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 1. اسم المادة تعذَم انسهىن

 2. رقم المادة 2052120

 (ح،عًهُحانساعاخ انًعتًذج )َظزَ 3
.3 

 (ح، عًهُحانفعهُح )َظزَانساعاخ  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال َىجذ

 5. اسم البرنامج االرشاد وانتزتُح انخاصح 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايعح األردَُح 

 8. الكمية انعهىو انتزتىَح 

 9. القسم االرشاد وانتزتُح انخاصح 

 10. مستوى المادة تكانىرَىس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2016/2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انهغح انعزتُح 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2013-2014
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 المادة منّسق .11

 .: رلى انًكتة، انساعاخ انًكتثُح، رلى انهاتف، انثزَذ اإلنكتزوٍَيا َهٍ انزجاء إدراج

 ال َىجذ

 مدرسو المادة.71

 .: رلى انًكتة، انساعاخ انًكتثُح، رلى انهاتف، انثزَذ اإلنكتزوٍَيا َهٍ انزجاء إدراج
 د.عًاد عهٍ

 : e.ali@ju.edu.jo انثزَذ االنكتزوٍَ ثالثاء، خميس ،أحد 01 -9، انساعاخ انًكتثُح: 92922رلى انهاتف: 
 

 وصف المادة .71

 .يذكىر فٍ انخطح انذراسُح انًعتًذج هى كًا

السلمبي توضيح مفيوم تعديل السموك كطريقة لتغيير سموك االنسان وعرض االساليب المستخدمة في ذلك بما فييا تشكيل السموك ، التعزيز االيجابي و 
عرفيلللة، وايلللة ، التعمللليم ، االطفلللان ، النمذجلللة ، الضلللبط اللللذاتي ، التغذيلللة الراجعلللة ، االخفلللان ، التسمسلللل  ، العلللزل ، العقلللاب ، االسلللاليب السلللموكية الم

ر فرصلة اساليباخرى حديثة ، االسس الخمقية في تعديل السموك ، وفيم الفروق في المفاىيم بلين السلموك وتفسليرات اخلرى لمسلموك االنسلاني ، مل  تلوفي
 .لمتدريب العممي عمى ىذه االساليب

 

mailto:e.ali@ju.edu.jo
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :األهذاف

 .َتعزف إنً انًثادئ وانًفاهُى األساسُح فٍ تعذَم انسهىن واإلطار انُظزٌ انذٌ َعتًذ عهُه تعذَم انسهىن  -1

 .َستطُع لُاس انسهىن تاستخذاو إجزاءاخ وطزق لُاس انسهىن. 2

 .َتعزف إنً إجزاءاخ تعذَم انسهىن انتٍ تستخذو نخفط انسهىن غُز انًزغىب فُه. 3

 .نتعذَم انسهىن تاستخذاو إجزاءاخ تعذَم انسهىن نذي أحذ انطهثح وَمىو تتطثُمه وتمًُُهَستطُع وظع تزَايجاً . 4
 

 عهً... اً َكىٌ لادر أٌانًادج  إَهاءَتاجاخ انتعهّى: َتىلع يٍ انطانة عُذ 

 الفهم واالستيعاب: .1

 .رفة بالمبادئ و المفاىيم األساسية في تعديل السموكالمع 1-1
 .(Functional Behavioral Assessment)وفيم مبادئ التقييم الوظيفي لمسموك  معرفة 1-2

 .أساليب دعم السموك المرغوب و أساليب خفض السموك غير المرغوبمعرفة وفيم  1-3
 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: .2

 .تحميل السموك إلى ظروف قبمية و سموك و نتائج  2-1

 .التخطيط لبرامج تعديل السموك بنانا عمى التقييم الوظيفي لمسموك 2-2

  خطط تعديل السموك.  تقييمالتخطيط لبرامج اإلحالو و  2-3
 المهارات الخاصة التطبيقية:

 .تعديل السموكبنان برامج باب الميارات الخاصة اكتس 3-1

 .جديدة و خفض سموكات غير مرغوبة اب الميارات الخاصة بأساليب تعميم سموكاتاكتس 3-2
 المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول: .3

 ميارة القرانة وتمخيص الموضوعات ذات عالقة في المقرر / الجديد في المجال. 4-1

 ميارة تقديم العروض ومخاطبة اآلخرين. 4-2

 .المالحظة والتحميلميارة تنفيذ الزيارات الميدانية و  4-3

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 المراج 
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

انخطُة ، جًال    -

( تعذَم 2111)

انسهىن االَساٍَ، 

انطثعح انثانثح، عًاٌ 

 : دار حٍُُ 

 

- Umbreit, J., 

Ferro, J. B., 

Liaupsin, C. J., & 

Lane, K. L., 

 المنحى الوظيفيالوحدة األولي:  و الثاني األول د.عماد عمي  
 السموك:لتقييم 

السموك، التعزيز، تعريف  تعريف
التقييم الوظيفي لمسموك، التدخل 

المبني عمي وظيفة/ىدف 
 السموك

 الوحدة الثانية : لث و الراب الثا د.عماد عمي  
 السموك المستيدف تحديد

 و السموك البديل )المرغوب
 فيو(:

تعريف السموك المستيدف، 
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(2007). 

Functional 

Behavioral 

Assessment and 

Function-Based 

Intervention: An 

effective, 

practical 

approach. Upper 

Saddle River, NJ: 

Pearson 

Education Inc.   

 

تحديد السموك البديل، قياس 
 البديلالسموك المستيدف و 

 
 

 التقييم  الوحدة الثالثة :  خامس ال د.عماد عمي  
 الوظيفي لمسموك:

المقابمة، المالحظة المباشرة 
The A-B-C Model) ،)

   طرق قياس السموك

 تحديد  الوحدة الرابعة :  السادس و الساب  د.عماد عمي  
 وظيفة/ىدف السموك 

 المستيدف :
السموك  جدول تحديد ىدف

المستيدف. طريقة كتابة ىدف 
 السموك  

 

   
 د.عماد عمي

 
 الثامن و التاس 

 
 تعميم الوحدة الخامسة: 

  السموك المرغوب فيو 
 ( :1)طريقة التدخل 

وصف لطرق التدخل المبني 
عمى التقييم الوظيفي لمسموك. 

وك )مثال: التمقين، تعميم سم
   (التشكيل،

 تعديل  ة: سادسالوحدة ال العاشر د.عماد عمي  
 (:2البيئة )طريقة التدخل 

المتغيرات القبمية، وصف 
لتحسين و تطوير البيئة )تعديل 

في المتغيرات و األحداث 
 القبمية(

امتحان 
منتصف 
 الفصل 

حادي عشر و ال د.عماد عمي 
 الثاني عشر 

 تعديل  ة : سابعالوحدة ال  
  نتائج السموك

 (:3التدخل  )طريقة
 مفاىيم و اخطان شائعة، 
 خطوات في تطوير خطة

 التدخل عند تعديل نتائج  
 السموك. خفض السموكات

 غير المرغوب فييا  



الجامعة األردنيةالدراسية ةمخطط المادمركز االعتماد وضمان الجودة  

 

4 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 انتانُح: انُشاطاخ واالستزاتُجُاخ انتذرَسُحتطىَز َتاجاخ انتعهى انًستهذفح يٍ خالل  َتى
 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 انتمُُى وانًتطهثاخ انتانُح: أسانُةخالل يٍ انًستهذفح َتاجاخ انتعهى تحمكإثثاخ  َتى
 عالياخ 5إيتحاٌ لصُز : 

 عاليح 25ايتحاٌ يُتصف انفصم: 

 عالياخ 10: انًشاركح انصفُح و واجثاخ شهزَح 

 :  او انطهثح(  فٍ يا َهٍ)َشاط/ تمذَى عزض أي عالياخ 10االيتحاٌ انثاٍَ: 

 أو يزاكز انتزتُح انخاصح و تُاء خطح تعذَم سهىن. تمُُى وظُفٍ سهىكٍ فٍ أحذ انًذارس إجزاء

 عاليح 50 إيتحاٌ َهائٍ : 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 : أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة والغياب سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موق  من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 : متوفرة في القاعةوالصحة إجرانات السالمة -ج

 : ال يوجدالغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطان اإلجابات الصحيحة : يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب لإعطان الدرجات -ه يطم  عمى عالمتو، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 

 )العقاب( وزيادة السموكات 
  المرغوب فييا.

ثالث عشر و ال د.عماد عمي  
 الراب  عشر

 خطح  :  ثامنةالوحدة ال

 انتذخم انًثٍُ عهٍ 

 ٍُ انىظُف انتمُُى

  عُاصز:هسهىنن

 انخطح، تحهُم انثُاَاخ  

 وتفسُز َتائجها، 

 اإلخفاء و انتعًُى.
 تمُُى  الوحدة التاسعة : خامس عشر ال د.عماد عمي  

 خطح انتذخم :  

  انًثزراخ،خطىاخ

 اختثار انتذخم، أيثهح  

 فٍ طزق تمُُى خطح 

 انتذخم.

 
اعتثاراخ عُذ  الوحدة العاشرة :  السادس عشر  د.عماد عمي   

انصذق انذاخهٍ و :تطثُك انخطح

انخارجٍ، انتعًُى و 

 اإلستًزارَح
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 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 وسكرتاريا القسمة: القاعة والسبورة الخضران والسبورة البيضان وأقالم السبورة والطباشير تسيم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .22

 أجهزة العرض الضوئي.  القاعة والسبورة الخضران والسبورة البيضان وأقالم السبورة والطباشير و

 

 المراجع.22

 
 المراجـــــع الرئيسية 

 
 ( تعذَم انسهىن االَساٍَ، انطثعح انثانثح، عًاٌ : دار حٍُُ 2111انخطُة ، جًال ) -

 

- Umbreit, J., Ferro, J. B., Liaupsin, C. J., & Lane, K. L., (2007). Functional Behavioral 

Assessment and Function-Based Intervention: An effective, practical approach. Upper 

Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.   

 

 المراجع االضافية :

 

 ( تعذَم انسهىن، جايعح يؤته : األرد2114ٌ)اتى حًُذاٌ ، َىسف  -

 

- Richards, S. B., Taylor, R. L., Ramasamy, R., & Richards, R. Y. (1999). Single subject 

research: Applications in educational and clinical settings. Belmont, CA: Wadsworth. 

- Zirpoli, T. J., (2012). Behavior Management: Positive Applications for Teachers (6th ed.). 

Upper Saddle River, NJ: Merrill/Pearson Education. 

- Miltenberger, R. G., (2012). Behavior Modification: Principles and Procedures (5th ed.). 

Wadsworth/Cengage learning.  

 معمومات إضافية .21
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقي :  -------------------المادة:  اسم منسق

 --------------------------------- التوقي  ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقي  -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقي  -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقي  -------------------------------------------العميد: 

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 
 العميد لضمان الجودة مساعد
 المادةممف 


