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Abstract: 

The theoretical framework of this article is cognitive-behavioral therapies (CBT) that are based on 

scientifically proven techniques, based on Learning theories In addition to cognitive models based on 

information processing, the technique of self-assertion is part of social skills and represents the 

concrete manifestation of self-esteem: self-love, self-image and self-confidence, and it has been proven 

that low self-esteem has been associated with certain disorders and emotional and behavioral 

problems, self-assertion is related to the adaptive abilities of an individual in everyday life and 

stressful events, affirmative behaviors are divided into three categories: Lukewarm behavior, 

affirmative and aggressive, the lack of self-affirmation may have multiple causes, including the lack of 

reinforcement from the surroundings and communicative messages between the positive personality, 

and here comes the role of the technique of self-affirmation, which highlights its importance in all age 

groups: children, adolescents and adults, which in turn is based on intermediate techniques, including 

role-playing based on the design of the state in the cognitive behavior, which is functional analysis, 

and this is in the individual and collective context. 
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 تقنية تأكيد الذات و  التوكيدية

 د.لبنى سفاري

 msila.dz-Loubna.seffari@univ ،(الجزائر)مسيلة الأ، جامعة محمد بوضياف ،  ستاذ محاضرأ

 الملخص:

على  ميا، تستندإن اإلطار النظري لهذا المقال هو العالجات المعرفية السلوكية و التي تستند على تقنيات مثبتة عل

ات من المهار جزء تقنية تأكيد الذاتنظريات التعلم إضافة الى النماذج المعرفية المستندة على معالجة المعلومة، 

 د اثبت بانير الذات : حب الذات ، صورة الذات و الثقة في الذات، و قاالجتماعية و تمثل المظهر الملموس لتقد

فية درات التكيتقدير ذات واطئ قد ارتبط  ببعض االضطرابات و مشاكل انفعالية و سلوكية ، توكيد الذات مرتبط بالق

لتأكيدي الفاتر، ا السلوكلفرد في الحياة اليومية و األحداث الضاغطة ، تنقسم السلوكات التوكيدية إلى ثالثة اصناف : 

 واصلية البينمنها نقص التعزيز من المحيط و الرسائل الت أسباب متعددة  تأكيد الذاتو العدواني، قد يكون لنقص 

 : أطفال ، شخصية االيجابية ، و هنا يأتي دور تقنية تأكيد الذات التي تبرز أهميتها لدى كل الشرائح العمرية

الة في بدورها على تقنيات وسيطة منها لعب األدوار باالستناد على تصميم الح مراهقين راشدين و التي تسند

 المعرفي السلوكي و هو التحليل الوظيفي و هذا في السياق الفردي و الجماعي .

 ، الثقة في الذات ، لعب األدوار .تقنية تأكيد الذات،  توكيديةالكلمات المفتاحية: ال

 المقدمة:

د ويقالوقت،  يتعلق األمر بمجموعة من التقنيات ذات الهدف السلوكي و المعرفي في نفسعندما نتكلم عن التوكيدية 

، (assertive training)لذات ل اتر إجابات التاكيد الفرد الى استدخال انفعاالته. هذه الطرق ليست فقط تأكيديتطو

يه ايضا و الذي نسم  (Social skills training)جتماعية لكن ايضا تطور االتصال و الكفاءة في العالقات اال

 باللغة الفرنسية المهارات االجتماعية.

(Cottraux  J , 2017,p.145) 
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يجابي او اقترحت األعمال األولى حول تأكيد الذات أن التعبير عن الغضب، عن الرفض و كل نمط من االنفعال اال

 يُقلل من الحصر. أنالسلبي يمكن 

 (cottraux J , 2017,p.145) 

ي فرم الحقوق بحثت الحقا المدرسة الكاليفورنية عن تعريف ما يمكن أن يكون اجتماعيا سلوكا اجتماعيا متكيفا يحت

 .(Alberti & Emmons)البارتي و إيمونس  إليهنفس الوقت الذي يؤكد نفسه و ذلك الذي توجه 

(Cottraux J , 2017,p.146) 

بر ى التعلم عات التأكيدية او عالجات تأكيد الذات هي نظرية التعلم االجتماعي ، بمعناإلطار المرجعي للتقني إن

ة ، النشاط هو مصدر ثري للمعلومات يحفز تطور القدرات االتصالي أنالفعل ، عبر كفاءة العميل ، نفترض 

 لالستقبال )اإلصغاء، طرح أسئلة، إعادة صياغة كالمه...( )التعبير عن رأي، تأكيد رفض(

(Mirabel-Sarron C & Vera Luis  ,2012,p.164) 

بعد انظورهم الى ماجتماعية وراء تهديدات خاصة و هكذا توسع نطاق -اوال، تُذَِكر التاكيدات الناس بالموارد النفسو 

بة تعزز من ذلك . يميل األشخاص في ظل الظروف العادية، الى تقليل انتباههم تجاه تهديد فوري ، و هي استجا

ن شخاص الذيية الذاتية السريعة  و عند مواجهة أخطار محدقة للبقاء على قيد الحياة، و لكن عندما يرى األالحما

من  ب قدرا اقليتسمون بتأكيد الذات عوامل الضغط في الحياة اليومية بالصورة االشمل و بالتالي فان التهديد يتطل

 اليقظة.

 سي سعة للذات فان له تأثيرا اقل على حسن الحال النفثانيا.، الن التهديد ينظر اليه في سياق رؤية مو

بل للمعالجة، مهما و قا ثالثا ، تعزز التاكيدات مقاربة توجه نحو التهديد بدال من التجنب . اذا تم ادراك تهديد باعتباره

 فان  التاكيدات تجعل الناس اقل عرضة للتنصل من التهديد او انكار أهميته بالنسبة اليهم .

(Geoffrey L Cohen,2014, p.339) 

ة لحياة جميلاتساهم التاكيدات في صد او مواجهة التهديدات: تطمئن تاكيدات الذات الناس بان لديهم سالمة و بان 

 بالرغم من الشدائد و االزمات التي تواجههم. 

(Geoffrey L Cohen,2014, p.339) 

لذات راتيجيات الحماية الذات من التهديد ، و هو ما يتضمن است تقلل  ايضا من ردود الفعل الدفاعية ، و التكيفيات

تضمن ايضا تللتحكم ، انكار مسؤوليته عن الفشل و تحمل المسؤولية االنتقائية لنجاحهم . االستجابات الدفاعية 

 تكيفات اخرى متنوعة .

يلجأ   ،(Threats to self -integrity) يستعمل االشخاص تأكيد الذات عندما يختبرون تهديدا لكمالهم الذاتي

 ذاتن تأكيد الاألشخاص المؤكدون ذاتيا، الى الصفات او المزايا المركزية للطريقة التي يرون بها أنفسهم .  يتضم

كفؤا ، تذكر  اي تصور ذاتي  او صورة ذاتية من شانها ان تعزز او تستعيد المعني الفردي في كون الشخص : "

 جيدا ، منسجما" 

R Harris P & W.Griffin D & E.Napper L & Bond R, 2018,p .06) ( 

مكن يكيد الذات بالرجوع الى نظرية تأكيد الذات، فان هنالك انعكاسا واحدا لمثل هذه المرونة و هو يتمثل في أن تأ

ية ال اتيمته الذقان يكون مصدرا للدقة و الموضوعية ، بدال من التشويه في معالجة المعلومة . عبر تذكير الفرد بان 

 تعتمد فقط على المجال المهدد.

نخراط بانفتاح لفرد من االيمكن أن يُقَِلل تأكيد الذات من مدى إمكانية أن تَُهِدد  معلومة في هذا الميدان الذات و يمكن ا

 ذهنيي اكبر في المعلومات المتصلة بالذات و التي تحمل تهديدا محتمال .

جموعة من مصدرا للدقة و الموضوعية في معالجة المعلومة تم دعمه من مالتنبؤ بان تأكيد الذات يمكن ان يكون 

ومة مخاطر البحوث، مثال في مجال الصحة تقترح النشاطات التجريبية انه يمكن ان تقلل او حتى تلغي مقاومة معل

 صحية غير مرحب بها و تشجع استعدادا اكبر  لتغيير السلوك الخطير.
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R Harris P & W.Griffin D & E.Napper L & Bond R, 2018,p .07) ( 

تهديدات لتخفيف من الاالن تأكيد الذات   يتيح امكانية  -و يمكن ان يرتبط تأكيد الذات بالميول للمقاومة و االستقرار  

 بدون العمل بناءا على  مصدر هذه التهديدات .

R Harris P & W.Griffin D & E.Napper L & Bond R, 2018,p .08) ( 

وضعيات لمقاومة للذاتيا الفكار او تجارب تَُحِقق نظرة ايجابية للذات و يمكن ان تقلل من ا-ت الذات هي مولدةتأكيدا

مهددة المتعلقة معلومات الالُمدَْرَكة باعتبارها ُمَهِددَة . وجد بان تأكيدات الذات تزيد من االنفتاح الفردي الستقبال ال

 او الصحية الوقائية مثل االلتزام بالوصفة الطبية. بصحتهم و ايضا بزيادة السلوكات المعززة 

 (Hill Z & Spiegel  M and Gennetian L A, 2020,p.1) 

 المهارات االجتماعية::جزء من  التـأكيدية

-عدادات التفاعل، االست(pro-sociales)اجتماعيا -، الكفاءات العالئقية ، المؤيدة المهارات االجتماعيةكل من  تمثل

 ه االنساني.اجتماعية ، مصطلحات مختلفة لتسمية المعرفة فيما يتعلق بادماج الفرد داخل محيط-، النفساجتماعية 

 الى خمسة اصناف مترابطة: المهارات االجتماعيةتنقسم 

 شخصية:-القدرات داخل-

 ضبطهاتشير الى معرفة و ضبط الذات، يضم هذا الصنف خاصة التعرف و التعبير عن االنفعاالت الخاصة ، 

 اضافة الى القدرة على مالئمتها مع السياق.

 شخصية:-القدرات بين-

 االستعدادات القدرة على نسج و خاصة المحاظة على الروابط االجتماعية.

 القدرات االتصالية:-

 . التعبيرية و تتعلق باالستعدادات الخاصة لما نسميه عادة بفن المحادثة ، المهارات التحدثية ، االستقبالية و

(Fallourd N & Madieu E, 2019,p.16) 

 قدرات التاكيد:-

القدرة على التصرف حسب مصالحه الخاصة ، و فرض احرتام حقوقه بدون االساءة لحقوق االخرين، صياغة 

 طلب ، اصدار نقد ، الرد على النقد .

 قدرات التكيف الجماعي:-

مختلف  صنف اخير ، ياخذ بعين االعتبار تسيير العمل ، و تفاعالت المجموعة. تتعلق بتسيير مهارات في سياق

 بية. ماعية ايجاالوضعيات التي يتبناها الفرد خالل عالقاته الجماعية )قائد ، تابع(، بهدف االبقاء على دينامية ج

(Fallourd N & Madieu E, 2019,p.17) 

 :قطبي تأكيد الذات

 دون كف و ال استعراض.بعبر فطنة مثلما نرض باِ عَ يتعلق األمر بان نتعلم كيف نُ 

 (pole oppositionnel) القطب االعتراضي:

طه او مفرطة من طرف محيغير معقولة  ليرفضوا متطلبات او طلباتالشديد الكثير من األشخاص بالكف  يتصف

وجهة يد تقنيات متلمتطلبات اآلخرين. يستعمل التدريب على التأك ون أنفسهم كخاضعينكُ رِ دْ يُ حيث العائلي او المهني. 

فرد ان حقوقهم. من االكيد انه أمام شخص خادع، ليس على المعارضة اآلخرين الحترام  يم هؤالء األشخاصلتعل

ر  العتبااينصاع آليا لرغبة اآلخر. ينبغي ان يتوصل الى تمييز ما هو غير مقبول عن ما هو مقبول، اخذا بعين 

 الظروف. ينبغي ان ال يسبب التعارض عقوبات اجتماعية حقيقية و خطيرة للفرد.

 (pole expressif) القطب التعبيري:
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عية كات االجتماالسلوما يُثَبِط ال يستطيع بعض األشخاص التعبير عن مشاعر ايجابية او سلبية تجاه اآلخرين ، و هو 

ْحَكم يُ اليجابية تعتبر كخطيرة ، و التعبير عن المشاعر ا األخيرة. التعبير عن المشاعر السلبية هو مكبوح الن هذه 

 عليه بانه سخيف او خطير  ألنه يمكن أن يسبب نقدا او رفضا.

(Cottraux J , 2017,p.146) 

 مبادئ تأكيد الذات:

عتقدات الغير و الذي يستبدل نظام الم (assertif)و الجازمة  التأكيديةالمعتقدات  بتطوير نظام من  األمريتعلق 

التالعب،  ، بدال منيقود التأكيد باناالعتقاد تشجيع  العقالنية للمريض.يؤكد الكثير من المعالجين على ضرورة

تاكيدية و قدات  الغير النظام من المعت أن، في حين ارضاءاالخضوع او العدائية، إلى عالقات بين شخصية اكثر 

عة أنماط الغير الجازمة نحصل العكس. ألجل هذا ينبغي أن نعرف بشكل ملموس و عبر لعب األدوار الفرق بين أرب

 عدواني، العدواني.-، الفاتر، الفاتر التأكيديمن السلوك: 

(Cottraux J , 2017,p.147) 

 الذات: تأكيدالسلوكات في  أصنافتعريف و .

هو يرسم  .اآلخربالتعبير عن حاجاته، عن رغباته، عن أمنياته، عبر احترام للفر د هو سلوك يسمح  تأكيد الذات

 ثالثة أصناف كبرى من السلوكات :

 .السلوك الفاتر: 1

 الذي ال يعبر الفرد فيه عن حاجاته ، عن رغباته و يترك المجال لآلخر ، انه " الحصير"

(Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.224) 

 عندما يكون في مجموعة.عن رايه ر الشخص قليال بِ عَ يُ  -

 للسيطرة عليه  لآلخرينيترك المجال  - 

 يبقى منسحبا في النشاطات -

 .اآلخرونيقبل ما يرفضه -

 .اآلخرلديه ميل لتجنب نظرة -

 اآلخرين.هو بعيد قليال عن -

 .او يهرب في حالة الشتائم او الشجاراتالشخص يستسلم  -

 . إلسعادهم، و يمكن ان يحرم نفسه اآلخرينته بعد احتياجات ااحتياج ضعي-

ع ييستط كونه الاخيرا ، يحس نفسه محبطا و ضعيفا ، يندم غالبا لكونه غير قادر على قول ما يفكر فيه او ل-

 الدفاع عن نفسه.

  (Bricout L . Chaperon A-F,2020,p.15) 

 : التأكيديالسلوك  .1

 عن حاجاته ، عن رغباته مع احترام  حاجات و رغبات األخر  . يعبر الفرد فيه

(Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.224) 

 تعبير هادئ عن وجهة نظره. -

 القدرة على صياغة طلب -

 القدرة على رفض طلبات غير واضحة او محرجة. -

 .لآلخر اإلصغاءالقدرة على  -

 نظرة صريحة و مباشرة. -

 وضعية جسم مسترخية. -

 و قوي. صوت واضح -

 البحث عن التسوية في حالة الشجار. -
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 القدرة على تفادي الشجارات. -

(Bricout L . Chaperon A-F,2020,p.16) 

 .السلوك العدواني: 3

 يفرض الفرد فيه حاجاته ، ورغباته على  اآلخر  دون احترامه، انه " القنفذ"

(Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.224): 

 هة نظره.التعبير المباشر عن وج -

 ضعف او انعدام القدرة على االصغاء لالخر.  -

 يعتدي بسهولة. -

 لشتائم، يصرخ.قادر على الرد على ا -

 يغضب عندما ال يحصل على ما يريد. -

 وضعية جسم متصلبة و مشدودة. -

 كثرة القرب الجسدي. -

 نظرة ثابتة و محدقة. -

(Bricout L . Chaperon A-F,2020,p.16) 

 الثقة في الذات و تقدير الذات:الفروق بين تاكيد الذات، 

   )affirmation de soi ( :تأكيد الذات 

ر على أن لكل فرد منا )" هل أنا قاد (les compétences relationnelles) و الذي يتعلق بالكفاءات العالئقية

 أكون مرتاحا في عالقاتي مع اآلخرين؟"(

   )la confiance en soi (الثقة في الذات :

ي على )"هل أنا قادر على القيام بعمل (les compétences personnelles) تتعلق بالكفاءات الشخصيةو التي 

 وجه صحيح ، او على سياقة سيارتي بشكل صحيح ؟"(

  )estime de soi’l (تقدير الذات :

 عن قيمتي الشخصية؟"( أفكاريو الذي يتعلق بالرؤية الكلية للذات. )"ما هي 

وكات ، في جزء منها هي مرتبطة ببعضها البعض، يخص تأكيد الذات و الثقة في الذات اكثر السلهذه األبعاد في  

 حين يخص تقدير الذات أكثر الشخصية.

(Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.224) 

 أشكال التعبير عن تأكيد الذات:

 :االعتناء بالمظهر الجسدي-

ظهره  ، و تجده في نفس الوقت مطاطا الرأس، نظرته هاربة ،من الصعوبة تخيل إنسان يعتبر نفسه شخصا واثقا

واء جيد: محدودب ، صدره غائر، تنفسه الهث ، و مشيته  مترنحة ، الشخص الذي لديه تأكيد جيد لذاته لديه احت

 وقفته معتدلة ، واعيا، مظهره مسترخي، تنفسه هادئ مضاعف بصوت حازم و ارجله مترسخة في االرض.

 الوجود: اظهار الحق في-

 عن حقوقنا يعني تاكيد الذات اوال  و قبل كل شيء، إظهار حقنا في الوجود، ال يمكن يستطيع ألحد غيرنا الدفاع

 الثابتة.

 :طلب ما نحتاج اليه-

لعديد من كل إنسان منا هو الشخص الوحيد الذي يمكنه التعرف على حاجاته اليومية و آماله العميقة ، و لكن ا

 يتجرؤون اليتجرؤون على التعبير عنها ، غالبا بفعل الخوف من الرفض او النبذ و كنتيجة لذلك فهم األشخاص ال 

 على طلب اي شيء.

)Monbourquette Jean ,2002,p.65(  
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 يتم اكتسابه فن الطلب مع التمرين : يضم ايضا الشروط التي تضمن نجاحه :

 .تحديد موضوع الطلب بدقة.1

 و شرعية طلبك..ان تكون مقتنعا بصحة 2

 .ان تطلب ما تربده بشغف لتحصل على ما تريده. 3

ل ان يكون . قبل تقديم الطلب ، يجب دراسة شخصية المانح المحتمل و معرفته عاداته ، مثال عدم تقديم طلب قب4

 المانح قد تناول فطوره الصباحي.

 .اخيرا ، إظهار أننا مثابرون. 5

( Monbourquette J ,2002,p.65) 

 دريب على إظهار انفعاالته و مشاعره : الت-

اظهارها  يمتلك األشخاص الذين يتمتعون بتقدير عالي لذواتهم سجال من االنفعاالت و االحاسيس الذين يتعلمون

 ه.بمجرد التعبير عنها تخلق في داخليته فضاءا حرا يمكن لباقي االنفعاالت و األحاسيس شغل  باعتدال.

( Monbourquette J,2002,p.65) 

 

 

 

 :القدرة على التفاوض

لذي االتفاوض هو قمة فن تاكيد الذات، عندما تتم صياغة طلب بشكل واضح و تتم معارضته من قبل متحاور و 

 يقترح بدوره طلبا اخر واضحا، فينبغي عندها التفاوض.

)Monbourquette J,2002,p.68(  

 تعلم قبول عالمات االنتباه و المحبة:-

م غالبا هالتلقي ، يعني إعطاء النفس، األشخاص الذين يرفضون قبول اي شكر، مجاملة او عناق، االستقبال، او 

 لُمْعِطيأشخاص يعانون من ضعف تقدير ذواتهم ، يعتقدون بأنهم ال يستحقون هذه االطراءات و يشككون في صدق ا

 إعطاء نفسه حق رفض عالمات االنتباه و المحبة-

هو طريقة  ير هي طريقة في احترامه ، السماح ألنفسنا بقول "ال" عندما يجب قولهاالتعبير عن االختالف مع الغ

، فإننا  لحماية حريتنا الشخصية . في كل مرة نقول فيها "نعم " لشخص في حين اننا نرغب في ان نقول له "ال"

 نتَنََكر النفسنا.

 :القدرة على الحديث أمام جمهور-

طلب انتشارا ان بعض يفضل الموت بدال من الكالم امام جمهور ، اذ يتتكشف احصاءات حول المخاوف االكثر 

 التغلب على خوفنا من الحديث أمام جمهور تاكيدا قويا على الذات. 

)Monbourquette Jean ,2002,p.65(   

 سببية نقص تأكيد الذات:

 )droit personnel-le non(عدم الحق الشخصي:  -

يء، او المرضى المعنيون ألنفسهم الحق بتاكيد ذواتهم : هم يعتقدون بان طلب ش يطِ عْ هو عامل معرفي، ال يُ 

ياب غ االنعكاسات:نمطين من مرتبط برفضه، او التعبير عن نقد. مصدر هذا الالحق الشخصي هو غالبا تربوي 

ر الحق الشخصي، و حقوق شخصية منخفضة عن حقوق اآلخرين. التكفل ذو النمط المعرفي يرجع الى مصاد

 التربية و يسهر على إعادة التوازن بين االهتمام باآلخرين و التفكير في الذات.

  )environnement’le manque de renforcement par l(نقص التعزيز من قبل المحيط:-
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سلبي ( إلى انطفاء السلوك المعني ، خلق تعزيزه الالتأكيدييقود )نقص التعزيز االيجابي و عقاب السلوك 

، ية ليعيشوامات تفادي مختلفة. يعاني المرضى المعنيون من حاجتهم الى االمتثال إلى المجموعة االجتماعميكانيز

م. يتمثل تتم مالحظته أنمن خضوع مفرط. يدفعهم ضعف تقدير الذات الى عدم تأكيد ذواتهم ليبقوا مدمجين بدون 

 جتماعية.العالج في العمل على تقدير الذات و على مكانتهم في المجموعة اال

  )faire-le manque de savoir(نقص معرفة التصرف:-

. نقص التعلم ذواتهم. النموذج السببي هو نمطيا سلوكي عبر لتأكيديخص األشخاص الذين لم يكن لديهم نموذج متعلم 

 يجد التدريب على المهارات االجتماعية هنا استعماله المفضل ، في مجموعة.

 )le manque de reconnaissance des messages sociaux(نقص االعتراف بالرسائل االجتماعية : -

ي فبفعل خلل  إمايخص األشخاص الذين ال يؤكدون ذواتهم ألنهم يدركون العالمات االجتماعية بشكل خاطئ، 

دراك بفعل خلل في اإل اإمو  (filtre cognitif dysfonctionnel »)اإلدراك مرتبط ب"مصفاة معرفية مختلة" 

 )او العصبو نفسي  )sensoriel(الحواسي 

(Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.225) 

 

 

 :لتأكيد الذات  مراحل التحليل الوظيفي

 :تحديد و التعرف على نقص تاكيد الذات-

 اتالذاألسئلة العشرة التالية التي تخص الحياة اليومية للمرضى، تسمح بالتعرف على نقص تأكيد 

 .هل تأخذ الكلمة في جمهور ؟1

 .عندما تكون بحاجة الى شيء هل تطلبه؟2

 .عندما ال تكون موافقا على شيء ما هل تقوله؟3

 . عندما تكون سعيدا هل تظهر ذلك؟4

 . عندما توجه لك مجاملة، بماذا تشعر؟5

 . عندما ال تكون سعيدا هل يمكنك التعبير عن ذلك بهدوء ؟6

 . ماذا تفعل عندما يوجه نقد إليك؟ 7

 . ماذا تفعل عندما تجد نفسك داخل صراع ؟8

 . ماذا تفعل عندما تكون غاضبا؟9

 . ماذا تفعل عندما يكون شخص أمامك غاضبا؟10

 (Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.229) 

 أنيد تصال الجال ، تصورا، شعورا الى فرد "مستقبل" ، يدرج االعْ م فرد "ُمْرِسل" فِ جِ رْ تَ في االتصال، يُ 

 لستة الكبرىابشكل جيد و ان يتم فهمها . تخص الميادين  هالايتم استقبجلية الرسالة المرسلة هي واضحة، 

 لتأكيد الذات ، و التي نستكشفها عبر العشرة أسئلة المطروحة على المريض.

 يام بمجاملة او تقديم هدية.رسالة ُمْرَسلَة ايجابية : الق-

 رسالة ُمْرَسلَة محايدة: القيام بطلب.-

 رسالة ُمْرَسلَة سلبية : القيام بنقد.-

 رسالة ُمْستَقبَلة ايجابية : الرد على مجاملة .-

 رسالة ُمْستَقبَلة محايدة : التعبير عن رفض، إعطاء موافقته، التفاوض.-

 على نقد. رسالة ُمْستَقبَلة سلبية : : الرد-

(Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.229) 
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 تقييم نقص تأكيد الذات:

مكن ان يتم ، هذه بعض التقييمات التي يباجماع كاملتقييم للكفاءات االجتماعية في يومنا الحالي،  لم يحظى اي

 استعمالها:

تعلق الفرنسية، خصائصه فيما ي: االكثر معروف، تم التصديق على النسخة (l’échelle de Rathus)سلم راتيس

 بتأكيد الذات هي محل نقاش.

يثا حد إدراجهتم  le questionnaire des conduites interpersonnelles إستبيان السلوكات بين الشخصية  

 في حوصلة التقييم و يسمح بالكشف عن االختالالت المحددة في تأكيد الذات.

يسمح بكشف الحصر و مستوى التجنب، و الكشف عن استعماالت  (l’échelle de Liebowitz)سلم ليبوويتس

 اعية(العالج بالتعريض لالنفعاالت )معايير الكفاءة( و نقص تأكيد الذات. )معايير تخص التفاعالت االجتم

اعية ، : مع النقاط الفرعية الفوبيا االجتم(le questionnaire des peurs de Marks)إستبيان مخاوف ماركس:

 بالبحث عن اضطرابات فوبية مرافقةيسمح 

كتئاب ابند يسمح بتقييم شدة  13المكون من (l’inventaire de la dépression de Beck) سلم لالكتئاب لبيك:

 ، إذا كانتمحتمل في وقت الفحص، اذا كان مجموع النقاط مرتفعا ينبغي ان نفحص عياديا ، اذا وجد اكتئاب او ال

 الجه اوال ثم إعادة القيام بتقييم لتأكيد الذات.هذه هي الحالة ، فيتوجب ع

بتمييزه  ويسمح بتقييم تقدير الذات  (l’échelle d’estime de soi de Rosenberg)سلم تقدير الذات لروزنبارغ 

 عن تقييم الذات.

َمالية كْ يسمح بتقييم اْستِ  (l’échelle des standards personnels de Frost)سلم المعايير الشخصية لفروست 

(perfectionnisme) .المريض، لهذا السلم قيمة تنبؤية ، عندما تكون مرتفعة تدل على مقاومة العالج 

(Fontaine O& Fontaine P, 2006,p.233) 

 بالنسبة للوضعيات االجتماعية األكثر تكرارا:التاكيدية التقنيات 

  )Le disque rayé(: االسطوانة المشروخة-

ادئة ان نكرر بطريقة ه، علينا وضعية بيع او رفض بيع  -مثال–مع شخص ما  تعارضنكون داخل وضعية  عندما 

 شروخةاسطوانة متبريرات و بدون التعبير عن مشاعر عدوانية( مثل  إعطاءوجهة نظرنا بدون )متصلبة الرأي و 

لوك نها الى السب الى السلوك العدواني م. ينبغي استعمال هذه التقنية بحذر : فهي غالبا اقرالشيءكرر دائما نفس ت

 .التأكيدي

(Cottraux J , 2017,p.151) 

 )écran de brouillard’l(شاشة الضباب:-

و من  ة في النقد ،المتالعب و لكن بطريقة خاصة، من جهة عبر االعتراف بوجود الحقيقلنقد ا تُعَِلم هذه التقنية تقبل

 ءو لكنه الشي يقررون ما نفعله مثال :" اعلم أن عدم مجيئي للموعد قد أزعجك،جهة أخرى بان نبقى الوحيدين الذين 

 الوحيد الذي استطيع فعله"

 بهدف استعماله او ايقافه للتمكن من تحمل النقد و جعله مباشرا و بالتالي غير متالعب

 )information disponible’la recherche de l(البحث عن المعلومة المتوفرة:-

لتقنية اعَبأ هذه تُ ية  تُعَِلم التعرف على المؤشرات البسيطة المعطاة من قبل اآلخر حول ما يمكن ان يهمه . و هي تقن

 التعاطف و التقمص للسماح بالتقاء اجتماعي أفضل.

(Cottraux J, 2017,p.151) 

  )affirmation négative’l(التأكيد السلبي:-

ى االخطاء تي تتوجه العبر االتفاق مع االنتقادات العدوانية او البناءة ال يتمثل في تقبل األخطاء و الهفوات المقترفة 

 او العيوب.
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(Cottraux J , 2017,p.151) 

 )enquête négative’l (البحث السلبي: 

 تالعب.مالتالي غير اإلثارة النشطة للنقد بهدف استعماله او ايقافه للتمكن من تحمل النقد و جعله مباشرا و بتٌعَِلم 

 )parler de soi(لحديث عن الذات: ا-

لشخصية لتمثل الحديث عن الذات في قبول ان الحديث ينخرط في نفس الوقت في المظاهر االيجابية  و السلبية ي

 بحيث تسهل التعبير و تزيد من االتصاالت االجتماعية.

 (Cottraux J , 2017,p.151) 

  )techniques de compromis(:تقنيات التسوية-

 ال يخل فيها باحترام للشخص. مرة،تتمثل في قبول التسوية في كل 

(Cottraux J , 2017,p.151) 

 التقنيات التأكيدية :

 تعريف تأكيد الذات:

رط، مع او حصر مف تأكيد الذات هو التعبير الفعال ، الصادق و المباشر لما نفكر فيه ، لما نريده لما نحسه بدون قلق

 و فطريا،س احترام ما يفكر فيه اآلخرون و ما يريدونه و ما يحسونه و دون الخوف من المواجهة . هذا السلوك لي

 بشكل إرادي . أيتم تعلمه و ينش عفويا،ليس 

 ابرون و كاريو ، يعتمد حدوث سلوك مؤكد على ثالثة عوامل :حسب ش

م تعليم الجية ، يت.الكفاءات، بمعنى معرفتنا او درايتنا : غالبا المرضى لم يتلقوا هذه التربية. في المجموعات الع1

 التقنيات االتصالية .

المرضى  (émotivité)انفعالية  بجذب .الحالة االنفعالية: تسمح العاب األدوار في العالجات الجماعية او الفردية2

 عبر حضور اآلخر  و عبر حضور الذات.

 .طريقة إدراك الروابط اإلنسانية، إدراك الذات ، و العالم.3

(Mirabel-Sarron C & Vera Luis  ,2012,p,163) 

، و  يد النموذجان عالجات تأكيد الذات مستمدة من نموذج الكف السلوكي للمهارات االجتماعية، يتم التعليم عبر تقل

ه ، ساو الفرد نف لكن هذا األخير ينبغي ان يبقى قابال للولوج و غير كامل. النموذج يمكن ان يكون المعالج، مشارك ،

فظية لالعمل في الوقت نفسه على الكيفيات اللفظية و الغير ينصب  (in vivo)في التخيل او في الجسم الحي 

نية او العدوا لالتصال. يسمح التدريب على تأكيد الذات على تعلم إعادة توازن الروابط مع اآلخر، الخروج من الكف

 و تغيير طريقتنا في التفكير.

نها تكون احصص فردية . من خصائصها يتم تكييفها في  أنيتم تطبيقها بشكل عام في مجموعة، هذه التقنيات يمكن 

 مبنية بوضوح شديد.

 برنامج عالجي معرف مسبقا.-

(Mirabel-Sarron C & Vera Luis  ,2012, p.163) 

 مدة و تكرار الحصص محدد مسبقا.

 استعمال التقنيات العالجية المحددة للفوبيا االجتماعية.

 وظائف محددة للمعالج.

 مجموعة تأكيد الذات:

وعة عقد عالجي مكتوب مع العيادي ، يوجد نمطان من سير المجم علىمريض امضوا  12الى  10ة من تتكون عاد

 بدون ان تستطيع اي دراسة تحديد الفعالية العليا لشكل من السير مقارنة باآلخر.

 *مجموعات مفتوحة )بمجرد وجود مكان شاغر، عميل جديد يمكن ان ينضم الى المجموعة(
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 العالج ( كل المرضى في نفس التاريخ و يتبعون برنامجا محددا مسبقا )محتوى و مدة يبدأ *مجموعات مغلقة  اين

 انتشارا هي: األكثرالعالجية المذكورة من قبل المرضى  األهداف

 اآلخر.لما يقوله  اإلصغاءتعلم 

 تعلم التعبير بوضوح عن مشاعره ، دون الخوف من جرح مشاعر اآلخر .

 دون الخوف من إحباط األخرتعلم التعبير عن رايه 

 تسيير النقد ، القدرة على النقد و مواجهة نقد صحيح ، غير صحيح ، او مبهم .

 ايجابية.تخفيف الميل الى تخيل ما يفكر به اآلخر و تبني سلوكات 

 التقليل من كثرة و انتشار التجنبات االجتماعية .

(Mirabel-Sarron C & Vera Luis  ,2012p,165) 

الحياة  في العقد ، تخص المشاركة في النشاطات العالجية للمجموعة ، و التطبيق فيمذكورة هي ايضا الوسائل 

 اولها في المجموعة.م تنتالتي  اليومية لألهداف 

كل تقنية  ،ال يتم وصف االستراتيجيات العالجية في العقد ، و لكن يتم تفسيرها بشكل شفوي الحقا. خالل الحصص 

 ديد.يعاد تطبيقها من ج

 المجموعة التاكيدية او تاكيد الذات:

برهن سير لبدء الخطاب في جمهور ي (l’anticipation anxieuse)يخص المثال التالي التوقع القلقي او التعجيل 

 مقطع العالج.

 تعلم تحديد السلوك الذي يطرح مشاكل و العوامل التي تعززه. :  اإلستراتيجيةأهداف 

جزءا  او يتصنع سلوكا حصريا او قلقا، تالحظه مجموعة المرضى و يشكل كل مشاركالوسيلة : يتظاهر المعالج 

 من مالحظته بهدف بلوغ الهدف الذي هو التعرف على السلوك المشكل.

 (B.Samuel-Lajeunesse et al ,2004,p,291) 

 . يصف المعالج الوضعية : األدواريستلزم هذا الوضع في المشهد توضيح سياق هذا اللعب في 

  و تأكيد الذات لدى االطفال: الحصر االجتماعي

رضية فهي  قبوال األكثرقى الفرضية تب، لكن  عقود من الزمنتوجد نماذج مختلفة للحصر االجتماعي منذ عدة 

  .نموذج يعتمد على تفاعل مختلف المتغيرات البيولوجية ، النفسية و االجتماعية

ر هِ ظْ على دراسات طولية تُ  (Kagan et al)لكاجان  (l’inhibition comportementale)يستند الكف السلوكي 

 (réactifs)ر متفاعلين اكث ونرُ هَ ظْ ف )موقف من االنطواء على الذات( في عمر صغير يَ ابين بكَ صَ المُ  األطفال أن

( و  ادةمعتوضعيات غير  ( و مثيرات غير اجتماعية ) أشخاص غير مألوفين مثيرات اجتماعية ) أمام فيزيولوجيا

ت، هذه الفرضية عدة مرا تأكيد. تم األطفالخطر اكبر لظهور حصر اجتماعي في المراهقة من باقي  يظهرون

رز ( ، هايوارد و اخرون ، بيردارمان ، شوا1995( ، بريش )1992إيزينبارغ و فابز ) أعمالخاصة من قبل 

 يصاب باضطراب حصر أنخطر لديه ضاعف تف في عمر عامين يالطفل المصاب بكَ  أنر هِ ظْ تُ و التي ( 1999)

يد خطر سنة. تبدو هذه العالقة خاصة بالحصر االجتماعي الن الكف السلوكي لدى الطفل ال يز 13معمم في عمر 

إلنفعالية  مع فكرة وجودتناول هذه الفرضية في فرنسا  إعادة. تم األداء فوبيا محددة ، حصر االنفصال او حصر 

(Emotivité) تي تتفجر كردة فعل على كل أنواع األحداث الجديدة .هامة و ال 

 لتطورية.او الحصر االجتماعي كنفس االستمرارية  الكف السلوكي( انه ينبغي اعتبار 2000يقدر ريتيو في عام ) 

 (Trybou V ,2018,p.21) 

 :األطفالتأكيد الذات لدى 
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يتم  اقع يمكن أناالجتماعية في العالج الجماعي. لكن في الويتم حصر تأكيد الذات أحيانا في التدريب على المهارات 

ي لدى إدماجه في كل مقاربة معرفية سلوكية  بقدر انتشار نقص تأكيد الذات و ينبغي البحث عليه بشكل نظام

 المرض.

(Fontaine O & Fontaine P, 2006,p.224) 

لذات و تأكيد ابلكفاءات النفسية التي تسمح ر ايتطو إلىهدف يارس سواء في مجموعة، او في حصة فردية و مَ يُ 

م يوجد طلب ل إنالخجولين و المنغلقين . حتى و  األطفالالتقليل من الحصر االجتماعي . تتوجه هذه التقنية الى 

الفعل نقترح بشكل نظامي مجموعة من الحصص لهذا النمط من األطفال . ب . أخرىظاهر، عند استشارة لصعوبات 

لكن ايضا  واالنسحاب االجتماعي و االنعزال يمنعان ليس فقط من الولوج إلى تعزيزات اجتماعية ، يبدو لنا بان 

ا ما يبدأ التعلم االجتماعي لسلوكات االتصال. يظهر التحليل الوظيفي لمرضى راشدين أن الحصر االجتماعي غالب

ات معالج وضعيدوار: يمثل األطفال و الخالل الطفولة. تقنية تاكيد الذات األكثر استعماال لدى الطفل هي لعب األ

الرفض،  اتصال يتدربون فيها بشكل تداولي على طرح األسئلة ، النظر في العيون عندما يتكلمون ، دعوة صديق،

 اقتراح فكرة لعب.

(B.Samuel-Lajeunesse et al ,2004,p,234) 

 بناء تأكيد الذات:

، هذا  ، اآلخره في االتصال و التصرف في رابط متوازن مع الطفل او المراهق قيمته الشخصية عبر طريقتيكتشف 

 نموذج أول يلعب دور الذيالمظهر من العالقة هو مغلوط  لدى الطفل اكثر من المراهق بفعل الالتناظر مع الراشد 

 سلوكي ،

ن دون ان يكو مهرو ان يحت اآلخريطيع  أنقدوة او مثاال جيدا ، تعليمه  أوال عبر اعطاءهد ذاته ،يكتاتعليم طفل يتم 

لمرونة على وضعية صرامة فيما يخص القواعد التربوية مع اظهار مع يكفي من ا عبر اإلبقاءايضا يتم خاضعا. 

، و هو ديته مساعدته في تطوير توكي هو األخيرالعطائه امكانية  الدفاع عن نفسه و التعبير عن وجهة نظره . في 

 ي نفسه اكثر فأكثر ، و في االخير زيادة تقديره لذاته.ما ستكون نتائجه ان نجعله يثق ف

 (Bricout L . Chaperon A-F,2020,p.9) 

ن نمط مان الثقة في الذات قابلة للمالحظة ، هي تنبع من حب الذات و من صورة الذات ، و تأتي بشكل رئيسي 

بالذات  ان و الثقةل كل من  االحساس باالمالتربية ، من التعزيزات التي تلقاها الطفل في عائلته و في المدرسة ، يمث

 القاعدة .التي يبني عليها الطفل تقديره لذاته.

(Bricout L . Chaperon A-F,2020,p.10) 

 أمثلة عن تمارين التقنيات التأكيدية لدى االطفال:

 الرد على نقد صحيح:-

 المرحلة األولى : التعرف على اخطائنا.

 نا في مكان االخر.المرحلة الثانية : ان نضع انفس

 المرحلة الثالثة : تفسير الذات او تبرير الذات )اختيارية( 

(Fallourd N & Madieu E, 2019,p.143) 

 المرحلة الرابعة : التعبير عن نيتنا. 

 المرحلة الخامسة : التعلم من اخطائنا.

(Fallourd N & Madieu E, 2019,p.144) 

 األهداف الرئيسية:

 .الصحيح تعريف النقد بشكل دقيق ، ذكر مختلف أنماط النقد و اقتراح منهج للرد على النقدهدف هذه الحصة هو 

 نستمر في التدرب باستعمال العاب االدوار. 
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(Fallourd N & Madieu E, 2019,p.145) 

 الرد على نقد خاطئ:-

ن ام بذلك بدوو لكن عليك القيعلى عكس النقد خاطئ، عندما يوجه لك نقد خاطئ ، ينبغي ان تتعلم الدفاع عن نفسك. 

 التعدي على الشخص او اتهامه.

 المرحلة األولى : النفي ، اعادة تاسيس الحقيقة.

 المرحلة الثانية : ثابر.

 (Fallourd N & Madieu E, 2019,p.149) 

 المرحلة الثالثة : التعرف على مكان الغير.

 المرحلة الرابعة : التحقيق السلبي. 

 التوقف عند الخالف. المرحلة الخامسة :

 (Fallourd N & Madieu E, 2019,p.150) 

 األهداف الرئيسية:

ر نستم .لشتماهدف هذه الحصة هو اقتراح منهج للرد على النقد الخاطئ مع القدرة على التمييز بينه و بين السب و 

 في التدرب باستعمال العاب االدوار. 

 (Fallourd N & Madieu E, 2019,p.152) 

 ن تطبيق تأكيد الذات:ميادي

 يمكن ان نجد اختالل المهارات االجتماعية لدى الكثير من المرضى الذين لديهم اضطراب عقلي.

 )anxiété sociale’Les manifestations de l(مظاهر الحصر االجتماعي:-

فوى( و لكن سترافينسكي،والزلو ، الصدَقَت عدة دراسات على دور تأكيد الذات في الفوبيا االجتماعية  )ماركس، 

سية للحصر إزالة الحسا-الحل بل التعريض–عكس األفكار الشائعة، التدريب على الكفاءات االجتماعية ليس العالج 

ا لمصدق عليهاالفوبي و إعادة البناء المعرفي تغلب نظريا. اغلبية العيادين يفضلون عالجا مركبا، البروتوكوالت 

 ي.دريب على الكفاءات االجتماعية و درجة معينة من التعريض و إعادة البناء المعرفتجمع عامة بين الت

( 1889فينسكي )سترا أكده، و هو ما  (cognitions sociales) ر التدريب على تأكيد الذات األفكار االجتماعيةيِ غَيُ 

تم ي إذا لملى مر الحصص ع حسنونب التدريب في مجموعات درجة من التعريض. لكن بعض المرضى ال يتبِ سَ ، يُ 

 في نفس الوقت.  (le réajustement cognitif)لتعديل المعرفي المناسب ا

(Cariou-Rognant A-M, Chaperon A-F, Duchesne N,2019,p.8) 

 االضطرابات الوسواسية القهرية:-

سبب الخوف من التيمكنها ان تسبب انسحابا اجتماعيا بفعل الدوافع المفجرة للمخاوف )الخوف من العدوى ، 

ي و تقدير شغال الجسد، ال ياتي عمل التاكيدية اال في المرتبة الثانية ، عمل تاكيد الذات هو ثانوي لتطور االنبكارثة(

 الذات.

(Cariou-Rognant A-M, Chaperon A-F, Duchesne N,2019,p.9) 

  )Les troubles dépressifs(االضطرابات االكتئابية :-

، فقدان طعم الوجود، (l’adynamie) الحزن، اختالل تقدير الذات ، ضعف الحيوية: رضية االكتئابية م كل العاهِ سَ تُ 

االنسحاب االجتماعي و الكف العالئقي. في حالة االنتكاس االكتئابي ، فان العمل على  في  حركي -البطء النفس

 épisode)ثير لالهتمام خارج الحلقة الحادة العالئقية العويصة هو جد م اإلشكاالتتأكيد الذات و لعب األدوار حول 

aigu)  حسب بيكر (Becker) 

 )Les addictions(االدمانات:-
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تاكيدية ، تقترح برامج الرعايات عمال حول ال. االدمانات  أنماطشائع في كل  واختالل المهارات االجتماعية ه

 مابعد العالج .خاصة في مرحلة الوقاية من االنتكاسات ، في مراكز 

 (Cariou-Rognant A-M, Chaperon A-F, Duchesne N,2019,p.10) 

 )Les troubles des conduites alimentaires(اضطرابات السلوكات الغذائية -

الخضوع  صعوبات تأكيد الذات عبر إفراطتكمن في االضطرابات السلوكات الغذائية، خاصة مشاكل الوزن الزائد، 

(assujettissement)  التعرف على احساسه الخاص، وضعيته الخاصة  المريض في، بل و حتى صعوبة

 )أبفالدورفار(

(Cariou-Rognant A-M, Chaperon A-F, Duchesne N,2019,p.11) 

 )Les troubles conjugaux et sexuels(االضطرابات الزوجية و الجنسية: -

ي ف مفيدةضافة إل العمل على التأكيد على الذات ثِ مَ ة ، يُ اضطرابات اتصاليبهي مرتبطة ، في عدد هام من الحاالت، 

إلشكالية اتكمن ( بالنسبة لالختالالت الوظيفية االنتصابية ايضا ، اين Beaudryالتكفل بالصراعات الزواجية )

 خلل"في االصغاء" الجسدي.)هاوتون(. فيالمركزية 

(Cariou-Rognant A-M, Chaperon A-F, Duchesne N,2019,p.11) 

 التقنيات المستعملة في تاكيد الذات:

 تخدم هذه التقنيات كقاعدة نستند عليها لتطوير قدرات تاكيد الذات لدى المرضى.

 المعلومة:-

 لوكه . ستساعد كل من التعرف، المعرفة ، الفهم على الفعل . بدون منهج او طريقة سيكون من المستحيل تغيير 

(Fanger. F & Rouchouse B : 2020,p.20) 

لقراءة ايتم تقديم المعلومة للمريض في المقام األول عبر الكتب و هذا حتى قبل كل تدخل عالجي ، تسمح هذه 

 بالتعرف على الصعوبات و التعرف على المنهج المقترح.

 ينبغيلكن  خالل الحصص الجماعية او الفردية ، يتم تكييف المعارف النظرية للمعالج و التفسيرات مع الوضعية و

أن تكون مختصرة : الحصص ليست دروس محاضرات ، فيجب ان تترك المكان االساسي للعب االدوار بهدف 

 مساعدة المرضى على التعريض اثناء الحصص للتعرض بشكل أفضل الحقا في حياتهم اليومية بين الحصص.

(Fanger. F & Rouchouse B ,2020,p.21) 

 التكوين على المالحظة:-

مالحظة  ،التعلم ، ان تقليد نموذج هو أساس التعلم االجتماعي ، سيتعلم المريض بشكل سريع جدا  المالحظة هي

وك على سلوكه الخاص و سلوك االخرين ، و يتعرف على المكونات اللفظية و الغير لفظية و انعكاسات هذا السل

 العالقة مع الغير.

(Fanger. F & Rouchouse B ,2020,p.21) 

 : العاب األدوار-

 ك. التحضيريسمح لعب األدوار بتعلم و بغمر انفعالي في الوضعية ، و يتم تكريره حتى الحصول على التحسن المدر

جية ، ضروري لكي يعرض المريض نفسه في حياته اليومية بين الحصص . هذا التعريض هو مفتاح الفعالية العال

 ايير االدراج في عالج تأكيد الذات.استعداد او موقف المريض في لعب األدوار احد معحيث يُعَد 

 هذه ليلتح يلعب المعالج الوضعية ، يتبنى سلوكا خوافيا ، مترددا، كما تم وصفه من قبل المريض . الحقا . يتم

الية هي الوضعية من قبل المعالج و من قبل المريض. بهدف توجيهه نحو الهدف الذي علينا بلوغه. األسئلة الت

 :مطروحة من قبل المعالج

 لماذا هو مشدود.؟

 ثانية ؟ 30هو الهدف من سلوكه عبر النظر الى ساعاته كل  ما
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 ماذا يفكر بشان الشهود المحتملين للمشهد؟

 هل هو قلق؟

 ؟ يجعل االخرين يسخرون منهتتخيل ان سلوكه غير متكيف و 

 يستبق خطر الحديث في المجموعة ؟هو هل 

 المريض العطاء رايه. عيتم تشجي

(Mirabel-Sarron C & Vera Luis  ,2012p,165) 

لرمضى تقنية لعب االدوار هي محور عالج تاكيد الذات عبر الوضع في وضعية بين المعالج و مريضه. او بين ا

 ائم.دبحضور المعالج في وضعية عالئقية . يسمح لعب االدوار  بتعلم و غمر انفعالي ال غنى عنه لكل تحسن 

(Fanger. F & Rouchouse B ,2020,p.22) 

 :التغذية الراجعة-

فسه نيق المريض توافق التغذية الراجعة المالحظة و التعاليق التي تعقب لعب األدوار و تتم في ثالثة ازمنة : تعال

ية ار االلحيين االفكعلى ادراكاته الخاصة ، ثم التغذية الراجعة للمعالج على المكونات اللفظية و الغير لفظية ، على ت

 الحاجة. خالل لعب االدوار ، اخيرا زمن المعالج المرافق او و افراد المجموعة في حالة العالج الجماعي عند

(Fanger. F & Rouchouse B ,2020,p.22) 

 :األعمال بين الحصص-

مر باال توافق استمرارية العمل المنجز في الحصص. هذه األعمال هي دائما بسيطة ، متكيفة مع المريض. يتعلق

ين ببالمتابعة بين الحصص لما تمت رؤيته ، تعلم او اخذ قرار به . المريض الذي ال يقوم باي عمل شخصي 

 الحصص

 ذلك.  تكون حظوظه ضعيفة في التحسن و ينبغي مساؤلته عن اسباب 

 )les expositions in vivo(التعريضات في الجسم الحي: -

 .كثر بساطة لمريض. ان الغاية من  تاكيدات الذات هو جعل الحياة ايمكن ان تشكل جزءا من األعمال الُموَكلَة ل

لى عيشكل تطبيقها في الحياة اليومية و تكرار هذه التعريضات عوامل تحسن للمريض و تساهم في المحافظة 

 المكتسبات.

(Fanger. F & Rouchouse B ,2020,p.23) 
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