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مدخــــــل

ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم
• ما يقال �إذا �أح�س وجع ًا يف ج�سده:
(�ضع يدك على الذي ت�أمل من ج�سدك وقل �سبع مرات � :أعوذ باهلل
وقدرته من �شر ما �أجد و�أحاذر ) م�سلم .
• كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أتاه الأمر ي�سره قال :
( احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات )
و�إذا �أتاه الأمر يكرهه قال :
( احلمد هلل على كل حال).
• عن النوا�س بن �سمعان ر�ضي اهلل عنه قال � :س�ألت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم عن الرب والإثم ؟ فقال(:الرب ح�سن اخللق  ,والإثم ما

حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ) .رواه م�سلم .
• �أبن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم لأ�شج عبد القي�س � (:إن فيك خ�صلتني يحبهما اهلل  :احللم
والأناة )رواه م�سلم .
• وعن ابي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال (لي�س ال�شديد بال�صرعة� ,إمنا ال�شديد الذي ميلك نف�سه عند

الغ�ضب)متفق عليه.
• ويقول اهلل تعالى (واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه ).
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مقـــدمـــة
ي�سرين �أن يكون بني يديكم الكرمية كتابي (اال�سرتخاء الع�ضلي مع منوذج لفنيات
تنمية القدرة على التذكر) والكتاب يطبق �أحد مناهج العالج النف�سي بوا�سطة
اال�سرتخاء الع�ضلي .
ويعتمد على تعليم احلالة كيفية اال�سرتخاء بافرتا�ض �أن اال�سرتخاء الع�ضلي يقلل من
التوتر النف�سي وال�ضغوط النف�سية والبدنية التى يعاين منها ال�شخ�ص  .ويعترب العالج
باال�سرتخاء من �أهم اال�ساليب لعالج القلق والتوتر وتقل�ص الع�ضالت واخلوف املر�ضي
والأرق وتقل�ص الأمعاء وارتفاع �ضغط الدم وحاالت ال�صداع الن�صفي والأالم الع�ضلية
والو�ساو�س القهرية  .ويقوم على جملة من التمارين والتدريبات البدنية الب�سيطة التى
تهدف الى راحة اجل�سم والنف�س مع ًا .ومينح اال�سرتخاء ال�شخ�ص قدرات خا�صة من
التحكم يف النف�س واالنفعاالت والتغلب على التوترات وال�ضغوط النف�سية التي يعاين
منها الكثري من النا�س ب�سبب �ضغوط احلياة التى نعي�شها االن .
كما يتميز ب�إمكانية تطبيقه عل الأطفال والكبار وبع�ض فئات ذوي االعاقة كاالعاقات
احل�سية من ال�صم و�ضعاف ال�سمع واالعاقات الب�صرية واالعاقات االنفعالية وبع�ض
االعاقات احلركية والع�ضوية اجل�سمية املزمنة واالعاقات الكالمية النطقية وحاالت
النوبات ال�صرعية وحاالت الن�شاط احلركي املفرط مع ت�شتت االنتباة وحاالت �صعوبات
التعلم االدراكية واالكادميية  .ومن مميزاته كذلك �أنه الي�ستلزم �أدوات خا�صة معقدة
�أو غالية الثمن  ,كما ميكن ان يطبقه الفرد بوا�سطة املعالج �أو بدون م�ساعدة �أحد
ولكن بعد عدد من جل�سات التدريب واملحاولة  ,وي�ساهم يف التحكم بالذات وبث الثقة
بالنف�س .وميكن تطبيقه ك�أ�سلوب عالجي م�ستقل �أو يكون م�صاحب لأنواع اخرى من
العالج النف�سي.
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واال�سرتخاء لي�س دواء ً �شافيا ً جلميع الأمرا�ض  ،ولكنه و�سيلة عالجية ناجحة �إلى
جانب و�سائل العالج االخرى النف�سية والطبية وال�سلوكية والتحليلية .
وب�شكل عام ف�إننا يف العامل الإ�سالمي منتلك �أح�سن �أ�ساليب اال�سرتخاء عند الدعاء
وال�صالة وال�صيام والطواف وال�سعي وقراءة القران الكرمي وغريها من العبادات .
د .طــــــارق العي�ســــــوي
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العالج باال�سرتخاء الع�ضلي
مقدمة املو�ضوع :
يعترب العالج باال�سرتخاء من �أ�ساليب العالج النف�سي الفعال مع بع�ض احلاالت
�أو الأعرا�ض النف�سية املرتبطة بتغريات ج�سمية داخلية �أو خارجية  ،وقد بد�أ العالج
باال�سرتخاء يف العالج النف�سي على يد العامل االمريكي (جوزيف وولب Josef
 )Woolbالذي قدم العديد من الدرا�سات والأبحاث حول �إجراءات وفنيات العالج
النف�سي با�ستخدام اال�سرتخاء الع�ضلي .
ولقد اثبتت الدرا�سات والأبحاث وجود عالقة بني �شدة التوتر النف�سي وزيادة التوتر
الع�ضلي  .وهذا يظهر يف حاالت اخلوف ال�شديد والقلق واالنفعاالت ال�شديدة .ونالحظ
حدوث التوتر الع�ضلي بعد حالة نف�سية �شديدة كاخلوف مثال حيث تظهر نب�ضات
وانقبا�ضات ال�إرادية لع�ضالت الوجه  ،ورع�شه باليدين ،وحركات ال�إرداية يف جفون
العني  ،وكذلك هز الركبتني �أو فرك اليدين مع بع�ضها البع�ض  .مما يو�ضح �إمكانية
ا�ستخدام �أ�سلوب العالج باال�سرتخاء يف مثل هذه احلاالت  ،لال�شخا�ص الذين ي�صابون
بتوترات ع�ضلية �شديدة و وا�ضحة عند التعر�ض للمواقف النف�سية ال�ضاغطة.
• ماهو اال�سرتخاء ؟.
اال�سرتخاء � Relaxationأو الرتاخي  ,حالة انفعالية تت�سم بالتوافق الن�سبي بني
االنا والهو واالنا الأعلى والواقع اخلارجي  .وهو فنية ن�ستطيع تدريب املري�ض من خاللها
على �إرخاء ع�ضالته �إذ تبني �أن باال�سرتخاء التدريجي للع�ضالت تتال�شى �شيئ ًا ف�شيئ ًا
�آثار الن�شاط الذهني واال�ضطرابات االنفعالية .
واال�سرتخاء يحقق حالة من الن�شوة بدرجة �أو ب�أخرى متحررة من التوتر  .وهو عبارة
عن توقف جزئي �أو كامل وم�ؤقت لتوتر ع�ضالت اجل�سم  ،والع�ضالت تكون يف حالة من
العـالج باالسترخــاء العضلـي
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التوتر الب�سيط حتى �أثناء النوم �أو الراحة وهذا التوتر واالنقبا�ض ميكن مالحظته يف
حاالت القلق واخلوف والتوتر .وهو واحدة من �أهم الأ�ساليب امل�ضادة للتوتر والقلق،
وتقوم �أ�ساليب اال�سرتخاء احلديثة على جملة من التمارين والتدريبات الب�سيطة التي
تهدف �إلى راحة اجل�سم والنف�س وذلك من خالل التنف�س العميق  ،ومترين اجل�سم على
االرتخاء وزوال ال�شد الع�ضلي  .ويعطي اال�سرتخاء الإن�سان قدرة على التحكم يف نف�سه
والراحة العامة .كما يتميز ب�إمكانية تطبيقه على الكبار والأطفال وبع�ض فئات من ذوي
االعاقة .
والعالج باال�سرتخاء  Relaxation Therapyيعلم املري�ض كيف ي�سرتخي ،
بافرتا�ض �أن اال�سرتخاء الع�ضلي يقلل التوتر النف�سي  .ومن معانيه انه الراحة التامة
بدنيا ً وفكريا ً يف جو هادىء حتى تتال�شى �آثار التوتر الع�ضلي والنف�سي .
ومنهج اال�سرتخاء �أو و�سيلة اال�سرتخاء  Relaxation Techniqueي�شري
الى جمموعة من االنظمة التى ي�ستطيع �أن يقوم بها احلالة بق�صد خف�ض حدة التوتر او
ال�سيطرة على ال�ضغوط ومن ذلك اليوجا  yogaوالت�أمل الباطني . Meditation
•• ويوجد عدد �آخر من العالجات التي تعتمد على احلركة وليونة
الع�ضالت ومنها على �سبيل املثال :
العالج الرتويحي : Recreational Therapy
الرتويح هو �إنعا�ش العقل واجل�سد باللعب �أو اال�سرتخاء �أو الت�سلية  ،وي�شمل العالج
الرتويحي املباريات وعرو�ض ال�سينما واحلفالت والرق�ص واملع�سكرات والرحالت .مما
يجعل احلالة ي�شعر بالت�سلية وين�سى متاعبه و�آالمه ،ويعلمه التفاعل االجتماعي املت�سم
بالتقبل والقبول  .ويعتمد الكثري من املعاجلني النف�سيني على العالج الرتفيهي وهو
�شكال ً من �أ�شكال العالج بالعمل .Work Therapy
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ويفيد العالج الرتويحي يف تنظيم الن�شاط الرتفيهي للحالة خا�صة الأنطوائيني
 Social Withdrawalالذين ي�شعرون باخلجل نتيجة لال�ضطراب النف�سي  ،ويتعلم
االطفال كيف ي�شاركون يف ن�شاط اجلماعة بطريقة مقبولة اجتماعيا ً.
العالج الريا�ضي :
يعترب العالج الريا�ضي عالجا ً م�ساعدا ً يف جميع الأمرا�ض النف�سية وفيه يقوم
احلالة بتمرينات ب�سيطة مثل :
 الإنحناء  ،والقيام واجللو�س . والقفز يف املكان �أو القفز من فوق بع�ض احلواجز الب�سيطة  ,واجلري . التوازن  ,من خالل امل�شي فوق حبل على الأر�ض �أو خط مر�سوم على االر�ض. امل�شاركة يف املباريات الريا�ضية اخلفيفة . ممار�سة ريا�ضة امل�شي. ممار�سة بع�ض االلعاب ال�سويدي اخلفيفة .ويهدف العالج الريا�ضي �إلى حتقيق عدد من االهداف منها تن�شيط املري�ض خا�صة
الذي مييل الى مالزمة الفرا�ش واخلمول وقلة احلركة � .أو توجية وتهدئة احلاالت
ا�صحاب الن�شاط احلركي املفرط غري املوجة .وي�ساعد على تن�شيط الع�ضالت و�ضبط
الدورة الدموية  .ومنع احلالة من كرثة الت�أمل والتفكري يف امل�شكالت  ،و�إك�سابه القدرة
على التفاعل االجتماعي  ،واال�سرتخاء اجل�سمي خا�صة يف حاالت القلق والتوتر وحاالت
االرق  ،والعمل على تنفي�س وخروج امل�شاعر االنفعالية املختلفة لديه بطريقة مقبولة
اجتماعي ًا.
العالج باملاء : Hydrotherapy
ويق�صد به العالج با�ستخدام املاء يف احلمامات و�أحوا�ض ال�سباحة والد�ش  ،ويف�ضل
العـالج باالسترخــاء العضلـي
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هذا النوع من العالج احلاالت التي ترف�ض العالج الدوائي والكهربائي و�أنواع العالجات
االخرى .وفيه ي�ستلقي املري�ض يف حو�ض �سباحة به ماء متدفق وم�ستمر اجلريان ،ويكون
املاء يف درجة حرارة اجل�سم تقريب ًاومتتد اجلل�سة الواحدة من �ساعة �إلى عدة �ساعات
يف املرة الواحدة .وي�ستخدم التدليك باملاء من خالل تدفق املاء والتحكم يف درجة
حرارته ،وي�ستخدم املاء ملا له من تاثري م�سكن وملطف على اجلهاز الع�صبي والنف�سي
وي�ؤدي العالج بت�أثري املاء الى حت�سن الدورة الدموية ويحدث اثرا ً مهدئا ً وا�سرتخاء
للحالة .وي�ستخدم يف حاالت القلق والتوتر وال�ضغوط الع�صبية واالنطواء واالن�سحاب
والهياج احلركي واالدمان.
العالج باللعب :Play Therapy
ي�ساعد الأطفال ذوي اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية ،ويعتمد على تنظيم املوقف
العالجي على نحو ي�سمح للطفل باخراج ال�صراعات النف�سية الداخلية الى حيز الوعي .
واملعالج يوظف االداء �أي �أنه الي�س�أل الطفل عن م�شكلته ولكن يقدم له �ألعاب ًا و�أدوات ر�سم
متنوعة مفرت�ضا ً �أن ر�سوماته وطريقته يف اللعب �ستعمل مبثابة مر�آة تعك�س ال�صعوبات
النف�سية لديه ،ويقوم املعالج بتف�سري �أفعال الطفل وتقدمي العالج املنا�سب.
العالج بالعمل :Work Therapy
ويعتمد على انتقاء مهارات مهنية معينه ك�أ�سلوب عالجي لتح�سني ال�صحة اجل�سمية
والنف�سية للحالة  .وقد بينت عدة درا�سات �أن العالج بالعمل يعود بالفائدة على اال�شخا�ص
ذوي االعاقة وغريهم ممن يتلقون خدمات عالجية طويلة يف م�ؤ�س�سات خا�صة ،ولعل
�أهم تلك الفوائد هي ت�سهيل عملية �إعادة اندماج ه�ؤالء اال�شخا�ص يف احلياة املجتمعية
وبخا�صة �إذا نفذت برامج العالج بالعمل يف مواقع جمتمعية ولي�س يف امل�ؤ�س�سات .
ويت�ضمن ا�ستخدام �أن�شطة فنية �آدائية وب�صرية مل�ساعدة الأ�شخا�ص على التطور
�شخ�صيا ً واجتماعيا ً و�أكادمييا ،ومن هذه االن�شطة على �سبيل املثال:
12
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 الر�سم والتلوين . الأعمال اخل�شبية . الأن�شطة املو�سيقية . الغناء والأنا�شيد . م�سرح االطفال . الدمى  ،و�سرد الق�ص�ص . الدراما التعليمية  ،و التمثيل . ممار�سة الكتابة مثل(كتابة الق�ص�ص ومو�ضوعات االن�شاء الو�صفي والزجلوالنرث والق�صائد ال�شعرية).
والأن�شطة الفنية تهي�أ الفر�صة للتعبري عن امل�شاعر وتعزز الثقة بالنف�س وت�ساعد على
تعديل ال�سلوك وتوجيهه نحو امل�سارات الإيجابية .
العالج الطبيعي :Physical Therapy
يهدف العالج الطبيعي �إلى عالج اال�ضطرابات اجل�سمية � ،أو الوقاية منها با�ستخدام
�أ�ساليب ميكانيكية وكيماوية ت�شمل احلرارة والإ�ضاءة والتدليك والهواء واملاء وال�صوت
والكهرباء والتمارين احلركية الريا�ضية  .كما ي�شمل الأجهزة والأدوات الت�صحيحية
مثل ( الكرا�سي املتحركة والعكازات واجلبائر وغريها ) .وين�صب جل االهتمام يف
العالج الطبيعي على تطوير املهارات احلركية الكبرية كالوقوف وامل�شي واجللو�س .
العالج الوظيفي :Occupational Therapy
يت�ضمن العالج الوظيفي تقييم القدرات الوظيفية لل�شخ�ص وو�ضع برنامج �أن�شطة
هادفة لتطوير م�ستوى اعتماده على الذات من خالل تنمية مهاراته احلركية الدقيقة
العـالج باالسترخــاء العضلـي
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وم�ساعدته على بلوغ �أق�صى ما ت�سمح به قابليته ج�سميا ً وعقليا .ومن خدمات العالج
الوظيفي ( مهارات الت�أزر الب�صري احلركي – واال�ستقاللية يف ا�ستخدام دورة املياة
– والتنقل – والعناية باجل�سم – وتناول الطعام وال�شراب – والتوا�صل – و�إرتداء
املالب�س وخلعها – والنمو النف�سي واالجتماعي ) ما يعرف مبهارات احلياة اليومية �أو
املهارات الذاتية �أو اال�ستقاللية .
العالج الع�صبي النمائي : Neuro Development Treatment
العالج الع�صبي النمائي واملعروف با�سم (�أ�سلوب بوباث) يعترب من �أكرث �أ�ساليب
العالج الطبيعي ا�ستخدام ًا  .ويهدف �إلى كبح اال�ستجابات احلركية وحاالت التوتر
الع�ضلي غري الطبيعية والعمل على ت�شجيع االمناط احلركية والع�ضلية العادية �أو
الطبيعية .
• فوائد اال�سرتخاء :
للعالج باال�سرتخاء فوائده للتخفيف او التخل�ص من االنفعاالت والتوترات والقلق
النف�سي ،وي�ساهم يف التحكم بالذات ،وي�ساعد على بث الثقة يف النف�س ،وفهم طبيعة
القلق وقدرة الفرد على التحكم يف انفعاالته .واملران على اال�سرتخاء هو تنمية لقوة
التحكم يف الذات والتخل�ص ال�سريع من االنفعاالت والقلق النف�سي �أو التوتر النف�سي �أو
اخلوف .واال�سرتخاء يدفع الرغبات والتطورات والدفاعات املكبوتة �إلى ال�شعور .واجلو
اال�سرتخائي ميكن ان يبعث ال�صدمة التى عاناها ال�شخ�ص يف الطفولة وبعدها يقدم
العالج.
• • كما ميكن ان ي�ستخدمه البع�ض يف املواقف االنفعالية االتية :
دخول االمتحانات ،او االنتخابات ،او املقابالت ال�شخ�صية اخلا�صة بالتوظيف او
الرتقية ،وقبل دخول االجتماعات الهامة �أو عند مقابلة بع�ض الأ�شخا�ص ذوي ال�ش�أن
او الهيبة .كما ي�ستخدم اال�سرتخاء يف حاالت ت�شنجات الأمعاء ،وال�صداع الن�صفي،
14
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والأرق ،و�سرعة �ضربات القلب وغريها من اال�ضطرابات .ويقرتح بع�ض العلماء
اال�سرتخاء �أثناء العمل و�أنت جتل�س على مكتبك وعليك �أن تردد ب�صوت خافت كلم ــة
(ا�سرتخ) ثم تقوم برتكيز كل ذهنك يف ارخاء ع�ضالتك الى �أق�صى ما ت�ستطيع  ،وميكن
�أن تكرر هذا �أكرث من مرة .
وي�ستخدم مع بع�ض حاالت ال�ضعف اجلن�سي حيث ي�ؤدي القلق و التوتر واخلوف
من الف�شل من عدم �إمتام العالقة الزوجية الى عدم االنت�صاب لدى الرجال �أو القذف
ال�سريع ،هنا ي�ستخدم العالج باال�سرتخاء من خالل ارخاء اجلزء اال�سفل من اجل�سم
خا�صة ع�ضالت الفخذين واحلو�ض والظهر  .وكذلك ي�ستخدم مع حاالت احلزن ال�شديد،
وحاالت ال�ضغوط النف�سية  Stressوالآالم الع�ضلية  ،وحاالت الو�سوا�س القهري .
اال�سرتخاء واالبداع :
اال�سرتخاء واالبداع متالزمان  ،فاال�سرتخاء بدرجة �أكرب ي�ساعدنا على التغلب على
م�آ�سي احلياة بطريقة �أف�ضل ونحقق االبداع والتقدم  .و�إن ذروة االداء تكون والفرد يف
حالة نف�سية وعقلية �سوية بعيدا ً عن التوترات.
• ال�ضغوط النف�سية :
تفيد بع�ض االح�صاءات الطبية �أن ن�سبة ال�ضغوط والتوترات النف�سية تزداد بني
الن�ساء ب�صفة م�ستمرة حيث يعاين ( )%63من ال�سيدات من ال�ضغوط النف�سية مقابل
( )%51من الذكور  .ومن املعروف �أن هذه ال�ضغوط النف�سية ت�ؤثر على �صحة اجل�سم
بدرجة كبرية كما �أنها متنعنا من اال�ستمتاع بحياتنا على الوجة ال�سليم .
• ويوجد بع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب اجل�سم عند التعر�ض لل�ضغوط
النف�سية ب�صفة م�ستمرة منها:
 ارتفاع �ضغط الدم .العـالج باالسترخــاء العضلـي
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 ارتفاع ن�سبة ال�سكري بالدم . الت�أثري على خ�صوبة االنثى فالتوترات النف�سية امل�ستمرة واحلادة تزيد من �إفرازاجل�سم لهرمون االندروجني ( هرمون الذكورة ) وي�ؤدي ذلك �إلى عدم انتظام
الدورة ال�شهرية .وتفيد درا�سة �أمريكية �أن تخفيف التوترات لدى املر�أة ي�ؤدي
�إلى زيادة اخل�صوبة لدى بع�ض االناث .
 كما تتوتر �أي�ضا �أع�ضاء ال�شخ�ص الداخلية فتزداد �سرعة دقات القلب  ،ويجفاحللق ب�سبب ا�ضطرابات بالغدد اللعابية وي�ضطرب نظـام اله�ضم ب�سبب
تقل�صات يف املعدة (القولون الع�صبي) ب�سبب اخلوف �أو القلــق �أو التوتر .ولهذا
ا�ستخدام (جاكب�سون ) العالج باال�سرتخاء .
 كما ي�ستخدم يف حاالت ت�شنج االمعاء ،وحاالت ال�صداع الن�صفي ،وخفقان القلب،والقولون الع�صبيدالة ،والأرق ،والأالم الع�ضلية  ،والو�سوا�س القهرية.
 يرى العلماء �أن التوتر النف�سي ي�ؤدي �إلى تدهور احلالة املزاجية لدى ال�سيداتبدرجة �أكرب من الرجال  ،وي�ؤدي �إلى �إفراز اجل�سم ملادة اوك�سيتو�سني مما ي�ؤدي
�إلى القلق واالكتئاب .
 امليل الى العزلة واالن�سحاب من املواقف االجتماعية املختلفة . عندما يتعر�ض الفرد لهذه التوترات يلج�أ �إلى �ألتهام كميات كبرية من الطعامخا�صة ال�سكرية والن�شوية وي�صاب االن�سان بال�سمنة املفرطة التي ت�ؤثر على
الثقة بالنف�س وتقلل من االن�شطة احلركية وعدم الرغبة يف امل�شاركة باالن�شطة
االجتماعية.
• من امل�شاهد امل�ألوفة يف حياتنا :
�أن نرى �سيدة تتحدث بالهاتف وتقود ال�سيارة ويف نف�س الوقت حتاول �أن مت�سك
16
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بطفلها يف الكر�سي املجاور لها بال�سيارة وتبحث عن قلم لتدوين عنوان تقوله لها
املتحدثة معها عرب الهاتف  .فمن �أين للج�سم �أن يح�صل على الراحة وكيف يرتابط املخ
مع كل هذه املتغريات لذلك يجب �أن نحر�ص على اال�سرتخاء ولو ( )20دقيقة يوميا ً .
وي�صبح من الواجب علينا ان نعر�ض بع�ض �أنواع اال�ضطرابات التي يعانيها الأطفال،
والتي ميكن �أن ي�ستخدم مع بع�ضها العالج باال�سرتخاء .
�أنواع اال�ضطرابات التي يعانيها الأطفال
من املعروف تنوع م�شكالت وا�ضطرابات �سلوك الأطفال  ،وميكن التعرف على هذه
امل�شكالت ومدى انت�شارها من خالل متابعة ما يرد على الأطباء وخرباء العالج النف�سي
يف امل�ست�شفيات والعيادات ومراكز الك�شف والت�شخي�ص والعالج النف�سي .
وقد مت ت�صنيف م�شكالت وا�ضطرابات �سلوك الأطفال بهدف �سهولة الدرا�سة وو�ضع
الربامج العالجية والإر�شادية واختيار �أدوات القيا�س الالزمة ح�سب كل فئة وح�سب
طبيعة املر�ض �أو امل�شكلة .
ومن املمكن ت�صنيف الفئات الرئي�سة الآتية ال�ضطرابات الطفولة وفقاً للتو�صيف
الطبي النف�سي الأمريكي :
 .1م�شكالت متعلقة بالنمو :
وت�شمل الإعاقة العقلية ،والت�أخر الدرا�سي ،وم�شكالت النمو اللغوي ،و�صعوبات
التعلم ب�أنواعها الأكادميية واالدراكية.
 .2م�شكالت متعلقة با�ضطرابات ال�سلوك :
وت�شمل الن�شاط احلركي الزائد �أو الإفـراط احلركي ،والعدوان  ،وت�شتت االنتباه ،
والتخريب ،واجلنوح ،والكذب ،وال�سرقة  ،واالنحرافات اجلن�سية.

العـالج باالسترخــاء العضلـي
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 .3م�شكالت القلق :
وت�شمل قلق االنف�صال ،والقلق االجتماعي  ،والتحا�شي او اخلوف من االحتكاك
وخمالطة الآخرين �أو الغرباء .
 .4ا�ضطرابات الأكل والطعام -:
وت�شمل الهزال والنحافة املر�ضية �أو النهم وال�سمنة املفرطة .و�ألتهام �أو �أكل املواد
ال�ضارة ( الأوراق – والأقالم – والبال�ستيك – والطني – والطوب – واملحايات
وغريها ) .
 .5ا�ضطرابات اللوازم احلركية -:
ت�شمل نتف ال�شعر ،وم�ص الأ�صابع ،وق�ضم الأظافر .
 .6ا�ضطرابات الإخراج -:
وت�شمل التبول الال�إرادي � ،أو التغوط .
 .7ا�ضطرابات الكالم واللغة -:
وت�شمل احلب�سه ال�صوتية ( ال�صمت االختياري ) والبكم  ،والتهتهة واحلذف
والإبدال والتلعثم وغريها .
وللبدء يف اى برنامج للعالج ال�سلوكي للطفل علينا حتديد ال�سلوك املطلوب عالجه
حتديد ًا دقيق ًا ونوعي ًا  .فاملعالج ال�سلوكي ال يجب و�صف طفل معني( بالعدوان ) بل
يف�ضل بد ًال من ذلك الإ�شارة �إلى مظاهر ال�سلوك �أو الأعرا�ض والعالمات املرتبطة
بال�سلوك العدواين للطفل  ,ويقوم بطرح عدد من اال�سئلة :
 هل ي�ستخدم �ألفاظا خارجه �أو غري م�سئولة ؟ هل ي�ضرب �أخوه �أو �أخته �أو الطالب باملدر�سة ؟18
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 هل يب�صق على الآخرين ؟ هل يخطف الأ�شياء من �أمام زمالئه باملدر�سة �أو �أخوته باملنزل ؟ هل يحطم �أثاث املنزل و�ألعابه و�أدواته املدر�سية ؟ هل ي�شعل النريان �أو يحب اللعب بالنريان ( والكربيت ) ؟وغرية من الأ�سئلة التي تدل على الأعرا�ض والعالمات العدوانية حيث ي�سهل
�صياغة وو�صف ال�سلوك وو�ضع خطة للعالج ومتابعتها وتقييم مدى فاعليتها .وتت�ضمن
فنيات العالج ال�سلوكي يف ميدان الطفولة نف�س الأ�ساليب والفنيات العالجية التي
ت�ستخدم مع البالغني مع بع�ض االختالفات التي تتطلبها طبيعة تكون امل�شكالت النف�سية
لدى الطفل .
· ومن هذه الأ�ساليب:
 �أ�ساليب التعويد والكف بالنقي�ض . �أ�ساليب وفنيات اال�سرتخ ــاء . �أ�ساليب التدعيم والعقاب والتجاهل . �أ�ساليب تدريب املهارات االجتماعية للطفل . �أ�ساليب تعديل �أخطاء التفكري . �أ�ساليب امل�ساندة الوجدانية منهج التعليم امللطف .· خطوات العالج باال�سرتخاء
عادة ما ي�ستخدم العالج باال�سرتخاء الع�ضلي ك�أ�سلوب عالجي م�ستقل � ،أو
م�صاحب لأنواع �أخرى من العالج النف�سي كطريقة الكف بالنقي�ض وغريها من الطرق
العالجية.
العـالج باالسترخــاء العضلـي
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ويعتمد �أ�سلوب اال�سرتخاء على بديهة ف�سيولوجية معروفة فالقلق واخلوف
واالنفعاالت ال�شديدة عادة ما تكون م�صحوبة بتوترات ع�ضلية ع�ضوية .ولهذا فالطفل
مثال عند تعر�ضه ملواقف اخلوف او القلق او التوتر ال�شديد تزداد لديه الأن�شطة
الع�ضلية ،ومع توتر الع�ضالت اخلارجية تن�ش�أ حركات ال �أردية مثل (اللوزام القهرية
الال�إرادية التي تظهر على ال�شخ�ص يف الفم والعينني واالبت�سامات وحركات باليدين
والرقبة وغريها) .
اال�سرتخاء الت�صاعدي -:
وي�شمل هذا النوع من العالج �أن يجل�س احلالة يف و�ضع مريح  ،وان يركز ب�صره على
نقطة ( المعه ) ثم يبد�أ املعالج بتوجية احلالة للقيام با�سرتخاء �أع�ضاء ج�سمه ع�ضو ًا
ع�ضو ًا  ،ويطلب املعالج من احلالة �أن يغلق راحتي اليدين بكل قوة و�إحكام  ،وعليه
�أن يالحظ التوترات واالنقبا�ضات الع�ضلية التي حتدث يف مقدمة الذراع  ،وبعد ثوان
يطالب املعالج من احلالة �أن يفتح راحة اليدين وي�ضعهم يف مكان مريح ويالحظ املعالج
ما يحدث للج�سم كله من راحة عامة وا�سرتخاء  .وبعدها ينتقل املعالج باحلالة �إلى
خمتلف �أع�ضاء اجل�سم بدءا ً من :
 القدمني . ومرور ًا بال�ساقني والفخذين . وع�ضالت البطن . وال�صدر . والوجه . والفم . والرقبة .20
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ويحدث املعالج توتر ًا ثم �إرخاء حتى ي�صل احلالة بعد ( )4–3جل�سات �إلى حالة من
التحكم الكامل باجل�سم واكت�ساب القدرة على اال�سرتخاء .
ويف تقريــر حديــث عن ا�ستخدام اال�سرتخاء بني الأطفال تبني انه �شديـد الفاعلية
يف عالج املخاوف املر�ضية والتخفيف من اال�ضطرابات ال�سيكو�سوماتية .
ولنجاح العالج باال�سرتخاء هناك عدد من التقنيات اال�سا�سية يجب اتباعها :
�شروط الإ�سرتخاء الناجح:
(�	)1أن يكون الطفل يف عمر ي�سمح له بالتدريب اى بعد �سن (� )8سنوات تقريب ًا .
( )2ال يكون معاق ًا ذهني ًا  ,ويكون على درجة منا�سبة من الذكاء العقلي .
(�	)3أن ت�صاحب امل�شكلة �أو اال�ضطراب النف�سي حالة من اال�ضطراب الع�ضوي والع�ضلي
ولهذا تزاد فاعلية العالج باال�سرتخاء يف حاالت القلق واملخاوف املر�ضية  ،وحاالت
الربو  ،و�أمرا�ض الأ�سنان وعالجها .
( )4يف�ضل ارتداء املالب�س القطنية املريحة التي ت�ساعد على تنف�س اجل�سم .
( )5اختيار غرفة هادئة ومريحة  ،وحمببة �إلى ال�شخ�ص  ,وتكون درجة حرارتها
منا�سبة ولي�ست باردة .
( )6اال�ستلقاء على �أريكة �أو كر�سي �أو �سرير مريح  ،ويف و�ضع مريح لكل اجل�سم ،ورفع
الركبة ،وا�سند ر�أ�س على و�سادة �صغرية .ويف�ضل �أن يكون املقعد لي�س مرتفع ًا ,و�أن
يكون ال�شخ�ص حايف القدمني .
( )7ال�شعور الداخلي باال�سرتخاء وعدم �شد الع�ضالت ,وعدم التفكري يف مواقف
�صادمة �أو حزينة (الرغبة الداخلية لدى ال�شخ�ص على اال�سرتخاء وتنفيذ
تعليمات املعالج).
( )8ت�صحيح التنف�س :فهو املفتاح الأ�سا�سي للقيام بالتمارين ب�شكل جيد ,والقاعدة
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الأ�سا�سية هي �شهيق اثناء انقبا�ض ع�ضلة احلجاب احلاجز  ,وزفري اثناء ا�سرتخاء
الع�ضلة.
( )9بعد القدمني عن بع�ضهما البع�ض  ،وو�ضع اليدين بجانب ال�شخ�ص  ,ومن املهم
حماية الظهر ويكون ممد على االر�ض �أو االريكة متاما ويف و�ضع م�ستوي .
( )10ال�ضوء يكون خافت ًا وغري مبا�شر � ،أو �أغالق امل�صابيح يف الغرفة .
(� )11إغالق العينني �أثناء الإ�ستلقاء � ,أوت�سبيل العينني .
( )12حلظة من ال�صمت والهدوء التام .
( )13البداية :الرتكيز على ع�ضو واحد ،وميكن اختيار(الذراع الأي�سر) و�أغلق راحة
اليد الي�سرى بقوة والرتكيز فقط يف انقبا�ض راحة يدك  ،ويقول احلالة لنف�سه �أن
(راحة يدي تتوتر وت�شتد بقوة ).
( )14اعطاء اجل�سم والعقل �أوامر عقلية للأ�سرتخاء .وا�ستخدام الإ يحاء الذاتي
 Auto- Suggestionوطــرد الأفكار الغريبة ،وتخيل ان كل خماوفك وهمومك
تطري بعيد ًا عن ج�سدك .
( )15الرتكيز يف ممار�سة التمرينات  ،واالنتظام اليومي يف التدريب ملدة ()15
دقيقة يوميا ً وملدة �أ�سبوع �أو �أكرث .
( )16احلفاظ على التنف�س هادئا ً منتظما .
( )17ويكرر املعالج عبارات ( اترك التوتر يذهب  ..اترك القلق وال�ضغط ..اترك الغم
والهم  ..اترك ) ويحاول ال�شخ�ص �أن يحقق م�ستوى من اال�سرتخاء .وجزء من
عملية الإيحاء يتمثل يف �صوت املعالج الهادىء الرقيق املنغم وهذا ي�ساعد املري�ض
على اال�سرتخاء �أكرث من ارغامه عليه.
( )18وينبغي �أن يظل االت�صال اللفظي بني املعالج واحلالة وال يقت�صر على جمرد
�إعطاء التعليمات الالزمة لال�سرتخاء.
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منوذج عملي للتدريب على اال�سرتخاء الع�ضلي :
او ًال  :ا�ستلق الآن على مكان مريح ( �أريكة – �أو كر�سي مريح – �أو�سرير ) على �أن
يكون ج�سمك يف و�ضع مريح ا�ستعداد ًا لال�سرتخاء الع�ضلي .
ثانياً � • :أغم�ض عينيك .
• ا�ستمع جيدا ً �إلى املعالج .

• املعالج � :سوف �أنبهك الأن �إلى بع�ض الأح�سا�سات �أو التوترات يف ج�سمك.
و�سوف �أبني لك بعدها �أنه ب�أ�ستطاعتك �أن تقلل منها و�أن تتحكم فيها .
ثالثاً  :الذراعان :
جميل � ..أن ج�سمك االن اليزال يف و�ضعه املريح  ،والتزال عيناك مغم�ضتني يف
ا�سرتخاء لطيف – حلظة �صمت – وجه انتباهك �إلى :
ذراعك الأي�سر �أوال  ..كل انتباهك وتركيزك على ذراعك االي�سر  .الأن �أغلق راحة
يدك الي�سرى � ،أغلقها ب�أحكام وبقوة  .الحظ معي الأن �أن ع�ضالت ذراعك االي�سر
تنقب�ض وتتوتر وت�شتد  .وانتبه لهذا التوتر وال�شد عليك �أن تالحظه  .ي�ستغرق هذا ال�شد
والتوتر من (  10 -5ثوان )  .واالن عليك فتح يدك الي�سرى و�أرخها و�ضعها على مكان
مريح بجانبك .والحظ الفرق بني ما كانت عليه من �شد وتوتر وماهي عليه االن من
ا�سرتخاء – حلظة �صمت – واالن مرة �أخرى كرر التمرين .
�أغلق راحة يدك الي�سرى باحكام وقوة  ،والحظ التوتر وال�شد من جديد  ،وبعد هذا
�أفتح يدك الي�سرى ودعها يف و�ضعها املريح والحظ ما كانت عليه من توتر وما هي عليه
االن من ا�سرتخاء  (.ملدة  10ثوان ).
الذراع الأمين  :تكرر ما قمت به للذراع الأي�سر وتالحظ اال�سرتخاء التام وال�شعور
بالتنميل يف الذراعني .
العـالج باالسترخــاء العضلـي

23

رابعاً :الي ـ ــدان :
االجتاه االن �إلى يدك اليمنى ،عليك �أغالق يدك اليمنى باحكام والحظ التوتر
يف اليد اليمنى والذراع ( 5ثوان) والآن ا�سرتخ وا�ستمر يف و�ضعك املريح و�أرخ يدك
اليمنى .الحظ الفرق بني ما كانت عليه من �شد وتوتر وماهي عليه االن من ا�سرتخاء،
ارخها ودعها يف و�ضع مريح مع فتح �أ�صابعك بهدوء والحظ �أن هناك تنمي ًال ولين ًا قد
بد�أ ينت�شر يف ذراعيك الأي�سر والأمين كلتا ذراعيك الأن قد بد�أت يف اال�سرتخاء .
خام�ساً  :مع�صم اليدين:
واالن دعنا نتجة �إلى راحة اليد  ،اثني راحتك االثنني �إلى اخللف �إلى �أن ت�شعر
بال�شد والتوتر يف مع�صم اليد  ،ت�أمل هذا ال�شد والتوتر  .واالن ا�سرتخ وعد مبع�صميك
�إلى و�ضعهما املريح والحظ الفرق بني التوتر واال�سرتخاء ( 10ثوان )  .كرر هذا مرة
�أخرى مع�صمك �إلى اخللف وال�شد يف مقدمة الذراع وخلف راحة اليد  .ثم ا�سرتخ و�أرخ
مع�صميك وعد بهما �إلى و�ضعهما املريح  ،ودع نف�سك على راحتها وا�شعر با�سرتخاء
�أكرث و�أكرث .
�ساد�ساً  :الكفان :
يف هذة املرحلة من اال�سرتخاء �أغلق �أو طبق �أو �أثني كفيك ب�أحكام �إلى اخللف مع
ثنيهما من الى الداخل يف اجتاة الذراعني �إلى �أن ت�شعر بتوتر ع�ضالت �أعلى الذراعني
يف ذلك اجلزء املمتد من الر�سغ حتى الكوع  .حاول �أن تدر�س التوتر و�أن حت�سه  .واالن
ا�سرتخ و�أ�سقط ذراعيك �إلى جانبيك والحظ الفرق بني التوتر ال�سابق يف ع�ضالت
الذراع وماهي عليه االن من اال�سرتخاء الن�سبي (  10ثوان من ال�صمت ) كرر هذا مرة
�أخرى �أقب�ض كفيك باحكام واثنهما يف اجتاة الكتفني حماوال ً �أن تلم�سهما بقب�ضتك .
توقف وا�سقط ذراعيك وا�سرتخ  .ا�شعر بالتناق�ض بني التوتر واال�سرتخاء  ،ودع تلك
الع�ضلة على �سجيتها �أكرث و�أكرث (  10ثوان من ال�صمت ).
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الكوع  :ثني مف�صل الكوع والكفان مغلقان ب�شدة مع مل�س الكتف بقب�ضة اليد املغلقة
ثم عد �إلى و�ضع اال�سرتخاء وو�ضع اليد جانبك .
�سابع ـ ـاً :الكتف ــان :
�أرفع كتفيك كما لو كنت تريد مل�س �أذنيك بالكتفني ،الحظ التوتر الذي يظهر يف
الكتفني ويف ع�ضالت الرقبة  ،الحظ هذا التوتر وا�سرتخ ،عائد ًا بكتفيك �إلى الو�ضع
املريح �أو الطبيعي ودع ع�ضالتك على �سجيتها �أكرث و�أكرث  .والحظ من جديد الفرق
والتعار�ض بني التوتر ال�سابق واال�سرتخاء الذي بد�أ ينت�شر يف الكتفني ( 10ثوان) كرر
هذا مرة �أخرى ارفع كلتا الكتفني ك�أنك تريد �أن تلم�س بهما االذنني ثم �أ�سرتخ والحظ
من جديد الفرق بني التوتر واال�سرتخاء.
ثامناً  :ع�ضالت الوجة ( اجلبهة ):
ت�ستطيع الأن �أن تتعلم كيف ترخي جميع ع�ضالت وجهك ؟ الأن عليك �أن جتعد
جبهتك �إلى �أن ت�شعر ب�أن ع�ضالت اجلبهة قد �أ�شتدت و�أن جلدها قد تكرم�ش مع رفع
احلاجبني �إلى �أعلى �إلى �أق�صى درجة ممكنة  .ويتم توجية �أهتمام خا�ص باجلبهة النها
مركز التوتر  .واالن �أ�سرتخ وعد بع�ضالت اجلبهة الى و�ضعها امل�سرتخي و�أرخها �أكرث
و�أكرث ( 10ثوان )  .كما تقوم باغالق العينني ب�شدة ثم االرخاء  .كرر هذا من جديد
والحظ التوتر يف منطقة اجلبهة و�أعلى العينني  ،والأن �أرخي اجلبهة من جديد والحظ
من جديد الفرق بني التوتر واال�سرتخاء يف اجلبهة .
تا�سعـ ـ ـاً  :العينـ ــان :
عليك ب�أغالق عينيك ب�أحكام وقوة حتى ت�شعر بالتوتر قد �أخذ ي�شمل كل املنطقة
املحيطة والع�ضالت التى حتكم حركات العينني ( 5ثوان ) واالن دع تلك الع�ضالت على
�سجيتها والحظ التعار�ض بني التوتر ال�سابق واال�سرتخاء ( 10ثوان )  .كرر هذه العملية
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من جديد � .أغلق عينيك ب�إحكام وقوة حتى ت�شعر بالتوتر ( 5ثوان ) والأن �أ�سرتخ ودع
ع�ضالت عينيك على �سجيتها يف و�ضعها املريح املغلق (  10ثوان ).
عا�شرا ً  :الفك واال�سنان :
�أغلق فكيك و�أ�سنانك باحكام كما لو كنت تع�ض على �شيء  ،الحظ التوتر على
الفكني ( 5ثوان ) واالن دع فكيك وا�سرتخ ودع �شفتيك مفتوحتني قلي ًال  ،والحظ الفرق
بني التوتر واال�سرتخاء يف منطقة الفكني ( 10ثوان) مرة �أخرى �أطبق الفكني والحظ ما
فيهما من توتر ( 5ثوان ) واالن دع ال�شد والتوتر واترك نف�سك على طبيعتها م�سرتخي ًا
( 10ثوان ).
احلادي ع�شر  :ال�شفتان :
واالن نتجه �إلى ال�شفتني �أغلقهما بقوة ( ال�ضغط بكل منهما على االخرى باحكام
وقوة ) والحظ التوتر الذي بد�أ ينت�شر حول الفم  .واالن �أ�سرتخ و�أرخ ع�ضالت �شفتيك
ودع ذقنك يف و�ضع مريح  .مرة �أخرى �أ�ضغط على �شفتيك والحظ التوتر املحيط
بالفم ا�ستمر ( 5ثوان ) والحظ �أن الع�ضالت قد بد�أت يف االرتخاء بعد هذا ال�شد
واال�سرتخاء املتكرر  ( .حتريك ال�شفتان وجتعيدهما وثنيهما و�شدهما ب�شدة معا ً وبعد
ذلك ارخائهما ).
الثاين ع�شر  :ع�ضالت الرقبة :
الأن نتجة �إلى الرقبة � ،أ�ضغط بر�أ�سك �إلى اخللف (ثني الرقبة �إلى اخللف واالمام
مع التكرار من خالل االنقبا�ض ثم االرتخاء) ا�ستمر يف ال�ضغط �إلى �أن ت�شعر بتوتر
يف خلف الرقبة واجلزء االعلى من الظهر بالذات � .أ�ستمر  ،والحظ ذلك .واالن دع
ذلك ،وعد بر�أ�سك �إلى الو�ضع املريح  ،وحاول اال�ستمتاع بالفرق بني التوتر واال�سرتخاء
العميق الذي �أنت عليه االن � .أ�ستمر االن فيما �أنت فيه � ،أكرث و�أكرث  ،و�أعمق و�أعمق
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بقدر ما ت�ستطيع  .كرر هذا من جديد �شد ر�أ�سك �إلى اخللف والحظ التوتر  ،وا�ستمر
يف ذلك ( 5ثوان ) واالن دع ذلك وانتقل �إلى ا�سرتخاء �أعمــق (  10ثوان ) .واالن مد
ر�أ�سك �إلى االمام كما لو كنت �سوف تدفن ر�أ�سك يف �صدرك  .الحظ التوتر الذي يحدث
االن يف الرقبة  ،واالن �أ�سرتخ  ،ودع كل هذا وا�سرتخ على راحتك ( 10ثوان ) كرر هذا
ادف ـ ــن ذق ــنك فـ ــي �ص ـ ــدرك وا�ستمر يف ذلك قليال ً ( 5ثوان ) واالن �أ�سـرتخ �أكرث
و�أكرث ( 10ثوان ).
الثالث ع�شر  :اجلزء الأعلى من الظهر :
قو�س ظهرك ( ثني العمود الفقري لالمام مرة وللخلف مرة �أخرى حتى ال�شعور
بال�شد واالنقبا�ض ثم االرتخاء ) كما لوكان �صدرك �سوف يلت�صق يف بطنك  ،الحظ
التوتر يف الظهر خا�صة اجلزء الأعلى  ،واالن �أ�سرتخ وعد بج�سمك �إلى الو�ضع الطبيعي
فاردا ً ظهرك يف و�ضع مريح �سواء كنت على كر�سي �أو �سرير  ،والحظ الفرق بني التوتر
ال�سابق يف الظهر واال�سرتخاء احلايل ( 10ثوان )  .مرة �أخرى قو�س الظهر والحظ
التوتر امل�ستثار ا�ستمر مدة ( 5ثوان ) واالن عد بع�ضالت ظهرك �إلى و�ضعها امل�سرتخي
تاركا ً كل �شيء على �سجيته ( 10ثوان ).
واالن خذ نف�س ًا عميق ًا �شهيق ًا عميق ًا الحظ �أن التوتر قد بد�أ ينت�شر يف ال�صدر
ويف �أ�سفل البطن  ،واالن �أ�سرتخ وكن على �سجيتك من جديد و�أنفث الهواء  ،وا�ستمر
يف التنف�س العادي والحظ من جديد التعار�ض بني ماعليه االن �صدرك وبطنك من
ا�سرتخاء وما كانا عليه من توتر (  10ثوان )� .أعد ذلك من جديد  .خذ �شهيق ًا عميق ًا
واكتمه الحظ التوتر والع�ضالت التى تتوتر  .والآن �أزفر وتنف�س بطريقة عادية ومريحة
تاركا ًع�ضالت ال�صدر والبطن يف ا�سرتخاء �أكرث كلما تنف�ست ( 10ثوان ).
الرابع ع�شر  :البطن :
واالن �أقب�ض (�شد) ع�ضالت البطن بقوة� ،شدها �إلى الداخل ،حافظ على هذا الو�ضع
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قلي ًال ،واالن �أ�سرتخ ودع تلك الع�ضالت ترتاخى .وا�سرتخ ودع نف�سك على �سجيتها (10
ثوان) �أعد هذا من جديد� .شد ع�ضالت بطنك ب�إحكام �إلى �أن ت�شعر بتوترها والحظ
هذا التوتر ( 5ثوان) والأن ا�سرتخ ودع كل �شيء يرتاخى يف عمق �أكرث و�أكرث وتوقف عن
ال�شد وتخل�ص من �أي توتر يف �أي ع�ضلة والحظ التعار�ض بني التوتر واال�سرتخاء احلايل
( 10ثوان ).
ويعترب مترين البطن �صعبا ً ن�سبيا ً لأن احلالة يجد �صعوبة يف �شد ع�ضالت البطن
وت�صلب املنطقة البطنية  ،وهذا ميثل �صعوبة للن�ساء بوجة خا�ص .ولكن بالتمرين
ي�ستطيع املري�ض �أن يتعلم ممار�سة التوتر و اال�سرتخاء يف هذه املنطقة من اجل�سم .
اخلام�س ع�شر  :الفخذان :
والأن �أفرد �ساقيك و�أبعدهما بقدر امل�ستطاع� ،أفردهما حتى تالحظ التوتر امل�ستثار
يف منطقة الفخذ ( 5ثوان ) واالن �أ�سرتخ ودع �ساقيك ت�سرتخيان والحظ الفرق من
جديد بني التوتر ال�سابق للفخذين وما هما عليه االن من ا�سرتخاء حم�سو�س (10
ثوان ) �أعد هذا من جديد � ،أل�صق ركبتيك  ،و�أبعد رجليك بقدر ما ت�ستطيع حتى حت�س
بالتوتر ال�شديد يف الفخذين ( 5ثوان ) واالن �أ�سرتخ � ،أرخ ع�ضالت ج�سمك ودع كل
االع�ضاء على �سجيتها وتخل�ص من كل �شد حدث يف الفخذين (  10ثوان ).
ال�ساد�س ع�شر  :ال�ساقني والأقدام :
واالن �إلى بطن ال�ساق  ،حاول ب�أن ت�شد ع�ضالتها ب�أن تثني قدميك �إلى الأمام يف
اجتاة الوجة  .انتبه �إلى �أنك عندما تثني قدميك يف اجتاة الوجة �ست�شعر بال�شد والتوتر
واالنقبا�ض الع�ضلى يف بطن ال�ساق ويف ق�صبة القدم على ال�سواء  .والأن ا�سرتخ  .وعد
بالقدمني �إلى و�ضعهما ال�سابق  ،والحظ من جديد الفرق بني ال�شد واال�سرتخاء (10
ثوان ) والأن هذه املرة اثني قدميك �إلى اخللف يف �أجتاه ر�سخ القدم  ،وحاول �أن جتعل
�أ�صابع القدمني ممتدة يف �أجتاة الر�أ�س والحظ ال�شد يف ق�صبة ال�ساق وبطنها � ،أ�ستمر
28

العـالج باالسترخــاء العضلـي

قليال ً  .والأن عد �إلى �سجيتك م�سرتخيا ً لكل ع�ضالتك وتعود بها الى و�ضعها ال�سابق ،
�ساعد نف�سك على اال�سرتخاء �أعمق و�أعمق من قبل ( 10ثوان ).
الحظ �أن كل املناطق الرئي�سية يف ج�سمك م�سرتخية تقريبا ً والحظ الفرق بني
التوتر واال�سرتخاء  .الحظ �أنك ت�ستطيع �أن ت�شد ع�ضالتك و�أن توترها وبالقدر نف�سه
ت�ستطيع �أن ت�سرتخي بج�سمك كله � .إنك ت�سرتخي و�إذا مل تكن بع�ض �أع�ضائك م�سرتخية
فحاول �أن ترخيها  .راجع معي من �أ�سفل �إلى �أعلى كل ع�ضالتك و�أع�ضائك �إذا مل تكن
م�سرتخية ف�أرخها حاال ً لنبد�أ :
 ع�ضالت القدم وبطن ال�ساق والر�سغ جميعا ً م�سرتخية ( 5ثوان ). �أرخ ع�ضالت الفخذين والركبة وبطن ال�ساق وق�صبة ال�ساق (  5ثوان ) الردفني ( 5ثوان ). البطن وا�سفل الظهر والو�سط (  5ثوان ). �أعلى الظهر وال�صدر والكتفني ( 5ثوان ). راحة اليد واال�صابع والذراعني ( 5ثوان ). الرقبة والزور ( 5ثوان ). اجلبهة (  5ثوان ).االن كل ع�ضالت اجل�سم م�سرتخية وم�ستلقية ويف و�ضع مريح ،ا�ستمر يف هذا الو�ضع
املريح و�سوف �أعد من ( )10-1احلمد هلل لقد �أخذت ق�سطا ً من اال�سرتخاء .والأن
�سوف �أعد تنازليا ً من (  .)1 – 5وعندما �أ�صل �إلى الرقم واحد �سوف تفتح عينيك
وجتل�س وت�ستيقظ يف ن�شاط هادىء و�أنت الأن يف كامل يقظتك ويف كامل ن�شاطك دون
قيود ،مع ال�شعور بالهدوء ال�شديد وال�سكينة .واحيانا ً يجد احلالة جهد ًا يتطلب منه رفع
يده امل�سرتخاة كليا ً.
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كما ميكنك بعد اجادة التدريب �أن ت�ؤدي جزء ًا واحد ًا من التدريب �أو �أكرث من جزء،
فيمكنك مثال ارخاء ع�ضالت مـ�ؤخرة الرقبة واجلبهة�إذا كنت من ا�ؤلئك الذين يعانون
من ال�صداع الن�صفي� .أو ارخاء ع�ضالت الرقبة وال�صدر فقط �إذا كنت تعاين من
ال�شعور ب�ضيق التنف�س.
ومعظم احلاالت ي�صبح عندهم اال�سرتخاء �سهال ً ن�سبيا ً بعد حوايل ( )6جل�سات
على �أن ي�صاحبها مترينات يومية يف املنزل .والعالج باال�سرتخاء يعترب �سه ًال عند
البع�ض و�صعبا ً عند البع�ض االخر .
�أختبـــار ب�ســـيط:
وميكن للمعالج �أن يتعرف على مدى ما ح�صل عليه احلالة من ا�سرتخاء باختبار
ب�سيط حيث يطلب منه �أن �أن يرخي ذراعية كليا ً ثم يرفع املعالج ذراع احلالة عدة
بو�صات ثم يرتكه لي�سقط على املقعد وهنا ي�شعر املعالج الفرق بني رفع ذراع م�سرتخاة
و�أخرى متوترة �أو غري م�سرتخاة ويكت�سب املعالج القدرة على التمييز بني الذراعني من
خالل اخلربة واملران .فالطريقة التى ي�سقط بها الذراع امل�سرتخاة تختلف عن تلك
التى ت�سقط بها الذراع املتوترة  .والذراع امل�سرتخاة ي�شعر املعالج بثقلها والطريقة التى
ت�سقط بها والتى تختلف عن الطريقة التى يتحكم احلالة يف نزولها .
�أجهزة حديثة:
ومن االجهزة احلديثة ( االجهزة العاك�سة للوظائف احليوية )
Biofeedback Instruments
وهي تعك�س وظائف اجل�سم املختلفة مثل :
 درجة ال�شد والتوتر الع�ضلي يف ع�ضالت اجلبهة والر�أ�س �أو الكتفني �أو الظهر �أوال�ساعدين �أو غريها من الع�ضالت .
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 درجة احلرارة املحيطة ب�أ�صابع اليدين �أو القدمني حيث تزداد برودة اليدين يفحالة التوتر والقلق  ،وتزداد حرارتها مع الراحة واال�سرتخاء .
 تعك�س عدد دقات القلب  ،وم�ستوى ال�ضغط  ،والعرق .واال�سرتخاء لي�س دواء ً �شافيا ً جلميع الأمرا�ض  ،ولكنه و�سيلة عالجية ناجحة

�إلى جانب و�سائل العالج االخرى النف�سية والطبية وال�سلوكية والتحليلية  .وب�شكل
عام ف�إننا يف العامل الإ�سالمي منتلك �أح�سن �أ�ساليب اال�سرتخاء عند الدعاء وال�صالة
وال�صيام وغريها من العبادات .

العـالج باالسترخــاء العضلـي

31

فنيات تخزين املعلومات ؟
تعريف الذاكرة :
الذاكرة  Memoryعملية عقلية مركبة تت�ضمن اكت�ساب املعلومات واالحتفاظ
بها و يعقب ذلك الأ�ستدعاء والأ�سرتجاع والتعرف .وهي القدرة على تنظيم وا�ستدعاء
اخلربات احل�سية ال�سابقة ،وهي املخزن الذي يخزن فيه كل �شيء نحتاج �إليه يف تعاملنا
مع البيئة .وهي مهارة ومنظومة ملعاجلة املعلومات وحتليلها وت�صنيفها .ومن تعريفاتها
كذلك �أنها املعرفة الراهنة بخربات �سابقة ،وا�ستدعاء ما�سبق �أن تعلمناه واكت�سبناه
يف ال�سابق وما مر بنا من جتارب وخربات ،وي�ستدعي الفرد ما يحتاجه من كل ذلك
عندما يكون يف موقف يتطلب منه التذكر كموقف الطالب يف الأمتحانات واملوظف يف
االجتماعات  ،واملعلم عند ال�شرح �أو حت�ضري الدرو�س �أوتلخي�ص املو�ضوعات الدرا�سية
وعند و�ضع االمتحانات وغريه .فالذاكرة برهان �أن الفرد قد تعلم �أو اكت�سب �شيئ ًا،
وحت�سن الذاكرة رهن بتح�سني عملية التعلم.
والذاكره هي �أحد الوظائف العقلية �أو القدرات العقلية ولذلك فالأ�شخا�ص يتفاوتون
فيما بينهم من حيث قوة الذاكرة ،كما تت�أثر الذاكرة بدوافع الفرد وبتكوينه النف�سي،
وتعمل الدوافع ال�شعورية والال�شعورية على الأحتفاظ يف الذاكرة ببع�ض املعلومات
واملعارف ون�سيان بع�ضها  .وهي تق�سم �إلى عدة �أنواع.
الذاكرة و�أنواعها -:
الذاكرة الب�صرية  :Visual Memoryومتثل قدرة الفرد على ا�ستدعاء املعلومات
الب�صرية التى مت احل�صول عليها وتخزينها يف ال�سابق .وتعترب من القدرات ال�ضرورية
لتعليم الطفل الكتابة والقراءة وت�أدية �أنواع خمتلفة من املهارات التعليمية التجريبية
كتعلم احلروف الهجائية واالعداد واحلركات واملد ب�أنواعه واملعادالت والرموز الريا�ضية
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وغريها  .ولذلك يجب تدريب الطفل يف مرحلة ما قبل املدر�سة على مهارات التذكر
الب�صري وخا�صة االطفال الذين يفتقدون �إليها  .ومن التدريبات يف هذا ال�ش�أن ر�سم
الرجل واملنزل وال�شجرة وتكملة جزء ناق�ص من ال�صورة  ،والتعرف على ال�شيء الذي
فقد من جمموعة �أ�شياء متت ر�ؤيتها ،وتذكر ال�صور التى مت ر�ؤيتها يف بطاقة �أو كتاب ،
ور�سم جزء ناق�ص من �صورة قطة �أو طفل بعد �إغالق عينيه.
الذاكرة ال�سمعية  :Auditory Memoryوهي قدرة ال�شخ�ص على ا�ستقبال
وتخزين املعلومات ال�سمعية وا�ستدعائها عند احلاجة  .وت�سمى القدرة على تذكر
املعلومات التى مت احل�صول عليها �سابقا ً بالذاكرة ال�سمعية املت�سل�سلة  .ومن �أمثلة
القدرة على تنفيذ التعليمات بت�سل�سل �أن يطلب من الطفل يف �س�ؤال واحد �إغالق النور
و�إغالق الباب  ،و�إح�ضار قلم ر�صا�ص – �أو و�ضع امللعقة يف ال�صحن والقلم على الدفرت
والوقوف فوق الكر�سي  .ومن املهارات كذلك �إعادة الأرقام واجلمل والكلمات واحلروف
والرموز وترديد الأنا�شيد والأغاين والق�صائد وت�سميع القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية
ال�شريفة .
ومن �أنواع الذاكرة كذلك الذاكرة طويلة املدى �أو الذاكرة البعيدة )Long- (LTM

 Term Memoryوالذاكرة ق�صرية املدى �أو الذاكرة القريبة
 Term Memoryوهناك كذلك الذاكرة الوقتية وغريها من �أنواع الذاكرة و�سوف
يتم التطرق �إليها .

)Short (STM

الذاكرة طويلة املدى :ويق�صد بها تذكر الأحداث التى متت يف املا�ضي البعيد،
وهي ذاكرة قوية حتتفظ بالعديد من املعلومات واخلربات مهما كانت بعيدة �أو قدمية،
ويتم ا�سرتجاعها ب�سهولة�أو ببذل جزء من الطاقة .وهي ذاكرة تقاوم الن�سيان عادة،
ومن �أمثلة هذا النوع من الذاكرة تذكر االب ملعلومات �أو مو�ضوعات �أكت�سبها يف املرحلة
االبتدائية �أو االعدادية �أو حتى مرحلة الرو�ضة ،وكذلك تذكر �أول منزل ولدنا فيه،
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وتذكر يوم اخلطوبة و�أول يوم �ألتحقنا باملدر�سة .وعادة ما يتذكر ال�شخ�ص املواقف التى
�أرتبطت ب�أحداث �إنفعالية وعاطفية �سارة �أو غري �سارة.
الذاكرة ق�صرية املدى :ذاكرة ت�سرتجع اخلربات احلديثة �أو االحداث التى حدثت
يف املا�ضي القريب مثل تذكر مادر�سناه يف ال�صباح من مو�ضوعات درا�سية وما �شربناه
�أثناء الدرا�سة  .وهي ذاكرة ت�سرتجع ن�سبة ب�سيطة مما تعلمه و�أكت�سبه الفرد ،وقد
ي�شوب املادة امل�سرتجعة بع�ض الت�شوهات والن�سيان .
ذاكرة الأ�سماء  :وهي قدرة ال�شخ�ص على تذكر �أ�سماء الأ�شخا�ص والأقارب
والزمالء واملحيطني والر�ؤ�ساء والعلماء ورجال الدين وال�صحابة والتابعني وغريهم.
و تذكر �أ�سماء املراجع والكتب والعوا�صم واملناطق ال�سكنية والدول وغريها .وبع�ض
املعلمني لديه قدرة على تذكر �أ�سماء طالب ال�صفوف التى يتابعها درا�سي ًا.
ذاكرة الأرق ـ ــام :وهي من القدرات العقلية لدى الفرد القدرة على تذكر �أرقام
الهواتف واحل�سابات و�أرقام ال�سيارات وتواريخ امليالد .والقدرة على �إعادة عدد من
الأرقام ب�سرعة و�سهولة.
ذاكرة الأماكـ ــن :قدرة ال�شخ�ص على تذكر االماكن التى مير بها ولو مرة واحدة
في�ستطيع تذكر منطقة ما يف دولة ما يكون زارها مرة واحدة منذ عدة �سنوات.
ذاكرة ال�صور والأ�شكال :القدرة على تذكر ال�صور وما بها من تفا�صيل دقيقة،
والقدرة على تذكر �أ�شكال اخلرائط والر�سومات والهياكل والر�سوم البيانية وغريها،
وتذكر التفا�صيل الدقيقة والت�شريح عند ر�سم �صورة حيوان �أو �أن�سان .
ذاكرة الأمل :عادة ما يتذكر االن�سان ما مر به من �آالم وذكريات م�ؤملة نف�سي ًا كاحلزن
عل فقدان عزيز �أو فقدان الوظيفة �أو ف�شل احلب الأول .وقد يكون الأمل مادي فيتذكر
ال�شخ�ص �آالم العملية اجلراحية التى �أجراها منذ عدة �سنوات ،وكذلك نتذكر �آالم خلع
�أو ح�شو الأ�سنان وما ميثله طبيب اال�سنان من فوبيا لدى كثري من النا�س.
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ذاكرة الروائح :ن�ستطيع ونحن داخل منزلنا �أن نتذكر رائحة امل�ست�شفى ورائحة
التوابل .كما ن�ستطيع تذكر الرائحة املميزة لبع�ض الأ�شخا�ص .كما يتذكر الزوج رائحة
زوجته و�أبنائه ال�صغار  ،و تذكر روائح �أنواع معينة من العطور والزهور.
مراحــــل الذاكــــرة:
للذاكرة ثالثة مراحل :
 الأ�ستقبال . التخزين . الإ�سرتجاع �أو الإ�ستعادة .ويق�صد بالأ�ستقبال الت�سجيل الأويل للمعلومات امل�سموعة �أو املرئية �أو املقروءة .
�أما التخزين فهو الأحتفاظ باملعلومات يف الذاكرة لأطول وقت ممكن  ،والإ�سرتجاع هو
�إ�ستعادة املعلومات عند احلاجة �إليها لالنتفاع بها  .ولعملية التخزين نظام ي�شمل :
 ال�سجالت احل�سية . الذاكرة الق�صرية . الذاكرة البعيدة .ا�ضطرابات الذاكرة : Memory Disorder
ت�صاب الذاكرة بعدد من امل�شكالت واالمرا�ض مما ي�ؤثر على ن�شاطها وجودتها
وترابطها ،ومن هذه اال�ضطرابات ما يعرف بالق�صور الكلي للذاكرة ب�سبب اال�صابات
الدماغية من جراء حوادث ال�سيارات �أو ال�سقوط �أو الغرق �أو نق�ص االك�سجني خا�صة
عند الوالدة .بالإ�ضافة �إلى النوبات ال�صرعية ال�شديدة .Grand Mal Epilepsy
�أما فقدان الذاكرة اجلزئي فريتبط بفقدان بع�ض االحداث �أو الفرتات من عمر الفرد
ب�سبب القلق ال�شديد  ،والتوتر  ،وال�صراعات الداخلية وتكد�س املهام واالعمال وامل�شكالت
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وال�ضغوط .ومن امل�شكالت التي ت�ؤثر على الذاكرة االجهاد اجل�سمي والنف�سي واالمرا�ض
النف�سية والع�صبية.
ويعترب ا�ضطراب الأمينيزيا � Amnesiaأحد ا�ضطرابات الذاكرة املعروفة وهو
ن�سيان بع�ض االحداث القريبة وتذكر االحداث البعيدة التى حدثت �أثناء ال�صبا �أو
ال�شباب .ومن اال�ضطرابات التى ي�صاب بها البع�ض حتريف الذكريات القدمية وتكرار
تذكر االحداث امل�ؤملة وال�صادمة .كما يعترب ا�ضطراب الذاكرة واحد ًا من خ�صائ�ص
الطالب ذوي �صعوبات التعلم وتتعلق الذاكرة لديهم باالح�سا�سات والبيانات التى مت
ا�ستقبالها و�إدراكها �أ�سا�س ًا .ولديهم م�شكالت يف التخزين و اال�ستقبال و اال�سرتجاع .
فنيات تنمية الذاكرة :
يوجد عدد من الفنيات ي�ستطيع �أن يقوم بها �أي فرد مما ي�ساعده على تن�شيط
وتنمية ذاكرته وتعمل على تخزين املعلومات  .ومن هذه الفنيات الآتي :
 و�سائل �صحية وج�سمية ،كالنوم اجليد ،والنوم مبكر ًا والبعد عن الإجهاد الع�صبيواجل�سمي .وتناول اخل�ضروات والفاكهة الطازجة وامل�أكوالت البحرية املختلفة
واملك�سرات .والعمل على تنوع الغذاء لأن التغذية ال�سليمة املتوازنة ت�صب يف الدم
وهذا ي�ساعد املخ على الن�شاط واحليوية مما ي�ؤدي �إلى التذكر اجليد .والبع�ض
يتناولون الأدوية املن�شطة والتي حتتوي على فيتامني ( )Bلعالج ما لديهم من
ق�صور بالذاكرة  .كما ت�ساعد الأن�شطة الريا�ضية غري املرهقة على جتدد اخلاليا ،
وال�شعور بالثقة يف قوة و�سالمة الذاكرة  .بالإ�ضافة �إلى الرتفية واخللود �إلى الراحة
والت�أمل والبعد عن مواقف ال�ضغوط والتوترات .
 املكان املنا�سب� ،إختيار املكان املنا�سب للحفظ �أو الدرا�سة بعيد ًا عن م�شتتات االنتباةوال�ضو�ضاء(ال�سمعية والب�صرية) مع �ضرورة جتدد الهواء والإ�ضاءة املنا�سبة.
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 الرغبة والإرادة  ،والنية ال�صادقة يف الفهم والتذكر واالهتمام باملو�ضوع وبالعلموالتح�صيل والدرا�سة ي�ساعد على تن�شيط الذاكرة .
 االنتقاء ملا نخزنه يف الذاكرة  ،فاملعلومات والأرقام عدمية الفائدة �أو قليلة الأهميةتعمل على تكدي�س الذاكرة فعلينا �إنتقاء وتخزين املفيد والنافع من املعلومات  ،فبع�ض
الأ�شخا�ص يخزنون عدد درجات درج املدر�سة �أو املنزل وعدد الأبواب �أو ال�شجر يف
احلديقة � ،أو عدد البي�ض يف الثالجة وعدد زجاجات الع�صري يف املخزن والبع�ض
يهتم با�سماء وتواريخ ميالد ونتائج عدد من الفرق االوروبية او املحلية وعرب�سنوات
متتالية ويتباهى بهذه املعلومات عدمية الفائدة خا�صة لطالب يف املراحل الدرا�سية
املختلفة.
 الرتكيز والأنتباة والفهم اجليد والإ�ستيعاب للمادة املراد تخزينها  ،والتوا�صل(ال�سمعي والب�صري واملالحظة) من عوامل تن�شيط الذاكرة  ،وهذا خالل التواجد
يف ال�صف الدرا�سي وعند ح�ضور املحا�ضرات وور�ش العمل و املع�سكرات.
 الذاكرة ال�سمعية والب�صرية ،يجب ا�ستخدامهما مع ًا ولهما مميزات خا�صة يف تعلمالأ�سماء واللغات وامل�صطلحات ،وت�صلح مع احلاالت التى تعاين من �صعوبات التعلم
وغريها من امل�شكالت التعليمية .
 التدريب املوزع ،ويبني مبد�أ التدريب املوزع مدى �إفتقار طريقة ح�شو االذهانباملعلومات ب�سرعة وبدون الفهم العميق ا�ستعداد ًا لالمتحانات حيث ينكب الطالب
قبل الأمتحانات على الدرا�سة واال�ستذكار بدون انقطاع ،ولو �أنهم وزعوا معظم
هذا الوقت بانتظام على �شهور ال�سنة ال�ستفادوا �أف�ضل بكثري وثبتت املادة الدرا�سية
وا�ستفادوا منها يف حياتهم العملية.
 التنظيم والتعليم ،من خالل التعليم والتدريب امل�ستمرين والتلخي�ص للمعلوماتوعنونتها .وكلما زاد التدريب على التذكر زادت الذاكرة وتطورت لذلك من املفيد
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تخ�صي�ص وقت ًا لتدريب الذاكرة يومي ًا.
 -الطريقة الكلية والطريقة اجلزئية  ،ويق�صد بالطريقة الكلية Whole Learning

قراءة املادة املراد حفظها �أو درا�ستها من بدايتها �إلى نهايتها دون توقف مع التكرار
والإعادة � .أما الطريقة اجلزئية  Part Learningفالفرد يق�سم املادة الى عدة
�أق�سام ويقوم باتقان كل جزء على حدة قبل ان ينتقل الى اجلزء الذي يليه  .وتفيد
الدرا�سات �أن بع�ض االفراد يتعلمون ا�سرع بالطريقة الكلية  .واما من يتعلمون
بالطريقة اجلزئية فان ذلك يرجع الى �أنهم يق�سمون املادة الى اق�سام منطقية
وكل ق�سم يكون كوحدة ذات معنى ،وت�صلح هذه الطريقة مع حاالت �صعوبات التعلم
وبطء التعلم وغريهما من االعاقات .
 التبويب  ،من خالل و�ضع الأ�شياء املت�شابهة يف جمموعة واحدة مما ي�ساعد علىالتذكر واال�سرتجاع � ،إذا اردنا حفظ جمموعة من االحاديث النبوية ال�شريفة فعلينا
تق�سيم الأحاديث �إلى احاديث لتحرمي الظلم واخرى للحياء وف�ضله وثالثة عن ف�ضل
ال�سالم واالمر باف�شائه.
 اخلرائط الذهنية من خالل الربط بني الأ�شياء املختلفة من �أجل احلفظ و�سهولةاال�سرتجاع كربط الرقم �أو احلدث ب�شىء مهم يف حياتنا ،وربط املعلومات ال�سابقة
باملعلومات اجلديدة خا�صة عند تعلم لغة جديدة.
 ا�ستخدام �أكرث من حا�سة اثناء احلفظ �أو الدرا�سة ي�ساعد على التخزين اجليدللمادة الدرا�سية  ،مع التنغيم عند القراءة واحلفظ  ،فالدرا�سة ب�صوت مرتفع مع امل�شي
يف ارجاء الغرفة �أو احلديقة والتنغيم ت�ساعد على �سرعة التخزين وجودته .وهذا يعرف
باملنحنى متعدد احلوا�س  Multisensory Approachفال�شخ�ص يتعلم املحتوى
بطريقة �أف�ضل �إذا ما قدم له عرب قنوات ح�سية متعددة ويت�ضمن املحتوى ا�ستخدام
احلوا�س الب�صرية  Visualوال�سمعية  Auditoryوالأح�سا�س باحلركة Kinesthetic
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واللم�س  Tactileويطلق على هذا املنحنى متعدد احلوا�س (. )VAKT
 الكتابة ،كتابة املعلومات واملالحظات يف �أحد الدفاتر �أو املفكرات� ،أو عمل جدوللالعمال املهمة.
 التكرار املنظم ،من الفنيات التي ت�ستخدم مع الأطفال التكرار املوزع لعدم �إ�صابةالطفل بامللل �أو ال�ضيق مع الرتديد والتنظيم والبعد عن العناد والع�صبية وامليل �إلى
الهدوء �أثناء الدرا�سة ،وهنا يتم تق�سيم املادة الدرا�سية الى اجزاء وي�أخذ فرتة
راحة بعد اجناز اجلزء املحدد ،وميكن ح�صولة على معزز مادي �أو معنوي.
 البعد عن احلركات غري الهادفة ،وعدم ممار�سة االن�شطة الريا�ضية العنيفة ال�شاقةالتي ترهق اجل�سم والعقل قبل احلفظ �أو الدرا�سة ،علينا عدم القيام بعمل �شاق
ومتعب قبل الدرا�سة �أو احلفظ.
 املادة ذات معنى  ،يراعى �أن تكون املادة التي يراد تخزينها وحفظها ذات معنى لأناملواد عدمية املعنى ي�صعب تذكرها خا�صة بعد فرتة من الزمن  ،ا�شار ابنجهاو�س
� Ebbinghausأن املادة ذات املعنى ا�سهل وا�سرع يف تعلمها مقارنة باملادة التى
ال معنى لها .
 الت�سميع الذاتي ،تبني نتائج التجارب �أن الطالب �إذا حاول ت�سميع الدر�س لنف�سهبعد قراءته عدة مرات فهذا يثبت الدر�س يف ذهنه  ،ويبد�أ الفرد يف الت�سميع بعد �أن
تكون املادة ا�صبحت م�ألوفة لديه .
 ال�شرح للأخرين  ،كالوالدين �أو �أحد اال�صدقاء �أو الزمالء � ،أو ال�شرح �أمام املر�آة. التعزيز واملكاف�أة  ،معرفة الفرد املكاف�أة �أو التعزيز قبل عملية التخزين �أو الدرا�سةي�ؤدي �إلى بذل املزيد من اجلهد والرتكيز لأنها تعمل كبواعث للتعلم .
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 الدوافع حتث على التعلم ،الدوافع حتفز الفرد على العمل وتبقيه م�ستمر ًا فيه فالطفليف عمر ال�سابعة يتعلم مهارة ا�ستخدام احلا�سوب ب�سهولة �أكرث من تعلمه قواعد
النحو العربي �أو جدول ال�ضرب والدوافع لي�ست دائما وا�ضحة وتتغري من وقت الى
�آخر ولكن ال بد من وجود دافع ما على االقل يف بداية التعلم .
 ال�شرح والتو�ضيح  ،وت�صحيح االخطاء قبل �أن ت�صبح ثابتة يقدم للحالة تدعيم ًامبا�شرا ً لال�ستجابات ال�صحيحة .
 اال�سئلة  ،حتويل املادة املراد تخزينها يف الذاكرة �إلى نظام اال�سئلة  ،وبعدها االجابةعلى اال�سئلة مع عقد املقارنات بني عنا�صر املو�ضوع  ،وعمل جدول للمقارنات .
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قائمـة املدعمــات
م

املدعمات الإجتماعية

م

املدعمات الرتفيهية

م

املدعمات اخلا�صة

 1م�ساعدة الأم يف �أعمال املطبخ

1

الذهاب �إلى املالهي.

1

�شراء �ألعاب

 2امل ـ ــدح.

2

ممار�سة الر�سم �أو
التف�صيل.

2

�شراء مالب�س

 3اللعب مع الأب.

3

الر�سم والتلوين.

3

�شراء ق�ص�ص �أو جمالت

 4اخلروج للنزهة مبفرده.

4

الق�ص والل�صق

4

�شراء �أدوات مدر�سية

 5اخل����روج ل��ل��ن��زه��ة ب�صحبة
الأ�سرة.

5

�صيد ال�سمك

5

�شراء �صور للق�ص والل�صق

 6اخل����روج ل��ل��ن��زه��ة ب�صحبة
الأ�صدقاء �أو املعارف.

6

ال�سباحة

6

�شراء حلويات �أو اي�س
كرمي

 7منحه وقت لالنفراد.

7

�صالة اجلماعة يف امل�سجد

7

توفري �أطعمة للت�سلية

 8االنتباه والإ�صغاء له.

8

�شراء �أ�شياء من ال�سوق �أو
الدكان.

8

�شراء �أ�شرطة كا�سيت �أو
� .C.Dأو فيديو

� 9إبداء الإعجاب والتقدير.

9

تربية احليوانات املنزلية
�أو �إطعامها.

9

�شراء �ألوان

 10الذهاب �إلى حفلة.

 10القراءة �أو الغناء وت�سميع
الأنا�شيد.

� 10شراء كامريا للت�صوير

 11الذهاب �إلى رحلة.

 11م�شاهدة التلفاز.

� 11شراء راديو �أو كا�سيت

 12زيارة الأ�صدقاء.

 12الأ�ستماع �إلى الراديو.

� 12شراء �ساعة

 13ال��ت�����س��ج��ي��ل ����ض���م���ن ن����ادي  13قراءة الق�ص�ص.
ري������ا�������ض������ي �أو ج����م����اع����ة
ريا�ضية.

� 13شراء اك�س�سورات للبنات

 14تبادل احلديث واحلوار مع  14ممار�سة بع�ض الألعاب
(كرة ال�سلة  -التن�س
الأ�سرة.
 ال�شطرجن  -الكراتيهوغريها من الألعاب).

14

�شراء دفاتر ملونه �أو دفاتر
ر�سم �أو تلوين.

العـالج باالسترخــاء العضلـي

41

15

�شراء دراجة هوائية

 15ال�سماع �إلى نكته.

 15امل�شاركة يف الرحالت

16

�شراء �أدوات لل�سباحة

 17الت�أييد.

 17غ�سيل املالب�س

17

�شراء هاتف

 18التوا�صل الب�صري
والإن�صات اجليد.

 18تنظيف غرفته �أو املنزل

18

�شراء مالب�س ريا�ضية

 19الزيارة �إلى الأ�سواق

 19ركوب دراجة

 20الت�صفيق له.

 20التطريز واخلياطة

 16ال����ت����وا�����ص����ل اجل���������س����دي  16 -عمل م�شروب ما
ال�ترب��ي��ت ع��ل��ى ال��ك��ت��ف �أو
امل�سح على الر�أ�س.
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قائمة بامل�صطلحات الواردة بالكتاب

الإيحاء الذاتي
الذاكرة ال�سمعية
الأجهزة العاك�سة للوظائف احليوية
النوبات ال�صرعية ال�شديد
العالج باملاء
الإح�سا�س باحلركة
الذاكرة بعيدة املدى
ا�ضطرابات الذاكرة
متعدد احلوا�س
العالج الع�صبي النمائي
العالج الوظيفي
الطريقة اجلزئية
العالج الطبيعي
العالج باللعب
العالج الرتوحي
اال�سرتخاء
العالج باال�سرتخاء
الذاكرة قريبة املدى
الأنطوائيني
ال�ضغوط النف�سية
اللم�س
الطريقة الكلية
العالج بالعمل
الذاكرة الب�صرية

AUTO - SUGGESTION
AUDITORY MEMORy
Biofeedback instruments
Grand Mal Epilepsy
Hydrotherapy
Kinesthetic
)Long Term Memory (LTM
Memory disorder
Multisensory Approach
Neuro development treatment
Occupational Therapy
Part learning
Physical Therapy
Play Therapy
Recreational therapy
Relaxation
Relaxation Therapy
)Short- Term Memory (STM
Social withdrawal
Stress
Tactile
Whole Learning
Work Therapy
Visual memory
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