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- : العقبة: أوالً 

سموؾ مباشرة مما يؤدي إلى تقميؿ احتماؿ حدوث اؿىو مثير مؤلـ يتبع حدوث : " تعريفو * 
" االستجابة في المستقبؿ 

(( وىو تقديـ مثير مؤلـ مباشرة بعد حدوث سموؾ يراد عقابو )) 
طفاءىا عمى وينجـ ع*  نو شعور باأللـ والضيؽ لتثبيط أنماط سموكية غير مرغوب فييا وا 

. عكس الثواب الذي يستخدـ لزيادة أنماط سموكية مرغوب فييا 
 : أنىاع العقبة

: العقبة البذني  (1
وىو نوع مؤلـ لمبدف مف خالؿ إذاء الجسد بشكؿ ممحوظ وظاىر لمعياف ويترؾ آثار * 

تكوف خطيرة والزاؿ يستخدـ ىذا االسموب في حياتنا اليومية في نفسية مؤلمة وأحيانًا 
. المنزؿ والمدرسة 

( ..... لي الذراع  –القرص  –ومف أمثمة الضرب  )
: مضبر العقبة البذني * 

. يسبب انفعااًل حادًا كنوبة بكاء وصراخ عند الطفؿ  -
( . الصمـ مثاًل ) لمجسـ أو يورث عاىة مستديمة  إيذاءقد يسبب  -
. ينمي االتجاه نحو العدوانية  -
(. أخوانو زمالءه ) يكتسب الطفؿ ليذا السموؾ ويمارسو مع غيره  -
. قد يتعود المعمـ عمى ىذا األسموب في ضبط السموؾ  -

 البدني

 اإلقصاء اإلنطفاء العقاب

زيادة  اإلجتماعي المفظي
 التصحيح

 ثمف الخطأ
سحب المثيرات  العزؿ

المعززة 



:  فظيالعقبة ال (2
يالمًا إذا *  ىي تعبيرات لفظية توبيخيو وتيديديو الذعة ، مؤلمة نفسيًا وتكوف أكثر قسوة وا 

. ت بالعقاب البدني ما اقترف
يجب االنتباه إلى أف العقاب المفظي أحيانًا يكوف أشد مف العقاب البدني حسب * 

العبارات المستخدمة وتوقيت ىذا العقاب وظروفو ومكانو ، فممكف أف تكوف لو اآلثار 
ف أظير  بالنسبة لتقميؿ السموؾ الغير مرغوب لما  نجاحوالنفسية الوخيمة عمى الطفؿ وا 

. ف إحباط وعدـ ثقة عند الطفؿ يسببو ـ
:  جتمبعيالعقبة اإل (3

ويتمثؿ بالحرماف والعزؿ اإلجتماعي أو سحب المعززات اإليجابية أو المثيرات السارة * 
. لمدة معينة أو نيائيًا 

المعب مع الرفاؽ ، مشاىدة التمفاز ، عزؿ الطفؿ لوقت ) مف أمثمتيا الحرماف مف * 
... ( . مية ، الحرماف مف األنشطة المحببة والرحالت محدد ، مقاطعة الطفؿ الكال

:  زيبدة التصحيح (4
نما زيادة عمى ىذا حيث يطمب إلى الطفؿ *  تصحيح ليس ما ترتب عميو سموكو فقط ، وا 

. السموؾ 
:  ومف أمثمة * 

. الطفؿ الذي ال يرتب سريرة في الصباح يكمؼ مثاًل بترتيب جميع أسرة أخوانة  -
مالئية ، يكمؼ الطفؿ أف يصحح الكممة الخطأ خمس أو عشر مرات األخطاء اإل -

. بداًل مف مرة واحدة 
الطفؿ الذي ال يحافظ عمى نظافة صفة ويمقي باألوراؽ مثاًل أسفؿ كرسيو يكمؼ  -

. واؿ اليـو الدراسي بتنظيؼ الصؼ كمو أو بتنظيؼ الصؼ ط
:  مثن اخلطأ (5

ػع ثمف االستجابة الخاطئة أو قيمة السموؾ الخاطئ ويسمى أحيانػًا غرامػة الفػرد ، أو دؼ* 
 .
: ومف األمثمة * 

. نقؿ الطفؿ مف فصؿ إلى فصؿ أخر نتيجة لخطأه  -
. الحرماف مف الرحمة أو نشاط معيف  -
... ( . كسر الزجاج ) دفع غرامات كعقوبة لسموؾ خاطئ  -



. مثاًل عند الكبار قص الشعر نيائيًا  -
( . في المخابرات ) الصدمات الكيربائية  -
( . األميات في البيوت ) استعماؿ المواد الحارقة أو ذات المذاقات المنفرة  -

:  اآلثبر اجلبنبيت للعقبة (6
: حسنبث العقبة ( أ

( السموؾ المقبوؿ ) مساعدة الطفؿ عمى التمييز بيف االستجابة الصحيحة  -1
( . السموؾ الغير مقبوؿ ) واالستجابة الخاطئة 

. ريب الطفؿ عمى االستجابة المقبولة في الوقت المناسب والمكاف المناسب تد -2
. إيقاؼ أو تقميؿ السموكيات الغير مرغوب فييا بسرعة  -3
( . الغير مرغوب فيو ) ردع اآلخريف عف تقميد السموؾ المزعج  -4
دـ تعمـ الفرد كيؼ يتحاشى االستجابات المؤدية إلى العقاب والعمؿ عمى تجنبيا وع -5

. تكرارىا 
. تساعد عمى االنضباط في الجو التعميمي  -6
. تعرض إليذاء نفسو وغيره مف األطفاؿ اؿتجنب الطفؿ  -7
لمعرفة أداءه فيظير لو فشمو مما يدفعو لبذؿ الجيد  الطفؿ ىو يعتبر مؤشر يساعد -8

. والمثابرة 
: سيئبث العقبة ( ة

ويمتد عدوانو إلى مرافؽ المدرسة يؤدي أحيانًا إلى خمؽ العدواف نحو المعمـ  -1
. وممتمكاتيا فيعبث بيا فسادًا وتخريبًا 

قد يولد لمطفؿ الخوؼ الذي يمنعو مف المشاركة أو التفاعؿ ويفقده الشجاعة في  -2
. إبداء الرأي وحؿ مشكالتو بنفسو 

( . كالبكاء والصراخ ) يعرض الطفؿ أحيانًا لحاالت انفعالية حادة  -3
. ات االجتماعية لدى الطفؿ يضعؼ العالؽ -4
. ينمي لدى الطفؿ شعوره الدائـ بالظمـ  -5
. ويمارسو عمى اآلخريف ( تقميد ) يكتسب ىذا األسموب  -6
. قد يسبب أذى جسدي أو نفسي لمطفؿ  -7
. سموكًا سيئًا ولكنو ال يعمـ سموكًا جديدًا  ىءالعقاب قد يطؼ أف -8



فالسموؾ يختفي بوجود العقاب وسرعاف ما  أثار العقاب في تعديؿ السموؾ مؤقتة -9
. يظير في غيابو 

. يعمـ الطفؿ أساليب الكذب والخداع والتحايؿ لمتخمص مف العقاب  -10
:  العىامل املؤثرة يف نتبئج العقبة (7

. تحديد السموؾ المستيدؼ  -1
. جدولة العقاب  -2
. طبيعة المثيرات  -3
( . شدة ) قسوة العقاب  -4
. الفورية  -5
. استخداـ العقاب بيدوء  -6
. وانيف محددة تطبيؽ ؽ -7
. تعزيز السموؾ البديؿ  -8
. عدـ الندـ واسترضاء الطفؿ  -9

. العقاب يكوف لمسموؾ فقط  -10
. تييئة الظروؼ البيئية المناسبة  -11
. العقاب عند الضرورة فقط  -12
. القياس المتكرر  -13
. التاريخ العقابي السابؽ  – 14

- : االنطفبء:  اً ثبني

وقؼ التعزيز عف استجابة سبؽ تعزيزىا مما يؤدي في النياية " ويعرؼ بالمحو ويقصد بو ( 1
" . إلى إضعافيا أو انطفائيا 

. ويستخدـ أسموب التجاىؿ عف عمد بيدؼ خفض السموؾ أو محوه ( 2
لوؾ المراد عندما يعزز السموؾ البديؿ أي المعاكس لمس األسموبوأكثر ما يفيد في ىذا ( 3

. إطفاءه 
عف العقاب  ؼاالنطفاء نوع مف التعميـ يشترؾ مع العقاب في بعض المظاىر ولكنو يختؿ( 4

نما يقـو عمى أساس التوقؼ  بأف االنطفاء ال يستعمؿ أي مثير منفرد كوسيمة لمعقاب وا 
. عف تقديـ المعززات لمسموؾ 



عف الفرد الذي يحصؿ عميو يعتبر  ىناؾ مف يعتبر المحو عقابًا ألف بمجرد وقؼ التعزيز( 5
اعتباره مف الناحية االجرائية مف وسائؿ  اليمكف عقابًا لو ولكف ال يسمـ بيذا الرأي الف

. العقاب 
عند تطبيؽ المحو سوؼ يالحظ بازدياد مرات حدوث السموؾ المستيدؼ في البداية وذلؾ ( 6

. تعود عميو سابقًا  التعزيز الذي رادربسبب اعتقاد الطفؿ باف ىناؾ خمؿ في است
وىي ظيور السموؾ ( باالسترجاع التمقائي ) وتسمى ىناؾ مظاىر مرتبطة باالنطفاء ( 7

. الذي انطفأ مره ثانيًا لمحاولة الفوز في الحصوؿ عمى التعزيز 
يحتاج أسموب االنطفاء إلى عممية اإلصرار والصمود أماـ محاوالت الطفؿ حتى يتـ ( 8

. ىائيًا انطفاء السموؾ وزوالو ف
ال يعتبر االنطفاء األسموب الفعاؿ لخفض جميع أنواع السموؾ فيناؾ سموكيات تشكؿ ( 9

. خطرًا أو تيديدًا وال يمكف تجاىميا 
- : اإلقصبء:  ثبللبً 

ىو إجراء عقابي شائع االستخداـ ، نخفض بو حدوث السموؾ الغير مرغوب وذلؾ بإبعاد  (1
. بعد حدوث السموؾ مباشرًة مصادر التعزيز اإليجابي مدة محدودة 

: أنىاع اإلقصبء  (2
لمدة قصيرة في مكاف ( األطفاؿ اآلخريف ) عزؿ الطفؿ عف مصادر التعزيز : عزؿ ؿا -أ

أو عزلو في أحد أركاف الفصؿ بمنعو مف ( العزؿ  ؼرغؾ) مخصص ليذا الغرض 
. المشاركة في النشاطات المتوفرة في الصؼ أثناء فترة العزؿ فقط 

تسحب مف الطفؿ الميثرات المعززة كحرمانو مف ألعابو : الميثرات المعززة  سحب -ب
. لمدة قصيرة ، عمى أف يتـ ىذا اإلجراء بعد ظيور السموؾ الغير مرغوب 

: اإلقصبء  العىامل التي تؤثر يف فبعليت (3
. عدـ توفر أية معززات بديمة في أثناء فترة اإلقصاء  -1
قصاء ومع أنو ال توجد فترة زمنية متفؽ عمييا ، إال أنيا تحدد تحديد الفترة الزمنية لإل -2

. بمعدؿ دقيقة لكؿ سنة مف عمر الطفؿ عمى أف ال يزيد عف عشر دقائؽ 
يفضؿ عدـ الدخوؿ معو في نقاش حوؿ اإلقصاء بؿ ( عزلو ) عند إقصاء الطفؿ  -3

. ىذا اإلجراء  تطبيؽ ينفذ األسموب مع بياف لو أسباب



نب المعمـ الصراع مع الطفؿ عند تطبيؽ ىذا اإلجراء حتى ال يكوف يجب أف يتج -4
فيي ) اؿ القوة الجسدية ػـ ، كذلؾ تجنب استعـػالصراع معززًا لو مف دوف قصد المعؿ

( . أسموب عقاب أخر 
. ـ بطريقة عشوائية ألنو ال يفيد إذا استخدالتخطيط المنظـ عند تطبيؽ اإلقصاء  -5
. اء يطمب المعمـ مف الطفؿ أف يبيف لو أسباب عزلو مع نياية كؿ فترة إقص -6
. ليذا اإلجراء  في البداية يجب عدـ اإلكتراث بشكوى الطفؿ أو مقاومتو -7
أي اإلجراءات )يجب عدـ استخداـ اإلقصاء كإجراء إال بعد استنفاد الطرؽ األخرى  -8

( . األخؼ منيا
 

 
 

مت حبمذ اهلل 
 
 
 

ء 
إعذاد املىجهت الفنيت 

ي ـةـد العتيـمـمحدي ــه



 


