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 :مقدمةال

أمر حديث نسبيا يعود الى  ، ومع ذلك فإن اكتشاف قوانين التعلمنسان منذ زمن قديم أهمية التعلماال أدركلقد 

 أسهموانهاية القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من ان المنحى السلوكي كان نتاج بحوث الكثيرين من علماء النفس الذين 

. اال ان هذا المنحى تأثر تأثرا كبيرا ببحوث ونظريات أربعة منهم وهم: ايفان بافلوف، اسهاما كبيرا في تطور علم النفس

النظري والفلسفي  اإلطار، وسكنر. فلقد شكلت المبادئ التي وضعها هؤالء العلماء ايك، وجون واطسوندوادوارد ثورن

 . ثقت عنها تكنولوجيا تعديل السلوكواالسس المنهجية التي انب

. فبدال من البحث المرضي( في ميدان علم النفسبمثابة ثورة على النموذج الطبي )وقد جاءت الحركة السلوكية 

نادت هذه الحركة بالتركيز  ضبطها،عن أسباب السلوك في العمليات النفسية الداخلية التي ال يمكن التحقق منها علميا او 

 على السلوك الظاهر وعالقته بالمتغيرات 

 الخارجية 

، مكافأة على السلوكك علميا أثر الفكان بافلوف اول من أوضح مبادئ االشراط االستجابي بينما أوضح ثورنداي

عن ميالد الحركة السلوكية وناشد علماء النفس بالتخلي عن علم النفس الذاتي  واطسونجون  أعلن 1913وفي عام 

 .االستيطاني ودراسة الظاهرة السلوكية بالطرائق العلمية

 .سنكروتشكلت السلوكية المعاصرة بفعل البحوث العلمية الرائدة واآلراء واألفكار التي قدمها 

وبالمجمل ان ميدان تعديل السلوك قد شهد تطورات كبيرة في العقود الثالثة الماضية وحقق نجاحات مذهلة وان 

فروع علم النفس التطبيقي انتاجا للبحث العلمي الرصين وتطويرا لألساليب  أكثر أحدهذا الميدان ال زال الى يومنا هذا 

 العالجية الفاعلة
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 :الفصلأهداف 

 السلوك اإلنساني توضيح مصطلحات •
 توضيح مفهوم تعديل السلوك  •
 توضيح الفرق بين تعديل السلوك والتأثير في السلوك •
 كتجاهات الرئيسية في تعديل السلو االتوضيح  •
 شرح االهداف العامة لتعديل السلوك •
 التعرف على أنواع السلوك •
 وأبعاده خصائص السلوك اإلنسانيالتعرف على  •
 صياغة تعريف واضح لتعديل السلوك •
 التعرف على خصائص منحى تعديل السلوك •

 األساليب واألنشطة التدريبية:  
 دراسة الحالة. العصف الذهني ـ المناقشة ـ المحاضرة ـ   •

 األدوات الالزمة: 
بطاقات تحمل مواقف لمضــــــــــــمون األنشــــــــــــطة  ،تخطيط مختلفة األلوان، جهاز عرض ، أقالمشــــــــــــارتلوح قالب، ورق فليب 

 والتدريبات.

 :تنفيذ الجلسة

 ة فيشـــر في العصـــف الذهني الجماعي طرح مجموعة من األســـئلة البســـيطة على المتدربين وفق طريقيقوم المدرب ب
أن نفعل لتغيير الســـلوكيات الملحقة  ما هو الســـلوك اإلنســـانيس من يســـتطيع تقديم مثال لســـلوك  نســـانيس ماذا يمكن)

 للضرر بالشخص أو المجتمعس(
  تتطلب كل منها التفكير في حل السلوكية على شكل قصص  والمواقف مجموعة من اإلشكالياتيقوم المدرب بطرح

 والتي توضح مفهوم السلوك اإلنساني وذلك من خالل الحوار والمناقشة. .لها
 1موقف 
 سلوك كظم االظافر بشكل مستمر، ما أدى  لى تشوه في اظافرها اسارة لديه
  مساعدتهاس أردناماذا تقترحون على سارة فعله لحل مشكلتها لو 

 ومصطلحات أساسية في تعديل السلوك الفصل األول: مفاهيم
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 2موقف 
ســـنوات لديها ســـلوك تمزيق الكتب والدفاتر، لو طلب منك مســـاعدة ســـلوى للتخلص من ســـلوكها غير  9ســـلوى طفلة عمرها 

 المرغوب ما الذي تقترح فعلهس
تعريف.اللمجموعة من األمثلة الواقعية توضح  هتعريف للسلوك اإلنساني من خالل عرضبيقدم المدرب ثم ـ   

عرض مجموعة من األمثلة السلوكية التي توضح الخصائص األساسية للسلوك اإلنساني.ثم يـ   

 :1مثال

يالحظه     جاد طفل في الثامنة من عمره في كل مرة يتعرض فيها للسخرية من قبل زميله يقوم بركل الباب بقوة حتى 
 .معلمال

 :2مثال

ليلى في الخامسة من عمرها في كل ليلة تجلس في فراشها وتبكي بصوت عاٍل، وعندما تسمع أمها بكائها تأتي مسرعة لتنام  
 الى جانبها. 

 :3مثال

سنوات، في كل مرة تساعد المعلمة زميالتها وال تنتبه  ليها تبدأ بالبكاء وبضرب يديها على الطاولة.  سبععمرها  طفلةرند  
وعندما ترى المعلمة سلوك رند هذا تقوم بوقف البكاء والضرب، ومن ثم تبدأ بتهدئتها وحملها وتخبرها بأن كل شيء جيد، 

 .لبًا ما تسمح لها بالجلوس بحضنهاوغا

 وخصائصه واهدافه تلخيص ألهم ما ورد في الجلسة من معلومات حول مفهوم السلوك اإلنساني وتعريفه المدرب ثم يقدم
 .وانواعه واالتجاهات الرئيسية فيه

 مصطلحات هامة في تعديل السلوك:

 .ظاهرة تصدر عن الفرد ظاهرة كانت او غيرهو كل األفعال والنشاطات التي  Behavior السلوك
 .هي ذلك الجزء من أفعال الفرد الذي يتم التركيز عليه في المالحظة والقياس Response االستجابة

لمثيرات التي هو السلوك الذي تتحكم فيه ا أو ما يسمى برد الفعل المنعكس (Reflex Behavior) السلوك االستجابي
 .الال راديما يكون من السلوك  أقربالمثير يحدث السلوك وهو تسبقه فبمجرد حدوث 

 .هاهو السلوك الذي يؤثر في البيئة فيحدث تغيرات في Operant Behavior السلوك االجرائي
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. الخ والمثيرات والرائحة.حدث او ظرف او تغير محدد في البيئة مثل الصوت والضوء والناس والمكان  هو Stimuliالمثير 
حدث خارج الجسم بالبيئة وتسمى المثيرات البيئية التي ت الجسم ومنها ما يحدث داخل الجسم، متعددة فمنها ما يحدث خارج

الجسد من انفعاالت ، اما التي تحدث داخل الجسم او ما يسمى بالبيئة الداخلية فهي تشمل كل ما يدور داخل الخارجية
 .ومشاعر وتفكير

  .هذا تسمى بالمثيرات االستجراريةول السلوك وتتحكم بالسلوك االستجابيهي التي تحدث قبل  :(المثيرات القبليةالسوابق )
هي المثيرات التي تعمل اما على تقوية السلوك فتسمى مثيرات معززة او Consequences (المثيرات البعديةاللواحق )

 .معاقبةضعافه وعندئذ تسمى مثيرات تعمل على ا
المثيرات التي يؤدي اختفاؤها الى زيادة السلوك بينما يؤدي ظهورها الى خفض هي  Aversive Stimuliالمثيرات المنفرة 

  .السلوك
 .هي المثيرات التي يؤدي ظهورها الى زيادة السلوك بينما يؤدي اختفاؤها الى خفض السلوك المثيرات المحببة:

 .هو عملية ضبط السلوك االجرائي من خالل التحكم بالمثيرات التمييزية المثير:ضبط 
زلة توابع سلبيه مما يزيد احتمال تكرار هذا  هو اإلجراء الذي يؤدي فيه السلوك  لى حدوث توابع ايجابية أو الى التعزيز: 

 السلوك مستقبال في المواقف المماثلة. 
 تقليل احتمال حدوث السلوك في المستقبل في المواقف المشابهة. ىل جراء يؤدي  هو أي  :العقاب

تعزيز الفرد عند قيامه بسلوك نقيض للسلوك غير المرغوب الذي يراد تقليله، ولهذا  هو :للسلوك النقيضالتعزيز التفاضلي 
 فهو يسمى أيضًا اإلشراط المضاد
على أن تكون سلوكيات تعزيز الفرد عند قيامه بسلوكيات بديلة للسلوك غير المرغوب  هو :التعزيز التفاضلي للسلوك البديل

 مرغوب فيها.
األخرى هو تعزيز الفرد في حالة امتناعه عن القيام بالسلوك غير المرغوب الذي يراد تقليله  :التفاضلي للسلوكياتالتعزيز 

 لفترة زمنية معينة. 
هو تعزيز الفرد عندما يصبح معدل حدوث السلوك غير  التدريجي في السلوك غير المرغوب: التعزيز التفاضلي النقصان

 ة معينة يتم تحديدها مسبقا المرغوب فيه لديه اقل من قيم
عزيز حدوث السلوك  ذا كان في مستوى المعدل المحدد هو ت :التعزيز التفاضلي للزيادة التدريجية في السلوك المرغوب

 مسبقًا أو أعلى منه، بينما تضعف السلوكيات األخرى  لى مستوى أقل من ذلك المستوى المحدد.
 السلوك   يقاف أو  لغاء المعززات التي تساعد على استمرارية :اإلطفاء

هو  جراء من  جراءات تعديل السلوك التي تهدف  لى خفض السلوك غير المرغوب يتم من  :يجابيقصاء عن التعزيز اإلاإل
غير المرغوب ما يسهم في خفض السلوك بعد قيامه بالسلوك غير المرغوب فيه عن البيئة المعززة  خالله عزل الشخص

 فيه
نتيجة قيامه بالسلوك غير المرغوب، وتذكيره بما هو مرغوب، وما ب للفرد التوضيحهو  جراء يشتمل على  لزائد:التصحيح ا

هو غير مرغوب ومن ثم يطلب  ليه  زالة األضرار التي نتجت عن سلوكه غير المرغوب، أو تأدية سلوكيات نقيضة للسلوك 
 غير المرغوب الذي يراد تقليله بشكل متكرر لفترة زمنية محددة". 
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على التعزيز اإليجابي المنظم لالستجابات التي تقترب شيئا فشيئا من السلوك النهائي هو اإلجراء الذي يعمل  :التشكيل
 بهدف  حداث السلوك الغير موجود.

ة الفرد على تأدية سلسلة سلوكية معينة بتعزيزه عند أداء حلقات السلسلة بشكل داإلجراء الذي يهدف  لى مساع هو :التسلسل
 متتال.

 ةنتيجة لمالحظاجراء من اجراء ات تعديل السلوك وهي عملية موجهة تهدف الى تعليم الفرد كيف يسلك  هيالنمذجة: 
 .سلوك االخرين

 يكون لفظيًا،  يمائيًا أو جسدياً خطوة من خطوات تشكيل السلوك وهو مساعدة  ضافية مؤقتة للقيام بالسلوك،  ما أن  :التلقين
 للتلقين )المساعدة اإلضافية( بهدف القيام بالسلوك بشكل فردي: هي اإلزالة التدريجية اإلخفاء

 : هو  جراء يستخدم معززات رمزية الستبدالها بمعززات داعمة )مثل نجوم تستبدل بهدية(.االقتصاد الرمزي
 هو صيغة عقدية تحدد المهام المطلوب من الشخص القيام فيها لقاء تعزيز محدد.: التعاقد السلوكي

 ،مدير، معلم، مرشد، موجه، أب)تشمل مقدمي الرعاية المدربين على فنيات ومهارات تعديل السلوك  :لسلوكٌمعدل ا
 (..... مأ 
 

 مفهوم تعديل السلوك 

تعديل السلوك هو علم يقوم على التطبيق المنظم لإلجراءات التي بنيت على القوانين السلوكية الناتجة عن علم النفس 

جوهري مفيد في سلوك الفرد يساعد التجريبي هدفها  حداث تغيير 

 .لمحيطين به أكثر ايجابية وفاعليةعلى جعل حياته وحياة ا

بأنه عملية تقوية السلوك المرغوب  تعديل السلوك إجرائيا  ويعرف 

ضعاف أو  زالة السل وك غير المرغوب به من به من ناحية وا 

 .ناحية أخرى

هو ما يحدث عندما يفعل شخص ما التأثير في السلوك  أما

مثل:  آخر،أي سلوك من شأنه أن يؤثر في سلوك شخص 

العالج بالعقاقير  –العالج بالصدمات الكهربائية  –العمليات الجراحية  –التدريس  –اإلعالنات التجارية  –األبناء  تربية

الخ..... الطبية   
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 االتجاهات الرئيسية في تعديل السلوك:

 نما هو مشكلة بحد ذاته. االتجاه السلوكي  سلوك الفرد ليس عرضًا وا 
 ته وطرق االتجاه المعرفي العوامل المعرفية لدى الفرد مسؤولة عن سلوكياته مثل ثقافته ومفهومه عن ذاته وخبرا

 .... الختربيته وطرق تفكيره عقالنية كانت أم غير عقالنية
 يتم تعلمه بالتقليد أو المحاكاة أو النمذجة اتجاه التعلم االجتماعي فحسب )باندورا(: السلوك البشري . 

جراءاته على االتجاه السلوكي وتعديل السلوك يعتمد   واالجتماعي ويأخذ بعين االعتبار المعرفيفي مفهومه وا 
 

 : السلوكاالهداف العامة لتعديل 
 .المساعدة على تعلم سلوكيات جديدة غير موجودة 
 موجودة أصالسلوكيات مقبولة دة المساعدة على زيا. 
 المؤثرة سلباً و لوكيات غير مقبولة المساعدة على التقليل من س. 
 .المساعدة على التكيف مع المحيط والبيئة االجتماعية 
  المساعدة على التخلص من مشاعر القلق واإلحباط والخوف وبعض

 .التكيفاالضطرابات األخرى الناتجة عن صعوبة 
  المساعدة في  كساب الطالب أسلوب حل المشكلة 

 :أنواع السلوك

: السلوك االستجابي  

نزول دموع العين عند تقطيع شرائح البصل مثل . وهو أقرب للسلوك الال رادي الذي تتحكم به المثيرات القبليةالسلوك هو و 
 وضع اإلنسان يده في ماء ساخن عند  وسحب اليد اوتوماتيكياً 

  اإلجرائي:السلوك 

محكوم بنتائجه. و ، وهتتحكم به المثيرات البعديةالذي  السلوك هو
تقويه. وهو أقرب للسلوك  فالمثيرات البعدية قد تضعف السلوك أو قد

 .اإلرادي
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:خصائص السلوك  
 (ب بقوةجاد يركل البا) ةقابل للمالحظ .1
  (قابل للقياس )جاد يركل الباب بقوة في اليوم عشر مرات .2
في االشخاص في البيئة بجانبيها المادي واالجتماعي و  أثريترك  .3

، نضيء مصباح الكهرباء يضاء المكان(عندما ) أنفسنااالخرين وفي 
 .السلوك سبب ونتيجةبمعنى 

 استجابة / مثير          شكل قانونيظهر السلوك اإلنساني على  .4
 السلوك يمكن أن يكون ظاهرًا أو غير ظاهر .5

 : أبعاد السلوك
وفهمها في  دراك الصورة  معرفتهاساعد اعتباره أن للسلوك أبعاد أساسية تصد السلوك أن يضع في المهم والمفيد لرامن 

 الكلية له: 
 السلوك ناتج عن قوة عاقلة فاعلةالبعد البشري: 
 يرتبط السلوك بالمكان فقد يحدث في أمكنة دون أخرى البعد المكاني:
 يرتبط السلوك بوقت معين دون غيره ويختلف بالمدة  البعد الزماني:

العادات والتقاليد و االخالقية و السلوك مرتبط بالقيم االجتماعية البعد االجتماعي: 
 البنية الثقافيةو 
 

السلوك:مجاالت تعديل   

مجاالت 
تعديل 
السلوك

االسرة 

المدرسة

العمل

التربية 
الخاصة

االرشاد 
والعالج 
النفسي

الحي
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 المجموعات المتنقلة: نشاط

 التعرف على مجاالت تعديل السلوك :النشاطأهداف 
 دقيقة 30 :النشاطمدة 

 :خطوات تنفيذ النشاط
  بتقسيم المشاركين الى ست مجموعاتيقوم المدرب. 
 يكتب كل مجال من المجاالت الستة على بطاقة منفصلة. 
 طلب المدرب من كل مجموعة أن تختار بطاقة واحدةي. 
  كتابة ما  بكل مجموعة يطلب من المتدربينتخطيط على المجموعات و الواقالم  تفليب شار اليوزع المدرب اوراق

  .يعرفونه حول مضمون البطاقة
  واالنتقال للمجموعة المجاورة واضافة ما  يطلب من كل مجموعة ترك ورقتهابعد انتهاء المجموعات من العمل

الى ان تمر كل مجموعة على كافة التنقل وبشكل دوري يستمر و يرونه مناسبا ايضا من المعلومات بلون آخر 
 األخرى.المجموعات  اوراق

 د االنتهاء يطلب المدرب من المتدربين العودة لمجموعاتهم االصليةبع. 
  ثم يطلب من كل مجموعة تحديد ناطق باسم المجموعة لعرض ما تم تدوينه اضافة للمالحظات التي تمت

 األخرى.اضافتها من قبل المجموعات 
 التي تم عرضها صوب المعلوماتثم ي يسأل المدرب المتدربين رأيهم عما كتب وان كانوا يودون ان يضيفوا شيئا. 

 :مجال االسرة اوال:

 )ارتداء: مهارات االعتناء الذاتي علمها افرادها ثم يعممونها ومنهاهناك الكثير من السلوكيات المرغوبة التي تود االسرة ان يت
 الحديث وآدابالمائدة  آدابوكذلك مراعاة  فيه ...(ترتيب المكان الذي يعيش  االسنان،تنظيف  المالبس، االستحمام،

وفي مجال المهارات االجتماعية حيث تسعى االسرة الى تدريب اطفالها على التعامل مع اآلخرين باحترام  العامة( )اآلداب
تتم معالجة الكثير من  والخاصة، كذلكوالمساعدة والصدق واالمانة والمحافظة على الواجبات وعلى الممتلكات العامة 

 وعدم اتباع قوانين االسرة والكذب ... الخبولة في مجال االسرة كالشجار الدائم بين االخوة والفوضى السلوكيات غير المق

 :ثانيا : مجال المدرسة

 ،عن المدرسةالمتكرر والغياب الصباحي التأخر ك مشكالت متنوعةيمكن االستفادة من فنيات تعديل السلوك في التعامل مع 
، وتخريب االثاث بالتعليمات واالنظمة المدرسية والصفية عدم االلتزام، والزمالء المدرس عدم احترام، المشاركة الصفية عدم

وفي المدرسة يتم عالج مشاكل عدم واصطحاب الجوال  والسلوك العدواني والغيرة وعدم اداء الواجبات المدرسية المدرسي
 ... الخاب وضعف التحصيل وصعوبات التعلم التكيف واالنسح



10 
 

 الحي:مجال  ثالثا:

يعتبر الحي واماكن لعب االطفال بيئة خصبة وحاضنة للمشكالت السلوكية التي تظهر في 
ام بأفعال منافية غياب الرقابة االسرية كتخريب الممتلكات العامة ومخالفة القوانين والقي

والسلوكيات غير المرغوبة التي قد تظهر  ةليل، وافتعال الشجار والتنمر والشلألخالق العامة
 في قاعات االنترنت وااللعاب اإللكترونية 

  :مجاالت العمل رابعا:

هناك الكثير من الدراسات التي قامت باستعمال اجراءات تعديل السلوك من اجل زيادة مهارات العاملين وزيادة انتاجهم 
دقة ومهارة وانجاز واختصار  أكثرلتقيد بمواعيد العمل بحيث يكون ومساعدتهم في انجاز اعمالهم في الوقت المطلوب او ا

 عام.ا يؤثر على التنمية بشكل ، مملجهدفي الوقت وا

  :مجال التربية الخاصة خامسا:

وهو مجال خصب جدا لبرامج لتعديل السلوك ويعد تعديل السلوك من اهم مرتكزات 
الى تدريب فئات التربية الخاصة العمل في التربية الخاصة وهنا يلجأ معدل السلوك 

: المهارات االجتماعية فظة على العديد من المهارات منهاعلى تعلم او تعديل او المحا
 ية والتأهيلية واالعتناء الذاتي والنفسية والمهن

  :مجاالت االرشاد والعالج النفسي: سادسا

يقوم االخصائي بمقابلة من يحتاجون لخدماته ويقرر  بحيثلك العالج النفسي لمختلف الفئات وهنا يتم تقديم االرشاد وكذ
  .عندها اسلوب تعديل السلوك المناسب لهم

االصابع مص  االظافر،وايضا يتم عالج الكثير من العادات السلوكية مثل قضم 
القلق والخوف من االمتحانات وكذلك في عالج المشاكل النفسية و  الال رادي التبول

واالحباط والمخاوف المرضية بشكل عام وعالج المشاكل مثل حاالت االكتئاب 
الزوجية ومشاكل الصحة كالسمنة والنحافة والتدخين وتدريب االفراد على العادات 

 الصحية السليمة
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 :الخصائص العامة لمنحى تعديل السلوك

 نشاط: دراسة حالة

ــــوح قــــالب، مجموعــــة مــــن ال: المووووواد الالزمووووة ــــة دراســــية وبطاقــــات أخــــرى تحتــــوي كــــل  بطاقــــاتل تحتــــوي كــــل بطاقــــة حال
 بطاقة على احدى الخصائص العامة لمنحى تعديل السلوك 

 سير النشاط:

يقـــــوم المـــــدرب بتوزيـــــع بطاقـــــات بشــــــكل عشـــــوائي علـــــى المتـــــدربين تحتـــــوي كــــــل بطاقـــــة حالـــــة دراســـــية وبطاقـــــات أخــــــرى 
 سلوكتحتوي كل بطاقة على احدى الخصائص العامة لمنحى تعديل ال

يطلــــــب المــــــدرب مــــــن المتــــــدرب الــــــذي معــــــه الحالــــــة األولــــــى ان يقــــــرأ علــــــى المــــــأل وبصــــــوت واضــــــح مضــــــمون البطاقــــــة 
 ويجري حوار حولها مع المتدربين 

( مــــع هــــذه الحالــــة فـــــي ثــــم يقــــول مــــن مــــنكم لديــــه الخاصــــية المناســــبة )مــــن الخصــــائص العامــــة لمنحــــى تعــــديل الســــلوك
 شارت القالبلوح ال، وعند التأكد من صحتها يطلب من المتدرب تثبيتها على بطاقاتكم

 

 :الحالة األولى

معلمتهـــــا  لتربيـــــة الفنيـــــة وترميهـــــا علـــــى األرض، طلبـــــتنـــــدى فـــــي الصـــــف الثالـــــث غالبـــــا مـــــا تمـــــزق األوراق فـــــي حصـــــة ا
ـــــدىمـــــن ا ـــــة لدرالمرشـــــدة مســـــاعدتها لتعـــــديل ســـــلوك ن ســـــة األســـــباب النفســـــية ، فقامـــــت المرشـــــدة مباشـــــرة بفـــــتح ســـــجل حال

 س ما رأيك بتصرف المرشدة وراء هذا التصرف.

 : الحالة الثانية

طبقــــت معــــه المعلمــــة برنــــامج لتعــــديل  ،بالضــــرب علــــي طفــــل عمــــره ســــبع ســــنوات غالبــــا مــــا يقــــوم باالعتــــداء علــــى زمالئــــه
ــــه وبــــنفس المعــــدل تقريبــــا. ،أســــبوعينالســــلوك غيــــر المرغــــوب هــــذا لمــــدة  ــــه بقــــي يضــــرب زمالئ مــــاذا كــــان يجــــب أن  لكن

 تفعل المعلمة برأيكس

 الحالة الثالثة:

مــــروان فــــي الصــــف الرابــــع، يقــــوم بســــرقة أقــــالم ودفــــاتر زمالئــــه وفــــي كــــل مــــرة يقــــوم بهــــذا الســــلوك تقــــوم معلمتــــه بإعــــادة 
 الشيء لصاحبه والتبرير له والقول: اعرف أنك لم تقصد اخذه. ما رأيك بتصرف المعلمة وبهذا التبريرس
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 ابعة:الحالة الر 

ــــه المعلمــــة غيــــث  ــــس بمقعــــده يأخــــذ فــــي البكــــاء فتســــمح ل ــــه المعلمــــة أن يجل ــــدما تطلــــب من ــــث، عن طفــــل فــــي الصــــف الثال
 س ولماذاسماذا تتوقع أن يحصل لسلوك غيث بالبقاء خارج المقعد.

 الحالة الخامسة:

نفســــي مــــن  نصــــحتها صــــديقتها بــــأن تأخــــذ لينــــا الــــى طبيــــب ،مــــس ســــنوات لــــديها ســــلوك كضــــم االظــــافرلــــين عمرهــــا خ
اجــــل مســــاعدتها فــــي تعــــديل هــــذا الســــلوك غيــــر المرغــــوب وقالــــت لهــــا ان ابنتهــــا ربمــــا تعــــاني مــــن مشــــاكل نفســــية تهــــرب 

 سأي يندرج ضمن مفهوم تعديل السلوكوهل هذا الر  سما رأيك بنصيحة صديقتها منها بقضم أظافرها.

 الحالة السادسة:

ــــى خفــــض هــــذا يقــــوم بالبصــــاق علــــى كــــل مــــن يمــــر بجاطفــــل داون  عبــــد اه نبــــه طلبــــت االم مــــن معلمتــــه مســــاعدتها عل
لكــــن المعلمــــة اخبرتهــــا ان هــــذا الســــلوك ال يمكــــن تعديلــــه لــــدى طفــــل الــــداون ألنــــه  عبــــد اهالســــلوك غيــــر المرغــــوب عنــــد 

 ما رأيك بهذا الكالمس غير مدرك لألمر.

 الحالة السابعة:

األم مـــــن معلمتـــــه أن تســـــاعدها  والبكـــــاء، طلبـــــتغـــــدي يخـــــاف مـــــن الظـــــالم وعنـــــدما يـــــدخل غرفتـــــه لينـــــام يبـــــدأ بالصـــــرا  
لخفـــــض هـــــذا الســـــلوك واتفقتـــــا علـــــى ان تجلـــــس المعلمـــــة كـــــل يـــــوم نصـــــف ســـــاعة بالمدرســـــة لمناقشـــــته ومســـــاعدته علـــــى 

 ما رأيك بهذه الخطة لحل المشكلةس .التخلص من المشكلة

 الحالة الثامنة:

بوضـــــع خطـــــة موحـــــدة للتعامـــــل مـــــع المشـــــكالت ســـــميرة معلمـــــة مجـــــدة جـــــدًا تقـــــوم كـــــل ســـــنة ومـــــن بدايـــــة العـــــام الدراســـــي 
 سالمعلمة سميرة بهذه المبادرةهل توافق  التي سوف تعترضها.

 الحالة التاسعة:

ســــــارة طفلــــــة مدللــــــة جــــــدًا اعتــــــادت علــــــى الســــــب والشــــــتم مــــــن صــــــغرها وكانــــــت تقابــــــل علــــــى ســــــلوكها هــــــذا بالضــــــحك 
 والتشجيع من قبل والداها ومن حولها.

 تلومها وتقرعها على هذا السلوك وأباها يضربها عندما تقوم بهذا التصرف.وعندما كبرت أصبحت أمها 

 ما رأيك بتصرف الوالدينس وهل يجب أن تالم سارة وتعاقب على سلوكهاس 
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 :الخصائص العامة لمنحى تعديل السلوك

 التركيز على السلوك الظاهر  .1

 التقييم المستمر لفعالية  جراءات تعديل السلوك  .2

 التعامل مع السلوك بوصفه ال يحدث بالصدفة  .3

 التعامل مع السلوك بوصفه محكومًا بنتائجه  .4

 التعامل مع السلوك بوصفه المشكلة وليس مجرد عرض لها .5

 التعامل مع السلوك سويًا كان أو شاذًا بوصفه متعلمًا  .6

  جراء عملية تعديل السلوك في البيئة الطبيعية التي يحدث فيها السلوك  .7

 على مراعاة الفروق الفردية  العمل .8

النظر  لى السلوك غير المرغوب فيه على أنه نتيجة لخلل في عملية التعلم وال يلوم الفرد على سلوكه غير  .9
 المرغوب 

 

 

 

 

 أهداف الجلسة

 شرح خطوات تعديل السلوك •

 تدريب المتدربين على تحديد السلوك المستهدف  جرائياً  •

 المتدربين على تحديد سوابق ولواحق السلوك المستهدفتدريب  •

 تدريب المتدربين على كيفية مالحظة السلوك وقياسه. •

 خطوات تعديل السلوك
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 األدوات المستخدمة: 

ـــــارة عـــــن  • ثمـــــان أوراق كـــــل ورقـــــة تتضـــــمن لعبـــــة الكلمـــــة المفقـــــودة بحـــــث تكـــــون الكلمـــــة المفقـــــودة بكـــــل ورقـــــة عب

 خطوة من خطوات تعديل السلوك

 كل قدم الرجل فارغة ثمان بطاقات ملونة على ش •

 جدول تلخيص أحداث السلوك قبل التعديل. •

 جدول رصد السلوكيات غير المرغوبة •

 جدول تحديد خط االساس •

 السوابق واللواحق السلوكية.جدول مالحظة  •

 الوسائل التدريبية المستخدمة:

 ملونة تخطيط جهاز كومبيوتر ـ شاشة عرض ـ صور توضيحية ـ أقالم  •

 األساليب واألنشطة التدريبية:  

 عمل مجموعات. ، المناقشة محاضرة  •

 سير النشاط:

  يقوم المدرب بتوزيع المتدربين على ثمان مجموعات 

 ليســــجل عليهــــا  يعطــــي كــــل مجموعــــة ورقــــة تحتــــوي علــــى لعبــــة الكلمــــة المفقــــودة وبطاقــــة علــــى شــــكل قــــدم الرجــــل

 الكلمات المستخرجة

  الكلمات وكتابتها على بطاقات االقدامبعد االنتهاء من استخراج 

 ــــــ ــــــب مــــــن ممثل المجموعــــــات ان يقفــــــوا امــــــام المتــــــدربين حســــــب ترتيــــــب خطــــــوات تعــــــديل الســــــلوك بحســــــب  ييطل

  رأيهم

  يتم نقاش وحوار حول ترتيب الخطوات وشرح مضمون كل خطوة 



15 
 

بـــــــق عليهـــــــا يقســـــــم المـــــــدرب المتـــــــدربين الـــــــى مجموعـــــــات ويطلـــــــب مـــــــن كـــــــل مجموعـــــــة ان تختـــــــار مشـــــــكلة ســـــــلوكية وتط

 خطوات تعديل السلوك التي تعلموها

 

 ( خطوات تعديل السلوك1شكل )

   تحديد السلوك :الخطوة األولى

ويتطلب  هو المشكلة السلوكّية التي ستعالج،المستهدف  تعديله، والسلوكراد متحديد السلوك ال 
ذلك من المعالج مقابلة الفرد الذي ستتم معالجته واألشخاص المهمين في حياته والعمل على 

وأخذ الموافقة على المعالجة عن طريق مالحظة الفرد  جمع المعلومات الكافية عن المشكلة
 جعل عملية التعديل ممكنة ومفيدة وتحديد االمكانات الفردية والبيئية التي ت

 طفل في الصف الرابع يقوم بركل اقرانهغيث  ثال:م

 

 تعريف السلوك :الخطوة الثانية

يختلف عليه اثنان وال يترك مجاال  ال)للقياس  ودقيق وقابلعلى نحو واضح محدد  تعريفاً   جرائياً  تعريف السلوك المستهدف 
على هيئة  نشودةفي تحديد األهداف العامة الم اعدسالسلوك المستهدف ي عريفكما أن ت (للتحيزات الشخصية في التقييم

 نتاجات سلوكية واضحة.
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افعاال سلوكية واضحة فهي تصف  واالهداف السلوكية تمثل
 داء المطلوب بشكل دقيق األ

( استخدام الرجل ودفعها بقوة )الركل ثال السابق:في الم
 األقران بقصد الحاق األذى أحدباتجاه جسد 

 

 السلوك قياس :الخطوة الثالثة
قبل البدء بقياس السلوك المستهدف يحتاج المعدل السلوكي الى 

 االجابة عن اسئلة عديدة منها: 

o  ما هي السلوكيات التي سيتم قياسهاس 
o  ما هي القواعد التي سيتم اتباعهاس 
o  متى واين سيتم قياس السلوكس 
o  من الذي سيقيس السلوكس 

 

 

 معلومات عن السلوك (1جدول رقم )
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 االولوية،من المهم تحديد السلوكيات التي سيتم قياسها فمن الضروري العمل على معالجة المشكالت السلوكية حسب   ذا
كثر من سلوك واحد او سلوكين في نفس الوقت الن ذلك قد يقلل الخصوص هو عدم محاولة قياس أوالمبدأ المتبع في هذا 

 من احتمال الحصول على معلومات صادقة 

 س السلوك بتواصل او انه سيقيس عينات منه في اوقات واوضاع مختلفة كان سيقي  ذاعد ومكان القياس وما مو كذلك تحديد 

روف ويعتمد طول الفترة الزمنية التي ستتم مالحظة السلوك فيها على معدل حدوث السلوك والظ المالحظة،كذلك تحديد مدة 
 .التي سيتم قياسه فيها

ث دكان السلوك قليال ما يح  ذااما  كافية،تكون  قصيرة قدفاذا كان معدل حدوث السلوك مرتفعا فإن مالحظته في فترة زمنية 
 فان قياسه يتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا 

 فاذا كان المعلم نفسه من عليه،مدة مالحظة السلوك بالشخص الذي سيقوم بالمالحظة والقيود المفروضة  تتأثركذلك 
 سيالحظ السلوك فيجب ان تكون فترة المالحظة قصيرة حتى ال تتأثر عملية التدريس في الصف

 كازدين:حددها التي  يتم قياس السلوك بأحد األشكال التاليةو 

 تكرار حدوث السلوك: -1

هو عدد مرات حدوث السلوك في فترة زمنية محددة، ويتم قياس هذا البعد 
عندما يكون من السهل تمييز السلوك المستهدف عن السلوكيات األخرى، 

ذا كان  وهذه الطريقة مفيدة فقط  ذا كانت المالحظة ثابتة من وقت آلخر، وا 
سلوك  . ودون ذلك ال يمكننا مقارنةمتساويةيحدث بفترات زمنية السلوك 
 .في يوم آخر سلوكهفي يوم ب الطفل

 :معدل حدوث السلوك-2

 ويمكن حسابه ببساطة كما يلي: الُمعدل(خالل زمن محدد )يحدده هو عدد مرات حدوثه 

 معدل السلوك = تكرار السلوك / فترة المالحظة

فإن معدل سلوكه هو: دقيقة  15ركلة خالل  15زميله في الفرصة األولى الطالب في اليوم األول  كلر   ذا :(1)مثال 
ذا  ركلة 1=15 /15  2=30/15( دقيقة في اليوم الثاني فمعدل السلوك لديه هو 15في ) ركلة( 30) ركلفي الدقيقة. وا 
تكون فترات المالحظة  الطالب عندما ال سلوكفي الدقيقة الواحدة.  ن قياس معدل السلوك يعطينا صورة صادقة عن  ركلة

  متساوية.
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( فيكون معدل مرة في خمس ساعات )عدد ساعات الدوام المدرسي 25ظ البذيئة استخدم الطالب االلفا  ذا :(2)مثال 
 مرات في الساعة  5=  5 /25سلوكه هو 

 :نسبة حدوث السلوك-3

نسبة السلوك هي حاصل تقسيم عدد مرات حدوث السلوك على العدد الكلي 
وتستخدم النسبة عندما يكون هناك  لفرص حدوث السلوك مضروبًا بمائة.

 حد اعلى للسلوك.

يجب حساب نسبة  كانت المشكلة تأخر دراسي في مادة الرياضياتفإذا 
 .تحصيل الطالب قبل البدء بتعديل السلوك

فان نسبة التحصيل  100من  20فاذا كان الطالب يحصل على درجة 
 % 20=  100/  100*  20تساوي 

 

 بيانات السلوك قبل التعديل (2جدول رقم )



19 
 

 

 غير المرغوبةرصد السلوكيات  (3جدول رقم )

من سلوك مشكل عند الطفل يمكن استخدام عدة  أكثرمالحظة: يخصص الجدول لمالحظة سلوك واحد وفي حال وجود 

 جداول او جدول واحد مع تكييفه بالطريقة المناسبة 

 

 األساسنموذج لتسجيل السلوك/خط ( 4جدول رقم )
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  التحليل الوظيفي للسلوك الرابعة:الخطوة 

 :فيهاتحليل الظروف التي تحدث المشكلة  

  والذي حفز ذلك السلوكما حدث قبل السلوك  /المثيرات القبلية 

  كيف كانت استجابة االخرين وما المكاسب التي حققها وهذه  /المثيرات البعدية

 سيتكرر في المستقبلالمثيرات تؤثر على ما  ذا كان السلوك 

 ( السوابق واللواحق2شكل )

A= المثير السابق() : 
 الحدث الذي كان يحدث قبل السلوك. هذا الحدث يحفز ذلك السلوك

B=  :السلوك 
 االستجابة لألحداث التي يمكن مشاهدتها أو سماعها.

C=  :سيتكرر.ر على ما  ذا كان السلوك األحداث التي تتبع السلوك. وهي تؤثالنتيجة 
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فحين يتبع السلوك نتيجة سارة، من المحتمل أكثر أن يتكرر حدوث هذا السلوك، وحين يتبع السلوك نتيجة غير سارة يقل 

 احتمال تكرار حدوثه

 

 

 ( السوابق واللواحق5جدول رقم )

   تصميم خطة العالج الخامسة:الخطوة 
ودقيق عن طريق صياغة األهداف وكتابة ذلك بشكل واضح  السلوكتستخدمها خطة تعديل تحديد اإلجراءات العالجية التي س

ستخدم تي ستالة المناسبطريقة التقييم يحدد المعالج أيضًا   ضافة  لى ذلك ،صياغة  جرائية مشتقة من التعريف السلوكية

 :لتقييم فعالية العالج

 تحديد الزمان والمكان الذي ينفذ فيه البرنامج 

  يشاركون في الخطةتحديد األشخاص الذين 

  اختيار األساليب التي سيتم استخدامها 

 وتشجيع الشخص واسرته والمعنيين على تنفيذ الخطة 
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   الخطوة السادسة: تنفيذ خطة العالج

وأثناء هذه المرحلة يســـتمر المعالج بقياس الســـلوك المســـتهدف. فالقياس في برامج تعديل الســـلوك عملية متواصـــلة.  ضـــافة 

وغـالبـًا ما بـالتحقق من دقـة القيـاس،  المعـالج  لى ذلـك يقوم

قيــاس  يعني ذلــك الطلــب من شــــــــــــــخص آخر )بعــد تــدريبــه(

 السلوك المستهدف بشكل دوري أثناء عملية المعالجة.

واعتمادًا على طبيعة المشكلة )فهي التي تحدد مدة العالج( 

تـــدريجيـــًا، ج بـــالتوقف عن اإلجراءات العالجيـــة يبـــدأ المعـــال

 ق األهداف المنشودة. وذلك بعد تحقي

 العالج خطةتقييم : الخطوة السابعة

يحدد من يقوم وبذلك ، يتم جمع معلومات عن التغيرات التي طرأت على الســـــلوك المســـــتهدف

تعميم التغير الذي يتم ثم بالتقييم مدى فاعلية االجراءات ضــــــــــــــمن الخطة في تحقيق أهدافها 

ته. وللتأكد من ذلك يقوم بمالحظة الســلوك يحدث في الســلوك ويحاول المحافظة على اســتمرار 

 دوريًا بعد التوقف عن المعالجة )مرحلة المتابعة(. 

 المستهدفأهمية التغير الذي حدث في السلوك عندئذ يقوم المعالج بتقييم 

 تلخيص النتائج: الخطوة الثامنة

يضاحها لمن يهمهم األمر يصالها وا   .حيث يعمل المعالج على تلخيص النتائج، وا 
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 :أهداف الجلسة

 توضيح مفهوم التعزيز  •

 الفرق بين االشراط االجرائي واالشراط الكالسيكيتوضيح  •

 نواع المعززاتأالتعرف على أشكال و  •

 تمييز العوامل المؤثرة بفعالية التعزيز •

 توضيح كيفية اختيار المعززات •

 التعرف على جداول التعزيز •

 تمييز الفرق بين التعزيز المتواصل والتعزيز المتقطع •

 تطبيق اإلجراء على أكثر من موقف سلوكي من قبل المتدربين •

 األدوات المستخدمة بالجلسة:

 فيديو يوضح مفهوم التعزيز 

 فيها جراء التعزيز  استخدامتحتوي كل منها على مواقف سلوكية تتطلب من المعلم وتدريبات  امثلة 

 )ورقة عمل )ما نوع المثيرات 

 نموذج جدول التعزيز المتقطع 

 .نموذج جدول تعزيز يومي 

 .نموذج جدول تعزيز أسبوعي 

 لعب دور _ عصف ذهني ـ مناقشة جماعية ـ محاضرة.األساليب واألنشطة التدريبية: 

 .جداول توضيحيةجهاز عرض، سبورة وأقالم، مقاطع فيديو،  الوسائل والتدريبية المستخدمة:

 لتعزيزالفصل الثاني: التعزيز واالستراتيجيات المبنية على ا
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 مخطط تنفيذ األساليب واألنشطة التدريبية:

 التعزيزإلجراء فيديو او دور )لعب أدوار( يبدأ المدرب بعرض  •

 ثم يطلب من المتدربين مناقشة ما سمعوه او شاهدوه ويستمع  لى أجوبته ويناقشهم.    •

 االشراط االجرائي واالشراط الكالسيكي ويوضح الفرق بينوتعريفه التعزيز   جراءلمفهوم شرح المدرب يقدم  •

 ياتيطلب من المتدربين  عطاء أمثلة من واقع الصف عن سلوكيشرح المدرب أشكال المعززات وأنواع المعززات و  •

 التعزيز اجراء من خالل استخدام زيادتها يمكن مرغوبة 

 يوزع المدرب ورقة عمل )ما نوع المثيرات( على المتدربين وبعدها يقدم لهم التغذية الراجعة عليها  •

يشـــــرح المدرب العوامل المؤثرة بفعالية التعزيز مع  عطاء امثلة والطلب من المتدربين أيضـــــا  عطاء امثلة من واقع  •

 الصف والحياة

 عززات الصحيحة للموقف والطفلثم يشرح كيفية اختيار المعززات واهمية اختيار الم •

ومتى يتم  التعزيز المتقطعجداول التعزيز المتواصــــــــــل و  جدول الفرق بين ويوضــــــــــحيعرض المدرب جداول التعزيز  •

 استخدام كل منها

 

 تعريف التعزيز: 

تكــــرار ممــــا يزيــــد احتمــــال  زلــــة توابــــع ســــلبيه هــــو اإلجــــراء الــــذي يــــؤدي فيــــه الســــلوك  لــــى حــــدوث توابــــع ايجابيــــة أو الــــى 

 . لوك مستقبال في المواقف المماثلةهذا الس
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 ( نظام المكافئات3شكل )

 اإلشراط:ويعتمد التعزيز على نظريتي 
 الكالسيكي:شراط اإل

 تجارب بافلوف على الكالب:
 استجابة طبيعية  مثير طبيعي/   عابل       طعام -1
 لعاب    طعام+  صوت جرس          قتراناال-2
 لعاب    صوت الجرس وحده            شراط إلا-3

 االشراط االجرائي:

احتمال تكرار السلوك يزيد حاجة الفرد و  شبعالسلوك حدث ي تالالتعلم يحدث  ذا 

التي تؤدي  لى تعلم السلوك وليس المثير، ويرتبط هي النتيجة أن في المستقبل أي 

أسلوب التعزيز الذي يصاحب التعلم وصاحب هذا اإلجراء هو بالتعلم اإلجرائي 

تحدث نتيجة سلسلة من المقدمات في السلوك رات يالتغ الذي يرى أن)سكنر( 

توقف على موجود النتيجة بجعل  التحكم في اإلجراء وبالتالي يمكننا )مثيرات بعدية(واالستجابات والنتائج  )مثيرات قبلية(

  االستجابة
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أشكال وأنواع يتم االختيار بينها بناء على اعتبارات محددة وتقديمها حسب جداول مدروسة مع األخذ في الحسبان وللتعزيز 

 العوامل المؤثرة على فعاليتها

 :اشكال المعززات
 

للمعززات خمسة أشكال: المعززات الغذائية والمعززات المادية والمعززات الرمزية والمعززات النشاطية والمعززات 

 االجتماعية

  

 ( أشكال المعززات4شكل )

 .وتشمل كل أنواع الطعام والشراب التي يفضلها الفرد :اوال: المعززات الغذائية

وتشــــــمل األشــــــياء التي يحبها الفرد )األلعاب، القصــــــص، األلوان، األفالم، الصــــــور، الكرة، نجوم،  :ثانيا : المعززات المادية

 الخ(… شهادة تقدير، أقالم، دراجة

وهي رموز قابلة لالســـــــتبدال وهي أيضـــــــا رموز معينة )كالنقاط أو النجوم وغيرها( يحصـــــــل عليها  :ثالثا : المعززات الرمزية

 .الفرد عند تأديته للسلوك المقبول المراد تقويته ويستبدلها فيما بعد بمعززات أخرى
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األلعاب الرياضــية واالشــتراك في مجلة الحائط في كالمشــاركة في الحفالت المدرســية وممارســة  :رابعا : المعززات النشوواطية

 .المدرسة والمشاركة بالمعارض وتكليف المتعلم بدور عريف الصف ورن جرس المدرسة والمشاركة في النشاطات الترفيهية

ايجابيًا كاالبتســــام والثناء واالنتباه والتصــــفيق والتربيت على الكتف أو المصــــافحة والتحدث  :خامسوووا : المعززات االجتماعية

عن المتعلم أمام الزمالء والمعلمين أو األقارب واألصـــــــــــدقاء ونظرات اإلعجاب والتقدير والتعزيز اللفظي كقول: أحســـــــــــنت، 

 فكرة رائعة، هذا عمل ممتاز. ذكي،عظيم، انت 

 المعززات أنواع

  المعززات األولية والمعززات الثانوية  

وهو المعزز الذي يعمل على تقوية السلوك دون  غير شرطية/ غير متعلمة: / معززات أولية

 وله نوعان:خبرة سابقة 

 (.الطعام، الشراب الحنان،) مثل زيد السلوكظهورها ي إيجابية:معززات 

 )البرد الشديد، الحر الشديد(.مثل نقصها يزيد السلوك  سلبية:معززات 

ل اقترانه بالمعزز األولي فيصبح المثير الذي يكتسب خاصية التعزيز من خال هيالثانوية: 

 رتبط باإلعجابمتعلمًا مثل التصفيق ي

  :المعززات الطبيعية والمعززات الصناعية

  ؤه او شكره على  جاباته الصحيحة.للطالب وثنا مثل ابتسامة المعلمالطبيعية / التقليدية 

نجوم او ستيكرات  او كوبوناتمثل  عطاء المعلم للطالب اصطناعية / غير تقليدية 

 محبب بشيءيمكن أن يتم استبدالها 
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 معززات خارجية ومعززات داخلية:
 .يقدمها الشخص لنفسهفهي التي  آخرين أما الداخلية قدمها أشخاصقوم بتيهي التي خارجية المعززات ال 

  :اإليجابيالتعزيز 

بعد السلوك مباشرة مما يؤدي  لى زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في  محببظهور مثير  وهو  ضافة أ
 المواقف المماثلة 

ثناء الطالب على مثال: 
تأديته الواجب المدرسي، 

 للمتعلم عالمةزيادة 
 .اً جيد الذي يؤدي عمالً 

 التعزيز السلبي:

مما يؤدي  لى زيادة احتمالية  المرغوب به مباشرة. كتقوية السلوك من خالل  زالة مثير بغيض أو مؤلم بعد حدوث السلو 
 حدوثه في المستقبل 

 مثال:

  يتم وضعه على الطرقات من أجل تخفيف السرعةالرادار الذي 
  الكاميرات التي توضع في بيئة العمل والتي تضبط الكثير من السلوكيات غير

 المرغوب فيها

 

 

والعقاب السلبي وهما مختلفان  سلبيالكثيرين يخلطون بين التعزيز ال
تمامًا فالتعزيز السلبي يؤدي  لى تقوية السلوك من خالل  زالة 
المثيرات التي ال يرغب فيها الفرد بينما يؤدي العقاب السلبي  لى 

 افة مثيرات ال يرغب فيها الفرد. تقليل أو  يقاف السلوك من خالل  ض
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تعديل  امًا في برامجالتعزيز اإليجابي هو األكثر استخدبالمجمل 
ات التجنبية يالسلوكالسلوك من التعزيز السلبي، ألن األخير يؤدي  لى 

عليه لعدم حفظه للدرس سيختلق فالطالب الذي اختبر قسوة المعلم 
األعذار في المستقبل لعدم الذهاب  لى المدرسة عندما يكون غير 

 تية(جسدية )سيكوسومامن المادة وقد يطور أعراضاً  نفس متمكن 
 الغثيان .... ،الصداع ،أالم البطن مثل

  سوف يخفي عليه عالماته المتدنية والطفل الذي اختبر قسوة األب

 
 :العوامل المؤثرة في فاعلية التعزيز

 
من المشكالت السلوكية عند األطفال مثل  يعتبر التعزيز أحد أساليب تعديل السلوك ويمكن استخدامه في عالج الكثير
 النشاط الحركي الزائد، الخمول االنطواء، العدوان، االهمال .........وغيرها.

 منها:لكن هناك مجموعة من العوامل التي يجب لن تراعى لزيادة فعالية التعزيز 

 
 ( العوامل المؤثرة في فاعلية التعزيز5شكل )
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 :فورية التعزيز .1

يجب عندها أن عند عدم القدرة على  عطاء التعزيز مباشرة لكن  .أثرا أكبر أعطى بعد السلوك مباشرة التعزيزكلما كان 
خصوصا عند التعامل  هالضروري ذكر سبب وعند استخدام التعزيز من)المعززات الرمزية أو الثناء(  تعطى معززات وسيطة

 مع ذوي االحتياجات الخاصة

 :ثبات التعزيز .2

وفقا لقوانين معينه يتم تحديدها قبل البدء  وذلك استخدم التعزيز على نحو منظممن األمور المهمة في تعديل السلوك 
وفي ) .متصالعند البدء بتعليم سلوك جديد( يجب أن يكون التعزيز ) في مرحلة اكتساب السلوكف بتنفيذ البرنامج العالجي

 المتقطعالتعزيز  استخداميتم مرحلة الحفاظ على استمرارية السلوك 

 :كمية التعزيز .3

مناسبة مع السلوك الذي ويقصد به مقدار التعزيز الذي يحصل عليه المتعلم 
في حال كانت  لكن .أثرهكلما زادت كمية المعزز كلما زاد بشكل عام  .قام به

 ير حصل اإلشباع وفقد المعزز أثرهكمية المعزز كبيرة جدا في وقت قص

 :واإلشباعمستوى الحرمان  .4

كلما كانت الفترة التي حرم فيها الفرد من المعززات طويلة كان المعزز أكثر فعالية، فمعظم المعززات تكون أكثر فعالية 
 حرمان الفرد منها كبيرًا نسبيًا.عندما يكون مستوى 

 :درجة صعوبة السلوك .5

سلوك ال اذا كان بمعني المراد تعديله، يجبب ان يتناسب المعزز مع السلوك
بالمقابل كلما ازدادت درجة تعقيد السلوك ا تقدم له معززات بسيطة، بسيط

 لى كمية كبيرة  أكثر حاجة صعوبة( أصبح هناكعني كان حدوثه أكثر بم)
 من التعزيز 

 :التنويع .6
عند تطبيق  جراءات تعديل السلوك  ن استخدام معززات متنوعة 

كذلك استخدام أشكال مختلفة  ،أكثر فعالية من استخدام معزز واحد
 من المعزز نفسه أكثر فعالية من استخدام شكل واحد منه.
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  :التحليل الوظيفي .7

لذا يجب ان نمتلك خلفية عن  .التحليل الوظيفي للمعزز ذاته بمعنى هل هو ذو قيمة بالنسبة للشخص او الويقصد به 
الدخل االقتصادية المرتفعة  األسرمن  المعزز المناسب، فالطفلحتى نستطيع تحديد  بيئة الطفل االقتصادية واالجتماعية

 يختلف تعزيزه عن طفل من أسرة اقتصادها منخفض

 :الجدة .8

 اإلمكان.قدر  مألوفلذلك ينصح بمحاولة استخدام معزز غير  التعزيز،المعززات الجديدة عادة ما تكتسب القدرة على 

 
 المعززات( كيف نختار 6شكل )

 

 

 .المعززات هي القواعد التي تحكم العالقات بين السلوك اوجدول التعزيز 

 وهناك نوعان من جداول التعزيز:

  :التعزيز المتواصلجدول 

يعطى الفرد فيه المعزز بعد كل سلوك ، حيث يستخدم عندما يكون الهدف مساعدة الفرد على اكتساب سلوكيات جديدة
 المتواصل يزيد من سرعة اكتساب السلوك المرغوب. التعزيزو  به.مرغوب يقوم 

 

 جداول التعزيز
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  :عزيز المتقطعتالجدول 
تعزيز بعض االستجابات التي تصدر عن الفرد وهنا يتم يستخدم عندما يكون الهدف الحفاظ على السلوك الذي اكتسبه الفرد 

 وليس كل استجابة
 تدريجيا.عن التعزيز المتواصل فجأة بل ينتقل من التعزيز المتواصل  لى التعزيز المتقطع  يتوقف معدل السلوك أاللكن يجب 

 
 ( جداول التعزيز المتقطع6جدول )

 
 ( الفرق بين جداول التعزيز7)جدول 
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 ( جدول تعزيز أسبوعي8جدول )

 

 ورقة عمل: ما نوع المثيرات التالية
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 تصويب ورقة العمل: ما نوع المثيرات 

 

 

 

 

  جراءات التعزيز التفاضلي( 7شكل )

التعزيز التفاضلي
للسلوكيات االخرى

التعزيز التفاضلي
للسلوك البديل

التعزيز التفاضلي
للسلوك النقيض

التعزيز التفاضلي
لوك للزيادة التدريجية في الس

المرغوب

التعزيز التفاضلي
سلوك للنقصان التدريجي في ال
الغير مرغوب

 إجراءات التعزيز التفاضلي
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 :أهداف الجلسة

 توضيح مفهوم التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض والبديل وللسلوكيات األخرى. •

 توضيح مفهوم التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي في السلوك غير المرغوب  •

 التدريجية في السلوك المرغوبتوضيح مفهوم التعزيز التفاضلي للزيادة  •

 شرح الخطوات التطبيقية لكل  جراء •

 تطبيق اإلجراء على أكثر من موقف سلوكي من قبل المتدربين

 األدوات المستخدمة بالجلسة:

  بطاقات تحتوي كل منها على مواقف ســـــــــلوكية غير مرغوبة تتطلب من المعلم العمل على حلها وفق  جراء التعزيز

 التفاضلي

  ورقية تحمل كل منها  شكالية سلوكية تتطلب من المتدربين تطبيق ما تم تعلموه حول  جراءات التعزيز تدريبات

 التفاضلي

 .نموذج جدول تعزيز يومي 

 .نموذج جدول تعزيز أسبوعي 

 

 ذهني ـ مناقشة جماعية ـ محاضرة. لعب دور _ عصفاألساليب واألنشطة التدريبية: 

 

 جهاز عرض، سبورة وأقالم، مقاطع فيديو، صور توضيحية، بطاقات ورقية. الوسائل والتدريبية المستخدمة:
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 مخطط تنفيذ األساليب واألنشطة التدريبية:

 يبدأ المدرب بعرض حالة او دور )لعب أدوار( لإلجراء الذي سيقدمه

 ثم يطلب من المتدربين مناقشة ما سمعوه او شاهدوه ويستمع  لى أجوبته ويناقشهم.   

 للخطوات التطبيقية لإلجراء شرحثم يقدم 

ـ يطلب المدرب من المتدربين  عطاء أمثلة من واقع الصف عن سلوك يمكن خفضه من خالل استخدام اجراءات التعزيز 

 التفاضلي

 

 

 : 1مثال 

. وقد حددت ســـلوك المشـــاجرة على أنه ســـلوك غير مرغوب فيه، وهو مســـتهدف للعالجدائما  طفل يتشـــاجر مع زمالئهغيث 

 غيث لخفض هذا السلوك الغير مرغوبس الذي يمكن عمله معما 

 : 2مثال 

 هاني طفل في السابعة من العمر لديه سلوك  يذاء الذات المتمثل في ضرب رأسه بقبضة يده بشكل متكرر. 

 المطلوب كيف يمكن استخدام التعزيز التفاضلي في تعديل سلوك  يذاء الذات لدى هذا الطفل

 : 3مثال 

ي العاشـــرة من عمرها ال تدرس بشـــكل جيد فهي دائمة االنشـــغال في نشـــاطات مختلفة كمشـــاهدة التلفاز، أو مع طفلة ف ســـارة

 أصدقائها، أو في غرفة األلعاب. 

 كيف يمكن مساعدة سارة لتدرس بشكل أفضل لو طلب منك ذلك. 

 اجراءات التعزيز التفاضلي. وضح كيف يمكن توظيف  جراء التعزيز التفاضلي بهذا الموقف واي اجراء هة االنسب من
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 :تعريف التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض

يعرف هذا اإلجراء على أنه تعزيز الفرد عند قيامه بسلوك نقيض للسلوك غير المرغوب الذي يراد تقليله، ولهذا فهو يسمى 

 أيضًا اإلشراط المضاد

 ه الذي يحدث فيه السلوك المستهدفالسلوك البديل الذي ال يمكن أن يحدث في الوقت نفسوالسلوك النقيض هو 

 يجب مراعاتها عند استخدام التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض أمور

ـ يجب أن يكون السلوك النقيض للسلوك المستهدف سلوكًا وظيفيًا )أي ذا فائدة للفرد(. السلوك النقيض قد ال يكون  1

 أصبح ضروريًا العمل على تشكيله وذلك سيطيل مدة العالج. د أحيانًا، فإذا لم يكن موجوداً دى الفر موجودًا ل

ـ يجب تحديد جدول التعزيز الذي سيتم استخدامه، قبل البدء بعملية التعديل ويجب أيضًا تطبيق اإلجراء بشكل منظم ال  2

 عشوائي.

 :النقيضخطوات التعزيز التفاضلي للسلوك 

 السلوك الغير مرغوب فيه ومعدل حدوثه.حدد  -1

 . مرغوبللسلوك الغير  ةفكر وحدد بعض السلوكيات النقيض -2

 حدد المعززات -3

( مرغوبعزز الطالب في كل مرة يقوم بتكرار السلوك النقيض )ال -4

 الذي حددته له

 طبق االجراء بشكل منظم -5

 التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض
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التي من الممكن أن تخدم سلوكيات بديلة للسلوك غير المرغوب فيه، وهذه  المرغوبةغالبًا ما توجد العديد من السلوكيات و 

 السلوكيات أيضًا يمكن تعزيزها، 

وكذلك فإن حدوثها يؤدي  لى خفض تكرار السلوك غير المرغوب فيه. كما أن زيادة تكرار حدوث السلوكيات البديلة بغض 

 كونها سلوكيات مناقضة ماديًا للسلوك غير المرغوب فيه فإنها تعمل على خفض السلوكيات غير المرغوبة.النظر عن 

 

 للسلوك البديل؟ خطوات استخدام التعزيز التفاضلي

 حتى يكون االستخدام فعااًل إلجراء التعزيز التفاضلي، فإن من المناسب اتباع الخطوات اآلتية:

  :و تعريف السلوك المرغوب فيه1

وهنا يجب تعريف وتحديد السلوك المرغوب فيه الذي اود الوصول اليه وتحديده بوضوح، وبالتالي فإن استخدام التعزيز 

  التفاضلي للسلوك البديل سوف يزيد من احتمالية حدوث هذا السلوك المرغوب فيه. 

العمل التعاوني مع زمالئه. مثال:  

 

للسلوك البديل التعزيز التفاضلي  
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:و تعريف السلوك غير المرغوب فيه2  

حتى يكون استخدام التعزيز التفاضلي للسلوك البديل فعااًل، فإنه يجب 

تعريف السلوك غير المرغوب فيه وتحديده بوضوح، والتعريف الواضح 

يساعد على ضمان عدم استخدام التعزيز في حالة حدوث السلوك 

غير المرغوب فيه، وكذلك يساعدنا على تسجيل تكرار السلوك غير 

 الي تستطيع تحديد هل انخفض السلوك أم ال. المرغوب فيه، وبالت

االعتداء بالضرب على الزمالء بدل من العمل التعاوني معهم. مثال:  

 :و تحديد المعزز3

يتضمن استخدام التعزيز التفاضلي للسلوك البديل تعزيزًا للسلوك المرغوب فيه، ومنع التعزيز عن السلوك غير المرغوب 

دد المعززات التي سوف تستخدم في  جراء وألن التعزيز يختلف من شخص آلخر فإن من فيه، وبالتالي فإنه يجب أن تح

 المهم أن نحدد المعززات المحددة للشخص الذي تعمل معه.

 كيف يتم تحديد التعزيز:

 .مراقبة الطفل وتحديد المعززات المرتبطة بالمشكلة السلوكية 

 .مراقبة الطفل وتحديد المعدالت المرتفعة من السلوك 

 .استخدام أسئلة تعزيزية 

 .تطبيق التعزيز المحتمل وقياس السلوك الحالي 

 .تطبيق التعزيز المحتمل وقياس المدة المحتملة للسلوك  جرائيًا 

و تعزيز السلوك المرغوب فيه فورا  وبانتظام:4  

 من المهم أن نعزز السلوك المرغوب فيه فورًا بعد حدوثه وأن ننتظم في تعزيزه. 

ام التعزيز على نحو غير منتظم والتأخير في استخدامه بعد حدوث السلوك المرغوب فيه يؤدي  لى تقليل كما أن استخد

 فعالية هذا اإلجراء.
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 نموذج جدول تعزيز أسبوعي

 الطفل: ــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــ

 اليوم
الحصة 

 األولى

الحصة 

 الثانية

الحصة 

 الثالثة

الحصة 

 الرابعة

الحصة 

 الخامسة
 مجموع اليوم

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 

 

 

 ملخص األسبوع

   األحد

   االثنين 

   الثالثاء 

   األربعاء 

   الخميس 

   المجموع 

    

 

( نموذج جدول تعزيز اسبوعي9) جدول  
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 نموذج لجدول تعزيز يومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم: ـــــــــــ   ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطفل:  

 فترات المتابعة

الءه
 زم
على

اء 
عتد

 اال
عدم

 

تزام
االل

 
ات
ليم
لتع
با

 

دب
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طعا
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امة
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ات
تلك
لمم
ى ا

 عل
ظة
حاف
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رين
آلخ

ت ا
لكا
ممت
رقة 

 س
عدم

 

ض
ألر
ى ا

 عل
راق
ألو
ي ا

 رم
عدم

 

 مالحظات المعلمة

          9.15ـ   9.00

10.00ـ   9.15         

10.30ـ  10.00         

           45،10ـ  10.30 

11.00ـ  10.45         

11.30ـ  11.00         

11.30 - 12.00         

         12.45ـ  12.00

 

 يومي نموذج جدول تعزيز (10)جدول 
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 و إزالة تعزيز السلوكيات غير المرغوبة5

حتى يكون االستخدام فعااًل إلجراء التعزيز التفاضلي للسلوك البديل، فإن علينا أن نحدد ونزيل تعزيز السلوك غير 
ذا لم يكن باإل مكان وقف أو منع تعزيز السلوك غير المرغوب فيه كليًا، فإنه يجب على األقل التقليل منها المرغوب فيه، وا 

 ما أمكن. 

 وهكذا نستطيع أن نحقق تباينًا بين تعزيز السلوك المرغوب فيه البديل والسلوك غير المرغوب في. 

 

عندما يعتدي الطفل على زمالئه يجب العمل على تجاهل السلوك ومنع  مثال:
، لديه غير المرغوب السلوكسلوكه الذي ربما يعزز  تشجيعاألطفال اآلخرين من 

تكلفة االستجابة مع هذا السلوك وذلك بحسب  وربما يجب العمل على استخدام
معززات للسلوك غير المرغوب فيه. المعززات التي تم تحديدها على أنها   

 

:و استخدام التعزيز المتقطع للمحافظة على السلوك المستهدف6  

 ن التعزيز المتواصل للسلوك المستهدف وهو سلوك العمل التعاوني في مثالنا وذلك بهدف زيادته، ولكن  ذا أصبح السلوك 
المرغوب فيه يحدث بانتظام النخفضت احتمالية حدوث السلوك غير المرغوب فيه على نحو ملحوظ، وهنا يجب االنتقال 

، وهكذا فإن استخدام التعزيز المتقطع يؤدي  لى المحافظة المرغوبلوك  لى استخدام التعزيز المتقطع للمحافظة على الس
ويزيد من مقاومته لإلطفاء. المرغوبعلى السلوك   

 

:و تعميم البرنامج7  

ليس المهم في برنامج التعزيز التفاضلي للسلوك البديل أن نحافظ على 
السلوك المستهدف، ولكن أيضًا من المهم أن نعمم البرنامج، ويعني 

التعميم أن يحدث السلوك المستهدف خارج نطاق جلسات التدريب وفي 
 مواقف المثيرات المناسبة

 

  متى نستعمل التعزيز التفاضلي للسلوك البديل؟:
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قبل أن نطبق التعزيز التفاضلي للسلوك البديل، فإنه يجب أن نقرر هل هو اإلجراء المناسب في الموقف المحدد، وحتى 

ز التفاضلي للسلوك البديل هو اإلجراء المناسب يجب أن نجيب عن األسئلة الثالثة اآلتية:نحدد أن  جراء التعزي  

هل تريد أن تزيد من معدل حدوث السلوك المرغوب فيهس و1  

هل يحدث السلوك في مواقف محددة على األقلس و2  

هل من الممكن استخدام التعزيز بعد حدوث السلوكس و3  
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 :تعزيز التفاضلي للسلوكيات األخرىتعريف ال

ي يمتنع فيها خالل الفترة التالفرد كافة السلوكيات المرغوبة عند أنه تعزيز بيعرف التعزيز التفاضلي للسلوكيات األخرى 
السلوك، ألنه يشتمل على تعزيز الفرد ويسمى هذا اإلجراء أيضًا بتعزيز غياب  به،عن القيام بالسلوك غير المرغوب 

 لقيامه بأي سلوك ما عدا السلوك الذي يراد تقليله

حيث يشمالن على  خضاع النقيض التفاضلي للسلوك التعزيز أن هذا اإلجراء يشبه 
يرجع  لى أن التعزيز اإلجراءين طفاء ولكن الفرق الرئيسي بين هذين السلوك لإل
ى تعزيز كل السلوكيات بل يعنى تعزيز الفرد فقط للسلوك النقيض ال يعنالتفاضلي 

 ا يقوم فقط بأداء السلوك المطلوبحينم

 :عزيز التفاضلي للسلوكيات األخرىخطوات تطبيق الت

 المرغوب:غير تحديد المعزز الذي يحافظ على السلوك  .1

يعتبر اإلطفاء عنصــــرًا رئيســــيًا في التعزيز التفاضــــلي للســــلوكيات األخرى، وهذا يتطلب  جراء تقييم وظيفي لتحديد المعززات 
 التعزيز التفاضـــــــليقبل تطبيق  جراء اإلطفاء، وهكذا فإن االســـــــتخدام الفعال إلجراء غير المرغوب المســـــــؤولة عن الســـــــلوك 

 المسؤولة عن المحافظة على السلوك المستهدف. يتطلب  زالة المعززاتللسلوكيات األخرى 
 
 

 التفاضلي للسلوكيات األخرىالتعزيز 
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 تحديد المعزز الذي يجب أن يستخدم في التعزيز التفاضلي للسلوكيات األخرى .2

 ذا أردنا أن نعزز غياب الســــــــــلوك المشــــــــــكل فإنه يجب اســــــــــتعمال نتائج تخدم كمعززات للشــــــــــخص الذي يمارس الســــــــــلوك 
 استخدامها مع كل شخص يمارس السلوك المستهدف.المستهدف، وهناك الكثير من المعززات التي يمكن 

 التعزيز التفاضلي للسلوكيات األخرىاختيار الفاصل الزمني الرئيسي في  .3

يتطلب اســتخدام التعزيز التفاضــلي للســلوكيات األخرى تقديم تعزيز بعد فاصــل من الزمن ال يحدث فيه الســلوك المســتهدف، 
يتطلب فاصــــل زمني رئيســــي لتقديم التعزيز، ويجب أن يرتبط  التعزيز التفاضــــلي للســــلوكيات األخرى لذلك فإن تطبيق  جراء

ذا كان الســـلوك االســـاس( )خطغير المرغوب طول الفاصـــل الزمني بمعدل الخط القاعدي للســـلوك  يحدث على  المرغوب، وا 
  نحو متكرر فإن الفاصل الزمني يجب أن يكون قصيرًا.

متمثاًل في النشــــــــاط الزائد فمن غير المعقول أن نحدد الفاصــــــــل الزمني المطلوب بيوم  غير المرغوب ذا كان الســــــــلوك  مثال  
يحدث على نحو متكرر فإن الفاصـــــل الزمني يجب أن يكون قصـــــيرًا، ولكن  ذا كان  المرغوبكامل. لذلك  ذا كان الســـــلوك 

الزمني يجب أن يكون طوياًل، وهكذا فإن طول الفاصـل الزمني يحدث على نحو غير متكرر فإن الفاصـل  المرغوبالسـلوك 
 ن احتمالية عالية لحدوث التعزيز.يجب أن يكون مناسبًا لضما

 تطبيق التعزيز التفاضلي للسلوكيات األخرى: .4

فإنه يجب اختيار معزز  المرغوببعد تحديد التعزيز الذي يحافظ على السلوك 
ويتطلب التطبيق المنظم التعزيز التفاضلي للسلوكيات األخرى الستخدامه في 

 .إلجراءلهذا ا
 تحديد كيفية استخدامه وتعليمها للشخص الذي يعمل على تطبيقه. .5

، وتقديم تعزيز للســـلوك المرغوب فيه بعد نهاية كل فاصـــل غير المرغوبيعلم الشـــخص المطبق كيفية  زالة المعزز للســـلوك 
 زمني.

يجب العمل على زيادة طول الفاصــــل غير المرغوب بعد خفض الســــلوك  زيز يعاد حســــاب الفاصــــل الزمني.عندما يقدم التع
 الزمني.

 تكون الزيادة في الفاصل الزمني تدريجية لضمان المحافظة على التغيير المرغوب.
                                                
ولكن التعزيز التفاضــلي للســلوكيات األخرى ليس الخيار األنســب،  ذا كان الســلوك المســتهدف ســلوكًا خطرًا أو عدوانيًا  ألنه 

 تدريجيًا فنتائجه ليست فورية.يقلل السلوك وال يوقفه، وكذلك فإن هذا اإلجراء يعمل على تقليل السلوك 
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 األخرى:وكيات لزيادة فعالية تطبيق اجراء التعزيز التفاضلي للسل

معدل حدوثه  أصبح )ايبعد ان يتضح من خالل القياس المباشر والمتواصل ان السلوك المرغوب تم ضبطه  .1

يصبح ضروري اطالة الفترة الزمنية التي يفترض عدم حدوث السلوك المستهدف فيها ويجب ان يتم ذلك  اقل(

 تدريجيا وليس على نحو مفاجئ

قد يمتنعون عن تأدية السلوك غير المرغوب الذي يراد تقليله ولكنهم بالوقت نفسه قد يبدون سلوكيات البعض  .2

ماذا  المستهدف،هذه السلوكيات قد تكون احيانا اسوأ من السلوك  المحددة،أخرى غير مقبولة اثناء الفترة الزمنية 

 نفعلس

 عادة النظر من الضروري  أصبحستمر بعمل ذلك يجب عدم تعزيز الفرد بعد مرور تلك الفترة الزمنية ولو ا

 .عن اجراء آخر البحثبالخطة العالجية و 
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تعزيز الفرد عندما يصبح معدل حدوث السلوك غير  المرغوب هولنقصان التدريجي في السلوك غير التعزيز التفاضلي ل

 المرغوب فيه لديه اقل من قيمة معينة يتم تحديدها مسبقا 

كيف يمكن  .األرضلديه سلوك الخروج من المقعد أثناء الدرس في أوقات غير مناسبة والجلوس على علي طفل  :مثال

 عليساالستفادة من التعزيز في خفض هذا السلوك لدى 

 

:التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي في السلوك غير المرغوب تطبيق إجراء خطوات  

 

 من المقعد الذي يجلس عليه كليًا. علىيجب العمل على تعريف السلوك  جرائيًا بأنه خروج جسم  .1

قياس السلوك ويتم قياس السلوك بمالحظته خالل مدة ساعة أو نصف ساعة وعلى فرض أنه يقوم بالسلوك غير  .2

 مرات كل ساعة على مدار ثالث أيام متتالية. 10وب المرغ

 يجب العمل على تحديد المعززات المحببة بالنسبة لعلي. .3

 ذا خرج من المقعد وجلس على األرض بمعدل ثمان مرات كل ساعة لمدة يومين، ثم العمل  علىيتم تعزيز سلوك  .4

 ذا خرج من مقعده بمعدل سبع أو ست مرات خالل ساعة، وهكذا يتم التعزيز مع التناقص في عدد  علىعلى تعزيز 

المرات التي يقوم بها على بالسلوك غير المرغوب. نستمر بالعالج  لى أن ينخفض معدل الخروج من المقعد والجلوس 

 التالي()كما في المخطط على األرض. 

 سلوك غير المرغوبللالتعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي 
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 للنقصان التدريجي في السلوك غير المرغوب(  جراء التعزيز التفاضلي 8شكل )

 

يشتمل هذا اإلجراء على تحديد فترة زمنية، يتم فيها قياس السلوك غير المرغوب فيه المراد تقليله. فإذا كان معدل حدوث 

مة فال السلوك أثناء تلك الفترة أقل من قيمة معينة، يتم تعزيز الفرد. أما  ذا كان معدل حدوث السلوك أكثر من تلك القي

 يحدث التعزيز.

 أي العمل على خفض السلوك غير المرغوب فيه من خالل العمل على تعزيز تناقصه التدريجي.

واألمثلة على هذا اإلجراء في حياتنا اليومية والمهنية كثيرة جدًا، فما مكافأة الطالب على انخفاض معدل الغياب لديه  ال 

جي لسلوك الغياب، وما فوز الشخص في ألعاب الكمبيوتر بعد عدة محاوالت مثال على التعزيز التفاضلي للنقصان التدري

 فاشلة  ال مثال عن اكتشاف الخطأ والعمل على تالفيه في المرات الالحقة.

 التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي خطوات

 اجرائيا هتعريفتحديد السلوك و  .1

 ه بمدة ساعة او نصف ساعة تقياس السلوك بمالحظ .2

 تحديد المعززات المحببة للطفل  .3

 بالسلوك غير المرغوب تعزيز الطفل مع التناقص في عدد المرات التي يقوم بها  .4

 

الخروج من 
المقعد والجلوس
على األرض 

مرات خالل 10
ساعة

ك تناقص السلو 
الخروج من 
المقعد والجلوس
8على األرض 

مرات كل ساعة

اقص تعزيز التن
في السلوك 
غير المرغوب

الخروج من 
المقعد

مرات 6
بالساعة

ل تعزيز الطف
وك لتناقص سل

الخروج من 
المقعد 

ي سلوك  يجاب
خفض سلوك
الخروج من 

المقعد
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التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي: طرق استخدام  

 :و الجلسة الكاملة 1

المحدد في الفترة الزمنية المحددة، وقد عدد المرات مرغوب فيه أقل من  ز عندما يكون تكرار السلوك الغيرويتم فيها التعزي

. غير المرغوبأو فترات مناسبة من الزمن في المنزل أو المدرسة أو العمل، حيث يحدث السلوك  درسيهحصة تكون الجلسة 

 العددكان في الجلسة حتى يقدم التعزيز، ومع نهاية الجلسة  ذا  المرغوبوفي هذا اإلجراء تحسب مرات حدوث السلوك 

 أقل من العدد المحدد فإن التعزيز يقدم.     اويساوي 

مرات من الوقت ليس ســــــــلوكًا فيه زيادة. ولذلك يتلقى الطفل تدعيمًا 3فقد نحدد أن مغادرة طفل الروضــــــــة مقعده بما يتجاوز 

د المتفق عليه مرات. أما  ذا تجاوز عدد مرات المغادرة الح3في نهاية الحصة  ذا لم تزد مغادرته لمقعده في الحصة الكاملة 

 ال يتم التعزيز.

   

 

 

 

 

 

 

 

 (  جراء التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي في السلوك غير المرغوب/ الجلسة الكاملة9شكل )

 

 

 

الحصةفي مرات 3خروج الطفل من المقعد 

تعزيز الطفل 

في مرات 3خروج الطفل  أكثر من 
الحصة

ال يحصل على 
التعزيز
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و مقدار محدد من الزمن بين االستجابات: 2  

 ذن. ولنفترض أننا وجدنا  ذا كان الهدف من المعالجة هو تقليل عدد المرات التي يجيب فيها الطفل عن أسئلة المعلم دون 

أن متوسط عدد المرات التي يحدث فيها هذا السلوك كان تسع مرات في فترة المراقبة الواحدة. عند استخدامنا التعزيز 

 التفاضلي للنقصان التدريجي في تقليل هذا السلوك يكون على الشكل اآلتي:

 

 

 السلوك غير المرغوب(  جراء التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي في 10شكل )

 مقدار محدد من الزمن بين االستجابات
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هو تعزيز الفرد عندما يصبح معدل حدوث السلوك  التعزيز التفاضلي للزيادة التدريجية في السلوك المرغوب
 .يتم تحديدها مسبقامن قيمة معينة  أكبرالمرغوب فيه لديه 

هذا اإلجراء مشابه لإلجراء السابق ولكنه هنا يعزز حدوث السلوك  ذا كان في مستوى المعدل المحدد مسبقًا أو أعلى منه، 
 بينما تضعف السلوكيات األخرى  لى مستوى أقل من ذلك المستوى المحدد.

  . المرغوبلسلوك حدوث امعدل  لهدف زيادةا والهدف من استخدام هذا اإلجراء هو ليس استبدال سلوك بآخر ولكن
والتعزيز التفاضلي للزيادة التدريجية يتم وفق الخطوات نفسها التي يسير عليها التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي، ولكن 

 بشكل عكسي فيما يخص االستجابة المرغوبة.
 

:في السلوك المرغوب خطوات استخدام التعزيز التفاضلي للزيادة التدريجية  

 
o  التعزيز التفاضلي للزيادة التدريجيةاتخاذ القرار باستخدام 
o  تحديد المستوى المقبول للسلوك. فمثاًل، قد نقرر أنه ليس من المناسب أن يجيب الطالب على سؤال المعلم

 التعزيزمن المرات في الحصة الدراسية. فإذا حدث ذلك، يتم تقديم  %7بعد الحصول على أذنه 
o  التي يجب استخدامه.التعزيز التفاضلي للزيادة التدريجية تحديد أي نوع من أنواع 
o  عن كيفية استخدام اإلجراء. المرغوب خبار أو  بالغ الشخص الذي يمارس السلوك 
o        .البدء بتطبيق اإلجراء واالنتظام في تطبيقه 

             

 التعزيز التفاضلي للزيادة التدريجية في السلوك المرغوب
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 :تعريف العقاب

 لى تقليل احتمال حدوث السلوك في المستقبل في المواقف المشابهة. جراء يؤدي  نه أي أيعرف العقاب على 

 :أنواع العقاب

 عقاب إيجابي: 

  مرغوب.بعد سلوك غير   ضافة مثير غير محبب/ مكروه
 الذي ارتكب مخالفة للطالب المعلمتنبيه مثال: 

 عقاب سلبي: 

 المتأخرعالمتان للطالب . مثل خصم بعد سلوك غير مرغوب سحب مثير محبب

 :مبادئ تطبيق العقاب

 . تحديد السلوك المستهدف وتعريفه  جرائيًا.1
 . يجب أن تكون جداول العقاب متواصلة وفورية، عندما يقوم بالسلوك يعاقب كل مرة يحدث فيها هذا السلوك.             2

 .اصل وأقوى أنواع التعزيز المتقطعأشد أنواع العقاب المتو : مالحظة
 . التأكد أن المثيرات حقًا منفرة.3
 يكون تدريجيًا. أال أين البداية دون أن يكون عنيفًا(. . شدة العقاب )يجب استخدام العقاب الشديد م4
 . فورية العقاب )يعاقب السلوك عند بداية حدوثه(.5
 . استخدام العقاب بهدوء وعدم الدخول بمناقشات.6
 يعني أن العقاب كان عشوائيًا. او التفكير به . الندم على العقاب7
 . ال بد من استخدام العقاب بطريقة منظمة.8
  .العقاب للسلوك وليس للفرد. 9

 . تهيئة الظروف البيئية المناسبة لتأدية السلوك البديل المقبول.10
 . استخدام العقاب عند الضرورة حتى ال يصبح روتينًا يؤدي  لى اإلشباع.11

المبنية على العقابالفصل الثالث: العقاب واإلجراءات   
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)فاعلية هو العقاب وهو في الحقيقة تعزيز. . القياس المتكرر، ألن غياب القياس يؤدي العتقاد الشخص أن اإلجراء 12
 العقاب عند الهدوء تكون أكبر منها عند االنفعال والغضب(.

 )خصائص الفرد وسلوكه والبيئة التي ينتمي  ليها(.والبيئة والفرد.  اء عقابي يعتمد على السلوكاستخدام أي  جر  .13
 

 

 ت وسلبيات العقابا( ايجابي11شكل )
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o االطفاء 

o  االقصاء عن التعزيز االيجابي 

o التصحيح الزائد 

o   تكلفة االستجابة 
 

 :األهداف
 فيها.أن يتعرف المتدربين على  جراءات تعديل السلوكيات غير المرغوب - 1

 توضيح مفاهيم:-2

 اإلطفاء  -
 اإلقصاء عن التعزيز اإليجابي -
 التصحيح الزائد -
 االستجابةتكلفة  -

 والتمييز بين اإلجراءات الثالث 

 اإلجراء.أن يتمكن المتدربين تنفيذ خطوات  -3

 والوسائل:األدوات  
 بطاقات مصورة تحمل مواقف سلوكية  -1

 مقاطع فيديو -2

 جهاز كمبيوتر شاشة عرض أقالم. -3

 واألنشطة:األساليب  
 لعب أدوار  –مجموعات  –عصف ذهني  –مناقشة  

جراءات تنفيذ األنشطة:آلية سير الجلسة   وا 
  التالية:يقوم المدرب بعصف ذهني وطرح الكلمات 

 االستراتيجيات البديلة للعقاب
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 العقاب السلبي  –العقاب اإليجابي  –العقاب  

 .السابقةلكل من المصطلحات الثالث  ويستخلص تعاريفويستمع آلراء المتدربين  

 فكرتي:ثم يقوم بتقسيم المتدربين  لى مجموعات ويتم العمل بنظام المجموعات على  

 مبادئ تطبيق العقاب -1

  يجابيات وسلبيات العقاب   -2

 حولها.ثم تطرح كل مجموعة األفكار التي توصلت لها ويتم النقاش  

 السابقة.للمعلومات  power pointيعرض المدرب  

 

 

 

بطاقات تحمل كل منها موقفًا سلوكيًا ثم  طفاؤه يوزع المدرب على المتدربين  نشاط:  

 بكاء الطفل واستجابة األهل السلوكي األول:الموقف 

 جهاز التلفزيون وتغيير القناة التي تشاهدها الموقف السلوكي الثاني:

 

إجراء سلوكي ثم قة مع البدء بشرح مفهوم اإلطفاء كيقوم المدرب باالستماع  لى المتدربين حول المواقف السلوكية الساب 
المميزة لعملية اإلطفاء  االنتقال لشرح اإلجراء والخطوات والخصائص  

 

  عطاء مثال لسلوك تم  طفاءه مر معهم مسبقاقوم المدرب بالطلب من المتدربين تدريب: ي

 

يطرح المدرب الموقفين السلوكيين التاليين ويفتح باب النقاش.   

 األول:الموقف 

 الطالب الذي يرفع يده ليجيب على تساؤل المعلم وفي المقابل يتجاهله المعلم ولم يعطه االنتباه 

 اإلطفاء
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 الثاني:الموقف 

 الصرا  من قبل الطفل ليتجنب ترتيب الغرفة 

 بعد النقاش مع المتدربين يتم التمييز بين  طفاء سلوك معزز  يجابيا وبين  طفاء سلوك معزز  يجابيا

 تدريب: 

رب من المتدربين  عطاء أمثلة لمواقف سلوكية مرت معهم في حياتهم ...يطلب المد  

 

السلوك  اإلطفاء على  يقاف أو  لغاء المعززات التي تساعد على استمراريةيشتمل تعريف اإلطفاء:   

 :خطوات عملية اإلطفاء
 تعزيز السلوك المقبول.  ببة وذات القيمة بالنسبة للطفل و : معرفة المعززات المحتحديد المعززات .1

 : وتحديد الموقف الذي سيستخدم فيه اإلطفاء وتوضيحه للفرد قبل حدوثه.  توضيح الظروف .2

 :  يقاف جميع المعززات عن السلوك غير المرغوب فيه )التجاهل التام(.  منع التعزيز او وقفه .3

 للسلوك تعزيز التفاضلي : مثل التطبيق اجراءات اخرى مع االطفاء .4

 األخرى( البديل، ض،)النقي

 :الخصائص المميزة لعملية اإلطفاء
 : و زيادة السلوك في بداية اإلطفاء1

لس هل تتوقف عن محاولة فتحهس أم تحاول أكثر من مرةس ومتى فععندما تقوم بفتح الباب مثاًل فتجد أنه ال يفتح، ماذا ت
 توقف عن المحاولةست

بتجاهل سلوكه فانه في البداية يبكي بصوت اعلى قوم الحلوى وتشترى له السوبر ماركت لكي ت في الطفلوعندما يبكي 
  االشتعال( )مرحلةولمدة أطول 

 و االنخفاض التدريجي في السلوك:2
 رة واحدة بل السلوك سوف يزداد سوء فيأن السلوك ينخفض تدريجيًا وليس دفعة واحدة فالطفل هنا لن يتوقف عن البكاء م

حدة بل سوف يفقد تأثيره البداية ثم ينخفض تدريجيا الن المعزز الذي كان الطفل يحصل عليه لن ينتهي تأثيره مرة وا
 بالتدريج.
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 و االستعادة التلقائية3
 الستعادة التلقائية" وذلك يحدث في غالب األحيان أن يعاود السلوك فيقد يظهر السلوك مجددًا بعد  طفائه "وذلك يسمى با

أن انتباه أي شخص للسلوك )السلوك. ر مرة أخرى بعد توقفه حتى ولو لم يعزز وهنا ينبغي لنا أن نتجاهل هذا الظهو 
 (سيعززه

 و اآلثار الجانبية المحتملة:4

من النتائج األخرى لوقف التعزيز أو اإلطفاء هو حدوث استجابات انفعالية غير مرغوبة مثل اإلحباط ومشاعر الفشل 

 والغضب، هذا باإلضافة  لى زيادة معدل العدوان الذي ينتج في بعض األحيان نتيجة توقف التعزيز. 

  لى آثار جانبية شبيهة لتلك التي تحدث بسبب العقاب،  فاالنتقال من التعزيز االيجابي  لى اإلطفاء هو عملية منفرة وتؤدي

لطفل المعزز قد نجد الطفل يبدأ عطاء احصول على الحلوى عندما نتوقف عن  وهو بكاء الطفل لل ذكرناهالمثال الذي في 

 الرفس والركل بقدمه ويقوم ببعض األفعال العنيفة لكي يرجع  لى الوضع القديم وهو الحصول على المعزز. في

 :إطفاء السلوك المعزز إيجابيا  

رفع يده ليجيب عن تساؤل المعلم، وفي يكرر مثال على ذلك الطالب الذي 
 االنتباه يعيرهوال في كل مرة جاهله المعلم المقابل يت

في المرات  لن يستمر في رفع يده عندما يطرح المعلم األسئلة الطالبالنتيجة: 
 .القادمة

 إطفاء السلوك المعزز سلبيا  

كما يستعمل اإلطفاء لخفض السلوكيات المعززة  يجابيًا فإنه 
أيضًا يستخدم مع السلوكيات المعززة سلبيًا، وهذه 

السلوكيات هي السلوكيات المحافظ عليها من خالل التجنب 
أو الهرب من الحدث أو النتائج، وتخدم كحدث تنفيري 
بالنسبة للفرد. فانشغال الفرد بسلوك غير مناسب يكون 

 زًا من  نهاء الحدث. معز 
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في هذا المثال، هو  لفعل هي الصرا . فالمثير التنفيرياآلباء الذين يطلبون من طفلهم ترتيب الغرفة، وتكون ردود ا :مثال

لك طلب اآلباء أداء المهمة، وبالتالي يهرب الطفل من أداء المهمة من خالل الصرا  باآلباء، ويقوم اآلباء على أثر ذ

 و ترك الغرفةبوقف ما طلبوه أ

 يدرس ليتجنب الدرجة المتدنية في االمتحان. الذي الطالب  :مثال آخر

 :العوامل المؤثرة في فاعلية اإلطفاء
 معدل االنخفاض في تكرار االستجابة. .1
 عدد االستجابات التي تحدث قبل أن تصل االستجابة  لى مستواها النهائي. .2
 آلثاره. المستوى النهائي لالستجابة بعد تحقيق اإلطفاء .3

 :إرشادات لزيادة فاعلية تطبيق اإلطفاء
 و اختيار السلوك المستهدف:1

  .كن محدد في اختيارك للسلوك، وال تكون عام 

  .تذكر دائمًا أن السلوك المستهدف في اإلطفاء قد يصبح أكثر سوءًا قبل أن يأخذ بالتحسن خالل عملية اإلطفاء 

  تحافظ عليه.سلوك تستطيع ضبط معززاته التي  اختر 

 و اعتبارات أولية: 2

 .اجمع معلومات عن السلوك المستهدف، وكم يحدث السلوك قبل تطبيق البرنامج 

  السلوك، وذلك حتى تتمكني من  يقافها أو منعها.هذا المعززات التي تحافظ على وما هي 

 بعض السلوكيات البديلة المرغوبة التي يستطيع الشخص أن يمارسها. حدد 

 الفعالة التي سوف تستخدميها في تعزيز السلوكيات البديلة. المعززات حدد 

 يمكن أن ينجح معه تطبيق اإلطفاء بفاعلية. ظرفاً  حدد 

 .تأكد من أن كل األفراد المحيطين بالشخص الذي يمارس السلوك المستهدف يعرفون بالبرنامج وخصائصه 
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 و تطبيق الخطة:3

 .أخبر الشخص بالخطة قبل البدء بالتطبيق 

  استخدم المعززات اإليجابية مع السلوكيات المرغوبة البديلة، وطبق
 التعزيز وفقًا لقواعده.

 على وقف المعززات المسؤولة عن  بعد تطبيق البرنامج، اعمل
السلوك غير المرغوب فيه بانتظام، وعزز السلوكيات البديلة 

 المرغوبة.

 

 و وقف البرنامج:4

  تحدث استعادة تلقائية مفاجئةالسلوك المستهدف  لى مستوى الصفر، قد بعد وصول 

 

 

 

 

 

 

 

يبدأ المدرب باالتفاق مع مجموعة من المتدربين ب لعب أدوار لموقف سلوكي يتحدث عن  قصاء أحد أفراد المجموعة عن 
 المعززة.البيئة المعززة مرة بوجود المتدرب في نفس البيئة ومرة أخرى وهذا الفرد بعيد عن البيئة 

المتدربين بالتعاون مع مدربهم ومن خالل العصف  بعد عرض المشهد التمثيلي يبدأ حوار مفتوح عن المشهد ويتوقع من
 الذهني التعرف على اإلجراء وأنواعه وشروط غرفة العزل ومدته. 

 لإلجراء والشرح النظري له.  power pointثم يعرض المدرب 

 مالحظة: اإلطفاء ال يستخدم مع السلوكيات الخطرة والمؤذية

()سلوك إيذاء الذات او اآلخرين  

 يجابياإلقصاء عن التعزيز اإل
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 يجابي:اإلقصاء عن التعزيز اإلتعريف 
يعرف اإلقصاء على أنه  جراء عقابي يعمل على تقليل السلوك غير المرغوب فيه من خالل  زالة المعززات االيجابية مدة 

 زمنية محددة بعد حدوث ذلك السلوك مباشرة 
 االقصاء هو تدخل  يجابي يمكن أن يساعد في تعديل سلوك الطفل السلبي والسماح للمربين والوالدين بالبقاء هادئين عند

 ضبط ما يلي:

o  نوبات الغضب والهيجان 

o  تحطيم األشياء/ األلعاب 

o  عدم اتباع التوجيهات 

o  يذاء اآلخرين  

 :أنواع العزل أو اإلقصاء
  :و العزل بغير االستثناء "باإلبقاء"1

 لى وفي هذا النوع يبقى الشخص في البيئة التي حدث فيها السلوك غير المرغوب فيه، ولكنه يعزل ويمنع من الوصول 
  المعززات.

وجهت المعلمة تنبيها لربيع  األرض،في حصة التربية الفنية قام ربيع بتمزيق دفتر نور ورمي اوراقها الملونة على  مثال:
الجلوس على كرسي امام السبورة بالتوقف عن هذا السلوك وعندما كرر ربيع سلوكه توجهت المعلمة الى ربيع وطلبت منه 

 من مشاهدة اقرانه مع التوضيح ألسباب ابعاده عنهم وعن النشاط بحيث يتمكنووجهه لزمالئه 
 :و العزل باالستثناء2

 معززات الالسلوك غير المرغوب فيه  لى بيئة أخرى خالية من  في هذا النوع يبعد الفرد عن بيئته المعززة التي حدث فيها
من غرفة الصف، فقد يبعد  لى مكان آخر من الصف غير المكان الذي يمارس  ه ليس شرطًا أن يبعد الطالب كلياكما أن

 فيه النشاط
 :غرف العزل أو اإلقصاء

 هناك عامالن أساسيان يجب أن يؤخذا باالعتبار عند استخدام غرفة العزل، وهما:
مدة مناسبة  دقائق 5-1وهنا يجب أن تكون مدة العزل قصيرة ومحددة، وتعتبر مدة العزل  :و مدة العزل في الغرفة1

 دقيقة. 10. كما ال ينصح أن تزيد مدة العزل عن )حسب المرحلة العمرية( لتحقيق الهدف من استخدامها
 :في البيئة المنزلية و الخصائص المادية لغرفة العزل2

خاللها مراقبة خالية من أشياء قد تؤذي الطفل، يمكن من آمنة و ، ذات تهوية جيدة، بشكل جيد ، مضاءةمناسبحجمها 
 بحذر.   فلسلوك الطفل، عدم  غالق الغرفة  ال عند الضرورة، ومراقبة الط
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 كيف يتم استخدام اإلقصاء؟
 :هعند استخدامتية النقاط اآل يجب مراعاة بالفعل حتى يكون اإلقصاء  جراًء عقابياً 

أي يجب أن يكون اإلقصاء متعارضًا تمامًا  و ضرورة أن تكون البيئة التي يقصى عنها الفرد معززة للسلوك بالفعل. 1
 . غير المرغوبمع البيئة المعززة للسلوك، وهو يكون فعااًل فقط عندما تكون البيئة التي أقصي عنها معززة لسلوكه 

 
 :تطبيقي مثال

، المدرسةطيلة فترة الدوام في  دروس، فهو يفضل الخروج  لى الفرصةطفل يكره االنتظام داخل غرفة الصف أثناء فترة ال
هو الخطأ الذي  ما (المزعجة  صدار األصوات السيئ )فرضاً لنفرض أن المعلمة قررت  خراجه من الصف بسبب سلوكه 

 السلوكسارتكبته المعلمة في تطبيق  جراء اإلقصاءس وما هو التطبيق الصحيح مع هذا 
 : الدخول في مناقشات مطولةعدم و 2

        بتطبيق االجراء وتأجيل النقاش لحين انتهاء فترة االقصاءضرورة الحزم 
 آمن:و هل اإلقصاء  3

 الطفلالتي يتم فيها العزل خالية من أي مادة يمكن أن يستخدمها  ضمن البيئة المنزلية يجب التأكيد على أن تكون الغرفة
 ليؤذي نفسه. 

 و فترة اإلقصاء: 4
( دقائق وهذه المّدة يجب أن يأخذها القائم 10-1) ن المدة المثالية لإلقصاء هي من 

على عملية اإلقصاء بغض النظر عن أن الشخص من الممكن أن نعيده  لى البيئة 
 المعززة ليتابع نشاطه المحبب.

وبشكل عام، ينصح بعدم  طالة فترة اإلقصاء عن عشر دقائق. تذكر دائمًا أن الهدف 
حرمانه من فرص وليس  مدة زمنية معينة من اإلقصاء هو حرمان الفرد من التعزيز

 التعلم.
لن يكون ذا قيمة تذكر  ذا اسُتخدم عشوائيًا. فهو  :بتطبيق اإلقصاء و كون منتظم 5

طبق اإلجراء بعد كل مرة يحدث فيها السلوك الذي تريدين تقليله، حتى ولو اشتكى الفرد في البداية أو قاوم ما تفعلينه، 
 فهذه السلوكيات تستمر فترة قصيرة فقط. 

قد يزيد فعالية هذا  عليه الذي سيعاقب باإلقصاءفتذكيره بالسلوك غير المقبول  :و وضح دائما  سبب اإلقصاء للفرد 6
 اإلجراء.
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 يتطلب مراعاة النقاط التالية: و كذلك فاإلقصاء 7

 .يجب تنفيذه مباشرة بعد حدوث السلوك غير المقبول 

  يجب محاولة تقليل السلوك من خالل  جراءات التقليل األكثر  يجابية في البداية فإذا اتضح أنها غير فعالة نلجأ
 حينها  لى اإلقصاء.

 .تعريف السلوك المستهدف  جرائيًا وقياسه بشكل متكرر ومباشر 

 .يجب تعزيز السلوكيات المقبولة دائمًا 

 

 

 

 التالي:يقرأ المدرب على مسامع المتدربين الموقف السلوكي 

بمسح جزء مما تكتبه المعلمة ويبدأ الطالب رامي طالب في الصف الخامس في كل مرة تكتب المعلمة على السبورة يقوم 
 بالشكوى منه....

 لو كنت مكان المعلم ما اإلجراء الذي تتبعه وما الطريقة المناسبة التي تتعامل بها مع رامي

بعد االستماع ألكبر قدر ممكن من  جابات المتدربين يعطي المدرب حله وطريقته بالتصرف مع رامي بناء على استخدامه 
 تصحيح الزائد. جراء ال

 بعدها يقسم المدرب المتدربين  لى مجموعات ويعطي كل مجموعة بطاقة تحمل المطلوب منهم مناقشته

 أنواع التصحيح الزائد األولى:المجموعة 

 المجموعة الثانية: خصائص التصحيح 

 يتم استخدام التصحيح الزائد  الثالثة: كيفالمجموعة 

 السبورة.اقشة األفكار الصحيحة وتثبيتها على ثم يتم االستماع  لى المجموعات ومن

 :تعريف التصحيح الزائد
نتيجة قيامه بالسلوك غير المرغوب، وتذكيره بما هو مرغوب، وما هو غير مرغوب ب للفرد التوضيحهو  جراء يشتمل على 

للسلوك غير المرغوب  ومن ثم يطلب  ليه  زالة األضرار التي نتجت عن سلوكه غير المرغوب، أو تأدية سلوكيات نقيضة
 يله بشكل متكرر لفترة زمنية محددالذي يراد تقل

 التصحيح الزائد
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  :ما هي أنواع التصحيح
 :إعادة الوضع إلى ما كان عليه و1

 وهو يعني ببساطة الطلب من الفرد  عادة الوضع  لى ما كان عليه سابقًا )قبل حدوث السلوك غير المرغوب(.

 :و الممارسة اإليجابية: )التصحيح الزائد(2

وهذا هو الشكل اآلخر للتصحيح الزائد، والمتعلق بتأدية سلوكيات ال تتوافق مع السلوك غير المرغوب فيسمى 
 بالممارسة اإليجابية

التمرن مرات عديدة على األشكال المقبولة المقابلة للسلوك المزعج الذي يصدر عن العميل )تصحيح زائد من خالل 
 التمرن اإليجابي(.

 :إجراءات التصحيح الزائدالتي يجب ان تمتاز بها  خصائصال
 يجب أن يرتبط السلوك المطلوب من الشخص القيام به بالسلوك غير المرغوب فيه.. 1

يجب على الشخص الذي يعيش خبرة الجهد الطبيعي الذي يطلب من اآلخرين تصميم نتيجة السلوك غير . 2
 المرغوب.

 فورًا بعد حدوث السلوك غير المرغوب. يجب أن يطبق  جراء التصحيح الزائد. 3

 يجب على الشخص الذي يمارس التصحيح الزائد أن يقوم بالجهد بسرعة.. 4

 يتم تعليم الشخص كيف يقوم باألداء ويستخدم التلقين الجسدي عند الضرورة.. 5

 :كيف يتم استخدام التصحيح الزائد
 استخدام التلقين الجسدي أو التوجيه اليدوي إلشغال الطالب بالقيام بالتصحيح الزائد.  ـ 1

 تزويد الطالب بتعليمات لفظية منظمة لنشاط التصحيح الزائد الذي ينبغي عليه القيام به.ـ  2

  عادة الطالب  لى النشاط القائم.  ـ 3
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مجموعة مواقف سلوكية مكتوبة بشكل أسئلة وأجوبة توزع بشكل عشوائي على المتدربين ويطلب من المتدربين كل سؤال 
 جوابه.أن يجد 

األسئلة واألجوبة تتعلق بإجراء تكلفة االستجابة مثال: ماذا يحدث لو أن شخصا ما قام ببناء شقة من دون ترخيصس 
 تقوم البلدية بهدم البناء. الجواب:

 powerن خالل مجموعة األسئلة واألجوبة وتدوين المالحظات على السبورة يتم صياغة تعريف لإلجراء وعرض م

point   باإلجراء.لإليجابيات والسلبيات الخاصة 

  لى:جموعات لثالث مجموعات ويطلب يوزع المدرب موقف سلوكي على المتدربين بعد تقسيم الم تدريب:

 باستخدام  جراء تكلفة االستجابة  التدخل األولى:المجموعة 

 باستخدام اإلقصاء التدخل الثانية:المجموعة 

 التدخل باستخدام اإلطفاء الثالثة:المجموعة 

جابر يلعب بدمى متنوعة موضوعة على الطاولة مع زمالئه األطفال المعلمون والمعلمات شاركوا في  الموقف السلوكي:
النتباه بشكل دوري التعزيز في هذه البيئة الصفية تضمن الدمى الحرف االهتمام اللعب مع األطفال ساعدوهم وزودوهم با

من قبل المبالغين واالهتمام من قبل األطفال والذي حدث أن جابر كان يعيق األطفال اآلخرين أثناء لعبهم والذي كان 
ا وتخبره بأن عليه اللعب بلطف أكثر يعزز من قبل انتباه المعلمة له كانت المعلمة تشرح لجابر لماذا لم يكن سلوكه جيد

 األطفال.مع 

 جابرسوضح كيف يمكنك توظف  جراءات اإلطفاء واإلقصاء وتكلفة االستجابة مع 

  :ف إجراء تكلفة االستجابةيعر ت
ما   جراء عقابي سلبي يأتي نتيجة الستجابة الفرد غير المرغوبة مما سيؤدي  لى تقليل أو  يقاف تلك االستجابة. وغالباً هو 

 يسمى هذا اإلجراء بالغرامة أو المخالفة.

تكلفة االستجابة هي نوع من أنواع العقاب يحرم بمقتضاه الفرد من شيء يرغب فيه لفترة محددة بسبب قيامه بالسلوك غير 
 المقبول 

 

 

 تكلفة االستجابة
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 :اعتبارات في استخدام تكلفة االستجابة

 و تحديد المعززات التي يجب أن ُتزال: 1

أن يحدد مقدار المعززات التي يجب أن يزيلها أو يسحبها في تطبيق  السلوكمعدل وهنا على 
تكلفة االستجابة، وهذه المعززات يجب أن تمتاز بسهولة  زالتها وضبطها للسلوك. باإلضافة 
 لى ذلك فإن مقدار المعززات يجب أن يكون كافيًا على نحو يضمن أثرها في خفض السلوك 

ا أن نحدد هل سيكون فقدان المعززات دائمًا أم مؤقتًا. مثال يقوم غير المرغوب فيه. كذلك علين
اآلباء بمنع الطفل من استخدام الدراجة الهوائية لمدة أسبوع بسبب القيام بالسلوك غير المرغوب 

 فيه، وبعد انقضاء األسبوع تعاد الدراجة الهوائية للطفل ليستعملها.

 سيفقد المعزز فورا  أم الحقا ؟ و هل2

وهنا يجب أن نحدد أنه سوف تسحب المعزز بعد قيام الشخص بالسلوك غير 
 او سيسحب منه المعزز الحقًاسالمناسب فورًا. 

يخسر مقدارًا من النقود في نهاية األسبوع بسبب قيامه الذي  مثال: الطفل
بسلوك غير مناسب خالل األسبوع. أو الطفل الذي فقد فرصة لممارسة نشاط 

ب في بداية النهار أو اليوم، سبب قيامه بسلوك غير مناسالنهار بآخر في 
  تكلفة االستجابة المتأخرة.ما يسمى  وهذا

 و هل يعتبر استخدام تكلفة االستجابة عمليا  ومقبوال ؟ 3

فعند استخدام  جراء تكلفة االستجابة فإنه يجب أن يتخذ قرارًا سليمًا ويمكن تنفيذه وخصوصًا في خفض السلوك غير 
 المرغوب. 

 هل فقدان المعززات يقع ضمن التعليمات القانونية واألخالقية؟  و4

ليمات القانونية أو أنه ال يتعدى وهنا قبل أن نقوم باستخدام تكلفة االستجابة يجب التأكد من أن اإلجراء يقع ضمن التع
يلحق الضرر  أالعلى حقوق الشخص الذي يخضع للعالج، مثاًل سحب معززات من الشخص الذي يخضع للعالج يجب 

 بالشخص، كأن يحرم الطفل من تناول وجبة طعامه.
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 :تكلفة االستجابةعوامل زيادة فعالية 

 توضيح اإلجراء للفرد قبل البدء فيه. *

 وتعريفه وتوضيح كمية المعززات.تحديد السلوك  *

 توضيح أسباب فقدان المعززات بشكل دائم. *

 تطبيقه كلما حدث السلوك. *

 تعزيز السلوك المقبول. *

 يجب أال يفقد الفرد كل المعززات التي بحوزته *

 عدم رفع قيمة الغرامة تدريجيًا حتى ال يتعود عليه الشخص. *

 إيجابيات وسلبيات تكلفة االستجابة

  يجابيات وسلبيات تكلفة االستجابة( 12جدول )
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 األهداف:

 أن يتعرف المتدربون على فنيات بناء السلوك المرغوب 

 التلقين واإلخفاء{-النمذجة-التسلسل–توضيح مفاهيم }التشكيل 

 تطبيق الفنيات على السلوكيات التي هي بحاجة للبناءأن يتمكن المتدربين من 

 األدوات والوسائل:

 أقالم-جهاز كمبيوتر –شاشة عرض  -مقاطع فيديو -بطاقات تحمل مواقف سلوكية

 األساليب واألنشطة:

 لعب أدوار. -مجموعات –عصف ذهني  مناقشة

جراءات تنفيذ األنشطة والتدريب:آلية سير الجلسة و   ا 

 يبدأ المدرب بعرض فيديو يتضمن عرض لموقف غسيل اليدين 

بعد الفيديو يتم النقاش بكيفية تشكيل سلوك غسيل اليدين وما الخطوات التي تم  تباعها للتوصل  لى الشكل النهائي 
 للسلوك.

الصورة النهائية يتساعد المدرب والمتدربين بتشكيل القصاصات الورقية التي تتضمن خطوات تشكيل السلوك بحيث تشكل ب
 }وردة{ والنقاش حول كل خطوة من الخطوات.

  :السلوك تشكيلتعريف  •

ي بهدف هو اإلجراء الذي يعمل على التعزيز اإليجابي المنظم لالستجابات التي تقترب شيئا فشيئا من السلوك النهائ
  حداث السلوك غير الموجود

 بالذات.ما يستخدم التشكيل عند تعليم األطفال مهارات العناية  وأكثر

 الفصل الرابع: فنيات بناء السلوك المرغوب

 التشكيل / بناء سلوك مرغوب فيه
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 ( خطوات التشكيل12شكل )

 

 خطوات التشكيل
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تعزيز مع التركيز على للوصول الى هذا السلوك يجب تحديد السلوك النهائي حتى يقوم المعالج بعملية التقارب التدريجي 
 التي تقترب من السلوك المستهدف.السلوكيات 

 

 
 

يجب أن و لتشكيل سلوكيات مرغوبة عند المتعلم السلوك المدخلي هو نقطة البداية التي على معدل السلوك ان ينطلق منها 
 : يكون السلوك المدخلي

 متكررا •
 شبيها أو قريبا من السلوك المستهدف  •

لتشكيل هذا السلوك المدخلي وهذا لتدخل الى االمعالج  جيحتاال يكون السلوك المدخلي يحدث بشكل تلقائي، عندها قد و 
 من معدل السلوك وأكبريتطلب وقت وجهد أطول 

 

 
 

 دافعية المتعلملتثير  ن عملية التشكيل تحتاج دافعية كبيرة ولذلك ال بد من وجود معززات مناسبة 

 

 

 السلوك المدخلي يزداد تكرار ويزداد اقتراب من السلوك النهائي عند تعزيزه

 لذا يجب ان يكون التعزيز متواصال في بداية استخدام االجراء
 

 

  قبل االنتقال تمكن من تكرار االستجابة السابقة  المتعلمأن ان يتأكد المعالج على
 األخرى.الى 

  فهذا يعني لم يعد قادرا على تغيير استجابته  المتعلمأن  معدل السلوكفي حال شعر
 .السابقلمستوى ليجب أن يعود انه لم يتقن المستوى السابق لذا 

 
 

 تعريف السلوك المستهدف -1

 تعريف السلوك المدخلي -2

 اختيار المعززات المناسبة -3

 تعزيز السلوك المدخلي حتى يصبح متكررا -4

 االنتقال بشكل تدريجي من مستوى ألخر -5
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 المهمة.المالبس{ ويطلب من المتدربين كٌل بطريقته بطرح طريقته بكيفية تعلم هذه  }ارتداءيطرح المدرب مهارة 

 التسلسل.إلجراء  power pointبعد استماع المدرب للمتدربين يتم عرض ال 

 وبعد ذلك يستخدم المدرب عصف ذهني لتوضيح الفرق بين التسلسل والتشكيل.

 
 

يتضمن أهدافه و يستخدم التعزيز في تحقيق و  السلوك،ويستخدم في بناء سلوب تشكيل السلوك سلوب مكمال إليعد هذا اإل
 ربط عدد من االستجابات في سلسلة واحدة بحيث تكون كل حلقة سابقة اساس لحلقة الحقة لنصل الى السلوك النهائي

 
 

 سلوكية معينة بتعزيزه عند أداء حلقات السلسلة بشكل متتال. ة الفرد على تأدية سلسلةدهو اإلجراء الذي يهدف  لى مساع

 
 

o  الجديد.يستخدم كأسلوب في بناء السلوك 

o   هدافهأيستخدم التعزيز في تحقيق. 

o  ي سلسلة واحدة تسمى السلوك العامسلوب ربط عدد من االستجابات فيتضمن اإل. 

o   الناجحة.يتضمن التركيز على االستجابة النهائية وتعزيزها والتي تسبقها عدد من االستجابات 

o  تعد كل حلقة مفتاح للحلقة التي تليهابحيث يتضمن عددا من الحلقات. 

 التسلسل / بناء سلوك مرغوب

 تسلسل السلوك

 تعريف التسلسل 

 خصائص تسلسل السلوك
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 (  جراءات تسلسل السلوك13شكل )

 
 

 

 مهارة ارتداء المالبس( 14شكل )
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 ( الفرق بين التسلسل والتشكيل11جدول )

 

 

 

 أدوار{ }لعببين المدرب ومجموعة من المتدربين يتم التحضير ل ثالث مشاهد  التفاقبا

 يحضر المدرب مشهد عن النمذجة الحية األول:المشهد 

 يحضر المدرب مشهد عن النمذجة المصورة الثاني:المشهد 

 المدرب مشهد عن النمذجة التشاركية الثالث: يحضرالمشهد 

 عن أنواع النمذجة يقسم المدرب المتدربون على مجموعات كل مجموعة تعمل على مايلي:بعد التحدث 

 خصائص النموذج األولى:المجموعة 

 الشخص الذي يقلد الثانية: خصائصالمجموعة 

 النمذجة  الثالثة: خطواتالمجموعة 

 ار على السبورة.تعرض كل مجموعة ما توصلت  ليه ويتم النقاش حول األفكار مع المدرب وتثبيت األفك

 النمذجة
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 المتبادل.والتعلم  ،بالمالحظة، والتقليد االجتماعي، والتعلمتسمى التعلم 

 :قد تكون النمذجة

 تلقائية  –

 مقصودة  –

 

 
 

 

اجراء من اجراء ات تعديل السلوك وهي عملية موجهة تهدف الى تعليم الفرد 
التغيير الذي يحدث في سلوك كيف يسلك وذلك من خالل االيضاح او هي 

  .الفرد نتيجة لمالحظته لسلوك االخرين

 
 

 

 

النمذجةتعريف   
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 ( خصائص النموذج والشخص الذي يقلد15شكل )

 

 

 مراحل النمذجة( 16شكل )

 

 
 ( خطوات النمذجة17شكل )
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 ( أنواع النمذجة12جدول )

 

 

 .حتى يكف الطفل عن السلوكعرض النموذج مع نتائجه السلبية ويتم فيه 

 (عن مضار ومساوئ هذا السلوك عرض تجربة حيةو عرض صور امكن الحلويات )ياكل افراط الطفل في : مثال

 

 
 

 .رغوب فيه أو يؤدي سلوكا بديال لهبمالحظة نموذج ال يؤدي السلوك غير الم المتعلمتشتمل هذه الطريقة على قيام 

 يالحظ الشخص الذي يخاف من الكالب شخصا آخر يمر بخبرات غير مخيفة مع الكالب()كأن 

بهدف الكف النمذجة   

السلوك البديل نمذجة   
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 ( استخدامات النمذجة18شكل )

 وبشكل عام يمكن استخدام أسلوب النمذجة لتحقيق األهداف التالية:

  التحكم  الدائم،تدريب الفرد على االستجابات االجتماعية المناسبة مثل استخدام االشارات واالتصال البصري
 بنبرات الصوت

  حسب متطلبات الموقف مثل القدرة على االستجابة للغضب الضبط الذاتيتدريب الفرد على 
  حقوقه دون أن يصبح عدوانيًا:ب المطالبةتدريب الفرد على 

 الذات وتأكيد تدريبه على التمييز بين العدوان  .1

 الذاتوتأكيد تدريبه على التمييز بين الخضوع  .2

 لمواقف مختلفةاستعراض نماذج  .3

 تدريبه على تشكيل السلوك بشكل تدريجي حين يصل  لى السلوك المطلوب .4

 التدعيم اإليجابي لمظاهر السلوك الدالة على تأكيد الذات  .5
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يوزع المدرب المتدربين على أربع مجموعات وكل مجموعة يتم  عطائها بطاقة تحمل هدف يجب تعليمه وعلى كل مجموعة 
 تعليمه.أن تشرح كيفية 

 الجلوس على الكرسي األولى:المجموعة 

 المجموعة الثانية: كتابة حرف الباء

 ربط الحذاء الثالثة:المجموعة 

 السيارة  الرابعة: قيادةالمجموعة 

 من خالل نقاش المجموعات تستخلص المدرب األساليب واألفكار التي تتعلق بالتلقين ويثبتها على السبورة

 اإلخفاء{التلقين  ال وذكر  }ما ذكر

 اإلخفاء.كيفية استخدام    power pointيركز المدرب ومن خالل عرض ال  

 التلقين.الطلب من المتدربين  عطاء أمثلة لمهارات يستخدم فيها  تدريب:

 

 

التلقين هو مؤشر أو تلميح يجعل احتمال االستجابة الصحيحة أكثر حدوثاً وهو أيضاً يشتمل على االستخدام المؤقت لمثيرات 
تجابة ينتج عن التلقين اس ااالستجابة وعندمسبق للسلوك المستهدف فالتلقين يتمييزية اضافية بهدف زيادة احتمالية تأدية الفرد 

صبح مثيرًا فارقًا أو مثيرًا مميزًا ويكون تتلقى تعزيز ًا فإن هذه التلقين ي لى استجابات  فإنه يتبعها تعزيز وعندما يؤدي التلقين
 يج مع تقدم التدريب.الهدف النهائي عادة الحصول على االستجابة النهائية في غياب الملقنات ويمكن سحب الملقنات بالتدر 

 

هو خطوة من خطوات تشكيل السلوك وهو مساعدة  ضافية مؤقتة للقيام بالسلوك،  ما أن يكون لفظيًا، : تعريف التلقين
  يمائيًا أو جسديًا.

 :مالحظة

 تؤدي كثرة التلقين  لى االتكالية وعدم االعتماد على الذات.

 

 

 التلقين واإلخفاء

التلقين   
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 )المساعدة اإلضافية( بهدف القيام بالسلوك بشكل فردياإلزالة التدريجية للتلقين هو  

 كيفية استخدام اإلخفاء

يستند اختيار المثيرات التمييزية الطبيعية  لى حقيقة الن هذه  ويجب أن المساندة،يجب تحديد المثيرات التمييزية  -1

 المثيرات توجد بشكل متواصل في البيئة الطبيعية

يتضح لنا أن االستجابة المستهدفة قد أصبحت تحدث بشكل متواصل نتيجة يجب تحديد خطوات اإلخفاء فبعد أن  -2

 للتلقين فباستطاعتنا البدء بإخفاء التلقين تدريجياً 

ان طريقة اإلخفاء المناسبة تعتمد على نوع التلقين المستخدم فيمكننا  خفاء التلقين اللفظي من خالل تقليل عدد  -3

دة الصوت تدريجيًا بحيث يصبح الشخص بحاجة  لى االنتباه جيدًا الكلمات المستخدمة ، أو من خالل تخفيض ح

 لى الملقن ليسمع ما يقوله تدريجيًا بحيث يصبح في النهاية قادرًا على قراءة شفاه الملقن و يمكن  خفاء التلقين 

قل وضوحًا اإليمائي بتقليل حجم اإليماء كاستخدام اإلصبع بدل اليد أو باالنتقال من تلقين واضح  لى تلقين أ

كالنظرة بداًل من اإلشارة أما التلقين الجسدي فيمكن  خفاؤه بتقليل الضغط الناتج عن اللمس فبداًل من لمس الفرد 

 .صابع و أخيرًا بأصبع واحد فقط ... الخباليد يمكن لمسه بجزء منها ثم األ

 

 

 

 

 

 اإلخفاء
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 األهداف:

 المتدربين من التعرف على فنيات تعديل السلوك الجمعي وتطبيق الفنيات الخاصة به.أن يتمكن -1

 األدوات والوسائل: 

 تتضمن مواقف يتم التدخل بفنيات تعديل السلوك الجمعي{}الجماعي بطاقات للعمل  - 

 شاشة عرض -

 أقالم ولوح -

 جهاز كمبيوتر- -

 األساليب واألنشطة:

 محاضرة.-مناقشة -مجموعات –عصف ذهني  

 

 االجراءات

يطرح المدرب بعض المواقف السلوكية التي تتطلب تدخال جماعيا }كالصرا  أثناء الدخول  لى الصف بعد  -
 الدراسية{الهدوء وااللتزام أثناء الحصة  –الفرصة 

يناقش المدرب بأنه قادرين على التعزيز كاستخدام تعزيز زيادة حصص الرياضة في حال االلتزام بالهدوء في  -
الدرس وكذلك نحن قادرين على العقاب بسحب حصة رياضة من حصص األسبوعية المخصصة لدرس الرياضة 

 في حال تكرار الصرا  بعد الفرصة
يعرض المدرب الشرح النظري على شاشة العرض لتعديل السلوك الجماعي والتعزيز الجمعي والنمذجة الجمعية ثم  -

 جمعية.بها سابقا كتعزيز جمعي أو كنمذجة يطلب من المتدربين  عطاء أمثلة تم التدخل 
 بعد االستماع للمتدربين عن األمثلة السابقة -
 يوزع المدرب على المتدربين مثاال لعقد سلوكي ويتم النقاش حول آلية العمل بهذا العقد. -

 

 

تعديل السلوك الجمعي: فنيات الخامسالفصل   
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 تعديل السلوك الجماعي

التعلمية،  –يمكن تطبيق فنيات تعديل السلوك بشكل جماعي واستخدامها في  دارة الصف لتحسين جودة العملية التعليمية 

ذلك أن بعض المشكالت السلوكية قد تظهر بشكل جماعي السيما السلوكيات التخريبية والتنمر والشغب، بحيث تؤدي  لى 

 ذ  جراءات مناسبة حيالها. تهديد سالمة سير العمل التربوي والبد من اتخا

 ن الكثير من فنيات تعديل السلوك سواء المعنية بزيادة السلوك المرغوب أو خفض السلوك غير المرغوب أو بناء وتشكيل 

سلوك جديد قابلة للتطبيق بشكل جماعي، أي على أكثر من شخص واحد بنفس الوقت، ويتم تعديل السلوك الجماعي وفق 

في تعديل السلوك الفردي )تحديد السلوك المستهدف، تعريف السلوك المستهدف، قياس السلوك نفس الخطوات المتبعة 

وأهم ييم خطة العالج، تلخيص النتائج( المستهدف، التحليل الوظيفي للسلوك، تصميم خطة العالج، تنفيذ خطة العالج، تق

 هذه الفنيات:

 :جماعيالتعزيز ال

 د المجموعة عندما يظهرون سلوكًا مرغوبًا، حيث يمكن استخدام التعزيز بأشكاله: عية ألفراايتم تقديم التعزيز بصورة جم

 السلبي )سحب مثير منفر من بيئة أفراد المجموعة(

 واإليجابي ) ضافة مثير محبب  لى بيئة أفراد المجموعة(

 ة(. والتفاضلي الفارقي )تعزيز السلوك المرغوب وتجاهل السلوك غير المرغوب لدى أفراد المجموع

 -األلعاب -شراب(، والمادية )الصور –كالمعززات الغذائية )طعام  جماعيكما يمكن استخدام جميع أنواع المعززات بشكل 

الذهاب  لى المالهي والحدائق  -األلوان(، واللفظية )الثناء والمديح(، والنشاطية )الرحالت الترفيهية -األفالم -القصص

شهادات التقدير(، وغيرها  -نةالبطاقات الملو  -النجوم -زيارة منشآت صناعية أو أماكن أثرية(، والرمزية )النقاط -العامة

 من أنواع المعززات. 
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(، جماعيوبما أن بعض أنواع المعززات قد تكون مكلفة يفضل االعتماد في البداية على المعززات الرمزية )االقتصاد الرمزي ال

آخر يتم االتفاق وعند حصول أفراد المجموعة على عدد معين من هذه المعززات )النجوم مثاًل( يمكن استخدام معزز من نوع 

، كاصطحاب المجموعة في رحلة ترفيهية أو السماح لهم باللعب بالكرة في جماعيعليه منذ بداية عميلة تعديل السلوك ال

 حصة الفراغ، أو معزز رمزي آخر، كمنح شهادة تقدير للمجموعة.

المتقطع )الفترة الثابتة، الفترة المتغيرة،  والبد من اإلشارة  لى  مكانية استخدام جداول التعزيز المتواصل أو جداول التعزيز

 . جماعيالنسبة الثابتة، النسبة المتغيرة( بشكل 

 بأساليب متعددة، منها: جماعيويستخدم التعزيز ال

األساليب المعتمدة على أداء المجموعة ككل: حيث يعتمد التعزيز على أداء كل فرد من أفراد المجموعة أي أن  -1

 لب تحقيق جميع أفراد المجموعة المعيار السلوكي المحدد.الحصول على التعزيز يتط

األساليب المعتمدة على أداء المجموعة كوحدة واحدة: وتقوم على أساس التعزيز دون االهتمام بأداء كل فرد في  -2

 المجموعة، فسلوك فرد أو أكثر في المجموعة يؤدي  لى الحصول على التعزيز.

أساس تقسيم أفراد المجموعة  لى فريقين، ومن ثم تسجيل عدد المخالفات لكل  أسلوب لعبة السلوك الجيد: يقوم على -3

فريق تبعًا لقواعد السلوك المرغوب المتفق عليها والمسجلة في لوحة معروضة أمامهم، فإذا حصل أحد الفريقين على 

 التفاق عليه مسبقًا.   عدد أقل من النقاط التي حصل عليها الفريق اآلخر من المخالفات فإنه يحصل على معزز تم ا

يمكن استخدام التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض، والتعزيز التفاضلي للسلوك البديل، والتعزيز التفاضلي للسلوكيات  مالحظة:

 .جماعياألخرى، باإلضافة  لى التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي والتعزيز التفاضلي للزيادة التدريجية بشكل 
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 :جماعيالسلوكي الالتعاقد 

هو اتفاق مكتوب بين معِدل السلوك وأفراد المجموعة المراد تعديل سلوكها يوضح المهمة المطلوبة من أفراد المجموعة 

)االمتناع عن سلوك معين أو أداء سلوك معين(، والمكافأة التي سيتلقاها أفراد المجموعة بعد التزامهم بالمطلوب لفترة زمنية 

اد المجموعة( بتأدية السلوك المطلوب، ويتعهد الطرف الثاني )معِدل السلوك( بتقديم معينة، حيث يتعهد الطرف األول )أفر 

التعزيز المتفق عليه، كما يتم تضمين النتائج المترتبة على مخالفة أفراد المجموعة للسلوك المطلوب في العقد المبرم 

بالتوقيع  شارة منهم  لى تعهدهم بااللتزام بما ورد )العقاب(، وبعد موافقة الطرفين يقوم معِدل السلوك وجميع أفراد المجموعة 

 في العقد.   

 ة:جماعيالنمذجة ال

ة بغرض بناء أو تشكيل سلوك جديد من خالل مالحظة نموذج يؤدي السلوك، أو زيادة جماعييمكن استخدام فنية النمذجة ال

موذج، أو الكف عن أداء سلوك غير مرغوب سلوك مرغوب فيه من خالل مالحظة اآلثار اإليجابية للسلوك عندما يؤديه الن

 فيه من خالل مالحظة اآلثار السلبية للسلوك عندما يؤديه النموذج، أو بغرض نمذجة السلوك البديل )النقيض(.  

ة حية يؤدي فيها النموذج السلوك أمام أفراد جماعيقد يكون النموذج فردًا أو مجموعة من األفراد، وقد تكون النمذجة ال 

عة، أو مصورة )األفالم(، أو رمزية يتم فيها تقديم النموذج من خالل القصص أو الكتب، أو بالمشاركة بحيث تراقب المجمو 

 المجموعة سلوك النموذج ثم تقوم بتأدية السلوك بمساعدة وتشجيع معِدل السلوك  لى أن تتمكن من أداء السلوك بمفردها. 

 فنيات أخرى في تعديل السلوك الجماعي:

ستخدام فنيات أخرى بشكل جماعي مثل: لعب الدور، تكلفة االستجابة، اإلطفاء، التشكيل، التسلسل، المحاضرة، يمكن ا

وغيرها الكثير، شريطة بناء خطة التعديل بطريقة تناسب تطبيق هذه الفنيات بشكل جماعي ذو فاعلية في تعديل السلوك 

 المستهدف. 
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 :أخرىفنيات 

يقتصر هذا الدليل على هذه الفنيات فقط وانما هناك العديد من الفنيات األخرى يمكن استخدامها في عملية تعديل السلوك  ال

 وهي:

وقف  –ضبط الذات  –التعلم التعاوني  –لعب األدوار  –توكيد الذات  –تقليل الحساسية التدريجي  –التمييز  –التعميم 

مسرح  –االرشاد باللعب  –الكرسي الخالي  –التحصين التدريجي  –على التعلم الذاتي التدريب  – تمشكالحل ال –األفكار 

 .االسترخاء –العرائس أو الدمى 

 
 ( مواصفات الرموز19شكل )

يقوم المدرب بعرض مشهد تمثيلي باالتفاق مع مجموعة من المتدربين يشرح فيها آلية استخدام  جراء االقتصاد الرمزي 

 داعمة.وكيفية استبدال الرموز بمعززات 

 السبورة.بعد المشهد يستمع المدرب آلراء المتدربين حول المشهد ثم يثبت األفكار على 
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 السلوك المستهدف وتعزيزه.وتعريف  تحديد 

 .قياسه 

 .اختيار المعززات الداعمة 

 .اختيار المعززات الرمزية 

 .تحديد القواعد لتنفيذ البرنامج 

 .تحديد أسلوب وموعد الصرف 

 .تحديد عدد الرموز المطلوبة لالستبدال 

 
 

 (  يجابيات وسلبيات االقتصاد الرمزي13جدول )

 

 

 خطوات االقتصاد الرمزي
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التعاقد السلوكي بأنه اتفاقية مكتوبة توضح العالقة بين المهمة التي سيؤديها الفرد والمكافأة التي سيحصل عليها نتيجة  يعرف
 . أو العقوبة التي سينالها سلوك المطلوبقيامه بال

 تقليل سلوك غير مرغوب فيه. وألزيادة سلوك مرغوب فيه  العقد السلوكي ويستعمل

 رفين االلتزام بما ورد في العقد.(، وعلى الطأو المربي )الطفل والمعلمن: ويتكون من طرفي

 

 

 :يتكون العقد السلوكي من عنصرين أساسيين

  :المهمة المطلوب من الفرد تأديتها-أ

 :ويشتمل هذا العنصر على

 من هو الشخص الذي سيؤدي المهمة والذي سيحصل على المكافأة. 
  سيفعل هذا الشخصس )ما هي المهمة التي سيؤديها(سماذا 
 متى سيقوم الشخص بتأدية المهمةس يجب تحديد الفترة الزمنية التي على الشخص تأدية المهمة فيها. 
  ما هي شــــروط قبول األداءس أي ماذا ســــيفعل الشــــخص بالتحديدس هنا يجب تحديد المعايير التي ســــتســــتخدم للحكم

 .بواًل أو غير مقبولعلى ما  ذا كان السلوك مق

 :المكافأة التي سيحصل عليها حال تأديته لتلك المهمة-ب 

 :يجب  يضاح طبيعة المكافأة التي ستعطى للفرد

 من الذي سيحكم على األداء ويقرر  عطاء المكافأة أو عدم  عطائهاس 
 ما هي المكافأةس 
 متى ستعطى المكافأةس 
 ما هي كمية المكافأة التي ستعطىس 

 

 التعاقد السلوكي

 محتويات العقد السلوكي
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 العامة التي يجب مراعاتها عند كتابة العقود السلوكيةالقواعد 
 القاعدة األولى

 .أن يكون العقد مكتوبًا، للحد من االختالف
 القاعدة الثانية

 .أن ينص العقد على أن المكافأة ستقدم بعد تأدية المهمة مباشرةً 
 القاعدة الثالثة

ب تدريجيًا من السلوك النهائي المطلوب. لذلك يجب أن على العقود السلوكية أن تحاول مساعدة المتعالج على االقترا
 .يكون السلوك المدخلي بسيطًا ليستطيع المتعالج تأديته والحصول على المكافأة

 القاعدة الرابعة
 .يجب أن يكون واضحًا في العقد أن ما يعزز هو االنجاز وليس االمتثال لقواعد العقد بحد ذاته

 القاعدة الخامسة
 العقد أن التعزيز لن يحدث  ال بعد تأديته للسلوك المستهدفيجب أن يوضح 
 القاعدة السادسة

يجب أن يكون العقد عاداًل، وما تعنيه هذه القاعدة هو أن يقبل المتعالج بشروط العقد وأن تتناسب طبيعة المكافأة مع 
 .طبيعة السلوك المستهدف

 القاعدة السابعة
 .يفهمها كال الطرفينبسيطة يجب أن تكون بنود العقد واضحة، وهذا يعني ضرورة أن تكتب بنود العقد بلغة واضحة 

 القاعدة الثامنة
يجب أن يكتب العقد بصيغة  يجابية. وذلك يعني ضرورة تحديد المهمات التي ينبغي على المتعالج تأديتها وليس االنشغال 

 .نهابالمهمات التي عليه االمتناع ع
 القاعدة التاسعة

يجب االلتزام ببنود العقد بصدق وأمانة. فعلى سبيل المثال قد يقدم البعض المعززات التي وعد بها في بادئ األمر ومن ثم 
 .يمتنع عن ذلك.  ن هذا يؤدي  لى فقدان العقد لمصداقيته وربما  لى تدهور األداء

  القاعدة العاشرة
الحاجة ذلك. وتشير هذه القاعدة  لى ضرورة تحديد الظروف التي سيتم فيها  عادة  يجب تعديل بنود العقد  ذا اقتضت

النظر في بنود العقد. فكون العقد مكتوبًا ال يعني بالطبع أنه غير قابل للتعديل  ذا اقتضى األمر ذلك. والمهم هو أن على 
 كل من الطرفين الموافقة على أية تعديالت مفتوحة
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 التعاقد السلوكي( مثال عن 20شكل )
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