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 : أسلىب التلقني: أوالً 
إضافية من أجل زيادة إمكانية أداء الفرد  تمييزيةىو إجراء يستخدم بشكل مؤقت بمثيرات  -

.  لمسموك المستيدف 
أنو عبارة عن إضافة أشياء غير متوفرة أصال في البيئة ، كاإلشارات ويمكن تعريفو أيضًا ب

والتمميحات والتي تساعد وتشجع الفرد عمى إظيار السموك المطموب بالسرعة الممكنة بداًل 
. من االنتظار إلى أن يقوم بو بنفسو تمقائيًا 

 السموك خيارات التعامن مع

السموك 
 

زيادة السموك 
 

تقميل السموك أو إيقافو  
 

بناء وتعميم سموك  
 

تستخدم في حال وجود 
سموك مرغوب فيو 
موجود بنسبة قميمة 

 

تستخدم في حال 
وجود سموك غير 

مرغوب فيو   
 

يستخدم لتعميم وبناء 
. سموك جديد 

 

بناء وتعليم سلوكيات جديدة  -1
 

أسموب التمقين 
 

أسموب النمذجة 
 

 أسلوب التسلسل أسلوب التشكيل 

أنواع التلقين 
التلقين الجسدي  * 

التلقين اللفظي  * 

التلقين اإليمائي  * 

التلقين عن طسيق * 

 النموذج * 

أنواع النمرجه 
جه الحية  النمر* 

النمرجة المصوزة  * 

( الضمنية ) 

النمرجة بالمشازكة  * 

   



ح لو بأنو لذلك يعتبر التمقين ىو تشجيع الطفل عمى أن يستجيب بشكل معين مع التممي
سيعزز عمى تمك االستجابة ألن التمقينات حينما تؤدي إلى استجابات فإنيا تمقى تعزيزًا وبيذه 

( مثيرًا مميزًا لمتعزيز ) الطريقة تصبح ىذه التمقينات 
:  هناك ثالث أنىاع هن التلقني * 
:  التمقين المفظي ( أ

أو عبارات أمام الطفل  المفظي لمسموك عن طريق لفظ كممات التوجيووىو يعتمد عمى 
.  كمساعدة الطفل قول السالم عميكم عند المرور بجماعة 

( أذكري أمثمة ) ويجب أن تكون التعميمات المفظية واضحة ويجب التأكد من تنفيذىا  
: التمقين الجسدي ( ب

وفيو يتم مساعدة الطفل عمى تأدية استجابة معينة بممس أو إمساك أحد أعضاء الجسم 
وغيرىا وىو مفيد جدًا  ا يستخدم بعد فشل الطفل في االستجابة لمتمقين المفظيوغالبًا م

.  (أذكري أمثمة عمى ذلك )  في تعمم الميارات الحركية
: التمقين اإليمائي ( ج

( أذكري أمثمة عمى ذلك)توجيو الطفل ألداء السموك من خالل اإلشارة ووىومساعدة 
(  هالنمذج) التمقين عن طريق النموذج ( د

الطفل ألداء السموك عن طريق مشاىدة شخص أو نموذج يقوم بالسموك  ةوىو مساعد
.  المستيدف 

:  اخلالصة 
يمكن استخدام نوعين أو أكثر وحتى جميع أنواع التمقين في نفس الوقت في تعميم سموك أو 

( أذكري أمثمة ) ميارة واحدة 
:  هالحظة 

بحيث ( المثيرات اإلضافية ) تمقين بشكل تدريجي وىو إخفاء ال(اإلخفاء ) يجب القيام بعممية 
. تصبح المثيرات المناسبة ىي التي تضبط السموك في نياية المطاف 

 : أسلىب التشكيل: ثانيًا 
ىو ذلك اإلجراء الذي يعمل عمى تحميل السموك إلى عدد من الميمات الفرعية وتعزيزىا حتى 

(.  التقريب التدريجي ) أو ( المتتابع  بالتقريب) يتحقق السموك النيائي ويسمى أيضًا 



: خطىات وإجزاءات تشكيل السلىك * 
تحديد وتعريف السموك النيائي الذي يراد الوصول إليو بدقة وموضوعية ، واليدف من  -1

ذلك تعزيز التقارب التدريجي من السموك المستيدف بشكل منظم مع تجنب تعزيز 
( القة بالسموكليس ليا ع) السموكيات التي ال نريدىا 

وييدف إلى توضيح أين نريد ( ويسمى بنقطة البداية)خمي دتحديد وتعريف السموك الم -2
الوصول ؟ وأن نعرف من أين نبدأ ويتحقق ذلك من خالل تجزئة السموك المؤدي 

.  لمسموك النيائي إلى سموكيات فرعية 
:  ويتصف السلىك ادلدخلي بصفتني هوا* 

. ي قريبًا من السموك النيائي أن يكون السموك المدخل -
. أن يحدث بشكل متكرر إلتاحة الفرصة الكافية لتعزيزه وتقوية  -

تعزيز كل خطوة تقترب من السموك النيائي وذلك باختيار المعززات الفعالة  -1
.  لممحافظة عمى درجة عالية من الدافعية لدى الطفل 

بح معدل حدوثو مرتفعًا ومن يص أنيجب االستمرار في تعزيز السموك المدخمي إلى 
.  ثم االنتقال إلى الخطوة األخرى 

أىمية عدم االنتقال إلى الخطوة الالحقة قبل التأكد من نجاح الطفل في الخطوة  -2
السابقة ، عمى أن يتم االنتقال بشكل تدريجي من مستوى أداء إلى مستوى أداء أخر 

  .
: ادلهارات التي تستخدم بها أسلىب التشكيل * 

.  األطفال الذين يعانون من مشاكل وصعوبات النطق  -1
.  الميارات الحياتية والعناية بالذات  -2
.  الميارات المغوية  -3
( صل اوالتو) ميارات االتصال  -4
. الميارات المينية  -5
.  سموك التعاون االجتماعي  -6
.  ميارات األمن والسالمة  -7
.  الميارات الحركية  -8
.  الميارات األكاديمية  -9



أسلىب التسلسل  : ثالثًا 
ىو اإلجراء الذي نستطيع من خاللو مساعدة الفرد عمى تأدية سمسمة سموكية وذلك ألن  -

السموك اإلنساني نادرًا ما يتكون من استجابة واحدة ، فمعظم السموكيات اإلنسانية إنما ىي 
خالل مثيرات محددة وتنتيي بالتعزيز مجموعة من االستجابات ترتبط بعضيا ببعض من 

 .
يتشابو التسمسل مع التشكيل أن كمييما يعتمد عمى تجزئة السموك إلى سموكيات فرعية وىو  -

حيث يتم التدريب عمى كل جزء من أجزاء السموك ( التقريب المتتابع ) ما يعرف ببرنامج 
. ف بينيما النيائي باستخدام التعزيز مع ىذا التشابو إال أنو ىناك اختال

: بني التسلسل والتشكيل  االختالف* 
 

التشكيل التسلسل 
التسمسل يتعامل مع سموكيات موجودة -1

لدى الفرد ولكنيا تحدث عمى شكل حمقات 
. منفصمة وليس حمقات متتالية منظمة 

يتعامل مع عدد من حمقات السموك  -2
. المنفصمة لتشكل معًا سموكًا عامًا 

ألخيرة من السموك التعزيز لمخطوة ا -3

تشكيل السموك نستخدمو عندما ال يكون  -1
. السموك موجودًا لدى الفرد سابقًا 

يتعامل مع سموك واحد يمكن تفكيكو  -2
وتجزئتو إلى عدد من الميمات الفرعية 

( المطموب) لموصول إلى السموك النيائي 
. التعزيز لكل جزء يتم إتقانو  -3

:  اخلالصة 
إلى ( السموك العام ) تسمسل ىو اإلجراء الذي نعمل من خاللو عمى تقسيم يعتبر أسموب ال* 

عدد من الحمقات المكونة لو مع تعزيز الحمقة األخيرة منو ، ومن خاللو نساعد الطفل 
.  عمى تأدية حمقات متتالية لسمسمة سموكية 

.  تسمسل السموك أسموبًا مكماًل إلسموب تشكيل السموك  بسموأيعد  *
: أسلىب النوذجة : رابعًا 

) ل بواسطة نموذج سموكي مباشر ـات لمطفـتقوم ىذه الطريقة عمى أساس توصيل المعموم* 
.  وذلك بيدف إحداث تغير أو تعمم في سموك الطفل ( تخيمي ) أو ضمني ( حي 

وىي إما أن تكون عممية موجية تيدف إلى تعميم الفرد أو تحدث لمفرد نتيجة لمالحظتو  *
ين من خالل مراقبة اآلخرين وتقميدىم وقد يكون التعمم عن طريق المراقبة سموك األخر

.  عفويًا أو غير مقصودًا 



 -:ومما تقدم ميكن تعزف النوذجة * 
. عمى أنيا إجراء يتضمن مالحظة أو تقميد نموذج معين ، كي يتعمم سموكًا جديدًا 

: أنىاع النوذجة 
يحة ، وفييا يتم عرض نماذج حية تؤدي إلى وىي المباشرة أو الصر :النوذجة احلية  -1

. السموك المستيدف حيث يقوم بذلك أشخاص واقعيين 
وفييا يتم مشاىدة سموك النموذج من ( الرمزية  –المصورة )  : النوذجة الضونية -2

خالل عرض نماذج مجسمة أو مصورة القصص ـ األفالم ـ 
.  الساليدات ـ أو أية وسائل أخرى 

:  شاركة النوذجة بامل -3
كما  ( االستجابة) ثم يقوم بتأدية السموك ( نموذج حي ) وفييا يتم عرض النموذج أواًل 

شاىدىا وذلك بمساعدة وتشجيع وتوجيو المعمم حتى يصل إلى درجة أداءه لمسموك 
.  بمفرده 

:  هالحظة 
نتباه شد االيجب أن يكون النموذج محببًا ومشوقًا ومناسب لسن وجنس الطفل ، وذلك حتى ي

 . الطفل لتقميد السموك المنمذج  نحوه مما يزيد قابمية

 

 


