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 أهداف المادة : 

 بعد إنهائه لتعلم هذه المادة، يتوقع من الطالب أن : 

 إلى األسس النظرية التي يستند إليها تعديل السلوك والمفاهيم المرتبطة به.يتعرف  -

 العملية في تعديل السلوك. األساسيةيتعرف إلى الخطوات  -

تعديل السلوك والتي تشمل زيادة السلوك، وتشكيله، يتعرف إلى أساليب واستراتيجيات  -
 وخفضه.

يقارن بين األساليب واالستراتيجيات المختلفة في تعديل السلوك ويختار األنسب منها  -
 للحالة.

يكتسب مهارة تصميم وتنفيذ وتقويم برامج واستراتيجيات تعديل السلوك في ميدان التربية  -
 الخاصة.

السلوك المناسبة للتعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة عند  يتعرف إلى استراتيجيات تعديل -
 وجود مشكالت سلوكية محددة.

 يكون اتجاهات إيجابية نحو هذا الميدان من ميادين التربية الخاصة. -

 المادة :  موضوعات

 المباديء والمفاهيم األساسية في تعديل السلوك وتطبيقاته في التربية الخاصة:  -1

فلسفة تعديل السلوك واألسس التي يستند إليها، مفاهيم تعديل السلوك، مباديء التعلم 
 وأنواعه وشروطه، تعديل السلوك والتربية الخاصة.

خطوات تنفيذ برامج تعديل السلوك: تحديد السلوك المستهدف وتعريفه وقياسه وجمع  -2
 المعلومات وتصميم البرنامج وتنفيذه وتقييمه.

ديل السلوك لألشخاص ذوي اإلعاقة: زيادة السلوك المرغوب فيه، تشكيل استراتيجيات تع -3
 السلوك، خفض السلوك غير المرغوب فيه.

مناهج البحث في تعديل السلوك: منهجية بحث الحالة الواحدة، تصاميم البحوث  -4
 المختلفة، الفروق بين مناهج البحث في تعديل السلوك والمناهج التقليدية.



 لوك في التربية الخاصة:تطبيقات تعديل الس -5

 زيادة المهارات االجتماعية. - أ

 معالجة السلوك النمطي. - ب

 معالجة السلوك العدواني وايذاء الذات. -جـ

 معالجة السلوك الفوضوي والمزعج. -د

 معالجة النشاط الزائد. -هـ

 معالجة القلق والخوف المرضي. -و

 معالجة اضطرابات النوم واألكل. -ز

 مشكالت سلوكية أخرى. معالجة -ح

 المادة : متطلبات 

 %20  عمل حول أحد موضوعات المادة ورقة  -

 %15   دراسة عملية الحدى الحاالت -

 %25    امتحان نصف الفصل -

 %40     امتحان نهائي -
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