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 السوية لدى ألاطفالالتد   السلوكي املعرفي العقالني في الحد من السلوكيات غير 

Rational Cognitive Behavioral Intervention in Reducing Abnormal Behaviors                     

for children 
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وضعععع برنعععامج عالجعععي سعععلوكي معرفعععي عقالنعععي ملعالجعععة السعععلوكيات غيعععر السعععوية لعععدى اسعععتهدف البحعععث الحعععالي  :امللخبببص

ألاطفال عن طريق تعديل أخطعاء التفكيعر, وتفصعيل املمارسعة املهنيعة فعي تيسعير الاسعتخدام للفنيعين واملختصعين وغيعرهم 

وصععععفي لوصعععف وتوظيععععف فنيعععات العععععالج النفسععععية واتبععععع الباحعععث املععععنهج ال. لتطبيعععق البععععرامج العالجيعععة فععععي شععععكل متعععرابط

اسعععبة للسعععلوكيات الخاطئععععة والاجتماعيعععة والتربويعععة معععن خععععالل النظريعععات املتععععددة ودمجهععععا فعععي صعععورة بعععرامج عالجيععععة من

حسععععب املراحععععل العمريععععة املتنوعععععة؛ حيععععث يعععععد هععععذا البحععععث مععععن البحععععوث ذات ألاطععععر العلميععععة النظريععععة لوضععععع وعالجهععععا 

وتوصععل البحعث إلععى أن التععداخل بعين النظريععات العالجيعة يسععاهم فعي بنععاء بععرامج . املمارسععة العمليعةالبعرامج العلميععة محعل 

عالجيععة صععالحة للتطبيعععق علععى ألاطفعععال ذوي السععلوكيات غيععر السعععوية واملتكععررة, وتعععم التوصععل إلععى وضعععع برنععامج سعععلوكي 

علععى بنععاء مععن فنيععات املمارسععة املهنيععة فععي معرفععي عقالنععي لعععالج السععلوكيات غيععر السععوية, حيععث اعتمععد البرنععامج العالجععي 

  .   تعديل وتصحيح أخطاء التفكير, والذي يطبق بطريقة جماعية

  ألاطفال    -التدخل املعرفي السلوكي :الكلمات الاتتفتتاةية

Abstract: The current research aimed to develop a rational cognitive behavioral treatment program to 

address abnormal behaviors in children by modifying thinking errors, detailing professional practice in 

facilitating the use of technicians, specialists and others to apply therapeutic programs in a coherent 

manner. The researcher followed the descriptive approach to describe and employ psychological, social 

and educational treatment techniques through multiple theories and integrate them into treatment 

programs suitable for wrong behaviors and treat them according to the various age stages Where this 

research is considered from research with scientific theoretical frameworks to put scientific programs into 

practice. The research found that the overlap between therapeutic theories contributes to building 

treatment programs that are applicable to children with abnormal and repetitive behaviors, and a rational 

cognitive behavioral program has been reached to treat abnormal behaviors, as the treatment program 

relied on building from the techniques of professional practice in amending and correcting errors 

Thinking, which is applied in a collective way.  

Key Words: Cognitive Behavioral Intervention - Children 
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 :إلاطار املنهجي للبح 

 : مقدمة

سوية ساني, وصعوبة السيطرة عليه؛ فإن نسبة من ألاطفال يكتسبون سلوكيات غير نتيجة لتعقد السلوك إلان            

فيتعلمون بعض مواقف الصدق, وفي مواقف أخرى الكذب, كما يتعلمون التعاون,  من خالل تنشئتهم الاجتماعية

, Normal Behaviorsعديد من السلوكيات السوية الوألانانية, ويتعلمون تطبيق النظام ومخالفته, وهكذا يتعلمون 

 .Abnormal Behaviorsغير السوية والسلوكيات 

والسلوكيات غير السوية ال تقف عند عمر معين, ومجتمع معين؛ فهي موجودة في كل ألاعمار, وفي كل املجتمعات     

 يرئيس كما تشكل السلوكيات غير السوية مصدر قلق (. م0227صالحة, . )اختالف نوعيتها, ونسبة حدوثها وأسبابهاب

عديد من البرامج املوجهة الكثير من السلوكيات غير السوية لدى ألاطفال قد يعوق تنفيذ الفظهور . للمحيطين بالطفل

وبذلك فهي ظاهرة من الظواهر غير إلايجابية التي . نحو رفع مستوى قدراتهم, والوصول بها إلى أقص ى درجة ممكنة

روري التصدي لهذه السلوكيات, والتوصل إلى ما يساعد املختصين تعوق النمو السليم لدى ألاطفال؛ لذا فمن الض

 
 
السرطاوي ودقماق وأبو هالل, )في وضع برامج عالجية مالئمة؛ بهدف الحد من تلك السلوكيات غير املقبولة اجتماعّيا

0225.)  

ية لدى ألاطفال أهمية تقديم برنامج عالجي متخصص في عالج املشكالت السلوكية غير السو  الباحثلذا رأى    

 :باستخدام العالج السلوكي املعرفي العقالني, وذلك وفق الخطوات املنهجية التالية

 : مشكلة الدراسة 

برامج عالجية سلوكية معرفية عقالنية تسهم في عالج  مشكلة الدراسة في محاولة التوصل إلى وضع تتجلى            

وتكون سهلة الاستخدام ومشتملة على فنيات عالجية متنوعة  فاعلية تكون أكثر  لدى ألاطفال غير السويةالسلوكيات 

  .ومبتكرة لتسهم بفاعلية في العالج السلوكي لءطفال

 :أهمية هذا الدراسة في عدد من القضايا, من بينها تكمن : أهمية الدراسة

لعععععدى  غيعععععر السعععععويةإلقععععاء الضعععععوء علعععععى الععععععالج السعععععلوكي املعرفععععي العقالنعععععي وقدرتعععععه علعععععى ععععععالج املشععععكالت السعععععلوكية  -1

 .ألاطفال بشكل علمي مدروس

جعععال العععالج وإلارشعععاد النفسععع ي والاجتمعععاعي بطعععرق العععالج السعععلوكي املعرفعععي العقالنعععي فعععي متنميععة خبعععرات املختصعععين ب -0

 .حياة إلانسان

تجاوز صعوباته فيما يواجهه من مشكالت متكررة يقوم بها ألاطفال, وقد تسبب فيمعا بععد مساعدة املجتمع على  -3

 
 
 سلوكا

 
  غير سوّيا

 
 .أو غير مقبول اجتماعّيا
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لعق والوجعدان فعي تمعايز  -4
ُ
إثراء املجال التطبيقي ببرامج علمية تقوم على مخاطبة العقل في ععالج السعلوك وتنميعة الخ

يل , ويحععل محلهععا السععلوكيات السععوية فععي محاولععة لتعععدغيععر السععويةلسععلوكيات وتمععازج يخععدم غععرض العععالج فيزيععل ا

 .أخطاء التفكير, وتوجيه السلوك من خالل العقل ومخاطبته للوجهة الصحيحة

  : دراسةة للياملصطلحات الرئيس

هععو أي نشععاط يصععدر عععن الفععرد فععي مختلععف املواقععف التععي : تعريفععات عديععدة, مععن أشععهرها Behaviorللسععلوك  :السببلوك

 :Negative Behavior:  أما السلوك غير السوي ( 1583دافيدوف, )تواجهه في حياته 

 (.31,ص1553الصباطي, مو  ى و " )سلوك متكرر الحدوث غير مرغوب فيه, يثير استهجان البيئة الاجتماعية" -1

 & ,Krik, Gallagher)" انحعراف ععن السعلوك املالئعم للعمعر, والعذي يتععدخل فعي نمعو الفعرد وتطعوره وحيعاة آلاخعرين" -0

Anastasiow, 2003, p. 13). 

3- " 
 
, ويعوق تلك ألانواع من السلوك التي يرى املعلمون واملعلمات أنها سلوك غير مرغوب فيه, وغير مقبول اجتماعيا

 (.423, ص0221أبو مصطفى, " )إرشادهم وتوجيههم, ويؤثر في فاعلية العملية التربويةعملهم, ويقلل من عملية 

ال تتفعق معع القواععد واملععايير املتعلقعة بسعلوك و ععن التالميعذ داخعل الصعف الدرا ع ي, تلك السلوكيات التي تصدر " -4

 (.00, ص0227هويدي واليماني, " )ألاطفال, وخاصة اللوائح الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

1- " 
 
معا يكعون  من أشعكال السعلوك غيعر السعوي العذي يصعدر ععن الطفعل نتيجعة وجعود خلعل معا فعي عمليعة العتعلم, وغالبعا

 (.15, ص0212القمش, " )ذلك الشكل تعزيز السلوك غير التكيفي, وعدم تعزيز السلوك التكيفي

  وهي تلك الجلسات العالجية ذات: برامج العالج السلوكي املعرفي العقالني
 
 متكامال

 
الزمن املحدد, والتي تشكل نظاما

لعالج السلوكيات الخاطئة من خالل تعديل أخطاء التفكير مستندة في ذلك على فنيات العالج السلوكي والعالج 

 معها بعض فنيات السيكودراما املعبرة والبرامج 
 
املعرفي وعلى النظريات العلمية وبخاصة نظرية آلبرت آليس؛ ممتزجا

إلخ, وذلك بحسب طبيعة ما تقدمه من عالج سلوكي ... ية العالجية والعالج بالرسم واملوسيقى والعالج باللعبالاجتماع

 .معرفي عقالني لءطفال

 : أهداف الدراسة

وضع برنامج عالجي متكامل الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية ملعالجة جوانب : إلى ةتهدف الدراسة الحالي         

عن طريق تعديل أخطاء التفكير, وبيان تفصيل املمارسة لتيسير الاستخدام للفنيين  غير السويةت السلوكيا

 .واملختصين وغيرهم لتطبيق البرامج العالجية في شكل مترابط
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 :منهج الدراسة

والتربوية من خالل املنهج الوصفي في توظيف ووصف فنيات العالج النفسية والاجتماعية ةتبع الدراسة الحاليت          

النظريات املتعددة ودمجها في صورة برامج عالجية مناسبة للسلوكيات الخاطئة وعالجها بحسب املراحل العمرية 

 .املتنوعة

 : أدوات الدراسة

برنامج عالجي معرفي سلوكي عقالني لتعديل أخطاء التفكير وعالج السلوك من خالل فنيات العالج النفس ي      

 .الخاطئةلتربوي ملعالجة السلوكيات والاجتماعي وا

 (:معايير تحديده وأسباب  وأنواع  وأنماط )السلوك غير السوي لدى ألاطفال 

إلاطببار النظببري للبحبب س ةيبب  سببيتم عببرض معببايير تحديببد السببلوك غيببر السببوي، وأسببباب ،  الجببزءيتنبباول هببذا        

  وأنواع 
 
 .غير السوية ومسبباتهاإلى التصنيف املقترح للسلوكيات  وأنماطه, وصوال

 
ا
إلعععى وجعععود ثمانيعععة مععععايير ( 1582)شعععير دافيعععدوف ي (:السبببلوك غيبببر املرغبببوب)معبببايير تحديبببد السبببلوك غيبببر السبببوي  -أوال

 :وهي -السلوك غير السوي -لتحديد السلوك غير املرغوب فيه 

يحصععل السععلوك غيععر السععوي عنععدما تحععدث إعاقععة ألي مععن القععدرات : Cognitive activityمعيببار النشبباط املعرفببي ( 1

 . العقلية كاإلدراك, أو التذكر, أو الانتباه, أو الاتصال

يحصععععل السععععلوك غيععععر السععععوي عنععععدما ينحععععرف السععععلوك عععععن القععععيم : Social activityمعيببببار السببببلوك الاجتمبببباعي ( 0

 لالت
 
 .جاهات الدينية أو العقائدية السائدةوالعادات والتقاليد الاجتماعية, أو أن يكون مخالفا

سععلوكه, مععع فععي سععوي عنععدما يعجععز الفععرد عععن الععتحكم السععلوك غيععر ال يحععدث :Self-controlمعيببار الببتحكم الببذاتي ( 3

 . استمرار هذه الحالة أو تكرارها بشكل كبير

 يععدحعدود املعقعول فعإن هعذا عنعدما يعبعر الفعرد ععن معاناتعه بطريقعة يتجعاوز فيهعا  : Distressمعيبار الضبيق والكبرب( 4

 سلوك
 
 . يحتاج إلى معالجة ا

 للمنحنععى السععوي,  :Statistical rarity إلاةصببائيةمعيببار النببدرة ( 5
 
مععن املعععروف أن أفععراد أي مجتمععع يتوزعععون وفقععا

بحيث يتمركز في منطقة الوسط وحوله, بينما يتواجد بعض أفراده على أطراف املنحنى, وهعؤالء العبعض هعم أصعحاب 

, أو غير السوية
 
  .السلوكيات إلايجابية جدا

رهعععا النمائيعععة والسعععلوكية, فعععإذا ارتعععد وتراجعععع سعععلوك لكعععل مرحلعععة عمريعععة مظاه :Developmentalاملعبببايير النمائيبببة ( 6

 
 
 . الفرد إلى مراحل سابقة, كان سلوكه غير سوّيا
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قععوم فكععرة هععذا املعيععار علععى إقععرار الفععرد مععن تلقععاء نفسععه بععأن سععلوكه غيععر ت :Self-assessmentإلاقببرار الببذاتي  معيببار ( 7

ن قلعة معن النعاس معن يمتلعك القعدرة علعى الاعتعراف إلعى درجعة عاليعة معن املوضعوعية؛ إذ ولعل  هذا املعيعار يحتعاج إ. سوي 

 .بأن سلوكه غير مقبول, وأنه بحاجة إلى عالج

 معع الفطعرة السعوية كمعا يخضعع لقعانون : Normal curveاملعيبار الطبييبي ( 8
 
إن سعلوك الفعرد ينبغعي أن يكعون متوافقعا

الحيععة ومنهععا إلانسععان, فععإذا كععان سععلوك إلانسععان ال يتفععق مععع أسععس بقائععه فإنععه  املحافظععة علععى النععوع, وتناسععل الكائنععات

 .يكون غير سوي 

 
ا
 للنمععوذج املتبععع فععي تفسععيرها, إذ ال  :أسببباب السببلوكيات غيببر السببوية -ثانيببا

 
تتعععدد أسععباب السععلوكيات غيععر السععوية تبعععا

؛ 0221؛ الحعارثي, 0221جادو, : مثال)لصلة وتتفق ألادبيات ذات ا. يوجد اتفاق في وضع تصور واحد عن هذه ألاسباب

علععععى أن أهععععم أسععععباب السععععلوكيات غيععععر ( Aldhafri, 2011ب؛ 1553أ, 1553؛ الهععععاجري, 0221؛ كمععععال, 0224عيسعععع ى, 

 :ما يلي( أو املشكالت السلوكية)السوية 

 يقصد بها تلك العمليات املختلفة التي تؤثر في الفرد وتجع: التنشئة الاجتماعية الخاطئة -1
 
  له واعيعا

 
للمعؤثرات  ومعدركا

 
 
لها, وتسعاعد عمليعة تشعكيل السعلوك ععن طريعق التفاععل الاجتمعاعي علعى تعلعم الفعرد كيفيعة  الاجتماعية ومستجيبا

رة فععي ذلععك؛ حيععث إن تبنععي ألابععوين وال يخفععى دور ألاسعع. إشععباع حاجاتععه بطريقععة تتماشعع ى مععع ثقافععة وقععوانين املجتمععع

السععلوكيات غيععر مقصععود فععي التنشععئة الاجتماعيععة لءطفععال يععؤدي إلععى حععدوث  أسععلوب متطععرف أو سععلبي مقصععود, أو 

 (. 0221سليمان, ) غير السوية

  :ألامببببراض العضببببوية وضببببعف الحببببواس -0
 
فععععي  هنععععاك بعععععض ألامععععراض العضععععوية التععععي يصععععاب بهععععا الطفععععل وتكععععون سععععببا

لهعذا قعد يكعون الطفعل مفعرط النشعاط , (لتهابعاتالحساسعيات بأنواعهعا, والا)منهعا سعوية و الغيعر بالسعلوكيات وقوعه 

, (ضععف إلابصعار, ضععف السعمع)أو غير قادر على التركيز, أو قد يكون لديعه عيعب أو نقعص فعي أحعد الحعواس مثعل 

فيظهر الطفل, وكأنه غير واثق من نفسه وغير راغب في بذل جهد ألداء ما يطلب منه, كما أن ذلك يؤثر في اتساقه 

 ومضعع
 
 غيععر قععادر علععى اتبععاع التعليمععات فيلجععأ إلععى أسععلوب التخريععب وإثععارة الصععخب الحركععي ممععا يجعلععه مشوشععا

 
طربا

 .واملشاغبة

بسععععبب نقععععص الخبععععرات, وعععععدم النضععععج العقلععععي والجسععععمي والثبععععات الانفعععععالي, فععععإن : إ بببب  إلارشبببباد والنصببببح الاتتفتقببببار  -3

يسعععععتدعي تعععععدخل الفئعععععات سعععععوية عليعععععه وعلعععععى آلاخعععععرين؛ ممعععععا الغيعععععر يجهعععععل آثعععععار املشعععععكالت والسعععععلوكيات الطفعععععل قعععععد 

, وذلععك بهعععدف (املعلععم, ألاخصععائي الاجتمععاعي, ألاخصععائي النفسععع ي, أوليععاء ألامععور : )املتخصصععة فععي املجتمععع مععن مثعععال

 .املختلفة عليه وعلى آلاخرين سويةالغير السلوكيات توعية الطفل بأضرار ومخاطر الانحرافات و 
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سعععععوية عنعععععد رغبعععععتهم فعععععي الحصعععععول علعععععى القبعععععول الغيعععععر سعععععلوكيات ألاطفعععععال واملعععععراهقين لل يلجعععععأ بععععععض :إثبببببارة الانتبببببباه -4

ويعععود ذلععك ألخطععاء التنشععئة الاجتماعيععة التععي . الاجتمععاعي, وتأكيععد الععذات, والحصععول علععى عطععف واهتمععام آلاخععرين

 .الطفل واملراهق من الجوانب املسلكية املختلفة ةيايقوم بها الوالدان وضعف اهتمام املدرسة برع

, الهواتعف الذكيعة, وألععواح إلانترنععتالفضعائيات,  -تعؤدي وسعائل إلاعععالم الجديعدة : التغيبرات التكنولوجببة املعاصببرة -5

 ال يمكعععن إنكعععاره أو تجاهلعععه فعععي عمليعععة تسعععهيل وتسعععريع انتشعععار  -التصعععفح إلالكترونيعععة
 
كثيعععر معععن ألافكعععار, ومنهعععا الدورا

كمعا يتععرض ألاطفعال واملعراهقين بشعكل شعبه . في مرحلة املراهقعةألاطفال, وخاصة من هم  لدىألافكار غير السوية 

ن معن يلتواصل الاجتماعي مع أصدقاء وهميسيما ألالعاب إلالكترونية, وا يومي ملعطيات التكنولوجيا الحديثة, وال

 .أماكن مختلفة في أنحاء العالم

: ة, وهععييالسععوية فععي أربعععة أسععباب رئيسععأسععباب السععلوك غيععر  (Bennett, 2007)ومععن زاويععة أخععرى, يصععنف بينععت        

 :البيولوجية, والنفسية, والاجتماعية الثقافية, وأسباب مرتبطة بالنظم, وفيما يأتي شرح لهذه ألاسباب

يتنععععععاول النمععععععوذج البيولععععععوجي فععععععي تفسععععععيره للسععععععلوكيات غيععععععر السععععععوية ألاسععععععباب مععععععن الجوانععععععب : ألاسببببببباب البيولوجيببببببة( 1)

 .ائيةالوراثية, والعصبية, والكيمي

 Chromosomal)تركعععععععععز هعععععععععذه ألاسعععععععععباب علعععععععععى معععععععععا يععععععععععرف بالخلعععععععععل العععععععععوراثي أو الكروموسعععععععععومي  :ألاسبببببببببباب الوراثيبببببببببة -

Abnormality)  وهععذا الخلععل إمععا أن يكععون فععي أزواج معينععة مععن أزواج الكروموسععومات الثالثععة والعشععرين, سععواء بوجععود

كمععا هعو الحععال فعي تبععادل ألامععاكن  (Translocation)عيعب فععي هعذه الكروموسععومات, أو وجعود خلععل فعي مكععان هعذه ألازواج 

املععععععرتبط بععععععالجنس, وهنععععععا تكععععععون هععععععذه ( 03), أو أن يكععععععون الخلععععععل فععععععي الععععععزوج رقععععععم (11), ورقععععععم (13)بععععععين الععععععزوجين رقععععععم 

أسععععباب  اأمعععع. ومععععن هنععععا قععععد نجععععد سععععلوكيات تععععرتبط بالععععذكور أكثععععر مععععن إلانععععاث أو العكععععس. الاضععععطرابات مرتبطععععة بععععالجنس

املرتبطة باألزواج ألاخرى معن الكروموسعومات فهعي قليلعة وتعرتبط فقعط بفئعات معينعة كمعا عنعد غير السوية السلوكيات 

 .فئات بعض إلاعاقات

ي فعععععي أحععععد أعضعععععاء الجهععععاز العصعععععبي, تععععرتبط ألاسعععععباب العصععععبية إمععععا بوجعععععود تلععععف أو عجعععععز وظيفعععع :ألاسببببباب العصببببببية -

 .خاصة الدماغو 

تععععرتبط ألاسععععباب الكيميائيععععة بزيععععادة أو نقععععص إفععععراز عععععدد مععععن هرمونععععات الغععععدد الصععععماء كالغععععدة  :ألاسببببباب الكيميائيببببة -

 في التحكم بالسلوك بشكل عاموغيرها والتي تؤدي  (Pituitary gland)النخامية 
 
 مهّما

 
 .دورا

 غيععر السععويةيتنععاول النمععوذج النفسعع ي مجموعععة مععن الاتجاهععات النفسععية فععي تفسععير السععلوكيات  :ألاسببباب النفسببية( 0)

حيعععث يشعععير النمعععوذج التحليلعععي لفرويعععد إلعععى أن أسعععباب . كعععالنموذج التحليلعععي, والنمعععوذج السعععلوكي, والنمعععوذج املعرفعععي

أمععععا الاتجععععاه السععععلوكي فيؤكععععد أن . تعععععزى لخبععععرات الطفولععععة املبكععععرة بمععععا فيهععععا مععععن إحباطععععات السععععوية غيععععر السععععلوكيات 

غير ألاسباب التي تؤدي إلى السلوك السوي هي نفسها التي تؤدي إلى السلوك الالسوي, وعادة ما ترتبط السلوكات 
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تمععاعي الععذي يععرى أن أسععباب السععلوك وهنععاك اتجععاه الععتعلم الاج. بوجععود خلععل فععي عمليععة الععتعلم أو إلاشععراطالسععوية 

أمعععا . تععععزى إلعععى مشعععاهدة نمعععاذج سعععواء أكانعععت هعععذه النمعععاذج إيجابيعععة أم سعععلبية, وهعععذا معععا يسعععمى بعععالتعلم بالنمذجعععة

الاتجعععععاه املعرفعععععي فيعععععرى أن أسعععععباب السعععععلوك تكمعععععن بوجعععععود خلعععععل فعععععي البنعععععاء املعرفعععععي للفعععععرد, معععععن خعععععالل تبنعععععي ألافكعععععار 

 .تشويه في التفكيرالالعقالنية, أو من خالل وجود 

يعععععرى النمععععوذج الاجتمععععاعي الثقععععافي أن أسععععباب السعععععلوك تعععععزى إلععععى أسععععباب ثقافيعععععة  :ألاسببببباب الاجتماعيببببة ال قاتتفيببببة( 3)

 .قتصادية التي ينتمي إليها الفردكالطبقة الاجتماعية والا: واجتماعية

وجعععود خلعععل فعععي الاتصعععال فعععي فعععي ا النمعععوذج أن أسعععباب السعععلوك تكمعععن يعععرى أصعععحاب هعععذ :ألاسبببباب املرتبطبببة ببببالنظم( 4)

بعين أعضعاء ألاسعرة الواحعدة  غيعر السعويةإن ما يسمى بالعجز الوظيفي لءسرة, أو العالقات . النظم املغلقة كاألسرة

 في تشكيل السلوكيات 
 
 كبيرا

 
 .ابات, بل ويمكن أن يؤدي إلى تطورها لتتحول إلى اضطر غير السويةيسهم إسهاما

 
ا
 :أبرز أنواع تقسيمات السلوكيات غير السوية -ثال ا

تعددت تصنيفات الباحثين للسلوكيات غير السوية املذكورة في ألادبيات والدراسات السعابقة, فعال يوجعد اتفعاق علعى    

 :تصنيف معين, فهناك اختالف في عدد مجاالتها, وفي محتواها, ومن بين تلك التصنيفات ما يلي

فعععععععي تصععععععععنيفها الرابععععععععع تقسععععععععم الجمعيعععععععة ألامريكيععععععععة للطعععععععب النفسعععععععع ي : الجمعيععععععععة ألامريكيعععععععة للطععععععععب النفسععععععع ي تقسعععععععيم -3-1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
 
املشعععكالت  (DSM-IV-TR) العععذي يرمعععز لعععه اختصعععارا

 :(American Psychiatric Association- APA, 2000)السلوكية إلى ثالث مجموعات 

تتكعون  (Attention – Deficit & Disruptive Behavior Problems)مشعكالت ضععف الانتبعاه والسعلوك الفوضعوي  -1

 :من ثالث مجموعات فرعية هي

  ضعف الانتباه(Attention - Deficit) والنشاط الزائد ,(Hyperactivity). 

  مشععععععكالت املسععععععلك(Conduct Disorder)  التععععععي تتضععععععمن العععععععدوان والقسععععععوة(Aggression& Cruelty) والغععععععش ,

,والانتهاكععععععععات (Vandalism)وتععععععععدمير املمتلكععععععععات (Lying), والكععععععععذب (Theft), والسععععععععرقة (Deceitfulness)والاحتيععععععععال 

  .((Serious Violations of Rulesالخععطيرة للقواعععد 

 املعارضة / أسلوب التحدي(Oppositional Defiant Behavior). 

, والخعوف املحعدد (Anxiety)وتتكعون معن القلعق : (Anxiety & Mood Problems)مشبكالت القلبق واملبزاج  -0

(Specific phobia) والخعععوف الاجتمععاعي ,(Social phobia) والضععغط النفسععع ي ,(Stress) والوسععاوس وألافععععال ,

–Self), وسععععععععععلوك إيععععععععععذاء الععععععععععذات (Depression), والاكتئععععععععععاب (Obsessive–Compulsive Disorder)القهريععععععععععة 

injurious Behavior) . 
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 Abnormal Sexual Behaviors and Substance)السلوكيات الجنسية الشباذة وسبوء اسبتخدام املبواد  -3

Abuse Related) : وتتكععون هععذه املجموعععة مععن املمارسععات الجنسععية الشععاذة(Paraphilias) وبعععض سععلوكيات ,

 Anxiolytics)املوجعودة فععي التبعع , واملععواد املهدئععة  (Nicotine)اعتمعاد املععواد وسععوء اسععتخدامها كمععادة النيكععوتين 

and Sedatives)  كالفاليوم(Valium) واستنشاق املواد املتطايرة ,(Inhalants). 

 (:0212)تصنيف بركات  -3-0

عععدم التقيعد بععالزي املدر عع ي, وععدم إحضععار الكتععب وألادوات املدرسععية ): مثععلمخالفبات مببن الدرجببة ألاو بب   -1

املالبععععععععس الرياضععععععععية, وعععععععععدم املشععععععععاركة فععععععععي الاصععععععععطفاف الصععععععععبا ي, والععععععععدخول والخععععععععروج مععععععععن الفصععععععععل دون أو 

استئذان, والغش في الواجبات املنزلية, وإدخال أجهزة الهاتف الجوال إلى املدرسة, وامتهان الكتب املدرسية, 

البعس املخالفعة للشععرع وععدم حعل الواجبعات املدرسعية أو الفصععلية, والنعوم داخعل الفصعل, وقصععات الشععر وامل

 (.والذوق العام, إدخال املأكوالت والشراب إلى غرفة الصف

الكتابععة علععى الجععدران, والعبععث باملمتلكععات العامععة, والتهععاون فععي أداء : مثععل)مخالفببات مببن الدرجببة ال انيببة  -0

لعععع داب والتعععععاليم الصععععالة, والهععععروب مععععن املدرسععععة, والشععععجار وتهديععععد الغيععععر, وحيععععازة املععععواد إلاعالميععععة املنافيععععة 

إلاسعالمية, والعتلفظ بألفعاظ نابيعة ضععد أحعد العزمالء, وتزويعر توقيعع ولععي ألامعر, وععدم الانضعباط أثنعاء الععرحالت 

 (.والزيارات املدرسية, والشغب وإلازعاج

عععرض املعواد إلاعالميععة املنافيععة لعع داب والقععيم إلاسععالمية والنظاميععة, : مثععل)مخالفببات مببن الدرجببة ال ال ببة  -3

دون اسعععععععتخدامها, وجلعععععععب املعععععععواد وألالععععععععاب الخطعععععععرة إلعععععععى املدرسعععععععة دون دوات الحعععععععادة إلعععععععى املدرسعععععععة جلعععععععب ألا و 

, وإلحعاق الضعرر املتعمعد بممتلكعات (ارتكعاب سعلوك منعاف للعفعة)استخدامها, والتحرشات السعلوكية الشعاذة 

اجمعععععة عضعععععو الجماععععععة العععععزمالء, وتعمعععععد إتعععععالف أو تخريعععععب شععععع يء معععععن تجهيعععععزات املدرسعععععة أو مبانيهعععععا, وتعمعععععد مه

 (.العالجية وإلحاق ألاذى به, وسرقة ممتلكات آلاخرين, والتدخين أو ما يشابهه داخل املدرسة

حيعازة املخعدرات ومعا فعي حكمهعا, وتوزيعع املعواد إلاعالميعة املنافيعة لع داب ): مثعلمخالفات مبن الدرجبة الرابعبة  -1

وتهديد إداريي املدرسة ومعلميها, وجلب ألاسلحة النارية دون والقيم إلاسالمية أو للنظام التربوي والاجتماعي, 

استخدامها, وإلحاق الضرر بممتلكات العاملين في املدرسة, وتعمد مهاجمة عضو الجماعة العالجيعة وإلحعاق 

 (.ألاذى به, والتلفظ بالكلمات النابية على املعلمين

أو أحععد ( املععدير, املعلععم, املعععالج)املدرسععة  الاعتععداء علععى أحععد مععوظفي): مثععلمخالفببات مببن الدرجببة الخامسببة  -0

العاملين بالضرب وإلحاق الضرر به, وتزوير الوثائق الرسمية, والاستهانة بش يء من شعائر إلاسعالم أو اعتنعاق 

ألافكعععار إلالحاديعععة أو املعععذاهب الهدامعععة أو العمعععل علعععى نشعععرها وترويجهعععا ومعععا فعععي حكمهعععا, وممارسعععة السعععلوكيات 
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, اسعععتعمال السععالح للترويعععع والتهديعععد بععه داخعععل املدرسععة أو فعععي محيطهعععا, (ط ومعععا فعععي حكمهععافععععل اللععوا)الشععاذة 

 
 
 (.على مجتمع املدرسة وترويج املخدرات, والحاالت التي يصبح فيها وجود الطفل خطرا

 :السلوك غير السوي ومسببات  والنظريات الاجتماعية املفسرة ل 

 
ا
 ملسببات السلوكيات غير السوية( 1)يتضمن الشكل مسببات السلوكيات غير السويةس و -أوال

 
 :نموذجا

 

 : مسببات تتعلق باألسرة -0-1

تسهم ألاسرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ظهور السلوكيات غير السوية لدى ألاطفال؛ فالتفكك ألاسري 

ب املتابععععة والقعععدوة الحسعععنة , وضععععف العالقعععات العاطفيعععة بعععين الوالعععدين وأوالدهمعععا, وغيعععاحالعععة الانفصعععالوخاصعععة فعععي 

داخعل ألاسعرة, وضععف مهعارات التربيعة السعليمة, واسعتخدام الوالععدين ألسعاليب قاسعية فعي التنشعئة؛ كعل ذلعك قعد يععؤدي 

 ألاطفال للتمرد على ألاسعرة و  إلى لجوء
 
العاطفيعة, وضععف التوافعق  الرعايعةإلحساسعهم بفقعدان العدعم و  املدرسعة؛ نظعرا

  .النفس ي الذي قد يخفف تقصير ألاسرة في القيام بواجباتها

 :مسببات تتعلق بالطف  -0-0

قعد تنشعأ بعععض السعلوكيات غيعر السععوية ألسعباب راجعععة إلعى الطفعل نفسععه؛ كشععور الطفعل بععالنقص فعي مجععال 

حعععاول التععععويض غيعععر السعععوي والانشعععغال يلعععه ه بخبعععرات فشعععل متكعععررة؛ ممعععا يجع, ومعععرور ألاكعععاديميمعععا خاصعععة فعععي املجعععال 

ة أو الحياتيععة قعد تععدفع الطفعل إلععى إظهععار بععض السععلوكيات غيععر ألاكاديميععبسعلوكيات غيععر سعوية, كمععا أن نقععص املهعارات 

 
 
لعععععععدم قدرتععععععه علععععععى التوافععععععق الدرا عععععع ي والحيععععععاتي, وقعععععد يلجععععععأ إلععععععى لفععععععت انتبععععععاه آلاخععععععرين مععععععن خععععععالل هععععععذه  السعععععوية؛ نظععععععرا

حصول على بعض املميزات التي ال يحصل عليها عادة أو من الصعب الحصول عليها كزيادة مصروفه السلوكيات, أو لل

 .دون أسباب مقنعة للوالدين

 :مسببات تتعلق باملجتمع -0-3

 يسععهم املجتمععع بصععفة عامععة فععي شععيوع السععلوكيات غيععر السععوية أو فععي عععدم شععيوعها؛ بععدء
 
الثقافععة العامععة مععن  ا

سعععوية, الالتعععي تسعععيطر علعععى املجتمعععع, ومعععدى صعععالبة القعععيم والععععادات فعععي تعععوفير البيئعععة الصعععحية التعععي تضعععمن السعععلوكيات 

باإلضععافة إلععى مععدى وجععود املكونععات غيععر السععوية فععي بنععاء املجتمععع ممععا قععد يععرتبط مباشععرة بالسععلوكيات غيععر السععوية, ومععن 

وألالعععععاب إلالكترونيععععة دون رقابععععة أو تنظععععيم,  إلانترنععععتثرتهععععا, وانتشععععار مقععععاهي ذلععععك سععععهولة الوصععععول إلععععى أمععععاكن اللهععععو وك

 مسببات السلوكيات السلبية

 األسرة الطالب المجتمع المدرسة المعلم
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وانتشععععار املخعععععدرات وسععععرعة وصعععععولها أليععععدي ألاطفعععععال, ودور إلاعععععالم بكافعععععة أنواعععععه فعععععي دعععععم السعععععلوكيات السععععوية أو غيعععععر 

 .السوية

 :مسببات تتعلق باملدرسة -0-4

فععي ظهععور بعععض السعععلوكيات غيععر السععوية لععدى ألاطفعععال؛ إلععى جانععب تععأثير املعلععم, فعععإن املدرسععة ككععل قععد تسعععهم 

فضعف أساليب التوجيه وإلارشاد في املدرسة, وضعف التنظيمات إلادارية والسلوكية, وعدم تطبيق اللوائح املنظمة 

للسلوك, وإهمال املدرسة ملواهب ألاطفال, وعدم توظيف قدراتهم وطاقاتهم في املفيد, إلى جانب غياب أو ضعف دور 

الج النفسععع ي أو ألاخصعععائي الاجتمعععاعي, كعععل هعععذه وغيرهعععا عوامعععل قععد تسعععاعد فعععي ظهعععور بععععض السعععلوكيات غيعععر السعععوية املععع

 .لدى ألاطفال في املدارس

تؤكد البحوث العلمية الدور املهم الذي يمثله املعلم؛ في تشكيل سلوك ألاطفال, : مسببات تتعلق باملعلم -0-5

لذا في غياب املعلم القدوة يلجأ ألاطفال إلى إظهار بعض السلوكيات غير السوية واتجاهاتهم, ودافعيتهم نحو التعلم؛ 

 
 
  التي ال يجدون اتجاهها توجيها

 
من قبل املعلمين, كما أن ضعف مهارات التواصل عند بعض املعلمين,  وال إرشادا

نفعالية والدراسية الجماعة العالجية النفسية والا  تخدموضعف الشخصية, أو استخدام أساليب غير تربوية ال 

 (. 0212زهد, ) لءطفال, تجعل بعض ألاطفال يسلكون سلوكيات سيئة

 
ا
 :النظريات الاجتماعية املفسرة للسلوك -ثانيا

 Generalفتعرض النظريعة العامعة لءنسعاق ت: (.Buckly, Skehill & O'sullivan, 1997) نظريبة ألانسباق الاجتماعيبة -1

System Theory  أن جميع الكائنات الحية عبارة عن أنساقSystems  تتشكل من أنساق فرعيةSub-Systems  ولكنهعا

, وتتسععم هععذه ألانسععاق الفرعيععة بالتكامععل والتسععاند Supra-Systemsفععي نفععس الوقععت عبععارة عععن أجععزاء مععن أنسععاق أكبععر 

 ,Friedman)ق العععام علععى القيععام بوظيفتععه الععوظيفي فيمععا بينهععا وكععذلك الاعتماديععة املتبادلععة, ألامععر الععذي يسععاعد النسعع

عععد نظريععة ألانسععاق الاجتماعيععة (. 1997
ُ
إحععدى النظريععات املتفرعععة عععن النظريععة البنائيعععة  Social Systems Theoryوت

رائععد البنائيععة الوظيفيععة ومؤسسععها  "تععالكوت بارسعونز"الوظيفيعة, وهععى إحععدى النظريععات الكبععرى فعي علععم الاجتمععاع, ُويعععد 

 الحقيقععي, 
 
  حيععث تنععاول فععي نظريتععه محععورا

 
يتعلععق بتفسععير السععلوك إلانسععاني مععن خععالل اقتناعععه بععأن تععوازن النسععق  مهمععا

 (.0221والرامخ,  وبيومي جلبي وعبد العاطي)الاجتماعي يتوقف على ميكانزمات التنشئة الاجتماعية والضبط 

كمصعطلح يشعير إلعى معدخل مععين  Symbolic Interactionalismبدأ استخدام التفاعليعة الرمزيعة  :التفاعلية الرمزية -0

ومميز لبحث الجماعات إلانسانية والسلوك إلانساني, وقد عنيت من منطلق نفس ي اجتماعي ببحث موضعوعين مهمعين 

تملك العقل, ولهذا " Gorge H. Meadجورج ميد "التنشئة الاجتماعية والشخصية, ويتطلب السلوك كما يفهمه : هما

, وهو املخلوق القادر Selfالسمات املميزة لءنواع إلانسانية, كما أن إلانسان يتميز بأن له ذات  إحدى كان تملك العقل

 . أن يمر إلانسان بالخبرة ويدرك ويعي هذه الخبرة يمكنعلى أن يكون ذات وموضوع في وقت واحد, بمعنى أنه 
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يتمثل بعضها في أن الناس في  ,ألاساسيةفكار تقوم هذه النظرية على مجموعة من ألا : نظرية التبادل الاجتماعي -3

وأن الفرد هو وحدة التحليل فيها, وأنه من خالل فهم عمليات التفاعل الاجتماعي إنما يتبادلون أنماط السلوك, 

السلوك التبادلي لءفراد تتكون لدينا املعرفة بالجماعة التي تكتسب صفاتها وخصائصها من أعضائها ألافراد ومن ثم 

ليست ذات كيان مستقل, كما تفترض هذه النظرية أن ألاهداف والحاجات الخاصة هي املحرك ألاسا  ي فهي 

 
 
 (.0221جلبي وآخرون, )ملا تحققه لهم من إشباع عاطفي يفوق بكثير التضحية بالذات  لءفراد, نظرا

ن تلك إول ير السلوك إلانساني, يمكن القبعد استعراض موجز لبعض من النظريات التي اهتمت بتفس

 
 
أعمق لظواهر وثيقة الصلة بالطفل بين أسرته ومجتمعه, وقد قامت  النظريات استمدت أهميتها من كونها توفر فهما

"Eda G. Goldstin " (:0220زيدان, )بتلخيص هذه ألاهمية فيما يلي 

النفسية فهم الشخصية إلانسانية وألاسرة وألامراض الاجتماعية ووصف وتصنيف املشكالت الاجتماعية  -1

 .وضغوط الحياة وأساليب مواجهتها

 وصعععععف الطعععععر   -0
 
محعععععددة معععععن املشعععععكالت  ق الفعالعععععة وغيعععععر الفعالعععععة للتعامعععععل معععععع العمعععععالء العععععذين يواجهعععععون أنماطعععععا

 .وضغوط الحياة

 .املالئمة وغير املالئمة للتعامل مع كل مرحلة ألاساليبو همراحل النمو إلانساني وخصائص -3

 .بي ية التي تؤثر على نمو إلانسانالقوى البيولوجية والنفسية وال -4

1-   
 
  تأثير ألاوساط البي ية املختلفة التي يمض ي فيها الناس وقتا

 
لخ إ...العمل واملستشفيات كاملدارس وأماكن طويال

 .على حياتهم ودرجات هذا التأثير

 .الاحتياجات الجسمية والنفسية والاجتماعية ملن يتعرضون للمشكالت والضغوط -1

 .والنظم التي يمكن اللجوء إليها ملساعدة ألافراد الذين يعانون من مشكالت مختلفةشبكات املعاونة  -7

لقععععد اهتمععععت النظريععععات الاجتماعيععععة املفسععععرة للسععععلوك إلانسععععاني بالجوانععععب التععععي توضععععح كيفيععععة تعلععععم السععععلوك 

نتقععععال وتعلععععم ومعععععدالت تطععععوره ونمععععوه والتفسععععيرات الاجتماعيععععة لحععععدوث هععععذه العمليععععات, وأثععععر التفاعععععل الجمععععاعي علععععى ا

واكتساب السلوكيات الفردية, وبشكل عام فإن هذه املجموعة من النظريات الاجتماعيعة حاولعت إعطعاء تفسعير واضعح 

الباحثين من  ومنطقي للسلوكيات التي يأتي بها الفرد أثناء تفاعله مع بي ته الاجتماعية التي يعيش فيها, كما أنها تمكن

لنمو السلوك وتغييره, وكذلك التعرف على املبعادئ وألاسعس التعي تعتحكم وتعؤثر  فعال املصاحبةوصف وفهم وتحليل ألا 

 .على ما يحدث من تغيرات
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   : الدراسات السابقة

تععععم الاطععععالع علععععى عععععدد كبيععععر مععععن الدراسععععات السععععابقة فععععي مجععععال الدراسععععة؛ وفيمععععا يلععععي عععععرض لععععبعض الدراسععععات العربيععععة 

 :وألاجنبية ذات الصلة بالدراسة الحالية

 بحث( 0212)بركات  أجرى 
 
بهدف تعرف مدى انتشار املخالفات السلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم ألاسا  ي  ا

: والثععععانوي فععععي املععععدارس الحكوميععععة فععععي محافظععععة طععععولكرم بفلسععععطين مععععن وجهععععة نظععععر املعلمععععين, وذلععععك فععععي ضععععوء متغيععععرات

فقرة, تمثل ( 34)من لهذا الغرض تم إعداد استبانة تتكون . الجنس, واملرحلة التعليمية, واملؤهل العلمي, والتخصص

موافععق )كععل منهععا مخالفععة سععلوكية يحتمععل أن يقععوم بهععا الطفععل داخععل املدرسععة, وأمععام كععل فقععرة مقيععاس تقععدير خما عع ي 

لصععدق الظعععاهري مععن خعععالل , يتعععوافر فععي الاسعععتبانة ا(1, غيععر موافعععق بشععدة 0, غيععر موافعععق 3, محايعععد 4, موافععق 1بشععدة 

  157تم تطبيق الاستبانة على عينعة معن و . 2.84ا كرونبا  أما الثبات فقد بل  معامل ألفاملحكمين, 
 
 51)ومعلمعة  معلمعا

 
 
, وقد أظهرت النتائج أن املخالفات السلوكية تتوافر لدى الطلبة بمستوى متوسط, كمعا أظهعرت (معلمة 120, ومعلما

 
 
ة نظععر املعلمععين بحيععث فععي مسععتوى تععوافر املخالفععات السععلوكية لععدى الطلبععة مععن وجهعع النتععائج وجععود فععروق دالععة إحصععائيا

بينمععا أظهععرت النتععائج . تعععزى ملتغيععري الجععنس واملرحلععة التعليميععة وذلععك لصععالح ألاطفععال الععذكور, وطلبععة املرحلععة الثانويععة

 
 
ملتغيععري تأهيععل املعلععم وتخصصععه  مععن جهععة أخععرى عععدم وجععود فععروق فععي مسععتوى املخالفععات السععلوكية لععدى الطلبععة تبعععا

 .العلمي

تعععرف العالقععة بععين املتغيععرات  (Parker, Nelson, & Burns, 2010)يلسععون وبيععرنس واسععتهدف بحععث بععاركر ون

 character educationاملعؤثرة فععي سععلوك الطلبععة فععي الصعف الدرا عع ي فععي املععدارس التععي تطبععق برنعامج التنميععة ألاخالقيععة 

program (واملسععؤولية تجععاه آلاخععرين, يشععمل البرنععامج تنميععة بعععض القععيم, مثععل احتععرام آلاخععرين, والعدالععة, واملواطنععة ,

جععاه الععذات وغيرهععا
ُ
التععي تطبععق ( التجريبيععة), وتمععت املقارنععة بععين مجمععوعتين مععن املععدارس, املجموعععة ألاولععى (واملسععؤولية ت

التي ال تطبق البرنامج, وتمت املقارنة بينهما في مستويات مختلفة من املشكالت ( الضابطة)البرنامج, واملجموعة الثانية 

 السلوكية
 
بحث ما إذا كان هناك أثر لرجم الصف, ونسب الطلبة الذين يتناولون وجبات غذائية مجانية,  , وتم أيضا

أشععععارت النتععععائج إلععععى وجععععود عالقععععات ارتباطيععععة ضعععععيفة بععععين ججععععم الصععععف ونسععععب الطلبععععة الععععذين و . أو بأسعععععار منخفضععععة

الضابطة والتجريبيعة, وأن لبرنعامج التربيعة  يتناولون وجبات غذائية مجانية, وججم املشكالت السلوكية في املجموعتين

 الخلقية أثر 
 
 كبير  ا

 
 .حتى لو كان هناك عدد من الطلبة تلقى تغذية مجانية أو بأسعار مخفضة ا

املعدارس العذين يسععون لتطعوير بيئعة املدرسعة لحعل  مديري ممارسات تحديد  (Parr, 2010)واستهدف بحث بار 

مقابلعععة نوعيعععة معععع معععديري معععدارس متوسعععطة بهعععدف معرفعععة الكيفيعععة ( 11)إجعععراء تعععم و . املشعععكالت السعععلوكية لعععدى الطلبعععة

دوار واملسععؤوليات التععي التععي يتبعونهععا لتصععور وفهععم احتياجععات هععذه الطلبععة الععذين لععديهم مشععكالت سععلوكية, ومعرفععة ألا 

تععائج إلعى أنععه علععى وقعد أشععارت الن. أنهععا معن واجبععاتهم كمععديري معدارس وذلععك فعي سععبيل تلبيععة احتياجعات الطلبععةيعتقعدون 

سعتراتيجيات التعي لطلبة؛ إال أن هناك العديعد معن إلا لحل مشكالت ا املديرينالرغم من كثرة العقبات التي تعوق جهود 
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ومععععن أهمهععععا نظععععرة املععععدير . لتسععععهيل عمليععععة التحععععول نحععععو مععععدارس ذات ثقافععععة وعلععععوم تدريسععععية شععععاملة املععععديرونيطبقهععععا 

 
 
ل مشععكالت الطلبععة, وتعمععل كبوصععلة لتوجيععه صععنع القععرار والعمععل بععه والتععأثير فععي فععي حعع لطبيعععة عملععه التععي تسععاعد كثيععرا

ففعععي املدرسعععة الشعععاملة تمثعععل هعععذه املعتقعععدات ركعععائز  للشعععمولية, كالحاجعععة . املدرسعععين, والطلبعععة, واملجتمعععع املدر ععع ي ككعععل

 .نتماء والتقدير للذاتقيمة, ومدعومون, ويشعرون بحس الا  و لخلق ثقافة املباالة؛ حيث يشعر جميع الطلبة بأنهم ذو 

 
 
 ( 0210)اسعععتهدف بحعععث القعععدومي والشعععقران  وأخيعععرا

 
لعععدى ألاطفعععال معععن  الكشعععف ععععن املشعععكالت ألاكثعععر شعععيوعا

مععن ( 121)تكونععت العينععة مععن و . سععنة فععي املععدارس التابعععة ملنطقععة إربععد ألاولععى, كمععا يراهععا آلابععاء واملعلمععون  11-11عمععار ألا 

فقعرة أن درجعة انتشعار املشعكالت السعلوكية لعدى ( 07)هرت نتائج الاستبانة واملكونة من أظو . من املعلمين( 112)آلاباء, و

فععي املرتبععة " كثععرة الحركععة وصعععوبة الاسععتقرار فععي مكععان واحععد"ألاطفععال مععن وجهععة نظععر املعلمععين متوسععطة, وكانععت مشععكلة 

وأما من وجهة . خيرة وبدرجة منخفضةفي املرتبة ألا " تفضيل العزلة والوحدانية"ألاولى وبدرجة مرتفعة, وجاءت مشكلة 

في املرتبة ألاولعى وبدرجعة مرتفععة, " كثرة الحركة وصعوبة الاستقرار في مكان واحد"نظر آلاباء, فقد جاءت أيضا مشكلة 

فععععععي املرتبععععععة ألاخيععععععرة وبدرجععععععة (" السععععععرقة)الاسععععععتحواذ علععععععى أشععععععياء ليسععععععت ملكععععععه مععععععن املنععععععزل أو املدرسععععععة "وجععععععاءت مشععععععكلة 

 وأمععا . منخفضععة
 
لععدى املعلمععين ولععدى أوليععاء ألامععور, بينمععا كانععت الفععروق دالععة بععين املعلمععين  متغيععر الجععنس فلععم يكععن دالا

 .وأولياء ألامور لصالح املعلمين

 :من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة يتضح ما يأتي: تعقيي عل  الدراسات السابقة

ات الحديثعة املثعال ال الحصعر, نجعد أن الدراسعسوي يختلف من زمن  خر, فعلعى سعبيل الغير ن نوع السلوك أ -1

 : مثععععال ذلععععك)سععععوي املععععرتبط باسععععتخدام التكنولوجيععععا الغيععععر قععععد ركععععزت علععععى السععععلوك 
 
الرسععععائل  تسععععتخدم حاليععععا

 (.النصية, والبريد إلالكتروني, واملنتديات لتهديد آلاخرين

 سععععوية ومسععععبباتالغيععععر سععععابقة إلععععى الععععربط بععععين السععععلوكيات لععععم تتعععععرض الدراسععععات ال -0
 
, فمعظععععم الدراسععععات ها معععععا

هععذه النقطععة بتنععاول بالبحععث الحععالي  اهععتمسععوية دون مسععبباتها, وقععد الغيععر السععابقة قععد ركععزت علععى السععلوكيات 

 .غير سوية ومسبباتها وطرق عالجها لدى ألاطفاليات السلوك

ت السابقة؛ فوجد ومن أجل تحقيق هدف البحث تم استعراض طرق التدخل العالجي في إلاطار النظري والدراسا   

أن أنسب الطرق املطبقة لعالج السلوكيات غير السوية هي العالج املعرفي العقالني املقترن بالسيكودراما املعبرة 

والبرامج إلارشادية التربوية, لذا اهتم البحث بها وتم وضع برنامج مفصل بجلساته للعالج املعرفي السلوكي العقالني؛ 

الذي يتسم بأنه قصير ويتم بشكل عملي لحل املشكالت ويهدف إلى تغيير أنماط السلوك  وهو من أنواع العالج النفس ي

 : أو ألافكار القابعة وراء املشاعر, ويساعد على تغيير سلوك الشخص وطرق تفكيره, وذلك على النحو التالي

 :برامج عالج السلوكيات غير السوية لدى ألاطفال

 
ا
 :املعرفي العقالني املقترن بالسيكودراما املعبرةبرنامج العالج السلوكي  -أوال
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  طة العم  في البرنامج العالجي السلوكي املعرفبي العقالنبي مقترنب
ا
هعو بعر نعامج ): بببعض تتفنيبات السبيكودراما املعببرة ا

 عالجي صالح للتعامل مع مرحلة املراهقة؛ فهي املرحلة العمرية املناسبة للبرنامج, ويطبعق جماعيع
 
 10ى فقعط بحعد أعلع ا

  .(فرد في املجموعة الواحدة

 نموذج تخطيطي لتنفيذ برنامج العالج

 تحديد الفئة 

 

 

 

 مرحلة التطبيق

 

 

 

 

 كل جلسة                                                                                                                                                                                                                             ن مدة ساعتي

 تتضمن اثنتين من                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

 

 فنيات العالج

 

 

 قياس بعدي          

 بعد شهر من التطبيق

 مباشرة
 

 

 

 

 

متابعة ضم الحاالت المتكررة للسلوك غير السوي والتي ينطبق عليها التشخبص بأن 
سلوكياتها غير سوية ويحددها االختصاصي االجتماعي والنفسي وتحتاج لتعديل سلوكها عن 

 طريق العالج السلوكي المعرفي العقالني في جلسات جماعية

 تمهيدي لمدة جلستانأسبوع 

 ا  أسابيع بواقع جلستين أسبوعي ةثماني

 فرد 12إلى  9الجلسة من 

 .ربع ساعة محاضرة .1

 .ربع ساعة مناقشة .2

 .ربع ساعة ممارسة نشاط تدريبي .3

 .ربع ساعة مناقشة النشاط .4

 .ربع ساعة راحة .5

 .ربع ساعة ممارسة نشاط تدريبي .6

 .ربع ساعة مناقشة .7

 .تقييم أسئلةمنزلي و ربع ساعة واجب  .8

 تقييم عام ألداء البرنامج 

 حفلة سمر
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جلسات برنامج عالج السلوك غير السوي عن طريق العالج السلوكي املعرفي العقالني املقترن بالسيكودراما 

 :املعبرة

 :الجلسة التمهيدية ألاو  

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:          مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة    /     /                    : التاريخاليوم و 

 :برنامج الجلسة

 تعارف بين الحاالت املراد معالجتها, واملعالج والتعرف على هواياتهم, وتوضيح شكل الجلسة. 

 التعريف بموضوع السلوك املراد عالجه, وأسبابه ونتائجه. 

  غير السوي  سلوكذوي المناقشة مع الحاالت. 

 نها وبرنامج الجلساتاالاتفاق على مواعيد الجلسات, وعددها وزم. 

 بعضلسلوك أعضاء الجماعة مع بعضهم  يتم في أثناء الاستراحة املالحظة واملتابعة 
 
 .ا

 الاتفاق على نظام, أو سلوك ألاعضاء داخل الجماعة. 

 برنامج مع شرح مختصر عن كل خطوةطالع الجماعة على بعض خطوات الإ. 

  ال تفيععده, وعععن مععا عمععل تقريععر عععن خبععراتهم مععع السععلوك غيععر السععوي واملععراد عالجععه, ومععا تفيععده و )واجععب منزلععي

ملراجععععة معععا تعععم فعععي الجلسعععة, وتعععدعيم ذلعععك باملكافعععأة  سعععئلة, معععع توجيعععه بععععض ألا (سعععلبيات وإيجابيعععات الجلسعععة

 .املعنوية

د وفق سئلةأن تكون ألا  - وثيقة متبادلة مهنيةيجب بناء عالقة : )مالةظات ع 
ُ
 الشفهية ت

 
 -لحوار الجلسة ومراجعتها  ا

 (.املعنوي / ضرورة الدعم املادي

العالقة املهنية مع ة ياالتعريف بالسلوك غير السوي, وفنيات البرنامج العالجي, وبناء الثقة, وبد :الهدف من الجلسة

 .لاللتزام املتبادلالحاالت وتحديد معايير العمل 

 :تفصي   طة عم  الجلسة ألاو   التمهيدية

  تعريف كل منهم ل خر وللمعالج, كما يتم  منهميبدأ في هذه الجلسة املعالج بتعريف نفسه للحاالت ثم يطلب

التعععععععرف علععععععى هوايععععععاتهم ومععععععوقعهم بالنسععععععبة لءسععععععرة وألخععععععواتهم, وألاب, وألام, وظععععععروفهم الاجتماعيععععععة ألاوليععععععة 

ياتهم املعيشععية, ويععنظم املعععالج الحععاالت بشععكل الجلسععة علععى شععكل مربععع نععاقص ضععلع دائععري أكثععر منععه ومسععتو 

 .مربع

 يقوم املعالج بتعريف موضوع السلوك غير السوي املراد عالجه وأسبابه ونتائجه بطريقة سهلة ومبسعطة, وال 

 .بد من التأكيد على أن السلوك غير السوي يجب مواجهته والتغلب عليه
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ثعععم يعععتم الاتفعععاق معععع الحعععاالت علعععى مواعيعععد الجلسعععات بمعععا يتناسعععب معهعععم, والتعععي ال تتععععارض معععع التزامعععاتهم ألاخعععرى,     

والاتفاق معهم على أن زمن الجلسة ساعتان ويحدد وقتها بالضعبط, ويعتم اسعتعراض برنعامج الجلسعات, ومعا سعيتم بهعا 

 من الناحية العملية في عبارات وجيزة, وأيض
 
( 18)عدد الجلسات ستكون بمعدل جلستان في ألاسبوع ملدة  توضيح أن ا

 .جلسة بالجلسات التمهيدية وملدة شهرين

 بعضلوك ألاعضاء بالجماعة مع بعضهم ويتم في أثناء الاستراحة املالحظة واملتابعة لس 
 
 .ا

الصععراحة  -لجيععدإلانصععات ا: )الاتفععاق مععع الحععاالت علععى أن يكععون نظععام أو سععلوك الجماعععة داخععل الجلسععات كالتععالي -1

 –الرغبععة فععي حععل مشععكالتهم وخفععض السععلوك غيععر السععوي لعععديهم  -الاهتمععام بععا خرين  -الصععدق والوضععوح  -التامععة 

 (.السرية

 .الالتزام بمواعيد الجلسات دون تأخير إال بعذر شديد أو غياب, وفي املكان املخصص للجلسات -0

 .الاستماع إلى توجيهات املعالج والعمل بها -3

  املحاضعععععرة }: طعععععالع الحعععععاالت علعععععى بععععععض فنيعععععات البرنعععععامج, وإعطعععععاء نبعععععذة مختصعععععرة ععععععن كعععععل فنيعععععةإبععععععد ذلعععععك يعععععتم

واملناقشععة الجماعيععة وفنيععة حععل املشععكلة وفنيععة الحععوار الفنععي وفنيععة التععدعيم الاجتمععاعي املععادي واملعنععوي وأسععاليب 

ات, والتعبيعععر الحعععر ععععن املشعععاعر, وفنيعععة اكتسعععاب املهعععارات الاجتماعيعععة ععععن طريعععق تعععدريب القعععدرات علعععى توكيعععد العععذ

تععععديل أخطععععاء التفكيععععر, ويتمثعععل ذلععععك فععععي التوجيععععه املباشعععر والتربيععععة, وإعطععععاء املعلومعععات الدقيقععععة عععععن موضععععوعات 

التهديععععد, والسععععلوك غيععععر السععععوي والحععععوارات مععععع الععععنفس, والععععوعي بالععععذات ومراقبتهععععا, وكيفيععععة تخيععععل النتععععائج وتوليععععد 

 .{لواجبات املنزلية, وكيفية تقييم ألاداءالبدائل والحلول, وفنية ا

  ,ويعطععععى املعععععالج نبععععذة مختصععععرة عععععن فنيععععة املحاضععععرة, وفنيععععة املناقشععععة الجماعيععععة, وفنيععععة تعععععديل أخطععععاء التفكيععععر

 :وفنية الحوار الفني, وفنية حل املشكلة كالتالي

تلقععين معععارف أوليععة أسععلوب إلعطععاء معلومععات دقيقععة موجهععة وهادفععة لتعلععيم شعع يء معععين, أو ل: املحاضععرة هععي -1

 .وثانوية عن ش يء معين

أسعععععلوب ملناقشعععععة بععععععض املشعععععكالت أو ألامعععععور التعععععي يتطلعععععب ألامعععععر معهعععععا املعرفعععععة بهعععععا : املناقشعععععة الجماعيعععععة هعععععي -0

ومحاولة الوصول إلعى رأي أو حعل لهعا, أو معرفعة بهعا, واملناقشعة أسعلوب حعر يجععل ألافكعار والتسعاؤالت تتعداعى 

 .ملختلفة في تفاعل مشترك تعاوني هادف وحروتقرب ما بين وجهات النظر ا

معا يكعون بعالتفكير معن أخطعاء ومعتقعدات خاطئعة, وكيفيعة إحاللهعا, وتععديل : فنيعة تععديل أخطعاء التفكيعر وهعي -3

ألافكععععار الخاطئععععة, وذلععععك عععععن طريععععق التوجيععععه املباشععععر والتربيععععة وإعطععععاء املعلومععععات الدقيقععععة عععععن موضععععوعات 

وارات مععععع الععععنفس عنععععد مواجهععععة مواقععععف التهديععععد والسععععلوك غيععععر السععععوي التهديععععد والسععععلوك غيععععر السععععوي والحعععع

كترديعععععد بععععععض العبعععععارات املثبطعععععة للعنعععععف, والعععععوعي بالعععععذات ومراقبتهعععععا والقعععععدرة علعععععى تخيعععععل النتعععععائج, والتشعععععبع 

 .بالفكرة الخاطئة, وإيجاد الحلول لها



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 333            www.jser-kw.com  

غيعر السعوي, وقععد ذات السععلوك  رفين أحعدهما الحالعةتفاععل درامعي بععين طع: وهعي( الحعوار الفنععي)فنيعة العديالوج  -4

يكععون الطععرف آلاخععر زميععل باملجموعععة العالجيععة أو املعععالج نفسععه, ومععن هنععا يععتم توجيععه الحععوار لصععالح الهععدف 

 .وغير ذلك سئلةالعالجي باأل 

غيععر السععوي, ويقععوم املعععالج قععدرتها عمععا يععدفعها إلععى السععلوك  تعبععر فيهععا الحالععة حسععب: فنيععة حععل املشععكلة وهععي -1

االت ألاخععععععرى بإيجععععععاد الحلععععععول املناسععععععبة للمشععععععكلة, وهنععععععا يشععععععجع الحالععععععة علععععععى الحععععععديث أمععععععام بمسععععععاعدة الحعععععع

 .املجموعة

  ثعععم يقعععوم املععععالج بتعريعععف ألاطفعععال ذوي السعععلوك غيعععر السعععوي بعععأنهم سعععيكملون فعععي الجلسعععة القادمعععة التعريعععف

 بباقي الفنيات املستخدمة بالبرنامج, وأيض
 
براتهم عن السلوك غيعر يعطيهم واجب منزلي عن عمل تقرير عن خ ا

 السععععوي املععععراد عالجععععه التععععي مععععرت بهععععم, ومععععا كانععععت فائععععدتها لهععععم ومععععا كانععععت عواقبهععععا علععععيهم, وأيضعععع
 
عععععن سععععلبيات  ا

 .وإيجابيات هذه الجلسة نفسها من وجهة نظرهم

  ملراجععععة معععا تعععم بالجلسعععة ععععن طريعععق اسعععتمارة تقيعععيم أداء الحعععاالت تععععد لعععذلك معععع  سعععئلةيعععتم توجيعععه بععععض ألا

 .باملكافأة املعنوية على استيعابهم التدعيم

  بعضعععلج علعععى جعلهعععم يسعععلمون علعععى بعضعععهم , ويحعععرص املععععا(الحعععاالت)ينصعععرف أعضعععاء الجماععععة 
 
, ثعععم يسعععلم ا

 .املعالج عليهم

 :الجلسة التمهيدية ال انية

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة  . ساعتان :زمن الجلسة   /     /                :اليوم والتاريخ  

 :برنامج الجلسة

 مراجعة ما تم بالجلسة السابقة وسلبياتها وإيجابياتها من واقع تقارير الحاالت. 

 التعريف بكيفية التخلص من السلوك غير السوي وتفاديه. 

 شرح بقية فنيات البرنامج وبيان مدى فائدتها للجماعة. 

  (.ثم استراحة)تفكيرهم ومفهومهم عن أنفسهم وما يترتب على ذلك من سلوك غير سوي شرح طريقة 

 رحلة العمرية, وأهميتها, وحاجتهاالتعرف على طبيعة امل. 

 مناقشة عن مرحلة نموهم. 

  (.كتابة مشكلة وعرضها, مع ملء استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة ما تم بالجلسة)واجب منزلي 

 الشعععفهية تععععد وفقععع سعععئلةألا  - .عالقععة مهنيعععة وطيعععدة وثقعععة متبادلعععةبنعععاء : )مالةظبببات
 
مراععععاة  -لحعععوار الجلسعععة ومراجعتهعععا  ا

 (.املادي/ التدعيم املعنوى 

تعععدعيم بنعععاء الثقعععة, وتوطيعععد العالقعععة املهنيعععة, والتععععرف علعععى معععدى اسعععتجابة الحعععاالت بالبرنعععامج, : الهبببدف مبببن الجلسبببة

 .وعالقة ذلك بالسلوك غير السوي املراد عالجهوالتعرف على أنفسهم, ومرحلة نموهم 
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  فععي هعععذه الجلسعععة يقعععوم املععععالج بمراجععععة معععا سعععبق بالجلسععة السعععابقة معععن سعععلبيات وإيجابيعععات معععن خعععالل واقعععع

 .تقارير الحاالت, والرد على استفساراتهم

  ار مععععع يقععععوم املعععععالج بتعريععععف الحععععاالت بكيفيععععة الععععتخلص مععععن السععععلوك غيععععر السععععوي, وتفاديععععه عععععن طريععععق الحععععو

 العععنفس, وتوقعععع النتععععائج التعععي سععععتحدث بععععد السععععلوك غيعععر السعععوي, ومععععن هنعععا يصععععبح الفعععرد قععععادر 
 
علعععى التفكيععععر  ا

الجيد, والحوار البناء مع العنفس, وبالتعالي يمكنعه ذلعك معن تفعادي السعلوك غيعر السعوي والعتخلص منعه, وذلعك 

 :من خالل

 .محاولة التفكير في آلاخرين كأنهم نفس ي أنا -1

 دور  محاولة إيجاد -0
 
 اجتماعي ا

 
 مفيد ا

 
 .لي داخل ألاسرة وعمل روابط وعالقات اجتماعية حميمة ا

 .الاشتراك في إحدى جماعات النشاط, ومعاونة الزمالء باستمرار, وتنظيم أوقات الفراغ -3

 .فتح باب الحوار مع آلاخرين إليجاد حلول بديلة للمشكالت التي تعترضنا -4

 .وآلاخرينتوفير الاحترام املتبادل بين الفرد  -1

 .ضرورة تنمية الهوايات لكل حالة, وممارستها باستمرار -1

 .عدم التقليد املستمر للنماذج غير السوية بالوسائل إلاعالمية املختلفة -7

 .التي يمكن استخدامها في تكوين الشخصية, وتحد من التفكير الخاط  لحل مشكالتنا ألاساليبكل ذلك بعض من    

  فنيات البرنامج املستخدم وبيعان معدى فائعدتها للجماععة حيعث يقعوم بشعرح فنيعة يقوم املعالج بعد ذلك بشرح

, وفنيعة أسعاليب اكتسعاب املهعارات الاجتماعيعة, وذلعك ععن طريعق تعدريب (املعادي واملعنعوي )التدعيم الاجتمعاعي 

والخارجية القدرة على تأكيد الذات والتعبير الطليق الحر عن املشاعر, وفنية إعطاء بعض الواجبات املنزلية 

للحعععاالت, ومنهعععا التقعععارير الذاتيعععة, وفنيعععة تقيعععيم ألاداء والنشعععاط ععععن طريعععق اسعععتمارة تقيعععيم ألاداء وشعععرح فنيعععة 

 :التدريب على الاسترخاء كا تي

 : فنية التدعيم الاجتماعي, وهي -1

 .البصري إظهار الاهتمام والانتباه على كل املظاهر السلوكية كاالبتسام, وإلايماء بالرأس, والاحتكاك  -

 .الحب, والود, والتفاعل بين املعالج والحاالت -

 .الاستحسان باأللفاظ والتصفيق, أو الشكر, أو املوافقة -

 .الامتثال وإلاذعان -

 .تقديم الحلوى واملكافأة والهدايا املادية والعينية -

 .يلزم لتقديم هذه املدعمات أن تكون الحالة أتت بالسلوك املرغوب فيه -

وهعععي ععععن طريعععق مالحظعععة النمعععوذج وتعععدريب القعععدرة علعععى توكيعععد : املهعععارات الاجتماعيعععة فنيعععة أسعععاليب اكتسعععاب -0

 .الذات والتعبير الحر عن املشاعر في الوقت املناسب لذلك
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من تعععديل أخطعاء التفكيععر, ويعتم فيهععا توجيعه الفععرد وتشعجيعه علععى ضعوهععي : فنيعة الواجبعات املنزليععة الخارجيعة -3

خارجيعععة, وتععععد هعععذه الواجبعععات بطريقعععة خاصعععة بحيعععث تكعععون مرتبطعععة تنفيعععذ بععععض ألاعمعععال, أو الواجبعععات ال

 .باألهداف العالجية

وهي فنية مهمة السترجاع ما تم بالجلسات, ومدى فاعلية الفنيات املستخدمة بالبرنعامج, : فنية تقييم ألاداء -4

وهنععا يؤكععد وقععد تععم إعععداد اسععتمارة مخصصععة لععذلك لتسععهل تقيععيم أداء الحععاالت بالبرنععامج العالجععي املطبععق, 

 :املعالج للحاالت أهمية البرنامج والاستمارة املطبقة هي

 :استمارة تقييم أداء الحاالت بالبرنامج العالجي

 .........................................................................................................................................................................: الاسم

 .........................................................: ..............................................1ما رأيك في هذه الجلسة وموضوعها  ج: 1س

 : ...........................................................................0ج.ما املوضوعات التي أثارت انتباهك في الجلسة  أذكرها: 0س

 : ..............................................3ج.دور في ذهنك بعض املوضوعات التي لم تعرض في هذه الجلسة أذكرهات: 3س

 : .....................................................................................4ما درجة اقتناعك بالحلول املطروحة في الجلسة ج: 4س

 ..............................................................................: ...................................1هل استفدت من هذه الجلسة ج: 1س

 : ...............................................1ج.ما الذي تمنيت أن يتحقق من هذه الجلسة ولم تجد أنه تحقق  أذكرها: 1س

 ................................................................................: .............7ج.ما اقتراحاتك في تحسين الجلسات  أذكرها: 7س

يتضععمن شععد كامععل : غيععر السععوية, وهععوء وكيفيععة اسععتخدامه عنععد املواقععف شععرح فنيععة التععدريب علععى الاسععترخا -1

 .الجسم وعضالته مع العد وملدة بسيطة ثم الاسترخاء ببطء لكامل الجسم وهكذا بالتدريج

سوي, وذلك وما يترتب على ذلك من سلوك غير املعالج بشرح طريقة تفكيرهم ومفهومهم عن أنفسهم يقوم  -1

ن الحالعععة ذات السعععلوك غيعععر السعععوي تفكعععر فعععي إظهعععار نفسعععها بعععين آلاخعععرين لكعععي تجعععد لنفسعععها مكانعععة ودور بعععين أل 

تجاهاتهعا فها, ورغباتهعا وابد أن يكون مفهوم الحالة عن ذاتهعا باكتشعاف احتياجاتهعا وهعد الزمالء وألاسرة, وال

ات تفكيرهعععععا ومحاولعععععة تخيعععععل النتعععععائج والتفكيعععععر السعععععليم وكيفيعععععة اكتشعععععاف مواهبهعععععا واكتشعععععاف مواهبهعععععا وإمكانععععع

 .بالتجربة املستمرة لها

ة وتفاعلهم وعالقاتهم معع أخذ الحاالت أعضاء الجماعة راحة وأثنائها يقوم املعالج بمالحظة سلوك الجماعت -7

 بعضبعضهم 
 
 .ا

 :املعالج بتعريف الجماعة بطبيعة املرحلة العمرية التي يمرون بها وأهميتها كالتالييقوم  -8

-  
 
فيعععرض املععالج تعريفهععا العلمعي مععن أحعد املراجععع : املرحلعة العمريعة التععي يمعرون بهععا مرحلعة املراهقععة الوسعطى معثال

 في علم نفس النمو, موضح
 
للشخصية  ألاساسيةعالجية هي مع توضيح أن تلك الاحتياجات ال ألاساسيةحاجاتها  ا

السعوية, والتععي إذا حععدث بهععا أي خلععل تتحععول إلععى شخصععية غيعر سععوية أي أنهععا متوازيععة فيمععا بينهمععا تمكععن الفععرد مععن 
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تحقيعععق القعععدر الضععع يل ليرضععع ى ذاتعععه وليتوافعععق معععع مجتمععععه, وإذا تقلصعععت ولعععم يسعععتطع تحقيقهعععا تععععرض لإلحبعععاط 

 بح مستسعععععلمولءمعععععراض النفسعععععية, والاجتماعيعععععة, وقعععععد يصععععع
 
أو يتحعععععول إلعععععى السعععععلوك غيعععععر السعععععوي ليحقعععععق حاجاتعععععه  ا

 .عن طريق هذا السلوك غير السوي  ألاساسية

كافععة استفسععاراتهم وتععدوين  عععنيقععوم املعععالج بفععتح املجععال للجماعععة ملناقشععة موضععوعات الجلسععة وإلاجابععة    -5

 .ذلك, وتعديل أخطاء تفكيرهم عن موضوع املناقشة

 يعطععععى املعععععالج واجبعععع -12
 
 منزليعععع ا

 
للجماعععععة حععععول أن يقععععوم كععععل فععععرد فععععيهم بكتابععععة مشععععكلة تواجهععععه لكععععي يعرضععععها فععععي  ا

 .الجلسات القادمة

 .يقوم املعالج بتطبيق استمارة تقييم ألاداء بالجلسة ويتم مراجعة ما تم بالجلسة -11

 بعضععلعى أن يسعلموا علعى بعضعهم ( االتالحع)نصعراف أعضعاء الجماععة ايحرص املعالج عند  -10
 
يسعلموا علعى  ثعم ا

 .املعالج

 :الجلسة ألاو  

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة/     /                   :اليوم والتاريخ  

التععرف والتععدريب علعى كيفيعة تععديل أخطعاء التفكيععر فعي التقليعل معن السععلوك غيعر السعوي املعراد عالجععه  :هبدف الجلسبة

 .لديهم, وإيجاد بدائل التفكير وإيجاد حلول بديلة وتعويدهم على ذلك

 :برنامج الجلسة

 ةمحاضرة عن تأثير السلوك غير السوي املراد عالجه على ألاسرة يعدها املعالج من الكتب العلمي. 

 مناقشة حول ألاسرة وتأثير السلوك غير السوي عليها. 

 توجيه مباشر وتعديل أخطاء التفكير من املعالج عن موضوعات السلوك غير السوي وفكرتهم عنه. 

 (ثم استراحة)  مناقشة حول سبل التفكير الخاط  وإيجاد بدائل للتفكير. 

 جععة السععلوك غيععر السععوي ويوضععح الحلععول مععع تعععرض مشععكلة واجهععت أحععد أعضععاء الجماعععة, ويبععين املعععالج نتي

 .الجماعة

  الجلسة أسئلة( إعداد بدائل حلول للمشكلة املعروضة)واجب منزلي. 

 تطبيق استمارة تقييم أداء الجلسة ومراجعة ما تم بالجلسة والواجب املنزلي للجلسة الثانية التمهيدية. 

مراعععععاة  -. السععععوي رائهععععم عععععن سععععلوك السععععلوك غيععععر وضععععع بنععععود    -تسععععجيل رد فعععععل أعضععععاء الجماعععععة بدقععععة : )ملحوظببببة

 (.املادي/ التدعيم املعنوي 

 : ما يتم بالجلسة 

  ,يقععوم املععععالج بتجميعععع املشعععكالت التععي كتبهعععا أعضعععاء الجماععععة, وذلعععك ليقومععوا بعرضعععها فعععي الجلسعععات القادمعععة

 .للعرض ويختار بالتشاور مع الجماعة أولى هذه املشكالت بناء على الرغبة , والاستعداد 
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   يقوم املعالج بإعطاء الجماعة محاضرة ععن تعأثير السعلوك غيعر السعوي علعى ألاسعرة مععدة معن الكتعب واملراجعع

 العلميععععة, وبعععععدها يععععدير املعععععالج مناقشععععة مصععععرح
 
فيهععععا أخطععععاء التفكيععععر ويتععععرك مسععععاحة للجماعععععة للتفاعععععل فععععي  ا

باألسععرة,  غيععر السعويةهعذه السعلوكيات النقعاي ويسعجل آرائهععم ثعم يسعأل املعععالج الجماععة عععن سعبل الحعد مععن 

 .ويتناقش معهم فيها, مع التدخل املباشر في ذلك لتصحيح أخطاء التفكير, وتعديلها من حديث الحاالت عنها

 بعضتهم مع بعضهم يأخذ ألاطفال راحة مع مالحظة املعالج لتصرفاتهم وتفاعال 
 
 .ا

 ي اختعار نفسعه لععرض مشعكلته املرتبطعة بالسعلوك غيعر يترك املعالج الحرية الكاملة ألحعد أفعراد الجماععة, والعذ

السععوي املععراد عالجععه ثععم يتععرك لءعضععاء فتععرة تخيععل لنتععائج هععذه املشععكلة, وعواقبهععا علععى الجميععع, ويناقشععها مععع 

 
 
الجماععععععة معععععن خعععععالل خبعععععراتهم بالسعععععلوك غيعععععر السعععععوي, ويعععععوجههم إليجعععععاد بعععععدائل لحلعععععول هعععععذه املشعععععكلة محعععععاوال

 .باملشكلة وأن يؤثروا فيها بما لديهم من معطيات الوصول بالجماعة للتأثر 

 يعطى املعالج للجماععة واجبع 
 
 منزليع ا

 
حعول إععداد بعدائل حلعول للمشعكلة التعي عرضعت بالجلسعة, ويعتم مراجععة  ا

 .ما تم بالجلسة معهم, ثم يقيم أداء الجلسة عن طريق استمارة تقييم ألاداء التي يعدها املعالج لذلك

 نوي واملادي ألعضاء الجماعة بالجلساتمراعاة التدعيم املع. 

 بعضصرف ألاعضاء ويسلمون على بعضهم ين 
 
 . وعلى املعالج ا

 :الجلسة ال انية

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة    /     /                :اليوم والتاريخ  

بالسلوك غير السوي املراد عالجه وبنفسه, والتدريب على حل املشكلة بطريقة تعميق معرفة الحالة : هدف الجلسة

 .سهلة وميسرة وخفض التوتر

 :برنامج الجلسة

 مراجعة ما تم بالجلسة ألاولى ومناقشة تقارير السلوك غير السوي بوصفه خبرة. 

  مناقشة سلبيات وإيجابيات السلوك غير السوي. 

  نبذة مختصرة عن مشكالت املجموعة و 
 
 منزلّيا

 
 .بدائل الحلول للمشكلة بوصفها واجبا

  (.ثم استراحة)مناقشة بدائل الحلول للمشكلة التي تم عرضها بالجلسة ألاولى 

 التدريب على كيفية الاسترخاء وحسن التفكير. 

 مناقشة تدريبات الاسترخاء البسيطة. 

  عن الجلسة أسئلة, (إعادة تدريبات الاسترخاء)واجب منزلي. 

 قييم أداء الجلسة ومراجعة ما تم بالجلسةاستمارة ت. 
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 بما فيهم املعالج بعضهم مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين : ملحوظة
 
 بعضجميعا

 
, وينصح بأن ا

 :يأخذ املعالج دورة تدريبية على فنية الاسترخاء, وتشتمل على

 .تدريبات استرخاء الجسم, وكيفية التنفس -1

 .استرخاء ألايديتدريبات  -0

 تدريبات استرخاء الرقبة والوجه والفم -3

 .  تدريبات استرخاء ألارجل -4

 تدريبات الاسترخاء ككل, ويقوم املعالج بشرحها نظري -1
 
 ثم تقوم الحاالت معه بتطبيقها عملي ا

 
 .ا

 :الجلسة ال ال ة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            ان الجلسة مك. ساعتان :زمن الجلسة   /     /                :اليوم والتاريخ  

 .تفاعل بين الجماعة, وعمل عصف ذهني للخروج بأفكار الحاالت كلها ومعالجة أخطاء التفكير: هدف الجلسة

 :برنامج الجلسة

 الجلسة ايةتنفيذ تمرينات الاسترخاء ببد.  

  عالجه باملجتمع مع مناقشة حول املوضوعمحاضرة حول املشكالت التي يسببها السلوك غير السوي املراد. 

  (.تخيل النتائج)استعراض مشكلة أحد الحاالت باملجموعة, مع مناقشة إليجاد بدائل حلول لهذه املشكلة 

 (ثم استراحة  .)ثم عرض بحث حالة معدة وإيجاد حلول لها كتابي 
 
 .عن طريق العصف الذهني ومناقشتها ا

  عن الجلسة أسئلة, (ك غير السوي كسلوك يؤثر باملجتمعإعداد ورقة حول السلو )واجب منزلي. 

 استمارة تقييم أداء الجلسة ومراجعة ما تم بالجلسة. 

 :ملحوظة

 بما فيهم املعالج بعضهم مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين  -1
 
 بعضجميعا

 
 . ا

سععععلوك غيععععر سععععوي داخععععل أسععععرته وال يسععععتذكر  و بحعععث الحالععععة عبععععارة عععععن إعععععداد ورقععععة مكتععععوب فيهععععا هنععععاك ولععععد ذ -0

 معععن وجهعععة نظعععرك تحريعععر . دروسعععه
 
 أوجعععد حلعععوال

 
ععععن هعععذا الولعععد وسعععلوكه, وكيفيعععة تصعععرف والعععداه مععععه, وإخوتعععه,  ا

 (. عصف ذهني)ومجتمعه في أثناء مناقشة هذه الحالة 

 :الجلسة الرابعة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة  /     /       .         :اليوم والتاريخ  

تخفيض السلوك غير السوي ومعالجة أخطاء التفكير وإيجاد بدائل للحلول وانتهاج أسلوب جديد  :هدف الجلسة

 .للفكر يعتمد على إلابداع ومواجهة مواقف السلوك غير السوي وخبراته املختلفة

 :برنامج الجلسة

  الاسترخاء ببداية الجلسةتمرينات تنفيذ. 
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  (.واجب منزلي بالجلسة السابقة)مناقشة ورقة حول السلوك غير السوي املراد عالجه كسلوك يؤثر باملجتمع 

 مشروع قرية مشكلة لديها سلوكيات غير سوية معد سابق 
 
 تحرير  ا

 
 (.عصف ذهني) ا

 مناقشة حول مشروع القرية املشكلة وسلوكياتها غير السوية. 

 (ثم استراحة. )ألحد الحاالت باملجموعة عرض مشكلة 

  (.ترديد عبارات في مواجهة موقف السلوك غير السوي )مناقشة إيجاد بدائل وحلول للمشكلة 

 شرح تفسيري حول القرية املشكلة واملطلوب منها بالضبط. 

  عن الجلسة أسئلة, (إيجاد حلول للقرية املشكلة لتكون منتجة)واجب منزلي. 

 اء الجلسة ومراجعة ما تم بالجلسةاستمارة تقييم أد. 

 :ملحوظة

 بما فيهم املعالج بعضهم مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين  -1
 
 بعضجميعا

 
 .ا

بحث الحالة عبارة عن إعداد ورقة مكتوب فيها أن هناك مشروع القرية املشكلة ذات سلوكيات غير سوية, والذي  -0

 عنها كمجلس يدور حول أن هناك قرية مفترضة 
 
تتخيلها كل حالة بالجماعة, وأن كل فرد بالجماعة أصبح مسؤوال

إدارة محلععععي لهععععا, وهععععذه القريععععة تعععععاني مععععن مشععععاكل عععععدم إلانتععععاج, وضعععععف محصععععولها الزراعععععي بسععععبب تنععععامي الحقععععد 

 بعضععأهلهععا, وعععدم تعععاونهم مععع بعضععهم  والحسععد وإثععارة املشععاجرات علععى امليععاه, وكثععرة املشععاحنات بععين
 
ويطلععب مععن , ا

 فرض –الحاالت بما أنهم أصبحوا 
 
مسؤولين عنها ضمن مجلس إدراتها فعليهم خالل ربع ساعة إيجاد حلول لهذه  - ا

 (. عصف ذهني)القرية لتصبح منتجة مع وضع رؤيتهم في ذلك باستخدام إعمال الذهن والتفكير 

 .مراعاة تعديل أخطاء التفكير الذي يشكل السلوك غير السوي  -3

 .دود العالقة املهنية, والثقة بين املعالج وأعضاء الجماعةمراعاة ح -4

  .كل جلسة تنفيذ تدريبات على الاسترخاء ايةمراعاة بد -1

 :الجلسة الخامسة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة    /     /                :اليوم والتاريخ  

 .الثقة في النفس والتعبير الحر عن املشاعر ومواجهة املواقف السلوكيات غير السوية بناء: هدف الجلسة

 .الجلسة ببدايةتنفيذ تدريبات الاسترخاء : برنامج الجلسة

  التفاعل الجماعي, وفائدته للمجتمع"محاضرة حول. 

 مناقشة حول موضوع املحاضرة, ومناقشة مشروع القرية املشكلة. 

  (.تدريب اجتماعي)بالنفس, والتعبير الحر عن املشاعر تدريب على الثقة 

 (.ثم استراحة. )مناقشة التدريب على الثقة بالنفس, والتعبير الحر عن املشاعر 
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  (.تعديل أخطاء التفكير)التدريب على مواجهة املواقف السلوكية غير السوية 

 مناقشة التدريب على مواجهة املواقف السلوكية غير السوية. 

  (.  إعادة التدريب على عبارات ملواجهة السلوك غير السوي املراد عالجه)لي واجب منز 

 عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة ومراجعة ما تم بالجلسة أسئلة. 

 :ملحوظة

التعععدريب علعععى الثقعععة بعععالنفس والتعبيعععر الحعععر, وهعععو أن تقعععوم كعععل حالعععة بالتحعععدث عمعععا يقلقهعععا ويؤرقهعععا, وععععن منزلهعععا,  -1

تها, وأصععدقائها بحريععة تامععة, وأن تتحععدث عععن مشععكلة زميععل بالجماعععة مععع توجيهععه مععن وجهععة نظرهععا, ومععن نععابع وأسععر 

 .خبراتها البسيطة مع توجيه املعالج أمام كامل أعضاء الجماعة

موقف غير السعوي  العبارات حين يواجهالتدريب على مواجهة مواقف السلوك غير السوية كأن يردد الحالة بعض  -0

استكشععععاف  –توليععععد البععععدائل  –التشععععبع بععععالفكرة الخاطئععععة  –تخيععععل النتععععائج  –مراقبععععة الععععذات  –بالععععذات  الععععوعي –

 .إمكانات مختلفة للحل

 مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين جميع -3
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا

 .مراعاة تعديل أخطاء التفكير -4

 .كل جلسة تدريبات على الاسترخاء أيمراعاة بد -1

 :الجلسة السادسة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة    /     /                :اليوم والتاريخ  

 :هدف الجلسة

 .لسلوكالتدريب على مواجهة السلوك غير السوي, وحل املشكلة, وإيجاد بدائل للحلول, لتخفيض ا -

 .الجلسة ةياتنفيذ تدريبات الاسترخاء ببد: برنامج الجلسة

 مناقشة التدريبات على الاسترخاء. 

 محاضرة عن كيفية التصرف إزاء مواجهة املشكالت ألاسرية الحادة ومع ألاصدقاء. 

  (.حةثم استرا)مناقشة كيفية التصرف في املشكالت ومناقشة الواجب املنزلي على عبارات مواجهة املواقف 

 بحث حالة معدة وإيجاد حلول لها إيجابي 
 
 (. عصف ذهني) ا

 مناقشة الحلول, وبحث الحالة. 

  (.إعداد تقرير عن الجلسات السابقة)واجب منزلي 

 عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة ما تم بالجلسة أسئلة. 
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 :ملحوظة

املواقعععف وتخيعععل العواقعععب والنتعععائج بعععاملوقف, وتععععديل ألافكعععار  مواجهعععة املواقعععف بشعععرح عبعععارات تتعععردد عنعععد مواجهعععة -1

 .الخاطئة عن هذه املواقف والحلول الطبيعية لها

 مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين جميع -0
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا

 :الجلسة السابعة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :الجلسةزمن    /       /              :اليوم والتاريخ  

 :هدف الجلسة

 .تعميق مفهوم التقليل من السلوك غير السوي, وتعديل أخطاء التفكير, وإيجاد بدائل الحلول  -

 :برنامج الجلسة

 الجلسة ةياتنفيذ تدريبات الاسترخاء ببد. 

 ابقةاستعراض تقارير الحاالت عن الجلسات الس. 

 مناقشة تقارير الجلسات السابقة. 

 استعراض مشكلة أحد حاالت الجماعة. 

  (.ثم استراحة)مناقشة الحلول البديلة وتعديل أخطاء التفكير لها في املشكلة املعروضة 

  ثم مناقشة حول الديالوج الحواري . ديالوج حواري. 

  (.ي املراد عالجهإعداد ديالوج حواري حول خبراتهم بالسلوك غير السو )واجب منزلي 

 عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة ما تم بالجلسة أسئلة. 

 :ملحوظة

 .يراعى عند مناقشة الحلول البديلة تخيل العواقب, وتعديل أخطاء التفكير حول تلك املشكلة -1

 املعد سابق( الحوار الفني)يراعى في الديالوج  -0
 
يأخذ شعكل : إشتراك كامل الجماعة فيه, وفي املناقشة, وهو عبارة عن ا

بعن ول إحعداث بععض املشعكالت معن قبعل الا الحوار بين ثالثة أفراد فعي الجماععة, ويعلعق عليعه بقيعة أفعراد الجماععة حع

 ويواجعععه أبعععوه وأسعععرته املتمثلعععة فعععي أمعععه أيضععع
 
ر الحعععوار معععع توضعععيح تعععأثير ذلعععك علعععى سعععلوكه, وتحصعععيله الدرا ععع ي, ويعععدو  ا

 تلقائي
 
 .وليد اللحظة وردود ألافعال املختلفة مع توجيه املعالج للحوار ا

 مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين جميع -3
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا
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 :الجلسة ال امنة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة  /     /       .         :اليوم والتاريخ  

 :هدف الجلسة

 تقليص السلوك غير السوي املراد عالجه, والتعمق في بحث مشاكلهم غير السعوية, وإعطعائهم مععارف أكثعر تقعدم -
 
ععن  ا

 .موضوع السلوك غير السوي املراد عالجه

 :برنامج الجلسة

 الجلسة ايةتنفيذ تدريبات الاسترخاء ببد.  

 استعراض تقارير عن املشروع السابق بالواجب املنزلي. 

 مناقشة حول املشروع بالواجب املنزلي. 

 استعراض مشكلة أحد الحاالت. 

 (.ثم استراحة. )مناقشة املشكلة وإيجاد حلول بديلة, وتعديل أخطاء التفكير حولها 

 (لنعدوات ععن السعلوك غيعر السعوي عمل تصور عن موضعوعات )مع إعطاءواجب منزلي . ديالوج حواري, ومناقشته ,

 .للحاالت عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة ما تم بالجلسة أسئلةوإعطاء 

 :ملحوظة

وزمالؤهعم يجيبعون فعي شعكل حعديث معع أحعد أفعراد  سعئلةالديالوج حول سعؤال وجعواب حيعث يقعوم الحعاالت بطعرح ألا  -1

 الجماعة حول قيادة آلاخرين واستخدام السلوك غير السوي في قيادتهم للجماعة افتراضي
 
 .ا

 مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين جميع -0
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا

 :الجلسة التاسعة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة   /          /           :اليوم والتاريخ  

 .تعميق رؤية الحاالت عن السلوك غير السوي وتعريفهم بكيفية تحديد مشكالتهم وحلهاهدف الجلسة 

 .محاضرة حول السلوكيات غير السوية والسوية, ومناقشتها: برنامج الجلسة

  تحديد املشكلة وكيفية إيجاد حلول لهاالتدريب على. 

 (.ثم استراحة. )مناقشة الحاالت وتعديل أخطاء التفكير للحلول البديلة املقترحة من الحاالت 

 استعراض تصور الجماعة عن موضوعات لندوات حول السلوكيات غير السوية املراد عالجها. 

  مناقشة حول تصوراتهم ملوضوعات السلوكيات غير السوي . 

 (.التدريب على الاسترخاء)ب منزلي واج 

 للحاالت عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة ما تم بالجلسة أسئلة. 
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 :ملحوظة

 .عند مناقشة موضوعات لندوات حول السلوك غير السوي يجب مراعاة تعديل أخطاء التفكير -1

 مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين جميع -0
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا

 :الجلسة العاشرة

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة       /     /                :اليوم والتاريخ  

 .عالجهتأصيل مفهوم حل املشكلة وإيجاد بدائل الحلول وتقليص السلوك غير السوي املراد : هدف الجلسة

 :برنامج الجلسة

 تنفيذ تدريبات الاسترخاء ثم استعراض مشكلة أحد الحاالت ألعضاء الجماعة. 

 مناقشة املشكلة وإيجاد بدائل حلول وتعديل أخطاء التفكير. 

 (.ثم استراحة. )مناقشة فائدة تدريبات الاسترخاء ومدى جدواها 

  (.تعديل أخطاء التفكير)بحث حالة سلوكية 

 حالة السلوكية وإيجاد بدائل حلول لهامناقشة بحث ال . 

  (.إبداء آراء حول الحالة السلوكية وبدائل الحلول املختلفة لها)واجب منزلي 

 للحاالت عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة ما تم بالجلسة أسئلة. 

غير سوي بين زمالئه ويشتكون منه وال بحث الحالة السلوكية حول عضو الجماعة العالجية يقوم بسلوك : ملحوظة

يسمع كالم أسرته, وال مدرسيه, ويتبجح معهم, ويستثار بسرعة فما هي طريقة التعامل معه , وما هي الحلول 

مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي  مع .ملشكلته مع أسرته وزمالئه , وما هو الحل ملشكلته الذاتية 

 الحاضرين جميع
 
 بعضم املعالج بعضهم بما فيه ا

 
 .ا

 : ةالجلسة الحادية عشر 

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة    /     /                :اليوم والتاريخ  

 تعديل أخطاء التفكير وتأصيل مفهوم عالج السلوك غير السوي والاستبصار بالذات والوعي بها,: هدف الجلسة

 .ومراقبتها مع الثقة بالنفس, والقدرة على طرح, وحل املشكالت

 :برنامج الجلسة

  ومناقشته. مع توزيع بحث حالة معدة(. آرائهم عن بحث الحالة السابقة)مناقشة الواجب املنزلي. 

 استعراض أحد أعضاء الجماعة بنفسه ملشكلته, وحلها مع زمالئه. 

  (.ثم استراحة. )واستكشاف إلامكانيات املختلفة للحلمناقشة املشكلة وإيجاد البدائل 

 تدريب اجتماعي على ضبط الذات والنفس بتخيل وضع الحالة نفسها في موقف معين. 
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 (.عمل تقرير عن التدريب الاجتماعي)مع إعطاء واجب منزلي . مناقشة التدريب الاجتماعي 

 سة, ومراجعة ما تم بالجلسةللحاالت عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجل أسئلة. 

 :ملحوظة

 .مناقشة أساليب الوعي بالذات عن طريق الاستبصار باملشكلة, وتحديدها والصراحة مع النفس, والثقة بها -1

وذلععك لسععوء سععلوكه, وغيابععه املتكععرر ولععيس لععه . بحععث الحالععة حععول عضععو الجماعععة العالجيععة تععم فصععله مععن املدرسععة -0

واملطلععوب منععك تحليععل هععذا املوقععف مععن وجهععة . وفععه مععن مواجهععة أسععرته بععذلكفرصععة فععي إعععادة قيععده للمدرسععة, وخ

 حة من وجهة نظرك حول هذا املوقف نظرك مع ذكر ألاسباب والعواقب, ورأيك فيه, وما هي الحلول املطرو 

 مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين جميع -3
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا

 :ةال انية عشر الجلسة 

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة   /     /                :اليوم والتاريخ  

 .دحض السلوك غير السوي, وبيان أثر ذلك على التحصيل الدرا  ي وتكوين الشخصية: هدف الجلسة

 .السليم على التحصيل الدرا  ي للطالبمحاضرة حول إيجابيات السلوك : برنامج الجلسة

 مناقشة عامة حول السلوكيات السليمة والتحصيل الدرا  ي. 

  (.ثم استراحة. )عرض ديالوج, ومناقشته 

  (.مراجعة الديالوج وكتابة أوجه الاستفادة)واجب منزلي 

 للحاالت عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة ما تم بالجلسة أسئلة. 

 :ملحوظة

سؤال وجواب أحد أعضاء الجماعة يدير حوار حول مرحلعة نمعوه ومعا يشععر بعه فعي هعذه املرحلعة, ومعا : الديالوج حول  -1

 .يرجو أن يكون ويتساءل عن نفسه ويرد عليه زمالؤه

 مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي الحاضرين جميع -0
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا

 : ة عشر والختاميةالجلسة ال ال

 (10 - 5من ): عدد الحاضرين:            مكان الجلسة . ساعتان :زمن الجلسة  /     /       .         :اليوم والتاريخ  

 .عالج السلوك غير السوي : هدف الجلسة

 :برنامج جلسة

  ,ومراجعة أوجه الاستفادة من مراجعة أداء تمرينات الاسترخاء, ومراجعة الديالوجات وأوجه الاستفادة منها

 , وعرض بحث حالة معدة سابق(ثم استراحة)ومناقشته . الجلسات ككل, واستعراض املشروع
 
, ومناقشتها, ثم ا

 بعضلجلسات, وتوديع الحاالت لبعضهم ختام الجلسة, وا
 
 ., وتوديع املعالجا

 ما تم بالجلسةللحاالت عن الجلسة, وتنفيذ استمارة تقييم أداء الجلسة, ومراجعة  أسئلة. 
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مع مراجعة ما تم بكل الجلسات في شكل تحقيق أهداف وفي فقرات . مراجعة كل الواجبات املنزلية السابقة: ملحوظة

 : مع املشروع الافتراض ي حول . موجزة
 
 فني أنك تمتلك محال

 
وبه عمال وقام أحد هؤالء العمال بإحداث سلوك غير  ا

سوي, وبالرغم من ذلك لم يعترف به وملا حاولت أن تفهمه لم يذعن لك وحاول أن يبرر موقفه بطريقة سيئة فكيف 

باإلضافة لبحث الحالة حول افتراض أن أحد إخوة أعضاء الجماعة قام بعمل سلوك غير سوي, .تتصرف في ذلك 

مع مراعاة الدعم الاجتماعي املعنوي, وأن يحيي . نه بعدما علمت بذلك, وموقفك معه أمام والديكفاذكر موقفك م

 الحاضرين جميع
 
 بعضبما فيهم املعالج بعضهم  ا

 
 .ا

 وتقدم تتفي  (ملدة ساعة: )البرنامج العالجي ةياتختار تتفقرات مسلية لعم  برنامج ةف  سمر الختامي في نه ،

 .الجوائز  والهدايا

 
ا
 :أساسيات البرنامج العالجي إلارشادي للسلوكيات غير السوية باستخدام أساليي التوكيد والتعزيز إلايجا ي -ثانيا

 ععععن أن  إلعععى يهعععدف هعععذا البرنعععامج
 
مسعععاعدة ألاطفعععال علعععى التعامعععل بفاعليعععة معععع السعععلوكيات غيعععر السعععوية, فضعععال

 بشكل مباشر لتدريب ألاطفال الذين يعانون من السلوكيات غير السوية على كيفية استخدام 
 
البرنامج سيكون موجها

أهعععداف ت هعععو ترجمعععة ر ذكعععره أن هعععدف الجلسعععاإلاسعععتراتيجيات العالجيعععة فعععي التعامعععل معععع هعععذه السعععلوكيات, وممعععا يجعععد

البرنععععامج وتكمععععن فععععي زيععععادة وعععععي ألاطفععععال بخطععععورة السععععلوكيات غيععععر السععععوية, وأهميععععة الععععتحكم بهععععا, وعالقتهععععا بمسععععتويات 

, ومعرفعععة أسعععباب حعععدوثها, وكيفيعععة ضعععبطها بمعععا يسعععاهم فعععي تحسعععين ثقعععتهم بأنفسعععهم بشعععكل يعععؤدي إلعععى اعتعععرافهم ةيعععاالوق

التععععي تسععععاعد فععععي  ألاسععععاليبتضععععمن هععععذا البرنععععامج اسععععتخدام مجموعععععة مععععن وي. بحقععععوق آلاخععععرين بقععععدر إيمععععانهم بحقععععوقهم

 :, هيألاساليبوهذه . تركز على الخطوات التي تساعد في تحقيق أهداف البرنامج ألاساليبوهذه . تطبيقه بشكل فاعل

  Defining and Measuring Target Behaviorأسلوب مالحظة وقياس السلوك املستهدف  -1

 Functional Behavior Analysisأسلوب التحليل السلوكي الوظيفي  -0

 Intake Interviewأسلوب املقابالت ألاولية  -3

 Group Counselingأسلوب إلارشاد الجمعي  -4

  Individual Counselingأسلوب إلارشاد الفردي  -1

 Case Studyأسلوب دراسة الحالة  -1

ألاسععععلوب يشععععترك أوليععععاء ألامععععور فععععي حضععععور الجلسععععات وفععععي هععععذا : Case Conferenceأسععععلوب مععععؤتمر الحالععععة  -7

خاصة إذا كان دورهم سيسعهم فعي تسعهيل شعروط رشاد الفردي أو إلارشاد الجمعي و العالجية سواء كان في إلا 

 .العالج وتحقيق أهدافه

 لإلستراتيجيات و    
 
إلارشاد والعالج ظريات في ن ألاساسيةالعالجية  ألاساليبحيث يعد هذا البرنامج العالجي تطبيقا

وهذه إلاستراتيجيات تعمل على الاستفادة من العناصر . خاصة الاتجاه السلوكي, والاتجاه السلوكي املعرفيالنفس ي, و 

إلايجابية في ذخيرة الفرد السلوكية, لتعزيز السلوكيات إلايجابية املضادة للسلوكيات غير السوية, كما تعمل من 
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, وضمان عدم عودة خالل طبيعة بعضها في إعادة تصمي
 
م البيئة الحياتية للفرد لتحسين نوعية حياة الفرد أوال

 
 
 .السلوكيات غير السوية بعد معالجتها ثانيا

 :(Structure)مراة  تنفيذ البرنامج وجلسات  

 :جلسة إرشادية, ويشتمل على املكونات آلاتية 11يتكون البرنامج العالجي من 

 أو  تقابلعععععة الفئععععة املسععععتهدفة سععععواء كانععععفععععي هععععذه املرحلععععة يععععتم م: Intake Interviewمرحلععععة املقابلععععة ألاوليععععة  -1
 
فعععععردا

والهعععدف معععن املقابلعععة ألاوليعععة هعععو التأكعععد معععن معععدى حاجعععة الفئعععة املسعععتهدفة ألي برنعععامج عالجعععي, وكعععذلك . مجموععععة

 .التأكد من موافقة هذه الفئة على املشاركة في البرنامج العالجي والالتزام به

, Forming Groups or Identifying the Target Individualملجموععة أو تحديعد الفعرد املسعتهدف مرحلعة تشعكيل ا -0

بععععد تنفيعععذ املقابلعععة ألاوليعععة, والحصعععول علعععى موافقعععة الفئعععة املسعععتهدفة؛ يعععتم تشعععكيل املجموععععة التعععي ستشعععارك فعععي 

 
 
 .البرنامج العالجي, أو تحديد الفرد إذا كان البرنامج فرديا

 .لبرنامج العالجيتقديم مدخل عن ا -3

 .التحليل السلوكي الوظيفي -4

 .صياغة ألاهداف العالجية -1

 .التعامل مع السلوكيات غير السوية -1

7-   
 
 أساسيا

 
خاصة أن في دعم هذا البرنامج العالجي, و  أن يراعى تطبيق بعض ألانشطة الاجتماعية ألنها تشكل عامال

ألانشعععطة مثعععل السعععيكودراما املعبعععرة؛ لعععذا يمكعععن إثعععراء  هعععذهبععععض إلاسعععتراتيجيات والتعععدخالت العالجيعععة تحتعععاج فيهعععا 

 إلعععى جنعععب إسعععتراتيجيات البرنعععامج العالجيعععة . البرنعععامج العالجعععي بمثعععل هعععذه ألانشعععطة
 
فعععإن وجعععود هعععذه ألانشعععطة جنبعععا

 فعي التعامععل بفعاليعة مععع السعلوكيات 
 
 مهّمععا

 
 غيععر السعوية, والحععد منهعا شععريطة أتعؤدي دورا

ّ
 تكعون البيئععة الاجتماعيععة ال

 .بيئة خصبة للمثيرات التي تسبب السلوكيات غير السوية نشطةالتي تحتضن هذه ألا

 :إرشادات لتطبيق البرنامج العالجي

ن أشععععكال التععععدخل العالجععععي التععععي تسععععتهدف فهععععم الععععذات, والنمععععو الشخصعععع ي, والتغلععععب علععععى السععععلوكيات غيععععر إ

الخبعععرات الجمعيععععة أو الفرديعععة العالجيعععة التععععي  السعععوية يجعععب أن تكعععون طوعيععععة, وفعععي هعععذه الحالعععة وعنععععدما يعععوفر البرنعععامج

 عمعععل والتععدرب, فعععإن علععى املعععالج أتضععمن الانععدماج الشخصععع ي فععي ال
ّ

 يقعععوم بععدور  إداري, أو إشعععرافي, أو ُسععلطة تقييميعععة ال

وبشعععكل ععععام فعععإن املشعععاركين الطعععوعيين فعععي الجماععععة إلارشعععادية العالجيعععة هعععم أولئعععك ألاطفعععال العععذين ال . علعععى املشعععاركين

,  نشعععطةون علعععى املشعععاركة فعععي الجماععععة, أو أن يجعععدوا أنفسععععهم فعععي الجماععععة يشعععاركون باأليجبعععر
 
دون أخعععذ رأيهعععم مسععععبقا

, بمعنعععععى آخعععععر ربمعععععا يعععععتم دمعععععج ألاطفعععععال املحتعععععاجين لإلرشعععععاد دون أخعععععذ  يحعععععدثولكعععععن هعععععذا النعععععوع معععععن الخعععععدمات ال 
 
دائمعععععا

 .موافقتهم إذا كانوا يعانون من مشكالت شديدة
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افقععة املسععبقة لهععا عالقععة بزيععادة وعععي ألاعضععاء بأنفسععهم وحقععوقهم كمععا هععو الحععال بالنسععبة إن أهميعة أخععذ املو 

ملسعععؤولياتهم, كأعضعععاء مشعععاركين فعععي الجماععععة, وكمعععا هعععو الحعععال بالنسعععبة للجماععععات إلاجباريعععة, والتعععي تركعععز علعععى كشعععف 

ء وتوقععاتهم ومعن إلارشعادات خاصعة ملناقشعة حقعوق ألاعضعا ةيعاالذات والنمو الشخص ي, فعإن علعى املععالج أن يقعوم بعن

بع عدم تقييد الجماعات إلارشادية, وأن لهذه الجماعات الحق في الحصول على ما يلي
ّ
ت
ُ
 :التي يجب أن ت

 .توضيح أهداف الجماعة وإلاجراءات التي سوف تستخدم وسياسات املعالج وقوانين الجماعة -1

 .طريقة التعليم وطريقة تدريب املعالج لهم -0

 .مات التي يمكن تزويد ألاعضاء بها أوالتوضيح ماهية الخد -3

 .مناقشة كل من حقوق ومسؤوليات أعضاء الجماعة -4

 .تقليل املخاطر املحتملة لإلرشاد الجمعي بطرق وأساليب أكثر عقالنية -1

 .احترام سرية وخصوصية ألاعضاء -1

كشعف ععن املواضعيع الجماعة أو الامتثال ألحد ألاعضاء أو املعالج أو ال رية ألاعضاء من الاستجابة لضغوطح -7

 .مناقشتهافي التي ال يرغبون 

 .تهم ضد كل من إلاساءة الجسمية واللفظيةحماية -8

 معن أدواتعه وإعالمهعم إعالمهم وأخذ موافقتهم للمشاركة بأي بحث يمكن أن يكونعوا  -5
 
هنعاك  تمعا إذا كانعبجعزءا

 .كاميرات مخفية أو مرآة باتجاه واحد أو تسجيل صوتي ومرئي للجلسة

تفيضعععة بشعععأن قصعععور وصععععوبات السعععرية بمعععا فيهعععا موقعععف املععععالج معععن كيفيعععة توظيعععف املعلومعععات مناقشععة مس -12

 .التي تناقش في الجلسة إلى خارج الجلسة

 :ال يقوم املعالج بكسر سرية ما يقوله ألعضاء الجماعة العالجية إلارشادية إال في الحاالت التالية -11

  آلاخرين وبشكل جدي أنه سيقوم بإيذاء نفسه أو عندما يقرر أحد ألاعضاء. 

 ألاعضاء الذين ليس بمقدورهم إكمال حياتهم ولديهم رغبة في الانتحار. 

 إساءة ألاطفال والشكوك بتعرضهم ألي شكل من أشكال إلاساءة. 

 ألاعضاء الذين يقدمون موافقة محددة, للكشف عن بعض القضايا. 

  مععن  هفإنعع( كاألطفععال والقصععر)و رغبععة طوعيععة ن علععى إعطععاء موافقععة أييكععون العمععل مععع أفععراد هععم غيععر قععادر عنععدما

 .بهم ةيارفاهية هؤالء ألافراد والعن ةحمايةالضروري أن يحافظ املعالج وبشكل منهي على 

 :الخطة الزمنية للبرنامج العالجي

يتكعون البرنعامج و  ,إلارشعاد الجمععي أو دراسعة الحالعة يمكن أن يقدم البرنامج العالجي ضمن إلارشاد الفعردي أو 

وفي ضوء ععدد الجلسعات, وععدد معرات اللقعاء . جلسة, وكل جلسة تتضمن مجموعة من ألانشطة وإلاجراءات( 11)من 

يتوقعع أن يسعتمر البرنعامج ثمانيعة أسعابيع, وهعذا و . خالل ألاسبوع الواحد؛ يمكن تحديد املدة التي سيستمر فيها البرنامج
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 فععي بععض البعرامج العالجيععةيتطلعب معن املعععالج وضعع جعدول زمنععي يرتع
 
 كبيعرا

 
. ب تنفيعذه لهععذه الفعاليعات ألنهعا تتطلععب وقتعا

إ ب   6وتتفيما يلي جدول البرنامج الزمني لتطبيق البرنامج العالجي للسلوكيات غير السوية لألطفال الصغار مبن سبن 

 :سنة 10

 مدة الجلسة الفنيات املستخدمة عنوان الجلسة م

، (Empathy)و بببببي التعببببباطف : الشبببببروط التسبببببهيلية ال الثبببببة التعارف 1

، وألاصببببببببببببببالة (Positive regard)والقبببببببببببببببول إلايجببببببببببببببا ي 

(Genuineness). 

 دقيقة 92-32من 

 دقيقة 92-32من  .(Presentation & Discussion)العرض واملناقشة  التعريف بالبرنامج 0

 Role)، لعببي الببدور (Self – talk)أسبلوب الحببدي  الببذاتي  الوعي الذاتي 3

playing). 

 دقيقة 92-32من 

 Behavioral)أساليي التقييم السلوكي وألاهداف السلوكية  صياغة ألاهداف العالجية 4

assessment). 

 دقيقة 92-32من 

اسبببتخدام  ،(Reading stories)قبببراءة القصبببص والروايبببات  العالج بالقراءة 5

 Using)أسببببلوب املجببببازات التببببي تناسبببببي املرةلببببة العمريببببة 

metaphors). 

 دقيقة 92-32من 

لعي البدور  (Cognitive Restructuring)إعادة البناء املعرفي  التدرب عل  التأكيد إلايجا ي 6

(Role playing) النمذجببببببة ،(Modeling) وقببببببف التفكيببببببر ،

 . (Negative thought stopping)السل ي 

 دقيقة 92-32من 

مسببؤوليات وةقببوق الشببخص  7

 املؤكد لذات 

لعي البدور  (Cognitive Restructuring)إعادة البناء املعرفي 

(Role playing) النمذجة ،( Modeling) . 

 دقيقة 92-32من 

 دقيقة 92-32من  .(Role playing)، لعي الدور (Psychodrama)السيكودراما مهارات تأكيدية متقدمة 8

 دقيقة 92-32من  .(Reinforcement) ، التعزيز (Psychodrama)السيكودراما لعي الدور  9

 Expressive and)زيبببة رماسبببتخدام ألالعببباب التعبيريبببة وال العالج باللعي 12

symbolic games). 

للتعبيببر عببن املشبباعر  (Color your life)لعبببة لببون ةياتببك  -

 .املختلفة

للتعبيبر  (The pick-up- sticks)لعببة جمبع القطبع الخشببية  -

 .عن املشاعر املختلفة

 .(Balloons of Anger)لعبة بالونات الغضي  -

للتعبيببر عببن الغضببي  (The mad game)اللعبببة املجنونببة  -

 .واملشاعر املختلفة

تسبببتخدم لزيبببادة ضببببط  (Beat the clock)دقبببة السببباعة  -

 .الذات، ومعالجة تشتت الانتباه والنشاط الزائد

تستخدم  (The slow motion game)لعبة الحركة البطيئة  -

لزيبببببادة ضببببببط البببببذات، ومعالجبببببة تشبببببتت الانتبببببباه والنشببببباط 

 .الزائد

 

لعبببببببببببببببببببببببببة التبببببببببببببببببببببببببدريي علببببببببببببببببببببببببب  الاسبببببببببببببببببببببببببتر اء باسبببببببببببببببببببببببببتخدام  -

للتخلص  (Relaxation Training:Bubble Breaths)الفقاعات

 .من القلق

 دقيقة 92-32من 
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 Expressive and)زيبببة رماسبببتخدام ألالعببباب التعبيريبببة وال العالج باللعي وتقب  لذات 11

symbolic games). 

 دقيقة 92-32من 

 دقيقة 92-32من  .(Reinforcement)التعزيز ، (Modeling)النمذجة  التعاون  10

عضببببببببببببو الجماعببببببببببببة العالجيبببببببببببببة  13

 القدوة

 دقيقة 92-32من  .(Modeling)النمذجة 

 دقيقة 92-32من  .(Cognitive Restructuring)إعادة البناء املعرفي   ريناةترام ةقوق آلا  14

، (Problem – solving strategy)سبتراتيجية ةب  املشبكالت إ أسلوب ة  املشكالت 15

 .(Decision – Making strategy)ستراتيجية اتخاذ القرار إ

 دقيقة 92-32من 

، لعببببببببببي الببببببببببدور (Play therapy )العببببببببببالج باللعببببببببببي  ألاعمال غير املنتهية والتقييم 16

(Roleplaying) ، السببببببببببببيكودراما(Psychodrama) ، التعزيببببببببببببز

(Reinforcement) أسببببببلوب التقيببببببيم الببببببذاتي ،(Self – 

assessment). 

 دقيقة 92-32من 

 

 :18إ  10والجدول التا ي يوضح البرنامج الزمني لتطبيق البرنامج العالجي لألطفال من سن 

 مدة الجلسة الفنيات املستخدمة عنوان الجلسة م

, والقبععععععععول (Empathy)وهععععععععي التعععععععععاطف : الشععععععععروط التسععععععععهيلية الثالثععععععععة التعارف والتعريف بالبرنامج 1

 .(Genuineness), وألاصالة (Positive regard)إلايجابي 

 دقيقة 52

, والقبععععععععول (Empathy)وهععععععععي التعععععععععاطف : الشععععععععروط التسععععععععهيلية الثالثععععععععة بناء الثقة وخفض املقاومة 0

 .(Genuineness), وألاصالة (Positive regard)إلايجابي 

 دقيقة 52

كشعععععععععععععععععععععععععف العععععععععععععععععععععععععذات والسعععععععععععععععععععععععععلوك  3

 إلايجابي

,  (Reflection of feelings), عكععس املشععاعر (Empathy)التعععاطف 

 – Self), وأسعععلوب كشعععف الععذات (Paraphrasing)إعععادة الصعععياغة 

disclosure). 

 دقيقة 52

للتغلععععععععب علععععععععى مهعععععععارات الاتصععععععععال  4

 السلوك السلبي

كاالستيضعععاح, وعكعععس املشععععاعر,  :Listening skills)مهعععارات إلاصعععغاء 

, سععععععععععئلةكطععععععععععرح ألا : , مهععععععععععارات التععععععععععأثير(وإعععععععععععادة الصععععععععععياغة, والتلخععععععععععيص

والتفسععععير, وإعطعععععاء املعلومععععات, وكشعععععف الععععذات, والفوريعععععة, والتغذيعععععة 

 .(Influencing skills)الراجعة وغيرها 

 دقيقة 52

الانسععععععععحاب الاجتمععععععععاعي كسععععععععلوك  1

 سلبي

 Role)لعععب الععدور  (Cognitive Restructuring)إععادة البنععاء املعرفععي 

playing) النمذجععة ,(Modeling) وقععف التفكيععر السععلبي ,(Negative 

thought stopping). 

 دقيقة 52

مهععععععععععارات التغلععععععععععب علععععععععععى السععععععععععوك  1

 العدواني

 

 

 

 

 

 Role)لعععب الععدور  (Cognitive Restructuring)إععادة البنععاء املعرفععي 

playing) النمذجععة ,(Modeling) وقععف التفكيععر السععلبي ,(Negative 

thought stopping) ,السيكودراما(Psychodrama) والعزل ,(Time – 

out) والتصععحيح الزائععد ,(Overcorrection) ضععبط الععذات ,(Self – 

control). 

 دقيقة 52

العدوانيعععععة السعععععلوك السعععععلبي بعععععين  7

 وإلاذعان

 Role)لعععب الععدور  (Cognitive Restructuring)إععادة البنععاء املعرفععي 

playing) النمذجععة ,(Modeling) وقععف التفكيععر السععلبي ,(Negative 

thought stopping) , السععععععععععيكودراما(Psychodrama) والتعزيععععععععععز ,

 .(Differential Reinforcement)التفاضلي 

 دقيقة 52
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, التعزيعز  (Positive Self – talk)سعتراتيجية الحعديث العذاتي إلايجعابي إ سلبي الذاتيالحديث ال 8

 – Self), والعقعععععاب الععععذاتي (Self – Reinforcement)الععععذاتي 

punishment) وضبط الذات ,(Self – control). 

 دقيقة 52

, إعععادة (Positive Self – talk)إسعتراتيجية الحععديث الععذاتي إلايجععابي  التدريب على السلوك إلايجابي 5

 Role)لععععب العععدور  (Cognitive Restructuring)  البنعععاء املعرفعععي 

playing) وضبط الذات ,( Self – control). 

 دقيقة 52

, التعزيعز  (Positive Self – talk)سعتراتيجية الحعديث العذاتي إلايجعابي إ كيف ينظر املراهق إلى نفسه 12

 – Self), والعقعععععاب الععععذاتي (Self – Reinforcement)الععععذاتي 

punishment) وضعبط العذات ,(Self – control) لععب العدور ,(Role 

playing). 

 دقيقة 52

مشععععععععععكالت محتملعععععععععععة فععععععععععي مرحلعععععععععععة  11

 املراهقة

 Role)لعععب الععدور  (Cognitive Restructuring)إععادة البنععاء املعرفععي 

playing) النمذجععة ,(Modeling) وقععف التفكيععر السععلبي ,(Negative 

thought stopping) التعزيز ,(Reinforcement). 

 دقيقة 52

دحض ألافكار املتعلقة بالسلوك  10

 السلبي

 Emotive Rational Therapy)سعتراتيجية الععالج الانفععالي العقالنعي إ

Strategy - ABCDEF). 

 دقيقة 52

إلارشععععععععععععععععععععععاد الععععععععععععععععععععععديني لتخفععععععععععععععععععععععيض  13

 السويةالسلوكيات غير 

 

 

, سععتراتيجيات إلارشععاد الععديني ومععن أهمهععا إعطععاء املعلومععاتإدام اسععتخ

 Emotive Rational Therapy)سعتراتيجية الععالج الانفععالي العقالنعي إ

Strategy - ABCDEF). 

 دقيقة 52

سعععععتراتيجية الععععععالج الانفععععععالي إ,  (Stimulus control)ضعععععبط املثيعععععر  السلوك السلبي في املدرسة 14

, التعزيععععععز (Emotive Rational Therapy Strategy)العقالنععععععي 

(Reinforcement) وضبط الذات ,(Self – control). 

 دقيقة 52

الغضععععععععععععععععب, )معععععععععععععععن آثععععععععععععععععار التمععععععععععععععععرد  11

 ...(السرقة والسب وغيرها

 Role)لعععب الععدور  (Cognitive Restructuring)إععادة البنععاء املعرفععي 

playing) النمذجععة ,(Modeling) وقععف التفكيععر السععلبي ,(Negative 

thought stopping) ,السيكودراما(Psychodrama) والعزل ,(Time – 

out) والتصععحيح الزائععد ,(Overcorrection) ضععبط الععذات ,(Self – 

control). 

 دقيقة 52

سععععععععتراتيجية العععععععععالج إ, (Hot Seat)( جشععععععععتلطي) الكر عععععععع ي السععععععععاخن  ألاعمال غير املنتهية والتقييم 11

 - Emotive Rational Therapy Strategy)الانفععععالي العقالنعععي 

ABCDEF).السعععيكودراما(Psychodrama) , التعزيعععز(Reinforcement) ,

 .(Self – assessment)أسلوب التقييم الذاتي 

 دقيقة 52

 

 :توصيات الدراسة

 .السلوك غير السوي  يبالطفل ذزيد من البحوث والدراسات التي تهتم امل -1

الاهتمام بالجوانب التربوية في مدارس التعليم التعي تسعهم فعي تنشعئة ألاطفعال تنشعئة اجتماعيعة وتربويعة نفسعية  -0

 .سليمة

الاهتمام ببرامج ألانشطة العالجية والتعي تسعهم بشعكل كبيعر فعي تحقيعق معا ال يحققعه غيرهعا وتوظيفهعا فعي البعرامج  -3

 .لءطفالإلارشادية والعالجية 
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تطبيععععق البععععرامج العالجيععععة وإلارشععععادية فععععي قطععععاع الخععععدمات إلانسععععانية فععععي مؤسسععععات الدولععععة بمععععا يخععععدم الطفععععل  -4

 .ويسهم في تكيفه ونماء قدراته وتفري  طاقاته في الوجهة السليمة

فععي تطبيععق منظومععة علميععة يععتم مععن خاللهععا تفعيععل بعععض فنيععات البععرامج العالجيععة السععلوكية املعرفيععة العقالنيععة  -1

بعععرامج ألانشعععطة بمؤسسعععات التنشعععئة الاجتماعيعععة وبمتابععععة فنيعععة وهادفعععة للحعععد معععن السعععلوكيات السعععلبية لعععدى 

 . ألاطفال

 :املراجع واملصادر

 
ا
 :املراجع العربية: أوال

بحعععث ميدانيعععة : املشعععكالت السعععلوكية الشعععائعة لعععدى ألاطفعععال الفلسعععطينيين(. 0221)أبعععو مصعععطفى, نظمعععي ععععواد  .1

سلسعة الدراسعات إلانسعانية, : مجلعة الجامععة إلاسعالمية. ألامهات العامالت وغير الععامالت على عينة من أطفال

14(0) ,355-430. 

املخالفععات السععلوكية لععدى طلبععة مرحلتععي التعلععيم ألاسا عع ي والثععانوي مععن وجهععة نظععر (. 0212)بركععات, زيععاد أمععين  .0

 .153-111, (3)11جامعة البحرين,  -والنفسيةمجلة العلوم التربوية . املعلمين في محافظة طولكرم بفلسطين

نظريعة (. 0221)وعبد الععاطي, السعيد, وبيعومي, محمعد أحمعد, والعرامخ, السعيد محمعد  ,جلبي, علي عبد الرازق  .3

 .دار املعرفة الجامعية: إلاسكندرية. الاتجاهات الحديثة واملعاصرة: علم الاجتماع

لععععدى عينععععة مععععن ألاطفعععععال امللتحقععععين بريععععاض ألاطفععععال كمعععععا  املشععععكالت السعععععلوكية(. 0220)الحربععععي, زهععععور خليععععل  .4

ععععدركها  ألامهععععات فععععي ضععععوء بعععععض املتغيععععرات الديمغرافيععععة وكيفيععععة مواجهتهععععا  بحععععث مقارنععععة بععععين املدينععععة والقريععععة : تُ

 .جامعة أم القرى, السعودية(. رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية)

 .دار املعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع: إلاسكندرية. ئليةألاسرة والحياة العا(. 0220)الخولي, سناء  .1

 .دار املريخ للنشر: ن, الرياضيسيد الطواب وآخر : ترجمة. مدخل علم النفس(. 1583)دافيدوف, لندا  .1

بحعث مقعدم إلعى اللقعاء العدعوي ألاول . القدوة الصالحة وأثرهعا علعى الفعرد واملجتمعع(. 0212)زهد, عصام العبد  .7

 . سالمية, غزة, الجامعة إلا "ة الدعوية املؤثرة الشخصي"

 .مطبعة نور إلايمان: القاهرة. نظريات وتطبيقات: خدمة الفرد(. 0220)زيدان, على حسين  .8

املشعكالت السعلوكية لعدى طلبعة املعرحلتين (. 0225)السرطاوي, عبد العزيز, ودقمعاق, سعمير, وأبعو هعالل, معاهر  .5

جامععععة إلامعععارات العربيععععة  -مجلعععة كليعععة التربيععععة. إلاعداديعععة والثانويعععة الحكوميعععة بدولععععة إلامعععارات العربيعععة املتحععععدة

 .71-35, 01املتحدة, 

املؤسسة : بيروت. إلانساني والبيئة الاجتماعية بين النظرية والتطبيقالسلوك (. 0221)سليمان, حسين حسن  .12

: عمعان. النظريعة والتطبيعق: تععديل السعلوك(. 0223)أبو حميدان, يوسف  الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 .املدى للنشر
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فعي الخدمعة  املمارسعة العامعة. (0221)سليمان, حسعين حسعن, وعبعد املجيعد, هشعام سعيد, والبحعر, منعى جمععة  .11

 .مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت .مع ألاسرةو الاجتماعية مع الفرد 

 (. 0227)صععععالحة, سععععرور محمععععد  .10
 

وعالقتهععععا بمتغيععععرات  املشععععكالت السععععلوكية والانفعاليععععة لءفععععراد املعععععاقين بصععععريا

منشورة, كليعة التربيعة, جامععة دمشعق, رسالة ماجستير غير . سبب إلاعاقة البصرية ومستواها والعمر والجنس

 .سوريا

 (. 0210)القعععدومي, خولعععة؛ والشعععقران, حنعععان  .13
 
لعععدى أطفعععال مرحلعععة التعلعععيم  املشعععكالت السعععلوكية ألاكثعععر انتشعععارا

 .402-357, (0)01دراسات عربية في التربية وعلم النفس, . ألاسا  ي في ألاردن

باملشعععكالت السعععلوكية الصعععفية لعععدى تالميعععذ غعععرف  مهعععارات تنظعععيم العععذات وعالقتهعععا(. 0212)القمعععش, مصعععطفى  .14

 .77-13, (41)11مجلة الطفولة العربية, . مصادر التعلم

بحعث مقارنعة بعين طفعل القريعة وطفعل املدينعة فعي (. 1553)سعالم  إبعراهيممو  ى, رشاد عبد العزيز, والصباطي,  .11

 .71-31, 4 ،مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر. املشكالت السلوكية والتوافقية

. دور ألاخصععائي الاجتمععاعي فععي مواجهععة املشععكالت السععلوكية فععي املجععال املدر عع ي(. 0221)النععوفلي, حمععود خمععيس  .11

 .رسالة ماجستير غير منشورة, كلية آلاداب, جامعة السلطان قابوس

 .148-115, (11)8دراسات تربوية, . ضبط السلوك ألاطفالي في الفصول الدراسية(. 1553)الهاجري, عبد هللا  .17

السلوكيات غير املقبولة من وجهة نظر املعلمين لدى تالميعذ املرحلعة (. 0227)هويدي, محمد, واليماني, سعيد  .18

 .44-13, (1)8البحرين,  -مجلة العلوم التربوية والنفسية. الابتدائية بمملكة البحرين
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