
                                                                          02 

 

   C -B–Aنظرية 
( هو A) فً السلون والشخصٌة حٌث أن ABCعرض البرت الٌس ما اسماه نظرٌة        
( هً نظام B)رسوب واآلن ( مثل: وفاة ـ طالق ـ أو الوالعة أو الخبرة المنشطة )هنا  الحدث

( ونظام Aحول الحادث ) أللاوٌل التً ٌمولها الفرد لنفسهالتفكٌر لدى الفرد أو تلن األفكار أو ا
ً فٌمول ) هذه أحداث واردة ومحتمل حدوثها فً الحٌاة( أو  المعتمدات لدٌة فمد ٌكون عالنٌا
تكون غٌر عمالنٌاً فٌمول : ) هذه أحداث غٌر واردة وغٌر متولعة( فإذا تضمن نظام المعتمدات 

 غٌر عمالنٌة نحو الخبرة تلن أدى ذلن الى نتٌجة انفعالٌة.
االستجابة االنفعالٌة( أو ردود الفعل التً ٌستجٌب بها الفرد سواء ( فهً النتٌجة ) Cأما ) 

ً )صبر ـ رضا ـ إصالح( أو غٌر عمالنًٌا )حزن ت توتر ـ للك( فانه فً  كان ساراً وعمالنٌا
الوالع ٌكون هذا االنفعال سواء أكان انفعاال ساراً أو غٌر ذلن لٌس نتٌجة للحدث الذي سبمه 

(Aوإنما هو نتٌجة للفكر )( ة الخاطئةB أو بعبارة أخرى فإن النتائج االنفعالٌة والسلوكٌة )
 فً حٌاتنا إنما ٌحكمها نظام التفكٌر لدٌنا.
 نماذج ألفكار غٌر عمالنٌة وغٌر منطمٌة"

( فكرة يرى أنها متثل األسباا  الكانةبة اءا  11فلقذ حذد الربت اليس أحذ عشر )
 املشكالت ااالضطرابات: نةها:

بالغ األهمٌة بالنسبة للشخص الراشد أن ٌكون محبوباً من كل شخص ومرضٌاً عن ـ أنه أمر 1
 كل شًء ٌعمله.

 ـ كارثة مدمرة أن تسٌر األمور فً صورة غٌر التً ٌتمناها المرء.2
 ـ من األسهل واألفضل تجنب المصاعب والمسئولٌات الشخصٌة بدالً من مواجهتها.3
 لٌة من الكفاءة وأن ٌنجز تماًم حتى تتحمك لٌمته.ـ ٌجب على الفرد أن ٌكون على درجة عا4
 ـ ٌجب على الفرد أن ٌعتمد على غٌره وأن ٌكون هنان شخص ألوى منه ٌعتمد علٌه. 5

 أهداف العالج العمالنً االنفعالً:
ـ مساعدة المرٌض فً التعرف على أفكاره غٌر العمالنٌة التً تسبب ردود فعل غٌر مناسببة 1

 ً.نحو توافمه االجتماع
 ـ تشجٌع المرٌض على الشن واالعتراض على أفكاره غٌر العمالنٌة.2
ـبب اسببتخدام اعلنببال العملببً المنطمببً فببً الببتخلص مببن األفكببار والمعتمببدات غٌببر العمالنٌببة   3

 وإعادة تنظٌم نظام المعتمدات لدى المرٌض.
 ـ تحمٌك المرونة واالنفتاح الفكري وتمبل التغٌٌر.4

 النً االنفعالً:عملٌــــة العالج العم
والالمنطبك  بالعمل ً هً عملٌة تعلٌم المرٌض التفكٌر العمالنً وتتضمن العملٌة عالج الالعمل

فة واسعة ولدٌبه طاللبة لفظٌبة ولبدرة م. والبد أن ٌكون المعالج ذو ثمابالمنطك  والخرافة بالعل
 على االلنال والشرح والتفسٌر.

 ( خطوات؛ وهــً :4) تمر عملٌة العالج العمالنً االنفعالً فً

: هببً التعببرف علببى أفكببار المببرٌض  وتحدٌببد غٌببر العمالنببً )غٌببر المنطمببً( اخلطبب ة األاى

 والخرافً منها.

هبً تعرٌبف العمٌبل أن تلبن األفكبار غٌبر منطمٌبة وأنهبا هبً التبً أدت البى  اخلط ة الثانيبة:

 اضطرابه االنفعالٌة. مع ذكر أمثله من سلوكه المضطرب.

هببً تبصببٌر المببرٌض بببؤن اضببطرابه سٌسببتمر مببا دام ٌفكببر بطرٌمببة غٌببر  ة:اخلطبب ة الثالثبب

 عمالنٌة )أي أن تفكٌره هو المسئول عن حالته ولٌس استمرار األحداث(
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 : هً تغٌٌر تفكٌر المرٌض وإلغاء األفكار غٌر العمالنٌة. اخلط ة الرابعة

 هً إرساء دعائم فلسفة عمالنٌة جدٌدة للحٌاة. اخلط ة اخلانسة :

 :أساليب أ افةيات العالج العقالني االنفعايل

ٌسببتخدم فبببً اعرشبباد والعبببالج العمالنببً االنفعبببالً مجموعببة مبببن الفنٌببات أو األسبببالٌب       
 )المعرفٌة / االنفعالٌة / السلوكٌة( لتحمٌك أهدافه:

والتً تشتمل على التحلٌل الفلسفً والمنطمبً لففكبار غٌبر  ب أساليب أا فةيات نعرفية:1

المنطمٌة  والتعلٌم والتوجٌه وتفنٌبد االسبتنتاجات غٌبر الوالعٌبة  وولبف األفكبار  واعٌحباءات  
 والتشتت المعرفً.

وهبً التبً تتعبرض لمشباعر المبرٌض وأحاسٌسبه وردود  ب أساليب أا فةيات انفعاليبة:2

 ات المختلفة  وخبراته السابمة فعله تجاه الموالف والمثٌر

: العبالج العمالنبً االنفعبالً هبو نبول مبن العبالج السبلوكً ب أساليب أا فةيبات سبل ةية3

المعرفببً وهببو ٌسببتخدم األسببالٌب أو الفنٌببات السببلوكٌة وهببً فنٌببات تسبباعد المببرٌض علببى 
ن فبً التخلص من السلون غٌر المرغوب أو تعدٌله وتغٌٌره الى سلون مرغبوب وتعزٌبزه وذلب

حببدود اعطببار النظببري للعببالج العمالنببً االنفعببالً ومنهببا: الواجبببات المنزلٌببة التببً ٌكلببف بهببا 
المرشد أو المعالج المسترشد مبن ذلبن عملٌبة )التنشبٌط الحسبً( مبن خبالل مواجهبة الموالبف 
التً ٌخاف منها الفرد أو ٌخجل منها  كما تضمن الواجبات المنزلٌة جوانب عملٌة مثل التعرف 

اعجرائبً مثبل العمباب  التشبكٌل  األشبراطاألفكار غٌبر المنطمٌبة وتبدوٌنها. كبذلن أسبالٌب  على
والتعزٌببز  والتببدرٌب التوكٌببدي فببً الموالببف الفعالٌببة  والمواجهببة المباشببرة  وتعلببٌم المنطببك 

 والسببٌة  ولواعد السلون المالئم.

 استخذانات العالج العقالني االنفعايل:
 )الملك  االكتئاب   الرهاب  الهستٌرٌا(.ـ لمرضً العصاب مثل: 1
 ـ للمضطربٌن سلوكٌاً مثل: الجناح  السٌكو بآتٌٌن  والمدمنٌن(.2
 ـ لمن ٌعانون من مشكالت مثل: )مشكالت زوجٌة  مشكالت أسرٌة  مشكالت الشباب(.3

 نقذ العالج العقالني االنفعايل:
 مزاٌاه: 
عتمبدات غٌبر العمالنٌبة وغٌبر المنطمٌبة وإببدالها ـ ٌعتبر أسلوب مثالً فبً تغٌٌبر األفكبار والم1

 بؤخرى عمالنٌة ومنطمٌة .
 ـ ٌحصن المرٌض ضد األفكار غٌر العمالنٌة التً لد تعترضه فً حٌاته مستمبالً. 2

 عٌوبه:
 ـ اهتمامه بالجانب العملً وإهماله الجانب االنفعالً.1
 ـ ال ٌصلح مع كل الفئات :مثل:2

  دٌنٌة لوٌة وخاطئةمون باعتمادات أ ـ من ٌتس
 مرضى الذهان والتخلف العملً.-ب 

 ج ـ األطفال.
ـ افتمباره للمعٌبار الموضبوعً فؤسبلوبه ٌبرتبط بنسبك تفكٌبر المرشبد البذي ٌحباول ببدوره أن 3

 ٌفرضه على المسترشد وٌمنعه به
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ـ اعتماده على مهاجمة أفكار واتجاهات ومعتمدات المسترشد لتغٌٌرهبا البى االتجباه المنطمبً 4
 وهذا ما لد ال ٌروق لمعظم المسترشدٌن وتإدي بهم الى المماومة والرفض فً معظم األحوال

ـ لجوء بعض المرشدٌن المتطرفٌن المبالغون الى أسلوب اعٌحاء والحث والتكرار وهبً مبن 5
 فٌظهر المرشد كما لوكان خبٌر متسلطاً. Brain Washingأسالٌب ما ٌعرف بغسٌل المخ 

 
 

 
                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 النفسً والتوجٌه التربوي   اعرشادلسم 

 

 

 

 الجمعً  اعرشاد                          
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 المرحلة الرابعة صباحً                      

 

 

 


