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 رشالفصل العا

 األساليب القامئة عىل التعلم االجتامعي 
 

 

 :املقدمة

 عىل يد عدد من علامء النفس وخاصة الربت باندورا Social learningظهر منوذج التعلم االجتامعي 

والذين حاولوا التوفيق بني علم النفس املعريف من ناحية ومبادئ تعديل السلوك الذي توصلت إليها 

 ).1996، حطبأبو . (النامذج السلوكية

 االجتامعية الظروفووتركز هذه النظرية عىل أهمية التفاعل االجتامعي واملعايري االجتامعية والسياق 

ثبت للكثري من الناس أ وقد .يف حدوث التعلم، ويعني ذلك أن التعلم ال يتم يف فراغ بل يف محيط اجتامعي

 والتعلم باملالحظة، وكام قال أرسطو  خالل املحاكاةأن األمناط السلوكية واالجتامعية وغريها يتم اكتسابها من

الحيوانات األخرى يتمثل يف أنه  وأن التقليد يزرع يف اإلنسان منذ الطفولة، وأحد االختالفات بني الناس"

 ).1993 غازدا،(أكرث الكائنات الحية محاكاة، ومن خالل املحاكاة يتعلم أول دروسه 

  Modeling ةأسلوب التعلم باملالحظة أو النمذج

إجراء يتضمن تعلم استجابات جديدة عن طريق مالحظة األمنوذج "نه أيعرف أسلوب النمذجة عىل 

أو تقليده، وقد يحدث التعلم دون أن يظهر عىل الفرد استجابات متعلمة فورية، بل قد تحدث الحقا 

 ). 2000الروسان، (

: فمـثًال. وكية واملدرسـة املعرفيـةإن التعلم االجتامعي عند باندورا يجمع بني املدرسة السـل

تقليد منوذج شجاع يف حالة الخوف، أو تقليد منوذج واثق من نفسه عند الرغبة يف التدريب عـىل 

مواجهة مقابلة شخصية من املمكن تصنيفه ضمن املدرسة السـلوكية، ومـن ناحيـة أخـرى أفكـار 

ـاه انتـقـايئ ـمـن   املمـكـن أن يـنـدرج ـضـمنالـفـرد وانتباـهـه ملوـضـوع دون آـخـر، حـيـث إن االنتـب

  



 264 الرتبوي النفيس واألساليب الحديثة يف اإلرشاد 
 

 يرى باندورا فاملدرسة السلوكية ترى أنه بتغيري البيئة يتغري السلوك، بينام يف التعلم االجتامعي. املدرسة املعرفية

وتؤكد نظرية التعلم . أن العالقة تبادلية فتغري البيئة يغري يف السلوك وتغري السلوك يغري يف البيئة

، )الحتمية التبادلية( املتبادل املستمر للسلوك، واملعرفة، والتأثريات البيئية االجتامعي عىل التفاعل الحتمي

وعىل أن السلوك اإلنساين ومحدداته الشخصية، والبيئية تشكل نظاما متشابكا من التأثريات املتبادلة 

ة، واألحداث السلوك ذو الداللة، والجوانب املعرفي: (وتتضح هذه التأثريات املتبادلة من خالل. واملتفاعلة

 ).2011الخطيب، ) (الداخلية األخرى التي ميكن أن تؤثر عىل اإلدراك واألفعال، واملؤثرات البيئية الخارجية

ًوالسلوك ال يتأثر باملحددات البيئية فحسب ولكن البيئة هي جزئيا نتاج ملعالجة الفرد لها، ولذلك 

 أسلوب معالجتهم للبيئة، ومن ثم فالناس الناس ميارسون بعض التأثريات عىل أمناط سلوكهم من خالل

أي الناس قادرون عىل التفكري ليسوا فقط مجرد مامرسني لردود الفعل إزاء املثريات الخارجية، ولكنهم 

ا يف ًا رئيسيًكام تلعب املعرفة دور.  البيئيةواالبتكار وتوظيف عملياتهم املعرفية ملعالجة األحداث والوقائع

وتأخذ عمليات املعرفة شكل التمثيل الرمزي لألفكار والصور . ئم عىل املالحظةالتعلم االجتامعي القا

الذهنية وهي تتحكم يف سلوك الفرد وتفاعله مع البيئة كام تكون محكومة بهام، كام تنطوي محددات 

، املتغريات الفسيولوجية، والعاطفية: (التي تحدث قبل قيام السلوك وتشملالسلوك عىل التأثريات املعقدة 

 والتأثريات التي تيل السلوك وتتمثل يف أشكال التعزيز والتدعيم أو العقاب الخارجية أو )واألحداث املعرفية

 ).2011أبو أسعد، (الداخلية 

 التفاعل بني العوامل املؤثرة يف التعلم االجتامعي
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عالجة الفرد لها، ولذلك ًفالسلوك ال يتأثر باملحددات البيئية فحسب ولكن البيئة هي جزئيا نتاج مل

ميارس الناس بعض التأثريات عىل أمناط سلوكهم من خالل أسلوب معالجتهم للبيئة، ومن ثم فالناس ليسوا 

فقط مجرد مامرسني لردود الفعل إزاء املثريات الخارجية، ولكنهم أي الناس قادرون عىل التفكري واالبتكار 

ا يف التعلم ًا رئيسيًكام تلعب املعرفة دور. والوقائع البيئيةوتوظيف عملياتهم املعرفية ملعالجة األحداث 

 عمليات املعرفة شكل التمثيل الرمزي لألفكار والصور الذهنية وهي وتأخذ. االجتامعي القائم عىل املالحظة

تتحكم يف سلوك الفرد وتفاعله مع البيئة كام تكون محكومة بهام، كام تنطوي محددات السلوك عىل 

املتغريات الفسيولوجية، والعاطفية، واألحداث ( :التي تحدث قبل قيام السلوك وتشململعقدة التأثريات ا

 والتأثريات التي تيل السلوك وتتمثل يف أشكال التعزيز والتدعيم أو العقاب الخارجية أو الداخلية )املعرفية

Bandura, 1971).( 

 :افرتاضات التعلم باملالحظة

 ومشاعرهم اآلخرين أن اإلنسان كائن اجتامعي يتأثر باتجاهات يفرتض هذا النموذج من التعلم

وتستند . وترصفاتهم وسلوكهم، أي يستطيع أن يتعلم منهم مناذج سلوكية عن طريق املالحظة والتقليد

 :الفرضيات الخاصة لرشح التعلم بالنموذج إىل

رفة، وتتضمن هذه املعرفة يتميز تعلم اإلنسان بالتصور أو املع: الكثري من التعلم اإلنساين معريف -1 

النظم اللغوية والصور الذهنية والرموز املوسيقية والعددية، وتصبح املعرفة عمل رئييس يف مجالت 

 .وظيفية مثل اإلدراك وحل املشكالت والدافعية

يؤدي حدوث االستجابة إىل نتيجة ايجابية أو سلبية : انتاج االستجابات مصدر التعلم اإلنساين -2 

 متارس تأثريها عىل رصيد السلوك ومحايدة، فهي 

يكتسب اإلنسان الكثري من السلوكيات عن طريق : التعلم عن طريق املالحظة مصدر ثاين للتعلم -3 

مراقبة ما يفعل الناس والذي يحدث عندما يفعلون ذلك، مثل اكتساب اللغة والعادات الثقافية 

 .واالتجاهات واالنفعاالت

يتأثر االنتباه بالسن والجنس : ملالحظة وظروف الباحثتتأثر عملية االنتباه بالنموذج وا -4 

 .واملستويات االقتصادية إىل جانب الجاذبية املتبادلة والقوة االجتامعية التي يتم إدراكها

ـاظ -5  ـة االحتـف ـز واإلعــادة يســاعدان عملـي ـن اســرتاتيجيات : الرتمـي ـاظ بعــدد ـم ـز االحتـف  ميكــن تعزـي
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وري، وهو الذي يفرسا لرسعة يف االكتساب واالحتفاظ اإلعادة والتدوين الرمزي اللفظي والتص

 .الطويل املدى

الصور العقلية تعمل : عملية االستخراج الحريك تتضمن صورا عقلية وأفكار لتوجيه األداء الظاهر -6 

 النموذج، حيث يتم اختيار واألفكار املكتسبة كمثريات داخلية شبيهة باملثريات الخارجية التي يقدمها

 .ىل أساسها وتنظيمها عىل املستوى املعريفاالستجابات ع

يعتمد اكتساب السلوك عىل توفر البواعث : تتأثر الدافعية بالتعزيز الخارجي والبديل والذايت -7 

فيؤدي ذلك إىل كبت . الرضورية لذلك، املتمثلة يف أنواع التعزيز املقدمة من طرف النموذج املالحظ

 .السلوك أو إعاداته

 املهارات تعترب: ابة يف التعلم باملالحظة من خالل التوضيح املادي أو الصورتنتقل معلومات االستج -8 

املراد منذجتها، كام يعترب اللفظية املكتسبة من الولدين أكرث الطرق يف نقل املعلومات عن االستجابات 

 من خالل وسائل اإلعالم كالتلفاز التمثيل بالصور لسلوك النموذج مصدر آخر الكتساب املعلومات

 .جهاز الكمبيوتر والسينامو

 أكد باندورا، أن مالحظة النموذج، يؤدي إىل كف :التعرض للنموذج قد يؤدي إىل آثار مختلفة -9 

 .السلوك أو تحريره أو تعلم سلوكيات جديدة

 ميكننا التعلم باملالحظة من اكتساب :التعلم باملالحظة مصدر لتعلم املبادئ والقواعد االجتامعية -10 

. ا للتعزيز املقدم إليه االجتامعية، وذلك من خالل مالحظة النموذج وتقليده وفًقالقواعد واملبادئ

 .حيث يرسم املتعلم صورة مجردة للعنارص العامة يف سلوك النموذج الذي يراد تطبيقه

إن التاميز واالختالف املتباين يف النامذج املقدمة، يؤدي إىل احتامل : التعلم باملالحظة مصدر لإلبداع -11 

 .)1993غازدا، (لوك مستحدث ظهور س

 :عمليات التعلم باملالحظة

ويحدد باندورا أربع عمليات يتم من خاللها التعلم باملالحظة تتضمن العالقة التبادلية املشار إليها 

 ):2010ابو أسعد والختاتنة، (سابقا بني املثريات والسلوك والعمليات املعرفية، وهي 
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  Attention Processes: عمليات االنتباه: أوال

هي القدرة عىل عمل متييز بني املالحظات وتحليل املعلومات وهي مهارات يجب أن تكون حارضة و

قبل أن يظهر التعلم باملالحظة، واملثريات معظمها متر بدون مالحظة أو انتباه، وعدد من املتغريات يؤثر يف 

عة النشاط وجزء آخر عمليات االنتباه فبعض هذه املتغريات يتعلق بخصائص القدوة، وأخرى تتعلق بطبي

والناس الذين يرتبط بهم الفرد يحددون األنواع السلوكية التي يالحظها الفرد ألن . مرتبط بالشخص نفسه

االرتباطات، سواء باالختيار أو بالصدفة، تحدد أنواع األنشطة التي سوف تظهر مرات عديدة، وطبيعة 

املوجه لها فالتغيريات الحركية والرسيعة تفرض السلوكيات املقلدة تؤثر يف حجم االهتامم أو االنتباه 

، فمعنى ذلك أنه قد ًجدامثريات تتحكم يف مستوى ودرجة االنتباه، من جانب آخر إذا كان النشاط معقد 

يسبب االستغراب والدهشة لعقل الفرد وتفكريه، وقد وسعت وسائل اإلعالم ومنها املريئ واملسموع مجال 

 . األيامالنامذج املتاحة للناس هذه 

 خصائص النموذج الذي ننتبه له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص النمـوذج

 :  مكانة النموذج2-
كل ما كان للنموذج مكانة 

ن األمثلة عىل كان أفضل وم
ذلك استخدام املشاهري يف 

 الدعايات

 :  تشابه النموذج1-
كل ما كان للنموذج شبيه 

دعاية : كان أفضل مثال
لحزام األمام النموذج 
الخليجي أفضل من 

 .األجنبي

 :  تعدد النامذج3-
 

كل ما كانت النامذج أكرث 
 كان أفضل
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 Memory Processes: عمليات التذكر: ثانيا

 يف نفس يتذكر الفرد أعامل وأقوال النموذج عندما يالحظ سلوكيات شخص ما بدون االستجابة

 مناسبات قادمة، وهناك اللحظة، فقد يقوم الفرد عند استخدامها كدليل وموجه للترصف والسلوك يف

ومعظم العمليات ). اللفظي، التخييل: (شكالن أساسيان من الرموز التي تسهل عملية التعلم باملالحظة هام

والعالمات والتصورات الحيوية تساعد . املعرفية بالنسبة للراشدين التي تتحكم يف السلوك لفظية ال برصية

ا ً مساعدتعترب عامالً) الربوفة( يل السلوك قبل القيام بهيف عملية التمسك بالسلوكيات مدة أطول، ومتث

واملستوى . ا للتذكر، حيث أنه يف حالة عدم القدرة عىل أداء السلوك آنيا، فمن املمكن القيام به ذهنياًوهام

 .األعىل للتعلم باملالحظة يظهر عندما يطبق السلوك املقلد رمزيا وبعد ذلك يقوم بتطبيقه فعليا

  Motor Processes: ات حركيةعملي: ثالثا

هي امليكانزيم الثالث للتقليد يتضمن عمليات، فمن أجل أن يحايك الفرد منوذجا معينا يجب أن 

 : يحول التمثيل الرمزي للسلوك إىل ترصفات مناسبة، وتتضمن العمليات الحركية أربع مراحل فرعية هي

 عىل املستوى ا يكون هناك اختيار ومنظم لالستجابة فمن أجل أداء نشاط مالتنظيم املعريف لالستجابة -  أ 

 عىل فكرة كيف ميكن أن تنفذ هذه ً ثم تبدأ االستجابة بناء،املعريف، حيث يقرر ماهية النشاط

 .األشياء

الرضورية لتنفيذ ا يعتمد عىل املهارات ًالقدرة عىل القيام بأداء هذه االستجابة جيد: بداية االستجابة  -ب

 متوفرة يكون من السهل تعلم نارص التي تضمنها النشاط، فإذا كانت املهارات املطلوبةالسلوكيات والع

مهام جديدة، وعندما تكون هذه املهارات مفقودة فمعنى ذلك أن تعلم هذا النشاط سيكون 

ا لذا يجب تطوير املهارات الرضورية قبل أداء النشاط، واملهام املعقدة مثل قيادة السيارة يتم ًناقص

 .مها إىل أجزاء وعنارص عدة، كل جزء مقلد ومطبق بصورة منفصلة وبعد ذلك تضاف معاتقسي

عند البدء يف أداء بعض األنشطة ال يجيدها الفرد يف البداية حيث تكرث األخطاء : مراقبة االستجابة -ج

وأحيانا من . مام يتطلب إعادة للسلوك وعمل التصحيحات حتى ميكن تكوين النموذج أو فكرة عنه

 .املمكن الترصف كام لو كان الفرد ناقدا لنفسه، ويراقب سلوكياته ويزودها بتغذية راجعة
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من خالل التعلم باملالحظة تصبح متكاملة  واملهارات التي نتعلمها: تصفية وتقنية االستجابة -د

بالتدريج من خالل عملية املحاولة والخطأ نحن نتبع سلوك القدوة وبعد ذلك نبحث عن تحسني 

 .قديراتنا من خالل التغذية الرجعية واالنسجامت

 Motivation Processes: العمليات الدافعية: رابعا

، )ما تعلمه الشخص ويستطيع القيام به(فنظرية التعلم االجتامعي تعمل متييزا بني االكتساب 

ه، وهناك احتامل واألداء وهو ما يستطيع الشخص بالفعل القيام به، فاألفراد ال يقومون بكل يشء يتعلمون

كبري ألن يقوم الفرد يف تقليد سلوك ما إذا كان ذلك السلوك يؤدي إىل نتائج قيمة، واحتامل ضعيف بتقليد 

وميكن أن يقوم الفرد بعملية تعزيز ذايت، وتكوين استجابات . ذلك السلوك إذا كانت النتائج عقابية

 وال يظهر السلوك بدون باعث فالدافع ليس .وال يرتاح لها  وهذا يقود .تقييمية تجاه السلوك الخاص

 التأثري يف العمليات األخرى التي تدخل يف التعلم ًأيضامهمته فقط القيام باألداء الفعيل للسلوك لكن 

يحفز الفرد لتعلم يشء ما فقد ال يعريه اهتامما، حيث ال يرغب يف مامرسة أنشطة وعندما ال . باملالحظة

ا من السلوكيات املقلدة تظهر برسعة تجعلها سهلة يف البحث عن العمليات ًا، وعددًكبريا ًتتطلب مجهود

 .التي تشكل أرضية للتعلم باملالحظة

 :آثار التعلم باملالحظة

 : ثار يف االقل للتعلم باملالحظة هيآيقرتح باندورا ثالثة 

 Learning new behavior: تعلم سلوكيات جديدة  1-

ديدة من النموذج فعندما يقوم النموذج بأداء استجابة جديدة يستطيع املالحظ تعلم سلوكيات ج

ليست يف حصيلة املالحظ السلوكية يحاول املالحظ تقليدها وال يتأثر سلوك املالحظ بالنامذج الحقيقية أو 

ساطري  فالتمثيالت الصورية والرمزية املتوافرة عرب الصحافة والكتب والسينام والتلفزيون واأل،الحية فقط

 .ايات الشعبية تشكل مصادر مهمة للنامذج وتقوم بوظيفة النموذج الحي نفسهاوالحك

 Inhibiting and disinhibiting behavior: الكف والتحرير 2-

 داء أ إىل كف بعض االستجابات أو تجنب اآلخرينقد تؤدي عملية مالحظة سلوك 
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 مرغوب فيها من جراء انغامسه يف مناط السلوك وبخاصة إذا واجه النموذج عواقب سلبية أو غريأبعض 

 أي إىل تحرير بعض االستجابات ، إىل عكس ذلكاآلخرين وقد تؤدي عملية مالحظة سلوك ،هذا السلوك

 .املكفوفة أو املقيدة وخاصة عندما ال يواجه النموذج عواقب سيئة أو غري سارة نتيجة ما قام به من افعال

 Facilitating behavior: التسهيل  3-

تؤدي عملية مالحظة سلوك النموذج إىل تسهيل ظهور االستجابات التي تقع يف حصيلة املالحظ قد 

ن سلوك النموذج يساعد املالحظ عىل أ أي ،نه ال يستخدمهاأ إالالسلوكية التي تعلمها عىل نحو مسبق 

ة أكرث تواترا، تذكر االستجابات املشابهة الستجابات النموذج بحيث يغدو استخدامها يف االوضاع املشابه

ن يؤديها عندما يالحظ بعض االطفال أفالطفل الذي تعلم بعض االستجابات التعاونية ومل ميارسها ميكن 

 .منهمكني يف سلوك تعاوين

 فالتسهيل يتناول االستجابات املتعلمة غري ،وتختلف عملية تسهيل السلوك عن عملية تحريره

منها البيئة االجتامعية ابات املقيدة أو املكفوفة التي تقف ما تحرير السلوك فيتناول االستجأ ،املكفوفة

 .ن يصيبه سوءأ االستجابات دون  فيعمل عىل تحريرها بسبب مالحظة منوذج يؤدي مثل هذه،ًاا سلبيموقًف

 : تطبيق أسلوب التعلم باملالحظة

 إذا كانت  العالج بتعريف املشكالت وتقييمها ويتطلب ذلك التعريف الدقيق للمشكلة، فيامأيبد

املشكلة الحالية متثل جميع مشكالت املسرتشد، وميكن إجراء تقييم دقيق للمشكلة من قبل املسرتشد 

واملرشد لتحديد كل مصاعب املسرتشد مبا يف ذلك تلك التي تكون خفية أو مل يتم الوعي بها من قبل 

 . املسرتشد

العملية س املنطقي لكل خطوة يف ً ويتطلب توضيحا لألسا،الهيكلة يف عالج التعلم االجتامعي

ًالعالجية، يتم إعالم املسرتشد ملاذا يجب تحديد مشكالته سلوكيا وعمليا، ويتم توضيح الغرض من األهداف  ً

 .سس املنطقية للعالجيتم رشحه، وجميع االسرتاتيجيات والتدخالت واأل

ُا يستخدم كتقنيه رمب. وتعد توفر املالحظة والقدرة أمر هام يف عالج التعلم االجتامعي

 ن تكونأعالجية وحيدة يف حاالت معينة لكن القدرة يف معظم الحاالت، والنامذج ميكن 
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ُنه ناجح فقط عندما ينظر إليه أن العالج ميكن تحديد أ) 1969(كد باندورا أوقد . حية أو رمزية أو خيالية

 .عىل املدى الطويل

مبراقبتها وذلك عن طريق ما يسمى بالنمذجة ويقدم معدل السلوك مناذج معينة يقوم الطالب 

الحية حيث يقوم النموذج بأداء السلوك املراد تعلمه عىل مرأى من الطالب ويقوم الطالب مبراقبة ذلك 

 : السلوك والعمل عىل تقليده مثال

 : القدوة الحية  1-

 ذو قدرة عىل ي شخصأخصائص معينة للنموذج رمبا تعزز عملية التعلم، لكن النامذج الحية رمبا تكون 

ن يكون حازما أدرس املثال التايل، السلوك املستهدف للمسرتشد هو أ. إيجاد السلوك املرغوب للمسرتشد

العادلة، يطلب من املرشد أن يعمل كنموذج وألن مع املرشف الذي يستغل استجابته املنصاعة للطلبات غري 

 بينام ،ن يلعب دور املرشف مثالًألب من املسرتشد  االدوار، ويطهذه حالة عيب سلويك، يبدأ املرشد بعكس

 .املرشد يلعب دور املسرتشد

 .ن يراجع مالحظاته عام حدث االنأحاملا تم اظهار السلوك بنجاح، رمبا يطلب املرشد من املسرتشد 

 التي  قادر عىل انتحال الطريقةأنتهل . ننا نتوقف هنا ونتحدث عام حدث االنأنفرض  :  دـــاملرش

 ف بها مرشفك؟يترص

ي أ بدون ًيقول انه يريدين ان اعمل متأخرا وسوف ينطلق مبارشة قبل وقت انتهاء العمل. آه :  املسرتشد

 .كره ذلك حقيقةأنا أ، و"old buddy": فهو يناديني دامئًا. اعتبار لكيفية شعوري تجاه ذلك

نا أما الذي فعلته . كز عىل ما فعلناهن دعنا نر الحًقا، لكن اآل"old buddy": رمبا نعمل عىل :  املرشــد

 ًعمل متأخرا؟أن أعندما طلب مني 

ًحسنا مل تصبح مزعجا أو  :  املسرتشد آه لقد عرضت . ن لديك خطط اخرىنك متأسف ألأقلت . ي يشءأً

 .عليه املساعدة يف اليوم التايل

خرى إذا مل أ عمل ترتيبات ًكون قادرا عىلأنني رمبا أ ًأيضاخربته أنا أإذا كنت تتذكر،  :  املرشــد

 نك رمباأهل تعتقد . نه محتاج إىل مساعديتأيخربين  وينتظر حتى اللحظة االخرية
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ًنا يف املرة القادمة التي يطلب فيها مرشفك شيئا تعتربه أًتكون قادرا عىل االستجابة كام فعلت 

 غري عادل؟

 .فعل ذلكأنني رمبا أعتقد أ. آه :  املسرتشد

ن اآل.  سوف تبقى نفسكأنت ولعب دور املرشف،أنا سوف أهذه املرة . دعنا نحاول. ًحسنا :  املرشــد

  .خمس دقائق قبل وقت انتهاء العمل

 Old buddy فكارك حول حساب أا من ًن تعمل معي الليلة وتعطيني بعضأحتاج منك أ سوف

Baker . ن ننهي موضوعه خالل ساعتنيأيجب علينا. 

 ًجداالوقت متأخر  وقابله الليلة بعد العملأن أًلقد وعدت شخصا . طيع الليلةستأال . سفآ:  املسرتشد

 ما رأيك الساعة الثامنة؟. وًال يف الصباحأًخرى سأكون مرسورا للعمل ألعمل ترتيبات 

ًحببت عىل وجه الخصوص الطريقة التي حددت فيها وقتا معينا للقاء به يف ألقد . ًحسنا :  املرشــد ً

ًلقد ظللت هادئا وكنت متامسكا. الصباح التايل خرى خارج أن لديك حياة أ ًأيضاكرته ذ و.ً

ننا حاولنا ذلك مرة اخرى أ هل ينفع لو ،املكتب والطلب يف اللحظة االخرية ال ميكن احرتامها

 أو هل تشعر باالرتياح باستجابتك؟

 حد كاف بإخباره انني ال أنهاح شعر باالرتيأًلقد كنت متوترا قليًال تجاه كيفيه رده، لكنني  :  املسرتشد

 .استطيع البقاء

ًوحيدا ريدك ان تجد عدة دقائق يف كل يوم عندما تكون أ. ًن اعطيك واجبا منزلياأريد أ:  املرشــد

ن تجيبه بالطريقة أ ريدكأ ال تزال تتخيل، وأنت. ًوتتخيل مرشفك يطلب منك طلبا غري عادل

ن الهدف هو الحزم أتذكر . ما تكون طلباته معقولةنك تريد التعاون معه عندأالتي تعلمتها و

 .وليس الغضب سوف نتدرب عىل املزيد يف االسبوع القادم

 : النمذجة الرمزية أو املصورة  2-

حيث يعرض سلوكا لنموذج من خالل األفالم أو املواقف املصورة ثم يقوم الطالب مبالحظة السلوك 

 .املصور وتقليده

 ُ، النامذج رمبا تقدم بشكل رمزي من خالل االفالم أو التسهيالتبسبب قدرتنا عىل الرمزية

 أو النصوص التخيلية أو املواد املكتوبة أو) الصور(الصوتية أو املرئية والرشائح الفوتوغرافية 
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مناذج االفالم أو الفيديو يتم استخدامها يف العالج بنفس الطريقة التي يتم فيها استخدام النامذج . املطبوعة

ميكن ان تصبح املقوم األسايس السرتاتيجية أكرث تعقيدا أو تستخدم بشكل مستقل من قبل  ولحيةا

 .ثبت فعاليتهأالعالج بالكتب هو شكل من القدوة الرمزية وقد . املسرتشدين للتطور املوجه ذاتيا

د الة يف العالج فهو أسلوب عالج متعدّفع والقدوة الرمزية يتم اداؤها كأسلوب قدوة عملية

الوسط الذي تم اختياره إذا تم .  إذا تم استخدامه بشكل متكرر مع الزمن،ال التكلفةّ وفع،االستعامل

اختياره للقدوة الرمزية سوف يعتمد عىل املسرتشد أو مجموعة املسرتشدين الذي تم تصميمه لهم، 

 باإلضافة إىل مكان ولئك الذين يستخدمونه،أوالسلوكيات ذات الهدف الخاص التي يجب اكتسابها من قبل 

بالنسبة لألشكال االخرى من القدوة، آثار القدوة الرمزية من . وكيفيه الوسط الذي يجب استخدامه

ًمتنوعا بالتعليامت والرشح لألساس املنطقي وفرص التطبيق املوجه ن تتعزز عندما يكون العرض أاملحتمل 

 . واملتابعة التقومييةوالتغذية الراجعة املبارشة

 : نمذجة باملشاركةال  3-

 مبساعدة النموذج ثم يؤديه مبفرده يف حيث يقوم الطالب مبراقبة النموذج ويقوم بتقلده فعالً

 . مواقف مختلفة

 إذا أراد املرىب أن يعلم طالب االنضباط الصفي أو النظافة أو املشاركة أو القيام بالواجبات :مثال

 فيالحظه ويقتدي ،ر مجد ومحبب له ويعتربه منوذجا له يعمد إىل نقله إىل جانب طالب آخفإنهاملدرسية 

 .به ويتعلم منه السلوكيات املرغوبة

 ,Bandura (ّإن الهدف من القدوة باملشاركة هو تعزيز قدرة املسرتشد وتعزيز الفعالية الذاتية للمسرتشد

Reese & Adoms, 1982.( 

 : الذات كنموذج 4-

حتى عندما ). Bandura, 1969(ية آثار سلبية للمالحظ  كنموذج، توجد امكاناآلخرينُعندما يرى 

االجتامعي، نفس الجنس  املكانة والوضع(ميتلك عدة خصائص منوذج مرغوبة  وًيكون النموذج مختارا بدقة

ن أ Banduraخربنا أ.  بشكل سلبي، رمبا ال يزال املسرتشد يستجيب)والعرق، نفس الخلفية الثقافية واالثنني

 . عىل عدة مالحظنيةًثرا متفاوتآث خصائص القدوة تحد
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رؤية أو . ن تؤدي إىل الحضور والرتميز الوثيقأبالنسبة لبعض املسرتشدين، الذات كنموذج ميكن 

 – احتامل االداء الصحيح –نفسهم يؤدون ومامرسة السلوك الهدف ال يسري فقط عملية القدوة أسامع 

هذه الخربة . كيف مع مواقف مهددة وصعبة سابقةلكنها يقدم للمسرتشدين فرصة فريدة ليتعلم كيف يت

كرب ملخاطرة جديدة أّن تعزز مالحظات املسرتشدين عن الفعالية الذاتية وميكن ان يؤدي إىل رغبة أميكن 

 .أو سلوكيات مثرية للقلق

. الحصول عليهاذج التي ميكن استخدامها ألهداف النمذجة رمبا يصعب نامالرشطة الذات كأًمبدئيا، 

واالحتفاظ فقط بتلك االجزاء ، رشطة بدقة عن محاوالت القدوة املبكرة للمسرتشدأ املرشدين عىل تحرير ُيجرب

 تصبح الرشيط النموذج ويشغل للمسرتشد  النسخة املحررة.التي تؤدي فيها املسرتشد سلوك هدف مالئم

لوك الصحيح وتشجيع جل تعزيز السأمن .  نفسه ميارس السلوك الذي يريد اكتسابه-الذي يرى أو يسمعه

داء الجيد من قبل املسرتشد أو تدريب جل مدح األأالتكرار، رمبا يوقف املرشد الرشيط يف فرتات مالمئة من 

لتحقيق فوائد من القدوة املتكرر، رمبا يطلب املرشد من . املسرتشد عىل طرق تحسني سلوك بذاته

فضل يف مع الرشط خارج جلسة العالج، واألاملسرتشد أن يأخذ الرشيط إىل البيت أو رمبا يشاهد أو يس

ن يسجل رشيط تطبيق أًرمبا يطلب من املسرتشد . وقات محددة كل يوم خالل فرتة زمنية متفق عليهاأ

، بالنسبة ألساليب القدوة االخرى. قصري واحد عىل االقل مبارشة بعد مشاهدة أو سامع الرشيط النموذج

 .ً الهادفة املكتسبة حديثا بشكل تدريجي إىل بيئته الطبيعيةيتم تشجيع املسرتشد عىل نقل السلوكيات

 والفاعلية " ذاتية"). أستطيع أو ال أستطيع(هي حكم ذايت بقدرة الشخص عىل أداء يشء معني 

 .مثًال أستطيع يف الرياضيات وال أستطيع يف النحو.  وليست عامة"موقفية"الذاتية 

 :أسلوب فعالية الذات

االجتامعي فعالية الذات بأنها إحساس الفرد بالثقة تجاه انجازاته ومهاراته تعرف نظريات التعلم 

 ًن يصدر حكامأأن الفرد من خالل فعالية الذات يستطيع ) Bandura, 1986(املحددة، حيث يرى باندورا 

حكم عىل قدرته يف التنظيم والتنفيذ ألعامله املرتبطة بإنجازاته، كام يرى أنها تهتم بقدرته عىل إصدار 

 . حول متكنه من إتقان تلك املهارات، واستخدامها يف الحياة
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 ):Maddux, 1995(العوامل التي تؤثر يف الفاعلية الذاتية حسب قوتها بالرتتيب 

 .إذا كانت ناجحة زادت الفاعلية الذاتية والعكس صحيح: الخربة الشخصية -1 

 .اعلية الذاتية، والعكس صحيحإذا استطاع األقران أداء عمل معني زادت الف: أداء األقران -2 

 الخ .... تستطيع، املوضوع بسيطأنت: اإلقناع اللفظي -3 

 .يف حالة الراحة تزيد الفاعلية الذاتية، والعكس صحيح: الحالة الفسيولوجية -4 

وتعترب فعالية الذات أحد محددات التعلم املهمة والتي تعرب عن مجموعة من األحكام ال تتصل مبا 

 بالحكم عىل ما يستطيع إنجازه، وأنها نتاج للمقدرة الشخصية، ومتثل مرآة ًأيضاكن ينجزه الفرد فقط، ول

وتقوم نظرية فعالية الذات عىل أساس األحكام . معرفية للفرد تشعره بقدرته عىل التحكم يف البيئة

د ّالصادرة من الفرد عن قدرته عىل تحقيق أو القيام بسلوكيات معينة، والفعالية الذاتية ليست مجر

مشاعر عامة، ولكنها تقويم من جانب الفرد لذاته عام يستطيع القيام به، ومدى مثابرته، وللجهد الذى 

 ,Bandura(سيبذله، ومرونته يف التعامل مع املواقف الصعبة واملعقدة، وتحديه للصعاب ومقاومته للفشل 

1989 .( 

ّيشري مصطلح الفعالية الذاتية املدركة إىل معتقدات الفرد حو ّ  تنظيم وتنفيذ ل قدرته عىلُ

ّوهذا يعني أنه إذا اعتقد الفرد بأنه ميتلك القوة . ُة املطلوبة إلنجاز الهدف املرادّاملخططات العملي َّ َّ

)Power ( يحاول جعل هذه األشياء تحصل فعًال، مبعنى آخر أن الفعالية فإنهإلنجاز األهداف املطلوبة ّ َّ

ُالذاتية تشري إىل االعتقادات االف  ).Bandura, 1997(ّرتاضية التي ميتلكها الفرد حول قدراته ّ

ّويؤكّد باندورا عىل عدة مصادر رئيسية تعمل عىل تدعيم املشاعر الخاصة بالفعالية الذاتية لدى  ّّ ّ ّ

ًولكن الوالدين من أهم املصادر التي تلعب دورا كبريا يف . ّاألفراد، وهم الوالدان واملدرسون واألصدقاء ً ّ ّ

ّتطوير الفعالية الذاتية يف سنوات الطفولة، وذلك من خالل ترتيب األهداف التي نجح بها الفرد تنمية و ّ

 بصورة واضحة، أو مبعنى آخر معرفة اآلخرينّوإبراز أفضل األهداف التي تم إحرازها وتحقيقها بني 

ت واستخدامها يف تدعيم ّالخربات الناجحة، ثم عرض النامذج املالمئة التي تم إنجازها فعًال من هذه الخربا

ّالفرد من خالل اإلقناع اللفظي والتشجيع حتى تقوية القدرات التي ترفع من مستوى الفعالية الذاتية  ّ ّ َّ ّ

 ).Schultz, 1990(للفرد 



 276 الرتبوي النفيس واألساليب الحديثة يف اإلرشاد 
 

ّإن تحسني الفعالية الذاتية ميثل املفتاح األسايس يف التدريب عىل التحكم الذايت بخفض القلق،  ّ ّ ّ َّ

ّ عىل الدفاع عن حقوقه مام يجنبه الوقوع مرة أخرى ضحية للظروفوتكسب الفرد القدرة ّ ّ  (Diehl. & 

Pront, 2002) . 

 سلوكية معينةفرضيات الفرد حول إمكانات تحقيق خيارات "ّوتقوم توقعات الفعالية الذاتية عىل 

 (G Krampen, 1989: 35)رات الذاتية من أجل  لحجم القد، وبالتايل فهي تتمثل يف اإلدراك والتقدير الفرديني

ِ، وتؤثر هذه الفعالية التي يقدرها الفرد )Bandura, 1979 (التمكن من تنفيذ سلوك معني بصورة ناجحة ّ

 . والتحمل عند تنفيذ هذا السلوكنفسه عىل نوع الترصف املنجز وعىل االستهالك

ليات التي تجري بني وتعترب اإلدراكات الذاتية وآليات التنظيم الذايت ذات أهمية من أجل فهم اآل

ففي مجرى النمو الفردي يقوم الفرد باستخدام سريورات الضبط . املثريات البيئية والسلوك الناجم عن ذلك

أن مفهوم  (Mischel)، ويرى ميشيل )Self-organization ( وسريورات التنظيم الذايت(Self-control)  الذايت

ًجزء إضايف داخل الشخص يسبب، بصورة ما، سلوًكا معينا الذات هذا أو التصور حول الذات ال يشتمل عىل 

، فالذات تقوم هنا عىل سريورات (Pervin, 1987)ويوجد بصورة مستقلة عن العضوية التي يستقر بها عن 

وإمنا  ،)ذاتال( ال ميتلك بنية ميكن تسميتها هي باألصل جزء من الوظائف النفسية، ومن ثم فان الشخص

 الذات، وإدراك الذات وضبط الذات عبارة عن متغريتني تتحوالن مع الزمن هناك معرفيات تقوم عىل

  (Bandura, 1992)واملواقف 

فكلام ازداد اعتقاد اإلنسان بامتالكه إمكانات سلوك توافقية من أجل التمكن من حل مشكلة ما 

 .(Schwarzer, 1994) سلوك فاعل ًأيضابصورة عملية، كان أكرث اندفاعا لتحويل هذه القناعات 

وتعد فعالية الذات من أهم العوامل التي تؤثر يف إنجاز األفراد لألهداف الشخصية حيث أنها متثل 

ًمركزا هاما يف دافعية األفراد للقيام بأي عمل أو نشاط، ويشري باجريز  ً)Pajares, 1996 ( إىل أن معتقدات

ا، وكذلك الطرق التي يختارها األفراد إلنجاز فعالية الذات تؤثر عىل اختيار األفراد للمهام التي يعملون به

تلك املهام بنجاح، كام تساعد معتقدات فعالية الذات عىل تحديد كمية الجهد املبذول يف نشاط ما، وما 

 .مدى صمودهم عندما يواجهون بعض العقبات، ومدى مرونتهم يف مواجهة تلك العقبات
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 :ّأبعاد الفعالية الذاتية

 :ليةويتضمن األبعاد التا

بأداء املهام  وهو قناعة الفرد بقدراته الذاتية عىل Performance Accomplishment إنجاز األداء -1 

 الصعاب، وتحمله الصعبة، وإنجازها بنجاح، مام يقتيض تنظيم تفكريه، وتقييمه ألدائه، ومواجهة

 .املسؤولية، واملثابرة يف تحقيق أهدافه مع شعوره بالثقة يف نفسه

، اآلخرين كل ما ميكن اكتسابه من خالل مالحظة بأداء Vicarious Experiences لةالخربات البدي -2 

وأنشطتهم الناجحة وكذلك ما مير به من خربات سابقة، مام يساعد الفرد عىل تكوين توقعات عن 

 .أدائه يف املواقف املشابهة

 التشجيع قديم عمليات أثناء تاآلخرين هي قدرة الفرد ومهارته لالستامع إىل Persuasion االقتناع -3 

 .والتدعيم، والتي تهدف إىل إقناعه بقدرته عىل إنجاز املهام بنجاح

 وهي حالة الفرد االنفعالية التي يشعر بها وتؤثر عىل قوة Emotional Arousal االستثارة االنفعالية -4 

لجاميل، هويدة حنفي محمود وفوزية عبدالباقي ا(فعالية الذات لديه، ومتكنه من مواجهة املواقف 

2010.( 

 Efficacy- Activated Processesّعمليات تفعيل الفعالية الذاتية 

أجريت كثري من الدراسات يف مجال العمليات األربع األساسية والتي من خاللها تؤثر معتقدات 

 ):A Bandura, 1994(ّالفعالية عىل فاعلية الفرد وهي كالتايل كام صاغها باندورا 

 Cognitive Processes  يةالعمليات املعرف  1-

ا، وتشكل معتقدات األفراد عن كفايتهم أنواع ًإن معظم األهداف واملنجزات تبدأ عادة أفكار

ّالتوقعات التي يبنونها ويبحثونها، فأولئك الذين يكون لديهم معتقدات عالية بالفعالية يتصورون قصة 

 حني يتصور الذين يشكون يف كفايتهم الفشل نجاح تزودهم بتعليامت ايجابية ودعم لألداء أو اإلنجاز، يف

ويركزون عىل كثري من األمور التي ميكن أن تسري بطريقة خاطئة غري موفقة، إنه من الصعب إنجاز الكثري 

 .يف الوقت الذي يسارع الفرد فيه معتقدات الشك الذايت يف قدراته
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  Motivational Processes العمليات الدافعية   2-

ًقدات الذاتية بالفعالية من وجهة نظر باندورا دورتلعب املعت ا يف تشكيل الدافعية الذاتية ًا أساسيّ

ّ حيث إن معتقدات الفعالية الذاتية تعمل كوسيط بني Self-Regulationللفرد، وقدرته عىل التوجيه الذايت 

 .أثر التعلم بالضبط الذايت واإلنجاز الدرايس

  Affective Processesالعمليات الوجدانية   3-

 للقلق ّتؤثر معتقدات الفعالية الذاتية عىل العمليات الوجدانية وتحديدا عىل مدى تعرض األفراد

والضغوط واالكتئاب، إن األفراد الذين يعتقدون يف كفايتهم الذاتية عىل اإلنجاز وعىل ضبط أسباب 

خرين ممن يحملون الضغوط والسيطرة عىل املواقف يخربون درجات أقل من الضغوط مقارنة باآل

معتقدات سلبية عن كفايتهم، حيث يخربون درجات عالية من القلق، وبالتايل يركنون إىل عيوبهم أو عدم 

قدرتهم عىل التكيف، ويرون أن مجاالت عديدة يف بيئتهم محفوفة باملخاطر ومييلون إىل تضخيم شدة 

لك النمط من التفكري املتسم بعدم املهددات املحتملة، ويقلقون من األشياء التي ميكن أن تحدث ذ

 .ّالفعالية

 Selection Processesعمليات االختيار   4-

ّيشري باندورا أن معتقدات الفعالية الذاتية تساهم يف تشكيل حياة األفراد من خالل تأثريها عىل 

جاوز قدراتهم عىل االنشطة التي يختارونها، كام أن األفراد عادة ما يتجنبون األنشطة التي يعتقدون أنها تت

التوافق، ومييلون يف املقابل إىل اختيار ومامرسة أنشطة يرون انهم قادرون عىل التعامل معها، هذا االختيار 

 .يؤثر بدرجة كبرية عىل اتجاه النمو الشخيص لديهم

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 الفصل الحادي عرش 

  نظرية التعلم التحليلية النفسية
Psychoanalytic Learning Theory 

 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

  أهداف العالج يف النظرية  

  خطوات العالج يف نظرية التعلم التحليلية النفسية 

  دور املرشد 

  سري العالج 

  مبادئ التعلم يف نظرية التعلم التحليلية النفسية 

  مفاهيم عملية التعلم يف نظرية التعلم التحليلية النفسية 

  ج يف نظرية التعلم التحليلية النفسيةأساليب العال 
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 الفصل الحادي عرش

  نظرية التعلم التحليلية النفسية

Psychoanalytic Learning Theory 

 

 

 : املقدمة

 الحديثة يف عىل أسلوب من األساليب -حسب دوالرد وميللر  -تقوم هذه النظرية عىل فكرة التعزيز 

 حيث تفرس لنا أهم عملية تحدث عند اإلنسان ،ظريات التعلم وتقوم عىل أساس من ن،العالج النفيس

ألن افرتاضاتها قامت عىل نتيجة اختبارات عملية ) املعملية(وتسمى هذه النظرية . وهي عملية التعلم

 .وتهدف إىل إحداث تغيري يف سلوك اإلنسان

يس التعزيز هو ن التعزيز ناشئ عن خفض الباعث ولأ أنها تعترب ؛وتختلف عن التعزيز لدى سكرن

 .الفكرة املحورية يف نظريتهام

 .وتعترب هذه النظرية محاولة لوضع قاعدة سيكولوجية عامة للسلوك اإلنساين

 : أهداف العالج يف النظرية

 . إعادة قدرة املسرتشد عىل استخدام قدراته العقلية العليا التي تعترب وسيلة مهمة لحل املشكالت -1 

 . طالقة ودون حدودأن يسمح للمسرتشد أن يتكلم ب -2 

ا عىل التمييز وحل ًالغاية املهمة هو إعادة الثقة للمسرتشد بنفسه وإطفاء مخاوفه مام يجعله قادر -3 

 .املشكالت

 : خطوات العالج يف نظرية التعلم التحليلية النفسية

ا للمثريات املؤدية لسلوكه ًا ومميزإن العملية العالجية تتم عندما يصبح الفرد مدركً

 ا باألسباب والعوامل التي أدت إىل استجابته والنفعاالتهً الستجاباته فيكون مراعيواملكونة
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 .غري السوية وعندها يكون سلوكه مضبوطا مع الواقع

 ومعنى ذلك أن العملية ،والعالج عملية متدرجة وبطيئة من املحاولة حتى يتحقق النجاح الكيل

 منها أ فيه االستجابات العصابية ويتم تعلم بدالًالعالجية أو العالج النفيس عبارة عن موقف تطف

ّاالستجابات الصحيحة تحت ظروف جديدة متكنه من ذلك ُ. 

ويرى كل من دوالرد وميللر أن املوقف العالجي يقدم الظروف الطبيعية للتعلم الجديد، ويؤدي 

 فينغمس ، املتصارعة كام تكشف عملية التحول والنقل عن طبيعة الدوافع،تداعي املعاين إىل كشف الكبت

 وتؤدي ،املسرتشد واملرشد يف عملية تسمية أو عنونة الدوافع والخربات والرصاعات التي كشف عنها العالج

 ،مثل هذه العنونة إىل إمكانية التمييز أو التفرقة بني الخربات واملواقف التي تبدو يف الظاهر متشابهة

 ).1981باترسون، ( املالئم يف املواقف املشابهة الجديدة  كام تؤدي إىل التعميم،لكنها يف الواقع مختلفة

 : دور املرشد

تقدم عملية التداعي الحر وعملية التحويل استجابات انفعالية مل يعرب عنها من قبل ذاتها مل تعنون 

 وحتى يصل املرشد لذلك علية أن ، واملرشد علية أن يساعد املسرتشد عىل عنونة هذه املشاعر،)تسمى(

ومالحظة مظاهر التحول حتى يصل ا من خالل املعلومات املتجمع من التداعي الحر ًملسرتشد جيديفهم ا

 استجابات لفضية جديدة أوسط الكلامت أو  وتنطوي عملية العنونة عىل تقديم.لدرجة فهم املسرتشد

 اللفظية  وميكن للمسرتشد اكتساب هذه االستجابات،العبارات بالرموز االنفعالية أو البيئة الصحيحة

 : الجديدة بثالث طرق

  أن يبتكر لنفسه وحدات لفظية جديدة تحت الضغط واإللزام الذي يؤدي إليه التداعي الحر وينطفئ

 .القلق املرتبط بهذه الوحدات نتيجة التسامح

 أن يدعم املرشد بعض االستجابات التي ترى أنها هامه من غري أن تضيف إىل أفكاره الخاطئة. 

 ـي يـحـددها املرـشـد بـشـد ـعـىل أن يـتـدرب املسرت التفـسـري والتوـضـيح كـعـض االـسـتجابات الـت

)Patterson, 1986 ( ومن خالل العالج تزداد قدرة التحدث مع نفسـه بطريقـة مناسـبة لضـبط

 ـنـه يعتـمـد ـعـىل العملـيـات املتوـسـطة للـفـرد أ فالـسـلوك ميـكـن أن ينـظـر إلـيـه ـعـىل ،ـسـلوكه
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 تتغري يف العالج أو اإلرشاد مع التعبري يف سلوكيات أخرى وإشاراته اللغوية واستجابات التي ميكن أن

)Steffire, 1972.( 

 :سري العالج

 ، النجاح الكيلالعالج عبارة عن عمليه بطيئة من املحاولة والخطأ أو املحاولة والنجاح الجزيئ حتى يحقق

ب أن ميارس املسرتشد وليك يحقق العالج النجاح يج. وال يعترب النجاح مكتمال ما مل يتبع القول العمل

ثر الرموز كجزء أالسلوك العالجي حيث يفرض املرشد عىل املسرتشد القيام ببعض االستجابات العملية عىل 

 الربط يجب أن يكافأ ويدعم ببطء ويف مراحل العالج األخرية ميكن تقويه عنارص ا وهذ،من خطة العالج

بيئية التي يعيش بها املسرتشد تعترب هامة لنجاح من الظروف ال. اإلقدام االحتاملية تحقيق إثارة جيدة

لذلك املرشدون يختارون الحاالت التي ، ن املكافآت يجب أن تحدث يف مواقف الحياة الواقعيةالعالج أل

والعالج محدد مبا ميكن فعله فهو ال يقدم للمسرتشد كل ما يتمناه ويجب أن . تكون ظروف حياتها أفضل

ه مع القيم األخالقية للمجتمع لكيل ال يؤدي إىل رصاع وسوء توافق اكربا تكون الحلول العالجية متفق

)Patterson, 1986.( 

 :مبادئ التعلم يف نظرية التعلم التحليلية النفسية

  :نأيرجع تأكيد دوالرد وميللر عىل أهمية مبادئ التعلم إىل اعتقادهام ب

 معظم السلوك متعلم. 

 السلوك مكتسب وليس فطرى.  

 هم ذلك البد أن يفهم اإلنسان املبادئ السيكولوجية الالزمة لتعلمه والظروف االجتامعية حتى يتم ف

  .التي يحدث التعلم يف ظلها

  ال يكفى أن نعرف املبادئ وحدها أو تلك الظروف ليك نتنبأ بالسلوك ولكن علينا أن نعرف املبادئ

  .والظروف معا

  االجتامعية املختلفة ظروف التعلم ورشوطهعلم النفس يصف مبادئ التعلم بينام تصف العلوم. 

 بان ال يعتقدان دوالرد وميللر بان السلوك الظاهر وحده هو املكتسب أو املتعلم ولكنهام يعتقدان 

 . مكتسبةًأيضاالعمليات املركبة واملعقدة 
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 :مفاهيم عملية التعلم يف نظرية التعلم التحليلية النفسية

 واالستجابة ة مفاهيم أساسية يف عملية التعلم وهى الدافع والدليليرى ميللر ودوالرد أن هناك أربع

 والتدعيم أو املكافأة

 الدليل: أوال

  والدليل يحدد لها هو مثري يوجه االستجابة التي يصدرها الكائن الحى، فالدافع يثري الفعل أو االستجابة

 . تصدر وأي االستجابات، وأين تصدر، وهو يحدد متى تصدر االستجابة،اتجاهها

 وقد يحدث التمييز عىل أساس ،ا عن غريهًهو الذي يجعل من املثري دليال اتصافه بصفة تجعله مميز 

 .صفة نوعية أو عىل أساس أمناطها

 قد يتخذ املثري معنى إذا ازدادت شدته. 

 االستجابة: ثانيا

مثال الجوع  ،هتصدر بواسطة الدافع واألدلة املاثلة والتي تستهدف خفض هذا الدافع أو التخلص من

حتى ميكن خفض الدافع بتناول ) استجابة(والبد أن يدخله ) دليل(دافع يدفع الفرد إىل رؤية مطعم 

  .الطعام

 وقد تكون االستجابة داخلية تستلزم التفكري ، يف نظرية ميللر ميكن أن تكون االستجابة ظاهرة

 .والتخطيط واالستدالل مام ينقص الدافع يف النهاية

 ابات أكرث فاعلية من استجابات اخرى يف خفض الدافعبعض االستج. 

 تختلف االستجابات من حيث احتامل صدورها بالنسبة للموقف معني. 

 ا من االستجابات يف وقت واحد تتفاوت من حيث احتامل حدوثهاًكل دليل يثري أو ينزع عدد. 

 التعزيز: ثالثا

 هالتعزيز عند دوالرد وميللر يساوى إنقاص الدافع أو خفض . 

 كل مثري يؤدى إىل إنقاص الدافع معزز. 

 قد يكون املعزز أوليا وقد يكون املعزز ثانويا. 
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 وإذا . إذا أدى دليل إىل استجابة وأدت االستجابة إىل التعزيز فان اقرتان الدليل باالستجابة سيقوى

 تكررت هذه العملية فإننا نستطيع أن نقول أن الكائن قد اكتسب عادة قوية 

 ن يحصل عىل يشءأا وًن يعمل شيئأا وًم الفرد ينبغي أن يريد شيئا ويالحظ شيئليك يتعل. 

 الدوافع: رابعا

 هناك نوعان من الدوافع

 .الدوافع األولية وهى التي تتحدد بيولوجيا -1 

 .الدوافع الثانوية وهى دوافع مكتسبة تتحدد ثقافيا -2 

 سلوك اإلنساين املتوافق وغري املتوافقمن الدوافع الثانوية الهامة الخوف وأهميته واضحة بالنسبة لل. 

 ن هذا يؤدى إىل التعزيزأالخوف يف تجربة ميللر أصبح يف ذاته دافعا ميكن إنقاصه و. 

 تنتج عن خربات يعتقد دوالرد وميللر أن املخاوف املرضية والقلق واستجابات الخوف غري العقالنية األخرى 

 .مشابهة عىل املستوى اإلنساين

 : يف نظرية التعلم التحليلية النفسيةأساليب العالج 

 أسلوب التسامح أو السامح: أوال

لعل الجديد يف املوقف العالجي من وجهة نظر املسرتشد ينحرص يف األسلوب التسامحي الذي 

يتصف به هذا املوقف حيث يشعر أنه يأخذ الفرصة الكاملة يف الحديث والتعبري عن الذات، ويستقبل 

 واالهتامم ويكون املرشد كالصديق وبهذا التسامح وعدم توجيه النقد أو إصدار املرشد حديثه بالتقبل

 الذين يتعامل معهم املسرتشد، اآلخرينالحكم يستطيع املرشد أن يضع نفسه يف صورة مختلفة عن صور 

أي يتكلم بحرية مع تحفظات عىل األفعال التي يقوم بها (والتسامح يكون يف األفكار وليس يف األفعال 

 ).ملسرتشد أثناء فرتة العالجا

 التداعي الحر: ثانيا

إن القاعدة األساسية يف التداعي الحر هي أن يتحدث من غري كف أو تحفظ فهو يرصح بكل ما 

 .يخطر يف باله يف الحال دون تحفظات
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استخدام القوة ضد قوة الخوف العصايب ومن غري فعل ذلك فإن املسرتشد : والقاعدة الثانية هي

ًجامدا ثابتا عىل عادته العصابية ولن يستطيع أن يستفيد من االستخدام املتحرر لعقلهسيبقى  ويبدأ . ً

املسرتشد باملوضوعات القليلة األهمية أو األقل إثارة للقلق وبعد أن ينطفئ القلق نتيجة الستجابات 

يع املرشد االستفادة  من املمكن االنتقال إىل موضوعات أكرث أهمية، وهكذا يستطفإنهاملرشد واتجاهاته 

 .من زالت وهفوات اللسان عند املسرتشد

 تعزيز الكالم والتعبري عن املخاوف : ثالثا

يجب مكافأة املسرتشد عىل الكالم وهو خائف وقلق لتعزيز وتشجيع الكالم وملساعدة املسرتشد عىل 

ىل الكالم بطرق متنوعة منها االستمرار واملواصلة يف معالجة الكبت، ويستطيع املرشد أن يكافئ املسرتشد ع

اإلصغاء إلية واالنتباه الكامل لكل ما يقول، وإعطاءه الحرية املطلقة يف الكالم والتقبل لكل ما يقول 

وتجنب الحكم عليه ونقده أو اتهامه، وتوجيه بعض العبارات الدالة عىل التعاطف ولكن مع االقتصاد يف 

 .إمنا ينبغي أن يتكلم مبوضوعية علميةالتعبري وأال يقطع سؤاًال عىل املسرتشد، و

 : التعامل مع ظاهرة التحول أو النقل: رابعا

قد تزود عملية التحويل أو النقل املرشد مبعلومات غري مبارشة عن املسرتشد باإلضافة إىل ما تم 

حب وعندما يجد املسرتشد أن املرشد يعامله يف جو التسامح و. الحصول عليه خالل عملية التداعي الحر

ُ ولن يسقطها اآلخرين فإن املسرتشد ال يستطيع أن يعمم مشاعر الغضب والكره عىل ؛املساعدة والتقبل

ُعليهم حيث إنه يجد أشخاصا آخرين يقبلونه وال يخيفونه ويحبون مساعدته األمر الذي يخفف من  ً

 ).1981باترسون،  (ًأيضامقاومته ورفضه للعالج ويخفف من قلقه 
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 الفصل الثاين عرش

  أساليب اإلرشاد النفيس املخترص

Brief Counseling 

 

 

 :املقدمة

يبدو أن عرص الرسعة الذي نعيش فيه قد أثر يف ميدان اإلرشاد النفيس فقد اتجه بعض العلامء إىل 

اإلرشاد املخترص مصطلحات ا وأطلق عىل بحث ودراسة أساليب متطورة يف اإلرشاد املخترص ومدى فعاليته

 .  املكثفاإلرشاد، اإلرشاد املصغر، اإلرشاد قصري األمد: عديدة أشيعها

ويرى بعض كبار العاملني يف ميدان اإلرشاد النفيس إن أي مرشد أو أي طالب يدرس اإلرشاد البد أن 

 هو ألني إيفي الذي بدأ رحلته مع وأشهر رواد اإلرشاد املخترص. يدرس اإلرشاد املخترص وطرقه وتطبيقاته

اإلرشاد املخترص يف أواخر الستينات حني اشرتك يف جامعة مواجهة عىل طريقة كارل روجرز ووجدها خربة 

 وبدأ التدريب املخترص مع جامعة يف جامعة ،سارة ومفيدة وجديرة باالهتامم وأنها جامعة تدريب

 . كولورادر األمريكية

م حركة اإلرشاد املخترص بأنها حركة نشطة مليئة بالتغريات 1987 ووصف ستيفني ويرناش عام

ا لدى ً خاصة وأن اإلرشاد املخترص يلقى ترحيب،املتالحقة ووجه الدعوة إىل مزيد من التطوير والتحديث

 . األخصائيني النفسيني العالجيني واألطباء النفسيني

 بالكامل ولكنها مبثابة إعادة اكتشاف ويالحظ أن حركة اإلرشاد أو التدريب املخترص ليست جديدة

وإعادة تنظيم ملا تم التوصل إليه يف تراث علم النفس بصفة عامة واإلرشاد النفيس بصفة خاصة ووضعه 

 ).2000زهران، (تحت املظلة النفس تربوية 
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 :تعريف اإلرشاد املخترص

 ويستغرق ،املهمكز عىل اإلرشاد املخترص هو نوع من أنواع اإلرشاد املكثف خالل بضع جلسات ير

 فائدة إرشادية يف أقل وقت  ويهدف إىل حصول املسرتشد عىل أكرب،ًوقتا أطول من طرق اإلرشاد األخرى

ممكن، ويقترص عىل حل املشكالت التي يساعد حلها يف التوافق الشخيص املبارش وعن طريق تسهيل 

الفسفوس، (ددهم ويقل عدد األخصائيني  حيث يزداد ع،وتقديم اإلرشاد ألكرب عدد ممكن من املسرتشدين

2006.( 

 :اإلرشاد املخترص والشامل

بشكل عميل أي كل "دعا الزاروس السلوكيني إىل عمل معالجة قصرية األمد وشاملة، وأكد عىل أن 

، ليكون العالج قصري "معالج ميكن أن يكون مخترص، لكن هل ميكن أن يكون فعال ويحقق نتائج قوية؟

 :عال بنفس الوقت عىل املرشدين أن يختربون مثانية قضايااألمد وشامل وف

 .املشاعر املتضاربة أو املتناقضة -1 

 .السلوك املضطرب -2 

 .التشويهات -3 

 .نقص املعلومات -4 

 .الضغوط الشخصية واملتطلبات التكيفية -5 

 .الضغوط الخارجية وأثرها عىل الشخصية الحالية -6 

 .الخربات املؤملة الحادة -7 

 .(Cormer, 2001)الخلل البيولوجي  -8 

 :مفاهيم اإلرشاد املخترص

 : وهي خمسة مفاهيم أساسية يقوم عليها اإلرشاد املخترصKottlor (1997(يقدم كوتتلور 

 يف اإلرشاد املخترص حول الرتكيز عىل ما ميكن تحقيقه وفًقا ملعطيات املفهوم األولأن يتمحور  -1 

سؤولية توجيه املسرتشد نحو ما وعىل هذا فاملامرس تقع عليه م. شخصية العميل والبيئة املحيطة

 . ميكن تحقيقه والنجاح فيه بدًال من ما ال ميكن تحقيقه والفشل فيه
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 "Problem talk" حديث الحل بدًال من "Solution talk"ويشري أنصار هذا العالج إىل ذلك مبقولة 

 . إليهومعنى ذلك أن عملية العالج يجب أن توجه نحو الحل وكيفية الوصول. حديث املشكلة

هي األوقات التي ال تظهر فيها ( يدور حول التأكيد عىل أن كل مشكلة لها استثناءات املفهوم الثاين -2 

ويرى مؤسيس هذا النوع . ميكن تحويلها والتعامل معها عىل أنها حلول ممكنة للمشكلة) املشكلة

مة لهم عىل الدوام ًمن اإلرشاد أن املسرتشدين يعتقدون خطأ أن املشكالت التي يعانون منها مالز

واملشكلة . ًبينام يف الواقع تأثري املشكلة ال يستمر قويا طوال الوقت بل إنه قد يتالىش ثم يعاود

تكمن يف أن املسرتشدين ال يالحظون تاليش املشكلة من حياتهم بالقدر الذي يشعرون بتأثريها متى 

وة األوىل نحو الوصول إىل الحلول من هنا فمالحظة املامرس لتلك االستثناءات يعترب الخط. عاودت

 .املمكنة ملساعدة املسرتشد وتقديم عملية املساعدة

 مبعنى أن "Snow ball" الذي يرتكز عليه اإلرشاد املخترص يقوم عىل فكرة كرة الثلج املفهوم الثالث -3 

افق النفيس التغيري البسيط يف حياة املسرتشد يؤدي إىل نجاح أكرب وصوًال إىل الهدف النهايئ وهو التو

 . واالجتامعي

 للمرشد الطاليب  الطالب الذي يعاين من التأخر الدرايس نتيجة ألنه يكره مادة الرياضيات ال ميكن:مثال

أن يحقق الهدف النهايئ وهو هنا التفوق الدرايس ما مل يسعى يف البداية إىل إحداث بعض التغيريات 

 عىل تشجيع الطالب أمام زمالءه، إعطاءه حث مدرس الرياضيات: البسيطة يف حياة الطالب مثل

ًدروسا خصوصية يف أوقات الفراغ بني الحصص الدراسية، إدماج الطالب يف مجموعة صغرية مع 

مثل هذه التغيريات الصغرية تؤدي إىل تغيري أكرب يف . بعض الطالب املتفوقني يف مادة الرياضيات

 .حياة الطالب

يستطيع استخدامها ) Strengths(رتاف بأن لكل مسرتشد قدرات  يدور حول أهمية االعاملفهوم الرابع -4 

ًيعطي اهتامما كبريا نحو  وعىل هذا يجب عىل املامرس أن. للتغلب عىل ما يواجهه من صعوبات ً

إن الرتكيز عىل القدرات يزيد من  .اكتشاف قدرات العميل وتجنب الرتكيز عىل مواطن الضعف فيه

 روحه املعنوية ويكرب األمل والتفاؤل داخله  االعتامد عليها فرتتفعثقة العميل بنفسه ومن قدرته عىل

ًويصبح متطلعا للمستقبل ومتخلصا من آثار املايض ً. 
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 بدًال من Positive goalsيدور هذا املفهوم حول رضورة صياغة أهداف املسرتشد بصورة إيجابية  -5 

ً ألن هناك فرقا شاسعا Negative goalsصياغتها بصورة سلبية  بني النظر إىل نصف الكوب امليلء باملاء ً

إن الطريقة التي ينظر بها اإلنسان إىل األشياء هي . وبني النظر إىل نصف الكوب الفارغ من املاء

 .التي توجه إمكاناته وقدراته وهي مبثابة الوقود الذي يتزود منه اإلنسان بالطاقة

 أهدافه بطريقة إيجابية من خالل سؤاله ومن هنا كان عىل املامرس أن يساعد املسرتشد عىل صياغة

وهذا ألن املسرتشدين يكتسبون القوة من خالل إنجاز األهداف التي . عام يود فعله وليس ما ال يود فعله

 وضعوها لحل مشكالتهم التي يواجهونها

 :مبادئ اإلرشاد املخترص

 لن تبقى عسرية طوال الوقت يعتمد اإلرشاد املخترص عىل مقولة أن التغيري ممكن دامئًا وأن املشكلة

فلذلك يكون مهام املرشد املدريس مساعدة املسرتشد "حتى لو كانت تبدو للفرد عىل أنها ثابتة يف وضعها 

ّعىل تحديد األوقات التي تكون فيها املشكلة أقل عرسا، ويعتمد هذا األسلوب البن اء عىل النقاط اإليجابية ً

ل هذه العملية يتم تعزيز الثقة بالذات واحرتامها وتزويد الفرد لدى الفرد من أجل تحقيق النجاح، وخال

مبهارات حل املشكالت، يركز هذا األسلوب عىل املستقبل وما يراد تحقيقه ويشجع األفراد عىل االعتقاد بأن 

ًممكن، ويتم الرتكيز عىل الحديث عن إيجاد الحلول عوضا من الغوص يف ماهية أسباب التغري نحو األفضل 

 .اكلاملش

 : عملية اإلرشاد املخترص

 التطبيق، ويرتاوح عدد ، التعلم،التشخيص: تشتمل عملية اإلرشاد املخترص يف صورتها املبسطة عىل

 دقيقة واملدة بني كل 45 جلسات كل جلسة ال يزيد زمنها عن 8-6جلسات عملية اإلرشاد املخترص بني 

 . جلستني ال تزيد عن أسبوع

 اإلعداد للعملية : أوال

 أول إجراءات عملية اإلرشاد املخترص هي اإلعداد لها وأول خطوات اإلعـداد لهـا اسـتعداد

  والبد من إعداد املرشد وتدريبـه عـىل مهـارات وفنيـات اإلرشـاد املخـترص ويف نفـس ،املرشد
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 اًأيض ومن الرضوري ،ا إلجراء عملية اإلرشاد املخترص مع املسرتشدينًالوقت يجب أن يكون املرشد مستعد

إعداد املسرتشد لطريقه اإلرشاد املخترص مع توافر اهتاممه وقبوله لها وإقباله عليها وتأكيد دوره 

ومسؤوليته فيها والبد من إعداد ظروف العملية ومتطلباتها مثل املكان املناسب والوقت الكايف وتوفري 

 )2000زهران، (الوسائل املطلوبة إلمتام العملية بنجاح 

 اإلرشادية العالقة : ثانيا

 عىل أهمية العالقات البينشخصية يف عملية اإلرشاد بصفة عامة وعملية 1985يؤكد روبرت إليوت 

تطلب اإلرشاد املخترص مهارات خاصة من جانب املرشد يف إقامة العالقة ي و،اإلرشاد املخترص بصفة خاصة

 ،مه للمهارة التي يتدرب عليها فعليه أن يظهر االهتامم الشخيص باملرشد وتعل،اإلرشادية مع املسرتشد

ويظهر ذلك من خالل مناخ مناسب مييزه اتجاه صادق دافئ ودود حيث يتقبل كل مشاعر املسرتشد 

وأفكاره وكأنها عادية لتشجيعه عىل اإلفضاء ويشعره أنه وجد من يفهمه ويلمس مشكلته ويساعده عىل 

 ملشكلة ويبحث عن املساعدة لتحقيق فهم  وينظر املرشد إىل املسرتشد عىل أنه شخص عادي تعرض.حلها

 ومن املهم أن يكون سلوك املدرب مبثابة منوذج للمهارات التي .أكرث ومهارة أكرث ليك يعيش حياة أفضل

 وتتضح أهمية العالقة اإلرشادية من تأكيد أهميتها كمنبئ بنتائج عملية اإلرشاد .يدرب املسرتشد عليها

 أن يكون دور املسرتشد إيجابيا ومتجاوبا ومنغمسا يف عملية اإلرشاد وخاصة كام يقيمها املسرتشد ويجب

 ).1993مالينكروت، (

 املقابلة اإلرشادية : ثالثا

وهي مقابلة تجمع بني املقابلة املقننة بأسئلة واستبيان للحصول عىل معلومات مطلوبة لعملية 

فكار املسرتشد للحصول عىل معلومات اإلرشاد املخترص وبني املقابلة الحرة حيث ترتك الحرية لتداعي أ

 وعىل املرشد بسبب اختصار زمن اإلرشاد ،يريد هو رسدها وتوجه أسئلة حرة تلقائية حسب واقع الجلسة

ا يف تقييم نقاط قوة ونقاط ضعف املسرتشد وأن يكون إيجابيا يف حفز املسرتشد ًأن يكون رسيعا نسبي

 يف ضوء خربات ؛ الكالم والكشف عن مشكلته وعن أسبابهاوتشجيعه يف الوقت املناسب عىل االسرتسال يف

ا يف تقديم ً وعىل املرشد أن يكون نشط، ويستخدم لتحقيق ذلك اإليحاءات اللفظية والحركية،حياته هو

 ) 1968 ،إيفي(الخدمة اإلرشادية التي تركز عىل أهم بؤرة تهم املسرتشد يف حياته 
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 الجلسة اإلرشادية : رابعا

 ولذلك يجب أن تتوفر يف هذه الجلسات كل ،ا من الجلساتًا محدودًشاد املخترص عدديستغرق اإلر

االستعداد للمساعدة، : ّمقومات الفعالية والنجاح التي تتسم بها جلسة اإلرشاد النفيس التقليدي مثل

  : وهناك العديد من الخصائص الرضورية يف الجلسة اإلرشادية مثل. واأللفة

 ويتضمن ذلك االستامع إىل املتكلم واإلصغاء له واالنتباه إىل ما يقوله وإىل سلوكه : اإلنصات واالنتباه

ا عن التقبل املتبادل املبني عىل الثقة ًبصفه عامة وهذا يقيض النظرة الفاحصة والتتبع البرصي تعبري

 . ويالحظ أن الصمت يف حالة اإلصغاء واالنتباه يعترب مبثابة اتصال غري لفظي

 ويتضمن املكاشفة والتعبري عن املشاعر واالنفعاالت وعدم تغليف الذات: اتالكشف عن الذ . 

 لنجاح عملية والحقائق واملقرتحات الالزمة لتعلم املهارات الرضورية: الحصول عىل املعلومات واملعارف 

 . اإلرشاد

 فعايلحيث يقرب املرشد املسرتشد من الواقع حتى يتفاعل معه ويتجنب االضطراب االن: الواقعية . 

 حيث يواجه املسرتشد ذاته ومشكالته: املواجهة . 

 حيث يتقبل املرشد سلبيات املسرتشد ويتقبل املسرتشد إرشادات املرشد: التقبل . 

 حيث يؤكد املرشد ويحرتم فردية املسرتشد يف الشعور مبشكلته والتعبري عنها: األصالة. 

 طلوبةحيث يقدم التعزيز فور تحقيق االستجابة امل: الفورية. 

 حيث يؤكد املرشد للمسرتشد أنه ليس الوحيد الذي يعاين من مثل :النظرة اإليجابية ملشكلة املسرتشد

 . مشكلته وأن لها حلوال متاحة بقدر إرادته وجهده لحلها

 ا ًا عقليـًويتم عندما تتجمع املعلومـات الكافيـة وعنـدما يصـبح املسرتشـد مسـتعد: التفسري

تقبله وتحمله ويصاغ التفسري بدقة وصدق وأمانة ويكـون مبسـطا ا للمشاركة فيه وًوانفعالي

وواضحا ومقنعا ويف مستوى فهم املسرتشد ويف حدود خرباته ويتضمن تعليقات مركزة عـىل 

ـاء   املـشـكلة ويـقـدم يف اللحـظـة النفـسـية األمـثـل حـتـى يـسـتخدمه املسرتـشـد اـسـتخداما بـن

 



 295أساليب اإلرشاد النفيس املخترص : الفصل الثاين عرش
 

 االجتامعي واملشاعر السلوك والعالقة اإلرشادية والتفاعلويتناول التفسري املعلومات واألسباب واألعراض و

 ).1974،إيفي(واألفكار واالتجاهات 

 : محاور الرتكيز يف جلسات اإلرشاد املخترص

 : م ستة محاور للرتكيز يف جلسات اإلرشاد املخترص وهي1978يحدد ألني إيفي وجريي أوثري 

املساعدة حيث يقود املرشد عملية اإلرشاد ويكون الذي يقدم : اإلرشاد املخترص املمركز حول املرشد -1 

العبء األكرب عليه ويركز عىل الجوانب العقلية لدى املسرتشد ويعتمد املسرتشد عىل املرشد يف 

 . التوصل إىل حل املشكلة

الذي يتلقى املساعدة حيث يركز عىل اإلطار املرجعي : اإلرشاد املخترص املمركز حول املسرتشد -2 

شد والذي يتمثل يف الجانب املعريف والجانب الوجداين والجانب املهاري وكيف الداخيل للمسرت

 . يتصور املسرتشد مشكلته

يهمهم أمر املسرتشد عندما يوجد يف األرسة أو يف : اإلرشاد املخترص املمركز حول أفراد آخرين -3 

 . املدرسة أفراد يهمهم أمر املسرتشد أو لهم صلة مبشكلته

 . حيث يجمع بني املحورين األول والثاين: ركز حول املرشد واملسرتشداإلرشاد املخترص املم -4 

 ومهارات مثل الدراسة واالمتحان ومهارات الدراسة: اإلرشاد املخترص املمركز حول موضوع محدد -5 

 . االمتحان لعالج املشكالت الراهنة

ية للفرد وللمشكلة حيث يعتمد عىل النظرة الثقاف: اإلرشاد املخترص املمركز حول الثقافة والبيئة -6 

 . والعوامل البيئية املرتبطة بها واملؤثرة فيها

 تحديد األهداف : خامسا

يجب أن يتم تحديد أهداف عملية اإلرشاد املخترص وذلك يف ضوء حاجة املسرتشد إىل املساعدة يف 

يبه عىل ا وبحيث يكون الرتكيز عىل املسرتشد وعىل مشكلته ويتم تدرًا مبارشًحل مشكلة محددة تحديد

 ) 2000زهران، (املهارات املطلوبة يف أقرص وقت ممكن 

يهدف اإلرشاد املخترص إىل حصول املسرتشد عىل أكرب فائدة إرشادية يف كل وقت ويقترص 

 عىل حل املشكالت التي يساعد حلها يف التوافق النفيس الشخيص املبارش عن طريق تيسري 
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ين وأقل عدد من األخصائيني، حيث يقوم املرشد بتوضيح اإلرشاد والعالج ألكرب عدد من املسرتشد

املشكالت وكشف دفاعات املسرتشد وطرق حل املشكالت ومساعدة املسرتشد حتى متر األزمة التي تعرتض 

 ).2004سفيان، (حياته اآلن، ويعلمه كيف يحل مشكالته مستقًال مستقبًال 

 : استخدامات برامج اإلرشاد املخترص

 : إلرشاد املخترص يف تستخدم برامج ا

 حيث ييرس التدريب املخترص خربة يتعلم فيها الفرد املهارات : املامرسة اآلمنة ملهارات اإلرشاد

 . وميارسها

 ويكون هذا من خالل وضع الفرد يف خربة مبسطة وواضحة يندمج فيها : تعلم الخربة ملهارات محددة

 . اندماجا حقيقيا نشطا

 ة يف إرشاد الصحة النفسيةتقديم مناذج اسرتاتيجية مخترص . 

 حل املشكالت املؤقتة التي تعرتض املسرتشدين وتعوق أدائهم وتقلقهم . 

 التدخل املبكر للتعامل مع مشكالت الشباب الجانح . 

  املساندة عند األزمات النفسية حيث يركز عىل مواجهة املشكلة األساسية لألزمة النفسية واالنفعاالت

 . ألزمةاملرتبطة بها حتى متر ا

  حاالت املسرتشدين املعرضني للخطر وحاالت الطالب املعرضني للفشل وجعلهم أكرث قدرة عىل تحقيق

 . األهداف الشخصية واألكادميية

 للتغلب عىل صدمة العدوان الجنيس: حاالت سوء املعاملة الجنسية . 

 لمسرتشد حتى يتم ا لًا مبارشًا أو يكون هناك تهديدًحيث يكون االضطراب حاد: حاالت األزمات

 . السيطرة عىل املوقف يف الوقت املناسب

 حاالت الطوارئ عند اكتشاف أمراض خطرية. 

 الذي ال يعرتف مبشكالته وال يتعاون حيث يتم الرتكيز عىل بناء التعاون : حاالت املسرتشد الصعب

ادالت والرتكيز عىل وإلقاء الضوء عىل الخربات غري املوفقة يف اإلرشاد أو العالج السابق وتجنب املج

 . املكاسب وتوفري املساندة
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 حاالت إصالح املسجونني املطلق رساحهم واملودعني يف إصالحيات . 

 2000زهران،(. وكهم وذلك بتعليمهم السلوك السويحاالت الطالب املعاقني سلوكيا بهدف ضبط سل ( 

 :خطوات اإلرشاد املخترص

 ). املسرتشد وكرس الجمودبهدف التعرف عىل (ًالحديث بعيدا عن املشكلة -1 

 . يف الفرتة ما بني تحديد املوعد واالجتامع الفعيلالتغريات املالحظة -2 

، حيث يتم استكشاف النتائج املرجوة من جلسات اإلرشاد أفضل اآلمال املرجوة من الجلسة -3 

 .ًوتوضيح األهداف ووضعها معا وتقييم مدى وجود الدافعية والرغبة يف العمل لدى املسرتشد

حيث يطلب املرشد من املسرتشد أن يتصور كيف سيبدو مستقبله بدون : املفضل/ ستقبل املرجوامل -4 

ًاملشكلة، إذ ذلك ميد املسرتشد أكرث وعيا بالتغريات البسيطة التي تطرأ عىل حياته مام يزيد من 

 .دافعيته نحو تحقيق الهدف

ًاملشكلة أقل عرسا وأيضا أن يالحظ يساعد املرشد أن يالحظ األوقات التي تكون فيها : االستثناءات -5  ً

متى ال تحدث هذه املشكلة، إذ ذلك يساعد املرشد عىل استكشاف سلوكيات املسرتشد التي تساهم 

 .يف إيجاد مثل هذه األوقات

عندما يفشل املرشد يف التعرف عىل األوقات الخالية من املشاكل، يلجأ إىل : التعايش مع املشكلة -6 

التي تظهر مراكز القوة الكامنة لدى املسرتشد بحيث يدرك املسرتشد أن استخدام أسئلة التعايش 

مجرد قدرته عىل التعايش مع املشكلة حتى اآلن هي مهارة بحد ذاتها، وميكن بناء هذه القوى عرب 

الجلسات ليتمكن املسرتشد من إيجاد أوقات خالية من املشكلة، وإذا مل يدرك املسرتشد مثل هذه 

 .رشد إىل استخدام فنية أخرىاألوقات، يلجأ امل

 من أجل مالحظة التحسن يف التعامل مع املشكلة، يطلب ًجدااملقاييس مفيدة : املقاييس -7 

حيث ) 10(إىل ) 0(املرشد من املسرتشد أن يقوم بتحديد موقعه الحايل عىل مقياس من 

 وثهو تحقيق حد) 10(هو أسوأ ما ميكن أن تكون عليه املشكلة، والرقم ) 0(أن رقم 
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املعجزة أو اختفاء املشكلة، ثم يطل باملرشد منه أن يحدد املكان الذي يرغب يف الوصول إليه، وأن 

يتخيل الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الوصول للهدف من املقاييس وهو مساعدة املسرتشد 

 .عىل إدراك مراكز قوته والعمل مبوجبها من أجل إحراز التقدم

يساعد املرشد املسرتشد أن يعطي تغذية راجعة إيجابية عن نفسه بنفسه : عةتقديم التغذية الراج -8 

من أجل مساعدته عىل اإلحساس بعنارص القوة لديه، وقد أثبت العالج املخترص فعاليته يف التفاعل 

مع مشاكل املتزوجني، ويف اإلرشاد الروحي، ويف إرشاد حاالت العنف ضد املرأة وحاالت أخرى 

 .(www.dual.diagnosis.org)عديدة 

 : م النموذج األسايس لإلرشاد املخترص يف اإلجراءات اآلتية1978ويلخص ألني إيفي وجريي أوثري 

 دقيقة ميكن أن تسجل عىل رشيط فيديو وفيها يشجع املرشد 15-5مخترصة، ملدة : مقابلة أساسية 

 . ره املرجعي الداخيلاملسرتشد عىل تحديد مشكلته وأسبابها يف ضوء خربات حياته ومن واقع إطا

 حيث تعد مناذج مبسطة للمهارات الرئيسية املطلوب التدرب عليها وتعلمها : التدريب وتعلم الخربة

 .  متخصص كنموذج عميل لكل مهارة عىل حدةأستاذيقدمها املرشد أو خبري ماهر أو 

 ويشاهد يط فيديو آخرحيث يتم إعادة إجراء املقابلة وميكن أن يتم تسجيلها عىل رش: إعادة املقابلة 

املسرتشد هذا الرشيط مع املرشد وهنا تتاح فرصة مالحظة الذات ومواجهتها واالستفادة من التغذية 

 .) 1990، ألني إيفي(املرتدة 

 : أساليب اإلرشاد املخترص

 الترصيف االنفعايل: الأو

مة حديثة مثل يستخدم أسلوب الترصيف االنفعايل بنجاح يف الحاالت التي تسببها مواقف صاد

الحرب والحريق وإذا مل ترصف مثل هذه املواقف فقد تتطور إىل أعصاب، كام يركز هذا األسلوب عىل 

  .إتاحة الفرصة للمسرتشد حيث يحدث التنفيس والتفريغ االنفعايل

   :ويهدف أسلوب الترصيف االنفعايل عىل النحو التايل
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 عايلتهيئة جو إرشادي مناسب لعملية الترصيف االنف.  

  تفريغ االنفعاالت وترصيف شحناتها النفسية عن طريق التعبري اللفظي حيث يستخدم املرشد وسائل

  .متنوعة مثل طرح األسئلة والتداعي الحر وغريها

 مساعدة املسرتشد عىل التحدث عن مشكالته بكل حرية وبدون عوائق.  

 بة ومخاوف وحيل دفاعية لديه تعريف املسرتشد عن ما تسفر عنه هذه العملية من أفكار مضطر

 .وتفسري ما يتم إخراجه

 الرشح والتفسري: ًثانيا

ً اجتامعيا يقوم أسلوب الرشح والتفسري عىل مبادئ أساسية منها أن السلوك االنفعايل غري املقبول 

يجب أن يعدل عن طريق الفهم والبصرية برشحه وتفسريه كذلك فإن عملية رشح وتفسري السلوك 

  .ًجعل الفرد أكرث وعيا بتوتراته االنفعالية ورصاعاته وتؤدي إىل االستقرار والضبط االنفعايلاالنفعايل ت

ويهدف أسلوب الرشح والتفسري إىل إحداث تغري يف بناء شخصية املسرتشد وإىل تحقيق التوافق 

  .ويشرتط لتحقيق ذلك أن يكون لدى املسرتشد دافعية قوية لتحقيق ذلك

التفسري عىل إقامة عالقة إرشادية جيدة بني املرشد واملسرتشد وإىل جمع ويسري أسلوب الرشح و

 ثم يتم رشح ،املعلومات املفصلة الالزمة لعملية اإلرشاد وخاصة األغراض واألسباب وظروف حياة املسرتشد

 حيث يكون ،وتفسري األسباب واألعراض للمسرتشد يف ضوء واقع حياته والظروف التي أدت إىل مشكالته

ح والتفسري يف ضوء معلومات املسرتشد وبعد معرفة ما لديه من رشح وتفسري، ويكون يف ألفاظ الرش

مختارة ودقيقة وواضحة ومؤثرة بطريقة يفهمها املسرتشد ويشارك فيها حيث يفهم املسرتشد خرباته 

يصبح  ولذلك .االنفعالية ورصاعاته ومشكالته ويعرتف بها ويتقبلها ويترصف فيها ويعمل عىل حلها

املسرتشد أكرث بصرية مبشكالته وحيله الدفاعية ورصاعاته االنفعالية وتصبح شخصيته أكرث توافًقا وتتحسن 

 .صحته النفسية

 اإلقناع املنطقي: ًثالثا

يهدف هذا األسلوب إىل تحديد أسباب السلوك املضطرب من أفكار ومعتقدات غري منطقية 

  .سرتشد إىل التفكري الواقعيوالتخلص منها باإلقناع املنطقي وإعادة امل
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ويقوم أسلوب اإلقناع املنطقي عىل أساس أن السلوك املضطرب سببه يف كثري من األحيان خربات 

ًمثرية صادمة تؤدي إىل تكوين معتقدات غري منطقية وأفكار خاطئة وأحيانا أفكار خرافية حيث يقنع الفرد 

ها دون خلفية واعية فتؤدي إىل فهم خاطئ أو قرص نفسه بهذه األفكار يف شكل حوار مع النفس ويعتنق

  .نظر وجمود فكري

ويسري أسلوب اإلقناع املنطقي عىل دراسة املعتقدات واألفكار غري املنطقية والخاطئة والخرافية لدى 

 التي تكونت ،املسرتشد وإلقاء الضوء عىل نظام املعتقدات الذي يتضمن األفكار غري املعقولة لدى املسرتشد

ًاالنفعالية اضطرابا سلوكيا وكانت نتيجتها ،جة مروره بالخربة املثرية أو الصادمةنتي  حيث يتبع ذلك تغيري ،ً

 ومن ثم دراسة خربة املسرتشد ، باإلقناع املنطقي للمسرتشداملعتقدات واألفكار غري املنطقية ويصححها

 املسرتشد ألفكار ومعتقدات  ومن ثم تبني، وذلك ضمن دراسة الحالة بشكل عام،وظروفها ومالبساتها

 .جديدة منطقية ومعقولة وفلسفة جديدة للحياة أساسها السلوك السوي املتوافق مع الواقع

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث عرش

 اإلرشاد املتمركز حول الحل
Therapy The solution-focused 

 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

  

  دالعالقة بني املرشد املدريس واملسرتش 

  تكنيكات مهمة يف اإلرشاد املركز حول الحل   
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 الفصل الثالث عرش

  اإلرشاد املتمركز حول الحل

Therapy The solution-focused  

 

 

 : مقدمة

 إىل أوائل يعترب هذا األسلوب اإلرشادي من أحدث األساليب اإلرشادية املخترصة، إذ تعود نشأته

م األمرييك رئيس مركز ِ العالSteve de Shazerعرشين عىل يد مؤسسه ستفدي شازر الثامنينات من القرن ال

وعىل الرغم من حداثة النشأة فإن تطبيقاته . العالج األرسي مبدينة ميلوايك بوالية ويسكنس األمريكية

جتامعية العملية وإسهامات الباحثني حول التقنيات التي يقدمها ومدى مالمئتها يف التعامل مع الفئات اال

 ).Murphy ،1997(املختلفة تعترب دليًال عىل انتشاره 

وعىل خالف األساليب اإلرشادية األخرى، فإن هذا األسلوب اإلرشادي ال يستغرق يف البحث عن 

األعراض املرضية وال عن العوامل التي ساهمت يف نشأتها بقدر ما يتوجه مبارشة إىل الحلول التي تساهم 

 إرشاد موجه ومبارش فإنهومن هنا . لة أو التخفيف من حدتها أو التكيف مع إفرازاتهايف القضاء عىل املشك

نحو الهدف النهايئ الذي يسعى له املسرتشد وهو الوصول إىل التوافق النفيس واالجتامعي مع الذات ومع 

 .البيئة املحيطة

 :  املخترص العالجوميكن اإلشارة إىل بعض العوامل التي ساهمت يف نشأة وتطور وشيوع استخدام

 .قلة عدد املختصني يف مجال مهن املساعدة اإلنسانية وعدم توفر الخربة الكافية لدى البعض منهم -1 

 اإلنسانية ازدياد حجم ونوعية املشكالت اإلنسانية التي يعاين منها األفراد والجامعات واملجتمعات -2 

والتي ساهمت يف التأثري عىل منط نتيجة للتحوالت االجتامعية واالقتصادية والتقنية املتسارعة 

 .املعيشة وأمناط السلوك اإلنساين
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 .قلة عدد املؤسسات املجتمعية التي يتم من خاللها تقديم أوجه الرعاية االجتامعية -3 

منط الحياة املتسارع والذي أصبح سمة هذا العرص فنجد معظم األفراد ينشغلون بأمور حياتهم إىل  -4 

ل يف عالقات عالجية طويلة األمد وهو ما مييز األساليب العالجية الحد الذي ال يتيح لهم الدخو

 ).Lieberman, 1979(التقليدية 

 :العالقة بني املرشد املدريس واملسرتشد

يقوم املرشد املدريس املستخدم ألسلوب العالج املتمركز حول الحل بدور فاعل ونشيط ويبذل  

 ويتمحور الدور األكرب للمرشد املدريس حول مساعدة .ًجهدا أكرب مقارنة باألساليب العالجية األخرى

 &O'Hanlon (1995املسرتشد يف تحديد األهداف العالجية واملحافظة عىل تركيزه يف إنجاز تلك األهداف 

Weiner-Davis,.( 

 : ومن املهارات التي يجب عىل املعالج أن يكتسبها يف عالقته مع املسرتشدين ما ييل

 وفيها يظهر اهتامم املعالج باملسرتشد من خالل فهمه :Empathy جدانيةالتعاطف واملشاركة الو -1 

 .ملشكلته وتقديره ملشاعره واملعاناة التي يشعر بها

 .أقدر مشاعر األمل التي تشعر بها اآلن وأعلم مقدار املعاناة التي متر بها: املرشد: مثال

 Readiness to discuss everything االستعداد ملناقشة كل يشء وأي يشء يود املسرتشد مناقشته -2 

ولكن هذا األمر ال يعني بالرضورة أن املرشد يستطيع أن يعالج كل مشكالت املسرتشد أو أن لديه 

إجابة لكل سؤال أو استفسار يطرحه املسرتشد بل يعني أن املرشد لديه استعداد لبذل الجهد يف 

 .محاولة مساعدة املسرتشد

 بغض النظر شدسرتً وتعني أن يكون املرشد مرتاحا من عالقته بامل:Composure الهدوء ورباطة الجأش -3 

فاملسرتشد يف . عن اعتقاداته وآراءه الشخصية وبغض النظر عن الفوارق االجتامعية أو االقتصادية

ًوالهدوء هنا يجعل املعالج قادرا عىل الرتكيز يف كل . نهاية املطاف إنسان يجب احرتامه واالهتامم به

 . يشعر به املسرتشدما يقوله أو

 وهو اإلميان الكامل بأن لكل مسرتشد قدرات وإمكانيات يستطيع :encouragement التشجيع -4 

. استثامرها إىل أقىص حد من أجل التغلب عىل املشكالت التي تعوق تكيفه النفيس واالجتامعي

بقدراته كام أن وقيام املرشد بتشجيع املسرتشد عىل تحمل املسؤولية يكسب األخري الثقة بذاته و

 .ذلك يسهل عملية تقديم املساعدة
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 فلكل نشاط يقوم به هدف وغاية ،ً وتعني أن يكون املرشد هادفا يف عمله:Purposefulness الهدفيه -5 

كام يجب عليه أن يسعى إىل توضيح ذلك . يسعى إىل تحقيقها وتخدم مصالح مسرتشديه

ألهداف واضحة لدى املرشد واملسرتشد كلام وكلام كانت تلك ا. للمسرتشدين الذين يتعامل معهم

 .كان ذلك أدعى ألن تصبح عملية املساعدة أكرث كفاءة وفاعلية

 مبعنى أن )Reciprocal(وعىل هذا فالعالقة املهنية بني كل من املرشد واملسرتشد هي عالقة تبادلية 

ملسرتشد ينظر إىل املرشد كشخص  كام أن ا،املرشد ال يفرض عىل املسرتشد أهدافا محددة ويجربه عىل تبنيها

وهذا النوع من العالقة مهم إلنجاز ). (Aguilera& Messick, 1986مقبول ومتفهم وميكن االعتامد عليه 

 .األهداف العالجية وإمتام عملية التدخل املهني

من وميكن لنا أن ننظر إىل طبيعة العالقة املهنية التي تربط املرشد باملسرتشد يف العالج املخترص 

 .خالل معرفة طبيعة املسرتشدين

 تصنيفا للمسرتشدين يقسمهم إىل ثالثة Fisch et al & de Shazerيقدم كل من شازر وفسج وآخرو 

 :أنواع

ً وهو املسرتشد الذي ال يرغب يف العالج وال يفعل شيئا تجاه املشكلة التي :Visitor املسرتشد الزائر -1 

 .م عىل مقابلة املرشد الطاليب من قبل مدير املدرسةومثال ذلك الطالب الذي يرغ. يعاين منها

 وهو املسرتشد الذي يعرتف بوجود املشكلة وتأثريها عليه :Complainant املسرتشد كثري الشكوى -2 

 .ولكنه ال يرغب يف عمل أي يشء ملواجهتها أو التصدي لها

ب يف حلها ولديه  وهو املسرتشد الذي يعرتف بوجود املشكلة ويرغ:Customer املسرتشد الزبون -3 

 .االستعداد الكامل للتعاون مع املرشد يف حلها

والسؤال املهني الذي يفرض نفسه هنا هو كيف تواجه كل نوعية من املسرتشدين باستخدام اإلرشاد 

ً عددا من املهارات التي ميكن أن تساعد املرشد Murphy (1997(املخترص؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال يطرح 

 : ما ييلاملدريس ومنها
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 :فيام يتعلق بنوع املسرتشد  1-

 :والذي يتصف مبا ييل: املسرتشد الزائر

 ال يدرك املشكلة ويراها مرتبطة بشخص آخر. 

 ًيأيت إىل العالج مرغام. 

 ليس لديه التزام يف العملية العالجية . 

 :ويكون التعامل معه كام ييل

 االمتناع عن االقرتاحات التي تتضمن أفعال. 

 وقف ووجهة النظر التي يتبناها املسرتشدتقدير امل. 

 مدح الجوانب اإليجابية يف موقفه. 

 نقاش املسرتشد يف املشكلة واألهداف بطريقة ذات معنى. 

 ناقش مع املسرتشد مواضيع محببة مثل هواياته. 

 والذي يتصف مبا ييل: املسرتشد كثري الشكوى-2

 عىل حلهايعرتف باملشكلة وتأثريها ولكن ال يرغب يف املساعدة . 

 ًيرى نفسه عاجزا عن حل مشاكله. 

 يرى أن مسؤولية حل مشاكله تقع عىل غريه . 

 :ويكون التعامل معه كام ييل

 االمتناع عن االقرتاحات التي تتضمن أفعال. 

 استمع وقدم املديح. 

 قدم أسئلة وتوجيهات بأسلوب غري مبارش. 

 نيحاول مع املسرتشد الوصول إىل حلول عن طريق الوصف الذه. 

 أجعل املسرتشد يتأمل يف واقعه ويالحظ األحداث التي تدور حوله. 

 والذي يتصف مبا ييل: املسرتشد الزبون-3

 يعرتف بوجود املشكلة ويرغب يف حلها. 

 عنرص فاعل يف عملية املساعدة. 

 :ويكون التعامل معه كام ييل

 اقرتح مهام تتضمن أفعال. 
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 شد معه أثناء املقابلةاكتشف واستخدم األفكار التي يحرضها املسرت. 

  عىل التقدم الذي حصلوإطالعهاالتصال باملسرتشد . 

 حاول أن تجعل املسرتشد متصًال بعملية املساعدة ومشاركا يف كل مهامها. 

 :تكنيكات مهمة يف اإلرشاد املركز حول الحل

ارة املرشد إن التكنيكيات التي يقدمها املتمركز حول الحل هي وسائل تعتمد بدرجة كبرية عىل مه

ومع عرضنا لهذه التكنيكيات يظل هناك تساؤًال حول . وعىل مدى استجابة املسرتشد أثناء عملية املساعدة

مدى مالمئة تطبيقها يف املجتمعات العربية حيث أنها نشأت وتطورت وتم تطبيقها فأثبتت فاعلية يف 

سامء يظل الرتاث الثقايف واالجتامعي وهذا ألن املشكالت اإلنسانية وإن تشابهت األ. املجتمعات الغربية

ومن هذه التكنيكيات ما . ًعامًال مؤثرا يف الجانب التطبيقي فلكل مجتمع خصوصيته الثقافية واالجتامعية

 : ييل

 Reframingإعادة التشكيل : أوال

وهو أسلوب يستخدم من أجل مساعدة املسرتشدين عىل تفهم مواقفهم وصياغة أهداف العميل 

 .العالجية

 : مثال

هذا الطالب ). هدف سلبي(ال أريد أن يوقفني املعلم أمام التالميذ ألنني مل أقم بحل الواجب؟  :  الطالب

صاغ هدفه بطريقة سلبية تجعله ال يتقدم يف العملية العالجية والسبب أنه ربط اإليقاف يف 

 تغيري هذا وهنا عىل املرشد مساعدة الطالب يف. الفصل بعملية أنه مل يقم بحل الواجب

 :الهدف السلبي إىل هدف إيجايب كاآليت

 كيف ميكن للمعلم أن ال يوقفك أمام الطلبة ؟ :   املرشد

 .إذا قمت بحل الواجب فإن املعلم لن يوقفني أمام الطلبة :  الطالب

 Miracle Question  السؤال املعجزة: ثانيا

ات التي ميكن أن تقود املسرتشد إىل إن الهدف الرئييس من هذا التكنيك هو البحث عن االستثناء

 :  صيغة لهذا التكنيك كام ييلde Shazer, 1988ولقد قدم . عملية املساعدة
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ما الذي ميكن أن يتغري . تخيل أنك قمت من النوم يف الصباح وقد انتهت املشكلة التي تواجهك :  املرشد

 يف حياتك ؟

لمرشد أن يبحث عن الحلول وفًقا ملا يراه من خالل إجابة املسرتشد حول هذا االفرتاض ميكن ل

ولعل من األمور التي تؤكد رضورة . املسرتشد ثم يقوم مبناقشة املسرتشد حول إمكانية تطبيق تلك الحلول

تعديل األساليب العالجية مبا يتوافق مع البيئة، وتعديل بعض املسميات املرتبطة بتلك األساليب 

املعجزة لعدم توافق ذلك مع املعطيات االخالقية واقرتح أن يسمى  مثل السؤال ؛والتكنيكيات العالجية

 .فإن ذلك أدعى للقبول لدى األفراد يف املجتمع العريب) Dream Question(سؤال الحلم 

 What else questions " ماذا بعد ؟ "أسئلة : ثالثا

لحلول املمكنة إن الهدف من هذه األسئلة هو زيادة وتعزيز فرصة املسرتشدين يف أن يجدوا ا

 .للمشكالت التي يواجهونها

 :مثال

 .أريد أن أتخلص من كل املشكالت التي أعاين منها: املسرتشد

 ماذا بعد أن تتخلص من كل املشكالت، ما الذي ميكن أن يتغري يف حياتك؟: املسرتشد

 Mind mapping خريطة العقل : رابعا

فكار التي تقود وتوجه املسرتشدين وتصبغ  رسم خريطة لألإالإن هذا التكنيك العالجي ما هو 

وليك يستخدمه املرشد املدريس فإن عليه أن يقوم باستدعاء سلوك املسرتشد اإليجايب . سلوكهم ومشاعرهم

هذا السلوك سوف . ًمهام كان صغريا وتعزيز ذلك السلوك يف حياة املسرتشد ومطالبته بعمل املزيد منه

د املسرتشد وترشده إىل الوصول إىل النجاح يف العملية العالجية وفيام يعمل مبثابة الخارطة التي سوف تقو

 .يحقق أهدافها

 Cheer Leading توجيه النجاح : خامسا

هذا التكنيك بأنه مساندة وتشجيع نجاح املسرتشد مـن خـالل ) Kottler,1997(يعرف كوتلر 

 ـعـىل ـمـا يـقـدمون أو فاملسرتـشـدين يحـبـون ـمـن يثـنـي . إـسـامع املسرتـشـد كـلـامت اـملـدح والثـنـاء
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وذلك إن حدث مينحهم الثقة بالنفس ويعترب مبثابة الوقود الذي يدفعهم . ما يقومون به من أفعال

 :وميكن للمرشد أن يظهر هذا التكنيك من خالل. للمشاركة الفاعلة يف عملية املساعدة

 .رفع مستوى الصدق أثناء الحوار لريي املسرتشد كيف أن عملية املساعدة تتقدم -1 

 .التعبري للمسرتشد عن الرسور عندما يقوم مبحاولة جادة للوصول إىل حل للمشكلة -2 

 .إظهار اإلعجاب مبا يقدمه املسرتشد من تفكري بناء ورشيد وناضج يف املشكلة التي يواجهها -3 

 :مثال

 !! حقيقة فعلت ذلك : املرشد

 !!أنا بالفعل معجب مبا قمت به : املرشد

 !!لتقدير واالحرتام ما قمت به يستحق ا: املرشد

 Scaling املقياس : سادسا

هذا التكنيك يهدف إىل مراقبة التحسن الذي يطرأ عىل الحالة من مقابلة إىل أخرى أثناء العملية 

 بحيث أن 10اإلرشادية، ويتم ذلك من خالل الطلب من املسرتشد أن يحدد عىل مقياس يبدأ من صفر إىل 

ً أن املشكلة متاما انتهت وتم 10حسن يف حل املشكلة بينام يعني رقم الصفر يعني أنه ال يوجد تقدم أو ت

ًوعندما يختار املسرتشد رقام بني طريف املقياس يقوم املرشد بسؤاله عن سبب اختيار . التوصل إىل حل لها

 .الرقم وعن مقدار التحسن الذي طرأ عىل الحالة

 يتم مساءلة 4 املقابلة الثانية يختار الرقم فمثًال عندما يختار املرشد يف املقابلة األوىل صفر ويف

ثم . املسرتشد عام حدث من تقدم وما هي األفعال واملهام التي قام بها يف مواجهة املشكلة التي يعاين منها

ًعندما يذكر املسرتشد بعضا من تلك األفعال التي ساهمت يف عملية التغيري يطالبه املرشد باالستمرار يف 

 .ر حالة التغيري وصوًال إىل األهداف العالجيةفعل ذلك حتى تستم
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 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 أهمية نظرية الذات يف اإلرشاد 

  استخدام النظرية يف اإلرشاد 

  هدف اإلرشاد يف العالج املتمركز حول املسرتشد 

  تمركز حول املسرتشدشاد املدور املرشد يف اإلر 

  بداية العالج     سري العالج 

  العالقة اإلرشادية    مقاومة املسرتشد 

  رشوط العالقة اإلرشادية 

  مفهوم االتصال من وجهة نظر العالج املتمركز حول املسرتشد 

  ّخطوات االتصال الفعال 

  التواصل اللفظي يف املقابلة اإلرشادية 

  صل غري اللفظي يف املقابلة اإلرشاديةالتوا 

  فنيات االتصال يف املقابلة اإلرشادية 

 أمثلــــة   
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 :املقدمة

تقوم فلسفة نظرية الذات عىل اإلميان بأهمية الفرد مهام كانت مشكالته؛ فلديه عنارص طيبة 

ن الفلسفة األساسية هنا للمرشد هي احرتام الفرد إف. شكالته، وتقرير مصريه بنفسهتساعده عىل حل م

ًوأهليته والعمل عىل توجه الذات توجيها صحيحا ليكون جديرا باالحرتام ً. 

إن مؤسس نظرية الذات السيكولوجي املعارص كارل روجرز، حيث اعتربت نظريته هذه من 

وقد . لنفيس، وقد اعتربت من النظريات املتمركزة حول املسرتشدالنظريات املهمة يف اإلرشاد والعالج ا

 .النظرية الالمبارشة، النظرية الشخصية: سميت هذه النظرية بأسامء عديدة؛ مثل

والذي جعل روجرز يتوجه إىل هذه النظرية هو عدم اقتناعه بعلم الطب النفيس لعدم اعتبار ما 

 . يجول يف نفس املسرتشد من أفكار وشعور

وجرز هو مؤسس نظرية الذات والتي تعترب من اهم النظريات يف اإلرشاد والعالج النفيس، وهي ور

من النظريات املتمركزة حول املسرتشد، ويركز عىل الجانب الوجداين التعاطفي للمسرتشد، بحيث توصل له 

د الذين يواجهون االرشاد بطريقة غري مبارشة، وتستخدم بالعادة لتتالءم هذه االسرتاتيجيات مع األفرا

صعوبات يف التعبري عن مشاعرهم وإقامة عالقات جيدة مع عائالتهم وأصدقائهم، ألنها تحتوي عىل تطوير 

ًالعالقات العاطفية، وتعترب اسرتاتيجية االستامع واالستجابة أساسا للعالقة اإلرشادية، والتي تهدف إىل 

رتشد من إقامة عالقة صادقة وذات معنى مع تطوير مفهوم الذات لدى املسرتشد، فعندما يتمكن املس

، حيث تبدأ هذه اآلخرين سيتخلص من الصعوبات التي تواجهه يف إقامة عالقات تفاعلية مع فإنهاملرشد، 

 . املهارة بالتطور من شخص آلخر
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 :أهمية نظرية الذات يف اإلرشاد

تمثل يف بعض العنارص مثل وت ترى هذه النظرية أن الذات تتكون وتتحقق من خالل النمو االيجايب

صفات الفرد وقدراته واملفاهيم التي يكونها بداخله نحو ذاته واآلخرين والبيئة االجتامعية التي يعيش 

فيها وكذلك عن خرباته وعن الناس املحيطني به، وهي متثل صورة الفرد وجوهره وحيويته ولذا فإن فهم 

أسايس  واء أو االنحراف، وتعاون املسرتشد مع املرشد أمرأثر كبري يف سلوكه من حيث الس اإلنسان لذاته له

 من املهم فإنهبنفسه ولذلك  كام يتصورها) املسرتشد(يف نجاح عملية اإلرشاد فالبد من فهم ذات املسرتشد 

 .خرين من حولهدراسة خربات الفرد وتجاربه وتصوراته عن نفسه واآل

منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات أنها تكوين معريف : وميكن تعريف الذات بشكل اخر

 ويتكون مفهوم الذات من افكار الفرد .والتقييامت الخاصة بالذات يبلوره الفرد ويعده تعريفا نفسيا لذاته

 الذاتية املنسقة محددة االبعاد عن العنارص املختلفة لكينونته الداخلية والخارجية 

 :  وتشملمن هنا تبني ان الذات تتكون من عدة عنارص

هي مركز مفهوم الذات التي تعكس الصورة الحقيقية للفرد دون مبالغات وهي : الذات الواقعية -1 

 ).أي ما يكون عليه الفرد فعال(تعترب قلب أو مركز مفهوم الذات 

 وهي ، والبيئةاآلخرينوهي كيفية رؤية الفرد لذاته وتنتج من خالل التفاعالت مع : الذات املدركة -2 

وصف الفرد لذاته سواء كان ا ًصورات التي تحدد خصائص الذات والتي تعكس اجرائياملدركات والت

 .من خالل املبالغة يف فهم الذات أو اإلنقاص من قيمة الذات

 .ن يكون عليها الفردأوهي الذات التي يرغب : الذات املثالية -3 

ن منو الجنني وحتى ا مًجهزة الجسم ووظائفه وراثيأوهي الذات التي تحدد منو : الذات الجسامنية -4 

 . والتي تهدف إىل منو الكائن الحي والدفاع عنه واملساهمة يف اسناده وتطويره،وقت البلوغ

 يرونه عليها والتي يتمثلها الفرد من اآلخرينن أ وهي الذات التي يعتقد الفرد :الذات االجتامعية -5 

دى الفرد يدفعه إىل تطوير وهي ميل طبيعي ل: خالل التفاعل االجتامعي مع االخر ينتزعه التحقيق

 .جميع قدراته بأساليب تهدف إىل الحفاظ عىل وجودها وتعزيزه
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 : وميكن تحديد جوانب اهتاممات هذه النظرية من خالل التايل

 تفاعل هذا الفرد مع العامل  إن الفرد يعيش يف عامل متغري يدركه حيث يعتربه مركزه ومحوره، ويتوقف

 .كه له ملا ميثل الواقع لديهالخارجي وفًقا لخربته وإدرا

 أن يكون تفاعل الفرد واستجابته تتم من خالل ما يحيط به بشكل كيل ومنظم. 

  أن األساليب السلوكية التي يختارها الفرد تكون متوافقة مع مفهوم الذات لديه، لذا فإن توافقه

طائها معنى يتالءم وإع النفيس يتم عندما يتمكن الفرد من استيعاب جميع خرباته الحية والعقلية

 .ويتناسق مع مفهوم الذات لديه

  أن سوء التوافق والتوتر النفيس ينتج عندما يفشل الفرد يف استيعاب وتنظيم الخربات الحسية العقلية

 .التي مير بها

  أن الخربات التي ال تتوافق مع مكونات ذات الفرد تعترب مهددة لكيانها، فعندما تواجه الذات مثل

ًتزداد متاسكا وتنظيام للمحافظة عىل هذا الكيانهذه الخربات  ً. 

  أن الخربات املتوافقة مع الذات يتفحصها الفرد ثم يستوعبها، وتعمل الذات عىل احتوائها، وبالتايل

 . وتقبلهم كأفراد مستقلنياآلخرينتزيد من قدرة الفرد عىل تفهم 

 الخاطئة التي يتم   بعض املفاهيمأن ازدياد االستيعاب الواعي لخربات الفرد يساعده عىل تصحيح

 .استيعابها بشكل خاطئ وتؤدي إىل تكوين منهج أو سلوك خاطئ لدى الفرد

 :استخدام النظرية يف اإلرشاد

ًلقد نجحت نظرية التمركز حول املسرتشد نجاحا كبريا، خصوصا يف طريقة خدمة الفرد كأحـد طـرق  ً ً

ًعتامدا واضحا أثناء عملية اإلرشاد مع األفراداإلرشاد، األمر الذي يجعل املرشد يعتمد عليها ا ًوانطالقـا مـن . ً

هذه النظرية ينبغي عىل من يقوم بعملية اإلرشاد إعطاء أهمية خاصة للفرد، ومتكينـه مـن األداء بكـل مـا 

فالبد للمرشد من سامع التـاريخ االجتامعـي للحالـة بقـدر مـا . من شأنه العودة بالنفع عىل عملية اإلرشاد

كـام أن النظريـة ميكـن اسـتخدامها يف اإلرشـاد . الفرد تذكره واإلفصـاح عنـه يف الوقـت الحـارضيستطيع 

األرسي، إذ أنه عن طريق تعليم اآلباء واألمهات بعض املهارات التي تدعو إليها هذه النظرية يسـتطيعون 

  دين بـدأواًالتعامل مـع أبنـائهم وبنـاتهم يف التغلـب عـىل بعـض املشـكالت األرسيـة خصوصـا وأن املرشـ
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عليها هذه النظرية قد بنى . زيدون من اهتاممهم باألرسة كوحدة اجتامعية يجب إعطاؤها أهمية بالغةي

وقد ثبت من خالل املامرسة أن . نظرية تعتمد عىل جانب واحد أو وجهة نظر واحدة يف طبيعة البرش

كام أن . لفردالعديد من املشكالت االجتامعية ال ميكن حلها من خالل الرتكيز عىل عنرص واحد هو ا

النظرية مل ترتكز عىل الشعور الباطني والذي ثبت من خالل املامرسة األهمية البالغة التي بلغها يف عملية 

 .العالج

 :هدف اإلرشاد يف العالج املتمركز حول املسرتشد

ن الفرد مييل بالفطرة نحو تحقيق الذات ويتم ذلك توفري جو يسهل عىل املسرتشد تحقيق ذاته أل

نها ان تشجع املسرتشد عىل أذ من شإيق العالقة اإلرشادية والتي هي جوهر العالج بنظرية الذات، عن طر

 وتتعامل مع حياة املسرتشد الداخلية ومفاهيمه ،النمو السليم االيجايب وهي قامئة عىل احرتام الفرد كفرد

وط التي متكن املسرتشد وضع الرشو ،ومشاعره ووجهات نظره ومعتقداته وقيمة وآماله وتطلعاته ومخاوفه

نه حر وإدراكه للذوات الخاصة به والعمل عىل املوازنة بينها مام يحقق أن يشعر أمن البحث عن نفسه و

  .العمل عىل توفري الظروف املناسبة له ليك يكتشف نفسهو ،له النمو االيجايب املتوقع

  : حول املسرتشداإلرشاد املتمركزدور املرشد يف 

 ) 1998الزيود، : (د يف العالقة اإلرشاديةينبع دور املرش

 تكون مهمة املرشد تنحرص يف خلق جو من املودة والتعاون والتقبل والتوضيح: املرحلة األوىل. 

 وظيفة املرشد هي عكس مشاعر املسرتشد وتجنب التهديد: املرحلة الثانية. 

 لذلك يقوم املرشد ، ت األساسيةتوفري مدى واسع من أنواع السلوك لتوضيح االتجاها: املرحلة الثالثة

وذلك يك يدرك املشكلة كام يراها  ،لتكوين صورة عن املسرتشد ،بإتباع مجموعة من املعطيات

 . املسرتشد

 : بداية العالج

 هذه أوىل جلساتنا معا، أمتنى أن نستغل هذه": قد يفتتح املرشد الجلسة األوىل بقوله
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 ال يريد املرشد هنا أن ".عض بشكل أفضل، ويك يفهم أحدنا اآلخر بطريقة مجديةالساعة ملعرفة بعضنا الب

 فكرة أن العالقة هي عملية العالج، فهو ًأيضااآلن فقط بل يريد أن يوضح للمسرتشد -يركز عىل مفهوم هنا

يظهر من خالل كلامته هذه أنه مهتم بأمر املسرتشد كإنسان وليس فقط يركز عىل أنه شخص صاحب 

ن عليه أن يحل مشكلته له، هذه هي الخطوة األوىل التي يحاول من خاللها املرشد أن يتواصل أ و،لةمشك

مع املسرتشد عرب موقف ينم عن اهتامم ورعاية حقيقيني وأصيلني، اتجاه العالج بعد ذلك يحدده ويقرره 

 .املسرتشد

 :سري العالج

امة عالقة إرشادية تيرس وتسهل العملية اإلجراء الوحيد يف النظرية املتمركزة حول الفرد هو إق

 .اإلرشادية، مناخ يحفز ويدفع نحو التغيري والنمو بالنسبة للمشاركني

اسرتاتيجية النظرية هي التواصل بني املرشد واملسرتشد من خالل مواقف ونوايا املرشد وخاصة تلك 

ه اإليجايب غري املرشوط، والتفهم  وهي األصالة والتطابق، القبول واالتجا أال،ّالرضورية للعالج الفعال

 .املتعاطف العميق

 : العالقة اإلرشادية

هي األسلوب األسايس يف نظرية روجرز، وتعني عالقة شخصية مهنية بني مرشد ميتلك املهارة 

 .والقدرة اإلرشادية ومسرتشد يسعى لالستفادة من املهارة اإلرشادية للمرشد

 توفرت فيها ساعدت املسرتشد عىل تحقيق الذات وهي هذه العالقة محكومة بضوابط ورشوط إذا

ثالث رشوط ترتبط بشكل مبارش مع اتجاهات وغاية املرشد، والتي يجب أن تكون حارضة ومتصلة ضمن 

ومبا أن هذه الرشوط الثالثة تعترب . العالقة ما إذا كان املرشد يسعى إليجاد جو محفز للنمو املسرتشد

وقبل البدء يف بناء العالقة . اًا خاصًالة، فإنها تستحق اهتاممًالجية نفسية فعرضورية وكافية لوجود عالقة ع

اإلرشادية البد من التعرف عىل الظروف املؤثرة يف هذه العالقة اإلرشادية، وقد تظهر هذه الظروف بصورة 

مساعدة واضحة، ولكن إذا مل يتم أخذها بالحسبان فإنها تؤدي إىل إضعاف هذه العالقة التي تهدف إىل 

 .املسرتشد
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 Initial Contact   االتصال األويل: أوال

 ًن هذه الجلسات تلعب دورا مهاميستخدم مفهوم املقابلة لوصف الجلسات األوىل أو الثانية، وذلك أل ً 

 . يف جمع املعلومات

 سة، دامئًا يشعر املسرتشد باالرتباك والقلق يف بداية الجلسة االسرتشادية بغض النظر من بدأ الجل

، كام أنه يخاف ن ال يكون مقبوالًأويخاف املرشد أن ال يعمل بالشكل املطلوب، ويخاف املسرتشد من 

  .ًاا خاطئًمن أن يقول شيئ

  نه عىل املرشد أن يحدد األولويات للموقف أيجب عىل الطرفني تحديد وقت مالئم للمقابلة، كام

امج زمني معني، ويجب عىل املرشد أن يظهر اإلرشادي، وتحديد مدى أهميتها، ويجب عليه تحديد برن

 .الرغبة الكاملة ملساعدة املسرتشد

 : املواعيد بعض األمور التي عىل املرشد أخذها بعني االعتبار عند ترتيب

، )الحًقا، واألسبوع القادم، وحاال(حدد موعدا مناسبا للمقابلة، وتجنب استخدام كلامت مثل  -1 

  .استبدلها مبواعيد محددة

  .نك تود رؤيته ومقابلته عند توفر الوقت الكايف واملناسب عند كليكامأملسرتشد اخرب ا -2 

 ًجدا، مثل أنا مرسور )الجلسة األوىل(قدم التعزيز املناسب للمسرتشد يف بداية الجلسة االسرتشادية  -3 

  .ألنك طلبت مساعديت بخصوص هذا املوضوع

  Duration  الفرتة الزمنية: انيثا

 : القة اإلرشادية جلسة واحدة أو عدة جلسات، وهذا يعتمد عىل عدة أمورميكن أن تتطلب الع

  سواء كانت تطوعية أم إجبارية(طبيعة العالقة اإلرشادية .( 

  سواء كانت قصرية االمد أو طويلة االمد، ومدى سهولة تعريفها وتحليلها وقبولها(طبيعة املشكلة .

 ). وهل هي أزمة، أم وقائية، أم تنموية

  سواء كان مركز ارشادي، أو مركز خدمات إنسانية، أو مكان عمل (الذي تنشأ فيه العالقة املوقف

 ). عادي

 بعد إالميكن تحديد الفرتة الزمنية التي تتطلبها العملية اإلرشادية،  يف حاالت كثرية ال  
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ني الطرفني، وعادة ما يتم يف الجلسات األولية بناء الصلة وتأسيس الثقة ب. تعريف املشكلة وتحديدها

 . وتعريف وتحديد املشكلة

  Applications and Forms  الطلبات والنامذج: ثالثا

ًإذا كان تقديم الطلبات رضوريا فمن االفضل الطلب من املسرتشد إكامل تعبئة النامذج يف بداية 

 .الجلسة اإلرشادية، ومساعدته يف تعبئتها

  Facilities التسهيالت: رابعا

 الدعم والثقة يجب كذلك االهتامم مبكان الجلسة، مثًال املواقع املفتوحة أو املكاتب باإلضافة لتوفري

املشغولة بالناس، قد ال تجعل املسرتشد يعرب عن اهتامماته بشكل جيد، وإعداد وتجهيز املكان يشكل 

 .مناسب

  Timing  التوقيت الزمني: خامسا

طارئة، فمن األمور السيئة للمسرتشد أن حاول عمل جدول زمني للمواعيد باستثناء الجلسات ال

يرتبك، وأن تكون مشغوًال، دعه يشعر بأنك مهتم به عن طريق رفض املكاملات الهاتفية، ومنع أي مقاطعة 

 .بأي شكل

  Record Keeping  االحتفاظ بالسجالت: سادسا

، ثم أخربه من  عند الرغبة باستخدام أرشطة التسجيل أو السجالت املكتوبة حاول رشح الهدف منها

 .سيطلع عليها

 Third Partyالطرف الثالث : سابعا

ًاحيانا قد يحرض املسرتشد معه بعض األشخاص مثل صديق ما أو قريب ما أو شخص يساعده عىل 

 التفسري والرشح إىل املقابلة، وميكن للمرشد تحديد ما إذا كان من املناسب حضور أي من هؤالء عامالً

 .لجلسة اإلرشاديةا أم ال لحضور اًمساعد
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 : خطوات مرحلة تكوين العالقة

   Initiation/Entry) الدخول يف الجلسة(البداية :  املرحلة األوىل-1 

 ومساعدته االبتسامة الدافئة والتحية الحميمة تعترب بداية جيدة للجلسة، وذلك إلراحة املسرتشد 

 عىل عرض وتوضيح مشكلته وطرحها بالرسعة املمكنة 

 اخربين "أ املرشد ببعض األسئلة التي تساعد عىل سهولة طرح املشكلة، كأن يقول املرشد وأن يبد

  "ماذا بإمكاين أن أساعدك؟

  إن عمل حوار ايجايب، واالستامع الجيد للمسرتشد يعترب طريقة فعالة أكرث من طرح األسئلة

  .للحصول عىل معلومات حول املسرتشد

  Clarification of Presenting Problem املطروحةتوضيح املشكلة:  املرحلة الثانية-2

  ًحيانا يقومون باختبار املرشد أًيتطلب عرض املشكلة وقتا طويًال، من املعروف أن املسرتشدين

عن طريق طرح مواضيع سطحية حتى يثقوا به بشكل كايف، ثم يقومون بعد ذلك بالكشف عن 

 .مشاكلهم الحقيقية

 التفاقيات الخاصة بالعالقة اإلرشاديةاألسس وا:  املرحلة الثالثة-3

  Structure/Contract for the Helping Relationship 

 عليه فعد تعريف املشكلة يحدد املرشد قدرته عىل املساعدة ووضع الحلول لها، فإن مل يتمكن ب

ومن األفضل ). بالتحويل أو اإلحالة(أن يحول املسرتشد إىل مرشد آخر، وتسمى هذه العملية 

  .قيام بها يف وقت مبكرال

  ومفهومه وأفضل طريقة لذلك هي من خالل عقد االتفاقية، ومن رشوطها أن تكون واضحة

 أو قرص تلك االتفاقية لجميع األطراف، ومطروحة ومتوفرة للمراجعة يف أي وقت، وتحديد طول

 باالتفاق مع املسرتشد 

 ان (ها وموقعها واألجور املرتتبة وقد تحتوي االتفاقية عىل تحديد طول وقت الجلسة وامتداد

، وتحديد عدد الجلسات، ومن يستطيع الحضور، وإجراءات تغيري أي من تلك املجاالت )وجدت

 .وتحديد توقعات كل من الطريف

 Intensive Exploration of Problem   املرحلة الرابعة الكشف عن املشكلة-4

 ة املسرتشــد يف النظــر ملجــاالت ميكــن مــن خــالل االســتامع واالســتجابة الرسيعــة مســاعد 
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وقد تطرأ مشاكل أخرى أثناء . وتفاصيل املشاكل الخاصة به، من حيث معانيها وحدتها وتشعبها

هذه العملية، ولكن املهم الرتكيز عىل املشكلة األساسية بحد ذاتها، وأسبابها واىل أي مدى ميكن 

  .للمسرتشد أن يجد الحلول لها

 بعة من النظام الذي يعيش فيه املسرتشد، ومن الطبيعي أن يشعر عادة ما تكون املشكلة نا

  .املسرتشد بالحزن واليأس والعجز

  املرحلة الخامسة تحديد أهداف واقعية ممكنة التحقيق-5

 Establishing Possible Goals and Objectives 

 إلرشادية، بعد البحث واالستكشاف الدقيق ملشكلة املسرتشد ميكن تحديد أهداف العملية ا

بطريقة واضحة وتلقائية، بحيث يتفق عليها كال  وبحيث يشرتك بها املسرتشد مع املرشد

 . الطرفني

 ًوقد تكون األهداف طويلة املدى أو محددة أو مفتوحة معا. 

  ،ًحيانا أأما ما يتبع تحديد األهداف فهي عملية اختيار األولويات، ومدة استمرار تلك األولويات

  .ًاألهداف تلقائيا، وأحيانا كثرية يحتاج أطراف العالقة اإلرشادية إىل إعادة ترتيبهايتم ترتيب تلك 

 Resistance  مقاومة املسرتشد

إن مناقشة مراحل وظروف اإلرشاد لن تكتمل ما مل تتم مناقشة املقاومة، والتي ميكن أن تقع أثناء 

ملسرتشد أي نوع من املشاركة واملساعدة يف ظهر اُأي مرحلة من العملية اإلرشادية، ومن املألوف أن ال ي

تطوير العالقة اإلرشادية، وحتى يف صياغة األهداف، وتكون مقاومة املسرتشد عادة عندما يشعر بتهديد ما 

 أن املرشد يقاطعه يف قضية حساسة ،يف العالقة، أو من املادة التي يتم الكشف عنها، أو عن طريق شعوره

رى املرشدون أن املقاومة تحصل دامئًا يف العالقة اإلرشادية لكن بنسبة معينة، قبل تأسيس عالقة الثقة، وي

ًويف وقت ما خالل العالقة اإلرشادية، وغالبا ما تكون املقاومة عىل شكل حالة من التظاهر بعدم االنتباه 

 . وعدم املحافظة عىل املواعيد أو دالالت سلوكية أخرى، أو عن طريق املقاومة املبارشة

اعد املقاومة املرشد عىل إعادة النظر يف سامت وخصائص العالقة اإلرشادية، وتس

 ًوأحيانا يستجيب املرشد بعدم االهتامم أو التجاهل، ويحاول فهم السلوك الدفاعي لدى
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 .املسرتشد ثم يحاول التخفيف من العدائية عن طريق الحوار، وإظهار نسبة عالية من القبول إن أمكن

وعدم ً املقاومة فورا بعد تأسيس العالقة، فالبد للمرشد أن يوضح هذه املقاومة إذا متت عملية

 وتحويل املسرتشد تجاهلها، أو مناقشة الطرق التي تساعد يف حلها والتعامل معها، وتعد تغيري االسرتاتيجيات

 .إىل مصادر أخرى للمساعدة وسائل أخرى للتعامل مع الرفض

ان نتعامل مع مشاعرنا الخاصة فيام يتعلق بأنفسنا   يجب يف البداية)املقاومني(وللتعامل مع هؤالء 

كمرشدين، فاملسرتشد الذي يظهر املقاومة ميكن أن يثري أو يحدث يف أنفسنا شعور بعدم التأكد، والعدائية 

 ).مع نفسه(واالستياء، وكنتيجة لهذه املشاعر فإن البعض قد يتكون عنده الشعور بالسخرية والتفاهة 

نب االستجابات السلبية لدى املرشد يجب عليه أن ينظر إىل املقاومة التي يبديها املسرتشد عىل ولتج

أنها ليست بالرضورة ناتجة عن خطأ املرشد، وإمنا تقع املسؤولية عىل ضعف مشاركة املسرتشد نفسه، 

اعدة كل واحد باملساعدة، وأنه ال ميكن مس) كل واحد(وهناك من يقول ليس بالرضورة أن يرغب الجميع 

  .من خالل العملية اإلرشادية، لكن يجب عىل املرشد أن يعرف ذلك

هناك طرق ). حتى ولو أظهر املقاومة(االهتامم باملسرتشد  ومهام يكن فإن عىل املرشد أن يظهر

 : للتعامل مع املسرتشدين املقاومني

 .ألفة مع املسرتشد) صلة(إيجاد عالقة  -1 

 .سهإعادة صياغة جمل املسرتشد نف -2 

 .مشاعر املسرتشد) توضيح(عكس  -3 

 .Open-endedاللجوء إىل األسئلة املفتوحة  -4 

 : بعض االقرتاحات للتعامل مع املسرتشد املقاوم

 .تقبل املسؤولية مبساعدة املسرتشد والتعامل مع مشاعره وما يظهره من مقاومة -1 

 . وعدم التكلفاالستمرار بتقديم الجو اإلرشادي من خالل اظهار التفهم والديفء والتقبل -2 

 .عدم اللجوء إىل التهديد والذي سوف يزيد من مقاومته -3 

 .التعامل مع ما يظهره من مشاعر، وهذا سيشجع عىل اكتشاف الذات عند املسرتشد -4 
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 وذلك من خالل الصمت أو (Opportunity to lead)إعطاء املسرتشد الفرصة ألن يكون له دورا مهام  -5 

 .إطالة االصغاء

حتى تجعله يشعر باالرتياح ) مثل بعض االهتاممات(ا مع املسرتشد ًا مأمونًوعفتح أو تناول موض -6 

  .أكرث

 :رشوط العالقة اإلرشادية

 ؛ 2004الخطيب، (ومن أهم الرشوط التي تتميز بها العالقة اإلرشادية لدى روجرز كام ذكرها 

  :ييل ما) 2003والضامن، 

 ) فافيةاألصالة والصدق والش(أن يكون املرشد نفسه : أوال

.  أو االنسجامّأول الرشوط الثالثة الرضورية والفعالة لنظرية روجرز للعالج النفيس هي النقاء، الواقع،

وبالنسبة للمعالج ). 115، ص1980روجرز،  ("يعرب عن ميزة هذا الرشط‘ الرصيح’إن مصطلح "ويقول روجرز 

ظاهر الكاذبة، ولذلك فإن التفاعل مع  وامل من الخطري ترك العنان للنفس، عرب التخيل عن األدوارفإنه

  . الذين تكون غايتهم أن يكونوا نافعنياآلخريناملسرتشد يصبح ميثل صداما مع 

 وبالتايل فإن املعالج ،ا وسهل التواصل معه بشكل واضح ورسيع يف العالقةًيكون الشخص حارض

 سيؤدي ذلك، وبدون أي يكون بدون أي فكر مشوش بخصوص ذلك، وبدون أي خوف أو اعتبار إىل أين

نوع من التفكري التحلييل أو التشخييص، وبدون أي حواجز عاطفية أو إدراكية إلطالق العنان الكامل 

  ).65، ص178روجرز، . (للفهم

. ويقوم املعالج يف هذه العالقة بدمج نفسه بشكل واقعي يف العملية، ويكون عىل ثقة تامة بالنتيجة

إنكاره من قبل املعالج بأن فهناك تعهد ال ميكن . ة للعالج هو يشء أكرث رهبةإن تضمني املعالج نفسه كأدا

إن أسلوب وتقنيات املعالج هي أن . يخترب اتجاهاته وغايته ليعرف، ويصقل، ويطور نفسه كأداة عالجية

  .ا وأن يحافظ عىل االنسجام يف العالقةًا عالجيًيكون بدون أسلوب وتقنيات محددة، وأن يكون حارض

مبعنى ) Congruence( كلمة "روجرز"لوصف هذه الحالة، وهذا الرشط، وضع و

 ولكن بقدر ما.  أنه ال يصل أي مرشد إيل هذه الحالة مائه يف املائة"روجرز"ويرى . التطابق
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يصغي املعالج إيل ما يجرى بداخله، وبقدر ما يتقبله وبقدر ما يعيش مشاعره املعقدة دون خوف، بقدر 

وطبعا فنحن ال نتحدث عن يشء غريب، إذ نجد هذا يف حياتنا اليومية . ال ومتطابقا مع نفسهما يكون أصي

ويقصدون ما غري ال ... حيث نجد أفرادا يعملون من خلف ستار، يقولون ما ال يعنون وما ال يفعلون

يقيون ، كام يوجد آخرون ميكن أن نثق فيهم ألننا نشعر ونحن نتعامل معهم بأنهم أناس حق...يقولون

مع اإلنسان نفسه وليس مع شخص مؤدب أو مع جهة رسمية وليس مع شخص بعينه . نشعر أننا نتعامل

كرب لحدوث أًأصيال وصادقا يف العالقة بقدر ما يكون هناك احتامل ) املرشد(وبقدر ما يكون املعالج النفيس

 .التغيري يف شخصية العميل

  Unconditional Positive Regard  التقبل غري املرشوط: ثانيا

ومرة أخرى، فإن القبول ال يرتبط بأي أسلوب أو . إن الرشط الرئييس الثاين عند روجرز هو القبول

بل إن القبول يرتبط بإدراك الزبائن بأن . تقنيات باملعنى الحريف أو مبا يفعله أو يقدمه املعالجون لزبائنهم

القبول ) 1980، 1961، 1960(ويعرف روجرز . ماملعالجني يحملون توجهات قبول رصيحة ومتناغمة تجاهه

والنظر له بإيجابية وتقديره بدون تحفظات، أو رشوط، أو هتامم عميق ونقي باملسرتشد كشخص، إعىل أنه 

املسرتشد، وعقيدته، وحريته، وطاقته؛ واالعتقاد أو اإلميان الراسخ  أحكام، أو تقييامت؛ واحرتام شخصية

 .  النظر عن وضعه الحايل، وقيمه، ومشاعره وسلوكياته، بغضبالصالح الفطري كإنسان

شخص فإن االتجاهات التي يحملها املعالج سيتم  -إىل -ويقتنع روجرز بأنه ضمن عالقة شخص

إيصالها وإدراكها يف النهاية من قبل املسرتشد، سواء كانت هذه االتجاهات نقية أو زائفة، إيجابية أو 

 . سلبية، بناءة أو هدامة

فإن عىل املعالج أن يهتم بنقاء يك يتمكن من إيصال االهتامم، وأن يقبل بنقاء يك يتمكن من ولذلك 

ا ما يقبله بشكل نقي فقط ًوباملقابل، فإن املسرتشد لن يشعر بالقبول حتى يؤمن بأن شخص. إيصال القبول

 . لتقدير ولن يشعر بأنه له شأن حتى يؤمن بأن شخصا ما يعامله بنوع من االحرتام وا،كام هو

 وإذا كان يجب عىل املعـالج أن يجـرب مشـاعر أو اتجاهـات سـلبية تجـاه املسرتشـد، وأنـه 

 من الصعب أن يعـرض املسرتشـد عـىل أنـه ذو اعتبـار إيجـايب غـري مرشوط، لـذلك فـإن االختبـار 
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صادق يف وإذا استمرت هذه املشاعر السلبية، حتى بعد البحث العميق وال. ًاالشخيص املبارش يعترب مطلوب

النفس، فإن املوثوقية تتطلب من املعالج أن يسيطر عليهم ويكشفهم، أو أن يحيل الزبون ملعالج قادر عىل 

 قيامه بلعب دور ما أو الترصف وكأن االتجاهات فإنهوبالنسبة للمعالج . توفري الظروف الرضورية للعالج

ا لكل من املعالج ً هدامًأيضاصداقية، وإمنا املالمئة موجودة وهي ليست كذلك، فهو ال يعترب فقط فاقدا للم

  .واملسرتشد

 :هناك عدة مستويات للتقبل غري املرشوط ميكن أن يعرب عنها املرشد

التعبري اللفظي والسلويك الذي يظهر املرشد من خالله قلة أو نقص يف االحرتام من خالل االتصال مع  -1 

 ).هذا يظهر اهتامم سلبي(املسرتشد 

 . االحرتام ملشاعر املسرتشد من خالل طريقة استجابة املرشد لهإظهار القليل من -2 

تعامل املرشد مع املسرتشد بأقل معاين االحرتام، من حيث موقع أو وظيفة املسرتشد، واهتامماته  -3 

 .ومشاعره وخرباته

 .إظهار االحرتام واالهتامم الشديد من خالل التعامل مع املسرتشد -4 

ام واالهتامم للمسرتشد وإمكانياته كشخص له الحرية يف التعبري  من االحرتًجداإظهار درجة عالية  -5 

عن نفسه بطريقته، وهي أعىل مستوى من االحرتام، يعمل املرشد كل ما من شأنه ملساعدة 

 .املسرتشد بطريقة فاعلة

 واإلصغاء، ) امليل والرغبة(واالستعداد  الدفء -6 

  مظاهر التقبل غري املرشوط

 :ها إظهار التقبل غري املرشوطهناك عدة طرق ميكن من خالل

 وهذه من الرشوط األساسية يف تكوين العالقة اإلرشادية، وإظهار الدفء ؛التعبري بحرارة أو دفء -1 

: وهو التعبري الفيزيولوجي للتعاطف والفهم واالهتامم، وهذا يظهر من خالل الوسائل غري اللفظية

 .ر أو تعبريات الوجه، ونربة الصوت، والتأث)وضع املرشد(اإلمياء، والجلسة 

ًالتقبل يظهر من خالل استعداد املرشد للعمل مع املسرتشد، بحيث يكون مستعد نفسيا وجسديا  -2  ً

لذلك، وميكن التعبري عن االحرتام كذلك من خالل االلتزام بالوقت، تقديم جو مريح ومناسب 

 .، واملحافظة عىل رسية العالقة اإلرشادية)املكان(
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 االستامع قبل ما يقوله أو ما يشعر به هو أحد أشكال االحرتام، فمن خاللاإلصغاء للمسرتشد وت -3 

واإلصغاء الجيد يستطيع املرشد جمع معلومات تساعده عىل فهم املسرتشد بطريقة أفضل باإلضافة 

  .ويعترب اإلصغاء من املهارات اإلرشادية. إىل ما تعطيه من انطباع باالهتامم

 املرشد بأنه الشخص غري املناسب للتعامل مع املسرتشد التحويل املتوقع وذلك عند شعور -4 

 بحيث يلجأ إىل تحويله إىل مرشد آخر دون الشعور بالذنب أو الخجل، فال ،واهتامماته ورغباته

 . يستطيع كل املرشدين أن يتعاملوا مع كل املسرتشدين

بكاء أو الذي يظهر لكامل الجلسة مع املسرتشد الذي يعرب بال) اإلنصات(من خالل الجلوس صامتا  -5 

 .املقاومة أو الذي يعرب عن الشعور بالوحدة

 .من خالل مشاركة املسرتشد بالضحك عند التعبري عن حادثة ما مر بها يف حياته -6 

عدم الرغبة يف اإلفصاح (من خالل االستعداد لتقبل رغبة املسرتشد يف عدم مشاركته بعض خرباته  -7 

 )عن بعض خرباته

 .اًا وممكنًديد الجلسة اإلرشادية لوقت إضايف عندما يكون ذلك مناسبمن خالل املوافقة عىل مت -8 

من خالل االعتذار للمسرتشد عن أي إيذاء غري مقصود له سواء كان ذلك من خالل عمل أو إمياءه  -9 

 .أو كلمة صدرت عن املرشد

إذا ما الخاصة ) املرشد(من خالل إظهار التفهم الكامل وإظهار سعة الصدر يف التعبري عن مشاعره  -10 

  .أساء إليه املسرتشد أو أثار غضبه

وتعبريات الوجه واإلمياء ) التواصل بالنظر(من خالل االتصال بالعيون : التقبل الجسدي واالحرتام -11 

بالرأس والتحدث بطريقة ودية من خالل الصوت الهادئ، وتعديل الجلسة بحيث تؤدي إىل تقريب 

 .لوجهاملسافة بني الطرفني ومواجهة املسرتشد وجها 

  للفعل الذي أرتكبه شخص آخر ال نعرفه، مامثالً لو أن أحد أصدقائنا أرتكب فعالً:مثال

 وماذا يكون شعورنا نحو ؟وكان هذا الفعل مستهجنا لدينا، فامذا يكون شعورنا نحو الصديق

  أما الصديق،تكون املسألة رفضا كامال لفعله الشخص العادي األخر؟ نحو الشخص العادي

  ولكن الشخص الذي،ه األعذار نظرا لوجود عالقة من الود ومن الحب بيننا وبينهفتلتمس ل
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َّيستطيع أن يجعل اإلنسانية موضوع حبه األسايس، هو الذي يكون رابطة حب مع كافة الناس وذلك 

 . برفضه للفعل نفسه دون رفضه لشخصية الفاعل ككل

 بتوفري الحرية إالر فيه إيل أن التعلم ال يحدث كارل روجرز كتب كتابا أسامه الحرية والتعلم، وأشا

درسات يف املرحلة ُوقد تضمن الكتاب املذكور فصال يتحدث عن تجربة بسيطة أجرتها أحدى امل. للمتعلمني

ُدرس مُاالبتدائية، حيث كانت ت ًقررا لطلبه الصف الخامس االبتدايئ عىل أساس استخدام أسلوب التدريس َّ

 . ملقررغري املبارش يف هذا ا

درسة املذكورة بنتائج هامة من ضمنها أنها قد فقدت أعصابها يف يوم من األيام، ُولقد خرجت امل

نظرا ألن التالميذ قاموا بأفعال غري مهذبة، فاضطرت إىل أن تصيح بهم بانفعال وتخربهم أنها جد متضايقة 

أنتم :  أنها مل تقل لطالبهاواملالحظة هنا. بسبب الفوىض التي أحدثوها وأنها ال تحب هذه الفوىض

درسة عىل ُلقد ركزت هذه امل. بل قالت أنها متضايقة من الفوىض نفسها. أنا متضايقة منكم: فوضويون أو

أنتم فوضويون، فإن : ولو قالت للطالب. الفعل الذي حدث، ومل تركز عىل اإلنسان املتمثل بالطالب نفسه

 درسة عىل اعتبار أن املسألة أصبحت مبثابة تقويم لهم التالميذ سيشعرون باملقاومة وبالضيق من امل

 املشاركة الوجدانية التعاطف والتقمص العاطفي : ثالثا

  Empathic Understanding ) فهم السلوك اإلنساين(

ويوجد التقمص العاطفي . يعترب التقمص العاطفي هو الرشط الثالث يف العالج املرتكز عىل الشخص

 عندما يشعر املعالجني وبشكل دقيق، ولحظة بلحظة، باألحاسيس والغايات الشخصية يف العالقة اإلرشادية

 .التي يحملها املسرتشدين، وبالتايل نقل هذا الفهم إليهم

 ويتطلب التقمص يف هذه النوع من العالج أن يقف املعالج بشكل غري أناين إىل جانب القيم، 

 . كنهم غمر أنفسهم يف العوامل الداخلية للمسرتشدينوالحاجات، والغايات، والتوقعات الشخصية بحيث مي

 يكون هناك انسجام عاطفي وإدرايك بني املعالج فإنه ، وعندما يتواجد التقمص العاطفي

إن اإلطار الداخيل للمسرتشد يتم استيعابه من قبل املعالج، ويتم نقل هذا . واملسرتشد

لتقمص ينظر له وكأن املعالج هو نفسه ويخربنا روجرز بأن ا. االستيعاب بعد ذلك للمسرتشد

 وتعترب . املسرتشد ولكنه يحذر من أنه ال يجب عىل املعالج أن يغيب عن ناظره جودة العالقة
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ولذلك، تبقى . النفس كأداة أمر مهم يف التواصل يف حالة التقمص كام هو الحال يف رشطي النقاء والقبول

 . الجيةذات املعالج هي املرجعية ضمن العالقة الع

املسرتشد وميكن تعريف التقمص من خالل استجابات املعالج والذي يعري االلتفات ملشاعر 

ويف سبيل .  املسرتشد ميكن التحقق من الدقة عن طريق االستامع لتأكيدفإنهوعالوة عىل ذلك، . ويعكسها

طلون التقييامت مساعيهم ليكونوا حارضين مع مسرتشديهم بشكل تام، فإن املعالجني يتعلمون كيف يع

 .  يتم تجنب التفسريات، واألسئلة، والنصحفإنهونتيجة لذلك، . واألحكام الشخصية

 كشف الذات : رابعا

األفكار الشخصية والقيم واملشاعر والخربات من قبل املرشد الذي ) كشف(املقصود هنا توضيح 

 وكذلك ،ات الشخصية للمرشدنه شخص متميز وفريد، وكشف الذات يتعلق باملايض وبالخربأينظر له عىل 

كشف املايض والحارض (التعبري املبارش للمرشد عن مشاعره يف رد فعله عىل ما يقوله أو يفعله املسرتشد 

 ).للمرشد

 إىل ،اًدائيأا أو ً لفظيًا يف مدى حرية املرشد يف التعبري عن نفسه سواءًهناك عدة متغريات تلعب دور

رحلة التي قطعها يف العملية اإلرشادية، والتوقيت، وحساسية ظهار الثقة والصدق، مثل املإجانب 

 .دراكه وتوقعاته، هذه جميعها تؤثر عىل درجة الكشف والتعبري عن الذات عند املرشدإاملسرتشد، و

فخالل الجلسة األوىل يكون الرتكيز عىل املسرتشد كام هو عىل مدى التعاطف من خالل االتصال 

فالكشف عن الذات عند . الرتكيز عىل فهم املسرتشد وليس عىل تغيري السلوكيف هذه املرحلة يكون . معه

حيث ال يعرب املرشد عن كل ما يشعر به . املرشد ال يكون عىل تلك الدرجة من االهمية يف هذه املرحلة

  .منا بقدر ما يساعد املسرتشد يف التعبري عن نفسهإ) عن كل فكرة(

 عن ون غري مناسب إذا ما أدى إىل تحويل انتباه املسرتشدالتعبري عن الذات من قبل املرشد يك

االهتامم مبشاكله الخاصة، فاإلغراق يف التعبري عن الذات أو عدمه يؤدي إىل تقليل التعبري عن الذات عند 

عدم مبالغة املرشد يف التعبري عن نفسه زيادة أو (املسرتشد، ويجعل املرشد أقل جاذبية للمسرتشد 

 ). نقصانا
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يشعر املسرتشد بالعدائية أكرث من الشعور بالثقة، ) التحدي(الكثار من اللجوء إىل املواجهة ن اإ

الخاص يف تحديد مدى مناسبة الدرجة التي يظهرها من ) تقديره(حيث عىل املرشد أن يلجأ إىل تقييمه 

 .االنفتاح يف أي وقت

عن ذاته، وكام قال نيلسون  تقرر متى وماذا وبأي قدر يكشف املرشد وهناك عدة قواعد أساسية

 .إن املوضوع أبعد مدى وأعقد مجرى عن هل يجب أن يكشف املرشد عن ذاته أم ال: ورفاقه

تتعلق بكمية ومدى سعة املعلومات التي يتم الكشف عنها، وتشري معظم الدالئل : القاعدة األوىل

 .ًجدا أو املنخفض ًجدالكثري إىل أن القدر املتوسط من كشف الذات له تأثري إيجايب أكرث من الكشف ا

تهتم بالتوقيت املناسب بكشف الذات وكمية الوقت املستهلكة يك تعطي : القاعدة الثانية

معلومات عن ذاتك، الفرتات الزمنية الطويلة التي يستخدمها املرشد للكشف عن ذاته قد تستهلك الوقت 

الطرفني أكرث فإن الطرف اآلخر ا للمسرتشد للكشف عن ذاته، فعندما يكشف أحد ًالذي كان محدد

سيكشف أقل بالرضورة، ومن وجهة النظر هذه، فإن اإليجاز يف عبارات كشف الذات الطويلة يبدو 

 فإن عىل املرشدين أن يتجنبوا كشف الذات عند الدرجة التي يشعروا فيها Eganا، كام ويرى ايغان ًمرغوب

 . باألعباءا ومحمالًًاملرشد الذي يكون أصال مقهور إضافيني عىل ا وثقالًًأن كشف الذات هذا يضيف عبئ

تتضمن أن نأخذ بعني االعتبار أنه يف استخدام كشف الذات عليك االهتامم بعمق : القاعدة الثالثة

وحميمية املعلومات التي يكشف عنها، عليك أن تحاول جعل عباراتك مشابهة يف محتواها ومنطها من 

 إىل أن هذا التشابه يعني أن العبارات التي Ivey& Gluckstternر رسائل وعبارات املسرتشد، وقد أشا

 .يستخدمها املرشد لها نفس الهدف ومتشابهة مع عبارات املسرتشد

 : مثال عىل ذلك

ا عىل حق، فأنا ال أستطيع ًأنا أشعر داخليا باإلحباط، زوجي ينتقدين دامئا وأنا أعتقد أنه غالب : املسرتشدة

 . بشكل صحيحالقيام بأشياء كثرية

ـا أـشـعر مـبـا ) بـشـكل مـشـابه( :  دةـــاملرش ـا ـنـفيس باإلحـبـاط، ـلـذلك أـن ـا أـن ـاك أوـقـات ـشـعرت فيـه  هـن
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ذلك، لذلك أنا تشعرين، وأحيانا فإن االنتقاد املوجه من رجل يجعلني أشعر بشكل أسوأ من 

جي أو  املوجهة إىل من زوأتعلم كيف أعطي نفيس قيمة بالرغم من التعليقات واالنتقادات

 .من أي ذكر

، فأحيانا ال يسري اليوم عىل ما ًأيضاأنا شعرت باإلحباط وعدم الراحة  )بشكل غري مشابه( :  دــــاملرش

 .يرام

، ولذا يجب بناء وأحيانا يكون كشف الذات معيقا للعالقة اإلرشادية، عند الترسع مثال بالكشف الذايت

 :الينيكشف الذات بشكل موجه من خالل أحد النمطني الت

 ألن يخرب وهي طريقة يستطيع املرشد من خاللها أن يخرب عن نفسه بقصد تشجيع املسرتشد :النمذجة 

 .عن نفسه

 وتستخدم لتطوير وبناء وجهات نظر جديدة تقود املسرتشد نحو وضع أهداف :الخربة باملشاركة 

 :مثال عىل ذلكجديدة، 

بحت كاملة ومثالية يف كل جوانبها منذ أن انتهى إن الحياة أص: ًناقش كثريا طالقه ويقول : املسرتشد

 .زواجه

للمرة (نك ال متلك مشاعر ندم أو أىس أو حزن عىل انتهاء زواجك، أنا تزوجت حديثا أذكرت  :  املرشد

) خارجية(كانت سطحية وأذكر متاما أنه بعد طالقي من زوجتي األوىل بأن ردة فعيل ) الثانية

 لدي أفكار بأنني عملت القرار  الطالق، ومع ذلك فامزالندم عىلأمثل ردة فعلك، وأنني 

الصحيح عندما تطلقنا، حقيقة يف داخيل كنت أشعر بالخسارة، ولكنني مل أرغب أن أظهر 

ذلك ألي شخص آخر، أنا أتعجب إذا كان هناك تشابها ما بني ردود فعيل عىل طالقي وردود 

اء كشف الذات بسؤال ليك ال يتعجب الحظ أنه يفضل بعد كشف الذات إنه(فعلك الحالية؟ 

 )املسرتشد من ذكر موقف أو خربة تتعلق بك كمرشد

 املسرتشد يتحدث عن ضغوط يواجهها باستمرار بسبب دخوله سن املراهقة، فلقد أصبح :مثال

، وأصبح الجميع ينظر له نظرة سلبية، وال يعرف كيف يتخلص من هذا املوقف اآلخرينا من قبل ًمنبوذ

 .ع الوضع الجديدويتأقلم م

ـب :املرشد ـبعض الجواـن ـك ـب ـد يف توعيـت ـد يفـي ـا ـق ـد أن ذكرـه ـابهة، وأعتـق ـة مـش ـت تجرـب ـد عـش  ويف ( لـق
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حال أن املرشد ذكر خربة سلبية عاشها، يفرتض الحديث عن كيف تجاوز هذه الخربة وتخطاها، 

يه أن يختار ا من الخيال، بل علًوكذلك عىل املرشد عند استخدام هذه الفنية أن ال يخلق قصص

القصة التي حدثت بالفعل، وإال فال داعي من نسب القصة للذات، وبالتايل فلن يكون ما تم هو 

 )مهارة كشف الذات

 ) التلقائية(العفوية : خامسا

 بحرية كام وهذه تنبع من املشاعر الطبيعية، والترصف الحقيقي، ويعني ذلك الترصف بحرية والتفكري

حارض فيهم، وأحيانا أأحيانا ألجأ إىل تقديم النصائح مع املسرتشدين، وأحيانا : يقول جوراد. يريد الشخص

صبح غضبان، وأحيانا ألجأ إىل التفسري، وأحيانا أخربهم عن تخياليت، وأحيانا أسأل أسئلة، وباختصار فإين أ

 .أعمل كل ما يخطر عىل بايل أثناء الجلسة اإلرشادية يف االستجابة مع املسرتشد

ملواقف وردود الفعل الطبيعية والتلقائية التي تصدر عن أغلب القامئني عىل إجراء هي مجموع ا

 :املقابلة قبل أن تتحصل لديهم الخربة الكافية يف هذا املجال، وميكن تلخيصها فيام ييل

 ألسباب مختلفة قد تتسبب املقابلة ذاتها يف شعور املرشد باملتعة : رد فعل اتجاه وضعية املقابلة ذاتها

رجات متفاوتة والرغبة يف مواصلة الحديث مع اآلخر من أجل استكشاف مزيد من األبعاد بد

واإلشارات يف عامله الخاص، أو عكس ذلك الشعور بالضجر واالنزعاج والرغبة يف إنهاء املقابلة يف أقرب 

د إىل جهة فرصة وتحت أية ذريعة، مام يدفع به إىل اإلرساع باقرتاح حلول للمشكلة، أو إحالة املسرتش

 .أخرى

 األولية عىل مبجرد ما تتوفر بعض املعلومات واملعطيات: رد فعل أويل بعد االطالع عىل وضعية اآلخر 

وضعية اآلخر، تتكون لدى املرشد فكرة وانطباع أويل، يرفقه عىل الفور بانفعاالته الوجدانية الشخصية، 

لو كنت مكانك لفعلت : وجيهات من قبيلا يف الرشوع يف إبداء بعض النصائح أو التًفينزلق تلقائي

 ...لقد مررت بنفس التجربة... كذا

 إضافة ملالحظات املستشار السطحية لشخصية : رد فعل خاص تجاه شخصية املسرتشد

املسرتشد من كونها ودودة ومقبولة وقريبة من مزاجه الشخيص أو العكس، فإن مواقف 

  تجعل املرشد ينزع لتصنيفه - فيها العبارات التي قد تخونه - املسرتشد وترصيحاته وأقواله
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ا االنطباع ًوترتيبه يف خانات محددة حسب قربه أو بعدد من مواقفه الشخصية، فيتشكل لديه رسيع

أن املسرتشد شخص يستحق كل اهتامم أو العكس شخص مزعج ال يستحق أية مساعدة بسبب 

 .مواقفه تلك

 ملواقف املتأصلة يف نفس كل إنسان، والتي تسارع هي ا: رد فعل حسب مواقف املرشد املتجذرة

التخاذها يف حاالتنا الطبيعية، إذ هي التي تسبق إىل الظهور بشكل تلقايئ شبه أتوماتييك وبدون سابق 

اختيار أو حتى تفكري، وتربز عىل شكل طباع راسخة ومتجذرة فينا، لذلك فهي مواقف تثري كل دفاعاتنا 

 يف وجه كل من حاول لفت انتباهنا إليها، سواء باإلنكار أو التهوين أو تثري كل دفاعاتنا الداخلية

 .اإلثبات املطلق وذلك للحفاظ عليها وعدم املساس بها

 :مفهوم االتصال من وجهة نظر العالج املتمركز حول املسرتشد

م  وتقوم عليها نظرية اإلرشاد املتمركز حول املسرتشد، وهو أهًجدايعد اإلنصات مهارة مهمة 

أسلوب ارشادي ميكن للمرشد يف هذه النظرية من استخدامه، وتوصيل رشوط العالقة اإلرشادية السابقة، 

. ًوغالبا ما يتم تجاهلها، فمعظم الناس يعتقد أن باستطاعتهم الحصول عىل ما سريغبون من خالل التحدث

 يف اإلنصات، وعند التحدث ًولكن األفراد الذي يوصفون بأنهم أشخاص ناجحون ومؤثرون يقضون وقتا أكرث

ال عىل قدر ّوعىل األفراد أن يتصلوا ببعضهم البعض بشكل فع. عادة ما يوجهون األسئلة لالستفادة واملعرفة

اإلمكان، ولعمل ذلك البد من نقل مالحظاتهم ورسائلهم بشكل يؤكد أن املستمع قد يفهم القصد من 

 . الرسائل املوجهة إليهمالرسالة، وباملثل يجب عىل األفراد فهم القصد من

واالتصال هو العملية التي يتم بها نقل املعلومات واملعاين واألفكار من شخص إىل آخر أو آخرين 

إذن هي . بصورة تحقق األهداف املنشودة يف املنشأة أو يف أي جامعة من الناس ذات نشاط اجتامعي

فليس من املمكن أن . اًا ديناميكيًشأة ربطمبثابة خطوط تربط أوصال البناء أو الهيكل التنظيمي ألي من

نتصور جامعة أيا كان نشاطها دون أن نتصور يف نفس الوقت عملية االتصال التي تحدث بني أقسامها وبني 

 .أفرادها وتجعل منهام وحدة عضوية لها درجة من التكامل تسمح بقيامهام بنشاطهام
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أن أهمية االتصال )  ه1420(لشامع، وحمود ، وا)م1997حريم، (، ) ه1405(ويوضح كل من عالقي 

 :بالنسبة للمرشد تنبع من عدة نواحي أهمها ما ييل

أن القدرة عىل إنجاز األهداف تتوقف عىل كفاءة االتصاالت التي يربزها املرشد يف عمله، حيث أشار  -1 

  يفإىل أن الدراسات أوضحت أن النجاح الذي يحققه اإلنسان يف عمله يعتمد) ه1421(القعيد 

 . فقط تعتمد عىل املهارات العملية أو املهنية املتخصصة%) 15(منه عىل الرباعة االتصالية و%) 85(

ًأن االتصاالت متثل جزء كبريا من أعامل املرشد اليومية  -2   ويقدر بعض الخرباء أنها تستهلك ما بني -ً

 .من وقت املرشد% 75-95

ات واملفاهيم عرب الوسائل املختلفة مبا يسهم يف أنها تفيد يف نقل املعلومات والبيانات واإلحصاء -3 

 .اتخاذ القرارات ومساعدة الطلبة

أنها رضورة أساسية يف توجيه وتغيري السلوك الفردي والجامعي للطالب يف املدرسة، وهو ما تسعى  -4 

 .وتدور حوله كافة الجهود الرتبوية يف املدرسة

القنوات الرسمية لخلق التامسك بني مكونات أنها تسهم يف نقل املفاهيم واآلراء واألفكار عرب  -5 

 .املدرسة، وتوحيد جهودها مبا ميكنها من تحقيق أهدافها

 .وسيلة هادفة لضامن التفاعل والتبادل املشرتك لألنشطة املختلفة للمدرسة -6 

 . وسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات املرشد يف مجال توجيه فعاليات الطلبة يف املدرسة -7 

 .الب يف املدرسة للقيام باألدوار املطلوبة منهموسيلة لتحفيز الط -8 

 ّخطوات االتصال الفعال

ًخمسة عرش خطوة إرشادية ملساعدة املرشد يف أن يكون متصًال بارعا ) ه1422(وقد وضع القعيد 

 :ًأكرث فاعلية وتأثريا، وتلك الخطوات هي

 الهدف منها؟ إذا كان ما: أسال نفسك قبل الدخول يف أي عملية اتصال: تحقق من جدوى االتصال -1 

 . ًهدفها واضحا ويستحق املتابعة فاالتصال هنا أمر مطلوب وإال كان تركه أفضل
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تذكر بأن الكلامت عبارة عن رموز وكلام ازدادت معرفتنا ومعلوماتنا عن : وسع دائرة التفكري لديك -2 

 . القضايا التي تتحدث عنها ازدادت قدرتنا عىل التأثري واإلقناع

ابحث عن كل ما تحمله من معاين، :  واستيعاب إىل الرسالة التي ينقلها اآلخرون إليكاستمع بدقة -3 

وال تقرص تركيزك عىل بضع كلامت من الرسالة، فإن ما تعنيه هذه الكلامت بالنسبة لك قد يختلف 

 . عن ما تعنيه لشخص آخر

 عىل تقييم ًت قادراوكلام عرف املتصل بشكل أفضل كن: ضع مصدر الرسالة يف اعتبارك عىل الدوام -4 

 . رسالة والدوافع الكامنة وراء إرسالها بشكل أحسن

 يتفاعلون اخرت الكلامت واملفاهيم واألفكار التي تجعلهم: صمم رسالتك مبا يتناسب مع املستمعني -5 

 . ًمعك بناء عىل ما يحملون من خلفية ومعرفة

 . حيح ثم دع املتحدث يؤكد لك أن ما فهمته يف الواقع صأطرح األسئلة -6 

 وإقناعهم مبا تريد البد أن يعتمد عىل معرفة اآلخرينحيث أن التأثري يف : أعرف ما ستتحدث عنه -7 

 . جيدة ومتكن شديد من املوضوع

ًكن واضحا ومحددا -8  ال تدور حول املوضوع بالتحدث يف العموميات الغامضة، فإذا تحدثت بحديث : ً

 . عام فليكن لديك يشء محدد يوضح قصدك

 القليل عن العامل الذي نعيش فيه والتظاهر إال فالكثري منا ال يعرف :"أنا ال أعرف"ول ال تخف من ق -9 

لست أدري "ًباإلجابة أو تلفيقها يضاعف فقط من مشاكل الجهل، وقدميا قال إمام من أمئة السلف، 

 . "نصف العلم

التفاصيل، إن ًالطرف املرسل غري مهتم كثريا ب: تذكر أن أي يشء يصل لآلخرين هو وسيلة اتصال -10 

الحرص عىل الشكليات املقبولة وبدون مبالغة ونربة الصوت وارتفاعه وحدته، والسكون، كلها وسائل 

اتصال يتوجب عليك أن تضعها يف الحسبان لئال تقع يف مأزق مخاطبة من حولك برسائل خاطئة من 

 . غري قصد

شياء يف الحياة ال تقع تحت تصنيف  وذلك ألن كثري األ):أو/ إما(ابتعد عن الوقوف يف مصيدة عبارة  -11 

 . األسود واألبيض ببساطة
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ًإذا خصصت وقتا للتواصل مع شخص فامنحه : توجه إىل أولئك الذين تتحدث إليهم بكل انتباهك -12 

 . االهتامم واالنتباه إىل حديثه وشارك فيه عندما ترى يف ذلك مصلحة لعملية االتصال

.. من فضلك اسكت"بة إبالغ الطرف اآلخر بالعبارة التالية فاملقاطعة مبثا: ال تقاطع الشخص اآلخر -13 

 . "فام سأقوله أنا هو األكرث أهمية 

فاملوقع واإلطار الذهني الذي تكون فيه مع الطرف : حاول طرح أفكارك يف املكان والوقت املناسبني -14 

 . اآلخر يؤثر بشكل كبري عىل مدى حسن استقبال آرائك وقبولها

حيث تشري الدراسات إىل أن إرسال رسالة واحدة : ا لوجه هو عملية مستمرةًتأكد أن االتصال وجه -15 

ما تعني قوله، وما تقوله فعًال، وما : يعني أن هناك عىل األقل ست رسائل مختلفة ضمنية وهي

يسمعه الشخص اآلخر، وما يعتقد اآلخر أنه يسمعه، وما يقوله اآلخر، وما تعتقد أن الشخص اآلخر 

 . يقوله

 اللفظي يف املقابلة اإلرشاديةالتواصل 

إرسال كل من األفكار : عدينُاالتصال قد يكون اتصاال لفظيا وغري لفظي، فاالتصال اللفظي يتضمن ب

 ومعظم الناس يجدون املعلومات املعرفية للتعبري عنها أسهل من ،واملشاعر عن طريق وضعهم يف كلامت

 :ّاتصالنا اللفظي وتتحدد مدى الفعالية يف االتصال يف وتلعب املفردات الجزء األكرب يف تحديد ،املشاعر

 : مهارات االستهالل أو البداية: أوال

املقصود هنا تقنيات الرتميز التي توظف لتبدأ عن طريقها التعبري عام يف نفسك ومفتاح االتصال 

بقى تنتظر  ولذا يجب عليك أن ال تاآلخريننك مسؤول عن االتصال مع ألتقليل الضغط هنا هو أن تدرك 

الوقت الكايف قبل االتصال لتتمكن من منع ن تأخذ أ وهذا يستدعي منك .حتى يحل اآلخرون لك مشاكلك

 ولكن دورك يف مهارات ، نظري بسبب تعقيدات املوقف وهذا غالبا ما يظهر كحديث،املشاكل من الرتاكم

 وتحاول ،ف مشاعرك حول ما يحدث بوضوحن تصأ و، للتعبري عام تريد"أنا"عبارة االستهالل أن تتعلم أن تستخدم 

  أنا" واألفضل أن تقول "أنا اكرهه عندما يعاملني بشكل يسء" مثال قد تقول ، الجمل العامةأن تتجنب
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نك مازلت إ  أي تحدده باسمه وتنتقد سلوكه وليس الشخص وتحاول أن توصل رسالة للشخص"كره فالناأ

 عىل هذا النحو، كام تتضمن مهارات االستهالل الرسائل غري تحبه ولكنك ال تحب سلوكه عندما يترصف به

 اللفظية املوصوفة سابقا 

 مهارات االستامع: ثانيا

 أما االستامع يكون ،املقصود بها حل الرموز الواردة من الشخص األخر، وهنالك منطني من االستامع

ع للراديو، أو االستامع يكون سلبي وقد يكون املستمع هنا يراقب التلفاز أثناء الحديث معه أو يستم

يجايب وهو أفضل للتعامل مع االتصال بني الشخيص ألنه يتطلب تغذية راجعه ويقدم تغذيه راجعه إ

 لفظيه وغري لفظيه 

 مهارات االستجابة: ثالثا

تتضمن االستجابة للرسائل وترميز بعض األمناط من التغذية الراجعة اللفظية وغري اللفظية 

 ، بسيطة ميكن أن تستخدم كمعرفه ملا سمعه وقد يوافق عليه أو ال يوافقا جمالًويستخدم الشخص هن

وغالبا ما يتم استخدام مهارات االستجابة للحصول عىل معلومات إضافية بحاجه لها لفهم القضية أو حل 

 املشكلة وحتى تحافظ عىل املحادثة مستمرة ويعتمد ذلك عىل كون الشخص قادر عىل التحرك يف االتجاه

 .الصحيح نحو املرسل

 التواصل غري اللفظي يف املقابلة اإلرشادية

 ،ويظهر االتصال غري اللفظي من خالل لغة الجسم هي لغة مستخدمه لتصف الرسائل غري اللفظية

ومن خاللها يظهر موقفنا وإشاراتنا وحركاتنا وحتى صمتنا ولغة الجسم سواء كانت مقصودة أو غري 

 :قبل وهي نوعانمقصودة ترسل رسائل للمست

 ويتضمن وقفه مسرتخية واتصال برصي ثابت وامليالن يف ،أو الجسم املفتوح: لغة الجسم االيجابية -1 

  .الرأس لإلمام مع ابتسامه عريضة أو تعبري سار

 وتتضمن إشارات ظاهره حول توترنا مثل شد القبضة ،أو الجسم املغلق: لغة الجسم السلبية -2 

ات الوجه التي تظهر الغضب وعدم التصديق وتشري لغة الجسم وعضالت الفم املشدودة وتعبري

  .السلبية إىل عدم التعاطف أو االضطراب حول بعض األشياء



 337اإلرشاد املتمركز حول املسرتشد : الفصل الرابع عرش
 

 

 :وميكن توضيح مظاهر االتصال غري اللفظي من خالل ما ييل

   املظهر الجسمي أو الهيئة الجسمية: أوال

ايجايب إىل اإلهامل وعدم التعاطف ميكن أن تنقل رسائل متنوعة من الراحة أو االسرتخاء بشكل 

بشكل سلبي، وهناك العديد من اإلمياءات املألوفة والتي ال نختلف عىل معانيها كهز الرأس مبا يفيد 

وكلنا يتذكر أن األستاذ يف . املوافقة أو الرفض، ومع ذلك نقول أن اإلمياءات هي من نتاج ثقافة املجتمعات

ويشري وضع الجسم إىل درجة .  مهذبة أو يقف بطريقة معتدلةاملدرسة قد طلب منه أن يجلس بطريقة

ويكشف وضع الجسم عن عالقات السلطة وعن . االسرتخاء التي يتخذها الفرد أثناء الجلوس أو الوقوف

الحالة النفسية للفرد فعادة ما يجلس صاحب السلطة األعىل بدرجة من االسرتخاء أعىل من تلك التي 

كام أن الجلوس عىل حافة املقعد يشري إىل حالة من القلق أو عدم . قليجلس بها صاحب السلطة األ

 .الراحة أو االستعجال أو التأهب لالنرصاف

 :ويدل الجسم كله عىل

 التقابل بالوجه مع الشخص اآلخر عىل االنفتاح عىل االتصال والتبادل الشخيص. 

 يدل الرتهل يف املقعد عىل درجة منخفضة من االنفتاح يف العالقة.  

 يدل الجلوس يف حافة املقعد عىل التوتر والقلق واالنشغال.  

 يدل تكرار تقليب الشعر والضغط عىل األصابع عىل اإلحساس بامللل والتشتت.  

 عندما يصبح التنفس أبطأ وأعمق يدل ذلك عىل الشعور باالرتياح بشكل أكرب وعىل االسرتخاء. 

 الصمت: ثانيا

 عن الكالم  حيث يكون ضاغط عندما يتوقف،رش عىل الراحةميكن أن يكون مصدرا للضغط أو مؤ

 ومن األمثلة عىل الصمت كوسيلة لالسرتخاء والراحة عندما يكون .املدرك كإشارة لتعطل يف عملية االتصال

 كام أن الناس يحتاجوا ،بني األصدقاء والعاشقني حتى يساعدهم عىل أن يفهموا حبهم ورغبتهم ببعض

  .بعضهم ويستوعبوا الفكرة ويسمح كذلك الصمت بفرصه لعكس أفكارنا وكلامتناألوقات حتى يستمعوا ل
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 اللمس واليدين: ثالثا

مثل الربت عىل الرأس والشد برفق عىل الكتف ويوصل رسالة دون كالم، وال يفضل يف حاالت مثل 

ة، ويف حالة زاد  أو اإلساءة الجنسياآلخريناختالف الجنس، أو أن الطفل معرض لإلساءة الجسدية من قبل 

 .توتر املسرتشد وقلقه يفضل االبتعاد عن اللمس

ويعترب اللمس وسيله أخرى لالتصال غري اللفظي كالربت عىل الرأس والشد برفق عىل الكتف أو 

 بحيث يوصل رسالة دون كالم وغالبا ما يتمكن اللمس من إيصال ،إعادة الطأمنينة باللمس عىل الذراع

الكلامت وميكن أن يكون الربت عىل الرأس إشارة عىل التحبب لطفل لكن ميكن الرسائل بشكل أعمق من 

نك تفهم مشكلته وميكن أن أأن يربك أو يحرج راشد أخر والضغط عىل كتف زميلك ميكن أن يظهر له 

  .يكون شكل من التودد الجنيس

احية كاإلشارة إىل وتستخدم اليدان يف التعبري عن كثري من الرسائل غري اللفظية، فالحركات اإليض

 العالمات ًأيضاوهناك . مكتب األستاذ أو إىل قاعة املحارضات إىل أي مكان آخر يعتمد عىل استخدام اليدين

عن معنى النرص، أو التشجيع، أو املوافقة أو  كالتعبري ،أو الشعارات العامة التي ميكن التعبري عنها باليد

 للفرد مثل ارتعاش اليدين، أو طرق اليد بأصابع اليد ية وتدل حركات اليدين عن الحالة النفس.الرفض

األخرى حيث تعرب هذه الحركات عن حالة القلق وتعترب حركات اليدين واللمس من أشكال لغة الجسم 

فتقديم الطعام إىل ضيفك بيدك اليرسى يكون مقبوال يف أحد املجتمعات . ًالتي تتعرض كثريا لسوء الفهم

 .ف يف مجتمعات أخرىبينام يعترب إساءة للضي

 املسافة: رابعا

تؤثر األماكن واملساحات واملسافات واملناطق التي تحيط بنا يف عملية االتصال، ويف عالقاتنا مع 

فاملكان واملساحة التي يشغلها املكتب متثل أحد رموز املكانة والسلطة يف العمل، كام أنها تعرب . اآلخرين

 خاصة غري مرئية للمناطق التي تحيط بنا وال نسمح للغرباء عن القوة والتأثري، ونحن نضع حدودا

وتختلف أبعاد هذه املناطق من ثقافة ألخرى، فهي لدى العرب قصرية بينام . ًباقتحامها بل كثريا ما ندافع

 .ا لدى األمريكيني واألوربينيًتكون طويلة نسبي

 مرت، فاملسافة القليلة تعطي فرصة 2-1.5ومن األفضل أن تكون املسافة بني املرشد واملسرتشد قليلة 

أفضل للتفاعل ومتابعة املسرتشد بشكل جيد، كام أن القرب الجسدي بني الطرفني يعد مؤرشا مهام عىل 

 .االنسجام بينهام
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 تعبريات الوجه ولغة العيون: خامسا

املعاين، كام ا عن العواطف واملشاعر وأكرثها يف نقل ًا وتعبريًويعترب الوجه أكرث أجزاء الجسم وضوح

أنه أكرث األجزاء صعوبة يف فهم التعبريات التي تصدر عنه، ويقول أحد خرباء االتصال أن الوجه قادر عىل 

وميكن القول أن هناك عىل األقل ستة أنواع من العواطف التي ميكن .  تعبري مختلف250.000أن يعرب عن 

 .لغضب، والدهشة والحزن، واالشمئزاز، والخوفالتعبري عنها باستخدام الوجه وهي التعبري عن السعادة وا

 إن عيون البرش تتحدث ": وأكرث مناطق الوجه تعبريا هي منطقة العينني، ويرى رالف والدو أمريسون

متاما كألسنتهم لكن مبيزة واحدة وهي أن لغة العيون ال تحتاج إىل قاموس بل هي مفهومة يف جميع أنحاء 

 "العامل

 :شياء كثرية فمثال حيث تدل األعني عىل أ 

 تالقي األعني يدل عىل االهتامم أو الرغبة يف تبادل الحديث. 

 والتحديق يدل عىل التمسك بالرأيا يدل عىل االنشغالًخفض األعني بعيد . 

 نقص اإلبقاء عىل النظرة املبارشة يدل عىل االنسحاب أو االحرتام.  

 النظرة املنخفضة تدل عىل الخجل.  

 ل عىل الحزن واإلحباط والسعادةالدموع يف العني تد.  

 توسيع حدقات العني فتدل عىل االنزعاج واالهتامم الحاد.  

  الحواجب: سادسا

 مستحيال،  إما أنه ال يصدقه أو يراه،املرء حاجبا واحدا فإن ذلك يدل عىل أنك قلت له شيئا إذا رفع

 فإنه حاجبيه مع ابتسامة خفيفة بني أما إذا قطب. أما رفع كال الحاجبني فإن ذلك يدل عىل املفاجأة

 مبهور ومتعجب من الكالم فإنهتحريك الحواجب  يتعجب منك ولكنه ال يريد أن يكذبك وإذا تكرر

 .شكل وموجات كالمك تدخل عىل دماغه بأكرث من

 األنف واألذنان: سابعا

يده فهذا يعني ساحبا إياهام بينام يقول لك إنه يفهم ما تر فإذا حك أنفه أو مرر يديه عىل أذنيه

ووضع اليد أسف . نه ال يعلم مطلقا ما تريد منه أن يفعلهأومن املحتمل  أنه متحري بخصوص ما تقوله

 .الشفة العلية دليل أنه يخفي عنك شيئا ويخاف أن يظهر منه األنف فوق
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  جبني الشخص: ثامنا

رتبك أو أنه ال يحب م فإذا قطب جبينه وطأطأ رأسه لألرض يف عبوس فإن ذلك يعني أنه متحري أو

  .يدل عىل دهشته ملا سمعه منك سامع ما قلته توا، أما إذا قطب جبينه ورفعه إىل أعىل فإن ذلك

 األكتاف: تاسعا

 .نه ال يبايل مبا تقولأفيعني  فعندما يهز الشخص كتفه

 األصابع: عارشا

 .عدم الصربذراع املقعد أو عىل املكتب يشري إىل العصبية أو  نقر الشخص بأصابعه عىل

 الرتبيت عىل الصدر: أحدى عرش

 .  منكيدل عىل أنه خائف بالفعل  أواآلخرينفهذا يعني أن هذا الشخص يحاول عزل نفسه عن 

 الفم واالبتسامة: اثنا عرش

 :ًأيضاومن تعبريات الفم والشفاه املهمة 

 ضم الشفاه فيدل عىل الغضب والضيق.  

 قضم الشفة يدل عىل القلق والحزن.  

 الفم يدل عىل التثاؤب والتعب والدهشةفتح .  

 تعبريات الوجه تدل فيها.  

 تالقي العينني مع االبتسام عىل السعادة واالرتياح.  

 عينان مشدودتان وتقطيب الحاجب وإطباق الفم فيدل عىل الغضب والحزن.  

 احمرار الوجه يدل عىل القلق وعدم االرتياح والخجل.  

 الرأس : ثالثة عرش

 :  عىل عدة معان ومنهايدل الرأس

 هز الرأس ألعىل وألسفل عىل اإلصغاء واالنتباه واملوافقة.  
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 هز الرأس مينة ويرسة فيدل عىل عدم املوافقة.  

 خفض الرأس ألسفل مع كون الفك السفيل قريبا من الصدر فيدل عىل الحزن واالنشغال. 

  عىل الحرية وعدم التأكدفتدل هز الكتفني. 

 تدل عىل االنفتاح عىل االتصال والتوكيد والتشويقاالنثناء لألمام ف.  

 التململ يف الكتفني فتدل عىل نقص يف استقبال الطرف. 

 املصافحة: أربعة عرش

فاملصافحة تعترب املصافحة من أكرث حاالت اللمس التي ميكن من خاللها نقل العديد من املعاين 

واملصافحة العادية .  سوء العالقات أو عدم الرتحيبالحارة تنم عن املودة بينام تنم املصافحة الفاترة عن

. ترتاوح بني ثالث أو أربع هزات، بينام إذا استمرت لفرتة طويلة فقد تحمل معنى التهديد للطرف اآلخر

كام أن املصافحة مع وضع اليد اليرسى عىل يد أو كتف الطرف اآلخر تنم عن اإلخالص، ولذلك يستخدم 

 .ن املصافحة كوسيلة لتنمية العالقات مع بعضهم البعضرجال السياسة هذا النوع م

 األقدام : خمسة عرش

يف بعض األحيان يجلس املسرتشد بطريقة طبيعية، ولكن عندما نجده يضع قدميه مثال يف وضع 

متقاطع فإن هذا يفرس بشكل عام عىل أنه عالمة عىل االنسحاب أو عدم االهتامم، وفيام ييل بعض 

 :باألقدام ودالالتهااملؤرشات املتعلقة 

 اسرتخاء السيقان يدل عىل انفتاح يف العالقة واالسرتخاء. 

 يدل وضع الساقني معا برسعة عىل القلق واالكتئاب.  

 يدل النقر بالقدمني عىل القلق وعدم الصرب. 

 يدل القدمان ثابتتان ومضبوطتان عىل القلق واالنغالق. 

 :التعبريات الصوتية: ستة عرش

  ميد املستمع بكثري من املعلومات، فمن خالل الصوت ميكن معرفةإن صوت املتحدث

 كام أن الصوت. املتحدث، وجنسه، وجنسيته، وسنه، وحجم جسمه، واملنطقة التي ينتمي إليها

 يكشف عن اهتاممات املتحدث واتجاهاته، ومشاعره ومركزه الوظيفي، ومزاجه الشخيص من
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 انبساط أو حياء وانطواء، كام يكشف عن الجامعة التي ينتمي إليها هدوء أو انفعال، أو مرح أو اكتئاب أو

وعن مستواه الثقايف وتتناول دراسة الصوت البرشي عدة مجاالت مثل طبقة الصوت، وقوته، واإليقاع 

 .والتلعثم ورسعة الصوت، والوقفات

 طالقة الحديث: سبعة عرش

العتامدية والرتكيز االنفعايل والصمت يدل عىل تدل عىل الرتدد أما أخطاء اللغة والتلعثم فتدل عىل ا

 . االنشغال أو رغبة يف االستمرار يف الكالم بعد توضيح نقطة

 فنيات االتصال يف املقابلة اإلرشادية

  عكس املشاعر: أوال

  مبثابة مرآة صادقة يعكس بها املرشدTechnique Reflectionتعترب فنية عكس املشاعر 

اته وانفعاالته، ما ظهر منها وما بطن، سواء عرب عنها برصاحة أو أخفاها، وذلك املسرتشد وتعبري أحاسيس

ملا يتضمن تواصله اللفظي وغري اللفظي مع املرشد  مرآة عاكسة حتى يرى املسرتشد نفسه وكأنه يف

 .النفيس

 :مستويات االنعكاس

 :قد يكون االنعكاس عىل مستويني يحددهام املسرتشد نفسه

غموض أو عندما يعرب الفرد عن مشاعره برصاحة وبطريقة علنية واضحة دون : سطحياملستوى ال -  أ 

 . ودون اتهام أو تنقيصتخفي، آنذاك، يتوجب عىل املرشد إعادة صياغة مضمونها مبا يشبه التلخيص

 :مثال

 .مل أعد احتامل وال أطيق أن يستجوبني والدي كلام دخلت للبيت وكأنني متهم يف قضية :  املسرتشد

 تشعر بالضيق والتربم ألن والدك يستفرس منك بعض األمور التي تتعلق بحياتك أنت :  دــاملرش

 .الشخصية

 عـنــدما ال يـعــرب الـفــرد ـعــن مـشــاعره رصاـحــة وال يفـصــح عنـهــا بوـضــوح، : املـســتوى الخـفــي  -ب
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لكنه يناور ويحوم حولها دون أن ميسها، آنذاك ميكن للمسرتشد عكس هذه املشاعر املخفية 

 .يشعره مبدى فهمه العميق لحالته وتقبله ملواقفه وأفكاره كام هي دون إدانتها أو تبنيهال

 :مثال

، لقد ترك يف رقبتي الـلـهإنني أتحمل املسؤولية كاملة اتجاه أرسيت بعد وفاة والدي رحمة  :  املسرتشد

 املسؤولية األم وثالث أخوات وخمسة إخوة، ولوال أين أكربهم سنا لكان غريي متحمال لهذه

 .اآلن

 تشعر بضخامة املسؤولية التي تركها لك والدك بعد وفاته، لذلك فأنت تتمنى لو مل تكن أنت :  دــاملرش

 .األكرب سنا حتى يتحملها غريك عنك

  عكس املحتوى: ثانيا

 أن يقوم املرشد بإعادة ما قاله Technique of Restatementتعني هذه مهارة عكس املحتوى 

حني يسمعه من املرشد وتفيد صياغة عبارات املسرتشد يف مواجهة ما قاله ،  أخرىٍبكلامت ومعاناملسرتشد 

 يف التعرف عىل مشاعره وأفكاره وباستخدام املرشد لهذه املهارة يساعد املسرتشد، فيؤكده أو يعيد ما قاله

 .بدقة وموضوعية

 :وتتخذ هذه التقنية أشكاال متدرجة عىل الشكل التايل

 :الصدى/ ادة العبارات إع)  أ(

 :تتميز هذه الطريقة بأسلوبني

 : عىل شكل تكرار  1-

 والحرف أن يكرر املرشد نفس العبارات التي ذكرها الفرد غري مبدل لكلامتها، فيعيدها كام هي بالنص 

مع تغيري ضمري املتكلم، وكأنه صدى مرتد ملسامع املسرتشد منعكسا إليه من خالل تكرار الجمل 

 .ت كام ترددت من فمه، خاصة يف املرحلة األوىل من املقابلةوالعبارا

 فنعيدها عىل مسمعه ا ثقيالًًأو أن نركز عىل أهم األجزاء من عبارات الفرد التي متثل بالنسبة إليه وزن ،

ا لفهمه أكرث من مجرد تأكيد أننا سمعنا ًونهمل إعادة الباقي، حتى يشعر الفرد أننا نبذل مجهود

 .أقواله
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 :عىل شكل تلخيص  2-

 يتمالتعبري، ا يف بعض مراحل املقابلة خاصة منها املتقدمة، وبعد فرتة من ًا بل رضوريًقد يكون مفيد

 .يدل عىل املعنى املقصودمام  ،تلخيص كالمه بشكل واف

 :االنعكاس/إعادة العبارات ) ب(

 االنعكاس/الصدى وإعادة العبارات /مقارنة بني مهارة إعادة العبارات

 : أن بينهام فروقا جوهرية نبينها كام ييلإال الرغم مام يبدو من تشابه، عىل

 مثال 

 إنني أقول من الصعب عيل أن استمر يف الجمع بني العمل والدراسة واالهتامم بشؤون أرسيت، :  املسرتشد

 .لنفيس دامئا أنني سأنهار فجأة يف يوم من األيام

 بالنسبة  املوازنة بني التزاماتك، حيث تزداد هذه االلتزاماتيبدو كام لو أنك متر بصعوبة يف :  املرشد

 .للوقت املتاح لك حاليا

  االستيضاح: ثالثا

 مبثابة تغذية رجعية مبارشة من جانب املرشد Technique of Clarificationتعترب فنية االستيضاح 

خالل  شة التي تدور بينهاملتوضيح بعض النقاط التي قد تكون غامضة وغري مفهومة يف املناق للمسرتشد

املرشد للمسرتشد إذا حدث أي   وتهدف فنية اإليضاح إىل تدعيم االستجابة التلقائية من.املقابلة اإلرشادية

اآلخر، وعندما يعجز الطرفان عن فهم ما يدور يف  توتر يف التواصل بينهام عندما ال يفهم أحدهام ما يقوله

 .املناقشة بينهام

 :مثال

 . صعبةأموري مع أهيل غري جيدة، وعالقتي مع األساتذة يف املدرسة سيئة ومواد الدراسة : املسرتشد

ممكن أن توضح يل .. كأنني سمعتك تقول بأن أمورك يف املدرسة والبيت ليست عىل ما يرام :  املرشد

 .أكرث
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 التلخيص: رابعا

 املقابلة وتلملم أطراف املقابلة ا إلنهاءًتعد من أهم مهارات املقابلة اإلرشادية لكونها متهد عملي

 وكام أنها تهيئ املسرتشد ملوعد آخر ملقابلة أخرى أو أنها تنهي مقابلة قد تكون هي ،وجوانبها املختلفة

األخرية وبالتايل فإنها تتضمن خالصة ما دار يف املقابلة من بدايتها إىل نهايتها أي مبعنى إنها تشتمل عىل 

قابلة ومنها وصف املشكلة أو املشكالت التي يعاين منها املسرتشد إجراءات حدثت بقصد أثناء امل

وتشخيصها ومعالجتها سواء من خالل اإلرشاد املبارش والذي يكون للمرشد دور رئيس فيه بتوجيه املقابلة 

وإبراز دوره العالجي أو عن طريق اإلرشاد غري املبارش وهو الذي يعتمد عىل املسرتشد يف االستبصار 

 . وهذا األخري هو األفضل للمسرتشد من األسلوب األول، واقرتاح الحلول ملعالجتهامبشكلته

 :ويتم استخدام أنواع للتلخيص وذلك حسب مراحل املساعدة

ويهدف ، يستخدم هذا النوع لالنتقال من نقطة إىل نقطة أو إىل موضوع آخر: التلخيص املرحيل -  أ 

 .التي تم طرحها من قبل املسرتشدللرتكيز عىل النقاط واملواضيع الرئيسية 

بغرض تذكري املسرتشد مبا تم عرضه يف املقابالت ، يستخدم يف بداية املقابالت: التلخيص االستهاليل  -ب

 .وتجهيز ملا سوف يتم مناقشته يف هذه املقابلة، السابقة

، ه يف املقابلةوذلك لعرض ما تم مناقشته والتوصل إلي، عند نهاية كل مقابلة: التلخيص النهايئ -ج

واألهداف التي تم عرضها ، وذلك ملساعدة املسرتشد عىل حرص الحقائق والتفكري يف أنشطة املقابلة

 .واملهام التي عليه أن يقوم بها حتى موعد املقابلة القادمة

 مثال

ا امئًا، كنت دًطوال حيايت اعتقدت أنني أريد أن أصبح معلام، اآلن لست متأكد) طالب كلية( :  املسرتشد

ا، رمبا ًا جيدًاعتقد أنها الوظيفة املثالية ألنها تربطني بالناس، ال أعرف اآلن إذا كان هذا سبب

 .هناك وظيفة غريها أفضل استمتع بها أكرث

 تسأل هل تناسبك وظيفة التعليم أم أنت) التلخيص هنا استخدم لربط عنارص متعددة معا( :  دــاملرش

 .لكهناك وظائف أخرى أكرث مالمئة 
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 التغذية الراجعة: خامسا

إىل ) املرشد( هي استجابة فورية تلقائية من فرد يف موقع املسؤولية Feed backفنية التغذية الراجعة 

 ).2004 وعطيوي، عبد العزيز (اآلخرينملعرفة رد فعل ما يخفيه من قول وعمل عن ) املسرتشد(آخر 

والتي تسهل   الراجعة، مثل لعب الدور والتعزيزوميكن استخدام اسرتاتيجيات عديدة خالل التغذية

 هذا يساعد عىل استخدام وصولها إىل املسرتشد مبا أنه إذا تم تكوين عالقة إرشادية قامئة عىل الثقة املتبادلة،

 ).Lock, Myers, & Herr, 2001(التغذية الراجعة يف أي وقت 

اجعة تهدف إىل معرفة كيف يرى املرشد أن التغذية الر) Ivey & Ivey, 1999(كام ذكر ايفي وايفي 

 أن التغذية الراجعة يجب أن تكون بشكل موجز مخترص ودقيقة، مع ًأيضااملسرتشد وكيف يسمعه، وذكر 

الحرص عىل التفاصيل املهمة يف املقابلة، ويجب عىل املرشد عدم إصدار أحكام عىل املسرتشدين والرتكيز 

املسرتشد حتى تكون ناجحة، كام أنه البد من اإلشارة إىل كيفية عىل نقاط القوة واألشياء التي يرغبها 

استقبال املسرتشد للتغذية الراجعة، إذ يكون ذلك عىل شكل تعليامت يقدمها املرشد وليس عىل شكل 

 .إصدار أحكام

 :وقد أجمع الباحثون يف الرتبية عىل األنواع التالية للتغذية الراجعة

 ،ًاا أو إيجابً عىل األداء سلب"حكام"ن فيها املعلومات املعطاة ال تقدم تكو: التغذية الراجعة املحايدة -1 

بل تقدم مقرتحات أو تقارير من أجل تحسني األداء وال تقدم بشكل رصيح، وتنطوي التغذية 

 :الراجعة املحايدة عىل ثالثة جوانب

 يخرب الطالب بالسبب إن كان عمله دون املتوقع. 

 يعرف ماذا سيعمل.  

 وف التي تؤدي إىل األداء غري الصحيحيعرف بالظر.  

ا ألنها تهدف ًتعترب من الدعامات القوية للتغذية الراجعة املحايدة نظر: التغذية الراجعة اإليجابية -2 

 " خرياالـلـهجزاك "أو  "استمر عىل هذا األداء"أو  "أجبت إجابة صحيحة" :إىل التعزيز كأن نقول مثال

لكن  و...ن أن متثل بأشكال عدة كاالبتسامة أو امتيازات خاصةكام ميك... "وجهة نظرك صائبة"أو 

 .يبقى أفضل هذه األساليب هو الثناء واملديح
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فيها نؤكد أن الطريقة الحالية يف األداء غري مقبولة وعليه استبدالها : التغذية الراجعة السلبية -3 

 أو " السلوك إىل األفضلالبد أن تغري هذا" كقولنا مثال .بطريقة أفضل للوصول إىل الحل الصحيح

وهذا النوع من التغذية يعتمد عىل تقديم الطرق البديلة للطالب ... "يجب أن تدرس بصورة أفضل"

 .لتحسني أدائه من أجل ذلك يتعاون الطالب مع املرشد إليجاد البدائل املناسبة للنجاح يف املستقبل

 : من األمثلة عىل التغذية الراجعة

 نني أرى أنك جاهز للتعليق عىل ما تسمعه من كالمإ: يقول املرشد للطالب. 

 النتيجة التي حصلت عليهاإىللقد قمت بعمل جيد يف املذاكرة أدى : يقول املرشد للطالب . 

 مهارة الصمت: سادسا

هي الحوار النفيس الذي يجري بني األطراف املعنية واملعاين املنتقلة بينهم، ال من خالل النطق، بل 

فإذا . املالمح العامة لإلنسان الصامت كنظرات العيون وتعبريات الوجه وحركات الجسممن خالل الصمت و

ففي الصمت . الكالم النفيس وبالتايل عن االتصال ليس توقًفا عن فإنهُّكان الصمت توقًفا عن الكالم اللفظي، 

ًالكثري من املعاين التي ميكن أن تعد أساسا ُّ  .ناس يف عملية التواصل والتفاهم بني الُ

 :ميكن التمييز بني ثالثة أمناط أساسية من الصمت

  صمت مفروض) أ(

يحدث عندما يبدأ االثنان يف الحديث معا يف نفس اللحظة، مام يتبعه وقفة قصرية متميزة بالصمت 

من الطرفني، حتى يفسح كل منهام املجال لآلخر باالستمرار يف الحديث، فالبد أن ميهد املستشار لآلخر يف 

وقد يحدث كذلك عندما يأخذ أحد الطرفني فرصة قصرية . تفضل بسؤالك... عفوا: م حتى ينهيه مثالالكال

السرتداد النفس وترتيب األفكار، وخاصة من جانب املسرتشد، مام يتوجب عليه أن يحث املسرتشد بشكل 

  .غري مبارش عىل االسرتسال يف الحديث بلباقة وحنكة دون أن يشعره بأنه مجرب عىل ذلك
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 مثال

 مامرسات غري مرغوبة مامرسات مرغوبة

 ؟...ًملاذا تصمت كثريا ...أرى أنك مستغرق يف التفكري

 ...ًلقد ضيعت وقتا كثريا يف الصمت ...ليتك ترشكني معك يف التفكري

 ؟...هل انتهيت من كل أقوالك ؟...ما رأيك إذا فكرنا معا بصوت مسموع

 :  صمت من طرف املرشد) ب(

الصمت من طرف املرشد إىل تقنية متميزة يف تحقيق أهداف املقابلة الفردية إذا أحسن هذا يتحول 

األخري توظيفه واستثامره، وهو ال يقل أهمية عن تواصله اللفظي عرب الكلامت املوزونة والدافئة، بحيث أن 

 :له فوائد عديدة نذكر منها

 إتاحة الفرصة للمسرتشد للمبادرة بالكالم. 

 صة للمسرتشد ألخذ مهلة للتفكري وتحقيق االستبصار الداخيلإتاحة الفر. 

 إبطاء اإليقاع الرسيع لوثرية املقابلة. 

 احرتام خصائص األفراد االنطوائيني. 

 : صمت املسرتشد  )ج(

يلوذ املسرتشد يف كثري من األحيان بالصمت، عندما يجره سياق املقابلة إىل الحديث عن بعض 

ن لهم بصامت واضحة عىل حياته، أو عندما يتفاجأ بسؤال غري متوقع، فيتلجم األحداث أو األشخاص، الذي

لسانه عن الكالم، ويتعرقل انسياب الكلامت من فمه بسبب شعوره بالتوتر واالضطراب أو بالخجل 

فلذلك يتوجب عىل املرشد أن يكون حذرا، وذا حساسية مرهفة، وعىل درجة من الذكاء . والحرج

هذه األسباب، حتى يبلور أسئلة غري مبارشة، متس جوهر املوضوع ويف نفس الوقت االجتامعي املدرك ل

تحافظ له عىل خصوصيته وترفع عنه الحرج، أو عىل األقل تشعره بأن أرساره مؤمتن عليها من اإلفشاء 

والفضح مهام كان، كام قد يلجأ املسرتشد للصمت ملجرد عدم استيعابه جيدا للسؤال املطروح أو عدم 

باهه أللفاظ املرشد بسبب رشود ذهنه، أو رمبا لعدم سامعه للكلامت، حيث يتحرج من طلب انت

 بارات بكلامت مختلفة وإيضاحها بكلاإليضاح، لذلك ينبغي أن يلجأ املرشد إىل فنية إعادة صياغة الع
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الذي يلجأ ولعل من أصعب أنواع الصمت ذلك . لباقة وانفتاح والتأكد من استقبالها من طرف املسرتشد

إليه املسرتشد معربا عن رفضه ومقاومته لبعض ردود فعل املرشد التلقائية املذكورة سابقا، مام قد يشعر 

 . ا مبا ميس كرامته املهنية ويقدح يف كفاءته يف تسيري املقابلةًهذا األخري بأنه مستهدف شخصي

 :مثال عىل مهارة الصمت

 مامرسة جيدة. 

 التفكريأرى أنك مستغرق يف : املرشد. 

 ليتك ترشكني معك يف التفكري . 

 ما رأيك أن نفكر بصوت عايل . 

 مامرسة رديئة. 

 ًملا تصمت كثريا؟: املرشد 

 أمل تجد ما تقوله بعد؟  

  التساؤل: سابعا

الكتشاف املجهول فيام يختص بحالة   الوسيلة األساسيةQuestion Techniqueتعترب فنية التساؤل 

الحصول عىل املعلومات الالزمة عنه، ويف تشجيعه عىل   حيث أنها تنفيذ يفاملسرتشد من جميع جوانبها،

سس ُ وتفيد فنية التساؤل املرشد يف تحديد أ،اختبار مشاعره وأفكاره  ويف مساعدته عىلهالتغيري عن نفس

بني الجديد   ويف تحقيق أهدافه، كام أنها تهتم يف تنمية التواصل،وعالجه، ويف وضع اسرتاتيجياته تشخيصه

 .املرشد واملسرتشد وبني املسرتشد ونفسه، وبني املسرتشد واآلخرين

 :هناك عنارص تقوم عليها هذه الفنية حتى تكون ناجحة وفعالة وهي

ن املرشد الناجح هو الذي يختار ويستغل الوقت الجيد ليطرح أسئلته لتمكن إ :التوقيت املناسب -1 

دون عوائق، وعادة ما يطرح املرشد أسئلته يف املسرتشد من التعبري عن نفسه باسرتسال وطالقة 

 .الوقفات البسيطة بني كالم املسرتشد

هناك أنواع من األسئلة قد يطرحها املرشد تؤثر يف طبيعة ونوع وكم استجابة املرشد  :مالءمة السؤال -2 

     .عىل هذه األسئلة
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 األمان والطأمنينة دون يجب عىل املرشد أن يطرح أسئلته بطريقة تبعث عىل :كيفية صياغة األسئلة -3 

 .أن يتخلل ذلك مشاعر الخجل واالرتباك عند اإلجابة عىل األسئلة

 :ويوجد منطني من األسئلة

ليتك تكلمني عن نفسك؟ : يجاوب عليها بأكرث من كلمة، ومن أمثلة هذه األسئلة: األسئلة املفتوحة -1 

 يام؟ماذا تعرف عن التخصص العلمي؟ كيف ترى عالقتك مع والديك هذه األ

للرتكيز عىل مواضيع الكالم :  مثال.تنتهي غالبا بنعم أو ال، تستخدم يف حاالت محددة: األسئلة املغلقة

. إذا مسرتشد كحويل هل يوجد بالعائلة تاريخ كحويل: وللحصول عىل معلومات محددة يف عملية اإلدخال

لرتاكمي؟ ولكن يفضل عدم كم عمرك اآلن؟ أين تقيم؟ ما معدلك ا: ويف عملية جمع املعلومات مثل

هل تحب والدك أو املدرسة، :  ومن أمثلتها،ًاستخدامها بعد ذلك ألنها كثريا ما تقلل من االنفتاح يف اإلرشاد

مبن تثق أكرث مبعلم العلوم أم الرياضيات؟ حيث يالحظ عىل هذين املثالني أنهام سيعيقان االتصال مع 

 .معلومات مضبوطةالنوع من األسئلة إىل الحصول  ويؤدي مثل هذا .املسرتشد وعملية اإلرشاد

 :أمثلة عىل األسئلة املفتوحة واملغلقة

 أسئلة مفتوحة كيف ترى زوجتك؟:  املرشد

 ما رأيك أو ما طبيعة عالقتك مع زوجتك؟:  املرشد

 أسئلة مغلقة هل عالقتك الزوجية ناجحة؟:  املرشد

 من الذي تثق فيه أكرث من غريه؟:  املرشد

 :ام أن هناك أمناط أخرى من األسئلة ومن أهمهاك

هي األسئلة التي تتضمن أكرث من سؤال يف آن واحد، وهي تجب أن  :األسئلة املزدوجة أو املركبة -1 

 .تجعل املسرتشد يجيب عليها يف اتجاه محدد ال رابط بينهام أو أنها قد تقوض إىل إجابات متناقضة

 زواج مرة أخرى، أو االعتناء برتبية أوالدك؟بعد وفاة زوجتك، هل ترغب بال: املرشد
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هناك نوع من األسئلة تجعل املسرتشد يشعر بأنه متهم أو مذنب مام يجعله  :األسئلة املحظورة -2 

 .يدافع عن نفسه وأن يقاوم محاوالت املرشد للحصول عىل املعلومات الخاصة مبشكالته

 مل تعمل حسابا لهذا اليوم؟  السبب فيام وصلت إليه حالتك اآلن ملاذا أنت: املرشد

  املواجهة: ثامنا

ّعرف بيرتوفسا وآخرون املواجهة بأنها ارتباط نشط بني التعاطف والتفسري والفورية مام يساعد 

املسرتشدين عىل بلورة وتجسيد التناقضات التي تبدو يف تعبرياتهم وسلوكياتهم حتى يتمكنوا من تحقيق 

 تخفيف حدة الرصاعات واالضطرابات التي تنتابهم وبناء عىل إزالة التوافق السليم يف حياتهم بناء عىل

 .التوتر والقلق التي يعانون منها

الية يستخدمها املرشد يف كشف ّ وسيلة فعConfrontation Techniqueوتعترب فنية املواجهة 

عكسه عىل سلوكه التناقضات بني ما يقوله املسرتشد وما يفعله، مام يجعله أكرث استبصارا ملا بداخله في

الخارجي ويفضل أن تستخدم فنية املواجهة يف نهاية مرحلة البناء يف املقابالت اإلرشادية، بعد أن يتم بناء 

 .األلفة بني املسرتشد وتصبح هناك عالقة إنسانية مهنية وثيقة بينهام

 :مستويات املواجهة

التامة عند التعامل مع كل تناقضات ا بالسلبية يكون املرشد يف هذا املستوى متصًف: املستوى األول -3 

 بحيث ال يعريها أي اهتامم ولكنه يعود إليها فيام بعد ،ا هذه التناقضاتًاملسرتشد حتى يتجاهل كلي

 . حتى يتيح للمسرتشد أن يعرب أكرث عن تناقضاته

يتصف املرشد هنا بالسلبية بدرجة كبرية يف تعامله مع أغلب التناقضات بحيث : املستوى الثاين -4 

 أنه يتعامل مع إاليتظاهر بتجاهلها وال يعريها أي اهتامم ولكنه يعود مرة أخرى فيام بعد، 

التناقضات من النوع اإليجايب يف هذا املستوى حتى يعزز احرتام املرشد للمسرتشد حتى يتمكن من 

 . التعبري بدرجة أكرب

 ثري من األصدقاء؟تقول أنك انطوايئ ومتيل إىل العزلة، لكنك متلك الك: املرشد: مثال

يتميز املرشد هنا بدرجة منخفضة من السلبية تجاه التناقضات خاصة : املستوى الثالث -5 

  حيث يعمد املرشد عىل،القليل منها، خاصة تلك التي عىل درجة عالية من األهمية
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  ويف نفس الوقت يتعامل املرشد مع أغلب التناقضات وال، يعود إليها مرة أخرىأنتجاهلها عىل 

 . سيام املهمة منها خاصة التناقضات اإليجابية

 تقول أنك حزين دامئا لكن االبتسامة وبشاشة الوجه ال تفارقك؟: املرشد: مثال

فال يهملها يتميز املرشد بتعامله بإيجابية مطلقة مع كل التناقضات عند املسرتشد : املستوى الرابع -6 

 دون أي مجاملة، وبناء نا بالرصامة التامة واملبارشةوال يتجاهلها مهام كانت تافهة ويتميز باملواجهة ه

 .عليه يفيق املسرتشد من غفوته ويرى نفسه كام هي عىل حقيقتها

يتميز املرشد بالتحدي املبارش والواضح والعلني يف تعامله مع أية تناقضات تظهر : املستوى الخامس -7 

رشد املسرتشد من حيث أفكاره  وهنا يحارص امل،يف أقوال املسرتشد وأفعاله مهام كانت بسيطة

وأفعاله وأقواله حتى يعب عن ذلك بوضوح ومصداقية أكرث، وعادة ما يلجأ املرشد إىل هذا املستوى 

 . إذا مل تنجح املستويات السابقة

كلام اقرتبت منك شربا تبتعد عني مرتا؛ أي أحاول أن أدعم عالقتي معك، لكنك !! محمد: املرشد

 . إنك بذلك ترض نفسك وال ترضين، يف الحقيقة أنا متعجب من أمركتحاول هدم هذه العالقة،

 :كام أن هناك أنواع للمواجهة

 :، مثالمواجهة تناقض سلوك لفظي مع سلوك غري لفظي  1-

اليوم هو أسعد أيام حيايت، لقد قبل ابني األكرب يف أحسن جامعة يف الخارج وسيسافر األسبوع : املسرتشد

 . ذلك وكتفاه إىل األسفل ويتكلم بصوت منخفضالقادم، يقول املسرتشد

 . تقول أنك سعيد لقبول ولدك يف الجامعة لكن هيئتك تشري أنك حزينأنت: املرشد يواجه

 :، مثالمواجهة تناقض رسائل لفظية مع سلوكيات  2-

 .نهائيةبني باستمرار وبشكل يومي خالل هذا األسبوع قبل بداية االمتحانات الأأنا سأتابع كتب : مسرتشد

ًولكن املسرتشد مل يتابع ابنه يوميا حيث وجدت املعلمة العديد من الواجبات املنزلية التي 

 .تحتاج إىل متابعة

 .ًبنك يوميا خالل األسبوع املايض لكنك مل تقم بذلكأ قلت أنك ستقوم مبتابعة كتب أنت: املرشد يواجه
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 :، مثالمواجهة تناقض رسالة لفظية مع رسالة لفظية  3-

: ًصديقي املقرب عمل عالقة جديدة وحميمة مع شخص آخر وأصبح منشغال كثريا عني، ثم يقول: مسرتشد

لقد كنت رقم واحد : أنا لست متضايقا من ذلك، بالعكس، أنا أمتنى له كل الخري، ثم يضيف

 .يف حياته لكنني اآلن بالكاد أراه

قته الجديدة لكنك تشعر بالضيق النشغاله لقد قلت أنك تتمنى الخري لصديقك يف عال: املرشد يواجه

 .بعالقة عنك

 :، مثالمواجهة تناقض رسالة غري لفظية مع رسالة غري لفظية  4-

 مسرتشد يحرك قدميه بتوتر ويبتسم يف نفس الوقت

 كيف تفرس ذلك؟.  مبتسم، وبنفس الوقت تحرك قدميك بتوترأنت: املرشد يواجه

 التفسري: تاسعا

 تفهم وتوصيل معنى رسالة صادرة عن املسرتشد، وعن صياغة عبارات وهي مهارة تشتمل عىل

التفاسري فإن املرشدين يزودون املسرتشدين بنظرة جديدة ألنفسهم، أو بتوضيح جديد التجاهاتهم أو 

 .سلوكياتهم

 :أنواع التفسري

 .ويشمل جميع البيانات حول املسرتشد: التفسري العام -1 

 .ات أو بعض نتائج االختبارات أو بعض خربات يف حياة املسرتشديقترص عىل العبار: التفسري الخاص -2 

 مثال 

 . صالح مدى حرييت يف اختيار التخصص املناسب بعد تخرجي من الثانويةأستاذهل تعلم يا  :  املسرتشد

 .يبدو يل يا سامي بأنك مل تحدد التخصص املناسب مليولك واتجاهاتك واستعداداتك :دــاملرش

 اإليحاء: عارشا

ـولت ـاد املجـه ـاره وارتـي ـاء بأفـك ـىل االرتـق ـد ـع ـاعدة املسرتـش ـاء يف مـس ـة اإليـح ـة فنـي ـن أهمـي  يف كـم
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نفسه، مام يوضح رؤيته لها وتنقيتها من شوائبها وازدياد استبصاره الداخيل ألعامقها، فيفكر تبعا لذلك 

 .بعقالنية متحررة فيام يتعلق بحالة

 :ويرى برين أن هناك أنواع من اإليحاء وهي

 هل ميكنك أن تصف يل ذلك؟: إليحاء بالوصف مثلا 

 هل هناك يشء تريد أن تضيفه؟: اإليحاء باالمتداد مثل 

 كيف ميكنك تعليل ذلك؟: اإليحاء باألسباب مثل 

 مشرتك يف هذا املوضوع؟أنتإىل أي مدى : اإليحاء باملشاركة مثل  

 كيف تترصف يف هذا األمر مستقبال؟: اإليحاء باملراجعة مثل 

 كيف يؤثر ذلك عىل مستقبلك؟: اء بالعالقة مثلاإليح 

 تقديم املعلومة: أحدى عرش

استجابة لفظية يتم بها إيصال معلومات عن أشخاص ومواضيع أو وسائل أو طرق، الهدف منها هو 

 .الوقاية من الوقوع يف مشكالت معينة

علومة أعطي خيار وبعد امل...  فالخوف انفعال يعطي،مثل عن الخوف: واملعلومة قد تكون أي يشء

  .للطالب إذا تحب نناقش املعلومة وقد تكون املعلومة عن مهنة معينة

 ما هي املعلومات التي يحتاجها املسرتشد؟ 

  حدد املعلومات املفيدة التي يريدها املسرتشد إذا يسأل عن الجامعة واملعدل ال يجوز أتحدث عن

 .يد بالضبطاالمتحانات والساعات املعتمدة مبعنى احدد ماذا ير

  ال تقول سمعت(حدد مصادر موثوق بها ودقيقة للمعلومات التي ستقدمها(.. 

  مثال إذا مل يعرف يعبئ الطلب يف الجامعة أو (حدد التسلسل أو التتابع الذي ستقدم فيه املعلومات

 ).وميكن تكتب األشياء كتابة والخطوات كتابة.. كيف يحصل عىل الطلب من مكتب الربيد

  الدقة والوضوح واالنتباه:اثنا عرش

 :إن لغة املسرتشد غالبا ما تكون مليئة بأنواع كثرية من الفجوات وبالتحديد ثالث أنواع وهي
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 عندما ترتك بعض األشياء أو تحذف: الحذف. 

 عندما تكون األشياء ليست كام تبدو أو يساء فهمها: التحريف أو التشويه. 

 ء أو الناس ترتبط مع شعور واحد ومع نفس املعنى، أو عندما تكون كل مستويات األشيا: التعميم

 .عندما نتوصل إىل النتائج بدون وجود املعلومات املدعمة لذلك

ن معاين لكلامت ّوبسبب هذه الفجوات فمن الرضوري للمرشد أن يستخدم أدوات لغوية ليكو

 هي نوع محدد من األسئلة املسرتشد ومللء هذه الفجوات، واألداة املهمة األكرث كفاءة للتوصل إىل ذلك

 .مصمم الستخراج الدقة والوضوح من املسرتشدين

 :وعىل املرشد االنتباه لها كقوله) الحذف( ومن أمثلة عدم الدقة التي قد يقولها املسرتشد

 أين تذهب؟ : املرشد -أنا ذاهب 

 من ماذا؟ : املرشد -أنا خائف 

وعىل املرشد االنتباه لها واستخدام ) التشويه(كذلك من أمثلة عدم الدقة التي قد يقولها املسرتشد 

 االستجابة املناسبة 

 كيف تريد أن تكون آمنا؟:  املرشد-أنا أريد األمن 

 كيف بالتحديد وجود مدرستك حولك يسبب لك :  املرشد-طاملا أن مدرستي حويل فأنا أشعر بالسعادة

 السعادة؟ 

وعىل املرشد االنتباه لها واستخدام ) التعميم( كذلك من أمثلة عدم الدقة التي قد يقولها املسرتشد

 االستجابة املناسبة،

 هل كان هناك وقت ما أنك مل تخرس املناقشات؟: املرشد -أنا دامئا أخرس املناقشات 

 أبدا مل تتعلم مثل هذه املواد سابقا، أبدا؟ أنت:  املرشد- أنا دامئا لدي صعوبة يف تعلم مثل هذه املواد  

 لةاإلحا: ثالثة عرش

معني التحويل أن يترصف املسرتشد تجاه املرشد كام لو كان ينرصف إزاء أبيه الذي يحبه ويكرهه 

فهو ينقل اتجاهاته يف املايض إىل الحارض، لذا عىل املرشد أن يفهم أسباب التحويل وما دالالته النفسية وما 

 .هي املعاين الرمزية التي تقف خلفه
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ا مع نهاية املقابلة ًاملرشدون باالتفاق مع املسرتشدين، ويكون غالبإن إحالة املسرتشدين أمر يقرره 

أنه من يصعب عليهام االستمرار يف العالقة العتبارات ) املرشد واملسرتشد(األوىل حني يتضح لطريف العالقة 

أي خاصة باملشكلة أو باإلعداد التخصيص للمرشد، أو لعدم كفاية الوقت لدى املرشد، أو تكون اإلحالة يف 

 .مرحلة أخرى من مراحل اإلرشاد حني تصل العملية إىل طريق مسدود

 : عرض رييك إجراءات اإلحالة متى تتم وكيف تتم، وسوف يتم استعراض هذه اإلجراءات

  يف أحيان كثرية ال يستطيع املرشد أن يقدم للمسرتشد الخدمات اإلرشادية التي يحتاجها، وعندئذ يجب

 .أن يحيله إىل مكان آخر

 أن األمر يحتاج إالىل الرغم من نظرة البعض لإلحالة عىل أنها دليل عىل عدم كفاية املرشد املهنية، وع 

إىل قدر كبري من الكفاءة من املرشد من أجل تحديد الحاالت التي تحتاج إىل خدمات من نوع خاص، 

 .ا أن يدعي املرشد بقدرته عىل عالج أي شخص يطلب املساعدةًمنطقيو فليس مقبوالً

  وتتم اإلحالة بعد جمع معلومات عن املسرتشد والوصول إىل قناعة أن مشكلة املسرتشد فوق مستوى

كفاءة املرشد، أو عندما يشعر املرشد أن االختالفات يف خصائص الشخصية بينه وبني املسرتشد يصعب 

 .تجاوزها وأنها سوف تتداخل وتؤثر سلبا يف عملية اإلرشاد

 ون املسرتشد قريبا أو صديقا شخصيا للمرشد، وتتطلب مشكلته استمرار كام تتم اإلحالة عندما يك

 .العالقة اإلرشادية يف املستقبل

 كذلك ميكن أن تتم اإلحالة عندما يرفض املسرتشد أو يقاوم مناقشة مشكلته مع املرشد. 

 وعندما يدرك املرشد بعد عدة جلسات عدم فعالية اإلرشاد مع املسرتشد. 

 ومنها ما ارتبط بنوع املشكلة مثل وجود مشاكل تحتاج إىل رعاية ،ىل اإلحالة أسباب تؤدي إكوهنا 

طبية خاصة، ووجود حاالت من االضطرابات االنفعالية والعقلية الشديدة، وحاالت تحتاج إىل مرشد 

 .نفيس أكرث خربة ومهارة

 كز اإلرشاد أو مرشد العيادات الخاصة أو مرا: أما الجهات التي تتم إليها اإلحالة فهي متعددة ومنها

 . ومصحات ومدارس للرتبية الخاصةآخر أو مستشفيات
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 لعالج مسرتشد يعاين من قلق العوم من خالل اإلرشاد املتمركز حول املسرتشد: مثال

 .وفيام ييل حوار منفتح مركز عىل الشخص مع مسرتشد يعاين من قلق العوم الحر

 أن أقوم ّشاد، وعندما أخربت صديقي بذلك، اقرتح عيللقد أوصاين طبيبي بالحصول عىل إر :  املسرتشد

الضحك العصبي، وإطباق األيدي (وأعتقد أنهام يظنان أن مشاكيل هي نفسية . بزيارتك

 ).بإحكام

  .وهل يزعجك أن كل من طبيبك وصديقك يعتقدان بأن مشاكلك هي نفسية : دـــاملرش

. ب ألنني اعتقدت بأنني أعاين من نوبة قلبيةفقد ذهبت للطبي. نعم يزعجني ذلك قليال :  املسرتشد

وبعد ذلك، وعندما كنت ذاهبا . فكل يشء كان عىل ما يرام حتى قبل ثالثة أو أربعة أسابيع

وبدأ قلبي . ، وكأنها مغمورة يف ماء مثلجًجدايف إىل العمل أصبحت يداي وقدماي فجأة باردة 

وشعرت حينها بالدوار، . ريبالخفقان بقوة وجعلني ذلك أشعر بربودة وضيق يف صد

وقدت . ومل أعرف ماذا أفعل وقتها. ًجدالقد كان ذلك مخيفا . واعتقدت بأنني سأموت

ولكن مل . سياريت إىل جانب الطريق عىل أمل أن يراين شخص ما ويقف لتقديم املساعدة

 . ا إىل منزيلًوبعد فرتة ذهب ذلك الشعور، ومن ثم قدت السيارة عائد. يفعل أحد ذلك

لقد ارتحت يف البداية عندما أخربين الطبيب بأنه ال يوجد هناك أي مشكلة جسدية، عىل   

ولكن ذلك مل يزل يخيفني، وخصوصا أنني مل أكن . األقل مل يكن هناك أي مشكلة يف قلبي

لكنت إذا عرفت ما الذي جعلني أشعر هكذا وأعتقد أنني . أعرف ما الذي يحصل يل بالضبط

وكل ما أستطيع عمله عند حدوث ذلك هو التفكري فقط، يا إلهي، . ألمراستطعت التسليم با

 . إنه يحدث مجددا

. افليس من املعروف ما الذي يسبب لك هذه املشاعر التي تجعلك قلًق. املعرفة ستساعد :  دــاملرش

إذ عليك أن تعرف ما يجب عمله . فمجرد إخبارك أنك ال تعاين من مشاكل صحية لن يساعد

 .كلتوقف ذل

فهو يحدث يل فقط، ويبدو أنني غري قادر عىل . فهو يشبه الشعور بأين أفقد السيطرة. صحيح : املسرتشد

 . فعل أي يشء حيال ذلك

ـك أن.  ال تحـظـى مبـسـاعدةأـنـتـكـام ـهـو الـحـال اآلن،  :  دــاملرش ـيس املـهـم ـكـم ـهـو ـصـعب علـي  فـل
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 ماذا تفعل فأنت ال تعرف. تحاول مقاومة ذلك عندما يبدأ بالحدوث، بل املهم أنه يحدث

 . بخصوص ذلك

حسنا، مبا أنها ليست مشكلة صحية، فيجب أن ....وأقول لنفيس. وأشعر أنني مرتبك كذلك. نعم: املسرتشد

 . ا مبا فيه الكفاية ملقاومة األمرًيجب أن أكون قوي. ا عىل فعل يشء حيال ذلكًأكون قادر

إذ يبدو .  غريبة والتي هي أقوى منكيبدو وكأن هذه املشاعر هي جزء من قوة خارجية أو:  دــاملرش

 . ا للسيطرةًوكأنك تتعرض لالجتياح من قبل قوة غري مرئية بحيث تجعلك فاقد

أقصد أنني ال أدع املجال يف العادة لألشياء أن تفعل يب . يف العادة، أنا شخص قوي إىل حد ما : املسرتشد

 . فليس مثيل من يشعر بذلك. ذلك

فمن .  لكاآلن، وفجأة، فأنت تعاين من مشاعر غري مالمئة. ا متلك زمام األمورلقد كنت دامئ :  دــاملرش

ومن املخيف أن تفكر بأنك قد ال تكون . املخيف أن تشعر بفقدان السيطرة وقلة الحيلة

 . ا أن تنظر إىل نفسك عىل أنه كذلكا دامئًًالشخص القوي الذي كنت معتاد

 ال تعرف ما هو؟ فإنا ال أستطيع أن أقاوم وأنتا ما ًاوم شيئولكن كيف ميكنك أن تق. صحيح :  املسرتشد

  .يشء غري موجود

 . إنه ملن السخيف قول ذلك، ولكن من األسهل عليك أن تتقبل وجود مشكلة صحية معينة:  دــاملرش

 . فأنا أعرف ما هي املشكلة وما يجب عيل فعله. عىل األقل سيكون هناك يشء أقاومه :  املسرتشد

ا إىل أن ترى نفسك ًفلست مضطر. بإمكانك أن تواصل النظر إىل نفسك عىل أنك شخص قوي :  دــاملرش

 . مرعوبا وقليل الحيلة

فلست مضطرا إىل أن ترى نفسك . بإمكانك أن تواصل النظر إىل نفسك عىل أنك شخص قوي :  دــاملرش

 . ا وقليل الحيلةًمرعوب

 السيارة فأنا أخاف من أن أقود.  أن أكون مستقالأحب.  يل ما يحدثه هذا اليشءأحبأنا ال  :  املسرتشد

لوحدي اآلن ألنني قلق مام قد يحدث إذا ما هاجمتني هذه األحاسيس وأفقد الوعي أثناء 

  .القيادة أو عندما أكون لوحدي يف مكان ما



 359اإلرشاد املتمركز حول املسرتشد : الفصل الرابع عرش
 

 

فهم . روهم بالتفهمعندما يقوم املرشدون بالتقمص، فهم يتدبرون البقاء مع مسرتشد يهم، ويشع

كام أن التقمص يساعد عىل إيصال القبول . يشعرون بأنهم عىل األقل وجدوا شخصا يتفهم املوضوع فعالً

 . ويشعر املسرتشدين بأن معالجيهم يتقبلونهم بدون حكم أو تقييم. واالهتامم

. ائنهمويحذر روجرز املرشدين من أنهم غري محصنني ضد قوة العالقات التي يقيمونها مع زب

. وعندما يتوافر كل من التقمص والقبول والنقاء فإن جو العالقة العالجية يرتقي بالنسبة لكال املشاركني

ّوباملقابل، فإن املرشد غري الفعال أو الكفء قد . وكلام اندمج املرشد أكرث يف العالقة، كلام استفاد منها أكرث

  .يكون شخص غري مرغوب فيه بالفعل

 : لطالبة الصامتةمثال آخر حالة ا

مرشد جاءته إحدى الطالبات تعاىن من إحدى املشكالت وتريد منه مساعدتها، وحدد لها موعدا 

ًملقابلتها لتعرض عليه مشكلتها لينظر كيف يقدم لها املساعدة التي تطلبها، ومل يشغل نفسه كثريا بهذا 

بب مشكالت حقيقية، أو رغبة منهم يف املوضوع فام أكرث الطالب والطالبات الذين يرتددون عىل مكتبه بس

 .حب االستطالع لريوا ماذا ميكن أن يقدمه لهم هذه املدرس الذي ميارس ما يسميه اإلرشاد

وىف املوعد املحدد حرضت الطالبة وأذن لها بالدخول إىل الغرفة، فدخلت وجلست واستقبلها مبودة 

رات، وانتظر أن ترسد عليه قضتها أو مشكلتها، ثم جلسا يتبادالن النظ. وترحاب يدل عىل تقبل حقيقي لها

أو حتى تلقى بأي سؤال، ولكنها مل تفعل، وحاول أن يوحى إليها بنظراته مدى اهتاممه بها ومدى تقبله لها 

وسعادته بوجودها قدر استطاعته، ولكن الذي حدث أنها مل تنطق بكلمة واحدة بينام فاضت عيناها 

ا ثم استأذنت يف نهاية الوقت وانرصفت بعد أن سألها أن كانت تود بالدموع التي انحدرت عىل وجنيه

 .مقابلته مرة أخرى فهزت رأسها باملوافقة

فعل؟ هل كان يجب عىل أن أما الخطأ الذي حدث ماذا كان يجب عىل أن : تساءل بينه وبني نفسه

ك بدقة بهذه الفنيات، سألها عام يضايقها، ولكن فنيات اإلرشاد غري املبارش ال تطلب ذلك، وهو متمسأ

سعده وأدهشه يف نفس الوقت أال يقدم النصيحة، ولكن ما أ يسال والأوبالتايل فمن الواجب عىل املرشد 

 أن الطالبة وافقت عىل مقابلته مرة أخرى



 360 الرتبوي النفيس واألساليب الحديثة يف اإلرشاد 
 

ًوىف املقابلة الثانية تكرر نفس املوقف، فقد نظر إليها طويال، وانتظرها كثريا أن تنطق ولو بكلمة 

ا مل تفعل وانتهى الوقت املحدد لها وانرصفت دون أن تنطبق بكلمة واحدة ومع ذلك فقد واحدة لكنه

املقابلتني األوىل والثانية، ثم وافقت بعد  من حسن حاالًأوافقت عىل الحضور يف املقابلة الثالثة التي مل تكن 

 وعد ملقابلة جديدة ورفضت من ذلك تحديد م بكلمة واحدة،ًأيضاذلك عىل املقابلة الرابعة ومل تنطق 

وقف حائرا أمام هذه الحالة، وسأل أحد أساتذته املهتمني بهذا املجال الذي كان كرميا معه، واخربه 

ًأنه أساء فهم نظرية اإلرشاد غري املبارش وفلسفته، وأنه كان عىل األقل يستطيع أن يظهر للطالبة نوع ا من ْ

وحينام سمع هذه اإلجابة مل يدر ماذا .  يف ذلك الوقتاملشاركة الوجدانية، أو أن يعرب لها عام يشعر به

يجب عليه أن يفعل، وخطر له أن يطلب الطالبة ويقرر لها بأنه كان يتبع ما جاء يف الكتب إيل قرأها، وأنه 

 .حقيقة مهتم بها

ولقد كان يتساءل عام إذا كان هناك خطأ يف ترصفه معها، ومع ذلك فقد كانت األمور مختلفة متاما 

 ولقد وافق عىل مقابلتها يف ، مقابلته"الطالبة"ففي األسبوع األخري من العام الدرايس طلبت .  تصورعام

إين أود أن أشكرك " فقد قالت .ا يف عمله اإلرشادي يف املدرسةًا هامالحال، وقد كان ما قالته ميثل منعطًف

لقد أردت أن أساعدك فعال، . فعل شيئاأ ولكني مل" مندهشاقال " ،"....أستاذًكثريا عىل ما فعلته من أجىل يا 

ًلقد فعلت كثريا، لقد غريت شخصيتي كلها، فإن يكون ": قالت. " إليكنظرأولكني مل أفعل شيئا أكرث من 

لديك الحنان والحب وتنتظرين أن أتكلم، أن تكون موجود وأال تسألني أسئلة، وال تحاول أن تجربين عىل 

 معك دون ضغط أو انتقاد ومل تشتىك من أىن أضيع وقتك، لقد كان كل الكالم، وأن تكون راغبا يف وجودي

كم كان جميال . ما أروع السكون: ذلك أفضل وأروع يشء، فعندما كان كل منا ينظر إىل األخر كنت أفكر

 .ين مهمةأشعر بأمنك أن تفهمني وأن تشيع البهجة يف نفىس، وتجعلني 

حتـي ومل أكـن أسـتطيع أن أتحـدث، ولـو  لقد كنت اشعر بأنك تحرتمني وتعمل عـىل را

كنت قد تحدثت لكان كالمـي بـال معنـى، ألننـي مل اكـن قـادرة عـىل تجميـع شـتات أفكـاري 

ً لقد قدرتني واحرتمت صمتي كثريا وكنت راغبة يف مجرد أن تكون ،بري عن اآلمى وأحزاينعوالت

 عتقـدأ فقـد كنـت تأكد من أن أفكاري مل تكن منتظمـة وال منطقيـة،أوهذا ما جعلني . معي

 ا ًا حانـيـًلـقـد احرتمتـنـي ورعيتـنـي وكـنـت ـصـبور. أـنـه ـلـيس هـنـاك أـحـد يجبـنـي أو يـهـتم يب.. 
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ومتفهام عطوفا، مل تضغط عىل أو تحاول أن تستفزين حتى أتكلم أو تؤثر يف، ولقد شعرت بالراحة معك 

 فقد شعرت يف قرارة نفيس لقد فعلت الكثري من أجيل ونتيجة لذلك،.. وبأن عالقتي بك كانت حقيقية، ال

ًأين ذات قيمة وأين طيبة، وأين إنسانة محرتمه، وأين أستطيع أن أحل مشكاليت التي بالغت فيها كثريا بدرجة 

 .أفقدتني صوايب

ا عن الطالبة التي ًوالحق أنها بدت يف هذه املقابلة مختلفة متام. ا قليالًًوخالل هذا اللقاء، تحدث

 .أرصت عىل أن الجلسات األربع التي جلست فيها معه متثل منعطفا يف حياتهاولقد . كانت قبل اإلرشاد

لقد كان يفكر فيام ميكن أن يقول املدير أو والد الطالبة أو أي معلم أو معلمة يف هيئة التدريس 

ومع ذلك ففي خالل الساعة األوىل أو الساعات األربع . باملدرسة عن سلوكه خالل جلساته مع الطالبة

إذا مل يكن عندك شيئا ": ولقد فكر يف أن يقول لها. د، وبالرغم من أنه بدأ كأنه مل يفعل شيئاعمل بج

اجليس وحينام تشعرين بأنك تستطيعني أن " أو "ًاتقولينه يل، فلامذا ال تعودين حينام يكون عندك شيئ

ا، بأن ًا صامتًيعطيها تأييدا، وأن يالحظها وأن ً غري أن قراءاته وخربته وحذره جعلنه متيقظ"تتحديث أخربيني

ويجب أن اعرتف أنني يف نهاية الجلسة الثانية، أخذت أتساءل عام إذا كنت قد : يعطيها انتباهه كله، يقول

ًارتكبت خطأ كبريا يف سلويك، واإلم سيستمر هكذا؟ وماذا أقول إن اكتشف أحد هذا التفاعل الغريب 

قة متسقة، وأستطيع أن أرى كيف أن سلويك أو ترصيف قد غري أين سعيد لترصيف بطري. وسألني عن تربيره

 .أشعر الطالبة بالحب والتقدير، فالكلامت ليست كل يشء

 حالة تحصيلية: مثال آخر

 : هذه جزء من مقابلة مع طالب يف الصف العارش حرض إىل املرشد

 والحديث  وبدأت بالرتحيب،بداية كان الطالب مرتبك عندما حرض وبدا وكأنه خائف من أمر ما

 فقلت له إذا أحببت إغالق ، وكان ينظر إىل الباب،معه بشكل عام عن أحواله ولكنه كان ما يزال مرتبك

فقام ) علام أن غرفتي تقع يف الجناح اإلداري ويحرض طلبة ومعلمني ومراجعني عدة(الباب فيمكنك ذلك 

ه تفضل يا خالد تحدث أنا قل قلت لأدون أن يتحدث وأغلق الباب ثم صمت، ولكن بدا عليه القلق 

 ): جزء من الحوار( ومن هنا بدأ يتحدث ولكن برتدد وتم الحوار التايل بيننا ،جاهز لالستامع
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 زعلهم أأهيل ما يحبوا أجيب عالمات منخفضة وملا أجيب عالمات يزعلوا وأنا ما بدي  :خالد

عينيه عني، حاولت أن نه يحرك يديه وكأنه يعرصهم ويبعد بأالحظت أثناء حديثه : مالحظة( 

بحث عن املحتوى يف البداية وال أركز عىل الشعور، وقبل أاستجيب له ولكن تذكرت أنني يجب أن 

صمت قليال رمبا ألفكر باالستجابة وحتى ال اختار سؤال أوجهه له لذلك أأن استجيب فضلت أن 

 ).انتظرت نصف دقيقة ثم تحدثت

  .هم يزعلوا منك كيف يزعلوا منك بتقول يا خالد إنأنت): مستوضحا(املرشد 

حقيقة بعد قلت الجملة شعرت بأنها ميكن أن تكون ايجابية بحيث توضح يل إذا كان يدرك ( 

طريقة شعورهم نحوه وميكن أن تكون سلبية ألنني قد أزيد من مستوى توتره الحاصل نتيجة 

 الوقت يريد حل نه ال يريد الحديث عنهم أمام شخص آخر وبنفسأحديثه عن أرسته، ويظهر 

 ).مشكلته

 أفكر يف الغش وفعال باالمتحانات بغش أستاذأمي تصبح تضغط عيل كثري وهاذا االيش بخليني يا : خالد

 .وكامن بصري ملا بفتح الكتاب ما بركز

نك بتصري ترسح ملا تيجي تقرأ وحتى تتخلص من ضغط إكأنك يا خالد بدك تحيك ): عكس محتوى(املرشد 

 . مش رايض عنهأنتأمك بتعمل سلوك 

درس وما بتفرج عىل التلفزيون وبسمعها بتشيك مني ألبوي ومش قادر أطول النهار بدها اياين : خالد

  .أجيب عالمة كويسة عشان هيك بغش ولكن كامن عالمايت مش كويسة

 نك ملا تدرس بتكونأنك طول النهار تدرس وقلت قبل قليل أ بتقول يا خالد أنت): عكس محتوى(املرشد 

 رسحان طيب شو عملت عشان تتخلص من رسحانك؟ 

 ما سألتني شو هي املواد اليل مش شاطر فيها املواد هي الرياضيات واالنجليزي أستاذ أنتبجوز : خالد

حتى إين باإلنجليزي مش شاطر باملرة ومش هيك ما بدرس يف البيت انجليزي وبحل الواجب يف 

 .وقتي ولكن دون فائدةاملدرسة أو بنقله من الكورس وحاولت انظم 

أنا بفهم من كالمك يا خالد انك شاطر بجميع املواد لكن املشكلة فقط يف ): مستخدما التلخيص(املرشد 

 الرياضيات واالنجليزي 

  أستاذصحيح يا : خالد



 363اإلرشاد املتمركز حول املسرتشد : الفصل الرابع عرش
 

 

 .ته يف االنجليزي عشان تحل مشكلتكطيب بدنا نحيك هسا يا خالد شو اليل عمل): مهارة التحديد(املرشد 

بقرا الدرس بس مذاكريت مش مناسبة بحفظ الكلامت وبنساهن برسعة واألسئلة بحلهن من الكورس : خالد

رغم كل ذلك أهيل بدهم اياين أصري عبقري يف االنجليزي لكنني ضعيف ضعيف كثري وأنا اكرب 

 اشرتيت مورد جديد أستاذصحيح . واحد من إخواين وأهيل بدهم اياين أصري مهندس مثل أبوي

  .ىل إين استخدمهوبعمل ع

بيك لبعض الوقت رمبا هذا يقلل من توترك أإذا حاب تبيك يا خالد ): عكس مشاعر وتعاطف(املرشد 

 . ويساعدك عىل التفكري بطرق جديدة لحل مشاكلك

 . وبعد فرتة دقيقة توقف خالد عن إنزال الدموع فقمت بدعمه باالبتسامة الصادقة

  . نكمل الحوار يا خالد فانا جاهزإذا تحب أن): مهارة التعاطف(املرشد 

  . أنني ال احصل عالمات باإلنجليزي تريض أهيلأستاذكنت أقول يا : خالد

حسنا تعتقد يا خالد انك تريد الحصول عىل العالمات فقط من اجل ): مستخدما عكس املحتوى(املرشد 

  .إرضاء اهلك

احصل العالمات اليل بدهم إياها، وال مش عارف بس هم باستمرار بدهم مني عالمات ومش قادر : خالد

 . حدا منهم قادر يفهم انه هاي قدرايت

 أنتنك بتبذل جهدك مش بس عشان العالمة ولكن عشانك إأنا بعرف يا خالد ): طرح سؤال(املرشد 

عشان ترىض عن حالك والعالمة بتيجي بعدين، بس ما قلتي يا خالد شو بتفكر انك تساوي عشان 

  ؟تتخلص من مشكلتك

جلس عند طالب أخر ومش حاب إين احل الواجب أحاب انظم وقتي وحاب أغري مكاين يف الصف و: خالد

  .يف الصف

أنا مبسوط ألنك بتفكر بهاي الطريقة وعندك حلول ميكنك أن تطبقها والبد من ): دعم الطالب(املرشد 

 . الجلسة التاليةالعمل معا اآلن من اجل تنظيم وقتك ما رأيك أن نتحدث عن تنظيم الوقت يف 

  أستاذحارض : خالد

ـد  ـيص(املرـش ـارة التلـخ ـك يف ): مـه ـن مشــكلة تواجـه ـدثت ـع ـد تـح ـه لـق ـدثنا عـن ـا تـح ـنلخص ـم ـال ـل  تـع
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بعض املواد دون أخرى، وتحدثنا عن رغبة والديك تحصيل عالمة مرتفعة لك، وتحدثنا عن طرق 

نظيم وقتك واتفقنا عىل تستخدمها للتخلص من مشكلتك وطرق تود استخدامها وظهر حاجتك لت

 . الحديث حول ذلك يف املرة القادمة

  .نه بدنا نحيك عن الرياضياتأوكامن حكتيل : خالد

 واجب بيتي نعم سنتحدث عن الرياضيات ولكن أريد أن أعطيك): مهارة الواجب البيتي واإلنهاء(املرشد 

 يوميا لإلنجليزي تنجزه لألسبوع القادم وهو عليك تسجيل عدد الدقائق التي تدرس بها

والرياضيات وتسجيل مشاعرك عندما تنهي وظيفة انجليزي وتحلها لنفسك وال تعتمد بها عىل 

 .زمالئك أو الكورس

  .الـلـهسأنجزها إن شاء : خالد

  .إذا سجل املالحظة عىل ورقة حتى ال تنساها): مهارة اعطاء املعلومة(املرشد 

  . شكرا لكاذأستيسجل املالحظة مع السالمة يا : خالد

 .عفوا يا خالد، ال تنىس املوعد القادم): مهارة االنهاء(املرشد 

 تكرار الغياب عن املدرسة: عنوان املشكلة

  .أنا أريد االلتزام بالدوام املدريس وحضور جميع أيام األسبوع من السبت إىل األربعاء : املسرتشد

 .)عكس محتوى(ا مواظبا كبقية زمالئك بفهم من كالمك رغبة لديك يف أن تصبح طالب : دــاملرش

 غرامة أنا فعال أريد أن أصبح مواظبا ولكن أشعر باملدرسة عند وجودي بها أستاذصحيح يا  : املسرتشد

  .بامللل

 .) مشاعرعكس(تراودك يا بني مشاعر مرتبطة بانخفاض الدافعية للدراسة عند دوامك املدريس  :  دــاملرش

 .ي اعترب أن املدرسة هي مكان للقمعنعم وخاصة أنن : املسرتشد

 )استيضاح(أنا ما فهمت يا أبنى ما الذي تقصده مبكان للقمع  :  دــاملرش

 أقصــد بــذلك أن هنــاك العديــد مــن املعلمــني إذا مل تحــل واجباتــك أو تعمــل أي ســلوك  : املسرتشد
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أصبح متفوقا فإنهم يبدأوا برضبك أو بالرصاخ عليك، ورغم ذلك أريد املدرسة، وأريد أن 

 .كبقية زماليئ، وأطيع أفراد أرسيت مبا يطلبونه مني يف الدراسة

 تحيك إنك بدك املدرسة وبدك كامن تصري مثل صحابك أنتيا ابني تعال نلخص اليل قلته  :  دــاملرش

 .)تلخيص(ومثل ما بحكولك أهلك 

 .اعدين غرامة صحيح بدي هيك بس برصاحة ما يف حدا بيسأستاذنعم يا : املسرتشد

 .)طرح أسئلة (اآلخرينا ابني تحيك إىل كيف بدك املساعدة من يمام  :  دــاملرش

يعني بدي أهيل يصريوا يرسلوين عاملدرسة بالسيارة وليس بالباص ألن الباص يأيت باكرا، وبدي  :  املسرتشد

 املعلمني يف املدرسة يكونوا أكرث هدوءا

 عشان تيجي عىل اآلخرينبدك تحصل عىل املساعدة من نك أ بتحيك يا ابني من ناحية أنت: املرشد

املدرسة وبنفس الوقت بتقول قبل شوي انك باملدرسة تشعر باململ من وجودك يف املدرسة 

 ).مواجهة لفظية لفظية(

 أستاذ عشان يهتموا يف أكرث وبنفس الوقت يا اآلخرين أنا بدي مساعدة من أستاذصحيح يا : املسرتشد

 ة عشان ما أشعر باملللأكون أشطر باملدرس

يعني بدك تحيك يا ابني انك ملا تكون أكرث شطارة بتحب املدرسة أكرث وهذا االيش اآلن هو  :  دــاملرش

 ).تفسري(اليل مخليك تشعر بامللل ومن ثم الغياب املتكرر 

عف من  غرامة هذا اليل بيحصل معي ألن معديل بالنازل، وأنا بحس حايل أضأستاذصحيح يا  : املسرتشد

 .كل الطلبة

أنا أشعر بك يا بني وأشعر أن ضعفك بالدراسة يجعلك تحمل شعورا بالضعف يراودك يف  :  دــاملرش

 .)تعاطف(بعض األحيان 

 . اعمل عشان أصري أفضل باملدرسةأستاذأشكرك عىل اهتاممك وتعاطفك شو بدك يا  :  املسرتشد

مشكلتك من أجل مناقشتها يف الجلسة القادمة،  تفكر بحلول أنتنك أبدي منك يا بني  :  دــاملرش

 .)تلخيص(ما رأيك يأ ابني أن نلخص ما تحدثنا عنه يف هذه الجلسة ) واجب بيتي(

  بالعوامــل املســببة غيــايب، ًأيضــا غرامــة بــدوامي املــدريس، وتناقشــنا أســتاذتحــدثنا يــا : املسرتشــد
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 .ن أفكر بحلول ملشكلتي الحقاًوتوصلت إىل أن الغياب يؤثر عيل كثريا، واتفقنا عىل أ

 .صحيح يا بني اذن نلتقي األسبوع القادم لتكملة املقابلة مع السالمة: املرشد

 . غرامةأستاذشكرا لك يا . مع السالمة: املسرتشد
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 الفصل الخامس عرش

  العالج بالواقـع

Reality Therapy 

 

 

 : املقدمة

يعترب العالج بالواقع أحد ركائز املدرسة اإلنسانية يف العالج النفيس حيث أنه يعطي أهمية كبرية 

ويعترب العالج . سان عىل تحديد مصريه واالختيار بني البدائل وفقا ملا ميلكه من قدرات ذاتيةلقدرة اإلن

، Phenomenological Worldالواقعي امتدادا ملجموعة من األساليب العالجية تهتم بالعامل الظاهري للعمالء 

ساليب تركز عىل الجانب وهذه األ. وتشمل العالج الوجودي والعالج املتمركز حول الحل وعالج الجشطالت

 .الذايت للعمالء من خالل قدرتهم عىل فهم وإدراك املحيط الذي يعيشون فيه من وجهة نظرهم

إىل أن املسرتشدين ال ) (William Glasser, 1985ويف هذا الصدد يشري مؤسس هذا األسلوب العالجي 

ا للكيفية التي ينظرون بها إليه من فًقيدركون العامل الذي يحيط بهم كام هو يف الواقع، ولكنهم يدركونه و

ويؤكد أن املسرتشدين يعيشون بني محيطني مختلفني األول ميثل املحيط الواقعي . خالل خرباتهم الذاتية

Real World كام هو يف الواقع والثاين املحيط الذي يدركونه بحواسهم Perceived World . وعىل هذا

الستخدام القدرات والخربات التي ميلكها املسرتشدين يف فهم  محاولة إالفالسلوك الذي يصدر ما هو 

 .وإدراك متغريات املحيط الواقعي مبا يشبع احتياجات املحيط املدرك

وعىل الرغم من هذا التشابه بني أسلوب العالج الواقعي وغريه من األسـاليب العالجيـة 

ة الشمولية لتفسري السلوك  أن هذا األسلوب العالجي يختلف عنهم يف النظرإالسالفة الذكر، 

ويف هـذا يشـري جـالرس إىل أن السـلوك هـو محصـلة لتفاعـل . اإلنساين الذي يصدر من الفرد

 ، والخـربة الحركيـةFeeling، والشـعور Thinking، والتفكـري Doingالفعـل : أربعة عنارص هـي
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Physiology .واملشاعر التي يشعر بها وهذا يعني أن الفرد مسؤول عن أفعاله والطريقة التي يفكر بها 

 .والخربات الحركية الصادرة منه

ومن خالل هذه النظرة للسلوك اإلنساين يرى جالرس أن تفسري هذا السلوك يجب أن يتسم 

 :  من خالل أربعة عنارص أساسية هيTotal behaviorبالشمولية 

 .ميارس نشاط ريايضمثل أن يأكل اإلنسان أو : Active behavior أو الفعل النشط Doingالفعل  -1 

 .ويتضمن بناء األفكار وترتيبها وتنظيمها وإيجاد العالقات فيام بينها: Thinkingالتفكري  -2 

ويتضمن الفرح والحزن والغضب والشعور باألمل والتوتر واالكتئاب وغريها من : Feelingاملشاعر  -3 

 .املشاعر

ة للسلوك مثل التعرق واألعراض ويتضمن األعراض الجسمية املصاحب: Physiologyاألعراض الجسمية  -4 

 .النفسجسمية

يعطي أهمية كربى لعنرصي الفعل ) 1992(وعىل الرغم من أهمية هذه العنارص األربعة، فإن جالرس 

ويضيف أنه من الصعوبة تغيري ما نشعر به مبعزل عام نفعله أو . والتفكري ألنهام يوجهان السلوك اإلنساين

 . تغيري ما نفعله ونفكر فيه مبعزل عام نشعر بهنفكر فيه بينام منلك القدرة عىل 

وعىل هذا فالعالج الواقعي يركز يف عملية املساعدة عىل تغيري األفعال واألفكار ألنها األكرث قابلية 

واملحصلة التي يصل إليها جالرس هي أن السلوك الكيل أو . للتغيري والتي بدورها ستؤدي إىل تغيري املشاعر

 إليه من خالل هذه العنارص األربعة وتكون كل محاوالتنا هي ردم الفجوة بني ما الشمويل هو ما نسعى

 .نريد تحقيقه من احتياجات وبني إدراكنا ملا حققناه منها

 : وميكن تقديم مثال عىل ذلك كام يف العبارتني التاليتني

  العبارة األوىل "أنا شخص مكتئب"  -

  العبارة الثانية"أنا أشعر باالكتئاب"  -

 ففــي العـبــارة األوىل يـكــون االكتئــاب نتيـجــة لعواـمــل خارجـيــة تــؤثر ـعــىل اإلنـســان ويـكــون 
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بينام يف العبارة الثانية يكون االكتئاب نتيجة لعوامل داخلية تتمثل يف الطريقة التي يفكر فيها . ضحية لها

 .اإلنسان

لتحقيق واحد أو أكرث من ولذلك يرى جالرس أن األفراد يرغبون أحيانا يف الشعور بالكآبة والحزن 

 : النتائج التالية

 للمحافظة عىل الشعور بالنقص تحت السيطرة. 

  اآلخرينللسيطرة عىل اتجاه العالقات سواء مع الذات أو مع. 

  اآلخرينلطلب املساعدة الغري مبارشة من. 

 الّإليجاد العذر بعدم القدرة عىل فعل ما هو فع. 

 الهوية الناجحة واالعتامد االيجايب. 

 إىل أن اإلنسان لديه قدرة عىل العطاء مثل ما له قدرة Success Identityيشري مفهوم الهوية الناجحة 

، لديه شعور بأنه يستطيع تغيري الواقع الذي اآلخرينعىل األخذ، لديه قدرة عىل الشعور باألهمية لدى 

إن . اآلخرين ال يكون عىل حساب يعيش فيه، ولديه قدرة عىل اشباع احتياجاته بالطريقة التي يختارها ومبا

هذا املفهوم الذي يقدمه العالج الواقعي يعطي قوة نفسية دافعة لإلنسان متكنه من التعود االيجايب عىل 

لقد حاول جالرس أن يعطي أهمية كبرية للقدرات الذاتية وإرادة اإلنسان . بلوغ أهدافه وإشباع احتياجاته

ولهذا . لتوازن بني رؤية اإلنسان لذاته وبني البيئة التي تحيط بهيف صياغة هوية ناجحة تستطيع تحقيق ا

ا عليها يف تحقيق ًا ايجابيًيرى أنه كلام نجح اإلنسان يف تحقيق هذه الهوية الناجحة كلام أصبح لديه اعتامد

 .أهدافه وإشباع احتياجاته

 إلشـباع احتياجاتـه مـن خـالل وسـائل ال  سلوك يقوم بـه اإلنسـانإالويشري جالرس إىل املسؤولية ما هي 

مبعنى أن اإلنسان املسؤول هو الذي يسعى باستقاللية إىل .  إلشباع احتياجاتهماآلخرينا مع سعي ًتشكل تعارض

ومـن خـالل ذلـك يؤكـد أنصـار . انجاز أهدافه التي يرغب تحقيقها يف الحياة من خالل وضعها موضـع التنفيـذ

 ألن ذلـك يسـاهم يف اآلخـريند اإلنسان عن النقد الشديد تجاه الذات أو تجـاه العالج الواقعي أهمية أن يبتع

ويؤكـدون أن عـىل اإلنسـان أن يـتعلم كيـف يـتعلم . الهروب من الواقع وعدم الوصـول إىل تحقيـق األهـداف

 وـيـترصف مبـسـؤولية ـبـدون أن مـيـارس النـقـد الـشـديد نـحـو ذاـتـه ـمـن ـخـالل التقلـيـل ـمـن إمكانياـتـه وقدراـتـه
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 . ألن البحث عن األخطاء وتضخيمها يؤدي إىل الفشل، الوصول إىل أهدافه وإشباع احتياجاتهنحو

 : بدء العالج

تتشابه بداية العالج الواقعي عىل الرغم من اختالف املرىض سواء مرىض هلوسة أو مراهقني ميرون 

انت صادرة عن مرض فيام إذا ك ؛ ولكن يجب بداية تحديد مصدر الصعوبات لدى املسرتشد،مبشاعر توتر

 املرشد بداية إقامة عالقة عالجية جيدة مع  وحسب ما أكد جالرس فإن عىل.عضوي أو سلوك غري إرادي

 ، وأن العالج لن يحدث ما مل يكن هناك مشاركة واندماج حقيقي صادر من الذات تجاه املرشد،املسرتشد

الفشل فهم يحتاجون إىل شخص يهتم بهم ًوهذا يتناسب متاما مع ما يبحث عنه املرىض الذين يعانون من 

 .ومبشاعرهم وكيانهم وهذا الشخص سيبقى معهم رغم ما لديهم من مشاكل

ن عملية االندماج واملشاركة قد تحدث مبارشة أو قد تحتاج إىل أشهر من التطور وهذا يعتمد عىل إ

 بغض النظر ،ية املشاركة هذه ولن يتم العالج ما مل تتم عمل،مهارات املرشد ودرجات الرفض لدى املسرتشد

 .الحافزية يف االندماج) التحفيز(إىل الوقت الالزم ويظهر يف العالج الواقعي أهمية 

طبيعة ويأمل املرشدين من املسرتشدين أن يغادروا الجلسة األوىل وهم لديهم فهم كايف حول 

 منطقية أو واقعية غري خاصة لدى املسرتشدين الذين لديهم شكوك ومعتقدات ،وحدود وأهداف العالج

يجب فهمه هو التأكيد أن وأهم ما . حول طبيعة العالج أو حتى سبب قدومهم له من قبل طرف ثالث

 وكذلك يجب ، وإن إمكانية الرتاجع صعبة، وأن العالج سيعطيهم األمل،العملية اإلرشادية هي القرار الصائب

 ،اص ويهتم بكيانهم كأفراد ومشاعرهم ووجودهمعليهم أن يؤمنوا أن املرشد لديه إمكانيات كفاءة واختص

 .ًويساعد التأسيس الجيد عىل اندماج املسرتشدين مبكرا مع املرشد

أما فيام يتعلق بأمور األجور والرسوم فيجب الحديث عنها بشكل منفتح وواضح يف املرحلة 

جلسات عند شعوره أن االبتدائية وكذلك طول وامتداد فرتة العالج ولقد لجأ جالرس إىل تقليص عدد ال

 وبالتايل فقد الحظ أن تقليص املدة العالجية يتناسب مع ،املسرتشدين سيعملون بإيجابية وجهد أكرب

 .اإلرشاد لدى األزواج واإلرشاد العائيل وأنه يدعم العالقات الشخصية فيهام
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حتوي عىل رشح وباالعتامد عىل تقييم املرشد الحتياجات املسرتشد فإن التأسيس الجيد ميكن أن ي

وتوضيح بسيط حول طبيعة وأهداف العملية العالجية وأن نجاح مرحلة التأسيس يعتمد عىل استجابات 

 وكذلك فإن العالج الواقعي يعتمد عىل مدى إميان ،محددة تصدر عن املرشد وسلوكيات مثالية عامة

 .يف العالج واالستمرار فيهاملسرتشدين بوجود مسؤولية تجاه سلوكياتهم وكذلك قراراتهم يف االلتحاق 

 :سري العالج

 ،بعد االنتهاء من مرحلة التأسيس السابقة ينتقل املسرتشدين من قبل معالجيهم إىل سلوكهم الحايل

وخالل هذه املرحلة من إدراك السلوك ال يسمح املرشد للمسرتشد بإنكار املسؤولية تجاه هذا السلوك وال 

 فقط يقوم املرشد مبواجهة .أعذار أو أسباب وال حتى إدانتهمتجاهل حدوثه وال تقبل كذلك فهم أي 

ًاملسرتشد بسلوكه ويطلب منه تقييمه سواء كان خاطئا أم صحيحا عىل ضوء ما يرغبون بتحقيقه يف الحياة ً، 

 أنه يتم تحديدها بوضوح ووعي ويحدث إالفعىل الرغم أن املسرتشد يحدد ما يرغب فيه من أهداف 

 فدون وجود أهداف محددة ، ممكن بعد تعريف االهتاممات والتعبري عنها بوضوحتحديد األهداف بشكل

وملعرفة كيفية االنتقال من مشاعر ). البديل(يصعب عىل املرشد تقييم السلوك الحايل أو السلوك الجديد 

 : املسرتشد إىل واقع السلوك الحايل للمرشد سننظر املثال التايل املأخوذ من أرشطة التسجيل

لقد أخربتني أن هناك فرق بني ما تشعر به وبني ذاتك وبني واقع حياتك إنك تشعر بأنك تعد  :  دـــاملرش

ًالوقت وال تعرف إىل أين تذهب وأنك ال تنجز يشء أنا متأكد أن ذلك شعورا صعبا عليك وأنه  ً

 .شعور محبط ومخيف

 .ه ال يوجد مفرأنه شعور مخيف ال يوجد أسوأ منه، أنا أشعر باليأس وأن :  املسرتشد

 .ًماذا يعني لك املفر؟ ما الذي ترغب فعليا بالقيام به:  دـــاملرش

ًلست متأكدا متاما أشعر برغبة بالقيام بعمل يشء ما وليس الوجود فقط دون هدف:  املسرتشد ً. 

ًما الذي تقوم به ليعزز شعورك هذا؟ صف يل يوما عاديا تعيشه هذه األيام :  دـــاملرش ً. 

ً شيئا لألكل استيقظ عندما تدق ساعة املنبه وأرتدي مالبيس وأذهب للعمل وأعود للبيت وأعد :  املسرتشد

ًالتلفاز أبدا بسبب الشعور ًثم أشعر بالتعب وأشاهد التلفاز ثم أذهب للنوم وأحيانا ال أشاهد 

 .باالستياء وأذهب للنوم وأنا ال أقوم بيشء مميز يف حيايت
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بيشء فعًال لقد أخربتني بذلك للتو فكل ما تقوم به يف اليوم هو عمل ولكن ولكنك تقوم  :  دـــاملرش

السؤال سيتغري ويصبح ما الذي تبحث عنه يك يساعدك عىل الشعور بشكل أفضل يف اإلنجاز 

 ؟.يف الحياة

يف الحقيقة ال يشء فكل يشء يشعر يف بالتعاسة ولكن كيف سأشعر باإلنجاز طاملا أشعر  :  املسرتشد

  والكآبة طوال الوقت؟بالتعب

لقد وصلت إىل صميم العالج الواقعي فعندما تعمل بشكل أفضل سوف تشعر بشكل أفضل  :  دـــاملرش

 ،سيؤدي إىل مزيد من الكآبةولكن الحديث طول الجلسة عن شعورك باالستياء لن ينتهي بل 

 عىل التخطيط  واآلن سنعمل،يف الحياة فأنت اعرتفت بذلك أثناء حديثك عن روتينك اليومي

ً ولكن ما لدي من عالج ليس سحريا لعمل األفضل لألمام ووضع األهداف التي ميكن تحقيقها

 .ولكني أؤمن أنك إذا عملت بصورة جيدة ستشعر بشعور جيد

 :اسرتاتيجية التدخل املهني لدى العالج الواقعي

جية للتدخل املهني اسرتاتي) (Glasser & Wubbolding, 1995ولقد قدم كل من جالرس وبلودنك 

 :  وهيWDEPتتكون من أربعة جوانب أشارا لها بالرمز 

 Wantsالرغبات : أوال

. تظل الخطوة األوىل يف العالج الواقعي مساعدة املسرتشدين عىل اكتشاف رغباتهم واحتياجاتهم

ابلة تلك فيسعى املامرس املهني عىل تشجيع املسرتشدين عىل إدراك وتحديد السلوك الذي ينتهجونه ملق

ًإن كثريا من رغبات واحتياجات املسرتشدين ال تبدو واقعية وتنسجم مع . الرغبات وإشباع تلك االحتياجات

ا وبالتايل يكون لكل منهم عامل محدد ترتسم أبعاده وفًق. متغريات العامل الواقعي الذي يعيشون فيه

 .إىل تحقيق تلك الرغباتملستوى االدراك الذي يعيشه وأمناط السلوك الذي ينتهجه للوصول 

إن عملية مناقشة املسرتشدين يف تحديد رغباتهم واحتياجاتهم هي عملية مستمرة خالل مدة 

ولذلك فاملامرس املهني يستمر يف سؤال املسرتشدين عن تحديد رغباتهم واحتياجاتهم . عملية املساعدة

ملعوقات التي يواجهونها يف سعيهم ومستوى إدراكهم لها وتوقعاتهم حول كيفية الوصول إليها وما هي ا

 . لتحقيقها
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 : ومن أمثلة األسئلة التي يلجأ إليها املامرس املهني

 إذا كنت ترغب يف أن تكون شخصا آخر، فامذا يجب عليك أن تفعل؟ 

 ماذا ترغب يف تحقيقه داخل أرستك؟ 

 ماذا ترغب القيام به لو تغريت طريقة حياتك وفقا ملا تريد؟ 

 تغيري حياتك؟هل فعال ترغب يف  

 ما هو اليشء الذي مل يتحقق يف حياتك وترغب يف تحقيقه؟ 

 ما الذي مينعك من تحقيق ما ترغب القيام به؟ 

إن مناقشة املسرتشدين من خالل طرح مثل هذه األسئلة يساهم يف نجاح العملية العالجية ويقود 

 . املساعدة إىل الخطوة الثاين من خطوات العالج الواقعيعىل

  Direction & Doing  الفعل واالتجاه:ثانيا

 أن إالعىل الرغم من أن املشكالت االجتامعية التي يعاين منها املسرتشدين لها جذور يف املايض، 

أنه مهام كان املايض ) 1989(ويرى جالرس . املسرتشدين بحاجة إىل تعلم كيف يعاملون معها يف الحارض

 وعىل كل من ، أنه ال مناص من التعامل مع الحارض كام هوالإا وذو تأثري كبري عىل املسرتشدين، ًمحبط

 .املامرس املهني واملسرتشد االتجاه نحو إيجاد اختيارات بديلة تساعد عىل اشباع االحتياجات

 املسرتشدين تأيت هذه الخطوة مكملة للخطوتني السابقتني من حيث أنها تتضمن جانبا عالجيا يساعد

ومن أمثلة األسئلة . أفعال وسلوكيات حول ما يرغبون ويريدون انجازهعىل تقييم ما يصدر منهم من 

  :املساعدة يف ذلك

 هل سلوكك الحايل يعطيك فرصة مناسبة لتحقيق ما ترغب فيه اآلن؟ 

 هل ما تفعله اآلن يساعدك أو يؤملك؟ 

 هل ما تفعله اآلن هو فعال ما تريد فعله؟ 

 هل ما تقوم بفعله اآلن فعال وعميل؟ 

 م به اآلن ضد القوانني واألنظمة؟هل ما تقو 

 هل الذي ترغب يف الحصول عليه واقعي وممكن؟ 

  ملتزم بالعملية العالجية وتود فعال تغيري حياتك؟أنتهل  
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 Planningالتخطيط : ثالثا

عندما يقوم املسرتشدين بعملية التقييم لتحديد ما يرغبون يف تغيريه ويحتاجون إىل إشباعه 

هم من اكتشاف بدائل جديدة وأمناط سلوكية جديدة للتغيري وهذا ما يقودهم يصبحون يف وضعية متكن

 .لوضع خطة عملية لبلوغ ما يريدون

يف تنفيذها  إن قيام املسرتشدين ببذل الجهود لصياغة خطط التغيري ومبساعدة املامرس املهني والرشوع

أنه حاملا يكون ) 1992( ويرى جالرس. يجعلهم أكرث مقدرة عىل اكتساب السيطرة عىل أمور حياتهم

ويف حالة فشل الخطة . املسرتشدين ملتزمون بحل مشكالتهم فعليهم صياغة خطط التغيري لتحقيق ذلك

فإن املسرتشدين عليهم عدم التوقف واالكتفاء بذلك بل عليهم االستمرار يف البحث عن خطط أخرى 

 .للوصول إىل التغيري املرغوب

 أن تتسم أن خطة التغيري التي يصوغها املسرتشدين يجب) Wubbolding) 1991ويرى وبودلنك 

 وميكن التحكم فيها من قبل من يضعها ويتم االلتزام بها ،مكانية تطبيقها وقابلة للقياسإبالبساطة و

 : ويضيف أن هناك خصائص معينة لتلم الخطط ميكن استعراضها فيام ييل. ومستمرة

 ورغبتهم ملسرتشدين وإمكانياتهم ومستوى دافعيتهميجب أن تكون خطة التغيري يف حدود قدرات ا

 : ومن أمثلة األسئلة التي تساعد يف تحديد أفعال واتجاه املسرتشدين نحو تحقيق ما يرغبون ما ييل. للتغيري

 ماذا تقوم بفعله اآلن؟ 

 ما الذي قمت بفعله يف األسبوع املايض؟ 

  وملاذا؟ما الذي كنت ترغب يف فعله األسبوع املايض ومل تستطع؟ 

 ما الذي سوف تقوم بفعله غدا؟ 

إن استامع املامرس املهني لكل ما يقوله املسرتشد حول هذه األسئلة يعطيه املقدرة عىل مساعدته ودفعه نحو 

أن ما يقوم به الفرد من ) 1992(ولذلك يشري جالرس . حداث التغيري املرغوبإاتخاذ أفعال من شأنها الوصول به نحو 

هدته ومن الصعب رفضه، ولذلك تشكل هذه األفعال بؤرة الرتكيز يف العالج الواقعي إذ من فعل من السهل مشا

 ويخلص العالج الواقعي يف هذه الخطوة. خاللها ميكن استخدام املشاعر املصاحبة لألفعال يف إدراك الواقع كام هو
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عدته عىل اشباع رغباته إىل زيادة وعي املسرتشد بالسلوك الكيل أو الشمويل ألن ذلك يساهم يف مسا

 .وتنمية صورة ايجابية عن الذات

 Evaluation   التقييم: رابعا

 املسرتشدين ا يساعدًا عالجيًتأيت هذه الخطوة مكملة للخطوتني السابقتني من حيث أنها تتضمن جانب

ئلة ومن أمثلة األس. عىل تقييم ما يصدر منهم من أفعال وسلوكيات حول ما يرغبون ويريدون انجازه

 : املساعدة يف ذلك

 هل سلوكك الحايل يعطيك فرصة مناسبة لتحقيق ما ترغب فيه اآلن؟ 

 هل ما تفعله اآلن يساعدك أو يؤملك؟ 

 هل ما تفعله اآلن هو فعال ما تريد فعله؟ 

 ال وعميل؟ّهل ما تقوم بفعله اآلن فع 

 هل ما تقوم به اآلن ضد القوانني واألنظمة؟ 

 ه واقعي وممكن؟هل الذي ترغب يف الحصول علي 

  ملتزم بالعملية العالجية وتود فعال تغيري حياتك؟أنتهل  

 :أساليب العالج بالواقع

 Bibkiotherapy  اإلرشاد باستخدام القراءة: أوال

تجدد االهتامم يف العقدين األخريين عىل نطاق واسع بالعالج بالقراءة أو بالكتاب كدور مهم 

ستخدم القراءة املوجهة يف مقاصد تعليمية وإرشادية توجيهية للمكتبي واختصايص املعلومات، حيث ت

للعالج والتطوير وتنمية قدرات الطالب الفائقني من قبل أمناء املكتبات مبفردهم، أو بالتعاون مع 

املعلمني، أو املرشدين، واألطباء، باإلضافة لالستخدام الذايت من قبل األفراد لبعض الكتب واملصادر 

مجة لعالج بعض املشكالت، والتطوير الذايت يف مختلف املجاالت، وقد استخدم هذا النوع اإلرشادية واملرب

من العالج عىل مستويات متعددة للكبار والصغار ألغراض تصحيح السلوك، والتعليم، وتطوير الذات، 

 .باإلضافة الستخدامه يف عالج املشكالت املرضية

ـن أن ـراءة ميـك ـتخدام الـق ـاد باـس ـلوب اإلرـش ـن إن أـس ـري ـم ـىل كـث ـة ـع ـىل اإلجاـب ـد ـع ـاعد املرـش   يـس
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 يستجيب املسرتشد انفعاليا ملا يقرؤه. 

 وكيف كان رد فعله ملا قرأه، يناقش املرشد واملسرتشد ما قرأه املسرتشد. 

 يكتسب املسرتشد جوانب استبصار عن ذاته. 

 : إجراءات اإلرشاد بالقراءة

بالقراءة، االهتامم مبعرفة خلفيته التعليمية والثقافية،  يستلزم توجيه املسرتشد يف إطار العالج

 والكتيبات واملجالتوحاجاته وهواياته، ويتم تحديد مواد القراءة واختيار الكتب  وميوله، واهتامماته

 املسرتشد إىل قراءتها بحيث تحقق ويوجه ات، والقصص العلمية أو األدبية بعناية، بواسطة املرشد،والنرش

ًتقديم مواد القراءة عىل أنها مقرتحات وليست إلزاما، مع زيادة  الفوائد املرجوة من العالج بالقراءة، ويتم

 .وتأكيد الفائدة العالجية للامدة املقروءة الدافعية والتشجيع

 : فيام ييل  إجراءات اإلرشاد بالقراءةوتتلخص

مراعاة عمره وجنسه،  تحديد املادة التي يقرأها املسرتشد يف ضوء أهداف عملية اإلرشاد، ومع -1 

 .ومستوى فهمه وتعليمه وخربته

مقرتحات وليست إلزاما، مع زيادة دافعية املسرتشد وتشجيعه عىل القراءة  تقديم القراءة عىل أنها -2 

 .فائدتها اإلرشاديةوتأكيد  باعتدال،

املناقشة التساؤالت، واملشكالت، واملشاعر،  مناقشة املادة املقروءة مع املسرتشد، حيث تتناول -3 

 .وتطبيق املادة املقروءة يف حياة املسرتشد واألفكار، واألسباب، والنتائج،

يث تقدم مادة وتكون القراءة موجهة، ح Interactive Bibliocounselling اإلرشاد التفاعيل بالقراءة -4 

  .املسرتشد، ويتفاعل معه املرشد كميرس القراءة إىل

 بالقراءة بنفسه، وال حيث يقوم املسرتشد Self-help Bibliocounselling اإلرشاد بالقراءة مبساعدة الذات -5 

 .مساعدة يف ذلك، ويفيد هنا بصفة خاصة، املوديوالت اإلرشادية تقدم له أي

 شطةاإلرشاد باستخدام األن: ثانيا

ـة  ـت عقلـي ـواء كاـن ـرد ـس ـا الـف ـوم بـه ـي يـق ـة الـت ـطة املختلـف ـرب األنـش ـة"تعـت ـة ذات ، "ذهنـي  أو بدنـي
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أهمية كبرية يف مجال اإلرشاد، فهي وسيلة هامة ملساعدة األفراد عىل التعرف عىل قدراتهم وميولهم 

نية واالنفعالية واتجاهاتهم، كام أنها بيئة مناسبة لتنمية طاقات املسرتشدين ولتفريغ الطاقات البد

 فإن املرشد ميكنه أن يلجأ إىل -عىل وجه الخصوص - واإلرشاد -بصفة عامة -ويف مجال اإلرشاد . والذهنية

 .والعالجي، والوقايئ، األنشطة الرسمية وغري الرسمية ملامرسة اإلرشاد اإلمنايئ

 األهداف اإلرشادية فإن املرشد بوسعه أن يستفيد مبجموعات النشاط يف تحقيق، ويف إطار املدرسة

 ميكن االستفادة باألنشطة الرياضية واألنشطة الثقافية فإنه، وعىل سبيل املثال. يف مراحلها املختلفة

واألنشطة االجتامعية يف تنمية قدرات الطالب الذين يتعامل معهم يف اإلرشاد، وكذلك يف معالجة بعض 

 .وغريهام، دةوالشعور بالوح، الجوانب النفسية مثل القلق االجتامعي

 لذلك ويجب أن يتنبه املرشد إىل عدم إدخال املسرتشد لجامعة النشاط قبل االطمئنان إىل استعداده

كام يجب أن يعمل ، والعمل عىل تهيئته لذلك بحيث يحقق أقىص درجة ممكنة من النجاح، الدخول

 العالجية الخاصة لبعض ّاملرشد عن قرب مع رواد النشاط لهذا الغرض بحيث يكون معروفا لهم األهداف

 .الحاالت، وذلك يف أسلوب مبسط

ه لذلك حتى ال ت يسارع إىل إلحاق املسرتشد مبجموعة للنشاط قبل تهيئإالكام يجب عىل املرشد 

َفمثال الطالب الخجول الذي يود املرشد أن يدخله إىل جامعة الخطابة أو جامعة النشاط . يصاب بإحباط َ

لك يف الوقت الذي يطمنئ فيه إىل اكتساب املسرتشد لبعض املهارات يحسن أن يكون ذ، االجتامعي

 .االجتامعية؛ حتى ال يواجه املسرتشد بإحباطات كبرية يف الربامج التي يلتحق بها

من الجوانب التي تساعد عىل خفض ، ّويعترب شغل أوقات الفراغ يف صورة مناسبة ومحببة للفرد

وتساعد عىل الوقاية من ، ىل تفريغ طاقته البدنية يف أمور مفيدةومساعدته ع، القلق والتوتر لدى الفرد

 .االنحراف

 ميكن للمرشد وملعدل السلوك إرشاك الطالب العدواين يف نشاط ريايض قوى مثل التامرين :مثال

السويدية كام ميكن إرشاك الطالب الخجول تدريجيا يف النشاط املرسحي أو اإللقاء أو يف الخدمة العامة 

 . ت والزياراتوالرحال
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 اإلرشاد بإتاحة املعلومات للمسرتشد: ثالثا

 املناسبة التي يف بعض األحيان تكون املشكلة األساسية للمسرتشد هي نقص أو عدم توافر املعلومات

فإن املرشد يعترب املحرك ،  ويف مثل هذه املواقف.ميكن أن يبني عليها اختيارا من االختيارات املتاحة أمامه

، ومع أنه ال ميكن أن نطالب املرشد أن يكون مصدرا لكل املعلومات. ملية الحصول عىل املعلوماتاألول لع

 .ا مناسبا ملصادر املعلوماتًا لعملية الحصول عىل معلومات، وأن يكون مصدرً أننا نطالبه بأن يكون مديرإال

تلقى االهتامم املناسب ا وبكميات كبرية وهي ًفإن املعلومات أصبحت أكرث انتشار، ويف عامل اليوم

من كل الجهات، ويف بعض األحيان فإن هذه املعلومات تكون مخزنة عىل حاسبات آلية تتبع جهات تقوم 

 .بإتاحتها لبعض الهيئات وأحيانا لألفراد

معلومات خاصة عن الفرص التعليمية ، ومن املعلومات التي يحتاجها املرشد ليوفرها للمسرتشد

ْام من يتخرجون يف املراحل التعليمية املختلفة، وكذلك معلومات متنوعة عن البيئة والتدريبية املتاحة أم َ

ومؤسساتها، ومعلومات عن املهن واألعامل املتنوعة وحاجات كل عمل وظروف العمل فيه، ورشوط 

رتتب وقد تكون املعلومات املطلوبة معلومات معرفية ال ي. االلتحاق باملستويات واملراحل التعليمية األعىل

مثل املعلومات ، وإمنا يحتاجها املسرتشد يف مواقف حياته أو يف بعض جوانب مشكلته، عليها اتخاذ قرار

 .الدينية الفقهية واملعلومات الصحية واملعلومات االجتامعية وغريها

ثر عىل تفاعله مع زمالئه ومعلميه فإن أ طالب يعاىن من رائحة فمه الكريهة باستمرار مام :مثال

ملرشد أو معدل السلوك أن يتقبل حالته ومينحه القدر الكايف من التقدير واالحرتام والتفهم واالستامع عىل ا

وبعد معرفة األسباب يوجهه إىل أفضل الحلول املناسبة مثل إعطائه بعض التعليامت الرضورية املناسبة 

حقا من قبل املرشد يف مدرسته لحالته أو تحويله إىل الوحدة الصحية املدرسية ملعالجته ومتابعة حالته ال

 .إىل أن يتم عالجه نهائيا

 اسرتاتيجية التخطيط: رابعا

ًإن الرؤية الداخلية ال تعترب هدفا أساسيا للعالج فعندما تتم مواجهة املسرتشد بواقع  ً

 و فه، ويرغب ببدء عملية التغيري والشعور بالحاجة إليها،سلوكه يزداد لديه الشعور باليأس

 تؤدي والة ّ وهنا يحكم عليه بأنها غري فع، أهدافه وسلوكه غري املربر وأهدافه املشتتةيريد تغيري
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 .اختالالت وظيفية

 فاملرشد  فاالهتامم يرتكز حول السلوك الواعي املخطط،ن التخطيط هو املرحلة القادمة يف العالجإ

تخطيط مرحلة تتطلب من املرشد فال...) أين؟ وكيف؟ وماذا؟ ومتى؟(مر املسرتشد باألسئلة املتسلسلة غي

ّواملسرتشد معا أن يفكروا بطريقة منظمة كيفية تطوير اسرتاتيجيات منطقية بناءه ونشاطات فع الة ً

 .لتحقيق أهداف املسرتشد

عند مراجعة السلوك البديل فإن املرشد يطلب من املسرتشد تقييم احتاملية نجاح ذلك السلوك 

 .اآلخرينة ارتباطه مع والرتكيز عىل آثار قراراته وكيفي

لنفرتض أننا عدنا إىل الجلسة فلرنى كيف يساعد املرشد املسرتشد يف تعريف األهداف الواقعية 

 : واستخدامه خطة إلنجازها

ًكونك ترغب بالقيام بعمل مهم وإنجاز يشء ما فذلك يعترب أمرا يستحق أن يكون هدف  :  دـــاملرش

ًتحدد ذلك بصورة أكرب؟ هل تذكر أمرا مهام ترغب ولكنه ال يزال غري واضح هل ميكن أن  ً

 القيام بإنجازه؟

 عمل طاملا رغبت بإكامل دراستي كان يجب عيل ترك الجامعة قبل سنتني من التخرج إليجاد :  املسرتشد

 .فكرت دامئًا بالعودة وإكامل دراستي ولكن يظهر دامئًا يشء جديد ومينعني

يام به؟ هل هي مهمة بالنسبة هو الدراسة فعًال ما ترغب الق:  أوًالًحسنا دعنا نفكر بذلك :  املرشـــد

 لك؟

 .نعم كام ذكرت لطاملا رغبت بإكاملها خاصة تخصص اإلدارة واملحاسبة أنا أحتاج إىل شهادة :  املسرتشد

 هل يوجد سبب حايل مينعك من القيام بذلك؟ :  املرشـــد

 .يع أن أتركهأنا ال زلت بحاجة للعمل ال استط :  املسرتشد

ً ميكنك أن تسجل للدراسة محارضتني أسبوعيا ضمن إالهل من الرضوري أن ترتك العمل؟  :  املرشـــد ُ

 الربنامج املسايئ وأن تحافظ عىل وظيفتك؟

 .نعم استطيع وأرغب بذلك، وسأشعر أنني أنجز يشء ما :  املسرتشد
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نجازه؟ ما هي الخطوات املبارشة التي ًحسنا لقد حددت هدفك ماذا ستفعل من أجل إ :  املرشـــد

 ستعملها تجاه العودة للدراسة؟

سأتصل ألرى ماذا سأفعل بشأن التسجيل للفصل املسايئ القادم؟ وسأطلب برنامج ألرى ما  :  املسرتشد

 .هي املواد املطروحة يف تخصص املحاسبة أو اإلدارة

  جاد يف ذلك؟أنتهل  :  املرشـــد

 .ادنعم أنا ج :  املسرتشد

 وهل ستقوم بذلك؟ هل ستتصل فعًال؟ :  املرشـــد

 .نعم سأفعل :  املسرتشد

 .متى ستقوم باالتصال :  املرشـــد

ًغدا صباحا :  املسرتشد ً. 

ًغدا صباحا وترى إجراءات ) التسجيل(ًحسنا يا جون، هذه هي خطتك ستتصل باملسجل  :  املرشـــد ً

املواد املطروحة للفصل لربنامج املسايئ هل هناك التسجيل املسايئ وبعد ذلك ستطلب برنامج 

 أسئلة أخرى ترغب بطرحها عند االتصال؟

ًلست متأكدا من التكاليف فأنا أستطيع توفري رسوم مادة أو مادتني للفصل ولكني سأسال  :  املسرتشد

 .ًعن التكاليف ألكون متأكدا

ن التكلفة وستتطلب منهم إرسال جيد ستسأل عن ماذا يجب عليك أن تفعل ومتى وع :  املرشـــد

ًبرنامج للصفوف غدا صباحا سأهتم فعًال بذلك عندما أراك األسبوع القادم وأعرف ماذا  ً

 .فعلت؟ وسنقوم بعد ذلك بعمل خطة حول الخطوة القادمة

بعد القيام بتشكيل خطة واقعية واضحة يقوم املرشدين الواقعيني بالعمل عىل إلزام املسرتشدين 

ويجربون املسرتشدين عىل التوقيع عليها، ) اتفاقية(عضهم بكتابة الخطة عىل شكل معاهدة حيث يقوم ب

مع انجازها، وال يرتاجع أو يرتدد املرشد أو املسرتشد مبراجعة وتنقية ) الخطط(وذلك بهدف ربط تلك النوايا 

 وال يتم قبول األعذار وال يتم قبول األعذار بالفشل أو عدم متابعة الخطة. تلك الخطة أو إعادة تشكيلها

 ، بل يركز املرشدين عىل السلوك الفعيل الحايل للمسرتشد،واألسباب املنطقية وال يفتح مجال ملناقشتها

  بحيث يسارع هذا السلوك يف،ًوعندما ينجح املسرتشد بذلك يبدأ االثنان معا بالبحث عن سلوك بديل
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عبارة عن عملية إعادة فحص للسلوك الحايل أو إعادة  فعندما تصبح هذه املرحلة ،تحقيق النجاح املأمول

 . فإن ذلك يصبح أجندة أعامل لكل منهام،تقييم لألهداف

يؤمن معالجو النظرية الواقعية أن النجاح ال ميكن الحصول عليه دون الوصول إىل مسؤولية 

ًبدو بعيدا وال يؤخذ واكتشافات جديدة وحال اكتامل عملية االندماج بني املسرتشد واملرشد فإن الفشل ي

 .بعني االعتبار

 املواجهة: خامسا

أسهل وخاصة وعدم قبول األعذار يجعل العالج الواقعي ) اآلن وهنا(إن املبارشة الحالية للعالج 

 سلوكهم ضمن الجلسة  فاملسرتشدين ضمن هذا العالج تتم عملية مواجهتهم بحقيقة.مرحلة املواجهة

 أجل معرفة ما يسبب لديهم الصعوبات الحالية، ويتم مواجهتهم كذلك األوىل، وهذه املعرفة رضورية من

بقيمة قراراتهم هل هي صائبة أم خاطئة؟ وهل سلوكياتهم إيجابية أم ال؟ وتتم مواجهتهم لخلق سلوك 

 ثم يتم تحديهم برضورة وضع خطة للتنفيذ ،بديل يساعدهم عىل تحسني طريقة حصولهم عىل أهدافهم

 ثم بعد أن يتفق املرشد .وكيات الجديدة والتي تم اختيارها لتحقيق األهدافوتحديد وتعداد السل

واملسرتشد عىل ما سبق يتم وضع قوانني ملزمة لكل من الطرفني لرتجمة الخطة إىل أفعال واقعية وأن 

جاح أخطر األمر إىل وضع معاهدة مكتوبة يتم التوقيع عليها إلثبات االلتزام ثم يتم إجبارهم عىل تقييم الن

ومواجهة حقيقة ما تم إنجازه وذلك عن طريق طرح األسئلة حول زمان ومكان اإلنجاز من أجل اتخاذ 

 .مسؤولية مبارشة عن املسرتشد

 االتفاقيات: سادسا

 فاملعاهدة املوقعة تعمل كدليل عىل ،يلجأ املرشدون الواقعيني إىل املعاهدات املكتوبة يف العالج

 إن إكامل .لوكه وتذكر كذلك باآلثار املحددة والجدول الزمني للتغري السلويكإثبات نية املسرتشد لتغيري س

املعاهدة تتطلب وضع تسهيالت حول كيفية شعور املسرتشد باستحقاقه الذايت وأنه يعمل بكفاءة لتحقيق 

 .األهداف وإىل تحقيق مزيد من النجاح املهم

 األفراد من الل السلويك الحايل أو الذي يحرمُويعترب إميان املرشد بقدرات مسرتشد يهم لتغيري االخت

ًاحتياجاتهم ويشكك يف تحقيق النجاح ويؤكد عىل الفشل أمرا مهام لتعزيز النجاح ً. 
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ًيرتدد املسرتشدين الذين يعانون من الشعور بالفشل يف العالج خوفا من تجربة أخرى بالفشل دون 

 أن إال فالتغيري رغم الرغبة العالية يف تحقيقه النظر إىل أن هذه املادة من العالج قد وضعت بعناية

 ،ً ولذلك فإن االلتزام رضوري خوفا من عدم تحقيق الخطط وانجازها،الخوف يخفف من تلك الرغبة

فاملعاهدات الشفوية قد تنتهي باملصافحة ألن املسرتشد قد ينتهكها ولكن املعاهدات املكتوبة تلزم 

 . املسرتشد عىل االنجازالطرفني عىل االنجاز وتعزز من قدرة

واملعالج الواقعي ال يرتدد بدمج املرشد مع املسرتشد من أجل إجبار املسرتشد عىل تغيري سلوكه 

 يقبلها من أجل فإنهًالالمسؤول فأحيانا عندما ال يرغب املسرتشد بعمل اتفاقية التغيري من أجل ذاته 

ً خصوصا مع وجود عالقة إيجابية مع املرشد تم املرشد وهذه الخطوة األوىل ليتحمل املسرتشد املسؤولية

 .بعد ذلك يتم تعزيز االلتزام الص ادر من الذات

 التعليامت: سابعا

عندما يتم تحديد املهارات الالزمة لتطبيق عمل جديد فإن التعليامت تكون هي الوسيلة املبارشة 

ً فالتعليامت ميكن أن تكون جزء مهام من ال،ّوالفعالة للقيام بذلك ّ وقد تعتمد إما عىل ،جلسة العالجيةً

وال يرتدد املرشدين يف . كفاءة املرشد يف تعليم املهارات املطلوبة أو إرشاده لكيفية اكتسابها من مكان آلخر

تعليم أو إكساب املسرتشدين تلك املهارات مع إميان املسرتشدين برضورة وجودها من أجل التخطيط 

 .وذلك الكتساب املسؤولية القصوى

 ُالدعابة: امناث

من القيام يف وتعترب أسلوبا فعاًال للعملية العالجية وخاصة يف العالج الحقيقي فهي مُتكن املسرتشدين 

من اإلدراك حول تحمل  فهي تزيد ، باإلضافة إىل مواجهة السلوكيات غري العقالنية،مواجهة ما حولهم

باإلضافة إىل ذلك يجب عىل املرشد  ،ة العالجية كام تساعد املسرتشدين عىل االنشغال يف العملي،املسؤولية

 .اختيار كل من الزمان واملكان من أجل تحديد وقت الدعابة

ألن يف بيئة الصداقة التي يعمل عىل تطويرها املرشد تكون الدعابة مناسبة وبشكل طبيعي 

 ،نفس اليشءيعمل ًواملرشدين أحيانا يكون لديهم الفرصة للضحك عىل أنفسهم ويشجع املسرتشد ألن 

 املرشد املسرتشد اشرتكوا يف نكتة  والدعابة حاجة أساسية فمتى كان.وهذا ميكن أن يخفف ضغط املسرتشد

فهنا يكونوا متساوين يف القوة وميكن أن يطور بيئة الصداقة وتساعد عىل مقابلة حاجة املسرتشدين 

 .لالنتامء
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 التساؤل : تاسعا

هل سلوكك الحايل : سرتشد يف مراكز اإلرشاد بالواقع هوإن السؤال األسايس الذي يطرح عىل امل

يجعلك قادرا عىل الحصول عىل ما تريده اآلن؟، وهل يقودك إىل ما ترغب فيه؟ حيث يطلب املرشد من 

هل ما تقوم بعمله ينفعك أم يرضك؟ : املسرتشد أن يقيم سلوكه بتوجيه عدد من األسئلة املبارشة إليه مثال

 من سلوكك؟ هل ما تفعله اآلن أنتمل اآلن هو ما ترغب بأن تعمله؟ هل تستفيد هل ما تقوم به من ع

 .هو مخالف للقوانني؟ إن مثل هذه األسئلة املبارشة تكشف عن أهمية االختيار

م ما يفعله الناس ويعمل خطط ّيسأل املرشد أسئلة كثرية مهمة ليستكشف السلوك الكيل ويقي

لتدخل يف العامل الداخيل للمسرتشد لتجمع االواقعي ألسباب وهي  واألسئلة مفيدة يف العالج .محددة

 .معلومات لتعطي معلومات لتساعد املسرتشد أن يكون لديه سيطرة أكرث فعالية

 وعندما يتم جمع معلومات ؟ ما هي خططهم؟ ماذا يعمل؟ماذا يريد حقيقة: ومن األسئلة املهمة

 ومن املفيد سؤال أسئلة محددة مثل .أن يعمل خططفإنها تكشف عن السلوك الكيل وتساعد املسرتشد 

 متى ترتك املنزل؟ أين تذهب؟ هل تذهب لوحدك؟

 Being Positive  كونه إيجابيا: عارشا

 ًاال، داعامّالسلوك والتخطيط البناء وااليجايب، أي يكون فع يتحدث املرشد الواقعي ويركز ويعزز

ن املرشد يريد أن يستمع إىل املشاكل أعتقد املسرتشدين ب قد ي،عند املسرتشد ومعزز للسلوكيات املناسبة

 .والفشل وخيبة األمل عندهم والتعاسة

وللتخلص من املشكالت التي يعاين منها املسرتشد يجب عىل املرشد أن يركز عىل األمور البناءة 

 ،فعل املسرتشدوااليجابية التي تحدث مع املسرتشد يف الوقت الحارض، ويركز املرشد الواقعي عىل ماذا ي

 واملسرتشدون يتوقعون بأن املرشد يريد أن يستمع إىل . ويركز عىل التخطيط البناء اإليجايب،ويعزز السلوك

 واملناقشة السلبية تقود إىل مزيد من اإلحباط والشعور ،مشاكلهم وتعاستهم وفشلهم وخيبة أملهم

 التخلص من هذه املشاعر عن طريق الرتكيز  الجيدة هي أن تساعد املسرتشد عىلواإلسرتاتيجية ،باالكتئاب

 .آمالهمعىل 
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  Paradoxical Intention  تقنيات التناقض: أحدى عرش

إعطاء تعليامت متعارضة للمسرتشد، ويكون التغيري الفعيل نتيجة املتابعة ألي بدائل تم إعطائها 

 .يتم توجيههم للوقوع فيها املسرتشد الذي يقلق خوفا من الوقوع يف األخطاء :بواسطة املرشد، مثال

 .يعمل مبارشةيف العالج الواقعي عمل خطط والحصول عىل التزام من املسرتشد للخطة ميكن أن 

 التناقض تعطي تعليامت  تقنيات،وهناك أوقات نرى املسرتشدين فيها يقاوموا تنفيذ الخطط التي عملوها

 .ألي بدائل تم إعطائهم بواسطة املرشدتابعة  التغيري الفعيل ميكن أن يكون نتيجة امل،متعارضة للمسرتشد

عدم عملهم أخطاء يف العمل رمبا يوجهوا إىل عمل مثال املسرتشدين الذين يكونوا قلقني بوضوح بسبب 

 .أخطاء

وتقنيات التناقض تكون غري متوقعة وصعبة لالستخدام والبد من التدريب واأللفة قبل استخدامها 

مفتاحية يف استخدام التدخالت التناقضية والتدخالت هذه يجب أن ال واالرتباط واألمان هي مفاهيم 

 .تستخدم مع األفراد مثل االنتحاريني

 واآلنالرتكيز عىل هنا : اثنا عرش

 فالرتكيز عىل الحارض ينظر إليه .أي الرتكيز عىل إبقاء انتباه املسرتشدين عىل السلوك الحارض

 فالكثري من املسرتشدين يكون لديهم ،خاصة يف بداية اإلرشاد مساعدة وهذا األمر ليس سهال كإسرتاتيجية

املاضية واألحداث التي تسهم يف اعتقاد بأنه من املفيد السامح لهم مبناقشة أو بحث الخربات الفاشلة 

ال تفيد يف مساعدة املسرتشد عىل كسب هوية   وتؤكد النظرية الواقعية عىل أن األحداث املاضية.االستمرار

 املاضية فيجب مناقشة األحداث التي تؤكد عىل جوانب نه إذا أراد املسرتشد مناقشة األحداث وأ،ناجحة

 )2002الخواجا، (القوة لديه ال األحداث والخربات الفاشلة 

 No Excusesأسلوب الالعتذارات : ثالثة عرش

 ،تهمن املسرتشدين يفشـلون يف االلتـزام بتعهـداأهناك حقيقة يف العملية العالجية مفادها 

والحقيقة أن ذلك إغراء ملحاولة اكتشاف سبب عدم نجاح خطة ما، ولكن املرشد الـواقعي يجـب 

 ،غراء، فلقد انتهى املـايض وال ميكـن حقيقـة تغيـري الفشـل والبحـث عـن سـببهن يقاوم ذلك اإلأ

 ـعـذار ـعـن ـعـدم تحملـهـم للمـسـؤولية،أـسـتكون فائدـتـه مـجـرد تزوـيـد املسرتـشـدين بتربـيـرات و
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ا عن املوضوع، وهذا ما يتجنبه املرشدون النفسيون ًإن استخدام كلمة ملاذا؟ يصبح سؤاال خارجولهذا ف

ن التعهد الذي قطعه املسرتشد عىل نفسه أوهكذا ميكن القول أن املرشد الواقعي يفرتض . اًالواقعيون متام

 مجال لقبول اية مربرات من بأن يتقيد بتنفيذ خطة معقولة ميكن دامئا انجازه والوفاء به وبناء عىل ذلك ال

 .املسرتشدين

 االندماج: أربعة عرش

ّولالتصال الفعال . املرشد يف البداية تحقيق أو تسهيل االندماج الحقيقي مع املسرتشد كيف يستطيع

باإلضافة  املسرتشد يجب أن يكون للمعالج منذ البداية اتجاه ايجايب نحوه، ونحو اإلرشاد بشكل عام، مع

واالتصال، وهذه الدافعية يجب أن  أن يكون لدى املرشد دافعية للفهم واملشاركة واالهتاممنه يجب أإىل 

دافعية زائفة سطحية، واملرشد يجب أن يكون آمن،  تكون دافعية حقيقية نابعة من داخل املرشد وليست

 بدون ريناآلخوغري مهدد وأن يكون لديه اهتامم حقيقي مبساعدة  مسؤول وأي لديه شعور باألمن وناضج

 .مامرسة أي سلطة عليهم أو محاولة التحكم والسيطرة

تعتمد نجاح املسرتشد، وإمنا نابعة من املرشد  واملرشد يجب أن ميلك هوية ناجحة وهذه الهوية ال

 .نفسه

الشخيص  مرشوط واملرشد يجب أن يكون قادرا عىل إيصال االندماج واالندماج يجب أن يكون غري

  الجسم وتعبريات الوجه،امت والصوت واالتصال غري اللفظي مثل اإلمياءات وأوضاعالكل الحقيقي من خالل

وإذا مل يكن هناك  وإذا اندمج املرشد مع املسرتشد فإن عمليات املساعدة ممكن أن تبدأ من قبل املرشد

 ).1998الزيود، .(اندماج فإن العالقة العالجية لن تنشأ

 Eliminate Punishment   أسلوب استبعاد العقاب: خمسة عرش

إن استبعاد العقاب كنتيجة لفشل املسرتشد أمر ال يقل أهمية عن رفض اعذار املسرتشد لعدم 

 كلها تخدم Strategic Silenceتحمله املسؤولية، فالعبارات الناقدة والتهكم وحتى الصمت االسرتاتيجي 

 .ن قصد املرشد قد يكون حفز املسرتشدأكوسيلة عقاب رغم 

ًإن التعليقات العقابية كثريا ما تعزز هوية املسرتشد الفاشلة، وعالوة عىل ذلك فإن وببساطة ف

ضعاف لالندماج أالعقاب قد يلحق بعض األرضار بالعالقة العالجية، حيث ينظر إىل العقاب هنا عىل أنه 

 .مع املسرتشد وتعزيز لهوية الفشل
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باملدرسة  عمره، ويف السنة االوىل عرض توضيحي لحالة نورمان وهو طالب يف الرابعة عرشة من

 حاول والده تنفيذ كادمييدائه األأ وملساعدته يف تحسني .الثانوية، هبطت درجاته املدرسية بشكل ملحوظ

دون جدوى، ولشعورها باإلحباط خطط دراسية ومنزلية متعددة مبساعدة املرشدة النفسية باملدرسة ولكن 

 .ج النفيس الواقعيوالعجز حوله والده إىل اخصايئ يف العال

يف املقابلة االوىل التمهيدية مع والدي نورمان علمت املرشدة ان نورمان يعاين من تأخر درايس يف 

املدرسة باإلضافة إىل استذكار ضئيل يف البيت فهو غالبا ما يرفض القيام بواجباته اليومية الخفيفة يف 

صغر منه وقد قىض ليلتني متتاليتني كرب واألته األخواأالبيت، ويتكلم مع والديه بال احرتام ويتشاجر مع 

جرت املرشدة مقابلة واحدة مع نورمان ووالديه معا أذن مسبق منهام، ومن ثم أخارج املنزل دون 

 : ومقابلتني عىل انفراد معه ويف الجلسة دار معظم الحديث حول االهتامم الزائد لنورمان بعملية الطهي

ت متعة كبرية يف دروس االقتصاد املنزيل يف االسبوعني املاضيني، فهل تعتقد مبا أنك قد وجد :  دةــاملرش

 أنك قد تصبح رئيس طهاة يف يوما ما؟

.. ًان رئيس الطهاة يتقاىض راتبا ممتازأا، لقد سمعت ًا ومشوقًنعم اعتقد أن ذلك سيكون مثري: املسرتشد

 اليس كذلك؟

لكن ماذا يجب عليك ان تفعل لتصبح رئيس ..  بالتأكيدولكن بإمكاننا معرفة ذلك.. ال أدري: املرشــدة

 طهاة؟ هل تعرف؟

 .طهو يف املدرسة أو شيئا من هذا القبيلأاظن أن عيل أن .. اًال لست متأكد: املسرتشد

  أية حال؟ن تطهو يف املدرسة عىلأولكن يبقى سؤال هو كيف ميكنك .. نك عىل حقإعتقد أ: املرشــدة

 ال أدري: املسرتشد

 نهي املدرسة الثانوية أوال؟ُن تأأتعتقد أن عليك : شــدةاملر

 .عتقد ذلكألكني .. ال أعرف: املسرتشد

 ..ن تنهي دراستك الثانوية أوالأقصد أ ،ما رأيك بخصوص هذا الجزء من املوضوع: املرشــدة

 .قد يكون ذلك مستحيال بالنسبة يل.. ال أدري: املسرتشد

  املدرسة الثانوية، أسيكون لديك الرغبة يف الذهاب إىلولكن إذا ما تخرجت من: املرشــدة
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 مدرسة تعليم الطهي؟

ا لدخول مدرسة ًنهاء املدرسة الثانوية رضوريإنعم اعتقد انني سأفعل، ولكن كيف يكون : املسرتشد

 .ن هذا االمر سخيفإالطهي؟ 

 القراءة  أن طالبهم ميكنهملست متيقنة من هذه الرضورة ولكني اعتقد أنهم يريدون التأكد: املرشــدة

 .واتباع التعليامت ويستطيعون الجمع والطرح وأشياء كهذه

 .تخرج من املدرسة الثانويةأن أأنا استطيع القيام بكل ذلك فلامذا يجب .. حسنا: املسرتشد

 .ولكن هذا هو املطلوب.. ال ادري يا نورمان: املرشــدة

 .فقد تراجعت درجايت إىل الربع.. الطهي اآلنإذن عيل أن أقلع عن ولعي مبسألة : املسرتشد

 صحيح؟ ولكن كيف حدث ذلك؟: املرشــدة

 .هذا ما تطورت إليه األمور: املسرتشد

 .ما هي درجاتك بالضبط يا نورمان؟ أود ان اعرف: املرشــدة

النجليزية  ا يف اللغة)ر(،   يف الرسم واملوسيقى)د(،   يف االقتصاد املنزيل)ب(لقد حصلت عىل : املسرتشد

 .والرياضيات والدراسات االجتامعية

 ماذا بخصوص الجمنازيوم؟.. إذن فاالقتصاد املنزيل هو مادتك املفضلة بالتحديد: املرشــدة

لقد كنت أتدرب مع فريق السباحة بدال من الذهاب إىل قاعة الجمنازيوم لقد انضممت إىل : املسرتشد

 .هذا الفريق الشهر املايض

 ، أليس كذلك؟ًأيضالقد نسيت ذلك، فأنت تحب السباحة .. معظي: املرشــدة

 نعم.. نعم: املسرتشد

 ماذا تقصد بقولك أنك كنت تتدرب مع فريق السباحة؟: املرشــدة

لقد اخربين املدرب يوم الجمعة املايض أنني خارج تشكيل الفريق إىل حني أرفع درجايت، فال : املسرتشد

 . وأكون يف فريق السباحة الذي ميثل املدرسة)ر(ميكن أن يكون لدي ثالث تقديرات 

 نه ليشء قاس بالفعل يا نورمانإ: املرشــدة

 .نه بالفعل كذلكإ: املسرتشد

  تريـد أن تصـبح رئـيس أنـت.. دعني أرى ما إذا كنت قد استوعبت األمر.. نورمان: املرشــدة
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السباحة تكون يف فريق ن أوكذلك تريد .. وهذا يعني التخرج من املدرسة الثانوية.. طهاة

 .نت ال تحب املدرسةأن تكون أفضل يف دراستك ومع ذلك فأوهذا يتطلب 

 .هذه هي القضية: املسرتشد

 .ما الذي يجعلك ال تحب املدرسة: املرشــدة

 .نهم اولئك املدرسون الخسيسونإ.. ال يشء: املسرتشد

 .سبة لكما هي أكرث الحصص كراهية بالن.. أخربين عام يحدث: املرشــدة

 .انني اكرهها.. اللغة االنجليزية: املسرتشد

 إذن ما الذي يحدث يف حصة اللغة االنجليزية؟ ماذا فعلت فيها اليوم؟: املرشــدة

 .هذا كل يشء.. ها؟ مجرد أين حرضتها: املسرتشد

 .هل دخلت الفصل يف الوقت املحدد: املرشــدة

 .اعتقد أنني تأخرت قليال.. عرفأنعم ال : املسرتشد

 .بعد أن دق الجرس: املرشــدة

 .نعم اعتقد ذلك: املسرتشد

 ثم ماذا؟: املرشــدة

 ..جلست ثم: املسرتشد

 ي جزء من الغرفة جلست؟أين جلست، يف أ  : املرشــدة

 .عتقدأيف املؤخرة عىل ما : املسرتشد

 جلست إىل جانب من؟: املرشــدة

 .تقد عىل الجانب اآلخرعأ.. أه تذكرت كان جورج عن مييني وماري: املسرتشد

 وما الذي يقومون به يف حصة اللغة االنجليزية؟ اقصد جورج وماري؟: املرشــدة

 .مثيل عىل ما اعتقد.. ليسوا متميزين: املسرتشد

 ثم ماذا؟: املرشــدة

 .مجرد أين جلست هناك وأخذت الهو مع من حويل.. ال يشء: املسرتشد

  هل قمت بعمل واجباتك املنزلية املطلوبةهل سألت املدرس أية أسئلة؟: املرشــدة
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 .فأنا أكره هذه الحصة بالذات.. ال: املسرتشد

املدرسة وتريد  تريد أن تكون ضمن فريق السباحة الذي ميثل أنتا ئدعني أسألك شي.. نورمان: املرشــدة

 فهل ستعمل بشكل أفضل نجازا أفضل يف الدراسةإدخول مدرسة الطهي وكالهام يتطلب منك 

 ؟فضلأذا اعتقدت أنه من املمكن أن تعمل بشكل إ

 .فاملدرسون لن يعطونني درجات أفضل.. ولكن ذلك مستحيل.. نعم: املسرتشد

 بشكل ن تعملأ ولكن هل تعتقد ان بإمكانك بطريقة ما ، محق يف ذلك فهم لن يعطوكأنت: املرشــدة

 فضل وتغري وجهة نظرهم فيك؟أ

 .أشك يف ذلك: املسرتشد

هل ذلك يساعد عىل .. ًالقد دخلت الفصل متأخر.. دعنا نرى. دعنا نفكر يف االمر لدقيقة واحدة: املرشــدة

 تقدمك لألفضل أم يرض بعملك؟

 .رمبا يرض: املسرتشد

 ماذا بخصوص الجلوس يف مؤخرة الغرفة مع جورج وماري.. ًأيضااعتقد ذلك : املرشــدة

 .رمبا يرض: املسرتشد

 بداء االهتامم بالدرس؟إوعدم .. دم رفع يدكوماذا بخصوص ع: املرشــدة

 .رمبا يرض: املسرتشد

 هل تريد أن تتغري وتعمل بجد أكرث؟.. حسنا سأسالك للمرة االخرية يا نورمان: املرشــدة

 .نعم أريد ذلك: املسرتشد

 اذن ترى ما هي الخطة التي توصلنا إىل ذلك الهدف؟ كيف نستطيع معاونتك؟: املرشــدة

 .حداث التغيري الذي تتحدثني عنهإستطيع أنني أسنا، اعتقد ح: املسرتشد

 هل تقصد الحضور إىل الحصص يف الوقت املحدد؟ ام تقصد شيئا آخر؟: املرشــدة

 .كون أكرث انتباها ملا يقوله املدرسونأو.. أستطيع تغيري مكان جلويس بالفصل: املسرتشد

 .قاط، ترى هل ميكن ان نكتب ذلك اآلنهذا يشء طيب لدينا اآلن خطة ثالثية الن: املرشــدة



 

  
 

 

 

 

 

 الفصل السادس عرش

 العالج الجشطالتية 
Gestalt Therapy 

 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

  عملية العالج 

  قواعد العالج الجشطالتي 

  أساليب العالج الجشطالتي 
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 الفصل السادس عرش

 العالج الجشطالتية 

Gestalt Therapy 

 

 

 :املقدمة

التاسع تعترب نظرية الجشطالت نظرية فلسفية يف علم النفس، ظهرت هذه النظرية يف نهاية القرن 

نها أ وانتقدتها بعرش وبدايات القرن العرشين، فقد حاولت هذه املدرسة أن ترد عىل املدرسة التحليلية

ًربعينات ردا تحليل الثالثينات واأل متأثرة بالعلوم التطبيقية يف ،تعتمد عىل تحليل وقائع الشعور والسلوك

خضعتها للتجريب عن طريق أعىل السلوكية والرتابطية إذا اهتمت نظرية الجشطالت بوحدة السلوك و

يقاف أو إجراءات ميكن من خاللها الشفاء العاجل وإواملثري واالستجابة، واعتربت السلوك مجموعة قوانني 

املجال ( قدم كورت لفني نظرية املدى الحيوي ًأيضالها  وخالتغري أو زيادة السلوك بطريقة مضبوطة،

 هو الذي أرىس Perls أن بريلز إال والتي اصبحت تسمى فيام بعد بنظرية املجال، (The life space)) النفيس

 . دعائم العالج الجشطالتي ويعترب مؤسسها

  Therapy Process  عملية العالج

د هو اختالل التوازن العضوي للفرد، فإن هدف العالج مهام إذا كان سبب االضطراب الحاصل لدى الفر

ً أكان نفسيا أو غريه هو العمل عىل إعادة هذا التوازن لحالته الطبيعية وكذلك إعادة بناء ًكان نوعه سواء

ا ًثارة وغالبا مالوظائف الحيوية للفرد وبقاء التوازن، ورمبا اختالل التوازن يكون راجع إىل تجنب العواطف واإل

يكون السبب يف هذه التجنبات راجع إىل الخجل، لهذا فإن العالج يجب أن يعمل عىل التعامل مع هذه 

 التجنبات ويحاول إعادتها إىل مستوى الوعي، والواقع أن هدف العالج ضمن اطار العالقة بني العضوية وبيئتها
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عية مثل االسقاط، وذلك عن طريق حالله محل الحيل الدفاإهو إعادة بناء االتصال والتفاعل السليم و

 . مبعنى التأسيس الجديد وامليل نحو كل يشء الذي ميكن أن يعيق كامل الفردAssimilatingاالمتصاص 

املرشد عمله يف  وأن ما يحاول (ego) األناويالحظ أن هدف العالج هو إعادة التكامل يف وظائف 

 املتصدعة حتى يصبح و جمع شتات الشخصيةًعملية العالج هو العالج تدريجيا خطوة بعد خطوة وه

 والشخص ،الشخص عىل مقدار من القوة لتسهيل منوه، وهنا نالحظ أنه يجب إعادة إصالح الفرد ككل

السوي هو الذي يكون عىل اتصال كامل مع نفسه ومع واقعه، إن الوعي يقود العضوية إىل تنظيم ذاته 

معرفة الضوابط االجتامعية، ويتصف العالج الجشطالتي وهكذا يعتمد عىل معرفة الحقيقة للذات، وعىل 

فاملوجودات السابقة .  ال يشء موجود ما عدا هنا واآلنHere and Nowن  فهو هنا واآل،بأنه يشبه الحياة

هي فقط كامل تتمثل يف الذاكرة الخالية، واألشياء املتوقعة يف املستقبل فقط هي ما تظهر يف توقعاتنا 

 .ةوتننبؤاتنا الحالي

 :املراحل العالجية التي قد مير بها عالج مشكلة األفراد

 النضج حتى يحقق األفراد) طيات الشخصية وتقشري البيضة(وقد سامها بريلز بطبقات العصاب 

 :النفيس عليهم التخلص من خمس طبقات من العصاب

 The Phony Layerالزيف   1-

 يصبح أكرث فإنه اآلخرينيث البسيط مع يف هذه املرحلة وبعد أن ينتهي الفرد من تبادل الحد

خداعا ملامرسة األلعاب معهم، إذا يقوم بالسلوكيات وعىل نحو معاكس لحقيقته، وميكن وصف ما يقوم 

به من خالل لعب الدور، فهو يلعب الدور الذي يرغب أن يكون وأن يراه الناس عليه، فمثال قد يكون أو 

االستياء أو يبدو قويا، بالرغم من شعوره بالضعف، ويتضح يبدو لطيفا لآلخرين، بالرغم من شعوره ب

التناقض يف السلوكيات من خالل التناقض بني السلوكيات اللفظية والسلوكيات غري اللفظية، وبشكل عام 

 :ميتاز مبا ييل يف هذه املرحلة األعضاء

 .هنا تكون االستجابة لآلخرين بطرق منطية وغري صادقة -  أ 
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 .أننا شخص يف الحقيقة لسنا هو فنحاول العيش يف خيال اخرتعناه نحن أو آخرينوهنا نكون ك  -ب

 .هنا نلعب لعب ونضيع يف األدوار  -ج

 The Phobic Layer  الخوف  2-

يف هذه املرحلة يتم كشف زيف الرسالة املزدوجة التي يرسلها الشخص، حيث يتم مواجهته من 

ا ملستوى الصدمة النفسية ً رسعان ما يصاب برعب يصل أحياننهفإخالل التكنيكيات العالجية الجشطالتية، 

ا لفقده الدعم الخارجي، وعدم قدرته عىل استحضار الدعم الذايت لديه، وبهذا يكون خوف هذا ًنظر

ا قد ًا سيئً له عند اكتشافهم لحقيقته، مام يشعره دامئا باالستياء بأن أمراآلخرين عن رفض ًالشخص ناجام

.  فهو يلجأ مرة أخرى للعب الدور يف محاولة يائسة للسخرية من عملية املواجهةيحدث له، ولذلك

 :وبامللخص يف هذه املرحلة

 .نحاول هنا تجنب األمل االنفعايل الذي يرتبط برؤية جوانب يف أنفسنا منيل إلنكارها -  أ 

نا من نحن حقيقة هنا تتصاعد مقاومة قبول أنفسنا بالطريقة التي نحن عليها أي نخاف إذا ميز  -ب

 .وقدمنا هذا الجانب من أنفسنا لآلخرين فإنهم سوف يرفضوننا بشكل مؤكد

 The Impasseاملأزق أو الطريق املسدود   3-

ويف هذه املرحلة يتأرجح الفرد ويحاول التحرك يف جميع االتجاهات يف اللحظة ذاتها، حتى يصل 

 محارض ومشلول، ويحيط به خوف رهيب ًأيضانه لنتيجة واضحة وهي أنه ال يتجه ألي مكان، ويشعر بأ

 ومن البيئة البد من أن متوت لتحل اآلخرينناتج عن وعيه بأن شخصيته والتي تتلقى بدورها الدعم من 

ولذلك يبدأ بالتساؤل ماذا سيحدث له إذا مل يعجب محلها شخصية جديدة، غري معروفة وال مألوفة لديه، 

 : يف هذه املرحلةمللخصالناس التغيري الذي حدث له؟ وبا

 .نكون عالقني يف نضجنا ونكون متأكدين عندها أننا لن نكون قادرين عىل البقاء -  أ 

والبيئة تنظر وتسمع وتحس وتفكر وتقرر بدال عنا ونشعر بإحساس املوت وأننا ال يشء وإذا أردنا   -ب

 .أن نشعر بالحياة يجب أن نخرج من املأزق
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 The Implosive Layer: التفجر الداخيل  4-

يف هذه املرحلة يسمح الفرد لنفسه بتجربة موت الشخصية القدمية بدال من إنكارها أو الهرب منها، 

وبامللخص يف . وهكذا يتحسس الذات الحقيقية ويتخلص األفراد من الخوف الرهيب الذي كان يعرتيهم

 :هذه املرحلة

 .نسمح ألنفسنا بالتعبري وبشكل كامل -  أ 

 . دفاعاتنا ونصبح باتصال مع ذاتنا األصليةنفضح  -ب

 The Explosive Layer  التفجر الخارجي أو االنفجار  5-

 واملظاهر، وتبدأ يف هذه املرحلة بعد التحرر تظهر التفجر الخارجي، وهنا نتخلص من أدوار الزيف

 كام ويبدأ األفراد عملية التكامل مع الذات، ويعيد األفراد تجميع جوانب شخصيتهم لتشكيل الجشطالت،

يف هذه املرحلة من التعبري عن مشاعرهم املاضية غري املنتهية، والتي يحددها بريلز بالفرح أو باليأس 

 .والغضب أو بقيمة الشهوة، مام يستدعي إطالق كمية هائلة من الطاقة التي يخرتنها الفرد لديه

 : قواعد العالج الجشطالتي

 : القاعدة األوىل

للمسرتشد  فاملرشد ال يسمح "اآلن"أهمية اإلدراك للتجربة الحالية، ما هو موجود يف العالج هي 

 وبذلك يتعلمون ما هي بالحديث عن مشاكل املايض بل املطلوب الحديث عن املشاكل الحالية التي يعيشونها

ملرشد سئلة اأما أ ، هي إجابة املسرتشد"نصبحت مدركا اآلأ" ،عطاء الحلولإمشاكلهم وكيف يطرحونها و

ن أو يف هذه اللحظة حاليا؟ ماذا تتوقع؟ ماذا تحتاج؟ بم ستعمل بيديك، تكمن يف ما الذي تشعر به اآل

فهنا يهتم املرشدين بتحسني إدراك املسرتشدين حيال ماهية وكيفية عيشهم، وتجنب . بقدميك، بعينيك

 .الل التجربة فالهدف ليس التفسري ولكن اكتشاف الذات من خ"كيف" ،"بل" ،"ملاذا"سؤال 

 : القاعدة الثانية

تحويل األسئلة إىل جمل حيث يدعم املرشدين وعي املسرتشدين من خالل األسئلة لتحمل 

ال أعتقد ان هذا " تصبح "ما هو اليشء الجيد الذي سيقدمه هذا يل؟": املسرتشدين املسؤولية مثال

 . فاألسئلة تجعل املسرتشد مدرًكا لعملية املقاومة،"يساعدين
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 : القاعدة الثالثة 

، أنت( متلك اللغة الخاصة بك ويطلب املرشدين الجشطالتني من مسرتشدينهم تغيري الضامئر منأ

 "نه من الصعوبة تكوين صداقاتإ"ا عندما يشري املسرتشد إىل نفسه أو نشاطاته مثل ًتحديد) أنا(إىل ) هو

 تجعلني أنت" ،"نا خائفأ"تصبح  "يفنيإنها تخ"، و"جد صعوبة يف تكوين صداقاتأ"وميكن تعويده القول 

فعالنا، فضامئر الغائب أننا كائنات حية فإننا مسؤولون عن أوبهذا مبا . "نا غاضب منكأ" تصبح "غاضب

 .فاملسؤولية عن الذات هي هدف العالج. تقلل من املسؤولية

 :  القاعدة الرابعة

 فإنه ،اآلخرينملسرتشد الحديث عن عدم إطالق اإلشاعات والحديث عن اآلخر، ولذلك عندما يبدأ ا

ي حوار مبارش ولذلك يستخدم املرشد الكريس الخايل إلنجاز أيتم تشجعيهم عىل الحديث من خالل الخيال 

 .ذلك والهدف من الحوار إبقاء تواصل املسرتشد يف اللحظة الحالية

 : القاعدة الخامسة

ن يالحظوا أن املسرتشد يوجهوا أت  ويحاول معالجو الجشطال"وأنتأنا "تكمن يف العالقة بني 

عىل سبيل املثال إذا كان املسرتشد ينظر ألسفل أو )  هو-ناأ( بدال من "أنت-نا أ"حديثهم ألحد ما باستخدام 

 والهدف ،ن اآلأنتين أيحدق بالجدار خالل الحديث قد يسأل املرشد ماذا تفعل بعينيك أو ماذا ترى أو 

رد الحايل واكتشاف سلوكيات التجنب خالل عملية التواصل اللفظي من تلك األسئلة استحضار سلوك الف

 . كال املشاركان ينظران ويستمعان للمتحدث) أنت -أنا (

 :أساليب العالج الجشطالتي

  Here – and – Nowن هنا واآل: أوال

 ن الجشطالتية تهدف إىل مساعدة املسرتشدين عىل االتصال املبارش والوعيأأوضح بريلز 

خرباتهم الحارضة ويف اللحظة التي يكونون بها، وقد أطلق عليها البعض الحارض وتعترب التام ب

 ًهتمت بالحارض ومل تعط اهتامما كبريا للاميضا والجشطالتيه ،(Here – and – Now)ن هنا واآل
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بح  لتصواملستقبل واعتربت دور املرشد الجشطالتي أن يعمل عىل استحضار املايض إىل الحارض ويناقشه

، وذلك بجعل هذه املواقف أو الخربات )اآلن(املواقف غري املنتهية يف املايض مواقف منتهية يف الحارض 

اء وبذلك يتخلص الفرد من املشاعر والعواطف التي كانت ّتنتقل من الالوعي إىل الوعي وتصقل بشكل بن

 .مكبوتة ومعطلة

ج الجشطالتي اكتشاف املايض من خالل وكام هو مالحظ من هذه املدرسة أنه ليس من وظيفة العال

 فتأثري السلوك السابق يهمنا فقط كام يظهر أو يتمثل يف الحارض، ويرى أصحاب ،الرتكيز عىل التذكر

النظرية أنه ال يوجد هنالك واقعية أكرث من الحارض فام خربناه يف املايض نحن مخربه يف الحارض ويرون أن 

ًل محاولة ألعاده التنظيم العضوي، ويرى بريلز أن كثريا من الوقت هذا املبدأ يجب أن يكون القاعدة لك

يذهب سدى يف التنقيب عن املايض باإلضافة إىل أن معرفتنا باملايض مرهونة مبقاومة املسرتشد، لكنه يشري 

تحظى بعناية ) نهنا واآل(لذا فإن . إىل أن هذا ال يعني أن اكتشاف أو استعادة املايض ليس له أهمية

 عىل سبيل (How-What) ولكن (Why) فهو يسأل ملاذا ) املسرتشد(عندما يسأل عميله شد الجشطالتي املر

ما هو التفكري الذي تفكر به اآلن؟ كيف تسمع صوتك اآلن؟ ما العمل الذي تقوم به :  يسأل املرشداملثال

 يدك اآلن؟

 : مثال

نها غاضبة من أعالج، وتقول مسرتشدة عضو مبجموعة اإلرشاد الجمعي يف مرحلة متوسطة من ال

 : عضو آخر موجود بالربنامج، ومسار العالج الجشطالتي يكون كالتايل

 .نك لست فقط غاضبه ولكن هناك يشء آخرأتبدين يل  :  املرشــد

 }تنظر وتبدو مهتمة{ :  املسرتشد

 .ًجدانك مستاءة وخائفة أيبدو عليك  :  املرشــد

 .ن اقتلهاأود أنا فعال كذلك، أ :  املسرتشد

 .نك تشعرين بالعجزأيبدو :  املرشــد

 .نعم أنا كذلك :  املسرتشد

 عادة ما يرافق الشعور بالعجز الشعور بالغضب، ما الذي تشعرين بأنك عاجزة بشأنه؟ :  املرشــد
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 .أنا ال استطيع أن اجعلها تعرتف يب :  املسرتشد

 ال وأنت }لك السيدة تنسجم وتتفق مع عباراتهامالحظات املرشد ملواجهتها السابقة مع ت{ :  املرشــد

 تقبلني ذلك؟

 ال :  املسرتشد

 .وهناك حدة يف غضبك والذي يبدو أعظم واكرب مام تستدعيه الحالة :  املرشــد

 }امياءات وصمت{ :  املسرتشد

 ما الخربة التي تعيشينها اآلن؟...ما الذي تخربينه :  املرشــد

 ....لكثري من األشخاص الذين عرفتهم يف حيايت كانوا مثل أجد ا"أنا اآلن":  املسرتشد

  }.هذه املعلومة أتت من عمل سابق للمعالج مع املسرتشدة{مثل أمك؟ :  املرشــد

ومييض املرشد ويستمر إلعادة خربة الجرح الرنجيس الذي تسببت به أمها والتي ابدآ مل تكن {

 .}متجاوبة معها

  Responsibilityاملسؤولية : ثانيا

 التعريف تعترب املسؤولية من أبرز مفاهيم الجشطالتية ويقصد بها بريلز بالوعي أنه عبارة عن علمية

 من املفاهيم األساسية يف الجشطالت حيث "كيف" و"اآلن"عىل ما نفكر به وما نشعر به وما نفعله ويعترب 

 تغطى السلوك وما له "فوكي" هي أساس الوعي ويعد ذلك إىل أنها تغطي كل ما هو موجود "اآلن"ن أ

ن كل ما يقوم به من عمليات أعالقة بالعمليات الجارية، ويتبلور هنا مفهوم املسؤولية التي يشعر الفرد ب

 وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك "اآلن" وأنه هو الذي مير بخربات مختلفة ،فكرية وسلوكية هو جزء منه

وله طموحات وتوقعات ال أن يعيش طموحات ًعليه أن يكون صادقا مع نفسه . ًوليك يكون ناجحا

 .اآلخرينوتوقعات 

 Unfinished Businessesاألعامل غري املنتهية : ثالثا

 غري املنتهية املشاعر غري املعرب عنها مثل الكره، وكذلك الحاجات غري املشبعة وعندما تصبح األعامل

ا، واألعامل غري املنتهية تدفعه ً وحائراًا وحذرً، ويسلك مكرها ومشغوالًً فإن الفرد يصبح منهمك،قوية

ليكافح من أجل إمتام هذه األعامل، والفرد املنهك يف األعامل غري املنتهية ال يستطيع أن يحرض كل الوعي 

 . ليظهره يف املواقف املعروفة
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  WHAT and How  ماذا وكيف: رابعا

ي يتعامل مع ماذا وليس ملاذا، ن املوجود هو اآلن فقط وأن الشخص السوي الذأيرى الجشطالتيون 

 .ألنها تساعده أن يصبح أكرث وعيا بذاته بدال من الهروب من املسؤولية

 فهي تعني كيفية وصف الفرد ملشاعره خالل خربة معينة واملهم هنا شكل وطريقة "كيف"أما 

متها أو تفسريها، حاسيسه دون ترجأالتعبري وليس املحتوى، ودور املرشد لفت انتباه املسرتشد إىل سلوكه و

جزاء  ميكن أن ينمي املسرتشد الوعي للمواقف غري املنتهية أو الفجوات واأل"كيف"فالهدف ليس ملاذا بل 

دراك الذي يؤدي إىل  وبذلك يحقق املرشد شفاء املسرتشد من خالل الوعي واإل،املتناثرة من شخصيته

 .ااتصال املسرتشد باملواقف غري املنتهية والتي ميكن انهائه

 االستبصار: خامسا

يف العالج الجشطالتي يعترب التبرص هو عبارة عن تكامل أكرث من كونه تحليًال مبفهومه املستعمل يف 

ويتم عالجها عن طريق الفهم ) سقاطهاإوالتي يقوم الفرد ب( ويرى أن االشياء املسقطة ،التحليل النفيس

نه ميتلك كل االشياء التي أفإن املسرتشد يكتشف والتمثيل لهذه االجزاء املفقودة باألصل لديه، وبذلك 

ياها، فإذن كل ما يحاول املرشد عمله هو إعادة هذه األجزاء إن يعلموه أ ميكن اآلخرينيعتقد بأن 

ًاملقدرة التامة للنمو منوا سليام، وينظر بريلز إىل الشخصية املفقودة من الشخصية حتى يصبح الفرد لديه  ً

 مع أي جزء من الجسم فهي تستطيع التعامل مع حاجاتها وعواطفها ستطيع التعاملالتامة بأنها هي التي ت

ًوتفكريها وكذلك بيئتها االجتامعية والطبيعة نظرا ألن كل هذه االشياء متصلة وموجودة يف وظائف 

دراك املسرتشد أن لديه مكبوتات إاجزائها، ويرى بريلز أن تطور الوعي لدى املسرتشد يجب أن يوجه نحو 

وتجنبات وأن يعرف كيف متت وتكونت وليس كام يرى التحليليون أن الوعي يجب أن يوجه نحو اكتشاف 

 وبهذا فإن املحركات املعيقة للتكامل سوف تظهر وحدها والعملية السابقة ،املسرتشد ملكبوتاته فقط

حيث أنها ) ملةوعي الفرد مبكبوتاته وإسقاطاته واملحركات املعيقة املوجودة فيه عملية طويلة وشا(

 ومن ثم قبولها ،واملحركات املعيقة ثم توجيهها الوجهة السليمةتتطلب قبول املسرتشد ملكبوتاته وإسقاطاته 

 أن عملية تكامل األجزاء املتصدعة يف الشخصية عملية قد تثري لدى الفرد بعد التعديل، بذلك يرى بريلز

 .الرصاع واملعاناة والتدمري
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ًف أنه مجرد تفريغ الشحنات غري املقبولة لدى الفرد وهذا ليس كافيا بل واالسقاط كام هو معرو

 ويتم ذلك من خالل اكتشافه إلسقاطاته التي يستخدمها ، يجب عىل املسرتشد أن يتعلم أن ال يسقطًأيضا

والتعرف عليها بشكل جيد، وكذلك أن االسقاط يشجع من خالل لغتنا التي هي خاصة لسلوكنا عندما 

 .  االشياء الخارجيةتتعامل مع

ن يصبح الفرد مدرًكا مرة أخرى أنه قادر عىل اإلبداع ألذا فإن الهدف من معالجة االسقاط هو 

 لكن عن طريق اآلخرينلقاء اللوم عىل إ وهذا ال يتم عن طريق ه،والخلق يف بيئته ومسؤول عن واقع

تقبل هذه االسقاطات سؤول عن ذن مإاملسؤولية عن إحساساته التي هو جعلها ثابتة أو غريها، فهو 

 .ًكمفاهيم للذات ومسؤول عن امتصاص هذه لتصبح جزء من عضويته

  The Empty Chair  الكريس الخايل: سادسا

جراء حوار إًوهو من أكرث األساليب الجشطالتية استخداما يف العالج، ومن خالل هذه الطريقة يتم 

 احدهام ميثل املسرتشد أو حيث يوضع كرسيان متقابالت أجزاء من الشخصية بني املسرتشد وآخرين أو بني

ً االعىل والثاين ميثل شخصا آخر أو جانبا آخر من الشخصية مثل األنا مثل ،جزائهأحد أ ، وعندما يبدأ األناً

 كام ،الحوار ينتقل املسرتشد من كريس آلخر ودور املرشد ببساطة مراقبة املسرتشد ومدى تقدمه يف الحوار

 مالحظاته ويرشده عندما يغري الكريس كام يقرتح املرشد جمًال يقولها املسرتشد أو يلفت نظره يبدي املرشد

 .ملا قيل

 Poor) (مسكينة أنا( حالة المرأة تلعب دور الضعف واللعبة قامئة عىل :مثال عىل الكريس الفارغ

Me (ها كعذر لعجزها، وتشكو أنها تعيسة وتكره زوجها وتخاف أن يرتكها وسوف تتحطم، استخدمت زوج

تحط دامئا من قدرها، تجلس عىل كريس يف وسط غرفة فارغة ومتثل دور أنها ضعيفة وتبالغ يف هذا 

 .الجانب

طلب منها أن تكون الجانب اآلخر الذي يحيطها والتحدث إىل ) واالشمئزاز(أخريا إذا شعرت بامللل 

اقة واالستقاللية ومتثل وكأنها مل تكن ضعيفة ، وبعدها يسألها املرشد أن تتظاهر بالقوة والط)مسكينة أنا(

  وتسأل ماذا يحدث لو كنت قوية ومستقلة؟

 : الهدف من الكريس الفارغ

 توصيل كيفية التفكري للشخص األخر الوهمي: من الناحية املعرفية. 
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 يصبح قادر عىل مواجهة املفاجآت من البيئة: من الناحية العاطفية. 

 هذه الطريقة أكرث وعيا بسلوكياته وسلوكيات الشخص اآلخر من خالل يصبح : من الناحية السلوكية

 كرسيان متقابالن أحدهام جزاء من الشخصية حيث يوضعأيتم إجراء حوار بني املسرتشد وآخر أو بني 

 والثاين ميثل شخص آخر أو جانبا آخر من الشخصية مثل ، االعىلاألناميثل املسرتشد أو أحد أجزائه مثل 

 .ما يبدأ الحوار ينتقل املسرتشد من كريس آلخر، وعنداألنا

 :استخداماته

 عالج الصداع النفيس املنشأ.  

 حل املشاكل بني األزواج. 

 التعامل مع املعتوهني والذين لديهم اضطراب الشخصية.  

 :دور املرشد يف الكريس الفارغ

  مراقبة املسرتشد ومدى تقدمه يف الحوار. 

  عندما يغري الكريسيبدي مالحظاته ويرشد املسرتشد. 

 يقرتح جمًال يقولها املسرتشد أو يلفت نظره ملا قيل. 

 : مثال

 .عالء يجلس عىل الكريس الساخن

 .أريد ترك الدراسة ألن ظرويف االقتصادية سيئة: عالء

 .الظروف االقتصادية فقط هي السبب يف ترك الدراسة: حمدان

 .ميكن أن تجد فرصة عمل وتكمل دراستك: نزار

 .صحيح، لكني ال أستطيع: عالء

 . ال تريد وليس ال تستطيعأنت: ماجد

 .يف الواقع نعم: عالء

فاملسرتشد يتفادى التواصل مع عواطفه ويقوم املرشد بتوظيف هذا األسلوب يف زيادة وعي 

 : شد ويظهر ذلك يف الحوار التايلاملسرت
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ياتك؟ ومل يكن هناك دليل يف نربة  مدرك بأنك وصلت للتو بلحظات عاطفية شديدة يف بحأنتهل : املرشد

ته يف جريدة الصباح ومل يرث اهتاممك، تخيل أصوتك عىل تأثرك كام لو كنت تتحدث عن يشء وقر

 .جر حوارا بني ذات املشاعر وذات التفكريأن ن الكريس الخايل ميثل املشاعر لديك، اآلأ

 : املسرتشد

 لطيفه تجعلني أنتخرون يعرفون كم ، وحساسة واآل لطيفهأنتثق بك يا ذات املشاعر، أال : ذات التفكري

خرين وتتعرضني لألذى ويستفيدون منك، وعندما يحصلون عىل ما يريدون حة لآلتفننفسك م

 .ًن ذلك مل يحدث أبداأيهجرونك، هل تراهني عىل 

ولكني  لألذى كون عدمية املشاعر وبالتأكيد سأتعرضأن أكون لطيفه وحساسة عىل أن أفضل أ: ذات املشاعر

عرف كيف هو األمر عندما تكون هناك أنا أ ،شعر بالسعادة واملتعة يف عالقايت معظم الوقتأ

ن ذلك لن أ ميكنك املراهنة ب،خرون ويحبني اآلأحبن أ عىل ة فأنا قادر،اآلخرينعالقات ثقة مع 

 . من املجازفة بذاتكًجدا خائفة أنتيحدث لك 

نظر إىل أمور ولكن ي بالشعور باألذى واالنزعاج عندما تستاء األضيع وقتأقل ال نا عىل األأ: ذات التفكري

 ..ولويات وإنجاز املهمة أو العملمور بعقالنية واضع األاأل

ثارة يف إ ولكنك ال تشعرين بأية ،ا عن القلق واالهتاممً املوافقة عىل إنجازك لذلك بعيدّعيل: ذات املشاعر

. ولويات لديك مهمة أو وظيفة اخرى قامئة األعىل. خرى فقطأنها عالقة إبالنسبة لك . عملك

خرون آلشعر باألذى عندما يحبطني اأحيانا وأكون محبطة أ قد ، فقطيروتينومر مضجر أهذا 

 .لكن حيايت ليست مملة

  .ليها بعقالنيةإخذت االمور بجدية ونظرت أبإمكانك عمل الكثري إذا : ذات التفكري

قل جدية وخاصة إذا اسرتخيت وضحكت عىل نفسك وعىل أإذا كنت قد تشعر مبتعة الحياة : ذات املشاعر

 .حياناأالعامل 

 .دعنا نتوقف هنا، رمبا تعلمت شيئا من خالل الحوار: املرشد

  . عند االستياء من االعامل غري املنتهيةًأيضايستخدم هذا األسلوب 

 ء الـفــراغ يف ـتــتم دـعــوة املسرتـشــد ـملــل) مـشــاعر مل ـيــتم التعـبــري عتـهــا أو وـعــود مل تتحـقــق(
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 وألن هذا ،نتهيةاملالكريس عن طريق الخيال بشخص أو يشء وخلق حوار والهدف منها إمتام املواقف غري 

 أو مع شخصية منطية أو مترين تخييل قد يكون الحوار مع شخص ميت أو محبوب أو طفل مل يولد بعد

 .حتى مع شبح أو مالك أو شيطان

 : مثال

 مسكينة أنا(ف واللعبة قامئة عىل حالة المرأة تلعب دور الضع) (Poor Me( 

 تشكو أنها تعيسة وتكره زوجها وتخاف أن يرتكها وسوف تتحطم.  

 استخدمت زوجها كعذر لعجزها، تحط دامئا من قدرها.  

 تجلس عىل كريس يف وسط غرفة فارغة ومتثل دور أنها ضعيفة وتبالغ يف هذا الجانب.  

  طلب منها أن تكون الجانب اآلخر الذي يحيطها والتحدث إىل ) زواالشمئزا(أخريا إذا شعرت بامللل

 .)مسكينة أنا(

  وبعدها يسألها املرشد أن تتظاهر بالقوة والطاقة واالستقاللية ومتثل وكأنها مل تكن ضعيفة وتسأل ماذا

  .يحدث لو كنت قوية ومستقلة

   The Hot Chairالكريس الساخن : سابعا

وعة إرشادية، حيث يقوم املرشد بتوضيح مفهومه للجامعة ويخربهم تتم هذه الطريقة بوجود مجم

ًبأن الشخص الذي سيجلس عىل الكريس عليه أن يكون مستعدا للحديث عن مشكلته وفق مشاعره االن 

ويبني للجامعة أنه ميكن أن يطلب منهم املساعدة أو إعطاء األمثلة، ويلجأ املرشد إىل استفزاز . وهنا

 دقيقة، ومن 10-30دائية ليجعله يعرب عن مشكلته الحقيقية، وتستغرق الجلسة من املسرتشد بطريقة ع

 اآلخرينفوائدها أنها تزيد الوعي عند املسرتشد لذاته ومشاعره كام تنمي شعوره بالجامعة وباهتامم 

 .قية غاية أخرى يف تعليم الجامعة من خالل املواجهة مع املشاعر الحقيًأيضامبشاعره واهتامماته وتحقق 

 : ومن فوائده

 .زيادة إحساس العضو باملجتمع -  أ 

 .يتوفر للعضو فرصة للكشف عن نفسه ليس فقط للمرشد بل ألعضاء املجموعة  -ب

  .يتعلم أعضاء املجموعة بعض األشخاص عن أنفسهم مبراقبتهم شخص آخر يجلس عىل الكريس  -ج
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  Homeworkالواجب البيتي : ثامنا

د يطلب من املسرتشد أن يعمل بعض الوظائف البيتية وبعض املسرتشدين يقصد بذلك بأن املرش

 ليس كل املسرتشدين قادرين فإن ًأيضا ولكن ،يكونون قادرين عىل االستعجال يف العالج مبثل هذه الطريقة

 .عىل تنفيذ الوظائف امللقاة عىل عاتقهم وقد يتامدون يف تجنب ذلك

  Use dreams in Therapy استخدام االحالم يف العالج : تاسعا

 يف حني يرى بريلز أن الحلم هو الطريق الجيد ،يرى فرويد أن الحلم هو الطريق الجيد نحو الالشعور

 نجد الجشطالتني يحاولون ،نحو التكامل، وكذلك بينام نجد التحليلني يعملون عىل تداعي عنارص الحلم

حارض، واملرشد الجشطالتي يتجنب التفسري ألن جهدهم لجعل املسرتشد أكرث مقدرة ألنه يعيش حلمه يف ال

هذا التفسري دامئًا يقود املرشد إىل التبرص العقيل فقط، لذلك فإن الجشطالتني يرتكون أمر التفسري والتأويل 

إىل املسرتشد، كذلك يرى بريلز أن املرشد يجب أن ميتنع عن التدخل باملسرتشد والطلب منه أن يعطي ماذا 

 وال يصبح ،وهكذا فإن تدخل املرشد يعطي للمسرتشد فرصة أكرب الكتشاف نفسهيحب وماذا يشعر، 

فالحلم من وجهة نظر الجشطالتني قد يحتوي يف بعض . سقاطات املرشدإًاملسرتشد ضائعا بني مفاهيم و

والحلم هو رسالة وجودية، كذلك ينظرون إىل الحلم عىل . أشكاله عىل وضع غري مكتمل وغري مستوعب

من كونه وضع غري مكتمل أو رغبة غري مشبعة، أنهم ينظرون كذلك للحلم عىل أنه رمبا يكون أكرث أنه أكرث 

 .التعابري تلقائية للتعبري عن وجود اإلنسان

هدفها زيادة التكامل، وهي الطريق املليك إىل التكامل وهنا ال يحلل األحالم ولكن يدعو العضو ليك 

  .يعيشها من جديد وميثلها يف الحارض

 : مثال

 لدي ثالثة قرود يف قفـص، واحـد كبـري واثنـان صـغريان، أشـعر بـأين ": تقول) براندا(حلم 

 داخل القفص تتقاتـل وتريـد أن تخـرج مـن القفـص وتتشـبث. ًأحبها كثريا بالرغم من إزعاجها يل

بوجودي أشعر بالرغبة ألدفعها بعيدا عنـي ألين أشـعر باالنزعـاج، لقـد عـدت ألمـي وقلـت إين 

 لذا أفكر بالتخلص منها مع أنني ،للمساعدة ألنني ال استطيع السيطرة عىل هذه القرودبحاجة 

  مـن الحلـم وتعمـل حـوار مـع القـرود ورسيعـا مـاً وطلب املرشد منهـا أن تصـبح جـزء،أحبها

  



 408 الرتبوي النفيس واألساليب الحديثة يف اإلرشاد 
 

) براندا(اكتشفت أن حلمها عرب عن رصاعها مع زوجها وأطفالها االثنني ومن خالل هذا الحوار اكتشفت 

  .تقدر ومتتعض من عائلتها ويجب العمل عىل تحسني املصاعب الشديدة املتعلقة بنمو حياتهمأنها 

 : مثال

 ).تسكت(لدي حلم حلمت به أرغب أن أحدثك عنه، لقد كنت بحزن : املسرتشدة

هل سمعت نربة الحزن يف صوتك عندما بدأت تقصني الحلم، هذا ما أرغب أن ألفت انتباهك  :  املرشــد

 ).تكصو(إليه 

ًحسنا، لقد كنت نامئة يف رسيري: املسرتشدة ً... 

 ).هنا واآلن(أرجو أن تتحديث بصيغة الحارض  :  املرشــد

نعم، أنا مستلقية عىل رسيري هنا، أنا نامئة اآلن، إنه يظهر رجل أمامي وهو يرتدي عباءة : املسرتشدة

ا خائفة اآلن منه أشعر سوداء، إنه يقرتب من رسيري اآلن، إنه يطلب مني الذهاب معه، أن

 .إين ال أتحكم باملوقف

هل من املمكن أن أقاطعك، أخربي الجامعة اإلرشادية أنا أشعر أنني ال أستطيع التحكم  :  املرشــد

 .باملوقف

 .أشعر أنني ال أستطيع التحكم باملوقف: املسرتشدة

 .كرري هذه العبارة وبصوت عايل :  املرشــد

 . وتبدأ بالبكاءٍترصخ بصوت عال: املسرتشدة

 .كيف ستواجهني هذا الرجل الذي يرتدي األسود :  املرشــد

 . ًأذهب عني لن أذهب معك أبدا: املسرتشدة

  Integrationالتكامل : عارشا

يرى بريلـز أن أسـاليب العـالج الجشـطالتي ال تعمـل وحـدها وأن الرتكيـز عـىل التجـارب 

ـؤدي إىل ال ـور ـت ـل ـهـذه األـم ـوعي، ـك ـل يف شخـصـية املسرتـشـدواملـشـاعر واـل ويف الـعـالج . تكاـم

الجشطالتي يكون الرتكيز عىل التكامل أكرث من الرتكيز عىل التحليل كام هـو يف العـالج الـنفيس 

 التحلييل الذي يهدف إىل أن املرشد ال ينىس أي صـغرية أو كبـرية مـن املقاومـة الشـعورية مثـل
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ا ًواملرشد يكون أكرث اعتبار. عة بالنسبة للمسرتشد ولذلك فإن العالج ليس عملية ممتواإلحراج،الخجل 

ًمنا يكون بصفته املهنية مرشدا نفسيا يساعد املسرتشد ليواجه رغباته إ و،للمسرتشد من أصدقائه ً

 .واحتياجاته التي كان يبتعد عنها أو يتجنبها

 التامرين اللغوية: أحدى عرش

وتستخدم للهروب من . لعاقل هي أو هو الضمري ا" It "هدفها زيادة الوعي الحديث باستخدام 

  مثال ال نقول من املخيف املجيء إىل هذه املجموعة بل نقول أنا أخاف".أنا" ـاملسؤولية وتستبدل ب

 : استعامل اللغة التي ترفض السلطة

بعض املسرتشدين لديهم ميل إلنكار سلطتهم الشخصية عن طريق إضافة أو إنكار إىل صفات 

ويشري املرشد إىل التعبريات التي .  إبعاد ما ميكن أن يدل عليهم من مفردات وتعبرياتجملهم اإلخبارية أو

 . تنقص من فعاليتهم

من "، "اعتقد"من النوع الذي ، "رمبا"، "من املمكن": يقوم املرشد كذلك بحذف التعبريات مثل

ويلها إىل جمل إخبارية  مام قد يساعد املسرتشدين عىل تغيري الرسائل املبهمة وتح"افرتاض"و، "الجائز

 . "أنا ال أريد"يعنون ضمنا ، "قدرأأنا ال ": فمثال عندما يقول املسرتشدين. واضحة ومبارشة

وهذا يساعدهم عىل متلك ، "ال أقدر" بدل "ال أريد"وكذلك يطلب من املسرتشدين أن يستبدلوا 

ا عندما يتدخل ًأن يكون حذرهنا يجب عىل املرشد . وتقبل سلطتهم عندما يتحملون مسؤولية خياراتهم

وال نهدف هنا إىل تشجيع . حتى ال يشعر املسرتشدين أن كل يشء يتفوهون به خاضع للنقد واملساءلة

االستبطان املزعج وإمنا إىل تشجيع املسرتشد ليكون أكرث وعيا للمفردات واللغة التي يستعملها وهو يعرب 

 .عام يف نفسه

 : لتي يستعملها املسرتشديناالستامع إىل املجازات اللغوية ا

ن ينتبـه إىل املجـازات أأكد عـىل املرشـد ، 1995يف ورش العمل التي كان يديرها بولسرت 

. فهي تقدم إشارات مهمة عن ما يدور يف داخـل املسرتشـد، اللغوية التي يستعملها املسرتشد

 أن لـيس يلشـعر أأحيانـا ". "من الصعب عيل أن أسـكب أمعـايئ هنـا ": فمثال قول املسرتشد
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 ،"بحاجة أن أكون مستعدا إذا قام أحد بتدمريي" ،"أشعر وكأن هناك ثقب يف روحي" ،"ساق أقف عليه

أشعر وكأين وضعت يف طاحونة ، بعد هذه الجلسة". "كأين متزقت إربا عندما تحديتني األسبوع املايض"

 أو ردود "عمال غري مكتمل" خلف هذه املجازات اللغوية ميكن حوار داخيل مكبوت والذي ميثل. "لحم

فمثال ميكن للمعالج وهو يستمع إىل املسرتشدة التي تقول بأنها . فعل لتفاعل يحصل يف الوقت الحارض

من الذي يقوم "، " لحم مفروم؟وأنتما هو شعورك ": أن يسألها، تشعر وكأنها وضعت يف طاحونة لحم

إن فن العالج .  أكرث عن التجربة التي يخوضهامن الرضوري تشجيع مثل هذا املسرتشد أن يقول "بالفرم؟

يكمن يف مساعدة املسرتشدين يف ترجمة معنى مجازاتهم اللغوية حتى ميكن التعامل مع هذه الظاهرة يف 

 .الجلسة العالجية

 : االستامع إىل اللغة التي تكشف عن قصة

ورأى أن  ."كيف تعطي حيوية ملوضوع باهت" عىل تعليم قيمة ما سامه 1995عمل بولسرت 

ومع ذلك تحمل إشارات هامة عن وجود قصة توضح ، املسرتشدين غالبا ما يستعملون لغة مخادعة

ًإن املرشدين الفعالني يتعلمون بأن يلتقطوا جزء. كفاحهم يف الحياة ا مام يقوله املسرتشدين ثم يلقي ً صغريّ

 ، مليئة باملعاينين أن يستعملوا جمالًاملسرتشدومييل . ويعمل عىل مناقشة وتطوير هذا الجزء، الضوء عليه

 ولكن املرشد اليقظ يسأل أسئلة يساعد املسرتشدين عىل .ولكن يلفظونها برسعة حتى ال يلتفت إليها أحد

ومن الرضوري أن ينتبه املرشدون إىل الجوانب الجذابة يف شخصية . إضفاء حيوية عىل سطور قصتهم

 .طرح قصةعمالئهم الذين يجلسون أمامهم وتشجيعهم ل

 األسئلة: اثنا عرش

ويلجأ املرشد بالطلب إىل املسرتشد إىل . آمن ومخفي، تخدم األسئلة بأن تجعل السائل غري معروف

، عند ذلك يبدأ املسرتشدين يف تحمل املسؤولية ملا يقولونه، تغيري صيغة السؤال إىل الجملة اإلخبارية

 األسئلة التي يطرحونها مام يحفظهم من أي ويشعرون كيف يحيطون أنفسهم بالغموض عن طريق كرثة

 .يشء يقولونه يشري إىل ما يف أنفسهم

 Exaggerationاملبالغة : ثالثة عرش

ــي ــات الـت ــة والتلميـح ــارات الدقيـق ــرد اإلـش ــي الـف ــب أن يـع ــوعي، وتتطـل ــادة اـل ــدفها زـي  ـه
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د فيطلب منه أن مييض ترسلها لغة الجسم فإذا حرك عضو رأسه بطريقة بدل عىل املوافقة عندما يتكلم أح

  .أمام املجموعة ويحرك رأسه ويصف هذا العمل بنفس الوقت بكلامت

 : مثال عىل املبالغة

هز األرجل، هز األيدي، اإلطباق (االهتزاز : بعض األمثلة للشعور الذي يقود إىل تقنية املبالغة هي

 أن يبالغ يف االهتزاز ثم يطلب منه ، إذا قام املسرتشد بهز قدميه ميكن أن يطلب املرشد منه)عىل األسنان

 .أن يضع كلامت بدل االهتزاز ثم يطلب منه إعادة الكلامت بصوت أعىل فأعىل

   السفىلواألنا األعىل األناترشبات : أربعة عرش

 وخاصة الوالدين اآلخرينهدفها زيادة التكامل بني قطبي الذات، الترشيب هو تقليد الفرد ملظاهر 

 واألنا األعىل األنا والسفىل إىل أن تكون متصارعة وهنا تطلب من الفرد أن ينفذ حوارا بني  األعىلاألناومتيل 

 األعىل متثل األنا(السفىل وذلك بأن يتخيل أن هناك شخص مهم له ويجري حوارا بينه وبني الشخص 

عي وعاجز  األسفل فهي الضحية ويكون دفااألناالسلطة واملطالب الوالدية من أوامر ويجب والبد أما 

 .وضعيف وهنا يصبح الشخص واعي للجانبني ويقبل وجودهام وتكاملهام

 التعبري عن االعجاب واالستياء: خمسة عرش

الوقت الذي هدفها زيادة التكامل بني قطبي الذات، االستياء ال ميكن أن يوجد بدون إعجاب ففي 

  .خصيته يعجب ببعض األشخاص يف شفإنهيبدي فيه الفرد استياء من شخص آخر 

 Shuttle Technique املكوك : ستة عرش

جل لفت انتباههم من نشاط أو تجربة لنشاط أوذلك من خالل توجيه املسرتشد املتكرر من 

سلوكيات التجنب، وميكن إعادة ، عىل سبيل املثال اكتشاف التشابهات أو االختالفات. وتجربة أخرى

 ومن امللل إىل ، ومن الحديث إىل االستامع، للحارض ومن املايض،املسرتشد من حالة الخيال إىل الواقع

 .وبذلك يتعرف عىل مواطن القوة واالنتقال من التوتر إىل االسرتخاء. املتعة
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 Rehearsals) التكرار(اإلعادة: سبعة عرش

من خالل اإلعادة يدرك املسرتشدون مدى الوقت الذي قضوه يف اإلعداد للعب أدوارهم االجتامعية 

 اإلعادة تساعد عىل الوعي بالخيارات املتاحة لهم يف .ًأيضااجون من الجهد لتغيري أنفسهم أو كم يحت

 عىل سبيل املثال باستخدام الخيال .نية أو لتقليل نسبة التوتر بسبب توقع االحداث املستقبليةاللحظة اآل

الراتب من مسئوليهم ما بشكل يسء أو جيد واستكشاف مشاعره أو طلب زيادة يف إ .يكرر املسرتشد األداء

 ويتخيل مجريات ذلك ويتيح التكرار معرفة ،أو كيف يكون عليه األمر عند قيادة مجموعة أو إلقاء خطاب

 .السلوكيات غري املرغوبة يف املواقف التي يتم فيها تجنب أو تفادي القلق

 secret I have aلدي رس : امنية عرشـث

 تجاربهم السابقة أو رغباتهم املخيفة والتي ال مييل املسرتشدون إىل اخفاء نقاط ضعفهم أو

 هؤالء قد يطلب منهم إغالق عيونهم والتفكري يف رسهم دون إفشاؤه ويتخيل ،حد بهاأخبار إيستطيعون 

 مخيفا وال مرعبا كام سن رسهم ليأوعادة يكتشف املسرتشدون . ردة فعل االخرون حيال معرفته

 هنا يتعلم املسرتشدون إيجاد ،أمرهم سوف يستمرون باالهتامم بهمن غالبية الناس املهتمني بأ و،يعتقدون

 .ن توقعاتهم ليس بالرضورة ما سيحدث بالواقعأ و،مر من خالل الخيالأخامتة ألي 

 May I feed You a sentence ؟؟هل أقدم لك جملة: تسعة عرش

لها ويطلب من يقدم املرشدين جمال للمسرتشد ين ليك يكرروها ويعربوا عن مشاعرهم عند قو

واملسرتشدون الذين ) ال استطيع فعل ذلك( املسرتشدون الذين يدعون عدم قدرتهم عىل فعل يشء قول

بدل ) ا يل انجاز ذلكًسيكون صعب( يعتقدون ان هناك يشء مستحيل بالنسبة لهم يطلب منهم تكرار

ام اللغة بقصد أو بدون ساءتهم الستخدإحيانا يف العالج عند أمستحيل ويتم تزويد املسرتشدون بجمل 

 .قصد

أو قول ) نريد ال(عندما ال نرغب باالعرتاف بأننا ) نستطيع ال(وهناك ميل طبيعي الستخدام 

وعىل املرشدون الوعي . نه مسؤولأوهذه الجمل تجعل املسرتشد يدرك . عند ما نخىش الفشل) مستحيل(

 .بان استخدام هذا األسلوب قد يكون غطاء لرغبتهم يف التفسري
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 Reversals  التحويل العكيس: عرشون

يطلب من املسرتشد لعب دور أو اتخاذ موقف معارض يتم التعبري عنه يساعده عىل إدراك وفهم 

جانب غري مدرك يف ذاته عىل سبيل املثال يدرك املسرتشد اللطيف  وأ ووجهات نظرهم، اآلخريناألشخاص 

 ميرون بتجربة كره غري معرب عنها ملسرتشدون آخرون  وكذلك املسرتشدون الذين،ن يكون قايسأبأنه ميكن 

 والهدف مساعدة املسرتشد عىل قبول بعض ،اآلخرينيظهرون هذه الجوانب التي تكون منفره وكريهة عن 

 .الصفات الشخصية التي اعتاد عىل انكارها

 )contact and withdrawal(التواصل واالنسحاب : واحد وعرشون

سرتشدون الطبيعية لالنسحاب ويتقبلونها ويساعدون عىل املرور بتجربة يشعر املرشدون بحاجة امل

ً واإلجراء االكرث شيوعا توجيههم ،االنسحاب من الجلسة العالجية بعد مترين باعث عىل القلق والتوتر

مان واالسرتخاء والذهاب لذلك املكان مبخيلتهم والبقاء إلغالق عيونهم وتخيل مكان شعروا به بالراحة واأل

 . ومن ثم يطلب منهم فتح عيونهم والعودة للحارض،ناك حتى يشعروا بسالمه

 الخيال املوجه: اثنان وعرشون

 : مثال. ما عن أعامل غري منهية أو عن املايض والحارضإالتخيل عبارة عن صور ذهنية 

يعطي  (ليلة أمس تشاجرت مع زوجتي، أنا ال اعرف كيف حدث هذا لكني قمت برضبها :  املسرتشد

 ).املسرتشد تفاصيل أكرث وبعض املعلومات عن تاريخ العالقة بينه وبني زوجته

 تتشاجر مع أو عىل وشك أن ترضب زوجتك، قل وأنتاآلن أغلق عيونك، تخيل ليلة أمس :  املرشـــد

 .بصوت مرتفع ما الذي كنت تفكر وتشعر به يف كل لحظه

عد أن عدت متأخرا ومنهكا من العمل، وزوجتي أنا اجلس عىل األريكة يف غرفة الجلوس ب :  املسرتشد

تجلس بجانبي وتتلفظ بصوت عايل بعبارات رسيعة وتكرر تذمرها من تأخري يف العودة إىل 

البيت وشكها يف تورطي بعالقة أخرى، اصمت لربهة من الوقت وهي ال تتوقف عن الرصاخ 

 .عندها أنا انفعل ويحمر وجهي وترتجف يداي ثم أقوم برضبها
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دعنا نقوم بذلك ثانية بتفصيل أكرث لكن بخطوات بطيئة، حاول أن تكون منطقيا وحساسا يف  :  رشــدامل

 .كل رد فعل فكري أو حيس

أنا جالس عىل األريكة، وزوجتي تجلس مقابيل وتبدأ بلطف يف سؤايل عام حدث معي اليوم  :  املسرتشد

م مل اتصل بها هاتفيا، انظر إىل ِوجعلني أتأخر، أفكر رمبا إنها كانت قلقة عيل وتسألني ل

نظر إليها وهي تتلفظ بصوت عايل وتكرر تذمرها من تأخري يف أوجهها القلق وأشفق عليها و

لكوين مل أرد عليها بشأن تأخري وإنني مررت مبثل هذا اليوم (العودة وشكها يف سلويك 

فت عن التحدث وتكرار ، رمبا لو إنني أخربتها من أول سؤال وجهته يل لكانت قد توق)املتوتر

 .األسئلة وعندها كنت لن انفعل وأقوم برضبها
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 :ملقدمةا

ميكن ان جزء ال   واألمل،يعتقد فكتور فرانكل إذا كان هناك معنى للحياة فإن هناك معنى للمعاناة

 ة، واالثنان مكمالت للحيا،بنفس قوة املوت ن تكتمل واألملأ ومن غري اآلالم ال ميكن للحياة ،يتجزأ من الحياة

 فإذا كان هناك سؤال ماذا ؛ نظرة تفاؤليةينظر إىل مستقبله وليك يتحقق معنى الحياة البد لإلنسان ان

 . للحياةأنتيصاغ بطريقة اخرى وهو ماذا توقعت منك الحياة وما قدمت  نأتتوقع من الحياة يجب 

ا إلرادة الحياة أو سلوك بال ًثقة اإلنسان بنفسه وباآلخرين يؤدي إىل سلوك فاقد ن فقدأويؤكد 

يكون للفرد  وعندما. همية تستحقأ وال يكون لوجوده ،ضلفأا عن املواصلة والتواصل مع حياة ًبعيد هدف

 .مبا فيه من االالم وهموم بصبح مستقبل الفرد متفائال بتخطي املايض. هدف يسعى إليه يف هذه الحياة

 ثالث خصائص  وللفرد،والعقيل والروحي يعد فرانكل الفرد وحدة ذات عديد من املظاهر النفيس والبدن

 : سؤوليةالروح والحرية وامل: هي

 تعد الجانب االسمى يف الفرد متيز اإلنسان من الحيوان وهي أصل كل وعي، وليست: الروح -  أ 

 .محكومة بالغرائز كام يصور فرويد الذات ومن الروح يشتق الوعي والحب والضمري االخالقي

 . تعرب عن مواجهة الغرائز وامليل والبيئةالحرية  -ب

ـؤولية -ج ـؤولية : املـس ـرد مـس ـمريه وأللـف ـام ـض ـام أـم ــهـم ـن .الــل ـزء ـم ـذا الـج ـاد يف ـه ـة اإلرـش   ووظيـف
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  نفسهيحاول ان يجعل املسرتشد واعيا مبسؤوليته ويرتك له االختيار ويساعده عىل فهم النظرية

 .كمسؤول

 : أهداف املرشد الوجودي

لخاصة األهداف ا. تركز الوجودية عىل املسرتشد الفرد أكرث منه عىل أي تعريفات سابقة لحالته

مثًال، يؤكد . األهداف العامة تم التعبري عنها يف عبارات مبهمة وغامضة. للعالج تنبع من العملية العالجية

الهدف من العالج هو أن يجرب املسرتشد وجوده عىل " ,Angel & Elenberger (May(مي وانكل والنربجر 

قدرة عىل الترصف عىل أساس هذه ، والوعي التام بالوجود ويشمل إدراك االحتامالت وال"أنه حقيقي

أي . ً عىل أن العالج يكون مهتام بيشء أكرث أهمية من شفاء أعراض املسرتشدMay، يرص ًأيضا. اإلمكانات

ًشفاء دائم لألعراض يجب أن يكون نتاجا لشعور املسرتشد الكامل وتجربته لوجوده ومواجهة الشعور 

 .حظات الفرد عن نفسه يف العاملبالذنب والقلق الذي يؤدي إىل إعادة تعريف مال

 : العالقة العالجية

 عندما يواجهان العالج الوجودي قائم عىل التجربة املبارشة واملستمرة والذاتية لكًال من املرشد واملسرتشد

يؤكد املرشد عىل الحضور الكامل والغريي والحساس من أجل مقابلة . بعضهام البعض يف املوقف العالجي

ًد املواجهة أثناء الجلسة العالجية، يجب عىل املرشد أن يكون قادرا عىل وضع كل احتياجاته ُاملسرتشد يف بع

ًالخاصة جانبا، وأن يركز متاما عىل املسرتشد، وأن يعرب عن اهتامم عميق يف مصلحة املسرتشد ويعرب عن  ً

 مبا أن أنت – إىل عالقة أنا يدعو املرشد املسرتشد إىل االنتقال من العزلة. إميان متواصل يف قدرات املسرتشد

 .عملية ومحتوى العالج يتم اكتشافهام فقط يف لحظات املواجهة الحقيقية

 يف املواجهة ،هناك مخاطرة يف مواجهة وجود آخر، حتى يف العالقة املؤقتة للموقف العالجي

املسرتشد لن يكون ًالحقيقية لكال الشخصني يخاطر بالتغيري ما مل يكون املرشد مفتوحا عىل التغيري فإن 

. كذلك، التفوق الذايت، واالرتفاع فوق حاجة املرء للتمركز للوصول إىل اآلخر، تكون مطلوبة من املرشد

ًالكشف عن الذات كشخص ليس رضوريا فقط وإمنا هو . ومنو املسرتشد تأخذ األولوية االهتامم مبصلحة

ًا ويظل مستقًال أو سلبيا أو مختبئاًال ميكن للمعالج أن يكون حقيقي. جزء ال يتجزأ من العالج ً . 



 419العالج الوجودي : الفصل السابع عرش
 

 

األساليب أو التقنيات يجب أن تنبع من تجربة املواجهة، وبطريقة أخرى فإنها توجد مسافة وتعيق 

أي أسلوب يهدف إىل التالعب أو جعل . فهم خربات املسرتشد الداخلية وتعيق وجود املرشد يف العالقة

 النهاية، ال يوجد متسع يف املواجهة الحقيقة ملفهوم الغاية تربر مسافة بني املسرتشد واملرشد يقلل من شأن

يجب عىل املرشد أن يعتمد عىل العفوية ويسمح لألساليب والتقنيات بأن تنشأ من العالقة مثل . الوسيلة

عىل العكس . ويعتقد الوجوديون بأن التعاطف هو مدخل مهم لفهم الخربات الداخلية للمسرتشد. روجرز

 . يحتفظ الوجوديون بالتعبري عن االحرتام اإليجايب لألمانة واألصالةمن روجرز، 

املواجهة هي دامئًا تجربة ". إن املواجهة الحقيقية هي الحدث األسايس يف املوقف العالجي النفيس

، كًال من املسرتشد واملرشد ميران بآثار ًأيضا. ؤدي إىل توسيع الوعي وإثراء الذاتتخالقة، عادة يجب أن 

ال يهم أن العالقة العالجية تعترب . واجهة الحقيقية وتكون غنية بالتفاعل الحقيقي يف العالقة العالجيةامل

أنها موجودة يف العامل الداخيل للفرد كنقطة " Yalom) 1980( وفًقا لـ "تجربة الود تعترب دامئة" ألن ةمؤقت

 ."مرجعية دامئة، كتذكري لقدرة الفرد عىل الود

 :واإلحباط الوجوديالفراغ الوجودي 

 The existential vacuum and existential frustration  

الحاجة ن أ و،هناك شكوى عامه من غالبة املسرتشدين يف أيامنا هذه وهي أن حياتهم بال معنى

 الداخيل ألنهم  إنهم أسريون لخرباتهم الذاتية اآلتية من فراغهم،ألدراك هذا املعنى هو أن نعيش ألجله

ن املعاناة من الفراغ الوجودي هي نقطة أ ؛ن عن أنفسهم، وأنهم ما يسميه فرانكل الفراغ الوجوديبعيدو

ن إ . فهناك الكثري من املشاكل يجب أن ال يحفظ بها ويجب أن تحل وتعالج.البدء لعمل األطباء النفسيني

 يعوض عن -   أحيانا- لوجودي أو كام قال فرانك هو إحباط will-to-meaningإحباط اإلرادة نحو املعنى 

 . will of pleasureهذا اإلحباط بواسطة 

 وبهذا نستطيع أن نفرس أن الطاقة الجنسية تصبح أقوى من الفراغ الوجودي، إن اإلحباط

 ،ا بالرضورة، إن املعاناة ليست دامئا مرضية كام يقول فرانكلًا وعصبيًالوجودي ليس مرضي

 وإمنا هي مثل ،اًوى الحياة ليس بالرضورة مرضوبحث اإلنسان مبظاهر يأسه من عدم جد

  وتبعد الشخصية نوعا.روحية أن البحث وراء معنى للحياة فقد يؤدي إىل حدوث توتر نفيس
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نه رضورة لصحته العقلية مبنية أساسا عىل درجة من التوتر إ ولكن هذا التوتر ليس مرضيا ،ما عن التوازن

 أو الهوة بني ما هو علية الفرد وما يود أن يكون ،مح إليه تحقيقهالناشئ عن تحصيل الفرد فعليا وما يط

 .علية

نقع يف  وميكن أن ،ن ال نختارأن يكون لنا الخيار بأ و،والخطأ الوجودي أن تبتعد عن هذا االلتزام

 we are our " ." ما نختارهإالما نحن "ى خارجية وقال سارتر وفتصبح حياتنا محكومة بقهذا الخطأ، 

choices") Corey, 2001 .( ويرى روسيسل)Rusesel, 1978 (ا إىل جنبًأن الحرية واملسؤولية يسريان جنب، 

 .)1998الزيود، (ن حياتنا مبعنى أننا نخلق قدرنا وظروف حياتنا ومشكالتنا ّفنحن الذين نكو

 The search for meaning  البحث عن املعنى

ايتها من الصفات البارزة لإلنسان وكثري من جل اإلحساس بأهمية الحياة وغأيعد الكفاح من 

ملاذا أنا هنا؟ ماذا أريد من : الرصاعات الكامنة التي تدفع الناس إىل اإلرشاد ترتكز حول أسئلة وجوديه مثل

 الحياة؟ ما الذي يعطي حيايت معناها؟

ن للمرشد واإلرشاد الوجودي يزودنا بإطار عمل ملساعدة املسرتشد يف تحدي املعنى يف حياته وميك

 عليه أنت سعيد مبا أنتهل تحب االتجاه الذي تسري فيه حياتك؟ هل : أن يطرح أسئلة عىل املسرتشد مثل

 فاعل؟ حينام أنت وماذا تريد لنفسك ماذا أنت ومبا ستكون عليه يف املستقبل؟ إذ كنت ال تدري من ؟اآلن

؛ هل يستحق مثل هذا العلم لاءة يتس يكون يف حريفإنهيشعر الفرد أن العامل الذي يعيش به بال معنى 

ن عدم وجود معنى للحياة يوقد إىل الفراغ أو إىل حالة أطلق عليها إأو حتى مجرد الحياة فيه؟ الكفاح؟ 

 ).the existential vacuum(فرانكل الفراغ الوجودي 

 : بدء العالج

 املسرتشد يف اللحظة يبدأ املرشد حيثام يكون. تختلف جلسة العالج األويل عن الجلسات األخرية

ويتابع من هناك، بالنسبة للمسرتشد الذي ال يعرف ما الذي يتوقعه من العالج والذي مل يتعلم كيف 

يعمل بشكل عالجي، ميكن أن تكون الجلسة األوىل مخيفة، خالل الجلسة األوىل يجب عىل املرشد أن 

ً يكون مهتام وراغبا يف العمل معه أو نحو ًأيضايوصل إىل املسرتشد أنه ال يفهم ورطة املسرتشد فقط لكنه  ً

 .الحل
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توقعات املسرتشد واملرشد رمبا تحتاج إىل مزيد من الرتكيز يف الجلسة األوىل أكرث منه يف الجلسات 

األخرية، لكن حضور املرشد هو األولوية األوىل ألن املواجهة الشخصية، يف هذه الجلسة كام هو يف جميع 

 .مضمون العالجالجلسات، هي عملية و

 :سري العالج

 حيث ،املرشدو، العملية العالجية هي سلسلة من املواجهات بني املسرتشد May (1983)بالنسبة ملاي 

يسعى املرشد إىل تحرير املسرتشد ليتطور بطريقته الفردية استجابة للمتطلبات الفريدة، والتحديات 

، ًأيضا. متمركز بشكل منفصل وكيل ن املسرتشد كفرداملواجهة الوجودية تحتاج إىل متييز م. وحدود الوجود

يرى املرشد املسرتشد عىل أنه وجود مكافح ذو قدرة عىل الوعي الذايت وتأكيد الذات، ولديه القدرة عىل 

اإلحساس ومواجهة احتامالت الوجود والحكم عليها واالختيار بشكل مسؤول ومبدع، حتى من أجل إعادة 

ً مهتام بالفرضيات الفلسفية للمنهج الكيل للمواجهة العالجية مع تطوير May كان .توجيه وجوده كله

منهجه كان علمي وجودي، الهدف هو مساعدة املسرتشد عىل متييز وتجربة وجوده وتطوير . منهج محدد

العملية العالجية تكون مرتبطة دامئًا يف . شعور قوي كاف للوجود للمشاركة املستقلة املسؤولة يف العامل

 .ُود واملواجهة ينظر إليها عىل أنها محيط تلك العلميةالوج

 : مراحل العالج عند الوجودية

 مع ظروفهو ال يؤمن الوجوديون بتقنيات محددة، بل يؤمنون باستخدام ما يتناسب مع كل مسرتشد

ة الفلسفة  مبنية عىل نظرطبيعة التدخالت والرتكيز يف العملية اإلرشادية عىل فهم عامل املسرتشد، و.طبيعتهو

 : ميكن تلخيص مفهوم التدخالت اإلرشادية يف املراحل التالية و.الوجودية إىل الطبيعة اإلنسانية

 .العامل حول يحملها التي الفرضيات تحديد املسرتشد عىل مساعدة: األوىل املرحلة

 وصالحيتها صدقها ويفحص معتقداته واملسرتشد قيمه يفحص.  

 ذاتها بحد املشكلة عىل ليس واملشكلة  يفاملسرتشد دور عىل املرشد يركز. 

 .املسرتشد الحالية قيم مصدر إيجاد: الثانية املرحلة

 االتجاهات والقيم تركيب إعادة.  
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 الجديدة قيمه مع تتامىش التي ويعيشها أن يريد التي الحياة املسرتشد نوع يستكشف. 

  .العميل التطبيق حيز إىل الجديدة التعلم وخربات االستبصارات نقل: الثالثة املرحلة

 املوت، الحرية، العزلة، الالمعنى: عملية العالج النفيس

يف    ننظر   فحني .  العالجية   العملية يف    متضمناته  Ultimate Concerns  النهائية   الهموم   هذه   من   لكل

  من   يتجزأ   ال   جزء وهى   ( املسئولية   تطالعنا ،  النفيس   العالج يف    العملية   العالجية   متضمناته   و   الحرية   هم 

  .الوجودي   للمعالج العالجي    املدخل يف    التأثري   عميق   الشأن   عظيم   كمفهوم )  الحرية 

  نهأ يعنى    مسئوال   املرء   يكون فإن    Authorship التأليف ملعنى    مساويا معنى    املسئولية يف    سارتر يرى 

  من   به   يحل   عام   مسئول   مسرتشد   كل   بأن الوجودي    املرشد   ويؤمن .  طرازها   ومبدع   الخاصة   حياته   مؤلف 

  جعل الذى    هو   العاثر   الحظ   وال   السيئة   الجينات   فليست .  الحقيقة   هذه إىل    تنبيهه يف    اًوسع   يدخر   وال ،  كرب 

 .  ويهملونه   ويسوءونه   اآلخرون   عنه   ينفض   اًمنبوذ   رتشداملس 

  . الخاصة   اضطراباتهم   عن   مسئولون   أنهم املسرتشدين    يدرك   مل ما   التغيري يف    أمل   هناك   يكون   ولن

  تنصله   شواهد عىل    يده   ضعوي ،  املسؤولية   تجنب يف    املسرتشد   طرائق عىل    يقف   أن   املرشد عىل    يجب

  رائحة   حديثه يف    اشتم   كلام   املسرتشد   يقاطع   من   فمنهم .  متعددة   فنيات   ذلك يف    للمعالجني  و .  بها   ويبرصه 

ويبقى  .  اليشء   هذا  " تفعل   لن "  إنك   قل :  املرشد   بادره ،  كذا   أفعل   أن  " أستطيع   ال " :  املسرتشد   قال   فإذا .  التنصل 

  يحثون   املرشدين   هؤالء   مثل . "أستطيع   ال "  مقولة يف    يعتقد بقى    ما   موقفه يف  اإليجايب    دوره   عن   غافال   املرء 

  فعل   إنه   املسرتشد   قول   انك   لو حتى  .  وأفعالهم   وأقوالهم   الخاصة   مشاعرهم   امتالك   يتولوا   أن عىل    مرضاهم 

  املسرتشد   ألفيت   كلام :  واضحة   هنا   والقاعدة . '! هذا؟   من   شعور   ال ":  هو   املرشد   رد فإن   " شعوريا   ال "  اليشء 

  . فيها   هو التي    الحال   هذه   بنفسه   خلق   كيف   وتقص ،  املسئولية   عن   فتش ...  حاله   يندب 

،  ذهنه يف    للمسرتشد   األصلية الشكوى    املرشد   يحفظ   أن   العالج يف    املفيدة   التقنيات   من

  املسرتشد   بذلك   مثاال   ولنأخذ . العالجي   املشهد يف    بترصفاته   املناسبة   األوقات يف    يقرنها   ثم 

  الجلسات   أثناء   يسهب   فكان ،  والعزلة   بالوحدة   رهشعو   بسبب   العالج   يلتمس   جاء الذى  

  مقاومة يبدى  ،  اآلراء   هذه يف    متعنتا   وكان .  لآلخرين   واحتقاره   ازدرائه   عن   التعبري يف    ويفيض 
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  بسلوكه   ويقرنها األوىل    شكواه   له   يربز   كان   املرشد؟   من   كان   فامذا .  بتغيريها   ناهيك   مناقشتها   تجاه   كبرية

  وأنت ":  لآلخرين   احتقاره أبدى    كلام   يذكره   بأن   وذلك . الشخيص   مأزقه   عن   مسئوليته   له   تتبني حتى  اآلين  

  ."  الوحدة   تشكو 

  اإلرادة   فعل   عن   آنفا   تحدثنا   وقد .  آخر   جزء   فاإلرادة ،  الحرية   مكونات   من   جزءا   املسئولية   كانت   وإذا

Willing الرغبة    فعل :  مرحلتني   أو   مكونني إىل    بدورها  اإلرادة  وتنقسم  Wishing  القرار   وفعل  Deciding   ، من

  :  اإلنساين   املشهد يف    تلعبه الذى    والدور   الرغبة مثلة أ

 أفعل؟   ماذا   ل؟أفع   ماذا  : املسرتشد 

 تفعله؟   أن   تريد   ما   تفعل   أن   وبني   بينك   يحول الذى    وما   :  دــاملرش

  . إليك آىت    أن إىل    بحاجة   كنت   ما   أعرف   كنت   لو .  أفعله   أن   أريد   ما   أعرف   ال لكنى   : املسرتشد 

  يتحتم   وما ،  يفعلوه   أن   بهم   يليق   وما ،  يفعلوه   أن   يجب   ما   فونيعر املسرتشدين    هؤالء   أن   الواقع 

يف    شديدا   عجزا   يعانون   إنهم .  يفعلوه   أن  " يريدون "  ما   داخلهم يف    يخربون   ال   ولكنهم .  يفعلوه   أن   عليهم 

  من   والكثري  " اإلطالق؟ عىل    تريده   يشء أي    يوجد   إال ":  هؤالء   مثل يف    الرصاخ إىل    مييل ماى    كان   وقد .  الرغبة 

  آراء   لهم   ليس   ألنهم   هائلة   اجتامعية   مصاعب   من املسرتشدين    هؤالء يعاىن  .  امليل   هذا   يشاركونه   املرشدين 

  . رغبات   وال   ميول   لهم   وليس ،  بهم   خاصة 

  حاالت ففي   . الشعور   عن   العجز    وهو أكرب   اضطراب   من   جزء   مجرد   الرغبة   عن   العجز   يكون   ما   ًاوكثري

  الوجدانية   الحواجز   إذابة عىل  املسرتشدين    نساعد   أن   هو   العالجية   املهمة   من   األكرب   الشطر   يكون   كثرية 

  يكون   أن   املرشد   من   وتتطلب ،  والكدح   بالبطء   تتسم   عالجية   مهمة وهى  ،  الشعور   فعل   فيهم   تعطل التي  

، " تريد؟   ماذا "  و " تشعر؟   ماذا "  تكرار   من   ميل   وال ،  ويريد   يشعر   أن   هوادة   بال   املسرتشد   يستحث   ًامثابر   ًاصابر 

  . ورائه   من   املحتسبة   واملشاعر ،  وطبيعته الوجداين    االنسداد   مصدر   اًراروتك  ا مرار   مستكشفا 

  رغم   الفعل   عن   عاجزين   يظلون املسرتشدين    فبعض .  والفعل   الرغبة   بني   الواصل   الجرس   هو   القرار

  عسريا   أمرا   القرار   اتخاذ   تجعل التي    األسباب   همأ   ومن .  القرار   اتخاذ   عن   عاجزون   ألنهم   ذلك   ؛الرغبة   وجود 

  للقرار   مالزم   فعل   هو    إذن " التخيل ".  نبذ عىل  ينطوي    اختيار   كل . " ال "تتضمن    الحياة يف   " نعم "كل    أن   هو 

  بعد   تتاح   لن   خيارات   تكون   ما  ً كثريا وهى   -خرى أ   خيارات   عن التخيل    يستوجب   يتخذ   قرار   فكل .  كظله 

  . أبدا   ذلك 
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إىل    لهم   تكشف الكربى    القرارات   ألن   القرار   اتخاذ   عن   يعجزون املسرتشدين    من   آخر   صنف   وهناك

حدى    موقف   مبثابة   كبري مصريي    قرار   كل   يعد   بذلك .  الخاصة   حياتهم   بتشييد   يقومون   هم   درجة أي  

boundary situation  حديا   موقفا   املوت   رؤية   بها   تكون التي    الطريقة    بنفس .  

  ومن .  ذلك يف    العون   لهم   يقدم   وأن ،  القرارات   يتخذوا   أن عىل  املسرتشدين    يحض   أن   املرشد عىل    يجب

  وأن ،  املتاحة   الخيارات   ميحص   أن عىل    املسرتشد   مبساعدة   املرشد   يقوم   أن   الشأن   هذا يف    املفيدة   التوجهات 

  . املرشد   عاتق عىل    ال   هو   عاتقه عىل    تقع   منها   واالنتقاء   الخيارات   وضع   مهمة   أن   جيدا يعي  

وعىل   . التواصل   يجيدوا   كيام   مرضاه   املرشد   يعلم   هكذا .  الخاصة   مشاعره   ميتلك   أن   اإلنسان عىل 

  يتأمل   حني   الفزع   يتملكه املسرتشدين    الخاص، وبعض   قراره   ميتلك   أن ،  األهمية   من   الدرجة   بنفس ،  اإلنسان 

  :  مضجعه   وتقض   تعذبه  " لو   ماذا "إن   . اتخاذه   يريد   قرار   لكل   املختلفة   املتضمنات 

 أخري؟   وظيفة عىل    الحصول   من   أمتكن   ومل وظيفتي    تركت   لو   ماذا  -

 مكروه؟   فأصابهم   مبفردهم أطفايل    تركت   لو   ماذا  -

عىل   " لو   ماذا " لكل   الكامل   لسيناريوا   يتأمل   أن   املسرتشد   من   نطلب   أن   األحيان   أغلب يف    املفيد   من

  . ويحللها   املتولدة   املشاعر   عندئذ   ويجرب ،  املمكنة   عواقبها   كل   مخيلته يف    ويتتبع   حدوثها   يتخيل   وأن ،  التوايل 

  ال   فهو . " تخليصه "بل    القرار   خلق   ليست   املرشد   مهمة   أن هي    القرار   اتخاذ   بصدد   العامة   والقاعدة

  مبقدور   ليس .  القرار   اتخاذ   عن   املسرتشد   تعوق التي    العوائق   يزيل   بل ،  عنه   نيابة   قراره   للمسرتشد   يصنع 

التي    العوامل يف    يؤثر   أن   مبقدوره   ولكن ،  العزمية   روح   فيه   ينفث   أو   القرار   زر   للمسرتشد   ينقر   أن   املرشد 

  املسرتشد يف    كامنة   القرار   صنع عىل    فالقدرة ،  يقرر   أن   عن خلقي    بعجز   ولد   أحد   من   وما .  إرادته يف    تتحكم 

  أكرث   وضع إىل    تلقائيا   ينتقل حتى    العوائق   هذه   إزالة عىل    املرشد   يساعده   إن   وما .  عوائق   دونها   ولكن 

  .هورين   كارن   قول   حد عىل    بلوط   شجرة إىل    الجوزة   بها   تنمو التي    الطريقة   بنفس ،  استقاللية 
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 : أساليب وتقنيات العالج

االتجاه العالجي أكرث من نظرية دقيقة للعالج النفيس، األسلوب الوجودي للعالج يركز عىل فهم 

ميل العديد من .  املسرتشد املنفرد أكرث منه عىل أي نظام سابق للتقنيات املصممة لكل املسرتشدينوجود

 والتأكيد ،النظريات الغربية لرؤية املسرتشد كيشء يجب التالعب به أو إدارته أو تحليله أو السيطرة عليه

 أن الفرضيات الوجودية May )1983(يؤكد مي . ُعىل األساليب والتقنيات حول الفهم ينظر إليها باهتامم

ُرمبا تزود املرشد بأفكار عن األسلوب العالجي، لكن يف الجزء األعظم، تقنيات خاصة يجب أن يسمح لها 

بالظهور من عملية العالج وميكن فقط تجديدها عىل أساس ما أفضل يشء يكشف وجود مسرتشد معني 

تقنيات مينع الفهم الوجودي بواسطة إعاقة املواجهة الرتكيز عىل ال. يف لحظة معينة يف املواجهة العالجية

 .الحقيقية

املرشدون الوجوديون الذين يسمحون لتقنياتهم بأن تنشأ من عملية العالج يبدون مرونة وقابلية 

ًللحركة ليس فقط أن هناك نطاقا واسعا يف أساليبهم من مسرتشد إىل آخر، لكن   رمبا يعملون عىل ًأيضاً

مع أنهم ال ميكن أن . األساليب من مرحلة إىل أخرى يف العالج مع املسرتشد نفسهمجموعة متنوعة من 

يكونوا انتقائيني، ألن األساليب تكون محددة بواسطة املواجهة ومنسجمة مع االتجاه الوجودي، ال يرتدد 

 التحليل املرشدون الوجوديني يف استدانة اإلجراءات من العالجات األخرى، مبا يف ذلك تلك املتنوعة مثل

النفيس والجشطالت والعالج املعريف والسلويك، متجذرة يف العالقة العالجية، التقنيات الوجودية يتم 

اختيارها من أجل دعم وتعزيز املواجهة بني املسرتشد واملرشد، التقنيات ميكن تصديقها من قبل الفهم 

املتطلب الوجودي . للحظة العالجيةالذي يأيت من املواجهة، وميكن تغيريها لتالئم املسرتشد الفرد وا

 .للمعالج هو االستامع العميق، رمبا يكون األسلوب الوحيد املتعمد يف العالج الوجودي

ًإن تنوع األساليب يتم توظيفه بشكل مقصود، بينام تلعب العفوية والقصد دورا هاما يف  ً

 يئ األساليب من معرفتهالعالج الوجودي، ال يعمل املرشد عىل، لكن املرشد يختار بشكل انتقا

التجريبية لوجود املسرتشد ويعتمد عىل خربته اإلكلينيكية ومهارته وحكمه، املهارات 

 اإلكلينيكية تشمل مستوى عال من الحضور والقدرة عىل االستجابة بشكل متعاطف وتفسريي
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 يف العالج ال ميكن األساليب والتقنيات لألسلوب الوجودي. وبشكل مواجهة بأسلوب ال تدخيل وغري مقنع

 . من خالل تجربة املواجهة الشخصيةإالتعلمه أو تعليمه 

 أسلوب املفاهيم واملعاين املتناقضة: أوال

استبدال االنفعاالت غري الصحيحة ويعني استبدال االنفعاالت الخاطئة باالنفعاالت الصحيحة 

يقوي حتى يصبح وكأنه وقعي يظل القلق  ففي حلة القلق الت.ويسميه فرانكل بالرتاجع إىل االنفعال السليم

 وهذا األسلوب ال يعتمد ، يقل تدرجيا يف الوقت الذي يكون القلق أسايس هو العصاب الذي،هو العصاب

 وهذا األسلوب يشجع ،عىل مواجهة القلق والهروب منه إمنا عىل تغيري اتجاه املسرتشد وليس تغيري السلوك

وبالتايل يؤدي إىل كرس الدائرة غري السليمة يف أعامقه مام يدفعه إىل  ،ليك يرى أعامل نفسه ويتبني ما بها

 .التخلص من اإلعراض

 . مساعدة املسرتشد عىل أن يتعامل مع كل املعاين حتى لو كانت متناقضة. أن ينظر إىل املوقف ككل

  Derefliction أسلوب خفض التفكري: ثانيا

 املسرتشد لتحمل ولزيادة ثقة بنفسه وتركيز يقوم هذه األسلوب إىل تفسري أسباب الفشل عند

 وبالتايل تحويل النشاط ،تفكريه واهتاممه يف الحياة املليئة باملعاين والقيم واملالمئة مع إمكاناته الشخصية

 .الخاطئ إىل نشاط سليم

 أسلوب املواجهة أو أسلوب ملاذا ال؟ : ثالثا

ولزيادة ثقته سرتشد لتحمل حياته السعيدة ويهدف هذا األسلوب إىل تفسري أساليب الفشل عند امل

 ملاذا ال تجد أصدقاء؟ إذا اً ويقوم هذا األسلوب عىل االستفسار عن املرشد ملاذا ال؟ إذا كنت وحيد،بالنفس

كنت غري مقتنع بوظيفتك ملاذا ال تجد لنفسك وظيفة أخرى تنجز فيها بصورة أفضل؟ ومن خالل األسئلة 

 ث عن أشكال أخرى من الوجود ذو املعنى؟سيواجه املسرتشد الفشل ليبح

 Paradoxical Intention   فنية القصد العكيس: رابعا

 ،املقصود بتلك الفنية كام يرى فرانكل هو أن تباعد بني ذاتك وبني مشكالتك ومخاوفك
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فإنك ال تلبث أن تكتشف أنها  فأنت إن قصدت مواجهة مخاوفك أو االقرتاب منها،. ولكن بشكل عكيس

 معاناة ويست مبخاوف تستحق ما كانت تسببه لك من آالمل

 ،يستعيد الثقة يف نفسه أن و،ويف هذه الفنية يتم الرتكيز عىل أهمية أن يكتسب العميل الشجاعة

 .دون اعتامد عىل آخرين يستخدمها بنفسه و،فيستدخل هذه الفنية إىل ذاته

 Logo Therapyالعالج باملعنى : خامسا

 :ج باملعنى هي أهم مبادئ العال

 وهو دافع أسايس أكرب من دافع اللذة أو التخفيف من التوتر أو القوة أو تحقيق :إرادة املعنى -1 

 . مبدأ ارادة القوة ألدلرًأيضاوهو مبدأ يخالف مبدأ اللذة عند فرويد، ويخالف . الذات

ف باإلحباط قد تتعرض إرادة املعنى عند اإلنسان إىل اإلحباط، وهو ما يعر: اإلحباط الوجودي -2 

 :الوجودي، وميكن استخدام مصطلح وجودي بطرق ثالث هي

 يشري إىل الوجود ذاته، أي أسلوب الوجود املميز لإلنسان. 

 معنى الوجود. 

 السعي للتوصل إىل معنى محسوس ملموس يف الوجود الشخيص إىل إرادة املعنى. 

ا عىل اإلنسان أن مير ًان محتوممام ك: يرجع الفراغ الوجودي إىل فقدان ذي شقني: الفراغ الوجودي -3 

ا بحق، ففي بداية التاريخ اإلنساين فقد اإلنسان بعض الغرائز الحيوانية ًا برشيًبه منذ أن أصبح كائن

األساسية مام يكمن فيه سلوك الحيوان ومام يستشعر الحيوان بواسطته األمن والطأمنينة، إضافة إىل 

تغريات املتالحقة الرسيعة، ويكشف هذا الفراغ أن اإلنسان قد فقد احساسه باألمن نتيجة لل

الوجودي عن نفسه أساسه يف حالة امللل، وقد ينتهي الفراغ الوجودي بالعديد من املظاهر غري 

 .السوية، مثل التعويض الجنيس أو البحث عن القوة أو املال

 إن معنى الحياة يختلف من شخص آلخر، بل عند الشخص الواحد من يوم: معنى الحياة -4 

ليوم وساعة ألخرى، إذا ما يشعل بالنا ليس هو معنى الحياة بصفة عامة، ولكن الذي 

 يهمنا هو املعنى الخاص للشخص عن الحياة يف وقت معني، كام ال ينبغي أن نبحث عن
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معنى مجرد للحياة، فكل فرد مهنته الخاصة أو رسالته يف الحياة والتي عليه أن يحققها، ومن ثم 

 . شخص يف الحياة مهمة فريدة مثىل تعترب فرصة يف تحقيقها فريدة كذلكتعترب مهمة أي

الحب هو الطريقة الوحيدة التي يدرك بها اإلنسان كائنا إنسانيا آخر يف أعمق أغوار : معنى الحب -5 

 إذا أحبه إالا كل الوعي بالجوهر العميق الشخيص آلخر ًشخصيته، فال يستطيع إنسان ان يصبح واعي

الروحي للحب، فيتمكن اإلنسان من رؤية السامت واملعامل األساسية يف الشخص بواسطة الفعل 

املحبوب، بل إن اإلنسان يرى أكرث من ذلك ما هو كامن يف اآلخر، يرى ما ينبغي أن يتحقق فيه بعد، 

إضافة إىل أن الشخص املحب عندما ميكن الشخص املحبوب من تحقيق امكاناته بواسطة تبصريه 

 مبا ميكن أن يكون عليه، ومبا ينبغي أن يصري عليه، إمنا يجعل مام كان كامنا من ليكون عىل وعي

 .هذه اإلمكانات حقيقة واقعية

حني يجد شخص نفسه يف موقف ال مفر منه، وحينام يكون عىل شخص أن يواجه : معنى املعاناة -6 

ن أمام الشخص فرصة  مثل الرسطان، عندئذ فقط يكوا عضاالًًا ال ميكن تغيريه، كأن يكون مرضًمقدر

أخرية لتحقيق القيمة العليا وهي معنى املعاناة، واملهم فوق كل ذلك هو االتجاه الذي نأخذه نحو 

املعاناة واالتجاه الذي يجعل معاناتنا فوق أنفسنا، ويتحقق ذلك من خالل معنى الحياة وهو معنى 

 )غانم، د ت. (مطلق غري مرشوط كذلك املعنى األكرب للمعاناة

 حالة طالق: ل من حالة مرضيةمثا

  سبعة   طوال   متزوجا   كان .  ديفيد   وسنسميه ،  عمره   من   الخمسني يف    وهو ،  العلامء   أحد   حالة   إنها

  اورهيس   كان الذى    القلق   بسبب   للعالج   ديفيد   تقدم .  زوجته   عن   ينفصل   أن   حديثا   قرر   وقد .  عاما   وعرشين 

  . القرار   بهذا   زوجته   مواجهة   يرتقب   وهو 

  كان .  العمر   منتصف   ألزمة   منوذجيا   سيناريو   عديدة   أوجه   من   املوقف   هذا   يعد

  نظره   وجهة   من   األبناء   كان .  الجامعة يف    توا   أصغرهام   وتخرج   تعليمهام   أمتا   ولدان   للمسرتشد 

عىل    واالعتامد   النضج   كامل يف    أصبحوا   قد   وها ،  بزوجته   بربطه الذى    الوحيد   العنرص   هم 

 طوال   بزواجه   قانعا   قط   يكن   مل   أنه   ديفيد يروى  .  الزواج   استمرار   يربر   ما   هناك   يعد   ومل ،  النفس 
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  قليلة   أيام   بعد   بيته إىل    يعود   كان   ما   رسعان   ولكنه ،  مرات   ثالث   زوجته   ترك   أن   له   سبق   وقد .  السنوات   هذه

  . الوحدة   حياة   من   حال   كل عىل    أهون   كان   وسوئه   رداءته عىل    زواجه   أن   قناعة إىل  وانتهى  .  اًمنكرس   خزيان 

،  عمره   من   عرشة   السابعة يف    وهو   بزوجته التقى    لقد .  امللل   هو   الزوجية   لتعاسته األسايس    السبب   كان

تبدى    حياته يف    امرأة   أول   زوجته   كانت .  بالنساء   عالقته يف    خاصة ،  بنفسه   الثقة   عديم   فيه   كان   وقت يف  

  غري   بدرجة   ذهنيا   موهوبا   كان .  الكادحة   الطبقة   من   عائلة   من )  زوجته   لكوكذ  ( ديفيد   ينحدر .  به   اهتامما 

  وحصل ،  النظرية   الكليات بإحدى    دراسية   مبنحة   ديفيد   فاز .  بالجامعة   يلتحق   عائلته   من   فرد   وأول ،  عادية 

  موهوبة   ديفيد   زوجة   تكن   مل .  بارزة   أكادميية   بحثية   سرية يف    قوانطل .  العليا   الدراسات   من   درجتني عىل  

  دراسته   أثناء   ًامادي   لتسانده   الزواج   من األوىل    السنوات يف    تعمل   وكانت .  بالجامعة   تلتحق   أن   تشأ   ومل ،  اًذهني 

  . العليا 

  بشدة   املهنية   مسريته   يواصل   ديفيد   كان   بينام ،  األبناء   رعاية عىل    تالوق   معظم   مكبة   الزوجة   كانت

  متواضعة   رأيه يف  فهي  .  الزوجية   عالقتهام   بخواء   اإلحساس   ودائم   صحبتها   من   امللل   دائم   كان .  وعرامة 

  أنه   يحس   كان .  ألصدقائه   يقدمها   أن   ويتحرج   بها   االنفراد   من   يربم   بحيث ،  اآلفاق   ومحدودة   للغاية   الذهن 

  . الجديدة   األفكار   تقبل   عن   ًاوعجز   اًوجمود   اَتصلب   األيام عىل    تزداد هي    بينام   توقف   بال   وينمو   يتحول 

  كانت  -األخرى    املرأة   بظهور ،  الطالق   ينشد   رالعم   منتصف   أزمة يف    لرجل   املعهود   السيناريو   ويتم

  . عاما   عرش   بخمسة   تصغره   بالحيوية   مفعمة   جذابة   ذكية   امرأة 

  . عديدة   وجودية   تيامت   أثناءه   برزت   اًمعقد   طويالً   ديفيد   عالج   كان

يف    األهمية   من   كبري   جانب عىل    مسألة   املسئولية   انتك   فقد  "  املسئولية" تيمة   التيامت   هذه   من

  أوالده   أولدته التي  هي  ،  يشء   كل   بعد ،  زوجته   إن .  للمسئولية األخالقي  املعنى    أوال   هناك .  زوجته   ترك   قراره 

  رواجا   أكرث   يعد   بزوجته   باملقارنة   اآلن   فهو   السن   ارباعتب   أما .  العليا   دراسته   خالل   ماديا   ودعمته ،  وربتهم 

  أطفال   إنجاب عىل    اًقادر   البيولوجية   الوجهة   من   اليزال   وهو .  العيش   كسب عىل   ً كثريا   منها   أقدر   فهو   بكثري 

 زوجته؟   تجاه   قيةاألخال   ديفيد   مسئولية هي    ما :  إذن   السؤال .  وتنشئتهم 

  البد   وكان .  السؤال   بهذا   عمره   بقية   يعذبه   أن   كفيل   عال أخالقي    حس   ديفيد لدى    كان
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  مبوضوع   رصاحة   ديفيد   يواجه   أن   للمعالج   البد   كان   ثم   ومن .  وميحص   العالج   أثناء   يطرح   أن   السؤال   لهذا 

  إال   هو التوقعى    الكرب   هذا   مع   للتعامل   طريقة   أفضل   كانت .  القرار   صنع   عملية   أثناء   األخالقية   سئوليةامل 

  . زواجه   إنقاذ وبالتايل  ،  الزوجية   أوضاعه   تحسني   محاولة يف    وسعا   ديفيد   يدخر 

  مسئولية مدى    ميحص   املرشد   وبدأ   هذه   الزواج   إنقاذ   ليةبعم   للمسئولية الوجودي    املفهوم   التحم

  يكن   مل   معه؟   وجودها   وشكل   زوجته   حياة   عن   مسئوالً   ديفيد   كان   حد أي  فإىل  ؛  الزواج   فشل   عن   ديفيد 

  كان   نفسه   املرشد   لعل   بل .  رشيق   رسيع   وخاطر   حارضة   بديهة   من   ديفيد   به   يتمتع   ما   املرشد عىل    خافيا 

  حد أي  فإىل    يدينه   أو   ديفيد   ينتقده   أن   من   الخشية   من   وبيشء   ديفيد   عقل   إزاء   التهيب   من   بيشء   يحس 

  وأنه   جذوتها؟   وأخمد   زوجته   سحق الذى    هو   لالرج   هذا   أن   املحتمل   من   أليس   ا؟ًمدين   ًاانتقادي   ديفيد   كان 

 بالذات؟ والوعى    والتلقائية   املرونة   من   حصيلتها   تزيد   أن عىل    يساعدها   أن   بإمكانه   كان 

  كان   هل :  ةاألهمي   من   عظيم   جانب عىل  أخرى    مسألة   استقصاء عىل    ديفيد   مبساعدة   ًأيضا   املرشد   قام

  خيبات   الزواج   شامعة عىل    يعلق   كان   هل   حياته؟ يف    الكرب   مصدر       هو   آخر   ليشء   رمز   مجرد   ديفيد   زواج 

  قلب إىل    البحث   قاده حتى    املسألة   هذه   يبحث   ديفيد   بدأ   إن   ما   حياته؟   من أخرى    بقاع إىل  تنتمى  

  :  الهامة   الديناميات   بعض إىل    الطريق   مهد   حلام   ديفيد روى    فقد .  العمر   منتصف   ألزمة   األزلية   الديناميات 

  يشارف   كان   صديق  ( جون  .عندي   السباحة   حامم   من   بالقرب   األرض   متيع   بخصوص   مشكلة لدى    كان "

  بحفار   املتحركة   الرمال   أسفل   أثقب   أخذت .  متحركة   رمال هي    كأمنا .  األرض يف    يغوص )  بالرسطان   املوت 

  اإلسمنت   من   لوحا   وجدت   ذلك   من   بدال   ولكن ،  األرض   تحت   الفراغ   من   نوعا   أجد   أن   أتوقع   كنت .  ضخم 

  األشخاص   أحد إىل    دفع   مبوجبه   نقديا   إيصاال   اللوح عىل    وجدت   أسفل إىل    أقدام   ستة إىل    خمسة   بعد عىل  

  أن   يحق   مام   بكثري   أكرب   كان   املبلغ   ألن ؛  اإليصال   هذا   أمر   من   ًجدا   قلقا   الحلم يف    كنت .  دوالر  501  مبلغ 

 ". يكون 

  فهنـاك .  الشـيخوخة   و   املـوت   موضـوع   الحلم   هذا   حولها   يدور التي    املوضوعات   أهم   من

  باسـتخدام   صـديقه عـىل    يعـرث   أن   ديفيـد   حـاول .  بالرسطـان   املصـاب   الصديق   هذا   مسألة   أوال 

    اًواضـح   بـدا .  الحفـر   عمليـة   أثناء   والقوة   بالتحكم   شعورا   الحلم يف    ديفيد   أحس .  ضخم   مثقاب 
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  وقد ،  اًجنسي   اًمدفوع   دامئا   ديفيد   كان ،  الجنيس   للجانب   اًمفيد   استقصاء   ذلك   وأتاح ،  قضيبي   رمز   الحفار   أن

  الشيخوخة عىل    ابه   يتغلب   كوسيلة )  شابة   امرأة   مع   وبخاصة  ( الجنس   يستخدم   كان   أنه   كيف   الحلم   أوضح 

  ). القبور   وأحجار   والقبور   املرشحة   تداعيات   يثري الذى   ( اإلسمنت   باللوح   يفاجأ   وأخريا .  واملوت 

  كان   واإليصال ،  أقدام   ستة إىل    خمسة   عمق عىل    كان   فاللوح  ( الحلم يف    الرقمية   الصور   أدهشته   وقد

  عاما   خمسون   عمره   أن هي  :  مثرية   مالحظة   تداعياته يف    ديفيد   قدم   وقد ).  بالضبط   دوالر   وواحد   بخمسامئة 

مستوى  عىل    بعمره   مشغوال   يكن   مل   أنه   ورغم .  والخمسني الحادي    ميالده   ليلة   كانت   الحلم   ليلة   وأن 

  جانب فإىل    الخمسني   تجاوز   قد   بكونه   الالشعور مستوى  عىل    اًمهموم   كان   أنه   الحلم   كشف   فقد ،  الشعور 

  هناك   كان ،  توا   دوالر   الخمسامئة   تجاوز الذى    واإليصال ،  أقدام   ستة إىل    خمسة   عمق عىل    كان الذى    اللوح 

عىل    سنه   علو   ينكر   ديفيد   كان   لقد .  اإليصال   يحمله الذى    املبلغ   ضخامة   من   الحلم يف    البالغ   قلقه   ًأيضا 

  وقت أي    من   صحة   أوفر   وأنه ،  كبرية   برسعة   ويتوسع   ينمو   أنه   هو   الغالب   موقفه   وكان .  الشعور مستوى  

  مرحلة يف    نفسه   يعترب   كان   فقد   املهنية   مسريته   عن   أما .  يوم   كل   أميال   عرشة يجرى    ًاحديث   جعل   وأنه ،  ميض 

  . كبري اخرتاقي  علمي    كشف   تحقيق عىل    مرشف   وأنه   رسيع   منو 

  جيلهتع   يكون   إذن ،  واضمحالله   بشيخوخته املتنامي    وعيه   من   نابعة الكربى    ديفيد   أزمة   كانت   فإذا

  جعل   ما   هذا .  الحقيقية   املشكلة   غري   مشكلة   لحل   محاولة   أو   خاطئة   رمية   مبثابة   زوجته   عن   باالنفصال 

  التامة   اإلحاطة   من   بد   يكن   فلم .  وفنائه   شيخوخته   تجاه   ملشاعره   دقيق   استقصاء إىل    ديفيد   يدفع   املرشد 

  واملسرتشد   املرشد   قام   وقد .  الزوجية   ملصاعبه الفعيل    الحجم   تقدير   بوسعه   يكون   أن   قبل   األمور   هبهذ 

يف    قبل ذي    من   اًوإخالص   ًاصدق   أكرث   يكون   أن   خاللها   ديفيد   حاول ،  عديدة   شهورا   املسائل   هذه   باستقصاء 

  . أشهر   لعدة زواجي    مبعالج   وزوجته   هو   استعان   كام .  زوجته   معاملة 

  سـبيل   ال   أن   وزوجتـه   هو   قرر ،  الوسائل   هذه   واستنفد   الخطوات   هذه   ديفيد   اتخذ   أن   بعد

  وقـد .  الصـعوبة   يدةشـد   االنفصـال   أعقبت التي    األشهر   كانت .  بالفعل   فانفصال ،  الزواج   إنقاذ إىل  

عـىل    ديفيـد   يحمـل   أن   يحـاول   مل   ولكنه ،  املدة   هذه   خالل   الالزمة   باملساندة   بالطبع   املرشد   أمده 

  أميـل   ديفيـد   كـان .  بنـاء   بشكل   القلق   يوظف   أن عىل    يساعده   أن باألحرى    حاول   بل ،  قلقه   إزالة 
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  خوفه   مسألة إىل    االعتبار   بعني   وينظر   ديفيد   يرتيث   أن عىل    اًمرص   املرشد   ظل   بينام ،  ثان   بزواج   التعجيل  إىل

  اآلن   ديفيد عىل    يتعني   أصبح .  سابق   انفصال   كل   عقب   زوجته إىل    يرده   كان الذى    الخوف   ذلك ،  العزلة   من 

  . ثان   بزواج   التعجيل إىل    دافعه   هو   ليس   الخوف   أن   من   يتثبت   أن 

  املرأة   تجاه   جارفة   حب   بعاطفة   يحس   كان   فقد .  النصيحة   بهذه   يأبه   أن   ديفيد عىل    صعبا   كان

يف    أنها   غري .  الحياة يف    العظيمة   الخربات دى إح هي   " حب يف  "اإلنسان    كون   حالة   إن .  حياته يف    الجديدة 

  بحيث   القوة   من الرومانيس    للحب   االنجذاب   يكون   ما  ً فكثريا .  كثرية   مشكالت   تطرح العالجي    املوقف 

  امرأة   الجديدة   رفيقته   أن   ديفيد   وجد   لقد .  وحصافة   هديا   وأكرثها   العالجية   الجهود   أشد   أمامه   يكتسح 

  يحس   وجودها يف    كان   فقد .  وقته   كل   معها يقىض    أن   جهده   يحاول   وكان .  سواها   امرأة   له   ليس   وأن ،  مثالية 

  ." النحن "من    مباركة   حالة   إال تبقى    وال   املنعزلة  " األنا "جوانب    كل   فيها تتالىش  :  املوصولة   النعمة   من   بحالة 

  بدأت   الجديدة   صاحبته   أن   فهو ،  العالج يف    يجد   أن عىل    النهاية يف    ديفيد   حمل الذى    اليشء   أما

  ورغبته   لوحدةا   من   البالغ   خوفه إىل    يلتفت   ديفيد   بدأ   فقط   عندئذ .  ضمته   عنف   من   اليشء   بعض   تتخوف 

يف    ويدونها   مشاعره   يراقب   فكان .  للوحدة   الحساسية   لخفض   برنامج يف    ورشع .  مرأةأب   االتحاد يف    االنعكاسية 

  األيام   أصعب   كانت   األحد   أيام   أن   مثال   ديفيد   نّوَد .  ومثابرة   بجد   العالج   جلسات يف    ويتناولها   يومية   مفكرة 

.  األسبوع   طوال   مصاعب   أية   لديه   يكن   فلم ،  درجة ألقىص    مزدحام املهني    ديفيد   جدول   كان .  اإلطالق عىل  

  األحد   يوم   ليهع   أن   مرده   كان   القلق   هذا   من  ً جزء   أن يعي    بدأ   لقد .  األكرب   الفزع   يوم   فكانت   األحد   عطلة   أما 

  يعد   مل   فهو .  النشاط   هذا   يجدول   أن   هو   فعليه   شيئا   يفعل   أن   أراد   فإذا .  بشئونه ويعتنى    نفسه يرعى    أن 

  ثقافاتال يف    الطقوس   وظائف   أهم   من   أن   ديفيد   اكتشف .  زوجته   له   تعمله   كانت   ما إىل    يتكئ   اآلن 

  أرضية   أو   أو نظام   بنية أي    وانعدام   والخواء   الفراغ   إخفاء   هو   الخاصة   حياته يف    املزدحمة   والجدولة   املختلفة 

 . املرء   تحت   من 

  مخاوف   وظلت . احتياجاته     يرى    أن إىل    العالجية   الجلسات   خالل   بديفيد   املالحظات   هذه   أدت

  أن يعنى    وماذا ،  العامل يف    اًوحيد   يكون   كيف   ًافشيئ   ًاشيئ   تعلم   ولكنه .  عديدة   شهورا   تتخطفه   والحرية   العزلة 

  من   هدف   دامئا   وهو  -  وأباه   أمه   هو   يكون   أن   ديفيد   تعلم ،  باختصار .  الخاص   وجوده   عن   مسئوال   يكون 

  .النفيس   العالج يف    العالجية   األهداف   أهم 
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 :املقدمة

 راشدين عندما قرر االستامع إىل - أطفال-يعترب برين أول من وقف عىل ظاهرة عالقة الناس كآباء

 )Prochska and Norcross, 1994; Shilling, 1984. (عمالءه حيث تعلم أن يرتجم ما كان يقوله عمالءه

اعل هي نظرية يف الحياة، حيث ترى أن كل فرد يولد كأمري أو أمرية ولكن إن نظرية تحليل التف

إىل أقىص درجة والديهم يحولونهم إىل ضفادع، كام ترى أن كل فرد يولد ولديه القدرة عىل تطوير قدراته 

 واإلبداع يف العمل، ممكنة يف نفسه، ومجتمعه من أجل الحصول عىل السعادة، والقدرة عىل النجاح

ب عىل املعوقات النفسية، أو يتحرر منها، فالفرد منذ األيام األوىل قد يواجه بصعوبات هذه والتغل

 .الصعوبات األولية والالحقة ورمبا متنع الكثري من األشخاص من تطوير كفاءتهم الكاملة

 املفاهيم األساسية التي تقوم عليها النظرية

 :  األبويةاألنا 1-

ى عىل القوانني والتعليامت املوجودة يف الوالدين مبا فيها ما هو  التي تحتواألنا حاالت ىحدإهي 

 ويتأثر األبناء بسلوك اآلباء من خالل ،مسموح وما هو ممنوع وكل إنسان له أنا أبويه حتى لو كان طفل

 وميكن أن نعيدها ،التقليد وتظهر يف كلامتهم ولهجاتهم وتكون مسجله يف عقولهم مثل فيلم الفيديو

 )2002خواجا، . (أنفسنا يف مواقف مامثله يف حياتنا املقبلةعندما نجد 

   الخارجـيـة الـتـي تـشـتمل ـعـىل أنـشـطه معرـفـة،املـصـادرـمـن ) الوالدـيـة( األبوـيـة األـنـا وتـشـتق حاـلـة 
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وكل األفراد البالغون يكون لهم أباء حقيقيون أو بدالء عنهم وهؤالء من خالل األداء النفيس الخارجي 

 األعىل عند فرويد األنا األبوية يف نظريته ليست هي األناىل سلوكهم ويرى برين إن ويؤثرون ع) السلوك(

 األناعىل نحو (ُ األعىل جانبا من الوالد كالتأثري الوالدي والتأثري الوالدي ليس يشء مجرد األناورغم أنه يعترب 

 )1991الشناوي، (إمنا هو يشء ملموس من التعامالت املبارشة والواقعية مع الوالدين ) األعىل

 :  الراشدةاألنا  2-

إذ أنها تقوم بتخزين . وهي متثل كمبيوتر الشخصية، حيث أنها تعني بالحقائق واملعلومات الواقعية

وإصدار املعلومات والبيانات وتخترب البدائل املختلفة وتعطي قرارات عقالنية، وتقوم بعمليات البحث عن 

 )2002خواجا (لبدائل ومن ثم التوصل إىل قرار منطقي املعلومات وتخزينها ثم تقوم بتقييم ا

 ومتثل الحالة الراشدة لألنا النفيس الداخيل فهي تركز عىل تشغيل البيانات وتقدير االحتامالت 

 ويف لغة تحليل التعامالت فإن كل منا بداخلة شخص راشد وهذا الراشد رضوري للبقاء ،واتخاذ القرارات

 الراشدة األنا الحالة الوالدية والحالة الطفلية لألنا ويتوسط بينهام، وتنمو حالة يف العامل، وهو ينظم أنشطة

 وتكون ،واالختبارات التي يقوم بها الفرد مع الواقع والبيئةبشكل تدريجي عرب السنني من خالل املالمسات 

 واألنا الوالدية األنا وليس عىل املشاعر عىل عكس ما يحدث يف حالة عملية االختبار مركزه عىل الحقائق

 ). 1991الشناوي ( األخرى األناالطفلية وعىل الرغم أنه أي راشد ميكنه أن يقدر الخربات االنفعالية لحاالت 

 :  الطفليةاألنا  3-

)  الطفوليةاألنا(إن سلوك . وهي تحتوي عىل املشاعر واألفكار والسلوكيات املألوفة عند األطفال

باإلضافة إىل عدم النضج االنفعايل .  واملرح والالمباالة وعدم التوازنسلوك غري ناضج يتصف بالتلقائية

 ).2002خواجا، (

 كل بالغ كان طفل يف يوم من األيام، وتستمر أثار الطفولة معنا إىل املراحـل التاليـة مـن 

   ويكـون الطفـل تحـت تـأثري الوالـد مبـا فيـه مـن كـبح أو، يف صورة حالـه طفليـه لألنـاةالحيا

 ناقشه، وهو مستقل عن الوالد وغري منسجم معه ولكن ليس بالرضوري أن يكـونتسامح أو م
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 الطفلية واألنا) ًويف اللغة الدارجة لتحليل التعامالت فإن كل شخص يحمل بداخله طفًال صغريا(ًمعارضا، 

لة عدم  ال يعاين من حافإنه ةعند برين ليس هو حالة الهو عند فرويد رغم أنه قد يتأثر بها، وبصفه خاص

 .التنظيم التي حددها فرويد للهو وإمنا هو صورة منظمه

 وتتكون حالة الطفل من كل مشاعر وطرق السلوك التي مارسها الفرد خالل السنوات األوىل من 

طفولته، ويف الشخص الناضج فإن حالة الطفل متثل الشخص يف حوايل السادسة من العمر وعندما يترصف 

 األناثًال يقفزون ويلعبون ويصيحون فإننا نقول أنهم يترصفون من واقع حالة الناس كام يفعل األطفال م

حالة الطفل بداخله، ليس فقط ألنه سيستمر معه طول الطفلية، ويرى برين أنه من املهم لكل فرد أن يفهم 

د إن  والتي متثل بنية الشخصية نجاألنا ومن هذا العرض لحاالت حياته وإمنا ألنه أكرب جوانب الشخصية،

 الطفلية متثل جانب الهوائية األناالحالة الوالدية متثل الجانب األخالقي والحالة الراشدة متثل الواقع وحالة 

 ).1991الشناوي، (

ًتتكون من الرسائل التي يصدرها اآلباء واألفراد الهامني يف حياة الفرد سواء كانت هذه : خطة الحياة

ًها من قرارات قد تؤثر سلبيا أو إيجابا عىل حياة الفردالرسائل سلبيه أو إيجابيه وما ينتج عن والخطة هي . ً

ًالطريقة التي يتبناه الفرد يف حياته وتتأثر كثريا بالثقافة واألرسة والخرافات والقصص التي يتعرض لها 

 ).2002خواجا، (الطفل يف بيئته 
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 :أهداف العالج

اص باالستقاللية الذاتية أربعة أهداف أخرى يرتبط بهذا الهدف اإلرشادي والعالجي األسايس الخ

 : هي

 الراشدة عند املسرتشد من التشويش والتأثري السلبي من جانب األنايهتم املرشد بتحرير حالة  -1 

وتعترب هذه الخطوة أوىل خطوات اإلرشاد ألن املرشد سيتعامل مع .  الطفلية والوالديةاألناحاالت 

 .حدوث التحسنحالة الراشد الحرة يف أدائها ليضمن 

ًمساعدة املسرتشد عىل أن يكون حرا يف إجراء اختياراته بعيدا عن التأثري الوالدي وتتطلب هذه  -2  ً

 الوالدية األناالحرية وجود حالة أنا راشدة خاليه من الخلط والتشويش، وتفهام ألهمية حالة 

 .والطفلية يف األداء اليومي للفرد

 الثالث بشكل مناسب إذ ينبغي عىل املسرتشد أن األنا مساعدة املسرتشد عىل أن يستخدم حاالت -3 

ويعنى هذا استبعاد . اآلخرينال مع ّ ليك يتفاعل بشكل فعاألنايكون قادر عىل تحويل حاالت 

  . وإنشاء حدود أخرى رقيقةًجدا صلبه األناالحذف حيث تكون حدود 

.  يف الحياة)الخارس(ت إىل وضع يحاول املرشد مساعدة املسرتشدين عىل تغيري تلك القرارات التي أد -4 

القديم يف الحياة ليحل عندما يقلعون عن وضعهم ) الكاسب(حيث يصبح املسرتشدون يف وضع 

 أجلها لإلرشاد والتي تشتمل وعىل املسرتشد أن يحدد أهدافه التي جاء من. محله الوضع الصحي

 ).1991الشناوي، . (عادة عىل تغيري مرغوب يف السلوك

 جإجراءات العال

 إعادة البناء تشتمل عىل .ًإن الهدف من عملية العالج يتطلب أوًال إعادة البناء، وثانيا إعادة التنظيم

 وإما إعادة ، بواسطة إجراءات مثل التدقيق والتشخيص وعملية التطهرياألناالتوضيح وتحديد حدود 

 من خالل طرق األناإىل حاالت  التنظيم فمن خاللها يتم توزيع الشحنة االنفعالية باتجاه النشاط املخطط

 الطفل مع إصالح األنا بإصالح هيكل حالة عملية التنظيم تقوم. األنا مع املساعدة عىل تيسري حالة ،توعية

وهذا .  الطفل من االضطراب النفيساألنا األب، وهنالك صورة ثانيه للتحليل كمحاوله لتخليص حالة األنا

 : هييظهر من خالل خطوات العالج النفيس و
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 : تحليل البناء 1-

 األنا، أنه يناقض األمراض النفسية لتطهري حالة األناويشتمل عىل الدراسة والتعرف عىل حاالت 

 الراشدة، الهدف من هذا األجراء هو إعادة األنا ولرتسيخ ولضبط األناالراشدة من األمراض ويحدد حاالت 

وأن الشخص .  الطفلاألنا األب، ثم إطالق حرية ألناا الراشدة وحاميتها من التلوث بواسطة األناسيادة 

 الراشدة التي تستجيب للنشاطات التي األنا الصحيحة الجيدة أو حاالت األناالذي يعالج سيصبح لديه 

 الراشدة األناتعطى لها وستصبح منطقيه ولها أغراض تجاه الشخص نفسه أو غريه والنتيجة هي أن يصبح 

يف هذه املرحلة يتم تعريف . ًواألب ميكن أن يستدعيا للعمل فيام إذا كان ذلك مرغوبا الطفل واألناهو اإلداري 

 .  وتعريفهم عىل ميولهم وقدراتهم وتشجيعهم عىل الدراسة والتحضرياألنا عىل حاالت املسرتشد

 :  تحليل التفاعل2-

 املسرتشد إىل محلل ورمبا يذهب. بعد القيام بعملية تحليل البناء، فإن العالج رمبا يكون قد أنجز

نفيس أو محلل تفاعيل وعندها يستمر العالج، إن الهدف من عملية تحليل التفاعل هو الضبط االجتامعي، 

 وقد يكون ،فعملية الضبط تظهر من خالل ميل األشخاص ملساعدة بعضهم البعض يف ما يحتاجون إلية

إن وظيفة املرشد الرئيسية هنا هي أن . ًحاالعالج من غري إدراك أو يكون اختيار الطرق العالجية غري صحي

إن القاعدة األوىل . يعلم املسرتشدين األشكال املختلفة من التفاعالت وأن يساعدهم عىل فهم تفاعالتهم

 . يستمر بشكل غري محدداألناًمن االتصال هي أنه كلام بقي التفاعل تكامليا فإن االتصال بني حاالت 

 :خطوات العالج

حتى يدخل املسرتشد علمية اإلرشاد يجب أن يكون عىل دراسة بأمله :  لدى املسرتشدزيادة الدافعية -1 

 .يك يدرك حاجته للتغيري، وهذا الوعي مبشكلته يولد لديه الدافع للتغيري

يتم مساعدة املسرتشد يف تحديد املصطلحات األساسية للتغري وتحديد أهداف العالج : الوعي -2 

يريد أن يكون، ألنه غالبا ما يصف الحالة التي يصل إليها من ومساعدة املسرتشد يف تحديد ماذا 

 خالل التعبري بشكل غامض

ـي -3  ـد العالـج ـيس العـق ـداف: تأـس ـه أـه ـح فـي ـة، ويوـض ـل العالجـي ـم املراـح ـن أـه ـي ـم ـد العالـج  والعـق
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العالج وكيفية العالج وكيفية التغري واالعتبارات الخاصة بكل من املرشد واملسرتشد ومسؤولية كل 

 .منهم

يف هذه املرحلة يقرر فيها املسرتشد ويتحمل املسؤولية بقراره وهي : إزالة الحرية واالضطراب -4 

تتضمن األساليب واالسرتاتيجيات والخربات التي تساعده يف التغيري والوصول إىل نوع التغري املقصود، 

 والهدف هنا تقليل اضطراب املسرتشد من خالل تسهيل وعيه بنفسه والتعبري عن حاجاته

 .ومساعدته يف تطوير إحساسه الداخيل باألمان

 ، وخطتهيف هذه املرحلة يكون املرشد قد كشف عن موقف املسرتشد من الحياة: إعادة اتخاذ القرار -5 

 .وهنا يبحث املرشد عن القرارات املتخذة يف الطفولة والبيئة التي عاش فيها

مسرتشد من خاللها يقدم للمسرتشد يف هذه املرحلة يتم إدخال مفاهيم جديدة لل: إعادة التعلم -6 

حوافز تساعده عىل التغيري، وإعادة التعلم هي خطوة البداية التي يأيت بعدها اتخاذ املسرتشد 

 .للقرار الجديد، وإعادة التعلم يتضمن كيفية اتخاذ قرار بوجود معوقات وحوافز

 ويف هذه النسبة للمسرتشد،الذي يحدد هذه املرحلة هو مدى تحقيق أهداف العقد العالجي ب: اإلنهاء -7 

املرحلة يتبع املرشد خطوط معينة من املسرتشد إلنهاء العملية العالجية، ومن هذه الخطوط أن 

 ,Gilliland. (يطلب املرشد من املسرتشد حضور جلستني بعد قرار اإلنهاء لحل أي موضوع عالق

1989 ( 

 :التطبيقات العالجية

لنفيس باستخدام طريقة تحليل التعامالت يهدف إىل تحويل ميكن القول بأن اإلرشاد أو العالج ا

األفراد من خارسين إىل رابحني، ومن ضعفاء أيل أقوياء وبصفة عامة مساعدة الفرد عىل اكتساب استقالليه 

موره، وهذه االستقاللية تتميز بالوعي أي الفهم الواقعي للعامل الذي يعيش فيه، والتلقائية أي أيف تسيري 

هي   واأللفة.)األلعاب( التعبري عن العواطف واملشاعر بشكل غري مكبوح ويف صورة خيالية من القدرة عىل

ويري املرشدون باستخدام تحليل التعامالت أن االستقاللية .  الحب والقرباآلخرينالقدرة عىل مشاركة 

. ل التنشئةهي حق للطفل منذ مولده، ولكن معامل هذه االستقاللية تطمس من خال) الهوية(الذاتية 

 . ويحاول املرشد مساعدة الفرد عىل اسرتداد هذا الحق من خالل اإلرشاد أو العالج
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 :األساليب اإلرشادية

 : بأن األسلوب العام يف العالج يتضمن ما ييل) باترسون(يشري 

 وأماكن األناالتعرف، التوجيه، وتسمية أصول أو أسباب السلوك، وبعبارة أخرى تحديد حاالت  -1 

 . ها وإزالته من خالل تحليل البناءتلويث

 أو ما يسمي التعرف والتحديد وتقنية التفاعالت بواسطة قضاء الوقت بالرثثرة واأللعاب والتخطيط -2 

بالتحليل التفاعيل ويتم ذلك من خالل التعليم حيث يتم تعليم املسرتشد بعض املصطلحات 

 . واملفاهيم ومبادئ النظريات يف املقابالت األوىل

 :  فإن هناك بعض األساليب العالجية مثلوكذلك

 الراشدة عند املسرتشد ويجب عدم األنايستخدم حينام يكون املرشد واثًقا من استجابة : التساؤل -1 

ًاستخدامه كثريا يف حالة الحصول عىل معلومات رسيعة ورضورية ألن استخدامها يف الحالة األدىن 

 .يؤدى باملسرتشد ألن يلعب لعبة ما

ويتم من خالل هذه الخطوة تحديد بعض السلوكيات بوضوح ومحاولة لربط أمور معينه : التحديد -2 

نكار إيف عقل املسرتشد وذلك بأن يكرر املرشد ما قاله املسرتشد، وهي تستخدم لوقاية املسرتشد من 

 . ما قاله

دة يستخدم املرشد معلومات أدىل بها املسرتشد ليك يحدد التناقضات عنده، إن فائ: املواجهة -3 

 .  خاص تتضح لإلشارة إىل التناقضات بني التعابري اللفظية وغري اللفظيةاملواجهة بشكل

 الراشدة عند املسرتشد ويجب األنايستخدم كمحاولة لتقوية النواحي غري امللوثة يف : الرشح -4 

د  الراشدة مستمعة حيث يفرس املسرتشواألنا. ًاستخدام هذا األسلوب عندما يكون املسرتشد مستعدا

 . ما الذي كان يلعبه

 عن مقارنة تتبع املواجهة وإضعاف عبارةيستخدم من أجل توفري املادة لألنا الراشدة وهو : التوضيح -5 

يجب عىل املرشد أن يحرص التوتر وأن يستعمل املزاح ويجب أن يكون  و.التأثريات غري املرغوب فيها

ًالتوضيح واضحا وبأسلوب لطيف لألنا الطفل، كام هو واضح  .ا لألنا الراشدة عند املسرتشدً
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 الراشدة للمسرتشد فإن املسرتشد يقدم بعض املربرات يثبتها األناعندما ترتسخ : التأكيد أو التثبيت -6 

 الراشدة متمكنة وبقوة األناويجب استخدامها فقط عندما تكون . والتي يعززها املسرتشد فيام بعد

 ويجب عدم استخدام ، الطفلاألناحامية ملعالج من  األب أو لاألنا الطفل من األناكافيه لحامية 

 . التثبيت إذا فشلت عمليتي املواجهة والتوضيح

إذا ابتعدت التكنيكيات السابقة من النجاح يف توزيع الشحنات وإزالة التلوث فإن هذا : التفسري -7 

أن تشوه  الطفلية ملسرتشد األنااألجراء قوى وقادر عىل تفسري السلوك للمسرتشد حينام تحاول 

 . ن تفسري هذا هو لرؤية األسباب الخفية وراء سلوكياتهمإ .املوقف

 فاالنا ، الراشدة عند املسرتشد بالنسبة لألنا الراشدة عند املرشداألناهي حالة موقف : البلورة -8 

الراشدة عند املسرتشد تقول له بأنه يستطيع أن يتوقف عن اللعب وأن تؤدي بصوره طبيعية إذا 

 ).2002 ؛ خواجا، (Patterson, 1980شد ذلك أختار املسرت

تكون عىل شكل تقدير متبادل يف العالقات االجتامعية وهي أكرث األشكال : املجامالت أو الطقوس -9 

 .لآلخرينًأمنا وسالمة يف بناء الوقت وأبسط مستوياتها أن يقول الشخص مرحبا 

ما املجامالت، لكن منط التفاعل يكون  قضاء الوقت يشبه إىل حد ):الرثثرة(قضاء الوقت أو التسلية  -10 

أقل، ففي التسلية ال يصل الناس إىل أهداف محددة لكنهم يتحدثون فقط حول يشء ما ويكون 

إن محور الوقت يكون حول أشياء خارجية وليس حول . عادة حول موضوع يقع ضمن اهتامماتهم

 . الذات

 الخيال وأن الفرد الذي يستخدم محاولة تزويد الفرد لذاته باملعززات من خالل: االنسحاب -11 

االنسحاب كأساس للحصول عىل املعززات يف العادة هو غري قادر عىل الحصول عىل تلك املعززات 

من العامل الخارجي ويف االنسحاب ال يكون هنالك تواصل لفظي علني بني شخصني ويطلق فيه كل 

 .فرد بتفكريه مع ذاته ويبقى منعزًال بفكره

 غري املادية م الناس يقضون وقتهم يف العمل، ويكون اهتاممهم باألنشطة األخرىإن معظ: النشاطات -12 

 .قليًال، ومع ذلك فالعمل، واألنشطة األخرى لها دالالت اجتامعية وأهمية إلشباع حاجات الفرد

التفاعل الكامل يف حالة تفاعل راشد مع راشد، لكن هذا التفاعل مثايل، يصعب ) برين(يصف 

ألعاب الشدة، الشطرنج، األلعاب اإللكرتونية املزدوجة : أمثلة عىل النشاطات. رتحقيقه باستمرا

 السباحة 
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 الخطية أو مجموعة من التفاعالت) برين(هي حسب توضيح :  أو بناء الصداقاتالعالقات الحميمة -13 

ل الظاهرة وهي تقود إىل نتائج متوقعة، ويف هذه املرحلة يتخطى الفرد النفاذ من األلعاب والحصو

ً فعليه أن يكون واعيا وعفويا ويترصف ،عىل العالقات الحميمة حينام يتطلب ) كأب، راشد، طفل(ً

 . املوقف ذلك

ًتعترب تقريبا من أكرث الوسائل الشائعة التي يسعى الفرد من خاللها للحصول عىل : األلعاب -14 

ال الرسالتني  عن سلسلة مرتبة من التفاعالت وتحمل يف طياتها كة فاأللعاب عبار،املعززات

وتحل اإلثارة يف األلعاب بدًال من األمن كام أنها تتضمن دوافع ال شعورية ) االجتامعية والنفسية(

واأللعاب تستمر مبظهر كاذب ألنها ليست ممتعة . وداخلية وميكن أن تصف األلعاب بأنها مخادعة

سبب ظاهري وهو الحصول عىل واأللعاب ال تلعب ب. دامئًا وقد تكون قاتلة ولها أرضار مثل املغامرة

 األنا الطفل املحيط من قبل األنااملساعدة أو املعلومات ولكن بسب خفي وهو لتعزيز وإرضاء 

 .)2002خواجا (واأللعاب يتم تعلمها من األرسة بطريقة غري مبارشة وبالتقليد  .األب

 : حيث يأيت الفرد لإلرشاد ويحمل مخطط حياة من التايل:تغيري نص الحياة -15 

 املبكرة إىل هي مخطوطة الحياة ألولئك األشخاص الذين تعرضوا يف الطفولة: كتئاب أو ال حبا 

معززات سالبة، أو مل يتعرضوا للمعززات، فاملعززات تقدم باقتصاد صارم كام لو أن الحياة سلعة 

ال تسأل عن املعززات عندما يحتاجها، الحب ليس : نادرة، ومن خالل أوامر أبوية تتضمن مثال

نافع لذا أنت يجب أن ال تسأل عنه، ال ترفض معززات تقدم لك عندما ال تريدها، مثل هذه 

 .األوامر الوالدية قد تؤدي إىل اإلصابة بالوساوس املرضية

 وتتمثل يف خلفية أولئك الذين يعيشون يف الخوف من أنهم رمبا يوم ما : جنون أو ال عقل

لذين يشعروا بعدم القدرة عىل تحمل العامل، الذين يصبحوا أغبياء، كام ينعكس يف حياة أولئك ا

يشوشوا بشكل سهل وعندهم مشكلة يف الرتكيز، والذين يشعروا أنهم أغبياء أو كساىل، وهذا 

يأيت من األوامر األبوية ضد االعتقاد األكرث من الالزم، واآلباء الذين مينعون أطفالهم من املشاركة 

 .شكل مبارش حول ما يرى الطفل من حقائقبآرائهم، والذين يستخدمون الكذب ب
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 مبكرة من مخطوطة ال بهجة يف الخطة األساسية ألولئك الذين حرمتهم الحياة: إدمان أو ال بهجة 

 التمتع والبهجة والرسور بأجسادهم

يقصد بذلك أن كمية الطاقة التي ميتلكها أي فرد ثابتة فإذا نقص للفرد حالة أنا : شكل حالة األنا -16 

فإنه يزيد من حالة أنا أخرى، فاملسرتشد الذي يرى أنه يقيض وقتا وطاقة لألنا األب الناقد معينة، 

أكرث من األنا الراشد عندما يدرك ذلك، فإنه مبساعدة املرشد يستطيع تحويل الطاقة من حالة األنا 

 .األب إىل حالة األنا الراشد

 :األدوار املضطهد والضحية واملنقذ أي أن األفراد غالبا يلعبون جميع :دراما مثلث كارمبان -17 

 املضطهد يشعر أفضل من اآلخرين فيرضب اآلخرين ألنه أحسن منهم. 

 واملنقذ يشعر أنه يعرف أكرث من اآلخرين فينقذ املرضوب. 

 والضحية يرغب بالشعور بأن ال أحد يستطيع مساعدته، وميثله املرضوب . 

 أغلب األلعاب، فإن املرشد يستطيع استخدام وعند معرفتنا لهذه األدوار األساسية التي توجد يف

 .هذه املثلث للمساعدة يف تحليل األلعاب التي متارس من قبل الجامعة

 : ويرى برين بعض التوجيهات العالجية للمرشد املبتدئ

 . يجب أن يعرف املرشد كيف يفرق بني األنا األب واألنا الطفل وأن أنا األب سوف تكون واضحة -1 

ينتظر املسرتشد حتى يقدم عىل األقل ثالثة أمثلة أو رشوحات تشخيصيه قبل تقديم عىل املرشد أن  -2 

 .مفهوم النظام الذي يطبقه

 . أن التشخيصات املتأخرة لألنا األب والطفل يجب التأكيد عليها بواسطة التاريخ الحيايت للفرد -3 

الشخص ثالث أشخاص وعىل عليه أن يتأكد بأن حاالت األنا الثالث يجب تناولها بالرتتيب كام لو أن  -4 

 .املرشد أن مييز الحاالت الثالث عنده وتأثريها عىل عملية العالج

إن كل مسرتشد يجب أن يفرتض بأنه فيه أنا راشدة واملشكلة تكمن يف إدخال هذه األنا إىل جهاز  -5 

 . املسرتشد النفيس

 . أن املسرتشد يجب أن ميارس حالة األنا الطفل وليس أن يتذكر تجاربها -6 
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 . جيدةأنه ليست كل األنا الطفل غري ناضجة ولكنها تشبه الطفل ومتتلك صفات هامة وقدرات -7 

أن الرثثرة واأللعاب ليست عادات واتجاهات وأحداث تحدث بني حني وأخر لكنها تكون معظم  -8 

 . نشاطات الفرد

خصية الفرد إن التدخل العقيل املناسب هو عني النور الذي له معنى ومقبول للمظاهر الثالثة يف ش -9 

 .املسرتشد ألن هذه الحاالت الثالث تسمع ما يقال

عىل املرشد املبتدئ أن يجرب أي رد سلبي تجاه املصطلحات الفنية، ولكن هذا الجزء متوقع يف  -10 

 .تعليم نظام جديد

العيادي الجيد،  ساس العملأًوعىل املرشد أن يكون مراقبا، وذيك، يستعمل جميع حواسه، واملالحظة هي 

 ونغمة صوت املسرتشد حظ الخجل واالرتجاف والتعرق والتوتر واالرتعاش وكذلك وضع الجلسةويال

 ).2002خواجا، (واملفردات التي يستعملها ويجب اعطاء أهمية للمسرتشد 

 

 

 

 



 



 

  
 

 

 

 

 

 الفصل التاسع عرش

  أساليب اإلرشاد الجمعي
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 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

   عامة لإلرشاد الجامعيأهداف 

  أهم األساليب اإلرشادية يف اإلرشاد الجمعي 

  النادي اإلرشادي: أوال 

  السيكودراما: ثانيا 

  لألطفال"اإلرشاد عن طريق اللعب : ثالثا " 
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 الفصل التاسع عرش

 أساليب اإلرشاد الجمعي 

Group Counseling 

 

 

 :املقدمة

كن أن يكون بديال عن اإلرشاد الفردي، فهناك بعض األفراد الذين إن اإلرشاد الجامعي ال مي

يستجيبون بصورة أفضل يف املواقف الجامعية بينام نجد البعض اآلخر يحتاج إىل رعاية فردية خاصة، 

ويعرف اإلرشاد الجمعي حسب . ومنهم من يحتاج إىل النوعني من اإلرشاد ملساعدتهم عىل التوافق السليم

عملية ديناميكية ذات عالقة : اإلرشاد الجامعي بأنه) Berg and Landreth, 1979(الندرث كل من بريق و

شخصية متبادلة بني املشرتكني يف العمل اإلرشادي تكونت نتيجة املشاعر والسلوكيات الصادرة من كل فرد 

 بأنه أسلوب اإلرشاد الجامعي) George and Dustin, 1988(كام عرف كل من جورج وداسنت . يف املجموعة

إرشادي يتم يف أثناءه استخدام تفاعل املجموعة املستفيدة إرشاديا فيه، وذلك لتيسري فهم الذات وحدوث 

 .التغري املأمول يف سلوك كل عضو يف هذه املجموعة

فاإلرشاد الجمعي عملية مهنية، تفاعلية بني املرشد ومجموعة مسرتشدين يعملون عىل التعبري عن 

، أثناء الجلسة اإلرشادية، وميتازون بأنهم يعانون من مشكلة واحدة، ويساهمون كذلك ذاتهم ومشكالتهم

أثناء وجودهم معا لدعم بعضهم البعض أثناء حديثهم عن مشكالتهم، ويتعلمون املهارات االجتامعية 

  واإلصغاء لهم والحديث معهم، ويجلسون معا عدة مرات مع مرشد عادةاآلخرينحول كيفية التعامل مع 

 ويعملون خالل الجلسات عىل إنجاز ،ما يسمى يف اإلرشاد الجمعي بالقائد، ويتفقون عىل أهداف محددة

 .األهداف املتفق عليها، كام يتفقون عىل معايري منذ الجلسة األوىل ويعملون عىل تحمل مسؤولية تنفيذها
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 :أهداف عامة لإلرشاد الجامعي

  .ما الذي يريده فعال من حياتهمساعدة املسرتشد يف اكتشاف ذاته وتحديد  -1 

  .تطوير قبول الفرد لذاته بأن ال يكون مشاعر الحتقار الذات -2 

 .يف التكيف وامتالك فلسفة واضحة يف حياته) األساليب(مساعدة املسرتشد يف تطوير االسرتاتيجية  -3 

  .تطوير قدرة املسرتشد يف حل املشكالت واتخاذ القرارات -4 

باآلخرين ا باملعايري التي تحكم عالقته ً بحيث يصبح أكرث وعيريناآلختطوير حساسية نحو حاجات  -5 

  . يف التفكري والتعامل مع انفعاالته الشديدةاآلخرينوتطوير قدرته عىل فهم طريقة 

أن يصبح الفرد أكرث فاعلية يف املواقف االجتامعية ويتم من خالل برامج التدريب وتوكيد الذات  -6 

  .ومعالجة الخوف االجتامعي

  .عدة املسرتشد يف فحص قيمه وإعادة تقيمها، وهذا يظهر يف برامج التوجيه الرتبوي واملهنيمسا -7 

 .مساعدة املسرتشد يف أن يصبح مسؤوال بشكل أكرب عن سلوكه كفرد وكعضو يف الجامعة -8 

عالقته مع الوالدين (اآلخرينمساعدة املسرتشد يف فهم وتحليل املعايري التي تحكم عالقاته مع  -9 

 .) والرفاق والزمالء واألقاربواملعلمني

مساعدة املسرتشد يف التخلص من دفاعياته يف أن يقلل من استخدام وسائل الدفاع التي تؤثر سلبيا  -10 

 .يف تكيفه

 .التغلب عىل مشاعر الوحدة والتخلص من الشعور بالنقص -11 

 :أهم األساليب اإلرشادية يف اإلرشاد الجمعي

 النادي اإلرشادي: أوال

أسلوب من أساليب اإلرشاد الجامعي القائم عىل النشاط ) الخاص(دي النادي اإلرشا

 يستخدم .أي أن النشاط العميل يحل محل الكالم، العميل والرتويحي والرتفيهي بصفة عامة

 أسلوب النادي اإلرشادي بصفة خاصة مع املسرتشدين الذين يخلطون بني العيادة النفسية أو 
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 غري مريح عند "عيادة"فوقع كلمة ، راض النفسية وال يحبون الرتدد عليهامركز اإلرشاد وبني مستشفى األم

 .هؤالء

اءة ّوينفع هذا األسلوب كذلك مع بعض املسرتشدين الذين يحتاجون إىل تكوين عالقات شخصية بن

 وإىل خربات جامعية ومع الذين يعانون من الرفض والحرمان واإلحباط يف األرسة أو يف املدرسة، مع أقرانهم

 .أو يف املجتمع بصفة عامة

وتسري الجلسات اإلرشادية يف النادي يف جو اجتامعي نفيس ، سالفسون ومن الرواد يف هذا األسلوب

 .مناسب

 فيلم أو وتبدأ عادة بنشاط ريايض مثل ألعاب الكرة أو نشاط فني مثل املوسيقى والغناء أو مشاهدة

تلفة املتنوعة ومامرسة الهوايات مبا يتناسب وتعد غرف خاصة لألنشطة الرتويحية املخ. متثيلية

 ويف نهاية الجلسات يجتمع الجميع لتناول الطعام .واملسرتشدين املنطوين واملنبسطني والعدوانيني

 .ويتناقشون فيام يرون من موضوعات، اًوالرشاب مع

فقد ، كونا ويكون ما يريده املسرتشدين أن يًأما عن دور املرشد فيكون يف معظم االحيان محايد

ويتناول ما قد يظهر خالل النشاط االجتامعي من سلوك منحرف . يشاركهم لعبهم وطعامهم ومناقشاتهم

 .بالتعديل والتصحيح

ففيه يسلك املسرتشد عىل سجيته كام يسلك يف ، وهناك ميزات ينفرد بها أسلوب النادي اإلرشادي

 .تفيد يف التشخيص ويف عملية اإلرشاد، عيحياته اليومية مام يتيح لقطات ذات قيمة من سلوكه االجتام

كذلك فإن وجود إمكانات األلعاب املختلفة تتيح فرصة التنفيس االنفعايل كام يف املالكمة أو 

 .املصارعة يف حالة الرغبة يف تفريغ النزعات العدوانية

اقات وتنمو الصد، وتنمو من خالل النشاط يف النادي االهتاممات ويتحسن التوافق االجتامعي

وهذا كله يؤدي إىل تقليل ، االجتامعية داخل وخارج الجامعة ويتضاءل الخجل واالنطواء واالنسحاب

ويؤدي إىل اختفاء التوتر واملخاوف وزيادة ، وتخفيف السلوك العدواين والتخريبي والهدام يف اطار الجامعة

 .واآلخرينالثقة بالنفس 
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 السيكودراما : ثانيا

أي ( ولقد ولد هذا االصطالح ،الطريقة النشطة للوصول إىل اعامق النفسيعرفها لوتز بأنها 

وباختصار . ومعناها الفعل أو الحركة) (Drama ودراما (Psycho) من كلمتني هام النفس ) السيكودراما

 فالسيكودراما كلمة مركبة تعني .شديد فإن العالج السيكودراما هو شكل حي من اشكل استكشاف النفس

لنفسية وهي تطلق عىل شكل من أشكال اإلرشاد النفيس من خالل التقنيات املرسحية وعىل الدراما ا

وأول من استخدم هذه التسمية هو الطبيب النفيس الروماين . استخدام املرسح كوسيلة تربوية

حيث يتم استخدام التكنيكيات الدرامية والتي يقوم فيها املسرتشد بتمثيل أدوار، قد  Moreno مورينو

علق باملايض أو بالحارض أو مواقف حياتية مستقبلية متوقعة، يف محاولة للحصول عىل فهم أكرث عمًقا تت

 إن السيكودراما تحاول أن متسك باملحفزات والدفاعات التي ميكن .)التنفيس(وتحقيق التفريج ) استبصار(

ا عىل املشاعر الدفينة يف الالوعي ا كام تضع األحالم يدنًمتام. ن نرى من خاللها اآلخر يف الكائن اإلنساينأ

ومن ثم تساعد االفراد . حداثا تنطوي عىل داللة وقيمة يتم متثيلها عىل املرسح، أو يعاد متثيلهاأذلك أن 

ن يدركوا مشاعرهم الدفينة والتعبري عنها بحرية كاملة، وتشجيع القيام مبسالك جديدة أكرث فاعلية أعىل 

(corsini, 1994). 

يف  ودراما بطبيعة تفعيلية هي جوهر ما يعيشه املسرتشد تحقيقا للرغبة يف الواقع الوتتميز السيك

والسيكودراما هي الشكل . كام أنها عن طريق التمثيل تحقق اشباعات بديلة للتوحدات الرنجسية. املتخيل

 Directorواملرشد يؤدي وظيفته كمخرج ) بطل العرض(األسايس للعب الدور، حيث يكون املسرتشد هو 

أما األدوار املساعدة فإنهم . واملرشدون املشاركون أو أعضاء الجامعة يقومون بلعب األدوار األخرى

أو ميثلون مظاهر الحياة الداخلية الخاصة ببطل . يجسدون جزء يتصل بالبطل مثل الحب أو صورة يف حلم

ملمثلة للعالقات بني العرض والنقطة الهامة هنا هي أن يتفاعل املسرتشد مبارشة مع التجسيدات ا

الشخصية الداخلية ويعتقد مورينو يف تفوق القيمة العالجية لتمثيل مشكالت الفرد إذا ما قورنت 

فتكنيكيات مورينو تشجع التفاعل الشخيص واملواجهة والتعبري عن . بالتحدث فقط عن هذه املشكالت

يف سياق السيكودراما مام يتمخض عنه هذه املواجهة تحدث  .املشاعر يف اللحظة الحالية واختبار الواقع

تطويق لنامذج دفاعية مألوفة برصف النظر عام إذا كان هذا الدور الذي يتم متثيله يرتبط بحدث يف 

 .املايض، أو بحدث يتوقع ان يتم حدوثه يف املستقبل
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سهم التي قد تن السيكودراما عبارة عن حوار تلقايئ متصاعد يكشف ويعرف الفرد نفسه بالوقائع إ

 واألعشاب الضارة التي صول الداءأتضع يده عىل ) آفاق(مام عينيه بقع من ضوء أيف تقوية مواقفه ومتد 

منت والتي عليه ان يستأصلها أو يقوم بتعديل متجهاتها، وهذا هو هدف العالج بالسيكودراما وهدف كل 

 .عالج من وجهة نظر التحليل النفيس

الة وذلك عن طريق التعامل مع املايض أو مع ّشطة وفعوتعد السيكودراما طريقة عالج حية ن

 فاملشاعر الشديدة القوة يتم اخراجها عىل نحو ، كام لو كان الرصاع يحدث اآلن،املشكالت املتوقعة

 وقد صممت هذه العملية بحيث تكون خربة انفعالية سليمة وبعد حدوث مستوى كبري من .منوذجي

 فإن كل املشاركني يف ،تلك املشاعر مثل اليأس والحزن واإلثم فمع تحرر ،االستبصار يحدث التفريج

ًيحققون مستوى جديدا من الفهم للموقف املشكل  -مبا يف ذلك جمهور املشاهدين  -السيكودراما 

 ألنه يتم تشجيع الفرد من خاللها عىل ،العالج بالسيكودراما فهناك إذن عملية تفريج متكاملة يف .الرصاعي

 وبهذه الطريقة يجد األشخاص الذين كانوا يرون أنفسهم يف ،اآلخرين قف ومشكالتأن يتوحد مع موا

مواقف سابقة غري قادرين عىل الفرار من العزلة االنفعالية يرون أنفسهم من خالل العالج بالسيكودراما 

 تعلم  ومن ثم يحدث، املشرتكني معهم يف العمل الدرامياآلخرينكجزء من العالقة القامئة مع املمثلني 

 تصبح قوة معدلة للسلوك وذلك حني متثل املواقف اآلخرينن القوة املبالغ فيها مع فعل السلوك أل

 ).1996الشناوي، (املتعددة واملتباينة التي تحيط بالصعوبة 

 : مكونات العالج بالسيكودراما

كن اعتباره إن للعالج السيكو درامي مجموعة من العنارص األساسية واألدوات والتي بدونها ال مي

عالجا سيكودراميا، كام يحتوي عىل عدد من الخطوات املحددة والتي تعطي يف النهاية شكال مميزا لهذا 

 : هذه العنارص أو األدوات بااليت Moreno (1954) النوع من العالج، وقد حدد

 القائد  A director 

 املجموعة  The group 

 املمثلني  A protagonist 

 واألناة املساعدات اإلضافي  Auxiliary egos 

 املرسح  A stage 
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 والتي من وجميع هذه األدوات تقوم عىل الرتابط فيام بينها وترتاكب ككل متكامل للعملية العالجية

 ).Karp, 1998(خاللها ميكن مساعده املجموعة التي يقوم عليها العالج بصورة صحيحة 

 ): املرشد(القائد   1-

ا متمرس، لديه خربه عمليه وعلمية، يساعد عىل اتخاذ القرار، يهتم ًغالبا ما يكون معالج نفسي

 : التي ينطلق منها القائدالنقاط هم أبأفكار أي فرد يبحث عن مساعده وحلول، 

 بناء عالقات متبادلة داخل مناخ املجموعة. 

 ةينظر إىل املجموعة ويتعامل معها ديناميكيا وقياس فاعليه املجموعة عند أول جلس. 

 ملشاعر  ويساعد عىل اختيار املمثلني، ويحث عىل املحافظة عىل بعضهم البعض ومراعاة بعضهميهتم 

 .البعض

 ال يقوم باختيار املوضوعات إطالقا. 

 يقوم بوضع عقد عالجي مع املجموعة للجلسات ويكون قابل للتفاوض. 

 ّيهتم بالعالقة العالجية الفعالة.  

 يقوم بتحضري املكان املناسب.  

 رية التامة للمثلني ألداء أدوارهم دون قيد أو رشطيعطى الح.  

 يهتم ويركز عىل السلوك غري اللفظي.  

 اخيةيهتم بالوقت وسالمة املكان املن.  

  الذاتية للممثلني عىل املشاركةاألنايساعد .  

 يهتم ويركز عىل الرسية التامة.  

 يستخدم األساليب العالجية الحديثة بناء عىل خرباته. 

  أن العملية عالج جمعي وليس فردييركز عىل. 

 عالجية جمعية أو جامعيةة نفسيةيقوم عىل إعداد وتهيئة املمثلني للدخول بالجلسات يف كل جلس .  

 يهتم بتنظيم األدوار من خالل التفاعل وتقبل األدوار بني املجموعة.  

 ةيسمح ويساعد املمثلني عىل استحضار التجارب الشخصية بطريقه تنفيسي.  
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 ا من خالل املشاركات املتشابهة والخربات بني األفراد املشرتكة ًم بحامية املجموعة واألفراد جميعيهت

 .وجدانيا ويهتم بعدم املقاطعة

 يشارك املجموعة بخرباته وتاريخ حياته.  

 : املجموعة  2-

 سيكودراما، هناك خالف كبري لدى املختصني يف حجم املجموعة التي ينتمي إليها اإلفراد يف العالج بال

 ولكن كلام قل العد كلام أمكن 25 أو 5 قد يكون 15 إىل 10ولكن يف الغالب يكون حجم املجموعة من 

 .املشاركة الوجدانية والعملية أكرث

 عىل أداء املمثلني فإذا كان األداء عن إدمان الكحول كان ًتعتمد إدارة الجلسة بالنسبة للمجموعة بناء 

ضد األرسة،  (اآلخريند له الحق باملشاركة وإظهار عواطفه وانفعاالته مع رسيا وهكذا، كل فرأاألداء 

 ).الخ..األصدقاء، املدير 

  عالجيةجلسةيحرص عىل استخدام دور واحد يف كل  

 : املمثلني 3- 

ا، حيث ينظر إىل األدوار لكل واحد ًإن دور املمثلني يشبه متاما دور التمثيل عىل خشبة املرسح تقريب

حل  و بأدوارهماآلخريننفراد، فاملمثلني يف العالج الجمعي هم األصوات التي تعلو أثناء قيام منهم عىل ا

ومعظم . تاريخيه، االستمرار حول النفس والذاتمشكالت، تقمص شخصيات، أداء ادوار، انتقال إىل حقبات 

السابقة، وغالبا ما يراعى  من األيتام والتعامل مع خرباتهم املمثلني يف مجال األيتام ميكن اختيار مجموعات

الفروقات يف السن والخربة الحياتية للممثلني وقدرة األيتام عىل التصور العقالين واملنطقي يف إطار وحدود 

رس هؤالء األيتام أو يكونوا األشخاص املحيطني أ كام إن املمثلني قد يكونوا .حل املشكلة التي يعانون منها

 .لعالجيةبهم والذين يدخلون ضمن العملية ا

 املساعدات اإلضافية 4- 

أي شخص يف املجموعة ميكن له إن يظهر ادوار أو يلعب ادوار دقيقه ألي فرد مـن أفـراد 

هـذه . املجموعة ال يستطيع اآلخرون القيام بها، ويكون هذا الدور عاكس لحيـاة الفـرد طبيعيـا

ـية  ـص شخـص ـل تقـم ـة مـث ـون خارجـي ـادة تـك ـأاألدوار ـع ـراد األرسة أو اـل ـد أـف ـل، ـح  زمالء بالعـم
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ما الجانب السيئ أو الحسن بصوره أ ،حد أقطاب الذاتأن يكون داخليا مثل متثيل أوهذا الدور ميكن 

 .حركيه أو صوتيه

 :املرسح  5-

يتمثل باملكان املناسب للقيام بالعملية العالجية عىل ضوء أداء األدوار، وغالبا يشرتط باملرسح أو 

للعالج بالسيكودراما توفر جميع الظروف ورشوط العمل والسالمة الشخصية مكان انعقاد األداء التمثييل 

فمثال يف مجال رعاية األيتام ينصح بإيجاد مكان مناسب ويتوفر فيه أساليب . للمعالج والفريق األدايئ

 ).1992الشناوي، (السالمة واإلضاءة والتكييف مام يشعر فريق العمل بالراحة واالطمئنان 

 : لسيكودراميخطوات العالج ا

 ظاهرة نفسية ويهدف إىل اعداد املجموعة العالجية من الناحية البدنية، "ويعرف بأنه : التسخني

 ويعرف مورينو التلقائية بأنها "جل الوصول إىل الجو العام الذي يجلب التلقائيةأالنفسية من 

ن التلقائية هي أاستجابة جديدة ملوقف قديم أو استجابة مناسبة ملوقف جديد ويتضح مام سبق "

 .)فعل الجديد املناسب(عبارة عن 

 وهو الخطوة الثانية التي تعقب التسخني، وتبدأ بالحديث مع البطل الستكشاف األوجه : الحدث

 .املختلفة للمشكلة

 فالبطل يكون )الحدث(وهي املرحلة األخرية من األداء السيكودرامي وتأيت بعد مرحلة التسخني : التكامل 

ة اتزانه النفيس من خالل تنمية االحساس بقدرته عىل السيطرة عىل مشكلته من خالل منو ًجاهزا إلعاد

 . الة نحو املواقف الضاغطة أو املثرية يف مشكلة البطلّاستجابات سلوكية فع

تغذية راجعة من املجموعة عن سلوك البطل ) بيوفيد باك(ان يقوم بعمل ) املرشد(وميكن للمخرج 

كن سؤال البطل عن شعوره حول استجاباته وعن كيفية أدائه الستجابات اخرى ومي ...اتجاه مشكلته

ن أ) املرشد(  عن مالحظاتهم ومقرتحاتهم وميكن للمخرجًأيضابطريقة مختلفة، وميكن سؤال املجموعة 

 : يدعو إىل متثيل املقرتحات عىل املرسح، ويكون ذلك من خالل

 استخدام الدور العكوس. 
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 أسلوب املرآة.  

 :  أن هناك ثالث مراحل للعملية السيكودرامية وهيكام

  التسخني(مرحلة التهيؤ( 

 مرحلة التمثيل. 

 مرحلة املناقشة. 

وقد أكد مورينو عىل أهمية مرحلة التهيؤ وذلك لكونها تجعل من املشاركني يف العملية 

هد للجلسات أنها نها مرحلة تنسيق كل أداء يف عملية متإ ،ن يكونوا مستعدين للتجربةأالسيكودرامية 

 كأن تبدأ مجموعة العالج يف النقاش ؛ وتتم التهيئة بأساليب متعددة.استعداد وتجهيز للمراحل التالية

 كام ،حول موضوع معني مام يجذب افراد الجامعة وتكون مثار اهتاممهم ومن ثم يتفاعلون فيام بينهم

  .ح والضحكميكن أن تتم التهيئة عن طريق إطالق النكات والدعابة واملزا

نواع الجامعات العالجية ميكنها االستفادة من جلسة ترفيه كجلسة تهيئة حيث ميكن أإن كل 

ن يشعر فيها بأنه يشرتك بصفة غري شخصية عالوة عىل ما يسود فيها من جو املرح، ومع التهيئة أللشخص 

الداء والتجسيد عىل ن يدمج اأخاللها التي تقام عىل نحو جوهري وأسايس كقنوات للتواصل ميكن من 

 يف العمليات املفيدة الخاصة بالتفريج االنفعايل خشبة املرسح وكذلك املشاعر السائدة بني افراد الجامعة

ومنو االستبصار وإعادة التعلم، وبالتناوب تستفيد الجامعة ككيان واحد من عملية األداء والتجسيد عن 

وقائد املجموعة يلعب الدور الرئييس من اجل تأسيس . ةطريق التفريج ومن خالل اتساع املجاالت اإلدراكي

 ويف هذه املرحلة ،والدافعية املطلوبة للتعامل مع املوضوعات الحية يف أسلوب شخيصحالة االستعداد 

 .Corsini) 1994( التهيؤ يستشعر االعضاء ان بيئة العمل آمنة ويسودها مناخ من الثقة واالطمئنان مرحلة

يل فيتم تجسيد موقف من املايض أو الحارض أو حدث يتوقع حدوثه مستقبًال أما يف مرحلة التمث

ن يستكشف منطقة جديدة للحصول عىل أ) املسرتشد(ويستخدم املرشد تكنيكات درامية ليتسنى للبطل 

ًفهم جيد ودومنا ارتباك، وعندما يكون تجسيد الدور متاما وعندما يتاح للفرد خربة تفريجية واستبصار فإن 

  .وك املختل يتم اخامدهالسل
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 كام أنه ،ن يعرب عنه كل فرد عىل حدةأإن الفعل التجسيد أو التمثيل هو السلوك الشخيص ملا يريد 

ِ فتكون نفيا فعاآلخريندوار أدوار متعددة متباينة تتداخل فيها أن املسرتشد من الدخول يف ّميك  ،ىل للواقعً

األمثل وبخاصة مع دفء العالقة التي يبتعثها ًمكن بلوغا إىل بطال الواقع املنحرف وتجاوزه للمإمام يعني 

وات املساعدة وما يتضمنه املوقف بكله من توزيع د واأل والتي يشارك فيها املرشد،التبادل الحي لألدوار

 الجامعة السيكودرامية تتيح هذه ها هي ،حتمي للعالقة الطرحية مع مسرتشد ثنايئ املشاعر والوجدانات

ًا سويا مفقودا بقدر ما يتيح طرح فرد لفرد ًوجدانيا ًله رباط ًتيسريا للعالقة الطرحية ) مسرتشد ملسرتشد(ً

 بل هو ،ما فحسب أو أبا فحسبأ فاملرشد ليس ،قامة عالقة جديدة تعني املسرتشد يف فهم صلته برغبتهإو

 .شباع مطمنئ بال عقابإني وسند متعدد األوجه ومدد نرجيس وِعُم

عطاء معنى متكامًال إوالتي تهدف إىل ) املشاركة(ة الثالثة وهي مرحلة املناقشة ثم تأيت املرحل

عطاء مالحظاتهم الشخصية عن كيفية ارتباط إًللخربة التي يتم متثيلها وغالبا ما يطلب من املشاركني 

 .طبيعة السيكودراما بهم

) املرشد(املعرفة ة عىل شكال العالج الجامعي تسهم يف تدعيم عالقة قادرأالسيكودراما كشكل من 

 وألن ، له مميزات عديدةن نشاط املرشد يف السيكودراماإ، و)املسرتشد( مبا يجب أن يعرفه املمثل ،بجاهل

 وكذلك ،فراد الجامعةأالشخصية يف ظل االداء السيكودرامي يتم التعبري عنها يف حدود التفاعل املتبادل بني 

ن يكون النشاط أ يصبح من الواضح فإنههذا األسلوب ًنظرا لطبيعة املوقف النوعي للمعالجة ب

ن هذا النشاط يشجع عىل حدوث املواجهة وذلك أًالسيكودرامي دافعا للعملية العالجية إىل األمام حيث 

ألن املسرتشد يرى ويعي سلوكه حني يحدث وعي، ويرى الهدف من حدوث سلوكه عىل هذا النحو 

 .بالذات

رشاد املسرتشد من خالل اكتشاف املجاالت واملساحات ذات إجيه واوعن طريق نشاط املرشد يتم تو

 الذين قد تتضمن ،صالح وتجديد عالقاته مع الناسإ ليك يعيد ،املعنى يف الحارض ويف املايض ويف املستقبل

 أو قد يرتبط هؤالء باملشكالت التي يعاين منها ،هذه العالقات معهم يف بعض األحيان املعاملة وجها لوجه

ًإىل تعبري املسرتشد عن مشاعره تعبريا حرا إىل ابعد حد وخالل مرحلة ) املرشد(دي تلقائية املخرج وتؤ ً

 ).1987الحنفي، (التمثيل 
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 :التكنيكيات السيكودرامية

يعتمد املرشد عىل العديد من التكتيكات السيكودرامية يف العملية العالجية والتي تساعد يف تسهيل 

. العديد من هذه االسرتاتيجياتأو املجموعة الواحدة، وقد استخدم السيكودراميني التفاعل بني األفراد 

 :  يف الدراما حيث تتمثل بااليتاالسرتاتيجيات واألساليب املستخدمةهذه وميكن أن تتنوع 

 : Role – playing  اسرتاتيجية لعب األدوار1- 

علم من الطالب القيام بدور تعد اسرتاتيجية لعب الدور نشاط تعليمي تربوي يطلب فيه امل

شخصية غري شخصيته الحقيقة وتقوم هذه الطريقة عىل إرشاك املشاركني يف موقف ينطوي عىل مشكلة 

محورها ، والدراسة والبحثحقيقة والرغبة يف التوصل إىل حل لها مام يدفع املتعلم إىل التفكري والتأمل 

نصار ( عن حل للمشكلة املطروحة علم بالبحثالطالب نفسه بأسلوب تشاريك يقوم فيه الطالب وامل

 ) 2000 ،وصوالحة

 Instructional عىل األلعاب التعليمية Role – playing methodحيث تشمل طريقة لعب الدور 

Games واملحاكاة Simulation والتمثيل االجتامعي Sociodrama وهذا األسلوب ينسجم مع مبدأ التعلم عن 

 ) 2008 ،أبو مغيل وهيالت (Learning by Doingارشة طريق العمل والخربة املب

 :Mirror Strategy   اسرتاتيجية املرآة2-

وبالفعل يتم ًيستخدم هذا األسلوب حينام يكون املسرتشد عاجزا عن التعبري عن نفسه بالكالم و

أو الطفل ويبقي املسرتشد  ،وضع ذات مساعدة أو أنا مساعدة يف جزء من سلوك املسرتشد يف موقف درامي

 يف متثيل دور املسرتشد بكل أبعاده  املساعدةاألنااملضطرب وسط باقي املشاهدين من األعضاء وتستمر 

  ،العزازي(ومشكالته حتى املرشد يناديها باسم الشخصية املنتحلة وهنا ترى الشخصية نفسها بعني رأسها 

1990.( 

  Empty chair strategy اسرتاتيجية املقعد الخايل3- 

وال شك ، الدرامي بدل شخص من شخص ما يف الحدث) مقعد(ث يقوم هذا األسلوب من خالل إحالل حي

 .) 2003،غانم( أن هذه الفنية تتيح للبطل الحرية يف التعبري والرصاخ والغضب
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  Improvisation Strategy اسرتاتيجية االرتجال 4-

 وعىل أغلب األحيان يكون موقًفا تعد وسيلة درامية يتم من خاللها وضع الطفل يف موقف معني

وهذه االسرتاتيجية تدعم ، ويطلب منه الترصف ووضع الحلول املناسبة لهذا املوقف بشكل متثييل، ًمتوترا

 ويتم هذا النشاط التعليمي االرتجايل تحت إرشاف املعلم والذي يخطط ،التلقائية واملبادأة عند الطفل

، ويقوم بها الطلبة، وأصوات غري وخطط لها مسبًقاأفعال وحركات لهذا النشاط ويضع أهدافه ويتم بصورة 

 أن املعلم إذا إال حالة ما تخدم املوقف التعليمي املقدم للطلبة ليمثل، أي إنها فعل عفوي يقوم به الطالب

لطلبة  يبنيه باالتفاق مع افإنه،  وهذا ما يناسب املوقف التعليميً منظامفعالًما أراد أن يجعل هذا االرتجال 

 عىل الفعل الدرامي واالرتجال ذو فائدة كبرية يف تنمية مواهب الطلبة وقوة ذاكرتهم مسبقا قبل الدخول

 ) 2000، نصار وصوالحة(وتنمية مخيلتهم العفوية بالتعبري 

   Sound strategy and diction اسرتاتيجية الصوت واإللقاء5- 

ألناشيد واملحفوظات والتي تعتمد عىل الجهاز حيث تستخدم من قبل املعلم عند تدريس الطلبة ا

ولعل النشيد الذي هو قطع شعرية ، وقدرته عىل توصيل الكلامت إىل املتلقي بشكل سليم، الصويت للطالب

 ).2008، أبو مغيل وهيالت(سهلة ذات نغامت خاصة تصلح لإللقاء الجمعي والفردي 

 Story Telling Strategyاسرتاتيجية رواية القصة ومتثيلها 6- 

حيث أن رواية القصة ومتثيلها ميكن لها أن تخدم املوقف التعليمي بشكل جيد وهي من أكرث 

وذلك إن القصة إذا ما أحسن املعلم توظيفها يف املوقف ، وأشدها جاذبية لألطفال، األلوان األدبية انتشارا

، القصص التي تقدم للطلبة وتتعدد كذلك أنواع،  يقوم بتحقيق أغراض تربوية متعددةفإنه، التعليمي

فهي تساهم يف بناء ، عن ظواهر علميةوالعلمية التي تتحدث ، فهناك القصص الخيالية والرمزية والواقعية

شخصية الطفل وتجذب انتباهه وتحرك مشاعره وتوفر فرص كثرية لتنمية مهارات اللغة وفنونها لدى 

لبرصية لدى الطلبة وتعمل عىل تنمية مهارات والقصة تعمل عىل تنمية الخيال والتمثيليات ا، الطفل

وتعمل عىل ، إعادة رواية القصة واملشاركة يف النقاش حول أحداثها وشخوصهاالحديث عند تشجيعهم عىل 

أبو مغيل (القراءة واالستامع والكتابة عندما يشجع الطلبة عىل كتابة قصصهم الخاصة  تنمية مهارات

 ). 2008 ،وهيالت
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  Pantomime Strategy لتمثيل اإلميايئ الصامتاسرتاتيجية ا7- 

وحركات يقصد مبصطلح التمثيل الصامت الفعل بال كالم مبا فيه من تعبريات الوجه واإلمياءات 

 الشخصية واملوقف لقول يشء بعنارص، والحركات التي يالحظها املمثل يف الحياة، اليدين وأوضاع الجسم

ويعتمد هذا العمل عىل ، وميكن للمعلم توظيفه يف املوقف التعليميوهو أحد أنواع متثيل الدور ، واملكان

تأدية حركات تفوق معنى الكلمة وليس فقط مطابقة ، التذكر، اإليهام، عدة عوامل وهي مرونة الجسم

 ).2000، نصار وصوالحة(العمل للكلمة 

  Sumbdic realization Strategy  اسرتاتيجية اإلدراك الرمزي8- 

الل التعبري بصورة رمزية مثًال عندما يخىش الطفل التعبري عن مشكلة أو موقف معني هو يتم من خ

حدث بينه وبني األب مثًال فيتم التعبري بالرمز كمثال األسد أو الحيوانات املفرتسة للتعبري عن السلطة 

يال الطفل أو صغار األرانب للتعبري عن األبناء حيث يستمع املرشد لقصة نسيج تتألف من خ، الوالدية

 ). 1990، العزازي(باستخدام هذه الرموز 

  Teacher In Role Strategy اسرتاتيجية املعلم يف دور 9- 

حيث يؤدي املعلم دوره يف هذه االسرتاتيجية كوسيط يف املوقف التعليمي مام يسهل االنخراط يف 

من خالل االختبارات التي ، الصفيةويعطي فرصة للطلبة إلجراء تغيريات يف اإلدارة ، الدور والعمل الدرامي

 ).2008، أبو مغيل وهيالت(والنابعة من مصدر القوة التي ميتلكونها وسمحت لهم مبامرستها ، يختارونها

 Soliloquy Strategy اسرتاتيجية مناجاة النفس10- 

 هنا بني الشخص ونفسه عام بداخله من مشاعر وأفكار ويكون دور املرشد) منولوج(فيه يتم 

الحيس للمريض اعدته عىل إخراج ذلك يف صورة لفظية وهو أسلوب مفيد يف إبراز املسافة بني اإلدراك مس

 يف الحياة ليسد الثغرة بينهام واألحداث الفعلية يف العالقات بني األشخاص وهو يسمح للمريض ورشيكه

 ) 1999، غريب(

 Strategy of self-presentation اسرتاتيجية تقديم الذات11- 

الخ فمثًال يقوم .... يث يقوم املسرتشد أو بطل املرسحية بتقديم نفسه وأرسته وأخوتهح

 وذلك، ويقوم بتوضيح استجاباته) سناء( بلعب دور أخته) عامر( املسرتشد أو بطل املرسحية
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وإدراك ، ألخته) عامر(فإن هذا العرض يعطي املرشد وأفراد املجموعة صورة واضحة حول كيفية إدراك 

  ).2003، السفاسفة(ته له أخ

 )(Strategy of self-realization: اسرتاتيجية إدراك الذات12- 

 باقي أعضاء هنا تقوم الشخصية املحورية يف هذا األسلوب بتمثيل مواقف معينة من حياتها مبساعدة

ن باقي األعضاء  مثًال ثم سقط هذا البناء املضطرب فيكو"هيتلر"وفيها يعتقد املسرتشد أنه كان ، املجموعة

مبثابة قابالت يساعدون الشخصية املحورية يف املوقف الدرامي وحني يكتمل الطفل املضطرب يساعدون 

 ).1999، غريب(يف والدة النمط السوي من الشخصية 

 )(Double Strategy: اسرتاتيجية البديل13- 

، فيها عىل مستوى الذاتحيث يستخدم هذا األسلوب عند تغلغل النزعات واالضطرابات التي يعاين 

فيتم وضع ذات مساعدة بجانب الطفل املضطرب تتفاعل معه كام لو أنها الذات املسرتشدة بعينها وتقوم 

أو حتى التحدث بدًال منه وعىل املستوى املادي فهي تجعل منه اثنني وتساعده يف الوصول ، بالتمثيل معه

 ).1999، غريب(للحل 

 Double Strategy  اسرتاتيجية انعكاس البديل14- 

مثًال ، فيه يتم عملية قلب األدوار بني األشخاص الذين يعانون من التشوش يف إدراك الشخص اآلخر

وبهذا يتم التفاعل بينهام ويتم ، الخ.... عندما تضطرب العالقة بني الطفل وأبيه أو بني الطالب ومعلمه

، شحاتة(املدرسة لجعلهم اجتامعيني تصحيح شكل العالقة وهو يستخدم مع األطفال يف سن ما قبل 

1999.( 

  Mantle of Expert Strategy اسرتاتيجية دور الخبري  15- 

تعد هذه االسرتاتيجية شكًال من أشكال اسرتاتيجية لعب األدوار وفيها يعطى الطالب دور املختص أو الخبري يف 

وإعطاء الطلبة ، لطلبة دور الخبري يف مجال معنيويتم بناء هذا النشاط عن طريق إسناد املعلم ألحد ا، موضوع معني

يطلبون إيضاحات من الخبري ، يكونوا صحفيني أو طلبة يف رحلة علمية ضمن نشاط لعب أدوار متعددة كأن اآلخرين

 ، والذي يكون املعلم قد بينه للطلبة قبل البدء والدخول يف النشاط، املحدد يف املوقف الدرامي املختص حول املوضوع
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ه االسرتاتيجية من اسرتاتيجيات الدراما عدة مجاالت تعليمية وهي تطوير اللغة كتابة وتعبريا تحمل ولهذ

 )2000، نصار وصوالحة(وتويل السلطة وكيفية املفاوضة ومهارات البحث ، املسؤولية

 اسرتاتيجية اإليقاع والحركة االبداعية16- 

Rhythm and Creative Movement Strategy  

،  هذه االسرتاتيجية استخدام املمثل الحركة املنتظمة املبدعة املناسبة للموقف الدراميكام وتعني

وأطفال املرحلة الدنيا لديهم طاقة زائدة كام مر يف نظريات اللعب من هنا ميكن للمعلم أن يستخدم 

الدرامية عادة ال الدراما التعليمية يف املوقف التعليمي للمساعدة عىل تفريغ الطاقة الزائدة ألن املواقف 

يستخدم املعلم هذه االسرتاتيجية بشكل منظم وموجه ومقصود وأن يكون لديه فهم ، تخلو من الحركة

فهي عنرص مهم يف مختلف االسرتاتيجيات الدرامية املستخدمة يف عملية ، واسع لطبيعة الحركة وقواعدها

الة من االنسجام والتوافق بني عنارص ألنها تجسيد ملشاعر الطفل وأحاسيسه واإليقاع يخلق ح، التعليم

 ).2000، نصار وصوالحة(الفعل الدرامي 

 Problem solving strategy  اسرتاتيجية حل املشكلة17- 

، ًتعد مزيجا أو ائتالف من عدة فنيات تستخدم يف العالج الدرامي والعالج الجامعي عىل حد سواء

يف أن يقوم كل فرد من أفراد املجموعة بعرض أهم وتتلخص ، املناجاة، املونولوج، مثل تقويم النفس

، غريب(املشكالت التي تؤرقه عىل أن يقوم بقية أفراد املجموعة بإيجاد الحلول املناسبة لتلك املشكلة 

1999.( 

  Framing and Fixed Photographs اسرتاتيجية التأطري والصور الثابتة18-

بطريقة   يستخدمها يف بناء محتوى املوقف التعليميتعني هذه االسرتاتيجية التي ميكن للمعلم أن

ً وغالبا ما تكون هذه قراءة والتقاط وتحليل الرموز واإلشارات التي يحتوي اإلطار أو الصورة الفنية، محكمة

اإلطارات ذات هدف تعليمي تربوي واضح والصور الفوتوغرافية تستخدم كوسيلة تعليمية يعرضها املعلم 

التي هي مستمدة من ، مناقشتها معهم عن طريق الحوار واملناقشة وطرح األسئلةوتتم ، أمام الطلبة

 ).2008، أبو مغيل وهيالت(الصور الفوتوغرافية املعروضة 
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 Doubling Strategy اسرتاتيجية االزدواجي19- 

 فيتكلم مع ،بنفس دور الشخصية الرئيسة) املرشد/ املريب (يتم هذا األسلوب بأن يقوم شخص آخر 

 ). 2010، نجله(حالة كام لو كان الشخص يحادث نفسه ويستعرض مختلف البدائل بينه وبني نفسه ال

   Dream work Strategy  اسرتاتيجية عمل األحالم20- 

حيث يقوم ذلك البطل وهو ، ًوهنا يطلب من بطل املرسحية أحيانا إعادة األحالم التي رآها

ولكن بأسلوب هنا واآلن ومن ثم يرتك الوضع وميثل األحالم ، حالماملسرتشد بأخذ وضع النائم ويعيد بناء األ

وأثناء هذه العملية يكون بإمكان ، وتستخدم الذات املساعدة يف متثيل أدوار الحلم، وليس بصيغة املايض

محددة من شخصيته وذاته عن طريق القيام البطل تغري العنارص يف حلمه مام يجعل لديه تبرصات بأمناط 

  ).2003، السفاسفة(ارص جديدة يف حلمه بتمثيل عن

 Treatment at distance Strategy  اسرتاتيجية اإلرشاد عند بعد21- 

ويتم يف هذه الحالة عالج الطفل وهو غائب دون علمه عن طريق أنا مساعدة متصلة بالطفل 

 املحيطني بالطفل تقوم بتمثيل املواقف املضطربة أمام املرشد باالشرتاك مع بعض األشخاص، بشكل دائم

 ).1990، العزازي( املساعدة األناًوغالبا ما تتبع هذه الطريقة مع األطفال وتقوم األم أو األب بدور 

   Dialog strategy  اسرتاتيجية الديلوج22- 

يأخذ هذا األسلوب شكل سؤال وهو حوار بني اثنني كام يف الحديث التلفزيوين وقد يأخذ شكل 

وهذا األسلوب يتيح للمسرتشد الكشف عن رصاعاته ، )املعلم البائع، األب، األم(الحوارتفاعل درامي كام يف 

الداخلية واإلفصاح هن مشكالته أو رغباته من خالل الحديث مع شخص آخر خاصة إذا نجح املرشد يف 

 ).1999، غريب(توجيه الحوار لصالح األهداف العالجية 

 Substitution Strategy اسرتاتيجية التعويض 23- 

وفيه يقوم شخصان أو أكرث بالسلوك بطرق مختلفة مع الشخص ) (Speroff وقد ابتكره سبريوف

 ).2010، نجله(الواحد 
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 اسرتاتيجية النمذجة السلوكية للدور24- 

Behavioral modeling strategy for the role 

وهي النظرية ، جتامعييف التعلم اال) Bandura(حيث يقوم هذا األسلوب عىل أساس نظرية باندورا 

وقد حصلت هذه ، التي تؤكد عىل استخدام املالحظة والنمذجة والتدعيم بوضعها خطوات لتعديل السلوك

الطريقة عىل قدر كبري من االهتامم والتطبيق فهي تتكون من تعلم السلوك مبالحظة منوذج يستخدم هذا 

ناميئ ثم التدريب عىل هذا عن طريق لعب األسلوب سواء مبساعدة املرشد املساعد أو مبساعدة فيلم سي

 ).1999، شحاتة (اآلخرينالدور وتلقي تدعيم اجتامعي من املرشد من أعضاء الجامعة 

 The magic shop strategy  اسرتاتيجية الدكان السحري25- 

أو ، كام يستخدم هذا األسلوب يف الغالب مع األشخاص الذين ال يكون لديهم وضوح يف تقييم األمور

، السفاسفة(الذين لديهم شكوك حول أهدافهم أو الذين يواجهون صعوبة يف اختيار األولويات يف قيمهم 

2003.( 

 Future projection strategy   اسرتاتيجية عرض املستقبل26-

يعرض أبطال املرسحية النفسية رغباتهم املستقبلية واملستقبل الذي يخافونه أو املستقبل الذي 

،  الدكان السحري فإن هذا األسلوب ميكن أن يزود األبطال بالتبصري بأهدافهم وأولوياتهمكام يف، يأملونه

وميكنهم من معرفة التغريات املطلوبة يف أنفسهم ، ويزودهم ببعض الدالالت للمستقبل الذي يتوقعونه

 ).2003، السفاسفة(من أجل الحصول عىل ما يريدون 

  العملاسرتاتيجية متثيل األدوار يف موقع27- 

 On the spot role playing strategy 

أي أن الالعب يقوم بدور غري دوره الحقيقي ليفهم مشكالت من ، ويسمى لعب األدوار الحقيقي

 ).2010،نجله(يقوم فعًال بالدور يف الواقع 
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 :تطبيقات للسيكودراما لعالج بعض االضطرابات النفسية

 : لخجلا

ا، ويجعله غري قادر عىل اتخاذ القرارات وغري قادر عىل قبول ًددإن الخجل املريض يجعل الفرد مرت

إن السيكودراما .  ويوقف تطور حياة الفرد االجتامعية والوظيفية يف كثري من الحاالتاآلخرينالحب من 

 ويجعل ذلك الخجل ويجعل ذلك الرس ،تقوم بكرس الحاجز الذي يحبس خلفه الرس وراء ذلك الخجل

 وعندئذ فإن مشاعر الخجل الدفينة يف الالشعور تقوم ببذل ،شاركني يف السيكودرامامكشوفا لآلخرين امل

 وعندئذ فإن هناك مجهود يبذل ،مجهود كبري عىل العقل حتى تتحرر وتصبح شعوريا يف العقل الواعي

 ,Moreno) .ً لتخفيف مشاعر الخجل بواسطة التعبري عنها سلوكيا لتحريرهااآلخرينبواسطة النفس أو 

1954)  

 : عدم القدرة والصعوبة عىل توضيح االحتياجات الالزمة للفرد 

إن االحتياجات الالزمة للفرد والتي مل تكن تلبى بصفة مستمرة أثناء الطفولة فإن ذلك الفرد يشعر 

 لها، ًجدابالخوف عند طلب هذه االحتياجات أو يشعر بأنه غري قادر عىل طلبها أو وجود رغبة ضعيفة 

وأثناء عملية السيكودراما فإن التفاعل . ملرحلة األولية لخربة اليتم عند األطفال أو املراهقنيوخصوصا يف ا

مبجرد أن تصبح هذه . الجامعي يحرك املشاعر الخاصة باالحتياجات الالزم ألنه يوجد الجو األرسي األصيل

 .ًاملشاعر يف الوعي فإن الفرد يتفهمها ويعمل معها ويقل الخوف تدريجيا معها

 ): فقدان الحس العاطفي(الحذر العاطفي  

 يتعلم كيف يخدر مشاعره وأحاسيسه فإنهإن الطفل الذي ينشأ يف جو أرسي ملئ باملواقف املؤملة 

ومع .  إىل تخدير وتعطيل مشاعر أخرىًأيضاولكنه يف الواقع يؤدي . تجاه هذه املواقف حتى ال يشعر بها

واستجابة مشاعره وعاطفته لهذه واصل بني الظروف املحيطة به تكرار ذلك فإن الفرد يؤدي إىل منع الت

 يف أول ، يحدث تحرير لهذه املشاعر املجمدةوأثناء السيكودراما. وذلك يؤدي إىل حدوث العزلة. الظروف

حيث إن هذه . األمر يشعر الفرد بالخوف والقلق وعدم الرتكيز ولكن يف النهاية يستعيد هذه املشاعر

ُ تخزينها يف الذاكرة يف الالواعي تستعاد مرة أخرى من خالل تشجيع الفرد للتواصل مع املشاعر التي تم

 . وتكون روابط وجدانيةاآلخرين
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 : الشعور بالوحدة عند األيتام

غالبا ما يكون لدى األيتام أو األطفال الذين عرضوا لخربات مؤمله خالل فرتات تاريخية يف حياتهم 

دم تقبل الحارض وهروب متكرر إىل عامل الخيال وعدم قدرة عىل حل شعورا بالوحدة واالنعزال وع

لذا كان استخدام أسلوب السيكودراما كأداة عالجية يقوم بها مختص له دور بارز يف . مشكالتهم اليومية

 وذلك ألنه ينقل الطفل اليتيم إىل عامل يريده هو حقا أن يكون ،خفض الشعور بالتوتر والوحدة لدى األيتام

 وذلك بطريقة تكتيكية وإرشادية ويجعله يتعامل مع مشاعره وتطلعاته النفسية واالجتامعية بطريقة ،فيه

 .مقننه

 : املخاوف االجتامعية 

تظهر مجموعة من أعراض املخاوف لدى األيتام خالل مراحل حياتهم املختلفة وهذه املخاوف 

اإلخوان أو األخوات، حد أدان األم أو تتمثل يف الخوف من املستقبل والخوف االجتامعي والخوف من فق

 النفسية املتقدمة مثل ظهور عالمات وهذه املخاوف قد تسبب يف مراحل متقدمة ظهور بعض االضطرابات

االكتئاب املزمن أو نوبات الهلع املتكررة أو تؤدي إىل ظهور بعض اضطرابات الشخصية والتي تؤثر عىل 

وقد ركز املهتمني . وره بعدم التقبل واالندماج والتفاعل االجتامعيوشع اآلخرينعالقة اليتيم مع نفسية ومع 

 عىل استخدام هذا األسلوب العالجي كحامية للفرد قبل حدوث األزمات أو قبيل بالعالج بالسيكودراما

 .حدوث أي من االضطرابات النفسية واالجتامعية

 : التأخر الدرايس

عالمات تأخر درايس وتأخر تعليمي لدى بعض الفئات يعاين الكثري من القامئني بالرتبية من وجود 

االجتامعية ولعل األيتام من الفئات االجتامعية والتي تعاين يف منطقة الخليج العريب إىل وجود تدهور يف 

 وذلك راجعا إىل تركيبة املجتمع واألنساق العاطفية ،حد األبوين عند األفرادأالتقدم الدرايس نتيجة فقدان 

لذا من املمكن االستفادة من استخدام العالج بالسيكودراما لعالج حاالت . تي تحيط باألرسةوالبنائية ال

التأخر الدرايس والتقدم العلمي ومشكالت املدرسة لدى األيتام عن طريق تطبيق اسرتاتيجية العالج 

 ).1992 الشناوي،(بالسيكودراما 
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 : " لألطفال"اإلرشاد عن طريق اللعب : ثالثا

 االبتدائية، حيث ا األسلوب مع األطفال وخاصة طالب وطالبات الصفوف الدنيا يف املرحلةيستخدم هذ

إن الطفل يف هذه املرحلة غري قادر عىل التعبري عن ذاته، لذا ينبغي التعامل مع األطفال وفًقا ملرحلة النمو 

 . التي ميرون بها

 السلوكية، عالج اضطراباتهم وهذه الطريقة تفيد يف تعلم األطفال ويف تشخيص مشكالتهم ويف

 واللعب التي متثل ينبغي تخصيص غرفة أو حجرة خاصة بلعب األطفال يف املدرسة تتوفر فيها الدمىو

الحيوانات والطيور واملواصالت وطني الصلصال والهواتف واألفالم واأللوان وورق الرسم وتزود بالكرايس 

 وميكن دراسة ، ليستفيد منها املرشد يف رعاية سلوك الطفل إذا أمكن توفري ذلك،واملناظر املناسبة لألطفال

 : ذلك السلوك عىل النحو التايل

 مالحظة الطفل أثناء اللعب بهدف تشخيص مشكالته ومالحظة سلوكه . 

 ومشكالته  فهي تعرب عن رصاعاته،ًإسقاط الطفل املضطرب نفسيا عىل الدمى واللعب التي يلعب بها 

 . عاالته املشحونة أثناء لعبهوحاجاته غري املشبعة وانف

 من خالل اللعب استكشاف دالئل التفوق واالبتكار أو الحالة االنفعالية أو السلوك العدواين أو االضطراب 

 .الجامعي

 إشباع حاجات الطفل مثل حاجته إىل اللعب ذاته وحاجته للتملك وحاجته لالستقالل. 

 من خالل اللعب عالية أو السلوك العدواين أو االضطراباستكشاف بوادر التفوق واالبتكار أو الحالة االنف 

 .الجامعي

  يتيح اللعب للطفل فرصة للتعبري والتنفيس االنفعايل عن التوترات الناشئة من الرصاع واإلحباط من

خالل تعبريه عن مشكالته من خالل اللعب أثناء تكراره مواقف متس مشكالته من خالل اللعب أثناء 

 .مشكالته االنفعالية فيعرب عنها ويفرغهاتكراره مواقف متس 

 : أساليب اإلرشاد باللعب

إن تكوين عالقة إرشادية مناسبة مع الطفل تحتاج إىل مناخ نفيس مالئم يسوده التقبل لنصطحب 

 : الطفل إىل الغرفة الخاصة باأللعاب متبعني إحدى األساليب التالية أو بعضها
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 اللعبة التي يريدها، وأن يلعب مبا يشاء من األلعاب وبالطريقة يرتك للطفل اختيار: اللعب الحر -  أ 

التي يراها مناسبة له، ويف هذه الحالة يالحظ الطفل أثناء لعبه وحده ومن ثم يقدم له بالتدريج 

مساعدات أو تفسريات لدوافعه ومشاعره مبا يتناسب مع عمره وحالته، وبإمكان املرشد أن يشارك 

 .طفل ذلكيف اللعبة إذا أراد ال

يتناسب مع وبهذا األسلوب يختار املرشد اللعب واألدوات التي يلعب بها الطفل مبا : اللعب املحدد  -ب

 مالحظاته، إن الطفل  ومن ثم يبدأ املرشد يف تدوين،عمره وخربته ومشكلته ويرتك الطفل يلعب

 . أثناء اللعبيلعب ويعكس مشاعره ويدرك ذاته ويحقق لنفسه ما يريد ويتخذ قراراته بنفسه

تحصني الطفل فمثًال يف حالة الخوف من حيوانات معينة ميكن : اللعب بطريقة اإلرشاد السلويك -ج

 حيث يألف ،ومتكررةًتدريجيا بتعويده عىل اللعب بدمى حيوانات يف مواقف آمنة سارة متدرجة 

من ثم يذهب بها  و، وعن طريق إزالة الحساسية أو التحصني التدريجي،هذه الحيوانات بالتدريج

إىل مكان توجد به هذه الحيوانات مثل حديقة الحيوان ملشاهدة هذه الحيوانات عىل الطبيعة يف 

 .اسرتخاء ودون خوف

 : دور املرشد يف اإلرشاد باللعب

يقوم املرشد النفيس بعد أن يقرر استخدام اللعب كوسيلة إرشادية بعدد من اإلجراءات التي تعمل 

 : ه والتي تتمثل فيام ييلعىل تحقيق الهدف من

إقامة عالقة مع املسرتشد يسودها األلفة والتقبل ليطمنئ املسرتشد لألخصايئ النفيس، ويستطيع أن  -1 

 .ميارس حريته يف اللعب يف جو يسوده الشعور باألمن

 .اختيار األلعاب التي تتناسب مع ميول كل طفل ومتطلبات مرحلته العمرية -2 

للعب واألدوار التي يقوم بها من خالل ذلك النشاط ومدى مشاركته القيام مبتابعة أسلوبه يف ا -3 

 .لآلخرين

 الالشعورية مشاركة املسرتشد يف ألعابه حتى يكشف عن قرب عن الرصاعات واإلحباطات والجوانب -4 

 .لدى املسرتشد
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، توجيه بعض األسئلة حول الشخصيات التي متثلها العرائس التي يلعب بها، وملاذا حطم هذه اللعبة -5 

وغريها من التساؤالت التي تكشف عن طبيعة املشكلة التي .. وملاذا أبقى عىل لعبة أخرى بجانبه

 .يعاين منها املسرتشد
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