
 
 مواضيع الطالبة الثانية  مواضيع الطالبة األولى

 
 نظرية التمركز حول العميل

 
 نظرية العالج السلوكي

 

 النظرية العقلية المعرفية
 

 نظرية االتصال

 
 نظريات اإلرشاد االجتماعي

 

 نظريات الممارسة في العمل االجتماعي

قد تعددت نظريات الممارسةةةةةةةة في العمل االجتماعي تعدداً  بيراًص حيم   ةةةةةةةب  م    ل

المسةةةةةةتىيل عبى    ياحم في مجا الم ات  ن يتمح  م  ح ةةةةةةر مجك الأظرياتص  ما  ن التدا ل 

اإلرشةةةاد الأفسةةةي ص  االجتماعيةصالخدمة  الأفسصالحبير يي  مه  المسةةةاعدإل اإلنسةةةانية مثل عب  

سةةةةةةام  في غيادإل وموع موضةةةةةةوج الأظريات وجعبة ي داد  ةةةةةةعوية  واإلرشةةةةةةاد االجتماعيص

  و اً عأدما نريد تقسي  مجك الأظريات حسب تقسي  مه  المساعدإل اإلنسانية القائمة فـةةةةةةةي 

الوقت الىاضر. ويبدو  ن رس   ط فا ل يي  ما يمح   ن نسمية نظريات الممارسة في اإلرشاد 

ن مستىيالً إال  ن مأاك ا تالفات إن ل  تح  في جومر االجتماعي واإلرشاد الأفسي  مر يحاد يحو

مجك الأظرياتص فهي في يعض  سةةسةةها ومبادئهاص إضةةافة إلى اال تالض الواضةة  في تطبي  مجك 

 الأظريات.

 

 ما مي الأظرية
 ن إعطاء تعريف لحبمة نظرية  مر يحتأفة العديد م  ال ةةةةةةةعويات. ورو  المىاوالت العديدإل م   جل  

دقي  لحبمة نظريةص إال  ن مجا المفهوم ال ي ات وير واضةةةةةةة  في  كمان الحثيري . فمعظمأا يعرض إعطاء تعريف 

  ن الأظرية تىمل العديد م  االفتراضات حوت الواقعص األمر الج  يقودنا إلى فه  مجا الواقع ومىاولة تفسيرك.

( 2فامي  م( 1ال يد م  التطرق إليها:  تتحون م  ثالثة عأا ةةر رئيسةةةو بمـةةةةةةةةة نظرية  

 .فرضيات( 3  حقائ 

 

ووالباً ما تحون مجك  : ومي عبارإل ع  رموغ يت  اسةةةتخدامها لو ةةةف مامرإل معيأة.المفامي  (1

ً عبيهةةةا يي   فراد م تمع معي . ويفترع في المفةةةامي   ن تتمي  يةةةالةةةدقةةةة  الرموغ متفقةةةا

والوضةةةةةواص مما ي عبها موثرإل وفعالة  ثأاء التخانب يي   فراد الم تمع. والمفامي  ليسةةةةةت 

ياوات حوت الظوامر تحون في التالب مسةةةةةةةتمدإل م  الخبرإل  موامر ولحأها عبارإل ع   ةةةةةةة

  ية.الشخ

والىقائ  في التالب تحون عبارإل  : مي التي م  الممح  إثباتها ع  نري  التطبي .الىقائ  (2

 ع  مالحظات يت  تدويأها حوت المفامي  التي نستخدمها.

: عأدما نىاوت إثبات الىقائ  فإنأا نب أ إلى مىاولة التعرض عبى العالقة يي  مجك الفرضةةةيات (3

ضةةةع ما يسةةةمى يالفرضةةةيات. وعأدما يت  ا تيار مجك وكلك ع  نري  و الىقائ  ومسةةةبباتهاص

 الفرضيات فإن الأظرية تحون قد ت  ا تيارما.

 

م  مأا  جو 

المقدمة اكا 

 حايي 



 األساليب والطرق التي تساعد في  ياوة الأظرية

 .م موعة الحتايات والمأاقشات حوت موضوج معي  (1

دائماً ما تسةةةاعد الشةةةخا عبى التفحير في نظرية الممارسةةةة التطبيقيـةةةةةةةةةة لبعمل االجتماعي  (2

 جديدإل حوت موضوج معي .

تعطي الباحم في العبوم االجتماعية  برإل عبمية عالية قائمة عبى المشةةةةةةةار ة في البىو   (3

 المقارنة يي  الأظريات المختبفة مما يقود الباحم إلى إمحانية  ياوة فرضية جديدإل.

 

 م ايا الأظرية

 في الفحر اإلنساني.الأظرية كات  ممية وتضيف جديداً اليد  ن تحون  (1

 وم  الممح  استخدامها يواقعية  بيرإل.الأظرية قايبة لبتطبي  اليد  ن تحون  (2

ي ب  ن تحون الأظرية دقيقة ومىددإل يوضةةةةةةةوا ال تىتمل الببس والتموع الدقة والت ديد:  (3

 في المفامي  المستخدمة فيها.

حيم  ن نوت موج إل ومخت ةةةةةةةرإل يقدر المسةةةةةةةتطاج ي ب  ن تحون الأظرية اال ت ةةةةةةةار:  (4

االفتراضةةةةةةةات والمفامي  المسةةةةةةةتخدمة في الأظرية يفقدما عأ ةةةةةةةر اإلي اغ المطبو  في    

 مدعاإل لعدم فهمها يسرعة. نظريةص وقد يحون

ال يد  ن تتمي  الأظرية ال يدإل يهجك المي إلص في ب  ن يحون مأاك ثبات في الثبات وال ةةةةةدق:  (5

الأظرية عأدما يت  ا تبارما  الأتائج  بما استخدمت الأظريةص وي ب  ن يحون مأاك اتساق في

 تطبيقياً ع  نري  جمع البيانات والمعبومات الالغمة لهجا اال تبار.

ويقدم لك  المرجع فقط ايىثي  يضةةةا ع  مرجع مخالفنالبتي ال تعتمدي  عبى مجا *

 االستتتتت ا ةحاولي قدر )) ...نظرية التمر   حوت العميلمعبومات جديدك ع  

لك هنا ولك الحرية في االستفادة  هما حددتاختصار المعلومات واال تماد  لى 

من مستتا دتيك لك او اال تماد  لى النفف في تحديد ما ترينه انتي انه مميز 
 ((النظريةومفيد حول 

 Clint Centered Theoryنظرية التمر   حوت العميل ( 1
قبل مأاقشةةة نظرية التر ي  عبى العميل ي در يأا القيام يتوضةةي  المق ةةود يحبمة عميل  

ومعأاما الىرفي مريضص   ”Patient“في الخدمة االجتماعيةص حيم  انت تستخدم  بمة مريض 

إال  ن مجك الحبمة ليسةةةةةةةت دقيقة تماماًص فبيس  ل م  يتعامل معه  المرشةةةةةةةد االجتماعي يمح  

لبتعبير ع  الشخا الج  يبىم ع  العون   Clientيم يد  استخدام  بمة اعتبارم  مرضىص ح

والمشةةةورإل االجتماعية. ورو   ن  بمة عميل في البتة العريية ال تعحس معأاما المق ةةةود يالبتة 

يد م  اسةةةةةةةتخدامها ي ةةةةةةةفتها  قر  المعاني لبترجمة اإلن بي ية لحبمة  نة ال  اإلن بي يةص إال  

Client. 

 أوان ال يفترقان مأج   Carl Rogers ي  عبى العميل والعال  األمريحي إن نظرية التر 

ما ي يد عبى الخمسةةةةةي  عاماً. ومأج مهور مجك الأظرية وجدت قبوالً  بيراً لدم الممارسةةةةةي  في 

العمل االجتماعي. وقد يحون كلك راجعاً لحونها تعتمد عبى العالقة المهأية في العالج التي تعتبر 

تي تقوم عبيها  دمة الفرد  أحد م االت العمل االجتماعي. إضةةةةةافة إلى  ن العديد  حد المبادئ ال

م  المفامي  التي جاءت يها الأظرية تعد م   سةةاسةةيات الممارسةةة في مهأة الخدمة االجتماعيةص 

األمر الج  ي عل المرشةةةةةد االجتماعي ال يسةةةةةتتأي ع  مثل مجك الأظرية  ثأاء ممارسةةةةةتة لعمبية 

 اعي.اإلرشاد االجتم

 

 (((......جومر الأظرية.....)))

حوت نبيعة اإلنسةةةةةةةان الميالة   Rogersتعتمد نظرية التمر   حوت العميل عبى فحرإل  

ولجلك فهو يرم ضةةةةةرورإل التر ي  عبى العميل وو ةةةةةفة و ةةةةةفاً لبأمو والتىرك اإلي ايي دائماًص 



دقيقاً مع ت أب    تأويل  و تفسةةةةير  و شةةةةرا قد يقود إلى افتراع  ن الشةةةةخا ي ب  ن يحون 

ي فة معيأة. وعبى مجا فإن الشخا إكا ل  ي بر عبى تبأي نموكج معي  وت  قبولة يما مو فإنة 

ع. ولقد اسةةةةةتخدم  ةةةةةاحب مجك الأظرية م ةةةةةطب  ي ةةةةةب  فرداً فعاالً وعضةةةةةواً جيداً في الم تم

“humanistic phenomenology”   دراسة الأفس البشرية دراسة واقعية عبمية ويق د ية

 Turner). يعرع الو ف العبمي لبظوامـةةر الواقعيـةةة مـةةع اجتأا   ل تأويل  و شرا  و تقيي 

1986). 

 

 مفامي   ساسية:

ويىتبون دائماً المر   الرئيس م تمع متتير ويمرون يخبرات متعددإل يعيش األشةةةةةخا  في  -1

 في مجك العمبية.

 براته  وم  الطريقة ردإل الفعل التي ت ةةةدر م  األفراد نىو يعض الظوامر تتىدد م  واقع  -2

 التي يدر ون يها مجك الظوامر.

الدا بي لهجا نريقة لفه  سةةةةبوك الفرد تحون م   الت الفه  الحامل ل نار المرجعي  فضةةةةل  -3

ص ومجا يشةةةةةةتمل عبى األحاسةةةةةةيس المختبفةص اإلدراكص المعاني والج ريات الموجودإل في الفرد

 الشعور.

. ومفهوم  ثير م  العادات السةةةةبو ية التي يتبأاما الفرد تحون متأاومة مع مفهوم الجات لدية -4

يمح  تعريف الجات لدم الشةةخا يعد  حد المفامي  األسةةاسةةية لأظرية التمر   حوت العميل. و

مفهوم الجات عبى  نة مأظومة م  اآلراء الدا بية تتف  مع إدراك الشةةةةخا لأفسةةةةة يشةةةةحل 

مأفردص إدرا ة لأفسةةة في عالقتة مع اآل ري ص إدرا ة لأفسةةة في عالقتة يالبياة والمىيط م  

 حولة.

التضةةةةةار  الج  يىد  يي  األحاسةةةةةيس واألماني لبفرد ويي  السةةةةةبوك الىقيقي يحون نتي ة  -5

 .النقسام الج  يىد  يي  مفهوم الجات لدم الفرد ويي   برتة الشخ يةل

ص يبد  القب  تعارع يي  مفهوم الجات لدم الشةةةةخا و براتة مع اآل ري عأدما يحون مأاك  -6

 يظهر لدم الفردص ويحون مجا القب  نات اً ع  التضار  يي  المثالية والواقع.

 

 افتراضات

اقعص وم   جل  ن نتفه  مشةةحبة العميل ي ب  ن نعرض  يفية نت ةةرض دائماً نبقاً إلدرا أا لبو -1

 إحساسة يهجا الواقع م  حولة.

 ل فرد يمتبك حاجات  سةةةةةةةاسةةةةةةةية لبىب والتقبلص ومجا يمح  تىويبة إلى االمتمام يعالقاتة  -2

 وات الة يم  حولة يىثاً ع  التعانفص االحترامص والثقة م  قبل المرشد االجتماعي.

رد يعتمد عبى نبيعة االحترام والتقبل التي يىس يها م  قبل اآل ري ص مفهوم الجات لدم الف -3

 ولهجا فإنة م  الممح  تتيير مجا المفهوم ع  نري  اإلرشاد االجتماعي.

 

  يفية استخدام الأظرية في اإلرشاد االجتماعي

قد ن ىت   طريقة ن احاً  بيراًص   ةةةةةةةو ةةةةةةةاً في  نظرية التمر   حوت العميلل

يجعل المرشتتتتد االعتما ي  أحد نرق الخدمة االجتماعيةص األمر الج   خدمة الفرد

. وانطالقاً يعتمد  ليها ا تماداً واضحاً أثناء  ملية اإلرشاد االعتما ي مع األفراد

ص إعطاء  ممية  ا ةةةةةةة لبفردم  مجك الأظرية يأبتي عبى م  يقوم يعمبية اإلرشةةةةةةاد االجتماعي 

العودإل يالأفع عبى عمبية اإلرشاد. فال يد لبمرشد االجتماعي وتمحيأة م  األداء يحل ما م  شأنة 

يقدر ما يسةةةةةةةتطيع الفرد تج رك واإلف ةةةةةةةاا عأة.  ما  ن سةةةةةةةماج التاريا االجتماعي لبىالة م  

ع  نري  تعبي  اآلياء واألمهات يعض ص إك  نة اإلرشةةةاد األسةةةر الأظرية يمح  اسةةةتخدامها في 

ة يسةةةةةةةتطيعون التعامل مع  يأائه  ويأاته  في التتبب عبى المهارات التي تدعو إليها مجك الأظري

  و اً و ن المرشدي  واأل  ائيي  االجتماعيي  يد وا ي يدون م  يعض المشحالت األسرية 



امتمامه  ياألسةةةةةةرإل  وحدإل اجتماعية ي ب إعطامما  ممية يالتة. وفي ما يخا اسةةةةةةتخدام مجك 

 تر ي  عبى ما يسمى يال ماعة العالجيةاليتض  كلك م   الت  خدمة الجما ةالأظرية في 

T-group   عمبية تتيير  و تعديل الفرد م   الت ال ماعات التي م  الممح  اسةةةةةةةتخدامها في

  Rogers. وعبى    حات فإن روجرغ ال تيرإلص مع إمحانية التر ي  عبى  ل فرد دا ل ال ماعة

ي شتى م االت الخدمة االجتماعية عأدما نّور مجك الأظرية فإنة يرم  ن ياإلمحان استخدامـةةها ف

 و ن م  يقوم يعمبية المساعدإل  و اإلرشاد االجتماعي ي ب  ن يعرض جيدا مجك الأظرية.

ضت للعديد من االنتقادات خالل و تاماً   ال بد لنا من معرفة أن هذه النظرية تعر

هو أن صتتتاحذ هذه النظرية قد بنى االنتقادات الستتتنوات الماضتتتيةأ ومن أه  هذه 

وقد ثبت من . تعتمد  لى عانذ واحد أو وعهة نظر واحدة في طبيعة البشتتتترنظرية 
خالل الممارستتة أن العديد من المشتتاالت االعتما ية ال يمان حلها من خالل التركيز 

ل  ترتاز  لى الشتتتعور الباطني والذ  كما أن النظرية  لى  نصتتتر واحد هو الفرد. 

 .خالل الممارسة األهمية البالغة التي بلغها في  ملية العالج االعتما ي ثبت من
 

 حدود الأظرية

يعتقد روجرغ  ةةاحب مجك الأظرية  ن  سةةاع العمبية اإلرشةةادية مو تحوي  عالقة إرشةةاديةص  -1

إال  نة ل  يهت   ثيراً يالطرق العالجية التي يراما اآل رون ضةةةةةروريةص وعبى مجا فإن  مداض 

 ي نظرك مىدودإل.اإلرشاد ف

استبعد روجرغ جانب الال شعور  و الشعور البان ص رو   نة ثبت لبعض الممارسي  األممية  -2

 الق وم التي يبعبها في اإلرشاد الأفسي واالجتماعي.

تر   الأظرية عبى الفرد وال تقي  اعتباراً لبعوامل األ رم مثل البياةص رو  األممية الق ةةوم  -3

 متعددإل.لطريقة األ ج يالعوامل ال

ماعي مو دور مىدود يتمثل في م رد تقبل  -4 بدو م  مجك الأظرية  ن دور المرشةةةةةةةد االجت ي

 العميل وإعطائة الثقة في نفسة وتأ يد  مميتة في الم تمع دون التطرق إلى  ساليب   رم.

 

ويقدم لك  المرجع فقط ايىثي  يضةةةا ع  مرجع مخالف*نالبتي ال تعتمدي  عبى مجا 

قدر )) ...العقبيةةة المعرفيةةةنظريةةة معبومةةات جةةديةةدك ع    االستتتتت ا ةحاولي 

لك هنا ولك الحرية في االستفادة  هما حددتاختصار المعلومات واال تماد  لى 

من مستتا دتيك لك او اال تماد  لى النفف في تحديد ما ترينه انتي انه مميز 
 ((النظريةومفيد حول 

 

 Cognitive Theoryالأظرية العقبية المعرفية ( 2
 جومر الأظرية

تقوم مجك الأظرية عبى  سةةةاع  ن العامل الرئيس المىدد لبعوانف والسةةةبوك مو تفحير  

الشةةةةةةةخا ومدم إدرا ة ياألمور م  حولة. ومجا التفحير مو عمبية حسةةةةةةةية مدر ة األمر الج  

 لهجك الأظرية استبعاد مفهوم الالشعور.يفرع عبى المرشد االجتماعي المستخدم 

 

   م    ائا الأظرية )مفامي   ساسية(

 

أا في مواقف  ثيرإلص ص نى  السةةةةةةةبوك يىددك التفحير -1 و جلك اآل رون دائماً ما نالحظ  نفسةةةةةةة

يتو بون إلى  ححام نهائية حوت الشيء الج  تمت مالحظتة ويت رفون نبقاً لهجك األححام. 

" سبوك الشخا دائماً يأطب  م  وجهة نظركص ومفاميمة   Alfred Adlerو ما قات  دلر 

 الخاناة تقودك إلى سبوك  انئ".

استفيدي 
من هذا 

الجزئية 

في تقديم 

امثلة من 

 الواقع 



" رو   ن الشخا في يعض األحيان حيـةةةـةةةاإل الشخا ليست مىحومة يما يسمى "الالشعور -2

 ال يعرض ججور يعض االت امات التي تسيطر عبية.

إال  ن العدوانية ليست م  ضم  مجك الترائ .  ص ل شخا يمتبك العديد م  الترائ  الطبيعية -3

فالعدوانية يمح  رميتها عبى  نها ردإل فعل ل حسةةةةةةاع يالخطر  و اإلحبان  و  أموكج لىياإل 

 شخا ا تار  مدافاً وير اجتماعية ال يمح  تىقيقها.

م  معظ  سةةةةةبوك األفراد ليس مدفوعاً يتري إل ال أسص وما مجك التري إل إال واحدإل م  العديد  -4

 الترائ ص ولجلك فبيس م  الممح  افتراع  نها  ساع أل  مشحبة.

العوانف يمح  إرجاعها إلى اإلدراك. فاألححام الأهائية التي نحونها حوت شةةةةةةيئ معي  تىدد:  -5

 ".ص وضبص شعورص حب  و فراض وتحون: "مل است ايتأا سوض 

 مداض ا ترناما نبقاً إلدرا أا لما الدوافع ال يمح   ن تحون ال شةةةةةعوريةص فالدوافع ما مي إال  -6

مو ضةةةةرور  لرفاميتأاص سةةةةعادتأاص ون احأا. فالدوافع تبرغ إلى الوجود ع  نري  اإلدراكص 

 وعبى مجا فهي "عمبية شعور مدرك".

العالج  و اإلرشاد االجتماعي ي ب  ن يحون تر ي ك عبى األفحارص العوانف والدوافع الظامرإل  -7

 ب عدم اعتبار األشياء الال شعورية في مجك العمبية. وسبـوك العميل فقطص وي 

الأظريـةةةة العقبية المعرفية اإلدرا ية مي نظرية كات ججور اجتماعيةص فالعامل الرئيس المىدد -8

لبسةةةةةةةبوك مو اإلدراك الةةج  يتةةأثر م   الت وجود الفرد في الم تمع والبياةةة والعالقةةات 

 (Turner 1986)شاة االجتماعية.اإلنسانية.     ن السبوك يتأثر يعمبية التأ

 

 

  يفية استخدام الأظرية في اإلرشاد االجتماعي

 Cognitiveتقوم عمبية اإلرشـةةةاد االجتماعـةةةي ياستخـةةةدام مجك الأظرية عبى م طب   

restructuring   مساعدإل المرشد االجتماعي  و الأفسي لبعميل التر يب العقبي المعرفيص ومو

دراك والمعرفة في سبوك موحد مرمي م  المعتقدات واالت امات   ثر في عمبية إعادإل تأظي  اإل

سةةةبع  طوات يسةةةتخدمها المرشةةةد ص وكلك ع  نري  مأة م رد تعبي  م موعة م  االسةةةت ايات

 االجتماعي:

يقوم المرشد االجتماعي يالتر ي  عبى  ل ما م  شأنة تأشيط روا المسترشدص و ن يإمحانة  -1

  راد. التتبب عبى جميع مشحالتة متى

 التعامل مع المسترشد انطالقاً م  سبو ة و ل ما يراك م  مفامي  وعوانف و مداض. -2

 إعطاء التشخيا انطالقاً م  جوانب الق ور في عمبية تفحير وإدراك المسترشد. -3

البىم ع  نقان القوإل في المسةةةةةترشةةةةةد يدالً م  التر ي  عبى نقان الضةةةةةعف  و اال تالتص ث   -4

 عبى استخدام ما لدية م   فات حسأة.مىاولة تعويد المسترشد 

  ن يـدرك المرشد االجتماعي  ن سبوك المسترشد متأثر يأمدافة الشخ ية في الىياإل. -5

العمل عبى تىقي  تتيير في شةةةةخ ةةةةية المسةةةةترشةةةةدص وكلك ع  نري  تطوير مفهوم الجات   -6

 والوعي واإلدراك يحل ما حولة.

ة الشخ يةص و ال يعطية الفر ة يأن  ن يطبب م  المسترشد  ن يحون مسووال ع  ت رفات -7

 يع و يعض مجك الت رفات إلى الماضي  و الالشعور  و    مبرر آ ر.

 

  طوات اإلرشاد اإلدرا ي )العقالني(

يرم  ن ةةةار مجك الطريقة  ن مأاك العديد م  الخطوات التي تمر يها العمبية اإلرشةةةادية  

 ومأها:

كلك في مىاولة ر ةةةةةد جميع األفحار وير ص ويتمثل البىم ع  السةةةةةبب الرئيس لبمشةةةةةحبة -1

 المأطقية ووير الواقعية التي يوم  يها المسترشد.

 الج  تبعبة  ل فحرإل.حسب قوإل تأثيرما والدور ترتيب مجك األفحار  -2



ويقع عبء مجك مسةةةاعدإل المسةةةترشةةةد عبى  يفية التخبا م  مجك األفحار وير المأطقية  -3

يقوم ي هود عظيمة م   جل إقأاج العميل  الخطوإل عبى المرشةةةد االجتماعي الج  ي ب  ن

يضةةةةرورإل التخبي ع  يعض األفحارص وتوضةةةةي  عدم فعاليتها ويعدما ع  الواقع وشةةةةرا 

 جوانب الق ور فيها.

التي يىمبها وإقأاعة يأنها سبب تعاستة تأوير وتب ير العميل حوت األفحار وير المأطقية  -4

 وشقائة.

عبية حياإل العميل في حالة عدولة ع  يعض لما يمح   ن تحون رسةةةة  توقعات مسةةةةتقببية  -5

 األفحار البعيدإل ع  الواقع.

التي تأبعم ع   فحار وير توجية الأقد الشديد لحل م  يويد  و يقوم يممارسة السبو يات  -6

مأطقيةص وعدم السةماا لبعميل ياالسةتشةهاد يمثل مجك الت ةرفاتص وإقأاعة  نة رو  وجود 

 ا وير مأطقية.م  يوم  يبعض مجك األفحار إال  نه

عدم إعطاء العميل فر ةةة لتفسةةير يعض مجك األفحار يما ي عبها مبررإل في نظركص ورفض  -7

 ص وعدم السماا لبعميل ياستخدامها.جميع الىيل الدفاعية يمختبف  شحالها

ويقدم  المرجع فقط ايىثي  يضةةةةا ع  مرجع مخالف*نالبتي ال تعتمدي  عبى مجا  -8

 االستتت ا ةحاولي قدر )) ...العالج السةةةبو ينظرية لك معبومات جديدك ع  

ماد  لى  مات واال ت تاختصتتتتار المعلو حدد ية في  هما  لك الحر لك هنا و
االستتتفادة من مستتا دتيك لك او اال تماد  لى النفف في تحديد ما ترينه 

 ((النظريةانتي انه مميز ومفيد حول 

 

  Behavioral Therapy نظرية العالج السبو ي  -3
م   م   نواج العالج الةج  يسةةةةةةةتخةدمةة   Behavioral Therapyالعالج السةةةةةةةبو ي  

المرشةدون الأفسةيون واالجتماعيون وويرم  م  المهتمي  يمه  المسةاعدإل اإلنسةانيةص ويأطب  

مجا الأوج م   نواج العالج م  الأظرية السةةةةةةةبو ية  و المدرسةةةةةةةة السةةةةةةةبو ية  إحدم المدارع 

ل واسةةع. ويما  ن الىديم ع  تفا ةةيل مجك الأظريات السةةبو ية المسةةتخدمة في عب  الأفس يشةةح

التي يعتمد عبيها  المرتح ات األسةةةاسةةةيةإلى يىتاج إلى ف ةةةوت عديدإلص فسةةةوض نحتفي ياإلشةةةارإل 

 العالج السبو ي:

االمتمام يأفاعيل الفرد وومائفة   ثر م  االمتمام يالشةةةعور تأطب  الأظرية السةةةبو ية م   -1

 .المىيطة يالفرد و اإلدراك  و البياة 

السبوك البشر  مو م موعة م  األنمان السبو ية ا تسبها يرم  ن ار مجك الأظرية  ن  -2

  ثأاء مراحل الأمو المختبفة.الفرد م   الت  براتة الىياتية 

 محتسباً.ص وكلك انطالقاً م   ونة السبوك اإلنساني قايل لبتتيير والتعديل في معظ  األحيان -3

 

الج السةةةبو ي فإن المق ةةةود ية م موعة م  الممارسةةةات المهأية وعأدما يسةةةتخدم الع 

الموجهة إلى إحدا  تتيرات سةةةبو ية لدم العميل  و المسةةةترشةةةدص وم  مأظور تاريخي فإن م  

الممح  إرجاج العالج السةةةةةةةبو ي إلى الريع األوت م  مجا القرنص وياأل ا إلى ما قدمة العال  

إال  ن مساممات يافبوض ل  تتطرق لبعالج السبو ي  ونظرية التعب  الشرنيص Pavlovالمعروض 

 فيما يعد.  Skinnerوسحأر   Watsonيقدر ما توسع فية  ل م  وانسون 

 

 

 

 الأظرية السبو ية واإلرشاد االجتماعي

استغلي هذا الجزئية بادراج 

األمثلة للتمكني من الحصول 

 على درجات التقييم 



ص ويميل والأفسي يشحل واسعالأظرية السبو ية في م ات اإلرشاد االجتماعي  تستخدم 

 و  Behavioral Modification  تعديل السةةةةبوكيعض المرشةةةةدي  إلى اسةةةةتخدام م ةةةةطب  

 إحدم االستراتي يات المستخدمة في اإلرشاد  Behavioral intervention   التد ل السبو ي

 االجتماعي. 

يأنة ال ير    ثيراً عبى  برات السةبو ي المأطب  م  الأظرية السةبو ية  ويتمي  اسةتخدام العالج

 و  ما يسمية البعض يطريقة )مأا واآلن يهت  بالحاضر والموعود يل  العميل الماضيةص

Here and Now .) وير   المرشةةةةةدون االجتماعيون عبى السةةةةةبوك الج  يمح  مشةةةةةامدتة  و

. ث   نة سةةةبوك م  الممح  تتييرك  و تعديبةص واضةةةعي  في االعتبار السةةةبوك الظامر لدم العميل

وت ةةأيفها إلى دراسةةة  امبة لدم المسةةترشةةدص ودراسةةتها ير ةةد جميع  نمان السةةبوك يقومون 

ال يد م  م رك وااليتعاد عأة  و تعديبة. ويتمي   ستتلوم مقبول وستتلوم مرفو 

ثر م  تر ي ك عبى االفتراضةةةةةةةةات ير   عبى األوراع السةةةةةةةبو يةةة   العالج السةةةةةةةبو ي يةةأنةةة 

 ما  ن المرشدي  االجتماعيي  المسةتخدمي  لهجك الأظرية ال يد  ن يعرفوا تماماً  ن  والتخميأات.

 الً م  السبوك المقبوت والسبوك المرفوع لدم المسترشد ما مي إال نتاج لعمبية ا تسا  يوثر 

   يضةةةاً  ن يبتعدوا يالمسةةةترشةةةد ع  فيها العديد م  العوامل. وي ب عبى المرشةةةدي  االجتماعيي

االفتراع يأن سةةةبو ة المرفوع ناتج ع  شةةةخ ةةةية مضةةةطريةص ألن مجا م  شةةةأنة عدم إعطاء 

 الثقة في العميل يأنة قادر عبى تعديل مجا السبوك .

 

  ساليب تعديل السبوك

 Reinforcement  التع ي  -1

التع ي  مو تقوية ومبار ة سةبوك معي  لدم المسةترشةدص ويسةتخدم التع ي  في الأظرية  

السبو ية عبى شحل تدعي  لسبوك يش ع عبى الت او  وير المشرونص ويش ع في الو وت إلى 

" إلى  ن الىواف  والظروض  Skinner إشةةةةةةةباج حاجة معيأة لدم العميل. ويجمب "سةةةةةةةحأر 

ف التعبيمي تحتسةةةةةةةب قيمة تع ي يةص ومجا الموقف يسةةةةةةةمى التع ي  والأتائج المقترنة في الموق

الثانو ص ولجا فهو يرم  ن توقف التعب  يرتبط يتوقف التع ي   و يريط التعبي  يخبرإل مولمة ) يو 

 (.1988عطية 

"   ن مأاك ثال  فاات م  التع ي ات توثر عبى السةةةةةةبوك  Skinner وك ر  "سةةةةةةحأر  

 ومي:

ومي الىواف  التي تسةةةب  السةةةبوك :  Positive Reinforcement التع ي ات اإلي ايية . 1

المتعب  وتود  إلى إشةةةةباج الىاجاتص ولهجا فهي مريىة وتظهر في مروض متشةةةةايهة في 

 المستقبل وتتضم  اإلنراء والشعور يالرضا والأ اا.

وتتعب  يالمواقف السببية والمولمة :   Negative Reinforcementالتع ي ات السببية  . 2

 بقى رفضاً وعدم رضا اجتماعيص ويإغالتها يت  تع ي  الموقف.وت

يتالشةةةةى الت او  إكا  ان وير متبوج :  Natural eventsالىواف  وير المتبوعة يأتائج  . 3

يةثثةار إي ةاييةةص    عةدم توافر التع ي  يود  إلى عةدم وجود ت ةاو  فعةات. ولهةجا يرجع 

لظـةةروض البيايـةةة واالجتماعيـةةة ) يو ا تالض سبوك الم موعة الواحدإل التي تمر يأفـةةس ا

 (.1988عطية 

 

  سس العالج واإلرشاد السبو ي

وكلك نقالً ع   مجموعة من األسس وردت سهـةةةةةةةام  يو عطية في  تايها مبادئ اإلرشاد الأفسي 

 (: Joseph Wilpe)جوغيف ولبي 

مّدرج ص يعتمد تشةةخيا المشةةحبة لدم المسةةترشةةدص عبى مقدرإل المرشةةد في وضةةع التشةةخيا -1

 لقائمة المثيرات/التي تسبب القب / و الخوض لدم المسترشد.



ص ث  استخدام الحف التدري ي معرفة االست ايات المتأاقضة الست ايات القب  لدم المسترشد -2

لبقب ص يعد التىق  م  حدو  االستر اء العضبي والفحر ص وكلك ع  نري  تقدي  است اية 

ة القب ص وتعمل عبى  ف االسةةةةةت اية التي يتوقع مضةةةةةادإل  و متأاقضةةةةةة  قوم م  اسةةةةةت اي

 مهورماص عأد تقدي   حد مثيرات القب .

ص ومو  ن يطبب م  المسةةترشةةد القيام يممارسةةة السةةبوك وير المروو  فية التدريب السةةببي -3

تىت مروض  ةةعبة ممبةص حتى ي ةةل لدرجة التعب واإلعياءص وعدم االسةةتمرار يالممارسةةة 

لشةةعور يالراحة يالبعد عأةص ولبتأ يد م  الأ اا في تعب  االسةةت اية لة و رك مجا السةةبوك وا

 المأاقضةص وضع "ولبي" عدإل معايير تتعب  يأعراع المرع  و مشحبة المسترشد:

i. .غيادإل قدرإل المسترشد عبى التر ي  واإلنتاج 

ii. .غيادإل درجة تحيف الفرد مع  فراد  سرتةص والشعور ياألم  والطمأنيأة 

iii.ثيرإل لبقب   و ال راج في حياتة اليومية.ت أب المواقف الم 

ويرم "ولبي"  ن ا تفاء األعراع ي ةةةةةاحب ا تفاء المثيرات المسةةةةةببة لبقب ص  و اإلثارإل 

 االنفعالية.

: يرم "ولبي"  ن العالقة اإلرشةةةةةةةادية تأشةةةةةةةأ آلياً يي  المرشةةةةةةةد  ممية العالقة اإلرشةةةةةةةادية -4

إرشادية. ويرم  ن العالقة اإلرشادية  والمسترشدص و ن     سبو  إرشاد  تأشأ عأة عالقة

تتحون عأد مىاولة المرشد إحدا  ارتبان  و فك ارتبان سواء  ان ياإليىاء لبمسترشد ألداء 

سبوك معي ص  و ال تسا  يدائل سبو ية يقوم المسترشد يت ريبها ويرم مدم تمسحة يها  و 

تعرض المثيرات االنفعالية في  ثأاء إعدادك السةةيرإل الجاتيةص  و عأد دراسةةة حالة المسةةترشةةد ل

 (.1988حياتة.) يو عطية 

ويقدم لك  المرجع فقط ايىثي  يضةةةا ع  مرجع مخالفنالبتي ال تعتمدي  عبى مجا *

اختصتتتتار  االستتتتت ا ةحاولي قدر )) ...االت ةةةةةةةاتنظرية معبومات جديدك ع  

لك هنا ولك الحرية في االستتتتتفادة من  هما حددتالمعلومات واال تماد  لى 
مستتتتا دتيك لك او اال تماد  لى النفف في تحديد ما ترينه انتي انه مميز 

 ((النظريةومفيد حول 

 

   :Communication Theory نظرية االت ات  -4
 االت ات الفعات م   م  الوسائل التي نىتاجها يشحل يومي وي ور متعددإل م  

مع اآل ري ص وع  نري  االت ةةةةات يمختبف  شةةةةحالة نسةةةةتطيع  ن نوثر اسةةةةتخدامها في التفاعل 

ونتأثـةةةر ياآل ري . ويال شك  ن االت ات الفعات مو إحدم الوسائل الأاجىة التي يستطيع المرشد 

 االجتماعي استخدامها م   جل مساعدإل العمالء والمسترشدي  في حل مشحالته .

إال  نها ليسةةةةةةةت م رد نظرية واحدإلص يل مي ونظرية  االت ةةةةةةةات رو   ونها تىمل مجا االسةةةةةةة  

م موعةةة م  الأظريةةات واالفتراضةةةةةةةةات التي تتطي م ةةات االت ةةةةةةةةات يي  األفراد وال مةةاعةةات 

والم تمعات. فأ د يعض مجك الأظريات يهت  يإي ةةةةةات المعبوماتص ييأما ن د البعض اآل ر يهت  

 ن األ  ةةةةةةائيي  والمرشةةةةةةدي   يالتأثير المتبادت يي  العأا ةةةةةةر المحونة لعمبية االت ةةةةةةات. ويما

االجتماعيي  ير  ون امتماماته  دائماً يال انب الوميفي لببشةةةةةةةريةص فإنأا سةةةةةةةأأظر إلى عمبية 

االت ةةةةةات م  غاوية التأثير المتبادت يي  الفرد والبياة م  حولةص و يفية تأثير الفرد يالمعبومات 

 المعبومات.  التي يت  ت ويدك يها إضافة إلى الطرق الفعالة في إي ات مجك

وم  المعروض  ن المعبومةةات تبعةةب دوراً  بيراً في الىيةةاإل البشةةةةةةةريةةة يحةةامبهةةاص ويمح  تعريف 

المعبومات يأنها    شةةةةةيء يسةةةةةتقببة الفرد م  البياة المىيطة ية  و حتى م  دا ل نفسةةةةةة.  ل 

 شةةةةةةةيء تراك  و تسةةةةةةةمعة  و تقرمك ما مو إال معبوماتص ويد ل في كلك حتى المالحظةص يل حتى

مجك  ما في المرآإل. وليس م  المه   ن تعرض جميع م ةةةةةةةةادر   ةةةةةةةورإل الشةةةةةةةخا عأدما يرا



المعبومات ولح  المه  مو  يف تقوم يعمبية استيعا  وتفسير مجك المعبومات حيم م  الطبيعي 

 ن الشخا يستوعب ج ءاً يسيراً مأها ويمح  غيادإل استيعا  الم يد م  المعبومات ع  نري  

وسةةةةةةائل ات ةةةةةةات فعالة ومتعددإل. ويمرور الوقت يقوم الشةةةةةةخا يتخ ي   التحرار  و اسةةةةةةتخدام

معبومات  ثيرإل. وتتأثر جميع المعبومات التي نقوم يتخ يأها يطريقة  ل شخا في فه  وتقوي  

األمورص ويةةالتةةالي فهي تخضةةةةةةةع لعةةامةةل التىي  الةةجاتي الةةج  قةةد ي عبأةةا نفه  يعض المعبومةةات 

 ونقومها يالطريقة التي نريدما.

 

 ت ات والأس  االجتماعياال

عأدما نقوم يالتخانب في ما ييأأا ونتفاعل في  افة شةةةةةوون حياتأا فإن  الً مأا يوثر في  

( الرسةةةالة 1اآل ر. فعأدما تت  عمبية االت ةةةات يي  شةةةخ ةةةي  فإنها تىمل نوعي  م  الرسةةةائل: 

لة البانأةص ومي ( الرسةةا2الظامرإلص ومي عبارإل ع  المىتوم الىقيقي لبرسةةالة المراد إي ةةالها.

ما قد يفهمة المخانب م  تبقاء نفسة نتي ة يعض الدالئل الم احبة لبرسالة. فعأدما تقوم امر إل 

يمخانبة رجل وريب ومي مبتسةةةةةةةمةص فإن الرسةةةةةةةالة الظامرإل مأا مي المىتوم الحالمي لهجك 

بماً يأن مثل المخانبةص ييأما ن د  ن الرسالة البانأة مي عالمات قبوت واستىسان مجا الرجلص ع

 مجك األمور تىحمها الثقافة السائدإل في الم تمع.

ويمح  تقسي  األنساق م  حيم الخا ية إلى  نساق متبقة و نساق مفتوحة. فاألنساق  

المتبقة مي التي تىتويها شخ ية الفرد يالدا لص ييأما األنساق المفتوحة مي تبك األنساق التي 

المفتوحة يأنها تمتبك عأ ةةةةةةر التتجية االرت اعية التي مي تتفاعل مع البياة. وتتمي  األنسةةةةةةاق 

 سةةةاع التفاعل يي  األنسةةةاق المختبفة. ومأاك العشةةةرات م  األنسةةةاق التي تسةةةتخدم في العمبية 

 العالجية مثل: الأس  الفرد ص الأس  البيايص الأس  االجتماعيص الأس  العالجيص وويرما.

م العديد م   نواج التد الت المهأية وتبتعد وتمتاغ مجك الأظرية يأنها تسةةةةةم  ياسةةةةةتخدا 

تماماً ع  اسةةةةةةتخدام التد ل المفرد. إضةةةةةةافة إلى  نها  حدثت تتيراً ججرياً في مسةةةةةةتوم التد ل 

المهأي حيم ججيت االنتباك م  التر ي  عبى الفرد إلى ضةةةةرورإل التر ي  عبى عمبية التفاعل يي  

 العديد م  األنساق.

 

 جومر الأظرية

مل سةةةب  لك  ن حضةةةرت موقفاً ت د فية شةةةخ ةةةي  يتىدثان يطريقة جادإلص ويىاوت  ل  

مأهما إقأاج اآل ر رو   نهما متفقان عبى نفس الفحرإل؟ ومل حد   ن وجدت  ةةعوية في شةةرا 

ما يدور يدا بك ت اك اآل ري ؟ ومل  ةةةةةةادفك في يوم م  األيام  ن وجدت  ةةةةةةعوية في فه  ما 

بمان لتة واحدإل؟ إكا  انت اإلجاية يأع  فما مو السةةةةةةةبب؟ إكا  أت يريدك والدك رو   ونحما تتح

راوباً في اإلجاية فال يد  ن تبىم في يعض المأاقشةةةةةات المحتوية تىت عأوان ما يسةةةةةمى نظرية 

تبةك الأظرية التي تر   جل امتمةامهةا عبى الطرق   Communication theoryاالت ةةةةةةةةات. 

فية التفاعل يي  الفرد والبياة و سةةاليب االت ةةات ال ةةىيىة لتو ةةيل واسةةتقبات المعبوماتص و ي

ونرقة و نواعة ومعوقاتة. ويما  ن مأاقشةةةةة مثل مجك األمور تىتاج إلى ف ةةةةوت فإنأا سةةةةأحتفي 

 ياإلشارإل إلى مىتوم الأظرية يإي اغ:

نظرية االت ةات رو   ونها تىمل مجا االسة ص إال  نها ليسةت نظرية واحدإلص يل مي عبارإل ع   -1

 لمأاقشات التي  تبت حوت مجا الموضوج.العديد م  ا

نظرية االت ات مي ال سر الج  يستخدمة  افة الممارسي  في مه  المساعدإل اإلنسانية م   -2

  جل إي ات الأظريات األ رم واستخدامها مع العمالء والمسترشدي .

 االت ات ال يد مو مفتاا التفاعل البشر  الج  يقود لبتفام  حوت حل    مشحبة. -3

 اا عمبية االت ات يعأي عدم ن اا    عمل يقوم ية المرشد االجتماعي.عدم ن  -4

 ثأاء عمبية االت ةةةات يي  المرشةةةد والمسةةةترشةةةدي  يأقل المرشةةةد   ثر م  رسةةةالة وكلك ع   -5

 نري  االت ات البفظي واالت ات وير البفظي الج  ال يقل  ممية ع  يقية  نواج االت ات.



التأثير في عمبية االت ةةةاتص وتفه  يعض الرسةةةائل البفظية ووير تبعب الثقافة دوراً  بيراً في  -6

البفظية م   الت الثقافة المرجعية لبمتخانبي ص فعأدما يبتسةةةةةةة  الرجل لبمر إل في األمريحية 

 يختبف  ثيراً ع  ايتسامة الرجل لبمر إل في الممبحة العريية السعودية.

الهرمي في األسةرإلص واألسةتاك في  مأاك م ةادر قوإل تتىح  في عمبية االت ةات مثل التسةبسةل -7

المدرسةةةةةةص والرجل في يعض الثقافاتص والرئيس في العملص والشةةةةةخا األ بر سةةةةةأاً و برإل 

والطبقة االجتماعية التي يأتمي إليها الشةةةةةةةخاص وويرما م  الم ةةةةةةةادر التي تىح  عمبية 

 اإلت ات.

يالتوفي  لح  وارجو ا  هل  بة وا ترت لح  االسةةةةةةة نال حل  يار مراجع   رم يمعدت نظريتي  ل ت

عبمية وم  مواقع موثوقة ويمح  االستعانة يي يأرسات المرجع واسمة عبى االيميل ال برك اكا 

   ان جيد ام ال ..يالتوفي 
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