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  :اجلا�ب الشكلي
   تعديل السلوك اإل�سا�ي:عنوان الكتاب •
  مجال اخلطيب. د. أ:املؤلف •
   األوىل:الطبعة •
  الكويت. للنشر والتوزيع مكتبة الفالح :دار النشر ومكاهنا •
   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ :سنة النشر •
  ٤٠٤ :عدد الصفحات •
  شوقي مهدي حممد املبارك:الكتاباسم الشخص الذي قام مبراجعة  •
  

  :اجلا�ب املوضوعي
 :تعريف موجز باملؤلف •

  .مجال حممد سعيد اخلطيب. د.أ
  .أرد�ي اجلنسية 

  .األردن )١٩٥٣ – ٩ -٢٥ (: ومكا�هامليالدتاريخ 
  :املؤهالت العلمية

يف الرتبية اخلاصة من جامعـة واليـة        ) ١٩٨٥-١٩٨٢(حصل على درجة الدكتوراه عام       .١
 .لواليات املتحدة األمريكيةاهايو، ا

 من جامعة واليـة  تأهيل املعوقنييف ) ١٩٨٢-١٩٨٠(حصل على درجة املاجستري عام      .٢
 .، الواليات املتحدة األمريكيةمتشقن

 األرد�يـة يف التمريض مـن اجلامعـة    ) ١٩٧٦-١٩٧٣(حصل على درجة البكالوريس عام       .٣
 .األردن، 



 ٣

  :اخلربات املهنية
  :هنا أخر ثالثة مناصب شغرها وهي على النحو التايل  و�ذكراألكادميية،شغر الكثري من املناصب     
  .األرد�يةاجلامعة / �ائب عميد كلية الدراسات العليا  ) ٢٠٠٢-٢٠٠١( 
  .اجلامعة األرد�ية/ �ائب عميد كلية الدراسات العليا  ) ٢٠٠٠-١٩٩٩( 
  .ة الرتبية ، جامعة األرد�يةأستاذ ورئيس قسم اإلرشاد والرتبية اخلاصة ، كلي ) ١٩٩٨ -١٩٩٧( 

  :العضوية
  : االستشارية ومنها على سبيل املثالعضو يف الكثري من االس ، واجلان واهليئات     

 . الس األمريكي لألطفال ذوي احلاجات اخلاصة .١

 .اللجنة الوطنية األرد�ية للوقاية من اإلعاقة .٢

  ).١٩٩٣-١٩٩٢( جملس اجلامعة األرد�ية  .٣

  :ةالكتب املنشور
  : لبعض منها وهيعرض اال لعرضها هنا إال أ�نا سوف �عللدكتور كتب وحبوث كثرية ال يتس  

مكتبـة  ) ٢٠٠٣ ( ةواالجتماعيـ دليل العاملني يف ااالت الرتبوية والنفـسية        : تعديل السلوك اإل�سا�ي     .١
 .الفالح للنشر والتوزيع ، الكويت، دولة الكويت

 .منى احلديدي، دار الفكر ، عمان.د.اك مع أ، باالشرت)١٩٩٨( التدخل املبكر  .٢

 ).مرتجم(الرياض، السعودية . للنشر والتوزيع. دار العبيكان ). ٢٠٠١(تعلم أن تسرتخي  .٣

منـــى .د.باالشـــرتاك مـــع أ(اإلمـــارات/مكتبـــة الفالح،العـــني).١٩٩٧(املـــدخل إىل الرتبيـــة اخلاصـــة  .٤
 ).احلديدي

 .السعودية/ الرياض.ية الرتبية اخلاصةأكادمي). ٢٠٠١(أولياء أمور األطفال املعوقني  .٥



 ٤

-٣٣٨،)١(٢٠ بأسـاليب تعـديل الـسلوك،دراسات ،    مستوى معرفة معلمي األطفال املتخلفني عقليـا     .٦
١٩٩٣، ٣٥٥. 

ــاديني        .٧ ــوقني والع ــال املع ــديل ســلوك األطف ــوبيخ يف تع ــاء والت أحبــاث .معــدالت اســتخدام املعلمــني للثن
 .١٩٩٣، ٩٥-٩٣،)٢(٩الريموك، 

 .١٩٩٤ ، ٣٤ -٧، ٢١ املعوقني ،دراسات،األطفالتعرض هلا اسر الضغوط اليت ت .٨

٩. Meeting the counseling needs of children with diabetes. International 
Journal for the Advancement of Counseling. 1993,16,29-36. 

ملـشاركة   والكتب والكتيبـات والنـشرات واملقـاالت وا        كما أن للدكتور الكثري من البحوث و       •
   .يف الكثري من الدورات واملؤمترات مل �ستطع ذكرها هنا هبدف التلخيص

 :تعريف موجز مبوضوع الكتاب

يتلخص موضوع الكتاب يف تناول علم السلوك اإل�سا�ي الـذي ا�بثـق يف الـستينات مـن هـذا                   
لقياس املوضوعي   وهو العلم الذي يعتمد املنحى العلمي التجرييب املتمثل يف ا          - القرن العشرين  -القرن

  :ولعل أهم خصائص هذا العلم. والتحليلي الوظيفي للظاهرة السلوكية
 .يركز على تغيري السلوك الظاهر أ�ه  •

 .أ�ه يركز على احلاضر فقط •

 .أ�ه حيدد العالج مبوضوعية بغرض تكراره •

 .يةيستند إىل البحوث األساسية يف علم النفس بغرض صياغة فرضياته واختيار األساليب العالج •

 .يتوخى الدقة يف تعريف وقياس السلوك املستهدف •

 .يرفض التفسريات املستمدة من العمليات النفسية الداخلية •

    
  



 ٥

  :املوضوعات الرئيسية اليت تضمنها الكتاب
  املوضوع  الفصل  املوضوع  الفصل
  )دائله العقاب وب( خفض السلوك غري املرغوب فيه   الثامن  تعريف عام مبنحى تعديل السلوك؛  األول
  االقتصاد الرمزي؛  التاسع  تاريخ تعديل السلوك؛  الثا�ي
  التعاقد السلوكي؛  العاشر  حتديد السلوك املستهدف وتعريف؛  الثالث
  اإلجراءات املستندة إىل االشراط الكالسيكي؛  احلادي عشر  حتديد السلوك املستهدف وتعريف؛  الرابع
  تعديل السلوك املعريف؛  ي عشرالثا�  منهجية البحث يف تعديل السلوك؛  اخلامس
  تعميم السلوك املكتسب واحملافظة على إستمراريته  الثالث عشر  ؛)التعزيز (السلوك املرغوب فيه زيادة   السادس
  االعتقادات اخلاطئة الشائعة عن منحى تعديل السلوك  الرابع عشر  تشكيل السلوك؛  السابع

  

  :عرض عام للمادة
 األساسـية ،    ئبـاد امليفات ، واملصطلحات واملفاهيم العامة ، واألسـس النظريـة و          تناول فيه التعر  : الفصل األول 

 .واخلصائص العامة لتعديل السلوك

  :Behavior Modification  تعديل السلوكتعريف
  هو علم يشتمل على التطبيق املنظم لألساليب اليت ا�بثقت عن القوا�ني السلوكية ، و تقـديم األدلـة التجريبيـة الـيت                     

  .ح مسؤولية األساليب اليت مت استخدامها يف التغري الذي حدث يف السلوكتوض
  : Behavior السلوك

يعرف السلوك بأ�ه كل األفعال والنشاطات الـيت تـصدر عـن الفـرد ظـاهرة كا�ـت أم غـري ظـاهرة ، وذلـك بكـل مـا يتكـون مـن                    
  . لنمو الفرد يف مجيع جوا�بهخالل تفاعل الفرد مع بيئته وبشكل متواصل ومتغري يف الوقت �فسه ، تبعاً

  :السلوك �وعان
  :Rate of Response ) الكالسيكي(اإلستجابي السلوك 



 ٦

  ).ــــ استجابة ـــــــــمثريـــ ( .السلوك الذي تتحكم به املثريات القبلية  
  

  :Operant Behaviorالسلوك اإلجرائي 
  ).يري تعزيزمثـ ــاستجابة ـ. (السلوك الذي تتحكم به املثريات البعدية  

  

  :األسس النظرية اليت يستند إهلا منحى تعديل السلوك

النماذج النظرية اليت يعتمد   م
  بعض اخلصائص لكل منوذج  عليها علم تعديل السلوك

١  
  منوذج اإلشراط الكالسيكي

Classical 
Conditioning 

Model 

علم عـــــن طريـــــق تفـــــاملثري يـــــسبقه ،وحتدثـــــه مـــــثريات معينـــــة،وهو إرادي،ويـــــ: مـــــن حيـــــث الـــــسلوك
  ؛)ومن أشهر العلماء العاملني به العامل الروسي إيفان بافلوف ( .ختلفةامل�فعاالت الا

٢  
  منوذج اإلشراط اإلجرائي

Operant 
Conditioning 

Model 

مبقـدار  أمهية التغري حتدث أن املثري يتبعه، وال حتدثه مثريات معينة ،وحيدث إرادياً ،و      ف: من حيث السلوك    
ومـن أشـهر العـاملني بـه العـامل          (  ويعتمـد علـى التعزيـز      .ه ، ويتم تعلمه بشكل مقـصود وهـادف        معدل تكرار   

  ؛)األمريكي سكنر

  االجتماعيمنوذج التعلم   ٣
Social Learning 

Model  

أن التعلم قد حيدث بدون تدريب مباشر ودون تأثري مباشر من قبل البيئة ، وهو حيـدث مـن خـالل الـتعلم                       
وقد حاول هذا العامل دمج )ومن أشهر العاملني به العامل الربت بندورا         ( أو النمذجة اكاة  باملالحظة أو باحمل  

النمـاذج الــسابقة مجيعــاً هبـدف تطــوير �ظريــة تتـصف بالــشمولية وتــشتمل علـى العوامــل البيولوجيــة والبيئيــة     
  ؛واملعرفية

  منوذج التعلم املعريف  ٤
Cognitive 

Learning Model 

 بكيفية إدراك الشخص لألحـداث البيئيـة ، وتفـسريه لـسلوكه وتربيـره، وامناطـه الفكريـة                  :يهتم هذا املنحى    
وقـد ا�بثـق عـن هـذا أسـاليب          (وحديث الذات واالسـرتاتيجيات املعرفيـة املـستخدمة والـضبط الـذاتي ،              

لعـالج  إعـادة البنـاء املعـريف ، والـتعلم الـذاتي ، والعـالج املعـريف ، وحـل املـشكالت ، وا                    أسلوب  : عدة منها 
     ..العقال�ي العاطفي وغري ذلك

  
  



 ٧

  
  املبادئ األساسية يف تعديل السلوك

  

  مثال توضيحي  التعريف  املبدأ
  التعزيز

Reinforcement

تقوية السلوك من خالل إضافة مثريات اجيابية أو        
  .إزالة مثريات منفرة

ثناء األم على طفلها عندما حيصل على عالمات     
  . البيت يف يوم باردمرتفعة ، أو إغالق �افذة

  العقاب
Punishment 

إضعاف السلوك من خالل إضـافة مـثري منفـر أو           
  .إزالة مثري إجيابي

توجيه صفعة إىل يد الطفـل أو أخـذ لعبـة حمبـذة             
  .منه

  احملو
Extinction 

إضعاف الـسلوك مـن خـالل إلغـاء املعـززات الـيت             
  .هحتافظ على استمرار يت

ــاه إىل الطفــل    ــا يبكــي  التوقــف عــن اال�تب عنــد م
  .للفت �ظر اآلخرين

  ضبط املثري
Stimulus 
Control 

املـثري التمييـزي   (تعزيز الـسلوك بوجـود مـثري معـني       
( وعـدم تعزيـزه بوجـود مـثريات أخـرى       ) االجيابي

ــسلبية   ــة ال ــثريات التمييزي ــوي حــدوث  ) امل ــا يق مم
ــه     ــثريات ويقلل ــوع األول مــن امل ــسلوك بوجــود الن ال

  .املثرياتبوجود النوع الثا�ي من 

املــدخن الــذي حيــاول التقليــل يف عــدد الــسجائر   
وذلــك بالتــدخني يف أمــاكن حمــددة واالمتنــاع عــن 

  .التدخني يف األماكن األخرى

  التمييز
Discrimination

عمليـــة تعلـــم التفريـــق بـــني املـــثريات املتـــشاهبة      
  .واالستجابة للمثري املناسب

ــة وأن    تعلــم الطفــل أن الكتابــة علــى الــدفرت مقبول
  .الكتابة على احلائط غري مقبولة

  التعميم
Generalization

تأديـــة االســـتجابة الـــشرطية الـــيت يـــتم تعلمهـــا يف 
  .موقف معني يف املواقف األخرى املشاهبة له

إذا أساء إليك شخص من فئة معينـة مـن النـاس            
  .فأ�ت قد تعمم ذلك على كل أفراد تلك الفئة

  
  
  
  
  



 ٨

  السلوكاخلصائص العامة ملنحى تعديل   م
  .التقييم املستمر لفاعلية اإلجراءات املستخدمة  ب  .الرتكيز على السلوك الظاهرة  أ
  .النظر إىل السلوك على أ�ه حمصلة لنتائجه  د  .التعامل مع السلوك بوصفه خيضع لقوا�ني حمددة  ج

فرد تكييف األسلوب املستخدم اعتمادا على طبيعة ال  و  .التعامل مع السلوك بوصفه متعلماً  هـ
  .وظروفه البيئية

  
  

  :عن تاريخ تعديل السلوك:الفصل الثا�ي  يفخمتصر ملا ورد
فبـدالً مـن   .يف ميدان علـم الـنفس  )املرضي(لقد أتت احلركة السلوكية مبثابة ثورة على النموذج الطيب           - أ

البحــث عــن أســباب الــسلوك يف العمليــات النفــسية الداخليــة الــيت ال ميكــن التحقــق منــها علميــاً أو    
 .يةذه احلركة بالرتكيز على السلوك الظاهر وعالقته باملتغريات البيئية اخلارجهب مما أدى ها، ضبط

وتـستند يف دراسـتها للـسلوك إىل        .  الطـرق العلميـة املوضـوعية      مإن احلركة السلوكية تتميـز باسـتخدا        - ب
أ التجريــب مبــدأ احلتميــة، مبــدأ التحقــق األمربيقي،مبــدأ اإلجيــاز، مبــد   : املبــادئ األساســية التاليــة 

 .العلمي،ومبدأ الشك الفلسفي

ــافلوف ،        - ج ــسلوكية قــد اشــتقت مــن البحــوث العلميــة األساســية الــيت أجراهــا ايفــان ب إن املبــادئ ال
  .وادوارد ثور�دايك ، وجون واطسون ، وبورس سكنر

  .يعترب بافلوف أول من أوضح مبادئ اإلشراط االستجابي.١
  .ر املكافأة على السلوكياً أثيعترب ثور�دايك أول من أوضح علم. ٢
ــنفس     ١٩١٣ويف عــام . ٣ ــسلوكية ، و�اشــد علمــاء ال م أعلــن جــون واطــسون عــن مــيالد احلركــة ال

  .بالتخلي عن علم النفس الذاتي أالستبطا�ي ودراسة الظاهرة السلوكية بالطرائق العلمية
ــدة وآلراء واألفكــار     . ٤ ــشكلت بفعــل البحــوث العلميــة الرائ ــسلوكية املعاصــرة قــد ت ــدمها  ال ــيت ق ال
  .سكنر.ف.ب



 ٩

مطور �ظريـة   (، وهوبارت مورر    )مطور �ظرية خفض احلافز   (وقد تأثرت احلركة السلوكية ببحوث كل من كالرك هل          . د
  ). اإلشراط اإلقرتا�يمطور منوذج(وادوين جثري ) مطور النظرية السلوكية اهلادفة(، وادوارد توملان )العاملني

وقد ا�بثقت أساليب تعـديل الـسلوك رمسيـاً         . بيقي يف ميدان علم النفس السلوكي     إن تعديل السلوك هو الفرع التط     . هـ
  .اخلمسينات وبداية الستيناتيف أواخر 

وهـذا  .  قد شهد تطورات كبرية يف العقود الثالثـة املاضـية وحقـق جناحـات مذهلـة                  كما أن ميدان تعديل السلوك    . و
ب نفس التطبيقـي إ�تاجـاً للبحـث العلمـي الرصـني وتطـويراً لألسـالي       امليدان ال زال إىل يومنا هذا أحد أكثر فروع علم ال       

  .العالجية الفاعلة
       

   :عن حتديد السلوك املستهدف وتعريفه:الفصل الثالثخمتصر ملا ورد يف 
 يعتقـد معـدلو الـسلوك أن الـسلوك مـتعلم يكتـسبه الفـرد مـن خـالل كـل مـن اإلشـراط                :السلوك الشاذ  •

ســيكي، وهلـذا فمـن املمكــن تعديلـه باسـتخدام اإلجــراءات املنبثقـة عــن      اإلجرائـي واألشـراط الكال  
  .املبادئ اإلشراطية

  تعريف األبعاد  أبعاد السلوك  م
  .هو عدد املرات اليت حيدث فيها السلوك يف فرتة زمنية معينة  تكرار السلوك  ١

 تستمر مدة أطول بكثري هو إن بعض السلوكيات تعد يف مدة حدوثها غري عادية، فهي قد  مدة حدوث السلوك  ٢
  .أو أقل بكثري مما هو عادي

  .هو الشكل الذي يأخذه ، مثال ذلك قد يعكس الطفل األرقام   طوبوغرافية السلوك  ٣
  شدته غري عادية، فالسلوك قد يكون قوياً جداً أو قد يكون ضعيفاً جداًأن   شدة السلوك  ٤

  كمون السلوك  ٥
ني املثري وحدوث السلوك ، فقد متر عدة دقائق قبل أن يشري إىل الفرتة الزمنية اليت متر ب

يستجيب الطالب لتعليمات املعلم ، وقد يلتزم الطفل بالصمت فرتة زمنية طويلة �سبياً قبل 
  . أن جييب عن سؤال معني



 ١٠

  )ش فيههذه املعايري �سبية حيددها اتمع والزمان الذي �عي( لتمييز بني السلوك الشاذ و السلوك السوي معايري ا

  املعايريتعريف   املعايري  م

، إن العادات والتقاليد والقيم هي اليت تضع اخلط الفاصل بني ما هو مقبول وما هو غري مقبول  املعيار االجتماعي  ١
  .ويعترب من ال ميتثل لتقاليد جمتمعه شاذ

  الندرة اإلحصائية  ٢
ما يفعله (سط احلسابي  شاذ إذا احنرف بشكل ملحوظ عن املتوبأ�هيعرب عن سلوك الفرد 

، فاألفراد الذين تشبه سلوكهم سلوك أغلب الناس يف اتمع يوصفون بأهنم )معظم الناس
  .عاديني

يشتمل على حكم الفرد �فسه على سلوكه، فإذا كان راضياً عن سلوكه فليس لديه مشكلة   املعيار الذاتي  ٣
  .ذيه مشكلة وحيتاج للمعاجلةأما إذا كان غري راضي عن سلوكه فإن ل. وال حيتاج لعالج

هو االحنراف عن الصحة النفسية املثالية ، ويتم احلكم عليه حبسب ما تقوله �ظريات علم   التكيف النفسي املثايل  ٤
النفس عن هذا املعيار وما تقرتحه النظرية اإل�سا�ية مثال.  

  
  :�ظرة املعاجل السلوكي للسلوك 

  ).يلاحلا( يقوم بتقييم أداء الفرد اآلن، .١
 .يقوم بتحديد األولويات .٢

 .االعتباريأخذ القضايا األخالقية بعني  .٣

 .حتديد السلوك وتعريفه إجرائياً .٤

 .قياس السلوك من حيث التكرار،والشدة،واملدة،والشكل ،والكمون .٥

 .احلكم على السلوك وفاعلية العالج .٦



 ١١

يـشتمل بـدوره علـى ثالثـة     والـذي  . علـى كتابـة اهلـدف الـسلكي املـراد الوصـول إليـه        -:وتشمل خطة العالج    
  .عناصر وهي األداء، والظروف ، واملعايري

   :عن قياس السلوك:الفصل الرابعخمتصر ملا ورد يف 
 فروق بني القياس النفسي التقليدي والقياس السلوكيال

  القياس السلوكي  القياس النفسي التقليدي

وهلــذا .يهــتم بدراســة الظــروف البيئيــة الــيت حيــدث فيهــا الــسلوك  .يهتم بتحليل العوامل النفسية الداخلية اليت تعد ثابتة �سبياً
  .فالسلوك يعد جمرد عينة لفرد ما يف ظروف معينة

  .ال يهتم بالتشخيص بل بتحديد طرق العالج املناسبة  . يشتمل على مجيع معلومات عامة هبدف التشخيص
  .عملية متواصلة تركز على دراسة التباين يف سلوك الفرد �فسه  .يقارن أداء الفرد بأداء األفراد اآلخرين وهو ليس عملية متواصلة

 
o               إن القياس يعتمد علـى طبيعـة الـسلوك املـستهدف ، وبـشكل عـام فـإن أكثـر طـرق القيـاس شـيوعاً يف تعـديل

 :السلوك هي املالحظة املباشرة وقد تأخذ أحد األشكال التالية

  .تسجيل مدة السلوك. ب     .تسجيل تكرار السلوك. أ
  .تسجيل العينات الزمنية اللحظية. د    .تسجيل الفواصل الزمنية. ج

o إن القياس املباشر للسلوك املستهدف يتم من خالل قيام أشخاص مدربني جيداً مبالحظته وتسجيله. 

o                    وقد يطلب من شخص آخر مالحظة وتسجيل السلوك �فسه يف الفرتة الزمنية �فسها ، وذلك من أجل التأكـد
 .�ات اليت يتم مجعها من داللة ثبات البيا

o ومن خالل �سبة االتفاق بني املالحظني يتم احلكم على داللة ثبات البيا�ات. 

o وقد يتأثر أداء املالحظ بعوامل عديدة قد تؤثر يف صدق البيا�ات اليت يتم مجعها ، وهذه العوامل تشمل: 

  . �زعة املالحظ حنو تغيري التعريفات السلوكية-        . رد الفعل-
  . دافعية املالحظ-    . عقيد �ظام املالحظة درجة ت-
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   :منهجية البحث يف تعديل السلوك:الفصل اخلامسخمتصر ملا ورد يف 
تعديل السلوك يعتمد على منهجية حبث احلالـة الواحـدة وهـذا ال يعـين االسـتخفاف مبنهجيـة مقار�ـة                   

  . ، ولكل منهما خصائصه السلبية واإلجيابيةاموعات أو التقليل من أمهيتها ، فلكل من هذين املنهجني استعماالته
  

إن تعديل السلوك عملية منظمة تشتمل على ضبط العوامل ذات العالقـة هبـدف اكتـشاف العالقـات                       
  ).السلوك(واملتغري التابع ) الظروف البيئية(الوظيفية بني املتغريات املستقلة 
  :القياس يف منهجية البحث

باكتـشاف العالقـة الوظيفيـة ، ولكـن البـد مـن اسـتخدام              ال يسمح وحده     :القياس املوضوعي  .١
  .التصميمات التجريبية اليت تتناسب وطبيعة املشكالت السلوكية اليت هي قيد الدراسة

مقار�ــة (  يف علــم الــنفس هــي تــصميمات مقار�ــة اموعــات :التــصميمات التجريبيــة الــشائعة .٢
وأن التـصميمات التجريبيـة     ).تجريبيةمتوسط أداء اموعة الضابطة مبتوسط أداء اموعة ال       

مقار�ة أداء الفرد أثناء مراحـل      (الشائعة يف تعديل السلوك هي تصميمات حبث احلالة الواحدة          
 ).عدم العالج بأدائه أثناء مراحل العالج

  :يوجد معياران لتقييم أثر طريقة العالج ومها .٣

لمـتغري املـستقل ولـيس    أي أن التغري الـذي حـدث يف الـسلوك يعـزى ل     ( املعيار العلمي   . أ
  ).ألي متغري آخر

 ).أن التغري ذو أمهية عملية بالنسبة للشخص املتعاجل( املعيار اإلكلينيكي . ب

  :و يشتمل علىتصميم اخلطوط القاعدية املعددة  .٤
  .ات قبل البدء مبعاجلتهاقياس عدة سلوك  . أ

ابتـة  البدء مبعاجلة أحد هذه السلوكات  فقط بعد أن تبني أن قيمـة تلـك الـسلوكات ث                  . ب
 .�سبياً
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  .االستمرار بقياس السلوكات األخرى. ج
  .البدء مبعاجلة السلوك الثا�ي واالستمرار بقياس السلوكات األخرى. د

  .البدء مبعاجلة السلوك الثالث، وهكذا.هـ 
إن هذا التصميم يوضح الـضبط التجـرييب عنـدما يـتغري الـسلوك علـى النحـو املتوقـع عنـد معاجلتـه                         

  . السلوكات اليت مل تعاجل بعد كما هي، يف حني تبقىفقط 
  . يشتمل على قياس السلوك قبل البدء باملعاجلة:تصميم العناصر املتعددة .٥

  . ومن ثم البدء باستخدام أكثر من طريقة عالج واحدة على حنو متعاقب -
 وهـــو يوضـــح الـــضبط لتجـــرييب إذا تـــبني أن قيمـــة الـــسلوك تـــتغري كلمـــا تغـــريت طريقـــة العـــالج -

  .مةاملستخد
 ميكن استخدام هذا املعيار لتقييم فاعلية طرق العالج اليت تعمـل علـى              :تصميم املعيار املتغري  . ٦

  :وهو يشتمل على. تغيري السلوك تدرجيياً
  . حتديد معايري األداء املتوقع-
  . قياس السلوك قبل البدء باملعاجلة-
ــسلوك املــستهدف يف ضــوء املعيــار األول   - ــة يبــدأ   وبعــد . البــدء مبعاجلــة ال ــصبح قيمتــه ثابت أن ت

ففي هذا التصميم يتـضح الـضبط التجـرييب عنـدما يتـبني             .وهكذا.مبعاجلته يف ضوء املعيار الثا�ي    
  .تدرجيياً بتغري املعيارأن قيمة السلوك تتغري 
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  :)التعزيز( زيادة السلوك املرغوب فيه :لسادسالفصل اخمتصر ملا ورد يف 
 فيه حدوث السلوك إىل توابع إجيابية أو إزالة توابع سلبية األمر الذي يرتتـب   هو اإلجراء الذي يؤدي    :التعزيز  

  .عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك يف املستقبل يف املواقف املماثلة
  . وهو يعمل على تقوية السلوك دومنا خربة سابقة):األولية( املعززات  ( )١( :أ�واع املعززات

  .اليت تعمل على كسب خاصية التعزيز بعد اخلربة وهي :املعززات الثا�وية ) ٢( 
ففي غرفة الـصف مـثال ، متثـل ابتـسامة           . ذات العالقة املنطقية بالسلوك      هي التوابع    :معززات طبيعية  ) ٣( 

   .املعلم للطالب وثناؤه على إجاباته الصحيحة معززات طبيعية ذات تأثري بالغ على سلوكه
  . املعلم للطالب �قاطاً، ميكن أن يستبدل هبا فيما بعد أشياء معينة حيبهاهي أن يعطي:معززات اصطناعية)  ٤( 

تعترب ذات أثر فاعل يف تعديل سلوك األطفال املعوقني ، واملعـززات هـي كـل أ�ـواع        :املعززات الغذائية  •
  .الطعام والشراب

  .اخل..تشمل األشياء اليت حيبها الفرد كاأللعاب ،والصور  :املعززات املادية •
كالنقاط ، أو النجوم ، أو الكوبو�ات أو    ( وهي رموز معينة     لالستبدالوهي القابلة    :زات الرمزية املعز •

حيصل عليها الفرد عند تأديته للسلوك املقبـول املـراد تقويتـه ويـستبدهلا فيمـا بعـد                 ) أي أشياء أخرى  
  .مبعززات أخرى

هي �شاطات معينة حيبها الفرد ، يـسمح لـه بالقيـام هبـا ، حـال تأديتـه للـسلوك                      :املعززات النشاطية  •
زيو�ي املفضل فقط بعد اال�تهاء مـن تأديـة وظيفـة          ماح للطفل مبشاهدة بر�اجمه التلف    املرغوب به ، كالس   

  ..املدرسة 
 شـيوعاً يف  تعترب هذه املعززات من املثريات الطبيعية ،وهو من أكثر املعـززات   :املعززات االجتماعية  •

وجيدر بنا أن �نـوه إىل  .االبتسام ، والثناء، واال�تباه   : احلياة اليومية فهو من أكثر املعززات قبوالً ومنها       
   .طوال الوقت حتى ال يفقد تأثريه ، والتنوع أفضلأ�ه جيب أن ال يتكرر �وع واحد من املعززات 
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فإذا عمل على تقوية    .ومالحظة �تائجه على السلوك    وذلك باستخدامه    للتأكد من أن املثري معززاً أم ال       ) ٦( 
مل علــى تإال أن بــرامج تعــديل الــسلوك غالبــاً مــا تــش. الــسلوك فهــو معــزز ، وإذا مل يعمــل علــى تقويتــه فهــو لــيس معــززاً 

  .استخدام طرق أخرى لتحديد املعززات احملتملة كاملقابلة ، وقا�ون برمياك ، وتعريض الفرد لعينات من املعززات
  

  :وامل املؤثرة يف فاعلية التعزيزالع
 .تعزيز السلوك مباشرة بعد حدوثه  - أ

استخدام التعزيـز املتواصـل يف مرحلـة إكـساب الـسلوك والتعزيـز املتقطـع يف مرحلـة             - ب
 .احلفاظ على استمرارية

  . املتوفرة يف البيئة الطبيعيةخمتلفة من املعززات استخدام أ�واع _ج
  . دد كمية التعزيز وموعده هي قوا�ني حت :جداول التعزيز ) ٧(   

  . ويتم بتعزيز الفرد بعد كل مرة يؤدي فيها السلوك املرغوب به:التعزيز املتواصل. ١  :وجداول التعزيز �وعان
  . ويتم بتعزيز الفرد أحيا�اً وليس دائماً:التعزيز املتقطع. ٢          

   :وتتضح جداول التعزيز من خالل ما سبق
  ).جداول النسبة(  تعمل وفق لعدد االستجابات اليت جيب أن حتدث ا أنإم التعزيز املتقطع بأن 

  ).جداول الفرتة الزمنية ( وإما أن تعمل وفقاً ملرور فرتة زمنية 
  ) .اجلداول الثابتة ( وقد يعتُمد هذين النوعني من جداول التعزيز على عدد ثابت من االستجابات أو فرتة زمنية ثابتة 

  ).اجلداول املتغرية ( تغري أو فرتة زمنية متغرية وقد يعتمد على عدد م
  :تشكيل السلوك:الفصل السابعخمتصر ملا ورد يف 

ما يـستطيع   (  معايري التعزيز تدرجيياً ابتداء بالسلوك املدخلي        هو إجراء يشتمل على زيادة     :تشكيل السلوك   
  ). الوصول إليهالسلوك الذي يراد(، وا�تهاء بالسلوك النهائي )الفرد أن يفعله حالياً
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هتيــئ الفرصــة حلــدوث يعــين أن املــثريات الــيت تــسبق الــسلوك تعمــل بواصــفها مــثريات متييزيــة  :ضــبط املــثري  
  .السلوك

  :وله ثالثة أشكال. هو استخدام مثريات متييزية إضافية حلث الفرد على السلوك على حنو معني : التلقني
 دوعمليـة الـتلقني تـدرجيياً لكـي ال يتعـو          . لـتلقني اجلـسدي   ا.   ج  .الـتلقني اإلميـائي     .    ب   .التلقني اللفظي   . أ

  .الفرد عليها تسمى اإلخفاء
هــو إجــراء لتعلــيم ســلوكات جديــدة ، يــشتمل علــى حتليــل املهمــة الــيت علــى الفــرد أن يؤديهــا إىل     :التسلــسل

  .احللقات الصغرية اليت تتكون منها ، والقيام بتعليمه إياها حلقة حلقة
وحتـى  . وجهة هتدف إىل تعليم الشخص كيف يـسلك ، وذلـك مـن خـالل اإليـضاح                  هي عملية م   :النمذجة

  :تكون عملية النمذجة عملية فعالة البد من مراعاة األمور التالية
  .دافعية املالحظ. ب.                                      ا�تباه املالحظ للنموذج.أ
  .       مقدرة املالحظ اجلسدية على تقليد سلوك النموذج. ج
    . استمرارية املالحظ بتأدية السلوك بعد اكتسابه له. د

  :)العقاب وبدائله(خفض السلوك غري املرغوب فيه :الفصل الثامنخمتصر ملا ورد يف 
هو السلوك الذي تكون �تائجه سلبية ، أو يؤدي إىل احلرمان من النتائج اإلجيابية ويقل معدل حدوثـه                :العقاب

  .يف املستقبل
  :طلب االستخدام الفعال للعقاب مراعاة األمور األساسية التاليةويت   
  .تعريف السلوك بدقة ومعاقبته مباشرة بعد كل مرة حيدث فيها  . أ

 .العمل على أن تتناسب شدة العقاب مع طبيعة السلوك املستهدف . ب

  .تعزيز السلوكات املرغوب فيها. ج
  .ةالتأكد من أن السلوك غري املرغوب به لن يعزز باملر. د
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 واهلـرب والتجنـب ، ومخـود عـام يف سـلوكات             فهو يؤدي إىل الغضب والعـدوان ،       :للعقاب سيئات عديدة    
  .املعاقب ، و�تائجه قد تكون مؤقتة، وقد يؤدي إىل النمذجة السلبية

هو إجراء يقلل السلوك �تيجة إليقاف املعززات اليت كا�ت حتافظ على إستمراريته يف املاضـي عنـد            :اإلطفاء
  :ام هذا اإلجراء جيب مراعاة األمور التاليةاستخد

  .اإلطفاء يعمل على تقليل السلوك تدرجيياً.             ب.حتديد املعززات والعمل على إيقافها.أ
  .التأكد من أن أحداً لن يعزز السلوك أثناء خضوعه لإل�طفاء. ج
  . عاطفية خمتلفة كالغضب والعدوانتذكر أن اإلطفاء كغريه من إجراءات التقليل، ويؤدي إىل ردود أفعال.د
  ).االستعادة التلقائية( السلوك قد يظهر من جديد بعد ا�طفائه . و

  :يتم تقليله بواسطة التعزيز وذلك من خالل :السلوك غري املقبول
  .تعزيز النقصان التدرجيي. ج.    تعزيز السلوكات البديلة.ب.     تعزيز السلوكات األخرى. أ

وتشتمل على أخذ جزء من املعززات املوجودة لدى الفرد ، وذلك �تيجة قيامه بالـسلوك        :تكلفة االستجابة 
  .غري املقبول

هو إجراء لتقليل السلوك ، يشتمل علـى حرمـان الفـرد مـن فرصـة البقـاء يف                    :اإلقصاء عن التعزيز اإلجيابي   
  .البيئة املعززة ، حال تأديته للسلوك الذي يراد تقليله

ويشتمل على قيام الفرد بإزالة الـضرر الـذي �ـتج عـن سـلوكه ، أو القيـام         :راء عقابي التصحيح الزائد كإج  
  ).املمارسة االجيابية( بسلوك �قيض للسلوك غري املرغوب به مدة زمنية معينة

  .هو إعطاء الفرد كمية كبرية من املعزز �فسه يف فرتة زمنية قصرية :اإلشباع 
  .القيام بالسلوك غري املرغوب به بشكل متواصل مدة زمنية حمددةهي إرغام الفرد على  :املمارسة السلبية

هو أحد إجراءات التقليل الشائعة يف احلياة اليومية ، ويشتمل على عـدم املـصادقة بطريقـة لفظيـة أو                   : التوبيخ
  .غري لفظية على السلوك الذي يراد تقبله
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  : االقتصاد الرمزي:الفصل التاسعخمتصر ملا ورد يف 
هو مصطلح عام يستخدم لإلشارة إىل جمموعة مـن أسـاليب تعـديل الـسلوك الـيت تـشتمل                   : لرمزياالقتصاد ا   

  .على توظيف املعززات الرمزية لتحقيق األهداف العالجية املنشودة
املعززات الرمزية هي أشياء مادية ميكن توفريها مباشرة بعد حـدوث الـسلوك، مـن أخـل اسـتبداهلا                       

الكوبو�ـات ، والطوابـع ،      ومـن الرمـوز التقليديـة املـستخدمة يف بـرامج تعـديل الـسلوك                . يف وقت الحق مبعززات خمتلفة      
  .والنجوم ، وقصاصات الورق ، والقطع البالستيكية واألزرار، وغري ذلك

 ميكـن تقدميـه بعـد حـدوث االسـتجابة مباشـرة ،       ي�ستطيع أن �قول هنا أن املعزز الرمزي هـو أي شـيء مـاد            
  .عززات خمتلفة تسمى باملعززات الداعمةالستبداله فيما بعد مب

 يفتستخدم يف العادة لضبط املظاهر السلوكية اليت تفشل أساليب تعديل السلوك التقليـدي               :برامج االقتصاد الرمزي  
  : لعبة السلوك اجليد و مكان التحصيلتأخذ أشكاال عدة ، من أمههاو .ضبطها

لى أن يتم حتديد السلوك اجليد والسلوك غري اجليد ويكتب ذلـك            تتم بني جمموعتني يف الصف ع      : لعبة السلوك اجليد  
ات اجليــدة يـصبحون هــم  يعلـى ورقـة كــبرية تعلـق يف الــصف وأن اموعـة الـيت حتــصل علـى درجــات أكثـر يف الـسلوك        

  .)وذلك وفق توجيه املعلمة أو املعلم  ( الفائزون
 األهداف املنشودة ، لذا جيب التوقف عنـها        و�ستطيع القول أن املعززات الرمزية ليست سوى وسيلة لتحقيق          

  .بعد حتقيق تلك األهداف وذلك حيدث تدرجيياً وليس دفعة واحدة
  .كما أن لربامج االقتصاد الرمزي فوائد عدة ، لعل أمهها يتمثل يف التغلب على مشكلة اإلشباع  

  : التعاقد السلوكي :الفصل العاشرخمتصر ملا ورد يف 
 الـيت سيحـصل عليهـا عنـد         واملكافآتقة مكتوبة ، توضح املهمات اليت على الفرد تأديتها،          هو وثي : العقد السلوكي 
      . الذاتيطريقة إجيابية فعالة ، تؤدي إىل زيادة دافعية الفرد وتسهل عملية الضبط وهي .تأديته لتلك املهمات
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اً ، ولكـن إمكا�يـة احلـصول عليهـا     يقوم على افرتاض أساسي وهو أن املكافأة ليست حقاً طبيعيـ  :التعاقد السلوكي   
  .تتوقف على تأدية السلوك املتفق عليه

  العناصر الواجب توفرها يف العقد السلوكي
  

  عناصر العقد  م  عناصر العقد  م
  أن يكون العقد إجيابياً  ٥  أن يكون العقد مكتوباً  ١
  أن يتم تعديل بنود العقد عند احلاجة  ٦  أن يكون العقد واضحاً  ٢
  أن يستخدم العقد بشكل منظم  ٧   فورياًز التعزيأن يكون  ٣
  أن يتم التوقيع على العقد من كال الطرفني ، ويف �فس الوقت  ٨  أن يكون العقد عادالً  ٤

  

  : اإلجراءات املستندة إىل اإلشراط الكالسيكي:  عاشر احلاديالفصلخمتصر ملا ورد يف 
ية الفعالة، اليت كان جوزيف ووليب قد طوروها يف هو أحد اإلجراءات العالج :تقليل احلساسية التدرجيي  

ويشتمل هذا اإلجراء على استخدام عملية الكف املتبادل واليت تعين حمـو املخـاوف املرضـية ،                . أواخر اخلمسينات   
 هـو االسـتجابة     االسـرتخاء أو القلق عن طريق إحداث استجابات بديلة هلا يف املواقف اليت تستجره وغالباً مـا يكـون                  

  :يلة ويتم ذلك على ثالث مراحل حسب اخلطةالبد
  .يتم إعداد ما يسمى هبرم القلق  . أ

 .يتم التدريب على االسرتخاء . ب

يتم ختيل املواقف أو املثريات اليت تسبب القلق ، أو اخلـوف والـيت مت حتديـدها يف هـرم القلـق بـشكل تـدرجيي                    . ج
  .إثارةومنظم ، بدءاً باملواقف األقل إثارة وا�تهاء باملواقف األشد 
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يشتمل على ضبط مستوى القلق إىل احلد األد�ى املمكـن ،  كمـا أ�ـه تعمـل                  :  تقليل احلساسية التدرجيي  وأن    
 قـا�ون  و�ظريـة العـاملني   إىل  اإلفاضـة وتـستند   .  على رفـع مـستوى القلـق إىل أقـصى حـد ممكـن                املعاجلة باإلفاضة 

  :اإلفاضة أحد الشكلني التاليني  ، وتأخذ اإلطفاء
 املواقـف احلقيقيـة الـيت تبعـث علـى القلـق لديـه ومينـع مـن                    وفيها يرغم املتعاجل على مواجهة     :بالواقعاإلفاضة    . أ

  .اهلرب منها أو جتنبها
 .وفيها يطلب من املتعاجل ختيل املواقف املخلفة دون أن يواجهها بشكل مباشر :اإلفاضة بالتخيل . ب

ثريات غـري املرغـوب هبـا والـيت يـراد الـتخلص منـها           أو املـ   تالـسلوكيا وهي تشمل على إقـران       :املعاجلة بالتنفري 
كالـصدمة الكهربائيـة ، أو العقـاقري املـسببة للغثيـان ، أو جمـرد ختيـل املـثريات املنفـرة وهـذا مـا                          ( مبثريات منفـرة    

  ).يسمى بالتنفري اخلفي 
  

  : تعديل السلوك املعريف: الفصل الثا�ي عاشرخمتصر ملا ورد يف 
  .يركز على دراسة التفاعالت بني السلوك والعوامل البيئية واملعرفية: تعديل السلوك املعريف  
ــل املعرفيــة     ــا    :العوام ــسلوك باال�تب ــبرياً يف ال ــأثرياً ك ــل ت ــسلوكية ،    ه متث ــذخرية ال ــات الوســيطة ، وال ، والعملي

  .والظروف احملفزة
يف سـلوك اإل�ـسان لـيس    يقوم على افرتاض رئيس مفاده أن ما يؤثر    :تعديل السلوك املعريف  أهم افرتاضات     

 حتقيقـه هـو إعـادة البنـاء         ل وأن أهم مـا حيـاو      .وإدراكه هلا املثريات البيئية ذاهتا ، وإمنا تفسري الشخص لتلك املثريات          
  .املعريف لإل�سان

  .يسعى إىل تفنيد املعتقدات غري العقال�ية واستبداهلا مبعتقدات وأفكار عقال�ية :وإن العالج العقال�ي العاطفي   

  .الذي طوره بيك على حتليل أمناط التفكري ، وتعديل اخلاطئ منه: كز العالج املعريف ير  
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على استخدام إسـرتاتيجيات مالئمـة ملواجهـة املـشكالت          يهتم بتطوير قدرة الفرد     : أسلوب حل املشكالت    
  .وإجياد احللول هلا

  . عامال هاماً يف توجيه السلوك وضبط الذات إىل الذات ، باعتبارهاثيشتمل على تعديل أمناط التحد :التعليم الذاتي  

وهو أسلوب لتعديل السلوك تبعاً للمبادئ السلوكية املعرفية ، وقـد طـور             ) تنمية مهارات التعايش    (  :العلم الذاتي     
  ).مايكل ماهو�ي( هذا األسلوب 

 االسـتحواذي ، وذلـك      هو أسلوب مباشر وبسيط للمعاجلة اقرتحه جوزيـف ولـيب ملعاجلـة الـتفكري              :إيقاف التفكري   
  .بإيقاف السلوك اللفظي الذاتي

  : إستمراريتهتعميم السلوك املكتسب واحملافظة على : الفصل الثالث عاشرخمتصر ملا ورد يف    
إن اهلــدف املتــوخى مــن بــرامج تعــديل الــسلوك ال يقتــصر علــى تقليــل الــسلوك غــري املرغــوب بــه ، أو زيــادة الــسلوك       

  .ميم السلوك واحملافظة على إستمراريته بعد التوقف عن املعاجلةاملرغوب به ، وإمنا تع
استجابة ما يف موقف معني قـد يـؤدي إىل تأديـة تلـك االسـتجابة يف املواقـف املـشاهبة للموقـف                   هو تعلم : التعميم    
  .أو تأدية استجابات مشاهبة لالستجابة األصلية. األصلي

  .يزيد من احتمال حدوث االستجابات املشاهبة هلا يف املستقبل ويعين أن تعزيز االستجابة: تعميم االستجابة  
  .وضع خطة واضحة لتحقيقه ختطيط ولكن البد من نوال بدو،  إن التعميم ال حيدث تلقائياً  

  .تعميم املثري ويعين أن تعزيز استجابة ما يف موقف ما يزيد من احتماالت حدوثها يف مواقف مماثلة.١: التعميم �وعان
  .ميم االستجابة ويعين أن تعزيز استجابة ما يزيد من احتماالت حدوث استجابات أخرى مماثلة هلاوتع.  ٢ 
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  تصنيف بري و ستوكس السرتاتيجيات التعميم
  اسرتاتيجية التعميم  م  اسرتاتيجية التعميم  م
  .استخدام ظروف ثواب وعقاب يصعب متييزها  ٦  .التدريب ومتين حدوث التعميم  ١
  .استخدام املثريات العامة  ٧  .تتابعالتعديل امل  ٢
  .التعميم بطريقة غري مباشرة  ٨  هتيئة الفرد لظروف لظروف التعزيز الطبيعية  ٣
  .التدريب على التعميم  ٩  . التدريب باستخدام أمثلة كافية  ٤
      .التدريب مبرو�ة  ٥

  :منحى تعديل السلوكاالعتقادات اخلاطئة الشائعة عن : الفصل الرابع عاشرخمتصر ملا ورد يف    
  :الشائعة عن منحى تعديل السلوك �وجزها يف التايلهناك جمموعة من االعتقادات اخلاطئة   
o           ليست أكثر من حمصلة إلساءة املبـادئ الـيت يقـوم           تعرض هذا املنحى الهتامات عدة ، ومعظم هذه االهتامات

 .عليها هذا املنحى

o         اإل�ـسان ال خيتلـف عـن سـلوك احليـوان           ائماً على افرتاض أن سلوك      مل يكن املنحى السلوكي يف يوماً من األيام ق
 وحنن عندما �تحدث عن تعديل السلوك اآلن إمنـا �تحـدث عـن آالف الدراسـات العلميـة                 . كما يتهمه بعضهم    

 .اليت أجريت على املستوى اإل�سا�ي

o       أي معاجلـة الـسلوك   ( ديلـة   البضذاك املتعلـق بقـضية األعـرا   :ومن اال�تقادات األخرى اليت وجهـة هلـذا املنحـى
الظاهر ، وهو مـا يعـده بعـضهم جمـرد غـرض الضـطرابات �فـسية داخليـة، ال تكفـي وسـيرتتب عليهـا ظهـور                     

ومل تدعم البحوث العلمية هذا االفرتاض بل هي تشري إىل معاجلة الـسلوكات  ) . أعراض جديدة بعد املعاجلة   
 .قبولةغري املقبولة غالباً ما يرتتب عليها ظهور سلوكات م

 أن من اخلطأ القـول إن املنحـى الـسلوكي ال يـستطيع التعامـل مـع الـسلوكات                    �ستطيع أن �قول  مما سبق    
. وأن كل العلوم ، مبا يف ذلـك علـم الـسلوك ،تنتقـل خطـوة خطـوة مـن الـسهل إىل الـصعب               . البسيطة
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ىل مـا مت اكتـشافه       السلوكات اإل�ـسا�ية املعقـدة اسـتناداً إ        اسةروقد ابتدأ املنحى السلوكي حديثاً بد     
 .من عالقات وظيفية

أن السلوك اإل�سا�ي ليس عشوائياً وإمنا خيضع لقوا�ني ال يعين          وأن املنحى السلوكي يقوم على افرتاض        
 إىل  رواملنحـى الـسلوكي ال ينظـ      .  كـان دائمـاً    اولكـن اإل�ـسان يبقـى كمـ       .أ�ه يعامل اإل�ـسان وكأ�ـه آلـة       

. مجـه املـثريات البيئيـة مـن كـل اجتـاه وتفعـل بـه مـا تـشاء            اإل�سان على أ�ه جمرد خملـوق سـليب ، هتا         
ــضاً    ــؤثر فيهــا أي ــأثر بالبيئــة ، ولكنــه ي ــسان يت ــذات   . صــحيح أن اإل� ــسان قــادر علــى ضــبط ال واإل�

 ).والسلوك اإلجرائي هو السلوك الذي يؤثر يف البيئة( والضبط املضاد ، ومعظم سلوكاته إجرائية 

فـربامج تعـديل الـسلوك      . والتعزيـز لـيس رشـوة       . هي العالقـة الفـاترة      إن العالقة اليت ختلو من التعزيز        
 .تنظم العالقة بني التعزيز والسلوك

 الظــاهرة بالــذات ال يعــين عــدم االعــرتاف بوجــود      تبالــسلوكيااملنحــى الــسلوكي  كمــا أن اهتمــام   
فه �تيجـة   ولكـن االهنمـاك يف تفـسري الـسلوك بوصـ          ). العمليات النفـسية الداخليـة    (  اخلفية تالسلوكيا

ظهور قائمة من النظريات اليت تقوم      لعوامل �فسية داخلية ال ميكن مالحظتها أو ضبطها وقد أدى إىل            
واحلاالت النفسية الداخليـة هـي �ـوع مـن أ�ـواع الـسلوك ، وكوهنـا خفيـة ال يعـين أهنـا                        . على التخمني 

  .تأثر بالعوامل �فسهاني �فسها وتولكنها كالسلوك الظاهر ختضع للقوا�. ختضع لقوا�ني خاصة هبا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤

 :مناقشة و�قد للمادة واألسلوب

 و �تاجـه الفكـري       الزاخـرة  ، يتجلـى ذلـك مـن خـالل سـريته العلميـة            مؤلفـه جمـال    يف    خـبري  الشك يف أن املؤلف     
 أن  لـف فيـه    املؤ  اسـتطاع  والـذي  يف العـامل العربـي،       مـن �وعـه   النـادر     ومن خالل ما يطرحه يف هذا الكتاب املرجع        املميز

ال تعــديل الــسلوك يف جمـ  املتخــصص  الكتـاب  هــذا املطلــع علـى و يف عنوا�ــه وعنوا�ـه يف حمتــواه،  جيـسد حمتــوى الكتـاب  
 قدرتـه علـى العـرض العلمـي       ومتكـن مـن إبـراز         دراسـة ،   اسـتوعب املوضـوع حمـل البحـث       قد   اإل�سا�ي يرى أن املؤلف   

  .يفالوا
بدأ يف عرضه لكل فصل مـن        راقي ، ف   يل من خالل تبويبٍ   ل مج  بشك ،ة  تكامل بصورة م    املوضوع قدم حيث  

 عمـد لعـرض      يف بدايـة كـل فـصل مـن الفـصول            و ،اآل�ـف فـصل فيـه حـسب التبويـب         ثم  ،    ملدخل عام  قبالتطرالفصول  
 تتكامل من حيث  و فصول الكتاب. يف هناية كل فصل ثم أمجل إجياز حمتواه مفاهيم ومصطلحات وعناصر البحث ،

اسـه،  ي ، وتارخيـه ، وحتديـده، وق   يف الستينات�شأتهتعريفه ، و      خالل ، من املبحوث يف عرض العلم      التدرجي الرتتيب
ومنهجيــة البحــث فيــه، وزيــادة وتــشكيل وخفــض الــسلوك، و أســس براجمــه ، والطــرق العالجيــة و العلمــاء و�ظريــات  

وقــد ضــمن املؤلــف كتابــه ، لــه قــد املوجــه  ومل يغفــل النقــد املوجــه هلــذا العلــم ، واملــربرات املفنــدة للن ،املــسامهني فيــه
 ة املؤلــف مهــار�غفــلفهـم املــادة العلميــة ، وال �ـستطيع أن   تــسهيل جلـداول واألمثلــة والرســوم التوضـيحية الــيت تــسهم يف   ا

ضمن فيهـا املراجـع      ويـ  ،باملراجع اليت اعتمد عليهـا      فصل  كل ينهيهو  و. لعبارة بشكل رائع وسلس   يف صياغته ل   األدبية
مل خيلـوا   ألصحاب النظريات يف هذا اال ، كما أ�ه مل يغفل أمهية الرجوع للمراجع القدمية واحلديثـة ، وكـذلك                    األصلية  

فلقـد كـان الكتـاب يبحـث يف موضـوع واحـد وهـو                .لقراءات اإلضافية يف كل فصل من فصول الكتاب       كتابه من دليل ل   
 معمقــة وشــاملة حبيــث اســتطاع املواز�ــة يف عــرض  تعــديل الــسلوك اإل�ــسا�ي وقــد عــاجل املؤلــف هــذا املوضــوع معاجلــة 

 توزيـع   كـم ، وال خيفى على املتتبع لعامل الكتب يف البالد العربية أن الكتاب واملؤلف ذائع الـصيت مـن حيـث           موضوعاته  
  كتبـه ء يـسعون القتنـا   خاصـة املهتمني مبجال علم النفس والرتبية اخلاصـة و.  �تاجه الفكري  ةو اإلقبال على قراءكتبه  

 وهـي تكـشف جبـالء عــن أن     منــهاطلعـت علـى ثـالث    كتـاب عـدة طبعـات وقــد ا   ذا ال وهلــ.اسـتثناء  بـدون  املتنوعـة 



 ٢٥

  املتخصــصة وقائمــة بــبعض اــالت العلميــة  ، املراجــع احلديثــةا وتــضمينهإليهــا و اإلضــافة كتبــهاملؤلــف يقــوم مبراجعــة 
  .    الصادرة حديثاً ءات اإلضافيةوالقرا

باللغـة   من البلدان العربية أن هذا املوضـوع مل يطـرق بـشكل واسـع        يف الكثري  للمكتباتتتبعي  من خالل   ويظهر  
  مـستويف لـيس وهـو غـري شـامل و   ) الـسلوك البـشري   (  غري كتاب مرتجـم      موضوع الكتاب ، حيث أ�ين مل أجد يف       العربية

  .للموضوع
ديل ســلوك األطفــال تعــ (   حيمــل اســمجمــال مــشابه  يف - الــدكتور اخلطيــب - ويوجــد كتــاب أخــر للمؤلــف 

  ).املعوقني 
كما أن املتتبع لطبعـات هـذا الكتـاب يـرى مـدى التطـور الـذي حظـي بـه يف طبعتـه األخـرية مـن حيـث مجـال                

  املـربزين  العلمـاء حيـاة   موجز عن   ، إضافة لتضمينه     م و الفهرسة    نظو حسن ال   وروعة اإلخراج   العرض و�وعية الورق    
 حيث ذكر كل مصطلح يف مكا�ـه املخـصص يف       خاصة أوىل املصطلحات أمهية  كما  ،  جمال دراسة السلوك وتعديله     يف  

  .الكتاب
 أمهيــة يف هــذا اــال لــه مــن لتخــصص الرتبيــة اخلاصــة ملــا ساق هــذا الكتــاب كمــيقــرر أرى أن :ويف اخلتــام 

الـيت تـساهم يف     بحـث يف العلـوم الـسلوكية التطبيقيـة التحليليـة            ذي ي الـ ا الكتـاب     العاملني والدارسـني ملثـل هـذ       جوالحتيا
 ويف اـال امليـدا�ي علـى وجـه اخلـصوص ، و أن يـتم التوسـع يف                    ارية يف عامل علـم الـنفس التطبيقـي          ضإحداث �قلة ح  

  لـه  ضميـ و.  يعتمـد علـى البحـوث األصـيلة يف هـذا امليـدان             طرح النظريات كما وضعها أصحاهبا بشكل تفصيلي وايف       
  . الذي يتحدث عن تصميم الربامج لتعديل السلوك الفصل، وهوأحد فصول كتاب تعديل سلوك األطفال املعوقني 

  
مت حبمد ا  

  
  

 شوقي املبارك


