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 الجماعي النفسى العالج

 الجماعي النفسى العالج زهران حامد يعرؾ    

 تتشابه التى المرضى من عدد عالج بأنه

 صؽيرة جماعات فى معا واضطراباتهم مشكالتهم

 الفرد سلوك تعديل فى الجماعة أثر ويستؽل

 وتعديل المضطرب سلوكهم تؽير الى ويؤدى

 .مرضهم الى ونظرتهم الحياة الى نظرتهم
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 الجماعي العالج بدايات

 الى الجماعي النفسى العالج بدايات ارجاع يمكن  

 مرضاة يجمع كان حينما 1907 بران الدكتور

 وتبين جماعية تثقيفية جلسات فى بالتدرن المصابين

 العالج وحسن معنوياتهم رفع فى ساهم قد ذلك أن له

 المتحدة الواليات فى االسلوب هذا lasel استخدم ثم

 عالج فى األولى العالمية الحرب أعقاب االمريكية

 أوروبا فى أدلر وأسس العقلية المرضية الحاالت

 ذلك فى morino وساهم الجماعى االرشاد مراكز

  .(النفسية الدراما) دراما السيكو  ابتداع خالل من
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 :النفسسسسسية واالجتماعيسسسسة للعسسسسالج النفسسسسسي األسسسسسس
 

اإلنسسسسسان كسسسساعن اجتمسسسساعي لديسسسسه حاجسسسسات نفسسسسسيه -1

 .اجتماعيه 

تتحكم المعايير االجتماعية في سسلوك الفسرد وتتحسدد -2

 .األدوار االجتماعية له

يعتبسسر التوافسسج االجتمسساعي مسسن أهسسم أهسسداؾ العسسالج -3

 .النفسي

احسسسدأل األسسسسباب الهامسسسة للمسسسرز النفسسسسي العزلسسسة -4

 .االجتماعية

  .تعتبر الجماعة مصدرا من مصادر العالج النفسي -5

Dr. faten  konsouh 



 

 :أهمها فواعد الجماعي النفسي العالج يحقج-6 

 .االنفعالي التفريػ-أ

 اآلخرين عن االختالؾ مشاعر من التخلص-ب 

 .النفسي المرز بسبب

 .االجتماعي التوافج-ج

 .االجتماعية العزلة من الحماية-ء 

 .المريز شخصيه تنظيم في المساعدة-هـ 
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 عن الجماعي النفسي العالج يميز ما أهم

 :الفردأل النفسي العالج

 .إنتاجيته من يزيد الجماعة داخل الفرد وجود -1

 من يقبله يكن لم سلوكا يقبل الفرد الجماعة تجعل -2

 .به مقتنعا كان سلوكا عن يتخلى تجعله وقد قبل

 وتزيد الفرد شخصيه علي واضح تأثير للجماعة -3

 .جهانض من

 وتقبل الجماعة لتأثير الفرد قبول من يزيد -4

 . الجماعة لصالح مسؤوليات

 تأثيره من أكثر الفرد اتجاهات في الجماعة تؤثر -5

  .هو
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 الجماعى العالج أساليب

 والبصرية السمعية االنتاجية الوساعل عرز أسلوب

 وسلوكية انفعالية مناظر تصور أفالم عرز فيه يتم   

 موضوع يكون أن ويجب مشكالت من بها يوجد وما

 فهى الجماعة بأعضاء مرتبطة التوضيحية الوساعل

 المسترشدة الجماعة أعضاء نفسية فى بعيد أثر ذات

 مرتبطا التوضيحية الوساعل موضوع يكون أن ويجب

 الحياة فى وأدوارهم ومراكزهم الجماعة بأعضاء

 . المشتركة وبمشكالتهم

 

 

 



 Encounter  groupsالتالقى جماعات
 المشاركين من كبير عدد من التالقى جماعات تتكون  

 تقتصر وال بينهم سابقة معرفة دون يشاركون الذين

 أيضا وإنما نفسية اضطرابات من المصابين على المشاركة

 والتلقاعية والدؾء المتعة بهدؾ يشاركون الذين أولعك

 .نفسى مرز من يعانون أن دون

 عادة يستمر اجتماع شكل على التالقى جماعات وتجتمع   

 قاعد ويرأسها خاصة أوصالة منتجع في ويعقد يومين لمدة

 حركة أهداؾ من أنة يعتقد ما نحو الجماعة توجيه يتولى

 القيام على المشاركين تشجيع يتم ما وؼالبا التالقى

   التعبير من فيها بما وصريحة منفتحة بصورة بالسلوك
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 األيدى وتصارع الصراخ ويتضمن هى كما دوافعهم عن

 يحدث مما حياته قيود من الفرد تحرير بهدؾ والسباب

 .المشاركين لدى وواقعيا عالجيا تأثيرا

 :اللعب طريج عن العالج
 االنفعالى التحرر فى يساعد حيث األطفال مع خاصة   

 ورؼباته حاجاته كل الطفل فيه يجسد مسرح فاللعب

 .ومشكالته
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 الجماعى النفسى العالج

 ومناقشات محاضرات عن عبارة هو     

 فيها يتناول النفسي المعالج يلقيها اجتماعيه

 او نفسيه، او اجتماعيه، ماده او موضوع

 او للمناقشة مجاال فيها يترك وأحيانا اكلينيكيه

 الجزء يكون بحيث المحاضره من االنتهاء بعد

   للمناقشة الوقت من فيها االكبر

 عن التعبير على القدره لديه الفرد ويكون    

 ادراك علي القدره لديه وأيضا بحريه مشكالته

 . االخرين االفراد وبين بينه يوجد الذى التشابه
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 التفكير علي التدريب طريج عن العالج

   ـ : القرارات واتخاذ المشكالت وحل االنتاجي

 المسعوليه الفرد يتحمل االسلوب هذا في   

 منه يصدر الذأل السلوك وعن نفسه تجاه

 القرارات اتخاذ في بالمشاركة يقوم وأيضا

 ووضع المشكالت بمعالجه ويقوم وتنفيذها

 او عنها بالحديث يكتفي ان من بدال لها الحلول

 . يتجاهلها
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 :(السيكودراما) النفسية الدراما 
 الوقت نفس في ووقاعية عالجيه وسيله هي النفسية الدراما    

 والتنفيس للتصريؾ الفرصة اتاحة إلي النفسية الدراما وتهدؾ

 بعرز كأفراد الجماعة أعضاء يقوم بحيث .للفرد االنفعالي

 المشكالت هذه من المسرحية المادة الجماعة وتختار مشاكلهم

 بتأليؾ أنفسهم المرضي يقوم وقد األعضاء عرضها التي

 لتلقاعية ذلك يترك أو المعالج يعده أو المسرحية موضوع

   العمل طبيعة حسب التمثيل في والمشتركين المرضي

 المسرح خشبه علي األدوار الممثلون يؤدأل أن وبعد المسرحي

 المرضي وبمشاركه المعالج إشراؾ تحت األداء مناقشه تتم

 يتم وهكذا المطروحة المشكلة معالجه في بدلوه منهم كل ويدلي

 .الدرامي األسلوب بهذا المشكالت عالج
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 المواقؾ بعز القصة أو المسرحية موضوع يتضمن

  -: مثل
 عالقته مثل الماضي في المريز عاشها التي المواقؾ-1

 . نموه من سابقة مرحلة في بوالديه

 المالية المشكالت مثل الحاضر في عاشها التي المواقؾ-2

 .للمريز

 كيؾ مثل المستقبل في يعيشها أن يحتمل التي المواقؾ-3

 .شفاءه بعد المجتمع في الناس مع يتعامل

 أن ويوشك ويتهيعا المريز يخافها التي المواقؾ-4

 الناس مع يتعامل كيؾ مثل القريب المستقبل في يواجهها

 يتقدمون عندما بالمرز تلتصج التي الوصمة بخصوص

 الشفاء بعد عمل علي للحصول
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 وإعراضه بمشكالته تتصل التي العامة المواقؾ-5

 . واألطفال والعمل الزواج مشكلة مثل

 ما مثل االنفعالي التنفس الرعيسي هدفها مواقؾ-6

 . رعيسه أو لزوجته المريز يود

 التوافج وتحقيج الصراعات حل إلى تهدؾ مواقؾ-7

 من يعاني فرد يقوله ما مثل ) أفضل بدرجة النفسي

  ( والديه قبل من الزاعدة الحماية
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 وفهم الجماعة روح تشجيع إلي تهدؾ محددة مواقؾ-8 

 . أفضل نحو علي ألنفسهم المرضي

 أن اليسكودراما أو النفسية الدراما أسلوب أنصار يرأل-9

 النظرية والحلول المناقشة أساليب يفوج بالتمثيل العالج

 بديال   ليس الجماعي العالج بأن علما   االنفعالية، للمشكالت

 . معا   استخدامهم يفضل وإنما الفردأل للعالج

 حيث شهور (6-5) الجماعي العالج فترة تتراوح-10

 الجلسة وتستمر أسبوعيا   جلسات ثالث إلى جلسة تعقد

 (18-6)من األعضاء عدد ويتراوح تقريبا   ونصؾ ساعة

 زمن في االختالؾ مراعاة مع جلسة كل في أعضاء

   طبيعة حسب أفرادها وعدد الجلسة
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 البد وكذلك منها يعانون التي والمشكالت األعضاء هؤالء

 تكون ال بحيث الجماعة داخل متنوعة خبرات وجود من

 إلي إضافة إطالقا   متجانسة ؼير أو جدا   متجانسة الجماعة

 أن في واضحة رؼبة المريز لدأل تتوافر أن ضرورة

 . الجماعة في عضوا   يصبح

 العالج أسلوب إلي (م 2001 ) الراضي ويشير -11

 الذأل الديني العالج من النوع ذلك بأنه اإلسالمي النفسي

 ربطه إلي باإلضافة (الرأسي المستوأل) بربه اإلنسان يربط

 بهذه وهو (األفقي المستوأل) به وبالمحيطين بمجتمعه

 الذأل الوقت في اإلنسان في الروحي الفراغ يمأل الطريقة

  أيضا   االجتماعي الجانب ملئ علي فيه يعمل
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 واالستقرار واالجتماعي الروحي االتزان سبيل علي

 النوع هذا فيه يتم الذأل والمكان المطاؾ نهاية في النفسي

 فجر منذ كان الذأل المكان هذا المسجد هو العالج من

 والروحية االجتماعية األنشطة لكافة مركزا   اإلسالم

 . العسكرية وحتى والرياضية والعلمية
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 والمحاضرات المناقشات طريقة

 من وتتم الجماعى النفسى العالج طرج من وهى    

 ؼير  وبطريقة المناقشات أو المحاضرات القاء خالل

 تلك خالل من ويتم الحالة اسم ذكر دون مباشرة

 الصفحة فى عامة موضوعات تناول المحاضرات

 يعانى التى المشكالت أو بالمشكلة الصلة ذات النفسية

 يسقط وبما الطرج من النوع هذا فى الحضور منها

 النفسية مشكالتهم تناول عند لألفراد الشخصى الحرج

 .وموجهة ومباشرة صريحة بصورة

 

 

 
Dr. faten  konsouh 



 : المختلط األسلوب

 بالتمثيل العالج طريقة بين يجمع أسلوب وهو  

  وطريقة السيكودراما أو المسرحى النفسى

 بين يجمع بذلك وهو المناقشات أو المحاضرات

 بطريقة التقيد دون مرنة وبصورة مميزاتها أهم

 النفسية المشكالت وطبيعة لنوع ووفقا واحدة

 .الجماعة تواجه التى

 طريقة فان النفسى العالج فى طريقة أى ومثل

   وعيوبها مميزاتها لها الجماعى العالج
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  العيوب  المميزات

المشاركة الجماعية في  -

العالج النفسي الجماعي 

 .تهون معاناة الفرد

يقوى مشاعر االنتماء  -

 للجماعة

نوع من المشاركة  -

 .الوجدانية  الجماعية

تدعيم ثقة الفرد في قدراته  -

  .وأنة جزء من كل ما يعانيه 

االهتمام بالجماعة قد تكون  -

على حساب إهمال مشكلة الفرد 

 .الذاتية

قد يحتاج الفرد لوقت أكبر لبحث 

 .مشكلته

بعز المشكالت لها خصوصية 

 .فردية

رؼبة بعز المرضى فى تجميل 

الشخصية وقد ال يسمح بعرز 

  .مشكالته خاصة فى محيط عمله



   الجماعي العالج مميزات

 مع بالتعامل للمعالج يسمح حيث اقتصادأل -1  

 .الوقت نفس في أكبر عدد

 .والخبرات المعلومات من أكبر بمقدار يسمح -2

 اجتماعي كدعم الجماعة باستخدام يسمح -3

 في جدا   هام أمــــــر وهو المناسب للسلوك

 .المرؼوب ؼير وإطفاء المرؼوب السلوك تعزيز

 مشكالت لهم اآلخرين أن العميل يدرك -4

 . وتردده خوفه من يقلل مما مماثلة
 

 

 Dr. faten  konsouh 



 الجماعة داخل تحسنا   له يحدث الذأل العميل-5 

 . العالج جماعة أعضاء لبقيــة أمـــــال   يعطي

 العـــالج عـــن يبحثون العمالء من كثير -6

 لديهم ربما أو باآلخرين ترتبط مشكـالت بسبب

  مهـــدد ؼير جـــو تحت اجتماعي كؾ

 (عالجـي)

 أشكـــال معظم أن إلــــي1990 رازاس ويشيـر

 أو جماعيـــا   أو فرديــا   تطبيقها يمكن العــــالج

 أو ” متوازنــــــــة” متقاطعــــــة جماعـــات

 . أســــرأل عــــــالج
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 ينقسم سلوكي إرشاد أو عالجي لبرنامج نموذج

 -:إلي

 .عالجي برنامج ألأل عامه إجراءات:أوال 

 سلوك لعالج برنامج نموذج علي التطبيج:ثانيا

 .الشؽب

 :الى وتنقسم العامة اإلجراءات -أوال

 .للبرنامج المبدعي اإلعداد-أ

 .(وعالجا تشخيصا)التدخل-ب

 .والمتابعة التقييم-ت
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 أربعه مراحل يؽطي للبرنامج المبدعي اإلعداد-أ

 -:هي

 .العامة ومالمحها السلوكية المشكلة اكتشاؾ-1

 والزمنه والمواقؾ المشكل السلوك تعريؾ-2

 .فيها ويزداد يظهر التي

 العينة أو العميل علي الحصول إجراءات-3

 .والقانونية األخالقية والحماية المستهدفة

 أو للعميل المرجعيين األشخاص تحديد-4

 تستخدم أن الممكن واألدوات العينة ألعضاء

 .العميل عن المعلومات لجمع
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 -:وعالجا تشخيصا التدخل -ب

 -: ويتضمن التشخيص*   

 مالمح تحديد ؾ المجمعة المعلومات توظيؾ-1

 .عنها المسعولة والشروط السلوكية المشكلة

 عند المضطربة للسلوك القاعدأل الخط تحديد-2

 .العميل

 والمعززات المتاحة والمعززات العميل بيانات تحليل-3

 .المنافسة

 يحتمل التي المتؽيرات خاصة العميل شخصيه بناء-4

 البيعات معززات نحو اتجاهه علي العالج ؾ تؤثر أن

 .المحيطة
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  -: العالج خاصة التدخل*

 خفز في النفس علم قوانين توظيؾ-1

 السلوك وتنميه المرؼوب ؼير السلوك

 .المتتابعة الجلسات من سلسله عبر المرؼوب

 متابعه مع يليها ما إلي تؤدأل جلسه كل-2

 من عنه بعيدا أو المرؼوب نحو السلوك تؽيير

 .منفصلة تقييمات خالل

 ومقاييس المالعمة جداول فيها تستخدم-3

  .مقننه
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 -:والمتابعة التقييم-ج

 من مالحظه واستمارات اختبارات التقييم ؾ تستخدم  

 .(المرجعي والشخص واألخصاعي نفسه العميل)

 -: في التقييم يفيدنا

 .األساس خط تحديد-1

 متابعه خالل العالج إجراءات فاعليه علي التعرؾ-2

 .وأثناعها الجلسات

 .العالج نهاية في البرنامج فاعليه علي التعرؾ-3

 المدرسة خارج العالج اثر امتداد علي التعرؾ-4

 وبالتالي ومكانا زمانا التعليمي الموقؾ وخارج

 التي العالجية األساليب تطوير علي يساعدنا

 .نستخدمها
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   :للبرنامج المبدعى االعداد

 . العميل عند المشكلة تلمس -1     

 الزمالء وبين بينى المباشرة العالقات خالل من

 مشكلة وجود تلمس يمكن المدرسة وإدارة والمدرسين

 على التعرؾ ويمكن معروفين ؼير أفرادها تكون قد جانبية

 :خالل من المشكلة

 . تحصيلى تدهور وجود-

 . الفصل تالميذ بين منتشرة شجارات وجود-

 . توافقهما وعدم ما لمدرس الفصل رفز-

 السلوك مالحظة وجدول أدوات احدى استخدام يمكن-

 . السلوكية المشكلة على للتعرؾ
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 يظهر التى والمواقؾ اجراعيا المشكل السلوك تعريؾ-

 .فيها

 استخدام فيها يظهر التى واألوقات المواقؾ تحديد -

 .األخير العمود وخاصة واحد جدول

 المستهدفة العينة أو العميل على الحصول اجراءات-

 :خالل من مبدعيا

 المشكلة تلمس اجراءات خالل منأ-

 مناسب وزمان مكان الى المستهدفين استدعاء ب-

 .االشتراك على الموافقين وتحديد المشكلة لمناقشة

 أن يشترط نفسها تلقاء من تأتى التى الفردية الحالة فىت-

 اتخاذ يستلزم لذا قاصرا اليزال التلميذ أن ندرك

 .القانونية االجراءات
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 على للتعرؾ العمالء أو العميل شخصية بناء تحليل-

 تنمية بهدؾ المتاحة المعززات نحو منهم كل اتجاه

 : من يبدأ متصل على المعززات

 .بالسيادة االحساس -                دنيا فسيولوجيه - 

 االرشادى أو العالجى التدخل

 هذه على تقتصر تكاد المستخدمة البرامج معظم انأ-

 سريعة اشارة ماعدا دونها ما وتهمل المرحلة

 للتشخيص

 ستعرز جوهرية عيوب من بها وما الحالية البرامجب-

 من يتعدل أن يمكن العميل سلوك تفترز أن مثل لها

 .معين برنامج جلسات خالل
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 متسلسلة وتقييمات متابعة-
 يحددها الى الجلسات من معين بعدد زمنية فترة كل

 التلميذ تقدم مدى لمعرفة السلوك نقيم ثم االخصاعى

 : خالل من ويتم

 .األخصاعى من مباشرة مالحظة -1

 المرجعيين من مباشرة مالحظة -2

 :نستخدم العالج الستمرار القرار اتخاذ حالة فى -3

 .محددة ومقاييس اختبارات-

  .مالحظة استمارات -
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 الواقعى البرنامج

 :هما مرحلتين خالل من يتم الواقعى البرنامج

 

 .وتشخيصها الشؽب لمشكلة األولى االعداد -أ 

 

 . ( التدخل ) البرنامج جلسات -ب 

 للبرنامج توضيحى عرز يلى وفيما    

 .الواقعى
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 وتشخيصها الشؽب لمشكلة األولى االعداد
 . المشكلة تلمس -1

 . الشؽب تعريؾ -2

 . المستهدفة العينة تحديد -3

 : خاصة للشؽب المنتجة البيعة تحليل -4

 . المنزل -ب                   . الدراسى الفصل -أ   

 : المنافسة والمعززات المعززات تحديد -5

 حاجات تشبع أن يمكن التى المعززات على التعرؾ -أ   

   التالميذ

 :خالل من المنافسة التعزيزات على التعرؾ -ب   
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   . االحباط مواقؾ -        

 . الشؽب الستجابات اآلخرين فعل رد -        

 . االجتماعى التفاعل قياس -        

 السلوكية المكونات على تحتوى استمارة تصميم -6

 . المسبج االجراعى التعريؾ خالل من الشؽب لسلوك

 : على التعرؾ -7

 . عليها المتعارؾ المصادر خالل من المشاؼبين التالميذ-

 المشاركة استعداد لديهم الذين المرجعيين على التعرؾ -

 . المباشر االتصال خالل من  البرنامج فى
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 البرنامج جلسات
 هذه عمل خطوات وتحديد جلسات خمسة تحديد ويتم   

 :كاألتى وهى الجلسات

 . المستهدفة العينة-

 . االعدادات -

 . الجلسة أهداؾ -

 . الجلسة اجراءات -

 . الجلسة انهاء -
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 االولى الجلسة

 : المستهدفة العينة     

 المتطوعين المرجعيين -       المشاؼبين -أ 

 : الجلسة أهداؾ

 فى اشراكهم ويمكن بينهم ألفة عالقة تكوين -1

 األلفة لزيادة الجلسة خارج لحاجاتهم مشبعة أنشطة

 . البرنامج فى لالشتراك ودافعيتهم

 .البرنامج بأهداؾ تعريفهم -2

 . وخطورتة اجراعيا الشؽب بنموذج تعريفهم -3
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 : الجلسة اجراءات

 المعززاتالمنافسة واستنتاج) منظمة جماعية مناقشة -أ 

 . ( وتسجيلها

 . وجد ان ومكانة الشؽب لسلوك مسبقا عرضا -ب

 مشاؼبين كانو لفردين بتجربتين أمكن ان االستعانة -ت

 . حاليا لهم حدث وما

 التفاعل قياس على المتطوعين المدرسين تدريب -ث

  . نحن به نقوم أو االجتماعى
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 : الجلسة انهاء

 علية االتفاج تم ما ومراجعة الجلسة انهاء على التنبيه -

 . وتلخيصه

 للشؽب مفهومه منهم كل يسجل أن منزلى واجب اعطاء -

 . خطورته فى ورؤيته

 االجتماعى التفاعل بقياس المشتركين المدرسين يقوم أن -

 . الفصل داخل

 وأهمية وضرورة ومكانها القادمة الجلسة موعد تحديد -

   . حضورها

 القادمة الجلسة قبل المنزلى واجبهم تقديم على التنبيه -

 . بيومين
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 الثانية الجلسة

 : االعداد   

 فى الشؽب عن العينة تعريفات فرؼنا قد نكون -1

 . اجراعى جدول

 . الشؽب وقيادات فصل كل فى النجوم أدوار حددنا -2

 : المستهدفة العينة

 المرجعيين -التالميذ  
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 : الجلسة أهداؾ

 . الشؽب حول للعينة الخاطعة المفاهيم تصحيح -1

 . للشؽب نهاعى اجراعى تعريؾ على االتفاج-2

 القاعدى الخط قياس اجراءات اتخاذ فى البدء -3

 الشؽب مالحظة استمارة باستخدام التالميذ عند للشؽب

 . الجلسة بين ما فترة خالل مرجع بأى
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 : الجلسة اجراءات

  وسلبياته بايجابياته تفريؽه تم الذى الجدول مناقشة-1

. 

  تصميمها تم كما الشؽب سلوك استمارة التعريؾ-2

 . للشؽب السابقة االجراعية التعريفات خالل من

 تطبيج كيفية على والمرجعيين التالميذ تعريؾ -3

 . االستمارة
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 : الجلسة انهاء

 . الجلسة محتوى تلخيص -1

 . والتالميذ المرجعيين على استمارة توزيع -2

 الجلسة قبل المالحظة استمارات اعادة على االتفاج -3

 . والمرجعيين التالميذ من بيومين القادمة

 وضرورة القادمة الجلسة ومكان ميعاد على االتفاج -4

 . الحضور
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 الثالثة الجلسة
 : الجلسة اعداد 

 باستمارة لسلوكه التلميذ مالحظة استمارة مطابقة-

 عن التلميذ استمارة انحرفت كلما يالحظه الذى الشخص

 عالج لبرامج ويحتاج  دقة أقل نعتبره مالحظه استمارة

 .فرعية

 للشؽب المنزلية أو المدرسية المواقؾ على التعرؾ يمكن-

 .المشاؼبين ونستبعد لعالجها خاصة فرعية برامج ووضع

 فى المستهدفة االساسية عمليتنا هى هذه أن تعتبر -

 . البرنامج
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 :المستهدفة العينة

 القاعدى الخط ذوى التالميذ من األخيرة المجموعة

   ارتفاعا االكثر

 : الجلسة أهداؾ

 ونمط التالميذ عند اللفظية االستجابات أسلوب قياس-

 . عندهم الساعد الكذب

 استمارات ملئ فى الدقة بكيفية العينة تعريؾ -

 . ( الذات اختبار) المالحظة

 token البرنامج هذا فى التعزيز نظم -

economy 

 . بالعيادة عالجيا التدريب تم -
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 : الجلسة اجراءات

 . مألها وكيفية المالحظة استمارة شرح -

 فى نستخدمها سوؾ والتى الموجودة المعززات شرح -

 . الشؽب سلوك خفز تعزيز

 الحصة داخل أنفسهم يالحظوا أن التالميذ على التنبيه تم -

 خالل عنهم تصدر التى  الشؽب حركات يسجلوا وأن

 ويقوم المدرسة فى الموقؾ يقتضيه لما طبقا الحصة

 سلوكيات وتسجيل التلميذ بمالحظة  المتطوع أو المدرس

 . الحصة فى التلميذ عن تصدر التى الشؽب

 يتم من أو المالحظة إلجراء األخصاعى يحضر أن يمكن -

 . فيديو بكاميرا تسجيلها ويتم علية االتفاج
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 : الجلسة انهاء

 يقوم اى) المنزلى الواجب ثم اليه انتهينا ما تلخيص -

 خاصة استمارة وفى المنزل فى نفسه بمالحظة التلميذ

 قبل وتسليمة المنزل فى الكذب مقياس على االجابه و بذلك

 .(القادمة الجلسة ميعاد على واالتفاج بيومين الجلسة
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   الرابعة الجلسة

 : الجلسة اعداد 

 . المالحظة استمارات وتفريػ الكذب اختبارات تصحيح

 . التالميذ عينة نفس :  المستهدفة العينة

 : الجلسة أهداؾ

 . العالج نتاعج تعزيز-

 . العيادة داخل فردى عالجى برنامج تقديم -

 . االسلوب بنفس العالج فى االستمرار -
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 : الجلسة اجراءات
 مع المناسب بالبون وتعزيزها المالحظة جدول مراجعة -

  المدرس أو االخصاعى مالحظة مطابقة االعتبار فى الوضع

 .  نفسه التلميذ بمالحظة

 التلميذ فى نالحظه ما مع تطابج ال الى االستمارات فرز -

 فى)فرعى عالجى لبرنامج منها المزيؾ ويحول تقدم من

 ج.د25 لمده تلميذ لكل المميزة الكذب أشكال نواتج ضوء

) 

 الشؽب أو حركات بدون الجلوس على التالميذ تدريب -

 . السلوك هذا وتعزيز العيادة داخل
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 : فرعية مجموعات الى تقسيمهم ويمكن 

 تخضع وهى العالج فى ارتفعت الى المجموعة -أ 

   . الؽيادة داخل السلوك فى التحكم لتدريبات

 وهى الشؽب خفز فى تنجح لم الى المجموعة -ب

 . العيادة داخل سالب وتعزيز لتدريبات تخضع

 استمارة على المزيفة االستجابة ذات المجموعة -ت

 عند الساعد الكذب ونوع الكذب لمقياس طبقا المالحظة

 تسير ثم فردية خاصة برامج لها ونضع  حالة كل

 .للشؽب االصلى البرنامج مع متوازية
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 : الجلسة انهاء

 خارج لذاته تلميذ كل مالحظة فيها تم بما تلخيص -

 استمارة مع المالحظة وتسجيل الفصل فى الحصة

 بيوم القادمة الجلسة قبل تقدم أن على للمشرؾ المالحظة

. 

 عن محاضرة لعمل بواجب منهم يحتاج من تكليؾ يمكن-

 كسلوك الشؽب مقابل الحضارى الشؽب أو الرجولة

 متخلؾ

 المستهدفة للمجموعة كمحاضرة خاصة جلسة عمل ثم -

 هنا ونستفيد   الندوة حضور على أكثر أو تلميذ لمناقشة

 .واألدوار القيادات وتوزيع التفاعل قياس من

 فردية حاالت عنة تفرع البرنامج هذا ان ملحوظة

 .االساسى البرنامج الستمرار
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 الخامسة الجلسة
 : الجلسة اعداد 

 . المشرؾ مالحظة مع التلميذ مالحظة مطابقة من التأكد

 : الجلسة أهداؾ

 مع ذاتية مالحظة الى وتحويلها المالحظة فى االستمرار

 . عالجى تدريب ثم والذاتى المستمر التعزيز

 : الجلسة اجراءات

 التالميذ ومناقشة بالبونات الذات تعزيز بأسلوب التعريؾ

 . أحرزوه الذى التقدم فى
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 : العالجى التدريب

 30لمدة) شؽب فيه ليس شكل فى العيادة فى الجلوس -

 ( مثال دقيقة

 . التقدير ولوحات بالبونات السلوك هذا تعزيز -

 :الجلسة من االنتهاء

 . الجلسة تلخيص-

 ويمكن ذاتيا المالحظة استمارة لملئ منزلى واجب -

 السلوك عن بيها يدافع محاضرة بعمل آخرين تكليؾ

   . الشؽب سلوك مقابل والمهذب المحترم

 سلوك قياس يتم الجلسات بين للمناقشة ندوة عقد -

 . المالحظة خالل من  الشؽب
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 :هامة مالحظات

 مستوى الى تصل أن الى العالج جلسات وتستمر -

 المنزل داخل التحسين هذا متابعة يتم ذلك وبعد مرؼوب

   ذاتيا وتعزيزه وتنميته والمدرسة

 الى فسيولوجية مادية معززات من التعزيزات تعديل يمكن-

 . الذاتى واإلشباع الذات تأكيد أو الذاتية السعادة معززات

 والصدمات والعقاقير الجراحات الطبى العالج يستخدم -

 من النوع هذا ممارسة النفسى األخصاعى على ويمنع

   العالج
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