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املقدمـــة :

مرب،
احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على حممد بن عبداهلل  ،النبي أالمني  ،خري ّ
و أ�ف�ضل معلم  ،وعلى �آله و أ��صحابه ومن �سار على نهجه �إىل يوم الدين  ،وبعد:
ف�إن ال�شغل ال�شاغل للرتبويني يف �إن يكون �سلوك الطالب متفقاً مع ال�ضوابط واملعايري النابعة
من تعاليم ديننا اال�سالمي احلنيف ومنها قيم ال�صدق وا إلخال�ص والطاعة والوئام والتكافل
والعمل البناء  ،وغريها من ال�سجايا احلميدة التي ترقى بالفرد يف �سلوكه ونزوعه و أ�دائه وفكره
وعمله وحت�صيله العلمي.
وحتى يكون املربي على علم بفنيات و�إجراءات تعديل �سلوك الطالب  ،تلك ا إل�سرتاجتيات املبنية
على قواعد علمية  ،واملت�صفة بال�ضبط التجريبي  ،بعيداً عن االفرتا�ضات والتخمني  ،فقد ر أ�ت
وزارة الرتبية والتعليم ممثلة با إلدارة العامه للتوجيه وا إلر�شاد و�ضع أ��ساليب تعديل ال�سلوك يف
دليل �إر�شادي واحد  ،لي�سهل على املعنيني ب�سلوك الطالب اختيار أال�سلوب أالمثل الذي �سي�ساعد
�إماّ على تنمية �سلوك الطالب  ،أ�و تعديله ،أ�و �إطفائه  ،وميكنه اختيار أ�كرث من أ��سلوب لتحقيق ذلك
الهدف ال�سلوكي الذي ر�سمه بعناية فائقة 0
واجلدير بالذكر  ،ف�إن أ�همية الرتكيز على تفعيل أالدوار الرتبوية للعاملني يف املجال الرتبوي
والتعليمي والتكامل وتوزيع أالدوار مبا يحقق أالخذ بيد الطالب �إىل الغاية الرتبوية املطلوبة ،
كما ت أ�مل الوزارة ب أ�ن ي أ�خذ هذا الدليل خطوة رائدة يف تعديل �سلوكات الطالب وتنمية ال�سلوكات
االيجابية على وجه اخل�صو�ص و�صو ًال لتوافقهم الرتبوي واالجتماعي مع بيئتهم املدر�سية
أ
وال�سرية واالجتماعية وا�ستثمار جميع املعطيات الرتبوية لتحقيق ذلك.
واهلل ويل التوفيق
االدارة العامه للتوجيه واالر�شاد



الفصل األول
تعديل السلوك
(املفهوم – انواع ال�سلوك – أ
الهمية
– املعايري – اخلطوات)
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مفهوم ال�سلوك :

وه��و أ�ي ن�شاط ي�صدر م��ن ا إلن�����س��ان ���س��واء ك��ان أ�ف��ع��ا ًال ميكن مالحظتها وقيا�سها ،كالن�شاطات
الف�سيولوجية واحلركية ،أ�و ن�شاطات تتم على نحو غري ملحوظ كالتفكري والتذكر والتخيل وغري
ذلك.
وت ؤ�كد نظريات التعلم التي اعتمدت عليها النظرية ال�سلوكية أ�ن أ��سلوب ن�ش أ�ة ال�سلوك اخلاطئ هو
نف�سه أ��سلوب ن�ش أ�ة ال�سلوك ال�صحيح  ،حيث �إن الفرد يتعلم ال�سلوكني بنف�س الطريقة ،وهذا ي�شجع
كثرياً من املخت�صني يف تبني فكرة تعديل ال�سلوك وال�سري فيها قدماً بالرغم من ال�صعوبات التي
تكتنفها .
أ�نواع ال�سلوك :

ال�سلوك اال�ستجابي :
ويتمثل يف أ�مناط اال�ستجابات التي ت�ستج ّرها املثريات القبلية املنبهة لها ،وت�سمى العالقة بني
تلك املثريات واال�ستجابات باالنعكا�س ،مثل �إغما�ض جفن العني عند تعر�ضها لنفخة هواء .
الجرائي :
ال�سلوك إ
هو ال�سلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية ،مثل العوامل االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية
وغريها ،وميثل ال�سلوك ا إلجرائي معظم أ�مناط ال�سلوك ا إلن�ساين ،وهو �سلوك ال يحدث دائماً
تلقائياً ،بل �إن ا إلن�سان هو الذي يت�سبب يف حدوثه .
ما املق�صود بتعديل ال�سلوك ؟
هو ا�صطالح عام ي�شري �إىل جمموعة ا إلج���راءات أ�و الفنيات القابلة للتطبيق والتقييم  ،والتي
ا�ستمدت من نتائج البحوث النف�سية التي تناولت ال�سلوك الب�شري  ،بانتماءاتها النظرية املختلفة
التي تهدف �إىل �إحداث تغيري يف ال�سلوك  ،أ�و تدعيم �سلوك مرغوب  ،أ�و ت�شكيل �سلوك جديد.
والهدف أال�سا�س يف تعديل ال�سلوك يتمحور حول م�ساعدة الفرد على اكت�ساب ال�سلوك التكيفي
املنا�سب  ،وت�شكيل املظاهر ال�سلوكية وال�شخ�صية واالجتماعية أ
والكادميية والوظيفية واملحافظة
على ا�ستمراريتها .
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أ
الر�شادية والرتبوية لتعديل ال�سلوك وتوجيهه يف املدار�س :
الهمية إ

ينبع االهتمام مبو�ضوع تعديل ال�سلوك وتوجيهه من كونه غاية التعليم و أ��سا�سه يف العملية الرتبوية
ب�صفة عامة ،وحمور رئي�س يف ا إلر�شاد ب�صفة خا�صة .فوظيفة املدر�سة مل تعد قا�صرة على �إمداد
ذهن الطالب باملعلومات فح�سب ،و�إمنا متتد �إىل االهتمام برعاية منو �شخ�صية الطالب ب أ�بعادها
املختلفة ج�سمياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً وتربوياً ومهنياً ،والت أ�كيد على الناحية الروحية
ا إل�سالمية  ،بحيث تكون هي ال�ضابط واملوجه أالول لل�سلوك اخلا�ص والعام للفرد واملجتمع ،
لتحقيق أ�ق�صى درجة ممكنة من ال�سلوك التكيفي املالئم يف �إطار �سيا�سة التعليم باململكة العربية
ال�سعودية.
وت�برز احلاجة لتعديل ال�سلوك وتوجيهه عند ال�شعور ب أ�همية زي��ادة أ�و تقوية و�صيانة �سلوك
مرغوب فيه ،أ�و بوجود م�شكلة ،أ�و م�شكالت �سلوكية ،أ�و أ�كادميية ،أ�و حت�صيلية ،أ�و اجتماعية
ال تربوياً وقائياً أ�و عالجياً ملحاً
لدى طالب معني ،أ�و عدد من الطالب يف املدر�سة تتطلب تدخ ً
(عاج ً
ال) لتعديل ال�سلوك بتقليله أ�و �إطفائه .وقد ي أ�تي قرار تعديل ال�سلوك هذا من طرف واحد
أ�و أ�كرث .ففي بع�ض احلاالت قد يرغب الطالب نف�سه يف تعديل �سلوكه ،ويف حاالت أ�خرى قد يقرر
أ��شخا�ص �آخرون ذوو عالقة بالطالب (املر�شد الطالبي  -املعلمون  -أ�ولياء أالمور ) أ�ن هناك حاجة
لتعديل �سلوكه ،ويف حاالت غري قليلة قد ي�شارك ه ؤ�الء آالخرون يف �إعداد وتنفيذ وتقومي ومتابعة
الربنامج ،كما قد يكون من ال�ضروري أ�حياناً البدء بتعديل �سلوك ه ؤ���الء آالخرين �إذ قد تكون
امل�شكلة بد أ�ت ب أ�حدهم ،أ�و ببع�ضهم أ�و بهم جميعاً.
وا إلن�سان ال يعي�ش مبفرده يف فراغ  ،ولكنه يعي�ش يف عالقة تفاعلية تبادلية مع البيئة ومتغرياتها
بكل جوانب �شخ�صيته ،ونتيجة لعدم التوافق أ�و التكيف مع متغريات ه��ذه البيئة ت�برز كثري
من أالح��داث واملواقف ال�سلوكية التي تقود �إىل ظهور ا�ضطرابات �سلوكية ،أ�و م�شكالت نف�سية
واجتماعية وانفعالية....الخ ،تتطلب من القائمني على الرتبية وغريهم من العاملني يف جماالت
رعاية ال�سلوك ومعاجلته يف امل ؤ��س�سات املختلفة بذل اجلهود للم�ساعدة يف تعديل ال�سلوك وتوجيهه
بهدف �إعادة ال�سلوك التكيفي من جديد أ�و اكت�سابه� ،إال أ�ن هذا املفهوم ال�شامل للرتبية قد اعرتاه
بع�ض اخللل من بع�ض الرتبويني الذين يق�صرونه على تعليم املادة الدرا�سية .
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وقد أ��سهم يف زيادة احلاجة لالهتمام برعاية ال�سلوك تعقيدات احلياة املعا�صرة مبظاهرها املختلفة
املتمثلة يف التغريات االجتماعية ،وتغري م� ؤ
س�وليات أال���س��رة وان�صرافها ع��ن القيام بالتن�شئة
االجتماعية على الوجه أالكمل ،وكذا التقدم العلمي والتكنولوجي ،ومتازج الثقافات بني املجتمعات
وان�شغال بع�ض املعلمني بتدري�س موادهم الدرا�سية غافلني عن دورهم يف االهتمام برعاية ال�سلوك
لطالبهم يف املدار�س ،وبناء على ذلك تعاظمت م� ؤ
س�ولية التوجيه وا إلر�شاد الذي ترتكز جميع
براجمه وخدماته ب�صورة مبا�شرة وب�إ�سرتاتيجياته الثالث ا إلمنائية والوقائية والعالجية على
رعاية النمو ال�سليم للطالب ،واالرتقاء بال�سلوك ال�سوي  ،وتعديل تلك أالمن��اط من ال�سلوكات
غري املرغوب فيها وتوجيهها .
وم��ن املعلوم أ�ن البيئة املدر�سية تغ�ص ب أ���ن��واع عديدة من ال�سلوكات التي لها عالقة بامل�شكالت
النف�سية واالجتماعية والرتبوية وغريها من م�شكالت �سوء التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي  ،ومنها
على �سبيل التمثيل ال احل�صر م�شكالت العدوان  -االنطواء  -الكذب  -ال�سرقة  -القلق  -االكتئاب -
املخاوف املر�ضية � -ضعف الثقة يف النف�س  -الت أ�خر الدرا�سي  -الهروب من املدر�سة  -الغياب  ...وما
�إىل ذلك ،أالمر الذي يجعلنا يف حاجة ما�سة �إىل مزيد من االهتمام مبو�ضوع ال�سلوك والرتكيز
عليه ا�ستك�شافاً وتعدي ً
ال وتوجيهاً  ،و�إيالئه أ�همية ق�صوى لتهيئة ج ّو تربوي مالئم يعنى بالرتبية
الكاملة ل�شخ�صيات أ�بنائنا الطالب  ،حتقيقاً أ
للهداف املثلى لوظيفة املدر�سة يف املجتمع.
اخل�صائ�ص العامة ملنحنى تعديل ال�سلوك :
هناك خ�صائ�ص عامة ملنحنى تعديل ال�سلوك يجب على معدل ال�سلوك أ�ن ي أ�خذها يف االعتبار
تتمثل يف النقاط آالتية :
 -1ال�سلوك ا إلن�ساين حمكوم بنتائجه ،ف���إذا كانت �إيجابية ازداد احتمال حدوثه م�ستقب ً
ال  ،أ�ما
�إذا كانت �سلبية انخف�ض احتمال حدوثه يف امل�ستقبل  ،فتعديل ال�سلوك هو �ضبط توابعه
(نتائجه).
 -2الرتكيز على ال�سلوك الظاهر القابل للمالحظة املبا�شرة والو�صف والقيا�س  ،ولي�س على
عمليات نف�سية داخلية مفرت�ضة (كالتحليل النف�سي مث ً
ال) .
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 -3التعامل مع ال�سلوك �سوياً أ�و �شاذاً بو�صفه حم�صلة للتعلم أ�ي  :مكت�سباً .
 -4تعريف ال�سلوك امل�ستهدف �إجرائياً  ،وحتديد أاله���داف ال�سلوكية و�إج���راءات التعديل بدقة
وو�ضوح .
 -5ثبات ال�سلوك ا إلن�ساين ن�سبياً و�إمكانية التنب ؤ� به .
 -6التعامل مع ال�سلوك بو�صفه ظاهرة تخ�ضع لقوانني معينة ال ظاهرة حتدث ع�شوائياً .
 -7تقومي فاعلية أ��ساليب التعديل با�ستمرار ،واالهتمام بقيا�س التغريات التي ميكن مالحظتها
مبا�شرة .
 -8ال�سلوك احلايل يت أ�ثر أ
بالحداث البيئية (الداخلية واخلارجية) احلالية مبا يتنا�سب وطبيعة
امل�شكلة .
 -9االهتمام مبراعاة الفروق الفردية  ،وتكييف برامج تعديل ال�سلوك مبا يتنا�سب وطبيعة امل�شكلة.
 -10ت��وظ��ي��ف التقنيات ال��ع�لاج��ي��ة امل�ستمدة م��ن ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��وث العلمية التجريبية  ،وتوظيف
�إ�سرتاتيجيات البحث فردياً  ،وجمعياً .
أ
البعاد الرئي�سة لتعديل ال�سلوك :
 -1البعد الب�شري  :ال�سلوك ا إلن�ساين �سلوك ب�شري �صادر عن قوة عاقلة ن�شطة وفاعلة يف معظم
أالحيان ،وهو �صادر عن جهاز ع�صبي .
 -2البعد املكاين  :ال�سلوك الب�شري يحدث يف مكان معني ،كغرفة الف�صل مث ً
ال .
 -3البعد الزماين  :ال�سلوك الب�شري يحدث يف وقت معني  ،وقد ي�ستغرق وقتاً طوي ً
ال ،أ�و ق�صرياً.
 -4البعد أالخالقي  :يعمد املربي �إىل تبني القيم أالخالقية يف تعديل ال�سلوك،فال يلج أ� �إىل ا�ستخدام
العقاب النف�سي أ�و اجل�سدي ،أ�و أ�يّ �شكل من أ��شكال ا إليذاء للطالب الذي يتعامل معه.
 -5البعد االجتماعي  :ال�سلوك يت أ�ثر بالقيم االجتماعية والعادات والتقاليد املعمول بها يف املجتمع،
وهو الذي يحكم على ال�سلوك �إن كان منا�سباً أ�و غري منا�سب� ،شاذاً أ�و غري �شا ٍذ .
والر�شاد :
تعديل ال�سلوك يف نظريات التوجيه إ
لقد قدمت املدار�س الفكرية جمموعة من أالطروحات واملبادرات يف م� أس�لة تعديل ال�سلوك  ،وتختلف
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نظريات علم النف�س اختالفاً كبرياً يف تعريفها وتف�سريها أل�سباب ال�سلوك ال�شاذ  ،ويف التمييز بينه
وبني ال�سلوك ال�سوي .
أ�  -نظرية الذات  :أ�طلق عليها (ا إلر�شاد املتمركز حول امل�سرت�شد) وموجزها  ،يحتاج الفرد �إىل
تب�صري بقدراته و�إمكاناته ومعرفة نف�سه لكي ي�ستقيم �سلوكه ،ويختار احللول املنا�سبة لهذه القدرات،
كما أ�نه بحاجة �إىل ت أ�كيد الذات .ولهذه النظرية عدة تطبيقات مثل  :ترك امل�سرت�شد يعرب عن م�شكلته
بحرية حتى يتحرر من التوتر االنفعايل الداخلي ،وي أ�خذ هذا اجلانب عدة مراحل رئي�سة :
* مرحلة اال�ستطالع واالكت�شاف .
* مرحلة التو�ضيح وحتقيق القيم .
* املكاف أ�ة وتعزيز اال�ستجابات .
ب  -النظرية ال�سلوكية  :ترى أ�ن أ��سباب ال�سلوك ال�سوي أ�و ال�شاذ تعود يف معظمها �إىل الظروف
أ�و املتغريات البيئية اخلارجية احلا�ضرة التي يتفاعل معها الفرد  ،ويحدث فيها ال�سلوك ( وال تنكر
بطبيعة احل��ال العوامل الوراثية أ�و اخل�برات املا�ضية ) فهي تعتقد أ�ن ال�سلوك ال�شاذ مث ً
ال يحدث
نتيجة خللل يف عملية التع ّلم أ�ي  :تعزيز ال�سلوك غري التكيفي يف مواقف معينة ،وعدم تدعيم ال�سلوك
التكيفي يف املواقف املنا�سبة ،وبناء عليه ف�إن ال�سلوك اخلاطئ هو ال�شاذ  ،ولي�س الفرد الذي �صدر عنه
ذلك ال�سلوك .
وهي ت ؤ�كد أ�ن الفرد يتعلم ال�سلوك ب أ��ساليب التقليد والتعزيز والتعلم اخلاطئ ينتج عنه �سلوك خاطئ
وهو يحتاج �إىل التعزيز الكت�ساب ال�سلوك ال�صحيح ب�صورة متدرجة ،وهي من أ�برز النظريات العلمية
يف جمال ال�سلوك .
ج  -النظرية العقالنية :ت ؤ�كد هذه النظرية على العالقة بني أالفكار التي ميلكها الفرد و�سلوكه.
ف�إذا كانت هذه أالفكار غري منطقية ف�إن ال�سلوك ي�صبح غري �سوي ،وحتتاج تلك أالفكار �إىل تعديل كي
ي�ستقيم ال�سلوك  ،ويف �ضوء أالفكار ينق�سم أالفراد �إىل ق�سمني  :منطقيني  ،وغري منطقيني  ،ب�سبب
أالفكار لديهم .
الر�شاد بالواقع :تعترب ال�سلوك الراهن جزءاً من الواقع  ،و أ�ما امل�شاعر فهي أ�قل
د  -نظرية إ
مالم�سة  ،ويرجع اهتمامها باحلا�ضر ألنه لي�س مبقدور الفرد تغيري املا�ضي ،وكذلك لئال يعترب
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أالفراد أالحداث التاريخية املا�ضية أ�عذاراً مربرة ملا يفعلونه آالن.
س�ول ،و�إمنا ال�سلوك امل� ؤ
وترى أ�ن ال�صحة النف�سية ال ت ؤ�دي �إىل ال�سلوك امل� ؤ
س�ول هو الذي ينتج عنه
ال�صحة النف�سية.
(احلب و أالهمية) أ�و
وترى أ�ن النا�س عندما يعجزون عن �إ�شباع �إحدى احلاجتني أال�سا�سيتني
ّ
كلتيهما ف�إنهم يعاي�شون أالمل النف�سي الذي ي�شري �إىل م�شكلة  ،ويدفع النا�س ملحاولة �إزالته  ,ومن
الناحية الغريزية ف�إن ا إلن�سان يحاول أ�ن يزيل أ�و يخف�ض أالمل من خالل االندماج مع آالخرين،
وعليه ف�إن كانت حماولة االندماج مع آالخرين ناجحة – �شخ�ص واحد على أالقل  -ف�إن م�شاعر
عدم االرتياح تتال�شى  ،وبالعك�س �إذا كانت فا�شلة ف�إن الفرد لن يكون ق��ادراً على �إ�شباع حاجاته
للحب أ
والهمية  ..وبالتايل ف�إن كمية أالمل النف�سي قد تزداد نتيجة لذلك.
والهدف من ا إلر�شاد بالواقع هو م�ساعدة امل�سرت�شد على حتمل امل� ؤ
س�ولية ال�شخ�صية  .أ�ما مفهوم
االندماج مع آالخرين فما هو �إال و�سيلة ولي�س غاية يف حد ذاته  ،وميكن القول � :إن ا إلر�شاد بالواقع
هو م�ساعدة امل�سرت�شد على تطوير «ن�سق أ�و طريقة للحياة» ت�ساعد ال�شخ�ص على أ�ن ي�صبح ناجحاً
يف معظم حماوالته وجهوده.
هـ -نظرية التحليل النف�سي  :ترى أ�ن ال�سلوك ال�شاذ هو وظيفة لعوامل نف�سية داخلية  ،وال
تعري البيئة اخلارجية اهتماماً كبرياً يف �إحداث ال�سلوك ،ومن هنا ظهرت فيها م�صطلحات أالعرا�ض
أ
والمرا�ض النف�سية التي ت�شري �إىل أ�ن اال�ضطرابات أ�و اخللل هو يف «�شخ�صية الفرد» .
معايري ال�سلوك :

من املمكن أ�ن منيز بني ال�سلوك ال�سوي وال�سلوك ال�شاذ وفقا ملعايري معينة ،وقبل اخلو�ض يف
تف�صيل هذه املعايري ن�شري �إىل أ�ن هذه املعايري هي معايري ن�سبية يحددها املجتمع ،والزمان الذي
نعي�ش فيه ،وعلى معدل ال�سلوك عدم الركون أ�و االعتماد على أ�حدها عند احلكم على نوع ال�سلوك،
بل يجب أ�ن ي�ضع املعايري أالخرى يف االعتبار ،ومن أ�هم هذه املعايري ما ي أ�تي :
 - 1املعيار الديني أ
والخالقي :
يعد املعيار الديني أ
والخالقي املظلة التي تتفي أ� ظاللها قيم الفرد ومعتقداته  ،ويف �ضوئها يوجه
عالقاته مع ذاته ومع غريه من أ�فراد املجتمع  ،فهو �إطار مرجعي ل�سلوكه و أ��سلوب حياته وحفظ
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كيان املجتمع أ�ي�ضاً  .وال�سلوك الديني أ
والخالقي يختلف من جمتمع آلخر .
 - 2املعيار االجتماعي :
يعترب املعيار االجتماعي أ�كرث املعايري �شيوعاً للتمييز بني ال�سلوك ال�شاذ ،وال�سلوك ال�سوي ،ولذا
ف�إن بني ال�سلوك الذي يقوم به الفرد ،أ
والفكار والعادات والقيم والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع
تر�سم وحتدد اخلط الفا�صل بني ما هو مقبول من ال�سلوك وما هو غري مقبول من ال�سلوك يف
ذلك املجتمع (قوانني اجتماعية ت�ضبط ال�سلوك وتوجهه) فبمقدار ابتعاد �سلوك الفرد عن تقاليد
املجتمع وعاداته وقيمه ال�سائدة مبقدار ما يو�صف ال�سلوك ب أ�نه �شاذ ،وهذا املعيار معيار ن�سبي،
حيث �إن هناك أ�مناطاً �سلوكية تعترب �سوية يف جمتمع معني وغري �سوية يف جمتمع �آخر ؛ بل وحتى
يف جمموعة أ�و جمموعات يف داخل املجتمع الواحد  .ومن أ�هم عيوب هذا املعيار أ�نه يوجب على
أ�فراد املجتمع االمتثال واالن�صياع لتقاليد املجتمع وعاداته ب�صرف النظر عن كونها �صحيحة أ�و
خاطئة  ،ومن ال يتمثل وين�صاع لها يعترب �سلوكه �شاذاً عن املجتمع .
 - 3املعيار ا إلح�صائي :
يركز هذا املعيار على فكرة التوزيع االعتدايل لل�سلوك ا إلن�ساين � ،سواء كان هذا ال�سلوك �سوياً أ�و
�شاذاً ،حيث �إن ال�سلوك وفقاً لهذا املعيار يتوزع اعتدالياً على املنحنى االعتدايل فتتمركز الغالبية
العظمى م��ن أالف���راد يف �سلوك معني يف و�سط املنحنى االع��ت��دايل  ،و ت��ت��وزع البقية على طريف
املنحنى االعتدايل ا إليجابي وال�سلبي .ومن عيوب هذا املعيار أ�نه ال ي أ�خذ القيم بعني االعتبار ،
ف أ�ي انحراف عما هو عادي يعترب �شذوذاً حتى لو كان هذا االنحراف ذا قيمة ،فالتفوق العقلي مث ً
ال
يعترب �شذوذاً ،وفقاً لهذا املعيار .
 - 4املعيار الذاتي :
يتعرف الفرد على �سلوكه ال�شخ�صي  ،ولذلك ف�إنه يقوم بتحكيمهاذاتيا وفقا لقيمة أ�فكاره ومبادئه
 ,فال�سلوك الذي ي�صدر عن آالخرين ويتفق مع �سلوكاته يعتربه �سلوكاً �سوياً  ،وعلى عك�سه متاماً
كل �سلوك ال يتفق مع وجهة نظره ومرئياته ...الخ .
وهذا يعني أ�ن لكل فرد معايريه اخلا�صة التي ت�ساعده يف احلكم على �سواء �سلوك معني ،أ�و�شذوذه
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و أ�هم عيوب هذا املعيار هو افتقاره �إىل املو�ضوعية  ،حيث �إن الفرد يحكم على �سلوك آالخرين يف
را�ض عنه ف�سلوك آالخرين ال�سوي يعتربه �شاذاً
�ضوء �سلوكه ال�شخ�صي ،ف�إذا كان �سلوكه �شاذاً وهو ٍ
وفقاً ملعايريه الذاتية هذا من جهة ،كما أ�نه يهمل اجلانب االجتماعي لل�سلوك  ،فال ميكن الو�صول
من خالله �إىل معيار عام قابل للتعميم من جهة أ�خرى .
 - 5معيار ال�صحة النف�سية :
يتم احلكم على �سلوك الفرد وفقاً لتف�سريات نظريات علم النف�س عن التوافق النف�سي ،ونظراً
الختالف هذه النظريات يف تف�سري ال�سلوك  ،فالفرد الذي ال يحقق التوافق املطلوب لي�س بال�ضرورة
أ�ن يكون �سلوكه م�ضطربا أ�و غري �سوي.
خ�صائ�ص ال�سلوك :
�سبق ا إل�شارة �إىل أ�ن ما مييز ال�سلوك ال�سوي عن ال�سلوك ال�شاذ يف ميدان تعديل ال�سلوك هو كميته أ�و مدة
حدوثه ،أ�و �شكله ،أ�و �شدته ،أ�و قوته ،ويتم التطرق آالن �إىل �إي�ضاح هذه اخل�صائ�ص باخت�صار :
 - 1تكرار ال�سلوك :
ويق�صد به عدد املرات التي يحدث فيها ال�سلوك يف فرتة زمنية معينة ،فمعظم أالطفال يت�شاجرون
مع بع�ضهم وفى هذه احلالة نقول � :إن هذا ال�سلوك غري عادي أ�و �شاذ ب�سبب معدل تكرار حدوثه .
 - 2مدة حدوث ال�سلوك :
ويق�صد بها الفرتة الزمنية التي يحدث فيها ال�سلوك  ،فبع�ض أالمناط ال�سلوكية تعد غري عادية
؛ لكونها ت�ستمر مدة أ�طول بكثري ،أ�و أ�قل بكثري مما هو عادي أ�و متوقع ،فمعظم الطالب مث ً
ال قد
ال ي�ستطيعون الرتكيز حول �شيء معني أ�حياناً ملدة طويلة  ،ولكن بع�ضهم ال ي�ستطيعون الرتكيز
ألكرث من ثوان معدودة ،فهنا يو�صف هذا ال�سلوك ب أ�نه �شاذ ألنه انحرف من حيث مدته عن معدل
حدوثه عند معظم الطالب .
� - 3شكل ال�سلوك :
طبيعة ال�سلوك عند حدوثه ،فبع�ض أالطفال ي أ�خذون �شك ً
ال معيناً  ،فال يتمكنون من القراءة
ال�سليمة لبع�ض الوقت  ،ثم يتح�سن أ�دا ؤ�هم  ،نظرا لرتكيز املعلم عليهم ،ولكن بع�ضهم قد يعاين
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من هذه امل�شكلة ب�شكل متوا�صل مما ي�صعب على املعلم حت�سني أ�دائهم نظرا ملايعانونه من �صعوبات
تعلم يف هذه املادة .
� - 4شدة ال�سلوك :
ويق�صد ب�شدة ال�سلوك االجتاه الذي يوجه ال�سلوك عند حدوثه قوة أ�و �ضعفا ،فبع�ض أالطفال
يتحدثون ب�صوت م�سموع أ�حياناً وبع�ضهم بخالف ذلك .
 - 5كمون ال�سلوك :
ويق�صد به الفرتة الزمنية التي متر بني ظهور املثري وحدوث اال�ستجابة (ال�سلوك) ،فقد متر عدة
دقائق قبل أ�ن ي�ستجيب الطالب لتعليمات املعلم ،وقد يلتزم الطالب ال�صمت فرتة زمنية طويلة
ن�سبياً قبل أ�ن يجيب عن � ؤ
س�ال معني .
املراحل أ
ال�سا�سية لربنامج تعديل ال�سلوك:
يحتاج من ُمعدّل ال�سلوك تعريف ال�سلوك امل�ستهدف  ،وحتديد خطوات التعديل التى متر بعدد من
املراحل على النحو آالتي :
أ�  -مرحلة �إعداد برنامج تعديل ال�سلوك :
وتت�ضمن مرحلة ا إلعداد لبناء برنامج تعديل ال�سلوك وفق آالتي :
 - 1الدرا�سة أالولية حلالة الطالب امل�ستهدف تعديل �سلوكه ،وفيها يقوم معدّل ال�سلوك بتقدير
أ�ويل للحالة من خالل آالتي:
 االطالع على ملف الطالب  ،و�سجل املعلومات ال�شامل  ،و�سجل املواقف اليومية  ،للوقوف علىم�ستواه الدرا�سي وحالته االجتماعية وال�صحية وال�سلوكية وانتظامه يف املدر�سة ...الخ .
 بناء ج�سر متني بني املر�شد الط ّالبي أ�ومُعدِ ل ال�سلوك والطالب امل�ستهدف تعديل �سلوكه عن
طريق �إقامة عالقة مهنية تقوم على أ��سا�س من االحرتام والتقدير ،وتقبل الطالب كما هو
لك�سب ثقتة وخلق التفاعل ا إليجابي بينهما للتعاون يف �إمتام عملية تعديل ال�سلوك القائم
وبناء ال�سلوك اجلديد املرغوب .
 مقابلة الطالب للت ّعرف على وجهة نظره  ،ومدى اقتناعه بتعديل �سلوكه من عدمه �إذا كانعمره وقدراته ي�سمحان بذلك .
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 � ؤس�ال املعلمني  -عند احلاجة  -يف هذه املرحلة حول مالحظاتهم على �سلوك الطالب يف داخلالف�صل وخارجه يف املدر�سة،وكذا أال�صدقاء املقربني له .
 مقابلة ويل أ�مره � -إذا لزم أالمر  -ملعرفة مزيد من املعلومات عن �سلوكه يف امل ْنزل وعالقاته معأ�فراد أال�سرة و أ��سلوب حياته اليومي ...الخ،ومرئيات ويل أ�مره و أ��سرته يف تعديل �سلوكه.
 اال�ستعانة بامل�صادر أالخرى للمعلومات حول �سلوك الطالب كاملعلمني والزمالء أوال�صدقاء.
 - 2حتديد ال�سلوك امل�ستهدف تعديله :
يقوم املر�شد الطالبي أ�و مُعدِ ل ال�سلوك بتحديد نوع ال�سلوك امل�ستهدف تعديله ،أ�و بو�ضع قائمة
أ
بالولويات من ال�سلوكات امل�ستهدفة  ،ف�إذا كان الطالب مث ً
ال يعاين من عدد من امل�شكالت ال�سلوكية
جمتمعة  ،أ�و بع�ضها مثل (ال��ك��ذب ،ال��ع��دوان ،التدخني ،ال�سرقة ،االن��ط��واء ،الهروب من املدر�سة،
وعدم حل الواجبات امل ْنزلية) فقد يكون من ال�صعب على املر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك تعديل
هذه أالمناط ال�سلوكية جمتمعة يف وقت واحد ،والبدء ب أ�كرثها أ�همية وخطورة  ،وي�ستطيع املر�شد
الطالبي حتديد ذلك بناء على املعايري آالتية :
 أ�ن تكون امل�شكلة ال�سلوكية وا�ضحة وقابلة للمالحظة املبا�شرة والقيا�س . أ�ن يكون تعديل امل�شكلة ال�سلوكية مفتاحاً لتعديل امل�شكالت ال�سلوكية أالخرى املرتتبة عليها . أ�ن يكون لتعديل ال�سلوك أ�همية كبرية يف توافق الطالب �شخ�صياً واجتماعياً وتربوياً . - 3تعريف ال�سلوك امل�ستهدف �إجرائياً :
وفيها يقوم املر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك بتعريف ال�سلوك امل�ستهدف تعديله تعريفاً مو�ضوعياً
دقيقاً غري قابل للتف�سريات ،أ�و أالحكام ال�شخ�صية التي ت ؤ�ثر على ثبات القيا�س و�صدقه ،وبالتايل
على فعاليات �إج��راءات التعديل التي �سيتم ا�ستخدامها  ،وذلك بتحديد اال�ستجابات ،أ�و أالمناط
ال�سلوكية املرغوبة يف زي��ادة أ�و �ضبط أ�و تقليل أ�و �إيقاف احتمال ظهورها أ�و املرغوب يف ت�شكيلها
بدالالت �سلوكية ظاهرية قابلة للمالحظة املبا�شرة والو�صف والقيا�س .
ف�إذا كان املر�شد الطالبي أ�و مُعدِ ل ال�سلوك مث ً
ال ب�صدد تعديل �سلوك عدواين لدى طالب معني فال
يكتفي بتعريف (العدوان) على أ�نه ( أ�ي � :سلوك ينتج عنه �إيذاء ل�شخ�ص �آخر ،أ�و تدمري ل�شيء ما
يف املدر�سة) فهذه م�صطلحات عامة وغام�ضة وغري حمددة ،أ�و قابلة للو�صف والقيا�س ،فالتعريف
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ا إلجرائي لل�سلوك العدواين ينجم من خالل آالتي :
 عدوان ج�سدي  :كال�ضرب باليدين أ�و بالع�صا ،الوخز بدبو�س أ�و بقلم ر�صا�ص ،أ�و �شد ال�شعر أ�والركل أ�و الع�ض وخالفه.
 عدوان لفظي  :ك�شتم الزمالء أ�و تهديدهم كقوله  �“ :أس��ضربك” أ�و قوله ملعلمه  “ :ا�صرف وجهكعني “...الخ وما �إىل ذلك .
 عدوان رمزي  :كالت�صرفات على نحو يرمز �إىل احتقار الزمالء أ�و �إهانتهم (كاالمتناع عن النظر�إليهم ،أ�و التحدث �إليهم ،أ�و ال�ضحك ال�ساخر منهم) ...الخ وما �إىل ذلك .
 تخريب و�إتالف ممتلكات مثل  :تك�سري أالبواب والنوافذ الزجاجية واملقاعد الدرا�سية أوالدوات،
والكتابة على جدران الف�صول الدر�سية ودورات املياه وغريها.
ثم يحدد املر ّبي أ�ي �صورة من ال�صور الثالث تتمثل يف �سلوك الطالب املرغوب يف تعديلها .
 - 4مالحظة ال�سلوك امل�ستهدف :
يقوم املر�شد الطالبي أ�و مُعدِل ال�سلوك يف هذه املرحلة مبالحظة ال�سلوك امل�ستهدف  ،فيالحظ عدد
اال�ستجابات التي يبديها الطالب نتيجة توفر معزز أ�و معززات حمددة (مثريات متييزية) وميثل ذلك
بالر�سم البياين (اخلط القاعدي لل�سلوك) ملعرفة عدد مرات أ�و تكرار ،أ�و معدل حدوث اال�ستجابة،
أ�و اال�ستجابات امل�ستهدفة خالل فرتة أ�و فرتات زمنية معينة ،أ�و ن�سبة حدوث ال�سلوك ألطول فرتة
أ�و لفرتات املالحظة أ�و لعدد ال�سلوكات الكلية املتوقعة  ،وميثل هذا اخلط القاعدي أ�منوذجاً حلدوث
ال�سلوك قبل البدء يف عملية تعديل ال�سلوك امل�ستهدف  ،فالقيا�س يف هذه املرحلة ي�ساعد على التنب ؤ�
بالقيمة املتوقعة لل�سلوك قبل القيام بالتعديل ،ومقارنة مقدار ال�سلوك احلايل مبقدار ال�سلوك
بعد عملية التعديل ،وعلى اكت�شاف العوامل ذات العالقة بال�سلوك امل�ستهدف ،والعمل على �ضبط
أ�نواع املعززات ودرجة قوتها التي ت ؤ�ثر يف ال�سلوك عند �إجراء التعديل وخا�صة يف (جداول التعزيز)،
و�إجراءات القيا�س ال�شائعة يف جمال تعديل ال�سلوك هي :
 املالحظة املبا�شرة لقيا�س (العدوان ،االنطواء ،ال�سرقة ،الكذب ،وال�صدق ..،الخ.). قيا�س نتائج ال�سلوك كالتح�صيل الدرا�سي مث ًال .
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 - 5حتديد الظروف والعوامل (املواقف) التي يحدث فيها ال�سلوك امل�ستهدف :
وهنا يقوم املر�شد الطالبي أ�و مُعدِ ل ال�سلوك بتحديد الظروف والعوامل امل ؤ�دية�إىل حدوث ال�سلوك
امل�ستهدف تعديله ،وما ي�سبقه من مثريات  ،وما يتبعه من ا�ستجابات ،وما يرتتب عليه من نتائج
بهدف تعزيز هذه اال�ستجابات ،أ�و �إطفائها أ
بال�ساليب املنا�سبة ،فمث ً
ال قيام (طالب ما من طالب
ف�صل معني ) يف مدر�سة معينة يف مادة معينة بنماذج �سلوكية غري مرغوب فيها ب�شكل متكرر جتاه
معلم امل��ادة ال��ذي يحمل الطالب نحوه م�شاعر �سلبية معينه مثل ا إلزع��اج اللفظي (كالت�صفري أ�و
التحدث اجلانبي �إىل زميله أ�و بع�ض من زمالئه) ب�صوت مرتفع أ�ثناء �شرح املعلم مما ي�سبب �إزعاجاً
له  ،مباي ؤ�دي �إىل توقفه عن ال�شرح وا�ستجابته لهذه الت�صرفات (باالنفعال والغ�ضب بطريقة تثري
انتباه طالب الف�صل وتدفعهم �إىل ال�ضحك وال�سخرية من أ��سلوب املعلم ) .
ف�شخ�صية املعلم (مثري) وا�ستجابته باالنفعال والغ�ضب  ،و�إثارة انتباه طالب الف�صل و�ضحكهم قد
تكون (معززات �إيجابية) تزيد من احتمال تكرار حدوث �سلوك الطالب غري املرغوب فيه وا�ستمراره
يف احل�ص�ص التالية لهذا املعلم ؛ ألنها تولد لدى هذا الطالب ال�شعور بتحقيق دوافعه ب�إزعاج املعلم
والتقليل من �ش أ�نه أ�مام زمالئه (نتائج ال�سلوك) .
 - 6حتديد أالهداف املرجوة من برنامج تعديل ال�سلوك امل�ستهدف :
يقوم املر�شد الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك بتحديد و�صياغة الهدف العام و أاله��داف اخلا�صة التي
يتوخى �إحداثها يف ال�سلوك امل�ستهدف بعد االنتهاء من برنامج التعديل ،من خالل آالتي:
 حتديد هدف أ�و أ�هداف بعيدة املدى ،وهي عبارة عن و�صف ملا يتوقع أ�ن يكت�سبه الطالب من مهاراتوقدرات بعد االنتهاء من تطبيق برنامج تعديل ال�سلوك امل�ستهدف .
 و�صف نوعية التعديل ال�سلوكي املرغوب فيه (زيادة ،تقوية �،صيانة ،تكوين ،تقليل ،حذف ..الخ). حتديد هدف أ�و أ�ه��داف قريبة امل��دى ،وهي عبارة عن و�صف خطوات �إجرائية قابلة للمالحظةوالقيا�س ب�شكل مبا�شر ،وت�شمل (كيفية أالداء  ،معايري يحكم يف �ضوئها على حدوث التعديل من
عدمه  ،الظروف التي يتوقع أ�ن يظهر فيها ال�سلوك املرغوب ) .
ال �إذا الحظ معلم الريا�ضيات يف الف�صل وملرات عديدة خالل خم�سة أ�يام درا�سية أ�ن طالباً معيناً
مث ً
يقوم يف املعدل بحل (خم�سة أ��سئلة من ع�شرة) وب�إجابات غري مكتملة ال�صحة أ�حياناً مما دفع املعلم
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�إىل حماولة تعديل �سلوك الطالب يف االجتاه املرغوب من خالل �إح��داث برنامج لتعديل ال�سلوك
فالهدف املن�شود ملثل هذه احلالة يجب أ�ن يحدد وي�صاغ على النحو التايل :
أ�ن يقوم الطالب بنف�سه بحل ما معدله ت�سعة أ��سئلة من ع�شرة يف الريا�ضيات كتابياً بد ًال من قيامه
بحل خم�سة أ��سئلة يف املتو�سط أ�ثناء وقت امل�شاركة يف احل�ص�ص ،وبن�سبة �صحيحة ال تتدنى عن %90
خالل أال�سبوع الدرا�سي .
هذا الهدف ال�سلوكي تتوفر فيه ال�شروط واملعايري نوعاً وكماً وكيفاً ،حيث �إن :
 معدل احلل ال�سابق للتعديل خم�سة أ��سئلة ( )%50وميثل اخلط القاعدي . القيام بحل أال�سئلة بنف�سه كتابياً . حل ت�سعة أ��سئلة ( )%90من ال�سلوك املحدد املرغوب فيه بعد التعديل ،وميثل معياراً للحكم علىحدوث التعديل يف ال�سلوك بالزيادة .
 �صحة ا إلجابات ال تقل عن ( )%90ومتثل معياراً يحكم يف �ضوئه على حدوث التعديل يف ال�سلوكبالزيادة أ�ي�ضاً .
 الوقت املخ�ص�ص للم�شاركة يف الف�صل ،وميثل الظروف التي ينتظر أ�ن يظهر فيها التعديل ال�سلوكياملرغوب .
 - 7اختيار �إجراءات تعديل ال�سلوك امل�ستهدف املنا�سبة :
وفيها يقوم معدّل ال�سلوك باختيار ا إلجراءات املنا�سبة لتعديل ال�سلوك امل�ستهدف ،ويتوقف اختيار
�إج���راءات التعديل ال�سلوكي على طبيعة ال�سلوك امل�ستهدف ،ونوعية التعديل ال�سلوكي املن�شود
(زيادة تقلي ً
ال ،تكويناً ،تقوية و�صيانة) وعلى �شخ�صية الفرد و�سلوكه امل�ستهدف بالتعديل والظروف
املحيطة به ،حيث يوجد عدد كبري ومتنوع من ا إلجراءات التي تدعم ال�سلوك أ�و ت�ضعفه ،أ�و تطوره
أ�و حتافظ عليه .
ف�إذا كنا مث ً
ال ب�صدد تعديل �سلوك مرغوب فيه (بالزيادة) كال�صدق أ�و أالمانة ،أ�و الثقة بالنف�س ...
الخ ،ف�إنه ي�ستخدم �إجراء التعزيز .
و�إذا كان ب�صدد تعديل أ�مناط �سلوكية غري مرغوب فيها ( بخف�ضها أ�و حذفها ) كالكذب ،العدوانية،
االنطواء  ،اخلوف ،القلق...الخ ،ف�إنه ي�ستخدم �إجراءات ا إلطفاء ،الكف املتبادل ،الت�صحيح الزائد،
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تكلفة اال�ستجابة ،ا إلق�صاء عن التعزيز ا إليجابي...وما �إىل ذلك  .و�إذا كان ب�صدد ت�شكيل ،أ�و تكوين
�سلوكيات جديدة (عادات أ�و مهارات اجتماعية أ�و غريها) ف�إنه ي�ستخدم �إجراءات التعزيز التفا�ضلي
(�ضبط املثري) ،النمذجة ،الت�شكيل ،الت�سل�سل ،التلقني...الخ  .و أ�حياناً قد تكون النتائج فعالة �إذا ما
ا�ستخدم أ�كرث من �إجراء يف تعديل ال�سلوك امل�ستهدف .
 - 8اختيار أ�دوات ا إلح�صاء :
يقوم املر�شد الطالبي أ�وم��ع��دّل ال�سلوك بعد جمع البيانات الكافية عن ال�سلوك وحتديد نوع
التعديل ال�سلوكي املن�شود الذي �سوف يجريه على ال�سلوك امل�ستهدف ،ومقدار حدوثه باختيار
ت�صميم �إجرائي �إح�صائي منا�سب ينفذ من خالله عملية التعديل ،وي�ستطيع بوا�سطته �ضبط
مدخالتها وعملياتها وتقومي فاعلياتها ،وهناك أ�نواع خمتلفة لهذه الت�صاميم ا إلجرائية .
 - 9توفري املعززات املنا�سبة لتعديل ال�سلوك امل�ستهدف :
يقوم املر�شد الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك باختيار وحتديد املدعمات املنا�سبة (�شك ً
ال ونوعاً) لكل
طالب ،والتي يت أ�كد أ�نها ت ؤ�دي وظيفة تعزيزية لزيادة ال�سلوك املرغوب فيه ،بتقويته أ�و�صيانته أ�و
تكوينه ،أ�و تلك التي ت ؤ�دي وظيفة تثبيطية خلف�ض أ�و �إيقاف ال�سلوك غري املرغوب فيه ،ويراعى
يف اختيارها وتطبيقها العوامل التي تزيد من فعاليتها ومنا�سبتها لطبيعة ال�سلوك امل�ستهدف
وخ�صائ�ص الطالب ال�شخ�صية ومرحلته الدرا�سية .فاحللوى والنجوم مث ً
ال قد تكون منا�سبة
لطفل يف الثاين االب��ت��دائ��ي ،وغ�ير منا�سبة لطالب يف ال�صف الثاين املتو�سط ال��ذي قد تنا�سبه
املعززات االجتماعية كاملدح والثناء و�شهادات التفوق والتقدير...وما �إىل ذلك  .وتقدم املدعمات وفقاً
إل�سرتاتيجيات التعزيز ب أ�نواعها املختلفة ،ومنها �إ�سرتاتيجيات التعزيز املتوا�صل والتعزيز املتقطع
(جداول التعزيز) .
 - 10تدريب مالحظني على أال�س�س املو�ضوعية للمالحظة :
يتوىل معدّل ال�سلوك تدريب أال�شخا�ص ذوي العالقة بالطالب امل�ستهدف على درا�سة وتعديل
�سلوكه (كاملعلمني و أ�ولياء أالم��ور) وتدريبهم على القيام باملالحظة املبا�شرة ال�صحيحة بهدف
تاليف أالخطاء املتوقعة يف القيام باملالحظة املبا�شرة ،و�إمكانية احل�صول على معلومات وبيانات
ثابتة و�صادقة عن ال�سلوك امل�ستهدف ،وتزويدهم مبعلومات وا�ضحة ومف�صلة عن كيفية املالحظة
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من خالل آالتي :
 تزويدهم مبعلومات عن ال�سلوك امل�ستهدف. تزويدهم ببطاقة ت�سجيل املالحظة املبا�شرة وكيفية الت�سجيل فيها . حتديد عدد مرات املالحظة والزمن املطلوب للمالحظة واملكان ،أ�و املوقف الذي �سوف تتم فيهاملالحظة ( أ�ثناء احل�ص�ص ،مزاولة الن�شاطات املختلفة يف املدر�سة) وغريها من املواقف التي
ي�سهل فيها مالحظة ال�سلوك امل�ستهدف تعديله .
 كيفية أال�ساليب املنا�سبة لتنفيذ املالحظة للطالب امل�ستهدف قيا�س �سلوكه . ا�شرتاك أ�كرث من مالحظ يف نف�س الفرتة الزمنية لتحقيق أ�ف�ضل درجة ممكنة من ال�صدقوالثبات .
ب  -مرحلة تنفيذ برنامج تعديل ال�سلوك امل�ستهدف :
وتعتمد خطوات التنفيذ على طبيعة ال�سلوك امل�ستهدف ونوعية التعديل املرغوب ،ومايتطلبه من
معاجلة �إح�صائية على النحو التايل :
 - 1حتديد اخلط القاعدي لل�سلوك امل�ستهدف (قيا�س ال�سلوك) :
يقوم املر�شد الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك بجمع بيانات عن ال�سلوك أ�و ال�سلوكات امل�ستهدفة بالقيا�س
املتكرر حلدوث ال�سلوك قبل البدء بتنفيذ �إج��راءات التعديل لفرتات زمنية حمددة ،ومتثل هذه
البيانات على خط قاعدي كمعيار ي�ستطيع معدّل ال�سلوك يف �ضوئه مقارنة قيمة التغريات التي
حتدث يف ال�سلوك أ�ثناء تطبيق ا إلجراءات املنا�سبة وبعد االنتهاء من التطبيق حتى ميكن تقومي
مدى فاعلية ا إلج��راءات امل�ستخدمة يف التعديل ،كما يتم توفري البيئة املنا�سبة لتعديل ال�سلوك
امل�ستهدف (�ضبط املثريات) وذلك با�ستثناء أ�و �إق�صاء أ�ي مثري أ�و مثريات تعوق عملية التعديل
وتبني أ�ي مثري �آخر ي�ساعد عليها ويرعاها .
 - 2تنفيذ �إجراءات تعديل ال�سلوك امل�ستهدف :
ي��ق��وم امل��ر���ش��د ال��ط�لاب��ي أ�وم����ع����دّل ال�����س��ل��وك يف ه���ذه اخل���ط���وة بتطبيق �إج�������راءات التعديل
ال�سلوكية امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ت��ي مت اخ��ت��ي��اره��ا ك��ال��ت��ع��زي��ز ا إلي��ج��اب��ي أ�و ال�سلبي أ�و ا إلط���ف���اء مث ً
ال
وق��ي��ا���س��ه مل����رات ع���دي���دة وت�����س��ج��ي��ل م���دى ت���ك���راره ،أ�و ت���وات���ره أ�و ���ش��دت��ه وال���زم���ن امل�ستغرق
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ف��ي��ه ومت��ث��ي��ل��ه��ا ب��ي��ان��ي��اً ع��ل��ى خ���ط ق���اع���دي أ� ّول أ�و غ�ي�ره م���ن ال��ر���س��وم ال��ب��ي��ان��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة .
 - 4تقومي �آثار فاعلية �إجراءات التعديل امل�ستخدمة :
�إيقاف تطبيق �إجراءات التعديل لفرتة زمنية معينة� ،إجراء قيا�سات متكررة لل�سلوك امل�ستهدف
متثل هذه القيا�سات على خط قاعدي ثان ،وبهذا يتمكن من املقارنة بني نتائج القيا�س قبل تطبيق
�إجراءات التعديل و أ�ثنائها وبعد �إيقاف تطبيق ا إلجراءات حتى ي�ستطيع اتخاذ القرارات املنا�سبة
ب�صدد اال�ستمرار يف تطبيق نف�س ا إلجراءات املطبقة أ�و تعديلها ،أ�و تغيريها كلياً ،أ�و �إنهاء الربنامج
�إذا تبني له أ�نه حقق الهدف أ�و أالهداف املن�شودة ،ويف حالة اال�ستمرار يف التطبيق لنف�س ا إلجراءات
أ�و غريها ف�إنه قد يحتاج �إىل مرحلة تنفيذ جديدة بكامل خطواتها.
ج  -مرحلة تقومي برنامج تعديل ال�سلوك امل�ستهدف :
مما جتدر ا إل�شارة �إليه والت أ�كيد عليه يف تقومي أ�ي برنامج لتعديل ال�سلوك هو أ�ن عملية التقومي
هذه ال ت أ�تي يف نهاية الربنامج فح�سب ؛ بل هي عملية م�ستمرة ومتوا�صلة تبد أ� مع بداية اخلطوة
أالوىل (حتديد ال�سلوك امل�ستهدف وتعريفه) وتنتهي مع نهاية اخلطوة أالخرية (املتابعة) مروراً
باخلطوات البينية (حتديد املعززات� ،إج��راءات التعديل ،و أ��ساليب التنفيذ والقيا�س...الخ) ف�إذا
كان ال�سلوك امل�ستهدف مل يحدد ف�إن قيا�سه و�إجراءات تعديله و أ��ساليب تنفيذها �سوف تكون غري
مو�ضوعية وغري �صادقة وغري ثابتة ،وبالتايل تكون فعالية الربنامج كذلك  .وباخت�صار ميكن
القول�:إن جناح أ�ي برنامج لتعديل ال�سلوك من عدمه يف حتقيق أ�هدافه يتوقف على مدى توفر
(ال�صدق ،املو�ضوعية ،والثبات يف جميع خطواته) يف مرحلتي ا إلعداد والتنفيذ .
د  -مرحلة �إنهاء احلالة وتلخي�ص النتائج :
يف حالة جن��اح الربنامج وحتقيقه أله��داف��ه (تعديل ال�سلوك يف االجت��اه امل��رغ��وب) فعلى املر�شد
الطالبي أ�وم��ع��دّل ال�سلوك �إع�لام الطالب امل�ستهدف تعديل �سلوكه ،أ
وال�شخا�ص ذوي العالقة
به ب أ��ساليب تعديل ال�سلوك التي ا�ستخدمت يف تعديل �سلوكه ،والنتائج التي مت التو�صل �إليها
والتو�صيات ومقرتحات الرعاية الالحقة للمحافظة على ا�ستمرارية ال�سلوك يف االجتاه املطلوب.
هـ  -الرعاية الالحقة للحالة ( �صيانة ال�سلوك امل�ستهدف ) :
تهدف الرعاية الالحقة (عندما يحقق الربنامج أ�هدافه املن�شودة) �إىل الت أ�كد من أ�ن ال�سلوك
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املرغوب الذي حدث �سوف ي�ستمر على املدى البعيد .
وميكن القيام بتلك الرعاية عن طريق ما ي أ�تي :
 قيام املر�شد الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك مبالحظة وقيا�س ال�سلوك امل�ستهدف يف فرتات دوريةمتتابعة.
 احل�صول على معلومات كافية عن مدى ا�ستقرار ال�سلوك املرغوب من عدمه يف املواقف املختلفةمن خالل ذوي العالقة بالطالب امل�ستهدف تعديل �سلوكه (املعلمني ،أ�ولياء أالمور ،الزمالء).
 تعميم ال�سلوك ا إليجابي املكت�سب ،واملحافظة على ا�ستمراريته يف املواقف املختلفة على جميعالطالب .
 �إعادة جزء من الربنامج ،أ�و رمبا الربنامج بكامل خطواته يف حالة عدم ثبات التغري (التعديل)يف ال�سلوك� ،إذا مل تكن �إجراءات املتابعة فعالة .
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�إ�سرتاتيجيات و أ��ساليب تعديل ال�سلوك
من اخل�صائ�ص التي يجب أ�ن تتوافر يف �إ�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك ماي أ�تي:
 )2أ�ن تقابل اخل�صائ�ص والتف�ضيالت املتفردة للطالب.

		
 )1أ�ن تكون �سهلة التنفيذ.
 )3أ�ن تتما�شى مع خ�صائ�ص امل�شكلة التي يعاين منها الطالب والعوامل املرتبطة بها.
ت�شجع تنمية مهارات ال�ضبط الذاتي.
 )4أ�ن تكون �إمنائية		.
 )5أ�ن ّ
 )6أ�ن تق ّوي توقعات الطالب يف الفاعلية ال�شخ�صية أ�و الكفاءة الذاتية.
 )7أ�ن ت�ستند على الدرا�سات )8 .أ�ن تكون ذات جدوى وميكن تطبيقها عملياً.
 )9أ�ن ال ينتج عنها م�شكالت �إ�ضافية للطالب أ�و آالخرين ذوي أالهمية يف حياته.

 )10أ�ن ال حت َّمل الطالب أ�و آالخرين ذوي أالهمية يف حياته أ�عباء كثرية يقومون بها.
 )11أ�ن ال تبنى على حلول �سابقة غري ناجحة.
 )12أ�ن ال تطلب من املر�شدالطالبي أ�و معدّل ال�سلوك أ�كرث مما ي�ستطيع أ�و يكون م� ؤ
س�و ًال عنه.
عند تعديل ال�سلوك يجب عدم �إغفال جوانب أ��سا�سية ترتبط بهذا التعديل ميكن �إيجازها يف آالتي :
� -1سالمة الركائز أال�سا�سية يف �سلوك ا إلن�سان ،وهي احلوا�س واجلهاز الع�صبي واجلهاز الغدي لتحقيق
التوازن اجل�سمي والنف�سي متهيداللقيام بتعديل ال�سلوك ب�صورة فعالة .
 -2أ�ن النجاح يف �ضبط ال�سلوك من خالل تطبيق قواعد ال�سلوك واملواظبة وغريها ال يعني يف كل أالحوال
حتقيق أ�هداف تعديل ال�سلوك ؛ بل قد تكون عملية ال�ضبط وقتية ،و�إمنا حتتاج �إىل مزيد من الرعاية
ب�شكل م�ستمر .
 -3أ�ن ا�سرتاتيجية تعديل ال�سلوك التي ت�صلح ألحد الطالب قد ال ت�صلح يف موقف م�شابه لطالب �آخر
وفق مبد أ� الفروق الفردية .
 -4أ
	�ن املر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك يف حاجة �إىل املعرفة من أ�جل االختيار املنا�سب بني أال�ساليب
واال�سرتاتيجيات املختلفة لتعديل ال�سلوك ،ومعرفة متى وكيف وملاذا ي�ستخدم أ�حدها دون غريه .
 -5أ
	�ن طالب العام احلايل يختلف عن طالب العام املا�ضي؛ ب�سبب حجم املتغريات واملعلومات التي يتلقاها
عرب و�سائل التقنية احلديثة ،مما ي ؤ�دي �إىل تغريات ملمو�سة يف ال�سلوك تتطلب �إيجاد أ��ساليب
تطبيقية ملواجهة امل�شكالت ال�سلوكية له ؤ�الء الطالب.
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الرقم
1

الجراء ال�سلوكي
إ

التعريف

التعــــــــــــــزيز تقوية ال�سلوك ال��ذي ي�شري �إىل املثري ال��ذي ي ؤ���دي �إىل زي��ادة احتمال
ظهور اال�ستجابة.
أ�نواع التعزيز :
أ� -التعزيز ا إليجابي � :إ�ضافة أ�و ظهور مثري بعد ال�سلوك مبا�شرة مما
ي ؤ���دي �إىل زي��ادة احتمال حدوث ذلك ال�سلوك يف امل�ستقبل يف املواقف
املماثلة.
ب -التعزيز ال�سلبي  :تقوية ال�سلوك من خالل �إزالة مثري بغي�ض أ�و
م ؤ�مل بعد حدوث ال�سلوك املرغوب فيه مبا�شرة .
ج) التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك آالخر:
تعزيز الفرد يف حالة امتناعه عن القيام بال�سلوك غري املرغوب فيه
الذي يراد تقليله لفرتة زمنية معينة .
خ ـط ــوات تطبيق هذا ا إلجراء :
 -1حتديد وتعريف ال�سلوك غري املرغوب فيه الذي يراد تقليله .
 -2حتديد فرتة زمنية يفرت�ض عدم حدوث ال�سلوك غري املرغوب فيه
فيها .
 -3مالحظة ال�سلوك أ�ثناء تلك الفرتة الزمنية .
 -4تعزيز الفرد بعد مرور تلك الفرتة ،وذلك �إذا مل يحدث ال�سلوك
امل�ستهدف أ�ثناءها.
د) التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك البديل:
تعزيز الفرد عن قيامه ب�سلوك بديل لل�سلوك غري املرغوب فيه الذي
يراد تقليله.
خطوات تطبيق هذا ا إلجراء - :
 -1يجب أ�ن يكون ال�سلوك البديل لل�سلوك امل�ستهدف �سلوكاً ذا فائدة
للفرد.
 -2يجب حتديد ج��دول التعزيز ال��ذي �سيتم ا�ستخدامه قبل البدء
بعملية التعديل .
 – 3يجب تطبيق هذا ا إلجراء ب�شكل منظم ال ع�شوائي .
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املــــــــثال

مثالـ أ�  :الطالب الذي ي� أس�ل � ؤ
س�ا ًال ذكياً يف الف�صل « �سلوك « يتبع ذلك تقدير املعلم له « نتيجة
�إيجابية « ف�إن الطالب �سوف يكرر أال�سئلة بعد ذلك .
مثالـ ب  :ي�شارك الطالب داخل الف�صل مع املعلم يف فعاليات الدر�س خوفاً من أ�ن يقوم املعلم بح�سم
درجة أ�و أ�كرث من درجات امل�شاركة يف مادة التاريخ على �سبيل املثال  .فم�شاركة الطالب تعني جتنيبه
املثري ال�سلبي مما ي ؤ�دي �إىل زيادة احتمال الت�صرف على هذا النحو يف الظروف املماثلة م�ستقب ً
ال .

مثالـ أ� :
يقوم املربي مبكاف أ�ة الطالب الذي ال يتحدث أ�ثناء احل�صة حديثاً جانبياً وذلك يف نهاية احل�صة.

مثالـ ب :
تعزيز الطالب عندما ي أ�كل وهو جال�س على كر�سي بد ًال من �سلوك غري مرغوب كان ميار�سه وهو تنقله
من مكان �إىل أ�خر يف املق�صف املدر�سي وبيده الطعام .
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الرقم

الجراء ال�سلوكي
إ

التعريف

1

التعــــــــــــــزيز

2

الـعــقـــــــــــــاب

3

الق�صـــــــــــــــاء
إ

4

العقد ال�سلوكي

هـ) التعزيز التفا�ضلي النخفا�ض معدل ال�سلوك:
تعزيز الفرد عندما ي�صبح معدل ح��دوث ال�سلوك غري املرغوب فيه
لديه أ�قل من قيمة معينة يتم حتديدها م�سبقاً.
خ ـط ــوات تطبيق هذا ا إلجراء - :
 -1حتديد ال�سلوك غري املرغوب فيه الذي يراد تقليله .
 -2حت��دي��د ال��ف�ترة الزمنية ال��ت��ي يفرت�ض أ�ن ي�صبح م��ع��دل حدوث
ال�سلوك امل�ستهدف فيها منخف�ضاً .
 -3مراقبة ال�سلوك أ�ثناء تلك الفرتة ب�شكل متوا�صل .
 -4تعزيز الفرد مبا�شرة بعد مرور تلك الفرتة �إذا كان معدل ال�سلوك
وامل�ضي يف التعزيز �إىل أ�ن
قد انخف�ض �إىل أ�رب��ع أ�و ثالث مرات ,
ّ
ي�صبح معدل حدوث ال�سلوك مقبو ًال.
تعري�ض الفرد ملثريات م ؤ�ملة منفرة يرتتب عليها كف ال�سلوك غري
املرغوب ،أ�و تقليل احتمال حدوثه م�ستقب ً
ال يف املواقف املماثلة ،وهو
نوعان :
اليجابي  :وهو تعري�ض الفرد ملثريات منفرة.
أ�  -العقاب إ
ب  -العقاب ال�سلبي  :وهو ا�ستبعاد �شيء �سار للفرد أ�و حرمانه نتيجة
�صدور �سلوك غري مرغوب فيه.
�إجراء يعمل على تقليل أ�و �إيقاف ال�سلوك غري املرغوب فيه من خالل
�إزالة املعززات ا إليجابية مدة زمنية حمددة مبا�شرة بعد حدوث ذلك
ال�سلوك وهو نوعان:
� - 1إق�صاء الفرد عن البيئة املعززة.
� - 2سحب املثريات املعززة من الفرد مدة زمنية حمددة بعد ت أ�ديته
لل�سلوك غري املقبول مبا�شرة.
اتفاقية مكتوبة تو�ضح العالقة بني املهمة التي �سي ؤ�ديها الطالب
واملكاف أ�ة التي �سيح�صل عليها نتيجة ذلك  ،ويحدد هذا أال�سلوب
الواجبات املطلوبة من الطالب والنتائج املرتتبة على خمالفة ما ورد يف
هذا التعاقد من قبل الطالب ،أ�و ما يرتتب على التزامه مبا ورد فيها،
ويتعلم الطالب يف هذا أال�سلوب حتمل امل� ؤس�ولية وزيادة ثقته يف نف�سه
من خالل االلتزام مبا ورد يف العقد ،و يكون هذا التعاقد مكتوباً.
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املــــــــثال

مثالـ جـ:
(طالب يجيب على أ��سئلة املعلم دون ح�صوله على �إذن منه)  ،يقوم املر ٍّبي أ�ومعدّل ال�سلوك بتقومي هذا
ال�سلوك ومعرفة معدل حدوثه ،وذلك مبراقبته ملدة أ��سبوع درا�سي تقريباً ف�إذا وجد الرتبوي أ�ن معدل
حدوث هذا ال�سلوك قد ي�صل �إىل ع�شـر مرات يف احل�صة الواحدة ،يقوم بتعزيز انخفا�ض هذا ال�سلوك
عندما يتناق�ص عدد املرات �إىل ثمان يف احل�صة  ,ثم تعزيزه عندما يتناق�ص معدل هذا ال�سلوك �إىل
وامل�ضي يف التعزيز �إىل أ�ن ي�صبح معدل حدوث ال�سلوك مقبو ًال.
أ�ربع أ�و ثالث مرات ,
ّ

مثالـ أ� :وهو أ��سلوب مينع ا�ستخدامه ك�ضرب الطالب وتوبيخه بعد قيامه ب�سلوك ما .
مثالـ ب  :حرمان الطالب من م�شاهدة املباريات أ�و أالفالم الكرتونية أ�و اللعب مع زمالئه بعد �سلوكه
ال�سيئ .
مثال:
طالب أ��صدر �سلوكاً غري مرغوب فيه ،ولديه رغبة ملمار�سة الريا�ضة ،فيتم حرمان الطالب من ح�صة
الرتبية البدنية يف اليوم الذي أ��صدر فيه ال�سلوك غري املرغوب .

ت�ستخدم يف تغيري ال�سلوك ال�سلبي  ,كال�سرقة ,والعدوان والتق�صري يف الواجبات املدر�سية  ,وي�ستخدمه
معدل ال�سلوك مع الطالب الذي اعتاد على اثارة الفو�ضي يف الف�صل على أ�ن يكف عن هذا ال�سلوك
مقابل عقد يتم بينهما مبقت�ضاه يح�صل علي درجات يف ال�سلوك اذا امتنع عن �إثارة الفو�ضى يف ربع
ال�ساعة أالوىل من احل�صة ،وي�ستخدمه الطالب مع نف�سه ،فيكتب� :إذا عملت كذا ف�سوف أ�منح نف�سي
كذا .
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الرقم

الجراء ال�سلوكي
إ

5

االقت�صاد
الرمزي

التعريف

جمموعة من أ��ساليب تعديل ال�سلوك ت�شتمل على توظيف املعززات
الرمزية لتحقيق أالهداف العالجية ،وتكت�سب الرموز التقليدية مثل :
الطوابع ،النجوم ،ق�صا�صات الورق ،القطع البال�ستيكية ،أالزرار ...الخ
خا�صية التعزيز من خالل ا�ستبدالها مبعززات أ�ولية أ�و ثانوية متنوعة
مثل  :الهدايا ،الف�سح ،أاللعاب...الخ وت�سمى املعززات الدائمة .

6

الت�شـــــــــــكيل هو أ�حد أ��ساليب تعديل ال�سلوك التي ت�ستخدم لتكوين عادات �سلوكية
جديدة ،أ�و �إ�ضافة �سلوكات جديدة �إىل خربة الفرد ال�سلوكية التي
يحتاجها إلمتام عملية التكيف ،وي�شتمل على التعزيز ا إليجابي املنظم
لال�ستجابات التي تقرتب �شيئاً ف�شيئاً من ال�سلوك النهائي بهدف
�إحداث �سلوك جديد .

7

ال�سحب التدريجي �سلوك يحدث يف موقف ما مع �إمكانيةحدوثه يف موقف �آخر عن طريق
التغيري التدريجي للموقف أالول �إىل املوقف الثاين  ،ويختلف ال�سحب
أ�و التال�شي
التدريجي عن الت�شكيل يف أ�نه يت�ضمن تدرجاً يف املثري و أ�ما يف الت�شكيل
فيكون التدرج يف اال�ستجابة.

8

�ضـــــبط املثـــري ويق�صد به �إعادة ترتيب ( تنظيم ) البيئة من جانب الفرد لكي يقلل
بع�ضاً من �سلوكاته.

9

36

الت�ســل�ســـل

�إجراء لتعليم �سلوكات جديدة ي�شتمل على تعزيز اال�ستجابات الب�سيطة
املوجودة يف ذخرية الفرد ال�سلوكية بهدف تطويرها �إىل �سلوكات
معقدة ،والعن�صر أال�سا�س يف هذا ا إلجراء هو حتليل املهارات ( أ�ي
جتزئة ال�سل�سلة ال�سلوكية �إىل احللقات التي تتكون منها ).
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املــــــــثال
مثال :
تلميذ بال�صف الثاين االبتدائي يحتاج �إىل ت�شجيع  .ف�إذا حفظ �آيات من القر�آن الكرمي يعطى بطاقة
ذات قيمة حمددة ومعروفة لدى التالميذ واملعلم  ,وبعد فرتة حمددة يجمع املعلم البطاقات من
التلميذ ,ثم مينح التلميذ ما ا�ستحقه من املكاف آ�ت العينية.
مثال :عندما يراد تعليم الطالب الكتابة يتم البدء بتعليمه الطريقة ال�صحيحة با إلم�ساك بالقلم وهي
م�سك القلم بثالث أ��صابع عن طريق الربع أالول منه ،و أ�ن يبد أ� بالكتابة من أ�ول ال�سطر ،و أ�ن يكتب
على ال�سطر وبخط وا�ضح ومقبول بحروف ال متيل عن ال�سطر ،وهكذا ،وعند نهاية كل مرحلة من
هذه املراحل يتم مكاف أ�ته عن �إجنازها بنجاح.
مثال :
قد يكون الطالب هادئاً ومتعاوناً يف البيت ،ولكنه يكون خائفاً ومنكم�شاً �إذا و�ضع فج أ�ة يف حجرة
للدرا�سة غريبة عليه  ،وميكن �إزالة هذا اخلوف �إذا مت تقدمي الطفل بالتدريج ملواقف ت�شبه حجرة
الدرا�سة .
مثال:
(حتدث طالب مع زميل له داخل احل�صة ب�شكل م�ستمر) فعملية نقل الطالب �إىل مكان �آخر �سوف ي�ساعد
على �إطفاء هذا ال�سلوك.
مثال  :طالب طويل القامة � ,صحيح البنية – لديه ت آ�زر حركي منا�سب  ,ي�شاهد املعلم بانتباه �شديد
وهو يتحدث عن كيفية قذف كرة ال�سلة �إىل مربع كرة ال�سلة .
معدل ال�سلوك :
دور ّ
يقوم املربي بتحليل املهارات �إىل أ�جزاء لكي يعلمه �سلوكاًَ جديداً يعتمد على تعزيز ا�ستجابـات الطالب
الب�سيطة  ,لي�صل به �إىل تع ّلم لعبة كرة ال�س ّلة كما يلي:
يقف الطالب يف املكان املحدد أ�مام برج ال�سلة .يتناول الكرة بيده  .يرفع الكرة بيده .يث ّبت رجليه
ويه ٍّيئ ج�سمه لقذف الكرة  .يقذف الكرة �إىل املر ّبع  .يالحظ و�ضع الكرة وحركتها .حقق أ�و مل يحقق
الهدف.

37

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

الرقم

الجراء ال�سلوكي
إ

11

الت�صحيح

التعريف

 10تكلفة اال�ستجابة ت أ�دية الفرد لل�سلوك غري املرغوب فيه �سيكلفه �شيئاًمعيناً وهو حرمانه
أ�و فقدانه بع�ض املعززات املوجودة عنده .

الب�سيط
12

الت�صحيح
الزائد

أ��سلوب يلج أ� �إليه عند ف�شل أ��ساليب التعزيز يف تعديل ال�سلوك من
خالل ت�صحيح الطالب ألخطائه حتى ي�صل مل�ستوى ا إلجابة املالئمة
والطلب منه �إعادة الو�ضع �إىل ما كان عليه �سابقاً قبل حدوث ال�سلوك
غري املقبول.
قيام الفرد الذي ي�سلك �سلوكاً غري مقبول ،ي�إزالة أال�ضرار التي
نتجت عن �سلوكه مع تكليفه ب أ�عمال أ�خرى �إ�ضافية

13

مبد أ� برميـــاك يعني ا�ستخدام ال�سلوك املحبب الذي يكرث الطالب من تكراره كمعزز
ل�سلوك أ�قل تكرارا عند نف�س الطالب وغري حمبب لديه .

14

التمــــــــــــييز ويعني مبد أ� التمييز تعلم مهارة التفريق بني املثريات املت�شابهة
واال�ستجابة للمثريات املنا�سبة فقط ،ويتم فيه تعزيز اال�ستجابة
بوجود مثري معني وعدم تعزيزها لوجود مثريات أ�خرى .
�إن تعزيز ال�سلوك يف موقف معني يزيد من احتمال حدوثه يف
التعمـــــــــــــيم
أ
ً
املواقف املماثلة ،ويزيد �ي�ضا من احتمال حدوث ال�سلوكات املماثلة
لل�سلوك أال�صلي .

16

الطـــــــــــــفاء حجب مد َّعم عند ظهور �سلوك غري مرغوب فيه ،فال�سلوك الذي ال
إ
يد َّعم ي�ضعف ويتال�شى ،وي�شري ا إلطفاء �إىل تال�شي اال�ستجابات غري
املرغوب فيها عند �إيقاف التعزيز الذي أ�دى �إىل ا�ستمراريتها ،واختفائها
ب�صورة تدريجية ،ف�إذا كان التعزيز يزيد من احتمال ظهور اال�ستجابة
ف�إن ا إلطفاء يقلل وي�ضعف من ظهورها وبالتايل اختفائها.

15

38

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

املــــــــثال
مثال :
طالب مل يح�ضر الواجب املنزيل يف مادة الريا�ضيات ب�شكل متكرر يقوم معدّل ال�سلوك بح�سم جزء من
الدرجات املخ�ص�صة للواجبات مقابل ذلك مع مراعاة مرونة التكلفة ومنا�سبتها .
مثال:
طالب كثري احلركة اعتاد أ�ن ي�سكب الع�صري على أ�ر�ض املق�صف املدر�سي.
فالت�صحيح الب�سيط  :هو أ�ن يطلب من الطالب تنظيف امل�ساحة التي �سكب فيها الع�صري.
مثال:
مطالبة الطالب بتنظيف امل�ساحة التي �سكب فيها الع�صري ،و أ�ي�ضاً تنظيف م�ساحة أ�كرب من
املق�صف املدر�سي .
مثال:
ا�ستخدام ممار�سة الريا�ضة لدى طالب ميار�س هذا ال�سلوك كثرياً  ،لتعزيز �سلوك �آخر ال يرغبه
الطالب مثل االهتمام بالدرا�سة وتنفيذ الواجبات املدر�سية  ،وذلك بغر�ض تقوية احتماالت ظهور
ال�سلوك أالخري  ،فالن�شاط الذي ي�شارك فيه الطالب وعنده رغبة فيه ميكن ا�ستخدامه كن�شاط معزز
لن�شاط �آخر نادراً ما ي�شرتك فيه.
مثال :
تعلم الطالب أ�ن الكتابة على الدفرت مقبولة ،و أ�ن الكتابة على احلائط غري مقبولة .
مثال :
(طالب يناق�ش معلم اللغة ا إلجنليزية با�ستمرار ،وي�ستف�سر منه دائماً ب أ��سلوب مقبول) يقوم املعلم
بتعزيز هذا اجلانب وتنميته ليح�صل مع كل املعلمني داخل الف�صل الدرا�سي لكل املواد  ,وكذلك خالل
الندوات وامل�شاركات التي تقيمها املدر�سة .
مثال:
ي� أس�ل املعلم الطالب يف ال�صف � ؤ
س�ا ًال معيناً ،فيقف أ�حد الطالب ملوحاً بيده قائ ً
ال « أ�نا يا أ��ستاذ أ�نا
أ�عرف « فال مينح املعلم الطالب فر�صة ا إلجابة أ�و امل�شاركة ،فيكون املربي قد أ�خ�ضع �سلوك الطالب
للطفاء.
غري املرغوب وهو رفع اليد وال�صوت معاً إ
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الرقم

الجراء ال�سلوكي
إ

التعريف

17

التغذية

تت�ضمن التغذية الراجعة تقدمي معلومات للطالب تو�ضح له
أالثر الذي جنم عن �سلوكه ،وهذه املعلومات توجه ال�سلوك احلايل
وامل�ستقبلي من خالل آالتي :
 )1تعمل مبثابة تعزيز �سواء كان �إيجابا أ�و�سلبا.
 )2تغري م�ستوى الدافعية لدى الطالب.
 )3تقدم معلومات للطالب وتوجه أ�داءه وتعلمه.
 )4تزود الطالب بخربات تعليمية جديدة وفر�ص لتعلم �سابق.
وي�شرتط يف هذا أال�سلوب أ�ن تو�ضح نتائج ال�سلوك على الفرد ذاته،ولي�س
على املحيطني به.

الراجعة

18

التلقــــــــــــــــني هو عبارة عن تلميح أ�و م ؤ��شر يجعل احتمال اال�ستجابة أ�كرث حدوثاً
مبعنى حث الفرد على أ�ن ي�سلك �سلوكاً معيناً والتلميح له ب أ�نه �سيعزز
على ذلك ال�سلوك ،وينق�سم التلقني �إىل ثالثة أ�ق�سام هي - :
أ� -التلقني اللفظي  :وهو بب�ساطة يعني التعليمات اللفظية.املوجهة
للطالب
ب  -التلقني ا إلميائي  :وهو تلقني من خالل ا إل�شارة أ�و النظر
باجتاه معني أ�و بطريقة معينة أ�و رفع اليد.
جـ  -التلقني اجل�سدي :وهو مل�س آالخرين ج�سدياً بهدف م�ساعدتهم على
ت أ�دية �سلوك معني .
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املــــــــثال
مثال:
قيام املعلم ب�إطالع الطالب على درجاتهم يف االختبار مع تو�ضيح أالخطاء التي وقعوا فيها.

مثالـ أ�  :فقول املعلم للطالب :افتحوا الكتاب على �صفحة رقم  ، 48وقول املعلم للطالب :قل احلمد
هلل أ�و قل له ال�شكر واحلمد تعترب تلقينات لفظية.
مثالـ ب  :حركات املعلم بيده للطالب ب أ�ن يجل�سوا هنا وهناك .
مثالـ جـ  :عندما مي�سك املعلم بيد الطالب ويقول ام�سك القلم هكذا.
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الرقم
19

20

الجراء ال�سلوكي
إ

النمذجــــــــــــة هي عملية تعلم الفرد �سلوكاً معينا من خالل مالحظة �سلوك فرد
�آخر (النموذج).
كيفية تطبيق هذا أال�سلوب - :
تقدمي معدل ال�سلوك مناذج معينة يقوم الطالب مبراقبتها ،وذلك
عن طريق ما ي�سمي بالنمذجة احلية ،حيث يقوم النموذج ب أ�داء
ال�سلوك املراد تعلمه على مر أ�ى من الطالب ،ويقوم الطالب مبراقبة
ذلك ال�سلوك والعمل على تقليده .
 النمذجة الرمزية أ�و امل�صورة ،حيث يعر�ض �سلوك النموذج من خاللأالفالم أ�و املواقف امل�صورة ،ثم يقوم الطالب مبالحظة ال�سلوك امل�صور
وتقليده .
 النمذجة بامل�شاركة ،حيث يقوم الطالب مبراقبة النموذج ويقومبتقليده فع ً
ال مب�ساعدة النموذج ثم ي ؤ�ديه مبفرده يف مواقف خمتلفة.
ال�سلوك
التوكيدي

42

التعريف

هو نوع من التعليمات يقدم للطالب لتوكيد ذاته ،مما يولد الثقة
بالنف�س  ،والتحرر من م�شاعر النق�ص والدونية واخلجل أ�و االنطواء
ويت�ضمن التعبري ال�صادق واملبا�شر عن أالفكار وامل�شاعر ال�شخ�صية .
ومن أال�ساليب ملحاولة تدريب الطالب على التعبري عن م�شاعره أ�مام
آالخرين ما يلي:
 -1التعبري احل ّر عن الر أ�ي � :إظهار امل�شاعر احلقيقية بد ًال من
املوافقة على كالم آالخرين بدون حتفظ ،وذلك با�ستخدام كلمات مثل
يف اعتقادي  ..أ�نا أ��ص ّر على هكذا . ...
 -2التوكيد ال�سلبي  :أ�ي االعرتاف باخلط أ� .
 -3لعب أالدوار  :متثيل أ�دوار معينة لتوكيد الذات .
 -4أ��سلوب أال�سطوانة امل�شروخة  :ي�ستخدم يف احلاالت التي يقاومك
فيها �شخ�ص يعرت�ض على ما تقوله قبل أ�ن تنهي كالمك “ انتظر �إىل
أ�ن ينهي كالمه ثم جتاهل ما قاله وا�ست أ�نف احلديث أال�صلي» .
 -5عك�س امل�شاعر  :حتويل امل�شاعر الداخلية �إىل كلمات منطوقة
وب�شكل �صريح ،وذلك ب�إبداء الرغبة أ�و احلب كقولك هذا جميل ،أ�حب
هذا ،أ�و بعدم الرغبة مثل ال أ� ّ
ف�ضل هذا ،ال أ�حب هذا .
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املــــــــثال
مثال -:
�إذا أ�راد املربي أ�ن يعلم طالباً االن�ضباط ال�صفي أ�و النظافة أ�و امل�شاركة أ�و القيام بالواجبات املدر�سية،
ف�إنه يعمد �إىل نقله �إىل جانب طالب �آخر جم ّد وحمبب له ،ويعتربه أ�منوذجاً له فيالحظه ويقتدي
به ويتعلم منه ال�سلوكات املرغوبة .

مثال -:
للهانة من قبل طالب �آخر يجب أ�ن يدرب على التعبري عن م�شاعره جتاه
الطالب الذي يتعر�ض إ
الطالب آالخر دون خوف أ�و وجل ،وذلك بالرد عليه ب�إ�سلوب حمرتم مو�ضحا مابدر من الطرف آالخر
من أ�خطاء با�ستخدامه أ�لفاظاً غري منا�سبة يتحمل م� ؤ
س�ولية التلفظ بها  ،وي�ستح�سن اال�ست�شهاد
مبجموعة من الزمالء ،وذلك لل�شكوى على املر�شد الطالبي أ�و �إدارة املدر�سة أ�و املعلم يف حال تكرار
ذلك  ،مباي�سهم يف توكيد الفرد لذاته.
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الرقم

الجراء ال�سلوكي
إ

21

الر�شـــاد
إ
بالواقـع

التعريف

الر�شاد با�ستخدام القراءة :
أ�و ًال :إ
تعتمد هذه الطريقة على اال�ستفادة من الكتب وامل ؤ�لفات على اختالف
أ�نواعها يف م�ساعدة الطالب على مواجهة م�شكلته ،وتتوقف الطريقة
التي يتبعها املر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك على جمموعة من
العوامل ،كالهدف من ا إلر�شاد  ..عمر الطالب … ،وهذا أال�سلوب
ي�ساعد معدّل ال�سلوك على ا إلجابة على كثري من ت�سا ؤ�الت الطالب
فيوفر عليه الوقت واجلهد .وحتتاج هذه الطريقة �إىل دقة بالغة
إلعداد ومراجعة املواد التي ت�ستخدم لهذا الغر�ض ،بحيث تكون
منا�سبة للطالب من جميع النواحي ،وتكون من واقع البيئة وال
تتنافى مع أ��صول الدين واملبادئ االجتماعية ،وت�شتمل هذه الطريقة
على �ست خطوات:
أ�) يختار معدّل ال�سلوك بع�ض الكتب املنا�سبة التي تلبي حاجات
الطالب.
ب) يقوم الطالب بقراءة هذه الكتب.
ج) يتوحد الطالب أ�حياناً مع ما يقر أ�ه.
د) ي�ستجيب الطالب وجدانياً ملا يقر أ�ه.
هـ) يناق�ش معدّل ال�سلوك مع الطالب ما قر أ�ه الطالب.
و) يكت�سب الطالب جوانب ا�ستب�صار عن ذاته.
الر�شاد با�ستخدام الن�شاط :
ثاني ًا :إ
يعترب الن�شاط ذا أ�همية كبرية يف جمال تعديل ال�سلوك ألنه و�سيلة هامة
مل�ساعدة أالفراد على التعرف على قدراتهم وميولهم  ،وميثل بيئة منا�سبة
لتنمية طاقات الطالب وتفريغ الطاقات البدنية واالنفعالية والذهنية
 ،ويفيد يف ممار�سة ا إلر�شاد ا إلمنائي والوقائي والعالجي  ،ويجب عل
معدّل ال�سلوك قبل �إدخال الطالب يف أ�ي ن�شاط مراعاة ما يلي:
االطمئنان �إىل ا�ستعداد الطالب ملمار�سة الن�شاط وتهيئته بحيث يحقق
أ�ق�صى درجة ممكنة من النجاح ،وتعريف رائد الن�شاط أ
بالهداف
العالجية اخلا�صة ببع�ض احلاالت يف أ��سلوب مب�سط.
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مثال:
ميكن للمر�شد الطالبي وملعدّل ال�سلوك يف املدر�سة ا�ستخدام طريقة ا إلر�شاد با�ستخدام القراءة يف
معاجلة م�شكالت الطالب �سواء كانت �سلوكية أ�و مدر�سية مثل :الت أ�خر الدرا�سي – واخلجل وغريهما
من خالل قراءة مو�ضوع ما له عالقة مبا يعانيه من م�شكلة أ�و جمموعة م�شكالت ،ولذلك عندما جتد
الطالب يعاين من م�شكلة الت أ�خر القرائي أ�و ا إلمالئي فيتم تعويده على قر اءة بع�ض القطع والفقرات
الب�سيطة وكتابتها و�إمالئها ب�شكل متكرر  ،وعندما جند الطالب يعاين من م�شكلة " العدوان " �سواء
كان لفظيا أ�و رمزيا أ�و بدنيا فيتم تعويده على قراءة بع�ض املو�ضوعات التي حتث على �إدارة الغ�ضب
و�ضبط النف�س واالتزان االنفعايل وتبني آالثار والنتائج ال�سلبية املرتتبة على �سلوك العدوان ب أ�بعاده
املختلفة .

مثال :
ميكن للمر�شد الطالبي وملعدّل ال�سلوك �إ�شراك الطالب العدواين يف ن�شاط ريا�ضي قوي مثل التمارين
ال�سويدية  ،كما ميكن �إ�شراك الطالب اخلجول تدريجيا يف الن�شاط امل�سرحي أ�و ا إللقاء أ�و يف اخلدمة
العامة والرحالت والزيارات.
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الجراء ال�سلوكي
الرقم إ

التعريف

الر�شاد ب�إتاحة املعلومات :
ثالث ًا :إ
يف بع�ض احلاالت :امل�شكلة أال�سا�سية للطالب هي نق�ص أ�و عدم توفر
معلومات يبني عليها اختياراً ما ،ودور معدّل ال�سلوك هنا :أ�ن يكون
مديراً لعملية احل�صول على املعلومات ،و أ�ن يكون م�صدراً منا�سباً
مل�صادر املعلومات مثل املعلومات اخلا�صة عن الفر�ص التعليمية
والتدريبية املتاحة أ�مام من يتخرجون من املراحل التعليمية وما يتبع
ذلك – من حتليل العمل  ،ومعلومات عن الطالب نف�سه وتف�سريها
با�ستخدام أ�دوات حتليل الفرد.
وتتطلب هذه الطريقة خم�س خطوات هي:
أ�) حتديد مدى احلاجة للمعلومات.
ب) حتديد املعلومات الالزمة.
ج) اختيار املعلومات املنا�سبة.
د) عر�ض املعلومات للطالب يف �صورة منا�سبة.
هـ) اال�ستفادة من املعلومات يف حتقيق أالهداف ا إلر�شادية.
الر�شادية
الر�شاد با�ستخدام العالقة إ
رابع ًا :إ
طريقة ا إلر�شاد با�ستخدام العالقة ا إلر�شادية تعتمد على جمموعة من
التغريات التي ميكن أ�ن يعاي�شها الطالب ومنها :معاي�شة امل�سئولية -
ممار�سة اال�ستك�شاف  -اكت�شاف االجتاهات امل�ستبعدة  -ممار�سة تنظيم
الذات  -وخربة التح�سن.
ومن خ�صائ�ص العالقة ا إلر�شادية:
 االن�سجام مع الذات. التفهم القائم على امل�شاركة (التعاطف). التقدير ا إليجابي غري امل�شروط (التقبل). -وهذه اخل�صائ�ص يوفرها معدل ال�سلوك ويو�صلها �إىل الطالب.
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مثال :
الطالب الذي يكمل الدرا�سة املتو�سطة ويحتاج �إىل أ�ن يكمل درا�سته يف جمال مهني ،ف�إن املر�شد الطالبي
أ�و معدل ال�سلوك يعر�ض عليه بع�ض املعاهد الثانوية واملراكز املهنية  ،وكذا الطالب يف املرحلة الثانوية
الذي يريد ا�ستكمال درا�سته اجلامعية يف �إحدى الكليات العلمية أ�و النظرية أ�و التقنية أ�و الع�سكرية
م�ستعينا بدليل الطالب التعليمي واملهني وغريه من أالدلة والكتيبات والن�شرات وا إلنرتنت وغريها.

مثال:
طالب يعاين من رائحة فمه الكريهة با�ستمرار مما أ�ثر على تفاعله مع زمالئه ومعلميه ،ف�إن على
املر�شد الطالبي أ�و معدل ال�سلوك أ�ن يتقبـل حالته  ,ومينحه القدر الكايف من التقدير واالحرتام
والتفهم واال�ستماع  ..وبعد معرفة أال�سباب  ,يوجهه �إىل أ�ف�ضل احللول املنا�سبة مثل �:إعطائه بع�ض
التعليمات ال�ضرورية املنا�سبة حلالته ،أ�و حتويله �إىل الوحدة ال�صحية املدر�سية ملعاجلته ومتابعة حالته
الحقا من قبل املر�شد الطالبي يف مدر�سته �إىل أ�ن يتم عالجه نهائيا.
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الجراء ال�سلوكي
إ

22

اتخـــاذ
القــــــرار

23

الكـــف
املتبــــادل

24

التح�صني
التدريجي

48

التعريف

قد مير الطالب يف م�شكالت االختيار بحالة من الرتدد ،أ�و حالة
من ال�صراع الداخلي حول مو�ضوعني أ�و أ�كرث  ..في أ�تي دور املر�شد
الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك يف م�ساعدته على تعلم كيفية اتخاذ القرار،
والقرارات التي يحتاج الطالب أ�ن يتخذها تقع يف واحدة من ثالث
جمموعات:
أ�) القرارات التعليمية .ب) القرارات املهنية .ج) القرارات ال�شخ�صية.
والتدريب على اتخاذ القرارات يتم يف �ست خطوات �إ�ضافة �إىل مرحلة
تكوين العالقة ا إلر�شادية وهي:
 )1حتديد امل�شكلة.
 )2توليد البدائل.
 )3احل�صول على املعلومات.
 )4حتليل املعلومات واال�ستفادة منها.
� )5إعداد اخلطط واختيار الهدف.
 )6تنفيذ اخلطط وتقوميها.
ّ
كف كل من منطني �سلوكيني مرتابطني ب�سبب تداخلهما و�إحالل
ا�ستجابة متوافقة حمل اال�ستجابة غري املتوافقة  ،أ�ي يتم ا�ستبدال
عادة �سلوكية بعادة أ�خرى.

هي التخلي�ص التدريجي من م�شاعر اخلوف أ�و القلق من مثري ما
وتقوم على معرفة املثريات التي ت�سبب امل�شكلة  ,ثم يقوم املر�شد
الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك بعر�ض الطالب عليها ب�صورة تدريجية
متكررة  ,يبد أ� من أال�سهل �إىل أال�صعـب  ,حتى يتم الو�صول �إىل أ��شدها
 ,وبالتايل يتخل�ص منها ويحدث هذا ا إلجراء بدرجة أ�قوى من �إجراء
( ال�سحب التدريجي والتال�شي رقم "� "6ص .)73
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مثال:
طالب يدر�س يف ال�صف أالول الثانوي يجد �صعوبة يف اتخاذ القرار املنا�سب لاللتحاق بق�سم العلوم
الطبيعية أ�و ال�شرعية ،وهنا يحتاج من ي�ساعده على اتخاذ قرار حمدد ،فيقوم املر�شد الطالبي أ�و
معدل ال�سلوك مبقابلة الطالب واملحيطني به كويل أالمر واملعلمني والزمالء املقربني �إليه ،والتعرف
على قدراته وميوله ومايح�صل عليه من درجات يف املواد الدرا�سية وغريها من املعلومات التي ت�سهم
يف اتخاذ القرار املنا�سب لاللتحاق بالتخ�ص�ص املالئم يف املرحلة الثانوية والتي �سيبني عليها قراراته
الالحقة لاللتحاق بالدرا�سة اجلامعية أ�و �سوق العمل م�ستقبال.

ويحب االن�شغال عنها والعزوف عن اال�ستذكار اليومي  ,فما
مثال  :طالب ال يهتم با�ستذكار درو�سه
ّ
على املربي أ�و املر�شد الطالبي أ�و معدل ال�سلوك � إ ّال أ�ن يح ّل عادة القراءة للدرو�س حمل عادة ا إلهمـال
والعزوف  ,عن طريق تعويد الطالب على القراءة وحثـّه ب�شكل م�ستمر ,ومالحظته أ�ثناء �إبعاد نف�سه عن
القراءة وا�ستذكار الدرو�س  ,ومالحقته بحيث يقوم املر�شد الطالبي بت�صميم جدول ا�ستذكار للطالب
يوفق بني تلبية هواياته املقبولة وبني القيام بواجب اال�ستذكار � ,إىل جانب الوقت املخ�ص�ص للقيام
بااللتزامات الدينية واالجتماعية .
مثال :
الطالب الذي ميتنع عن احلديث أ�مام زمالئه الطالب  ,بل يخ�شى احلديث أ�مامهم  ,فبد ًال من أ�ن
يزج به املربي أ�مام زمالئه للحديث دفعة واحدة يف اال�صطفاف ال�صباحي وهو ما ي�سمى ب أ��سلوب الغمر،
يقوم الرتبوي بالتدرج يف �إعداد الطالب ملواجهة زمالئه يف نهاية أالمر  ،ومن املمكن أ�ن يطلب من
الطالب احلديث أ�مام نف�سه  ,ثم احلديث أ�مام معلمه  ,ثم احلديث أ�مام طالبني يرتاح الطالب لهما ,
ثم احلديث أ�مام جمموعة من الذين يرتاح الطالب لهم  ,ثم احلديث أ�مام طالب الف�صل  ,ثم احلديث
أ�مام طالب ال�صف الدرا�سي  ,ثم أ�خرياً احلديث أ�مام طالب املدر�سة .
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25

�ضبط الذات

يت�ضمن الكبح والتقييد الذي ميار�سه الفرد على نف�سه وكلما ازداد
ن�ضال الفرد أ�و جهاده مع نف�سه يف �سبيل �ضبطها ازداد انطباق
تعبري �ضبط النف�س عليه  ،ويقوم هذا أال�سلوب عل تدريب الطالب
على مالحظة �سلوكه وت�سجيله ذاتياً  ،ويت�ضمن �ضبط الذات
ا إل�سرتاتيجيات التالية:
أ�) املالحظة الذاتية والتي تقوم بحد ذاتها بدور وقائي أ�و عالجي.
ب) تنظيم أ�و �إعادة تنظيم املواقف والظروف البيئية التي يحدث فيها
ال�سلوك امل�ستهدف.
ج) تعلم ا�ستجابات بديلة.
د) تغيري نتائج ال�سلوك على نحو ي�سمح با�ستخدام التعزيز الذاتي
والعقاب الذاتي.

� 26إدارة ال�ضـــغوط ت�شبه هذه الطريقة عملية التح�صني �ضد أالمرا�ض العامة ،وهي
مبنية على مقاومة ال�ضغوط عن طريق برنامج يدرب الطالب على
كيفية التعامل مع مواقف متدرجة لالن�ضغاط.
ي�شتمل أ��سلوب التح�صني من ال�ضغوط على ثالث مراحل هي:
مرحلة التعليم :بتزويد الطالب ب�إطار ت�صوري لفهم طبيعة ردود
فعله جتاه ال�ضغط وتت�ضمن هذه املرحلة:
ا إلعداد لل�ضاغط – مواجهة ال�ضاغط – احتماالت أ�ن يكون ال�ضغط
�شديداً – تعزيز نف�س الطالب على أ�نه قد واجه ال�ضغط.
مرحلة التكرار :وت�شتمل على �إجراءات مبا�شرة وو�سائل مواجهة
معرفية ي�ستخدمها يف كل مرحلة من املراحل أالربع.
مرحلة التدريب التطبيقي :وهي االعتماد على مهارة الطالب ال�سابقة
يف أ��ساليب املواجهة ،حيث يعر�ض ل�سل�سلة من ال�ضغوط ،ويقوم معدّل
ال�سلوك بنمذجة ا�ستخدام مهارات التجاوب.
وقد ي�شتمل التدريب على جمموعة من أال�ساليب العالجية كالتدريب
على الكالم ،املناق�شة ،النمذجة ،تعليمات الذات  ،التكرار ال�سلوكي،
والتعزيز.
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أ�مثلة على أال�ساليب ا إلر�شادية ل�ضبط الذات:
� -1ضبط املثري :وي�ستخدم بكرثة يف الربامج التي ت�ساعد يف التقليل من أالكل والتدخني.
 -2االختيار الذاتي للمعايري:ك أ�ن يقول الطالب ال�سمني �:أس�جري كيلومرتاً اليوم.
 -3التعليمات الذاتية :ك أ�ن يقول الطالب الذي يغ�ش يف االختبار لنف�سه :أ�نا لن أ�غ�ش يف االختبار.
 -4الت�سجيل والتقومي الذاتي :حتديد عدد ال�سجائر التي مت تدخينها للمدخن.
 -5التعزيز والعقاب الذاتي :عندما يرتكب الطالب خط أ� يبد أ� يف لوم نف�سه ،وعندما ينجح يف �ضبط
بع�ض أالمور التي ت�ضايقه يعزز نف�سه مقابل ذلك.

مثال :
طالب يواجه �ضغوطا أ��سرية كثرية مثل القيام بجلب حاجات أال�سرة وماتتطلبه من �ضروريات
ومتطلبات يومية ،ومايواجهه من �ضغوط مدر�سية تت�ضمن حل الواجبات املدر�سية واملنزلية أ�وال
ب أ�ول وا�ستيعاب الدرو�س اليومية وفهمها  ،ف�إن املر�شد الطالبي أ�ومعدل ال�سلوك �سيعمل على
تخفيف هذه ال�ضغوط عن طريق جدولتها وفق ماتتطلبه من أ�ولويات كالتن�سيق مع ويل أالمر
حول تخفيف أالعباء املنزلية أ�و ًال لكي يتمكن من املراجعة لدرو�سه وحل واجباته الدرا�سية ومن
ثم العمل على تركيزه مع املعلم أ�ثناء ال�شرح يف احل�صة الدرا�سية ،وبالتايل ف�إن ال�ضغط �سي�ضمحل
ويتال�شى ب�شكل نهائي.
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والغراق يقوم معدّل ال�سلوك فيها بالتعري�ض ال�سريع للطالب يف مواجهة ملا
 27الغمر إ
يفزعه  ,بدون مقدمات من الرتاخي أ�و التدرج � ,سواء هدف باملواجهة
اخليالية أ�و باملواجهة الفعلية مع املوقف أ�و ال�شيء املثري للطالب ،
� إ ّال أ�ن هذه ا إل�سرتاتيجية تكون خطرة على مر�ضى القلب  ,واحلاالت
ال�شديدة اال�ضطراب  ,ولكنها تفيد يف حاالت املخاوف املر�ضية والقلق
واالنطواء االجتماعي أ
والفعال القهرية وما يعاب عليها أ�نها يف بع�ض
أالحيان تكون نتيجتها عك�سية.
28

حل امل�شكالت حل امل�شكالت عملية يتعلمها الطالب عندما تواجهه م�شكلة يف احلياة،
وت�شتمل على خم�س خطوات:
 )1حتديد امل�شكلة.
 )2اختيار الهدف.
 )3اختيار ا إل�سرتاتيجية.
 )4ا�ستخدام ا إل�سرتاتيجية.
 )5التقومي.

29

يقوم على تعليم الطالب على أ�ن يطلق م�شاعره التي يح�س فيها
ب�صورة تلقائية ،ويعبرّ عنها بطريقة كالمية ,والبوح عن العواطـف
احلالية أ
والهداف امل�ستقبلية ,لكي يتمكن من �إدراكها والوعي بها،
ويقوم املر�شدالطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك بتوجيه الطالب الختيار
ال�سلوك املنا�سب واملقبول.

التنفي�س
االنفعايل

52

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

املــــــــثال

مثال :
طالب يخ�شى احلديث أ�مام زمالئه الطالب ،وميتنع ك ّلياً عن احلديث أ�مامهم  ,فيطالبه املر�شد
الطالبي أ�ومعدل ال�سلوك ب�إعداد كلمة عن مو�ضوع معني ثم الز ّج به أ�مام طالب الف�صل أ�وجميع
طالب املدر�سة ليجد نف�سه يف مواجهة زمالئه وعليه أ�ن يتحدث أ�مامهم .

مثال:
يتدرب الطالب الذي يعاين من م�شكلة الكذب عن طريق املر�شد الطالبي أ�و معدل ال�سلوك على
ماي أ�تي:
 -1حتديد أال�سباب والعوامل والظروف امل ؤ�دية �إىل ا�ستخدام الكذب كو�سيلة تعامل.
� -2صياغة هدف رئي�س بغر�ض معاجلة امل�شكلة و أ�هداف تف�صيلية.
 -3ا�ستخدام أال�سلوب العقالين االنفعايل ملعاجلة امل�شكلة والتدرب الذاتي على هذا أال�سلوب لال�ستب�صار
بامل�شكلة ومقاومة اجلوانب الالعقالنية فيها.
 -4التدرب على كيفية مواجهة النا�س بعد هذا ا إلجراء.
 -5القيام باملالحظة الذاتية للتحقق من زوال امل�شكلة.
مثال « :طالب تعر�ض حلادث مروري وهو يقود �سيارته و�إىل جواره والده  ,وقد تويف والده يف احلادث
املروري أالليم  ,وانعك�س ذلك على �سلوك الطالب وهيئته و أ��سلوب تعامله ،يقوم املر�شد الطالبي أ�و
املربي أ�و معدّل ال�سلوك بال�سماح للطالب بالبوح عن معاناته وال�صدمة التي تعر�ض لها ونتائجها ,
ثم يتدخل معدل ال�سلوك إلي�ضاح احلالة و أ�نها ق�ضاء وقدر ,و أ�ن النف�س مكتوب عليها املوت يف اللحظة
التي حدّدها اهلل  ,وعليه التعوي�ض عن ذلك بالعمل ال�صالح والدعاء للوالد  ,و أ�ن ا إلن�سان قادر على
العطاء ما دام ح ّياً  ,وقادر على ا إلبداع يف أ�عماله ,ومن �ضمن تلك أالعمال التح�صيل اجل ّيد  ,التوبة
والعودة �إىل اهلل  ,و�إدراك واجبات ا إلن�سان يف الدنيا  ,ليفوز بر�ضا اهلل يف آالخرة � ..إلخ  ،كما يو�ضح
معدّل ال�سلوك للطالب طريقة التفاعل ال�سليمة مع احلياة وطريقة تعديل �سلوك االنزواء �إىل �سلوك
يقبله الطالب ويكون حمبوباً يف الو�سط االجتماعي .وتهدف هذه ا إل�سرتاتيجية فقط �إىل �إف�صاح
الطالب عن م�شاعره ومايكدّر �صفو حياته .
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الرقم

الجراء ال�سلوكي
إ

30

الر�شاد
إ
العقالين
االنفعايل

54

التعريف

ا إلر�شاد العقالين االنفعايل يفرت�ض أ�ن اال�ضطرابات وامل�شكالت
النف�سية �إمنا تن�ش أ� عن أ�مناط خاطئة أ�و غري منطقية ,يف التفكري
 ،لذلك ف�إن التعديل يتم ب أ��سلوب ا إلقناع العقلي باحلوار املنطقي
و�إظهار اجلوانب اخلاطئة يف التفكري على أ��سا�س أ�ن النا�س يفكرون
بطريقة منطقية ويفكرون بطريقة غري منطقية وهنا من املمكن
�إعادة أالفكار غري املنطقية �إىل أ�فكار منطقية ،وهي تعتمد على أ�منوذج
ي�سمى ( أ�.ب.ج):
أ�) احلدث الذي يقوم به.
ب) التفكري (تفكري منطقي – تفكري غري منطقي).
ج) النتيجة (وت�ستمد النتيجة تبعاً للتفكري).
وال توجد أ��ساليب حمددة لهذه الطريقة �إمنا تركز على تكوين العالقة
املهنية مع الطالب وقيام معدّل ال�سلوك ب أ�خذ دور فاعل لتوجيه عملية
التعلم  ،وتعلم الطالب لكي يفكر أ�كرث عقالنية عن طريق:
 -1ا إلقناع اللفظي مبنطقية العالج العقالين.
 -2التعرف على أالفكار غري العقالنية لدى الطالب من خالل
مراقبته لذاته وتزويده بردود الفعل عليها.
 -3حتد مبا�شر أ
للفكار غري العقالنية مع �إعادة التف�سري العقالين
أ
للحداث.
 -4تكرار املقوالت الذاتية العقالنية و�إحاللها حمل التف�سريات غري
العقالنية.
 -5تكليف الطالب ب أ�داء �سلوكات عقالنية لتحل بالتايل حمل
اال�ستجابات غري العقالنية ،والتي عادة ماتكون �سبباً يف ا�ستمرار
امل�شكلة.
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املــــــــثال

مثال:
طالب (عقالين التفكري) عندما قدم على كلية معينة (حدث) ثم ات�ضح بعد ذلك عدم قبوله فيها
(التفكرياملنطقي) ،يقول� :إن أالرزاق بيد اهلل ،مل يكتب اهلل فيها ن�صيباً يل � ,أس�بحث عن كلية أ�خرى.
أ�مثال هذا التفكري املنطقي العقالين (النتيجة) �سوف أ�بحث عن كلية أ�خرى  ،الطالب (غري املنطقي)
�سوف ي�شرتط قبوله يف تلك الكلية و أ�ن عدم قبوله احتقار و�إهانة له.
مثال �آخر:
الطالب الذي اكت�سب عادة التدخني من أ�قرانه أ�و من أ�حد والديه ،فعندما يقوم املر�شد الطالبي أ�و
معدل ال�سلوك ب� ؤ
س�اله عن العوامل امل ؤ�دية �إىل هذه العادة الذميمة فيقول :حماكاة لزمالئي و أ��صدقائي
ولتحقيق ذاتي وتوكيدها يف املجتمع الذي أ�عي�ش فيه ،فهذه أ�فكار غري عقالنية وبالتايل ف�إن املر�شد
الطالبي أ�و معدل ال�سلوك يقوم بت�صحيح هذه أالفكار والعمل على مواجهتها و�إقناع الطالب بالتخلي
عنها ب�شدة مباي�سهم يف النهاية يف التغلب على م�شكلة تعاطي التدخني.
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

1

العــــــــــدوان

�سلوك ي أ�خذ ع��دداً من اال�ستجابات العالية ال�شدة ،والتكرار ويت�سم
بالغ�ضب والعنف املوجه نحو آالخرين بهدف �إحلاق ال�ضرر النف�سي
أ�و املادي بهم،وقد يكون العدوان ج�سديا أ�و لفظيا أ�و رمزيا  ،ويتمثل
العدوان اجل�سدي من خالل ا إلعتداء على آالخرين با�ستخدام ال�سالح
مبختلف أ�نواعه و�إحل��اق ال�ضرر بهم ،أ�و با�ستخدام ال�ضرب بوا�سطة
الهروات والع�صي أ
وال�سالك وغريها  ،ومن �صور العدوان اجل�سدي
الركل واللكم و�شد ال�شعر والدفع وال�صفع على اخلدين وال�ضرب بالر أ��س
على اجلدران واملواد ال�صلبة وغريها  ،أ�ما العدوان اللفظي فيتمثل يف
التهديد واللوم ال�شديد وال�شتم وغريه  ،أ�ما العدوان الرمزي فيتمثل
يف توجيه ا إله��ان��ات والتنابز أ
باللقاب والتقليل والتهمي�ش واحتقار
آالخرين وغريها .
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

� -1إ�شراك الطالب يف أالن�شطة أ
واللعاب الريا�ضية ،ولذلك ناحيتان �إيجابيتان أالوىل� :إعالء الرغبة
يف املناف�سة ال�شريفة على العدوان ،والثانية :ا�ستهالك الطاقة التي قد تدفع لل�سلوك العدواين.
 -2التعرف على حاجات الطالب النف�سية ،وعلى ا إلحباطات التي ي�شعر بها الطالب.
 -3الت أ�ديب الت أ�كيدي بتعليم الطالب �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ت�سكني الغ�ضب.
 -4ا�ستخدام أ��ساليب العالج املعريف مثل ا إلر�شاد العقالين ومناق�شة أ�فكار الطالب وتب�صريه ببطالن ما
يعتقده من معتقدات تربر له �سلوكه العدواين ،ألنه �إذا و�صل �إىل القناعة ب�ضرر ال�سلوك العدواين
عليه وعلى آالخرين ،ف�إنه �سي�ساعد نف�سه للتخل�ص من هذا ال�سلوك .
 -5ا إلر�شاد بالواقع ،من خالل توجيه الطالب �إىل بع�ض القراءات التي تعزز فيه �سلوك الت�سامح.
 -6ا إلر�شاد بالقرين وذلك مب�ساعدة الطالب على اختيار أ��صدقاء ال يدعمون هذا ال�سلوك العدواين.
 -7الت�صحيح ال��زائ��د ،وذل��ك بتكليفه بتح ّمل نتائج �سلوكه ال��ع��دواين خا�صة يف ح��ال اعتدائه على
املمتلكات.
 -8تكلفة اال�ستجابة ،وذلك بت�شجيع الطالب على االعتذار عن خطئه يف حق آالخرين.
 -9ا إلق�صاء عن التعزيز ا إليجابي.
 -10تعزيز ال�سلوك امل�ضاد مثل �سلوك التعاون والتكاتف وامل�ساعدة .
 -11التعاقد ال�سلوكي .
 -12التدريب على التوكيدية .
� -13ضبط املثريات ب�إبعاد الطالب عن معززات ال�سلوك العدواين .
 -14النمذجة ب�إي�ضاح طرق التفاعل املالئمة.
 -15التدريب على أ��ساليب �ضبط النف�س وحديث الذات ،كتعليم الطالب عبارات يرددها عندما ي�شعر
مبيل ملهاجمة آالخرين مثل (قف ،ال تتهور ،اتق اهلل) فهذه العبارات تثبط العدوان.
 -16التغذية الراجعة التي تقوم على ا�ستب�صار الطالب بخطورة ال�سلوك العدواين.
 -17أ��سلوب تدريب ا إلغفال ،أ�ي التجاهل املتعمد لت�صرفات الطالب العدوانية بحيث ال جتعل منها
ق�ضية تثري االهتمام.
 -18التحويل للوحدة ا إلر�شادية �إذا مل جتد أال�ساليب ال�سابقة بعد موافقة ويل أ�مر الطالب.
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الرقم
2

60

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

�إتالف املمتلكات تعني ق��ي��ام ال��ط��ال��ب ب����إت�ل�اف امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة أ�و ت��خ��ري��ب املرافق
املدر�سية ،التي ي�ستفيد منها ب�شكل مبا�شر أ�و غري مبا�شر  ،أ�و الكتابة
واملرافق العامة
على اجلدران ،وبدون أ�ن يرى يف ذلك ب أ��ساً ،ويتفاخر مبا قام به أ�مام
زمالئه.

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1تنمية ال�شعور ب��ال��والء واالن��ت��م��اء للوطن ع��ن طريق املحافظة على مرافقه وممتلكاته العامة
واخلا�صة.
 -2تنمية ال�شعور باالنتماء للم ؤ��س�سة الرتبوية التي يتلقى فيها درا�سته باحلفاظ على حمتوياتها من
والثاث أ
مرافق وممتلكات كاملباين أ
والدوات املدر�سية وغريها.
 -3تدريب وت�شجيع الطالب على طرح �آرائهم يف �إطار من احلرية امل� ؤ
س�ولة  ،ب�إن�شاء قنوات للحوار بني
الطالب واملعلمني ،و�إيجاد و�سائل للتعبري عن الر أ�ي ،ك�صندوق االقرتاحات.
 -4تنمية ال�ضمري الذي يرف�ض التخريب.
 -5تطبيق أ��سلوب تكلفة اال�ستجابة ،ب أ�ن يكلف الطالب بتحمل م� ؤ
س�ولية ما قام ب�إتالفه أ�و العبث به.
 -6تطبيق أ��سلوب الت�صحيح الزائد،ب أ�ن يكلف الطالب بتحمل م� ؤ
س�ولية ما قام ب�إتالفه أ�و العبث به
وزيادة.
 -7تنفيذ أ��سلوب ا إلر�شاد بالواقع ،مثل تكليف الطالب بقراءة مو�ضوعات عن �صيانة املمتلكات واملرافق
واملحافظة عليها.
 -8تنفيذ م�سابقات يف كثري من املجاالت املتعلقة بامل�شكلة ،مثل م�سابقة الف�صل النظيف.
 -9التعاون مع رائد الن�شاط يف املدر�سة كعمل ور�ش مهنية ميار�س فيها الطالب هواياتهم يف �إ�صالح
بع�ض املمتلكات ،مثل �إ�صالح املقاعد والطاوالت وال�سبورات وغري ذلك.
� -9إقامة ور�شة للرتبية الفنية  ،وت�شجيع الطالب على الر�سم أ
وال�شغال والكتابة و�إب��راز بع�ضها يف
أ�ماكن جتمع الطالب.
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

3

ال�سرقة

هي ا�ستحواذ الطالب على ممتلكات غريه ب�إرادة منه ،ومن غري
علم املالك الفعلي لها بدون وجه حق .
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1يجب على املر�شد الطالبي او معدّل ال�سلوك أ�ن يتقيد مببد أ� ال�سرية عند تناوله حلالة ال�سرقة.
 -2أ�ن يتنبه معدّل ال�سلوك لعدم نعت آالخرين لهذا الطالب بـال�سارق  ،ألنه �إذا �شعر أ�ن املجتمع قد
و�ضعه يف �صورة ال�سارق فلن يجد مانعاً من اال�ستمرار فيها ،و�سيتفنن فقط يف انتهاج أ��ساليب
جديدة لها.
 -3معاجلة أال�سباب والعوامل التي دفعت الطالب لل�سرقة :
� -1إن كانت حالة الطالب املادية �ضعيفة وي�شعر بالنق�ص ،ف�إنه �سيلج أ� لل�سرقة لتوفري ما ال ي�ستطيع
توفريه بطرق م�شروعة  .فعلى املر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك توفري تلك االحتياجات من
ميزانية املق�صف املدر�سي (�صندوق الطالب)  ،أ�و بالتن�سيق مع اجلمعيات اخلريية وتقدميها
ب�صورة غري مبا�شرة كمعززات ل�سلوكات أ�خرى  ،وهذه احلالة تكون من أ��سهل احلاالت عالجاً.
 -2يف حالة �سرقة الطالب ب�شكل قهري  ،فيجب أ�ن يناق�ش املر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك أ�فكاره
غري العقالنية التي متلي عليه القيام بال�سرقة.
ج -يف حالة هو�س ال�سرقة ،فاملر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك لن ي�ستطيع عالج احلالة منفرداً  ،بل
بالتعاون مع الوالدين اللذين يجب أ�ن يتبعا أ��ساليب تبتعد عن التحقري  ،وتخلي�صه من ا إلحباط
الذي قد يعاين منه ،والتعبري عن حبهما له ب�شكل أ�كرث �صراحة.
 -4ا إلر�شاد الديني وذلك بتقوية الوازع الديني عن طريق ربط مو�ضوعات املناهج الدرا�سية باملمار�سة
اليومية وتكثيف برامج التوعية يف ذلك.
 -5ا�ستخدام أ��سلوب تكلفة اال�ستجابة.
 -6تكثيف أالن�شطة التي تقوي أ�وا�صر العالقة واملحبة بني الطالب من خالل اجلماعات الطالبية
والرحالت.
 -7التغذية الراجعة للطالب ،وتب�صريه ب آ�ثار ال�سرقة عليه �إذا ما انك�شف أ�مره.
 -8تنفيذ أ��سلوب ا إلر�شاد العقالين املعريف.
 -9تكثيف الربامج ا إلر�شادية الوقائية يف املدر�سة ،واتخاذ كافة االحتياطات التي حتد من ظاهرة
ال�سرقة ،مثل و�ضع مكان خم�ص�ص الرتداء املالب�س الريا�ضية ،وتوجيه الطالب جماعياً للمحافظة
على ممتلكاتهم وممتلكات غريهم ،وعدم جلب أ��شياء ثمينة للمدر�سة.
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الرقم

امل�شكلة
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4

الكذب

هو تزييف للحقائق  ،وهو �سلوك مكت�سب يتعلمه الفرد من ممار�سات
أ�فراد البيئة من حوله ،وهو نقي�ض ال�صدق.

5
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الغ�ش الدرا�سي حم��اول��ة بع�ض ال��ط�لاب نقل �إج��اب��ات زمالئهم أ�ث��ن��اء االخ��ت��ب��ارات أ�و
التكليفات وال��واج��ب��ات املدر�سية ،وي��دل ذل��ك على انخفا�ض م�ستوى
التكيف عند ه ؤ�الء الطالب ،وخا�صة باملادة الدرا�سية التي يحاولون
الغ�ش فيها.

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1العالج العقالين االنفعايل .
 -2ا إلطفاء.
 -3ت�شكيل �سلوك ال�صدق وتعزيزه بجميع الو�سائل عن طريق التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك البديل .
 -4ا إلر�شاد بالواقع مثل القراءة.
 -5ا�ستخدام طرق التعزيز املنا�سبة مثل التعاقد ال�سلوكي .
 -6التغذية الراجعة.
 -7تعزيز الوازع الديني يف القول والعمل.
 -8التعامل مع الطالب بواقعية حتى ال يلج أ� للو�سائل الهروبية ،وعدم معاقبته عندما يقول احلقيقة.
 -9ت�شخي�ص العوامل و الظروف املهيئة ل�سلوك الكذب ،وال�سماح للطالب أ�ن يتحدث بحرية دون
ال�ضغط عليه بحيث يت�صف اجلو املدر�سي بال�صدق.
 -10ا إلر�شاد الوقائي من خالل املحا�ضرات والندوات والن�شرات داخل املدر�سة التي حتث على ال�صدق
ومتقت الكذب  ،و تعريف ويل أالمر مبردود الكذب على حياة ابنه.
 -11تب�صري آالباء واملعلمني ب أ�نواع الكذب وكيفية التعامل معها وهي :
الكذب اخليايل ،كذب املحاكاة (التقليد) ،الكذب االجتماعي ،الكذب للدفاع عن النف�س ،الكذب جلذب
االنتباه ،الكذب الكيدي ،الكذب التعوي�ضي ،الكذب املر�ضي.
 -1تكثيف ا إلر�شاد الديني والوقائي بعواقب الغ�ش .
 -2العالج العقالين االنفعايل.
 -3التدريب على ال�سلوك التوكيدي.
 -4النمذجة بهدف الكف.
 -5التعاقد ال�سلوكي.
 -6عادات اال�ستذكار اجليدة.
� -7ضبط أ�و تغيري املثريات.
 -8التدريب على التعامل مع ال�ضغوط.
 -9التعرف على ال�صعوبات التي يعاين منها الطالب يف بع�ض املواد وو�ضع برنامج عالجي منا�سب له.
 -10تقليل املتطلبات الدرا�سيةالتي يكلف بها الطالب.
 -11توفري اجلو النف�سي املنا�سب ألداء االختبارات.
 -12ا إلر�شاد بالقرين .
 -13ا إلر�شاد بالواقع .
 -14ا�ستخدم العالقة ا إلر�شادية للتعرف على دوافع الغ�ش.
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الرقم
6

امل�شكلة

م�صاحبة رفقاء م�صاحبة الطالب لفرد أ�و عدد من أالفراد من الذين لديهم �سلوكات
خمالفة للتعاليم ا إل�سالمية أ�و القيم أ�و العادات االجتماعية.
ال�سوء
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ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1على املر�شد الطالبي أ�و معدّل ال�سلوك بالتعاون مع املعلمني ،القيام بدور وقائي  ،وذلك بتب�صري
الطالب بالت أ�ثري ال�سلبي للرفقة ال�سيئة  ،وحث آالب��اء على معرفة أ��صدقاء أ�بنائهم والتوا�صل
معهم وم�شاركتهم جل�ساتهم واهتماماتهم ب�شكل عفوي بحيث ال ي�شعر املراهق ب أ�ن تلك امل�شاركة
نوع من الرقابة عليه.
 -2النقد الهادف ب�شكل غري مبا�شر لل�سلوكات ال�سلبية التي يقوم بها ه ؤ�الء الرفاق ،والربط بني عالقته
معهم وتدين م�ستواه ،أ�و وقوعه يف م�شكالت ،و يف حال ا�ستمرار الت أ�ثري ال�سلبي لهذا الرفيق ميكن
ا�ستخدام ا إلر�شاد العقالين االنفعايل إلقناعه ب�سوء �سلوك ه ؤ�الء الرفقاء لالبتعاد عنهم.
 -3العمل مع ويل أالمر على �إ�شباع احتياجات الطالب التي حتققها جمموعة الرفاق كاملغامرة والقيادة
واالهتمام واالنتماء ،وتب�صريهم بخ�صائ�ص النمو ومراحله ،والعمل على بحث و�إزال��ة أال�سباب
التي جعلت الطالب ينتمي لهذه الرفقة ال�سيئة.
 -4العمل ب�شكل غري مبا�شر على تقوية عالقة الطالب ب أ�فراد أ��سرته وب أ��صدقائه اجليدين واال�ستفادة
من الن�شاط املدر�سي إلقامة عالقات اجتماعية �إيجابية بني الطالب  ،ألن وجود الطالب مع غريه
يكون حافزاً إلقامة عالقات �صداقة معهم.
 -5الت�سكني :فتغيري الف�صل للطالب قد ي�ساعده على االبتعاد عن الرفقاء ال�سيئني ،والتقليل من
مدى ت أ�ثريهم عليه.
 -6ا إلر�شاد بالقرين.
 -7النمذجة.
 -8التعاقد ال�سلوكي.
 -9ا إلر�شاد بالواقع .
� -10إذا كان ه ؤ�الء الرفاق من أ�فراد املجتمع املدر�سي  ،فيجب العمل على �إ�صالحهم وتعديل �سلوكهم ،
و�إذا كانوا من خارج املدر�سة تبحث الو�سائل املنا�سبة للتعامل معهم بيئياً .
 -11ا إلر�شاد اجلمعي ،مع مراعاة عدم تنفيذ هذه ا إل�سرتاتيجية مع الطالب الذين ميار�سون أ�ياً من
االنحرافات أالخالقية.
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الرقم

امل�شكلة
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7

عدم احرتام

جمموعة من ال�سلوكات غري املقبولة التي حتدث من بع�ض الطالب
جتاه بع�ض املعلمني نتيجة ملوقف أ�و فكرة غري مقبولة ك ّونها بع�ض
الطالب عن املعلم  ،تظهر داخل حجرة الدرا�سة أ�ثناء الدرو�س أ�و يف
أ�ماكن أ�خرى من املدر�سة وخارجها.

املعلم

8
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العناد والتحدي �سلوك �سلبي يقوم به بع�ض الطالب جتاه آالخرين  ،ويعد العناد من
النزعات العدوانية لدى أالطفال واملراهقني �سواء كان جتاه الوالدين
أ�و املعلمني وغريهم ،ويتمثل يف خمالفة توجيهاتهم وا إل�صرار على
رف�ضها ،و�سلوك التحدي يت�ضمن اال�ستمرار يف هذه املخالفات ب�شكل
معلن ،وعادة مايكون مرتبطا ب�سلوك العناد ،وميكن التعامل معهما
من قبل املربني مامل ي�صال �إىل مرحلة اال�ضطراب.

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1ا إلر�شاد بالواقع من خالل القراءة أ
والن�شطة وتوفري املعلومات عن وجوب احرتام املعلم.
 -2معرفة أ��سباب امل�شكلة والتعامل معها.
 -3ا�ستخدام أ��سلوب النمذجة ب�صورها املتعددة ولعب أالدوار.
 -4ال�سحب التدريجي.
 -5التعاقد ال�سلوكي.
 -6االقت�صاد الرمزي .
 -7ا إلق�صاء عن التعزيز املوجب.
� -8ضبط أ�و تغيري املثريات.
� -9ضبط النف�س .
� -10إ�شراك الطالب يف احتفاالت تكرمي املعلمني و اليوم العاملي للمعلم.
 -11توفري بيئة تعليمية منا�سبة ،وك�سب و ّد الطالب من قبل املعلمني والتوا�ضع لهم والعدل بينهم ،وم�شاركتهم
همومهم وم�شكالتهم ،و�إ�شراكهم يف الرحالت واملنا�سبات والزيارات واملنا�شط أالخ��رى وتوفري �صندوق
لل�شكاوى واالقرتاحات.
 -12ا�ستخدام أ��ساليب تكلفة اال�ستجابة وثمن اخلط أ� وزيادة الت�صحيح �إذا مل جتد الطرق ال�سابقة .
 -1التعرف على أالبعاد النف�سية واالجتماعية التي ت ؤ�دي �إىل حدوث امل�شكلة وحماولة عالجها بالطرق
املنا�سبة لها .
 -2ا إلر�شاد الديني.
 -3ا إلر�شاد بالواقع من خالل القراءة ،ودمج الطالب يف أالن�شطة املدر�سية ،وتوفري املعلومات املنا�سبة
له .
 -4ا�ستخدام أ��سلوب ا إلطفاء والتجاهل .
 -5تعزيز ال�سلوك آالخر يف حالة حدوثه .
� -6ضرب أالمثلة بهدف الكف ومنذجة ال�سلوك البديل .
 -7ا إلر�شاد العقالين االنفعايل.
 -8تب�صري املعلمني أ
بال�ساليب ا إلر�شادية التي تو�ضح طرائق التعامل مع هذه احلاالت خا�صة املعلمني
اجلدد .
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الرقم
9

70

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

التحيُز والتع�صب امليل الزائد من قبل بع�ض الطالب لفئة أ�و لعائلة أ�و قبيلة أ�و طائفة أ�و
منطقة أ�و مدينة ،وجتاهل آالخرين وانتقا�صهم ،مما يت�سبب يف �إحلاق
ال�ضرر بهم من غري وجه حق.

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1ا�ستخدام أ��ساليب ا إلر�شاد الديني أ
والخالقي التي حتث على العدل وامل�ساواة واحرتام آالخرين.
� -2إبراز املميزات ا إليجابية للطالب أ�و اجلماعة امل�ستهدفة من الطالب املتع�صبني.
� -3إر�شاد جمعي للطالب املتع�صبني ،وذلك بتو�ضيح أ�ن املجتمع يقوّم ا إلن�سان من خالل �سلوكه ولي�س باالعتماد
على عرقه أ�و جن�سيته .
 -4ا إلر�شاد بالواقع من خالل ا�ستغالل مفردات املناهج الدرا�سية(خا�صة املواد الدينية والرتبية الوطنية والتاريخ) وتفعيل
الن�شاط املدر�سي.
 -5غر�س اهتمامات م�شرتكة بني جميع الطالب يف املدر�سةتبنى على قيم التعاون وامل�شاركة واملناف�سة
ال�شريفة والت�سامح وا إليثار.
 -7توعية أال�سر التي تن ّمي التع�صب يف نفو�س أ�بنائها ،بت أ�ثري ذلك على عالقات االبن مع أ�فراد املجتمع
املدر�سي من خالل اجلمعية العمومية واملجال�س املدر�سية والر�سائل والن�شرات املختلفة .
 -8عدم ال�سماح ب�إثارة النعرات القبلية يف املحيط املدر�سي ،والعمل على تنمية الرتبية االجتماعية.
 -9تكوين عالقات بني جميع الطالب وفقا أ
للخوة ا إل�سالمية التي تقوم على املحبة ال على أ��سا�س
الع�صبية املقيتة.
� -10ضبط املثريات.
 -11ا�ستخدام أ��سلوب ا إلر�شاد بالقرين.
 -12ا�ستخدام النمذجة ب�صورها املتعددة ،ومنها أ��سلوب لعب أالدوار.
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

 10التقم�ص والتقليد �سلوك يكت�سبه الطالب من آالخرين ،يظهر عليه من خالل نوع امللب�س
وطريقة احلركة أ�و الكالم أ�و �إطالة ال�شعر وق�صاته الغريبة و�إطالة
(التقليعات)
أالظافر أ�و االنخراط يف أ�ن�شطة وت�صرفات �سلبية متنوعة وغريها.

11
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ال�سلوك الديني تظهر هذه امل�شكلة يف �صور خمتلفة قد تكون عالية ال�شدة و التكرار،
مثل ع��دم أ�داء ال�صالة ،أ�و احل��رك��ة الكثرية أ�ث��ن��اء ت أ���دي��ة ال�صالة ،أ�و
اخلاطئ
التطرف الديني وغريها من املمار�سات الدينية اخلاطئة .

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1عمل درا�سة م�سحية ملعرفة مدى انت�شار هذه الظاهرة بني الطالب باملدر�سة ،وحتديد الربامج ا إلر�شادية
الوقائية وا إلمنائية والعالجية املنا�سبة لها وتطبيقها ميدانيا.
 -2االب��ت��ع��اد ع��ن أ��ساليب ال��ع��ق��اب ا إلي��ج��اب��ي ل��ع�لاج مثل ه��ذه احل����االت ،وا���س��ت��خ��دام أ����س��ل��وب ال�سحب
التدريجي.
 -3التعامل مع الطالب تعام ً
ال �إن�سانياً يراعى ما حوله من م ؤ�ثرات  ،وا�ستخدام و�سائل ا إلقناع املختلفة
عن طريق ا إلر�شاد العقالين االنفعايل.
 -4تنمية وتعزيز اجل��وان��ب ا إليجابية يف �شخ�صية الطالب ،و�إه��م��ال اجل��وان��ب ال�سلبية ع��ن طريق
ا إلطفاء.
 -5اال�ستثمار أالمثل للطاقة عند الطالب ،وفتح املجال لت�صريفها ب أ��سلوب تربوي.
 -6تو�ضيح دور قواعد ال�سلوك واملواظبة حيال هذه ال�سلوكات قبل حدوثها.
 -7حرمان الطالب من امل�شاركة الريا�ضية وغريها يف حالة وجود هذه التقاليع (عقاب �سلبي).
� -8ضرب أالمثلة بهدف ّ
الكف ومنذجة ال�سلوك البديل .
 -9ا إلر�شاد بالواقع عن طريق القراءة أ
والن�شطة ،وتوفري املعلومات املنا�سبة عن القدوة ا إل�سالمية .
 -10ا إلر�شاد بالقرين .
� -1إي�ضاح ر أ�ي الدين للطالب فردياً وجماعياً.
 -2ا إلر�شاد بالواقع عن طريق القراءة أ
والن�شطة ،وتوفري املعلومات الدينية املنا�سبة لكل حالة ،وزيادة
االهتمام باجلانب الوقائي من خالل برامج التوعية ا إل�سالمية باملدر�سة.
 -3النمذجة بهدف الكف أ�و تعليم �سلوكات املمار�سات الدينية املطلوبة .
 -4ا إلر�شاد العقالين االنفعايل لت�صحيح أالفكار اخلاطئة.
 -5ا�ستخدام طرق التعزيز املتعددة مثل التعاقد ال�سلوكي واالقت�صاد الرمزي .
 -6ال�سحب التدريجي والتال�شي.
 -7ا إلق�صاء عن التعزيز املوجب.
 -8تكلفة اال�ستجابة وثمن اخلط أ�.
 -9زيادة الت�صحيح .
 -10ا إلر�شاد الوقائي أال�سري بتب�صري أال�سر ب أ��س�س الرتبية الدينية ال�صحيحة ألبنائهم .

73

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

12

التدخني

تتمثل ه���ذه امل�شكلة يف مم��ار���س��ة بع�ض ال��ط�لاب ل��ع��ادة ال��ت��دخ�ين يف
مراحل مبكرة من العمر ،ويرتتب على ه��ذه الظاهرة ال�سيئة �آثار
�صحية تتمثل يف ا إل�صابة ببع�ض أالم��را���ض مثل :مر�ض ال�سرطان
والقلب والرئتني وغريها ،ولها �آثار اقت�صادية واجتماعيةمدمرة على
م�ستوى الفرد واملجتمع ،والينح�صر أ�ثر التدخني على الفرد املدخن
فقط ،بل ينتقل �إىل الفرد ال��ذي يجل�س بجوار املدخن ويطلق عليه
(التدخني ال�سلبي) .
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1ا إلر���ش��اد الوقائي بتنفيذ برنامج التوعية أب��ضرار التدخني ط��وال العام الدرا�سي ،وتكثيفه يف أ��سبوع التوعية
باَ�ضرار التدخني واليوم العاملي ملكافحة التدخني ،وامل�شاركة يف حمالت التوعية أب��ضرار التدخني.
 -2ا إلر�شاد الديني  ،وبيان احلكمة من حترمي التدخني.
 -3ا إلر���ش��اد بالواقع بوا�سطة ال��ق��راءة وتوفري املعلومات أ
والن�شطة  ،وم�شاركة الطالب يف م�سابقة
التوعية ب أ��ضرار التدخني كالبحوث واملقاالت والتقارير وغريها.
 -4ا إلر�شاد العقالين االنفعايل مبناق�شة أالفكار غري العقالنية ،والتي تدفع بالطالب للتدخني والعمل على
توكيد الذات ب أ��ساليب أ�خرى.
 -5النمذجة ال�سلوكية بهدف الكف يف أال�سرة واملدر�سة وم ؤ��س�سات املجتمع.
 -6ا إلر�شاد اجلمعي  ،وعر�ض التجارب ا إليجابية التي متكن أ��صحابها من ترك التدخني.
 -7م�ساعدة الطالب الختيار الرفاق ال�صاحلني  ،ويف �شغل أ�وق��ات فراغه داخ��ل وخ��ارج املدر�سة مبا
يفيد ،وينف�س عن طاقاته مثل ممار�سة الريا�ضة وتغيري منط احلياة اليومية والعالقات االجتماعية
ا إليجابية.
 -8ا�ستخدام طرق ال�ضبط الذاتي مثل:
أ�) عقد النية والعزم على ترك التدخني .
ب) االعتذار عن قبول ال�سجائر من آالخرين .
ج) التوقف عن التدخني يف أالماكن العامة .
د) فك االرتباط احلا�صل بني التدخني و�شرب القهوة ،أ�و التدخني والغ�ضب .
هـ) االهتمام بالتمارين الريا�ضية وا إلكثار من حديث الذات .
 -9اال�ستعانة باملر�شد القرين.
 -10ا إل�شراط التنفريي.
� -11ضبط املثري.
 -12التحويل �إىل جهات االخت�صا�ص (وحدة اخلدمات ا إلر�شادية  ،وعيادة مكافحة التدخني) وغريها من
املراكز ا إلر�شادية والعالجية بعد موافقة ويل أالمر.
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

13

املخدرات

قيام الطالب بتعاطي وا�ستعمال امل��خ��درات وم��ايف حكمها� ،سواء كان
ذل��ك داخ��ل املدر�سة أ�و خارجها ،أ�و قيام الطالب بالرتويج لها ب أ�ي
طريقة كانت وذلك برغبته ومبح�ض �إرادت��ه  .واملخدر هو  :أ�ي مادة
تدخل اجل�سم عن طريق اجلهاز التنف�سي أ�و اله�ضمي أ�و باحلقن أ�و
ال�شم للمواد الكحولية وامل�سكرات ومايف حكمها ،فتحدث تغريات يف
وظائف اجلهاز الع�صبي نف�سية وبدنية  ،وقد تكون هذه املواد طبيعية
أ�و م�صنعة ولها ت أ���ث�يرات كيميائية على الوظائف احليوية للكائن
احلي .
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

للمر�شد الطالبي أ�وم��ع��دّل ال�سلوك ثالثة أ�دوار رئي�سة يف مواجهة تعاطي املخدرات وا إلدم���ان ،مع
مراعاة اجلانب ال�سري يف التعامل مع هذه احلالة:
أ� -دور وقائي :القيام بالربامج الوقائية املتنوعة طوال العام الدرا�سي مثل أ��سبوع التوعية ب ْا�ضرار
امل��خ��درات ,واليوم العاملي ملكافحة املخدرات من خالل �إقامة املحا�ضرات وامل�سابقات والن�شرات ،
وا�ستغالل مفردات املناهج الدرا�سية والن�شاط املدر�سي.
ب -الدور العالجي :عند مبا�شرة املر�شد الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك حلالة طالب يتعاطى املخدرات
يجب عليه بذل اجلهد إلنقاذ الطالب من براثن املخدرات عن طريق درا�سة حالته وت�شخي�ص
العوامل أ
وال�سباب الذاتية والبيئية التي أ�دت �إىل تعاطي املخدرات وا�ستخدام أال�ساليب ا إلر�شادية
والربامج العالجيةمثل ال�سحب التدريجي ،و�إذا ظهرت على الطالب أ�عرا�ض ا إلدمان يجب حتويله
للعيادات التخ�ص�صية عن طريق وحدة اخلدمات ا إلر�شادية ومتابعة حالته.
ج -الدور ا إلمنائي :يف املرحلة ا إلمنائية عندما يخرج الطالب من مرحلة العالج ،وذلك بهدف �إعادة
التوافق النف�سي واالجتماعي للطالب ليكون مواطناً �صاحلاً ،وذلك باال�ستعانة با إل�سرتاتيجيات
أ
وال�ساليب ا إلر�شادية آالتية:
 -1ا إلر�شاد الديني أ
والخالقي.
 -2ا إلر�شاد بالقراءة.
 -3ا إلر�شاد بالقرين.
� -4ضرب أالمثلة بهدف ّ
الكف .
 -5تب�صريه أ
بال�ساليب التي يواجه بها م�شكالت احلياة .
 -6ا إلر�شاد اجلمعي.
 -7دمج الطالب يف أالن�شطة التي تتوافق مع اهتماماته ليتمكن من حتقيق ذاته.
 -8ا إلر�شاد أال�سري بتوعية أ�فرادها أ
بال�ساليب التي ت�ساعدهم على حتقيق ا�ستقرار
الطالب النف�سي.
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

14

االنحرافات

وتتمثل من خالل �صور متعددة بني الطالب ومنها  :الت�شبه بالن�ساء،
مم��ار���س��ة ال��ع��ادة ال�����س��ري��ة  ،وامل��ه��ات��ف��ات التلفونية  ،ور���س��ائ��ل اجلوال
ومقاطع البلوتوث وا إلنرتنت أ
والفالم ا إلباحية  ،أ�و من خالل التحر�ش
اجلن�سي ببع�ضهم ،أ�و املمار�سة اجلن�سية الفعلية يف املدر�سة وخارجها
أ�و اال�ستعرا�ض اجلن�سي بعر�ض أالع�ضاء التنا�سلية أ�م��ام آالخرين
أ�و ال�����ش��ذوذ اجلن�سي م��ع احل��ي��وان أ�واالغ��ت�����ص��اب اجلن�سي أ
للطفال
امل��راه��ق�ين ،وا���س��ت��غ�لال أالط��ف��ال جن�سيا  ،وغ�يره��ا م��ن االنحرافات
اجلن�سية املحرمة.

اجلن�سية
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1تكثيف اخلدمات ا إلر�شادية الوقائية كاملحا�ضرات والندوات التي تتحدث عن االنحرافات اجلن�سية
ب أ�نواعها .
 -2التوعية الدينية والتثقيف ال�صحي ب أ��ضرار ممار�سة العادة ال�سرية والعالقات اجلن�سية امل�شبوهة،
من خالل أ�يام التوعية التي حتر�ص الوزارة على تفعيلها ،كيوم الوقاية من ا إليدز ويوم ال�صحة
العاملي وغريها.
 -3ال�سرية التامة عند التعامل مع هذه امل�شكلة ،والرتوي يف جمع املعلومات عنها ،والت أ�كد من �صحة
هذه املعلومات ،وو�ضع اخلدمات املنا�سبة للفئة امل�ستهدفة مبا يتنا�سب مع التعاليم ا إل�سالمية
والقيم االجتماعية.
لليذاءاجلن�سي والتحر�ش اجلن�سي يعتمد على
 -4و�ضع برنامج �إر�شادي للطالب الذين يتعر�ضون إ
فنيات تعديل ال�سلوك مثل توكيد الذات ورفع م�ستوى تقدير الذات لديهم.
 -5ت أ��صيل (مفهوم العورة اجل�سدية) لدى الطالب.
 -6الق�ضاء على املظاهر التي قد ت�شجع على ظهور هذه ال�سلوكات (امليوعة وا إلعجاب).
 -7تكثيف ا إل�شراف اليومي يف املدر�سة.
 -8العمل على عالج احلاالت التي تعاين من انحراف جن�سي بوا�سطة العيادات الطبية املتخ�ص�صة بعد
التحويل للوحدة ا إلر�شادية مبوافقة ويل أ�مر الطالب.
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

قيام بع�ض الطالب ب أ�داء مهارات متهورة يف قيادة ال�سيارات والدراجات
15
اال�ستخدام
النارية ،ويق�صد من ورائها حتقيق ذواتهم و�إ�شباع رغباتهم وحاجاتهم
اخلاطئ للمركبة
ب�صورة خاطئة.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 - 1فهم الدوافع احلقيقية وراء امل�شكلة ،والت أ�ين يف جمع املعلومات وتطبيق أال�ساليب ا إلر�شادية،
والبعد عن االنفعال أ�ثناء التعامل مع هذه امل�شكلة وت�شخي�صها ودرا�ستها من خالل درا�سة احلالة
الفردية أ�و جل�سات ا إلر�شاد اجلمعي .
 - 2ا إلر�شاد العقالين االنفعايل وت�صحيح أالفكارغري املنطقية امل�سببة للم�شكلة .
 - 3التعاقد ال�سلوكي .
 - 4ا إلر�شاد بالواقع عن طريق القراءة و أالن�شطة وتوفري املعلومات ،واال�ست�شهاد ببع�ض الق�ص�ص التي
تتحدث عن عواقب �سوء ا�ستخدام املركبة .
 - 5م�ساعدة الطالب على ت أ�كيد ذاته عن طريق أال�سلوب التوكيدي ،ودح�ض ال�شعور بالنق�ص والتعبري
ب�صور انفعالية مقبولة اجتماعياً.
 - 6حماولة �إيجاد أ��سلوب �إيجابي لتفريغ الطاقات املكبوتة و�شغل أ�وق��ات الفراغ  ،وذل��ك عن طريق
تكليفه ب أ�ن�شطة قيادية  ،يجد فيها نف�سه �إن�ساناً لـه دور �إيجابي.
 -7النمذجة بهدف الكف .
 - 8ا إلر�شاد اجلمعي ملناق�شة الظاهرة آ
والثار املرتتبة عليها.
 - 9تكليف الطالب ب�إعداد أ�وراق عمل أ�و بحوث عن هذه الظاهرة أ�و ما ينتج عنها من �آثار �سلبية .
 - 10توعية أ�ولياء أالمور من خالل اجلمعية العمومية واملجال�س املدر�سية املختلفة.
 - 11اال�ستعانة باجلهات ذات العالقة مثل وزارة ال�ش ؤ�ون اال�سالمية أ
والم��ن العام ورعاية ال�شباب
إلقامة املحا�ضرات والندوات و�إلقاء الكلمات يف املدار�س .
 -12ا إلق�صاء عن التعزيز ا إليجابي.
 -13تكلفة اال�ستجابة مع الطالب الذي مل جتد معه الطرق ا إلر�شادية لتعزيز ال�سلوك آالخر.
� -14إ�شعار ويل أالمر أ�و اجلهات أالمنية عند احلاجة لذلك على أ�ن يكون الدور أالكرب وقائياً .
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

16

�سوء التوافق

هو �سوء تكيف الطالب مع أ�نظمة املدر�سة  ،و�ضعف توا�صله االجتماعي
مع من�سوبيها من معلمني و�إداريني وطالب.

املدر�سي
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1البحث يف العوامل والظروف امل ؤ�دية لهذه احلالة وحماولة عالجها ،والعمل على تك ّيف الطالب
معها  .فقد يكون مظهراً مل�شكلة أ�خرى يعاين منها الطالب كالعدوانية أ�و اخلجل  ،وقد يكون �سبباً
يف ظهور م�شكالت أ�خرى مثل التغيب عن املدر�سة.
 -2ا إلر�شاد بالقرين  ،فالطالب عندما يرتبط بعالقات وطيدة مع زمالئه �سيتكيف معهم ويتقبلهم.
 -3العمل على حت�سني البيئة املدر�سية  ،بالتنظيم وو�ضع أ�ماكن منا�سبة ال�سرتاحة الطالب  ،و�إيجاد
ب��رام��ج و أ�ن�شطة حمببة لهم  ،وحت�سني م�ستوى التعامل معهم  ،وحت�سني البيئة امل��ادي��ة داخل
الف�صول الدرا�سية .
 -4التح�صني �ضد ال�ضغوط التي تواجههم من خ�لال �إر���س��اء أ��س�س التعاون والتفاهم بينهم وبني
املعلمني يف �إطار من الود والفهم وتغليب روح احلوار.
 -5ا�ستخدام أ��سلوب النمذجة من خالل املحاكاة والتقليد للنماذج ا إليجابية �سواء من املعلمني أ�و
الطالب.
� -6ضبط املثري.
 -7ا�ستخدام العالج بالواقع.
 -8ا�ستخدام أ��سلوب التعزيز بنوعيه ا إليجابي وال�سلبي.
 -9تطبيق أ��سلوب تكلفة اال�ستجابة.
 -10ا�ستخدام مبد أ� برمياك.
 -11التدريب على �إ�ستخدام املهارات االجتماعية.
 -12التدريب على حل امل�شكالت.
 -13تب�صري الطالب أ
بالنظمة واللوائح املدر�سية من خالل الو�سائل املتاحة.
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الرقم

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

17

الهروب من

تعمد الطالب اخلروج من املدر�سة أ�و هروبه من احل�ص�ص الدرا�سية،
�سوا ًء باخلروج من الف�صل والبقاء يف حميط املدر�سة  ،أ�و بالهروب
منها  ،و ق��د تعود �إىل ظ��روف وع��وام��ل ذات��ي��ه ل��دى ال��ط��ال��ب ،أ�و �إىل
عوامل بيئية تتعلق باملدر�سة أ�و �إىل عوامل تتعلق بالبيئة االجتماعية
التي يعي�ش فيها.

الغياب املتكرر

ت���رك ال��ط��ال��ب امل��در���س��ة ب���دون ع���ذر م��ق��ب��ول ألي����ام ك��ث�يرة متفرقة أ�و
متوا�صلة ،وق���د ي��ك��ون بعلم أال����س���رة أ�و ب���دون علمها ل��ع��وام��ل ذاتية
واجتماعيةودرا�سية ،أ�ما الت�سرب فهو ترك املدر�سة نهائيا وعدم العودة
�إليها.

املدر�سة
واحل�ص�ص
الدرا�سية

18

والت�سرب
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1ت�شخي�ص العوامل أ
وال�سباب امل ؤ�دية �إىل ه��روب الطالب من املدر�سة والتعامل معها الرتباطها
باملعلم واخلوف منه  ،أ�و ت أ�خر الطالب الدرا�سي أ�و عدم حل الواجبات ،أ�و البيئة الفيزيقية (املادية)
يف املدر�سة ك�ضعف تكييف الف�صول  ،واكتظاظها بالطالب ،فكل هذه العوامل تنفر الطالب من
البقاء يف املدر�سة ف�ضال عن ا�ستعداده للقيام بذلك.
 -2التعاقد ال�سلوكي ،وذلك ب أ�ن ي�ضمن املر�شد الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك للطالب التخفيف أ�و الق�ضاء
على م�سببات هروبه ،يف مقابل أ�ن يح ّد الطالب من هذا الهروب.
 -3التغذية الراجعة بتب�صري الطالب بخطر الهروب و�آثاره عليه درا�سياً و�سلوكياً.
 -4تكلفة اال�ستجابة ،كتكليف الطالب بواجبات منزلية منا�سبة  ،أ�و حرمانه من الف�سحة.
� -5إيجاد املناخ النف�سي والرتبوي املنا�سب للطالب من خالل التعامل ا إليجابي مع الطالب وتوفري
أ�نواع الن�شاط املدر�سي املالئم.
 -6النمذجة من خالل حماكاة الطالب للطالب املتفوقني باعتبارهم منتظمني ومن�ضبطني.
� -7ضبط املثري.
 -8العالج العقالين االنفعايل.
 -9التح�صني �ضد ال�ضغوط املدر�سية املختلفة .
 -10ا إلر�شاد بالواقع.
 -11ا�ستخدام بع�ض ا إلجراءات مثل ا إلق�صاء عن التعزيز ا إليجابي والت�صحيح الزائد.
 -12الت�سكني وذلك بنقل الطالب لف�صل �آخر ال يوجد فيه أال�صدقاء الذين ي�شجعون هذا ال�سلوك.
 -1توعية الطالب و أ��سرته بت أ�ثري الغياب على م�ستوى حت�صيل الطالب الدرا�سي ،وب أ�نظمة احل�سم
املتوقع من درجات املواظبة  ،و أ�نه قد يت�سبب يف ت�سرب الطالب من الدرا�سة.
 -2قد يكون الغياب يف حاالت كثرية نتيجة مل�شكالت أ�خرى  ،فالبد من عالج تلك امل�شكالت  ،فمث ً
ال قد
يكون الغياب نتيجة ل�ضعف الدافعية للتعليم  ،أ�و ألو�ضاع أ��سرية البد من حت�سينها أ�و الت أ�قلم معها ،
أ�و ل�سوء تنظيم الوقت  ،أ�و حالة الطالب ال�صحية  ،أ�و خوف الطالب من املدر�سة ل�سبب ما  ،أ�و نتيجة
ل�سهر يتخلله بع�ض ال�سلوكات غري املنا�سبة والعودة �إىل املنزل يف وقت مت أ�خر.
 -3الغياب يف ال�صفوف أالول من املرحلة االبتدائية  ،يكون يف أالغلب ب�سبب عدم جتاوز مرحلة االنفطام
النف�سي واخلوف من املدر�سة  ،فالبد هنا من العمل على كل ما من �ش أ�نه تبديد اخلوف وتنمية حب
املدر�سة وتعزيز املواظبة.
 -4مبد أ� برمياك وذلك ب أ�ن مينح الطالب الفر�صة يف امل�شاركة ب أ�ن�شطة حمببة �إليه مقابل مواظبته
على احل�ضور ملدة حمددة.
 -5االقت�صاد الرمزي والتعاقد ال�سلوكي ينفعان كثرياً مع هذه احلالة .
 -6ا إلجراءات ا إلدارية ك�إر�سال ا إل�شعارات واحل�سم من درجات املواظبةللح ّد من ظاهرة الغياب.
 -7برنامج أالقران امل�ساعدين  ،خا�صة �إذا كان الطالب مت أ�ثراً برفقة ت�شجعه على الغياب.
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الرقم
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أ
الت�خر ال�صباحي ت أ�خر الطالب يف ح�ضوره �إىل املدر�سة عن وقت ال��دوام الر�سمي مما
19
يف ّوت عليه امل�شاركة يف أالن�شطة ال�صباحية  ،وقد ي�صل هذا الت أ�خر
لفوات احل�صة أالوىل أ�و جزء منها.

86

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ
 -1ت�سجيل الت أ�خر من قبل امل�شرف اليومي يف املدر�سة ،والتعرف على أال�سباب والعوامل امل ؤ�دية �إليه
والعمل على معاجلتها.
 -2توجيه الطالب وقائيا وتب�صريهم ب�سلبيات ال�سهر والعودة املت أ�خرة �إىل املنزل ،و أ�همية النوم املبكر
واال�ستيقاظ املبكر.
 -3التن�سيق م��ع م�شرف التوعية ا إل�سالمية لتوعية ال��ط�لاب ب أ�همية أ�داء �صالة الفجر يف وقتها
جماعة.
 -4التعاقد ال�سلوكي ب أ���ن يلتزم الطالب باحل�ضور �إىل املدر�سة يف الوقت املحدد ،مقابل م�ساعدته يف تخطي
م�شكالته املدر�سية أ�و تكرميه .
 -5التعاون والتن�سيق مع رائد الن�شاط الريا�ضي وا إلذاع��ة املدر�سية إلدارة الربنامج ال�صباحي لكي
يكون أ�كرث جذباً و�إمتاعاً .
 -6التغذية الراجعة بتب�صري الطالب بت أ�ثري ت أ�خريه على م�ستواه الدرا�سي  ،وعلى فقدانه لدرجات
املواظبة  ،وعلى فوات اال�ستفادة وامل�شاركة يف أالن�شطة ال�صباحية.
 -7ا�ستخدام طريقة االقت�صاد الرمزي مع الطالب متكرر الت أ�خر ال�صباحي.
�	-8إ�شراك الطالب يف الن�شاط ال�صباحي كاال�شرتاك يف ا إلذاعة ال�صباحية ،وا�ستخدام طرق التعزيز املنا�سبة له
مع مالحظة عدم ا إلرغام.
 -9التعديل والتبديل يف أالن�شطة الريا�ضية ال�صباحية ،بحيث تتنا�سب مع نف�س املرحلة الدرا�سية
واملرحلة العمرية للطالب.
 -10و�ضع حوافز للطالب املنتظمني يف احل�ضور ال�صباحي ،وتكرميهم خالل اال�صطفاف ال�صباحي بح�ضور
جميع معلمي املدر�سة .
 -11ا�ستخدام �إحدى طرق ا إلر�شاد بالواقع مع الطالب متكرر الت أ�خر ال�صباحي.
 -12توعية أال�سرة ب أ�همية االلتزام باحل�ضور املبكر �إىل املدر�سة.
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امل�شكلة
الرقم
 20النوم أ�ثناء الدر�س حالة �إغ��ف��اء أ�و ن��وم عميق يحدث م��ن الطالب يف الف�صل الدرا�سي

أ�ثناء �شرح الدر�س ال يتمكن ب�سببها من متابعة ال�شرح نتيجة ل�شعوره
با إلرهاق والتعب  ،وتعودلعوامل متعددة ،و يتكرر هذا ال�سلوك يف در�س
معني (مادة معينةبذاتها) أ�و يف مواد خمتلفة  ،وهي م�شكلة تالحظ يف
خمتلف املراحل الدرا�سية.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ
 -1ت�شخي�ص أال�سباب والعوامل الرئي�سة امل ؤ�دية �إىلح��دوث هذه امل�شكلة ،وو�ضع خطة �إر�شادية وفقاً
ال�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك ،وحتويل احلاالت التي حتتاج �إىل تدخل طبي وعالجي مثل وجود
أ�نيميا أ�و �سكر أ�و ارتفاع ال�ضغط �إىل العيادات املتخ�ص�صة ورعايتها الحقا.
 -2ا إلر�شاد بالواقع للطالب حول تنظيم الوقت ومواعيد النوم ،وعدم �شرب ال�سوائل املنبهة يف امل�ساء
كال�شاي والقهوة.
� -3ضبط املثريات بتغيري مكان جلو�س الطالب ،أ�وتغيري أ�ماكن من يجل�سون بجواره.
 -4تنمية الدافعية للتعلم عند الطالب ،وتو�ضيح أ�همية التعلم يف حياتهم اخلا�صة والعامة عن طريق
ا إلر�شاد العقلي االنفعايل.
 -5ا�ستخدام أ��سلوب النمذجة بهدف الكف.
 -6الت�شاور مع املعلمني الذين حتدث يف ح�ص�صهم حاالت النوم من بع�ض الطالب ال�ستثارة مثل ه ؤ�الء
الطالب أ
بال�سئلة خا�صة املفاجئ منها ،وحثهم على التنويع يف طرائق التدري�س امل�شوقة التي تعتمد
على النقا�ش واحلوار ،وا�ستخدام الو�سائل التعليمية املختلفة جلذب انتباه الطالب.
 -7ع��دم ث��ب��ات ال��ط�لاب يف ف�صولهم أ�و أ�م��اك��ن��ه��م طيلة ال��ي��وم ال��درا���س��ي ،و�إدخ����ال ن��وع م��ن التغيري
والتجديد ليزيل ال� أس�م عنهم ،مثل الذهاب للمخترب أ�و غرفة م�صادر التعلم أ�و احلا�سب أ�و ال�صالة
الريا�ضية.
 -8ا�ستخدام أ��ساليب التعزيز املختلفة مع ال�سلوك البديل .
 -9ا إلر�شاد الوقائي أال�سري عن أ��سباب النوم ،وكيفية تنظيم الوقت باملنزل ،وت أ�ثري و�سائل ا إلعالم على
الطالب خا�صة ال�سهر .
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 21العادات الدرا�سية يف بع�ض احلاالت جند أ�ن الطالب  -أ�و ويل أ�مره  -ي�شتكي من أ�ن الطالب
يبذل كثرياً من اجلهد يف اال�ستذكار وي�ستغرق وقتاً طوي ً
ال فيها وال
اخلاطئة
ي�صل للم�ستوى املتوقع ،وهذا يعود للعادات الدرا�سية اخلاطئة التي
ينتهجها الطالب يف ا�ستذكاره  .ويقرر الرتبويون أ�نه البد من اكت�ساب
الطالب للعادات الدرا�سية اجليدة يف مرحلته االبتدائية ،والتي تعينه
بعد ذلك يف مراحل التعليم املتقدمة.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1تدريب الطالب على املهارات الالزمة لال�ستذكار اجليد لكل مادة  ،و�ضبط املثريات ،وذلك ب�إبعاد
املثريات امل�شتتة النتباه الطالب ،مثل  :املكاملات الهاتفية ،ال�ضو�ضاء ،وتهيئة الظروف املنا�سبة
للمذاكرة.
 -2تب�صري الطالب ب أ�همية تنظيم الوقت ال��ذي هو خري معني لال�ستذكار اجليد  ،وحتديد أ�ف�ضل
أالوقات لال�ستذكار ،ألن هناك بع�ض الطالب قد يحققون نتائج أ�طيب يف أ�وقات معينة من اليوم ،
وكذلك حتديد الفرتة الزمنية لال�ستذكار التي تعتمد على قدرات الطالب الذاتية.
 -3ا�ستخدام طرق التعزيز املختلفة مثل التعزيز ا إليجابي والتعاقد ال�سلوكي واالقت�صاد الرمزي يف
حالة �إك�ساب الطالب عادات درا�سية جيدة وجناحه يف تنظيم وقته وتقدمه الدرا�سي.
 -4توعية أ�ولياء أالمور ب�سلبيات اعتماد الطالب عليهم يف اال�ستذكار خا�صة عند حل الواجبات املنزلية ،
ألن االهتمام الزائد قد يجعل الطالب يفقد ثقته بقدرته على االعتماد على نف�سه ،ويف هذه احلالة
البد من ا�ستخدام أ��سلوب توكيد الذات  ،وكذلك ا إلحلاح من الوالدين حلل الواجبات قد يجعل
الطالب يرى أ�ن ا إلحلاح �شرط �ضروري للدرا�سة.
 -5يجب على املر�شد الطالبي أ�و معدل ال�سلوك أ�ن يتحقق من قدرات الطالب العقلية  ،وعدم معاناته من أ�ي
�صعوبات يف التعلم.
 -6منح الطالب أالوقات املخ�ص�صة للف�سح خالل اليوم الدرا�سي لتجديد ن�شاطهم.
 -7تكثيف الن�شاط املدر�سي يف املدر�سة وتنويعه .
 -8تدريب الطالب على مهارة حتليل املهام ،فعندما يتذرع الطالب بكرثة الواجبات على املر ّبي أ�ن
ي�شعره بتعاطفه ،ولكن بعد ذلك عليه منحه التفا ؤ�ل وال�شعور بالقدرة على ا�ستكمال كل الواجبات
يف حال اتباعه أ
لل�ساليب التي تعينه على ذلك  ،والتي منها تنظيم الوقت ،وعدم التفكري اخلاطئ،
وعدم ت أ�جيل الواجبات �إىل أ�ن ترتاكم .
 -9النمذجة  ،ب أ���ن يحاكي الطالب زم�لاءه املجدين يف اال�ستذكار  ،واال�ستفادة من جت��ارب وخربات
الطالب املتميزين و�صو ًال للتفوق الدرا�سي.
 -10تدريب الطالب على طرائق اال�ستذكار اجليد ومراعاة منا�سبتها جلميع الطالب وخا�صةطالب
املرحلتني املتو�سطة والثانوية ،وتعتمد منهجيتها على امل�سح والت�سا ؤ�ل وال��ق��راءة والت�سميع ،
وذلك:
أ�) ب أ�ن يقوم الطالب مب�سح لكامل املنهج وت�صفح عناوينه الرئي�سة واخلال�صات .
ب) ثم يقوم بتحويل العناوين ور ؤ�و���س املو�ضوعات �إىل أ��سئلة ،وقد ي�ساعده يف ذلك اال�ستعانة
أ
بال�سئلة التي تو�ضع يف نهايات الدرو�س أ�و وحدات وف�صول الكتاب املدر�سي.
ج) ثم يبد أ� بالقراءة والبحث عن ا إلجابة على أال�سئلة .
د) ثم يقر أ� الطالب �إجابات هذه أال�سئلة ،ويحفظ ما يتطلب احلفظ ثم يقوم بت�سميعها.
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92

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

�ضعف الدافعية حالة تنتاب الطالب أ�ثناء الدرا�سة أ�و قبلها أ�و بعدها ت ؤ���دي به �إىل
التكا�سل وع��دم بذل اجلهد ممايفقده احلما�س وا إليجابية الالزمة
للتعلم
أ
ل�ل�داء املدر�سي نتيجة إلهمال �إ�شباع داف��ع التعلم أل�سباب تنبع من
البيئة املدر�سية أ
وال�سرية واالجتماعية  ،وميكن اال�ستدالل على �ضعف
الدافعية للتعليم بوجود أ�حد امل ؤ��شرات التي جتعل الطالب مت أ�خراً
درا�سياً ك�إهمال الواجبات ،عدم اال�ستذكار ،ا إلعادة ،الغياب ،الال مباالة
بتوجيهات املعلم ،وعدم امل�شاركة ال�صفيةوغريها.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1مبا أ�ن �ضعف الدافعية للتعلم �شعور داخلي ال ميكن اال�ستدالل عليه أ�و قيا�سه �إال بال�سلوكات التي
تنتج عنه  ،فالبد من معاجلة ال�سلوكات التي ت ؤ�ثر على م�ستوى الطالب التعليمي ،و�ست ؤ�ثر هذه
املعاجلة حتماً �إىل الرفع من دافعيته للتعليم وليتذكر ( أ�ن ال�شيء يعني على النجاح مثل النجاح).
 -2ا إلر�شاد العقالين من خالل مناق�شة الطالب يف أ�فكاره ال�سلبية حول قدراته و أ�نه قادر على النجاح
وحتمل امل� ؤ
س�ولية  ،وكذلك تفنيد أ�فكاره ال�سلبية جتاه املدر�سة والعلم  ،وتب�صريه ب أ�ن التعلم اجليد
ي ؤ�دي للح�صول على الوظيفة والنجاح يف احلياة امل�ستقبلية.
 -3م�ساعدة الطالب على حتقيق التوافق مع البيئة املدر�سية ،وحت�سني عالقاته باملعلمني وبزمالئه
الطالب ،لعل ذلك يزيد من �إقباله على املدر�سة.
 -4ا إلر�شاد البيئي من خالل حت�سني العوامل البيئية املدر�سية التي ت�ساعد على ن�شوء هذا التوجه لدى
الطالب.
 -5ا إلر�شاد أال�سري بتب�صري ويل أ�مر الطالب ب أ�همية ت�شجيع الطالب على �إكمال التعليم  ،والبحث معه
عن أال�سباب التي حدت بالطالب �إىل هذا النهج.
 -6ا�ستخدام أ��سلوب التعزيز والتحفيز باملكاف آ�ت الفعالة التي ترتاوح بني الثناء اللفظي والتعزيز املادي،
ويكون هذا أال�سلوب أ�كرث فعالية �إذا ما مت التعاون فيه بني البيت واملدر�سة.
 -7التعاقد ال�سلوكي بني املعلم وبني الطالب  ،بحيث يكون على الطالب أ�ن يقوم ب�إجناز عمل معني
�آخ��ذي��ن يف عني االعتبار نقاط القوة وال�ضعف ل��دى الطالب  ،يف الوقت ال��ذي يكون فيه املعلم
م� ؤ
س�و ًال عن حت�سني طرائق التدري�س ومكاف أ�ة الطالب وحت�سني و�ضعه داخل الف�صل.
 -8تنمية ثقة الطالب بذاته وقدراته بكل أال�ساليب املتاحة ومنها حديث الذات ك أ�ن يقول لنف�سه (ال
ت�ست�سلم – �سيمكنك الفهم والنجاح �إذا ما رجعت لهذه النقطة ثانية).
 -9النمذجة مبالحظة مناذج من ذوي التح�صيل املرتفع.
 10حت�سني أ��ساليب التعامل مع الطالب من قبل �إدارة املدر�سة واملعلمني على أ�ن تكون مبنية على الود
والفهم واحلوار.
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�إهمال اداء

ال��واج��ب��ات ه��ي ك��اف��ة أالن�شطة واخل�ب�رات ذات العالقة مبو�ضوعات
الدرا�سة التي يكلف بها الطالب داخل الف�صل وخارجه لزيادة تعلم
املادة الدرا�سية ،وبالتايل زيادة كفايتهم الذاتية يف اال�ستجابة ملتطلباتها
وتهيئة فر�ص أ�كرب للنجاح فيها.

الواجبات
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1أ	�ن يقوم املر�شد الطالبي أ�و معدل ال�سلوك بدوره يف احلد من �إهمال الواجبات لدى بع�ض الطالب
كاختيار تكليفات منا�سبة للطالب ���س��واء يف مقدارها  ،أ�و م�ستوى �صعوبتها ،ومتابعتها دورياً
باالطالع عليها يف بداية كل در�س  ،والتن�سيق مع بقية املعلمني خا�صة عند االختبارات الدورية ،
وكذلك �إر�سال �إ�شعار لويل أالمر بالتق�صري يف حال وجوده.
 -2يف حال تق�صري الطالب يف ت أ�دية واجبات جميع امل��واد أ�و أ�غلبها  ،فعلى املر�شد الطالبي أ�ومعدّل
ال�سلوك درا�سة أال�سباب التي قد تكون نتيجة مل�شكلة نف�سية أ�و أ��سرية أ�و درا�سية أ�و �صحية  ،وحماولة
عالج تلك أال�سباب أ�و التعاي�ش معها مبقدار أ�كرب من التكيف.
 -3يف حال تق�صري الطالب يف ت أ�دية واجبات مادة معينة  ،ف�إن ذلك يدعو لاللتفات ل�صعوبة املادة  ،أ�و
ملوقف الطالب من معلم املادة  ،أ�و أل�سلوب املعلم يف حتديد التكليفات ومتابعتها.
 -4أ	�ن يحر�ص املعلم على ت�صحيح الواجبات ب�شكل جمعي مع الطالب  ،با�ستعرا�ض ا إلجابات ال�صحيحة،
ويوجه املخطئ ب�إفادات منا�سبة ألن ذلك ي ؤ�كد للطالب أ�همية عمل الواجب املنزيل.
�	-5إر�شاد الطالب للو�سائل املعينة على حل الواجبات  ،كتنظيم الوقت ،وتهيئة املكان املنا�سب ،وعدم
ت أ�جيل الواجبات ،واال�ستعانة مبعلم املادة يف حال �صعوبة التكليف.
 -6ال��ت��ع��اق��د ال�����س��ل��وك��ي :ب أ����ن ي��ل��ت��زم ال��ط��ال��ب ب��ح��ل ال��واج��ب��ات يف م��ق��اب��ل ا���س��ت��ع��ادة ال��ط��ال��ب للدرجات
املح�سومة.
 -7التغذية الراجعة بتب�صري الطالب ب أ�همية حل الواجبات من ناحية حت�صيل معلومات املادة وحت�صيل
الدرجات.
 -8بث روح املناف�سة ال�شريفة بني الطالب يف املواظبة على القيام بالواجبات ب�صورة متميزة  ،وتعزيز
املتميزين الذين يالحظ عليهم حت�سن يف امل�ستوى يف درجة قيامهم بالواجبات.
 -9ا�ستخدام الت�شكيل وحتليل املهمة مع واجبات املواد ال�صعبة .
 -10النمذجة بعر�ض مناذج متميزة على الطالب املهمل.
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أ
الت�خر الدرا�سي ي��ع��رف الطالب امل��ت أ���خ��ر درا���س��ي��اً ب أ���ن��ه :ه��و م��ن يتمتع مب�ستوى ذكاء
عادي ،وتكون لديه بع�ض القدرات التي ت ؤ�هله للنجاح يف أ�ي جمال من
جماالت احلياة ،ورغم ذلك يخفق يف الو�صول �إىل م�ستوى حت�صيل
درا�سي يتنا�سب مع قدراته أ�و قدرات أ�قرانه وقد ير�سب عاماً أ�و أ�كرث
يف مادة أ�و أ�كرث ومن ثم فهو يحتاج �إىل م�ساعدات أ�و برامج عالجية
خا�صة لتح�سني م�ستواه الدرا�سي.

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1أ��ساليب �إر�شادية وقائية  :وتتمثل يف جمموع اجلهود التي حتد من العوامل امل� ؤس�ولة عن الت أ�خر الدرا�سي
ومنها  :التوجيه التعليمي واملهني ،اخلدمات ال�صحية ،االت�صال باملنزل� ،إجراء البحوث الرتبوية التي
تك�شف عن أ�كرث املقررات التي ير�سب فيها الطالب .
 -2بحث أ��سباب حالة الت أ�خر الدرا�سي  ،وا�ستق�صاء العوامل التي أ�دت �إليها مثل احلالة العقلية
والنف�سية وال�صحية أ
وال�سرية وعالقات ال�صداقة التي يرتبط بها الطالب ،والعمل على عالج
هذه أال�سباب.
 -3م�ساعدة الطالب على تنظيم وقته  ،وعلى اتباع طرق اال�ستذكار اجليد.
 -4أ��ساليب �إر�شادية عالجية ومنها :
 -1حتديد الفاقد العلمي للطالب ،وم�ساعدته على تعوي�ض هذا الفاقد ،بالتعاون مع ويل أ�مر الطالب
أ�و املعلمني ،واال�ستعانة بطريقة حتليل املهمة وطريقة الت�سل�سل.
 -2التغذية الراجعة  :وذلك ب�إعالم الطالب مب�ستواه �سواء يف حال التح�سن أ�و الت أ�خر.
 -3الت�شكيل  :حيث يتم حتديد نقاط ال�ضعف يف عملية التعلم ملادة معينة ،ثم بتعليم املت أ�خر ب�صورة
تدريجية أال�سا�سيات واملهارات الالزمة لتعلم املادة.
 -4العالج التوكيدي  :ويقدم هذا أال�سلوب للطالب الذين يرجع ت أ�خرهم لعدم الثقة يف أ�نف�سهم.
 -5النمذجة  :ويتم ذلك بتعليم الطالب عادات درا�سية جيدة وتنظيم أ�وقات الفراغ ،و أ�همية التعليم
ودوره يف التقدم واالرتقاء من خالل عر�ض بع�ض أالفالم التعليمية .
 -6التعزيز ا إليجابي  :أ�ي تقدمي املكاف آ�ت لنجاحات الطالب وحت�سن م�ستواه� ،سواء كانت مادية أ�و
معنوية .
 -7ا إلر�شاد البيئي  :أ�ي �إحداث تغيري يف بيئة الطالب أال�سرية أ�و املدر�سية و�إزالة العوائق ،مثل و�ضع
الطالب يف ال�صف أالمامي يف الف�صل ،أ�ونقله �إىل ف�صل �آخر �إذا دعت احلاجة.
 -8الت أ�هيل والعالج الطبي :وي�ستخدم ألولئك الذين يعانون من �ضعف يف ال�سمع أ�و الب�صر أ�و ا إلعاقات
احلركية.
 -9التعاقد ال�سلوكي :وذلك بعقد معدّل ال�سلوك أ�واملر ّبي اتفاق مع الطالب على حت�سني م�ستواه مقابل
تقدمي هدية أ�و �شهادة �شكر للطالب ،ويتفق الطرفان على الوفاء مبتطلبات العقد يف فرتة معينة
يحددانها.
 -10ا إلر�شاد اجلمعي :وذلك بتطبيق جل�سات ا إلر�شاد اجلمعي مع فئة املت أ�خرين درا�سياً يف ف�صل أ�و مادة
درا�سية معينة.
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�إهمال املظهر ظهور الطالب مبظهر ال يليق ب��ه م��ن حيث نظافة الثياب والبدن
أ
والدوات والكتب ،وكذلك يف ال�سلوكات الفردية التي متثل ظواهر مثل
وعدم النظافة
الكتابة على اجلدران ويف دورات املياه ومقاعد الدرا�سة و�إلقاء املهمالت
أ
والوراق يف حجرة الدرا�سة ويف فناء املدر�سة.

26

عندما تعجز بع�ض أال�سر عن تلبية أ�ب�سط االحتياجات املادية ألبنائها،
فيتعر�ض الطالب لبع�ض الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي حتول
دون تكيفه مع جمتمعه املدر�سي  ،أ�و أ�ن ي�شعر بنق�ص أ�مام زمالئه أ�و
ت ؤ�ثر يف م�ستواه الدرا�سي .

احلالة املادية
( تدين الو�ضع االقت�صادي )
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1تنفيذ ا إلر�شاد الوقائي والتوجيه اجلمعي والتذكري ب أ�ن الدِّين ي أ�مر بالنظافة ويحث عليها والتوعية
ال�صحية املنا�سبة  ،والوقوف على م�سببات امل�شكلة و�إيجاد العالج املنا�سب لها ألنها قد تكون نتيجة
مل�شكلة أ�خرى.
 -2ا إلر�شاد بالواقع من خالل القراءة وتوفري املعلومات الالزمة.
 -3ا�ستخدام النماذج ال�سلوكية.
 -4التدريب على عادات النظافة باتباع طريقة الت�شكيل.
 -5ا�ستخدام طرق التعزيز يف ممار�سة ال�سلوك البديل مثل التعاقد ال�سلوكي واالقت�صاد الرمزي.
 -6تكلفة اال�ستجابة للطالب الذي ال ي�ستجيب للتوجيه وا إلر�شاد بالطرق ال�سابقة.
 -7ا إلر�شاد أال�سري حول االهتمام بالنظافة والعادات ال�صحية ال�سليمة .
 -1درا�سة م�سحية �شاملة للطالب يف بداية العام  ،خا�صة امل�ستجدين منهم  ،ملعرفة أ�و�ضاع أ��سرهم املادية
واالقت�صادية.
 -2توزيع ا إلعانات املادية من احلاجات ال�ضرورية على الطالب املحتاجني يف �إطار من ال�سرية و على
�شكل هدايا ت�شجيعية خا�صة للمتفوقني منهم أ�و نتيجة للتح�سن الدرا�سي أ�و املثالية أ�و امل�شاركة يف
أ�ن�شطة املدر�سة ،ويكون م�صدرها املدر�سة أ�و التعاون مع �إحدى اجلهات اخلريية.
 -3مناق�شة الطالب يف أ�و�ضاعه املادية أ
وال�سرية ،وت�شجيعه على حتديد أالولويات  ،وعدم النظر �إىل ما
ميلكه آالخرون من خالل طرق ا إلر�شاد بالواقع.
 -4النمذجة .
 -5ا�ستخدام طرق التعزيز مثل التعاقد ال�سلوكي واالقت�صاد الرمزي.
 -6ا إلر�شاد العقلي ب�إقناع الطالب ب أ�ن االهتمام بالدرا�سة هو ال�سبيل لتخطي أ�زمة الفقر  ،وذلك حت�سباً
للت�سرب من التعليم بحثاً وراء عمل ب�سيط.
 -7تلبية االحتياجات املادية لبع�ض الفئات اخلا�صة من الطالب ك أ�بناء ال�سجناء أ
واليتام و أ�بناء أال�سر
املعدومة والفقرية مع مراعاة كرامتهم واحرتام م�شاعرهم.
 -9تدريب الطالب من ذوي احلاجات املادية امللتحقني باملرحلة الثانوية على ممار�سة بع�ض املهن جزئيا
بهدف الك�سب املادي الذي يعني على التغلب على الظروف املعي�شية املتدنية للطالب و أ��سرته.
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توهم املر�ض

�شعور الطالب أ�نه م�صاب مبجموعة من أالمرا�ض أ�و ان�شغاله الزائد
مب��خ��اوف م��ن ح���دوث م��ر���ض م��ع�ين ،وينتج ع��ن ذل��ك قلق وخماوف
وتوترات وكرثة ال�شكوى أ
والوهام حول �صحته و�سالمته اجل�سمية.
أ�ما التمار�ض فهو االدعاء با إل�صابة ب أ�ي مر�ض من أالمرا�ض بغر�ض
الغياب عن املدر�سة أ�و اخلروج منها أ�ثناء الدوام الدرا�سي.

و التمار�ض

28

100

ال�شرود الذهني ال�شرود الذهني هو عدم ا�ستغالل كامل القدرات العقلية واحل�ضور
الذهني لال�ستفادة من �شرح املعلم  ،وامل�شاركة يف أالن�شطة املدر�سية.
واال���س��ت��غ��راق يف أ�ح��ل�ام ال��ي��ق��ظ��ة وال�����س��رح��ان ب���د ًال م��ن ذل���ك  ،ومن
املالحظ انت�شار هذا ال�سلوك بني الطالب املراهقني خا�صة يف بداية
�سن البلوغ.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1الفح�ص الطبي ال�ستبعاد حالة املر�ض الع�ضوي .
 -2العالج العقالين االنفعايل لدح�ض أالفكار اخلاطئة وامل�ساندة النف�سية واالجتماعية.
 -3ا إلر�شاد بالواقع من خالل القراءة أ
والن�شطة وتوفري املعلومات .
 -4ال�سحب التدريجي للمخاوف.
 -5النمذجة بهدف الكف.
 -6ا�ستخدام طرق التعزيز املتعددة مثل التعاقد ال�سلوكي واالقت�صاد الرمزي يف حالة املواظبة يف احل�ضور
للمدر�سة والتقدم التح�صيلي.
 -7التطمني النف�سي وم�ساعدة الطالب املتوهم للمر�ض على ك�شف قلقه و�صراعاته وتوجيه اهتمامه بذاته.
 -7ا إلر�شاد بالقرين.
 -8التدريب على ال�سلوك التوكيدي.
 -9التدريب على ال�ضغط.
 -10التدريب على �ضبط النف�س.
� -11ضبط وتغيري املثريات امل�سببة لهذه احلالة .
� -12إذا مل جتد الطرق ال�سابقة يحول للوحدة ا إلر�شادية مبوافقة ويل أ�مره ورعايةحالته الحقا.
 -1ال�سحب التدريجي للطالب ب أ�ن يقوم املعلم ب�إ�شراكه يف فعاليات الدر�س.
 -2حتديد بع�ض امل�شكالت (الدرا�سية واالجتماعية والنف�سية) التي قد تكون �سبباً لل�شرود الذهني
والتعامل معها عن طريق ا�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك بح�سب نوعها ،خا�صة عند ظهور هذه
امل�شكلة ب�صورة م�ستغربة على أ�حد الطالب.
 -3مناق�شة دوافع هذا ال�سلوك مع الطالب والعمل على �إزالتها  ،فقد تكون �صعوبة املادة أ�و طريقة التدري�س أ�و
امللل دافعاً للت�سرب الذهني.
 -4الت�سكني فاملكان املنزوي قد ي�شجع على ال�سرحان.
� -5ضبط املثري مثل �إغالق باب الف�صل املفتوح .
 -6التغذية الراجعة  ،بتب�صري الطالب ب آ�ثار ال�سرحان على حت�صيله للمعلومات وبالتايل مدى حت�صيله
للدرجات.
 -7مكاف أ�ة االنتباه وا إلنتاجية من خالل فنيات التعزيز املتعددة.
 -8ت�شجيع العمل اجلمعي  ،والتمارين التي تنفذ ب�شكل جمعي .
 -9ا إلر�شاد العقالين االنفعايل.
 -10ا إلر�شاد بالواقع مثل القراءة أ
والن�شطة وتوفري املعلومات.
 -11املناق�شة احلرة مل�ضامني أ�حالم اليقظة التي ت�شغل الطالب  ،وحماولة التقبل والتوجيه ،وهذه
ا إل�سرتاتيجية لن تتم �إال يف �إطار من العالقة امل�شبعة بالثقة والتقبل.
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�ضعف الثقة يف

�ضعف الثقة يف النف�س م�شكلة يعاين منها بع�ض الطالب  ،وه��ي يف
الوقت ذات��ه عامل ي�سهم يف ظهور م�شكالت نف�سية ودرا�سية أ�خرى،
ومن امل ؤ�كد أ�ن الثقة ال تولد مع الطفل بل تكت�سب من البيئة املحيطة
ب��دءاً أ
بال�سرة التي هي املح�ضن أالول له ،فالبيئة االجتماعية التي
يتفاعل معها ،فاملدر�سة التي يتعلم فيها ،وي�ستطيع الطالب تنميتها
�إذا ما رغب يف ذلك باال�ستفادة من اخلدمات ا إلر�شادية املتوفرة له يف
املدر�سة بالتعاون مع أ�فراد أال�سرة.

النف�س
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1ت�شخي�ص احلالة ودرا�سة امل�شكالت التي قد تكون ناجتة عنها ،وحماولة التعامل معها عن طريق
العالقة ا إلر�شادية وا إلر�شاد الذاتي.
 -2الك�شف عن قدرات الطالب و�صفاته احل�سنة وخ�صائ�صه ال�شخ�صية ومواهبه الدفينة  ،وتعزيزها.
 -3الت�شكيل  ،ب أ�ن يطلب من الطالب القيام بعمل معني (يراعى يف اختيار العمل امل�شكلة التي يعاين
منها ويكون �ضعف الثقة بالنف�س �سبباً لها) وتعزيزه على كل خطوة يتقدم بها نحو الو�صول
للنتيجة املرجوة  .هذا النجاح الذي يحرزه �سيكون له أالثر الطيب يف تدعيم ثقة الطالب بذاته.
 -4توجيه املعلمني والوالدين عند توجيه النقد للطالب كي يكون هذا النقد موجهاً نحوال�سلوك الذي
قام به  ،ولي�س جتاه �شخ�صيته .مثال ذلك :يقال ا إلجابة خاطئة ،وال يقال :أ�نت خمطئ أ�و أ�نت
غبي مل تتو�صل للحل ال�صحيح.
� -5إعطاء الطالب بع�ض امل� ؤ
س�وليات يف الف�صل أ�و الن�شاط والتي ت�شعره ب أ�هميته .
 -6ا إلر�شاد العقالين  ،وذلك مبناق�شة أ�فكاره ال�سلبية نحو ذاته.
 -7امتداح الطالب أ�مام زمالئه على أ�عماله اجليدة.
 -8التدريب على ال�سلوك التوكيدي.
 -9التدريب على املهارات االجتماعية .
 -10النمذجة ب أ�نواعها.
 -11ا إلر�شاد بالواقع.
 -12ال�سحب التدريجي والتال�شي.
 -13تعزير تقدير الذات ا إليجابي لديهم.
 -14تكرمي الطالب الذين تعززت جوانب الثقة لديهم بذواتهم من خالل �سلوكهم اليومي �ضمن
الطالب املثاليني يف املدر�سة.
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االكتئاب

حالة وجدانية تت�سم ب�شعور ا إلن�سان باحلزن ال�شديد والي أ��س وعدم
الرغبة يف ممار�سة دوره يف احلياة  ،والرغبة يف اعتزالها  ،وهذا ال�شعور
ي�صيب ا إلن�سان ع��اد ًة يف بع�ض ف�ترات حياته ومل��دة ق�صرية تنتهي يف
الغالب بعودة ا إلن�سان �إىل طبيعته بانتهاء ت أ�ثري امل�سبب لها  ،ولكن
�إذا ما ا�ستمر وطال أ�مد ت أ�ثريه حتولت هذه امل�شاعر حلالة اكتئاب حاد
أ�و مزمن ،ويتمثل بوجود خلل يف �سائر اجل�سم ي�شمل اجل�سم أ
والفكار
وامل��زاج وي ؤ�ثر على نظرة ا إلن�سان لنف�سه وملا حوله من أ��شخا�ص وما
يحدث من أ�ح���داث ،بحيث يفقد املري�ض ات��زان��ه اجل�سدي والنف�سي
والعاطفي واالجتماعي.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1التح�صني �ضد ال�ضغوط بتب�صري الطالب بكيفية التعامل مع م�شكالت احلياة.
 -2امل�ساعدة النف�سية بتقدمي م�شاعر احلب وامل�شاركة والرغبة يف امل�ساعدة عن طريق العالقة ا إلر�شادية
وطريقة العالج الذاتي وحل ال�صراعات و�إزالة ال�ضغوط وامل�شاعر ال�سيئة وال�سلبية.
 -3ا إلر�شاد الديني باحت�ساب أالجر يف امل�صائب ،وتعميق ا إلميان بالق�ضاء والقدر.
 -4تعديل ال�سلوك عن طريق التدعيم ا إليجابي و�إزالة أ�و تخفي�ض املثريات امل ؤ�ملة وامل�سببة لالكتئاب
والعجز و�إعادة ثقته بنف�سه وتنمية ب�صريته.
 -5ا إلر���ش��اد املعريف مبحاولة تعديل خ�برات امل�سرت�شد ،والو�صول �إىل �صيغة معرفية ي�ستطيع من
خاللها االنطالق �إىل عامل ال�سوية.
 -6ا إلر�شاد العقالين االنفعايل من خالل ت�صحيح بع�ض املفاهيم لديه ،و�إعادته �إىل واقعه ،و�إ�شاعة
روح التفا ؤ�ل عنده.
 -7ال�سحب التدريجي واال�سرتخاء .
 -8ا إلر�شاد بالواقع .
 -9يف حالة معاناة الطالب من االكتئاب احلاد الذي قد ي ؤ�ثر على عقيدته ا إلميانية  ،أ�و يدفعه للتفكري
باالنتحار  ،فيجب التفاهم مع ويل أ�مره يف حتويله �إىل الوحدة ا إلر�شادية ،وعر�ضه على طبيب
نف�سي أ�وعيادة نف�سية  ،الذي يف الغالب �سيقوم بعالجه بالعقاقري أ
والدوية.
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اخلجل

فقد الطالب للمهارات االجتماعية  ،فال يبدي اهتماماً آ
بالخرين ،وال
يظهر التعاطف معهم أ�و الرغبة يف االت�صال بهم  ،مما يعيق اكت�شاف
آالخرين ما لديه من قدرات و�صفات جيدة ،ومبا أ�ن ه ؤ�الء الطالب
اخلجولني يف ال��ع��ادة ال يثريون امل�شكالت أ�و املتاعب فهم يف الغالب
يعانون من هذه امل�شكلة بدون أ�ن يالحظهم أ�حد  .والطالب اخلجول
يف الغالب ف��رد غ�ير م ؤ���ك��د ل��ذات��ه  ،ال ي��داف��ع ع��ن نف�سه ،وي��ع��اين من
أ�عرا�ض القلق وال�ضيق واللجوء �إىل ال�صمت ،ويرغب يف االبتعاد عن
املواقف االجتماعية التفاعلية.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1تدريب الطالب اخلجول على ممار�سة بع�ض املهارات االجتماعية مثل :
املبادرة بالتحية  ،والتحدث مع آالخرين و ا إل�صغاء �إليهم  ،و�إهداء عبارات املديح وتقبلها  ،وم�شاركة
آالخرين اهتماماتهم و أ�فكارهم  ،واالبت�سامة  ،وهز الر أ��س  ،واالت�صال أ
بالعني.
 -2النمذجة :كالنمذجة امل�صورة وذل��ك بعر�ض أ�ف�لام متثل مواقف يرى الطالب خاللها أ�طفا ًال �آخرين
يت�صرفون بجر أ�ة أ�مام آالخرين.
 -3تدريبه على حديث الذات  ،ك أ�ن يقول :يجب أ� ّال يالحظ آالخرون خجلي – أ�نا قادر على التغلب على
خجلي ومواجهة املوقف – �سوف أ�حتدث �إىل آالخرين حتى لو مل يعجبهم حديثي.
-5تعزيز أ�ي حماولة للتغلب على اخلجل ولكن بحذر.
 -6ا إلر�شاد باللعب املوجه مع جمموعة من الطالب.
 -7ا إلر�شاد بالواقع من خالل م�شاركة الطالب يف أالن�شطة كا إللقاء والتمثيل امل�سرحي وغريهما ب�صورة
متدرجة والقراءة الهادفة.
 -8ال�سحب التدريجي.
 -9التح�صني التدريجي �ضد اخلجل :وذلك بتعري�ض الفرد اخلجول ب�صورة متدرجة ملواقف اخلجل
حتى يتم كف اخلجل الناجت عن املواقف االجتماعية املثرية للخجل .
 -10التدريب على ال�سلوك التوكيدي.
 -11العالج العقالين املعريف وذلك بتعديل بع�ض أالفكار اخلاطئة.
 - 12ا إلر�شاد أال�سري والت أ�كد عند تناول حالة الطالب اخلجول باملدر�سة أ�نه يجب معرفة حالة الطالب
يف املنزل ألن بع�ض الطالب اخلجولني يف املدر�سة يت�صرفون على منحى �آخر يف البيت.
 -14متثيل الدور  :من خالل م�شاركة الطالب يف م�شاهد متثيلية على أ�ن تتم مالحظة �سلوكه من قبل
املر�شد الطالبي أ�و معدل ال�سلوك ومايطر أ� عليه من حت�سن.
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القلق

ال��ق��ل��ق ح��ال��ة ن��ف�����س��ي��ة ت��ت�����ص��ف ب��ال��ت��وت��ر واخل�����وف وك��ث�رة التوقعات
ال�سلبية�سواء كان �سبب ذلك حمدداً أ�و غام�ضاً وقد يكون عر�ضا لبع�ض
اال�ضطرابات النف�سية .وي��ع��اين منه أ�غ��ل��ب النا�س خا�صة يف فرتات
االن��ت��ق��ال ،كانتقال الطفل م��ن البيت �إىل املدر�سة  ،أ�و االنتقال من
مرحلة الطفولة �إىل مرحلة املراهقة .والقلق يف ح ّد ذاته من امل�شاعر
الطبيعية ا إليجابية التي تدفع �إىل احلر�ص ،ولكنها تعترب كذلك �إذا
ظلت يف امل�ستوى الذي ال ي ؤ�ثر �سلباً على حياة ا إلن�سان  ،ولكن �إذا طال
للن�سان  ،عا�ش
أ�مده وزادت حدته و أ��صبح �سمة من ال�سمات ال�شخ�صية إ
ا إلن�سان حياته يف توتر وخ��وف دائمني تتجدد بواعثهما با�ستمرار ،
وعا�ش حمروماً من ال�سعادة  ،فالقلق هو العدو أالول لل�سعادة  ،ويتعر�ض
الطالب عادة لقلق االختبارات ،وتتمثل امل�شكلة يف بروز بع�ض أالعرا�ض
ك�شعور الطالب بال�ضيق وخفقان القلب عند ت أ�دية االختبارات والتوتر
أ
والرق وكرثة التفكري واالن�شغال ال�شديد باالختبارات ومات ؤ�ول �إليه
من نتائج مماي ؤ�دي �إىل �إرباك الطالب يف االختبارات وتعرثه فيها.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1ا إلر���ش��اد الديني أ��سلوب رئي�س يف التغلب على القلق  ،بحيث يعالج الباعث على القلق برت�سيخ
العقيدة ا إلميانية يف وجدان الطالب من خالل (التوكل على اهلل – االحت�ساب يف امل�صائب ) وكذلك
باملداومة على أالذكار.
� -2ضبط املثريات التي تبعث على قلق الطالب  ،كتخويف املعلمني من االختبارات .
 -3ا إلر�شاد العقالين مبناق�شة أالفكار غري العقالنية أ�و غري املنطقية التي يحملها الطالب كاخلوف
من امل�ستقبل  ،أ�و حتري املر�ض أ�و املوت .
 -4ا إلر�شاد بالواقع من خالل القراءة  ،فعندما ير�ضخ الطالب لت أ�ثري م�شكلة معينة  ،وجب تثقيفه
بجوانبها  ،لكيال يكبرِّ من حجمها ويزداد ت أ�ثريها عليه وقلقه �إزاءها.
 -5ال�سحب التدريجي .
 -6النمذجة .
 -7توجيه الطالب لبع�ض أال�ساليب التي يتعامل بها مع م�شكالت ومواقف احلياة مثل:
 حل امل�شكالت التي تواجهه ب�سرعة  ،بحيث ال يجعلها عائمة بدون حل فيطول أ�مد القلق وذلك عن طريقتدريبه على كيفية اتخاذ القرار.
	�إعطاء نف�سه أ�وقاتاً لال�سرتخاء  ،والتفكري احلر. ممار�سة الريا�ضات والهوايات واالرتباط بعالقات اجتماعية بناءة. التما�س العذر آللخرين عندما ت�صدر منهم أ�خطاء.
 أ�ال يحمل نف�سه م� ؤس�ولية �إ�صالح أ�و�ضاع ال ي�ستطيع يف الواقع تغيريها.
 حماولة جعل من قلقه دافعاً للنجاح والعمل  ،ال عامل هدر لقواه النف�سية. أ�ال يهتم ب�صغائر أالمور  ،ويجعلها تنغ�ص عليه حياته. -8ا�ستخدام أ��ساليب املناق�شة وال�شرح والتف�سري وا إلقناع وك�شف م�سببات امل�شكلة وعالجها.
 -9تعديل العوامل البيئية امل ؤ�ثرة يف �سلوك الطالب مثل حجرة الدرا�سة وغريها.
 -10التهيئة النف�سية املالئمةقبل االختبارات بفرتة كافية.
التدرب على ا إلجابة على ا�سئلة االختبارات املتنوعة.
 -11التدرب على عادات اال�ستذكار اجليد وفقا لطبيعة املادة الدرا�سية التي يدر�سها الطالب.
 -12ا إلحالة �إىل جهات االخت�صا�ص عن طريق الوحدة ا إلر�شادية �إذا لزم ذلك بعد موافقة ويل أ�مر
الطالب .
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 33اخلواف االجتماعي وتتمثل هذه امل�شكلة يف خوف �شديد غري مقبول من مواجهة آالخرين
وال��ت��ع��ام��ل معهم ،أ�و ال��ت��ح��دث �إل��ي��ه��م أ�واخل����وف م��ن بع�ض أالماكن
(الرهاب)
أ
كالماكن املرتفعة أ�و املنخف�ضة ،أ�وم��ن بع�ض احليوانات كالزواحف
وغريها  ،ويجب التفريق بني هذا اال�ضطراب وبني اخلجل الذي قد
ي�شعر به ا إلن�سان يف بع�ض املواقف االجتماعية  ،حيث �إن أ�عرا�ض القلق
التي ت�صاحب مر�ض اخل��واف قد متنع ا إلن�سان من ممار�سة حياته
الطبيعية مما ي�ضطره يف بع�ض احلاالت �إىل االن�سحاب من املواقف
االجتماعية ،ويطلق م�سمى الرهاب املدر�سي عندما يكون هذا القلق
موجهاً للمجتمع املدر�سي وي أ���خ��ذ اخل��واف يف امل��دار���س أ��شكا ًال منها
(اخلوف من الوقوف أ�مام املعلم ،أ�و الزمالء ،أ�و عجز �شديد يف امل�شاركة
يف أالن�شطة ال�صفية والال �صفية ).
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نوبات الغ�ضب نوبة انفعالية م�صحوبة بتعبريات كالمية وت�صرفات وتعبريات بالوجه
ت�صاحبها ا�ضطرابات ف�سيولوجية �شديدة متثل انفعال الغ�ضب ،وقد
ينتج عنها �إي���ذاء للغري أ�و حتطيم أال���ش��ي��اء ،وق��د تكون ه��ذه النوبة
ا�ستجابة ملثري غري قوي خارجي أ�و داخلي.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1تدريب الطالب على القيام ب�سلوكات اجتماعية فعالة من خالل فنيات لعب الدور والنمذجة .
 -2التعر�ض التدريجي املنظم للمواقف التي يخافها الطالب من خالل أ��سلوب التح�صني التدريجي
"�إزالة احل�سا�سية" ب�شكل تدريجي .
 -3تدعيم ثقة الطالب يف نف�سه من خالل التدريب على ال�سلوك التوكيدي.
 -4العالج النف�سي التحليلي املخت�صر للتعرف على العوامل التي تقف وراء اخلواف على �ضوء التن�شئة
أال�سرية واملفاهيم اخلاطئة التي �شكلت اخلوف املدر�سي للطفل وتدعيمه.
� -5ضبط املثريات التي ت�سبب خماوف الطالب �سواء أ�كانت من الزمالء أ�و املعلمني .
علي ارتباكي
 -6حديث الذات  ،كقوله ( يجب أ�ن أ�نت�صر على أ�عرا�ض القلق -يجب أ�ال يالحظ أ�حد ّ
– ما �سبب خويف من ه ؤ�الء النا�س؟)
 -7ا إلر���ش��اد ال��ع��ق�لاين ،ال���ذي ي��ب��دد أالف��ك��ار غ�ير املنطقية ال��ت��ي تبعث القلق واخل���وف م��ن مواجهة
آالخرين.
 -8ا إلر�شاد بالواقع.
 -9التعر�ض الكلي للمواقف املخيفة (الغمر أ�و ا إلغ���راق) مع مراعاة أ�ن هذا أال�سلوب لي�س م أ�مون
النتائج.
�	-10إذا كان اخلوف املدر�سي حاداً ومزمناً ،ومل جتدِ معه الطرق ال�سابقة يحول الطالب عن طريق
الوحدة ا إلر�شادية �إىل العيادات النف�سية ألخذ العالج الالزم بعد موافقة ويل أ�مره.
 -1أ��سلوب �ضبط الذات مثل تغيري الو�ضع ،الو�ضوء ،الذكر اال�ستغفار ،وحما�سبة النف�س ،ومراجعة
ال�سلوك الذاتي.
 -2العالج بالواقع عن طريق القراءة وممار�سة أالن�شطة وتوفري املعلومات.
 -3ا�ستخدام النماذج ال�سلوكية.
 -4التخل�ص املنظم من احل�سا�سية واال�سرتخاء الع�ضلي والنف�سي.
� -5ضبط املثري .
 -6ا إلطفاء والتجاهل وتعزيز ال�سلوك امل�ضاد وهو �سلوك احللم.
 -7تكلفة اال�ستجابة مثل االعتذار.
باليات القر�آنية أ
� -8إيجاد برنامج إلدارة الغ�ضب م�سرت�شداً آ
والحاديث النبوية ال�شريفة.
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35

االن�سحاب

من��ط ���س��ل��وك��ي ���ش��ائ��ع ب�ين أالط���ف���ال وي��ت��م��ي��ز ب��ال��ع��زوف ع��ن التفاعل
االج��ت��م��اع��ي م��ع آالخ��ري��ن مم��ا يعيقه ع��ن ال��ت��زود ب��خ�برات تعليمية
عديدة ت�ساعده على تعلم املهارات االجتماعية وتعلم املهارات اللغوية
واحل��رك��ي��ة وط��رق التعبري ع��ن امل�شاعر وال��ع��واط��ف ،وتعرفه بالقيم
أالخالقية  ،ويتعر�ض لها أالطفال يف مراحل حياتهم أالوىل ،ويتقل�ص
ذلك بزيادة العمر الزمني ،وقد ي�ستمر لدى أالطفال املعاقني.

االجتماعي
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1النمذجة ب�إتاحة الفر�صة للطفل الذي لديه ال�سلوك االن�سحابي مب�شاهدة أ�منوذج يقوم ب�سلوك اجتماعي كف ؤ�
كي يتعلم منه هذا ال�سلوك االجتماعي ،وهنا يالحظ الطفل أ�منوذجاً يتفاعل اجتماعياً مع أ�قرانه بطريقة
منا�سبة كي ي�ستفيد منه يف تعديل �سلوكه االن�سحابي.
 -2التعزيز ا إليجابي باالنتباه �إىل الطفل املن�سحب اجتماعياً ،يف حالة اقرتابه من أالطفال وتفاعله
معهم.
-3تنظيم الظروف البيئية (�ضبط املثري) ويت�ضمن هذا أال�سلوب تنظيم أالح��داث واملثريات القبلية
يف البيئة االجتماعية للطفل ،وذلك بهدف زيادة احتماالت حدوث التفاعل االجتماعي بينه وبني
أالطفال آالخرين ،وذلك بحد ذاته قد يكون له أ�ثر مهم على �سلوك الطفل.
 -4تدريب الرفقاء (ا إلر�شاد بالقرين) حيث يتم تدريب أالطفال الذين ميتلكون مهارات اجتماعية
متطورة على التفاعل مع أالطفال املن�سحبني اجتماعياً ،وهنا يتم تعليم أالطفال وتدريبهم على
اال�ستجابة بطريقة �إيجابية للطفل املن�سحب اجتماعياً عندما يقرتب منهم أ�و يحاول التفاعل مع
الطفل املن�سحب اجتماعياً.
 -5ال�سحب التدريجي والتال�شي.
 -6ا إلر�شاد بالواقع عن طريق القراءة وامل�شاركة يف أالن�شطة وتوفر املعلومات.
 -7ا إلر�شاد العقالين املعريف .
 -8التلقني .
 -9التدريب على املهارات االجتماعية التي ت�شتمل على ا�ستخدام النمذجة ولعب أالدوار والتعليمات
والتغذية الراجعة والتعزيز لتنمية املهارات االجتماعية للطفل املن�سحب اجتماعياً.
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من أ�ه��م أ�ه��داف التوجيه وا إلر���ش��اد هو م�ساعدة الطالب على حتقيق
36
أ�زمة الهوية
ذات��ه ،أ�ي أ�ن يرى ا إلن�سان نف�سه ف��رداً متميزاً عن آالخرين له ميوله
والبحث
وقيمه واهتماماته و أ�دواره يف احلياة واختياراته وطموحاته التي قد
تختلف أ�و قد تتفق مع آالخرين ولها قدر ن�سبي من الثبات واال�ستقرار.
عن الذات
وتعد م�شكلة البحث ع��ن ال���ذات م��ن أ�ه��م امل�شكالت التي يعاين منها
املراهقون ،وذل��ك يف �ضل التغريات اجل�سدية والنف�سية واالنفعالية
التي تطر أ� عليهم والتوجهات الفكرية أ
والفكار املتناق�ضة واالختالل
مابني املبادئ التي يتعلمونها ومابني ما يواجهونه يف واقعهم  ،فيحاول
الواحد منهم البحث عن هويته من يكون؟وكيف يكون؟ وهذا ما يف�سر
ظهور بع�ض التذبذب يف �شخ�صية املراهق  ،حتى أ�ن الواحد منهم قد
يقوم ب�سلوكات �سلبية ليثبت آ
للخرين أ�ن��ه أ��صبح رج ً
�لا  ،وبعد فرتة
يالحظ أ�نه قد التزم بالتعاليم الدينية وبال�سلوكات االيجابية ،كل ذلك
يف �إطار البحث عن ذاته وحتديد هويته املتفردة اخلا�صة به ،وعند عجز
املراهق عن حتقيق هويته يلج أ� �إىل احليل الدفاعية امل�ضادة ال�ضطراب
الهوية ومنها التقم�ص الزائد أ
للبطال  ،وال�شِ لل واجلماعات  ،وان�ضمام
امل��راه��ق �إىل جماعات متطرفة ت�صوغ امل��راه��ق يف قالبها �سلوكيا وقد
ت ؤ�دي أ�حيانا �إىل الفكر املنحرف.
 37الن�شاط احلركي يتمثل يف ارتفاع م�ستوى الن�شاط احلركي ب�صورة �سلوك اندفاعي
مفرط وغري مالئم وغري مقبول وغري موجه ،ولي�س له هدف مبا�شر
الزائد
يفوق احلد الطبيعي املوجود عند أالطفال من بني جن�سه و�سنه  ،وينمو
ب�شكل غري مالئم لعمر الطفل ،وي ؤ�ثر �سلباً على أ�دائه وحت�صيله.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

ال قادراً على حتمل امل� ؤ
 -1التعامل مع الطالب املراهق على أ��سا�س أ�نه أ��صبح رج ً
س�ولية ،واتخاذ القرارات،
فبع�ض الوالدين ال ين�سون �صورة الطفل  ،ويظلون يعاملونه بها  .أ
وال�سوة يف ذلك النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم حينما يعامل �صغار ال�صحابة مببد أ� التكليف ،ويحملهم م� ؤ
س�وليات قد يعجز بع�ض
الرجال عنها.
 -2توعية الوالدين بالقاعدة التي تقول :ع�ش مع أ�بنائك ال من أ�جلهم ،وذلك بنبذ أ��ساليب املعاملة
القائمة على ا إلهمال والتوبيخ و�إعطاء أالوام��ر ،والتعامل مع املراهق بحب وتقبل وم�شاركة يف
االهتمامات والهموم .
 -3ت�شجيع املراهق على تكوين �صداقات جيدة  ،ميكنه من خاللها �إثبات ذاته  ،ومناق�شة أ�فكاره حول
م�ستقبله املهني والتعليمي و�آماله  ،وتنمية قدراته على التوا�صل مع اجلماعة والعمل معهم ،
و�إبعاده عن أالفكار املنحرفة.
 -4تنمية قدرات الطالب  ،ومواهبهم  ،وا�ستغالل طاقاتهم و أ�وقات فراغهم  ،يف كل ما يفيدهم ويحقق
لهم مقداراً أ�كرب من الر�ضا عن ذواتهم ومقدار �إنتاجيتهم يف جمتمعاتهم.
 -5الربط بني �سن املراهقة والتكليفات اليومية التي يطلب من املراهق القيام بها.
 -6حل امل�شكالت التي قد تعيق حتقيق الذات  ،كفقدان الثقة بالنف�س  ،االنطواء واخلجل .
 -7ا�ستخدام أ��سلوب ا إلر�شاد بالواقع .
 -8ا�ستخدام ا إلر�شاد العقالين االنفعايل .
 -9التدريب التوكيدي والتدريب على اتخاذ القرارات .
 -1التعاقد ال�سلوكي ،بحيث يتم االتفاق بني املر�شد الطالبي أ�ومعدّل ال�سلوك والطالب على تقدمي
مكاف آ�ت يف مقابل التقليل من الن�شاط الزائد.
 -2التعزيز ا إليجابي اللفظي واملادي وهو الثناء واملديح عندما يقوم الطالب بن�شاط مقبول وهادف
فيقول له املربي مث ً
ال( :رائع) لقد جل�ست بهدوء أ�ثناء الدر�س وهكذا .
 -3التحدث �إىل الذات ،ويتم ذلك ب أ�ن يتحدث الطالب مع نف�سه مبا يجب أ�ن يفعله ب�صوت مرتفع أ�و ًال
ثم يتحرك بعد ذلك ويقول مث ً
ال :أ�ريد أ�ن أ�نهي هذه امل� أس�لة ثم أ�لعب .
 -4ا�ستخدام االقت�صاد الرمزي مع احلالة.
 -5النمذجة بهدف الكف .
 -6ا�ستخدام الت�شكيل والت�سل�سل يف ممار�سة املهام.
 -7ا إلق�صاء عن التعزيز املوجب �إذا مل جتد الطرق ال�سابقة.
 -8حتويل الطالب للعالج الطبي �إذا مل جتد الطرق ال�سابقة ،ألن الكثري من هذه احلاالت حتتاج لتدخل
وطب املخ أ
والع�صاب ،وذلك عن طريق الوحدة ا إلر�شادية بعد موافقة ويل أ�مره.
الطب النف�سي ّ
� -9إر�شاد آالباء واملعلمني وتدريبهم على كيفية التعامل مع حالة الن�شاط احلركي الزائد .
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38

�صعوبات التعلم

ح��ال��ة ينتج عنها ت���د ًّن م�ستمر يف التح�صيل ال��درا���س��ي للطالب عن
م�ستوى أ�قرانه يف ال�صف الدرا�سي وال يكون ال�سبب ،يف ذلك عائداً
�إىل وجود (�إعاقة ذهنية أ�و �إعاقة ب�صرية أ�و �إعاقة �سمعية أ�و حركية
أ�و ا���ض��ط��راب��ات نف�سية أ�و ظ���روف أ����س��ري��ة واجتماعية) وتظهر تلك
ال�صعوبات يف مهارة أ�و أ�كرث من مهارات التعلم التالية :
ـ الريا�ضيات ( العمليات احل�سابية ).
ـ التعبري ال�شفهي  ،الكتابة ( التعبري التحريري ) ا إلمالء.
ـ �إدراك امل�سموع .
ـ �إدراك املقروء .
ـ العمليات الفكرية مثل ( الذاكرة  /الرتكيز  /التمييز ).
وبذلك ف�إن مفهوم �صعوبات التعلم ي�شمل جمموعة كبرية من أالطفال
الذين ال يدخلون �ضمن فئات أالط��ف��ال املعاقني وال بطيئي التعلم
ولكنهم بال ريب بحاجة �إىل م�ساعدة الكت�ساب املهارات املدر�سية .لذلك
�سيتم التطرق �إىل أ�كرث ال�صعوبات انت�شاراً ،مع مراعاة تقدمي امل�ستوى
أالول من ال�صعوبات أ�ي امل�ستوى ال��ذي ين�ضم فيه الطالب للف�صل
العادي مع أ�قرانه يف التعليم العام  ،مع تقدمي بع�ض ا إلر�شادات للمعلم
وذلك وفقاً آ
للتي :
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

�-1إزال��ة وتذليل العوائق أ�و ال�صعوبات التي تعرت�ض منو الطالب من النواحي الرتبوية والنف�سية
واالجتماعية وال�صحية.
 -2ا�ستك�شاف بع�ض الفئات واحلاالت اخلا�صة بني الطالب من خالل امل�سح ال�شامل لها داخل املدر�سة
للتعرف عليها والتعامل معها.
 -3التعرف على أ�و�ضاع الطالب الدرا�سية ،وح�صر الطالب الذين يعانون من �صعوبات تعليمية لدرا�سة
أ�و�ضاعهم ومعاجلتها .
 -4قيام جلنة التوجيه وا إلر�شاد بح�صر وت�شخي�ص م�ستويات الطالب الذين مل يتمكنوا من حتقيق
مهارات احلد أالدنى أ�و درجات النهاية ال�صغرى يف املواد الدرا�سية وت�صنيف حاالتهم.
 -5و�ضع الربنامج العالجي الرتبوي املنا�سب من قبل معلم �صعوبات التعلم.
 -6اال�ستعانة مبراكز اخلدمات الرتبوية يف و�ضع برامج تربوية متخ�ص�صة للطالب الذين يعانون
منها ومتابعة نتائج هذه الربامج من قبل املر�شد الطالبي أ�و معدل ال�سلوك.
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االنتباه هو �إحدى العمليات العقلية املهمة لعملية التعلم  ،و�ضعف
أ�� -ضعف االنتباه
االنتباه أ�و ت�شتت الرتكيز هو عدم قدرة الطالب على الرتكيز يف عملية
عقلية أ�و ن�شاط ذهني ملدة طويلة  ،وبا إلمكان قيا�س مدى االنتباه عن
طريق قيا�س طول الفرتة الزمنية التي تنق�ضي يف القيام مبهمة معينة
 ،مع مالحظة أ�ن فرتة االنتباه تزيد مع تقدم العمر بالطفل لذلك
يظهر أ�ن �ضعف االنتباه يعاين منه بع�ض الطالب خا�صة يف املرحلة
االبتدائية ،ومع تقدم ال�سن يتح�سن م�ستوى انتباههم �إال أ�نهم يظلون
أ�قل تركيزاً من أ�قرانهم  ،و�ضعف االنتباه دائماً ما يرتبط بالن�شاط
الزائد ،والذي مت التطرق �إليه �سلفاً.
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1ا�ستخدام أ��سلوب التعزيز والتعاقد ال�سلوكي كمدعمات لزيادة االنتباه وطول مدته .
 -2تنمية م�شاعر الكفاءة ،وذلك بالتدرج يف تعري�ض الطالب ملهمات تكون فيها فر�ص النجاح عالية ،ثم
يقوم املربي بامتداح الطالب عند �إمتام العمل.
� -3ضبط املثريات داخل حجرة الدرا�سة ،وذلك بتقليل امل�شتتات  ،وجعل املثري للتعلم أ�كرث جاذبية ،
حتى �إنه يف بع�ض احلاالت قد يف�ضل أ�ن ي�ستخدم املعلم لوحة كرتونية مفتوحة يف و�سطها ،يغطي
فيها كل ال�صور يف الكتاب �إال ال�صورة أ�و م� أس�لة مو�ضوع ال� ؤ
س�ال ،ويكون ذلك �ضمن برنامج �إر�شادي
عالجي لتح�سني �ضعف االنتباه ال�صفي للطالب يقوم على مهارات االت�صال وتعزيز �إطالة فرتة
االنتباه.
�	-4إ�شعار الطالب باملثريات املهمة عند حتليل املهمة قبل �إعطاء املعلومة ،ومن املفيد �إعطاء التوجيهات
الب�سيطة عند تنفيذ الطالب للمهمة.
 -5تقليل املثريات و تعقيداتها  ،فمث ً
ال ال يعطى الطالب م�سائل كثرية وخمتلفة يف �صفحة واحدة  ،ألن
ذلك قد ي ؤ�دي �إىل ت�شتت االنتباه والف�شل الكلي.
 -6ا�ستخدام �ساعة توقيت  ،وذلك ب أ�ن يعطي املعلم الطالب امل� أس�لة وي� أس�له عن الوقت الذي يحتاجه
يف حلها  ،ويعطيه تعزيزاً منا�سباً �إذا انتهى من احلل يف الوقت املحدد وذلك عن طريق التعاقد
ال�سلوكي.
 -7تدري�س الطالب ب�شكل فردي كلما كان هذا ممكنا ،و�إن مل يكن با إلمكان ذلك ل�ضيق وقت احل�صة
الدرا�سية ،فيوجه �إىل مراكز اخلدمات الرتبوية ،كما يوجه ويل أالمر لتكثيف االهتمام به يف املنزل
ورعايته عند أ�داء التكليفات املنزلية.
 -8التكرار والتدريب على اال�ستدعاء خا�صة يف املعلومات واملهارات املرتابطة ،كحفظ ق�صيدة �شعرية ،
أ�و �إجراء عملية ح�سابية.
 -9تعزيز كل تقدم يحرزه الطالب با�ستخدام أ��ساليب الت�شكيل واالقت�صاد الرمزي.
 -10الفح�ص الطبي الع�صبي ،وذل��ك ملعرفة اال�ضطرابات يف اجلهاز الع�صبي وعالجها بالعقاقري
الطبية من قبل الطبيب املخت�ص ،وميكن رعاية الطالب وفق توجيهات الطبيب املعالج.
 -11ا�ستخدام مقايي�س الذكاء ملعرفة ذكاء الطالب بوا�سطة أالخ�صائي النف�سي بعد حتويله لوحدة
اخلدمات ا إلر�شادية مبوافقة ويل أ�مره.
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امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

�إن ن�سبة ال ي�ستهان بها م��ن ال��ط�لاب يعانون �ضعفاً يف التهجئة
ب� -ضعف التهجئة
وا إلمالء
ال�صحيحة  ،التي هي عماد القراءة و الكتابة ال�صحيحتني  ،وتظهر
هذه امل�شكلة ب�صورة وا�ضحة يف املرحلة االبتدائية  ،وتتوا�صل بن�سبة
أ�قل يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية .
أ�كرث أالخطاء �شيوعاً عدم القدرة على حتديد و�ضعية الهمزة  ،ومتييز
ح��روف املد يف ا إلم�لاء  ،و�ضعف التمييز بني أالل��ف املمدودة أ
واللف
املق�صورة ،وعدم متييز ( أالل ) املزدوجة ( أ�ل التعريف  +الالم كحرف
أ��صلي من الكلمة ) .
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

� -1إبتكار برامج عالجية تربوية لتح�سني التهجئة والقراءة وا إلم�لاء لدى الطالب ،مثل أال�سبوع
ا إلمالئي  ،وم�سابقات التهجئة  ،ومهرجان احلروف وا إلمالء وغريها.
 -2العمل على تعليم التلميذ يف ال�صف أالول من احلروف ب أ��صواتها ال ب أ��سمائها  ،ألن ذلك �سي�ساعده
فيما بعد على التهجئة ال�صحيحة للكلمة ،فبد ًال من أ�ن يتهج أ� كلمة ( ديك) بـ (دال -ياء -كاف)،
يقول (د-ي-ك).
 -3متكني التلميذ من مهارة حتليل الكلمة �إىل حروفها  ،وجتميع احل��روف لتكون كلمة أ�و كلمات ،
م�ستعيناً بكل الو�سائل التعليمية املمكنة.
 -4مراعاة التدرج يف تعليم أالطفال احلروف والكتابة ا إلمالئية ،ف�إتقان التلميذ ال�صغري تهجئة وكتابة
كلمات حمدودة يف أال�سبوع ،أ�ف�ضل من أ�ن يتعلم عدداً كبرياً من الكلمات بدون �إتقان وين�ساها يف
اليوم التايل.
 -5تعويد التلميذ يف ال�صفوف أالولية بتتبع حروف الكلمة عند قراءتها ،ونطق الكلمة عند كتابتها.
 -6حتديد املعلم ملواطن ال�ضعف  ،وتعليم التالميذ القواعد املت�صلة بهذه املواطن  ،والت أ�كد من متكن
التالميذ منها نظرياً وتطبيقياً.
 -7و�ضع اختبارات دورية  ،ولفت نظر التلميذ ألخطائه ا إلمالئية يف حل واجباته  ،وذلك ألن بع�ض
التالميذ يجيدون الكتابة يف حالة أ�ن تكون هناك منفعة لهم  ،أ�ما �إذا مل ي�شعروا ب أ�همية الكتابة
ال�صحيحة فهم يكتبون غري مبالني ب أ�خطائهم ا إلمالئية.
 -8ت�شجيع التلميذ على الكتابة وا إلم�لاء ال�صحيح  ،وحت�سن م�ستواه فيهما �سوا ًء بالدرجات أ�و ب أ�ي
معزز رمزي.
 -9عندما يعاين التلميذ من �صعوبات منائية مثل �ضعف ال�سمع فعلى املعلم أ�ن ينقل التلميذ ملقعد
أ�مامي يف ال�صف  ،و أ�ن يرفع �صوته عند تفعيل أ�ن�شطة الدر�س  ،وكذلك ال�سعي لتوفري �سماعة طبية
�إن كان هناك حاجة لذلك .
 -10الت�صحيح الذاتي ،ب أ�ن ي�صحح التلميذ أ�خطاءه ا إلمالئية  ،أ�و الت�صحيح املتبادل ب أ�ن يقوم كل
تلميذ بت�صويب أ�خطاء زميله  ،ويقوم التلميذ بعد ذلك ب�إعادة كتابة الكلمات اخلاطئة ب�صورتها
ال�صحيحة.
 -11ت�شجيع التالميذ على الكتابة احلرة  ،ومن خالل ذلك �سيتح�سن م�ستوى التهجئة لديهم.
 -12التحويل للوحدة ا إلر�شادية �إذا مل جتد أال�ساليب ال�سابقة بعد موافقة ويل أ�مر الطالب.
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ج -ال�صعوبات وهي عدم التمكن من �إج��راء العمليات احل�سابية الرئي�سة  ،كاجلمع
اخلا�صة بالعمليات والطرح وال�ضرب والق�سمة  ،خا�صة يف ال�صفوف أالربعة من املرحلة
االبتدائية  ،وق��د تظهر تلك ال�صعوبات يف امل��راح��ل املتقدمة عندما
احل�سابية
يعجز الطالب عن القيام بحل امل��ع��ادالت الريا�ضية املنا�سبة  ،وفهم
مدلوالت رموزها.

39

122

بطء التعلم

هو عبارة عن انخفا�ض وا�ضح يف التح�صيل الدرا�سي للطالب ،وي�شمل
جميع املهارات أالكادميية أال�سا�سية ،وميكن التعرف عليه عن طريق
قيا�س القدرة العقلية� ،إذ هو ناجت عن انخفا�ض القدرة العقلية ولكنه
ال ي�صل �إىل التخلف العقلي .

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه

بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1حتديد الفاقد املهاري للطالب ال�ضعيف  ،والعمل على تعوي�ضه بكل الطرق املتاحة .
 -2ا�ستخدام الو�سائل التعليمية  ،وربط مفردات املنهج باحلياة كلما كان ذلك ممكنا.
 -3حتديد مواطن ال�ضعف العام ،والعمل على �إملام الطالب بها  ،ف�إذا الحظ املعلم مث ً
ال �ضعفاً عاماً يف
حفظ جدول ال�ضرب ،فمن املنا�سب تنفيذ برامج تعليمية لهذا املو�ضوع تهدف جميع فعالياته �إىل
أ�ن يتمكن الطالب من حفظ اجلدول.
 -4جتزئة الهدف �إىل مهارات فرعية  ،وذلك ب أ�ن يقوم املعلم بتحليل املهمة �إىل مهمات فرعية لتحديد
أ�ي املهارات الفرعية أ�كرث أ�همية.
 -5تعليم الطالب أ�كرث من طريقة للحل  ،وهذا ي�ساعد على التخفيف من حدة قلق االختبار.
 -6اتباع �إ�سرتاتيجية التفكري ب�صوت م�سموع  ،يف جميع مراحل الدر�س  ،وت�شجيع الطالب عليها .
 -7و�ضع متارين ف�صلية م�ستمرة ،وي�شرك فيها جميع الطالب ،وخا�صة ممن يعانون امل�شكلة.
 -8التقومي الدوري ي�ساعد يف رفع م�ستوى الطالب.
 -9اال�ستفادة من مراكز اخلدمات الرتبوية بتوجيه الطالب املعنيني �إليها.
 -10التحويل لوحدة اخلدمات ا إلر�شادية �إذا مل جتد الفنيات ال�سابقة بعد موافقة ويل أ�مر الطالب.
 -1حتويل الطالب للوحدة ا إلر�شادية بعد موافقة ويل أ�مر الطالب ،وت�شخي�ص احلالة من قبل خمت�ص
يف القيا�س النف�سي والفريق ا إلر�شادي.
 -2و�ضع جمموعات درا�سية للطالب بطيئي التعلم يف بع�ض املواد الدرا�سية يف الفرتة امل�سائية ،ومتابعة
أ�دائهم الدرا�سي ب�شكل م�ستمر يف ف�صولهم الدرا�سية العادية.
 -3معاجلة الطالب بطيء التعلم يف أ�ي مادة درا�سية ب�شكل فردي أ�ثناء احل�صة الدرا�سية العادية.
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الرقم
40

امل�شكلة

ملحة تو�ضيحية للم�شكلة

امل�شكالت ال�صحية ميكن تق�سيم أالمرا�ض أالك�ثر انت�شاراً يف جمتمع الطالب �إىل أ�ربع
فئات ،وميكن عر�ضها من خالل آالتي:

أ�

وهي أالمرا�ض أ�و ا إل�صابات التي ت�صيب ا إلن�سان عاد ًة ،وتتطلب راحة
أالمرا�ض
وا إل�صابات الطارئة أليام يف املنزل ،ك أ�مرا�ض ال�شتاء  ،والك�سور  ،و�آالم أال�سنان .

ب

أالمرا�ض املعدية

وهي أ�مرا�ض قد تعرت�ض �صحة الطالب  ،وتكون معدية  ،كجدري املاء
(العنقز) ،وقد تكون من أالمرا�ض اخلطرية كالتهاب الكبد الوبائي،
غياب الطالب عن املدر�سة  ،للراحة ومنعاً النت�شار املر�ض .

ج

أالمرا�ض املزمنة

د

ق���������ص����ور يف بع�ض قد يكون ق�صوراً يف الوظائف احل�سية ،ك أ�نواع �ضعف النظر أ�و �ضعف
الوظائف احل�سية أ�و يف ال�سمع  ،أ�و عيوب النطق  ،أ�و ق�صور يف الوظائف احلركية كال�شلل
احلركية
والرعا�ش وفقد أ�حد أالط��راف .وقد يعيق الطالب من الو�صول �إىل
امل�ستوى الذي يطمح �إليه  ،وقد يكون يف حاالت أ�خرى دافعاً للتفوق
والتميز يف جوانب علمية أ�و فنية كال�شعر والر�سم.
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أ�م��را���ض ذات ت أ�ثري بالغ على أ��سلوب حياة الطالب  ،مثل  :ال�سكري
– الربو – أ�مرا�ض القلب – ال�صرع  ،أالنيميا ,ال�ضغط املرتفع أ�و
املنخف�ض وغريها .وغالباً ما يت أ�قلم معها الطالب ،ولكنه قد ين�سى
التعليمات التي يعرفها عن مر�ضه مقابل قطعة من ال�شكوالته ،أ�و
مقابل وقت ممتع يق�ضيه يف اجلري واللعب ،أ�و أل�سباب ف�سيولوجية
خارجة عن �إرادته ،
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بع�ض أ
الر�شادية املنا�سبة
ال�ساليب إ

 -1التوعية ال�صحية جلميع الطالب ،للوقاية من أ�مرا�ض ال�شتاء ،و ا إل�سعافات أالولية  ،واملحافظة
على أال�سنان  ،والوقائية من أالمرا�ض املعدية ،وتنظيف حجرات املدر�سة باملطهرات ال�صحية.
 -2تفعيل برنامج الت�سجيل املبكر للطالب.
 -3امل�سح ال�صحي ال�شامل جلميع الطالب يف بداية العام الدرا�سي.
 -4حتويل احلاالت ال�صحية املر�ضية �إىل الوحدة ال�صحية املدر�سية ،أ�و مركز الرعاية أالولية ،ومتابعة
التو�صيات والتوجيهات الطبية ب�ش أ�نها وتقدمي الرعاية الالحقة لها .
 -5طلب تقرير طبي عن احلالة ال�صحية للطالب لرعاية حالته ،والت أ�كد من �سالمته نهائيا من املر�ض
املعدي الذي أ��صيب به.
 -6حث الطالب املري�ض بعد عودته �إىل املدر�سة على ا إلملام مبا فاته من الدرو�س ،وت�شجيع املعلمني
على م�ساعدته يف ذلك ،بحيث ال ت ؤ�ثر فرتة غيابه على م�ستواه الدرا�سي.
� -7إبالغ ملعلمني باحلاالت التي حتتاج �إىل رعاية �صحية ومتابعة م�ستمرة.
 -8تب�صري املعلمني ب أ��ساليب التعامل مع احلاالت التي حتتاج رعاية �صحية م�ستمرة.
 -9التزام ال�سرية التامة يف التعامل مع احلاالت ال�صحية اخلا�صة.
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التدريب على القيمة
القيمة

معيار اجتماعي بيئي يتعلمها الفرد من خالل بيئته ،وهي جزء من بنائه املعريف ومرجع ل�سلوكاته واجتاهاته
وطموحاته وقد تكون قيمة �إيحابية ميكن تعزيزها وتدعيمها وقد تكون قيمة �سلبية فيتم تعديلها وفق أ��ساليب
حمددة �ضمن �إطار التعديل ال�سلوكي املطلوب ،وقد تظهر يف املجتمع قيم جديدة بع�ضها مرغوب فيه آ
والخر
مرفو�ض ،وبالتايل ف�إن القيم املرغوبة �ست أ�خذ مكاناً من االهتمام ،و أ�ما القيم غري املنا�سبة ف�ستخ�ضع للدرا�سة
والتمحي�ص وذلك من خالل آالتي :
 -1تعميق فهم القيم لدى املعلمني لال�سرت�شاد بها يف االرتقاء ب�سلوكات الطالب القيمية وغر�سها يف أ�ذهانهم
ومداركهم
 -2تزويد املربني بطرائق و أ��ساليب التدريب ال�سلوكي القيمية وماتت�ضمنه من مهارات وتطبيقات
 -3متثل القيم ا إليجابية يف �سلوكات الطالب ونبذ القيم ال�سلبية و�إق�صائها
أ��ساليب التدريب

يتم اختيار جمموعة من القيم لتطبيقها من خالل برامج �إر�شادية خالل العام الدرا�سي ،على أ�ن يتم اختيار بقية
القيم يف �ضوء االحتياجات أ
والولويات م�ستقب ً
ال ،وي�ستخدم يف التدريب جمموعة من أال�ساليب مثل :
 احلوار املن�ضبط. الور�ش التدريبية. التمارين. الع�صف الذهني. الن�شاطات. التداعي احلر. العمل من خالل املجموعات. متثيل الدور. ا�ستخدام أالحاجي أواللغاز وال�صور املقروءة بالتقنيات احلديثة.
أ
المنوذج التدريبي

وميكن توظيف هذه أال�ساليب يف التدريب �ضمن �إطار أ�منوذج تدريبي خا�ص لتغيري القيم واالجتاهات وتنميتها
من خالل املراحل التالية:
 -1تنمية القيمة ا إليجابية .
 -2الك�شف عن القيمة املراد تغيريها أ�و تنميتها .
 -3التعرف على واقع القيمة املراد تغيريها أ�و تنميتها أ�و تعزيزها لدى املتدرب (الطالب) .
 -4البحث يف منظومة القيم عن قيم بديلة منا�سبة .
-5تقدمي القيمة البديلة والتعريف بها ,وم�ساعدة الطالب يف �إكت�شاف �إيجابياته.
 -6تبني القيمة اجلديدة ,و�إتاحة الفر�صة للمتدربني ملمار�سة القيمة ,وو�ضع خطة لتنفيذها وممار�ستها .
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التدريب على القيمة
�إجراءات تنفيذ التدريب على القيمة :

 -1حتديد االحتياجات التدريبية على القيم لدى الطالب .
 -2حتديد القيم املطلوب التدريب عليها .
 -3حتديد القائمني على التدريب من الرتبويني يف املدر�سة أ�و غريهم .
 -4ا إلعداد للور�شة التدريبية :
 املدة الالزمة للور�شة ( يوم  ،يومني  ،ثالثة  . .أ�لخ ) . وقت التنفيذ املنا�سب . مكان التدريب املنا�سب . توفري متطلبات التنفيذ . توزيع أالدوار التدريبية على القيمة بني الرتبويني و أ�ولياء أ�مور الطالب . -5تنفيذ فاعليات الور�شة وتنويع أ��ساليب التدريب مبا يتنا�سب مع الطالب وفقاً ملا ذكر يف �صفحة . 128
 -6املمار�سة امليدانية للقيمة بعد التدريب عليها يف احلياة اليومية يف املدر�سة واملنزل والبيئة االجتماعية
ب�شكل عام .
 -7تق ــومي نت ــائج التدريب ب أ��سـ ــاليب التقـ ــومي املنا�س ــبة مثل ا�ستطالعات ال��ر أ�ي  ،اال�ستبانات  ،املقابلة ،
املالحظة .
 -8ميكن اال�سرت�شاد مبنظومة القيم يف �صفحة . 131
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التدريب على القيم

م�ستلزمات التنفيذ � -1إع���داد م��ادة تدريبية وف��ق موا�صفات تعتمد على �إ�ستخدام أ��ساليب
التدريب التفاعلية وتتكون من :
 دليل املدرب دليل املتدرب أ�وراق املتدربني� -2إع����داد أ�دوات ت��ق��ومي منا�سبة للفئات املختلفة لقيا�س م���دى حتقق
أالهداف
 -3متابعة التطبيق امليداين يف املدار�س من قبل املعنيني كاملر�شد الطالبي
ومعدل ال�سلوك .
 -4عمل ور�ش عمل لتقومي النتائج املتمخ�ضة عن التدريب
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بع�ض منظومة القيم لدى طالب املدار�س

أ�و ًال :أ�مثلة ملنظومة القيم ا إليجابية
 -1التخطيط
 -2ا إلبداع
 -3طاعة الوالدين
� -4إدارة الوقت
� -5إحرتام آالخرين
 -6حتمل امل�سو ؤ�لية
� -7إحرتام أالنظمة
 -8املحافظة على املمتلكات العامة

 -9التعبري عن الر أ�ي
 -10الوالء للوطن
 -11خمافة اهلل
 -12ال�صدق
 -13تقدير الذات
 -14حتقيق الذات
 -15ال�صرب
 -16روح املباد أ�ة

ثانياَ :أ�مثلة ملنظومة القيم ال�سالبة
 -1عدم ا إلعرتاف باخلط أ� .
� -2سوء التخطيط .
 -3الع�صبية .
 -4التدخني .
 -5ال�سرقة

 -6الغ�ش .
 -7عدم تقبل النقد .
 -8عدم حتمل امل�سو ؤ�لية .
 -9الكذب
 - 10التع�صب للر أ�ي .
 -11أاللفاظ النابية .
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دليــــل الرتبـويني لرعـــايـة الســلوك وتقوميه
والر�شاد
الدارة العامة للتوجيه إ
إ

فريق إالعداد واملراجعة
ا إلدارة ال��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ام��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ل��ل��ت��وج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ه وا إلر���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اد
ا إلدارة ال ـعــامـة لـلـتـربية والتعليم مبنطـق ــة الق�ص ـ ـ ـيـم
ا إلدارة ال ـعــامـة لـلتـربـيـة والتعليم مبنطقة مكـ ــة (جده)
ا إلدارة ال ـعــامـة لـلـتـربـ ــية والتعليم مبنطــقة جن ـ ـ ــران
ا إلدارة ال ـعــامـة لـلـتـرب ـيـة والـتعليم مبنطـ ـقـة ال ــريا�ض
�إدارة التـرب ـيـة والتـع ــليـ ــم بـمـحافـ ـظ ـ ــة أالح ـ ــ�س ــاء
�إدارة التــربـيــة والتعـليم مبحـاف ـظــة �سـ ـ ــراة ع ـ ـب ـيــدة
�إدارة التــربـيــة والتعليــم مبحـاف ـظ ـ ــة رج ـ ـ ــال أ�ملـ ـ ــع
ا إلدارة ال ـعــام ــة للتــربـيـة والـتـعـلـيـم بـمـنـطـقـة ج ــازان
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مراجـع الدليل :
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الذهبية ،الطبعة الثانية 1990،م.
 )6اخلطيب ،جمال حممد .تعديل �سلوك أالط��ف��ال املعوقني  ،مكتبة الفالح  ،الكويت ،الطبعة
الثانية 2001 ،م – 1421هـ.
 )7الر�شيد ،حممد ر�شيد .التوجيه وا إلر�شاد و�آلية التفاعل مع احلاالت  ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض،
الطبعة أالوىل1426 ،هـ.
 )8الر�شيد ،حممد ر�شيد .ا إلر�شاد الطالبي بني النظرية والتطبيق (كيف تكون مر�شداً طالبياً
مهنياً متمر�ساً ) ،وزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية  ،الريا�ض1424 ،هـ.
 )9زهران،حامد عبد ال�سالم .التوجيه وا إلر�شاد النف�سي ،عامل الكتب ،القاهرة 1400هـ.
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الن�شر للجامعات  ،القاهرة 1419 ،هـ 1998 -م.
 )11الزيود  ،نادر فهمي .نظريات ا إلر�شاد والعالج النف�سي  ،دار الفكر ،ع َّمان  ،الطبعة أالوىل ،
1418هـ 1998-م .
 )12ال�شناوي  ،حممد حمرو�س  .العملية ا إلر�شادية والعالجية ،دار غريب ،القاهرة  ،الطبعة
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أالوىل1416 ،هـ.
 )13ال�شناوي ،حممد حمرو�س .دليل املر�شد الطالبي ،دار امل�سلم ،الريا�ض1421 ،هـ.
 )14عقل  ،حممود عطا.ا إلر�شاد النف�سي وال�ترب��وي ،دار اخلريجي ،الريا�ض ،الطبعة الثانية،
1421هـ.
 )15عبد الهادي ،جودت عزت و�سعيد العزة .تعديل ال�سلوك ا إلن�ساين  ،دار الثقافة والن�شر  ،عمان,
2001م.
 )16ال�شربيني ،زكريا  .امل�شكالت النف�سية عند أالطفال  .دار الفكر العربي ،القاهرة 1414 ،هـ
 )17ال���زراد  ،في�صل حممد خري .م�شكالت املراهقة وال�شباب يف الوطن العربي  ،دار النفائ�س
للطباعة والن�شر والتوزيع  ،بريوت
 )18زهران  ،حامد عبدال�سالم ،ال�صحة النف�سية والعالج النف�سي .عامل الكتب  ،القاهرة 1997 ،م
الطبعة الرابعة
 )19عقل  ،حممود عطا  ،القيم ال�سلوكية  .مكتب الرتبية العربي ل��دول اخلليج  ،الريا�ض،
1422هـ
 )20الزعبي ،أ�حمد حممد  .التوجيه وا إلر�شاد النف�سي  :أ��س�سه  -نظرياته-طرائقه -جماالته-
براجمه  .دار الفكر  ،دم�شق 2003 ،م
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مفهوم ال�سلوك
أ�نواع ال�سلوك
أالهمية ا إلر�شادية والرتبوية لتعديل ال�سلوك وتوجيهه يف املدار�س
معايري قيا�س ال�سلوك امل�ستهدف
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�سعياً لتحقيق تراكمية التطوير للدليل ميكن
ت��ق��دمي أ�ي م��ق�ترح��ات أ�و م��رئ��ي��ات ع��ل��ى الدليل
وتزويد ا إلدارة العامة للتوجيه وا إلر�شاد بها على
الفاك�س رقم 4123631
للدارة
أ�و الربيد ا إللكرتوين إ
guidance@moe.gov.sa

