


بعد االهتمام بنزالء االحداث وتدعيم  
الجوانب اإليجابية تعدل السلوك
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الظروف األسرٌة لنزالء دور الرعاٌة االجتماعٌة
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:خصائص تعدٌل السلوك

حتدِززدلدلززدولسززدَولال زز ُهللالرتكّززعلى ززسلال زز ُهلاللززبي لالكبظززولل ياسلزز لَالكّززب .1

.امل ادلدراستٌ

.ال  ُهلدشل  لَلّسلى ضًبلملشل  لدب.2

لل.ال  ُهلاملشلوليُلس ُهلدتل ملَدلت بلدولخاولتفبىولالف دلدعلالبّئ .3

.انٌلاللِتتْلدولف اغ.4

.ِتط بلتلدِولال  ُهلحتدِدلاهلدفلَط ِك لاللاجلللولس ُه.5



:خصائص تعدٌل السلوك

تلدِولال  ُهلاستيدلةصُلٌلدولقُاننيلالتل ملاليتلةسًملسله لَزدائٌليفلت سّخل.6

.قُاىدٍ
.ِ كعلى سلدَرلاللاجليفلتغّريلس ُهلامل رتشد.7

:التلبدولدعلال  ُهلظُصفٌلحملُدًبلظهتبئجٌ.9

:ةىلتتملىي ّ لتلدِولال  ُهليفلالبّئ لالطبّلّ .10

.إىدادلخط لاللاجلاخلبص لظبمل رتشد.11

:التكّّملامل تي للفبى ّ لط قلاللاجلامل تخدد .8

:ِكُملاللاجلال  ُكْلى سلدبدةلاآلىلَظلد.12



:االتجاهات الرئيسية في تعديم السلوك

:االتجاه السلوكي.1

:االتجاه المعرفي.2

:اتجاه التعلم االجتماعي.3



ً  ٔإًَب  ٚمٕو عهٗ فكشة أٌ سهٕن انفشد نٛس عشضبَ

ْٕ يشكهت بحذ راحّ ٔأَّ ٚجب انخعبيم يعّ ٔفًّٓ 

ٔححهٛهّ ٔلٛبسّ ٔدساسخّ ٔٔضع أفضم اإلجشاءاث 

نهخعبيم يعّ حسب أٔلبث ٔأيبكٍ حذٔثّ ٔأَّ ًٚكٍ 

انخحكى فّٛ عٍ طشٚك انخحكى فٙ انًثٛشاث انخٙ ححذثّ 

ٔفٙ انُخبئج انًخشحبت عهّٛ، ٔٚعخًذ ْزا االحجبِ عهٗ 

ٔضبظ  ٔانًُزجتلٕاٍَٛ حعذٚم انسهٕن يثم انخعزٚز 

.انزاث

:االحجبِ انسهٕكٙ.1



ٚشٖ بأٌ سهٕن انفشد نٛس َبحجب  عٍ حفبعم بٍٛ انًثٛشاث 

انبٛئٛت ٔانفشد فمظ، ٔأٌ اسخجبببث انفشد نٛس يجشد سدٔد 

أفعبل عهٗ يثٛشاث بٛئٛت ٔإًَب ُْبن عٕايم يعشفٛت نذٖ انفشد 

عٍ سهٕكٛبحّ يثم ثمبفخّ ٔيفٕٓيّ عٍ راحّ  ليسؤلذ حكٌٕ 

ٔخبشاحّ ٔطشق حشبٛخّ ٔحُشئخّ ٔطشق حفكٛشِ عمالَٛت كبَج 

أو غٛش عمالَٛت ٔعهٗ يذٖ حفبعم حذٚثّ انذاخم يع بخبءاحّ 

.انًعشفٛت ٔطشق اكخسببّ نخعهى انسهٕن انخبطئ

:االحجبِ انًعشفٙ.2



ٚشٖ أٌ انسهٕن انبشش٘ ٚخعهًّ انطبنب ببنخمهٛذ أٔ 

، ٔأٌ يعظى انسهٕكٛبث انصحٛحت انًُزجتانًحبكبة أٔ 

ٔانخبطئت ْٙ سهٕكٛبث يخعهًت يٍ بٛئت انفشد، 

صبحب يذسست  بُذٔسأصبحب ْزا االحجبِ ْٕ أنبشث 

.انخعهى االجخًبعٙ

:اتجاه التعلم االجتماعي.3





لممسترشد المعمومات بإتاحة اإلرشاد.21التعزيز.1
القرارات اتخاذ.22العقاب.2
الذات ضبط.23اإلطفاء.3
األفكار وقف.24 التعميم.4
المشكالت حل.25التمييز.5
الذاتي التعميم عمى التدريب.26التشكيل.6
الضغوط ضد التحصين.27التسمسل.7
السموكي التعاقد.28التمقين.8
الخالي الكرسي.29التالشي أو التدريجي السحب.9

بالمعب اإلرشاد.30التدريجي الحساسية تقميل.10
 االستجابة تكمفة.31بالتنفير العالج.11
اإلقصاء.32باإلفاضة المعالجة.12
الزائد التصحيح.33الذات توكيد.13
االسترخاء.34الغمر.14
االنفعالي التنفيس.35السالبة الممارسة.15
الواقعية.36 المتبادل الكف.16
التعايش مهارات.37النمذجة.17
المختصر اإلرشاد.38األدوار لعب.18
اإلشباع.39القراءة.19
الديني اإلرشاد.40األنشطة استخدام.20



متى نقول أن هناك مشكلة 

وجود سلوك غٌر المرغوب فٌه

تكرار ظهور السلوك

تأثٌر السلوك على اآلخرٌن

فشل المدرسٌن والوالدٌن فً عالج السلوك



المعرفٌة

نظرٌات خدمة الفرد

التحلٌل 

النفسً

التعلم 
االجتماعً

السلوكٌة



االسس

تحديد 

المشكلة
مشكلة 

واحده

التدعٌم

و التجاهل
الرابطه 

الوجدانٌة

العالج السموكي



تطبٌق نظرٌة العالج السلوكً 

الحقائق 

مشاكل الطالب متعددة

األسرة منزعجة من تصرفات الطالب

الهٌئة التدرٌسٌة تشعر بالفشل



خطوات تطبيق العالج السلوكي

.اختٌار مشكلة واحدة لتصبح محور العالج 1.

(.Bond)تكوٌن الرابطة الوجدانٌة 2.

.احد أطراف االسرة  : فً األسرة  -

(االختصاصٌة االجتماعٌة ) أحد أطراف المدرسة : فً المدرسة  -



تطبٌق نظرٌة العالج السلوكً 

التعاون بٌن ثالث أطراف

االختصاصٌة
االجتماعٌة

الهٌئــــــــة
التدرٌـسٌة

األســـــــرة



التــدعٌـــــــــــم

التجاهلالتدعٌم السلبً التدعٌم االٌجابً

(شكر-ترحٌب-اهتمام-حب)مدعمات اجتماعٌة 

برامج اذاعٌة–رحالت )مدعمات نشاطٌة 

(جماعٌة  انشطة–

(جوائز –هداٌا )مدعمات مادٌة 

التوقف عن النقد أو الضرب أو توقٌع عقوبة

تجاهل السلوكٌات

السلبٌة والتركٌز

على السلوكٌات
االٌجابٌة



التــدعٌـــــــــــم

التجاهلالتدعٌم السلبً التدعٌم االٌجابً

البد أن ٌكون فوري

ٌكون المدعم مرغوب ومحبوب

التدعٌم لٌس رشوة



التــدعٌـــــــــــم

التجاهلالتدعٌم السلبً التدعٌم االٌجابً

االنتظام  فً التطبٌق

استخدام لغة الجسد

البعد عن المكان

ال تدخل فً حوار

التجاهل فوري



سبحان المهم وحبمدك 

أشهد أن ال إله إال أنت 

.  استغفرك وأتوب إليك


