Journal home page: http://journals.lagh-univ.dz/index.php/ssj
ASJP: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/305

ﻣﺠﻠـﺔ العﻠوم اﻻجتماعيﺔ
61 - 37  ص ص/ 2021  ﻣارس/ 01  الع ــدد/ 15 ا ﻠد

العﻼج السﻠو ي اﳌعر لذوي اﻻحتياجات ا اصﺔ الطفل اﻻصم نموذجا
Cognitive behavioral therapy for people with special needs deaf child model
 الصا، 1 عزالدين بوداري
boudari343434@gmail.com ، ( جامعة اﳌسيلة )ا زائر1
bouazasalah19@yahoo.fr ، ( )ا زائر2  جامعة سطيف2
2020/03/28 :تار خ القبول
2019/03/28 :تار خ اﻻستﻼم
2 بوعزة

2021/03/31 :تار خ ال شر

:ﻣ ص
إن الصم فئة من أطفال ذوي اﻻحتياجات ا اصة ﻻ تحظى بالرعاية ال افية ال تحظى ا الفئات اﻷخرى مثل فاقدي البصرأوفئة التخلف
 ا عدم اﻻتزان،  وقد لوحظ مدى عمق اﳌشا ل ال عا ي م ا اﻷصم ف تتدرج من عدم الن اﻻجتما إ سوء التوافق اﻻنفعا، العق
 ومن اﳌعروف أن التواصل اﻻجتما عتمد ع اللغة.النف وسوء التكيف العام تظ ر مظا ره اضطرابات عديدة أ م ا القلق واﻻكتئاب
 والرسم واللعب عت ا بمثابة لغة شكيلية تجعله قادرا من خﻼل ا التعب.ف عد الطر ق السر ع اﳌؤدي إ كسرالوحدة ال ع ش ف ا اﻷصم
. وتحقيق كينونته وز ادة فاعليته اﻻجتماعية وتوافقه النف وشعوره بقيمته وسط ا ماعة مما شعره باﻷمن،عن نفسه وتوصيل مشاعره
 ف و ساعد ع معرفة مظا راﻻضطراب، فالعﻼج السلو ي اﳌعر بما فيه الرسم واللعب واحد من أ م طرق التنف س وال يص والعﻼج النف
 و ذلك،ته النفسية
 ومن ثم عﻼج ا ﻻستعادة التوازن اﻻنفعا واﻻجتما للفرد وا فاظ ع،ال عا ي م ا الطفل اﻷصم ومعرفة جذور ا
 فيتعدل سلوكه و صبح أك،تتحول الدوافع ال دامة للطفل مثل الغضب والعدوان والقلق واﻻكتئاب إ دوافع بناءه من خﻼل ممارسة الفن
فاعلية تحقيق اﻻتزان السلو ي والتوافق النف
. ذوي اﻻحتياجات ا اصة،  العﻼج السلو ي اﳌعر، اﻻصم:ﻠمات ﻣفتاحيﺔ
ABSTRACT:
The deaf is a group of children with special needs that are not adequately cared for by other groups
such as the blind or mental retardation group. General adaptation manifests itself in many disorders,
the most important of which is anxiety and depression. It is well known that social communication
depends on language as it is the highway leading to the break of the unit in which the deaf live. Drawing
and playing are a formative language through which they are able to express themselves and
communicate their feelings, achieve their being, increase their social effectiveness, psychological
compatibility and sense of value in the community, which makes them feel secure. Cognitive behavioral
therapy, including drawing and playing, is one of the most important methods of venting, diagnosis and
psychotherapy, it helps to know the manifestations of the disorder suffered by the deaf child and know
its roots, and then treat it to restore the emotional and social balance of the individual and maintain his
mental health, and thus Destructive impulses of the child such as anger, aggression, anxiety and
depression turn into the motives of building it through the practice of art, modifying his behavior and
becoming more effective in achieving behavioral balance and psychological compatibility
Keywords: Deaf, Cognitive Behavioral Therapy, People with Special Needs.
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 -1ﻣقدﻣﺔ:
العﻼج اﳌعر السلو ي دف إ التأ يل النف للمعاق ن و و :عملية تقوم ع عﻼقة متبادلة ب ن اﳌرشد النف
واﳌعوق وت ون ذه العملية إطاربرنامج التوجيه واﻹرشاد النف .
و ركز اﻷخصا ي النف ف ا ع مساعدة الفرد اﳌعوق ع التعا ش مع قدراته ا دودة اﳌتعلقة بإعاقته وكذلك
و إعادة تكيف الفرد من الناحية النفسية ،إطاربرنامج التوجية
التغلب ع اﻹحباط وعدم الثقة ،إذ أن التأ يل النف
واﻹرشاد النف الذي عرف بأنه :مجموع ا دمات ال دف إ مساعدة الفرد ع أن يف م نفسه ومشا له وأن ستغل
إم انيات الب ئة من ناحية أخرى ن يجة لف مه لنفسه و ي ته.
و مساعدة الفرد ع أن يف م نفسه من ج ة وأن
وت كز أ داف التأ يل النف ال دف العام من التأ يل النف
ً
يف م العالم ا يط به من ج ة ثانية لي ون قادرا ع التكيف اﳌناسب ن يجة ذا اف م ،و مكن ت يص أ داف
التأ يل النف فيما ي القر و ي ،والسرطاوي:-1995 ،
1مساعدة ال ص اﳌعوق ع ف م وتقديرخصائصه النفسية ومعرفة إم انياته ا سمية والعقلية واﻻجتماعية واﳌ نيةوتطو ر اتجا ات إيجابية سليمة نحو الذات.
2تخفيض التوتروالكب ت والقلق الذي عا ي منه اﳌعوق وضبط عواطفه وانفعاﻻته. 3عديل عض العادات السلوكية ا اطئة.4اﳌساعدة تنمية الشعور بالقيمة وتقدير الذات واح ام ا والس إ تحقيق أق درجة ممكنة من درجات تحقيقالذات.
5تدر ب اﳌعوق ع تصر ف أموره وغرس ثقته بنفسه و اﻵخرن ،وإدراكه ﻻم انياته ا دودة وتبص ه ا وكيفيةاستغﻼل ا واﻻستفادة م ا.
6تنمية وتطو ر اتجا ات إيجابية نحو ا ياة والعمل وا تمع. -2ﻣقار ﺔ نظر ﺔ حول العﻼج السﻠو ي اﳌعر :
 -1-2أ م ا دﻣات ال تقدم لﻠمعوق ن عمﻠيﺔ التأ يل النف :
1خدمات اﻹرشاد النف  :و ا دمات ال تم بتكيف ال ص اﳌعوق مع نفسه من ج ة ومع العالم ا يط به منج ة أخرى ليتمكن من اتخاذ القرارات السليمة عﻼقته مع ذا العالم والوصول بالفرد إ أق درجة ممكنة من
ص ته وتحقيق ذاته.
درجات النمو والت امل
2خدمات اﻹرشاد اﻷسري والتعليم اﳌ  :وتتضمن اش اك ل من الوالدين عملية اﻹرشاد وتوف الدعم والف م ل ماﳌواج ة اﳌشا ل اﳌتوقعة ،كما تتضمن تقديم الن للوالدين شأن خدمات الب ئة ال يحتاج إل ا الطفل اﳌعوق ،وطرق
إبﻼغ اﻷ ل عن التقدم ا ادث للطفل اﳌعوق ن يجة اﻹرشاد النف .
3خدمات عديل السلوك )العﻼج السلو ي( :و تضمن مجموعة من اﻹجراءات ال ان ثقت من قوان ن السلوك .و عديلالسلوك عملية منظمة شتمل ع تطبيق إجراءات عﻼجية معينة ال دف م ا ضبط اﳌتغ ات اﳌسؤولة عن السلوك وذلك
لتحقيق اﻷ داف اﳌرجوة واﳌتمثلة غي السلوكيات ذات اﻷ مية اﻻجتماعية ع النحو اﳌرغوب فيه.
4خدمات اﻹرشاد والتوجيه اﳌ  :و دف إ مساعدة الفرد اﳌعوق وتوج ه نحو اختياراﳌ نة اﳌناسبة سواء أ ان للتدربعل ا أو العمل ا تتﻼءم مع ميوله واستعداداته وقدراته.
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5خدمات العﻼج النف  :وت ناول اﳌشكﻼت اﻷك حدة وال تحد من تكيف الفرد مع مجتمعه وأسرته .و ساعد جعلال ص اﳌعوق يتكيف مع نفسه من ج ة ومع العالم ا يط به من ج ة أخرى ) عبيد).2007 ،
عمﻠيﺔ التأ يل:
 -2-2دور اﻷخصا ي النف
يت ص دور اﻷخصا ي النف فيما ي :-
1مساعدة اﳌعوق ع تقليل مشاعر النقص لديه ،وتقليل اﳌقارنة ب ن نفسه و ن اﻵخر ن.2مساعدة اﳌعوق ع تحس ن الصورة ال ي و ا عن ذاته.3مساعدة الفرد اﳌعوق ع أن يك سب مشاعراﻷمن.4مساعدة اﳌعوق ع تنمية العﻼقات اﻻجتماعية اﳌناسبة وتحس ن ردود فعل اﻵخر ن نحوه.5مساعدة الفرد اﳌعوق ع ت و ن نمط حياة مناسبة الته.6مساعدة الفرد اﳌعوق ع ت يح إدرا اته عن نفسه وإدرا اته عن الناس من حوله وعن ا تمع بصفة عامة. -3-2ﻣراحل عمﻠيﺔ التكيف لﻺعاقﺔ:
ً
ش ) عبيد (2007 ،بأن عملية تكيف اﳌعوق مع اﻹعاقة عملية م مة جدا ميع العامل ن مع اﳌعوق ن وخاصة
اﳌرشدين اﳌ ني ن واﻷخصائي ن اﻻجتماعي ن .وعملية تكيف اﳌعاق مع اﻹعاقة تمربمراحل معينة التا :-
1مرحلة الصدمة :و مرحلة ال يص اﻷو وف ة العﻼج ،وف ا لم ستوعب الفرد أن جسمه مرض وﻻ عرف عنحالته ا سدية ح ﻻ يظ رعليه أي قلق.
2مرحلة توقع الشفاء :تبدأ ذه اﳌرحلة عد ما ي ب ن الفرد بأنه مرض ،فيعتقد بأنه س شفى من إصابته.3مرحلة ا زن :و ذه اﳌرحلة ي ون الفرد حالة يأس شديد ،ف ل ء ضاع و و شعر أنه سوف ﻻ ستطيع أنعمل أي ء أو يحقق أي دف له و مكن أن يفكر اﻻنتحار.
4مرحلة الدفاع :و تنقسم إ قسم ن :اﻷول :الدفاع اﻹيجا ي :و ذه اﳌرحلة يبدأ الفرد التعامل مع إصابته والتكيفً
مع ا و بدا حياته بالرغم م ا .والثانية :الدفاع السل  ،و نا ستعمل الفرد اﳌي ان مات الدفاعية ا تلفة وخصوصا
النكران.
5تراود ال ص اﳌعوق اﻷف ار التالية :إن جس مختلف ،وإعاق مختلفة ،ولك ا ل ست س ئة ،إن اﻹعاقة تجعلً
مختلفا ،ولكن ذلك ﻻ يمنع من عمل أشياء مختلفة ومفيدة).
4-2ﻣف وم العﻼج اﳌعر السﻠو ي:
يذكر بيك ) (Beck,2001أن العﻼج اﳌعر السلو ي يقوم ع مجموعة من اﳌبادئ واﻹجراءات ال تف ض أن
اﻻضطرابات السلوكية واﻷمراض النفسية واﻻنفعاﻻت السالبة ل ست نتاجا لقوى خفية تكمن الﻼشعور ،ولك ا ت تج عن
يحة ،وعدم التمي
عمليات شعور ة من قبيل :التعلم ا اطئ ،واﻻستدﻻل اﳌغلوط اﳌب ع معلومات غ افية أو غ
ً
ً
ب ن الواقع وا يال ،كما أن التفك قد ي ون وا ما ﻷنه قد ي ون مستمدا من مقدمات خاطئة ومفا يم مغلوطة ،والسلوك
ً
قد ي ون ا زاميا ﻷنه قد ي ون مب يا ع أف ار ﻻ عقﻼنية ،وﳌا انت كث من اﳌشكﻼت النفسية يمكن حل ا عن طر ق :ذ
ً
الف م والتمي  ،وت يح اﳌفا يم ا اطئة ،و علم اتجا ات أك تكيفا ،وحيث أن اﻻس بصارواختبارالواقع والتعلم جميع ا
عمليات معرفية بالدرجة اﻷو .
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و ذكرصﻼح عرا )1991م( أن اﻻضطراب النف -من وج ة نظراﳌعا ن اﳌعرفي ن -و اﻷساس اضطراب التفك ،
إذ يقوم الفرد بتحر ف الواقع بطر قة مفرطة ا ساسية ،فتؤثر عمليات التفك نظرة الفرد نحوالعالم ،و تج ع ا انفعاﻻت
ومشكﻼت سلوكية ،ومن ثم يحاول اﳌعا أن يقوم بتعديل سلوك اﳌرض من خﻼل التأث عمليات التفك لديه ،وذلك
بمساعدته ع عي ن مفا يمه ا اطئة وتوقعاته غ الواقعية ،واختبارمدى صدق ا ومعقولي ا.
و ر محمد محروس الشناوي ومحمد عبد الرحمن )1998م( ظ ور العﻼج اﳌعر السلو ي كرد فعل لﻼنتقادات ال
وج ت إ اﳌدرسة السلوكية ،فيما يتعلق عدم قبول ا لضرورة إحداث غي ات مباشرة الناحية اﳌعرفية وعﻼق ا بالوظائف
النفسية ،مثل ج ود بياجيه الذي أقام العﻼقة ب ن النمو العق والنمو ا لقي.
فاﳌعا اﳌعر يحاول من خﻼل عض الفنيات اﳌعرفية والسلوكية أن ساعد الفرد ع معرفة أف اره الﻼعقﻼنية،
ً
و علمه طرقا أك واقعية لصياغة خ اته بما س إعادة البناء اﳌعر للفرد.
و قرر باترسون )1990م( أن العﻼج اﳌعر شمل ل اﻷساليب ال يمكن أن تخفف ا زن واﻷلم النف  ،عن طرق
ت يح التصورات ا اطئة ،واﻹرشادات الذاتية.
و رى لو س مليكه )1990م( أن العﻼج اﳌعر و أحد اﳌنا العﻼجية ال دف لتعديل السلوك الظا رلدى الفرد
من خﻼل التأث عمليات التفك  ،وتتعدد فنياته ع النحو التا :
 العﻼج " العقﻼ ي – اﻻنفعا " السلو ي  Rational Emotive Behavior Therapyلــ :أل سEllis
 العﻼج اﳌعر السلو ي  Cognitive Behavior Therapyلــ :بيكBeck
 النموذج التخي  Corert Modelingلــ :كي يﻼCeutela
 التدر ب ع م ارة التغلب ع اﳌشكﻼت  Coping Skill Trainingلــ :جولد فرايدGoldfried

 التدر ب ع إدارة القلق  Self-Instructionalلـ :م ش باومMeichenbaum
حيث إن ذه اﻷساليب وغ ا ش ك أ ا تحاول عديل السلوك من خﻼل التأث العمليات اﳌعرفية لدى اﻷفراد.
وتذكرألفت حقي)1995م( أن العﻼج اﳌعر السلو ي و التنظيم واﻻس اتيجيات ال يحاول اﳌعا ب ا الفرد ،ح
عيد شكيل وتوظيف أف اره ال أدت إ أخطائه اﳌعرفية وانفعاﻻته الضارة أو سلوكه الشاذ و ساعد فنيات العﻼج اﳌعر
السلو ي تحر ك وظائف اﳌعرفة لدى الفرد بما ي يح له رؤ ة أفضل ،و ﳌعارفه ت يح ما أرسته من أسس للتفك ،
و حدث ذلك بإتاحة الفرصة للفرد أن يخت ا قائق بمساعدة اﳌعا ح ست تج أن أف اره غ منطقية ،ثم يقاد ليك شف
بنفسه مدى ز ف ذه اﻷف ار ،و تم ذلك بأن ستخدم اﳌعا ما لدى اﳌر ض من خيال خصب للوصول إ ذه ال دف.
و رى سدورو ) (Sdorow,1995أن اﳌدرسة اﳌعرفية تؤكد ع تقو م التفك لدى اﻷفراد من خﻼل التعديﻼت اﳌعرفية
والسلوكية ال تؤدي إ أن ي ون اﻷفراد موضوعي ن ،وعقﻼني ن ،و رون العالم بصورة ايجابية مستمدة من الواقع اﳌوضو ،
و ستطيعون إدارة انفعاﻻ م اﳌواقف ا تلفة معتمدين ع اﻷنماط اﻻيجابية التفك .
و رى ليندن و اساتو )) Linden & Pasatu ,1998أن العﻼج اﳌعر السلو ي عبارة عن عﻼج ن مختلف ن إﻻ أ ما يكمﻼن
ً
عض ما عضا ،ﻷن ال شو ه اﳌعر ﻻبد أن يظ ر سلوكيات مختلة ،و التا فإن التعديل اﳌعر ﻻبد أن يظ ر سلوكيات
إيجابية.
و ذكرسدورو ) (Sdorow 1995أن الباحث ن قد م وا ب ن العﻼج اﳌعر والعﻼج السلو ي فالفرد عند السلوكي ن موجود
ال
فقط عند مستوى اﳌث واﻻستجابة ،وقد كتب شكسب " املت" أنه ﻻ يوجد ما و خ أو شرإنما طر قة التفك
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تصنع ذلك ،وقد ا عكس ذا اﻻتجاه ع العمليات النفسية و و ما س باﻻتجاه اﳌعر  ،ذلك اﻻتجاه الذي يرى أنصاره
أن اﻷحداث حد ذا ا ﻻ تؤدي إ اﳌشاعر والسلوكيات اﳌضطر ة ،وإنما تفس الفرد لتلك اﻷحداث و الذي يصنع ذلك،
واف ضوا أن التغي طر قة التفك يمكن أن ي تج عنه غي ات اﳌشاعروالسلوكيات.
و ذكر عادل عبد ﷲ )2000م( أن العﻼج اﳌعر السلو ي عت اتجا ا عﻼجيا حديثا س يا ،عمل ع الدمج ب ن
العﻼج اﳌعر والعﻼج السلو ي ،و عمد إ التعامل مع اﻻضطرابات ا تلفة من منظور ثﻼ ي اﻷ عاد ،إذ يتعامل مع ا معرفيا،
وانفعاليا ،وسلوكيا ،كما عتمد ع إقامة عﻼقة عﻼجية عاونية ب ن اﳌعا واﳌرض تتحدد ضو ا اﳌسئولية ال صية
للمرض عن ل ما عتقده من أف ارمشو ه ،واعتقادات ﻻ عقﻼنية مختلة وظيفيا ،عد اﳌسئولة اﳌقام اﻷول عن تلك
اﻻضطرابات ال عان ا الفرد ،و نفس اﳌنطق يتحمل الفرد مسئولية صية إحداث التغي العﻼ من خﻼل ت يح
اﻷف اراﳌشو ة ،و عديل اﻻعتقادات الﻼعقﻼنية ،واس بدال ا بأف ارواعتقادات ت سم باﳌنطق والعقﻼنية .
ً
ً
تماما بالغا باﻻنفعاﻻت ﻷن اﻹثارة اﻻنفعالية عد ً
جزء جو را
و قرر بيك )) Beck , 2001أن النظرة اﳌعرفية تم ا
ً
فيما يحققه العﻼج اﳌعر  ,معتمدا ع غي اﳌعارف واﻷف ار ال أدت إ ذه اﻹثارة اﻻنفعالية ,فاﻷفراد اﳌكت بون ي ونون
حالة من اﻹثارة ,و ناقشون موضوعات مث ة لﻼنزعاج ,ولذا يجب إمداد م بأسس قو ة ﻹعادة البناء اﳌعر  ,وتمثل اﳌرونة
ً ً
يع اﻷفراد للتعب عن انفعاﻻ م دورا م ما ﻷ ا تبعث ع اﻻ ام ,و س ل إدراك اﳌر ض للتفاعل ش ل إيجا ي مع
اﳌعا  ,حيث إن معظم تأث ات العﻼج ت ون ذات صلة بتعطيل اﻷ شطة التلقائية للمعتقدات ,واﻷف ار ا تلة وظيفيا.
و ش أنج )( Unger , 2004إ أن العﻼج اﳌعر السلو ي باعتباره ن ا دف إ اس بدال طرق التفك السل بأخرى
ً
أك دقة و نائية ,وتفاؤﻻ ,وتؤدي إ العمل الفعال ,والفكرالعقﻼ ي ,ومواج ه اﻹحباط ,والرغبة ا ياة ,وتقوى م ارات التفك
الفعال ,والعمل البناء ,والتعرف ع السلوكيات ا بطة ,وطرق عديل ا.
و ش بيك ,وفر مان )( Beck & Freeman , 1990إ أنه يطلق ع العﻼج اﳌعر اسم عﻼج نا واﻵن Here and now,
فجلسة بجلسة يتم أخذ أمثلة من اﳌواقف الصعبة ,وتحدد اﳌ ام واجب م ش ل خاص لق الظروف اليومية ,حيث
يمكن جمع قدرأك من البيانات ﻻختباراﻷساس ا قيقي لﻼتجا ات ,واﻷف ار.
ونرى أن ناك اتفاقا ب ن معظم اﻵراء السابقة أ مية اﳌعرفة ,والبناء العر للفرد التأث ع ل من انفعاﻻته
ً
وسلوكياته وﳌا انت السلوكيات ا تلة وظيفيا ت تج أساسا عن اضطرابات التفك تتمثل  :اﳌبالغة ,والتعميم ,وال شو ه
ً
ً
اﳌعر فإن العﻼج اﳌعر السلو ي ,يمثل حﻼ نموذجيا للتعامل مع ذه اﻷساليب الفكر ة ا اطئة ,و حاول إمداد الفرد
بأساليب جديدة عتمد ع العقﻼنية التفك  ,وإدارة وتنظيم الذات ,وأخذ مفا يم اﻻحتماﻻت ا سبان ,كما أنه و
موعة كب ة من العﻼجات النفسية اﻷخرى.
تطبيق عم
 -5-2فﻠسفﺔ العﻼج اﳌعر السﻠو ي:
ان تدر ب مي ش بوم مر الفصام ع نوع من ا ديث الص باستخدام أساليب اﻹشراط اﻹجرا ي ,دافعا وراء
انوا يرددون نفس العبارات أثناء اﳌقابﻼت الت بعية لتقو م فاعلية العﻼج ,حيث انوا يقولون "
مﻼحظته أن عض اﳌر
ً
ً
ً
ً
تحدث حديثا يا ,وكن متماس ا ومتﻼئما ,و ذا ما يدل ع أ م انوا منخرط ن نوع من اﻷحاديث الذاتية التلقائية.
و ذكرعادل عبد ﷲ )2000م( أن اتجاه مي ش باوم عرف بالتحص ن ضد الضغوط النفسية ,و ستخدم خﻼله عليمات
تجر ية تتمثل اﻷحاديث الذاتية ,و و ما عد ابتعادا عن اﻹشراط اﻹجرا ي ﻷنه تم إدخال أحد العناصراﳌعرفية ,وقد أسفر
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استخدام التعليمات الذاتية من قبل مي ش باوم مع مر الفصام ,واﻷطفال ذوي اضطراب نقص اﻻن باه اﳌ
اﳌفرط واﳌندفع ن عن حدوث قدر معقول من التحسن حيث تم عديل كم كب من تلك السلوكيات.
و رى مي ش بوم )) Meichenbaum,2006أن عديل السلوك معرفيا ي تج عن تقديم التعليمات للذات وال تركز ع
عليم اﻷفراد كيفية التخطيط والتفك قبل اﻻستجابة ,و عليم م ضرورة التوقف والنظر واﻻستماع جيدا قبل صدور أي
استجابة ومساعد م ع ا وارالداخ وتقديم التعليمات للذات قبل اﻻندفاع واﻹسراع اﻷمور ,ح ن تب ن لنا أن التخلص
من مش لة ع التخلص من التحدث إ الذات بطر ق ا زامية وسلبية واس بداله بالتحدث إ الذات بطر قة أك ايجابية.
و ذكر باول )) Pawll, 1990أن ا ديث الذا ي و اﻷسلوب الذي ن لم به أنفسنا و ؤدي إ التحكم السلوك بنفس
الطر قة كأن ذا ا ديث يأ ي من ص آخر ،وقد ﻻ ي ون الفرد ع دراية بالطر قة السلبية ال يتحدث ا لنفسه
متوقعا الفشل ،ومقلﻼ من شأن النجاح ،و دف التحص ن التدر إ مساعدة اﻷفراد ع التفك ش ل بناء وتحسن اﻷداء
و ذه اﻹجراءات دف لتدر ب اﻷفراد ع ا ديث ﻷنفس م ش ل واثق و إيجا ي متوقعا النجاح أي م مة .
وقد اعتمد مي ش بوم )) Meichenbaum,1993أساسياته ع أعمال لور ا الذي اق ح تطو ر سق من التحكم
الرمزي اللفظي ع السلوك حيث يقوم اﻷفراد بتطو را وارالداخ بتعليمات من اﻵخرن أو ﻻ ثم بتعليمات ذاتية وا ة،
و ال اية عليمات ذاتية مست ة ،وذلك من خﻼل :تدر ب اﻷفراد ع إدراك وتحديد اﻷف ارغ اﳌنطقية أو ما عرف بالتقر ر
الذا ي ،ثم ش ل اﳌعا السلوك اﳌﻼئم ب نما ع عن أساليب التكيف الفعالة ال تتضمن تقديم متطلبات اﳌ مة والتعليمات
الذاتية ال ترشد اﻷداء ،والتقر ر الذا ي الذي عزز من الكفاءة ال صية و واجه الفشل اﻹخفاق والتقر رالذا ي اﳌست
لﻸداء النا  ،و عد ذلك يقوم الفرد بأداء السلوك اﳌطلوب أوﻻ أثناء عب ه عن التعليمات الذاتية اﳌﻼئمة ثم استعاد ا
تلك اﳌرحلة باﳌساعدة ع أن يحل ا ديث للذات الذي يؤدي إ حل مش لة محل
ش ل مست مرة أخرى ،و قوم اﳌعا
اﳌعرفة ال ينجم ع ا القلق وال انت مصاحبة ل ذا التصرف.
و التا فإن فكرة التدر ب ع اﻷحاديث الذاتية أو التعليمات الذاتية تقوم ع فرض مؤداه أن :اﻷشياء ال يقول ا
اﻷفراد ﻷنفس م ال تحدد با اﻷشياء ال يفعلو ا ،فسلوك الفرد يتأثربا وانب ا تلفة ﻷ شطته ،وال توجه بت و نات
متنوعة مثل اﻻستجابات الفسيولوجية وردود الفعل الوجدانية ،وا وانب اﳌعرفية ،والعﻼقات اﻻجتماعية ،و عت ا ديث
الداخ أحد ذه اﻷ شطة أو الت و نات.
حيث يذكر مي ش بوم )) Meichenbaum,2006أن ال دف من التقدير الوظيفي اﳌعر أن نقدر صورة احتمالية
اﻷ مية أو الدﻻلة الوظيفية لﻼنخراط اﻷحاديث الذاتية من نوع مع ن وما ي بع ا من سلوك مع ن أو حالة انفعالية معينة
أو استجابات فسيولوجية أو عمليات اﻻن باه ،وكيف يؤثرا ديث الداخ ع الفرد ومن ثم كيف يتأثرباﻷحداث والعمليات
السلوكية اﻷخرى ،و ناك القليل من البحوث حول التفك الوا أو ا ديث الداخ كمتغ يؤثر ع السلوكيات غ أنه
يمكن القول بأن الدراسات ال أجر ت ثﻼثة مجاﻻت قد تناولت اﻷحاديث الداخلية عت ذات صلة ذا ا انب ،و :
التوج ات ا اصة بالعﻼقات ال صية ،والعوامل اﳌعرفية اﻹج اد ،وتأث التعليمات الذاتية ع ردود الفعل
الفسيولوجية.
ومن ثم فإن اﳌدرسة اﳌعرفية تنظرإ اﻻضطرابات النفسية كن يجة لعدم اﻻ ساق ب ن النظام اﳌعر الداخ للفرد،
و ن اﳌث ات ا ارجية ال يتعرض ل ا ذلك الفرد ،وتحليل ا وتفس ا عن طر ق ذلك النظام اﳌعر الداخ الذي يم ه.
وب بال شاط
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وترى جوديث )) Judith, 2000أن العﻼج اﳌعر السلو ي س ند ع طر قة إدراك الفرد للمواقف ا تلفة ،وال تؤثر
كيفية شعوره اﻻنفعا  ،لذلك فان اﳌوقف ﻻ يؤثر مباشرة كيفية الشعور اﻻنفعا  ،ولكن اﻷف ار عن اﳌوقف ال
تؤثر ذلك الشعور ،وحينما ي ون الفرد فر سة للضغط فإن تفك ه ي ون مشوشا ،وت ون انفعاﻻته سلبية .
و ذكر در دن و وند )) Dryden & Bond ,1996أنه ع الرغم من أن اﻻتجاه اﳌعر يؤكد ع تحديد اﻻنفعاﻻت
السلبية ،وا تلة وظيفيا واست تاجا ا ،إﻻ أنه ﻻ يق ح تمي اﳌكيان مات اﳌرتبطة ذه اﻻنفعاﻻت ،و ف ض أن محتوى اﻷف ار
واﳌعتقدات اﻷساس سلبية اﻻنفعاﻻت ،واختﻼل الوظائف ،حيث إن فكرة الفرد عن نفسه بأنه كفء مثﻼ تجعله قادرا
ع التغلب ع مشكﻼت ا ياة ،ومن ثم ت ون انفعاﻻته إيجابية.
و ش سدورو )) Sdorow,1995إ أن اﻻضطرابات النفسية تحدث لﻸفراد عن طرق اﳌعتقدات السالبة عن الذات،
والعالم ،واﳌستقبل ،وقد يلوم اﻷفراد أنفس م و ميلون إ اﳌزد من اﻷحداث السالبة ،وت ون نظر م للمستقبل شاؤمية،
وذلك بالنظر إ ظروف م ،وأسالي م ا طأ التفك  ،و دف العﻼج اﳌعر السلو ي إ غي مثل ذه اﳌعتقدات ومعا ة
ل يومي عن اﳌعتقدات الﻼعقﻼنية محاولة عديل ا ،مما ستوجب عديل اﻻنفعاﻻت
اﻻضطرابات النفسية ،واﻻحتفاظ
والسلوكيات اﳌرتبطة ا.
و ذكر عبد الستار إبرا يم ،وآخرون )1983م( أنه طبقا ل ل من بيك وإل س ومي ش بوم فإن الناس ﻻ يتعلمون من
اﳌواقف ،ومن خﻼل إدراك م
خﻼل القواعد ال شرطية ،أو التعلم اﻻجتما فقط ،بل يتعلمون من خﻼل التفك
وتفس ا م ل وادث ال تلم م ،و التا فإنه ثمة أر عة أ عاد معرفية رئ سية يجب اﻻن باه إل ا عند التعامل مع اﳌشكﻼت
النفسية ش ل عام  :الكفاءة اﳌعرفية ،ومف وم الذات ،واﳌواقف واﻻتجا ات ال نت نا ا عن اﳌواقف واﻷ اص،
والتوقعات ال نت نا ا عند التعامل مع اﳌواقف ا ارجية.
و رى لو س مليكه )1990م( أن الكث من اﻷفراد ستطيعون التأث سلوك اﻵخرن من خﻼل ال لمة ،واﳌعلومة مثل:
اﳌدرس ،والطب ب ،واﻷب ،و التا يمكن تقديم ا ة اﳌت املة من خﻼل م.
ومن ثم فإن اﳌعرفة وسيلة اﻹ سان ل ي يف م ذاته ،والعالم حوله ،و توصل إ حقائق اﻷشياء ،وال شو ه اﳌعر ،
وتحر ف التفك عن الذات ،والعالم ،واﳌستقبل ،وال ت ون وراء اﻻضطرابات النفسية.
و رى أحمد خ ي حافظ )1998م( أن العﻼج اﳌعر السلو ي يتعامل مع اﳌعارف اﳌشو ة واﻷف ار الﻼمنطقية ،وكث
من أنماط التفك وسائل أو أحداث مس بة للسلوك واﻻنفعال ،وإن اﳌسلمة الرئ سية ال قامت عل ا النظر ة اﳌعرفية ب ل
طرائق ا تكمن العﻼقة الوثيقة ب ن اﳌعرفة والسلوك ،حيث يك سب الفرد خﻼل مراحل نموه ومس ة حياته العديد من
اﳌعارف واﳌفا يم واﳌعلومات ال تمكنه من التعامل ال شط مع الواقع ومشكﻼت ا ياة ،وت ش ل ذه اﳌعرفة من خﻼل
اﻹرث الثقا وا ات الذاتية ،و تج ع ا مجموعة من الصيغ اﳌعرفية ال يقيم الفرد ا معلوماته عن الب ئة وعن الذات
و نظم ا ،ومجموعة أخرى من الصيغ والطرائق اﳌعرفية ال ساعد ع حل مشكﻼته ،ومجموعة ثالثة ستخدم للت بؤ
ولتقييم أحداث اﳌستقبل ،و دل السلوك السوي ع اﻻستخدام النا ل ذه النظم والطرائق اﳌعرفية ،و دل السلوك ا تل
وظيفيا ع اﻻستخدام غ النا .
و ضوء ما سبق يت أن اﳌدرسة اﳌعرفية علم النفس س ند إ العﻼقة ب ن اﳌ ون اﳌعر واﳌ ون السلو ي
ً
مرورا باﳌ ون اﻻنفعا  ،وأن اﻻضطرابات النفسية ت شأ من اﻻضطراب اﳌ ون اﳌعر  ،و التا فإن العﻼج اﳌعر السلو ي
ً
س دف إعادة البناء اﳌعر للفرد ح يتمكن من عديل السلوكيات ا تلة وظيفيا.
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 -6-2أ داف العﻼج اﳌعر السﻠو ي :
تذكر ممدوحة سﻼمة )1991م( أن العﻼج النف عموما يقوم ع استخدام وتطبيق اﳌبادئ النظرة مساعدة
اﻵخر ن للتغلب ع ما يواج ونه من مشكﻼت ،وتحقيق حياة أك رضا وسعادة ،و ل من عمل مجال اﻹرشاد أو العﻼج
النف يقوم باستخدام اف اضاته ومعارفه حول الطبيعة اﻹ سانية ومبادئ السلوك ،كما ستخدم معارفه عن طبيعة
اﳌؤسسات اﻻجتماعية ا تلفة :أسرة ،أو مدرسة ،أو أقران إيجاد الوسائل ال ساعد عمﻼئه التغلب بنجاح ع ما
يواج م من مشكﻼت والتغي نحو اﻷفضل وتحقيق السﻼم مع الذات ومع اﻵخرن ،وتحقيق ا ياة ال يرتضو ا ﻷنفس م.
و رى عبد الستارإبرا يم )1998م( أن أنصارالعﻼج اﳌعر السلو ي م ما تباي ت مفا يم م ،واختلفت وج ات نظر م،
وأطر م اﳌرجعية يؤكدون ع أن اﻻضطرابات النفسية أو العقلية ﻻ يمكن عزل ا عن الطر قة ال يفكر اﻷفراد عن أنفس م
وعاﳌ م ،واتجا ا م نحو ذا م ونحو اﻵخر ن ،وأن العﻼج النف يجب أن يركزمباشرة ع غي ذه العمليات الذ نية قبل
صية الفرد ،أو اﻷعراض ال دفعته لطلب العﻼج.
أن نتوقع أي غي حاسم
و ذكرباترسون )) Patterson , 1990أن العﻼج اﳌعر السلو ي دف إ التقليل من القلق ،وخفض الكرا ية والغضب،
إذ ي للفرد طر قة ساعده ع التقليل من لوم الذات ،ولوم اﻵخر ن والظروف وذلك من خﻼل التحليل اﳌنطقي ﳌشكﻼته،
و نطوي ال دف ضمنا ع اﻻ تمام بالذات واﻻع اف بحقوق اﻵخر ن ،واﻻستقﻼلية ،واﳌسئولية ،وال سامح مع أخطاء الغ ،
واﳌرونة وقبول التغي .
و ش أنج )) Unger,2004إ أن العﻼج اﳌعر السلو ي دف إ ف م اﻷسباب ال امنة وراء اﻻنفعاﻻت السلبية
واﳌعتقدات الﻼعقﻼنية مستعينا بفنيات معرفية وسلوكية لتعديل ذه اﳌعتقدات السلبية ،وز ادة الدافعية للتصورات
اﻹيجابية ،بحيث ت ون النتائج أفضل بال سبة لتحديات ا ياة.
و ذكر عادل عبد ﷲ )2000م( أن العﻼج اﳌعر السلو ي ب افة أش اله وطرائقه دف إ التعامل مع التفك
الﻼمنطقي ا اطئ ،وال شو ات اﳌعرفية ،و س إ تخفيض اﳌشكﻼت ا تلفة.
و ش وس )) Custer, 2001إ أن النظرة اﳌعرفية السلوكية دف إ دحض اﻷف ارالسلبية لدى اﻷفراد من خﻼل
مناقشة التطور الطبي لد م ،وال ك ع حل اﳌشكﻼت ،واﻻنفعاﻻت ،والعﻼقات ال صية ال س م ضبط اﻻنفعاﻻت
السلبية :العدوان والغضب ،واﻻكتئاب ،والقلق ،وضعف اﻻن باه ،وفرط ال شاط.
و قرر حسن عبد اﳌعطي )1998م( أن العﻼج اﳌعر السلو ي إنما دف إ تدر ب اﻷفراد ع رؤ ة العﻼقة ب ن اﻷف ار
واﳌشاعر ،والتعامل مع اﻷف ار بصورة نقدية ،واستخدام اﳌراقبة الذاتية لﻸف ار ،والتخيﻼت السلبية ،و إخراج ا إ ح
التفك  ،التدر ب ع اس بدال اﳌعتقدات ا اطئة والتصورات السلبية بمعتقدات ايجابية ،ذلك من خﻼل رصد عمليات
التفك غ السو ة وملء الفراغ اﳌعر  ،وإيجاد تباعد ب ن اﻷف ارالتلقائية السلبية للفرد ،وحمله ع اختيارالواقع ،وتدقيق
اﻻست تاجات ،و غي القواعد اﳌعتمدة ع الوجو ية وصوﻻ إ رؤ ة الواقع بصورة إيجابية.
و ص محمد الطيب ومنال حسان )2001م( أ داف العﻼج اﳌعر السلو ي  :التعرف ع اﻷف اراﻷوتوماتيكية غ
اﳌت افئة ،واﻻتجا ات ا تلقة وظيفيا ،و ساعد الفرد ع ت يح التصورات واﻻدرا ات ا اطئة ،واس ئصال اﻷف ار غ
اﳌﻼئمة ،و عز ز التفك الواق  ،وز ادة الدافعية ﻷداء الواجبات اﳌ لية ،وإعادة بناء تفك م عن طرق إدراك م للعمليات
الفكر ة ،وز ادة الو بالذات ﳌا له من دور م م ت يح أخطاء التفك  ،وت و ن رؤ ة أك موضوعية نحو اﳌوقف.
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 :أن يصبح الفرد واعيا بما يفكر فيه ،و م ب ن اﻷف ار السليمة
و رى بيك ) (Beck,2001أن أ داف العﻼج اﳌعر
واﳌشو ة ،و س بدل اﻷح ام ا تلة بأح ام دقيقة و يحة.
وقد وضع مي ش بوم )1997م( أ داف العﻼج اﳌعر السلو ي صورة إجرائية ع النحو التا :
 اﻻك شاف الذا ي لدور اﳌعارف التأث ع سلوكيات اﻷفراد.
 التدر ب ع اﳌﻼحظة اﳌستمرة للذات ،وتفعيل دور اﳌراقبة الذاتية للسلوكيات غ التكيفية.
 التدر ب ع خطوات حل اﳌش لة واتخاذ القرار.


يع التقييم الذا ي واﳌواج ة الفعالة وم ارات التحكم الذا ي.

 اك ساب اﳌعرفة الذاتية وم ارات التغلب ع الضغوط.
 -7-2فنيات العﻼج اﳌعر السﻠو ي:
يقرر أنج )) Unger,2004أن كفاءة العﻼج اﳌعر السلو ي س ند ع التقييم اﳌوضو للمشكﻼت ،واس بدال اﳌيول
ال ارثية ،والتعديل العميق لوج ة النظراﳌرتبطة عدم اﻻس ثارة ،وتنفيذ خطط العمل ،وخفض التجنب ،و ون ذلك ش ل
تدر منظم ،وت ون اﳌمارسة بناء ع الرؤ ة بال سبة للمشكﻼت صورة عاونية تتضمن الفحص اﳌتبادل للقضايا،
وممارسة الواجبات اﳌ لية بواسطة الف م ،والتحليل ،وتطو ر اﻻس اتيجيات البناءة وقت ي ناسب مع اﻻضطرابات ال
يتصدى ل ا ذا اﳌن .
و ش عادل عبد ﷲ )2000م( إ أن العﻼج اﳌعر السلو ي ستخدم فنيات عديدة عض ا معر مثل :اﳌناقشة،
واﳌراقبة الذاتية ،والتباعد ،وإعادة التقييم اﳌعر  ،والعﻼج البديل ومناقشة اﻷسباب ،و عض ذه الفنيات تجر :
اﻻستكشاف اﳌوجه ،والتعرض ،و عض ا اﻵخرسلو ي :الواجبات اﳌ لية ،والنمذجة ،والتخيل ،ولعب الدور.
وفيما ي عرض موعة من الفنيات ال ستخدم ا اﳌعا اﳌعر السلو ي مثل :التعليمات الذاتية ،واﳌراقبة
الذاتية ،وملء الفراغ ،و غي القواعد ،وإعادة البناء اﳌعر  ،وال كيب ،والتخيل ،والتعرض ،وفض اﳌركزة ،والتث ت من
النتائج ،والتدرب عكس العادة ،والتقبل واﻻن باه ،واﻻس خاء ،ولعب الدور ،والنمذجة ،والواجبات اﳌ لية.
1التعليمات الذاتيةقدم "مي ش بوم" فنية التعليمات الذاتية حينما ان عا مر فصام ال صية ،و ان س دف عديل السلوك
من خﻼل التدر ب ع مخاطبة الذات بطر قة تؤدي إ غي ات اﻷف ارواﻻنفعاﻻت ومن ثم السلوكيات ،كما استخدم ذه
الفنية عديل اﻻضطرابات السلوكية لدى اﻷطفال ذوي اﻻندفاعية والسلوك العدوا ي وال شاط الزائد ،ومما يجدرذكره أنه
تم استخدام ذه الفنية دراسات عديدة مثل :دراسة شارلز) ، (Charles ,1988ودراسة و سيلرWinsler,1991)).
2اﳌراقبة الذاتيةيرى إيفرسون )) Everson,1997أن اﳌراقبة الذاتية أساس عمليات التنظيم والتوجيه اﳌعر  ،وقد أكدت دراسات
مي ش بوم)) ، Meichenbaum,1997وس ين ج)) ، Strenberg, 1999و اركر )) Harcker,2000ع أن اﳌراقبة الذاتية
ا دد اﻷسا ﳌدى نجاح اﳌ ارات اﻷخرى ﻷ ا ش إ قدرة الفرد ع مﻼحظة مستوى تقدمه ضوء اﻷ داف ا ددة
لعمل ما ،وتتضمن اﳌراقبة الذاتية :اﻻحتفاظ بال دف ومعرفة ما تم إنجازه ،واﻹجراءات القادمة ،واتخاذ القرارباﻻستمرار
التقدم نحو ال دف ،و إطار ال نامج العﻼ ا ا فض القلق لدى ذوي اﻹعاقة ا ركية تم ال ك ع م ارات اﳌراقبة
ً
الذاتية من خﻼل تقديم عض اﻷ شطة واﻷعمال ذات ا طوات اﳌتتا عة ومطالبة اﻷطفال بإجرا ا اعتمادا ع أنفس م.
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3ملء الفراغاتيذكر بيك )2001م( أنه ل ست ناك صعو ة التعرف ع اﻷف ار اﻷوتوماتيكية مادامت سائدة ،وموجودة مركز
الو  ،و عد فنية ملء الفراغ من اﻹجراءات اﻷساسية ﳌساعدة الفرد ع تب ن أف اره اﻷوتوماتيكية ،وتدر به ع مﻼحظة
سلسلة اﻷحداث ا ارجية ،وردود أفعاله حيال ا  ،ف وسيلة فعالة ﳌساعدة اﻷفراد الذين عانون من ا ل اﳌفرط  ،أو
القلق  ،أو الغضب أو ا زن اﳌواقف الب ن صية.
 4غي القواعدمن الفنيات اﻷساسية العﻼج اﳌعر السلو ي فنية اك شاف اتجا ات الفرد و سليط الضوء عل ا ،ومساعدته ع
تمحيص ا ،وتقر ر مدى ا زامي ا ،ولذا فمن الضروري أن يتعلم الفرد من خ اته أن عض اتجا اته قد ان ت به إ قمة
ً
التعاسة والشقاء  ،وأنه من اﻷجدى أن س شد بقواعد أك اعتداﻻ وواقعية ،وع اﳌعا أن يقف دوره عند اق اح قواعد
بديلة يأخذ ا الفرد بالتأمل ،ﻻ أن يقوم له غسيل مخ ،و فرض عليه قواعده.
5إعادة البناء اﳌعرً
يذكر بيك ) 2001م( أن التدرب ع التعلم الذا ي ي ون فعاﻻ التعو ض عن نقص اﳌ ارات اﳌعرفية ،حيث إن
إعادة البناء اﳌعر يركزع اﻻنحرافات اﳌعرفية ،و تم عليم اﳌرض أن يرصد اﻷف ارال ترتبط باﻻنفعاﻻت البغيضة مثل
 :اﻻكتئاب ،والغضب ،والعدوانية ،وعند تحديد تلك اﻷف ار التلقائية يتم استخدام مجموعة من اﻷساليب لتوضيح طبيع ا
اﳌنحرفة.
و ش و ارد )) Hubbard,2002إ أن إعادة البناء اﳌعر تتطلب مجموعة من اﻻس اتيجيات ال تصمم للمساعدة
التعامل مع اﻷف ار اﳌث ة لﻼنفعال وال شو ات اﳌعرفية ال تؤدي إ حدوث اﳌشكﻼت ،و دف إعادة البناء اﳌعر إ
التعرف الدقيق ع ذه اﻷف ار وتطو ر ا بحيث ت ون قوة للتفك اﻻيجا ي ،وإضافة إ تطو ر تدرب الصوت الداخ بما
يؤثرع الرؤ ة الثاقبة ل ياة ،وذلك كم ان ل ل من ا ات اﻻيجابية والسلبية
و ذكر عبد الرحمن م دي )1995م( أن فنية إعادة البناء اﳌعر تنطلق من أن اﳌعتقدات واﻷحداث ا ارجية
اﳌسئولة عن مشاعراﻷفراد ،فاﻷفراد تفكروتفعل و سلك وقت واحد ،وأن تفك م ﻻ يؤدي فقط إ اﻻنفعاﻻت واﻷ شطة
اﳌضطر ة ولكن ي شأ بطر قة غرضية عن تلك اﻻنفعاﻻت واﻷ شطة.
وتم استخدام تلك الفنية كث من أ شطة ال نامج ا ا للدراسة من خﻼل إعادة البناء اﳌعر لﻸطفال من خﻼل
إعادة اﻷلعاب واشتقاق اﳌفا يم حول تركيبا ا وإعادة تركيبا ا مرة ثانية.
6ال كيب ) البناء )ش و ارد )) Hubbard,2002إ أن فنية ال كيب ستخدم معا ة التنظيم الس  ،واﳌماطلة اﳌرتبطة ل ل من:
اضطراب نقص اﻻن باه  ،وال شاط ا ر ي اﳌفرط  ،والقلق  ،واﻻكتئاب  ،والغضب  ،و دف ذه الفنية إ عليم اﻷفراد
كيفية اشتقاق اﻷ داف القابلة للتنفيذ ،ومن ية اﳌ ام ،واس ثماروقت الفراغ  ،وحفزالذات ع العمل البناء ،وذلك دف
خفض النقد الذا ي ،والقلق ،والغضب ،و ذه من أ م الفنيات ال تم استخدام ا ال نامج ا ا للدراسة.
7التخيليذكر فر مان )) Freeman,1990أن التخيل ستخدم اﻻضطرابات ال صية لتمك ن الفرد من تخفيف اﻷحداث
الصدمية  ،وإعادة بناء ا ة  ،ومتا عة اﳌواقف اﳌست تجة  ،و تطلب اﻷساس اﳌنطقي لتلك اﻹجراءات مجموعة من اﻻعتبارات
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أ م ا  :ا ديث الوا عن ا دث  ،والتخيل الذا ي لدى الفرد  ،مع امتداد اﻷثر ﻹعادة البناء اﳌعر  ،و ذه الفنية أيضا
تم استخدام ا ال نامج ا ا من خﻼل تخيل اﻷطفال لش ل اللعبة قبل فك ا ثم استعادة الش ل عد فك ا ﻹعادة تركي ا.
8التعر ضيرى و ارد )) Hubbard,2002أن التعر ض ستخدم فض ل من  :اضطراب نقص اﻻن باه ،وال شاط ا ر ي
اﳌفرط ،والقلق ،والغضب  ،وذلك بتعليم اﻷفراد كيفية التعامل مع ذه اﻻنفعاﻻت خطوة خطوة ،والتوازن ب ن الراحة
ً
والتحمل  ،وح يمكن أن ي ون التعر ض فاعﻼ ﻻ بد أن يمد اﳌعا اﻷفراد بقدركب من التدرب الذي دف إ زادة الثقة
وخفض مستوى اﻻنفعاﻻت السلبية لد م.
9فض اﳌركزةستطيع اﻷفراد الذين يمك م التعرف ع أف ار م اﻷوتوماتيكية أن ست ينوا س ولة طبيع ا غ التكيفية ،إذ
ً
ً
يصبحون باﳌﻼحظة اﳌتكررة ﻷف ار م قادرن ع أن يقفوا م ا موقفا موضوعيا ،و تأملو ا بحر ة ،و س ذه العملية فرض
اﳌسافة ،و ع القدرة ع التمي ب ن اﻻعتقاد واﳌعرفة ،حيث ساعد ذه القدرة التمي ية عديل تلك القطاعات العر ضة
من استجابات اﳌر اﳌعرضة للتحرف وال شو ه ،حيث ي شأ التحرف الفكري ا سيم عدد من اﻷمراض النفسية مثل
 :القلق ،واﻻكتئاب ،والبارانو ا .
10التث ت من النتائجيميل معظم اﻷفراد إ الثقة أف ار م وتقد س ا واعتبار ا الصورة ا قيقية عن العالم ا ار  ،و لصقون ا
نفس الدرجة من قيمة الصدق ال يلصقو ا بمدر ا م ا سية للعالم ا ار  ،و مكن للمعا النف أن ستخدم فنيات
معينة لتحديد ما إذا انت است تاجات اﳌر ض غ دقيقة ،أو غ م رة ،وحيث إن اﳌر ض اعتاد ع التحر فات وال شو ات
ً
 ،فإن م مة اﳌعا تنحصرأساسا استكشاف النتائج ،ومقارن ا بالواقع ،حيث ش ك مع اﳌرض تطبيق قواعد اﻻستدﻻل
ال يح ،و التحقق من صدق اﳌﻼحظات ،ثم ت بع اﳌسار اﳌنطقي الذي يؤدي إ النتائج.
11تدر ب عكس العادةيرى و ارد )) Hubbard,2002أن التدر ب ع ترك قوة إراد م ﻻس بدال عادا م غ اﳌرغو ة عادات ايجابية
مرغو ة ،و تضمن ذلك  :تحس ن الو للتعرف ع العوامل ال س ب وتبقي العادة ،واﻻس خاء الطبي  ،وذلك ﳌواج ة
الضغوط ،وإعادة البناء اﳌعر  ،وتحس ن توجيه الذات.
12التقبل واﻻن باهيرى و ارد )) Hubbard,2002أن اﻻن باه ع ممارسة تقبل اﻷف ارواﳌشاعرمن أول و لة  ،واﻻس سﻼم لﻸشياء مقابل
دف التغي ال شط  ،رغم ذلك فإنه من اﳌفارقة وجود دليل م ايد ع أن اﻻن باه يؤدي إ التغي ﻷنه ساعد ع ترك
الو والتفك الوا و س يل إعادة البناء اﳌعر  ،والتعرض  ،والتعامل مع ا قائق الصعبة واﳌشاعر غ اﳌر حة مثل
الق ر ،وا دال والضغوط اﻻقتصادية.
13اﻻس خاءعرف جابرعبدا ميد  ،وعﻼء كفا )1995م( اﻻس خاء بأنه  :حالة خالية من التوترتتوقف ف ا الصراعات الداخلية،
وكذلك مشاعر القلق والغضب وا وف واﻻنزعاج وتن شرف ا حالة من ال دوء.
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ً
و ش حس ب محمد حس ب )2003م( إ أن توقف الصراعات الداخلية أمر ﻻ يحدث للفرد مطلقا  ،ذلك أن مبدأ
خفض التوتر ي ت إ غرائز اﳌوت  ،ب نما مبدأ اش اء اﻻس ثارة ي ت إ غرائز ا ياة  ،كما أن اﻻس خاء ﻻ يف إ ذه
ً
ا الة مطلقا  ،بل انه عمل ع دئة الصراعات الداخلية وتوجيه اﻻن باه إ مواطن العضﻼت وغ ا فيقلل من حدة
الصراع.
يرى و ارد )) Hubbard,2002أن اﻻس خاء ستخدم خفض التوترات اﳌرتبطة بالقلق والضغوط والغضب وحاﻻت
اضطراب نقص اﻻن باه وفرط ال شاط ا ر ي  ،و و حالة من اﻻس سﻼم يتوقف ف ا الفرد عن العمليات الطبيعية ل سم
والعقل وتتضمن ذه الفنية  :التنفس البط العميق كرد فعل ﻹنذارا سم وز ادة ترك اﳌعلومات اﻷساسية أثناء اﳌواقف
ً
ً
ً
ً
الضاغطة و تضمن اﻻس خاء جميع مناطق ا سم و لما ان عميقا ومركزا ان أسلو ا نا ا من اﻷساليب اﳌضادة
لﻼنفعاﻻت السلبية ال من أ م ا  :القلق  ،والغضب  ،كما عد وسيلة أساسية تنمية ال ك والتعامل مع اضطراب نقص
اﻻن باه.
و عرف عبدالستار إبرا يم ) 1983م ( اﻻس خاء بأنه توقف امل ل ل اﻻنقباضات والتقلصات العضلية اﳌصاحبة
ً
للتوتر  ،وتتوقف الزادة الشديدة التوتر العض أساسا ع شدة اﻻضطرابات اﻻنفعالية  ،خاصة عندما يواجه الفرد
ً
مشكﻼت تتعلق بتوافقه  ،وت كز عض ذه التوترات العضلية ا ة  ،وتجعل إثارة التوترالعض للفرد متحفزا لﻼنفعال
السر ع اﻻتجاه اﳌﻼئم ل ذه التوترات  ،فرسم عﻼمات الغضب ع الوجه يجعل الفرد سرع اﻻستجابة للمواقف اﻻجتماعية
بالغضب  ،و ستغرق تدر ب الفرد ع اﻻس خاء العض اﳌنظم العيادة النفسية عادة ست جلسات عﻼجية.
14لعب الدوريرى عبد الرحمن سليمان )1996م( أن لعب الدور و أسلوب علي إرشادي يتضمن قيام الفرد بتمثيل دور مع ن
بطر قة نموذجية دف لتعليم الدور أو الف م اﻷفضل للمشكﻼت ال يواج ا الفرد عند القيام به.
و ذكر محمد الطيب ،ومنال حسان )2001م( أن لعب الدور يتضمن ب ساطة التكيف لدور اﳌعا أو العميل  ،أو
ً
اﻻثن ن معا  ،و تم استخدام لعب الدور لبيان وج ة النظر البديلة للفرد ,ولتوضيح إضا للعوامل ال تتدخل مع التعب
اﻻنفعا اﳌﻼئم  ،فيقوم اﳌعا بدور مر ضه  ،وذلك ﻹحرازه موضوعية تجاه اﻻنتقادات الذاتية.
و ؤكد بيك وفر مان )) Beck & Freeman,1990ع أن لعب الدور ستخدم تطو راﳌ ارة ،والتغلب ع الكف ،مثل
ما و قائم التدر ب التوكيدي ،حينما يتضمن ال ن اﻻنفعا واﳌعر للفرد من خﻼل اﻷف اراﻷوتوماتيكية.
و تفق إل س )) Ellis,1977ومي ش بوم )) Meichenbaum,1994ع أن لعب الدور شتمل ع أساليب معرفية وا ة،
ً
ً
ً
وأ ا فنية وا ة اﳌعالم وتتضمن تحليﻼ معرفيا وا ا للمشاعريحدث من خﻼل شر ط الدور ،والذي يتضمن إعادة البناء
اﳌعر ﳌواقف اﻹيحاء بخ ات لعب الدور  ،ووضع الفرد بروفة سلوكية وتدر به ع مواج ا.
15النمذجةتذكرباوﻻ )) Paula,2001أن تدر بات لعب الدور سمح للمعا بإجراء ردود أفعال مناسبة للمواقف ا تلفة ،و مكن
للفرد عندئذ نمذجة ذا السلوك ،والعﻼج اﳌعر السلو ي ساعد الفرد ع تحديد اﻷف ار اﳌس بة لﻼنفعاﻻت السالبة،
وتوظيف الفنيات السلوكية لتعديل السلوك ،فرما ي ون لدى عض اﻷفراد مجموعة من اﳌعتقدات اﻷساسية ا طأ وال
ً
تؤثرسلبا ع سلوك الفرد ووظائفه  ،فيتعرض اﳌعا ل ذه اﻻف اضات الﻼعقﻼنية ،و مد الفرد بنموذج جديد للتفك ليغ
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ً
نموذجه السابق ،ح ي ون قادرا ع ت و ن عﻼقات اجتماعية ساعده
اﳌواقف اﻻجتماعية.
16التكرارُ
فنية التكرار ،كإحدى الوسائل اﳌ مة للتدر ب ع اﳌ ارات والتأكيد ع السلوكيات ،ولم يقتصر الدراسة ا الية
استخدام ذه الفنية للتعليمات والشرح وإنما امتدت فنية التكرار إ اﻷ شطة والتدر بات العملية  ،من جانب مطبقة
ً
ً
ال نامج ومن قبل أعضاء ا موعة التجر ية طفﻼ طفﻼ  ،فال شاط الواحد يقوم به و كرره جميع اﻷطفال و قومون به  ،وقد
ّ
تختلف الطر قة ال تنفذ ا فنية التكرار من موقف ﻵخر ومن جلسة ﻷخرى إﻻ أ ا إحدى الفنيات اﳌ مة ال تز د ال ك
وتمنح الفرصة للمتا عة  ،واس جاع ما لم يدركه الطفل ح تكتمل لديه افة اﳌعلومات واﳌ ارات ال س دف ا لسة
تبص ه ا.
17الواجبات اﳌ ليةيذكر بول )) Bulter,2001أن العﻼج اﳌعر السلو ي س دف إكساب الفرد مجموعة من اﳌ ارات ،والقدرات ال
ساعده استخدام النموذج اﳌعر لتغي اﻻضطرابات ال ت تابه ،وتؤكد العديد من الدراسات ع أن الفرد الذي تم
بالواجبات اﳌ لية يحظى بكث من النتائج اﻻيجابية اﳌتمثلة تحس ن السلوكيات ،والتخفيف من أعراض اﻻنفعاﻻت السلبية
ً
ا تلة وظيفيا .
ً
و تفق محمد الطيب  ،ومنال حسان )2001م( ،وحس ب محمد حس ب )2003م( ع أن الواجبات اﳌ لية تلعب دورا
ً
م ما ل العﻼجات النفسية ،ول ا دور خاص زادة فاعلية العﻼج اﳌعر السلو ي ،حيث إ ا الفنية الوحيدة ال يبدأ
و ختتم ا اﳌعا اﳌعر السلو ي ل جلسة عﻼجية ،و س م تحديد درجة التعاون واﻷلفة القائمة ب ن اﳌعا والعميل،
و ستخدم الواجبات اﳌ لية لتحس ن إدراك اﻷف ار اﻷوتوماتيكية ،وعﻼق ا بردود اﻷفعال اﻻنفعالية ،كما ساعد ع تقدم
العﻼج اﳌعر السلو ي ش ل سرع ،و عطي فرصة للفرد ﳌمارسة م ارات ووج ات نظرجديدة ،ومنطقية ﳌعرفة أف اره ا تلة،
ً
ً
جزء متمما لنتائج العﻼج.
واتجا اته غ العقﻼنية ،ومحاولة عديل ا ،كما عت
 -3نموذج تطبيقي استعمال الرسم الﻠعب كعﻼج سﻠو ي ﻣعر لﻠطفل اﻻصم:
ال دف العام لل نامج  :تخفيف درجة القلق واﻻكتئاب لدى اﻷطفال الصم ) 12 – 9عام( عن طر ق الرسم واللعب
ا ما .
اﻷساس النظري لل نامج :اس ندت الدراسة وضع أ داف ال نامج ع ثﻼثة جوانب أساسية  :أساس سي ولو
– أساس اجتما – أساس م .
أوﻻ :أساس سي ولو :
إن ال ص اﻷصم و الذي عا ي زا أو اختﻼﻻ سمعيا يحول دون اﻻستفادة من حاسة السمع ف متعطلة لديه،
أي أن اﻷصم و ال ص الذي يتعذرعليه اﻻستجابة بطر قة تدل ع ف م الكﻼم اﳌسموع) .صﻼح سليمان ،1985 ،د ص).
صي ـ و س ب له مشكﻼت
إن ضعف السمع كغ ه من اﻹعاقات ا تلفة ال تص ب الفرد وال تلقي بظل ا ع
وأضرار عديدة م ا ما و اجتما وما و انفعا  ،لذلك يذكر عض الباحث ن )حامد ز ران  – 1978عبد اﳌطلب القرطي
 (1996أن ضعاف السمع ل م مشكﻼت انفعالية عديدة م ا :
التوافق النف  ،وتقليل ا ساسية اﳌفرطة

1- اﻻعتماد ع اﻵخر ن وسوء التوافق ال

واﻻجتما .
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2- اﳌيل إ اﻻ

اب من اﳌواقف اﻻجتماعية.

3- لد م مشكﻼت سلوكية عديدة م ا العدوان واﻻندفاعية وعدم اﳌقدرة ع ضبط النفس.
4- مشكﻼت انفعالية مثل ا وف ومشاعرال زواﻷ

والغ ة ،واﻷزمات اﻻنفعالية وا ركية والقلق واﻻكتئاب.

5- مشكﻼت ا رمان من عض اﳌث ات البي ية ونقص اﻻتصال بالعالم ا ار .
واﻻجتما واﳌدر واﳌ
6- قد يصاحب العا ة تمركز مفرط نحو الذات وشعور بالنقص وسوء التوافق ال
مع ال عة العدوانية واضطراب و شوه مف وم الذات بصفة عامة.
7- إن ضعاف السمع يفقدون الثقة أنفس م و اﻵخر ن ن يجة ﳌشاعر النقص الناتجة عن ذه العا ة ،و التا
نجد م إما يميلون للعزلة والبعد عن الناس ،أو يميلون للعدوانية ،كما أ م ينقص م التكيف اﻻجتما وال
س ب قلة خ ا م ا ياتية واﻻجتماعية لذلك تقل لد م قوى اﻻرادة وقوة التحمل) .حامد عبد السﻼم ز ران،1978 ،
د ص( )عبد اﳌطلب أم ن القرطي ،1996 ،د ص).
8- ان الطفل اﻻصم عا ي من اضطرابات نفسية حادة من أ م ا القلق واﻻكتئاب
وظيفة ال نامج عﻼج ا انب السي ولو تأ ي عدة نقاط:

1- يقدم ال نامج ا اص باﻷ شطة الفنية للطفل اﻷصم احساسا باﻷمن والثقة بالنفس من خﻼل ممارسته للمجاﻻت
ال شكيلية ا تلفة مما ساعد عديل سلوكه و صبح أك فاعلية تحقيق اﻻتزان السلو ي والتوافق النف .
2- إعطاء الطفل اﻷصم حر ة التعب عن مشا له ومخاوفه والتخلص من ذه ا اوف ،وكذلك حرة التعب عن آماله
وطموحاته حيث ي ك الفرصة لﻸطفال للتعب ا ربا امات.
 3- ساعد اﻷ شطة الفنية ع اك ساب اﻷساليب السلوكية السليمة عن طر ق تفاعله مع زمﻼئه اﻷعمال ا ماعية.
4- مساعدة الطفل القلق واﳌكت ب ع إقامة عﻼقات وتفاعﻼت اجتماعية سو ة مع اﻷقران.
5- تخفيض السلوك الﻼسوي لدى اﻷطفال.
 6- ساعد اﻷ شطة الفنية ع اﻻحساس بالتوافق ال

واﻻجتما واﻻتزان النف .

7- تنف س الضغوطات اﳌكبوتة لدى الطفل من خﻼل لغة غ لفظية و الرسم واللعب فمن خﻼل ذه اللغة ستطيع
يص ا اﻻت اﻻنفعا القلق واﻻكتئاب ومن خﻼل ا أيضا ستطيع عﻼج ا وتفر غ ا.
ثانيا :أساس اجتما :
إن التفاعل اﻻجتما يتم من خﻼل اللغة ال عت وسيلة اﻻتصال بالعالم ا ار  ،والتعامل ب ن الفرد و ن ا يط ن
به ،لذلك فإن حرمان الطفل من حاسة السمع و التا حرمانه من اك ساب اللغة الﻼزمة ﻹقامة العﻼقات اﻻجتماعية اﳌﻼئمة
و ما يؤدي ال اية إ التأث ع ا صائص اﻻجتماعية واﻻنفعالية للطفل اﳌعاق سمعيا) .رضا عبد القادر ،1992 ،د
ص).
والقلق واﻻكتئاب عض اﻷحيان ي ون له وظيفة تكيفية وإن ان تكيفا مرضيا حيث ستخدمه اﻻ سان عض
ا اﻻت وسيلة للتعب عن مطالب اجتماعية معينة ،و حاﻻت عديدة وسيلة للدفاع عن نفسه وعن ممتل اته ،أو لتفرع
توترات وصراعات مخ نة داخله أو ستخدم ﻹزاحة العقبات ال تحول دون تحقيق عض اﻷ داف اﳌشروعة) .أحمد شو ،
 ،1983د ص).
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ولقد أجمع العديد من العلماء الباحث ن ع أنه من العوامل الرئ سية لﻼضطراب النف للطفل اﻷصم القصور
واﻻجتما واﻻيجا ي مع اﻷقران ،وقد يظ ر القصور
اك ساب اﳌ ارات اﻻجتماعية وعدم التفاعل والتواصل ال
صورة قلق واكتئاب لدى الطفل .
التدر ب ع م ارات التفاعل والتواصل اﻻجتما
و ناء عليه يضع ال نامج ا اص ذه الدراسة نقاط أساسية لتفر ع نو ات القلق واﻻكتئاب و سي ا اﻻتجاه
السليم اﳌتم مع رغبات ا تمع و :
1- مساعدة الطفل القلق واﳌكت ب ع الوقوف أمام احاس سه بالقلق واﻻكتئاب والسيطرة ع ذه اﻻحاس س
وتفر غ ا من خﻼل اك ساب السلوك السوى عن طر ق التفاعل اﻻجتما ب ن اﻷصم واقرانه أثناء اﻷ شطة الفنية
ا تلفة .
 2- ساعد اﻷ شطة الفنية )الرسم واللعب ا ما ( ع نمو العﻼقات اﻻجتماعية واح ام اﻷصم للتعاليم اﻻجتماعية
السائدة باﻹضافة إ يئة مناخ مناسب للطفل لتصر ف اﳌشاعر القلقة اﻻكتئابية بالطر قة العلمية السليمة
والتفاعل اﳌتبادل من خﻼل اﳌواقف ا ماعية )اﻷ شطة ا ماعية).
3- مساعدة الطفل ع اﳌشاركة اﻻيجابية داخل اﳌدرسة وخارج ا.

 4- شعراﻷصم من خﻼل اﻷ شطة الفنية بقيمته و ذاته ب ن زمﻼئه اﳌدرسة.

5- التدر ب ع التحكم اﻻنفعاﻻت ومقابلة الغضب بال دوء من خﻼل التفاعل ب ن اﻷطفال الصم اﻷ شطة الفنية.
6- توجيه اﻻ تمام إ دراسة الدوافع ال امنة وراء سلوك الطفل القلق واﳌكت ب وعﻼج ذا السلوك عن طر ق مشاركة
الطفل اﻷ شطة اﳌدرسية واﻻجتماعية لتفر غ الطاقة اﳌكبوتة ،ومن بي ا اﻷ شطة الفنية ال شكيلية ا تلفة سواء
الفردية أو ا ماعية .

7- اﻷ شطة الفنية ساعد ع علم ا ات الفنية وانص ارالفرد داخل ا ماعة ،و ساعد الطفل اﻷصم ع ا روج
من العزلة إ اﻻن ساط ،ومن العدوانية إ التعاون ،ومن اﻷنانية إ حب اﻵخر ن والتفا م مع م .

8- و ال اية فاﻷ شطة الفنية الفردية وا ماعية ل ا فعالية إزالة أنماط غ مرغو ة من السلوك وإحﻼل أنماط
سلوكية أخرى مرغوب ف ا ،ف تحول الدوافع ال دامة و ظات لدى الطفل من قلق واكتئاب إ دوافع بناءة من
خﻼل ممارسة الفن وسيلة لﻼتصال بديلة للغة اللفظية .
ثالثا :أساس م :
لقد ساعد من و لسون )صﻼح خضر( الباحث أثناء بناء اﳌن فقد قام بأخذ عض بنود ولسون لت ون أساسا
بناء أ داف ال نامج و :
( أ( أ داف ترتبط بالرسالة ال يحو ا العمل الف و قيم عاطفية وقيم رمز ة أو مع رمزي أو معا ي أخرى تظ ر
كن يجة للتنظيمات البصر ة العمل الف .
( ب( أ داف ترتبط بم ارات ال شكيل من خﻼل طبيعة ا امات واﻷدوات والقدرة ع التعب الف
ومن اﳌصفوفة تم اﻻستفادة من عد محتوى الفن واﳌوضوع و كما ي :
ثﻼث فئات :
1محتوى الفن :و تضمن ذا ا ال ما ش ل العمل الف ا امة مثل اﻷلوان – الط ن – ا شب – الورق.
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 اﻷداة مثل الفرش – الضفر ...أدوات النجارة ...إ .
 اﳌعا ة الفنية و طرق ال شكيل والبناء وأسلوب التنفيذ اﳌطلوب ﻹنتاج العمل الف .
2اﳌوضوع :يقصد به اﻷف ارواﻷحداث والرموز و ثﻼث فئات أخذت م ا.
( أ(
الرموز واﻻستعارة :شكيل العناصربمعا ة جديدة .
( ب(
اﳌضمون التعب ي :و استخدام النتاج الف ال ا ي كرمزعن فلسفة أو فكر مع ن.
( ح(
3ا اﻻت الفنية :و مجاﻻت اﻹنتاج الف ) – التصميم – النحت – الرسم – النجارة – اللعب ا ما  .إ ).
داف ال نامج اﻹجرائية للدراسة ا الية :
(أ( أ داف معرفية :
1- يتعرف التلميذ ع أنواع ا امات اﳌستخدمة ال نامج.

2- يتعرف التلميذ ع كيفية استخدام اﻷدوات ا اصة باﻷ شطة.
3- يتعرف التلميذ ع أسلوب التنفيذ اﳌطلوب ﻹنتاج العمل الف .
4- يتعرف التلميذ ع العناصرال
(ب( أ داف م ار ة :

س م بناء العمل الف ) اللون – ا ط – الش ل – اﳌلمس).

1- تجرب طبيعة ا امات واﻷدوات والقدرة ع التعب الف
2- أن عا التلميذ ا امات و ك شف طرق ال شكيل ا تلفة والتجسيم والتلو ن.
ا.

 3- ستخدم التلميذ اﻷدوات ا تلفة ﻹبرازخصائص ا امات اﳌستخدمة العمل الف .
(ج( أ داف وجدانية :

1- تخفيض حدة القلق واﻻكتئاب لدى التلميذ عن طر ق ممارسة اﻷ شطة الفنية ا تلفة .
2- دعم ثقة التلميذ نفسه عن طر ق التعب عن مشاعره وأف اره بلغة فنية شكيلية.

3- أن سقط التلميذ أف اره وانفعاﻻته من خﻼل رسالة يحتو ا العمل الف و قيم عاطفية ومع رمزي تظ رن يجة
التنظيمات البصر ة العمل الف .
4- أن يجسد التلميذ مشاعرالغضب والعنف والقوة عن طرق ا امات ا تلفة .

5- تنمية اﻻتجا ات اﻹيجابية نحو اﻵخر ن )الزمﻼء واﳌدرس ن( من خﻼل اﻷعمال ا ماعية )مشاركة إيجابية).
 6- شعراﻷصم بقيمته و ذاته ب ن زمﻼئه اﳌدرسة .

7- مشاركة الطفل اﻷصم اﻷ شطة اﳌدرسية واﻻجتماعية .
8- تنمية مف وم الذات للطفل واح امه وتقديره ل ا من خﻼل اﳌشاركة اﻷعمال الفنية .
9- مساعدة التلميذ ع تحقيق النمو اﻻنفعا السوي .
10- تنمية شعور الطفل باﳌسؤولية واح ام حقوق اﻵخر ن.
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11- نمو اﻻعتماد ع النفس لدى الطفل .

12- مساعدة الطفل القلق واﳌكت ب ع إقامة عﻼقات وتفاعﻼت اجتماعية مع اﻷقران .

13- ت و ن مف وم إيجا ي للذات وذلك من خﻼل التخلص من سلوكيات القلق واﻻكتئاب عن طر ق الرسم والعب
ا ما .
-خطوات إعداد ال نامج:

( أ( إجراء تجر ة استطﻼعية لتحديد ام انيات التﻼميذ الصم ا اﻻت الفنية ا تلفة للمساعدة تصميم ال نامج
وتحديد زمنه.
( ب( تصميم است يان با اﻻت واﻷ شطة الفنية اﳌق حة من ج ة الطفل.
( ج( أخذ آراء ا تص ن ا اﻻت واﻷ شطة الفنية اﳌق حة.
( د( وضع أ داف مبدئية لل نامج اﳌق ح
مرحلة الطفولة اﳌتأخرة.

ضوء آراء العينة واﳌتخصص ن و ضوء منا

( ه( يتم عرض ال نامج ع مجموعة من ا اء مجال علم نفس ال بية الفنية واﳌنا
لل نامج ضوء ال دف العام له واﻷ داف اﻻجرائية.

ال بية الفنية للصم
للتوصل للصورة اﳌبدئية

( و( عديل الصورة اﳌبدئية لل نامج وتصميم ال نامج صورته ال ائية.
ا طوات اﻻجرائية:
ً
وطبقا ل ذا التصميم تم إجراء القياسات اﻵتية للمجموعة التجر ية.
 القياس القب للمجموعة التجر ية قبل التطبيق• .

 القياس البعدي للمجموعة التجر ية عد اﻻن اء من ال نامج العﻼ

اﳌتمثل الرسم واللعب ا ما •

 القياس البعدي الثا ي للمجموعة التجر ية" الت ب " للتأكد من عدم إن اء تأث ال نامج العﻼ
ا موعة التجر ية.
أما بال سبة للمجموعة الضابطة فقد أجرى ل ا القياسات اﻵتية.

ع سلوك أفراد

 القياس القب • .

 القياس البعدي• .
وذلك باﻻش اك مع أفراد ا موعة التجر ية .وا دول التا يو ش ل التصميم التجر للدراسة ا الية
موع الدراسة
وا دول رقم ) (7يو ش ل التصميم التجر
ال نامج العﻼ القياس البعدي القياس الت ب
القياس القب
م ا موعة
عم )  ( /ﻻ_
عم ) ( /ﻻ _
 1الضابطة
عم )  ( /عم )  ( /عم)  ( /عم) ( /
 2التجر ية
 زمن ال نامج:
ستغرق ال نامج حوا ) (72ساعة ع مدى أر عة ش ور تقر با بواقع
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ثﻼثة لقاءات أسبوعيا مدة ل لقاء حصتان دراس تان زمن ل م ما  45دقيقة ،وسوف يقوم الباحث ب نفيذ ال نامج
ب ل خطواته.
العينة:
1 ﻻ يقل عدد اﻷطفال عن  40طفل وطفلة.

2 العينة من اﻷطفال الصم مرحلة الطفولة اﳌتأخرة ) 12:9عام).
 3 س بعد اﻷطفال ذوي اﻻعاقات اﳌصاحبة ﻹعاقة السمع.

4 أطفال من مدرسة صغارالصم بوﻻية برج بوعر ر ج.
5- أطفال يبدون قلق واكتئاب يتم معرف م عن طر ق مقيا القلق واﻻكتئاب.
محتو ات ال نامج:
يقصد با توى ل ما ي ناوله ال نامج اﳌق ح من خ ات سواء انت معرفية أو م ارة أو وجدانية ضوء ما تم
تحديده من أ داف ،وذلك لتحقيق الراحة اﻻنفعالية لﻸطفال الصم وتخفيض القلق واﻻكتئاب لد م ،و تضمن ا توى
أر عة مجاﻻت و  :الرسم والتصو روال شكيل ا سم وأشغال ا شب واللعب ا ما يرا ف ا:
1 أن ت نوع ا ات ال تقدم ﻷطفال بما يمك م من التفاعل مع اﻷ شطة الفنية لتحقيق اﻷ داف بصورة مﻼئمة.
2 تقديم اﳌعلومات صور مرئية ومحسوسة وغ مجردة بحيث تصل للتﻼميذ الصم أسرع وقت وأقل ج د.
3 ترا الفروق الفردية ب ن اﻷطفال الصم مرحلة الطفولة اﳌتأخرة ) 12:9عام).
4 تحقيق الت امل والتوازن ب ن اﻷ شطة الفنية ا تلفة بحيث ﻻ ي كزاﻻ تمام ع مجال دون اﻵخر.
5 ت ون ا ات الفنية ع مستوى التﻼميذ وأن تنظم تنظيما مب يا ع أساس اﻻنتقال من الس ل إ الصعب ومن
اﳌعلوم إ ا ول ،وقد ستلزم ذلك اس جاع ل ات السابقة للتﻼميذ ور ط ا با ات ا ديدة.

6 التنوع ب ن )اﻷ شطة الفنية الفردية( ال تكفل للتلميذ التعب عن مشاعره وانفعاﻻته ا اصة و ساعده ع النمو
الذا ي ،و )اﻷ شطة ا ماعية( ال تكفل له اﻻختﻼط باﻵخرن وممارسة أدوار القيادة والتبعية والتفاعل اﻻجتما
وتقبل اﻵخر ن وتف م أدوار م.
 جدول تتا ع أ شطة ال نامج:
 ا ال اﻷول :الرسم والتصو ر:
طر قة أساسية لفحص دواخل اﻷصم ومعرفة كث من ا وانب ال قد يحاول الطﻼب اخفاء ا استجابا م
اللفظية ،ف ذه اﻷ شطة دف إ التنف س اﻻنفعا بالتعب ا ر عن اﳌشاعر واﻻنفعاﻻت دون تقيد ،فالطفل و ع عن
أحاس سه وعن ذاته جو آمن ي سق فيه ما ب ن عالم الواقع وا يال ،فتظ ر الرسوم أي أنواع من اﻻضطرابات السلوكية
واﳌشا ل اﻻجتماعية ،فيمكن بذلك مساعد م حل ا والتغلب عل ا ،و تدرج ذا ا ال :

 موضوعات الرسم:
رسم اﳌوضوعات ا رة و رسم بالقلم الرصاص و اﻷلوان ،وذلك دف إظ ار مشاعر م ومشكﻼ م دون التقيد
باﳌوضوع مع اظ اراﳌوضوعات ا ببة لد م والتعب ع ا بواسطة اللغة الفنية ال شكيلية.
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رسم اﳌوضوعات ا ددة جماعية وفردية و ل موضوع تم اختياره بناء ع استطﻼع رأى عض اﳌتخصص ن ومن ذه
اﳌوضوعات:
 أ -موضوع الصراع :و أ ي كتنف س عن مشاعره وأسقاط قلقه واكتئابه من خﻼل موضوع الصراع )ب ن الكب والصغ
– ب ن ا والشر).
 ب-موضوع أسري وزمﻼ ي واﳌدرس ن :من خﻼل ا يتم إظ ارمشاعره ا تلفة تجاه ا يط ن به.
 ج -موضوع أحﻼمي :و نا يأ ي ا لم ا ع اس ﻵماله ورغباته وطموحاته ال قد ي ون حرم م ا س ب إعاقته.
 د -موضوع رحلة ا ديقة :وف ا ع عن عﻼقته بزمﻼئه أثناء رحل م إ ا ديقة ،وقد يو
عﻼقات ف ا القلق واﻻكتئاب أم عﻼقات محبة ومودة.
 ه -موضوع أنا أحب :وفيه يظ رمشاعره تجاه من يحبه الطفل وقد يظ ر
ال ص.

ذه العﻼقة ل

صا الرسوم و ع عن س ب حبه ل ذا

 و -موضوع أنا أكره :و و موضوع تنف
ال ي بع ا ﳌعاقبته ا.
أ دافه :أن ع التلميذ عن اﳌشاعرواﻻنفعاﻻت ال امنة لديه من خﻼل عب ا م ا رة ،واﳌوضوعات اﳌقيدة.
أ داف معرفية:
يظ ر مشاعره تجاه من يكره ،و ل ذا ال

ص ير د ايذاءه وما الطر قة

1 أن يتعرف الطالب ع اﻷلوان.

2 أن يتعرف الطالب ع اﻷدوات وكيفية التعب الف ل ا.
3 يطلع الطالب ع مفا يم الت و ن – اﻻيقاع – اﻻتزان.
أ داف م ارة:
1 أن يك سب التلميذ اﳌ ارات اﻷساسية ال

ساعده ع استخدام اﻷلوان اﳌائية.

2 إعطاء الطفل فرصة البحث والتجر ب من خﻼل ألوان ومن خﻼل درجات القلم الرصاص.
أ داف وجدانية:
1 مساعدة التلميذ ع تحقيق النمو اﻻنفعا السوي من خﻼل التعب عن مشاعره وأف اره وانفعاﻻته دون قيود.
2 تنمية شعور الطفل باﳌسؤولية واح ام حقوق الغ .
3 ابراز

يعه ع التعب ا ر ،وتنمية اﻻتصال باﻵخرن.

صية الطفل ودفع ا وف عنه من خﻼل

4 تجسيد مشاعرالقلق واﻻكتئاب والقوة عن طرق اﳌوضوعات ا تلفة كناحية تنف سية اسقاطية.
زمن ا ال اﻷول:
ستغرق ذه اﳌرحلة  12مقابلة بواقع ثﻼث مقابﻼت أسبوعيا ،و ل مقابلة ستغرق حصت ن دراس ت ن وس تم تتا ع
اﳌقابﻼت ع النحو التا :
 اﳌقابلة ) :(1رسم موضوع حربالقلم الرصاص.

 اﳌقابلة ) :(2رسم موضوع اﻷسرة بالقلم الرصاص.

 اﳌقابلة ) :(3رسم موضوع اﳌدرسة واﳌدرس ن بالقلم الرصاص.
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 اﳌقابلة ) :(4رسم موضوع أنا أحب وأنا أكره بالقلم الرصاص.
 اﳌقابلة ) :(5رسم موضوع حرباﻷلوان الفلوماس .

 اﳌقابلة ) :(6رسم موضوع الصراع باﻷلوان الفلوماس .
 اﳌقابلة ) :(7رسم موضوع ا لم باﻷلوان الفلوماس .
 اﳌقابلة ) :(9) ،(8رسم موضوع أنا وأ

ا ي باﻷلوان اﳌائية )عمل جما ).

 اﳌقابلة ) :(12) ،(11) ،(10رسم موضوع رحلة إ ا ديقة باﻷلوان اﳌائية )عمل جما ).
اﻷدوات اﳌستخدمة:
 -3ألوان مائية.
 -2ألوان فلوماس .
ورقة رسم.
1 -6ممحاة.
 -5فرش.
أقﻼم فلوماس .
5الوسائل التعليمية:
1 عرض أعمال فنية مرتبطة باﳌوضوعات بحيث ت ون ذات طا ع عب ي.
2 عرض نماذج لﻸسلو ن الس يا والتعب ي ،وما يحو انه من مبالغة وحذف وتحرف وإضافة  ....إ .
3 عرض لدائرة اﻷلوان وكيفية خلط ا – والتدرج اللو ي.
ا ال الثا ي :أشغال النجارة وال ن:
وتم اختيار ذا ا ال ليتم التنف س عن الطاقات اﳌكبوتة من قلق و اكتئاب من خﻼل صياغات بنائية لقشرة ا شب
و قايا اﻷخشاب ،ﻹنتاج أعمال مجسمة ومسطحة ،وتوظيف ا للوصول بالتلميذ إ اﻹحساس بقيمة أعماله ،لينال استحسان
ا ميع ع ا ،و التا شعربالفخربدﻻ من نيل العقاب اﳌستمرع عدوان ته وقلقه ومزاجه الكئ ب.
أيضا تم اختيار ذا ا ال ﻷنه ي يح للطالب تحو ل الطاقة الزائدة عنده إ طاقة حركية عضلية موج ة من خﻼل
استخدام العدد ا تلفة )اﻷزاميل – اﳌسام – اﳌناش  .......إ ( وذلك للتعب اﻻيجا ي عن موضوعات حرة.
أ دافه:
 التنف س عن الطاقات اﳌكبوتة من قلق واكتئاب من خﻼل صياغات بنائية لبقايا اﻷخشاب ﻹنتاج أعمال مجسمة ذات
ثﻼث أ عاد أو ذات عدين.
أ داف معرفية :
1 التعرف ع

2 التعرف ع
أ داف م ارة:

عض اﻷساليب ال شكيلية ا تلفة مثل :لصق القشرة والتفرغ.
عض القيم الفنية مثل :اﻻيقاع ب ن الكتلة والفراغ – اﻻتزان – الش ل واﻷرضية.

1 اك ساب اﳌ ارات ا ركية ال

ساعد الطفل استخدام اﻷدوات )ال

ن – اﳌقص – .....إ ).

2 تنفيذ عض اﻷعمال ا ماعية باﳌشاركة مع زمﻼئه.
أ داف وجدانية:
1 مشاركة التلميذ اﻻيجابية اﻷعمال ا ماعية.

2 تنمية ا س ا ما لدى الطفل ل شعربالقيم الفنية مثل اﻻتزان – اﻻيقاع  .....إ ).
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3 مساعدة التلميذ ع تحقيق النمو اﻻنفعا السوي.

4 تنمية حب اﻻستطﻼع لدى الطفل مع اعطاء الطفل فرصة للبحث والتجرب.

5 تفر غ اﳌكبوتات والتنف س اﻻنفعا لتجعله قادرللتخلص من القلق واﻻكتئاب
الزمن اﳌستغرق:
ستغرق ذه اﳌرحلة  12مقابلة بواقع ثﻼث مقابﻼت أسبوعيا زمن ل مقابلة حصتان دراس تان متتاليتان وس تم تتا ع
اﳌقابﻼت ع النحو التا :
 اﳌقابلة  :2 ،1تصميم مشغولة خش ية ذات عدين أو ثﻼث أ عاد يص تنفيذه بالقشرة )أعمال جماعية).
 اﳌقابلة  :4 ،3طبع التصميم ع ا شب وتقطيعه.

 اﳌقابلة  :6 ،5تنفيذ التصميم ع القشرة بألوا ا وتقطيعه.
 اﳌقابلة  :8 ،7إ اء العمل وإضافة اﳌسام واﳌعادن.

 اﳌقابلة  :10 ،9تصميم بنا ي ببوا ا شب ﻹنتاج عمل مجسم ذات ثﻼث أ عاد.

 اﳌقابلة  :12 ،11إ اء ا سمات ا ش ية بإضافة ا ليات ا تلفة.
العدد واﻷدوات اﳌستخدمة:
-3خشب أبل اش.
-2أقﻼم رصاص.
1ورق.-5خشب(  MDFس ل ا فرعليه).
4مناش . -7عض اﳌسام وا ليات اﳌعدنية -8 .ن بألوان مختلفة
6أدوات حفر.الوسائل التعليمية:
 2 وسائل عن عض طرق ال شكيل ا تلفة مثل التفرغ وا فر.

 3 وسائل لبعض اﳌنتجات الفنية ا ش ية.
ا ال الثالث :اللعب بال شكيل ا سم:
دف ذا ا ال إ معا ة التلميذ ﳌواد متنوعة تتحدى قدراته و ساعده ع تفر غ ال نة العدوانية لديه
صورة أ شطة فنية ساعده ع إسقاط مشاعره والتنفس ع ا من خﻼل أش ال عب ية منفذة بخامات مختلفة مثل
الصلصال ،بوا البﻼس يك ،ال شارة وذلك للتعب عن موضوعات ل ا صلة مباشرة بالقلق و اﻻكتئاب :أنا وزمي بجانب
ال شكيل ا ربا امات ا تلفة.
أ دافه:
 تفر غ الطاقات الغض ية والتعب ية اﻷعمال الفنية ا سمة بطر قة ت يح له الراحة اﻻنفعالية عد التنف س.
أ داف معرفية:
1 التعرف ع أنواع التقنيات ا تلفة للتأكيد ع النوا

التعب ية من خﻼل اﳌوضوعات ا تلفة.

2 التعرف ع مفا يم اﻻيقاع ب ن الكتلة والفراغ – واﻻتزان.
أ داف م ارة:
1 أن ينفذ الطالب و خطط لبعض اﻷعمال ا ماعية.
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2 اك ساب اﳌ ارات ا ركية ال

ساعد الطفل ع استخدام ا امات ا تلفة وكيفية شكيل ا.

3 إتاحة الفرصة للتلميذ لتجرب عض التقنيات وتنفيذ ا.
أ داف وجدانية:

 1 ع التلميذ عن مشاعره وأف اره وانفعاﻻته بطر قة مجسمة ذات ثﻼث أ عاد.
2 مشاركة الطفل بإيجابية اﻷعمال ا ماعية.

3 مساعدة التلميذ ع تحقيق النمو اﻻنفعا السوي عن طرق تجسيد مشاعر القلق واﻻكتئاب عن طرق ا امة
ا تلفة.
الزمن اﳌستغرق:
ستغرق ذه اﳌرحلة  12مقابلة بواقع ثﻼث مقابﻼت أسبوعيا ل مقابلة ستغرق حصت ن دراست ن متواليت ن وس تم
تتا ع اﳌقابﻼت ع النحو التا :
1 اﳌقابلة  :3 :1عمل مجسمات بالصلصال اﳌلون ﳌوضوع أنا وصديقي.
2 اﳌقابلة  :7 :4تنمية التخيل لدى الطفل من خﻼل عمل مجسم ثﻼ ي اﻷ عاد بالقطع البﻼس يك اﳌلونة يمكن توظيفه
كمقلمة أو حامل ز ور.
3 اﳌقابلة  :12 :8عمل بورتر ه بال شارة كخامة جديدة يمكنه من خﻼل ا إطﻼق العنان ياله مع إضافة خامات مختلفة
للوصول للش ل ال ا ي للبورتره.
اﻷدوات اﳌستخدمة:
 -2شارة ومواد ﻻصقة.
1صلصال ،ضفرل شكيله.3بﻼس يك و لوروفورم )مادة ﻻصقة للبﻼس يك(-4 .خامات إضافية.الوسائل التعليمية:
1 وسائل تو أعمال نحتية عب ية ﳌشا النحت مثل ي مور وآخرون.
2 وسائل تو اﳌبالغة وا ذف الش ل اﻻ سا ي للوصول إ التعب ات ا تلفة.

3 عرض أساليب التجرب بخامات مختلفة مثل ال شارة والبﻼس يك والصلصال.
ا ال الرا ع :اللعب ا ما :
و مجال متعدد الر اضات ي يح للتلميذ حرة تامة لتفر غ والتنف س اﻻنفعا فمن خﻼل ممارسة الر اضة جماعة
ستطيع الطفل اﻻصم التخلص من عقدة النقص والتحرر من اﳌكبوتات الداخلية ال يتخلل ا قلق واكتئاب و ستطيع ذا
اﻷخ اﻻندماج مع أ ابه ل داد ثقة الطفل بنفسه وتزداد ثقة أ ابه و التا يمك م تحقيق اﻻتزان النف والتكيف
اﻻجتما .
أ داف ا ال الرا ع:
إتاحة الفرصة للطفل اﻻصم لتحقيق ذاته وتنف س انفعاله وإخراج الطاقات اﳌكبوتة من قلق واكتئاب وانفعاﻻت
خط ة قد دد حياته فمن خﻼل اللعب جماعة الر اضة شعر التلميذ بأ ميته ودعم ثقته بنفسه عندما يتفاعل مع
اقرانه و ندمج مع م.
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أ داف معرفية:

1 التعرف ع التقنيات ا تلفة ل ل ر اضة جماعية ككرة اليد كرة القدم ومعرفة قواعد ا.
أ داف م ارة:
1 اك ساب اﳌ ارات ا ركية ال

ساعد الطفل ع استخدام تقنيات التواصل مع أ

2 أن يخطط الطفل و نفذ بدقة التقنيات الر اضية للمشاركة اﻻيجابية مع زمﻼئه.
أ داف وجدانية:

ابه الصم.

1 تنمية اﻻتجا ات اﻻيجابية نحو الزمﻼء واﳌدرس ن وا تمع.
2 مساعدة التلميذ ع تحقيق نمو انفعا سوي.
3 تنمية شعور الطفل باﳌسؤولية واح ام حقوق الغ .
4 تنمية التواصل ا ما لدى الطفل ،ل شعربالقيم الكب ة ال حوله.

5 تفر غ الطاقات اﳌكبوتة والتنف س اﻻنفعا .
الزمن اﳌستغرق:
ستغرق ذه اﳌرحلة  12مقابلة بواقع ثﻼث مقابﻼت أسبوعيا ل مقابلة حصتان متواليتان ،وس تم تتا ع اﳌقابﻼت
ع النحو التا :
 اﳌقابلة  :3 :1كرة القدم بمجموعات صغ ة.

 اﳌقابلة  :7 :4كرة اليد بمجموعات صغ ة.
 اﳌقابلة  :12 :8ا ري اﳌنتظم من خﻼل خلق منافسة ب ن اﻷطفال.
الوسائل:
-3كرة اليد -4 .اقماع.
-1كرة القدم-2 .مﻼ س ر اضية.
 -قاﺋمﺔ اﳌراجع واﳌصادر:

ً
أوﻻ  :القرآن الكر م
صية اﳌرأة العصر ة ،القا رة :داراﳌعارف
أحمد شو )" :(1983السلوك العدوا ي ومظا ره لدى الفتيات ا امعيات دراسة عاﳌية
صـﻼح سـليمان ) :(1994اسـ اتيجيات ال بية ا اصـة والكفاءات الﻼزمة ﳌعلم ال بية وا اصـة ،مجلة اﻻرشـاد النفس ،جامعة ع ن شـمس ،العدد
الثالث.
ال نيدي ،منال )" :(2005اﳌ ارات اﻷساسية للفنون البصر ة لطفل الروضة" ،دارالكتب اﳌصر ة ،ط ،1القا رة.
رضـا عبد القادر –عبد الفتاح درو ش ) :(1992تطو رمنا العلوم للطﻼب اﳌعاق ن سـمعيا بمرحلة التعليم اﻷسـا ـ  ،بحث دكتوراه غ م شـور،
لية ال بية –جامعة الزقاز ق-فرع ب ا.
سو ن ر شارد م1988 ،علم اﻷمراض النفسية والعقلية ،ترجمة أحمد عبد العز زسﻼمه ،ال و ت ،مكتبة
ضـوء ال ي ل ل نامج و لسـون"،
صـﻼح خضـر)" :(1985بناء من لل بية الفنية للصـف ن ا امس والسـادس اﻻبتدا ي مرحلة التعليم اﻷسـا ـ
بحث ماجست غ م شور لية ال بية الفنية ،جامعة حلوان.
عبد اﳌطلب أم ن القر طي ) :(1996سي ولوجية ذوي اﻻحتياجات ا اصة وتدر م ،القا رة :دارالفكرالعر ي.
عبلة حنفي عثمان ) :(1999الفن عيون بر ئة ،القا رة :ا لس القومي لثقافة الطفل.
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