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  مقدمة
  

تعريف المعلم بمشك�ت ا,نضباط في غرفة الصف واستراتيجيات  يتناول ھذا المشروع 

معالجتھا، وعلينا كمعلمين ومربيين أن نتذكر أن الغاية ا5ساسية من ا,نضباط في غرفة الصف 

ھي ليست فرض النظام وھيبة المعلم كغاية في حد ذاتھا، بل أن ا,نضباط الصفي يھدف إلى 

حترامه قيمة واتجاھاً ذاتياً يتذوقه الطالب في شخصيته وينتقل إلى ممارسته في جعل النظام وا

ولكي ينجح المعلم في تيسير تعلم الطلبة ونموھم وفق ا5ھداف التعليمية . مختلف جوانب حياته

والتعلمية المرسومة فإن عليه التعّرف على  مشك�ت النظام وانضباط الت�ميذ في غرفة الصف 

وعلى المعلم أن يتذكر . رھا وأسبابھا وأنواعھا وطرائق الوقاية منھا ومعالجتھامن حيث مصاد

أن نجاحه في مھمته التعليمية والتعلمية , يتم على وجه أكمل بمجرد امت�كه المعلومات 

وأن ) جماعة الصف(والمعرفة الخاصة بموضوع الدرس بل عليه أن يفھم ديناميات الجماعة 

ف كتوفير المناخ النفسي وا,جتماعي الم�ئم لعملية التعلم واستخدام يتقن مھارات إدارة الص

 .أساليب وطرائق التعلم والتعليم التي تقوم على المشاركة والتعاون 

السلوك الظاھر الذي يصدر عن  Iھل بھدف تغييرل يعتبر موضوع تعديل السلوك مھماً كما 

التحكم بھذا السلوك  الوسائل التي تمكنھم منفي المواقف المختلفة،وذلك بإعطائھم ب �الط

للتأثير على  طريق استخدام جميع ا5ساليب والطرق الممكن استخدامھا بطريقة منھجية، وعن

يعيش فيه الفرد،وNكساب  اNنساني وتحويله إلى ما ھو أفضل لدى ا5ھل والمجتمع الذي السلوك

مع المجتمع وا5ھل  تى يستطيع التكيفح المھارات ال�زمة للسلوك التكيفي، وذلكالط�ب 

  .أسلوب تعديل السلوك المناسبة باستخدام بشكل إيجابي، ومعالجة السلوكيات غير

ات التي يتعلمھا يفالسلوك. البيت والمدرسة إيجاد قنوات للتعاون بينمن ھنا يجب العمل على 

و, سيما بيئة البيت، لذلك استعمالھا على مختلف البيئات  , بد من أن يعمم الطفل في المدرسة

  .المدرسة ا5سرة وإط�عھا على ما تقوم به , بد من تعاون كان

لذا سيتضمن ھذا الكراس مواد علمية حول تعديل السلوك وسيتطرق لخصائص الط�ب ذوي 

كما انه سيشمل دور المعلم في ادارة الصف . صعوبات التعلم وفرط الحركة وتشتت ا,نتباه

  .مشاكل السلوك الصفية  وتعديل السلوككعامل مؤثر في 

كما سنرى مدى نجاح عملية تعديل السلوك واستخدامھا في عدة مشاكل قد تواجه المعلم من 

  09\08خ�ل تجربة المعلمات المشاركات في دورة تعديل السلوك للسنة الدراسية 

  .السلوك وقد قمت بارفاق اوراق مساعدة يمكن للمعلم ان يستعين بھا في عملية تعديل
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  صة للتأملق
كان الرجل ا5ول يابانيا ويحمل ،بوابة الجمارك في أحد المطارات كان ھناك رج�ن يمران عبر

بوابة  بينما كان الثاني بريطانيا وكان يساعد الياباني على المرور بحقائبه عبر، كبيرتين حقيبتين

صغير في  الرجل على زرضغط  ،عندھا رنت ساعة الياباني بنغمة غير معتادة.الجمارك

 …وبدأ في التحدث عبر ھاتف صغير للغاية موجود في الساعة ،ساعته

 دو,ر 5000الياباني  وعرض على البريطاني بالدھشة من ھذه التكنولوجيا المتقدمة أصيب

  .الياباني رفض البيع ولكن ،الساعة مقابل

  .الجمارك استمر البريطاني في مساعدة الياباني في المرور بحقائبه عبر

الرجل غطاء الساعة  فتح ،ھذه المرة!…بدأت ساعة الياباني ترن مرة اخرى ،بعد عدة ثوان

  .فظھرت شاشة ولوحة مفاتيح دقيقة

  !…بريده ا,لكتروني والرد عليه استخدمھا الرجل ,ستقبال

مرة  ،مقابلھا دو,ر 25000وعرض على الياباني  نظر البريطاني للساعة في دھشة شديدة

 مرة اخرى استمر البريطاني في مساعدة الياباني في ،الياباني إن الساعة ليست للبيع اخرى قال

Nستقبال  وفي ھذه المرة إستخدمھا الياباني ،رنت الساعة مرة ثالثة.حمل حقائبه الضخمة

وزاد من الثمن الذي عرضه حتى ،ھذه المرة كان البريطاني مصمما على شراء الساعة،فاكس

  !…دو,ر 300،000وصل الى 

فأخرج البريطاني دفتر شيكاته وحرر له  ،ان كانت النقود بحوزته بالفعل ،عندھا سأله الياباني

  !…فورا شيكا بالمبلغ

بتحويل المبلغ الى حسابه في  وقام ،عندھا إستخدم الياباني الساعة لنقل صورة الشيك الى بنكه

لقد  ”! صرخ البريطاني”إنتظر“.عدامبت ثم خلع ساعته وأعطاھا للبريطاني وسار!…سويسرا

  … !!،وانما بطاريات الساعة إنھا ليست حقائبي :"رد الياباني قائ�“ ! نسيت حقائبك

بدون أن  "ثم قمت بإعتمادھا فورا ،فكرة رائعة كم مرة في مجال العمل رأيت أو سمعت عن

  النتائج ؟؟وماذا كانت !! يترتب عليھا تفھم طريقة عملھا بالفعل؟ أو تعي ما

 العدواني لدى طلبة المدارس دليل ا)رشادي لمواجھة السلوكال: المصدر 

  م 2006 -ھـ  1427 عدنان أحمد الفسفوس إعداد(1)  السلسلة ا<رشادية رقم               
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  تعريف السلوك 
  

  - :تعريف السلوك
  

الفرد سواًء يعرف السلوك اNنساني بأنه كل ا5فعال والنشاطات التي تصدر عن 
ويعرفه آخرين بأنه أي نشاط يصدر عن اNنسان سواًء . كانت ظاھرة أم غير ظاھرة

كان أفعا, يمكن م�حظتھا وقياسھا كالنشاطات الفسيولوجية والحركية أو نشاطات 
  .تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذكر والوساوس وغيرھا

, يحدث في الفراغ وإنما في بيئة ما، وقد والسلوك ليس شيئاً ثابتاً ولكنه يتغير وھو 
يحدث بصورة ,إرادية وعلى نحو ألي مثل التنفس أو الكحة أو يحدث بصورة 
إرادية وعندھا يكون بشكل مقصود وواعي وھذا السلوك يمكن تعلمه ويتأثر بعوامل 

  .البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد
  

  - :والسلوك نوعان ھما
  
  :السلوك ا)ستجابي.أ

  

وھو السلوك الذي تتحكم به المثيرات التي تسبقه، فبمجرد حدوث المثير يحدث 
السلوك، فالحليب في فم الطفل يؤدي إلى إفراز اللعاب، ونزول دموع العين عند 

  .تقطيع شرائح البصل وھكذا وتسمى المثيرات التي تسبق السلوك بالمثيرات القبلية
بالمثيرات التي تتبعه وھو أقرب ما يكون من السلوك إن السلوك ا,ستجابي , يتأثر 

ال�إرادي، فإذا وضع اNنسان يده في ماء ساخن فانه يسحبھا اوتوماتيكياً، فھذا 
  .السلوك ثابت , يتغير وان الذي يتغير ھو المثيرات التي تضبط ھذا السلوك

  
  
  :السلوك ا<جرائي.ب

مثل العوامل ا,قتصادية وا,جتماعية ھو السلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية 
  .والتربوية والدينية والجغرافية وغيرھا

كما أن السلوك اNجرائي محكوم بنتائجه فالمثيرات البعدية قد تضعف السلوك 
  .اNجرائي وقد تقويه وقد , يكون لھا أي تأثير يذكر

  .ونستطيع القول أن السلوك اNجرائي أقرب ما يكون من السلوك اNرادي
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  خصائص السلوك 
  
  :القابلية للتنبؤ.1

إن السلوك اNنساني ليس ظاھرة عفوية و, يحدث نتيجة للصدفة وإنما يخضع لنظام معين، وإذا 
استطاع العلم تحديد عناصر ومكونات ھذا النظام فانه يصبح با,مكان التنبؤ به، ويعتقد معدلي 

المادية وا,جتماعية الماضية والحالية للشخص ھي التي السلوك أن البيئة المتمثلة في الظروف 
تقرر سلوكه، ولذلك نستطيع التنبؤ بسلوك الشخص بناًء على معرفتنا بظروفه البيئية السابقة 
والحالية، وكلما ازدادت معرفتنا بتلك الظروف وكانت تلك المعرفة بشكل موضوعي أصبحت 

, يعني أننا قادرون على التنبؤ بالسلوك بشكل كامل قدرتنا على التنبؤ بالسلوك أكبر ،ولكن ھذا 
  .الحاضر  ،فنحن , نستطيع معرفة كل ما يحيط بالشخص من ظروف بيئية سواء في الماضي أو

  

  :القابلية للضبط.2

إن الضبط في ميدان تعديل السلوك عادة ما يشمل تنظيم أو إعادة تنظيم ا5حداث البيئية التي 
عده،كما أن الضبط الذاتي في مجال تعديل السلوك يعني ضبط الشخص تسبق السلوك أو تحدث ب

  .لذاته باستخدام المباديء والقوانين التي يستخدمھا لضبط ا5شخاص اXخرين
والضبط الذي نريده من تعديل السلوك ھو الضبط ا,يجابي وليس الضبط السلبي، لذا أھم 

و اNكثار من أسلوب التعزيز واNق�ل من أسلوب يلتزم به العاملون في ميدان تعديل السلوك ھ
  .أسلوب العقاب

  

  :القابلية للقياس.3

بما أن السلوك اNنساني معقد ,ن جزء منه ظاھر وقابل للم�حظة والقياس والجزء ا5خر غير 
ظاھر و, يمكن قياسه بشكل مباشر لذلك فان العلماء لم يتفقوا على نظرية واحدة لتفسير السلوك 

وعلى الرغم من ذلك فان العلم , يكون علمياً دون تحليل وقياس الظواھر المراد اNنساني، 
دراستھا، وعليه فقد طور علماء النفس أساليب مباشرة لقياس السلوك كالم�حظة وقوائم التقدير 
والشطب وأساليب غير مباشرة كاختبارات الذكاء واختبارات الشخصية، وإذا تعذر قياس 

  .فمن الممكن قياسه با,ستد,ل عليه من مظاھره المختلفةالسلوك بشكل مباشر 
  
  

  :اCبعاد الرئيسية للسلوك 

إن السلوك اNنساني سلوك بشري صادر عن قوة عاقلة ناشطة وفاعلة في :البعد البشري.1
  .معظم ا5حيان وھو صادر عن جھاز عصبي

  .في غرفة الصف مث�ً إن السلوك البشري يحدث في مكان معين، فقد يحدث :البعد المكاني.2

إن السلوك البشري يحدث في وقت معين قد يكون صباحاً أو يستغرق وقتاً :البعد الزماني.3
  .طوي�ً أو ثواني معدودة

المعلم القيم ا5خ�قية في تعديل السلوك و, يلجأ إلى استخدام /أن يعتمد المرشد:البعد اCخ�قي.4
Nيذاء للطالب الذي يتعامل معهالعقاب النفسي أو الجسدي أو الجرح أو ا.  

إن السلوك يتأثر بالقيم ا,جتماعية والعادات والتقاليد المعمول بھا في :البعد ا)جتماعي.5
المجتمع وھو الذي يحكم على السلوك على أنه مناسب أو غير مناسب، شاذ أو غير شاذ، 

  .فالسلوكيات قد تكون مقبولة في مجتمع ومرفوضة في مجتمع أخر
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  ل السلوكتعدي
  
  

يرى كوبر وھيرون ونيوارد أن تعديل السلوك ھو العلم الذي يشمل على التطبيق المنظم 
لIساليب التي انبثقت عن القوانين السلوكية وذلك بغية إحداث تغيير جوھري ومفيد في السلوك 

  .ا5كاديمي وا,جتماعي
إضعاف أو إزالة السلوك غير ويعرف إجرائيا بأنه عملية تقوية السلوك المرغوب به من ناحية و

  .المرغوب به من ناحية أخرى
  

  :اCھداف العامة لتعديل السلوك

ير سلوك الطالب ف� بد من صياغة خطط إرشادية ترتكز في يلكي ينجح المرشد التربوي في تغ
  :أساسھا على تحقيق ا5ھداف التالية

  .مساعدة الطالب على تعلم سلوكيات جديدة غير موجودة لديه.1

  .مساعدة الطالب على زيادة السلوكيات المقبولة اجتماعياً والتي يسعى الطالب إلى تحقيقھا.2

مساعدة الطالب على التقليل من السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً مثل التدخين، اNدمان، .3
  .الخ... تعاطي الكحول، ضعف التحصيل الدراسي

  .تعليم الطالب أسلوب حل المشك�ت.4

  .الطالب على أن يتكيف مع محيطه المدرسي وبيئته ا,جتماعيةمساعدة .5

  .مساعدة الطالب على التخلص من مشاعر القلق واNحباط والخوف.6
  

  :خصائص تعديل السلوك
  
حتى يتمكن المرشد أو المعدل من : التركيز على السلوك الظاھر القابل للم�حظة والقياس.1

في مراحل الع�ج المختلفة , بد من تحديد معدل حدوث تتبع التغيرات التي تطرأ على السلوك 
السلوك المراد دراسته أو تعديله ،وھذا يتطلب إمكانية م�حظته بشكل موضوعي , شبھة فيه 

  .وأن يتفق الم�حظون على ذلك
  
  :السلوك مشكلة وليس عرضاً لمشكلة ما.2

ھذا السلوك بعد أن نعرفه  أي أن ھناك مشكلة تكمن وراء ذلك السلوك وينبغي أن نتعامل مع
  .ونحدده بشكل نستطيع معه قياسه وم�حظة التغيرات التي تطرأ عليه قبل وأثناء وبعد الع�ج

  
السلوك المشكل ھو سلوك متعلم ومكتسب من خ�ل تفاعل الفرد مع البيئة التي يعيش فيھا .3

  .يب تعديل السلوكلذلك يتطلب ا5مر إعادة تعليم المسترشد السلوك السوي من خ�ل أسال
  
  :انه , يأتي من فراغ.4

أي أن ھناك قوانين تحكم تكرار السلوك أو عدمه بمعنى أن السلوك يخضع لقوانين معينة بشكل 
حتمي وھي التي تحدد الع�قة الوظيفية بين المتغيرات لھذا كان , بد من عملية التجريب 

  .العلمي
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الع�ج لكل سلوك ،وھذا يتطلب تحديد السلوك يتطلب تعديل السلوك تحديد الھدف وطريقة .5
المراد تعديله وتعاون المسترشد أو ذويه في عملية تحديد الھدف أو ما ھو متوقع حدوثه من 

  .عملية الع�ج
  
  تعديل السلوك استمد أصوله من قوانين التعلم التي أسھم سكنر وزم�ئه في ترسيخ قواعده .6
  
  .لوك المسترشديركز على دور الع�ج في تغيير س.7
  
  :التقييم المستمر لفاعلية طرق الع�ج المستخدمة.8

وذلك من خ�ل قيام المرشد أو المعدل بعملية قياس متكرر منذ بداية المشكلة وأثنائھا وبعدھا، 
  .وقد يتطلب ا5مر التوقف عن استخدام أسلوب معين والبحث عن أساليب جديدة لتغيير السلوك

  
  :وصفه محكوماً بنتائجهالتعامل مع السلوك ب.9

أي أن السلوك تكون له نتائج معينة ،فإذا كانت النتائج ايجابية فان اNنسان يعمد إلى تكرارھا 
  .،أما إذا كانت النتائج سلبية فانه يحاول عدم تكرارھا مستقب�ً 

  
  :أن تتم عملية تعديل السلوك في البيئة الطبيعية.10

الذي يحدث فيه السلوك ،,ن المثيرات البيئية التي تھيأ أي أن يحدث تعديل السلوك في المكان 
الفرصة لحدوث السلوك موجودة في البيئة التي يعيش فيھا الفرد،فا5شخاص المحيطون بالفرد 

  .ھم الذين يقومون بعملية التعزيز أو العقاب وبالتالي ھم طرف في عملية تعديل السلوك
  

  .إعداد خطة الع�ج الخاصة بالمسترشد.11
  

يركز تعديل السلوك على السلوك اXني : يقوم الع�ج السلوكي على مبدأ اXن وبعد.12
والمثيرات السابقة وتوابع السلوك،فالتركيز ليس على خبرات الطفولة التي يتوقع المسترشد أن 
يسأل المرشد أو المعدل عنھا ،بل انه يركز على السلوك الحالي 5ن المعدل أو المرشد يقوم 

  .لماضي عندما يتعرف على الظروف التي تسبق حدوث السلوكبتغطية ا
  

  :مجا)ت تعديل السلوك
  :مجال المدرسة

عدم التأخر والغياب عن المدرسة، المشاركة الصفية، التعامل مع المدرسين والطلبة باحترام، 
وكذلك ا,لتزام بالتعليمات وا5نظمة والمحافظة على ممتلكات المدرسة، أما إذا كان سلوك 

  .الطالب عكس ما ذكرنا فإننا نكون بصدد تعديل سلوكه بالشكل الذي يحقق الوضع السوي
  

  :مجال التربية الخاصة
وھو مجال خصب جداً لبرامج تعديل السلوك،ويعد تعديل السلوك من أھم مرتكزات العمل في 

تعديل أو  التربية الخاصة ،وھنا يلجأ ا5خصائي إلى تدريب فئات التربية الخاصة على تعلم أو
المھارات ا,جتماعية والنفسية ،ومھارات ا,عتناء :المحافظة على العديد من المھارات منھا

  .الذاتي،والمھارات المھنية،والمھارات التأھيلية
  

  :ا)تجاھات الرئيسية في تعديل السلوك
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  :ا)تجاه السلوكي.1

ذاته وأنه يجب التعامل معه يقوم على فكرة أن سلوك الفرد ليس عرضاًَ◌ وإنما ھو مشكلة بحد 
وفھمه وتحليله وقياسه ودراسته ووضع أفضل اNجراءات للتعامل معه حسب أوقات وأماكن 
حدوثه وأنه يمكن التحكم فيه عن طريق التحكم في المثيرات التي تحدثه وفي النتائج المترتبة 

  .ذجة وضبط الذاتعليه، ويعتمد ھذا ا,تجاه على قوانين تعديل السلوك مثل التعزيز والنم
  
  :ا)تجاه المعرفي.2

يرى بأن سلوك الفرد ليس ناتجاً عن تفاعل بين المثيرات البيئية والفرد فقط، وأن استجابات 
الفرد ليس مجرد ردود أفعال على مثيرات بيئية وإنما ھناك عوامل معرفية لدى الفرد قد تكون 

اته وطرق تربيته وتنشئته وطرق مسؤولة عن سلوكياته مثل ثقافته ومفھومه عن ذاته وخبر
تفكيره عق�نية كانت أم غير عق�نية وعلى مدى تفاعل حديثه الداخل مع بناءاته المعرفية 

  .وطرق اكتسابه لتعلم السلوك الخاطيء
  
  :اتجاه التعلم ا)جتماعي.3

كيات يرى أن السلوك البشري يتعلمه الطالب بالتقليد أو المحاكاة أو النمذجة، وأن معظم السلو
الصحيحة والخاطئة ھي سلوكيات متعلمه من بيئة الفرد، وصاحب ھذا ا,تجاه ھو ألبرت بندورا 

  .صاحب مدرسة التعلم ا,جتماعي
  

  :خطوات تعديل السلوك
  

  :يحتاج المرشد التربوي إلى معرفة ا<جراءات المطلوبة في تعديل السلوك وھي
  .ع�جهتحديد السلوك الذي يريد المرشد تعديله أو .1
  
قياس السلوك المستھدف وذلك بجمع م�حظات وبيانات عن عدد المرات التي يظھر فيھا .2

السلوك ومدى شدته وقد يلجأ المرشد للطلب من الوالدين ا,ستجابة على استبانة خاصة لقياس 
  .مدى استمرار السلوك وتكراره وشدته

  
تاريخ (السلوك غير المرغوب فيه تحديد الظروف السابقة أو المحيطة بالطالب عند ظھور .3

حدوثه، الوقت الذي يستغرقه،مع من حدث،كم مرة يحدث،ما الذي يحدث قبل ظھور السلوك 
،كيف استجاب اXخرون ،ما المكاسب التي جناھا الطالب من جراء سلوكه وأي م�حظات 

  ).ترتبط بظھور المشكلة 
  
الب وأسرته في وضع الخطة وتتضمن تصميم الخطة اNرشادية وتنفيذھا على أن يشترك الط.4

تحديد ا5ھداف، ووضع أساليب فنية تستخدم لتدعيم ظھور السلوك المرغوب، وإيقاف أو تقليل 
  .السلوك غير المرغوب، وتشجيع الطالب وأسرته على تنفيذ الخطة اNرشادية بكافة بنودھا

  
  .مرتقويم فعالية الخطة وتلخيص النتائج وإيصالھا إلى من يھمھم ا5.5
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  اساليب تعديل السلوك
  
  

  
تھدف أساليب تعديل السلوك إلى تحقيق تغيرات في سلوك الفرد، لكي يجعل حياته وحياة       

المحيطين به أكثر ايجابية وفاعلية، وھنا سأعرض بعض ا5ساليب التي يمكن استخدامھا في 
   -:لدى الطلبة وتتمثل في   تعديل السلوك

  

  لتعزيزا .1
 

الطالب على سلوكه السوي، بكلمة طيبة أو ابتسامة عند المقابلة أو الثناء عليه أمام وھو إثابة 
زم�ئه أو منحه ھدية مناسبة، أو الدعاء له بالتوفيق والف�ح أو إشراكه في رحلة مدرسية مجانا 

 الخ مما يعزز ھذا السلوك ويدعمه ويثبته ويدفعه إلى تكرار نفس السلوك... أو ا,ھتمام بأحواله
  .إذا تكرر الموقف

كما يمكن استخدام ھذا ا5سلوب في ع�ج حا,ت كثيرة مثل النشاط الحركي الزائد، الخمول، 
  .وغيرھا.........فقدان الصوت، ا,نطواء، العدوان 

  
  :أنواع المعززات  
  

  :المعززات الغذائية:أو)
أن المعززات  لقد أوضحت مئات الدراسات خاصة في مجال تعديل سلوك ا5طفال المعوقين

الغذائية ذات أثر بالغ في السلوك إذا ما كان إعطاؤھا للفرد متوقفاً على تأديته لذلك السلوك، 
  .والمعززات الغذائية تشمل كل أنواع الطعام والشراب التي يفضلھا الفرد

ويترتب على استخدام المعززات مشك�ت عديدة حيث يعترض الكثيرون على استخدامھا إذ 
أن يجعل تعديل السلوك مرھون بحصول الفرد على ما يحبه من الطعام والشراب  ليس مقبو,ً 

  .من أجل قيامه بتأدية السلوكات التي يھدف إليھا البرنامج الع�جي
كما أن إحدى المشك�ت ا5ساسية التي تواجه المعالج عند استخدام المعززات الغذائية تتمثل في 

يفقد فعاليته نتيجة استھ�ك الفرد كمية كبيرة منه  مشكلة اNشباع والتي تعني أن المعزز
  -:وبا,مكان التغلب على ھذه المشكلة من خ�ل

  .استخدام أكثر من معزز واحد.أ      
  .تجنب إعطاء كميات كبيرة من المعزز نفسه.ب      
  .إقران ھذه المعززات بمعززات اجتماعية.ج      

  
  :المعززات المادية:ثانياً 

كا5لعاب، القصص، ا5لوان، ا5ف�م، (المادية ا5شياء التي يحبھا الفرد تشمل المعززات 
وبالرغم من فعالية ھذه المعززات إ, ) الخ... الصور، الكرة، نجوم، شھادة تقدير، أق�م، دراجة

أن ھناك من يعترض على استخدامھا ويقول أن تقديم معززات خارجية للفرد مقابل تأديته 
  .يعتبر رشوة من قبل المعالج أو الُمعدلللسلوك المطلوب منه 
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  :المعززات الرمزية:ثالثاً 
كالنقاط أو النجوم أو الكوبونات أو الفيش (وھي رموز قابلة ل�ستبدال وھي أيضا رموز معينة 

يحصل عليھا الفرد عند تأديته للسلوك المقبول المراد تقويته ويستبدلھا فيما بعد ) الخ...
  .بمعززات أخرى

  
  :المعززات النشاطية:رابعاً 

ھي نشاطات محددة يحبھا الفرد عندما يسمح له بالقيام بھا حال تأديته للسلوك المرغوب به 
  :وتتمثل المعززات النشاطية بـ

  .ا,ستماع إلى القصص �
  .مشاھدة التلفاز لحضور البرامج المفضلة لديه بعد ا,نتھاء من تأدية الوظيفة المدرسية �
  .بالخروج مع أصدقائه بعد أن يقوم بترتيب غرفتهالسماح له  �
  .زيادة فترات ا,ستراحة �
  . المشاركة في الحف�ت المدرسية �
  .ممارسة ا5لعاب الرياضية �
  .ا,شتراك في مجلة الحائط في المدرسة �
  .الرسم �
  .القيام بدور عريف الصف �
  .مساعدة بعض الط�ب في أعمالھم المدرسية �
  .دق جرس المدرسة �
  .النشاطات الترفيھية  المشاركة في �
  . الذھاب إلى الم�ھي والحدائق العامة �
  . زيارة ا5قارب �

  
  :المعززات ا)جتماعية:خامساً 

للمعززات ا,جتماعية التي يقوم بھا المعلم ايجابيات كثيرة جداً منھا أنھا مثيرات طبيعية ويمكن 
اع ومن ا5مثلة على المعززات تقديمھا بعد السلوك مباشرة ونادراً ما يؤدي استخدامھا إلى اNشب

  :ا,جتماعية ما يلي
  .ا,بتسام والثناء وا,نتباه والتصفيق �
  .التربيت على الكتف أو المصافحة �
  .التحدث ايجابياً عن الطالب أمام الزم�ء والمعلمين أو ا5قارب وا5صدقاء �
  .نظرات اNعجاب والتقدير �
  .، فكرة رائعة، ھذا عمل ممتازأحسنت، عظيم، انك ذكي فع�ً :التعزيز اللفظي كقول �
  .الجلوس بجانب الطالب أثناء مشاركته في الرحلة �
  .عرض ا5عمال الجيدة أمام الصف �
  .تعيين الطالب عريفاً للصف �
  .إرسال شھادة تقدير لولي أمر الطالب �
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  :أما العوامل التي تؤثر في فعالية التعزيز فمنھا
  
  :فورية التعزيز.1

التي تزيد من فعالية التعزيز ھو تقديمه مباشرة بعد حدوث السلوك فأن إن أحد أھم العوامل 
  .يعطى الطفل لعبة اليوم 5نه أدى واجبه المدرسي با5مس قد , يكون ذا أثر كبير

إن التأخير في تقديم المعزز قد ينتج عنه تعزيز سلوكيات غير مستھدفة , نريد تقويتھا، قد تكون 
ن حدوث السلوك المستھدف وتقديم المعزز، فعندما , يكون من حدثت في الفترة الواقعة بي

الممكن تقديم المعزز مباشرة بعد حدوث السلوك المستھدف فانه ينصح بإعطاء الفرد معززات 
  .وسيطية كالمعززات الرمزية أو الثناء بھدف اNيحاء للفرد بأن التعزيز قادم

  
  
  :ثبات التعزيز.2

منظم وفق قوانين معينة يتم تحديدھا قبل البدء بتنفيذ برنامج يجب أن يكون التعزيز على نحو 
الع�ج وأن نبتعد عن العشوائية، كما أن من المھم تعزيز السلوك بتواصل في مرحلة اكتساب 

  .السلوك وبعد ذلك في مرحلة المحافظة على استمرارية السلوك فإننا ننتقل إلى التعزيز المتقطع
  
  :كمية التعزيز.3

كمية التعزيز التي ستعطى للفرد وذلك يعتمد على نوع المعزز، فكلما كانت كمية يجب تحديد 
التعزيز أكبر كانت فعالية التعزيز أكثر، إ, أن إعطاء كمية كبيرة جداً من المعزز في فترة 
زمنية قصيرة قد يؤدي إلى اNشباع، واNشباع يؤدي إلى فقدان المعزز لقيمته ،لھذا علينا 

  .مختلفة , معزز واحد استخدام معززات
  
  :ا<شباع –مستوى الحرمان .4

كلما كانت الفترة التي حرم فيھا الفرد من المعززات طويلة كان المعزز أكثر فعالية، فمعظم 
  .المعززات تكون أكثر فعالية عندما يكون مستوى حرمان الفرد منھا كبيراً نسبياً 

  
  :درجة صعوبة السلوك.5

السلوك، أصبحت الحاجة إلى كمية كبيرة من التعزيز أكثر، فالمعزز كلما ازدادت درجة تعقيد 
ذو ا5ثر البالغ عند تأدية الفرد لسلوك بسيط قد , يكون فعا,ً عندما يكون السلوك المستھدف 

  .سلوكاً معقداً أو يتطلب جھداً كبيراً 
  
  :التنويع.6

دام نوع واحد منه ،فإذا كان إن استخدام أنواع مختلفة من المعزز نفسه أكثر فعالية من استخ
ولكن قل أحسنت " جيد ،جيد ،جيد"المعزز ھو ا,نتباه إلى الطالب ف� تقل له مرة بعد ا5خرى 

  .الخ...وابتسم له وقف بجانبه ،وضع يدك على كتفه 
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  :التحليل الوظيفي.7
ھا الفرد ودراسة يجب أن يعتمد استخدامنا للمعززات إلى تحليلنا للظروف البيئية التي يعيش في

  :احتما,ت التعزيز المتوفرة في تلك البيئة ,ن ذلك
  .يساعدنا على تحديد المعززات الطبيعية.أ      
  .يزيد من احتمال تعميم السلوك المكتسب والمحافظة على استمرايته.ب      

  
  :الجّدة.8

استخدام أشياء غير عندما يكون المعزز شيئاً جديداً فانه يكسبه خاصية، لذا ينصح بمحاولة 
  .مألوفة قدر اNمكان
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  العقاب. 2 
  
وھو إخضاع الطالب إلى نوع من العقاب بعد اNتيان باستجابة معينة، فالطالب إذا ناله العقاب  

كلما اعتدى أو أذى اXخرين نفسيا أو جسديا كّف عن ذلك العدوان، مثل  منعه من ا,شتراك في 
  .الخ... النشاط الذي يميل اليه

ويستحسن أن يستخدم ھذا ا5سلوب بعد استنفاذ ا5ساليب ا,يجابية، فقد ثبت ان العقاب يؤدي إلى 
انتقاص السلوك غير المرغوب أسرع مما تحدثه ا5ساليب ا5خرى، فھو يؤدي إلى توقف مؤقت 

  .للسلوك المعاقب، ويؤدي إيقاف العقاب إلى ظھور السلوك مرة أخرى
تعلم سلوك جديد مرغوب ولكنه يكف السلوك غير المرغوب مؤقتا،  أي ان العقاب , يؤدي إلى

  .إ, أنه يتعين عند استخدام ھذا ا5سلوب تحديد محكات العقاب وإع�نھا مقدماً 
  
  :حسنات العقاب 

ا,ستخدام المنظم للعقاب يساعد الفرد على التمييز بين ما ھو مقبول وما ھو غير   . أ
  .مقبول

 .فعال إلى إيقاف أو تقليل السلوكيات غير التكيفية بسرعةيؤدي استخدام العقاب بشكل   . ب
  .معاقبة السلوك غير المقبول يقلل من احتمال تقليد اXخرين له  . ت

  
  :سيئات العقاب 

  .قد يولد العقاب خاصة عندما يكون شديداً العدوان والعنف والھجوم المضاد  . أ
عنى أخر يعلم , يشكل سلوكيات جديدة بل يكبح السلوك غير المرغوب به فقط بم  . ب

  .العقاب الشخص ماذا , يفعل و, يعلمه ماذا يفعل
يولد حا,ت انفعالية غير مرغوب بھا كالبكاء والصراخ والخنوع مما يعيق تطور   . ت

  .السلوكيات المرغوب بھا
يؤثر سلبياً على الع�قات ا,جتماعية بين المعاِقب والمعاَقب أي يصبح المعلم الذي   . ث

  .نھاية المطاف شيئاً منفراً للطالب يستخدم العقاب بكثرة في
يؤدي إلى تعود مستخدمه عليه، فالعقاب يعمل عادة على إيقاف السلوك غير المرغوب   . ج

  .به بشكل مباشر وھذا يعمل بدوره كمعزز سلبي لمستخدمه
يؤدي إلى الھروب والتجنب، فالطالب قد يتمارض ويغيب عن المدرسة إذا ما اقترن   . ح

متكرر وقد يتسرب الطالب من المدرسة إذا كان العقاب شديداً أو ذھابه إليھا بالعقاب ال
متكرراً، كما يتعلم الطالب سلوك الغش في ا,متحان وغيرھا من السلوكيات غير 

  .المقبولة
يؤدي إلى خمود عام في سلوكيات الشخص الُمعاَقب، وقد تقلل معاَقبة المعلم للطالب   . خ

ه عن المشاركة في النشاطات الصفية على إجابته غير الصحيحة عن السؤال وعزوف
  .بسبب الخوف من العقاب

تشير البحوث العلمية إلى أن نتائج العقاب غالباً ما تكون مؤقتة، فالسلوك يختفي بوجود   . د
  .المثير العقابي ويظھر في غيابه

يؤثر العقاب بشكل سلبي على مفھوم الذات لدى الشخص الُمعاَقب ويحد من التوجيه   . ذ
  .صة إذا حدث بشكل دائم ولم يصاحبه تعزيز للسلوك المرغوب فيهالذاتي لديه خا
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   ا<طفاء. 3

اNطفاء ھو التوقف عن ا,ستجابة نتيجة توقف التدعيم، ويقوم ھذا ا5سلوب على انصراف       
المرشد أو المعلم عن الطالب حين يخطيء وعدم التعليق عليه أو لفت النظر إليه وغض النظر 

كما يمكن التنسيق مع ط�ب الصف Nھمال بعض تصرفاته لمدة محددة عن بعض تصرفاته 
وعدم الشكوى منه، والثناء عليه حين يحسن التصرف ويعدل السلوك، فقد يحدث أن يزيد 
الطالب من الثرثرة لجلب ا,نتباه إليه، إ, أن التجاھل المتواصل يؤدي إلى كفه، ويمكن 

الطالب من سلوكه تحويل ا,نتباه إليه ولفت النظر  استخدامه بفعالية ونجاح عندما يكون ھدف
  .إليه مثل نوبات الغضب والمشاكل السلوكية داخل الصف

  
  :ومن أجل زيادة احتمال نجاح ا<طفاء نحتاج إلى أخذ النقاط التالية بعين ا)ھتمام

 .تحديد معززات الفرد وذلك من خ�ل الم�حظة المباشرة  . أ
تعديل السلوك لما لذلك من أھمية قصوى في نجاح ا,ستخدام المنظم Nجراءات   . ب

  .اNجراء
تحديد المواقف التي سيحدث فيھا اNطفاء وتوضيح ذلك للفرد قبل البدء بتطبيق   . ت

  .اNجراء
اNطفاء حتى لو استخدم بمفرده إجراء فعال لتقليل السلوك ويكون أكثر فعالية إذا عملنا   . ث

  .سهعلى تعزيز السلوكيات المرغوبة في الوقت نف
الخ سيساھمون في إنجاح اNجراء وذلك ...التأكد من أن ا5ھل والزم�ء والمعلمين   . ج

با,متناع عن تعزيز الفرد أثناء خضوع سلوكه غير المرغوب لcطفاء، فتعزيز السلوك 
  .ولو مرة واحدة أثناء خضوعه لcطفاء سيؤدي إلى فشل اNجراء أو التقليل من فعاليته

  
  :السلوك عند إخضاعه لOطفاء على عدة عوامل منھا وتتوقف سرعة اختفاء 
  

فكلما كانت كمية التعزيز أقل كلما "كمية التعزيز التي حصل عليھا الفرد في الماضي  .1
  ".كان اختفاء السلوك أبطأ

  
السلوك الذي يخضع لجدول تعزيز متقطع يبدي مقاومة أكبر لcطفاء من السلوك الذي  .2

  .يخضع لجدول تعزيز متواصل
  

ة الحرمان من المعزز فالشخص الذي حرم من المعزز لفترة طويلة نسبياً دون درج .3
الحصول على المعزز يبدي مقاومة أكبر لcطفاء من الشخص الذي حصل على معزز 

     .فترة طويلة قبل خضوعه لcطفاء
  

وھي ظھور السلوك من " ا,ستعادة التلقائية" في بعض ا5حيان تظھر ما يسمى بظاھرة  .4
بعد اختفائه و, يعطي معالج السلوك اھتماماً كبيراً لھذه الظاھرة ,ن سرعان ما جديد 

 .تزول إذا تم تجاھلھا
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  التعميم . 4 
  

نستخدم التعميم عندما يمتد أثر تعزيز سلوك ما إلى ظروف أخرى غير التي حدث فيھا       
  . التدريب أي أن يمتد على مواقف أو سلوكيات أخرى

تعميم المثير ويعني انتقال أثر التعلم من الوضع الذي تم تعديل : ن التعميم ھما وھناك نوعان م
أو تشكيل السلوك فيه إلى ا5وضاع ا5خرى المشابھة والثاني تعميم ا,ستجابة أي انتقال أثر 
ا التعلم من استجابة تم تعديلھا أو تشكيلھا إلى ا,ستجابات ا5خرى المماثلة مثل إلقاء التحية يقابلھ

  . استجابة أخرى كا,بتسامة أو المصافحة
كما أن للتعميم أھمية كبيرة في تفسير انتقال أثر التعلم إلى مواقف واستجابات أخرى له أيضاً 
أھمية ع�جية تحقق ھدف المرشد المتمثل في نقل المسترشد أثر التدريب إلى مشك�ت ومواقف 
أخرى خارج مكتب اNرشاد وإلى استجابات أخرى تكمل ا,ستجابات التي تعلمھا المسترشد من 

  . وقف اNرشاديالم
  ". إذا أساء لك شخص من عائلة ما فإنك تعمم ذلك على كل أفراد العائلة" ومثال على ذلك 

  

  التمييز. 5 
  

يعرف التمييز على أنه عملية تعلم وھو الفرق بين المثيرات وا5شياء وا5حداث المتشابھة       
وا,ستجابة للمثير المناسب، وتقتصر ا,ستجابة فيه على بعض المواقف والمثيرات فقط ويحدث 
ذلك بفعل التعزيز التفاضلي والذي يشمل تعزيز السلوك في موقف ما وإطفائه في مواقف 

  . أخرى
وفي مجال اNرشاد فإن التدريب على السلوك التوكيدي يقوم على أساس استخدام مھارات 
التمييز لدى المسترشدين كجزء من عملية اNرشاد حتى يتم تدريبھم على التعرف على 

  . المؤشرات المختلفة من المواقف المتنوعة والتي تستدعي استخدام مھارات السلوك التوكيدي
على تشجيع السلوك بوجود مثير واحد وإنما بوجود مثيرات متعددة وليس  والتمييز , يقتصر

بوجود مثير مبسط وإنما بوجود مثيرات معقدة، فالمفاھيم المعقدة تتطور أيضاً بفعل التمييز، 
والطريقة اNجرائية في التمييز ذات أھمية كبيرة عندما ي�حظ وجود إخفاق في التمييز، وحينئذ 

لمسترشد على أن يتعلم أن يستجيب 5فضل المثيرات التي يتوقع معھا تعزيز نحتاج إلى تدريب ا
  . السلوك

   -: مثال على ذلك
  ". تعليم التلميذ أن الكتابة على الدفتر شيء مقبول بينما الكتابة على الجدران شيء غير مقبول" 
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  التشكيل. 6 
  

يعد التشكيل أسلوباً ھاماً في اNرشاد وبصفة خاصة عندما ينصب اھتمام المرشد على       
إكساب المسترشد سلوكيات جديدة، ويعرف التشكيل بأنه اNجراء الذي يشتمل على التعزيز 
ا,يجابي المنظم ل�ستجابات التي تقترب شيئاً فشيئاً من السلوك النھائي بھدف إحداث سلوك , 

الياً، فتعزيز الشخص عند تأديته سلوكاً معيناً , يعمل على زيادة احتمالية حدوث ذلك يوجد ح
  .(Milles، 1996)السلوك فقط ولكنه يقوي السلوكات المماثلة له أيضاً 

والتشكيل , يعني خلق سلوكات جديدة من , شيء، فعلى الرغم من أن السلوك المستھدف نفسه 
ام�ً إ, أنه غالباً ما , يوجد له سلوكات قريبه منه،ولھذا يقوم , يكون موجوداً لدى الفرد ك

المرشد أو المعالج بتعزيز السلوكات بھدف ترسيخھا في ذخيرة المسترشد وبعد ذلك يلجأ إلى 
التعزيز التفاضلي والذي يشتمل على تعزيز ا,ستجابة فقط،كلما أخذت تقترب أكثر فأكثر من 

  .السلوك المستھدف
ام ھذا اNجراء يقوم المرشد أو المعالج في البداية بتحديد السلوك النھائي الذي يراد وعند استخد

تعلمه وبعد ذلك يختار استجابة تشبه السلوك النھائي إلى حد ما، ويبدأ بتعزيز تلك ا,ستجابة 
بشكل منظم ويستمر بذلك إ, أن تصبح ا,ستجابة قريبة أكثر فأكثر من السلوك النھائي وتسمى 

  ".بالتقارب التدريجي"ية تشكيل السلوك على ھذا النحو عمل
ومفتاح النجاح في عملية التشكيل يتمثل في كون التعزيز متوقفاً على تغيير السلوك على نحو 

  .عندما ينحرف عن السلوك النھائي) عدم تعزيزه(تدريجي باتجاه السلوك النھائي وتجاھله 
ويمكن استخدام ھذا اNجراء مع مختلف الفئات العمرية في تعليمھا سلوكات مختلفة كتأدية 
المھارات الحياتية والعناية بالذات، تنمية المھارات ا,جتماعية والمھنية والحركية، مھارات 
ا,تصال، سلوك التعاون ا,جتماعي، الحضور إلى غرفة الصف، إكمال الواجبات المدرسية، 

لطفل في مقعده، القراءة والكتابة والتحدث، تدريب ا5طفال الصم على إخراج الحروف، إبقاء ا
  . الخ... وفي حا,ت اضطرابات النطق

  

  :ومن اCمثلة أيضاً على تشكيل السلوك عندما نريد
  
تعليم الطفل كيف يرسم دائرة فإننا نستطيع تعزيزه عندما يحمل قلماً وورقة في البداية وبعد  -

زه عندما يرسم أي خط، وبعدھا نعززه فقط عندما يقترب الخط الذي يرسمه أكثر فأكثر ذلك نعز
  .من شكل الدائرة

ما (فتشكيل السلوك اذاً إجراء يشتمل على زيادة معايير التعزيز تدريجياً ابتداًء بالسلوك المدخلي 
  ).ي يراد الوصول إليهالسلوك الذ( وانتھاًء بالسلوك النھائي ) يستطيع المسترشد أن يفعله حالياً 

  
  :خطوات تشكيل السلوك  
  
تحديد السلوك النھائي الذي يراد الوصول إليه بدقة متناھية وذلك بھدف تعزيز التقارب     .1

التي , ع�قة لھا بالسلوك  تالسلوكياالتدريجي من السلوك المستھدف بشكل منظم ،وتجنب 
  .المطلوب
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  :تحديد وتعريف السلوك المدخلي  .2

ھدف تحديد وتعريف السلوك المدخلي إلى توضيح أين نريد الوصول ؟ وأن نعرف من أين نبدأ    
إلى أن التشكيل يستخدم لمساعدة المسترشد على اكتساب سلوك ليس لديه    ؟ولقد اشرنا 

حالياً،لذا , بد من اختيار استجابة قريبه منه لتعزيزھا وتقويتھا بھدف صياغة السلوك النھائي 
  ).بنقطة البداية أو السلوك المدخلي( مى تلك ا,ستجابة ،وتس

ويمكن تحديد السلوك المدخلي من خ�ل الم�حظة المباشرة للمسترشد لعدة أيام قبل البدء بعملية 
  .التشكيل لتحديد ما يستطيع عمله

  
  -:ويجب ان يتصف السلوك المدخلي بصفتين ھما

  .لنا الفرصة الكافية لتعزيزه وتقويتهأن يحدث السلوك بشكل متكرر وذلك حتى تتوفر  �
  .أن يكون السلوك المدخلي قريباً من السلوك النھائي �

  
  :اختيار معززات فعالة   .3

تتطلب عملية التشكيل من المسترشد تغيير سلوكه بشكل مستمر ليصبح قريباً أكثر من السلوك 
لديه، وھذا يتطلب اختيار النھائي ولھذا , بد من المحافظة على درجة عالية من الدافعية 

  .المعززات المناسبة التي تزيد من دافعيته
  
وصف خطوات عملية تشكيل السلوك للمسترشد قبل أن يقوم باستجابات متتابعة لتشكيل   .4

  .السلوك بصورة كاملة وذلك بطريقة شفوية أو لفظية
  
  .مرتفعاً ا,ستمرار في تعزيز السلوك المدخلي إلى أن يصبح معدل حدوثه . 5
  
  :ا,نتقال التدريجي من مستوى أداء إلى مستوى أخر  .6

ويعتمد ذلك على درجة إتقان المسترشد للسلوك المطلوب منه ومھاراته في أدائه بشكل جيد 
،والقاعدة التي يجب إتباعھا في تحديد المدة ال�زمة ل�نتقال من خطوة إلى أخرى ھي العمل 

خمس مرات قبل ا,نتقال إلى المستوى ا5خر،فتعزيز مستوى على تعزيز ا5داء من ث�ث إلى 
ا5داء لمدة طويلة يعمل على ترسيخ ذلك النمط من السلوك مما سيجعل ا,نتقال إلى المستوى 

  .التالي أمراً صعباً،ومن ناحية أخرى فان تعزيز السلوك لفترة قصيرة يؤدي إلى اختفاء السلوك
  

  :التطبيقات التربوية للتشكيل
الذي " نظام التعليم المبرمج"التطبيقات التربوية الھامة للتشكيل في العملية التعليمية التعلمية من 

ينظم المحتوى ويقدم على شكل وحدات صغيرة متسلسلة منطقياً، وتصاغ ا5ھداف المتوخاه من 
  .كل وحدة بدقة، ويستجيب المتعلم بشكل متكرر ويزود بتغذية راجعة فورية

  
  :عليم المبرمجخصائص نظام الت

  .ابتداء المتعلم بالوحدة التي تتناسب ومستوى أدائه الحالي �
  .انتقاله من وحدة إلى أخرى حسب قدراته �
تھيئة الظروف المناسبة للمتعلم لتطوير مھارات ومعارف معقدة وذلك من  �

خ�ل استجابته الصحيحة بشكل منظم في البداية ومن ثم تعزيز استجابات أكثر 
  .تعقيداً 
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   لكرسي الخاليا. 7
تقوم على وضع كرسيين كل منھما يواجه ا5خر، أحدھما يمثل الطالب والثاني يمثل شخصاً       

آخر سّبب المشكلة للطالب أو الجزء السلبي في شخصية الطالب، وعلى المرشد أن يقترح 
تظھر عبارات يقولھا الطالب للكرسي الخالي، فيقولھا الطالب ويكررھا، وفي ھذا ا5سلوب 

  .ا,نفعا,ت والصراعات والمرشد يراقب الحوار ويوجھه وھذا ينمي الوعي لدى الطالب
  
   ا<رشاد باللعب . 8  
  

يقوم على إعطاء الطالب فرصة ليسقط مشك�ته سواء كانت شعورية أو , شعورية، والتي       
مخرجاً وع�جاً  , يستطيع التعبير عنھا عن طريق اللعب بأنواعه المتعددة، حيث يعد اللعب

  .لمواقف اNحباط اليومية ولحاجات جسمية ونفسية واجتماعية , بد أن تشبع
ويمكن للمرشد دراسة سلوك الطالب عن طريق م�حظته أثناء اللعب، ويترك له حرية اللعبة 
الم�ئمة لسنه، وبالطريقة التي يراھا مناسبة، وقد يختار المرشد أدوات اللعب المناسبة لعمر 
الطالب ومشكلته، وقد يشاركه في اللعب تدريجياً ليقدم مساعدات أو تفسيرات لدوافعه، بل ان 

  .مشاركته تؤكد ص�حية ما يقوم به الطالب وما ينطوي عليه من معنى
الصلصال، أصابع الرسم، الكرة، المكعبات الخشبية، نماذج :ومن ا5لعاب التي يمكن استخدامھا

ح للطالب أثناء اللعب أن يقذف بالصلصال وأن يعبث بألوان الرسم السيارات، ويستحسن أن يسم
  .أو يخلطھا وأن يكسر الدمى أو يمزق الورق

  وھو أسلوب مفيدة جداً مع بعض مشاكل ت�ميذ المرحلة ا,بتدائية , سيما النزعات العدوانية
  
  تكلفة ا)ستجابة . 9  

كي الذي يشتمل على فقدان الطالب لجزء من تعرف تكلفة ا,ستجابة على أنھا اNجراء السلو      
المعززات التي لديه، نتيجة لقيامه بسلوك غير مقبول مما سيؤدي إلى تقليل أو إيقاف ذلك 

  .السلوك
ولقد أوضحت الدراسات العديدة فعالية تكلفة ا,ستجابة كإجراء لتقليل السلوكيات غير المرغوبة 

  .يمات وغيرھاكالعدوانية والنشاط الزائد ومخالفة التعل
ونادراً ما يستخدم إجراء تكلفة ا,ستجابة بمفرده في برنامج تعديل السلوك بل يستخدم معه 

  ).التعزيز( إجراءات تقوية السلوك 
كما ان حسنات تكلفة ا,ستجابة كثيرة ومنھا سھولة تطبيقه وفعاليته فھو , يستغرق مدة طويلة 

العقاب الجسدي ومن ا5نشطة المناسبة لذلك اNجراء لتقليل السلوك وھو أيضاً , يشتمل على 
حجز الطالب في الفرصة إذا أساء التصرف أو احضار لوح زجاج جديد بد,ً من اللوح الذي قام 

... بتكسيره الطالب عمداً أو دفع مبلغ من المال لتغطية ا5ضرار التي ألحقھا بممتلكات المدرسة 
  .الخ
  
  
  

  - : ومثمراً ) بد من إتباع الخطوات التاليةولكي يكون ھذا ا<جراء فاع�
  

  .توضيح طبيعة اNجراء للطالب قبل البدء بتطبيقه  . أ
  .تحديد السلوك المراد تعديله  . ب
  .تعزيز السلوكيات المرغوبة  . ت
  .تقديم التغذية الراجعة بشكل فوري وذلك بھدف تبيان أسباب فقدان الطالب للمعززات  . ث
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  .ث السلوك غير المرغوب فيهتطبيق ھذا اNجراء مباشرة أي بعد حدو  . ج
ا,بتعاد عن زيادة قيمة الغرامة أو المخالفة تدريجيا ,ن ذلك يؤدي إلى تعود الطالب   . ح

  .على الزيادة التدريجية وبالتالي يفقد اNجراء فعاليته
عدم حرمان الطالب من جميع المعززات التي في حوزته ,ن ذلك سيؤدي إلى اNحباط   . خ

  .جيوعدم نجاح اNجراء الع�
  
  

   ا<قصاء. 10
  

يعرف اNقصاء على أنه إجراء عقابي يعمل على تقليل السلوك غير المرغوب فيه من       
خ�ل إزالة المعززات ا,يجابية مدة زمنية محددة بعد حدوث ذلك السلوك مباشرة ويمكن أن 

  -:يأخذ اNقصاء أحد الشكلين التاليين
  

بعزله في غرفة خاصة , يتوفر فيھا التعزيز إقصاء الطالب عن البيئة المعززة وذلك  .1
  ".العزل" أو " غرفة اNقصاء " وتسمى 

  
سحب المثيرات المعززة من الطالب لمدة زمنية محددة بعد تأدية السلوك غير   .2

  .المرغوب فيه مباشرة
وفي ھذه الحالة , يعزل الطالب في مكان خاص يخلو من التعزيز وإنما يسمح له بالبقاء 

   .ة المعززة دون مشاركته في النشاطات المتوفرة في تلك البيئة مدة زمنية محددةفي البيئ
  
  

وحتى يكون اNقصاء إجراءاً عقابيا يعمل على الحد من السلوك غير المقبول ف� بد من 
استخدامه بشكل صحيح وإ, فقد , يكون اNقصاء عقاباً دائماً وإنما تعزيزاً للطالب، لذا 

  -:النقاط التالية عند استخدام ھذا اNجراء وھي, بد من مراعاة 
  

أن تكون البيئة التي يقصى الطالب إليھا غير معززة لسلوكه وإ, قد تعمل على زيادته   . أ
بل قد يقوم الطالب بالسلوك غير المقبول من أجل نقله إلى غرفة اNقصاء إذا كانت 

  .معززة أكثر من البيئة التي أُقصي عنھا
  

اش مطول مع الطالب المرسل إلى غرفة اNقصاء بل ا,قتصار على عدم الدخول في نق  . ب
تذكيره بما فعل وجزاء ذلك ھو العزل في غرفة اNقصاء، وفي حال رفض الطالب 

  .الذھاب إلى غرفة اNقصاء تجنب قدر المستطاع أن تلجأ إلى أخذه بالقوة
  

  .عدم إطالة فترة اNقصاء عن عشر دقائق  . ت
  

صاء وا,بتعاد عن العشوائية وتطبيقه حال حدوث السلوك وبدون ا,نتظام في تطبيق اNق  . ث
 .تأخير حتى ولو اشتكى الطالب في البداية أو قاوم ما تفعله

  
  .اشرح للطالب أسباب اتخاذ اNقصاء بحقه  . ج
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عدم إعادة الفرد إلى البيئة التي أقصي عنھا ما دام يمارس نفس السلوكيات غير المقبولة   . ح
  .اNقصاء , بد من استخدام إجراء عقابي أخروفي حالة عدم نجاح 

  
  
  

  التنفيس ا)نفعالي.11
  

ھو أسلوب ھام في عملية اNرشاد ويقصد به تنفيس وتفريغ المسترشد عن المواد المشحونة       
  . انفعالياً حتى يتمكن من التعامل مع الناس ويشق طريقه في الحياة

ويقوم ھذا ا5سلوب على تعليم الطالب أن يعبر عن المشاعر التي يحس بھا وبصورة تلقائية 
وبكل حرية وأن يعبر أيضاً عن صراعاته وإحباطاته وحاجاته ومشك�ته ومخاوفه بطريقة 
ك�مية ويشجعه المرشد على تذكر التجارب الصادمة التي تعرض لھا وبيان أحداثھا بدقة 

العواطف الحالية وا5ھداف المستقبلية لكي يتمكن من إدراكھا والوعي وتفصيل والبوح عن 
     .بھا

ويقوم المرشد بتسھيل معرفة الطالب 5جزاء النفس الداخلية ليدركھا بوضوح والوعي بما 
  .سيفعله وكيفية فعله، ليصبح في وضع يمكنه من اختيار السلوك المناسب والمقبول

وضيح الحا,ت ا,نفعالية مما يتيح الفرصة أمام المسترشد كما يقوم المرشد بشرح وتفسير وت  
لكي يرى بنفسه ما بداخله من انفعا,ت، كما , بد من توثيق الع�قة اNرشادية بين المرشد 
والمسترشد في جو نفسي صحي ومناسب خالي من الرقابة وقد يستعين المرشد بوسائل مساعدة 

  . في عملية التنفيس ا,نفعالي
قل عملية التنفيس ا,نفعالي ا,نفعا,ت المؤلمة التي يشعر بھا المسترشد كالشعور ومما يعر

بالخزي والعار أو الشعور بالذنب مما يضطره إلى اللجوء إلى حيل الدفاع النفسي لمواجھة ھذه 
  . ا,نفعا,ت المؤلمة مثل اNنكار واNلغاء وغيرھا

ي تخفيف ضغوط الكبت لدى المسترشد والتخلص كما أن للتنفيس ا,نفعالي فوائد عديدة تتمثل ف
من التوتر ا,نفعالي ومن ثم اختفاء أعراض العصاب كما يفيد في التخلص من الحمولة النفسية 

  . والشحنة ا,نفعالية الزائدة عن طاقة التحمل
  
  
  
  

  التعاقد السلوكي . 12
  

خ�لھا استخدام التعزيز بشكل التعاقد السلوكي ھو أحد الوسائل الفعالة التي نستطيع من        
منظم بھدف تسھيل عملية التعلم وزيادة الدافعية، ونستطيع تعريف التعاقد السلوكي بأنه اتفاقية 
مكتوبة مع الطالب حول موضوع ما ويحدد فيه ما ھو مطلوب من الطالب ونوع المكافأة من 

  .المرشد ويلتزم فيھا الطرفان التزاما صادقاً 
بأنه إجراء منظم لتعديل السلوك ويخلو من التھديد والعقاب، ويجب أن  وھذا التعاقد يوصف

يكون واضحاً وعاد,ً وايجابياً ويكون التعزيز فيه فورياً، ويھدف ھذا ا5سلوب إلى تعليم الطالب 
وضع أھداف واقعية ومساعدته على تحمل المسؤولية الكاملة وذلك من خ�ل المشاركة في 

ھدفة وتحديد المكافآت المناسبة، كما تسھم في تعليمه أھمية العقود في اختيار السلوكيات المست
  .الحياة وأھمية الوفاء بھا وھو بديل نافع للتعھدات واNقرارات الط�بية
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كما أن الھدف النھائي من التعاقد السلوكي ھو الوصول بالطالب إلى التعاقد الذاتي أي أن ينظم 
وھذا ھدف طموح ب� شك ليس من السھل تحقيقه إ, أنه اNنسان ذاته دون تدخل من اXخرين 

  .ليس ھدفاً مستحي�ً 
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  ذوي الصعوبات التعلم خصائص

مجموعة متجانسة، وبالتالي فإن من الصعب  اإن الت�ميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم ليسو

الحديث عن مجموعة من الخصائص يتصف بھا كل طالب يعاني من صعوبات التعلم لذا 

سنحاول إيجاز أكثر الخصائص شيوعا لدى ھذه الفئة كمجموعة غير متجانسة، وھذا يعني أن 

لم، بينما قد , بعض تلك الخصائص يمكن م�حظتھا لدى الطالب  الذي يعاني من صعوبات تع

وتتفق معظم المصادر على الخصائص التالية . ينطبق البعض اXخر على نفس الطالب

  .باعتبارھا ا5كثر شيوعا

 :الخصائص المعرفية  -1

وتتمثل في انخفاض التحصيل الواضح في واحدة أو أكثر من المھارات ا5كاديمية 

  .ا5ساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب

  الخصائص اللغوية -2

 : الخصائص الحركية -3

وذلك يشمل كل من الحركات الكبيرة والدقيقة والتي غالبا ما يعاني طفل صعوبات التعلم من 

  .قصور فيھا

  :الخصائص ا)جتماعية والسلوكية -4

  : من أھم ھذه المشك�ت التي تميز ھذه الفئة عن غيرھا ما يلي

 

حركة زائدة وغير منسجمة مع متطلبات الموقف أو المھمة التي  :النشاط الزائد  . أ

 .يقوم الطفل بأدائھا

تقلب مزاج عدم ا,ستقرار العاطفي وزيادة القلق  :ا)ضطرابات ا)نفعالية  . ب

وا,ضطرابات السلوكية المختلفة، ولقد أشارت الدراسات إلى وجود ع�قة ارتباطية 

 .عالية بين صعوبات التعلم وجنوح ا5حداث

وتشير إلى التسرع في السلوك دون التفكير في نتائجه، وتعكس ھذه  :ا)ندفاعية  . ت

 .يط لمواجھة المواقف أو المشك�ت التعليمية وغيرھاالصفة ضعف التنظيم والتخط

وترتبط بدرجة عالية بخاصية النشاط الزائد، وعليه فإن السلوك ا,ندفاعي يحرم 

  .الطفل من التفكير المنطقي لحل المشك�ت

ھناك فئة من صعوبات التعلم تعاني من الخمول وقلة النشاط  :الخمول وقلة النشاط  . ث

: وميالون للكسل، ويعود ھذا الخمول لعدة أسباب منھاويوصفون بأنھم ھادئون 



 24

ضعف الدافعية، عدم الثقة في القدرة على النجاح بالمھمات، ا,عتمادية على 

 .اXخرين

وھي شكل متطرف من ا,ضطراب في الع�قات مع اXخرين، وتبدأ  :ا)نسحابية  . ج

لشخص، با,نفصال عن اXخرين في أغلب ا5وقات 5سباب ليست ضمن سيطرة ا

 .ثم يأخذ الفرد با,نسحاب بشكل متعمد أكثر فأكثر

وبعض ذوي صعوبات التعلم ينزعون ل�نسحابية نتيجة خبرات الفشل التي يمرون 

بھا مع اXخرين، وعدم القدرة على بناء ع�قات مع اXخرين بسبب نقص المھارات 

  .ا,جتماعية

مفاھيم ذاتية سلبية أو متدنية، ويشتمل مفھوم الثقة بالذات على  :ضعف الثقة بالذات  . ح

حيث يحط الفرد من قدر نفسه، وينظر إليھا نظرة دونية، كما أنه يھتم بما يفكر به 

 .الناس اXخرون حوله وما يشعرون به نحوه نتيجة ,فتقاده لثقته بنفسه

يعرف القلق بأنه حالة من الشعور بعدم ا,رتياح وا,ضطراب المتعلق  :القلق  . خ

 .قبليةبالمواقف المست

وتعرف العدوانية على أنھا السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق ا5ذى  :العدوانية  . د

 . والضرر بالذات وممتلكاتھا، وقد يكون إلّى نفسي أو جسدي

يعاني ذوي صعوبات التعلم من مشكلة  :نقص في القدرة على التعبير عن المشاعر  . ذ

في التعبير عن المشاعر في المواقف المناسبة، واختيار ا,نفعا,ت المناسبة لھذه 

 .المواقف

يواجه ا5فراد ذوي صعوبات التعلم   :صعوبات في مھارات الحياة ا)جتماعية  . ر

الترحيب  مشك�ت في تلبية المتطلبات ا,جتماعية ا5ساسية للحياة اليومية، من مثل

 .باXخرين، وتقبل النقد، وتلقي المديح من اXخرين، وإعطاء تغذية راجعة إيجابية

وتتمثل  في ضعف القدرة على التركيز والقابلية العالية  :اضطرابات في ا)نتباه  . ز

. للتشتت وضعف المثابرة على أداء النشاط وصعوبة نقل ا,نتباه من مثير Xخر

 .بين النشاط الزائد واضطرابات ا,نتباه ع�قة قويةوبطبيعة الحال فإن الع�قة 
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  إضطراب عجز ا<نتباه والنشاط الحركي الزائد
  
  
يعني عدم القدرة على ا,نتباه  attention Deficit Disorder ا,نتباه ن اضطراب عجزا

 قيامه بنشاط ويكون نتيجتهللتشتت ، أي الصعوبة التي يواجھھا الطفل في التركيز عند  والقابلية
وصفاً  (apa.1980) وقد وضعت رابطة الطب ا,مريكي. عدم القدرة على إكمال النشاط بنجاح 

يتصف  بأنه الطفل الذي" للطفل ذا ا,نتباه المضطرب والمصحوب بالنشاط الحركي الزائد 
ا5عمال التي  ءنھابالعجز في ا,نتباه والمتمثل في الصعوبة في التركيز ، وعدم القدرة إلى أ

ي�حظ إلى ھؤ,ء  وفي الغالب. توكل إليه إضافة إلى ذلك الحركة المفرطة دون ھدف محدد 
الدقة في أدائھم على أي نشاط  ا5طفال انھم , يصغون جيداً إلى ما يقال لھم ، كما يتسمون بعدم

   . يتناسب مع سنھم
باه المصحوب بنشاط زائد بأنھم وصفا لIطفال ا,نت )فرانك ومعاونوه (كما وضع كل من

نشاطاً حركياً  ھرونظيتصفون بانتباه قصير المدى ، ويحاولون ، ي ا5طفال الذين عادة ما
بصورة مزعجة  بصورة أكثر في المواقف التي تتطلب ذلك ، فقد ينتقلون من مكان إلى أخر
الفصل ، كما  فيومستمرة ، وفي داخل حجرة الدراسة يخرجون كثيراً من مقاعدھم ويتجولون 
  . للحديث يكونون مندفعين ومتھورين ويقاطعون اXخرين أثناء الحديث و, يصغون جيدا

  
 

  : شمل ھذا الوصف على المكونات اCربعة التاليةيو
 

    :عدم القدرة على ا)نتباه
 

ا5طفال ذوي عجز ا5نتباه المصحوب بنشاط حركي زائد ان   فترة طويلة لقد عرف منذُ 
عند ممارسة ا5نشطة التي طويلة في تركيز ا,نتباه وا,حتفاظ به فترة  صعوبة كبيرةتواجھھم 

ا5نشطة التي تتكرر كثيراً أو التي تتطلب تحدي كما إن ھو,ء ا5طفال  يقومون بھا وخصوصاً 
  .غربلة المثيرات المشتتة يجدون صعوبة في

 

  :النشاط الحركي الزائد 
 

بعدم ا,ستقرار  ئد ،اا,نتباه المصحوب بنشاط حركي زيتميز ا5طفال ذوي اضطراب عجز 
. ارتھم انفعالياً ثالسھل است كما إن ھؤ,ء ا5طفال من. والحركة الزائد ة وعدم الھدوء والراحة 

التقبل ا,جتماعي لحركتھم  إلى ارتفاع مستوى النشاط الحركي وعدمالباحثون فقد أشار بعض 
كما يكون لديھم صعوبة في  ة مربكة وغير منظمة ،فقد يقومون بحركات عصبي. المفرطة 

كالسقوط عن الكرسي ، قرع ا5صابع ،  البقاء جالسين لفترة ، وينشغلون في عمل أشياء مزعجة
  . يتكلمون بصوت عالي وقد يصدرون أصوات غير م�ئمة محدثين ضوضاء ، أو

  
    :ا)ندفاعية

 
بنشاط حركي زائد يميلون ل�ستجابة ا5طفال ذوي اضطراب عجز ا,نتباه المصحوب  إن

دون تفكير مسبق ، ف� يعرفون تبعات تعجلھم عند قيامھم با5داء ، كما يجدون صعوبة  لIشياء
وقد حددت . ة قبل أن يضعون قرارھم حانتظار دورھم و, يفكرون في البدائل المطرو في

 ال ، حيُث أشارت إلى انھمالطب النفسي ا5مريكي عدة معايير للحكم على ھؤ,ء ا5طف رابطة
 يتصرفون بدون تفكير ويجدون صعوبة في تنظيم عملھم وينتقلون بسرعة من عمل إلى أخر قبل
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صعوبة  إكماله ، وكثيراً ما يقاطعون اXخرين وينادون بصوت مرتفع عن المعتاد ، كما يجدون
في معرفة  في النقصوالمشكلة ھنا , تنحصر . عينة مفي انتظار أدوارھم عند قيامھم بأنشطة 

ا,ستجابة فھؤ,ء  ما يفعلونه وانما في عدم قدرتھم على التوقف فترة كافية للتفكير قبل صدور
صادراً بدون تفكير ، كما أنھم  ا5طفال يندفعون بعنف وتھور ويكون سلوكھم في غالبية ا5حوال

  .اً نفس ا5خطاء وانما يكررون دائم السابقة التي وقعوا فيھا , يستفيدون من أخطائھم
  

   : صعوبة ا<رضاء
 
المصحوب بنشاط حركي زائد , يعملون  ن ا5طفال والمراھقين ذوي اضطراب عجز ا,نتباها

طويلة ويطلبون دائماً أن تكرر مكافئاتھم يومياً  في حالة المكافآت التي تقدم لھم في فترات زمنية
 & Golstein ) (والمعززات الفوريةتلك المكافآت  ، 5ن نتيجة أدائھم ترتبط بتكرار

Goldstein بعض الباحثين إلى ان تلك الفئة , تستجيب للحوافز بنفس طريقة  وقد أشار
وافترضوا إن تكرار حدوث تدعيم سلبي 5طفال ذوي اضطراب عجز  ا5طفال ا5خرين ،

ة المثير المنفر حركي زائد يجعلھم , يستجيبون للمطالب إ, عند إزال ا5نتباه المصحوب بنشاط
  . يتوقعون عند حدوث تدعيم ,حق ,دائھم لھم وھذا عكس ما

بھا ا5طفال مضطربي ا5نتباه المصحوب بنشاط حركي زائد  ان المواصفات التي يتميز وي�حظ
كما أن خفض تلك  –بھا ا5طفال ذوي النشاط الحركي الزائد  المواصفات التي يتميز مع تتماثل

عملية الضبط والتدريب على السلوك اNيجابي واستبداله بھا أكثر  نحصر فيالمظاھر السلبية ي
  . العقاب المختلفة المتمثلة في التعزيز السلبي من استخدام أساليب

  
  

  :الصفاستراتيجيات في 
 

ووضع ( بالعمل بھذه ا,قتراحات  لست مضطراً ,نتظار تشخيص رسمي وإنما بإمكانك البدء
تساعد أي طالب يعاني من مشاكل في  حيث تجدھا مناسبًة فقد) التالية خطة تشتمل النقاط 

 : التركيز ، التشتت أو النشاط الزائد
  

�  
 . في ترتيب المقاعد في الفصل التعديل 

 . طريقة إلقاء الدرس �
  . الواجبات �
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  : استراتيجيات لمساعدة الطالب
غيرھا مع الجميع وذلك 5نه , يوجد طف�ن أو طريقة أو ترتيب أفضل من  واحدة , توجد خطة

من اضطراب فرط الحركة و نقص ا,نتباه تتطابق عندھما ا5عراض تماماً ، فكل طفل  يعانيان
وكل طفل تظھر عليه أعراض اضطراب فرط الحركة و نقص ا,نتباه بشكل يختلف قلي�ً  مميز
 : ق ما يأتيطفال كل حسب حالته عن طريلك يمكن مساعدة ا,ذغيره ول عن

 .أو بالقرب من المدرس فالطالب عند مقدمة الص وضع مكتب �
 .الحرص على إبقاء التواصل البصري  �
 . استخدام اNشارات لتوضيح نقط معينة �
في وقت حل المسائل وكل ما قد يلفت نظر  إزالة الوسائل و ا5دوات الزائدة   �

 . الطالب
بإدخال ا5دوات إلى حقائبھم ) بكامله لعدم التفرقة  أو الفصل( اطلب من الطالب  �

 . استخدامھا  عند عدم 
 .مكان لوضع أدوات الفصل والكتب تحديد �
 . تمھيد التغيرات أو التنقل من نشاط إلى آخر �
انتظر عدة ثواٍن ثم اسأل السؤال بطريقة  الفظ اسم الطالب ثم: عند السؤال  �

أو إدخال أنشطة إلى المادة يجعلھا  ستنويع أساليب التدري - . مختصرة واضحة
 . أكثر إثارة

 . أو الواجبات أو حتى لون ا5وراق المستخدمة تعديل نوع التمارين المطلوبة �
  

 : السلوك والتصرف
  
 تحديد وقت في بداية الصباح لتنظيم اليوم الدراسي مع الطالب  �

 
نسيانه أدواته  النسيان في حالة عدممكافأة الطالب كثير : تعديل ردود الفعل أو الجزاء مث�   �

 . بد,ً من عقابه عندما ينسى
  
 . واستخدام التعزيز بد,ً منه التقليل قدر اNمكان من العقاب �
  
 بطريقة إيجابية متواصلة تطوير خطط تعديل سلوك ووضعھا حسب حالة كل طالب �
  
 . زيادة عدد المرات التي يكافأ فيھا الطالب �
  
 . على إشارة أو كلمة تدله على أن تصرفه غير مقبول أو غير مناسبا,تفاق مع الطالب   �
  
 . عدم ا,لتفات للتصرفات التي , تزعج الصف بشكل كبير  �
  
الفصل أو خارجه يمكن للطالب الذھاب إليه Nبعاد نفسه عن باقي الصف  تحديد مكان داخل �

 .عند التوتر أو القلق" الھدوء " أو " ا5مان  " وتسمى بمنطقة
  
المزعجة غير المقصودة مث�ً الطالب الذي يضرب  توفير بدائل للعادات أو التصرفات  �

 . إعطاءه قطعة إسفنج أو ما شابھھا بالقلم على طاولته باستمرار ، نستطيع
  
  .له ع�قة بع�ج معين ر في التصرف الذي قد يكوني,نتباه 5ي تغيا �
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  ادارة الصف

اNجiراءات التنظيميiة التiي تھiدف : نقصد بمفھوم إدارة الصiف :مفھوم إدارة الصف     ◄
إلى إيجاد تنظيم فعال للعناصر المتفاعلة معاً داخل غرفة الصف من أجل تحقيق أھiداف 

  ...تعليمية مرغوبة 

  :مفھوم إدارة التعلم الصفي     ◄

سياسة إدارة الصف المعاصر تعني زيادة اسiتثمار وقiت المiتعلم إلiى أقصiى درجiة Nظھiار 
  . أقصى قدراته على صورة أداءات مفيدة وعلمية أكاديمية 

وعلUUى ضUUوء المفھUUوم السUUابق يظھUUر نشUUاط ا<دارة الصUUفية الفّعالUUة مUUن خUU�ل ا)عتبUUارات 
  :التالية 

  .اجات تعلّمية قابلة للتحقيق تحديد أھداف التعلم على صورة نت        §

  .تحديد اNجراءات الصفية وا5نشطة التي تحقق ا5ھداف         §

  .تحديد التقنيات التعليمية ال�زمة         §

  .تحديد وتوزيع الوقت         §

  .تنظيم بيئة الصف         §

    .اعتبار البيئة النفسية وتفاع�ت الط�ب         §

  .النظام الصفي وما يتطلبه من ضبط  توفير        §

      للقيام بممارسة عمليات   توفير المناخ التعليمي العاطفي وا,جتماعي الذي يشجع        §

  .التعلم 

  .إعداد الخبرات والمواد التعليمية الموجھة ,ستثمار قدرات الط�ب         §

  .ممارسة استراتيجيات التدريس الفعال المنظم         §

  بناء خطة تقويمية للتحقق من درجات استثمار الط�ب لقدراتھم بمساعدة معلميھم         §

  استثمار قدرات المتعلم وفق أقصى استثمار يسھم بدرجات عالية في التقليل من         §

  . مشك�ت النظام 
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  : العوامل المؤثرة في إدارة الصف     ◄

  .الدراسي   تجھيز الصف قبل بداية العام        §

  .التخطيط الھادف لبعض المشك�ت المتوقعة         §

  .متابعة سلوك الط�ب . العمل التتبعي         §

  . خطة التدريس         §

  تنظيم المعلومات والتدرج في الطرح واستمرار مشاركة . تنظيم العملية التعليمية         §

  الطالب 

  . وضوح ا5ھداف والتعليمات والتطبيقات  .وضوح العملية التعليمية         §

  .استراتيجيات حل بعض المشك�ت         §

  :مواصفات إدارة الصف الجيدة     ◄

  تحدد الممارسات التربوية للمعلم في العمليات الخمس التالية م�مح ا<دارة الصفية الجيدة 

  .ضبط سلوك الط�ب        §

  .طريق المدح والثناء المعتدل إظھار السلوك المرغوب فيه عن    -

  .الحزم واNنصاف أثناء التعامل    -

  .العقاب الم�ئم للطالب ذي السلوك غير السوي    -

  .وعدم تجاھله  ،المراقبة الدقيقة للسلوك غير المرضي    -

  .وطردھم بالقوة  ،تجنب اNستھزاء والسخرية من الط�ب    -

  :مناخ الصف المدرسي ومواجھة حاجات الط�ب        §

  .مراعاة مدى انتباه الط�ب    -

  .توفير الجو الودي داخل الصف    -

  .تقديم حوافز لIداء الجيد    -

  .تقديم النشاطات المناسبة مع مراعاة الفروق الفردية    -

  .تشجيع الط�ب في التعبير عن أفكارھم ومشاعرھم    -
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  .اھتمامات الط�ب مراعاة    -

  .مراعاة متطلبات الط�ب بطيئي التعلم    -

  .تنمية الع�قات الودية بين المعلم والطالب    -

  .مراعاة متطلبات الط�ب المتفوقين    -

  .تقديم التعيينات بما يتناسب مع مستويات الط�ب المتباينة    -

  . استخدام المناقشات الجماعية لحل المشك�ت الصفية   -

   :التخطيط قبل بدء التدريس في الصف       §

  .تجھيز المواد وا5دوات ال�زمة للتدريس    -

  .التأكد من جلوس الط�ب في أماكن مناسبة لھم    -

  .توزيع المسؤوليات بين الط�ب للقيام بنشاطات    -

  .القيام بنشاطات منا سبة في اليوم ا5ول من الدراسة    -

  :المھارات التعليمية        §

  .تفسير ا5مور الغامضة المتعلقة بالدرس    -

  .التسلسل في عرض المادة أثناء الشرح    -

  .التنوع في استخدام الوسائل التعليمية    -

  .التقويم المستمر أثناء عملية التعليم    -

  .إعطاء تعليمات واضحة للتقنيات المطلوبة    -

  .مية للط�ب في بداية الدرس توضيح ا5ھداف التعلي   -

  .استخدام السرعة المناسبة أثناء الشرح    -

  :تنظيم وترتيب الصف        §

  .الرؤية الجيدة لدى الط�ب في الصف    -

  .مراعاة وجود ممرات منا سبة بين المقاعد    -

  .التھوية الجيدة    -

  .اNضاءة الجيدة    -
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  : أنماط إدارة الصف     ◄

  :نمط إدارة تسلطي       .1

وتتحiدد . وفيه يفترض المعلم أن متھمته في إدارة الصف ھiي عمليiة ضiبط سiلوك الط�iب 
إجiiراءات إدارة الصiiف بقiiدرة المعلiiم علiiى تحويiiل الط�iiب إلiiى أعضiiاء صiiامتين سiiلبيين 

لiiذلك يسiيطر المعلiiم الiذي يتبنiى ھiiذا ا,تجiاه سياسiiة العقiاب وتحقيiiر . مطيعiين بiدون إرادة 
  .ذوات الط�ب ويستخدم أسلوب التدريس التلقيني ويركز على النتائج 

  :نمط إدارة ديمقراطي       .2

وھذا الجو يساعد الط�ب على احترام أنفسھم . وھو يوفر جو ا,حترام 5فكار الط�ب 
  واحترام قدرات 

  :وتتحدد م�مح الصف الذي تسوده ھذه النظرة في إدارة الصف بأنه . زم�ئھم 

  .يشعر فيه الط�ب بالحرية والدفء وا,حترام    -

  .يدفع الط�ب فيه ل�شتراك في التفاع�ت الصفية    -

  .يظھر الط�ب ا,ھتمام بالمتغيرات وا5نشطة الصفية    -

  .الذي يساعد الط�ب على تطوير المسؤولية لديھم ،يظھر فيه المعلم صفة الحزم    -

  .ة للنمو الطبيعي واحترام الفروق بينھا يظھر فيه أقصى درجة ممكن   -

  :نمط إدارة تعديل السلوك       .3

وھiiو الiiذي يiiتم فيiiه تنميiiة ا5نمiiاط السiiلوكية المرغiiوب فيھiiا وسiiحب ا5نمiiاط السiiلوكية غيiiر 
وھذا النوع الذي يأخذ اتجاه تعديل السلوك والتعديل المعرفي يتبنى فكرة أن . المرغوب فيھا 

ويكiون ذلiك بتiوفير  ،السلوكيات التي يظھرھا الط�ب ھي سلوكيات قابلة للتعiديل والتغييiر 
ويزود فيھا الط�ب بمعiارف وخبiرات  ،فية وسلوكية تتحدد فيھا مظاھر السلوك برامج معر

  .ويتبع سلوكھم البديل بتعزيز 

  :نمط إدارة جماعية       .4

وفيه يشكل النظام والع�قات اNنسانية بين الط�ب الجو الذي يدار به الصف وتنفذ فيه 
فمن خ�ل التعاون والمشاركة والتفاعل يتعلم كل طالب حقوقه وما عليه من . ا5نشطة 
ويتعلم حرية اXخرين وملكياتھم وحدودھم ويندمج معھم لتنفيذ المشاريع الصفية  ،واجبات 

  .يمثل أدواراً مختلفة استدعاھا الموقف و ،وفق مجموعات 
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  :استراتيجيات إدارة الصف الجماعي  ◄

  .ضع الط�ب في مجموعات حسب مستواھم التحصيلي    -

  .قدم فرصاً للنجاح حينما تكون ھناك احتمالية للفشل    -

  .ابق على ع�قة بين الدرس الحالي والدروس السابقة واربطھما معاً    -

  .عمل الط�ب كلما تقدموا في أدائھم راقب    -

  .درب الط�ب على تحمل مسؤولية تعلمھم    -

  .اجعل مواقف التعلم أكثر إثارة    -

  .درب الط�ب على المبادرة بالسؤال    -

تجنب فرص مقاطعiة الiتعلم أو مقاطعiة الطالiب أثنiاء انھماكiه فiي نشiاطات تعليميiة    -
  .صفية 

  .جعة زود الط�ب بتغذية را   -

   إدارة الصف في المراحل التعليمية   ◄ 

تفiiرض المرحلiiة العمريiiة وخصائصiiھا اNجiiراءات الصiiفية وطبيعiiة القiiوانين والتعليمiiات 
وھiذا يعطiي مفھومiاً أخiر ... الصفية ودور المعلم في إدارة النظام والiتعلم والتعلiيم الصiفي 

الط�iiب التطوريiiة النمائيiiة إدارة خصiiائص : إن إدارة الصiiف ھiiي  لciiدارة الصiiفية مفiiاده
نتiiاج لتفاعiiل خبiiرات المعلiiم وتدريبiiه وفھمiiه : واNدارة الصiiفية ھiiي  لتحقيiiق أھiiداف محiiددة

  .لخصائص الط�ب واستثمارھا لتحقيق ا5ھداف التعليمية والنمائية الشخصية 

  : الخصائص النمائية للط�ب        § 

  : الخصائص النمائية لطالب المرحلة ا)بتدائية     

o       قصر قترة ا,نتباه .  

o        التركيز على النمو المعرفي وا,ستط�ع المتعلق بالخبرات الحسية.  

o        تطور خيا,ت الطفل وانفعا,ته.  

o        التعبير عن المشاعر بحرية وانفتاح.  

o       خوةNبشكل خاص   الغيرة بين ا5طفال وا.  

o       التركيز على اللعب .  
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o        وتكرر المشاجرات  ،قصور ا5طفال عن ممارسات التعاون.  

  :م�مح إدارة الصف للمرحلة ا)بتدائية *        

  . اعتبار النشاطات المتكاملة واعتبار الدرس محوراً ل�تجاھات المعرفية المختلفة    .1

في ا5نشطة وإعطاء وزن أكبر ,عتبار    وادخال الحركة ،اعتبار نشاط الطفل  .2
وأن تقل حساسية المعلم تجاه أنشطة الطفل  ،المخالفات التي تنجم عن النمو الجسمي 

  .وحركته 

وا,لتزام  ،إعداد الصف لكي يكون بيئة مساعدة للنمو المتكامل والتعاون مع الرفاق  .3
  .ا,لتزام في المكان والدور المخصص له  بالجلسة والمقعد من أجل تعويد الذات على

تسريب ا5نظمة والقوانين ونمذجتھا أمام أطفال الصفوف ا5ساسية والتحدث عنھا بلغة  .4
وتصبح لديھم القدرة على استيعابھا وادخالھا في أبنيته  ،أمامھم لكي يتبنى ھذه ا5نظمة 

  .المعرفية ومخزونه الخبراتي 

  :لطالب المرحلة المتوسطة الخصائص النمائية *       

o    نشاط وبروز عمل الغدة النخامية وتبدأ بداية إفراز ھرمونات الجنس بفروق مختلفة بين
  .الط�ب في المناطق المختلفة 

o         يقترب الطالب من القدرة على فھم المفاھيم التي كان يصعب فھمھا من قبل
  .وبخاصة المفاھيم ا5خ�قية 

o         وزيادة فترات العمل والتركيز ،زيادة فترة ا,نتباه عما قبل  .  

o         زيادة النمو العضلي.  

o         والتعثر في الحركة  ،وإسقاط ا5شياء  ،انعدام التوازن الجسمي بدرجات بسيطة
  والمشي والركض 

o         المرحلة ويصعب التنبؤ بانفعا,ته وبخاصة في نھاية ھذه  ،سيطرة ا,نفعالية.  

o         التطرف العاطفي في ا,ستجابات التي يظھرھا في المواقف.  

o         وبخاصة شعوره بالحاجة وا,عتماد مع  ،معاناة الطالب من كشاعر الشعور بالنقص
  .عدم قدرته على ا,ستق�ل 
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  :م�مح إدارة الصف في المرحلة المتوسطة *       

  .ومشاوراتھم فيما يعد لھم من أنشطة ومواد  ،اعتبار أفكار الط�ب وآرائھم     .1

  .مساعدة الط�ب على إدارة تعلمھم وتدريبھم على تنفيذ القوانين والتعليمات     .2

  .بين الطلبة والمعلم في إدارة وتنفيذ ا5نشطة   التناوب في لعب ا5دوار    .3

وتوفير البيئة  ،والفھم وتسھيل التعلم ،منح الط�ب الثقة بأن لديھم القدرة على ا,نضباط   .4
  الصغيرة 

  .المتسامحة المشجعة على فھم أفكار الزم�ء 

 ،أو المسiاس بھiا  ،وعدم التسiامح علiى خرقھiا  ،التأكيد على ثبات التعليمات والقوانين  .5
  والتشدد في 

  .الط�ب ذاتياً معالجة مخالفھا حتى ينضبط 

  :الخصائص النمائية لطالب المرحلة الثانوية  *       

o        ا,نتقال من مظاھر الطفولة إلى الرجولة.  

o       والجبن   ،  التھور.  

o       والغيرة   ،  ا5نانية.  

o       والغضب   ،  ا,ستس�م  

o       وا,نسحاب   ،  الغضب.  

o       وا,ستق�ل   ،  ا,عتماد.  

  :م�مح إدارة الصف في المرحلة الثانوية        §

يترتUب  ،، المراھق يمUارس عUادات سUيئة فUي اCكUل والنUوم   وبخاصة ،تجنب التھديد والتھكم   .1
  .مما يجعله أكثر حساسية Cي تعليق   ،  وا)صفرار ،عليھا مظاھر الھزال 

 ،ذھنيUة  ،ويتبنUى نمUاذج سUواء أكانUت جسUمية  ،التعامل مع الطالب كرجل يتحمل المسؤولية   .2
  .وتشكل ھذه النماذج أحد مصادر الدافعية  ،قيادية 

واخUت�ف مظUاھر السUلوك التUي . مراعاة تباين مظاھر المراھقة وتباين تأثيرھUا علUى الطU�ب   .3
فيواجه المعلم بھUذه الحالUة طU�ًب أصUبحوا رجUا)ً وطلبUًة آخUرين صUغار الحجUم )  ،تظھر بھا 

  .يستطيع معاملتھم كالط�ب الكبار 

مساعدة الطلبUة فUي تزويUدھم باCنشUطة والممارسUات التUي تسUمح لھUم بUالتخلص مUن مشUاعر   .4
  .ى سلوكھم والخجل وا)رتباك بتأثير العمليات النمائية وأثرھا عل ،والكآبة  ،القلق 
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  :الفروق الفردية في التعليم   

إذ يختلف الط�ب في معد,ت النمو وھذا التفاوت يترتب عليه صعوبات التكيف : معد,ت النمو 

  .لمطالب المدرسة 

فھناك فرق بين العمر الزمني .   يتزايد ا,خت�ف بين ا5فراد بتزايد العمر: السن والخبرة 

  ) .الخبرات مخزون ( والعمر العقلي 

: يختلف الط�ب في قدراتھم واستعداداتھم في مجالين رئيسين ھما : القدرات وا,ستعدادات 

  .القدرات العقلية والقدرات الحركية 

وفيھا يعتبر الذكاء من أھم العوامل المساعدة على التحصيل : الفروق في التحصيل الدراسي 

  . صي ومستوى الطموح وا,ھتمامات الخاصة الدراسي باNضافة إلى الدافعية والتوافق الشخ

    المشك�ت الصفية ومعالجتھا  ◄  

المشك�ت الصفية ناتجة عن السلوك السiيىء الiذي يصiدره الط�iب بفعiل عوامiل قiد تكiون 
  .محددة مرھونة بالجو الصفي أو عوامل محددة لدى الط�ب 

  :مظاھر مشك�ت إدارة الصف     ◄

  .الوحدة الصفية فقدان أو نقص         §

  .عدم إتباع معايير السلوك الجيد وإجراءات العمل         §

  .ا,ستجابة السلبية للفرد في المجموعة         §

  .الموافقة على السلوك السلبي في الصف         §

  .عدواني  ،تدني في النمو الخلقي         §

  .الميل للتوقف وعدم مواصلة العمل         §

  :أسباب مشك�ت إدارة الصف     ◄

  : في شيوع النظام الصفي ھي   أسباب السلوك الصفي السيىء والذي يؤثر

  .شعور الط�ب بالرتابة والجمود في ا5نشطة الصفية : الملل والضجر     .1
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  .  اNحباط والتوتر    .2

  طلب المعلم أن يتصرف الط�ب بشكل طبيعي دون تحديد معايير السلوك الطبيعي     .3

  زيادة التعلم الفردي الصعب وحل مشك�ته ببعض النشاطات التعليمية الجماعية     .4

  .سرعة سير المعلم في إعطائه للمواد التعليمية دون إعطاء راحة     .5

  .دون إدخال المرح والمناقشة . ھا وصعوبتھا رتابة النشاطات التعليمية وقلة حيويت    .6

  :ميل الطلبة إلى جذب ا,نتباه     .7

إن الطالب الذي يعجز عن النجاح في التحصيل الدراسي يسعى إلiى جiذب انتبiاه المعلiم   .8
  . والطالب عن طريق سلوكه السيىء 

  :مصادر مشك�ت إدارة الصف     ◄ 

  : مشك�ت تنجم عن سلوك المعلم وھي    .1

o        القيادة المتسلطة.  

o        تقلب قيادة المعلم وانعدام التخطيط.  

o        حساسية المعلم الشخصية.  

o        ردود فعل المعلم الزائدة للمحافظة على كرامته.  

o        عدم ثبات في ا,ستجابات وردود ا5فعال.  

o       ي إعطاء الوعود والتھديدات ا,ضطراب ف.  

o        استعمال العقاب بشكل خاطىء وغير مجد.  

  :مشك�ت تنجم عن النشاطات التعليمية الصفية وھي    .2

o        اضطراب التوقعات في كونھا عالية جداً أو منخفضة لدى الطلبة.  

o        صعوبة اللغة التي يستخدمھا المعلم في تعليمه الصفي.  

o        كثرة الوظائف التعليمية أو قلتھا.  

o        ثار في الوظائف التي يحددھا المعلم لطلبتهXقلة ا.  

o        اقتصار النشاطات الصفية على الجوانب اللفظية.  

o        تكرار النشاطات التعليمية ورتابتھا.  

o        عدم م�ءمة النشاطات التعليمية لمستوى الطلبة.  
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  :مشك�ت تنجم من تركيب الجماعة الصفية    .3

 ممارسiiةومiiن ا5سiiباب التiiي تفiiرض علiiى الطالiiب  ،الجماعiiة الصiiفية تحiiدد سiiلوك ا5فiiراد 

  :سلوك ما منھا 

o        العدوى السلوكية وتقليد الطلبة لزم�ئھم.  

o        وشيوع جو الدكتاتورية في الصف . الجو العقابي الذي يسود الصف.  

o        وغياب الطمأنينة وا5من . الجو التنافسي العدواني.  

o        حباط الدائمة والمستمرةNا.  

o        نشطة والممارسات الديمقراطيةIغياب ا,ستعدادات ل.  

  :أساليب معالجة المشك�ت الصفية     ◄

مiن  وضع قواعد للنظام الصفي وصياغة تعليمiات صiفية يمكiن أن تقلiل. أساليب الوقاية   -

  .المشاكل الناتجة عن الملل وعدم الرغبة 

فتقiع . لتجنب التوقiف عiن العمiل وتشiتت انتبiاه الطلبiة . استخدام التلميحات غير اللفظية   -

  .على مصدر السلوكيات و, تؤثر على سير انتباه الطلبة اXخرين 

فذلك يثير الدافعية Nيقاف السلوك غير : مدح السلوك غير المنسجم مع السلوك السيىء     -

  . المنسجم 

  .مدح الط�ب اXخرين     -

  .التذكير اللفظي البسيط     -

  .التذكير المتكرر بصيغة جيدة واضحة     -

على المعلم أن يفرض على الطالiب تحمiل النتiائج ولكiن بصiورة معتدلiة . تطبيق النتائج   -

  بعد صدور 

  . سلوكه غير المرغوب فيه 
  ؟ كيف يمكن أن نستثير دافعية الطالب ليتعامل مع مشك�ته ا)نضباطية

  :يمكن للمعلم ذلك من خ�ل اCساليب التالية 

  .سلوكاته ومشاعره وأفكاره زود الطالب بتغذية راجعة حول     -

  .استخدم استراتيجيات تشخيصية لفھم أفضل لط�به     -

  .عّدل جو الصف     -
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  .طبق أساليب تعديل السلوك     -

  .استخدام إجراءات ديمقراطية لحل المشك�ت الصفية     -

  .عبر عن انفعا,تك بطريقة مقبولة     -

   .شك�ت استخدام المناحي الع�جية لحل الم    -

  تعديل السلوك وإدارة الصف   ◄ 

ھiiذا البرنiiامج يھiiدف إلiiى تعiiديل سiiلوك الط�iiب المتعلiiق بالنظiiام وإسiiاءة إدارة القiiوانين 

  .والتعليمات من قبلھم 

  :العوامل التنظيمية التي تؤثر على النظام الصفي والمدرسي     ◄

العمiل المدرسiي بمiا يظھiر يمكن تحديiد العمليiات ا5ساسiية التiي تسiھم فiي تطiور مھiارات 

  :التي تحقق مجموعة من ا5ھداف ھي   السلوك المنضبط بأنماط من التھذيب الذاتي

o        ك�تiل المشiاً لحiتحسين الطريقة التي يسلك وفقھا ا5فراد العاملون في المدرسة مع

  .صورة إيجابية للمدرسة   وإيجاد

o       5فراد تقليل السلطة والفروق الفردية بين ا.  

o        زيادة مشاعر الط�ب ل�نتماء للمدرسة.  

o        ديھمiiزز لiiب وتع�iiم الطiiرق تعلiiة بطiiة التھذيبيiiراءات النظاميiiجNوانين واiiد القiiتحدي

  التھذيب الذاتي 

o        جراءات التدريسية لتأكيد النتاجات التعليميةNتعزيز المناھج والممارسات وا.  

o        ىiؤثر علiي تiب الت�iدى الطiتقديم المساعدة ال�زمة لمعالجة المشك�ت الشخصية ل

  مشاركتھم في 

  .الحياة المدرسية 

o        تقوية التفاعل بين المدرسة والمنزل والمجتمع المحلي.  

o        تحسين المظھر المادي للمدرسة وبنية المدرسة التنظيمي.  

  :سلوك لمعالجة المشك�ت الصفية استراتيجية تعديل ال     ◄

  .تحديد وتعريف السلوك المراد تعديله والمثيرات الناتجة     .1

  .تقرير حدود السلوك المستھدف تعديله     .2

  .اختيار استراتيجية تعديل السلوك     .3
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  .اختيار المعزز ومعيار التعزيز     .4

  .ھا م�حظة السلوك ومقارنته بالحدود التي بدأ ب    .5

  .تقليل التعزيز أثناء برنامج التعديل     .6

  .تقييم برنامج تعديل السلوك     .7

  .تعميم تعديل السلوك     .8

  :استراتيجيات تعديل السلوك الصفي الفردي     ◄ 

  .تحديد السلوك المستھدف والتعزيز     .1

للسiiلوك ) ووصiiفه بتحليiiل السiiلوك إلiiى مكوناتiiه ومظiiاھره ( حiiدد الخiiط القاعiiدي     .2

  .المستھدف 

قرر نمط التعزيز الذي يوظiف فiي تعiديل السiلوك الصiفي ومعiايير اسiتحقاق الطالiب     .3

  المسيء 

   .للحصول على التعزيز 

العقiاب ( ومعiايير   إذا كان العقاب ضرورياً ف�بد من تحديiد العقiاب المناسiب العقاب    .4

معلم فiي معالجiة مشiاكل ا,نضiباط الصiفي الجسمي ھو إجراء مستبعد 5نه يمثل فشل ال

العiدوان بسiبب أو بغيiر  ،التمiرد  ،السiلبية  ،ويساعد الطالب على تطiوير سiلوك العنiاد 

سiiبب ثiiم يطiiور سiiلوك الكراھيiiة وا,تجاھiiات السiiلبية تجiiاه الiiتعلم والتعلiiيم والمدرسiiة 

معرفiiiiiiة مبiiiiiiادىء العقiiiiiiاب الفعiiiiiiال  لiiiiiiذلك يجiiiiiiب علiiiiiiى المعلiiiiiiم) . والراشiiiiiiدين 

                              :وھي

  .اللجوء إلى العقاب ھو أخر المطاف     -

  .توضيح سبب العقاب للطالب     -

  .تزويد الطالب بوسائل بديلة من مثل التعزيز اNيجابي بد,ً من العقاب     -

  .تجنب العقاب الجسمي     -

  .تجنب العقاب 5سباب خفية لدى المعلم و, يعرفھا الطالب     -

  .يبدأ العقاب عندما يبدأ الطالب بإظھار السلوك السيىء     -

  .م�حظة السلوك خ�ل تطبيق البرنامج ومقارنته بالخط القاعدي     .5

  .تقليل تكرار تقديم التعزيز  ،حينما تثبت فاعلية لبرنامج تعديل السلوك     .6
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  :المعلم قائد فعال في الصف   ◄   

  :أن يقوم بھا المعلم في تنظيم وإدارة التعلم الصفي اXتي من النشاطات التي يمكن 

  .المحافظة على الدافعية لدى الط�ب في التعلم     .1

  .توفير الس�سة في التعلم     .2

  .ضبط المشتتات     .3

  .المحافظة على تركيز المجموعة على الدرس     .4

  . وعي المعلم واستجابته لسلوك الط�ب طوال الوقت    .5

  . تقليل الوقت المستغرق في تنظيم الط�ب ومتغيرات الصف     .6

  .تجنب المقاطعات أثناء عرض الدرس.معالجة اNجراءات الروتينية بس�سة وسرعة     .7

  .تجنب البدايات المتأخرة والنھايات المبكرة في تنفيذ الدرس     .8
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  مثال لبرنامج تعديل السلوك
  
  
  
  عن الطالب معلومات أولية-  1
  
  الطالبملخص تاريخ حالة  - 2 

  
  السلوك المستھدف بالتعديل - 3 
  

 ـ إيذاء زم�ءه بالضرب في الفصل
 

  ـ الخروج من المقعد دون استئذان
  
  

  الطالب  مبررات اختيار السلوك المستھدف دون غيرة من السلوكيات اCخرى لدى  .4 
  
   . التربويةانتباه الط�ب مما يعيق العملية  يشتت 
  
زم�ئه بعد اكتسابھم السلوك غير  يلعب دور النموذج والقدوة لبعض 

  .السوي
  

  . والمنزل سلوك غير مرغوب فيه في المدرسة 
  
التحكم ببعض السلوكيات يقودنا للتحكم في سلوكيات أخرى لھا ع�قة  

  .بھا
  
  
  تعريف السلوك المستھدف إجرائياً  - 5 

 
اXخرين جسديا كاللعب معھم بخشونة متعمده مسببا  الطالب يتمثل بإيذاءالسلوك العدواني لدى 

مباشرة بالتحرش بھم فيبدأ ھو بأخذ شي ليس له بھدف  شكوى زم�ئه أو حتى التعرض لھم
  إحداث مشاجرة مع أحد الزم�ء

  . يصدر كلمات تھديديه
 

لكات ، عدم ا,متثال اللعب بالممت أيضاً الطالب لدية سلوك فوضوي في غرفة الصف يتمثل
وتغيير المقعد ونقل المقعد ، ومغادرة الصف  لتعليمات المعلم وخاصة حينما يستثار من قبل ،

  . والمشي في غرفة الصف
  
  
  
 
  التكرار : أساليب تحديد السلوك الحالي- 6 
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  داخل غرفة الصف:  مكان القياس- 7 

  
 
  بقياس السلوك المستھدف  أسماء اCشخاص الذين قاموا -8 
  
  الھدف السلوكي الذي يھدف البرنامج إلى تحقيقه - 9 

 
مرة إلى أقل  15اXخرين والتعدي عليھم بالضرب خ�ل اليوم الدراسي من  أن يقل سلوك إيذاء

 .مرات 5من 
 10من  مرة إلى أقل 20أن يقل سلوك كثرة الخروج من المقعد خ�ل اليوم الدراسي من 

  .مرات
 5مرة إلى أقل من  15من  يقل سلوك عدم ا,متثال لتعليمات المدرس خ�ل اليوم الدراسي أن

  .مرات
  
  
 اا)ستراتيجيات المستخدمة 10 

 
  استخدام التعزيز

 
ا5لعاب اNلكترونية وذلك بعد التأكد من أن  السماح لسالم قضاء وقت في/ التعزيز اNيجابي  

امتثل 5وامر المعلم وقل من التحركات والسلوكيات ا5ولى  الطالب خ�ل الحصص الث�ث
  . الخاطئة كما ھو موضح سابقا

    
  
  القائمون على البرنامج والمھام الموكلة إليھم -11 

 
البرنامج وتطبيقه وقياس السلوكيات القبلية والبعديه ونتائج البرنامج  أعداد/ ا5خصائي النفسي 

 .سير البرنامج والتغيرات في
سلباً أو ( وم�حظة مدى التغير  رصد سلوكيات الطالب خ�ل الحصة الدراسية/  معلم الفصل

 .)إيجاباً 
 

  .سلوكيات الطالب خ�ل تنقله اليومي وم�حظة التغيرات م�حظة/ إدارة المدرسة 
  
  
  

راجع البرنامج بعد مّدة أسبوعان من تاريخ البدء بالبرنامج ومعرفة ي : م�حظة
 التغيرات الناتجة مدى
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  تخطيط لتعديل السلوك
  
  

تلك  في برامج تعديل السلوك وتنفيذھا ھناك مجموعة من الخطوات العامة التي يجب آن تحتويھا
 : الخطط وھي

 
 مكونات خطة تعديل السلوك

 
 المستھدف تحديد السلوك

 
 تعريف السلوك المستھدف

 
 قياس السلوك المستھدف

 
 الوظيفي للسلوك التحليل

 
 تصميم خطة الع�ج

 
 تنفيذ خطة الع�ج

 
 فعالية برنامج الع�ج تقييم

 
 تلخيص النتائج وكتابة التقرير

 

 
 : تصميم لتلك النقاط وفيما يلي

 :المستھدف تحديد السلوك 

 
للتحقق من وجود مشكلة من  وھنا يخرج معدل السلوك بانطباعات أولية عامة غير محددة بدقة(

  .عدم وجودھا
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 المستھدفالسلوك  فيتعر

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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 : قياس السلوك المستھدف

 
ذلك ھو تسجيل تكرار السلوك أو مدة حدوثه، للحكم فيما بعد على نجاح خطة  من والھدف 

وتجدر اNشارة ھنا إلى أن تعديل السلوك ھو عملية مستمرة تشمل القياس في  تعديل السلوك
 ومرحلة مابعد الع�ج/وأثناء الع�ج / قبل الع�ج مرحلة ما

تسجيل عدد المرات التي يحدث بھا وھي : تسجيل تكرار السلوك: طرق القياس ھي  وأشھر
 الزمنية د تلك الفترةيفترة زمنية معينة وعلى المعدل تحد السلوك في

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 : للسلوك التحليل الوظيفي

 
للتعرف على مدى تأثيرھا  أي المثيرات القبلية والبعدية التي تسبق السلوك والتي تتبعه وذلك 

 تعديل السلوك على قوة السلوك ومدى تكرار السلوك للتحكم بھا لصالح خطة

 
  المثيرات القبلية

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________  

 المثيرات البعدية 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
  الھدف السلوكي الذي يھدف البرنامج إلى تحقيقه

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  
  

 تصميم خطة الع�ج

 
 : النقاط التالية وك تحديدوھنا يراعي معدل السل

 
 السلوك من ھو معدل

______________________________________________________ 
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 ووظيفتھم المشاركون

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  
  

 السلوك تحديد الزمان والمكان لتطبيق خطة تعديل

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________  
  
 

  المعززات  تحديد
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  
 

 )متصل متقطع(جداول التعزيز  تحديد

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________  
 

 السابقة والعقاب البديل في حال فشل اNجراءات المعززات
  تعديل السلوك لھذه الحالة مبررات

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 : خطة الع�جتنفيذ 

 
عملية القياس ھي  وفي ھذه المرحلة يبدأ التطبيق الفعلي لcجراءات السابقة الذكر مراعين أن

 : واضحة وسلوكية عملية مستمرة وفي ھذه المرحلة يشرح المنفذ خطوات التطبيق بعبارات

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 
  

  برنامج الع�ج تقييم فاعلية

 
  :ويأخذ التقييم ھنا عدة أوجه منھا

 ولي أمر الطالب وم�حظاته رأي •

 مالطالب وم�حظاتھ يرأي معلم •
 والمحيطين به رأي زم�ء الطالب •

 م�حظة المعدل نفسه لسلوك الطالب •

 : عن التقييم بعبارات واضحة وسلوكية ويلخص معدل السلوك م�حظاته

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________  

  : لتقريرا تلخيص النتائج وكتابة
  :السلوك وھنا يكتب معدل السلوك التقرير النھائي له بعد تطبق خطة تعديل

 

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________  
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  جدول مشاھدة السلوك
  

  _____________ التاريخ       _____________      ا,سم 
  
  ________________اسم المشاھد  
  

  ___________________المكان 
  

  ردود فعل  التصرف  ما قبل الحدث  الحدث
  ا,خرين 

  م�حظات
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  تجربة المعلمات المشاركات في دورة تعديل السلوك

  
  

  عرعرة –مدرسة الھ�ل 
  

  كفر قرع –مدرسة الحكيم 
  

  مشيرفة –مدرسة مشيرفة 
  

عرعرة –مدرسة الھ�ل  عثامنة              اعداد المعلمات وفاء جزماوي ونرجس   

 

 الھدف 
.إن ينضبط الطالب في إطار المدرسة وان ) يتغيب  

-:ا)ھداف الثانوية   
 ان نحسن من سلوكيات الطالب 

 ان نساعد الطالب للوصول الى المستوى المطلوب 
 

-:خلفية عن الطالب  
سنة  الكبير بإخوته ة ا5ب  12طالب في الصف السادس يبلغ من العمر ) اسم مستعار(راني 

عائلة كثيرة ا5و,د .بة في الثمانينات من العمر إ,م في متوسط العمر , تعرف القراءة والكتا

. يسكن ھو وإخوته ووالديه بغرفة واحدة التي ھي بمثابة المطبخ غرفة النوم وغرفة المعيشة  

:المشكلة  

راني  كثير الغياب والتأخر عن المدرسة وكثير الخروج من البيت وخ�ل تواجده خارج البيت 

الطالب صاحب مزاج .دراسية يشرب المنشطات التي أثرت على الطالب من الناحية الصحية وال

.متقلب جدا وعصبي مما  يجعلني  حذرة بالتعامل معه أية عقاب أو ك�م يھرب من المدرسة   

عنه الطالب ., يحل الوظائف كما انه , يطالع طبعا , نلومه ليس ھناك من يساعده أو يسأل

.يشعر انه الكبير بالصف ودائما يحاول إن يقلد الكبار باللبس والك�م      

:طريقة العمل  

من خ�ل مشاركتي في دورة تعديل السلوك اعتمدت اسلوب التعزيز مع ا,وراق المساعدة 

وھو عبارة عن سباق لIحصنة بين الطالب وبين المعلمة كل يوم . والتي كانت سباق ا,حصنة

خطوة يأتي قبل المعلمة إلى المدرسة يتقدم حصانه خطوة اما إذا تأخر يتقدم حصان المعلمة 

  قمت بالبداية  بوضع اتفاقية مكتوبة بيني وبين الطالب       .وھكذا حتى نھاية العام 
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كل شيء يحتاج إلى التدرج بالعمل وذلك لنجاعة وتذويت المطلوب  وبالفعل باليوم ا,ول الذي 

في الوقت المحدد الى الصف  قمت بمدحه وتشجيعه وقد قمت ) اسم مستعار (أتي فيه راني 

بشراء أدوات قرطاسيه له باليوم ا5ول قد أعطيته مقلمه وھكذا حتى انتھى ا5سبوع ا5ول الذي 

با5سبوع الثاني استعملت نفس . على ھذا المنوال وھو استعمال تعزيزات ماديه وك�ميه  استمر

الطريقة ولكن ھذه المرة كل يومين حتى , يربط سبب المجيء إلى المدرسة بالھدايا لذلك بدأت 

  .ث قد أعطيته ھدية  مرة با,سبوعأما في ا5سبوع الثال.بالتقليل طبعا مع ا,ستمرار بالتعزيزات 

  .وفع� في نھاية الشھر ,حظت بان الطالب بات , يتأخر تقريبا بل وعلى العكس يحب المدرسة  

فخورة بعملي إنني استطعت بان اقنع ھذا الطالب بطرق  ا,ن في الشھر ا5خير للمدرسة واناوھا انا 

اسوب باNضافة بديلة بعدم الغياب وقد كانت جائزته با5سبوع ا5خير بان يقوم بمساعدتي بحصة الح

إلى  إعطاء درس حاسوب  والذي كان مؤثر جدا بالنسبة لي وله بحيث إنني قد اكتشفت بان لدى 

كما ان ا,ھل قد ,حظوا التغيير ايضا بالبيت  .ھذا الطالب الكثير من القدرات واNمكانيات كانت

  .حيث ان الطالب أخذ يبدي اھتماما بالوظائف وتحضير الدروس 
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  كفر قرع –اعداد المعلمة ايناس زحالقة                                    مدرسة الحكيم 

  
  

وواضحة  طالب في الصف الخامس منذ استقباله في الصف ,حظت ث�ثة سلوكيات اساسية
  :عنده 

  .يتلفظ بالفاظ بذيئة وينادي ط�ب الصف بالقاب بذيئة – 1
  .ويعمل على توسيع الخ�ف فيما بينھم  يتدخل في الخ�فات  بين الط�ب – 2
  ) ارك وط�ب الصفدائما يستحوذ على الكرة عند اللعب و, يتش( اناني  ، يريد كل شيء له  3
  

على اثر ذلك قمت باجراء  محادثة فردية معه وتوصلت واياه الى السلوكيات التي ينبغي عليه 
  .ان يغيرھا و, يسلكھا 

وثيقة تعھد بموجبھا  بالتوقيع عليھا على ان , يسلك ھذه وكتبت ھذه السلوكيات على  
السلوكيات ، وبينت له ان عليه ان يحافظ بشكل يومي على النقاط الستة التي تمثل كل درس من 

  .الدروس الستة اليومية 
وقمت بتنفيذ ذات ا,مر مع بقية الط�ب في الصف بعد تحديد السلوكيات الغير مرغوبة عند كل 

  .ب طالب وطال
بعد ذلك قمنا ببناء دفتر خاص لكل طالب وطالب احتوى على جدول يومي يكتب به عدد النقاط 

  .التي حافظ عليھا الطالب خ�ل اليوم 
وقام كل طالب بتجھيز الدفتر وتزيينه بالملصقات والرسومات ، وكان على كل طالب وطالب 

ل على ھدية يومية بالبداية نقاط من اصل ستة يوميا  ليحص 5ان يحافظ قدر ا,مكان على 
نقطة ليحصل على ھدية  30نقطة من اصل   25وبعدھا اصبح على كل طالب ان يحصل على  

.  
واليوم بامكاني القول ان السلوكيات الغير مرغوبة عند الط�ب قد قلت بشكل كلي وملحوظ 

ل الدؤوب بسبب الصقل السلوكي الذي قمت  بتطبيقه بالصف من جھة وبسبب الفعاليات والعم
  .على غرس روح التعاون والمشاركة بين الط�ب  
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  مدرسة الحكيم كفر قرع                  اعداد المعلمة امال عثامنة                
  
  

يتعلم في الصف الرابع  سمير طالب حبوب جدا يريد دائما ان ) اسم مستعار (الطالب سمير 
يزعل بسرعة وزعله .  رفيھية الفعاليات الصفية تعليمية او ت يكون فقط ھو في المركز في كل

  . عب جدا ص
السلوك عرضت المشكلة على المرشدة وباقي المعلمات ومن خ�ل تعديل فمن خ�ل دورة  

  .فنفذت ھذه الفكرة "   الوصول الى النجاح " النقاش أعجبتني فكرة 
او, شرحت لسمير بأننا نريد  ان نشترك في فعالية  ففرح فرسمت له الطريق الذي يؤدي -  

ولون سمير الطريق  وبعدھا رسمت له الحصان وقلت له ) ويشمل ايام ا,سبوع (الى النجاح  
بأن ھذا الحصان سوف يتقدم كل يوم  بشرط  أن , يزعل خ�ل اليوم الدراسي وان يعطي او,د  

رصة في ا,شتراك في كافة الدروس مثله تماما  وھكذا كل يوم اذا تقدم الحصان بنجاح صفه الف
   .ووصل لنھاية ا,سبوع سوف يتلقى ھدية

وفع� في نھاية ا,سبوع كان الحصان قد تقدم  عبة والشروط لوافق الطالب سمير على ھذه ال
لطريقة قللت كثيرا من وفع� ھذه ا.بنجاح دون زعل  وھكذا تلقى سمير ھدية وكان فرحا 

وعندما .   اسلوب سمير في التعامل مع ابناء صفه وكذالك في اعطاء المشاركة لباقي الط�ب 
وفع� كل طالب رسم  ،شاھد الط�ب نجاح ھذه اللعبة مع سمير اصبحوا يطالبون ويريدون مثله 

تلفة عن طريق النجاح ولونه  ولون الحصان ولكن كل طالب يتقدم حصانه حسب شروط مخ
   .ا,خر

  ،طالب ,ينھي المھام المطلوبة منه خ�ل الدرس   ،طالب يخرج من الصف كثيرا :مث�   
وھكذا وفع� ......دقائق  10- 5طالب يتأخر كل يوم من   ،طالب يستعمل القاب لباقي الط�ب 

سيصل ھذه الطريقة اعطت نتائج  جيدة وحتى جيدة جدا  واصبح الط�ب  يتنافسون اي حصان 
  ... ليأخذ ھدية في نھاية ا,سبوع ...او, 
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  مدرسة مشيرفة ا)بتدائية               اعداد المعلمة م�ك مرزوق                   
  
  

إلى وضع قوانين صفية تتبع خ�ل العام من قبل الط�ب مما يكون له  يحتاج كل معلم ومعلمة
حيث ينبغي على الطالب التعرف عليھا ويجب ان يشارك في  .السلوك أثر جيد في تحسين

 :وضعھا 

   

  :امثلة لقوانين صفية 
  
  .المواظبة على حل الوظائف البيتية ) 1
  .في الخمس دقائق  -الجلوس مكانك ھادئا اثناء الحصة) 2
  .ا,ستماع وا,صغاء للمعلمة اثناء  الشرح ) 3
  .اوطلب شي ما  –رفع اصبعك عند ا,جابة ) 4
   .الحضور الى المدرسة باكرا قبل قرع الجرس ) 5

  :كيف ساعدتني القوانين الصفية داخل الصف 
  
  .القوانين الصفية تساعد جدا في ا,نضباط الصفي لدى الت�ميذ) 1
  .تساعدني كمربية وباقي المعلمين في تمرير الدروس بسھولة دون ازعاج من ا,خرين ) 2
الدافعية والرغبة في التعلم  ,نه يحصل على التعزيزات المعنوية  واللفظية تعطي الطالب ) 3

  .وكذلك المادية 
 ا,ستمرارية في التذكير والعمل على تنفيذ القانون من قبل الطالب ومتابعته من قبل جميع) 4

  .المعلمين وتدريجيا يصبح سلوكا اعتياديا لدى الطالب مع مرور الوقت
  

  :الصفية التي اخترتھا كيف طبقت القوانين 
  
  .كتابة القوانين على لوحة بخط كبير ومقروء) 1
  .تعلق على الحائط امام اعين الط�ب ) 2
  .في الصباح نقراھا معا  ويطلب من الط�ب ان يتذكروا ما عليھم فعله) 3
في الصف يوجد ملف متابعة لكل طالب لھذة القوانين على كل معلم بعد نھاية الحصه تقييم ) 4

  ).ھذا اسبوعيا ( الطالب ووضع طبعه له 
  .وفي نھاية ا,سبوع يعد الطالب عدد الطبع ويلصقھا على لوحة التعزيزات الخاصه به) 5
  

  : ةم�حظ

  ،في البداية التعزيزات والھدايا تكون بشكل اسبوعي  بعدھا تدريجيا كل اسبوعين بعدھا شھريا
  .حتى يحصل على شھادة تقدير من قبل المدرسة
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  اوراق مساعدة لبرنامج تعديل السلوك
  

  

  التعرف على الطالب -1 
  
  اتفاقية - 2 

  
  القوانين الصفية - 3
  
  بطاقات سلوك - 4
  
  بطاقات لمشاركة ا)ھل - 5
  
  جداول متابعة اسبوعية - 6
  
  تقييم ذاتي - 7
  
  درب النجاح - 8
  
  افكار - 9
  

  شھادات تقدير  -  10
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  صفة احبھا كثيرا
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

__ 

  :اريد ان احسن من
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

______ 

  انا من

  
_________________ 

  احب كثير
____________  

_____________
_____________
_____________
 ا_____________

  يزعجني
____________
____________
____________
____________

  شيء اريده ___
____________
____________
____________
____________ 
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  شيء اريده
____________
____________
____________

____________ 

  صفة احبھا كثيرا
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

__ 

  :اريد ان احسن من
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________ 

  من انا

  _________________ 

  أاحب كثير
____________  

_____________
_____________
_____________
 ا_____________

  يزعجني
____________
____________
____________
____________

___ 
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:   :   
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____________________________  

____________________________  

___________________________  

________________________  

________________________  

________________________  

_______________________  

________________________  

________________________  

_____________________  

____________________  

  
  
  
  
  
  
  
  

               
  
  
  

  تعليميا                             
                                                  ____________________________

                                                   ____________________________
                                                   
                                                    ___________________________                 

                                                      ________________________

                                                      ________________________

                                                      ________________________

                                                       _______________________

                                       ________________________

                                                       ________________________

                                           _____________________

                   ____________________

 

             

                        
                                               

    
                                               

                                                 
                                                

                              
                                                 

     
                                                 

  
                                                 

   
                                                 

  
                                                

  
                                                

                                             
  

                                                    
  
  
  
  
  
  
  



60

  

__________________________________  

_______________________________  

                                                                                               
                                                                                                  

                                                                                      

  سلوكيا                                                      
                                                  

__________________________________

_______________________________

____________________________  

____________________________  

____________________________  

___________________________  

__________________________  

__________________________  

___________________________  

       _________________________  
                                                       

                                                   

                        

 

  
  
  

                                                                                             
                                                                                                

  
  

                                             
 
 

                                                                                     

                                                    

                                                
                                   __________________________________

  
                                    _______________________________

  
                                       ____________________________

  
                                     ______________________

  
                                     ____________________________

  
                                       ___________________________

  
                                        __________________________
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  اتفاقية
  _____________ :الصف ________________    :اسم الطالب 

  
  _______________ :يلتزم امام المعلم  

  
  :بلوغ ا,ھداف التالية 

1. ___________________________________________  

___________________________________________  

2. ___________________________________________  

___________________________________________  

  

  ____________ :اسم المربي 

  

   :التزم أنا 

1.   ______________  

2. ______________  

  توقيع                                           

  ________________ :الطالب                              

  ________________  :المربي                               

  
   
  

كلية ، استراتيجيات في إدارة وضبط الصف لمعلمي التربية الخاصة والمرحلة ا)بتدائية ،محمد زياد: المصدر 
 .1999،دافيد يلين 
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  القوانين الصفية

 

  تشير الدراسات إلى أن ھناك عوامل ھامة، يجب على المعلم أن يأخذھا بعين ا,عتبار، عند 

 :  القيام ببناء قوانين صفية، ومن ھذه العوامل

 والعدد الم�ئم للقوانين الصفية في المرحلة  . قوانين قليلة العددأن تكون ال �
  

  . قوانين 5إلى  3ا,بتدائية، عادة يتراوح ما بين 
  

  . أن تكون القوانين واضحة وسھلة الفھم �
  

  . فقط في كل قانون" مطلب واحد"أن تحتوي القوانين على  �
  

 من المحبذ صياغة القوانين بطريقة إيجابية لغوياً، أي ا,متناع  قدر  �
  

  . الخ..اNمكان عن استخدام قوانين تبدأ بكلمات مثل، ممنوع، أو , تفعل
  

على لوحة  بعد أن يكون قد كتبھامن المھم أن يقوم المعلم بتعليق القوانين أمام الط�ب،  �
  .        كبيرة وبخط كبير وواضح

              
 العمل على متابعة القوانين بشكل متواصل وبدون تمييز حتى يتم تثبيتھا  �

  
  . عند الط�ب

  
  . العمل على صياغة القوانين بلغة بسيطة، مباشرة وسھلة المتابعة �

  
شورز  سميث وريفيرا( أن يوفر المعلم لط�به فرصة التدرب على تلك القوانين  �

   ). 1993  وآخرون،
  

           
 Engirt، Tarrant and( أشارت أيضاً الدراسة التي قام بھا انجلرت، تارانت ومارج         

Mariage، 1992  (فقد نّوه . إلى أھمية بناء القوانين الصفية، خاصة في إطار التربية الخاصة
اسي، على الباحثون إلى التأثير الكبير الذي تتركه القوانين التي يبنيھا المعلم، في مطلع العام الدر

كما أنھم يقترحون أن , يكتفي  المعلم ببناء قوانين . سلوك ا5و,د ذوي ا,حتياجات الخاصة
كما يجب أن يتم مناقشة . للسلوكيات المقبولة فقط؛ بل أيضاً لIنشطة والفعاليات غير التعليمية

ھا داخل الصف، تلك القوانين بشكل جماعي، وتذكير الط�ب بھا باستمرار، والقيام بالتدرب علي
   .مع توضيح النتائج المتوقعة من عدم ا,لتزام أو القيام بھا
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 أحضر إلى الصف جميع ما أحتاج إليه من أدوات و لوازم

 أستعد عندما يقرع الجرس

 والعامة بي و باXخرين

                        

                                  

  
  
  

أحضر إلى الصف جميع ما أحتاج إليه من أدوات و لوازم

أستعد عندما يقرع الجرس ألتزم بالجلوس في مقعدي و

 أحترم ملكية اXخرين

 أستأذن قبل كل شيء من معلمي

 ألتزم الھدوء أثناء الشرح

  , أؤذي زم�ئي

  أتبع جميع القوانين المدرسية

  أصغي إلى شرح المعلم

  أحافظ على نظافة فصلي

والعامة بي و باXخرين الخاصة أتقيد بقوانين النظافة

 

                   
         

                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

أحضر إلى الصف جميع ما أحتاج إليه من أدوات و لوازم -1

ألتزم بالجلوس في مقعدي و -2

أحترم ملكية اXخرين -3

أستأذن قبل كل شيء من معلمي -4

ألتزم الھدوء أثناء الشرح -5

, أؤذي زم�ئي  -6

أتبع جميع القوانين المدرسية  -7

أصغي إلى شرح المعلم  -8

أحافظ على نظافة فصلي  -9

أتقيد بقوانين النظافة - 10
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نخرج من الصف 

  .بھدوء
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نقوم من مقاعدنا 
  .ذن من المعلمةإب
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صدقائنا في Cنصغي 

  الصف

    



 71

  
  

نطلب ا)ذن للحديث 
  وننتظر

    بھدوء   

  

                  



 72

  نحترم بعضنا
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  جدول متابعة احضار اللوازم

  
  ________________الطالب اسم 

  
  

  
  
  ا)حد

  
  ا)ثنين

  
  الث�ثاء

  
  ا)ربعاء

  
  الخميس

  

              قلم 
ممحاة

  
          

  مسطرة
            

            مبراة
  اق�م تلوين

  
          

  
  عدد النقاط
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  جدول تعديل سلوك
  

  _______________ اسم الطالب
  

  _________________حتى ____________  متابعة السلوك من
  

  :القوانين
  
  طلب ا,ذن للقيام من المقعد -
  
  التكلم باذن من المعلمة  -
  

  
  

  

  الخميس  ا,ربعاء  الث�ثاء  ا,ثنين  ا,حد  
1            
2            
3            
4            
5            
6            

  
  :الحفاظ على القوانين يعطيني 

  
  _______________افوز ب  –في اليوم الواحد  –نقاط  5
  

  ________________افوز ب  –في ث�ثة ايام  –نقطة  15
  

  _________________افوز ب  –في ا,سبوع  –نقطة  30
  
  

  !!!!بالنجاح

  
 علي ان احصل على توقيع المعلم في كل حصة
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  جدول مشاھدة السلوك

  
  _____________ التاريخ _____________      ا,سم 

   
  ___________________المكان 

  
  

  ردود فعل  التصرف  ما قبل الحدث  الحدث
  ا,خرين 

  م�حظات
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  تقييم ذاتي

  ____________ اسم الطالب
  

  ______________    التاريخ
  

  ممتاز  
  

  قابل للتحسين  متوسط

احضر لوازمي 
  كل يوم

      

        أكتب وظائفي

أشارك في 
  الدروس

      

أعامل ا,خرين 
  باحترام

      

أعامل المعلمين 
  باحترام

      

        أحافظ على النظام
اصدقائي أساعد 

  عند الحاجة
      

  
  ____________________________________ساحاول تحسين

______________________________________________  
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ا)سم                                               
_____________  
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  تصرفات تستحق الثناء
  
  

  
  
  

  
  -------------------------  اسم الطالب

  

  : التصرف
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  التصرفات الحسنةصندوق 
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  عدد التصرفات الحسنة التي جمعتھا في الصندوق 
  

  الخميس  ا,ربعاء  الث�ثاء  ا,ثنين  ا,حد  
1            
2            
3            
4            
5            
6            
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        نادي احملافظني على النظامنادي احملافظني على النظامنادي احملافظني على النظامنادي احملافظني على النظام
  

  ____________رقم العضوية  
  

  ____________اسم العضو     
  

  _____________الصف           
  

  _____________        المدرسة
 

   
  

  نادي عضوية
  
  

ا)لتزام بقانون معين لفترة محددة على ان )  للقبول للنادي يجب على الطالب
  .تكون ھذه الفترة طويلة لكي ) يفقد الطالب حماسته 

  .القبول للنادي يعني ا)لتزام بالقوانين ومن يخل بھا يخرج من النادي
  

  :امثلة للقوانين
  

  عدم التأخر �
  

  احضار اللوازم �
  

  عدم المشاغبة  �
  
  

امتيازات معينة يتم ا)تفاق عليھا من  الحصول على عضوية للنادي يمنح الطالب
  . قبل الطالب والمعلمة

ممكن ان تكون المعلمة نادي يھدف الى مشروع معين يقوم به الط�ب وذلك 
  .لزيادة الدافعية لديھم
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