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س1/ اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:
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ج_االنفعالية 
د_جميع ما سبق
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ج_المكون االجتماعي

  
س2/  صح أو خطأ:

1-  )  (  التوجيه أهم وأشمل من اإلرشاد
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اهتــّم علمــاُء النفــِس بالّســلوك فــي بدايــات القــرن 
مشــهور  َنمــوذج  ظهــور  بعــد  وذلــك  العشــرين 
ُأطِلــق     عليــه فــي وقــٍت الحــق »الســلوكية »، 
الّنفــس  علــوم  ضــّد  فعــٍل  رّد  الســلوكّية  وكانــت 
الكلّية والتي تهدف إلى معرفة أو فهم العقل 
العلمّيــة. الّتجــارب  مــن  االســتفادة  دون  البشــري 

ُيمكــن  مــا  علــى  ُتبنــى  الســلوكّية  كانــت  كمــا   
أّســس  والــذي  فقــط،  النظــر  وجهــة  َيــرى  أن 
واتســون«. »جــون  العاِلــم  هــو  المجــال  هــذا 

، ومقبواًل  وقد يكون الّسلوك شائعًا، أو غير عاديٍّ
أسســًا  المجتمــع  َيضــُع  حيــُث  مقبــوٍل؛  غيــر  أو 
لتقييــم الّســلوك باســتعمال المعاييــر االجتماعيــة 
وينّظمــون ســلوكهم وفقــًا للتحّكــم االجتماعــي.

الماديــة  البيئــة  تأثيــر  مــدى  أو  تأثيــر  مســألة  إن 
الملموسة، أو تسببها، أو إجبارها ألشكال معينة 
مــن الســلوك علــى الحــدوث، هــي مــن أدبيــات علــوم 
النفس وعلم االجتماع، إذ ُتظهر أن البيئة المبنية 
التي يتم تصفيتها حسب التصورات الذاتية لألفراد، 

األفــراد  تجربــة  تؤثــر علــى  أن  جــًدا  المحتمــل  مــن 
وتخطيــط  المــدن  تخطيــط  إن  وأفعالهــم، 
أو  االحتياجــات  نحــو  موجــه  النقــل  وســائل 
المطالــب أو ببســاطة الســلوك الملحــوظ للفئــات 
والمجموعــات  الســكان،  وشــرائح  االجتماعيــة، 
عــام،  ]بشــكل  األفــراد.  مــن  المســتهدفة 

تلعــب  التــي  المؤثــرات  مــن  انــواع  عــدة  هنــاك 
البشــري،  الســلوك  علــى  التأثيــر  فــي  دوًرا 
والقــدرات  كالتفكيــر  شــخصي  هــو  مــا  منهــا 
واجتماعــي،  بيئــي  هــو  مــا  ومنهــا  الجســدية، 
فــي  دور  لــه  العوامــل  هــذه  مــن  كًل  إن 
اإلنســاني. الســلوك  تثبيــط  أو  وإثــارة  توجيــه 

مقدمةمقدمة



عن البرنامج

مدة البرنامــــــــــــــــــــج     )10 ( ساعات تدريبية

األهداف التفصيلية 

أن يحدد المتدرب معايير الحكم على سلوك الطالب من حيث الصح والخطأ.  .1

أن يحدد المتدرب أنواع القيم وكذلك مكوناتها ووظائفها   .2

3-       أن يتعرف المتدرب على خصائص النمو لكل مرحلة من مراحل النمو للطفل..

أن يحلل المتدرب العوامل المؤثرة في السلوك.  .4

أن يحدد المتدرب خطوات تعديل السلوك.   .5

أن يختار المتدرب األساليب المناسبة للتعامل السلوك غير السوي.  .6

المستهدفون من البرنامج

 جميع التربويين في مؤسسات 

التعليم وأولياء األمور

الهدف العام للبرنامج
أن يصبح المتدرب خبير بالطرق 
الوقائية واإلنمائية واألساليب 

التربوية في تعديل السلوك

اسم البرنامج
مهارات تعديل السلوك



مــنالهدف السلوكي للوحدةالوحدة التدريبيةاليوم لز  ا

األول
1

 أن يحدد المتدرب أسم السلوكمفهوم السلوك وتعديله
75لدى الطالب

 أن يحدد المتدرب أنواع القيمأنواع القيم ومكوناتها ووظائفها
75وكذلك مكوناتها ووظائفها

األول
2

خصائص النمو للمراحل العمرية

أن يذكر المتدرب خصائص 
النمو للثالث المراحل  

العمرية االبتدائية 
والمتوسطة والثانوية

75

 احتياجات الطالب في مختلف الفئآت
العمرية

 أن يعدد المتدرب أبرز
 االحتياجات لمختلف

الفئاتاالعمرية
75

الثاني
1

 أبــرز المشــكالت والتحديــات فــي حيــاة
المراهــق

المشــكالت المتــدرب  يحــدد   أن 
يواجههــا التــي   والتحديــات 
النمــو مراحــل  فــي  المراهــق 

75

الدوافــعالعالقة بين الدوافع والسلوك المتــدرب  يشــخص   أن 
للســلوك 75المحركــة 

الثاني
2

األسس النظرية لتعديل السلوك
علــى المتــدرب  يتعــرف   أن 
 العوامــل المؤثــرة فــي تشــكيل

ك لســلو ا
75

خطــواتخطوات وأساليب تعديل السلوك المتــدرب  يطبــق   أن 
الســلوك           75تعديــل 

600المجموع



قال تعاىل:
)) وال تس��توي احلس��نة وال الس��يئة ادف��ع بال��ي ه��ي 
أحس��ن ف��إذا ال��ذي بين��ك وبينه ع��داوة كأن��ه ولي 

محي��م (( فصل��ت 34

وقال تعاىل
 يف معرض وصية لقمان ألبنه:

)) وال تصع��ر خ��دك للن��اس وال متش��ي يف األرض 
مرح��ا إن اهلل ال حي��ب كل خمت��ال فخ��ور ((
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الوحدة األولى
صحتــه علــى  الحكــم  ومعاييــر  وتعديلــه  الســلوك  الجلسة األولى الجلسة األولى 11 /  / 11 مفهــوم 

مفهوم السلوك وتعديلهمفهوم السلوك وتعديله

9090 دقيقة دقيقة

الزمنالزمن

أهــم     المتــدرب  يكتســب  أهــم    أن  المتــدرب  يكتســب  أن 
مفاهيــم وأســاليب تعديــل مفاهيــم وأســاليب تعديــل 

البشــري البشــريالســلوك  الســلوك 

الجلســة  الجلســة هــدف  هــدف 
الســلوكيالســلوكي

موضوع الجلسةموضوع الجلسة

الســلوك  الســلوك . مفهــوم  11. مفهــوم 
اإلنســاني.اإلنســاني.

تعديــل  مفهــوم  تعديــل .  مفهــوم   .22
الســلوك.الســلوك.

الزمن اإلجراءات التدريبية م

11 التعارف 1

11 النشاط  ۱/۱/۱ 2

10 المادة العلمية والمناقشة والعرض 3

11 4 النشاط  2/۱/1

10 المادة العلمية والمناقشة والعرض 5

11 6 النشاط  3/۱/1

10 المادة العلمية والمناقشة والعرض 7

75 المجموع
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 ( 11 ) دقيقة (1/1/ ۱ ) 

حاول مع أفراد مجموعتك حصر السلوك الصادر من أفراد المجموعة
)انفعاالت وجدانية - حركية – عقلية – جسدية  ( إرادية وغير إرادية من خالل المشهد التمثيلي التالي ) اتصال 

جولب بين طرفين ( وعرضها على المتدربين .
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 (1/1/ ۱ ) المادة العلمية

اإلنســاني:  الســلوك 
إن مــن يتتبــع المراحــل األولــى مــن ظهــور اإلســالم 
ســلوك  كان  كيــف  ســيرى  فإنــه  إليــه  والدعــوة 
فــي  دخولهــم  بمجــرد  يتغيــر  األوائــل  المســلمين 
فــي  الســلوك  يتعلمــون  كانــوا  وكيــف  اإلســالم 
الكريــم  القــرآن  أحدثــه  ومــا  الدعــوة  مدرســة 
هذبــت  آثــار  مــن  نفوســهم  فــي  النبويــة  والســنة 
الفلســفات  ان  اإلنســان بخالقــه.  نفوســهم وربطــت 
لــم  اإلســالمية  غيــر  المجتمعــات  فــي  التربويــة 
الســلوك  تهذيــب  مــن  إليــه  يســعى  مــا  تحقــق 
اإلســالم. فعلــه  مثلمــا  الصالــح  المواطــن  لنمــو 
 إذا كانــت الوقايــة خيــر مــن العــالج، وهــو مــا تســعى 
إليه التربية الحديثة فإن اإلسالم بقيمه ومبادئه 
قــدم لنــا الطريــق القويــم فــي الوقايــة مــن القلــق 
الســلوكية.  االضطرابــات  أســاس  يعــد  الــذي  والتوتــر 
فالمؤمــن الصــادق تتحقــق لــه الســكينة النفســية 
والطمأنينــة ألن إيمانــه يمــده باألمــل والرجــاء فــي 
آمنــوا  الذيــن   (( تعالــى  قــال  وحفظــه  اللــه  رعايــة 
وتطمئــن قلوبهــم بذكــر اللــه أال بذكــر اللــه تطمئــن 
القلــوب(( الرعــد۲۸ والمؤمــن ال يخــاف المــوت ألنــه 
يــدرك معنــى الحيــاة اآلخــرة وأنــه عابــر ســبيل للحيــاة 
يؤمــن  ألنــه  الكــوارث  يخــاف  ال  والمؤمــن   ، الباقيــة 
بالقدر خيره وشره ، وهو ال يخاف الفقر ألنه يعلم 
الســماء  وفــي   (( تعالــى  قــال  الــرزاق  هــو  اللــه  أن 
فالمؤمــن   ۲۲ الذاريــات  توعــدون((  ومــا  رزقكــم 
قــال  بالخــوف  وال  بالقلــق  يشــعر  ال  المســتقيم 
تعالى ))إن الذين قالوا ربنا الله ثم اســتقاموا فال 
خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون (( االحقــاف ۱۳ وإذا 
فــإن  األفــكار  تعديــل  يتطلــب  الســلوك  تعديــل  كان 
اإلســالم يدعــو إلــى تصحيــح األفــكار قــال تعالــى :)) إن 
اللــه ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم 
العبــادات  اإلســالم  فــرض  وعندمــا   ۱۱ الرعــد   ))۰۰۰
واالمتثــال  اللــه  طاعــة  المؤمنيــن  يعلــم  فإنمــا 
ألوامــره والتوجــه الدائــم إليــه فــي العبــادة وهــذه 
العبــادات تعلمــه الخشــوع والتضــرع إلــى اللــه حتــى 
يستمد الطاقة الروحية منه في تجليه ونشاطه .
الســلوك  تعديــل  مفهــوم  فــي  األصــل  يرجــع 
فــإذا الفــرد  عــن  تصــدر  التــي  االســتجابات  تلــك  إلــى 

إلــى  نســعى  فإننــا  فيهــا  مرغــوب  كانــت 
إذا  أمــا  ســلوكه  فــي  وتقويتهــا  زيادتهــا 
إلــى  نســعى  فإننــا  فيهــا  مرغــوب  غيــر  كانــت 
أن: ويالحــظ  تكرارهــا  مــن  والتقليــل  إضعافهــا 

إن الزيادة أو النقصان لالستجابة ال يمكن معرفتها 
هــذه  لتكــرار  المســتمر  والتقويــم  بالقيــاس  إال 
االســتجابة حتــى يمكــن معرفــة التغييــر الــذي حــدث.
 إن الفشل في نجاح أحد األساليب التعديل السلوك 
ال يعني التوقف بل يعني االنتقال إلى أسلوب آخر 
أكثر فاعلية ومناسبة لحالة الطالب المستهدف.
األســاليب  إلــى  اللجــوء  عــدم  يفتــرض 
األســاليب  اســتيفاء  بعــد  إال  العقابيــة 
المرغــوب. للســلوك  والتعزيزيــة  االثابيــة 
نظريــات  وفــق  الســلوك  ينقســم 
 : همــا  قســمين  إلــى  التعلــم 
باالشــتراك  ويرتبــط   : االســتجابي  الســلوك  ا-   
إلــى  ويشــير  بافلــوف  عنــد  الكالســيكي 
الشــرطية للمثيــرات  الفســيولوجية  االســتجابات 
اإلجرائــي  باالشــتراك  ويرتبــط   : اإلجرائــي  الســلوك   -  ۲  
اإلداريــة  االســتجابات  إلــى  ويشــير  ســكنر  عنــد 
المتعلقــة بالنتائــج فهــو يتأثــر بالمثيــرات الالحقــة
 . الســابقة  وليســت 
ويمكــن القــول بــأن الســلوك اإلنســاني يشــمل جميــع 
أو  والوجدانيــة  االنفعاليــة  ســوء  المفاهيــم 
التصرفــات  أو  واالنفعاليــة  الحركيــة  النشــاط  أوجــه 
اإلراديــة وغيــر اإلراديــة ويقــوى كل مفهــوم حســب 
. العمريــة  والمرحلــة  الجنــس  وطبيعــة  الموقــف 

1
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 ( 11 ) دقيقة (1/1/ 2 ) 

أ -  بالتعاون مع أفراد مجموعتك ومن خالل معرفة النشاط الحركي والنشاط العقلي حدد الفرق 
بین النشاطين مع األمثلة.

ب -  تقمص الفرد السلوك االجتماعي للوسط الذي يعيشه، مثل مظاهر اللباس وأسلوب التواصل مع 
اآلخرين كيف يمكن تنمية ذلك لدى طالب المرحلة الثانوية.
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الحركــي النشــاط 
 

كالســمع  الحــواس  طريــق  عــن  إدراكــه  يتــم 
والبصر وهو بذلك نشاط محسوس وملموس، 
واألمثلــة علــى ذلــك: اللعــب والــكالم والمشــي 
وكذلك حركات األيدي والعيون أو كامل الجسم.

العقلــي  النشــاط   
يســتدل عليــه مــن نتائجــه واألمثلــة علــى ذلــك: 
ويحدثنــا  ماضيــه  أحــداث  عــن  نســأل  عندمــا 
أنــه  نقــول  فإننــا  األحــداث  تلــك  عــن  شــخص 
العقليــة،  العمليــة  نــرى هــذه  أن  يتذكــر دون 
أو  رياضيــة  يجيبنــا )س( عــن مســألة  وعندمــا 
نســتنتج  فإننــا  األلغــاز  لبعــض  خــال  لنــا  يعــرض 
التفكيــر.  هــذا  نــرى  أن  دون  فكــر  قــد  أنــه 
ويتوقف سلوك اإلنسان على ركائز أربعة هي: 

 1 - الحواس      
۲ - الجهاز العصبي       

۳ - العضالت والغدد         
4 - العقل 

يعيــش الفــرد فــي مجــال اجتماعــي يتأثــر بــه 
التــي  الســلوك  أنمــاط  ويتعلــم  فيــه  ويؤثــر 
تفضــي بــه إلــى التكيــف مــع هــذا المجــال. إن 
الفرد يميل إلى المحاكاة واأليماء، فيتبع 
وأفــكاره  بعاداتــه  االجتماعــي  الســلوك 
مقصــودة  شــعورية  تبــدأ  التــي  المختلفــة 
ســوء  شــعورية  غيــر  بعــد  فيمــا  تصبــح  ثــم 
كانــت منطقيــة أو غيــر منطقيــة. أمــا نمــو 
بتميــز  تبــدأ  فإنهــا  الجماعــة  وســط  الــذات 
لديــه  فيتولــد  اآلخريــن،  عــن  لذاتــه  الفــرد 
المميــزة  الــذات  لهــذه  بملكيتــه  الشــعور 
الــذات  لهــذه  تصــورا  يصنــع  الفــرد  أن  كمــا 
عنــد اآلخريــن ومــا يضعونــه مــن أفــكار عــن 
المظهــر واألخــالق واألعمــال فيتأثــر الفــرد 
جوانــب: ثالثــة  الــذات  تتضمــن  األفــكار.  بتلــك 

1.  تخيلنا لما نبدو عليه في نظر اآلخرين.
2. تخيلنا لحكمهم على هذا المظهر.

تلــك  نحــو  االنعكاســي  شــعورنا  3.والثالــث 
النظــرة ســواء باالعتــزاز أو الشــعور بالنقــص 

والعجــز.
                                       

1 (1/1/ 2 ) المادة العلمية
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 ( 11 ) دقيقة (1/1/ 3 ) 

بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
حدد معنی تعديل السلوك من منظور تربوي، ثم وضح ماذا يشمل هذا التعديل؟ وما هي 

الحدود المكانية والزمانية لهذا التعديل؟

التوضيح المطلوب م

مفهوم تعديل السلوك 1

الجوانب التي يشملها تعديل السلوك 2

الحدود المكانية لتعديل السلوك 3

الحدود الزمانية لتعديل السلوك 4
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 (1/1/ 3 ) المادة العلمية1

التوضيح المطلوب م

يشير المفهوم إلى استبدال سلوك غير مرغوب فيه 
بسلوك أخر مرغوب فيه السلوك بل يمتد إلى اإلحالل.
ويمكن تعريف تعديل السلوك بأنه التطبيق التربوي 

لمبادئ التعلم السليم والمشتقة من مبادئ اإلسالم 
الحنيف لنظريات التعلم الحديثة والمتضمن تقوية 

السلوك المرغوب فيه وإضعاف أو إطفاء السلوك غير 
المرغوب فيه

مفهوم تعديل السلوك 1

يشملها التعديل: 
تعديل األساليب السلوكية التي يمارسها الفرد  .1

تعديل البيئة التي قد تكون من عوامل السلوك   .2
غير المرغوب فيه

تعديل البرامج المستخدمة الحتواء طاقات   .3
الطالب وحاجاتهم وفق المرحلة العمرية .

 الجوانب التي يشملها تعديل
السلوك 2

يقتصر التعديل على السلوك داخل مدرس التعليم 
العام وال يشمل المنزل أو | التعديل السلوك البيئة 
االجتماعية إال بالتعاون مع األسرة في وضع برامج 

مخصصة لذلك

لتعديــل المكانيــة   الحــدود 
ك لســلو ا 3

هي تلك الفترة الزمنية بساعاتها وأيامها المحدودة 
للعمل داخل المدرسة غير التعديل السلوك أن أثرها 

يمتد ألكثر من ذلك في حالة نجاح األساليب المستخدمة 
في التعديل

الســلوكية األســاليب   تعديــل 
الفــرد يمارســها  التــي  4
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الوحدة األولى
أنواع القيم ومكوناتها ووظائفها

الجلسة األولى الجلسة األولى 11 /  / 22
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11

الوحدة األولى
أنواع القيم ومكوناتها ووظائفها الجلسة األولى الجلسة األولى 11 /  / 22

 أنواع القيم ومكوناتها
ووظائفها

6060 دقيقة دقيقة

الزمنالزمن

أن يحدد المتدرب أنواع أن يحدد المتدرب أنواع 
القيم ومكوناهتا القيم ومكوناهتا 

ووظائفهاووظائفها

الجلســة  الجلســة هــدف  هــدف 
الســلوكيالســلوكي

موضوع الجلسةموضوع الجلسة

11.  .  أنــواع القيــم. أنــواع القيــم. 
22. مكونــات القيــم. مكونــات القيــم
33-وظائــف القيــم-وظائــف القيــم

الزمناإلجراءات التدريبيةم

15نشاط  1۱/۲/۱

10 المادة العلمية والمناقشة والعرض2

15نشاط 32/۲/1

10المادة العلمية والمناقشة والعرض4

15نشاط 53/۲/1

10المادة العلمية والمناقشة والعرض6

75المجموع
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 (2/1/ 1 )  ( 15 ) دقيقة

بالتعاون مع أفراد المجموعة حاول أن تذكر بعض أنواع القيم 

نبذة مختصرة عنها أنواع القيم م

1

2

3

4

5

6
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 (2/1/ ۱ ) المادة العلمية1

أنواع القيم 

نبذة مختصرة عنها أنواع القيم م

المجتمــع   فــي  اإليجابيــة   القيــم  كل  الدينيــة  القيــم   تــرادف 
إلــى تدعــو  فهــي   ، أخالقيــة  وأحــكام  مبــادئ   وتتضمــن 
والتكافــل التعــاون  والتراحــم  المــودة  علــى  القائــم    الســلوك 
، والوفــاء  الصــدق واألمانــة   علــى  التعامــل  مبنــي     ويكــون 
 والمثالــي أن تعمــق مثــل هــذه القيــم فــي نفســية  وعقــول
 األطفــال وبالتحديــد فــي أولــى مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة.
 »األســرة« وتشــكل القيم الدينية جوهر التنمية البشــرية لكل
 المجتمعات العربية ومن ثمة تشكل القيم الدينية القاعدة
وال للمجتمــع  والثقافــي  القيمــي  البنــاء  عليهــا  يرتكــز   التــي 
 يبــدو هــذا جليــا إال فــي المجتمعــات اإلســالمية، يختلفاألفــراد
 فــي فهمهــم للمعانيالتــي تحملهــا القيــم الدينيــة بيــن كال
المؤسســات ومركزيــة  رســوخ  بســبب  الريــف  و  المدينــة   مــن 

. الدينيــة مــن خــالل تواجــد مــا يعــرف بالزوايــا

القيم الدينية 1

محــور فهــو  األخالقــي  الضميــر  مــن  األخالقيــة  القيــم   تشــتق 
تقييــم إلــى  األخالقيــة  القيــم  وتهــدف  اإلنســانية   الشــخصية 
 الشخصية ، ولقد اعتبر قديما القيم األخالقية مستمدة من
اإلنســاني الفعــل  أو  بالســلوك  الدينيــة فهــي مرتبطــة   القيــم 
أنــه يعيــش فــي  ، ويتعلــم الطفــل منــذ مراحــل نمــوه األولــى 
فيــه عضــو  وأنــه  األخالقيــة،  القيــم  منــه  يســتمد   مجتمــع 
المســؤولية تحمــل  علــى  صالحــا وقــادرا  يكــون  أن  يجــب   لذلــك 
علــى األخالقيــة  القيــم  وتقــوم  فيــه  الفعالــة   والمشــاركة 
 ثالثــة أركان: الفعــل وغايتــه ، وفاعــل الفعــل ، واالنفعــال و
 ماهي إال وســائل من أجل تحقيق الغاية والهدف، والتقارب
تكــون همــزة وصــل أن  يجــب  األفــراد واألخــالق  بيــن   والتواصــل 
 بيــن النشــاط العقلــي والفعــل اإلنســاني، وحبــذا لــو أن كل نشــاط

باألخــالق والفضيلــة الفــرد يسترشــد  . يصــدر عــن 

القيم األخالقية - 2

 ينشأ الفرد منذ مراحل عمره األولى على االنتماء و الوالء
 وحب الوطن والدفاع عنه ، وتكمن أهمية هذه القيم في
 بناء الجماعة ذاتها ، وهناك تداخل بين هذه القيم وقيم

.المحافظة على المجتمع  وهذا ما أكده  إميل دوركايم

القيم السياسية والوطنية 3
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 (2/1/ ۱ ) المادة العلمية

أنواع القيم

نبذة مختصرة عنها أنواع القيم م

ورفــض المتبــع   العمــل  وقيمــة  الوقــت  قيمــة  احتــرام   إن 
مــن هــي  والبــذخ  التــرف  علــى  القائمــة  االســتهالكية   القيــم 
 األمــور التــي يتربــى عليهــا وينشــأ  فــي ضوئهــا األجيــال ، كمــا
االجتماعيــة والمشــاركة  الجماعــي  العمــل  قيمــة   تعتبــر 
 واالدخــار هــي األساســيات التــي تلــح  عليهــا  كال مــن المدرســة
فــي االقتصاديــة  القيــم  ، وتختلــف  المجتمــع   والبيــت  وحتــى 
القيــم المــدن  فــي  فيســود   ، الريــف  فــي  عليــه  عمــا   المــدن 
 الحضاريــة التجاريــة كالربــح والنجــاح والكســب المــادي  والقيــم
 االســتهالكية كالرفاهيــة والتجمــل واألزيــاء ، أمــا فــي الريــف
 فتســود قيــم التعلــق بــاألرض وتقديســها  والقيــم العائليــة
 كالتكافــل والقيــم المعيشــية كالمثابــرة والصبــر ، إذن األحــرى
 أن توحد المعاني في القيم ويستوعبها كل أفراد المجتمع
 بشــكل ســليم وصحيحو موحد، حتى ال تختلف  اآلراء ووجهات
 النظــر  وتكــون مصلحــة الفــرد مــن مصلحــة المجتمــع  والعكــس

.صحيــح

القيم االقتصادية- 1

واحتــرام الواحــدة  األســرة  أفــراد  بيــن  األســري  التماســك   يعتبــر 
تعتبــر بــل   ، األبنــاء  عليهــا  ينشــأ  التــي  القيــم  مــن   الوالديــن 
 مــن أبــرز القيــم األساســية فــي حياتــه » وبمــا أن العائلــة هــي
تــرى المجتمــع   فــي  واالقتصــادي  االجتماعــي  التنظيــم   نــواة 
للقيــم إن  الواقــع  فــي   ... للقيــم  األهــم  المصــدر  هــي   أنهــا 
 العائليــة  األولويــة  األكثــر تأثيــرا فــي الســلوك مــن أيــة اتجاهــات
 قيميــة أخــرى ، كمــا تعتبــر قيــم األمــن واالســتقرار واالطمئنــان
 مــن المفاهيــم األساســيةللحياة الزوجيــة والتــي تقــوم علــى
ومــا الواحــدة  األســرة  أعضــاء  بيــن  والتكافــل  والمــودة   الحــب 
 تغــرس فيهــم )األبناء(مــن قيــم  ومــدى انعــكاس ذلــك علــى
 ســلوكهم مــع باقــي أعضــاء المجتمــع ، ولقــد اســتمدت مــن
مطالبهــا فــي  العالميــة  الصــورة  أخــذت  قيــم  عــدة   األســرة 
ألخيــه اإلنســان  واحتــرام  البشــر  بيــن  المســاواة  قيــم   فمثــال 

اإلنســان لحقــوق  األساســية  المبــادئ  مــن  . اإلنســان 
عــن قيــم يتخلــى  أن  اإلنســان يمكــن  أن  اســتخالصه  يمكــن   ومــا 
إن  « دينــه  وال عائلتــه  عــن قيــم  يتخلــى  ال  أنــه  إال   ،  طبقتــه 
 الديــن هــو جــزء مــن تراثــه العائلــي ، والعائلــة جــزء مــن تراثــه
مــن أساســا  مســتمدة  القيــم  أن  اعتبــار  يمكــن  إذن   ،  الدينــي 
والديــن والعائليــة  الطبقيــة  البنيــة  ومــن  المعيشــة   أنمــاط 

ككل المجتمــع  فــي  الســائد  العــام  . والنظــام 

قيم األسرة والجماعة 2
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 ( 15 ) دقائق (2/1/ 2 ) 1

بالتعاون مع أفراد مجموعتك لخص مكونات وعناصر القيم
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بالتعاون مع أفراد مجموعتك لخص مكونات وعناصر القيم

مكــــــــــونات وعناصر القيم:

تتلخص مكونات القيم في ثالثة مكونات:

 المكون المعرفي،. 1

 المكون الوجداني،. 2

 والمكون السلوكي.. 3

*المكون المعرفي : وتتضمن مجموعة المعارف ،والمعلومات التي تعرفنا بالقيمة

المراد تعلمها وما تحمله من معاني مختلفة.

*المكون الوجداني: وهذا المكون مرتبط بتقدير القيمة واالعتزاز بها وهو مجموعة 

المشــاعر واألحاســيس الداخلية للفرد إزاء قيمة دون األخرى، وفي هذا يظهر اســتعداد 

الفرد بالتمسك بالقيمة وسعادته بذلك .

*المكــون الســلوكي: ويتضمــن الترجمــة الفعليــة للقيمــة عــن طريــق ســلوكيات وأفعــال 

إلــى عناصــر  ، يجــب اإلشــارة  القيــم ونحــدده  وأداء نفــس- حركــي ،ولكــي نضبــط مفهــوم 

القيــم األساســية حتــى نتمكــن مــن فصلهــا عــن بعــض المفاهيــم التــي قــد تتداخــل معهــا 

فــي كثيــر مــن األحيــان ، ويمكــن تحديــد عناصــر القيمــة فيمــا يلــي :

ار: وفيها يتم التعرف على البدائل الممكنة ، ثم النظر في نتائج 	  ي  التعرف واالخت

كل بديــل  ثــم يتــم االختيــار الحــر للبديــل .

 تقدير القيمة واالعتزاز بها: تعني الشعور بالسعادة الختيار القيمة .	 

 ممارســة القيمــة: وهــي إعــالن التمســك بالقيمــة، ثــم ترجمتهــا إلــى ممارســة ثــم 	 

القيمــي. النظــام  بنــاء 

 (2/1/ 2 ) المادة العلمية
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 ( 15 ) دقائق (2/1/ 3 ) 1

حدد مع أفراد مجموعتك وظائف القيم والتي تلعب دور في توجيه 
وإرشاد االدوار االجتماعية 
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حدد مع أفراد مجموعتك وظائف القيم والتي تلعب دور في توجيه 
وإرشاد االدوار االجتماعية 

 وظائف القيم:

* تساهم القيم في توجيه وإرشاد األدوار االجتماعية وتحدد مهام ومسؤوليات 
كل دور مما

* يــؤدي الــى تناســق األدوار فــي النظــام أالجتماعــي: وبتحقــق هــذا التناســق تــزداد 
عوامــل قــوة النظــام االجتماعــي، ويكــون ذلــك أيضــا مــن عوامــل صالبتــه ٕواث ا رئــه 

وتطــوره الــى أألفضــل.

* تلعــب القيــم دو ا ر أساســيا فــي التغيــر أالجتماعــي إذ أن هنــاك عالقــة تأثــر وتأثيــر 
متبــادل بيــن القيــم وهــذا التغيــر.

* يحدد نظام القيم أهدافا ومثال عليا ينبغي على أألف ا رد والجماعات الوصول 
إليهــا مــن أعمالهــم وفــق منظــور معيــن ســواء تمثــل بذلــك إشــباع الرغبــات والــغ 

ا رئــز أو الوصــول الــى المثــل العليــا والغايــات الســامية.

* تســاعد القيــم علــى وصــف وتحديــد نــوع الثــواب والعقــاب لــألف ا رد والجماعــات 
فــي إطــار عالقاتهــم أالجتماعيــة وســلوكهم وهــي تتمتــع بالقــوة خاصــة فــي هــذا 

الصــدد ممــا يحفــظ الحقــوق   والواجبــات فــي المجتمــع وتجعلــه يلتــزم بهــا

 (2/1/ 3 ) المادة العلمية
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الوحدة الثانية
خصائص النمو للمراحل العمرية واحتياجات الطالب في مختلف الفئآت العمرية

الجلسة الثانيةالجلسة الثانية

2
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الوحدة الثانية
خصائص النمو للمراحل العمرية واحتياجات الطالب في مختلف الفئآت العمرية

الجلسة الثانيةالجلسة الثانية
 خصائص النمو للمراحل

 العمرية وحتياجات الطالب
 في مختلف الفئآت

العمرية

100100 دقيقة دقيقة
الزمنالزمن

الجلســة  الجلســة هــدف  هــدف 
الســلوكيالســلوكي

موضوع الجلسةموضوع الجلسة

11..خصائص النمو للثالث 
المراحل  العمرية االبتدائية 

والمتوسطة والثانوية
22.. أبرز االحتياجات لمختلف 

الفئاتالعمرية

أأن يذكر المتدرب خصائص 
النمو للثالث المراحل  

العمرية االبتدائية 
والمتوسطة والثانوية

 أن يتعرف المتدرب على
 أبرز االحتياجات لمختلف

الفئاتاالعمرية

الزمناإلجراءات التدريبيةم

20النشاط 11/2/2

20المادة العلمية والعرض والمناقشة2

15النشاط3۲/2/۲

20المادة العلمية والعرض والمناقشة4

75المجموع
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2
حدد مع أفراد مجموعتك  خصائص النمو للثالث المراحل  العمرية االبتدائية والمتوسطة 

والثانوية
 

 خصائص النمو
للمرحلة

للعمر
9-6

للعمر
12-9

المرحلة
المتوسطة

المرحلة
الثانوية

النمو الجسمي

2 النمو الحركي

3 النمو العقلي

4 النمو اللغوي

5 النمو االنفعالي

6 النمو االجتماعي

 ( 20 ) دقائق (2/2/ 1 ) 
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حدد مع أفراد مجموعتك  خصائص النمو للثالث المراحل  العمرية االبتدائية والمتوسطة 
والثانوية

 

 (2/2/ 1 ) المادة العلمية

 خصائص النمو
للمرحلة

للعمر
9-6

للعمر
12-9

المرحلة
المتوسطة

المرحلة
الثانوية

النمو الجسمي

1-منو جسمي بطييء ومستمر.

2-ظهور األسنان الدامئة بديال 

عن االسنان اللبنية.

3-أطراف النمو الفسيلوجي

4-النوم لفرتات طويلة

5-منو حاستي السمع والبرص

1-رسعة منو الجسم

2-زيادة منو الحواس

1- طفرة يف منو مع تغري مالمح 

الوجه

2-منو العضالت

3-الكسل والخمول

4-أزدياد الهرمونات وظهور حب 

الشباب

1-تقل رسعة النمو

2-التحكم يف العضالت 

واالعصاب

3-االحتياج للطعام والنوم

4-القلق والتوتر

1-منو املهارات الحركية2 النمو الحركي

2-التآزر بني العضالت والحواس

3 النمو العقلي

1-محدودية التفكري املجرد

2-منو املفاهيم

3-حب االستطالع

1-حب االستطالع وخصوبة 

الخيال

2-فهم العالقات بني األشياء

3-الرسعة يف اكتساب املعرفة

1-ينمو الذكاء وتزيد القدرات 

العقلية

-2

1-منو الذكاء العام

2-منو القدرات الرياضية 

واللغوية

3-القدرة يف التعبري

4-زيادة قدرة االنتباه والرتكيز

5-التفكري الناقد

6-أحالم اليقظة

4 النمو اللغوي
1-الزيادة يف الحصيلة اللغوية

2-التعرف عىل املفردات يف 

القراءة

1-زيادة املفردات وفهمها

2-القدرة عىل التعبري

5 النمو االنفعالي

1-تتاميز املخاوف الناتجة من 

العالقات االجتامعية يف البيت 

واملدرسة

2-الغرية من االقران

3-الغضب يف مواقف االحباط

1-الشعور باملسؤولية واملشاركة 

الوجدانية

2-السعي لتقدير ذاته

3-األستغاللية

1- انفعاالت عنيفة غري ثابتة 

ومتذبذبة

2-خيال خصب

3- االستقالل االنفعايل

1-الرهافة االنفعالية

2-الحدة االنفعالية

3-االرتباك

4-الحساسية للنقد

5-التقلب االنفعايل

6-تطور مثريات الخوف 

واستجاباته

7-سيطرة العواطف الشخصية

6 النمو االجتماعي
1-االنتقال من الفردية اىل 

الجامعية

2-بدء متييز الصواب من الخطأ

1-بداية تكوين الصداقات

2-الرغبة يف اللعب املستمر

3-متييز املعايري والقيم األخالقية

1- االهتامم باملظهر الشخيص

2-تذبذب بني االنانية واإليثار

3- الزعامة

1-امليل اىل االستقالل

2-االلتفاف حول ثلة معينة

4-توسع العالقات االجتامعية

5-مقاومة السلطة من الوالدين

املنافسة
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حدد مع أفراد مجموعتك  خصائص النمو للثالث المراحل  العمرية االبتدائية والمتوسطة 
والثانوية

 

 ( 15 ) دقائق (2/2/ 2 ) 2
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حدد مع أفراد مجموعتك  خصائص النمو للثالث المراحل  العمرية االبتدائية والمتوسطة 
والثانوية

 

 (2/2/ 2 ) المادة العلمية

حاجات المرحلة العمرية االبتدائية والمتوسطة
1 النوم

2  الغذاء 
3 اللعب
 4 الحب

 5 األمن
 6 االستقالل
 7 االستطالع

 واالستكشاف

احتياجات طالب الثانوية
الحاجة الى التقدير

الحاجة الى التوجيه واإلرشاد
الحاجة الى العمل

الحاجة الى االستقاللية
الحاجة الى االستيعاب االجتماعي

الحاجة الى األمن واالستقرار
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3

الوحدة الثالثة
أبرز المشكالت والتحديات في حياة المراهق

األسس النظرية لتعديل السلوك

الجلسة األولىالجلسة األولى
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الوحدة الثالثة
أبرز المشكالت والتحديات في حياة المراهق

األسس النظرية لتعديل السلوك

الجلسة أألولىالجلسة أألولى
 أبرز المشكالت والتحديات

في حياة المراهق
 العالقة بين الدوافع

 والسلوك

7575 دقيقة دقيقة
الزمنالزمن

الجلســة  الجلســة هــدف  هــدف 
الســلوكيالســلوكي

موضوع الجلسةموضوع الجلسة

11-تحديــد المشــكالت التــي -تحديــد المشــكالت التــي 
تواجــه المراهــقتواجــه المراهــق

11.أســلوب تقويــة الســلوك. .أســلوب تقويــة الســلوك. 
22.أســلوب إضعــاف الســلوك..أســلوب إضعــاف الســلوك.

أن يحدد المتدرب المشكالت 
والتحديات التي يواجهها 

المراهق في مراحل النمو

الزمناإلجراءات التدريبيةم

15النشاط 11/1/3

والعــرض2 العلميــة   المــادة 
قشــة لمنا ا 20و

والعــرض3 العلميــة   المــادة 
قشــة لمنا ا 40و

75المجموع

أن يطبق المتدرب خطوات أن يطبق المتدرب خطوات 
تعديل السلوكتعديل السلوك
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 ( 10 ) دقائق (1/3/ 1 ) 3

حــدد مــع أفــراد مجموعتك   المشــكالت التي تواجــه المراهق فــي الثــالث المراحل  المشــكالت التي تواجــه المراهق فــي الثــالث المراحل 
العمريــةالعمريــة 
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 (1/3/ 1 ) المادة العلمية

حــدد مــع أفــراد مجموعتك   المشــكالت التي تواجــه المراهق فــي الثــالث المراحل  المشــكالت التي تواجــه المراهق فــي الثــالث المراحل 
العمريــةالعمريــة 

المشكالت التي يعاني منها الفرد في المرحلة الثانوية

الصراع الداخلي

االغتراب والتمرد

الخجل واالنطواء

السلوك المزعج

العصبية وحدة الطباع

مشكالت المرحلة العمرية من عمر 6سنوات  وحتى مرحلة المراهقة
1 الخوف من المدرسة

2 فرط الحركة وتشتت االنتباه
3 التأخر الدراسي

4 النوم داخل الفصل
5 المشاجرات

6 فرط استخدام الوسائل التقنية
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الدافعيــة فــي علــم النفــس هــو مصطلــح 
تعرضــه  عنــد  الفــرد  ســلوك  علــى  يــدل 
لموقــف معيــن  فهــو تعبيــر عــن العالقــة 
المحيطــة  والبيئــة  الفــرد  بيــن  الديناميكيــة 
بــه، ويشــمل العوامــل المكتســبة والعوامــل 
والخارجيــة  الداخليــة  العوامــل  الفطريــة 
مــا  وكل  والالشــعورية،  الشــعورية  العوالــم 
للفــرد.  والذهنــي  الحركــي  بالنشــاط  يتعلــق 
فالدوافع هي مجموعة من الحوافز توجد 
فــي ســلوك الكائــن الحــي، ســواء كان إنســاًنا أو 
حيواًنــا ويختلــف الســلوك االنســاني عــن غيــره 
بأنه يقوم على اختبارات واعية مع دوافع 
موجــودة فــي الالوعــي. وفــي علــم النفــس 
عــن  التعبيــر  فــي  الدافــع  مصطلــح  يســتخدم 
حالــة النفــس الداخليــة التــي تــؤدي بالشــخص 
تحقيــق  أجــل  مــن  معيــن  بســلوك  للتصــرف 
هــدف مــا، فالدافــع هــو قــوة داخليــة تحــرك 

الســلوك. 

فمثــال الطالــب يــدرس بجــد ويجتهــد مــن أجــل 
مركــز  إلــى  والوصــول  النجــاح  هــدف  تحقيــق 
ســلوك  مــن  نســتنتجه  الدافــع  وهــذا  معيــن 
لالختــالط  مثــاًل  المتوجــه  فالســلوك  الطالــب  
باآلخريــن يكــون دافعــه اجتماعــي  والســلوك 
دافعــه  يكــون  الطعــام  لتنــاول  المتوجــه 
بدافــع  يكــون  للشــراب  والمتوجــه  الجــوع، 
فــي  الســلوك  تعريــف  أيًضــا:  شــاهد  العطــش. 
علــم النفــس أنــواع الدوافــع اإلنســانية يوجــد 

. اإلنســانية  الدوافــع  أنــواع  مــن  العديــد 

 فمنها ما هو داخلي ومنها الخارجي على 
النحــو التالــي : الدوافــع الفطريــة : وهــي التــي 
وتالزمــه  فطــري  بشــكل  اإلنســان  بهــا  يولــد 
غريزيــا وهــي التــي يشــترك فيهــا كل الكائنــات 
الجــوع  مثــل  تتعلمهــا  أن  بــدون  الحيــة 

والعطش واألمومة والجنس. الدوافع الم
كتسبة                                                             :وهي 
التــي يكتســبها الفــرد مــن البيئــة المحيطــة 

بــه ومــن خــالل تفاعلــه معهــا. 

باالكتســاب  تعلمهــا  يتــم  دوافــع  فهــي 
واالســتقاللية  التقديــر،  مثــل  والممارســة 

واألمــن
والتميــز  األمــوال  وكســب  والتحصيــل 
والشــراء. دوافــع التنبيــه: وتتضمــن التنبيــه 
الحّســي واالستكشــاف فهــي تدفــع اإلنســان 
لكي يحافظ على مستوى ثابت من التنبيه 
الفطريــة،  الدوافــع  عكــس  علــى  وذلــك 
فدافــع الجــوع مثــاَل يخفــض نســبة التنبيــه، 
نشــاط  علــى  تحافــظ  التنبيــه  دوافــع  ولكــن 
الفــرد وتمــده بدرجــة مــن االثــارة. الدوافــع 

الشــعور  وهــي  المعرفيــة: 

اكتشــاف  أو  تعلــم  عنــد  والرضــا  باالرتيــاح 
أو  يعرفــه  الفــرد  يكــن  لــم  جديــد  شــيء 
محاولــة فهــم شــيء لــم يكــن يفهمــه مــن 

. قبــل

الشــعور  وتعنــي  التحسســية:  الدوافــع   
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بالســعادة أو الحمــاس أو أي مشــاعر داخليــة عنــد 
بالســعادة  الشــعور  مثــل  معيــن،  فعــل  ممارســة 
عند الرسم أو سماع الموسيقى، وهكذا. دوافع 
التعلم الداخلية: وهي تنبع من الشخص المتعلم 
نفسه، فيندفع إلى التعلم وفًقا لرغبة داخلية 
حتــى يرضــي ذاتــه. دوافــع التعلــم الخارجيــة: وهــي 
تكــون دوافــع خارجيــة مثــل الوالديــن، أو المعلــم، 
أو إدارة المدرسة، أو األصدقاء، فيندفع اإلنسان 
إلــى التعلــم حتــى يرضــي والديــه أو يرضــه معلمــه. 

أهمية الدوافع اإلنسانية
تعــود  جــًدا  كبيــرة  أهميــة  االنســانية  للدوافــع   
بالكثيــر مــن الفوائــد علــى الفــرد وعلــى المجتمــع، 
نفســه  اكتشــاف  علــى  الفــرد  تســاعد  ومنهــا: 
أن  علــى  وتســاعده  قدراتــه،  علــى  والتعــرف 
يتصرف وفًقا للمواقف التي يمر بها والظروف 
إيجــاد  علــى  القــدرة  الفــرد  يكتســب  بــه.  المحيطــة 
حيــن  فمثــاًل  اآلخريــن،  لتصرفــات  وتعليــل  أســباب 
ومشــاغبتهم  أطفالهــا  ســلوك  أن  األم  تــرى 
ســلوك مرفــوض، ولكنهــا حيــن تتفهــم أن هــذه 
لمشــاعر  الطفــل  افتقــاد  عــن  ناتجــة  المشــاغبة 
لفــت  إلــى  يحــاول  وأنــه  واالهتمــام  العطــف 
فهــي  التصرفــات،  هــذه  طريــق  عــن  انتباههــا 
إلــى  ســلوكهم  تغييــر  مــن  تتمكــن  ســوف  بذلــك 

األفضل. عند معرفة الدوافع وراء سلوك 
المســاعدة  الســهل  مــن  فيصبــح  معيــن 
علــى تحســين هــذا الســلوك، وبالتالــي يمكــن 
توجيــه الســلوك إلــى مــا يفيــد الفــرد ويفيــد 
فــي  وفعــااًل  ايجابًيــا  دوًرا  لهــا  المجتمــع. 

والتوجيــه. النفســي  العــالج  ميــدان 

الســلوك  تفســير  فــي  ألهميتهــا  وذلــك   
لهــا  أن  كمــا  األفــراد.  واســتجابات  اإلنســاني 
أخــرى  مياديــن  فــي  الفوائــد  مــن  العديــد 
والتربيــة  الجريمــة،  وتحليــل  القانــون  مثــل 
اإلنســانية  الدوافــع  تعزيــز  والتعليــم. 
مــن  كبيــرة  توصيــات  يوجــد  األفــراد  لــدى 
زيــادة  علــى  بالعمــل  النفــس  علمــاء  قبــل 
تحقيــق  أجــل  مــن  األفــراد  لــدى  الدافعيــة 
بعــض  وهــذه  ذكرهــا،  الســابق  الفوائــد 
النفــس:  علمــاء  بهــا  أوصــى  التــي  النصائــح 
بشــكل  أهدافــه  بتحديــد  الفــرد  يقــوم  أن 
مــا  بــكل  الفــرد  يهتــم  أن  وواضــح.  صريــح 
يمكنــه الحصــول عليــه مــن محفــزات تمكنــه 
مــن الوصــول إلــى الهــدف. العمــل علــى حــل 
باســتخدام  مشــكالت  مــن  الفــرد  يقابلــه  مــا 
التوتــر  عــن  واالبتعــاد  اإليجابيــة،  الطــرق 
والقلق والعصبية، والعمل على استخدام 
اســتراتيجيات فعالــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك.

و  اختيار الوسائل السهلة والبسيطة بقدر 
المســتطاع واالبتعــاد عــن الوســائل والطــرق 
الفــرد  يعــّود  أن  واضحــة.  الغيــر  أو  الصعبــة 
المســئولية فــي كافــة  تحمــل  نفســه علــى 
الفشــل.  فــي  أو  النجــاح  فــي  ســواء  األحــوال، 
االعتمــاد علــى الــذات فــي تلبيــة االحتياجــات 
وأداء المهــام مــن أجــل تحقيــق األهــداف. 
كل  فــي  والتنظيــم  التنبيــه  علــى  الحــرص 

والعلميــة. العمليــة  الحيــاة  جوانــب 
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 (2/4/ 1 ) المادة العلمية

أساليب تعديل السلوك:
أسلوب تقوية السلوك (أثابه)  -

أسلوب إضعاف السلوك (عقاب)  -
أسلوب اإلحالل (عالج)  -

 أوال: أسلوب تقوية السلوك: 
التدعيــم  أو  التعزيــز  هــو  األســلوب  هــذا  محــور  ان 
إلــى  يــؤدي  الــذي  المثيــر  إلــى  يشــير  الــذي  )االثابــة( 

االســتجابة. ظهــور  احتمــال  زيــادة 
أن  نجــد  حيــث  واســع  مــدى  فــي  المعــززات  وتنتشــر 
يبديهــا  التــي  الرضــا  وتعبيــرات  المعلــم  ابتســامة 
التغذيــة  إلــى  باإلضافــة  معــززات  تعتبــر  للطالــب 
الراجعــة واإلطــراء والمديــح والشــهادات والتكريــم.. 
وفــق  الســلوك  تعديــل  فــي  التعزيــز  ويســتخدم  الــخ 

اآلتــي:
تعزيــز الســلوك الموجــب مثــل حــل الواجبــات او   .1
األنظمــة  علــى  والمحافظــة  النظافــة  او  المشــاركة 
الــخ.  ... والمشــاركة  والتعــاون  والتحصيــل  المدرســية 
تعزيز السلوك المضاد للسلوك غير المرغوب   .2
فيــه مثــل تعزيــز الحضــور المبكــر للطالــب الــذي تعــود 

الصباحــي  التأخــر  علــى 
عنــد  فيهــا  مرغــوب  المعــززات  تكــون  ان   .3

. لــب لطا ا
ان تكــون المعــززات مباشــرة عقــب االســتجابة   .4

طويــال وقتــا  االنتظــار  وليــس  فيهــا  المرغــوب 
تعدد جوانب التعزيز لتشمل الجوانب المادية   .5

الســلوك:  تقويــة  فتيــات  والمعنويــة 
التعليميــة  البيئــة  توفــر  الصفــي:  العمــل  أنظمــة  أ- 
الدراســي  العــام  بدايــة  مــن  الصــف  داخــل  الجيــدة 
خــاص  تنظيــم  وضــع  فــي  للطــالب  المعلــم  باشــراك 
داخــل الفصــل الغــرض منــه ضبــط عمليــة المناقشــة 
والجلــوس واألســئلة واالســتئذان ويعرفــون مــا هــي 

وواجباتهــم. حقوقهــم 
مرحلــة  الطالــب  يحقــق  عندمــا  التشــكيل:   - ب 
تطويريــة فــي ســلوكه ويظهــر عليــه تحســن يقتــرب 
الــذي  التحســن  هــذا  فــان  الحقيقــي  الهــدف  مــن 
الضمــان  تعزيــز وتدعيــم  الــى  يحتــاج  لســلوكه  يحــدث 

االســتمرارية.

تتماثــل  طالــب  هنــاك  يكــون  عندمــا  النمذجــة:   – ج 
فيــه نمــاذج ســلوكية مرغوبــة ونريــد تعديــل ســلوك 
طالب آخر فإننا نمتدح سلوك الطالب المثالي أمام 
هــذا األخــر لكــي يســمع الثنــاء المقــدم ويــرى العمــل 

الــذي اســتحق عليــه هــذا الشــاء بهــدف تقليــده.
صصــص يحــدد هــذا األســلوب الواجبــات المطلوبــة مــن 
الطالب والنتائج المترتبة على مخالفة ما ورد في 
يترتــب علــى  مــا  أو  الطالــب  مــن قبــل  التعاقــد  هــذا 
التزامــه بمــا ورد فيهــا والمميــزات التــي تترتــب علــى 
هــذا  فــي  الطالــب  ويتعلــم  التعاقــد  لهــذا  تطبيقــه 
ثقتــه  وزيــادة  ســلوكه  مســؤولية  تحمــل  األســلوب 

فــي نفســه.
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قام مرشد طالبي باستخدام فنية التعاقد السلوكي مع مجموعة من 
الطالب تكرر تأخرهم عن االصطفاف الصباحي قبل أسبوعين من بداية 

س2 ما هي المميزات التي قام المرشد الطالبي بمنحها ألفراد 
المجموعة؟األسس النظرية لتعديل السلوك

س 1  ما هي أهم الواجبات المطلوبة على الطالب؟

س3 أكتب مثاال لخطاب التعاقد يمكن أن يستخدمه ذلك المرشد لمثل هذه 
الحالة؟



34

 (2/4/ 1 ) المادة العلمية

ثانيا: اسلوب إضعاف السلوك:
العقــاب: يعــد هــذا األســلوب بديــال للعقــاب   أ. 
تبعدناعــن  تربويــة  اســاليبا  لنــا  ويوفــر  البدنــي 
ســلبيات العقــاب البدنــي وتمحــور أســاليب إضعــاف 
االســتجابات  إطفــاء  مفهومــي  حــول  الســلوك 
غيــر  االســتجابات  تالشــي  إلــى  ويشــير  وتجاهلهــا 
تدريجيــة  بصــورة  واختفائهــا  فيهــا  المرغــوب 

- اآلتــي:  وفــق  ويســتخدم 
ثــم  للطالــب  إضافيــة  معــززات  تقديــم   -
غيــر  ســلوك  ممارســة  حالــة  فــي  منهــا  حرمانــه 
نشــاط  فــي  الطالــب  نشــرك  وعندمــا  فيــه  مرغــوب 
ثــم  المدرســة  فــي  دور  لــه  نعطــي  او  لــه  محبــوب 
غيــر  ســلوك  ممارســة  عنــد  بالحرمــان  نهــدده 
مرغوب فيه ) أي سلوك ( ونقوم بحرمانه فيما 
اســتجاباته  يوقــف  فانــه  الســلوك  تكــرار  عنــد  بعــد 

. منــه  حــرم  بمــا  لالســتمتاع  يعــود  كــي  األولــى 
الســلوك  إلضفــاء  المغايــر  الســلوك  تعزيــز   -
فــي  اإلشــارة  ســبقت  كمــا  فيــه  المرغــوب  غيــر 

يــز لتعز ا
نقــوم  واختفائــه  الســلوك  إطفــاء  عنــد   -
بتكليــف الطالــب بســلوك أخــر بديــل التعزيــز إطفــاء 
الســلوك األخر عندما يلتزم بالنظافة بعد التعزيز 
فــي  النشــاط  جماعــة  فــي  عضــوا  يكــون  ان  نكلفــه 

المدرســة. نظافــة  متابعــة  مجــال 
ســلوك  بتجاهــل  المربــي  يقــوم  التجاهــل:   ب. 
اطفائــه  بهــدف  تعزيــزه  يتــم  ال  لكــي  الطالــب 
واختفائــه مــن ســلوكه ويتــم التجاهــل وفــق اآلتــي 

- :
تجاهــل الســلوك إذا كان الطالــب يســعى إلــى   -
بممارســة  اآلخريــن  قبــل  مــن  اليــه  االنتبــاه  تحويــل 

الســلوك. ذلــك 
المرغــوب  غيــر  بالســلوك  التجاهــل  ربــط   -
فيــه وليــس بالطالــب الــذي يمارســه لذلــك فنحــن ال 
نعمــم التجاهــل علــى ســلوك الطالــب بصفــة عامــة.
إذا زاد ســلوك الطالــب بعــد التجاهــل فإننــا   -
أن  إلــى  تشــير  قــد  التجاهــل فالزيــادة  فــي  نســتمر 
أن  يحــاول  وهــو  الطالــب  علــى  يؤثــر  بــدأ  التجاهــل 

التجاهــل. هــذا  يقــاوم 

مــع  الوجدانيــة  التعبيــرات  تطابــق  ضــرورة   -
التجاهــل أي أننــا ال نظهــر الغضــب او النظــر للطالــب 
والحــوار  الجــدل  ونتفــادى  منــه  االقتــراب  حتــى  او 

ذلــك حــاول  الــو  حتــى  معــه 
غيــر  للســلوك  المغايــر  الســلوك  تعزيــز   -
ســبق  مــا  وفــق  تجاهلــه  بهــدف  فيــه  المرغــوب 

واإلطفــاء التعزيــز  فــي  اليــه  اإلشــارة 
فنيات تعديل السلوك:  -

اإلقصــاء: يقــوم المعلــم فــي هــذا األســلوب   
وإقصائــه  التعليميــة  البيئــة  مــن  الطالــب  بإخــراج 
الــى مــكان آخــر بعيــدا عــن الخبــرات المعــززة لفتــرة 
التربريــة  اإلدارة  مــع  باالتفــاق  المعلــم  يحددهــا 
الطالــب وقتــا للتفكيــر فــي ســلوكه  بهــدف منــح 
ايضــا  الوقــت  للمعلــم  ويعطــي  المرغــوب  غيــر 
للتفكير في الخطوات القادمة باإلضافة أنه يبعد 
ويجــب  اآلخريــن  زمالئــه  فــي  يؤثــر  ال  حتــى  الطالــب 
عنــد تطبيــق هــذا األســلوب ان يكــون المعلــم قــد 
لســلوكه. الممكنــة  التعزيزيــة  األســاليب  اســتنفذ 
التصحيــح الزائــد: يتــم هــذا األســلوب بتكليــف   
آخــر  بجهــد  القيــام  مــع  ســلوكه  بتصحيــح  الطالــب 
أو  الواجــب  أداء  مثــل  الســلوك  تكــرار  فــي  يتمثــل 
الحائــط  الــذي يكتــب علــى  ســلوك مشــابه فالطالــب 
ال نكتفــي ان يزيــل مــا يكتــب بــل إزالــة مــا هــو قريــب 

. كتابتــه  مــن 
تكلفــة االســتجابة: يشــير هــذا األســلوب الــى   
الطالــب  بهــا  يتمتــع  التــي  المعــززات  مــن  الحرمــان 
حرمــان  مثــل  الخاطــئ  الســلوك  يمــارس  عندمــا 
فــي  المشــاركة  او  واللعــب  اللهــو  مــن  الطالــب 

رحلــة. أو  جماعــة 
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تقوم كل مجموعة بمناقشة أسلوب من أساليب اإلحالل وهي 
ــذات ـــــ أســلوب تعديــل أخطــاء التفكيــر ـــــ أســلوب االســترخاء ــــــ  أســلوب تأكيــد ال

أســلوب التطميــن التدريجــي 
 يتــم ترشــيح عضــو مــن كل مجموعــة ليعــرض أمــام بقيــة المجموعــة أســلوب مــن 
األســاليب لكســب تأييدهــم فــي أهميــة اســتخدام هــذا األســلوب فــي التعامــل 

مــع الطــالب. 
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ثالثا: أساليب اإلحالل: 
تخصصيــة  بصبغــة  األســاليب  هــذه  تصطبــغ 
)تتبعيــه( ألنهــا تنطلــق مــن اســتجابات اغلبهــا 
خــالل  مــن  الفــرد  لــدى  تكونــت  إراديــة  غيــر 
واألســرية  االجتماعيــة  البيئــة  مــع  التفاعــل 
فــي فتــرة زمنيــة ليســت قصيــرة ومــن أمثلــة 
والخجــل  المرضيــة  المخــاوف  االســتجابات  هــذا 
بالنفــس  الثقــة  وفقــدان  والتوتــر  والقلــق 
ســلوكه  علــى  منطقيــة  غيــر  افــكار  وســيطرة 

- األســاليب:  هــذه  أبــرز  ومــن 
أسلوب تأكيد الذات.  .1

أسلوب تعديل أخطاء التفكير.  .2
أسلوب االسترخاء.  .3

أسلوب التطمين التدريجي.  .4

مســاعدة  علــى  يعتمــد  الــذات:  تأكيــد  أســلوب 
تجــاه  مشــاعرهم  عــن  التعبيــر  علــى  األفــراد 
التعبيــر  هــذا  عــن  عجزهــم  حالــة  فــي  اآلخريــن 
فــي  الفــرد  لــه  يتعــرض  الــذي  القمــع  بســبب 

. تنشــئته
التفكيــر  إن  التفكيــر:  أخطــاء  تعديــل  أســلوب   
يعــزز  منطقيــة  غيــر  أفــكار  علــى  المبنــي 
األفــكار  محتــوى  أن  أي  الســلوكية  االضطرابــات 
بأســاليب  يرتبــط  الفــرد  لــدى  والمعتقــدات 
أمــور  كل  بــأن  االعتقــاد  مثــل  لديــه.  التفكيــر 
الحياة ال تتم اال بالواسطة ان الناس كلهم شر 
ومشاكل فلنبتعد عنهم لذلك فان التعديل 

المنطقــي. بالحــوار  عقلــي  بأســلوب  يتــم 
انفعــاالت  مشــاعر  أن  االســترخاء:  أســلوب   
الفــرد  يعتــري  الــذي  النفســي  والتوتــر  القلــق 

فــي مواقــف متعــددة تصاحــب بتوتــرات عضليــة 
لهــذا  والخارجــة  الداخليــة  األعضــاء  تشــمل 
وتبعهــا  زادت  كلمــا  االنفعــاالت  تلــك  إن  الفــرد. 
تغيــرات فإنهــا تضعــف النشــاط العقلــي وتعطــل 
علــى  تؤثــر  بذلــك  وهــي  البنــاء  التفكيــر  كفــاءة 
جــاءت  هنــا  مــن  والعقلــي.  الجســمي  النشــاطين 
فكــرة االســترخاء بهــدف توقــف هــذه التغيــرات 
والقلــق  التوتــر  النفعــاالت  المصاحبــة  العضليــة 
علــى  العضــالت  لهــذه  تدريــب  هــو  فاالســترخاء 
فصــل  عمليــة  هــو  االســترخاء  أن  أي  االســترخاء، 
العضليــة  والتوتــرات  النفســية  االنفعــاالت  بيــن 

النفســي. والتوتــر  القلــق  إزالــة  ثــم  ومــن 
أســلوب التطميــن التدريجــي: يقــوم هــذا األســلوب 
لعــالج مشــكلة  المتبــادل  الكــف  علــى مفهــوم 
المرضيــة  المخــاوف  عــن  الناتــج  والتوتــر  القلــق 
عندمــا  يحــدث  القلــق  عــن  فالكــف  المختلفــة 
نحقق النجاح في تكوين استجابات مناقصة لهذا 
التــي  التدريجــي  التطميــن  عمليــة  مثــل   ، القلــق 
تتــم عندمــا نحــدد المواقــف التــي تســتثير القلــق 
ثــم نقــوم بوضــع هــذه المواقــف بشــكل متــدرج 
فــي قائمــة تبــدأ مــن أقــل المنبهــات الــى اشــدها 
وأكثرهــا إثــارة للقلــق ، ويتطلــب اســتخدام هــذا 
األســلوب تدريب الفرد على االســترخاء ثم تدريبه 
علــى تخيــل نفســه فــي المواقــف المتدرجــة التــي 
بعدهــا عندمــا  التــي  إلــى  االنتقــال  تنــدرج فيهــا 
نطمئن الى ان السابقة لم تعد تثير القلق لديه 
، ويعتمد نجاح هذا األسلوب على قناعة الحالة 
محصــورة  المخــاوف  هــذه  تكــون  وان  بجدواهــا 
مرتبطــة  عوامــل  الــى  تعــود  وال  مثيراتهــا  فــي 

بمشــكالت أخــرى ،
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بالتعاون مع أفراد مجموعتك:
 أختــر ســلوكا غيــر مرغــوب فيــه يمارســه طالب فــي المرحلة االبتدائية - المتوســطة 
– الثانويــة) وحــدد الخطــوات الــالزم اتخاذهــا لتعديــل الســلوك (الهروب من المدرســة 
- تكــرار التأخــر عــن االصطفــاف الصباحــي - إتــالف بعــض ممتلــكات المدرســة - إيــذاء 
طالــب آخــر جنســية - حمــل أداة حــادة داخــل المدرســة - تعاطــي مــادة مخــدرة – 

االعتــداء علــى معلــم - الكــذب).

خطوات تعديل السلوك م

 :السلوك الغير مرغوب فيه
:المرحلة الدراسية 1

:عالقة المشكلة بالمتغيرات حوله 2

:)تحديد وصفي للمشكلة )الغياب 3

:استبصار الطالب بالمشكلة 4

:تحديد األسلوب المناسب لتعديل السلوك 5

:األطراف المشاركة في تعديل السلوك 6

:تقويم البرنامج 7
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بعض خطوات تعديل السلوك م

تحديد السلوك المستهدف ويتضمن: )مثال التأخر الصباحي(
الســلوكية وتعريفهــا بكلمــات واضحــة ومحــددة )كــم دقيقــة يتأخــر –  تحديــد المشــكلة 

وكــم نســبة التأخــر فــي المدرســة(
 ظروف حدوث السلوك لدى الطالب )من هو الذي يتولى احضار الطالب للمدرسة(

 نمط المشكلة )مشكلة تربوية - أسرية ... الخ

1

عالقة المشكلة بالتغيرات األخرى:
مستوى التحصيل – الواجبات – الغياب ... الخ 2

وصف المشكلة )السلوك المراد تغييره( 
حيــث  مــن  الســلوك  عــن  كامــل  تصــور  يعطــي  بحيــث  تغييــره  المــراد  للســلوك  وصــف  ذكــر   
)قيــاس حجــم المشــكلة( )كــم عــدد األيــام التــي يتأخــر فيهــا وماهــي؟ وهــل هــي حديثــة أم 

قديمــة؟ وكيــف كان فــي العــام الماضــي(
3

معرفة الطالب بمشكلته )ما مدى اهتمامه؟ ثم نقود بتعريفه بمشكلته( 4

اختيار أسلوب تعديل السلوك المناسب 5

األمــر  وولــي  والمعلــم  المدرســة  مديــر  مثــل  البرنامــج  فــي  المشــاركة  األطــراف  تحديــد 
المســاندة. الجهــات  وبعــض  واألصدقــاء  6

التقويــم المســتمر ومعرفــة مــدى التحســن والتغيــرات التــي حدثــت للطالــب منــذ البــدء فــي 
اغضــاب  أو  التمــرد  الســلوك رغبــة فــي  زيــادة فــي  أو  البرنامــج وهــل هنــاك تحســن  تنفيــذ 
اآلخريــن أو لفــت االنتبــاه )قــد يكــون الحــل بالتجاهــل أو وضــع اســتراتيجية أخــرى حســب وضــع 

الطالــب(

7
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 ( 10 ) دقائق (2/4/ 1 ) 4

بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك حــاول حصــر بعــض الســلوك المرغــوب فيــه المنتشــر 
) ، ومــا هــي األســاليب  الثانويــة   - بيــن طــالب المرحلــة االبتدائيــة -المتوســطة 

المســتخدمة فــي المجتمــع لتعزيزهــا ورؤيــة المجموعــة بهــذا األســلوب .
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عقــد مؤتمــر بيــن المتدربيــن لمناقشــة الســلوك الحالــي المنتشــر بيــن الطــالب. 
يناقــش المؤتمــر النقــاط التاليــة:

واقع سلوك الطالب اإليجابي والسلبي.  .1
2.  دور المؤسسات التربوية والتعليمية.

3.  دور المؤسســات المســاندة مثــل األجهــزة األمنيــة - هيئــة األمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر - العيــادات النفســية االستشــارية - دار المالحظــة..).



ي
أختبار بعد

ع
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
جـــــــــــــــ

مرا
ال

س1/ اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:
1.   السلوك هو مجموعة من العمليات:

أ-العقلية 
ب_الجسمية 

ج_االنفعالية 
د_جميع ما سبق

2.   خصائص السلوك:
أ_التنبؤ   

ب_الضبط   
ج_القياس 

د_جميع ما سبق
   

3.  يهدف السلوك إلى:
أ_زيادة سلوك مرغوب فيه   

ب_ خفض سلوك غير مرغوب فيه   
ج_اكتساب سلوك جديد 

د_ جميع ما سبق

4.  إبعاد اليد عن حرارة الشاي يعتبر سلوك:
أ_استجابي 
ب_اجرائي 
ج_تنبؤي 
د_إرادي

4. من مكونات القيم مايلي:
أ_المكون المعرفي

ب_المكون االسري
ج_المكون االجتماعي

  
س2/  صح أو خطأ:

1-  )  (  التوجيه أهم وأشمل من اإلرشاد
2- )  ( التوجيه واإلرشاد يهتم بالتفكير والسلوك فقط

3- )  ( خطوات قياس السلوك يعتمد على المالحظة فقط
4- )  ( من فوائد التدخل المبكر اكتشاف الحاالت بوقت متأخر 

5-)  ( تعتبر الحاجة إلى الطعام من الحاجات الفسيولوجية لإلنسان
6-)  ( تعتبر عملية القياس من أهم الخطوات لوضع خطة عالجية في 

تعديل السلوك
7-)  ( التساهم القيم في توجيه وارشاد الفرد.

8-)  ( تعتبر مرحلة المراهقة هي مرحلة تكوين الشخصية.
9-)  ( تأثير مرحلة الطفولة المتوسطةأقوى من أي مرحلة على حياة 

االنسان
10-)  (الطالب في المرحلة الدراسية ) المتوسطة ( يتميز باالنفعاالت العنيفة
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ع
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
جـــــــــــــــ

مرا
ال

سيكلوجيا الدافعية واالنفعاالت .   د/ محمد محمود

العملية اإلرشادية د/محمد محروس الشناوي – دار غريب للطباعة والنشر -

للنشــر - الحريجــي  عقــل-دار  حســین  عطــا  محمــود  د/  والتربــوي  النفســي   اإلرشــاد 
۱۹۲۷-۱۹۹۹م الريــاض   - والتوزيــع 

تعديل سلوك الطالب  د/ إبراهيم محمد القعيد -

تعديل سلوك التالميذ د/ محمد زياد حمدان -

تعديل وبناء السلوك اإلنساني د/ فاروق الروسان - دار الفكر للطباعة والنشر -

أساسيات في االرشاد النفسي   د/ محمد جعفر -

التوجيه واالرشاد النفسي و المدرسي  د/ ايهاب البيالوي -

خصائص الطفولة المبكرة. عمان دار الفكر

النمو اإلنساني -- الطفولة والمراهقة   د/محمود عطا الله


