكي اأن الأ�س�ض النف�سية و ب�سفة خا�سة قواعد التعلم , ميكن اأن تفيد كثريًا 
يف تعديل ال�سلوك غري املتوافق :

فكلما كانت ال�ستجابات غري املتوافقة ناجتة عن التعلم كان من املمكن اأي�سًا اأن نعدلها با�ستخدام 
طريق  عن   , ا�ستجابة  تغيري  اإمكان  اأن   DAVISON  )1968( دافي�سون   يرى  و  التعلم  مبادئ 

التعلم دلياًل كافيًا على اأنها مت اكت�سابها عن طريق التعلم 0
4- يت�سمن العالج ال�سلوكي اإعداد اأهداف عالجية حمددة ووا�سحة :

�سخ�سية م�سطربة  نا�سئة عن  اأنها  املتوافقة على  ال�ستجابات غري  اإىل  ال�سلوكي  العالج  ل ينظر 
اأو اإعادة بناء �سخ�سية العميل ,  اإعادة تنظيم  اأو ت�سهيل عملية  ومن هنا  فلن يكون هدف املعالج 
و اإمنا يكون هدف العالج هو امل�ساعدة على اإزالة امل�سكالت النوعية التي توؤثر على اأداء العميل 0
و يف العالج ال�سلوكي ي�سرتك املعالج و امل�سرت�سد يف حتديد اأهداف نوعية و حمددة للعالج , و قد

ت�ساغ هذه الأهداف يف �سورة اأهداف تعليمية فمثاًل نقول :
) بعد العالج ي�سبح امل�سرت�سد قادرًا على الوقوف اأمام املجموعة من الأ�سخا�ض و التحدث اإليهم  

ملدة ل تقل عن ربع �ساعة ( 0 
و ل يوجد يف العالج ال�سلوكي هدف وحيد اأو م�سرتك كما يف العالجات الأخرى و اإمنا يقوم املعالج 

بعملية تف�سيل Tailoring لالأهداف مبا ينا�سب امل�سرت�سد و م�سكلته 0
5- يرف�ض العالج ال�سلوكي النظرية الكال�سيكية لل�سمات :

يق�سد  و  كثرية  انتقادات  و  جدًل  لقيت  التي  املفاهيم  من  واحدًا    Traits ال�سمات  مفهوم  يعترب 
بال�سمة ذلك ال�ستعداد امل�سبق للقيام ب�سلوك معني يف مواقف خمتلفة عن بع�سها , فاإذا افرت�سنا 
)ب(  ال�سخ�ض  من  عدوانية  اأكرث  اأنه  على  )اأ(  ال�سخ�ض  يقدر  ما  موقف  يف  اأنه  املثال  �سبيل  على 
- فاإذا اعتربنا �سمة العدوان يف  اأكرث عدوانية من ال�سخ�ض )جـ(  و هذا بدوره يحكم عليه باأنه 
ال�سابق0 الرتتيب  بنف�ض  خمتلفة  مواقف  يف  عدوانهم  �سيكون  الأ�سخا�ض  هوؤلء  فاإن  املثال  هذا 
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يف اإل  املختلفة  املواقف  عرب  يالحظ  ل  ال�سلوكي  الت�ساق  هذا  مثل  فاإن  العملي  الواقع  يف  لكن 
حالت نادرة , هذا ما ت�سري اإليه نتائج البحوث 0

و نتيجة لهذا املوقف ن�ساأت بدائل اأخرى لل�سمات و هي :
. Situtionalism  1- املوقفية

. Interactionalism 2- التفاعلية
اإىل  يتحدد  فاإنه  وبذلك  للمثري  املبا�سرة  ال�سيطرة  حتت  يكون  ال�سلوك  باأن  املوقفية  تنادى  و 
لإت�ساق  مبا�سرة  دالة  ما  ب�سكل  يكون  الإ�ستجابة  ات�ساق  اأن  هذا  ومعنى   , باملوقف  كبرية  درجة 
يت�سرف  )اأ(  ال�سخ�ض  فاإن  العدوان  ب�سمة  املثال اخلا�ض  اإىل  فاإذا عدنا   - البيئة  ات�ساق  اأو  املثري 
بعدوانية يف موقف مثري معني لأنه قد اأ�سرط للت�سرف بهذه الكيفية يف و جود مثل هذا املثري 0

�سي�سلك  )اأ(  ال�سخ�ض  اأن  نتوقع  يجعلنا  مربر  اأي  يرون  ل   - املوقفية   - املبداأ  هذا  اأتباع  و 
�سلوكًا عدوانيًا يف بيئة خمتلفة 0

اأما التفاعلية فقد اأخذت موقفًا و�سطًا اإذ يرى اأ�سحاب هذه الفكرة اأن ال�سلوك ميكن اأن ينظر اإليه على 
اأنه وظيفة تفاعلية للمثريات اخلارجية مع ما يطلقون عليه التغريات ال�سخ�سية ) مثال ً اجلوانب 
العقلية , ال�سمات , احلالت الف�سيولوجية ( و من بني املدافعني عن هذه الفكرة اأيزنك , و باندورا 
لل�سخ�ض  ال�سلوك العدواين  اأن  املثال فاإن باندورا و مي�سكيل قد يرون  - و على �سبيل  , و مي�سكيل 
املعلومات اخلا�سة باملثري 0 اأن مت ت�سغيل  و لكن بعد   , اأثري مبثري خارجي  )اأ( يف موقف معني قد 
وذلك  املثري  بيئة  جزئيًا  يحددون  الأفراد  اأن  يالحظون  التفاعليني  فاإن  ذلك  عن  ف�ساًل  و 
يغريون  قد  فاإنهم  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  و   , اأخرى  مواقف  وجتنب  معينة   مواقف  باإختبارهم 
التحديد  م�سطلح  باندورا  وي�ستخدم   , بت�سرفاتهم  اخلارجية  البيئات  من  يعدلون  اأو 

املتبادل Reciprocal Determinism للدللة على هذه العملية املركبة 0

فكرة  اإىل  مييلون  كانوا  منهم  الأوىل  املجموعة  اأن  جند  ال�سلوكيني  املعاجلني  اإىل  نظرنا  اإذا  و 
التعلم  مدر�سة  اأ�سحاب  مثل  ح�سبانهم  يف  املعرفية  اجلوانب  يدخلون  الذين  اأولئك  اأما  املوقفية 

الجتماعي اأمثال باندورا و مي�سكيل فاإنهم يف�سلون التفاعلية يف تف�سريهم لل�سلوك 0
اأن �سلوك   و بذلك فاإن املعاجلني ال�سلوكيني يرف�سون جميعًا النظرية التقليدية لل�سمات و يرون 
ال�سخ�ض يف جمموعة واحدة من الظروف هو دليل �سعيف عن كيفية ا�ستجابة يف موقف يختلف 

 عنه اختالفا كبريًا .

ال�سخ�ض

ال�سلوكالبيئة
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6- يعد املعالج ال�سلوكي طريقة العالج مبا ينا�سب م�سكلة امل�سرت�سد :
اأن  دون  العالج  يف  اأ�سا�سية  واحدة  طريقة  تتبع  النف�سي  العالج  يف  التقليدية  الطرق  من  كثريًا 
على  النف�سي  التحليل  طريقة  ففي   , امل�سرت�سد  يعر�سها  التي  امل�سكلة  طبيعة  اعتبارها  يف  تاأخذ 
ال�ستب�سار  نق�ض  اإىل  ترجع  للم�سرت�سد  احلالية  املتاعب  اأن  يفرت�ض  املعالج  اأن  جند  املثال  �سبيل 
العالج  يف  واحدًا  اأ�سلوبًا  الطريقة  بهذه  املعاجلون  يتبع  وبذلك   , الطفولة  يف  املوؤملة  باخلربات 
للو�سول اإىل هذا ال�ستب�سار , و كذلك فاإن املعاجلني بطريقة العالج املتمركز ) اأو املعقود ( حول 
امل�سروط غري  الإيجابي  لالعتبار  حاجته  على  تدل  الراهنة  الفرد  م�سكالت  اأن  يرون  ال�سخ�ض 

و من ثم فاإنهم ي�ستخدمون اأ�سلوبًا واحدًا يف العالج 0
يوجد  ل  و  تقابله  التي  للم�سكالت  بالن�سبة  متنوعًا  ت�سخي�سًا  يفرت�ض  فاإنه  ال�سلوكي  املعالج  اأما 
املنخف�ض  الذات  اأن مفهوم  امل�سطرب و ل  لل�سلوك  املوؤدية  الطفولة هي  اأن خربات  يوؤيد  افرتا�ض 
هو ال�سبب فيه و لهذا يتوقف على طبيعة امل�سكلة - فاخلوف على �سبيل املثال - قد ميكن عالجه 
بالتخل�ض التدريجي من احل�سا�سية ) التح�سني التدريجي ( اأو با�ستخدام اأ�سلوب الغمر و التفجر 
الداخلي و با�ستخدام النماذج ال�سلوكية اأو با�ستخدام العقاب اأو ا�ستخدام التدعيم ) التعزيز ( 0
و لهذا يقول املعاجلون ال�سلوكيون اأنهم يقومون بتف�سيل ) اأو ق�ض ( Tailoring طرق العالج لكل 

فرد على حدة مبا ينا�سب ظروفه و م�سكالته 0

7- هنا – و الآن :
ل يهتم العالج ال�سلوكي بالبحث يف املا�سي البعيد للم�سرت�سد 000 و اإمنا يهتم ب�سفة اأكرث مباذا يحدث 
الآن ) ال�سلوك اأو الأعرا�ض ( , و كذلك يف موقف العالج - و ذلك على عك�ض طريقة التحليل النف�سي 
التى �سادت كطريقة للعالج يف اأوائل القرن الع�سرين و التي كان جل اهتمامها اأن تعمل على ا�ستح�سار 
اخلربات التي حدثت للفرد يف طفولته املبكرة من الال�سعور الذي كبتت فيه اإىل ال�سعور و التعامل معها 0
,  و البيئة التي يحدث فيها    فالعالج ال�سلوكي اإذن يهتم بالواقع احلايل للم�سرت�سد , ماذا يحدث 
ال�سلوك , و اإن كان ذلك ل مينع من التطرق اإىل املا�سي يف بع�ض الأحيان و لكن دون تركيز �سديد عليه 0

8- العالج ال�سلوكي يقوم على اأ�سا�ض جتريبي : 
 يوؤكد العالج ال�سلوكي على اأهمية اتباع املنهج العلمي كاأ�سلوب للح�سول على النتائج التي ت�ساعد   
البداية    خط  بتحديد  عادة  يهتم  املعالج  فاإن  ال�سلوكي  العالج  يف  و   – العالج  فنيات  حت�سني  على 
0 املقارنات  اإجراء  يت�سنى  بذلك  و  العالج  نتائج  بتقومي  يهتم  كما   , يتناوله  الذي   Base-Line
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- نظرية الشخصية في العالج السلوكي :

�سلوك  بني  متدرج  خط  من  اأ�سا�ض  على  الفرد  ت�سرفات  بني  التمييز  عدم  ال�سلوكيون  املعاجلون  يرى 
طبيعي و اآخر  م�سطرب  فكل ت�سرفات امل�سرت�سد �سواء كانت  م�سطربة اأو �سوية اإمنا هي من وجهة 
الفرد من  �سلوك  اأن  اأي   - لقواعد حمددة  الفرد طبقًا  ( تعملها  �سلوكيات متعلمة ) مكت�سبة  نظرهم 
وجهة نظر هذه املدر�سة اإمنا هو خا�سع لظروف البيئة - و لعل املناظرة ال�سهرية التي قامت بني ف 
 Operant الإجرائي  التعلم  نظرية  عن  الأول  املتحدث  و  ال�سلوكيني  املنظرين  اأحد  هو  و  �سكيرن  
نظرية  �ساحب  و  الإن�سانية  املدر�سة  يف  املنظرين  من  واحد  هو  و  روجرز  كارل  و   Conditioning
فكرة  تبلور  املناظرة  هذه  لعل   -  Person Centerd Theragy ال�سخ�ض  حول  املتمركز  العالج 
الأ�سخا�ض بحيث  ال�سلوك ملجموعة من  اأن يك�سب  املمكن  اإنه من  �سكيرن  ال�سلوكية حني قال  املدر�سة 
يجعل منهم العامل كما يجعل منهم املجرم 0 و معنى هذا ال�سلوك الطيب هو ا�ستجابات و اأن ال�سلوك 
البيئة يف  تقع  باأحداث  تربطها  لعالقات  تخ�سع  ال�ستجابات  هذه  اأن  و  ا�ستجابات  اأي�سًا  هو  ال�سيئ 

) قبل ال�ستجابات اأو بعد ال�ستجابات ( و ال�سخ�سية من وجه نظر املدر�سة ال�سلوكية هي الأمناط 
املت�سقة من ال�سلوك , اأي اأننا لكي نحدد �سخ�سية فرد ما فاإن علينا اأن نحدد ما يفعله و ما يقوم به من 
ت�سرفات لها �سفة ال�ستقرار , و لأن ال�سلوك يكت�سب ) يتعلم ( طبقًا لقواعد حمددة لذلك فاإنه من

الطبيعي اأن تخدم نظريات التعلم كنظريات لل�سخ�سية يف جمال العالج ال�سلوكي 0

-: Classical Conditioning : نظرية اإلشراط الكالسيكي -

العالقة  اأ�سا�ض  ال�سلوك ) ال�ستجابات ( على  لتعلم  الكال�سيكي يف تف�سريها  تركز نظرية الإ�سراط 
بني هذه ال�ستجابات و بني الأحداث التي تقع قبلها ) املقدمات ( Antecedents و ي�سار اىل هذا 
النوع من الإ�سراط اأحيانًا با�سم اإ�سراط امل�ستجيب Respondent Conditioning  و ترى نظرية 
الإ�سراط الكال�سيكي " اأنه بعد املزاوجة بني مثري غري م�سروط ) طبيعي ( و مثري حمايد فاإن ظهور 
املثري املحايد وحده ) و الذي اأ�سبح م�سروطًا ( �سوف يولد ال�ستجابة التي كان يولدها املثري الطبيعي

) ا�ستجابة م�سروطة ( 0
و تقرر النظرية اأنه لكي يكت�سب مثري جديد القدرة على توليد ا�ستجابات منعك�سة فاإن ما يحدث هو 
روابط  اأنها  امل�سرت�سد على  �سلوكيات  الكال�سيكي  الإ�سراط  ي�سور  و   , الكال�سيكي  بالإ�سراط  يعرف  ما 
املزاوجة  عملية  خالل  الروابط  تكوين  يتم  اأن  مبجرد  و   , ال�ستجابات  و  املثريات  بني  م�سروطة 
) القرتان ( و الإ�سراط فاإن ال�ستجابة تكون فعاًل منعك�سًا م�سروطًا ينتج عن وجود املثري امل�سروط , 
و تبعًا لهذه النظرية فاإن �سبط ال�سلوك يتم عن طريق الأحداث التي ت�سبق ال�سلوك و التي لها القدرة 

على توليد هذا ال�سلوك 0
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و يرجع الف�سل يف ن�ساأة نظرية الإ�سراط الكال�سيكي للتعلم اإىل اأبحاث العامل الرو�سي ال�سهري اإيفان 
بافلوف )1936-1848( 0

الكالب يف  اأن  للكالب فالحظ  اله�سمي  باأبحاث ف�سيولوجية جتريبية على اجلهاز  بافلوف يقوم  كان 
لها  الطعام  تقدمي  يتوىل  الذي  العامل  اأقدام  ل�سوت  �سماعها  مبجرد  لعابها  اإفراز  يف  تبداأ  خمتربه 
املثري  �سفات  له  لي�ض  جديد  مثري  هو  و   - العامل  اأقدام  �سوت  اأن  بافلوف  اأ�ستنتج  و   , منتظمة  ب�سفة 
بافلوف  اأرجع  قد  و   0 الكالب  لعاب  ا�ستدرار  يف  الطعام  مقام  يقوم  اأ�سبح   - الطعام  هو  و  الأ�سلي 
بافلوف  ا�ستعا�ض  قد  و   , الزمن  من  لفرتة  الطعام  رائحة  مع  العامل  اأقدام  �سوت  اقرتان  اإىل  ذلك 
فيها  التحكم  ميكن  و  ال�سم  و  الروؤية  و  ال�سمع  على  تعتمد  مبثريات  الأقدام  �سوت  عن  بعد  فيما 
الأ�سلي  املثري  على  بافلوف  اأطلق  قد  و   , ال�سوء  روؤية  و  املرتونوم  و�سوت  اجلر�ض  كقرع  جتريبيًا 
لأنه   )UCS))Uncoditionrd( امل�سروط  غري  املثري  احلالة  هذه  يف  الطعام  هو  و       ) الطبيعي   (
املحايد  املثري  على  اأطلق  كما  �سروط  دون  احلالة  هذه  يف  اللعاب  اإفراز   - ال�ستجابة  اإىل  يوؤدي 
يوؤدي لكي  ي�سرتط  لأنه  ذلك  و   )Conditioned) )CS) امل�سروط  املثري  ا�سم  ال�سطناعي  اأو 

اإىل ال�ستجابة ) اإفراز اللعاب (  اأن يقرتن لفرتة مع املثري غري امل�سروط ) املثري الطبيعي ( .

نظرية  قبل  و  بافلوف  باأعمال  كثريًا  تاأثر  قد  واط�سون   اأن  جند  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  و 
الإ�سراط الكال�سيكي على اأنها التف�سري الوحيد لكل اأنواع التعلم 0 و قد ن�سر واط�سون وريرن )1920(                  
Watson & Rainer تقريرًا عن جتربة قاما فيها باإك�ساب اخلوف لطفل �سغري عن طريق الإ�سراط 
الطفل  اأزعج  فاأرا م�سحوبًا ب�سوت عال مما  �سهرًا  اأحد ع�سر  الذي كان عمره  الطفل  - فقد قربا من 
البي�ساء الأ�سياء  لي�سمل  الطفل  لدى  اخلوف  هذا  تعميم  بعد  فيما  اأمكن  و  اخلوف  لديه  اأحدث  و 

املماثلة للون الفاأر , مثاًل قطعة من الفراء .

حدوث  يف  البيئة  بدور  اهتمامه   - اأولهما  اآخرين  باإ�سهامني  ال�سلوكية  جمال  يف  واط�سون  اأ�سهم  قد  و 
العلمية الطريقة  و  التجريبي  املنهج  اإتباع  �سرورة  على  تركيزه  هو  الثاين  و  الكال�سيكي  الإ�سراط 

و نتيجة لرتكيزه على الطريقة العلمية يعترب الكثريون واط�سون اأبا لل�سلوكية املنهجية 0
كذلك فقد طور كل من جاثري , و هل , و دولر و ميلر نظريات للتعلم تقدم على اأ�سا�ض من الإ�سراط 
الكال�سيكي , و كلها رغم تنوعها تقوم على فكرة اأن �سلوك الب�سر اإمنا هو نتيجة وجود مثري م�سروط

�سبق حدوث ال�سلوك 0
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: Operant Conditioning نظرية اإلشراط اإلجرائي -
الإ�سراط  من  النوع  هذا  اإىل  اأحيانًا  ي�سار  و  ال�سلوك  بعد  يحدث  ما  على  الإجرائي  الإ�سراط  يركز 

 Instrumntal باإ�سم الأودي
العامل  هي   ) بعدها  تقع  التي  النتائج   ( ال�ستجابة  نتائج  اأن  الإجرائي  الإ�سراط  نظرية  تقرر 
  CUES ) امل�سيطر التي ت�سبق ال�ستجابات ) ال�سلوك ( فاإنه ينظر اإليها على اأنها م�سريات ) مهديات
ال�ستجابات  قبل  تقع  التي  الأحداث  فاإن  املنطلق  هذا  من  و   , القادمة  النتائج  حول  معلومات  تتيح 
, النتائج  حول  تقديرية  معلومات  اإتاحة  طريق  عن  لال�ستجابة  امل�سرح  اإعداد  هو  دورها  يكون  اإمنا 

 0 Operants و ال�سلوكيات ) ال�ستجابات ( التي توؤثر على البيئة بتوليد النتائج ت�سمى اإجراءات
و بذلك فاإن التغريات التي حتدث يف �سلوك الفرد اإمنا حتدث نتيجة لتبادلت يف �سل�سلة من املقدمات

 - ال�ستجابة - النتائج .

فالنتيجة تكت�سب �سيطرة اأو حتكمًا يف الإجراء اإذا كان ظهور النتيجة يتوقف على اأداء ال�ستجابة 0
بني   ) رابطة   ( عالقة  تكوين  بدون  عادة  ممكن  غري  للفرد  املنتظم  ال�سلوك  ي�سبح  ثم  من  و 
ال�ستجابة و النتيجة ) الأحداث التي تقع بعدها ( و يعترب ب 0 ف �سكيرن وا�سع اأ�سا�سيات الإ�سراط 
لل�سلوك الفرد  تعلم  كيفية  لتف�سري  كاأ�سا�ض  الإجرائية  النظر  وجهة  اأقرتح  الذي  فهو  الإجرائي 

و اإجراءات التعلم 0

و قد اأعترب �سكيرن اأن معظم �سلوكيات الإن�سان الهامة اإجراءات ,  واأن هذه ال�سلوكيات حتكم عن طريق 
نتائجها , و ي�سار اىل نتائج ال�سلوك على اأنها معززات Reinforcers  اأو معاقبات Punishers  و قد طور 
�سكيرن نظريته للتعلم التي و�سعها , من خالل جتاربه املعملية على الإن�سان  وعلى احليوان , و انتهت به
 مالحظاته املنظمة عن ال�سلوك اإىل نظرية للتعلم الإجرائي يف�سر بها ال�سلوك الفردي و اجلمعي 0
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مفاهيم التعلم
Learning Concept 

 Reinforcer 1- التدعيم أو التعزيز
و هناك نوعان رئي�سيان من املدعمات ) املعززات ( - اأولية و ثانوية 0

)أ ( المدعمات األولية :
بدون  التدعيمية  اكت�سبت قيمتها  اأنها  م�سروطة من حيث  ( غري  نتائج   ( اأحداث لحقة           هي 
للكائن  التي تعترب حيوية  املاء و الطعام و غريها من الأ�سياء  ,  و هذه املدعمات مثل  تدريب خا�ض 
 , للمحافظة على احلياة  اإليها  اأن يكون هناك حاجة  اآلية ب�سرط  لها قيمة تدعيمية  احلي 0 فهذه 
فاإذا مل توجد حاجة من حاجات املحافظة على احلياة ) مثل اجلوع و العط�ض ( فاإن هذه املدعمات

تفقد قوتها التدعيمية 0
 )ب( المدعمات الثانوية :

 , م�سروطة  تعليمية  خلربات  نتيجة  تدعيمية  قوة  لها  يكون  )نتائج(  لحقة  اأحداث  هي              
فمثاًل الإطراء , و املال , و اللتفات , تعترب اأحداثًا لحقة لها قيمة تدعيمية متعلمة نتيجة لكونها 
اأنه مدعم  اأويل 0  و متتد قيمة حادث ما ) نتيجة ( على  قد عر�ست يف البداية مقرتنة مع مدعم 
التدعيمية  القيمة  اإن  بل   , للفرد  ال�سابقة  التعليمية  اخلربات  واقع  من  و  فردي  اأ�سا�ض  على  ثانوي 

لنتيجة معينة قد تختلف من موقف لآخر بالن�سبة لنف�ض ال�سخ�ض 0
و عندما ننظر اإىل نتيجة ما على اأنها مدعمة اأو معززة فنحن ل ننظر اإليها من منطلق مدى بعثها على ال�سرور 
اأو كونها منفرة - فقد تكون النتيجة ال�سارة من وجهة نظرنا غري مدعمة ل�سخ�ض ما , فعلى �سبيل املثال قد 
يوؤدي , اللتفات و املديح مع �سخ�ض خجول اإىل تقليل ال�ستجابة بدل من زيادتها , و منها لبد من النظر 
اىل قيمة املدعم من وجهة نظر ال�سخ�ض الذي نريد اأن ندعم �سلوكه , و كذلك املوقف الذي يتم فيه التعزيز 
و قد ت�سمل النتيجة التي تعقب ا�ستجابة ما على ظهور حدث �سار اأو على ا�ستبعاد حدث منفر و يطلق 

 Positive  Reinforcement على التدعيم يف احلالة الأوىل التدعيم الإيجابي
  Negative Reinforcement و يف احلالة الثانية التدعيم ال�سلبي

)اأ( التدعيم الإيجابي :
                         ظهور حدث �سار كحدث لحق )نتيجة( ل�ستجابة ما )�سلوك( يطلق عليه التدعيم الإيجابي اإذا 
                             كان هذا احلدث املرغوب من جانبه يوؤدي اإىل زيادة اأو ا�ستمرار القيام بال�سلوك : مثال ذلك طالب 
الرغبة يف الإجابة  الطالب  , فيعاود  املدر�ض و يثني عليه  , ي�سكره  �سوؤال ملدر�ض            يجيب على 

              على اأ�سئلة املدر�ض 0
)ب( التدعيم ال�سلبي :

احتمالت زيادة  اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  ما  �سلوك  حدوث  يتلو  منفر  حدث  ا�ستبعاد  كان  اإذا           
              حدوث هذا ال�سلوك فاإن ا�ستبعاد هذا احلدث يطلق عليه التدعيم ال�سلبي 0
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مثال ذلك �سخ�ض ل ي�ستطيع اأن ينام ) لديه حالة اأرق ( -بداأ يقراأ يف ال�سحيفة اليومية فا�ست�سلم 
0  ) الأرق  ل�ستبعاد   ( النوم  يف  رغبته  عند  اليومية  ال�سحيفة  يقراأ  بعد  فيما  اأنه  جند   - للنوم 
حدوث  احتمال  تزيد  اأن  �ساأنها  من  �سلوكية  اأو  اإيجابية  كانت  �سواء  املدعمات  اأن  نوؤكد  اأن  يهمنا  و 
ال�سلوك و تكراره , و لهذا يطلق عليها ا�سم مدعمات , و الفرق بينها اأن املدعمات الإيجابية ت�ستمل 
منفرة اأحداث  ا�ستبعاد  على  ت�ستمل  ال�سلبية  املدعمات  و  لل�سلوك  نتيجة  �سارة  اأحداث  ظهور  على 

) مثل القلق - اخلوف - الأرق - الأمل ( كنتيجة ) لل�سلوك ( 0

�سلوك  عن  معروف  هو  ما  ال�سلبي  التدعيم  و  الإيجابي  التدعيم  تو�سح  التي  الطريفة  الأمثلة  من  و 
اأ�سنان  بني  من  الطعام  ف�سالت  تناول  يتوىل  طائر  عليه  ليحط  فمه  يفتح  حيث  التم�ساح  به  يقوم 
اأن الطائر يتدعم �سلوكه ت�سايقه ) ا�ستبعاد حدث منفر ( و هو ما ميثل التدعيم ال�سلبي على حني 

و هو تناول الطعام من بني اأ�سنان التم�ساح نتيجة ملا يتناوله من الطعام , و الذي يعترب حدثا �سارًا له , 
و يعمل كمدعم اأويل , و هذا ميثل التدعيم الإيجابي 0

العوامل التي تؤثر على التدعيم 0

 تتوقف النتائج التي يحدثها التدعيم ) تكرار ال�سلوك ( على عدة عوامل منها الوقت الذي ينق�سي 
بني ظهور ال�ستجابة و بني ظهور املدعم , و اأهمية و نوع املدعم , و الرتتيب الزمني للتدعيم , اأو ما 

يعرف بجداول التدعيم 0

1- الفترة بين ظهور االستجابة و ظهور المدعم :
اأن ال�ستجابات التي يكون الوقت بني وقوعها و بني ظهور املدعمات بعدها قريبًا  اأو�سحت البحوث   
 ,  1961 كمبل   ( طويل  وقت  مدعماتها  بني  و  بينها  يف�سل  التي  ال�ستجابات  من  اأف�سل  تعلمها  يكون 
و �سكيرن Kimble ,Skinner 1953 ( و بالتايل يكون من الأف�سل يف برامج تعديل ال�سلوك اأن يكون 
ال�ستجابة  عقب  املدعم  يقدم  مل  اإذا  و   , مبا�سرة  املرغوبة  ال�ستجابة  حلدوث  تاليًا  املدعم  ظهور 
0 الفرتة  هذه  يف  امل�ستهدفة  ال�ستجابة  عن  خمتلفة  اأخرى  ا�ستجابات  حتدث  قد  فاإنه  مبا�سرة 
عندما  ال�سلوك  تعديل  اأو  عالج  برنامج  من  الأوىل  املراحل  يف  هامًا  اأمرًا  يعترب  الفوري  التدعيم  اإن 
اإك�سابه للعميل  اأي عندما يكون ال�سلوك الذي نود   , تكون ال�ستجابة امل�ستهدفة يف مرحلة التكوين 
الذكاء  منخف�ض  اأو  ال�سن  �سغري  ال�سلوك  اإك�سابه  نود  الذي  ال�سخ�ض  كان  كلما  كذلك  و   , جديدًا 
اإطالة  ميكن  فاإنه  الفرد  عند  ال�ستجابة  اأداء  ي�ستقر  وعندما   0  ) عقليًا  املتاأخرين  و   , )الأطفال 
 0 ال�ستجابة  يف  نق�ض  ذلك  على  يرتتب  اأن  دون  املدعمات  تقدمي  و  ال�ستجابة  ظهور  بني  الفرتة 
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على �سبيل املثال فاإن املدر�ض يقوم مبنح الطالب عالمات اأو جوائز على اأ�سا�ض يومي لإجابتهم ال�سحيحة 
و لعمل الواجب املنزيل ثم بعد اأن ي�ستقر ال�سلوك املرغوب ) عمل الواجب ( لدى التالميذ فاإنه ميكن اأن 
يعطي املكافاأة كل يومني اأو يف نهاية الأ�سبوع دون اأن يحدث تناق�ض يف ال�سلوك , اأما اإذا تاأخر التدعيم 
يف بداية تكوين ال�سلوك املرغوب فاإن هذا ال�سلوك قد ل يحدث بال�سرعة التي يحدث بها لو حدث 
التدعيم فورًا 0 فمثاًل يف بداية العام الدرا�سي قد يطلب املدر�ض من التالميذ حل بع�ض التمارين كواجب 
منزيل ثم يتاأخر يف ت�سحيحها و يرتكها ترتاكم , و هنا جند بع�ض الطالب يرتاخون يف عمل الواجب 
بانتظام 0 و يف احلياة العملية جند اإنه عندما ي�ستقر ال�سلوك فاإنه ميكن اأن نباعد بني ظهور ال�ستجابة 
0 الفوري  املدعم  ظهور  على  دائمة  ب�سفة  معتمدًا  ال�سلوك  ي�سبح  ل  حتى  بالتدريج  املدعم  ظهور  و 

2- أهمية و كمية التدعيم :
 هناك عالقة بني كمية املدعم الذي يح�سل عليه الفرد و بني درجة اأداء ال�ستجابة فكلما زادت كمية 
املدعم الذي يح�سل عليه عن ا�ستجابة ما زاد تكرار هذه ال�ستجابة 0 لكن هذه العالقة ل مت�سي بغري 
حدود ذلك اأنه اإذا زادت كمية املدعم بدرجة كبرية فقد قيمته حيث يحدث نوع من الت�سبع ) ا�ستهالك 
, ثم تفقد هذه  ال�سراب  و  الطعام  مثل  الأولية  املدعمات  الت�سبع ب�سفة خا�سة يف  و يظهر   ) املدعم 
الأ�سياء قيمتها التدعيمية يف وقت ق�سري بل قد ت�سبح ذات اأثر تنفريي 0 كذلك فاإن املدعمات الثانوية 
قد تعاين هي الأخرى من خا�سية الت�سبع و لكن ذلك يحدث بدرجة اأقل مما يحدث يف حالة املدعمات 
الأولية 000 و ميكن اأن ت�ستعيد املدعمات خوا�سها التدعيمية عندما يحدث نوع من احلرمان و هناك 
اأقرتن مع جمموعة  املال قد  اأن  اإىل  , و يرجع ذلك  الت�سبع  املال قد ل تتاأثر بظاهرة  مدعمات مثل 
ال�سبع  يتوقف على حالتي  ال�سلوك  املدعم على  تاأثري كمية  اإن   ) معها  اأ�سرط   ( املدعمات  كبرية من 
و احلرمان اللتني يجدهما الفرد بالن�سبة لهذا املدعم فاإذا كان املدعم متوفرًا بكرثة للفرد كالنقود مثاًل 
فاإن املال يف هذه احلالة ل يكون له تاأثري كمدعم , و اإذا كان الفرد لديه حرمان جزئي من �سيء ما فاإن 
الكمية املطلوبة منه لتدعيم �سلوك ما لهذا الفرد ل تكون كبرية 0 و ب�سفة عامة فاإن هناك اأ�سياء ل 
تتوفر ب�سكل مطلق لالأفراد و ميكن ا�ستخدامها كمدعمات نتيجة لوجود حرمان موؤقت منها مثل اإتاحة 
وقت حر للتالميذ اأو فرتة لالأبناء يلعبون فيها مع اأطفال اجلريان اأو اخلروج معهم يف نزهات و غريها 0

Schedules Of Reinforcement 3- جداول التدعيم
يق�سد بجداول التدعيم القاعدة التي ن�سري عليها يف حتديد عدد ا�ستجابات اأو اأي ال�ستجابات �سوف 
املدعمات  و تق�سم  ( معني  زمني  ) ترتيب  املدعمات تقدم طبقا جلدول  فاإن  و عادة   0 تلقى تدعيمًا 
  Discrete و مدعمات متقطعة  continuous بح�سب اجلداول التي تقدم فيها اإىل مدعمات مت�سلة
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)أ ( التدعيم المتصل :
نطق  كلما  فمثاًل   , ال�ستجابة  فيها  حتدث  مرة  كل  يف  يظهر  املدعم  كان  اإذا  مت�ساًل  التدعيم  ي�سمى 

احلرف نطقًا �سحيحًا يعطي مكافاأة 0

)ب( التدعيم المتقطع :
 ) ثابت  عدد   ( ال�ستجابات  من  معني  عدد  بعد  يظهر  املدعم  كان  اإذا  متقطعًا  التدعيم  ي�سمى 
 0 معينة  زمنية  فرتة  مرور  بعد  اأو  لآخر  وقت  من  يختلف  ال�ستجابات  من  عدد  حدوث  بعد  اأو 
انطفاوؤه  في�سهل  ن�سبيًا  �سعيفًا  يكون  لكنه  و  ب�سرعة  يحدث  التعلم  اأن  املت�سل  التدعيم  مزايا  من  و 
اأكرث  ن�سبيًا و لكنه يكون  التعلم يحدث ببطء  فاإن  املتقطع  التدعيم  اأما يف   , التدعيم  عندما يتوقف 

قوة , فعندما يتوقف التدعيم ل يحدث انطفاء لل�سلوك ب�سهولة 0
و لكي ن�ساعد امل�سرت�سدين يف برامج العالج اأو تعديل ال�سلوك قد نلجاأ اإىل ا�ستخدام جداول تدعيم 
مت�سلة يف بداية التعلم حتى نعمل على اإك�سابهم ال�سلوكيات املرغوبة ب�سرعة ثم نبداأ يف ا�ستخدام 
التدعيم املتقطع مع اإطالة الفرتات اأو زيادة عدد ال�ستجابات التي يتم التدعيم بعدها حتى ن�ساعد

على ا�ستقرار ال�سلوك املكت�سب 0

Extrinsic & Intrinsic ج ( ــ التدعيم الصريح و التدعيم الضمني (
ا�ستجابة ما لدى الفرد يجعل من هذا الفرد خا�سعًا  اإذا كان تدعيم  �سوؤال عما  قد يتبادر يف ذهننا 
للتدعيم و معتمدًا عليه يف اأداء هذه ال�ستجابة اأو ال�سلوك اأو يجعل من هذه ال�ستجابة اأمرًا معلقًا 

ب�سفة دائمة على التدعيم و اأنها تنطفئ عندما يحتجب التدعيم 0
تكون  و  الفرد  بها  يقوم  التي  اجلديدة  فال�سلوكيات  النحو  هذا  على  يحدث  ل  هذا  اأن  الواقع  يف 
مرغوبة و مقبولة فاإنها تتلقى تدعيمًا من الآخرين ) و لي�ض فقط من جانب املعالج اأو من يقوم على 
لكي  و   000 فيها  حتدث  التي  اجلديدة  املواقف  يف  تدعيمًا  تتلقى  اأنها  كما   ) ال�سلوك  تعديل  برنامج 

جنعل امل�سرت�سد ل ينتظر التدعيم ليقوم ب�سلوك فاإن هناك عدة اأ�ساليب ميكن للمعالج اأن يتبعها 0
مع  عالقة  كونت  التي   ) )املبا�سرة  ال�سريحة  املدعمات  حذف  يف  التدرج  املثال  ال�سبيل  على  منها 
 ) نف�سه  الفرد  داخل   ( �سمنية  تدعيم  عملية  الفرد  لدى  تن�ساأ  لهذا  نتيجة  و   , املرغوب  ال�سلوك 
على  يعتمد  الجتماعي  ال�سلوك  باأداء  ال�ستمتاع  رمبا  و  �سلوكه  عن  ر�سائه  و   , بالفخر  ال�سعور  مثل 
التدعيم الذي يح�سل عليه الفرد من داخله قبل الو�سول اإىل التدعيم اخلارجي مثل اإقامة املعار�ض , 

تلقي اجلوائز , عالمات الر�سا من الآخرين , الخ 0
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Punishment 2-العقاب
اإذا كان من �ساأن حدث يعقب ا�ستجابة ما اأن يقلل احتمال تكرار حدوث ال�ستجابة �سمى هذا احلدث 
الالحق لال�ستجابة عقابًا ) عقوبة ( فالعقاب اإذن عملية ينتج عنها اإ�سعاف ال�ستجابة التي اأعقبها 

ظهور العقوبة اأو التوقف عن هذه ال�ستجابة 0
  postive&Negative Punshement العقاب الإيجابي و العقاب ال�سلبي

قلنا اأن العقاب الذي يعقب ا�ستجابة ما يوؤدي اإىل نق�سان هذه ال�ستجابة اأو توقفها و ينق�سم العقاب 
اإيجابي و عقاب �سلبي 0

)أ( العقاب اإليجابي : 
ال�ستجابة هذه  اأ�سعاف  اإىل  يوؤدي  ما  ا�ستجابة  بعد  للفرد   ) موؤمل   ( منفر  حدث  ظهور  كان  اإذا 
اأو توقفها �سمى هذا احلدث عقابًا اإيجابيًا و من اأمثلة العقاب الإيجابي الإيذاء البدين ) ال�سرب (

 و التوبيخ بعد قيام الفرد ب�سلوك غري مرغوب اإذا كان ذلك يوؤدي اإىل نق�ض ال�سلوك اأو توقفه 0

)ب( العقاب السلبي :
اإذا كان ا�ستبعاد حدث �سار للفرد يعقب ا�ستجابة ما يوؤدي اإىل اإ�سعاف هذه ال�ستجابة اأو اختفائها 
�سمى ذلك عقابًا �سلبيًا 000 فمثاًل اإذا كان عدم ا�ستذكار الأبناء لدرو�سهم و لعبهم يف ال�سارع بدل من 
ذلك هو �سلوك غري مرغوب يوؤدي اإىل حرمانهم من م�ساهدة برامج التليفزيون ) حدث �سار لديهم ( 
و يعمل هذا احلرمان على تقليل ال�سلوك غري املرغوب ) عدم ال�ستذكار ( فاإن حرمانهم من م�ساهدة

برامج التليفزيون املحببة لديهم ي�سمى عقابًا �سلبيًا 0

و يو�سح تلخي�ض  العالقة بني اأنواع املدعمات )اإيجابية و �سلبية ( و اأنواع العقاب )اإيجابية و �سلبية (  فيما يلي :
1- اإذا كان ظهور �سيء �سار بعد القيام باإ�ستجابة معينة من �ساأنه اأن يزيد اإحتمال تكرار حدوث 

       هذه الإ�ستجابة �سمى ذلك تدعيمًا اإيجابيًا 0
2- اإذا كان اإ�ستبعاد �سيء منفر ) موؤمل ( بعد القيام باإ�ستجابة معينة من �ساأنه اأن يزيد احتمال 

       حدوث هذه الإ�ستجابة �سمى ذلك تدعيمًا �سلبيًا 0
3- اإذا كان ظهور �سيء منفر ) موؤمل ( بعد القيام باإ�ستجابة معينة من �ساأنه اأن يقلل من احتمال 

      حدوث هذه الإ�ستجابة �سمى ذلك عقابًا اإيجابيًا 0
اأن يقلل من اأحتمال حدوث  اإ�ستبعاد �سيء �سار بعد القيام باإ�ستجابة معينة من �ساأنه  اإذا كان   -4

       هذه الإ�ستجابة �سمى ذلك عقابًا �سلبيًا 0
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من  ي�ستخدم  ما  اآخر  يف  الإيجابي  العقاب  ياأتي  اأن  يرون  ال�سلوكيني  املعاجلني  فاإن  عامة  ب�سفة  و 
لكن  العقابية  غري  الأ�ساليب  التقدمي  يف  عليهما  يف�سل  كما  ال�سلبي  العقاب  عليه  يف�سل  و   , اأ�ساليب 
املجالت  من  غريه  يف  و   , العالج  جمال  يف  كثرية  اإ�ستخدامات  له  كاأ�سلوب  العقاب  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
التي ت�ستمل على تعديل و تغيري ال�سلوك حينما يكون الهدف الأ�سا�سي هو تقليل اأو الغاء �سلوك معني 
و يراعى يف العقاب اأن يكون منا�سبًا ملقدرات ال�سلوك املخالف الذي نود اإبطاله كما ينبغي اأن يكون قريبًا من 
وقوع ال�سلوك و اأن يكون وا�سحًا لدى الفرد الذي نعاقبه ب�سبب العقوبة ) ال�سلوك الذي يعاقب عليه ( 0

اأ�سا�ض متدرج ي�ستمل  اأورد القراآن الكرمي  منوذجًا عظيمًا يف معاجلة ن�سوز الزوجة يقوم على  و قد 
على املوعظة و هي تعتمد على جوانب عقلية ينفرد بها الإن�سان عن �سائر املخلوقات و هو اأمر اأهملته 
�سيء  من  الزوجة  مينع  اإذ  ال�سلبي  العقاب  ميثل  هو  و  الهجر  ثم   , طويلة  لفرتة  ال�سلوكية  املدر�سة 
مرغوب و هو اإح�سا�سها باأهميتها لزوجها و متتعها باإحرتامه , ثم ال�سرب الذي ياأتي يف نهاية املطاف 
و قد اأو�سح الفقهاء �سروط الهجر و ال�سرب بتف�سيل كاف مما يدل ملن يطلع عليه على عظمة املنهج 

الإ�سالمي يف بناء الأنف�ض و عالج اإنحرافاتها .

Extinction : 3-اإلنطفاء
الإنطفاء يعني التوقف عن الإ�ستجابة نتيجة توقف التدعيم , و يعترب من قبيل الإنطفاء التوقف 
يعمل  الإلتفات  كان  اإذا   ( لل�سلوك  الإلتفات  عن  التوقف  اأو  اجلوائز  و  باملكافاآت  ال�سلوك  اإثابة  عن 
غري  اأو  املرغوبة  غري  ال�سلوكيات  من  كثريًا  اأن  جند  العملي  الواقع  يف  و     ) ال�سلوك  لهذا  كمدعم 
املتكيفة تقوى نتيجة الآثار التدعيمية لالإلتفات 0 فالآباء و املدر�سون ي�ستديرون لالإلتفات لالأطفال
الق�ساء  بهدف  منا�سبة  غري  بت�سرفات  يقومون  عندما  فيهم  ال�سراخ  اأو  �سديدة  بنظرات  رميهم  اأو 
على هذه الت�سرفات )عقاب( و لكن قد يحدث اأن ياأتي التفات الآباء و املدر�سني بهذا ال�سكل بنتائج 
و عندما   ) لل�سلوك  اأ�سبحت مدعمات   ( الأطفال  املنا�سبة من جانب  الت�سرفات غري  عك�سية فتزداد 
0 الأطفال  عند  يتوقف  املالئم  غري  ال�سلوك  اأن  جند  الكيفية  بهذه   0 الإلتفات  عن  الأباء  يتوقف 

 و يجب اأن يالحظ اأن الأطفال ل يقلعون عن ال�سلوك اخلاطئ مبجرد اأن يتوقف الآباء اأو املدر�سون عن 
الإلتفات , و اإمنا قد يحدث يف البداية اأن يزداد �سلوكهم غري املرغوب ثم يبداأ بعد ذلك يف التناق�ض التدريجي .

و قد حتدث اإيلون و مي�سيل )Ayllon & Michael )1959 عن اإ�ستخدامها لأ�سلوب الإنطفاء يف عالج 
اأحد املر�سى الذهانيني و ذلك بتدريب املمر�سات على األ يعريوه اأي انتباه عندما يبداأ يف الكالم الهذائي 0
اأ�سلوب الإنطفاء مع طفل عمره  جتربة لإ�ستخدام   WILLIAMS  ) كذلك عر�ض و يليامز ) 1959 
21 �سهرًا كان اأبواه ي�سطران للبقاء اإىل  جوار �سريره فرتة ت�سل اإىل  �ساعتني كل م�ساء حتى يذهب
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 اإىل النوم , فاإذا تركاه بكى بكاء �سديدًا قد ي�ستمر �ساعتني و قد كانت التجربة تق�سي بو�سع الطفل 
يف �سريره و اإغالق الباب و عدم فتحه مهما �سرخ الطفل , و قد اأثبتت التجربة اأنه خالل ع�سرة اأيام

 كان �سلوك البكاء قد توقف متامًا عند هذا الطفل .

Shaping : 4-التشكيل
يق�سد بالت�سكيل عملية تدعيم التقريبات املتتابعة لل�سلوك النهائي , و معنى ذلك اأن يجزاأ ال�سلوك

املرغوب اىل وحدات �سغرية بحيث ميكن تغيري ال�سلوك يف هدوء يف الوقت الذي يدعم فيه 0

و من الأمثلة املعروفة لإ�ستخدام الت�سكيل ما يقوم به مدربو احليوانات لتدريبها على القيام ببع�ض 
احليل و الألعاب فلو اأن املدرب اأنتظر حتى يقوم احليوان بالإ�ستجابة املرغوبة مثل القفز و�سط طوق 
م�ستعل بالنار ثم يدعم هذه الإ�ستجابة  فاإن انتظاره قد يطول اأو قد ل حتدث الإ�ستجابة  املرغوبة 
اإطالقًا و لكن من خالل اأ�سلوب الت�سكيل فاإن املدرب ميكن اأن ي�سل اإىل الهدف النهائي , ففي البداية 
, و عندما ت�سبح  اإ�ستجابة اجلري نحو املدرب و ذلك باإعطاء احليوان طعامًا  اأن يدعم املدرب  ميكن 
نحوه  احليوان  جري  مثل  اأخرى  اإ�ستجابة  بتدعيم  يقوم  فاإنه  م�ستقرة  املدرب  نحو  اجلرى  اإ�ستجابة 
ال�سلوك النهائي  و هو مم�سك بطوق غري م�ستعل ثم يتابع تدعيم اخلطوات التي تقرب احليوان من 
الطوق من  القفز  ثم  الأر�ض  فوق  هو  و  الطوق  من  املرور  على  ت�ستمل  التي  و  التوايل  على  املطلوب 
الطوق من  القفز  ثم  الأر�ض  عن  اأكرب  اإرتفاع  على  هو  و  ثم  الأر�ض  من  منخف�ض  اإرتفاع  على  هو  و 

 و هو م�ستعل جزئيًا بالنار ثم اأخريًا القفز من الطوق و هو م�ستعل متامًا 0

و الذي يحدث اأن  الإ�ستجابة النهائية ) القفز من الطوق و هو م�ستعل ( توؤدى ب�سكل متكرر و تدعم 
,على حني اأن اخلطوات التي مر بها احليوان خالل ا�سلوب الت�سكيل  تنظفى  لعدم اإ�ستمرار التدعيم 0

الأ�سخا�ض  و  الأطفال  تدريب  يف  وا�سع  ب�سكل  الت�سكيل  اأ�سلوب  ال�سلوكيون  املعاجلون  ا�ستخدم  قد  و 
النطق تعليم  برامج  يف  الأ�سلوب  هذا  ي�ستخدم  كما  مرغوبة  ب�سلوكيات  القيام  على  عقليًا  املتخلفني 

 للمعوقني �سمعيًا و كذلك برامج عالج اإ�سطرابات الكالم 0

اخلطوة  يف  و   0 الطفل  بها  يقوم  التي  ال�سوت  تقليد  اإ�ستجابة  بتدعيم  املعالج  يقوم  البداية  ففي 
من  حرف  اإخراج  و  ال�سوتية  الإ�ستجابات  املعالج  يدعم  و  التمييز  على  يدرب  الطفل  فاإن  الثانية 
اإذا حدث فقط يف خالل خم�ض ثوان من نطق املعالج له 0 و يف اخلطوة الثالثة فاإن الطفل  احلروف 

يكافاأ عند اإ�سدار ال�سوت الذي اأ�سدره املعالج و كلما كرر ذلك 0
اأما يف اخلطوة الرابعة فاإن املعالج يكرر ما فعله يف اخلطوة الثالثة مع �سوت اآخر �سبيه بال�سوت الذي 

مت يف اخلطوة الثالثة 0
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CHAINING : 5- التسلسل
من  عليها  التدريب  و  �سغرية  اأجزاء  اإىل  النهائي  جتزئةال�سلوك  يف  الت�سكيل  مع  الت�سل�سل  يت�سابه 
نبداأ  حيث  اخللف  اإىل  اإرتدادًا  نتجة  الت�سل�سل  يف  اأننا  هو  بينهما  الفرق  اأن  غري   , التدعيم  خالل 
0 هكذا  و  قبلها  التي  اخلطوات  اإىل  نعود  ثم  لل�سلوك  املمثلة  الإ�ستجابات  �سل�سلة  يف  حلقة  باآخر 
و كمثال على الت�سكيل ناأخذ التدريب على اإرتداء املالب�ض لالأطفال ) مثاًل اإرتداء الثوب اأو اجللباب ( 0

يف اخلطوة الأوىل نبداأ باأن نلب�ض الطفل الثوب مع جزء �سغري ليكمله مثل �سد الثوب و ت�سويته على
 اجل�سم و تدعم هذه اخلطوة 0

يف اخلطوة الثانية ندرب الطفل على لب�ض اأكمام الثوب وحده بينما نلب�سه الكم الثاين و تدعم هذه
 الإ�ستجابة 0

و يف اخلطوة الثالثة نرتك الطفل يدخل ذراعية يف الأكمام معتمدًا على نف�سه و ندعم هذه اخلطوة 0 
الثوب ت�سوية  حتى  و  الطوق  من  اإبتداء  اجللباب  يلب�ض  اأن  للطفل  فنرتك  الأخرية  اخلطوة  يف  اأما 

و �سبط هيئته وحده مع وجود التدعيم 0

GENERALIZATION : 6-التعميم
يحدث التعميم عندما يتعر�ض اأثر التدعيم ب�سلوك ما ظروف اأخرى غري التي حدث فيها التدريب                   
) تعميم مثريات ( اأو اإىل �سلوكيات اأخرى غري ال�سلوكيات التي تناولها الربنامج ) تعميم الإ�ستجابة ( 

STIMULUS GENRALIZATION أ( تعميم المثير(
تدعيمها  يتكرر  التي  الإ�ستجابة  فاإن  بذلك  و   , معينة  مواقف  يف  يحدث  ال�سلوك  اأن  املعروف  من 
احلياة  يف  امل�ساهد  من  اأنه  غري  املوقف  ذلك  يف  حدوثها  يتكرر  اأن  املحتمل  من  معني  موقف  وجود  يف 
الذي يحدث من  ال�سبط  و   , م�سرتكة  ما ت�سرتك يف خ�سائ�ض  املثريات غالبًا  و  املواقف  اأن  الواقعية 
م�سرتكة,  خ�سائ�ض  به  تربطها  اأو  له  مت�سابهة  اأخرى  مثريات  معه  ي�سرتك  قد  معني  موقف  اأو  مثري 
 0 التدعيم  فيه  حدث  الذي  الأ�سلي  للموقف  م�سابهة  جديدة  مواقف  يف  ال�سلوك  يوؤدي  قد  و 
فاإذا كانت اإ�ستجابة قد تلقت تدعيمها يف موقف ما اأو يف مكان ما و يزداد حدوثها اأي�سًا يف مواقف اأخرى

اأو نقل  اأي تعميم  ) رغم عدم تدعيمها يف هذه املواقف ( فاإن ذلك هو ما يطلق عليه تعميم املثري 0 
مدى  على  املثري  تعميم  درجة  تتوقف  و  التدريب   فيها  حدث  التي  تلك  غري  مواقف  اإىل  الإ�ستجابة 
ت�سابه املثريات اجلديدة )املواقف( و قد ل تعمم عرب املواقف لأن الفرد ي�سبح قادرًا على التمييز 

بني املواقف التي ندعم فيها و تلك التي ل نتلقى فيها تدعيمًا 0
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و هناك اأمثلة كثرية لتعميم املثري من واقع احلياة اليومية فعلى �سبيل املثال جند اأن الطفل قد يقول 
اأن الطفل قد يتكلم بنف�ض الطريقة الذي يحدث هو  و لكن  اأفراد الأ�سرة 0  اأ�سياء معينة يف وجود 
اأو يناق�ض اأي�سًا هذه الأمور يف وجود �سيوف الأ�سرة , ذلك اأن �سلوك الطفل قد عمم اإىل مواقف اأخرى 
, كذلك جند اأن بع�ض الأطفال ي�ستجيب للمدر�ض بنف�ض الطريقة التي ي�ستجيب بها لوالده , و تكون 
جدًا  هامة  م�ساألة  ميثل  املثري  تعميم  اإن   . الآباء  املدر�سون  �سابه  كلما  ت�سابها ً اأكرث  الإ�ستجابة  هذه 
الدرا�سة  و مكان معني مثل حجرة  يتم عادة يف موقف   ) العالج  اأو   ( فالتدريب   , ال�سلوك  يف تعديل 
الأفراد لدى  ننميها  التي  ال�سلوكيات  تعميم  اأن  فيه  املرغوب  من  و   0 املعهد  اأو  امل�ست�سفى  اأو  املنزل  اأو 

) العمالء ( يف هذه املواقف ) اأي تنقل ( اإىل مواقف و يف وجود اأنا�ض اآخرين غري املعالج .

)ب( تعميم اإلستجابة :
لو  املثال  �سبيل  فعلى  لديه  اأخرى  اإ�ستجابات  تتاأثر  اأن  ما  �سخ�ض  اإ�ستجابة  تتغري  عندما  يحدث  قد 
اأمتدحنا �سخ�سًا لتب�سمه فاإنه قد يزيد من معدل ال�سحك بل و الكالم اأي�سًا ذلك اأن تدعيم اإ�ستجابة 
يعرف  ما  هذا  و  املدعمة   الأوىل  لالإ�ستجابة  م�سابهة  اأخرى  اإ�ستجابات  حدوث  اإحتمال  من  يزيد  ما 

بتعميم الإ�ستجابة  0

DISCRIMINATION : 7-التمييز
 يتاأثر ال�سلوك الإجرائي بالنتائج التي تعقبه )مدعمات - معاقبات ( , و مع ذلك فاإن الأحداث التي 

ت�سبق ال�سلوك اأو ال�ستجابة يكون لها حتكم و �سيطرة عليه )�سبط( 0
ت�سبق  التي  التعليمات   , اللفظية  التلميحات   , النماذج   , البدين  التوجيه  الأحداث  هذه  مثل  من  و 
ال�ستجابة  وت�سهل اأداءها 0 كذلك جند اأحداثًا �سابقة على ال�سلوك تعر�ض حتكمًا فيه )�سبطًا(0
مواقف  يف  بينما   0 ما  ا�ستجابة  تدعم  قد   ) املثريات  بع�ض  وجود  يف  اأو   ( املواقف  بع�ض  ففي   
بالتدعيم  ذلك  ويعرف    0 تدعم  ل  ال�ستجابة  نف�ض  فاإن   ) اأخرى  مثريات  وجود  يف   ( اأخرى 
وجود  يف  ا�ستجابة  ندعم  فعندما  بذلك  و   DIFFERENTIAL REINFORCEMENT الفارق 
ي�سري  مثري  كل  فاإن   0 الزمن  من  لفرتة  اآخر  مثري  وجود  يف  ال�ستجابة  نف�ض  ندعم  ل  و  ما  مثري 
ال�ستجابة  تدعم  عندما  يوجد  الذي  فاملثري   00 ال�ستجابة  تعقب  اأن  يتوقع  التي  النتائج  اإىل 
املثري  فاإن  ذلك  من  العك�ض  على  و   0 تدعم  اأن  اأدائها  عند  املحتمل  من  ال�ستجابة  هذه  اإىل  ي�سري 
و عندما   0 اأن تدعم  يتوقع  ال�ستجابة ل  اأن  اإىل  اإ�سارة  التدعيم يعطي  الذي يوجد يف حالة عدم 
 0 بالتمييز  قام  قد  يكون  حينئذ  فاإنه  خمتلفة  مثريات  وجود  يف  خمتلفة  بطرق  الفرد  ي�ستجيب 
0 املثري  �سبط  حتت  يعترب  ال�سلوك  فاإن  ال�سابقة  الأحداث  طريق  عن  ال�ستجابة  حتكم  عندما  و 
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 STMULUS ) و هناك اأمثلة عديدة على �سبط املثري )�سيطرته على ال�ستجابات اأو حتكمه فيها
معينًا �سلوكا  اأن  اإىل  ي�سري  الباب  جر�ض  �سوت  فمثاًل  اليومية  احلياة  يف   CONTROL

اجلر�ض  �سوت  فاإن  خا�سة  ب�سفة  و   0 ما  �سخ�ض  بروؤية  يدعم  اأن  املحتمل  من   - الباب  فتح  هو  -و   
اأن يزيد  اأرتبط ب�سكل متكرر بوجود الزوار على الباب ) الدعم ( و من �ساأن �سوت جر�ض الباب  قد 
 0 �سئيل  الباب  بفتح  القيام  احتمال  فاإن  اجلر�ض  �سوت  غياب  يف  و   0 الباب  يفتح  اأن  احتمال  من 
و مياثل �سوت جر�ض الباب 0 , جر�ض التليفون , و �ساعات التوقيت يف اأفران الطهي و غريها 0 و كل 
هذه الأ�سوات تعمل كمثريات مميزة ت�سري اإىل احتمال تدعيم ا�ستجابة معينة 0 و من اأمثلة �سبط 
املثري اأي�سًا اأن الفاكهة النا�سجة  ) التفاح الأحمر , الربتقال الأ�سفر ( ترتبط باملذاق احللو بينما 
التفاح الأخ�سر غري النا�سج اأو الربتقال الأخ�سر يرتبط مبذاق حم�سي لذع 0 و املذاق احللو للتفاح 
الأحمر يدعم اختيار و ا�ستهالك هذا التفاح 0 فلون الفاكهة مثري ي�سبط اأو يتحكم يف احتمال تناول 
ما قد ت�سمح هذه البت�سامة  فاإن تب�سم �سخ�ض  امل�ستقبل 0 كذلك  اأو حجم معني يف  لون  فاكهة ذات 
با�ستجابة اجتماعية من جانبنا , مثل بدء احلديث مع هذا ال�سخ�ض , على حني اأن تك�سرية )عبو�ض( 
0 دعمًا  يلقى  لن  ال�سخ�ض  هذا  مع  الجتماعي  التعلم  اأن  ندرك  جتعلنا  ما  �سخ�ض  من  جتهم  اأو 
ال�سلوك  عالج  و  تعديل  برامج  يف  الأهمية  من  كبرية  درجة  على  املثري(  )متيز  املثري  �سبط  يعترب   و 
املثرية  ظروف  بني  و  ال�سلوك  بني  العالقة  تبديل  هو  الهدف  يكون  الربامج  هذه  من  كثري  ففي 
 0 مرغوبًا  يكون  اإخفاق  نتيجة  ال�سلوك  م�سكالت  بع�ض  تن�ساأ  و   0 ال�سلوك  فيها  يحدث  التي 
املثري.  �سبط  لغياب  نتيجة  هذا  �سلوكهم  يكون  اإمنا  اآبائهم  تعليمات  ينفذون  ل  الذين  فالأطفال 
اأن  ال�سلوك  تعديل  برنامج  هدف  يكون  و   0 الأطفال  �سلوك  على  تاأثري  لها  يعد  مل  التعليمات  اأن  اأي 
اأنواع ال�سلوك تخ�سع متامًا ملا ي�سبقها من اأحداث  نزيد ا�ستجابتهم للتعليمات 0 كذلك جند اأن بع�ض 
منظره روؤية  ملجرد  الطعام  يتناولون  الأكل  يف  �سره  لديهم  الذين  بع�ض  اأن  جند  فمثاًل   0 )مثريات( 
 و لي�ض نتيجة جلوع حقيقي 0و عند عالج هوؤلء الأفراد فاإننا نركز على اإزالة ال�سبط الذي اأكت�سبه 

منظر الطعام على �سلوك الأكل 0
اإن الأفراد يقومون ب�سلوك خمتلف حتت ظروف مت�سابهة و لكن يف مواقف )مثريات( خمتلفة قلياًل 
كنتيجة قدرتهم على التمييز كنتيجة اأي�سا لوجود �سبط من جانب املثري على ال�سلوك  و من الأمثلة 
امل�ساهدة يف املدار�ض البتدائية اأن الطالب يحتفظون بهدوئهم حيث يكون املدر�ض داخل الف�سل بينما 
رئي�سه يف  املوظف يهتم بر�ساء  و  الف�سل( 0  لو كان على باب  و  ل يفعلون ذلك و هو خارجه )حتى 
التو  ال�سلوك  على  التدريب  فاإن  العالج  يف  و  م�ستواه  نف�ض  يف  هم  ممن  غريه  بر�ساء  يهتم  ل  و  العمل 
من  كجزء  العمالء  لدى  التميز  مهارات  ا�ستخدام  على  يقوم   ASECTIVE BEHAVIOR كيدي  
عملية الإر�ساد حيث يتم تدريب العمالء على التعرف على التلميحات املختلفة يف املواقف املختلفة

 و التي ت�ستدعى ا�ستخدام مهارات ال�سلوك التوكيدي 0
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PROMPTING 8-التلقين
ي�سبه التلقني - و هو مبداأ من مبادئ التعلم - ذلك التلقني الذي يحدث يف امل�سرح فهو عبارة عن تلميح 

اأو موؤ�سر يجعل احتمال الإجابة ال�سحيحة اأكرث حدوثًا 0
لننظر يف املثال الآتي حتى نعرف ماهية التلقني ) التلميح ( :

الوالد : ما هو اأ�سخم حيوان تعرفه 0
الطفل : ل اأعرف 0

الوالد : احليوان يبداأ بحرف ف 0
الطفل : فيل 0

و من اأمثلة التلقني ما يحدث من مرافقة الطفل اإىل باب احلمام ثم ترتكه ليق�سي حاجته و كذلك 
اجللو�ض مع الطفل عند بدء اأدائه لواجب املدر�سة ثم نرتكه ليكمل الواجب 0

 FADING ) التالشي ) السحب التدريجي -
ي�ستمل  هو  و  الإجرائي  الإ�سراط  مبادئ  على  تعتمد  التي  ال�سلوكي  العالج  اأ�ساليب  من  اآخر  اأ�سلوب 
اآخر عن طريق التغيري التدريجي من املوقف  على جعل �سلوك يحدث يف موقف ما يحدث يف موقف 
لكنه  و  املثال  �سبيل  على  البيت  يف  متعاونًا  و  هادئًا  الطفل  يكون  فقد   0 الثاين  املوقف  اإىل  الأول 
مثل  على  الق�ساء  ميكن  و  عليه  الغريبة  الدرا�سة  حجرة  يف  فجاأة  و�سع  اإذا  من�سحبًا  و  خائفًا  يكون 
اأو ال�سحب  , و يعترب التال�سي  اإذا قدمنا الطفل بالتدريج ملواقف ت�سبه حجرة الدرا�سة  هذا اخلوف 
عيادة مثل  مقيدة  بيئة  يف  جديدة  �سلوكيات  العميل  يتعلم  عندما  خا�سة  ب�سفة  هامًا  التدريجي 

اأو م�ست�سفى اأو موؤ�س�سة فاإذا اأخذنا العميل فجاأة من هذه الأماكن وو�سعناه يف بيئة املنزل فقد ينتج 
عن ذلك فقدان كثريًا من ال�سلوكيات و املهارات التي اأكت�سبها و لهذا يكون من املف�سل اأن يتم ال�سحب 
التدريجي FADING من بيئة العالج اإىل بيئة املنزل 0 و بذلك فاإن ال�سحب ي�ستمل على تقريبات 
0 ال�ستجابة  جانب  يف  تقريبات  على  ي�ستمل    SHAPING الت�سكيل  اأن  حني  يف  املثري  جانب  يف 

ال�سحب  عملية  فاإن  ال�سحيحة  ال�ستجابات  الطفل  يتعلم  عندما  فاإنه  التلقني  يف  املذكور  املثال  يف  و 
التدريجي تتم باإنقا�ض التلقني ب�سكل تدريجي قبل اإيقافه متامًا 0

VICARIOUS PROCESSES ) عمليات االعتبار ) التعلم بالعبرة
الت�سكيل عن  و  التعميم  و  النطفاء  و  التمييز  و  كالتدعيم  تناولناها  التي  املفاهيم  اآثار  ميكن متثيل 
النموذج  التي تتولد من مالحظة  , و هذه الآثار  طريق عر�ض مناذج �سلوكية يالحظها امل�سرت�سدون 
VICAIRRIOUS  ) العربة   ( بالعتبار   التعلم  لعمليات  نتيجة  حتدث  اإمنا  ال�سلوكية  النماذج  اأو 

 LEARNIY  ) التعلم غري املبا�سر ( .
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الوقت  و  التكاليف  من  تنخف�ض  العتبار  عمليات  طريق  عن  �سلوكيات  كف  اأو  اكت�ساب  عملية  و 
بالن�سبة للمر�سد فعمليات العتبار ت�سمح للم�سرت�سدين اأن يالحظوا نتائج التدعيم التي تعقب اأداء 
اإمنا  النا�ض  , و املثري مما يتعلمه  امل�سرت�سد  اأداء مماثل من جانب  القدوة ( مما ينتج عنه  النموذج ) 
التعلم  من  نوعًا   MODILING النمذجية  ا�ستخدام  يتيح  و   0 بالعتبار  التعلم  اإىل  مرجعه  يكون 

امل�ستمر القائم على هذه الأ�ساليب 0

- أهداف اإلرشاد :
له حمورًا  للفرد  ال�سلوكي  العالج  يتخذ  اإمنا  و   - للعالج  موحدة  اأهداف  عن  نتحدث  ل  الإر�ساد  يف 
) م�سغولياته   ( م�سكالته  من  اأ�سا�ض  على  فرد  لكل  خ�سي�سًا  تعد  الإر�سادية  الأهداف  فاإن  بذلك  و 
و القاعدة الأ�سا�سية اأنه ل يوجد اأ�سلوب اإر�سادي واحد و ل يوجد هدف منطي واحد - و ما يحدث يف 
عملية الإر�ساد اإمنا يتحدد جزئيًا عن طريق الأهداف التي تعد بال�سرتاك بني املر�سد و امل�سرت�سد
و تكون الأهداف يف الإر�ساد ال�سلوكي حمددة يف �سورة ما �سيفعله امل�سرت�سد و اأين �ستقع هذه الأفعال

 و الت�سرفات و اىل اأي درجة �ستتم هذه الت�سرفات 0 
اأخرى  ناحية  من  ي�ساعد  الإر�ساد  من  النوع  هذا  يف   ووا�سحة  حمددة  بطريقة  الأهداف  ووجود 
اأ�سا�سية جتمع معلومات عن  النتائج  و قد اقرتح كانفرو�سا�سلو )1969( �سبعة جمالت  على تقومي 

ال�سلوك نعر�ض ملخ�سها فيما يلي :
1- حتليل ال�سلوكيات اخلا�سة بامل�سكلة التي يعر�سها امل�سرت�سد 0

2- حتديد املواقف التي يحدث فيها ال�سلوك امل�سكل 0
3- حتليل الدوافع 0

4- حتليل النتائج التكويني للفرد ) تاريخ النمو ( 0
5- حتليل عملية �سبط النف�ض 0

6- حتليل العالقات الجتماعية 0
7- حتليل البيئة الجتماعية - الثقافية و الطبيعية 

تفهم  على  احل�سول  يف  ال�سبعة  اجلوانب  من  جانب  كل  عن  عليها  نح�سل  التي  املعلومات  ت�ستخدم  و 
اأف�سل مل�سكلة العميل و للم�ساعدة يف �سياغة اأهداف منا�سبة لالإر�ساد و اأ�ساليب منا�سبة حتل م�سكالت

امل�سرت�سد 0
م�سكلة  نتاج  هي  العمالء  بها  يت�سرف  التي  الطرق  اإن  اأ�سا�ض  عل  يقوم  ل  ال�سلوكي  العالج  اإن 
النف�سية  الختبارات  تعترب  ل  و  اعرتا�ض  اأنها  على  اإليها  ينظر  ل  فال�سلوكيات  )انحراف(  معينة 
يقدمه  مما  جتمع  فاملعلومات  ال�سلوك  درا�سة  يف  املر�سدون  ي�ستخدمها  اأ�سا�سية  اأدوات  الت�سخي�سية 
من و  املقابالت  من  املعلومات  هذه  على  نح�سل  و  غريه  يقدمه  ما  اأحيانًا  و  بيانات  من  امل�سرت�سد 
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املالحظات  و  ال�سلوك  تقدير  مقايي�ض  و  امل�سرت�سدين  �سجالت  و  الإ�ستتجابات  قوائم  و  ال�ستبيانات 
امل�سرت�سد  اأن  هنا  نذكر  اأن  يجب  و  امل�سكل  بال�سلوك  بها  يقوم  التي  املواقف  يف  للم�سرت�سد  املبا�سرة 
حل  على  ي�ساعد  بدوره  هذا  و  امل�سكلة  حول  املعلومات  جمع  عملية  يف  اإيجابيًا  ي�سرتك  اأن  ميكن 
الطرق  اختلفت  مهما  اإنه  نقول  باأن  الإر�سادية  العملية  من  اجلانب  هذا  نلخ�ض  و  جزئيًا,  امل�سكلة 
م�ستوى  على  ي�ستمل  اأن  يجب  امل�سكلة  �سلوك  و�سف  فاإن  ال�سلوك  تقدير  و  درا�سة  يف  ن�ستخدمها  التي 

ال�ستجابة التي حتدث  اخل�سائ�ض الزمنية و اخل�سائ�ض املوقفية لهذا ال�سلوك 0

- صياغة )إعداد( األهداف :
يقومان  امل�سرت�سد  و  املر�سد  فاإن  ال�سلوك  درا�سة  مرحلة  يف  جمعها  يتم  التي  املعلومات  على  تاأ�سي�سًا 
الإر�ساد  يف  كبرية  اأهمية  ذات  الأهداف  تعترب  و   0 الإر�ساد  يف  عليها  يطلقان  اأهداف  باإعداد  معًا 
ال�سلوكي لأنها توجه الن�ساط التعليمي و هي ت�ساعد امل�سرت�سد يف دفعه اإىل حتقيق التغيري يف �سلوكه 
بالإ�سافة اإىل اأنها ت�ساعده على اختيار اأ�ساليب العالج 0 اإن عملية تكوين الأهداف عملية م�ساعدة 
لأنها ت�ساعد املر�سد على تقومي عمله و تقومي اأ�ساليب الإر�ساد التي اتبعها و ربطها مع حتليل �سلوك

امل�سرت�سد , و يرى �ستيورات و زمالوؤه )1978( اأن تكوين الأهداف يتكون من ثالث خطوات اأ�سا�سية :
1- معاونة امل�سرت�سدين على النظر اإىل م�سغوليتاهم يف �سورة اأهداف ميكن حتقيقها 0

2- اعتبار هدف امل�سرت�سد يف �سكل قيود موقفية - و كذلك من ناحية اإمكانية تكوين هدف تعليمي
       ميكن حتقيقه و ميكن قيا�سه 0

3- جتزئ الهدف اإىل اأهداف نوعية �سغرية و تنظيم هذه الأهداف الفرعية الو�سطية يف ت�سل�سل 
       منا�سب 0

الأهداف يف  تتوفر  اأن  ينبغي  معايري  ثالثة  هناك  اأن   KRUMBOLTZ  )1966( كرمبولنز  يرى  و 
الإر�ساد ال�سلوكي 0

1- اأن يكون الهدف مرغوبا من جانب امل�سرت�سد 0
2- اأن يكون املر�سد راغبًا يف م�ساعدة امل�سرت�سد على حتقيق الهدف 0

3- اأن يكون من املمكن قيا�ض الدرجة التي حتقق اإليها الهدف 
وقد اأفرت�ض كرمبولتز و ثوري�سون ف�ض موؤلفها ال�سهري عن طريق الإر�ساد )1976( اأن هناك جموعة

من امل�سكالت تقف يف طريق �سياغة الأهداف نلخ�سها فيما يلي :
1- قد تكون امل�سكلة هي �سلوك طرف اآخر غري امل�سرت�سد 0 

2- اإن امل�سكلة عرب عنها يف �سورة م�ساعر 0
3- قد تكون امل�سكلة هي اإن ال�سلوك املرغوب هو يف الواقع غري مرغوب 0
4- قد تكون امل�سكلة هي اإن ال�سلوك املرغوب هو يف الواقع غري مرغوب 0

5- قد تكون اأن امل�سرت�سد ل يعرف اأن �سلوكه غري منا�سب 0
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6- قد تكون امل�سكلة �سراعًا بني اختيارات 0
7- قد تكون امل�سكلة يف امليل اإىل عدم العرتاف بوجود م�سكلة 0

حتقيق  على  امل�سرت�سد  م�ساعدة  من  موقفه  يحدد  اأن  املر�سد  على  فاإن  الأهداف  �سياغة  اإمتام  عند  و 
اأو جوانب الق�سور التي يعاين منها املر�سدون يف  اأن امل�سكالت  , و يرى كرمبولتز  الأهداف الإر�سادية 
اأ نق�ض قدرته و مهاراته اأو اعتبارات تتعلق باأخالقيات مهنة  هذا اجلانب تقع بني عدم ميل املر�سد 
الإر�ساد 0 و يجب اأن يكون هناك اتفاق حول الأهداف بني كل من املر�سد و امل�سرت�سد , و اأن يت�سمن 
اتفاقهم هذا و اأن يكر�سوا جهدهم و اإمكانيتهم لتحقيق الأهداف املر�سومة , و ميكن مع تقدم عملية 
اجلديد  الهدف  هذا  يكون  اأن  يجب  و   , جديد  هدف  اإحالل  الأهداف  من  هدف  نهاية  اىل  الإر�ساد 

مقبوًل من كل امل�سرت�سد و املر�سد 0

3- استخدام األساليب اإلرشادية :
الأ�ساليب اأف�سل  يقررا  اأن  عليهما  فاإن  امل�سرت�سد  و  املر�سد  من  كل  بني  الإر�ساد  اأهداف  تكوين  بعد 
التغري  حتقيق  على  امل�سرت�سد  مل�ساعدة  ت�ستخدم  التي  الإر�سادية  اأو  التعليمية   ) الإ�سرتاتيجيات   (
ال�سلوكي املرغوب 0 و يناق�ض املر�سدون عادة مع امل�سرت�سدين الأ�ساليب املمكنة التي ميكن ا�ستخدامها , 
لتحقيق  و  م�سكالته  ملواجهة  امل�سرت�سد  ينا�سب  مبا  خ�سي�سًا  تعد  الإر�ساد  يف  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  و 
مرحلة  و  ال�سلوك  درا�سة  مرحلة  اأثناء  جتمع  التي  املعلومات  اأ�سا�ض  على  تبني  و   , الإر�ساد  اأهداف 
البيئة  العوامل املوجودة يف  اأ�ساليب )طرق( الإر�ساد على  , و ترتكز عملية حتديد  اإعداد الأهداف 
الداخلية و اخلارجية و التي توؤثر على ت�سرفات امل�سرت�سد و حتققها , و يكون ق�سدنا يف الإر�ساد هو 
اأ�ساليب  فاإن  , و من ثم  �سلوكه  امل�سرت�سد على تغيري  التي ت�ساعد  اأ�ساليب الإر�ساد  ا�ستخدام  تكوين و 
الإر�ساد ت�سمم لكي ت�ستخدم خارج مكتب املر�سد , و يرى بع�ض املر�سدين ال�سلوكيني اأن البيئة ينبغي

اأن تكون هي مكتب املر�سد 0
ال�سلوك من  مركبة  جوانب  على  ت�ستمل  �سلوكهم  يف  امل�سرت�سدون  اإليها  يتطلع  التي  التغيريات  اإن 

ل  ال�سلوكي  الإر�ساد  و   0 الب�سيط  ال�سلوك  يف  مطلوبة  تغيريات  وجود  ننكر  اأننا  ذلك  معنى  لي�ض  و 
يقف عند جمرد اختزال ال�سلوك يف �سورة هدف ب�سيط ثم البحث عن اأ�سلوب للتعلم للم�ساعدة على 
ال�سلوكي مع جوانب  اأننا نتعامل يف الإر�ساد  اأن ذكرنا  اأنه كما �سبق  , و ذلك  الهدف  اإىل هذا  الو�سول 
مت�سابكة من ال�سلوك يف كثري من الأحيان مما يحتاج منا اأن نكون نحن املر�سدين مبتكرين يف حتديد 
اأ�ساليب يف كثري من الأحيان م�سرت�سد على حدة , و ي�ستخدم معظم اإ�سرتاتيجيات الإر�ساد جمموعة 
الأ�ساليب  ت�سنيف  ال�سعب  من  جتعل  ال�سلوكي  الإر�ساد  اأ�ساليب  عليه  تبنى  الذي  للتعلم  مفاهيم 

امل�ستخدمة يف الوقت احلا�سر تبعًا ملا ت�ستخدمه من مفاهيم للتعلم .
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4- تقويم و إنهاء عملية اإلرشاد :
نهاية  يف  يتم  عمل  جمرد  لي�ض  و  م�ستمرة  عملية  الإر�ساد  يف   EVALUATION التقومي  ميثل   
فقط  لي�ض  و  تنفيذها  اأثناء  الإر�ساد  عملية  لتطور  تقوميًا  يجري  املر�سد  اأن  ذلك  معنى  و   , الإر�ساد 
عند اإمتامها, و يتم التقومي يف �سورة اأن�سطة للم�سرت�سد , و ت�ساعد عملية التقومي على معرفة مدى 
منا�سبة الأ�سلوب و مدى فاعليته مع امل�سرت�سد و يف حتقيق الهدف الإر�سادي ) ال�سلوكي ( , و اإذا ات�سح 
لنا من املعلومات امل�ستقاة من التقومي اأن اأحد الأ�ساليب ل ينا�سب اأو اأنه غري فعال يف حتقيق الهدف

الإر�سادي فاإن املر�سد ي�سعى اإىل بناء اأ�سلوب اآخر ل�ستخدامه يف الإر�ساد مع هذا امل�سرت�سد 0

اأما اإنهاء الإر�ساد فاإنه ل يعني جمرد وقف عملية الإر�ساد اإمنا هو اأكرب من ذلك , اإنه مرحلة من عملية
الإر�ساد ت�ستمل على :

1- متحي�ض ما يقوم امل�سرت�سد بعمله حاليًا بالقيا�ض اإىل اأهداف الإر�ساد و اإىل م�ستويات ال�سلوك 
      املطلوبة 0

2- اإ�ستظهار احلاجات الإر�سادية الإ�سافية0
3- معاونة امل�سرت�سد على نقل ما تعلمه يف الإر�ساد اإىل جوانب اأخرى من ال�سلوك و اإىل م�سكالت  اأخرى 0

4-فتح الطريق اأمام مراقبة �سلوك امل�سرت�سدين الذي كان حمور الإر�ساد 0
5-و يف الإر�ساد ال�سلوكي فاإن اإنهاء الإر�ساد اإمنا هو مرحلة تركز على عملية نقل اأثر التعلم اإىل 

     �سلوكيات اأخرى للم�سرت�سد , و على الطبيعة امل�ستمرة للتغيري ال�سلوكي 0
و ما يحدث يف الإر�ساد لي�ض جمموعة من الأحداث املنف�سلة , فالأن�سطة الداخلة يف عملية الإر�ساد 
ت�ساعد امل�سرت�سدين على تعلم طرق جديدة للحياة ميكن ا�ستخدامها يف اأن�سطتهم بعد توقف عملية

الإر�ساد الر�سمية 0

- دور المرشد في العالج السلوكي :
الإ�سراط  خا�سة  ب�سفة  و  التعلم  مفاهيم  و  نظريات  اأ�سا�ض  على  يقوم  ال�سلوكي  العالج  اأن  اأو�سحنا 
اأ�ساًل  يقوم  املر�سد  اأن  لنا  يت�سح  هذا  من  و   , الجتماعي  التعلم  و  الإجرائي  الإ�سراط  و  الكال�سيكي 
بدور املعلم بالن�سبة للم�سرت�سد , و هو يقوم بدرا�سة و حتيد �سلوك امل�سرت�سد كما ي�سرتك مع العميل 
املنا�سبة  الإ�سرتاتيجيات  حتديد  يف  ي�ساعد  و  بالإر�ساد  اخلا�سة  الأهداف  �سياغة  و  حتديد  ف 
هذه  يف  املر�سد  اأن  �سك  ل  الهدف 0و  هذا  حتقيق  يف  امل�سرت�سد  تقدم  مدى  بتقومي  يقوم  كما  لالإر�ساد 
الطريقة ينبغي اأن يكون ماهرًا يف عمله قادرًا على النتقال من طريقة لأخرى اإذا اأح�ض بعدم جناح 
مع واقعية  اأهداف  تخطيط  على  القدرة  لدية  تكون  اأن  و   , الهدف  هذا  حتقيق  يف  الأوىل  الطريقة 

 امل�سرت�سد 0
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و ل تفرت�ض نظرية العالج ال�سلوكي اأن املر�سد عليه اأن يكون م�ساركًا للم�سرت�سد فى م�ساعره اأ مقدرًا 
له , و اإمنا ينبغي عليه اأن يكون متقباًل للم�سرت�سد و املر�سد ال�سلوكي ل ي�ستخدم لفتات و ل ت�سميات 
يف حتديده لل�سلوك ,  فهو ل يرى ال�سلوك يف اإحدى �سورتني �سوى اأو �ساذ , اإمنا يرى ال�سلوك على اأنه 
�سيء مكت�سب و متعلم تبعًا لقوانني التعلم , و اإنه كما اأمكن تعلم ال�سلوك فيمكن اأن نتعلم غريه )اأف�سل 
منه( اأو اأن منحوه من التعلم , و املر�سد يف هذه املدر�سة ن�سط اإىل حد كبري , فهو يخطط الأهداف مع 
اإذا ف�سلت الطريقة الأوىل امل�سرت�سد و يقوم مدى جناحها و يعيد التخطيط لطرق جديدة لالإر�ساد 

و هو ل يق�سر عمله على املكتب و اإمنا قد ي�ستفيد من بيئات اأخرى خراج مكتبه 0
و يرى كاركوف وبرين�سون )CARKHUFF&BERENSON )1977 اأن العالج ال�سلوكي و�سع املعالج يف 

موؤخرة العالج و ركز عليه ك�سابط و متحكم يف برنامج العالج 0
و بذلك فاإن املعالج يف هذه الطريقة ينظر اإليه كما لو كان ماكينة عالج نف�سي مربجمة اأو كمبيوتر
0 اأي�سًا  املاكينة  ي�سبه  مري�ض  لدى  ال�ستجابة  نظام  على  لتدعيم  حمددة  جداول  ينفذ 
يف  امل�سرت�سد  دور  يكون  و   , العالج  م�سار  و  طرق  اإمالء  يف  راغبًا  يكون  اأن  يجب  ال�سلوكي  املعالج  اأن  و 
مقومًا  و  �ساعرًا  مفكرًا  لي�ض  العالج  من  النوع  هذا  يف  امل�سرت�سد  و   0 للمعالج  ال�ستجابة  العملية 
, البيئة احلالية  مع  اأي تفاعل  و فعل  لتاأثري  و ت�سرف عر�سة  �سلوك  ذو  كائن  اإمنا هو  و   , ملا يجري 
 و يعمل املعالج مع امل�سرت�سد من زاوية خارجية فقط با�ستخدام املكافاأة و العقاب و غريها من اأ�ساليب 
تعديل ال�سلوك التي توؤدي اىل زوال الأعرا�ض , و ل يبحث املعالج ال�سلوكي يف حياة املري�ض املا�سية

 كما ل يهتم بالإ�سالحات امل�ستخدمة يف ت�سمية ال�سطرابات النف�سية0

- تقويم نظرية العالج السلوكي :
على  يجرى  ما  بني  و  للعالج  الكلنيكية  املمار�سة  بني  ج�سرًا  اأقام  اأنه  ال�سلوكي  العالج  اآثار  من  كان 
اهتماما  ال�سلوكي  العالج  مدر�سة  خالل  من  جند  مرة  لأول  و  املختربات,  يف  التجريبي  امل�ستوى 

بالأهداف و بالنتائج املرتتبة على العالج 0
اأنه ذو طبيعة حمايدة من حيث اخلري و ال�سر , مبعنى اآخر  ينظر العالج ال�سلوكي اإىل الإن�سان على 
,  اإمنا هو يخ�سع للبيئة التي يعي�ض فيها , و ل يهتم العالج ال�سلوكي مبا يف  اإنه ل خري فيه و ل �سر 

داخل الإن�سان و اإمنا يركز على �سلوكه الظاهر 0
 ) �سيء متعلم ) مكت�سب  فال�سلوك   , و النحراف  ال�سواء  يهتم مب�ساألة  ال�سلوكي ل  العالج  فاإن  كذلك 
و بنف�ض الطريقة التي يكت�سب بها هذا ال�سلوك ميكن اأن يكت�سب الفرد �سلوكيات اأخرى م�سادة لهذا 
ال�سلوك , و اأف�سل منه , و اأن يتخلى عن ال�سلوكيات القدمية غري املالئمة , و ي�ستفيد العالج ال�سلوكي 
من نظريات و مفاهيم التعلم , و يعترب تطبيقًا مبا�سرًا لهذه النظريات و املفاهيم من م�سكالت احلياة , 

و يقوم على اأ�سا�ض التحري و اإعادة اختبار الفرو�ض عندما ل تتحقق النتائج 0
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العالج  من  النوع  هذا  مييز  الإر�ساد  عملية  يف  بدور  ي�سرتك  امل�سرت�سد  اأن  جند  ال�سلوكي  العالج  يف  و 
عن  الأنواع الأخرى , فامل�سرت�سد ي�سرتك يف حتديد امل�سكلة و يف اإعداد الأهداف و يف تنفيذ طريقة 
العالج يف تقومي النتائج , و هو ل يجد يف عملية الإر�ساد اأي نوع من الغمو�ض و ل م�سطلحات خا�سة 
اأو املعالج ال�سلوكي يتميز بالن�ساط يف  اإنه قد ل يحتاج اإىل اأي نوع من التف�سري من جانب املر�سد  بل 
الإر�سادي  لعمله  ال�سخ�سي قبل ممار�سته  العالج  نوع من  و هو ل يحتاج  لأي   , به  يقوم  الذي  العمل 
امل�سرت�سد فهو يقوم  اأو دفء يف عالقته مع  لي�ض بحاجة اىل تفاعل  اأنه يف عمله  العالجي 0 كما  اأو 
بدور املجرب و املتحكم يف بيئة العالج , و ي�سرتك مع امل�سرت�سد يف �سياغة الأهداف و ي�سمم الو�سائل 
الإر�ساد   يف  امل�ستخدمة  الطرق  جمموعة  تنفرد  و  ذلك  يف  امل�سرت�سد  اإ�سراك  مع  لالإر�ساد  املنا�سبة 

و العالج ال�سلوكي باخل�سائ�ض الآتية :

1- امل�سار الوا�سح يف عملية الإر�ساد و العالج الذي ياأخذ �سورة منظومة 0
2- املعايري املحددة بدقة التي تقا�ض اإليها النتائج 0 

3- اإمكانية تناول حالت لي�ض يف و�سع الطرق الأخرى العمل معها ) مثاًل حالت الأطفال ال�سغار ,  
       و حالت التخلف العقلي , و  حالت الأمرا�ض الذهانية ( .

املر�سد    و  امل�سرت�سد  من  لكل  خا�سة  باإ�سهامات  الإر�سادية  و  العالجية  املدر�سة  هذه  ت�سهم   -4
      اأو املعالج على النحو التايل :

) أ ( بالنسبة للمسترشد :
1- تتيح طريقة العالج ال�سلوكي للم�سرت�سد الفر�سة لفهم عملية الإر�ساد 0 و كذلك معرفة دوره 
      فيها , اأي اأن امل�سرت�سد يعترب جزءًا من عملية الإر�ساد ي�سرتك يف حتديد م�سارها , و كذلك يف 

      حتديد الأ�ساليب الإر�سادية امل�ستخدمة 0
2- تزود طريقة العالج ال�سلوكي امل�سرت�سد مبعلومات قوية عن م�ستوى تقدمه  ما يحققه من جناح 

      يف العالج و بذلك يكون امل�سرت�سد واعيًا يف كل مرحلة مبدى زوال الأعرا�ض 0
3- تزود طرق العالج ال�سلوكي امل�سرت�سد مبعلومات عن املدعمات ) املعززات ( التي ثابرت و اأبقت 

       على الأعرا�ض .
4- يتيح العالج ال�سلوكي للم�سرت�سد الفر�سة للتعامل مع اجلوانب الذاتية لل�سلوك غري املتوافق 0

5- تتيح طريقة العالج ال�سلوكي للم�سرت�سد فر�سة الإ�سراع يف عملية العالج 0

)ب( بالنسبة للمرشد : 
التي  العالجية  املعامل لالأ�ساليب  املعالج بنظام وا�سح  اأو  املر�سد  ال�سلوكي  العالج  1- تزود طريقة 

       ي�ستخدمها 0
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2- تعطي طريقة العالج ال�سلوكي للمر�سد دورًا وا�سح املعامل 0
3- متد طريقة العالج ال�سلوكي املر�سد مب�ستوى عال من الثقة بالنف�ض 0

4- تعطي الفر�سة للمر�سد اأن يكون له دور فعال يف غري اأوقات الإر�ساد اأو العالج 0
5- تعطي للمر�سد فر�سة النقل من موقف العالج اإىل مواقف احلياة 0

6- ت�ستبعد طريقة العالج ال�سلوكي ع�ساب التحويل و التحويل امل�ساد 0
7- ت�سجع املر�سد على اأن ينتبه للتلميحات غري اللفظية من جانب امل�سرت�سد 0

م�ستوى  من  تزيد  بالتايل  و  العالج  بعد  امل�سرت�سد  �سلوك  لفهم  وا�سحة  بقاعدة  املر�سد  تزود   -8
       ثقته يف املرات التالية اإذا واجه نف�ض الأعرا�ض 0

حدود النظرية :
 لنظرية العالج ال�سلوكي بع�ض اجلوانب الق�سور �سواء  بالن�سة للمر�سد اأو امل�سرت�سد نلخ�سها فيما يلي :

) أ ( بالنسبة للمسترشد :
1- ل توؤتي الطريقة نتيجة طيبة بالن�سبة للم�سرت�سد الذي ل ي�ستطيع اإعطاء تلميحات عامة 0

هذا  فعل  ردود  ابتعدت  حيثما  امل�سرت�سد  يحققه  الذي  الك�سب  درجة  من  الطريقة  هذه  حتد   -2
      امل�سرت�سد عن املنظومة اخلا�سة بالإر�ساد 0

3- توجه طرق العالج ال�سلوكي امل�سرت�سد نحو اأقل مواجهة للعامل 0
4- تقل فيها فر�ض الإبتكارية اأمام امل�سرت�سد 0

5- قد متهد هذه الطريقة حلدوث اإ�سراط تنفريي 0
6- ل توفر هذه الطريقة اخلربة و الظروف املنا�سبة للم�سرت�سد ليحقق ذاته 0

7- قد يتبع عالج الأعرا�ض الأ�سلية ظهور اأعرا�ض اأخرى نتيجة لذلك 0
8- ت�سجع طريقة العالج ال�سلوكي امل�سرت�سد على اأن ينظر مل�سكالته من اخلارج مبعنى اأنه يعتربها 

      خارجه عنه �سخ�سيًا 0

)ب( بالنسبة للمعالج أو المرشد :
1- تبنى طريقة العالج ال�سلوكي جناحها على فر�سية اأن املعالج اأو املر�سد ميكن اأن ي�سبح مدعمًا قويًا 0

2- ل ت�سبط هذه الطريقة اأن يقدم املعالج غري املتمر�ض مناذج خاطئة 0
3- قد ل تكون هناك فر�ض اأن يتاأثر املعالج باإ�سراط تنفريي من العالج ال�سلوكي نف�سه 0

4- ل تتيح طريقة العالج ال�سلوكي للمعالج الفر�سة ليعرف املزيد عن نف�سه 0 
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ثالثًا: اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي

             بداأ اإلي�ض هذا الجتاه العالجي عام 1955 وكان يعرف اآنذاك بالعالج العقالين ثم اأ�ساف له عام 
1961 م�سطلح - النفعايل - لي�سبح م�سمى هذا العالج هو العالج العقالين النفعايل, وا�ستمر كذلك اإىل اأن 
اأ�ساف له عام 1993 م�سطلحًا اآخر هو - ال�سلوكي - لي�سبح م�سماه هو العالج العقالين النفعايل ال�سلوكي.

ويت�سرف  وي�سعر  يفكر  الفرد  واأن   , والتفكري  النفعال  بني  وت�سابكًا  تداخاًل  هناك  اأن  اإلي�ض  ويرى 
موقفًا  الفرد  يدرك  عندما  اأنه  حيث  الآخر  دون  املكونات  هذه  اأحد  يحدث  ما  ونادرًا  الوقت  ذات  يف 
اإلي�ض اإىل القول باأن الفرد عندما ينفعل فاإنه  اإثارة النفعالت , وهذا ما دفع  معني يوؤدي ذلك اإىل 
يفكر ويت�سرف اأي�سًا , وعندما يت�سرف فاإنه يفكر وينفعل يف الوقت ذاته , وعندما يفكر فاإنه ينفعل 
الالعقالين  للتفكري  نتيجة  يعد  والنفعايل  النف�سي  ال�سطراب  اأن  اإلي�ض  ويعتقد  كذلك.  ويت�سرف 

والال منطقي , ومن ثم فهو يرى اأن الأفكار الالعقالنية هي التي ت�سبب ال�سطرابات املختلفة. 
التفكري الالعقالين وا�ستبدال الأفكار  التخل�ض من مثل هذه ال�سطرابات يكمن يف تعديل هذا  واأن 
روؤو�سه  متثل  كمثلث   ABC املعروف  منوذجه  قدم  ولذلك  عقالنية.  اأكرث  اأخرى  باأفكار  الالعقالنية 
الثالثة )A( الأحداث الن�سطة , )B( العتقادات والتفكري , )C( النتائج املرتتبة , ويرى خالله اأن 
احلدث املن�سط ل يوؤدي اإىل نتيجة . وعلى هذا ميكن عن طريق التاأثري على تلك العتقادات وتغيري 
العتقادات الالعقالنية وا�ستبدالها باأخرى عقالنية واأن نحقق التغيري املن�سود يف النتائج مما يوؤدي 
املحيطة. البيئة  للظروف  فعل  كردود  حتدث  التي  و�سلوكياته  الفرد  اجتاهات  و�سبط  تغيري  اإىل 

حد  اأقل  اإىل  ال�سطرابات  حدة  خف�ض  يف  اإلي�ض  نظر  وجهة  من  العالج  اأهداف  وتتمثل  هذا 
الهدف  حتقيق  يف  ي�ساعد  مبا  ل�سطراباتهم  املنطقي  التحليل  على  املر�سى  وم�ساعدة  ممكن 
ويجعل  التوافق  للفرد  يحقق  النف�سية  ال�سحة  من  منا�سب  قدر  حتقيق  اإىل  اإ�سافة  الأول 
الالمعقول  عالج  يف  تتخل�ض  الجتاه  هذا  �سوء  يف  العالج  عملية  كانت  واإذا  �سويًا.  اإن�سانًا  منه 
الأفكار  من  التخل�ض  على  امل�سرت�سد  م�ساعدة  يف  يتمثل  املعالج  دور  فاإن   , معقول  هو  مبا 
ومنطقية. عقالنية  واجتاهات  اأفكارًا  حملها  يحل  واأن  والالمنطقية  الالعقالنية  والجتاهات 

- وتتألف العملية اإلرشادية في هذا الصدد من أربع خطوات على النحو التالي :
ي�سبح  وملاذا  كيف  فهم  على  ي�ساعده  واأن   , عقالين  ل  تفكريه  اأن  للم�سرت�سد  املر�سد  يو�سح  اأن   -1

       كذلك مع بيان العالقة بني مثل هذه الأفكار الالعقالنية والتعا�سة وال�سطراب النفعايل.
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بنف�ض    التفكري  يف  بال�ستمرار  رهنًا  يعد  ال�سطراب  ا�ستمرار  اأن  للم�سرت�سد  املر�سد  يو�سح  اأن   -2
      الطريقة الالمنطقية , اأي اأن التفكري اأو العتقادات ولي�ض الأحداث ال�سابقة املن�سطة تعترب 

       هي ال�سبب.
3- اأن ي�ساعد امل�سرت�سد على ا�ستبدال تلك الأفكار الالعقالنية والالمنطقية باأفكار اأخرى تت�سم 

       بالعقالنية واملنطقية.
4- اأن ي�ساعد امل�سرت�سد على تبني فل�سفة للحياة اأكرث عقالنية بحيث ميكن له اأن يتحا�سى الوقوع 

       �سحية اأفكار اأخرى ل منطقية ول عقالنية. 

 , معرفية  فنيات  ت�سم  التي  املتنوعة  الفنيات  من  كبرية  جمموعة  ا�ستخدام  يتم  الإطار  هذا  ويف 
الفنيات  من  كبرية  جمموعة  ا�ستخدام  يتم  الإطار  هذا  ويف  �سلوكية.  وثالثة   , انفعالية  واأخرى 
والالمنطقية  الالعقالنية  لالأفكار  واملنطقي  الفل�سفي  التحليل  على  ت�ستمل  التي  املعرفية  العالجية 
 , والإيحاءات   , الأفكار  ووقف   , الالواقعية  ال�ستنتاجات  وتفنيد   , واجلدل  والتوجيه  والتعليم   ,
اأن  تو�سيح  على  خالله  من  امل�سرت�سد  يعمل  والذي   ABC منوذج  ي�ستخدم  كما   . املعريف  والت�ستيت 
النتائج )C( لي�ست وليدة الأحداث املن�سطة التي ت�سبقها ) A( واإمنا هي نتيجة لطريقة التفكري اأو 
العتقادات )B( ثم يتم النتقال بعد ذلك اإىل )D( والتي تعني دح�ض وتفنيد الأفكار الالعقالنية 
والالمنطقية , وهو الأمر الذي يوؤدي اإىل حتقيق الأثر املعريف )E( وم�ساعدة امل�سرت�سد على اإعادة 
مواجهة  له  يت�سنى  حتى  والعتقادات  التفكري  ن�سق  يف  تتمثل  والتي  لديه  املعرفية  اجلوانب  بناء 
�سلوكياته يف امل�ستقبل مبا فيها ذلك ال�سلوك الذي جاء ي�سكو منه . اأما الفنيات النفعالية التي يتم 
 , اأفكاره  يعني تقبل  للم�سرت�سد وهذا ل  م�سروط  الغري  التقبل  اإليها خالل هذا الجتاه وهو  اللجوء 
كما  الأفكار.  تلك  برف�ض  اأي�سا  هو  يقوم  اأن  على  وم�ساعدته  اأفكاره  ورف�ض  امل�سرت�سد  تقبل  يتم  بل 
ومهاجمة   , واملرح  الفكاهة  واأ�سلوب   , والنمذجة   , العك�سي  الدور  ولعب   , الدور  لعب  اأي�سًا  ي�ستخدم 
بني  ومن   . عام  ب�سكل  ال�سلبية  امل�ساعر  مهاجمة  و  بل  والدونية  باخلزي  ال�سعور  اأو  باخلجل  ال�سعور 
اإىل  تهدف  والتي  املنزلية  الواجبات  الإطار  هذا  يف  ت�ستخدم  التي  ال�سلوكية  والفنيات  الأ�ساليب 
اإعطاء الفر�سة للم�سرت�سد ليقوم مبمار�سة ما تدرب عليه وما تعلمه اأثناء العالج وذلك على مواقف

احلياة املختلفة.
ومن هذا املنطلق نالحظ اأن مثل هذه الفنيات تتكامل جميعًا يف �سبيل حتقيق الهدف الأ�سا�سي لهذه 
الجتاه العالجي املتمثل يف التعرف على الأفكار والعتقادات الالعقالنية والالمنطقية وحتديدها , 
والعمل على ت�سحيحها وتعديلها وا�ستبدالها باأفكار واعتقادات اأخرى اأكرث عقالنية , وتعويد امل�سرت�سد 
وتدريبه على القيام بذلك ب�سكل م�ستمر حيث يكت�سب فل�سفة حياة عقالنية متكنه من حتقيق التوافق.
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- اإلطار النظري لنظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي :
�ساغ اإلي�ض الأ�سا�ض املعريف لل�سلوك يف معادلة ب�سيطة اأطلق عليها ABC  ويرى اأنه حينما تتبع نتيجة 
م�سحونة انفعاليًا ) C( حدثًا من�سطًا له دللة ) A ( فاإن ذلك احلدث قد يبدو اأنه هو ال�سبب يف تلك النتيجة 
. )C( هي التي ت�سبب تلك النتائج النفعالية )B ( ولكنه لي�ض كذلك يف احلقيقة , واإمنا اعتقادات الفرد ,
امل�سئولة عن تبلور  اإحدى ع�سرة فكرة هي  اأن الأفكار الالعقالنية والتي حددها يف  كذلك فهو يرى 

الأفكار الغري عقالنية لدى امل�سرت�سدين وق�سم تلك الأفكار اإىل ثالث جمموعات :
اأ - ت�سم تلك الأفكار التي تتعلق بالفرد.

ب- ت�سم ما يتعلق بالآخرين.
ج- ت�سم ما يتعلق بالعامل وظروف احلياة . وتتمثل هذه الأفكار فيما يلي:

1- من ال�سروري اأن يكون الفرد حمبوبًا من كل املحيطني به اأو مر�سيا عنه منهم.
2- من ال�سروري اأن يكون الفرد على درجة عالية من الكفاءة والجناز حتى يكون ذا اأهمية.

3-   يت�سف بع�ض النا�ض بال�سر والو�ساعة واجلنب , ولذلك فهم ي�ستحقون اأن يوجه لهم اللوم والعقاب.
4- اإنه ملن النكبات املوؤملة اأن ت�سري الأمور على غري ما يريده الفرد.

5- اأن التعا�سة تنتج عن ظروف خارجية ل ي�ستطيع الفرد التحكم بها.
الفرد دائم  اأن يكون  , ويجب  البالغ  �سببًا لالن�سغال  املخيفة تعترب  اأو  الأ�سياء اخلطرة  اإن   -6

       التوقع لها.
7- من ال�سهل اأن نتفادى بع�ض ال�سعوبات وامل�سئوليات ال�سخ�سية عن اأن نواجهها.

منه  اأقوى  اآخر  �سخ�ض  يكون هناك  واأن   , اآخرين  م�ستندًا على  يكون  اأن  الفرد  ينبغي على   -8
      ي�ستند ذلك الفرد عليه.

الوقت  يف  لل�سلوك  الأ�سا�سية  املحددات  هي  باملا�سي  املت�سلة  واخلربات  الأحداث  تعترب   -9
       احلا�سر, واأن تاأثري املا�سي ل ميكن ا�ستبعاده.

10- ينبغي على الفرد اأن يحزن ملا ي�سيب الآخرين من م�سكالت وا�سطرابات.
11- هنالك دائما حل �سحيح اأو كامل لكل م�سكلة , ويجب علينا اأن نبحث عن ذلك احلل حتى 

         ل ت�سبح النتائج موؤملة. 
ويرى األي�ض اأن الب�سر ي�سرتكون يف غايتني اأ�سا�سيتني : اأولهما املحافظة على احلياة , و ثانيهما الإح�سا�ض 
بال�سعادة الن�سبية و التحرر من الأمل , و اأن العقالنية تتكون من التفكري بطرق ت�سهم يف حتقيق هذين 
الهدفني على حني اأن عدم العقالنية ي�ستمل على التفكري بطرق تقف حجرة عرثة يف �سبيل حتقيقها 0 
و بذلك فاإن العقالنية ميكن تعريفها على اأنها ا�ستخدام املنطق يف حتقيق الأهداف القريبة و البعيدة 0
لفهم اأ�سا�سية  اإلي�ض ثالثة فرو�ض  و النفعايل و�سع  العقالين  العالج  لنظرية  الأوىل  و يف �سياغته 

 هذه الطريقة 0
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اأولهما : اأن التفكري و الإنفعال بينهما �سلة وثيقة 0

و ثانيهما : اأن درجة ال�سلة بني التفكري و النفعال من القوة بحيث اإن كاًل منهما يرافق الثاين و اأنهما 
يتبادلن التاأثري على بع�سهما البع�ض 0 و يف بع�ض الأحيان فاإنهما يكونان نف�ض ال�سيء 0

عبارات  اأو  ذاتي  حديث  �سورة  يف  يكون  اأن  اإىل  مييل  النفعال  و  التفكري  من  كاًل  اأن   : ثالثهما  و 
انفعالتهم 0 و  اأفكارهم  نف�سها  النا�ض لأنف�سهم ت�سبح هي  يقولها  التي  العبارات  اإن هذه  و   , داخلية 

 و بالتايل فاإن العبارات الداخلية التي يقولها النا�ض لأنف�سهم تعمل على توليد و تعديل النفعالت 0 
و يرى اإلي�ض اأن النفعالت غري املالئمة مثل القلق اإمنا تقوم على اأ�سا�ض من اأفكار غري منطقية , مما 
يوؤدي اىل اإعاقة غري منطقية 0 فاجلانب املنطقي من العداوة HOSITILITY قد يكون لها جانب منطقي 
و اآخر غري منطقي 0 فاجلانب املنطقي من العداوة ي�ستمل على العرتاف بال�سيق اأو عدم الراحة كاأ�سا�ض 
للت�سرف املعد للتغلب على التذبذب , على حني اأن اجلانب غري العقالين من العداوة ي�ستمل على لوم الآخرين 
اأو لوم العامل  وبطريقة متنع الت�سرف الفعال , و رمبا تولد املزيد من عدم ال�سعادة للفرد , بل و ت�سبب 
عداوة الآخرين له , و من ثم فاإن النفعالت تكون منا�سبة عندما ت�ساحبها اأفكار منطقية اأو متعقلة 0

و يرى اإلي�ض اأن الب�سر لديهم ا�ستعداد فطري و ميل مكت�سب لأن يكونوا عقالنيني 0
و كذلك اأن يكونوا غري عقالنيني 0 فمن ناحية جند اأن الب�سر لديهم طاقة كبرية لأن يكونوا منطقيني
 ) عقالنيني ( و مولدين لل�سعادة 0 و من الناحية الأخرى فاإن لديهم طاقة هائلة يف اأن يكونوا قاهرين لأنف�سهم 
 SELF- DAFEATING و لالآخرين , و اأن يكونوا غري منطقني و يكررون با�ستمرار نف�ض الأخطاء 0 

كما يرى اأن اإخفاق النا�ض يف تقبل الواقع ينتج عنه اأن يظهروا ال�سطراب النفعايل 0
الأفكار  لتكون  الفطري  امليل  اأنها ت�ساعد ذلك  الطفولة على  واإىل مرحلة  البيئة  اإىل  اإلي�ض  و ينظر 

غري العقالنية و منوها 0 و يف عر�سة النظرية فاإنه يحدد العنا�سر الآتية :
اإذا كان اأ )A( هو احلدث اأو الواقعة املن�سطة : و الذي قد يكون �سيئًا وقع بالفعل اأو �سلوكًا اأو اجتاها 

من جانب �سخ�ض اآخر 0
و كانت ب )B( تلك الأفكار اأو املقولت التي يقولها الفرد لنف�سه حول احلادث اأ 0

و كانت ج )C( هي النتيجة اأو رد الفعل التي ي�ستجيب بها الفرد �سواء كان ذلك �سعادة اأو ا�سطرابا انفعاليا 0
للحدث  نتيجة  لي�ض  كدرًا  انفعال  اأو  �سارًا  انفعال  كان  �سواء  النفعال  هذا  يكون  الواقع  يف  فاإنه 
النفعالية  النتائج  فاإن  اأخرى  بعبارة  اأو   , )ب(  اخلاطئة  للفكرة  نتيجة  هو  اإمنا  و  )اأ(  �سبقه  الذي 
لدينا  اإن  و   0 لدينا  التفكري  نظام  يحكمها  اإمنا  حياتنا  يف  من�سطة  اأحداث  على  املرتتبة  ال�سلوكية  و 
القدرة على �سبط و تعديل اأفكارنا و من ثم النتائج النف�سية 0و يو�سح ال�سكل التايل مثاًل ت�سويريًا 
على اأ�سا�ض من نظرية اإلي�ض , حيث ي�سور �سخ�سني اأحدهما لديه اأفكار منطقية و الثاين لديه اأفكار 
غري منطقية و ما يرتتب على ذهاب كل منهما اإىل مقابلة للح�سول على وظيفة و عدم ح�سوله على

 هذه الوظيفة 0
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وباملثال التايل تت�سح الفكرة اأكرث :
A – احلادث الن�سط

)  الختبارات (

B – الأفكار املرتبطة باحلادث 

                                ال�سخ�ض الأول                                                                     ال�سخ�ض الثاين
                         ) لديه اأفكار منطقية (                                               ) لديه اأفكار غري منطقية (
            - الختبار مقيا�ض للتح�سيل الدرا�سي                                 - لبد اأن اأجنح يف الختبار 

             - الختبار فر�سة للح�سول على معدل مرتفع                           - يجب اأن اأح�سل على معدل مرتفع 
             - الر�سوب اأمر حمتمل ولكنه لي�ض نهاية كل �سئ                                - اإذا مل اأجنح فاأنا اإن�سان فا�سل 

 A بخ�سو�ض B النتائج املرتتبة على - C

   نتائج انفعالية مرغوبة                                             نتائج انفعالية غري مرغوبة
                   - املذاكرة بدون توتر اأو قلق                                      - القلق ال�سديد كلما اقرتب موعد الختبار
                 - الهدوء والراحة النف�سية                                    - الع�سبية والغ�سب لأي �سبب ب�سيط 
                  - الرتكيز اأثناء الختبار                                             - عدم القدرة على الرتكيز اأثناء الختبار

                                                                                   - تداخل الأفكار اأثناء الختبار

                           نتائج �سلوكية منا�سبة                                                نتائج �سلوكية غري منا�سبة 
             - تنظيم وقت املذاكرة قبل الختبار                         - برودة الأطراف اأثناء الختبار

             - اإعطاء اجل�سم كفايته من النوم                                - جفاف احللق اأثناء الختبار 
             - الهتمام بالوجبات الغذائية                                   - كرثة حركة اليدين وفرقعة الأ�سابع 

             - اأداء الختبار بهدوء وبدون قلق                            - البكاء قبل الختبار اأو اأثنائه 
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و يقرر األربت اإلي�ض اأن كل امل�ساعر امل�سطربة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواحد اأو اأكرث من الأفكار غري
 املنطقية الآتية :

1. يقول الفرد لنف�سه : اإنه ينبغي علي اأن اأوؤدي اأداء جيدًا و اأن القى القبول و الر�سا عن كل ما 
اأقوم به واإل فاإين اأكون فا�ساًل 0

2. اإن على الآخرين اأن يت�سرفوا جتاهي بلطف و عدالة , و اإل فاإنهم يكونون خمبولني 0
اأريده  ما  كل  على  اأح�سل  حتى  مي�سرة  و  ح�سنة  تظل  اأن  ينبغي  فيها  اأعي�ض  التي  الظروف  اإن   .3

      بدون جمهود كبري واإل فاإن احلياة تبدو قامتة 0
الأ�سباب  اأنها متثل  يرى   Irrational ideas اأثنى ع�سرة فكرة غري عقالنية  اإلي�ض  و قد حدد   .4

      الكامنة وراء ال�سطرابات النف�سية و هذه الأفكار هي :

اأنه اأمر بالغ الأهمية بالن�سبة لل�سخ�ض الرا�سد اأن يكون حمبوبًا من كل �سخ�ض و مر�سيًا عن   .1
      كل �سيء يعمله 0

2. بع�ض الت�سرفات تعترب مزعجة اأو وقحة , و ينبغي اأن نعاقب الأفراد الذين يرتكبونها ب�سدة 0
3. من املفزع اأن ت�سري الأمور يف �سورة غري التي يتمناها املرء 0

4-اإن بوؤ�ض الإن�سان و �سقاءه ينتج الأحداث و الأ�سخا�ض املوجودين يف البيئة.
5- من الأ�سهل اأن نتجنب م�ساعب احلياة و امل�سئوليات ال�سخ�سية عن اأن نواجهها 0

6- اإن الإن�سان يحتاج لأ�سياء اأقوى منه اأو اأكرب منه يلقي م�سئولياته عليها 0
7- ينبغي اأن يكون املرء حاذقًا , ذكيًا و منجزًا يف كل جوانب احلياة 0

8- اإذا كان قد �سبق ل�سيء ما اأن �سبب لك �سيقًا يف حياتك فاإنه �سي�ستمر يف التاأثري عليها .
9- اإنه ينبغي اأن يكون لالإن�سان القدرة على التحكم يف بع�ض الأ�سياء 0

10- اإن �سعادة الإن�سان تتحقق من خالل عملية الق�سور الذاتي 0
11- اإن الإن�سان لي�ض لديه حتكم ) �سيطرة ( على انفعالته اخلا�سة 0

على التعرف  على  امل�سرت�سد  املر�سد  ي�ساعد  اأن  على  النفعايل  العقالين  العالج  اإ�سرتاتيجية  تقوم  و 
الأفكار غري املنطقية لديه واأن يحل اأفكار اأكرث عقالنية حملها 0

و ي�ستمل الإر�ساد على اخلطوات التالية :
1- الإقناع اللفظي و الذي يهدف اإىل اإقناع امل�سرت�سد مبنطق العالج العقالين 0

2- التعرف على الأفكار غري العقالنية لدى امل�سرت�سد من خالل مراقبة امل�سرت�سد لذاته و تزويد 
      املر�سد له بردود الفعل 0

3- حتديات مبا�سرة لالأفكار غري العقالنية مع اإعادة التف�سري العقالين لالأحداث 0
4- تكرار املقولت الذاتية العقالنية بحيث حتل حمل التف�سريات غري العقالنية 0
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5- واجبات �سلوكية معدة لتكوين ال�ستجابات العقالنية لتحل حمل ال�ستجابات غري العقالنية 
      التي كانت �سببًا يف حدوث ال�سطراب النف�سي 0

كبري  عبء  عليه  يقع  ن�سط  مر�سد   , النفعايل  العقالين  العالج  طريقة  ي�ستخدم  الذي  املر�سد  و 
املكدرة  انفعالته  وراء  الكامنة  العقالنية  غري  الأفكار  على  التعرف  على  امل�سرت�سد  م�ساعدة  يف 
تغيري  على  امل�سرت�سد  م�ساعدة  يف  كذلك  و   , حملها  حتل  التي  العقالنية  بالأفكار  اإقناعه  على  و   ,
.. معني  بن�ساط  القيام  اأو  حمددة  كتب  قراءة  مثل  منزلية  بواجبات   تكليفه  خالل  من  �سلوكه 

- دور المرشد الطالبي في العالج العقالني االنفعالي السلوكي :

أ-  األساليب المعرفية :

على  ت�سمل  التي  املعرفية  العالجية  الفنيات  من  كبرية  جمموعة  ا�ستخدام  يتم  الإطار  هذا  ويف   
 , واجلدل  والتوجيه  والتعليم   , والالمنطقية  الالعقالنية  لالأفكار  واملنطقي  الفل�سفي  التحليل 
. كما ي�ستخدم  املعريف  , والت�ستيت  , والإيحاءات  , ووقف الأفكار  الال واقعية  وتفنيد ال�ستنتاجات 
لي�ست وليدة الأحداث   )C( النتائج اأن  امل�سرت�سد من خالله على تو�سيح  والذي يعمل   ABC منوذج 
النتقال  يتم  ثم   )B( العتقادات  اأو  التفكري  لن�سق  نتيجة  هي  واإمنا   )A( ت�سبقها  التي  املن�سطة 
الذي  الأمر  , وهو  والالمنطقية  الالعقالنية  الأفكار  والتي تعني دح�ض وتفنيد   )D( اإىل بعد ذلك 
لديه  املعرفية  اجلوانب  بناء  اإعادة  على  امل�سرت�سد  وم�ساعدة   )E( املعريف  الأثر  حتقيق  اإىل  يوؤدي 
فيها مبا  امل�ستقبل  يف  �سلوكياته  مواجهة  له  يت�سنى  حتى  والعتقادات  التفكري  ن�سق  يف  تتمثل  والتي 

ذلك ال�سلوك الذي جاء ي�سكو منه .
يقول  اأن  من  بدًل  اأنه  على  يعتمد  الذي  اللغوي  والت�سحيح  الت�سكيل  اإعادة  اأي�سًا  ي�ستخدم  كما 
اأن لقد اخرتت   " يقول   " بغباء  معي  النا�ض ت�سرفوا  �سخ�ض غبي لأن  اأنا   " املثال  �سبيل  املري�ض على 

اأغ�سب نف�سي بتلك الأفعال ال�سيئة التي يقوم بها الآخرون".

ب- األساليب التدعيمية المساندة :

عن  الناجتة  املطالب  عن  والتخلي  الهتمام,  حتويل  املثال  �سبيل  على  الأ�ساليب  هذه  مثل  وتت�سمن 
الأفكار الالعقالنية.
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ج- األساليب االنفعالية :

يعني  ل  وهذا  للم�سرت�سد  م�سروط  الغري  التقبل  وهو  الجتاه  هذا  خالل  اإليها  اللجوء  يتم  التي 
تلك  اأي�سا برف�ض  يقوم هو  اأن  وم�ساعدته على  اأفكاره  ورف�ض  امل�سرت�سد  يتم تقبل  بل   , اأفكاره  تقبل 
الفكاهة واملرح  واأ�سلوب   , , والنمذجة  العك�سي  الدور  , ولعب  الدور  اأي�سًا لعب  الأفكار. كما ي�ستخدم 
, ومهاجمة ال�سعور باخلجل اأو ال�سعور باخلزي والدونية بل و مهاجمة امل�ساعر ال�سلبية ب�سكل عام .

د- األساليب والفنيات السلوكية : 

للم�سرت�سد  الفر�سة  اإعطاء  اإىل  تهدف  والتي  املنزلية  الواجبات  الإطار  هذا  يف  ت�ستخدم  التي 
املختلفة. احلياة  مواقف  على  وذلك  العالج  اأثناء  تعلمه  وما  عليه  تدرب  ما  مبمار�سة  ليقوم 
ومن هذا املنطلق نالحظ اأن مثل هذه الفنيات تتكامل جميعًا يف �سبيل حتقيق الهدف الأ�سا�سي لهذه 
الجتاه العالجي املتمثل يف التعرف على الأفكار والعتقادات الالعقالنية والالمنطقية وحتديدها

والعمل على ت�سحيحها وتعديلها وا�ستبدالها باأفكار واعتقادات اأخرى اأكرث عقالنية , وتعويد امل�سرت�سد 
وتدريبه على القيام بذلك ب�سكل م�ستمر حيث يكت�سب فل�سفة حياة عقالنية متكنه من حتقيق التوافق.

- خطوات اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي :

لتعليم  كبريًا  اهتماما  خطوة  ع�سرة  ثالث  ت�سم  والتي  الإطار  هذا  يف  الإر�سادية  العملية  تويل 
الواجبات  جوهر  متثل  والتي  وم�ساعرهم  تفكريهم  اأو  اأفكارهم  بني  العالقة  اإدراك  امل�سرت�سدين 

املنزلية يف الجتاه العقالين والنفعايل ال�سلوكي. ومتثل تلك اخلطوات فيما يلي :
1- التعرف على امل�سكلة وحتديدها.

2- التفاق على الأهداف وحتديدها مبا يتالءم مع طبيعة امل�سكلة.
3- تقييم النتائج املرتتبة على امل�سكلة.

4- تقييم الأحداث املن�سطة اأو امل�سببة للم�سكلة.
5- حتديد وتقييم اأي م�سكالت انفعالية ثانوية.

6- تعليم امل�سرت�سد اإدراك العالقة بني العتقادات الالعقالنية.
7- تقييم الأفكار والعتقادات الالعقالنية.

8- ربط الأفكار والعتقادات الالعقالنية بالنتائج.
9- دح�ض الأفكار والعتقادات الالعقالنية.
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10-تهيئة امل�سرت�سد كي يعمق اقتناعه باعتقاداته الالعقالنية.
11-الواجبات املنزلية.

12-مراجعة الواجبات املنزلية.
13-ت�سهيل القيام بالعملية امل�ستهدفة.

-خطوات اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي :

1- التعرف على المشكلة وتحديدها:

الإر�ساد فيطلب  امل�سكلة عند بداية  امل�سرت�سد على تبني توجه معني حلل  التقائه  املر�سد بعد  يعمل 
 , معه  ويناق�سها  اأوًل  لها  يعر�ض  اأن  يرغب  التي  امل�سكلة  بو�سف  الفور  على  يقوم  اأن  امل�سرت�سد  من 
التغلب على م�سكالته النفعالية. وهناك  باأنهما �سوف يعمالن معًا مل�ساعدته يف  ويعطي له النطباع 
اإ�سرتاتيجيتان ميكن اأن يلجاأ اإليهما املر�سد خالل هذه املرحلة من عملية الإر�ساد تعتمد اأولهما على 
اأن يبداأ بها والتي متثل نقطة البداية اختيار امل�سرت�سد وهنا ي�ساأله املر�سد عن امل�سكلة التي يرغب 

اأو النطالق يف هذا الإطار. اأما الإ�سرتاتيجية الثانية: فتعد موجهة بدرجة اأكرب وتعتمد على امل�سكلة 
التي يرى العميل اأنها هي الأكرث خطورة بالن�سبة له  حيث يطلب املر�سد منه اأن يبداأ بتلك امل�سكلة 
حياته.  يف  والأمل  ال�سيق  من  الأكرب  القدر  له  ت�سبب  التي  اأو  الأخطر  امل�سكلة  مبثابة  يراها  التي 
ال�سرتاتيجيات  من  عدد  اإىل  يلجاأ  اأن  للمر�سد  ميكن  امل�سكلة  يحدد  اأن  امل�سرت�سد  ي�ستطع  مل  واإذا 
يختار  اأن  مثاًل  املهم  من  لي�ض  باأنه  يخربه  كاأن  امل�سكلة  بتحديد  يقوم  اأن  على  ي�سجعه  كي 
ب�سيطة. بدرجة  ولو  ال�سيق  له  ي�سبب  مو�سوعًا  يختار  اأن  ميكنه  بل   , بها  ليبداأ  خطرية  م�سكلة 

على  يعمل  التي  وال�سلوكيات  امل�ساعر  يحدد  اأن  امل�سرت�سد  من  يطلب  اأن  للمر�سد  ميكن  كذلك 
يقوم  اأن  يرغب  عما  امل�سرت�سد  ي�ساأل  اأن  اأي�سًا  ميكنه  كما   , منها  يقلل  اأو  حدتها  من  يزيد  اأن 
للمر�سد  ميكن  معني  هدف  بتحديد  امل�سرت�سد  يقوم  اأن  وبعد  الإر�ساد.  عملية  خالل  باإجنازه 
على  يعمل  قد  ما  وهو  احلايل  الوقت  يف  الهدف  ذلك  حتقيق  عن  يعوقه  قد  عما  ي�ساأله  اأن 

توليد مناق�سات مثمرة حول امل�ساعر وال�سلوكيات التي ميكن اأن حتول دون حتقيق الهدف. 

2-االتفاق على األهداف وتحديدها بما يتفق مع طبيعة المشكلة :
ي�سمح  مبا  منها  يعاين  التي  امل�سكلة  طبيعة  تت�سح  امل�سرت�سد  مع  املبدئية  املناق�سات  اإجراء  بعد 
للمر�سد اأن يقوم بتقييمها. اأما اإذا مل تت�سح طبيعة امل�سكلة ي�سبح من ال�سروري الو�سول اإىل تعريف 
اأو حتديد للم�سكلة يتم التفاق عليه مع العميل, واإذا كانت هناك م�سكالت اأخرى يكون على العميل اأن

 حتدد اأي امل�سكالت يريد اأن يبداأ بها اأوًل.
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خاللها  من  كالهما  يعمل  التي   therapeutic alliance العالجي   التعاقد  لعملية  الأ�سا�ض  هو  ويعد 
ثم  ومن  يفهمه,  املر�سد  اأن  ي�سعر  العميل  يجعل  الذي  الأمر  وهو  فاعلية  اأكرث  ب�سكل  وذلك  كفريق 
النقطة يجب  امل�سكالت. وعند هذه  املر�سد ويف خربته وقدرته على تناول مثل هذه  يجعله يثق يف 
اأن يعمل املر�سد على م�ساعدة العميل يف التمييز بني م�سكالته العملية وم�سكالته النفعالية لأن مثل 
هذا الأ�سلوب الإر�سادي يتعامل فقط مع امل�سكالت النفعالية ولي�ض مع امل�سكالت العملية على الرغم 
اأن  اأن بع�ض العمالء قد يعانون من م�سكالت انفعالية تنبع يف الأ�سا�ض عن م�سكالت عملية حيث  من 
امل�سرت�سد اإذا ما جنح يف ال�سيطرة على امل�سكلة النفعالية ي�سبح با�ستطاعته اأن يحقق جناحًا مماثاًل 

يف امل�سكالت العملية. 

العادات  بع�ض  لديه  تتطور  للحياة  �سلبية  اأحداثًاُ  يواجه  حينما  العميل  اأن  بالذكر  وجدير 
من  العديد  اإىل  توؤدي  �سحيحة  غري  �سلبية  انفعالية  ا�ستجابات  يقوم  جتعله  التي  الالعقالنية 
النفعالت ال�سلبية مثل القلق والغ�سب وال�سعور بالذنب والكتئاب, يف حني تعمل م�ساعدة امل�سرت�سد 
تعمل  التي  ال�سلبية  الأحداث  تلك  حول  عقالنية  اعتقادات  اإىل  العتقادات  هذه  مثل  تعديل  على 
�سلبية  انفعالت  �ستتبعها  حيث  �سلبية  تزال  ل  كانت  واإن  �سحية  النفعالية  ال�ستجابات  جعل  على 
يعزز  اأن  العميل  من  املر�سد  ويطلب  واحلزن.  والندم,  وال�سيق,  الأمل,  وخيبة  كالن�سغال,  �سحية 
باأ�سلوب  املرغوبة  اأو غري  ردود فعل  النف�سية  الناحية  ال�سحية لأنها تعد من  ال�سلبية  انفعالته  من 
وغري  ال�سحية  ال�سلبية  انفعالته  بتغيري  القيام  العميل  م�ساعدة  على  املر�سد  يعمل  حني  يف  بنائي, 
اإىل  ال�سحية  غري  ال�سلبية  النفعالت  تلك  بتعديل  يقوم  اأن  اآخر  جانب  من  ميكنه  وكيف  ال�سحية 

انفعالت �سلبية �سحية. 

�سديقه  اأن  مثال  يقول  كاأن  منها  يعاين  التي  امل�سكلة  و�سف  يف  مبهمة  كلمات  العميل  �ستخدم  وعندما 
اإن�سان غري طبيعي ي�سبح من املهم اأن يقوم املر�سد مب�ساعدته على تفعيل امل�سكلة operationalise وهذا 
يتطلب من امل�سرت�سد اأن يقوم بتحديد عنا�سر امل�سكلة مبا ي�ساعد املر�سد على ا�ستخدام هذا الأ�سلوب 
الإر�سادي, ولذا يجب على املر�سد اأن ي�ساأله عما فعله �سديقه هذا على وجه التحديد واأدى به اإىل 
مثل هذه النتيجة, ومبا ذا �سعر عندما ت�سرف �سديقه هذا على ذلك النحو. ومن ثم ي�ستطيع املر�سد 
يف هذا ال�سدد فيطلب من العميل اأن يحدد الأحداث املن�سطة من ناحية,   ABC اأن ي�ستخدم منوذج  
واأن يحدد النتائج املرتتبة على ذلك من ناحية اأخرى. وعند هذه املرحلة ي�سبح على املر�سد  م�ساعد 
العميل على القيام بتغري النتائج ولي�ض الأحداث املن�سطة. وجدير بالذكر اأن تغيري الأحداث املن�سطة 
)A( يعترب هو احلل العملي لتلك امل�سكلة, يف حني يعترب تغيري النتائج املرتتبة )C( هو احلل النفعايل. 
وللو�سول اإىل ذلك ميكن للمر�سد اأن ي�ستخدم عدة اإ�سرتاتيجيات حيث ميكنه اأن يو�سح امل�سرت�سد الذي 
لديه مهارات عملية حلل امل�سكالت اأن با�ستطاعته اأن ي�ستخدم تلك املهارات ب�سكل فعال ليغري الأحداث
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 املن�سطة )A( اإذا مل يتعر�ض مل�سكالت انفعالية عند )C(. كما ميكنه من ناحية اأخرى اأن يو�سح للعميل 
الذي لي�ض لديه مهارات عملية حلل امل�سكالت اأنه �سوف يحقق جناح كبريًا يف اكت�ساب املهارات املطلوبة 
لتعديل الأحداث املن�سطة )A( التي ت�سبب امل�سكالت اإذا ا�ستطاع اأن يتخل�ض من تلك العقبات النفعالية 
التي يواجهها عند)C(. اأما اإذا مل ي�ستطع امل�سرت�سد اأن يحدد امل�سكلة التي توؤرقه فيطلب املر�سد منه اأن 
يلجاأ اإىل نظام املذكرات اليومية اخلا�سة مبثل هذه امل�سكلة واأن ي�سجل من خالل تلك املذكرات ما يخربه 
من م�ساعر م�سطربة, واأن يحدد فيها متى واأين خرب مثل هذه امل�ساعر0 وهو الأمر الذي يتيح الفر�سة 
للمر�سد اأن يقوم بتفعيل امل�سكلة واأن ي�ستخدم منوذج ABC معها, واأن يدرب العميل على ا�ستخدامه.

 3- تقييم النتائج المترتبة : 

العتقادات  قبل   )C( املرتتبة  والنتائج   )A( املن�سطة  الأحداث  من  كل  تقييم  يتم  اأن  املنطقي  من 
)B(. و عند هذه املرحلة يقوم املر�سد بتقييم اأحد املكونني اأما الأحداث املنطقية اأو النتائج املرتتبة 
املر�سد بتقييم  واإذا ما قام  امل�سكلة.  اأول من عنا�سر  العميل  الذي ي�سفه  العن�سر  اإىل  ا�ستنادًا  وذلك 
امل�سكلة  لأن  ال�سحية  غري  ال�سلبية  النفعالت  فح�ض  باإعادة  يقوم  �سوف  فاإنه  اأوًل  املرتتبة  النتائج 
التي يعانى منها العميل يتم النظر اإليها من هذا املنطلق حيث تهم العتقادات بدرجة كبرية يف حدوث 
 )C( النتائج املرتتبة اأن  بالذكر  الهدف. وجدير  بلوغ  بالتايل عن  للذات وتعوق  الهازمة  ال�سلوكيات 
قد تكون انفعالية يف طبيعتها اأو �سلوكية.  ومع اأن ال�سلوكيات املختلة وظيفيًا تقوم بوظيفة دفاعية 
ال�سلوكيات. ال�سلبية غري ال�سحية ولي�ض على مثل هذه  اأن يكون على النفعالت  فاإن الرتكيز يجب 

 لأن تلك النفعالت ت�سهم بدرجة كبرية اأي�سا يف حدوث هذه ال�سلوكيات املختلة وظيفيًا. وعلى ذلك 
اإذا كان العميل يرغب يف اأن يقلع عن التدخني مثاًل فاإنه يجب على املر�سد اأن ينظر اإىل التدخني على اأنه

�سلوك دفاعي, ومن ثم ي�سبح عليه اأن ي�سجع العميل على اأن يقوم بتحديد النفعالت امل�سكلة التي 
قد يخربها اإذا ما اأقلع عن التدخني. و من ناحية اأخرى يطلب املر�سد من امل�سرت�سد اأن يو�سح النتائج 
املرتتبة )C( التي يخربها حيث اأن انفعالت العميل ال�سلبية غري ال�سحية تقدم عند )C( اإ�سارات 
للنتائج  العميل  يقدمه  الذي  الو�سف  كان  واإذا  الالعقالنية.  اعتقاداته  بطبيعة  تتعلق  قيمة  ذات 
النتائج.  تلك  طبيعة  اإي�ساح  من  يتمكن  حتى  الفنيات  من  عدد  اإىل  املر�سد  يلجاأ  غام�سًا  املرتتبة 
وتندرج تلك الفنيات �سمن التمرينات اجل�سطلتية مثل فنية الكر�سي اخلايل )الكرا�سي املو�سيقية (

التخيل حيث يطلب من  اأ�ساليب  ا�ستخدام  وفنية الرتكيز. كما ميكن   empty - chair technique  
العميل اأن يتخيل مثاًل لأحدى امل�سكالت التي يعانى منها واأن يحدد امل�ساعر التي يخربها واأن يقوم 
بالربط بينهما. واإذا مل ي�ستطع امل�سرت�سد اأن يفهم ملاذا يعد ذلك النفعال الذي ي�سبب له ا�سطرابا 
غري �سحي من املهم اأن يحدد املر�سد اأو يخ�س�ض له وقتًا اأطول حتى يتمكن من م�ساعده على روؤية ذلك.
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و ميكن اأن يتم ذلك من خالل اخلطوات الثالث التالية:
 اأ - م�ساعدة امل�سرت�سد على اأن يقوم بتقييم النتائج املرتتبة على النفعال ال�سلبي غري ال�سحي كاأن  
           ي�ساأله عما حدث عندما �سعر بذلك, وهل هو مييل اإىل اأن ي�سلك ب�سكل بنائي اأو ب�سكل هازم للذات.
النفعال  حمل  ال�سحي  ال�سلبي  النفعال  يحل  اأن  يف  يتمثل  املن�سود  الهدف  اأن  على  -التاأكيد  ب 

       ال�سلبي غري ال�سحي كاأن يحل الن�سغال مثاًل حمل القلق.
 جـ - م�ساعـدة امل�ستـر�سـد علـى تقيـيم النتـائـج املتـرتـبة التـي �سـوف حتـدث عنـدما يخـرب النفعال 
          ال�سلبي ال�سحي املقابل وذلك عند مواجهته ملوقف م�سكل. فيتخيل مثاًل كيف �سيت�سرف وكيف 
          �ستختــلــف النتــائــج اإذا مــا اأخـتار النفعـال ال�سحـي يف مواجهـةحدث من�سط �سلبي, ثم يقوم 
          بعد ذلك مبقارنة تلك النتائج التي ترتتب على النفعالت ال�سحية يف مقابل النفعالت غري 

          ال�سحية.

هــذا وقـد يواجـه املــر�سـد بــعـ�ض املــ�ســكـالت املحـتمـلة عــند قـيامــه بتـــقيـــيم انفعـــالت العميل امل�سكلة
اأ�سئلة تعزز فكرة ا�ستخدام  ابتعد عن  اإذا  امل�سكالت  اأن يتجنب تلك  باإمكانه  ولكن يكون   0)C( عند

اأن )A( توؤدى اإىل )C( واإذا ما ابتعد الو�سف الغام�ض لالنفعالت.

4 - تقييم األحداث المنشطة أو المسببة للمشكلة : 

اإذا ما قام املر�سد بتقييم النتائج املرتتبة اأوًل ت�سبح اخلطوة التي تليها هي تقييم الأحداث املن�سطة 
اإذا  ذلك  يحدث  اأن  وميكن  املن�سطة.  لالأحداث  العميل  ي�سوقها  التي  التف�سريات  اأو  ال�ستنتاجات  اأو 
م�ساعدة املرحلة  هذه  وتت�سمن  املن�سطة.  الأحداث  تلك  حدوث  عن  العميل  ب�سوؤال  املر�سد  قام  ما 

عند  الالعقالنية  العتقادات  يثري  الذي  املن�سط  احلدث  من  اجلانب  ذلك  يحدد  اأن  على  امل�سرت�سد 
يف  للمر�سد  وميكن  املوقف.  حول  امل�سرت�سد  ي�ستنتجه  قد  ملا  نظرا  �سعبًاً  اأمرا  ذلك  يكون  وقد   .)B(
على  يعمل  الذي  ال�ستنتاج  لتحديد  وذلك  ال�ستنتاجات  ت�سل�سل  فنية  اإىل  يلجاأ  اأن  ال�سدد  هذا 
�سل�سلة  من  العميل  يقدمه  الذي  ال�ستنتاج  كان  اإذا  مما  املر�سد  يتاأكد  ولكي  العتقادات.  تلك  اإثارة 
منها  يعانى  التي  النفعالية  بامل�سكلة  ارتباطًا   املن�سط  اأكرث جوانب احلدث  ال�ستنتاجات ميثل بحق 
اأن يقوم  و  لها,  امل�سرت�سد  التي يتعر�ض  �سل�سلة ال�ستنتاجات  اأن يقوم بتدوين  فاإن عليه  اأو  امل�سرت�سد 
مبراجعتها مع العميل, ويطلب منه اأن يحدد اأيها يعد هو الأكرث اأهمية يف هذا ال�سدد. و هناك فنية 
اأن  مبجرد  و      .)C( عند  امل�سرت�سد  ا�ستجابات  فح�ض  يف  تتمثل  املر�سد  ي�ستخدمها  اأن  ميكن  اأخرى 
يف يحدث  تغري  اأي  تقييم  باإعادة  املر�سد  يقوم  اأن  املهم  من  ي�سبح  اخلطوة  هذه  من  امل�سرت�سد  ينتهي 
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 م�ساعر امل�سرت�سد عند )C( وذلك منذ اأن يقوم بالتحليل املبدئي للم�سكلة. وهنا ميكن الرتكيز على 
م�ساعر امل�سرت�سد عند )C( اأو يطلب املر�سد منه اأن يتخيل اأن حدثًا من�سط اآخر قد حدث بالفعل, ثم

 يتم التعامل مع تلك امل�ساعر التي يحتمل حدوثها عند )C(. وجدير بالذكر اأن الأحداث املن�سطة 
)A( ميكن اأن ت�سري اإىل فكرة, اأو ا�ستنتاج, اأو �سورة, اأو اإح�سا�ض, اأو �سلوك, اأو حدث حقيقي يف بيئة 
امل�سرت�سد ميكن اأن يوؤكده مالحظون حمايدون. واىل جانب ذلك فاإن م�ساعر امل�سرت�سد عند )C( ميكن 
 )C( عند  املثال  �سبيل  على  العميل  يخربه  قد  الذي  بالذنب  فال�سعور   ,)A( من�سط  كحدث  تعمل  اأن 
نتائج  ميثل  ما  وهو  باخلجل,  ي�سعر  امل�سرت�سد  هذا  يجعل   )A( جديد  من�سط  كحدث  يعمل  اأن  ميكن 
جديدة )C( حول ال�سعور بالذنب. وهذا بطبيعة احلال ميثل م�سكلة انفعالية ثانوية حول م�سكلة 
يقت�سر  قد  الثانوية  النفعالية  امل�سكالت  هذه  مثل  اأن  نالحظ  النقطة  هذه  وعند  اأولية.  انفعالية 
ظهورها على بع�ض امل�سرت�سدين دون بع�سهم الأخر. اإل اأن عملية حتديد ظهور اأو عدم ظهور مثل هذه 
امل�سكالت بالن�سبة للم�سرت�سد متثل جانبًا من التقييم يف ت�سل�سل العملية الإر�سادية, وهو الأمر الذي 
اأن الأحداث املن�سطة )C( لدى امل�سرت�سد متثل  اأت�سح  �سوف نتعر�ض له يف اخلطوة التالية . واإذا ما 
للواقع فاإن املر�سد يقوم مب�ساعدته على دح�ض تلك الأحداث حتى يتم ت�سحيح تف�سرياته  ت�سويهًا 
اخلاطئة لها.  وقد يواجه املر�سد عددًا من امل�سكالت عن تقييمه لالأحداث املن�سطة, ولكن ميكنه اأن 
اإذا ما ابتعد عن طلب تفا�سيل عديدة عن تلك الأحداث املن�سطة, واأن مينع امل�سرت�سد  يتجنب ذلك 
املرة  يف  املن�سطة  الأحداث  من  عدد  تناول  من  مينعه  واأن  الأحداث,  لتلك  غام�ض  و�سف  تقدمي  من 
الواحدة, واأن ين�سح العميل بكتابة مذكرات يومية عن تلك الأحداث املن�سطة التي ت�سبب له ال�سيق.

ومن هذا املنطلق ميكن للمر�سد اأن ي�سل اإىل اتفاق مع امل�سرت�سد حول الهدف من عملية التغيري وهو ما 
ياأخذ �سكل التعاقد العالجي على اأن تكون مثل هذه الأهداف اأهدافًا على املدى البعيد ولي�ض على املدى 
القريب. وفى هذا الإطار يجب األ يكون الهدف اأن يخرب امل�سرت�سد قدرًا اأقل من النفعال ال�سلبي غري 
ال�سحي كاأن يخرب قدرًا اأقل من القلق اأو ال�سعور بالذنب لأن ذلك ميكن اأن يوؤدى اإىل اعتقاد لعقالين. 

كذلك يجب األ يكون الهدف اأن ي�سبح امل�سرت�سد حمايدًا اأو غري مبال فيما يتعلق بحدث من�سط ماء اأو  
اأن يخرب م�ساعر اإيجابية حول حدث من�سط �سلبي لأن ي�سعر بال�سعادة مثاًل وهو يخرب اأحد الأحداث 
ال�سلبية يف احلياة مما يجعله يف�سل عدم مواجهة ذلك احلدث, واأل يكون الهدف غام�سًا كاأن يقول

 مثاًل اإنه يريد اأن يكون �سعيدًا.
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5- تحديد وتقييم أي مشكالت انفعالية ثانوية : 

يخرب بع�ض امل�سرت�سدين م�سكالت انفعالية ثانوية تنتج عن م�سكالت انفعالية اأولية, فقد تكون امل�سكلة 
الأولية التي يعانى منها العميل هي القلق مثال, وقد ترتبط بها م�سكلة انفعالية ثانوية باخلجل على 
�سبيل املثال و قد ي�سعر امل�سرت�سد باخلجل لوجود م�سكلة معينة لديه. ولذا يجب على املر�سد اأن يبحث على 
عدم وجود مثل هذه امل�سكالت النفعالية الثانوية. وعلى الرغم من �سرورة مواجهة امل�سكالت الأولية 
يف البداية فاإن هناك ظروف ت�ستوجب مواجهة امل�سكالت الثانوية اأول, وتتمثل تلك الظروف فيما يلي:

اأ- اأن تعرقل امل�سكلة الثانوية اجلهود التي تبذل يف �سبيل مواجهة امل�سكلة الأولية.
ب- اأن تكون امل�سكلة الثانوية هي الأكرث اأهمية قيا�سًا بامل�سكلة الأولية.

ج- اأن يدرك امل�سرت�سد اأهمية تناول م�سكلته النفعالية الثانوية اأول. واإذا ما كانت هناك �سرورة 
للبدء بامل�سكلة النفعالية الثانوية اأول ولكن امل�سرت�سد ظل يرغب يف البدء بامل�سكلة الأولية فمن
العالجي  التعاقد  وم�سمون  مبفهوم  يخل  ل  حتى  له  املر�سد  ي�ستجيب  اأن  احلالة  تلك  يف  الأف�سل 
بينهما. ومن ناحية اأخرى يجب اأن تتنا�سب امل�سكلة النفعالية مع النفعال ال�سلبي �سواء كان هذا

النفعال �سحيًا اأو غري �سحي. 

6- تعلم المسترشد إدراك العالقة بين االعتقادات والنتائج :

وعند هذه املرحلة يكون قد مت بالفعل تقييم كل من الأحداث املن�سطة )A( والنتائج املرتتبة التي 
تتعلق بامل�سكلة النفعالية الأولية اأو الثانوية التي يعانى منها امل�سرت�سد , ومن ثم ينبغي على املر�سد 
املفهوم  وهو   B-C املتـرتبة  والنتائج  العتقادات  بني  العالقة  يدرك  اأن  امل�سرت�سد  بتعليم  يقوم  اأن 
الذي يرى اأن العتقادات ولي�ض الأحداث املن�سطة هي التي ت�سبب امل�سكالت النفعالية وتوؤدى اإليها. 
واإذا مل يدرك امل�سرت�سد ذلك جيدًا فاإنه لن يفهم ال�سبب الذي يتم من اأجله تقييم تلك العتقادات 

وذلك خالل اخلطوة الأولية. 

ويف املثال التايل يو�سح هذه العالقة فنقول مثاًل لو اأن حدثًا غري مرغوب من جانب الفرد قد حدث, 
فاإن اعتقاده يف نف�سه ويف قدرته وثقته يف نف�سه اإىل جانب اعتقاده حول ذلك املوقف اأي�سًا هو الذي 
يحدد النتائج التي �سوف ترتتب عليه. فاإذا وجد اأن با�ستطاعته املواجهة, وكانت اعتقاداته عقالنية 
فاإن هذا �سوف يوؤثر بطيعة احلال على ما �سوف يرتتب على ذلك من نتائج. اأما اإذا كانت اعتقاداته ل 
عقالنية ف�سوف حتدث نتائج مغايرة لذلك متامًا ومن ثم يت�سح اأن العتقادات هي التي تربط بالنتائج.
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7- تقييم االعتقادات :
والعتقادات  العقالنية  العتقادات  بني  بالتمييز  يقوم  اأن  املرحلة  هذه  عند  املر�سد  على  يجب 
واأن  جيد,  ب�سكل  العتقادات  من  النوعني  كال  فهم  على  ي�ساعده  واأن   , للم�سرت�سد  الالعقالنية 
معينة  قات  وا�ستقا   premise مقدمة  من  الغالب  يف  تتاألف  الالعقالنية  العتقادات  اأن  له  يو�سح 
جمموعة  متثل   musts الواجبات  من  جمموعة  من  تتاألف  التي  املقدمة  تلك  من  تنبع  اأن  اإىل  متيل 
فتكون  ال�ستقاقات  اأما  احلياة.  وظروف  العامل  اأو  الآخرين,  اأو  الذات,  نحو  املوجهة  املطالب  من 
العتقادات  يوؤلفان  الذين  املكونني  كال  تقييم  على  هنا  املر�سد  ويعمل  احلال.  بطبيعة  �سلبية 
الإر�ساد  اأ�سلوب  ا�ستخدام  ميكن  ال�ستقاقات  ولتقييم  وال�ستقاقات.  املقدمة  وهما  الالعقالنية 
امل�ستخدمة  الكلمات  تعك�ض  اأن  على  نف�سه  امل�سرت�سد  لغة  اأو  ال�سلوكي  النفعايل  العقالين  )العالج( 
ومن  ال�سدد.  هذا  يف  الرجعية  التغذية  ا�ستخدام  وميكن  دقيق.  ب�سكل  الالعقالنية  العتقادات 
ناحية اأخرى يقوم املر�سد با�ستخدام الأ�سئلة التي تت�سق مع النظرية عند قيامه بتقييم اعتقادات 
يوجه  ذلك  اأن  اإذ  الغر�ض  لنف�ض  املفتوحة  الأ�سئلة  ل�ستخدام  كبديل  وذلك  الالعقالنية  امل�سرت�سد 
الأ�سئلة  هذه  اأمثلة  ومن  ومتحي�سها.  فيها  والتدقيق  الالعقالنية  اأفكاره  عن  البحث  اإىل  امل�سرت�سد 
.)C( عند  �سحي  غري  �سلبي  انفعال  حدوث  اإىل  اأدى  قد  اأنه  امل�سرت�سد  يعتقد  عما  املر�سد  ي�ساأل  اأن 

8- ربط االعتقادات الالعقالنية بالنتائج :
التاأكد  على  املر�سد  يعمل  الالعقالنية  اعتقاداته  بتقييم  القيام  تعلم  قد  امل�سرت�سد  يكون  اأن  وبعد 
ت�سبب  انفعالت  من  وما يخربه  الالعقالنية  اعتقاداته  العالقة بني  اأدرك  امل�سرت�سد قد  اأن هذا  من 
لتعليم  املر�سد  جانب  من  حماولة  اأي  ت�سبق  اأن  يجب  اخلطوة  هذه  اأن  اإذ   )C( عند  ال�سطراب  له 
العالقة يقوم  لتلك  امل�سرت�سد  اإدراك  يتاأكد من  القيام بدح�ض مثل هذه العتقادات. وحتى  العميل 
العالقة  متامًا  يدرك  امل�سرت�سد  اأن  من  بالتاأكد  قيامه  ذلك  يلي  اإليه,  الأ�سئلة  بع�ض  بتوجيه  املر�سد 
حتى  اأوًل  يفعله  اأن  يجب  عما  ي�ساأله  اأن  الوقت  ذلك  يف  وميكنه  املرتتبة.  والنتائج  العتقادات  بني 
املر�سد  يخربه  اأن  من  اأف�سل  ذلك  ويعد  بالن�سغال.  �سعور  اإىل  بالقلق  �سعوره  ا�ستبدال  من  ميكن 
من  والتاأكد  له  بتو�سيحها  املر�سد  يقوم  العالقة  تلك  امل�سرت�سد  يفهم  مل  اإذا  اأما  العالقة.  بتلك 
الالعقالنية. العتقادات  هذه  مثل  دح�ض  اإىل  ذلك  بعد  النتقال  لهما  يت�سنى  حتى  اأدركها  قد  اأنه 

 9- دحض االعتقادات الالعقالنية : 
الثانوية0  النفعالية  امل�سكالت  وتقييم  وحتديد  امل�ستهدفة,  للم�سكلة  الدقيق  التحديد  يتم  اأن  بعد 
يف  التالية  اخلطوة  املرتتبة0وتتمثل  والنتائج  العتقادات  بني  العالقة  اإدراك  العميل  وتعليم 
امل�سرت�سد  م�ساعدة  يف  الدح�ض  هذا  اأهداف  وتتمثل  الالعقالنية.  امل�سرت�سد  اعتقادات  دح�ض 
هازمة وم�ساعر  �سلوكيات  اإىل  به  توؤدى  حيث  اإنتاجية  غري  تعترب  العتقادات  تلك  اأن  فهم  على 
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للذات ,كما اأنها تعترب ل منطقية وغري مت�سقة مع الواقع0 واأن البديل لتلك العتقادات الالعقالنية 
هو العتقادات العقالنية التي تعد اإنتاجية ومنطقية ومت�سقة مع الواقع. 

 أهداف دحض األفكار الالعقالنية في أن يساعد المسترشد على 
فهم النقاط التالية :

 اأ - الـتـفـ�سـيــالت فــي مقــابــل الواجـبـات : فالتـف�سـيـالت تعــد �سيـئـًا م�ستحــ�سنًا ينبـغـي علـيـنا اأن 
العتقادات  جوهر   absolute demands املطلقة  الواجبات  تعترب  حني  يف  بتدعيمه  نقوم       

      الالعقالنية؟

ال�سطراب   يخربون  الذين  الأفراد  يقوم  ما  عادة  حيث   awfulness الرعب:  اأو  الرتويع   - ب 
      النفعايل بتحديد اأحداثهم ال�سلبية املن�سطة على اأنها مروعة على الرغم من كون ذلك يعد  

        هراء.

ج- عدم الحتمال: ويعتقد امل�سرت�سد اأنه ل يقوى على عمل ما يحدث واأن ذلك يعد هالكا له على 
     الرغم من اأنه ل يزال على قيد احلياة ويتحمل ما اأعتقد اأنه ل يحتمل, كما اأن باإمكانه اأن يجد 

      درجة ما من ال�سعادة حتى يف ظل وجود تلك الأحداث ال�سلبية املن�سطة.

مع  ات�ساقها  وعدم  منطقيتها  ول  الأفكار  تلك  لعقالنية  من  الرغم  وعلى  الإدانة:  ا�ستحقاق  د- 
ويتمثل    حدوثه.  على  نف�سه  الفرد  يدين  الذي  النفعايل  ال�سطراب  اإىل  توؤدي  فاإنها  الواقع      
ويت�سمون  كاملني  اأنهم غري  وللعامل على  ولالآخرين  لنف�سه  الفرد  املفهوم يف تقبل  لهذا  البديل      

      بالتعقيد اإىل الدرجة التي ي�سعب معها اإعطاوؤهم تقدير كلي واحد.

اإ�ستدخال  على  العميل  ي�ساعد  حتى  الهدف  هذا  حتقيق  متابعة  يف  ذلك  بعد  املر�سد  وي�ستمر 
العقالنية. للحياة  العامة  الفل�سلفة  من  جزءًا  متثل  حتى  العقالنية  العتقادات  من  كبري  مدى 

 وخالل عملية الدح�ض التي نحن ب�سدد احلديث عنها الآن يلجاأ املر�سد اإىل ا�ستخدام الأ�سئلة التي
 يطلب منه خاللها تقدمي الدليل على ما يعتقده.
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ميكن اإ�سرتاتيجيات  ثالث  وهناك  تلك.  الدح�ض  بعملية  القيام  على  ي�سر  اأن  اأي�سًا  عليه  اأن  كما 
للمر�سد اأن يلجاأ اإليها خالل تلك العملية هي:

. illogicality : أ- التركيز على الالمنطقية

تعد  اأجله  من  الذي  ال�سبب  يفهم  كي  امل�سرت�سد  م�ساعدة  الإ�سرتاتيجية  هذه  خالل  من  ويتم        
           اأفكاره الالعقالنية ل منطقية حيث اأن الفرد عندما يريد �سيئًا ما اأن يحدث فلي�ض من املنطقي 

           اأن يحدث ذلك بال�سرورة, ومن ثم فاإن تلك الأفكار الالعقالنية ل منطقية.

. empiricism ب- التركيز على األمبيريقية

       وتهدف هذه الإ�سرتاتيجية اإىل اأن تثبت للم�سرت�سد اأن كاًل من الواجبات املطلقة التي يتم�سك 
املر�سد  ي�ستخدم  الهدف  هذا  وليتحقق  الواقع.  مع  عادة  يتفقان  ل  الالعقالنية  واأفكاره  بها       
                                     الأ�سئلة التي يطلب خاللها من امل�سرت�سد اأن يقدم الدليل العملي على �سدق اعتقاداته الالعقالنية.

ج - التركيز على النتائج العملية .

        ويركز املر�سد من خالل هذه الإ�سرتاتيجية على اأن يو�سح للم�سرت�سد النتائج العملية لعتناق 
        اعتقادات لعقالنية.

ملثل  خا�سعًا  ظل  طاملا  اأنه  يفهم  كي  امل�سرت�سد  م�ساعدة  يف  الإ�سرتاتيجية  هذه  من  الهدف  ويكمن 
الالعقالنية  العتقادات  دح�ض  امل�سرت�سد  يتعلم  اأن  وبعد  م�سطربا.  �سيظل  فاإنه  العتقادات   هذه 
عقالنية. اأخرى  باعتقادات  العتقادات  هذه  مثل  ا�ستبدال  كيفية  تعلم  اإىل  حاجة  يف  ي�سبح  فاإنه 

 وياأتي دور املر�سد هنا يف اختيار وا�ستخدام اأكرث العتقادات العقالنية توافقًا مع احلدث املن�سط.

 وبعد اأن تتم �سياغة هذا العتقاد العقالين يتم اللجوء اإىل اإ�سرتاتيجيات الدح�ض الثالث التي مت 
عر�سها للتو, ويتم تطبيقها حتى يثبت املر�سد امل�سرت�سد اأن العتقادات التي متت �سياغتها تعد عقالنية 
يف طبيعتها. واإىل جانب ذلك هناك اأربعة اأ�ساليب للدح�ض ميكن للمر�سد اأن يلجاأ اإليها هي الأ�سلوب

ال�سقراطي , والأ�سلوب التعليمي, والأ�سلوب الهزيل اأو الفكاهى ,
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 واأ�سلوب الكت�ساف الذاتي نعر�ض لها على النحو التايل:

 socratic :أ - األسلوب السقراطي
ويتم خالله توجيه الأ�سئلة من جانب املر�سد امل�سرت�سد , وتتعلق    تلك الأ�سئلة عادة باجلوانب 
الالمنطقية. وتعمل مثل هذه  العميل  اعتقادات  املت�سقة  من  واملختلة وظيفيا وغري  الالمنطقية 

الأ�سئلة على حث امل�سرت�سد على التفكري بنف�سه ولي�ض جمرد قبول وجهة نظر املر�سد.

didactic :ب - األسلوب التعليمي
             على تقدمي تف�سريات مبا�سرة لل�سبب الذي تعد من اأجله تلك العتقادات الالعقالنية حازمة للذات, 

       ومن ثم فهي ل اإنتاجية, يف حني تعد العتقادات العقالنية اإنتاجية .

humorous :جـ- األسلوب الهزلي أو الفكاهي
العتقادات    جدوى  عدم  خاللها  من  املر�سد  يو�سح  اإنتاجية  و�سيلة  الفكاهة  ا�ستخدام  وميثل      

        الالعقالنية. ويجب اللجوء اإىل هذا الأ�سلوب يف احلالت التالية فقط:
- حينما يتمكن املر�سد من اإقامة عالقة عمل جيدة مع امل�سرت�سد.

- حينما يبدى العميل دلياًل على اأنه يتمتع بروح الدعابة.
ولي�ض  العميل  اعتقاد  لعقالنية  نحو  مبا�سر  ب�سكل  الفكاهية  التدخالت  توجيه  يتم  حينما   -

     نحو امل�سرت�سد ك�سخ�ض.
 اإل اأن اإلي�ض )1985( يحذر من الإفراط يف ا�ستخدام هذا الأ�سلوب لأن ذلك قد يوؤدي اإىل نتائج 

غري مرغوبة.

د- أسلوب االكتشاف الذاتي:
      ويلعب الكت�ساف الذاتي دورًا هامًا يف دح�ض العتقادات الالعقالنية. وي�ساعد على اكت�ساف اأن 
      التفكري العقالين يعمل على جتنيب الفرد م�سكالت انفعالية معينة. ويعرف هذا الأ�سلوب باأ�سلوب 
                           املواجهة حيث يحث امل�سرت�سد على مواجهة الالعقالنية من جانبه, واكت�ساف ما ت�سببه له من م�سكالت.

واإىل جانب ذلك ميكن للمر�سد اأن ي�ستخدم اأي اأ�سلوب اآخر يراه منا�سبًا يف هذا الإطار ويوؤدي اإىل حتقيق
النتائج املرجوة.
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10- تهيئة المسترشد كي يعمق إقناعه في اعتقاداته العقالنية:
بعد اأن يدرك امل�سرت�سد اأنه ل يوجد دليل واحد يوؤيد العتقادات الالعقالنية يف حني يوجد هناك 
العديد من الأدلة التي توؤيد العتقادات العقالنية, واأنه من الأكرث منطقية اأن نفكر بعقالنية, واأن 
العتقادات العقالنية توؤدي اإىل نتائج انفعالية اأكرث اإنتاجية وذلك قيا�سًا بالعتقادات الالعقالنية 
اجلديدة  العقالنية  باعتقاداته  اقتناعه  يعمق  كي  امل�سرت�سد  م�ساعدة  على  املر�سد  يعمل  ذلك  بعد 
والبديلة حيث من غري املحتمل اأن يوؤدي القتناع ال�سعيف يف العتقادات العقالنية بامل�سرت�سد اإىل 
احلوار  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  املر�سد  يلجاأ  اأن  وميكن  يحققها.  اأن  ينبغي  التي  الأهداف  لتلك  الو�سول 
باعتقاداته  العميل  اقتناع  من  يقّوي  اأن  له  يت�سنى  حتى  املوجز  التعليمي  الأ�سلوب  اأو  ال�سقراطي 
يتطلب  الذي  الأمر  وهو  الالعقالنية,  باعتقاداته  اقتناعه  من  بالتايل  ي�سعف  واأن  العقالنية 
ال�ستمرار يف ا�ستخدام الدح�ض, واأن ميار�ض التفكري العقالين يف �سياقات حياته مرتبطة, ويتم ذلك 
من خالل جمموعة من الواجبات املنزلية املتنوعة التي يقوم امل�سرت�سد بتطبيقها على مواقف احلياة.

11- تشجيع المسترشد على ممارسة ما تعلمه ) الوجبات المنزلية(:
وميكن من خالل هذه النقطة اأي من خالل ت�سجيع امل�سرت�سد على ممار�سة ما تعلمه وحتقيق النجاح 
العقالنية  باأفكاره  امل�سرت�سد  اقتناع  تعمق  احلياتية  املواقف  من  العديد  يف  وذلك  املمار�سة  تلك  يف 
واأهميتها بالن�سبة له. ويتم ت�سنيف الواجبات املنزلية يف هذا الإطار اإىل واجبات عقلية اأو �سلوكية 
اأو تخيلية. وعند ا�ستخدام الواجبات املنزلية مع امل�سرت�سد يجب اأن ي�سع املر�سد يف ذهنه عددًا من 

النقاط وهي:
وتعميق  تقوية  على  فتعمل  حتقيقه,  يريد  الذي  بالهدف  املنزلية  الواجبات  تلك  ترتبط  اأن  اأ- 

     اقتناع  امل�سرت�سد يف الأفكار العقالنية واإ�سعاف اقتناعه بالأفكار الالعقالنية.
ب- اأن حتقق التعاون بينه وبني امل�سرت�سد وذلك عند مناق�سة الواجبات املنزلية املنا�سبة.

ج- اأن يتهيئ امل�سرت�سد للقيام بدح�ض اأفكاره الالعقالنية.
د- اأن ت�ساعد امل�سرت�سد على تقييم ما قد ي�سادفه من عقبات, واأن يختار الأ�ساليب املنا�سبة التي 

      متكنه من التغلب عليها قبل تنفيذ تلك الواجبات املنزلية.
هـ- اأن يتم ا�ستخدام تلك الواجبات املنزلية خالل الربنامج الإر�سادي ككل حيث ميكن للم�سرت�سد 
واأن  الالعقالنية,  اعتقاداته  يكت�سف  واأن  امل�سكلة,  انفعالته  بتحديد  يقوم  اأن  خاللها  من      
تعليم  خاللها  من  ميكن  و�سيلة  تعد  اأنها  كما  ال�سطراب.  له  ي�سبب  اأن  ميكن  ما  على  يتعرف      

            امل�سرت�سدين ا�ستخدام منوذج ABC الذي ميثل جوهر هذا الأ�سلوب.
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12- مراجعة الواجبات المنزلية :
على  جل�سة  كل  بداية  يف  وذلك  امل�سرت�سد  مع  املنزلية  الواجبات  مناق�سة  املرحلة  هذه  خالل  ويتم 
امل�سرت�سد  يعطي  جل�سة  كل  بداية  مع  الواجبات  تلك  مراجعة  عدم  اأن  بالذكر  واجلدير  حدة. 
با�ستمرار  معه  مراجعتها  يجب  ولذلك  التغري.  عملية  من  جزًا  يعتربها  ل  املر�سد  باأن  انطباعًا 
اأن  من  املر�سد  يتاأكد  اأن  يجب  كما  املن�سودة.  الأهداف  حتقيق  على  مل�ساعدته  و�سيلة  تعترب  لأنها 
امل�سرت�سد قد قام مبواجهة الأحداث املن�سطة امل�سكلة, واأن يرتك الفر�سة له كي يبتكر ما قد يراه 
الواجبات تلك  يوؤدي  اأن  امل�سرت�سد  ي�ستطع  مل  واإذا  ملواجهتها.  واأ�ساليب  اإ�سرتاتيجيات  من  منا�سبًا 

القيام بتحديد بع�ض العقبات التي تعوقه من الأداء  املنزلية فاإن املر�سد يعمل على م�ساعدته على 
اأن  من  التاأكد  على  الواجبات  تلك  خالل  من  اأي�سًا  املر�سد  يعمل  كما  مبواجهتها.  يقوم  واأن  املطلوب 
عقالنية.  اأخرى  باأفكار  با�ستبدالها  يقوم  واأن  الالعقالنية  اأفكاره  يدح�ض  اأن  ا�ستطاع  قد  امل�سرت�سد 
بها,  القيام  ا�ستطاعته  عدم  من  يتاأكد  اأن  املر�سد  على  ي�سبح  للواجبات  اأدائه  عدم  تكرر  اإذا  اأما 
تعوقه  التي  الالعقالنية  اأفكاره  حتديد  على  ي�ساعده  كي   ABC منوذج  معه  ي�ستخدم  ثم  ومن 
اأخرى.    واجبات  له  يحدد  ثم  بدح�سها  يقوم  اأنه  على  وي�ساعده  املنزلية  الواجبات  تلك  اأداء  عن 

13- تسهيل القيام بالعملية المستهدفة :
من غري املحتمل اأن يقوم امل�سرت�سد بتحقيق التغري املن�سود مامل ي�ستطع اأن يواجه اأفكاره الالعقالنية 
يف �سياقات مرتبطة بذلك عند)A(. وبذلك يتمكن من تعميق اقتناعه بالأفكار العقالنية, وي�ستمر 
يف قيامه باإ�سعاف اقتناعه بالأفكار الالعقالنية. ومتثل عملية التغري امل�ستهدفة تلك و�سيلة يتمكن 
الغر�ض  هذا  وليتحقق  وال�سلوكي.  النفعايل  خمزونه  يف  العقالنية  معتقداته  دمج  مبوجبها  العميل 
يعمل املر�سد على حتديد العديد من الواجبات املنزلية املتنوعة التي يهدف من خاللها اإىل التخل�ض 
املر�سد  يو�سح  وهنا  لدح�سها.  الأ�ساليب  من  العديد  با�ستخدام  وذلك  الالعقالنية  الأفكار  تلك  من 
للم�سرت�سد اأن عملية التغري امل�ستهدف لي�ست عملية خطية حيث تواجه العديد من العقبات وامل�سكالت 
املختلفة. كما  ال�سياقات واملواقف  الأفكار الالعقالنية وذلك يف  لتلك  الدح�ض  خالل قيامه بعملية 
اأن  امل�سرت�سد  من  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  الربنامج,  انتهاء  بعد  انتكا�سة  حتدث  اأن  املحتمل  من  اأنه 
باأفكار عقالنية. واأن يجيد مواجهتها ودح�سها وا�ستبدالها  يجيد حتديث تلك الأفكار الالعقالنية, 

كذلك يعمل املر�سد على تعليم امل�سرت�سد القيام بتقيني التغري احلادث
 وذلك من خالل ثالثة اأبعاد رئي�سية هي:

أ- مدى تكرار االنفعاالت السلبية غير الصحية.
ب- مدى شدة تلك االنفعاالت.

ج- مدة دوام تلك االنفعاالت ) وهل المدة التي تستغرقها تقل عما سبق أم ال(.
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خالل  من  وذلك  امل�ستمر  التغري  م�سئولية  حتمل  على  امل�سرت�سد  ي�سجع  اأن  عليه  ذلك  جانب  واإىل 
العتقادات  بتغيري  خاللها  من  يقوم  نف�سه  تلقاء  من  منزلية  واجبات  حتديد  على  م�ساعدته 
يتحمل  ثم  ومن  خمتلفة  مواقف  يف  اأخرى  عقالنية  ل  اعتقادات  اأي  بدح�ض  يقوم  كما  امل�ستهدفة, 

امل�سرت�سد م�سئولية التغري امل�ستقبلي الذي ميكن اأن يحدث بعد انتهاء الربنامج.
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رابعًا : نظرية العالج بالواقع

الإر�ساد  يف  وا�ستخدم  ال�ستينات  منت�سف  يف  املر�سدين  بني  �سريعة  ب�سورة  بالواقع  العالج  ينت�سر 
الفردي واجلماعي يف املوؤ�س�سات واملدار�ض 0 والعالج بالواقع هو اأحد الجتاهات اجلديدة يف الإر�ساد 
العقلي  ال�سطراب  بني  ما  ويربط   , والتفكري  الإدراك  على  يعتمد  اجتاه  وهو   , النف�سي  والعالج 
الالم�سوؤول  ال�سلوك  اإن   "   :  ) جال�سر  وليام   ( النظرية  �ساحب  يقول  حيث   0 الالم�سوؤول  وال�سلوك 
اأن  فكرة  على  النظرية  هذه  وتركز   0  " الآخرين  واإيذاء  الذات  اإيذاء  ي�ستدعي  انهزامي  �سلوك  هو 
التعليم  يف  يعمل  جال�سر(   ( كان  وعندما   0 �سلوكياته  عن  �سخ�سيًا  وم�سوؤول  عقالين  كائن  الإن�سان 
0 والتعلم  التعليم  و�سائل  على  بالواقع  للعالج  الأ�سا�سية  مفاهيمه  طبق   , ال�ستينات  يف  كمر�سد 

 التعريف بصاحب النظرية : 

اأوهايو  , يف ولية  , يف مدينة كليفيالند  , ولد يف عام 1925   ) �ساحب النظرية هو ) وليام جال�سر 
درجتي  وعلى   , الكيماوية  الهند�سة  يف  البكالوريو�ض  على  ح�سل   0 الأمريكية  املتحدة  بالوليات   ,
يف   ,  Case Western Reserve جامعة  من  الإكلينيكي  النف�ض  علم  يف  والدكتوراه  املاج�ستري 
كليفيالند , ثم انتقل اإىل جامعة UCLA , ليقوم باأبحاثه يف الطب النف�سي 0 ويف اآخر �سنة من بحثه 
ق�ساها يف م�ست�سفى اإدارة الأطباء املتخ�س�سني يف لو�ض اجنلو�ض وجد اأن مري�سني قد تخرجا يف �سنة 
واحدة , وهي ن�سبة �سئيلة جدا , مما اأدى اإىل اعرتا�سه على برنامج العالج النف�سي التقليدي املتبع , 
وتكوين اآرائه اخلا�سة حول العالج الواقعي 0 وقد انتقل عام 1957 اإىل كاليفورنيا كرئي�ض الأطباء

 النف�سيني يف مركز للفتيات اجلانحات , وكانت فر�سة له لتنفيذ اأفكاره حول طريقة العالج الواقعي 0 

وقد لقت اأفكاره جناحًا كبريًا , اإذ كانت النتائج مذهلة , وغري متوقعة , حيث اأ�سبحت ن�سبة التخريج 
100% تقريبًا خالل اأربع �سنوات0 ويف عام 1961 ن�سر ) جال�سر ( الأ�سكال الأوىل للعالج الواقعي يف كتاب

 ) ال�سدمة العقلية واملر�ض العقلي ( , ثم نقحت املفاهيم الواردة يف هذا الكتاب وو�سعت , ثم اأعيد طبعها 
يف كتاب ) املعاجلة الواقعية ( وذلك يف عام 1965 0 ويف عام 1990منحته جامعة �سان فران�سي�سكو 
الدكتوراه الفخرية , وذلك لإ�سهاماته 0 ويف عام 2003 نال جائزة )ACA( وهي جائزة على م�ستوى 
 0 النف�سي  العالج  اإجنازاته يف جمال  , وذلك نظري  املهني  التطوير  العلمي يف  لالإ�سهام  الدولة وتقدم 
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النظرة لإلنسان كما تراه نظرية العالج بالواقع : 
يقللون من  بينما   , املعرفة باحلقائق  , وعلى  الذاكرة  ال�سائد يركز على  التعليم  اأن   ) يرى ) جال�سر 
ا�ستخدام اأ�ساليب حل امل�سكالت , والتفكري النّقاد 0 وذلك يعود لثقة ) جال�سر ( ب�سكل كبري يف قدرة 
الطالب على حتديد مالئمة خربتهم التعليمية , وامل�ساعدة يف اتخاذ قرارات جديدة , كما يرى اأن

 املعلم ي�سهل العملية التعليمية 0

اأكرث  اعتمدوا على قراراتهم  اإذا  النا�ض  وبو�سع  اأن كل �سخ�ض قادر على توجيه حياته   وبهذا يرى 
من اعتمادهم على مواقفهم اأن يحيوا حياة م�سوؤولية وناجحة 0 ويلخ�ض ) جال�سر ( قوله بالنظرة 
الإيجابية للنا�ض , فيقول : " اإننا نعتقد اأن كل فرد لديه قوة لل�سحة وللنمو , واأن النا�ض يف الأ�سا�ض 
يريدون اأن يكونوا م�سرورين , واأن يحققوا هوية جناح , واأن يظهروا �سلوكًا م�سوؤوًل , واأن تكون لديهم

عالقات �سخ�سية ذات معنى " 0

 المفاهيم األساسية للنظرية : تعرف هذه النظرية بـــ )3R( ، وهي كما يلي :

: Reality 1ـ الواقع
 وهو عبارة عن اخلربات الواقعية ال�سعورية يف احلا�سر , بعيدا عن املثالية اأو اخليال , اأو الأحالم 0 
امل�ساحبة  الظروف  عن  النظر  بغ�ض   , يعي�سه  الذي  الواقع  يتقبل  الذي  هو  ال�سوي  الفرد  واأن 
اأهداف  اأن من  اأو كليا  ي�سبب ا�سطرابًا يف ال�سلوك 0 ويرى) جال�سر (   ــ جزئيا  اإنكار الواقع  واأن 

نظريته هو تدعيم الواقع لدى العميل اأو امل�سرت�سد0 

 : Responsibility 2ـ المسؤولية
       وهــي مــ�ســوؤولـيــة الـفــرد عــن اإ�سـبــــاع حــاجــاتــه 0 و تــتــمـثــل هــذه احلـاجــات , فــي احلـاجـات 
الحرتام  اإىل  واحلاجة   , احلب  اإىل  واحلاجة   , الأمن  اإىل  احلاجة   : مثل   , الف�سيولوجية    
, واحلاجة اإىل تقدير الذات 0 والإن�سان ال�سوي هو الذي يكون م�سوؤوًل عن اإ�سباع حاجاته , ويكون 
احلاجات  اإ�سباع  على  القدرة  ونق�ض  امل�سوؤول,  غري  ال�سلوك  واأن   0 ونتائجه  �سلوكه  عن  م�سوؤوًل 

الأ�سا�سية ي�سبب ا�سطراب ال�سلوك 0 

: Right & Wrong 3ـ الصواب والخطأ
       اأي قدرة الإن�سان على فعل ال�سواب , وجتنب اخلطاأ , وذلك ح�سب ما ميليه عليه الدين , والقوانني     
    , والأعراف ال�سائدة يف كل جمتمع 0 وهو �سلوك معياري , متى ما احرتمه الفرد حقق له حياة 

     اإجتماعية ناجحة , والعك�ض بالعك�ض0

, )R3(  ومن خالل العنا�سر الثالثة ال�سابقة , �سميت هذه النظرية بــ
.Reality + Responsibility+ Right : وهي
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: Behavior 4- السلوك
       حيث يرى ) جال�سر ( اأن الرتكيز يجب اأن يكون من�سبًا على ال�سلوك , اأكرث من العواطف , لأن 
        ال�سلوك هو الذي ميكن تغيريه 0 فالعالج الواقعي , يعتقد اأنه من ال�سهل اأن ي�سبط العمالء ,

        اأو امل�سرت�سدين �سلوكهم , من اأن ي�سبطوا م�ساعرهم وعواطفهم 0

 : Disorders 5- االضطرابات
      

         يقول ) جال�سر ( اإن ال�سطرابات تن�سـاأ عند ال�سـخ�ض يف حال ف�سل يف حتقيق حاجاته كلها , 
اأو بع�ض منها مما ي�سكل له معاناة قد يخفيها , وقد يظهرها 0 ودور الإر�ساد هنا هو الك�سف        

         عن هذه امل�سكالت , ومن ثم م�ساعدة امل�سرت�سد على اإيجاد حل لها 0 

وقد حدد ) جالسر ( أسباب اضطراب السلوك ، وهي :
1ـ نق�ض اإ�سباع احلاجات للفرد , اأو ف�سله يف اإ�سباعها 0

2ـ ارتفاع املعايري الأخالقية للمري�ض بدرجة غري واقعية 0
3ـ ف�سل الفرد يف القيام بدوره الجتماعي املوكل اإليه 0 
4-�سعف اأو انعدام امل�سوؤولية لدى الفرد ) الالمبالة(.

5- اإنكار الواقع , اأو فقدان الت�سال بالواقع 0 

 تطبيقات النظرية :

تتلخ�ض اأهم اإجراءات عملية الإر�ساد بالواقع فيما يلي :
1ـ اإقامة عالقة اإر�سادية : واأ�ســا�سهـا امل�سـاركـة , والنـدمـاج , والهتـمام , وكـ�سب ثقـة امل�سرت�سد , 
     وم�سادقته وهذا يتطلب املودة , والدفء , والتقبل , وال�سرب , يف منـاخ ي�سوده الفكاهة , واإحياء 

     الأمل عند العميل , وت�سجيع العميل على التعبري حول حاجاته التي مل ي�سبعها 0
2ـ درا�سة ال�سلوك احلا�سر : ويــكــون التـركيــز علــى الـ�سـلــوك احلـالـي للـمـ�سـرت�سد )هنا والآن( , 
     وخا�سة ال�سلـوك غيـر الواقـعي , وعـدم الرتكيز على املـا�سي , مـع نظرة م�ستقبلية تتـيح فر�سة 

     و�سع خطة اأف�سل للم�ستقبل 0
3ـ تقييم ال�سلوك احلا�سر : اأي مواجهة ما هو موجود يف الواقع , وتقييم ال�سلوك احلايل ومدى 
     م�سايرته للواقع , ومدى اإ�سباعه للحاجات , ومدى م�سايرته للمعايري الجتماعية 0 ويقوم بذلك 

    امل�سرت�سد , ول ي�سدر املر�سد اأحكاما , بل ي�ساعد العميل على اإ�سدار اأحكام واقعية 0
 , احتمالت  حتديد  تت�سمن  خطة  و�سع  اأي   : ال�سائب  امل�سوؤول  الواقعي  لل�سلوك  التخطيط  4ـ 
     وبدائل ال�سلوك الواقعي , امل�سوؤول , ال�سائب , امل�سبع للحاجات 0 ويجب اأن تكون اخلطة حمددة 

     ووا�سحة , ومنطقية , وقابلة للتنفيذ 0



)84(

5ـ التعـاقـد علــى اللتــزام بـاخلـطـة : وهــنا يــتم التـعـاقـد بـيـن الطــرفــني عـلى اللـتزام باخلــطـة 
     املو�سوعة التي توؤكد التزام العميل بتحمل امل�سوؤولية , لتغيري �سلوكه اإىل �سلوك �سائب , لإ�سباع   

      حاجاته يف �سوء الواقع 0
ال�سلوكية  النتائج  , وتقييم  6ـ تقييم جدية اللتزام : وهنا يتم تقييم جدية اللتزام باخلطة 
     لتنفيذ اللتزام 0 وعلى العميل اأن ل يقدم الأعذار التي تعفيه من م�سوؤولية تنفيذ الحرتام 0 

     وعلى املر�سد اأن ل يتقبل الأعذار 
يتم  وهنا   0 املعلومات  وتقدمي   , اخلربات  اإتاحة  ذلك  ويت�سمن   : امللتزم  ال�سلوك  وتعلم  تعليم  7ـ 

     تعزيز ال�سلوك امللتزم , وتعزيزه , وتدعيمه , وت�سحيح الذات عند ارتكاب الأخطاء 0
حتى   , الطرفني  جانب  من  ال�ست�سالم  وعدم   , املثابرة  يجب   : الهدف  يتحقق  حتى  املثابرة  8ـ 

      يتحقق الهدف 0 وحتى اإذا ف�سلت اخلطة , وجبت املحاولت مرات عديدة 0 

من  والتعليمي  الرتبوي  املجال  ..ويعد  بالواقع  العالج  وهو  والعالجية  الإر�سادية  الأ�ساليب  اأهم  من 
نظرية  رائد  وهو   Wiliam Glaser جال�سر  وليام  راأى  ..حيث  الأ�سلوب  لهذا  التطبيق  جمالت  اأهم 
واأ�سلوب العالج بالواقع والذي طبق نتائج الدرا�سات التي قام بها يف املدار�ض واملوؤ�س�سات الجتماعية 
الطالب  اأذهان  بح�سو  مهتمون  املدار�ض  يف  املعلمني  باأن  اأدرك  حيث  الزمن  من  لفرتة  بها  عمل  التي 
ينبغي  فانه  ولذا  الطالب  هوؤلء  تواجه  التي  امل�سكالت  حل  اأ�ساليب  من  ويقللون  واملعارف  باملعلومات 
اأ�ساليبهم لكي تركز على م�ساعدة الطالب على حل م�سكالتهم من خالل ما يقومون به  عليهم تغيري 

من جهود اأثناء تدري�سهم للمناهج الدرا�سية .

الدافعية  ..وتنطلق  ال�سحيح  و  وامل�سوؤولية  الدافعية   : الآتية  اجلوانب  على  الأ�سلوب  هذا  ويعتمد 
التي ترتكز يف معرفته بذاته وا�ستقالليته كان�سان له كرامة واأهمية  الفرد  من هوية   Motivation

فردًا  يكون  باأن  حتقيقها  اإىل  ي�سعى  التي  الذاتية  الهوية  ..وتتميز  فيه  يعي�ض  الذي  املجتمع  يف 
ت�ستهوي  النجاح  هوية  فان  وبالتايل  فا�سال  فردا  يكون  باأن  اأي  ذلك  من  النقي�ض  على  ولي�ض  ناجحًا 
النا�ض وجتذبهم مقابل هوية الف�سل..وال�سبب يف ذلك لت�سمن هوية النجاح على توفر حاجة احلب 
الذاتية  الأهمية  مفهوم  ليربز  اأي�سا  قبلهم  لالآخرين وحمبوب من  باأنه حمب  اأي  الناجح  الفرد  لدى 
 . الآخرين  مع  والندماج  التفاعل  اإىل  يدفع  الذي  اليجابي  الذات  تقدير  مفهوم  منها  ينبع  التي 
اأما اجلانب الآخر وهو امل�سوؤولية الفردية Indivisual Responsibility ويندرج حتت اإطار اإح�سا�ض
ل�سلوكه الفرد  الفرد مبا يلقى عليه من تبعات يحا�سب عليها ذاتيًا بالدرجة الأوىل ..اأي حما�سبة   
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بهذا  للقيام  وتقبله  حياته  من  مبكر  وقت  منذ  �سخ�سيا  بحاجاته  الإيفاء  على  والعمل  ال�سخ�سي 
هي  النف�سية  ال�سحة  ..ولي�ست  النف�سية  ال�سحة  اإىل  يوؤدي  امل�سوؤول  ال�سلوك  فاأن  ..ولذا  ال�سلوك 
التي توؤدي اإىل امل�سوؤولية -على حّد راأي جال�سر -اأما الواقع Reality فانه حم�سلة لتحمل امل�سوؤولية 
اليجابية  ال�سلوكية  املمار�سة  خالل  من  تقبله  و�سرورة  الواقع  ملواجهة  الفرد  قبل  من  الفردية 
وهذا  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اإىل  يوؤدي  مبا  املا�سي  جتاهل  وعدم  يعي�سها  التي  احلالية  الفرتة  مبعرفة 
الهمة والتفكري و�سوًل  التي تعرت�سه مبا ي�سهم يف �سحذ  امل�سكالت وال�سعوبات  اإىل فهم  بدوره يوؤدي 

اإىل معاجلتها .
اأما اجلانب الأخري من هذه املعادلة التي حتتويها هذه النظرية وي�سري اأ�سلوب العالج بالواقع يف �سوء 
�سرورة  لكونه  ال�سلوك  توجيه  اإطار  حتت  ويندرج   Right احلق  اأو  ال�سحيح  فهو  وحيثياتها  فل�سفتها 
اأن �سدور بع�ض الأحكام على بع�ض القيم املعا�سرة  مهمة للوفاء مبتطلبات الأهمية الذاتية ...كما 
التي ميار�سها الفرد من قبل املعلم اأو املر�سد اأو الأخ�سائي قد ي�ستحث الفرد على تغيري بع�ض ممار�ساته 
اخلدمة. وطالب  امل�سرت�سد  على  ال�سخ�سية  قيمهم  املخت�سني  هوؤلء  فر�ض  عن  بعيدًا  ال�سلوكية 

ولو�سع هذا الأ�سلوب يف اإطار تطبيقي من قبل املر�سد الطالبي على الطالب امل�سرت�سد و�سول اإىل اآثار 
ونتائج ملمو�سة فال بد من التحقق من الآتي :

واملعلمني  الوالدين  قبل  من  الذاتية  والأهمية  للحب  الأ�سا�سية  احلاجات  اإ�سباع  من  1-التاأكد 
الطالب  فاأن  ولذا  للواقع  الطالب  مواجهة  اإىل  يوؤدي  مبا  املدر�سة  يف  الطالبي  املر�سد  وكذلك     
الواقع  واإنكار  امل�سوؤولية  بانعدام  �سك  دون  يت�سف  فهو  احلاجات  هذه  ا�ستيفاء  ميكنه  ل  الذي     
تدريبهم  على  طفولتهم  فرتة  منذ  الطالب  تعويد  املربني  من  واملطلوب  الف�سل  بهوية  لتم�سكه     
    على املهارات اللفظية - الكالمية - والجتماعية وت�سجيعهم على الندماج مع بقية الأطفال 
مواجهة  على  يتدربوا  لكي  �سّنًا  يكربونهم  ومن  الجتماعية  واخللفيات  الثقافات  خمتلف  من     

     الواقع واكت�ساب خربات تفاعلية هم باأم�ض احلاجة اإليها.
اإىل  بحاجة  فهم  والكالم  التحدث  مهارات  على  وتعليمهم  الأطفال  تدريب  اإىل  بالإ�سافة   -2
التعليل  عمليات  وكذلك  الإ�سغاء  بطبيعة  املرتبط  وال�سلوك  الإن�سات  مهارات  على  التدريب     
    ومعرفة الأ�سباب وكيف يكون كل ذلك م�ساعدًا لتفهم امل�سكالت التي يعانونها وال�ستب�سار بها 
       و�سول اإىل معاجلتها وحلها ويف هذه احلالت ميكن للوالدين واملربني ومن بينهم - املر�سد الطالبي 
      طبعًا - توجيه الأ�سئلة التي ت�سحذ اأذهان الأطفال وتكليفهم ببع�ض املهام وفقا لنموهم اجل�سمي 

     والف�سيولوجي واملعريف والنفعايل.
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3- تهذيب �سلوكيات الأطفال وتقوميه من خالل اأ�ساليب وطرائق التعامل الرتبوية معهم وجتنب 
من   احلرمان  فيها  مبا  �سيئة  خربات  اكت�ساب  اإىل  يوؤدي  لكونه  واأ�سكاله  �سوره  بجميع  العقاب     
     اإ�سباع احلاجات ال�سرورية كاحلاجة اإىل احلب والأمن النف�سي وتقدير الذات وتوكيد وحتقيق 
     الذات .. وتتم عملية التهذيب من خالل تعويد الأطفال على ا�ستخدام بع�ض الألفاظ ال�سليمة 
يف  والتحكم  امل�سيئة  الألفاظ  وجتنب  والوالدين  والأقران  املعلمني  من  معه  يتعاملون  من  مع     
     انفعال الغ�سب وتغليب الت�سامح مع الآخرين والبتعاد عن الفظاظة ب�ستى اأ�سكالها واأنواعها  . 
4-تب�سري الوالدين باأهمية الندماج مع اأبنائهم وعدم البتعاد عنهم مبا ي�سع هوة عميقة بينهم 
فمنها  ال�سليمة  الوالدية  عنا�سر  من  اأ�سا�سي  عن�سر  يعد  الندماج  اإن  حيث   .. اأبنائهم  وبني     
     يكت�سب الأطفال معاين احلب وقيمة املحبة ليبادلوا حمبيهم بها �سواء كانوا اآباءهم واأمهاتهم 

     اأو اأخوانهم واأخواتهم اأو معلميهم اأو اقراأنهم اأو من يكربونهم �سّنًا. 
الوالدين  بني  الندماج  لأثر  ملمو�سة  كنتيجة  الطالب  لدى  الذاتية  الأهمية  مفهوم  5-بناء 
مثل  واملحبة  العطف  على  الدالة  البدنية  واملالم�سة  اإليهم  النظر  خالل  من  ويتحقق  واأبنائهم     
   الربت على الكتف والتقبيل على الراأ�ض اأو يف الوجه وال�سم باليدين .. وميكن اأن يحقق املعلم 
ما  الطالب  من  راأى  اإذا  الراأ�ض  وتقبيل  الكتف  على  والربت  امل�سافحة  خالل  من  اجلانب  هذا    
   ي�ستحق .. ويف ق�سة الأقرع بن حاب�ض ما يكفي عندما راأى الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يقبل 
راأفة  ظهره  على  يركبون  اأحفاده  وبع�ض  ال�سحابة  اأبناء  كان  عندما  ال�سجود  ويطيل  الأطفال    
اأثار ا�ستغرابا لدى الأقرع فاأ�سار للر�سول عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم     بهوؤلء الأطفال .. مما 
    باأن لديه ع�سرة من الأبناء مل يقبل اأحدهم قط .. فقال عليه ال�سالة وال�سالم مبا معناه اإ�سارة     
    للتعامل بعطف ورحمة مع هوؤلء ال�سغار باأن من ل يرحم هوؤلء ل يرحمه اهلل .. مبا يدل على
والعطف  والرحمة  واملحبة  الأمن  قيم  واإ�سباغ   الأطفال  مع  لالندماجية  الكبرية  الأهمية    

    والت�سامح عليهم ل�ستحقاقهم ذلك .
6-ت�سجيع املعلمني واملعلمات وتعزيز دورهم الرتبوي مع الطالب والطالبات بالقيام بدور الوالدين 
يف تعاملهم معهم وخا�سة الوالدين الذين ل مينحون اأبناءهم اأو بناتهم املقومات التي مت التطرق 
اأو الوالدين الذين ميتلكون �سعفًا وا�سحًا يف التعامل الوالدي اليجابي يف تعزيز ال�سلوك  لها 

اليجابي لهوؤلء الطالب والطالبات .
 7-بنـاء مفهوم هوية النجـاح لـدى الطـالب / الطالبات وتعـزيزها مـن خـالل ما يـقوم بـه  املعلمون  
     / املعلمـات جتـاههم مبـا ميـتلكون مـن خربات وجتارب ميكن ا�ستيفاوؤها من خالل التعامل ال�سفي 
     ومن املناهج الدرا�سية وما يرتبط بها من اأن�سطة خمتلفة مبا يـوؤدي اإىل تكوين �سخـ�سية الطفل 

     وبروز هويته الذاتية يف البيئة الجتماعية التي يعي�ض فيها . 
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 8-العـمل -مـا اأمـكـن - علـى اإبعـاد الطـالـب عـن ال�سـعور بهـوية الفـ�سل وممار�سة الفـ�سـل يف حياته 
املدر�سة ما يخلفه جفاء بع�ض  اأفراد الأ�سرة.. ويف  الوالدين وبقية  اليومية كنتيجة لبتعاد 
املعلمني وابتعادهم عن بع�ض طالبهم وعدم الندماج معهم مبا يوؤدي اإىل بحثهم عن جماعات 
اأطفال  اأو  النا�سية  بجماعات  عليهم  يطلق  مما  وغريهم  والأقران  كالرفقاء  اأخرى  مرجعية 
ال�سوارع وغريهم وبالتايل فاأن هذه اجلماعات �ست�سبع حاجة الندماج والتفاعل مع الآخرين 
وقد يتم هذا الإ�سباع من الباب اخللفي ففي الغالب فاأن بع�ض اأفراد هذه اجلماعات قد يعانون من 
احلرمان من اإ�سباع حاجاتهم وبالتايل فانه ل منا�ض من مواجهة الحباطات  والعجز عن حتقيق 

�سيء ما مما ينتج عنه بع�ض ال�سطرابات النف�سية املختلفة."يتبع " 

التوافق  �سفر نحو  لكونها جواز  النجاح  البحث عن هوية  الطالب على وجه اخل�سو�ض - يف  فرغبة  
ال�سخ�سي والجتماعي والدرا�سي ..وعك�ض ذلك فاأن ح�سول الطالب على هوية الف�سل يوؤدي بطبيعة 
احلال اإىل �سوء التوافق بجوانبه املختلفة ...كما اأن هذه الهوية ال�سلبية التي مينى بها بع�ض الأفراد 
هي حم�سلة اجلفاء الأ�سري املتمثل يف بعد الوالدين عن اأبنائهم وعدم الندماج بهم والتفاعل معهم 
وكذلك تهمي�سهم من قبل معلميهم يف املدر�سة مما قد ي�سهم يف بحث الأفراد عن اأفراد ي�سبعون لديهم 
اأ�سرهم ومنها التفاعل الجتماعي والندماج ويت�سم هوؤلء الأفراد غالبا  احلاجات التي فقدوها يف 
لهم  ي�سبب  اأ�سرهم مبا  العطف واحلنان والألفة من  اأي�سا من  نتيجة حلرمانهم  ب�سعورهم بالإحباط 
من  به  ي�سعرون  عما  ف�سال  لديهم  والعدوان  العنف  �سلوك  يف  املتمثلة  ال�سلوكية  ال�سطرابات  بع�ض 
قلق وخماوف واكتئاب الذي ي�سل يف النهاية اإىل اإنكار الواقع وت�سويهه وبداية بروز بع�ض الهذاءات 
كهذاء التفخيم وهذاء ال�سطهاد - وهذا ما يطلق عليه بالربونويا - مبا يوؤدي اإىل الإ�سابة مبر�ض

الف�سام وبالتايل فاأن احلاجة تظل قائمة لالإر�ساد النف�سي من خالل تكنيك - العالج بالواقع - حيث 
ال�سلوك من خالل  لتعديل  ا�سرتاتيجيات عملية  با�ستخدام  الطالبي هنا يقوم  اأو  النف�سي  املر�سد  اإن 
م�سوؤوليات  حتميلهم  على  والعمل  غريهم  مع  ال�سطراب  موؤ�سرات  منهم  بدرت  الذين  الأفراد  اإدماج 
هذا  خالل  ..ومن  لالآخرين  وحتقري  للذات  ت�سخيم  دون  احلقيقي  واقعهم  اإىل  واإعادتهم  اأنف�سهم 
املنظور فانه لبد من تاأطري لأهداف الإر�ساد من خالل اأ�سلوب العالج بالواقع وذلك من خالل الآتي : 

1-م�ساعدة الطالب امل�سرت�سد على حتمل امل�سوؤولية ال�سخ�سية وتكوين هوية النجاح من خالل 
    القدرة على ممار�سة ال�سلوك اليجابي .

ل�سلوكه احلايل  التقومي املالئم  اإجراء  الطالب )امل�سرت�سد( اخلا�سة من خالل  اأهداف  2-حتديد 
عن  ..كالإقالع  املدى  ق�سري  الأهداف  هذه  بع�ض  بان  العلم  فائدته..مع  مدى  من  والتحقق    
من  التخرج  بعد  منا�سبة  وظيفة  على  احل�سول  ومنها  املدى  بعيدة  ..وبع�سها  مثال  التدخني    

     اجلامعة اأو الدرا�سة ملا بعد املرحلة الثانوية .
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من  بدل  احلياة  مهارات  بع�ض  على  ويتدرب  يتعلم  اأن  على  )امل�سرت�سد(  الطالب  3-م�ساعدة 
القواعد  الطالبي   املر�سد  ي�ستخدم  ..هنا  فقط  التوافقي  غري  ال�سلوك  تغيري  على  القت�سار 
الرئي�سية لأ�سلوب العالج بالواقع وهي : امل�سوؤولية - الواقع - ال�سحيح ..وبذلك ي�سبح الهدف 
الأ�سا�سي للعالج بالواقع هو م�ساعدة امل�سرت�سد على تطوير وتنمية طرائق واأ�ساليب احلياة لكي

ي�سبح ناجحا يف معظم حماولته .  

املر�سد  بني  املنطقي  احلوار  على  تركز  تعليمية  عملية  بالواقع  العالج  فاأن  عليه  املتعارف  ومن 
"اأثناء العملية الإر�سادية ومنها املقابلة الإر�سادية  " املر�سد  والطالب امل�سرت�سد حيث يتمكن الأول 
خالل  من  م�سكلته  مع  للتعامل  وا�ستعداده  جتاوبه  ومدى  تفكريه  طريقة  ل�ستك�ساف  حماورته  من 
الطريقة  على  وللتعرف  النظرية  هذه  خالل  من  املنا�سب  العالجي  وبالأ�سلوب  بامل�سكلة  ال�ستب�سار 
والأ�سلوب الذي ي�ستطيع من خالله القيام بتعديل �سلوكه وتقوميه ومقدرته على بناء خطط منا�سبة 
امل�سرت�سد( بعنا�سر بيئته  الطالب)  اإدماج  اأكرث ايجابية و�سواء من خالل  ال�سلوك لكي يكون  لتغيري 
�سواء كانت اأ�سرية اأو اجتماعية اأو مدر�سية وم�ساعدته على اإ�سباع حاجاته النف�سية والجتماعية

ومنها حاجته اإىل احلب والأهمية وذلك من خالل الآتي :

حتقيق       بهدف  وذلك  بيئته  مع  للطالب  والجتماعية  وال�سخ�سية  الإن�سانية  العالقات  تنمية   .1
ومعلميه  بزمالئه  واإدماجه  تعويده  خالل  من  املحلي  واملجتمع  واملدر�سة  الأ�سرة  يف  التوافق     

      وم�ساعدته على امل�ساركة يف الأن�سطة املدر�سية املختلفة .
ال�سلبي  ال�سلوك  وخا�سة  امل�ستهدف  هو  ال�سلوك  لكون  امل�ساعر  من  بدل  ال�سلوك  على  الرتكيز   -2
التدريب  اإىل  الطالبي يف هذه احلالة  املر�سد  ايجابي ويحتاج  �سلوك  اإىل  اأو تعديله       وتغيريه 

       على كيفية تعديل ال�سلوك التي تتواءم مع نظرية واأ�سلوب العالج بالواقع .
3- العمل على الرتكيز على احلا�سر دون التوغل يف املا�سي - مع ال�ستفادة فقط من عرب املا�سي 
      دون ال�ستغراق فيه - وذلك اأن العمل مع احلا�سر لكي يعي�ض امل�سرت�سد اللحظة التي يعي�سها 

      لكي ي�ستطيع التغيري وو�سع البدائل متى ما تطلب ذلك .
4- الإعداد والتنظيم للعمل الذي �سيقوم به ويت�سمن الآتي : التخطيط - �سبط ال�سلوك وو�سعه 
       �سمن الإطار الذي �سيقوم بتناوله ..اكت�سافا وتعديال وتنمية وتقوميا - اللتزام بالعمل �سمن 

       اأخالقيات املهنة الإر�سادية 
5- عدم قبول العتذار اأو التربيرات التي يطرحها الطالب امل�سرت�سد وعدم تعويده على ذلك بل 
       ي�ستح�سن قطع الطريق عليه وت�سجيعه على اإن يلتزم ال�سدق يف حديثه ومناق�سته حول ذلك .
فعليا  اأو  معنويا  اأو  لفظيا  العقاب  كان  �سواء  اأنواعها  ب�ستى  العقابية  الإجراءات  ا�ستبعاد   -6

       وا�ستبداله باحلوار والإقناع ما اأمكن ذلك .
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نقد النظرية :

أواًل ـ جوانب القوة :

1ـ نظرية العالج بالواقع , نظرية �سهلة التطبيق , وتت�سف باملرونة التي تالئم املر�سد , وامل�سرت�سد 
    على ال�سواء . 

2- يكون الإر�ساد فيها متمركزًا حول امل�سرت�سد , ودور املر�سد هنا م�ساعد 0

3ـ نظرية العالج بالواقع ل تنظر اإىل ما�سي العميل اأو امل�سرت�سد , لأن املا�سي ل ميكن تغيريه يف 
     �سوء هذه النظرية 0 وهي يف هذه النقطة تخالف نظرية التحليل النف�سي التي تهتم مبا�سي 

     العميل 0

4ـ تت�سف نظرية العالج بالواقع باجلدية يف اإجراءات تطبيقها مع زرع ثقة العميل بنف�سه , لكي 
     يقوم هو بحل م�سكالته 0

5ـ نظرية العالج بالواقع , �ساحلة كجانب وقائي , وعالجي على حد �سواء 0

6ـ اعتمادها ب�سورة رئي�سية على املعرفة واحلقيقة يف الإر�ساد 0
7ـ ميكن ا�ستخدامها يف عدد من اجلل�سات ومع اأعداد خمتلفة من الأفراد , اأي يف الإر�ساد اجلمعي 0

8ـ ميكن ا�ستخدامها مع جماعات �سغرية اأو كبرية ,كما هو احلال يف غرفة الف�سل الدرا�سي 0

0 الثانوية  املدار�ض  وحتى   , الرو�سة  من  ابتداًء  التعليمية  امل�ساكل  حل  يف  ا�ستخدامها  ميكن  9ـ 
     و ميكن ا�ستخدامها من قبل الآباء واملعلمني خالل وقت ق�سري وبفاعلية 0

10ـ تعترب فعالة يف معاجلة الأفراد الذين �سنفوا على اأنهم ي�سعب التعامل معهم , مثل : اجلنوح , 
 , الزوجية  وال�سراعات   , املخدرات  على  واملدمنني   , واملكتئبني   , والف�ساميني   , واملنحرفني      

        والذهان , ويف حالت التوتر 0 
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ثانيا ـ جوانب الضعف في نظرية العالج بالواقع :

1ـ �سعوبة ا�ستخدام العالج بالواقع مع بع�ض حالت التخلف العقلي , وكذلك مع حالت الأمرا�ض 
     الذهانية , وحيث توجد ا�سطرابات يف اجلوانب املعرفية 0

2ـ تركز نظرية العالج بالواقع على ال�سلوك وتقلل اأهمية امل�ساعر وترى اأن ال�سلوك هو الأهم يف 
    الهتمام ويف التغيري , وهذا الرتكيز يتعار�ض مع روؤية نظريات نف�سية اأخرى 0

م�ساعدة  بخالف  ال�سلوك  لتغيري  حماولته  يف  املر�سد  اإليها  ي�ستند  حمددة  اأ�ساليب  توجد  ل  3ـ 
     امل�سرت�سد على الوفاء بخطة التغيري 0 

يلعبه  الذي  والدور   , امل�سوؤولية  تلعبه  الذي  الدور  بني  النظرية  عليه  ت�ستمل  الذي  التعار�ض  4ـ 
     الندماج يف تكوين هوية النجاح , اأو تكوين هوية الف�سل 0 فعلى حني ترى اأن الندماج �سرط 
     مبدئي للوفاء باحلاجات , فاإنها تقرر اأن الفرد لديه القدرة على الوفاء بحاجاته مب�سوؤولية , 

      ودون �سروط م�سبقة 0

5ـ ترى النظرية اأنه ميكن توجيه النقد من جانب امل�سرت�سد للمر�سد , واإمكانية اأن يطرح املر�سد 
النظريات من وجود حدود مهنية بني  ما تفر�سه معظم  يت�سق مع  امل�سرت�سد ل      م�سكالته على 

    املر�سد وامل�سرت�سد , و�سرورة اأن تكون العالقة مهنية 0

6ـ ما اأ�سار اإليه ) جال�سر ( على اأنه �سحيح اأوحقيقة , مل يحدد لنا معياره , واإمنا تركه للمعايري 
    الأخالقية التي يراها املر�سد , ول�ستب�سارات امل�سرت�سد مبعايري املجتمع 0 وبهذا فاإنها ميكن اأن 

     ت�ستمل على جوانب ذاتية للمر�سد قد ل تكون هي ال�سحيح دائمًا.

7ـ املدى الوا�سع الذي يقرره ) جال�سر( لإمكانيات طريقته يف العمل مع عديد من احلالت 0 بينما 
     جند اأن ال�ستخدامات احلقيقية لالإر�ساد بالواقع , اأو العالج بالواقع ل تخرج عن اإطار املدار�ض 

    واملوؤ�س�سات الإ�سالحية والتعليمية ب�سفة خا�سة 0

8ـ اإن ترك احلكم على ال�سلوك للم�سرت�سد وحده قد ي�ستغرق وقتًا طوياًل , ورمبا ل يحدث اإطالقًا 
     اإذا كانت هناك م�سكالت معرفية ) عقلية ( لدى هذا ال�سخ�ض 0
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اإجماًل فان ا�سرتاتيجيات العالج بالواقع تقوم على فكرة موؤداها باأن �سيطرة النا�ض على م�ساعرهم 
املر�سد  مبقدور  فانه  وبالتايل  وت�سرفاتهم  �سلوكهم  �سبط  باإمكانهم  وانه  حمدودة  تبقى  واأفكارهم 
الطالبي الرتكيز على تعديل ال�سلوك وان يجعل امل�سرت�سد �ساحب املبادرة الأوىل على تعديل ال�سلوك 
امل�ستهدف من خالل حتمله امل�سوؤولية والعمل على حتقيق هوية النجاح وا�ستبعاد هوية الف�سل والعمل 
ب�سفافية و�سدق و�سراحة وبالتايل فان العالج من خالل هذا الأ�سلوب �سيحقق اأهدافه املنوطة به . 
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