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 ثانياً: وصف المقّرر 
وانواعه ، خطط تعديل يهدف المقرر إلىتعريف الدارسين بمفاهيم  تعديل السلوك ) تعديل السلوك ، تشكيل السلوك ، السلوك  وانواعه ، المثير 

وط وتشكيل السلوك ( ، والتعرف على طرق مالحظة السلوك وقياسه قبل عملية التعديل ، واستخدام النظريات السلوكية في تعديل السلوك ، والشر 
وتطبيق خطة تعديل واالسس المستخدمة في عملية تعديل وتشكيل السلوك ، وكيفية اختيار االجراءات السلوكية المناسبة حسب شروط التعديل ،

 سلوك ، وخطة تشكيل سلوك ، وعرضها امام الزمالء لمناقشتها ، وتثبيت التعلم.
 ثالثاً: أهداف المقّرر 

 :يتوقع بعد اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن :
 ها ( في التربية الخاصة.يحدد مفاهيم تعديل السلوك المستخدمة )تعديل السلوك ، السلوك ،المثير ، انواع .1
 يشرح مجاالت تعديل السلوك. .2
 يطبق اجراءات حذف سلوك غير مرغوب فيه. .3
 يطبق اجراءات تكوين سلوك مرغوب فيه. .4
 خطة تعديل سلوك حسب التخصص. يعد .5
 خطة تعديل سلوك حسب التخصص. يستخدم .6
 يحلل خطة تشكيل سلوك حسب التخصص. .7

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب النظرّي:        •

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 ، وأخالقياته.تعديل السلوك في التربية الخاصة  ، مدخل تعريفي بالمقرر ومتطلباته االول 1

 مفاهيم  تعديل السلوك ، السلوك وانواعه ، المثير وانواعه الثاني 2

 أهداف تعديل السوك ، العوامل المؤثرة فيه ،شروط تعديل السلوك ، اسس  تعديل السلوك  الثالث 3

 الرابع 4
نظريات تعديل السلوك : النظرية الشرطية الكالسيكية ، نظرية التعلم عن طريق المالحظة 

 والتقليد ، نظرية التعلم االجتماعي.

 نظريات التعلم في  تعديل السلوك  تطبيقات  الخامس 5
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 ) إن ُوِجد (:    ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب العملّي  •

 السادس 6
قياس السلوك وجمع خطوات تعديل السلوك : تحديد السلوك المستهدف وتعريفه ،  

عنه ، تحديد األهداف المستهدفة بتعديل السلوك ، اختيار التصميم المناسب  المعلومات
 التقييم والمتابعة. وإعداد الخط القاعدى ، تحديد الفنيات المستخدمة والخطة العالجية ،

 االختبار الدوري األول السابع 7

 الثامن 8
: نماذج للسلوكيات المراد إكسابها  إجراءات  تشكيل السلوك  المرغوب فيه وتقويته

 وتنميتها.

 التاسع 9
التشكيل ، الفنيات المستخدمة لتشكيل سلوك مرغوب : التعزيز ، اإلقتصاد الرمزي ، 

 .......إلخالمفاضلة ، الحث ، التالشي النمذجة ، التسلسل ، التلقين ، 

 : نماذج للسلوكيات غير المرغوبة تعديل السلوك  غير المرغوب فيه وتقليلهأساليب وفنيات  العاشر 10

 الحادي عشر 11
، التصحيح الزائد ،  االفاضة ، التعزيز السلبيالتنفير ، العقاب ، االطفاء ،االقصاء ، 

 الخ الممارسة السلبية .....

 الثاني عشر 12
في األسرة والمدرسة ، والمؤسسات  مجاالت تعديل السلوك وأمثلة للمشكالت السلوكية
 العالجية ، وتعليم وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة

 إعداد وتطبيق خطط لتعديل السلوك حسب التخصص الثالث عشر 13

 إعداد وتطبيق خطط لتشكيل السلوك حسب التخصص الرابع عشر 14

 اإلختبار الدوري الثاني الخامس عشر 15

 قائمة الموضوعات األسبوع المحّدد له الموضوعات

 تعديل السلوكالجوانب التطبيقية لمدخل تعريفي ب األول 1

 إعداد أمثلة على مشكالت سلوكية لذوي االحتياجات الخاصة الثاني 2
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 الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   -سادًسا •

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
 نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم 

 النهائي
%20 20 األسبوع الثاني عشر تدريبات تطبيقية 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  

 تدريبات عملية لتحديد السلوك المستهدف بالتعديل الثالث 3

 تدريبات عملية على قياس وتسجيل المعلومات الرابع 4

 اعداد وتطبيق الخط القاعدي في تعديل سلوك الخامس 5

 تدريبات على الخطة العالجية  السادس 6

 تدريبات لتصميم جداول التعزيز للسلوك المراد تقويته السابع 7

 تطبيق خطة تنفيذ االقتصاد الرمزي الثامن 8

 التاسع 9
 تدريب الستخدام أساليب تعديل السلوك غير المرغوب فيه

 دفع ثمن االستجابة....(. –اإلطفاء  –التنفير  –) العقاب 

 العاشر 10
 السلوكيات الجديدةتدريب على اساليب تعليم 

 تطبيق أسلوب النمذجة

 اعداد وتطبيق خطي تشكيل سلوك الحادي عشر 11

 تطبيقات على استخدام أسلوب التلقين ، والضبط الذاتي الثاني عشر 12

 التدريب على إعداد برنامج تعديل سلوك غير مرغوب الثالث عشر 13

 الطفل سلوك مرغوبالتدريب على إعداد برنامج إلكساب  الرابع عشر 14

 مناقشة أعمال الطالب الخامس عشر 15
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1اختبار تحريري  3 السابعاألسبوع    10 10%  
2اختبار تحريري  4 عشر الخامساألسبوع    10 10%  
%40 40 األسبوع السادس عشر اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 

 : مصادر التعلُّمسابًعا

 عنوان الكتاب، المحقِّق إن ُوجد، الطبعة، مكان النشر، الناشر(ُتكتب َوْفق ما يلي:)اسم المؤلِّف، سنة النشر،  •
 ـ  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1

 ، المشكالت السلوكية وتعديل السلوك ، القاهرة ، دار المعرفة الجامعية. 2013الجرواني ، هالة إبراهيم ،  .1
 المفاهيم ، الفنيات ، التطبيق " ، القاهرة ، دار المعرفة الجامعية.، تعديل السلوك "  2013محمود ، أحالم حسن ،  .2

 المراجـع األسـاسّية في تدريس المقّرر.   .1
 دار الزهراء. ، الرياض  ، تعديل السلوك اإلنساني ،  2011، محمد ، عادل عبد اهلل   .1
 فكر.دار ال ، تعديل وبناء السلوك االنساني ، عمان  ،  2009 ، الروسان ، فاروق  .2
 دار الكتاب الحديث. ،عمان ،  تعديل السلوك اإلنساني وأساليب حل المشكالت ،  2008، أبو حماد ،  ناصر الدين  .3
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. ، عمان ،  تعديل السلوك اإلنساني: دليل العاملين في المجاالت النفسية والتربوية واالجتماعية،  2003، الخطيب ، جمال  .4
 

 الكتب والمراجع الموصى بها.ـ  3
تعديل السلوك دليل للوالدين والعاملين مع ذوي   ، 2013 ؛ عواد ، عصام نمر ؛ شاش ، سهير محمد سالمة ،عبد المعطي ، حسن مصطفى  .1

 .العلمية للنشر والتوزيعدار اليازوري  ،االحتياجات الخاصة ، عمان 
 وتعديل سلوك األطفال المتخلفين عقليا ، القاهرة ، المكتبة العصرية. ، التدخل العالجي في قياس 2013شويعر ، سامية ،  .2
 ، دور األنشطة الترويحية في تعديل السلوك الالتكيفي ، القاهرة ، العلم وااليمان للنشر والتوزيع. 2012زعتر ، وفاء ،  .3
 المطبعة الفنية. ، تعديل سلوك االطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاصة ،القاهرة،  1995، الشخص ، عبد العزيز  .4
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