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 : د. غالب البدارين مدرس المادة : تعديل السلوك                                                     اسم المادة
 ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة :

219 مبنى القتصاد المكتب :                                                       2303426 :     رقم المادة
1-12  : الساعات المكتبية 

Ghaleb_122@yahoo.com E-Mail :

 : يتناول المساق التعريف بمنحى تعديل السلوك وقياس السلوك ومنهجية البحث والتقييم الوظيفيوصف المادة 
 والشكلي للسلوك وإعداد برامج تعديل السلوك ومعرفة الستراتيجيات والتداخلت العلجية المناسبة لكل سلوك

مستهدف . 

ًا على : النتاجات التعليمية : أهداف المادة  : يتوقع من الطالب بعد النتهاء من دراسة هذه المادة أن يكون قادر

أ-المعرفة والفهم : 

مفهوم منحى تعديل السلوك والسلوك المستهدف وبرامج تعديل السلوك  .-
ً وقراءة مؤشرات هذا التمثيل البياني للسلوك المستهدف - قياس السلوك المستهدف وتمثيله بيانيا
إجراء تصاميم وتداخلت علجية مناسبة للسلوك المستهدف . -
تقييم البرامج العلجية والقدرة على إجراء تعديلت مناسبة في ضوء التقييم  . -

 
ب -المهارات العملية : 

 - تطبيق المهارات والمعارف والمفاهيم المرتبطة بتعديل السلوك داخل الغرفة الصفية وفي تصميم برامج
تعديل سلوك  .  

ج- مهارات التواصل : 

- المشاركة الصفية الفاعلة في مواضيع المادة بالمداخلت والمثلة والتجارب الشخصية .
- إبداء الرأي والتعبير عن الفكار بوضوح وصراحة وتقبل واحترام وجهات نظر الخرين . 

 : محتوى المادة

المفاهيم الساسية للسلوك وإدارة السلوك    :الوحدة الولى

. –السس التاريخية لفهم السلوك وتحليل السلوك .
   -المفاهيم الساسية للسلوك وإدارة السلوك  : السلوك ، الستجابة ، المثير ، الحوادث القبلية والبعدية ، التعزيز

والعقاب ، التلقين والكلمات المفتاحية.
-الفتراضات الساسية حول السلوك وإدارة السلوك . 

-العتقادات الخاطئة حول السلوك وإدارة السلوك .  
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 : قياس السلوك وتقييمه ومنهجية البحث فيه وتصميم برامج تعديل سلوك . الوحدة الثانية
-السلوك المستهدف 

- أبعاد السلوك 
- قياس السلوك .

-دقة الملحظة السلوكية . 
-التصاميم البحثية في السلوك 

- التقييم الوظيفي والشكلي للسلوك .
 

 استراتيجيات زيادة السلوكيات المرغوبة .الوحدة الثالثة :
-التعزيز 

-تصميم برنامج تعزيز فعال . 
-جداول التعزيز 

-القتصاد الرمزي .
-التعاقد السلوكي .

-التعميم 
-التشكيل وتسليل السلوكيات الجديدة . 

- المحافظة على السلوك 
-النمذجة.  

 :  تعديل السلوك المعرفي .الوحدة الرابعة

-التدريب على إدارة الذات . 
-التدريب على التعليم الذاتي . 
-التدريب على حل المشكلت .

-التدريب على التحكم بالغضب . 
-التدريب على الستجابة البديلة .

-إعادة التدريب على العزو .  

 : استراتيجيات تقليل السلوكيات الغير مرغوبة الوحدة الخامسة
-استراتيجيات التعزيز التفاضلي . 

-استراتيجيات وقضايا تتعلق بالمدرسة . 
-إرشادات عامة للمعلمين . 

-النطفاء 
-القصاء

-التصحيح الزائد والممارسة اليجابية والتعويض 
-العقاب .

-اتخاذ إجراءات وقائية . 

 استراتجيات تتناول تعديل  سلوكيات  خاصة  .الوحدة السادسة :

-السلوكيات المتعلقة بالمسلك .
-السلوكيات المتعلقة بالنتباه والنشاط . 
-السلوكات المتعلقة بالقلق والكتئاب . 

       .



التقويم 

         
الموعد الدرجة نوع الختبار 

السبوع 20الختبار الول 
السبوع 20الختبار الثاني 

ً  10نشاطات  يحدد لحقا
حسب جدول المتحانات النهائية 50الختبار النهائي 
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