برنامج
تصميم برامج إرشادية لذوي االحتياجات الخاصة

اسم مراجع الحقيبة

نوع المراجعة

فنية
علمية

التوقيع

تاريخ المراجعة

فهرس الحقيبة التدريبية
رقم

م

الموضوع

1

دليل البرنامج

2

2

إرشادات للمتدربين

4

الصفحة

3

اليوم األول  – 1مفهوم التربية الخاصة
 – 2مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة

4

اليوم الثاني  – 1مفهوم اإلرشاد النفسي
 – 2مفهوم علم النفس االجتماعي

6
8
18
20

 -3العالقةةة بين اإلرشةةةةةةاد النفسةةةةي وعلم النفس
االجتماعي
 -4مفهوم برنامج التوجيه واإلرشاد بالمدرسة
5

اليوم الثالث  – 1م هارة ت حد يد المرا حل المنهج ية لطرق ت عد يل

29

السلوك -المدرسة السلوكية

31

 – 2مهارة بناء خطوات تخطيط البرامج العالجية

32

 – 3مثال لمهارة تطبيق برنامج إرشادي عالجي
6

المراجع

37

1

دليل البرنامج
أسم البرنامج:
تصميم برنامج إرشادي لتعديل سلوك األطفال ذوي االعاقه الذهنية
الهدف العام من البرنامج:
إكساب المتدرب مهارة إعداد وتصميم برنامج إرشادي عالجي لتعديل السلوك
غير المرغوب لدى طالب ذوي اإلعاقة الذهنية .
األهداف التفصيلية للبرنامج:
في نهاية البرنامج يتوقع أن يكون المتدرب قادرا على أن:













يتعرف علة مفهوم التربية الخاصة.
يتعرف على مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة .
يتعرف على مفهوم برامج التربية الخاصة.
يتعرف على مفهوم اإلرشاد النفسي.
يتعرف على مفهوم علم النفس االجتماعي .
يتعرف على مفهوم العالقةةة بي اإلرشةةةةةةاد النفسةةةةي وعلم النفس
االجتماعي.
يتعرف على برامج التوجية واإلرشاد بالمدرسة .
التعرف على مراحل النمو لدى أطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.
يتعرف على خصائص أطفال ذوي اإلعاقة الذهنية .
التشخيص والتقييم ألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية .
مهارة التعامل مع أطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.
التعرف على المراحل المنهجية لطرق تعديل السةةةةلوك م المدرسةةةةة
السلوكية ) .
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 مهارة التخطيط لبرنامج إرشادي عالجي .
 مهارة تصةةةةميم نموذر لبرنامج عالجي لتعديل سةةةةلوك غير مرغوب
لذوي اإلعاقة الذهنية .
 مهارة تنفيذ خطوات البرنامج العالجي لتعديل السلوك .
 مهارة تنفيذ التغذية الراجعة الفورية .
 مهارة القدرة التعميم وقياس األثر .
المستهدفون من التدريب :
المرشدي – معلمو التربية الخاصة
مدة البرنامج :
 3أيام بواقع ( )12ساعة تدريبية

الوسائل التدريبية :
 – 1جهاز عرض Data Show
 – 2سبورة ورقية .
 – 3جهاز حاسب . .
 -4بروجك تر

األساليب التدريبية المتوافقة مع البرنامج :
 -1محاضرة تدريبية
 -2ورش عمل
 -3مشاغل تدريبية
 -4عصف ذهني.
محتوى البرنامج التدريبي :
 -1تعريف التربية الخاصة وبرامجها .
 -2تعريف ذوي االحتياجات الخاصة .
 -3خصائص األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.
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 -4مراحل النمو لذوي اإلعاقة الذهنية .
 -5تعريف اإلرشاد النفسي .
 -6تعريف علم النفس االجتماعي .
 -7العالقة بي اإلرشاد النفسي وعلم النفس االجتماعي .
 -8برامج التوجيه واإلرشاد بالمدرسة .
 -9المراحل المنهجية لطرق تعديل السلوك م المدرسة السلوكية ) .
 -10التعزيزات وأنواعها وطرق استخدامها .
 -11خطوت تخطيط برنامج تعديل سلوك .
 -12مثال كامل لبرنامج تعديل سلوك باستخدام خطوط تصميم البرنامج .

شروط القبول في البرنامج :
أن تكون طبيعة عمل المتدرب تتطلب التعامل مع أطفال ذوي االحتياجات
الخاصة م اإلعاقة الذهنية )

4

إرشادات للمتدرب
عزيزي  .....المتدرب  ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
لتحقق الفائدة المرجوة من تلك الحقيبة نأمل منك مراعاة النقاط التالية :
 .1إغالق أجهزة الجوال تماما ً أو وضعه على التشغيل الصامت .
 .2التمارين واألنشةةةةطة التي سةةةةوف تطبق في البرنامج يتم توزيعها في وقت
التنفيذ .
 .3المشاركة في األنشطة التدريبية الكتساب خبرة معرفية ومهارية في تصميم
برامج إرشادية عالجية في تعديل سلوك ذوي االحتياجات الخاصة .
 .4المشاركة في إثراء حلقات النقاش والمشاركة بفاعلية في البرنامج التدريبي
 .5يمكن للمتدرب السؤال أو االستفسار في نهاية كل جلسة تدريبية.
 .6االلتزام بحضور البرنامج التدريبي في الوقت المحدد .

5

اليوم التدريبي األول
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الجلسة  :األولى

اليوم األول :

الزمن  90 :دقيقة

موضوع الجلسة
تعريف مفهوم التربية الخاصة وبرامجها
هدف الجلسة :
أن يعرف المتدرب مفهوم التربية الخاصة وأنواع برامجها

التوزيع الزمني لإلجراءات التدريبية في الجلسة
الواحدة
م
1

الموضوعات التدريبية
تعريف بالمتدربين

Ice Breaker

الزمن

مالحظات

15

2

نشأط رقم ( )1/1/1جماعي

20

3

مادة علمية

55

7

نشاط ()1/1/1
الزمن  20 :دقيقة

نوعه  :جماعي

بالتعاون مع أفراد مجموعتك وضح ما يلي :
 ) 1عرف مفهوم التربية الخاصة:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 ) 2حدد البرامج التربوية التي تتبع التربية الخاصة :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
المجموعة رقم (

)

8

الجلسة  :الثانية

اليوم األول :

الزمن  90 :دقيقة

عنوان الجلسة :
مفهوم وذوي االحتياجات الخاصة وفئاتهم
األهداف :
أن يعرف المتدرب مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة وفئاتهم
اإلجراءات التدريبية :
التوزيع الزمني لإلجراءات التدريبية في الجلسة
الواحدة
م

الموضوعات التدريبية

الزمن

1

نشاط رقم ()1/2/1

20

2

مادة علمية

45

3

مادة عملي

25

مالحظات

9

نشاط ()1/2/1
الزمن  20 :دقيقة

نوعه  :جماعي

 ) 1أخي المتدرب مع أفراد مجموعتك حدد من هم ذوي االحتياجات الخاصة
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 ) 2أخي المتدرب مع أفراد مجموعتك حدد فئات ذوي االحتياجات الخاصة
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
المجموعة رقم (

)
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مفهوم التربية الخاصة
يقصةةةد بالتربية الخاصةةةة مجموعة البرامج والخطط واالسةةةتراتجيات المصةةةممة خصةةةيصةةةا لتلبية
االحتياجات الخا صة األطفال غير العاديي وت شتمل على طرائق تدريس وأدوات وتجهيزات ومعدات
خاصة باإلضافة إلى خدمات مساندة.
ويعد مجال التربية الخاصة أحد المجاالت التربوية الحديثة فالتربية الخاصةةةةةةةةةةة في مفهومها الحديث
والشامل ةةةةةة تعني بتربية األطفال غير العاديي وهم ذوو االحتياجات الخاصة الذي يختلفون ع أقرانهم
العاديي إما في قدراتهم العقلية أو الج سمية أو األكاديمية أو ال سلوكية واالنفعالية أو التوا صلية اختالفا
يوجب إجراء تعديالت ضةةةرورية في متطلبات التعليمية والمسةةةتلزمات المدرسةةةية ويتم ذلال م خالل
استخدام الوسائل والطرق واألساليب والبرامج التي م شئنها أن تمك هؤالء األطفال ة على اختالف
احتياجاتهم وخصائصهم ة م االستفادة م البيئة التربوية الطبيعية.

الفئات المستفيدة من التربية الخاصة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

القابلون للتعلم م المتخلفي عقليا .
المعوقون بصريا.
المعوقون سمعيا.
المعوقون جسميا وحركيا .
ذوو صعوبات التعلم.
ذوو اضطرابات التواصل.
ذوو االضطرابات السلوكية واالنفعالية .
ذوو اضطرابات التوحد.
متعددو العوق

مةةشكةةالت السةةلوك لةةدى األطةةةةةةةفةةةةةةةال
تظهر ن تائج الدراسةةةةةة النمو في كاليفورن يام) California Growth Studyأن كال م الذكور
واإلناث يعانون بالمتوسةةط م خمس إلى سةةك مشةةكالت في أي وقك خالل مرحلة ما قبل المدرسةةة
والمدرسة االبتدائية .
وتنخفض درجة انتشةةةار هذل الصةةةعوبات السةةةلوكية مع التقدم في العمر بالنسةةةبة لاطفال في سةةة
المدرسة أي بي م 6إلى  8سنوات يفوقون األطفال في األكبر عمرا الذي هم ما بي 9ة12سنه في
عدد المشكالت السلوكية )

تبريرات اإلباء عن عدم تدخلهم أو القيام بأي فعل عندما يعاني
أطفالهم من مشكلة سلوكية
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.1
.2
.3
.4

لقد تم تضخيم المشكلة أكثر م الالزم وهي في الواقع أبسط بكثير مما يصور الشخص الذي
يحاول إقناع األبوي بطلب المساعدة.
أن المشكلة سوف تنتهي لوحدها مع مرور الوقك.
إن القيام بأي عمل قد يؤذي طبيعة الطفل الحساسة أو قد يجعل الطفل يزيد م تفكيرل في
المشكلة.
أن الطفل مقر له إن يعاني م هذل المشكلة وليس ما يمك عملة.

تقول آنا فرويد ()Anna Freud
"أن تحديد الخط الفاصل بي الصحة العقلية والمرض هو أصعب في مرحلة الطفولة
م المراحل الالحقة" أن الفرق بي السلوك السوي وغير السوي هو فرقفي الدرجة ،
أي في مدى تكرار السلوك الذي يؤدي إلى حدوث مشكلة للطفل أو األهل أو المجتمع م
المدرسة – المعلم  ) ...يضاف إليه شدة السلوك و كذلال مدته  .والتي تستدعي م
الضرورة الحصول على إرشاد نفسي متخصص  ،أو عالر نفسي للطفل ولاسرة .
الدالئل التي تشير إلى أن الطفل يعاني من مشكلة نفسية جدية
 .1قلق مزم ومستمر ،أو خوف مسيطرا على الطفل ال يتناسب مع الواقع.
 .2أعراض اكتئاب مثل فقدان االهتمام المتزايد أو االنسحاب و تجنب الناس .
 .3تغير مفاجئا في مزار الطفل أو سلوكه بحيث يبدو مختلفا تماما عما كان عليه .وم
األمثلة على ذلال  :الطفل المتفهم الذي يتحمل المسؤولية و الذي يأخذ فجأة بالتصرف بعدم
مسئولية أو بأنانية أو عدوانيه تجال أآلخرى
 .4اضطراب في النوم ،كأن ينام أكثر م المعتاد ،أو يفقد القدرة على النوم.
 .5اضطرابات الشهية كفقد الشهية  ،أو زياد الوزن العائد إلى اإلكثار م تناول الطعام .
 .6اضطرابات في الوظائف الجنسية كاالتصاالت غير المشروعة أو التعري أو اإلفراط في
ممارسة العادة السرية.
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اليوم التدريبي الثاني
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الجلسة  :األولى

اليوم الثاني :

الزمن  90 :دقيقة

عنوان الجلسة :
تعريف مفهوم اإلرشاد النفسي
هدف الجلسة :
أن يعرف المتدرب مفهوم اإلرشاد النفسي وأهميته في تعديل السلوك
التوزيع الزمني لإلجراءات التدريبية في الجلسة
األولى
م

الموضوعات التدريبية

الزمن

1

مادة علمية

30

2

مادة علمية

40

3

نشاط ()1/1/2

20

مالحظات

14

نشاط ()1/1/2
نوعه  :جماعي

الزمن  20 :دقيقة

أخي المتدرب ،،،
من خالل ما تعلمته من تعريف اإلرشاد النفسي كيف يمكن االستفادة منه في برامج
تعديل السلوك .
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................

15

الجلسة  :الثانية

اليوم  :الثاني

الزمن  90 :دقيقة

عنوان الجلسة :
 -1تعريف مفهوم علم النفس االجتماعي وعالقته باإلرشاد النفسي
 -2تعريف برنامج التوجيه واإلرشاد بالمدرسة
هدف الجلسة :
أن يعرف المتدرب مفهوم علم النفس االجتماعي وعالقته باإلرشةةةةاد النفسةةةةي وكذلك
برامج التوجيه واإلرشاد بالمدرسة

التوزيع الزمني لإلجراءات التدريبية في الجلسة
الواحدة
م

الموضوعات التدريبية

الزمن

1

مادة علمية

40

2

نشاط جماعي ()1/2/2

20

3

نشاط جماعي ()2/2/2

30

مالحظات

16

نشاط ()1/2/2
نوعه  :جماعي

الزمن  20 :دقيقة

أخي المتدرب ،،
قم وأفراد مجموعتك تحديد العالقة بين اإلرشاد النفسي وعلم النفس االجتماعي

17

نشاط ()2/2/2
نوعه  :جماعي

الزمن  20 :دقيقة

أخي المتدرب ،،
قم وأفراد مجموعتك بتحديد أهمية برنامج التوجيه واالرشاد بالمدرسة في تعديل
سلوك الطالب
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مفهوم اإلرشاد النفسي
أن مصطلح اإلرشاد واسع يستخدم العديد م العاملي في تقديم الخدمات مثل األطباء والمحامي
والدبلوماسيي والعسكريي والماليي واالستثماريي واألخصائيي االجتماعيي .
ولقد وضع كثير م علماء النفس و الفالسفة الكثير م التعارف .

تعريف اإلرشاد النفسي
وهنا اكتفي بتعريف الجمعية األمريكية لعلم النفس عندما نشرت تعريفا لإلرشاد
النفسي عام  1981على انه  ،الخدمات التي يقدمها اختصاصيي في علم النفس
اإلرشادي وفق مبادئ وأساليب دراسة السلوك اإلنساني خالل مراحل نمول المختلفة ،
ويقدمون خدماته لهم لتأكيد الجناب االيجابي بشخصية المسترد واستغالله لتحقيق
التوافق لدى المسترشد  ،وبهدف اكتساب مهارات جديدة تساعدل على تحقيق مطالب
النمو والتوافق مع الحياة ،واكتساب قدرة اتخاذ القرار
ويقدم اإلرشاد لجميع األفراد في مراحل العمرية والمجاالت المختلفة ( األسرة  ,والمدرسة,
والعمل.)....

تعريف علم النفس االجتماعي
يتفق العلماء على تعريف علم النفس االجتماعي على أنة يتناول دراسة سلوك الفرد في المجتمع
والتفاعالت الحاصلة بي اإلنسان وبي المجموعات البشرية التي ينتمي إليها .
وهذل التفاعالت تقود إلى عمليات التأثر والتأثير وعمليات التنشئة والتطبيع وهي عمليات تضع
الحدود إمام السلوك الغريزي للفرد مبوصفة كائنا ً بيولوجيا) وتضع له الشروط لتحويله إلى كائ
جماعي ملتزم بالثقافة التي ينتمي إليها ويعيشها
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مفهوم العالقة بين اإلرشاد النفسي وعلم النفس االجتماعي





رابطا بي سلوك اإلفراد في المجتمع وبي مواقفهم الحياتية.
يدعم اإلرشاد النفسي عمليات تفاعل الفرد داخل المجتمع بشكل ايجابي م خالل
إزالة المعوقات وصوال إلى تحقيق مردود أفضل م شتى قطاعات الحياة.
يضع علم النفس االجتماعي األساس الصحيح لجميع إفراد المجتمع وتهيئتهم
الستقبال مداخالت اإلرشاد النفسي والعالجي والخرور بالنتائج المناسبة للفرد
والمجتمع.
مراعاة اإلرشاد النفسي األطر الثقافية واألخالقية والدينية والميول والسلوكيات
والمهارات المختلفة بي فرد وآخر في الجماعة وبي جماعة وأخرى وم مجتمع
آلخر .والتي تعتبر مواضع مواضيع البحث والدراسة في علم النفس االجتماع

برنامج التوجيه واإلرشاد بالمدرسة

تعريف البرنامج:
هو برنامج مخطط منظم في ضوء أسس عملية لتقدم الخدمات اإلرشادية المباشرة فرديا وجماعيا
لجميع م تضمهم المؤسسة بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السوي والقيام باالختبار الواعي
والمتعقل ولتحقيق التوافق داخل المؤسسة .
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اليوم التدريبي الثالث
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الجلسة  :األولى

اليوم  :الثالث

الزمن  90 :دقيقة

موضوع الجلسة :
 -1المراحل المنهجية لطرق تعديل السلوك – المدرسة السلوكية
 -2خطوات تخطيط البرنامج اإلرشادي
هدف الجلسة :
أن يكتسةةةةب المتدرب مهارة تحديد المراحل المنهجية لطرق تعديل السةةةةلوك وتخطيط
البرامج اإلرشادية .

التوزيع الزمني لإلجراءات التدريبية في الجلسة
الواحدة
م

الموضوعات التدريبية

الزمن

1

مادة علمية

40

2

مادة علمية

20

3

نشاط رقم ()1/1/3

20

مالحظات

22

نشاط ()1/1/3
نوعه  :جماعي

الزمن  20 :دقيقة

أخي المتدرب ،،
قم مع أفراد مجموعتك باختيار مشكلة سلوكية لطالب ثم حدد الخطوات أالزمه
لتخطيط برنامج تعديل السلوك له .
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الجلسة  :الثانية

اليوم  :الثالث

الزمن  90 :دقيقة

موضوع الجلسة :
برنامج إرشادي باستخدام خطوط تصميم البرنامج اإلرشادي
هدف الجلسة :
أن يكتسب المتدرب مهارة إعداد برنامج تعديل السلوك

التوزيع الزمني لإلجراءات التدريبية في الجلسة
الواحدة
م

الموضوعات التدريبية

الزمن

1

مادة علمية

30

2

مادة علمية

20

3

نشاط جماعي

30

مالحظات

نشاط ()1/2/3
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نوعه  :جماعي

الزمن  30 :دقيقة

عزيزي المتدرب :
من خالل ما تعلمته في البرنامج من مفاهيم ومهارات قم مع افراد مجموعتك بتطبيق
وضع برنامج تعديل سلوك متكامل لمشكلة الطالب التي اخترتها مسبقا .
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المراحل المنهجية لطرقة تعديل السلوك
اوال  /مرحلة تحديد المشكلة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الحاجة إلى تحديد السلوك المستهدف.
معايير السلوك الذي يحتار إلى تعديل.
تحديد السلوك المستهدف وتحديد أهمية التدخل.
دراسة الموقف.
دراسة بيئة السلوك المستهدف .
ترتيب المشكالت حسب األولويات .
تعريف السلوك المستهدف.
تحديد الهدف المراد الوصول إلية.
صياغة األهداف السلوكية .

ثانيا  /مرحلة قياس السلوك :
 -1ضرورة قياس السلوك
 -2خطوات القياس
 -3االعتبارات األساسية في قياس السلوك
 -4أنواع القياس
 -5الرسوم البيانية

ثالثا  /زيادة السلوك المرغوب  :التةةةةةةةةعةةةةةةزيةةةةةةةةةز:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعريف التعزيز  :هو اإلجراء الذي يؤدي فيه السلوك الى حدوث توابع ايجابية أو
الى ازلة توابع سلبيه مما يزيد احتمال تكرار هذا السلوك مستقبال في المواقف
المماثلة .
تصنيف المعززات .
أشكال المعززات.
اختيار المعززات.
العوامل المؤثرة في فاعلية التعزيز .
جداول التعزي

رابعا /خفض السلوك غير المرغوب  :اإلطفاء والعقاب .
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** هام**
األصل في تعديل ا لسلوك هو تعزيز السلوكيات المرغوبة والتي نبدأ بها عادة  .أي نبدأ
باإلجراءات االيجابية أوال  .وإذا لم تك هذل كافية أو إذا كان هناك سلوك يشكل خطرا على ذات
الطالب أو على م حوله فإننا نتدخل لخوض هذا السلوك غير المرغوب.
خامسا  /التعاقد السلوكي .
سادسا /تعميم السلوك المكتسب والمحافظة على استمرارية .
سابعا  /االقتصاد الرمزي
ثامنا  /تشكيل السلوك  :وهو أسلوب جيد في التربية الخاصة  ,مثل تحليل المهمة .

مثال لبرنامج أرشادي/فنيه تعديل السلوك لطالب من ذوي االحتياجات الخاصة
التعريف بالحالة -:








االسم  :عبد الرحم
الجنس  :ذكر .
العمر الزمني  17 :يوم 4أشهر 8سنوا
العمر العقلي  :أول ابتدائي مبرنامج الدمج بمدارس التعليم العام/فصول التربية
الفكرية ).
الترتيب في األسرة  :السادس واألخير
درجة الذكاء  :حصل على درجه الذكاء بالمدى الخاص بفئة المعاقي ذهنيا بدرجه
بسيطة مقابلي للتعلم )حسب التعريف التربوي
مستوى التحصيل الحالي  :حسب درجات الذكاء التي حصل عليها وتقرير
األخصائي النفسي الذي قام بالفحص تم قبوله بالبرنامج حسب توصياته بأنه م
فئة القابلي للتعلم ويستفيد م البرامج التربوية والتعليمية التي تقدم في مثل هذل
البرامج وعلية تم قبوله بالبرنامج بالصف األول دراسي وبع انقضاء فترة
المالحظة حقق مستوى ضعيف إلى مقبول.
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أوال :تحديد المشكلة
 )1تحديد السلوك المستهدف :
مشكلة سلوكيه وهي عبارة ع نشاط حركي زائد بالفصل متمثل مالخرور م الفصل
بشكل متكرر).
 ) 2معايير السلوك  :التكرار /الشدة .
 ) 3أهمية التدخل :لتعديل مستوى التحصيل وضبط وتوجيه النشاط الحركي ايجابيا .
 ) 4دراسة الموقف  :اتفق جميع المحيطي بالطالب بان الطالب يعاني م هذل المشكلة وتسبب له
تدني في مستوى التحصيل

 )5دراسة بيئة السلوك مالتشخيص الفار قي) :
 يحدث السلوك في الفصل في وجود المعلم أو غيابه.
 يحدث السلوك مع باقي معلمي البرنامج م التربية الفنية والتربية
البدنية )
 يحدث السلوك بالقيام م مقعدل والخرور م الفصل
 عند انشغال المعلم مع طالب آخر او إثناء الشرح.
 يحدث السلوك عدة مرات بالحصة الواحدة .
** دراسة بيئة السلوك يفيد في تجنيب الحالة الموقف الذي يولد السلوك غير المرغوب(
تعديل بيئة السلوك).
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 )6ترتيب المشكالت :





القيام والخرور م الفصل .
العبث بمكاتب اإلداريي بعد خروجه م الفصل .
إزعار وإرباك منسوبي البرنامج والمدرسة.
تدني مستوى التحصيل مبسبب عدم تنفيذا لتماري والواجبات
الفصلية ).

 ) 7تعريف السلوك المستهدف :
 القيام م المقعد والخرور م الفصل بشكل متكرر. )8تحديد الهدف :
 هدف قصير المدى  :االمتناع ع القيام م المقعد والخرور م الصف. هدف طويل المدى  :استقرار حالة الطالب وارتفاع مستوى التحصيل )9صياغة األهداف السلوكية:
 األداء  :القيام م المقعد والخرور مباشرة م الفصل . -ظروف الحدوث  :في الفصل اثناء انشغال المعلم أو غيابة .
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ثانيا  :قياس السلوك
• تم مالحظة السلوك لمدة ( )5أيام متتالية بواقع ()6حصص يوميا :

الرسم البياني

عدد مرات السلوك
الخط القاعدي
14

تعديل السلوك

×
×

×
×

12
×
10
8

×

6
×

4

×
×

2
1

2

3

4

التكرار:

6

5

7

8

9

10

11

12

األيام

 12,6=5/63مرة باليوم الواحد .

الشدة:

%42=100×30/12,6

ثالثا  :زيادة السلوك المرغوب( التعزيز)
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ة العمل مع معلم الفصل ومعلمي المواد.
 العمل مع اآلسرة . -العمل مع الطالب .

رابعا :خفض السلوك غير المرغوب
• تم االتفاق مع معلم الفصل حول المعززات السلبية حيث حرم الطالب في اليوم السابع م
زيارة جماعية ترفيهية للفصل بسبب ارتفاع حدوث السلوك الغير مرغوب وكان لها أثر
واضح على الطالب .
• حرم الطالب م وضعه عريف الفصل م قبل معلم الفصل بسبب ظهور السلوك غير
المرغوب عند كل مرة .

نتيجة العالج
بالنظر إلى خط سير البرنامج في األسبوع الثاني لوحظ في األيام م السادس إلى اليوم الثام
انخفاض
وتذبذب في حدوث السلوك غير المرغوب حتى اختفى في اليوم العاشر لتصبح نتيجة وقوعه
صفر  .وم
خالل المقارنة بي فترة المالحظة م الخط القاعدي ) والفترة العالجية م برنامج التعديل
والتعزيز ) يتضح
الفارق بانخفاض السلوك غير المرغوب المستهدف  .مما يؤكد ويعزز نجاح خطة التعديل للس

خامسا :تعميم السلوك المكتسب والمحافظة على استمراره .
ويمك أن يكون ذلال م خالل :
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• استخدام المعززات المتقطعة والمتنوعة المفضلة لدى الطالب لتعميم السلوك المكتسب
والمحافظة على استمرارية  .يجب على جميع المحيطي بالطالب المعنيي االستمرار في
تقيم المعززات .
• متابعة ومالحظة الطالب م قبل جميع المعنيي لرصد أي تغير او السلوك غير المرغوب.
• توجيه األسرة لضرورة استخدام أسلوب التعزيز المتقطع والمتنوع واالستمرارية .
•

وضع تقرير ع الخطة العالجية المستخدمة بملف الطالب ليتسنى االستفادة منة مستقبال

• إحاطة جميع المحيطي بالطالب في تقديم التغذية الراجعة الفورية م )feed backحالة
ظهور السلوك غير المرغوب مباشرة

هناك نقاط ينبغي تذكرها عند تعديل سلوك الطالب غير المرغوب:
1ة ألدقه
2ة التحدث إلى الطفل وتوضيح أهداف برنامج تعديل السلوك .
3ة الثبات .
4ة االتصاف بااليجابية .
5ة عدم فقدان األمل والتحلي بالصبر .
6ة عدم توقع تغير جوهري فوري في السلوك .
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