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 مدتخمص:
ة التعخف عمى فشيات العالج الدمػكى السدتخجمة فى تشسية السيارات ىجفت ىحه الجراس

الحياتية الذخرية واإلجتساعية ولجى الصالب ذوى صعبػبات التعمع حيث أن السيارات 
الحياتية الذخرية واإلجتساعية يرعب إكتدابيا بذكل تمقائى وبديػلة مغ قبل 

بخامج الدمػكية التى تدتيجف الصالب ذوى صعػبات التعمع ؛ ومغ ىشا بخزت أىسية ال
تشسية السيارات الحياتية الذخرية واإلجتساعية ليحه الفئة بإستخجام فشيات عمع الشفذ 
والتى تأتى فى مقجمتيا األساليب الدمػكية الحجيثة التى تعتبخ مغ نتاج السجرسة 

 سكشخ. الدمػكية الحجيثة التى أسديا العالع الديكػلػجي

 ،التدمدل  ،أداء األدوار  ،الشسحجة  ،تعديد ؛ التذكيل ىحه األساليب ىى المغ و 
 ،التجريب عمى حل السذكالت  ،التعديد  والتعميع بالشسػذج معًا  ،االخفاء  ،التمقيغ

 فشية الػاجبات السشدلية .

فشيات العالج الدمػكي  - تعخيف العالج الدمػكي - -الكمسات السفتاحية  :  
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  Abstract: 

This study aimed at recognizing the techniques of the 
behavioral therapy which are used in developing the personal 
and social  skills of life with the students with difficulty of 

learning because it is hard for them to acquire these skills 
spontaneously. From this point , the importance of the 
behavioral programs which aimed at developing the social and 
personal skills of life appeared by using the techniques of 
psychology with its modern behavioral ways which is 
considered the production of the modern behavioral school 
which was established by Scaner " the psychological scientist". 
These styles: are supporting , shaping , role playing, 

sequencing, initiation, hiding, supporting and teaching with 
model, Problem solving, techniques of home assignment 

Key Words: Behavioral Therapy – Behavioral Therapy Techniques  
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 مقدمة :

(   : أسمػب مغ األساليب yvihehTahl  oivaheBالعالج الدمػكي ) 
خة الحجيثة يقػم عمى أساس إستخجام نطخيات وقػاعج التعمع ؛ ويعتسج عمى مجسػعة كبي

مغ الفشيات العالجية التى تيجف الى إحجاث تغيخ إيجابى بشاء فى سمػك االندان 
 ( . 2991وبرفة خاصة سمػك عجم التػافق ) الذشاوى ؛ 

(  ببداشة شجيجة عمى أنو 53: ص2991وقج عخفو  )عبج الدتار إبخاليع ، 
وحياة  شكل مغ أشكال العالج ييجف إلي تحقيق تغيخات في سمػك الفخد تجعل حياتو

السحيصيغ بو أكثخ إيجابية وفاعمية ، وييجف العالج الدمػكي لتحقيق ىحا اليجف 
  0بالحقائق العمسية والتجخيبية في ميجان الدمػك

ويعتبخ العالج الدمػكي شكل مغ أشكال العالج الشفدي ، ويعتسج عمي نطخيات 
التعمع ، ويفتخض أن االضصخاب ىػ ناتج خاشئ عغ شخيق االشتخاط 

(oTdnhnhTdhTdhdn وىحا الشػع ييجف إلي إزالة االضصخاب مغ خالل فظ االشتخاط )
(oC- gvdnhnhTdhdn( ثع إعادة االشتخاط )oTdnhnhTdhTdhdn ov-  كسا يقػم ، )

 0التعجيل الدمػكي عمي فشية التعمع السمصف والتي تخكد عمي رد فعل استخجام العقاب 

 (12: ص2991) وليام كخيغ،  

( إجخائيًا : العالج الدمػكي ىػ البخنامج الحي  1009فايدة ؛  وقج عخفتو )
سػف  يتع تصبيقو عمي الصفل بسداعجة السعمسة أو السذخفة في السخكد" وىػ عبارة عغ 
مجسػعة سمػكيات مخغػبة مثل  تشسية السيارات االجتساعية ، والتفاعل مع األشخاص 

ريب حذ حخكي بالمعب وتشسية االنتباه ،والتعميع بالتقميج ، الشسحجة ، التدمدل ،والتج
واإلدراك بيجف تشسية بعس التعبيخات االنفعالية كسا يجركيا الصفل ،لتػجيو الصاقة 

 0والدمػكيات غيخ السخغػبة لػجية إيجابية

,( العالج الدمػكي بأنو نػع مغ أنػاع ehaha    hBevv 111: 1001كسا عخفو )
جف إلي إحجاث تغييخ في الدمػك غيخ العالج ، مبشي عمي نطخيات التعمع ويي
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 تكيفي لمفخد واستبجالو بدمػك تكيفي.

ويدتشج تصػر شخيقة العالج الدمػكى الى رصيج ىائل مغ نتائج بحػث عمع 
الشفذ التجخيبي التى كان ىجفيا تغيخ وتعجيل الدمػك مباشخة والتى كان مغ اثارىا انو 

دمػك وكيف نسحػ تعمع أنػاع اصبح مغ السيدػر معخفة كيف نزبط وكيف نعجل ال
 الدمػك التى نخغب فى التخمز مشيا .

 عمى العسػم فان العسمية العالجية تديخ عمى الشحػ التالى :

 . تحجيج الدمػك السصمػب تعجيمو أو تغيخه 

 . تحجيج الطخوف التى يحجث فييا الدمػك السزصخب 

 . تحجيج العػامل السدئػلة عغ إستسخار الدمػك السزصخب 

 ر الطخوف التى يسكغ تعجيميا او تغييخىا .إختيا 

 . تعجيل الطخوف الدابقة لمدمػك السزصخب 

 . تعجيل الطخوف البيئية 

وحيث أن السيارات الحياتية الذخرية واإلجتساعية يرعب إكتدابيا بذكل تمقائى 
وبديػلة مغ قبل الصالب ذوى صعػبات التعمع ؛ ومغ ىشا بخزت أىسية البخامج 

تدتيجف تشسية السيارات االجتساعية ليحه الفئة بإستخجام فشيات عمع الدمػكية التى 
الشفذ والتى تأتى فى مقجمتيا األساليب الدمػكية الحجيثة التى تعتبخ مغ نتاج السجرسة 

 الدمػكية الحجيثة التى أسديا العالع الديكػلػجى سكشخ .

الفشيات الفعالة  و يخى الباحثػن أن العالج السعخفي لمدمػك يقػم عمى مجسػعة مغ 
التي يجب أن يكػن السعالج متسكغ مشيا ,وقادرا عمى أدائيا بكل كفاءة ، إال أن العالج 
غيخ مقرػر عمى السخشجيغ والسعالجيغ فقط بل يستج إلى فشيات يدتخجميا اآلباء 

 ( 1022والسعمسػن ) نقال عغ عمى دبابر : 

 وىحه االساليب ىى : 

 التعديد . .2

 التذكيل . .2
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 . الشسحجة .2

 أداء األدوار . .1

 التدمدل . .5

 التمقيغ . .1

 االخفاء . .3

 التعديد والتعميع بالشسػذج معًا. .1

 التجريب عمى حل السذكالت . .7

 فشية الػاجبات السشدلية. .1

والباحثة فى ىحه الجراسة ستقػم بتشاول ىحه الفشيات الدابق ذكخىا بذكل تفرمى حيث 
 أنيا تعتبخ مغ أساسيات تصبيق أى بخنامج سمػكى .

ات العالج الدمػكى السدتخجمة فى تشسية السيارات لجى الصالب ذوى صعػبات فشي
 التعمع :

ىشاك العجيج مغ الفشيات التي تداعج الصالب ذوى صعػبات التعمع فى تشسية السيارات 
 الحياتية الذخرية واإلجتساعية لجييع . ومغ أشيخ ىحه الفشيات:

 أوال : التعزيز .

جة لسا يقع بعجة مغ معدزات يسكغ أن تكػن ىػ زيادة وتقػية الدمػك نتي
 إيجابية و يسكغ أن تكػن سمبية 

)أن التعديد  ٧٨٩١ oTashdh( . ويخى كػرزيشي(  2991) الذشاوى وعبج الخحسغ 
بأنػاعو )السادي والمفطي( يجب أن يكػن مغ السكػنات األساسية في بخامج تعجيل 

 الدمػك السعجة لؤلشفال الستخمفيغ عقميًا.

ف التعديد وضيفيا: مغ خالل نتائجو عمى الدمػك ، فاذا أدت تػابع ويعخ 
الدمػك  إلى زيادة إحتسال حجوثو فى السدتقبل ، تكػن تمظ التػابع معدزة ويكػن 

 (. 1001ماحجث ىػ التعديد نفدو ) حػاشيغ ، 

( أنو بالشدبة ألسمػب التعديد، فإنو يجب مخاعاة عجة شخوط  2991وذكخت ) أميخة ، 
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 :مياهمغ أ

 . أن يكػن السعدز محببا ًإلى نفذ الصفل لكي يبحل جيجه لمحرػل عميو.2

 . أن يكػن السعدز فػري ويقجم فػر ضيػر االستجابة السخغػبة.1

 . أن تخاعى التفزيالت الفخدية لؤلشفال عشج تقجيع السعدز.5

 أنهاع التعزيز:

ختب عميو تكخار التعديد االيجابى : ضيػر حجث سار نتيجة الستجابة ما ، ويت -2
ىحه االستجابة ندسى ذلظ تعديدا ايجابيا .مثال ذلظ إذا أتى شخز ما بدمػك 

 معيغ ؛ وأدى ذلظ الى حرػلو عمى مكافاة يعتبخ ذلظ تعديخا ايجابيا .

 شروط التعزيز االيجابى :

( لتفعيل التعديد    oT9hs amoTىشاك قػاعج وضعيا العالع الشفدى تػماس ) 
 ى الشحػ التالى :االيجابى وىى عم

  االستجابة السخاد تعديدىا يجب أن تػلج أوال وتثأر وإال فإن التعديد يكػن
 مدتحيال .

 . يجب أن ال يتأخخ التعديد فكمسا كان سخيعا وفػريا كمسا كان ناجحا 

 .السعدزات السالئسة لدمػك معيغ عشج فخد ربسا ال تكػن مالئسة لفخد آخخ 

 ست إثارتيا ىػ االكثخ فعالية فى تخسيخ الدمػك التعديد الى استجابة مخغػبة ت
 (  217-211:  1000السخغػب.    ) نقال عغ الحجار ، 

التعديد الدمبى : إسبعاد مثيخات غيخ سارة ؛ إقتخنت بدمػك ما مسا يؤدى الى  – 1
 تقػية الدمػك او إزدياد ضيػره . ويسكغ تسيد التعديد الدمبى بسا يأتى :

 حتاج إليو أو أى شىء يدبب لو االلع .شىء يكخىو الصفل او ي 

 . يزعف االستجابة التى تدبقو أو تتبعو مسا يقمل مغ إامكانية إعادتيا 

  ، ( . 1001يصسذ الدمػك غيخ السخغػب بيا ) حػاشيغ 

تنقدم وىشاك ترشيفات آخخى متعجدة لمسعدزات السدتخجمة فى العالج الدمػكى ، فيى 
 الى عدة أقدام ومنها مايمى :
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  وتأتى عمى شكميغ : زات آوليةمعد : 

معدزات غحائية : مثل االشعسة ؛ السذخوبات ؛ الحمػيات .....وىحه السعدزات  .2
تدتخجم عمى نصاق واسع مع االشفال وخرػصا االشفال مغ الفئات الخاصة 
مثل الستخمفيغ عقميا . ىشاك محاذيخ مغ االفخاط فى إستخجام السعدزات 

فخاط فييا قج يحجت نػعا مغ االشباع لجى الصفل الغحائية مع االشفال الن اال
 وبالتالى يفقج التعديد فعاليتو .

 معززات مادية: مثل القرص المرهرة ؛ الدمى ؛ الديارات الرغيرة .... .1

 معدزات رمدية : 

عبارة عغ بصاقات ممػنة مخسػم عمييا وجػه باسسة أو نجػم تقجم لمصفل عشج حجوث 
يسا بعج بسعدزات ذات قيسة غحائية او مادية او الدمػك السخغػب فية وتدتبجل ف

نذاشية ... وىحا االسمػب يدتخجم بذكل كبيخ مع االشفال الستخمفيغ عقميا 
 واالشفال بذكل عام عشج تشسية السيارات االجتساعية .

 السعدزات الشذاشية : 

تعتسج ىحه السعدزات عمى حب الصفل النذصة معيشة تدتيػيو أكثخ مغ غيخىا 
ضفيا السعالج فى تعجيل بعس الدمػكياتو الخاشئة ومشيا ..مذاىجة مبارة بحيث يػ 

كخة قجم ، حزػر مدخحية ؛ الخسع ؛ لعب الكخة ...وىحه السعدزات تتسيد بأن 
الصفل ال يعانى مغ حالة اشباع عشج استخجاميا كسا ىػ الحال مع السعدزات 

ة والستعة يتػافخان فييا الغحائية فيى معدزات ال يسل الصفل مشيا الن عشرخى الحخك
. 

 السعدزات االجتساعية : 

معدزات لفطية : ومشيا ما يخدده االباء والسعمسػن لتذجيع الصفل مثل : مستاز  .2
 ، أحدشت ؛ رائع ، شكخا لظ ، جيػد جسيمة ...

معدزات جدجية : وىى ما يرجر عغ أعزاء الجدع مغ حخكات مغ قبل  .2
ل مثل تحخيظ الخأس ، االبتدامة ، وضع الػالجيغ والسعمسيغ ازاء سمػكيات الصف



 المدتخدمة فى تنمية المهارات الحياتية الذخرية واإلجتماعية دمهكىنماذج مختمفة من فنيات العالج ال
                          سحر صبحى هاشم حدن                                           لدى الطالب ذوي صعهبات التعمم 

 

 

 1027  يناير                                                                             الثالثون                          العدد                   

              - 125 - 

 اليج عمى الكتف .

 : مميزات المعززات االجتماعية

سيػلة تػضيف ىحه السعدزات فسغ السسكغ تقجيسيا بذكل فػرى ومغ السسكغ  .1
 تقجيسيا فخديا او جساعيا .

 سيػلو ربط ىحه السعدزات بسعدزات آخخى ) مادية او رمدية ( . .2

ميا بذكل شبيعى كإحجاث مدتداغة اجتساعيا سيػلة حجوث ىحه السعدزات يػ  .5
 (. 1002) الخصيب ، 

 العهامل المؤثرة فى فعالية التعزيز :
 يتاثخ التعديد سالبا او إيجابا بسجسػعة مغ العػامل أبخزىا .

تػقيت التعديد : ويقرج بة تحجيج الػقت السشاسب لتقجيع السعدز ، إذ إن  .2
ى تأتى مباشخة بعج حجوث أكثخ السعدزات االيجابية فاعمية ىى الت

االستجابة السصمػبة ، إما إذا تآخخ تقجيع السعدز إلى وقت آخخ فإن ذلظ 
يعسل عمى تجاخل بيغ السعدزات واالستجابات االخخى ، والتى قج تكػن 

 .مغ ىشا جاءت أىسية فػرية التعديددخمية عمى الدمػك السخغػب فيو ، و 

 .إشتخاك الصفل : يقرج بو إشخاك الصفل فى  .1

 تحجيج الدمػك السخاد تعجيمو . .5

تحجيج السعدزات السحببة لو وفقا لمسعاييخ االجتساعية والجػانب االقترادية  .1
 لالسخة.

انتطام التعديد : التعديد الفعال ىػ ما خصط لو بذكل مشطع ؛ وفق قػانيغ  .3
معيشة ؛ فكل تعديد عذػائى مريخة الفذل ، فالسيع تعديد الدمػك يتػاصل 

اب الدمػك ، وبعج ذلظ أى فى مخحمة السحافطة عمى فى مخحمة إكد
إستسخارية الدمػك ندتخجم التعديد الستقصع ، ولتفغيل التعديد بذكل  جيج 

 البج مغ إستخجام ججوال لمتعديد والتى تشقدع الى نػعيغ :

ججول التعديد الستػاصل : وفييا يتع تقجيع السعدز بعج كل إستجابة  .1
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ججوال فى الحاالت التى نخيج فييا اكداب صحيحة وأكثخ ما يفيج ىحه ال
الصفل سمػكيات معيشة ججيجة ومع ذلظ فيى تػاجو جسمة مغ االنتقادات 

 مغ ابخزىا :

 كثخة التعديد يؤدى الى االشباع مسا يفقج التعديد قستو . .7

التعديد بذكل متػاصل يتصمب جيجا كبيخا مغ جانب السعالج ومغ يداعجه  .1
 فى السشدل أو فى السجرسة 

 سخعة إنصفاء الدمػك بعج تعصيل ججول التعديد السدتسخ. .9

ججاول التعديد الستقصع : وىى ججوال يتع بسػجبيا تقجيع السعدز بعج  .20
عجد معيغ مغ االستجابات الرحيحة ، ولحا كل الدمػكيات التى تخزع 
لججاول التعديد الستقصع قمسا تشصفىء ، ولحا تدتخجم ىحه الججاول 

وذلظ بعج إستخجام ججاول التعديد الستػاصل فى لمسحافطة عمى الدمػك 
 مخحمة إكداب الدمػك .

مقجار التعديد : مغ السيع ان تتشاسب كمسة التعديد مع مدتػى أداء  .22
الدمػك السخغػب فية سػاء كان السعدز سمػكا لفطيا او ماديا ؛ فكمسة جيج 

 لدت بقجر كمسة رائع .

أم السعدزات السادية أم التشػيع : أى تشػيع السعدزات سػاء الكمسات  .21
 الغحائية مسا يديج بجوره دافعية الصفل إتجاة الدمػك السخغػب .

درجة صعػبة الدمػك : كمسا كان الدمػك السدتيجف تعجيمو أو إكدابو  .25
 لمصفل معقجا كمسا كانت كسية التعديد السصمػبو كبيخة .

شا التحميل الػضيفى : يجب أن يدتشج استخجامشا لمسعدزات إلى تحميم .21
لمطخوف البئية التى يغير فييا الفخد، وىحا بداعجنا عمى تحجيج السعدزات 

 السالئسة لمفخد .

الججة : أى االتيان بسعدزات غيخ مالػفة لجى الصفل مسا يجعل السعدز أكثيخ  .1
،  1002فعالية عمى الدمػك السخاد تعجيمو او إكدابو لمصفل ) الخصيب 
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 ( . 2991وعبج الخحسغ  1001حػاشيغ 

 انيا : التذكيل .ث

ويعخف أحيانا باسع التقخيب الستتابع أو مفاضمة االستجابة والسقرػد بو ذلظ االجخاء 
الحى يعسل عمى تحميل الدمػك الى عجد معيغ مغ السيسات الفخعية وتعديدىا حتى 

 ( 2991) الذشاوى وعبج الخحسغ ،   .يتحقق الدمػك الشيائى

 خطهط تذكيل الدمهك :

لدمػك الشيائى بجقة ومػضػعية عمى شكل ىجف سمػكى تحجيج وتعخيف ا .2
)الدمػك السخغػب قية ( . واليجف مغ ذلظ تعديد التقارب التجريجى مغ 

 الدمػك السدتيجف مع تجشب تعديد الدمػكيات التى ال نخيجىا .

تجدئة الدمػك السؤدى الى الدمػك الشيائى الى سمػكيات فخعية يعخف كل  .1
 مشيا بالدمػك السجخمى .

 حيث يكػن قخيبا ججا مغ الدمػك السدتيجف.ب

تعديد كل خصػة تقتخب مغ الدمػك الشيائى ، وذلظ بإختيار السعدزات  .2
 الفعالة لمسحافطة عمى درجة عالية مغ الجافعية لجى الفخد .

عجم االنتقال إلى الخصػة الالحقة قبل التاكج مغ نجاح الفخد فى الخصػة  .1
 الدابقة .

إلى مخحمة فإنشا نتػقف عغ تعديد السخحمة الدابقة عشج االنتقال مغ مخحمة  .5
ونحخص عمى تشػيعيا فى السخحمة الالحقة لديادة دافعية الصفل )حػاشيغ ، 

1001 . ) 

 ثالثا: التدمدل .
يعخف بأنو أالجخاء الحى يتع مغ خاللو تقديع الدمػك السدتيجف إالى عجد مغ الحمقات 

 شو .السكػنة لو ؛ مع تعديد الحمقة االخيخة م

 خطهط التدمدل :

 تحجيج الدمػك الشيائى ) السدتيجف ( . .2
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 تحميل الدمػك الشيائى الى عجد مغ الحمقات الستدمدمة والستخابصة . .1

 تعديد الدمػك الشيائى . .5

 ال يتع االنتقال مغ سمػك الى سمػك أخخ إال بعج نجاح الدمػك الدابق . .1

 (  2991بج الخحسغ ، ) الذشاوى وع                                    

 رابعا: التمقين .

ىػ إجخاء يذتسل عمى االستخجام السؤقت لسثيخات تسيدية إضافية بيجف زيادة 
إحتسالية تأدية الفخد لمدمػك السدتيجف ؛ ونقػل مثيخات تسيدية إضافية مغ أجل تسيدىا 

تراحب الدمػك عغ السثيخات التسيدية الستػفخة أساسا فى البيئة ؛ فالسثيخات السدانجة ال 
عادة ؛ وإنسا يدودىا لمذخز شخز آخخ لغاية معيشة ؛ وبسعشى آخخ التمقيغ ىػ حث 

 الفخد عمى أن يدمظ سمػكا معيشا والتمسيح لو بإنو سيعدز عمى ذلظ الدمػك .

 : انهاع التمقين

التمقيغ االيسائى : ىػ تمقيغ باالشارة او الشطخ باتجاه معيغ مثال ذلظ  .2
 فع ايساء بالدكػت .وضع االصبع عمى ال

التمقيغ المفطى : وىػ ببداشة تعميسات لفطية فقػل السعمع لمتالميح )افتحػا  .1
 ( شكل مغ أشكال التمقيغ المفطى . 200الكتاب صفحة 

التمقيغ الجدجى : ىػ يقػم عمى لسذ االخخيغ جدجيا بيجف مداعجتيع  .5
لو عمى تادية سمػك معيغ ومغ ذلظ االب الحى يسدظ يج إبشو ويقػل 

؛  2991إمدظ القمع ىكحا ضع إصبعظ ىشا ) الذشاوى وعبج الخحسغ ، 
 ( . 1001، حػاشيغ ،  1002الخصيب ، 

1.  

 خامدا : االخفاء .

ىػ االزالة التجريجية لمتمقيغ بيجف مداعجة الفخد تادية الدمػك السدتيجف 
 باستقاللية.
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 : طرق االخفاء

السدتخجم فيسكششا وفقا لحلظ  ان شخق االخفاء السشاسبة تعتسج عمى نػع التمقيغ
 إخفاء التمقيغ تجريجيا عمى الشحػ التالى :

إخفاء التمقيغ المفطى : مغ خالل تقميل عجد الكمسات السدتخجمة كأن نقػل  .2
 تعال بجال مغ أن نقػل 

 ) يا أحسج تعال ىشا ( أو مغ خالل تخفيف درجة الرػت . .1

ء كإستخجام االصبع بجال إخفاء التمقيغ االيسائى : يتع بتقميل حجع االيسا .5
 مغ اليج كميا أو الشطخة بجال مغ االشارة .

إخفاء التمقيغ الجدجى: يتع إخفاؤه بتقميل الزغط الشاتج مغ المسذ فبجال  .1
، الذشاوى  2991مغ لسدو بكل اليج يتع لسدو بإصبع واحج ) الخصيب 

 ( . 2991وعبج الخحسغ 

 سادسا : النمذجة .

ويقرج بيا إتاحة نسػذج سمػكى مباشخ ) فخد ( لمصفل ؛ حيث يكػن اليجف 
ىػ تػصيل معمػمات حػل الشسػذج الدمػكى السعخوض لمصفل بقرج إحجاث تغيخ 

( . ويؤكج كػرزيشي  2991مافى سمػكو او إكدابو سمػكا ججيج )الذشاوى وعبج الخحسغ 
) oTashdh مغ أىع أسذ تعجيل الدمػك لجى )أن تقجيع الشسػذج القجوة لمدمػك   ٧٨٩١

 األشفال الستخمفيغ عقميًا.

 : انهاع النمذجة

الشسحجة السباشخة : حيث تػجج قجوة فعمية او شخز يؤدى الشسػذج  .2
الدمػكى االجتساعى السصمػب إتقانو أو قجوة رمدية مغ خالل فيمع أو 
مجسػعة مغ الرػر السدمدة بصخيقة تكذف عغ خصػات أداء الدمػك ؛ 

                           ػم الشسػذج بيحا الدمػك فى مػاقف فعمية أو رمدية                                                                               أو يق
 ( . 2995)إبخاليع واخخون ،  

الشسحجة الزسشية : وفييا يتخيل السجرب نساذج تقػم بالدمػكيات  .1
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 خغب السجرب أن يمقشيا لمستجرب .االجتساعية التى ي

الشسحجة بالسذاركة : وفييا يتع عخض الدمػك االجتساعى السخغػب  .5
بػاسصة نسػذج وكحلظ أداء ىحا الدمػك مغ جانب الستجرب مع تػجييات 

 (  2991) الذشاوى وعبج الخحسغ    .تقػيسية مغ جانب السجرب

جب إتباعيا عشج استخجام يي اإلرشادات الت بعس ناكه( أن  2991وقالت ) اميخة ، 
 :مياهفشية التعمع بالشسػذج مغ أ

أن يتع عخض الشسػذج في خصػات سيمة بديصة قريخة غيخ معقجة.   .2
 وتتجرج في صعػبتيا.

 أن يكػن عخض الشسػذج في اتجاه الدمػك السخاد إكدابو لمصفل.  .1

أن يتدع العخض بجحب انتباه األشفال وإثاراتيع لسالحطة الشسػذج   .5
 خوض والحخص عمىالسع

 متابعتو وتقميجه. .1

أن يقػم مقجم الشسػذج بالتفاعل اإليجابي مع األشفال، وتػضيح الشقاط   .3
 انتباه وجحب مة،ھالع

 األشفال لمستابعة والسالحطة والحث عمى التقميج.

( الى ان اسمػب الشسحجة يتتصمب ان يقػم السعمع بأداء السيسة  1002ويذيخ أبػ نيان )
 1009خاتيجية السخاد تجريديا عمى مخأى مغ التمسيح . وأشار الخصيب ) مدتخجما االست

 ( الى ان الشسحجة تتع وفق االجخاءات التالية :

 عخض السيارة عمى الدبػرة . .2

 قيام السعمع بذخح السيارو لمصالب . .1

 يقػم السعمع بتصبيق السيارة أمام الصالب متحجثا بخصػات السيارة . .5

 ارة متحجثا بخصػات السيارة أمام السعمع .يقػم الصالب بتصبيق السي .1

 يقػم الصالب بتصبيقات أخخى عمى السيارة وذلظ مع مداعجة مغ السعمع . .3

 : العػامل السؤثخة فى الشسحجة .1
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خرائز الشسػذج : فاالنتباه لمشسػذج يدداد كمسا كان ىحا الشسػذج محببا  .7
جرب وجشدو ومذػقا لمستجرب ؛ ويفزل أن يكػن الشسػذج مشاسبا لعسخ الست

. 

أنو حتى تشجح الشسحجة   Banduraخرائز السجرب : أوضح بشجروا  .1
 فإن الستجرب يجب أن تتػافخ فيو عجة خرائز .

  عسميات االنتباه : يشبغى أن يشتبو الستجرب لمسػقف أن يدتػعب السعمػمات
 التى يعخضيا الشسػذج .

 ى يشبو إلييا يتع عسميات الحفع : فبعج أن يفيع الستجرب جػانب السعمػمات الح
 حفع وتخديغ ىحه الدمػكيات فى صػرة .

  إستخجاع ) اعادة التػليج ( الدمػك : حيث يتع استخجاع الدمػك السحفػظ فى
 الحاكخة .

  عسميات الجافعية : فعشجما يتػقع الستجرب نتائج إيجابية مغ أداء الدمػك
 السشسحج فإنو يتػقع أن يقػم بأداء ىحا الدمػك .

ة باالجخاءات : فسػقف الشسحجة واالسمػب الحى تتع بو قج خرائز مختبص -
يتزسغ بعس الجػانب التى تؤثخ عمى الستجربيغ عسا إذا كان الشسػذج 

 (. 2991يمقى عقابا ) الذشاوى وعبج الخحسغ 

وتعتسج ىحه الفشية عمى نطخية التعمع االجتساعي ، إذ تػجج ثالث عسميات أساسية 
  : لحجوث التعمع بالشسح جة وىي

  عسمية االنتباه: - أ
فسغ الزخوري االنتباه لمشسػذج الدمػكي لكي يتع التعمع بالسالحطة.ويجب أن يكػن 

 الشسػذج مؤثخًا عمى القائع بالسالحطة كي يشتبو لمدمػك السخاد تعمسو.

  عسمية االحتفاظ: - ب
ػك الشسػذج فسغ الزخوري أن يتػفخ لجى الفخد القجرة عمى التعمع، فال يتأثخ الفخد بدم

 السذاىج؛ إال إذا تحكخ الدمػك السخاد تعمسو.
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 عسميات اإلدراك الحخكي: -ج 
فالسالحطة لػحجىا ال تؤدي إلى تعمع السيارات ، كسا أن السحاوالت واألخصاء ال تداعج 
وحجىا في تعمع السيارات الحخكية، ولكغ البج مغ السسارسة، ثع التغحية السختجة ليحا 

والحي يفيج في معالجة نػاحي القرػر في بعس جػانب الدمػك األداء السسارس، 
 ( . 210-231: 1001الستعمع.)عسارة ،

وتخى الباحثة أن ىحه الفشية ليدت بغخيبة عّشا كسدمسيغ في تعمسشا لكثيخ مغ 
الكيع واألخالقيات والدمػكيات السخغػبة. فمقج استخجم اإلسالم في ترػيخه لمدمػك 

يب التي تعخض نساذج لمدمػك وتعخض نتيجَة الكيام بيحا السخغػب مجسػعة األسال
الدمػك. فشجج أسمػب القرز القخآني، األمثال الشبػية، أسمػب عخض السػاقف. 
وكحلظ نجج في الدشة الشبػية نساذج تػجو سمػك السدمع عمى مجار اليػم متسثمة في 

غ الشساذج عمى الخسػل صمى هللا عميو وسمع.ونجج في سيخة الدمف الرالح الكثيخ م
  تعمع مكارم األخالق وأنػاع الدمػك السخغػب.

 سابعا : أداء الدور .

يتزسغ أداء الجور مشيجا آخخ مغ مشاىج التعميع االجتساعى يجرب الصفل 
بسقتزاه عمى تسثيل جػانب مغ السيارات االجتساعية حتى يتقشيا .. والجخاء ىحا 

السيارات االجتساعية ان يؤدى دورا االسمػب يصمب السجرب مغ الصفل الحى تشقرو 
مخالفا لذخريتو ؛ او ان يقػم باداء دور شفل جخىء . وأحيانا يتع تصبيق ىحا 
االسمػب بتذجيع الصفل عمى تبادل أالدوار بتجريب السيارات االجتساعية . وىحا 
أالسمػب  يتصمب مغ الصفل أن يؤدى الجور السصمػب تحكيقو أى أن  يشتقل مغ الكيام 

ر الخجػل إلى دور الجخىء ؛ أو مغ دور الغاضب الى السعجب الذاكخ )إبخاليع بجو 
 0(2995واخخون ، 

 : مراحل التدريب عمى أداء الدور

( أن التجريب عمى أداء الجور أو التجخل متعجد  anBlv ) amTrأوضج ارجايل
 االوجو يديخ عبخ السخاحل التالية :



 المدتخدمة فى تنمية المهارات الحياتية الذخرية واإلجتماعية دمهكىنماذج مختمفة من فنيات العالج ال
                          سحر صبحى هاشم حدن                                           لدى الطالب ذوي صعهبات التعمم 

 

 

 1027  يناير                                                                             الثالثون                          العدد                   

              - 155 - 

ميو واكدابو مغ قبل عخض الدمػك السصمػب تعمسو أو التجريب ع .2
قة السجرب فيعصى نسػذجا لمتغيخات السخغػبة ) كأن يػضح لمصفل شخي

( ؛ أو مغ خالل نساذج تدجيالت مخاشبة الصفل لػالجيو ومعمسيو
 صػتية أو مخئية .

وقج يعصى السجرب التمقيغ الػاضح لالداء وقج يكػن فى صػرة شخح  .1
 لصخيقة االداء .

عسل تجخبة او التسثيل وأداء االدوار  ثع مسارسة الدمػك السخغػب او .5
 الخاصة أو تتابع أداء الجور لالستجابة السخغػبة .

إعصاء تغحية راجعة خاصة بالدمػك الحى أداه الصفل وترحيح أالداء  .1
يتساثل أالداء مع الغخض  وتػجيو إنتباىو لجػانب القرػر فيو حتى

 .السصمػب

بة يتعمع الصفل أداء مغ خالل السسارسة الستكخرة لالستجابة السخغػ  .3
التجخبة ) نقال عغ  الدمػكيات الججبجة وتكخار مدمدل أداء الجور أو

 .(2995ابػسخيع 

( الى أنو يتع بيحا االسمػب اتباع االجخاءات التالية 1009وأشار الخصيب ) .1
: 

حالة االنتياء مغ الجرس سيتع تبادل االدوار ؛ حيث يقػم الصالب  .7
دور الصالب ؛ وسيقػم  السعمع بتسثيلبتسثيل دور السعمع ؛ وسيقػم 

 .بذخح الجرس

 يصمب مغ الصالب االنتباه والتخكيد عمى الذخح . .1

يقػم السعمع بذخح الجرس أمام الصالب واعصاءه بعس التجريبات عمى  .9
 الجرس .

 يقػم السعمع بدؤال الصالب عغ االشياء التى لع يفيسيا . .20

؛ والسعمع يقػم بتسثيل يقػم الصالب بتسثيل دور السعمع واعصاء الجرس  .22
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 دور الصالب ؛ مدتسعا ومشتبيا لذخح الصالب السعمع .

يقػم السعمع بعج ذلظ بترحيح االخصاء التى وقع بيا الصالب أثشاء  .21
 الذخح .

 .ثامشا : التعديد والتعميع بالشسػذج معاً  .25

أكجت نتائج معطع الجراسات والبحػث في مجال فشية تعجيل الدمػك أن  .21
التعديد والتعمع بالشسػذج معًا يعتبخ مغ أندب األساليب استخجام فشيتي 

لتعجيل سمػكيات الشذاط الدائج واالنجفاعية لجى األشفال العادييغ 
والستخمفيغ عقميًا. حيث يداعج استخجام ىاتيغ الفشيتيغ مجتسعتيغ في 
البخامج التخبػية والتأىيمية الخاصة باألشفال الستخمفيغ عقميًا عمى عالج 

السذكالت التي يعاني مشيا األشفال الستخمفػن بدبب نقز  كثيخ مغ
 ( . amTm ( yvllh9B vn hlالكفاءة العقمية. )بالمي وآخخون 

 تاسعا : اسمهب حل المذكالت .

( الى أن أسمػب حل السذكالت يعج مغ مشاحى  1009أشار الخصيب ) 
ئية . ومغ ابخز التجريذ التى تخمى الى تشسية عجد مغ السيارات الفكخية أو األدا

السػضػعات السشاسبة لمبجريذ بيحا األسمػب ىى الخياضيات والعمػم والتخبية 
اجتساعية . وىحه جسعييا تتيح لمصالب أن يسارس حل السذكالت ذات العالقة 
بالبيئة والسجتسع أو الحياة العسمية بشاءا عمى مبادىء ونطخيات وحقائق عمسية 

 يعخفيا الصالب .
 . llvkP g lvPoo m lboPP مهب حل المذكالتمراحل خطهات اس

 ىشاك عجة مخاحل يجب اتباعيا في أثشاء حل السذكمة السصخوحة وىي:
مخحمة إدراك وجػد السذكمة : وفييا يجرك الفخد بأن لجيو مذكمة فسغ السيع أن   -2

مثارًا..الخ.فالسثيخ يحكخك بأنظ  -مزصخباً -يشتبو إلى مذاعخه عشجما يكػن متػتخاً 
 ق فيشاك شئ ما غيخ سميع.قم

خفس اإلثارة:عغ شخيق التػقف عغ التفكيخ التمقائي )قف وفكخ قبل أن  -1
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تترخف(، فزبط الشفذ يكدخ دائخة اإلثارة السفخشة، وفخط اإلثارة يسكغ أن 
 يدتثيخ سمػكيات غيخ مخغػبة؛ ألنيا تدتصيع أن تقصع تدمدل حل السذكمة.

عمى السصمػب عسمو، وليذ مغ  وضع صياغة لمسذكمة :مغ خالل التخكيد  -5
خالل مدبب اإلحباط، وتقجيخ حجع السعمػمات الستاحة، ثع عخض السذكمة في 

 شكل يسكغ حمو بذكل إيجابي وبيحا نحجد اليجف.
التفكيخ بصخيقة الحل البجيل: يذيخ إلى الدمػك العقمي السشتج لحمػل بجيمة عجيجة  -1

 لسذكمة واحجة لالختيار مغ بيشيا.
عػاقب:فإذا فكخ الفخد في عػاقب الفعل الحي سيقػم بو، سػاٌء أكان التفكيخ بال -3

 عمى نفدو أو عمى اآلخخيغ أو األشياء السحيصة بو سيكف عغ ىحا الفعل.

. ميارة التفكيخ العمسي:وفييا يتع تقجيع إجابات عغ األسئمة؛ مثل لساذا؟ كيف 1
 يسكغ؟..الخ فيحه ميارة.

إلى الدبب والشتيجة والعالقات بيشيسا، التعمع مغ  .  تقييع الشتائج :مغ خالل الشطخ7
الشتائج وىل وصمت إلى اختيار جيج أم ال، تعمع األخصاء، تجشب لػم الحات عمى 
محاولة تغييخ التفكيخ الزعيف غيخ السججي، تعمع الكيسة اإلستخاتيجية لحل 

 (199-191: 1001السذكالت.)عسارة ،
ي أي جساعة إرشادية أو عالجية أو حتى وتخى الباحثة أنو يجب عمى األفخاد، ف

األشخاص في الحياة اليػمية العادية، استخجام تدمدل حل السذكالت في كل مخة 
يختبخون أو يعايذػن تػتخًا ذو عالقة مترمة بارتفاع القمق لجييع أو ارتفاع 

  مدتػى العجوانية ،أو انخفاض شعػرىع بالسدئػلية االجتساعية.
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  evg nvlb   ro omoات المنزلية: عاشرا : فنية الهاجب
تمعب الػاجبات السشدلية دورًا ىامًا في كل العالجات الشفدية وليا دور خاص 
في زيادة فعالية العالج السعخفي الدمػكي؛ إذ إنيا الفشية الػحيجة التي يبجأ ويختع بيا 
السعالج السعخفي الدمػكي كل جمدة عالجية ، وتداىع في تحجيج درجة التعاون 
واأللفة القائسة بيغ السعالج والعسيل، وذلظ يؤثخ في شخيقة أداء العسيل في كل 
خصػات أو ميام البخنامج العالجي، ويدتصيع السعالج تقػية العالقة العالجية 
بتكميف العسيل بعسل واجبات مشدلية، ويقجم كل واجب مشدلي عمى أنو تجخبة 

  ة بالسذكمة التي يػاجييا حجيثًا.مشاسبة الكتذاف بعس العػامل السعخفية الستعمق
وتأخح الػاجبات السشدلية عجة أشكال فيصمب السعالج مغ السخيس تدجيل     

األفكار اآللية، واالتجاىات السختمة وضيفيًا، أو إجخاء تجخبة سمػكية أو معخفية ليا 
ًا أىجاف محجدة ومتعمقة بسذكمتو، ويجب أن يالحع السعالج أن لمػاجبات السشدلية دور 

ىامًا في زيادة فعالية العالج السعخفي الدمػكي، وتكػيغ األلفة والتعاون بيشو وبيغ 
السخيس، إذا اىتع بإعصاء واجبات بديصة ومخكدة ومترمة بسذكمة السخيس،وتػضيح 
األساس السشصقي لكل واجب مشدلي، باإلضافة إلى تػضيح كيفية إجخائيا واالىتسام 

 (221-227: 2991معػض، بسخاجعتيا في بجاية كل جمدة.)
مسا سبق يخى الباحث أن الػاجبات السشدلية تدتخجم لتحديغ إدراك األفكار     

اآللية وعالقتيا بخدود الفعل االنفعالية، كسا أنيا تداعج عمى تقجم العالج السعخفي 
الدمػكي سخيعًا، وتعصي فخصة لمعسيل لسسارسة ميارات ووجيات نطخ ججيجة 

كاره السختمة واتجاىاتو غيخ العقالنية ومحاولة تعجيميا. كسا أنيا ومشصكية؛ لسعخفة أف
 ( .1022ُتعتبخ جدءًا متسسًا لشتائج العالج. ) نقال عغ الغامجى : 
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