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يمثل اإلرشاد النفسى أحد الفروع التطبيقية اهلامة لعلـم الـنفس والتـى جـاءت 
 ىف ى املـذهلعية, والتقدم العلمـى والتكنولـوجمواكبة للتغريات األرسية واالجتام

, ام وسائل االتـصال التـى جعلـت مـن العـامل قريـة كبـريةخمتلف املجاالت وال سي
واالنفجار املعرىف, والتغريات االقتصادية واشتداد التنافس بني الدول والتكـتالت 
ًاالقتصادية واإلقليمية التى تركت آثارها الضاغطة عىل األفراد واجلامعـات, فـضال 

 بـذو االحتياجـات حمليا عامليا وإقليميا وعن تزايد االهتامم عىل خمتلف املستويات
الذين هم بحاجـة ماسـة إىل رعايـة ) ذوو اإلعاقة, واملوهوبون واملتفوقون(اخلاصة 

وخدمات خاصة متكنهم من حتقيق أقىص مستو ممكن من النمو والتوافق والصحة 
 .النفسية السليمة, ومن أهم هذه اخلدمات اإلرشاد النفسى هلم وأرسهم

 عـىل مـستو ذو االحتياجـات اخلاصـة دراسـة ومما يعنى به اإلرشاد النفسى
وحل املـشكالت املرتبطـة بجوانـب إعاقـاهتم وتفـوقهم عـىل املـستو الشخـىص 
واالجتامعى واألرس والرتبو واملهنى, والعمل عىل تنمية اسـتعدادهتم اجلـسمية 

 . إىل أقىص ما يمكنها بلوغهوالعقلية, واالنفعالية واالجتامعية
نفسى عىل مستو آباء ذو االحتياجات اخلاصـة وأرسهـم كام يعنى اإلرشاد ال

بمساعدهتم عىل فهم مـشكلة اإلعاقـة واملوهبـة, وأسـباهبا وتـداعياهتا والـضغوط 
النامجة عنها عىل املحيط األرس, واحتياجات األبناء ومتطلبـات إشـباعها, وسـبل 

ة وأرسهـم ًويوفر اإلرشاد النفسى إمجاال آلباء ذو االحتياجات اخلاصـ. رعايتهم
فرص الدعم املعلوماتى, واالنفعـاىل, واملهـار أو الـسلوكى الـذ يمكـنهم مـن 
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 الوالديـة الوعى بمشاعرهم جتـاه الطفـل ذ اإلعاقـة وتقبلـه, وتطـوير املهـارات
 الالزمة ملواجهة مشكالته وحتسني التفاعالت األرسية, واملشاركة بفعالية واألرسية

 .تمعىف تعليمه وتدريبه ودجمه ىف املج
 :وقد جاءت مادة هذا الكتاب ىف ستة فصول عىل النحو التاىل

 ملفهـوم اإلرشـاد ً طرحـا»مدخل إىل اإلرشاد النفـسى« منها الفصل األولشمل 
العملية اإلرشادية, وأهـم اخلـصائص األخالقيـة, والوجدانيـة, النفسى, ومراحل 

 .والعقلية املعرفية, واملهنية للمرشد النفسى الفعال
لطـرق اإلرشـاد الـسلوكية, واملعرفيـة, ً فقـد تـضمن عرضـا ل الثـانىالفصأما 

ًكــام تــضمن عرضــا لإلرشــاد والعــالج األرس, واإلرشــاد الفــرد . واالنتقائيــة
واجلامعى, واملبارش وغري املبارش إضافة إىل الفنيات اإلرشادية املختلفـة ومـن بينهـا 

ءة, وعـن طريـق اللعـب, السيكودراما, واملحارضات واملناقشات, واإلرشاد بالقرا
 .واإلرشاد والعالج بالفن
» اإلعاقــة وتأثرياهتــا عــىل اآلبــاء واألرس«الفــصل الثالــث وتنــاول املؤلــف ىف 

ًمستعرضا ردود األفعال الوالدية جتاه ميالد طفل معوق, وما يرتتـب عـىل وجـوده 
داخل األرسة من ضغوط, وتأثري ذلك عىل وحدة الكيان األرس ومتاسـكه, وعـىل 

 .وتهإخ
 فقد عالج فيهام »إرشاد ذو االحتياجات اخلاصة«الرابع واخلامس أما الفصالن 

املؤلف إرشاد ذو اإلعاقات العقليـة, واحلاسـية, ثـم ذو اإلعاقـات التعليميـة, 
حيث عرض خلـصائص . واالنفعالية, واجلسمية, واملوهوبني واملتفوقني عىل التواىل

ًشادية, ونموذجا لربنـامج إرشـاد تـم تطبيقـه كل فئة, واحتياجاهتا الرتبوية واإلر
عىل كل منها, ثم لقائمة مـن بحـوث املاجـستري والـدكتوراه التـى أجريـت خـالل 
السنوات األخرية وتناولت بعض الربامج اإلرشادية التى تم التحقق من فعاليتها ىف 

 .حتسني بعض جوانب السلوك لد األطفال ذو اإلعاقات واملوهوبني
اإلرشــاد النفــيس آلبــاء األطفــال ذو «الفــصل الــسادس ف ىف ونــاقش املؤلــ
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, واالنفعالية لآلباء  االحتياجات اإلرشادية املعرفية, والسلوكية»اإلعاقات وأرسهم
 وأمهية املشاركة التعاونية الوالدية واألرسية مع ,داف وطرق إرشادهمواألرس, وأه

 ًخصوصاًاملهنيني عموما, وىف بناء برنامج التعليم التفريد. 
وإننى ألدعو اهللا العىل القدير أن جيعل هلذا الكتاب القبول احلسن لد القـارئ, 
وأن يكون فيه النفع والفائدة آلباء ذو االحتياجات اخلاصـة وأرسهـم, وطـالب 

 .الرتبية اخلاصة والباحثني ىف جماالهتا املتعددة, إنه نعم املوىل ونعم املجيب
 

 املؤلف
KKאא 

 مرص املحروسة ـ القاهرة اجلديدة
 التجمع اخلامس

  ٢٠١٣مارس 
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 ىف مفهوم اإلرشاد النفسى −
 مراحل العملية اإلرشادية −
  خصائص املرشد الفعال−
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אא 
وقـد تـشعبت جماالتـه , ىالتطبيقـى احد فروع علم النفـسى يعد اإلرشاد النفس

 ولتـشمل ,فة مـن الطفولـة حتـى الـشيخوخةمراحل العمر املختلى وخدماته لتغط
 وكذلك خمتلـف جمـاالت الـسلوك والنـشاط ,االحتياجات اخلاصة العاديني وذو

أن هــذه اخلــدمات   إىل"APA"وتــشري رابطــة علــم الــنفس األمريكيــة  ى,اإلنـسان
مجيع مراحل العمر هبدف التعامل الفعـال  تستخدم مع األفراد واألزواج واألرس ىف

 واجلـنس والـزواج ,والعمـلى ملرتبطـة بـالتعليم واالختيـار املهنـمع املـشكالت ا
 . السن واإلعاقةم والصحة وتقد,واألرسة والعالقات االجتامعية

تعرف بمهـن ى من التخصصات الت ضمن جمموعة أخرى ويقع اإلرشاد النفس
ى  والطب النفـس)ىالعالج(  كعلم النفس العيادHelping Professionsاملساعدة 
مواجهة مشكالت احليـاة  مساعده الناس عىل  وهتدف مجيعا إىل, االجتامعيةواخلدمة

 وعـىل) ١٩٩٦,حممـد حمـروس الـشناو(األفـضل   وتغيري حياهتم إىل,وضغوطها
إال أن ى والعـالج النفـسى اإلرشـاد النفـسى الرغم من تفرقة البعض بـني مفهـوم

نهام فروقا جوهريـة سـواء مجهور العلامء والباحثني يرون إهنام مرتادفان وال توجد بي
باترسـون .هـــ.س  حيـث يـر,أو التطبيقـات العمليـة من حيث اجلانب النظر

أهنـا تعـاريف  كثري من احلاالت يمكن قبوهلا عـىل أن تعاريف اإلرشاد ىف) ١٩٨١(
حامد ( وإن كان يتفق مع كثري من الباحثني ,َوالعكس أيضا صحيحى للعالج النفس

 أن اإلرشاد غالبا ما يـشري إىل  عىل) Gustad, 1953, Super, 1955, ١٩٩٨ ,زهران
بشكل أكثر باجلوانب الـصحية للـسلوك ى العمل مع احلاالت األقل اضطرابا ويعن

 الشخـصية م وتبـصري النـاس بإمكانـاهت,والوقاية من املشكالت االنفعالية العنيفـة
حـني  عـىل ,استخدامها بشكل أكثر فاعلية واالجتامعية حتى يتسنى مساعدهتم عىل

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٢−@ @
 

  وهيـتم باجلانـب املـرىضاًبالعمل مع احلاالت األكثر اضطرابى العالج النفسى يعن
Psychopathology , مـن ) ٧٠١:١٩٨٨(يؤكد ذلك ما ذهبت إليه ليندا دافيـدوف
استخدام طرق املعاملـة النفـسية بقـصد مـساعدة األفـراد ى يعنى أن العالج النفس
انه تقـديم اخلـدمات  حيز أكثر ضيقا عىل ىفأما اإلرشاد فيوصف  ,اًاملضطربني عقلي

املساعدة لألفراد األسوياء الذين لـدهيم مـشكالت وظيفيـة أو تربويـة أو زواجيـة 
 .عدم التوافق هبم إىل تؤد

َونظرا للتداخل الـشديد بـني املـصطلحني فقـد دعـا لـورانس برامـر وإيفريـت 
نطاق ميدان   ىفتوحيد املصطلحني  إىل)Brammer & Shostrom, 1997(شوسرتوم 

وفهمهـام مـن خـالل  Therapeutic Psychologyى أوسع هو علم الـنفس العالجـ
شـكل : انظر( Counseling – Therapeutic Continuum العالج –متصل اإلرشاد 

علــم نفــس ى إدمــاجهام حتــت مــسم إىل )Watkins, 1985(كــام دعــا واتكينــز ) ١
 .Human Service Psychologyاخلدمات اإلنسانية 
العمليـة اإلرشـادية  تعريفات متعددة خمتلفة منها ما يؤكد عىلى و لإلرشاد النفس

 ومنها ما ,األدوار املهنية للمرشد  ومنها ما يؤكد عىل,مساعدة أو تعلمى من حيث ه
يؤكد عىل األهداف والتغيريات املتوخاة ىف سلوك املسرتشد كاالستبـصار, وحتقيـق 

 .ول املناسبة للمشكالتالتوافق وتقرير االختيارات واحلل
موقـف خـاص  ومن بني هذه التعريفات أن اإلرشاد هو عملية تفاعل حتدث ىف

 بني شخصني أحدمها مرشد واآلخر مسرتشد هبـدف تـسهيل حـدوث تغيـريات ىف
حلــول مناســبة ملــشكلته واحتياجاتــه  ســلوك املــسرتشد متكنــه مــن الوصــول إىل

)Pepinsky & Pepinsky, 1954(. 
حياول من خالهلا مرشـد ى وفيسا وزمالئه اإلرشاد بأنه العملية التيعرف بيرت كام

ًمؤهل تأهيال متخصص فهم ذاته واختاذ القرارات وحـل   مساعدة شخص آخر عىلاَ
 .)Pietrofesa et al., 1978(املشكالت 

أن اإلرشـاد  أهداف العملية اإلرشادية فيشريا إىل  وايزنربج عىلنويركز باترسو
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ى األنـشطة التـ  واملـشاركة ىف,مشكالته شد من أجل التغلب عىلتقوية املسرتى يعن
املـشكالت  الـتحكم ىف  واكتـساب القـدرة عـىل,النمو واختاذ القـرارات إىل تؤد

 .)Patterson & Eisenberg, 1983(احلالية واالحتاملية املستقبلية 
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 اإلرشاد والعالج النفسى) ١(شكل 
 )٧: ١٩٧٧, برامر وشوسرتوم(جى ىف إطار علم النفس العال
اإلرشاد كعملية تعليمية فيعرفـه  عىل) ١٩٩٦( بينام يؤكد حممد حمروس الشناو

تتم وجهـا لوجـه بـني مرشـد مؤهـل ومـسرتشد ى أنه عملية ذات طابع تعليم عىل
 حيــث يــساعده املرشــد ,هويتخــذ قراراتــ يبحــث عــن املــساعدة ليحــل مــشكالته

انـسب  فهم ذاته وظروفه والوصـول إىل اإلرشادية عىلباستخدام مهاراته والعالقة 
  .احلارض واملستقبل القرارات ىف

العالج النفسى

 جمال علم النفس العالجى

اإلرشاد النفسى

 تدعيم تعليمى
موقفى عىل مشكالت أقل خطورة يصاحبها قلـق •

عاد. 
 .قصري األمد •
.يركز عىل العاديني وأقرب املضطربني إىل الصحة •
يركــز عــىل احلــارض وحــل املــشكالت والــوعى •

 .بالشعور
ــسئولية • ــرارات م ــاذ الق ــصية واخت ــيم الشخ تنظ

 .شداملسرت
ّيقـدم ىف مراكــز اإلرشـاد واملؤســسات التعليميــة •

 .واملهنية

 تدعيم مساند
عميق الرتكيز عىل مشكالت أكثر خطـورة •

 .يصاحبها قلق عصابى
 .طويل األمد •
ــشكالت • ــصبة أو ذو امل ــىل األع ــز ع يرك

 .االنفعالية الشديدة
 .يركز عىل املاىض والالشعور, حتليىل •
 .إعادة تنظيم الشخصية مسئولية املعالج •
 .ّيقدم ىف العيادات واملستشفيات •
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 عمليـة تعليميـة "عبـارة عـن ى أن اإلرشـاد النفـس ويشري ماهر حممود عمر إىل
 ,اجلوانب الكلية املـشـكلة لشخـصيته أن يفهم نفسه بالتعرف عىل تساعد الفرد عىل

  مشكالته بموضوعية جمردة ممـا يـسهم ىف بنفسه وحلهحتى يتمكن من اختاذ قرارات
 ويتم ذلك من خـالل عالقـة .واملهني والرتبوى وتطوره االجتامع نموه الشخىص

دفـع العمليـة اإلرشـادية نحـو حتقيـق  يتـوىل الذى إنسانية بينه وبني املرشد النفس
 .)٥٦:١٩٩٩ماهر حممود عمر ("الغاية منها بخرباته املهنية 

رضه من تعريفات وغريهـا إن املـساعدة والـتعلم مهـا وقد يستخلص مما سبق ع
حتقق العملية اإلرشـادية أهـدافها بنجـاح ى  وانه لك,وعامدهى جوهر اإلرشاد النفس

حتكمهـا مبـادئ معينـة مـن أمههـا التأييـد ى إطار من العالقة الت ىف فيجب أن جتر
ط مـن قبـل واإلخالص واالهـتامم والتقبـل غـري املـرشوى والفهم واالعتبار اإلجياب
فهـم  وان هذه األهداف تدور حول مـساعدة املـسرتشد عـىل. املرشد إزاء املسرتشد

 وبالـضغوط الواقعـة عليـه ,حقيقتهـا ذاته واالستبـصار بخصائـصه وقدراتـه عـىل
 ومتكينـه مـن ,يعيش فيـه الوسط الذ تعرتض نمـوه ىفى واكتشاف الصعوبات الت

طئة بتغيريها أو تعديلها من خـالل تنميـة التحرر من األنامط السلوكية اجلامدة واخلا
 واكتـساب مهـارات ,مـا يمكنــها بلوغـه أقـىص مصادره وإمكاناته الشخـصية إىل

شخصية واجتامعية وأنامط جديدة مالئمة للتعامل بطريقـة أكثـر فاعليـة مـع نفـسه 
 كام جتعله هذه املهارات ,يتعرض هلاى  والضغوط املوقفية اليومية احلارضة الت,وبيئته

 اهلادفـة واختـاذ تتقريـر االختيـارا التكيف ملطالب احليـاة املتغـرية وعـىل ًقادرا عىل
 ).١٩٩٩ ,ىعبد املطلب القريط(القرارات واحللول املناسبة للمشكالت 

 : و يستخلص مما سبق عرضه من تعريفات أن اإلرشاد
ذات خطوات متتابعة متصلة ومستمرة كـام سـيتم تفـصيل  Processعملية  −١

  . بعدذلك فيام

ليـست جمـرد إعطـاء ى  فهـ)ىذات طـابع تعليمـ(اإلرشاد عملية تعليميـة  −٢
 أو تقـديم توصـيات ومقرتحـات أو حلـول جـاهزة , أو إسداء نـصائح,معلومات
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تعـديل أو تغيـري  مـساعدة املـسرتشد عـىل جوهرها عىل  وإنام تركز ىف,للمشكالت
 ,و خجـلسلوكه عن طريق تعليمه كيفيـة طـرح مـشكالته بـرصاحة دون خـوف أ

ــه واكتــشاف جوانــب شخــصيته ــة فهــم ذات حــل مــشكالته   والتفكــري ىف,وكيفي
 واختاذ قراراتـه مـستقال ,قصوره واستثامر جوانب قوتهى  وعالج نواح,بموضوعية

 .بنفسه ولنفسه

حـل  اإلرشاد عملية مـساعدة طرفاهـا شـخص يبحـث عـن املـساعدة ىف −٣
 وشـخص مـدرب عـىل ,عقبة تعرتض نمـوه الشخـىص  أو التغلب عىل,مشكلة ما

حتقيـق مـا حـدده بعـض البـاحثني   وتتمثل هـذه املـساعدة ىف.تقديم هذه املساعدة
ــس ــاد النف ــية لإلرش ــداف أساس ــن أه ــامء م ــا ,ىوالعل ــذات وتقويته ــق ال  كتحقي

)Patterson, 1970( وحتقيـق الـذات, وفهـم الـذات, )Pietrofesa et al., 1978( 
 .)Ponzo, 1976(ديل السلوك  وتع, واالعرتاف املعرىف,ىواإلدراك الذات

  :اإلرشاد عملية إنسانية جوهرها عالقة إرشادية تتسم بام يىل −٤

 توفري مناخ دافئ يشعر املسرتشد بقدر كاف مـن األمـان والثقـة بحيـث يمكنـه −أ 
 وطــرح شــواغله ومــشاكله ,اإلفــصاح عــن أفكــاره ومــشاعره بحريــة كاملــة

 .ومناقشتها دون تردد أو خوف

 تتم بني املرشد كام هو –العالقة اإلرشادية   أ−أهنا ى لة بمعن الصدق واألصا−ب
ى  كـام تعنـ,حقيقته واملسرتشد بكل كيانـه وشخـصـيته بـال زيـف أو ادعـاء ىف

ى األصالة هتيئة فرص مناسبة أمام املسرتشد تسمح له بحدوث التفاعل التلقـائ
مـن نـوع   أو خـضوع أل,مع املرشد دون كبـت أو كـبح للمـشاعرى والطبيع

ــة ــة الذاتي ــالقلق دون مــربر ,الرقاب ــشعور ب ــدرد( أو ال ــد جيل ــاترين وديفي  ,ك
٣١:٢٠٠٥(. 

رسية املعلومات وعدم السامح لآلخـرين بـاإلطالع   اخلصوصية واحلفاظ عىل−جـ
 .اجللسات اإلرشادية ما يدور ىف عىل

 غري املرشوط من قبـل املرشـد للمـسرتشدى  االحرتام والتقبل واالعتبار اإلجياب−د 
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ام ـة أحكــة أو إصـدار أيــخ أو اإلدانــوم أو التوبيـدون إشعاره باحلرج أو الل
 .تقييمية

 .)التعاطف(املشاركة الوجدانية   التفهم القائم عىل−هـ
 . اإلخالص واملساندة والصرب−و 
والوثيق بني املرشد واملسرتشد بـام يـسمح بمالحظـة خـربات   التواصل القو−ز 

 .املسرتشد بدقة ووضوح
 , ألصـول منهجيـة علميـةاًوفق اإلرشاد عملية مهنية اجتامعية هادفة جتر −٥

إطـار  ىف  كام جتر,ببلوغهاى وإجراءات منظمة وخمططة لتحقيق أهداف معينة تنته
إطـار واضـح  ضوابط والتزامات أخالقيـة حتكـم الـسلوك املتوقـع للمـسرتشد ىف

شـادية عـن احلـدود  وتـضمن عـدم اخلـروج بالعالقـة اإلر,لألدوار واملـسئوليات
شخصية أو عاطفيـة أو عالقـة "عالقة   إىل"مهنية"املتعارف عليها من كوهنا عالقة 

 ."صداقة

אאאW 
 Phasesذلك االتصال والتتـابع مـن املراحـل  إىل Processيشري مصطلح عملية 

قبال  مـن اسـتاًيعمل فيها املرشـد مـع املـسرتشد عـرب الـزمن بـدءى واخلطوات الت
املسرتشد وحتـى إقفـال احلالـة ومتابعتهـا للتحقـق مـن فاعليـة اإلرشـاد وحتقيـق 

 ومتثل كل مرحلة جمموعة من اإلجراءات إلنجاز هدف ما حيـدد .األهداف املنشودة
أن العمليـة ) ١٩٨٣( ويؤكـد باترسـون وايـزنربج .هنايتها وبدايـة مرحلـة جديـدة

رشـد فـيام بـني البدايـة والنهايـة  ويعمـل امل,اإلرشادية ذات بدايـة ووسـط وهنايـة
 خرباته املهنية لتهيئة أفضل ظـروف ممكنـة حلـدوث التغيـريات اإلجيابيـة اًمستخدم

 .سلوك املسرتشد االختيارية املستهدفة ىف
ّوقد طورت نامذج خمتلفة لتصوير املراحل املتتابعة للعملية اإلرشادية  فقد اقرتح ,ُ

  :ىسبع خطوات ه ىف متثل اًنموذج) ١٩٧٧(برامر وشوسرتوم 
 .تقرير املشغوليات وحتديد احلاجة للمساعدة −١
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 .بناء العالقة اإلرشادية −٢
 .حتديد األهداف −٣
 .العمل مع املشكالت واألهداف −٤
 .تسهيل الوعي −٥
 .ختطيط برنامج العمل −٦
 .تقويم النتائج وإهناء اإلرشاد −٧

حـو الن مراحل للعملية اإلرشادية عـىلى ثامن )Brammer, 1979(كام حدد برامر 
 :التاىل

 . بناء العالقة اإلرشادية:املرحلة األوىل
 .هتيئة املسرتشد: البداية −١
 .ويشمل حتديد املشكلة وأسباب طلب املساعدة: التوضيح −٢
 .وتنظيم اخلطوات, ويشمل صياغة االتفاق مع املسرتشد: التنظيم −٣
 .بناء العالقة اإلرشادية: العالقة −٤

  :ىتسهيل العمل االجياب: املرحلة الثانية
ــشاف −٥ ــداف: االستك ــياغة األه ــشكالت وص ــشاف امل ــيط ,استك  وختط

 وتعلـم مهـارات , والتعبري عن املشاعر, ومجع احلقائق واملعلومات,االسرتاتيجيات
 .جديدة
 .وممارسة املهارات اجلديدة, ومعاجلة املشاعر, استقصاء البدائل: التعزيز −٦
تعمـيم ودمـج و, وختفيـف املـشاعر املؤملـة, تطوير خطـة عمـل: التخطيط −٧

 .اًاملهارات اجلديدة أو أنواع السلوك وذلك الستمرار األنشطة املوجهة ذاتي
 .تقويم النتائج وإهناء العالقة اإلرشادية: اإلهناء −٨

 من ست مراحل متثلت فـيام اًفقد اقرتح نموذج )Stewart, 1978(أما استيورت 
  :يىل

 .حتديد اهلدف −١
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 ). حتقيق اهلدفاالتفاق حول كيفية(تعريف العملية اإلرشادية  −٢

 .فهم حاجات املسرتشد −٣

 .استكشاف االختيارات املحتملة −٤

 .ختطيط طريقة العمل −٥

 .إهناء العالقة اإلرشادية −٦

 أخـر ملراحـل العمليـة اًنموذجـ) ١٩٩٦( كام اقـرتح حممـد حمـروس الـشناو
 :ىاإلرشادية من ست مراحل ه

 .بناء العالقة اإلرشادية −١

 .تصوير املشكلة −٢

 .حتديد األهداف −٣

 .ر طريقة اإلرشاد واستخدامهااختيا −٤

 .تقويم النتائج −٥

 .إهناء اإلرشاد −٦

عـدد مراحـل العمليـة  ويتضح من النامذج السابقة أنه ال يوجد اتفاق عـام عـىل
ربام لكوهنا متداخلة ويصعب الفصل فيام بني هناية كل منهـا وبدايـة مـا , اإلرشادية

مرحلـة ى ـعـة واحـدة أو فـة أساسها األلفة ال يتم دفـة إرشاديـاء عالقـ فبن,بعدها
 جلسة بعد األخر كلـام أزداد شـعور املـسرتشد بالتقبـل اًوإنام ينمو تباع ,لةـمستق

 ومـع ذلـك فـإن املعرفـة هبـذه .املرشد ف والثقة ىفـة والتعاطـواملشارك, رـوالتقدي
 –يقـع عليـه العـبء األكـرب  الـذى املراحل تعد هامة ورضورية للمرشـد النفـس

 ىف –يـة اإلرشـادية وطبيعـة املـشكلة وخـصائص املـسرتشد بحسب ظروف العمل
ى  وحتديـد ترتيـب مراحلهـا والفـرتة التـ,ةـار العمليـة اإلرشاديــمسى ـالتحكم ف
 .ا كل منهاـتستغرقه
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 :النحو التاىل  حتديد مراحل العملية اإلرشادية عىل للمؤلفوبوجه عام يمكن
WאאאW 

 :وتستهدف هذه املرحلة
,  هتيئة املسرتشد للعملية اإلرشادية مما يتطلب توفري مناخ آمن بدرجـة كافيـة−أ 

 واالنتبـاه ملـا يبديـه مـن تـرصفات ,وإظهار مـشاعر التقبـل واالهـتامم باملـسرتشد
 . واإلنصات الفعال ملا يقوله

 بــني املرشــد  تأســيس عالقــة قوامهــا الــتفهم والثقــة واالحــرتام املتبــادل−ب
 .قوهتا نجاح العمل اإلرشادي مد واملسرتشد وتعميقها حيث يتوقف عىل

قد تكون ى تكييف توقعاته من العملية اإلرشادية الت  مساعدة املسرتشد عىل−جـ
 .إطار واقعي  وترشيدها ىف,عامة أو غري حمددة أو غري مناسبة أو غري ممكنة التحقيق

أنه عملية مساعدة وتعلـم جلعلـه  اإلرشاد عىلإدراك   مساعدة املسرتشد عىل−د 
حـل مـشكالته   والتفكـري ىف, وأكثـر فهـام لذاتـه,أكثر اكتشافا جلوانـب شخـصيته

 . وحتقيق أشياء مفيدة بالنسبة له,بموضوعية

, معلومـات كافيـة عـن املـسرتشد ومـشغولياته ومـشكالته  احلصول عـىل−هـ
 وكيفيـة ,اجللـسات التاليـة ا ىفيمكـن الرتكيـز عليهـى وأسباب طلبه للمساعدة الت

 .من قبل املرشدى  مع مراعاة تأجيل األحكام والتشخيص النهائ,تعامله معها

مـا سـوف يتبـع مـن إجـراءات خـالل   االتفاق بني املرشد واملسرتشد عـىل−و 
وبيان مسئوليات كل طرف , وحتديد اهلدف من العالقة اإلرشادية, اجللسات التالية

 .لعالقة وحدود ا,والتزاماته

 وحـدود , وتفهـام ألغـراض اإلرشـاد,اً شخصياًاملسرتشد ارتياح وعندما يبد
 وقناعة ورغبة باالستمرار واملشاركة , بتحمل مسئولياته والتزاماتهاً وشعور,العالقة

نحـو  أن هذه العالقة قد تأسست عىل  عىلاً يكون ذلك مؤرش,العملية اإلرشادية ىف
 . بني طرفيها بطريقة بناءة ومثمرةيسمح بتبادل األفكار والتفاعل
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WאאConcernsא 
ى  من البيانات عن املسرتشد وحياته والبيئـة التـاًعادة ما جيمع املرشد عددا وفري

 ودراسة احلالة وتطبيق االختبـارات ,يعيش فيها وذلك عن طريق املقابلة واملالحظة
 ويـذكر حممـد حمـروس .يـستخدمهاى الطرق والوسائل التـواملقاييس وغريها من 

أنه ما مل يتمكن املرشد من دمج هذه البيانات ووضعها مع ) ١٤٢:١٩٩٦( الشناو
 واسـتخدامها لتوليـد جمموعـة مـن الفـروض ,ىبعضها البعض ىف صورة هلـا معنـ
  . فان قيمتها ستكون ضئيلة وحمدودة,الكلينيكية حول مشكلة املسرتشد

 والكـشف عـن جوانـب ,تشخيص حتديـد مـشكلة املـسرتشد وجماهلـاالى ويعن
 والظـروف , وحتديد أسبابه وأعراضه, ذلك االضطراب وتسميته وتعيني,اضطرابه

 كام يشمل التـشخيص .استمرار سلوكيات املشكلة قد تساعد عىلى والرتابطات الت
رابات أيضا التشخيص الفارق للتمييز بني أعراض احلاالت املتداخلـة مـن االضـط

جوانـب  التعـرف عـىل  وإضافة إىل,وجه الدقة يشكو منه املسرتشد وحتديد أهيا عىل
 ,تــدعيمها وتقويتهــاى ينبغــى حيــاة املــسرتشد والتــ اإلجيابيــة ىفى القــوة والنــواح
اختيار طريقة اإلرشاد املناسبة  يستجيب به للمثريات مما يساعد ىف واألسلوب الذ

 .سلوكه ات املستهدفة ىفالتغيري إىل يمكن أن تؤدى الت
 أن اهلدف مـن التـشخيص هـو التوصـل إىل إىل) ١٩٩٨(ويذهب حامد زهران 

ــاد ــة اإلرش ــد طريق ــاس لتحدي ــشكلة أو ,أس ــبة للم ــه املناس ــه وإجراءات  وخطت
صـميم  أن التـشخيص يـدخل ىف  كام يؤكد عىل, ولشخصية املسرتشد,االضطراب

 ويستبرص بأفكـاره , فاملسرتشد يكتشف من خالله الكثري عن نفسه,عملية اإلرشاد
حـل   كام يـزداد أملـه ىف, ويتخلص من بعض توتره االنفعاىل,ومشاعره واضطرابه

 .املشكلة عن طريق عملية اإلرشاد
ًوتصنف املشكالت وفقا ملجاالهتا الت  :من بينهاى ّ

ى  وتدن,ىتوافق املدرسوسوء ال,  كقلق االمتحان;مشكالت تربوية وتعليمية −أ 
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وضـعف القـراءة وسـوء االختيـار , وسوء عادات االسـتذكار, التحصيل مستو
 . وصعوبات التعلم,ىالدراس

 وعـدم , واالعتامدية, كالقلق واملخاوف املرضية;مشكالت نفسية وانفعالية −ب
ــضج ــق الشخــىص,الن ــدوان, وســوء التواف ــسلوك الع ــرصاع النفــيس,ى وال ,  وال
 .واإلحباط

 , الزوجيـة وتفكـك العالقـات األرسيـةت كاملـشكال;مشكالت اجتامعية −جـ
 .  واالنحرافات السلوكية االجتامعية,واملشكالت االقتصادية كالفقر والبطالة

 ,ى ونقـص مهـارات االختيـار املهنـ,ى كسوء التوافق املهن;مشكالت مهنية −د 
 .اإلنتاجية مستوى  وتدن,وعدم الرضا عن العمل

, حـل املـشكالت  كعدم املقدرة عىل;ص املهارات واملعلوماتمشكالت نق −هـ
 ;االحتياجــات اخلاصــة  وفقــدان مهــارات التعامــل مــع ذو,وضــعف القــراءة

 . والصم وضعاف السمع,اً واملتخلفني عقلي,كاملوهوبني

WאאאW 
واملرشـد يـسعيان  فاملسرتشد ,العملية اإلرشادية متثل األهداف حجر الزاوية ىف

املجموعات   ويمكن حرص هذه األهداف ىف.حتقيق نتيجة معنية من هذه العملية إىل
 :التالية
, حيـاة املـسرتشد إحـداث التغيـريات املنـشودة ىف  وتركز عىل:أهداف عامة −أ 

وتـسهيل عمليـة تغيـري الـسلوك وحتـسينه ى  وحتقيق التوافـق النفـس,كفهم الذات
 وتنميــة طاقاتــه ,لــضغوط والتعامــل معهــا بكفــاءةوإكــساب مهــارات مواجهــة ا

 .اختاذ القرارات بنفسه ولنفسه  ومقدرته عىل,هواستعدادات

 حيـددها التوجـه النظـرى األهـداف التـى وهـ: أهداف موجهة للمرشد −ب
استحـضار  يعمـل عـىلى فالتحليل النفس"عمله  يتبناها ىفى للمرشد أو النظرية الت

 يركز عـىلى  والعالج اجلشطلت,الشعور ثم تفسريها  إىلراملواد املكبوتة من الالشعو
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تكوين املـسئولية  إىلى  أما العالج بالواقع فيسع,واالندماج واملسئوليةى زيادة الوع
 حممــد حمــروس الــشناو ("مالمــسة الواقــع  ومــساعدته عــىل,املــسرتشد لــد

٢٧٩:١٩٩٦(. 

ى  وهـ,ىجرائـ وترتكز حول مشكلة املسرتشد وبشكل إ:األهداف اخلاصة −جـ
 وهـذه األهـداف .واخلـصوصيةى التحديـد اإلجرائـ خترج عن نطاق العمومية إىل

 وان يـشارك , وقـــابلة للقيـاس, وان تكون واقعية,أن تكون حمددة بوضوحى ينبغ
 .  ويدرك مسئولياته عن حتقيقها,جنب مع املرشد  إىلاًحتديدها جنب املسرتشد ىف

 والضمنية املرتبطة بكل هدف واإلمكانات كام ينبغى حتديد السلوكيات الظاهرة
 .وظروف التغيري الذ ينشده املسرتشد ىف سلوك املرشد, املطلوبة

אWאאאאW 
صـورة  املرشد بعد حتديد األهداف اإلرشادية املتوخـاة وصـياغتها ىف يتعني عىل

و إسرتاتيجية إرشادية مناسبة أو أكثر لتحقيـق إجرائية سلوكية دقيقة اختيار طريقة أ
استخدام طريقة واحدة أو يوظف أكثـر مـن   وقد يقترص املرشد عىل.هذه األهداف

 واسـتجاباته , وخـصائص املـسرتشد,طريقة وفقا لنوعية املشكلة ومـدهتا وحـدهتا
 . والعوامل البيئية أو الظروف عملية اإلرشاد,االنفعالية

اختبــار الطريقــة أو الطــرق املناســبة  ملحكــات التاليــة ىفا ويمكــن االســتناد إىل
 :لإلرشاد

 : تفضيالت املرشد ومهارته وخرباته−أ 

 وخـرباهتم ومهـاراهتم ,تتعدد اجتاهات املرشدين وخلفياهتم وقناعاهتم العلميـة
تتوافق مع النظريـة العلميـة ى وبناء عليه يفضل املرشد الطريقة أو الطرق الت, املهنية

,  أو يفضلها ويرتاح إليها)ًالسلوكية أو الذات أو التحليل النفسى مثال(اها التى يتبن
أو عىل ضوء خرباته املهنية ومعرفته بحدود استخدامها , وتتمشى مع قيمه واجتاهاته

 .ومد فعاليتها اإلرشادية من خالل التجارب واملامرسات السابقة
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 : االعتبارات العملية−ب

ومد قابلية الطريقة للتطبيق العمـىل , لية اإلرشادوتتعلق بالظروف العامة لعم
ومـد , والتجــهيزات واملعـدات, وسـهولة التنفيـذ, والتكلفة, من حيث الوقت

وأسـاليب , كاألشـخاص ذو احليثيـة(ّتوافر العوامل املعززة هلا ىف بيئة املـسرتشد 
 ...).والعالقات ىف حميط األرسة أو املدرسة أو العمل, املعاملة

 :كلة املسرتشد واالستجابات املتضمنة مش−جـ

وما يصاحبها من تـداعيات وأفكـار , حتدد طبيعة املشكلة التى يعانيها املسرتشد
فـبعض املـشكالت , ومشاعر وأنامط سلوكية طريقة أو اسرتاتيجية اإلرشاد املناسبة

االجتامعية يصلح هلا اإلرشاد اجلامعى وبعض املشكالت التـى تتـسم باخلـصوصية 
وتشخيص مشكلة مـا كانخفـاض مـستو التحـصيل , ا اإلرشاد الفرديصلح هل

الدراســى نتيجــة قلــق االختبــار قــد يــستلزم اتبــاع فنيــة الــتخلص التــدرجيى مــن 
بينام املعاناة من الوسواس القهر قد تتطلـب , والتحصني ضد الضغوط, احلساسية

وإذا كانـت , لذاتيـةاتباع طريقة إيقاف األفكار أو النمذجة املعرفية مـع التعلـيامت ا
 .املشكلة حديثة العهد وبسيطة فقد ال تستلزم سو اإلرشاد املخترص

 : طبيعة األهداف النهائية لإلرشاد–د 

 إىل أن هذه األهـداف قـد تعكـس ) ١٩٩٦:٣١٩(يشري حممد حمروس الشناو
 أو اسرتاتيجيات اًويتطلب كل نوع منهام طرق, Change اً أو تغيريChoice "اًاختيار"

, واختاذ القرارات,  من مثل اإلرشاد التعليمى أو املهنىاًمعينة فاالختيار يتطلب طرق
 .وأداء األدوار, وحل الرصاعات

وبالنسبة للتغيري فإن اهلدف النهائى يكـون ىف صـورة اكتـساب اسـتجابة مـا أو 
,  النمذجـة:ومن ثم يمكـن اسـتخدام اسـرتاتيجيات مـن مثـل, زيادهتا أو خفضها

, واملراقبـة الذاتيـة, التـشكيل واالنطفـاء والتسلـسل واحلـث والتلقـنيو, والتعزيز
 .ووقف األفكار, واالسرتخاء العضىل
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 : خصائص املسرتشد وتفضيالته–هـ 

تعد شخصية املسرتشد وخصائصه وتفضيالته وتوقعاته من العمليـة اإلرشـادية 
فاملـسرتشدون ,  ىف اختيار طريقة اإلرشاد وترتيب اإلجراءات اإلرشاديةً مهامًعامال

والعقليـة , خيتلفون مـن حيـث بنـاء الشخـصية واخلـصائص املزاجيـة واالنفعاليـة
ومرحلـة , وطبيعـة املـشكالت, ومن حيث حصيلة اخلربات, واالجتامعية, املعرفية
كـام أن حتديـد الطريقـة , ومن ثم جيب اختيار الطريقة التى تناسب كال منهم, النمو

, وعــىل ضــوء وصــف معاملهــا, رشــد واملــسرتشدينبغــى أن يــتم باالتفــاق بــني امل
ومــربرات , وااللتزامــات املــشرتكة التــى تتطلبهــا مــن طــرىف العمليــة اإلرشــادية

, وبيان ما قد يرتتب عىل استخدامها من خمـاطر, والفوائد املتوقعة منها, استخدامها
حممـد , Cormier & Cormier, 1985(وما تستغرقه من وقت وحتتاجه من تكـاليف 

 .)١٩٩٨, حامد زهران, ١٩٩٦,  الشناوحمروس
WאאW 

 حيث حيتاج املرشد ألن حيكم عىل مـد للتقويم أمهية بالغة ىف العمل اإلرشاد
أو حتديد نوع وكمية التغـري ىف سـلوك املـسرتشد , نجاحه ىف حتقيق أهداف اإلرشاد

تالفه عن خـط األسـاس أو النقطـة ومد اخ, خالل العملية اإلرشادية وىف هنايتها
ويقـصد بـالتقويم تلـك العمليـة التـى يـتم .التى بدأ منها قبل التدخل اإلرشـاد 

 .بمقتضاها حتديد فاعلية أو كفاءة العمل اإلرشاد ىف حتقيق األهداف املحـددة لـه
 وعمليـات Inputsوهو يغطى جوانب العملية اإلرشادية وعنارصها من مدخالت 

 .Outcomes) آثار العملية( ونواتج Processes) ة وممارساتإجراءات وطريق(
 :أهداف التقويم فيام يىل) ٢٩٥: ١٩٩٨(ويلخص حامد زهران 

 . الكشف عن مد فاعلية ونجاح العملية اإلرشادية ىف حتقيق أهدافها–أ 
 . تقرير مد فاعلية طريقة اإلرشاد املستخدمة−ب
 .عىل الطرق األخر حتديد أفضلية طريقة من طرق اإلرشاد −جـ
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 دراسة مد نمو شخصية املسرتشد, ومد التغـري الـذ طـرأ عـىل حالتـه –د 
 . ومد توافقه النفسى ومتتعه بالصحة النفسية

وعادة ما يكون التقويم عمليـة مـستمرة مـن بدايـة العمليـة اإلرشـادية وحتـى 
ستكـشاف  الـذ هيـدف إىل اPreassessmentحيث تبـدأ بـالتقويم القـبىل , إهنائها

 مجيـع اجللـسات Formativeكـام يـصاحب التقـويم التكـوينى , املشكلة وحتديدها
وعنـد انتهـاء الربنـامج , لتقويم املامرسات ىف كـل جلـسة ومـا حتقـق مـن أهـداف

 لعملية اإلرشـاد عـىل Summativeاإلرشاد جير ما يطلق عليه بالتقويم النهائى 
 .ضوء نتائجها وآثارها

,  كاملقــابالت ومالحظــة الــسلوك; عمليــة التقـويموتـستخدم وســائل عــدة ىف
واملقـاييس , وقوائم املراجعـة, ومقاييس التقدير, والتقارير الذاتية, واملراقبة الذاتية

 .وغريها من وسائل مجع البيانات, واالختبارات التشخيصية واإلسقاطية
WאאTerminationW 

عنـدما يـتم حتقيـق ى ء طالت فرتهتا أم قرصت البد أن تنتهـعملية اإلرشاد سوا
 وحدوث التعلم وتعديل الـسلوك أو تغيـريه ,حل املشكلة أهدافها و االطمئنان إىل

ى  وينبغـ, واختاذ املسرتشد قراراته مستقال بنفـسه, واالستبصار,الوجهة املنشودة ىف
قـرار مـشرتك  تفاق وبناء عىلاألحوال العادية باال أن يتم إهناء العالقة اإلرشادية ىف

ن يـسبقها هتيئـة مناسـبة للمـسرتشد; كالتهيئـة اللفظيـة  وأ,من املرشد واملـسرتشد
 وان يـتم , املكاسب واإلنجازاتSummarizing وتلخيص ,واستخدام التلميحات

اإلهناء بطريقة تدرجيية عن طريق املباعدة بني اجللسات اإلرشـادية وبحيـث ال يـتم 
 .تفجأة وبدون مقدما

بعـض األحيـان والسـيام كلـام كانـت العالقـة  فاإلهناء يكون صـعبا ومؤملـا ىف
  وكلام ازدادت مشاعر املسرتشد بالوحدة ومن ثم حاجته إىل,اإلرشادية وثيقة وقوية

 أو شـعوره بـاخلوف ,وجود عالقات اجتامعية مشبعة من خالل العالقة اإلرشـادية
 .من االستمرار دون مساعدة املرشد
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 نظـرا السـتمرار االتـصال بـني املرشـد اً إقفـال احلالـة إقفـاال مؤقتـوقد يكون
 ,وقد يكون هنائيا عندما يتم االطمئنان لتحقيق أهداف اإلرشـاد, واملسرتشد الحقا

 أن يتم إقفال احلالـة عنـد −)٧٦:١٩٩٦(كام يذهب ستيوارت–إال أنه من األفضل 
ات جديدة بدون مساعدة مع السامح للمسرتشد بمواجهة صعوب, بلوغ نقطة إجيابية

التغيـري بعـد  االستمرار ىف مقدرته عىل وثقته ىف, نفسه بزيادة اعتامده عىل املرشد أ
 . انتهاء العملية اإلرشادية

WאFollow –Up 

بغـرض  تستخدم بعد انتهاء العمـل اإلرشـادى يقصد باملتابعة تلك العملية الت
  عـىلاًسلوك املسرتشد معتمد لتغيريات اإلجيابية ىفالتأكد من استمرارية التحسن وا
تعلمهـا أثنـاء اجللـسات ى اكتـسبها واملهـارات التـى نفسه من خالل املعلومات الت

 ,اسـتخدمها املرشـدى حتديد فعالية الطريقة والفنيات التـ  كام هتدف إىل,اإلرشادية
 انتكاسات عىل ومعرفة ما قد يطرأ من مستجدات أو ,استفادة املسرتشد منها ومد

 .املساعدة وإعادة التدخلى حالة املسرتشد تستدع
 :ومن أهم وسائل املتابعة

 .فرتات زمنية متفاوتة  املبارش بني املرشد واملسرتشد عىلء اللقا−أ 

 والتغـريات ,يكتبها املـسرتشد عـن حالتـهى  التقارير الذاتية واملذكرات الت−ب
 .سلوكه وحياته طرأت عىلى الت

 أو املـسئولني بمدرسـته , ببعض أفراد أرسة املسرتشد أو أصدقائهل االتصا−جـ
 .أو مكان عمله بعد أخذ موافقته

 . إعادة تطبيق بعض االختبارات واملقاييس−د 

אאא 
 ةحتقيق أهداف العملية اإلرشادي العامل احلاسم ىفى تعد خصائص املرشد النفس

قد أكد بعض الباحثني والعلامء إن العنرص األكثر أمهية  و.ومن ثم نجاحها أو فشلها
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 أو استخدام أسلوب ما ,نظرية معينةى ليس هو تبنى نجاح عملية اإلرشاد النفس ىف
  وإنام هو بنـاء عالقـة إرشـادية تقـوم عـىل,هذه العملية أو إتباع إجراءات حمددة ىف

 بـني أقوالـه منـسجاوالتطـابق واال, أساس وجود مرشد يتسم باملشاركة الوجدانية
ــه ــار , والــصدق واألصــالة,وأفعال رشوط غــري املــى االجيــاب) االحــرتام( واالعتب

ويمكننـا تلخـيص أهـم اخلـصائص  )Rogers, 1957, Boyd, 1978(للمـسرتشد 
  :أربعة جوانب كام يىل الفعال ىفى الالزمة للمرشد النفس

١ JW 
مساعدة اآلخـرين ومـساندهتم  يل إىل واملر واإليثا,ىالصدق واإلخالص والتفان

 تقبـل اآلخـرين والرفـق هبـم والتـسامح إزاء , الـصرب والتحمـل,والتعاون معهـم
احـرتام املـسرتشد ,  واملشاعر والترصفات, التطابق بني األقوال واألفعال,أخطائهم

 األمانة والتقبل غري املرشوط للمسرتشد كام هو وبغض النظـر ,وكفالة حرية التعبري
 اإليـامن بمقـدرة , واحرتام مشاعر اآلخـرين, احللم واالهتامم,روفه أو سلوكهعن ظ

 الـشعور بالكرامـة ,النمـو والتغـري واختـاذ أفـضل القـرارات لنفـسه كل فـرد عـىل
 .واالعتزاز بالنفس

٢ Jא JאW 
 , ضـبط الـنفس وعـدم الغـضب, فهم الذات وتقبلها,النضج واالتزان االنفعاىل

 الثقـة بـالنفس وىف, فهم أفكار اآلخرين ومشاعرهم, ف واملشاركة الوجدانيةالتعاط
التحـرر مـن مـشاعر , احلكـم ىف  الـرتو,القيم الروحيـة واإلنـسانية اآلخرين وىف

 قــوة ,احليويــة والنــشاط. الــود والــدفء, التنــاقض والــنقص والقلــق واإلحبــاط
 . التأثري الشخصية واملقدرة عىل

٣ J JW 
  املوضـوعية ىفى, التفكـري اإلبـداع, التفتح واتساع األفـق واالهتاممـات,الذكاء

الـسامحة الفكريـة وعـدم ,  املرونـة العقليـة وعـدم اجلمـود,احلكم واختاذ القرارات
 ,اإلملـام باألحـداث اجلاريـة, أو مبـدأ أو أسـلوب أو طريقـة معينـة التعصب لرأ

 ).البحث املعرفة واملقدرة عىل(الكفاءة العقلية 
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٤ JW  
التعلــيم  Prpfessional Ethicsواحــرتام األخالقيــات املهنيــة ى االلتــزام املهنــ
الـضبط والتنظـيم   املقـدرة عـىل,خاصـةى جمال اإلرشاد والنفس املستمر عموما وىف

 الطموح ,ى االكتفاء الذات,Confidentialityرسية املعلومات   احلفاظ عىل,والقيادة
 , اختاذ القرارات التنبؤ وحتديـد املـآل,والتخطيط والتقييم, ارات االتصال مه,ىاملهن

 :التمكن من املهارات الالزمة للمهام اإلرشادية من مثل
 والتـشجيع , كالتقبل واالحـرتام والتعـاطف:مهارات بناء العالقة اإلرشادية -

  واإلحالــة إىل, وحتديــد املــسئوليات واحلــدود, وكــسب ثقــة املــسرتشد,والــتفهم
 .حالة الرضورة إخصائيني آخرين ىف

ودقـة املالحظـة ,  كاالنتباه واإلصـغاء العميـق:مهارات تشخيص املشكالت -
والـسلوك ) األفكـار واملعتقـدات(للمظهر العام واألحاسيس واجلوانـب املعرفيـة 

..) .فرتات الـصمت, نربة الصوت, تعبريات الوجه واجلسم(اللفظى وغري اللفظى 
وتطبيـق , وطـرح األسـئلة, وإعـادة الـصياغة, األسـئلةالتلخيص واحلث وطـرح 

 .االختبارات واملقاييس وتصحيحها وتفسري نتائجها

 .مهارات وضع األهداف اإلرشادية العامة واخلاصة بدقة لكل مسرتشد -

واملالئمـة لطبيعـة ,  كاملعرفـة واخلـربة:مهارات انتقاء طريقة مناسبة لإلرشـاد -
 .هاملشكلة وخصائص املسرتشد وتفضيالت

, ومجـع البيانـات,  كإعـداد األدوات:مهارات تقويم نتائج العملية اإلرشادية -
 .وحتديد أساليب حتليلها واستخالص النتائج ومناقشتها

,  كالتهــيئة اللفظيـة والتمهيـد:مهارات إهنـاء اإلرشـاد بعـد حتقيـق أهدافـه -
 .تلخيص املكاسب, التدرج
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 . اإلرشاد الدينى−
 . اإلرشاد والعالج التحليىل−
 . اإلرشاد والعالج السلوكى−
 . اإلرشاد والعالج العقالنى االنفعاىل السلوكى−
 . اإلرشاد والعالج املعرىف−
 . اإلرشاد االنتقائى−
−اإلرشاد والعالج األرس . 
 .جلامعى اإلرشاد الفرد وا−
 . اإلرشاد املبارش وغري املبارش−
 : طرق وفنيات إرشادية−

 .)السيكو دراما(التمثيلية النفسية  •
 . املحارضات واملناقشات •
 . اإلرشاد بالقراءة •
 . اإلرشاد باللعب •
 . اإلرشاد والعالج بالفن •
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 :ًيمكن تصنيف الطرق اإلرشادية تبعا ألسس متعددة من بينها
 : لألساس النظر للعملية اإلرشاديةاً التصنيف وفق–أ 
 . إرشاد دينى−
 . إرشاد حتليىل−
 . إرشاد سلوكى−
 . إرشاد عقالنى انفعاىل سلوكى−
 . إرشاد معرىف−
−إرشاد وجود . 
 . إرشاد جشطالتى−
 . إرشاد انتقائى−

 : ألعداد املسرتشديناً التصنيف وفق–ب 
−إرشاد فرد . 
 . إرشاد مجاعى−

 : لدور املرشد واملسرتشداًق التصنيف وف–جـ 
 .)موجه( إرشاد مبارش −
 . إرشاد غري مبارش−
 : ملادة النشاط أو الوسيط املستخدم ىف العملية اإلرشاديةاً التصنيف وفق–د 
 .)السيكو دراما( التمثيلية النفسية −
 . املحارضات واملناقشات−
 .رشاد بالقراءةاإل −
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 .رشاد باللعباإل −
 .بالفن اإلرشاد والعالج −

 : ملجال اإلرشاداً التصنيف وفق–هـ 
−إرشاد تربو . 
 . إرشاد عالجى−
−إرشاد أرس . 
 . إرشاد زواجى−
 . إرشاد مهنى−
 . إرشاد األطفال−
 . إرشاد املراهقني والشباب−
 . إرشاد املسنني−
 ). املوهوبون واملتفوقون–ذوو اإلعاقات ( إرشاد ذو االحتياجات اخلاصة −

 :)٢(شكل التاىل ويوضح ذلك ال

o b e i k a n d l . c o m



− ٤٣−@ @
 

@
@  

− ٢٢٢−

@
@

− ٤٣−

ية
شاد

إلر
ق ا
طر
ال

 

كل 
ش

)٢ (
وض

ي
ادية

إلرش
رق ا

 الط
يف

تصن
ح 

 

يط 
وس
و ال
ط أ

نشا
قا لل

ًوف
خدم

ملست
ا

 
- 

سية 
 النف

يلية
لتمث

ا
. 

- 
ات 

ندو
 وال
رضات

ملحا
ا

. 
- 

اءة 
القر

شاد ب
اإلر

. 
- 

عب 
 بالل

شاد
اإلر

. 
- 

شاد
اإلر

الج
والع

 
فن 

 بال
. 

 

جال
قا مل

ًوف
شاد 

اإلر
 

- 
 و

 ترب
شاد

إر
. 

- 
جى 

عال
شاد 

إر
. 

- 
 رس

شاد أ
إر

. 
- 

جى 
زوا

شاد 
إر

. 
- 

هنى 
اد م

إرش
. 

- 
فال 

ألط
شاد ا

إر
. 

- 
اب 

لشب
ني وا

راهق
د امل
رشا

إ
. 

- 
نني 

املس
شاد 

إر
. 

- 
ات

جــ
حتيا

 اال
د ذو

شــا
إر

ـــة 
خلاص

ا
)

ات
قـــ

إلعا
وو ا

ذ
قون

تفو
 وامل

بون
وهو

وامل
.( 

عداد
قا أل

ًوف
دين 

رتش
املس

 
 

- 
 د

د فر
رشا

إ
. 

- 
عى 

 مجا
شاد

إر
. 

 

دور 
فقا ل

ًو
شد 
سرت

 وامل
شد
املر

 
- 

رش 
د مبا

رشا
إ

)
وجه

م
. ( 

- 
رش 

ري مبا
اد غ

إرش
. 

 

ــًوفق
ألس

ا ل
ــ

 اس
ــالنظ

ر 
- 

ينى 
اد د

إرش
. 

- 
يىل 
 حتل
شاد

إر
. 

- 
كى 

سلو
شاد 

إر
. 

- 
عاىل

 انف
النى

 عق
شاد

إر
كى 

سلو
. 

- 
رىف 

د مع
رشا

إ
. 

- 
 د

جو
اد و

إرش
. 

- 
لتى 

شطا
د ج

رشا
إ

. 
- 

تقائ
اد ان

إرش
 .ى 

 

o b e i k a n d l . c o m



− ٤٤−@ @
 

 
 

אאא 
 لـذا فـإن تنميتهـا ;تعد احلاجة إىل الدين حاجـة نفـسية متأصـلة لـد اإلنـسان

وحيميهـا , والطمأنينة واليقني, وإشباعها واستثامرها يبعث ىف النفس الراحة والرضا
كـام يـساعدها عـىل جتـاوز , ويقيهـا مـن االضـطرابات, من القلق واهلـم والتطـري

 ومن سبل ذلك تعميق اإليامن باهللا ومالئكته وكتبـه .املصاعب ومواجهة املشكالت
والتوكـل , وعبادة اهللا واإلخـالص لـه, واليوم اآلخر, والقدر خريه ورشه, ورسله
, وضبط النفس ومقاومـة الـشهوات, واالستقامة وااللتزام بمكارم األخالق, عليه

 وابتغاء رمحته بحيث متثـل املعــتقدات والتقرب إىل اهللا, واالعرتاف بالذنب والتوبة
 .وينظم حياته وعالقاته,  للفرد حيكم سلوكه وترصفاتهاً مرجعياًالدينية إطار

وتعتمد طريقة اإلرشاد النفسى الدينى عىل معرفـة الفـرد لنفـسه ولربـه والقـيم 
زيادة ول,  لتوجيه الفرد ىف دنياهًوهذه املعرفة تعد مشعال, واملبادئ الروحية واخللقية

 .وطرائـق توافقـه ىف حـارضه ومـستقبله, وبأعامله وذنوبه وآثامه, استبصاره بنفسه
 )١٩٨٧, مصطفى فهمى(

ويقوم اإلرشاد الدينى عىل أسـس ومفـاهيم ومبـادئ وأسـاليب دينيـة روحيـة 
مقابل اإلرشاد الدنيو الذ يتمثل ىف بقية طرق اإلرشـاد النفـسى التـى , أخالقية

 ) ١٩٩٨, حامد زهران (. ومبادئ وأساليب وضعها البرشتقوم عىل أسس ومفاهيم
وهيدف اإلرشاد النفسى الدينى إىل حترير الشخص املضطرب من مشاعر اإلثـم 

وإشـباع , ومـساعدته عـىل تقبـل ذاتـه, واخلطيئة التى هتدد طمأنينته وأمنه النفـسى
ل كـام يفـتح بـاب األمـ) ١٩٩٨, حامد زهـران(حاجته إىل األمن والسالم النفسى 
وتـشجيعه , وتبصري املسرتشد بواجـباته الدينية, والرجاء ىف غفران اهللا وسعة رمحته

  .)١٩٨٦, حممد عودة وكامل مرسى(عىل أدائها 
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 :ومن األسباب الرئيسة لالضطراب النفسى ىف رأ الدين
 .واتباع النفس األمارة بالسوء, ارتكاب الذنوب واخلطايا واملعاىص -

 .الضالل والكفر واإلحلاد -

وبـني , وبني احلـالل واحلـرام, الرصاع لد اإلنسان بني قو اخلري والرش -
 ;وهـو مـا يولـد االضـطرابات املختلفـة, النفس اللوامة والـنفس األمـارة بالـسوء

ــق ــاخلوف والقل ــاإلثم, ك ــشعور ب ــاب, وال ــة , واالكتئ ــطرابات االنفعالي واالض
 .واالنحرافات االجتامعية, والسلوكية

אאאW 

 ويتمثل ذلك ىف اعرتاف املـسرتشد بالـذنوب واخلطايـا :االعرتاف والتوبة -
, ومعاهدة اهللا عىل عدم العودة إىل املعاىص,  للخالص والتامس املغفرةاًأمام اهللا طلب

, أ حماسبة املرء لنفسه والتوبة إىل اهللا مما يساعده عىل التخلص من مـشاعر الـذنب
 من ًويزيد من تقبله لذاته بدال, والتوازن, دة الراحة النفسية واستعا,,وتطهري النفس

 .توبيخها واحتقارها والشعور باإلثم

 تــساعد املداومــة عــىل ذكــر اهللا بالتــسبيح والتكبــري :الــذكر واالســتغفار -
وتبعث ىف نفـسه القـوة , واالستغفار الفرد عىل الشعور باألمن والسكينة والطمأنينة

كـام تبعـد عنـه األفكـار الوسواسـية , حليـاة وأخطارهـاوالثقة ىف مواجهة ضغوط ا
 .وتقلل من جزعه وخوفه ألنه يشعر بقربه من اهللا ومحايته, والكوابيس واألرق

 تعد الصالة ىف خشوع وترضع مصدر قوة روحيـة للـنفس حيـث :الصالة -
واهلـدوء واالسـرتخاء ممـا خيفـف مـن , تنبعث فيها حالـة مـن الـصفاء والـسكينة

واهلموم والضغوط وبالتاىل خفـض , بية النامجة عن عوامل اإلجهادالتوترات العص
 .مستو القلق

والرضـا بمـشيئته ,  ويعنى تفويض األمر إىل اهللا:الصرب واالمتثال ملشيئة اهللا -
ودفـع الـشهوات وجماهـدة , وعدم االهنيـار أمـام الـشدائد واملـصائب والكـروب
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,  اهللا ىف الــرساء والــرضاءواالعتقــاد الراســخ ىف حكمــة, وحتمــل األذ, الطغيــان
 يـساعد ً هـائالاً روحياً ويمثل الصرب زاد.واملثابرة عىل طاعة اهللا ومقاومة الشهوات

ويزكـى ىف نفـسه , الفرد عىل مواجهة اإلحباط ومشكالت احلياة وأحداثها األليمـة
 .روح األمل والتفاؤل

, حة واملرض الص; ويعنى االستعانة باهللا ىف مجيع األحوال:املناجاة والدعاء -
 ويسهم اللجوء إىل اهللا واالعتامد عليـه والـتامس .والرساء والرضاء, واليرس والعرس

 ىف تقويـة شـعور الفـرد –والقـو القـادر ,  باعتباره الـسميع املجيـب–العون منه 
 .وزيادة إقباله عىل احلياة, وخفض مستو اخلوف والقلق, باألمل والطمأنينة

ــدين ــد اإلرشــاد النفــسى ال , ى ىف التعامــل مــع حــاالت اخلــوف والقلــقويفي
كام يفيد مع حـاالت ,  كاألرق والكوابيس ونوبات الفزع الليىل;واضطرابات النوم

ولـه , واالنحرافات الـسيكوباتية واإلدمـان, الوسواس واالكتئاب وتوهـم املرض
 .ذو اإلعاقاتأمهية بالغة مع املسنني والشباب وأرس األطفال 

 مـن أنجـح أسـاليب اإلرشـاد ىف مـساعدة أرس األطفـال ويعد اإلرشاد الـدينى
املعوقني وآبائهم عىل التخفف من مشاعر الـصدمة, وحتـريكهم صـوب الرضـا بـام 
أصاهبم وتقبل ابنهم املعوق السيام وأن تدين الوالدين هو أحد العوامـل املــؤثرة ىف 

ىل أسـاس أن نمط استجابتهام وطبيعة ردود أفعاهلام إزاء أزمة ميالد طفل معوق, وع
اإليامن بقضاء اهللا وقدره هو من أهم مصادر السكينة والطمأنينـة واألمـن النفـسى, 
والتكيف مع املتغريات واألحداث من حولنا, والسيطرة عىل مشاعر القلق واخلـوف 
واجلزع واليأس التى تولدها املصائب واألحداث األليمة واملفجعة ىف حياتنا, وذلك 

تحـرر مـن مـشاعر احلـزن واليـأس, والـتحىل بـروح األمـل بالصرب عىل املكاره وال
والتفاؤل, واألخذ باألسباب وحتمـل املـسئولية عـن طريـق العمـل املوضــوعى ىف 

ولَنجـزِين الَّـذِين    ﴿ ًمواجهتها ابتغاء لرمحة اهللا ومثوبته, مصداقا لقوله سـبحانه وتعـاىل
 معا كَا�ُواْ ينِ مسم بِأَحهرواْ أَجربصوقوله " لُون "     ـوهأُ�ثَـى و ـن ذَكَـرٍ أَوا مالِحمِلَ صع نم

لُونمعا كَا�ُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِيجلَنةً وبطَي اةيح هنيِيحفَلَن مِنؤم@﴾. 
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أن هـذا ينطبـق عـىل التـدين عنـد ) ١٩٩٥:١٥٩(ويقرر كامل إبـراهيم مرسـى 
 حيث يعتقد املـسيحيون أن اإلعاقـة مـن قـضاء اهللا, وفيهـا "املسلمني املسيحيني و

تكفري عن خطيئة البرشية بصفة عامـة, أو فيهـا عقـاب لوالـد الطفـل أو أحـدمها 
لتخليصهام من خطيئة ارتكبت ىف املـاىض أو احلـارض, وحلـصوهلام عـىل الثـواب ىف 

 مـن اهللا لتمحـيص إيامهنـم, أما املسلمون فيعتقدون أن إعاقة أبنائهم ابتالء. اآلخرة
 كام يـشري ", وطلب الثواب من اهللا ىف الدنيا واآلخرة ∗وعليهم بالصرب واالحتساب 

ًأيضا إىل أن اإلرشاد النفسى سوف يكون أكثر تأثريا ىف ختفيف األزمـة   إذا اعتمـد "ً
املرشد النفسى عىل التفسري الطبى بالتفسري الدينى الذ يرجـع اإلعاقـة إىل مـسبب 

ًسباب, وهو اهللا سبحانه وتعاىل, الذ يصور ما ىف األرحام, وجيعل من يشاء ذكيا األ
ًأو متخلفا عقليا  ً". 

אאאAnalytical 

 مؤسـس مدرسـة التحليـل S. Freudيعد الطبيب النمساو سيجموند فرويـد ٍ ٍ
قـوم نظريتـه وت, وقد اشتق نظريته من واقع عمله كطبيب ملرىض العصاب, النفسى

 :عىل مسلامت من أمهها
وأن أغلـب , هى املحـرك األسـاس للـسلوك) الليبيدو(أن الطاقة اجلنسية  -

 .سلوك الفرد إما تعبري عنها أو إعالء هلا
أن معظم سلوك الفـرد حتكمـه عوامـل وقـو ال شـعورية أساسـها مـواد  -

نفـسى  ىف تكـوين االضـطراب الاً هامـاًمكبوتة خالل مرحلة الطفولـة تلعـب دور
 .)العصاب(

أن خربات السنوات اخلمس األوىل من عمر الطفل تؤثر بـشكل بـالغ عـىل  -
وأن العصاب عند البالغني أساسـه ا, ً أو مضطرباًسلوكه ىف املستقبل سواء أكان سوي

 .عصاب طفىل بسبب تثبيت الليبيدو عىل إحد مراحل النمو السابقة

                                                           
ِ ما أصاب م"" :من اآليات القرآنية الكريمة التى تتضمن هذا املعنى قوله تعاىل ∗∗ َ َ َ ِ ما أصاب مَ َ َ َ ِن مـصيبة إال بـإذن اهللاَِّ َ ْ ِ ِِ َّ ٍ َ ِ ِن مـصيبة إال بـإذن اهللاَِّ ُّ ْ ِ ِِ َّ ٍ َ ِ ُّ

ُومن يؤمن باهللاَِّ هيد قلبه  َ ُ َْ َ ِ ِْ َ َِ ُومن يؤمن باهللاَِّ هيد قلبه ْ َ ُ َْ َ ِ ِْ َ َِ  )سورة التغابن( "ْ
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لم ـلة كعــر مـستقـظريات أخـد نـوا عىل فرويـن انشقـوقد طور العلامء الذي
ان ـكـام كـ, رد أدلـرـس الفـرد أللفــوعلـم النفـ, النفس التحليىل لكارل يـونج

وإريـك , إلسهامات بعض املحللني النفسيني املحدثني مـن أمثـال كـارين هـورنى
وهار ستاك سوليفان إضافات بالغة األثـر ىف إطـار املدرسـة النفـسية , إريكسون
 .االجتامعية

 . يىل لألفكار الرئيسة ىف النظرية التحليلية الكالسيكية لفرويدونعرض فيام
WאאאW 

افرتض فرويد وجود جمموعتني متعارضتني من الغرائز لكل منهام مصدر يمدها 
 .وهدف تبتغيه, وموضوع تتجه إليه بغرض اإلشباع, بالطاقة

 وهدفها التكاثر وحتقيق البقاء )Erosاأليروس  (Life Instincts : غرائز احلياة–أ 
وهـى الطاقـة التـى ) الليبيـدو(والقوة الدافعة هلا هى الطاقة اجلنسية , وحفظ النوع

تشمل كل ما تتضمنه كلمة حب سواء للذات أم اجلنس اآلخر أم الـزوج أم األهـل 
 وغايـة .وهكـذا.. .والعشرية أم املبادئ واألفكار املجردة أم املوضـوعات احلاسـية

 .رائز احلياة هى اإلنشاء وبناء وحدات تتزايد باستمرارغ
 وهدفها الفناء وهـى )Thanatosالثناطوس  (Death Instincts غرائز املوت −ب

ذلك أن اهلدف األخري لكل كائن عـضو هـو , تدفع إىل العدوان والتدمري واهلالك
جميعـات ومن ثم فغاية غرائـز املـوت هـى حـل الت, الرجوع إىل احلالة الالعضوية

 .فالكائن العضو صائر إىل زوال,  إىل الفناء والعدماًوالوحدات سعي
ليف متعارضة أو متوافقة من طائفتى الغرائز تآ" ًوتعد العمليات السلوكية مجيعا

أو ,  ويـؤد فـساد املـزيج. بيـنهام"اخـتالط" أو "امتزاج" فهى – احلياة واملوت –
 مثـال ذلـك أن الغلـو ىف العـدوان :ك إىل اخـتالالت ىف الـسلو"انفصام احلـوافز"

 واالنخفاض الشديد ىف العدوان يـؤد إىل اخلجـل .ًاجلنسى جيعل من املحب قاتال
 .)٤٨ :١٩٧٩دانييل الجاش  ("أو العنة
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אאאW 
 وينص عىل ميل الكائن العضو إىل خفض توتراتـه :مبدأ الثبات واالتزان -

 ويفـرس هـذا املبـدأ الـسعى . حلالة االتـزان أو الثبـاتاًبلوغإىل أدنى مستو ممكن 
الدائب من قبل الفرد ملواجهة التوترات النامجة عـن املثـريات واملنبهـات الداخليـة 

 .ودفاعه ضد األخطار, ونزوعه إىل تفريغ طاقته ىف موضوعات معينة, واخلارجية

عـضو  افرتض فرويـد وجـود نزعـة فطريـة داخـل الكـائن ال:مبدأ اللذة -
وختضع حياة الفرد ىف سنيه األوىل خاصة هلـذا , اللتامس اللذة والرسور وجتنب األمل

 عـىل سـلوك الفـرد بعـد اًوقد يستمر مسيطر, "اهلو" عىل اًاملبدأ الذ يكون مسيطر
ذلك من خالل تنظيم العمليات الالشعورية عىل نحـو مـا هـو ىف حـاالت املـرىض 

 عن الواقع الذ ال يطيقونه أو ال يستطيعون اًجزئي أو اًالنفسيني الذين ينرصفون كلي
 .احتامله

حيكـم نـشوء األنـا و وهو تعديل مكتسب يطرأ عىل مبدأ اللذة :مبدأ الواقع -
ويـسود حيـاة , حيث حيل مبـدأ الواقـع حمـل مبـدأ اللـذة, كنظام حاكم للشخصية

تبـارات الراشدين والكبار ليحقق غاياته نفسها ولكن بام يتمشى مع الظروف واالع
 ومع ذلـك قـد تظـل بعـض أنـامط النـشاط النفـسى .التى يفرضها العامل اخلارجى

 كاخليـال الـذ يتبـد ىف ;اخلاضعة ملبدأ اللذة قائمة ومستمرة لد بعـض النـاس
وأنامط اإلشباع التى يتأخر نـضجها بمعنـى عـدم , لعب األطفال وىف أحالم اليقظة

 .الرسية لد بعض الشباب كالعادة ;تالؤمها مع املوضوعات اخلارجية

 إىل تكرار اً أو قهرياً يشري هذا املبدأ إىل نزوع الفرد جربي:مبدأ إجبار التكرار -
ومـن ,  كانـت نتائجهـا سـارة أم ضـارةاًأيـ, وبحـذافريها, اخلربات املاضية القويـة

 ويـشري .ُويعد التثبيت أساس هذه التكريرات القهرية, وجوهه النكوص والتحويل
 تلك التكريرات القهرية ألنامط سـلوكية وخـربات ماضـية تنـشأ عـن فرويد إىل أن

 .حاجة قائمة بذاهتا إىل التكرير وتتعد جمرد اللذة إىل ما وراء اللذة
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WאאאW 
لكل واحد منهـا مكوناتـه , ميز فرويد بني ثالثة أجهزة رئيسة أو نظم للشخصية

ويعد سلوك الفرد حمصلة للتفاعل ,  لهاًأ الذ يعمل وفقوخصائصه ووظائفه واملبد
 .األنا األعىل, األنا,  اهلو أو اهلى: وهذه النظم هى.والرصاع فيام بينها

 ويمثل هـذا النظـام الـصورة البدائيـة للشخـصية قبـل أن تتطبـع :IDاهلو  -
 منـه بقيـة ويعترب مستودع الطاقة البيولوجية النفسية أو املنبع الذ تتـزودا, ًاجتامعي

 ومن خصائصه أنه ال شـعور رصف فلـيس بينـه .النظم األخر لتؤد عملياهتا
كـام أنـه ال , وبني العامل اخلارجى الواقعى اتصال مبـارش أ أنـه ال يـرتبط بـالواقع

 .وال يعطى أ وزن للقيم واالعتبارات االجتامعية, يعرتف بالزمان وال باملنطق

, جية األساسـية كـاجلوع والعطـش والتـنفسويتكون اهلو من احلاجات البيولو
 عـىل اً ومن ثـم يعمـل جاهـد. والغرائز اجلنسية والعدوانية∗باإلضافة إىل احلفزات 

مبدأ "وال خيضع ىف ذلك لشئ سو مبدأ واحد فقط هو , حتقيق اإلشباع الفور هلا
 ."اللذة وجتنب األمل

اته بحيـث تتفـق  خلدمة أغراض اهلو وتنظيم إشـباعاً تنشأ أساس:Egoاألنا  -
أو بقدر ما تسمح به مطالب احلياة الواقعية وعن طريـق خمـارج وصـور , مع الواقع

,  أ أن من أهم وظائفها احلفاظ عىل توازن الشخصية. هلذا اإلشباعاًمقبولة اجتامعي
والظـروف , والتوفيق بني مطالب اهلو باندفاعيتها ورعونتها وهبيميتهـا مـن جانـب

لذا تتسم األنا بـالتفكري املوضـوعى واملعقوليـة ومراعـاة , اخلارجية من جانب آخر
 ملبدأ الواقع الذ يرجئ اللذة وحيول دون اً وهى تعمل وفق.االعتبارات االجتامعية

حيـث , تفريغ التوتر إىل أن يتم اكتشاف موضـوع مناسـب لتحقيـق إشـباع واقعـى
 هنـا يقـال أهنـا ومـن, تكبح األنا مجاح اهلو وتؤجل إشباع دوافعه للوقت املناسـب

 .تعمل عىل أساس العملية الثانوية

                                                           
مبـدأ (احلفز حالة من التوتر حترك الكائن احلى بحيث ال هيدأ إال مع خفض التـوتر واسـتعادة تكاملـه  ∗

 .)٧٢ :١٩٧٩, دانييل الجاش (.ومصدر احلفز ىف رأ التحليل النفسى هو الغرائز). الثبات
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, ويقــوم بــدور الرقيــب الــداخىل أو الــضمري: Super Egoاألنــا األعــىل  -
ومـن ثـم فهـو , ويتشكل من األخالقيات واملثاليات والقيم العليا من عـدل وخـري

ويتكون بالتعلم والرتبية عن طريق استدخال معـايري الـصواب ا, ًمثاىل وليس واقعي
 للـضبط اًلذا يعد األنـا األعـىل مـصدر, طأ واستدماجها ىف أنفسنا منذ الطفولةواخل

ــداخىل ىف الشخــصية ــتحكم ال ــذاتى أو ال ــا.ال ــة األن ــه األساســية مراقب ,  ووظيفت
ومساعدهتا عىل كف الدفعات العدوانية واحلفزات الغريزية اجلنسية للهو واحليلولة 

 األنا إلحالل املعايري األخالقيـة ىف والضغط عىل, دون اإلشباع الفور واملطلق هلا
, عبـد املطلـب القريطـى(والعمل عىل بلوغ الكـامل , إشباع احلاجات حمل الواقعية

٢٠٠٣(. 

فبعد أن كانـت تعمـل , هذا يعنى أنه مع متايز األنا األعىل يزداد الضغط عىل األنا
احليلولـة دون وعـىل , عىل التوفيق بني قوتني مها اهلو بغرائزهـا والواقـع بمتطلباتـه

أصبحت تتنازعها ثالث قو عليهـا التوفيـق بينهـا ىف وقـت , الصدام املبارش بينهام
 وهكذا تصبح النظم الثالثة ىف تفاعـل مـستمر .والضمري, والواقع,  اهلو:واحد هى

بل ىف رصاع متواصل نتيجـة تعـارض مـصاحلها بغيـة الوصـول إىل حالـة توافقيـة 
 ومن مظاهر هذا الرصاع أنه بـام أن اهلـو .ة والديناميةتوازنية ومن هنا تتولد الدافعي

 من غرائز بيولوجية تبحث عن اإلشباع الفـور بـأ صـورة وبـأ اًيتكون أساس
 بالتوفيق بني مطالب اهلو والواقع فإهنا حتـاول إرضـاء اًوأن األنا تتكفل أساس, ثمن

 الواقعيــة اهلــو بطــرق خمتلفــة إمــا بإشــباع غرائــزه بأســلوب يتفــق مــع املتطلبــات
أو بتحوير هذه الغرائـز أو االستعاضـة عنهـا , أو بتأجيل هذا اإلشباع, واالجتامعية

وعندئذ تـستخدم األنـا عمليـة نفـسية ال ا, ًوقد ال يتم اإلشباع متام, بدوافع أخر
 لتستبعد عـن طريقهـا احلفـزات البدائيـة والغريزيـة "الكبت"شعورية يطلق عليها 

 إىل "الـوعى هبـا"ها ىف الواقـع مـن مـستو الـشعور للهو والتى ال يمكـن إشـباع
 .مستو آخر عميق هو الالشعور فتختزهنا فيـه ألن املجتمـع ال يقبلهـا وال يقرهـا

وتبقى هـذه املـواد املكبوتـة ىف الالشـعور حتـت الرقابـة الـصارمة مـن الرقيـب أو 
تطـل "دعها  وإنام تظل حبيسة ىف مستو.اً إال أن ذلك ال يعنى اختفاءها متام.الضمري
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 وتؤثر عىل سلوك الفرد دون وعى منه وتتحني الفرصة للنفاذ مـرة أخـر "برأسها
جتدها تعـرب عـن ) األنا(فإذا ما غابت الرقابة أو ضعف الرقيب , إىل مرسح الشعور

واحليـل , نفسها بصورة رمزيـة خمتلفـة كـاألحالم وزالت القلـم وفلتـات اللـسان
عبد املطلـب  (.ت النفسية والعقلية املختلفةوىف صور أعراض االضطرابا, الدفاعية
 .)٢٠٠٣, القريطى

WאאW 
مـا , الالشـعور, رأ فرويد وجود ثالثة مستويات شعورية خمتلفة هى الـشعور

 .قبل الشعور
, وهـو املـستو الـسطحى مـن هـذه احلـاالت: Consciousnessالشعور  -

,  لـهاً بام يفعله ويتـرصف وفقـاً متاماًلفرد واعيويمثل احلالة العقلية التى يكون فيها ا
 حيـث تنقـل إلينـا احلـواس .بام يقع حولـه مـن مكونـات أو يـدور مـن أحـداثو

 .املعلومات عام حييط بنا ونستجيب إىل املواقف وفق مقتضياهتا

من   وهو املستو العميق أو املنطقة املظلمة:Unconsciousnessالالشعور  -
 كـل – عـن طريـق عمليـة الكبـت –دع الذ قذفت فيـه ويمثل املستو, الشخصية

ُواختزنت ألوان , الرغبات والقو واحلفزات البدائية والغريزية اجلنسية والعدوانية
 وألن . لصعوبة إشباعها ىف الواقـع بالطريقـة البهيميـة للهـواًنظر, احلرمان املختلفة

د احـرتام الفـرد بقاء هذه الرغبات واحلفزات واحلرمانات ىف مستو الـشعور هيـد
إال , فإهنا تكبت ىف الالشعور بحيث يصعب اسـتدعاؤها, ُلذاته وقد يشعره باخلز

وتؤثر عىل سـلوك الفـرد دون وعـى منـه ىف , أهنا وكام أسبقنا تسعى جاهدة للظهور
 .حاالت معينة وبصور رمزية شتى

وهى احلالة العقلية التى يكـون فيهـا  :Preconsciousnessما قبل الشعور  -
وحتتو عىل كـل مـا هـو كـامن أو ىف حالـة غيـاب , لفرد بني الشعور والالشعورا

مؤقت لكن يسهل استدعاؤه إىل مستو الشعور مثل الذكريات واملعلومـات التـى 
, عبد املطلب القريطى(يمكن استحضارها بشئ من الرتكيز الشديد واإلرادة القوية 

٢٠٠٣(. 
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אWאאאW 
 من احليل أو اآلليات الدفاعيـة للتعامـل مـع مـصادر القلـق اًخدم األنا عدديست

, والـذكريات املؤملـة واخلـربات املخجلـة, املتمثلة ىف النزعات واحلفزات الغريزيـة
 وتعمل هذه احليل بصورة ال شـعورية عـىل إنكـار .واملواقف اإلحباطية والرصاعية

 : ومن بينها.الواقع أو حتريفه أو تزييفه
وهو العمليـة الالشـعورية التـى يـتم هبـا اسـتبدال املوضـوعات  :عالءاإل -

 بموضـوعات بديلـة – اً كالرغبات اجلنسية واملـواد املـستهجنة اجتامعيـ;املحظورة 
يـل وحتو,  كالفنون أو الرياضة أو األدب;حتظى باملرغوبية واالستحسان االجتامعى

 .بديلةإىل تلك املوضوعات الالطاقة النفسية املرتبطة هبا 

, وهى العملية التـى تـستبعد األنـا بمقتـضاها احلفـزات الغريزيـة :الكبت -
واألفكـار والـذكريات املؤملـة واملثـرية للقلـق مـن مـستو , والرغبات املستكرهة

 .الشعور أو الوعى إىل مستو الالشعور أو الالوعى

 بإلـصاق نزعاتـه املـستقبحة اً ويتمثـل ىف قيـام الفـرد ال شـعوري:اإلسقاط -
 وهكذا تنكر األنـا وجـود . باألفراد اآلخرين; كاجلنس والعدوان;غباته الكرهيةور

 ومتيـل إىل عزوهـا لآلخـرين )خطـر داخـىل(املواد املؤملة واملثرية للقلـق ىف نفـسها 
 .ونسبتها إليهم

 ويتمثل ىف االرتداد إىل ممارسة بعض األسـاليب الـسلوكية التـى :النكوص -
ز  فعندما يعجـ.لسلوك الطفىل عند مواجهة اإلحباط كا;تنتمى إىل مرحلة نمو سابقة

ة يلتمس احلـل ىف االرتـداد إىل نقطـة التثبيـت أو الفرد عن مواجهة املواقف العصيب
 .تلك االستجابات غري الناضجة ليجنّب نفسه الشعور بالفشل

 ويبدو ىف نزوع املواد املحظورة املكبوتة املولدة للقلق إىل :التكوين العكسى -
 صورة نقيضها أو معكوسها مثلام تتقنع مشاعر الكراهية جتاه شخص مـا الظهور ىف

ملزيد مـن التفـصيالت عـن هـذه  (.وتبدو ىف صورة حب مفرط أو مودة مبالغ فيها
 .)١٤١−١١٥ :٢٠٠٣ : عبد املطلب القريطى:احليل وغريها أنظر
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لتـى جدير بالذكر أن نظرية التحليل النفسى مل تتوقف عند األفكار الكالسيكية ا
وإنام تم تطوير هذه األفكار سواء عن طريق من انشقوا عىل فرويـد , ناد هبا فرويد

أو من قبل املحللني النفسيني املحدثني أمثـال هـورنى , ومها كارل يونج وألفرد أدلر
 .وسوليفان وأريكسون

وافرتض أن الشخصية تتكـون مـن , فقد أسس كارل يونج علم النفس التحليىل
 ورأ أن .والالشــعور اجلمعــى, والالشــعور الشخــىص, نــاعــدة أنظمــة هــى األ

الالشعور اجلمعى مستودع موروث يتضمن كـل الـذكريات واألفكـار واخلـربات 
 .ويرث البرش إمكانية إحيائها وتناقلها, املاضية التى تنحدر من األسالف واألجداد

ور الذهنيـة وأطلق عىل املكونات البنائية لالشعور اجلمعى األنامط األوليـة أو الـص
Images ومن بينها القناع Persong) للـذات والظـل ) الـشكل الظـاهرShadow 

) النمط األوىل األنثو لـد الرجـل(واألنيام ) اجلانب املظلم الغريز من الذات(
ــذكر لــد اإلنثــى(واألنيمــوس  ــنمط األوىل ال  وهــى مركــز Self والــذات )ال

الشخصية التى تتجمع من حوله النظم األخر. 
والتشديد الزائـد , ومراحل النمو النفسجنسى, ورفض يونج فكرة عقدة أوديب

وأكد عىل أن فهم الشخصية يتحقق ىف , عىل خربات الطفولة فقط ىف تفسري السلوك
 .إطار الغايات واألهداف والتوجهات املستقبلية للفرد

أما الفرد أدلر فقد أنـشق عـىل فرويـد وأسـس مـذهب علـم الـنفس الفـرد ,
وتقـسيم , رض فكرة التشديد عىل تـأثري النـواحى اجلنـسية ىف نمـو الشخـصيةوعا

وأيد تأثري اخلـربات الطفوليـة املبكـرة عـىل النمـو , الشخصية إىل نظم وقو فرعية
ورأ أن اإلنـسان حتركـه اهتاممـات وميـول اجتامعيـة , ولكن من زاويـة اجتامعيـة

 هو مركز –ليس الالشعور  و–وأن الشعور , وليست قو بيولوجية وغرائز جنسية
 .الشخصية

 :ومن أهم مزايا هذه النظرية
 إىل جنب مـع اًوالعوامل الالشعورية جنب, التأكيد عىل أمهية مرحلة الطفولة -

وكــذلك العمليــات الالشــعورية واحليــل , العوامــل الــشعورية ىف احليــاة النفــسية
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ات املؤملـة التـى ال الدفاعية التى يستخدمها الناس حلامية أنفسهم من التوتر واخلـرب
 .يستطيعون حتملها أو التكيف معها

ّواملفهـوم الـذ قدمـه عـن الطـرح , تطوير فرويد لطريقـة التـداعى احلـر -
 .يعدان إضافة لعملية اإلرشاد والعالج النفسى) التحويل(

 :ومن أهم سلبياهتا ما يىل

بناء النظرية عـىل أسـاس اسـتنتاجات مـستقاة مـن مالحظـات وتـأمالت  -
 . حمدودة من املرىض مما يشكك ىف تعميم هذه االستنتاجاتحلاالت

وعـىل , التأكيد املفرط عىل الغريزة اجلنـسية والعـدوان ىف توجيـه الـسلوك -
وجتاهل إرادتـه , خربات املاىض البعيد لإلنسان كمحدد جوهر حلارضه ومستقبله

 .ومسئوليته وطموحه

, قت واجلهد واملـالأن العالج التحليىل عملية طويلة ومكلفة من حيث الو -
 . وخربة طويلة قد ال تتوافر سو لعدد حمدود من االخصائينياًويعوز مران

كـام , ربني أكثر من اهتاممه بالعـادينيطهيتم التحليل النفسى باملرىض واملض -
وىف , يصعب استخدامه مع حاالت الذهان ومع األطفال وحاالت التخلف العقـىل

 .وغريهم من العمالءالعمل املحدود ىف زمنه مع الطالب 

אאW 

يقوم اإلرشاد والعـالج النفـسى التحلـيىل الكالسـيكى خاصـة عـىل اسـتخدام 
 :األساليب واإلجراءات التالية

١ JאאאFree AsscoiationW 
ويستهدف مساعدة املـسرتشد عـىل اسـتعادة املـواد املكبوتـة واسـتدراجها مـن 

بـأن يطلـق ا, ً وانفعالياًوالتعبري عنها لفظي, و الشعورمستو الالشعور إىل املست
 مـا ًاملسرتشد العنان ألفكاره وخواطره لتناسب بحرية وتلقائية ودون حتفظ متناوال

 .وآالم وصدمات بغض النظر عـن أمهيتهـا, وذكريات, مر به من خربات وأحداث
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نفعاالتـه وتساعد عمليـة التـداعى احلـر املـسرتشد عـىل التنفـيس عـن مـشاعره وا
 .وعــىل اإلدراك الــشعور لدوافعــه وتكييفهــا مــع مطالــب الواقــع, ورصاعاتــه

واملواد واخلربات املكبوتة التى مل يكن يعيها من , واالستبصار بالذكريات واملخاوف
وبالتاىل تقوية الذات ىف مواجهة القلق الناجم عن استدعائها من الالشعور إىل , قبل

 .الشعور
أثنـاء التـداعى أن ينـصت بـاهتامم ) املرشـد(بغى عىل املحلل جدير بالذكر أنه ين

وأال , وينفتـح عـىل اسـتجاباته ويتقبلهـا, لتداعيات املسرتشد وأفكاره الالشعورية
 .أو يلعب دور الناصح أو املوجه أو الرقيب, أو يوجه له النقد, يتدخل ىف تداعياته

٢ JאאTransferenceW 
وهذه املـشاعر ) املرشد(د أن املسرتشد خيرب مشاعر قوية نحو املحلل الحظ فروي

كراهيـة واحتقـار وغـضب (أو سـلبية ) حب وإعجاب واحـرتام(قد تكون إجيابية 
 ما تكون هذه املشاعر نحو املحلل عبارة عن ذكريـات يعيـشها اًوغالب) وربام عدوان

 مـن خـربات املـاىض الزال ولكنها ىف احلقيقة صورة,  ىف احلارضاًكام لو كانت واقع
وحيـث أنـه ال صـلة سـابقة ) ١٩٩٦:٥٢ :لـويس مليكـة(يتعني عليـه اسـتعادهتا 

وبالتاىل ليس هناك ما يـربر هـذا الـسلوك إذن البـد أن يكـون , للمسرتشد باملحلل
 لـه اًرمـز) املرشد( آخر ىف حياة املسرتشد يعد املحلل اًاملقصود هبذا السلوك شخص

 حيث يقوم .ح الذ يمكن أن يسقط عليه مشاعره وانفعاالتهباعتباره الشخص املتا
التـى يكنهـا نحـو شـخص أو   انفعاالتـه ومـشاعره اخلاصـة"بتحويـل"املسرتشد 

 كــاألب أو األم أو الــزوج أو املــدرس أو ;أشــخاص حقيقيــني ىف حياتــه الواقعيــة
 النفعـاالت اً أو إسقاطها عـىل املحلـل والـذ يـصبح هـدف"طرحها"و, املحبوب

ومـن شخـصيات ,  من املاىض إىل احلـارضاًسرتشد املكبوتة التى تنتقل ال شعوريامل
فقـد ينظـر مـسرتشد إىل , )املرشـد(إىل املحلـل ) املـسرتشد(هامة ىف حياة املـريض 

وهكـذا حييـا هـذا , املحلل عىل أنه األب الطيب الذ كـان يتـوق إليـه ىف طفولتـه
ويطلق عـىل الطـرح , ح أو التحويلاملسرتشد خرباته السابقة من خالل عملية الطر

الذ يتسم باحلب واإلعجاب التحويـل أو الطـرح املوجـب كـأن حيـاول مـريض 
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كام يطلـق عـىل التحويـل الـذ , استبدال العالقة العالجية بعالقة حب مع املعالج
 مـن شـأنه أن اً عدوانيًيتسم بالنفور والكراهية حتويل أو طرح سلبى قد يأخذ شكال

 وقد جيمع التحويـل بـني . املريض وعدم تعاونه أو اهتاممه بالعالجيزيد من مقاومة
, حامـد زهـران (اً خمتلطـًاحلب والكراهية مثلام يكنه الطفل لوالديه فيسمى حتـويال

١٩٩٧(. 
ويالحظ أنه خـالل اجللـسات العالجيـة قـد حيـدث حتويـل مـضاد أو عكـسى 

Counter عنـدما يـستجيب  وذلـك – وهو ظاهرة غري مرغوبة – من جانب املحلل
 للمسرتشد كام لو كان أبيه مما يؤثر عىل حياديته وحتليلـه اًال شعوري) املرشد(املحلل 

 اً وقادراً أن يكون حريص– عىل املرشد –لذا ينبغى , املوضوعى الستجابات املريض
 أو التباعد بينه  النفسيةواالحتفاظ بقدر من املسافة, عىل مالحظة انفعاالته وضبطها

 .رشدوبني امل
٣ JאResistanceW 

املقاومة هى العمليات الدفاعية لألنا كام تظهر خالل العمليات العالجية وتتمثل 
وممـا حيـول دون , ىف كل ما يعوق ظهور املواد الالشعورية املكبوتة إىل حيز الـشعور

ه االسرتسال التلقائى ىف حديث املسرتشد عن مشاعره وخرباته ورصاعاتـه وأفكـار
ذلـك أن رغبـة املـريض أو املـسرتشد الـشعورية ىف الـشفاء تتـصارع مـع الــدوافع 

كام أهنا عكس القوة ,  واملقاومة قوة مضادة للعالج.الالشعورية لكبت املواد املهددة
 وعـادة مـا يقـاوم املـسرتشد عمليـة .التى حتدث أو تؤد إىل التحويـل أو الطـرح
أو ,  حياته غري مرغـوب الكـشف عنهـاالتداعى احلر عندما يلمس نقطة حساسة ىف

مواد مكبوتة بغيضة أو خميفة أو حمرمة أو مشوبة بالشعور القـو "يقرتب من تناول 
أو إذا كان ظهوره ىف حيز الشعور ال يقبله املريض مثل اخلـربات , باخلجل أو الذنب

 .)٢٢٥ :١٩٩٧, حامد زهران( "اجلنسية والعدوان ضد الوالدين أو غريهم
مل اهلامة التى تؤد إىل املقاومة املكاسـب الثانويـة التـى ربـام جينبهـا ومن العوا

املسرتشد من وراء اضطرابه مثل احلصول عىل مزيد من العناية واحلـب نتيجـة هـذا 
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أو , والرغبة ىف تـدمريها, وربام رغبته الدفينة ىف املعاناة وكراهية الذات, االضطراب
لسرت رغبات خمجلة أو إخفاء خربات مؤملـة استخدام املقاومة كحيلة دفاعية هروبية 

 .ال حيب الكشف عنها
والـبطء ,  الصمت واالمتناع عن الكالم واملراوغة:ومن صور املقاومة وأشكاهلا

والتغيـب أو التـأخر عـن , والكالم بصوت غـري مـسموع, والتوقف أثناء التداعى
ل ىف موضـوع واالنشغال الزائد بأمور تافهة أو االسرتسا, حضور جلسات التحليل

 عـىل عـدم اًوالتحضري املسبق ملادة احلديث قبل احلضور إىل اجللـسة حرصـ, واحد
وعـدم ,  والنسيان واإلنكـار والتربيـر.وامليل إىل النوم, إظهار أ شئ غري مرغوب

 .وإهناء العالج, وامللل والتربم والضيق, اإلصغاء إىل املحلل
 :إزاء ذلك ما يىل) املرشد(ومن واجبات املحلل 

 .حتليل املقاومة, والعمل عىل إضعافها ألبعد حد -
لفت نظر املسرتشد إىل مظاهر مقاومته, وكيفية ممارسته هلـا, وإيـضاح كيـف  -

 .أهنا تعوق الوصول ألسباب مشكالته, وإقناعه بمزايا التغلب عليها
حترير املسرتشد من تأثري الكبت حتى يسهل عليه استدراج املواد الالشـعورية  -

 الشعورإىل مستو. 
مساعدة املسرتشد عىل مواجهة رغباته املخجلـة, وخرباتـه الكرهيـة واألليمـة  -

 .ًوجها لوجه
ىف تفسرياته من السطح إىل األعامق, وتبـصري املـريض ) املرشد(تدرج املحلل  -

 .بأن دفاعاته هلا غرض جتنب شئ ما مكبوت
٤–אאInterpretationW 

باستنتاج وترمجة املعانى الكامنة واخلفية وراء كل ما ) شداملر(ويعنى قيام املحلل 
ويعتقـد معظـم , وأنامط سـلوكه الظـاهرة وحمـدداهتا الالشـعورية, يقوله املسرتشد

 املحللني النفسيني أن سلوك املريض ومعظم ما يقوله عبارة عن تورية ألشياء أخر
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عبـريات ذات معنـى  كام يعنى التفسري تقـديم ت.ومعانى خفية وحمددات ال شعورية
 .عن الرصاعات القائمة لد املسرتشد وربطها بعوامل املاىض التى أدت إليها

ويتناول التفسري مجيع املواد التى تتكشف خالل عملية التـداعى احلـر واملقاومـة 
واألعـراض ومـا يـصاحبها مـن أفعـال وانفعـاالت وسـلوك , وأحالم املـسرتشد

وعالقة املسرتشد باملحلل وبغريه ىف , املاىضوىف , املسرتشد داخل اجللسة وخارجها
وذلك عىل ضوء معرفة املحلل وثقافته وخرباته ىف جمـال التحليـل , املاىض واحلارض

 .النفسى
وهيدف التفسري إىل إحداث تغيريات ىف معارف املـسرتشد وإدراكاتـه ومـشاعره 

تـى والتقليـل مـن الـرصاعات التـى يعانيهـا والـدفاعات ال, وسـلوكه, نحو ذاتـه
 .ومساعدته عىل مواجهة احلارض, يستخدمها وتنمية استبصاره بالواقع

٥ JאDreamsW 

 مـن إىل الالشـعور بـام حيويـه "الطريق امللكى"ذهب فرويد إىل أن األحالم هى 
 ومـن .وخربات أليمة أغلبها جنـسية, مواد كرهية حمظورة ودوافع ورغبات مكبوتة

وأنه يقدم مـادة ثريـة عـن احلاجـات , ة عىل أعامق النفسثم رأ أن احللم يعد نافذ
وال سيام أنه حيدث خـالل النـوم , الالشعورية أكثر مما حيدث ىف عملية التداعى احلر

 اًوتكون اهلو واملواد الالشعورية أكثر نـشاط) الرقيب(أ عندما تغيب ضوابط األنا 
إىل الـشعور وتفـصح عـن وحرية ىف العمل مما هى عليه أثناء اليقظة فتشق طريقهـا 

 كـام رأ فرويـد أن احللـم حيقـق رغبـة غـري مـشبعة ىف الواقـع .نفسها ىف األحالم
 .)مصدرها اهلو( أو رغبة غريزية مكبوتة ىف الالشعور ∗مصدرها األنا 

 وهو مـا يرويـه احلـامل واآلخـر Manifestوللحلم حمتويان أحدمها حمتو ظاهر 
بوءة الالشعورية التى لو ظهرت من غـري قنـاع ملـا  ىف املادة املخLatentحمتو كامن 

 ويطلق عـىل العمليـة التـى يـتم هبـا حتويـل املحتـو .استطاع احلامل مواصلة النوم
                                                           

 ." حلم القطط كله فريان" – " اجلعان حيلم بسوق العيش" :من األمثال العامية ∗∗
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الكامن إىل حمتو ظاهر سار عملية إخراج احللم وتتضمن تلك العمليـة سلـسلة 
 :معقدة من العمليات العقلية تتمثل ىف كل من

كـام , الظاهر ىف احللم هو اختزال ملحتو كامـل بمعنى أن املحتو :التكثيف -
وينطـو عـىل , أن هذا املحتو يشمل تكوين وحدات جديدة من عنارص منفصلة

حذف بعض العنارص وإدماج عنارص أخر. 

 ويعنى ظهور املوضوعات واملواقف ىف صورة رمزيـة ال تـسبب األمل :الرتميز -
العـصا واملفتـاح والثعبـان , باألسد والذئب رمـوز دالـة عـىل األ(الشديد للحامل 

صعود السالمل أو نزوهلا واحلـرث والطحـن رمـوز , والقلم رموز دالة عىل القضيب
وقـد , )الكهف والدبلة والصندوق رموز دالة عىل الفرج, دالة عىل العملية اجلنسية

ومن ثم ال يوجد اتفـاق عـام حـول , غاىل فرويد ىف التفسري اجلنسى لرموز األحالم
 .تفسريها

 وتعنى انفصال سامت انفعالية أو خاصية وجدانيـة ونقلهـا :إلزاحة أو النقلا -
 .من شخص أو موضوع حقيقى إىل شخص أو موضوع آخر

 أ حتويل األفكار إىل صور برصية متتابعة كـام لـو كانـت :اإلخراج املرسحى -
 . ما حيدث احلوارًوقليالا, ً سينامئيًفيلام

ه ـمل بإعادة تنظـيم أجـزاء احللـم وحتريفـيث يقوم احلاـ ح:ةـة الثانويـالصياغ -
وأقـرب إىل ا, ً ومرتابطاًباحلذف أو اإلضافة لسد ما به من ثغراب حتى يبدو متامسك

 .املنطق

وتسجيل مادتـه كـام رويـت , ويبدأ حتليل احللم بروايته دون حترج من قبل احلامل
يه اإلجـابة عن وقد يطلب إل, إضافة إىل تعليقات احلامل وما يظهر عليه من انفعاالت

وسـد , بعض التساؤالت الستجالء بعـض األمـور عـن أحـداث احللـم ورمـوزه
واملعنـى البـاطنى ) املحتو الظـاهر(الفجوات بني ما يبدو ىف احللم من أحداث 

كام جتـب مالحظـة العنـارص املـشرتكة بـني األحـالم املختلفـة , )املحتو الكامن(
 .واستخالص الروابط بينها
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אאא 
FאBehavior ModificationE 

 ىف إعـادة اًيقصد باإلرشاد السلوكى استخدام مبادئ التعلم التـى ثبتـت جتريبيـ
فالعـادات غـري التوافقيـة يمكـن إضـعافها , التعليم وتعديل السلوك غري التوافقى

حد قـول فولبـة والعادات التوافقية يمكن ابتعاثها وتقويتها عىل , وإزالتها أو حموها
)١٩٦٩(. 

, عملية بناء بيئة تعلم يتم فيها تعلم مهـارات وسـلوكيات جديـدة"كام يقصد به 
بحيـث يـصبح املـسرتشد أو املـريض , وتقليل االستجابات والعادات غري املرغوبة

 .)١٩٩٤:٤٤, حممد حمروس الشناو ("أكثر دافعية للتغــريات املطلوبة 
 التـى يبنـى عليهـا الـسلوكيون أسـاليبهم وهناك أربعة روافـد رئيـسة لألسـس

 :اإلرشادية والعالجية هى
 .ظرية اإلرشاط الكالسيكىن -
 .نظرية دوالرد وميللر -
 .نظرية اإلرشاط اإلجرائى -
 .نظرية التعلم االجتامعى -

وقد ارتبطت املامرسات األوىل للعـالج الـسلوكى بنظريـات املثـري واالسـتجابة 
ثـم تطـورت هـذه , وادها بافلوف وواطسنالتى كان من ر) اإلرشاط الكالسيكى(

املامرسات فيام أسمى باملوجة الثانية ىف العالج السلوكى املعـرىف أو العـالج متعـدد 
ــسكينر  ــى ل ــات اإلرشاط اإلجرائ ــتعلم Skinnerاملحــاور نتيجــة ظهــور نظري  وال

 وريمـى Ellis وإلـيس Beek والـتعلم املعـرىف لبيـك Pandoraاالجتامعى لبنـدورا 
Raimy. 

١–אאאW 
 : من أهم مبادئ السلوكية التقليدية ىف نظرهتا إىل السلوك والشخصـية ما يىل
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 معينـة stimulusأن األنامط السلوكية عبـارة عـن ارتباطـات بـني مثـريات  −١
 .)"س" استجابة ← "م"مثري ( حمددة Responsesتؤد إىل استجابات 

) أنـامط سـلوكية(ن جمموعة عـادات أن الشخصية عبارة عن تنظيم معني م −٢
, مكتسبة أو متعلمة نتيجة ملا ينـشأ مـن روابـط رشطيـة بـني املثـريات واسـتجابات

 .ويستو ىف ذلك األنامط السلوكية السوية واملضطربة

 العادات Acquisitionهلذا عنى السلوكيون بدراسة الكيفية التى يتم هبا اكتساب 
روابط الرشطية بني املثـريات واالسـتجابات والكشف عن طبيعة ال, وأنظمتها تلك

وقد اعتمدوا ىف ذلك عىل نتائج التجارب التى قام هبا العامل الفـسيولوجى الروسـى 
 وتقـوم ١٩٠٤إيفان بافلوف عن املنعكس الرشطى والتى نـال عنهـا جـائزة نوبـل 

نظريته عىل أساس أنه يمكن أل مثري حمايد أن يكتـسب خـصائص املثـري الطبيعـى 
 واملثـال .م مقامه ىف إحداث االسـتجابة نفـسها إذا مـا اقـرتن بـه عـدة مـراتويقو

والتـى , التقليد ىف هذا الصدد هو التجربة التـى أجراهـا بـافلوف عـىل الكـالب
اسـتجابة (إىل الكلب يؤد إىل إفراز اللعاب ) مثري طبيعى(مفادها أن تقديم الطعام 

 :)طبيعية
 ة طبيعيةاستجاب           ←مثري طبيعى   ١
 إفراز اللعاب    ←   طعام  

وتكرار ذلك ,  كصوت اجلرس;وعن طريق إقران تقديم الطعام بمثري آخر حمايد
 دون تقـديم الطعـام إىل –نجد ىف النهايـة أن صـوت اجلـرس بمفـرده , عدة مرات

 يـستثري ذات االسـتجابة التـى كـان Conditioned اً رشطياً قد أصبح مثري–الكلب 
وتسمى االستجابة ىف الظـروف اجلديـدة , من قبل) الطعام( الطبيعى يستثريها املثري

 :باالستجابة الرشطية عىل النحو التاىل
 استجابة رشطية               ←مثري رشطى   ٢

  إفراز اللعاب←صوت اجلرس 
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 التـدعيم :وكان من أهم مبادئ تعلم السلوك التى وصل إليها بافــلوف مـا يـىل
Reinforcement ,ــاء واال ــيم , Extinctionنطف ــز , Generalizationوالتعم والتميي
Discrimination. 

كام كشف ثورنديك من خالل دراساته عن التعلم باملحاولة واخلطأ عـن اآلثـار 
ــريات  ــني املث ــروابط ب ــة ال ــر واالســتعداد ىف تقوي ــرار واألث ــوانني التك ــة لق القوي

 .واالستجابات واكتساب السلوك وتعلمه
يون عن طريق جتارهبم عىل أن الـسلوك املـرىض يمكـن تعلمـه ويستدل السلوك

 .شأنه ىف ذلـك شـأن الـسلوك العـاد, كام يمكن إزالته أو التخلص منه, واكتسابه
 :ويرون أن االضطراب االنفعاىل االجتامعى ينتج عن عامل من العوامل التالية

 .الفشل ىف تعلم أو اكتساب سلوك مناسب −١
 .اسبة أو مرضيةتعلم أساليب سلوكية غري من −٢
مواجهة الفرد مواقف رصاعية تستدعى منه أن يقـوم بعمليـة متييـز واختـاذ  −٣

 .)٤٠ :١٩٧٦عبد السالم عبد الغفار (قرارات يعجز عن القيام هبا 
وير السلوكيون أن الشخصية تنظيم غري ثابـت أو دائـم فهـى عرضـة للتغيـري 

 اًمة ثابتة ولـو حتـى نـسبيلذا فهم ينكرون فكرة وجود سامت عا, والتعديل املستمر
وأكـدوا مقابـل ذلـك عـىل أن تنظـيم , متيز شخصية فرد ما عن غـريه مـن األفـراد

الشخصية ىف جوهره يعتمد عىل مسألة التعلم فالشخصية عبـارة عـن جمموعـة مـن 
, العادات اخلصوصية والنوعية أو األساليب السلوكية التى يتعلمها الفرد ويكتسبها

يب الـسلوكية تتـشكل بحـسب طبيعـة كـل موقـف بيئـى وهذه العادات واألسـال
كـام ال , بمعنى أنه ال يوجـد شـخص أمـني أو منبـسط باسـتمرار, يتعرض له الفرد

ألن مثـل هـذه ,  أو حتى ىف أغلـب األحيـانًيوجد شخص عدوانى أو متسلط دائام
الصفات ليست صفات الشخص ذاته وإنام هى صفات للسلوك الذ يصدر عنه ىف 

 وأنه كلام تكـررت تلـك املواقـف وتـشاهبت فإنـه حيتمـل أن يظهـر .مواقف معينة
 ا وهكذا فإنه بحسب طبيعة املوقف يكون السلوك أمينً.السلوك هبذه الصفة أو تلك

 .اً أو عدوانياًأو انبساطي
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٢–W 
ختفف السلوكيون اجلدد من غلـواء واطـسن ىف إنكـار تـأثري العوامـل الوراثيـة 

فـأدركوا قيمـة كـل مـن , ه لشأن البيئة وعملية التعلم ىف اكتـساب الـسلوكوإعالئ
 وبيـنام عنـى الـسلوكيون . ىف تـشكيل سـلوك الفـرد وشخـصيتهاًالوراثة والبيئة مع

التقليديون بدراسة الروابط بـني املثـريات واالسـتجابات التـى يمكـن مالحظتهـا 
تومـة وتتكـون بـشكل آىل كام لو كانت استجابات الفرد حم,  بشكل مبارشاًموضوعي

فقــد عنــى الــسلوكيون اجلــدد بخــصائص الفــرد ودوافعــه وخرباتــه , ميكــانيكى
واهتامماته وميوله وجتاربه وغريها من اخلصائص التى تتفاعل بدورها مع خصائص 

) ٣أنظـر شـكل  (.وتكون االستجابة النهائية حمصلة هلذا التفاعل الديناميكى, املثري
 مـن تلـك التـى يمكـن مالحظتهـا اًت أخر أكثر تعقيـدكام اهتموا بدراسة ظاهرا

 .وغريها.. . كاحلب والدافعية واملشاركة الوجدانية والثقة والرصاع;مبارشة
 
 
 
 

 
 يوضح االستجابات كنتاج للتفاعل بني خصائص املثري) ٣(شكل 

 وخصائص الفرد اإلنسانى
 للـسلوكيني ًمتثـيالوتعد األفكار التى قدمها كل من دوالرد وميللر أكثر األفكار 

حيـث يريـان أن الشخـصية حتكمهـا جمموعتـان مـن , املحدثني ىف جمال الشخـصية
ومن أمثلـة البواعـث األوليـة األمل , البواعث األولوية والثانوية هتيئان الفرد للعمل

أما البواعث الثانوية فهى متعلمة وتعمل كـستار ختتفـى , واجلوع والعطش واجلنس
 .ث الفطرية الكامنةمن ورائه وظائف البواع

وافرتض دوالرد وميللر أن الرصاع الالشعور الذ يتم تعلمه خالل مرحلتى 

 مثري

 ١استجابة 

 ٢استجابة 
 ٣استجابة 
 ٤استجابة 

 الفرد اإلنسانى
 معتقدات, اجتاهات, قيم
 إلخ. .عادات, دوافع, خربات
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وأن الطفـل , املهد والطفولة هو أساس املشكالت االنفعالية ىف مراحل النمو التالية
وعـدم , يتعلم الرصاع العصابى نتيجة املعاملة الوالديـة واإلسـاءة إىل نمـو الطفـل

 ومن املواقـف التـى .وافتقاره للغة اللفظية, تطلبات املعقدة للتعلمهتيئته ملواجهة امل
,  مواقف التغذيـة ىف سـن املهـد:قد يكون هلا نتائج مدمرة عىل النمو العاد للطفل

التدريب بغرض التحكم , التدريب اجلنسى املبكر, ومواقف التدريب عىل اإلخراج
 .والسيطرة عىل الغضب والعدوان

, لر ىف أمهية املحتويـات الالشـعورية كمحـددات للـسلوكواعتقد دوالرد وميل
أو , سواء تلك اخلربات واالستجابات واألدلة التى تم تعلمها قبـل ظهـور الكـالم

فالكبـت مـن وجهـة نظرمهـا يـتم , التى تم كبتها عن طريق تعلم جتنب أفكار معينة
ىف شـئ مـا ذلك أن استجابة جتنب التفكري , تعلمه مثلام نتعلم أية استجابة أخر– 

 اًوتـصبح جـزء,  تؤد إىل التعزيز ومـن ثـم خفـض هـذا اخلـوف– ًكاخلوف مثال
ومها يرجعـان هـذه النزعـة لتجنـب املـواد ,  من األدوار التى يقوم هبا الفرداًأساسي

املهددة إىل التدريب الذ يلقاه الطفل ىف سنيه األوىل وما يصاحبه من خلق اخلـوف 
 .)٥٧٢−١٩٧٨:٥٥٢, هول وليندز (.من أفكار معينة

٣–אאאאFאEOperant (InstrumentalEW 
ورأP.F. Skinner 1904 – 1991) ( ف سـكنر .صاحب هـذه النظريـة هـو ب

وأن السلوكيات حتكـم بنتائجهـا أو , فيها أن معظم السلوكيات عبارة عن إجراءات
النتائج يشار إليها عىل أهنـا وأن هذه , عواقبها أ األحداث التى تقع بعد االستجابة

ويتحقق تعديل السلوك عن طريق التغيـري املبـارش ىف نتـائج , ّمعززات أو معاقبات
 .السلوك أو عواقبه من خالل التعزيز أو التدعيم

أما األحداث التى تسبق االستجابة أو السلوك فيقترص دورها عىل هتيئة املـرسح 
 ."إجراءات"ثر عىل البيئة بتوليد النتائج ويطلق عىل السلوكيات التى تؤ, لالستجابة

 عـىل أداء اً ىف هذه اإلجراءات إذا كان ظهور النتيجـة متوقفـًوتكتسب النتيجة حتكام
 .االستجابة
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 :ومن ثم فإن التغريات ىف سلوك الفرد يمكن فهمها من خالل السـلسلة التالية
 )بالعواق( النتائج –) إجراءات/ السلوك ( االستجابة –املقدمات 

وهكذا فإن تقوية جوانب معينة من السلوك تتوقف عىل ما يتبع هذا السلوك من 
ويشري عبد الـستار إبـراهيم وزمـياله , أو سلبية كالعقاب, عواقب إجيابية كالتدعيم

إىل أن االستجابة للطفل كلام رصخ وأجهش بالبكاء بالتقاطه وعناقـه ) ١٩٩٣:٥٤(
 هلذا الطفل كلـام احتـاج إىل اً معتاداًكاء أسلوب إىل أن يصبح الباًوتقبيله ستؤد غالب

 .حتقيق رغبة معينة أو إلثارة االنتباه
ويعنى التدعيم أو التعزيز خمتلف املكافآت أو احلوافز املادية أو املعنوية التى يـتم 

, وتؤد إىل زيادة ىف معدل حدوثه أو تكـراره, تقديمها عقب السلوك املرغوب فيه
 اًوأن يكـون فوريـ,  مـن صـاحب الـسلوكاً ومرغوباً حمبوبوجيب أن يكون التدعيم

 .اً وحيجب أحياناً بحيث يقدم أحياناًوأن يكون متقطع, عقب السلوك
, أما العقاب فيعنى تقديم منبه مـؤمل عقـب ظهـور الـسلوك غـري املرغـوب فيـه
 .كالرضب أو التوبيخ أو احلرمان من ميزة ما أو اجلزاءات إثر ارتكاب هذا السلوك

٤–אאSocial LearningW 
والــتعلم بالنمذجــة  الــتعلم باملالحظــة"ويطلــق عــىل هــذا النــوع مــن الــتعلم 

Modelingألـربت بنـدورا ,  أو بالقـدوة واملحاكـاة وقـد رأA. Bandora واضـع 
نظرية التعلم االجتامعى أن التعلم حيدث نتيجـة التفـاعالت املتبادلـة بـني البيئتـني 

اجلوانـب (وأن السلوك وظيفة تفاعلية للمتغريات الشخـصية , اخلارجيةالداخلية و
واملثــريات اخلارجيــة ىف البيئــة ) العقليــة والــسامت املزاجيــة واحلالــة الفــسيولوجية

 .املحيطة
 
 
 

 يوضح السلوك كوظيفة تفاعلية بني الشخص والبيئة) ٤(شكل 
 السلوك البيئة

الشخص
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, آلبـاء واملعلمـنيكا, كام رأ أن التعلم حيدث عن طريق مالحظة نامذج القدوة
 :وأنه يشتمل عىل أربع عمليات هى

 .االنتباه خلصائص النموذج -
 .ًاالحتفاظ باألحداث املالحظة عىل شكل رمز السرتجاعها مستقبال -

 .املقدرة عىل إعادة توليد السلوك أو إصدار املعلومات املحفوظة -

 .الدافعية أو احلافز ألداء سلوك النموذج -

فاكتساب االستجابة قد ال يعنى  وتأديتها اب االستجابةوقد ميز بندورا بني اكتس
 كام أشار إىل أن املقدرة عىل التعلم االجتامعى تـزداد كلـام ارتفـع .بالرضورة تأديتها
 .ومقدرة الفرد عىل تنظيم ذاته وبيئته, مستو الذكاء

אאאW 
 . مكتسب بالتعلماًب أم مضطراًسلوك اإلنسان سواء كان متوافق -
يكتسب نتيجة التعـرض املتكـرر خلـربات ) غري املتوافق(السلوك املضطرب  -

 .حيث حيدث ارتباط رشطى بني هذه اخلربات والسلوك املضطرب, تؤد إليه

يمكـن تغيريهـا وتعـديلها إىل ,  كاملخـاوف املرضـية;السلوكيات املـضطربة -
 .سلوكيات سوية باستخدام مبادئ التعلم

ىف العمليـة اإلرشـادية والعالجيـة عـىل أعـراض الـسلوك الظـاهرة الرتكيز  -
 ;والقابلة للمالحظة أكثر من الرتكيز عـىل أسـباب مفرتضــة كامنـة وراء الـسلوك

 .كالرصاعات الالشعورية

يتطلب اإلرشاد والعالج السلوكى وضع أهداف نوعية حمـددة وواضـحة ىف  -
 .ومشكالتهصورة تعليمية إجرائية بام يتناسب مع كل مسرتشد 

 . لعادات سلوكية خاطئة متعلمةاًتعد زملة األعراض النفسية جتميع -

أ بـامذا حيـدث ,  اآلن–االهتامم ىف العملية اإلرشادية والعالجية بمبدأ هنـا  -
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ويـشمل ذلـك الواقـع ) أ ىف موقـف العـالج(وهنـا ) السلوك واألعراض(اآلن 
 .يها السلوكوالبيئة التى حيدث ف, وماذا حيدث, الراهن للمسرتشد

אאאאW 

كـبعض املخـاوف , حتديد السلوك املـضطرب املطلـوب تعديلـه أو تغيـريه −١
 .املرضية
 كاملناسـبات التـى تـسبق الـشعور ;حتديد املواقف التى حيدث فيها السلوك −٢

 .واألحداث التى تتبع ذلك, والظروف التى يشعر فيها املريض باخلوف, باخلوف
سئولة عـن اسـتمرار الـسلوك املـضطرب أ الظـروف حتديد العوامـل املـ −٣

 .اخلارجية السابقة والالحقة املحددة واملوجهة للسلوك
 .حتديد الظروف التى يمكن تعديلها أو تغيريها −٤
تعديل الظروف السابقة للسلوك املضطرب أ العالقات بني االستجابات  −٥

 .)منهمكغياب التفاعل مع اآلخرين للخوف (واملواقف التى حتدث فيها 
بمعنى , تعديل الظروف البيئية لتقليل احتامالت حدوث السلوك املضطرب −٦

لزيـادة ) اإلحـساس بـاألمن(ونتائجهـا ) اخلـوف(تعديل العالقة بني االستجابات 
 اًىف الظروف التى يكون فيهـا غائبـ) عدم اخلوف(احتامل حدوث السلوك املرغوب 

 .)ظهور املثري(
אאאW 

تستخدم فنيات عديدة ىف العالج واإلرشاد السلوكى من بينها فنيـات تـستهدف 
 ;وفنيات تستهدف تعلـم سـلوكيات جديـدة,  كالتعزيز;زيادة السلوكيات املرغوبة

 ;وفنيات أخـر لتقليل السلوكيات غري املرغوبة, والنمذجة, كالتشكيل والسلسلة
 . الزائد واإلغفال أو التجاهلوالتصحيح, وكلفة االستجابة, كالعقاب واإلطفاء

ًويمكن تصنيف هذه الفنيات أيضا تبعا لنوع اإلرشاط كام يىل ً: 
 ومنها اخلفـض املنـتظم للحـساسية : فنيات قائمة عىل اإلرشاط الكالسيكى–أ 

 .واإلرشاط التنفري والغمر, والتدريب عىل السلوك التوكيد, والعالج بالتنفري
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,  ومنهـا التعزيـز اإلجيـابى والـسلبى:اإلجرائـى فنيات قائمة عىل اإلرشاط −ب
, والتـصحيح الزائـد, وكلفـة االسـتجابة, احلـرمان أو اإلبعـاد املؤقـت(والعقاب 

ــة ــصدمات الكهربائي ــى, وال ــوم اللفظ ــوبيخ والل ــاء)والت ــشكيل,  واإلطف , والت
 .والتعميم, والتلقني والتالشى, والتمييز, والسلسلة

 ومنها النمذجـة الـرصحية والـضمنية :الجتامعى فنيات قائمة عىل التعليم ا−جـ
 .ولعب األدوار, وباملشاركة

 :وفيام يىل عرض موجز لبعض هذه الفنيات
١–אאאאSystematic DesensitizationW 

وتقوم عىل أساس التطمني أو التعويد التدرجيى عـىل سلـسلة املثـريات املحدثـة 
 . من جتنبها واالبتعـاد عنهـا أو التعـرض هلـا دفعـة واحـدةًاملضطرب بدالللسلوك 

 وتـستخدم عـادة ىف عـالج Woloeوينسب تطوير هذه الفنية إىل جوزيـف وولبيـه 
 .حاالت اخلوف والقلق

وتنبنى فكرة اخلفض أو التخلص التدرجيى من احلـساسية عـىل أسـاس أنـه لـو 
 لد الشخص بتقريب مثري اخلوف أمكن تكوين استجابة مضادة للخوف أو القلق

حممــد حمــروس ( أن تنطفــئ اســتجابة اخلــوف أو القلــق لديــه اًتــدرجيي) مــصدره(
هلذه الفنية يتم حتديد مثريات اخلوف أو مصادره وترتيبهـا اًووفق) ١٩٩٦, الشناو 

 لكمية اخلوف التى تولدها لد املسرتشد فيام يطلق عليه مـدرج القلـق بحيـث اًتبع
, ات التى تولد أقىص درجة من القلق ىف قمة املدرج وأدناهـا ىف قاعدتـهتوضع املثري

ويـتم , وبعد أن يتم تدريب املسرتشد عـىل مهـارات االسـرتخاء العـضىل والعقـىل
 بأقل املواقف إثارة للقلق بحيـث يالفهـا ويتعـود اً بدءاًتعريضه هلذه املثريات تدرجيي

وهكـذا حتـى ,  من القلقًوالطمأنينة بدال ويشعر إزاءها باالرتياح اً فشيئاًعليها شيئ
 وقد نجح استخدام هذه الفنية ىف عالج حاالت .نصل إىل أكثر املثريات إثارة للقلق

 .والشعور باإلثم, والضعف اجلنسى, كثرية من بينها حاالت املخاوف املرضية
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٢–אאאAversive ConditioningW 
وتكريـر , ة الالتوافقية بمثريات سـلبية منفـرةترشيط االستجاب ويقوم عىل إعادة
 إىل فعل منعكس رشطى جديد وهو الكراهية والنفور من هـذه ًهذه العملية وصوال

كتـرشيط تنـاول ,  مـن الـشعور باللـذةً لألمل بدالاًاالستجابة وبحيث تصبح مصدر
 ُحيث يعطـى مـدمن, الكحول أو املخدرات بعقاقري مقيئة أو مثرية للغثيان واملغص

ًالكحول دواء مقيئ قبل ) Apo morphine  أو أبو مرفنيEmitineكحبوب اإلميتني  (اُ
 . من اللذةًفيشعر بالغثيان واألمل بدال, احتسائه اخلمر

 يمكن عند تناوله فيام بعد بدون هذا الـدواء اً مرشوطاًومن ثم يصبح اخلمر مثري
 .)االستجابة املرشوطة(ُأن يولد استجابة األمل ذاهتا 

٣–אאאW 
يتضمن السلوك التوكيد مقدرة املرء عىل التعبري الصادق الرصيح واملبارش عن 

كـالفرح , واإلجيابية,  كالغضب والضيق;أفكاره وآرائه ومشاعره الشخصية السلبية
, واحرتامـه لذاتـه وتقـديرها, والتوجه النشط لتحقيـق أهدافـه, واالبتهاج واحلب

 .واملالءمة االجتامعية للسلوك, شاعر اآلخرين وحقوقهمومراعاة م
ويشمل التدريب عىل السلوك التوكيـد زيـادة مقـدرة املـرء عـىل القيـام هبـذه 

بتنمية مهارات التحدث والتعبري اللفظـى عـن املـشاعر واالنفعـاالت , السلوكيات
 من ًتكلم بدالواستخدام ضمري امل, واالرجتال ىف احلديث, واالراء املخالفة واملوافقة

 .ضمري الغائب
٤–אFloodingW 

, وهى عكس اإلزالة املنتظمـة للحـساسية القائمـة عـىل التـدريج واالسـرتخاء
 .واألماكن املتـسعة,  كاخلوف من املاء;وتستخدم ىف عالج القلق واملخاوف املرضية

أمر وتركز عىل إغراق الفرد املضطرب باملثري املخيف وتعريضه لـه دفعـة واحـدة كـ
واقع عليه أن يواجهه وبشكل متكرر عـرب جلـسات متتابعـة ممـا يـؤد إىل انطفـاء 

 .استجابة اخلوف
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فقـد ,  ملا قد يرتتب عىل ذلك من استثارة زائدة ربام تـؤد إىل هلـع الفـرداًونظر
حيتاج األمر إىل استخدام بعض العقاقري املهدئة أو املطمئنـة حتـى تنطفـئ اسـتجابة 

 .اخلوف
إال , هذه الفنية رسعة تأثريها أكثر من اإلزالة املنــتظمة للحـساسيةومن مميزات 

 إىل زيادة االسـتجابة اًأن من أهم عيوهبا أن غمر الفرد باملثري املخيف قد يؤد أحيان
 . من إطفائهاًبدال) اخلوف(املرشوطة 

٥–אReinforcementW 
) معـززات(بعده من أحداث يعنى التعزيز تقوية السلوك وتدعيمه نتيجة ملا يقع 

 احلدث الالحق الذ يعقب إمتام استجابة مـا Reinforcerّكام يعنى املعزز أو املدعم 
ويكون من شأنه تقوية هـذه االسـتجابة وزيـادة احـتامالت حـدوثها مـرة أخـر. 

 :وينقسم التعزيز إىل
املعنويـة أو ) طعام, حلو( ويقوم عىل أساس أن اإلثابة املادية : تعزيز إجيابى–أ 

الالحقة للسلوك البنـاء أو املرغـوب تـؤد إىل تدعيمـه ..) .ثناء أو امتداح لفظى(
 كلـام اً ومرغوبـاً ويالحظ أنه كلام كان التعزيز قوي.وتدفع صاحبه إىل تكريره وتثبيته

 وممـا يزيـد مـن .أد إىل حدوث السلوك وثباته من أجل احلصول عىل هذا التعزيز
,  حلاجة املسرتشد مـن حيـث نوعـه وكميتـهاًأن يكون مناسبفعالية التعزيز املوجب 

كإنجاز الواجبات املدرسية أو قضاء وقت , ًوأن يقدم فور صدور السلوك املرغوب
 .أطول ىف االستذكار

 ويطلق عىل استبعاد شئ منفر أو مكـروه يرتتـب عليـه زيـادة : تعزيز سلبى−ب
اء أو حيـسن التعامـل مـع أقرانـه فالتلميذ الذ يأتى بسلوك بن, االستجابة املرغوبة

 . سبق توقيعه عليهاًيمكن أن يرفع عنه عقاب
يمكـن عـرض , وبالطريقة نفسها فإن الطفل الذ يعانى من عادة مـص إهبامـه

 وصـورة كلـام انخـرط ىف هـذا اًفيلم رسوم متحركة حمبب إليه وإيقاف عرضه صوت
وهكذا حتى يتم إقـالع . .ذا ما أخرج إصبعه من فمه يعاد عرض الفيلمفإ, السلوك

 .اًالطفل عن هذه العادة غري املرغوبة متام
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٦–אPunishmentW 
تقسيم   ويمكن.ويتمثل ىف كل ما يقع بعد السلوك ويؤد إىل نقصانه أو اختفائه

 :العقاب إىل نوعني
 ;ُ ويقـوم عـىل تعـريض الفـرد خلـربة منفـرة أو مؤملـة ماديـة: عقاب إجيـابى–أ 

 كالتوبيخ اللفظى بعد صدور اسـتجابة أو ;أو معنوية, ة كهربائيةكالرضب أو صدم
 وقـد اسـتخدم .سلوك غري مرغوب مما يؤد إىل توقف هذه االستجابة أو إنقاصها

حيث تتبع كل كلمة ملجلجـة صـدمة , العقاب اإلجيابى ىف عالج حاالت اللجلجة
 .وقفهاكهربية أو صوت ضوضاء مزعجة مما أد ىف النهاية إىل إضعافها وت

 اً ويشمل استبعاد شئ سار أو حمبب عقب إتيان الطفل سلوك: عقاب سلبى−ب
أو من مـشاهدة , أو مقابلة اصدقائه,  كحرمانه من الذهاب إىل الناد;غري مرغوب
 .مما يؤد إىل توقف هذا السلوك, التليفزيون

ملؤقت ومن أنواع العقاب املستخدمة ىف جمال تعديل السلوك احلرمان أو اإلبعاد ا
Time - Out) والتـصحيح الزائـد ) احلرمان لبعض الوقـت مـن معـززات مرغوبـة

Overcorection) تكليف الفرد بتـصحيح مـا ترتـب عـىل ســلوكه وزيـادة عليـه (
 .والتوبيخ واللوم اللفظى, والصدمات الكهربائية

٧–אShapingW 
 مـن اًام اقرتب تـدرجييوتقوم هذه الفنية عىل أساس التدعيم التتابعى للسلوك كل

أن اليـوم قـد ) ٧٨ :١٩٩٠( ويذكر لـويس مليكـة .االستجابة التوافقية أو املرغوبة
عالج أنثى فصامية هبذه الطريقة حيث كانـت هـذه الفتـاة مولعـة بارتـداء املالبـس 

ولكـى , وكان املعالج يقوم بـوزهنا قبل كل وجبـة لتقـديره وزن مالبـسها, الكثرية
, كان يتـعني أن يكون وزن املالبس أقـل مـن قيمـة حمـددة) عيمالتد(تعطى الوجبة 

وتـم إنقـاص ذلـك ,  مـن املالبـسًوقد سمح هلا ىف البداية بثالثة وعـرشين رطـال
 جدير بالذكر أن هذه الطريقة استخدمت بنجـاح مـع . إىل ثالثة ارطال فقطاًتدرجيي

حاالت فصام أخر. 
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 أو اً مركبـاًود فيها أن نعلـم سـلوكوعادة ما يستخدم التشكيل ىف احلاالت التى ن
حيـث يـتم تقـسيم هـذا الـسلوك ,  يصعب تعليمه دفعة واحدة كتعلم اللغـةاًمعقد

وتدعيم إنجاز كل منها خطوة خطوة حتى يتم , املركب إىل مهام أو خطوات صغرية
 .إنجاز اهلدف النهائى

ريب  ىف احلـاالت التـى هيـتم فيهـا املرشـد بتـداًويعد أسلوب التـشكيل مناسـب
 كتدريب األطفال ضـعاف الـسمع عـىل ;املسرتشد عىل اكتساب سلوكيات جديدة

 كام يعـد تعزيـز أو تـدعيم كـل .إخراج احلروف وعالج اضطرابات النطق والكالم
وجتاهـل أ خطـوة غـري صـحيحة , خطوة إجيابية نحو السلوك النهـائى املرغـوب

 .غري املرغوب ىف تقوية السلوك املرغوب وإطفاء السلوك ً حاسامًعامال
٨–אFאEChainingW 

 لكنهـا .تتشابه السـلسلة مع التشكيل من حيث اهلدف واعتامدها جتزئة الـسلوك
 وتبـدأ عمليـة السلـسلة برتتيـب الـسلوك .تسري عكس اجتاهه مـن ناحيـة التطبيـق

 :ثـالم(املستهدف ىف تتابع ما أو خطوات بعـد حتليلـه إىل مهـام صـغرية أو أجـزاء 
ثـم , ثم اجلورب,  ارتداء الرسوال ثم الفانلة:خطوات سلوك ارتداء املالبس تشمل

ولتدريب الطفل عىل ذلك تتم مساعدته ىف إكامل ) ثم احلذاء, ثم القميص, البنطلون
ا ـوعندم, س احلذاءـى لبـرية وهـهذه اخلطوات بالتتابع حتى يصل إىل اخلطوة األخ

 اًه لفظيـه أو تعزيز سلوكـم مكافأتـه دون مساعدة وتتم تشجيعه عىل إمتامها بنفسـيت
 وىف اجللسة التالية تتبع نفس اإلجراءات مع .ً بقطعة حلو مثالاًبالثناء عليه أو مادي

رية ـبل األخــوة قـى اخلطـل إلـأ حتى نص, التقدم خطوة اخر باالرتداد للوراء
 وهكـذا . ومكافأتـهًقالثـم احلـذاء مـست, فيتم تشجيع الطفل عىل ارتداء القمـيص

يضاف ىف كل مرة خطوة من السلسلة حتى نـصل إىل اخلطـوة األوىل مـع مالحظـة 
 وتـستخدم هـذه الفنيـة بنجـاح ىف .تقديم التعزيز عند إمتام اخلطـوة األخـرية فقـط

 عىل اكتساب املهارات احلياتيـة واالسـتقاللية ذو اإلعاقة العقليةتدريب األطفال 
 .ورعاية الذات
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٩–אExtinctionW 
وتقوم هذه الفنية عىل أساس أن كـل سـلوك يتكـرر دون أن يعقبـه تعزيـز مآلـه 

 واالستجابة التى تتعرض لالنطفـاء تتنـاقص .التالشى أو االنطفاء الكىل أو اجلزئى
 .ىف معدل تكريرها حتى تعود إىل مستواها الذ كانت علـيه قبل التعزيز

تجابات غـري املرغوبـة والـتخلص منهـا او ويتطلب إطفاء السلوكيات أو االسـ
, والفـصل بيـنهام, خفضها التعرف عىل املعـززات التى أبقت عىل هذه الـسلوكيات

وىف بعض األحيان فإن إطفاء سلوك ما يستلزم عملية تعزيـز للـسلوكيات املناقـضة 
 – كـام أن جتاهـل الـسلوك غـري املرغـوب .للسلوك الذ نستهدف الـتخلص منـه

 . ما تؤد إىل انطفائهااً كثري– عند طفل ما كنوبات الغضب
١٠–אאPromptingאFadingW 

أو التـشجيع أو ) التعلـيامت(يساعد احلـث والتلقـني سـواء بالتوجيـه اللفظـى 
أو اإلشــارة ىف تــشكيل الــسلوك وزيــادة احــتامل حــدوث , مالحظــة نمــوذج مــا
 حـسبام يـشري رشـد فـام –ث أو التلقـني  والغاية مـن احلـ.االستجابات املرغوبة

 من انتظار حدوثها من تلقاء ًهو اإلرساع بتكوين االستجابة املرغوبة بدال) ٢٠٠٠(
 . أطولاًنفسها ثم تدعيمها فتأخذ وقت

 اًوقد استخدمت هذه الفنية بنجاح ىف تدريب األطفال العاديني واملتخلفني عقلي
 وقضاء احلاجة من خالل التوجيه أو التلقني كاإلخراج, عىل مهارات العناية الذاتية

والتلقني البرص بوضع بعـض اللعـب جلـذب انتبـاه الطفـل إىل مـدخل , اللفظى
يد الطفل والسري به نحو املرحاض مع احلث أو التلقني البدنى باألخذ بو, املرحاض

ل  جدير بالذكر أن أساليب احلث والتلقني تقـ.تعزيز االستجابة املرغوبة ىف كل مرة
 . كلام نزعت هذه االستجابة إىل االستقرار والثباتاًتدرجيي

أما التالشى أو السحب التدرجيى فيعنى جعل سلوك ما حيدث ىف ظـروف بيئيـة 
أو موقف ما يستمر حدوثه ىف موقف أو ظروف أخر عن طريق التغيري التـدرجيى 

وف  مـن ظـراًوتقليـل احلـث تـدرجيي, من ظروف املوقف األول للموقـف الثـانى
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 فالطفـل . كلـام ثبـت الـسلوكاًوتقليل احلث تدرجيي, املوقف األول للموقف الثانى
الذ يتسم باهلدوء واالندماج ىف بيئة املنزل قد يصاب باخلوف واالنطواء إذا وضع 

ويمكن إزالة هذا اخلوف عن طريق االنتقـال أو الـسحب , فجأة ىف حجرة الدراسة
 .راسةالتدرجيى إىل مواقف شبيهة بحجرة الد

١١–אHabit ReversalW 
 باستجابته اًوتقوم هذه الفنية عىل أساس تعليم الفرد املضطرب كيف يكون واعي

وذلك كالقبض , الالتوافقية ثم تعليمه القيام باستجابة مضادة هلا أو ال تنسجم معها
  عنـدما تلـح عليـه اسـتجابة مـص األصـابع أو قـضم– ً مـثال–عىل اليدين بشدة 

 بحيث يتم تكرير ذلك ىف املوقف العالجى وىف مواقف احلياة اليوميـة مـع .األظافر
 .واحليلولة دون تدعيمها, التقليل من دافعية اللجوء لالستجابة غري املرغوبة

١٢–אאOmission TrainingW 
رغوبـة كالبكـاء ويقوم فيه املعالج بتقليل احتامالت تكرار االسـتجابات غـري امل

وذلك عن طريـق جتاهلهـا وإغفاهلـا ممـا يـؤد إىل , املستمر أو العزوف عن الطعام
ففى حالة طفل يعانى مـن نوبـات الغـضب يـسارع , اختفائها نتيجة غياب التعزيز

) ثواب أو تعزيز يدعم اسـتجابة الغـضب(الوالدان أو أحدمها للمكوث إىل جواره 
, الغـضب مـن جديـد حتـى جيربهـا عـىل العـودةثم يعاود الطفل ثورة , حتى هيدأ

 هلذه الفنية بأن يتجاهـل الوالـدان االسـتجابة الغـضبية للطفـل حتـى اًوينصح طبق
 .تنطفئ من تلقاء نفسها

١٣–אModelingW 
, A. Bandoraوتنبـنى هذه الفنية عىل نــظرية التعـلم االجتامعى أللربت بندورا 

 بـالتعلم مـن مالحظـة نمـوذج سـلوكى وترميـز وعىل أساس أن السلوك يكتسب
ومن ثم يمكن للمسرتشد أن حيدث تغيريات ىف سلوكه , وحفظ األحداث املنمذجة

أو بزيادة أو إنقاص سلوك موجود لديـه وذلـك عـن , سواء باكتساب سلوك جديد
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 من تكوينه ًبدال, واالقتداء به, يؤد هذا السلوك) نموذج(طريق مالحظة شخص 
 .ن طريق املحاولة واخلطأأو تعديله ع

 :وهناك ثالث صور للنمذجة هى
 :Overt )الرصحية(النمذجة املبارشة  −أ 

أو من خالل مواقف , وتتم من خالل عرض نامذج حية تؤد السلوك املطلوب
يتم عرضها بالصوت والصورة باستخدام األفالم وأرشطة الفيـديو والتـسجيالت 

 .الصوتية
 :Covert )الضمنية(النمذجة غري املبارشة  −ب

وتتمثل ىف دفع املسرتشد ألن يتخيل نامذج تقوم بالسلوكيات التى يرغب املرشد 
 .أن يكتسبها املسرتشد ويؤدهيا

 :Participant  النمذجة باملشاركة −جـ

وتشتمل عىل عرض السلوك املرغوب بوسـاطة نمـوذج مـع أداء الـسلوك مـن 
ويعـد , من قـبل املرشد للمسرتشدجانب املسرتشد واستخدام التوجيهات الالزمة 

 .هذا األسلوب أكثر فاعلية من استخدام النمذجة وحدها دون مشاركة
وقد أيدت نتائج البحوث نجاح فنية النمذجة ىف كثـري مـن احلـاالت; كـالقلق, 
ًواملخاوف املرضية, وعيوب النطق والكالم, والسلوك القهر فضال عـن اكتـساب 

ية, والسلوك التوكيد, وسلوكيات االسـتذكار اجليـد, املهارات االجتامعية واحليات
 .واملهارات اللغوية

אאאאא 
Rational Emotive Behavior Therapy (REPT) 

 Ellisمؤسس هـذه الطريقـة ىف اإلرشـاد والعـالج النفـسى هـو ألـربت إلـيس 
وتعد تلـك , ت أخريا باملسمى السابقوأسامها ىف البداية العالج العقالنى حتى عرف
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من األساليب العالجيـة لكـل مـن ) معرىف وانفعاىل وسلوكى(الطريقة مزجيا ثالثيا 
) عـالج سـلوكى معـرىف (Meichenbaumوميكينبـوم ) عالج عقالنى(Ellisإليس 

 ).عالج معرىف( Beckوآرون بيك 
ــ وعــة مــن جمم عــىلى الــسلوك االنفعــاىلى ويقــوم اإلرشــاد والعــالج العقالن

 :ىالتصورات والفروض ه
 حني يفكـر ووه, وال عقالينى كونه عقالن أن اإلنسان كائن عاقل متفرد ىف −١

 .ويسلك بطريقة عقالنية يكون أكثر فاعلية وشعورا بالسعادة والكفاءة والصحة

يعـدان نتيجـة للتفكـري غـري ى والـسلوك العـصاب أن االضطراب االنفعاىل −٢
واالنفعـال والـسلوك متثـل أضـالع مثلـث واحـد  فـالفكر )ىالالمنطق(ى العقالن

 .تصاحب بعضها بعضا

ويكتسبه الفرد مـن , التعليم املبكر أصله إىل ىفى يرجع التفكري غري العقالن −٣
 فالطفـل يـتعلم أن يفكـر ويـشعر بأشـياء معينـة .يعـيش فيهـاى والديه والثقافة الت

 وتنمـو "ا حـسنهـذ"وترتبط بعض هذه األشياء بفكرة , بالنسبة لنفسه واآلخرين
 "هـذا سـئ" بينام يرتبط بعـضها اآلخـر بفكـرة ,كاحلب والفرح, انفعاالت موجبة

 .كالغضب واألمل واالنقباض, فتنشأ انفعاالت سالبة

وعادة ما يتم التفكري عن طريق اسـتخدام الرمـوز , أن اإلنسان كائن ناطق −٤
سيستمر طاملا ى نطق فإن التفكري غري امل, وطاملا أن التفكري يصاحب االنفعال,واللغة

 فهـو , وهذا بالضبط ما يوضح خـصائص املـضطرب.استمر االضطراب االنفعايل
ى الـذات بسبب احلديث الداخىلى سلوكه غري املنطق اضطرابه وحيافظ عىل عىلى يبق

 .)ىال منطق(يتكون من تفكري ال عقالين الذ) مع نفسه(

ال ى الـذات لـداخىلنتيجة للحديث ا  االنفعاىلبأن استمرار حالة االضطرا −٥
إدراكـات الفـرد هلـا بوإنـام , يتقرر بفعل الظروف واألحداث املحيطة بـالفرد فقـط

فاإلنسان , جتعلها تبدوا غري سارةى واجتاهاته نحوها أيضا أ وجهة نظره عنها والت
 .نافعة أم ضارة, يلون املدركات حسنة أم قبيحة هو الذ
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وذلك بإعادة تنظـيم اإلدراك , قالنيةمهامجة األفكار السلبية الالعى انه ينبغ −٦
فاهلدف من اإلرشـاد والعـالج . والتفكري بدرجة يصبح فيها الفرد منطقيا وعقالنيا

 ,مـع ذاتـه هـو مـصدر اضـطرابه االنفعـاىلى ان يعرف الفرد أن حديثه غري املنطقـ
 تغـري مـصحوب بانفعـاال تعديل تفكريه بحيث يكون عقالنيا أ ومساعدته عىل

 .بطا للذاتسلبية أو حم

אאW 
ونقـص األدلـة , وهى األفكار الالمنطقية التـى تتـسم بـاجلمود وعـدم املرونـة

, واملبالغـة والثنائيـة والتطـرف, والتعميم الزائد واالستنتاجات اخلاطئة, والرباهني
ومـع ذلـك فهـى ) خرافية(وقد أورد أليس إحد عرشة فكرة أو قيمة غري عقالنية 

 :وهى, الغرب وتؤد إىل انتشار العصاب من وجهة نظرهشائعة ىف 
 ." عنه من كل املحيطني بهاً أو مرضياًمن الرضور أن يكون الفرد حمبوب" −١

وإذا مـا اجتهـد الفـرد ,  يستحيل حتقيقـهاًوتلك فكرة غري منطقية ألهنا متثل هدف
 للوصول إليه فقد يفقد اسـتقالليته ويقـل شـعوره باألمـان ويـصبح أكثـر عرضـة

 .كام قد يضحى برغباته واهتامماته ىف سبيل حتقيق ذلك, لإلحباط

ينبغى أن يكون الفرد عىل درجة عالية من الكفاءة واملنافسة واإلنجاز حتى " −٢
 ." ذا قيمة وأمهيةاًيمكن اعتباره شخص

وهو أمر صعب املنـال فانـدفاع الفـرد لتحقيـق ذلـك قـد يـؤد إىل األمـراض 
وإىل احلرمـان مـن , بـالعجز وفقـدان الثقـة بـالنفسوالـشعور , اجلسمية والنفسية

 أمـا الـشخص .والشعور الدائم باخلوف مـن الفـشل, االستمتاع باحلياة الشخصية
املنطقى املتعقل جيتهد لفعل ذلك ملصلحته هو وليس من أجل أن يكون أفـضل مـن 

 .هإنه يبذل اجلهد لكى يستمتع بالنشاط كغاية ىف ذاته وليس ملجرد نتيجت, اآلخرين

٣− "ولــذلك , ويتــصفون باخلــسة واجلــبن والنذالــة, بعــض النــاس رش وأذ
 ."يستحقون اللوم والتوبيخ والعقاب الشديد
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كام أن ,  أنه ال يوجد معيار مطلق للصواب واخلطأ ذلكوتلك فكرة غري عقالنية
الترصفات اخلاطئة أو الالأخالقيـة قـد ترجـع إىل الغبـاء أو اجلهـل أو االضـطراب 

العقاب واللوم قد ال يؤديـان بالـرضورة إىل حتـسني الـسلوك وإنـام إىل و, االنفعاىل
 نفسه كام ال يلـوم  والشخص املتعقل ال يلوم.سلوك أسوأ أو اضطراب انفعاىل أشد

, وإنام حياول أن يفهمهـم وحيـاول مـساعدهتم عـىل التوقـف عـن اخلطـأ, اآلخرين
عترب ذلك كارثة أو يرتكه وال ي, وعندما خيطئ عليه أن يعرتف بخطئه ويتحمل تبعاته

 .يؤد به إىل الشعور بانعدام األمهية
 ."إنه ملن املصائب الفادحة أن تسري األمور عىل غري ما يتمنى املرء" −٤

ًوهى فكرة ال عقالنية من وجهة نظر إلـيس ألن التعـرض لإلحبـاط يعـد أمـر  اُ
اإلحبـاط بـاحلزن ومن غري املنطقى أن يقابل ,  فليس كل ما يتمناه املرء يدركهاًطبيعي

والـشئ املنطقـى ا, ًألن ذلك لن يغري املوقف وإنام سـيزيده سـوء, الشديد واملستمر
وأال نجعل التحقيـق الكـىل لرغباتنـا , الوحيد املمكن عمله هو تقبل املوقف كام هو

 .هو مصدر الشعور بالرضا والسعادة
 إن حدوث املصائب والشعور بالتعاسة يرجع إىل عوامل وظروف خارجة" −٥

 ."عن إرادة اإلنسان ال يستطيع التحكم فيها

 اًن القو واألحداث اخلارجية قد تـشكل ىف مظهرهـا إيـذاء لإلنـسان وهتديـدإ
فهذه القو واألحـداث ليـست , إال أن هذا التصور نفسى من حيث طبيعته, ألمنه

ا ولكن تأثر الفرد هبا واجتاهاته وردود أفعاله نحوهـا هـو مـا جيعلهـ, مدمرة ىف ذاهتا
 فالفرد يسبب لنفسه االضطراب االنفعاىل حني يضخم األمور ويبـالغ .تبدو كذلك

 أنه لـشئ مفـزع ال اسـتطيع احتاملـه أن " ًىف تصور األحداث كأن يقول لنفسه مثال
 ولـو حتقـق املـرء مـن أن انفعاالتـه "أو كـذا. .أو أن حيدث ىل كذا. .يكرهنى فالن

, تقويامتـه الشخـصية لألمـور واألحـداثالكدرة واضطراباته تتولد من إدراكاته و
فإنـه سـيدرك أن ) مع نفـسه(ونتيجة ألفكاره وما يقوله لنفسه من أحاديث داخلية 

بإمكانه السيطرة عليها وضبطها أو تغيريها أو جتنب آثارها الضارة بتغيري تـصوراته 
 .عنها
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ينبغى و,  للهم واالنشغال الدائم للفكراًاألشياء اخلطرة أو املخيفة تعد سبب" −٦
 ."ألنه ال حمالة من وقوع املحظور, عىل الفرد توقعها باستمرار

وهى فكرة غري عقالنية ألن االنـشغال واهلـم والقلـق مـن شـأنه أن حيـول دون 
كـام حيـول دون مواجهتهـا , التقويم املوضوعى الحتامل وقوع األحـداث اخلطـرية

يمنـع وقـوع األحـداث وال , ويؤد إىل املغـاالة ىف نتائجهـا, بفاعلية حال وقوعها
 ومـن ثـم . من األحداث املخيفة أكرب مـن حجمهـا احلقيقـىاًوجيعل كثري, القدرية

 ويـدرك .يكون تأثري القلق عىل الفرد أخطر من تأثري األحـداث نفـسها إذا وقعـت
الشخص املتعقل أنه ينبغى عليه أن يعايش هذه األحـداث واألشـياء التـى خيـشاها 

 . من أشياء ليست خميفة ىف الواقعحتى يتخلص من شعوره باخلوف
وأن يتحاشـى , من األسهل للفرد أن يتجنب حتمل املسئوليات الشخـصية" −٧

 ." من مواجهتهاًالصعوبات بدال

 اًوتلك فكرة خاطئة ألن جتنب إنجاز الواجبات وحتمل املـسئوليات أكثـر إيالمـ
صعوبات فاهلرب من مواجهة املشكالت وال, للنفس وإثارة للمتاعب من مواجهتها

إن احليـاة الـسهلة , يؤد إىل الشعور بعدم الرضا وقد يؤد إىل فقدان الثقة بالنفس
والــشخص املتعقــل هــو الــذ يتحمــل , ليــست بالــرضورة حيــاة ممتعــة وســعيدة

وهو الذ عنـدما جيـد نفـسه , مسئولياته ويؤد ما جيب عليه أن يؤديه دون تشكى
ويـدرك أن احليـاة احلافلـة , مل املهمة لبعض مسئولياته حيلل األسباب ويتحًمهمال

 .بالتحديات وحل املشكالت هى احلياة املمتعة
وأن يكون هناك شخص أقو منه لكى , ينبغى أن يعتمد الفرد عىل آخرين" −٨

 ."يستند عليه

, ى حدود معينةـض فـنا البعـبعض ىلـد عـنام نعتمـفبي, ةـري معقولـوهى فكرة غ
 عـىل اآلخـرين تـؤد إىل فقـدان احلريـة واالسـتقالل إال أن املبالغة ىف االعتامديـة

والشعور باألمن حيـث يـصبح الفـرد حتـت , والفردية والتعبري عن الذات, الذاتى
 والشخص املتعقل هو الذ يكافح مـن أجـل االسـتقاللية .رمحة من يعتمد عليهم
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وحتقيق الذات وىف ذات الوقـت ال يـرفض العـون مـن اآلخـرين متـى كـان ذلـك 
 .اًرضوري
اخلربات واألحداث املاضية هى املحددات األساسـية للـسلوك ىف الوقـت " −٩

 املاىض ال يمكن استبعادها وسـتظل مـؤثرة بـال حـدود ىف حيـاة اتوتأثري, احلارض
 ."الفرد كلها

وهى فكرة غري منطقية ألنه عىل النقيض من ذلـك فـإن الـسلوك الـذ كـان ىف 
 كـام أن . ىف احلـارضاًن رضوريـ قـد ال يكـواًوقت ما وظروف معينة يبدو رضوريـ

 .التعلل باملاىض قـد يـستخدم كعـذر أو مهـرب أو تربيـر لتجنـب تغيـري الـسلوك
كام يدرك أنه يمكن ,  من حياتهاً هاماًويعرتف الشخص املتعقل أن املاىض يمثل جزء

ومتحـيص األفكـار , تغيري احلارض عن طريق حتليل املـؤثرات واألحـداث املاضـية
ودفع نفسه إىل الترصف بطريقة خمتلفـة ىف الوقـت , املكتسبة منها ذات التأثري الضار

 .الراهن
ينبغى عىل الفرد أن حيزن ملا يصيب اآلخرين من اضطرابات وحيدث هلم " −١٠

 ."من مشكالت

ألن الفـرد الـذ هيـتم , وىف رأ إليس أن هـذه فكـرة خاطئـة أو غـري منطقيـة
 والشخص املتعقـل أو املنطقـى هـو .ن قد هيمل مشاكله اخلاصةبمشكالت اآلخري

ثم حياول أن يـساعدهم ,  لهاً أو مؤذياًالذ حيدد ما إذا كان سلوك اآلخرين مضطرب
فإنه يتقبل هذا السلوك وحياول التخفيف , وإذا مل يكن بوسعه عمل شئ, عىل التغيري

 .من آثاره بقدر املستطاع
وهـذا احلـل جيـب , امـل لكـل مـشكلة حـل صـحيح أو كاـًهناك دائم" −١١

 ."التوصل إليه وإال فإن النتائج سوف تكون خطرية أو مؤملة

 وهذا فرض أو فكرة غري معقولة ألنه ال وجود حلل كامـل صـحيح وحيـد أل
, لقـا إىل اخلوف أو القــل يقودنـذا احلـمشكلة وأن اإلرصار عىل العثور عىل مثل ه
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والـشخص املتعقـل , قد يؤد إىل حلول أضـعفوأن السعى إىل الكامل ىف احللول 
ثـم خيتـار أفـضلها , هو الذ حياول أن يتوصل إىل حلول كثرية ومتنوعة للمـشكلة

ة ـورة مطلقــد حـل كامـل بـصـمع التـسليم بأنـه ال يوجـ, وأكثرها قابلية للتنفيذ
 .للمشكلة

لفـرد وير إليس أن مثل هذه األفكار اخلرافيـة غـري العقالنيـة عنـدما يتقبلهـا ا
فإنـه يكـون ) مع النفس(ويتبناها ويتم تدعيمها عن طريق التلقني واحلديث الذاتى 

وعـدم الكفـاءة والقـصور , والقهر والـشعور بـاإلثم,  للكبت والعدوانيةاًمستهدف
 .الذاتى ومن ثم االضطراب النفسى

אאאאאW 
 الزاويـة ىف اإلرشـاد والعـالج العقالنـى  هـو حجـر"ABCDEF"يعد نموذج 

 :االنفعاىل السلوكى حيث تشري احلروف السابقة إىل ما يىل
)(Actvating Events األحداث واخلربات املنشطة أ )املثري(. 
)(Belief Systemمنظومة املعتقدات والتفكري أ . 
)(Consequencesالنتائج أو العواقب املرتتبة عىل نظام املعتق دات أ. 
)(Disputingمناقشة األفكار واملعتقدات الالعقالنية وتفنيدها أ . 
)(Effectt األثر املعرىف الناتج أ )إدراك الفرد بأن اعتقاده غري منطقى(. 
)(Feelingويعنى املشاعر واالنفعاالت اجلديدة حول املواقف التى يتعرض هلا . 

 .A B Cويوضح الشكل التاىل العالقة بني 
 
 
 

 العالقة بني احلدث والتفكري واالستجابة) ٥(ل شك

CC
  جابةجابةاالستاالست

BB
منظومة التفكريمنظومة التفكري

AA@@احلدث املنشط

A- 

B- 

C- 

D- 

E- 

F- 
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 حول املثـريات اخلارجيـة أو األحـداث "A"حيث تعد أفكار الناس وقناعاهتم 
ّ أ أن الطريقة التى يفكر هبا الفـرد ويفـرس "C" هى ما يسبب النتائج "B"املنشطة 

, النفعاليةوتقييامته الذاتية لألمور هى التى حتدد استجاباته ا, عىل أساسها األحداث
 ومـن ثـم .وأن اخللل الوظيفى ىف التفكري هو العامل املحدد لالضطراب االنفعـاىل

ّويعلم املسرتشد ,  مع هذه األفكار الالمنطقيةاًفإن اإلرشاد أو العالج يتعامل أساس
ويستبدهلا أو يغريها بأفكار جديـدة أكثـر منطقيـة , أو املريض كيف يبطلها ويوقفها

 .وعقالنية
 :نيات اإلرشادية والعالجية جمموعة من األساليب املختلفة هىوتضم الف

–CognitiveW 
وهتدف إىل مساعدة املسرتشد عىل تفنيد أفكاره وفلسفته غري املنطقية وإعادة بناء 

 : ومـن بـني هـذه األسـاليب.وعىل تكوين وتبنى أفكار منطقية بديلة, نظام تفكريه
الـرشح , وقـف األفكـار, إعادة البناء املعرىف, ر الالعقالنيةالتحليل املنطقى لألفكا

 .الدعاية املضادة للمعتقدات اخلاطئة, واإلقناع
–אEmotiveW 

وهى الفنيات املوجهة للعمل مع مشاعر املسرتشد أو املريض وأحاسيسه وردود 
ري املـرشوط للمـسرتشد  ومن بينها التقبل غ.أفعاله نحو املواقف واملثريات املختلفة

وأسـلوب النمذجـة , وأسـلوب لعـب األدوار, عىل النحـو الـذ يقـرره روجـرز
ملساعدة املريض عىل أن يشعر ويتـرصف بطريقـة خمتلفـة إزاء األحـداث واألشـياء 

 .ّاملكدرة
–BehavioristicW 

غـري وهتدف إىل مساعدة املسرتشد أو املـريض عـىل اإلقـالع عـن الـسلوكيات 
أسـاليب ,  ومن بني هذه الفنيـات الواجبـات املنزليـة.املرغوبة وتعديلها أو تغيريها

, التخيـل االنفعـاىل املنطقـى,  كـالتعزيز والعقـاب والتـشكيل;اإلرشاط اإلجرائى
 .أسلوب االسرتخاء
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אאW 
 اًملعلـم معتمـد بـدور ااً شـبيهاًيلعب املرشد أو املعالج ىف العملية اإلرشادية دور

 لـه اًعىل التعليم النشط للمسرتشد ودفعه إىل التفكري بصورة أكثـر منطقيـة موضـح
وكيف أن مثابرته عىل أحاديثـه الذاتيـة غـري , نظام معتقداته الذ أد إىل اضطرابه

 :العقالنية هى السبب ىف استمرار االضطراب وذلك باتباع ما يىل
ودفـع املـسرتشد أو , يـث الـذات الداخليـة إبراز األفكار الالمنطقية وأحاد–أ 

 .املريض إىل استحضارها حتى تصبح ىف مستو انتباهه ووعيه
وتوضـيح العالقـة بينهـا ,  الربهنة بدقة عىل عدم املنطقية ىف أفكار املسرتشد−ب

 .وكيف أهنا مسئولة عن هذا االضطراب واستمراريته, وجوانب اضطرابه
, ظر ىف تفكريه وإدراكـه وتـصوراته اخلاطئـة تعليم املسرتشد كيف يعيد الن−جـ

, وحثه عـىل مناقـشة الـذات ومناظرهتـا, وكيف يتحد أفكاره الالمنطقية ويبطلها
وتكرير أحاديث ذاتية منطقية جديدة أكثر عقالنية حتى يـتم اسـتدماجها وإحالهلـا 

 .حمل األحاديث القديمة

אאא 
لعالج املعرىف ىف كوهنا تؤكد عىل العالقة الوثيقـة تشرتك مجيع أشكال اإلرشاد وا

 فاجلوانب املعرفيـة هـى التـى .بني اجلوانب املعرفية واجلوانب االنفعالية للشخصية
بمعنـى أن االنفعـاالت , ّتولد االنفعاالت واملشاعر السيئة والسلوكيات الالتوافقية

 ., والقناعاتحمكومة بالتفكري واملعارف
 عىل أن االضطراب االنفعاىل والنفسى ينتج عـن A. Eiiis فقد ركز ألربت إليس

وأن الشخص يبقى عـىل اضـطرابه عـن طريـق , التفكري غري العقالنى والالمنطقى
واسـتمرار أفكـاره ) احلديث مع الذات (Inner Speechالكالم أو احلديث الداخىل 

 .غري املنطقية
ّأو املحـرف لـد الفـرد ّ عىل نـامذج التفكـري املـشوه A. Beckكام أكد إرون بك 
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وثنائيـة , ويشمل االستنتاجات اخلاطئة واملبالغة ىف تـضخيم األحـداث, املضطرب
 .واملبالغة ىف التعميم, التفكري

 فقد ذهب إىل أن االضطرابات النفسية تنتج عن V. C. Raimyأما تشارلز ريمى 
عـراض األفكار واملفاهيم أو التصورات اخلاطئـة التـى تتجمـع ىف زمـالت مـن األ

 .اخلاصة بكل اضطراب
, وقد سبق تناول العالج العقالنى االنفعاىل السلوكى أللربت إلـيس فـيام سـبق

 .ونعرض فيام يىل للعالج املعرىف لد كل من بك وريمى
WאאW 

  وأكثـر واقعيـة أبـسطاً أن النمـوذج املعـرىف يقـدم تفـسريBeckير آرون بك 
حيث يقوم عىل أسـاس , ملرىض من التحليل النفسى أو النظرية السلوكيةملشكالت ا

وتوقعــاهتم , واجتاهــاهتم وآرائهــم, أن مــا يفكــر فيــه النــاس بطريقــة غــري واقعيــة
وما يقولونه ألنفسهم له صـلة وثيقـة , وأحكامهم وتفسرياهتم اخلاطئة, وإدراكاهتم

كمه أفكار خاطئة حـول  حت– ً مثال– فتفكري مرىض االكتئاب .بسلوكهم املضطرب
 .وهى أفكار تصبغ حياهتم بصبغة التشاؤم, وحول العامل وحول املستقبل, أنفسهم

كام يذهب بك إىل أن ردود األفعال االنفعالية ليست استجابات مبـارشة أو آليـة 
وإنام جير حتليل هذه املثـريات وتفـسريها مـن خـالل النظـام , للمثريات اخلارجية
وقد تنشأ االضطرابات النفسية عن عدم االتفاق أو التناقض , فرداملعرىف الداخىل لل

 .)١٩٩٠, سونباتر(الداخىل واملثريات اخلارجية بني هذا النظام 
 مـن املعـانى التـى يـضفوهنا أو اًوير أن الناس يـستجيبون لألحـداث انطالقـ

ة وأن املعنى اخلاص حلادث ما هو الذ حيدد استجاب, يصبغوهنا عىل هذه األحداث
 كام أن طبيعة االسـتجابة االنفعاليـة أو االضـطراب االنفعـاىل .املرء االنفعالية إزاءه

لد الفرد تتوقف عىل ما إذا كان هذا الفـرد يـدرك األحـداث عـىل أهنـا إضـافة أو 
هتديد بالنسبة ملجاله الشخىص الذ يتألف مـن مجلـة األشـياء التـى يعطيهـا أمهيـة 

حممـد (ملجـال توجـد الـذات أو مفهـوم الـذات ومن بينها وىف قلب هـذا ا, خاصة
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فاحلزن ينشأ من إدراك املرء فقد شئ ذا قيمة بالنسبة له) ١٩٩٤, حمروس الشناو ,
 . عن الشعور بالتهديد للذات البدنية أو النفسيةوالقلق ينجم

 :ومن اخلصائص األساسية لتفكري ذو االضطرابات النفسية
 تفـسري األحـداث مـن وجهـة النظـر  وتعنى:Personalization الشخصنة –أ 

 .الشخصية للمضطربني واملرىض وبشكل غري موضوعى عىل أهنا تنطبق عليهم
 ويعنى التفكري بصورة متطرفة ومطلقـة :Polarization التفكري املستقطب −ب

ويـرتبط ذلـك بالتجريـد ..) .معـى أو ضـد, خطـأ أو صـواب, إما خري أو رش(
 .والتعميم الزائد, واالستنتاج االختيار, االنتقائى
 حيــث خيــضع كــل اضــطراب مــن :Law of Roules قــانون القواعــد −جـــ

االضطرابات النفسية ملجموعة من املعتقـدات واملثاليـات التـى تعمـل كقواعـد أو 
 .وال يمكن حتقيقها أو إشـباعها,  تعسفى بشكلضوابط مطلقة ومتطرفة تستخدم

 : للحزن واالكتئاباًاستعدادومن بني هذه القواعد التى جتعل الناس أكثر 
 .إلخ.. .اً وغنياً ومشهورً ومقبوالاً ينبغى أن أكون ناجحاًلكى أكون سعيد -
 .إذا ارتكبت خطأ فلست كفأ -
 .)١٩٩٠, باترسون(فإنه ال حيبنى , عندما خيالفنى أحد -

אאW 
فـسريات والت, هيدف العالج املعرىف إىل تصحيح التفكري اخلـاطئ غـري الـواقعى

واملبالغات الشديدة ىف , واألحكام غري الصحيحة, واالستنتاجات اخلاطئة, اخلاطئة
وىف تغيري طـرق , كام هيدف إىل استخدام الطرق العلمية ىف حل املشكالت, التعميم

 .العمالء ىف تفسري املواقف واخلربات
 :ومن بني األساليب والفنيات املستخدمة ىف ذلك

ة التى تعرقل التعامل مـع خـربات احليـاة ومواقفهـا رصد األفكار غري السوي -
وتـؤد إىل ردود أفعـال شـديدة , ّوتشوش عىل االستقرار الـداخىل للفـرد, بكفاءة
 .مؤملة
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املريض الرتكيز عىل األفكار اآللية واملعتقدات والتعلـيامت / تعليم املسرتشد  -
 .الذاتية والتصورات التى حتدث فيام بني املثري واالستجابة

واسـتخدام قواعـد , ومتحيـصها مـع الواقـع, يق االسـتنتاجات اخلاطئـةتدق -
 .اًبحيث يصبح نمط التفكري منطقي, الربهان العلمى

تغيري القواعد بمعنى استبدال القواعد غري املنطقيـة واألحكـام املطلقـة التـى  -
 ومـن .تستخدم بشكل تعسفى وغري مالئم بأحكام وضوابط أخـر أكثـر واقعيـة

 مـن الـشعور ًاعد غري الواقعية الرتكيـز عـىل اخلطـر والتهديـد بـدالأمثلة هذه القو
 ومنهـا . مـن التقبـلًوعىل الشعور بالنبذ بـدال,  من الرسورًوعىل األمل بدال, باألمن
 ً من مثل ينبغى أن أكـون دائـاماً التى يتوجب تنفيذها عمليShoulds الينبغيات اًأيض

 . أ مشكلة عىل حلاًوينبغى أن أكون قادر, ىف املقدمة
WאאאMisconception HypothesisW 

وتقوم عىل أساس أن اجلوانب , V. Aaimyواضع هذه النظرية هو فيكتور ريمى 
ــاالت ــشاعر واالنفع ــم امل ــة حتك ــن , املعرفي ــتج ع ــسية تن وأن االضــطرابات النف

 ومن ثم فإن تعـديل هـذه .طئةاالقتناعات أو التصورات واملعتقدات واملفاهيم اخلا
 ويعـد خطـأ . بـالواقع يـؤد إىل حتـسني التوافـقاًالتصورات لتصبح أكثـر ارتباطـ

فالتصورات اخلاطئة عـن الـذات قـد , التصور عن الذات هو األكثر حمورية وأمهية
وقـد تـدفع بـه إىل سـلوك , حتد من أنواع السلوك التى يرغب الفرد املـشاركة فيهـا

 .متهور أو مضطرب
وتوجـد , ُتتجمع التصورات اخلاطئة ىف جمموعات أو زمـالت مـن األعـراضو

,  من املفاهيم اخلاطئة متثل املجموعات التشخيصية الرئيسةClustersمخسة جتمعات 
باإلضافة إىل جتمعني آخرين يـشيع وجودمهـا ىف حـاالت املـسرتشدين أو املـرىض 

 .اًعموم
אאאW 

 :م اخلاطئة التى يسهل التعرف عليها لد حاالت االكتئابمن بني املفاهي 
 . وبال أملاًأنا اآلن وكنت ىف املاىض وسوف أكون ىف املستقبل يائس −١
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 .اًأنا اآلن وكنت ىف املاىض وسوف أكون ىف املستقبل عاجز −٢
 .أنا اآلن وكنت ىف املاىض وسوف أكون ىف املستقبل ال قيمة ىل −٣
 .اًأنا لن أمتاثل للشفاء أبد −٤
 . عىل االشرتاك ىف األنشطة العاديةاًأنا لست قادر −٥
 .وأشعر بالقنوط لدرجة أن احلل الوحيد أمامى هو االنتحار, أنا آثم −٦
 .اًوربام أصبح جمنون, أنا فاقد لعقىل −٧
 .أنا املسئول وحد عن حالتى −٨
 .أنا مرفوض من اآلخرين ألننى ال قيمة ىل عىل اإلطالق −٩

 :فاهيم اخلاطئة التى من بينهاًويتبنى الوسواسيون كثريا من امل 
ًينبغى عىل أن أكون دائام −١  . بىاً حى الضمري وموثوقً منظاماً دقيقَّ
 .أنا ال استطيع أن أطيق القذارة وامليكروبات −٢
 .أنا جيب أن أضبط كل شئ وكل شخص بام ىف ذلك نفسى −٣
 .أنا أعتقد أن التفاصيل مهمة ىف كل شئ −٤
 .ن مهام كان الثمًأنا جيب أن أكون فعاال −٥
 .ينبغى أال أثق ىف أ إنسان −٦
 . وعىل صوابًأهم األشياء عند أن أكون مستقيام −٧

 :أما الشخصيات اهلستريية فإهنا تظهر املفاهيم اخلاطئة التالية 
 .اً خمادعاً حنام أكون عابثًأنا أكون فعاال −١
 .ال يمكننى حتمل اإلحباط وخيبة األمل −٢
 .استطيع حتقيق أهداىف, عندما أتصنع دور العاجز أو املعتمد عىل الغري −٣
 . عام أعانيه من مشكالتًولست مسئوال, أنا ضحية −٤
 . من االهتامم واملساعدة من اآلخريناًإننى استحق مزيد −٥
 .لد اهتامم قليل باجلنس −٦
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 ثالثـة Phobiasوتظهر لد األشخاص الذين يعانون من املخـاوف املرضـية  
 :جتمعات من املفاهيم اخلاطئة

 .و شئ خطريالشئ الذ أخاف منه ه −١
 .قد أهنار وأحتطم عندما يظهر الشئ الذ أخاف منه −٢
 .أنا ال استطيع التخلص من خوىف من هذا الشئ الذ أخافه −٣

أعراض األوهام, والعجز عن إدراك الواقـع أو ويظهر لد املرىض بالربانويا  
 .احلقيقة, واملحتو املشوش للتفكري, وأوهام االضطهاد

Wאא 
 وتتمثل ىف االعتقاد اخلاطئ واخلوف الشديد مـن :Phrenophobiaفوبيا العقل 
 ويظهـر لـد املـرىض هبـذا . غري عاد بالدماغ قد يؤد إىل اجلنـوناًأن هناك شيئ

 :االعتقاد مخسة من املفاهيم اخلاطئة هى
مشاعر املؤملة املستمرة مـن اخلـوف والقلـق تـشري إىل أننـى اقـرتب مـن  −١
 .ناجلنو

 .إن فشل ذاكرتى وتشوشها يشري إىل إهنيار عقىل −٢

 .ما أعانيه من صعوبة ىف الرتكيز يدل عىل اضطراب عقىل أكيد −٣

 .إن التهيج وحدة الطبع عند يشريان إىل اضطراب عقىل شديد −٤

فـإن اسـتمرار عـدم نـومى , )اجلنـون(إذا مل تؤد هذه األعراض إىل الذهان  −٥
 .سوف يؤد إىل ذلك

 :Special - Personكتصور خاطئ الشخصية املهمة 
, ينمو لد بعض الناس مفهوم خـاطئ عـىل أنـه شخـصية مميـزة وغـري عاديـة

ط هبـا مـن ـة ومـا يرتبــى تأكيد األمهية الذاتيــدة فـوينطو ذلك عىل املبالغة الزائ
, واخلــيالء والغــرور, والتكــرب والغطرســة, مــسميات كعقــدة العظمــة أو التفــوق

فـإذا مـا شـعر بالتهديـد فإنـه , عل اآلخرين يعرتفون بتفوقـهواالنشغال املستمر بج
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وإذا مل ينجح دفاعه ينتج عـن ذلـك مـشكالت , ينرب للدفاع عن تفوقه بشكل فظ
 .نفسية خطرية

وتشيع لد األفراد الذين يعانون من الغرور واالستعالء ستة معتقدات مزيفة أو 
 :خاطئة هى

 .جيب أن احتكم ىف اآلخرين −١

 . اآلخرينأنا متفوق عىل −٢

 .جيب أال اتفاهم مع أحد −٣

 .أنا أعانى من إحباطات أكثر من اآلخرين −٤

 )١٩٩٠, باترسون (.َّعىل أن أثق باآلخرين −٥

وهكذا فإن التصورات اخلاطئة هى عبارة عن معتقدات وقناعات كاذبـة وقويـة 
 . تغيريها أو التخلص منهااًإىل احلد الذ يصعب معه أحيان

ــ ــاًوهيــدف العــالج وفق ة التــصور اخلــاطئ إىل اكتــشاف هــذه املفــاهيم  لنظري
, والتصورات اخلاطئـة التـى تكمـن خلـف الـسلوك املـضطرب أو غـري املرغـوب

والعمل عىل تغيريها باستخدام مجيع األساليب والطرق املختلفـة التـى يـستخدمها 
املعاجلون من خمتلف املدارس وليس بمجرد الطـرق املحـدودة لإلرشـاد والعـالج 

تخدم املعاجلون أربع طرق تستخدم مع معظم أساليب العالج إلظهـار  ويس.املعرىف
الدليل أو املعلومات التى يمكن أن ينتفع هبا املسرتشد أو املريض لتصحيح مفاهيمه 

 :وهى, اخلاطئة
١–אאאSelf - ExaminationW 

ىف واالنـدماج , وذلك عن طريق تشجيع املسرتشد عـىل التفكـري حـول الـذات
وقد يؤد ذلـك إىل اكتـشاف خـصائص للـذات ولآلخـرين مل , استكشاف الذات
وأن يكتشف املسرتشد أو املريض بنفـسه املعلومـات الـرضورية , تكتشف من قبل

 .لتحديد وتغيري واحد أو أكثر من مفاهيمه اخلاطئة
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٢–אאאExplanationW 

ــول ا ــارشة ح ــيحات مب ــديم التوض ــى تق ــشكلة أو ويعن ــة بامل ــاهيم املتعلق ملف
وإبراز املعلومات التى ال يعرفها املسرتشد أو املريض أو التى ال يعدها , االضطراب

 .هامة
٣–אאSelf - DemonstrationW 

ويشري إىل أ أسلوب يشجع به املرشـد أو املعـالج املـسرتشد عـىل املـشاركة ىف 
ومالحظة تـصوراته , ا معايشة أفكاره الزائفةمواقف واقعية أو ختيلية يستطيع خالهل

, وزيادة استبـصاره هبـذه التـصورات, اخلاطئة حول ذاته وحول عالقاته باآلخرين
 .والتوصل إىل أدلة مبارشة تفيد بأنه يستطيع تغيريها

٤–VicariationW 

شد أو ويتضمن هذا األسلوب تقـديم نمـوذج يـؤد نـشاط مـا ويقـوم املـسرت
 وخـالل .ويشجع عىل ختيـل نفـسه وهـو يـؤد النـشاط ذاتـه, العميل بمالحظته

مالحظة أداء النموذج يصحح مفاهيمه اخلاطئة عن طريق إدراك أهنا خطرة أو غـري 
 .سارة

אאFאEEclectic 
 وهـى Middle of the Roadيطلق عىل هذه الطريقة أسلوب منتـصف الطريـق 

 اختيارية توفيقية تعنى بتوظيف حصيلة من أفضل وأنسب العنارص واملفاهيم طريقة
 ىف طريقـة اًودجمهـا معـ, واإلجراءات املستوحاة من عدة أنظمة أو طـرق إرشـادية

, واحدة خلدمة احتياجات املسرتشد ومساعدته عىل حتقيـق أهدافـه بـشكل أفـضل
لفة بالعمل مع شخـصيات ويسمح هذا الرتكيب أو التوليفة من طرق اإلرشاد املخت

 .ومد واسع من املشكالت, ذو خـصائص خمتلفة من املسرتشدين
 :ويقوم األسلوب االنتقائى عىل افرتاضني مها

ومـن ثـم , أن األفراد خيتلفون ىف مقدرهتم عىل التكيف مع احلياة ومـشكالهتا -
 .حيتاجون إىل طرق خمتلفة من املساعدة
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- علم يفرتض حتديد املشكلة وعالجهـا أن التشخيص املناسب يعد أساسا أل 
 ) ١٩٩٦, استيوارت (.بطريقة مناسبة

ويتطلب اإلرشاد االنتقـائى أو اخليـار أن يكـون املرشـد عـىل معرفـة واسـعة 
لكى خيتار منها ما هو , ومزاياها وعيوهبا, وخربة بكل الطرق واألساليب اإلرشادية

إضـافة إىل , يـة اإلرشـادوظـروف عمل, ومشكلته, اكثر مالءمة لشخصية املسرتشد
ومهارتـه ىف التنقـل مـن طريقـة إىل , حياديته ومرونته وعدم تعصبه إلحد الطرق

وتقبله لألفكار اجلديدة, أخر. 
 – ٤٠٦ :١٩٩٨(وىف معرض تقييم اإلرشـاد االنتقـائى يـذهب حامـد زهـران 

 :إىل أن من أهم مميزاته ما يىل) ٩٨−٩٦ :١٩٩٣(وستيوارت ) ٤٠٧
 .ئدة إرشادية بأية طريقةحتقيق أكرب فا -
- يمثل االنفتاح العقىل دون حتيز أو مجود فكر. 
 .يوسع أفق املرشد وجيعله أكثر حيوية من الناحية املنهجية -
 .ّيزيل امللل والروتينية بالنسبة للمرشد وينوع خرباته -
 .يساعد املرشد عىل تقديم خدمات إرشادية بطريقة أكثر فعالية -
ليب النظرية, واختيار أفضل العنارص ىف طرق اإلرشاد التنوع واملرونة ىف األسا -

 .ًودجمها معا يسمح للمرشد بالعمل مع شخصيات خمتلفة من املسرتشدين
 :كام أن من أهم عيوبه

 .ليس له فلسفة ثابتة -
قد يؤد االنتقـال مـن طريقـة إىل أخـر أثنـاء عمليـة اإلرشـاد إىل حـدوث  -

 .تغيريات مفاجئة وبلبلة وارتباك
-  عملية التوفيق بني أكثر مـن طريقـة إرشـادية إىل طريقـة غريبـة غـري قد تؤد

 .متكاملة التكوين, غري واضحة املعامل
أغلب املرشدين ال يملكون التدريب العلمى والتشخيص الرضور لإلرشـاد  -

 .االنتقائى الناجح

o b e i k a n d l . c o m



− ٩٣−@ @
 

אאא 
وحـدة األوليـة األرسة ككـل باعتبارهـا ال عـىل يؤكد اإلرشاد والعالج األرس

, مـن مـشكلةى يعـان وليس الفرد املضطرب أو الـذى والعالج للعمل اإلرشاد
وأن الفرد , مصدر الصحة أو االضطرابى أساس أن منظومة األرسة ه وذلك عىل

مقدمتها  ىفى البيئة والت بخصائصه وشخصيته الراهنة هو نتاج تفاعالته وعالقاته ىف
 املـؤثرة ىفى نشأ فيها باعتبارها القـوة العظمـى لتتفاعالته وعالقاته داخل األرسة ا

ومن ثم فإن تفسري نمو شخصية الفرد واضطراهبا يمكن الوصـول إليـه مـن , نموه
 .دراسة أرسته

منظومــة الــزوج ى إن منظومــة األرسة تتكــون مــن عــدة منظومــات فرعيــة هــ
ومنظومــة األرسة , ومنظومــة اإلخــوة, ومنظومــة األب واألم والطفــل, والزوجــة

 ويساعد تفاعل هذه املنظومـات الفرعيـة, بتفاعالهتا مع األرسة املمتدة واألصدقاء
تلبيــة  مقــدرهتا عــىل حتديــد الوظــائف األرسيــة ومــد مــع بعــضها الــبعض عــىل
 اً إن هـذه املنظومـات الفرعيـة يمكـن أن تكـون مـصدر.احتياجات أفـراد األرسة

 . للضغوط النفسيةاًأو مصدر, لتدعيم األرسة
ى تلـك الطريقـة التـ عـىلى من منظور منظوم عالج واإلرشاد األرسويركز ال

أنـه نتيجـة للطريقـة  املـرض عـىل وينظـر إىل, تنتظم وترتكب هبا املنظومة األرسيـة
حيدث التغري املطلوب فـإن االهـتامم ى أنة لك وعىل, تنتظم هبا املنظومةى اخلاطئة الت
اجلوانب النفسية الداخليـة   عىلتغيري منظومة العالقات بدال من الرتكيز ينصب عىل

 أو تغيري الفرد صاحب املشكلة ولكـن بـشكل غـري مبـارش عـن )املضطرب(للفرد 
 :١٩٩٤ حمـروس الـشناو(ونـسيجها  األرسة طريق تغيـري تركيـب العالقـات ىف

من أن عددا كبـريا مـن ) ٧٨: ١٩٩٩(ى ويؤكد ذلك ما ذهب إليه عالء كفان) ٤٤٤
عندما تبـني لـه  العالج واإلرشاد األرس شاد قد حتول إىلاملعاجلني واملامرسني لإلر
وتبنيــه أســاليب ومــداخل ى أو العالجــ املوقــف اإلرشــاد أن تــضمني األرسة ىف

حددتـه األرسة  إرشاد الفرد الذ هو الضامن لنجاحه ىف اإلرشاد والعالج األرس
 .كمسرتشد أو كمريض
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 أفـراد املنظومـة األرسيــة عملية مـساعدة ىف ويتمثل العالج واإلرشاد األرس
وتوعيتهـا , فهم احلياة األرسية ومسئولياهتا وما يتعلق هبا من حقوق وواجبات عىل

, وإشـباع احتياجـاهتم, بأصول عملية التنشئة االجتامعية وأساليب معاملـة األبنـاء
تغيري سلوك أفـراد األرسة والعالقـات فـيام بيـنهم بـام يكفـل اختفـاء  والعمل عىل
 وحيقق التوافق األرس, ومتاسكها وسعادة األرسة واستقرارها, ضطربالسلوك امل

 .والصحة النفسية السليمة
אאW 

مـن األرسة وبنائهـا والعالقـات والتفـاعالت  يتخذ اإلرشاد والعالج األرس
ا ـا الحتياجـات أفرادهــإشباعهـ ومـد, اـواملناخ السائد فيه, القائمة بني أفرادها

 اًمعتلـة وظيفيـ  وأخـر Functionalيا ـة وظيفـر فعالـاك أسـ فهن.ازهـكور ارتـحم
Dys Functional  أ غري مشبعة الحتياجات أفرادها املختلفة. 

 : إىل أن املناخ غري السو ىف األرسة يتسم بكل من) ١٩٩٩(يذهب عالء كفانى 
معاملـة الـشخص كـشئ وجتريـده مـن ى وتعنـ Dehumanizationالال أنسنة  -
 .ذاته ائصه اإلنسانية والنظر إليه كأداة لتحقيق أهداف معينة وليس كغاية ىفخص
احلب املصطنع أو الزائف للطفل واختاذ الوالدان للطفـل وسـيلة لتحقيـق مـا  -

 .ينقصهام
, اجتـاه متـايز هــويته الشخـصية حتول دون نمو الطفـل ىفى األرسة املدجمة الت -

كام حتـول دون , رره من العالقة الوالديةومتنع حت, واالنفصال والترصف باستقاللية
 .متايز األبناء فيام بينهم

فيظـل , األرسة بحيث ال خيرج كل فرد عن الدور املسموح به مجود األدوار ىف -
 . به طوال الوقتالفاعل فاعال واملفعول به مفعوال

ومتيزهـا عـن  أرس املـرىض حتـدث ىفى أن من العمليات املرضية الت كام يشري إىل
والعزلـة االجتامعيـة ,  االنقسامات واالنحرافـات داخـل األرسة: من األرسغريها
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تعليم األبنـاء وتـسهيل حتـررهم مـن األرسة وإعاقـة  والفشل ىف, والثقافية لألرسة
 .واهلوية اجلنسيةى التنميط اجلنس

التى يتناوهلا اإلرشاد األرس ومن بني املشكالت األخر: 
أرستـه لديـه ى تنمـ  كالطفـل الـذل;مشكالت احلاالت اخلاصة من األطفـا -

, ذي اإلعاقــةوالطفــل , أو قــارصا عــاجزا قليــل احليلــة, االعتقــاد بكونــه متميــزا
, والذكر بني إخوة إناث, والوحيد, والطفل األكرب أو األصغر, واملوهوب واملتفوق

 .بني إخوة ذكورى واألنث
  عــىلاًب ممــا يــؤثر ســلاالضــطراب العقــىل أو النفــسى أو الــسلوكى للوالــدين -

, ة لألبنـاءـئة السليمـالتنشى ـام بوظائفهام فـول دون قيامهـوحي, العالقات األرسية
املخـدرات أو  اإلدمـان عـىل وقد جيعلهـام قـدوة سـيئة لألبنـاء مـثلام هـو احلـال ىف

 .الكحوليات

,  كالتـسلط واإلكـراه والقـسوةأساليب التنـشئة الوالديـة الالسـوية لألبنـاء; -
والـرفض واإلمهـال , والتـدليل واحلاميـة املفرطـة, املعاملـة  ىفوالتفرقة والتذبذب

 .وغريها.. .والنبذ
- أو وفـاة أحـد ى بـالطالق أو اهلجـر العـاطف التفكك وسوء التوافـق األرس

 .واشتداد اخلالفات األرسية, الوالدين أو غيابه

 .اضطراب العالقات بني اإلخوة -

 .اضطراب العالقات بني الوالدين واألبناء -

الشئون  واملشكالت النامجة عن تدخل األقارب ىف ت عقوق الوالدين,مشكال -
 .أو خروج املرأة مليدان العمل, األرسية

 : ويستخدم املعاجلون واملرشدون األرسيون مداخل خمتلفة ىف عملهم من بينها
ضـوء  تفـسري الـسلوك الـراهن عـىل يركز عىل الذى النفس املدخل التحليىل -

, يل العوامـل الداخليـة الكامنـة وراء سـلوك أفـراد األرسةحتل وعىل, وقائع املاىض
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والكشف عن العوامل , الالشعورية للعالقات والتفاعالت األرسيةى وحتليل املعان
, وزيـادة استبـصار أفـراد األرسة بطبيعـة املـشكلة, الالشعورية املرتبطـة باملـشكلة

تفـاعالهتم األرسيـة وتعديل معتقداهتم وتفاعالهتم واجتاهاهتم نحو أنفسهم وتغيري 
وفهــم , واملقاومــة, وحتليــل الطــرح أو التحويــل, اىلالتفريــغ االنفعــ معتمــدا عــىل
 .اإلسقاطات

السلوك الراهن وظروف اكتـسابه أو تعلمـه  يركز عىل الذى املدخل السلوك -
فهم العوامل واألحداث البيئية السابقة والالحقـة  وعىل, املاىض أكثر من البحث ىف

فنيـات  وإعادة تعلم سلوكيات جديدة معتمـدا عـىل, طلوب تعديلهالسلوك امل عىل
والتـدريب , وحــل املـشكالت,  كاالقتـصاد الرمـزى;العالج واإلرشاد السلوك

 .وغريها التوكيد

عـادات التفكـري اخلاطئـة   تغيـري ويؤكد عـىل: واالنفعاىل−ى املدخل العقالن -
, واالضطرابات االنفعالية تواألفكار الالعقالنية أو الالمنطقية كأساس للمشكال

منـه أحـد ى يعان وتبصري أفراد األرسة بالعالقة بني تلك األفكار واالضطراب الذ
, أفكار صحيحة وفلسفة منطقيـة جديـدةى وبرضورة تغيري املعتقدات وتبن, أفرادها

يمكنها من مواجهة التحـوالت ى عقالنى أداء وظيف مستو والوصول باألرسة إىل
 .والتعامل مع الضغوط املرتبطة هبا,  دورة احلياةوالتغريات خالل

االهتامم باحلارض والعمل مع املنظومة األرسيـة   وتركز عىل:املداخل املنظومية -
 تغيري أنامط التفاعل بني أعـضائها وعـىل وعىل, بكاملها أو اثنني أو أكثر من أفرادها

وأنامط السلوك ى الوظيفحتسني أدائها  والعمل عىل, إعادة بناء اخلربة وتنظيم األرسة
 .حل املشكالت ومقدرهتا عىل, النوعية
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אאא 
١- אאWIndividual Counseling 

بني مرشد ومسرتشد  جترى تلك العملية التفاعلية الت إىل يشري اإلرشاد الفرد
تقلة مـع الفرد كحالـة خاصـة مـس  وهو يركز عىل.وجها لوجه وجتر, واحد فقط

, إطــار خلفياتــه وعالقاتــه وخرباتــه الشخــصية وىف, االهــتامم بمــشكالته الفرديــة
 وتنمية مقدرتـه عـىل, وتفسريها, االستبصار هبا وبأبعادها وأسباهبا ومساعدته عىل

 .حلها بنفسه واختاذ القرارات مستقال حتمل املسئولية ىف
اإلرشاد وبراجمه ويمثل مع عملية  بمثابة نقطة االرتكاز ىف ويعد اإلرشاد الفرد

برنـامج متكامـل  أ عنهـا ىفى وال غنـ, وجهـني لعملـة واحـدةى اإلرشاد اجلامع
فيمهـد ى قبل اإلرشاد اجلامعـ وقد يبدأ اإلرشاد الفردى, للتوجيه واإلرشاد النفس

مجاعيـة أو  جلـسات أخـر كام قد تتخلل جلسات اإلرشاد الفرد, له أو العكس
 ) ١٩٩٨, حامد زهران( .العكس

 :ويستخدم اإلرشاد الفرد ىف حاالت معينة من بينها
واهتامم مكثف , تركيز خاص حتتاج إىلى املشكالت ذات الطبيعة املعقدة الت -

 .من املرشد
يشعر املـسرتشد ى والت, تتسم باخلصوصية الشديدةى املشكالت الفردية الت -

تتطلب رسيـة تامـة ى والت, ويعجز عن احلديث عنها أمام اآلخرين, إزاءها باخلجل
 .بحيث تنحرص بني املرشد واملسرتشد

  .ال يمكن تناوهلا بفاعلية عن طريق اإلرشاد اجلامعيى املشكالت الت -
تسمح بمامرسة اإلرشـاد ى عندما ال تتوافر التسهيالت البرشية واملكانية الت -

 )٩٩٩ماهر حممود عمر , ١٩٩٨, حامد زهران( .اجلامعي
٢ JאאWGroup Counseling 

هو عملية ديناميكية اجتامعية منظمة تفاعلية تضم جمموعة مـن ى اجلامع اإلرشاد 
, األفراد يعانون من صعوبات أو مـشكالت نفـسية أو اجتامعيـة أو سـلوكية معينـة
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حيـاولون بالتعـاون مـع املرشـد حتقيـق أهـداف مـشرتكة , وحيملون مهوما مشرتكة
وراشد  بشري الرشيد (. يتم اإلعداد املسبق هلالتجاوز ما يعانون منه خالل لقاءات

 ) ٢٠٤: ٢٠٠٠, السهل
ترتاوح مـن مخـسة (بالتعامل مع مجاعة من املسرتشدين ى اإلرشاد اجلامعى ويعن

 أو – كتالميـذ فـصل مـا – قـد تكـون طبيعيـة )األكثر  عىلاعرش مسرتشدى اثن إىل
 إال أن أعضاء هـذه –  كمجموعة آباء أطفال موهوبني أو متخلفني عقليا–مصطنعة 
كل األحوال جيب أن تتشابه مشكالهتم أو اضطراباهتم بـرشط أال تكـون  اجلامعة ىف

كـام يـشرتط أال تتـسم باخلـصوصية , اضطرابات حادة أو أمراض نفسية أو عقليـة
 .الشديدة أو تستلزم درجة عالية من الرسية

ومـن , نيوتتشكل هذه اجلامعـات مـن األطفـال والـشباب والراشـدين واملـسن
ومـن املؤسـسات التعليميـة والتجاريـة , ومن اآلبـاء واألمهـات, الذكور واإلناث

االحتياجـات  وغريها ملـساعدة األفـراد العـاديني وذو.... .والصناعية والنوادي
أو ى أو االجتامعـ اخلاصة الـذين يعـانون مـن مـشكالت سـوء التوافـق الشخـىص

 .أو املهني الرتبو
 للوقـت وتـوفريا, النفقـات بكونـه أكثـر اقتـصادا ىفى ويتسم اإلرشـاد اجلامعـ

املواقـف االجتامعيـة  يمكـن حلهـا ىفى ومالءمـة لتنـاول املـشكالت التـ, واجلهد
وتنميـة , كام يوفر فـرص املـساندة االنفعاليـةى, كمشكالت سوء التوافق االجتامع
شد ويقلل من شعور املـسرت, والتعلم من اآلخرين, العالقات واملهارات االجتامعية

مـن مـشكالت ى يعان ويزيد من طمأنته بأنه ليس الوحيد الذ, باالنزعاج واليأس
هـذا ,  من اآلخرينًأنه احسن حاال إعادة تقييم نفسه عىل نفسية وربام دفعه ذلك إىل

جتـاوز  يساعد األشخاص اخلجولني واملنطوين عـىلى فضال عن أن اإلرشاد اجلامع
 .عزلتهم

ال ى اإلرشـاد اجلامعـ أن دور املرشـد ىف ىلإ) ١٩٩٦:١٢٢(ويذهب سـتيوارت 
يـستطيع مـن  حيث يقوم بتـوفري اجلـو الـذ اإلرشاد الفرد خيتلف أساسا عنه ىف

وإبداء آرائهم من خالل التعبري عن اجتاهـاهتم , خالله األفراد اإلفصاح عن جتارهبم
 .ومشاعرهم
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ى اجلامعى لنفساإلرشاد ا املبادئ الواجب مراعاهتا ىف  كام يلخص نقال عن بيكىل
 :ومن بينها

 . لديه فهم جيد بدينامية اجلامعةاً خبرياًأن يدير العملية اإلرشادية مرشد -
ى,  العمـر الزمنـ:مراعاة التجانس بني أعضاء اجلامعة اإلرشادية من حيـث -

 .طبيعة املشكلة, احلالة االقتصادية, اخللفية العلمية
 .اًعرش عضوى أال يتجاوز عدد األعضاء اثن -
 .تجاوز مدة اجللسة ساعة واحدةأال ت -
األقـل مـن  جلـسة واحـدة عـىلى يفضل أن تعقب جلسة اإلرشاد اجلامعـ -

  مثل هذه احلالة حـصول األعـضاء حيث يرجح ىف, بكل مسرتشد اإلرشاد الفرد
 .)١٩٩٦:١٢٣,  ستيوارت:ىف(فائدة أكثر ونتائج دائمة  عىل

ة لعـل منهـا أن اإلنـسان عدة أسس نفسية اجتامعيـ إىلى ويستند اإلرشاد اجلامع
, واملساندة والتشجيع, األمن واالنتامء إشباع احتياجاته إىل إىلى يسعى كائن اجتامع

تعلـم  إىلى كـام يـسع, دعم اآلخرين ومؤازرهتم وتعاطفهم وتقبلهم واحلصول عىل
مـع النـاس ذلـك أن ى التفاعل االجتامعـ وإىل, مهارات سلوكية واجتامعية جديدة

 .املشكالت واالضطرابات النفسية إىل  ما تؤداًية كثريالعزلة االجتامع
إرشادية هائلة تتمثل  أن للجامعة قو إىل) ٣٢٣ :١٩٩٨(ويذهب حامد زهران 

 .املـسايرة, اجلاذبيـة, األمـن,  اخلـربة االجتامعيـة:ى التفاعـل االجتامعـ:كل من ىف
  :املؤثرة فيام يىل ويمكن توضيح بعض هذه القو

األنـشطة  واالنـدماج ىف, األخـذ والعطـاء  ويتمثـل ىف:ىالتفاعل االجتامع -
 والتغذيـة .جو من املودة واأللفة والتامسـك وتبادل املشاعر واهلموم ىف, االجتامعية

تغيـريه أو تعديلـه نحـو  الراجعة الفورية حول سلوك عضو اجلامعة مما يساعد عـىل
وهكـذا , ةواكتساب مهـارات اجتامعيـ, معلومات جديدة واحلصول عىل, األفضل

 .يصبح أعضاء اجلامعة اإلرشادية أنفسهم مصدرا لإلرشاد
 فرصة لتبـادل وتكـوين عالقـاتى  يتيح اإلرشاد اجلامع:اخلربة االجتامعية -
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تطـوير   ىفاًواكتـساب أنـامط سـلوكيه وخـربات جديـدة ممـا يلعـب دور, اجتامعية
املتبادل فيام وحتقيق نوع من االعتامد , شخصيات أعضاء اجلامعة اإلرشادية ونموهم
 .بينهم ملزيد من فهم مشكالهتم وتوجيه أنفسهم

-  تلزم اجلامعة أعضاءها بمسايرة معايريها اخلاصـة :واملسايرةالدعم املعنو 
ومن أهم هذه املعايري التعبـري عـن املـشاعر واألفكـار , املتوقعى بالسلوك االجتامع

لتفاعـل والـدعم وشـيئا فـشيئا ومـع زيـادة ا, السلبية بحرية ورصاحة دون خـوف
املتبـادل تتحـسن دافعيـة األعـضاء وتـزداد لطـرح مـشاعرهم وأفكـارهم  املعنو

, كام يـزداد فهمهـم لـذواهتم وتقـبلهم هلـاى, وواقعى ومشكالهتم بشكل موضوع
 .وحتـررهم من الضغوط, واستعداداهتم للتوافق والتغيري

אאא 
١ JאאFאEDirective Technique 

 _ Counselorأيـضا اإلرشـاد املمركـز حـول املرشـد  هـذه الطريقـة يطلق عىل

Centered  أو حول احلقيقة fact _ Centered.هلا أن ى  ويتضمن االفرتاض األساس
 الناس اختاذ قرارات غالبا ما تتضمن معرفة وخربة يكون املـسرتشد قـادرا عـىل عىل

, ربام لتوتره أو تعجله أو عدم معرفتـه,  لديه الفرصة لذلكولكن ال تتوافر,اكتساهبا
وباستخدام خربة املرشد املدرب ومعلوماته وكفاءته املهنية يمكن تعليمه كيفية اختاذ 

 ) ٨٩: ١٩٩٦ستيورارت ( .القرارات واختبارها
تتخذ ى وه, Williamson 1950اإلرشاد ويليا مسون  وقد أسس هذه الطريقة ىف

 :ىيق أهدافها هست خطوات لتحق
 وتشمل هذه اخلطوة مجع البيانات واملعلومات من خمتلف املصادر :التحليل −١

 .وبمختلف الطرق حول شخصية املسرتشد ومشكلته بغرض الدراسة والفهم
وتنظيمهـا لتحديـد مـواطن   ويقصد به تلخيص هذه املعلومـات:الرتكيب −٢

  .املسرتشد القوة والضعف لد
 .شكلة وأعراضها وخصائصها ويتضمن حتديد امل:التشخيص −٣

o b e i k a n d l . c o m



− ١٠١−@ @
 

, تبعا حلالة املـسرتشد حتديد مآل املشكلة أو تطورها املستقبىلى  ويعن:التنبؤ −٤
 .طبيعة املشكلة وحدهتا وخطورهتا ومد

بام , حل املشكلة إجراءات عملية اإلرشاد للوصول إىل  ويتمثل ىف:اإلرشاد −٥
ل املمكنـة واختـاذ وتقديم النـصح بـشأن اقـرتاح احللـو, ذلك تفسري املعلومات ىف

 .القرارات وإقناع املسرتشد هبا

 .وتقويم فاعليتها, متابعة تطور احلالة بعد إهناء اإلرشادى  وتعن:املتابعة −٦

أمـا املـسرتشد فهـو جمـرد , املرشـد اإلرشاد املبـارش عـىل ويقع العبء األكرب ىف
ث يقـوم حي, لذا يتسم دوره بالسلبية... .مستقبل للتعليامت واملقرتحات والنصائح
كام يقوم بحكم خرباته املهنية ومهاراته , املرشد بتحليل املعلومات وربطها وتنظيمها

بـام جيـب عملـه ومـا ال  وتقديم النـصيحة املبـارشة, بتعليم املسرتشد والتخطيط له
ومـن ثـم , إقناعـه هبـاوح حلول جاهزة للمـشكلة امعظم األحوال اقرت وىف, جيب

الوصـول   باالستفادة من دراية وخربة املرشـد ىفيسمح اإلرشاد املبارش للمسرتشد
 .قرارات مناسبة وحل مشكالته إىل

ويستخدم اإلرشاد املبارش ىف احلاالت التى تفرض عىل املـسرتشد اختـاذ قـرارات 
عاجلة ال يمكنه القيام هبا نتيجة لضيق الوقت املتاح, أو عدم النضج الكاىف أو التوتر 

 واقعية للتطبيق ىف املدارس واجلامعـات واملؤسـسات االنفعاىل, كام يعد طريقة أكثر
املهنية ذات الوقت املحدود, باإلضافة إىل أنه يستخدم حينام تكون احلاجة األساسـية 
للمسرتشد متمثلة ىف الطمأنة, أو توفري املعلومات الرتبوية أو املهنية, كام يغلب عليه 

 . الطابع العلمي
توجيهـات  ملـسرتشد وتعزيـز اعـتامده عـىلتلك الطريقة سـلبية ا ومما يؤخذ عىل

, اختاذ القرارات وحتديد اخلطوات املناسبة للتـرصف املرشد وإلقاء املسئولية عليه ىف
 .عالج املشكالت االنفعالية كام أن فائدهتا حمدودة ىف

وحتديـد خطـوات , حل املـشكالت ومن أهم مزاياها الرتكيز بشكل مبارش عىل
 .واضحة لتحقيق األهداف
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٢ JאאNondirective Technique 
هذه الطريقـة أيـضا العـالج أو اإلرشـاد املمركـز حـول الـشخص  ويطلق عىل

Person Centerd Therapy ,هو وحده القـادر ى أساس أن الفرد اإلنسان عىلى وتبن
حيقق مـن خالهلـا ذاتـه ى وخيتار الطريق الت, أن حيل مشكالته بشئ من املساندة عىل
Self Actualization وأن , وتقرير مصريه, اختاذ قراراته وهو وحده صاحب احلق ىف

ًدور املرشد أو املعالج ال يعدو كونـه ميـرس  حيـرتم مـشاعر املـسرتشد  Facilitator اَّ
حل ما يعرتض سبيله من مصاعب أو مـشكالت  ويسلم بأنه القادر عىل, وتوجهاته

 ) ٢٠٠٠:١٣٩, فام رشد(
صـاحب نظريـة ) C. Rogers  (1942ة هو كـارل روجـرز ومؤسس هذه الطريق

وطاقـاهتم الكامنـة , خرييـة النـاس وطيبـتهم يعتقد بشكل راسخ ىف الذ, الذات
كام أن لـدهيم دوافـع , واختاذ اختيارات صحيحة, ووضع األهدافى, للنمو اإلجياب

ت إذا ما تـوافر, ويقرروا مصائرهم بأنفسهم, قوية ألن يصبحوا ناضجني متوافقني
مـشاكلهم بـشكل  ومتكنـوا مـن النظـر إىل, هلم الظروف والبيئة املتفهمة واملـشجعة

جو يسوده الود والتسامح والقبول واخللو من التهديد بام يتيح لــهم  وىفى موضوع
 .واالستبصار هبا, الفرصة للتعبري عن مشاعرهم ومشكالهتم

ة الـذات نحـو حتقيـق االتـساق بـني صـورى وقد افرتض روجرز أن الفرد يسع
أهنـا  تـدركها عـىلى ترميز واستدخال اخلـربات التـ حيث تنزع الذات إىل, واخلربة

ّبينام حتـرف أو تنكـر تلـك ى, دائرة الوع بنيتها وتدخلها ىف متسقة ومتوافقة معها ىف
ومـن ثـم ى ال تتسق مع صورهتا وتبدو مهددة هلا وتستبعدها من الوعى اخلربات الت

يعتـربه روجـرز مرادفـا  الـذ Incongruency  جامحيدث عدم التطـابق أو االنـس
وسوء التوافق ملا يرتتب عليه من شعور الفرد بالقلق والتهديـد ى لالضطراب النفس

 .والرصاع بني الذات واخلربات اجلديدة
وهيدف اإلرشاد والعالج املتمركز حول الشخص بصفة أساسية إىل استكـشاف 

اقـع, وإىل إحـداث التطـابق بـني الـذات الذات وإعادة تنظيمها بـام يتوافـق مـع الو
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الواقعية والذات املدركة والذات املثالية, أ أنه يركـز عـىل استبـصار الفـرد بذاتـه, 
وباخلربات التى شوهها أو أنكرها, وعىل إعادة تنظيم مفهوم الـذات بحيـث يتمثـل 
ثر ّتلك اخلربات التى كانت حمرفة أو مبعدة عن الوعى ويستدجمها, ومن ثم يصبح أك

 .ًتطابقا مع اخلربات التى يعايشها
ويركز اإلرشاد والعالج املمركز حول الشخص عىل فلـسفة املرشـد واجتاهاتـه, 
وتقبله واحرتامه وتفهمه للمسـرتشد, ومد تيسريه لنموه الشخىص, وتنمية إطـاره 
املرجعى الشخىص من خالل املزيد مـن التفكـري واالستكـشاف للطاقـات الالزمـة 

ومــن ثــم ينبغــى أن تتــسم العالقــة اإلرشــادية وشخــصية املرشــد . ريللنمــو والتغــ
 :بمجموعة من اخلصائص تتمثل فيام يىل

املرشد االحرتام واالعتبار  أن يبدى  بمعن:التقبل غري املرشوط للمسرتشد −١
إمكانياته  ويثق متاما ىف, للمسرتشد بدون رشوط كشخص له قيمته وأمهيتهى اإلجياب

 ذاتـه وقدرتـه عـىل ّمما يولد لديه الثقه ىفى,  وللتغري اإلجيابالستكشاف ذاته وفهمها
  .إحداث التغيري

 Frame of Referenceالتفهم القائم عىل املـشاركة مـن اإلطـار املرجعـى  −٢
يدركه وكام يـراه  النحو الذ أن يتفهم املرشد عامل املسرتشد عىلى  ويعن:للمسرتشد

 أ –ونظرتـه لألشـياء , ختاذه لقراراتهاملسرتشد ومن خالل طريقه إدراكه للعامل وا
وتنميـة ,  ويساعده عىل استكشاف ذاتـه بحريـة وعمـق–من داخل إطاره املرجعى 

 .اخلارجيى والعامل املوضوعى إدراك التفاوت بني عامله الذات وعىل, فهم أفضل هلا

) أفعالـه(أال يكون هناك تناقضا بني أقوال املرشد وسلوكه ى  ويعن:التطابق −٣
 وأن يعرف مشاعره اخلاصة ويتقبلهـا ويرغـب ىف, م بالواقعية واإلخالصوأن يتس

 . لدور املرشدً أو ممثالاًيعيش العالقة اإلرشادية بصدق وال يكون العب, التعبري عنها
أن يعرب املرشد بـشكل ى  بمعن:توصيل مشاعر التقبل والتفهم إىل املسرتشد −٤
حيث يـدرك أنـه يتـسم فعـال وصادق عن تقبله وتفهمه للمسرتشد بى طبيعى تلقائ

أنـة شـخص يمكـن  وعندئذ سوف يدرك املـسرتشد املرشـد عـىل, هبذه اخلصائص
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ويـصبح أكثـر , وتنمو لديه مشاعر األمن وعدم التهديـد, الوثوق به واالعتامد عليه
وحيـدث التغـري والنمـو , وإفـصـاحا عـن انفعالتـه ومتاعبـه, خرباتـه انفتاحا عىل
 .املطلوبان الشخىص

 بذاتـه اًالثقة املتبادلة بني املرشد واملسرتشد يـصبح املـسرتشد أكثـر وعيـوبازياد 
وبأسباب ,  وبخرباته املؤملة أو الكرهية)العور(وبمكنونات مفهوم الذات اخلاص 

بنيـة الـذات كجـزء منهـا وال  استدماج خرباتـه ىف  كام ينزع إىل.مشكلته وأعراضها
ئها والتمويه عليها معتمدا عـىل احليـل غريه أو إنكارها أو إخفا حياول إسقاطها عىل

 من –واملدركة واملثالية ى  الواقع– ويزداد التطابق بني صور مفهوم الذات .الدفاعية
ويتخلص مـن هتديـدات , من ناحية أخر وبينها واخلربة واملجال الظاهر, ناحية
كام يـصبح املـسرتشد , القلق لديه وينخفض مستو, مفهوم الذات اخلاص حمتو
 . لذاته ومن ثم أكثر صحة نفسيةً وتقبالاًثر واقعية وموضوعية واستبصارأك

وبناء عليه يتمثل دور املرشد ىف هذه الطريقة غري املبارشة ىف تقبل املـسرتشد كـام 
هو, واإلصغاء التام له, ومـسـاعدته عـىل طـرح مـشاعره احلقيقيـة, وتفهمهـا كـام 

م عىل التسامح والتعضيد دون تـدخل يدركها املسرتشد, وىف هتيئة مناخ إرشاد يقو
لمسرتشد اكتشاف ذاته لمبارش بإعطاء نصائح أو تقديم حلول جاهزة, حتى يتسنى 

عىل حقيقتها, وخيرب شعوريا العوامل التى أدت إىل سوء توافقه, ويصل إىل فهم أكثر 
سه ملشكالته, ويزداد اعتامده عىل نفسه ىف حتمل مسئولياته واختاذ قرارات مناسبة بنفـ

 ) ١٩٩٩عبد املطلب القريطى (حلل هذه املشكالت 
 :ومن أهم اجيابيات اإلرشاد غري املبارش

ى املرجعــ عـن طريــق اإلطـار الـداخىل فكـرة فهــم الـسلوك التأكيـد عـىل -
  .تقرير مصريه واحرتام الفرد وحقه ىف, للشخص ذاته

العمليـة اإلرشـادية يمكـن أن يفيـد منهـا  خصائص معينـة ىف التأكيد عىل -
, كالـدفء, اإلرشـاد يتبعوهنا ىفى ملرشدون النفسيون برصف النظر عن الطريقة التا

 .والصدق واألصالة, والتقبل واملشاركة
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, استكـشاف اجتاهاتـه ومـشاعره نفـسه ىف إجيابية املسرتشد واعـتامده عـىل -
 .وإعادة تنظيم الذات, وحتمل املسئولية, ذاته والتناقضات ىف

 .للمسرتشدى جياباإلى زيادة فرص النمو الذات -

 :ومن أهم سلبياته

ّجمـرد كونـه ميـرسا دون  واقتـصار دوره عـىل, حيادية املرشد وربام سـلبيته -
 .العملية اإلرشادية ولو بطرح بدائل أو مقرتحات ملساعدة املسرتشد الدخول ىف

, سلسلة من املقابالت ووقت أطول مما يستغرقه اإلرشاد املبارش احلاجة إىل -
 . االقتصادية العاليةالكلفة إضافة إىل

والرتكيز , ووضع أهداف حمددة لإلرشاد, إمهال عمليات حتديد املشكالت -
 .والعمل عل نمو الشخصية, رشوط العالقة اإلرشادية بدرجة أكرب عىل

يكون فيهـا الوقـت ى جماالت اإلرشاد الت عدم إمكانية استخدام الطريقة ىف -
 .ذ قراراتتتطلب اختاى املشكالت الت وىفا, ً هامًعامال

אאPsychodrama 
وهى , ١٩٢١ ىف فيينا عام Morenoظهرت السيكودراما عىل يد يعقوب مورينو 

عبارة عن تصوير متثيىل مرسحى ملواقف أو خربات أو مشكالت ىف شكل تعبري حر 
 كخـربات املـسرتشد ;وتدور التمثيلية النفـسية حـول موضـوعات خمتلفـة, مجاعى

ــستقبل, حلــارضةاملاضــية أو ا ــا أو خيــشاها عــن امل ــى يتوقعه ــصوراته الت أو , أو ت
أو , أو تـدور حـول اجتاهاتـه وأفكـاره وأحالمـه, موضوعات متخيلة غري واقعيـة

مواقف سابقة شخصية أو عائلية أو اجتامعية واسـتعادهتا كـام لـو كانـت حتـدث ىف 
 .اللحظة الراهنة

والتنفيس االنفعاىل عن املكنونـات ,  وتتيح التمثيلية النفسية فرص التداعى احلر
وزيادة االستبصار والوعى بالذات والتعبري عن املـشاعر , وتنمية التلقائية, الداخلية

كام تتـيح , والدوافع والرصاعات واإلحباطات ومن ثم التخلص من التوتر والقلق
 .للمشاركني فرص التفاعل االجتامعى والتعلم من اخلربة االجتامعية
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كدور املسرتشد كام هـو ىف , ار التى يمكن لعبها ىف التمثيلية النفسيةوتتعدد األدو
ودور شخص مهم , ودور املريض النفسى كام يعتقد أن الناس يرونه, احلياة العملية

, إلـخ.. .أو الزوج أو اجلار,  كالوالد أو األخ أو املعلم أو التلميذ;ىف حياة املسرتشد
عــدوانى بــدور شــخص مــسامل أو ودور شــخص معــاكس مثــل قيــام املــسرتشد ال

 ويفـضل أن .املسرتشد املنطو بدور شخص انبساطى أو قيـام اإلبـن بـدور األب
خيتار كل عضو الدور الذ يرغب ىف متثيله بحيـث ينـدمج كـال مـنهم ىف املـشاهد 

 :١٩٩٨, حامـد زهـران(التمثيلية ويعرب عن أفكاره احلقيقية بتلقائية وحرية كاملـة 
وقـد يقـوم أحـدهم أو املرشـد , واملؤلفون هم العمالء أنفسهماملمثلون إذن ) ٣٢٨

 . من أعضاء اجلامعة اإلرشاديةاًويكون املتفرجون غالب, بدور املخرج
واستخالص األحداث , وتقوم اجلامعة بعد انتهاء التمثيلية بالتعليق عىل أحداثها

ميات التمثيلية ويقوم املرشد بتفسري دينا, واألفكار املحورية واالجتاهات ومناقشتها
ممـا يـؤد إىل , ودفاعات ومشاعر, وإبراز ما تنطو عليه من رصاعات وانفعاالت

وفهـم أفـضل الطـرق ملواجهـة املـشكالت وحـل , املزيد مـن االستبـصار الـذاتى
 .والتفاعل االجتامعى السليم, الرصاعات

 :وتوجد مخسة عنارص للسيكودراما هى
اخلالية باملكـان الـذ تنعقـد فيـه اجللـسات  وهو املساحة أو املنطقة : املرسح–أ 

وإنام جمرد منطقة آمنة متسعة ا, ً حقيقياًوال يستلزم األمر أن يكون مرسح, اإلرشادية
مـع , كام تكفل سهولة احلركة, بحيث تكفل للمثل التعبري بحرية وتلقائية دون قيود

ضار املواقـف مراعاة توفر بعض األثاث ملساعدة املمثلني عـىل أداء األدوار واستحـ
 .التى يرغبون ىف متثيلها

 ومـن مهامـه مـساعدة املمثلـني عـىل االنتبـاه ملـشاعرهم : املوجه أو املرشد−ب
وتعــريفهم بأســاليب الــسيكودراما , واالستبــصار بمــشكالهتم, وعوامــل قلقهــم

ت التفاعـل والتواصـل وتيسري عمليـا, املتنوعة التى تساعدهم عىل جتسيد أدوارهم
 إنـه يلعـب دور املحفـز .د مـن اسـتغراقهم وانـدماجهم ىف األداءيـبينهم بحيث يز

 .كام يقود املناقشة اجلامعية للموقف التمثيىل وتقييمه, ّوامليرس لألداء التلقائى
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ويعطى احلريـة الكاملـة لتمثيـل ,  وهو حمور العرض السيكودرامى: البطل−جـ
 .ًيواجهه مـستقبالدوره من خالل خربة أو مشكلة راهنة تؤرقه أو موقف يمكن أن 

وعليه أن يستغرق وينـدمج ىف األداء بـشكل مكثـف بحيـث يعـرب عـن شخـصيته 
 .وأن يوضح أداءه كيفية إدراكه للموقف الذ يمثله, ويكون ذاته, احلقيقية بتلقائية

 ويمثلــون األشــخاص املوجــودين ىف بيئــة املمثــل : الشخــصيات املــساعدة–د 
أو األصدقاء أو زمالء الدراسـة أو , ء األرسة كأعضا;ةياحلقيق) البطل/ املسرتشد (

وحيتاج املسرتشد إىل وجودهم لتمثيل أدوار , أو الزوج أو الزوجة أو األبناء, العمل
 ويقـع علـيهم عـبء مـساعدة .هذه الشخصيات ىف املواقف التى يرغب ىف متثيلهـا

شكالته ومشكالته وإدراك م, واكتشاف عالقاته االجتامعية, املسرتشد عىل فهم ذاته
 .وأسباهبا
 وهـم بـاقى أعـضاء املجموعـة اإلرشـادية ممـن ال ):املتفرجـون( اجلمهور −هـ

 من خـالل مالحظـة اً نشيطاًيشاركون ىف العرض السيكودرامى لكنهم يلعبون دور
األداء وتشجيع املسرتشد عىل أن يظهر بـصورة حقيقيـة مـن خـالل إعطـاء تغذيـة 

أو بعدم الرضـا , عن أدائه أو أنامطه السلوكيةراجعة حينام يشعرونه بالتقبل والرضا 
 .فيحثونه عىل تعديلها ليحصل عىل استحساهنم

 :ومن بني فنيات السيكودراما
 :Role Reversalاألدوار ) قلب(أسلوب عكس  -

, أب(دوره مع فرد آخر وتقمص شخـصيته ) البطل(ويقوم عىل تبادل املسرتشد 
ومن فوائد , من العرض السـيكودرامىىف وقت أو مرحلة ما ) ًمثال. .معلم, صديق

 ذلك مساعدة كل شخصية عىل فهم مشاعر ودوافع واجتاهات الشخـصية األخـر
 .وخلق حالة من االستبصار والوعى بأسباب الرصاع لد الشخصيتني, ىف حياته

 :Self Presentationأسلوب تقديم الذات  -
ه إىل املجموعـة ويتطلب أن يقوم املسرتشد قبـل أداء دوره بالتحـدث عـن نفـس

واألحــداث واألشــخاص املهمــة ىف , وخرباتــه, عالقاتــه ومــشكالته(اإلرشــادية 
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مما يسمح بتكوين صورة واضحة عن شخـصيته والشخـصيات األخـر .) .حياته
 .ّويسهل من أداء األدوار فيام بعد

 :أسلوب املرآة  -
نظر وتقوم فيه إحد الشخصيات املساعدة بعكس صورة املسرتشد كام لو كان ي

ًىف مرآة لتمثل سلوكه وتستجيب للمواقف بدال ومن ثم ير املسرتشد سلوكه ,  منهّ
 .وترصفاته جمسدة عن طريق شخص آخر ويقوم بالتعليق عليها

 ):احلوار الداخىل(مناجاة الذات  -
وإنام عـىل التواصـل , يشجع من خالله املسرتشد عىل األداء التمثيىل فحسبالو

وخماوفه وأفكاره والتعبري عنها بـرصاحة ودون , الذاتيةمع نفسه واستبطان مشاعره 
 .حتفظ وتوضيحها ألعضاء املجموعة

 :وتتخذ السيكودراما ثالث مراحل هى
 لتهيئـة األعـضاء ألداء أدوارهـم Warming upمرحلة اإلمحاء أو التسخني  •

 .وتشجيعهم عىل االندماج فيها

شاهد من خالل عـرض  ويتم فيها متثيل املوقف أو املActionمرحلة األداء  •
 .املشكلة ىف صورة درامية

 ويقـوم فيهـا البطـل والشخـصيات املـساعدة Dissussionمرحلة املناقشة  •
, واجلمهور بإبداء مالحظاهتم وتعليقاهتم ومقرتحاهتم بشأن الــتعامل مـع املـشكلة

ويتوىل املرشد تفسري ديناميات املوقف املرسحى ويستخلص ما يمكـن استخالصـه 
ف واخلـربات املتـضمنة ىف العـرض الـسيكودرامى بـام حيقـق استبـصار من املواقـ

 .وتعليمهم أساليب سلوكية جديدة مرغوبة, املسرتشد واملشاركني بمعاناهتم
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אאא 
ويفيد منها مسرتشدون يعانون من مشكالت تربوية أو اجتامعيـة أو سـلوكية أو 

ت معينـة ويعقبهـا مناقـشة وحـوار وتتناول املحارضات موضـوعا, مهنية متشاهبة
مفتوح بني األعضاء يقوم املرشد بإدارته لتيسري عمليات التفاعل الفكر فيام بينهم 

 .والتعبري عن آرائهم بشأن املوضوعات املطروحة
وهتدف املحارضات واملناقشات إىل إكـساب املـسرتشدين مفـاهيم ومعلومـات 

والتنفـيس عـن , كارهم ومـشاعرهموإتاحة الفرصة أمامهم للتعبري عن أف, جديدة
 كـام هتـدف إىل .والوصول إىل مزيد مـن الفهـم واإلدراك للمـشكالت, انفعاالهتم

 .تغيري اجتاهاهتم نحو أنفسهم ونحو اآلخرين ونحو مشكالهتم
,  كالنـرشات واملقـاالت;ويستعان خالل املحارضات واملناقشات بمواد مكتوبة

 . مـن التلقائيـةاًطة الرتوحيية التى تضفى جووبعض األنش, والصور واملواد الفيلمية
 لنوعية املسرتشدين وطبيعة املـشكالت اًكام تتنوع املوضوعات التى يتم عرضها وفق

واملـشكالت االنفعاليـة ,  كاألفكار واملعتقدات اخلاطئة حول موضوع ما;املطروحة
يـة ومناقـشة حـاالت نمط, واإلدمان واالغرتاب, وعادات االستذكار, والسلوكية

 .افرتاضية يطرحها املرشد
אאBibleo Counselling 

 كالكتـب والنـرشات ;ويعنى اسـتخدام القـراءة املوجهـة ملـواد منتقـاة مكتوبـة
التـى تعكـس جتـارب , املوديوالتووسري احلياة , واملقاالت والقصص والروايات

ى يزيد من رصيده يقرؤها املسرتشد ويتفاعل مع حمتواها ك, وخربات برشية متنوعة
, وفهـم الـذات, ويكتسب مـد أوسـع مـن اخلـربة االنفعاليـة, املعرىف واخلرباتى

والتغلب , وهبدف تغيري أنامط تفكريه السلبى وتعلم أساليب التفكري اإلجيابى الـبناء
وتكـوين اجتاهـات إجيابيـة نحـو , عىل اضطراباته االنفعالية ومـشكالته الـسلوكية

 .ومن ثم حتقيق التوافق والصحة النفسية السليمة, قبلالذات واآلخرين واملست
 :ومن بني أهداف اإلرشاد بالقراءة ما يىل

 .وإعادة صياغة البناء املعرىف للمسرتشد,  اكتساب معلومات جديدة–أ 
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والتخلص , وأساليب التفكري اإلجيابى البناء,  تعليم املسرتشد أنامط جديدة−ب
 .من أنامط التفكري السلبى

وتنميـة استبـصاره , اعدة املـسرتشد عـىل حتليـل اجتاهاتـه وسـلوكياته مس−جـ
 .وكيفية تغلبهم عىل مشكالهتم, بتجارب اآلخرين وخرباهتم

,  جيعل املسرتشد يدرك أوجـه التـشابه بـني مـشكلته ومـشكالت اآلخـرين–د 
 .وتشجيعه عىل التوافق مع املشكلة

 .ملشكلته مساعدة املسرتشد عىل الوصول إىل حلول واقعية −هـ
وتــدعيم األنــامط الــسلوكية املرغوبــة ,  توســيع جمــاالت اهــتامم املــسرتشد–و 

, ١٩٩٨, حامـد زهـران (.وكف األنامط السلوكية الشاذة وغري التكيفيـة, واملقبولة
Bardeck, 1995, Ceable, 1997( 

 :ًوغالبا ما يستخدم اإلرشاد بالقراءة مع احلاالت التالية
 .قلق االمتحان -
 .راهقنيمشكالت امل -
 ).املعوقني, واملوهوبني واملتفوقني(حاالت ذو االحتياجات اخلاصة  -
 .حاالت املسنني -
 .حاالت األمراض املزمنة واخلطرية -
 .حاالت إدمان املخدرات والكحوليات -
-  حامــد زهــران, (حــاالت إرشــاد األطفــال واإلرشــاد الزواجــى واألرس

١٩٩٨.( 
ة تسهم ىف جعل املـسرتشد يـدرك ويتضمن اإلرشاد بالقراءة عدة عمليات نفسي

أوجه التشابه والتامثل بني الذات والشخصية أو النموذج املوجود ىف املادة املقـروءة 
 مـع هـذا النمـوذج ومعايـشة املواقـف Identification) التقمص(من بينها التوحد 

 مـن خـالل Catharsisوالتنفـيس أو التفريـغ االنفعـاىل , واخلربات املامثلة ىف حياته
عن انفعاالتـه ومـشاعره جتـاه مـا يواجهـه النمـوذج مـن ) القارئ(بري املسرتشد تع
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 أو غري لفظى مما يقلل من تـوتره اًمشكالت ورصاعات وهذا التعبري قد يكون لفظي
أما العمليـة املتممـة لكـل مـن التوحـد والتنفـيس ,  بالراحةاًوقلقه ويوفر له شعور

, ف املـسرتشد عـىل ذاتـه ودوافعـه حيـث يتعـرInsightاالنفعاىل فهى االستبـصار 
ّويغري مـن أفكـاره وسـلوكه وينمـى أسـاليب وطـرق , ويطور من رؤيته ملشكالته

 .جديدة ملواجهة املشكالت والتعامل مع الضغوط
 :وتتلخص إجراءات اإلرشاد بالقراءة فيام يىل

ية عـىل بعناية من الناحيتني الكمية والنوع) املادة املكتوبة( اختيار مادة القراءة –أ 
, وعمـره الزمنـى ونـوع جنـسه, ضوء كل من طبيعة مشكلة املسرتشد واحتياجاتـه

 . ألهدافف اإلرشاد ومراحلهاًوتبع, ومستواه التعليمى ومقدراته العقلية
 هتيئة املسرتشد لعملية القراءة عن طريق بعض املناقشات التمهيديـة حـول −ب

 .هأو إثارة بعض القضايا املتعلقة ب, موضوع القراءة
ومواقــف ,  مناقــشة املــادة املقــروءة ومــا تتــضمنه مــن أفكــار ومــشاعر−جـــ

وأنامط سلوكية وربطها بـاخلربات الشخـصية , وأحداث وشخصيات, ومشكالت
والتحدث عن ذاته والتعبري عن نفسه ومـشاعره , للمسرتشد وتشجيعه عىل حتليلها

 جديـدة والـتعلم منهـا واالستبـصار والبحـث عـن حلـول, جتاه تفاصـيل القـصة
 .ملشكالته

,  املتابعة وتتمثل ىف األنشطة التى يكلف هبا املسرتشد عقب القراءة واملناقشة–د 
ككتابـة خـواطره عـن , وقد تتمثل هذه األنشطة ىف تكليفه بالتعبري الكتابى أو الفنى

, أو كتابة خطاب لبطل الرواية أو القصة أو الـسرية الذاتيـة, القصة التى أتم قراءهتا
أو للشخـصية , أو رسم صورة لبعض املشاهد, ة ملخص هلا من وجهة نظرهأو كتاب

 .املحورية ىف الرواية
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אאPlay Counselling 
يعد اإلرشاد باللعب وسيلة عالجية وإرشادية مالئمة لالستخدام مـع األطفـال 

كائن مهنتـه "حيث يشري عدد غري قليل من العلامء إىل الطفل باعتباره , بصفة خاصة
 ويستخدم اللعب كفنيـة عالجيـة أو إرشـادية مـستقلة أو ىف إطـار توجـه ."اللعب

 .أو السلوكية,  كالتحليل النفسى;نظر معني
ويقوم اإلرشاد باللعب عىل عـدة أسـس نفـسية منهـا أن الطفـل خـالل عمليـة 

 :اللعب
س ويـامر, ويستكـشف العـامل مـن حولـه, ويشعر باملتعة,  يكون عىل سجيته–ا 

ومـن ثـم , والتعلم واإلبداع, والتفاعل مع اآلخرين, التخيل والتقمص واإلسقاط
 . عن النمو اجلسمى واحلركىً فضالاً وانفعالياً واجتامعياًينمو عقلي

 عـن خياالتـه ومـشاعره وأوهامـه اً يسقط مشاعره الداخليـة ويعـرب رمزيـ−ب
سيلة لتشخيص متاعبـه ومن ثم يعد اللعب و, وخماوفه الالشعورية التى يعانى منها

 .ومشكالته
ّويعكـس املواقـف احلياتيـة املولـدة لقلقـه ,  يعرب عن خرباته ىف عامل الواقع−جـ

 .مما يؤد إىل ختففه منها, ورصاعاته
ويعـرب عـن مـشكالته وحاجاتـه , وينفس عن انفعاالته,  يفرغ طاقته الزائدة−د 

, لـصه مـن مـشاعر الـذنبوخت, املحبطة مما يكون له أثر إجيابى ىف خفـض توتراتـه
 .ومن ثم يسهم ىف عالجه, وتعلم السلوكيات املرغوبة

وتوكيد , والسيطرة واالستقالل,  يشبع حاجاته النفسية إىل اللعب والتملك−هـ
 .الذات

إن اللعب يعكس السلوك السو أو املضطرب للطفل ومن ثم يمكـن للمرشـد 
أو خـارج جلـسات  ,عن طريق مالحظة سلوك الطفل سواء داخـل غرفـة اللعـب

وعن مشكالته وأسباهبا وذلك من , اإلرشاد أن يعرف الكثري عن جوانب شخصيته
, خالل حديثه اللفظى والتعليقات التى يبدهيا أو القصص التى يروهيا أثنـاء اللعـب
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وتكـوين فكـرة عـن , وكيفية تعبريه عن خماوفـه واحتياجاتـه, وانفعاالته املصاحبة
 .ية وأساليب معاملتهعالقاته االجتامعية واألرس

 :ومن أساليب اإلرشاد باللعب
واللعـب بطريقتـه , ُلطفل اختيار اللعبة ويرتك فيه ل):احلر(اللعب التلقائى  -

 ويكتفـى املرشـد بمجـرد هتيئـة املنـاخ .اخلاصة دون تقييد أو هتديد أو لوم أو رقابة
, التهتعبريه عن رغباتـه وخماوفـه ومـشك(ومالحظة سلوك الطفل , املناسب للعب

وقـد يـشرتك بالتـدريج مـع ..) .تكرار أنامط سـلوكية معينـة, اضطراباته السلوكية
 لطبيعـة املـشكلة اً لدوافعـه وسـلوكه تبعـاً أو مفـرساً له أو مستفرساًالطفل مساعد
 .وموقف اللعب

حيث حيـدد املرشـد , وهو لعب موجه وخمطط: Structuredاللعب املنظم  -
 ويـشارك . ربام تكون اختبـارات لعـب إسـقاطيةوخيتار أدواته التى, مرسح اللعب

 هلـا اًبحيث يصبح أكثـر إدراكـ, املرشد أثناء اللعب بتوضيح مشاعر الطفل وخرباته
 . سلوكية جديدة مرغوبةاًويستغل الفرصة لتعليم الطفل أنامط,  هبااًواستبصار

 لـذلك اً ما جتر عملية اإلرشاد عن طريق اللعب ىف غرفة جمهزة خصيصاًوغالب
, واالتساع واإلضاءة, بوسائط اللعب يراعى فيها أن تكون جيدة التصميم والتهوية

, كامريا فيـديو وشاشـة مراقبـة أحاديـة االجتـاه(وأن تكون جمهزة باملعدات الالزمة 
وأجهزة نقل صوتى لتمكني املرشد من مالحظة الطفل أثناء اللعـب دون إرباكـه أو 

ت ووسائل ولعب متعددة حلث الطفـل عـىل كام تكون مزودة بأدوا) تشتيت انتباهه
, والتعبري عن انفعاالته ورغباته الـشعورية والالشـعورية, مزاولة األلعاب املختلفة

, مرايـا, تليفزيـون, دواليـب وعربـات وسـيارات( األدوات واألثـاث :ومن بينها
 كــأفراد األرسة ;دمــى ونــامذج مــصغرة لألشــخاص(واللعــب املختلفــة .) .شــنط

والشخـصيات , واحليوانـات, ورجـال الـرشطة واألطفـال, مرضاتواألطباء وامل
,  كاألطبـاق واألكـواب وأدوات املائـدة;واألدوات املـنزلية) األسطورية واخلارقة

قـصص وحكايـات (والكتـب , واألدوات املوسـيقية, واملالبس التنكرية واألقنعة
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لكتابــة وأوراق ل,  كــاألقالم املتنوعــة;ومعــدات ومــواد أخــر) خياليــة وشــعبية
, وطـني صلـصال, وصمغ ورشائـط الصـقة, وعلب, وصـناديق كرتون, والرسم

وغريها مما يتصل بحياة الطفـل ويناسـب . .وأحواض رمل وماء ومكعبات خشبية
ويساعده عىل االهنـامك ىف اللعـب , نشاطه اجلسمى واالنفعاىل والعقىل واالجتامعى

 .والتعبري عن مشاعره وأفكاره

 :د اختيار وسائط اللعب وأنشطته املالئمة للطفل ما يىلومما جيب مراعاته عن

 . العمر النامئى للطفل–أ 
 .)فردية أم مجاعية( نوع العملية اإلرشادية −ب
 . األهداف اإلرشادية اخلاصة بحالة الطفل نفسه−جـ

تنظيمهـا و, ومن املهم ترتيب غرفة اللعب بحيث ال تتناثر فيها األشياء بغري نظام
وأن يكـون , لطفل من التحرك بحرية بني املناطق واألنشطة املختلفـةبطريقة متكن ا

هبا مكان مناسب يستطيع الطفل اللجوء إليه عند حاجته إىل الراحة واالسـرتخاء أو 
ُوأن يتم ختزين اللعب واألدوات عىل أرفف أو ىف , الرغبة ىف االنسحاب من النشاط

ري جـوهر مـن جلـسة إىل  كام ينبغى ترك غرفـة اللعـب دون تغيـ.دواليب خاصة
أخر ملساعدة الطفل عىل إعادة التواصل مع ما تركه من أدوات وألعاب ىف اجللسة 

 .)٢٠٠٥, كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد(السابقة 
אא 

ويتم فيه تطويع األنشطة الفنية التشكيلية; كالرسم والتصوير واملجسامت ثالثيـة 
ًريقة منظمة وخمططة وهادفة, فرديا ومجاعيا عن طريـق مرشـد بعاد, وتوظيفها بطاأل ً

مــن جتــسيد مــشاعره ) أو املــريض(بــالفن مؤهــل لتمكــني املــسرتشد ) أو معــالج(
 ,وانفعاالته, وأفكاره وخرباته الداخلية التى قد ال يمكنه التعبري عنها بوسيلة أخر

ً وفقـا ألهـداف )موجهـة(أو مقيـدة ) اختياريـة(وذلك من خالل أنشطة فنية حـرة 
العمليـة اإلرشـادية أو العالجيـة, وتطـور مراحلهـا, وأغـراض املرشـد أو املعــالج 

 .واحتياجات املسرتشد
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 إىل أن – ١٩٦٠ التـى تأسـست عـام –وتشري اجلمعية األمريكية للعالج بـالفن 
العالج بالفن ينبنى عىل أن األشكال والعمليات الفنية واملحتو والعالقات الناجتة 

وأن العمليـة , عكاسات لنمو الفرد ومقدراته وشخصيته ورغباتـه واهتامماتـهإن هى
وحتقيـق , اإلبداعية الفنية يمكن أن تكون وسيلة للتعبري عن الـرصاعات االنفعاليـة

 .)AATA, 1994(النمو اإلدراكى والشخىص 
كام تشري إىل أن العالج بالفن هو االستخدام العالجـى لإلنتـاج الفنـى ىف إطـار 

ومـن قبـل ,  مهنية من قبل أفراد يعانون املرض أو الصدمة أو متاعـب احليـاةعالقة
 ومن خالل اإلبداع الفنى والتفكري بعمـق ىف .أفراد يسعون لتحقيق النمو الشخىص

, يستطيع الناس أن يزيدوا من درجة وعيهم بذواهتم وباآلخرين, منتجاته وعملياته
ويتعاملوا مع الضغوط والـصدمات , كام يمكنهم ان يتأقلموا مع األعراض املرضية

ويعززون مقدراهتم املعرفية, ويستشعرون متعة احلياة األكيـدة عـن , التى تواجههم
 .)AATA, 2002(طريق إنتاج الفن 

وقد ظهر العالج بالفن كمجال متفرد عىل يد اثنتـني مـن الـرواد مهـا مرجريـت 
ل األربعينيـات  خـالKramerوإديث كرامر ) Naumburg (1890 – 1983نومبريج 

 وقـد نـرشت نـومبريج العديـد مـن .واخلمسينيات من القـرن املـيالد العـرشين
املقاالت والكتب مؤكدة أن الفن باعتامده عىل اللغـة الرمزيـة واخليـال يعـد وسـيلة 
هامة لكشف مكنونات العقل البـاطن أكثـر مـن اللغـة اللفظيـة التـى تـستخدم ىف 

لالشعورية بالتعبري عـن نفـسها بحريـة مـن حيث يسمح للمواد ا, التحليل النفسى
 .)م٢٠٠٩عبد املطلب القريطى,  (خالل اخلطوط واألشكال والرموز البرصية

وأشارت نومبريج إىل املميزات املختلفة للرسم والتصوير والتشكيل بالصلصال 
 :التحليىل فيام يىلى ىف العالج النفس

وبتجـسيد , ألحـالم واخليـاالت أن التعبري الفنى يسمح بالتعبري املبارش عن ا–أ 
 .وإسقاط اخلربات الداخلية األخر ىف هيئة صور, املواد الالشعورية

 أن اإلسقاطات املصورة للمواد الالشعورية هترب من الرقابة بسهولة أكثـر −ب
 .ومن ثم تتم العملية العالجية برسعة أكرب, من التعبريات اللفظية
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كـام ,  حيث ال تتأثر حمتوياهتا بالنـسياناًات وثباً أن النواتج تكون أكثر رسوخ−جـ
 .)Ulman, 1975(يصعب إنكارها 

 ىف ذاتـه وعـىل العمليـات اً ركزت عىل الفن بوصـفه عالجـ فقدأما إديث كرامر
, وتنمية اإلحـساس باهلويـة, وحتقيق النضج وتعزيز الذات, الفنية كأساس للعالج

ومعاجلـة , معلمـة للفنـون ك كرامـر وقد عملت.واكتساب مهارات لتحكم الذاتى
 .اً وسلوكياًبالفن لألطفال املضطربني انفعالي

אאאW 
, واملستـشفيات, يستخدم اإلرشاد والعـالج بـالفن ىف مراكـز العـالج النفـسى

وعيـادات , ودور الرعاية االجتامعيـة, واملسنني, ومؤسسات رعاية ذو اإلعاقات
 كـام يـستخدم للتعامـل مـع مـشكالت .سجون وغريهـاوىف املدارس وال, اإلدمان

ــة ــسية والعقلي ــطرابات النف ــة باالض ــددة متعلق ــسلوكية, متع ــة وال , واالنفعالي
 ;واملعانـاة اجلـسدية, والعالقات واملهارات االجتامعية, واضطرابات اللغة والكالم

 ,ومـشكالت الطفولـة واملراهقـة,  كالقلق واالكتئاب; والنفسية;كالشلل واألورام
 .وغريها.. .ومفهوم الذات,  كالبدانة والنحافة;وصورة اجلسم

 :ومن بني أهم أهداف العالج بالفن
 . حتسني صورة الذات, ورفع مستو تقدير الذات وتقبلها–أ 
 . احلد من الشعور بالعزلة االجتامعية−ب
 . حتسني عملية التواصل, واملهارات االجتامعية−جـ

 .هارات اليدوية حتسني التآزر احلركى وامل–د 
 حتسني الوعى واليقظة العقلية عن طريـق تـشجيع التخيـل وزيـادة االنتبـاه −هـ

 .والرتكيز, والتذكر البرص, واملقدرة عىل حل املشكالت
 .)AATA, 2004( زيادة حتكم الفرد ىف ذاته, وزيادة الضبط الداخىل –و 
 . تنمية الثقة بالنفس والشعور باملتعة الشخصية واإلنجاز–ز 

 . التنفيس عن املشاعر واالنفعاالت, وتفريغ الطاقة احلركية الزائدة–ح 
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 . حتقيق النمو اإلدراكى واالنفعاىل واإلبداعى–ط 
 – ,ــق, واالنطــواء, واملخــاوف املرضــية ــستو اضــطرابات القل  خفــض م

 .وغريها من االضطرابات االنفعالية والسلوكية... والعدوانية
ادة بناء الطرق التى ينظمون هبا حيـاهتم ويعيـشوهنا  مساعدة املرىض عىل إع–ك 

 .ويدركوهنا
 طرح اخلربات احلياتية املؤملة, وغري املرغوب فيها, واستبداهلا بخربات معلمة −ل

 )٢٠١٢, ٢٠٠٩عبد املطلب القريطى, . (ومثمرة وذات قيمة
 :ومن أهم الوسائط املستخدمة ىف اإلرشاد والعالج بالفن ما يىل

 .دام أقالم الرصاص واألقالم امللونةالرسم باستخ -
 .التصوير باألحبار وألوان الباستيل, واأللوان املائية والزيتية -
 .التصوير بالكوالج والتوليف بني مواد وخامات خمتلفة -
 .باستخدام الصلصال, وبقايا اخلامات) ثالثى األبعاد(التشكيل املجسم  -
 .األشكال الفنية واألعامل اليدوية -

אאW 
تستخدم فنيات عديدة ألغراض التشخيص واإلرشـاد والعـالج بـالفن بـشكل 

 :فرد ومجاعى من بينها
 :Exploratoryفنيات متهيدية واستكشافية  −١

وتستهدف هذه الفنيات حتريـر املـسرتشد أو العميـل مـن الـضوابط الـشعورية 
 .لق مـن كـشف الـذاتوالتخلص من اخلوف والق, ومساعدته عىل التعبري التلقائى

وتـستخدم ىف اجللـسات , وتتسم هذه الفنيات بكوهنا بسيطة ومبارشة وغري مهـددة
 :ومن بينها, األوىل
 . الرسوم احلرة أو الطليقة−    )الشخبطة( فنية التخطيط −
 . استكشاف املواد واخلامات−     فنية البقع والورق املبلل−
 . استكامل الرسوم−       استكشاف اللون−

o b e i k a n d l . c o m



− ١١٨−@ @
 

 :Rapport Buldingبناء األلفة فنيات  −٢
وتشجع هذه الفنيـات عـىل إقامـة عالقـة عالجيـة دافئـة بـني طـرىف التحـالف 

وتقليل ملسافة النفـسية والكلفـة بيـنهام ) املرشد واملسرتشد(اإلرشاد أو العالجى 
 : ومن بني هذه الفنيات.ومن ثم تسهيل التفاعل املتبادل

- الرسم احلوار. 
 .ريق أفراد املجموعة اإلرشاديةاستكامل اللوحات عن ط -
 :Inner Feelingsفنيات التعبري عن املشاعر الداخلية  −٣

وتستهدف مساعدة العميل عـىل االستبـصار بمـشاعره الداخليـة وجتـسيدها ىف 
 ومـن .وزيادة وعيه بالذات وعامله الداخىل, صور مرئية مما يساعد عىل خفض توتره

 :بني هذه الفنيات
 . تصوير األحالم واخلياالت−    لعاطفيةالتعبري عن الكلامت ا -
 . تصوير الذكريات األوىل−      تصوير بعض الرغبات -
 .تصوير القصائد الشعرية واحلركة التعبريية -
 :Self Perceptionفنيات اإلدراك الذاتى  −٤

ومـساعدة العميـل عـىل , وتدور هذه الفنيات حـول التـصوير املبـارش للـذات
وفهـم , وباحتياجاته الشخصية, صورة جسمهالتوصل ألكرب قدر ممكن من الوعى ب

 :ذاته كفرد متكامل ومن بينها
 . التعبري عن احلالة الراهنة−      رسم صورة ذاتية -
 . ارسم شخص حتت املطر−    ارسم رجل وارسم شخص -
 :Interpersonalفنيات العالقات بني الشخصية  −٥

, كونـه هبـاوبالطــريقة التـى يدر,  باآلخريناًوهتدف إىل جعل العميل أكثر وعي
 : ومن بني هذه الفنيات.وتقييم عالقة الذات هبم

 . ارسم أرستك−    ارسم أعضاء املجموعة -
 .ارسم أرسة نشطة -
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 :فنيات لزيادة إدراك الفرد ملكانته ىف العامل املحيط به −٦
ومـساعدته عـىل , وهتدف إىل زيادة وعى العميل بعالقته بالبيئة والعامل من حوله

 : بني هذه الفنيات ومن.تقبله والتعامل معه
 . الكوالج واألسمبالج−    ارسم منزل وشجرة وشخص -
 )٢٠١٢, ٢٠٠٩, عبد املطلب القريطى, ١٩٩٧, حامد زهران, (

جدير بالذكر أن اختيار هذه الفنيات واستخدامها يتم عىل أساس مد مناسبتها 
 .ومد استعداده لإلفادة منها, واحتياجاته, حلالة املسرتشد أو العميل

אLאW 
 اً للعالج بالفن إىل أن املعاجلني بالفن مهنيون تلقوا تـدريب األمريكيةتشري الرابطة

ونظريات علـم , وهم عىل دراية بالنمو اإلنسانى,  ىف كل من الفن والعالجاًختصصي
 .واإلمكانات الشفائية للفن, والتطبيقات الكلينيكية, النفس

كـام يعملـون منفـردين أو ضـمن الفريـق , عـامرويعملون مع الناس ىف كـل األ
واملراكـز , واملؤسـسات اجلنائيـة, العالجى ىف جمـاالت الـصحة النفـسية والتأهيـل

ومؤسـسات , والعيـادات اخلاصـة, والـرشكات, ودور املسنني, الصحية واملدارس
 .)AATA, 2003(ذو االحتياجات اخلاصة 

 :لج بالفن ما يىلومن أهم اخلصائص التى جيب أن يتحىل هبا املعا
وعـىل درايـة ,  لنظريات اإلرشاد والعالج النفسى وفنياهتـااًأن يكون دارس −١

 عـىل اًوأن يكون قـادر,  هلااًبأساليب التشخيص السيام التى تتخذ من الرسوم أساس
 .فهم دالالت األشكال والرموز البرصية ىف التعبريات الفنية

أو عـىل األقـل , االتـه وخاماتـهوجم,  يفهم لغة الفن وأشكالهاًأن يكون فنان −٢
يكون لديه خربة ودراية بالفنون التشكيلية حتـى يمكنـه انتقـاء األنـشطة العالجيـة 

 .املالئمة لالحتياجات العاطفية لعمالئه
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 واملهـارات ,أن يتسم باملشاركة الوجدانية واحلـساسية ملـشكالت العمـالء −٣
 .خرينواالهتامم الشخىص باآل, وبالتعاطف والصدق االجتامعية,

وبرصف النظـر عـن سـلوكه وجـودة ,  غري مرشوطًأن يتقبل العميل تقبال −٤
 .إنتاجه الفنى

 عىل الربط بـني اًوأن يكون قادر, ورسعة البدهية, أن يتمتع بالذكاء واملرونة −٥
 .اإلنتاج الفنى للعميل وشخصيته وانفعاالته وخرباته

 التعبـري ويـساعدهم عـىل,  عىل إشاعة الثقـة لـد عمالئـهاًأن يكون قادر −٦
 .وحتقيق النمو اإلجيابى, وعىل استكشاف الذات, الذاتى التلقائى

ويـسجل , أن يالحظ بدقة سلوكيات العميل خالل عمليـة التعبـري الفنـى −٧
 .ويوجه األسئلة االستكشافية ىف الوقت املناسب, مالحظاته بشكل منظم

اتـه  بمعنى املقـدرة عـىل جتـاوز نظـام معتقدOpennessأن يتسم باالنفتاح  −٨
 .لفهم جتربة العميل ووجهة نظره) إطاره املرجعى(اخلاصة 

, واإلسـقاط واإلعـالء أو التـسامى, أن يكون عىل دراية بمفـاهيم الرتميـز −٩
 وجتلياهتا ىف التعبري الفنى 

 .أن يتحىل بالصرب واملثابرة, والثبات االنفعاىل واملقدرة عىل التحمل −١٠

 املعلومــات اخلاصــة أن يتــسم بالــصدق واإلمانــة واحلفــاظ عــىل رسيــة −١١
 .باحلاالت

أن يتعاون مع اإلخصائيني اآلخرين سواء يف التخطيط لألنشطة, وتبـادل  −١٢
, عبد املطلب القريطـى(التقارير واملعلومات, أو عمليات اإلحالة ومتابعة احلاالت 

٢٠١٢(. 
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  ردود األفعال الوالدية إزاء ميالد طفل معوق−ًأوال 
 الضغوط النفسية عىل آباء األطفال املعوقني وأرسهم−ًثانيا 
  تأثري اإلعاقة عىل وحدة الكيان األرس ومتاسكه−ًثالثا 
  تأثري الطفل املعوق عىل إخوته−ًثالثا 
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WאאאאאW 
ويراه بعـض اآلبـاء بمثابـة كارثـة ,  للوالديناً مؤملاًيمثل ميالد طفل معوق حدث

 "اًمـيالد"ذلك أنه مع كونه , تؤرق حياهتم وتؤزمهم وتستثري فيهم احلرسة واألسى
 مفـاجئ حللـم مجيـل ظـل "مـوت"إال أن هذا امليالد ىف حقيقته يعنى بالنـسبة هلـم 

 ومن ثـم يفتقـدون مـع,  ىف احلصول عىل طفل معاىف وسليم وذكىًيراودمها طويال
 شعورمها بالفخر واإلثابـة الوالديـة املرتبطـة بـاألبوة " املوت–امليالد " هذا صدمة

 .ومن ثم الشعور بالكفاءة واجلدارة الذاتية, واألمومة
 يمكـن أن ذو اإلعاقـة العقليـة إىل أن آبـاء األطفـال Hoffوقد ذهـب هـوف 

وإنـام ,  ال تقـع عنـد مـيالد الطفـل فحـسبCrisesيتعرضوا إىل عدد من األزمات 
تتجدد وحتدث ىف أوقات عدة مثلام هـو احلـال عنـدما يـدخل الطفـل املدرسـة وال 

الطفل مشكالت سلوكية غـري مألوفـة, ينجح ىف الصف العاد وحينام تظهر لد ,
كـام حتـدث , لب العناية نفسها التى كان يستلزمها كطفـل ويتطاًوحني يصبح راشد

 ال حيتمـل مـع افتقـار اآلبـاء ملـصادر ً ثقـيالاًهذه األزمات عندما يمثل الطفل عبئـ
, وكذلك عندما يصبح من الرضور وضـعه ىف مؤسـسات رعايـة خاصـة, رعايته

 وحينام يشار إىل رضورة وضعه ىف مؤسسة رعايـة خاصـة وال يمكـن لآلبـاء تنفيـذ
ُوعندما يرفض الطفل من قبـل ,  من الشعور بالذنب أو املسئولية الكاملةاًذلك خوف

 :ىف(ر اآلباء مرة أخر بفـشلهم ىف التـرصف كـام هـو متوقـع مـنهم ِّاملجتمع ويذك
 .)١٧٧−١٧٦ :١٩٩٦, ستيوارت

 فقد حددت ست مراحـل ذات ضـغط خـاص عـىل )Fewell, 1986(أما فيويل 
 :ت هىآباء األطفال ذو اإلعاقا

 .وقت اكتشاف اإلعاقة −١
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 .خالل سنوات الطفولة املبكرة للطفل −٢

عند دخول املدرسة وفشل الطفل ىف الـتالؤم مـع الـنظم التعليميـة العاديـة  −٣
 .السائدة

دخول املعوق مرحلة املراهقة, وإخفاقه ىف ختطيها بنجاح واستمرار اعتامديته  −٤
مـع النـضج اجلنـسى وتكـوين عىل الوالدين وفشله ىف حتقيق االستقاللية, والتوافق 

 .عالقات مثمرة مع األقران

 .بدء حياة الشباب وعدم وضوح املستقبل املهنى للمعوقني −٥

 .الرعاية املستقبلية للمعوق الشاب بعد مرض الوالدين أو فقدمها −٦

ويستخلص من نتائج البحوث والدراسات أن أهم ردود األفعال واالستجابات 
 :ا يىلالوالدية جتاه ميالد طفل معوق م

 اً غالب:Disappointment والذهول وخيبة األمل Shockالشعور بالصدمة  −١
ما يشعر اآلباء بالصدمة املفعمة بالذهول واملـرارة وخيبـة األمـل عنـدما يفـاجئون 
بميالد طفل معوق بعد أن ظلت تراودهم األحالم العريضة واآلمال الواسـعة عـن 

 بالـصحة اً متمتعـً يكـون مجـيالوطموحـاهتم ىف أن, صورة الطفل الذ ينتظرونـه
وحيقـق هلـم الـسعادة , ويضفى عـىل حيـاهتم البهجـة والـرسور, اجلسمية والعقلية

بيد أهنم يفاجئون عىل حني غرة بحقيقة أن طفلهم , واإلنجازات التى يتطلعون إليها
 .اًوليس هو الطفل الذ كان منتظرا, ً أو حاسياً أو عقلياًمعوق جسمي

ــصديقه واإلنكــار التــشكك ىف التــشخيص  −٢ ــرفضDenialوعــدم ت  : أو ال
ربام متسك اآلباء هبذا االعتقاد كوسيلة دفاعيـة , واالعتقاد اخلاطئ بأن الطفل عاد

 .وثالـث ورابـع, لتخفيف حدة ما يعانونه من توتر وقلق فيسعون إىل تشخيص ثان
, ائيني ما يؤد هذا اإلنكار إىل اضطراب عالقة الوالدين باإلخصاًوغالب, ...وهكذا

وعدم تعاوهنم بدرجة كافية لبدء إجراءات اإلحالة إىل مصادر , كاألطباء واملرشدين
 الفرتة التى يـرص فيهـا أنه كلام طالت" ومن املعلوم .تقديم اخلدمات املبكرة للطفل

كلام طـال الوقـت قبـل البـدء ىف حـصول , الوالدان عىل رفض تقبل مشكلة الطفل
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وىف مثل هذه احلـاالت يبقـى الطفـل .. .لرضوريةالطفل عىل اخلدمات املتخصصة ا
 ممن تكون اخلدمات قـد قـدمت هلـم ىف أرسع اًوقد ال يلحق بزمالئه مطلقا, ًمتخلف

 :١٩٨٠, فتحـى عبـد الـرحيم وحلـيم بـشا ("وقت ممكن بعد تشخيص احلالـة
٢٨٢−٢٨١(. 

وتتناوب اآلباء واألرس ىف هذه املرحلـة , الشعور باإلحباط واألسى واحلزن −٣
وعـدم الرضـا والـشفقة عـىل , والغضب والـسخط, والقلق, شاعر احلزن العميقم

 مـا ينـشغلون بتـساؤالت عديـدة اً وغالبـ.واخلجل واحلط من شأن الذات, الذات
وملـاذا حـدثت مـع طفلهـم بالـذات ? وهـل هـم الـسبب ىف , حول سبب اإلعاقة

ه املــشاعر ومــا الــذ ســتؤل إليــه األمــور ىف املــستقبل ? وقــد متتــد هــذ, اإلعاقــة
 وقـد يـتم .Mourning يطلـق عليـه باحلـداد فـيامواالنفعاالت طيلة حياة الوالدين 

أو عـىل ,  كاألطباء لعدم شفائهم الطفل;إسقاط الغضب والسخط عىل اإلحصائيني
 .املجتمع بأرسه لعدم توفريه خدمات مناسبة كافية

باء للتعبـري عـن وينبغى عىل املرشدين خالل هذه املرحلة إتاحة الفرصة أمام اآل
 .وتقبل هذه املشاعر, انفعاالهتم ومشاعرهم الغضبية وإحباطاهتم

 Confusion والشعور باالرتباك وتـشوش املعلومـات Fearاخلوف الزائد  −٤
 وقـد يكـون : عن مواجهة املشكلة بواقعية وطريقـة بنـاءةPowerlessnessوالعجز 

ن تكـرار جتربـة احلمـل أو مـ, مبعث اخلوف هو املستقبل املجهول بالنـسبة للطفـل
أو مـن عـدم , أو مـن نظـرة األهـل واجلـريان املتدنيـة للطفـل املعـوق, واإلنجاب

 كام يعانى الوالـدان .استطاعة الوالدين الوفاء بتبعات رعاية الطفل وتدريبه وتأهيله
وعـدم املقـدرة , ومن تشوش املعلومات, من االضطراب نتيجة عدم فهم ما حدث

,  إىل تبنـى أفكـار سـطحية– ىف ثقافة معينة –وقد يندفعا , بةعىل اختاذ قرارات مناس
ّ كاللجوء إىل العرافني واسـتخدام التعاويـذ ;وتصورات ال عقالنية عن حالة الطفل

 .كوسيلة لعالج الطفل

 فقـد يـشعر : ولوم الذات والتأنيـب الـذاتىGuiltالشعور العميق بالذنب  −٥
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 بإعاقة الطفل أنـه الـسبب بطريقـة أو  عندما يعرتفا– كالمها أو أحدمها –الوالدين 
أو أن جمـئ الطفـل املعـوق هـو بمثابـة عقـاب هلـام عـىل خطايـا , أخر ىف املشكلة

فيتصورون األمر عىل أن الطفل السئ ال يكون إال آلبـاء , اقرتفوها أو آثام ارتكبوها
 . عىل مد توافقهم ومفهومهم عن ذواهتماًوهو ما ينعكس سلبي, سيئني

حد الوالدين بتحويل اللوم واالهتام إىل رشيك احلياة عىل أنـه الـسبب وربام قام أ
 أو يلقـى بالالئمـة عـىل .ىف ختلف الطفل أو إعاقته مما يؤد إىل توتر العالقة بيـنهام

أو اإلحصائى النفسى عنـدما يتهمـه ,  كالطبيب الذ يتهمه باإلمهال;شخص آخر
ض اآلبـاء إىل ردود أفعـال أخـر  وقد يدفع الشعور بالذنب بعـًبعدم الكفاءة مثال

ومحايته بشكل مفرط ,  كالعطف الزائد عىل الطفل واملبالغة ىف حبه وتدليله;عصابية
ممـا يعـوق نمـوه ,  من تشجيعه عىل القيام باملهـام التـى تتناسـب واسـتعداداتهًبدال

ويميـت فيـه روح االسـتقاللية ىف إطـار عالقتـه , ونضوجه الشخىص واالجتامعى
 . والتكافلية التامة مع الوالديناالعتامدية

 بعــدم الكفــاءة اً شــعور– ال ســيام األم –ويتطــور لــد الوالــدين أو أحــدمها 
كام قـد يلجـأ بعـض اآلبـاء إىل العزلـة واالنخـراط ىف عملهـم ,  بالفشلاًوإحساس

مما يؤثر عىل مساندهتم الوجدانيـة لـألم ,  من مواجهة املوقفاًلساعات طويلة هروب
 .فلىف رعاية الط

 كاحلــط مـن ; ومن صور ذلك إسـاءة معاملتـه:Rejectionرفض الطفل  −٦
والتقاعس أو التهرب من مسئولية رعايته ممـا , وعزله وإبعاده, وإمهاله ونبذه, قدره

ويــشعره , ُيفـىض ىف النهايــة إىل تكــوين مفهــوم سـلبى عــن الـذات لــد الطفـل
 ىف بعـض اً مأساوياً حد وربام بلغ األمر.والشك واخلوف, باالضطهاد وعدم األمن

 –احلاالت التى يعتقد فيها اآلباء بعدم صالحية الطفل وجدارتـه باحليـاة فيتمنـون 
 .ص منهال موته واخل– اً أو ال شعورياًشعوري

 حيث يتوجه اآلباء بغضبهم إىل الـداخل :Depressionالشعور باالكتئاب  −٧
 أنـه عقـاب للـنفس ُوربام فرس األمـر لـد بعـضهم عـىل, ويشعران باحلزن الدائم
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أو عىل أنه نتيجة للشعور بـالعجز عـن تعبـري , إلحساسه باملسئولية عن حالة الطفل
 .تلك احلالة أو حتسينها

 والبحث عن عالج بـأ وسـيلة أو Bargainingاملساومة عىل حالة الطفل  −٨
والتعلـق بأمـل الـشفاء التـام , وتتسم هذه املرحلة بالتفكري اخلياىل أو الومهى, ثمن
 . تبرص بحقيقة املشكلةدون

, والتـسليم بتخلـف الطفـل وتقبلـهإعادة تنظيم املوقف والوعى التام بـه,  −٩
حيث يرشع اآلباء ىف البحث عن حلـول ,  لألمر الواقعاًوتكييف أساليب احلياة وفق

 .واقعية وموضوعية للمشكلة من خالل تعليمه وتدريبه وتأهيله

 :ًر اآلباء بعضا من اخلصائص التاليةويتحقق تقبل اإلعاقة أو التكيف عندما يظه
 . أن يكونوا قادرين عىل مناقشة أوجه القصور لد طفلهم ببساطة نسبية–أ 
 أن يكونوا قادرين عىل التعاون مع اإلخصائيني لوضع خطـط رعايـة وقتيـة −ب

 .قصرية أو طويلة األجل
 .ً أن يظهروا توازنا بني تشجيع االستقاللية وإبداء احلب−جـ

 .يواصلوا اهتامماهتم الشخصية غري املرتبطة بطفلهم أن –د 
 . أن يمكنهم تأديب طفلهم بشكل مناسب دون شعور عميق بالذنب−هـ
 أن يتخلوا عن أسلوب احلاميـة الزائـدة أو األنـامط الـسلوكية املتـشددة جتـاه –و 
 ) ١٤٧: ٢٠٠٠سيلجامن ودارلنج, . (الطفل

بردود األفعال السابقة أزمـة مـيالد وقد رأ بعض الباحثني أن اآلباء يواجهون 
فاالكتئـاب , فاملـساومة, الطفل املعوق عىل مراحـل وتبـدأ بـالنكران ثـم الغـضب

, أو تبـدأ بالـصدمة فـالرفض, )Kubler – Ross, 1970(واالنـسحاب ثـم القبـول 
 & Quay(ثـم القبـول بـاألمر الواقـع والرضـا بـه , فـالقلق, فالغـضب, فـاحلزن

Paterson, 1987( ,بــدأ باإلنكــار ثــم الــشعور بالــذنب فاالكتئــاب فالغــضب أو ت
)Mandell & Fiscus, 1981(اً وقد رفض البعض اآلخر فكرة املراحل تلـك اعـتامد 
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عىل ما أسفرت عنه نتائج العديد من الدراسات من أن هذه املراحل ال تنطبـق عـىل 
نهم مـن فمـ, ومن أن اآلباء ال يمرون هبا بشكل آىل متسلسل وثابت, حاالت كثرية

ومن اآلباء من ينـزعج وال , ومنهم من يواجهون األزمة بصرب, يعيش ىف حزن دائم
 .يمر باإلنكار أو يشعر بالصدمة واخلوف والغضب والذنب واحلـزن دفعـة واحـدة

 )١٩٧: ١٩٩٦ستيوارت , ١٥٨ :١٩٩٥كامل مرسى (
 فـإن االتفـاق بـني البـاحثني يكـاد, وبرصف النظر عن فكرة املراحل من عدمها

 عىل أن وجود الطفل املعوق من شأنه أن يستثري لـد أبويـه اسـتجابات اًيكون تام
 .اً إرشاديًوردود أفعال سلبية تستلزم تدخال

وختتلف هذه االستجابات وردود األفعال لد اآلبـاء واألرس بحـسب عوامـل 
متعددة تؤثر ىف مساعدهتم عىل مواجهـة الـضغط واالنعـصاب النـاجم عـن إعاقـة 

 : بينهاالطفل من
 . طبيعة إعاقة الطفل ودرجتها–أ 
 . نوع جنس الطفل, وترتيبه امليالد, وعمره الزمنى−ب
 . إدراكات الوالدين للموقف وتفسريه−جـ

 . تدين األرسة, وقوة إيامهنا بقضاء اهللا وقدره–د 
 . التوافق والرضا الزواجى, والرتابط األرس−هـ
رسة, ومد توافر املوارد املالية لإلنفاق  االقتصاد لأل– املستو االجتامعى –و 

 .عىل الطفل
 . اجتاهات األقارب واجلريان واملتخصصني نحو الطفل ومد مساندهتم–ز 

 . معلومات الوالدين عن اإلعاقة–ح 
 مد توافر التسهيالت ومصادر اخلدمـة املجتمعيـة املتاحـة لرعايـة الطفـل –ط 

ًصحيا واجتامعيا وتعليميا وتأهيليا ً ً ً. 
 – ردود أفعال األطباء واالخـصائيني واملعلمـني )Walker & Shea, 1980 ,
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Berdine & Blackhurst, 1985 ,Gallagher, 1986 ,كــامل إبــراهيم مرســى ,
 ).٢٠٠٤, عىل صابر حممد, ٢٠٠١, مارتن هنىل وآخرون, ١٩٩٦

WאאאאW 
 بـصورة خاصـة حتـت اًل املعوق بصورة عامـة واملتخلـف عقليـحييا والدا الطف
وبـالقلق عـىل , ومجيعها مرتبطة باالحتياجات اخلاصة هلذا الطفـل, ضغوط متعددة

ومما يزيد حدة تلك الضغوط عىل والد الطفل اعتامديتـه , مستقبله وحياته القادمة
, عادل األشـول(وما يفرضه وجوده من أعباء سواء داخل املنزل أم خارجه , عليهام
١٦ :١٩٩٣(. 

 Stressful Lifeويمكن تعريف الضغوط بأهنا أحداث حياتية أو ظروف قاسـية 

Eventsوتـزداد خطـورة . ومهددة يتعرض هلا املـرء وتتطلـب اسـتجابات توافقيـة 
 لفـرتة واسـتمرارهاالضغوط كلام ازدادت شـدة األحـداث والظـروف الـضاغطة 

الضغط عىل أنه جزء من األحداث املثرية للتحد ىل  ومع ذلك فإنه ال ينظر إ.طويلة
وما يرتتب عىل ذلك , وإنام كنتيجة الستجابة املرء هلا كضـواغط, أو التهديد ىف ذاهتا

فــالفرد ال يــستجيب للمواقــف , مــن اضــطرابات ىف تفكــريه وانفعـــاله وســلوكه
 . إلدراكه للمنبهات الضاغطةاًوإنام وفق, الضاغطة بشكل آىل ثابت

 من التوتر والقلق اً يولد جواً ضاغطاً مأساوياًاإلعاقة ىف حميط األرسة حدثومتثل 
, واالرتباك واخلـوف, والشعور باألسى والشقاء والتعاسة وخيبة األمل, واإلحباط

,  عىل املناخ األرساًمما يؤثر سلبي, والتقييم السلبى للذات والتشاؤم حول املستقبل
لذا يصبح .. .وعىل نمو الطفل ذاته, طفل املعوقوعىل أخوة ال, والعالقات األرسية

والتدخل اإلرشاد املناسب والفعال ملواجهتهـا , الكشف املبكر عن هذه الضغوط
, وذلـك مـن خـالل التـصد للمـشكلةا, ً رضوريـاًوالتعايش والتوافق معها أمـر

واكتـساب , والتقيـيم اإلجيـابى للموقـف, واملـساندة, وضبط الـذات, والتخطيط
 .ت املعرفية واالنفعالية والسلوكية املالئمةاملهارا

 ثالثـة منـاحى ىف )Byrne & Cunningham, 1985(وكاننجهـام بيم وقد ناقش 
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 عـىل وظـائف األرسة ومـد تعرضـها اًبحوث تـأثريات األطفـال املعـوقني عقليـ
 .للضغوط

 تتعـرض ملـستويات عاليـة اً أن أرس األطفال املعوقني عقلياملنحى األوليفرتض 
 واالستنتاج الرئيسى من هـذه البحـوث .الضغوط التى تسبب صعوبات نفسيةمن 

وأن املتغـريات املـسهمة ىف , هو أن الضغط ال يعد نتيجة حتمية بالنسبة هلـذه األرس
واملرحلـة ,  وجود مصادر ضغط متعـددة: أكثر هىاًالتنبؤ بأ األرس تواجه ضغوط

ومتاسك األرسة قبل ميالد الطفل , وتفسري األرسة للموقف, النامئية ىف حياة األرسة
 .املعوق
ا, ً فيفرتض أن الضغوط ال تنشأ عن وجود طفل متخلـف عقليـاملنحى الثانىأما 

ومـن , وإنام عن احلاجات النفسية والعاطفية لألرسة والتى ال يتم تلبيتها أو إشباعها
ح ويقـرت,  ماديـة وعمليـةمشكالتثم يؤكد هذا املنحى عىل ما تواجهه األرسة من 

 .سبل تقديم اخلدمات التى من شأهنا مساعدة األرس ىف مواجهتها والتغلب عليها
 تعانى من الـضغوط اً عىل أن العديد من أرس املعوقني عقلياملنحى الثالثويؤكد 

 كام يركز عىل .وإنام تتحكم فيها وتتكيف معهاا, ًالنفسية بيد أهنا ال تستجيب هلا سلبي
ى متكن األرس من تطوير اسـرتاتيجيات التعـايش مـع استكشاف الطرق واملوارد الت

, ومن بني هـذه املـوارد الـصحة والطاقـة املوجـودة لـد أفـراد األرسة, الضغوط
ونظـم الـدعم , وشـبكة العالقـات بـني أعـضاء األرسة, ومهارات حل املشكالت

, وإدراكــات أعــضاء األرسة وتعريفــاهتم للموقــف, االجتامعــى املتــوفرة لــألرسة
 . احلياة الزوجيةوالرضا عن

 :ومن أهم الضغوط التى يعيش حتت وطأهتا آباء وأرس األطفال املعوقني ما يىل
والتفكـري ,  قلة املعلومات بشأن طبيعة اإلعاقة وأسباهبا وكيفية التعامل معها–أ 

 .والبحث عن احللول هلا, املستمر ىف مآهلا
ــة بمــصادر اخلــدمات املتاحــة−ب ــربامج الرعا,  عــدم املعرف ــة وب ــة العالجي ي

 .والتعليمية والتدريبية والتأهيلية املتوافرة
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 .واالنشغال إىل حد اخلوف الزائد عىل مستقبل الطفل,  التوتر والقلق−جـ
كالنشاط الزائد ونقص ,  املشكالت االنفعالية والسلوكية لد الطفل املعوق–د 
ستلزم اليقظـة وغريهـا ممـا يـ, ونقـص الدافعيـة, والعدوانيـة واالعتامديـة, االنتباه

واكتـساب مهـارات عاليـة ملواجهتهـا , واالنتباه املستمرين من الوالـدين واإلخـوة
 .والتعامل معها

 ضغوط مادية تتمثل ىف زيادة األعباء املالية نتيجة ما تستلزمه رعايـة الطفـل −هـ
وما قد يرتتب عـىل ذلـك مـن , من نفقات رعاية صحية وعالج أو أجهزة تعويضية

ومن ثم التأثري السلبى عىل مـد وفائهـا بالتزاماهتـا , موارد األرسةاستنزاف معظم 
 .جتاه بقية البناء

 شكوك الوالدين ىف جدو تعليم الطفل وتدريبه ومستقبله السـيام بالنـسبة –و 
 .حلاالت اإلعاقات الشديدة واحلادة

ىف املواقـف واملناسـبات باحلرج واحلساسية وعـدم االرتيـاح  الشعور املرير –ز 
الجتامعية أو عند اخلروج للتنزه أو التسوق نتيجة التباعد امللحوظ بني مستو أداء ا

إضافة إىل االنطباعات السلبية عن حالته لـد , الطفل املعوق وأداء أقرانه العاديني
حـضور مما يدفع بالوالدين إىل جتنيب الطفـل هـذه املواقـف و, األصدقاء واملعارف

 . وشعوره بالوحدة والعزلة واإلحباطفيزداد شعورهم, املناسباتهذه 
ــة الطفــل−ح ــدين ىف رعاي وشــعورمها باإلرهــاق ,  رصف معظــم وقــت الوال

وهو مـا يـؤد إىل تقلـيص نـشاطاهتم , واإلجهاد ملا تتطلبه حالته من اهتامم مستمر
 .وحيرمهم من ممارسة حياهتم اليومية بصورة اعتيادية, االجتامعية والرتوحيية

وقلة فـرص الـشعور بمتعـة احليـاة , تاح لرعاية بقية األبناء ضآلة الوقت امل–ط 
وممارسة النشاطات الرتوحيية وإشباع االهتاممات وامليول الشخصية سواء , األرسية

 .لد الوالدين أم بقية األبناء
− واجلـريان , األقـارب واألصـدقاء( االجتاهات السلبية مـن قبـل اآلخـرين

ممـا , والتى تشوبـها السخرية واالزدراء والـشفقةنحو الطفل وإعاقته ..) .واألقران
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م دعـو, واضـطراب صـورة الـذات, يضاعف من شعور اآلباء واإلخوة بالتعاسـة
ــة ــة واالجتامعي ــاءة الوالدي ــسحاب , الكف ــة واالن ــة االجتامعي ــزوع إىل العزل والن

 .االجتامعى
األطفـال  نفسية شديدة عىل آباء اًومن املواقف االجتامعية التى تنتج عنها ضغوط

 :املعوقني وأرسهم
 .املناسبات االجتامعية الرسمية حيث ال ينسجم الطفل مع األطفال العاديني -

 .الدعوات إىل بيوت اآلخرين حيث يصعب توجيه سلوك الطفل -

 .حيث يكون التحكم ىف سلوك الطفل مشكلة, األماكن العامة -

باالنسحاب مـن وال للوالدين , األماكن املقيدة التى ال تسمح للطفل باحلركة -
 .املوقف

 . منحرفة من السلوكًمواقف التفاعل االجتامعى حيث يبد الطفل أشكاال -

 )١٠٥ :٢٠٠٠, سيلجامن ودارلنج(
 من العوامل املجهدة واملسئوليات اإلضافية التى اًعدد) ١٩٨٤(كام أورد سميث 

 :من شأهنا زيادة الضغط عىل آباء األطفال ذو اإلعـاقات وأرسهم من بينها
 .اختالف مظهر الطفل املعوق عن اآلخرين -
 .ىل كثري من االنتباهحاجة الطفل إ -
 .صعوبة توفري العناية املستمرة -
 .االجتاهات السلبية نحو املعوقني -
 .التعرض لإلحباط واالحتقار -
 .انخفاض احرتام الذات -
 .تقليل الوقت الذ حيتاجه بقية األبناء ىف األرسة -
 .اًمعقلة الوقت الذ يقضيه الزوجان  -
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 .شعور األصدقاء بعدم االرتياح وابتعادهم عن األرسة -
 .جتنب املواقف واملناسبات االجتامعية -
 .ردود أفعال األرسة واألقارب -
 .قلة املعلومات الدقيقة عن حالة الطفل ومفهوم اإلعاقة ومتطلباهتا -
 ات اخلاصة ?دة تكاليف الرعاية الطبية واملعدزيا -
 .توقعات اآلباء غري املالئمة -
 )١٩٩٦,  ستيوارت:ىف(األسئلة التى تتعلق باملستقبل املجهول  -

كام تلقى بظـالل ,  عىل كاهل الوالدين واألرسةً ثقيالاًوتشكل هذه الضغوط عبئ
وقـد , رسيـةكثيفة عىل املناخ األرس وتؤثر بشكل سـلبى عـىل جمريـات احليـاة األ

,  العـزل االجتامعـىكشفت نتائج البحوث عن أن آباء األطفال املعاقني يعانون من
, والشعور بالذنب والقلق وربام األزمات الزواجيـة, والغضب, واإلجهاد, والتعب

 – ً مـثال–وأن معدالت الطالق واالنتحار بني آباء األطفال ذو اإلعاقـة العقليـة 
كـام كـان , أعىل من املعدالت العامة لد األرس التى ال يوجد هبـا أطفـال معـوقني

 بالـسعادة اًوأقل شعور,  لذواهتم من اآلخريناً وأقل تقديراًاكتئابهؤالء اآلباء أكثر 
 . عالقاهتم األرسيةىف

 مــن نتــائج اً عــدد)Gallagher, et al, 1983(ويــستعرض جــاالجر وزميليــه 
 الـضغوط البحوث ىف هذا الصدد والتى تشري إىل وجود عالقة جوهريـة بـني هـذه

شخـصية للطفـل املعـوق ومـد التى يتعرض هلا الوالدان وكل مـن اخلـصائص ال
وحدة , ومستو استجاباته االجتامعية, وانخفاض معدل نموه, عجزه واستقالليته

ومـن ثـم تـزداد متطلبـات , ووجود احتياجات إضافية غري عاديـة للطفـل, مزاجه
 .الرعاية التى تستلزمها إعاقته

 ا أن مستو شدة الضغوط النفسية التى يمكـن أن تـنجم عـن مـيالدكام أوضح
 :طفل معوق ويتعرض هلا الوالدان تتأثر بعدة عوامل من بينها

 .الفئة التشخيصية للطفل املعوق -
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-  االقتصاد االجتامعى لألرسة–املستو . 
 .الذكاء واملهارات اللفظية -
 .السامت واخلصائص الشخصية للوالدين وخرباهتام السابقة -
 .العمر الزمنى واملهنة -
 .تفسريمها ألسباب اإلعاقةواعتقاداهتام و, توقعات الوالدين -
مد توافر مصادر الدعم واملساندة من األقارب واألصدقاء واجلـريان ألرسة  -

 .الطفل املعوق
 .متاسك األرسة قبل والدة الطفل املعوق -
 .حجم األرسة -

 معـوقني مـن ً الـذين يرعـون أطفـاالSingle Parentsويعانى اآلبـاء املنفـردون 
,  زيادة األعبـاء اجلـسمية واجلهـد البـدنىإىليرجع , ضغوط أكرب وانعصاب مزمن

ونقـص , وإىل الـدخل املـنخفض, ونقص املساندة االنفعالية واملساعدة االجتامعية
, وصورة الـذات الـسالبة والـشعور بالعزلـة االجتامعيـة, الوقت املتاح لبقية األبناء

وال سـيام بالنـسبة لألمهـات الالئـى تكـافحن لتـوفري , وبإعاقة نمـوهم الشخـىص
 .الحتياجات األساسية ألرسهاا

 :أساليب مواجهة الضغوط
تتمثل أساليب مواجهـة الـضغوط ىف اجلهـود املعرفيـة واالنفعاليـة والـسلوكية 

در اوالطـرق الفعالـة التـى يـستخدمها للتعامـل مـع مـص, اهلادفة التى يبذهلا املـرء
بتحملهـا ) املنبهات اخلارجية أو الداخلية املهددة للذات(الضغوط التى يتعرض هلا 

 .أو ختفيف وخفض تأثرياهتا, أو استبعادها, أو تعديلها
 :وتنقسم أساليب املواجهة إىل

أو األداء الـسلوكى النـشط للتعامـل   أساليب أكثر فعالية موجهة نحو املهمة–أ 
والبحـث , مع املشكلة بشكل واقعى وعقالنى وإجيابى قائم عىل التحليـل املنطقـى
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والتقييم اإلجيابى , التخطيط ووضع بدائل حلل املشكلةو, سبابعن املعلومات واأل
 ما يرتتب اًوغالب, والبحث عن مساندة انفعالية واجتامعية, وضبط الذات, للموقف

ووضـع احللـول العمليـة ,  مـع اإلعاقـة ومـشكالهتااً إجيابيـاً نفسياًعىل ذلك توافق
ستقبل أكثر من التأكيد والرتكيز عىل احتياجات احلارض والتطلع نحو امل, الواقعية هلا

 .عىل جوانب الضعف واالستهداف للذنب واإلحباط
 أساليب مواجهة اقل فعالية قائمة عىل جتنب املـشكلة وإنكارهـا وجتاهلهـا −ب

ــذات, واالنــسحاب مــن املوقــف الــضاغط ــة, وخــداع ال ــاالة االنفعالي , والالمب
أو تعـاطى , تـدخنيأو ال,  كاالستغراق ىف أحالم اليقظة;واستخدام أساليب هروبية

 وهى تبعد املـرء عـن التـصد املبـارش للمـشكلة وإن .املواد النفسيةالكحوليات و
 ما يرتتـب عـىل هـذه األسـاليب سـوء التوافـق اً وغالب.كانت تشعره ببعض الراحة
 . كالقلق واالكتئاب;واالضطرابات االنفعالية

واجهــة الفعالــة للــضغوط لــد ذو اإلعاقــات وآبــائهم املوتــشمل أســاليب 
وعىل استكشاف , والتقييم املعرىف هلا, وأرسهم تدريبهم عىل فهم املواقف الضاغطة

والتحكم ىف املشاعر وضـبط الـذات واالحتفـاظ بالتقـدير , هااجلوانب اإلجيابية في
ملـساندة واالسـتعانة بمـصادر للـدعم وا, والبحـث عـن املعلومـات, اإلجيابى هلـا

,  والتدريب عىل مهارات االسرتخاء– اً واالقتصادية أحيان–الوجدانية واالجتامعية 
 .وممارسة األنشطة الرتوحيية

ًوقد طورت بعض النامذج اإلرشـادية لتـدريب آبـاء األطفـال املعـوقني عمومـ ّ  اُ
 والتعامـل Coping Skills عىل كيفية مواجهة الـضغوط اً خصوصاًواملتخلفني عقلي

 )Singer et al., 1988(ّولعله من أهم هذه النامذج ما قدمه سينجر وزمـالؤه , امعه
 :ويتضمن عدة اسرتاتيجيات تتمثل ىف تدريب الوالدين عىل ما يىل

 مهــارات القيــاس الــذاتى للــضغوط عــن طريــق التعــرف عــىل أعراضــها –أ 
,  كاالهتيــاج وصــعوبات النــوم;ومــصاحباهتا الفــسيولوجية واجلــسمية والنفــسية

 .وعرس اهلضم, والصداع
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 . مهارات االسرتخاء العضىل ىف مقابل املعايشة النشطة للضغوط−ب
واملعتقدات غري املنطقية الناجتـة عـن ,  الوعى باألفكار اخلاطئة واملبالغ فيها−جـ

والتعديل املعرىف هلا عن طريق تسجيلها وفهمها , الشعور بالضغوط أو املصاحبة هلا
ومـشاعر , ىل تغيريها وإحالل أفكار أكثر عقالنيـة وواقعيـةوالتدريب ع, وتقييمها

 .أكثر إجيابية بغية التقليل من املعاناة الذاتية والتعامل املوضوعى مع املشكلة
 عىل أمهيـة املهـارات التاليـة ىف مواجهـة )March, 1992:85-91(كام أكد مارش 
,  االجتامعيـةواملهـارات, وحـل املـشكالت,  إعـادة البنـاء املعـرىف:الضغوط وهى
 وأشـار إىل أن نمـوذج .والبحث عـن مـصادر إضـافية للمعلومـات, واالسرتخاء

 الـذStress-Inoculattion Training التدريب التحصينى ضد الـضغوط النفـسية 
 مـع أرس اً يمكن توظيفه تطبيقيD. H. Meichenbaum ميكينبوم .اقرتحه دونالد هـ

ويـشتمل هـذا النمـوذج عـىل , ة الـضغوطاألطفال املعوقني ملساعدهتم عىل مواجه
 :ثالث مراحل متداخلة

 ويتم من خالهلا حتديد املشكلة Conceptualization مرحلة تكوين املفاهيم –أ 
ومـساعدة , وتوفري بعض املعلومـات عـن مفهـوم الـضغوط ومـصادرها وآثارهـا

يواجـه املسرتشد عىل االستبصار بمشاعره وأفكاره واستجاباته الفسيولوجية عندما 
املواقف الضاغطة وتقييم مـوارد األرسة وتقـديرها لطبيعـة إعاقـة الطفـل وحتديـد 

 .األهداف
 Skills acquisition and rehearsalمرحلة اكتساب املهارات والتدريب  −ب

ويتم فيها تعلم أساليب ومهارات مواجهـة الـضغوط كالتـدريب عـىل االسـرتخاء 
ث الـسلبى يتعـديل احلـد(واجهة املعرفية ومهارات امل, للتخلص من التوتر والقلق

وإعاقة املواقف الضاغطة واملواجهة , وتبنى تعليامت ذاتية إجيابية, الداخىل أو الذاتى
 .)واإلثابة الذاتية من خالل تشجيع املرء لنفسه, اإلجيابية هلا

 ويــتم فيهــا جتريــب Rehearsal Trainingمرحلــة التــدريب التطبيقــى  −جـــ
غوط بعد اتقاهنا وتطبيقها ىف املواقف احلياتية الضاغطة املثـرية أساليب مواجهة الض
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 مـن اً وقـد يـستدعى املرشـد بعـض.لضيق اآلباء وتوترهم أثناء التعامل مع الطفـل
املواقف احلياتية الضاغطة أثنـاء عمليـة التـدريب ليحـث املـسرتشد عـىل توظيـف 

 عمليـة الـسيطرة عـىل املهارات وأساليب املواجهة املكتـسبة ىف املرحلـة الـسابقة ىف
 .والتحكم فيها بشكل فعىل, القلق الناجم عنها

WאאאW 
أن ظهور حالة اإلعاقـة وإدراك ذلـك عـادة مـا ) ١٤٢ :١٩٩٦(يقرر ستيوارت 

يشعر به كل أعـضاء األرسة بـسبب املتطلبـات االنفعاليـة واالجتامعيـة والتعليميـة 
فرتبية الطفل املعـوق ورعايتـه تعـد عمليـة مـضنية , االقتصادية املفروضة عليهمو

وشاقة وهو مـا جيعـل أرس األطفـال املعـوقني بـشكل خـاص معرضـني لإلجهـاد 
 .واالنضغاط املستمرين

 أنـه ال يوجـد )Hardman et al., 1984: 419-21(كام يذكر هاردمـان وآخـرون 
فوالدة طفل معـوق قـد تغـري مـن , األرسةمكان يتأثر بوجود طفل معوق أكثر من 

, واستجابات أعضائها وتفـاعلهم مـع بعـضهم الـبعض مـن جانـب, كيان األرسة
كـام أن تـأثري هـذا احلـدث يكـون .. .وتفاعالهتم مع الطفل املعوق من جانب آخر

وعــادة مــا يغــري مــن األرسة كوحــدة ,  بالنــسبة لكيــان األرسة ووحــدهتااًملحوظــ
 .قات بني أفراد األرسة بعدة طرقومن العال, اجتامعية

ويستخلص مما سبق أن التأثريات التى حيدثها ميالد طفل معوق ال يقتـرص عـىل 
 األرسة من حيث هى كيان وظيفى  مستووإنام يمتد نطاقها عىل, الوالدين فحسب

ومن حيث هى وسط دائم لنموهم ونـضجهم ىف , اجتامعى لتطبيع األبناء وتنشئتهم
ومن حيث هى نسق ديناميكى للعالقات بني جتمـع , ة لشخصياهتماجلوانب املختلف

,  بحيث أن ما يؤثر ىف أحدهم يؤثر ىف اآلخريناًمعني من األفراد الذين يتفاعلون مع
ويتكيفون بشكل متواصل ىف إطار مجيع التغريات والتفاعالت التى حتـدث ىف هـذا 

ص التـى ينفـرد هبـا عـن ومن ثم اخلصائ, الوسط أو النسق واملدخالت الواردة إليه
 .غريه من األنساق املشاهبة
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االنتباه إىل أمهية النظر إىل العالقـات ) ١٨٥ :١٩٨٣(ويلفت فتحى عبد الرحيم 
ذلـك أن , األرسية ىف حالة وجود طفل معوق كأحد أعضـائها مـن منظـور تفـاعىل

 ثالثـة مشاركة هذا الطفل ىف عمليات التفاعل قد يعرتهيا نوع من التغيري ىف جماالت
والتكامـل الـوظيفى ,  أشكال التفاعل املبـارش بـني أعـضاء األرسة:عىل األقل هى
 .ومشاعر أعضاء األرسة, وعالقتها بالعامل اخلارجى, لألرسة كوحدة

ويمكن النظر إىل الطفل املعوق كواحـد مـن املـدخالت الـضاغطة عـىل النـسق 
 اء هـذا النـسق وتكاملـه تنتج عنه خمرجات مهـددة لبنـ) الوالدين واألبناء(األرس

الوظيفى, ومن بني هذه املخرجـات تعبئـة اجلـو االنفعـاىل واملنـاخ األرس بـالتوتر 
والكآبة, والشعور باخلوف والتعاسة, وإشاعة االرتباك واإلجهـاد ىف احليـاة اليوميـة 

ر ال ـل النسق أو الكيـان األســات داخـًومن بينها أيضا اضطراب العالق. لألرسة
ًك األرس املستهدفة أصال للـشقاق والـرصاع قبـل مـيالد الطفـل املعـوق, سيام ىف تل

حيث يكون مـيالده بمثابـة القـشة التـى تقـصم ظهـر وحـدهتا ومتاسـكها وتعجـل 
 .بتفككها

 مـا اً وغالبـ–فمن حيث العالقات بني الزوجني قد يالحـظ أن اهنـامك احـدمها 
 اًمؤديـ, هلا الدائم هبمومـهوانشغا,  ىف حتمل أعباء ومشاق رعاية الطفل–تكون األم 

ّإىل احلد من مقدرهتا عىل االنتباه الحتياجات الزوج والوفاء بالتزاماته ويفصل أمحد  َ
قد يؤخـذ "القول ىف هذه اجلزئية عندما يشري إىل أن الطفل حينئذ ) ١٩٨٤(عبد اهللا 
, جى لتناسى وكبت العوامل األساسية لعدم التكيف الزواً ال شعورياً أو مربراًستار

ويـوفر , ويضع ىف جعبة الزوجني املزيد من املربرات للفشل ىف العالقـات الزوجيـة
 وقـد . وأساليب هروبية جديدة ىف مواجهة مشاكلهام احلقيقية بطرق سليمةاًهلام طرق

 ىف املنزل عندما يستحوذ الطفل املعوق عىل اهـتامم ًيفرتض الزوج بأنه مل يعد مقبوال
 ألن يدير ظهره للمسئوليات التى تقع عىل عاتقه اً كافياًالزوجة وعند ذلك جيد مربر

 ىف خضم مسئوليتها عن اً كام أن األم قد يسيطر عليها الشعور بالوحدة أحيان"كزوج
رعاية الطفل وقد تلجأ إىل تبنـى دور غـري طبيعـى مـع الطفـل يـؤد إىل انتكاسـه 

الطفـل يعتمـد عليهـا وقد تكتشف أن إثبات ذاهتا كأم ال يتم إال بجعل .. .وتقهقره
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 مما يؤد إىل إحساس عميق لدهيا بالتـضحية باحليـاة الزوجيـة واألرسة اً كلياًاعتامد
 .)٦٢ :١٩٨٤, أمحد عبد اهللا(من أجل الطفل 

حيث ) شفقة وحمبة ومحاية زائدة(وقد تعنى األرس بإبنها املعوق بشكل مبالغ فيه 
ً إرضاء – ً مثال– اًملعوقني عقليتكون استجابات اآلباء واألمهات حلاجات أطفاهلم ا

ا, ً زائـداًفيعطفـون علـيهم عطفـ,  ملشاعر فشلهم وخيبـة أملهـم ىف أبنـائهماًعصابي
وتبدو هـذه االسـتجابات العـصابية , وينمون فيهم االتكالية واخلمول, ويدللوهنم

 ) ١٩٩٦, كامل مرسى (.عند األمهات بدرجة أعىل منها لد اآلباء
 املعوق من أحاسيس ومشاعر يتمثل بعضها ىف عدم الرضا كام تعانى أرسة الطفل

هذه املـشاعر قـد يتكتمهـا بعـض أعـضاء , واإلحباط واخلوف والرفض, والضيق
وينظـرون إليهـا , األرس ويشعرون بـاحلرج مـن مناقـشتها وتـداوهلا مـع اآلخـرين

وقد حيـاولون إنكارهـا ونـسياهنا واعتبارهـا غـري , باعتبارها دالئل ضعف شخىص
 ومـن . مما يزيد مـن تفاقمهـا ويـضاعف مـن وطأهتـا عـىل الـنفساًدة أساسموجو

والتعامـل معهـا بـشكل , الرضور مواجهة هذه املـشاعر واألحاسـيس بـرصاحة
 .ومناقشتها بحرية لتحسني وزيادة التفاعل السو بني أعضاء األرسة, طبيعى

 خاصـة اًيـوربام هتددت الوظيفة البيولوجية لألرسة ىف بعـض أرس املعـوقني عقل
وما قد يتولد من خماوف لد , نتيجة ما يشوب العالقات اجلنسية الزوجية من فتور
 ألن ال يكونـوا عـىل شـاكلة اًالوالدين من إنجاب أطفال آخرين ىف املـستقبل حتـسب

وعىل العكس من ذلك ىف أرس أخر قد يزداد فيهـا , الطفل املتخلف اللذان رزقا به
 لشعورهم املفقود باإلثابـة الوالديـة والكفـاءة اً التامسإقبال الوالدين عىل اإلنجاب

 .واالعتبار الذاتى
 اًويلمح فتحى عبد الرحيم إىل أن الطريقة التى يؤثر هبا ميالد طفل متخلف عقلي

 فبالنسبة ألرسة ما قد تتـضافر "عىل احلياة العامة لألرسة ختتلف من أرسة إىل أخر
وحـدة املـشكالت الـسلوكية ,  عبء الرعايـة كالزيادة ىف;املشكالت التى تواجهها

بحيـث حيـدد , مع أنـامط املـسايرة ىف األرسة,  املصادر املالية لألرسةوضيق, للطفل
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فتحـى الـسيد  ("هذا التجميع املتنوع من املتغريات درجة تكيـف األرسة للموقـف
ق  ردود األفعال الواردة إىل نـساً ومن بني هذه املتغريات أيض.)١٩٨٣, عبد الرحيم

حيـث ,  كاألقـارب واجلـريان واألصـدقاء;األرسة من األنساق األخر املتصلة به
تسهم املحصلة الكلية لتفاعل تلك املتغريات إمـا ىف تفـاقم حـدة التـوترات داخـل 

أو ىف استعادة التوازن والتعامـل بموضـوعية , النسق األرس ومن ثم سوء التوافق
 .رس ومن ثم التوافقمع مشكلة الطفل وتداعياهتا عىل الكيان األ

 إىل أنه ليس بمقدورنا أن نتحدث ) ٢٠٠٥(ويشري مجال اخلطيب ومنى احلديد
, فلكـل أرسة خصائـصها الفريـدة, عن نتـائج متـشاهبة لإلعاقـة عـىل مجيـع األرس

 وقد انتهت نتائج بعض الدراسات العلمية إىل أن .ومواطن ضعفها, ومواطن قوهتا
وأشارت نتائج بعضها اآلخر إىل أهنا , رسيةالعالقات األإعاقة الطفل تقود إىل تقوية 

 .تؤد إىل مشكالت ىف احلياة األرسية
هذا يعنى أن قدوم طفل معوق قد يسبب خالفات أرسية عميقة وربام يـؤد إىل 

 –حتلل احليـاة الزوجيـة واالنفـصال السـيام ىف األرس ذات املـستويات االجتامعيـة 
 اًرس التى تتسم فيها العالقة العاطفية بني الزوجني أساسوىف األ, االقتصادية املتدنية

وىف الوقت ذاته قد يؤد ميالد طفل معوق إىل , بالضعف والفتور قبل قدوم الطفل
 لعوامل عديدة سبقت اإلشارة اًوذلك وفق, زيادة التامسك األرس ووحدة األرسة

 .عوقإىل بعضها ىف معرض احلديث عن الضغوط النامجة عن ميالد طفل م
אWאאW 

أنه عندما يكتشف األخوة أن أخاهم متخلف ) ١٩٩٦:٢٤١(يذكر كامل مرسى 
 ألول مرة فإهنم يشعرون باملشاعر نفسها التى يـشعر هبـا الوالـدان مـن حـزن اًعقلي

 لقلـة خـربهتم وعـدم اًوقد يتأزمون أكثر من والدهيم نظـر, وخوف وغضب وذنب
 هـل :وكثرة األسئلة التى جتول ىف عقوهلم عن ختلـف أخـيهم مـن مثـل, جهمنضو

يصيبهم ما أصابه ? وهل هم مسئولون عام حدث له ? ومـا أسـباب ختلفـه ? ومـن 
 متخلفـني مثـل أخـيهم ? ًالذ سريعاه بعد وفاة والديه ? وهل سـينجبون أطفـاال
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وقـد , يهم وإىل أخيهموكلام كرب اإلخوة واألخوات زاد خوفهم من نظرة املجتمع إل
يشعرون باحلرج االجتامعى وجيدون صعوبة ىف التوافق مع النـاس ويبتعـدون عـن 

 .األصدقاء
وينظر اإلخوة واألخوات العاديني بقلق بالغ إىل املستقبل وتـشغلهم تـساؤالت 

 هل ستنتقل إليهم فيام بعد املسئولية التى يؤدهيـا والـدهيم ىف رعايـة :عديدة من مثل
 عىل تقديم هذه الرعاية ? وهل عليهم اً وبدنياًعوق ? وهل سيقدرون نفسيأخيهم امل

 أن يتنازلوا عن حياهتم املستقبلية من أجل شقيقهم املعوق ?
 من مشاعر أحـد اإلخـوة العـاديني لطفـل معـوق اًويوضح املقتطف التاىل بعض

 .اًعقلي
أمحل عـىل كـاهىل  ذهابه إىل األطباء واالستشاريني بدا ىل أننى "منذ بدأ روجرز"
وحيتـاج ا, ً فكرة أن أخى متخلف عقلياًفال يغيب عن ذهنى أبد, ً مخسامئة رطالًمحال

 مـن هـذه الرعايـة اًوإننى جيب أن أقـدم لـه بعـض, إىل اهتامم خاص ورعاية خاصة
 مـن الـذ عليـه الـدور ىف :اًومن العبارات التى كانت أمى تقوهلا دومـ, واالهتامم

,  هذه األيام ? كام كـان أبـى يـدعونى بـأننى ذراعـه األيمـنزتقديم الرعاية لروجر
 إننـى مل أشـعر Babby قبل أن يستطيع أن يقول " باباDad" :ً قائالزويدعونى روجر

ومل أشـعر قـط إننـى اسـتطيع أن أتـرصف ,  أننى طفل ارتد مالبس األطفـالاًأبد
 .)١٩٠ :٢٠٠٠, سيلجامن ودارلنج (" اً صغريًلقد كنت رجال, كطفل أو كمراهق

 – اً ال ســيام املعـوق عقليـ–وتشري نتائج الدراسات إىل أن إخوة الطفل املعـوق 
وصـعوبات التوافـق النفـسى , يعانون مـن املـشكالت واالضـطرابات االنفعاليـة

وأكثـر عرضـة ,  إىل العزلـة واالنطـواءًوأهنـم أكثـر مـيال, واالجتامعى والدراسـى
 وأن تـأثري مـيالد . مـسئوليات رعايتـه مـناً لتحملهم بعـضاًللضغوط النفسية نظر

وعـىل األخـت , الطفل املعوق عىل إخوته البنات أكثر من تأثريه عىل إخوانه الذكور
 .الكبرية أكرب من تأثريه عىل األخت األصغر

إن الطفل املعـوق قـد يتـسبب ىف مـشكالت تتعلـق بـسوء التوافـق بالنـسبة لـه 
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شـد احلاجـة إىل اإلرشـاد النفـسى ربـام وبالنسبة ألشقائه وشقيقاته مما جيعلهـم ىف أ
بدرجة أكرب من حاجة شقيقهم املعوق من أجل مـساعدهتم عـىل التوافـق الـسو ,

ومـن , واالضـطراب ىف التفكـري, حيث يعانون من الرصاع النفسى وسوء التوافـق
 .)١٩٩٩, ماهر حممود عمر (.والغضب, العدوانية

أهـم العوامـل املـسهمة ىف  إىل أن مـن )Seligman, 1983(وقد ذهب سـيلجامن 
 :سوء التوافق لد إخوة الطفل املعوق ما يىل

 : حتمل املسئولية−١
 إىل لعب دور اآلباء وحتمل مـسئولية –ُيدفع اإلخوة السيام األخوات الكبريات 

 وقبل أن يكونوا مستعدين للقيام هبـذه املهمـة اًالعناية باألخت أو األخ املعوق مبكر
 وكلـام .لة وضغوط كبرية وحيرمهم من فرص النمو الطبيعـىمما يعرضهم ألعباء ثقي

كان الوضع االقتصاد لألرسة أفضل كانت مقدرهتا عىل توفري املـساعدة الالزمـة 
 زادت احـتامالت اًوكلام كان متـدني, للطفل املعوق من خارج أعضاء األرسة أفضل
 .)ةالوالدين واإلخو(اعتامدها ىف رعاية الطفل عىل مواردها الداخلية 

ويشري سلجامن إىل أن بعض إخوة الطفل املعـوق قـد يعـانون مـن الطموحـات 
املفرطة لد اآلباء للتعويض عن خيبة أمل هؤالء اآلباء وإحباطهم بـسبب الطفـل 

 عـن اًحيث حيملون اإلخوة العاديني مسئولية التحصيل االستثنائى تعويـض, املعوق
 اًإلنجـاز املعـرىف املرتفـع وفقـإعاقة أخيهم مع أن بعضهم يكـون غـري قـادر عـىل ا

 .مما يزيد من شدة الضغوط عليهم, لتوقعات الوالدين
 لـتحملهن اًوتتعرض األخوات اإلناث لضغوط مزدوجـة ىف هـذا الـشأن نظـر

, إضافة إىل ضـغوط اآلبـاء, مسئوليات األم البديلة ىف رعاية األخ أو األخت املعاقة
 . أخيهم وأختهم املعاقة عناًمن أجل اإلنجاز والتحصيل املرتفع عوض

 : التخوف من حدوث اإلعاقة لدهيم−٢
ومن , تعرت إخوة الطفل املعوق مشاعر اخلوف والقلق من انتقال اإلعاقة إليهم

أهنم يمكن أن يصبحوا ىف املستقبل آباء ألطفال معوقني السـيام عنـدما يعرفـون أن 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٤٣−@ @
 

أو بعـض , اب الـسحائىأو االلته,  كاحلصبة األملانية;إعاقة أختهم ناجتة عن مرض
 .األمراض اخللقية

 مثل الشللأو يصابون بالرصع أو ا, ً أو عميانًويتفاقم قلقهم من أن يصبحوا صام
 مرضـية اً وقـد يبـد بعـضهم شـكاو وأعراضـ.أخيهم املعاق أو أختهم املعاقـة

 كاضطرابات النوم أو الشهية أو الصداع وآالم املعـدة بطريقـة ال شـعورية ;جسمية
 . عن حاجتهم لالهتامم وجذب انتباه اآلخريناًتعبري
 : الغضب والشعور بالذنب−٣

, يشعر األخوة العاديون للطفل املعوق بالغضب مقارنة بإخوة األطفال العاديني
ومـا , فبعضهم حيسد الطفل املعوق عىل ما يلقاه من اهتامم خاص من قبل الوالـدين

 وعدم االهـتامم وجتاهلهامالديه ومنهم من يشعر بإمهال و, ينفق عليه من مرصوفات
وعدم تقديرمها إلنجازاته ومستو أدائه العاىل كـام لـو كـان عليـه أن , به كام ينبغى
 . ىف كل شئ يعملهاً ومتفوقاًيكون ناجح

 تقدير الوالدين إلنجـازاتويعكس التعليق التاىل مد ما يرتكه التجاهل وعدم 
 :إخوة الطفل املعوق من آثار سلبية

ً محاسا كبريا مـن والـدا وىف املقابـل كانـت "ميند"ما تلقى إنجازاتًدائام " ً
استجاباهتام إلنجازاتى عىل اهلامش, فهام يتوقعان أن أؤد واجباتى بشكل جيد عىل 
ًالدوام, لكنـى اريـد أن يـتحمس والـدا إلنجـازاتى أنـا أيـضا, إننـى ال أريـد أن 

جازاتى بأنه أمر مسلم به, إننى أريد استجد الثناء منهم, وال أريد أن يأخذوا أمر إن
 ).٢٠٨: ٢٠٠٠سيلجامن ودارلنج,  ("االهتامم 

كام يشعر بعض إخوة الطفل املعوق بالسخط وربام جلأوا إىل العدوان عىل أقراهنم 
أو حيـدقون , أو يعلقون عليه بطريقة سـلبية, ممن يسخرون من حالة شقيقهم املعوق

كام أن بعضهم يصب الغضب عىل اآلبـاء ,الع حلب االستطاًفيه كام لو كان موضوع
 .العتقاده بأهنم مسئولون عن قدومه إىل احلياة مما تسبب ىف تعاستهم

o b e i k a n d l . c o m



− ١٤٤−@ @
 

 : التواصل والتفاهم−٤
, يؤد عدم التواصل داخل األرسة أو نقـصانه حـول إعاقـة الطفـل وطبيعتهـا

ن قبل الوالـدين واختاذ القرارات املتعلقة هبا م, وأسباهبا وبراجمها ومآهلا ىف املستقبل
دون تفسري أو مناقشة مفتوحة داخل نطاق األرسة إىل شعور إخوته العاديني باحلرية 

, رسة وبأهنم جزء غري فعال أو مستبعدوالوحدة واالنفصال عن جو األ, والغموض
 ومن ثم فإن احلاجة تكـون .وقد ينتاهبم اخللط واالرتباك فيام خيص هواياهتم الذاتية

ىل تساؤالهتم حول الطفـل وتزويـدهم باملعلومـات الـرضورية رضورية لإلجابة ع
 .املناسبة ألعامرهم الزمنية

إىل أن نقـص أو انعـدام املعلومـات ) ١٨٧ :٢٠٠٠(ويشري سـليجامن ودارلـنج 
 :يؤد إىل ارتباك اإلخوة فيام يتعلق بعوامل عديدة من بينها

 .الشعور باملسئولية عن حالة أخيهم اخلاصة -
 الة ?هل يمكن ختطى احل -
أن يتحدث مع الوالدين أو األصدقاء عـن اإلعاقـة ) األخ(هل يمكن للمرء  -

 وكيف يتم ذلك ?
 ما االنطباعات التى لد الطفل املعوق عن إخوته ? -
 والذنب ?,  مع مشاعر القلق والغضبكيف ينبغى أن يتعامل اإلخوة -
ــرتبط بفعاليــة مــع األخ أو األخــت املعوقــة - واآلخــرين ىف البيئــة , كيــف ن

 االجتامعية ?
إن مقدمى الرعاية بمن فيهم اآلباء ينبغى أن يدركوا أن تـوفري معلومـات دقيقـة 

وأكثر مقـدرة عـىل مواجهـة ,  لهًإلخوة الطفل املعوق سيؤد إىل جعلهم أكثر تقبال
 ومـن الـرضور أن تتناسـب هـذه .وبخـوف وقلـق أقـل, املوقف دون غمـوض

 .أعامرهم الزمنية ومستويات استيعاهبماملعلومات مع مراحل حياهتم املختلفة أو 
 : اجتاهات اآلباء−٥

تتأثر اجتاهات اإلخوة العاديني للطفل املعوق باجتاهات آبائهم نحوه باعتبـارهم 
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فاألشقاء قـد يتقبلـون أخـيهم املعـوق ويتعايـشون مـع الـصعوبات , نامذج للقدوة
 عـىل طبيعـة اًتامدأو يستجيبون بسلبية وبخجل وقلق اع, والضغوط املرتبطة بإعاقته

 .اجتاهات اآلباء نحوه
 إىل ستة عوامل تسهم ىف تأثري الطفل املعوق عىل )Croker, 1981(ويشري كروكر 
 :إخوته وأخواته هى

 قد تتغري روتينيات األرسة لتتالءم مع احتياجات الطفل :تغري أنامط األرسة −١
 واجلدولـة التخطـيط,  كـالعطالت والـرحالت;كام تتطلب أنـشطة األرسة, املعوق
 .الدقيقة
٢− فقد يكرس اآلبـاء عـن غـري قـصد :التنافس عىل االنتباه واالهتامم الوالد 

 واسـتياء لـد األطفـال اًممـا حيـدث غيظـ, القدر األكرب من وقتهم للطفل املعـوق
 .اآلخرين

عدم فهـم اإلخـوة لطبيعـة عجـز أخـيهم أو أخـتهم ممـا يعرضـهم للتـوتر  −٣
 .الستهزاء من زمالئهم وأصدقائهموقد يتعرضون للسخرية وا, والقلق
قيام اإلخوة بواجبات الوالد البديل وحتمل مسئوليات رعاية الطفل املعـوق  −٤

 .وخاصة إذا كان الوالدان يعمالن
قد يشعر اإلخوة بأهنم ملزمون بالتفوق ىف التحـصيل واإلنجـاز للتعـويض  −٥

يعرضـهم ملزيـد ممـا , عن خيبة أمل الوالدين ىف عدم حتقيق الطفل املعوق لتوقعاهتم
 .من الضغوط

اختالط األمر عىل اإلخوة واألخوات إزاء ردود أفعال والدهيم وشـعورهم  −٦
باإلمهال خاصة مع تعرض الوالدين للضغط واالنعصاب الناجم عن تنشئة الطفـل 

 )٢٠٠١ : مارتن هنىل وآخرون:ىف (.املعوق
 التعامـل مـع  ىفاًومن بني االسرتاتيجيات التى يستخدمها إخوة املختلفني عقليـ

وتعمد عدم إظهار مقدراهتم , الصعوبات التى يواجهوهنا إخفاء مواهبهم وإنكارها
وقد يشعر بعضهم أنه جمرب , واستعداداهتم مراعاة ملشاعر أخيهم املتخلف أو املعوق
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, عىل تعويض إعاقة أخيه وحتقيق طموحات والديه ببذل جهد أكرب من أجل التفوق
الدين ىف رعايته فيتحملون مسئوليات زائدة غري مؤهلني أو يصبحوا بدائل ألحد الو

وملـصادر الـضيق ,  إال أهنم ىف مجيع األحوال يكونـون عرضـة لـضغوط كثـرية.هلا
 عـىل تـوافقهم اًومشاعر األسى واخلجل واالنطواء مما يؤثر سلبي, والقلق واإلحباط

 .النفسى واالجتامعى
אאאאW 

, بقت اإلشارة إىل أن إخوة الطفـل املعـوق عـادة مـا يكونـوا مثقلـني بـاهلمومس
والتملمـل واحلـرج والعزلـة االجتامعيـة والغـضب , ويعانون من القلق والـرصاع

وتـؤرقهم شـكوك كثـرية , تشغلهم تساؤالت عديدة تبحث عن أجوبة, والعدوانية
وهل ستختلف , ياهتموهل سيتعني عليهم العناية به طوال ح, بشأن مستقبل أخيهم

 .وغريها.. .حياهتم املقبلة نتيجة هذا احلدث
 :ويمكن تلخيص أهم االحتياجات اإلرشادية إلخوة الطفل املعوق فيام يىل

, طبيعتهـا(بكـل مـا يتعلـق بإعاقـة الطفـل ) املعلومات(احلاجة إىل املعرفة  −١
أســاليب العــالج , خــصائص الطفــل ومطالــب نمــوه ىف مراحــل حياتــه, أســباهبا

 )....مآل احلالة, والتدريب والتأهيل
 .وردود األفعال واالنفعاالت واملشاعر, احلاجة إىل الوعى باهلوية الذاتية −٢

, احلاجة إىل اسـتخدام اسـرتاتيجيات فعالـة للتوافـق ومواجهـة الـضغوط −٣
 .والتعامل مع مشاعر القلق والغضب املرتبطة بإعاقة أخيهم

وإىل اكتـساب املهـارات , ملعـوقاحلاجة إىل فهم متطلبات رعايـة أخـيهم ا −٤
 .الالزمة للتعامل معه متطلبات رعاية أخيهم وتدريبه وتأهيله ودجمه ىف املجتمع

 .احلاجة إىل تكوين اجتاهات إجيابية نحو أخيهم وزيادة تقبلهم له −٥

احلاجــة إىل تبــصريهم بأمهيــة تعلــيم أخــيهم وتدريبــه وتأهيلــه ودجمــه ىف  −٦
 .املجتمع
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, والقلـق,  كاخلجل; يظهرونه من مشكالت سلوكيةاحلاجة إىل عالج ما قد −٧
 .واالنسحاب

 .احلاجة إىل تعلم مهارات استثامر وقت الفراغ والرتويح عن النفس −٨

 )٢٠٠٠, فوقية ماىض, ١٩٩٦, كامل مرسى, ١٩٩٦, ستيوارت (
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  ذوو اإلعاقة العقلية−
 ذوو اإلعاقة السمعية−
  ذوو اإلعاقة البرصية −
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W 
يتشابه ذوو االحتياجات اخلاصة مع أقراهنم العاديني ىف كثـري مـن االحتياجـات 

إال أن بعـض احتياجـاهتم ختتلـف مـن حيـث , امعيـةالبيولوجية والنفـسية واالجت
 ملا تفرضه اإلعاقات أو املوهبة والتفوق من خصائص متباينة اًالنوعية والدرجة نظر

ومطالب نامئية وتعليميـة , ومن مشكالت نفسية واجتامعية وأكاديمية, لد كل فئة
 .وإرشادية

كـام , ينيويظهر ذوو اإلعاقـات مـشكالت سـلوكية أكثـر مـن نظـرائهم العـاد
, تنقصهم املهارات والكفاءة االجتامعية الالزمة للتفاعل واالنـدماج مـع اآلخـرين

ومـشاعر ,  من التوتر والقلقاًكام يعانون عموم, إضافة إىل مهارات السلوك التكيفى
والسلوك , ومـن االعتامدية واالندفاعية, وضعف الثقة بالنفس, اإلحباط والغضب

 .عن الذاتالعدوانى واملفهوم السلبى 
,  ما تكون خـرباهتم املدرسـية واألكاديميـة مقرونـة بالفـشل واإلخفـاقاًوغالب

ُوعالقاهتم باملحيطني هبم غري فعالة وال مرضية ألهنم يقابلون بـالرفض والتجاهـل 
ومن ثم يكونون أقل مشاركة ىف األنـشطة االجتامعيـة ممـا يـؤد إىل , وعدم التقبل

 .عيةنقص مهاراهتم الشخصية واالجتام
وهم حيتاجون إىل ترتيبات خاصة وتعديالت ىف البيئة التعليمية من حيث املناهج 

 خلـصائص كـل فئـة إلشـباع احتياجاهتـا اًواملواد واألنشطة وأساليب التدريس تبع
 .وتطوير استعداداهتا ألقىص ما يمكنها بلوغه

ية وعلم  ىف عمله جيب أن يكون عىل دراً وفعاالاًولكى يكون املرشد النفسى كفؤ
ولذا ركزنا ىف هذا الفصل عىل تنـاول خـصائص .. .بخصائص كل فئة واحتياجاهتا

مـع عـرض بعـض نـامذج مـن الـربامج , كل فئة واحتياجاهتا الرتبوية واإلرشـادية
 .اإلرشادية
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 اإلعاقة العقلية بأهنا )AAMR, 2002(تعرف اجلمعية األمريكية للتخلف العقىل 
يـصحبه عجـز ىف جمـالني أو أكثـر مـن , العقلية العامةض ملحوظ ىف املقدرة انخفا

أو (احليـاة األرسيـة , العنايـة بالـذات,  التواصـل:جماالت السلوك التكيفى التاليـة
الـصحة , التوجيـه الـذاتى, احلياة املجتمعية, املهـارات االجتامعية, )املعيشة املنزلية

 .وقت الفراغ, الرتويح والعمل, يفيةاملهارات األكاديمية الوظ, والسالمة
 :ويتضمن التعريف السابق ثالثة رشوط لإلعاقة العقلية هى

أداء وظيفى عقىل منخفض عـن املتوسـط بدرجـة جوهريـة أ تقـل عـن  −١
 – فأقل عىل مقياس وكسلر ٧٠(املتوسط بمقدار انحرافني معياريني سالبني أو أكثر 

 فأقل عىل مقياس ٦٨أو ,  طبعة ثالثة–طفال بلفيو لذكاء الراشدين واملراهقني أو األ
 .) طبعة رابعة– بينيه –ستانفورد 

تالزم انخفاض األداء الوظيفى العقىل مـع القـصور الواضـح ىف الـسلوك  −٢
التكيفى حيث ال يصل الطفل إىل املعايري السلوكية املتوقعة ملـن هـم ىف مثـل عمـره 

 .الزمنى ومجاعته الثقافية
حتـى سـن الثامنـة عـرش (ان أثناء الفرتة النامئيـة أن حيدث الرشطان السابق −٣
 .)اًعام

 : لألغراض الرتبوية إىل ثالث فئات هىذوو اإلعاقة العقليةويصنف 
 .٧٥ و ٥٠ وترتاوح معامالت ذكاؤهم بني Educableالقابلون للتعليم  −١
 .٥٠ و ٢٥ وترتاوح معامالت ذكاؤهم بني Trainableالقابلون للتدريب  −٢
وتقـل معـامالت , تـاجون إىل إرشاف ورعايـة دائمـةاملعتمدون الـذين حي −٣

 .٢٥ذكاؤهم عن 
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وما يتمتعون ,  فئة غري متجانسة من حيث درجة الذكاءذوو اإلعاقة العقليةيمثل 

 حيـث تتفـاوت, ومـا يتـصفون بـه مـن سـامت وخـصائص, به مـن اسـتعدادات
ثريات البيئية األرسية واملدرسية والظروف والتأ, هم بحسب درجة اإلعاقةخصائص

 ومع ذلك فإهنم يتـسمون بمجموعـة مـن .واالجتامعية والثقافية التى يعيشون فيها
 :اخلصائص العامة واملشرتكة التى من أمهها

 اخلصائص اجلسمية  −١
ــةيتــسم  اجلــسمى واحلركــى  بانخفــاض معــدالت النمــو ذوو اإلعاقــة العقلي
,  العـصبى−العـضىل كـالتوافق , احلركيـةوقـصور الوظـائف , وتـأخرهللمعوقني 

كام تتسم حاالهتم الصحية , والتحكم والتوجيه احلركى,  احلركى− والتآزر البرص
ويعـانون مـن رسعـة الـشعور , العامة بالضعف واالستهداف لإلصابة بـاألمراض

 .بالتعب واإلعياء
,  ما تصاحب اإلعاقة العقلية بعض أشكال القصور السمعى أو البـرصاًوكثري
 .وغريها.. .والسلس البوىل, وعيوب النطق والكالم, والرصع

  املعرفية − اخلصائص العقلية −٢
 وال سـيام ذو اإلعاقة العقليـةيعد ضعف الذاكرة والنسيان من أهم خصائص 

 املـد التـى تتعلـق باملقـدرة عـىل اسـرتجاع األحـداث واملثـريات قصريةالذاكرة 
وقـد  ·ض عـىل الفـرد قبـل فـرتة زمنيـة وجيـزةوالصور واألشكال وغريها مما يعر

) االنتباه االنتقائى(ذات العالقة  للمثريات هميرجــع ذلك إىل ضـعف درجة انتباه
وإىل ,  واإلدراك والتمييــز والتعــرفعــىل املالحظــةاهتم حمدوديــة مقــدرو, وتــشتته

 .ومن ثم صعوبة ختزينها واسرتجاعها, التصنيف غري الفعال للمعلومات
صعوبة ىف تعميم املعلومات واملهـارات وتطبيـق مـا  ذوو اإلعاقة العقلية كام جيد

ربـام إلخفـاقهم ىف , سبق أن تعلموه ىف مواقف سابقة عىل مواقـف أخـر جديـدة
 .اكتشاف وإدراك العالقات وأوجه الشبه بني املواقف واخلربات املختلفة
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ذوو اإلعاقـة  واإلدراك والتمييز والتعرف لـدضعف االنتباه ويالحظ نتيجة ل 
أن تفكريهم ينمو بمعـدل بطـئ , وحمدودية حصيلتهم من املفردات اللغوية العقلية

 .عنه لد أقراهنم العاديني
وتكوين وقصورهم الواضح ىف اكتساب , كام يالحظ ضحالة حصيلتهم اللغوية

حيث يتوقف تفكري , وتدنى مقدراهتم عىل التفكري املجرد, املفاهيم والصور الذهنية
وال يرتقـى إىل فهـم املبـادئ والقـوانني ,  عند مـستو املحـسوساتاًاقني عقلياملع

اإلدراكــات احلاســية يعتمــد عــىل ا, ً وســطحياً بــسيطاًويكــون عيانيــ, والنظريــات
وذلـك عـىل ,  املجـردة والتوجيهـات اللفظيـةاملفـاهيمأكثـر مـن واملفاهيم العيانية 

بـدور املـنظم بالنسبة هلـم للفظية العكس من العاديني الذين تقوم الكلامت واللغة ا
 ·واملوجه لسلوكهم ىف املواقف اجلديدة ىف وقت مبكر من حياهتم 

 اخلصائص اللغوية  −٣
من مشكالت كالميـة ولغويـة عديـدة يـرتبط مـد  ذوو اإلعاقة العقليةيعانى 

بدرجة شديدة غالبـا مـا يعجـزون فاملعاقون , انتشارها بدرجة شدة اإلعاقة العقلية
ويتوقف نموهم اللغو عنـد مرحلـة بدائيـة ال تتجـاوز جمـرد إصـدار , طقعن الن

 ·أصوات فجة غري ذات معنى ومن ثم غري مرتابطة وال مفهومة 

 اإلعاقـة العقليـةومن أهم املشكالت والـصعوبات اللغويـة لـد الـبطء  ذو
 اللغويـة الـذخريةوضـحالة ,  التعبـري ىف النمو اللغوالواضح والتأخر امللحوظ

وغلبـة الطـابع , واسـتخدام القواعـد اللغويـة بطريقـة خاطئـة, لتأخر ىف النطـقوا
 كاحلـذف والتحريـف ; كـام يعـانون مـن اضـطرابات الـتلفظ.الطفوىل عىل لغـتهم

ومن اضطرابات الصوت وطالقة النطق ويالحظ بصفة عامة أن أداءهـم , واإلبدال
 .م ىف العمر الزمنىاللغو أقل بكثري منه لد أقراهنم العاديني املامثلني هل

 : واالجتامعيةاخلصائص االنفعالية −٤ 
 :ام يىلب عقليا املعوقمتيل نتائج البحوث إىل وصف شخصية 

أو االندفاعيـة , التبلد االنفعاىل والالمباالة وعدم االكرتاث بام يـدور حولـه  − أ
 · والنشاط الزائد, وعدم التحكم ىف االنفعاالت
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النـزوع إىل العزلـة و, امعية مناسـبة مـع اآلخـرينصعوبة بناء عالقات اجت − ب
 ·واالنسحاب ىف املواقف االجتامعية 

 ومنـه والـسلوك املـضاد للمجتمـع كالعدوانيـة ;أنامط سلوكية غري مناسبة −جـ
 ·العنف والتمرد والتخريب 

تــدنى مــستو الدافعيــة و, االعتامديــة عــىل اآلخــرين ىف حــل املــشكالت − د
 · هتوقع ولفشلااخلوف من و, الداخلية

 ·ورسعة االستهواء لآلخرين  سهولة االنقياد  −هـ

 ·اجلمود والتصلب   − و

 · الثقة بالنفس وعدم, الشعور بالدونية واإلحباط  − ز

 ·واملفهوم السلبى عن النفس , انخفاض تقدير الذات − ح

 ·الرتدد وبطء االستجابة  −ط 

 −  القلق والوجوم والرسحان· 
 )٢٤٨ ـ ٢٤١): أ (٢٠١٢, عبد املطلب القريطى (.إيذاء الذات −ك

אאאאאW 
 .احلاجة إىل التقبل االجتامعى والشعور باألمن واحرتام فردياهتم -
 .وحتسني مفهوم الذات, والتحرر من اخلوف, احلاجة إىل احلب -

ابات الـصحيحة لتقويـة وتعزيز االسـتج, احلاجة إىل االستحسان والتقدير -
 .السلوكيات اإلجيابية املرغوبة

 .احلاجة إىل مساعدة يومية دائمة من قبل الكبار واملعلمني -

واالعـتامد , والعناية الذاتية, احلاجة إىل تعلم املهارات االستقاللية واحلياتية -
 .عىل الذات

 .احلاجة إىل التدريب عىل محاية النفس من األخطار الطبيعية والبيئية -
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- وعالج اضطرابات الكالم واللغة, احلاجة إىل تنمية مهارات النمو اللغو. 

 .والتحكم والتآزر احلاسحركى, احلاجة إىل تنمية املهارات احلركية -

ــسلوكية - ــذاء ;احلاجــة إىل عــالج املــشكالت ال ـــيل إىل إي ــة وامل  كالعدواني
 .وإيذاء الذات, والسلوك االنسحابى, اآلخرين

 .الفرد وىف جمموعات صغريةاحلاجة إىل التدريس  -

احلاجة إىل تنظيم املواد واملثريات ىف البيئة الـصفية بـام يـساعد عـىل جـذب  -
 .االنتباه والرتكيز عىل ما يتصل باملهمة التعليمية

 .احلاجة إىل التكرار ىف مواقف التعلم لعالج صعوبات االنتباه والتذكر -

رية متتابعة أو متدرجة لزيادة احلاجة إىل جتزئة املهام التعليمية إىل أجزاء صغ -
 .وتقليل احتامالت الفشل واإلحباط, فرص النجاح ىف أدائها

احلاجة إىل تسلسل املادة التعليمية وتتابعها من العيانيات واملحسوسات إىل  -
ومـن املهـارات , ومن الكليات إىل التفاصـيل, ومن السهل إىل الصعب, املجردات

 .اًالبسيطة إىل األكثر تعقيد

جة إىل توزيع التدريب عـىل جلـسات قـصرية تتخللهـا فـرتات راحـة احلا -
 .بحيث ال يشعرون باإلرهاق وامللل

وإىل إتاحـة الوقـت الكـاىف املناسـب ملعـدالت , احلاجة إىل التقبل والصرب -
 .رسعاهتم ىف األداء

والتنفـيس عـن الـضغوط , احلاجة إىل التعبـري عـن املـشاعر واالنفعـاالت -
 .ل التعبري اللفظى وغري اللفظىوالتوترات بمختلف أشكا

, وضـعف الـسمع واإلبـصار, احلاجة إىل عـالج عيـوب النطـق والكـالم -
 .وغريها مما قد يصاحب اإلعاقة العقلية

احلاجة إىل ربط املنهج الدراسى وبرنامج التعلـيم الفـرد بمطالـب البيئـة  -
ت الوظيفيـة  وباملهـارا– أو يتوقـع أن يعيـشوا فيهـا –االجتامعية التى يعيشون فيها 
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الرضورية للبيئة التـى حيتـاجون لالنخـراط واملـشاركة فيهـا بدرجـة معقولـة مـن 
 .االستقاللية

وإعـدادهم , احلاجة إىل اإلرشاد املهنى ملساعدهتم عىل اختيار املهن املناسبة -
 .والتوافق معها, للدخول فيها

 إىل أن دور املرشــد النفــسى ىف مــدارس الرتبيــة) ١٩٩٦( كــامل مرســى يــذهب
خصائى االجتامعـى والطبيـب ىف  ألدوار كل من املدرس واإلًالفكرية أصبح مكمال

مساعدة الطفل املعـوق : وأن مهامه تغطى ناحيتني مها. حتقيق أهداف الرتبية اخلاصة
ًعقليا عىل تنميـة مقدراتـه وإشـباع احتياجاتـه, وتزكيـة مفهومـه عـن نفـسه وعـن 

ىل اإلفادة مـن األنـشطة واخلـربات اآلخرين, وذلك من خالل توجيهه ومساعدته ع
والناحيـة الثانيـة هـى اإلسـهام ىف حتـسني . التى تتوفر له ىف البيئة التـى يعـيش فيهـا

الظروف البيئية واألنشطة الرتبوية التى تنمى مقدراته, وتشبع احتياجاته, وتسهم ىف 
 .بناء شخصيته

عقلية البسيطة ويستخدم اإلرشاد السلوكى بنجاح وال سيام مع ذو اإلعاقات ال
ىف حاالت الشعور بالوحدة وبالعزلة االجتامعية وانخفاض تقدير الذات, وحـاالت 

ًويعد التدريب عىل املهارات االجتامعية هاما ىف مـساعدة . نقص املهارات االجتامعية
ًاملعوق عقليا عىل بناء الثقة بالنفس, وتطوير العالقات الشخـصية, وزيــادة القبـول 

ىف املواقف االجتامعية, وفهم سلوك اآلخرين, وتعلم كيفية التعامـل الذاتى والراحة 
صـالح عـىل . (مع املشاعر واملشكالت, والتواصل مـع اآلخــرين بطريقـة مناسـبة

 ,٧٧٦−٧٧٥: ٢٠٠٤الغامد( 
وقد أسفرت نتائج بعض البحوث عن أن املزاوجـة بـني بعـض االسـرتاتيجيات 

 املامرسـة اإلجيابيـة أو التعزيـز التفاضـىل اإلرشادية السلوكية; كالتصحيح الزائد مع
للسلوك, أو التجاهل واللعب بالدمى أو التصحيح الزائـد مـع التعـديل البيئـى لـه 

مـن اسـتخدام ًفعاليته ىف خفض حدة سلوك إيذاء الذات لد املعوقني عقليـا أكثـر 
 )٢٠٠٢, هالة خري سنارDeleon, et al., 2000 ,. (كل اسرتاتيجية عىل حدة

عـىل رضورة توظيـف اسـرتاتيجيات ) ٢٠٠٣(د بول ألربتو وترييـزا تـابر ويؤك
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إرشادية متنوعة ىف العمل مع ذو اإلعاقة العقلية, وعىل أن تتعد األطر اإلرشادية 
حدود التعلم داخل الفصول الدراسية إىل اإلرشاد من خالل البيئة املحيطة, وعىل أن 

لتـى يـتم تعليمهـا واألدوات التـى يـتم ًيكون اإلرشاد حمسوسا من ناحية املهارات ا
اختيارها, وأن يتوزع عىل الوقت املتاح مع إعطاء الفرص املهمة للتـدريب املـستمر 
ًكام ينبغى أن يشارك التلميذ بنشاط ىف العملية اإلرشادية ال أن يكون مستقبال سـلبيا  ً

ًونظرا لعدم مقدرة املعوقني عقليا عىل تطبيق ما تعلموه من مهار. هلا ات ىف موقف ما ً
فإن عملية اإلرشاد جيـب أن تـتم بقـدر ) قصور التعميم(عىل مواقف أخر خمتلفة 

اإلمكان ىف األطر االجتامعية والسياقات الطبيعية التى سيتم استخدام املهارات فيها, 
وأن تكون املهـارات . مع استخدام األدوات الطبيعية ومع جمموعة متنوعة من الناس

ًشاد من املهارات التى يشاهدها التالميذ مرارا وتكرارا ىف حيـاهتم املستخدمة ىف اإلر ً
 .اليومية, حتى تتاح هلم فرص ممارستها باستمرار

ًويعد إرشاد أرس األفراد املعوقني عقليـا رضوريـا لتخلـيص اآلبـاء مـن مـشاعر  ً
اإلحباط والتوتر والقلق واخلوف من املستقبل بسبب إعاقة الطفل, ومساعدهتم عىل 

ل حالته والتكيف معهـا, وتعزيـز النـواحى اإلجيابيـة ىف عالقـتهم بـه, وإكـسابه تقب
املهارات االستقاللية واالجتامعية املناسـبة, ومـساعدة اآلبـاء وأعـضاء األرسة عـىل 
استعادة األنـشطة الرتوحييـة واالجتامعيـة التـى انـسحبوا منهـا, كـالتنزه, وممارسـة 

لتقـاء باألقـارب واألصـدقاء ودمـج الطفـل الرياضة, واملشاركة ىف املناسـبات واال
 .املعوق ىف هذه األنشطة

אאאאאW 
فيام يىل نموذج لربنامج سلوكى خلفض حدة سلوك إيذاء الذات لـد األطفـال 

ثها للحـصول ضمن بح) ٢٠٠٥( من إعداد هالة خري سنار :ذو اإلعاقة العقلية
 . )∗(عىل درجة دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية حتت إرشاف املؤلف 

                                                           
 عالقة بعض املتغريات بإيذاء الذات ومد فاعلية بعـض فنيـات تعـديل :)٢٠٠٥( سنار هالة خري ∗

جامعـة , كليـة الرتبيـة, رسالة دكتوراه, السلوك ىف خفض حدته لد تالميذ مدارس الرتبية الفكرية
جنوب الواد. 
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وقد عنيت الباحثة بمحاولة خفض سلوك إيذاء الذات لد عينـة مـن املعـوقني 
) ٨(وتكونـت عينـة البحـث مـن ,  وذلك من خالل تقديم برنـامج سـلوكىاًعقلي

ريبيـة واألخـر أطفال تم تقـسيمهم بطريقـة عـشوائية إىل جممـوعتني إحـدامها جت
أطفال وتم انتفاء هذه العينة باسـتخدام مقيـاس سـلوك ) ٤(ضابطة قوام كل منهم 

 ) إعداد الباحثة (. التكرار والشدة– اًإيذاء الذات للمعوقني عقلي
אאאW 

 باسـتخدام اًخفض حدة سلوكيات إيذاء الذات لـد األطفـال املعـوقني عقليـ
كـام هيـدف , وتنمية بعض السلوكيات التكيفية لدهيم, ديل السلوكبعض فنيات تع

 .إىل إكساهبم التعرف عىل بعض األلوان
אאאאW 

 :يتضمن الربنامج األنشطة واألهداف اإلجرائية التالية
 : وتتضمن ما يىل: تكوين العالقة بني الباحثة واألطفال:النشاط

 .بني الباحثة واألطفال التعارف  :األهداف
 .توطيد العالقة بني الباحثة واألطفال -

 : ويتضمن ما يىل: التعرف عىل اللون األمحر:النشاط
 . إدراك الطفل لقدراته وقدرته عىل القيام باملهام املوكلة إليه :األهداف

 .تدريب الطفل عىل التعامل مع اآلخرين بأسلوب حمرتم ومنظم -
 .طفالتنمية الثقة بالنفس لد األ -
 .تدريب الطفل عىل احرتام اآلخرين واملحافظة عىل النظام -

 : ويتضمن ما يىل: التعرف عىل اللون األصفر:النشاط
 . تنمية حب العمل اجلامعى والتعاونى لد األطفال :األهداف

 .تدعيم حب النظام لد األطفال وانتظار كل طفل لدوره ىف هدوء -
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 . ىف األلعاب اجلامعيةتدريب األطفال عىل املشاركة الفعالة -

 .تدريب األطفال عىل حب النظام وطاعة التعليامت -
 : ويتضمن ما يىل: التعرف عىل اللون األخرض:النشاط

 . تنمية االعتامد عىل النفس لد األطفال :األهداف

 .تنمية احلس القياد لد األطفال -

 .تدريب األطفال عىل اتباع التعليامت -

 . باهلدوء واملحافظة عىل النظامتدريب األطفال عىل االلتزام -
 : ويتضمن ما يىل: التعرف عىل اللون األسود:النشاط

 . تنمية حتمل املسئولية لد األطفال :األهداف

 .تنمية روح املشاركة لد األطفال -

 .إكساب األطفال قيمة التعاون -

 .فهم األطفال وتقبلهم للقواعد والقوانني -
 :يتضمن ما يىل و: التعرف عىل اللون األزرق:النشاط

 . تنمية روح التعاون بني األطفال :األهداف

 .تدعيم السلوك االجتامعى املرغوب لد األطفال -

 .تدريب الطفل عىل شكر اآلخرين والثناء عليهم إذا قدموا له خدمة ما -

 .تنمية مهارة التعاون واملشاركة بني األطفال -
 : ويتضمن ما يىل: التعرف عىل اللون البنى:النشاط

 . تنمية روح املبادأة لد األطفال :هدافاأل

 .تنمية اإلحساس باملسئولية واتباع التعليامت لد األطفال -
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 .تنمية اإلحساس باملسئولية لد الطفل جتاه نفسه واآلخرين -

 .تنمية التفاعل بني األطفال واملشاركة ىف تقاسم وتبادل األدوار -
אאאאאW 

 :يعتمد الربنامج السلوكى عىل ثالث أساليب من أساليب تعديل السلوك وهى
 .التعزيز التفاضىل للسلوك النقيض −١
 .اإلقصاء عن التعزيز اإلجيابى −٢
 .تنظيم الظروف البيئية −٣

אאאאW 
وك جلسة لتعـديل سـل) ٢٤(, جلسة) ٢٦(يتكون الربنامج السلوكى احلاىل من 

التعزيـز (إيذاء الذات لد الفئة املستهدفة باسـتخدام حزمـة عالجيـة تتكـون مـن 
روف ـتنظـيم الظـ, اإلقـصاء عـن التعزيـز اإلجيـابى, لوك النقـيضـىل للسـالتفاض
ة ـك ملـدة تـسعـوذلـ, دـبوع الواحــى األســات فــالث جلـسـبواقع ث, )ةـالبيئي
حـسب ا, ًدقيقـة تقريبـ) ٤٠−٣٠(تراوح زمن اجللـسة الواحـدة مـا بـني , عـأسابي

وكذلك حسب ظـروف العينـة , مضمون كل جلسة وما يتخللها من فرتات الراحة
 باإلضـافة إىل اجللـستني األولتـني اللتـني اًوأيض, ومد تفاعلها مع أنشطة اجللسة

قامت هبام الباحثة ىف بداية الربنامج وذلك حتى يتم التعارف بـني الباحثـة وأطفـال 
 .يةاملجموعة التجريب

אאW 
 :تم تقييم الربنامج السلوكى احلاىل بعدة طرق

 :وذلك عن طريق: تقويم مبدئى) ١(
عرض الربنامج السلوكى عىل جمموعة من املحكمني ىف جمال الصحة النفسية  -

 . عىل جمموعة من مدرسى الرتبية الفكريةاًوالرتبية اخلاصة وأيض
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 مـن مـد اً وذلـك هبـدف التحقـق عمليـ:الدراسة االستطالعية للربنـامج -
والتوصل لـبعض , وتعديل بعض األنشطة, مالءمة الربنامج احلاىل للعينة املستهدفة

 .االعتبارات التى جيب مراعاهتا عند تطبيق الربنامج

 وذلك بتطبيق مقياس سلوك إيـذاء ."تطبيق قبىل"قياس قبل تطبيق الربنامج  -
 عـىل املجموعـة التجريبيـة وكـذلك –والـشدة  التكـرار – اًالذات للمتخلفني عقلي

 .قبل البدء ىف تطبيق الربنامج السلوكى, الضابطة

 : تقويم تكوينى) ٢(
وذلك بتطبيق مقياس سلوك إيذاء الـذات عـىل فـرتات متباينـة عـىل أطفـال  -

للوقوف عىل مد التحسن الذ أحرزته املجموعة التجريبيـة , املجموعة التجريبية
القيـاس (ات الربنامج واملقارنة بني هذا القياس وخط البداية من خالل تطبيق جلس

فقد قامت الباحثة بتطبيق مقياس سلوك إيذاء الـذات بعـد اجللـسة الثالثـة , )القبىل
حيث أن تقويم الربنامج أثناء بنائه وجتريبه يقدم املعونة للمفحـوص بحيـث , عرشة

واجلزئيـات , ديلهاوكذلك يفيد الفـاحص بأوجـه القـصور لتعـ, حيسن من مستواه
 .اإلجيابية لتدعيمها

 :تقويم هنائى) ٣(
عن طريق تطبيق مقياس سلوك إيذاء الذات عىل جمموعتى الدراسة التجريبية  -

وذلك لتحديـد مـد , والضابطة بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج السلوكى مبارشة
أثري التحسن الذ طرأ عىل مستو السلوك املستهدف لد عينة البحث ومـد تـ

 .الربنامج السلوكى املستخدم

 : تقويم تتبعى) ٤(
وذلك هبدف الوقوف عىل مد استمرارية فاعلية تـأثري الربنـامج الـسلوكى  -

وتـم ذلـك بإعـادة , وبيان أثره حتى بعد التوقف عن استخدام الربنامج, املستخدم
الربنامج تطبيق مقياس إيذاء الذات عىل أطفال املجموعة التجريبية بعد االنتهاء من 

 .)فرتة املتابعة(السلوكى بشهرين 
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אW 
 .)∗( ملحتو جلسات الربنامج السلوكى اً مكثفاًيوضح اجلدول التاىل ملخص

 ملخص جلسات الربنامج السلوكى
 اًخلفض إيذاء الذات لد املعوقني عقلي

بوع
ألس

ا
  

عدد 
الفنيات املستخدمة   مضمون اجللسة وهدفها  اجللسات

  )إجراءاهتا(مضمون اجللسات    اجللساتىف

ألول
ا

  

ــــة   ٣ ــــني الباحث ــــارف ب التع
واألطفال, توطيد العالقة بـني 
الباحثـــة واألطفـــال, إدراك 
الطفل لقدراتـه وقدرتـه عـىل 

  .القيام باملهام املوكلة إليه

ــل,  ــز متواص تعزي
ـــيم  ـــصاء, تنظ إق

  .الظروف البيئية

الرتحيب باألطفال والتعارف بـني الباحــثة 
طفــال, إشــغال أيــد الطفــل ىف عمــل واأل

ًأشكال مفيـدة بالصلـصال بـدال مـن إيـذاء 
  .نفسه

انى
الث

  

تدريب الطفل عىل التعامل مع   ٣
اآلخـــرين بأســـلوب حمـــرتم 
ومنظم, تنميـة الثقـة بـالنفس 
لد األطفال, تدريب الطفـل 
ــــىل احــــرتام اآلخــــرين  ع

  .واملحافظة عىل النظام

تعزيـــز متواصـــل 
ـــــــــــذائى, ( غ

, )داجتـامعى, ما
إقــــصاء تنظــــيم 

  . الظروف البيئية

ــة  ــاء اللعب ــه أثن ــة (تــصفيق الطفــل بيدي لعب
وعـدم قيامـه بـسلوك ) الكراسى املوسـيقية

إيذاء الذات, قيام الطفل باملهام املوكلة إليـه 
من لصق, تنظـيم, اختيـار, تـدريب الطفـل 
عــىل املحافظــة عــىل النظــام والتعــاون مــع 

  .زمالئه

لث
الثا

  

اجلامعــى تنميــة حــب العمــل   ٣
ــال,  ــد األطف ــاونى ل والتع
 ــد ــام ل ــب النظ ــدعيم ح ت
األطفال, تدريب األطفال عىل 
املشاركة الفعالـة ىف األلعـاب 

  .اجلامعية

تعزيـــز متواصـــل 
ـــــــــــذائى, ( غ

اجتـامعى, ماد( ,
إقــــصاء تنظــــيم 

  . الظروف البيئية

قيــام الطفــل بمــساعدة زمالئــه, اللعــب ىف 
هـدوء, إنــشغال الطفــل ىف اللعــب وإمهالــه 

قيـام الطفـل بانتقـاء . سلوك إيـذاء الـذاتل
 .وزرع الزهور املطلوبة

  .عمل الطفل لورق الزينة املطلوب
رابع

ال
  

تــدريب األطفــال عــىل حــب   ٣
النظام وطاعة التعليامت, تنمية 
 ــد ــنفس ل ــىل ال ــتامد ع االع
 األطفال, تنمية احلس القياد

  .لد األطفال

تعزيــــز متقطــــع 
ثـــابت, إقــصاء, 
تنظــيم الظـــروف 

  .بيئيةال

التزام الطفل بتعليامت اللعبة, إهنامك الطفـل 
ىف اللعبة وعدم ممارسـة إيـذاء الـذات, قيـام 
الطفل بتلوين امللبوسـات املختلفـة, تعليـق 
الطفل للملبوسات وشـغل أيـد األطفـال 

 .فيام يفيد أثناء ممارسة األلعاب

مس
اخلا

  

تــدريب األطفــال عــىل اتبــاع   ٣
التعلــيامت, تــدريب األطفــال 

 االلتزام باهلدوء واملحافظة عىل
ــل  ــة حتم ــام, تنمي ــىل النظ ع

  .املسئولية لد األطفال

تعزيز متقطع ثابت 
) ,ــــــــــــاد م

, إقصاء )اجتـامعى
تنظــيم الظـــروف 

  . البيئية

ــب  ــوب, تركي ــون املطل ــل لل ــار الطف اختي
املــسافرين ىف القطــار, لــصق الركــاب عــىل 
املقاعد أثناء اللعبـة, اختيـار الطفـل للكـور 

ة, إدخـال الطفـل للكـرة ىف الطـوق, املطلوب
  .صيد الطفل للعصافري

                                                           
 .اًر إليه آنفملن يرغب ىف املزيد من التفاصيل عن جلسات الربنامج الرجوع إىل تقرير البحث املشا ∗
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بوع
ألس

ا
  

عدد 
الفنيات املستخدمة   مضمون اجللسة وهدفها  اجللسات

  )إجراءاهتا(مضمون اجللسات    اجللساتىف

دس
لسا

ا
  

ـــني   ٣ ـــشاركة ب ـــة روح امل تنمي
ــال  األطفــال, إكــساب األطف
قيمة التعـاون, فهـم األطفـال 

  .وتقبلهم للقواعد والقوانني

تعزيز متقطع ثابت 
ـــــــــــذائى, ( غ

, إقصاء )اجتـامعى
تنظــيم الظـــروف 

  . البيئية

ــصق ــوب, ل ــشكل املطل ــل لل ــار الطف  اختي
الصور عـىل اللـوح الـورقى, تنميـة الطفـل 
للصور امللـصقة, تلـوين الطفـل للكـروت, 

  .ذكر الطفل لأللوان املختلفة

سابع
ال

  

ـــني   ٣ ـــاون ب ـــة روح التع تنمي
األطفــال, تــدعيم الــسلوك 
 ــد ــوب ل ــى املرغ االجتامع
الطفل, تـدريب الطفـل عـىل 
شكر وثناء اآلخرين إذا قدموا 

  .له خدمة ما

 تعزيز متقطع متغري
ـــــــــامعى, ( اجت

ــذائى ــصاء )غ , إق
تنظــيم الظـــروف 

  . البيئية

جتميــع الطفــل ألجــزاء الكــارت ولــصقها, 
رفض الطفل للسلوك غري املناسـب, تلـوين 
ًالطفل للصورة التى تظهر ســلوكا مقبـوال,  ً

  .تدريب الطفل عىل الثناء عىل اآلخرين

امن
الث

  

تنمية مهارة التعاون واملشاركة   ٣
ح بـــني األطفـــال, تنميـــة رو

املبادأة لـد األطفـال, تنميـة 
اإلحساس باملـسئولية واتبـاع 

  .التعليامت لد األطفال

تعزيز متقطع متغري 
ــــــــامعى( , )اجت

إقــــصاء تنظــــيم 
  . الظروف البيئية

اتباع الطفـل لتعلـيامت اللعبـة, جتنـب قيـام 
الطفل إيذاء نفسه, تلوين الطفـل لألشـكال 
املطلوبــة, ذكــر الطفــل ألســامء احليوانــات 

لــوب تلوينهــا, لــصق الطفــل لألشــياء املط
  .املطلوبة

سع
التا

  

ــسئولية   ٢ ــة اإلحــساس بامل تنمي
لـــد الطفـــل جتـــاه نفـــسه 
واآلخرين, تنمية التفاعل بـني 
األطفال واملشاركة ىف تقاسـم 

  .وتبادل األدوار

تعزيز متقطع متغري 
ــــــــامعى( , )اجت

إقــــصاء تنظــــيم 
  . الظروف البيئية

دة األطفـال تعاون األطفال فيام بينهم, مساع
للمدربة ىف جتميع أدوات اللعبة, اتباع الطفل 
للتعليامت ىف هدوء, تبادل األطفال لـألدوار 
ىف هدوء, مساعدة الطفل للمدربة ىف القيـام 
بإعداد أدوات اجللسة, حمافظـة الطفـل عـىل 

 .النظام
אאW 

 القابلني للتعليم اً لعينة من األطفال املعوقني عقليفيام يىل نموذج برنامج إرشاد
ضـمن ) ٢٠٠٧( وهو من إعداد شيامء عبد املنعم نعـيم .قائم عىل األنشطة اجلامعية

 .)∗(بحثها للحصول عىل درجة املاجستري ىف الرتبية حتت إرشاف املؤلف 
                                                           

فاعليـة برنـامج أنـشطة مجاعيـة ىف ختفـيض درجـة الـشعور " :)٢٠٠٧(شيامء عبد املنعم نعـيم حممـد  ∗
قـسم , بحـث ماجـستري, " القـابلني للـتعلماًبالوحدة النفسية لد عينة من األطفال املعـاقني عقليـ

 .جامعة حلوان, كلية الرتبية, الصحة النفسية
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اهتمت الدراسـة بمحاولـة خفـض الـشعور بالوحـدة النفـسية لـد األطفـال 
 القابلني للـتعلم وذلـك بتقـديم برنـامج إرشـاد قـائم عـىل بعـض اًقني عقلياملعا

 ١٤−٩ ىف عمـر اً طفل معـاق عقليـ٥٠تكونت عينة الدراسة من , األنشطة اجلامعية
 من فئة القابلني للتعلم اً طفل معاق عقلي١٦واشتملت الدراسة التجريبية عىل , عام

 درجـة عـىل مقيـاس ٦٦−٥٠ن  يبلغ نـسبة ذكـائهم مـ"ذكور وإناث"من اجلنسني 
 .مقسمني إىل جمموعتني متساويتني جتريبية وضابطة,  بينيه للذكاء–ستانفورد 

اشتمل الربنامج عىل مخسة أنواع من األنشطة وهى األنـشطة الفنيـة واملوسـيقية 
وتـضمنت أنـشطة الربنـامج بعــض املهـارات , والرياضية والقصصية والتمثيليـة

ومهـارة التعـاون مـع , ا املتمثلة ىف مهـارة تكـوين أصـدقاءاالجتامعية املراد تنميته
, مهارة األخذ والعطـاء, مهارة مساعدة اآلخرين, مهـارة اتباع التعليامت, اآلخرين

 .مهارة االعتذار عند اخلطأ
אאW 

אאW 
 اًعقليـختفيض درجة الشعور بالوحدة النفسية لد عينة مـن األطفـال املعـاقني 

, الفنيـة والرياضـية(القابلني للـتعلم وذلـك باسـتخدام بعـض األنـشطة اجلامعيـة 
مع اسـتخدام لـبعض فنيـات تعـديل الـسلوك ) والتمثيلية, والقصصية, واملوسيقية

 .كالنمذجة والتعزيز اإلجيابى والتغذية الراجعة ولعب الدور واالستبعاد املؤقت
אאאאW 

WאאאW 
 . عىل العمل اجلامعى داخل جمموعة األقراناًتدريب األطفال املعاقني عقلي −١
بث اإلجيابية والتعاون لـد األطفـال أثنـاء االنخـراط ىف ممارسـة أنـشطة  −٢

 .الربنامج
تشجيع األطفال عىل التعبري عن الـذات واإلدالء عـن مـشاعرهم الـسلبية  −٣

 .بحرية

o b e i k a n d l . c o m



− ١٦٦−@ @
 

 استخدام عـدة حـواس للتنفـيس عـن  عىلاًمساعدة األطفال املعاقني عقلي −٤
 .الشعور بالوحدة

 من خـالل إنجـاز األعـامل اًرفع الروح املعنوية لد األطفال املعاقني عقلي −٥
 .املكلفني هبا

توظيف خربات النجاح التى يمـرون هبـا أثنـاء أداء األنـشطة ألداء أعـامل  −٦
 .أصعب

 عنـد مساعدهتم عىل فهـم أسـاليب العقـاب أثنـاء اخلطـأ مـثلام يـستمتعوا −٧
 .مكافأهتم

WאאאW 
 وإبداله اًالتخفيف من حدة السلوك االنسحابى لد األطفال املعاقني عقلي −١

 .بالسلوك التعاونى
 .)وعدم الكفاءة, والعجز, باإلحباط(التخفيض من املشاعر السلبية  −٢
 حيث تضم أنـشطة اًرفع الشعور بالثقة بالنفس لد األطفال املعاقني عقلي −٣

 .لربنامج مواقف تشبع خربات النجاحا
 .التغلب عىل الشعور بالنقص والفشل وعدم الرضا وإبداله بمشاعر الرضا −٤
تنمية القدرة عىل اإلنجاز والنجاح من خـالل مـشاركة أعـضاء اجلامعـة ىف  −٥

 .أداء األنشطة
التنفيس عن بعض املشاعر والرغبات السلبية وذلك باالستمتاع أثنـاء أداء  −٦

 .ببةاألنشطة املح
 .تنمية القبول الذاتى من خالل الشعور بالقدرة عىل العمل واإلنتاج −٧
الرتويح عن األطفال وبث روح املرح والفكاهة مـن خـالل أداء األنـشطة  −٨

 .اجلامعية
WאאאW 
 وبعـضهم اًتنمية مهارات التعاون والتفاعـل مـع األطفـال املعـاقني عقليـ −١

 .البعض
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 . تكوين صداقات مشبعة مع اآلخرينتنمية القدرة عىل −٢
 .اإلقبال عىل إقامة عالقات اجتامعية ناجحة مع اآلخرين −٣
 .تكوين اجتاهات إجيابية نحو املشاركة االجتامعية الفعالة مع اآلخرين −٤
 .التغلب عىل اخلجل والرتدد أثناء التعامل مع اآلخرين −٥
 .تنمية القدرة عىل التواصل اللفظى واالجتامعى مع اآلخرين −٦
الشعور باالنتامء للجامعـة وذلـك ملـا يكفلـه العمـل اجلامعـى التعـاونى أو  −٧

 .التنافسى من الرغبة ىف النجاح واحلصول عىل املكافأة للجامعة
 .تنمية القدرة عىل حتمل املسئولية وذلك أثناء أداء األنشطة املكلفني بأدائها −٨
االعتـذار , ورانتظار الد, تنمية بعض املهارات االجتامعية كاالستامع لآلخر −٩

 .عند اخلطأ
אאאאW 

أما عن الفنيـات املـستخدمة بالربنـامج فقـد تـم االسـتفادة مـن نظريـة الـتعلم 
االجتامعى لبندورا ونظرية االشرتاط اإلجرائى لسكينر الشـتقاق فنيـات الربنـامج 

 .التغذية الراجعة, االستبعاد املؤقت, التعزيز, لعب الدور, وهى النمذجة
אאW 

 أسـبوع بواقـع أربـع ١٢تم تطبيق الربنامج عىل شكل جلسات مجاعيـة خـالل 
واشـتملت جلـسات , جلسات أسبوعية أيام السبت واألحد والثالثـاء واخلمـيس

 دقيقـة حـسب نـوع ٤٠ إىل ١٥ جلسة تـراوح زمـن اجللـسة مـن ٤٨الربنامج عىل 
وتنـاول , ووزعت األنشطة عىل اجللـسات, تخللها فرتات راحةالنشاط املستخدم ي

 .األنشطة القصصية ىف ست جلسات فقط
אW 

اهتمت الباحثة بتقويم الربنامج ىف كل خطوة من خطوات بنائه من بداية ختطيطه 
وتـم اسـتخدام , وحتى االنتهاء من تطبيقه حيث تم تقويم كل جلسة بشكل مبدئى

لتقويم الربنـامج ) ١٩٩٩( النفسية لعبد املنعم الدردير وجابر حممد مقياس الوحدة
 .بشكل هنائى وبشكل تتبعى وذلك بعد مرور شهرين من القياس البعد للربنامج
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אW 
 : ملحتو جلسات الربنامج اإلرشاداً مكثفاًيوضح اجلدول التاىل ملخص

 فض الوحدة النفسيةملخص جلسات برنامج األنشطة اجلامعية خل
  القابلني للتعلماًلد األطفال املعاقني عقلي

لسة
اجل

لسة  
ع اجل

ضو
مو

  

  أهداف اجللسة
الفنيات 

املستخدمة ىف 
  اجللسة

  )إجراءاهتا(مضمون اجللسة 

ألوىل
ا

  

ديم
والتق

رف 
لتعا

ا
  

ـــة  −١ ـــني الباحث ـــة ب ـــة األلف تنمي
ًواألطفال املعـاقني عقليـا وبـني 
األطفال وبعضهم الـبعض مـن 

 . أخرجهة
توعية األطفال بأمهيـة األنـشطة  -٢

اجلامعية وتـشجيعهم ىف ممارسـة 
  أنشطة الربنامج

  الواجب املنزىل

 .ًالتعارف بني الباحثة وبني األطفال املعاقني عقليا -

ــدهتا  - ــامج وفائ ــشطة الربن ــة أن ــة ممارس توضــيح أمهي
ــن  ــالكثري م ــزهم ب ــشطة, وحتفي ــم ىف أداء األن ودوره

 االلتزام والنجاح ىف ممارسـة اجلوائز واملعززات ىف حالة
  .وأداء األنشطة, مع إعطاء الواجب املنزىل

انية
الث

  

)
يقى

وس
ط م

نشا
 (

انى 
ألغ

امع 
الست

ا
فال

ألط
ببة ل

حم
  

إكـــساب األطفــــال بعــــض  −١
 .املفردات اللغوية

تنــشيط األطفــال وتعويــدهم  -٢
  .التفاعل مع أقراهنم

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 املؤقت

  الواجب املنزىل

ــة  - تــستخدم الباحثــة الكاســيت ىف تقــديم أغــانى حمبب
لألطفال عـىل أن يقـوم األطفـال والباحثـة بالتـصفيق 

 .والغناء والرقص عىل أنغام املوسيقى
ىف هناية النشاط تعزز الباحثة األطفال بتوزيع قطع مـن  -

البنبون وتصفق هلـم وحتـيهم عـىل حـسن النظـام مـع 
  .إعطاء الواجب املنزىل

الثة
الث

  

)
شاط

ن
ىض

 ريا
 (

جل 
واحل

 ر
للج

ات 
سابق

م
حدة

م وا
ىل قد

ع
  

ـــن  −١ ـــاىل ع ـــيس االنفع التنف
 .ًاألطفال املعاقني عقليا

ــل  −٢ ــىل تقب ــل ع ــد الطف تعوي
 .اهلزيمة دون إحباط

حــب املــشاركة اجلامعيــة ملــا  -٣
تتيحه املسابقات مـن شـعور 

  .باملرح واالنطالق

تنمذج الباحثة النشاط أمام األطفـال, يكـرر األطفـال  -
املسابقات سواء بطريقة اجلر العاد أو احلجل عـىل 
قدم واحدة, وتتخلل املسابقات فرتة للراحـة يـدىل هبـا 
األطفال ما قاموا به من واجـب منـزىل, ويـرتك بعـض 
األطفال كمـشجعني وتتبـادل األدوار بـني املـشجعني 

 .واملتسابقني, مع التعزيز
  

ابعة
الر

  

)
فنى

اط 
نش

 (
وان

 األل
رش

خ و
النف

سم ب
الر

  

التنفيس االنفعاىل عن األطفـال  −١
 .ًاملعاقني عقليا

شعور األطفال بالتلقائية وعـدم  -٢
  .التقيد أثناء أداء العمل الفنى

 النمذجة
 التغذية الراجعة

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 ملؤقتا

  الواجب املنزىل

تنمذج الباحثة النشاط, يبدأ األطفال, بسكب األلـوان  -
سواء بالشفاطات أو عىل اللوحة والنفخ بشكل مجاعى 

بالشفاه مبارشة نحو األلـوان, ورش األلـوان بواسـطة 
زجاجات الرش اململوءة باأللوان وحتثهم الباحثة عـىل 
مزج األلوان, يتم سحب اللوحة بعد امتالءها باأللوان 
وتعززهم مـع إمـدادهم بـبعض املالحظـات كتغذيـة 

 .راجعة ويتخلل النشاط راحة
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لسة
اجل

لسة  
ع اجل

ضو
مو

  

  أهداف اجللسة
الفنيات 

املستخدمة ىف 
  اجللسة

  )إجراءاهتا(مضمون اجللسة 

مسة
اخلا

  

)
ىص

قص
اط 

نش
 (

صة 
ق

الد 
د مي

عي
وب

أرن
 (

حثة
 البا

يف
تأل

  

ــتامع  −١ ــىل االس ــدرة ع ــة الق تنمي
 .لآلخرين

  .التأكيد عىل قيمة الصداقة -٢

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

ترسد الباحثة القصة مع عـرض الـصور التـى توضـح  -
أحداثها, وترتكـز القـصة عـىل أمهيـة الـصداقة ونبـذ 

دة وتطلب من األطفـال توضـيح آرائهـم حـول الوح
أحــداث القــصة وتــشجعهم عــىل احلــوار, ويــامرس 
األطفال نشاط بدنى ونقد للواجـب املنـزىل ىف فـرتة 

  .الراحة مع العودة للنشاط والتعزيز باستمرار

دسة
لسا

ا
  

)
ثيىل

ط مت
نشا

 (
صة 

ث ق
حدا

يل أ
متث

وب
 أرن
يالد

يد م
ع

  

تدريب األطفال عىل التعامل مع  −١
 .ن ىف املواقف االجتامعيةاآلخري

الـــشعور بـــاالنتامء ملجموعـــة  −٢
 .األقران

ــارة  -٣ ــال عــىل مه ــدريب األطف ت
  .مساعدة اآلخرين

 –لعب الدور 
 النمذجة
 التعزيز 

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تذكر الباحثة األطفال بأحـداث وشخـصيات القـصة  -
عدة مـرات مـع ومتثل األدوار, ويبدأ األطفال بالتمثيل 

تبــادل األدوار باســتخدام املاســكات وتورتــة حقيقيــة 
حلفلــة عيــد املــيالد ويتخلــل فــرتة راحــة أداء نــشاط 
موسيقى حركى ونقد للواجب املنزىل, ويأكل األطفال 

  .التورتة ىف هناية اجللسة كتعزيز هلم

ابعة
الس

  

)
يقى

وس
ط م

نشا
 (

اث 
حد

يل أ
متث

ف 
 تألي

وب
 أرن
يالد

يد م
صة ع

ق
حثة

ا الب
  

ث روح املـرح والـسعادة بـني بـ −١
 .األطفال

إكـــساب األطفــــال بعــــض  -٢
  .املفردات اللغوية

تذكر الباحثة األطفال بأرنوب وتساعدهم ىف التوصـل  -
إىل أن هذه األغنية مرتبطة بأحـداث قـصة عيـد مـيالد 

ى األغنية عدة مـرات عـىل أحلـان معـدة أرنوب, وتغن
ًخصيصا هلذه األغنية واملسجلة عـىل رشيـط كاسـيت, 
ويتم الغنـاء بـشكل مجـاعى مـع اشـرتاك الباحثـة مـع 

  .األطفال بالغناء والتصفيق

امنة
الث

  

)
فنى

اط 
نش

 (
عية 

 مجا
وحة

ين ل
تلو

)
ملالد

يد ا
تة ع

تور
(  

تنميــة األخــذ والعطــاء بــني  −١
 .أعضاء اجلامعة

ــأثريات اســتمتاع األ −٢ ــال بالت طف
 .اللونية املختلفة

إتاحة الفرصة للتواصل اللفظى  -٣
  .بني األطفال

تقدم الباحثـة اخلامـات الفنيـة ألداء النـشاط وتنمـذج  -
النشاط وحتثهم عىل تلوين اللوحة بشكل مجاعى والتى 
هى تورتة أرنوب املرتبطة باجللـسات الـسابقة وحتـث 

سـة النـشاط األطفال عىل التعـاون اجلامعـى أثنـاء ممار
الفنى أكثر منه عىل جودة التلوين, ويتخلل فرتة الراحة 

  .نقد الواجب ونشاط حركى
سعة

التا
  

)
ىض

 ريا
شاط

ن
 (

 د
رتدا

ب اال
الوث

)
وب

 أرن
ركة

ح
 (

حثة
 البا

يف
تأل

  

 تدريب األطفال عـىل الـتحكم ىف −١
ـــسب  ـــد املك ـــاالت عن االنفع

 .واخلسارة
 تدريب األطفـال عـىل الـتخلص −٢

ــا ــة أثن ــن الذاتي ء أداء العمــل م
  .اجلامعة

 النمذجة
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تنمذج الباحثة النشاط مع حثها لألطفال عـىل التعـاون  -
وليس املهم فقط الفوز أو اخلسارة, وتبدأ املـسابقة بـأن 
يقوم األطفال بحركة الوثب االرتداد من خط البداية 
إىل خــط النهايــة والرجــوع مــرة أخــر خلــط البدايــة 

راحة يتم فيهـا والفائز هو األرسع, مع التعزيز أما فرتة 
 )ليه يا أرنوب(غناء أغنية 

رشة
العا

  

)
ثيىل

ط مت
نشا

 (
صة 

ن ح
عنوا

ىل ب
 متثي

قف
مو

حثة
 البا

يف
م تأل

لرس
ا

  

 تنميـــة الرغبـــة عـــىل مـــساعدة −١
 .اآلخرين

ـــن −٢ ـــتياء م ـــن االس ـــري ع  التعب
ـــة  ـــري املقبول ـــسلوكيات غ ال

  .ًاجتامعيا

 لعب الدور
 النمذجة
 التعزيز

االستبعاد 
 املؤقت
 اجعةالتغذية الر

  الواجب املنزىل

يتم رسد املوقف الذ يركز عـىل نبـذ األنانيـة وأمهيـة  -
التعاون وتتم املناقـشة واملقارنـة بـني املواقـف الـسلبية 
واإلجيابية للشخـصيات ويبـدأ التمثيـل بعـد نمذجـة 
الباحثة للموقف, وخيتار األطفال بأنفسهم لألدوار مع 

  .عدة مراتتبادل األدوار بينهم, وتكرار متثيل املوقف 
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لسة
اجل

لسة  
ع اجل

ضو
مو

  

  أهداف اجللسة
الفنيات 

املستخدمة ىف 
  اجللسة

  )إجراءاهتا(مضمون اجللسة 

رشة
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 تنميــة القــدرة عــىل التمييــز بــني −١
أصوات احليوانـات واسـتخدام 

 .عدة حواس للتعبري عنها
 إتاحة الفرصة لألطفال للتواصل −٢

  .اللفظى دون تردد أو خجل

يتم تشغيل الكاسيت فيسمع األطفال أصوات متنوعـة  -
من احليوانات وعىل األطفال أن يذكروا اسـم احليـوان 
. كام خيتاروا صورته من بني الصور ثم يقلـدوا حركتـه

وهكذا بشكل مجاعى حتـى تنتهـى األصـوات, ويعـاد 
ىل الصوت, مـع االستامع مرة أخر ىف حالة تعرفهم ع

  .التعزيز

رشة
ية ع

الثان
  

)
فنى

اط 
نش

 (
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صل
ل بال

شكي
ت

)
ات
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ة ح
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(  

ــل −١ ــل داخ ــارات العم ــة مه  تنمي
 .اجلامعة

 الشعور بالنجاح والثقـة بـالنفس −٢
إلنتــاج أشــكال خمتلفــة مــن 

  .احليوانات والطيور

تقدم الباحثة لألطفـال نـامذج مـشكلة مـن الصلـصال  -
ــصفورة, ( ــان, ع ــة ) شــجرةثعب ــم طريق وتوضــح هل

التشكيل, وتوضع قطعة بالستيكية ىف وسـط املنـضدة 
ليوضع عليهـا الـنامذج املـشكلة مـن الصلـصال التـى 
ســيعدها األطفــال, ويبــدأ األطفــال ىف التــشكيل مــع 

  .اشرتاك وتعزيز الباحثة

رشة
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 أن يتقبــل الطفــل اهلزيمــة دون −١
 .إحباط

 التنفيس االنفعـاىل عـن األطفـال −٢
 .ًاملعاقني عقليا

  

 النمذجة
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
 االستبعاد
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

يلعب األطفال احلبل بأشكال متنوعة سـواء ىف صـورة  -
جمموعات متنافسة أو متعاونة كشد احلبل بـأن جتـذب 
كل جمموعة أطراف احلبل, أو بنط احلــبل كـل طفـل 
عىل حده وبشكل مجاعى, أو أن يقـوم أطفـال بمـسك 

 أن يكون أحد األطفال أطراف احلبل وبنط احلبل, عىل
  .ًحكام مع التعزيز

رشة
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 الشعور بقيمة العمل اجلامعـى ىف −١
 .حتقيق النجاح

 نبذ الـشعور بالفرديـة والتمركـز −٢
  .حول الذات

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

يتم رسد أحـداث القـصة مـع عـرض صـور توضـح  -
أحداثها, ويتم احلوار حول أحداث القصة مع الرتكيـز 
عىل بعض القيم كاالعتذار والتسامح ويقـوم األطفـال 
بحكى القصة عدة مـرات وتطلـب مـنهم اإلشـارة إىل 
أبطال القصة من خالل الـصور املوضـحة مـع تعزيـز 

 .املشاركني ىف احلوار
رشة
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 تنمية قـدرة الطفـل عـىل التعبـري −١
 .واإلدالء بمشاعره

 التدريب عىل بعض الـسلوكيات −٢
ــاء  ــسوية كالعط ــة ال االجتامعي
  .والتسامح واالعتذار عند اخلطأ

 لعب الدور
 النمذجة
 التعزيز

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

يتذكر األطفال أحداث وشخـصيات القـصة بعـرض  -
وأدوات الطبخ ويبدأ األطفال ىف ) ماسك البطة نمنمة(

أداء النشاط التمثيىل وتوزع األدوار مـع حريـة اختيـار 
األدوار املفضلة مع تكرار التمثيل ألحداث القصة عدة 

  .مرات, مع تعزيز الباحثة وإعطاء الواجب املنزىل

رشة
سة ع

ساد
ال

  

)
ط ف

نشا
) نى

مل 
بالر

سم 
الر

 
رمل

ة بال
ل بط

شكي
ت

  

 شعور الطفل بالكفاءة الشخصية −١
  .وسط أفراد اجلامعة

 النمذجة
 التغذية الراجعة

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 املؤقت

يقدم لألطفال اخلامات الالزمـة إلنجـاز النـشاط مـن  -
 مادة الصقة, رمل ملون, لوحة مرسوم عليهـا هيكـل(

, مع نمذجة خطوات إعداد اللوحة, مع اسرتجاع )بطة
قصة البطة نمنمة وحث األطفال عىل التفاعل اجلامعـى 
وعىل تبادل اخلامات وتعلق الباحثـة اللوحـة املـصممة 

  .عىل احلائط وتصفق لألطفال
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لع يقية
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 اســتمتاع األطفــال باحلركــة مــع −١
 .املوسيقىأنغام 

ــارة −٢ ــىل مه ــال ع ــدريب األطف  ت
  .االعتامد عىل الذات

) ليـه يـا أرنـوب(تنمذج الباحثة النشاط فتغنى أغنيـة  -
وجير األطفال حـول الكراسـى وبعـد التوقـف عـن 
الغناء جيلس األطفـال عـىل الكراسـى وتقـدم بونـات 
تعزيز للفائز ويتبادل األطفال دور احلكم بغناء األغنيـة 

عبـة, وتوجـه الباحثـة األطفـال بـاحرتام مع تكرار الل
  .القواعد وعدم الغضب باخلروج من اللعبة

رشة
نة ع

لثام
ا

  

)
ىض

 ريا
شاط

ن
 (

حلر
بع ا

التتا
  

 شعور الطفل بأمهية دوره كعـضو −١
 .مكمل ألداء اجلامعة

 تنمية مفهوم األخذ والعطاء بـني −٢
 .األطفال

  

  الواجب املنزىل

يقف األطفال ىف صـف منـتظم وتبـدأ مـسابقة تتـابع,  -
 الطفل األول ىف الـصف بـرسعة وهـو ممـسك فيجر

بالكرة ويلف حول العلم ويرجع برسعة ويسلم الكرة 
لزميله الثانى ثم يرجع لنهايـة الـصف, عـىل أن يأخـذ 
ًالطفل الثانى الكرة ويلف حول العلـم أيـضا ويرجـع 

  .وهكذا... برسعة ويسلم الكرة لزميله الثالث

رشة
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 توعية األطفال بخطـورة األنانيـة −١
والفرديـــة أثنـــاء أداء األعـــامل 

 .اجلامعية
 إحالل مشاعر الفرديـة وتبـديلها −٢

  .بالغريية والتعاون

لعب الدور 
 النمذجة
 التعزيز

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

نـاقش األطفـال وتأخـذ بعد رسد الباحثـة للموقـف ت -
آرائهــم ىف املوقــف, ثــم تقــوم بتمثيــل األدوار بــشكل 
موجز, وتوزع األدوار عىل األطفال مع مراعاة اختيـار 
األطفال لألدوار بأنفـسهم, ويـتم تبـادل األدوار, مـع 
تكرار متثيل املوقف عدة مـرات, مـع التعزيـز املـستمر 

 .وإعطاء واجب منزىل

رشون
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)
فنى

اط 
نش

( 
سم 

 الر
صابع

باأل
  

 التنفيس عن بعـض االنفعـاالت −١
 .السلبية الداخلية

ــارة −٢ ــىل مه ــال ع ــدريب األطف  ت
 .النظافة

 إتاحة الفرصـة للطفـل للـشعور −٣
باملرح والتلقائيـة أثنـاء ممارسـة 
  .العمل الفنى مع أعضاء اجلامعة

 النمذجة
 التغذية الراجعة 
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

  املنزىلالواجب 

يتم نمذجة النشاط باستخدام األلوان والرسم هبـا مـن  -
خالل األصابع عىل اللوحة مع مناقشة األطفـال حـول 
األشكال املقرتحة للتعـاون ىف رسـمها كرسـم زهـرة, 
وعصفور, ويبدأ األطفال باألداء مع توجيههم بحريـة 
اختيار وتبـادل األلـوان, وبعـد االنتهـاء مـن تلــوين 

  .تم وضع لوحة جديدةاللوحة ترفع, وي
رشون

والع
دية 

احلا
  

)
ىص

قص
اط 

نش
 (

قاء 
صد

ة األ
قص

حثة
 البا

يف
ء تأل

وفقا
األ

  

 التدريب عىل سـلوكيات مقبولـة −١
ــــع  ــــاون م ــــا كالتع ًاجتامعي

  .األصدقاء

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
املؤقت التغذية 

 الراجعة
  الواجب املنزىل

ة بالصلـصال متهد اجللسة بالتذكرة باألشـكال املـشكل -
كالعصفورة والثعبان وهـم أبطـال القـصة ويـتم رسد 
أحداث القصة, مـع عـرض صـور توضـح أحـداثها, 
ــز عــىل قيمــة التعــاون بــني  ــتم احلــوار مــع الرتكي وي
  .األصدقاء, مع اختيار عنوان للقصة, والتعزيز املستمر

رشون
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انية 
الث

  

)
ثيىل

ط مت
نشا

 (
قاء 

صد
ة األ

قص
اث 

حد
يل أ

متث
فياء

األو
  

 بث روح التعاون واإلجيابيـة بـني −١
 .األطفال

 تدريب األطفال عىل مهارة حتمل −٢
ـــاء أداء  ـــك أثن ـــسئولية وذل امل

  .األدوار

 لعب الدور
 النمذجة
 التعزيز 

االستبعاد 
املؤقت التغذية 

 الراجعة
  الواجب املنزىل

ــصيات  - ــة بشخ ــل األدوار اخلاص ــة بتمثي ــدا الباحث تب
ألطفـال باختيـارهم, القصة, ويتم توزيع األدوار عىل ا

ويتم تكرار التمثيل عدة مـرات باسـتخدام ماسـكات 
ًالشخصيات املعدة خصيصا عىل أن تتبادل األدوار بني 
ــع  ــال باســتمرار م ــة األطف ــال, وتوجــه الباحث األطف

  .تشجيعهم وتوجيه عبارات الثناء واملدح هلم
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 تقويــة الــروابط االجتامعيــة بــني −١
 .األطفال

 التعبري عن قيمة التعاون ىف إطـار −٢
 .ممتع من األغانى واإليقاع

 إكساب األطفال بعض املفـردات −٣
 .اللغوية

  

 النمذجة
 التغذية الراجعة 
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

  الواجب املنزىل

ل, وتقـوم برتديـد كلـامت األغنيـة حتيى الباحثة األطفا -
أمام األطفال عدة مرات وتذكرهم بأن األغنية مرتـبطة 
بأحداث قصة األصدقاء األوفياء, وتطلب منهم الغناء 
معهــا وبــشكل مجــاعى كــام تــشرتك معهــم ىف الغنــاء 
والتصفيق, مع التعزيز املـستمر للحفـاظ عـىل دافعيـة 

  .األطفال للغناء

رشون
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)
شاط

ن
فنى

 
صق ) 

ص ول
ق

  

 إخراج الطفل من عزلته وإدماجه −١
 .مع أفراد اجلامعة

 تنميـــة التفاعـــل اللفظـــى مـــع −٢
  .األخرين

 النمذجة
التغذية الراجعة 
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

  الواجب املنزىل

بعد نمذجة النشاط يبـدأ األطفـال ىف اسـتخدام أوراق  -
ور والـسنجاب القص واللصق ىف قص شـكل العـصف

والقرد والثعبان وهم أبطال قـصة األصـدقاء األوفيـاء 
ًثم لصقها عىل اللوحة وفقا للمكان املحدد لكل شـكل 
من األشكال, مع حث األطفال عىل التعـاون ىف تنفيـذ 

 .النشاط, والتعزيز املستمر

رشون
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ا
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ىض
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وره كفـرد مكمـل  شعور الفرد بد−١
 .لداء اجلامعة

 تعويد الطفل عـىل األدء احلركـى −٢
ــن  ــررا م ــة متح ــط اجلامع ًوس

  .الشعور باخلجل

 النمذجة
 التغذية الراجعة 
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

  الواجب املنزىل

يتم نمذجة النشاط حيث يقـف األطفـال عـىل شـكل  -
يله خيـرج مـن دائرة ويقوم كل طفل برمى الكرة من زم

وتكـرر . اللعبة إىل أن تنتهى اللعبة يفـوز طفـل واحـد
اللعبــة بعــد فــرتة الراحــة ولكــن واألطفــال ىف حالــة 

  .اجللوس عىل األرض
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 تأكيد وتقوية الروابط االجتامعيـة −١
 .بني األطفال

لوكيات  تنميــــة بعــــض الــــس−٢
االجتامعيــة اإلجيابيــة كزيــارة 

  .مريض, مساعدة الغري

 لعب الدور
 النمذجة
 التعزيز 

التغذية الراجعة 
االستبعاد 

 املؤقت 
  الواجب املنزىل

يتم رشح املوقـف التمثـيىل ويبـدأ النقـاش حولـه مـع  -
الرتكيز عىل تطبيقه عـىل األطفـال وسـؤاهلم هـم مـاذا 

أم ال ? ويبـدأ سيفعلون إذا مرض زميلهم هل سيزوره 
متثيل األدوار وتوزيعها عىل األطفال مع تكرارها عـدة 
مرات وىف فـرتة الراحـة يـتم النقـاش عـام فعلـوه مـن 

  .واجب منزىل

رشون
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نشا
 ( 

 حر
غناء

  

 تدريب الطفل عـىل التحـرر مـن −٢
  .اخلجل وسط اجلامعة

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 املؤقت 

  اجب املنزىلالو

يتم تشجيع األطفال عىل الغناء ويطلب من كـل طفـل  -
أن يغنى ويصفق معه زمالئه, ثم يبدأ األطفـال بالغنـاء 

ليـه يـا أرنـوب, وأغنيـة إحنـا (بشكل مجاعى ألغنيـة 
, ويتالزم مـع الغنـاء أداء بعـض احلركـات )أصحاب

  .اجلسمية كالرقص واللف ىف طابور والتصفيق

رشون
والع

منة 
الثا

  

نش(
فنى

اط 
 (

اعة
الطب

  

 التدريب عىل آداب التعامـل مـع −١
 .اآلخرين

 شعور الطفل بقدرته عىل اإلنجاز −٢
 .والعمل املنتج

  

 النمذجة
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

التغذية الراجعة

ضمت األشكال املطبوعة أهم شخصيات القصص ىف  -
أرنب عصفور, قرد, (اجللسات السابقة والقادمة وهى

, )سمكة, كلب, شجرة, تورتة, بطة, خـروف, ثعبـان
مــع حريــة اختيــار الطفــل للــشكل والتعليــق عليهــا 

ــاء ) كــأرنوب ونمنمــة(واســرتجاع شخــصيات  وغن
  ).أرنوب وإحنا أصحاب ليه (أغانيهم 
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ــوترات  التنفــي−١ س عــن بعــض الت
 .واالنفعاالت السلبية

 تنمية القدرة عىل التوافق والتالزم −٢
بني االستامع للموسيقى وحركة 

  .اجلسم

ممارسة بعض التمرينات الرياضية البـسيطة مـصحوبة  -  الواجب املنزىل
كــاجلر ىف املكــان, رفــع اليــدين (بأنغــام املوســيقى 

ًوخفضها مع ثنى اجلذع واالعتدال ثانيا, حركة الكتف 
, والرتكيـز عـىل ممارسـة ) وألسفل مع التصفيقألعىل

التامرين بشكل مجاعى وأال ينفرد كـل طفـل بمامرسـة 
 .التمرين بعيد عن اآلخر
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 بــث روح احلــامس والرغبــة ىف −١
 .ن لتحقيق النجاحالتعاو

 تنمية القدرة عـىل التحـدث أمـام −٢
  .اآلخرين واحرتام الرأ اآلخر

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
املؤقت التغذية 

 الراجعة 
  الواجب املنزىل

بعد رسد أحداث القصة تطلب الباحثـة مـن األطفـال  -
توضيح آرائهم حول أحداث القصة وتـشجعهم عـىل 

ل أوجـه االسـتفادة مـن أحـداث احلوار واملناقشة حو
القصة مع الرتكيـز عـىل جـوهر القـصة وهـو العمـل 
اجلامعى كام اختار األطفال جديد للقـصة باسـم قـصة 

  .مدرسة الرتبية الفكرية
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 إكساب األطفال الـشعور بالثقـة −١
 .بالنفس

 التوعية بأمهيـة اجلامعـة ىف حتقيـق −٢
 .النجاح

ــارة −٣ ــىل مه ــال ع ــدريب األطف  ت
  .االستامع لآلخرين

 لعب الدور
−النمذجة 
 التعزيز

االستبعاد 
 املؤقت 

  الواجب املنزىل

تبدأ الباحثة بتمثيل شخصيات القصة بشكل تفـصيىل,  -
ويبدأ األطفال مع الباحثة ىف جتهيز املكان ألداء النشاط 

ــيىل ــة التمث ــا وحري ــة اختياره ــع األدوار وحري  وتوزي
اختيـــارهم للعبـــارات املـــستخدمة ىف احلـــوار بـــني 
ــا  ــصة وتبع ــا ألحــداث الق ًالشخــصيات وذلــك وفق ً

  .ألحداث وترتيب حدوثها, مع تكرار التمثيل

ثون
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 شــــعور األطفــــال بالكفــــاءة −١
 .تاجالشخصية والقدرة عىل اإلن

ً شـــعور الطفـــل بأنـــه متعاونـــا −٢
  .وموضع ثقة من اآلخرين

ــة  - ــة اخلطــوات الالزمــة إلعــداد الزهري تــرشح الباحث
وتنفذها أمامهم بشكل تفصيىل سواء من قـص لـورق 

اجة, ويتم البـدء ىف الزينة أو ترشحيه ثم لصقه عىل الزج
تنفيذ النشاط بخطواته املختلفة عىل أن تساعد الباحثـة 
األطفال وتقوم معهم بلصق ورق الزينة عىل الزجاجـة 

  .مع التعزيز املستمر
ثون
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ــــال −١ ــــة لألطف ــــة الفرص  إتاح
لالستجابة لألنغام املوسيقية من 

 .الل احلركات االستعراضيةخ
ـــة −٢ ـــروح املعنوي ـــن ال ـــع م  الرف

  .لألطفال

تنمذج الباحثـة بعـض احلركـات االستعراضـية عـدة  -
مرات, ويبدأ األطفال ىف ممارسة االستعراض املوسيقى 
بعد سامع صوت الصفارة مع تعزيز األطفال وىف فـرتة 

  .الراحة يتم مناقشة ما فعلوه من واجب منزىل

لثال
ة وا

رابع
ال

  ثون
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ىض

 ريا
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واق ) 

ألط
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 تنميــة املرونــة لــبعض عــضالت −١
 .اجلسم

 تنميــة القــدرة عــىل التواصــل −٢
اللفظى والتفاعل بـني األطفـال 

 .وبعضهم البعض
 التنفيس االنفعـاىل عـن األطفـال −٣

  .ًاملعاقني عقليا

 النمذجة
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 

املؤقت التغذية 
 الراجعة

  الواجب املنزىل
يلعب األطفال باألطواق بوثب الطوق املتحرك حيـث  -

ًوق أمامـا وخلفـا ويقـوم يقف طفالن ويدحرجوا الط ً
طفل ثالث ويثـب وثبـة حـرة فـوق الطـوق املتوسـط 
احلجم, كام يمسك ثالث أطفال طوق كبري بأطرافه مع 
الدوران بشكل دائر عىل أن يبدأ اللعـب بعـد سـامع 

 .الصفارة, مع التعزيز املستمر
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 الشعور بالوحـدة واالنعـزال  نبذ−١
 .عن أفراد املجموعة

ــة واحــرتام −٢ ــة ســلوك الطاع  تنمي
  .الكبري

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تبدأ الباحثة ىف رسد أحداث القصة مع عـرض الـصور  -
التى توضح أحداثها وتشجعهم عىل احلـوار واملناقـشة 

االسـتفادة مـن أحـداث القـصة, موقـف حول أوجه 
ًالسمكة سلمى التى ذهبت بعيدا عن أرسهتا وهل أحد 
األطفــال يمكــن أن يفعــل مثلهــا مــع تكــرار القــصة 

  .والتعزيز املستمر
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 شعور األطفال بقيمة التعاون مع −١
 .اآلخرين

طفال عىل مهارة حتمل  تدريب األ−٢
ـــاء أداء  ـــك أثن ـــسئولية وذل امل

  .األدوار املكلفني هبا

 لعب الدور
 النمذجة
 التعزيز 

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تبدأ الباحثة بتمثيل األدوار اخلاصة بالقصة, ثـم تـوزع  -
األدوار عىل األطفال وخيتار األطفال أدوارهـم بحريـة 

حثة برضورة التعاون, وترك احلرية أثنـاء مع توجيه البا
متثيل األدوار باختيار احلوار املناسب الـذ يـدور بـني 
شخصيات القصة, مع تكرار التمثيـل وتبـادل األدوار 

  .بني األطفال
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 تنميــة القــدرة عــىل التواصــل −١
 .ظى مع أفراد اجلامعةاللف

ــاملرح وســط أعــضاء −٢ ــشعور ب  ال
 .اجلامعة

 تقوية التواصـل واالقـرتاب بـني −٣
  .األطفال

تذكر الباحثة طريقة إعداد اللوحـة ويبـدأ األطفـال ىف  -
اللوحـة عـىل تشكيل الـسمكة بلـصق الـصدف عـىل 

خطوات منتظمة حتـى تكتمـل اللوحـة, مـع تـشجيع 
الباحثــة لألطفــال عــىل التعــاون, ويمــسك األطفــال 
اللوحة مع التالزم بغناء أغنية السمكة سلمى, وتعلـق 

  .السمكة املشكلة عىل احلائط مع التصفيق هلم
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فل من سلبيته وإقدامه  إخراج الط−١
 .عىل العمل اجلامعى

 جذب انتباه األطفال بتجـسيدهم −٢
الفنـــى ألشـــكال مـــن البيئـــة 

 .الطبيعية
  

توضح الباحثة طريقة إعداد اللوحة ويبدأ األطفـال ىف  -
تشكيل الـسمكة بلـصق الـصدف عـىل اللوحـة عـىل 
خطوات منتظمة حتـى تكتمـل اللوحـة, مـع تـشجيع 

تعــاون, ويمــسك األطفــال الباحثــة لألطفــال عــىل ال
اللوحة مع التالزم بغناء أغنية السمكة سلمى, وتعلـق 

  .السمكة املشكلة عىل احلائط مع التصفيق هلم
ثون

لثال
ة وا

اسع
الت

  

)
ىض

 ريا
شاط

ن
( 

مثال
ة الت

حرك
مع 

 ر
 اجل

  

ـــة −١ ـــال باحلرك ـــتمتاع األطف  اس
 .اجلامعية

 الشعور بالتلقائية والـرتويح عـن −٢
  .ًالطفل املعاق عقليا

 النمذجة
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر 
االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

يبدأ األطفال باجلر وبعد سامع التصفيق يقـف فجـأة  -
مع عمل شكل متثال وبعد التصفيق مـرة ثانيـة يبـدأ ىف 

مـع . اجلر حتى سامع التصفيق ليقـف فجـأة وهكـذا
حثهم عىل التعاون, وتشاركهم الباحثة أداء النشاط مع 

 .التعزيز
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ــا −١ ــاقني عقلي ــال املع ً حــب األطف
ــــع  ــــة م للمــــشاركة اجلامعي

 .زمالئهم
ً تدريب األطفـال املعـاقني عقليـا −٢

  .عىل مهارة انتظار الدور

 النمذجة
التغذية الراجعة 
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

  الواجب املنزىل

ًيأخذ كل طفل تبعا لدوره آلة ويعزف عليها, وعىل كل  -
ألطفال التصفيق معه, ويتم االنتقـال إىل آلـة أخـر, ا

كام يقوم األطفال بالعزف عىل اآلالت بـشكل مجـاعى 
ويغنى األطفال أغنية ليه يـا أرنـوب وإحنـا أصـحاب 
والسمكة سلمى مع العزف اجلامعى واحلركة الدائريـة 

  .ىف طابور مع التعزيز
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 الشعور بقيمة العطاء بني أعـضاء −١
 .اجلامعة

 التغلب عىل األنانية والفردية أثناء −٢
  .التعامل مع اآلخرين

التعزيز اإلجيابى 
 املستمر

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تبدأ الباحثة برسد أحـداث القـصة عـىل األطفـال مـع  -
 ويبـدأ النقـاش عرض الصور التى توضح األحـداث,

مع األطفال لتوضـيح آرائهـم حـول أحـداث القـصة 
وتشجعهم عىل احلوار واملناقشة وعن أوجه االسـتفادة 
من القصة, والرتكيز عىل قيمة الوفـاء بـني األصـدقاء 

  .وخطورة الوحدة
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ــتام−١ ــة االن ــشعور بأمهي ــة ال ء  تنمي
 .للجامعة

 إتاحة الفرصـة لألطفـال للتعبـري −٢
ـــسلوكيات  عـــن اســـتياءهم ل

  .االنسحاب واألنانية

 لعب الدور
 النمذجة
 التعزيز 

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تبدأ الباحثة ىف متثيل أحداث, ثم متثل كـل دور األدوار  -
هيـز بإجياز, مع الرتكيز عىل دور الكلب توتـو ويبـدأ جت

, وتوزيــع )املاســكات, وأمــاكن متثيــل كــل مــشهد(
مع التعزيز وخالل فرتة . األدوار مع تبادهلا بني األطفال
  .الراحة يتم نقد الواجب املنزىل
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ــة −١  التغلــب عــىل الــشعور بالدوني
وعدم الكفاءة بإنجاز لوحة فنية 

 .مع أعضاء اجلامعة
 التنفيس عن بعـض االنفعـاالت −٢

 .السلبية
 تعويــد األطفــال عــىل األخــذ −٣

  .والعطاء مع اجلامعة

ــوين  - ــال ىف تل ــاون األطف ــا (يتع لوحــة موضــح عليه
مـع ) وجمموعـة مـن األغنـام شخصيات القـصة كـىل

عىل تبادل األلوان, وتعزيزهم, مع اسرتجاع تشجيعهم 
القصة والرتكيز عىل التعـاون والـصداقة ويـتم تعليـق 
اللوحة بعد االنتهاء منهـا عـىل احلـائط مـع التـصفيق 

  .لألطفال
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 الــرتويح عــن األطفــال املعــاقني −١
 .ًعقليا

خلص  تدريب األطفـال عـىل الـت−٢
ــاء أداء العمــل  ــة أثن ــن الذاتي م

  .اجلامعى

 النمذجة
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

جيــر الطفــل وهــو حيمــل جمموعــة مــن البالونــات  -
املربوطة مع بعضها البعض, وعـىل األطفـال أن جيـروا 
ورائه ليثقبوا البالونات, ومن يستطع من األطفال ثقب 
أكرب عـدد مـن البالونـات يكـون لـه احلـق ىف إمـساك 

مرت اللعبـة مـع البالونات ليجر ورائه األطفـال وتـس
 .التعزيز ولعب الباحثة معهم
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 تنمية الرغبة ىف املشاركة اجلامعيـة −١
 .مع األقران

 إتاحــة الفرصــة للطفــل للــوعى −٢
بأجزاء جسمه من خالل التعبري 

 .ة اجلسمعن األغانى بحرك
 شعور الطفل بأنـه عـضو مقبـول −٣

  .ىف مجاعة

 النمذجة
التعزيز اإلجيابى 

 املستمر
االستبعاد 
 املؤقت

التغذية الراجعة 
  الواجب املنزىل

يقف األطفال ىف شكل دائرة ويدورون ىف اجتاه عقارب  -
الساعة وهم يغنوا ثم يكررون الغناء بعكـس الـدوران 

األغنيـة كـالنط وينفذون احلركـات التـى تـشري إليهـا 
وحتريك اليدين ومن خيطئ ىف تنفيذ احلركات خيرج من 
الدائرة مع تكرار اللعبة, واشرتاك الباحثة مع األطفـال 

  .ىف اللعب والغناء
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 التوعية بقيمـة التعـاون اجلامعـى −١
 .حلل املشكالت

 بث اجلرأة لد األطفـال للتعبـري −٢
عـن األحـداث ومتثيلهـا وسـط 

 .اجلامعة
 تعويد الطفل التعبري عن مـشاعره −٣

  .وانفعاالته

 لعب الدور
 النمذجة
 التعزيز 

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تبدأ الباحثة برشح املوقف التمثيىل والـذ يركـز عـىل  -
ــزمالء ــساعدة ال ــة م ــاقش أمهي ــشكالهتم وتن  حلــل م

األطفال وتأخذ آرائهـم حـول موقـف زمـالء إينـاس 
للتخفيف من حزهنا, ثم تـوزع األدوار عـىل األطفـال 
وخيتاروها بأنفسهم, مع تبـادل األدوار وتكـرار متثيـل 

  .املوقف
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 التنفيس االنفعـاىل عـن األطفـال −١
 .اًاملعاقني عقلي

ــزام −٢ ــال عــىل االلت ــدريب األطف  ت
ــع  ــب م ــد اللع ــرتام قواع واح

  .اجلامعة

 النمذجة
 التعزيز املستمر

االستبعاد 
 املؤقت

 التغذية الراجعة
  الواجب املنزىل

تنمذج الباحثة النـشاط بـأن يقـف األطفـال ىف صـف  -
 يقــوم "أصــفر"واحــد وعنــدما تقــول هلــم الباحثــة 
 يقـوم "بـيضأ"األطفال يثنى اجلذع, وعنـدما تقـول 

, ومـن خيطـئ خيـرج مـن )النط ألعىل(األطفال بالقفز 
اللعبة حتى يتبقى طفل واحد هو الفـائز, مـع التعزيـز 

  .لألطفال واللعب معهم
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تقام حفلة بمناسبة االنتهاء مـن الربنـامج حيـرض فيهـا  -
 األطفـال األساتذة ومديرة املدرسة وحتيى الباحثة فيهـا

وتشكرهم عىل تعاوهنم, يغنى فيها األطفال األغنيـات 
التى تعلموها أثناء ممارسة الربنامج وتطلـب مـن كـل 
طفل يلقى كلمة يتحدث فيها عام أعجبه وما مل يعجبـه 
أثناء تطبيق الربنامج, وعن الـسلوكيات التـى تعلمهـا 
وتقدم لألطفال هـدايا تذكاريـة ويقـدم األطفـال مـع 

ة تذكارية ملديرة املدرسة, وهى عبـارة عـن الباحثة هدي
لوحة السمكة املـشكلة مـن الـصدف, وختـدم احلفلـة 

 .بشكر األطفال
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السلوك الفوضو وعالقته ببعض املتغريات النفسية "أمحد حممد جاد الرب أبو زيد 
 للتعلم ىف املرحلة العمريـة ًلد عينة من األطفال املتخلفني عقليا القابلني

 بحـث " سـنة, ومـد فعاليـة التـدخل العالجـى ىف خفـضه١٢−٩من 
 .٢٠٠٧دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة حلوان, 

فعالية برنامج باستخدام التعلم التعـاونى ىف حتـسني "إبراهيم رجب عباس إبراهيم 
مهارات الـسلوك التكيفـى لـد ذو اإلعاقـة العقليـة البـسيطة بحـث 

 .٢٠١٣كتوره, كلية الرتبية, مجاعة عني شمس د
تـدريبى لتعـديل  " أسامء أمحد عز الدين املحالو فاعليـة برنـامج إرشـاد مـد

ًالسلوك الالتوافقى لـد األطفـال املتخلفـني عقليـا القـابلني للـتعلم ىف 
معهد الدراسات  بحث ماجستري, "مرحلة الطفولة املبكرة, دراسة جتريبية

 .٢٠٠٨,, جامعة عني شمسالعليا للطفولة
فعالية برنامج سلوكى ىف خفض درجة العنف لد عينة مـن  ": شلبىأرشف حممد 

جامعـة  ,اآلداببحث ماجستري, كليـة . "  دراسة جتريبية–ًاملعاقني عقليا 
 .٢٠٠٠, عني شمس
فاعليـة اسـتخدام جـداول النـشاط املـصورة ىف تنميـة بعـض  " العربى حممد زيـد

ية, وأثرها ىف خفض السلوك االنسحابى لد عينة مـن املهارات االجتامع
كليـة الرتبيـة,  , بحث ماجـستري," ًاألطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم

 .٢٠٠٣الزقازيق, جامعة 
فاعلية برنامج مقرتح لتنمية مهارات االنتقـال لألطفـال  " السيد فتوح السيد محيدة

, كليـة الرتبيـة, جامعـة ستريماجـ بحـث " ًاملعوقني عقليا القابلني للتعلم
 .٢٠٠٦حلوان, 
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مد فاعلية برنامج مقرتح للرعاية الرتبويـة والنفـسية ىف "أجمد حممد عطية عبد اهللا 
ًتنمية بعض جوانب الشخـصية لـد األطفـال املتخلفـني عقليـا بحـث 

 .٢٠٠٠ماجستري, معهد الدراسات والبحوث الرتبوية, جامعة القاهرة, 
فعاليـة برنـامج لألنـشطة القصـصية ىف تعـديل الـسلوك " حافظ حممد كاملأمرية 

جامعـة كليـة الرتبيـة,  ,بحث ماجستري" االجتامعى لد أطفال فئة داون
 .٢٠٠٧الزقازيق, 

فاعلية برنامج تـدخل مبكـر ىف تنميـة مهـارات األمـان "بسمة أسامة السيد مرسى 
 بحـث ماجـستري, كليـة "لد عينة مـن األطفـال ذو اإلعاقـة العقليـة

 .٢٠١٣الرتبية, جامعة عني شمس, 
فاعلية التدريب عىل التواصـل ىف تعـديل الـسلوك العـدوانى لـد "خالد رمضان 

 بحـث ماجـستري, كليـة الرتبيـة ببنهـا, جامعـة "ًاألطفال املعـاقني عقليـا
  .٢٠٠٥الزقازيق, 

مد فاعلية أسلوبى التعزيز والنمذجة خلفـض الـسلوك "خالد عبد القادر يوسف 
 بحث ماجستري, "ً لد األطفال املتخلفني عقليا القابلني للتعلمالعدوانى

 .٢٠٠٠كلية الرتبية, جامعة أسيوط, 
مـد فاعليـة برنـامج إلثـراء الـصور الذهنيـة لـد "دنيا إبراهيم عبده مـصطفى 

 بحـث ماجـستري, كليـة "األطفال املعاقني ذهنيا من فئة القابلني للتعلـيم
 .٢٠٠٥رياض األطفال, جامعة القاهرة, 

دور برنامج للغناء اجلامعى للتقليل من اضـطرابات النطـق "دينا عبد احلليم النجار 
, قـسم علـم الـنفس )صحة نفسية(بحث ماجستري"ًلد املتخلفني عقليا 
 .م٢٠٠٠جامعة حلوان . الرتبو,كلية الرتبية
ويـة فعالية برنامج تـدريبى ىف تنميـة املهـارات اللغ " سامية عبد الفتاح عبد الرحيم

 بحـث " ًواالجتامعية لألطفال املعوقني عقليا القابلني للتعلـيم ىف سـوريا
 .٢٠٠٨القاهرة, جامعة . ماجستري, معهد الدراسات والبحوث الرتبوية
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فاعلية برنامج إرشاد لتحسني املهـارات الوالديـة ىف "رمضان عاشور حسن سامل 
 املعـوقني خفض بعض االضطرابات االنفعالية والسلوكية لد األطفـال

 بحـث دكتـوراه, كليـة الرتبيـة, جامعـة حلـوان, "عقليا القابلني للـتعلم
٢٠١٣. 
مد فاعلية التعليم احلانى ىف تنمية بعض املهارات االجتامعية لد  " سحر خري اهللا

كليـة ماجـستري,  بحـث " ًاألطفال املعاقني عقليا من فئة القابلني للـتعلم
 .٢٠٠٥الزقازيق,  جامعة . ببنهاالرتبية

فعالية برنامج لتنمية بعض املهارات االجتامعية بنظامى الدمج  " سهري سالمة شاش
 األطفـال مـن ذو والعزل وأثره ىف خفض االضطرابات السلوكية لد

 .٢٠٠١الزقازيق, جامعة . كلية الرتبيةدكتوراه,  بحث " التخلف العقىل
 خفـض الرهـاب فعاليـة برنـامج إرشـاد ىف " شاد حممـد الـسيد أبـو الـسعود

كليـة دكتـوراه,  بحـث " ًاالجتامعى لد املعوقني عقليا القـابلني للـتعلم
 .٢٠٠٨عني شمس, جامعة . الرتبية

فاعلية برنامج أنشطة مجاعية ىف ختفيض درجة الـشعور "شيامء عبد املنعم نعيم حممد 
 "بالوحدة النفسية لد عينة من األطفال املعاقني عقليـا القـابلني للـتعلم

 .٢٠٠٧ماجستري, كلية الرتبية, جامعة حلوان, بحث 
فعالية برنامج للدمج االجتامعـى قـائم عـىل املهـارات "شيامء عبد املنعم نعيم حممد 

التوكيدية ىف خفض السلوك االندفاعى لد التالميذ املعاقني عقليـا, وىف 
تنمية فعالية الذات االجتامعيـة لـد أقـراهنم العـاديي ـ دراسـة جتريبيـة 

 .٢٠١٢بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة حلوان, . كيةكليني
فاعلية اإلرشاد العقالنـى االنفعـاىل الـسلوكى ىف تعـديل "صفاء رجب عبد اجلواد 

 بحـث ماجـستري, "اجتاهات معلمى الرتبية الفكرية نحو املنحلفني عقليـا
 ,٢٠١١كلية الرتبية بقنا, جامعة جنوب الواد. 

فاعليـة التعزيـز والنمذجـة ىف تنميـة مهـارة التطبيـع " عادل عىل عبد العزيز زيدان
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ــا القــابلني للــتعلم  بحــث "ًاالجتامعــى لــد األطفــال املتخلفــني عقلي
 ,٢٠٠٩ماجستري, كلية الرتبية بقنا, جامعة جنوب الواد. 

فاعلية برنـامج لتنميـة مهـارات التواصـل اللفظـى  ": عفاف عبد املحسن الكومى
ًيفى لفئة األطفال املعـوقني عقليـا القـابلني كوسيلة لتحسني السلوك التك

جامعـة دكتوراه, معهد الدراسات والبحـوث الرتبويـة, بحث . "للتعليم
 .٢٠٠٨, القاهرة

برنامج مقرتح ىف العلوم ىف تنميـة املهـارات احلياتيـة  " عفاف حممد إبراهيم القادوم
جامعـة . كلية الرتبيةدكتوراه,  بحث " لد التالميذ ذو اإلعاقة العقلية

 .٢٠٠٨عني شمس, 
فعالية دراسة مقارنة لفعالية فنيتى االقتصاد الرمز والتعلـيم  " عىل عبد اهللا مسافر

امللطف ىف خفض مستو إيذاء الذات لد عينة من األطفـال املتخلفـني 
 .٢٠٠٣الزقازيق, جامعة . كلية الرتبيةدكتوراه,  بحث " ًعقليا

ة برنامج إرشاد تدريبى الكتساب أساليب مد فاعلي " عليه جودة حممود شعبان
 " ًونامذج السلوك التكيفى لألطفال املعـاقني عقليـا فئـة القـابلني للـتعلم

 .٢٠٠٢عني شمس, جامعة . البناتكلية دكتوراه, بحث 
دراسـة مقارنـة لفاعليـة برنـاجمني تـدريبيني للمعلمـني "حممد رشد أمحد املرسى 

 بحـث "رفية لـذو اإلعاقـة العقليـةواآلباء لتحسني بعض املهارات املع
 .٢٠٠٥دكتوراه, قسم الصحة النفسية, كلية الرتبية, جامعة الزقازيق, 

مد فاعلية برنامج غنائى ىف تنميـة اللغـة لـد األطفـال  " مرو حممد حممد عىل
, كليـة ماجـستري بحـث " دراسـة جتريبيـة. ًاملعاقني ذهنيا القابلني للتعلم

 .٢٠٠٨ عني شمس,جامعة . اآلداب
فاعلية برنامج مقرتح لتحسني مهارات التواصل لد "مروة السيد فتحى مصطفى 

 بحث ماجستري, "ًاملعاقني ذهنيا القابلني للتعلم من خالل األغنية الشعبية
 .٢٠٠٩كلية الرتبية النوعية, جامعة عني شمس, 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٨١−@ @
 

فاعليـة العـالج املعـرىف الـسلوكى ىف خفـض اضـطراب  " مروة كامل أمحد حممـود
ماجـستري,  بحـث " االنتباه لد عينة من األطفال ذو اإلعاقـة العقليـة

 .٢٠٠٧عني شمس, جامعة . كلية الرتبية
مد فاعلية برنامج بورتيدج ىف تنمية بعض اجلوانـب اإلدراكيـة  " مريم سيد حممد

, كليـة ماجـستري بحـث " ًللطفل املعاق عقليا بمرحلـة الطفولـة املبكـرة
 .٢٠٠٢ حلوان,جامعة . الرتبية
مد فاعلية برنامج إرشاد ىف تعـديل بعـض الـسلوكيات غـري  " مريم عبده فرج

ماجستري, معهـد  بحث " ًالتوافقية لد املتخلفات عقليا القابالت للتعلم
 .٢٠٠٢عني شمس, جامعة . الدراسات العليا للطفولة

عـض  فاعلية برنامج أنشطة متحفية مقـرتح لتنميـة ب"منى عبد السالم السيد صبح 
 بحـث "ًجوانب السلوك االجتامعى لد عينـة األطفـال املعـاقني ذهنيـا

 .٢٠٠٥ماجستري, كلية رياض األطفال, جامعة القاهرة, 

مد فعالية نظام الدمج ىف تنمية السلوك التـوافقى "منى عبد اهللا حسن عبد الرازق 
 بحـث "ًوبعض اجلوانب املعرفية لد املعـوقني عقليـا القـابلني للتعلـيم

ستري, قسم اإلرشـاد النفـسى, معهـد الدراسـات الرتبويـة, جامعـة ماج
 .٢٠٠٣القاهرة, 

برنــامج إرشــاد مقــرتح باســتخدام احلاســب اآلىل "مكــى حممــد مغربــى حممــد 
والوسائط املتعـددة ىف خفـض حـدة الـسلوك العـدوانى لـد األطفـال 

 بحـث "ًاملعاقني عقليـا القـابلني للـتعلم بمـدارس الرتبيـة الفكريـة بقنـا
 ,٢٠٠٥ماجستري, كلية الرتبية بقنا, جامعة جنوب الواد. 

برنامج إرشاد مقرتح باسـتخدام احلاسـب اآلىل لتنميـة "مكى حممد مغربى حممد 
مهارات العمل االستقالىل والنضج االجتامعى لد األطفـال املتخلفـني 

 بحث دكتوراه, كلية الرتبية بقنـا, جامعـة جنـوب "ًعقليا القابلني للتعلم 
 .٢٠٠٨واد, ال
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فاعلية برامج غناء مجاعى ىف حتسني بعض جوانب الـسلوك "مها حممد إبراهيم مجعة 
بحـث دكتـوراه, كليـة الرتبيـة . "ًالتكيفى لد األطفال املتخلفني عقليـا

 .٢٠٠١جامعة حلوان . املوسيقية
فاعليـة برنـامج لتنميـة بعـض اجلوانـب اإلجيابيـة لـإلدراك "مها السيد تقى الدين 

امعى املتبادل بني األطفال العاديني واألطفال ذو اإلعاقـة العقليـة االجت
 بحث ماجستري, معهد الدراسات العليا للطفولة, جامعـة عـني "البسيطة
 .٢٠٠٤شمس, 

مد فاعليـة برنـامج إرشـاد لتعـديل اجتاهـات األم نحـو "مريفت رجب صابر 
عني شـمس,  بحث دكتوراه, كلية البنات, جامعة "ًطفلها املتخلف عقليا

٢٠٠٠. 
ًمد فاعلية برنامج لدمج األطفـال املعـوقني عقليـا القـابلني "نجالء حممود سليم 

 بحــث ماجــستري, معهــد "للــتعلم لتنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة
 .٢٠٠٤الدراسات والبحوث الرتبوية, جامعة القاهرة, 

 جـودة احليـاة فاعلية برنامج إرشاد باللعب ىف حتـسني"هنى عبد الرمحن أبو الفتوح 
بحـث  "لد عينة من األطفال املصابني بمتالزمة داون القـابلني للـتعلم

 .٢٠٠٨كلية الرتبية جامعة حلوان,دكتوراه, 
فاعلية أسلوب التعزيز التفاضىل, والتصحيح الزائـد ىف "هالة خري سنار إسامعيل 

ًخفض حدة السلوك النمطـى لـد األطفـال املتخلفـني عقليـا القـابلني 
 .٢٠٠٢بحث ماجستري, كلية الرتبية بقنا,جامعة جنوب الواد, "م للتعل

عالقة بعض املتغـريات بإيـذاء الـذات ومـد فاعليـة "هالة خري سنار إسامعيل 
بعض فنيات تعديل السلوك ىف خفض حدته لد تالميذ مدارس الرتبيـة 

, كليـة الرتبيـة بقنـا, جامعـة جنـوب الـواد, . بحث دكتـوراه"الفكرية
٢٠٠٥. 

مد فاعليـة برنـامج بورتيـدج للتنميـة الـشاملة للطفولـة "فاء مجال أمحد شلبى و
ًاملبكرة ألمهات األطفال املعاقني عقليا ىف زيادة معدل بعض مظاهر النمو 
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 بحث ماجستري, معهد الدراسات العليا للطفولة, جامعة عـني "ألبنائهن
 .٢٠٠٧شمس, 

شاط الرتوحيى لتعديل بعض جوانب فعالية برنامج للن"وفاء حممد عبد القو زعرت 
 بحـث "ًالسلوك الالتكيفى لألطفـال املتخلفـني عقليـا القـابلني للـتعلم

o b e i k a n d l . c o m .٢٠٠٣دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة عني شمس, 
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اإلعاقة السمعية أو القصور السمعى مـصطلح عـام يغطـى مـد واسـع مـن 
املقـدرة  الذ يعوق  للسمع الفقدان الشديد يرتاوح بني الصمم أوىفقدان السمعال

تعلـم الكـالم واللغـة, عىل معاجلة املعلومات اللغوية من خالل الـسمع أو عمليـة 
والفقدان اخلفيف  الذ ال يعوق استخدام األذن ىف فهـم احلـديث وتعلـم الكـالم 

 : , مهاذو اإلعاقة السمعيةتني من ئ يمكن التمييز بني فومن ثم ·واللغة 

  Deaf الصم − ١

وهم أولئك الذين ال يمكنهم االنتفاع بحاسة السمع ىف أغراض احلياة العاديـة 
لسمع متاما, أو بدرجة أعجـزهتم عـن االعـتامد عـىل لسواء من ولدوا منهم فاقدين 

قبـل وآذاهنم ىف فهم الكالم وتعلم اللغة, أم من أصيبوا بالصمم ىف طفولتهم املبكرة 
 من أصيبوا بفقدان السمع بعد تعلمهـم الكـالم واللغـة  الكالم واللغة, أماكتساب

مبارشة لدرجة أن آثار هذا التعلم قد تالشت متاما, مما يرتتب عليه ىف مجيع األحوال 
 سواء باستخدام أجهزة تـضخيم الـصوت أم اللغةو املقدرة عىل تعلم الكالم افتقاد
  · بدوهنا

 Prelanguageالم واللغـة ًالصمم قد يكون سابقا عىل اكتساب الكفإن وهكذا 
 .Postlanguageأو بعد تعلم اللغة والكالم  

ِصـمم فطـر خلقـى إىل لوقـت حـدوث اإلعاقـة ًوفقـا كام يـصنّف الـصمم 
)والد (Congenitale  ب  ـارض أو مكتــسـمم عـــصــوAdventitious د ـبعــ

 .الوالدة
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  Hard of Hearing: السمع) ضعاف( ثقيلو − ٢

 االعـتامد  سمع تؤد وظائفها بدرجة مـا يمكـنبقايا هم أولئك الذين لدهيمو
 . تعلم الكالم واللغة سواء باستخدام املعينات السمعية أم بدوهناعليها ىف

אאW 
أو الوســطى  األذن اخلارجيــة, ىف اضــطراب وينــتج عــن أ:  صــمم توصــيىل− ١

 يعـوق نقـل) لطبلة, العظيامت الثالثالصيوان, وقناة األذن اخلارجية, غشاء ا(
كحدوث ثقـب  الداخلية,  الوسطى ثماملوجات أو الذبذبات الصوتية إىل األذن

أو هابات صـديدية أو أورام ىف األذن الوسـطى ـــود التـــ, ووجىف طبلة األذن
  ·بكثافة ىف قناة األذن اخلارجية كرس ىف أحد العظيامت, أو تكدس املادة الشمعية 

وينتج عن تلف ىف خاليا احلس أو ىف أليـاف العـصب :  عصبى–سى  صمم ح− ٢
السمعى ىف األذن الداخلية مما يعـوق وصـول الـصوت إىل املراكـز الـسمعية ىف 

 .ًالدماغ أو جيعله مشوشا
٣−اضطراب ىف اللحاء السمعى للمـخ أو ىف ممـرات ينتج عن و:  صمم مركز أ

 .لسمعية ىف الدماغجذع املخ املؤدية إىل املخ أو ىف املراكز ا
 وهـو عبـارة عـن خلـيط مـن الـصـــمم التوصـيىل; : صمم خمتلط أو مركـب− ٤

 النـاجم عـن والـصمم احلـسى عـصبىكاإلصابة بالتهاب ىف األذن الوسـطى, 
 .ًاحلصبة األملانية مثال

אאאאW 

 .يسبل د٤٠ و ٢٦رتاوح بني ي Slight خفيف فقدان سمعى − ١
 . ديسبل٥٥ و ٤١رتاوح بني ي Mild بسيط فقدان سمعى − ٢
 . ديسبل٧٠ و ٥٦ بنيرتاوح ي Moderate فقدان سمعى متوسط − ٣
 . ديسبل٩٠ و ٧١ بنيرتاوح ي  Severe فقدان سمعى شديد − ٤
 . ديسبل٩٠ أكثر منبلغ وي Profound )حاد ( فقدان سمعى عميق− ٥

مع طبيعيـة أن يـسمع كـل األصـوات ويمكن للشخص الذ يتمتع بحاسة س

o b e i k a n d l . c o m



− ١٨٦−@ @
 

 ديسبل, ويعنـى ذلـك أنـه كلـام احتـاج الـشخص إىل ٢٥بحدة ترتاوح بني صفر و
 .طبقات صوت أعىل حتى يتسنى له إدراك األصوات يزداد مقدار ضعف سمعه

ًوفقـا لالحتياجـات التعليميـة يميز الرتبويون بني فئتني من املعوقني سمعيا كام 
  :مها

مـن  ال يمكنهمو ديسبل فأكثر, ٧٠ين يعانون من عجز سمعى الذوهم:  الصم− ١
عـدم فهـم , وبالتاىل اآلخرينكالم سامع األصوات أو الناحية الوظيفية مبارشة 

 وحيتـاجون ىفمعينـات سـمعية اللغة اللفظيـة وتقليـدها حتـى مـع اسـتخدام 
 .تعتمد عىل حاسة اإلبصار أساليب  وتفاعلهم االجتامعى إىلتعليمهم

وهم الذين يعانون من صعوبات أو قـصور ىف حاسـة الـسمع : السمع ضعاف − ٢
 لكنه ال يعـوق فاعليتهـا الوظيفيـة ىف − ديسبل ٧٠ وأقل من ٣٠يرتاوح ما بني 

 ·اكتساب املعلومات اللغوية سواء باستخدام املعينات السمعية أم بدوهنا 
אאW 

مـن الـتعلم والتواصـل والشخـصية كلـام يزداد تأثري اإلعاقة السمعية عىل كل 
زادت شدهتا أو حدهتا, وعندما حتدث اإلعاقة قبل اكتساب اللغة, ويتأخر التدريب 

 السمعى املبكر
 : اخلصائص اللغوية−١

 من التأخر ىف جمـاالت التحـصيل األكـاديمى عـن ذوو اإلعاقة السمعيةيعانى 
فظية; كالتعبري الـشفو والكتـابى, أقراهنم العاديني والسيام ىف املهارات اللغوية الل

واالستامع والقراءة, وحتى مع اكتساب بعضهم للمهارات اللغوية, فـإن ذخـريهتم 
اللغوية تكون حمدودة حيث تشري نتائج بعض الدراسات إىل أنه بينام يعـرف الطفـل 

 كلمة, فإن األصـم ال يعـرف أكثـر ٢٠٠٠العاد ىف اخلامسة من عمره ما يزيد عن 
 ٢٥مة, وبدون تعليم لغو منظم فإن الطفل األصم يعـرف أقـل مـن  كل٢٠٠من 

 ).٨٦: ١٩٩٨مجال اخلطيب, : ىف(كلمة فقط 
ًوفضال عن نقص الذخرية أو الثروة اللغوية لد املعوقني سـمعيا فـإن لغـتهم  ً
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ًتتصف بكوهنا غري غنية, كام أن مجلهم أقرص وأقل تعقيـدا, ويبـدو كالمهـم بطيئـا,  ً
ويعز . ئمة حيث جيدون صعوبة ىف حتديد درجة الصوت ونغمتهوذو نربة غري مال

تأخرهم اللغو إىل أهنم ال يتمكنون من سامع النامذج الكالميـة واللغويـة وبالتـاىل 
عدم تقليدها, وإىل غياب أية تغذية راجعة من قبل املحيطني هبم بشأن ما يـصدرونه 

للغو, إضـافة إىل عـدم من أصوات, ومن ثم فهم يفتقدون إىل التعزيز السمعى وا
 .حصوهلم عىل االستثارة السمعية الكافية من اآلخرين لتوقعاهتم السلبية عنهم

ًكام تتطور مفرداهتم اللغوية بمعدل أبطأ من املعـدل الطبيعـى, ويبـدون تفاوتـا 
ًكبريا بني ما يتلقونه من مفردات, وما يستخدمونه فعليا ىف التعبري عن أنفسهم, وهو  ً

ًم يفهمون مفـردات تزيـد كثـريا عـام يـستخدمونه منهـا, كـام يتعلمـون ما يعنى أهن
الكلامت املحسوسة بدرجة أسهل من تعلمهم للكلامت املجردة, وجيـدون صـعوبة 
ىف فهم واستخدام اجلمل معقدة الرتكيب النحو, وخيلطون بني الكثري من القواعد 

فهام, واملذكر واملؤنـث, النحوية البسيطة; كالضامئر وأسامء اإلشارة, وأدوات االست
حسن مصطفى عبد املعطى والسيد عبد احلميد أبـو قلـة, (وظروف الزمان واملكان 

١٢٠−١١٩: ٢٠٠٧.( 
 : اخلصائص املعرفية−٢

 كمجموعـة ال ذو اإلعاقة الـسمعيةإىل أن مستو ذكاء  نتائج البحوث تشري
اختبـارات عهـم ًخيتلف كثريا عن مستو ذكاء العاديني السيام إذا ما اسـتخدمت م

, )WISC(كاجلزء األدائى من اختبار وكسلر لذكاء األطفال املعـدل ذكاء غري لفظية 
 · ًالذ يستلزم مستو عاليا من املهارات اللغوية

ًوبيــنام يتفــوق العــاديون عــىل أقــراهنم املعوقــون ســمعيا ىف الــذاكرة اللفظيــة, 
 عـىل أقـراهنم العـاديني ىف ًواملتتاليات والسالسل العددية, يتفوق املعوقـون سـمعيا

 ).األشكال واهليئات البرصية واأللوان واحلركات(الذاكرة البرصية 
ات عن وجود فروق واضحة ىف النمو املعـرىف دراسبعض الوقد كشفت نتائج 

وتكوين املفاهيم بني ذو اإلعاقة السمعية والعاديني نتيجة احلرمان من االسـتثارة 
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ًات اللغوية وتبدو هذه الفروق بدءا مـن مرحلـة مـا السمعية البيئية, وضعف املهار
 ).٢٠٠٢عبد الغفار الدماطى, (قبل العمليات وحتى العمليات الشكلية 

 : االنفعالية, واالجتامعية– اخلصائص املزاجية −٣
ً أكثر مـيال مـن أقـراهنم ذو اإلعاقة السمعيةتكشف نتائج الدراسات عن أن 

 والعـزوف عـن املـشاركة االجتامعيـة, وبـأهنم العاديني إىل االنسحاب واالنطواء,
يتسمون بسوء التوافق الشخىص واالجتامعى, وقصـور النمو االجتامعـى, ونقـص 

وباالندفاعية عدم الثبات االنفعاىل, والتمركز حول الذات, بواملهارات االجتامعية, 
والتهور وعدم ضبط الـنفس, وبارتفـاع مـستو النـشاط الزائـد, واالسـتغراق ىف 

الم اليقظة, والتقدير املنخفض للذات, كـام يعـانون مـن املـشكالت الـسلوكية; أح
 .كالتمرد والعصيان, والسلوك املدمر والعنيف ونوبات الغضب

ًويالحظ أن الصم كمجموعة أكثر اندماجا وتفاعال وتوافقا فيام بينهم, بينام هم  ً ً
ًبالنسبة ألقراهنم العاديني أكثر نزوعا لالنسحاب, وميال ل لعزلـة واالنطـواء, وأقـل ً

ًتكيفا شخصيا واجتامعيا نظرا الفتقارهم للغة اللفظية كوسيلة للتواصـل والتفاعـل  ً ً ً
االجتامعى مع املحيطني هبم من جمتمع السامعني الذين ال يتفهمون بدورهم طبيعـة 

 .اإلعاقة السمعية ومتطلباهتا من طرق تواصل غري لفظية
אאאאאW 

 .احلاجة إىل الفحوصات السمعية واخلدمات الطبية -
احلاجة إىل معينات سمعية مناسبة; كالسامعات وأجهزة تضخيم الـصوت, وإىل  -

األجهزة واألدوات التكنولوجية التى متكنـهم من العـيش باسـتقاللية وفعاليـة, 
 .كأدوات االتصال من بعد ألجهزة التليفزيون واملسجالت

احلاجة إىل التدريب السمعى املبكر لتنمية ما لدهيم من بقايـا سـمعية وتوظيفهـا  -
 .لفهم اللغة اللفظية واستخدامها

احلاجة إىل تنمية مهـارات قـراءة الـشفاة, ولغـة اإلشـارة, واهلجـاء باألصـابع,  -
 .والتدريب عىل التواصل الكىل
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ــاه واإلدراك وا - ــارات املالحظــة واالنتب ــة مه ــز البــرص احلاجــة إىل تنمي لتميي
 .والسمعى

احلاجة إىل توفري خربات ومثـريات حاسـية ملـسية وحركيـة, وبـرصية وسـمعية  -
 .متنوعة لتطوير مظاهر النمو املعرىف

ًاحلاجة إىل تفريد التدريس تبعا لالستعدادات واالحتياجـات الفرديـة الـسمعية  -
 .واللغوية والعقلية

 مـن حيـث اإلضــاءة, والتهويـة, احلاجة إىل التعديالت املالئمة ىف بيئة الفـصل -
 ... وعدد التالميذ, وموقع التلميذ بالنسبة للمعلم والسبورة

 .احلاجة إىل التفهم والتقبل االجتامعى من اآلخرين -

احلاجة إىل دجمهم مع أقراهنم العاديني ىف األنشطة التعليمية واالجتامعية, وكـرس  -
 .طوق العزلة االجتامعية والشعور بالوحدة النفسية

 .احلاجة إىل تنمية مهارات التواصل البرص, وتوفري اخلربات اللمسية واحلركية -

 .احلاجة إىل عالج عيوب النطق والكالم -

احلاجة إىل الصرب, وإىل إلقاء التعلـيامت والتوجيهـات أكثـر مـن مـرة لتحـسني  -
 .فهمها

احلاجة إىل عالج املشكالت االنفعالية والـسلوكية التـى يعـانون منهـا; كـالقلق  -
وعــدم االتــزان االنفعــاىل, وســوء التوافــق الشخــىص واالجتامعــى, والــشعور 

 .بالنقص, واالندفاعية والسلوك العدوانى, وعدم الثقة بالنفس

احلاجة إىل الربط بني اجلانبني األكاديمى واملهنى بعد مرحلـة التعلـيم األساسـى  -
: ٢٠١٣ى, عبـد املطلـب القريطـ (لتأهيلهم للعمل املهنى املناسب والتوافق معه

 .)٧١ ـ ٦٩
ذو اإلعاقـة وقد استخدمت الفنيات اإلرشادية السلوكية بنجـاح ىف تـدريب 

 عىل السلوكيات املرغوبة, واإلقالع عـن الـسلوكيات املـضطربة; كـنقص السمعية
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والـسلوك ) ٢٠٠٥طـارق النجـار, (االنتباه واالندفاعية والعدوانية وفرط النـشاط 
 بــني هــذه الفنيــات التعزيــز والعقــاب, ومــن) ٢٠٠٢صــفاء زكــى, (االنطــوائى 

 .والتجاهل, واإلقصاء, وحل املشكلة
كام استخدمت فنيـات الـسيكودراما, وأنـشطة اللعـب, واملـرسح املدرسـى ىف 

, وفاء عبد اجلـواد وعـزة عبـد ١٩٩٨أيمن منصور, (تعديل السلوكيات العدوانية 
 لــد الــصم وىف زيــادة تقــدير الــذات) ٢٠٠٢, إبــراهيم عطيــة, ١٩٩٩الفتــاح, 

وكذلك املحارضات واملناقـشات, ولعـب ) ٢٠٠٥حممد األنور, (وضـعاف السمع 
عىل اهليتى, (األدوار, واألنشطة القصصية والرياضية والفنية ىف حتسني مفهوم الذات 

 ).٢٠٠٥, حممد األنور, ٢٠٠٤
وأكدت نتـائج بعـض البحـوث فعاليـة عـدد مـن األسـاليب; كاملحـارضات 

 البنـاء املعـرىف, والتعزيـز والنمذجـة ىف تنميـة مهـارات تعامـل واملناقشات, وإعادة
إيـامن فيـاض, (ًأمهات األطفال املعوقني سمعيا معهم, وىف خفض نشاطهم الزائـد 

٢٠٠٧.( 
كام أسفرت نتـائج بعـض الدراسـات عـن فعاليـة اسـتخدام مجاعـات الـدعم 

 مساعدة أمهـات واملساندة, ولعب األدوار واملناقشة, وزيارات املراكز املتخصصة ىف
ًاألطفال املعوقني سمعيا عىل زيادة معلوماهتن عن اإلعاقة, وعىل اكتساب املهـارات 

 )Feigin & Peled, 1998(الالزمة لتحسني التعامل, وزيادة التواصل مـع أبنـائهن 
وتنمية مهارات التفاعل االجتامعى, وخفض مستو الضغوط لـد أرس األطفـال 

ت األسـرية, وزيـادة املقـدرة عـىل مواجهـة الـضغوط, الصم, وتقليل حدة املشكال
وخفض مستو القلـق واالكتئـاب لـد الوالـدين, وحتـسني املقـدرة عـىل القيـام 

 كــام تبــني فعاليــة اســتخدام )Payne & Sronman, 1997(بالوظــائف األرسيــة 
 ,وبنـاء التواصـل األرس ,املحارضة واحلوار, ولعب الدور, والتدريب التوكيـد

ًة الراجعة مع والد األطفال املعوقني سمعيا, واملعوقني عقليـا عـن حتـسني والتغذي ً
التفاعل والتواصل األرس, واألداء الوظيفى األرس, وتعلم طرق جديدة ملواجهة 

 ).٢٠٠٧سهري حممود أمني, (االضطرابات األرسية 
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فاعلية برنامج مقـرتح لتعـديل الـسلوك العـدوانى مد "إبراهيم أمحد حممد عطية 

 بحث دكتـوراه, معهـد الدراسـات العليـا "لد األطفال ضعاف السمع
 .٢٠٠٢للطفولة, جامعة عني شمس, 

 أحالم عبد الـسميع العقبـاو" خلفـض مـستو فاعليـة برنـامج إرشـاد مـد
 بحـث دكتـوراه, معهـد "الشعور بالوحدة النفسية لد األطفـال الـصم

 .٢٠٠٨راسات العليا للطفولة, جامعة عني شمس, الد
فعالية برنامج إرشاد لتنمية الذكاء االنفعاىل لد عينـة مـن "أمحد عبد امللك أمحد 

 .٢٠٠٨ بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة املنيا, "الصم بمدينة املنيا
العلمية فاعلية األلعاب التعليمية ىف إكساب بعض املفاهيم "أمحد نبو عبده عيسى 

 بحــث "ًألطفــال الريــاض املعــاقني ســمعيا باململكــة العربيــة الــسعودية
 .٢٠٠٦دكتوراه, معهد الدراسات العليا للطفولة, جامعة القاهرة, 

برنامج إرشاد لتنمية املهارات االجتامعيـة وعالقتـه بمـستو "أسامة أمحد حممد 
ــسمع ــال ضــعاف ال ــو لألطف ــو اللغ ــد "النم  بحــث ماجــستري, معه

 .٢٠٠٣راسات العليا للطفولة, جامعة عني شمس, الد
 الـسلوكى ىف –فاعلية بعض فنيـات التعـديل املعـرىف "أسامة فاروق مصطفى سامل 

خفض بعـض االضـطرابات الـسلوكية لـد الطـالب الـصم باملرحلـة 
 .٢٠٠٢ بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة عني شمس, "اإلعدادية

ليـة برنـامج إرشـاد سـلوكى ىف حتـسني تقـدير فعا"أسامء فتحى أمحد عبد العزيز 
 "الذات والسلوك األخالقى لد عينة من الصم بمـدارس األمـل باملنيـا

 .م٢٠١٠بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة املنيا, 
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فاعلية برنامج إرشاد باستخدام مهارات املواجهة ىف خفـض "السيد فتحى السيد 
ًملعاقني سمعيا, وحتسني سـلوكهم الضغوط احلياتية لد أمهات التالميذ ا

 .م٢٠١٢ بحث ماجستري, كلية الرتبية جامعة حلوان, "التكيفى
ًأثر برنامج تدريبى ألمهات األطفال املعاقني سمعيا "أمل عبد الرمحن صالح حسن 
 بحـث ماجـستري, معهـد الدراسـات والبحـوث "عىل نمو اللغـة لـدهيم

 .٢٠٠٢الرتبوية, جامعة القاهرة, 
برنامج تدريبى لتنمية مهارات القـراءة لألطفـال املعـوقني "رمحن صالح أمل عبد ال

 بحـث دكتـوراه, "ًسمعيا وأمهاهتم ومعلميهم وأثره ىف نمو اللغـة لـدهيم
 .٢٠٠٨معهد الدراسات والبحوث الرتبوية, جامعة القاهرة, 

د فعالية برنامج لألنشطة املدرسية ىف تنمية تقدير الذات ل"أمنية حممد حسني الما 
 بحث ماجستري, كليـة الرتبيـة, "عينة من املراهقني ذو اإلعاقة السمعية

 .٢٠٠٧جامعة الزقازيق, 
مد فاعليـة برنـامج للتـدريب التوكيـد عنـد الـصم ىف "إيامن عبد املنعم عباس 

 بحث ماجستري, كلية الرتبية, جامعة أسـيوط, "خفض السلوك العدوانى
٢٠٠٢. 

اعليـة برنـامج إرشـاد ىف تنميـة مهـارات تعامـل ف"إيامن حممد سيد عثامن فياض 
 بحـث "ًاألمهات مع األبناء املعـوقني سـمعيا وخفـض نـشاطهم الزائـد

 .٢٠٠٧دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة عني شمس, 
 فاعلية أساليب عرض األمثلة ىف برامج الفيديو التعليمية عىل "أيمن أمحد اجلوهر

بحـث ماجـستري, كليـة الرتبيـة,  "اكتساب املفاهيم لد التالميذ الـصم
 .٢٠٠٥جامعة حلوان, 

تـصميم برجميـة تعليميـة وأثرهـا عـىل األداء املعـرىف "أيمن فوز خطاب مـدكور 
 بحـث ماجـستري, "واملهار للتالميذ الصم بالصف السادس االبتـدائى

قسم تكنولوجيـا التعلـيم, كليـة الرتبيـة النوعيـة, جامعـة عـني شـمس, 
٢٠٠٦. 
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أثر برنامج لإلرشاد النفسى عـىل القلـق وتقـدير الـذات "بدير عقل بدير عبد النبى 
 بحـث ماجـستري, كليـة البنـات, "لد عينة من املراهقني الـصم الـبكم

 .٢٠٠٣جامعة عني شمس, 

 جوانـب عىل بعضأثر استخدام جمموعة من األساليب اإلرشادية "مجال عطية فايد 
 بحـث "يم األسـايسمرحلة التعلىف السلوك املشكل لد األطفال الصم 

  .٢٠٠٠جامعة املنصورة, . دكتوراه, كلية الرتبية
فاعليـة العـالج العقالنـى االنفعـاىل الـسلوكى ىف خفـض " حسيب حممد حـسيب

 بحث دكتوراه, كلية "مستو القلق لد املراهقني ذو اإلعاقة السمعية
  .٢٠٠٣, بنهاجامعة . الرتبية

عـض أشـكال الـسلوك االجتامعـى برنـامج مقـرتح لتنميـة ب" رجاء رشيف عـواد
معهـد الدراسـات والبحـوث  بحـث دكتـوراه, "اإلجيابى للطفل األصم

  .٢٠٠٥, القاهرةجامعة . الرتبوية
فاعليـة اسـتخدام أسـلوب لعـب الـدور ىف تنميـة املهـارات " رهيام حممـد قنـديل

. , كليـة الرتبيـةماجستري بحث "االجتامعية لد عينة من األطفال الصم
  .٢٠٠٠, شمسعني جامعة 

لتنميـة االسـتقالل " سحر منصور أمحد القطـاو أرس فعاليـة برنـامج إرشـاد
جامعـة .  بحـث دكتـوراه, كليـة الرتبيـة"النفسى لـد املـراهقني الـصم

  .٢٠٠٨, الزقازيق
فاعلية برنامج إرشاد ىف ختفيض السلوك العـدوانى " صادق عبده سيف املخالىف

 بحـث " ىف اجلمهوريـة اليمنيـةلد عينة مـن األطفـال ضـعاف الـسمع
  .٢٠٠١, عني شمسجامعة . , كلية الرتبيةماجستري

مد فاعلية برنامج يستخدم اللعب لتخفيف حدة السلوك " صفاء عبد العزيز زكى
معهــد , ماجــستري بحــث "االنطــوائى لــد األطفــال ضــعاف الــسمع

  .٢٠٠٢, عني شمسجامعة . الدراسات العليا للطفولة
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فاعليــة برنــامج معــرىف ســلوكى لتعــديل اجتاهــات "  النجــارطــارق حممــد الــسيد
سلوكيات اضطراب نقص االنتباه وفرط احلركة لد عينة مـن األطفـال 

عـني جامعـة . معهد الدراسـات العليـا للطفولـة بحث دكتوراه, "الصم
  .٢٠٠٥, شمس
فاعلية برنامج إرشاد لتنمية الذكاء الوجدانى ىف خفض العدوانية " طه حممد عمر
ــ ــوراه, "د األطفــال ضــعاف الــسمعل معهــد الدراســات  بحــث دكت

  .٢٠٠٨, القاهرةجامعة . والبحوث الرتبوية
فعالية برنامج إرشـاد لتحـسني مفهـوم الـذات للطـالب الـصم " عاطف األقرع

, عـني شـمسجامعـة .  بحث دكتوراه, كليـة الرتبيـة"باملرحلة اإلعدادية
٢٠٠٢.  
 بحـث "ما ىف تنمية بعض املهارات لد الصمفعالية السيكودرا" عبد الفتاح رجب

  .٢٠٠٢, القاهرةجامعة .  ببنى سويفدكتوراه, كلية الرتبية
برنامج مقرتح لتحسني تواصل األمهات مع أطفـاهلن وأثـره ىف " عبري حممد إبراهيم

معهـد الدراسـات , ماجـستري بحـث "النضج االجتامعى للطفل األصـم
  .٢٠٠٥, القاهرةجامعة . والبحوث الرتبوية

برنامج تدخل مهنى إلكساب األطفال الـصم وضـعاف " عىل السيد إبراهيم اهليثى
معهـد الدراسـات العليـا  بحـث دكتـوراه, "السمع مفهـوم ذات إجيـابى

  .٢٠٠٤, عني شمسجامعة . للطفولة
مد فاعلية العالج األرس ىف حتسني مفهـوم الـذات لـد " عىل عبد النبى حنفى

جامعـة .  بحـث دكتـوراه, كليـة الرتبيـة"لسمعيةاألطفال ذو اإلعاقة ا
  .٢٠٠٠, الزقازيق

فاعليـة برنـامج ىف الربجمـة اللغويـة العـصبية لتحـسني "عامد حممد عىل عبد احلميد 
التواصل الكالمى, وخفض حدة الشعور بالوحدة النفسية لد األطفال 

 بحث ماجستري, معهـد البحـوث والدراسـات لعربيـة, "ضعاف السمع
 .م٢٠١٢العربية للرتبية والثقافة والعلوم, القاهرة, املنظمة 
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فعالية برنامج لتنميـة املهـارات الفنيـة وأثـره عـىل التوافـق " كامل عبد الرمحن فرج
 , بحث دكتوراه, كلية الرتبية"ًالنفسى ومفهوم الذات لد املعاقني سمعيا

 . املنياجامعة 
لزيـادة تقـدير الـذات لـد فاعليـة برنـامج إرشـاد " حممد إبراهيم حممد األنور

معهــد الدراســات العليــا  بحــث دكتــوراه, "املــراهقني ضــعاف الــسمع
  .٢٠٠٥, القاهرة, جامعة للطفولة

فاعلية برنامج إرشاد للوالدين ىف تعـديل اجتاهـاهتم "حممد األمري إبراهيم حممود 
 بحـث ماجـستري, كليـة "نحو أبنائهم الصم, وتنمية مفهوم الذات لدهيم

 .٢٠٠٥ جامعة حلوان, الرتبية,
فاعلية برنامج كمبيـوتر متعـدد الوسـائط ىف تنميـة "حممد كامل عبد الرمحن عفيفى 

 بحـث دكتـوراه, كليـة الرتبيـة, "العمليات املعرفية لد التالميذ الـصم
 .٢٠٠٤جامعة قناة السويس, 

مد فاعلية برنامج إرشـاد ملـساعدة األطفـال "حممد حممود عبد العزيز النحاس 
 "ف السمع عىل تنمية اللغة لد األطفال ىف مرحلة ما قبل املدرسـة ضعا

 .٢٠٠٠بحث ماجستري, كلية الرتبية, جامعة املنوفية, 
فعاليـة برنـامج إرشـاد ىف خفـض الوحـدة النفـسية "ناصح حسني سامل إبراهيم 

 بحـث "ًاملدركة لد األطفال املعاقني سمعيا وأثره عىل توافقهم النفـسى
 .م٢٠١٢د الدراسات الرتبوية, جامعة القاهرة, دكتوراه, معه

فاعلية برنامج إرشاد باللعب لتحسني السلوك التوافقى لد "نجالء حممد روبى 
سـنوات قـائم عـىل الـدمج مـع ٨−٥عينة من األطفال ضـعاف الـسمع 

 .٢٠١٠ بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة حلوان, "األطفال العاديني
ًنـامج لتنميـة االسـتعداد للقـراءة لـد املعـاقني سـمعيا بر"وفاء السيد حممد يسن 

 بحـث ماجـستري, معهـد "باستخدام الربجميات ىف مرحلة ما قبل املدرسة
 .٢٠٠٨الدراسات العليا للطفولة, جامعة عني شمس, 
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 مصطلح عام يشري إىل درجات متفاوتة من الفقـدان البـرص ةبرصيال اإلعاقة
يرون شـيئا   بني حاالت العمى الكىل ممن ال يملكون اإلحساس بالضوء والترتاوح

 اإلفـادة مـن بقايـا يمكـن ألصـحاهباعىل اإلطالق, وحاالت اإلبصار اجلزئى التى 
التعلم املدرسى سواء باستخدام املعينـات البـرصية أم وبرصهم ىف التوجه واحلركة 

  ·بدوهنا 
ل ـاو أو تـقــة تـسـاره املركزيــبصويعد الشخص أعمى إذا ما كانت حدة إ

 ىف أقــو العيــنني بعد إجراء التصحيحات الطبية اًمرت           ا أ ـقدم         عن   
املمكنة باستخدام النظارات الطبية أو العدسات الالصـقة, أو هـو مـن لديـه حـدة 

 قطـر هلـذا يتعد أوسـع قدما, لكن يضيق بحيث ال            تزيد عن يةإبصار مركز
  · درجة بالنسبة ألحسن العينني ٢٠املجال 

  ...... ارهم املركزيـة بـني بـصدة إأما ضعاف اإلبـصار فهـم مـن تـرتاوح حـ
ىف أقو العينني, بعـد إجـراء التـصحيحات ) ًمرتا            (             و  )رتاــم          (

  ·الطبية الالزمة بالنظارات أو العدسات الالصقة 

 األداء ة عىل مـد تأثريهـا عـىلبرصيال ةقاعإلويؤكد الرتبويون ىف تعريفاهتم ل
البرصية  التعليمية, وعىل مد إفادته من املواد والوسائل للفرد ىف املواقفالوظيفى 

وىف املواقف التعليميـة, التى تستخدم مع أقرانه العاديني ىف العمر الزمنى نفسه أثناء 
 ·احلصول عىل املعرفة 

 :من ذو اإلعاقة البرصية, وهم ًتبعا لذلك بني فئات ثالثيز يمالت كنويم
رون ـيـ  العميان كليا ممن يعيـشون ىف ظلمـة تامـة وال وهم:Blinds  : العميان− ١

٢٠ 
٧٠ 

٢٠ 
٢٠٠

٢٠ 
٢٠٠

٦ 
٦٠ 

٦ 
٦٠ 

٢٠ 
٢٠٠

٦ 
٢٠ 
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أو رون األشـياء دون متييـز كامـل هلـا, يـ أوط, ـقـــرون الـضوء فـ يـأوشيئا, 
هـؤالء مجيعـا ىف مـد يعتو, يستطيعون عد أصابع اليد عند تقريبها مـن أعيـنهم

واحلصول عـىل املعرفـة  كوسيلة للقراءة والكتابة " برايل "تعليمهم عىل طريقة 
 .معتمدين عىل حاسة اللمس

م الــذين لــدهيم بقايــا بــرصية ــــوه : Functionally Blind  العميــان وظيفيــا− ٢
تفى بمتطلبـات  يمكنهم االستفادة منها ىف مهارات التوجه واحلركة, ولكنها ال

طريقـة ًاعـتامدهم قـائام عـىل ظل وي, ية العادبالطريقةعليمهم القراءة والكتابة ت
 .تعلملل ةوسيلك "برايل"

وهم من يتمكنون برصيا من القـراءة والكتابـة  Low VisionWرابص ضعاف اإل−٣
 سـواء عـن طريـق اسـتخدام معينـات أو بأحرف كبرية احلجـم باخلط العاد

  ·) ٧: ١٩٩٢: نارص املوسى( أم بدوهنا ّاملكربات,العدسات أو برصية, ك

ِومن اجلدير بالذكر أن اإلعاقة البرصية قد تكون خلقية والدية,   تكون طارئة أوِْ
, فإن الطفل الذ يفقد إبصاره ية السمعلإلعاقة, وكام هو احلال بالنسبة ةوالدالبعد 

 ولـد  مـن حـد بعيـد مـعمن العمر يتساو إىل اخلامسة والسابعة قبل بلوغه ما بني
متيل إىل التالشى التدرجيى مـن التى اختزهنا ألن الصور والذكريات البرصية  أعمى
ًأما أولئك الذين يفقدون إبصارهم كليا أم جزئيا بعـد اخلامـسة أو الـسابعة  .ذاكرته ً

 نشيط من املعلومات واألفكار البرصية عن العـامل املحـيط هبـم بقدرفإهنم حيتفظون 
كلام كان العمـر الزمنـى الـذ حتـدث فيـه اإلعاقـة ف ·عليمهم يمكن اإلفادة به ىف ت

واملـسافات, ًالبرصية أكثر تـأخرا, كانـت الـصور واخلـربات البـرصية; كـاأللوان, 
واحليوانـات أكثـر وأشـكال اجلبـال واألهنـار وهيئات املبان واملركبات والشوارع, 

 ·ة هبا فادبالنسبة له, حيث يسهل عليه استعادهتا واإلًحضورا وفاعلية 

אאW 

 بكـل مـن درجــة اإلعاقـة, وتوقيـت ذو اإلعاقة البـرصية  خصائصترتبط
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ًحدوثها, واالجتاهات االجتامعية نحو املعوقني برصيا حيث تؤثر تلـك االجتاهـات 
 .عىل اجتاهاهتم نحو أنفسهم وعىل مفهومهم عن ذواهتم

אאW 

عن أقراهنم العاديون من حيث احلجم أو املظهر عاقة البرصية ذوو اإلال خيتلف 
ًاجلسمى, كام يتطور نموهم اجلسمى واحلركى وفقا لتسلسل املراحل النامئية العاديـة 
لد املبرصين, إال أن نموهم احلركى يتأخر عنه لد املبرصين حيث يكون أبطأ ملـا 

هم مضطربة وبطيئة, مـشوبة جيدونه من صعوبات ىف املشى واحلركة, كام تبدو حركت
باحلذر واخلوف من الوقوع أو االصطدام باألشياء نتيجة عجزهم عن االستكشاف 

 .البرص ملكونات البيئة املحيطة هبم
ً قصورا ىف املهارات احلركيـة; كالتناسـق احلركـى ذوو اإلعاقة البرصيةويعانى 

 .والتآزر العضىل
 :ويرجع هذا القصور إىل

 :ة الناتج عننقص اخلربات البيئي −١
 . حمدودية احلركة–أ 
 . نقص املعرفة بمكونات البيئة−ب
 . نقص ىف املفاهيم والعالقات املكانية التى يستخدمها املبرصون−جـ
 . القصور ىف تناسق اإلحساس احلركى–د 
 . القصور ىف التناسق العام−هـ
 . فقدان احلافز إىل املغامرة–و 

 .عدم املقدرة عىل املحاكاة والتقليد −٢
 .قلة الفرص املتاحة لتدريب املهارات احلركية −٣
احلامية الزائدة من جانـب أوليـاء األمـور والتـى تعـوق الطفـل عـن اكتـساب  −٤

 )٢٠١−٢٠٠: ١٩٩٥يوسف القريونى وزمالؤه, . (خربات حركية مبكرة
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كام يالحظ أهنم يعانون من اضطرابات التوجه واحلركة, واملقـدرة عـىل التنقـل 
يعنى التوجه مقدرة املرء عىل معرفة موقعه ىف البيئة, أما التنقـل و. من مكان إىل آخر

كام يعـانى ذوو إىل آخر, فيعنى املقدرة عىل احلركة اآلمنة املستقلة والفعالة من مكان 
 وهى احلركات النمطية املتكررة غـري Blindismsاإلعاقة البرصية من لزمات العمى 

اجلزء العلو من اجلسم لألمام واخللـف, هز الرأس ومتايلها, وهز : اهلادفة من مثل
 والضغط عىل العني بأصابع اليد, وحتريك اليدين بشكل غـري هـادف, وقـد يعـز
ذلك إىل احلرمان احلاسبرص نتيجـة عـدم املقـدرة عـىل اإلبـصار, والبحـث عـن 
 .االستثارة الذاتية لتخفيض مستو التوتر والقلق, ونقص التغذية البرصية الراجعة

אאאW 

ًإىل أن املعوقـون بـرصيا يتـصفون بـضعف الثقـة  الدراسـات  جمملتشري نتائج
. بالنفس وانخفاض مفهوم الذات, واختالل صورة اجلسم والنظرة السلبية للـذات

ًشعورا من العاديني بالقلق واإلحباط والوحدة, وأكثر مـيال لإلكام أهنم أكثر  نطـواء ً
ًة, واستغراقا ىف أحالم اليقظة, واستخداماوالعزلة االجتامعي وهـم  للحيل الدفاعية, ً

يتسمون بالسلبية والنزعة االتكالية, كام يعانون من املخاوف واألوهـام, ويتمتعـون 
 ·بروح التهكم والسخرية 

 ,ــد ــى احلدي ــب ومن ــات ) ٢٠٥: ٢٠٠٥(ويلمــح مجــال اخلطي إىل أن اجتاه
بالسلبية والرفض والتجنب قـد تعـوق تطـوير ًاملحيطني باملعوقني برصيا التى تتسم 

األنــامط الــسلوكية االجتامعيــة املناســبة لــدهيم, ويمكــن أن تــؤد إىل صــعوبات 
ًاجتامعية وانفعالية, وقد تطور أنامطا من االعتامدية والسلبية, وهو ما يعرف بـالعجز 

هم عـىل ًونظرا لشعورهم بالعجز وعدم الثقة ىف مقـدراهتم الذاتيـة واعـتامد. املتعلم
 .ًاآلخرين بشكل كبري, فهم أكثر توجها من أقراهنم العاديني نحو الضبط اخلارجى

مـن ملا يرتتـب عليهـا وتؤثر اإلعاقة البرصية ىف السلوك االجتامعى تأثريا سلبيا 
صعوبات ىف عمليات النمو والتفاعل االجتامعى, وىف اكتساب املهارات االجتامعية 

نظرا لعجز املعوقني بـرصيا . والشعور باالكتفاء الذاتىالالزمة لتحقيق االستقاللية 
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أو حمدودية مقدراهتم عىل احلركة, وعـدم اسـتطاعتهم مالحظـة سـلوك اآلخـرين, 
حماكاهتـا  ام يعرف بلغـة اجلـسم وتقليـد هـذه الـسلوكيات أوفيوتعبرياهتم الوجهية 

تكـاك والتعلم منها, ونقص خـرباهتم والفـرص االجتامعيـة املتاحـة أمـامهم لالح
 .)م٢٠١١عبد املطلب القريطى, (باآلخرين واالتصال بالعامل اخلارجى املحيط هبم 

אאאW 

تؤيد نتائج الدراسات عدم وجود فروق جوهرية بني ذكاء العميان واملبـرصين 
ًويواجه املعوقون برصيا صعوبات . ال سيام عىل اختبارات الذكاء الشفهية أو اللفظية

علم املفاهيم وال سيام املفاهيم البرصية بـسبب افتقـارهم للمعلومـات البـرصية ىف ت
التى متكنهم من إدراك العـامل املرئـى وتنظيمـه, واقتـصارهم عـىل حاسـتى الـسمع 

 .واللمس اللتان ال تزوداهنم سو بمعلومات جزئية عام حييط هبم
اهيم; كاألبعـاد ًونظرا لعجز العميان عن الرؤية البرصية وما يتصل هبا مـن مفـ

واأللـوان, واألشـكال واألحجـام, واملـسافات والعمـق, واألشـياء بالغـة الدقـة, 
كاحلرشات, أو بالغـة الـضخامة; كاجلبـال, أو بالغـة االتـساع; كالـصحار, فـإن 
عاملهم اإلدراكى يتسم بالضيق واملحدودية, واالقتصار عىل بعض املفاهيم املرتبطـة 

ويواجهون مـشكالت ىف إدراك املفـاهيم . االنطباعيةباخلربات السمعية واللمسية و
 .ومهارات التصنيف للموضوعات املجردة ال سيام مفاهيم احليز واملكان واملسافة

ويفتقر العميان إىل اإلدراك والتذكر والتـصور والتخيـل البـرص إال أهنـم ال 
 واللمـسى يقلون عن املبرصين إن مل يفوقوهم ىف االنتباه واإلدراك والتذكر السمعى

نتيجة اعتامدهم املستمر عىل حاستى السمع واللمـس ومـا ختـضعان لـه مـن مـران 
 .وتدريب

 عــن متابعــة اإليــامءات واإلشــارات وقــراءة ذوو اإلعاقــة البــرصيةويعجــز 
التعبريات الوجهية واحلركيـة املرتبطـة باملـشاعر واالنفعـاالت املختلفـة وبمعـانى 

ري اللفظية ىف تواصـلهم معتمـدين ىف إرسـاهلم الكالم, ومن ثم يفتقرون إىل اللغة غ
كـام يعـانون مـن بعـض . واستقباهلم اللغو عـىل حاسـة الـسمع ونـربة الـصوت
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اضطرابات اللغة والكالم; كاإلبدال والتحريف, وعلـو الـصوت, وعـدم وضـوح 
حركــة الــشفاة, كــام يتــسمون بــالنربة الرتيبــة للــصوت, وبالقــصور ىف اســتخدام 

 .ت الوجهية واجلسمية املصاحبة للكالماإليامءات والتعبريا
אאW 

 ال خيتلفون عن املبـرصين فـيام ذو اإلعاقة البرصيةتؤكد نتائج الدراسات أن 
يتعلق باملقدرة عىل التعلم, واالستفادة من املنهج التعليمى بشكل مناسب, إذا ما تم 

أمـا تـأثري اإلعاقـة . اخلاصةتعليمهم بأساليب تدريسية ومواد مناسبة الحتياجاهتم 
البرصية عىل األداء األكاديمى فيعتمـد عـىل حـدة اإلعاقـة البـرصية والعمـر عنـد 

 .اإلصابة وظروف بيئة التعلم
لـذو أهم اخلـصائص األكاديميـة ) ٥٨−٥٥: ١٩٩٦(ويلخص كامل سيسامل 

كـام يعـانى ضـعاف . بطء معدل رسعة القراءة اجلهريـة:  ىف كل مناإلعاقة البرصية
اإلبصار من مشكالت ىف تنظيم الكلـامت والـسطور وترتيبهـا, ومـن رداءة اخلـط, 
وصعوبة تنقيط الكلامت واحلروف, ومن القصور ىف حتديد املعامل الشكلية لألشـياء 
البعيدة, واألشياء الدقيقة, كام أهنم كثريو التساؤالت واالستفسارات عام يـسمعون 

 .أو يرون
אאאאאW 

احلاجة إىل استخدام أجهزة مساعدة ومعينـات برصية لتحـسني الرؤيـة املتدنيـة  -
واستخدام ما تبقى من إبصار; كالنظارات والعدسات املكربة, والتليـسكوبات, 

 .والدوائر التليفزيونية التى تكرب صفحات الكتب والصور عىل شاشات كبرية

عىل احلركة من مثل عصا الليـزر, والكـالب املدربـة, احلاجة إىل أدوات معاونة  -
 .وأجهزة التنقل األلكرتونية التى تعمل باملوجات فوق الصوتية أو آشعة الليزر

ًاحلاجة إىل تعديالت مناسبة ىف املواد التعليميـة بحيـث يمكـن للمعـوق بـرصيا  -
دسية استخدامها بغض النظر عن صعوبة الرؤية; كالنامذج اللمسية لألشكال اهلن
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واألشياء, والكتب املطبوعة بالربايـل أو ببـنط كبـري, أو املـسجلة عـىل رشائـط 
 .....سمعية

احلاجة إىل زيادة دافعيتهم الكتشاف البيئة املحيطة, وإىل مساعدهتم عـىل تكـوين  -
خرائط معرفية عن طبيعة األماكن, والعالقات املكانية ىف البيئة التـى يتحركـون 

 .فيها

 الالزمـة نة والقـوةاملهارات احلركية; كالتوازن والتناسق واملرواحلاجة إىل إتقان  -
 .للتوجه والتنقل واحلركة اآلمنة املستقلة والفعالة ىف البيئة املحيطة

احلاجة إىل تطوير املهارات, واكتـساب اخلـربات الـسمعية واللمـسية والـشمية  -
 لتكوين مفاهيم أكثـر دقـة عـن مكونـات البيئـة وعنارصهـا, وللحـصول عـىل

هاديات متنوعة باسـتخدام احلـواس املختلفـة لتوجيـه أنفـسهم خـالل التنقـل 
 .واحلركة, كاألصوات, والروائح, واألصداء, ومالمس السطوح

 .احلاجة إىل وقت أطول ألداء الواجبات واملهام واالختبارات -

احلاجة إىل هتيئة بيئة مكانية ىف املنزل والشارع واألماكن العامة خالية من العوائق  -
 . واملخاطر لتسهيل احلركة والتنقل اآلمن

احلاجة إىل تغذية راجعة مستمرة الكتساب األمـن والثقـة بـالنفس, ولتخفـيض  -
 .شعورهم بالقلق والتوتر

احلاجة إىل تنمية مهارات العناية الذاتية; كالنظافة, واملأكل واملرشب, واستخدام  -
وترتيب الغرف واسـتخدام احلامم, وارتداء املالبس, والعناية باملظهر الشخىص, 

 .األدوات واألجهزة

 .احلاجة إىل التدريب عىل طريقة برايل -

احلاجة إىل تعديالت مناسـبة ىف املنـاهج الدراسـية وأسـاليب التـدريس لـتالئم  -
 .ًطبيعة اإلعاقة البرصية واالحتياجات اخلاصة للمعوقني برصيا
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جلعلهـا أكثـر مالءمـة احلاجة إىل تعديالت مناسبة ىف البيئـة املدرسـية والـصفية  -
تصميم املبنى املدرسى, تنظيم املقاعد, واألجهـزة واألدوات, (ًللمعوقني برصيا 

 ...).اإلضاءة رشوط األمن والسالمة
احلاجة إىل االندماج ىف عامل املبـرصين مـن خـالل الدراسـة واألنـشطة الـصفية  -

ى, والالصــفية, واملناســبات, والــرحالت لتنميــة مهــارات التفاعــل االجتامعــ
 .وختفيف مشاعر الوحدة والعزلة

احلاجــة إىل بنــاء تــصور إجيــابى عــن الــذات, وتطــوير مــشاعر الثقــة بــالنفس  -
 .واالستقاللية واالكتفاء الذاتى

 .احلاجة إىل الدفء والتقبل واملساندة من اآلخرين -
 .احلاجة إىل تنمية املواهب اخلاصة; كاملوهبة املوسيقية واألدبية -

نــى واملعــرىف ىف تغيــري االعتقــادات الــسلبية واملــشاعر ويـسهم اإلرشــاد العقال
املشوهة عن الذات واملستقبل, واألفكار املحبطة أو اخلاذلـة للـذات لـد العميـان, 

, هشام ١٩٩٨سيد حممد, (وىف خفض مستو توترهم وقلقهم, وشعورهم باليأس 
 ).١٩٩٢عبد اهللا, 

 معنى لوجودهم, وحتديد ًويساعد اإلرشاد باملعنى املعوقني برصيا عىل اكتشاف
هدف حلياهتم يقـودهم ويـوجههم, وعـىل إدراك مـسئولياهتم جتـاه أنفـسهم وجتـاه 
اآلخرين وجتاه كل ما حيدث هلم ىف حياهتم ومـن ثـم تطـوير وجهـة ضـبط داخليـة 
لسلوكهم, كام يسهم ىف تعـديل اجتاهـاهتم نحـو ذواهتـم, وحتـسني مقـدراهتم عـىل 

به من مواقف وأحداث, وتعزيـز ثقـتهم بأنفـسهم التحكم والسيطرة عىل ما يمرون 
 .وشعورهم بالكفاءة

ويتيح إرشاد آباء ذو اإلعاقة البرصية وأرسهم تزويدهم باملعلومات الالزمـة 
عن اإلعاقة ومآهلا, وتعليمهم املهارات الالزمة لتمكني أبنائهم من احلركة املـستقلة, 

لتنقـل, ومـن العنايـة بالـذات, واالستخدام النشط حلواسـهم املتبقيـة ىف الـتعلم وا
واالندماج ىف عامل املبرصين, وتطوير مشاعر الثقة بالنفس واالكتفاء الذاتى, وتنميـة 

 .مفهوم إجيابى عن الذات
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אאW 
نعرض فيام يىل لنموذج برنامج إرشاد ملد فاعلية برنامج عـالج بـاملعنى ىف 

ًبط لد الطالب املعاقني برصيا, وهو من إعـداد عبـري أمحـد أبـو تعديل وجهة الض
ضمن بحثها للحصول عىل درجة دكتوراه الفلـسفة ىف الرتبيـة ) ٢٠٠٦(الوفا دنقل 

 .)∗(ممدوح حسانى . بدو حسني, د. عبد الرقيب البحري, د. د. حتت إرشاف أ
فـوفني بمدينـة تم تطبيق الربنامج احلاىل عىل عينة من طالب معهد النـور للمك

قنا, ممن حصلوا عىل درجات منخفضة عىل مقياس وجهة الضبط املعد ىف الدراسـة 
احلالية, حيث تشري الدرجة املنخفضة إىل وجهة الضبط اخلـارجى وتـشري الدرجـة 
ًاملرتفعة إىل وجهة الضبط الداخىل, ويقدم الربنـامج للطـالب املعـاقني بـرصيا مـن 

 سـنة ومتوسـط ١٦.٨وبمتوسط عمـر )  البرص وضعاف–ًاملكفوفني كليا (فئات 
 ).الطبعة الرابعة( درجة عىل مقياس ستانفورد بينيه ٩٩ذكاء 

אאאW 
هيدف الربنامج احلاىل إىل تعديل وجهـة الـضبط اخلـارجى إىل الـضبط الـداخىل 

عنى وذلك من خـالل اسـتخدام فنيـات العـالج بـاملا, ًلد الطالب املعاقني برصي
وهى إحد نظريـات الشخـصية ,  إىل مبادئ وأسس نظرية العالج باملعنىاًواستناد

 .والعالج النفسى لفيكتور إميل فرانكل
אאאאW 

مساعدة الطالب عىل أن يواجه الواقع الذ يعـيش فيـه ويكـرس نفـسه إلجيـاد  -
 .املعنى من وجوده واهلدف من حياته

 الشعور بقدرته عىل التحكم والسيطرة عىل حياته وظروفـه مساعدة الطالب عىل -
 .ومعوقاته, حتى حيقق النجاح واإلنجاز

                                                           
مد فاعلية العالج باملعنى ىف تعديل وجهة الضبط لـد الطـالب املعـاقني "عبري أمحد أبو الوفا دنقل  ∗

 .٢٠٠٦جامعة جنوب الواد, , كلية الرتبية بقنا,  بحث دكتوراه"اًبرصي
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توجيه الطالب نحو الشعور بمسئوليته عن كل ما يصل إليـه أو حيـصل عليـه ىف  -
 .حياته سواء كانت أشياء سعيدة أو مؤملة, وكذلك عن نتائج سلوكه

ه بكفايتـه رغـم كـل ظروفـه, ممـا حترير إمكانات الطالب املعطلة وتعميق شعور -
 .يؤد إىل أفضل حتقيق للذات

مساعدة الطالب عىل استحضار املعانى غري احلارضة إىل إدراكـه, والتـى تكـون  -
ًموجودة أصال ىف الالوعى وإبرازها إىل وعيه وشعوره, ليـشعر بمـسئوليته جتـاه 

 .حتقيقها

אW 
ول إعاقـاهتم والتعـايش معهـا بطريقـة ًمساعدة الطالب املعاقني برصيا عـىل قبـ -

تكيفية, وإجياد معنى حلياهتم من خالل معاناة اإلعاقة البرصية, فيصبحون أكثـر 
ًحتديا هلا وأكثر إيامنا بأمهية وجود املعنى وحتقيقه ىف حياة اإلنسان ً. 

ًأن يشعر الطالب املعاق برصيا بأنه هو الذ يسيطر عىل حياته ويتحكم ىف نفـسه  -
ه ومعوقاته, مما جيعله أكثر ثقة ىف النفس وأكثر رضا عن حياته وبالتاىل وىف ظروف

 .ًأكثر صحة نفسية وتكيفا

ًزيادة قدرة الطالب املعاق برصيا عىل حتقيق النجـاح, وأن يـصبح هـذا الطالـب  -
أكثر قناعة بأن ما حيصل عليه من نجـاح أو فـشل راجـع إىل جمهـوده الشخـىص 

ً غريه, ومن ثم يصبح الطالب أكثر توجهـا نحـو وسلوكه وقدراته التى متيزه عن
ًالضبط الداخىل وأكثر طموحا وثقة ىف نفـسه وبالتـاىل قـادرا إىل حـد كبـري عـىل  ً

 .حتقيق آماله ىف املستقبل وإكامل مسريته بنجاح
אאW 

كل خطوة تشمل جمموعـة مـن القـوائم , تضمن الربنامج سبع خطوات أساسية
التى يتم حتقيق أهدافها من خالل إجـراءات تنفيـذ اجللـسات , دريبات الفرعيةوالت

وتستند خطوات الربنامج إىل األسس الفلسفية والعالجيـة للعـالج بـاملعنى بوجـه 
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 .وتعتمد عىل مفاهيم حرية اإلرادة واملسئولية وإرادة املعنى ومعنى احلياة, عام
, الثانيـة(فيـذ بعـض اجللـسات وقد تم إعادة تن, جلسة) ١٣(وتضمن الربنامج 

واستغرق تنفيـذ الربنـامج , للتأكد من حتقيق أهدافها) احلادية عرش, السابعة, الثالثة
وكان زمن اجللـسة يـرتاوح بـني ا, ًستة أسابيع متتالية بواقع ثالث جلسات أسبوعي

ثـة ومتتد فرتة املتابعة ملـدة ثال,  دقيقة بام فيها الوقت املستقطع للراحة١٥٠ إىل ١٢٠
وقـد تـم تنفيـذ اجللـسات بمعهـد النـور , أسابيع الختبار استمرارية تأثري الربنامج

 .للمكفوفني بمدينة قنا
אאאW 

 . فنية تعديل االجتاهات−    . فنية التحليل باملعنى−
 . القصة الرمزية−    . فنية تشتيت التفكري−
 . الواجبات املنزلية−      . املناقشة−
 .املحارضة −

אW 

إعـداد  (اًتم تقييم الربنامج بتطبيق مقياس وجهة الضبط للطالب املعوقني برصي
 من اً يوم٢١وبعد مرور , وبعد انتهائه مبارشة, قبل بدء الربنامج اإلرشاد) الباحثة

 .تطبيقه بقصد متابعة استمرارية فعالية الربنامج عىل وجهة الضبط لد أفراد العينة
אW 

 ملخص جلسات برنامج تعديل وجهة الضبط
 اًلد الطالب املعاقني برصي

لسة
اجل

ضوع  
مو

لسة 
 اجل

  

  أهداف اجللسة
الفنيات 

املستخدمة ىف 
  اجللسة

  مضمون اجللسة

ألوىل
ا

  

الج 
والع

بط 
الض

جهة 
و

عنى
بامل

  

 . التعرف عىل الطالب والرتحيب هبم−١
ــني ا−٢ ــة ب ــن األلف ــة  إشــاعة جــو م لباحث

 .والطالب
 . التعريف بالربنامج−٣
 حتديــد القواعــد الواجــب االلتــزام هبــا −٤

  .خالل اجللسات

 املحارضة
  املناقشة

 خـصائص –مفهوم وجهة الـضبط وانواعـه  -
أصحاب وجهة الضبط الداخىل, وأصـحاب 

 .وجهة الضبط اخلارجى
ــه, األســس  - ــاملعنى وأهداف مفهــوم العــالج ب

 .لنظرية فرانكلالفلسفية واملبادئ األساسية 
التعريف بالربنامج وجلـساته, وحتفيـز أفـراد  -

املجموعــة حلــضور اجللــسات واملــشاركة ىف 
  .التدريبات واألنشطة
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لسة
اجل

ضوع  
مو

لسة 
 اجل

  

  أهداف اجللسة
الفنيات 

املستخدمة ىف 
  اجللسة

  مضمون اجللسة

انية
الث

  

ات 
 الذ

قييم
ت

)
فك

هدا
ك وأ

ضعف
اط 

 ونق
تك
ط قو

نقا
(  

أن يــشعر الطالــب بالثقــة ىف نفــسه مــن  -
خالل وعيه بأوجـه القـوة ىف شخـصيته, 

لـسارة ىف واسرتجاع املواقف واخلربات ا
 .حياته

أن يضع يده عىل ما حققه مـن نجاحـات  -
 .ىف املاىض

ــرصفاته  - ــن ت ــسئول ع ــه امل ــشعر بأن أن ي
 .والتحكم ىف سلوكه

أن يستكــشف اخلــربات غــري الــسارة ىف  -
 .حياته ومسئوليته عنها

ــق  - ــة لتحقي ــرق بديل ــن ط أن يبحــث ع
  .النجاح

 تشتيت التفكري
 املناقشة

  الواجب املنزىل

اإلنـسان عـىل الـتحكم ىف التأكيد عىل مقدرة  -
ظروفـــه ومعوقاتـــه, والـــتحكم والـــسيطرة 

 .ومواجهة أحداث احلياة
التأكيد عىل أن النجاح ال يكون وليد الـصدفة  -

أو احلظ وإنـام نتيجـة فكـر اإلنـسان وإرادتـه 
وكففاحه وشعوره باملسئولية, ونتيجة املعنـى 

 .واهلدف والرسالة التى يؤمن هبا
قيــيم الــذات التــدريب عــىل ثــالث قــوائم لت -

 :تشمل
حتديد عرشةأهداف وطموحات شخـصية  •

 .ىف املاىض واحلارض واملستقبل
حتديــد نقــاط القــوة ىف شخــصية الطالــب  •

واخلربات السارة التى تسعده والنجاحات 
 .التى حققها

حتديد نقاط الضعف واخلربات واألحداث  •
املؤملـــة واألهـــداف التـــى مل تتحقـــق 

 .واملشكالت التى يعانى كمها
ــوائم مناقــش - ة اســتجابات الطــالب عــىل الق

ًالثالث فرديا ومجاعيا ً. 

الثة
الث

  

ات 
 الذ

قييم
ت

)
بلية

ستق
ك امل

طط
وخ

لك 
وآما

تك 
كال

مش
(  

أن يدرك الطالب أن مشكالته ناجتـة عـن  -
 .أخطائه الشخصية

أن يدرك أنـه لـيس ضـحية لآلخـرين أو  -
 .الظروف والقدر

أن يشعر بمقدرتـه عـىل حتقيـق النجـاح,  -
 .روفهوحتد إعاقته وظ

ــستقبل  - ــيط للم ــة التخط ــدرك أمهي أن ي
والكفاح من أجل حتقيق خططه وأهدافه 

  .املستقبلية

 التحليل باملعنى
 املناقشة

  الواجب املنزىل

مناقــشة مــا أمكــن إضــافته للقــوائم الــسابقة  -
 .خالل الواجب املنزىل

- مواصلة التدريب عىل ثالث قوائم أخر: 
مشاكل احلياة التى سببت للطالب متاعب  •

ــسبب أو ــد ال ــه حتدي  رصاع داخــىل, وعلي
الذ يعتقد أنه وراء هـذه املـشكالت مـن 

الـذات, اآلخرون, التغيـري, القـضاء : بني
 .والقدر

اآلمــال املــستقبلية ومــاذا تريــد أن تكــون  •
حيث حيدد الطالب تسعة من الشياء التـى 

 .يامرسها ويريد أن حيققها ىف املستقبل
خططك املـستقبلية حيـث حيـدد الطالـب  •

ًدفا فوريــا وآخــر عــىل املــد الطويــل هــ ً
ويفكــر فــيام يــستطيع عملــه والبــدء فيــه 

لتحقيق اهلدف الفور.  

ابعة
الر

ام لو  
ل ك

أفع
...  

أن يشعر الطالب بمقدرته عـىل الـتحكم  -
 .الذاتى والسيطرة عىل سلوكياته

أن يشعر بمقدرته عىل أن يكون كام يريـد  -
 تشتيت التفكري  .أن يكون

 املناقشة
  نزىلالواجب امل

 .مناقشة الواجب املنزىل -
يطلب إىل املـشاركني أن يفكـر كـال مـنهم ىف  -

شخصية حيبها ثم حياول أن يكون مثله ويفعل 
ًشيئا واحدا عىل القل مما يفعله, بـأن خيـصص  ً
ــل  ــثلام تفع ــا م ــل فيه ــوم يفع ــل ي ــائق ك دق

 .الشخصية التى اختارها
مناقشة اختيارات الطالب وأسباهبا بام يساعد  -

 دافعيتهم نحو التحكم ىف الـسلوك, عىل تنمية
  .وتغيري أنفسهم لألفضل
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لسة
اجل

ضوع  
مو

لسة 
 اجل

  

  أهداف اجللسة
الفنيات 

املستخدمة ىف 
  اجللسة

  مضمون اجللسة

مسة
اخلا

جهة   
املوا

وين 
تك

القة 
مة ع

إقا
  

 أن يشعر الطالب بأنه يتـأثر بـاآلخرين − -
 .ويؤثر فيهم

  .أن يشعر باحلب وتقبل اآلخرين -

  

تنــاقش الباحثــة مــع الطــالب أمهيــة وجــود  -
عالقات محيمة ىف حياة الناس والتى يمكن أن 

ن فيهـا معنـى وهـدف حلياتـه, ثـم جيد اإلنسا
يطلب إليهم احلديث عن شخـصيات مـؤثرة 
ىف حياهتم, وشخصيات يؤثرون فيهـا بحيـث 
تعمق من شعورهم باملقدرة عىل حتقيق معنـى 
احليــاة مــن خــالل التــأثري ىف حيــاة اآلخــرين 

  .والتأثر هبم

دسة
لسا

ا
  

قيم 
ن ال

ث ع
لبح

الل ا
ن خ

ى م
املعن

قيق 
حت

عية
إلبدا

ا
  

الب معان بداخله مل يكـن أن يكتشف الط -
 .يدركها

 .أن يعنى حاجاته األساسية -
 .ًأن يضع لنفسه أهدافا -
أن يتعلم كيف خيطـط لتحقيـق أحالمـه  -

 التحليل باملعنى  .وأهدافه
 املناقشة

  الواجب املنزىل

 .مناقشة الواجب املنزىل -
يقــوم الطالــب بثالثــة تــدريبات عــىل ثــالث  -

 .قوائم
وكيفيــة التفكــري ىف ثالثــة آمــال ومعانيهــا  •

 .حتقيقها
التفكــري بعــض األحــالم وخطــط العمــل  •

 .لتحقيقها
التفكري ىف بعض اخلربات الناجحة وكيف  •

 .تم حتقيقها
مناقشة استجابات الطالب مـع التأكيـد عـىل  -

خربات النجاح ىف حياة الطالب, ةمدقرته عىل 
 .التخطيط والتحكم ىف ظروفه وبيئته

ابعة
الس

  

حدة
ة وا

كلم
ة ىف 

حليا
نى ا

مع
  

 .تأكد الطالب أنه يمتلك معنى حلياتهأن ي -
 .أن يتحرر من معوقاته لتحقيق أهدافه -
ــحية  - ــيس ض ــه ل ــالقوة وأن ــشعر ب أن ي

 .لظروفه
 التحليل باملعنى  .أن يعى بمقدرته عىل التحكم ىف بيئته -

 املناقشة
  الواجب املنزىل

 .مناقشة الواجب املنزىل -
 :يتدرب الطالب عىل ثالث قوائم -

 أفــضل معنــى الكلمــة التــى تعــــرب عــن •
حلياته, والقيمة التى تعرب عنهـا واألنـشطة 

 .التى حتقق هذه القيمة
العبــارة التــى تلخــص ســرية حياتــه بعــد  •

 .رحيله
ذكــر ســتة أســباب تعطــى حلياتــه معنــى  •

وهدف ثم مناقـشة الطـالب حـول معنـى 
حلياهتم يؤمنون به ويكـافحون مـن أجـل 

  .حتقيقه
امنة

الث
صية  
شخ

ية ال
اهلو

  

 .عن نفسهأن يعرب الطالب  -
أن يعــى بذاتــه ويــدرك ســامته اإلجيابيــة  -

 .والسلبية
ــيط  - ــن ختط ــز ع ــدم العج ــشعر بع أن ي

 .سلوكه
أن يشعر بمسئوليته وقدرته عىل الـتحكم  -

 .والسيطرة عىل ذاته وظروفه
ــافح  - ــل ويك ــه أن يعم ــدرك أن علي أن ي

  .ليصل إىل ما يريد

 التحليل باملعنى
 املناقشة

  الواجب املنزىل

 .نزىلمناقشة الواجب امل -
يعمل الطـالب ىف ثالثـة قـوائم تـدور حـول  -

ــصية,  ــة الشخ ــساس باهلوي ــساب اإلح اكت
وحتليل املعانى املوجـودة ىف حيـاهتم, وإجيـاد 

ثـم مناقـشة مجاعيـة . أسباب مقنعـة لعملهـم
الستجابات الطـالب, والتأكيـد عـىل سـامته 
اإلجيابية والسلبية, والسيطرة عىل ذاته وضبط 

  . ملستقبلهبيئته وظروفه, والتخطيط

سعة
التا

  

شطة
واألن

ات 
هلواي

ا
  

ــدرات  - ــه ملق ــب امتالك ــدرك الطال أن ي
 .ومهارات خاصة

 املناقشة  .أن يدرك أنه يمتلك معنى وهدف حلياته -
  الواجب املنزىل

بعد مناقشة الواجـب املنـزىل, يقـوم الطـالب  -
بالعمــل ىف قــائمتني تتنــاول األوىل هوايــاهتم 

هنا, والنشاطات التـى يفـضلوهنا وال يفـضلو
والثانية العمل الـذ يفـضلونه, والـشخص 

ثـم . الذ حيبونه والشئ الذ يـودون عملـه
  .جتر مناقشة استجابات الطالب
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  اجللسة
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رشة
العا

  

قيم 
ن ال

ث ع
لبح

الل ا
ن خ

ى م
املعن

قيق 
حت

رباتية
اخل

  

أن يكتــشف الطالــب معنــى احليــاة مــن  -
 .خالل أ نشاط حيب ممارسته

أن يدرك أمهيـة املـشاركة والتفاعـل مـع  -
 .ملجتمعا

 التحليل باملعنى  .أن يبتعد عن السلبية والالمباالة -
 املناقشة

  الواجب املنزىل

بعد مناقشة الواجب املنزىل, توضـح الباحثـة  -
ــشف  ــن أن يكت ــشخص يمك للطــالب أن ال
معنى حلياته من خالل اخلـربة كـاخرتاع شـئ 
مــا, والتمتــع بجــامل الطبيعــة, واملــشاركة ىف 

والتنــافس خدمــة املجتمــع, وقــراءة كتــاب, 
ًثم تطلب إليهم حتديـدا ... الرياىض, والعبادة

أ من اخلـربات املـذكورة متثـل معنـى لكـل 
 . منهم, وما الذ اكتسبه منها

ثم تناقش الباحثة استجابات الطالب مؤكـدة  -
عــىل أن املــشاركة ىف أنــشطة نافعــة وإجيابيــة, 
والتفاعل مع البيئة من حوهلم يمكن أن تكون 

 .حياهتمًمصدرا للمعنى ىف 

رشة
ية ع

حلاد
ا

  

قيم 
ل ال

خال
من 

عنى 
ن امل

ث ع
لبح

ا
اقة 

إلع
حو ا

جتاه ن
ل اال

عدي
, وت

اتية
جتاه

اال
رصية

ال

 .أن يدرك الطالب أن للمعاناة معنى -
 .أن يعدل اجتاهه نحو اإلعاقة البرصية -
ــت  - ــام كان ــدم عجــزه مه ــشف ع أن يكت

 .الظروف
أن يدرك أن معاناته ليست بسبب اإلعاقة  -

 .انه اهلدف من احلياةوإنام بسبب فقد
أن يتحول من اخلـضوع واالستـسالم إىل  -

  .التحد واملواجهة

 القصة الرمزية
تعديل 
 االجتاهات
 املناقشة

  الواجب املنزىل

ــب إىل  - ــزىل, تطل ــب املن ــشة الواج ــد مناق بع
ــة;  ــذكر بعــض احلــوادث القدري الطــالب ت
كاإلعاقة البرصية, معناهـا وكيـف واجههـا, 

ى حـدثت لـصديق وتذكر إحد اخلربات الت
وكيــف واجههــا, وكيــف كــان جيــب أن 

ثم تقوم بمناقشة االسـتجابات مـع . يواجهها
ــوا ًعرض نامذج من مشاهري املعاقني برصيا الذين  ــاهتم, وحقق ــدف حلي ــى وه ــدوا معن وج
ًإنجــازات, وكيــف أهنــم أفــضل حــاال مــن 

كام يؤكد عىل حتفيزهم ملزيـد . إعاقات أخر
  .الكفاحمن الرضا عن الذات, والتحد و

رشة
ية ع

الثان
  

تزام
االل

  

أن يدرك الطالـب مـسئوليته عـن نفـسه  -
 .ويعتمد عىل ذاته

 .ًأن حيدد لنفسه أهدافا ويسعى لتحقيقها -
 .أن يدرك بأن له رسالة ىف احلياة -
أن يتحد املهام التى تنتظر التحقيق مـن  -

  .جانبه وإنجازها بشكل واقعى

 التحليل باملعنى
 املناقشة

  الواجب املنزىل

راجعة الواجب املنزىل, وعىل ضوء مراجعـة م -
اســتجابات الطــالب ىف التــدريبات الــسابقة 
تطلب الباحثـة إلـيهم ذكـر أربعـة معـانى أو 
أهــداف خاصــة متــنحهم اإلحــساس باهلويــة 
الشخصية مع بيان االلتزامـات التـى يؤدوهنـا 

  .لتحقيق تلك املعانى أو األهداف

رشة
ثة ع

الثال
قييم  

ة وت
اجع

مر
  

ــيم ال - ــن أن يق ــد اســتفادته م ــب م طال
 .جلسات الربنامج

ــة وجــود معنــى وهــدف  - أن يــدرك أمهي
 .حلياته ملواجهة مشاكله

تقييم مد فعالية جلـسات الربنـامج ىف  -
  .تعديل وجهة الضبط

 املناقشة
  التلخيص

ــة  - ــزىل, ومراجعــة عام مراجعــة الواجــب املن
ألهداف الربنـامج وجلـساته وتدريباتـه, ثـم 

 التعبــري عــام يطلــب إىل أفــراد املجموعــة
استفادوه, ومد تأثريه عىل طريقة تفكـريهم 
ــة  ــوم الباحث ــم تق ــاهتم ومــشكالهتم, ث ىف حي

 .بإعادة تطبيق مقياس وجهة الضبط
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فاعلية برنامج لتحسني الكفاءة االجتامعية لـد  " إرساء عبد املقصود عبد الوهاب
 بحــث " ًقني بــرصيا ىف مرحلــة مــا قبــل املدرســةبعــض األطفــال املعــا

 .٢٠٠٧, عني شمسجامعة معهد الدراسات العليا للطفولة, , ماجستري
أثر برنامج تدريبى لدافعية اإلنجاز ىف تنمية الكفاءة الشخصية  " إقبال عباس احلداد

 بحـث دكتـوراه, " واالجتامعية لد الطالب املكفوفني ىف دولة الكويت
 .٢٠٠٦, عني شمسجامعة  العليا للطفولة, معهد الدراسات

كـل مـن العـالج العقالنـى االنفعـاىل الـسلوكى,  فاعليـة " إيامن حممد عبد القـادر
والعالج بالواقع ىف ختفيف حدة االستجابة املعرفية والكلينيكية لد عينة 

 .٢٠٠٦ ,طنطا بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة "من مكفوىف البرص
 فاعليـة الـدراما للتـدريب عـىل بعـض املهـارات " منـصورد أيمن أمحـد املحمـ

االجتامعية وأثره ىف تنمية الثقة بالنفس لد األطفال املكفـوفني بمرحلـة 
 .٢٠٠١ بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعة الزقازيق, "ما قبل املدرسة 
 برنامج إرشاد قـائم عـىل املـساندة االجتامعيـة لتنميـة " محد سعد حممد شعبان

معهد الدراسات , ماجستري بحث " تقدير الذات لد األطفال املكفوفني
 .٢٠٠٢,القاهرة جامعة والبحوث الرتبوية,

برنامج تربية حركية لتنمية بعـض عنـارص اللياقـة البدنيـة  " رشا هاشم عبد السالم
معهـد , ماجـستري بحـث " لد األطفال املكفـوفني باملرحلـة االبتدائيـة

 .٢٠٠٢,القاهرة جامعة لرتبوية,الدراسات والبحوث ا
مد فاعلية التدريب عىل املهارات االجتامعية ىف تعـديل  " سعاد مصطفى فرحات
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 بحــث " الــسلوك العــدوانى لــد الطفــل الكفيــف باجلامهرييــة الليبيــة
 .٢٠٠٨,القاهرة جامعة معهد الدراسات والبحوث الرتبوية,دكتوراه, 

 العالج باملعنى ىف تعديل وجهة الضبط لـد مد فاعلية"عبري أمحد أبو الوفا دنقل 
 بحث دكتوراه, كلية الرتبية بقنا, جامعة جنـوب "ًالطالب املعاقني برصيا

 ,٢٠٠٦الواد. 
فعالية العالج باملعنى ىف ختفيف أزمة اهلوية وحتقيق املعنـى "فتحى عبد الرمحن حممد 

اه, كليـة  بحـث دكتـور"ًاإلجيابى للحياة لد املـراهقني املعـاقني بـرصيا
 .٢٠٠٥الرتبية, جامعة سوهاج, 

برنامج إرشاد لتنمية بعض مهـارات احليـاة لـد "معتز حممد عبيد أمحد عبد اهللا 
 بحث ماجـستري, كليـة الرتبيـة, جامعـة عـني شـمس, "املراهق الكفيف

٢٠٠٥. 
فاعليـة نمطـني لتـصميم بـرامج الكمبيـوتر التعليميـة ىف "مي حسني أمحد حـسني 

 االستخدام لد التالميذ املعاقني برصيا باحللقة الثانية التحصيل وسهولة
 بحث ماجـستري, كليـة الرتبيـة, جامعـة حلـوان, "من التعليم األساسى

 .م٢٠١٢

الضغوط النفـسية لـد املكفـوفني مـن طـالب املرحلـة "هد أمحد خلف خليل 
 "الثانوية وعالقتها ببعض املتغريات, وفعالية برنامج إرشاد لتخفيـضها

 .٢٠٠٧دكتوراه, كلية الرتبية بقنا, جامعة جنوب الواد, بحث 
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  ذوو صعوبات التعلم−
  ذوو االضطرابات االنفعالية والسلوكية −
  ذوو اإلعاقات اجلسمية والصحية−
 وهوبون واملتفوقون امل−
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ًتوجد تعريفات عديدة لصعوبات التعلم لسنا ىف مقام مناقشتها تفصيال, ومـن 
ًأكثرها ذيوعا ذلك التعريـف الـذ طورتـه اللجنـة القوميـة املـشرتكة لـصعوبات 

التى ضمت ممثلني لست مجعيات مهنية معنيـة بـصعوبات ) NJCLD (1981 ∗التعلم
 ∗∗ ومــشكالت الكــالم واللغــة والــسمع واضــطرابات االتــصال والقــراءةالــتعلم

 صعوبات التعلم مصطلح عام يشري إىل جمموعـات غـري متجانـسة "التعريف التاىل 
من االضطرابات التى تظهر عىل شكل صعوبات جوهرية أو واضـحة ىف اكتـساب 

الل وحـل واستخدام مهارات االستامع, والـتكلم, والقـراءة, والكتابـة, واالسـتد
وتعد هذه االضطرابات داخلية املنـشأ, ويفـرتض أن ). احلسابية(املسائل الرياضية 

 ويمكن أن ) نيورولوجى(تكون ناشئة عن خلل وظيفى ىف اجلهاز العصبى املركز
أو / حتدث خالل حياة الفرد, ومع أن صعوبات التعلم يمكن أن حتدث متزامنة مع 

 عية أو حركيــة, أو ختلــف عقــىل, أو بــرصية أو ســم(مــصحوبة بإعاقــات أخــر
كـالظروف الثقافيـة أو (أو بمؤثرات بيئيـة خارجيـة ) اضطراب انفعاىل أو اجتامعى

إال أنــها ال تعد نتيجة مبارشة ) التعليم غري املالئم أو الكاف, أو العــوامل النفسية
 )Hammill et al., 1981, Polloway et al., 1997( "هلذه الظروف أو املؤثرات

                                                           
∗∗  NNaattiioonnaall  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  oonn  LLeeaarrnniinngg  DDiissaabbiilliitteess..  
∗∗∗∗  AAmmeerriiccaann  SSppeeeecchh  ––LLaanngguuaaggee  ––  HHeeaarriinngg  AAssssoocciiaattiioonn  ((AASSHHAA))  ,,  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  

CChhiillddrreenn  wwiitthh  LLeeaarrnniinngg  DDiissaabbiilliittiieess  ((AACCLLDD)),,  CCoouunncciill  ffoorr  LLeeaarrnniinngg  DDiissaabbiilliitteess  
((CCLLDD)),,  DDiivviissiioonn  ffoorr  CChhiillddrreenn  wwiitthh  CCoommmmuunniiccaattiioonn  DDiissoorrddeerrss  ((DDCCCCDD)),,  IInntteerrnnaattiioonnaall  
RReeaaddiinngg  AAssssoocciiaattiioonn  ((IIRRAA)),,  OOrrttoonn  SSoocciieettyy..  
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ً تعريفـا خاصـا لـصعوبات " رابطة األطفال ذو صعوبات الـتعلم"وقدمت  ً
تـشري "التعلم يركز عىل التعامالت االجتامعيـة وتقـدير الـذات عـىل النحـو التـاىل 

صعوبات التعلم اخلاصة إىل حالة مزمنة يفرتض أهنا ناجتة عن خلل عصبى يـؤثر ىف 
غويـة أو غـري اللغويـة أو بعض جوانب دون غريها من نمو وتكامـل املقـدرات الل

ًكليهام معا, وتوجد صـعوبات الـتعلم كحالـة إعاقـة واضـحة ختتلـف ىف صـورهتا 
ودرجة شدهتا مع وجود مقدرة عقليـة عاديـة أو عاليـة, أو أنظمـة حاسـية حركيـة 

 تقدير الـذات سليمة, وفرص تعليم كافية, وتبقى هذه احلالة مد احلياة مؤثرة عىل
أو التعليم أو العمل أو التفاعل االجتامعى وىف نشاطات احلياة اليوميـة أو بعــــض 

 )Gearheart and Gearheart, 1990 (."أو كل هذه اجلوانب
املؤرشات السلوكية التى تتبد ىف الفـصل ) ٢٠٠٣(حيدد ديفيد سنرت وزمياله 

 من املجاالت السبعة لصعوبات ًالدراسى عىل ذو صعوبات التعلم تبعا لكل جمال
 :التعلم التى تواتر ذكرها ىف التعريفات السابقة عىل النحو التاىل

جمال الصعوبة املؤرشات السلوكية 
١− املقدرة عـىل اسـتخدام لغـة احلـديث ( التعبري الشفو

 ).لنقل األفكار ىف مقابل اضطرابات الكالم
  

َ صعوبات ىف العنونة● ْ َ. 
 .ــة األحداث ىف تعاقبها السليم صعوبات ىف روايــ●
 . صعوبة االنخراط ىف حمادثة هلا معنى●
ــصورة ● ــستخدم ب ــى ت ــامت الت ُ صــعوبة ىف تعريــف الكل

 .صحيحة ىف املحادثات
املقدرة عـىل فهـم اللغـة املنطوقـة ( فهم املادة املسموعة −٢

  .عىل مستو يتفق مع املرحلة العمرية
 .طة واملتعددة صعوبة ىف متابعة التوجيهات البسي●
 . صــعوبة ىف تذكر ما قاله شخــص مــا منذ حلظة●
 .ُ صعوبة ىف تذكر معلومات قصة تقرأ عليهم●
 . صعوبة ىف فهم الفكاهة●

املقـدرة عـىل تركيـب ( املهارات األساسـية ىف القـراءة −٣
  )األصوات حلل لغز الكلامت املكتوبة

 . صعوبة ىف تذكر أصوات احلروف●
 .يل الكلامت إىل أجزائها صعوبة ىف حتل●
 . صعوبة التعرف عىل الكلامت دون سياق●
 . صعوبة ىف التمييز بني الكلامت املتشاهبة●
 . بطء معدل رسعة القراءة●

املقـدرة عـىل ) (الفهم القرائى( فهم النصوص املكتوبة −٤
 )حتليل معنى نص مكتوب وفهمه

  

 . صعوبة ىف تذكر ما متت قراءته●
 .حداث القصة ىف تعاقبها صعوبة ىف رسد أ●
 . صعوبة ىف اإلجابة عن أسئلة ختص املادة املقروءة●

املقدرة عـىل حتليـل الرمـوز ( إجراء العمليات احلسابية −٥
الرقمية للوصول إىل نتائج ويتضمن هـذا إدراك مكـان

 . صعوبة ىف التعرف عىل األرقام●
 .ائق البسيطة صعوبة ىف تذكر احلق●
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جمال الصعوبة املؤرشات السلوكية 
 . صعــوبة ىف معرفة القيمة املتغرية حسب املكان●  )الرموز وترتيب خطوات حل املسائل

 ).اخلانات( صعوبة ىف صف احلقول ●
 صعوبة ىف تذكر خطـوات حـل املـسائل وفـق الرتتيـب ●

 ).ىف اخلوارزميات(الصحيح 
املقــدرة عــىل فهــم العالقــات ( االســتدالل احلــسابى −٦

دامها املنطقية بني املفاهيم والعمليات الرياضية السـتخ
  )ىف املسائل الكالمية

 .ً صعوبة ىف حتديد ما إذا كان احلل صحيحا●
ــسائل ● ــستخدم ىف امل ــات ت ــد أ العملي ُ صــعوبة ىف حتدي

 .الكالمية
 . صعوبة ىف حتديد حجم األجسام●
 . صعوبة ىف قراءة اخلرائط والرسومات●
 . صعوبة ىف استيعاب مفاهيم الوقت واملال والقياس●

املقــدرة عــىل توصــيل ) (التحريــر(ابى  التعبــري الكتــ−٧
األفكار كتابة باستخدام األسلوب املناسـب ىف مقابـل 
جمرد كلامت سيئة التهجى أو األخطاء النحوية أو اخلط 

 )الردئ
  

 . صعوبة ىف ترتيب األفكار وتنظيم النص●
 . صعوبة ىف استخدام أدوات الربط وغريها●
 . صعوبة ىف توليد أفكار للكتابة●
 هتجى كلامت ضمن نص مكتوب ىف حني يمكن  صعوبة●

 .هتجيها دون سياق
 )١١٧: ٢٠٠٣ديفيد سنرت وزمياله,  (

אאW 
 :تصنف صعوبات التعلم ىف فئتني ينتظمهام الشكل التاىل

    الصعوبات األكاديمية                 الصعوبات النامئية          
  

  
  

 عرس إجراء       صعوبات              صعوبات                      عرس                     عرس    صعوبات ثانوية                                      صعوبات أولية
 العمليات             التعبري                   التهجئة                    الكتابة                   القراءة                                                                                                    

                              
 احلسابية         الكتابى                                                                                        

  
 التفكري −                      االنتباه−
  اللغة الشفهية−                     اإلدراك −
  حل املشكلة−                       الذاكرة−

 أنواع صعوبات التعلم) ٤(شكل 
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 : صعوبات التعلم النامئية−١
وهــى تتعلــق بــام يطلــق عليــه االضــطراب ىف العمليــات النفــسية األساســية, 

) الـتكلم والفهـم واللغـة الـشفهية(وتتضمن االنتباه, واإلدراك, والذاكرة, واللغة 
ُوهى تعد بمثابة حجر الزاوية ىف تعلم املهـارات الالزمـة إلنجـاز املهـام . والتفكري

ً يستلزم عددا مـن –ً مثال –األكاديمية ىف القراءة والكتابة واحلسـاب, فتعلم الكتابة 
يـد, مهارات اإلدراك البرص, والتناسق احلركى, والتآزر بـني حركـات العـني وال

كام أن تعلم . والتتابع أو التسلسل, والتذكر والتمييز البرص وغريها من العمليات
 القراءة يتطلب درجة كفاءة معينة من حيث املقدرة عىل اإلدراك والتمييـز البـرص
بــني احلــروف والكلــامت, والتــذكر والتمييــز البــرص والــسمعى بــني احلــروف 

أو من حيـث الـصوت, وإدراك العالقـة والكلامت املتشاهبة سواء من حيث الرسم 
ومن ثم فإن اخللل أو االضطراب ىف واحدة أو أكثر من هذه . بني الشكل واألرضية

 .العمليات يؤد بالرضورة إىل صعوبة تعلم الكتابة والقراءة
 :اضطرابات االنتباه 

تعد اضطرابات االنتباه من أهم مصادر صعوبات التعلم, حيث تتطلب عملية 
 أو االنتقائية واالسـتمرارية والتـيقظ, وتتعلـق Focalization من البأورة التعلم كال

البأورة بحرص تركيز االنتباه عىل املثري موضوع االنتباه, بحيث يكـون هـذا املثـري ىف 
ًبؤرة شعور الفرد وما عداه من مثريات غري مرتبطة حيتـل مركـزا هامـشيا وهـو مـا  ً

ً الــذ يعــد أساســا لكفــاءة Selective Attentionيطلــق عليــه االنتبــاه االنتقــائى 
 واالسـتمرارية أو دوام االنتبـاه فتتعلـق Arousal, Alertnessأمـا التـيقظ . اإلدراك

بمواصلة االنتباه للمثري لفرتة كافيـة وذلـك لإلملـام بمختلـف عنـارصه واكتـساب 
 املعلومات الالزمـة عنـه, ومتييزهـا واختزاهنـا وهـو مـا يـسمى باالنتبـاه املمتـد أو

 .Sustained Attentionاملتواصل 
قـصور االنتبـاه والقابليـة للتـشتت, واالندفاعيـة : وتشمل اضطرابات االنتباه

 وفـرط ) رسعة االستجابة دون متهل أو تفكـري أو تقـدير للعواقـب(وعدم الرتو
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النشاط احلركى, نقصان السيطرة والتحكم الذاتى, وإثارة اإلزعاج داخـل الفـصل 
خرين, والالمباالة بالنظم والتعليامت, والترصف بشكل أخـرق وتعمد مضايقة اآل

دون تفكري ىف العواقب, وصعوبة التحـول مـن نـشاط إىل آخـر, وصـعوبة متابعـة 
تسلسل املثريات التى تعرض بشكل متالحق, وقلة االهتامم وضـعف املثـابرة عـىل 

 .املهمة

 :اضطرابات اإلدراك 
ى نضفى عن طريقها معـانى ودالالت يشري مفهوم اإلدراك إىل تلك العملية الت

عىل املثريات أو املعلومات التى ترد إلينا عرب احلواس املختلفـة, وذلـك مـن خـالل 
اســتقباهلا وتفــسريها, وتنظيمهــا وتــصنيفها ومعاجلتهــا ىف صــور يمكــن فهمهــا, 

ويعـد اإلدراك بمثابـة . واستخدامها ىف كليات ذات معنى لزيادة وعينا بام حييط بنـا
 املحورية ىف اكتساب املعلومات, لذا فإن اضـطرابات الوظـائف اإلدراكيـة العملية

ًالبرصية والسمعية خاصـة تلعـب دورا بـالغ األمهيـة ىف حـدوث صـعوبات تعلـم 
 .القراءة والكتابة, واحلساب

 :ومن بني أهم صعوبات اإلدراك ما يىل
–אאאW 
− صعوبات التــمييز البـرص Visual Discrimination ,بـني الـشكل واألرضـية 

وأوجه الشبه واالختالف بني األشـكال واحلـروف, والكلـامت واألعـداد التـى 
 .تتضمنها عملية القراءة أو احلساب

− ــرص ــالق الب ــومات أو Visual Closure صــعوبات اإلغ ــكال أو الرس  لألش
 .استكامل األجـزاء الناقصة ىف كلمة أو شكل أو رمز ما

 أو االحتفــاظ بالــصور البــرصية Visual Memoryذكر البــرص  صــعوبات التــ−
ًواسرتجاعها اسرتجاعا صحيحا; كأشكال احلـروف والكلـامت واألعـداد بعـد  ً

 ).ذاكراة طويلة األمد(أو بعد أيام أو أشهر ) ذاكرة قصرية األمد(فرتة قصرية 
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ــة − ــات املكاني  ووضــع Visual Spatial Relationship صــعوبات إدراك العالق
 .األشياء ىف الفراغ

ــسل − ــعوبات التسل ــرصSequencing  ص ــب الب ــكال ( أو التعاق ــب األش ترتي
 ).واحلروف والكلامت واألعداد

 JאאאK 

وتــشمل صــعوبات التمييــز, والتــذكر الــسمعى, واإلغــالق, والتسلــسل أو 
 .التعاقب السمعى

 JאאאFאאאאKE 
 احلركـى, –وتشمل صعوبات التنسيق والتـآزر احلركـى, والتوافـق البـرص 

 . احلركى, وضعف الذاكرة احلركية–وصعوبات التوافق السمعى 
 صعوبة استخدام األدوات وأداء املهارات احلركية الدقيقة; كاسـتخدام القلـم ىف −

 .شياء رمى الكرة, قلب صفحات الكتاب, القبض عىل األ‘الرسم والكتابة 

 . عدم املقدرة عىل ضبط حركات اجلسم, والتوازن احلركى−
 :اضطرابات الذاكرة 

تتمثل عملية التذكر ىف ذلك النشاط العقىل املعرىف الذ يعكـس مقـدرة الفـرد 
عــىل ترميــز وتنظــيم وختــزين املعلومــات واخلــربات, ومعاجلتهــا ثــم اســرتجاعها 

Recallingملناسب لإلفادة منها أو استدعائها بشكل صحيح ىف الوقت ا . 
وقد كشفت نتائج الدراسات والبحوث عن أن ذو صعوبات التعلم يعـانون 
من ضعف كفاءة الذاكرة قصرية املد وحمدودية سعتها, كام يعانون مـن مـشكالت 
ىف عمليات التعرف عىل األشياء بسهولة واكتساب املعلومات, وحفظهـا وختزينهـا 

هيزهــا ومعاجلتهــا, وإحــداث الــربط بــني واســتدعائها, وضــعف املقــدرة عــىل جت
املعلومــات الــسابقة واملعلومــات اجلديــدة, والتنظــيم والتكامــل فــيام بــني املعــانى 
ًواخلربات املكتسبة فضال عن الصعوبة ىف االستفادة من اخلربات السابقة ىف املواقف 
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ممـا وتعود هذه املشكالت إىل الذاكرة طويلـة املـد, . اجلديدة وىف تعديل سلوكهم
يــؤد بــدوره إىل نــشوء صــعوبات ىف تعلــم القــراءة والكتابــة والتهجئــة وإجــراء 

 .العمليات احلسابية
 : الصعوبات األكاديمية−٢

 :ومن بينها. ويقصد هبا تلك الصعوبات التى تظهر ىف جماالت التعلم املدرسى
 :صعوبات القراءة 

ملهــام وتــشمل صــعوبات القــراءة مظــاهر متعــددة مــن االضــطراب ىف أداء ا
األساسية ىف القراءة; كالقراءة, والتهجئة الشفوية, والفهم القرائى, وعـرس القـراءة 
ًالنامئى, وصعوبة التعبري اللفظـى, كـام يـرتبط هبـا أيـضا صـعوبة التعبـري الكتـابى 

Agraphia الديسلكـسيا ( ويستخدم مصطلح عرس القراءةDyslexia ( لإلشـارة إىل
ف عـىل الرمـوز املكتوبـة, وبفهمهـا واسـتيعاهبا كل الصعوبات التى تتعلق بـالتعر

 ,واسرتجاعها, وتعطل املقدرة عىل القراءة أو عىل الفهم القرائى الصامت واجلهر
كـام يـشري ) ٤٣٦: ١٩٨٨كامل دسوقى, (وذلك ىف استقالل تام عن عيوب الكالم 

البعض إىل أن الديسلكسيا ال تتضمن فحسب الفشل ىف مهارات اهلجـاء والتعـرف 
 احلروف والكلامت واجلمل وفهمها, وإنام عدم القدرة عـىل الكتابـة, ويـضيف عىل

الـسيد أبـو : ىف (Acalculisإليه آخرون عـدم املقـدرة عـىل حـل املـسائل احلـسابية 
 ).١١٩: ١٩٩٥شعيشع, 

אאאDyslexiaW 
 . البطء ىف القراءة, وصعوبة الرتكيز−
 .الرسيعة غري الواضحة االندفاعية, والقراءة −
 أخطاء القراءة اجلهرية وتتضمن حذف وإضافات ىف بعض الكلامت, أو تـشوهيها −

نتيجة العيوب الصوتية, وتكرار بعض الكلامت, وقراءة بعض الكلامت بطريقـة 
 .معكوسة, واخللط بني املفردات ذات األشكال أو األلفاظ املتشاهبة
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 . صعوبة التحكم الصوتى أثناء القراءة−
 . صعوبة املتابعة البصــرية للكلامت وحتريك العني غري الطبيعى أثناء القراءة−

ً أخطاء التهجئة حيـث يالحـظ أن الطفـل يقـوم بتهجئـة الكلـامت معتمـدا عـىل −
 .أصوات احلروف والكلامت وبالصورة التى تنطق هبا

 . االستبدال ىف حروف الكلامت أو كلامت اجلمل, وقلب احلروف والكلامت−

 صعوبة الفهم القرائى وتتمثل ىف عجـز الطفـل عـن اسـتخالص بعـض املعـانى −
 .واالستنتاجات من املادة املقروءة

 . إخفاق الطفل ىف اسرتجاع املادة أو املعلومات املقروءة−

 :صعوبات الكتابة 
 والتهجئـة Written Expressionالتعبـري الكتـابى : تـشمل صـعوبات الكتابـة

Spelling والكتابة ,Handwriting . ويستخدم العلـامء مـصطلحDysorthography 
 . لإلشارة إىل عرس الكتابةDysgraphiaلإلشارة إىل صعوبات التهجئة, ومصطلح 

ًبعضا من نتائج الدراسات والبحوث التـى ) ١٩٩٨(وقد خلص فتحى الزيات 
 :تناولت ذو صعوبات الكتابة كام يىل

ــاء ىف ا− ــن األخط ــد م ــة بالعدي ــابتهم متخم ــد,  كت ــالء, والقواع لتهجــى, واإلم
النقط والفواصـل, وتـشابك احلـروف : والرتاكيب, واستخدام عالمات الرتقيم

 .وكافة أنامط أخطاء الكتابة اليدوية
ً كتاباهتم غري منضبطة, وتفتقر إىل التنظـيم والـضبط, وغالبـا مـا حيـذفون بعـض −

يضيفون بعـض حروف الكلامت مثل حروف البـداية أو النهاية أو الوسط, وقد 
 .احلروف التى ال ترتبط بالكلمة املقصودة

 تشري كتاباهتم إىل صعوبات ىف إعامل الضبط التنفيذ ملعظـم العمليـات املعرفيـة −
التى تقوم عليها الكتابة الفعالـة والتـى تـشمل توليـد املحتـو وإنتـاج الـنص, 

 .والتخطيط للكتابة, ومراجعتها
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ًوغالبـا مـا . ً أكان مرتبطا بموضوع الكتابـة أم ال يكتبون ما يرد عىل أذهاهنم سواء−
 .تكون اجلمل التى يستخدموهنا قصرية ومفككة, وتفتقر إىل املعنى أو املضمون

 مراجعاهتم وتصحيحاهتم ألخطائهم تتسم باآللية وبأقل قدر مـن الـوعى, وهـم −
 .ًأقل فهام لتلك األخطاء وأقل من حيث االستفادة الالحقة منها

ىل تقدير كتاباهتم وإدراكهـا عـىل نحـو أفـضل مـن تقـديرات املدرسـني  يميلون إ−
 .واألقران واآلباء هلا

إىل املظـاهر التاليـة ) ٢٠٠٢(وفيـصل الـزراد ) ١٩٩٥(كام أشـار أمحـد عـواد 
 :لصعوبات الكتابة لد بعض التالميذ

 . اخللط ىف الكتابة بني األحرف املتشاهبة أثناء اإلمالء أو النسخ−
 . وضع اهلمزات ىف أماكنها الصحيحة أثناء اإلمالء صعوبة ىف−
 .  صعوبة لد البعض ىف كتابة الكلامت التى هبا مد أثناء اإلمالء−
 صعوبة ىف كتابة الكلامت التى هبا تنوين واخللط بني التنوين وحـرف النـون أثنـاء −

 .اإلمالء
 .ه وبني واو اجلامعة صعوبة ىف كتابة الفعل املضارع املعتل اآلخر بالواو واخللط بين−
.  صعوبة ىف كتابة حرف األلف امللحق بباء اجلر ىف الكلامت املعرفة بأل ىف اإلمـالء−

 ).١٩٩٥أمحد عواد, (
 . الصعوبة ىف الكتابة بحروف منفصلة أو بحروف متصلة−
 . الصعوبة ىف مسك أدوات الكتابة, ووضع الورقة بشكل صحيح−
 . أو احلروف الصغرية الصعوبة ىف إنتاج احلروف الكبرية−
 . صعوبة التحكم بالرسعة املناسبة للكتابة−
 . الصعوبة ىف ترك فراغات وتنظيامت مناسبة ىف ورقة الكتابة−
 .األشكال مبارشة) تصوير( الصعوبة ىف رسم −
 . الصعوبة ىف نسخ األعداد احلسابية−
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 ).٢٠٠١فيصل الزراد, . ( تصغري احلروف أو تكبريها عن الالزم−
يمـني ويـسار, (وبة التمييز بني األرقام ذات االجتاهات املتعاكسة عند الكتابة  صع−

 ).أعىل وأسفل
 . استغراق وقت طويل ىف تنظيم األفكار−
, يوسـف القريـوتى وزمـياله, ١٩٩٥أمحد عـواد, . ( ضعف املقدرة عىل التجريد−

 ).٢٠٠١فيصل الزراد, 
 :صعوبات احلساب 

 Dyscalculiaمليــات احلــسابية يقــصد بــصعوبات احلــساب أو عــرس الع
اضطرابات املقدرة عىل تعلم املفاهيم الرياضية, والعجز عن فهم وإجراء العمليات 

 .وتسجيل احللول) اجلمع والطرح والرضب والقسمة(احلسابية األساسية 
 :ومن مظاهر تلك الصعوبات لد الطفل ما يىل

 .ً اإلخفاق ىف فهم املسائل الرياضية شفويا−
األعداد, والعالقات احلسابية (ق ىف قراءة الرموز الرياضية بشكل صحيح  اإلخفا−

 .وفهم مدلوالهتا, وصعوبة نطقها) واجلربية
 . صعوبة كتابة األرقام احلسابية والرموز الرياضية بشكل صحيح, واخللط بينها−
أكثر من, أقــل مـن, يـساو, فـوق, ( صعوبة فهم األفكار والعالقات الرياضية −

العدد, املسافة, اجلـذر, (واملفاهيم الرياضية األساسية ىف احلساب ) إلخ …حتت 
 ). إلخ…الرتبيع 

 ).٨١ و ١٨, ٦ و ٢, ٨ و ٧مثال ( اخللط وصعوبة التمييز بني األرقام املتشاهبة −
 صعوبة فهم وإجراء العمليات احلسابية األساسية واخللط بينها, كأن جيمع الطفل −

ام بإجراء أكثر مـن عمليـة كـاجلمع والطـرح ىف مـسألة ًبدال من أن يطرح, والقي
 .ًواحدة بدال من أن جيمع فقط

− املكانى لألرقام– الصعوبة ىف التمييز البرص . 
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 . الصعوبة ىف إنتاج األشكال اهلندسية−
 . صعوبة اتباع خطوات متسلسلة ىف إجراء العمليات احلسابية−

والرمـوز =) , ÷, ×, −, (+ختلفـة  صـعوبة التمييـز بـني العالقـات األساسـية امل−
 .اجلربية, واألشكال اهلندسية

 .وهكذا … اخللط بني األرقام ىف خانات اآلحاد والعرشات واملئات −

אאאW 
ثمة صعوبة ىف حتديد جمموعة ثابتة من اخلصائص السلوكية بحيث تنطبـق عـىل 

لعدم جتانسهم, فهم يعانون مـن جوانـب عجـز ًاألفراد ذو صعوبات التعلم نظرا 
خمتلفة من حيث طبيعتها ودرجة شدهتا عىل الرغم مما جيمـع بيـنهم مـن تفـاوت أو 
تباين شديد بني ما يتمتعون به من مقدرات عقليـة عاديـة أو مرتفعـة مـن نــاحية, 
وأدائهم األكاديمى الفعىل من ناحية أخر, إضـافة إىل أن بعـضهم قـد جيمـع بـني 

ة ما ىف التعلم, وإعاقة أخـر بـرصية أو سـمعية, أو عقليـة ممـا يزيـد األمـر صعوب
ًومع التسليم بأن هذه اخلصائص العامة أو األكثر شيوعا قد ال تنطبق مجيعـا . ًتعقيدا ً

بالرضورة عىل كل حاالت صعوبات التعلم, إال أهنا تعد أحد املحكات التى يمكن 
 ىف املراحل املبدئية مـن عمليـة الكـشف عـن لآلباء واملعلمني واملهتمني استخدامها

 .ذو صعوبات التعلم بغرض تصنيفهم وتسكينهم وعالجهم
وتشمل هذه اخلصائص جوانب عديدة من الشخصية نعرضها فيام يىل ىف فئتني 

 .مها اخلصائص االنفعالية واالجتامعية, واخلصائص األكاديمية التعليمية
 : اخلصائص االنفعالية واالجتامعية−١

, والـشعور بـالتوتر )تقلب املزاج ورسعـة الغـضب( عدم االستقرار االنفعاىل −
 .والقلق املستمر واإلحباط

 الشعور بالدونية, وانخفاض الثقة بـالنفس, ومفهـوم الـذات الـسالب نتيجـة −
 .الفشل ىف جماراة التالميذ اآلخرين
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رتتبـة عليـه,  التهور والسلوك االندفاعى غـري املتوقـع ودون تقـدير النتـائج امل−
 .ورسعة التهيج واالستثارة

 غــري اهلــادف, وىف بعــض احلــاالت Hyperactivity النــشاط احلركــى الزائــد −
 .Hypoactivityاخلمول والكسل وضعف النشاط 

 عدم النضج االجتامعى, وقـصور املهـارات االجتامعيـة; كـالفهم والتواصـل −
لـسليم ىف املواقـف االجتامعى مـع اآلخـرين, وحتمـل املـسئولية, والتـرصف ا

 .االجتامعية
 أو الثبوت عىل سلوك ما بعد أن تكون االسـتجابة قـد Peresveration املداومة −

فقدت فيمتها أو مالءمتها للموقف, واالنخراط ىف أنامط سلوكية غـري مرتبطـة 
 .باملهمة املوكولة إليه لفرتة طويلة

ة, وفقـدان االهـتامم ً نقص الدافعية عموما والدافعية لإلنجـاز والـتعلم خاصـ−
 .واالنسحاب واالستغراق ىف عامل خاص كأحالم اليقظة

ــداخىل للمواقــف − ــضبط ال ــارات ال ــصان مه ــة عــىل اآلخــرين ونق  االعتامدي
يوصف ذوو صعوبات الـتعلم بـأهنم ذوو ضـبط خـارجى, فهـم (واألحداث 

يعزون فشلهم أو نجاحهم ىف أداء املهـام إىل ظـروف وعوامـل خارجيـة, وإىل 
 ). والصدفة وليس إىل أنفسهماحلظ

 التقدير املنخفض للذات وال سـيام مفهـوم الـذات األكـاديمى نتيجـة الفـشل −
املتكــرر واالفتقــار إىل النجــاح, وســوء معاملــة املعلمــني, ونقــصان التعزيــز 

 .والتدعيم
 : خصائص أكاديمية تعليمية− ٢

تعلمون خاملون  سوء األداء املدرسى والفشل األكاديمى, كام يوصفون بأهنم م−
 .سلبيون, وتنقصهم املثابرة

 لدهيم عـادات تعليميـة خاطئـة, وجيـدون صـعوبة ىف تتبـع التعلـيامت وفهـم −
 .املناقشات داخل الفصل
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عـدم املقـدرة عـىل الرتكيـز عـىل ( القابلية للتشتت, وقصور االنتباه االنتقـائى −
 ).اقف التعلماملثريات املرتبطة باملهمة واستبعاد املثريات األخر ىف مو

 استخدام أساليب معرفية غري مالئمة ىف معاجلة مهام الـتعلم, واسـرتاتيجيات −
 .غري مناسبة ىف حل املشكالت

 . البطء ىف إنجاز املهام, والتأخر ىف تسليم الواجبات−

ً املعاجلة البطيئة للمعلومات نظـرا للـبطء ىف اسـتقبال املعلومـات مـن الـصور −
د, ومن ثم االحتياج إىل وقت أطول لتفـسري املعلومـات البرصية أكثر من املعتا

 .)م٢٠١١يطى, عبد املطلب أمني القر (دون تداخل مثريات جديدة
 يعانون من اضطرابات ىف العمليـات النفـسية األساسـية كاالنتبـاه, واإلدراك −

ومـن املـؤرشات الـسلوكية . البرص والسمعى واحلركى, والتمييز, والذاكرة
صور ىف هذه العمليات والتى يمكن مالحظتها داخل الفصل مـا الدالة عىل الق

 :يىل
العمليات النفسية األساسية املؤرشات السلوكية داخل الفصل 

  يعتذر عن األشياء التى ال يتذكرها•  )قصرية وطويلة املد(الذاكرة 
  ال يستطيع تذكر وقائع قصص قرأها أو برامج التليفزيون•
 رقام أو حروف ال يستطيع تذكر تتابع أ•
  ال يستطيع تذكر أين توقف حني يقاطعه أحد•
  يبالغ ىف االهتامم بالتفاصيل•
  ال يستطيع تذكر الكلامت املكتوبة•
  ال يستطيع تكرار اجلمل أو األرقام أو احلروف•

  ال ينتبه إىل الكالم املنطوق•  التمييز السمعى
  ال يستطيع حتديد مصدر الصوت•
 ال يـستطيع أن •بط بني األصـوات واألشـخاص جيد صعوبة ىف الر•

 يتعرف عىل األصوات املعتادة ىف البيئة حولنا
  ال يميز بني أصوات الكالم املتشاهبة•
  اتَّباع اإلرشادات الشفهيةيستطيع ال •
ً ال يستطيع حل املسائل الرياضية التى تلقى عليه مشافهة• ْ ُ 
  ال يتهجى الكلامت وفق أصواهتا•
 عانى الكلامت املتشاهبةخيلط بني م •
 ال يستطيع تركيب أصوات الكالم أو حيدد تعاقبها •
  يطلب إعادة األشياء •
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العمليات النفسية األساسية املؤرشات السلوكية داخل الفصل 
التمييز البرص 

  
  يقلب ويعكس احلروف والكلامت وخيلط بينها •
 يتجاهل عالمات الرتقيم •
 يركز انتباهه عىل التفاصيل الثانوية •
 ُّ ال يستطيع تتبع رسم القلم•
 ف الكرةُّ ال يستطيع تلق•
  ال يستطيع أن يربط بني األشكال والرموز الدالة عليها•

 التمييز اللمسى
  

  صعوبة ىف حتديد أماكن أجزاء اجلسم •
 ينقصه اإليقاع السليم •
 خط ردئ •
 ال يستطيع استعامل املقص واألدوات وغريها •
 ضعف القدرات الرياضية •
 ىف حالة حركة دائمة •
 استجابات حركية بطيئة •

 التعاقــب
  

ً ال يستطيع ترتيب األشياء وفق تعاقبها, مثال من الصغري إىل الكبري •
 أو من األخف إىل األثقل

 ال يستطيع تنفيذ التعليامت وفق تعاقبها •
 ال يستطيع أن يرو تتابع أحداث قصة •
 إحساس سيئ بالتوقيت •

 االنتباه
  

  ال يستطيع الرتكيز•
ر مركز انتباهه ىف  •  غري األوقات املناسبةَّيغي ـَ
ْال ينهى عمله ىف وقته • ُ 
 ال يستطيع أن يبعد انتباهه عام جير ىف خلفية احلدث •
 ال يستطيع االستجابة ملجموعة أوامر أو توجيهات •
 ال يستطيع أن يتحول عن عمل إىل آخر •
 يلجأ إىل أحالم اليقظة •

 التنظيم
  

ّ رث, أشعث •  )مبهدل(َ
 ة هلا باألمرهيتم بتفاصيل ال صل •
 ًيستعىص عليه أن يعرف أ األجزاء ناقصا •
 إحساس سيئ باالجتاهات  •
 يفقد األشياء •
 ال يستطيع أن يستعد للقيام بعمل ما •
 مهمل •
 ينطلق ىف احلديث قبل أن يفكر •
 يقرأ كلمة بكلمة •

  ال يستطيع النسخ من السبورة• التكامل البرص احلركـى/احلركية
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العمليات النفسية األساسية املؤرشات السلوكية داخل الفصل 
ْ تتبع خطوط رسم أو نسخه ال يستطيع•   َ ُّ 

 )تنقصه الرباعة والرشاقة( يبدو كشخص أخرق •
  ال يستطيع أن يكتب أو يرسم بني السطور •
ْ حيكم قبضته عىل القلم دون رشاقة• ُ 
  ترجتف يده حني يقوم بعمل حيتاج حركة يد دقيقة•
ً ال يستطيع أن يصف احلروف أو األرقام أفقيا أو رأسيا• ً َّ ُ 
 امته ورسوماته عىل الصفحة إىل غري اجتاهها الصحيح متيل كل•
ْ جيد صعوبة ىف العدو والقفز ونط احلبل• َ 

 التفكري املنطـقى/ اإلدراك املجرد 
  

ِ تعوزه حصيلة املفردات اللغوية• ُ َ 
 َّ ال يستطيع أن يتبع التوجيهات•
  مجله منقوصة•
  ال يستطيع أن يفهم املعنى الرئيسى للفقرات •
•األشياء ككل ال ير  
  ال يدرك العالقة بني العلة واملعلول•
  ال يستطيع أن يستدل ويستنتج•
  إحساس سيئ بالوقت•

  يسئ فهم سلوك أقرانه•  املدركات االجتامعية
  يسئ فهم معنى اإليامءات وتعبريات الوجه•
  ال يستطيع أن يعرف احلجم احلقيقى للمواقف االجتامعية•
  ال يستطيع اختاذ قرار •
 )الفطر(ينقصه اإلدراك السليم  •

 )١١٦−١١٥: ٢٠٠٣ديفيد سنرت وزمياله, (
אאW 

االنتبـاه واإلدراك, (احلاجة إىل حتـسني مهـارات العمليـات النفـسية األساسـية  -
 ).والتمييز والتذكر البرص والسمعى

اجللـسة (ابـة واحلـساب احلاجة إىل التدريب عىل املهارات األولية للقراءة والكت -
الصحيحة, طريقة اإلمساك باألدوات, التمييز بني أشـكال احلـروف واألعـداد 

... والكلامت, تقدير املسافات والفراغـات بـني احلـروف والكلـامت واألعـداد
 ).إلخ

-  احلركى, والضبط احلركى–احلاجة إىل التدريب عىل مهارات التناسق البرص . 
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رات واملهام التعليميـة, ومتابعـة التقـدم فيهـا بـشكل احلاجة إىل التدرج ىف املها -
 .متكرر ومستمر

احلاجة إىل بيئة تعليمية جيدة التنظيم, وإىل حتديد املهام املطلوب إنجازها خطـوة  -
بخطوة بام يسمح بـالرتكيز عـىل املهمـة املطلـوب إنجازهـا, وبتكـوين عـادات 

 .سليمة, وباحلد من اخلروج عن املستهدف

كيز عىل خربات النجاح من خالل التـشجيع والتعزيـز أكثـر مـن احلاجة إىل الرت -
 .التأكيد عىل خربات الفشل, وتوفري التغذية الراجعة الفورية لتصويب األخطاء

 .احلاجة إىل اكتساب مهارات التنظيم والرتتيب, وتركيز االنتباه -

احلاجة إىل تفريـد التـدريس, وتنويـع أسـاليب التعلـيم بحـسب االحتياجـات  -
 .ًوية اخلاصة, وجعل طرق التدريس أكثر استثارة وتشويقاالرتب

احلاجــة إىل اســتخدام مــواد وأجهــزة تعليميــة مناســبة; كــالكمبيوتر والكتــب  -
املسموعة, واآلالت احلاسبة, وبرامج الكمبيوتر التى توفر تغذية راجعة ملـا يـتم 

 ...)كتابته
نـدفاعى, وفـرط احلاجة إىل عالج املشكالت السلوكية; كـالتهور والـسلوك اال -

النشاط احلركى غري اهلادف, والتوتر واإلحباط والغـضب, واالنـسحاب وفقـد 
 .االهتامم, وتدنى مفهوم الذات نتيجة الفشل املتكرر

فهـم (احلاجة إىل تعلم املهارات االجتامعية, وتنمية اإلدراك والفهم االجتامعـى  -
, احلاجـة إىل تنميـة اإليامءات والتلميحات والتعبريات الوجهية, تقدير املـشاعر

الشعور بالثقة بالنفس, وزيادة وجهة الضبط الداخىل للسلوك, وتكوين مفهـوم 
 .إجيابى عن الذات

احلاجــة إىل تعلــم املهــارات الدراســية والــسلوك املدرســى املناســب, وتكــوين  -
ــت,  ــيم الوق ــد, وتنظ ــتذكار اجلي ــرق االس ــسليمة, كط ــية ال ــادات الدراس الع

حظـات وعمـل امللخـصات, واملراجعـة, واملراقبـة واملعلومات, وتسجيل املال
 ...الذاتية للسلوك
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ولضامن نجاح أ برنامج ىف جمال اإلرشاد النفسى والرتبو لذو صـعوبات 
التعلم البد من العمل مع الطالـب نفـسه ومـع والديـه ومعلميـه, حيـث جيـب أن 

ة التى يعانى يتضمن برنامج اإلرشاد مساعدة الطالب ىف اجلوانب الرتبوية التحصيلي
ــة ــسية االنفعالي ــب النف ــا, وىف اجلوان ــامج طــرق . منه ــشمل الربن ــام جيــب أن ي ك

واسرتاتيجيات مساعدة الوالدين ىف تقبل حالة الطفل والتكيف معها, واإلجراءات 
ومن الرضور العمل والتنسيق مع املعلمـني ىف . التى من شأهنا مساعدته ىف املنزل

 تعليمـى مناسـب للطالـب وضـامن تقبلـه مـن قبـل املدرسة لتنفيذ برنامج تربـو
 ).١٠٨: ١٩٩٩مجيل حممود الصامد, . (املعلمني والزمالء ىف املدرسة

كام ينبغى عىل املرشد الذ يعمل مع ذو صـعوبات الـتعلم مـساعدهتم عـىل 
تكــوين استبــصار واضــح بالــصعوبات التــى يعــانون منهــا, واســتثارة دافعيــتهم 

بأنفسهم, وبناء مفهوم ذات إجيابى, والرتكيز عىل مـواطن ملواجهتها, وتعزيز ثقتهم 
قوهتم أكثر من جوانـب ضـعفهم, وتزويـدهم باملهـارات الدراسـية املناسـبة التـى 
متكنهم من التعلم الفعال, والعمل عىل هتيئة ظروف بيئية منزليـة ومدرسـية مـشبعة 

 .الحتياجاهتم اخلاصة ومثرية ملا لدهيم من طاقات وإمكانات
 االســرتاتيجيات اإلرشــادية املناســبة ىف اإلرشــاد الفــرد لــذو ومــن بــني

صعوبات التعلم اسرتاتيجية حل املشكلة ملساعدة التلميذ عىل التعرف عىل جوانـب 
قوته وضعفه, مع التأكيد عىل اعتبار جوانب الضعف حتديات يمكن التغلب عليهـا 

 حتديد املشكلة, :عن طريق مهارات حل املشكلة والتى تتمثل ىف مخس خطوات هى
واكتشاف البدائل أو احللول, واختبارها, وإعداد خطـة للعمـل والتنفيـذ, وتقـويم 

 .النتائج
كام تساعد اسرتاتيجيات اإلرشاد السلوكى; كاملراقبة الذاتية للسلوك ومهارات 

وغريها ىف .. إدارة الوقت, والنمذجة, والتكرار, والتوجيه والتعليم املبارش والتعزيز
االحتياجــات اخلاصــة لــذو صــعوبات الــتعلم, وىف تعلــيمهم املهــارات مقابلــة 

والعادات الدراسية املناسبة, واملهارات االجتامعية ومهارات االتـصال, واالنتبـاه, 
 .والتنظيم والرتتيب
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ًويلعب اإلرشاد العقالنى االنفعاىل السلوكى دورا هاما ىف التغلب عىل مـا قـد  ً
مــن أفكــار خاطئــة ومعتقــدات ال عقالنيــة, يــسيطر عــىل ذو صــعوبات الــتعلم 

وأحاديث ذاتية حمقرة للذات تسهم ىف زيـادة تـوترهم وقلقهـم, وشـعورهم بعـدم 
الكفاءة, وذلك باستبداهلا بأفكار أخـر أكثـر منطقيـة وعقالنيـة تـستثري طاقـاهتم 

وقواهم الكامنة عىل التحصيل واإلنجاز والتحد. 
لـتعلم بـدور بـالغ األمهيـة ىف تـوفري ويسهم إرشاد آباء وأرس ذو صعوبات ا

ــدهم  ــا, وتزوي ــصعوبات ومتطلباهت ــذه ال ــة ه ــن طبيع ــرضورية ع ــات ال املعلوم
باإلرشادات الالزمة لكيفية اإلسهام كرشكاء ىف مساعدة الطفل ورعايته من خـالل 
تعريفهم بجوانب القوة والضعف لديه, ومتكينه من اتقـان املهـارات أو العمليـات 

; كاالنتباه واإلدراك والتذكر, والتدرج ىف هتيئة اخلـربات الرتبويـة النفسية األساسية
كـام .له, مع الرتكيز عىل جتارب النجاح وتعزيزها إلكساب الطفل املزيـد مـن الثقـة

يسهم اآلباء واألرس ىف ختفيف معاناهتم النفسية من مشكالت الطفـل, ويقلـل مـن 
,ويــوفر مجاعــات الــدعم مـــشاعر التــوتر واإلحبــاط والقلــق ىف املحــيط األرس 

 .واملساندة من آباء وأرس األطفال املامثلني
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فاعلية برنامج لتنمية حب االستطالع لد أطفال "دعاء حممد عبد العزيز مصطفى 
 بحـث دكتـوراه, كليـة "الروضة ذو الصعوبات اإلدراكية بمدينـة قنـا

 .٢٠٠٩ب الواد, الرتبية بقنا, جامعة جنو

 فاعلية برنـامج لـبعض املهـارات االجتامعيـة ىف تنميـة "صالح حممد أمحد إبراهيم 
دافعية اإلنجاز والتحصيل لد التالميذ ذو صعوبات التعلم باملدارس 

 بحث ماجستري, معهد الدراسات الرتبويـة, جامعـة القـاهرة, "االبتدائية
٢٠٠٨. 

يــة برنــامج عالجــى ســلوكى باســتخدام فعال"صــفاء إبــراهيم حممــد عبــد الغنــى 
الكمبيوتر ىف عالج اضطرابات النطق والكالم لـد عينـة مـن األطفـال 

كلية الرتبية, جامعـة .  بحث دكتوراه"التوحديني وذو صعوبات التعلم
 .م٢٠١٣املنيا, 

أثـر برنـامج تـدريبى قـائم عـىل نظريـة الـذكاءات  " عىل بديو حممدعبد الرمحن 
ة بعـض مهـارات الـتعلم لـد صـعوبات تعلـم اللغـة املتعددة ىف تنميـ

, القـاهرة, جامعـة معهـد الدراسـات الرتبويـة بحث دكتـوراه, "العربية
٢٠٠٧. 

فاعلية برنامج تدريبى لتنمية املفاهيم الرياضية لد أطفال ما "ناريامن حامد حممود 
 بحث ماجستري, كلية الرتبيـة, "قبل املدرسة ذو دالئل صعوبات التعلم

 .م٢٠٠٨ة عني شمس, جامع
فاعلية برنامج ىف مهـارات مـا وراء املعرفـة لتخفيـف " نرصة حممود إسامعيل حممد

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٣٤−@ @
 

صعوبات تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة لـد التالميـذ ذو الـضعف ىف أداء 
.  بقنا, كلية الرتبيةدكتوراه بحث " الذاكرة العاملة باملرحلة اإلعدادية بقنا

 .٢٠٠٧جنوب الواد, جامعة 
فاعليـة برنـامج عالجـى لـصعوبات الـتعلم الـشائعة ىف  ": ور حممد غـانمهشام أن

بحث ماجـستري, كليـة الرتبيـة, . " العلوم لد تالميذ املرحلة اإلعدادية
  .٢٠٠٤املنوفية, جامعة 
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نحرافات تشري االضطرابات االنفعالية والسلوكية ىف جمملها إىل جمموعة من اال
عام هو مألوف أو عاد ىف جمتمع ما بشكل ملحوظ سواء من حيث معدل حـدوثها 

, وحتـدث )شـكلها(أو درجة شدهتا, أو مدة حدوثها أو طوبوغرافيتهـا ) تكرارها(
 ًهذه السلوكيات بشكل متكرر, وتتطلب تدخال عالجيا مكثفا وطويل املد مجال (ًً

الية والسلوكية اضـطرابات موجهـة وتشمل االضطرابات االنفع) ٢٠٠١اخلطيب, 
 من قبيل القلق واالكتئاب, وأحالم اليقظة, واالنسحاب Internalizingإىل الداخل 

كـام تـشمل ... االجتامعى, واحلزن وعدم الشعور بالـسعادة, واخلجـل واملخـاوف
 مــن مثــل عــدم الطاعــة والتمــرد Externalizingاضــطرابات موجهــة إىل اخلــارج 

املمتلكات, والقـسوة والتهديـد, والـرسقة, والـشتم والـسب, والعصيان, وحتطيم 
ونوبات الغضب, والـشجار والتـرصفات الوقحـة, واللغـة البذيئـة, والتخريـب, 

 .واملشاركة ىف أنشطة العصابات, وخمالفة القواعد, وانتهاك املعايري االجتامعية
 وقد وصف وود)Woody, 1969(األطفـال املـضطربني سـلوكيا وانفعاليـا ً ً 

بأهنم غري القادرين عىل التـوافق مع املعايري االجتامعيـة املحـددة للـسلوك املقبـول, 
وبناء عليه سيتأثر حتصيلهم األكاديمى, وعالقاهتم الشخصية بـاملعلمني واألقـران, 
وهم يعانون من مشكالت تتعلق بالـرصاع النفـسى والـتعلم االجتامعـى, ولـدهيم 

ين بـاالحرتام, والتفاعـل مـع األقـران صعوبات ىف تقبل أنفسهم كأشخاص جدير
خولـة : ىف(وأشكال السلطة; كاملعلمني والوالدين, بأنامط سلوكية منتجة ومقبولـة 

 ).٢٠٠٣حييى, 
 فيعــرفهم بــأهنم األطفــال الــذين يظهــرون )Kauffman, 2005(أمــا كــوفامن 
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سلوكيات شاذة نحو اآلخرين, كام يبدون سلوكيات غري مقبولة وغري متوافقـة مـع 
لبيئة املحيطة هبم ومع جمتمعهم, وتكون توقعاهتم بالنسبة ألنفسهم ولآلخرين غـري ا

 .صحيحة
ويشري مصطلح االضطراب السلوكى إىل قيام األطفال أو املراهقني بـأ نمـط 
ًمن أنـامط السلوك املضاد للمجتمع, الذ يعكس خرقا لقاعدة اجتامعية ما, ويمثل 

ً كالمها معـا, كـام يعكـس اخـتالال ذو داللـة ىف ًأفعاال معينة توجه ضد اآلخرين أو ً
األداء الوظيفى اليومى سواء ىف املنزل أو املدرسة; كاضـطراب املعارضـة املتحديـة 

Oppositional Defiant Disorder األطفال, أو اضطراب املسلك أو الترصف لد 
Conduct Disorderاملراهقني ٢٠٠٠آالن كازدين, . ( لد( 

لوكيات من حيث شدهتا بني سلوكيات غري مقبولة; كالتغيب وترتاوح هذه الس
عن املدرسة والتمرد عىل اآلخرين, وسلوكيات أكثر حدة وأشد خطورة; كاالفعال 
اإلجرامية واالنتهاكات القانونية, والتخريب املتعمد للممتلكات, وخمالفة القواعد, 

 ,Smart et al., 2004(ة واالستخفاف بالسلطة, وانتهاك القواعد واملعايري االجتامعي

Van, 2007, Vander & Dawes, 2007(. 
 :لالضطرابات االنفعالية والسلوكية) الرتبو(التصنيف السلوكى 

 متعـدد األبعـاد )Quay & Peterson, 1996(يعـد تـصنيف كـو وباترسـون 
لالضطرابات االنفعالية والسلوكية من أهم نظم التـصنيف املـستخدمة, ويتـضمن 

 : النحو التاىلست فئات عىل
العــدوان اجلــسد, :  وتتــضمنConductاضــطرابات املــسلك أو التــرصف  −١

والغضب, العصيان وعدم الطاعة, والعناد والتحد. 
 ويــشمل ســلوكيات مــن مثــل Socialized aggressionالعــدوان االجتامعــى  −٢

الرسقة, وتعاطى املخدرات, والكذب, والتغيب عـن املدرسـة, واملـشاركة ىف 
 .صابات ورفاق السوءعضوية الع

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٣٧−@ @
 

ــضج  −٣ ــدم الن ــاه وع ــشكالت االنتب  Attention Problems - Immaturityم
ــضمن ــشتت, : وتت ــز, والت ــشكالت نقــص الرتكي ــاه, وم ــد االنتب قــرص م
 .واالندفاعية

اضــطرابات داخليــة; :  ويــشملAnxiety-Withdrawal االنــسحاب –القلــق  −٤
 الـذات, وفـرط كاخلوف والقلق املعمم, واخلوف من الفشل, وضعف تقـدير

 .احلساسية من النقد

ــذهانى  −٥ ــسلوك ال ــالم, Psychotic Behaviorال ـــرابات الك ــشمل اضط  وي
 .واألوهام, وقصور اختبار الواقع

 ويتـضمن سـلوكيات مـن مثـل النـشاط Motor Tensionفرط التوتر احلركى  −٦
 .الزائد, واألرق, والتململ

يمكـن تـصنيفهم ىف وبشكل عام فـإن ذو املـشكالت االنفعاليـة والـسلوكية 
 :فئتني

 .Disturbedاملضطربون  −١

 .Disturbing to otersاملزعجون لآلخرين  −٢

 Internalizing Disordersومتثل الفئة األوىل االضطرابات املوجهة إىل الداخل 
 .وتشمل مشكالت من مثل مشكالت الشخصية والقلق واالكتئاب

 والتـى Externalizingخلـارج أما الفئة الثانية فتمثل االضطرابات املوجهة إىل ا
يكون فيها الفرد مصدر إزعاج لآلخرين, وتـشمل سـلوكيات مـن مثـل العـدوان, 
والعصيان, وعدم الطاعة, وتدمري ممتلكات اآلخرين, والعناد والتحد والعصيان, 

 .)(acting out Taylor, et al., 2009 وتفريغ التوترات والرغبات املكبوتة
إىل أن قـرار تقـويم تلميـذ لتلقـى ) ١٨٠: ٢٠٠١(ه ويشري مارتن هنىل وزميال

خدمات الرتبية اخلاصة عىل أساس سلوكه ىف حجرة الدراسة مـسألة تتوقـف عـىل 
 لألنـامط الـسلوكية Riverًأفعاله املزعجة املقلقة وشدهتا, كام يعرض نقال عن ريفـر 
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اسـب ىف حجـرة ًاآلتية باعتبارها األكثر احتامال جلـذب االنتبـاه غـري املـواتى أو املن
 .الدراسة

ًيظهــر التلميــذ عــدوانا فيزيقيــا أو لفظيــا نحــو زمــالءه ىف الــصف  −١ ً العــراك, (ً
 ).والتحريض عىل املجادالت

ًيظهر عدوانا لفظيا نحو املدرس ورموز السلطة اآلخرين  −٢  ).البذاءة والسباب(ً

 .يرفض التعاون ىف أنشطة حجرة الدراسة اجلامعية −٣

 .سة عن قصديتلف ويدمر مواد حجرة الدرا −٤

 .يستخدم مواد حجرة الدراسة ليحدث جلبة وضوضاء مشتتة ومعطلة للتعليم −٥
אאאW 

يتسم ذوو االضطرابات االنفعالية والسلوكية بتشكيلة واسعة مـن اخلـصائص 
. منـىًنظرا لتنوع فئاهتم, وارتباط املشكالت السلوكية بكل من النـوع, والعمـر الز

ويمكـن بـصفة عامـة . َّوهو ما يصعب من وضع قائمة نموذجية لتلك اخلـصائص
اخلـصائص الـسلوكية, واخلـصائص : تصـنيف هذه اخلصائص ىف فئات ثالث هى

 املعرفية مع األخذ ىف االعتبـار أن هـذه – االنفعالية, واخلصائص العقلية –املزاجية 
 .ًاخلصائص مجيعا ال تظهر لد كل فرد منهم

 : اخلصائص السلوكية:ًأوال
 وهو الـسمة الرئيـسة الضـطرابات املـسلك أو :Aggressiveالسلوك العدوانى  -

 واجلنوح االجتامعى, وتشمل العدوان املوجه نحـو الـذات, Conductالترصف 
 كالـسب والـشتم (والعدوان اللفظى ..) كالركل والرضب(والعدوان اجلسد

ــد ــز ...) والتهدي ــدوان الرم ــتهزا(والع ــتهكم عــىل كاالس ــسخرية وال ء, وال
ويتطور السلوك العـدوانى مـن عـدوان يـستهدف الـسيطرة عـىل ...) اآلخرين

األقران أو إغاظتهم عند األطفال األصغر سنًا, إىل عدوان موجه نحـو املعلمـني 
 إجرامـى Sociopathicبعد ذلك, ثم إىل سـلوك مـضاد للمجتمـع وسـيكوباتى 
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من دون شعور بذنب أو خطأ ...) وسطواغتصاب وقتل (ًإليذاء اآلخرين عمدا 
 .ىف األعامر املتقدمة

 وهو السمة الرئيسة الضطرابات الشخصية :Withdrawalالسلوك االنسحابى  -
وعدم النضج, ويعرب عن فقدان االهتامم بالناس واألحداث واألشياء, ويقود إىل 

لـق املخاوف, واالستغراق ىف أحالم اليقظة, والكسل واخلمول, واخلجـل, والق
ًواالكتئاب, وأشد أنواع هذا السلوك اضطرابا هو ما يسمى بـذهان الطفولـة أو 

وحيرم السلوك االنسحابى األفراد مـن فـرص الـتعلم والنمـو . الفصام الطفوىل
اللغو واحلركى واالنفعـاىل واالجتامعـى ممـا حيـد مـن مهـاراهتم االجتامعيـة, 

 .باهتاومقدراهتم عىل مواجهة ضغوط احلياة اليومية ومتطل

-  السلوك الفوضوDisruptive: يثـري االرتبـاك ىف وهو السلوك املتكـرر الـذ 
البيئة ويتأذ منه اآلخرون, ويتعـارض مـع النـشاطات القائمـة ويعوقهـا ربـام 

 .للعجز عن املشاركة فيها أو جلذب االنتباه

ويتمثل السلوك الفوضو ىف سلوكيات فوضوية لفظية; كالصياح والـرصاخ, 
والشتم والصفري والغناء, واسـتخدام لغـة بذيئـة, وأسـئلة غـري مناسـبة, والعويل 

كـام يتمثـل : وإصدار أصوات غريبة, وإغاظة اآلخرين, والتحدث خارج املوضوع
ىف سلوكيات فوضوية لفظية من مثل الرصاخ والعويل, والـشتم والغنـاء والـصفري 

والتحـدث خـارج والصياح, واستخدام لغة بذيئة, وأسئلة متكـررة غـري مناسـبة, 
 .املوضوع

ً يــنغمس األطفــال املــضطربون ســلوكيا وال ســيام :الــسلوك النمطــى واملتكــرر -
ًاملعاقون عقليا والتوحديون ىف سلوكيات نمطية لفرتات طويلـة للحـصول عـىل 
االستثارة الذاتية بحيث يصعب دجمهم ىف نشاطات أخـر أو تطـوير عالقـاهتم 

 هذه السلوكيات حتريـك الـذراعني واليـدين ومن. مع البيئة املادية واالجتامعية
امام العينني, إصدار أصـوات غريبـة وغـري مفهومـة, والـرضب باليـدين عـىل 

 .األشياء, والدوران حول هدف معني, والتحديق ىف األضواء
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وتتمثـــل ىف إرصار الطفـــل  : واملعارضـــةDisobedienceالتمـــرد والعـــصيان  -
 الوالديـة واملدرسـية, ومناهـضة ًاملضطرب سلوكيا عىل رأيه, وحتد السلطات

ــشديدة  ــة ال ــة, واملقاوم ــشاطات خمالف ــشاركة ىف ن ــوانني, وامل ــيامت والق التعل
 .لتوجيهات اآلخرين

فاألطفـال ذوو النـشاط : Hypoactivity أو قلتـه Hyperactivityفرط النشاط  -
ــشاطهم  ــصف ن ــريات, ويت ــديدة إزاء املث ــال ش ــردود أفع ــسمون ب ــد يت الزائ

ول البقـاء وعـدم التنظـيم والعـشوائية, كـام يغلـب أن يكـون باالستمرارية وط
ًسلوكهم عصبيا وعدوانيا أما ذوو النشاط املحدود فيتـصفون بـالبطء والتبلـد . ً

وعدم االهتامم وضعف مستو الطاقة, وعدم التكافؤ بني مـستو اسـتجاباهتم 
 .ومد شدة املثريات التى يتعرضون هلا

 ىف االسـتجابة الفوريـة والـرسيعة للمثـريات  وتتمثل:Impulsivityاالندفاعية  -
. ًدون متهل أو تأمل أو تفكري أو ختطيط, وغالبا ما تكون هذه االسـتجابة خاطئـة

-Passiveًومــن مظاهرهــا أيــضا االنــدفاع ىف ســلوكيات بإحيــاء مــن اآلخــرين 

Suggestible ــهولة ــسلوكيات, وس ــذه ال ــب ه ــري بعواق ــائهم دون تفك  إلرض
 .انقيادهم وغوايتهم

وهى عبارة عن سلوكيات شاذة ذات داللة جنسية تناقض : االنحرافات اجلنسية -
 : املعايري االجتامعية املقبولة للسلوك اجلنسى من بينها

ًانحرافات جنسية غالبا ما تظهر عىل شكل إثارات ذاتيـة أو تـدليل لألطفـال  •
 .واحليوانات

تلفـة عـن إظهار سلوكيات غري مناسبة جلنس الفـرد, والتـرصف بطريقـة خم •
 .أقرانه من اجلنس نفسه

 ).٢٠٠٣خولة حييى, (استخدام ألفاظ أو إيامءات ذات داللة جنسية  •
ً يعمد بعض املضطربني سـلوكيا إىل إيـذاء أنفـسهم بدرجـة بالغـة :إيذاء الذات -

وبشكل متكرر إىل احلد الذ ال يشعرون معه باألمل مما هيدد حياهتم, ومن مظاهر 
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حلــك والطعــن, والــرضب ونتــف الــشعر, ذلــك العــض وخــدش اجللــد, وا
 .واالرتطام باحلوائط واألشياء الصلبة

 ويتمثـل ىف الـسلوكيات غـري :Social Immaturityعـدم النـضج االجتامعـى  -
املناسبة واالسـتجابات غـري املالئمـة للمواقـف واملرحلـة العمريـة, وحمدوديـة 

وذلـك نتيجـة ميكانزمات االستجابة االجتامعية املتواجدة لالستخدام الفور ,
قصور املهارات االجتامعية, ومن أمثلة ذلك تفضيل صداقات أقران أصغر سـنًا 
ْوربام أكرب سنًا, كام يتمثل ىف عدم املقدرة عىل إقامة عالقات مرضية مع اآلخرين  ُ

 ., وعدم التفاعل االجتامعى)الوالدين واإلخوة واألقران(
 : انفعالية– خصائص مزاجية :اًثاني

 ويتمثل ىف مشاعر اخلوف املستمر واالنقباض واهلم نتيجة توقع :Anxietyالقلق  -
رش وشيك احلدوث, أو اإلحساس باخلطر والتهديد من شـئ مـبهم أو غـامض 
يعجز الفرد عن حتديده عىل نحو موضوعى, ويتسم األطفال القلقـون بـاخلوف 

 من الشديد وربام الفزع والرعب دون استثارة موضوعية ظاهرة, ويبدو ذلك إما
ًأشياء غريبة تافهة, أو من أشياء يبدو اخلوف منها مرشوعا ولكـن لـيس إىل حـد 

 .الفزع

 ويتمثل ىف التقلب املزاجـى :Emotional Instabilityعدم االستقرار االنفعاىل  -
دون سبب ظاهر; كالتحول مـن الـرسور إىل احلـزن, ومـن اهلـدوء إىل احلركـة, 

ب, واالسـتجابة للمواقـف واملثـريات ورسعة التهيج واالستثارة ألتفـه األسـبا
باستجابات غري مالئمة كالضحك ىف مواقف احلزن واألسـى, وعـدم اسـتقرار 

 .االنفعاالت نحو األشخاص واألحداث وموضوعات البيئة اخلارجية

ــة  - ــا مــا تكــون خــربات األطفــال :Motivationضــعف مــستو الدافعي ً غالب
كـام يعـانون نتيجـة لـذلك مـن ًاملضطربني سلوكيا مقرونة بالفشل واإلحبـاط, 

مفهوم سلبى عـن الـذات, واخلــوف مـن ممارسـة النـشاطات اجلديـدة لتوقـع 
الفشل, وفقدان الرغبة ىف االنخراط ىف كثري من النشاطات وال سـيام النـشاطات 

 .االجتامعية
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 : معرفية– خصائص عقلية :اًثالث
 حيــث ال يزيــد متوســط ذكــاء ذو االضــطرابات :ضــعف مــستو الــذكاء -

, والغالبية العظمى منهم حيـرزون معـدالت ذكـاء ٩٠االنفعالية والسلوكية عن 
 وال سيام ذو املشكالت احلادة, ويعدون ضـمن −أقل من املتوسط ومنخفضة 
 .فئة التخلف العقىل البسيط

ً حيـصل معظـم املـضطربني سـلوكيا عـىل :تدنى مستو التحـصيل األكـاديمى -
عـامرهم الزمنيـة والعقليـة واسـتعداداهتم, تقديرات أقل مما هو متوقع ىف ضوء أ

كام يفتقرون إىل املهارات األكاديمية األساسـية ىف القـراءة والكتابـة واحلـساب, 
وأوضحت نتائج بعض الدراسات أن ما يقرب من ثالثة من كل أربعـة طـالب 
ممــن لــدهيم مــشكالت انفعاليــة أو ســلوكية يعــانون مــن عجــز كبــري ىف اللغــة 

 .وصعوبات أكاديمية
ً يعانى املضطربون انفعاليا وسـلوكيا مـن عـدم :Inattentivnessضعف االنتباه  - ً

االنتباه وقرص مداه, وبالتاىل عدم الرتكيـز واالهـتامم بـالتعليامت والتوجهـات, 
ويرتتب عىل ذلك ضعف املدخالت أو املعلومات التـى . ومن ثم استكامل املهام

لتعليمية, وقصور فهم واستيعاب هـذه يتم اكتساهبا من البيئة املحيطة واملواقف ا
 .املعلومات

 وتبدو ىف عدم املقدرة عىل اسرتجاع املعلومات التـى :Memoryضعف الذاكرة  -
 .سبق تعلمها

 .قصور الفهم واالستيعاب -
ً يبد األطفال املضطربني انفعاليا وسلوكيا عدم اهـتامم :قصور اإلدراك احلاسى - ً

اعلون مع األحـداث واآلخـرين, ويبـدون أو جتاهل ملا يدور حوهلم, فهم ال يتف
ًكام لو كانوا صام أو عميانا, حيث ال يتأثرون وال يستجيبون إىل املثريات البرصية  ً
والسمعية مثلام يستجيب الطفل العاد, كاألصوات العالية أو األضواء القوية, 

عبـد املطلـب  (وقد يستجيبون ملؤثرات تبدو غري هامة أو جاذبة ملعظم األطفـال
 .)٥٧٢ ـ ٥٦٧: ٢٠١١لقريطى, ا
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احلاجة إىل الـدفء العـاطفى والـتفهم والتقبـل, والـصرب واملثـابرة والتـسامح,  -

 .واالستقرار األرس وتوافر نامذج القدوة احلسنة ىف بيئة الطفل

 .نمية الشعور بالثقة ىف النفس, وباملسئوليةاحلاجة إىل تعديل مفهوم الذات, وت -
ــذاتى,  - ــه ال ــتحكم والتوجي ــداخىل, وال ــضبط ال ــة مهــارات ال احلاجــة إىل تنمي

 .واالستبصار, وتقدير عواقب السلوك
احلاجة إىل ربط التعليم بميوهلم واهتامماهتم, وتوفري عوامل اإلثـارة والتـشويق,  -

 .دريسوإضفاء روح الفكاهة والدعابة خالل عملية الت
ًاحلاجة إىل تنمية املهارات االجتامعية جنبـا إىل جنـب مـع املهـارات األكاديميـة  -

 .لتحسني اإلحساس واإلدراك واألداء االجتامعى, وتقليل التمركز حول الذات
تنظـيم األثـاث واملـواد (احلاجة إىل بيئـة وأوضـاع تعليميـة منـضبطة ومنظمـة  -

 السلوك املرغوب, توافر اجلديـة ىف التعليمية, وضوح التعليامت واملهام ومعايري
إدارة غرفــة الــصف وحفــظ النظــام, اخللــو مــن املــشتتات, حتديــد املكافــآت 

 ...).والعقوبات, التدريس الفرد وملجموعات صغرية
احلاجة إىل التوجهات املبارشة واملعلومات الواضـحة لتحديـد معـايري وقواعـد  -

 التلميـذ بـأن سـلوكه قابـل السلوك املرغوب لتطوير الـشعور بالثقـة, وطمأنـة
 .للتعديل

 .احلاجة إىل اتساق األساليب الرتبوية ىف كل من املدرسة واملنزل -
احلاجة إىل الثناء والتشجيع, والتعزيز املعنو واملاد حلفز التغريات اإلجيابية ىف  -

السلوك, وتقليل عوامل اخلوف مـن الفـشل, واإلحبـاط, وزيـادة املثـابرة عـىل 
 .التعلم

إىل هتيئة منافذ مقبولة للتفريغ االنفعاىل والتنفيس عن املشاعر, واسـتنفاذ احلاجة  -
ًالطاقات الغضبية والعدوانية بطرق بناءة اجتامعيا, وأنـشطة مفيـدة; كاألنـشطة 

 .الفنية والرياضية واألدبية
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احلاجــة إىل توظيــف مبــادئ تعــديل الــسلوك ىف تطــوير املهــارات الشخــصية  -
 . السلوك غري التكيفىواالجتامعية, وعالج مظاهر

احلاجة إىل استثامر وقت الفراغ ىف أنشطة مفيدة, كالرحالت, وممارسة اهلوايات,  -
 .وتعلم مهارات جديدة

 .احلاجة إىل حتسني الدافعية الداخلية, واملقدرة عىل التعلم -

احلاجة إىل أجواء منزلية وصفية تشجع حب االسـتطالع, والرغــبة ىف الـتعلم,  -
 . والنظم, وتنمى أساليب الضبط الذاتى للسلوكواحرتام القواعد

احلاجة إىل عالج املشكالت السلـوكية; كالنشاط الزائد, واالندفاعيـة والتهـور,  -
ــل  ــنظم, واخلج ــد وال ــرتام القواع ــدم اح ــضب, وع ــاه, والغ ــشتت االنتب وت

 .وغريها... واالنسحاب, وعدم الطاعة وإزعاج اآلخرين

تى تتضمن إعادة تنظـيم الظـروف البيئيـة وتعد اسرتاتيجيات تعديل السلوك ال
التى نتجت عنهـا االضـطرابات االنفعاليـة والـسلوكية مـن أهـم االسـرتاتيجيات 
. اإلرشادية التى تساعد عىل تعزيز السـلوكيات اإلجيابية وإطفاء السلوكيات السلبية
 وتقوم هذه االسرتاتيجيات عىل حتديد السلوكيات املـستهدفة أو املرغوبـة, ومعـايري

تنفيذها, وحتـديد املعززات الفعالة, وتوفري البيئة املناسبة, وتنفيذ خطة التـدخل مـع 
 آخر للسلوك املستهدف, ثم تقييم مد أداء إىل مستو ًاالنتقال تدرجييا من مستو

 .اكتساب الطفل للسلوكيات اجلديدة
ذية وتشمل تلك االسرتاتيجيات التعزيز, والنمذجة والتقليد, والتشكيل, والتغ

الراجعة, والتجاهـل, والتـصحيح الزائـد, والتعاقـد الـسلوكى وغريهـا ممـا سـبق 
ومن بني الفنيات التـى تـم اسـتخدامها بنجـاح مـع األطفـال . ًاحلديث عنه تفصيال

املندفعني وذو النـشاط الزائـد التـدريب عـىل املهـارات االجتامعيـة, والتعلـيامت 
 .االتالذاتية, والضبط والتحكم الذاتى ىف االنفع

ويساعد استخدام اإلرشاد بالسيكودراما واللعب واملوسيقى والعالج بـالفن ىف 
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ًهتيئــة خمــارج ممتــازة وبنــاءة أمــام املــضطربني انفعاليــا وســلوكيا لتــرصيف املــواد  ً
الالشعورية املكبوتة وإخراجها إىل حيز الشعور, واالستبصار هبـا ومـن ثـم العمـل 

التمويـه عليهـا ممـا يـسهم ىف خفـض تـوترهم ًعىل مواجهتها بدال مـن إنكارهـا أو 
وقد استخدم العالج بالواقع بنجاح ىف إرشاد ذو االضطرابات االنفعاليـة .وقلقهم

ًوالسلوكية عىل أساس أن هذه االضطرابات تعد خروجا عىل الواقـع, وتعبـريا عـن  ً
 , وعن عدم إشباع االحتياجات األساسـية للبقـاءFailure Identityاهلوية الفاشلة 

وأوضحت نتـائج البحـوث فاعليـة . واالنتامء, والقوة, واملرح واالستمتاع, واحلرية
العـالج بالواقع ىف خفض معدالت السلوك املضاد للمجتمع, والسلوك الالتكيفى, 
وزيادة وجهة الضبط الداخىل, وحتسني مفهوم الذات, واملقدرة عىل حل املشكالت, 

حممد (ت لد املراهقني, واألحداث اجلانحني وتنمية الشعور باملسئولية وتقدير الذا
 ).Bean, 1988, Lafond, 1999, Carob, 2006, ٢٠١٠رامز يوسف, 

كام يسهم إرشاد اآلباء واألرس ىف تعلـيمهم كيفيـة تعـديل األسـاليب الوالديـة 
ًالالسوية ىف التنشئة والتى تنعكس سلبيا عىل شخصية الطفـل وسـلوكه; كـاإلكراه 

 والقسوة, والعمل عىل إعادة ترتيـب الظـروف األرسيـة املـشبعة والتسلط واإلمهال
بــالفوىض والتــوتر واالضــطراب, وهتيئــة منــاخ أرس آمــن يتــسم باملحبــة والثقــة 
والتعاطف, وتعديل أساليب التواصل, وحتسني العالقات والتفاعالت البينشخصية 

 . السلبية داخل النسق األرس بام يوفر مناخ صحى للطفل املضطرب
) Wang, 2008, ٢٠٠٠زينب السامحى, (قد كشفت نتائج بعض الدراسات و

عن فعالية العالج السلوكى األرس ىف خفض أعراض اضطراب الشخصية املضادة 
لد املراهقني, وبعض االضطرابات الـسلوكية لـد ) العنف والعدوان(للمجتمع 

األطفال; كالسلوك االنسحابى والعدوان والتبول الالإراد. 
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 السلوكى ىف خفض –فاعلية بعض فنيات التعديل املعرىف  " فاروق مصطفىأسامة 
 "بعض االضطرابات السلوكية لد الطالب الصم ىف املرحلة اإلعداديـة

 .٢٠٠٢عني شمس, كلية الرتبية, جامعة دكتوراه, بحث 
 برنامج لتنمية الذكاء الوجـدانى لـد أطفـال املؤسـسات فاعلية " أمنية عطا مقبل

 بحــث " اإليوائيــة وأثــره عــىل التكيــف الشخــىص واالجتامعــى لــدهيم
 .٢٠٠٨ القاهرة, جامعة, معهد الدراسات الرتبوية, ماجستري

فعالية برنامج لتعديل السلوك العدوانى لـبعض تالميـذ املرحلـة "حسن سيد حممد 
 بحـث دكتـوراه, معهـد الدراسـات العليـا "ةاإلعدادية بمحافظة القاهر

  .٢٠٠٨للطفولة, جامعة عني شمس, 
فعالية برنامج مقرتح لتنميـة الـذكاء الوجـدانى ىف ختفيـف "ا عبد الوهاب بكر سه

 بحـث ماجـستري, كليـة "حدة السلوك العدوانى لـد أطفـال الروضـة
 .م٢٠٠٨الرتبية, جامعة املنصورة, 

ج األرس ىف ختفـيض أعـراض االضـطرابات فاعليـة العـال"زينب حممد موسـى 
 بحـث ماجـستري, كليـة الرتبيـة, جامعـة "السلوكية لد أطفال الروضة

 .٢٠٠٠الزقازيق, 
فاعلية العالج متعـدد األنظمـة ىف خفـض اضـطاب "حممود ابو املجد حسن عثامن 

 بحث ماجستري, كلية الرتبية بقنـا, جامعـة "العناد املتحد لد األطفال
٢٠٠٩, جنوب الواد. 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٤٧−@ @
 

فاعلية العالج الواقعى ىف خفـض بعـض الـسلوكيات "حممود رامز يوسف حسني 
 بحث دكتوراه, كليـة الرتبيـة, "املضادة للمجتمع لد عينة من املراهقني

 .٢٠١٠جامعة عني شمس, 

أثر برنامج لتنميـة دافعيـة اإلنجـاز عـىل التحـصيل  ": حممود فتحى حممود امليوطى
 بحــث "  بعــض األحــداث اجلــانحنيالدراســى وتقــدير الــذات لــد

 . ٢٠٠٧جامعة القاهرة, . ماجستري, معهد الدراسات والبحوث الرتبوية
برنامج سلوكى خلفض حدة العنف لـد عينـة مـن فاعلية مد  "كامل حممد منال 

عـني  بحث ماجستري, كليـة الرتبيـة, جامعـة "طالب املدارس اإلعدادية
 .٢٠٠٦شمس, 

امج عالج نفسى أرس للمراهقني الذين يعـانون مـن برن "منال منصور احلمالوي
 القـاهرة, جامعـة دكتوراه, معهـد الدراسـات الرتبويـة بحث "االكتئاب
٢٠٠٥. 

مد فاعلية برنامج إرشاد ىف ختفيف حدة سـلوك التمـرد لـد "ناجية أمني عىل 
بحث ماجستري, معهد الدراسات العليـا . "بعض طالبات املرحلة الثانوية

 .٢٠٠١امعة عني شمس, للطفولة, ج

مد فعالية كل من النمذجة وضبط الذات وتـدريب الوالـدين "نعامت أمحد قاسم 
 "ىف خفض اضطراب نقص االنتباه مفرط النشاط لد عينة من األطفـال

بحث دكتوراه, قـسم الـصحة النفـسية, كليـة الرتبيـة بـسوهاج, جامعـة 
 ,م٢٠٠٣جنوب الواد. 

برنامج إرشاد مجعى ىف خفض السلوك الفوضو فعالية "نوال أمحد حممد صالح 
 "لتالميذ املرحلة املتوسطة ىف دولة الكويت وتنمية مهـاراهتم االجتامعيـة

 .م٢٠٠٩بحث ماجستري, كلية الدراسات العليا, جامعة الكويت, 
برنامج إرشاد لتنمية الـسلوك التـوافقى لـد ذو "بدو حسن نوره حممد طه 
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معهد , دكتوراه بحث " نتباه من أطفال الروضةالنشاط الزائد وقصور اال
 .٢٠٠٥القاهرة, جامعة . الدراسات الرتبوية
مـد فاعليـة برنـامج إرشـاد باسـتخدام املوسـيقى " نيفني عبد العزيز إسـامعيل

 بحــث "لتعــديل الــسلوك العــدوانى لــد تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة, 
o b e i k a n d l . c o m .٢٠٠٢عني شمس, جامعة . كلية الرتبية, ماجستري
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يمكن تعريف اإلعاقات اجلسمية والصحية بأهنا إصابات بدنية شديدة ومزمنـة 
تصيب اجلهاز العصبى املركز, أو العظام أو العضالت, أو احلالة الصحية, بحيث 
يعانى أصحاهبا من حمدوديـة املقـدرة عـىل النـشاط احلركـى, والتحمـل اجلـسمى, 

ثم عـدم القيـام بوظـائفهم اجلـسمية واحلركيـة بـشكل عـاد دون والرشاقة, ومن 
مساعدة الغري, مما يستدعى تـوفري خـدمات طبيـة وتأهيليـة, واجتامعيـة وإرشـادية 

 .وتربوية خاصة
 واإلعاقـة البدنيـة Physical Disabilityوقد استخدم مصطلحا العجز البدنى 

Physical Handicapأساس أن الـشخص إذا  كمرتادفان لفرتة ليست بقصرية عىل 
ما أصيب بعجز جسمى ما فإن ذلك سيعوق مقدرته احلركية, كام سيؤثر ىف جوانب 

سلوكه األخر. 
وينظر اآلن إىل العجز عىل أنه انحراف عضو أو عصبى ىف هيئة الفرد أو بنيتـه 
من شأنه أن يؤد إىل احلد من قيامه بوظائفه أو أدائه لنشاط مـا, وهـذا العجـز قـد 

. ًعاقة لد الفـرد, وقـد ال يـشكلها اعـتامدا عـىل مـد توافـق الفـرد معـهيشكل إ
عبد العزيز الشخص وعبـد (فاإلعاقة تستخدم لإلشارة إىل األثر الناجم عن العجز 

ًسـواء أكـان نفـسيا أو اجتامعيـا, أم حركيـا أم عقليـا أم ) ١٩٩٢الغفار الـدماطى,  ً ً ً
 .ًحاسيا

ّ مــن أكثــر العوائــق املولــدة Architectural Barriersوتعـد العوائــق املعامريــة 
لإلحباط لد ذو اإلعاقات اجلسمية والـصحية حيـث حتـد مـن مقـدراهتم عـىل 
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احلركة, والتعامل بكفاءة مع البيئة املادية, واملشاركة ىف األنشطة, واستخدام املبـان, 
واملواصالت, وارتياد املكتبات واملسارح, وحضور املناسبات, والتجول والتسوق, 
مما حيرمهم من كثري من اخلربات, ويؤد هبم إىل الشعور بالنقص والعزلة واليـأس, 

 .وربام االكتئاب
كام تتأثر احلياة املهنية لذو اإلعـاقات اجلسمية والـصحية بـدرجات متفاوتـة, 

 :ومن أهم هذه اآلثار
 .حمدودية فرص التعامل مع عامل املهن ومالمسته -
 .حمدودية االختيار املهنى -
 .دية النمو املهنىحمدو -
 .حمدودية فرص العمل املتاحة -
 .عدم مالءمة أساليب التدريب املهنى العادية -
 .احلاجة إىل بيئة وظروف خاصة ىف العمل -
 .مشكالت التوافق املهنى -
 .صعوبات العمل التنافسى -
احلاجة إىل جهود خاصة لإلرشاد املهنى للمساعدة عىل االختيار املهنى املناسـب  -

 )١٩٩٨لشناو, حممد حمروس ا(
وتشمل اإلعاقات اجلسمية والـصحية جمموعـة متباينـة أو غـري متجانـسة مـن 
اإلعاقات سواء من حيث الفئة التصنيفية, أو درجة احلدة, أو اخلصائص املميـزة, أو 
ما تستلزمه من خدمات, إال أهنا ىف مجيع األحوال قـد ال تـؤد بالـرضورة إىل عـدم 

ضـطرابات انفعاليـة وسـلوكية مـا مل يؤكـد املحيطـون املقدرة عـىل الـتعلم, أو إىل ا
 .بصاحب اإلعاقة عىل جوانب عجزه,وحيطون من قدره, ويشعرونه بعدم الكفاءة

وتعنى اإلعاقات اجلسمية والصحية من الناحية الرتبوية إصـابة بدنيـة شـديدة 
ًخلقية أو مكتسبة تؤثر سلبيا عىل األداء األكاديمى لـد الفـرد بـصورة ملحوظـة, 
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ًتفرض قيودا عىل مشاركته ىف النشاطات املدرسية الروتينية, مما يتطلب أن يتحمـل و
املعلمــون مــسئوليات خاصــة عــىل صــعيد تكييــف املـــواد واألدوات التعليميــة, 

مجـال (ومساعدة الفرد عىل ختطى ما قد ينجم عن اإلعاقة من حواجز نفسية ومادية 
 ,٢٠٠٥اخلطيب ومنى احلديد.( 

אאא 
 :تصنف اإلعاقات اجلسمية من حيث املنشأ إىل

وتظهـر لـد الفـرد منـذ والدتـه أو بعـدها بفـرتة : Congetial إعاقات خلقية –أ 
وجيزة, وتنجم إما عن عوامـل وراثيـة أو مـا قبـل والديـة; كالتـسمم ونقـص 
ىل األوكسجني أو إصابة األم احلــامل بأحـد األمـراض التـى تنتقـل عـدواها إ

ومن . اجلنني, أو عن عوامل والدية مثلام ىف حاالت النزيف والوالدات العرسة
أمثلة هذه اإلعاقات الشلل املخى أو الدماغى, وتشوه األقدام, أو فقـدان جـزء 

 .من أحد األطراف
وتـنجم عـن احلـوادث أو اإلصـابات أو بعـض : Acquried إعاقات مكتسبة −ب

هــذه اإلعاقــات ضــمور العــضالت, األمــراض أو ســوء التغذيــة, ومــن بــني 
 .والكسور, وبرت األطراف

 :كام تصنف اإلعاقات اجلسمية والصحية من حيث موقع اإلصابة إىل
 :Neurological Impairements إصابة اجلهاز العصبى املركز –أ 

 .Cerebral Palsyالشلل الدماغى أو املخى  -
 .Spinal Bifidaالعمود الفقر أو الصلب املفتوح  -
 .Spinal Cord Injuryبة النخاع الشوكى إصا -
 .Epilepsyالرصع  -
 .Hydrocephalyاستسقاء الدماغ  -
 .Polioشلل األطفال  -
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 .Multiple Sclerosisتصلب األنسجة العصبية  -
 :Skeletal Impairements إصابة اهليكل العظمى –ب 

 .Amputationsتشوه وبرت األطراف  -
 .Clup Footتشوه القدم  -
 .Legg-Perthesdiseaseالتهاب الورك  -
 .Osteogenesis Imperfecta) هشاشة العظام(عدم اكتامل نمو العظام  -
 .Osteoarthritisالتهاب العظام  -
 .Congenital Dislocation of Hipsاخللع الوركى  -
 .Arthritisالتهاب املفاصل  -
 .Rheumotoid Arthritisالتهاب املفاصل الروماتيزمى  -
 .Cleft and Lip Palateشق احللق والشفة  -
-  ميالن وإنحراف العمود الفقرScoliosis. 

 :Muscular Impairements اإلصابات املتعلقة بالعضالت –جـ 
 .Muscular Dystrophyضمور العضالت  -
 .Spinal Muscular Atrophyإنحالل وضمور عضالت النخاع الشوكى  -

 :Health Impairements اإلصابات الصحية –د 
 .Asthma) الربو(األزمة الصدرية  -
 .Cystic Fibrosisالتليف الكيسى أو احلويصىل  -
 .Heart Diseaseإصابات القلب  -
 . Down's Syndromeمتالزمة الداون  -

 )١٩٩٥يوسف القريونى وزمالؤه, (
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אאאאאאW 
ة واخلدمات املساندة التـى احلاجة إىل إجراء الفحوص الطبية واخلدمات الصحي -

 .تشمل العالج الطبيعى والعالج الوظيفى والعالج املهنى

ــراف  - ــة, واألط ــى املتحرك ــضية; كالكراس ــزة التعوي ــوفري األجه ــة إىل ت احلاج
 .ّالصناعية, والعكاكيز, وأجهزة التقويم, وأجهزة احلاسب اآلىل املعدلة

 املــداخل واحلاممــات احلاجــة إىل تعــديالت بيئيــة; كإزالــة احلــواجز, وتعــديل -
 .واملصاعد, واألبنية ووسائل النقل واملواصالت بام يتناسب وطبيعة اإلعاقة

احلاجة إىل تقبل اإلعاقة, وإىل استثامر ما لدهيم من طاقات واستعدادات, وتنمية  -
 .الثقة بالنفس, واعتبار الذات

 نحـو احلاجة إىل الـدعم االجتامعـى, وتعـديل االجتاهـات الـسلبية ىف املجتمـع -
ًاملعوقني جسميا وصحيا وجعلها أكثر إجيابية وتقبال حلالة املعوق ً ً. 

احلاجة إىل خدمات التهيئة املهنية والتأهيل املهنى بـام يتناسـب وطبيعـة اإلعاقـة  -
 ).التوجيه واالختبار والتدريب املهنى والتشغيل(

 .ينياحلاجة إىل التفهم والتقبل من قبل اآلخرين, والدمج مع أقراهنم العاد -

احلاجة إىل تنمية املهـارات احلياتيـة ورعايـة الـذات بـام يـساعدهم عـىل حتقيـق  -
االستقاللية واالعتامد عىل النفس; كمهارات امللبس واملأكل, واستخدام املرافق, 

 .ومهارات التنقل واحلركة, والتسوق والرشاء, واختاذ القرارات

 بـام يـساعدهم عـىل تطـوير احلاجة إىل تنمية املهارات احلركية والتـآزر احلركـى -
 .قدراهتم احلركية املتبقية وحتسني األداء احلركى

احلاجة إىل ممارسـة األنـشطة الرتوحييـة, والفنيـة املناسـبة, واألنـشطة الرياضـية  -
ــشاعرهم  ــن م ــري ع ــتعداداهتم, والتعب ــوير اس ــاهتم وتط ــة هواي ــة لتنمي ّاملعدل

 .وانفعاالهتم

 .و الذات واآلخرين, ونحو العمل واحلياةاحلاجة إىل تطوير اجتاهات إجيابية نح -
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احلاجة إىل فهم أبعاد شخصياهتم, وحدود مقدراهتم اجلـسمية واملهنيـة, وسـبل  -
 .تنميتها واستثامرها

احلاجة إىل إدخال التعديالت املناسبة عىل املنـاهج واألنـشطة التعليميـة لـتالئم  -
رامج تفاعلية واجبات أقرص ووقت أطول, استخدام ب(حاالت اإلعاقة اجلسمية 

ًعىل احلاسب اآلىل ىف الترشيح مثال بدال من املعمل, اختبـارات شـفوية بـدالمن  ً ً
 ...).التحريرية ملن ال يستطيع استخدام يديه ىف الكتابة

احلاجة إىل التغلب عىل مشاعر اإلحباط, والتوتر والقلق, واالنسحاب والدونية  -
 .عاقات الصحية واجلسميةوغريها مما قد يصاحب اإل... والغضب والعدوانية

وتـسهم خــدمات اإلرشـاد النفــسى لــذو اإلعاقـات اجلــسمية والــصحية ىف 
مساعدهتم عىل التوافق مع املشكالت النامجة عن هذه اإلعاقات, وحتسني مفهـومهم 
عن ذواهتم وثقتهم بأنفسهم, وحتقيق استقالليتهم ىف خمتلف اجلوانب النامئية احلركية 

وتعـريفهم بـاملهن . ية, وتكوين اجتـاهات إجيابية نحو أنفسهمواالنفعالية واالجتامع
املختلفة وما تتطلبه من مهارات وخـربات, ومـساعدهتم عـىل تبنـى أهـداف مهنيـة 

 .واقعية, والتخطيط ملستقبلهم التعليمى واملهنى
ًكام يسهم اإلرشاد النفسى ىف تعريف آباء املعوقني جسميا وصحيا وأرسهـم ىف  ً

هذه اإلعاقات, وىف مساعدهتم عىل التخلص من مشاعرهم السلبية التعريف بطبيعة 
إزاء الطفل, وعىل تقبله وفهم حدود إمكاناته وكيفية املشاركة ىف تنميتها وتطويرها, 
وتعريفهم بمصادر اخلدمات املتاحة ىف املجتمع, وتشجيعهم عىل االستفادة منها وال 

إلرشـاد احتياجـات اآلبـاء واألرس كـام يـشبع ا. سيام مراكز التأهيل الطبى واملهنـى
 .للدعم النفسى واالجتامعى

ويشمل اإلرشاد النفسى آلباء ذو اإلعاقـات الـصحية واجلـسمية تـوعيتهم, 
 .وتدريبهم عىل املشاركة ىف رعاية وتعليم وتدريب أبنائهم, وتعديل سلوكهم
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فاعليـة برنـامج للتأهيـل النفـسى واالجتامعـى "يـة بـدر حسن عبد اجلـواد عط -
 بحـث "ملبتور األطـراف ىف عالقتـه بـبعض املتغـريات النفـسية واالجتامعيـة

 .م١٩٩٥ماجستري, كلية البنات, جامعة عني شمس, 
فاعلية برنامج نفسى ـ مهنى ىف تأهيل املعـاقني بـدنيا ىف حمافظـات "د عفانة خال -

لبحـوث والدراسـات العربيـة, جامعـة الـدول بحث دكتـوراه, معهـد ا. "غزة
 .م٢٠٠٩العربية, 

فاعلية برنامج إرشاد ىف تنمية بعض املهارات االجتامعيـة "دنيا حسني الظاهر  -
 بحث دكتوراه, كلية الرتبية, جامعـة عـني "اوتقدير الذات لد املعاقات حركي

 .م٢٠٠٩شمس, 

وم الـذات لـد فهـفاعلية برنامج إرشاد لتحسني م"سحر حممد سيد شعبان  -
 بحث دكتوراه, معهـد الدراسـات العليـا "مبتور األطرافعينة من املراهقني 

 .م٢٠٠٥للطفولة, جامعة عني شمس, 

رنـامج قـائم عـىل نظريـات التأهيـل النفـسى للـشباب ب"وفاء مجيل دياب عابد  -
الفلسطينى املعاقني حركيا نتيجة العـدوان اإلرسائـيىل وآثـره ىف تـأهيلهم نفـسيا 

ًتامعيا ومهنياواج  بحث دكتوراه, معهد الدراسات الرتبويـة, جامعـة القـاهرة, "ً
 .م٢٠١٣
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 ىف بادئ األمـر االسـتعدادات العاليـة التـى Giftednessقصد بمصطلح املوهبة 
والـشعر , واملوسيقى,  كالفنون;تؤهل الفرد للتفوق ىف جماالت خاصة غري أكاديمية

وغريها من املجاالت التى كان يظن أهنا فطريـة أو وراثيـة التكـوين وال . .والتمثيل
 خالل النصف األول من القرن Talent كام قصد بمفهوم التفوق .ترتبط بذكاء الفرد

واملـستو التحـصيىل األكـاديمى , امليالد العرشين املستو املرتفـع مـن الـذكاء
لوماتنـا عـن التكـوين العقـىل  وقد تبدلت هذه النظرة مـع اتـساع نطـاق مع.الفائق
وما أسفرت عنه نتائج البحوث من أن املواهب ال تقترص فقط عىل املجاالت , للفرد

 كـام تطـور .ومن أن الذكاء عامل رئيسى ىف تكوين مجيـع املواهـب, غري األكاديمية
 مـن االسـتعدادات واملقـدرات العقليـة اًمفهوم التفوق العقىل ليشمل مد واسـع

والقياديـة , واملوسـيقية والفنيـة, واإلبداعية, صة الذكائية والتحصيليةالعـامة واخلا
عبـد املطلـب  (.والنفسحركية وغريها من املجاالت التـى حتظـى بتقـدير املجتمـع

 ) ـ ب٢٠١٣, القريطى
 وشهرة للموهوبني واملتفوقني ذلك التعريـف الـذ اًومن أكثر التعريفات ذيوع
 إىل الكونجرس األمريكى, وتبنـاه )Marland, 1972(تضمنه تقرير سيدنى مارالند 

 فـيام بعـد ويـنص عـىل أن األطفـال املوهـوبني )USOE(مكتب الرتبية األمريكـى 
واملتفوقني هم أولئك الذين يتم حتديدهم بوساطة خرباء متخصـصني عـىل أسـاس 

وحيتاج هؤالء الطـالب إىل بـرامج , أهنم يمتلكون مقدرات عالية عىل األداء الرفيع
ت تعليمية خمتلفة تتجاوز تلك الـربامج واخلـدمات التـى تقـدمها املـدارس وخدما
 .وذلك حتى يتسنى هلم حتقيق انجازاهتم وخـدماهتم ألنفـسهم وجمـتمعهم, العادية
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ومن لدهيم مقـدرات كامنـة , ويشمل هؤالء األطفال من يقدمون إنجازات ظاهرة
 :ىف أ من املجاالت الستة التالية

    .العامة املقدرة العقلية −١
 . االستعداد األكاديمى اخلاص−٢
   .  التفكري اإلبداعى أو اإلنتاجى−٣
 . املقدرة القيادية−٤
    . املقدرة الفنية البرصية واألدائية−٥
 . املقدرة النفسحركية−٦

, والتفـوق, وىف إطار نموذجـه لـألداء اإلنـسانى الفـائق الـذ يـشمل املوهبـة
بـني )  ب٢٠١٣(ميز عبد املطلب القريطى , امئىعىل أساس ن, والعبقرية, واإلبداع

 : كام يىلTalent والتفوق Giftednessاملوهبة 
املوهبة تعنى استعداد طبيعى أو طاقة فطرية كامنة غري عادية ىف جمال أو أكثر مـن 
جماالت االستعداد اإلنسانى التى حتظى بالتقدير االجتامعى ىف مكان وزمان معينـني; 

ً الطفـل مـستقبال لتحقيـق مـستويات أدائيـة متميـزة ىف أحـد والتى يمكن أن تؤهل
ميادين النشاط املرتبطة هبـذا االسـتعداد, إذا مـا تـوفرت لديـه العوامـل الشخـصية 
والدافعية الالزمـة, وهتيـأت لـه الظـروف البيئيـة املواتيـة, وفـرص الـتعلم واملـران 

 .والتدريب املناسبة
لـد املـرء مـن اسـتعدادات كامنـة أما التفوق فيعكس معنى تفعيل وتشغيل ما 

وطاقات فطرية غري عادية, ويقصد به بلوغ الفرد مستو كفاءة أداء فـوق املتوسـط 
بالنسبة ألقرانه ممن هم ىف مثل عمره الزمنى وبيئته االجتامعية ىف جمال نوعى أو أكثـر 

 :وتشمل هذه املجاالت. من جماالت النشاط اإلنسانى التى تقدرها اجلامعة
 املعرىف العام, االستعداد األكاديمى اخلاص, الفنون البـرصية –داد العقىل االستع

واألدائيــة, التفكــري اإلبــداعى, القيــادة االجتامعيــة, املوســيقى والــدراما, الرياضــة 
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واأللعاب, املهـارات امليكانيكيـة, اإلدارة, العلـوم الطبيعيـة والرياضـيات, العلـوم 
 .ف املختلفةاالجتامعية واإلنسانية, املهن واحلر

אאW 
   : اخلصائص اجلسمية−١

كشفت نتائج الدراسات التـى أجريـت عـىل املوهـوبني واملتفـوقني والتـى مـن 
 عـن أهنـم أفـضل مـن )١٩٢٥,١٩٤٧,١٩٥٩(الدراسات التتبعية لتريمـان أشهرها

وأكثـر , يالد عند املـاًأقراهنم العاديني من حيث الصحة اجلسمية فقد كانوا أكثر وزن
 مـن حيـث املرونـة اجلـسمية والـرسعة اًكـام كـانوا أكثـر تفوقـ, وأقو بنية, ًطوال

 كام يظهـرون خـالل سـنواهتم األوىل مهـارات .والسيطرة العضلية واللياقة البدنية
ومقـدرة عـىل عمـل , ومستو عال من الطاقة اجلسمية,  كاالتزان;جسمية متقدمة

 .واد واخلامات بمهارة غري عاديةاألشكال والنامذج باستخدام امل
وحيتفظــون بحيــويتهم , وهــم أقــل عرضــة مــن غــريهم لإلصــابة بــاألمراض

 .ونشاطهم وصحتهم مع مرور الزمن
وليس معنـى ذلـك أن التفـوق يـؤد إىل القـوة البدنيـة والـصحة اجلـسمية أو 

فقد يرجع متتع املوهوبني واملتفـوقني بـصحة جـسمية أفـضل إىل ظـروف , العكس
 . اقتصاد متوسط أو أعىل من املتوسط−م ىف أرس ذات مستو اجتامعىنشأهت
 : املعرفية− اخلصائص العقلية −٢

يتــصف املوهوبــون واملتفوقــون بالــذكاء واملقــدرة العاليــة عــىل االنتبــاه ودقــة 
والـتمعن والتفكـري ىف الـنظم واآلراء , حب االستطالع, واليقظة العقلية, املالحظة

 وهو ال يسلمون بام يطرح عليهم مـن معلومـات .والظواهرواملقوالت واألحداث 
كـام ينزعـون إىل البحـث , وينزعـون إىل التـشكك فيهـا, وحقائق وأحكام بسهولة

واستخدام طرق جديدة وأصيلة , والتحر والتجريب, واكتشاف البيئة من حوهلم
 .حلل املشكالت

اعرهم وأفكارهم وهم يتمتعون بطالقة لغوية وفكرية متكنهم من التعبري عن مش
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 للمـواد التـى ً من العاديني لقواعد اللغة, وأكثر فهـاماًوهم أكثر إتقان, بدقة وسهولة
ولدهيم ذخرية متنوعة مـن املعـارف , ّينكبون عىل قراءهتا إلشباع تعطشهم للمعرفة

 .واملعلومات
ويتميزون بقوة الذاكرة حيث حيتفظون بكمية هائلة من املعلومات املتنوعة وهـم 

لذا هم قادرون عىل ختطى الصفوف الدراسـية , عو االستيعاب والفهم والتعلمرسي
 .واحلصول عىل درجات علميـة أعـىل ىف أعـامر زمنيـة أقـل مـن أقـراهنم العـاديني

 ويعملـون لـساعات ًويتمتعون بطاقة نفسحركية وعقلية عالية حيث ينـامون قلـيال
 . ىف االهتامماتاً واسعاًولدهيم تنوع, طويلة

, مقدرة فائقة عىل التعامل بكفاءة مـع الـنظم الرمزيـة واألفكـار املجـردةلدهيم 
ويـسهل علـيهم فهـم املبـادئ والقـوانني , وعىل حتليل املوضوعات واملواد املعقـدة

 .العامة وتعميمها ىف املواقف واألوضاع اجلديدة
حل ويستمتعون ب, ويتميز املوهوبون واملتفوقون بالتفكري الناقد والتأمىل واخليال

ولـدهيم مقـدرة عاليـة عـىل , املسائل املعقدة واأللغاز وإنجاز املهام العقلية الصعبة
االستغراق والرتكيز الشديد فيام يوكل إليهم من أعامل أو يؤدونـه مـن مهـام حتـى 

 .ويتميزون بطول فرتة االنتبـاه أو الـسعة االنتباهيـة طويلـة األمـد, يتمون إنجازها
أخالقية وينشغلون بقضايا  كرة من أعامرهم اهتامماتوعادة ما يبدون ىف مراحل مب

, ومـا بعـد املـوت, فكرية وفلسفية عميقة من مثل القـضايا املتعلقـة بمعنـى احليـاة
 فـيام اًكـام يتفكـرون مليـ,  كالعدل واحلرية واجلـامل;والقيم العليا, والقضاء والقدر
نـشطة واهلوايـات وبتعـدد األ,  ويتسمون بثراء االهتاممات وتنوعهـا.وراء األشياء

 .) ب٢٠١٣, عبد املطلب القريطى(
 : اخلصائص اللغوية−٣

يتميــز املوهوبــون واملتفوقــون بــالتبكري ىف النطــق والكــالم وىف تعلــم القــراءة 
,  كـام يتـسمون بثـراء الـذخرية اللغويـة.وبرسعة معـدل النمـو اللغـو, والكتابة

واملحـسنات , تعبـري األصـيلوتتسم لغـتهم بـالثراء وال, والطالقة اللفظية واللغوية
 .واحلفظ ويتمتعون بقوة الذاكرة,  وهم رسيعو التعلم.والرتكيب, البديعية
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ويبـدون , وحمبون لالطالع ىف جماالت عديدة, وهم شغوفون بالقراءة املستفيضة
, وحيبون البحث ىف القـواميس ودوائـر املعـارف,  بمعانى الكلامت واألفكاراًاهتامم

 .مات ولدهيم نزعة عالية حلب االستطالعوهيتمون بجمع املعلو
 : االنفعالية– اخلصائص املزاجية −٤

 ١٩٢٥ من دراسة تريمان الشهرية التى بدأها اًتكاد تصادق نتائج الدراسات بدء
 اً وتوافقاًعىل أن املوهوبني واملتفوقني يتميزون عن أقراهنم العاديني بكوهنم أكثر ثبات

 بروح الدعابـة اً ىف الشخصية, ومتتعاًونضج, أة ويقظة, وثقة بالنفس, ومباداًانفعالي
 .واملرح واحلس الفكاهى

واحلـساسية , كام يتمتعون بمستو رفيع من حيث النضج األخالقـى والقيمـى
 .والتعـاطف معهـم وتقـديم املـساعدة هلـم, جتاه متاعـب اآلخـرين واحتياجـاهتم

والعزيمة واملثابرة ,  الذاتىواالكتفاء, واالعتامد عىل النفس, ويتصفون باالستقاللية
ولـدهيم دافعيـة عاليـة لإلنجـاز وسـعى حثيـث لتحقيـق , والطموح وقـوة اإلرادة

وعىل التوافق بسهولة مع ما يستجد عليهم من , ومقدرة عىل اختاذ القرارات, الذات
 . كام يستمتعون باملغامرة واملجازفة ومواجهة التحديات.تغريات ومواقف

تفوقون بثالث خصائص أخر فريدة تعكس ىف جوهرها ويتميز املوهوبون وامل
 ما يرتتب عليها عدد مـن اًذلك الثراء النفسى الذ يتمتعون به, ومع ذلك فإنه غالب

ــة لــدهيم ــة والتوافقي ــوتر, والقلــق والــذنب, ;الــصعوبات االنفعالي  كــاحلرية والت
 املبكـر ملواجهتهـا واالنطواء وربام املشاعر االكتئابية, مما يستلزم التدخل اإلرشـاد

 :وتتمثل هذه اخلصائص ىف كل من
 التى تتمثل ىف كوهنم يتشددون ىف حماكمة ذواهتم ونقـدها مـا مل النزعة الكاملية -

 اًإهنـم يـضعون ألنفـسهم أهـداف, حيققون إنجازات تـصل إىل مرتبـة الكـامل
 .ومعايري غري واقعية يشعرون بأمهيتها وكأهنم يريدون الوصول إىل املستحيل

التـى تبـدو ىف ) قوة املـشاعر والعواطـف(ساسية املفرطة واحلدة االنفعالية احل -
حساسيتهم وقوة استجاباهتم للمثريات واملواقف واألحداث التى جتـر مـن 

 .أو ملا ينبعث من داخلهم من مشاعر أو هواجس أو أفكار, حوهلم
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اىل  ويـشري إىل اخـتالف معـدالت النمـو العقـىل واالنفعـ:النمو غري املتـزامن -
وة بـني ـود فجــوق, ووجــمى واالجتامعى للطفل املوهـوب واملتفــواجلس
و نمـوه النفـسحركى أو ـو نمـوه العقـىل املتزايـد ومـستـه أو مستـنضج

ة مـا قـد ـاط نتيجــلق واإلحبــ ملشاعر القاًى العاد مما قد جيعله هنبـاالنفعال
املطلـب القريطـى, عبد (يفكر فيه من قضايا أكرب من مستو حتمله االنفعاىل 

 .) ب٢٠١٣

אאW 
يعــانى املوهوبــون واملتفوقــون مــن بعــض املــشكالت التــى يرجــع بعــضها إىل 

وبعـضها اآلخـر إىل عوامـل أخـر بيئيـة أرسيــة , خصائـصهم وسـامهتم أنفـسهم
 :ودراسية ومن أهم هذه املشكالت

 :)راجعة خلصائص املوهوب واملتفوق(مشكالت داخلية  −١
 .الشعور باالختالف والعزلة عن اآلخرين •
 .صعوبة تكوين عالقات مشبعة وصداقات مع اآلخرين •
 .للتكيف مع األقران) إخفاء املوهبة وإنكارها(تصنع التوسط أو العادية  •
 .الشعور بالوحدة النفسية والعزلة االجتامعية •
 .نشدان الكامل واملثالية واملبالغة ىف نقد الذات •
 . املفرطةالقلق واحلساسية •
 .املامطلة والتلكوء وجتنب مواجهة الضغوط •
 .احلساسية العالية للنقد •
 .التشدد واملغاالة ىف حماسبة النفس •
 .الشعور بالذنب واختالل مفهوم الذات •
 .الشعور بامللل والسأم من املهام الروتينية واملتكررة •
 .جتنب املخاطرة واخلوف من الفشل •
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 .ية نحو اآلخرينالشعور باهلم واملسئولية األخالق •
 .وعن حتمل التناقضات فيام حوهلم, الشعور بالعجز عن التأثري والتحكم •
الرتدد والرصاع ىف مواقف االختيـار الدراسـى واملهنـى لتنـوع االهتاممـات  •

 .واملقدرات وتعدد اخليارات
 .اإلحباط واملشاعر االكتئابية وقلة الدافعية •
 .سايرة األقرانواحلرص عىل م, الرصاع ما بني إظهار التفوق •
 .اإلحجام وجتنب املخاطرات •
 .قلة الرفاق الذين يشاركوهنم االهتاممات وامليول •
 ):مصدرها البيئة األرسية(مشكالت خارجية  −٢
 .عدم االكرتاث بطاقات الطفل واستعداداته العالية وجتاهلها •
 .عدم إشباع احتياجاته النفسية واالجتامعية والعقلية وإمهاهلا •
 . كالتقييد واإلكراه واحلامية الزائدة;ية الالسوية ىف التنشئةاألساليب الوالد •
ــشاف واملعاجلــة  • ــة لالكت ــات واألدوات الالزم ــواد واخلام ــوفري امل ــدم ت ع

 .والتجريب
 .طموحات األهل وتشديدهم عىل األداء العاىل واإلنجاز املثاىل •
 .إكراه الطفل عىل جمال دراسى ال يتفق مع اهتامماته وميوله •
 .ق بني املوهوب وإخوته نتيجة شعورهم بتميزه وإنجازاتهسوء التواف •
 .الشعور باإلحباط لنقصان فرص االهتامم والتشجيع •
 ):مصدرها البيئة املدرسية(مشكالت خارجية  −٣
 .الشعور بامللل من املناهج الدراسية العادية التى تؤكد عىل التلقني واحلفظ •
 .اًين مهنيالشعور باإلحباط من معاملة املعلمني غري املقتدر •
ــث  • ــب والبح ــة للتجري ــواد الالزم ــزات وامل ــة إىل التجهي ــار املدرس افتق

 .واالستكشاف
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 .الشعور بالتقييد والتهديد وعدم األمن داخل املدرسة •
اســتخدام أســاليب تــدريس نمطيــة ال تــسمح بــالتعلم الــذاتى والدراســة  •

 .املستقلة, وإجراء التجارب والبحوث واملرشوعات
, م تعنـى بـالتفكري التقـاربى واسـرتجاع املعلومـاتاستخدام أساليب تقيـي •

 .وليس بالفهم والتحليل والرتكيب وحل املشكالت
 .وإشباع احتياجاهتم العقلية, االفتقار ملراعاة ميوهلم واهتامماهتم •
 .املشكالت االنفعالية والسلوكية •
 .فتور احلامس من اجلو املدرسى •
 .سوء التوافق املدرسى واهلروب من املدرسة •
نتيجـة لتواضـع ) تـدنى مـستو التحـصيل الدراسـى(فريط التحـصيىل الت •

 .مستو املناهج الدراسية وعدم حتدهيا الستعداداهتم املعرفية
אאאאW 

 : احتياجات نفسية−أ
 .والتكيف مع هذه األعباء, وأعبائها, احلاجة إىل فهم معنى املوهبة -

إىل االعرتاف بمواهبهم ومقدراهتم, واحرتام أفكارهم غـري التقليديـة احلاجة  -
 .والتى قد تبدو غريبة أو شاذة

احلاجة إىل فهم الذات, واالستبصار الذاتى باستعدادهتم غري العادية, وإدراك  -
 .جوانب تفوقهم وامتيازهم, وجوانب ضعفهم, وقبوهلا

عرهم وانفعـاالهتم ىف جـو احلاجة إىل التعبري عن أفكارهم والتنفيس عن مشا -
 .آمن خال من التهديد واخلوف من النبذ

احلاجة إىل الفهم املبنى عىل التعـاطف والتقـدير واملـساندة, وإىل التقبـل غـري  -
 .املرشوط من اآلخرين

 .احلاجة إىل الشعور باألمن, وإىل املزيد من العناية والتشجيع -
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 .والعمل عىل حتقيقهااحلاجة إىل بلورة مفهوم موجب عن الذات, وتقبلها  -

 .احلاجة إىل االستقاللية وتوكيد الذات -

احلاجة إىل تبنى أهداف واقعية, وإىل تقبل األخطاء, والتعلم من خربة الفشل,  -
 .والتقييم املوضوعى للذات

احلاجــة إىل التخفــف مــن احلــساسية املفرطــة واحلـــدة االنفعاليــة, والنزعــة  -
شاعـر القلق واإلحباط, وامليـل إلــى الكاملية, واخلوف الزائد من الفشل, وم

 .إيـالم الذات واالنطـواء
 : معرفية وتعليمية– احتياجات عقلية −ب

 .احلاجة إىل االستطالع واالستكشاف والتجريب -
ــتعلم الذاتى,والدراســة املــستقلة,واستثامر  - احلاجــة إىل اكتــساب مهــارات ال

 .مصادر التعلم واملعرفة

 .هار ىف جمال املوهبة والتفوقاحلاجة إىل التعمق املعرىف وامل -

احلاجة إىل تعلم أساليب البحث العلمى, ومهارات حل املـشكالت, وإجـراء  -
املرشوعات البحثية, وأسس إجراء التجارب وضـبطها, واقـرتاح الفـروض, 

 .وجتميع البيانات وتصنيفها وحتليلها, واستخالص النتائج ومناقشتها

, وأنشطة وطـرق اً وعمقاًة أكثر اتساعاحلاجة إىل برامج ومناهج تعليمية خاص -
تدريسية متنوعة وغـري تقليديـة متحديـة السـتعداداهتم,ومالئمة ألسـاليبهم 

 .اخلاصة ىف التفكري والتعلم

احلاجة إىل معلمني مـستنريين متـساحمني مقتـدرين, يـستمتعون بالعمـل مـع  -
رة املوهــوبني واملتفــوقني, ويتفهمــون احتياجــاهتم اخلاصــة,ويرحبون باملغــاي

 .واالختالف واالستجابات غري املألوفة

احلاجة إىل مواجهة املشكالت الدراسـية, وتعلـم مهـارات االسـتذكار اجليـد  -
 .وإدارة الوقت وحسن استثامره
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احلاجــة إىل التوجيــه واملــساعدة ىف حتديــد األهــداف واالختيــارات الرتبويــة  -
ــ ــن لطاق ــتثامر ممك ــف واس ــضل توظي ــضمن أف ــام ي ــة ب ــة املالئم اهتم واملهني

واستعداداهتم من ناحيـة, ويـسهم ىف تبديـد شـعورهم بـاحلرية والـرتدد إزاء 
 لكثرة االهتاممات والفرص واخليارات اًعملية االختيار الدراسى واملهنى نظر

املمكنة من ناحية أخر.  
 : احتياجات اجتامعية−جـ

احلاجــة إىل االنــدماج االجتامعــى, وتكــوين عالقــات اجتامعيــة مثمــرة مــع  -
 .ريناآلخ

احلاجــة إىل اكتــساب املهــارات االجتامعيــة والتواصــل, والتعــاون, والعمــل  -
 .الفريقى

ــايري  - ــنظم واملع ــل ال ــة, وتقب ــضوابط واملحــددات البيئي ــم ال احلاجــة إىل تفه
 .االجتامعية واحرتامها

احلاجة إىل اكتساب املهارات التوافقية, وكيفية مواجهة الصعوبات االنفعالية,  -
 ).٣٠٦ ـ ٣٠٣:  ب٢٠١٣, عبد املطلب القريطى(ط والتعامل مع الضغو

אאאW 
يتبني مما سبق عرضه من مشكالت واحتياجـات للموهـوبني واملتفـوقني أمهيـة 
احلاجة إىل توفري الرعاية اإلرشادية النفسية اإلنامئيـة والوقائيـة والعالجيـة الالزمـة 

 أو الطاقة الكامنة الواعدة, والتفـوق "اخلام"داد هلم, فإذا كانت املوهبة هى االستع
هو اهلدف الذ نسعى إىل بلوغه, فاإلرشـاد النفـسى هـو وسـيلتنا إىل حتقيـق هـذه 

 .الغاية
 :ويمكن تصنيف أهداف إرشاد املوهوبني واملتفوقني فيام يىل

 : األهداف اإلرشادية العامة−أ
ــه, وت −١ ــه وميول ــه الكــشف عــن اســتعدادات الطفــل واهتاممات ــيم خربات قي
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واحتياجاته ومتطلبات نموه, حتى يتـسنى توجيهـه, وختطـيط الربنـامج التعليمـى 
 .واألنشطة املناسبة لتنمية استعداداته واهتامماته, وإشباع احتياجاته ورغباته

تشخيص املشكالت التوافقية واالضـطرابات االنفعاليـة التـى قـد يعانيهـا  −٢
 .هاالطفل ومعرفة أسباهبا والعمل عىل إزالت

تأمني الصحة النفسية للطفل ومساعدته عىل التوافق الشخـىص واملدرسـى  −٣
 .واالجتامعى

إتاحة الفرص املناسبة لتنمية استعدادات الطفل وفق املستو الذ تؤهلـه  −٤
 .إليه إمكاناته

إحداث التغيريات الالزمة ىف البيئة املدرسـية واملنزليـة إلشـباع احتياجـات  −٥
 .لالطفل ولتحقيق نموه املتكام

 .تقديم اخلدمات الوقائية للمحافظة عىل استعدادات الطفل −٦
 : األهداف اإلرشادية بالنسبة للطفل املوهوب واملتفوق ذاته−ب

مساعدة الطفل عىل فهم حقيقـة نفـسه وتقبلهـا, والـوعى بجوانـب تفوقـه  −١
 .وااللتزام بتطويرها, وامتيازه, وإدراك أمهيتها بالنسبة له وللمجتمع

 الوعى بمشاعره وتعزيز ثقته بنفسه, وتقبـل ذاتـه كفـرد مساعدة الطفل عىل −٢
خمتلف عن اآلخرين, والعمل عىل إكسابه املهارات الالزمـة لتحقيـق التـوازن بـني 
نزعته للمخاطرة واملغايرة والتفرد من ناحية, والتوافق االجتامعى واحـرتام املعـايري 

االجتامعية من ناحية أخر. 
 والتعامل مع الضغوط, وتنمية مهاراتـه مساعدة الطفل عىل حل الرصاعات −٣

ــاط,  ــشعور بامللــل واإلحب ــة, وال ملواجهــة مــشكالته املختلفــة; كالوحــدة والعزل
ــق الدراســى  ــذات, واخلــوف مــن الفــشل, وعــدم التواف ــوم ال واضــطراب مفه

 .واالجتامعى, والتشاؤم, والنزعة الكاملية, وفرط احلساسية
ناتـه ومقدراتـه, وأوجـه قوتـه مساعدته عىل تقبل ذاته وإدراك حـدود إمكا −٤

 .وعىل بلورة مفهوم أكثر واقعية وإجيابية عن الذات, وضعفه
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 .تنمية مهاراته القيادية, وإحساسه باملشاركة واملسئولية االجتامعية −٥

ترشيد نزعاته إىل التفرد واالستقاللية والتوكيدية بحيث ال تؤد إىل العزلـة  −٦
رين, أو تقـوده إىل العدوانيـة والتمـرد والوحدة, أو النبذ والتجاهل من قبـل اآلخـ

 .واخلروج عىل املعايري االجتامعية

مساعدة الطفل املوهوب واملتفوق عىل تقبل األخطاء والنظر إليها كتجارب  −٧
وحثه عىل التعلم من خربة الفشل بل واختاذها مثـريا للمزيـد مـن االهـتامم , تعلمية

ته أو تزعزع مـن ثقتـه بنفـسه,أو  عىل مفهومه عن ذااًوالتحد, بحيث ال تؤثر سلبي
تثبط من عزيمته ودافعيته, أو تـدفع بـه إىل جلـد الـذات, أو إىل اإلحجـام وجتنـب 

 .املخاطرات

مساعدة الطفل عىل االستبصار باحتياجاته النفـسية واملعرفيـة واالجتامعيـة  −٨
 .وفهمها, وتوعيته بالسبل واملصادر املتاحة إلشباعها داخل املدرسة وخارجها

 . شعور الطفل باملسئولية الذاتية, ومقدرته عىل توجيه الذات وحتقيقهاتنمية −٩

ــتعداداته,  −١٠ ــه واس ــق احتياجات ــى تواف ــشاطات الت ــل إىل الن ــه الطف توجي
ومساعدته عىل وضع أهداف خاصة يمكـن حتقيقهـا وعـىل الـتخلص مـن النزعـة 

 .العصابية للكاملية

ــز ع −١١ ــه تطــوير مهــارات االتــصال االجتامعــى لــد الطفــل وتعزي القات
 .وتفاعالته مع اآلخرين

مساعدة الطفل عىل تنظيم أوقات استذكاره وفراغـه, وعـىل حـسن إدارة  −١٢
 .الوقت واستثامره بالكيفية التى حتقق نمو استعداداته وتطوير مقدراته

تطوير مهارات التعاون والعمل اجلامعى, وتقبل املـساعدة مـن اآلخـرين  −١٣
 .قتىض ذلكوتقديم العون الالزم ىف املواقف التى ت

 .واختاذ القرارات, تنمية مهارات حل املشكالت −١٤

تزويد الطفل باملعلومات التى متكنه من التعرف عىل املجـاالت الدراسـية  −١٥
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واملهنية املتاحة,وتوسيع مداركه عنها,ومساعدته عىل االختيار الدراسى واملهنى بـام 
 . واملهنية املناسبةيضمن تنمية استعداداته ثم حسن استثامرها ىف املجاالت الرتبوية

 : األهداف اإلرشادية ىف جمال البيئة األرسية−جـ
ــشكالته  −١ ــصه, وم ــوب وخصائ ــل املوه ــتعدادات الطف ــصري األرسة باس تب

 .ومتطلبات نموه واحتياجاته
تنمية احساسات أفراد األرسة باآلثار السلبية واإلجيابية لسلوكهم وأسـاليب  −٢

دين بأمهية أسـاليب املعاملـة الوالديـة معاملتهم عىل شخصية الطفل, وتبصري الوال
ــساندة  ــدير وامل ــل واالهــتامم, والتق ــتفهم والتقب ــان, وال ــدفء واحلن ــسوية, كال ال

 .والتشجيع ىف نمو شخصية الطفل املوهوب واملتفوق

توعية األرسة برضورة هتيئة بيئـة أرسيـة غنيـة بـاملواد واملـصادر واخلـربات  −٣
الطفل املوهـوب واملتفـوق مـن تنميـة طاقاتـه الثقافية واالجتامعية الالزمة لتمكني 

واستثامر إمكاناتـه مـن خـالل اإلطـالع والتجريـب والبحـث وممارسـة اهلوايـات 
 .واألنشطة التى يميل إليها داخل املنزل

تعديل اجتاهات أفراد األرسة نحو الطفل املوهوب واملتفوق بام يعزز شعوره  −٤
 .بالكفاءة والثقة واألمن والطمأنينة

 توثيق اتصال األرسة باملدرسة ملتابعة إنجـازات الطفـل وتقدمـه العمل عىل −٥
 .داخل الصف الدراسى, وما قد يعرتضه من مشكالت, والتعاون ىف حلها

توعية األرسة بمضار االهتامم الزائد والتمركز حـول الطفـل املوهـوب مـن  −٦
رة دون بقية أشقائه, والتوقعات املرتفعة التى يعقـدوهنا عليـه, وضـغوطهم املـستم

 . إىل التنافساًلتحقيق مستويات فائقة من اإلنجاز, ودفعه دوم

توعية الوالدين بأمهيـة التواصـل احلمـيم مـع الطفـل مـن خـالل املناقـشة  −٧
واحلوار, والتشجيع, واألنشطة املشرتكة, وتقبل اسـتجاباته وأفكـاره غـري املألوفـة 

 .وتقديرها
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 : األهداف اإلرشادية ىف جمال البيئة املدرسية−د
لكشف عن املوهوبني واملتفوقني من التالميذ, ومعاونة املعلمـني ىف تطـوير ا −١

 .الوسائل التى يعتمدون عليها ىف هذا الصدد ىف جماالت ختصصهم
ختطيط الربامج واألنشطة املدرسية الفنية والرياضية واالجتامعيـة والثقافيـة  −٢

ة لـد التالميـذ, والرتوحيية, بحيث تقابل االستعدادات املتنوعـة وامليـول املختلفـ
 .واملشاركة ىف تقويمها والعمل عىل زيادة فعاليتها لتحقيق أفضل عائد ممكن منها

 .تقديم املشورة فيام يتعلق بتوزيع التالميذ املتفوقني عىل فصول املدرسة −٣

تزويد املعلمني باملعلومات الالزمة لتطوير مفاهيمهم عن الطفـل املوهـوب  −٤
 ., وتدريسهم لهواملتفوق, وأساليب تعاملهم معه

تنظيم لقاءات إرشادية للمعلمني لتبادل اآلراء, وبحـث املـشكالت النامجـة  −٥
 . واملتفوقني خاصة مع األوضاع املدرسيةاًعن سوء تكيف التالميذ عموم

 بـام اً واملنهج الدراسى خصوصاًاقرتاح ما يلزم لتحسني اجلو املدرسى عموم −٦
, عبـد املطلـب القريطـى( واملوهوبني يشبع االحتياجات اخلاصة لألطفال املتفوقني

٢٤٠:٢٤٣ :٢٠٠٥(. 
אאאW 

يــستخدم اإلرشــاد الفــرد ىف مــساعدة املوهــوبني عــىل التعبــري بحريــة عــن 
عواطفهم ومشاعرهم وأفكارهم, واستكشاف مـشكالهتم, وتعميـق استبـصارهم 

 مشكالت انفعالية الذاتى, وفهم مواطن قوهتم وضعفهم, وعالج ما قد يعانونه من
وسلوكية, وتزويدهم بخربات ومهـارات جديـدة لتطـوير استــعداداهتم الذاتيـة, 

 .ومقدراهتم عىل التعامل مع الضغوط واملشكالت, واختاذ القرارات
ًويفضل استخدام اإلرشاد الفرد عندما يكون عالجيا ىف حاالت االضطراب 

عـىل حتديـد احلـاالت التـى العاطفى والسلوكى ومن بني املـؤرشات التـى تـساعد 
ًتتطلب إرشادا فرديا املنافسة املحمومة مـع األقـران, العزلـة االجتامعيـة, اخـتالل  ً
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العالقات األرسية, عدم املقدرة عىل ضبط النفس عند الغضب, االكتئـاب أو امللـل 
فتحـى . (املستمر, تدنى مستو التحصيل املزمن, االنحـراف السلوكى واالنفعاىل

 )٢٤٠: ٢٠٠٢جروان, 
كام يستخدم اإلرشاد اجلامعى مع من تتـشابه احتياجـاهتم وطبيعـة مـشكالهتم 
لتنمية العالقـات واملهـارات االجتامعيـة بـني أعـضاء اجلامعـة اإلرشـادية ولتنميـة 
ًاإلحساس اإلجيابى بـاآلخر بـدال مـن التمركـز حـول الـذات, ومناقـشة القـضايا 

 مهـارات االتـصال, واستكـشاف واملشكالت املشرتكة وتبـادل اخلـربات, وتنميـة
 .مشاعر اآلخرين, وىف اإلرشاد املهنى

ومن بني أهم الفنيات اإلرشادية التى تستخدم ىف إرشاد املوهـوبني واملتفـوقني 
فنيات اإلرشاد السلوكى والعقالنى االنفعـاىل, واملعـرىف, وذلـك ملـا تـسهم بـه ىف 

أفكـار أخـر جديـدة, وىف تصحيح األفكار واالعتقادات الالعقالنية واستبداهلا ب
التخلص من املشاعر السلبية جتاه الـذات وجتـاه اآلخـرين, ومواجهـة اإلحباطـات 

 .والشعور باليأس واالكتئاب
ويعد التدريب عىل مهارات التعامل مع الضغوط النفـسية, والـشعور املتزايـد 

رشـاد إىل باإلهناك العقىل واالنفعاىل بطرق بناءة وإجيابية من أهم ما تسعى برامج اإل
حتقيقه بالنسبة للموهوبني واملتفوقني, ذلك عـن طريـق التحـصني التـدرجيى ضـد 
الــضغوط, والتــدريب عــىل االســرتخاء العــضىل, وحــسن توزيــع فــرتات العمــل 

 .والراحة, وممارسة األنشطة الرتوحيية, واخلدمات التطوعية
ـى وقد ركزت بعض البحوث والدراسات علـى أمهية فنيـة الـذكريات األولـ

 ىف إرشاد املوهوبني واملتفوقني والتى تتضمن قـص Earliest Recollectionsاملبكرة 
ذكرياهتم األوىل عن احلياة واملدرسة واآلخـرين, ومناقـشتها وتأملهـا واستكـشاف 
معانيها الضمنية, وتدوينها ىف مذكرات وحتليلها, والنظر بموضوعية لوقائعهـا, ممـا 

اعرهم وخرباهتم, كـام تعـد فنيـة اإلرشـاد بـالقراءة ًجيعلهم أكثر وعيا بذواهتم ومش
Bibliocounseling لــسري املــشاهري مــن املبــدعني والعبــاقرة أحــد أهــم الوســائل 
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اإلرشادية التى تعني املوهوبني عىل استكشاف املشكالت والصعوبات والتحـديات 
 عـىل التى واجهها هؤالء العباقرة وأساليب مواجهتها والتغلب عليها, مما يساعدهم

التعلم منها, وزيـادة رصـيدهم املعـرىف واخلـرب, واسـتخالص بعـض الـدروس 
 .املستفادة لتطبيقها ىف حياهتم

وتستخدم الكتابة التعبريية كفنية إرشادية وعالجية مـع املوهـوبني واملتفـوقني 
ملساعدهتم ىف التعبري عن الذات بحرية, والكشف عـن الـصور الذهنيـة واخلـربات 

عورية, والتنفيس االنفعـاىل واإلفـصاح عـن اخلـربات املؤملـة ممـا الشعورية والالش
كام توفر املـادة املكتوبـة بـام . يساعدهم عىل التخفف من التوتر والقلق بصورة بنائية

ًتنطو عليه من صور وأحداث رموز وأماكن مـصدرا هامـا للمعلومـات بالنـسبة  ً
 .للمرشد يعينه عىل التعرف عىل مشكالت املوهوب

من أنجح الفنيـات اإلرشـادية ) السيكودراما(تمثيل أو الدراما النفسية ويعد ال
التى تكفل للموهـوب واملتفـوق التعبـري احلـر عـن مـشاعره وأفكـاره وتطلعاتـه, 

كـام تـساعد مناقـشة أحـداث . ورصاعاته ومشكالته عن طريق املواقـف التمثيليـة
ارهم ىف زيـادة العوائـد التمثيلية وحتليلها وتفسريها, وتقييم مواقف املمثلـني وأفكـ

اإلرشادية ومن بينها فهم الذات, واآلخرين, وتعلم طـرق بديلـة جديـدة ملواجهـة 
املشكالت, وحتسن مهارات االتصال اللفظى وغري اللفظى, وتوكيد الذات وتبادل 

:  ب٢٠١٣عبد املطلـب القريطـى, (املناقشة واحلوار مع أعضاء اجلامعة اإلرشادية 
 ).٣٢٥ ـ ٣٢٠

خدم املحارضات والندوات واملناقشات ىف إرشاد املوهوبني واملتفـوقني كام تست
إلشباع شغفهم إىل املعرفة, وطرح آرائهم بشأن بعـض القـضايا الفكريـة واجلدليـة 
والفلسفية التى تشغلهم, إضافة إىل التدريب التوكيد, واحلديث إىل الذات ببعض 

 .فيزهم ملزيد من العمل واإلنجازًالعبارات اإلجيابية تعزيزا لثقتهم بأنفسهم, وحت
إىل أن برنامج اإلرشاد املتوازن للطلبة املوهوبني ) ٢٠٠٢(ويشري فتحى جروان 
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واملتفوقني يتكون من عدة عنارص تغطى جماالت النمو االنفعاىل واملعرىف واملهنى ىف 
 .ضوء احتياجاهتم ومستواهم الدراسى أو فئتهم العمرية

ــوازن, ويــشمل ع: املجــال االنفعــاىل −١ نــارص فهــم الــذات, والنمــو غــري املت
والعالقات مع األقران, ومهارات االتصال, واخلـوف مـن االمتحـان, ومـن 
الفشل, والـرصاعات الداخليـة واخلارجيـة, وتوقعـات اآلخـرين, والنزعـة 
الكاملية, ومهارات التفاوض, واملـسئولية االجتامعيـة, واحلـساسية الزائـدة, 

 .وعالقات املدرسة باألرسة

ويشمل تدنى التحصيل, وعادات الدراسة, وتنظـيم الوقـت, : املجال املعرىف −٢
ومهــارات إدارة االمتحــان, وحــل املــشكلة, والتفكــري الناقــد, والتلمــذة أو 

 .القدوة األكاديمية

ويشمل االستكشاف املهنى, وحتليل املهن وتصنيفها, ومصادر : املجال املهنى −٣
ل, وكـشف امليـول واالهتاممـات املعلومات املهنية, واجتاهـات سـوق العمـ

املهنية, اختبار القبول للجامعات, اختيار املواد واملسارات الدراسية, مهارات 
 ).٢٣٩ – ٢٣٨: ٢٠٠٢فتحى جروان, (اختاذ القرار املهنى 

אW 
املتفوقات نعرض فيام يىل لنموذج برنامج إرشاد لعينة من الفتيات املراهقات 

ًعقليا تم إعداده واختبار فعاليته ىف حتسني مستو تـوافقهن الشخـىص والدراسـى 
ضـمن بحثهـا للحـصول ) ٢٠٠٤(واالجتامعى وهو من إعداد هبة حممد مصطفى 

 .∗عىل درجة املاجستري ىف الرتبية حتت إرشاف املؤلف 
فوقـات وقد عنيت الباحثة بمحاولة حتسني مستو التوافق لد عينـة مـن املت

                                                           
سني مستو التوافق لد عينة من املتفوقني فاعلية برنامج إرشاد ىف حت"هبة حممد مصطفى جاب اهللا  ∗

 بحث ماجستري,قسم علم النفس بكليـة الرتبيـة جامعـة حلـوان, " من طالب املرحلة الثانويةاًعقلي
  .م٢٠٠٤القاهرة, 
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 ًعقليا من طالبات املدارس الثانوية العامة وذلك من خالل تقديم برنـامج إرشـاد
 طالبة مـن ٥٠مجاعى يقوم عىل أساس انتقائى, وتكونت عينة البحث األساسية من 

طالبات الصف األول الثانو بمدرسة زهـراء حلـوان الثانويـة للبنـات وذلـك ىف 
لعينة إىل جممـوعتني جتريبيـة قوامهـا م, وقد قسمت ا٢٠٠٢/٢٠٠٣العام الدراسى 

ً طالبـة أيـضا, وتـم انتقـاء العينـة األساسـية ٢٥ طالبة, وأخر ضابطة قوامها ٢٥
باستخدام مقياس التوافـق الشخـىص واالجتامعـى والدراسـى للمرحلـة الثانويـة 

عـىل )  طالبـة٢٦٤(حيث حـسبت درجـة الوسـيط للعينـة ككـل ) إعداد الباحثة(
ثة الشخىص واالجتامعـى والدراسـى, وبلـغ الوسـيط جلانـب جوانب التوافق الثال
الدرجـة (, وجلانـب التوافـق االجتامعـى)٨٩:الدرجـة الكليـة(التوافق الشخـىص

, واعتربت درجة )١٣٤:الدرجة الكلية(, وجلانب التوافق الدراسى )٩٢.٥:الكلية
أو الوسيط هى درجة القطع حيث كان رشط اختيار الطالبة ىف املجموعة التجريبيـة 

الضابطة أن حتصل عىل درجة أقل من الوسيط ىف جانبني عـىل األقـل مـن جوانـب 
 .مقياس التوافق الثالثة

وقد تضمن مقياس التوافق ثالثة جوانب رئيسة يندرج ضمن كل منها جمموعة 
من األبعاد الفرعية, واجلانب األول هو التوافـق الشخـىص ويتـضمن مخـسة أبعـاد 

ونقـص مهـارات التواصـل االجتامعـى, الـشعور فرعية هى ضعف الثقة بالـذات 
بالكفاءة أو القيمة الذاتية, املعاناة من األعـراض العـصابية, التحـرر مـن امليـل إىل 
العزلة واالنطواء, االستقاللية واإلجيابيـة,وجلانب الثـانى هـو التوافـق االجتامعـى 

 مـع البيئـة ويتضمن أربعة أبعاد فرعية هى العالقات األرسية,العالقات االجتامعية
املحليـة واملجتمـع عامـة,العالقات مـع األصـدقاء, الـذات االجتامعيـة والــشعور 
باملسئولية االجتامعية,أ ما اجلانب الثالث فهو التوافق الدراسى ويشمل مخسة أبعـاد 
فرعية وهى التوافق الدراسى العام, الرضـا عـن املجتمـع الدراسـى واالنـتامء إليـه 

ته, والعالقة مع املعلمني واالجتاه نحـو مـواد الدراسـة, واملشاركة ىف حتمل مسئوليا
 .العالقات مع الزمالء, اإلسهام ىف األنشطة املدرسية
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ًوألن البحث قد هدف أيضا إىل الكشف عـن الفـروق بـني الـذكور واإلنـاث 
ًاملتفوقني عقليا من طالب املدارس الثانويـة العامـة ىف مـستو التوافـق الشخـىص 

ً طالبـا وطالبـة ٥١٨ى, فقد اختريت عينة استطالعية قوامهـا واالجتامعى والدراس
 ٢٥٤ًمن املتفوقني دراسيا من طالب الصف األول الثانو العام وقد اشتملت عىل 

سنة ومتثلت رشوط اختيار ) ١٥ −١٣.٥( إناث تراوحت أعامرهم بني ٢٦٤ذكور, 
 :العينة ىف كل من

وذلـك باسـتخدام اختبـار ) ١٢٠( أال تقل نسبة ذكـاء الطالـب أو الطالبـة عـن −أ
 .القدرات العقلية األولية إعداد أمحد زكى صالح

فــأكثر مــن جممــوع % ٩٠ أن يكــون الطالــب أو الطالبــة مــن احلاصــلني عــىل −ب
 .الدرجات ىف الشهادة اإلعدادية

 ).الثانوية العامة أو ما يعادهلا( أال يقل مستو تعليم األب واألم عن املتوسط −جـ
 أفراد العينة مقياس التوافـق الشخـىص واالجتامعـى والدراسـى ق عىلُّوقد طب

ًوتم التحقق من صحة الفروض اخلاصة بالفروق بني الذكور واإلناث, واستنادا إىل 
 نتائجها اختارت الباحثة اإلناث دون الذكور الختبار فاعليـة الربنـامج اإلرشـاد

 .املستخدم هبدف حتسني مستو توافقهن
אאW 

ــامج إىل حتــسني مــستو التوافــق الشخــىص واالجتامعــى  هــدف هــذا الربن
والدراسى لد الطالبات املتفوقات باملدارس الثانوية العامـة, والعمـل عـىل إزالـة 
املشكالت التوافقية التى قد تعانني منها, ومساعدهتن عىل الفهم األفـضل لـذواهتن 

 .واالستبصار باحتياجاهتن
אאאW 

 :حتددت األهداف الفرعية للربنامج فيام يىل
 .أن تنمى الطالبات املتفوقات وتعمقن معارفهن ىف جمال التفوق −١
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ًأن تتفهم الطالبات املتفوقات حقيقة ذواهتن وتكن أكثر وعيا بجوانب تفوقهن  −٢
 .وامتيازهن وأمهيتها بالنسبة هلن وملجتمعاهتن

تعرتفن بعنارص القـوة والـضعف فــى أن تتقبلـن ذواهتن كطالبات خمتلفات و −٣
 .شخصياهتن

أن تتعرفن عىل أمهية املشاركة اإلجيابية مـن قبلهن الكتساب املهارات الالزمـة  −٤
لتحقيق التوازن بني نزعتهن لالختالف من ناحيـة وتـوافقهن االجتامعـى مـن 

ناحية أخر. 
 وعيا بالسبل أن تنتبهن الحتياجاهتن النفسية واملعرفية واالجتامعية, وتكن أكثر −٥

 .واملصادر املتاحة إلشباع هذه االحتياجات ىف البيئة املحيطة
 .أن تكتسبن القدرة عىل تقبل املساعدة والعون وتقديمهام لآلخرين −٦
 .أن تشبعن حاجتهن الحرتام أسئلتهن وأفكارهن −٧
أن تواجهن مشكالهتن املختلفة بموضوعية وإجيابية, ومتنحن الفرصة ملناقشتها  −٨

 .هبا واختبار احللول املالئمة هلا ىف جو آمنومعرفة أسبا
أن تتعلمن تنظيم أوقـات االسـتذكار والفـراغ, وتتـدربن عـىل إدارة أوقـاهتن  −٩

 .بالكيفية التى حتقق نمو استعداداهتن ومقدراهتن
أن تتعلمن مهارات االستذكار وطرقه وعاداته التى من شأهنا مساعدهتن عـىل  −١٠

 .تاملزيد من التفوق واستغالل القدرا
 .أن تكتسبن مهارات االتصال والتفاعل مع اآلخرين −١١
أن متــنحن الفرصــة للتنفــيس عــىل انفعــاالهتن ومــشاعرهن والــتخلص مــن  −١٢

 .حساسيتهن الزائدة
أن تتعلمن مهارات حل الرصاعات وأساليب خفض التوتر والقلق وتتـدربن  −١٣

 .عىل طرق التعامل مع الضغوط
 تعيـق تـوافقهن وهتـدد أمـنهن أن تتخلصن من األفكار الالعقالنية التى قـد −١٤

 .النفسى
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 :وقد اعتمدت الباحثة ىف بناء الربنامج اإلرشاد عىل الطرق التالية
 .اإلرشاد اجلامعى −١
 .االجتاه املعرىف السلوكى −٢
 .اإلرشاد االنتقائى −٣

אאאאאW 
 .ABCالعالج العقالنى االنفعاىل السلوكى وفنية  −١
 ).التدريب التحصينى ضد الضغوط(لتعديل املعرىف السلوكى مليكينبوم ا −٢
 .التدريب عىل االسرتخاء −٣
 .العالج بالقراءة −٤
 .العالج باستخدام أرشطة الفيديو −٥
 .العالج بالكتابة −٦
 .السيكودراما −٧
 .املحارضات واملناقشات اجلامعية −٨
 .احلوار السقراطى −٩
 .الواجبات املنزلية −١٠

عىل العمـل الفريقـى ىف جمموعـات صـغرية, حيـث هذا بجانب اعتامد الباحثة 
قسمت املجموعة التجريبية إىل جمموعات عمل صغرية مكونة مـن أربـع إىل مخـس 
طالبات خالل بعض جلسات الربنامج اإلرشاد تتعاون كل منها فيام بينها وتعمل 
بروح الفريق, وىف بعض األحيان كانت كل جمموعة ختتار قائدة هلا تتحدث باسـمها 

ًرب عام خلصت إليه املناقشة بني عـضواهتا مـن أفكـار, وذلـك متهيـدا لطرحهـا وتع
للمناقشة مع املجموعات األخر, وقد حرصت الباحثة عىل تشجيع الطالبات عىل 
تغيري قائدة املجموعة ىف كل مرة بحيث يتسنى لكــل طالبـة أن تكتـسب مهــارات 

 .ت ذاتهالقيادة وتتعلم أمهية وقيمة دورها كتابعة فـى الوق
كام استخدمت الباحثة اسـتبيانات التقيـيم الـذاتى خـالل جلـسات الربنـامج 
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ــتهن  ــصار بطبيع ــىل االستب ــسرتشدات ع ــساعد امل ــدف م ــك هب ــاد وذل اإلرش
واحتياجاهتن املختلفة ومشكالهتن بأنفسهن وإكساهبن القدرة عـىل تقيـيم جوانـب 

 .القوة والضعف ىف شخصياهتن
אאW 

ون الربنامج مـن أربـع عشـرة جلسة, واستغرق تطبيقه ثالثة عرش أسبوعا, تك
ًبواقع جلسة واحـدة أسبوعيا, حيث تراوح زمــن كـل جلـسة مـن سـت إىل ثـامن 
ساعات مقسمة علـى ثالثة أو أربعة أيام, وذلك فيام عدا اجللـسة األوىل واألخـرية 

 .حيث طبقت كـل واحدة منهام ىف يوم واحد
אW 

استخدم لتقييم الربنامج اإلرشـاد مقيـاس التوافـق الشخـىص واالجتامعـى 
ً, فضال عن استامرة تقييم أخر للربنامج من وجهة نظر )إعداد الباحثة(والدراسى 

, بعـد أن أدخلـت الباحثـة عليهـا ١٩٩٨املشاركات وهى من إعداد خالد عـثامن, 
 .بعض التعديالت

אW 
ًجلدول التاىل ملخصا مكثفا ملحتو جلسات الربنامج اإلرشاديوضح ا ً*. 

 ملخص جلسات برنامج حتسني التوافق لد الطالبات املتفوقات

موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

 األوىل
 

التعارف 
 والتقديم

 حتقيـق قـدر مناسـب مـن −١
ـــار ـــة التع ـــني الباحث ف ب

ــشاركات ىف  ــات امل والطالب
 .الربنامج

 التعريــــف بالربنــــامج −٢
ــسبة  ــه بالن ــه وأمهيت وأهداف

 .للطالبات
االتفـــاق عـــىل القواعـــد −٣

السلوكية املطلوب اتباعهـا 
ــان  ــسات ومك ــالل اجلل خ

 .ومواعيد عقدها

الواجبــــــــات 
 املنزلية

 الرتحيب بالطالبات والتعارف بني −
 .الباحثة والطالبات

وضيح هدف الربنـامج واهتاممـه  ت−
بمشكالت املتفوقـات وطبيعـتهن 
وخصائصهن واندراجه ضمن مـا 

 .يسمى باخلدمات اإلرشادية
توضيح القواعد اهلامة التـى تعتـرب −

 .أساس للعمل خالل اجللسات
 . الواجب املنزىل ىف هناية اجللسة−
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موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

مفهوم  الثانية
التفوق 
وخصائ

ص 
وسامت 
 املتفوقني

ــــات  أن تتعــــرف الط−١ الب
املتفوقـــات عـــىل مفهـــوم 
ــني  ــه وتتب ــوق وجماالت التف
اخلصائص النفسية واملعرفية 

 .املميزة هلن
 أن تنتبه الطالبات للعوامل −٢

الشخصية والبيئيـة الكامنـة 
 .وراء التفوق

ـــــن −٣ ـــــبلن ذواهت  أن تتق
ــن  ــات ع ــات خمتلف كطالب
ــة  ــبهن لقيم ــرين وتنت اآلخ
تفــوقهن ممــا يعــزز ثقــتهن 

 .بأنفسهن

 .ة املحارض−١
املناقـــــــشة −٢

ــــا : بنوعيه
ـــــة  املوجه
 .واملفتوحة

العمــــــــل −٣
الفريقى من 
خـــــــالل 
ــات  جمموع
صــــــغرية 
ــــــة  مكون

ــــــن −٤م
 .أفراد٥

 الواجبـــات −٤
 املنزلية 

 بدايــة اجللــسة بتمرينــات التــنفس −
الكامل أثناء الوقـوف أو بـصيحة 
ها وكذلك األمر ىف باقى جلسات 

 .الربنامج
 مناقشة معنى التفوق والفـرق بـني −

وق واملوهبة وتعدد مظاهرمهـا التف
 وذلك من خـالل النمـوذج الـذ
ّطــوره عبــد املطلــب القريطــى ىف 

 .تناوله لألداء اإلنسانى الفائق
 مناقشة العوامل الوسـيطة الكامنـة −

وراء التفــوق وذلــك مــن خــالل 
ــات  ــىل الطالب ــوزع ع ــتبيان ي اس
تعرضن فيه العوامـل التـى ترينهـا 
مـــؤثرة ىف التفـــوق ثـــم مناقـــشة 

 .تهن عليهإجاب
ـــة − ـــصائص املعرفي ـــيح اخل  توض

واالنفعالية للمتفوقة ومـد متتـع 
طالبات املجموعة هبذه اخلصائص 
ــوزع عــىل  مــن خــالل اســتبيان ي
. الطالبات وتناقش إجاباهتن عليـه

 .الواجب املنزىل
 الثالثة
 

مشكالت 
املتفوقات 
واحتياجا
 هتن

ــن −١ ــات ع ــرب الطالب  أن تع
مشكالهتن بـصدق وحريـة 

 .منىف جو أ
 أن تتعرف الطالبـات عـىل −٢

املشكالت التى التـستطعن 
التعبـــري عنهـــا أو ال متلـــن 

 .لإلفصاح عنها
ـــات −٣ ـــسب الطالب  أن تكت

االستبــصار باحتياجــاهتن 
ــــــة  ــــــسية واملعرفي النف
واالجتامعية ومصادر وسبل 

 .إشباعها
 أن تتعرف الطالبـات عـىل −٤

معنـــى التوافـــق وجماالتـــه 
 .وسبل حتقيقه

 . املناقشة−١
ـــــــل −٢  العم

 .التعاونى
ــــات −٣ الواجب

 .املنزلية

 بدايــة اجللــسة بمراجعــة الواجــب −
املنــزىل الــسابق وكــذلك احلــال ىف 

 .باقى اجللسات
ــى − ــشكالت الت ــد امل  حــرص وحتدي

تعانى منها طالبات املجموعة عـىل 
ــستو الشخــىص واالجتامعــى  امل
والدراسى وذلـك خـالل التعبـري 

 .احلر
عرف عـىل  مساعدة الطالبات ىف الت−

املشكالت التـى تعـانني منهـا مـن 
ـــر  خـــالل لفـــت نظـــرهن ألكث
مــشكالت املتفــوقني واملتفوقــات 
ـــشتها وتوضـــيح  ـــيوعا ومناق ًش

 .جوانبها
− نــشاط تقيــيم االحتياجــات الــذ 

هيدف للتعرف عـىل االحتياجـات 
النفـــسية والعقليـــة واالجتامعيـــة 
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موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

وغريها لد الطالبات املتفوقـات 
 املتاحـة ومناقشة السبل واملـصادر
 .إلشباعها ىف البيئة املحيطة

ــه − ــق وجماالت ــى التواف ــث معن  بح
 الواجب املنزىل. وسبل حتقيقه

استخدام  الرابعة
اإلرشاد 
بالقراءة 
كوسيلة 
 للتوافق

ــات إىل أن −١ ــه الطالب  أن تنتب
مــشكالهتن والــصعوبات 
التــى تالقينهــا قــد مــر هبــا 
آخرون قبلهن ممـا يـدفعهن 

ىص للمىض قدما لتحقيق أق
 .طاقاهتن

ــات الفرصــة −٢ ــنح الطالب  م
ــة  ــول البديل ــار احلل الختب

 .ملشكالهتن ىف جو أمن
أن تنمى الطالبات الشعور −٣

بقيمة التفـوق وأمهيتـه مـن 
خالل قراءة قصص النامذج 
ـــــارزة ىف املجـــــاالت  الب

 .املختلفة

 اإلرشـــــاد −١
 .بالقراءة

 الواجبـــات −٢
 .املنزلية

ــصة − ــة لق ــرض الباحث ــد " تع أمح
 متناوله أهم أسـباب متيـزه "زويل

كــصالبة شخــصيته ومواجهتــه 
للمشكالت ىف الغربة وقدرته عـىل 
ــاة ىف  ــات احلي ــع متطلب ــق م التواف

 .جمتمع خمتلف وغريها
 تناقش القصة من خـالل جمموعـة −

تــساؤالت تطرحهــا الباحثــة عــىل 
الطالبات وتناقـشهن ىف إجابـاهتن 

 .عليها
 تــوزع الباحثــة عــىل الطالبــات −

الشخصيات البارزة قصص بعض 
ـــوهلن  ـــاهتن ومي بحـــسب اهتامم
ويطلب مـن كـل طـالبتني إعـداد 
ملخــص عــن حيــاة بطــل القــصة 
وأهم الدروس املستفادة من قصته 
وأهم سامته وخصائـصه كمتفـوق 
ًوتعرض القصص تباعا باجللسات 

 .التالية وتتبع كل قصة بمناقشة
عرض  اخلامسة

فيلم 
أجنبى 
"The 
Little 
Man 
Tate" 
ل قصة طف
 متفوق

أن تكتـــسب الطالبـــات −١
ـــصار  ـــن االستب ـــدا م ًمزي
بـــذواهتن وخصائـــصهن 
كمتفوقـــات مـــن خـــالل 

 مشاهدة نموذج شبيه
 أن تتأثر الطالبات وجدانيا −٢

بام شاهدته من خالل الفيلم 
مما يعـزز شـعورهن بقيمـة 

 .ذواهتن وقيمة مواهبهن
ـــــات −٣ ـــــدر الطالب  أن تق

حـــــاجتهن لألصـــــدقاء 
مع ولتكوين عالقات مثمرة 

 .اآلخرين
 أن تقــدر الطالبــات أمهيــة −٤

ــــني إشــــباع  ــــوازن ب الت
احتياجـــــاهتن النفـــــسية 

 .والعقلية املعرفية

عرض فـيلم −١
أجنبى هبـدف 
تقديم نموذج 
حــــى عــــن 
ـــــشكالت  م

 .املتفوق
 .املناقشة−٢

 . عرض الفيلم عىل الطالبات−
 استطالع رأ الطالبات ىف الفـيلم −

وأحداثه وارتباطها وتـشاهبها مـع 
 .م من خالل استبيانحياهت

ــات عــىل −  مناقــشة إجابــات الطالب
االستبيان مع الرتكيز عىل جوانـب 
هامـة ىف الفـيلم كـاملعلم ودوره ىف 
 حياة املتفـوق, والوالـدين ومـد
ـــوق,  ـــتاممهام أو إمهـــاهلام للتف اه

 .والصداقة وأمهيتها
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موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

استخدام  السادسة
الكتابة 

التعبريية 
كوسيلة 
 للتوافق

ـــــارا−١ ـــــتغالل مه ت  اس
الطالبات ىف جمال الكتابة ىف 
التعبـــري عـــن مـــشاعرهن 
ـــاهتن  ـــاهتن وعالق واهتامم

 .باآلخرين
 إشــباع حاجــة الطالبــات −٢

للفهم املبنى عـىل التعـاطف 
والتقبل غـري املـرشوط مـن 

 .اآلخرين
ــىل −٣ ــات ع ــساعد الطالب  م

بلــورة مفهــوم إجيــابى عــن 
ـــتهن  ـــة ثق ذواهتـــن وتنمي
بأنفــسهن والتأكيــد عــىل 

ـــــــو ـــــــواطن الق ة ىف م
 .شخصياهتن

ـــــــة −١  الكتاب
 .التعبريية

 . املناقشة−٢
ــــات −٣ الواجب

 .املنزلية

اجلوانـب اإلجيابيـة " نشاط بعنوان −
 ويتم من خالل "والسلبية للتفوق

العمــل ىف جمموعــات صــغرية ثــم 
ــع  ــات م ــات الطالب ــشة إجاب مناق

 .املجموعة اإلرشادية ككل
ــوان − ــشاط بعن ــة داخــل " ن رحل

شاط عـىل  ويعتمد هذا الن"الذات
ــة  ــاليب الكتاب ــن أس ــلوب م أس
التعبريية وهو تكملة اجلمل هبدف 
اســـتعراض املـــشاعر واألفكـــار 
واخلربات املتعلقـة بقـضايا ختـص 

 :الطالبات املتفوقات منها
ـــر −أ ـــاالختالف وأث ـــشعور ب  ال

 .التفوق ىف حياة صاحبه
ـــــاملحيطني −ب ـــــات ب  العالق

 ). املعلم− األصدقاء−األرسة(
ــن ا−ج ــا ع ــد الرض ــدرس  م مل

 .ودوره ىف حياة املتفوقة
ــاة −د ــة وشــكل احلي ــار املهن  اختي

 .املستقبلية
  ويىل ذلك مناقشة إجابات الطالبات 

 .عىل الرحلة
 "النجاح ىف حياتى" نشاط بعنوان −

ويتم من خالل جمموعات العمـل 
الــصغرية وهيــدف لتنميــة شــعور 
ـــوة ىف  ـــواطن الق ـــات بم الطالب
شخـــصياهتم كـــام تـــدل عليهـــا 

ـــ ـــا ىف النجاح ـــى حققنه ات الت
 الواجب املنزىل. حياهتن

استخدام  السابعة
الكتابة 

التعبريية 
كوسيلة 
 للتوافق

 توفري وسـيلة آمنـة خاليـة −١
مـــن التهديـــد للطالبـــات 
املتفوقـــات للتعبـــري عـــن 
ـــشكالهتن  ـــاهتن وم اهتامم

 .ومشاعرهن بحرية
 منح الطالبات اخلجوالت −٢

ــة  ــضوات املجموع ــن ع م
لتعبـري الالتى ال تـستطعن ا

ـــن  ـــرصاحة ع ـــى ب اللفظ
 مــنحهن فرصــة −أنفــسهن

أفــضل للتعبــري عــام جيــول 
بخــاطرهن والتنفــيس عــن 

 .انفعاالهتن
ــة −٣ ــة لدراس ــة الفرص إتاح

املشكالت التوافقية ومعرفة 
 .أسباهبا والعمل عىل إزالتها

ـــــــة −١  الكتاب
 التعبريية

ـــــــوار −٢  احل
 .السقراطى

 الواجبـــات −٣
 .املنزلية

 تطــرح الباحثــة عــدة موضــوعات −
عىل الطالبات, وتطلـب مـن كـل 
طالبة اختيار موضوع أو قضية مـا 
ــــة  ــــوعات املتعلق ــــن املوض م
باملتفوقات والقضايا التـى هتمهـن 
واملشكالت التى تؤرقهن, وتكتب 
كل طالبة ىف أحد هذه املوضوعات 
ًمقاال ال يقل عـن عـرشين سـطرا  ً
وتشجع الباحثة الطالبات عىل ذكر 
أو رسد مشاعرهن ومواقف معينـة 
ذات صــلة بالقــضية أو املوضــوع 

 .الالئى تكتبن فيه
ــات − ــة بعــض الطالب ــار الباحث  ختت

لقراءة ما كتبنه مع مراعـاة التنـوع 
عند االختيار لتغطى اجللـسة عـدة 

 .قضايا ومشكالت
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موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

 تنمية إحساس كل طالبـة −٤
ــا  ــات هل ــشاركة األخري بم
وتـــــشاهبهن معهـــــا ىف 

 .مشاعرها ومشكالهتا

 أثناء عـرض املقـال  مناقشة الطالبة−
اخلاص هبا وتوجيه األسئلة هبـدف 
ــساعدهتا عــىل  ــا وم ســرب أغواره
توضيح مـشكالهتا وجوانبهـا كـام 
تراها, وكـذلك حتويـل الطالبـات 
ــاعالت  ــشاركات ف ــات مل األخري

 .ًبدال من متفرجات
 مناقشة مجاعية بعد عرض الطالبـة −

ملقاهلــا هتــدف لتقــديم التغذيــة 
كيد مـن الراجعة للمسرتشدة والتأ

خالهلا عـىل التـشابه بـني طالبـات 
املجموعة, وحماولة التوصل حللول 
ــة  ــىل إزال ــل ع ــشكالهتن والعم مل

 .أسباهبا قدر استطاعتهن
 . الواجب املنزىل−

التعامل  الثامنة
مع 

الضغوط 
مرحلة (

التعليم 
وتكوين 
 )املفاهيم

ـــة −١ ـــة املتفوق ـــه الطالب  تنبي
ملـــصادر الـــضغوط التـــى 

ـــة الداخ(تتعـــرض هلـــا  لي
 ).واخلارجية

 حتديــد مظــاهر الــضغوط −٢
ومــــصاحباهتا النفــــسية 

 .واملعرفية والفسيولوجية
 حتديد أثر الـضغوط عـىل −٣

األداء وأن تتبني كـل طالبـة 
 أن ىف إمكاهنـــا التـــصد
للضغوط وتـؤمن بـرضورة 
تعلـــم املهـــارات الالزمـــة 

 لذلك

 التـــــدريب −١
التحـــــصينى 
للــــــضغوط 

ـــــوم   −مليكنب
الطـــور األول 

ـــــــــم ( تعل
تكـــــــوين و

 ).املفاهيم
ــــات −٢ الواجب

 .املنزلية

 مناقشة معنى الضغوط ومصادرها −
اخلارجيــة والداخليــة مــن خــالل 
استبيان جتيـب عنـه الطالبـات ثـم 
متدهن الباحثـة بـام ينقـصهن مـن 

 .معلومات حول املوضوع
 مناقشة عالقة الضغوط باألداء من −

خـــالل نمـــوذج يعـــرض تلـــك 
 .العالقة

لضغوط لد  حتديد مظاهر وآثار ا−
الطالبات من خالل قائمة مظـاهر 
الضغوط التى توزع عىل الطالبات 
ويطلب مـنهن حتديـد أهـم تلـك 
ـــــار  ـــــشمل اآلث املظـــــاهر وت
الفسيولوجية للضغوط واألفكـار 
ـــــشاعر  ـــــا وامل ـــــصاحبة هل امل
والسلوكيات التـى يـسلكها املـرء 

الواجـب .  عند تعرضه للـضغوط
 املنزىل

التعامل  التاسعة
مع 

الضغوط 
مرحلة (

اكتساب 
املهارات 

والتدريب 
 )عليها

ـــات−١ ـــسب الطالب  أن تكت
املهارات املبارشة ىف التعامل 

 .مع الضغوط
 أن تتدرب الطالبات عـىل −٢

ــارات  ــك امله ــتخدام تل اس
للـــتخلص مـــن املواقـــف 

 .الضاغطة
أن تتعرف الطالبـات عـىل −٣

أثر االسرتخاء ىف التخفيف 
 .من الضغوط

  أن تتدرب الطالبات عـىل−٤
اســـتخدام االســـرتخاء ىف

ـــــدريب −١ الت
التحـــــصينى 
للــــــضغوط 

ــــوم   −مليكينب
الطــور الثــانى 
ـــــــث  والثال

ـــــارات ( امله
 ).املبارشة

ــــات −٢ الواجب
 .املنزلية

 عرض معنـى االسـرتخاء وفوائـد −
تعلمــه وأثــره عــىل الــتخلص مــن 

 .الضغوط
 تــدريب الطالبــات عــىل مترينــات −

كــام االســرتخاء العــضىل املتــدرج 
وردت بكتاب عبد الستار إبراهيم 

العالج النفسى السلوكى املعرىف "
 ويـسبق ذلـك مترينـات "احلديث

 .التنفس الكامل
ــرتخاء − ــىل االس ــدريب ع ــىل الت  ي

التدريب عـىل التخـيالت العقليـة 
ــد مــن االســرتخاء  ــسارة للمزي ال
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موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

 .والتخلص من التوتر .املواقف الضاغطة
 . الواجب املنزىل−

التعامل  العارشة
مع 

الضغوط 
رحلة م(

اكتساب 
املهارات 

والتدريب 
 )عليها

ـــات −١ ـــسب الطالب  أن تكت
املهارات املبارشة ىف التعامل 

 .مع الضغوط
 أن تتعرف الطالبـات عـىل −٢

ــداخىل عــىل  ــر احلــوار ال أث
ــــلوكهن ىف املواقــــف  س

 .الضاغطة
أن تتدرب الطالبـات عـىل −٣

استخدام التعليامت الذاتيـة 
ـــرور  ـــاء امل ـــة أثن اإلجيابي

 .لضاغطةباملواقف ا
 أن تتعرف الطالبـات عـىل −٤

أمهية تعزيز الذات وإثابتهـا 
ىف الـــتخلص مـــن التـــوتر 

 والقلق

ـــــدريب −١ الت
التحـــــصينى 
للــــــضغوط 

ــــوم   −مليكينب
الطــور الثــانى 
ـــــــث  والثال

ـــــارات ( امله
 ).املعرفية

 الواجبـــات −٢
 .املنزلية

 توضح الباحثة للطالبات املراحـل −
 .األربع للموقف الضاغط

ة ملوقــف ضــاغط  تعــرض الباحثــ−
تقرتحـــه وتطلـــب مـــن بعـــض 
الطالبات مشاركتها ىف لعب أدوار 
هذا املوقـف, وتـشجع الطالبـات 
عىل ذكر احلوارات الداخلية التـى 
جترينها مع ذواهتـن أثنـاء املوقـف 

 .ومشاعرهن وأفكارهن خالله
ــات دور − ــة للطالب ــح الباحث  توض

العبــــارات الــــسلبية ىف توليــــد 
ـــــــصاحباهتا  ـــــــضغوط وم ال

 .لوجية والنفسيةالفسيو
 تعــرض الباحثــة لقائمــة عبــارات −

مواجهـــة الـــضغوط ىف املراحـــل 
األربعة للموقف الضاغط وتطلب 
من كـل طالبـة أن ختتـار منهـا مـا 
يناسبها للتحـسن والـتخلص مـن 

 .الضغوط
 يعاد متثيل املوقف الضاغط السابق −

ــد  ــات بع ــشاركة نفــس الطالب بم
ــة  ــارات املواجه ــتخدامها لعب اس

ــة ــث اإلجيابي ــن األحادي ــدال م ً ب
 .السلبية

− ــر ــاغطة أخ ــف ض ــل مواق  متثي
تعرضها الطالبات هبدف تدريبهن 
عىل استخدام العبارات اإلجيابية ىف 

 .املواجهة
احلادية 
 عرشة

الدراما 
النفسية 

السيكود(
) راما

كوسيلة 
 للتوافق

 أن تكون الطالبـات أكثـر −١
اخللـــــل ىف عالقـــــاهتن ًوعيا بمشكالهتن وجوانـب 

 .امعيةاالجت
أفضل لذواهتن وللمحيطني ً أن تكتسب الطالبات فهام −٢

 .هبن
تــشجيع وتعزيــز التفاعــل −٣

بني عضوات اجلامعة وتنمية 
 .الثقة املتبادلة بينهن

ـــــات −٤ ـــــشجيع العالق  ت
 .البينشخصية املشبعة

ـــــسيكودراما ال
ــــا  بتكنيكياهت

 :املختلفة
 أســــــلوب −أ

 تقديم الذات
 أســــلوب −ب

ـــــــــــا  األن
 .املزدوجة

ـــــلوب −ج  أس
 .املرآة

ــــــلوب −د  أس
مناجــــــــاة

 تلقى الباحثة حمارضة مبـسطة عـن −
الــسيكودراما ومعناهــا وســبب 

 ىف اجللـسة ومقوماهتـا استخدامها
واألساليب أو الفنيات اخلاصة هبـا 

 .ومراحلها
 يىل ذلك استخدام بعض تدريبات −

اإلمحاء كمرحلة أوىل ىف اسـتخدام 
 .السيكودراما

 ثم تـشجع الطالبـات عـىل اختيـار −
ـــاهتن  ـــن حي ـــة م ـــف معين مواق

حارضهــــــا أو ماضــــــيها أو (
ـــة ) مـــستقبلها أو متـــدهن الباحث
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موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

 تنفيس املتفوقة عن مشاعر −٥
القلق والتوتر التى تعيـشها 

 ).التطهري االنفعاىل(
ـــ−٦ ـــسليط ال ـــىل  ت ضوء ع

الدوافع الالشعورية الكامنة 
 .وراء السلوك

 .الذات
 أســـلوب −هــــ

 .قلب األدوار

 إذا مل ببعض موضـوعات مقرتحـة
تتطوع إحـداهن الختيـار موقـف 
معني من حياهتا, ثم يبـدأ التمثيـل 
ــسيكودراما  ــات ال ــتخدام فني باس
املختلفة ويـىل كـل موقـف متثـيىل 

 .مناقشة
 . الواجب املنزىل−

الثانية 
 عرشة
 

األفكار 
الالعقالني

ُة وارها ىف 
 السلوك

 أن تتفهم الطالبات الفـرق −١
بني العقالنيـة والالعقالنيـة 

 . التفكريىف
 أن تتبني الطالبـات أسـس −٢

ــــني التفكــــري  ــــصلة ب ال
 .واالنفعال والسلوك

أن تتدرب الطالبـات عـىل −٣
 اخلاصـــــة −ABCفنيـــــة 

ـــــى  ـــــاد العقالن باإلرش
ــــاىل ــــض −االنفع  ىف دح

 .أفكارهن الالعقالنية
 أن حتدد الطالبات األفكار −٤

الالعقالنية التى تكمن وراء 
 .ًسلوكهن وجتعله مضطربا

ــــا−١ رضة  املح
ــــــشة  واملناق
وإعـادة البنـاء 

 .املعرىف
ــــة −٢  ABCفني

آللـــــــربت 
 .أليس

ــــــئلة −٣  األس
واحلـــــــوار 

 .السقراطى
ــــات −٤ الواجب

 .املنزلية

 تــرشح الباحثــة للطالبــات أســس −
نظرية العالج العقالنـى االنفعـاىل 

 وكيفية عملها وذلـك ABCوفنية 
مـــن خـــالل مثـــال توضـــيحى, 
وتناقشهن فيام ذكرتـه للتأكـد مـن 

 .فهمهن
 يوزع عىل الطالبات استبيانا بعنوان −

ــة" ــا الالعقالني ــدف "أفكارن  هب
حتديد األفكار الالعقالنيـة لـدهين 
وأن تذكرن أمثلة من حياهتن تدلل 

 .عىل مد إيامهنن بتلك األفكار
ــىل دحــض − ــات ع ــدريب الطالب  ت

أفكارهن الالعقالنيـة مـن خـالل 
 .فنيات العالج العقالنى االنفعاىل

 .زىل الواجب املن−
الثالثة 
 عرشة

تنظيم 
أوقات 

االستذكار 
والفراغ 
وحسن 

إدارة 
 الوقت

ــات أهــم−١  أن حتــدد الطالب
ـــــة  ـــــشكالهتن املتعلق م
باالســــتذكار والعوامــــل 

 .املعوقة له
 أن تتعرف الطالبـات عـىل −٢

بعــض عــادات االســتذكار 
وطرقــه التــى تــساعد عــىل 
املزيد من التفوق واستغالل 

 .القدرات
لبـــات أن تكتـــسب الطا−٣

مهارة إدارة الوقت وحـسن 
تنظــيم أوقــات االســتذكار 

 .والفراغ
ـــم −٤ ـــة أه ـــز الطالب  أن متي

دوافعها لالستذكار وتقـدر 
قيمة هذه الـدوافع ىف حثهـا 

 .عىل بذل املزيد من اجلهد
ـــات −٥ ـــسب الطالب  أن تكت

ـــــتعداد  ـــــارات االس مه
لالمتحانات وأدائها بكفاءة 
وتتخلصن من القلق املرتبط 

 .هبا
تنتبه الطالبـات ألمهيـة أن−٦

 . املحارضة−١
 . املناقشة−٢
 العمل داخل −٣

ـــات  املجموع
 .الصغرية

 الواجبـــات −٤
 .املنزلية

 توضيح مفهوم االستذكار وحتديد −
أهم دوافعـه مـن خـالل املناقـشة, 
ومن خالل استبيان عن أهم دوافع 
االســتذكار تطرحــه الباحثــة عــىل 
الطالبات وتناقـشهن ىف إجابـاهتن 

 .عليه
 حتديد الطالبات ألهم مـشكالهتن −

اخلاصــة باالســتذكار وصــعوباته 
ومناقشتها مـن خـالل جمموعـات 

صغرية وحـرصها مرتبـة العمل الـ
 .حسب أمهيتها لدهين

 توضــيح أهــم طــرق ووســائل −
التغلب عىل تلـك املـشكالت مـن 
خالل مناقـشة الطالبـات ومعرفـة 
آرائهن واقرتاحاهتن وإمدادهن بـام 
ينقصهن مـن معلومـات وتتمثـل 

 :تلك الوسائل ىف
 اتبــاع الطــرق املناســبة للتهيئــة −أ

 .لالستذكار ثم االستمرار فيها
ـــض−ب ـــادات  أف ـــرق وع ل ط

 .االستذكار
ــــيمهن −ج ــــت وتنظ إدارة الوق

وتطرح الباحثـة عـىل الطالبـات 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٨٤−@ @
 

موضوع  
 )إجراءاهتا(مضمون اجللسة  اجللسة اجللسة

الفنيات 
املستخدمة ىف 

 اجللسة
 أهداف اجللسة

ــــد  ودور الرتفيــــه ىف جتدي
 .النشاط واحليوية

 أن تتخلص الطالبات مـن −٧
ــاص  ــى اخل ــق الدراس القل
بجودة األداء أو اخلوف من 
 انخفــــــاض املــــــستو
األكــاديمى أو عــدم حتقيــق 

 .توقعات املحيطني

 "تنظيم الوقت"استبيانا بعنوان
هبــدف حتديــد مــشكالهتن فــيام 
خيص هذا املوضوع ثم تناقشهن 
ملعرفة اقرتاحاهتن اخلاصة بطرق 
تنظيم الوقت وأساليب استثامره 
بأفضل صورة ومتـدهن بـبعض 

ــة  إعــداد املعلومــات عــن كيفي
ــل وأســس  ــة للعم ــة زمني خط

 .إعدادها
 تنتقل الباحثة ملوضوع االمتحانات −

وأدائها ومد قلقهن منها ومتدهن 
ــــة  بإرشــــادات هامــــة رضوري

 .للتخلص من هذا القلق
 . الواجب املنزىل−

الرابعة 
 عرشة
 

جلسة 
 اإلهناء

ــامج −١ ــة الربن ــيم فاعلي  تقي
اإلرشاد وذلك من خالل 
تطبيـــق مقيـــاس التوافـــق 
ــــى  ــــىص االجتامع الشخ
الدراســى لطــالب املرحلــة 

 . إعداد الباحثة−الثانوية
 التعرف عىل مد استفادة −٢

الطالبــات مــن الربنــامج 
اإلرشاد وذلك من خالل 
مناقشة مجاعية حول أنشطة 
الربنامج واستخدام استامرة 

 .الستطالع آرائهن حوله

 خترب الباحثة الطالبات بأن اليوم هو − 
بتلك اللقاءات معهن وتعـرب هلـن ًن وأهنا سعدت كثريا آخر لقاء بينه
 .عن امتناهنا

 تطلب من كل طالبة أن تلخص ىف −
مجلتني ما اسـتفادته مـن الربنـامج 
وماذا كانت ترغب ىف مناقـشته ومل 
يناقش خـالل الربنـامج, ومـاهى 
أكثر جلسة استفادت أو استمتعت 

 .هبا
 تطبيق استامرة تقييم الربنـامج مـن −

 .ر املشاركاتوجهة نظ
ــق − ــاس التواف ــد ملقي ــق بع  تطبي

الشخىص واالجتامعى والدراسـى 
ــة  ــىل املجموع ــة ع ــداد الباحث إع

 .التجريبية
 حفل شا وشكر للطالبـات عـىل −

 .تعاوهنن ومنحهن جوائز رمزية
 ٢٧٤: ٢٠٠٣هبة حممد مصطفى,   (

– ٢٨٩( 
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برنامج مقرتح لتنمية قدرات التفكري االبتكار لد عينة  " يسنجيهان أبو ضيف 
 بحـث "سـنوات٦:٨من أطفال املدارس االبتدائية متوسطى الذكاء مـن 

 .٢٠٠١ماجستري, معهد الدراسات العليا للطفولة, 
فعالية بعض األنشطة العلمية اإلثرائية ىف تنمية التفكـري  " محدان حممد عىل إسامعيل

 لد التالميذ املتفوقني ىف مـادة العلـوم باملرحلـة اإلعداديـةاالبتكار" 
 .٢٠٠٣ماجستري, كلية الرتبية, جامعة حلوان, بحث 

تنمية القدرة عىل اإلبداع التشكيىل لـد طـالب مرحلـة  " سناء فهيم إبراهيم يسن
دكتـوراه, كليـة  بحـث ")برنـامج تعليمـى مقـرتح(التعليم الثانو العام

 .٢٠٠٤س, الرتبية, جامعة عني شم
أثر األنشطة اإلثرائية ىف تنمية التفكري االبتكار لد تالميـذ  " صالح حممد صالح

ماجستري, كلية الرتبيـة, جامعـة قنـاة  بحث "املرحلة اإلعدادية ىف العلوم
 .١٩٩٦السويس, 

فعالية برنامج تدريبى عـىل الدافعيـة الداخليـة والثقـة  " طارق حممد فتحى اجلالىل
ًة القـدرات اإلبداعيـة لـد الفـائقني عقليـا مـن تالميـذ بالنفس ىف تنمي

دكتوراه, كلية الرتبية بالقاهرة, جامعة األزهـر,  بحث "املرحلة اإلعدادية
٢٠٠٩. 

مد فاعلية برنـامج إرشـاد ىف تنميـة بعـض املهـارات  " عبد النعيم عرفة حممود
امعـة دكتـوراه, كليـة الرتبيـة, ج بحث "القيادية لد طالب كلية الرتبية

 .٢٠٠٧األزهر, 
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أثر برنامج تـدريبى لتعـديل احـد األسـاليب  " عال نور الدين عبد احلميد فرحات
 .٢٠٠٩ماجستري, كلية الرتبية, جامعة طنطا,  بحث "املعرفية عىل اإلبداع

فاعلية أسلوبى اإلرشاد النفسى الدينى واملعرىف الـسلوكى ىف  " فواز عبد اهللا العواد
دكتوراه, معهد  بحث " لد بعض الطلبة املتفوقنيحتسني التوافق النفسى

 .٢٠٠٧البحوث والدراسات العربية, جامعة الدول العربية, 
مد فاعلية برنامج لإلرشاد النفسى اجلامعـى ىف حتقيـق  " حممد السيد حممد صديق

دكتـوراه,  بحـث "التوافق النفسى للطالب املوهـوبني بـالتعليم الثـانو
 .١٩٩٧, جامعة القاهرة, معهد الدراسات الرتبوية

برنامج إثرائى مقرتح ىف الرياضيات لتنمية التحصيل والتفكـري  " حممد حممود محادة
دكتـوراه, معهـد  بحـث "االبتكار لـد الفـائقني باملدرسـة االبتدائيـة
 .١٩٩٩البحوث والدراسات الرتبوية, جامعة القاهرة, 

بتكاريـة لـد تالميـذ املرحلـة برنامج مقرتح لتنميـة القـدرة اال " حممد حممود عىل
 بحـث "اإلعدادية باستخدام الطرائف العلمية كمدخل لتدريس العلـوم

 .١٩٩٦دكتوراه, كلية البنات, جامعة عني شمس, 
فاعليـة تعلـيم األقـران ىف تنميـة بعـض املتغـريات "حممود أبو املجد حسن عـثامن 

ــري ــوقني ذو التف ــا واملتف ــوقني عقلي ــد كــل مــن املتف ط الشخــصية ل
 بحث دكتوراه, كليـة الرتبيـة بقنـا, جامعـة جنـوب الـواد, "التحصيىل
 .م٢٠١٣

برنامج خربات تربوية إثرائية متكاملة لتنمية املوهوبني ىف  " مرفت سيد مدنى شاذىل
دكتوراه, كلية رياض األطفال, جامعـة القـاهرة,  بحث "رياض األطفال

٢٠٠٧. 
 املتفوقني عقليا من طالب املرحلـة التفريط التحصيىل لد"منصور أمحد عبد النبي 

الثانويــة وعالقتــه بــبعض املتغــريات وفاعليــة برنــامج إرشــاد لتنميــة 
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 بحث دكتـوراه, كليـة الرتبيـة, جامعـة حلـوان, "دافعيتهم نحو اإلنجاز
  .م٢٠١٠

فعالية برنامج تـدريبى لـبعض مهـارات الـذكاء  " منى مشار عبد العزيز العبيدان
لوب املواجهـة اإلجيابيـة والتفكـري الناقـد لـد الوجدانى ىف تعزيـز أسـ

 بحـث "الفائقني مـن طلبـة وطالبـات املرحلـة الثانويـة بدولـة الكويـت
 .٢٠٠٨دكتوراه, معهد الدراسات والبحوث الرتبوية, جامعة القاهرة, 

برنامج مقرتح الكتشاف ورعاية املوهـوبني ىف الفنـون  " مى عبد املنعم عطا اهللا نور
دكتوراه, كليـة الرتبيـة الفنيـة, جامعـة حلـوان,  بحث "البرصية ىف مرص

 .٢٠٠١القاهرة, 
فاعلية برنامج إرشاد ىف حتـسني مـستو التوافـق  " هبة حممد مصطفى جاب اهللا

ماجستري,  بحث "ًلد عينة من املتفوقني عقليا من طالب املرحلة الثانوية
  .٢٠٠٤كلية الرتبية, جامعة حلوان, القاهرة, 
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  مقدمة−ًأوال 
  ىف مفهوم إرشاد آباء األطفال املعوقني وأرسهم−ًثانيا 
  االحتياجات اإلرشادية آلباء األطفال املعوقني وأرسهم−ًثالثا 

  أهداف إرشاد آباء األطفال املعوقني وأرسهم−ًرابعا 
 رشاد آباء األطفال املعوقني وأرسهم طرق إ−ًخامسا 
  املشاركة التعاونية الوالدية واألرسية مع املهنيني−ًسادسا 
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WW 
 أصبح االهتامم بتحسني الظروف واألوضاع البيئيـة واألرسيـة لألطفـال ذو
االحتياجات اخلاصة جزءا ال يتجزأ مـن خـدمات الرتبيـة اخلاصـة, كـام أصـبحت 

 وبرامج الرعاية املنزليـة Family - Oriented Programsوجهة إىل األرسة الربامج امل
 من أهـم اسـرتاتيچيات التـدخل املبكـر سـواء Home - Based Programsللطفل 

كوسيلة للحد من اإلعاقة لد األطفال املعرضـني لألخطـار النامئيـة, أم للـسيطرة 
 · ذو اإلعاقةعليها لد األطفال 

ًل املبكر املتمركزة حول األرسة عليها إما باعتبارهـا عمـيال وتركز برامج التدخ
ًىف حاجــة إىل الــدعم, أو وســيطا نــشطا يــشارك ىف تقــديم الرعايــة  ًCare Giver 

 وتـشمل اخلـدمات ·العالجية والتعليمية للطفل, أو كعميل ووسيط ىف الوقت ذاته 
ــدعم األرس ــل خمتلــف أشــكال ال ــة إىل األرسة كعمي  Family Supportاملوجه

العــاطفى واالجتامعــى واالقتــصاد واإلرشــاد هبــدف حتــسني نوعيــة حياهتــا, 
ومساعدهتا عىل فهم حالة الطفل املعوق ومشكالته وتقبله, وحتسني أنـامط االتـصال 
والتفاعل املبكر بني الوالدين والطفـل, وهتيئـة بيئـة منزليـة مواتيـة ومعـززة لنمـوه 

 ·الصحى واملتكامل 

تتعلــق بالوالــدين واألرسة كمــشاركني ىف عــالج الطفــل أمــا اخلــدمات التــى 
َوتعليمه أو كميـ ُ ّرس لعمـل اإلخـصائيني فتـشمل إعـادة تعلـيم الوالـدين وتطـوير َ

مهاراهتم ىف معاملة الطفل وتعليمه من خالل تعريفهم باحتياجاته وسـبل إشـباعها, 
اسـتعداداته وبكيفية توفري اخلربات واملواقف واألنشطة التى تستثري حواسه وتنـشط 

 وتـستخدم ىف هـذا الـصدد ·املتبقية, ومتكنه من زيادة معدالت تعليمه ىف بيئة املنـزل 
برامج إرشادية وتعليمية متكنهم من القيام بدورهم ىف تصميم الواجبـات التعليميـة 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٩٢−@ @
 

والتدريبية للطفل ومتابعتها, كام تستخدم برامج تدخلية تعليميـة تقـوم عـىل رعايـة 
ن مثـل ـه عن طريق أحد والديه حتـت إرشاف املتخصـصني مـىف كنف أرستالطفل 

عبــد املطلــب القريطــى,  (· للرتبيــة املبكــرة Portage Projectبرنــامج بورتيــدج 
١٩٩٨(· 

ولقد نام هذا اإلدراك املتزايد ألمهية البيئة األرسية ىف نمو الطفـل, وللخـدمات 
كة املهنيـني ىف تقـديم  وتفعيل دورهم ىف مشارذو اإلعاقاتاملقدمة آلباء األطفال 

ًالرعاية ألبنائهم, واعتبار ذلك كلـه جـزءا متكـامال ضـمن نظـم الرعايـة والرتبيـة  ً
اخلاصة للطفل ذاته نتيجة عوامل كثرية لعل من أبرزها التحول من النموذج الطبـى 

Medical Modelــ ــات اخلاص ــة ذو االحتياج ـــ ىف رعاي ــى ـة إىل الن موذج البيئ
Ecologicalوالتفاعىل Interactive · وقد استمد النموذج الطبى جذوره أصـال مـن ً

 التــى صــبت كــل اهتاممهــا عــىل املحــددات Preformationismالنظريــة التكوينيــة 
البيولوچية للنمو وعنيت باملتغريات الفسيولوچية والعضوية سواء ىف تفسري مظاهر 

 ·القصور والعجز أم ىف عالجها, وأنكرت تأثري املتغريات البيئية 
ًأما النموذجني البيئى والتفاعىل فيعكس أوهلام اهتامما ملحوظا بالطفل ىف سياق  ً
الظروف البيئية التى يولد وينمو ىف إطارهـا, أمـا ثـانيهام فيعنـى بالطفـل ىف سـياق 
التفاعل الديناميكى القائم منذ اللحظة األوىل لتكوين اجلنني وطوال الفـرتة النامئيـة 

 وىف هـذا اإلطـار فـإن ·وچية واملحددات البيئية للنمـو بني كل من املحددات البيول
ًيستهان هبا ىف نمو الطفل عموما إن مل تكن أعظم القو تأثريا ىف  األرسة متثل قوة ال

 ·هذا الشأن 
, وأن املعـوقونظرا ألن البيئة األرسية هى الوسط الرئيس والدائم لنمو الطفل 

عاهتم عن أدائه الـوظيفى, وطريقـة استجابات والديه واجتاهات إخوته نحوه, وتوق
معاملتهم له, والكيفية التى يدرك هبا الطفل ذلك كله هى ممـا يـشكل صـورته عـن 
ذاته وحيدد مستو توافقه إجيابا أم سلبا, فقد أصبح من املستحيل تفهم الصعوبات 
 واملشكالت النامئية والتوافقية التى يالقيها حق الفهم بمعزل عن املتغريات املرتبطـة

 ·ببيئته األرسية 
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 سـواء −كام تأكد أيضا أن أ جهد يبذل ىف رعاية الطفل املتخلف عقليا كفـرد 
ًأكان جهدا عالجيا أم تعليميا أم تدريبيا أم  ً ً رشاديا أم تأهيليـا يعـد جهـدا منقوصـا إً

 ال"حمدود الفائدة مامل يصاحبه تدخال موازيا مكمال له عىل مستو أرسته, ذلك أنه 
 الطفل أن يكتمل أو أن ينجح إال إذا وضعنا ىف احلسبان تلك العوامـل يمكن لعالج

التى ترتبط باألرسة والعالقات األرسية, واجتاه اآلباء نحو اإلعاقة, ودرجة تقـبلهم 
لوجود حالة ختلف عقىل ىف األرسة وأثرها ىف حياة األطفال اآلخـرين, وتأثريهـا ىف 

 )٤٢٣: ١٩٨٢ق, فاروق صاد (· "دورة حياة األرسة بوجه عام

ذو  أهــم رضورات ودواعــى اإلرشــاد النفــسى آلبــاء األطفــال ولعــل مــن
لطفل ينشأ أول مـا ينـشأ ىف م فاالتأثري العميق للوالدين ىف التعليم املبكر هلاإلعاقات 

رحاب أرسته, ويتفاعل أول ما يتفاعل مع أبويه ويتعلم منهام, ومهـا املـصدر األول 
التقبـل واحلـب والـتفهم, واحتياجاتـه الفـسيولوچية إلشباع احتياجاتـه النفـسية ك

كاملأكل واملرشب, ومهـا أول مـن يتعـرف عـىل اسـتعداداته ىف املجـاالت املختلفـة 
ويتعهداهنا بالرعايـة, وينميـان مهاراتـه احلاسـية واحلركيـة واللغويـة, والـسلوكية 

مـن االعـتامد ّالتكيفية, كام أهنام أول من يعزز شعور الطفل بقيمته ووجوده, ويمكنه 
ّعىل نفسه باكتساب مهارات االستقاللية والتوجيه الذاتى, ويوسع نطـاق تفاعالتـه 

 ·االجتامعية باالنفتاح عىل اآلخرين وتكوين عالقات مثمرة معهم 

وإذا كان من املفرتض أن اآلباء قادرون عىل النهوض بتلك املسئوليات بالنسبة 
 ًشك كثـريا ىف مقـدرة آبـاء ُ فإنه يـ−األقل  من الناحية النظرية عىل −للطفل العاد ّ َ

 عىل إنجاز مثل هذه املهام مـع هـؤالء األطفـال ىف غيـاب ذو اإلعاقاتاألطفال 
اخلدمات اإلرشادية النفسية املبكرة ملا يعانونه من ارتباك واضطراب وحـرية نتيجـة 

ة التـى , ومغايرة حالته لـيس للـصورة الذهنيـة املثاليـاملعاقالصدمة بمقدم طفلهام 
ّكوناها وختياله عليها قبل ميالده فحسب, وإنام حتى صـورة الطفـل العـاد, ومـا 
يعانونه من تداعيات هذه الصدمة وردود أفعاهلـا املتباينـة, إضـافة إىل افتقـارهم إىل 
املعرفة الصحيحة والكافية بطبيعة مـشكلته وأسـباهبا, وعـدم فهمهـم الحتياجاتـه 
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ارات التعامل بكفاءة واقتـدار مـع مـشكالته, إهنـم بل إشباعها, وفقداهنم ملهــوس
ببساطة ال يعرفون ماذا يفعلون عىل وجه الدقة, وقد ال يكون هنـاك موقـف أدعـى 

 مـن هـذا الوضـع املحـري واملأسـاو عبـد املطلـب (لإلرساع بالتدخل اإلرشاد
 ).١٩٩٩القريطى, 

 األطفـال ًاألمر بقوله أن كثريا مـن آبـاء) ٢٣٢: ١٩٩٦(ويلخص كامل مرسى 
ّاملتخلفني عقليا واملعرضني للتخلف العقىل ال حيسنون رعايـة أطفـاهلم, إمـا جلهـل  ً
بحالة الطفـل واحتياجاتـه, أو لـنقص ىف اخلـربة بتعلـيم الطفـل, أو لفهـم خـاطئ 
ملسئوليات األرسة, أو إلمهال أو تقاعس عن الواجبات, أو لعـدم تـوافر إمكانـات 

 ·نشغال عن األرسة واألطفال الرعاية والعناية بالطفل, أو اال

 ذو اإلعاقـاتويمكن النظر ىف هذا اإلطار إىل أن إرشاد آباء وأرس األطفـال 
ًجيب أن يكون جزءا أصيال ضمن برنامج التدخل املبكر لرعاية الطفل, حيث يسهم 
اإلرساع بتقديم اخلدمات اإلرشادية للوالدين واألرسة ىف التعجيل بتخفيف اآلثـار 

لبية املرتتبة عىل مـيالد الطفـل, وحتريـك الوالـدين نحـو تقبـل الطفـل النفسية الس
واالندماج معه وزيادة مستو الرضا الوالد, واكتساب الوالدين ملهارات تعامـل 

ات اإلرشادية  كام تكفل اخلدم·ونامذج سلوكية أكثر مالءمة وفاعلية بالنسبة لرعايته 
ًآلبـاء مبكـرا وبـصورة إجيابيـة ىف  وأرسهم مـشاركة اذو اإلعاقاتآلباء األطفال 

خطة تعليم الطفل داخل البيئة األرسية مما يضاعف من فـرص االسـتغالل األمثـل 
للسنوات التكوينيـة األوىل ىف تطـوير اسـتعدادات الطفـل, ويقلـل مـن احـتامالت 
ًتدهورها إىل أبعد مما هى عليه, كام يقلل أيضا مـن مـضاعفات اإلعاقـة سـواء عـىل 

ً فـضال عـن أن ·ألخر لد الطفل, أم عىل احلياة اليوميـة ألرستـه جوانب النمو ا
 مجيع أفراد األرسة بام فيهم الطفـل ذاتـه − ىف الغالب −هذه اخلدمات سوف تساعد 

 .عىل مزيد من التوافق مع متطلبات املوقف لصالح نمو الطفل
ويؤكد البـاحثون عـىل رضورة تقـديم الـربامج اإلرشـادية ىف إطـار خـدمات 

خل املبكر للطفل املعوق وأرسته بمجرد تـشخيص إعاقـة الطفـل, ففـى حالـة التد
 : فإن هذه الربامج تشمل–ً مثال –اإلعاقة السمعية 
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تزويد اآلباء بمعلومات حول اإلعاقة السمعية وأسباهبا, وتأثرياهتا املحتملة عـىل  -
 .كل من الطفل واألرسة

 . تقبل اإلعاقةاإلرشاد وتقديم املساندة ملساعدة أفراد األرسة عىل -

 .تزويد األرسة بمعلومات حول نمو الطفل املعوق واحتياجاته -

إمــداد اآلبــاء بمعلومــات عــن اخلــدمات العامــة املتاحــة, والــربامج الرتبويــة,  -
 .ًوتنظيامت املعوقني سمعيا

 .تدريب اآلباء عىل طرق وأساليب التواصل مع الطفل -

ــزل  - ــل داخــل املن ــع الطف ــل م ــىل العم ــاء ع ــدريب اآلب  ,Moores, 1996(ت

Mikkelseen, 2000(. 
وتساعد هذه الـربامج اآلبـاء عـىل تطـوير مهـاراهتم ىف التعامـل بفاعليـة مـع 
املشكالت السلوكية ألطفاهلم, وعىل تنمية ثقتهم بأنفـسهم, وتقــديرهم لـذواهتم, 
كام تؤد إىل حتسني عالقاهتم بأعضاء أرسهـم, وتنمـى مـن مقـدراهتم عـىل اختـاذ 

 .ىل إشباع احتياجات أطفاهلم املعوقنيالقرارات, وع
WאאW 

إذا كان اإلرشاد األرس رضورة ألرس األطفال العاديني, فإن هـذه الـرضورة 
ًتصبح أكثر إحلاحا بالنسبة آلباء وأرس األطفـال ذو اإلعاقـات, وذلـك نظـرا ملـا  ً

ظروف ضاغطة, وما يشيع داخل هذه األرس من ردود أفعـال تعانيه هذه األرس من 
سلبية, واضطرابات انفعالية; كـالتوتر والقلـق, والغـضب واالسـتياء, واإلحبـاط 

وما تتحملـه تلـك . والشعور بالذنب والعجز, وعدم السيطرة, واليأس واالكتئاب
رعاية الطفـل األرس من أعباء إضافية مما يعرضها لإلجهاد واإلهناك نتيجة ما تتطلبه 

ًمن جهود مكثفة, ونفقات باهظة للوفاء باحتياجاته اخلاصة ومتطلبات نموه, فضال 
عام حيدثه وجود الطفل املعوق مـن مـشكالت وضـعف ىف البنـاء األرس, واألداء 

 .الوظيفى للمنظومة األرسية
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إرشاد آباء األطفال ذو االحتياجات اخلاصة بأنه ) ١٩٩٦(يعرف استيورت و
اعدة بني إخصائى مدرب مـن ذو اخلـربة الواسـعة وآبـاء ألطفـال غـري عالقة مس

عاديني ممن يـسعون للوصـول إىل فهـم أفـضل هلمـومهم ومـشاكلهم ومـشاعرهم 
اخلاصة وهو عملية تعليمية تركز عىل استثارة النمو الشخىص هلـؤالء اآلبـاء الـذين 

سـتخدامها يتعلمون الكتـساب االجتـــاهات واملهـارات الـرضورية وتطويرهـا وا
ِللوصول إىل حلول مرضية ملشاكلهم  , وملساعدهتم عىل أن يكونوا مكتمىل ومهومهمُ

 .الفاعلية ىف خدمة أطفاهلم وىف حتقيق التوافق األرس اجليد

إىل أن خدمات اإلرشاد األرس ىف جمال ) ٤٨٣: ١٩٩٨(كام يشري حامد زهران
ث تقبل احلالة والتسليم باألمر الرتبية اخلاصة تبدأ منذ جمئ الطفل املعوق بحيث حيد

الواقع, وتعديل اجتاهـات أعـضاء األرسة جتـاه الطفـل وجتنـب احلاميـة الزائـدة لـه 
واخلوف غري العاد عليه, وختليص الوالدين من مشاعر الذنب واألسى بخصوصه 

وذلك بام حيقق للطفل املعوق أقىص إمكانات النمو العاد. 
 أن عملية اإلرشاد النفسى هى التى ) ٢٠٠٠(ويذكر مصطفى خليل الرشقاو

ستؤهل املعوقني لتقبل ذواهتم وتقبل إعاقاهتم وإمدادهم بالوسائل التى تـساعدهم 
كـام يـشري إىل أن الرعايـة . عىل التفاعل االجتامعى مع األرسة واملجتمع من حـوهلم

 :النفسية للمعوق تستهدف
 .هتيئة الظروف املالئمة التى تسهل نمو املعوق -
 . املعوق عىل تعديل سلوكهمساعدة -

 .مساعدة املعوق عىل اختاذ القرارات املناسبة ىف شئون حياته -

 .مساعدة املعوق عىل تنمية طاقاته الداخلية -

مساعدة املعوق عىل أن يتوافق مع ذاته, وعىل تكوين عالقات اجتامعية مثمرة مع  -
 .اآلخرين

بأنـه تلـك عاقـات األطفـال ذو اإلّويمكن أن نعرف اإلرشاد النفـسى آلبـاء 
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العملية التى يستخدم من خالهلا املرشـد خرباتـه وكفاءاتـه املهنيـة ىف مـساعدة آبـاء 
 عىل الوعى بمشاعرهم نحوه, وتفهم حالته وتقبلهـا, وتطـوير  املعوقوإخوة الطفل

واستثامر أكرب قدر ممـا لـدهيم مـن إمكانـات للنمـو والـتعلم والتغيـري ىف اكتـساب 
جهــة املــشكالت والــضغوط الناجتــة عــن وجــوده بــاألرسة املهــارات الالزمــة ملوا

ّواملشاركة بفاعلية ىف دجمه وتعليمـه وتدريبـه, والتخطـيط الفعـال ملـستقبله املهنـى, 
والتعاون املثمر مع مصادر تقـديم اخلـدمات بـام حيقـق لـه أقـىص إمكانـات النمـو 

 ).١٩٩٩عبد املطلب القريطى, (والتوافق 
 وأرس األطفـال ذو اإلعاقـات عـىل الوالـدين ويركز اإلرشاد النفـسى آلبـاء

وأعــضاء األرسة باعتبــارهم وحــدة كليــة متامســكة أو منظومــة, لتحقيــق التوافــق 
السو, واحلد مـن االنـضغاط أو اإلنعـصاب, وتـدريبهم عـىل مهـارات مواجهـة 
الضغوط, وتعديل وحتسني التفاعالت اخلاطئة, والعالقات املضطربة داخل املنظومة 

وحتسني فهم أعضاء األرسة لدور كل مـنهم, ولبعـضهم الـبعض, وحـل األرسية, 
املشكالت األرسية, واكتساب املهارات واخلـربات التـى متكـنهم مـن التعامـل مـع 
الطفل املعوق بكفـاءة, ومواجهـة مـشكالته, وإشـباع احتياجاتـه ومطالـب نمـوه, 

بة عـىل وجـوده وتنمية شخصيته وحتقيق توافقه, إضافة إىل مواجهة املشكالت املرتت
 .بالنسبة لوالديه وإخوته
ــوين  ــدف إىل )١٩٩٨(ويوضــح ب ــات هي ــاء وأرس ذو اإلعاق ــاد آب  أن إرش

فهم طبيعة اإلعاقة والتطورات املحتملة هلا وكيفية التـعامل معهـا, "مساعدهتم عىل 
وفهم احتياجات الطفل وسـبل إشـباعها, واملـشكالت النفـسية والـسلوكية التـى 

رق التعامل معها, ومـساعدة األرسة عـىل الـتخلص مـن مـشاعر يعانيها الطفل وط
ومساعدهتم عىل تكـوين توقعـات ... اإلحباط والقلق واخلوف بسبب إعاقة الطفل

واقعية عن أبنائهم, وعىل تطوير واكتساب مهـارات أكثـر فاعليـة ىف رعايـة الطفـل 
ًاملعوق واملشاركة ىف توجيه نموه نموا إجيابيا, وتعلـيمهم كيـف يـسا عدون أبنـاءهم ً

صـالح عـىل : ىف ("عىل حتمل مسئولية سلوكهم وجتنـب االعتامديـة عـىل اآلخـرين
 ,٧٧٨, ٢٠٠٤الغامد.( 
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إىل أن خـدمات اإلرشـاد النفـسى ىف الرتبيـة ) ١٩٩٦(ويذهب كـامل مرسـى 
اخلاصة تشمل الطفل املعوق وأرسته ومعلميه, وأهنا أكـرب مـن أن تكـون جلـسات 

مرشد ومـسرتشد, حيـث تتـضمن دراسـة حالـة الطفـل إرشادية أو مقابالت بني 
وتشخيص مقدراته وظروفه, وتوجيهه من خالل املقابالت اإلرشـادية إىل برنـامج 
الرعاية املناسب, وتشجيعه عىل اإلفادة مما يقـدم لـه وألرستـه بأقـىص قـدر ممكـن, 
ومساعدته عىل إشباع احتياجاته األساسية, وحصوله عـىل االستحـسان والتقـدير, 

 تتضمن هذه اخلدمات اإلسـهام ىف إعـداد وتقـديم بـرامج الرعايـة وتقويمهـا, كام
 .وتفريدها للطفل وأرسته

كام يذهب إىل أن خدمات اإلرشاد النفسى للطفل املعوق وأرسته يقوم هبا فريق 
ًمن االخصائيني يعملون معا ىف تكامل, ويتكون هذا الفريق عـادة مـن اإلخـصائى 

 :, واإلخصائى االجتامعى, وخيتص الفريق بام يىلالنفسى واملعلم, والطبيب
 .دراسة حالة الطفل وتشخيص مقدراته وظروفه األرسية -
ًحتديد مكان رعاية الطفل وفقا حلالته وظروفه األرسية, واإلمكانـات املتاحـة ىف  -

 .املجتمع

 .إعداد برنامج الرعاية املناسب للطفل وأرسته -

 .تابعة استفادة الطفل وأرسته منهاإلرشاف عىل تنفيذ الربنامج وتقويمه وم -

إرشاد الطفل وارسته ومعلميه واملرشفني عليه ىف دور الرعاية ومراكـز التـدريب  -
 ).١٩٩٦كامل مرسى, (والتأهيل 

WאאאאW 
 ثـالث يمكن حرص االحتياجات اإلرشـادية آلبـاء وأرس األطفـال املعـوقني ىف

 :فئات رئيسة عىل النحو التاىل
 :احتياجات معرفية وتتمثل ىف −١

 احلاجــة إىل معلومــات عــن احلالــة غــري العاديــة للطفــل, وطبيعــة إعاقتــه, –أ 
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وخصائصه ومد اختالفه عن أقرانه العاديني ممن هم ىف مثل عمره الزمنـى 
 .وبيئته, وإمكانات عالجه وتعليمه وتدريبه وتأهيله

 معرفـة مـصادر اخلـدمات الـصحية واالجتامعيـة, والتعليميـة  احلاجة إىل−ب
 .والتدريبية, والتأهيلية والتشغيلية, وأوجه الدعم ىف املجتمع

 احلاجة إىل معرفة آثار اإلعاقة عىل جوانب نمـو الطفـل, ومتطلبـات هـذا −جـ
 .النمو

فـى, عـالج وظي( احلاجة إىل معرفة الربامج التدريبية املناسبة حلالـة الطفـل –د 
عــالج طبيعــى, تعــديل ســلوك, توجــه وحركــة, نطــق وكــالم, ســلوك 

 ...).توافقى
 :ومن بينها) مهارية( احتياجات سلوكية  −٢

 احلاجة إىل تعلم اسرتاتيجيات فعالة لرعاية الطفل, والتعامل مـع مـشكالته –أ 
ومتطلبـات حياتـه اليوميـة, وإىل اكتـساب مهـارات املـشاركة ىف مواصـلة 

 . املنزلتعليمه وتدريبه ىف
 احلاجة إىل التواصل املستمر مع املهنيني واإلخصائيني ملتابعة احلالة, وطرح −ب

 .األسئلة وطلب االستشارات
 احلاجة إىل تعلم مهارات االسـرتخاء, والـرتويح واالسـتجامم بـني وقـت −جـ

وآخر نتيجة ملا تتحمله األرسة من أعباء إضافية, وما تتعرض له مـن إهنـاك 
 .لىف رعاية الطف

 :ومن بينها) عالجية(احتياجات انفعالية  −٣

 احلاجــة إىل التعبــري واإلفــصاح عــن املــشاعر واألفكــار واملخــاوف, وإىل –أ 
 .احرتامها وتقبلها من قبل اإلخصائيني

 احلاجة إىل تعلم اسرتاتيجيات فعالة ملواجهـة الـضغوط النفـسية املرتبطـة −ب
 .باإلعاقة
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جية نفسية للمساعدة عـىل جتـاوز صـدمة  احلاجة إىل برامج إرشادية وعال−جـ
اإلعاقة وتقبلها, وعالج ما يرتبط هبا مـن قلـق وشـعور بالـذنب, وخجـل 

 .وحزن واكتئاب
 احلاجة إىل املساندة الوجدانية والـدعم االنفعـاىل واالجتامعـى مـن األهـل –د 

 .واألصدقاء واجلريان
ادل اخلـربات  احلاجة إىل التواصل مـع أرس أخـر لألطفـال املعـوقني لتبـ−هـ

 .معهم, والتعلم من جتارهبم, والدفاع عن حقوق أطفاهلم
 أن أرسة الطفـل املعـوق متـر بمراحـل ) ١٩٩٩(ويذكر مجيل حممود الـصامد

 : الطفل هى حالةخمتلفة ىف التكيف مع
 .مرحلة الوعى وإدراك حقيقة اختالف الطفل عن غريه من األطفال اآلخرين −١
 .البحث عن األسبابمرحلة االعرتاف بوجود مشكلة و −٢
مرحلة البحث عن السبل والوسائل الواقعيـة للعـالج ومـساعدة الطفـل عـىل  −٣

 .النمو السليم
كام ير أن احلاجة إىل خدمات إرشاد املعوقني وآبـائهم وأرسهـم ختتلـف مـن 
مرحلة إىل أخر, ففى املرحلة األوىل ينصب االهتامم عىل مـساعدة الوالـدين عـىل 

 وجود الطفل املعوق, وإدراك حقيقة اختالفه عن غـريه مـن مواجهة احلقيقة وتقبل
األطفال, وتلقى الصدمة السيام ىف حالة كون اإلعاقة شديدة, وىف املراحل الالحقة 
ينصب االهتامم عىل تقديم تفسري علمـى ألسـباب اإلعاقـة, وعـىل التخفيـف مـن 

 ىف البحث عن مشاعر الذنب ولوم الذات التى قد يعانى منها الوالدان, ومساعدهتام
مصادر العالج والتأهيل مع تقبل حقيقة عدم وجود عالج طبى نـاجح, إضـافة إىل 
دفع األرسة لتبنى اجتاهـات ومواقـف إجيابيـة ومنطقيـة تـساعدهم ىف االنتقـال إىل 
مرحلة االعرتاف باحلقيقة, وإدراك واقع الطفل احلقيقى, والبحث املوضوعى عـن 

, ونوع الربامج واخلدمات التى يمكن أن تسهم ىف مصادر الدعم والرعاية والتأهيل
 ).١٩٩٩مجيل حممود الصامد,  ("نمو الطفل بحسب إمكاناته ومقدراته 
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 وأرسهم ىف إطـار ثـالث املعوقنييامرس املرشد النفسى عمله مع آباء األطفال 

يــتم االقتــصار عــىل عرفيــة والوجدانيــة والــسلوكية املجمموعــات مــن األهــداف, 
ًاستخدام إحداها أو استخدامها مجيعا طبقا لالحتياجات الوالدية واألرسية وذلـك  ً

 :ىف إطار خطوات التخطيط لربنامج اإلرشاد وهى

 · التقييم الواقعى للوضع وحتديد املشكلة −أ 

 · Needs Assesment حتديد االحتياجات اإلرشادية − ب
 · Priorities حتديد أولويات االحتياجات − جـ

 · Goals and Objectivesحتديد وصياغة األهداف  −د 

 املناسبة للعمل وختطيط النـشاطات الالزمـة حلقيـق األهـداف الفنياتحتديد  −هـ 
Techniques & Activities · 

 · Evaluation تقويم النتائج −و 

رشاد واحدة بغض النظر عـن أن أهداف اإل) ١٩٨١(ير تيلفورد وساور و
الشخص الذ يتم إرشاده, واختالف الطـرق واألسـاليب واألنـواع املـستخدمة, 

. ىف أهداف عقليـة, وأهـداف انفعاليـة, وأهـداف سـلوكية. وتتمثل هذه األهداف
وتركز األهداف ىف املجال العقىل عىل تزويد اآلباء بمعلومات عن احلالة غري العادية 

 املجال االنفعاىل عىل خماوف اآلباء وقلقهم وشـعورهم بالـذنب للطفل ومآهلا, وىف
 .واخلجل, أما ىف املجال السلوكى فيتم الرتكيز عىل أنامط السلوك املراد تعديله

 إىل أن أغلـب )١٩٨٤(ًوقريبا من ذلك ذهب كـال مـن فانـدر زنـدان وبـيس 
 :اسرتاتيجيات اآلباء تقع ضمن ثالث فئات هى

 .توفر لآلباء احلقائق عن حالة طفلهمبرامج املعلومات التى  −١
ــاء ىف التعامــل مــع انفعــاالهتم, وفهــم  −٢ بــرامج عالجيــة نفــسية ملــساعدة اآلب

 .مشكالهتم ومشكالت أطفاهلم, وتقديم الدعم االنفعاىل هلم
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بــرامج تــدريب اآلبــاء ملــساعدهتم ىف تطــوير مهــارات فعالــة لتعلــيم الطفــل  −٣
: ىف. (ع مشكالت سـلوكه اليـومىوتوجيهه, ومضاعفة مقدراهتم ىف التعامل م

 ) ١٩٩٦ستيوارت, 
 :فيام يىلإرشاد آباء وأرس األطفال املعوقني, تتلخص أهداف وهكذا 

 · Information Services) خدمات املعلومات( األهداف املعرفية 

 عىل تـوفري احلقـائق واملعلومـات األساسـية اجلانبوتنصب اخلدمات ىف هذا 
 املعرفيـة لآلبـاء فـيام يتعلـق بحالـة الطفـل الراهنـة الالزمة إلشـباع االحتياجـات

ومــستقبله واخلــدمات املتاحــة, وتــوجيههم إىل كيفيــة البحــث عــن مــصادر هــذه 
 ·املعلومات 

 ) ىاإلرشاد النفسى العالج (Affectiveاألهداف الوجدانية 

 إىل إشباع االحتياجات الوجدانية لآلباء وأفراد اجلانبوهيدف اإلرشاد ىف هذا 
ــوعى بمــشاعرهم وردود أفعــاهلم, األرس ة, ومــساعدهتم عــىل فهــم ذواهتــم, وال

واجتاهاهتم وقيمهم, ومعتقداهتم بخصوص مشكلة الطفل, وعالج مـا قـد يرتتـب 
 واضـطرابات عىل ذلك كله من خربات فشل ورصاعات وسوء توافق ومـشكالت

 ىف  النفـسية بالنسبة للوالدين وىف املحيط األرس بام يكفل استعادة الـصحةانفعالية
 .منظومة األرسة

 )تدريب الوالدين واألرسة(األهداف السلوكية 

 بمساعدة الوالـدين وأعـضاء األرسة اجلانبوختتص خدمات اإلرشاد ىف هذا 
عىل التحرر من االستجابات واألنامط السلوكية غري املالئمة للتعامل مـع املـشكلة, 

باملـشاركة ىف خطـط تعليمـه وتطوير مهارات أكثر فاعليـة ىف رعايـة الطفـل سـواء 
وتدريبه ىف البيت, أم بمتابعة تعليمه ىف املدرسة, إضافة إىل متكني الوالدين من اختاذ 
القرارات املناسبة وجعلهام أكثر مقدرة عىل التحكم ىف االحتامالت املستقبلية ملشكلة 

 ·الطفل 
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أعـضاء كام تتناول خدمات هذا اجلانب تنمية مهارات التفاعل والتواصل بـني 
األرسة كاالستامع والفهم, والتعبري واحلوار, واحرتام الرأ اآلخر, وكذلك حتسني 
األداء الوظيفى لألرسة بام يكفل توفري االحتياجـات األساسـية واخلاصـة ألبنائهـا 
ًعموما ولطفلها املعوق خصوصا, وذلك مـن خـالل تفهـم كـل عـضو ملـسئولياته  ً

 .رسيةالشخصية ودوره كعضو ىف املنظومة األ
ــا  ــبعض التفــصيل −ويمكنن ــا ســبق عرضــه مــن مــشكالت − ب  ىف ضــوء م

 وأرسهــم اقــرتاح املعــوقني والديــة وأرسيــة آلبــاء األطفــال يةواحتياجــات إرشــاد
 :األهداف التى يتعني عىل املرشد النفسى إنجازها ىف هذا املجـال عـىل النحـو التـاىل

 )١٩٩٩عبد املطلب القريطى, (

ين ودوافعهـم, ومـا يامرسـونه مـن أسـاليب دفاعيـة  فهم شخصـــيات الوالـد−١
 ·ويعكسونه من ردود أفعال, وإشباع مطالبهم االنفعالية 

 :وقد يتحقق ذلك عن طريق إنجاز األهداف الفرعية التالية

 هتيئة اجلو املناسب لتمكني الوالدين واإلخوة مـن التعبـري عـن مـشاعرهم −أ 
 ·ًتنفيس عنها بدال من كبتها السلبية احلقيقية فيام يتعلق بالطفل, وال

ً مساعدة الوالدين عىل فهم أنفسهم فمهـا كـامال, والـوعى واالستبـصار −ب ً
 ·بمشاعرهم نحو الطفل والتخلص منها أو تعديلها 

 احرتام مشاعر الوالدين حتى وإن بدت غري منطقيـة, وإبـــداء قـدر مـن −جـ
رونة إزاء ما قـد ًالتعاطف معهم ومشاركتهم وجدانيا, والتحىل بالصرب وامل
 .يظهره الوالدان من شعور باملرارة أو الغضب أو الرفض

 اإلصغاء اجليد ملا يطرحه الوالدان من تساؤالت, وما يبديانـه مـن خمـاوف −د
 .وشكوك

 مساعدة الوالدان عىل التخفف من مشاعر الصدمة بمقدم الطفـل, وعـىل −هـ
ًتامم اإلجيابى بـه اهتاممـا  الطفل, وتقبله واالهبإعاقةجتاوزها إىل االعرتاف 

 ·غري مرشوط 
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 العمل عىل استعادة الوالدين للتوازن والثقة بالنفس, والتفكري املوضـوعى −و 
 .واقعيةىف املشكلة والبحث عن حلول 

 . زيادة دافعية الوالدين لطلب املساعدة, واالنخراط ىف برامج الرعاية−ز 

يق تزويدمها بحصيلة مناسبة  مـن  زيادة استبصار الوالدين بحالة الطفل عن طر−٢
 :احلقائق العلمية واملعلومات الالزمة عن

 · مشكلة الطفل وأسباهبا −أ 

جوانب قوته وقصوره, مـد اختالفـه عـن ( خصائص الطفل وإمكاناته −ب
الطفل العاد.( 

 . مطالب نمو الطفل واحتياجاته اخلاصة−جـ

 . املشكالت السلوكية لد الطفل−د

 .احتياجاته واسرتاتيچيات التعامل مع مشكالته سبل إشباع −هـ

 : من خاللمعوقني تعريف الوالدين بحقوقهم كآباء ألطفال −٣
 تعريف اآلباء بالتـرشيعات اخلاصـة بحقـوق الطفـل ىف الرعايـة والتعلـيم –أ 

 .والتدريب, والتأهيل والتشغيل
التأهيـل  إمداد الوالدين باملعلومات اخلاصة بربامج التعلـيم والتـدريب و− ب

 .والتشغيل املناسبة حلالة الطفل
 Community Resources إحاطة الوالدين بمصادر اخلـدمات املجتمعيـة −جـ

املشبعة لالحتياجات اخلاصة لد الطفل سواء ىف البيئة املحلية أم املجتمع 
 والعيـادات, واجلمعيـات واملؤسـسات واملـدارس  التقيـيمككل; كمراكز

 .لورش املحمية, ومراكز التأهيل وا.املمكن إيفاده إليها
 تشجيع الوالدين عىل االرتبـاط هبـذه املـصادر بعـد التـشخيص مبـارشة, −د 

وحثهام عىل االستفادة القصو من خدماهتا, والتعـاون مـع اإلخـصائيني 
 .واملهنيني العاملني هبا لتحقيق صالح الطفل
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ضغوط وعوامـل  مساعدة الوالدين وأعضاء األرسة عىل االستبـصار بطبيعـة الـ−٤
اإلجهاد املرتبطة بإعاقة الطفل وانعكاساهتا السلبية عـىل أداء األرسة لوظائفهـا 
ًاالجتامعية, وعىل هتيئة مناخ أرس صحى وموقف عائىل متامسـك أكثـر تفهـام 

ً خصوصا, وأكثر توجها نحو إشـباع عوقًالحتياجات أبنائها عموما وطفلها امل ً
 ·هذه االحتياجات 

 :إنجاز األهداف الفرعية التاليةومما حيقق ذلك 

تنمية وعى الوالدين وإخوة الطفل بطبيعة الضغوط االنفعالية النامجـة عـن  −أ 
, واألخطار النفسية واجلـسمية التـى ترتتـب من ذو اإلعاقةوجود طفل 
 وعدم فهمها أو مواجهتها سـواء بالنـسبة هلـم أم لضغوطاذه ه عىل إزمان

 .مهارات التعامل معهابالنسبة للطفل, وتدريبهم عىل 

تنمية وعى الوالدين واإلخوة باملشكالت والتغريات املرتتبـة عـىل وجـود  −ب
 ىف أنامط التفاعالت وشبكة العالقات األرسية وكـشف نقـاط معوقطفل 

 .الضعف ىف هذه التفاعالت
 مساعدة أعضاء األرسة عىل تغيري أنامط التفاعـل املرضـية داخـل األرسة, −جـ

 .عوق موجبة نحو الطفل املوتبنى اجتاهات
اإلمكانــات واملهــارات ( تطــوير ودعــم القــو الذاتيــة ألعــضاء األرسة −د 

 .ّسن ويرفع من مستو أدائها االجتامعىُبام حي) والقدرات
 ·تعزيز وحدة األرسة ومتاسكها ووقايتها من عوامل التفكك  −هـ
 ·ألرسة ككل  زيادة أوارص االتصال والتفاهم بني الوالدين, وأعضاء ا−و 
 . عالج املشكالت الزواجية والتوافقية التى ربام تعانى منها األرسة−ز 

 مساعدة األرسة عىل توظيف طاقاهتا ومواردهـا بـام حيقـق تكامـل احليـاة −ح 
 وإشباع احتياجاته اخلاصـة مـن املعوقاألرسية والتوازن بني رعاية الطفل 

مات احلياة اليوميـة مـن  ومستلزئهاجانب, والوفاء باحتياجات بقية أعضا
 .جانب آخر
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توعية الوالدين وتوجيه انتباههام إىل قيمة النشاطات الرتفيهية والرتوحييـة  −ط 
 . وحياة األرسةاملعوقبالنسبة للطفل 

 − ىف البيئـة  عـوقنيتشجيع االتصال والتفاعل مع مجاعـات أرس األطفـال امل
 والدفاع عـن حقـوق املحيطة, لتقاسم اهلموم وتبادل اخلربات والتجارب

 .أبنائهم
أن مجاعـات الـدعم واملـساندة ) ٢٠٠١(ويؤكد مارتن هنىل وآخرون 

تزود اآلباء بمساندة انفعالية ممتدة عرب احلياة عنـدما يكتـشفون أن آخـرين 
يشاركوهنم خرباهتم, فحني يتحدث اآلباء مع آباء مـثلهم ينـشأ إحـساس 

العزلـة, كـام تـساعد هـذه بالرفقة والزمالة ليحل حمل الشعور بالوحـدة و
اجلامعات اآلباء واألمهات عـىل أن يتعلمـوا كيـف يـستخدمون نفـوذهم 

 .ليحصلوا عىل أفضل خدمات تربوية ممكنة ألطفاهلم

 تكييف مستو توقعات الوالدين عن أداء الطفل بـام يتفـق مـع مـستو أدائـه −٥
 عمليـة وفـق الفعىل وإمكاناته احلقيقية, ومساعدهتام عىل تبنى نظرة موضـوعية

إدراك واقعى ألبعاد مشكلته ودون مبالغة سواء بالتهويـل أو التهـوين, وذلـك 
 ·حتى يتسنى هلام استخدام حلول مالئمة واختاذ قرارات مناسبة بشأهنا 

, وتطوير املهارات الوالدية ذو اإلعاقة تبصري الوالدين بواجباهتام ىف رعاية الطفل −٦
 ·ة ىف تعليمه وتدريبه ىف كنف األرسة الالزمة لكفالة املشاركة الفعال

 :قد يتحقق ذلك عن طريق األهداف الفرعية التاليةو

 تشجيع الوالدين عىل متابعة نمـو الطفـل ىف املجـاالت املختلفـة اجلـسمية −أ 
 .واحلركية واحلاسية, والعقلية واالنفعالية واالجتامعية

وك اليـومى  تدريب الوالدين عىل مهارات التعامـل مـع مـشكالت الـسل−ب
 .للطفل

 تدريب الوالدين عىل كيفيـة تعلـيم الطفـل املهـارات األساسـية للحيـاة; −جـ
 .كالعناية الذاتية واالستقاللية واالعتامد عىل الذات ىف حدود استعداداته
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 تــشجيع الوالــدين عــىل تــوفري بيئــة أرسيــة مثــرية لنمــو الطفــل ومــشبعة −د
 .الحتياجاته

الطفل ىف أنشطة األرسة واملناسبات االجتامعية  تشجيع الوالدين عىل دمج −هـ
 ).١٩٩٩عبد املطلب القريطى, (

وأعضاء األرسة باملعلومـات التـى تـساعدهم عـىل فهـم حالـة  الوالدين تزويد −٧
الطفل واحتياجاته عن طريق الكتـب والنـرشات وتـشجيعهم عـىل دراسـتها, 

 · مهوتزويدهم بأفكار عملية لتنمية مهاراهتم ىف رعايته وتعلي
 :ومن بني هذه األفكار

 .اعرتف بوجود مشكلة تتطلب املساعدة واملواجهة -
 .تقبل طفلك عىل حالته وكام هو -
 .ّركز عىل جوانب قوة طفلك أكثر من نواحى قصوره وعجزه -
ّعزز لد طفلك السلوك املقبول, وكافئه وامتدحـه عـىل كـل مـا يمكـن أن  -

 .ًينجزه بنجاح مهام كان بسيطا
 .ري املقبول من الطفل, وال تعايره بعجزه وفشلهجتاهل السلوك غ -
ّوفر لطفلك فرص التعلم, وكلفه بمهام جزئية قصرية ومتدرجة, وال تنتقـل  -

 .إىل مهمة أخر حتى يتقن املهمة السابقة
تسلح بالعزيمة والصرب ىف التعامل مع الطفـل, وبـادر إىل مـساعدته عنـدما  -

 .حيتاجك
حلالـة طفلـك وتبـادل معهـم املـشاعر تواصل مـع آبـاء األطفـال املامثلـني  -

 .واخلربات وحلول املشكالت
 ...).األصدقاء, األهل, رجــال الدين(استثمر املصادر اإلجيابية ىف حياتك  -
بكل الطرق املمكنة ...) املعلمني واالخصائيني(تواصل وتعاون مع املهنيني  -

 .ملصلحة طفلك, وال ختجل من طرح التساؤالت وطلب املشورة
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ًك وأعضاء أرستك بمن فيهم الطفـل املعـوق وقتـا للـرتويح خصص لنفس -
 .واالسرتخاء واالستجامم

ال تستسلم لليأس, وخذ األمور بلطف, وتفاءل بأنه بمرور الوقـت ونتيجـة  -
 .للرعاية والتدريب ستخف حدة املشكلة

ال ـه واألطفــة بينــب املقارنــلك, وجتنــى توقعاتك من طفـًن واقعيا فـك -
 .نـاآلخري

 .د طفلك الشعور بالثقة واإلحساس باجلدارةعزز ل -

ًحدد وقتا منتظام ومكانا مناسبا للدراسة وإنجاز واجباته املدرسية, مع تقديم  - ً ًً
 .املساعدة ىف حالة الرضورة

ًكن نموذجا جيدا وقدوة لطفلك - ً. 

 .شجع طفلك عىل االستطالع والتعلم وطرح األسئلة -

 .تابع تقدم طفلك ىف املدرسة -
WאאW 

حيتاج املرشد أن يبنى عمله اإلرشاد عىل نظرية تقوم عىل قواعد مرتابطـة هلـا 
منطق وشواهد بحثية تؤيد صالحيتها لتفسري الظاهرة أو حل املشكلة, هذه النظريـة 

ة مـن تعمل بالنسبة للمرشد عمل اخلريطة بالنسبة للمسافر, إذ تتحدد عليها جمموع
 ).٢٨٦: ١٩٩٨حممد حمروس الشناو, (املعامل, والطرق املوصلة فيام بينها 

ال توجد طريقة جامعـة مانعـة لإلرشـاد النفـسى ويكاد يتفق الباحثون عىل أنه 
ً, نظــرا الخــتالف احتياجــاهتم اإلرشــادية, األطفــال ذو اإلعاقــاتآلبــاء وأرس 

راحل التى يتقـدمون فيهـا لطلـب وأوضاعهم الثقافية واالقتصادية االجتامعية, وامل
 أن يكـون ··· لذا ·املساعدة وتوقيت عملية التدخل اإلرشاد فإنه مـن الـرضور 

ً اإلرشادية مجيعا والنظريات التى تستند إليهـا كـل املرشد النفسى عىل دراية بالطرق
ًمنها, بحيث يمكنه االختيار الوظيفى من بينها تبعا ملقتضيات املوقف, واحتياجات 
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ً وغالبا ما يتم اجلمع بني أكثر من طريقة أو أسلوب واحد اعتامدا عـىل ·ملسرتشدين ا ً
 يشار إليه باألسلوب عدة مصادر إلشباع احتياجات املسرتشد بشكل أفضل وهو ما

 .Eclectic Techniqueاالنتقائى 
ويتوقف اختيار اسرتاتيجية إرشادية معينة دون غريها عىل عـدة اعتبـارات مـن 

 :أمهها
خللفيــة التأهيليــة للمرشــد النفــسى, ومــا تتــضمنه مــن نظريــات وفلــسفات, ا -

 .واجتاهات ومهارات, وفنيات وأساليب إرشادية
 .املشكالت واالحتياجات اخلاصة املتنوعة للطفل املعوق -

 .طبيعة اإلعاقة التى يعانى منها الطفل ودرجتها -

ــساته  - ــع بمؤس ــا املجتم ــى يوفره ــرشية الت ــة والب ــسهيالت املادي ــة الت العالجي
 ).١٩٩٩ماهر حممود عمر, (واالجتامعية لتدعيم رعاية األطفال املعوقني 

 .خصائص الطفل املعوق وعمره الزمنى -

 .املستو االجتامعى والثقاىف والظروف األرسية -

إىل أنـه يمكـن اسـتخدام أسـاليب إرشـاد ) ١٩٩٩(ويذهب ماهر حممود عمر 
الذكاء املنخفض أو الطاقة املحدودة مبارشة عند التعامل مع األطفال املعوقني ذو 

من مثل التعلم بالقدوة لبندورا, والتعديل الـسلوكى لـسكينر, والعـالج االنفعـاىل 
ألليس, والعالج الواقعى جلالرس, بينام يمكن وضع اسـرتاتيجية تتـضمن أسـاليب 
غري مبارشة عند التعامل مع أطفال معوقني متميزين بالذكاء املرتفع أو الطاقـة غـري 

مـاهر . (ًاملحدودة وفقا لنظريات العالج التحليىل ليونج والعالج اجلشطالتى لبريلز
 )١٩٩٩حممود عمر, 

אאW 
استخـدمت نظرية التحليل النفسى بفنياهتا املختلفة ىف عالج حاالت اهلسترييا, 
والقلق واملخاوف املرضية, وعصاب الوسواس القهر, واالكتئاب, واضطرابات 
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ية, وحاالت االنحرافات اجلنسية واإلدمـان, وبـصفة عامـة ىف املـشكالت الشخص
واألمراض التى تكمن جذورها ىف املاىض البعيد للفرد املضطرب, ولتحقيق الوئـام 

 .كبديل للرصاع بني مكونات اجلهاز النفسى, والشعور والالشعور
عملـه ويمكن للمرشد النفسى لذو اإلعاقات وآبائهم وأرسهم االستفادة ىف 

ًمن فنيات التحليل النفسى, فمن خالل عملية التداعى احلر مثال يمكـن تـشجيعهم 
عىل اسرتجاع خرباهتم السابقة وتذكر خرباهتم املؤملة, وهتيئة جو مريح يـسمح هلـم 

يـة ممـا يـسهم ىف تقليـل قلقهـم بتفريغ ما يرتبط هبـا مـن مـشاعر وشـحنات انفعال
ًوهييئ هلم مزيدا من فرص الوعى الذاتى واالستبصار باملواد الالشعورية . وتوترهم

املكبوتة كأسباب كامنـة للـرصاع الـداخىل واالضـطرابات االنفعاليـة, واكتـساب 
معلومات جديدة حول حقيقة أنفسهم ومشاعرهم وانفعاالهتم بمعنـى االكتـشاف 

 .نفسهمالذاتى ألنفسهم بأ
ومن املهم ىف ذلك تشـجيع املسرتشد عىل التدفق الطبيعى والتلقائى لألفكـار, 
واإلنصات التام ملا يقوله, واكتشاف الفجوات وعدم االتساق ىف أقواله, ومالحظـة 
ما يصدر عنه من أنامط سـلوكية لفظيـة وغـري لفظيـة, ومـساعدته ىف التغلـب عـىل 

ات الدفاعية عنـد احلـديث عـن املوضـوعات عوامل املقاومة أو استخدام امليكانزم
 .املثرية لقلقه, أو اخلربات املؤملة املكبوتة ىف أعامقه

غــى اإلشــارة إىل رضورة تــشجيع األطفــال املعــوقني خــالل العمليــة كــام تنب
اإلرشادية عىل التعبري عن أنفسهم ومشكالهتم بمختلف أشكال التواصـل اللفظـى 

والعنايـة ) وغريهـا... سم, واملوسيقى, واللعـبالتعبري الفنى; كالر(وغري اللفظى 
باكتشاف الدوافع الالشعورية الكامنة, والرموز املتضمنة ىف هذه التعبريات, وفهـم 
مدلوالهتا, وتشجيعهم عىل تصوير ووصف عواملهم الداخليـة اخلاصـة, مـع تقبـل 

 .النواتج التعبريية دون نقد أو إصدار أحكام تقييمية
فسى ىف عمله مع ذو اإلعاقات وآبـائهم وأرسهـم عـىل وقد يعتمد املرشد الن

بعض الفنيات املتضمنة ىف التوجهات السيكودينامية احلديثة; كاالستفادة من نظرية 
 : ىف مساعدة املعوق عىل كل منAdlerian Psychotherapyأدلر 
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تقليل األحكام الـسلبية حـول الـذات واملتمثلـة ىف مـشاعر الـنقص والدونيـة,  -
 .ارنة باآلخرينوجتنب املق

 .اكتساب مشاعر األمن -

 .تنمية عالقات اجتامعية مناسبة, وحتسني ردود فعل اآلخرين نحو املعوق -

تصحيح إدراكات املعوق عن نفسه, وإدراكاته عن الناس واألحداث من حوله,  -
 )٢٩١: ١٩٩٨حممد حمروس الشناو, . (وعن املجتمع بصفة عامة

 .هوم موجب عن الذاتالتقييم اإلجيابى للذات, وتكوين مف -

تنمية االهتامم االجتامعى, ومهـارات التفاعـل االجتامعـى, وتكـوين عالقـات  -
 .اجتامعية مثمرة

تغيري أسلوب احلياة اخلاطئ, والبحث عن أسلوب أو نمط حيـاة نـاجح وتبنـى  -
 .جمموعة من األهداف الشخصية واالجتامعية املفيدة للفرد ولتقدم املجتمع

للتغلب عىل مـشاعر الـنقص بـالتعويض اإلجيـابى لتحقيـق زيادة دافعية املعوق  -
 .النمو الشخىص, وإشباع احلاجة إىل النجاح واإلنجاز والتفوق

تعزيز شعور املعوق بالثقة والكفـاءة عـن طريـق تـشجيع اجلوانـب اإلجيابيـة ىف  -
 .شخصيته, وحفز الطاقات الكامنة فيه

אאW 
اده لألطفال ذو اإلعاقات وآبائهم وأرسهم يستطيع املرشد أن يستفيد ىف إرش

من النظرية السلوكية ىف كل اجلوانب التى حتتاج إىل تكوين سلوك جديد, أو تقويـة 
سلوك مرغوب ولكنه ضعيف لـد العميـل, وىف العمـل عـىل تقليـل أو اسـتبعاد 

وتـستخدم فنيـات اإلرشـاد الـسلوكى ىف جوانـب عـالج . سلوكيات غري مرغوبة
لسيئة; كـاخلوف والقلـق واالكتئـاب, وىف تعلـم سـلوكيات التوافـق االنفعاالت ا

ــشة  ــدريب املعــوق عــىل املهــارات واملعي ــى, وىف ت الشخــىص واالجتامعــى واملهن
حممـد حمـروس الـشناو, . (االستقاللية, وعىل القيام بأنشطة احلياة اليومية واملهنية
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كـام . ق والكالمواكتساب املهارات االجتامعية, وعالج عيوب النط) ٣٠٦: ١٩٩٨
تعد فنيات التدخل السلوكى من أهم الفنيات املستخدمة ىف إرشاد وعالج األطفال 
ًاملضطربني انفعاليا وسلوكيا, واملعوقني عقليا, والتوحديني, وذو النشاط املفرط,  ً ً

ويصلح اإلرشـاد الـسلوكى مـع مجيـع األعـامر واملـستويات . والسلوك االندفاعى
ًيقه ىف بيئـات إرشـادية وعالجيـة خمتلفـة بـدءا مـن احلـضانات العقلية, كام يتم تطب

 .ورياض األطفال وانتهاء باملستشفيات واملنازل
ويوىل املرشدون السلوكيون أمهية خاصة لتدريب اآلباء عىل مبـادئ ومهـارات 
تعديل السلوك بعد صياغتها من قبل املرشد ىف تعليامت بسيطة وحمددة كى يطبقوها 

 تعاملهم اليومى مـع أطفـاهلم املعـوقني عـىل أسـاس أهنـم أهـم ىف منازهلم وخالل
 .عوامل الضبط والتحكم ىف بيئة الطفل, والتغيري ىف سلوكه

אאאW 
ًيكتسب آباء األطفال املعوقني وإخوهتم عددا من األفكار واملفـاهيم اخلاطئـة, 

عاقة تـؤد إىل تزايـد ويطورون بعض املعتقدات غري الصائبة عن أنفسهم وعن اإل
شعورهم بالتوتر والقلق, واإلحباط, والـشعور بالـذنب واحلـزن واالكتئـاب, كـام 
تؤد إىل سوء توافقهم, وعجزهم عـن املواجهـة الواقعيـة الناجحـة للمـشكالت 

ويتعني عىل املرشد النفسى مـساعدة اآلبـاء واإلخـوة والطفـل . املرتتبة عىل اإلعاقة
 هذه األفكـار والتـصورات واملعتقـدات, والتنبـه ألثارهـا املعوق ذاته عىل اكتشاف

السلبية, والعمل عىل حماربتها, وتصحيحها, أو استبداهلا بمعتقـدات وأفكـار أكثـر 
 .مالءمة وإجيابية

ًإن بعض اآلباء قد يعتقدون أن اإلعاقة تعد عقابا هلم من عنـد اهللا عـىل خطيئـة 
 إعاقـة الطفـل, وقـد يريـا أن احلـل اقرتفوها, أو أن أحدمها هو الـسبب املبـارش ىف

 .الوحيد ملشكلة الطفل هو موته
ًأنـا لـست ولـدا طيبـا, أنـا : ًأما الطفل املعوق فقد يتبنى أفكارا خاطئة من مثل ً

إنسان عاجز ولسوف أظل كذلك, أنا سـوف أظل عالة عىل غـري طـوال حيـاتى, 
 .وهكذا... إن أ شخص آخر أفضل منى
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ًهنم معرضون لإلعاقة كأخيهم إن عاجال أو آجال, أو وقد يتصور إخوة الطفل أ ً
يشعرون باالمتعاض واخلجـل مـن وجـوده, وأنـه عقبـة كئـود ىف سـبيل تقـدمهم 

 .وارتقائهم واستمتاعهم بحياهتم, وغريها من التصورات املشوهة واخلاطئة
 ًويؤكد املعرفيون عموما عىل كيفية تفـسري اآلبـاء وأعـضاء أرس األطفـال ذو

ت لإلعاقــة, واملعــانى التــى يــضفوهنا عليهــا أو ينــسبوهنا إليهــا كمحــدد اإلعاقــا
الستجاباهتم إزاءها كحدث ضاغط, ومن ثم فإن مـساعدهتم عـىل إعـادة تعريـف 

وتغيري الطريقة التى ينظرون هبا إىل املوقف, وعـىل إعـادة تنظـيم ) اإلعاقة(احلدث 
 .فهمتفكريهم وتصوراهتم يمكن أن يؤد إىل حسن توافقهم وتكي

ويمكن للمرشد النفسى أن يـستفيد مـن فنيـات اإلرشـاد والعـالج العقالنـى 
 :واملعرىف ىف إرشاد األطفال ذو اإلعاقات وآبائهم وإخوهتم عن طريق

مساعدة املعوق وأعضاء أرسته عـىل التعبـري بمختلـف الطـرق والوسـائل عـن  -
ــسوده الث ــصوراهتم ىف جــو آمــن ت ــة انفعــاالهتم ومــشاعرهم, وأفكــارهم وت ق

 .واالحرتام, والشفافية واحلرية

العمل عىل اكتشاف املعـتقدات التى يتبناها اآلباء واإلخوة بشأن إعاقـة الطفـل,  -
وتفسريهم ألسباهبا, وتوقعاهتم من الطفل املعوق والتى تؤثر عىل اجتاهاهتم نحو 

 .الطفل واستجاباهتم له

خلـف أفكـارهم مساعدة اآلباء وأعضاء األرسة عىل اكتـشاف املنطـق الكـامن  -
 .ًومعتقداهتم الالعقالنية, وكيف يؤثر سلبيا عىل سلوكهم

مساعدة اآلباء وأعضاء األرسة عىل تفنيد وحتـد معتقـداهتم وتـصوراهتم غـري  -
العقالنية, والعمل عـىل تعـديلها أو تغيريهـا بمعتقـدات وأفكـار أكثـر واقعيـة 

 .وإجيابية

ه عـىل استحـضار األحاديـث تشجيع اآلباء وأعضاء األرسة والطفل املعوق ذاتـ -
السلبية أو القاهرة وجعلها ىف مـستو الـوعى, وحـثهم عـىل ) الداخلية(الذاتية 

 .مناقشتها, واستدماج أحاديث ذاتية أكثر منطقية كبديل عنها
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ه, ـلق بإعاقتــوق حول أفكاره وإدراكاتـه اخلاطئـة فـيام يتعــل املعـمناقشة الطف -
ن ـه عــر عىل مفهومـار أن تؤثـه األفكذـومواطن ضعفه وقوته, وكيف يمكن هل

 .ذاته

مساعدة اآلباء وأعضاء األرسة والطفل املعوق ذاتـه عـىل اكتـشاف بـدائل أكثـر  -
 .إجيابية ألفكارهم اخلاطئة, ومعتقداهتم املدمرة للذات

مساعدة اآلباء وأعضاء األرسة عىل تقبل الطفل املعوق بحالته وكام هو, وبوصفه  -
 .ياجاتهًشخصا له خصائصه واحت

مساعدة اآلباء وأعضاء األرسة عىل تغيري توقعاهتم الـسلبية واالهنزاميـة املـسبقة  -
 .بشأن أداء الطفل املعوق ومستقبله

ويستخدم املرشد ىف ذلك كله أساليب التحليـل والتفنيـد, واملنطـق, واإلقنـاع 
 .واإلحياء, واملواجهة, والتعليم

אאאW 
كن من شأن القول بـأن طريقـة اإلرشـاد املوجـه أو املبـارش يكـون دور مهام ي

املرشد فيها أكثر إجيابيـة مـن دور املـسرتشد, وأن مـن شـأهنا تعزيـز االعـتامد عـىل 
املتخصصني, فإن هذه الطريقة تعد األكثر جدو ىف حتقيق أهداف املستو العقـىل 

ات التعليميـة واملهاريـة آلبـاء املعرىف من اخلدمات اإلرشادية, وىف إشباع االحتياج
 وأرسهم, حيث يفـرتض أهنـم يعـانون مـن عـدم التأكـد ذو اإلعاقاتاألطفال 

وغموض األفكار, ومن االعتقادات اخلاطئة عـن حالـة الطفـل, كـام يعـانون مـن 
قصور املعرفة باألساليب التى تساعدهم عىل حل مشكالهتم العملية اليوميـة التـى 

هـو  لـذا فـإن أكثـر مـا حيتاجونـه ·ناسـبة لتـدريب الطفـل يواجهوهنا, وبالطرق امل
املعلومات األساسية عن معنـى اإلعاقـة, ودرجتهـا, وقـدرات الطفـل وإمكاناتـه 
احلقيقية, وحاجاته, وتأثريات اإلعاقة عىل جوانـب نمـوه األخـر, وعـىل إخوتـه 

 .وحياة أرسته, وكيفية تعليمه وتدريبه

رشد استثارة هذه احلاجة إىل املعلومـات وعن طريق اإلرشاد املبارش يمكن للم
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لد الوالدين, وتزويدهم باحلقائق املوضـوعية عـن حالـة الطفـل بأمانـة, وطـرح 
اقرتاحات وبدائل فيام يتعلـق بأنـسب القـرارات وطـرق العمـل, ويـشجعهم عـىل 
مناقشتها ومتحيصها, ويستخدم ىف ذلك كلـه النـصح املبـارش, والـرشح والتفـسري 

عبد املطلـب (ب عمله من قبل اآلباء ىف ضوء مهاراته وخرباته املهنية واإلقناع بام جي
 ).١٩٩٩القريطى, 

زة ـر أو املمركــة اإلرشاد غـري املباشــكام يمكن للمرشد النفسى توظيف نظري
ن خالل ـات وأرسهم مـراد ذو اإلعاقـاده األفـى إرشـول الشخص لروجرز فـح

 :ما يىل
 .اء األرسة بالذات وحثهم عىل تقبلهازيادة وعى املعوق واآلباء وأعض -

مساعدهتم عىل التعبري عن أنفسهم بحرية ودون قيود, وعىل متحيص مـشاعرهم  -
 .لزيادة الوعى هبا

 .حثهم عىل االستبصار بطاقاهتم الكامنة وتوظيفها ىف التعامل مع املشكالت -

 .إدراك مسئولياهتم عن افكارهم واختياراهتم وسلوكياهتم -

واطن القــوة واإلجيابيــة ىف شخــصياهتم, ودفعهــم إىل حــسن تنميــة إدراكهــم ملــ -
 .استخدامها لتحقيق الذات

مساعدهتم عىل التعبري عن خرباهتم الشخصية كاملة وكـام يـشعرون هبـا, وعـىل  -
 .التحليل املنطقى ملا يواجهونه من مشكالت

 .تنمية شعورهم باالستقاللية, واالعتامد عىل النفس -

األطـر (واآلبـاء مـن وجهـة نظـرهم الشخـصية فهم سـلوكيات الفـرد املعـوق  -
 .وتنمية الرغبة الداخلية ىف تغيريه) املرجعية اخلاصة

حتسني مستو وعى اآلبـاء بمقـدرات أطفـاهلم املعـوقني وإمكانـاهتم, وكيفيـة  -
 .تطويرها واستثامرها
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 املراحل التى متر هبا العالقـة اإلرشـادية ) ٢٠٠٠(ويوضح مصطفى الرشقاو
 :لطريقة اإلرشاد املمركز حول الشخص عىل النحو التاىلًباملعوق وفقا 

وتبدو فيها املقاومة من جانب املعـوق ىف التعبـري عـن الـذات, : املرحلة األوىل
ًويكون احلديث عن املشاعر عاما وخارجيا ً. 

ويسرتسل خالهلا املعوق ىف موضـوعات ال تتـصل بذاتـه وقـد : املرحلة الثانية
 .ًال يعرتف إال قليال بوجود متناقضات لديهيظهر مشاعره بشكل حمدود, و

عن طريق إظهار التقبل والتفهم والتعاطف من قبل املرشد يبدأ : املرحلة الثالثة
املعوق ىف التعبري عن املشاعر املرتبطة باملاىض وبشخصيته, واالعرتاف باملتناقضات 

 .ىف خربته
, ويـزداد متايزهـا, كـام ًوتصبح فيها مشاعر املعوق أكثر تركيـزا: املرحلة الرابعة

 .يتكون إحساسه باملسئولية الشخصية ىف حدوث املشكلة
وينطلق فيها املعوق ىف التعبري عن مشاعره الراهنة مـع بعـض : املرحلة اخلامسة

 .اخلوف, ويزداد تقبله هلا وملسئوليته عن املشكالت
وحيدث فيها تقبل للخربة وما يـصاحبها مـن مـشاعر كـشئ : املرحلة السادسة

ًوتـصبح املـشكلة جـزءا مـن املعـوق . واقع وليس كشئ خياف منـه وتـتم مقاومتـه
ًوليست شيئا خارجا عنه ً. 

ويعايش فيها املعوق مشاعره اجلديـدة ويـستخدمها كمرجـع : املرحلة السابعة
ملعرفة من يكون ? وماذا يريد ? وما اجتاهاته الشخصية ?, وينتقل من عدم التطـابق 

 .إىل التطابق
رت رشوط تقبل املعوق, وتفهم عامله والتعاطف معه, فـسوف ينفـتح وإذا تواف

ًعىل خرباته, وتصبح مصادره ومعايريه للحكم عليها معايريا داخلية غـري مـرشوطة 
مـصطفى خليـل (برشوط من اخلارج, ومن ثم حيدث االندماج بني الذات واخلربة 

 ,٢٠٠٠الرشقاو.( 
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 أكثـر فاعليـة ىف حتقيـق أهـداف ويغلب أن يكون اإلرشاد النفسى غري املبـارش
 ذو اإلعاقـاتاملستو الوجدانى من اخلدمات اإلرشادية بالنسبة آلبـاء األطفـال 

وأرسهم, وذلك ملا يمكن أن يســهم به ىف حل مشكالهتم االنفعالية وحتقيـق املزيـد 
من توافقهم وصحتهم النفسية, ومتكني الوالدين وأعضاء األرسة مـن فهـم مـا قـد 

عال ومشاعر سلبية نحو الطفل وحتريـرهم منهـا, وزيـادة ــ من ردود أفيكون لدهيم
. تقبلهم الوجدانى له, ومساعدهتم عىل عدم االستسالم للضغوط ومشاعر اإلحباط

 )١٩٩٩عبد املطلب القريطى, (

אאאW 
اجلامعى لذو اإلعاقات وآبائهم وأرسهـم فرصـا للتفاعـل مـع  اإلرشاد يوفر

ًأشخاص مماثلني آخرين لدهيم اهلموم واملعاناة نفسها, كام يوفر جوا يسمح بـالتعبري 
عن مشاعرهم واحتياجاهتم وأهدافهم, وتبـادل اآلراء واألفكـار واخلـربات حـول 
مشكالهتم املشرتكة مما يزيد من فهمهم هلا, واإلفادة من جتارب بعضهم الـبعض ىف 

ّ عليها, كام يطور من مهـاراهتم ىف التعامـل تطوير مقدراهتم عىل مواجهتها والتغلب
كام يسـهم اإلرشاد . مع الضغوط النامجة عن اإلعاقة عىل أسس واقعية وبطرق بناءة

اجلامعى ىف تغيري أو تعديل اجتاهاهتم السلبية, وهتيئة مواقف يزودون فيهـا بعـضهم 
وتعـد . وجدانيةالبعض بالتغذية الراجعة, والدعم واملساندة االنفعالية واملشاركة ال

ًاجلامعة اإلرشادية وسيطا عالجيا بحكـم التفـاعالت التـى حتـدث بـني أعـضائها,  ً
 .والدعم الذ يقدمونه لبعضهم البعض

ويتميز اإلرشاد اجلامعى لذو اإلعاقات وآبائهم وأرسهم بعـدة مميـزات لعـل 
 .من أمهها

 حول نفـسها, عوقامل كرس طوق العزلة االجتامعية الذ ربام فرضته أرسة الطفل −أ 
واالنفتاح عىل اآلخرين ممن هلم ظـروف مماثلـة, وتبـادل التجـارب واخلـربات 
معهم, مما يسهم ىف حتسني توافقها من جانب, وتعلم واكتساب مهارات وأنامط 
سلوكية جديدة تزيد من درجة التكيف مع الصعوبات التى تواجهها من جانب 

 ·آخر 
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ء األرس طــرح مــشاعرهم وأحاسيــسهم  احلــد مــن مقاومــة الوالــدين وأعــضا−ب
بخصوص الطفل ومشكلته, ومساعدهتم عىل التنفيس االنفعاىل عنهـا ىف منـاخ 

 من الفرص لتخفـيض حـدة التـوتر والقلـق اًيتسم بالود والفهم, مما يتيح مزيد
 .والضغوط االنفعالية, ويساعد عىل عدم االستغراق ىف لوم الذات

والـدعم االنفعـاىل والطمأنينـة مـن النفـسى تأييد  إشعار الوالدين باملساندة وال−جـ
خالل شعورمها املتزايد بـأهنام ليـسا الوحيـدان اللـذان يعانيـان بمفردمهـا مـن 

 .املعوقمشكالت الطفل 

ً يتضمن اإلرشاد النفسى اجلامعى قدرا أقل من الشعور بالتهديد السـيام بالنـسبة −د 
اعرهم, ويتجنبـون اإلرشـاد لآلباء الذين يتحرجون من التعبري اللفظى عن مش

 خيدم جمموعة من األفراد ىف − من حيث الكلفة −ًالفرد املبارش, فضال عن أنه 
عبـد املطلـب القريطـى,  (.وقت واحد بكلفة أقـل مقارنـة باإلرشـاد الفـرد

١٩٩٩( 
ًكام أنه خالل اإلرشاد اجلمعى يمكن للمعوق أن يتعلم طرقا جديدة ىف عالقتـه 

 مهارات اجتامعية معينة, وسلوكيات جديدة داخل املجموعة, باآلخرين, وأن يطور
ًويتلقى دعام ربام يكون أقـو ممـا يتلقـاه ىف اإلرشـاد الفـرد, ويـشارك اآلخـرين 

ًويمكن أن تتناول جلسات اإلرشاد اجلمعى عـددا واسـعا .. مشاعرهم واهتامماهتم ً
سـية, وتقـدير املهـارات االجتامعيـة, واملهـارات الدرا: من املوضوعات مـن مثـل

. الذات, والتحكم ىف الضغوط والتعامل معها, واكتـشاف املـشاعر والتعبـري عنهـا
) ,٧٧٤: ٢٠٠٤صالح عىل الغامد( 

 : إال بناء عىلذو اإلعاقاتوينبغى أال يستخدم اإلرشاد اجلامعى مع آباء 
 .أن يشعر األب باالرتياح النسبى ىف بيئته اجلامعية −١
ًأن يكون ناضجا ومستقرا ا −٢  .ًنفعالياً

 .ًأال يكون أداؤه الوظيفى مضطربا −٣
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 .أن ال يكون قد أظهر مشاعر بالرفض والغضب −٤

َأن ال يكون ذا شخصية مسيطرة, أو سلبيا بشكل مرىض, وأال يكون لديـه  −٥ َ ً
 .ًميوال ذهانية

ًأن يظهر نوعا من التعاطف مع اآلخرين, وأن يكون متقبال آلراء اآلخرين  −٦ ً
 )٣١٥: ٢٠٠٠نج, سيلجامن ودارل. (وتوجهاهتم

ويمكن االستعانة بعدد من االخصائيني اآلخرين إىل جانب املرشد النفـسى ىف 
جلسات اإلرشاد اجلامعى ملناقشة بعض القضايا واملـشكالت النوعيـة مـع اآلبـاء; 
كالطبيب لرشح املضامني الطبية حلالة الطفل, واملعـالج اجلـسمى ملناقـشة الـتامرين 

ملحامى إللقاء الضوء عىل الترشيعات املتعلقـة بالطفـل, اجلسمية الالزمة للحالة, وا
ــة ملناقــشة  ــدين ومــسئولياهتم, وبعــض املــسئولني ىف اإلدارة املحلي وحقــوق الوال

 .السياسات احلكومية واملجتمعية املتعلقة باإلعاقة واملعوقني
حتتم اإلرشاد وعىل الرغم من أمهية اإلرشاد اجلامعى, فإنه توجد عوامل أخر 

اإلعاقـات كطريقة للعمل مـع آبـاء الفرد ا يكفلـه مـن وذلـك ملـ وأرسهـم ذو
تنـوع االحتياجـات اإلرشـادية ًنظرا لخصوصية ىف العالقة اإلرشادية من جانب, و

ت اآلباء  حاجا" ذلك أن ·للمسرتشدين والفروق الواسعة فيام بينها من جانب آخر 
يص, وحاجـات اآلبـاء القلقني املتوترين ختتلف عن حاجات املتشككني ىف التـشخ

 فالفئـة األوىل ىف حاجـة إىل ·غري املتبرصين ختتلف عن حاجات املتبرصين باملشكلة 
املساعدة عىل التخلص من القلق ومـشاعر الـذنب واليـأس, والثانيـة ىف حاجـة إىل 

وعظة احلسنة, والثالثة ىف حاجة إىل التبصري واحلصول اإلقناع والتبصري باحلكمة وامل
ت, أما الفئة الرابعة ففى حاجة إىل التشجيع عـىل االسـتمرار ىف رعايـة عىل املعلوما

ويوىص البعض بأن يبدأ املرشـد باإلرشـاد . )٢٣٨: ١٩٩٦كامل مرسى,  ("الطفل 
 الـبعض أن اإلرشـاد الفـرد كتمهيد لإلرشاد اجلامعى بعد ذلك, كام ير الفرد

ن يعـانون مـن النـشاط يصلح أكثر لألفراد الذين يشعرون بالنبـذ االجتامعـى, ومـ
 .الزائد واالندفاعية, والسلوك العدوانى واالنسحاب
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 ال "رضورة أن يعى املرشد النفسى بأنـه ) ٦٤٠ : ١٩٩٦(ويؤكد شاكر قنديل 
يتعامل مع مشكالت ىف فراغ, بل مع مشكالت ىف برش, فقد تتشابه مشكالت اآلباء 

ً املـشكالت قبـوال أو لكنهم يتوزعون ىف مستويات متفاوتة ىف مـواقفهم مـن تلـك
ًرفضا, كام أهنم ال يستمرون ىف نفس املواقف من حيث القبول أو الرفض مع مـرور 

 ."الوقت, فاملشكلة اإلنسانية ختتلف حدة اإلحساس هبا عرب الزمن 

WאאאאאאW 
ة الفعالـة آلبـاء وأرس التالميـذ تؤكد أدبيات الرتبية اخلاصة عىل أمهية املـشارك

ًذو االحتياجات اخلاصة ىف صنع القرارات املتعلقة بربامج أبنائهم التعليمية جنبـا 
 عىل حد تعبري كـامل مرسـى –فالوالدان . إىل جنب مع املعلمني وغريهم من املهنيني

 مها املعلم األول للطفل, وأهـم العنـارص املـؤثرة ىف نمـوه وشخـصيته –) ١٩٩٦(
 .بيئة التى يعيش فيهابال

ًلقد أصبح االعتقاد جازما بأن املدرسة لن تتمكن مـن حتقيـق أهـدافها بـشكل 
جيد دون مشاركة نـشطة وإجيابيـة مـن اآلبـاء واألرس, فالتالميـذ بمـن فـيهم ذوو 
ًاإلعاقات أعضاء ىف أرس قبل أن يكونـوا تالميـذا ىف مـدارس, ومـن ثـم ينبغـى أن 

 .كة متينة بني األرسة واملدرسةًيكون االتصال وثيقا والرشا
ويمكننا تعريف املشاركة التعاونيـة الوالديـة مـع املهنيـني بأهنـا تلـك العمليـة 

) املعلمني واإلخصائيني(التفاعلية بني كل من آباء األطفال ذو اإلعاقات واملهنيني 
عـوق التى حيكمها االلتزام املتبادل من قبل الطرفني بالنظرة اإلجيابية نحـو الطفـل امل

وتنميته ورعايته, وتنطو تلك العملية عىل رغبة صادقة ىف العمل املشرتك من أجل 
تعريف املشكالت, وحتديد األهداف, وابتداع احللول, وحتمل املسئوليات ىف ضـوء 

ًكام تنطو أيضا عىل التواصل الفعـال . إمكانات كل طرف لتحقيق مصلحة الطفل
وح, واألمانـة والثقـة والتعـاطف, وااللتـزام واالحرتام املتبادل, والرصاحة والوضـ

 .والتعاون ىف حل املشكالت
إىل أن درجــة املــشاركة ) ٢٢٠: ١٩٨٣(ويــشري فتحــى الــسيد عبــد الــرحيم 

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٢١−@ @
 

الوالدية ىف رعاية الطفل املعوق ترتاوح بني جمرد مالحظة سلوكه إىل األداء الوظيفى 
 للطفــل, وأن اآلبــاء الفعــىل النــشط كأحــد عوامــل التغيــري ىف األنــامط الــسلوكية

ًواألمهات خيتلفون ىف قدر املسئولية التى يتحملوهنـا, فبعـضهم قـد يكـون امتـدادا 
ًمبارشا إلخصائى العالج ويتبعون التعليامت التفصيلية التى تقدمها هلم, وبعـضهم 
يتعلم املبادئ العامة لتعـديل الـسلوك, ويمكـن أن يـسمح هلـم بتخطـيط الـربامج 

 .توافر حد أدنى من التوجيه من قبل املتخصصنياخلاصة وتنفيذها مع 
وقد كشفت نتائج الدراسات أن اآلباء الذين تكون اتصاالهتم باملدرسة نـشطة 
ًوإجيابية, ويواصلون تنفيذ الربامج التدريبية مع أبنـائهم ىف املنـزل, يقـدمون فرصـا 

بالـسلبية ىف تعليمية جيدة ألطفاهلم أكثر مما يقدمه غريهم من اآلباء الذين يتـصفون 
عالقاهتم باملدرسة, كام أن مشاركتهم ىف الربامج التعليمية تسهم ىف حتقيق مكاسـب 
عديدة, منها حتـسني كفـاءاهتم الوالديـة, وحتـسني مـستو التحـصيل األكـاديمى 

 .لألبناء, وزيادة معدل انتظامهم ىف املدرسة, وتدعيم فرص نجاحهم الدراسى
امم بمـشاركة اآلبـاء ىف بـرامج الطفولـة أن االهت) ٢٠٠٢(ويذكر ولش وأودم 

 :املبكرة النامئية إنام هو حمصلة ألمرين
 الوعى املتزايد بأمهية السنوات املبكرة بالنـسبة لنمـو الطفـل اجلـسمى واملعـرىف –أ 

 .واالجتامعى والنفسى
ً إدراك حقيقــة أن األرسة تلعــب دورا أساســيا ىف التــأثري عــىل النمــو ىف هــذه −ب ً

 .السنوات
 :خذ مشاركة اآلباء ىف العملية الرتبوية عدة أشكال من بينهاوتأ

حصول اآلباء عىل الدعم االجتامعى واالنفعاىل مـن اإلخـصائيني مـن خـالل  −١
 .اإلرشاد الفرد واجلامعى, وعن طريق املشاركة ىف جمموعات اآلباء

 .مشاركة اآلباء ىف صنع القرارات, وختطيط الربامج وتنفيذها, وتقويمها −٢

ل املفتوح مع اإلخصائيني لتبادل املعلومـات حـول احتياجـات الطفـل التواص −٣
 .وخصائصه ونموه
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 .املشاركة ىف الربامج التعليمية والتثقيفية الفردية واجلامعية −٤

قيام اآلباء بتعلـيم أطفـاهلم ذو اإلعاقـات ىف املنـزل, وذلـك بعـد تـدريبهم  −٥
 واإلخـصائيني وتزويدهم باإليضاحات واملهارات الالزمة مـن قبـل املعلمـني

 .حول طرائق التفاعل وأساليب التعليم املناسبة
مجـال (مشاركة اآلباء كمالحظني أو كمساعدين للمعلمني داخل غرفة الصف  −٦

 ).٢٠٠٢, ولش وأودم, ١٩٩٨اخلطيب, 
 أن التواصـل )Catermole & Robinson, 1985(ويشري كاترمول وروبنـسون 

 : ثالثة حيثًاجليد بني املدرسني واآلباء حيقق أغراضا
 يزود املدرسني بمعلومـات عـن املـشكالت النامئيـة واالجتامعيـة واألكاديميـة –أ 

 .لتالميذهم وعن التوقعات الوالدية من املدرسة
ّ حيصل اآلباء عىل معلومات موثوق هبا, وحمدثة تساعدهم عـىل اختـاذ قـرارات −ب

 .عن الرتبية اخلاصة لطفلهم
ًقة وإحساسا مشرتكا بااللتزام  ث– اآلباء واملدرسون – ينمى −جـ مـارتن هـنىل : ىف(ً

 ).٢٠٠١وآخرون, 
إىل أن مشاركة آباء األطفال ذو اإلعاقـات ) ٢٠٠٧(كام ذهب عىل عبد النبى 

ىف الربامج التدريبية وتواصلهم مع املعلمني حيقق فوائد مجة بالنسبة للطفل املعـوق, 
 :وبالنسبة لآلباء, وبالنسبة للمعلم من بينها

 :سبة للطفلبالن −١

 .شعور الطفل بتغيري أساليب معاملة اآلباء له واجتاهاهتم نحوه -
 .حتسني صورة الذات, وشعوره باألمن -
زيادة فرص النمو والتعليم بزيـادة تـدريس املهـارات احلياتيـة, واملهـارات  -

 .املطلوبة للنجاح املدرسى ىف املنزل
 ). واالخصائينياآلباء(ًزيادة عدد األشخاص الذين يعملون معا من أجله  -
 .خفض حدة املشكالت الشخصية واألرسية املرتبطة به -
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 :بالنسبة لآلباء −٢

 .اكتساب املعرفة واملهارات الالزمة لرتبية الطفل بطريقة فعالة -
 .زيادة تقبلهم ألطفاهلم واملشاركة ىف تدريبهم -
 .زيادة كفاءاهتم كمعلمني للطفل ىف املنزل -
ث إىل مقدمى اخلـدمات وصـانعى الدفاع عن حقوق الطفل املعوق بالتحد -

 .القرارات
تلقى الدعم من اآلباء اآلخرين املامثلني لظروفهم ممـا يقلـل مـن شـعورهم  -

 .بالعزلة
 .تعميق مفهوم األبوة الفعالة ىف مساعدة الطفل عىل النمو -
انتقال أثر تعلمهم الطرق املالئمة للتعامل مع الطفـل املعـوق لبـاقى أفـراد  -

 .بلهم لهاألرسة مما يزيد من تق
 .املشاركة كأداة ضغط قوية وفعالة ىف التخطيط لربامج الرتبية اخلاصة -

 :بالنسبة ملعلمى الرتبية اخلاصة −٣

 .تقبل اآلباء ملعلمى الرتبية اخلاصة, والنظر إليهم كحلفاء ىف رعاية الطفل -
 .زيادة فهمهم لألطفال املعوقني وظروف حياهتم األرسية -
 .فردية بمشاركة اآلباءضامن نجاح الربامج الرتبوية ال -
 .كسب ثقة اآلباء -
احلصول عىل تغذية راجعة مـن اآلبـاء يمكـن توظيفهـا لتحـسني الـربامج  -

 .وتطويرها

 .تدعيم اآلباء جلهود املدرسة -

 أربعة مستويات ملشاركة اآلبـاء )٢٠٠٧(وقد حدد فيدلر وسيمبسون وكالرك 
 املهـارات واملعـارف واألرس ىف الربامج املدرسية ألبنائهم, يبنى كـل مـستو عـىل

 :املكتسبة من املشاركات السابقة, هذه املستويات هى
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وحيــصل فيــه أعــضاء األرسة عــىل : الــوعى واحلــضور واملــشاركة األساســية −١
املعلومات, ويصبحوا قادرين عىل معرفة برامج املدرسـة واملجتمـع, والـربامج 

لومات حـول مـد واخلدمات الرتبوية للتالميذ, كام يتاح هلم تلقى وتقديم املع
 .تقدم أطفاهلم

ويشارك ىف هـذا : االتصال املستمر واملشاركة ىف املعلومات والربنامج األساسى −٢
. املستو أعضاء األرسة واملهنيني ىف تبادل التدفق احلر للمعلومـات واألفكـار

عىل سبيل املثال من خالل السجل اليومى أو الصحيفة التـى يـتم تبادهلـا بـني (
 ).البيت واملدرسة

رتك أعـضاء ـو يـشـذا املـستـى هــفـ: ةـج التعاونيـة الربامـاع ومشاركـالدف −٣
رة مبارشة ىف هدف عملية التعرف, وحتليل االسرتاتيجيات املـستخدمة ىف ـاألس

تنفيذ الـربامج الفعليـة ومـد تقـدمها, ويـصبح اآلبـاء مـدافعني عـن قـضايا 
 .أطفاهلم

رسة ىف هـذا املـستو املهـارات ويـتعلم أعـضاء األ: التعاون وتقاسم الـرشاكة −٤
ويكتسبون املعارف من خـالل اخلـدمات والتـدريبات التـى يقـدمها املهنيـون 
املدرسيون, ويصبح لدهيم الدافع لتقديم برامج مستقلة دعوة آباء أطفال آخرين 

 .للمشاركة
אאאW 

التعليمية, فقد أصدر الكونجرس ًنظرا ألمهية دور الوالدين واألرس ىف العملية 
ًاألمريكى مرسوما ملزما برضورة مشاركة الوالـدين ىف اجتامعـات وضـع برنـامج  ً

 التعليم التفريدIndividualized Education Program, IEP)( للطفل, وتـشجيع 
املشاركة الوالدية وإدمـاج اآلبـاء ىف العمليـة التعليميـة واختـاذ القـرارات املتعلقـة 

مارتن هـنىل (ًوذلك ضامنا للحصول عىل تعليم مناسب ألطفاهلم املعوقني بالطفل, 
ًوفضال عن ذلك فإنه يتم حث الوالدين وتشجيعهم عىل وضـع ) ٢٠٠١وآخرون, 

 واملـشاركة بنـصيب ىف )(Macking Action Plans, MAPsخطط العمل التنفيذيـة 
 .تفعيلها
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ية ىف قانون تعليم األفراد ويعد برنامج التعليم التفريد أحد املكونات األساس
ذو اإلعاقات, ومفاده أن حيصل كل تلميذ ممن يـستحقون خـدمات خاصـة عـىل 
ًبرنامج تعليمى وخطة تدريسية معدة خصيصا لـه عـىل أسـاس فـرد بعـد إجـراء 

 .ًعملية تقييم شاملة, وذلك ضامنا لتوفري تعليم مناسب الحتياجاته
 :ختاذ القرارات املتعلقة بكل منويتطلب هذا القانون مشاركة اآلباء ىف ا

إرشـاد نفـسى, عـالج الكـالم واللغـة, ( نمط اخلدمات اخلاصة املطلوبة للطفل –ا 
 ...).عالج وظيفى

فـصل عـاد, غرفـة مـصادر, فـصل ( التسكني الرتبو أو التعليمى املناسب −ب
 ...).خاص

هــداف الغــــايات العامــة, األ ()IEP( بنيــة الربنــامج التعليمــى التفريــد −جـــ
 ...).املحددة

ًيضع هذا الربنامج سنويا فريق يتضمن معلم التعلـيم العـام للتلميـذ, ومعلـم 
ج التعليمية اخلاصـة, واآلبـاء أو مـن ـرف الربامـذو االحتياجات اخلاصة أو مش

يني ـن املهنــم مــًه إذا كـان ذلـك مناسـبا, وغريهــيذ نفـسـم, والتلمــل حملهـحي
 النفسى, واالجتامعى, وإخصائى عالج مـشكالت ب احلاجة; كاإلخصائىــبحس

الكالم واللغة, وإخصائى العالج الطبيعى, والعـــالج بالعمـل, ومرشـد التأهيـل 
, كام يكون لآلباء احلق ىف اصطحاب حمامى حلضور اجتامعات الفريق أثناء ...املهنى

ة التخطيط للربنامج لفرز ما يقال وما يتخـذ مـن قـرارات قبـل املوافقـة عـىل خطـ
 .الربنامج

 :ويشمل برنامج التعليم التفريد أو خطة التعليم الفرد ما يىل
 .بيان بمستو األداء التعليمى احلاىل للطفل −١
بيان بالغايات السنوية, واألهداف قصرية األجل التـى يتوقـع إتقاهنـا ىف إطـار  −٢

 .الوصول هلذه الغايات
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وبمـن سـيقدمها, وأيـن بيان باخلدمات التعليمية اخلاصة التى سيتم تقـديمها,  −٣
 .ستقدم

 .تاريخ بدء الربنامج واملدة املتوقعة لتقديم اخلدمات املتضمنة −٤

 .بيان بمد مقدرة التلميذ عىل املشاركة ىف الربامج التعليمية العادية أو النظامية −٥

توضيح ملد عدم مقدرة التلميذ عىل االشرتاك مـع التالميـذ غـري املعـوقني ىف  −٦
 ., أو الواقعة خارج املقررات أو غري األكاديميةاألنشطة العامة بالفصل

حمكات موضوعية مالئمة أو إجراءات تقويميـة لبيـان مـا إذا كانـت األهـداف  −٧
 .التعليمية املوضوعة قد حتققت أم ال

خطة انتقالية تبدأ ىف عمر الرابعة عرش بحد أقىص, وتضمن هذه اخلطة أن يركـز  −٨
ملطلوبة للوظيفة واحلياة ىف املجتمـع بعـد تعليم التالميذ املعوقني عىل املهارات ا

, كـولني أورورك ٢٠٠١مارتن هنىل وآخـرون, . (أن يرتكوا بيئة املدرسة العامة
 ).٢٠٠٣ورونالدو كولورسو, 

אאאW 
إىل أن مشاركة اآلباء واألرس قد تكـون حمـدودة ) ٢٠٠٩(يشري تيلور وزمالؤه 

 األحيان لعدة أسباب من بينها اهـتامم أعـضاء األرسة وانـشغاهلم بالعمـل ىف بعض
 ,أكثر من اهتاممهم بأطفاهلم, ومن ثم تقل مـشاركتهم ىف بـرامج التعلـيم التفريـد
وىف بعـض األحيان يتم ترهيب التالميذ وأرسهم من عملية املشاركة, ويسمح فقط 

ووضع برامج اخلطة بدعو افتقاد لألعضاء املتخصصني ىف الفريق باختاذ القرارات 
ّاآلباء واألرس للخربة التى متكنهم من أن يكونوا مشاركني فعالني أو مهمـني, وقـد 
يستخدم العاملون ىف املدرسة لغة صعبة الفهم, أو ال يتفهمون اهتاممات اآلبـاء, أو 

 .يعتقدون أهنم يعرفون ما هو أفضل للتلميذ ىف مجيع الظروف واألحوال
لعوائـق التـى تعـرتض املـشاركة الفعالـة لآلبـاء واألرس وتعـاوهنم ومن أهم ا

مـا حيملـه كـل طـرف مـن ) املعلمني واإلخصائيني(وتفاعلهم اإلجيابى مع املهنيني 
 .معتقدات عن الطرف اآلخر, وما يثريه ضده من اهتامات
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 ًفاآلباء يرون أن املهنيـون غالبـا مـا يتجـاهلون احتياجـات أرس األطفـال ذو
ت, وال يرحبون بإسهاماهتا, وال يراعون مشاعر اآلبـاء, كـام يتعـاملون مـع اإلعاقا

ًاآلباء باستعالء, وال يقيمون وزنا ملا يعانونه من ضغوط ومتاعب, وملا يقدمونه مـن 
أفكار ومقرتحات, وأهنم حيتكرون القرارات ذات العالقة بطفلهـم, ويـشعر اآلبـاء 

ًملدرسة, وبأن السلطات املدرسية كثريا مـا بأنه ليس لدهيم أ نفوذ عىل ما حيدث ىف ا
 .تلوم اآلباء وتنتقد األرس عىل أهنم السبب ىف مشكالت أطفاهلم املعوقني

من زاوية أخر فإن املهنيون يرون أن اآلباء يتسمون بعدم االكـرتاث ونقـصان 
الرغبة والدافعية الالزمة للمشاركة ىف برنامج تعليم الطفـل ونـشاط املدرسـة, كـام 

ة ـة لتحديـد األهـداف املالئمــى واملهـارات الـرضوريـى الوقت الكافـقرون إليفت
ألطفاهلم, واختاذ القرارات املناسبة, ومن ثم املـشاركة الفعالـة ىف بـرامج اخلـدمات 

 .الرتبوية هلم
فإن املقرتحات التالية قد تساعد ىف بناء عالقة قائمة عـىل الثقـة والتقبـل ... لذا

مـن ) املعلمـني واالخـصائيني( واألرس مـن جانـب واملهنيـني واالحرتام بني اآلباء
جانب آخر, وىف تعزيز مشاركات اآلباء وانخراطهم ىف برامج رعاية أطفاهلم, ومـن 

 :بينها

عىل املهنيني قبول اآلباء كام هم, وتشجيعهم عىل التعبري اللفظى عن مـشاعرهم  −١
 . معها والتغلب عليها لكى يتمكنوا من التعامل– حتى لو مل تكن بناءة –كاملة 

ّاإلصغاء الفعال ملالحظات اآلباء وأعضاء األرس, وتشجيع املناقشات املفتوحة,  −٢
 .والتعليقات, واألسئلة

 .توعية اآلباء بحقوقهم بموجب الترشيعات والقوانني −٣

ج ـط لربنامــق التخطيــى فريــة فـىل األهليـاء كامـاء كأعضـى اآلبـر إلـالنظ −٤
يد األهداف والبدائل الرتبوية, واختاذ القـرارات املتعلقـة التعليم الفرد, وحتد

 .بطفلهم
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إتاحة الفرصة لآلباء للحصول عىل مجيع املعلومات ذات العالقة بحالة الطفـل,  −٥
ــسلوكية, والتواصــلية,  ــة وال ــه االجتامعي وتقــديم املعلومــات عـــن احتياجات

 .ومهاراته األكاديمية

ية املتخصصة والتى قد تستعىص عىل جتنب استخدام املصطلحات العلمية والفن −٦
فهم اآلبـاء, واسـتخدام لغـة تتـسم بالبـساطة وعـدم التعقيـد لتـسهيل عمليـة 

 .التواصل معهم

 .وضع جدول مقابالت واجتامعات يالئم ظروف اآلباء واألرس −٧

ًأن يكون لد املهنيني رغبة ىف مساعدة اآلباء, واقتناعا بمقدراهتم عىل املشاركة  −٨
وتدريبه, وتنمية استعداداته ومقدراته, وإجياد احللـول املناسـبة ىف تعليم طفلهم 

 .ملشكالته

تعزيـز الـسلوك اإلجيــابى لآلبـاء لرفـع مــستو التقـدير واالعتبـار اإلجيــابى,  −٩
 .وتزويدهم بالتغذية الراجعة حول حالة الطفل

تدريب اآلباء عىل مهارات عملية تطبيقية لتحـسني أسـاليب تعـاملهم مـع  −١٠
قني, وإدماجهم ىف الربامج التعليمية والتأهيلية هلم, بحيـث يكـون أبنائهم املعو

ًدور اآلباء متسقا مع أهداف هذه الربامج ومكمال لدور املدرسة أو املؤسسة ً. 

١١− تزويد اآلباء بالدعم النفسى واملعنو. 

أن حيافظ املهنيون عىل رسية املعلومات التى يعرفوهنـا عـن اآلبـاء واألرس,  −١٢
ًقاهتم هبم جوا يتسم بالـدفء والـرصاحة والثقـة واملـشاعر وأن يعكسوا ىف عال

 .اإلجيابية

عىل ) ٢٠٠٩(وقد أظهرت نتائج دراسة حديثة لعىل عبد النبى وصفاء قراقيش 
ً مفحوصا من آباء األطفـال املعـوقني ممـن يتلقـون خـدمات الرتبيـة اخلاصـة ٧٦١

دينة الرياض أن الرضا بمعاهد للرتبية اخلاصة أو برامج الدمج أو ىف مراكز أهلية بم
عن املشاركة يتوقف عىل إدراك اآلباء واألرس ملجهود االختـصاصيني مـع طفلهـم, 

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٢٩−@ @
 

 وأن املشاركة التعاونية متثل أمهية خاصة ىف حاالت األطفـال األصـغر سـنًا, وذو
 .اإلعاقة الشديدة; كالتوحد, واإلعاقات املتعددة, والعقلية

ً بني اآلباء واألرس وجها لوجه مع مقدمى ًوأظهرت النتائج أيضا أمهية التفاعل
اخلدمة لتبادل اآلراء واملعلومات, وأن توافر كفايات شخصية لد االختصاصيني; 
كالثقة واالحرتام, والتواصل وااللتزام, واملساواة واملهارة, مـن شـأنه تـسهيل بنـاء 

 .رشاكة تعاونية مع آباء األطفال املعوقني وأرسهم
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  باللغة العربية مراجع −ًأوال 
  باللغة األجنبية مراجع –ًثانيا 
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WאאW 

حتليل لبعض مظاهر االختالل لد األطفال ذو صعوبات "أمحد عبد اهللا    −١
ثـامن . م(جملـة جامعـة دمـشق . التعلم من منظور نظرية معاجلة املعلومـات

 .١٣٨ − ٩٧: , ص٢٠٠٢, )أول. عرش, ع
عادل عبد : ترمجة. (آالن كازدين االضطرابات السلوكية لألطفال واملراهقني −٢

 .دار الرشاد: القاهرة. ثانية. ط) ٢٠٠٣(اهللا حممد 
عبـد : ترمجـة(جاك ستيوارت   إرشـاد اآلبـاء ذو األطفـال غـري العـاديني  −٣

ى بجامعـة  الرياض, النرش العلم١٩٩٦الصمد األغرب, فريدة آل مرشف, 
 ·امللك سعود 

دار الفكــر للطباعــة : األردن. مجــال اخلطيــب   مقدمــة ىف اإلعاقــة الــسمعية −٤
 .١٩٩٨والنرش والتوزيع, 

دار الفكـر : عـامن) ثانيـة. ط(مجال اخلطيب ومنى احلديد   التدخل املبكـر  −٥
 .٢٠٠٥للنرش والتوزيع, 

٦−    االحتي"مجيل حممود الصامد اجات اخلاصـة اإلرشاد النفسى لألفراد ذو
ندوة اإلرشـاد النفـسى واملهنـى مـن أجـل نوعيـة أفـضل حليـاة . "وأرسهم

جامعة اخلليج العربى بالتعـاون مـع . األشخاص ذو االحتياجات اخلاصة
 – ٩٥:  ص١٩٩٩ إبريل ٢١−١٩مسقط, : اجلمعية العامنية للمعوقني, عامن

١١٥. 
: القـاهرة)  ثالثـة·ط (حامد عبد السالم زهران   التوجيه واإلرشاد النفـسى  −٧

 · ١٩٩٨عامل الكتب, 
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مـدخل إىل الرتبيـة    حسن مصطفى عبد املعطى والسيد عبد احلميد أبـو قلـة −٨
 .٢٠٠٧مكتبة زهراء الرشق, : الرياض. اخلاصة

دار : عـامن) ثانيـة.ط(خولة أمحد حييى   االضطرابات السلوكية واالنفعاليـة  −٩
 .٢٠٠٣الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, 

: القاهرة. رحيق السنني · علم النفس العالجى والوقائى  ام منصوررشد ف −١٠
 · ٢٠٠٠مكتبة األنجلو املرصية, 

عبـد : ترمجـة(إرشاد اآلباء ذو األطفال غري العـاديني   ستيورت, جاك س −١١
. جامعة امللك سعود: الرياض) ١٩٩٦(الصمد األغرب, وفريدة آل مرشف 

 .النرش العلمى واملطابع
: ترمجة( األول اجلزء(   نظريات اإلرشاد والعالج النفسى ون باترس· هـ ·س  −١٢

 ·دار القلم : , الكويت)١٩٨١ى, حامد عبد العزيز الفق
: ترمجة( اجلزء الثانى(   نظريات اإلرشاد والعالج النفسى  باترسون· هـ ·س  −١٣

 · ١٩٩٠, )ىحامد عبد العزيز الفق
الوظيفى الوالـد لـد سهري حممود أمني   برنامج إرشاد ىف حتسني األداء  −١٤

ًجمموعتني من أرس األطفال املعوقني عقليا وسـمعيا املـؤمتر الـسنو الرابـع . ً
 .٢٠٠٧عرش, مركز اإلرشاد النفسى, جامعة عني شمس, 

: القـاهرة. سهري حممود أمني   اإلرشاد النفسى لذو االحتياجـات اخلاصـة −١٥
 .٢٠١٠دار الفكر العربى, 

: ترمجـة(اد األرسة والطفـل ملواجهـة اإلعاقـة سيلجامن, م ودالرلنج, ر   إعد −١٦
 .دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع: القاهرة) ٢٠٠٠إيامن فؤاد كاشف, 

االستجابات االنفعالية السلبية آلباء األطفال املعاقني عقليـا " شاكر قنديل    −١٧
 بحـوث املـؤمتر الـدوىل الثالـث "ليـة دراسـة حتلي·ومسئولية املرشد النفسى 

مركــز اإلرشــاد النفــسى بجامعــة عــني )  النفــسى ىف عــامل متغــرياإلرشــاد(
 ·٦٤٢ − ٦٢٥: , ص١٩٩٦شمــس, ديســمرب 
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١٨− صالح عىل عبـد اهللا الغامـد    " دور املرشـد املدرسـى مـع الطـالب ذو
بحـوث املـؤمتر الـسنو احلـاد  · "االحتياجات اخلاصة ىف مدارس الدمج

 ديسمرب ٢٧−٢٥.  القاهرة.مركز اإلرشاد النفسى بجامعة عني شمس. عرش
 .٧٩١ −٧٦٧: ص. ٢٠٠٤

ية واإلرشاد األرس لألطفال املتخلفني ـــالضغوط النفس" عادل األشول    −١٩
مركز اإلرشـاد النفـسى, )  أوىل·, س  أول·ع(جملة اإلرشاد النفسى  · "عقليا

 · ٣٥−١٥: , ص١٩٩٣جامعة عني شمس, 

احلاجـات اإلرشـادية  "  سيد سليامن وشيخة يوسف الدرسـتى عبد الرمحن  −٢٠
 بحوث املـؤمتر الـدوىل الثالـث ملركـز اإلرشـاد النفـسى, "لألطفال املعاقني

 .٧٨٧ – ٧٥١ص . ١٩٩٦ ديسمرب, ٢٥−٢٣جامعة عني شمس : القاهرة
مشكالهتم ىف البيئة األرسيـة ... ًاملتفوقون عقليا"عبد املطلب أمني القريطى    −٢١

رسـالة اخللـيج العربـى . "واملدرسية,ودور اخلـدمات النفـسية ىف رعـايتهم
مكتــب الرتبيــة العربــى لـــدول اخلليـــج, الريــاض, ) تاســعة., س٢٨.ع(

 .٥٨−٢٩م, ص١٩٨٩هـ١٤٠٩

. "التدخل املبكـر كوسـيلة للحـد مـن اإلعاقـة"عبد املطلب أمني القريطى    −٢٢
 ١٥−١٣الكويـت, . بحوث املؤمتر الدوىل األول لطفل الروضة ىف الكويـت

 .٤٣٦ −٤١٧: , ص١٩٩٨إبريل 

 "اإلرشاد النفسى آلباء وأرس املتخلفـني عقليـا"عبد املطلب أمني القريطى    −٢٣
 ندوة اإلرشاد النفسى واملهنى من أجل نوعية أفضل حليـاة األشـخاص ذو

 مـع اجلمعيـة العامنيـة  جامعة اخلليج العربى بالتعـاون·االحتياجات اخلاصة 
 · ٦٩ − ٤١: , ص١٩٩٩ إبريل ٢١−١٩, للمعوقني, عامن, مسقط

دار : , القـاهرة)ثالثـة. ط ("ىف الصحة النفـسية"عبد املطلب أمني القريطى    −٢٤
 .٢٠٠٣الفكر العربى, 

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٣٦−@ @
 

. ط(عبد املطلب أمني القريطى  مـدخل إىل سـيكولوچية رســوم األطفــال  −٢٥
 · ٢٠٠٩دار الزهراء للنرش والتوزيع, : , الرياض)ثالثة

اصة وتـربيتهم عبد املطلب أمني القريطى سيكولوجية ذو االحتياجات اخل −٢٦
 .٢٠١١ مكتبة األنجلو املرصية, :القاهرة) خامسة. ط(

عبد املطلب أمني القريطى العالج بالفن, مفهومه وأسـسه وأهدافـه وفنياتـه  −٢٧
املؤمتر الـسنو الثـامن والعـرشون للجمعيـة املـرصية للدراسـات النفـسية 

 .م٢٠١٢فرباير, : القاهرة. وجامعة األزهر
 ذوو اإلعاقـة الـسمعية تعـريفهم وخصائـصهم  القريطـىعبد املطلب أمـني −٢٨

 .م ـ أ٢٠١٣عامل الكتب, : القاهرة. وتعليمهم
عـامل : القـاهرة) ثانيـة. ط(عبد املطلب أمني القريطى املوهوبون واملتفوقـون  −٢٩

 . ـ ب٢٠١٣الكتب, 
دار الفكـر : القـاهرة · اإلرشاد والعالج النفـسى األرس  عالء الدين كفاىف  −٣٠

 · ١٩٩٩العربى, 
مدينـة الـشارقة للخـدمات : الـشارقة · أرسة الطفل املعاق   صابر حممدعىل  −٣١

 · ٢٠٠٤اإلنسانية, 
األكاديميـة : الريـاض. عىل عبد النبى حنفـى   مـدخل إىل اإلعاقـة الـسمعية −٣٢

 .٢٠٠٣. العربية للرتبية اخلاصة
عىل عبد النبى حنفى وصفاء رفيق قراقيش   أبعاد ومظاهر املشاركة التعاونية  −٣٣

تصاصيني وأرس األطفال ذو االحتياجات اخلاصة ىف ضوء بعـض بني االخ
جامعـة عـني شـمس, نـوفمرب ) ٢٣.ع( جملـة اإلرشـاد النفـسى "املتغريات 
 .١٥٣ −١٠١ص . ٢٠٠٩

عـامدة : القـاهرة) ٢·ط (سيكولوجية التخلـف العقـىل فاروق حممد صادق   −٣٤
 · م١٩٨٢ − هـ١٤٠٢شئون املكتبات, جامعة امللك سعود, الرياض, 

سيكولوجية األطفال غـري "حى السيد عبد الرحيم وحليم السعيد بشا   فت −٣٥
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دار القلـم, : ,الكويـت)ثـان.ج.("العاديني واسرتاتيجيات الرتبيـة اخلاصـة
 .١٩٨٠−هـ١٣٠٠

فتحى السيـــد عبد الرحيـــم  قضايا ومـشكالت ىف سـيكولوچية اإلعاقـة  −٣٦
 ·م ١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣دار القلم, :  الكويت·ورعاية املعوقني 

. "أساليب الكـشف عـن املوهـوبني ورعـايتهم"فتحى عبد الرمحن جروان    −٣٧
 .٢٠٠٢دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, : عامن

 منظور تطبيقـى –اإلرشاد النفسى لألطفال   كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد  −٣٨
وزارة الثقافة, املجلـس األعـىل : القاهرة) ٢٠٠٥سمرية أبو احلسن, : ترمجة(

 · ٧٩٨: عدد. ة, املرشوع القومى للرتمجةللثقاف
, )ثانية.ط. ("رعاية النابغني ىف اإلسالم وعلم النفس"كامل إبراهيم مرسى    −٣٩

 .١٩٩٢دار القلم للنرش والتوزيع, : الكويت

 التدخل املبكر ىف رعاية التخلف العقىل ودور اإلرشاد "كامل إبراهيم مرسى   −٤٠
مركـز ) لعـدد الرابـع, الـسنة الثالثـةا(جملة اإلرشـاد النفـسى . "النفسى فيه 

 · ٥٠ − ٢١ :, ص"أ" ١٩٩٥اإلرشاد النفسى, جامعة عني شمس, القاهرة, 

 آلباء املتخلفـني ىالتأصيل اإلسالمى لإلرشاد النفس"كامل إبراهيم مرسى     −٤١
اإلرشــاد النفــسى لألطفــال ذو ( بحــوث املــؤمتر الــدوىل الثــانى "عقليــا

س, ديـسمرب ـــ النفسى بجامعـة عـني شممركز اإلرشاد) احلاجات اخلاصة
 · ١٧٠ − ١٥٣ :, ص"ب" ١٩٩٥

دار النـرش :  القـاهرة· كامل إبراهيم مرسى   مرجع ىف علم التخلـف العقـىل  −٤٢
 · ١٩٩٦للجامعات املرصية, 

اورورك ورونالد ب كوالوروسو   األسس القانونيـة لتعلـيم ذو . كولني م −٤٣
أورورك   تعلـــيم ذو . كوالوروســـو, ك. ر: ىف. االحتياجـــات اخلاصـــة

أمحد الشامى وأيمـن كامـل وعـادل دمـرداش : ترمجة(االحتياجات اخلاصة 
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مركـز األهـرام : القـاهرة) ٢٠٠٣وعىل عبد العزيز, ومراجعة حممد عنـانى, 
 .للرتمجة والنرش

٤٤−  وروبـرت أجلـوزين  خـصائص التالميـذ ذو ,مارتن هنىل, وروبرتارامز
جابر عبد احلميد جـابر, : ترمجة(هم احلاجات اخلاصة واسرتاتيجيات تدريس

 .القاهرة, دار الفكر العربى) ٢٠٠١
حممد عودة حممد وكامل إبراهيم مرسى   الصحة النفسية ىف ضوء علم النفس  −٤٥

 .١٩٨٦دار القلم, : الكويت) ثانية. ط(واإلسالم 
دار :  اإلسـكندرية· حممد ماهر عمر   املقابلة ىف اإلرشـاد والعـالج النفـسى  −٤٦

 · ١٩٨٥املعرفة اجلامعية, 

ــسى −٤٧ ــاهر عمــر   اإلرشــاد النف ــة. ط( واملدرســى  حممــد م ــورن, ) ثاني ديرب
أكاديميـة ميتـشجان للدراسـات : ميتشجان, الواليـات املتحـدة األمريكيـة

 .١٩٩٩النفسية, 
٤٨−    دار :  القـاهرة·  والعـالج النفـسى اإلرشادنظرياتحممد حمروس الشناو

 · ١٩٩٤والتوزيع, غريب للطباعة والنرش 
دار غريـب للطباعـة :  القـاهرة·حممد حمروس الشناو   العملية اإلرشـادية  −٤٩

 · ١٩٩٦والنرش والتوزيع, 
٥٠−    دار املـسلم: الريـاض · تأهيل املعوقني وإرشـادهم حممد حمروس الشناو 

 · ١٩٩٨لنرش والتوزيع, ل
فاعليـة العـالج الـواقعى ىف خفـض بعـض "حممود رامـز يوسـف حـسني    −٥١

 بحث دكتوراه, كليـة "لسلوكيات املضادة للمجتمع لد عينة من املراهقني ا
 .٢٠١٠الرتبية, جامعة عني شمس, 

) ثانيـة.ط(أسـس اإلرشـاد والعـالج النفـسى   خليـل الـرشقاومصطفى  −٥٢
 · ٢٠٠٠دار النهضة العربية, : القاهرة
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 فاعلية أسلوب التعزيز التفاضـىل, والتـصحيح"   هالة خري سنار إسامعيل −٥٣
ًد األطفـال املتخلفـني عقليـا ـلوك النمطى لـض حدة السـى خفـد فـالزائ
بحث ماجستري, كلية الرتبية بقنا, جامعة جنـوب الـواد, "ني للتعلم ـالقابل

٢٠٠٢. 
عالقة بعض املتغـريات بإيـذاء الـذات ومـد "هالة خري سنار إسامعيل    −٥٤

يـذ مـدارس فاعلية بعض فنيات تعديل السلوك ىف خفض حدتـه لـد تالم
, كلية الرتبية بقنا, جامعـة جنـوب الـواد, . بحث دكتوراه"الرتبية الفكرية

٢٠٠٥. 
الـشعور بالوحـدة النفـسية وعالقتـه بـبعض املتغـريات "هد أمحد خلف    −٥٥

بحث ماجـستري, كليـة  "ًالشخصية واالجتامعية لد األطفال املعاقني برصيا
 ,٢٠٠٢الرتبية بقنا,جامعة جنوب الواد. 

برنـامج خلفـض الـسلوك العـدوانى فاعليـة "عبد اجلواد وعزة خليل   وفاء  −٥٦
) ٥٠. ع( جملة علـم الـنفس "ًباستخدام اللعب لد األطفال املعاقني سمعيا

 .١٩٩٩القاهرة اهليئة املرصية العامة للكتاب, 
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