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 تعشيف السلْك 
السلوك االنسانً أي نشاط ٌصدر عن االنسان 

سواء كان افعاال ٌمكن مالحظتها وقٌاسها 
كالنشاطات الفسٌولوجٌه والحركٌة او النشاطات 

.الغٌر ملحوظه كالتفكٌر والتذكر والوسواس 

السلوك لٌس شٌئا ثابتا ولكنه ٌتغٌر واال ٌحدث فً -

.الفراغ وانما فً بٌئة ما 

او ( الكحه  -التنفس) وقد ٌحدث بصورة ال ارادٌه -

.  ارداٌه 



السلْك ًْعاى 
السلْك االستجاتي -1

 

وهو السلوك الذي تتحكم به المثٌرات التً -1

تسبقه فبمجرد حدوث المثٌر ٌحدث السلوك

السلوك االستجابً ال ٌتاثر بالمثٌرات وهو  -2

وضع . ) اقرب ما ٌكون من  السلوك الالارادي 

(االنساب ٌدة فً ماء حار ٌسحبة ال ارادٌا 

 السلْك ااالجشائي-2
 

 ِثً اٌجُئُخ اٌؼىاًِ ثفؼً َحذد اٌزٌ اٌغٍىن-1

 واٌذَُٕخ واٌتشثىَخ واالجتّبػُخ االلتصبدَخ اٌؼىاًِ

 واٌجغشافُخ



اٌغٍىن االجشائٍ تتبثش ثبٌّثُشاد ولذ تضؼفخ  -1

.وهى الشة ِب َىىْ ِٓ اٌغٍىن االسادٌ -2
االتعاد الشئيسيح للسلْك 

 

السلوك  االنسانً صادر من قوة : البعد البشري  -1

.عامله ناشطة وفاعلة صادر من  الجهاز العصبً 

(غرفة صف ) ٌحدث فً مكان : البعد المكانً  -2
(مساءا –صباحا ) وقت معٌن : البعد الزمانً  -3

ٌعتمد المرشد القٌم االخالقٌة فً .البعد االخالقً  -4

.التعدٌل ولٌس العقاب 

هو الذي ٌحكم على السلوك : البعد االجتماعً  -5
شاذ او غٌر شاذ –مناسب او غٌر مناسب 



تعذ يل السلْك
عوليح تقْيَ السلْك املشغْب تَ هي ًاحيح ّاضعاف اّ 

 .اصالَ السلْك غري املشغْب تَ هي ًاحيح اخشي  

 االُذاف العاهَ لتعذيل السلْك 
مساااة ال البةلااات  ماااو ياماااي ةااام   ة   ا اااال   ااا   -1

.م   دل لا ه 

.مسة ال البةلت  مو ز ةدل السم   ة  المقب له  -2

مساااة ال البةلااات  ماااو الاقم اااا مااا  السااام   ة    ااا   -3

.المقب له 

.يامي البةلت اةم ب حا المشكال   -4



ِغبػذح اٌطبٌت ػًٍ اْ َتىُف ِغ ِحُطخ اٌّذسعٍ وثُئته  -5

.االجتّبػُخ 

 ِغبػذح اٌطبٌت ػًٍ اٌتخٍص ِٓ ِشبػش اٌمٍك واالحجبط -6
 االجتاُاخ الشئيسيح يف تعذيل السلْك 

 السلْكي  االجتاج-1
فكرة ان سلوك الفرد لٌس عرضا وانما هم مشكله ٌجب -1

التعامل معه وفهمه وتحلٌله ودراسته وواضع افضل 
.االجراءات للتعامل معه حسب وقت حدوثه ومكانه 

ٌمكن  التحكم فٌة عن طرٌق المثٌرات التى تحدثة والنتائج  -2

المترتبه علٌة 

ٌعتمد على قوانٌٌن تعدٌل السلوك مثل التعزٌز زالنموذج  -3

وضبط الذات



 االجتاٍ املعشيف -2
اٌفشد ٌُظ ٔبتجب ػٓ تفبػً ثُٓ اٌّثُشاد اٌجُئُخ واٌفشد  عٍىن

فمظ وأّب ػىاًِ اخشٌ ِثً اٌثمبفه وِفهىِه ػٓ راته وطشق 

  تشثُته وطشق اوتغبثه ٌتؼٍُ اٌغٍىن اٌخبطئ

 اجتاج التعلن االجتواعي  -3
السلوك البشري ٌتعلمة الطالب بالتقلٌد او المحاكاة 

ومعظم السلوكٌات صحٌحة او خاطئة هً متعلمة من بٌئة 
الفرد 

: 



خطْاخ تعذيل السلْك 
.تحذَذ اٌغٍىن اٌزٌ َشَذ اٌّششذ تؼذٍَه او ػالجه  -1

لُبط اٌغٍىن اٌّغتهذف ورٌه ثجّغ ِالحظبد وثُبٔبد ػٓ  -2

ٍَجب اًٌ ..... ػذد اٌّشاد اٌتً َظهش فُهب اٌغٍىن وِذٌ شذته 

اٌىاٌذَٓ 

تحدٌد الظروف السابقة او المحٌطة بالطالب عند  -3

مالذي ٌحث قبل –تارٌخ الحدوث ) ظهور السلوك الغٌر مرغوب فٌة 

(  أي مالحظات .... مالمكاسب  -الحدوث

تصمٌم الخطة االرشادٌه وتنفٌذها وٌشترك الطالب  -4

(ووضع اسالٌب فنٌة لتدعٌم ظهور السلوكالمرغوب ) واسرته فً وضع الخطة 

تقوٌم فعالٌة الخطة وتلخٌص النتائج  -5



االسالية املستخذهَ يف تعذيل السلْك العذّاًي 
 

تغُشاد فٍ عٍىن اٌفشد  تهذف اًٌ تؼذًَ اٌغٍىن اًٌ تحمُك

.ٌىٍ َجؼً حُبح وحُبح اٌّحُطُٓ ثه اوثش اَجبثُخ وفبػٍُخ 

التعضيض  -1
وهٍ اثبثه اٌطبٌت ػًٍ عٍىوه اٌغىي ثىٍّه طُجخ او -1

ػٕذ اٌّمبثٍه او اٌثٕبء ػٍُخ اِبَ صِالئه او اٌذػبء او  اثتغبِه

اًٌ تىشاس ٔفظ اٌغٍىن   ِّب َذفؼخاششاوه فٍ سحٍخ 

االٔطىاء  -فمذاْ اٌصىد –إٌشبط اٌحشوٍ اٌضائذ -2

 املعضصاخ اًْاع
 املعضصاخ الغزائيح -1

يجنت ا بةء  م ة   ب  ل  -2ا ث  م  مازز واحا  -1



 املعضصاخ املاديح-2
الكشج –الصْس –االفالم –االلْاى –القصص –كالعاب ) 

 (  دساجح –جنْم –
!!!!!!سشـــــــــــــــــــــْج 

املعضصاخ الشهضيَ  -3
(اٌىىثىٔبد –إٌجىَ –وبٌٕمبط ) سِىص لبثٍخ ٌالعتجذاي 

َحصً ػٍُهب اٌفشد ػٕذ تأدَته ٌٍغٍىن اٌّمجىي اٌّشاد تمىَته 

وَغتجذٌهب ثّؼضصاد اخشٌ 

 املعضصاخ الٌشاطيح 
اٌشعُ -االعتّبع اًٌ اٌمصص                 -

اٌّشبسوه فٍ اٌحفالد اٌّذسعُخ     دق جشط اٌّذسعه -

اٌمُبَ ثذوس اٌؼشَف    ِّبسعه االٌؼبة اٌشَبضُخ -



 املعضصاخ االجتواعيح 
َمىَ ثهب اٌّؼٍُ اَجبثُخ وتمذَ ثؼذ اٌغٍىن  ٌٍّؼضصاد اٌتً

ِجبششح ؤبدسا ِب َؤدٌ اًٌ االشجبع 

.االبتسام والثناء واالنتباه والتصفٌق  -1

التربٌت على  الكتف او  المصافحة  -2

.مدحه امام زمالئه  -3

.نظرات االعجاب والتقدٌر  -4
(عمل ممتاز –عظٌم –احسنت ) التعزٌز اللفظً  -5

.الجلوس بجانب الطالب فً الرحلة  -6

.عرض االعمال الجٌدة امام الفصل  -7

شهادة تقدٌر  -8

.تعٌٌن الطالب عرٌفا للفصل  -9



 العْاهل التي تؤثش يف فعاليح التعضيض هٌِا 
 فْسيح التعضيض  -1
 ثثاخ التعضيض  -2
 كويَ التعضيض  -3

  االشثاع–هستْي احلشهاى -4
 دسجح صعْتَ السلْك  -5

 التٌْيع  -6
 التحليل الْظيفي -7

َؼُش اٌتٍ اٌجُئُخ ٌٍظشوف تحٍٍُٕب )

  ( إٌّبعت اٌّؼضص الختُبس فُهب 



 العقاب -2
كلما  اخضاع الطالب الى العقاب بعد االتٌان باستجابه معٌنة 

.اعتدي على شخص او اذي نفسة 

اٌقافة على –الوعٌد –التهدٌد –التوبٌخ –اللوم الصرٌح ) 

(  الحائط 

ٌستحسن استخدام هذا االسلوب بعد استنفاذ االسالٌب  -1

.االٌجابٌة 

قد ثبت ان العقاب ٌؤدي الى انتقاص السلوك الغٌر مرغوب  -2
!!!!!!!اسرع من االسالٌب االخري 

توقف مؤقت ٌظهر باٌقاف العقاب  -!

الٌؤدي الى تعلم جدٌد مرغوب فقط كف عن السلوك الغٌر ! 

مرغوب 

(  العدوان –العناد –القلق ) ٌسبب حواجز نفسٌة ! 



ٌؤثر سلبا على العالقات  -3•

االجتماعٌة 

ٌؤدي الى تعود الطالب علٌة  -4

.ٌؤدي الى الهروب  -5

خمول عن فً سلوكٌات  -6

الشخص المعاقب 

ٌؤثر على مفهوم الذات  -7

ٌقدم نموذج سٌئا  -8•

ٌنتهً العقاب باالٌذاء الجسدي •

كجرحة او كسر ٌدة او حدوث 

اعاقة 



 االطفاء  -3
انصراف المعلم او المرشد •

عن الطالب حٌن ٌخطئ وعدم 

التعلٌق علٌة او لفت النظر 

الٌة وغض النظر عن بعض 

.تصرفاته 

ٌمكن التنسٌق مع طالب •

الفصل الهمالة لفترة معٌنة 

.وعدم الشكوي منه 

الثناء علٌة حٌن ٌحسن  •

.السلوك 



 التٌفري-4•
سثظ االعتجبثه ثشئ ِٕفش ثهذف وف •

.االعتجبثه واطفبئهب 

َغشَ شُئب ِبدَب او ِؼٕىَب ارا عٍه •

عٍىَ غُش ِشغىة 

االٔحشافبد –إٌشبط اٌحشوٍ اٌضائذ ) •

 (اٌتذخُٓ –اٌجٕغُخ 



التعاقذ السلْكي 
اتفاقٌة مكتوبه مع الطالب حول •

موضوع ما وٌحدد ما هو مطلوب من 

الطالب ونوع المكافاة من المرشد مع 

التزام الطرفان

اجراء منظم ٌخلو من التهدٌد والعقاب •

تعلٌم الطالب وضع اهداف واقعٌة •

ومساعدته على تحمل المسئولٌة 

الكامله 

الوصول بالطالب الى التعاقد الذاتً•



:تعض الٌوارج املقرتحَ للعقذ السلْكي هع الطالة 

................:.........اٌصف .............................أب اٌطبٌت 

.........................................................................عىف

  .................................................................................

...............................أب اٌّششذ 

عىف اػطٍ اٌطبٌت  

.................................................................................

................................................................................

ػٕذِب َىًّ ثٕىد هزا اٌؼمذ

/     /    حشس فٍ اٌغبػه        ِٓ َىَ        تبسَخ  

تىلُغ اٌطبٌت                                تىلُغ اٌّششذ



2الٌوارج هقرتح سقن  

.............  واٌّششذ .............................هزا ػمذ ثُٓ اٌطبٌت 

...........................وَٕتهٍ .................. هزا اٌؼمذ َجذأ فٍ 
:وثٕىد اٌؼمذ هٍ 

  اٌّهّخ

.................................................................................

.................................................................................

اٌّىبفبح 

...............................................................................

.................................................................................

................................................................................



ِالحظبد

.أ

.  ة

.ج

.د

:...............تىلُغ اٌطبٌت : ......................... اعُ اٌطبٌت 

................تىلُغ اٌّششذ ........................... اعُ اٌّششذ 

:........................................اٌتبسَخ 

ػٕذِب َىًّ ثٕىد هزا اٌؼمذ 

/     /    حشس فٍ اٌغبػه        ِٓ َىَ        تبسَخ  

تىلُغ اٌطبٌت                                تىلُغ اٌّششذ


