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عناصر المحاضرة

ب أساليطبيقاتت
اإلرشاد النفسي
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:تطبيقات أساليب اإلرشاد النفسي

يه كل أسلوب فمن نبين هنا أهم تطبيقات اإلرشاد النفسي على الفرد في الحياة العملية، والمنهج الذي يعتمد عل

ر هو فرد وأن المعروف أن لكل أسلوب ميدانياً يختص به فعلى سبيل المثال إن ميدان أسلوب اإلرشاد المباش

اد المباشر ميدان أسلوب اإلرشاد غير المباشر هو ميدان الجماعة، لذلك فإن السيكولوجية التي يتبناها اإلرش

لوجية الفرد ويهتم تختلف عن السيكولوجية التي يتبناها اإلرشاد غير المباشر إذ يهتم اإلرشاد المباشر بسيكو

.اإلرشاد غير المباشر بسيكولوجية الجماعة لذلك فإن  لكل منهم منهجاً وطريقة تختلف عن اآلخر

:تطبيقات أسلوب اإلرشاد المباشر

جي، ويعتمد يلقى اإلرشاد المباشر اهتماماً كبيراً من جانب علماء السلوك إذ استعملوه في مجال اإلرشاد العال

انين ومبادئ التعلم في اإلرشاد المباشر على مبدأ التعلم وإعادة التعلم، وتعد النظرية السلوكية تطبيقاً عملياً لقو

ابة ثورة في ميدان اإلرشاد النفسي وخاصة في ضبط وتعديل السلوك المضطرب ويعد اإلرشاد السلوكي بمث

.مجال اإلرشاد النفسي

:أسس اإلرشاد السلوكي

ة هي التي تساهم يبني اإلرشاد السلوكي على افتراض أساس مفاده أن الفرد يولد وعقله صفحة بيضاء والبيئ

ة البيضاء ويكون في جعل هذا السلوك سوياً أو غير سوي بسبب التعلم، ويثبت السلوك المتعلم على الصفح

ة هي استجابات قابالً للتغير كالطباشير التي يسهل إزالتها، ويعتقد السلوكيون أن االضطرابات السلوكي

لجمهور يهرب فالفرد الذي يخاف من ا: شرطية متعلمة يحتفظ بها الفرد ذلك أنها تعد بالنسبة له مصدر إثابة

.من الحفالت وهذا الهروب يعد مصدر إثابة ذلك أن فيه تجنباً لما يثير األلم النفسي
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:خصائص اإلرشاد السلوكي

:ترتكز أهم خصائص اإلرشاد السلوكي في النقاط اآلتية

.معظم السلوك اإلنساني متعلم ومكتسب-1

.السلوك المضطرب المتعلم ال يختلف من حيث المبادئ عن السلوك العادي المتعلم-2

ما يؤدي إلى السلوك المضطرب يتعلمه الفرد نتيجة تعرضه المتكرر للخبرات التي تؤدي إلى حدوثه م-3

.ارتباط شرطي بين تلك الخبرات والسلوك المضطرب

.زمله ألعراض النفسية تعد تجمعاً لعادات سلوكية خاطئة متعلمة-4

.السلوك المتعلم يمكن تعديله-5

.هم حاجاته النفسيةيولد الطفل ولديه دوافع فسيولوجية أولية وعن طريق التعلم يكتسب دوافع جديدة تمثل أ-6

:إجراءات اإلرشاد السلوكي

حو مظاهر يهدف اإلرشاد السلوكي بصفة عامة إلى تغيير السلوك وتعديله وضبطه مباشرة بما في ذلك م

:ةالسلوك المضطرب التي يجب التخلص منها وتتضمن طريقة اإلرشاد السلوكية اإلجراءات اآلتي

حظته تحديد السلوك المطلوب تعديله أو تغيره أو ضبطه بحيث يكون هذا السلوك ظاهراً ويمكن مال-1

اصة اختبارات موضوعياً ويتم ذلك باستخدام المقابلة اإلرشادية وعن طريق استخدام االختبارات النفسية وخ

.التشخيص والتقارير الذاتية
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لفحص تحديد الظروف والخبرات والمواقف التي يحدث فيها السلوك المضطرب ويتم ذلك عن طريق ا-2

تسبق والبحث في كل الظروف والخبرات والمواقف التي يحدث فيها السلوك المضطرب والظروف التي

.حدوثها والنتائج التي تتلوه

السابقة تحديد العوامل المسؤولة عن استمرار السلوك المضطرب وهذا التحديد يشمل البحث عن الظروف-3

.والراهنة والالحقة التي تحدد وتوجه السلوك المضطرب وتؤدي إلى استمراره

.المسترشداختيار الظروف التي يمكن تعديلها أو تغييرها أو ضبطها ويتم ذلك بمعرفة كل من المرشد و-4

.إعداد جدول التعديل أو التغيير أو الضبط ويكون ذلك بترتيب الخبرات بصورة متدرجة-5

مسترشد إلى أن تنفيذ خطة التعديل أو التغيير أو الضبط عملياً على حسب الجدول المعد ويدفع المرشد ال-6

ب وتعديل يحاول أن يتعلم وأن يجرب بقدر طاقته ويصاحب ذلك تعديل الظروف السابقة للسلوك المضطر

الظروف البيئية المصاحبة لحدوث
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:أساليب اإلرشاد السلوكي

سلوكية إن أساليب اإلرشاد السلوكي هي قواعد بسيطة يمكن أن تطبق بطريقة سهلة على االضطرابات ال

بالغ وهي متعددة بعضها سهل يحتاج إلى إشراف قليل من جانب المرشد وبعضها معقد يحتاج إلى اهتمام

.ومهارة فائقة من جانب المرشد وفيما يأتي أهم أساليب اإلرشاد السلوكي

:اإلشراط التجنبي-1

حاالت هو محاولة لتعديل سلوك المسترشد من اإلقدام إلى اإلحجام والتجنب وهو أسلوب يستخدم في عالج

رار هذا االرتباط اإلدمان باستخدام عقار معين يسبب القيء كمثير منفر يرتبط شرطياً يتناول الخمر ومع تك

ت اإلشراط الشرطي يكتسب الخمر خصائص التنفير الرتباطه مع العقار المقيء وينجم عنه القيء ويثب

.التجنبي وبذلك يتجنب المسترشد شرب الخمر

(:الثواب)التعزيز الموجب -2

ه وتثبيته هو إثابة السلوك المطلوب ويتم ذلك بإثابة المسترشد على السلوك السوي مما يؤدي إلى تدعيم

إلى رضاء ومحاولة تكرار نفس السلوك إذا تكرر الموقف ويتخذ الثواب أشكاالً متعددة مادية ومعنوية تؤدي

للمجتمع عن المسترشد حينما يقوم بالسلوك المطلوب ويستخدم هذا األسلوب في عالج حاالت السلوك المضاد

.لمجتمعطريق إثابة وتعزيز السلوك االجتماعي السوي للقضاء على السلوك المنافي لعادات وتقاليد ا
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:التعزيز السالب-3

معرتبطيسارغيرلمثيرالمسترشدتعريضخاللمنالسويغيرالسلوكإزالةعلىاألسلوبهذايقوم

األسلوبذاهاستخدامويمكنالسويالسلوكمحلهليحلإزالتهإلىيؤديمماحدوثهأثناءالسويغيرالسلوك

يحبصورأوأفالممشاهدةمنالطفلمنعخاللمناألطفالعنداإلصبعمصمثلحاالتعالجفي

عزيزت)الممارسةتركهبعدالفيلمعرضويعود(سارغيرمثير)إصبعهلمصممارستهعندمشاهدتها

.بالسالالتعزيزأسلوبباستخدامالمطلوبالسلوكإلىسلوكهالطفليغيرالتكرارومع(سالب

:الخبرة المنفرة-4

العقابخذويتفيهالمرغوبغيرالسلوكمعالجةفي(منفرةكخبرة)العالجيالعقاباألسلوبهذايستخدم

راباتاضطعالجفياألسلوبهذااستخدموقداجتماعيةأوجسميةأومعنويةأوماديةمنهامختلفةأشكاالً 

كفيتمصدمةبالالعقوبةوبتكرار(العقاب)كهربائيةصدمةالملجلجةالكلمةيتبعبحيث(اللجلجة)الكالم

.الملجلجالكالم

:الثواب والعقاب-5

غيرلوكالسمعاودةاحتماليةأنذلكالمرغوبةاالستجابةوتثبيتتدعيمأجلمنالثوابأسلوبيستخدم

ً أكثرللمسترشدالعامالسلوكيجعلمماالعقابزوالعندكبيرةفيهالمرغوب يتبعأنبدالفلذلكاضطرابا

والعقابالثوابأسلوب(1962برايت)استخدموقدوتدعيمهتثبيتهفييساعدثوابفيهالمرغوبالسلوك

سجيلتجهازباستخداموذلكوغيرهاالوجهوحركاتالكتفينوهزالرقبةتحريكمثلاألزماتحاالتفي

ً يكونحين(ثواب)محببةلموسيقىالمسترشدمنهيسمع هز)السويغيرالسلوكبتكرارقاموكلماهادئا

اختفتسويالالسلوكمنيقتربوكلما(منفرةوخبرةعقوبة)صاخبةلموسيقىتعريضهيتم(الكتفين

.الطبيعيةحالتهإلىويعودالحركاتجميعتختفيحتىالموسيقىوعادتالضوضاء
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:تطبيقات أسلوب اإلرشاد غير المباشر

ها عالقة يلقى اإلرشاد غير المباشر اهتماماً من قبل علماء االجتماع فالفرد عضو في جماعة وهذه الجماعة ل

بالجماعات األخرى فالفرد ال يأتي من فراغ أو عزلة بل يأتي من جماعات ويعود إلى جماعات ومعظم 

يرها خبرات المسترشد تحدث في مواقف اجتماعية وهو ينتمي إلى أسرة يعيش معها وهذه األسرة لها معاي

ى وهكذا نجد ولها عادات تحكم سلوك الفرد فيها وتحدد العالقة بين أفرادها وترتبط بعالقات مع األسر األخر

ا أن المسترشد ينتمي إلى عدة جماعات منها ما يسمى بجماعة األولية كاألسرة وجماعة األصدقاء ومنها م

كثير من يسمى بالجماعة الثانوية مثل جماعة العمل لذلك فإن كل مسترشد يشترك سلوكياً مع غيره في

من خصائص السلوك وأنماطه وعلى هذا األساس بنيت فكرة اإلرشاد الجماعي الذي يقوم على إرشاد عدد

ث في إرشاد المسترشدين الذين يحسن أن تتشابه مشكالتهم واضطراباتهم معاً في جماعات صغيرة كما يحد

ل قوى جماعة الصف ويعتبر اإلرشاد الجماعي عملية تربوية إذ يعتمد على موقف تربوي تتداخل فيه ك

بهدف الوصول ( 1956زهران )الجماعة من تفاعل اجتماعي وخبرة اجتماعية وجو آمن وجاذبية ومسايرة 

ة البحوث إلى أنسب الحلول للمشكالت التربوية التي تواجه الفرد، وتأتي أهمية اإلرشاد الجماعي من كثر

ة اإلرشاد والدراسات التي تدور حوله إذ أكدت هذه الدراسات أن اإلرشاد الجماعي له فاعلية تتساوى مع فعالي

ذه النتيجة لها الفردي في تقليل مشاعر االنطواء واالغتراب االجتماعي والقضاء على السلوك غير توافقي وه

(.1986زهران )أهميتها في صالح اإلرشاد الجماعي الذي يوف الوقت والجهد والمال 
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:ولإلرشاد الجماعي فوائد كثيرة نذكر منها

ها الفرد إمكانياته أنه أقرب إلى الوقع من اإلرشاد الفردي إذ تتم فيه تهيئة البيئة االجتماعية التي يمارس في-1

.االجتماعية مع غيره

ذلك التعضيد أنه يعطي الفرصة للفرد لإلطالع على غيره من ذوي المشكالت المشابهة لمشكالته فيجد في-2

.لـه ويقارن نفسه بغيره فيجد أنه أحسن حاالً منه فيسترد بعض الثقة في نفسه

.أنه يتيح فرصة التنفيس االنفعالي في جو اجتماعي يساعده على التخلص من مشكالته-3

.يمثل طريقة مناسبة للمسترشدين الذين ال يتجاوبون مع اإلرشاد الفردي-4

:أساليب اإلرشاد الجماعي

ما اإلرشاد الجماعي عملية مهمة تتطلب استعداد المرشد وإعداد أعضاء الجماعة وتوفير مركز اإلرشاد ك

مدى استغالل تتعدد أساليب اإلرشاد الجماعي تبعاً لمعايير الجماعة ومشكالتها النفسية وطريقة تكونيها و

ها المرشد دينامية الجماعة في عملية اإلرشاد فضالً عن حدود االنفتاح واالنغالق ونوع النظرية التي تبع

.وسنتناول بعض أساليب اإلرشاد الجماعي التي تهم العملية التربية
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(:السيكودراما)التمثيل النفسي المسرحي -1

التنفيس االنفعالي هو عبارة عن تصوير وتمثيل مسرحي للمشكالت النفسية في شكل تعبير حر يتيح فرصة

ويرى مورينو أن ( 1921)في فينا سنة ( يعقوب مورينو)التلقائي واالستبصار الذاتي، أسس هذا األسلوب 

ة التداعي أهم ما في التمثيل المسرحي هو حرية السلوك لدى المسترشدين وتلقائيته مما يتيح لهم فرص

هم واحباطاتهم مما والتنفيس االنفعالي أثناء الموقف التمثيلي إذ يعبر المسترشدون عن انفعاالتهم وصراعات

ثورة في عملية يؤدي إلى التوافق االجتماعي والتعلم من الخبرة االجتماعية، ويعد التمثيل النفسي المسرحي

هم الحاضرة العالج واإلرشاد النفسي، ويدور موضوع التمثيلية حول خبرات المسترشدين الماضية وخبرات

أنفسهم ويكون تلقائياً أو والخبرات المستقبلية التي تؤرقهم ويشترك في تأليف التمثيلية النفسية المسترشدون

.حسب ما يقتضيه الموقف

ائية المسترشدين ويشترك المرشد في بعض األحيان في التأليف وال يوجد حوار للقصة ولكن يترك ذلك لتلق

كما يعتقد عند أثناء التمثيل وتعدد األدوار التي يلعبها المسترشدون لتأخذ أدور مثل دواراً المريض النفسي

ئه الناس، ودور الوالد أو المدرس أو الطالب أو الزوج ويقوم بدور المخرج أحد المسترشدين بمساعدة زمال

يناسبه وأهم ومساعدة المرشد وفي عملية التمثيل النفسي المسرحي يستحسن أن يختار كل عضو الدور الذي

ية وحرية كاملة ما يطلب منه هو االندماج في المشاهدة التمثيلية أي أن يكون السلوك معبراً عن األفكار بتلقائ

ة وتصويرها وغالباً ما يكون المشاهدون من أعضاء الجماعة اإلرشادية ويمكن تسجيل أحداث التمثيلية النفسي

تحديد على شريط مصور مما يتيح للمسترشدين فرصة سماعها ومشاهدتها لمناقشتها مرة أخرى ونقدها و

لعب األدوار أو مدى التقدم في عملية اإلرشاد ويمكن أن يتخذ التمثيل النفسي المسرحي شكل آخر يطلق عليه

ل النفسي السيكودراما أي تمثيل المشكالت االجتماعية من خالل األدوار االجتماعية وهو يعد  توأماً للتمثي

.المسرحي



52

:المحاضرات والمناقشات الجماعية-2

صر التعليم هو أسلوب من أساليب اإلرشاد الجماعي التعليمي إذ يغلب عليه الجو شبه العلمي ويلعب فيه عن

ن رواد هذا وإعادة التعليم دوراً رئيسياً إذ يعتمد أساساً على إلقاء محاضرات سهلة على المسترشدين وم

أ من قبل أثناء الحرب العالمية الثانية إذ تم استخدامه في محاضرات مكتوبة تقر( مكسويل جون)األسلوب 

ي حالة المرشد ويلخصها ويعلق عليها ويناقشها الجميع مناقشة عامة ويستحسن أن يكون المسترشدون ف

ت التربوية استخدام أسلوب المحاضرة متجانسين أي أن تكون جميع مشكالتهم متشابهة تقريباً، كالمشكال

واالجتماعية، وتدور موضوعات المحاضرة حول الصحة النفسية وأسباب وأعراض المشكالت 

مرشد واالضطرابات النفسية، والدين وأثره في الحياة، وقد يكون الموضوع حالة افتراضية يطرحها ال

عتمد على ويراعى فيها الصفات الغالبة ألعضاء الجماعة اإلرشادية، ويقوم بدور المحاضر المرشد نفسه إذ ي

باء تأثيره الشخصي على المسترشدين ويشترك معه محاضرون آخرون من تخصصات مختلفة كاألط

ض واألخصائيين االجتماعيين وبعض المسؤولين من أصحاب المهنة وعلماء الدين وتستخدم في بع

ائل المحاضرات الوسائل المعينة الممكنة مثل األفالم والكتيبات والصور والخرائط وغير ذلك من وس

تي يستطيع اإليضاح ويقوم المرشد بإدارة المناقشة بعد المحاضرة لتتم عملية التقويم والتغذية الراجعة ال

ات المرشد من خاللها تقويم العملية اإلرشادية، وهكذا تؤدي المحاضرات والمناقشات إلى تغيير اتجاه

.المسترشدين نحو أنفسهم ونحو اآلخرين ونحو مشكالتهم
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:النادي اإلرشادي-3

النشاط هو أسلوب من أساليب اإلرشاد الجماعي القائم على النشاط الترويحي والترفيهي بصفة عامة، أي

ون التمييز بين العملي يحل محل الكالم ويستخدم هذا األسلوب بصفة خاصة مع المسترشدين الذين ال يستطيع

ؤالء المسترشدين العيادة النفسية ومركز اإلرشاد النفسي ومستشفى األمراض النفسية، فوقع كلمة عيادة عند ه

ية وفعالة غير سار ويتناسب هذا األسلوب مع المسترشدين الذين هم بحاجة إلى تكوين عالقات شخصية قو

:مع أقرانهم ومع الذين يعانون الرفض والحرمان واإلحباط في األسرة وأهم ما يميز هذا األسلوب

.أنه يساعد المسترشد على أن يسلك السلوك الطبيعي كما هو في الحياة العملية-1

لمصارعة وجود أماكن لأللعاب المختلفة تتيح فرصة التنفيس االنفعالي كما هو الحال في المالكمة وا-2

.وتفريغ النزاعات العدوانية

.نمو االهتمامات الحرة وتحسين التوافق الجماعي-3

دي عقد الصداقات االجتماعية داخل وخارج الجماعة ويتضاءل الخجل واالنطواء واالنسحاب وهذا كله يؤ-4

.إلى اختفاء التوتر وزيادة الثقة بالنفس واآلخرين


