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 العالج السلوكي المعرفي

،  لسلوكحيث يعتبر أن ا نوع العالج على أساس علم النفس التجريبيندعو العالج السلوكي في 

وك ماط السلق أنعلى الرغم من استعداده للبيولوجيا ، يتحدد ويمكن أن يتغير من خالل التعلم وتطبي

 .والتفكير

نماط ه األوجود سلوكيات غير مواتية وتوليد انزعاج كبير في الشخص ، فمن الممكن تعديل هذفي 

 .من خالل تعليم اآلخرين أكثر فائدة

ن أن يمك بهذه الطريقة ، الهدف العام لهذا النوع من العالج هو توليد تغيير في الشخص الذي

ا م وفرصهم في الوسط. لهذوتعزيز وتحسين مهاراته يخفف من معاناتهم ويحسن من تكيفهم

ن خالل مفرد الغرض ، فإنه يهدف إلى إزالة أو إضافة أو تغيير سلوك واحد أو أكثر إلى ذخيرة ال

 .عمليات التعلم

يخ فقط لتارويركز هذا النوع من العالج على اللحظة الراهنة ، والعمل على المشكلة الحالية وا

ج وفقًا سيقوم المعالج النفسي بتطبيق العال .شيء يعلمنا كيف تم التوصل إلى الوضع الحالي

 .لخصائص الشخص المراد معالجته وظروفه ، مع ضرورة تكييف العالج لكل حالة

 األمواج الثالثة أو أجيال من العالجات

ت الجافي حين أن العديد من التقنيات والعالجات المستخدمة كانت مستمرة ألن السلوك أو ع

ل من كمن أجل تحسين  العالج السلوكي لم يتوقف عن التطور،  التعديل السلوكي جعل مظهرها

 .فعاليتها وفهم العمليات العقلية والسلوكية التي تعمل بها

دثت ي حالت حتى اآلن ، يمكن التحدث عن ما مجموعه ثالث موجات كبيرة أو أجيال من العالجات

 لتفسيريةود ات العديد من القيفي الوقت الذي ساد فيه تيار فكري أو آخر ، كل واحدة منها تجاوز

 .والمنهجية للنماذج السابقة
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 الموجة األولى: العالجات السلوكية .1

لى ل عكرد فع ولد العالج السلوكي في لحظة من تاريخ علم النفس حيث ظهرت السلوكية بالقوة

 ير قابلةية غالعالج النفسي النفسي المولود مع سيغموند فرويد. وقد ركز األخير على بنى افتراض

ً ، واعتبر أن االضطرابات السلوكية هي تعبير عن ضعف حل الصراعا ت لالختبار تجريبيا

 .الالواعية المتعلقة بقمع الغرائز واالحتياجات

ات ضطرابالحاجة للتعامل مع االومع ذلك ، عارضت النماذج السلوكية هذه االعتبارات والوعظ 

ج السلوك ركز السلوكيون على عال . المستندة إلى بيانات قابلة للتحقق منها وقابلة لالختبار

ة تبالمتر تائجالحالي في وقت المشكلة ، والقلق بشأن العالقات بين المنبهات ، وردود الفعل والن

 .على ذلك

الصورة ين والشرطية بعدد من فعاليات االرتباط بين مثير  يرتهن بناء االستجابة  بادئ ذي بدء

قة طية للعالشراالعلمية التي يقدمها بافلوف عبر تجاربه تأخذ المخطط التالي الذي يبين الصورة اإل

ية لعملاطلق على هذه بين صوت الجرس مقترنا بتقديم الطعام وعدد نقاط اللعاب عند الكلب وي

 : Renforcement عملية التعزيز

 الشرطية  تعزيز االستجابة                                    

 عدد نقاط اللعاب في ثالثين ثانية تقديم الصوت والطعام

1 0 

9 18 

15 30 

31 65 

41 64  

51 69 
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مرات  مرة من 51بصورة أكيدة خالل يبين المخطط السابق أن عملية اقترن المثيرين قد تمت 

ويشير  Extinction تقديم الطعام . ولكن هذه العملية التعزيزية يقابلها ما يسمى بعملية االنطفاء

ة سابقالشرطية حين تتوقف عملية التعزيز ال  هذا المفهوم إلى اضمحالل وتالشي االستجابة

ظ يحافلزز دائما أو بصورة متقطعة بصورة مستمرة ، ويعني ذلك أن المثير الشرطي يجب أن يع

 يبي الذيلتجراالشرطية وفيما يلي مخطط االنطفاء   على فعاليته في إحداث اإلرتكاس أو االستجابة

 دون التجربة تعريض الكلب لرنين الجرس رسمه بافلوف خالل تجاربه المستمرة . وقوام هذه

 تقديم الطعام له :

  Extinction االنطفاء

 نقط اللعاب زمن بالثانيةال رقم التجربة

1 12،7 13 

2 12،10 7 

3 12،13 5 

4 12،16 6 

5 12،19  3 

6 12،22 2،5  

7 12،25 - 

8 12،27 - 

حالة  وهي يظهر المخطط السابق أن تناقص نقاط اللعاب بتزايد رقم التجربة حتى يصل إلى الصفر

ن موعين نذلك فإن بافلوف يشير إلى الكاملة التي ينوه بافلوف إلى وجودها . ومع   االنطفاء

  االنطفاء وهما:
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  االنطفاء الداخلي الناجم عن غياب تقديم الطعام كما هو مبين في التجربة . -1

كل انطفاء خارجي ويعود إلى شروط خارجية مثل سماع أصوات غريبة أثناء التجربة وبش -2

 مفاجئ.

الشرطية وعلى خالف   ليه االستجابةإذن يحدد بافلوف الشروط األساسية لظهور ما يطلق ع

هذه بعملية ارتباط بين مثير طبيعي ومثير حيادي . على سبيل المثال   الطبيعية ترتبط  االستجابة

عندما يرتبط تقدم الطعام برنة جرس فإن رنين الجرس يستطيع بمفرده أن يؤدي إلى سيالن لعاب 

تقدم الطعام فإن قدرة الجرس على اإلثارة الحيوان ولكن إذا حدث أن رنين الجرس ال يترافق مع 

 تنخفض تدريجيا إلى حد الزوال.

صوات األ والحظ بافلوف في هذا السياق أنه عندما يتم إثارة اللعاب وفقا لصوت جرس معين فإن

وف ليه بافللق عالمقاربة للذبذبة الصوتية المعينة يمكنها أن تؤدي إلى النتيجة نفسها وهذا ما يط

ك من " ويبحث بافلوف عن صيغة متكاملة للمثيرات وذل  Généralisation "  ممفهوم التعمي

على   عدأجل اإلشارة إلى عملية تحول طاقة ردود الفعل من مثير إلى آخر ومن ثم عمل فيما ب

راسة دنيه تحليل هذه المثيرات من أجل اكتشاف الفروق القائمة بينها. وقد قدر لبافلوف ومعاو

 لكالبااللعابية عند   للفعل المنعكس الشرطي وذلك من خالل االستجاباتالمظاهر األساسية 

 .  وبينت أبحاثهم الالحقة أن هذه النتائج تنسحب على عدد آخر من االستجابات

 الشرطية والسلوك اإلنساني :  االستجابات

كسة عمن ينظر بافلوف إلى الظاهرة النفسية وما يترتب عليها من أنماط سلوكية بوصفها أفعال

 وأفعال منعكسة شرطية محددة بزمان ومكان معينين .

ر محكوم بالقوانين الطبيعية المشتركة بين كل ظواه  ويعتقد بافلوف أن اإلنسان نظام

ة على ه الهائلقدرتويرى أن النظام اإلنساني هو الوحيد بين األنظمة الطبيعية الذي يتميز ب  الطبيعة

تطور  دة خالصةلمعقانة الفائقة لهذه الفعالية . فاإلنسان بأنظمته التنظيم الذاتي والذي يمتلك المرو

 الطبيعة في صورتها األكثر رقيا وتقدما . فالسلوك اإلنساني صناعة تتم وفقا لمبدأ

ه تشرطوأي أنه يمكن لنا التحكم في سلوك اإلنسان   الشرطية وهي صناعة ممكنة  االستجابات

نا أفكارفعندما يتم التحكم بشروط الحياة االجتماعية . وتصنيعه مخبريا أو بصورة اجتماعية 

 جتماعيةواال ومفاهيمنا وتصوراتنا وقيمنا وعاداتنا وأنماط سلوكنا وكل جوانب نشاطاتنا النفسية

 والتحكم اطاتهي نتاج لعملية تشريط اجتماعية تربوية بعيدة المدى وأنه يمكن رسم حدود هذه النش

 وتجاربه ابرهبدأ االرتكازات الشرطية التي بين أسرار حركتها في مخفيها وفقا لمبدأ اإلشراط وم

ه فسية وأنالن الطويلة . لقد بين بافلوف أنه يمكن للتشرط أالرتكازي إيقاع الناس فريسة األمراض

دهم لهذا التشريط نفسه أن يؤدي وظيفة تحرير الناس من آالمهم وعق وعلى خالف ذلك يمكن

 وأمراضهم النفسية .
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جعله في تلتي انسان ينطلق في عملية تكيفه وفق منظومة داللية من الرموز والمثيرات اللغوية فاإل

 ما ثابتانظا حركة استجابات شرطية تتصف باالستمرار والديمومة . فالكالم يشكل بالنسبة لإلنسان

ا . منا بشر جعل من الدالالت الذي يتمايز به اإلنسان عن الحيوان فالكالم هو بالتأكيد األمر الذي

ات مثيروفالمثيرات األولى هي المثيرات الصادرة عن العالم الخارجي مثل األصوات والروائح 

ن نسااللمس والضوء واألحداث الخارجية هي مثيرات مشتركة بين اإلنسان والحيوان ولكن اإل

لغة رموز واللبا يتفرد فيما يطلق عليه بافلوف بالمثيرات الداللية من المستوى الثاني والتي تتعلق

 يوان .الح والكلمات والمعاني وهي الرموز أو الدالالت التي يتفرد بها عالم اإلنسان عن عالم

  المنعكسات الشرطية ووظائف الدماغ العصبية العليا :

د وكان هدف بافلوف األساسي عبر دراساته حول الفعل المنعكس الشرطي أن يصل إلى تحدي

 اإلثارة لياتا عند الكائن الحي. فالمثير يمكنه أن يطلق عنان عمموضعي للنشاطات العصبية العلي

ة المجاور اغيةأو الكبح وذلك في مستوى القشرة الدماغية ويمكن لذلك أن ينتشر ليعم المناطق الدم

أو  الحيادي مثير.. وفي كلتا الحالتين تنمو عملية إثارة بدرجة كثافة مختلفة وذلك وفقا لنوعية ال

رات مثي رابط المؤقت الذي يجمع بين مثير طبيعي ومثير شرطي يمثل ترابطا بينالطبيعي. فالت

 وليس بين مثير واستجابة كما يعتقد أنصار السلوكية األمريكية.

I-  الموجة األولى للعالج المعرفي  السلوكي :من بافلوف الى سكينرDE Pavlov a Skinner  
 

 منهجية الموجة األولى

ات إلجابايتوسط بشكل رئيسي من خالل االرتباط بين المنبهات وعواقب تم فهم السلوك على أنه 

ط مثل ارتبا جوانب العمل وتعتمد العالجات التي ظهرت في هذه الفترة على التكييف .المقدمة لهم

ات في غييرالمنبهات أو التعود أو التحسس لها أو انقراض ردود الفعل على المنبهات. تحدث الت

 .سلوك ، وتعمل على سلوك يمكن مالحظته مباشرةالترتيب األول في ال

 طبَّق هيل ت  بعض العالجات التي تنتمي إلى هذا الجيل األول من العالجات السلوكية التي ال تزا

ة ، وإزال شكيلالعالجات التعويضية ، والتعزيز التفاضلي للسلوكيات ، والتقنيات المكبوتة ، والت

ن مالمزيد  افقهريوالعقد السلوكي )إذا جيدا اآلن يتم تطبيقها التحسس المنهجي ، واقتصاد البطاقات 

 (.العالجات المعرفي

واستخدمت اقتراحات الموجة األولى من العالجات السلوكية وما زالت ت ستخدم لعالج الرهاب ، 

 .وإليجاد أنماط سلوكية أو الستعادتها و / أو لتدريب األشخاص ذوي القدرات المخفضة
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وعالج بعض  لوكي لفترة طويلة النموذج السائد في مجال علم النفسكان النموذج الس

ي قط ففاالضطرابات العقلية.ومع ذلك ، فمفهومها وفائدتها محدودان: هذه المعالجات ناجحة 

ن لها يكو ظروف وسياقات محددة يمكن فيها التالعب بالمتغيرات التي لها عالقة بالسلوك ، وال

 .ت النفسية مثل اإلدراك أو اإلدراك. المودةاعتبار يذكر لتأثير المتغيرا

على الرغم من أنه يعترف بوجود عنصر وسيط بين التحفيز المشكلة الرئيسية للسلوكية هي ذلك 

نظًرا لعدم توفر بيانات تجريبية ، تم تجاهل هذه النقطة واعتبارها صندوقًا أسود غير  واالستجابة

قابل لالستكشاف. لهذه األسباب ، ظهر اتجاه آخر بمرور الوقت يحاول التعويض عن أوجه 

 .القصور في هذا النموذج

 

  ) الفعل المنعكس الشرطي ( نظرية ايفان بافلوف

موقع المنعكس والفعل المنعكس الشرطي بصورة فيزيولوجية تتعلق بيميز بافلوف بين الفعل 

ال ي مجفاالستثارة لكل منهما في الدماغ . فالعمليات الخاصة بالفعل المنعكس الشرطي تجري 

مناطق ي الالقشرة الدماغية عند اإلنسان وعلى خالف ذلك فإن الفعل المنعكس )الطبيعي( يجري ف

 ون فطرياس يكعلى هذه الصورة فإن الفعل المنعك اللحاء ( . وبناء الداخلية للدماغ ) مناطق تحت

ي نهاية رج فوراثيا أما الفعل المنعكس الشرطي فيأخذ صورة الفعل الثقافي المكتسب والذي ال يخ

   األمر عن مقدماته وشروطه الفيزيولوجية .

ي أتاحت ة التالمنعكسة الشرطيويربط بافلوف بين النماذج العصابية واكتشافاته الخاصة باألفعال 

" وهو عصاب يحدث   Nervose Expérimentale له اكتشاف ما يسمى بالعصاب التجريبي"

وان لحياعلى أثرها   عندما يتعرض الحيوان المجرب علية لعمليات إثارة وكبح في آن واحد يقع

لنتيجة اة وتكون افردمة المتنال يستطيع التمييز بين المثيرات القا  فريسة اإلثارة البالغة وذلك ألنه

  إصابة الحيوان المعني بالعصاب .

ية الخاص بالفعل المنعكس الشرطي أن يدفع األبحاث النظر  كان الكتشاف بافلوف الكبير

ن، عشريموضة هذه األبحاث في النصف األول من القرن ال  حيث سادت  والتجريبية حول التعلم

م مفهولكسة الشرطية مهاد تطور كبير ذو طابع تجريبي وفي الواقع شكل مفهوم األفعال المنع

مفكر  ن أيالترابط الذي كان أخذ منحى ذهنيا. وغني عن البيان أيضا أن بافلوف قد بذل أكثر م

لتحليل لمكن يآخر جهودا كثيرة من أجل تطوير علم النفس العلمي وذلك عندما يبين لنا إلى أي حد 

  سب.ة عن هذه التي تؤدي إليها التأمالت النظرية فحالموضوعي أن يؤدي إلى نتائج مختلف

 لنظرية بافلوف :  الجوانب السيكولوجية الفلسفية
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ات منطلقحاول بافلوف في سياق جهوده العلمية الكبيرة وفي مسار ابتكاراته أن يعزز بعض ال 

ات علم تيارلاألساسية لالتجاهات الفلسفية المادية وأن ينتصر بما قدمه من نتائج علمية بارعة 

لظاهر اسير النفس التجريبي والفيزيولوجي الذي طرح نفسه بوصفه االتجاه الوحيد القادر على تف

واقع ق الالنفسية تفسيرا علميا بعيدا عن خرافات علم النفس التأملي وأساطيره التي تحلق فو

  الموضوعي للظاهرة النفسية وتضفي إليه ماال ينطوي عليه .

ة لعلميانظرية بافلوف تنطوي على رؤية فلسفية طموحة وأصيله في جوانبه وغني عن البيان أن 

.  العلمية ورتهوهذه الرؤية تعزز في الوقت نفسه اتجاهات السيكولوجيا النزاعة إلى االرتقاء في ص

 فالنظرية البافلوفية تنشد المبادئ التالية :

ى أشكال أعل األساسية والدماغ هو العمليات النفسية صورة لفعالية الدماغ ووظيفة من وظائفه -1

ية صورة علمبسية المادة وأرقاها . وينبني على هذه المسلمة أنه ال يمكن أبدا إدراك العمليات النف

وجي فعل يكولعلى األقل بعيدا عن إدراك العمليات التي تتأصل في البنية الدماغية : فالفعل الس

 مشاعرنا الموطن الحقيقي الرتباطات يتأصل ويحفر مجاريه في لحاء المخ وقشرة الدماغ

 وأحاسيسنا وانفعاالتنا .

ية الشعور انعكاس للمادة وصورة من صور العالم الموضوعي الخارجي والعمليات النفس -2

اطي . إشر  برمتها مرهونة باشراطات هذا العالم الذي يتحول إلى صور دماغية لحائية ذات طابع

ا الفعل حديدترهون بظروفه الخارجية والداخلية وبصورة أكثر وبالتالي فإن إدراك الفعل النفسي م

جسد ي يتالنفسي نتاج التفاعل بين الوسط الخارجي بمثيراته المختلفة مع الوسط الداخلي الذ

  بالمناطق الدماغية وخاصة اللحاء الدماغي .

لم لعان االمادة أولية والشعور الحق وثانوي وهذا يعني أن األفكار واالحساسات تنبع م -3

 الغةبالخارجي المادي الموجود بصورة مستقلة عن الوعي . وهذه الفكرة تنطوي على مضامين 

ة وهي فلسفاألهمية والخطورة في مجاالت الصراعات األيديولوجية الخاصة بالمسألة األساسية لل

ة لم الماداي عأن المادة سابقة للوعي في الوجود وفي مجال علم النفس أن الصورة الشعورية تولد ف

 عكسةوالظروف الخارجية وبعبارة أخرى ما من شيء يمكنه أن يولد في الشعور إال كصورة من

 من صور العالم المادي .

 نظرية سكينر

 :جدول التعزيز عند سكينر

عندما يتعلم الفرد سلوك جديدا يتم تعزيزه مباشرة ويسمى هذا اإلجراء بالتعزيز المستمر. أما إذا 

إلى مرحلة اإلتقان، يستحسن تقديم التعزيز من فترة ألخرى ويسمى هذا اإلجراء وصل المتعلم 

اثنان منه يعتمد على مقدار الوقت   بالتعزيز المتقطع. وهناك أربع أنماط أساسية للتعزيز المتقطع
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الذي يمر بين المعززات وتسمي جداول التعزيز الزمني، أما النوعان اآلخران فيعتمدان على عدد 

 .)1957ابات المقدمة بين المعززات و تسمى بجداول النسبة)فرستر و سكينر،االستج

 ل بين كليفص ويتخذ التعزيز سواء كان نسبيا أو زمنيا، شكال ثابت أو متغير من االستجابات، وقد

كل  بين استجابتين معززتين، في تعزيز نسبي، عدد ثابت أو متغير من االستجابات. و قد تفصل

ت جابازيز الزمني، فترة زمنية ثابتة أو متغيرة بغض النظر عن عدد االستتعزيزين في التع

 .المنبعثة خالل هذه الفترة

 المقارنة بين جداول التعزيز الثابتة والمتغيرة لالستجابات والزمن

 جداول التعزيز الثابتة/ المستمرة جداول التعزيز المتغيرة/ المتقطعة

 تعد أكثر فاعلية بعد بناء السلوك

تحافظ على استمرارية السلوك وتكراره بشكل 

 أكبر

 تعد أكثر مقاومة لالنطفاء

 يسهل تقديمها بين الحين واآلخر

 يبقى الفرد في حالة نشاط دائم بحثا عن المعزز

تعمل على خفض معدل تكرار السلوك إذا لم  –

 يحصل التعزيز نهائيا

 تعد أكثر اقتصادية من حيث كلفتها-

 نشاطا وحيويةتصبح العضوية أكثر -

 تعد أكثر فاعلية عند بداية السلوك

 تحافظ على استمرار السلوك وتكراره

 تعد أقل مقاومة النطفاء

 يصعب تقديمها باستمرار

 يخمد سلوك الفرد بعد التعزيز

تعمل على ظهور السلوك المرغوب فيه وتكراره -

 عند تعزيزه

 تعد أقل اقتصادية من حيث كلفتها-

 شاطا وحيويةتصبح العضوية أقل ن-

 :تصنيف المعززات

 نميز أكثر من طريقة في تصنيف المعززات ومنها

 :المعززات األولية والمعززات الثانوية –
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ن تعلم ودو المعززات األولية تتمثل في المثيرات التي تؤدي إلى تقوية السلوك دون خبرة سابقة

طعام المتعلمة و منها الوتسمى أيضا بالمعززات غير الشرطية أو المعززات الطبيعية غير 

ها ترانوالشراب والدفء. أما المعززات الثانوية فهي التي تكسب خاصية التعزيز من خالل اق

 .بالمعززات األولية، والتي تسمى بالمعززات الشرطية أو المتعلمة

 :المعززات الطبيعية والمعززات الصناعية –

 :لمعززات الطبيعية -1

عطاء ب، أما إلطالقية بالسلوك ومن األمثلة على ذلك ابتسامة المعلم لهي التوابع ذات العالقة المنط

زا تبر تعزيا يعالمعلم نقاطا للطالب يمكن استبدلها فيما بعد بأشياء يحبها الطالب كالعالمات فهذ

 .)1987اصطناعيا)الخطيب، 

 :التعزيز الموجب و التعزيز السالب -2

س ث نفسلوك مباشرة، مما يؤدي إلى احتمال حدوالتعزيز الموجب هو إضافة مثير معين بعد ال

فله أما لوالد لطيل اوزيادة الراتب وتقب  ومنها المديح وتكريم الفائزين  السلوك في المواقف المماثلة

فيه،  رغوبمالتعزيز السالب فهو التخفيف من العقوبة المفروضة على الفرد نتيجة للقيام بسلوك 

ر د. وتعتبما بعفي الدروس ، نتيجة لسلوك الجتهاد الذي أظهره فيإلغاء إنذار وجه للطالب لتقصيره 

 .المعززات السالبة مثيرات تزيد من احتمال ظهور االستجابة بعد زوالها

 :العقاب عند سكينر -3

ين من نوع يؤكد أن هناك  يعتقد سكينر أن العقاب يمكن أن يكون عامال مهما في تعديل السلوك.

إلى  و يعمل ا لعقاب الموجب على تقديم مثير غير محبب أو مؤلمالعقاب الموجب والسالب، 

ذف مثير لى حالموقف يعمل على إزالة أداء االستجابة غير المرغوب فيها. ويشير العقاب السالب إ

ال: منع . مثمحبب من الموقف أو إزالته للعمل على التوقف عن أداء االستجابة غير المرغوب فيها

عند  لعبةحلوى في حالة االستمرار في سلوك غير المرغوب فيه. نزع الالطفل من الحصول على ال

 .عدم استجابة الطفل لمطالب الوالد

 تشكيل السلوك -4

تتم إجراءات تشكيل السلوك على عملية تحديد الهدف السلوكي المرغوب فيه، وتجزئته إلى سلسلة 

م تعزيز كل خطوة على حدة من الخطوات المتتابعة التي تقترب تدريجيا من بلوغ الهدف. ويت

بالترتيب المؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود. وال يحدث االنتقال إلى خطوة تالية إال إذا أتقنت 

العضوية أداء الخطوة السابقة لها، ويستمر هذا النوع من التقريب المتتالي إلى أن يتمكن من تحقيق 
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بر والخطوة األولى في التشجيع يعت   السلوك المطلوب. والسلوك اإلجرائي هو سلوك معزز،

 .)2005ظهور السلوك المحدد، وهو انتظار السلوك المرغوب فيه، ثم إتباعه بتعزيز )أبو جادو 

 :تعديل السلوك -5

 :يتم تعديل السلوك وفق المبادئ التالية

 .ا لسلوك تحكمه نتائجه – 

 .التركيز على السلوك القابل للمالحظة المباشرة – 

 السلوك على أنه هو المشكلة وليس كمجرد عرض لهاالتعامل مع  – 

 السلوك غير المقبول تحكمه القوانين نفسها التي تحكم السلوك المقبول – 

ن أن ، يمكالسلوك اإلنساني ليس عشوائيا بل يخضع لقوانين تعديل السلوك و منهجية تجريبية – 

 :تأخذ األشكال التالية

 زيادة احتمال ظهور سلوك مرغوب فيه – 

 تقليل احتماالت ظهور سلوك غير مرغوب فيه – 

 إظهار نمط سلوكي ما، في المكان والزمان المناسبين – 

 .)2005تشكيل سلوك جديد )أبو جادو – 

 :التعليم المبرمج -6

األمريكية  ،حيث شهدت الواليات المتحدة1954يعتبر سكينر أول مبتكر للتعليم المبرمج. ففي عام

الشتراط اائج ، اقترح سكينر التعلم المبرمج بناء على ما توصل إليه من نتنقصا في عدد المعلمين

يث نفسه، ح عليماإلجرائي ويعتبر التعليم المبرمج أسلوب التعليم الذاتي ، إذ يعطي المتعلم فرص ت

 .يقوم البرنامج بدور الموجه نحو تحقيق أهداف معينة 

 ئي والذيجراربوية أهمية لمبادئ االشتراط اإلإن مفهوم التعليم المبرمج من أكثر التطبيقات الت

 :يقوم على االستفادة من مبادئ التعلم اإلجرائي ومن مزايا التعليم المبرمج ما يلي
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ونقص  ردية،يسهم في حل بعض المشكالت التربوية مثل تزايد عدد التالميذ و مشكلة الفروق الف –

 .عدد المعلمين

 .لعملية التربوية مع تنبيه الدافعيةيركز على المتعلم باعتباره محور ا –

 .يضمن تغذية راجعة فورية –

 .التعزيز المستمر لمهودات المتعلم –

 .ليس هناك وجود لمثيرات منفرة التي قد يحدثها بعض المعلمين –

 التطبيقات التربوية لنظرية سكينر – 7

 :اقترح سكينر الخطوط التربوية العريضة للمعلمين وهي

 .التعزيز االيجابي بقدر اإلمكاناستخدام  -1

أو  لعقابضبط المثيرات المنفرة في غرفة الصف وتقليلها، حتى ال يزداد استخدام أسلوب ا – 2

 .التعزيز السالب

 ب فورضرورة تقديم التغذية الراجعة، سواء كانت في صورة تعزيز موجب أو سالب أو عقا – 3

 .صدور سلوك المتعلم

 لتغذيةالخطوات لالستجابات التي يجريها المتعلم وتتابعها، وتقديم االحرص على تسلسل  -4

 .)2005الراجعة في كل ما يتعلمه التلميذ )أبو جادو

لسلوكية ت االعالج النفسي السلوكي في تقويم المشكال  وقد استفاد من مبادئ االشتراط اإلجرائي

ة خاص ينر تحذيرات للمعلمينغير السوية أو بعض العادات غير المرغوب فيها ، كما أضاف سك

 :بالممارسة الصفية و التي قد تقترن بسلوكياتهم أو بالمادة الدراسية منها

 .السخرية من استجابات المتعلم وتقديم التعليقات المؤلمة لذاتهم –

 .استخدام األساليب العقابية المختلفة –

 الوظائف البيتية االظافية الكثيرة والصعبة –

 طلبة باألعمال اإلجباريةإرهاق نفسية ال –
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 .)1968إلزام المتعلم بنشاط ال يرغب فيه )سكينر –

 . إلزام المتعلم بالجلوس بصمت طول مدة الدرس –

 

 

 La Révolution Cognitivismeالمعرفي السلوكي: )الثورة المعرفية (  الموجة الثانية: للعالج  .

وعدم  لفعلأدى عدم وجود استجابة ألسئلة متعددة حول العمليات التي توسطت بين اإلدراك ورد ا

 لى محتوىا عفعالية العالجات السلوكية البحتة على العديد من االضطرابات مع تأثير أكثر تحديدً 

لوك ي السلشرح وإحداث تغيير ف نعتبر أن السلوكية ليست كافيةالفكر على العديد من الخبراء 

 .المشتق من عناصر مثل القناعات أو المعتقدات

 نبهات بلن المليس االرتباط بيعند هذه النقطة بدأ اعتبار أن العنصر الرئيسي الذي ينشأ السلوك 

 مات. هذامعلوتولد النظريات المعرفية ومعالجة ال الفكر والمعالجة التي تتم من خالل المعلومات

 .الموجة الثانية من العالجات السلوكيةهو ، 

لهياكل ت وامن هذا المنظور ، اعتبر أن أنماط السلوك الشاذة ترجع إلى وجود سلسلة من المخططا

ذين ولئك الألناة وعمليات التفكير المشوهة واالختالل الوظيفي ، والتي تسبب قدراً كبيراً من المعا

 .يختبرونها

ذ خولكن يجب األ ،ال تستبعد العوامل الدافعة للموجة الثانية من العالجات أهمية االرتباط والتكيف 

التالي ، فقد وب . تعديل المعتقدات الخاطئة أو العجز واألفكارفي االعتبار أنه يجب توجيه العالجات 

ة نحهم وجهن مالرغم م أدرج هذا التيار في الواقع العديد من التقنيات السلوكية في ذخيرته ، على

 .لوكيةمن هذا الجمع ظهرت العالجات المعرفية والس .نظر جديدة وإضافة المكونات المعرفية

 التأكيد على العمليات العقلية

ضمن هذا النموذج يتم إيالء اهتمام كبير لدرجة فعالية العالج ، وتعظيمه قدر اإلمكان ، على الرغم 

 .ماذا يعملمن تكلفة إنفاق جهد أقل لمعرفة ل
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ونها ك،  اتيقدم معدل نجاح أعلى بكثير من بقية في عدد كبير من االضطرابهذه الموجة الثانية 

ري في لسريافي الواقع النموذج المعرفي السلوكي واحدة من أكثر انتشارا على مستوى علم النفس 

إما عن  ،متكيف الوقت الحاضر. الهدف هو تغيير اإلدراك أو المشاعر التي تسبب السلوك غير ال

لعام هي ابعض من أفضل العالجات السلوكية المعروفة على المستوى  .طريق تقييدها أو تعديلها

 لذاتي أواالج نموذجية في هذه الفترة ، مثل العالج المعرفي آلرون بيك لعالج االكتئاب ، أو الع

 .العالج العاطفي العقالني من قبل ألبرت إليس ، من بين آخرين

عض من ب ، على الرغم من نجاحه السريري ، فإن هذا النوع من العالجات يعاني أيًضاومع ذلك 

ون د،  حةيميل إلى محاولة القضاء على كل ما يولد عدم الراالمشاكل. من بينها ، حقيقة ذلك 

لب الذي الص األخذ في االعتبار أن القضاء على جميع السلبيات يمكن أن يسبب أنماًطا من السلوك

 لى إثارةاف إبدوره غير مؤهل. في الواقع ، فإن محاولة السيطرة قد تؤدي في نهاية المط قد يكون

 .تأثيرات مخالفة لما كان مقصودًا

لة من فعا كما أن الموجة الثانية من العالجات قد أضافت صعوبة في التركيز على جعل العالجات

ر ط تغيين العملية تنتج بالضبأو من المعروف جيدا أي أجزاء م نخالل إهمال دراسة األسباب 

،  ا معقدةحتفاظ بهأخيرا ، تعميم نتائج هذا العالج على السياق المعتاد لحياة المريض واال . إيجابي

 وتظهر مشاكل مثل االنتكاسات مع بعض التردد

حساب  قديمالذين يحاولون ت هذه المشاكل تسببت في والدة حديث نسبيا نسبيا للعالجات الجديدة

 .من منظور متجدد ؛ إنها الموجة الثالثة من العالجات السلوكية

 Le Model de Banduraنموذج بندورة  .1

 أساسيات النظرية:

. يعتقد أن المثيرات الخارجية تؤثر في السلوك من خالل تدخل العمليات المعرفية، فالفرد يفكر  1

ن ويتأثر بالبيئة المحيطة به. وتسمح العمليات المعرفية أيضا في ما يعمل عندما يقوم بسلوك معي

باستخدام الرموز والدخول في نوع من التفكير يتيح التخمين بمجموعة التصرفات المختلفة 

 ونتائجها، ألن تصرفاته تمثل انعكاسا لما في البيئة من مثيرات.
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فة لمعرل المستمر للسلوك وا. تؤكد نظرية التعلم االجتماعي على التفاعل الحتمي المتباد2

من  متشابكا ظاماوالتأثيرات البيئية، وعلى أن السلوك اإلنساني ومحدداته الشخصية والبيئية تشكل ن

 التأثيرات المتبادلة والمتفاعلة.

داث األحو. تتضح هذه التأثيرات المتبادلة من خالل السلوك ذو الداللة والجوانب المعرفية 3

 جية.لخارايمكن أن تؤثر على اإلدراكات واألفعال والمؤثرات البيئية  الداخلية األخرى، التي

لذلك ورد لها، الف . ال يتأثر السلوك بالمحددات البيئية فحسب ولكن البيئة هي جزئياً نتاج لمعالجة4

ن ثم ة ومفاألفراد يمارسون بعض التأثيرات على أنماط سلوكهم من خالل أسلوب معالجتهم للبيئ

ادرون قنهم اد ليسوا فقط مجرد ممارسين لردود الفعل إزاء المثيرات الخارجية ولكفهؤالء األفر

 ئية.على التفكير واالبتكار وتوظيف عملياتهم المعرفية لمعالجة األحداث والوقائع البي

ة ت المعرفمليا. تلعب المعرفة دورا رئيسيا في التعلم االجتماعي القائم على المالحظة. وتأخذ ع5

 يئة، كماالب ل الرمزي لألفكار والصور الذهنية وهي تتحكم في سلوك الفرد وتفاعله معشكل التمثي

 تكون محكومة بهما.

ؤكد يلتي ا. إن معظم أنماط السلوك اإلنساني ال تكون محكومة بالتعزيزات الفورية الخارجية 6

متوقع ال سلوكعليها السلوكيون، حيث تتحدد توقعات الناس في ضوء خبراتهم السابقة، ويتأثر ال

 المبني على خبرات الفرد الماضية.

ي و مثال حذج أ. يشير التعلم من خالل المالحظة إلى أن معظم السلوك اإلنساني متعلم بإتباع نمو7

ور ن تتطفبمالحظة اآلخري وواقعي، وليس من خالل عمليات االشتراط الكالسيكي أو اإلجرائي. 

 المعلومات كدليل أو موجه لتصرفاتنا الخاصة.فكرة عن كيفية تكوين سلوك ما وتساعد 

تعلم يغير . معظم سلوك البشر متعلم من خالل المالحظة سواء بالصدفة أو بالقصد. فالطفل الص8

أو  التطويع على الحديث باستماعه لكالم اآلخرين وتقليدهم، فلو أن تعلم اللغة كان معتمدا بالكامل

 ذلك أننا لن نحقق هذا التعلم.األشراط الكالسيكي أو اإلجرائي فمعنى 
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ة لقدوا. المالحظون قادرون على حل المشاكل بالشكل الصحيح حتى بعد أن يكون النموذج أو 9

ه. إيجابياتته وفاشال في حل نفس المشاكل، فالمالحظ يتعلم من أخطاء القدوة مثلما يتعلم من نجاحا

ظون داعية وتجديدية. والمالحوالتعلم من خالل المالحظة يمكن أن يشتمل على سلوكيات إب

ما  جاوزيستنتجون سمات متشابهة من استجابات مختلفة ويصفون قوانين من السلوك تسمح لهم بت

دة من جدي قد رأوه أو سمعوه، ومن خالل هذا النوع من التنظيم نجدهم قادرين على تطوير أنماط

 التصرف يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التي الحظوها بالفعل.

ن خالل مديدة جيقصد بالتعلم االجتماعي: اكتساب الفرد أو تعلمه الستجابات أو أنماط سلوكية . 10

 موقف أو إطار اجتماعي.

نتباه اال . تأخذ العمليات المعرفية شكل التمثيل الرمزي لألفكار والصور الذهنية وعمليات11

 .هما أيضامة بكما تكون محكو القصدي واالحتفاظ التي تتحكم في سلوك الفرد في تفاعله مع البيئة،

ا وتخزينه يزهاويشير مفهوم المعرفة إلى النظم اللغوية والتمثيل الذهني الداخلي للمعلومات وترم

ات وتجهيزها ومعالجتها، بحيث تشكل أطرا تفسيرية وإدراكية تستقبل من خاللها المعلوم

ي جتماعافي إطار أو سياق  وحيث إن التعلم االجتماعي القائم على المالحظة يحدث وتستدخل. 

ة؛ عرفيمفإن استيعاب وتفسير واستدخال هذا السياق االجتماعي يتأثر بما لدى الفرد من أطر 

ابات استجوبصورة أكثر دقة بالبناء المعرفي للفرد وما ينطوي عليه من محتوى معرفي وخبرات و

 ات. لذاتي لالستجابونتاج هذه االستجابات، ومن ثم يؤثر كل هذا على عمليات االنتقاء ا

 . توجد ثالثة عوامل تؤثر في عملية االقتداء والمحاكاة وهي:12

اعي : كالخصائص المشابهة: مثل تماثلهم في العمر والجنس المركز االجتمخصائص  القدوة1

 نية تأتيعدواوالوظيفة والكفاءة والسلطة. وتوجد سلوكيات أكثر قابلية للمحاكاة، والسلوكيات ال

 حتذي بشكل دقيق خصوصا بواسطة األطفال الصغار.منسوخة وت

: الناس الذين ينقصهم االحترام الذاتي وغير المؤهلين يكونون على وجه صفات المالحظ. 2

الخصوص عرضة وأكثر قابلية لتقليد القدوة أو النموذج. كذلك أولئك االتكاليين أو من سبق لهم 



18 
 

آخر، وما يتعلمه الشخص ويؤديه بعد مالحظة الحصول على مكافأة نتيجة مطابقة سلوكهم لسلوك 

 القدوة يتغير مع العمر.

لمرتبطة ئج ا، فالنتاآثار المكافآت المرتبطة بالسلوك أو نتائج المكافآت المرتبطة  بالسلوك. 3

 يللعقاب طواأو  بالسلوك تؤثر في فعالية المحاكاة. فسلوك المحاكاة قد يكون متأثرا بنتائج الثواب

الخصائص وى ود يمكن أن يتوقف عن محاكاة النموذج أو القدوة الذي يماثله في المستالمدى. فالفر

اكاة ومون بمحسيق فيما لو كانت آثار أو نتائج الثواب غير كافية. وحتى األفراد الواثقين من أنفسهم

   سلوك اآلخرين عندما تكون قيمة الثواب واضحة وأكيدة. 

تكفي  ي بدقةالمالحظة يقوم على عمليات من االنتباه القصد. التعلم االجتماعي القائم على  13 

 اكي.الستدخال المعلومات والرموز واالستجابات المراد تعلمها في المجال المعرفي اإلدر

 موذجفالفرد يتعلم عن طريق المالحظة ويستقبل بدقة األنماط السلوكية التي تصدر عن الن

ت لومالصامتة وخصائصه المميزة الستدخال المعالمالحظ، بما فيها إيماءاته أو تلميحاته ا

اه ت االنتبملياعالمعرفي للفرد المالحظ. وتؤثر -واالستجابات المراد تعلمها داخل المجال اإلدراكي

صدر عن ية تالقصدي هذه على انتقاء أو اختيار ما ينبغي االنتباه له واستدخاله من أنماط سلوك

 يمكن إهماله أو تجاهله. النموذج، وما يجب اكتسابه وتعلمه وما

 . عوامل التعلم بالمالحظة المتعلقة بالفرد المالحظ ومنها:14

    .العمر الزمني واالستعداد العقلي العام واتجاهه نحو النموذج 

    ه لتماعية االج إدراكه لمدى أهمية ما يصدر عن النموذج وتقديره للقيمة العلمية والمكانة

 كما يدركها الفرد .

    بية الشخصية أو االرتياح النفسي القائم على التفاعل مع النموذج.الجاذ 

 . عوامل التعلم بالمالحظة المتعلقة بالنموذج المالحظ ومنها:15

  المكانة االجتماعية للنموذج أو درجة نجوميته فيزداد الحرص على االنتباه للنموذج

 ومتابعته واالقتداء به كلما كان النموذج نجما أو ذا شهرة.
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 مالحظا يصدر عن النموذج من أنماط استجابية مصاحبة وتأثيره الشخصي على الفرد الم 

 ودرجة حياده أو موضوعيته في العرض.

 عظمها في م جنس النموذج وقد تباينت نتائج الدراسات في هذه النقطة، هذه الدراسات اتفقت

الخصائص حول ميل الفرد المالحظ لالقتداء بالنموذج المالحظ كلما زادت مساحة 

 المشتركة بينهما.

 منها:لنمذجة وم با. عوامل التعلم بالمالحظة المتعلقة بالظروف البيئية والمحددات الموقفية للتعل16

احية نقية من ألخالمدى التوافق بين القيم السائدة والمحددات الثقافية واالجتماعية والدينية وا   1

لماضي آثر اإلى األصالة واالعتماد الكلي على موبين ما يصدر عن النموذج. فمثال تصعب الدعوة 

 ه.في ظل ظروف تفرض فيها التكنولوجيا المعاصرة نفسها على كافة مناشط المجتمع وحركت

المكان ان ومدى مالئمة الظروف الموقفية التي يحدث فيها التعلم بالمالحظة من حيث الزم     2

 (368 367والنموذج المالحظ. )الزيات ،  والوسيلة وحجم التفاعل القائم بين الفرد المالحظ

 . التعلم بالمالحظة محكوم بأربع عمليات مترابطة هي: 17

هي ات، و: وهي القدرة على عمل تمييزات بين المالحظات وتحليل المعلوم عمليات االنتباه. 1

دون بمهارات يجب أن تكون حاضرة قبل أن يظهر التعلم بالمالحظة. والمثيرات معظمها يمر 

تغيرات الم مالحظة أو انتباه . هناك عدد من المتغيرات يؤثر في عمليات االنتباه. بعض من هذه

والناس أخرى تتعلق بطبيعة النشاط، وجزء آخر مرتبط بالشخص نفسه .يتعلق بخصائص القدوة، و

 -طات رتباالذين يرتبط بهم الفرد يحددون األنواع السلوكية التي يالحظها فيهم، ألن هذه اال

يات لسلوكتحدد أنواع األنشطة التي سوف تظهر مرات عديدة. وطبيعة ا -باالختيار أو بالصدفة 

 لها. تمام أو االنتباه الموجه المقلدة تؤثر في حجم االه

: يتذكر الفرد أعمال وأقوال النموذج عندما يالحظ سلوكيات شخص ما بدون عمليات التذكر. 2

االستجابة في نفس اللحظة. وهناك شكالن أساسيان من الرموز التي تسهل عملية التعلم بالمالحظة 

لراشدين التي تتحكم في السلوك لفظية ال هما: اللفظي، التخيلي، ومعظم العمليات المعرفية بالنسبة ل

بصرية. والعالمات والتصورات الحيوية تساعد في عملة التمسك بالسلوكيات مدة أطول. فمن 
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الممكن القيام بهذا السلوك ذهنيا. والمستوى األعلى للتعلم بالمالحظة يظهر عندما يطبق السلوك 

 المقلد رمزيا وبعد ذلك يقوم بتطبيقه فعليا.

ل أن من أج: وهي الميكانيزم الثالث للتقليد يتضمن عمليات التقليد، فيات تكاثر حركيةعمل. 3

لتكاثر ات انحاكي نموذجا معينا يجب أن نحول التمثيل الرمزي للسلوك إلى تصرفات مناسبة. عملي

 الحركي تتضمن أربع مراحل فرعية هي:

 التنظيم المعرفي لالستجابة، -

 بداية االستجابة، -

 ة االستجابة،مراقب -

 تصفية وتقنية االستجابة. -

قرر يث يومن أجل أداء نشاطا ما يكون هناك اختيار ونظم لالستجابة على المستوى المعرفي، ح

ألشياء، ذه اماهية النشاط الذي نقوم به ثم تبدأ االستجابة بناء على فكرة كيف يمكن أن تنفذ ه

سلوكيات ذ العتمد على المهارات الضرورية لتنفوالقدرة على القيام بأداء هذه االستجابة جيدا ي

م مهام ل تعلإذا كانت المهارات المطلوبة متوفرة يكون من السه والعناصر التي تضمنها النشاط. 

يكون سشاط جديدة، عندما تكون هذه المهارات مفقودة، فمعنى ذلك أن التكاثر المطلوب لهذا الن

لسيارة ايادة ققبل أداء النشاط. والمهام المعقدة مثل ناقصا، لذا يجب تطوير المهارات الضرورية 

ن ضافويتم تقسيمها إلى أجزاء وعناصر عدة، كل جزء مقلد ومطبق بصورة منفصلة، وبعد ذلك ي

تكثر  حيث ويجمعون على بعضهم البعض. وعند البدء في أداء بعض األنشطة ال نجيدها في البداية

. ة عنهالتصحيحات حتى يمكن تكوين النموذج أو فكراألخطاء، مما يتطلب إعادة للسلوك وعمل 

ية غذية رجعا بتوأحيانا، من الممكن التصرف كما لو كنا نقادا ألنفسنا ، نراقب سلوكياتنا ونزوده 

 من خالل دريج.... الخ . والمهارات التي نتعلمها من خالل التعلم بالمالحظة تصبح متكاملة بالت

الل خمن  ع سلوك القدوة ، وبعد ذلك نبحث عن تحسين قدراتناعملية المحاولة والخطأ، نحن نتب

 التغذية الرجعية واالنسجام .
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ا ا وتمثلهعابه. عمليات االحتفاظ بسلوكيات النموذج أو تخزينها في الذاكرة بعيدة المدى واستي18

ن مكيال  وترميزها وتحويلها إلى صيغ رمزية تشكل إحدى األسس الهامة للتعلم بالمالحظة. حيث

كرة في الذا بها للفرد أن يتأثر بمالحظة النموذج ما لم يقم باستدخال لسلوكيات النموذج واالحتفاظ

ه. في سلوك غييربعيدة المدى واستيعابها وتمثلها، بحيث تحدث تغييرا في بنائه المعرفي يؤدي إلى ت

ط نمايز األونظرا ألن فترات مالحظة النموذج وتكرارها يكون محدودا فإن الفرد يقوم بترم

 السلوكية التي تصدر عن النموذج ويتم تحويلها إلى صيغ رمزية )كلمات أو صور( يمكن

 استرجاعها في وقت الحق مصحوبة بأداء الفرد لها.

 هناك أسلوبان أو نظامان رئيسيان للتمثيل الداخلي : -19

 ن ماحاسي، بي: فعند مالحظة الشخص يحدث نوع من االشتراط الالتخيل أو التصور الذهني. 1

أو  تخيلتجري مالحظته من أنماط سلوكية تصدر عن النموذج، وبين الرموز التي يقوم عليها ال

لعب تالتصور الذهني، يمكن معه استرجاعها عند الحاجة. هذه التصورات أو الصور البصرية 

كون تا دمدورا أساسيا أو مركزيا في التعلم بالمالحظة، وخاصة خالل مراحل النمو المبكرة عن

ات ابليالمهارات اللغوية أو مهارات استخدام اللغة محدودة؛ وبصفة عامة خالل مراحل نمو ق

 اكتساب مختلف المهارات واألنشطة.

عملية بفرد . الترميز اللفظي لألحداث أو الوقائع التي لوحظت: فعند مالحظة النموذج يقوم ال2

 رميزيةالت لمالحظ، وهذه األنماط أو الصيغالترميز اللفظي لما يالحظه أولما بفعله النموذج ا

ترميز ت اليمكن تسميعها أو ترديدها داخليا في وقت الحق، عندما يحاول الفرد تذكرها. وعمليا

تخزين ثل واللفظي تيسر الكثير من أنماط التعلم بالمالحظة ألنها تمكن الفرد من استيعاب وتم

 ن واالحتفاظ.الكثير من المعلومات في صيغ سهلة قابلة للتخزي

ألنماط لاتي . تؤثر عمليات الدافعية أو التعزيز على التعلم بالمالحظة من خالل االنتقاء الذ3

 السلوكية المعززة أو المشبعة التي تصدر عن النموذج.
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فع كمها دواة تح. االقتداء بالنموذج أو محاكاة األنماط السلوكية التي تصدر عنه عملية انتقائي20

ذج أو النمووالتعزيزات التي يتلقاها أو يتوقع الحصول عليها نتيجة االقتداء بالفرد المالحظ 

 محاكاته.

ز يلعب تعزي. يؤكد باندورا على أهمية التفسير السببي ألثر نواتج التعزيز على السلوك، فال21

درا ه مصدورا هاما في التعلم بالمالحظة ليس في تقوية أو تدعيم االستجابات، ولكن باعتبار

كي  وريةعلومات المتعلقة بآثاره. وليس من الضروري أن يحدث التعزيز بصورة مباشرة أو فللم

 متعلم.نسبية لله اليكون تأثيره على التعلم بالمالحظة إيجابيا، حيث تتوقف فاعلية التعزيز على أهميت

 . يوجد عدد من التعزيزات مثل:22

فعدد  سلوك،تباطية وليس نتيجة طبيعية لل: تعزيز خارجي وعالقته بالسلوك اعالتعزيز العرضي. 1

 همن األنشطة التي نحتاج لتعلمها من الصعب القيام بها في بداية األمر وال تصبح هذ

الطفل ة. فاألنشطة ذات قيمة ومعنى إال عندما نصبح بارعين ونجيدها بطريقة فيها مهارة ومقدر

 شجيعوفي حالة عدم حصوله على تيتعثر مرات عند محاولته قراءة بعض الكلمات أو الحروف، 

ة ث العرضيبواعإيجابي في المراحل المبكرة لهذا التعلم فإنه سيصبح مثبطا ويتوقف عن التعلم. وال

عث لبواترفع من مستوى الميول والرغبات في ممارسة األنشطة أو تخفيضها. وينصح باستخدام ا

 لتعزيز الكفاءة واالهتمامات.

ير التأث التعزيزات الجوهرية تظهر طبيعية في عالقتها بالسلوك عن: فبعض الجوهريالتعزيز  2

لتعب امن  الحسي، وهناك سلوكيات أخرى تولد تأثيرا فسيولوجيا. فمثال تمارين االسترخاء تخفف

ولكنه  العضلي. في مواقف وأمثلة أخرى ليس السلوك نفسه أو التغذية الرجعية هي المكافأة،

أو  هو الذي يجعلنا ننجذب. فالرضا الذاتي يعزز من تطبيق إحساسنا وشعورنا نحو الموقف

 ممارسة هذا السلوك.
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فالتعزيز  ،ومية : نتعلم سلوكا مناسبا من نجاحات وأخطاء اآلخرين في الحياة اليالتعزيز البديل. 3

مشاعرنا نا والبديل يمكن أن يأخذ شكال عقابيا أو ثوابا ،إذ أن التعزيزات البديلة تعدل أفكار

 رفاتنا في خمس طرق هي :وتص

 ينة.ة مع* التعزيزات لها وظيفة إعالمية تقول لنا ماذا سيحدث لآلخرين عندما يتصرفون بطرق

ات أو لقى عقوبا نت* التعزيزات لها وظيفة دافعية أو حافزية وذلك بإثارة التوقعات فينا والتي تجعلن

 جزاءات بسبب تصرفات مماثلة.

 ي في حينفعالية انفعالية، فالنماذج في العادة تعبر عن رد فعل ان* التعزيزات لها وظيفة تعليم

 يتلقى هؤالء عقابا أو مكافأة بالتالي هذه االستجابات تثير االنفعاالت فينا.

 ائجها.ونت * التعزيزات البديلة لهل وظيفة تقييمية تؤثر في كيفية تقييمنا لألنشطة المختلفة

 ا كنا نحب أو نكره سلوكيات متعددة.* التعزيزات تساعدنا في تحديد ما إذ

ملة ذج للمعالنمو* التعزيزات البديلة لها وظيفة تأثيرية، فنحن نتأثر بالطريقة التي يستجيب بها ا

 التي يتلقاها.

قاداتهم ى اعت: الناس لديهم استعدادات لردود فعل ذاتية تتيح لهم السيطرة علالتعزيز الذاتيد. 

راد األفز الذاتي يزيد من األداء من خالل وظيفته الدافعية فومشاعرهم وتصرفاتهم. والتعزي

 يحفزون

و أافز ويدفعون أنفسهم لكي يعيشوا على مستوى معين من األهداف والمعايير، يختلف حجم الح

فة افا مختلأهد الدافع الذي نضعه بناء على طبيعة الباعث ومعيار األداء الفردي . واألفراد يضعون

 لسلوكياتهم بطرق مختلفة .ألنفسهم ويستجيبون 

والمعايير التي تحكم االستجابات التعزيزية الذاتية كونت بواسطة التدريس أو النموذج .والمعايير 

حيث أن الجميع يباركها ويكبرها .  العالية دائما تحاكي ألنها تهذب من خالل المكافأة االجتماعية، 
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دهم يستطيعون التأثير على سلوكياتهم من خالل بعد تعلم األفراد وضع أو تحديد معايير ألنفسهم نج

 نتائج تفرز ذاتيا فنجدهم يبدأون في مكافأة أو معاقبة أنفسهم بطرق متعددة .

ها لى نمذجتإعلم . تتمايز اآلثار التي ينتجها التعلم بالمالحظة باختالف األهداف التي يسعى الم23

 لمالحظتها واالقتداء بها في ثالثة آثارهي:

 

 

 

 :التعلم بالمالحظة أثر* 

لمالحظ ذج اويقصد به اكتساب الفرد المالحظ لبعض أو كل األنماط السلوكية التي تصدر عن النمو

ه ف هذبمعنى تكوين استجابات جديدة لم تكن ضمن الرصيد السلوكي لذلك الفرد ، ومن ثم تضا

 االستجابات الجديدة إلى رصيده السلوكي .

 :المانعة للكفاآلثار الكيفية واآلثار * 

مرغوبة ير الغلبعض األنماط السلوكية  ويقصد باآلثار الكيفية أن ينتج عن التعلم كفا استجابيا 

 سعىيكبعض أنماط سلوك الخوف أو العدوان أو قضم األظافر وغيرها من أنماط السلوك التي 

 المربون إلى إضعافها أو محوها من الرصيد السلوكي للفرد .

ة السلوكي نماطانعة للكف منع األسباب التي تؤدي إلى الكف االستجابي لبعض األويقصد باآلثار الم

 لطفلدى المن أن تؤثر على محاكاة أو تقليد النموذج لهذه االستجابات ، كمنع استجابة الخوف 

أو  األليفة لحيةمن النوم بمفرده أو في غرفة مظلمة ، أو التعامل مع بعض الحيوانات أو الكائنات ا

 راب من الغرباء .االقت

 :أثر التيسير االجتماعي* 
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موجودة وال ويقصد به مساعدة الفرد المالحظ على إظهار أو إبراز بعض االستجابات القائمة لديه

 مثل: الترحيب في رصيده السلوكي، لكنها تحتاج إلى بعض الدعم والممارسة كي تظهر، 

 بالضيوف المناقشة والحوار .

الذاتي  تنظيماالجتماعي أن هناك ثالثة مكونات تمثل عمليات تستخدم في ال. ترى نظرية التعلم 24

 للسلوك على ضوء عالقة السلوك بنتائجه وهذه العمليات هي :

 

 

 :المالحظة الذاتية ٠

وتعتمد  فمن خالل مكون أو عملية المالحظة الذاتية يتباين السلوك اإلنساني من حيث نمطه ،

 شاط الذيع النأو تواترها ، أو النوع الوظيفي لهذه العملية على نوالداللة ومعدل االستجابات ، 

م ساقهيحظى باالهتمام والمالحظة ، حيث تختلف األحكام التي تصدر عن األفراد باختالف أن

 القيمية وبنيتهم المعرفية .

 :التقدير الحكمي ٠

 يثب حيستحق العقاهل هو م رض بحيث يستحق ، التقدير أو المكافأة أو مثير لسخط اآلخرين و

لثقافي ار ايصدر هذه األحكام على ضوء المعايير أو المستويات التي يتشربها الفرد في ظل اإلط

 اخليةدكون الحاضن له وعوامل التنشئة األسرية وأنماطها، وهذه المعايير أو المستويات ربما ت

ه عالالفرد أو أف ومن ثم تظل هذه األحكام نسبية حيث يصعب إصدار أية أحكام على سلوكيات

 مستقلة عن سياقها النفسي أو االجتماعي أو اإلدراكي.

 :االستجابة الذاتية ٠
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من  عديدوالتقويم الذاتي لردود األفعال بصفة خاصة ، حيث تنطوي هذه العملية على إثارة ال

ل التي فعاالتساؤالت المستمرة حول ما هي ردود األفعال التي تستثير اإلثابة وما هي ردود األ

ب ترتلتي يات اتستثير العقاب ومن ثم يمكن اختيار أنماط استجابات اإلثابة وتجنب أنماط االستجاب

 عليها العقاب . 

صرف . التعرض المتكرر لمشاهدة العدوان والعنف على التلفزيون يشجع األطفال على الت25

ة. وقد وانيبعنف وعدوانية ملحوظة. والنماذج الحية العدوانية تؤدي إلى تطوير السلوكيات العد

كما أ  نف،ميال للع استنتجت مراجعات الدراسات التجريبية أن مشاهدة العنف تجعل المشاهد أكثر

ن م كثر أن دراسات أخرى أظهرت أن من يشاهدون أفالما أكثر عنف اتتكون لدبهم ميو لعدوانية 

أن ىأولئك الذين يشاهدون عنف اأقل حدة على التلفزيون .من جانب آخر، دراسات ترى أخر 

ساعد في وت عدائيمشاهدة السلوك والعدوان على   التلفزيون يمكن في الواقع أن تخفيض السلوك ال

ا في لحوظمالسيطرة عليه، فالطفل الذي يثار ليدخل في خياالت عدوانية يمكن أن يظهر انخفاضا 

 السلوك العدواني. 

جاء  صدر عن المعهد القومي للصحة النفسية األمريكي بحث كان أكثر تحديدا 1982وفي عام 

لى سلوك دي إى التلفزيون بالفعل يؤأن اإلجماع بين غالبية الباحثين يؤكد على أن العنف عل فيه

ف ثالث ر يصعنيف أو عدواني بواسطة األطفال والمراهقين الذين يشاهدون تلك البرامج( . التقري

 نظريات أخرى لها عالقة بالتعلم بالمالحظة والعنف.

ت ؤثرام. توجد عوامل أخرى تلعب دورا ملموسا في ظهور العنف والعدوانية مثل مثيرات أو 26

 والمجتمع واالستعدادات الفردية والعوامل الموقفية أو الموضعية ... الخ . البيت

ء نزال. أسلوب القدوة استخدم مع األطفال والكبار من مختلف الفئات كطالب الجامعة وال27

تعليمهم بذلك والمنومين في مستشفيات الصحة النفسية واألطفال الذين ال يستطيعون النطق . الخ . 

 داء .التي تساعدهم في التخاطب والتعاون وتخفض القلق وتحسن من مستوى األبعض المهارات 

المريض قف وفي كل حالة ، القدوة أو النماذج تصور أو تشرح الطريقة المناسبة للتعامل مع المو

 يشجع على تقليد النموذج .



27 
 

رة أو باشلم. أصبح التعلم اإلنساني بطيئا وغير عملي وخطرا إذا اعتمد كلية على الخبرات ا28

 مراءعلى ناتج سلوكنا الخاص فمن غير المنطقي أن يمارس الفرد تجاوز إشارات المرور الح

 (364المرور. )الزيات ،  ويصطدم  بسيارة أخرى أو أحد المارة كي يتعلم مدلول إشارات 

 Thérapie Rationnelle Emotive de Ellis العالج العقالني اإلنفعالي إلليس .2

 العقالني االنفعاليأسس العالج 

وكه ر سليقوم العالج العقالني االنفعالي على أساس عدة مسلمات خاصة بطبيعة اإلنسان وتفسي

 -وتحديد مصدر اضطرابه وهي:

الي االنفع وكير الفكر واالنفعال توأمان مترابطان ومتداخالن ويؤثر كل منهما في اآلخر والتف      

 بعضها بعضا تأثيرا وتأثرا.والسلوك أضالع مثلث واحد تصاحب 

 ادة.اإلنسان ما بين عقالني وغير عقالني والسلوك العقالني يؤدي إلى الصحة والسع      

غير ني واالضطراب النفسي ) االنفعالي( والسلوك العصابي ينتج عن التفكير غير العقال      

 ه مدمر للذات.المنطقي والعصابي هو شخص أفكاره غير عقالنية عاجز انفعاليا سلوك

 ينبع التفكير غير العقالني من التعلم غير المنطقي من الوالدين والثقافة.      

في  الذات" م معاإلنسان يعبر عن فكره رمزيا ولغويا وكل من الفكر واالنفعال يتضمنان "الكال      

 نفسه شكل جمل مستدخله وإذا كان الفكر مضطربا صاحبه انفعال مضطرب وكأن الفرد يحدث

 دائما بالفكر غير المنطقي ويترجمه في شكل سلوك مضطرب.

ة أو طمئنمتفكير اإلنسان هو الذي يلون المدركات بجعلها حسنة أو رديئة نافعة أو ضارة       

 مهددة.

مكن يطقي األفكار السالبة أو الخادعة للنفس والتي تقوم على أساس غير عقالني وغير من      

 (.1997لى موجبة وإعادة تنظيمها عقالنيا ومنطقيا )زهران،دحضها وتعديلها إ

 

 -نماذج ألفكار غير عقالنية وغير منطقية:

 ذكر أليس إحدى عشرة فكرة غير عقالنية أو غير منطقية أو خرافية تكمن وراء السلوك

 -المضطرب والعصابي وهي:

 فرد في المجتمع.من الضروري أن ينال الفرد الحب والرضا والتأييد من كل       .1



28 
 

 يجب أن يكون اإلنسان كفئا تماما ومنجزا تماما حتى تتحقق قيمته.      .2

 بعض الناس شريرون ومجرمون ولذلك ال بد من عقابهم.      .3

 إذا سارت األمور على غير مراد الفرد فان هذه كارثة مدمرة.      .4

 خارجية ال يتحكم فيها الفرد.االضطرابات والمشكالت تسببها عوامل وظروف       .5

 األشياء الخطيرة والمخيفة تستحق التوتر واحتمال حدوثها يستحق القلق.      .6

 من األسهل واألفضل تجنب المصاعب والمسؤوليات الشخصية بدال من مواجهتها.      .7

 يجب أن يعتمد الشخص على اآلخرين وان يكون هناك شخص أقوى منه يعتمد عليه.      .8

 الخبرات واألحداث السابقة تحدد السلوك الحاضر وال يمكن تجنب أثرها.      .9

 يجب أن يحزن الشخص لمشكالت واضطرابات وأحزان اآلخرين.  .10

 هناك دائما حل صحيح وكامل ولكل مشكلة يجب الوصول إليه وإال حدثت كارثة.   .11

 

 -فروض النظرية:

عرض ورية وطريقة العالج العقالني االنفعالي فرضا خاصا بالنظ 32قدم ألبيرت أليس 

 فيما يليوض وعددا كبيرا من الدراسات والبحوث التجريبية واإلكلينيكية التي تؤكد صحة هذه الفر

 -تلخيص لهذه الفروض:

 أوال: فيما يتعلق بالنظرية:

a. .التفكير يحدث االنفعال 

b. .تتأثر الحالة المزاجية للفرد بمعرفته ومعتقداته 

c. قة متبادلة بين كل من المعرفة واالنفعال والسلوك وبين بعضها البعضتوجد عال. 

d. :يتأثر انفعال الفرد وسلوكه بما يلي- 

 الداللة اللفظية لألشياء وما يقوله الفرد لنفسه عن هذه األشياء.      -1

 الوعي والبصيرة وتنبيه الذات.      -2

 التصور والتخيل.      -3

 الحيوية وضبط العمليات الفسيولوجية.التغذية الراجعة       -4
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 توقع الفرد.      -5

 مركز التحكم لدى الفرد.      -6

 خصائص الفرد من دافعية وغرضيه وسببية.      -7

 ثانيا: فيما يتعلق بالعمليات المعرفية الوسطية لالضطراب االنفعالي:

 -يضطرب انفعال الفرد وسلوكه بما يلي:

 ني.التفكير غير العقال      

 خطأ الفرد في تقديره لذاته.      

 إخفاق حيل الدفاع النفسي.      

 انخفاض درجة تحمل الفرد لإلحباط.      

 توقع الفرد للتهديد.      

 ثالثا: فيما يتعلق بفنيات العالج:

 من الفنيات الفعالة في العالج العقالني االنفعالي ما يلي:

 العالج النشط الموجه.      (1

 الدحض واإلقناع.      (2

 الواجبات المنزلية.      (3

 تبسيط االهانة وحسن الظن باآلخرين.      (4

 تنفيس االنفعاالت.      (5

 التبصير بالطرق الفعالة للتغيير السلوكي.      (6

 ضبط النفس وترويضها.      (7

 تعليم مهارات الكفاح رغم الشدة والتهديد.      (8

 يل واإللهاء.التحو      (9

 استخدام األساليب التربوية وإعطاء المعلومات.  (10

 تقليل قابلية الفرد للتأثر بإيحاءات اآلخرين.  (11

 تبصير الفرد بانتقاء نماذج السلوك التي يقتدي بها ويقلدها.  (12

 زيادة مهارات الفرد في أسلوب حل المشكالت.  (13

 القيام بالدور والتدريب السلوكي.  (14
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 التدريب على المهارات.  (15

 -أهداف العالج العقالني االنفعالي:

 -يهدف العالج العقالني االنفعالي إلى تحقيق ما يلي:

يه اسبة لدر منمساعدة المنتفع في التعرف على أفكاره غير العقالنية التي تسبب ردود فعل غي      

 نحو العالم.

 أفكاره غير العقالنية. حيث المنتفع على الشك واالعتراض على      

 محاربة األفكار والمعتقدات غير العقالنية والخاطئة لدى المنتفع.      

ام نظيم نظدة تالتخلص من األفكار والمعتقدات غير العقالنية باإلقناع العقلي المنطقي وإعا      

 المعتقدات لدى المنتفع.

لوم  )القلق  قليلتالنية لدى المنتفع وبصفة خاصة إزالة أو تقليل النتائج االنفعالية غير العق      

 الذات ( وتقليل العدوان أو الغضب ) لوم اآلخرين والظروف(.

كم في ي والتحلعلماتحقيق المرونة واالنفتاح الفكري وتقبل التغيير وإعادة المريض إلى التفكير       

 انفعاالته وسلوكه عقالنيا.

 -االنفعالي:عملية العالج العقالني 

لعقل ل باهي عملية تعليم المريض التفكير العقالني بأسلوب نشط وتتضمن العملية عالج الالعق

 والالمنطق بالمنطق والخرافة بالعلم .

 -وتمر العملية العالجية بالخطوات التالية:

 .ي منهاافالخرالتعرف على أفكار المنتفع وتحديد غير العقالني و غير المنطقي و -الخطوة األولى:

 اضطرابه إلى تعريف المنتفع أنها غير منطقية وغير معقولة وخرافية زانها أدت -الخطوة الثانية:

 االنفعالي مع ذكر أمثله من سلوكه المضطرب.

ي أن أطقي تعريف المنتفع أن اضطرابه يستمر إذا استمر يفكر تفكيرا غير من -الخطوة الثالثة:

 .عن حالته وليس استمرار تأثير األحداث السابقة تفكيره غير المنطقي الحالي مسؤول 

 تغير تفكير المنتفع وإلغاء األفكار غير العقالنية. -الخطوة الرابعة:
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يث لحياة بحليدة تناول األفكار الخرافية العامة وإرساء دعائم فلسفة عقالنية جد -الخطوة الخامسة:

 يتجنب المنتفع الوقوع ضحية ألفكار ومعتقدات غير عقالنية وخرافية أخرى.

 -فنيات العالج العقالني االنفعالي:

 -الفنيات الرئيسية لعملية العالج العقالني االنفعالي تتمثل في:

 Experiential Emotive Techniques انفعالية فنيات خبرية     

رات وهي الفنيات التي تتعرض لمشاعر المريض وأحاسيسه وردود فعله تجاه المواقف والمثي

 المختلفة وخبراته السابقة خاصة ما يتعلق منها بمشكالته.

 Behaviorist Techniquesفنيات سلوكية      

 سلوك السلوك غير المرغوب أو تعديله وتغييره الىوهي فنيات تساعد على تخليص المريض من 

 مرغوب وتدعيمه.

 Cognitive Techniquesفنيات معرفية      

قية ير المنطته غوهي فنيات تساعد المنتفع على أن يغير أفكاره وطريقة تفكيره غير العقالنية وفلسف

 ية.وفلسفة منطقية علموغير العلمية وأن يستبدل مكانها أفكارا وطريقة تفكير عقالنية 

 -وتتمثل إجراءات العالج العقالني االنفعالي في التالي:

 حرص علىه ويتحقيق عالقة طيبة مع المنتفع لكسب ثقته وجعله يتقبل المعالج، ويقتنع بكالم      

 العالج ويستمر فيه.

ر حاضضي والشرح المنتفع ألعراضه المرضية واستجابته الشخصية لهذه األعراض في الما      

ه ه وأفكارشاعروعالقتها بما يفعله اآلن وما يشعر به حاليا " هنا واآلن " ومساعدته على إبراز م

ت المعلوماوفية الداخلية إلى حيز انتباهه وشعوره مع تحديد المعتقدات الالمعقولة واألفكار الخرا

 الخاطئة .

تفع من كد المنك وتألنفسه وتأكيد المعالج لذلإظهار عدم منطقية وعدم عقالنية ما يقوله المنتفع       

 أن ذلك سبب اضطرابه ومرضه ومن الممكن تغيير طريقة تفكيره.

تم دحض يث يحمهاجمة المعتقدات واألفكار غير العقالنية وغير المنطقية عن طريق المجادلة       

                                                                      بطريقتين:المعتقدات غير العقالنية 
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 ئة.الدعاية المضادة والمعارضة المباشرة والمستمرة للخرافات والمعتقدات الخاط      .1

ت لمعتقداريق االهجوم على المعتقدات الالمعقولة وتحويلها من الالمعقول إلى المعقول عن ط      .2

قوم يلوك كان م بسقالنية والتفكير العلمي والمنطقي وتشجيع المنتفع وإقناعه وحثه على عدم القياالع

 به سابقا.

قالنية طريقة عكر باستخدام األساليب التعليمية النشطة المناسبة لتعليم المريض المنتفع كيف يف      

 ية.قالنلمعتقدات غير العومنطقية وعلمية وإتباعه فلسفة عقالنية للحياة وتجنب األفكار وا

 

 Le model du Self Instructional Training de ميكاكمبوم ـنموذج التدريب التعليم الذاتي ل. 3. 

Meichenbaum 

  الخاصة بهذه النظرية اإلجراءات العالجية -

ران المثير هذا التكتيك يتمثل في اقت : Anxiety-Relief Conditioning ـ إشراط إبدال القلق1 

حمل الفرد مثيرا تاهدأ واسترخ ، إذا  : المنفر مع تعبير الفرد وحديثه الداخلي مع نفسه ، كأن يقول

إلشارة ذه اغير مستحب لمدة قليلة ، ثم توقف أو أوقف المثير مباشرة بعد إشارة معينة ، فإن ه

ك ل ذلستصبح مشروطة مع التغيرات التي سوف تلحق ، وهي إيقاف المثير غير المستحب . ومثا

ثم يقول  .أن يقول المسترشد شيئا مخيفا ، مثل : كلمة امتحان ثم يقول إنه صعب ولن يهتم له 

ي ألمر الذ. ا عبارات تكيفية تزيل القلق ، والتوتر ، مثل : استرخ ، فأنا أستطيع أن أتعامل معه

 يؤدي إلى وقف الخوف ثم االسترخاء .

هذا األسلوب مأخوذ من نظرية  : Systemtic desensitization ـ أسلوب تقليل الحساسية2

، أي أنه ال يمكن الجمع بين استجابة القلق ،  Reciprocol inhibition )ولبي ( الكف بالنقيض

واالسترخاء في آن واحد . ويطلب المرشد من المسترشد أن يكتب هرما باألشياء التي تخيفه 

فة إلى األكثر إخافة ، وبعد أن يكون المرشد قد وضعه في حالة ويطلب منه أن يبدأها من األقل إخا

استرخاء فعندما يتخيل أشياء مخيفة في جو استرخاء ، فإن هذه األشياء المخيفة سوف تنطفي ، 

وسيكون الفرد أكثر قدرة على التحكم في مشاعره وأفكاره المخيفة . وفي هذا اإلجراء يطلب 

فسه أحيانا في أماكن سارة أو يسمع الموسيقى إذا أحس بالتوتر ، المعالج من المسترشد أن يتخيل ن

 ويطلب منه مالحظة نفسه وهو مسترخ كأسلوب من أساليب التنفيس عن مشاعره .
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وهي طريقة يحصل فيها المسترشد على معلومات من الشخص  : Modeling ـ النمذجة3

 عنها حديث داخلي عنده ليعبراألنموذج ، ويحولها إلى صور ومفاهيم معرفية ضمنية ، وإلى 

لعمل م بابسلوك خارجي ، وهو تقليد األنموذج ، ويعطي معلومات وأوامر لتوجيه المسترشد ليقو

 المطلوب منه .

سعة لومثال ذلك تعريض الشخص المتبول إلى  : Aversive Conditioning ـ اإلشراط المنفر4

ائية ة الكهربلصدمرتبط التبول بالعقاب ، وهو اكهربائية لتنفره من عملية التبول . وعندها يقترن وي

عالج : أنا ال أحب كون أأن  مع تكرار عبارات : أن التبول شيء غير محبب ، ويردد الشخص الم 

 غير محبوب.

 عملية العالج

  تتضمن عملية العالج ثالث مراحل ، وهي

قول حيث ي : Self Observation ـ المرحلة األولى ـ مراقبة الذات أو المالحظة الذاتية1

ن كذلك تكوواته ، ذالفرد في فترة ما قبل العالج يكون عنده حوارا داخليا سلبيا مع ” )ميكينبوم ( : 

رشد لمستخياالته وتصوراته سلبية ، أما أثناء عملية العالج ومن خالل االطالع على أفكار ا

 ناءاتبعند المسترشد ومشاعره وانفعاالته الجسمية وسلوكياته االجتماعية وتفسيرها تتكون 

عليه  ، األمر الذي يجعل نظرته تختلف عما كانت New Cognitive Structures معرفية جديدة

دث عملية إحالل وهنا تح قبل العالج . واألفكار الجديدة تختلف عن األفكار القديمة غير المتكيفة .

ؤدي إلى تهذه  تكوين المفاهيمأفكار جديدة متكيفة محل أفكار قديمة غير متكيفة . إن إعادة بناء 

عها من جمي إعادة تعريف مشكالت الفرد بطريقة تعطيه الثقة والتفهم والقدرة على الضبط ، وهذه

عطاء إ، تساعد على  Redoctronizaion مستلزمات عملية التغيير . إن إعادة تكوين المفاهيم

عرف أن ي في عملية العالج هيمعان جديدة لألفكار والمشاعر والسلوكيات . إن الخطوة األولى 

مسترشد ر الالمسترشد كيف يتحدث ، أو يعبر عن سلوكه . األمر الذي يزيد من وعيه ، وأن ال يشع

اد ألفربأنه سيكون ضحية للتفكير السلبي ، ويجب على المعالج أن يعرف طرق ) العزو( عند ا

 وعباراتهم التي يوجهونها نحو ذواتهم .
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 Incompatible Thoughts and : لسلوكيات واألفكار غير المتكافئةـ المرحلة الثانية ـ ا2

Behaviours :  في هذه المرحلة تكون عملية المراقبة الذاتية عند المسترشد قد تكونت وأحدثت

حوارا داخليا عنده . إن ما يقوله الفرد لنفسه ، أي حديثه الداخلي الجديد ال يتناسب مع حديثه 

ياته القديمة . إن هذا الحديث الجديد يؤثر في األبنية المعرفية لدى السابق المسؤول عن سلوك

المسترشد ، األمر الذي يجعل المسترشد يقوم بتنظيم خبراته حول المفهوم الجديد الذي اكتسبه ، 

 وجعله أكثر تكيفا . وهنا يستطيع المسترشد أن يتجنب السلوكيات المناسبة وفقا لألفكار الجديدة .

تتعلق و : Cognition Concerrning Change لثالثة ـ المعرفة المرتبطة بالتغييرـ المرحلة ا3

د المسترش ث معهذه المرحلة بتأدية المسترشد لمهمات تكيفية جديدة خالل الحياة اليومية ، والتحد

شد لنفسه حول ميكينبوم ( بأنه ليس المهم أن يركز المستر ) ذاته حول نتائج هذه األعمال . ويرى

ي لتغيير فالية وكيات المتغيرة التي تعلمها وعلى نتائجها التي سوف تؤثر على ثبات وتعميم عمالسل

 السلوك . 

تمل على ج تشإن ما يقوله المسترشد لنفسه بعد عملية العالج شيء هام وأساسي ، وإن عملية العال

شد أن لمران على تعلم مهارات سلوكية جديدة ، وحوارات داخلية جديدة وأبنية معرفية جديدة . إ

 يهتم بالعمليات األساسية الثالث ، وهي

 ـ البناءات المعرفية . 1

 ـ الحوار الداخلي . 2

 ـ السلوكيات الناتجة عن ذلك . 3

وعليه ، فإن عملية العالج تبدأ بتحديد السلوك القديم المراد تغييره . والحديث السالب المتعلق به ، 

متكيف ينتج سلوكا متكيفا يؤثر في تكوين بناءات معرفية  وتحاول استبداله بحديث داخلي جديد

 جديدة لدى الفرد بدال من القديمة ، ومن ثم إحداث السلوك المرغوب ، وتعميمه ومحاولة تثبيته .

 Steress التدريب على مقاومة القلق والتوتر ، أو التدريب على التحصين ضد الضغوط •

Inoculation Training 
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Iكلته اك مشلى ـ مرحلة الكشف عن القلق : وهنا يجعل المرشد المسترشد على إدرـ المرحلة األو

وسرعة  ،بطريقة عقالنية . إن القلق يرفع من مستوى االنفعال الجسدي ، مثل : خفقان القلب 

 ،ا مخيفة فكارأالتنفس ، وتعرق اليدين . ويكون لديه مجموعة من األفكار المثيرة للتوتر ، ***يه 

عاالته انف الهرب من الخجل . ويهدف العالج إلى مساعدة المسترشد على السيطرة على كالرغبة في

  الجسدية ، وتغيير الكلمات التي يقولها لنفسه حول المشكلة

 .وهناك أربعة مراحل يجب أن يمر بها المسترشد للوصول لهذه الغاية ، وهي 

 ـ االستعداد لمواجهة ما يسبب الضيق لديه . 1

 مع الموقف الذي يسبب هذا الضيق . ـ التعامل 2

 ـ احتمالية تأثره بالضيق . 3

 ـ تعزيز ذاته إلنجاح عملية التكيف بواسطة عباراته المشجعة . 4

IIيف مع التك ـ المرحلة الثانية ـ مرحلة التدريب : حيث يقوم المرشد بتعليم المسترشد أساليب

منها  لتخلصالتي تؤدي إلى توتره ، وطرق االمشكلة والتوتر ، وذلك بمعرفة مخاوفه ، والمواقف 

أنه يستطيع  :، وتعلم االسترخاء العضلي . أما طريقة التكيف المعرفي فتكون بأن يقول المسترشد 

 توقفأن يضع خطة للتعامل مع الوضع ، وأن يسترخي ، وأنه هو المسيطر على الوضع ، وأن ي

 إذا شعر بالخوف ، ثم يقول لنفسه : لقد نجحت .

IIIعّرض بقة ي  ـ المرحلة الثالثة : مرحلة التطبيق : عندما ينجح المسترشد في التدريبات السا

 التعامل يفيةالمسترشد لمواقف تثير توتره ، أو مواقف مؤلمة . ويكون المرشد قد علم المسترشد ك

 مع تلك المثيرات.

  التطبيقات : الطرق واألساليب الفنية 

من المعتاد  : Cognitive Behavioral Assessment المعرفيوال ـ طريقة التقدير السلوكي أ

في العمل مع حاالت االضطرابات النفسية والعقلية أن يستخدم أحد أسلوبين لتقدير المشكالت ؛ 
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وذلك باستخدام االختبارات النفسية . ففي األسلوب األول ، تجرى المقارنة بين مجموعة مرضية ، 

ات . أما في األسلوب الثاني ، فإن نتائج االختبارات ترجع ومجموعة أخرى ليس لديها اضطراب

إلى مجموعة معيارية ) معايير ( وتبحث عن اضطرابات معينة . ولوجود عيوب في كال 

األسلوبين ، فإن اإلرشاد ، أو العالج السلوكي المعرفي يتبنى أسلوبا خاصا يعرف بالطريقة 

 والتي نتحدث عنها باختصار فيما يلي ، Cognitive – Functional الوظيفية المعرفية

 Iلوك على ي للسـ الطريقة الوظيفية المعرفية للتقدير السلوكي المعرفي : يشتمل التحليل الوظيف

ابات . ستجتمحيص تفصيلي للمقدمات والنتائج البيئية ) المثيرات والمعززات ( في عالقتها باال

ة . مختلفلتكرار االستجابات في المواقف الويتطلب ذلك تحديدا دقيقا لفئة السلوك ، ومعرفة 

وظيفي ي الوترجيح أو ضبط لألحداث البيئية إلظهار العالقات السببية . ويركز التحليل المعرف

ينخرط  د أنعلى الدور الذي تقوم به الجوانب المعرفية بالنسبة لمخزون السلوك . ويحتاج المرش

 شد .تي تؤدي إلى ضعف اآلداء لدى المسترفي الواجب ، أو المهمة حتى يستكشف العوامل ال

تيجيات ، على تجزيء الواجب إلى مكونات أو إلى استرا Task Analysis ويشتمل تحليل المهام

 معرفية مطلوبة للقيام به بدًء بتفهم طبيعة المهمة أو التعليمات .

IIنحتاج  الينمة سءـ التطبيق اإلكلينيكي لطريقة التقدير السلوكي المعرفي : في هذه الطريقة ث

  لإلجابة عليهما ، وهما

اعد على ا تسـ ما هي الجوانب التي يخفق المسترشد في أن يقولها لنفسه ، والتي إذا وجدت فإنه1

 اآلداء المالئم ، وإلى السلوك التكيفي ؟

 ب ـ ما هو محتوى المعارف الذي يشوش على السلوك التكيفي ؟

 : سؤالين ، منهاوهناك عدة وسائل لإلجابة على هذين ال

ـ المقابلة اإلكلينيكية : تبدأ المقابلة األولى باستكشاف للدرجة واالستمرارية الخاصة بمشكلة 1

المسترشد على النحو الذي يعرضها به المسترشد نفسه ، وكذلك التعرف على توقعات المسترشد 

مثل نموذج ) بيترسون(  من العالج . ويمكن االستفادة في هذه الجوانب من بعض النماذج المتاحة ،

الذي يشتمل على التحليل الموقفي للسلوك . كذلك فإن المرشد أو المعالج يطلب من المسترشد أن 
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يتخيل المواقف التي تشتمل على مشكلة ، أو مشكالت شخصية ، وأن يفضي بأفكاره وتخيالته 

وجود أفكار ومشاعر وسلوكياته قبل وأثناء وبعد هذه األحداث ) المشكالت ( . ثم إن يستكشف 

مشابهة لما أظهره المسترشد في مواقف ، أو مراحل مبكرة من حياة المسترشد ، وقد يطلب إليه أن 

  ينظر فيها خالل األسبوع القادم .

ية ات الذاتعبيرإن التقدير المعرفي الوظيفي يجعل المسترشد يدرك أن جانبا من مشكلته ينتج عن الت

ير واع شد غير أفكاره إذا أراد أن يفعل ذلك . وربما يكون المستر، وأن بوسعه أن يضبط وأن يغ

لفرد لقد تبدو ودة. بما يقوله لنفسه ، ويرجع ذلك إلى أن التوقعات والتخيالت تصبح تلقائية بحكم العا

 أنها جوانب ال إرادية شأنها في ذلك شأن األشياء التي تكرر تعلمها بشكل زائد.

شتمل تيات ي هذا النوع من االختبارات ، يشترك المسترشد في سلوكـ االختبارات السلوكية : ف2

 فكارعلى مشكلته ، سواء في المختبر ، أو في موقف حياة واقعي . ويتبع ذلك استكشاف األ

من ثم وو ، والمشاعر خالل هذه الخبرة . وفي موقف المختبر فإنه يمكن تصوير المسترشد بالفيدي

د أن مسترشومناقشته مع المعالج أو المرشد ، أو أن يطلب من اليمكن إعادة عرض شريط الفيديو 

ادة ى إعيفكر بصوت عال أثناء االختبار السلوكي . ورغم أن مثل هذا األسلوب الذي يشتمل عل

مط ن يظهر نأمكن البناء والكالم أثناء االنشغال بمهمة يكون عرضة لعدم الدقة أو التشويش ، فإنه ي

،  (T.A.T) كذلك قد تستخدم اختبارات شبيهة باختبارات تفهم الموضوع التفكير لدى المسترشد .

ر مشاعولكنها مرتبطة بمشكلة المسترشد السلوكية ، ويكون الغرض منها التعرف على أفكار و

 : مثل ،فية المسترشد . كذلك تستخدم مجموعة من االختبارات النفسية التي تقيس العمليات المعر

 ية .ل المشكالت. كما قد تجري مثل هذه االختبارات في صورة جمعاختبارات اإلبتكارية وح

  : مرحلة التدريب التطبيقي 

المختبر  ، كان المعالج يعرض له في Coping عندما يصبح المسترشد ماهرا في أساليب المواجهة

ير ية غسلسلة من الضغوط المهددة لألنا ، والمهددة باأللم بما في ذلك وجود صدمات كهربائ

صور  ب فيوقعة . كما قام المرشد بنمذجة استخدام مهارات المواجهة . كذلك فقد كان التدريمت

لكالم لى امتعددة حيث أشتمل على مجموعة من األساليب العالجية ، والتي تشتمل على التدريب ع

 والمناقشة والنمذجة ، وتعليمات للذات ، وعملية تكرار السلوك وكذلك التعزيز .
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 :البنية المعرفية أساليب إعادة 

أو العالج  ،توجد مجموعة من الطرق العالجية توضع تحت مسميات العالج بإعادة البنية المعرفية 

د ، وتركز هذه الطرق على تعديل تفكير المسترش Semantic Therapy بالدالالت اللفظية

ي هذه ظر ف. وينواستدالالته وافتراضاته ، واالتجاهات التي تقف وراء الجوانب المعرفية لديه 

ؤدي ترفة الحاالت إلى المرض العقلي على أنه اختالل في التفكير يشتمل على عمليات تفكير مح

ذه همثل إلى رؤية محرفة للعالم ، وإلى انفعاالت غير سارة ، وصعوبات ومشكالت سلوكية . وت

في ، و Insight Oriented Therapy الطرق ما يعرف عادة باسم العالج الموجه باإلستبصار

إنما ، و الواقع فإن هذه المجموعة الواسعة من الطرق ال تمثل طريقة أو نظرية واحدة للعالج

صورون ين يعالجات مختلفة . ورغم كونها تهتم بالجوانب المعرفية لدى المسترشد ، فإن المعالج

الجية ب عيهذه الجوانب المعرفية للمسترشدين بطرق تختلف من معالج آلخر ، مما يؤدي إلى أسال

 متنوعة .

 : وفيما يلي بعض التصورات حول الجوانب المعرفية لدى المسترشدين

لنموذج لك اـ العمليات المعرفية باعتبارها أنظمة تفكير غير عقالني : يدخل في هذا التصور ذ1

ضطراب ى االالذي وصفه ) ألبرت إليس ( الذي يرى أن األفكار غير العقالنية ، هي التي تؤدي إل

 لوكي واالضطراب االنفعالي .الس

ـ العمليات المعرفية باعتبارها أنماط تفكير خاطئ : ويدخل في هذه المجموعة ذلك النموذج الذي 2

الذي يركز على أنماط التفكير المشوه ، أو المنحرف الذي يتبناه المسترشد أو  ( Beck قدمه ) بيك

قوم عليها دليل ، وكذلك على مبالغات المريض . وتشتمل التحريفات على استنتاجات خاطئة ال ي

في أهمية األحداث وداللتها ، أو خلل معرفي ، أو نقص اعتبار عنصر هام في الموقف ، أو 

االستدالل المنقسم ، أو رؤية األشياء على أنها أبيض وأسود ، خير أو شر ، صحيح أو خطأ ، دون 

وي درب المسترشدون على  رد .وجود نقطة وسط ، وكذلك المبالغة في التعميم من حادث مف

 التعرف على هذه التحريفات من خالل األساليب السلوكية ، واستخدام الدالالت اللفظية .

اقترح ) دي  : ـ الجوانب المعرفية كأدلة على القدرة على حل المشكالت ومهارات التعامل3

كيفية ومعرفية زوريال وج*** فرايد ( وغيرهم ، التركيز على التعرف على غياب مهارات ت

معينة ، وعلى تعليم المسترشدين مهارات حل المشكالت عن طريق التعرف على المشكلة ، وتوليد 
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البدائل الخاصة بالحلول . واختيار واحد من هذه الحلول ، ثم اختبار كفاءة هذا الحل . ويركز 

ل المشكالت فإن معالجون آخرون ومن بينهم ) ميكينبوم ( على مهارات المواجهة . وفي أسلوب ح

المسترشدين يتعلمون كيف يواجهون ويحلون مشكلة في مواقف مستقبلية . بينما في مهارات 

 المواجهة فإنهم يتعلمون في موقف أزمة ، أو موقف مشكلة حقيقي .

 

 

 

 

 

 

 

 

III .الموجة الثالثة: الجيل الثالث من العالجات 

لجيل امن  هذه هي أحدث موجة من العالجات تعديل السلوك. هم يعتبرون تنتمي إلى هذه العالجات

ً الثالث  ،  لشخصامن  تلك التي تم تفصيلها من منظور الحاجة إلى وضع نهج أكثر شموالً وكليا

 حيويمع األخذ بعين االعتبار ليس فقط أعراض ومشاكل الموضوع ولكن أيضا تحسين الوضع ال

لى لنهائي علب اتصال مع البيئة ، فضال عن توليد تغيير حقيقي ودائم في الفرد الذي يسمح للتغواال

 .الضيق

ياق ى السيرجع في جزء كبير منه إلهذا النوع من العالجات السلوكية يعتبر المشاكل النفسية 

كثر من أا. ، وحقيقة أن سلوك معين يعتبر طبيعيًا أو شاذً  االجتماعي الثقافي والتواصلي للفرد

ألهداف حو االكفاح ضد األعراض ، يجب أن يركز العالج على إعادة توجيه وتركيز انتباه الفرد ن

 .والقيم المهمة ، وتحسين التكيف النفسي االجتماعي للشخص

 يركز منظور عالجي على السياق



40 
 

ميم صودخول أكثر في  البحث عن تغيير على مستوى عميقمن العالجات من الجيل الثالث يتم 

ة الشخص وأقل في الوضع الملموس للمشكلة ، مما يساعد على جعل التغييرات أكثر ديموم

 لهدفوأهمية. الموجة الثالثة تركز أيضا على توفير فهم أفضل وشرعية لألعراض. أيضا ، ا

وع لموضان الثمن للذهاب إلى مساعدة ايتوقف عن تجنب االنزعاج أو األفكار السلبية مهما ك

 .لتكون قادرة على تغيير نوع العالقة والرؤية التي لديه لنفسه وللمشكلة

يض المروهناك عنصر آخر ينبغي تسليط الضوء عليه وهو األهمية المعطاة للعالقة بين المريض 

اصل بين لتون خالل ا، والتي تعتبر أنها يمكن أن تؤدي بحد ذاتها إلى تغيرات في حالة الشخص. م

توى كليهما يسعى لجعل وظيفة سلوك المريض أو العميل التغيير ، وإحداث تغييرات على مس

 .عميق

ي أو لجدلافي هذه الموجة الثالثة نجد عالجات مثل العالج النفسي التحليلي والعالج السلوكي 

ولكن  ،ات جه من العالجالقبول وااللتزام العالج. اليقظه هو أيضا ذات الصلة جدا في هذه المو

 .ليس كنوع من العالج في حد ذاته ولكن كأداة

 Thérapie de l’Acceptation et deالعالج القائم على القبول واإللتزام  .1

l’Engagement (ACT)    

 مبادئ هذا النوع من العالج

 نبعض المبادئ التي تسمح للمرضى بتطوير المرونة العقلية الالزمة لتحسي ACT يستخدم

 .سالمتهم العاطفية

 القبول .1

األمر  تعلقأو أفكارنا أو مشاعرنا. ي القبول يعني االعتراف والموافقة على تجربتنا العاطفية

الخاصة  اثنابمعاملتنا بالحنان والتعاطف على الرغم من عدم الكمال. يجب علينا عدم محاربة أحد

 .أو الفرار منها
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ف ع توقميسهم في العديد من جوانب حياتنا التي ندركها في الواقع ، إن قبول الوضع الحالي 

 .المشاكل ، وبالتالي تقليل مستوى القلق وعوامل االنزعاج المرتبطة به

 اإلدراك المعرفي .2

طة لخ. ببساإر ، ، أجزاء من اللغة ، الكلمات ، الصو إنها تتعلق بمراقبة أفكارنا ومعرفتنا كما هي

 .اءية لألشيقالنا. وبهذه الطريقة يتم تبني وجهة نظر بعيدة وأكثر ع، انتبه وتترك دون الحكم عليه

 التجربة الحالية .3

ل متفتح وعي إن التواجد في هنا واآلن مع عق . الحاضر هو الوقت الوحيد الذي يمكننا العيش فيه

 .نارفاهلكامل ، والمشاركة الكاملة مع االهتمام الواجب بما يحدث فينا وحولنا هو المفتاح 

 "أنا مراقب" .4

لذات ور ا، وهذا هو ، التعلق بالروايات الخاصة بنا. من منظ يعني التخلص من المفهوم األول

 .كمراقب نرى األشياء من وجهة نظر غير قضائية

 وضوح القيم .5

مة ما هو حقا قي . عمل معرفة ذاتية تسمح لنا بتوضيح قيمنا من أعماق الروح ACT يتطلب

 ة عليها.جابيد أن نكون أو نذهب في الواقع؟ هذه بعض األسئلة التي يجب اإلبالنسبة لنا؟ أين نر

 .بالطبع ، دائما بصدق

 ارتكبت العمل .6

يجب  عية.وليس من خالل فرضيات اجتما يجب أن يحدد االتجاه الذي نتبعه دائًما قيمنا الخاصة

نجعلها نا وعلينا االنخراط في أعمال ذات مغزى ألنفسنا. بهذه الطريقة ، نلتزم أكثر بمشروعات

 .تتقدم بخطى ثابتة

  L’Activation Comportementale:  العالج القائم على التنشيط السلوكي .2
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بطريقتين أساسيتين: األولى بزيادة كمية التعزيز عند استخدام تقنية التنشيط السلوكي يتدخل المعالج 

اإليجابي لخبرات العميل، والتي تؤدي إلى إنهاء أنماط السلوك السلبي المسببة في تدهور اإلكتئاب. 

والثانية باستبدال السلوكيات التجنبية السلبية بسلوكيات جديدة مجزية تزيد من التعزيز اإليجابي 

 وتقلل من التعزيز السلبي.

 

 

 

 

  استخدام التنشيط السلوكي

  تثقيف العميل

لكن وجابية(، ل إيقد يبدو الهدف من التنشيط السلوكي بسيطاً) فقط استبدال السلوكيات السلبية ببدائ

ن لتخفيف ملؤدي تاإلنجاز في الحياة الحقيقية يأتي بالتحديات. تخيل أن لديك ألم شديد ولديك أداة 

كنها ، ولعن أداة أخرى سوف تساعدك أكثر على المدى الطويل هذا األلم. واآلن تخيل أنك سمعت

لكنه لة ولن تخفف من هذا األلم بشكل فوري. التنشيط السلوكي لن يؤدي إلى تخفيف فوري للمشك

 سوف يساعد على المدى الطويل.
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كثر مما ضر أفي المقابل، السلوكيات التجنبية الغير صحية تؤدي إلى تخفيف فوري لأللم ولكنها ت

ميل ثقيف العتينا تفيد. وألن الهدف من التنشيط السلوكي قد يبدو غير واضحاً للعميل، فإنه ينبغي عل

 حوله كخطوة أساسية أولى.

إن  ستمرار.ة لإلالعميل الذي ال يفهم العلة من التنشيط السلوكي على األرجح لن يكون لديه الدافعي

ها ي يقوم بالت دراك نتائج السلوكيات التجنبيةالمعالج النفسي هو المسؤول عن مساعدة العميل في إ

ي، لسلبفي تدهور اإلكتئاب. وهذه تتطلب اإلستماع من قبل المعالج، وتحديد أنماط السلوك ا

ل يل للعميلتمثاوالتعاون مع العميل للكشف عن الضرر الذي تسببه هذه العادات. قد يكون من المفيد 

 برسم بياني كما هو موضح باألسفل:
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 اب سلوكيات إيجابية بديلةإكتس

بعد مرحلة تثقيف العميل حول التنشيط السلوكي وتحديد بعض أنماط السلوك السلبية تأتي مرحلة 

إكساب العميل سلوكيات إيجابية بديلة. وهذه لن تكون جادة بشكل كاف، لذا فإن البدائل اإليجابية 

ي من اإلكتئاب قد يصعب عليه ينبغي أن تكون سهلة ومجزية في نفس الوقت. الشخص الذي يعان

النهوض من السرير عند الظهر، أو االستيقاظ في الساعة السادسة صباحاً، أو عمل سيرة ذاتية، أو 
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كيلومترات. لذلك قد يكون من المفيد عمل قائمة من السلوكيات اإليجابية  10الركض لمسافة 

ألسفل يوجد ورقتي عمل تساعدك في مناطق السهولة والثواب. با 10إلى  1المجزية وتصنيفها من 

 في تطبيق هذه العملية.

 

 La CBAST  (Système d’Analyse العالج القائم على التحليل المعرفي: .3

Cognitive et Comportemental de La psychothérapie)  

 

التسلسلية في سبع خطوات ، وقد  العالج القائم على التحليل المعرفي قد لخص ) رايل ( الخطواتل

  : قننها على شكل فعلي ، وهي

 ـ تحديد الهدف ، باالستجابة لألحداث الخارجية 1

 ـ فحص الهدف ، كي يتالءم مع أهداف وقيم أخرى ، كالمعاني اإلنسانية 2

يات ـ تقييم الحالة ، وقدرة الشخص على التأثير بها ، والنتائج المطلوبة لتحقيق الهدف ) الفرض3

  ( العامة في التحديد المسبق

 ـ األخذ بعين االعتبار مستوى الوسائل واألدوار المتوفرة ، واختيار األفضل 4

 ـ العمل 5

  : ـ تقييم6

 أ ـ آثار الفعل 

 ب ـ نتائج األفعال 

  : ـ التأكد ومراجعة7

 أ ـ الخطوات 

  ( 1990ب ـ الهدف ) رايل ، 

  : ( احتوى النموذج على ميزتين وهما 1982ية ) إن في بداية تقديم الخطوات التسلسل

ـ أنه يمثل الفهم االستيعابي والمعتبر للمشكالت العصبية أكثر من الصيغة المؤقتة للمعالجين 1

 المعرفيين ، التي تعتمد على أدوات بسيطة للعالقة بين المعرفة والسلوك أو المعرفة واألثر 

في شكل تسلسلي يصف فعل الهدف المحدد والذي  ـ يساعد على وضع المأزق والفخ والعقبة2
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 يشمل الصيغ الداخلية والخارجية 

 تصور النظرية في النفس البشرية  •

  : نظرية عالقة األشياء

ورقة حول النظرية المعرفية ) عالقة األشياء والنفس ( ،  1985( في عام  1985رايل ،  )نشر 

حيث يقول : " أن  ( CAT )للمفهوم المؤسس على  والتي تمثل البداية الجذرية للنظرية الحديثة

القيمة القيمة الخاصة لنظرية عالقة األشياء تعتمد على فهم كيف أن التطورات الداخلية وتركيبة 

الشخصية تشترك في أسس مشتركة ، فكال من التركيب الشخصي للشخصية ، وتشكيل سلوكها 

  ( 1990الخبرات الطفولية ) رايل ،  الداخلي ، وكذلك خبراتها تظهر وقد تشكلت من خالل

  : خطوات تبادل األدوار •

إن الخطوات المتحكمة في تفاعل الشخص مع اآلخرين تعطي مدى ، كي يتوقع وتتكيف مع 

التصرفات المتبادلة مع اآلخرين ، وتسمى ) خطوات تبادل األدوار ( ، ومثل هذه الخطوات تكون 

عادات عامة أخرى في المكان الذي ينشأ فيه الشخص وهذه  مطلوبة من خبرات أولية عائلية ، ومن

األشياء تؤثر ال إراديا على تفسير العالقات ، وتقود إلى سلوك يسهل عمليات التبادل المناسبة 

وعدم التبادل والتفاعل قد يؤدي إلى تعديل الخطوات ، ولكن في الغالب يقابل محاوالت إلجبار 

من متطلبات خطوات األدوار المتبادلة ما يتوجب على الشخص  اآلخر على لعب أدوارا متوقعة إن

أن يتعلم قواعد أساسية تتحكم في أدواره وأدوار اآلخرين ، فمثال أن يتعلم دور سلوكيات الخضوع 

واالتكالية والتربية ، والذي يتطلب خبرات عن اآلخرين في أدوار السيطرة واإلنتاجية ، أو 

 الشيء على األقل من هذه الخطوات المتبادلة الحاجات ، ومن ثم اكتساب بعض 

 االنفصام كشكل منفصل  •

لقد اهتمت نظرية عالقة األشياء باألشكال األولية لألنشطة العقلية ، كما اهتمت بالتأكيدات الداخلية 

على التطور العقلي على أساس فهمه لخطوات تبادل األدوار وقد أكد ) رايل ( تعريفات محددة لهذه 

م فاالنفصام هو : العملية التي تصف تركيب الشخصية الغير مندمجة ، فالخطوات الفردية المفاهي

والتي تعد العمليات المتبادلة األولية ال تعد من ضمن كامل الخطوات إن توقف خبرات الشخص 

 وعدم معرفته بنفسه وعالمه يعتمد على خطوات األنشطة في أي حالة خاصة 

أن هذه الظاهرة هي عملية دفاعية تهدف إلى الدفاع عن األشياء  ( Klein وقد اعتقد ) كيلين

  ( 1946كيلين ،  ) الداخلية الجميلة من الهجمات الهدامة من قبل الغرائز الميتة
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وقد أكد ) رايل ( أن السقوط ليس أساسا دفاعا أوليا ، ولكنه حالة تطورية عامة ففي مراحل التطور 

متناقضا أو غير متناقض ، ولكن في عالم منفصل من الخبرات األولية ال يمكن للطفل االندماج 

 الداخلية 

إن مفهوم االنفصال الذي يعرف على أنه حالة تشتمل على خطوات منفصلة هو أداة تحليلية مفيدة 

للمعالج لعمل فكرة عن تناقضات خبرات المريض وتصرفاته وتساعد على إيجاد مفاتيح لمعرفة 

المعالج وما أجراه المعالج من تغيير ، وتساعد المعالج أيضا على  طرق المريض في التعامل مع

االهتمام بصوت المريض ونطقه وتعبيراته اللغوية المتوازنة ، وزالت اللسان ، وتفسيرات أخرى 

من علم نفس االفتراضات العقلية الفرويدية في حياتنا اليومية كعالمات انفصام وعلى أية حال فإنه 

ي المعرفي لم تختبر هذه الظواهر في سياق الذاكرة المكبوتة ، والخبرات الغير في العالج التحليل

 مسؤولة ، وهي تبين حاالت تحتوي على خطوات تختلف عن األنشطة الحالية المدركة 

 تحديد ومطابقة المشروع 

إن الشخص المسكين المشتت عادة ما يبدي شكل معرفي آخر لألنشطة العقلية األولية ولقد عرف ) 

كيلين ( المطابقة المشروعة على أنها : عملية معقدة يكون بها الطفل أجزاء من شخصيته إلى من 

يرعاه في البداية ، والذي يعتبر فيما بعد أحد هذه األجزاء ، وتكون هذه العملية نوع من قدرات 

ليا الشخص ويحتج ) رايل ( على أن العالقات المشخصة بواسطة المطابقة المشروعة ال تختلف ك

 عن أي عالقة أخرى ، ألنها تعتمد على الترابط الناجح لخطوات األدوار المتبادلة 
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 La Thérapie Dialectiqueالعالج الجدلي :  .4

 

تقليل وللمرضى مهارات جديدة إلدارة العواطف المؤلمة  (DBT) يوفر العالج السلوكي الجدلي

في  جيةالعالج على توفير المهارات العال الصراع في العالقات، ويركز تحديدا هذا النوع من

 :أربعة مجاالت رئيسية

 قاط قوته تركز على تحسين قدرة الفرد الذهنية ومساعدته على تحديد ن : التدريب الذهنى

 .مما يشعر الشخص بالتحسن وقبول نفسه

 بية بدالً العمل على زيادة قدرة الشخص على تحمل العواطف السل : تقليل الضغوط النفسية

 من محاولة الهروب منها

  ر إدارة وتغيي وضع استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت وزيادة القدرة على :التنظيم االنفعالى

 .العواطف الشديدة التي تسبب مشكالت في حياة الشخص

 ين وذلك من خالل وضع تقنيات تسمح للشخص بالتواصل مع اآلخر : االتصال التفاعلى

 .م الذات وتقوية العالقاتبفعالية والمساعدة على احترا

 : آليه هذا النوع من العالج

عات يتكون العالج السلوكى الجدلى عادة من جلسات العالج الفردية ومجمو : جلسات فردية

ن ضما مهارات خاصة بهذا النوع من العالج. وتكون هذه الجلسات بين المريض والمعالج ، مع

ريض على ج المفى هذه الجلسة الفردية يساعد المعالو توفير كافة االحتياجات العالجية للمعالج. 

ية ته اليومحيا البقاء محفًزا وتعليمه كيفية استخدام مهارات العالج السلوكى الجدلى وتطبيقها فى

 .ومعالجة العقبات التى قد تنشأ خالل فترة العالج

لك المهارات مع ويمارسون ت يتعلم المشاركون مهارات العالج السلوكى الجدلى  : جلسات جماعية

اآلخرين. ويتم تشجيع أعضاء المجموعة على تبادل خبراتهم وتقديم الدعم المتبادل. يتم قيادة 

المجموعات من خالل تدريس واحد من مهارات التدريس والتدريبات الرائدة. ثم يتم طلب أداء 

ل جلسة تستمر ك بعض الواجبات منزلية من أعضاء الفريق ، مثل ممارسة تمرينات الذهن. 
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جماعية لمدة ساعتين تقريبًا ، وعادةً ما تجتمع المجموعات أسبوعيًا لمدة ستة أشهر. يمكن أن تكون 

المجموعات أقصر أو أطول ، اعتمادًا على احتياجات أعضاء المجموعة. يمكن أن يتم تقديم العالج 

عض األشخاص من قبل المعالجين بطرق عديدة. على سبيل المثال ، يقوم ب السلوكى الجدلى 

 .بإكمال جلسات العالج الفردية دون حضور مجموعة المهارات األسبوعية

 : كيفية عمل العالج السلوكى الجدلى

ة، لحديايقدم العالج السلوكى الجدلى فى األساس لألشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية 

ا ارتهالتى يصعب إد وغالبا ما يعانى هؤالء األشخاص من المشاعر السلبية الشديدة للغاية

 العائلة فرادأوالسيطرة عليها ، وغالبا ما تحدث عندما يتفاعل المريض مع اآلخرين كاألصدقاء أو 

 شكل دائمبالج ، فنجد هنا أن العالج اللسوكى الجدلى يعمل على موازنة األضداد، ويتمثل دور المع

زن لتوااى وقت واحد، وتعزيز مع المريض فى ايجاد طرق لعقد منظرين متعاكسين على ما يبدو ف

الج الع بين األسود واألبيض )أسلوب تفكير الكل أو ال شئ( فى خدمة هذا التوازن، حيث يشجع

ى ج السلوكلعاللالسلوكى الجدلى كالهما وال يركز على النظرة المستقبلية فقط، فالفلسفة األساسية 

 .الجدلى تقوم على فكرة القبول والتغيير
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 La Thérapie Cognitive fondée المعرفي القائم على اليقظة العقلية :العالج  .5

sur la Pleine Conscience 

هو برنامج للتدريب على المهارات قائم على  ( MBCT) العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية

ئاب. وهو مجموعة مصممة من التقنيات لتمكين المرضى من تعلم المهارات التي تمنع تكرار االكت

مستمد من تقنيات الحد من التوتر القائم على اليقظة العقلية، وقد أثبت برنامج فعاليته في تخفيف 

السلوكي لالكتئاب  -الضائقة لدى األشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة، والعالج المعرفي

أن يكونوا أكثر وعياً  الحاد أثبتت فعاليته أيضاً في الوقاية من انتكاس االكتئاب وتمكين المرضى

باألحاسيس الجسدية، واألفكار، والمشاعر المرتبطة بانتكاس االكتئاب والمرتبطة على نحو بناء 

في هذه الخبرات. وقبول الصعوبات مع موقف التعاطف الذاتي، واستخدام الوعي الجسدي لتحويل 

 . خبراتهم إلى خبرات إيجابية

 :علم النفساليقظة العقلية من الفكر الديني إلى 

عرف علم النفس الغربي اليقظة العقلية باعتبارها تنمية التركيز واالنتباه، وعدم إطالق أحكام سلبية 

على األفكار والمشاعر، ولكن التعايش معها والبحث عن األفكار والمشاعر ة السلبية والتعامل 

 .ة أو رؤية واحدةمعها بموضوعي من جميع جوانبها المتعدد بدالً من النظر إليها من زاوي

واالعتراف بالمشاعر واألفكار مهما كانت سلبية ومؤلمة. ويعتقد أن اليقظة العقلية تملك ثالث 

 :آليات محتملة تؤثر على الصحة النفسية

 .ـ تعزيز تنظيم االنفعاالت

 .ـ خفض االجترار

 .ـ زراعة عدم التعلق

تم تكييف اليقظة العقلية لالستخدام  وفي العقود األخيرة من ممارسات التأمل الذهني التقليدي،

العالج المعرفي، والعالج السلوكي  :العلمي، حيث تم دمجها مع عدة تدخالت عالجية،مثل

والحد من الضغوط القائمة على اليقظة  (ACT)، والعالج بالقبول وااللتزام(DBT)الجدلي

حت اآلن متاحة على ، ومنع االنتكاس للرجوع إلى تعاطي المخدرات بحيث أصب(MPSP)العقلية

نطاق واسع في مجال الطب النفسي والصحة النفسية. وهذه التدخالت تصور اليقظة العقلية بأنها 

مجموعة من المهارات التي يمكن تعلمها وممارستها من أجل الحد من األعراض النفسية، وزيادة 

عقلية، مثل مقياس تورنتو الرفاه الذاتي. وقد تم إعداد العشرات من المقاييس التي تقيس اليقظة ال
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 ((Lau,2006، الذي قام بإعداده الو وآخرونToronto Mindfulness Scale لليقظة العقلية

إعداد  Five Facet Mindfulness Questionnaire ومقياس األبعاد الخمسة لليقظة العقلية

اسين إلى اللغة والذي قام معد هذا المقال بترجمة هذين المقي ((Baer et al,2006 باير وآخرون

العربية. وهذه المقاييس تتناول مجموعة من األبعاد تقيس اليقظة العقلية، مثل: المالحظة، 

والوصف، والعمل بوعي، وعدم الحكم على الخبرة الداخلية، وعدم التفاعل مع الخبرة الداخلية، 

ر المشروط، والصبر، واالنفتاح، وعدم التعلق، والدماثة، والتعاطف، واالعتزاز، والحب غي

 .الخ…والشكر، واللطف

 :اليقظة العقلية في علم النفس العيادي

، وخصوصاً في استخدام اليقظة العقلية والتأمل 1970للعالج السلوكي قبل ” الموجة الثالثة“بدأت 

العقلي على وجه التحديد، كبداية إلدراجها في العالج النفسي. على سبيل المثال، تم فحصه 

 ، باعتبارها مدخالً إلى العالج النفسي بشكل عام(Boorstein ،1983)باالشتراك مع بالقراءة 

، ومتغير مستقل من متغيرات العالج النفسي على المدى القصير (1985)كوتس، 

(Deatherage ،1975).  بالرغم من هذه الجهود المبكرة ، إن أن تطبيق تقنيات اليقظة العقلية في

رغم الجهود المبكرة للعديد من العالجات النفسية التي استخدمت  (1990العالج النفسي، بدأ عام( 

عقلية في نهجها كأسلوب متكامل. وأكدت هذه العالجات التي وضعت حديثاً الترويج بأن اليقظة ال

، McMainالوعي الحالي في اللحظة والقبول هي جوانب مهمة للتأمل العقلي )بريسلين، زاك، و

للعالج السلوكي. العالج السلوكي تقريبا يمكن ” الموجة الثالثة“، كما تم اإلشارة إليه باسم (2002

 .يفه إلى ثالث موجات أو األجيال والذي يتكون من مجموعة من االفتراضات واألساليبتصن

الموجة األولى للعالج السلوكي: التطبيقات السريرية والتحليل التجريبي للسلوك. كان العالج “

ومع التقدم  1950، الذي انبثق من اإلطار المفاهيمي من المدرسة السلوكية، عام (BT) السلوكي

واحد في الواليات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وبريطانيا العظمى )شبيغلر  في وقت

صلة الفقراء على المبادئ  BT كانت التقاليد السريرية التي شرع .(Guevremont ،1993و

الثابتة علميا، مواصفات غامضة من التدخالت، وضعف األدلة العلمية الداعمة لهذه التدخالت 

التي تميزها عن التدخالت السريرية  BT ن اثنين من الميزات من(. وبالتالي، فإ2004هايز، )

الحالية في الوقت تطبيق مبادئ من تحليل السلوك إلى الظواهر السريرية واإلصرار على تقييم 

، وتلك من اإلشراط الكالسيكي التي كتبها (1953)التي وضعتها سكينر  BT تجريبي لتدخالت
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 Lindsleyفي الواليات المتحدة،  .1950sخالل  BT ر( لعالج القلق وجهت تطوي1958ولب )

سكينر في جامعة هارفارد، تطبيق منهجية مبادئ  BF وطالب الدراسات العليا من Ayllonو

 1960sفي  .(Guevremont ،1993و Spiergler) التعلم لتغيير سلوكيات المرضى النفسيين

السابق لسكينر، وضعت أول  ، طالب آخر الدراسات العلياAzrinو Ayllonفي وقت مبكر، 

وفي الوقت نفسه، في جنوب  .(Guevremont ،1993و Spiergler) اقتصاد رمزي شامل

أفريقيا، وضعت ولب العديد من العالجات السلوك األساس، بما في ذلك الحساسية المنهجية 

)أي،  والتدريب على تأكيد الذات. ركز نهج ولب على استبدال ردود غير القادرة على التأقلم

والقلق، وتجنب( مع المزيد من االستجابات التكيفية )أي واالسترخاء، والسلوك حزما(. وقد قادت 

، مع نهج مماثلة لتلك التي من الواليات Eysenck في بريطانيا العظمى من قبل BT تطوير

تركز مباشرة على سلوك  BT المتحدة وجنوب أفريقيا، والتي تم تطويرها بشكل مستقل. كما

 .كالي، تم تجاهل مفاهيم غامضة وغير قابلة للرصد الظواهر عموماإش

 السلوك العالج: العالج المعتمدة على التنبيه العقلي.” الموجة الثالثة“

في وقت مبكر مع تطور  1990للعالج السلوكي في ” الموجة الثالثة“كما ذكر سابقا، بدأت  

المبينة الميزات  (2004)للحظة والقبول. هايز  العالجات المبتكرة التي تركز على التوعية الحالية

 :التالية من هذا الجيل من التدخل السريري

السلوكي  -ترتكز على نهج المبدأ الذي يركز على العملية، الموجة الثالثة من العالج المعرفي

وحساسة بشكل خاص للسياق وظائف الظواهر النفسية، وليس فقط شكلها، وبالتالي تميل إلى 

التأكيد على استراتيجيات التغيير السياقية والتجريبية باإلضافة إلى أكثر مباشرة ومنها التعليمية. 

هذه العالجات تميل إلى السعي للحصول على بناء ذخيرة واسعة ومرنة وفعالة على نهج مزيل 

إعادة و .لمشاكل محددة بدقة، والتأكيد على أهمية القضايا التي تدرس لألطباء وكذلك العمالء

صياغة الموجة الثالثة ويجمع األجيال السابقة من العالج السلوكي والمعرفي ويحمل إلى األمام إلى 

األسئلة، والقضايا، والمجاالت التي سبق معالجتها في المقام األول من تقاليد أخرى، على أمل 

 (658تحسين كل من التفاهم والنتيجة. )ص 

العقلية هو عالج مصمم لمساعدة األفراد الذين يعانون من والعالج المعرفي القائم على اليقظة 

االكتئاب األساسي المتكرر ومنع االنتكاس. فهو يدمع بين أفكار العالج المعرفي في مواقف 

والهدف النهائي من هذا العالج هو منع  .ممارسة التأمل. حول زراعة أو تعزيز اليقظة العقلية
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 .تجابة لإلحساسات الجسدية والمشاعر واألفكار واألعراضانتكاس االكتئاب عن طريق تغيير االس

ر سيجل وماك وليامز العالج المعرفي القائم  (1995عام ) Segal & Mark Williams وقد طوَّ

على اليقظة العقلية، وأجروا العديد من التجارب حول فعالية البرنامج العالج المعرفي القائم على 

نح المقدمة من مؤسسات علمية في أمريكا والمملكة المتحدة. اليقظة العقلية وذلك من خالل الم

 (MBSR) ويستند هذا العالج جزئياً على مكونات خفض الضغط القائم على اليقظة العقلية

Mindfulness –Based Stress Reduction هذا التدخل الذي أشار إليه جون كابات زينJon 

Kabat Zinn. والمبدأ األساسي لكل من (MBCT) و(MBSR)  هو اليقظة العقلية، وهي الحالة

النفسية في إلدارة الفرد لهدف بوعي بما يحدث في اللحظة. فجلسات العالج المعرفي القائم على 

اليقظة العقلية وتمارين اليقظة العقلية تساعد المشاركين على تحديد كيفية االستجابة بفعالية لمشاعر 

 .المتكررحزينة لمنعها من أن تؤدي إلى االكتئاب 
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IV .خطوات العالج السلوكي المعرفي 

 العالج السلوكّي المعرفيّ  خطوات

 تية:ت اآلخطوات العالج السلوكّي المعرفّي عادةً ما يشمل العالج المعرفّي السلوكّي الخطوا

 تحديد المواقف التي يعاني المريض من مشاكل خاللها: .1

أو غضب،  من الممكن أن تكون المشكلة هي حالة طبيّة يعاني منها المريض، أو طالق، أو حزن، 

في ، وأو أن تكون المشكلة هي األعراض التي يعاني منها المريض جّراء اإلصابة بمرض عقليّ 

ض لمريهذه الخطوة يقوم المعالج النفسّي مع المريض بتحديد المشاكل واألهداف التي على ا

 . ز عليها خالل المعالجة المعرفيّة السلوكيّةالتركي

  :اكتساب المريض وعياً تجاه مشاعره وأفكاره ومعتقداته حول هذه المشاكل  .2

مشاركة  على عندما يقوم الشخص بتحديد المشكلة التي يعاني منها، يساعد المعالج النفسّي الشخص

ن ريض عالشخصّي الذي يسرده المأفكاره الخاّصة تجاه المشكلة، وهذا يتضمن مراقبة الكالم 

سه وعن ن نفتجربة معينة، باإلضافة إلى مراقبة تفسيره للموقف ومعتقداته الخاّصة والشخصيّة ع

ألفكار يل ااآلخرين وعن األحداث، كما يمكن أن يقترح المعالج النفسّي على المريض البدء بتسج

 .الخاّصة به على كّراسة أو دفتر خاصّ 

 لبيّة وغير الصحيحة:تحديد األفكار الس .3

همت ن ساحيث تساعد هذه الخطوة الشخص على تحديد طريقة التفكير والسلوك التي ربما قد تكو 

فيّة ة والعاطسديّ في المشكلة، وهنا يحّث المعالج النفسّي الشخص على االنتباه إلى ردّات الفعل الج

 .هاوالسلوكيّة التي يتخذها في المواقف المختلفة التي قد يتعّرض ل

 إعادة تشكيل األفكار الخاطئة السلبيّة:  .4

يشّجع المعالج النفسّي الشخص على سؤال نفسه عن األساس الذي يبني عليه وجهة نظره؛ هل  

يبنيها على حقائق، أم يبنيها على تصّورات غير صحيحة وغير دقيقة لما يجري، وتعدّ هذه الخطوة 

ريض على التفكير منذ زمن طويل بطريقة ما صعبةً في العالج لدى المريض، فربما اعتاد الم

حيال حياته ونفسه، ولكن مع التدريب والممارسة يصبح نمط السلوك والتفكير المفيد عادةً عند 

 .الشخص ال تتطلّب الكثير من الجهد
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 التقنيات العالجية
 

  يةالعالج التقنيات

 Positive Rein For Cement أوآل: التدعيم األيجابي

ضا الى الر لعميلالمكافئة أو الجزاء أو الثواب الذي يأتي عقب األستجابة ويؤدي بالفرد اويقصد به 

الطعام  -ب نقود أو -عندما يقوم بالسلوك المرغوب ويكون التدعيم في صورة مادية أو معنوية ك أ

سوي األشياء المحببة كالرحالت أو اللعب وينعكس كل ذلك على السلوك ال -المدح د -أو ج

 .ّززه ويدعمه ويثبته ويؤدي الى النزعة نحو تكرار السلوك إذا تكرر الموقفممايع

 Negative Reinfor Cement ثانيا: التدعيم السلبي

 ،لمرغوبة اابة وفيه يتم تعريض العميل الى مثيرغيرسار مقدمآ ثم إزالته مباشرةً بعد ظهور األستج

اسآل أو ن تكم مع سلوك العمالء الذي يبدوأو أزالة مثير مكروه منفريلي صدور األستجابة ويستخد

الل إمتناعآ عن األجابة نحو سلوك واحد أو أكثرمن مظاهر األضطراب السلوكي لديهم من خ

 . حرمانهم من األنشطة المحببة لديهم

 Differential Reinfrcement ثالثآ : التدعيم المتمايز

في نفس  ( سوي= سلوك مركبيستخدم من خالل أتيان نوعين من السلوك )سلوك سوي/غير 

ة مشكلة أو إنقاص إستجاب -زيادة أستجابة سوية. ب -الوقت ، ويكون هذا التدعيم في إتجاهين : أ

 دعيم عندالت حذفها . ويتم ذلك من خالل تقديم تدعيم مثير تالي لوقوع األستجابة السوية مع وقف

ى لب عليساعد العميل على التغوقوع األستجابة المشكلة في نفس الوقت من خالل مثير مرغوب 

 . التردد والخبرة بين السلوكية

 Response Shaping رابعآ: تشكيل األستجابة

ويقصد به تقديم المثيريلي إصدار إستجابات مرغوبة بطريقة متتابعة ويتضمن ذلك تقسم السلوك 

لخطوات المراد تعلمه الى خطوات ومراحل صغيرة وتدعيم السلوك كلما أنجز خطوة من هذه ا
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التي تؤدي الى تحقيق أداء السلوك بكاملِه في النهاية ويستخدم هذا األسلوب العالجي في المقابالت 

 . األخيرة بقصد تحديد السلوك النهائي المرغوب الوصول اليه

 Punishment خامسآ : العقاب

و ألفظي  أثيرت توقيع أيضا   به ستجابة سلبية ويقٌصداأو مكروه عقب  منفر ويقصد بِه تقديم مثير

 اباالضطرالمرغوب فيه أو الدال على  منبه مؤلم عند حدوث السلوك الغير بدني أو إظهار

ترات ل لفويخالف عن التدعيم السلبي من حيث نتائج كل منهما . ويتضمن األبعاد المؤقت للعمي

عميل ال طاءأو نفسية . ويساعد هذا األسلوب أع اجتماعيةيعود عليه بمدعمات  قصيرة في مكان ال

 . فرصة للتأمل في سلوكِه بهدوء

 Punishment سادسآ : تقديم نموذج لألقتداء

تعلم ال“أو رمزية للسلوك المطلوب ، ويطلق عليه  حقيقيةفي هذا التكنيك يتم عرض نماذج 

ت ولعب الذا ويتم من خالل ذلك متابعة النماذج والتدريب على تأكيد ألتقليدعن طريق  االجتماعي

 تقانر ويتوقف هذا األسلوب على وجود نموذج يمكن أن يؤدي الدور المراد تعلمه بإاألدوا

 : السلوك ويتم عن طريق أربع عمليات وبصورة مسلسلة تؤدي الى كشف خطوات تأديته أداء

 .الى خصائص السلوك المرغوب فيه Attention االنتباه -أ

 .تدريب على السلوك المعروضعن طريق التكرار وال Retention االستيعاب والتذكر -ب

تقليد لعن طريق مساعدة العميل  Motoric Reproduction أعادة القيام التلقائي بالسلوك -ج

 . النموذج بشكل لفظي أو رمزي أو تمثيلي في مواقف الحياة الفعلية والواقعية

يطلق والمطلوب يساعد العميل على ممارسة السلوك  وهذا المؤثر  Reinfercement التدعيم -د

 . عليه عملية الواقعية

 :سابعآ : وضع الحدود والقواعد 

وي قصد به وضع قاعدة معينة يكون المطلوب أن يتم السلوك وفقآ لها ويتم تحديد التدعيم المتوقع 

أسلوب العقاب عند مخالفته للقواعد الموضوعة .ويتضمن  استخدامعند تنفيذ السلوك المطلوب ويتم 
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تمده  برصيد هائل من المعلومات والمهارات  اجتماعيةعميل في الدخول بعالقات ذلك مساعدة ال

 : التي تساعده  على القدرة على التوافق

هارات ومهارات تعبيرية أو م ةإستجابيأو مهارات  مهارات التفاعل :مثل مهارات الحضور -أ

 . التركيز

 االستكشافمهرات  لتحليل ومهرات جمع المعلومات والتحليل مثل : مهرات الوصف وا -ب

 .وتوجيه األسئلة وطلب المعلومات

مواجهة ت الالمهارات العملية والتطبيقية : مهارات التوجيه ومهارات توفير المعونة ومهارا -ت

 . والمناقشة مهارات الحوار

 Verbal Instruction ثامنآ: التعليمات الشفهية

حداث إفي  استخدامهاكأدلة أو مثيرات ويمكن بها التوجيهات والنصائح التي ت ستخدم  ويقصد

ألكثر المواقف امن المواقف البسيطة الى  تدريجيابها  االسترشادالمطلوب في السلوك ويتم  التغيير

 .صعوبة للسلوك الذي يتعامل بها الفرد

 Extention تاسعآ: األنطفاء

ومنه  لسلوكعيم الذي يلي استجابة أو الغاء التداوهو تعلم الكف عن القيام بعمل ما أو إصدار 

يره يكون قد حقق تأث االنطفاءالمرغوب وحين ينخفض معدل السلوك فإن  تجاهل السلوك غير

 : ويستخدم في حالتين هما

 . كلسلوالتعديل  االستجابةإذا لم يكف العميل عن القيام بعمل من شأنه أن يقلل من معدل  -أ

لعمالء اه مع للتدعيمات السلبية . ويتم تطبيق يستحب إذا أستمر العميل بفعل نفس السلوك ولم -ب

 . بعد أن استخدمت اساليب أخرى ولم تحقق فائدة مرجوة
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