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  إعداد: ◙

 .. زينب محمود شقيرأ.د/ 

 رئيس قسم الصحة النفسية )سابقا(.. كلية التربية .. جامعة طنطا 

 الصحة النفسية والتربية الخاصة.. عضو لجنة الترقيات لعلم النفس والصحة النفسية أستاذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمموعة من الفنيات  ىتهدف الورشة إىل التدريب على برنامج عالجي انتقائي قائم عل

 : يوه ،العالجية املتنوعة واملالئمة للمتغريات  املراد تعديلها

 :يراك احلساإلد -1

  متثل فى احملاور التالية:

 .                      ياحملور األول: اإلدراك السمع ▪

 .ي: اإلدراك اللمسياحملور الثان ▪

 احملور الثالث: إدراك احلركة واالجتاهات.         ▪

 احملور الرابع: إدراك األحجام واألوزان واألطوال. ▪

 :فوبيا املدرسة -2

 :ياآلت ومتثلت يف

 ر األول: األعراض السلوكية )احلركية(.          احملو ▪

 الفسيولوجية(. -: األعراض العضوية )اجلسمية ياحملور الثان ▪

 احملور الثالث: األعراض االنفعالية.                      ▪

 احملور الرابع: األعراض العقلية املعرفية. ▪

 عينة الدراسة التجريبية :  ◙

( تلميذات كفيفات مبعهد النور للمكفوفني بطنطا، ممن حصلن على 8اشتملت على )

فوبيا املدرسة  ي, ودرجات مرتفعة على مقياس يدرجات منخفضة على مقياس اإلدراك احلس

 واألفكار السلبية املرتبطة بفوبيا املدرسة.

 الربنامج فى مراحل ثالث : ومت إعداد

 .حتديد أهداف الربنامج -1

 .الربنامج ديد الفنيات املستخدمة يفحت -2

 .إعداد جلسات الربنامج -3

 :سيتم التدريب عليها أثناء ورشة العمل ( إيضاح هذه املراحل ) اليت يوفيما يل
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 اهلدف من الربنامج : -أوال ◙

 اهلدف العام من الربنامج :  ◙

ليت تنمي تدريب عينة من الطالبات الكفيفات من اجملموعة التجريبية علي املهارات ا

املدركات احلسية املختلفة لديهن , وجمموعة أخرى من املهارات االجتماعية اليت تسهم يف 

 خفض حدة فوبيا املدرسة لديهن .

 األهداف اإلجرائية للربنامج : ◙

 األهداف املعرفية :-1

 دراكات احلسية وأهمها يف حياتها .أن تفهم الكفيفات معاني اإل ▪
 من خماوف مدرسية وما قد تسبب هلن هتعانيأن تعي الكفيفات ما  ▪

 من املشكالت األخرى . ▪
 أن تدرك األسباب املؤدية لتلك املخاوف . ▪

 األهداف الوجدانية :-2

 دراكاتها احلسية بنجاح .إأن تتعايش الكفيفات مع  ▪
 أن تشعر باألمن النفسي يف املدرسة . ▪
 أن تشعر بعدم اخلوف من املدرسة . ▪
 ج مع مجاعة العالج خلفض مشاعر الفوبيا .الشعور بأهمية االندما ▪
 أن تستمتع حبواسها وأهميتها . ▪

 األهداف السلوكية :-3

 كيفية استخدام حواسهما يف إدراك العامل من حوهلما . ىتدريس الكفيفات عل ▪
 ممارسه سلوكيات تعرب عن عدم اخلوف من املدرسة . ▪
 املشاركة الفعلية يف جلسات الربنامج . ▪

 الفنيات املستخدمة فى الربنامج :أهم  -ثانيا ◙

نظرا لتنوع متغريات الدراسة احلالية وكذلك عينة الدراسة من املكفوفني , فقد تطلب 

  : ياألمر استخدام جمموعة متكاملة من الفنيات العالجية والتدريبية على النحو التال

 Cognitive Restructuring          :إعادة البناء املعريف   -1

البنية املعرفية، حمتوى األفكار واالجتاهات واملعتقدات، وهي جمموع وجهات يقصد ب

النظر واألفكار اليت يتبناها الفرد حنو نفسه واآلخرين وحنو خرباته واملواقف اليت يتفاعل 

معها من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أساليب تفكريه اخلاطئة، مثل: املبالغة والتضخيم 

 ف يف التفكري وأخطاء احلكم واالستنتاج .والتعميم اخلاطئ والتطر

إحالل مشاعر إجيابية حمل املشاعر السلبية، و تكون مهمة املعاجل  وتهدف هذه الفنية إىل

هي أن يعمل مع األفراد الذين يعانون من االضطرابات، أو الذين  تنتابهم مشاعر اخلوف 

 واهللع .

 ة:اخلطوات التالي ىويشتمل إعادة البناء املعريف عل
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 املواقف السلبية واملعتقدات اخلاطئة. تعرُّف ▪

 حتديد األفكار واملعتقدات املشوهة معرفيا. ▪
 استمرارية ممارسة السلوك الصحيح. ىالتدعيم اإلجيابي للحفاظ عل ▪
 ( 278: 2002املتابعة مبا يعرف بالواجبات املنزلية. ) آمال عبد السميع باظة،  ▪

 هي: ،هناك مخس خطوات إلعادة البنية املعرفية أن  Kernكرين  ىوير

 إقناع املريض مبنطق العالج العقالني. والذي يهدف إىل ،اإلقناع اللفظي ▪

وتزويد املعاجل  ،املريض من خالل مراقبة املريض لذاته ىتعرف األفكار غري العقالنية لد ▪

 بردود أفعاله.

 سريات العقالنية لألحداث.حتديات مباشرة لألفكار غري العقالنية مع إعادة التف ▪

 تكرار املقوالت الذاتية العقالنية حبيث حتل حمل التفسريات غري العقالنية. ▪

واليت  ،واجبات سلوكية معدة لتكوين االستجابات العقالنية لتحل حمل غري العقالنية ▪

 .كانت السبب يف االضطراب النفسي

 فنية احملاضرة: -2

مبلخصات أو كتب أو أحداث واقعية عن  مدعومةحيث يقوم املعاجل بإلقاء حماضرة 

, ومعوقاته ودوره فى إحداث االضطراب لإلنسان من خالل أسلوب التفكري يالتفكري اإلنسان

 2000وطريقته , وبيان مدى إمكانية تعديل هذا األسلوب ومفهوم االجتاه ومكوناته )زينب شقري,

,286. )  

فإن فنية  ،كون هناك معلومات جيب إيصاهلا إىل املشاركات يف الربنامجفعندما ت

احملاضرة هي األسلوب املتبع يف هذا الشأن، فتقوم الباحثة من خالهلا بتقديم شرح تفصيلي 

  للنقاط املراد توضيحها.

  فنية احلوار : -3

 تثري خوفها، أو فيما وفيها يقوم املعاجل مبحاورة احلالة املشاركة فيما يتعلق باملواقف اليت

يتعلق بالقيام بالتعريض بلعب الدور أو التعريض احلي. كما يستخدم احلوار يف برنامج 

حتديد األفكار التلقائية، واملعتقدات  فىاملشاركة على ة تملساعد هإعادة البناء املعريف مع

ة مواجهتها، األساسية السلبية لديها، ولتحديد أخطاء التفكري يف أفكارها، وحتديد كيفي

 وحتديها باألسئلة اجلدلية، وتطوير إجابات منطقية عنها.

كما يتم عرض مواقف يقوم املعاجل بتحليلها وشرحها بإيضاح وتصويب اخلاطئ فيها فى 

  . ير مجاعاحو

 Discussionأسلوب املناقشة :     - 4

 ىحيث تعتمد عل ،مةاحلوار واملناقشة اجلماعية من األساليب العالجية و التعليمية امله إن

تغيري األفكار  العمالء وتتخللها املناقشات اليت تهدف إىل ىإلقاء احملاضرات السهلة عل

 العمالء حنو أنفسهم واآلخرين. ىواالجتاهات لد

لعمالء معرفة كيف يناقشون معتقداتهم غري العقالنية بقوة وكيف يعملون لينبغي 

ه بأن ءالفعال هو الذي حياول فيه املعاجل أن يقنع عمالمواجهتها بنفس القوة، فالعالج ى عل

 .تغيري مؤقت أو ضئيل املناقشة اهلادئة لتلك األفكار سيؤدي غالبا إىل
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 أن يهتم :للمعاجل ولكي تتحقق فاعلية املناقشة ينبغي  

 بوضوح اهلدف من عملية املناقشة. ▪

 تنظيم وسهولة االتصال بني أعضاء اجملموعة. ▪

حلول أو  شاركة بني أعضاء اجملموعة، واالتفاق العام عند الوصول إىلتيسري عملية امل ▪

 إجيابيات أو قرارات.

 االعتماد علي اخلربة واملهارة املعرفية. ▪

أساس احلوار املنظم بأسلوب يسهم  ىاحرتام اختالف وجهات النظر بني أعضاء اجلماعة عل ▪

 يف إضافة جو من االهتمام والتشويق بني أعضاء اجملموعة.

 الثقة العالية بني أعضاء اجملموعة. ▪

 توافر درجة عالية من التماسك. ▪

 وبينهم وبني املعاجل. بعًضا،توافر التأييد والدعم بني األعضاء بعضهم  ▪

 جناز.االهتمام بدعم الكفاءات الفردية وتأكيد املسئولية االجتماعية واإل ▪

التعاون ويدعم املعرفة  حتديد وتوزيع األدوار بني أعضاء اجلماعة باألسلوب الذي حيقق ▪

 .املتبادلة من أجل حتقيق األهداف العامة للمجموعة العالجية

شك فيه أن املناقشة تعطي للكفيف الفرصة لتوسيع وتعميق مفاهيمه باإلضافة  ومما ال

يكون  يملا تتضمنه املناقشة من تفاعل لفظ إكسابه جوانب معرفية وسلوكية جديدة إىل

عاقني بصريا . وقد جنح هذا النوع من العالج مع حاالت اإلعاقة البصرية عادة فعاال مع الفئة امل

العتماده علي األداء الشفهي، واللغة اللفظية يف احلوار، كما يعتمد علي التفكري واملفاهيم 

واملعتقدات العقلية الذهنية بعيدا عن األداء العملي املهاري البصري، واعتماده علي التخيالت 

يف منو الطالقة اللغوية والتشجيع علي  هماسهإالذهنية( ومهارة التحدث، و العقلية )الصور

التفاعل االجتماعي وإلقاء اخلطب أمام اجلماهري من قبل املعاقني بصريا ) زينب حممود 

  (.250: 2008شقري،

 Monologueاحلوار الذاتي :        -5

أن حيدث نفسه بأسلوب  ىإجراءات استخدام هذه الفنية علي تدريب الفرد علتعتمد 

ويتدرب  ،مهمةأية إجيابي وبثقة، وأن يعلم نفسه أن يقيم اجلمل اليت يقوهلا يف أي موقف أو 

 ويتم تقسيم التدريب إىل ،احلديث اإلجيابي االنتقال من احلديث السليب للنفس إىل ىعل

 ثالث مراحل:

)جتنب املشكلة سوف جيعلها  :فمثال يقول الفرد لنفسه مرحلة اإلعداد للمواقف الصعبة : ▪

 أعرف أن الشعور السيئ الناتج لن يستمر طويال(. - نين أستطيع مواجهتهاإأصعب وأسوأ و

) أعرف أن املوقف لن  :املواقف الصعبة : فمثال يقول الفرد لنفسه ىمرحلة التغلب عل ▪

 .أبدأ سوف أجنز(مبجرد أن  -يهزمين 

 )إني أحتسن(.: النجاح القادم يف التغلب علي املشكلة : فمثال يقول الفرد لنفسه ىمرحلة مد ▪

 :Catharsis Emotionalالتنفيس االنفعالي  -6

ويقصد به التنفيس  ،يعرف التنفيس االنفعالي أحيانا باسم التفريغ أو التطهري االنفعالي

عاليا، ويتضمن تفريغ العميل ما بنفسه من انفعاالت، أي أنه عن املواد واخلربات املشحونة انف

يعد مبثابة تطهري للشحنات االنفعالية وتفريغ للحمولة النفسية، ومن وسائل التنفيس 

إتاحة الفرصة أمام العميل للتحدث يف تداع حر وترابط طليق عن كل ما جيول خباطره 
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ونواحي قلقه وأمناط سلوكه عن صراعاته وإحباطاته وحاجاته ومشكالته وخماوفه 

وتشجيع التعبري عن النفس يف جو نفسي دافئ آمن خال  ،املنحرف يف إطار من حسن اإلصغاء

ومن وسائله أيضا الشرح والتفسري وتوضيح احلاالت االنفعالية  ،من األحكام األخالقية واللوم

 االت.مبا يتيح الفرصة أمام العميل لكي يرى هو نفسه ما يلون سلوكه من انفع

 التعريض : -7

السلوكي، وهو مصطلح عام يستخدم  -هو أحد أساليب العالج السلوكي أو العالج املعريف

لوصف جمموعة من الطرق العالجية اليت ترتكز على مناذج نظرية خمتلفة متعلقة خبفض 

دام اخلوف،  والتعّود هو امليكانيزم الذي غالبا ما يستشهد به لتفسري التغري الناتج عن استخ

التعريض،  ويف هذه الفنية يتم تعريض الفرد الذي يعاني من خماوف من مثريات أو مواقف 

معينة لتلك املثريات واملواقف لفرتة زمنية كافية، ولعدد من املرات يكفي إلحداث عملية التعود 

د هلا على تلك املثريات واملواقف اليت حتدث استجابة اخلوف من جانب الفرد قبل العالج، فال يعو

 ذلك األثر بعد تعوده عليها.

ويستند العالج بالتعريض إىل األساس املنطقي القائل بأن جتّنب املوقف أو الشيء املخيف 

مينع انطفاء استجابات اخلوف، وهكذا تستخدم مدرجات للخوف شبيهة مبدرجات فنية 

مما  ؛شكل متكررتقليل احلساسية، وحيث املعاجل العميل على دخول املواقف املثرية للخوف ب

يؤدي إىل فصل استجابة اخلوف عن املوقف ] بسبب غياب املثري غري الشرطي [ وذلك يف مواقف 

 .عالجية، حيث يتوافر للعميل البيئة اآلمنة

 :  Role – Playلعب الدور    -8

)الباحثة( أو مساعدات هلا  لعب الدور فنية عالجية يتم فيها قيام املشاركات واملعاجل

موقف حمادثة مع شخص غري مألوف أو حضور  :مبحاكاة ملواقف اجتماعية أو أدائية )مثل

حفل أو إلقاء كلمة( واليت تثري القلق لدى إحدى املشاركات أو بعضهن بهدف التدرب على 

مواجهة ذلك املوقف، واكتشاف ما ميكن أن يكون قد خفي على الطالبة فيما يتعلق بالقلق 

، فيتم توضيح ذلك ومواجهته من خالل مواصلة التدرب عليه بلعب من موقف اجتماعي معني

 الدور، ومن خالل الفنيات األخرى. 

تتيح هذه الفنية للمشاركات تنفيذ ما صعب عليهن القيام به يف الواقع، ومع تكرار لعب و

الدور مع بقية املشاركات أو الباحثة، أو مساعداتها تكتسب املشاركة الشجاعة للدخول يف 

ملواقف االجتماعية املثرية لقلقها عرب فنية التعرض احلي، وبالتدريج تنخفض درجة اخلوف ا

 لديها جتاه تلك املواقف.

 : Relxaitionمترينات االسرتخاء    -9

وهو دخول الفرد فى حالة نفسية ختلو فيها العضالت من التوتر , واالنفعاالت من 

 دخول الفرد فى حالة من اهلدوء خالية من ا يؤدى إىلمم ؛االضطراب ، والعقل من التشتت

 .التوتر والصراعات الداخلية

 Reinforcementالتعزيز ) التدعيم( :   -10

وسيلة مكافأة السلوك املطلوب بعد حدوثه من أهم وسائل تعديل السلوك بني  تعد

 م إىلحيث يؤدي استخدام التدعي ،خصائيني النفسيني وخاصة يف جمال الرتبيةواإل املربيني،
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زيادة معدل السلوك املرغوب يف املستقبل. وعندما يصدر عن الفرد سلوك سار، أو مرغوب فيه 

ه وتدعيم (ااجيابي افإننا نسعى إلي تعزيز هذا السلوك ) تعزيز ،ونرغب يف استمرار هذا السلوك

سعى أبعاد، أو إيقاف سلوك غري سار، أو غري مرغوب فيه، فإننا ن ، وعندما نسعى إىلهوتشجيع

)تعزيز سليب( حتى يتم التوقف عن ممارسة السلوك  عقابه عدم تعزيز هذا السلوك أو إىل إىل

 وهناك ثالثة أنواع من التعزيز: غري السار.

معززات مادية: وهي ملموسة تكون قيمتها مرتبطة بإرضاء حاجة حيوية، ويصلح هذا النوع  ▪

 ....( اللعب من املعززات بشكل أفضل مع األطفال )احللوى، الطعام،
    : وتنقسم إىل ،معززات اجتماعية ▪

االبتسامة، واإلمياءة،  :مثل ،تقديم االنتباه واالهتمام من خالل سلوك يوجه للطفل ▪

 والنظر إلي الطفل.

 احلب والود الذي يظهر من خالل تقبيل الطفل ومحله. ▪
 االستحسان باستخدام األلفاظ واحلركات, والتقبل. ▪

 الطفل، واالمتثال لبعض طلباته.تنفيذ رغبات  ▪

فاعلية  ومن العوامل اليت تسهم يف، الطفل معززات نشاطية: تشمل األنشطة احملببة إىل ▪

 التدعيم:

 فورية املدعم.                     ىمد ▪
 تكرار التدعيم. ▪

 كمية املدعم.                            ▪
 عدد املدعمات. ▪

 :Modeling"القدوة"  النمذجة أو التعلم باالقتداء -11

ويعين مالحظة استجابة معينة أو نسق من االستجابات مت بيانها بواسطة موديل أو 

ها من قبل العميل. فإذا كان ؤموديالت عديدة إىل أن مت دمج هذه االستجابات اجلديدة وأدا

هدف مسي بشكل عياني أمام القائم باملالحظة أثناء قيامه وأدائه السلوك املست ااملوديل موجود

 :مثل ،ذلك بالنموذج احلي، وإذا كان العميل يشاهد املوديل عن طريق وسائل مرئية

أو يستمع إليه عن طريق وسائل تسجيلية مسي ذلك  ،التليفزيون أو الفيديو أو السينما

بالنموذج الرمزي، أما إذا كان العميل يتخيل أداء املوديل للسلوك املستهدف والنتائج املرتتبة 

ا السلوك مبعنى عدم رؤيته للموديل أمامه بشكل صريح أو على حنو رمزي مسي على هذ

بالنموذج التخيلي، وأخريا إذا تضمن بالنموذج احلي مشاركة وتوجيه واتصال فيزيائي من 

 .املعاجل واملوديل القائم باملالحظة أثناء إجنازه السلوك املستهدف مسي بالنموذج املشارك 

 ،جتاوز العديد من املشكالت السلوكية ىمع العميل لتدريبه عل وميكن استخدام النمذجة

فقدان الثقة بالنفس، واخلوف املرضي، ونقص املهارات االجتماعية، وذلك من خالل  :مثل

 منها : ،قتداء ببعض النماذج السلوكية املرغوبة. وللنمذجة أنواعاال

 النمذجة احلية :-أ 

وجود النموذج بالفعل يف بيئة املالحظ، ويقوم النموذج  ىلويشري التعلم بالنموذج احلي إ

بتأدية السلوكيات املستهدفة بوجود الشخص الذي يراد تعليمه تلك السلوكيات، ويف هذا 

النوع من النمذجة ال يتطلب من الشخص تأدية السلوكيات، وإمنا مراقبتها، وهذا النوع من 

 النمذجة فعال، إذا استخدم بنجاح.
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 الرمزية :النمذجة  -ب

، ويشري ىيقوم املراقب مبشاهدة النموذج من خالل األفالم، أو الكتب، أو أية وسائل أخر

هذا النوع من النمذجة إلي أي موقف تعليمي يوجد بالفعل يف بيئة املالحظ، وهذه النماذج 

 ميكن استخدامها أكثر من مرة يف اجللسات العالجية.

 النمذجة من خالل املشاركة: -ج

النوع يقوم الفرد مبراقبة منوذج حي أوال، ثم يقوم بتأدية االستجابة مبساعدة  يف هذا

 النموذج، وأخريا يؤدي الفرد االستجابة مبفرده.

 التعلم بالنموذج اللفظي : -د

وهنا يستخدم الكلمات لتحل حمل اخلربات احلية الفعلية، وميكن عن طريق الكلمات 

 .ىقت أقل من الذي نعرفه، إذا ما مت تعلمه بطريقة أخرتشكيل أعقد أنواع السلوك اجليد، يف و

 :        Homework Assignmentالواجبات املنزلية : -12

هي اجلسر الذي يربط بني جلسات اإلرشاد والتغريات املرغوب إحداثها يف حياة املسرتشدة؛ 

يف احلياة  فما تتدرب عليه الطالبة املشاركة داخل اجللسات اإلرشادية يطلب منها تنفيذه

 :الواقعية. والواجبات املنزلية بالنسبة لربنامج التعريض تتدرج من املهمات السهلة، مثل

مراقبة األعراض الفسيولوجية لديها أثناء املواقف املثرية للقلق، وملء منوذج يتعلق بذلك، 

ر مرورا مبهمات تعّرض حي تثري قلقا بسيطا أو متوسطا، وصوال إىل التكليف مبهمات أكث

 -التعرض احلي )يف الواقع( تثري قلقا مرتفع الشدة، بالنسبة للطالبة املشاركة :صعوبة، مثل

مع مراعاة أن يتم التكليف بالواجب )التعرض احلي( وفقا ملدرج اخلوف والتجنب لكل طالبة 

مشاركة، وبالتشاور معها فيما ميكنها القيام به ، مع التأكيد على أهمية القيام بالواجب، 

اجعته يف بداية كل جلسة. وفيما يتعلق بالواجبات املنزلية اخلاصة بربنامج إعادة البناء ومر

املعريف مع التعريض، فهي تتمثل يف تكليف الطالبة املشاركة بالقيام ببعض املهام )واليت 

تتدرج من املهمات السهلة يف بداية الربنامج إىل املهمات األكثر صعوبة، يف املراحل املتقدمة( 

منوذج مراقبة  :نها، مثال، مراقبة الذات، وذلك من خالل ملء النماذج املتعلقة بذلك، مثلم

األفكار التلقائية، أو منوذج حتديد أخطاء التفكري، هذا باإلضافة إىل تكليف الطالبة يف املراحل 

املتقدمة من الربنامج، بالتعرض احلي لبعض املواقف االجتماعية اليت تثري لديها القلق، 

 حسب مدرج اخلوف والتجنب اخلاص بها، وباالتفاق معها، لضمان قيامها بالواجب.

 :إىل أنها و ترجع أهمية استخدام هذه الفنية

 جيابية اليت يكون قد أجنزها يف اجللسات العالجية.متكن املريض من تدعيم التغريات اإل ▪

 املواقف احلية. أن ينقل خرباته اجلديدة إىل ىتساعد عل ▪

 .تأخذ الواجبات املنزلية شكل التجارب السلوكية اليت يتم القيام بها ▪

تعميق ،ووصدقها، حتى يتسنى التحقق من صحة أفكار املريض، واعتقاداته، وافرتاضاته  ▪

 اقتناع املريض بأفكاره العقالنية و أهميتها بالنسبة له.

نفسه، و توفر له طرق االستمرار يف  ىريض علتساعد الواجبات املنزلية علي زيادة اعتماد امل ▪

 حل املشكالت. ىالعمل عل

ما  ىاحلفاظ عل ىتساعد املريض علي حتقيق تقدم جوهري يف العالج، و أن يصبح قادرا عل ▪

حققه بعد نهايته. ودائما ما تكون التكليفات بواجبات منزلية يقوم بها املريض هي الوسيلة 

 ار الفروض، وبالتالي يبدأ يف تعديل أفكاره اخلاطئة.املناسبة جلمع البيانات، واختب
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جيابية املتمثلة يف حتسني حيظي املريض الذي يهتم بالواجبات املنزلية بكثري من النتائج اإل ▪

 .السلوكيات، والتخفيف من أعراض االنفعاالت السلبية املختلة وظيفيا

 :جلسات الربنامج -ثالثا ◙

 :اجللسة األوىل ◙

  موضوع اجللسة : ◙

 .التعارف والتمهيد للربنامج

 نوع اجللسة :  ◙

 .مجاعية

 اهلدف من اجللسة  ◙

 إقامة عالقة  تتميز بالدفء واملودة واأللفة بني الباحثة وأفراد اجملموعة التجريبية. ▪

 أن يتعرف أفراد العينة العالجية الغرض من ضمهم للجلسات العالجية. ▪
 اخلوف من املدرسة.ثره يف التخلص من أوصف العالج املعريف السلوكي و ▪
 أن يتعرفوا اخلطوط الرئيسية اليت تتم يف ضوئها اجللسات العالجية. ▪

 الفنيات املستخدمة:  ◙

 التعزيز.واحلوار, واملناقشة , 

 حمتوي اجللسة: ◙

احلضور  ىتبدأ اجللسة بتقديم الباحثة نفسها ألفراد العينة العالجية وشكرهم عل ▪

بأن يذكر كل فرد  على بعضتعرف بعضهم  إىلثم دعوتهم  ،واملشاركة يف الربنامج

مسه، والسنة الدراسية احلالية، مع احلرص علي التجاوب والتفاعل مع أفراد العينة أثناء ا

تقدميهم ألنفسهم، وهذا بهدف خلق قدر من األلفة والتقبل والثقة املتبادلة بني أعضاء 

 .ىوبينهم وبني الباحثة من جهة أخر ،ةاجلماعة من جه
 تشجيع أفراد العينة علي التفاعل والنقاش، والتعاون، واحرتام األدوار عند احلديث. ▪

التخلص من  ىوهو مساعدتهم عل ،توضح الباحثة أسباب اختيارهم ضمن تلك اجملموعة ▪

أي سوء فهم  تم مناقشتهم حول توقعاتهم من العالج، وتوضح الباحثةتاملخاوف املدرسية، و

 خبصوص العالج النفسي.
املصطلحات الفنية بهدف إثارة  ةتقوم الباحثة بوصف العالج املعريف السلوكي متجنب ▪

 املخاوف املدرسية. ىملساعدتهم يف التغلب عل ؛انتباه املشاركني بأهمية الربنامج العالجي
يف احلضور  تشرح الباحثة ماذا ستفعل يف اجللسات القادمة بطريقة جتعلهم يرغبون ▪

وذلك عن طريق وضع اخلطوط الرئيسية  ،وااللتزام جبلسات الربنامج بشكل طوعي

 للجلسات وما جيب أن تتضمنه من :
( جلسة، وسوف 20)اللقاءات( وهي ) ضرورة املشاركة الفعالة وااللتزام حبضور اجللسات ▪

 أيام هذه اجللسات يف نهاية هذه اجللسة . ى( مرات يف األسبوع، وسنتفق عل3حتضر )

 االلتزام بالتعليمات داخل اجللسات وخارجها. ▪
يعرفه  جيب أالسرية اجللسات، مبعين أن ما حيدث بيننا يف اللقاءات  ىاحملافظة عل ▪

تعرفه عن أحد زمالئك يف هذه اجللسات  يءشخص آخر خارج عن جمموعتنا، وأن أي ش

 جملموعة.ال يصح أن يعرفه أحد خارج ا
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أيضا ما  نبها عقب كل جلسة، ومتارسو نالقيام بالواجبات املنزلية اليت سوف تكلفو ▪

 ه يف اجللسة يف حياتكم اليومية من خالل املواقف االجتماعية اليت حتدث معكم.نتتعلمو
 ختاما تشكرهم الباحثة، وتنهي اجللسة مع حتديد موعد اجللسة القادم. ▪

 :اجللسة الثانية ◙

 ة : موضوع اجللس ◙

 لست عاجزة. اأن؟ من أنا 

 نوع اجللسة :  ◙

 .مجاعية

 اهلدف من اجللسة :  ◙

اخلوف من املدرسة أسباب تعرف و وخصائص الكفيف , شرح مفهوم اإلعاقة البصرية ,

من الناحيتني: وذكر أمثلة من الواقع . ومعرفة اآلثار السيئة هلذا اخلوف  ،اطرهخمو

 اجلسمية والنفسية.

 الفنيات املستخدمة : ◙

 ي.احملاضرة والنمذجة والتعزيز والواجب املنزل

 اجللسة : ىحمتو ◙

 حضورهم واملشاركة يف الربنامج . ىتبدأ اجللسة بالرتحيب باألطفال وشكرهم عل ▪

مفهوم اإلعاقة  :تناول فيها، وت"اإلعاقة البصرية" : هي بعنوانو ،الباحثة للجلسةمتهد  ▪

البصرية، والعوامل املسببة هلا، وخصائص األفراد املكفوفني كما ورد يف اإلطار النظري، 

مقدر من اهلل، وأن  يءوتوضح الباحثة أن الفرد املعاق ليس له دخل يف إعاقته، وإمنا هو ش

عاقة مؤداه أن مجيع البشر معاقون ولكن بدرجات متفاوتة وبنوعيات هناك مفهوما لإل

كما أن ذا اإلعاقة البصرية لديه حواس  ،خمتلفة، فهناك إعاقات ثقافية، واجتماعية وفنية

احلفظ، واالستيعاب  ىحاسة السمع مثال، أو القدرة عل :مثل ،مما عند املبصر ىقد تكون أقو

وهذا ال يعين أننا عاجزون،  ،قبل كل منا ما أصابه اهلل بهواالسرتجاع. ومن هنا فيجب أن يت

ولذا جيب أن نواجه اإلعاقة ونتقبلها ونتجاوزها كما فعل الكثري من الناجحني و 

جيابي مع أفراد اجملتمع، واملشاركة وال نقف بعيدين عن التفاعل اإل ،املشهورين

ة دافعا للنجاح وحتقيقا لذاتنا يف االجتماعية الفعالة وتكوين الصداقات، بل أن تكون اإلعاق

 جمتمع حنن فيه.
توضح الباحثة ألفراد العينة العالجية يف هذه اجللسة أن اخلوف حالة انفعالية طبيعية  ▪

تشعر بها كل الكائنات يف بعض املواقف، فتظهر يف أشكال متعددة الدرجات ترتاوح بني 

ن اإلنسان يتمتع بالصحة جمرد اهللع والرعب، وكلما كانت درجة اخلوف معقولة كا

النفسية وأمكنه أن يسيطر بعقله علي خماوفه، وكلما كانت درجة اخلوف كبرية يتعذر 

معها السيطرة عليها بالعقل واملنطق، كان الفرد يعاني من االضطراب النفسي واملرض 

أو  ، أو موقف، أو فعل،يءفاخلوف املرضي هو خوف دائم من وضع أو موضع، أو ش النفسي.

أساس واقعي، وغالبا ما يصعب ضبطه،  ومن ثم فهو ال يستند إىل ؛ان غري خميف بطبيعتهمك

 أو التخلص منه أو السيطرة عليه إال يف إطار العالج النفسي.
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 رائهم املختلفة.آبداء إاحلوار و ىتشجيع أفراد العينة عل ▪
 ،والقلق لديه التعريف باملخاوف املدرسية ، وكيف أن هذه املخاوف تسبب يف حدوث التوتر ▪

وحتول دون التفاعل مع املدرس والتالميذ يف  ة،عل منه شخصية جتنبيجتكذلك و

الفصل، وتقوم الباحثة بشرح أمثلة واقعية هلذه املخاوف املدرسية، وكيف أنها تعترب 

وكان هذا  ،ذلك إذا خاف أحد منكم من لوم املدرس له ىوهمية وغري حقيقية ، ومثال عل

ا أما إذا كان اخلوف زائد وف يذاكر كي ال يتعرض للوم املدرس،فس ،اخلوف معقوال

العرق و)خوف مرضي( فسيجد الفرد نفسه يشعر بسرعة ضربات القلب، والتوتر الزائد، 

نسيان اإلجابة، وقد ال يرغب يف الذهاب إلي املدرسة، رغم أنه ذاكر جيدا. فهل هذا والغزير، 

ويعترب  ،لذلك فهو خوف مرضي ؛أن هذا اخلوف زائد؟ فتقول الباحثة ب فائدة ااخلوف يكون ذ

 هذا هو اخلوف املرضي من املدرسة.
 وصف خرباتهم يف املواقف املختلفة املسببة للخوف. ىتشجيع أفراد العينة عل ▪
 ،نفسية، أو جسمية االفرد سواء كانت آثار ىتوضح الباحثة اآلثار اليت خيلفها اخلوف عل ▪

 وكذلك التغريات الفسيولوجية املصاحبة هلذا اخلوف كما ورد يف اإلطار النظري.
 ختاما تشكرهم الباحثة، وتنهي اجللسة مع حتديد موعد اجللسة القادمة. ▪

 الواجبات املنزلية : ◙

أن يقرأ بعض الكتب اليت تتناول  ــ مبساعدة ولي األمر ــ تطلب الباحثة من أفراد العينة

البصرية وخصائص املكفوفني، وأن يسجلوا باختصار أهم األسباب اليت جتعلنا مفهوم اإلعاقة 

 .خناف من املدرسة

 : اجللسة الثالثة ◙

 موضوع اجللسة :  ◙

 .اسرتخاء اليدين والذراعني والكتفني والرأس والرقبة

 نوع اجللسة :  ◙

 .مجاعية

 اهلدف من اجللسة : ◙

 يوأن خفض التوتر العضل ي،لوالعض يخفض التوتر النفس تعرف أهمية االسرتخاء يف ▪

 .التوتر خيفض من حدة

 التدريب على القيام باسرتخاء  املناطق الواردة مبوضوع اجللسة . ▪

 الفنيات املستخدمة :  ◙

 زلية.نوالواجبات امل ،والتعزيز واالسرتخاء , , ياملناقشة, والتدريب اليدو

 اجللسة : ىحمتو ◙

 حضورهم واملشاركة يف الربنامج. ىتبدأ اجللسة بالرتحيب باألطفال وشكرهم عل ▪

 مراجعة ما مت يف الواجبات املنزلية. ▪

توضح الباحثة ألفراد العينة أن مجيع الناس تقريبا تستجيب لالضطرابات االنفعالية  ▪

ومن شأن هذا التوتر أن يضعف من  ،بتغريات وزيادة يف توترات عضالت اجلسم ،كاخلوف
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حيث إن البناء واإلنتاج، والكفاءة العقلية،  التوافق، والنشاط ىقدرة الكائن احلي عل

االستمرار يف النشاط العقلي  ىاألشخاص يف حاالت اخلوف تنهار مقاومتهم وقدرتهم عل

، وكثريا ما يشكو الشخص يف بسبب عجزهم عن توظيف العضالت توظيفا بناًء ؛واجلسمي

 .  .حالة اخلوف من سرعة خفقان القلب، والرعشة، والعرق املتصبب البارد، وآالم املعدة.

وأنه جيب عليهم أن يهتموا جيدا  ،توضح الباحثة أهمية االسرتخاء يف خفض هذا التوترو ▪

راب خوف أو جبلسة االسرتخاء يف املنزل، ويف املدرسة، ويف كل مكان عندما يظهر أي اضط

ألنها ؛ )االسرتخاء(  هذه الفنية ىالتدريب عل ىقلق، أو اكتئاب، و سوف أساعدكم عل

وتتمتعوا  ،مشكالتكم يف املدرسة ويف املنزل ىمفيدة لكم، وسوف تساعدكم يف التغلب عل

املخاوف والصعوبات والعقبات واملعوقات  ىبصحة نفسية سليمة وجيدة. والتغلب عل

 اجهكم يف املدرسة.املختلفة اليت تو
تبدأ الباحثة بإجراء جلسات االسرتخاء باختيار كل فرد إشارة لنفسه لبدء تدريبات  ▪

. ىية حركة أخرأاإلصبع الصغري باإلبهام ثالث مرات( أو  ىاالسرتخاء ) كأن يضغط عل

 :)مثال ذلك إشارة حركية لبدء االسرتخاء، و أيضا خيتار إشارة كالميةميكن تسمية و

ليسهل ذلك  ؛لكن من اليت ال تستعمل، وأو أي تعبري آخر من األذكار(  ، العظيمسبحان اهلل

 .يف عملية االرتباط والتعليم بني اإلشارة واالسرتخاء

 ىا عل)ميكن بالطبع أن يكون جالًس يقوم كل فرد باختيار مكان مناسب وميدد ظهره ▪

-3-2-1)كالمية يبدأ بالعد ثم بعد قيامه بأداء اإلشارة احلركية وال، كرسي بوضع مريح( 

وتدريب احلالة بنفس  يتم تشغيل الكاسيت(ويبدأ باخلطوات اآلتية: ،ثم يغمض عينيه،  (4-5

 .اسرتخاء الرأس -اسرتخاء الكتفني -اسرتخاء الذراعني  -اسرتخاء اليدين  اخلطوات ( :

 :اجللسة الرابعة ◙

  عنوان اجللسة: ◙

والتخلص من املخاوف املدرسية  ،والساقني والقدمنياسرتخاء الظهر والصدر والبطن 

 . يباحلوار الذات

 نوع اجللسة:  ◙

 .مجاعية

 اهلدف من اجللسة : ◙

 تدريب احلالة على القيام باسرتخاء الناطق سالفة الذكر . ▪

 ي.التدريب على فنية احلوار الذات ▪

 ي.خلص من املخاوف باستخدام فنية احلوار الذاتتال ▪

 الفنيات املستخدمة :  ◙

 الواجبات املنزلية. - يالتدريب اليدو -التعزيز - ياحلوار الذات -املناقشة 

 حمتوي اجللسة : ◙

 حضورهم واملشاركة يف الربنامج. ىتبدأ اجللسة بالرتحيب باألطفال وشكرهم عل ▪

 ( دقيقة.15يف بداية اجللسة التدريبية ملدة ) تتم مراجعة التدريبات االسرتخائية ▪

تبدأ الباحثة يف هذه اجللسة بتدريب كل منطقة على حدة )تشغيل الكاسيت والتدريب  ▪

 طبقا للخطوات املتبعة(.
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تقوم به من مترينات بنجاح وتظهر مدى سعادتها  تقوم الباحثة بتشجيع احلالة وتعزيز ما ▪

 أحرزته . يبها وبالتقدم الذ

قد يؤدي  (األسلوب الذي نتكلم به ألنفسنا يوه)باحثة أن فكرة احلديث الذاتي توضح ال ▪

وقد ال يكون  ،كأن هذا الكالم يأتي من شخص آخر ،لتحكمنا يف سلوكنا بنفس الطريقة

دراية بالطريقة السلبية اليت يتحدث بها لنفسه متوقعا الفشل مقلال من شأن  ىاملشارك عل

النجاح، وأن اهلدف من تعلم هذه الفنية هو مساعدتك علي التفكري البناء وحتسني األداء 

 مهمة. ةألي

نكم مجيعا إ :تعلم هذه الفنية بأن تقول هلم ىتقوم الباحثة بتشجيع أفراد العينة عل ▪

أنهم غري  نفأحيانا هناك بعض التالميذ يعتقدو ،تعلم هذه الفنية ىعلالقدرة  نمتتلكو

لذا  ؛وذلك ألنه صعب أو ألنهم ليسوا أذكياء بالقدر الكايف ؛جديد يءتعلم ش ىقادرين عل

ميتلك القدرة علي التعلم، وأنه عندما كّلا منكم  من البداية أنتعلموا نين أريد منكم أن إف

يكون بسبب قدراتك اجليدة، واجلهد الذي سوف تبذله معي يف فإن هذا  ،يكون أداؤك جيدا

 تعلم هذه الفنية.
احلديث  التحول من احلديث الذاتي السليب إىلعلى تدريب أفراد العينة  تنتقل الباحثة إىل ▪

بأن تطلب منهم مراقبة إقراراتهم الذاتية يف موقف ضاغط، ويبدأ  ، وذلكالواقعي البناء

راحل تتضمن كل مرحلة جمموعة من العبارات يقوهلا الفرد احلوار الداخلي بثالث م

 هي : ،لنفسه
 االستعداد للموقف الصعب : ▪

 لن يكون األمر بالسوء الذي أتوقعه. ▪
 لقد واجهت ذلك بشكل جيد للغاية من قبل. ▪
 قد أستمتع به إذا جربته. ▪
 جتنب املشكلة سوف جيعلها تزداد وال أستطيع مواجهتها. ▪
 :مواجهة املوقف الصعب  ▪

 وأعلم أنه لن يضرني. ،هذا جمرد قلق ▪

 وسوف ينتهي اخلوف عندي. ،جيب أن أفكر بهدوء ▪
 عند املواجهة لن أنهزم. ▪
 ما أفعل. ىجيب أن أهدأ وأركز عل ▪
 خطوة واحدة يف كل مرة وأنال ما أريد. ▪
 الثناء الذي يتبع النجاح يف املواجهة : ▪

 عظيم رائع. ▪

 ور.األم ىأشعر بأني أحسن وأستطيع السيطرة عل ▪
 لقد قمت بعمل جيد. ▪
أو يف املواقف  ،وسوف يصبح ذلك أسهل يف املرة القادمة ،متكنت من التفاعل مع املوقف ▪

 املشابهة.
ويكون ذلك يف  ،هذه العبارات أو سلسلة منها يف كل مرحلة ىحدإالفرد أن يسرتجع  ىعل ▪

ويف النهاية سوف يستغين عن التسجيل، ويتذكر العبارات  ،البداية بتسجيل هذه العبارات

 بشكل طبيعي.

 ،استخدام فنية احلوار الذاتي، ويكون ذلك بتقديم تعزيز مادي ىتشجيع أفراد العينة عل ▪

 ويتم ،وذلك بعد صدور عدد غري حمدد من االستجابات الصحيحة، أو تعزيز معنوي

 سوف تكون أفضل(. -)برافو: مثل ،تقدميه بعد كل استجابة صحيحة
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 الواجب املنزلي : ◙

القيام  مبمارسة هذه التمرينات  بعد االنتهاء من القيام بهذه التمرينات يطلب من احلالة

 ( دقيقة، وحتى ميعاد اجللسة القادمة.20-10) يوميا ملدة

 الوسائل املعينة : ◙

عليه  ٌلاالسرتخاء مسجَّ ىلتدريب العينة العالجية عل -إعداد الباحثة -شريط كاسيت

 .تعليمات االسرتخاء

 : اجللسة اخلامسة ◙

 موضوع اجللسة :  ◙

ختفيف حدة األعراض املصاحبة للمخاوف  -االسرتخاء الذهين -اسرتخاء اجلسم كله 

 .املدرسية

 :  نوع اجللسة ◙

 مجاعية .

 اهلدف من اجللسة : ◙

 تدريب احلالة على القيام باسرتخاء اجلسم كله . ▪

 القيام باسرتخاء للجسم كله. ىتدريب أفراد العينة عل ▪
 أن يتعرفوا أهمية االسرتخاء العقلي يف خفض التوتر النفسي . ▪

)تشغيل الكاسيت واالستماع إىل خطوات  تدريب أفراد العينة علي القيام باالسرتخاء العقلي. ▪

 .عليها( يوالتدريب اليدوالتدريب 

سعادتها بالتقدم الذي وفخرها بهم  ىظهار مدإو ،تقوم الباحثة بتشجيع أفراد العينة ▪

 أحرزوه.

 الواجب املنزلي : ◙

بعد االنتهاء من القيام بهذه التمرينات يطلب من أفراد العينة ممارسة هذه التمرينات يوميا  ▪

 دمة.( دقيقة، وحتى ميعاد اجللسة القا20-10ملدة   )

مواجهة اخلوف لديهم باحلديث مع الذات  ىتطلب الباحثة من أفراد العينة أن يتدربوا عل ▪

 .كما تعلمنا يف اجللسة
تطلب الباحثة من أفراد العينة تسجيل بعض املواقف اليومية اليت تسبب هلم التوتر واخلوف  ▪

 .هانفس من املدرسة مع تسجيل أفكارهم واستجاباتهم املصاحبة هلا يف اللحظة

 الوسائل املعينة : ◙

عليه  ٌلاالسرتخاء مسجَّ ىلتدريب العينة العالجية عل -إعداد الباحثة -شريط كاسيت

 .االسرتخاء ىتعليمات االسرتخاء . تساعدهم عل

 :اجللسة السادسة ◙

  موضوع اجللسة : ◙

 قصة عبد العزيز بن باز. -األفكار اخلاطئة والسلبية املرتبطة باخلوف من املدرسة  حتديد



 

126 

امسإلعدد 
 
ر        ع إلح ر                            س  وب 

كن   2020  أ 
 

 http://aae2018.org: املوقع اإللكرتوني 
 

  نوع اجللسة : ◙

 مجاعية.

 اهلدف من اجللسة : ◙

 .بهن إىل اخلوف من املدرسة يتؤد واملعتقدات السلبية اليت مساعدتهن على  حتديد األفكار ▪

 .التأكيد على أهمية التدريب على تعديل التفكري اخلاطئ والسليب ▪

 .والصحيح يالتشجيع على استبداله بالتفكري العقالن ▪

 اجملتمع من املكفوفني الذين حققوا جناحا رغم إعاقتهم. يفاالقتداء بالنماذج احلية  ▪

  -الفنيات املستخدمة:  ◙

 .الواجبات املنزلية -التعزيز -إعادة البناء املعريف -النمذجة بالقصة  -االسرتخاء-املناقشة

 حمتوى اجللسة : ◙

 حضورهم واملشاركة يف الربنامج. ىتبدأ اجللسة بالرتحيب باألطفال وشكرهم عل ▪

 ( دقيقة.15تتم مراجعة التدريبات االسرتخائية يف بداية اجللسة التدريبية ملدة ) ▪

تقوم الباحثة بتقديم مناذج من املكفوفني الذين ختلصوا من مشاعر اخلوف والقلق  ▪

شاهد ويعيشون حياة اجتماعية سوية، وناجحون يف حياتهم. فمن املعروف أن املرء عندما ي

النجاح يف هذا العمل أو يف أعمال  ىفإن ثقته يف قدرته عل ،أناسا آخرين ينجحون يف عمل ما

 ومن ثم تزداد فعاليته إلجناز هذا العمل. ؛متشابهة له تزداد

تقدم الباحثة بعض جوانب من شخصية عبد العزيز بن باز كنموذج يقتدي به، وتقوم  ▪

 . (كاسيت)ى لض ملخص لقصة حياته مسجلة عربع
عقيب تاالستماع للقصة مرة أخرى وال يف نهاية اجللسة تقوم الباحثة بدعوة األفراد إىل ▪

 عليها.
وهو تصحيح بعض األفكار اخلاطئة  ،تبدأ الباحثة يف التعريف مبوضوع هذه اجللسة ▪

 ؛طريقة التفكري اليت ميكن أن يتبعوها ىاملرتبطة باخلوف من املدرسة وتدريبهم عل

م باخلوف من املدرسة، وتشرح هلم كيفية ارتباط الفكرة اخلاطئة للتخلص من إحساسه

 بالسلوك اخلاطئ واالنفعاالت غري املالئمة.
تبدأ الباحثة يف سؤال أفراد العينة عن األسباب اليت جتعلهم يشعرون باخلوف والقلق  ▪

 منها مثال : ،حيث يذكر األطفال بعض األسباب ،والتوتر من املدرسة
 باء يف البيت.اخلوف من ترك اآل ▪

 االعتقاد بأن املدرسة حتد من حريتهم. ▪
 عدم الرضا وفقدان الثقة بالنفس.إىل فشل الطفل املتكرر والرسوب يؤدي  ▪
)عدم توفر كتب كافية مكتوبة بطريقة برايل، : مثل ،صعوبات التعلممن معاناة الطفل  ▪

 عدم وجود أشرطة مسجل عليها املواد التعليمية(.و
 ملعلم.اخلوف من اضطهاد ا ▪
 أثناء الفسحة.يف اخلوف  ▪
 .اخلوف من الزمالء والتعرض لسخريتهم واألذى منهم ▪
 اخلوف من عقاب املعلم بقسوة. ▪
 املواد الدراسية. إحدىكراهية  ▪
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 اخلوف من االمتحان والرسوب. ▪
 اخنفاض األداء األكادميي والتحصيل الدراسي للطفل. ▪
 الطفل. ىممارسة النشاط املرغوب لد ىعدم القدرة عل ▪

 اخلوف من عقاب الوالدين يف حالة الرسوب أو اخنفاض األداء األكادميي. ▪
 داخل املدرسة أو يف الطريق إليها. ىتوقع أن يناله أذ ▪
فكرة صادرة عنه حتى ولو  ةكل فكرة يقوهلا، وعدم نقد أي ىشجيع الطفل املشارك علت ▪

 واإلصغاء له باهتمام.وتقبل مجيع األفكار دون انتقاد، واحرتام رأي الطفل،  ،كانت ساذجة

ثم تتحدث عن أن السبب يف إحساسهم باخلوف هو  ،إجاباتهم ىتشكر الباحثة األطفال عل ▪

تؤدي يف  ومبا أننا لدينا أفكار خاطئة ترتبط باملدرسة، والزمالء، واملعلم، أفكارنا اخلاطئة،

 النهاية لكراهية املدرسة واخلوف منها.
منها : أفكار مرتبطة باخلوف من املعلم، وأفكار  ،جمموعات سوف نقسم هذه األفكار إىل ▪

وسوف تناقش يف كل  مرتبطة باخلوف من املدرسة، وأفكار مرتبطة باخلوف من الزمالء،

فإذا  ،وحناول معا أن نصحح هذه األفكار ،جلسة قادمة جمموعة من األفكار اخلاطئة

 مشاعرنا.صححنا أفكارنا عن األشياء سوف يؤثر ذلك يف سلوكنا، و

 الواجبات املنزلية : ◙

 ( دقيقة.20-15) ممارسة تدريبات االسرتخاء يوميا ملدة ▪

 تسجيل األسباب اليت جتعلنا خناف من املدرسة. ▪
وما مت استخالصه من قيم  األطفال، االستماع إىل قصة عبد العزيز بن باز ملناقشة تعليقات ▪

 معاقني.صرار على حتقيق النجاح مهما كنا إوعزمية و

 الوسائل املعينة : ◙

 .(إعداد الباحثة)ملخص قصة عبد العزيز بن باز 

 :اجللسة السابعة ◙

  موضوع اجللسة : ◙

 .حتديد األفكار اخلاطئة املرتبطة باخلوف من املعلم

  : نوع اجللسة ◙

 مجاعية.

 اهلدف من اجللسة : ◙

 .حتديد األفكار اخلاطئة املرتبطة باخلوف من املعلم ▪

 العقالنية وتتبعها وإحالل األفكار العقالنية الواقعية حملها.حتليل األفكار ال ▪
 التذكري ببعض النماذج احلية والرمزية واإلقتداء بها يف املواقف االجتماعية. ▪
 اخلوف من املعلم. ىاستخدام احلوار الذاتي للتغلب عل ▪

 الفنيات املستخدمة :  ◙

الواجبات ـ  احلوار الذاتي -النمذجة -التعزيز -إعادة البناء املعريف -االسرتخاء-املناقشة  

 املنزلبة .
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 اجللسة : ىحمتو ◙

 حضورهم واملشاركة يف الربنامج. ىتبدأ اجللسة بالرتحيب باألطفال وشكرهم عل ▪

 قة.( دقي15تتم مراجعة التدريبات االسرتخائية يف بداية اجللسة التدريبية ملدة ) ▪

 مراجعة ما مت يف الواجبات املنزلية. ▪

تبدأ الباحثة احلديث عن موضوع اجللسة وهو" اخلوف من املعلم" ، وتسأل األطفال عن  ▪

 حيث جييب األطفال مثال : ،واليت ترتبط خبوفهم من املعلم ،األفكار اليت يفكرون بها
 خلوف من العقاب .إىل ااخلوف من املعلم  يرجع ▪

 باضطهاد املعلم.الشعور  ▪
 حماولة املعلم اصطياد أخطائي. ▪
 سخرية املعلم من إجابة الطفل إذا أخطأ. ▪
 بصفات سيئة إذا أخطأ. لطفلوصف املعلم ل ▪
فكرة صادرة عنه حتى و لو  ةكل فكرة يقوهلا، وعدم نقد أي ىتشجيع الطفل املشارك عل ▪

 فل، واإلصغاء له باهتمام.وتقبل مجيع األفكار دون انتقاد، واحرتام رأي الط ،كانت ساذجة
 ،هذه األفكار اليت تعد من أسباب اخلوف من املعلم وجتنبه ىتقوم الباحثة بالتعقيب عل ▪

املدرسة، ومن خالل املناقشة يتم تصحيح تلك األفكار  وبالتالي خياف من الذهاب إىل

 اخلاطئة، وعلي سبيل املثال:
الباحثة عن دليل هذا االضطهاد؟ سوف نتناول فكرة اضطهاد املعلم للطفل ، حيث تسأل  ▪

وأنه جيب مناقشة املعلم لفهم سبب هذا االضطهاد، وجيب أال خياف أي تلميذ من 

ألن املعلم مبثابة أب لي ، و أنه إنسان مثلي متاما ميكنين أن أسأله وأتناقش  ؛مناقشة املعلم

علي أن املعلم ما الدليل  :معه، وتدور جمموعة من األسئلة بني الباحثة وأفراد العينة

 نتبه للشرح أو عندما حتدثت إىلأيضطهدني؟ هل يضطهدني املعلم ويعاقبين ألنين مل 

ما سبب عقاب املعلم لك؟ وهل أنت تستحق  :وتسأل الباحثة التالميذ زميلي أثناء الشرح؟

وعدم  ،سبب العقاب هو إهمال أداء الواجبات : إنجييب التالميذ مثال ؟ هذا العقاب

كثرية، ثم تتحدث الباحثة مع  األطفال عن هذه  ىاملذاكرة، وأسباب أخراالهتمام ب

ن ويستحقون العقاب من املعلم، وا خمطئاملواقف اليت حتدثوا عنها مجيعا. وأنهم حقًّ

 اضطهاد املعلم كما يعتقدون. ىوبذلك فليس هناك دليل عل

جلنا كثريا، وعلينا أن أتتحدث الباحثة عن أن املعلم صاحب فضل عظيم علينا، ويتعب من  ▪

ومل يكن  لوال املعلم مل نتمكن من تعلم القراءة وفهم ما يدور حولنا، أنه نتذكر ذلك دائما

 بد أن تقدر هذا الدور العظيم للمعلم وحترتمه. فال ،هناك طبيب، أو مهندس

 تذكر الباحثة بقصة عبد العزيز بن باز. ▪
فنية احلوار الذاتي اليت تعلموها يف  ثم تطلب الباحثة من أفراد العينة أن يستخدموا ▪

) لن يكون األمر بالسوء : مثل ،وميكن استخدام عبارات ،املعلم ةاجللسات السابقة عند مواجه

هذا جمرد قلق وأعلم أنه لن  -لقد واجهت ذلك بشكل جيد للغاية من قبل  -الذي أتوقعه

  املرة القادمة(.وسوف يصبح ذلك أسهل يف ،متكنت من التفاعل مع املوقف -يضربين 

 الواجبات املنزلية : ◙

 ( دقيقة.20-15ممارسة تدريبات االسرتخاء يوميا ملدة ) ▪
 تسجيل األسباب اليت جتعلنا خناف من املدرسة. ▪
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 :  اجللسة الثامنة ◙

  عنوان اجللسة : ◙

 حتديد األفكار اخلاطئة املرتبطة باخلوف من املدرسة وتصحيحها.

 نوع اجللسة :  ◙

 مجاعية.

 لسة:أهداف اجل ◙

 حتديد األفكار اخلاطئة املرتبطة باخلوف من املدرسة . ▪

 حتليل األفكار الالعقالنية وتتبعها، وإحالل األفكار العقالنية الواقعية حملها. ▪
 قتداء بها يف املواقف االجتماعية.التذكري ببعض النماذج احلية والرمزية واال ▪
 .اخلوف من املدرسة ىاستخدام احلوار الذاتي للتغلب عل ▪

 الفنيات املستخدمة :  ◙

الواجبات  -التعزيز  -النمذجة  - إعادة البناء املعريف -االسرتخاء  - ياحلوار الذات -املناقشة 

 املنزلية.

 اجللسة : ىحمتو ◙

 حضورهم واملشاركة يف الربنامج. ىتبدأ اجللسة بالرتحيب باألطفال وشكرهم عل ▪

 ( دقيقة.15تتم مراجعة التدريبات االسرتخائية يف بداية اجللسة التدريبية ملدة ) ▪

 مراجعة ما مت يف الواجبات املنزلية. ▪

" ، وتسأل األطفال عن  تبدأ الباحثة احلديث عن موضوع اجللسة وهو" اخلوف من املدرسة ▪

فيقولون  ،طفالحيث جييب األ ،األفكار اليت يفكرون بها واليت ترتبط خبوفهم من املدرسة

 : مثال
 املدرسة. أثناء الذهاب إىل ▪

 أثناء طابور الصباح. ▪
 عند أداء االمتحان. ▪
 أثناء أداء الواجب املنزلي. ▪
 أثناء الفسحة. ▪
 عند مساع صوت جرس بدء حصة احلساب مثال. ▪
 أثناء احلصة عندما يطلب املعلم من أحدهم التقدم والتحرك من مكانه. ▪
 ي نشاط.أوال ميكن ممارسة  ،ل املدرسةإن الوقت مير ببطء شديد داخ ▪
 إن املدرسة حتد من حريتهم. ▪
 يذكر أحد األطفال أنه ال يصلح للتعليم. ▪
 صعوبة التعليم. ▪
فكرة صادرة عنه حتى ولو  ةكل فكرة يقوهلا، وعدم نقد أي ىتشجيع الطفل املشارك عل ▪

 وتقبل مجيع األفكار دون انتقاد، واحرتام رأي الطفل، واإلصغاء له باهتمام . ،كانت ساذجة

 ا؛هذه األفكار اليت تعد من أسباب اخلوف من املدرسة وجتنبه ىتقوم الباحثة بالتعقيب عل ▪

املدرسة، ومن خالل املناقشة يتم تصحيح تلك األفكار  وبالتالي خياف من الذهاب إىل

 فيما يلي: هذه األفكار اخلاطئة، وسوف نتناول بعض
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 ". املدرسة فكرة " اخلوف أثناء الذهاب إىل ▪
أن  ىاملكان الذي سوف يساعدني عل يوتبدأ الباحثة باحلديث مع األطفال بأن املدرسة ه

 شأن عظيم. اذ اوأصبح إنساًن ،أحقق النجاح

 ". ي نشاطأوال ميكن ممارسة  ،فكرة " إن الوقت مير ببطء شديد داخل املدرسة ▪
وبدون  ،إتقان اهلوايات املختلفة ىن املدرسة مكان يساعد األطفال علأوتتحدث الباحثة ب

 صاحلني يف اجملتمع. اولن نتعلم ونصبح أفراًد ،املدرسة ال ميكننا أن حنقق أشياء كثرية

 " . فكرة " صعوبة التعليم ▪
والتلميذ الفاشل مل خيلقه  ،وين يف القدراتوتتحدث الباحثة بأن اهلل خلقنا مجيعا متسا

التعلم واالستيعاب والنجاح،  ىولكنه مثل باقي زمالئه لديه القدرة الكافية عل ،اهلل هكذا

جر أوالنجاح ال يتطلب عبقرية ولكن اجتهاد وجهد فقط، وحنن نعلم مجيعا أن اهلل ال يضيع 

حتى أجنح، وال بد  ىأحاول مرة أخر أن يَّمن أحسن عمال، وماذا سيحدث إذا فشلت مرة، فعل

فال بد من جمهود كبري  ،فهو ال يأتي بني يوم و ليلة ،أن نتذكر دائما أن النجاح حيتاج جملهود

 نعمة العقل والصحة. ىواحلمد اهلل عل ى،وصرب، وخاصة أن اهلل أعطانا حواس أخر

 .تذكر الباحثة بقصة عبد العزيز بن باز ▪

ت أن يستخدموا فنية احلوار الذاتي اليت تعلموها من قبل عند ثم تطلب الباحثة من احلاال ▪

)قد أستمتع به إذا جربته، جتنب املشكلة سوف  :مثل عبارات ،املدرسة املواجهة والذهاب إىل

ما أفعل، خطوة واحدة يف  ىجيعلها تزداد وال أستطيع مواجهتها، جيب أن أهدأ وأركز عل

 األمور(. ىوأستطيع السيطرة علكل مرة وأنال ما أريد، أشعر أني أحسن 

 الواجبات املنزلية : ◙

 دقيقة. (20-15ممارسة تدريبات االسرتخاء يوميا ملدة ) ▪
 تسجيل األسباب اليت جتعلنا خناف من الزمالء. ▪

 :اجللسة التاسعة ◙

  موضوع اجللسة : ◙

 حتديد األفكار اخلاطئة املرتبطة باخلوف من الزمالء وتصحيحها.

 نوع اجللسة :  ◙

 مجاعية.

 اهلدف من اجللسة : ◙

 حتديد األفكار اخلاطئة املرتبطة باخلوف من الزمالء. ▪

 حتليل األفكار الالعقالنية وتتبعها، وإحالل األفكار العقالنية الواقعية حملها. ▪
 قتداء بها يف املواقف االجتماعية.التذكري ببعض النماذج احلية والرمزية واال ▪
 اخلوف من الزمالء. ىاحلوار الذاتي للتغلب علاستخدام  ▪

 الفنيات املستخدمة : ◙

 .املناقشة ▪

 .االسرتخاء ▪
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 .إعادة البناء املعريف ▪

 .التعزيز ▪

 .النمذجة ▪

 .احلوار الذاتي ▪

 الواجبات املنزلية. ▪

 حمتوي اجللسة : ◙

 حضورهم واملشاركة يف الربنامج. ىتبدأ اجللسة بالرتحيب باألطفال وشكرهم عل ▪

 ( دقيقة.15لتدريبات االسرتخائية يف بداية اجللسة التدريبية ملدة )تتم مراجعة ا ▪

 مراجعة ما مت يف الواجبات املنزلية. ▪

تبدأ الباحثة احلديث عن موضوع اجللسة وهو" اخلوف من الزمالء" ، وتسأل األطفال عن  ▪

ن ، فيقولوحيث جييب األطفال ،األفكار اليت يفكرون بها واليت ترتبط خبوفهم من الزمالء

 :مثال
 كالضرب، أو السخرية. ئهاخلوف من أن يناله ضرر من أحد زمال ▪

 .ئهيشعر أنه أقل كفاءة من بعض زمال ▪
الضعف  وميكن أن يرجع األطفال ذلك إىل ،أشعر بضعف وعجز شديد أمام زمالئي ▪

 فهم بعض الزمالء. ىاجلسدي أو األكادميي، وعدم قدرتهم عل
فكرة صادرة عنه حتى ولو  ةكل فكرة يقوهلا، وعدم نقد أي ىتشجيع الطفل املشارك عل ▪

 وتقبل مجيع األفكار دون انتقاد، واحرتام رأي الطفل، واإلصغاء له باهتمام . ،كانت ساذجة

 امنا نصيًب كال ىوكيف أن اهلل قد أعط ،خطأ تلك األفكار ىتشرح الباحثة لألطفال مد ▪

  الصحيح يفوق قوة العضالت أحيانا،يف احلياة، وكيف أن العقل والتفكري امتساوًي

ونستطيع أن نتعلم  ،فالصديق القوي يستطيع أن يؤدي لنا بعض األعمال اليت نعجز عنها

شرتك معهم يف ممارسة اهلوايات أها، وأنه ميكن أن ءمنه القيام بأعمال ال نستطيع أدا

 املختلفة. وال بد أن نتعاون مجيعا إلجناز أي عمل والنجاح فيه.
وكيف كان يعاونه أصحابه يف القيام  ،الباحثة بقصة حياة عبد العزيز بن بازتذكر  ▪

 بأعمال كثرية.
تطلب الباحثة من األطفال أن يستخدموا فنية احلوار الذاتي اليت تعلموها من قبل عند  ▪

نين سأصبح أكثر شجاعة مع األصدقاء إ)  :مثل أن يقولوا عبارات مثل ،زمالئهم ةمواجه

 -عند املواجهة لن أنهزم  -ني سأصبح أكثر ثقة بنفسي إ -ويضربونين الذين خيوفونين 

 األمور (. ىأشعر بأني أحسن وأستطيع السيطرة عل
وذلك يكون بالتشجيع املادي، أو  فعل ذلك، نأنهم يستطيعو ىتشجع الباحثة األطفال عل ▪

 املعنوي.
م معتقداته ىتوتعديل أسلوب وحم ىوبذلك تساعد الباحثة أفراد العينة العالجية عل ▪

 ممعتقدات وأفكار عقالنية إجيابية سليمة تساعده الالعقالنية اخلاطئة إىل موأفكاره

التعامل مع األحداث البيئية املتباينة ومواقف احلياة املستقبلية بشكل إجيابي فعال وما  ىعل

 يتبع ذلك من نتائج سلوكية وانفعالية مقبولة.
للتأكد من ختلصهم من املخاوف  ؛جعة ما سبقيف نهاية اجللسة  تقوم الباحثة مبرا ▪

 ىثم تشكر الباحثة أفراد العينة العالجية عل املدرسية واألفكار اخلاطئة املرتبطة بها,

 مشاركتهن.
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 ة:اجللستان العاشرة واحلادية عشر ◙

 موضوع اجللسة:  ◙

 .يتنمية اإلدراك املكان

 نوع اجللسة :  ◙

 .مجاعية -فردية 

 اهلدف من اجللسة: ◙

 .يسار ( -ت )ميني الة االجتاهاتتعرف احلأن  ▪

 قاع( والفرق بينهما . -تتعرف احلالة مفهوم )قمة  أن ▪

 أسفل( والفرق بينهما .ـ حتت ) -أعلى( ـ تتعرف احلالة مفهوم )فوق  أن ▪

 والفرق بينهما . خلف "حتت" ( -أن تتعرف احلالة مفهوم ) أمام  ▪

 رق بينهما.خارج ( والف -أن تتعرف احلالة مفهوم ) داخل  ▪

 بعيد ( والفرق بينهما. -) قريب  أن تتعرف احلالة مفهوم ▪

 الفنيات املستخدمة :  ◙

 - يالتوجيه والتدريب اليدو -التغذية املرتدة  - يالتكرار اللفظ -املناقشة  -الشرح 

 النمذجة احلية . - يالواجب املنزل -التعزيز -التعريض 

  األدوات: ◙

رياالت  -قطعة خشب  -ماء  -حوض  -برطمان  -حقيبة  -كتاب  -مسطرة  -كاسيت 

 معدنية .

 حمتوى اجللسة : ◙

 (:ميني ويسار)التدريب على معرفة ــ  أوال

 تبدأ الباحثة اجللسة بتحية التلميذات واالطمئنان عليهن . ▪
 .واآلخر يسمى باجلانب اليسار ،أحدهما يسمى باجلانب اليمني :نيتوضح أن لإلنسان جانب ▪
 ويتكرر السؤال عن استخدامات أخرى هلا .؟ يد نأكل  يبأ :حثة احلالةتسأل البا ▪
 .تسأل عن وضع الساعة فى اليد اليسرى ▪
، ىرتطلب من احلالة مسك أجزاء من اجلسم باليد اليمنى , ثم مسك أجزاء أخرى باليد اليس ▪

 كرر ذلك .تو
 مثل : ،اليمني واليسار يممارسة بعض األنشطة عن اجتاه ▪
 تقف احلالة وتطلب منها الباحثة أن تتحرك ميينا , ثم يسارا. -أ

 ويكرر ذلك جهة اليسار . ،جبسمها جهة اليمني تنحين -ب

 وهكذا. تعطيها مسطرة وحتدد عليها جهة اليمني وجهة اليسار, -ج

 حالة تعثرها . ملحوظة : ميكن تكرار تلك األنشطة حتى تتعلمها احلالة  يف

 على معرفة قمة وقاع :التدريب  ــثانيا 

 أمام احلالة وتوضح هلا القاع والقمة وتلمسهما بيدها . (الربطمان)تضع الباحثة  ▪



 

  133 

   
 
ة وب  رب 

دإعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        إ 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

 كرتون وخشب وورق وأشياء :مثل ،وتوضع فيه أشياء تطفو ،باملاء (الربطمانلء )يتم م ▪

 املعدنية واملفتاح وغريها. النقود :مثل ،أخرى تقع فى القاع

ويكرر النشاط  ، (الربطمان)وأخرى من قاع  ،ء من قمة املاءتطلب من احلالة اختيار أشيا ▪

 . (قمة وقاعمفهومي )حتى تتعرف احلالة 

شاااطة و ( ،فوق وحتا )التادريب على معرفة -ثاالثا  سااافال وأعلى( من خالل األن )أ

 التالية :

على معرفة أنه فوق  يوه ،وضع كتاب فوق املنضدة وتطلب من احلالة مسكه بيدها ▪

 .منها وضعه بيدها  أسفلها املنضدة , وتطلب
وحتديد اجتاهه , ثم التقاط األشياء من على األرض  (الرف)حضار كتاب من إيطلب منها   ▪

 من أسفل .

 .وأنها تصعد ألعلى ،طلب منها أن تصعد السلم مع معرفتها أنها تصعد من أسفل السلمت ▪

 وهكذا أنشطة مماثلة حتى تتعرف هذه املفاهيم بإتقان.

 خلف " وراء " ( : -التدريب على )أمام  ــ رابعا

 بالنسبة جلسمها . (أمام وخلف)توضح الباحثة للحالة مفهومى  ▪
 .وحتدد مكانها أمام أم خلف ،وتطلب منها مسكها بيدها ،تضع أشياء أمام احلالة وخلفها ▪
 خطوتني لألمام ومثلهما للخلف.تطلب منها أن تتحرك  ▪
 .شطة مثل ذلك حتى تتعلم املفهومني بدقةنتكرر أ ▪

 خارج ( : -التدريب على ) داخل  ـــخامسا 

 .للحالةاملفهومني الباحثة توضح  ▪
 وتطلب منها إخراجه . ،داخل شنطة تضع منديال ▪
داخل  وتطلب منها إحضار األشياء من ،تضع أشياء داخل الغرفة وأشياء أخرى خارجها ▪

 ويكررذلك مع األشياء بداخل الغرفة .، هاءذكر أمساأن تو ،الغرفة

 .تكرر أنشطة مماثلة حتى يتم تعلم املفهومني بدقة ▪

فى نهاية اجللسة تراجع الباحثة مع احلاالت مجيع املفاهيم التى مت تعلمها فى اجللستني ,  ▪

 وتشكرهن على احلضور واملتابعة .

 :   يالواجب املنزل ◙

 ارسة متارين االسرتخاء .مواصلة مم ▪

 اجللستني . تدريبهن على املفاهيم التى تدربن عليها يف ▪

 ة:اجللسة الثانية عشر ◙

  موضوع اجللسة: ◙

 حاسة اللمس.

  نوع اجللسة : ◙

 مجاعية .
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 اهلدف من اجللسة :  ◙

 صغري ( . -جامد ( )كبري  -ناعم ( ) لني  -بارد ( ) خشن  -تنمية مفاهيم  )سخن 

 الفنيات املستخدمة :  ◙

احلث  -التوجيه  - يالتدريب اليدو -التعريض  - يالتكرار اللفظ -املناقشة  -الشرح 

 التعزيز. -والتشجيع 

 . يالواجب املنزل -التغذية الراجعة 

  األدوات : ◙

كبري احلجم  و كرة (أكتاب ) -عصري مثلج  -ساخن  يشا -رمل خشن  -بودرة ناعمة 

كرة  -سفنج أقطعة  -شيفون ( -صوف  -كتان  -قطن  -قطع قماش ) حرير  -وآخر صغري 

 مفتح صلب. -قطعة خشب  -مطاطة 

 حمتوى اجللسات : ◙

 تبدأ الباحثة بالرتحيب باحلاالت . ▪

 . يتقوم مبرجعة الواجب املنزل ▪

 هيم بدقة .اتوضح املف ▪

 :خشن -ناعم التدريب على :  ــوالأ

حتى يتم  (ناعم)تضع البودرة على ورقة وتطلب من كل حالة ملسها مع ذكر كلمة  ▪

 . (خشن)لتتعلم كلمة  ؛تعلمها, وتكرر اخلطوات مع الرمل

 .تضع احلاالت يدها على أشياء ناعمة امللمس وأخرى خشنة ▪

 وتطلب منهن تسمية كل نوع وذكر ملمسه. ،تضع الباحثة قطع القماش على الطاولة ▪

 :بارد -سخن  التدريب على :ــ  ثانيا

 يكوب الشا وتطلب منهن ملس ،كوابأوالعصري املثلج فى  يالشا :من حثة كالاتضع الب ▪

 .(البارد)حتى يتم تعلم الكلمة , وتكرر اخلطوات مع  (ساخن)مع ذكر كلمة 

 أنشطة مماثلة . ▪

 :جامد -لني  :التدريب على  ـــثالثا 

, وتكرر مع الكرة حتى يتم تعلم املفهوم  (لني)مع ذكر كلمة  سفنجمتسك احلالة قطعة األ ▪

 واستخدامه .
عدة مرات , وتكرر اخلطوات مع  (جامد)قطعة اخلشب مع ذكر كلمة  احلالةمتسك  ▪

 و املفتاح حتى يتم تعلم املفهوم واستخدامه .أاحلديد  قطعة

 :صغري -كبري  :التدريب علىــ  رابعا

 تعريف املفهوم بدقة. ▪

حثة الكرة الكبرية فى اليد اليمنى للحالة والكرة الصغرى فى يدها اليسرى مع االبتضع  ▪

عند حتريك يدها  (صغرية)عند حتريك يدها اليمنى , وذكر كلمة  (كبرية)ذكر كلمة 

خرى صغرية, وهكذا حتى يتم أاليسرى , وتكرر اخلطوات مع محل احلالة ألشياء كبرية و

 .تعلم املفهوم
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 طمئنان على تعلم احلاالت مجيع املفاهيم.تتم مراجعة ما مت باجللسة لال فى نهاية اجللسة ▪

 :  يالواجب املنزل ◙

فى ضوء ما تعلمه فى هذه  نهاويسمي نزهلاشياء فى منأ نن يلمسأيطلب من احلاالت 

 اجللسة .

 ة:اجللسة الثالثة عشر ◙

 موضوع اجللسة :  ◙

 لوفة .ألوفة وأخرى غري مأوالتدريب على السري داخل غرفة م مفهوم املسافة ,

 نوع اجللسة :  ◙

 مجاعية . -فردية 

 اهلدف من اجللسة :  ◙

 لدى احلاالت مفهوم املسافة . ين ننمأ ▪

 لوفة.ألوفة وغرفة غري مأأن تتدرب احلاالت على السري مبفردها داخل غرفة م ▪

 الفنيات املستخدمة :  ◙

 ة .نفس فنيات اجللسة السابق

 األدوات :   ◙

 .يكراس -غرفة خالية من األساس  -مسطرة  -طاولة 

 حمتوى اجللسة :  ◙

 ترحب الباحثة باحلاالت . ▪

 . يتراجع معهن الواجب املنزل ▪
اليد  -–دوات القياس أو -سم  -الكيلو مرت  -املرت -الطول  -تناقش معهن مفهوم املسافة  ▪

 فى حتديد املسافة . واألرجل
 .هن عليهاباستخدام املسطرة فى القياس وتدر ▪
, وتقدير املسافة خبطات الرجل  (سم 20) ن الشربأو، فة بالشرباتدريبهن على تقدير املس ▪

 بشرط فتح الرجل مبقدار ثابت .
 وحساب عدد اخلطوات . ي،الثان إىلتدربهن على قياس طول الغرفة من احلائط  ▪
 وتدريب احلاالت على املهارات التالية: ،ية باملدرسةتنتقل الباحثة باحلاالت إىل غرفة حقيق ▪

 وتكون يدها اليسرى جبوار احلائط . ،تبدأ احلالة السري من جوار الباب ▪
ا من وجود وتضع كفها على احلائط خبفة خوًف ،ترفع يدها اليسرى مبحاذاة الكتف ▪

 أذى . اهل بارز وحاد على احلائط قد يسبب يءش

 يءد لألمام للمس الشيم مبحاذاة الصدر وتكون راحة المتد يدها األخرى إىل األما ▪

 طلوب الوصول إليه واكتشافه خوفا من أن يصطدم به .امل
 ،فة اخلارجية لقدمها مالمسني للحائطاة احلائط لكى يكون ذراعها واحلاتقف مبحاذ ▪

ت مع التأكيد عليها بأن توحد اىل احلائط الثانى . تكرر اخلطوإثم تتحرك حتى تصل 

 وحماولة عدها إن أمكن ذلك . ،ة وطول اخلطواتمساف
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 بعد الرتيب توضع أشياء فى الطريق وتعلمها أن تدور حوله إىل اجلانب اآلخر لتفاديه, ▪

 ثم مواصلة السري.

 الواجب املنزىل :  ◙

 تشجيعهن على إجراء وتكرار اخلطوات التى أجريت فى اجللسة. ▪

 ة:اجللسة الرابعة عشر ◙

 موضوع اجللسة :  ◙

 الطرقات . واجللوس عليه , والسري يف يتدريب الطفل على اكتشاف موضع الكرس

 نوع اجللسة :  ◙

 .فردية

 اهلدف من اجللسة :  ◙

 . يأن تتمكن احلالة من حتديد مكان الكرس ▪

 . يأن تتمكن من اجللوس على الكرس ▪

 األدوات :  ◙

 طويل آخره سبورة.مكان به ممر  -يجمموعة خمتلفة األشكال من الكراس

 حمتوى اجللسة : ◙

 .تبدأ الباحثة بالرتحيب بهن ▪
 تراجع معهن الواجب املنزىل. ▪
 ؛بيديها يتعرض للحالة أشكال وأحجام الكراسى املختلفة , وتدربها على تلمس الكرس ▪

 م ال.أذا كان الكرسى له ظهر إومعرفة  ،لتعرف حجمه واجتاه اجللوس عليه
ة عليه مع الرتكيز أوعدم رميها فج ،بهدوء يالكرستتدرب على كيفية اجللوس على  ▪

 جيدا أثناء اجللوس.
والسري فى املمر للوصول  ،فى آخر املمر , وتدريبها على القيام من عليه ييتم وضع الكرس ▪

 للسبورة .
 داء اجليد .تكرر اخلطوات حتى تتمكن احلالة من األ ▪

 الواجب املنزىل  :  ◙

حث احلاالت على ممارسة التدريبات التى أجريت داخل اجللسة , والرتكيز على الصعوبات  ▪

 التدريب باملنزل . التى تتعرض هلا أثناء

 ة:اجللسة اخلامسة عشر ◙

 موضوع اجللسة :  ◙

 .اخلتام والتقويم

 نوع اجللسة :  ◙

 .مجاعية
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 اهلدف من اجللسة : ◙

 تهيئة أفراد العينة إلنهاء الربنامج. ▪
 علية الربنامج يف التخلص من املخاوف املرضية من املدرسة.تقييم فا ▪

 توجيه الشكر لألعضاء واالحتفال بهن . ▪

     الفنيات املستخدمة : ◙

 التعزيز . -احلوار  -املناقشة 

 اجللسة : ىحمتو ◙

 انتظامهن يف احلضور. ىترحب الباحثة بأفراد العينة ، وتقدم شكرها هلم عل ▪

ذكر هدف الربنامج، ثم تناقش معهن يف ضوء ت أناحلاالت  ىحدإتطلب الباحثة من  ▪

ترك من  نياملدرسة؟ هل ختاف أن تذهبى إىل نيمثل : هل تستطيع ،جمموعة من األسئلة

خر جلسة يف الربنامج. وأن بعضهن قد آوالديك يف البيت؟ وختربهن بأن هذه اجللسة هي 

نهن قد اكتسنب من إحيث  ،جتد نوعا من القلق لنهاية الربنامج ، ولكن ال داعي هلذا القلق

أي موقف اجتماعي يستدعي مشاعر اخلوف  املهارات ما جيعلهن يستطيعن أن يواجهن

 والتوتر.

ذا الربنامج، من خالل استفادتهن من ه ىتقوم الباحثة جبمع آراء أفراد العينة حول مد ▪

 مناقشة ما مت تقدميه من معلومات وتدريبات أثناء اللقاءات.
تقوم الباحثة بتطبيق مقياس اخلوف من املدرسة ، ومقياس األفكار السلبية املرتبطة  ▪

 باخلوف املرضي من املدرسة، ومن ثم تقويم الربنامج.
حتى ال يقع  ؛عها كل فردقبل توديعهن تذكرهن بأن هناك نصائح وتوجيهات جيب أن يتب ▪

 : ىيف دائرة اخلوف املرضي مرة أخر
 العجز البصري ليس حاجزا خطريا يعوق عن احلياة السعيدة. ▪
 الفشل يف بعض األعمال ال يعين نهاية العامل، ولكن جيب إعادة احملاوالت. ▪

 الفرد هو الذي جيعلك تعتقد أنها كارثة. ىتضخيم املواقف اليت متر عل ▪
 قل من العاديني، بل ميكنه التفوق عليهم.املكفوف ليس أ ▪
 االخنراط يف اجملتمع هو أفضل الوسائل اليت حتقق حياة أفضل. ▪
متميز من الصحة  ىمستو تقبل العجز والتعايش معه هو أفضل طريقة للوصول إىل ▪

 النفسية.
 هذا التحدي. ةمبوضوعية، فأنت تستطيع جمابه يفكر ▪
انية لتطبيق املقياس التتبعي، ثم تودعهن وتتمين ختربهن الباحثة  بأنها ستلقاهن مرة ث ▪

 هلن التوفيق ، وتقوم بتوزيع اهلدايا عليهن.

 

 

 
 


