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هذا الدليل  ...

نحو               الطالب  رعــاية  يف  الرتبوي  دوره  اأداء  على  للمعلم  ُمِعنٌي  َمِعنٌي     

�ضلوك فا�ضل وخلق حميد لتـحـقيق بيئـــة    تربوية فا�ضلة

             د. �ســعيد بن حمـمـد املليـ�ص

نائب وزير الرتبية والتعليم لتعليم البنني

هذا الدليل  ...

جت�ضيد للتكامل املهني الفعلي بني عنا�ضر العمل الرتبوي يف حتقيق الرعاية  
الرتبوية ال�ضاملة ل�ضخ�ضية الطالب وتقومي �ضلوكه

              د. حممد بن �سليمان الروي�سد
وكيـل الـوزارة للتعــــليم ) بنني (

    اإ�ضــــاءات

هذا الدليل  ...

اإ�ضــهاٌم اإر�ضـــادي يف تفعيل اجلانب الرتبوي من دور املعلم يف رعاية الطالب ، 

و�ضـــواًل لتحقيق ر�ضالة الوزارة يف التكامل بني الرتبية والتعليم

                عبدالكرمي بن �سليمان اجلربوع
ر�ضـــاد مــدير عـــام التوجـــيه واالإ
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املقدمـــة :

، خري مرّب،  مني  الأ النبي   ، بن عبداهلل  وال�شالم على حممد  وال�شالة   ، العاملني  رب  احلمد هلل 

واأف�شل معلم ، وعلى اآله واأ�شحابه ومن �شار على نهجه اإىل يوم الدين ، وبعد: 

    فاإن ال�شغل ال�شاغل للرتبويني يف اإن يكون �شلوك الطالب متفقاً مع ال�شوابط واملعايري النابعة 

والتكافل  والوئام  والطاعة  خال�ص  والإ ال�شدق  قيم  ومنها  احلنيف  ال�شالمي  ديننا  تعاليم  من 

والعمل البناء ، وغريها من ال�شجايا احلميدة التي ترقى بالفرد يف �شلوكه ونزوعه واأدائه وفكره 

وعمله وحت�شيله العلمي.

�شرتاجتيات املبنية  وحتى يكون املربي على علم بفنيات واإجراءات تعديل �شلوك الطالب ، تلك الإ

على قواعد علمية ، واملت�شفة بال�شبط التجريبي ، بعيداً عن الفرتا�شات والتخمني ، فقد راأت 

ر�شاد و�شع اأ�شاليب تعديل ال�شلوك يف  دارة العامه للتوجيه والإ وزارة الرتبية والتعليم ممثلة بالإ

مثل الذي �شي�شاعد  �شلوب الأ إر�شادي واحد ، لي�شهل على املعنيني ب�شلوك الطالب اختيار الأ دليل ا

اإماّ على تنمية �شلوك الطالب ، اأو تعديله، اأو اإطفائه ، وميكنه اختيار اأكرث من اأ�شلوب لتحقيق ذلك 

الهدف ال�شلوكي الذي ر�شمه بعناية فائقة 0

دوار الرتبوية للعاملني يف املجال الرتبوي   واجلدير بالذكر ، فاإن  اأهمية الرتكيز على تفعيل الأ

خذ بيد  الطالب اإىل الغاية الرتبوية املطلوبة ،  دوار مبا يحقق الأ والتعليمي والتكامل وتوزيع الأ

كما تاأمل الوزارة باأن ياأخذ هذا الدليل خطوة رائدة يف تعديل �شلوكات الطالب وتنمية ال�شلوكات 

املدر�شية  بيئتهم  مع  والجتماعي  الرتبوي  لتوافقهم  و�شوًل  اخل�شو�ص  وجه  على  اليجابية 

�شرية والجتماعية وا�شتثمار جميع املعطيات الرتبوية لتحقيق ذلك. والأ

 واهلل ويل التوفيق 

االدارة العامه للتوجيه واالر�ساد





الفصل األول
تعديل السلوك

همية  )املفهوم – انواع ال�سلوك – االأ

– املعايري – اخلطوات(
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مفهوم ال�ضلوك :
كالن�شاطات  وقيا�شها،  مالحظتها  ميكن  اأفــعــاًل  كــان  �ــشــواء  نــ�ــشــان  الإ مــن  ي�شدر  ن�شاط  اأي  وهــو 
الف�شيولوجية واحلركية، اأو ن�شاطات تتم على نحو غري ملحوظ كالتفكري والتذكر والتخيل وغري 

ذلك.
وتوؤكد نظريات التعلم التي اعتمدت عليها النظرية ال�شلوكية اأن اأ�شلوب ن�شاأة ال�شلوك اخلاطئ هو 
نف�شه اأ�شلوب ن�شاأة ال�شلوك ال�شحيح ، حيث اإن الفرد يتعلم ال�شلوكني بنف�ص الطريقة، وهذا ي�شجع 
كثرياً من املخت�شني يف تبني فكرة تعديل ال�شلوك وال�شري فيها قدماً بالرغم من ال�شعوبات التي 

تكتنفها .

اأنواع ال�ضلوك :
ال�سلوك اال�ستجابي :

 ويتمثل يف اأمناط ال�شتجابات التي ت�شتجّرها املثريات القبلية املنبهة لها، وت�شمى العالقة بني 
تلك املثريات وال�شتجابات بالنعكا�ص، مثل اإغما�ص جفن العني عند تعر�شها لنفخة هواء .

جرائي : ال�سلوك االإ
هو ال�شلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية، مثل العوامل القت�شادية والجتماعية والرتبوية 
ن�شاين، وهو �شلوك ل يحدث دائماً  ال�شلوك الإ اأمناط  جرائي معظم  ال�شلوك الإ وغريها، وميثل 

ن�شان هو الذي يت�شبب يف حدوثه . تلقائياً، بل اإن الإ
ما املق�سود بتعديل ال�سلوك ؟ 

والتي   ، والتقييم  للتطبيق  القابلة  الفنيات  اأو  جـــراءات  الإ اإىل جمموعة  ي�شري  عام  ا�شطالح  هو 
ا�شتمدت من نتائج البحوث النف�شية التي تناولت ال�شلوك الب�شري ، بانتماءاتها النظرية املختلفة 

التي تهدف اإىل اإحداث تغيري يف ال�شلوك ، اأو تدعيم �شلوك مرغوب ، اأو ت�شكيل �شلوك جديد.
التكيفي  ال�شلوك  ال�شلوك يتمحور حول م�شاعدة الفرد على اكت�شاب  �شا�ص يف تعديل  والهدف الأ
كادميية والوظيفية واملحافظة  املنا�شب ، وت�شكيل املظاهر ال�شلوكية وال�شخ�شية والجتماعية والأ

على ا�شتمراريتها .
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ر�ضادية والرتبوية لتعديل ال�ضلوك وتوجيهه يف املدار�س : همية االإ االأ
ينبع الهتمام مبو�شوع تعديل ال�شلوك وتوجيهه من كونه غاية التعليم واأ�شا�شه يف العملية الرتبوية 
ر�شاد ب�شفة خا�شة. فوظيفة املدر�شة مل تعد قا�شرة على اإمداد  ب�شفة عامة، وحمور رئي�ص يف الإ
ذهن الطالب باملعلومات فح�شب، واإمنا متتد اإىل الهتمام برعاية منو �شخ�شية الطالب باأبعادها 
الروحية  الناحية  على  والتاأكيد  ومهنياً،  وتربوياً  وانفعالياً  واجتماعياً  وعقلياً  ج�شمياً  املختلفة 
 ، واملجتمع  للفرد  والعام  اخلا�ص  لل�شلوك  ول  الأ واملوجه  ال�شابط  هي  تكون  بحيث   ، �شالمية  الإ
لتحقيق اأق�شى درجة ممكنة من ال�شلوك التكيفي املالئم يف اإطار �شيا�شة التعليم باململكة العربية 

ال�شعودية.
�شلوك  و�شيانة  تقوية  اأو  زيــادة  باأهمية  ال�شعور  عند  وتوجيهه  ال�شلوك  لتعديل  احلاجة  وتــرز 
اجتماعية  اأو  حت�شيلية،  اأو  اأكادميية،  اأو  �شلوكية،  م�شكالت  اأو  م�شكلة،  بوجود  اأو  فيه،  مرغوب 
اأو عالجياً ملحاً  لدى طالب معني، اأو عدد من الطالب يف املدر�شة تتطلب تدخاًل تربوياً وقائياً 
)عاجاًل( لتعديل ال�شلوك بتقليله اأو اإطفائه. وقد ياأتي قرار تعديل ال�شلوك هذا من طرف واحد 
اأو اأكرث. ففي بع�ص احلالت قد يرغب الطالب نف�شه يف تعديل �شلوكه، ويف حالت اأخرى قد يقرر 
مور ( اأن هناك حاجة  اأ�شخا�ص اآخرون ذوو عالقة بالطالب )املر�شد الطالبي - املعلمون - اأولياء الأ
خرون يف اإعداد وتنفيذ وتقومي ومتابعة  لتعديل �شلوكه، ويف حالت غري قليلة قد ي�شارك هوؤلء الآ
إذ قد تكون  ا خرين  البدء بتعديل �شلوك هــوؤلء الآ اأحياناً  ال�شروري  الرنامج، كما قد يكون من 

امل�شكلة بداأت باأحدهم، اأو ببع�شهم اأو بهم جميعاً.
ن�شان ل يعي�ص مبفرده يف فراغ ، ولكنه يعي�ص يف عالقة تفاعلية تبادلية مع البيئة ومتغرياتها  والإ
كثري  تــرز  البيئة  هــذه  متغريات  مع  التكيف  اأو  التوافق  لعدم  ونتيجة  �شخ�شيته،  جوانب  بكل 
نف�شية  م�شكالت  اأو  �شلوكية،  ا�شطرابات  ظهور  اإىل  تقود  التي  ال�شلوكية  واملواقف  حــداث  الأ من 
واجتماعية وانفعالية....الخ، تتطلب من القائمني على الرتبية وغريهم من العاملني يف جمالت 
رعاية ال�شلوك ومعاجلته يف املوؤ�ش�شات املختلفة بذل اجلهود للم�شاعدة يف تعديل ال�شلوك وتوجيهه 
بهدف  اإعادة ال�شلوك التكيفي من جديد اأو اكت�شابه، اإل اأن هذا املفهوم ال�شامل للرتبية قد اعرتاه 

بع�ص اخللل من بع�ص الرتبويني الذين يق�شرونه على  تعليم املادة الدرا�شية .
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وقد اأ�شهم يف زيادة احلاجة لالهتمام برعاية ال�شلوك تعقيدات احلياة املعا�شرة مبظاهرها املختلفة 
بالتن�شئة  القيام  عــن  وان�شرافها  �ــشــرة  الأ م�شوؤوليات  وتغري  الجتماعية،  التغريات  يف  املتمثلة 
كمل، وكذا التقدم العلمي والتكنولوجي، ومتازج الثقافات بني املجتمعات  الجتماعية على الوجه الأ
وان�شغال بع�ص املعلمني بتدري�ص موادهم الدرا�شية غافلني عن دورهم يف الهتمام برعاية ال�شلوك 
الذي ترتكز جميع  ر�شاد  والإ التوجيه  م�شوؤولية  تعاظمت  ذلك  على  وبناء  املدار�ص،  لطالبهم يف 
منائية والوقائية والعالجية على  براجمه وخدماته ب�شورة مبا�شرة وباإ�شرتاتيجياته الثالث الإ
ال�شلوكات  منــاط من  الأ تلك  ، وتعديل  ال�شوي  بال�شلوك  ال�شليم للطالب، والرتقاء  النمو  رعاية 

غري املرغوب فيها وتوجيهها .
بامل�شكالت  عالقة  لها  التي  ال�شلوكات  من  عديدة  بــاأنــواع  تغ�ص  املدر�شية  البيئة  اأن  املعلوم  ومــن 
النف�شية والجتماعية والرتبوية وغريها من م�شكالت �شوء التوافق ال�شخ�شي والجتماعي ، ومنها 
على �شبيل التمثيل ل احل�شر م�شكالت العدوان - النطواء - الكذب - ال�شرقة - القلق - الكتئاب - 
املخاوف املر�شية - �شعف الثقة يف النف�ص - التاأخر الدرا�شي - الهروب من املدر�شة - الغياب ... وما 
مر الذي يجعلنا يف حاجة ما�شة اإىل مزيد من الهتمام مبو�شوع ال�شلوك والرتكيز  اإىل ذلك، الأ
عليه ا�شتك�شافاً وتعدياًل وتوجيهاً ، واإيالئه اأهمية ق�شوى لتهيئة جّو تربوي مالئم يعنى بالرتبية 

هداف املثلى لوظيفة املدر�شة يف املجتمع. الكاملة ل�شخ�شيات اأبنائنا الطالب ، حتقيقاً لالأ

اخل�سائ�ص العامة ملنحنى تعديل ال�سلوك :
العتبار  يف  ياأخذها  اأن  ال�شلوك  معدل  على  يجب  ال�شلوك  تعديل  ملنحنى  عامة  خ�شائ�ص  هناك 

تية : تتمثل يف النقاط الآ
اأما   ، م�شتقباًل  حدوثه  احتمال  ازداد  اإيجابية  كانت  فــاإذا  بنتائجه،  حمكوم  ن�شاين  الإ ال�شلوك   -1
توابعه  �شبط  هو  ال�شلوك  فتعديل   ، امل�شتقبل  يف  حدوثه  احتمال  انخف�ص  �شلبية  كانت  إذا  ا

)نتائجه(.
على  ولي�ص   ، والقيا�ص  والو�شف  املبا�شرة  للمالحظة  القابل  الظاهر  ال�شلوك  على  الرتكيز   -2

عمليات نف�شية داخلية مفرت�شة )كالتحليل النف�شي مثاًل( .
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3- التعامل مع ال�شلوك �شوياً اأو �شاذاً بو�شفه حم�شلة للتعلم اأي : مكت�شباً .
بدقة  التعديل  واإجـــراءات  ال�شلوكية  هـــداف  الأ وحتديد   ، اإجرائياً  امل�شتهدف  ال�شلوك  تعريف   -4

وو�شوح .
ن�شاين ن�شبياً واإمكانية التنبوؤ به . 5- ثبات ال�شلوك الإ

6- التعامل مع ال�شلوك بو�شفه ظاهرة تخ�شع لقوانني معينة ل ظاهرة حتدث ع�شوائياً .
7- تقومي فاعلية اأ�شاليب التعديل با�شتمرار، والهتمام بقيا�ص التغريات التي ميكن مالحظتها 

مبا�شرة .
وطبيعة  يتنا�شب  مبا  احلالية  واخلارجية(  )الداخلية  البيئية  حداث  بالأ يتاأثر  احلايل  ال�شلوك   -8

امل�شكلة .
9- الهتمام مبراعاة الفروق الفردية ، وتكييف برامج تعديل ال�شلوك مبا يتنا�شب وطبيعة امل�شكلة.

وتوظيف   ، التجريبية  العلمية  الــبــحــوث  نــتــائــج  مــن  امل�شتمدة  الــعــالجــيــة  التقنيات  تــوظــيــف   -10
اإ�شرتاتيجيات البحث فردياً ، وجمعياً .

بعاد الرئي�سة لتعديل ال�سلوك : االأ
ن�شطة وفاعلة يف معظم  ب�شري �شادر عن قوة عاقلة  �شلوك  ن�شاين  الإ ال�شلوك   : الب�شري  البعد   -1

حيان، وهو �شادر عن جهاز ع�شبي . الأ
2- البعد املكاين : ال�شلوك الب�شري يحدث يف مكان معني، كغرفة الف�شل مثاًل .

3- البعد الزماين : ال�شلوك الب�شري يحدث يف وقت معني ، وقد ي�شتغرق وقتاً طوياًل، اأو ق�شرياً.
خالقية يف تعديل ال�شلوك،فال يلجاأ اإىل ا�شتخدام  خالقي : يعمد املربي اإىل تبني القيم الأ 4- البعد الأ

يذاء للطالب الذي يتعامل معه. العقاب النف�شي اأو اجل�شدي،اأو اأّي �شكل من اأ�شكال الإ
5- البعد الجتماعي : ال�شلوك يتاأثر بالقيم الجتماعية والعادات والتقاليد املعمول بها يف املجتمع، 

وهو الذي يحكم على ال�شلوك اإن كان منا�شباً اأو غري منا�شب، �شاذاً اأو غري �شاٍذ .
ر�ساد : تعديل ال�سلوك يف نظريات التوجيه واالإ

طروحات واملبادرات يف م�شاألة تعديل ال�شلوك ، وتختلف  لقد قدمت املدار�ص الفكرية جمموعة من الأ
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�شباب ال�شلوك ال�شاذ ، ويف التمييز بينه  نظريات علم النف�ص اختالفاً كبرياً يف تعريفها وتف�شريها لأ
وبني ال�شلوك ال�شوي .

ر�شاد املتمركز حول امل�شرت�شد( وموجزها ، يحتاج الفرد اإىل  اأ -   نظرية الذات : اأطلق عليها )الإ
تب�شري بقدراته واإمكاناته ومعرفة نف�شه لكي ي�شتقيم �شلوكه، ويختار احللول املنا�شبة لهذه القدرات، 
كما اأنه بحاجة اإىل تاأكيد الذات. ولهذه النظرية عدة تطبيقات مثل : ترك امل�شرت�شد يعر عن م�شكلته 

بحرية حتى يتحرر من التوتر النفعايل الداخلي، وياأخذ هذا اجلانب عدة مراحل رئي�شة :
*   مرحلة ال�شتطالع والكت�شاف .

*   مرحلة التو�شيح وحتقيق القيم .
*   املكافاأة وتعزيز ال�شتجابات .

ب -   النظرية ال�سلوكية : ترى اأن اأ�شباب ال�شلوك ال�شوي اأو ال�شاذ تعود يف معظمها اإىل الظروف 
اأو املتغريات البيئية اخلارجية احلا�شرة التي يتفاعل  معها الفرد ، ويحدث فيها ال�شلوك ) ول تنكر 
ال�شاذ مثاًل يحدث  ال�شلوك  اأن  تعتقد  ( فهي  املا�شية  اأو اخلــرات  الوراثية  العوامل  بطبيعة احلــال 
نتيجة خللل يف عملية التعّلم اأي : تعزيز ال�شلوك غري التكيفي يف مواقف معينة، وعدم تدعيم ال�شلوك 
التكيفي يف املواقف املنا�شبة، وبناء عليه فاإن ال�شلوك اخلاطئ هو ال�شاذ ، ولي�ص الفرد الذي �شدر عنه 

ذلك ال�شلوك .
وهي توؤكد اأن الفرد يتعلم ال�شلوك باأ�شاليب التقليد والتعزيز والتعلم اخلاطئ ينتج عنه �شلوك خاطئ 
وهو يحتاج اإىل التعزيز لكت�شاب ال�شلوك ال�شحيح ب�شورة متدرجة، وهي من اأبرز النظريات العلمية 

يف جمال ال�شلوك .
فكار التي ميلكها الفرد و�شلوكه.  ج -   النظرية العقالنية :توؤكد هذه النظرية على العالقة بني الأ
فكار اإىل تعديل كي  فكار غري منطقية فاإن ال�شلوك ي�شبح غري �شوي، وحتتاج تلك الأ فاإذا كانت هذه الأ
فراد اإىل ق�شمني : منطقيني ، وغري منطقيني  ، ب�شبب  فكار ينق�شم الأ ي�شتقيم ال�شلوك ، ويف �شوء الأ

فكار لديهم . الأ
اأقل  امل�شاعر فهي  ، واأما  ر�ساد بالواقع: تعتر ال�شلوك الراهن جزءاً من الواقع  د - نظرية االإ
يعتر  لئال  وكذلك  املا�شي،  تغيري  الفرد  لي�ص مبقدور  نه  لأ باحلا�شر  اهتمامها  ويرجع   ، مالم�شة 
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ن. حداث التاريخية املا�شية اأعذاراً مررة ملا يفعلونه الآ فراد الأ الأ
وترى اأن ال�شحة النف�شية ل توؤدي اإىل ال�شلوك امل�شوؤول، واإمنا ال�شلوك امل�شوؤول هو الذي ينتج عنه 

ال�شحة النف�شية.
اأو  همية(  الأ و  �شا�شيتني )احلّب  الأ اإحدى احلاجتني  إ�شباع  ا النا�ص عندما يعجزون عن  اأن  وترى 
إزالته ، ومن  مل النف�شي الذي  ي�شري اإىل م�شكلة ، ويدفع النا�ص ملحاولة ا كلتيهما فاإنهم يعاي�شون الأ
خرين،  مل من خالل الندماج مع الآ ن�شان يحاول اأن يزيل اأو يخف�ص الأ الناحية الغريزية فاإن الإ
قل -  فاإن م�شاعر  خرين ناجحة – �شخ�ص واحد على الأ وعليه فاإن كانت حماولة الندماج مع الآ
إ�شباع حاجاته  ا على  قــادراً  يكون  الفرد لن  فاإن  فا�شلة  كانت  إذا  ا وبالعك�ص   ، الرتياح تتال�شى  عدم 

مل النف�شي قد تزداد نتيجة لذلك. همية .. وبالتايل فاإن كمية الأ للحب والأ
ر�شاد بالواقع هو م�شاعدة امل�شرت�شد على حتمل امل�شوؤولية ال�شخ�شية . اأما مفهوم  والهدف من الإ
ر�شاد بالواقع  خرين فما هو اإل و�شيلة ولي�ص غاية يف حد ذاته ، وميكن القول : اإن الإ الندماج مع الآ
هو م�شاعدة امل�شرت�شد على تطوير »ن�شق اأو طريقة للحياة« ت�شاعد ال�شخ�ص على اأن ي�شبح ناجحاً 

يف معظم حماولته وجهوده.
هـ- نظرية التحليل النف�سي : ترى اأن ال�شلوك ال�شاذ هو وظيفة لعوامل نف�شية داخلية ، ول 
عرا�ص  تعري البيئة اخلارجية اهتماماً كبرياً يف اإحداث ال�شلوك، ومن هنا ظهرت فيها م�شطلحات الأ

مرا�ص النف�شية التي ت�شري اإىل اأن ال�شطرابات اأو اخللل هو يف »�شخ�شية الفرد« . والأ

معايري ال�ضلوك :
يف  اخلو�ص  وقبل  معينة،  ملعايري  وفقا  ال�شاذ  وال�شلوك  ال�شوي  ال�شلوك  بني  منيز  اأن  املمكن  من 
تف�شيل هذه املعايري ن�شري اإىل اأن هذه املعايري هي معايري ن�شبية يحددها املجتمع، والزمان الذي 
نعي�ص فيه، وعلى معدل ال�شلوك عدم الركون اأو العتماد على اأحدها عند احلكم على نوع ال�شلوك، 

خرى يف العتبار، ومن اأهم هذه املعايري ما ياأتي : بل يجب اأن ي�شع املعايري الأ
خالقي : 1 -   املعيار الديني والأ

خالقي املظلة التي تتفياأ ظاللها قيم الفرد ومعتقداته ، ويف �شوئها يوجه  يعد املعيار الديني والأ
عالقاته مع ذاته ومع غريه من اأفراد املجتمع ، فهو اإطار مرجعي ل�شلوكه واأ�شلوب حياته وحفظ 
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خر . خالقي يختلف من جمتمع لآ كيان املجتمع اأي�شاً . وال�شلوك الديني والأ

2 -   املعيار الجتماعي :
يعتر املعيار الجتماعي اأكرث املعايري �شيوعاً للتمييز بني ال�شلوك ال�شاذ، وال�شلوك ال�شوي، ولذا 
املجتمع  يف  ال�شائدة  والتقاليد  والقيم  والعادات  فكار  والأ الفرد،  به  يقوم  الذي  ال�شلوك  بني  فاإن 
تر�شم وحتدد اخلط الفا�شل بني ما هو مقبول من ال�شلوك وما هو غري مقبول من ال�شلوك يف 
ذلك املجتمع )قوانني اجتماعية ت�شبط ال�شلوك وتوجهه( فبمقدار ابتعاد �شلوك الفرد عن تقاليد 
ن�شبي،  املعيار معيار  �شاذ، وهذا  باأنه  ال�شلوك  ال�شائدة مبقدار ما يو�شف  املجتمع وعاداته وقيمه 
حيث اإن هناك اأمناطاً �شلوكية تعتر �شوية يف جمتمع معني وغري �شوية يف جمتمع اآخر ؛ بل وحتى 
يف جمموعة اأو جمموعات يف داخل املجتمع الواحد . ومن اأهم عيوب هذا املعيار اأنه يوجب على 
اأفراد املجتمع المتثال والن�شياع لتقاليد املجتمع وعاداته ب�شرف النظر عن كونها �شحيحة اأو 

خاطئة ، ومن ل يتمثل وين�شاع لها يعتر �شلوكه �شاذاً عن املجتمع .
ح�شائي : 3 -   املعيار الإ

ن�شاين ، �شواء كان هذا ال�شلوك �شوياً اأو  يركز هذا املعيار على فكرة التوزيع العتدايل لل�شلوك الإ
�شاذاً، حيث اإن ال�شلوك وفقاً لهذا املعيار يتوزع اعتدالياً على املنحنى العتدايل فتتمركز الغالبية 
البقية على طريف  تــتــوزع  و   ، العــتــدايل  املنحنى  و�شط  �شلوك معني يف  فـــراد يف  الأ مــن  العظمى 
 ، اأنه ل ياأخذ القيم بعني العتبار  يجابي وال�شلبي. ومن عيوب هذا املعيار  املنحنى العتدايل الإ
فاأي انحراف عما هو عادي يعتر �شذوذاً حتى لو كان هذا النحراف ذا قيمة، فالتفوق العقلي مثاًل 

يعتر �شذوذاً، وفقاً لهذا املعيار .
4 -   املعيار الذاتي :

يتعرف الفرد على �شلوكه ال�شخ�شي ، ولذلك فاإنه يقوم بتحكيمهاذاتيا وفقا لقيمة اأفكاره ومبادئه 
خرين ويتفق مع �شلوكاته يعتره �شلوكاً �شوياً ، وعلى عك�شه متاماً  ، فال�شلوك الذي ي�شدر عن الآ

كل �شلوك ل يتفق مع وجهة نظره ومرئياته  ...الخ .
وهذا يعني اأن لكل فرد معايريه اخلا�شة التي ت�شاعده يف احلكم على �شواء �شلوك معني، اأو�شذوذه 
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خرين يف  واأهم عيوب هذا املعيار هو افتقاره اإىل املو�شوعية ، حيث اإن الفرد يحكم على �شلوك الآ
خرين ال�شوي يعتره �شاذاً  �شوء �شلوكه ال�شخ�شي، فاإذا كان �شلوكه �شاذاً وهو را�ٍص عنه ف�شلوك الآ
وفقاً ملعايريه الذاتية هذا من جهة، كما اأنه يهمل اجلانب الجتماعي لل�شلوك ، فال ميكن الو�شول 

من خالله اإىل معيار عام قابل للتعميم من جهة اأخرى .
5 -   معيار ال�شحة النف�شية :

ونظراً  النف�شي،  التوافق  عن  النف�ص  علم  نظريات  لتف�شريات  وفقاً  الفرد  �شلوك  على  احلكم  يتم 
لختالف هذه النظريات يف تف�شري ال�شلوك ، فالفرد الذي ل يحقق التوافق املطلوب لي�ص بال�شرورة 

اأن يكون �شلوكه م�شطربا اأو غري �شوي.

خ�سائ�ص ال�سلوك :
�شارة اإىل اأن ما مييز ال�شلوك ال�شوي عن ال�شلوك ال�شاذ يف ميدان تعديل ال�شلوك هو كميته اأو مدة  �شبق الإ

ن اإىل اإي�شاح هذه اخل�شائ�ص باخت�شار : حدوثه، اأو �شكله، اأو �شدته، اأو قوته، ويتم التطرق الآ
1 -   تكرار ال�شلوك :

طفال يت�شاجرون  ويق�شد به عدد املرات التي يحدث فيها ال�شلوك يف فرتة زمنية معينة، فمعظم الأ
مع بع�شهم وفى هذه احلالة نقول : اإن هذا ال�شلوك غري عادي اأو �شاذ ب�شبب معدل تكرار حدوثه .

2 -   مدة حدوث ال�شلوك :
مناط ال�شلوكية تعد غري عادية  ويق�شد بها الفرتة الزمنية التي يحدث فيها ال�شلوك ، فبع�ص الأ
؛ لكونها ت�شتمر مدة اأطول بكثري، اأو اأقل بكثري مما هو عادي اأو متوقع، فمعظم الطالب مثاًل قد 
ل ي�شتطيعون الرتكيز حول �شيء معني اأحياناً ملدة طويلة ، ولكن بع�شهم ل ي�شتطيعون الرتكيز 
نه انحرف من حيث مدته عن معدل  كرث من ثوان معدودة، فهنا يو�شف هذا ال�شلوك باأنه �شاذ لأ لأ

حدوثه عند معظم الطالب .
3 -   �شكل  ال�شلوك : 

القراءة  من  يتمكنون  فال   ، معيناً  �شكاًل  ياأخذون  طفال  الأ فبع�ص  حدوثه،  عند  ال�شلوك  طبيعة 
ال�شليمة لبع�ص الوقت ، ثم يتح�شن اأداوؤهم ، نظرا لرتكيز املعلم عليهم، ولكن بع�شهم قد يعاين 
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من هذه امل�شكلة ب�شكل متوا�شل مما ي�شعب على املعلم حت�شني اأدائهم نظرا ملايعانونه من �شعوبات 
تعلم يف هذه املادة  .
4 -   �شدة ال�شلوك :

طفال  الأ اأو �شعفا، فبع�ص  ال�شلوك عند حدوثه قوة  الذي يوجه  ال�شلوك الجتاه  ب�شدة  ويق�شد 
يتحدثون ب�شوت م�شموع اأحياناً وبع�شهم بخالف ذلك .

5 -  كمون ال�شلوك :
ويق�شد به الفرتة الزمنية التي متر بني ظهور املثري وحدوث ال�شتجابة )ال�شلوك(، فقد متر عدة 
دقائق قبل اأن ي�شتجيب الطالب لتعليمات املعلم، وقد يلتزم الطالب ال�شمت فرتة زمنية طويلة 

ن�شبياً قبل اأن يجيب عن �شوؤال معني .
�سا�سية لربنامج تعديل ال�سلوك: املراحل االأ

يحتاج من ُمعّدل ال�شلوك تعريف ال�شلوك امل�شتهدف ، وحتديد خطوات التعديل التى متر بعدد من 
تي :  املراحل على النحو الآ

اأ -  مرحلة اإعداد برنامج تعديل ال�شلوك :
تي : عداد لبناء برنامج تعديل ال�شلوك وفق الآ وتت�شمن مرحلة الإ

ولية حلالة الطالب امل�شتهدف تعديل �شلوكه، وفيها يقوم معّدل ال�شلوك بتقدير  1 - الدرا�شة الأ
تي: اأويل للحالة من خالل الآ

-   الطالع على ملف الطالب ، و�شجل املعلومات ال�شامل ، و�شجل املواقف اليومية ، للوقوف على 
م�شتواه الدرا�شي وحالته الجتماعية وال�شحية وال�شلوكية وانتظامه يف املدر�شة ...الخ .

-  بناء ج�شر متني بني املر�شد الطاّلبي اأوُمعِدل ال�شلوك والطالب امل�شتهدف تعديل �شلوكه عن 
طريق اإقامة عالقة مهنية تقوم على اأ�شا�ص من الحرتام والتقدير، وتقبل الطالب كما هو 
يجابي بينهما للتعاون يف اإمتام عملية تعديل ال�شلوك القائم  لك�شب ثقتة وخلق التفاعل الإ

وبناء ال�شلوك اجلديد املرغوب .
إذا كان  -   مقابلة الطالب للتّعرف على وجهة نظره ، ومدى اقتناعه بتعديل �شلوكه من عدمه ا

عمره وقدراته ي�شمحان بذلك .
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- �شوؤال املعلمني - عند احلاجة - يف هذه املرحلة حول مالحظاتهم على �شلوك الطالب يف داخل 
�شدقاء املقربني له .  الف�شل وخارجه يف املدر�شة،وكذا الأ

مر - ملعرفة مزيد من املعلومات عن �شلوكه يف املْنزل وعالقاته مع  إذا لزم الأ - مقابلة ويل اأمره - ا
�شرة واأ�شلوب حياته اليومي ...الخ،ومرئيات ويل اأمره واأ�شرته يف تعديل �شلوكه.  اأفراد الأ

�شدقاء. خرى للمعلومات حول �شلوك الطالب كاملعلمني والزمالء والأ - ال�شتعانة بامل�شادر الأ
2 - حتديد ال�شلوك امل�شتهدف تعديله :

قائمة  بو�شع  اأو  تعديله،  امل�شتهدف  ال�شلوك  نوع  بتحديد  ال�شلوك  ُمعِدل  اأو  الطالبي  املر�شد  يقوم 
ولويات من ال�شلوكات امل�شتهدفة ، فاإذا كان الطالب مثاًل يعاين من عدد من امل�شكالت ال�شلوكية  بالأ
املدر�شة،  من  الهروب  النــطــواء،  ال�شرقة،  التدخني،  الــعــدوان،  )الــكــذب،  مثل  بع�شها  اأو   ، جمتمعة 
وعدم حل الواجبات املْنزلية( فقد يكون من ال�شعب على املر�شد الطالبي اأو معّدل ال�شلوك تعديل 
مناط ال�شلوكية جمتمعة يف وقت واحد، والبدء باأكرثها اأهمية وخطورة ، وي�شتطيع املر�شد  هذه الأ

تية : الطالبي حتديد ذلك بناء على املعايري الآ
- اأن تكون امل�شكلة ال�شلوكية وا�شحة وقابلة للمالحظة املبا�شرة والقيا�ص .

خرى املرتتبة عليها . - اأن يكون تعديل امل�شكلة ال�شلوكية مفتاحاً لتعديل امل�شكالت ال�شلوكية الأ
- اأن يكون لتعديل ال�شلوك اأهمية كبرية يف توافق الطالب �شخ�شياً واجتماعياً وتربوياً .

3 - تعريف ال�شلوك امل�شتهدف اإجرائياً :
وفيها يقوم املر�شد الطالبي اأو معّدل ال�شلوك بتعريف ال�شلوك امل�شتهدف تعديله تعريفاً مو�شوعياً 
حكام ال�شخ�شية التي توؤثر على ثبات القيا�ص و�شدقه، وبالتايل  دقيقاً غري قابل للتف�شريات، اأو الأ
مناط  الأ اأو  ال�شتجابات،  بتحديد  وذلك   ، ا�شتخدامها  �شيتم  التي  التعديل  اإجــراءات  فعاليات  على 
ت�شكيلها  يف  املرغوب  اأو  ظهورها  احتمال  اإيقاف  اأو  تقليل  اأو  �شبط  اأو  زيــادة  يف  املرغوبة  ال�شلوكية 

بدللت �شلوكية ظاهرية قابلة للمالحظة املبا�شرة والو�شف والقيا�ص .
فاإذا كان املر�شد الطالبي اأو ُمعِدل ال�شلوك مثاًل ب�شدد تعديل �شلوك عدواين لدى طالب معني فال 
إيذاء ل�شخ�ص اآخر، اأو تدمري ل�شيء ما  يكتفي بتعريف )العدوان( على اأنه )اأي : �شلوك ينتج عنه ا
يف املدر�شة( فهذه م�شطلحات عامة وغام�شة وغري حمددة، اأو قابلة للو�شف والقيا�ص، فالتعريف 
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تي : جرائي لل�شلوك العدواين ينجم من خالل الآ الإ
اأو  اأو �شد ال�شعر  اأو بقلم ر�شا�ص،  اأو بالع�شا، الوخز بدبو�ص  - عدوان ج�شدي : كال�شرب باليدين 

الركل اأو الع�ص وخالفه.
- عدوان لفظي : ك�شتم الزمالء اأو تهديدهم كقوله : “�شاأ�شربك” اأو قوله ملعلمه : “ ا�شرف وجهك 

عني “...الخ وما اإىل ذلك .
- عدوان رمزي : كالت�شرفات على نحو يرمز اإىل احتقار الزمالء اأو اإهانتهم )كالمتناع عن النظر 

إليهم، اأو ال�شحك ال�شاخر منهم( ...الخ وما اإىل ذلك . إليهم، اأو التحدث ا ا
دوات،  بواب والنوافذ الزجاجية واملقاعد الدرا�شية والأ - تخريب واإتالف ممتلكات مثل : تك�شري الأ

والكتابة على جدران الف�شول الدر�شية ودورات املياه وغريها.
ثم يحدد املرّبي اأي �شورة من ال�شور الثالث تتمثل يف �شلوك الطالب املرغوب يف تعديلها .

4 - مالحظة ال�شلوك امل�شتهدف :
يقوم املر�شد الطالبي اأو ُمعِدل ال�شلوك يف هذه املرحلة مبالحظة ال�شلوك امل�شتهدف ، فيالحظ عدد 
ال�شتجابات التي يبديها الطالب نتيجة توفر معزز اأو معززات حمددة )مثريات متييزية( وميثل ذلك 
بالر�شم البياين )اخلط القاعدي لل�شلوك( ملعرفة عدد مرات اأو تكرار، اأو معدل حدوث ال�شتجابة، 
طول فرتة  اأو ال�شتجابات امل�شتهدفة خالل فرتة اأو فرتات زمنية معينة، اأو ن�شبة حدوث ال�شلوك لأ
اأو لفرتات املالحظة اأو لعدد ال�شلوكات الكلية املتوقعة ، وميثل هذا اخلط القاعدي اأمنوذجاً حلدوث 
ال�شلوك قبل البدء يف عملية تعديل ال�شلوك امل�شتهدف ، فالقيا�ص يف هذه املرحلة ي�شاعد على التنبوؤ 
ال�شلوك  مبقدار  احلايل  ال�شلوك  مقدار  ومقارنة  بالتعديل،  القيام  قبل  لل�شلوك  املتوقعة  بالقيمة 
امل�شتهدف، والعمل على �شبط  بال�شلوك  العالقة  العوامل ذات  اكت�شاف  التعديل، وعلى  بعد عملية 
اأنواع املعززات ودرجة قوتها التي توؤثر يف ال�شلوك عند اإجراء التعديل وخا�شة يف )جداول التعزيز(، 

واإجراءات القيا�ص ال�شائعة يف جمال تعديل ال�شلوك هي :
- املالحظة املبا�شرة لقيا�ص )العدوان، النطواء، ال�شرقة، الكذب، وال�شدق،.. الخ.(.

- قيا�ص نتائج ال�شلوك كالتح�شيل الدرا�شي مثاًل .
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5 -   حتديد الظروف والعوامل )املواقف( التي يحدث فيها ال�شلوك امل�شتهدف : 
وهنا يقوم املر�شد الطالبي اأو ُمعِدل ال�شلوك بتحديد الظروف والعوامل املوؤديةاإىل حدوث ال�شلوك 
امل�شتهدف تعديله، وما ي�شبقه من مثريات ، وما يتبعه من ا�شتجابات، وما يرتتب عليه من نتائج 
قيام )طالب ما من طالب  املنا�شبة، فمثاًل  �شاليب  بالأ اإطفائها  اأو  ال�شتجابات،  تعزيز هذه  بهدف 
ف�شل معني ( يف مدر�شة معينة يف مادة معينة بنماذج �شلوكية غري مرغوب فيها ب�شكل متكرر جتاه 
اأو  اللفظي )كالت�شفري  زعــاج  الإ �شلبية معينه مثل  الطالب نحوه م�شاعر  الــذي يحمل  املــادة  معلم 
التحدث اجلانبي اإىل زميله اأو بع�ص من زمالئه( ب�شوت مرتفع اأثناء �شرح املعلم مما ي�شبب اإزعاجاً 
له ، مبايوؤدي اإىل توقفه عن ال�شرح وا�شتجابته لهذه الت�شرفات )بالنفعال والغ�شب بطريقة تثري 

انتباه طالب الف�شل وتدفعهم اإىل ال�شحك وال�شخرية من اأ�شلوب املعلم ( .
إثارة انتباه طالب الف�شل و�شحكهم قد  ف�شخ�شية املعلم )مثري( وا�شتجابته بالنفعال والغ�شب ، وا
تكون )معززات اإيجابية( تزيد من احتمال تكرار حدوث �شلوك الطالب غري املرغوب فيه وا�شتمراره 
نها تولد لدى هذا الطالب ال�شعور بتحقيق دوافعه باإزعاج املعلم  يف احل�ش�ص التالية لهذا املعلم ؛ لأ

والتقليل من �شاأنه اأمام زمالئه )نتائج ال�شلوك( .
هداف املرجوة من برنامج تعديل ال�شلوك امل�شتهدف : 6 -   حتديد الأ

التي  اخلا�شة  هــداف  الأ و  العام  الهدف  و�شياغة  بتحديد  ال�شلوك  اأومعّدل  الطالبي  املر�شد  يقوم 
تي: يتوخى اإحداثها يف ال�شلوك امل�شتهدف بعد النتهاء من برنامج التعديل، من خالل الآ

- حتديد هدف اأو اأهداف بعيدة املدى، وهي عبارة عن و�شف ملا يتوقع اأن يكت�شبه الطالب من مهارات 
وقدرات بعد النتهاء من تطبيق برنامج تعديل ال�شلوك امل�شتهدف .

- و�شف نوعية التعديل ال�شلوكي املرغوب فيه )زيادة، تقوية ،�شيانة، تكوين، تقليل، حذف ..الخ(.
اإجرائية قابلة للمالحظة  املــدى، وهي عبارة عن و�شف خطوات  اأهــداف قريبة  اأو  - حتديد هدف 
داء ، معايري يحكم يف �شوئها على حدوث التعديل من  والقيا�ص ب�شكل مبا�شر، وت�شمل )كيفية الأ

عدمه ، الظروف التي يتوقع اأن يظهر فيها ال�شلوك املرغوب ( .
إذا لحظ معلم الريا�شيات يف الف�شل وملرات عديدة خالل خم�شة اأيام درا�شية اأن طالباً معيناً  مثاًل ا
يقوم يف املعدل بحل )خم�شة اأ�شئلة من ع�شرة( وباإجابات غري مكتملة ال�شحة اأحياناً مما دفع املعلم 
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اإحــداث برنامج لتعديل ال�شلوك   اإىل حماولة تعديل �شلوك الطالب يف الجتاه املرغوب من خالل 
فالهدف املن�شود ملثل هذه احلالة يجب اأن يحدد وي�شاغ على النحو التايل :

اأن يقوم الطالب بنف�شه بحل ما معدله ت�شعة اأ�شئلة من ع�شرة يف الريا�شيات كتابياً بدًل من قيامه 
بحل خم�شة اأ�شئلة يف املتو�شط اأثناء وقت امل�شاركة يف احل�ش�ص، وبن�شبة �شحيحة ل تتدنى عن %90 

�شبوع الدرا�شي . خالل الأ
هذا الهدف ال�شلوكي تتوفر فيه ال�شروط واملعايري نوعاً وكماً وكيفاً، حيث اإن :

- معدل احلل ال�شابق للتعديل خم�شة اأ�شئلة )50%( وميثل اخلط القاعدي .
�شئلة بنف�شه كتابياً . - القيام بحل الأ

- حل ت�شعة اأ�شئلة )90%( من ال�شلوك املحدد املرغوب فيه بعد التعديل، وميثل معياراً للحكم على 
حدوث التعديل يف ال�شلوك بالزيادة .

جابات ل تقل عن )90%( ومتثل معياراً يحكم يف �شوئه على حدوث التعديل يف ال�شلوك  - �شحة الإ
بالزيادة اأي�شاً .

- الوقت املخ�ش�ص للم�شاركة يف الف�شل، وميثل الظروف التي ينتظر اأن يظهر فيها التعديل ال�شلوكي 
املرغوب .

7 -   اختيار اإجراءات تعديل ال�شلوك امل�شتهدف املنا�شبة :
جراءات املنا�شبة لتعديل ال�شلوك امل�شتهدف، ويتوقف اختيار  وفيها يقوم معّدل ال�شلوك باختيار الإ
املن�شود  ال�شلوكي  التعديل  ونوعية  امل�شتهدف،  ال�شلوك  طبيعة  على  ال�شلوكي  التعديل  اإجـــراءات 
)زيادة تقلياًل، تكويناً، تقوية و�شيانة( وعلى �شخ�شية الفرد و�شلوكه امل�شتهدف بالتعديل والظروف 
جراءات التي تدعم ال�شلوك اأو ت�شعفه، اأو تطوره  املحيطة به، حيث يوجد عدد كبري ومتنوع من الإ

اأو حتافظ عليه .
مانة، اأو الثقة بالنف�ص ...  فاإذا كنا مثاًل ب�شدد تعديل �شلوك مرغوب فيه )بالزيادة( كال�شدق اأو الأ

الخ، فاإنه ي�شتخدم اإجراء التعزيز .
إذا كان ب�شدد تعديل اأمناط �شلوكية غري مرغوب فيها ) بخف�شها اأو حذفها ( كالكذب، العدوانية،  وا
طفاء، الكف املتبادل، الت�شحيح الزائد،  النطواء ، اخلوف، القلق...الخ، فاإنه ي�شتخدم اإجراءات  الإ
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إذا كان ب�شدد ت�شكيل، اأو تكوين  يجابي...وما اإىل ذلك . وا ق�شاء عن التعزيز الإ تكلفة ال�شتجابة، الإ
�شلوكيات جديدة )عادات اأو مهارات اجتماعية اأو غريها( فاإنه ي�شتخدم اإجراءات التعزيز التفا�شلي 
إذا ما  )�شبط املثري(، النمذجة، الت�شكيل، الت�شل�شل، التلقني...الخ . واأحياناً قد تكون النتائج فعالة ا

ا�شتخدم اأكرث من اإجراء يف تعديل ال�شلوك امل�شتهدف .
ح�شاء : 8 -   اختيار اأدوات الإ

نوع  وحتديد  ال�شلوك  عن  الكافية  البيانات  جمع  بعد  ال�شلوك  اأومــعــّدل  الطالبي  املر�شد  يقوم 
باختيار  حدوثه  ومقدار  امل�شتهدف،  ال�شلوك  على  يجريه  �شوف  الذي  املن�شود  ال�شلوكي  التعديل 
�شبط  بوا�شطته  وي�شتطيع  التعديل،  عملية  خالله  من  ينفذ  منا�شب  اإح�شائي  اإجرائي  ت�شميم 

جرائية . مدخالتها وعملياتها وتقومي فاعلياتها، وهناك اأنواع خمتلفة لهذه الت�شاميم الإ
9 -   توفري املعززات املنا�شبة لتعديل ال�شلوك امل�شتهدف :

لكل  ونوعاً(  )�شكاًل  املنا�شبة  املدعمات  وحتديد  باختيار  ال�شلوك  اأومعّدل  الطالبي  املر�شد  يقوم 
طالب، والتي يتاأكد اأنها توؤدي وظيفة تعزيزية لزيادة ال�شلوك املرغوب فيه، بتقويته اأو�شيانته اأو 
تكوينه، اأو تلك التي توؤدي وظيفة تثبيطية خلف�ص اأو اإيقاف ال�شلوك غري املرغوب فيه، ويراعى 
امل�شتهدف  ال�شلوك  لطبيعة  ومنا�شبتها  فعاليتها  من  تزيد  التي  العوامل  وتطبيقها  اختيارها  يف 
منا�شبة  تكون  قد  مثاًل  والنجوم  فاحللوى  الدرا�شية.  ومرحلته  ال�شخ�شية  الطالب  وخ�شائ�ص 
تنا�شبه  قد  الــذي  املتو�شط  الثاين  ال�شف  يف  لطالب  منا�شبة  وغــري  البــتــدائــي،  الثاين  يف  لطفل 
املعززات الجتماعية كاملدح والثناء و�شهادات التفوق والتقدير...وما اإىل ذلك . وتقدم املدعمات وفقاً 
�شرتاتيجيات التعزيز باأنواعها املختلفة، ومنها اإ�شرتاتيجيات التعزيز املتوا�شل والتعزيز املتقطع  لإ

)جداول التعزيز( .
�ش�ص املو�شوعية للمالحظة : 10 -   تدريب مالحظني على الأ

وتعديل  درا�شة  على  امل�شتهدف  بالطالب  العالقة  ذوي  �شخا�ص  الأ تدريب  ال�شلوك  معّدل  يتوىل 
بهدف  ال�شحيحة  املبا�شرة  باملالحظة  القيام  على  وتدريبهم  مــور(  الأ واأولياء  )كاملعلمني  �شلوكه 
واإمكانية احل�شول على معلومات وبيانات  املبا�شرة،  باملالحظة  القيام  املتوقعة يف  خطاء  الأ تاليف 
ثابتة و�شادقة عن ال�شلوك امل�شتهدف، وتزويدهم مبعلومات وا�شحة ومف�شلة عن كيفية املالحظة 
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تي : من خالل الآ
-  تزويدهم مبعلومات عن ال�شلوك امل�شتهدف.

- تزويدهم ببطاقة ت�شجيل املالحظة املبا�شرة وكيفية الت�شجيل فيها .
- حتديد عدد مرات املالحظة والزمن املطلوب للمالحظة واملكان، اأو املوقف الذي �شوف تتم فيه 
التي  املواقف  من  وغريها  املدر�شة(  يف  املختلفة  الن�شاطات  مزاولة  احل�ش�ص،  )اأثناء  املالحظة 

ي�شهل فيها مالحظة ال�شلوك امل�شتهدف تعديله .
�شاليب املنا�شبة لتنفيذ املالحظة للطالب امل�شتهدف قيا�ص �شلوكه . - كيفية الأ

ال�شدق  اأف�شل درجة ممكنة من  الزمنية لتحقيق  الفرتة  اأكرث من مالحظ يف نف�ص  ا�شرتاك   -
والثبات  .

ب - مرحلة تنفيذ برنامج تعديل ال�شلوك امل�شتهدف :
وتعتمد خطوات التنفيذ على طبيعة ال�شلوك امل�شتهدف ونوعية التعديل املرغوب، ومايتطلبه من 

معاجلة اإح�شائية على النحو التايل : 
1 - حتديد اخلط القاعدي لل�شلوك امل�شتهدف )قيا�ص ال�شلوك( :

يقوم املر�شد الطالبي اأومعّدل ال�شلوك بجمع بيانات عن ال�شلوك اأو ال�شلوكات امل�شتهدفة بالقيا�ص 
املتكرر حلدوث ال�شلوك قبل البدء بتنفيذ اإجــراءات التعديل لفرتات زمنية حمددة، ومتثل هذه 
البيانات على خط قاعدي  كمعيار ي�شتطيع معّدل ال�شلوك يف �شوئه مقارنة قيمة التغريات التي 
جراءات املنا�شبة وبعد النتهاء من التطبيق حتى ميكن تقومي  حتدث يف ال�شلوك اأثناء تطبيق الإ
جــراءات امل�شتخدمة يف التعديل،  كما يتم توفري البيئة املنا�شبة لتعديل ال�شلوك  مدى فاعلية الإ
التعديل  اأو مثريات تعوق عملية  اأي مثري  اإق�شاء  اأو  با�شتثناء  املثريات( وذلك  امل�شتهدف )�شبط 

وتبني اأي مثري اآخر ي�شاعد عليها ويرعاها .
2 -   تنفيذ اإجراءات تعديل ال�شلوك امل�شتهدف :

التعديل  إجـــــــراءات  ا هـــذه اخلـــطـــوة بتطبيق  الــ�ــشــلــوك يف  اأومــــعــــّدل  الــطــالبــي  املــر�ــشــد  يــقــوم 
مثاًل  طـــفـــاء  الإ اأو  ال�شلبي  اأو  يــجــابــي  الإ كــالــتــعــزيــز  اخــتــيــارهــا  مت  الــتــي  املــنــا�ــشــبــة  ال�شلوكية 
امل�شتغرق  والـــزمـــن  �ــشــدتــه  اأو  تـــواتـــره  اأو  تـــكـــراره،  مـــدى  وتــ�ــشــجــيــل  عـــديـــدة  ملــــرات  وقــيــا�ــشــه 
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فــيــه ومتــثــيــلــهــا بــيــانــيــاً عــلــى خـــط قـــاعـــدي اأّول اأو غـــريه مـــن الــر�ــشــوم الــبــيــانــيــة املــنــا�ــشــبــة .
4 -  تقومي اآثار فاعلية اإجراءات التعديل امل�شتخدمة :

اإيقاف تطبيق اإجراءات التعديل لفرتة زمنية معينة،  اإجراء قيا�شات متكررة لل�شلوك امل�شتهدف  
متثل هذه القيا�شات على خط قاعدي ثان، وبهذا يتمكن من املقارنة بني نتائج القيا�ص قبل تطبيق 
جراءات حتى ي�شتطيع اتخاذ القرارات املنا�شبة  اإجراءات التعديل واأثنائها وبعد اإيقاف تطبيق الإ
إنهاء الرنامج  جراءات املطبقة اأو تعديلها، اأو تغيريها كلياً، اأو ا ب�شدد ال�شتمرار يف تطبيق نف�ص الإ
جراءات  هداف املن�شودة، ويف حالة ال�شتمرار يف التطبيق لنف�ص الإ إذا تبني له اأنه حقق الهدف اأو الأ ا

اأو غريها فاإنه قد يحتاج اإىل مرحلة تنفيذ جديدة بكامل خطواتها.
ج -   مرحلة تقومي برنامج تعديل ال�شلوك امل�شتهدف :

إليه والتاأكيد عليه يف تقومي اأي برنامج لتعديل ال�شلوك هو اأن عملية التقومي  �شارة ا مما جتدر الإ
هذه ل تاأتي يف نهاية الرنامج فح�شب ؛ بل هي عملية م�شتمرة ومتوا�شلة تبداأ مع بداية اخلطوة 
خرية )املتابعة( مروراً  وىل )حتديد ال�شلوك امل�شتهدف وتعريفه( وتنتهي مع نهاية اخلطوة الأ الأ
فاإذا  والقيا�ص...الخ(  التنفيذ  واأ�شاليب  التعديل،  اإجــراءات  املعززات،  )حتديد  البينية  باخلطوات 
كان ال�شلوك امل�شتهدف مل يحدد فاإن قيا�شه واإجراءات تعديله واأ�شاليب تنفيذها �شوف تكون غري 
. وباخت�شار ميكن  مو�شوعية وغري �شادقة وغري ثابتة، وبالتايل تكون فعالية الرنامج كذلك 
القول:اإن جناح اأي برنامج لتعديل ال�شلوك من عدمه يف حتقيق اأهدافه يتوقف على مدى توفر 

عداد والتنفيذ . )ال�شدق، املو�شوعية، والثبات يف جميع خطواته( يف مرحلتي الإ
إنهاء احلالة وتلخي�ص النتائج : د -   مرحلة ا

املر�شد  املــرغــوب( فعلى  ال�شلوك يف الجتــاه  هــدافــه )تعديل  الرنامج وحتقيقه لأ يف حالة جنــاح 
العالقة  ذوي  �شخا�ص  والأ �شلوكه،  تعديل  امل�شتهدف  الطالب  اإعــالم  ال�شلوك  اأومــعــّدل  الطالبي 
إليها  ا التو�شل  مت  التي  والنتائج  �شلوكه،  تعديل  يف  ا�شتخدمت  التي  ال�شلوك  تعديل  باأ�شاليب  به 
والتو�شيات ومقرتحات الرعاية الالحقة للمحافظة على ا�شتمرارية ال�شلوك يف الجتاه املطلوب. 

هـ -   الرعاية الالحقة للحالة ) �شيانة ال�شلوك امل�شتهدف ( :
ال�شلوك  اأن  من  التاأكد  اإىل  املن�شودة(  اأهدافه  الرنامج  يحقق  )عندما  الالحقة  الرعاية  تهدف 
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املرغوب الذي حدث �شوف ي�شتمر على املدى البعيد .
 وميكن القيام بتلك الرعاية عن طريق ما ياأتي :

دورية  امل�شتهدف يف فرتات  ال�شلوك  وقيا�ص  ال�شلوك مبالحظة  اأومعّدل  الطالبي  املر�شد  قيام   -
متتابعة.

- احل�شول على معلومات كافية عن مدى ا�شتقرار ال�شلوك املرغوب من عدمه يف املواقف املختلفة 
مور، الزمالء(.  من خالل ذوي العالقة بالطالب امل�شتهدف تعديل �شلوكه )املعلمني، اأولياء الأ
املكت�شب، واملحافظة على ا�شتمراريته يف املواقف املختلفة على جميع  يجابي  ال�شلوك الإ - تعميم 

الطالب .
- اإعادة جزء من الرنامج، اأو رمبا الرنامج بكامل خطواته يف حالة عدم ثبات التغري )التعديل( 

إذا مل تكن اإجراءات املتابعة فعالة . يف ال�شلوك، ا
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الفصل الثاني
إسـتـراتـيـجـيـات 
وأســــــــالـيـب 
تعديل السلوك
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اإ�ضرتاتيجيات و اأ�ضاليب تعديل ال�ضلوك
من اخل�شائ�ص التي يجب اأن تتوافر يف اإ�شرتاتيجيات تعديل ال�شلوك ماياأتي:

2( اأن تقابل اخل�شائ�ص والتف�شيالت املتفردة للطالب. 1( اأن تكون �شهلة التنفيذ.  

3( اأن تتما�شى مع خ�شائ�ص امل�شكلة التي يعاين منها الطالب والعوامل املرتبطة بها.

5( اأن ت�شّجع تنمية مهارات ال�شبط الذاتي. 4( اأن تكون اإمنائية .  

6( اأن تقّوي توقعات الطالب يف الفاعلية ال�شخ�شية اأو الكفاءة الذاتية.

8( اأن تكون ذات جدوى وميكن تطبيقها عملياً. 7( اأن ت�شتند على الدرا�شات. 

همية يف حياته. خرين ذوي الأ 9( اأن ل ينتج عنها م�شكالت اإ�شافية للطالب اأو الآ

همية يف حياته اأعباء كثرية يقومون بها. خرين ذوي الأ ل الطالب اأو الآ 10( اأن ل حتمَّ

11( اأن ل تبنى على حلول �شابقة غري ناجحة.

12( اأن ل تطلب من املر�شدالطالبي اأو معّدل ال�شلوك اأكرث مما ي�شتطيع اأو يكون م�شوؤوًل عنه.

تي : عند تعديل ال�شلوك يجب عدم اإغفال جوانب اأ�شا�شية ترتبط بهذا التعديل ميكن اإيجازها يف الآ

ن�شان، وهي احلوا�ص واجلهاز الع�شبي واجلهاز الغدي لتحقيق  �شا�شية يف �شلوك الإ 1- �شالمة الركائز الأ

التوازن اجل�شمي والنف�شي متهيداللقيام بتعديل ال�شلوك ب�شورة فعالة .

حوال  2- اأن النجاح يف �شبط ال�شلوك من خالل تطبيق قواعد ال�شلوك واملواظبة وغريها ل يعني يف كل الأ

حتقيق اأهداف  تعديل ال�شلوك ؛ بل قد تكون عملية ال�شبط وقتية، واإمنا حتتاج اإىل مزيد من الرعاية 

ب�شكل م�شتمر .

حد الطالب قد ل ت�شلح يف موقف م�شابه لطالب اآخر  3- اأن ا�شرتاتيجية تعديل ال�شلوك التي ت�شلح لأ

وفق مبداأ الفروق الفردية .

�شاليب  اأن املر�شد الطالبي اأو معّدل ال�شلوك يف حاجة اإىل املعرفة من اأجل الختيار املنا�شب بني الأ  -4

وال�شرتاتيجيات املختلفة لتعديل ال�شلوك، ومعرفة متى وكيف وملاذا ي�شتخدم اأحدها دون غريه .

اأن طالب العام احلايل يختلف عن طالب العام املا�شي؛ ب�شبب حجم املتغريات واملعلومات التي يتلقاها   -5

عر و�شائل التقنية احلديثة، مما يوؤدي اإىل تغريات ملمو�شة يف ال�شلوك تتطلب اإيجاد اأ�شاليب  
تطبيقية ملواجهة امل�شكالت ال�شلوكية لهوؤلء الطالب.
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريفاالإ
تقوية ال�شلوك الــذي ي�شري اإىل املثري الــذي يــوؤدي اإىل زيــادة احتمال التعــــــــــــــزيز1

ظهور ال�شتجابة.
اأنواع التعزيز :

يجابي : اإ�شافة اأو ظهور مثري بعد ال�شلوك مبا�شرة مما  اأ- التعزيز الإ
يــوؤدي اإىل زيــادة احتمال حدوث ذلك ال�شلوك يف امل�شتقبل يف املواقف 

املماثلة.

إزالة مثري بغي�ص اأو  ب- التعزيز ال�شلبي : تقوية ال�شلوك من خالل ا
موؤمل بعد حدوث ال�شلوك املرغوب فيه مبا�شرة .

خر: ج( التعزيز التفا�شلي لل�شلوك الآ
املرغوب فيه  بال�شلوك غري  القيام  امتناعه عن  الفرد يف حالة  تعزيز 

الذي يراد تقليله لفرتة زمنية معينة .
جراء :  خــطـــوات تطبيق هذا الإ

1- حتديد وتعريف ال�شلوك غري املرغوب فيه الذي يراد تقليله .
2- حتديد فرتة زمنية يفرت�ص عدم حدوث ال�شلوك غري املرغوب فيه 

فيها .
3- مالحظة ال�شلوك اأثناء تلك الفرتة الزمنية .

إذا مل يحدث ال�شلوك  ا 4- تعزيز الفرد بعد مرور تلك الفرتة، وذلك 
امل�شتهدف اأثناءها.

د( التعزيز التفا�شلي لل�شلوك البديل:
تعزيز الفرد عن قيامه ب�شلوك بديل لل�شلوك غري املرغوب فيه الذي 

يراد تقليله.
جراء : -  خطوات تطبيق هذا الإ

1- يجب اأن يكون ال�شلوك البديل لل�شلوك امل�شتهدف �شلوكاً ذا فائدة 
للفرد.

البدء  قبل  ا�شتخدامه  �شيتم  الــذي  التعزيز  جــدول  حتديد  يجب   -2
بعملية التعديل .

جراء ب�شكل منظم ل ع�شوائي . 3 – يجب تطبيق هذا الإ



33

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه 

املــــــــثال

نتيجة    « له  املعلم  تقدير   ذلك  يتبع   « �شلوك   « الف�شل  ذكياً  يف  �شوؤاًل  ي�شاأل  الذي  الطالب   : اأ  مثالـ 
�شئلة بعد ذلك .  اإيجابية » فاإن الطالب �شوف يكرر الأ

مثالـ ب : ي�شارك الطالب داخل الف�شل مع املعلم يف فعاليات الدر�ص خوفاً من اأن يقوم املعلم بح�شم 
درجة اأو اأكرث من درجات امل�شاركة يف مادة التاريخ على �شبيل املثال . فم�شاركة الطالب تعني جتنيبه 

املثري ال�شلبي مما يوؤدي اإىل زيادة احتمال الت�شرف على هذا النحو يف الظروف املماثلة م�شتقباًل .

مثالـ اأ :
يقوم املربي مبكافاأة الطالب الذي ل يتحدث اأثناء احل�شة حديثاً جانبياً وذلك يف نهاية احل�شة. 

مثالـ ب : 
تعزيز الطالب عندما ياأكل وهو جال�ص على كر�شي بدًل من �شلوك غري مرغوب كان ميار�شه وهو تنقله 

من مكان اإىل اأخر يف املق�شف املدر�شي وبيده الطعام . 
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريفاالإ
هـ( التعزيز التفا�شلي لنخفا�ص معدل ال�شلوك:التعــــــــــــــزيز1

فيه  املرغوب  غري  ال�شلوك  حــدوث  معدل  ي�شبح  عندما  الفرد  تعزيز 
لديه اأقل من قيمة معينة يتم حتديدها م�شبقاً.

جراء : -  خــطـــوات تطبيق هذا الإ
1- حتديد ال�شلوك غري املرغوب فيه الذي يراد تقليله . 

حدوث  مــعــدل  ي�شبح  اأن  يفرت�ص  الــتــي  الزمنية  الــفــرتة  حتــديــد   -2
ال�شلوك امل�شتهدف فيها منخف�شاً .

3- مراقبة ال�شلوك اأثناء تلك الفرتة ب�شكل متوا�شل .
إذا كان معدل ال�شلوك  4- تعزيز الفرد مبا�شرة بعد مرور تلك الفرتة ا
اأن  اأو ثالث مرات ، وامل�شّي يف التعزيز اإىل  اأربــع  قد انخف�ص اإىل 

ي�شبح معدل حدوث ال�شلوك مقبوًل. 
غري الـعــقـــــــــــــاب2 ال�شلوك  كف  عليها  يرتتب  منفرة  موؤملة  ملثريات  الفرد  تعري�ص 

اأو تقليل احتمال حدوثه م�شتقباًل يف املواقف املماثلة، وهو  املرغوب، 
نوعان :

يجابي : وهو تعري�ص الفرد ملثريات منفرة. اأ - العقاب االإ
ب - العقاب ال�سلبي : وهو ا�شتبعاد �شيء �شار للفرد اأو حرمانه نتيجة 

�شدور �شلوك غري مرغوب فيه.

ق�ضـــــــــــــــاء3  اإجراء يعمل على تقليل اأو اإيقاف ال�شلوك غري املرغوب فيه من خالل االإ
يجابية مدة زمنية حمددة مبا�شرة بعد حدوث ذلك  إزالة املعززات الإ ا

ال�شلوك وهو نوعان: 
1 -   اإق�شاء الفرد عن البيئة املعززة.

2 -   �شحب املثريات املعززة من الفرد مدة زمنية حمددة بعد تاأديته 
لل�شلوك غري املقبول مبا�شرة.

الطالب العقد ال�ضلوكي4 �شيوؤديها  التي  املهمة  بني  العالقة  تو�شح  مكتوبة  اتفاقية 
�شلوب  الأ هذا  ويحدد   ، ذلك  نتيجة  عليها  �شيح�شل  التي  واملكافاأة 
الواجبات املطلوبة من الطالب والنتائج املرتتبة على خمالفة ما ورد يف 
هذا التعاقد من قبل الطالب، اأو ما يرتتب على التزامه مبا ورد فيها، 
�شلوب حتمل امل�شوؤولية وزيادة ثقته يف نف�شه  ويتعلم الطالب يف هذا الأ

من خالل اللتزام مبا ورد يف العقد، و يكون هذا التعاقد مكتوباً.
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مثالـ جـ:
)طالب يجيب على اأ�شئلة املعلم دون ح�شوله على اإذن منه( ، يقوم املربٍّي اأومعّدل ال�شلوك بتقومي هذا 
ال�شلوك ومعرفة معدل حدوثه، وذلك مبراقبته ملدة اأ�شبوع درا�شي تقريباً  فاإذا وجد الرتبوي اأن معدل 
حدوث هذا ال�شلوك قد ي�شل اإىل ع�شـر مرات يف احل�شة الواحدة، يقوم بتعزيز انخفا�ص هذا ال�شلوك 
عندما يتناق�ص عدد املرات اإىل ثمان يف احل�شة ، ثم تعزيزه عندما يتناق�ص معدل هذا ال�شلوك اإىل 

اأربع اأو ثالث مرات ، وامل�شّي يف التعزيز اإىل اأن ي�شبح معدل حدوث ال�شلوك مقبوًل.

مثالـ اأ :وهو اأ�شلوب مينع ا�شتخدامه ك�شرب الطالب وتوبيخه بعد قيامه ب�شلوك ما .
فالم الكرتونية اأو اللعب مع زمالئه بعد �شلوكه  مثالـ ب :  حرمان الطالب من م�شاهدة املباريات اأو الأ

ال�شيئ .

مثال:
طالب اأ�شدر �شلوكاً غري مرغوب فيه، ولديه رغبة ملمار�شة الريا�شة، فيتم حرمان الطالب من ح�شة 

الرتبية البدنية يف اليوم الذي اأ�شدر فيه ال�شلوك غري املرغوب .

ت�شتخدم يف تغيري ال�شلوك ال�شلبي ، كال�شرقة، والعدوان والتق�شري يف الواجبات املدر�شية ، وي�شتخدمه 
اأن يكف عن هذا ال�شلوك  معدل ال�شلوك مع الطالب الذي اعتاد على اثارة الفو�شي يف الف�شل على 
إثارة الفو�شى يف ربع  مقابل عقد يتم بينهما مبقت�شاه يح�شل علي درجات يف ال�شلوك اذا امتنع عن ا
إذا عملت كذا ف�شوف اأمنح نف�شي  وىل من احل�شة، وي�شتخدمه الطالب مع نف�شه، فيكتب: ا ال�شاعة الأ

كذا .
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االقت�ضاد 5

الرمزي

املعززات  توظيف  على  ت�شتمل  ال�شلوك  تعديل  اأ�شاليب  من  جمموعة 
هداف العالجية، وتكت�شب الرموز التقليدية مثل :  الرمزية لتحقيق الأ
زرار ...الخ  الطوابع، النجوم، ق�شا�شات الورق، القطع البال�شتيكية، الأ
خا�شية التعزيز من خالل ا�شتبدالها مبعززات اأولية اأو ثانوية متنوعة 

لعاب...الخ وت�شمى املعززات الدائمة . مثل : الهدايا، الف�شح، الأ

هو اأحد اأ�شاليب تعديل ال�شلوك التي ت�شتخدم لتكوين عادات �شلوكية الت�ضـــــــــــكيل6
التي  ال�شلوكية  الفرد  خرة  اإىل  جديدة  �شلوكات  اإ�شافة  اأو  جديدة، 
يجابي املنظم  متام عملية التكيف، وي�شتمل على التعزيز الإ يحتاجها لإ
بهدف  النهائي  ال�شلوك  من  ف�شيئاً  �شيئاً  تقرتب  التي  لال�شتجابات 

اإحداث �شلوك جديد .

ال�ضحب التدريجي 7

اأو التال�ضي

�شلوك يحدث يف موقف ما مع اإمكانيةحدوثه يف موقف اآخر عن طريق 
ول اإىل املوقف الثاين ، ويختلف ال�شحب  التغيري التدريجي للموقف الأ
التدريجي عن الت�شكيل يف اأنه يت�شمن تدرجاً يف املثري واأما يف الت�شكيل 

فيكون التدرج يف ال�شتجابة.

ويق�شد به اإعادة ترتيب ) تنظيم ( البيئة من جانب الفرد لكي يقلل �ضـــــبط املثـــري8
بع�شاً من �شلوكاته. 

اإجراء لتعليم �شلوكات جديدة ي�شتمل على تعزيز ال�شتجابات الب�شيطة الت�ضــل�ضـــل9
�شلوكات  اإىل  تطويرها  بهدف  ال�شلوكية  الفرد  ذخرية  يف  املوجودة 
اأي   ( املهارات  حتليل  هو  جراء  الإ هذا  يف  �شا�ص  الأ والعن�شر  معقدة، 

جتزئة ال�شل�شلة ال�شلوكية اإىل احللقات التي تتكون منها (. 
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مثال :

تلميذ بال�شف الثاين البتدائي يحتاج اإىل ت�شجيع . فاإذا حفظ اآيات من القراآن الكرمي يعطى بطاقة 
من  البطاقات  املعلم  يجمع  حمددة  فرتة  وبعد   ، واملعلم  التالميذ  لدى  ومعروفة  حمددة  قيمة  ذات 

التلميذ، ثم مينح التلميذ ما ا�شتحقه من املكافاآت العينية.

م�شاك بالقلم وهي  مثال: عندما يراد تعليم الطالب الكتابة يتم البدء بتعليمه الطريقة ال�شحيحة بالإ
ول منه، واأن يبداأ بالكتابة من اأول ال�شطر، واأن يكتب  م�شك القلم بثالث اأ�شابع عن طريق الربع الأ
على ال�شطر وبخط وا�شح ومقبول بحروف ل متيل عن ال�شطر، وهكذا، وعند نهاية كل مرحلة من 

هذه املراحل يتم مكافاأته عن اإجنازها بنجاح.

مثال :
حجرة  يف  فجاأة  و�شع  إذا  ا ومنكم�شاً  خائفاً  يكون  ولكنه  البيت،  يف  ومتعاوناً  هادئاً  الطالب  يكون  قد   
إذا مت تقدمي الطفل بالتدريج ملواقف ت�شبه حجرة  ا إزالة هذا اخلوف  ا ، وميكن  للدرا�شة غريبة عليه 

الدرا�شة .

مثال:
)حتدث طالب مع زميل له داخل احل�شة ب�شكل م�شتمر( فعملية نقل الطالب اإىل مكان اآخر �شوف ي�شاعد 

على اإطفاء هذا ال�شلوك.
مثال :  طالب طويل القامة ، �شحيح البنية – لديه تاآزر حركي منا�شب ، ي�شاهد املعلم بانتباه �شديد 

وهو يتحدث عن كيفية قذف كرة ال�شلة اإىل مربع كرة ال�شلة . 
دور معّدل ال�سلوك :

يقوم املربي بتحليل املهارات اإىل اأجزاء لكي يعلمه �شلوكاًَ جديداً يعتمد على تعزيز ا�شتجابـات الطالب 
الب�شيطة ، لي�شل به اإىل تعّلم لعبة كرة ال�شّلة كما يلي: 

رجليه  يثّبت  بيده.  الكرة  يرفع   . بيده  الكرة  يتناول  ال�شلة.  برج  اأمام  املحدد  املكان  يف  الطالب  يقف 
ويهيٍّئ ج�شمه لقذف الكرة . يقذف الكرة اإىل املرّبع . يالحظ و�شع الكرة وحركتها. حقق اأو مل يحقق 

الهدف.
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تاأدية الفرد لل�شلوك غري املرغوب فيه �شيكلفه �شيئاًًمعيناً وهو حرمانه تكلفة اال�ضتجابة10

اأو فقدانه بع�ص املعززات املوجودة عنده .

الت�ضحيح 11

الب�ضيط

من  ال�شلوك  تعديل  يف  التعزيز  اأ�شاليب  ف�شل  عند  إليه  ا يلجاأ  اأ�شلوب 
جابة املالئمة  خطائه حتى ي�شل مل�شتوى الإ خالل ت�شحيح الطالب لأ
والطلب منه اإعادة الو�شع اإىل ما كان عليه �شابقاًً قبل حدوث ال�شلوك 

غري املقبول.

الت�ضحيح 12

الزائد

�شرار التي  قيام الفرد الذي ي�شلك �شلوكاً غري مقبول، ياإزالة الأ
نتجت عن �شلوكه مع تكليفه باأعمال اأخرى اإ�شافية

يعني ا�شتخدام ال�شلوك املحبب الذي يكرث الطالب من تكراره كمعزز مبداأ برميـــاك13
ل�شلوك اأقل تكرارا عند نف�ص الطالب وغري حمبب لديه .

املت�شابهة التمــــــــــــييز14 املثريات  بني  التفريق  مهارة  تعلم  التمييز  مبداأ  ويعني 
ال�شتجابة  تعزيز  فيه  ويتم  فقط،  املنا�شبة  للمثريات  وال�شتجابة 

بوجود مثري معني وعدم تعزيزها لوجود مثريات اأخرى .
يف التعمـــــــــــــيم15 حدوثه  احتمال  من  يزيد  معني  موقف  يف  ال�شلوك  تعزيز  اإن       

املماثلة  ال�شلوكات  حدوث  احتمال  من  اأي�شاً  ويزيد  املماثلة،  املواقف 
�شلي .  لل�شلوك الأ

طـــــــــــــفاء16 م عند ظهور �شلوك غري مرغوب فيه، فال�شلوك الذي ل االإ حجب مدَعّ
طفاء اإىل تال�شي ال�شتجابات غري  م ي�شعف ويتال�شى، وي�شري الإ يدعَّ
املرغوب فيها عند اإيقاف التعزيز الذي اأدى اإىل ا�شتمراريتها، واختفائها 
ب�شورة تدريجية، فاإذا كان التعزيز يزيد من احتمال ظهور ال�شتجابة 

طفاء يقلل وي�شعف من ظهورها وبالتايل اختفائها.  فاإن الإ
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مثال :

طالب مل يح�شر الواجب املنزيل يف مادة الريا�شيات ب�شكل متكرر يقوم معّدل ال�شلوك بح�شم جزء من    
الدرجات املخ�ش�شة للواجبات مقابل ذلك مع مراعاة مرونة التكلفة ومنا�شبتها . 

مثال:
  طالب كثري احلركة اعتاد اأن ي�شكب الع�شري على اأر�ص املق�شف املدر�شي.

فالت�شحيح الب�شيط : هو اأن يطلب من الطالب تنظيف امل�شاحة التي �شكب فيها الع�شري.

مثال: 
      مطالبة الطالب بتنظيف امل�شاحة التي �شكب فيها الع�شري، واأي�شاً تنظيف م�شاحة اأكر من 

املق�شف املدر�شي .
مثال: 

يرغبه  ل  اآخر  �شلوك  لتعزيز   ، كثرياً  ال�شلوك  هذا  ميار�ص  طالب  لدى  الريا�شة  ممار�شة  ا�شتخدام   
ظهور  احتمالت  تقوية  بغر�ص  وذلك   ، املدر�شية  الواجبات  وتنفيذ  بالدرا�شة  الهتمام  مثل  الطالب 
خري ، فالن�شاط الذي ي�شارك فيه الطالب وعنده رغبة فيه ميكن ا�شتخدامه كن�شاط معزز  ال�شلوك الأ

لن�شاط اآخر نادراً ما ي�شرتك فيه.

مثال :
 تعلم الطالب اأن الكتابة على الدفرت مقبولة، واأن الكتابة على احلائط غري مقبولة .

مثال :
باأ�شلوب مقبول( يقوم املعلم  جنليزية با�شتمرار، وي�شتف�شر منه دائماً    )طالب يناق�ص معلم اللغة الإ
بتعزيز هذا اجلانب وتنميته ليح�شل مع كل املعلمني داخل الف�شل الدرا�شي لكل املواد ، وكذلك خالل 

الندوات وامل�شاركات التي تقيمها املدر�شة .

مثال:
ي�شاأل املعلم الطالب يف ال�شف �شوؤاًل معيناً، فيقف اأحد الطالب ملوحاً بيده قائاًل  » اأنا يا اأ�شتاذ  اأنا 
جابة اأو امل�شاركة، فيكون املربي قد اأخ�شع �شلوك الطالب  اأعرف » فال مينح املعلم الطالب فر�شة الإ

طفاء. غري املرغوب وهو رفع اليد وال�شوت معاً لالإ
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التغذية 17

الراجعة

له  تو�شح  للطالب  معلومات  تقدمي  الراجعة  التغذية  تت�شمن 
احلايل  ال�شلوك  توجه  املعلومات  وهذه  �شلوكه،  عن  جنم  الذي  ثر  الأ

تي : وامل�شتقبلي من خالل الآ
1( تعمل مبثابة تعزيز �شواء كان اإيجابا اأو�شلبا.

2( تغري م�شتوى الدافعية لدى الطالب.
3( تقدم معلومات للطالب وتوجه اأداءه وتعلمه.

4( تزود الطالب بخرات تعليمية جديدة وفر�ص لتعلم �شابق.
�شلوب اأن تو�شح نتائج ال�شلوك على الفرد ذاته،ولي�ص  وي�شرتط يف هذا الأ

على املحيطني به.

هو عبارة عن تلميح اأو موؤ�شر يجعل احتمال ال�شتجابة  اأكرث حدوثاً  التلقــــــــــــــــني18
مبعنى  حث الفرد  على اأن ي�شلك  �شلوكاً معيناً والتلميح له باأنه �شيعزز  

على ذلك ال�شلوك، وينق�شم  التلقني اإىل ثالثة  اأق�شام هي : - 

اأ- التلقني اللفظي : وهو بب�شاطة يعني التعليمات  اللفظية.املوجهة 
للطالب

النظر   اأو  �شارة  الإ خالل   من  تلقني  وهو    : ميائي   الإ التلقني   - ب 
باجتاه  معني اأو بطريقة معينة اأو رفع  اليد.

بهدف م�شاعدتهم على  خرين ج�شدياً  الآ التلقني اجل�شدي :وهو مل�ص   - جـ 
تاأدية �شلوك معني .
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مثال:

خطاء التي وقعوا فيها.   قيام املعلم باإطالع الطالب على درجاتهم يف الختبار مع تو�شيح الأ

مثالـ اأ : فقول املعلم  للطالب: افتحوا  الكتاب على �شفحة رقم 48 ، وقول املعلم للطالب:  قل احلمد 
هلل اأو قل له ال�شكر واحلمد تعتر تلقينات لفظية. 

مثالـ ب :  حركات املعلم بيده للطالب باأن يجل�شوا هنا وهناك .

مثالـ جـ : عندما مي�شك  املعلم بيد الطالب ويقول ام�شك القلم هكذا. 
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فرد النمذجــــــــــــة19 �شلوك  مالحظة  خالل  من  معينا  �شلوكاً  الفرد  تعلم  عملية  هي 

اآخر )النموذج(.
�شلوب : - كيفية تطبيق هذا الأ

وذلك  مبراقبتها،  الطالب  يقوم  معينة  مناذج  ال�شلوك  معدل  تقدمي 
باأداء  النموذج  يقوم  حيث  احلية،  بالنمذجة  ي�شمي  ما  طريق  عن 
ال�شلوك املراد تعلمه على مراأى من الطالب، ويقوم الطالب مبراقبة 

ذلك ال�شلوك والعمل على تقليده . 
خالل  من  النموذج  �شلوك  يعر�ص  حيث  امل�شورة،  اأو  الرمزية  النمذجة   -
امل�شور  ال�شلوك  مبالحظة  الطالب  يقوم  ثم  امل�شورة،  املواقف  اأو  فالم  الأ

وتقليده .
ويقوم  النموذج  مبراقبة  الطالب  يقوم  حيث  بامل�شاركة،  النمذجة   -
بتقليده فعاًل مب�شاعدة النموذج ثم يوؤديه مبفرده يف مواقف خمتلفة. 

ال�ضلوك 20

التوكيدي

الثقة  يولد  ،مما  ذاته  لتوكيد  للطالب  يقدم  التعليمات  من  نوع  هو 
بالنف�ص ، والتحرر من م�شاعر النق�ص والدونية واخلجل اأو النطواء 

فكار وامل�شاعر ال�شخ�شية . ويت�شمن التعبري ال�شادق واملبا�شر عن الأ
�شاليب ملحاولة تدريب الطالب على التعبري عن م�شاعره اأمام   ومن الأ

خرين ما يلي: الآ
من  بدًل  احلقيقية  امل�شاعر  اإظهار   : الراأي   عن  احلّر  التعبري   -1
خرين بدون حتفظ، وذلك با�شتخدام كلمات مثل  املوافقة على كالم الآ

يف اعتقادي .. اأنا اأ�شّر على هكذا ... .
2- التوكيد ال�شلبي : اأي العرتاف باخلطاأ .

دوار  : متثيل اأدوار معينة  لتوكيد الذات . 3-  لعب الأ
�شطوانة  امل�شروخة : ي�شتخدم يف احلالت التي يقاومك  4-  اأ�شلوب الأ
فيها �شخ�ص يعرت�ص على ما تقوله قبل اأن تنهي كالمك “ انتظر اإىل 

�شلي« . اأن ينهي كالمه ثم جتاهل ما قاله  وا�شتاأنف  احلديث الأ
منطوقة  كلمات  اإىل  الداخلية  امل�شاعر  حتويل    : امل�شاعر  عك�ص   -5
وب�شكل �شريح، وذلك باإبداء الرغبة اأو احلب كقولك  هذا جميل، اأحب 

ل هذا، ل اأحب هذا . هذا، اأو بعدم الرغبة مثل ل اأف�شّ
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املــــــــثال
مثال :- 

إذا اأراد املربي اأن يعلم طالباً الن�شباط ال�شفي  اأو النظافة  اأو امل�شاركة اأو القيام بالواجبات املدر�شية،  ا
فاإنه يعمد اإىل نقله اإىل  جانب طالب اآخر جمّد وحمبب له، ويعتره اأمنوذجاً له فيالحظه ويقتدي 

به ويتعلم  منه ال�شلوكات املرغوبة .

مثال :- 
التعبري عن م�شاعره جتاه  اأن يدرب على  اآخر يجب  هانة من قبل طالب  يتعر�ص لالإ الذي  الطالب 
خر  خر دون خوف اأو وجل، وذلك بالرد عليه باإ�شلوب حمرتم مو�شحا مابدر من الطرف الآ الطالب الآ
ال�شت�شهاد  وي�شتح�شن   ، بها  التلفظ  م�شوؤولية  يتحمل  منا�شبة  غري  األفاظاً  با�شتخدامه  اأخطاء  من 
إدارة املدر�شة اأو املعلم يف حال تكرار  اأو ا مبجموعة من الزمالء، وذلك لل�شكوى على املر�شد الطالبي 

ذلك ، مباي�شهم يف توكيد الفرد لذاته.
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريفاالإ
ر�ضـــاد 21 االإ

بالواقـع

ر�ساد با�ستخدام القراءة : اأواًل: االإ
 تعتمد هذه الطريقة على ال�شتفادة من الكتب واملوؤلفات على اختالف 
اأنواعها يف م�شاعدة الطالب على مواجهة م�شكلته، وتتوقف الطريقة 
من  جمموعة  على  ال�شلوك  معّدل  اأو  الطالبي  املر�شد  يتبعها  التي 
�شلوب  الأ وهذا   ،… الطالب  عمر   .. ر�شاد  الإ من  كالهدف  العوامل، 
جابة على كثري من ت�شاوؤلت الطالب  ال�شلوك على الإ ي�شاعد معّدل 
بالغة  دقة  اإىل  الطريقة  هذه  وحتتاج  واجلهد.  الوقت  عليه  فيوفر 
تكون  بحيث  الغر�ص،  لهذا  ت�شتخدم  التي  املواد  ومراجعة  عداد  لإ
ول  البيئة  واقع  من  وتكون  النواحي،  جميع  من  للطالب  منا�شبة 
تتنافى مع اأ�شول الدين واملبادئ الجتماعية، وت�شتمل هذه الطريقة 

على �شت خطوات:
حاجات  تلبي  التي  املنا�شبة  الكتب  بع�ص  ال�شلوك  معّدل  يختار  اأ(   

الطالب.
ب( يقوم الطالب بقراءة هذه الكتب.

ج( يتوحد الطالب اأحياناً مع ما يقراأه.

د( ي�شتجيب الطالب وجدانياً ملا يقراأه.
هـ( يناق�ص معّدل ال�شلوك مع الطالب ما قراأه الطالب. 

و( يكت�شب الطالب جوانب ا�شتب�شار عن ذاته.

ر�ساد با�ستخدام الن�ساط : ثانيًا: االإ
نه و�شيلة هامة  يعتر الن�شاط ذا اأهمية كبرية يف جمال تعديل ال�شلوك لأ
فراد على التعرف على قدراتهم وميولهم ، وميثل بيئة منا�شبة  مل�شاعدة الأ
والذهنية  والنفعالية  البدنية  الطاقات  وتفريغ  الطالب  طاقات  لتنمية 
عل  ويجب   ، والعالجي  والوقائي  منائي  الإ ر�شاد  الإ ممار�شة  يف  ويفيد   ،

معّدل ال�شلوك قبل اإدخال الطالب يف اأي ن�شاط مراعاة ما يلي:
الطمئنان اإىل ا�شتعداد الطالب ملمار�شة الن�شاط وتهيئته بحيث يحقق 
هداف  بالأ الن�شاط  رائد  وتعريف  النجاح،  من  ممكنة  درجة  اأق�شى 

العالجية اخلا�شة ببع�ص احلالت يف اأ�شلوب مب�شط.
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املــــــــثال
مثال:

يف  القراءة  با�شتخدام  ر�شاد  الإ طريقة  ا�شتخدام  املدر�شة  يف  ال�شلوك  وملعّدل  الطالبي  للمر�شد  ميكن 
معاجلة م�شكالت الطالب �شواء كانت �شلوكية اأو مدر�شية مثل: التاأخر الدرا�شي – واخلجل وغريهما  
من خالل قراءة مو�شوع ما له عالقة مبا يعانيه من م�شكلة اأو جمموعة م�شكالت، ولذلك عندما جتد 
مالئي فيتم تعويده على قر اءة بع�ص القطع والفقرات  الطالب يعاين من م�شكلة التاأخر القرائي اأو الإ
الب�شيطة وكتابتها واإمالئها ب�شكل متكرر ، وعندما جند الطالب يعاين من م�شكلة " العدوان " �شواء 
إدارة الغ�شب  كان لفظيا اأو رمزيا اأو بدنيا فيتم تعويده على قراءة بع�ص املو�شوعات التي حتث على ا
ثار والنتائج ال�شلبية املرتتبة على �شلوك العدوان باأبعاده  و�شبط النف�ص والتزان النفعايل وتبني الآ

املختلفة .

مثال :
إ�شراك الطالب العدواين يف ن�شاط ريا�شي قوي مثل التمارين  ميكن للمر�شد الطالبي وملعّدل ال�شلوك ا
لقاء اأو يف اخلدمة  إ�شراك الطالب اخلجول تدريجيا يف الن�شاط امل�شرحي اأو الإ ال�شويدية ، كما ميكن ا

العامة والرحالت والزيارات.
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريف االإ

ر�ساد باإتاحة املعلومات : ثالثًا: االإ
�شا�شية للطالب هي نق�ص اأو عدم توفر  يف بع�ص احلالت: امل�شكلة الأ
اأن يكون  ال�شلوك هنا:  ما، ودور معّدل  اختياراً  يبني عليها  معلومات 
منا�شباً  م�شدراً  يكون  واأن  املعلومات،  على  احل�شول  لعملية  مديراً 
التعليمية  الفر�ص  عن  اخلا�شة  املعلومات  مثل  املعلومات  مل�شادر 
والتدريبية املتاحة اأمام من يتخرجون من املراحل التعليمية وما يتبع 
، ومعلومات عن الطالب نف�شه وتف�شريها  – من حتليل العمل  ذلك 

با�شتخدام اأدوات حتليل الفرد.
وتتطلب هذه الطريقة خم�ص خطوات هي:

       اأ( حتديد مدى احلاجة للمعلومات.
     ب( حتديد املعلومات الالزمة.
      ج( اختيار املعلومات املنا�شبة.

       د( عر�ص املعلومات للطالب يف �شورة منا�شبة.
ر�شادية. هداف الإ       هـ( ال�شتفادة من املعلومات يف حتقيق الأ

ر�سادية ر�ساد با�ستخدام العالقة االإ رابعًا:  االإ
ر�شادية تعتمد على جمموعة من  ر�شاد با�شتخدام العالقة الإ طريقة الإ
التغريات التي ميكن اأن يعاي�شها الطالب ومنها: معاي�شة امل�شئولية - 
ممار�شة ال�شتك�شاف - اكت�شاف الجتاهات امل�شتبعدة - ممار�شة تنظيم 

الذات - وخرة التح�شن.
ر�شادية:  ومن خ�شائ�ص العالقة الإ

- الن�شجام مع الذات.
- التفهم القائم على امل�شاركة )التعاطف(.

يجابي غري امل�شروط )التقبل(. - التقدير الإ
- وهذه اخل�شائ�ص يوفرها معدل ال�شلوك ويو�شلها اإىل الطالب.
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املــــــــثال
مثال : 

الطالب الذي يكمل الدرا�شة املتو�شطة ويحتاج اإىل اأن يكمل درا�شته يف جمال مهني، فاإن املر�شد الطالبي 
اأو معدل ال�شلوك يعر�ص عليه بع�ص املعاهد الثانوية واملراكز املهنية ، وكذا الطالب يف املرحلة الثانوية 
الذي يريد ا�شتكمال درا�شته اجلامعية يف اإحدى الكليات العلمية اأو النظرية اأو التقنية اأو الع�شكرية 

نرتنت وغريها. دلة والكتيبات والن�شرات والإ م�شتعينا بدليل الطالب التعليمي واملهني وغريه من الأ

مثال:
     طالب يعاين من رائحة فمه الكريهة با�شتمرار مما اأثر على تفاعله مع زمالئه ومعلميه، فاإن على 
والحرتام  التقدير  من  الكايف  القدر  ومينحه   ، حالته  يتقبـل  اأن  ال�شلوك  معدل  اأو  الطالبي  املر�شد 
�شباب ، يوجهه اإىل اأف�شل احللول املنا�شبة مثل :اإعطائه بع�ص  والتفهم وال�شتماع .. وبعد معرفة الأ
التعليمات ال�شرورية املنا�شبة حلالته، اأو حتويله اإىل الوحدة ال�شحية املدر�شية ملعاجلته ومتابعة حالته 

لحقا من قبل املر�شد الطالبي يف مدر�شته اإىل اأن يتم عالجه نهائيا.
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريفاالإ
اتخـــاذ 22

القــــــرار

حالة  اأو  الرتدد،  من  بحالة  الختيار  م�شكالت  يف  الطالب  مير  قد 
املر�شد  دور  فياأتي   .. اأكرث  اأو  مو�شوعني  حول  الداخلي  ال�شراع  من 
الطالبي اأومعّدل ال�شلوك يف م�شاعدته على تعلم كيفية اتخاذ القرار، 
واحدة من ثالث  تقع يف  يتخذها  اأن  الطالب  يحتاج  التي  والقرارات 

جمموعات:
  اأ( القرارات التعليمية. ب( القرارات املهنية. ج( القرارات ال�شخ�شية.

والتدريب على اتخاذ القرارات يتم يف �شت خطوات اإ�شافة اإىل مرحلة 
ر�شادية وهي: تكوين العالقة الإ

1( حتديد امل�شكلة.
2( توليد البدائل.

3( احل�شول على املعلومات.
4( حتليل املعلومات وال�شتفادة منها.

5( اإعداد اخلطط واختيار الهدف.
6( تنفيذ اخلطط وتقوميها.

الكـــف 23

املتبــــادل

     كّف كل من منطني �شلوكيني مرتابطني ب�شبب تداخلهما واإحالل 
ا�شتبدال  يتم  اأي   ، املتوافقة  ال�شتجابة غري  متوافقة حمل  ا�شتجابة 

عادة �شلوكية بعادة اأخرى.

التح�ضني 24

التدريجي

ما  مثري  من  القلق  اأو  اخلوف  م�شاعر  من  التدريجي  التخلي�ص  هي 
املر�شد  يقوم  ثم   ، امل�شكلة  ت�شبب  التي  املثريات  معرفة  على  وتقوم 
تدريجية  ب�شورة  عليها  الطالب  بعر�ص  ال�شلوك  اأومعّدل  الطالبي 
�شعـب ، حتى يتم الو�شول اإىل اأ�شدها  �شهل اإىل الأ متكررة ، يبداأ من الأ
جراء بدرجة اأقوى من اإجراء  ، وبالتايل يتخل�ص منها ويحدث هذا الإ

) ال�شحب التدريجي والتال�شي رقم "6" �ص 73(. 
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املــــــــثال
مثال:

ول الثانوي يجد �شعوبة يف اتخاذ القرار املنا�شب لاللتحاق بق�شم العلوم   طالب  يدر�ص يف ال�شف الأ
اأو  الطالبي  املر�شد  فيقوم  حمدد،  قرار  اتخاذ  على  ي�شاعده  من  يحتاج  وهنا  ال�شرعية،  اأو  الطبيعية 
إليه، والتعرف  مر واملعلمني  والزمالء املقربني ا معدل ال�شلوك مبقابلة الطالب واملحيطني به كويل الأ
على قدراته وميوله ومايح�شل عليه من درجات يف املواد الدرا�شية وغريها من املعلومات التي ت�شهم 
يف اتخاذ القرار املنا�شب لاللتحاق بالتخ�ش�ص املالئم يف املرحلة الثانوية والتي �شيبني عليها قراراته 

الالحقة لاللتحاق بالدرا�شة اجلامعية اأو �شوق العمل م�شتقبال.

مثال : طالب ل يهتم با�شتذكار درو�شه ويحّب الن�شغال عنها والعزوف عن ال�شتذكار اليومي ، فما 
همـال  إّل اأن يحّل عادة القراءة للدرو�ص حمل عادة الإ على املربي اأو املر�شد الطالبي اأو معدل ال�شلوك  ا
إبعاد نف�شه عن  والعزوف ، عن طريق تعويد الطالب على القراءة وحثـّه ب�شكل م�شتمر، ومالحظته اأثناء ا
القراءة وا�شتذكار الدرو�ص ، ومالحقته بحيث يقوم املر�شد الطالبي بت�شميم جدول ا�شتذكار للطالب 
، اإىل جانب الوقت املخ�ش�ص للقيام  يوفق بني تلبية هواياته املقبولة وبني القيام بواجب ال�شتذكار 

باللتزامات الدينية والجتماعية . 

مثال : 
     الطالب الذي ميتنع عن احلديث اأمام زمالئه الطالب ، بل يخ�شى احلديث اأمامهم ، فبدًل من اأن 
يزج به املربي اأمام زمالئه للحديث دفعة واحدة يف ال�شطفاف ال�شباحي وهو ما ي�شمى باأ�شلوب الغمر،  
مر ، ومن املمكن اأن يطلب من  يقوم الرتبوي بالتدرج يف اإعداد الطالب ملواجهة زمالئه يف نهاية الأ
الطالب احلديث اأمام نف�شه ، ثم احلديث اأمام معلمه ، ثم احلديث اأمام طالبني يرتاح الطالب لهما ، 
ثم احلديث اأمام جمموعة من الذين يرتاح الطالب لهم ، ثم احلديث اأمام طالب الف�شل ، ثم احلديث 

اأمام طالب ال�شف الدرا�شي ، ثم اأخرياً احلديث اأمام طالب املدر�شة .
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريفاالإ
ازداد �ضبط الذات25 وكلما  نف�شه  على  الفرد  ميار�شه  الذي  والتقييد  الكبح  يت�شمن 

انطباق  ازداد  �شبطها  �شبيل  يف  نف�شه  مع  جهاده  اأو  الفرد  ن�شال 
الطالب  تدريب  �شلوب عل  الأ ويقوم هذا   ، النف�ص عليه  تعبري �شبط 
الذات  �شبط  ويت�شمن   ، ذاتياً  وت�شجيله  �شلوكه  مالحظة  على 

�شرتاتيجيات التالية: الإ
  اأ( املالحظة الذاتية والتي تقوم بحد ذاتها بدور وقائي اأو عالجي.

ب( تنظيم اأو اإعادة تنظيم املواقف والظروف البيئية التي يحدث فيها 
ال�شلوك امل�شتهدف.

ج( تعلم ا�شتجابات بديلة.
الذاتي  التعزيز  با�شتخدام  ي�شمح  نحو  على  ال�شلوك  نتائج  تغيري  د( 

والعقاب الذاتي.

وهي اإدارة ال�ضـــغوط26 العامة،  مرا�ص  الأ �شد  التح�شني  عملية  الطريقة  هذه  ت�شبه 
مبنية على مقاومة ال�شغوط عن طريق برنامج يدرب الطالب على 

كيفية التعامل مع مواقف متدرجة لالن�شغاط.
ي�شتمل اأ�شلوب التح�شني من ال�شغوط على ثالث مراحل هي:

ردود  طبيعة  لفهم  ت�شوري  باإطار  الطالب  بتزويد  التعليم:  مرحلة 
فعله جتاه ال�شغط وتت�شمن هذه املرحلة:

عداد لل�شاغط – مواجهة ال�شاغط – احتمالت اأن يكون ال�شغط  الإ
�شديداً – تعزيز نف�ص الطالب على اأنه قد واجه ال�شغط.

مواجهة  وو�شائل  مبا�شرة  اإجراءات  على  وت�شتمل  التكرار:  مرحلة   
ربع. معرفية ي�شتخدمها يف كل مرحلة من املراحل الأ

مرحلة التدريب التطبيقي: وهي العتماد على مهارة الطالب ال�شابقة 
يف اأ�شاليب املواجهة، حيث يعر�ص ل�شل�شلة من ال�شغوط، ويقوم معّدل 

ال�شلوك بنمذجة ا�شتخدام مهارات التجاوب.
�شاليب العالجية كالتدريب  وقد ي�شتمل التدريب على جمموعة من الأ
ال�شلوكي،  التكرار   ، الذات  تعليمات  النمذجة،  املناق�شة،  الكالم،  على 

والتعزيز.
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املــــــــثال
ر�شادية ل�شبط الذات: �شاليب الإ اأمثلة على الأ

كل والتدخني. 1- �شبط املثري: وي�شتخدم بكرثة يف الرامج التي ت�شاعد يف التقليل من الأ
2- الختيار الذاتي للمعايري:كاأن يقول الطالب ال�شمني:�شاأجري كيلومرتاً اليوم.

3- التعليمات الذاتية: كاأن يقول الطالب الذي يغ�ص يف الختبار لنف�شه: اأنا لن اأغ�ص يف الختبار.
4- الت�شجيل والتقومي الذاتي: حتديد عدد ال�شجائر التي مت تدخينها للمدخن.

5- التعزيز والعقاب الذاتي: عندما يرتكب الطالب خطاأ يبداأ يف لوم نف�شه، وعندما ينجح يف �شبط 
مور التي ت�شايقه يعزز نف�شه مقابل ذلك. بع�ص الأ

مثال :
�شروريات  من  وماتتطلبه  �شرة  الأ حاجات  بجلب  القيام  مثل  كثرية  اأ�شرية  �شغوطا  يواجه   طالب 
ومتطلبات يومية، ومايواجهه من �شغوط مدر�شية تت�شمن حل الواجبات املدر�شية واملنزلية اأول 
على  �شيعمل  ال�شلوك  اأومعدل  الطالبي  املر�شد  فاإن   ، وفهمها  اليومية  الدرو�ص  وا�شتيعاب  باأول 
مر  تخفيف هذه ال�شغوط عن طريق جدولتها وفق ماتتطلبه من اأولويات كالتن�شيق مع ويل الأ
عباء املنزلية اأوًل لكي يتمكن من املراجعة لدرو�شه وحل واجباته الدرا�شية ومن  حول تخفيف الأ
ثم العمل على تركيزه مع املعلم اأثناء ال�شرح يف احل�شة الدرا�شية، وبالتايل فاإن ال�شغط �شي�شمحل 

ويتال�شى ب�شكل نهائي.
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريفاالإ
غراق27     يقوم معّدل ال�شلوك فيها بالتعري�ص ال�شريع للطالب يف مواجهة ملا الغمر واالإ

يفزعه ، بدون مقدمات من الرتاخي اأو التدرج ، �شواء هدف باملواجهة 
 ، للطالب  املثري  ال�شيء  اأو  املوقف  مع  الفعلية  باملواجهة  اأو  اخليالية 
�شرتاتيجية تكون خطرة على مر�شى القلب ، واحلالت  إّل اأن هذه الإ ا
ال�شديدة ال�شطراب ، ولكنها تفيد يف حالت املخاوف املر�شية والقلق 
فعال القهرية وما يعاب عليها اأنها يف بع�ص  والنطواء الجتماعي والأ

حيان تكون نتيجتها عك�شية.  الأ

حل امل�شكالت عملية يتعلمها الطالب عندما تواجهه م�شكلة يف احلياة، حل امل�ضكالت28
وت�شتمل على خم�ص خطوات:

1( حتديد امل�شكلة.   
2( اختيار الهدف.

�شرتاتيجية.    3( اختيار الإ
�شرتاتيجية. 4( ا�شتخدام الإ

5( التقومي.

التنفي�س 29

االنفعايل

     يقوم على تعليم الطالب على اأن يطلق م�شاعره التي يح�ص فيها 
العواطـف  عن  والبوح  كالمية،  بطريقة  عنها  ويعّر  تلقائية،  ب�شورة 
بها،  والوعي  إدراكها  ا من  يتمكن  لكي  امل�شتقبلية،  هداف  والأ احلالية 
لختيار  الطالب  بتوجيه  ال�شلوك  اأومعّدل  املر�شدالطالبي  ويقوم 

ال�شلوك املنا�شب واملقبول.
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املــــــــثال
مثال : 

املر�شد  فيطالبه   ، اأمامهم  احلديث  عن  كّلياً  وميتنع  الطالب،  زمالئه  اأمام  احلديث  يخ�شى  طالب   
اأوجميع  الف�شل  طالب  اأمام  به  الزّج  ثم  معني  مو�شوع  عن  كلمة  باإعداد  ال�شلوك  اأومعدل  الطالبي 

طالب املدر�شة ليجد نف�شه يف مواجهة زمالئه وعليه اأن يتحدث اأمامهم . 

مثال:
على  ال�شلوك  معدل  اأو  الطالبي  املر�شد  طريق  عن  الكذب  م�شكلة  من  يعاين  الذي  الطالب  يتدرب 

ماياأتي:
�شباب والعوامل والظروف املوؤدية اإىل ا�شتخدام الكذب كو�شيلة تعامل.  1- حتديد الأ

2- �شياغة هدف رئي�ص بغر�ص معاجلة امل�شكلة واأهداف تف�شيلية. 
�شلوب لال�شتب�شار  �شلوب العقالين النفعايل ملعاجلة امل�شكلة والتدرب الذاتي على هذا الأ 3- ا�شتخدام الأ

بامل�شكلة ومقاومة اجلوانب الالعقالنية فيها.
جراء. 4- التدرب على كيفية مواجهة النا�ص بعد هذا الإ
5- القيام باملالحظة الذاتية للتحقق من زوال امل�شكلة.

مثال :  »طالب تعر�ص حلادث مروري وهو يقود �شيارته واإىل جواره والده ، وقد تويف والده يف احلادث 
اأو  ، وانعك�ص ذلك على �شلوك الطالب وهيئته واأ�شلوب تعامله، يقوم املر�شد الطالبي  ليم  املروري الأ
 ، اأو معّدل ال�شلوك بال�شماح للطالب بالبوح عن معاناته وال�شدمة التي تعر�ص لها ونتائجها  املربي 
ي�شاح احلالة واأنها ق�شاء وقدر، واأن النف�ص مكتوب عليها املوت يف اللحظة  ثم يتدخل معدل ال�شلوك لإ
ن�شان قادر على  التي حّددها اهلل ، وعليه التعوي�ص عن ذلك بالعمل ال�شالح والدعاء للوالد ، واأن الإ
عمال التح�شيل اجلّيد ، التوبة  بداع يف اأعماله، ومن �شمن تلك الأ العطاء ما دام حّياً ، وقادر على الإ
إلخ ، كما يو�شح  ا خرة ..  ن�شان يف الدنيا ، ليفوز بر�شا اهلل يف الآ إدراك واجبات الإ والعودة اإىل اهلل ، وا
معّدل ال�شلوك للطالب طريقة التفاعل ال�شليمة مع احلياة وطريقة تعديل �شلوك النزواء اإىل �شلوك 
اإف�شاح  اإىل  فقط  �شرتاتيجية  الإ هذه  وتهدف  الجتماعي.  الو�شط  يف  حمبوباً  ويكون  الطالب  يقبله 

الطالب عن م�شاعره ومايكّدر �شفو حياته .
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جراء ال�سلوكيالرقم التعريفاالإ
ر�ضاد 30 االإ

العقالين 

االنفعايل

وامل�شكالت  ال�شطرابات  اأن  يفرت�ص  النفعايل  العقالين  ر�شاد  الإ
التفكري  يف  منطقية،  غري  اأو  خاطئة  اأمناط  عن  تن�شاأ  اإمنا  النف�شية 
املنطقي  باحلوار  العقلي  قناع  الإ باأ�شلوب  يتم  التعديل  فاإن  لذلك   ،
يفكرون  النا�ص  اأن  اأ�شا�ص  التفكري على  واإظهار اجلوانب اخلاطئة يف 
املمكن  من  وهنا  منطقية  غري  بطريقة  ويفكرون  منطقية  بطريقة 
فكار غري املنطقية اإىل اأفكار منطقية، وهي تعتمد على اأمنوذج  اإعادة الأ

ي�شمى )اأ.ب.ج(:
  اأ( احلدث الذي يقوم به.

ب( التفكري )تفكري منطقي – تفكري غري منطقي(.  
ج( النتيجة )وت�شتمد النتيجة تبعاً للتفكري(.  

ول توجد اأ�شاليب حمددة لهذه الطريقة اإمنا تركز على تكوين العالقة 
املهنية مع الطالب وقيام معّدل ال�شلوك باأخذ دور فاعل لتوجيه عملية 

التعلم ، وتعلم الطالب لكي يفكر اأكرث عقالنية عن طريق:
قناع اللفظي مبنطقية العالج العقالين. 1- الإ

خالل  من  الطالب  لدى  العقالنية  غري  فكار  الأ على  التعرف   -2
مراقبته لذاته وتزويده بردود الفعل عليها.

اإعادة التف�شري العقالين  فكار غري العقالنية مع  3- حتد مبا�شر لالأ
حداث. لالأ

4- تكرار املقولت الذاتية العقالنية واإحاللها حمل التف�شريات غري 
العقالنية.

حمل  بالتايل  لتحل  عقالنية  �شلوكات  باأداء  الطالب  تكليف   -5
ال�شتجابات غري العقالنية، والتي عادة ماتكون �شبباً يف ا�شتمرار 

امل�شكلة.
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املــــــــثال
مثال:

طالب )عقالين التفكري( عندما قدم على كلية معينة )حدث( ثم ات�شح بعد ذلك عدم قبوله فيها 
رزاق بيد اهلل، مل يكتب اهلل فيها ن�شيباً يل، �شاأبحث عن كلية اأخرى.  )التفكرياملنطقي(، يقول: اإن الأ
اأمثال هذا التفكري املنطقي العقالين )النتيجة( �شوف اأبحث عن كلية اأخرى ، الطالب )غري املنطقي( 

�شوف ي�شرتط قبوله يف تلك الكلية واأن عدم قبوله احتقار واإهانة له.

مثال اآخر:
الطالب الذي اكت�شب عادة التدخني من اأقرانه اأو من اأحد والديه، فعندما يقوم املر�شد الطالبي اأو 
معدل ال�شلوك ب�شوؤاله عن العوامل املوؤدية اإىل هذه العادة الذميمة فيقول: حماكاة لزمالئي واأ�شدقائي 
ولتحقيق ذاتي وتوكيدها يف املجتمع الذي اأعي�ص فيه، فهذه اأفكار غري عقالنية وبالتايل فاإن املر�شد 
فكار والعمل على مواجهتها واإقناع الطالب بالتخلي  الطالبي اأو معدل ال�شلوك يقوم بت�شحيح هذه الأ

عنها ب�شدة مباي�شهم يف النهاية يف التغلب على م�شكلة تعاطي التدخني.





الفصل الثالث

مناذج لبعض مشكالت 

الطالب واألساليب اإلرشادية 

املناسبة هلا
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
ويت�شم العــــــــــدوان1 والتكرار  ال�شدة،  العالية  ال�شتجابات  من  عــدداً  ياأخذ  �شلوك 

النف�شي  ال�شرر  اإحلاق  خرين بهدف  الآ املوجه نحو  بالغ�شب والعنف 
اأو رمزيا ، ويتمثل  اأو لفظيا  اأو املادي بهم،وقد يكون العدوان ج�شديا 
خرين با�شتخدام ال�شالح  عتداء على الآ العدوان اجل�شدي من خالل الإ
بوا�شطة  ال�شرب  با�شتخدام  اأو  بهم،  ال�شرر  واإحلــاق  اأنواعه  مبختلف 
العدوان اجل�شدي  ، ومن �شور  �شالك وغريها  والأ والع�شي  الهروات 
الركل واللكم و�شد ال�شعر والدفع وال�شفع على اخلدين وال�شرب بالراأ�ص 
على اجلدران واملواد ال�شلبة وغريها ، اأما العدوان اللفظي فيتمثل يف 
التهديد واللوم ال�شديد وال�شتم وغريه ، اأما العدوان الرمزي فيتمثل 
واحتقار  والتهمي�ص  والتقليل  لقاب  بالأ والتنابز  هــانــات  الإ توجيه  يف 

خرين وغريها . الآ
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
وىل: اإعالء الرغبة  لعاب الريا�شية، ولذلك ناحيتان اإيجابيتان الأ ن�شطة والأ إ�شراك الطالب يف الأ 1- ا

يف املناف�شة ال�شريفة على العدوان، والثانية: ا�شتهالك الطاقة التي قد تدفع لل�شلوك العدواين. 
حباطات التي ي�شعر بها الطالب. 2- التعرف على حاجات الطالب النف�شية، وعلى الإ

3- التاأديب التاأكيدي بتعليم الطالب �شنة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف ت�شكني الغ�شب.
ر�شاد العقالين ومناق�شة اأفكار الطالب وتب�شريه ببطالن ما  4- ا�شتخدام اأ�شاليب العالج املعريف مثل الإ
إذا و�شل اإىل القناعة ب�شرر ال�شلوك العدواين  نه ا يعتقده من معتقدات ترر له �شلوكه العدواين، لأ

خرين، فاإنه �شي�شاعد نف�شه للتخل�ص من هذا ال�شلوك . عليه وعلى الآ
ر�شاد بالواقع، من خالل توجيه الطالب اإىل بع�ص القراءات التي تعزز فيه �شلوك الت�شامح. 5- الإ

ر�شاد بالقرين وذلك مب�شاعدة الطالب على اختيار اأ�شدقاء ل يدعمون هذا ال�شلوك العدواين.  6- الإ
على  اعتدائه  حــال  يف  خا�شة  الــعــدواين  �شلوكه  نتائج  بتحّمل  بتكليفه  وذلــك  الــزائــد،  الت�شحيح   -7

املمتلكات.
خرين. 8- تكلفة ال�شتجابة، وذلك بت�شجيع الطالب على العتذار عن خطئه يف حق الآ

يجابي. ق�شاء عن التعزيز الإ 9- الإ
10- تعزيز ال�شلوك امل�شاد مثل �شلوك التعاون والتكاتف وامل�شاعدة .

11- التعاقد ال�شلوكي .
12-  التدريب على التوكيدية .

13- �شبط املثريات باإبعاد الطالب عن معززات ال�شلوك العدواين .
14- النمذجة باإي�شاح طرق التفاعل املالئمة.

15- التدريب على اأ�شاليب �شبط النف�ص وحديث الذات، كتعليم الطالب عبارات يرددها عندما ي�شعر 
خرين مثل )قف، ل تتهور، اتق اهلل( فهذه العبارات تثبط العدوان. مبيل ملهاجمة الآ

16- التغذية الراجعة التي تقوم على ا�شتب�شار الطالب بخطورة ال�شلوك العدواين. 
العدوانية بحيث ل جتعل منها  املتعمد لت�شرفات الطالب  التجاهل  اأي  غفال،  اأ�شلوب تدريب الإ  -17

ق�شية تثري الهتمام.
�شاليب ال�شابقة بعد موافقة ويل اأمر الطالب. إذا مل جتد الأ ر�شادية ا 18-  التحويل للوحدة الإ
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
اإتالف املمتلكات 2

واملرافق العامة

املرافق  تــخــريــب  اأو  الــعــامــة  املــمــتــلــكــات  بـــاإتـــالف  الــطــالــب  قــيــام  تعني 
اأو الكتابة   ، املدر�شية، التي ي�شتفيد منها ب�شكل مبا�شراأو غري مبا�شر 
على اجلدران، وبدون اأن يرى يف ذلك باأ�شاً، ويتفاخر مبا قام به اأمام 

زمالئه.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
العامة  وممتلكاته  مرافقه  على  املحافظة  طريق  عــن  للوطن  والنــتــمــاء  بــالــولء  ال�شعور  تنمية   -1

واخلا�شة.
2- تنمية ال�شعور بالنتماء للموؤ�ش�شة الرتبوية التي يتلقى فيها درا�شته باحلفاظ على حمتوياتها من 

دوات املدر�شية وغريها. ثاث والأ مرافق وممتلكات كاملباين والأ
3- تدريب وت�شجيع الطالب على طرح اآرائهم يف اإطار من احلرية امل�شوؤولة ، باإن�شاء قنوات للحوار بني 

الطالب واملعلمني، واإيجاد و�شائل للتعبري عن الراأي، ك�شندوق القرتاحات. 
4-  تنمية ال�شمري الذي يرف�ص التخريب.

5- تطبيق اأ�شلوب تكلفة ال�شتجابة، باأن يكلف الطالب بتحمل م�شوؤولية ما قام باإتالفه اأو العبث به.
اأو العبث به  باإتالفه  الزائد،باأن يكلف الطالب بتحمل م�شوؤولية ما قام  اأ�شلوب الت�شحيح  6- تطبيق 

وزيادة.
ر�شاد بالواقع، مثل تكليف الطالب بقراءة مو�شوعات عن �شيانة املمتلكات واملرافق  7- تنفيذ اأ�شلوب الإ

واملحافظة عليها.
8- تنفيذ م�شابقات يف كثري من املجالت املتعلقة بامل�شكلة، مثل م�شابقة الف�شل النظيف.

9- التعاون مع رائد الن�شاط يف املدر�شة كعمل ور�ص مهنية ميار�ص فيها الطالب هواياتهم يف اإ�شالح 
بع�ص املمتلكات، مثل اإ�شالح املقاعد والطاولت وال�شبورات وغري ذلك.

إبــراز بع�شها يف  وا �شغال والكتابة  الر�شم والأ ، وت�شجيع الطالب على  الفنية  اإقامة ور�شة للرتبية   -9
اأماكن جتمع الطالب.
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
        هي ا�شتحواذ الطالب على ممتلكات غريه باإرادة منه، ومن غري ال�ضرقة3

علم املالك الفعلي لها بدون وجه حق .
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دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه 

ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1-    يجب على املر�شد الطالبي او معّدل ال�شلوك اأن يتقيد مببداأ ال�شرية عند تناوله حلالة ال�شرقة.

إذا �شعر اأن املجتمع قد  ا نه  خرين لهذا الطالب بـال�شارق ، لأ 2- اأن يتنبه معّدل ال�شلوك لعدم نعت الآ
اأ�شاليب  انتهاج  يف  فقط  و�شيتفنن  فيها،  ال�شتمرار  من  مانعاً  يجد  فلن  ال�شارق  �شورة  يف  و�شعه 

جديدة لها.
�شباب والعوامل التي دفعت الطالب لل�شرقة : 3- معاجلة الأ

1- اإن كانت حالة الطالب املادية �شعيفة وي�شعر بالنق�ص، فاإنه �شيلجاأ لل�شرقة لتوفري ما ل ي�شتطيع 
الحتياجات من  تلك  توفري  ال�شلوك  معّدل  اأو  الطالبي  املر�شد  فعلى   . م�شروعة  بطرق  توفريه 
وتقدميها  اخلريية  اجلمعيات  مع  بالتن�شيق  اأو   ، الطالب(  )�شندوق  املدر�شي  املق�شف  ميزانية 

ب�شورة غري مبا�شرة كمعززات ل�شلوكات اأخرى ، وهذه احلالة تكون من اأ�شهل احلالت عالجاً.
2- يف حالة �شرقة الطالب ب�شكل قهري ، فيجب اأن يناق�ص املر�شد الطالبي اأو معّدل ال�شلوك اأفكاره 

غري العقالنية التي متلي عليه القيام بال�شرقة.
 ج-   يف حالة هو�ص ال�شرقة، فاملر�شد الطالبي اأو معّدل ال�شلوك لن ي�شتطيع عالج احلالة منفرداً ، بل 
حباط  بالتعاون مع الوالدين اللذين يجب اأن يتبعا اأ�شاليب تبتعد عن التحقري ، وتخلي�شه من الإ

الذي قد يعاين منه، والتعبري عن حبهما له ب�شكل اأكرث �شراحة.
ر�شاد الديني وذلك بتقوية الوازع الديني عن طريق ربط مو�شوعات املناهج الدرا�شية باملمار�شة  4- الإ

اليومية وتكثيف برامج التوعية يف ذلك.
5- ا�شتخدام اأ�شلوب تكلفة ال�شتجابة.

اأوا�شر العالقة واملحبة بني الطالب من خالل اجلماعات الطالبية  ن�شطة التي تقوي  6- تكثيف الأ
والرحالت.

إذا ما انك�شف اأمره.  7- التغذية الراجعة للطالب، وتب�شريه باآثار ال�شرقة عليه ا
ر�شاد العقالين املعريف. 8- تنفيذ اأ�شلوب الإ

ظاهرة  من  حتد  التي  الحتياطات  كافة  واتخاذ  املدر�شة،  يف  الوقائية  ر�شادية  الإ الرامج  تكثيف   -9
ال�شرقة، مثل  و�شع مكان خم�ش�ص لرتداء املالب�ص الريا�شية، وتوجيه الطالب جماعياً للمحافظة 

على ممتلكاتهم وممتلكات غريهم، وعدم جلب اأ�شياء ثمينة للمدر�شة.
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هو تزييف للحقائق ، وهو �شلوك مكت�شب يتعلمه الفرد من ممار�شات الكذب4

اأفراد البيئة من حوله، وهو نقي�ص ال�شدق.

اأو الغ�س الدرا�ضي5 اأثــنــاء الخــتــبــارات  اإجــابــات زمالئهم  حمــاولــة بع�ص الــطــالب نقل 
م�شتوى  انخفا�ص  على  ذلــك  ويــدل  املدر�شية،  والــواجــبــات  التكليفات 
التي يحاولون  الدرا�شية  باملادة  الطالب، وخا�شة  التكيف عند هوؤلء 

الغ�ص فيها.
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دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه 

ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1- العالج العقالين النفعايل .

طفاء. 2- الإ
3- ت�شكيل �شلوك ال�شدق وتعزيزه بجميع الو�شائل عن طريق التعزيز التفا�شلي لل�شلوك البديل .

ر�شاد بالواقع مثل القراءة. 4- الإ
5- ا�شتخدام طرق التعزيز املنا�شبة مثل التعاقد ال�شلوكي .

6- التغذية الراجعة.
7- تعزيز الوازع الديني يف القول والعمل.

8- التعامل مع الطالب بواقعية حتى ل يلجاأ للو�شائل الهروبية، وعدم معاقبته عندما يقول احلقيقة.
دون  بحرية  يتحدث  اأن  للطالب  وال�شماح  الكذب،  ل�شلوك  املهيئة  الظروف  و  العوامل  ت�شخي�ص   -9

ال�شغط عليه بحيث يت�شف اجلو املدر�شي بال�شدق.
ر�شاد الوقائي من خالل املحا�شرات والندوات والن�شرات داخل املدر�شة التي حتث على ال�شدق  10- الإ

مر مبردود الكذب على حياة ابنه. ومتقت الكذب ، و تعريف ويل الأ
باء واملعلمني باأنواع الكذب وكيفية التعامل معها وهي : 11- تب�شري الآ

الكذب اخليايل، كذب املحاكاة )التقليد(، الكذب الجتماعي، الكذب للدفاع عن النف�ص، الكذب جلذب 
النتباه، الكذب الكيدي، الكذب التعوي�شي، الكذب املر�شي.

ر�شاد الديني والوقائي بعواقب الغ�ص . 1- تكثيف الإ
2- العالج العقالين النفعايل.

3- التدريب على ال�شلوك التوكيدي.
4- النمذجة بهدف الكف.

5- التعاقد ال�شلوكي.
6- عادات ال�شتذكار اجليدة.
7- �شبط اأو تغيري املثريات.

8- التدريب على التعامل مع ال�شغوط.
9- التعرف على ال�شعوبات التي يعاين منها الطالب يف بع�ص املواد وو�شع برنامج عالجي منا�شب له.

10- تقليل املتطلبات الدرا�شيةالتي يكلف بها الطالب.
داء الختبارات. 11- توفري اجلو النف�شي املنا�شب لأ

ر�شاد بالقرين . 12- الإ
ر�شاد بالواقع . 13- الإ

ر�شادية للتعرف على دوافع الغ�ص. 14- ا�شتخدم العالقة الإ
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م�ضاحبة رفقاء 6

ال�ضوء

فراد من الذين لديهم �شلوكات       م�شاحبة الطالب لفرد اأو عدد من الأ
�شالمية اأو القيم اأو العادات الجتماعية.  خمالفة للتعاليم الإ
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1- على املر�شد الطالبي اأو معّدل ال�شلوك بالتعاون مع املعلمني، القيام بدور وقائي ، وذلك بتب�شري 
والتوا�شل  اأبنائهم  اأ�شدقاء  معرفة  على  بــاء  الآ وحث   ، ال�شيئة  للرفقة  ال�شلبي  بالتاأثري  الطالب 
معهم وم�شاركتهم جل�شاتهم واهتماماتهم ب�شكل عفوي بحيث ل ي�شعر املراهق باأن تلك امل�شاركة 

نوع من الرقابة عليه. 
النقد الهادف ب�شكل غري مبا�شر لل�شلوكات ال�شلبية التي يقوم بها هوؤلء الرفاق، والربط بني عالقته   -2
معهم وتدين م�شتواه، اأو وقوعه يف م�شكالت، و يف حال ا�شتمرار التاأثري ال�شلبي لهذا الرفيق ميكن 

قناعه ب�شوء �شلوك هوؤلء الرفقاء لالبتعاد عنهم. ر�شاد العقالين النفعايل لإ ا�شتخدام الإ
إ�شباع احتياجات الطالب التي حتققها جمموعة الرفاق كاملغامرة والقيادة  مر على ا العمل مع ويل الأ  -3
�شباب  الأ إزالــة  وا بحث  على  والعمل  ومراحله،  النمو  بخ�شائ�ص  وتب�شريهم  والنتماء،  والهتمام 

التي جعلت الطالب ينتمي لهذه الرفقة ال�شيئة.
العمل ب�شكل غري مبا�شر على تقوية عالقة الطالب باأفراد اأ�شرته وباأ�شدقائه اجليدين وال�شتفادة   -4
ن وجود الطالب مع غريه  قامة عالقات اجتماعية اإيجابية بني الطالب ، لأ من الن�شاط املدر�شي لإ

قامة عالقات �شداقة معهم. يكون حافزاً لإ
من  والتقليل  ال�شيئني،  الرفقاء  عن  البتعاد  على  ي�شاعده  قد  للطالب  الف�شل  فتغيري  الت�شكني:   -5

مدى تاأثريهم عليه.
ر�شاد بالقرين. الإ  -6

النمذجة.  -7
التعاقد ال�شلوكي.  -8
ر�شاد بالواقع . 9- الإ

إذا كان هوؤلء الرفاق من اأفراد املجتمع املدر�شي ، فيجب العمل على اإ�شالحهم وتعديل �شلوكهم ،  10- ا
إذا كانوا من خارج املدر�شة تبحث الو�شائل املنا�شبة للتعامل معهم بيئياً . وا

�شرتاتيجية مع الطالب الذين ميار�شون اأياً من  ر�شاد اجلمعي، مع مراعاة عدم تنفيذ هذه الإ 11- الإ
خالقية. النحرافات الأ
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عدم احرتام 7

املعلم

جمموعة من ال�شلوكات غري املقبولة التي حتدث من بع�ص الطالب 
اأو فكرة غري مقبولة كّونها بع�ص  املعلمني نتيجة ملوقف  جتاه بع�ص 
اأو يف  اأثناء الدرو�ص  الطالب عن املعلم ، تظهر داخل حجرة الدرا�شة 

اأماكن اأخرى من املدر�شة وخارجها.

خرين ، ويعد العناد من العناد والتحدي8 �شلوك �شلبي يقوم به بع�ص الطالب جتاه الآ
طفال واملراهقني �شواء كان جتاه الوالدين  النزعات العدوانية لدى الأ
على  �شرار  والإ توجيهاتهم  خمالفة  يف  ويتمثل  وغريهم،  املعلمني  اأو 
رف�شها، و�شلوك التحدي يت�شمن ال�شتمرار يف هذه املخالفات ب�شكل 
التعامل معهما  العناد، وميكن  ب�شلوك  معلن، وعادة مايكون مرتبطا 

من قبل املربني مامل ي�شال اإىل مرحلة ال�شطراب.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
ن�شطة وتوفري املعلومات عن وجوب احرتام املعلم. ر�شاد بالواقع من خالل القراءة والأ 1- الإ

2- معرفة اأ�شباب امل�شكلة والتعامل معها.
دوار. 3- ا�شتخدام اأ�شلوب النمذجة ب�شورها املتعددة ولعب الأ

4-  ال�شحب التدريجي.
5- التعاقد ال�شلوكي.

6- القت�شاد الرمزي .
ق�شاء عن التعزيز املوجب. 7- الإ

8- �شبط اأو تغيري املثريات.
9- �شبط النف�ص .

إ�شراك الطالب يف احتفالت تكرمي املعلمني و اليوم العاملي للمعلم. 10- ا
11- توفري بيئة تعليمية منا�شبة، وك�شب وّد الطالب من قبل املعلمني والتوا�شع لهم والعدل بينهم، وم�شاركتهم 
وتوفري �شندوق  خــرى  الأ واملنا�شط  والزيارات  واملنا�شبات  الرحالت  إ�شراكهم يف  وا همومهم وم�شكالتهم، 

لل�شكاوى والقرتاحات.
إذا مل جتد الطرق ال�شابقة . 12- ا�شتخدام اأ�شاليب تكلفة ال�شتجابة وثمن اخلطاأ وزيادة الت�شحيح ا

بعاد النف�شية والجتماعية التي توؤدي اإىل حدوث امل�شكلة وحماولة عالجها بالطرق  1- التعرف على الأ
املنا�شبة لها .

ر�شاد الديني. 2- الإ
ن�شطة املدر�شية، وتوفري املعلومات املنا�شبة  ر�شاد بالواقع من خالل القراءة، ودمج الطالب يف الأ 3- الإ

له .
طفاء والتجاهل . 4- ا�شتخدام اأ�شلوب الإ

خر يف حالة حدوثه . 5- تعزيز ال�شلوك الآ
مثلة بهدف الكف ومنذجة ال�شلوك البديل . 6- �شرب الأ

ر�شاد العقالين النفعايل. 7- الإ
ر�شادية التي تو�شح طرائق التعامل مع هذه احلالت خا�شة املعلمني  �شاليب الإ 8- تب�شري املعلمني بالأ

اجلدد .
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امليل الزائد من قبل بع�ص الطالب لفئةاأو لعائلة اأو قبيلة اأو طائفة  اأو التحُيز والتع�ضب9

خرين وانتقا�شهم، مما يت�شبب يف اإحلاق  منطقة اأو مدينة، وجتاهل الآ
ال�شرر بهم من غري وجه حق.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
خرين. خالقي التي حتث على العدل وامل�شاواة واحرتام الآ ر�شاد الديني والأ 1- ا�شتخدام اأ�شاليب الإ

يجابية للطالب اأو اجلماعة امل�شتهدفة من الطالب املتع�شبني. إبراز املميزات الإ 2- ا
ن�شان من خالل �شلوكه ولي�ص بالعتماد  إر�شاد جمعي للطالب املتع�شبني ،وذلك بتو�شيح اأن املجتمع يقّوم الإ 3- ا

على عرقه اأو جن�شيته .
وتفعيل  والتاريخ(  الوطنية  والرتبية  الدينية  املواد  الدرا�شية)خا�شة  املناهج  ا�شتغالل مفردات  بالواقع من خالل  ر�شاد  الإ  -4

الن�شاط املدر�شي.
5- غر�ص اهتمامات م�شرتكة بني جميع الطالب يف املدر�شةتبنى على قيم التعاون وامل�شاركة واملناف�شة 

يثار. ال�شريفة والت�شامح والإ
�شر التي تنّمي التع�شب يف نفو�ص اأبنائها، بتاأثري ذلك على عالقات البن مع اأفراد املجتمع  7- توعية الأ

املدر�شي من خالل اجلمعية العمومية واملجال�ص املدر�شية والر�شائل والن�شرات املختلفة . 
8- عدم ال�شماح باإثارة النعرات القبلية يف املحيط املدر�شي، والعمل على تنمية الرتبية الجتماعية.

اأ�شا�ص  �شالمية التي تقوم على املحبة ل على  خوة الإ 9- تكوين عالقات بني جميع الطالب وفقا لالأ
الع�شبية املقيتة.

10- �شبط املثريات.
ر�شاد بالقرين. 11- ا�شتخدام اأ�شلوب الإ

دوار. 12- ا�شتخدام النمذجة ب�شورها املتعددة، ومنها اأ�شلوب لعب الأ
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
التقم�س والتقليد 10

)التقليعات(

خرين، يظهر عليه من خالل نوع امللب�ص  �شلوك يكت�شبه الطالب من الآ
واإطالة  الغريبة  ال�شعر وق�شاته  اإطالة  اأو  الكالم  اأو  وطريقة احلركة 

ظافر اأو النخراط يف اأن�شطة وت�شرفات �شلبية متنوعة وغريها. الأ

ال�ضلوك الديني 11

اخلاطئ

تظهر هذه امل�شكلة يف �شور خمتلفة قد تكون عالية ال�شدة و التكرار، 
اأو  ال�شالة،  تــاأديــة  اأثــنــاء  الكثرية  احلــركــة  اأو  ال�شالة،  اأداء  عــدم  مثل 

التطرف الديني وغريها من املمار�شات الدينية اخلاطئة .
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
ر�شادية  1- عمل درا�شة م�شحية ملعرفة مدى انت�شار هذه الظاهرة بني الطالب باملدر�شة، وحتديد الرامج الإ

منائية والعالجية  املنا�شبة لها وتطبيقها ميدانيا. الوقائية والإ
اأ�ــشــلــوب ال�شحب  يــجــابــي لــعــالج مثل هــذه احلــــالت، وا�ــشــتــخــدام  اأ�شاليب الــعــقــاب الإ 2- البــتــعــاد عــن 

التدريجي.
قناع املختلفة  إن�شانياً يراعى ما حوله من موؤثرات ، وا�شتخدام و�شائل الإ 3- التعامل مع الطالب تعاماًل ا

ر�شاد العقالين النفعايل. عن طريق الإ
طريق  عــن  ال�شلبية  اجلــوانــب  إهــمــال  وا الطالب،  �شخ�شية  يف  يجابية  الإ اجلــوانــب  وتعزيز  تنمية   -4

طفاء. الإ
مثل للطاقة عند الطالب، وفتح املجال لت�شريفها باأ�شلوب تربوي. 5- ال�شتثمار الأ

6- تو�شيح دور قواعد ال�شلوك واملواظبة حيال هذه ال�شلوكات قبل حدوثها.
7- حرمان الطالب من امل�شاركة الريا�شية وغريها يف حالة وجود هذه التقاليع )عقاب �شلبي(.

مثلة بهدف الكّف ومنذجة ال�شلوك البديل . 8- �شرب الأ
�شالمية . ن�شطة، وتوفري املعلومات املنا�شبة عن القدوة الإ ر�شاد بالواقع عن طريق القراءة والأ 9- الإ

ر�شاد بالقرين . 10- الإ

1- اإي�شاح راأي الدين للطالب فردياً وجماعياً.
ن�شطة، وتوفري املعلومات الدينية املنا�شبة لكل حالة، وزيادة  ر�شاد بالواقع عن طريق القراءة والأ 2-  الإ

�شالمية باملدر�شة. الهتمام باجلانب الوقائي من خالل برامج التوعية الإ
3- النمذجة بهدف الكف اأو تعليم �شلوكات املمار�شات الدينية املطلوبة .

فكار اخلاطئة. ر�شاد العقالين النفعايل لت�شحيح الأ 4- الإ
5- ا�شتخدام طرق التعزيز املتعددة مثل التعاقد ال�شلوكي والقت�شاد الرمزي .

6- ال�شحب التدريجي والتال�شي.
ق�شاء عن التعزيز املوجب. 7- الإ

8- تكلفة ال�شتجابة وثمن اخلطاأ.
9- زيادة الت�شحيح .

بنائهم . �شر باأ�ش�ص الرتبية الدينية ال�شحيحة لأ �شري بتب�شري الأ ر�شاد الوقائي الأ 10- الإ
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
يف التدخني12 الــتــدخــني  لــعــادة  الــطــالب  بع�ص  امل�شكلة يف ممــار�ــشــة  هـــذه  تتمثل 

اآثار  ال�شيئة  الظاهرة  هــذه  على  ويرتتب  العمر،  من  مبكرة  مراحل 
ال�شرطان  :مر�ص  مثل  مــرا�ــص  الأ ببع�ص  �شابة  الإ يف  تتمثل  �شحية 
والقلب والرئتني وغريها، ولها اآثار اقت�شادية واجتماعيةمدمرة على 
م�شتوى الفرد واملجتمع، ولينح�شر اأثر التدخني على الفرد املدخن 
عليه  ويطلق  املدخن  بجوار  يجل�ص  الــذي  الفرد  اإىل  ينتقل  بل  فقط، 

)التدخني ال�شلبي( . 
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دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه 

ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
التوعية   اأ�شبوع  يف  وتكثيفه  الدرا�شي،  العام  طــوال  التدخني  باأ�شرار  التوعية  برنامج  بتنفيذ  الوقائي  ر�ــشــاد  الإ  -1

باَ�شرار التدخني واليوم العاملي ملكافحة التدخني، وامل�شاركة يف حمالت التوعية باأ�شرار التدخني. 
ر�شاد الديني ، وبيان احلكمة من حترمي التدخني. 2- الإ

م�شابقة  يف  الطالب  وم�شاركة   ، ن�شطة  والأ املعلومات  وتوفري  الــقــراءة  بوا�شطة  بالواقع  ر�ــشــاد  الإ  -3
التوعية باأ�شرار التدخني كالبحوث واملقالت والتقارير وغريها. 

العقالنية، والتي تدفع بالطالب للتدخني والعمل على  فكار غري  الأ العقالين النفعايل مبناق�شة  ر�شاد  الإ  -4
توكيد الذات باأ�شاليب اأخرى.

�شرة واملدر�شة وموؤ�ش�شات املجتمع.  5- النمذجة ال�شلوكية بهدف الكف يف الأ
يجابية التي متكن اأ�شحابها من ترك التدخني. ر�شاد اجلمعي ، وعر�ص التجارب الإ 6- الإ

املدر�شة مبا  وخــارج  داخــل  فراغه  اأوقــات  �شغل  ويف   ، ال�شاحلني  الرفاق  الطالب لختيار  م�شاعدة   -7
يفيد، وينف�ص عن طاقاته مثل ممار�شة الريا�شة وتغيري منط احلياة اليومية والعالقات الجتماعية 

يجابية. الإ
8- ا�شتخدام طرق ال�شبط الذاتي مثل:

اأ( عقد النية والعزم على ترك التدخني .
خرين .  ب( العتذار عن قبول ال�شجائر من الآ

ماكن العامة . ج( التوقف عن التدخني يف الأ
د( فك الرتباط احلا�شل بني التدخني و�شرب القهوة، اأو التدخني والغ�شب . 

كثار من حديث الذات .   هـ( الهتمام بالتمارين الريا�شية والإ
9- ال�شتعانة باملر�شد القرين.

�شراط التنفريي. 10- الإ
11- �شبط املثري.

، وعيادة مكافحة التدخني( وغريها من  ر�شادية  اإىل جهات الخت�شا�ص )وحدة اخلدمات الإ 12- التحويل 
مر. ر�شادية والعالجية بعد موافقة ويل الأ املراكز الإ
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دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه 

ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
كان املخدرات13 �شواء  حكمها،  ومــايف  املــخــدرات  وا�شتعمال  بتعاطي  الطالب  قيام 

باأي  لها  بالرتويج  الطالب  قيام  اأو  خارجها،  اأو  املدر�شة  داخــل  ذلــك 
إرادتــه . واملخدر هو : اأي مادة  ا طريقة كانت وذلك برغبته ومبح�ص 
اأو  اأو باحلقن  اله�شمي  اأو  التنف�شي  تدخل اجل�شم عن طريق اجلهاز 
يف  تغريات  فتحدث  حكمها،  ومايف  وامل�شكرات  الكحولية  للمواد  ال�شم 
وظائف اجلهاز الع�شبي نف�شية وبدنية ، وقد تكون هذه املواد طبيعية 
للكائن  احليوية  الوظائف  على  كيميائية  تــاأثــريات  ولها  م�شنعة  اأو 

احلي . 
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
مع  دمـــان،  والإ املخدرات  تعاطي  مواجهة  يف  رئي�شة  اأدوار  ثالثة  ال�شلوك  اأومــعــّدل  الطالبي  للمر�شد 

مراعاة اجلانب ال�شري يف التعامل مع هذه احلالة:
اأ- دور وقائي: القيام بالرامج الوقائية املتنوعة طوال العام الدرا�شي مثل  اأ�شبوع التوعية بْا�شرار 
 ، والن�شرات  وامل�شابقات  املحا�شرات  اإقامة  خالل  من  املخدرات  ملكافحة  العاملي  واليوم  املــخــدرات، 

وا�شتغالل مفردات املناهج  الدرا�شية والن�شاط املدر�شي.
ب- الدور العالجي: عند مبا�شرة املر�شد الطالبي اأومعّدل ال�شلوك حلالة طالب يتعاطى املخدرات 
وت�شخي�ص  حالته  درا�شة  طريق  عن  املخدرات  براثن  من  الطالب  نقاذ  لإ اجلهد  بذل  عليه  يجب 
ر�شادية  �شاليب الإ �شباب الذاتية والبيئية التي اأدت اإىل تعاطي املخدرات وا�شتخدام الأ العوامل والأ
دمان يجب حتويله  إذا ظهرت على الطالب اأعرا�ص الإ والرامج العالجيةمثل ال�شحب التدريجي، وا

ر�شادية ومتابعة حالته. للعيادات التخ�ش�شية عن طريق وحدة اخلدمات الإ
منائية عندما يخرج الطالب من مرحلة العالج، وذلك بهدف اإعادة  منائي: يف املرحلة الإ ج- الدور الإ
�شرتاتيجيات   التوافق النف�شي والجتماعي للطالب ليكون مواطناً �شاحلاً، وذلك بال�شتعانة بالإ

تية: ر�شادية الآ �شاليب الإ والأ
خالقي. ر�شاد الديني والأ 1- الإ

ر�شاد بالقراءة. 2- الإ

ر�شاد بالقرين. 3- الإ
مثلة بهدف الكّف . 4- �شرب الأ

�شاليب التي يواجه بها م�شكالت احلياة .  5- تب�شريه بالأ
ر�شاد اجلمعي. 6- الإ

ن�شطة التي تتوافق مع اهتماماته ليتمكن من حتقيق ذاته. 7- دمج الطالب يف الأ
�شاليب التي ت�شاعدهم على حتقيق ا�شتقرار  �شري بتوعية اأفرادها بالأ ر�شاد الأ 8- الإ

الطالب النف�شي.
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
االنحرافات 14

اجلن�ضية

وتتمثل من خالل �شور متعددة بني الطالب ومنها : الت�شبه بالن�شاء، 
ور�ــشــائــل اجلوال   ، التلفونية  واملــهــاتــفــات   ، الــ�ــشــريــة  الــعــادة  ممــار�ــشــة 
باحية ، اأو من خالل التحر�ص  فالم الإ نرتنت والأ ومقاطع البلوتوث والإ
اأو املمار�شة اجلن�شية الفعلية يف املدر�شة وخارجها  اجلن�شي ببع�شهم، 
خرين  الآ اأمــام  التنا�شلية  ع�شاء  الأ بعر�ص  اجلن�شي  ال�شتعرا�ص  اأو 
طفال  لالأ اجلن�شي  اأوالغــتــ�ــشــاب  احلــيــوان  مــع  اجلن�شي  الــ�ــشــذوذ  اأو 
النحرافات  مــن  وغــريهــا   ، طــفــال جن�شيا  الأ وا�ــشــتــغــالل  املــراهــقــني، 

اجلن�شية املحرمة. 
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
ر�شادية  الوقائية كاملحا�شرات والندوات التي تتحدث عن النحرافات اجلن�شية  1- تكثيف اخلدمات الإ

باأنواعها .
2- التوعية الدينية والتثقيف ال�شحي باأ�شرار ممار�شة العادة ال�شرية والعالقات اجلن�شية امل�شبوهة، 
يدز ويوم ال�شحة  من خالل اأيام التوعية التي حتر�ص الوزارة على تفعيلها ،كيوم الوقاية من الإ

العاملي وغريها.
3- ال�شرية التامة عند التعامل مع هذه امل�شكلة، والرتوي يف جمع املعلومات عنها، والتاأكد من �شحة 
�شالمية  الإ التعاليم  مع  يتنا�شب  مبا  امل�شتهدفة  للفئة  املنا�شبة  اخلدمات  وو�شع  املعلومات،  هذه 

والقيم الجتماعية.
يذاءاجلن�شي والتحر�ص اجلن�شي يعتمد على  إر�شادي للطالب الذين يتعر�شون لالإ ا 4- و�شع برنامج 

فنيات تعديل ال�شلوك مثل توكيد الذات ورفع م�شتوى تقدير الذات لديهم.
5- تاأ�شيل )مفهوم العورة اجل�شدية( لدى الطالب.

عجاب(. 6- الق�شاء على املظاهر التي قد ت�شجع على ظهور هذه ال�شلوكات )امليوعة والإ
�شراف اليومي يف املدر�شة.  7- تكثيف الإ

8- العمل على عالج احلالت التي تعاين من انحراف جن�شي بوا�شطة العيادات الطبية املتخ�ش�شة بعد 
ر�شادية مبوافقة ويل اأمر الطالب. التحويل للوحدة الإ
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
اال�ضتخدام 15

اخلاطئ للمركبة

قيام بع�ص الطالب باأداء مهارات متهورة يف قيادة ال�شيارات والدراجات 
إ�شباع رغباتهم وحاجاتهم  النارية، ويق�شد من ورائها حتقيق ذواتهم وا

ب�شورة خاطئة. 
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
ر�شادية،  الإ �شاليب  الأ وتطبيق  املعلومات  جمع  يف  والتاأين  امل�شكلة،  وراء  احلقيقية  الدوافع  فهم   -  1
والبعد عن النفعال اأثناء التعامل مع هذه امل�شكلة وت�شخي�شها ودرا�شتها من خالل درا�شة احلالة 

ر�شاد اجلمعي . الفردية اأو جل�شات الإ
فكارغري املنطقية امل�شببة للم�شكلة . ر�شاد العقالين النفعايل وت�شحيح الأ 2 - الإ

3 - التعاقد ال�شلوكي .
ن�شطة وتوفري املعلومات، وال�شت�شهاد ببع�ص الق�ش�ص التي  ر�شاد بالواقع عن طريق القراءة و الأ 4 - الإ

تتحدث عن عواقب �شوء ا�شتخدام املركبة .
�شلوب التوكيدي، ودح�ص ال�شعور بالنق�ص والتعبري  5 - م�شاعدة الطالب على تاأكيد ذاته عن طريق الأ

ب�شور انفعالية مقبولة اجتماعياً.
، وذلــك عن طريق  الفراغ  اأوقــات  املكبوتة و�شغل  الطاقات  لتفريغ  اإيجابي  اأ�شلوب  اإيجاد  6 - حماولة 

إن�شاناً لـه دور اإيجابي. تكليفه باأن�شطة قيادية ، يجد فيها نف�شه ا
7- النمذجة بهدف الكف .

ثار املرتتبة عليها. ر�شاد اجلمعي ملناق�شة الظاهرة والآ 8 - الإ
9 - تكليف الطالب باإعداد اأوراق عمل اأو بحوث عن هذه الظاهرة اأو ما ينتج عنها من اآثار �شلبية .

مور من خالل اجلمعية العمومية واملجال�ص املدر�شية املختلفة. 10 - توعية اأولياء الأ
ال�شباب  ورعاية  العام  مــن  والأ ال�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  مثل  العالقة  ذات  باجلهات  ال�شتعانة   -  11

إلقاء الكلمات يف املدار�ص . قامة املحا�شرات والندوات وا لإ
يجابي. ق�شاء عن التعزيز الإ 12- الإ

خر. ر�شادية لتعزيز ال�شلوك الآ 13- تكلفة ال�شتجابة مع الطالب الذي مل جتد معه الطرق الإ
كر وقائياً . منية عند احلاجة لذلك على اأن يكون الدور الأ مر اأو اجلهات الأ إ�شعار ويل الأ 14- ا
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�ضوء التوافق 16

املدر�ضي

هو �شوء تكيف الطالب مع اأنظمة املدر�شة ، و�شعف توا�شله الجتماعي 
إداريني وطالب. مع من�شوبيها من معلمني وا
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
املوؤدية لهذه احلالة وحماولة عالجها، والعمل على تكّيف الطالب  1- البحث يف العوامل والظروف 
معها . فقد يكون مظهراً مل�شكلة اأخرى يعاين منها الطالب كالعدوانية اأو اخلجل ، وقد يكون �شبباً 

يف ظهور م�شكالت اأخرى مثل التغيب عن املدر�شة. 
ر�شاد بالقرين ، فالطالب عندما يرتبط بعالقات وطيدة مع زمالئه �شيتكيف معهم ويتقبلهم. 2- الإ

3- العمل على حت�شني البيئة املدر�شية ، بالتنظيم وو�شع اأماكن منا�شبة ل�شرتاحة الطالب ، واإيجاد 
داخل  املــاديــة  البيئة  وحت�شني   ، معهم  التعامل  م�شتوى  وحت�شني   ، لهم  حمببة  واأن�شطة  بــرامــج 

الف�شول الدرا�شية .
وبني  بينهم  والتفاهم  التعاون  اأ�ش�ص  إر�ــشــاء  ا خــالل  من  تواجههم  التي  ال�شغوط  �شد  التح�شني   -4

املعلمني يف اإطار من الود والفهم وتغليب روح احلوار.
اأو  املعلمني  من  �شواء  يجابية  الإ للنماذج  والتقليد  املحاكاة  خالل  من  النمذجة  اأ�شلوب  ا�شتخدام   -5

الطالب.
6- �شبط املثري.

7- ا�شتخدام العالج بالواقع.
يجابي وال�شلبي.   8- ا�شتخدام اأ�شلوب التعزيز بنوعيه الإ

9- تطبيق اأ�شلوب تكلفة ال�شتجابة.
10- ا�شتخدام مبداأ برمياك. 

إ�شتخدام املهارات الجتماعية. 11- التدريب على ا
12- التدريب على حل امل�شكالت.

نظمة واللوائح املدر�شية من خالل الو�شائل املتاحة. 13- تب�شري الطالب بالأ
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الهروب من 17

املدر�ضة 

واحل�ض�س 

الدرا�ضية

تعمد الطالب اخلروج من املدر�شة اأو هروبه من احل�ش�ص الدرا�شية، 
بالهروب  اأو   ، املدر�شة  حميط  يف  والبقاء  الف�شل  من  باخلروج  �شواًء 
اأو اإىل  منها ، و قــد تعود اإىل ظــروف وعــوامــل ذاتــيــه لــدى الــطــالــب، 
عوامل بيئية  تتعلق باملدر�شة اأو اإىل عوامل تتعلق بالبيئة الجتماعية 

التي يعي�ص فيها.

الغياب املتكرر 18

والت�ضرب

يــــام كــثــرية متفرقة اأو  تـــرك الــطــالــب املــدر�ــشــة بـــدون عـــذر مــقــبــول لأ
ذاتية  لــعــوامــل  علمها  بـــدون  اأو  �ـــشـــرة  الأ بعلم  يــكــون  ،وقـــد  متوا�شلة 
واجتماعيةودرا�شية، اأما الت�شرب فهو ترك املدر�شة نهائيا وعدم العودة 

إليها. ا
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
لرتباطها  معها  والتعامل  املدر�شة  من  الطالب  هــروب  اإىل   املوؤدية  �شباب  والأ العوامل  ت�شخي�ص   -1
باملعلم واخلوف منه ،اأو تاأخر الطالب الدرا�شي اأو عدم حل الواجبات، اأو البيئة الفيزيقية )املادية( 
العوامل تنفر الطالب من  ، واكتظاظها بالطالب، فكل هذه  الف�شول  املدر�شة ك�شعف تكييف  يف 

البقاء يف املدر�شة ف�شال عن ا�شتعداده للقيام بذلك.
2-   التعاقد ال�شلوكي، وذلك باأن ي�شمن املر�شد الطالبي اأومعّدل ال�شلوك للطالب التخفيف اأو الق�شاء 

على م�شببات هروبه ،يف مقابل اأن يحّد الطالب من هذا الهروب.
3- التغذية الراجعة بتب�شري الطالب بخطر الهروب واآثاره عليه درا�شياً و�شلوكياً.

4- تكلفة ال�شتجابة، كتكليف الطالب بواجبات منزلية منا�شبة ، اأو حرمانه من الف�شحة.
يجابي مع الطالب وتوفري  5- اإيجاد املناخ النف�شي والرتبوي املنا�شب للطالب من خالل التعامل الإ

اأنواع الن�شاط املدر�شي املالئم.
6- النمذجة من خالل حماكاة الطالب للطالب املتفوقني باعتبارهم منتظمني ومن�شبطني.

7- �شبط املثري.
8- العالج العقالين النفعايل.

9- التح�شني �شد ال�شغوط املدر�شية املختلفة .
ر�شاد بالواقع. 10- الإ

يجابي والت�شحيح الزائد. ق�شاء عن التعزيز الإ جراءات مثل الإ 11- ا�شتخدام بع�ص الإ
�شدقاء الذين ي�شجعون هذا ال�شلوك. 12- الت�شكني وذلك بنقل الطالب لف�شل اآخر ل يوجد فيه الأ

احل�شم  وباأنظمة  الدرا�شي،  الطالب  حت�شيل  م�شتوى  على  الغياب  بتاأثري  واأ�شرته  الطالب  1- توعية 
املتوقع من درجات املواظبة ، واأنه قد يت�شبب يف ت�شرب الطالب من الدرا�شة.

قد يكون الغياب يف حالت كثرية نتيجة مل�شكالت اأخرى ، فالبد من عالج تلك امل�شكالت ، فمثاًل قد   -2
و�شاع اأ�شرية لبد من حت�شينها اأو التاأقلم معها ،  يكون الغياب نتيجة ل�شعف الدافعية للتعليم ، اأو لأ
اأو ل�شوء تنظيم الوقت ، اأو حالة الطالب ال�شحية ،اأو خوف الطالب من املدر�شة ل�شبب ما ، اأو نتيجة 

ل�شهر يتخلله بع�ص ال�شلوكات غري املنا�شبة والعودة اإىل املنزل يف وقت متاأخر.
غلب ب�شبب عدم جتاوز مرحلة النفطام  ول من املرحلة البتدائية ، يكون يف الأ الغياب يف ال�شفوف الأ  -3
النف�شي واخلوف من املدر�شة ، فالبد هنا من العمل على كل ما من �شاأنه تبديد اخلوف وتنمية حب 

املدر�شة وتعزيز املواظبة.
إليه مقابل مواظبته  ا باأن�شطة حمببة  امل�شاركة  باأن مينح الطالب الفر�شة يف  4- مبداأ برمياك وذلك 

على احل�شور ملدة حمددة.
5- القت�شاد الرمزي والتعاقد ال�شلوكي ينفعان كثرياً مع هذه احلالة .

�شعارات واحل�شم من درجات املواظبةللحّد من ظاهرة الغياب. دارية كاإر�شال الإ جراءات الإ الإ  -6
إذا كان الطالب متاأثراً برفقة ت�شجعه على الغياب. قران امل�شاعدين ، خا�شة ا 7- برنامج الأ
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الر�شمي مما التاأخر ال�ضباحي19 الــدوام  املدر�شة عن وقت  اإىل  الطالب يف ح�شوره  تاأخر 

التاأخر  هذا  ي�شل  وقد   ، ال�شباحية  ن�شطة  الأ امل�شاركة يف  عليه  يفّوت 
وىل اأو جزء منها. لفوات احل�شة الأ
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
إليه  ا �شباب والعوامل املوؤدية  1- ت�شجيل التاأخر من قبل امل�شرف اليومي يف املدر�شة، والتعرف على الأ

والعمل على معاجلتها.
2- توجيه الطالب وقائيا وتب�شريهم ب�شلبيات ال�شهر والعودة املتاأخرة اإىل املنزل، واأهمية النوم املبكر 

وال�شتيقاظ املبكر.
وقتها  يف  الفجر  �شالة  اأداء  باأهمية  الــطــالب  لتوعية  �شالمية  الإ التوعية  م�شرف   مــع  التن�شيق   -3

جماعة.
تخطي  يف  م�شاعدته  مقابل  املحدد،  الوقت  يف  املدر�شة  اإىل  باحل�شور  الطالب  يلتزم  بــاأن  ال�شلوكي  التعاقد   -4

م�شكالته املدر�شية اأو تكرميه .
لكي  ال�شباحي  الرنامج  دارة  لإ املدر�شية  ذاعــة  والإ الريا�شي  الن�شاط  رائد  مع  والتن�شيق  التعاون   -5

يكون اأكرث جذباً واإمتاعاً .
، وعلى فقدانه لدرجات  الدرا�شي  تاأخريه على م�شتواه  بتاأثري  الطالب  بتب�شري  الراجعة  التغذية   -6

ن�شطة ال�شباحية. املواظبة ، وعلى فوات ال�شتفادة وامل�شاركة يف الأ
ا�شتخدام طريقة القت�شاد الرمزي مع الطالب متكرر التاأخر ال�شباحي.  -7

ذاعة ال�شباحية، وا�شتخدام طرق التعزيز املنا�شبة له  إ�شراك الطالب يف الن�شاط ال�شباحي كال�شرتاك يف الإ ا  -8
رغام. مع مالحظة عدم الإ

الدرا�شية  املرحلة  نف�ص  مع  تتنا�شب  بحيث  ال�شباحية،  الريا�شية  ن�شطة  الأ يف  والتبديل  التعديل   -9
واملرحلة العمرية للطالب.

10- و�شع حوافز للطالب املنتظمني يف احل�شور ال�شباحي، وتكرميهم خالل ال�شطفاف ال�شباحي بح�شور 
جميع معلمي املدر�شة .

ر�شاد بالواقع مع الطالب متكرر التاأخر ال�شباحي. 11- ا�شتخدام اإحدى طرق الإ
�شرة باأهمية اللتزام باحل�شور املبكر اإىل املدر�شة. 12- توعية الأ
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الدرا�شي النوم اأثناء الدر�س20 الف�شل  يف  الطالب  مــن  يحدث  عميق  نــوم  اأو  إغــفــاء  ا حالة 

اأثناء  �شرح الدر�ص ل يتمكن ب�شببها من متابعة ال�شرح نتيجة ل�شعوره 
رهاق والتعب ، وتعودلعوامل متعددة، و يتكرر هذا ال�شلوك يف در�ص  بالإ
معني )مادة معينةبذاتها( اأو يف مواد خمتلفة ، وهي م�شكلة تالحظ يف 

خمتلف املراحل الدرا�شية.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
إر�شادية وفقاً  ا امل�شكلة، وو�شع خطة  اإىلحــدوث هذه  املوؤدية  الرئي�شة  �شباب والعوامل  الأ 1- ت�شخي�ص 
ل�شرتاتيجيات تعديل ال�شلوك، وحتويل احلالت التي حتتاج اإىل تدخل طبي وعالجي مثل وجود 

اأنيميا اأو �شكر اأو ارتفاع ال�شغط اإىل العيادات املتخ�ش�شة ورعايتها لحقا.
ر�شاد بالواقع للطالب حول تنظيم الوقت ومواعيد النوم، وعدم �شرب ال�شوائل املنبهة يف امل�شاء  2-  الإ

كال�شاي والقهوة.
3- �شبط املثريات بتغيري مكان جلو�ص الطالب، اأوتغيري اأماكن من يجل�شون بجواره.

4- تنمية الدافعية للتعلم عند الطالب، وتو�شيح اأهمية التعلم يف حياتهم اخلا�شة والعامة عن طريق 
ر�شاد العقلي النفعايل. الإ

5- ا�شتخدام اأ�شلوب النمذجة بهدف الكف.
6- الت�شاور مع املعلمني الذين حتدث يف ح�ش�شهم حالت النوم من بع�ص الطالب ل�شتثارة مثل هوؤلء 
�شئلة خا�شة املفاجئ منها، وحثهم على التنويع يف طرائق التدري�ص امل�شوقة التي تعتمد  الطالب بالأ

على النقا�ص واحلوار، وا�شتخدام الو�شائل التعليمية املختلفة جلذب انتباه الطالب.
التغيري  نــوع مــن  إدخــــال  وا الــدرا�ــشــي،  الــيــوم  اأمــاكــنــهــم طيلة  اأو  الــطــالب يف ف�شولهم  ثــبــات  7- عــدم 
والتجديد ليزيل ال�شاأم عنهم، مثل الذهاب للمختر اأو غرفة م�شادر التعلم اأو احلا�شب اأو ال�شالة 

الريا�شية.
8- ا�شتخدام اأ�شاليب التعزيز املختلفة مع ال�شلوك البديل .

عالم على  �شري عن اأ�شباب النوم، وكيفية تنظيم الوقت باملنزل، وتاأثري و�شائل الإ ر�شاد الوقائي الأ 9- الإ
الطالب خا�شة ال�شهر .
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العادات الدرا�ضية 21

اخلاطئة

يف بع�ص احلالت جند اأن الطالب - اأو ويل اأمره - ي�شتكي من اأن الطالب 
يبذل كثرياً من اجلهد يف ال�شتذكار وي�شتغرق وقتاً طوياًل فيها ول 
التي  الدرا�شية اخلاطئة  للعادات  يعود  وهذا  املتوقع،  للم�شتوى  ي�شل 
ينتهجها الطالب يف ا�شتذكاره . ويقرر الرتبويون اأنه لبد من اكت�شاب 
الطالب للعادات الدرا�شية اجليدة يف مرحلته البتدائية، والتي تعينه 

بعد ذلك يف مراحل التعليم املتقدمة.
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1- تدريب الطالب على املهارات الالزمة لال�شتذكار اجليد لكل مادة ، و�شبط املثريات، وذلك باإبعاد 
املنا�شبة  الظروف  وتهيئة  ال�شو�شاء،  الهاتفية،  املكاملات   : مثل  الطالب،  لنتباه  امل�شتتة  املثريات 

للمذاكرة.
اأف�شل  وحتديد   ، اجليد  لال�شتذكار  معني  خري  هو  الــذي  الوقت  تنظيم  باأهمية  الطالب  2- تب�شري 
ن هناك بع�ص الطالب قد يحققون نتائج اأطيب يف اأوقات معينة من اليوم ،  وقات لال�شتذكار، لأ الأ

وكذلك حتديد الفرتة الزمنية لال�شتذكار التي تعتمد على قدرات الطالب الذاتية.
الرمزي يف  ال�شلوكي والقت�شاد  والتعاقد  يجابي  الإ التعزيز  املختلفة مثل  التعزيز  ا�شتخدام طرق   -3

حالة اإك�شاب الطالب عادات درا�شية جيدة وجناحه يف تنظيم وقته وتقدمه الدرا�شي.
مور ب�شلبيات اعتماد الطالب عليهم يف ال�شتذكار خا�شة عند حل الواجبات املنزلية ،  4- توعية اأولياء الأ
ن الهتمام الزائد قد يجعل الطالب يفقد ثقته بقدرته على العتماد على نف�شه، ويف هذه احلالة  لأ
حلاح من الوالدين حلل الواجبات قد يجعل  اأ�شلوب توكيد الذات ، وكذلك الإ لبد من ا�شتخدام 

حلاح �شرط �شروري للدرا�شة. الطالب يرى اأن الإ
اأي  اأن يتحقق من قدرات الطالب العقلية ، وعدم معاناته من  اأو معدل ال�شلوك  يجب على املر�شد الطالبي   -5

�شعوبات يف التعلم.
وقات املخ�ش�شة للف�شح خالل اليوم الدرا�شي لتجديد ن�شاطهم. 6- منح الطالب الأ

7- تكثيف الن�شاط املدر�شي يف املدر�شة وتنويعه .
اأن  املرّبي  على  الواجبات  بكرثة  الطالب  يتذرع  فعندما  املهام،  حتليل  مهارة  على  الطالب  8- تدريب 
ي�شعره بتعاطفه، ولكن بعد ذلك عليه منحه التفاوؤل وال�شعور بالقدرة على ا�شتكمال كل الواجبات 
�شاليب التي تعينه على ذلك ، والتي منها تنظيم الوقت ،وعدم التفكري اخلاطئ،  يف حال اتباعه لالأ

وعدم تاأجيل الواجبات اإىل اأن ترتاكم .
، وال�شتفادة من جتــارب وخرات  ال�شتذكار  املجدين يف  الطالب زمــالءه  بــاأن يحاكي   ، النمذجة    -9

الطالب املتميزين و�شوًل للتفوق الدرا�شي.
10- تدريب الطالب على طرائق ال�شتذكار اجليد ومراعاة منا�شبتها جلميع الطالب وخا�شةطالب 
 ، والت�شميع  والــقــراءة  والت�شاوؤل  امل�شح  على  منهجيتها  وتعتمد  والثانوية،  املتو�شطة  املرحلتني 

وذلك:
 اأ( باأن يقوم الطالب مب�شح لكامل املنهج وت�شفح عناوينه الرئي�شة واخلال�شات .

ال�شتعانة  ذلك  يف  ي�شاعده  وقد  اأ�شئلة،  اإىل  املو�شوعات  وروؤو�ــص  العناوين  بتحويل  يقوم  ثم  ب(   
�شئلة التي تو�شع يف نهايات الدرو�ص اأو وحدات وف�شول الكتاب املدر�شي. بالأ

�شئلة . جابة على الأ  ج( ثم يبداأ بالقراءة والبحث عن الإ
�شئلة، ويحفظ ما يتطلب احلفظ ثم يقوم بت�شميعها.  د( ثم يقراأ الطالب اإجابات هذه الأ
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للتعلم

اإىل  به  تــوؤدي  بعدها  اأو  قبلها  اأو  الدرا�شة  اأثناء  الطالب  تنتاب  حالة 
الالزمة  يجابية  والإ احلما�ص  ممايفقده  اجلهد  بذل  وعــدم  التكا�شل 
من  تنبع  �شباب  لأ التعلم  دافــع  إ�شباع  ا همال  لإ نتيجة  املدر�شي  داء  لــالأ
�شرية والجتماعية ، وميكن ال�شتدلل على �شعف  البيئة املدر�شية والأ
متاأخراً  الطالب  جتعل  التي  املوؤ�شرات  اأحد  بوجود  للتعليم  الدافعية 
عادة، الغياب، الال مبالة  درا�شياً كاإهمال الواجبات، عدم ال�شتذكار، الإ

بتوجيهات املعلم، وعدم امل�شاركة ال�شفيةوغريها.
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1- مبا اأن �شعف الدافعية للتعلم �شعور داخلي ل ميكن ال�شتدلل عليه اأو قيا�شه اإل بال�شلوكات التي 
تنتج عنه ، فالبد من معاجلة ال�شلوكات التي توؤثر على م�شتوى الطالب التعليمي، و�شتوؤثر هذه 
املعاجلة حتماً اإىل الرفع من دافعيته للتعليم وليتذكر )اأن ل�شيء يعني على النجاح مثل النجاح(.

ر�شاد العقالين من خالل مناق�شة الطالب يف اأفكاره ال�شلبية حول قدراته واأنه قادر على النجاح  الإ  -2
وحتمل امل�شوؤولية ، وكذلك تفنيد اأفكاره ال�شلبية جتاه املدر�شة والعلم ، وتب�شريه باأن التعلم اجليد 

يوؤدي للح�شول على الوظيفة والنجاح يف احلياة امل�شتقبلية.
باملعلمني وبزمالئه  املدر�شية، وحت�شني عالقاته  البيئة  التوافق مع  3- م�شاعدة الطالب على حتقيق 

الطالب، لعل ذلك يزيد من اإقباله على املدر�شة.
ر�شاد البيئي من خالل حت�شني العوامل البيئية املدر�شية التي ت�شاعد على ن�شوء هذا التوجه لدى  الإ  -4

الطالب.
�شري بتب�شري ويل اأمر الطالب باأهمية ت�شجيع الطالب على اإكمال التعليم ، والبحث معه  ر�شاد الأ الإ  -5

�شباب التي حدت بالطالب اإىل هذا النهج. عن الأ
ا�شتخدام اأ�شلوب التعزيز والتحفيز باملكافاآت الفعالة التي ترتاوح بني الثناء اللفظي والتعزيز املادي،   -6

إذا ما مت التعاون فيه بني البيت واملدر�شة. �شلوب اأكرث فعالية ا ويكون هذا الأ
اأن يقوم باإجناز عمل معني  ، بحيث يكون على الطالب  التعاقد ال�شلوكي بني املعلم وبني الطالب   -7
املعلم  فيه  يكون  الــذي  الوقت  يف   ، الطالب  لــدى  وال�شعف  القوة  نقاط  العتبار  اآخــذيــن يف عني 

م�شوؤوًل عن حت�شني طرائق التدري�ص ومكافاأة الطالب وحت�شني و�شعه داخل الف�شل.
�شاليب املتاحة ومنها حديث الذات كاأن يقول لنف�شه )ل  8- تنمية ثقة الطالب بذاته وقدراته بكل الأ

إذا ما رجعت لهذه النقطة ثانية(. ت�شت�شلم – �شيمكنك الفهم والنجاح ا
9- النمذجة مبالحظة مناذج من ذوي التح�شيل املرتفع.

إدارة املدر�شة واملعلمني على اأن تكون مبنية على الود  10 حت�شني اأ�شاليب التعامل مع  الطالب من قبل ا
والفهم واحلوار.
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الواجبات

مبو�شوعات  العالقة  ذات  واخلـــرات  ن�شطة  الأ كــافــة  هــي  الــواجــبــات 
تعلم  لزيادة  وخارجه  الف�شل  داخل  الطالب  بها  يكلف  التي  الدرا�شة 
املادة الدرا�شية، وبالتايل زيادة كفايتهم الذاتية يف ال�شتجابة ملتطلباتها 

وتهيئة فر�ص اأكر للنجاح فيها.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
اأن يقوم املر�شد الطالبي اأو معدل ال�شلوك  بدوره يف احلد من اإهمال الواجبات لدى بع�ص الطالب   -1
دورياً  ومتابعتها  �شعوبتها،  م�شتوى  اأو   ، مقدارها  يف  �ــشــواء  للطالب  منا�شبة  تكليفات  كاختيار 
بالطالع عليها يف بداية كل در�ص ، والتن�شيق مع بقية املعلمني خا�شة عند الختبارات الدورية ، 

مر بالتق�شري يف حال وجوده. إ�شعار لويل الأ إر�شال ا وكذلك ا
اأومعّدل  الطالبي  املر�شد  ، فعلى  اأغلبها  اأو  املــواد  واجبات جميع  تاأدية  الطالب يف  2- يف حال تق�شري 
�شباب التي قد تكون نتيجة مل�شكلة نف�شية اأو اأ�شرية اأو درا�شية اأو �شحية ، وحماولة  ال�شلوك درا�شة الأ

�شباب اأو التعاي�ص معها مبقدار اأكر من التكيف. عالج تلك الأ
3- يف حال تق�شري الطالب يف تاأدية واجبات مادة معينة ، فاإن ذلك يدعو لاللتفات ل�شعوبة املادة ، اأو 

�شلوب املعلم يف حتديد التكليفات ومتابعتها. ملوقف الطالب من معلم املادة ، اأو لأ
جابات ال�شحيحة،  اأن يحر�ص املعلم على ت�شحيح الواجبات ب�شكل جمعي مع الطالب ، با�شتعرا�ص الإ  -4

ن ذلك يوؤكد للطالب اأهمية عمل الواجب املنزيل. ويوجه املخطئ باإفادات منا�شبة لأ
وعدم  املنا�شب،  املكان  وتهيئة  الوقت،  كتنظيم   ، الواجبات  املعينة على حل  للو�شائل  الطالب  إر�شاد  ا  -5

تاأجيل الواجبات، وال�شتعانة مبعلم املادة يف حال �شعوبة التكليف.
الــتــعــاقــد الــ�ــشــلــوكــي: بـــاأن يــلــتــزم الــطــالــب بــحــل الــواجــبــات يف مــقــابــل ا�ــشــتــعــادة الــطــالــب للدرجات   -6

املح�شومة.
التغذية الراجعة بتب�شري الطالب باأهمية حل الواجبات من ناحية حت�شيل معلومات املادة  وحت�شيل   -7

الدرجات.
8- بث روح املناف�شة ال�شريفة بني الطالب يف املواظبة على القيام بالواجبات ب�شورة متميزة ، وتعزيز 

املتميزين الذين يالحظ عليهم حت�شن يف امل�شتوى يف درجة قيامهم بالواجبات.
ا�شتخدام الت�شكيل وحتليل املهمة مع واجبات املواد ال�شعبة .  -9

10- النمذجة بعر�ص مناذج متميزة على الطالب املهمل.
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ذكاء التاأخر الدرا�ضي24 بــاأنــه: هــو مــن يتمتع مب�شتوى  درا�ــشــيــاً  املــتــاأخــر  الطالب  يــعــرف 

عادي، وتكون لديه بع�ص القدرات التي توؤهله للنجاح يف اأي جمال من 
اإىل م�شتوى حت�شيل  الو�شول  ذلك يخفق يف  جمالت احلياة، ورغم 
درا�شي يتنا�شب مع قدراته اأو قدرات اأقرانه وقد ير�شب عاماً اأو اأكرث 
يف مادة اأو اأكرث ومن ثم فهو يحتاج اإىل م�شاعدات اأو برامج عالجية 

خا�شة لتح�شني م�شتواه الدرا�شي.



9�

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه 

ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
إر�شادية وقائية : وتتمثل يف جمموع اجلهود التي حتد من العوامل امل�شوؤولة عن التاأخر الدرا�شي  1- اأ�شاليب ا
ومنها : التوجيه التعليمي واملهني، اخلدمات ال�شحية، الت�شال باملنزل، اإجراء البحوث الرتبوية التي 

تك�شف عن اأكرث املقررات التي ير�شب فيها الطالب .
العقلية  احلالة  مثل  إليها  ا اأدت  التي  العوامل  وا�شتق�شاء   ، الدرا�شي  التاأخر  حالة  اأ�شباب  بحث   -2
عالج  على  والعمل  الطالب،  بها  يرتبط  التي  ال�شداقة  وعالقات  �شرية  والأ وال�شحية  والنف�شية 

�شباب. هذه الأ
3- م�شاعدة الطالب على تنظيم وقته ، وعلى اتباع طرق ال�شتذكار اجليد.

إر�شادية عالجية ومنها : 4- اأ�شاليب ا
1- حتديد الفاقد العلمي للطالب، وم�شاعدته على تعوي�ص هذا الفاقد، بالتعاون مع ويل اأمر الطالب 

اأو املعلمني، وال�شتعانة بطريقة حتليل املهمة وطريقة الت�شل�شل.
2- التغذية الراجعة : وذلك باإعالم الطالب مب�شتواه �شواء يف حال التح�شن اأو التاأخر.

3- الت�شكيل : حيث يتم حتديد نقاط ال�شعف يف عملية التعلم ملادة معينة، ثم بتعليم املتاأخر ب�شورة 
�شا�شيات واملهارات الالزمة لتعلم املادة.  تدريجية الأ

�شلوب للطالب الذين يرجع تاأخرهم لعدم الثقة يف اأنف�شهم. 4- العالج التوكيدي : ويقدم هذا الأ
5- النمذجة : ويتم ذلك بتعليم الطالب عادات درا�شية جيدة وتنظيم اأوقات الفراغ، واأهمية التعليم 

فالم التعليمية . ودوره يف التقدم والرتقاء من خالل عر�ص بع�ص الأ
اأو  املكافاآت لنجاحات الطالب وحت�شن م�شتواه، �شواء كانت مادية  اأي تقدمي   : يجابي  التعزيز الإ   -6

معنوية .
إزالة العوائق، مثل و�شع  �شرية اأو املدر�شية وا ر�شاد البيئي : اأي اإحداث تغيري يف بيئة الطالب الأ 7- الإ

إذا دعت احلاجة. مامي يف الف�شل، اأونقله اإىل ف�شل اآخر ا الطالب يف ال�شف الأ
عاقات  ولئك الذين يعانون من �شعف يف ال�شمع اأو الب�شر اأو الإ 8-  التاأهيل والعالج الطبي: وي�شتخدم لأ

احلركية.
9- التعاقد ال�شلوكي: وذلك بعقد معّدل ال�شلوك اأواملرّبي اتفاق مع الطالب على حت�شني م�شتواه مقابل 
تقدمي هدية اأو �شهادة �شكر للطالب، ويتفق الطرفان على الوفاء مبتطلبات العقد يف فرتة معينة 

يحددانها.
ر�شاد اجلمعي مع فئة املتاأخرين درا�شياً يف ف�شل اأو مادة  ر�شاد اجلمعي: وذلك بتطبيق جل�شات الإ 10- الإ

درا�شية معينة.
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وعدم النظافة

والبدن  الثياب  نظافة  حيث  مــن  بــه  يليق  ل  مبظهر  الطالب  ظهور 
دوات والكتب، وكذلك يف ال�شلوكات الفردية التي متثل ظواهر مثل  والأ
إلقاء املهمالت  الكتابة على اجلدران ويف دورات املياه ومقاعد الدرا�شة وا

وراق يف حجرة الدرا�شة ويف فناء املدر�شة. والأ

احلالة املادية26

) تدين الو�ضع االقت�ضادي (

بنائها،  �شر عن تلبية اأب�شط الحتياجات املادية لأ عندما تعجز بع�ص الأ
حتول  التي  ال�شعبة  القت�شادية  الظروف  لبع�ص  الطالب  فيتعر�ص 
دون تكيفه مع جمتمعه املدر�شي ، اأو اأن ي�شعر بنق�ص اأمام زمالئه اأو 

توؤثر يف م�شتواه الدرا�شي .
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ين ياأمر بالنظافة ويحث عليها والتوعية  ر�شاد الوقائي والتوجيه اجلمعي والتذكري باأن الدِّ 1- تنفيذ الإ
نها قد تكون نتيجة  ال�شحية املنا�شبة ، والوقوف على م�شببات امل�شكلة واإيجاد العالج املنا�شب لها لأ

مل�شكلة اأخرى.
ر�شاد بالواقع من خالل القراءة وتوفري املعلومات الالزمة. 2- الإ

3- ا�شتخدام النماذج ال�شلوكية.
4- التدريب على عادات النظافة باتباع طريقة الت�شكيل.

5- ا�شتخدام طرق التعزيز يف ممار�شة ال�شلوك البديل مثل التعاقد ال�شلوكي والقت�شاد الرمزي.
ر�شاد بالطرق ال�شابقة. 6- تكلفة ال�شتجابة للطالب الذي ل ي�شتجيب للتوجيه والإ

�شري حول الهتمام بالنظافة والعادات ال�شحية ال�شليمة . ر�شاد الأ 7- الإ

درا�شة م�شحية �شاملة للطالب يف بداية العام ، خا�شة امل�شتجدين منهم ، ملعرفة اأو�شاع اأ�شرهم املادية   -1
والقت�شادية.

عانات املادية من احلاجات ال�شرورية على الطالب املحتاجني يف اإطار من ال�شرية و على  2- توزيع الإ
�شكل هدايا ت�شجيعية خا�شة للمتفوقني منهم اأو نتيجة للتح�شن الدرا�شي اأو املثالية اأو امل�شاركة يف 

اأن�شطة املدر�شة، ويكون م�شدرها املدر�شة اأو التعاون مع اإحدى اجلهات اخلريية.
ولويات ، وعدم النظر اإىل ما  �شرية، وت�شجيعه على حتديد الأ 3- مناق�شة الطالب يف اأو�شاعه املادية والأ

ر�شاد بالواقع. خرون من خالل طرق الإ ميلكه الآ
النمذجة .  -4

ا�شتخدام طرق التعزيز مثل التعاقد ال�شلوكي والقت�شاد الرمزي.  -5
ر�شاد العقلي باإقناع الطالب باأن الهتمام بالدرا�شة هو ال�شبيل لتخطي اأزمة الفقر ، وذلك حت�شباً  الإ  -6

للت�شرب من التعليم بحثاً وراء عمل ب�شيط.
�شر  يتام واأبناء الأ 7- تلبية الحتياجات املادية لبع�ص الفئات اخلا�شة من الطالب كاأبناء ال�شجناء والأ

املعدومة والفقرية مع مراعاة كرامتهم واحرتام م�شاعرهم.
9- تدريب الطالب من ذوي احلاجات املادية امللتحقني باملرحلة الثانوية على ممار�شة بع�ص املهن جزئيا 

بهدف الك�شب املادي الذي يعني على التغلب على الظروف املعي�شية املتدنية للطالب واأ�شرته.
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
توهم املر�س27

و التمار�س

مرا�ص اأو ان�شغاله الزائد  �شعور الطالب اأنه م�شاب مبجموعة من الأ
مبــخــاوف مــن حـــدوث مــر�ــص مــعــني، وينتج عــن ذلــك قلق وخماوف 

وهام حول �شحته و�شالمته اجل�شمية. وتوترات وكرثة ال�شكوى والأ
مرا�ص بغر�ص  �شابة باأي مر�ص من الأ اأما التمار�ص فهو الدعاء بالإ

الغياب عن املدر�شة اأو اخلروج منها اأثناء الدوام الدرا�شي.
 

واحل�شور ال�ضرود الذهني28 العقلية  القدرات  كامل  ا�شتغالل  عدم  هو  الذهني  ال�شرود 
ن�شطة املدر�شية.  ، وامل�شاركة يف الأ الذهني لال�شتفادة من �شرح املعلم 
وال�ــشــتــغــراق يف اأحــــالم الــيــقــظــة والــ�ــشــرحــان بـــدًل مــن ذلـــك ،  ومن 
املالحظ انت�شار هذا ال�شلوك بني الطالب املراهقني خا�شة يف بداية 

�شن البلوغ.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1- الفح�ص الطبي ل�شتبعاد حالة املر�ص الع�شوي .

فكار اخلاطئة وامل�شاندة النف�شية والجتماعية. 2- العالج العقالين النفعايل لدح�ص الأ
ن�شطة وتوفري املعلومات . ر�شاد بالواقع من خالل القراءة والأ 3- الإ

4- ال�شحب التدريجي للمخاوف.
5- النمذجة بهدف الكف.

احل�شور  يف  املواظبة  حالة  يف  الرمزي  والقت�شاد  ال�شلوكي  التعاقد  مثل  املتعددة  التعزيز  طرق  ا�شتخدام   -6
للمدر�شة والتقدم التح�شيلي. 

7- التطمني النف�شي وم�شاعدة الطالب املتوهم للمر�ص على ك�شف قلقه و�شراعاته وتوجيه اهتمامه بذاته.
ر�شاد بالقرين. 7- الإ

8- التدريب على ال�شلوك التوكيدي.
9- التدريب على ال�شغط.

10- التدريب على �شبط النف�ص.
11- �شبط وتغيري املثريات امل�شببة لهذه احلالة .

ر�شادية مبوافقة ويل اأمره ورعايةحالته لحقا. إذا مل جتد الطرق ال�شابقة يحول للوحدة الإ 12- ا
ال�شحب التدريجي للطالب باأن يقوم املعلم باإ�شراكه يف فعاليات الدر�ص.  -1

الذهني  لل�شرود  �شبباً  تكون  قد  التي  والنف�شية(  والجتماعية  )الدرا�شية  امل�شكالت  بع�ص  2- حتديد 
هذه  ظهور  عند  خا�شة  نوعها،  بح�شب  ال�شلوك  تعديل  ا�شرتاتيجيات  طريق  عن  معها  والتعامل 

امل�شكلة ب�شورة م�شتغربة على اأحد الطالب.
إزالتها ، فقد تكون �شعوبة املادة اأو طريقة التدري�ص اأو  مناق�شة دوافع هذا ال�شلوك مع الطالب والعمل على ا  -3

امللل دافعاً للت�شرب الذهني.
الت�شكني فاملكان املنزوي قد ي�شجع على ال�شرحان.  -4

5- �شبط املثري مثل اإغالق باب الف�شل املفتوح .
التغذية الراجعة ، بتب�شري الطالب باآثار ال�شرحان على حت�شيله للمعلومات وبالتايل مدى حت�شيله   -6

للدرجات.
نتاجية من خالل فنيات التعزيز املتعددة. 7- مكافاأة النتباه والإ
8- ت�شجيع العمل اجلمعي ، والتمارين التي تنفذ ب�شكل جمعي .

ر�شاد العقالين النفعايل. الإ  -9
ن�شطة وتوفري املعلومات. ر�شاد بالواقع مثل القراءة والأ 10- الإ

اأحالم اليقظة التي ت�شغل الطالب ، وحماولة التقبل والتوجيه، وهذه  املناق�شة احلرة مل�شامني   -11
�شرتاتيجية لن تتم اإل يف اإطار من العالقة امل�شبعة بالثقة والتقبل. الإ
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
�ضعف الثقة يف 29

النف�س

يف  وهــي   ، الطالب  بع�ص  منها  يعاين  م�شكلة  النف�ص  يف  الثقة  �شعف 
اأخرى،  ودرا�شية  نف�شية  م�شكالت  ظهور  يف  ي�شهم  عامل  ذاتــه  الوقت 
ومن املوؤكد اأن الثقة ل تولد مع الطفل بل تكت�شب من البيئة املحيطة 
التي  الجتماعية  فالبيئة  له،  ول  الأ املح�شن  هي  التي  �شرة  بالأ بــدءاً 
التي يتعلم فيها، وي�شتطيع الطالب تنميتها  يتفاعل معها، فاملدر�شة 
ر�شادية املتوفرة له يف  إذا ما رغب يف ذلك بال�شتفادة من اخلدمات الإ ا

�شرة.  املدر�شة بالتعاون مع اأفراد الأ
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1- ت�شخي�ص احلالة ودرا�شة امل�شكالت التي قد تكون ناجتة عنها، وحماولة التعامل معها عن طريق 

ر�شاد الذاتي. ر�شادية والإ العالقة الإ
2- الك�شف عن قدرات الطالب و�شفاته احل�شنة وخ�شائ�شه ال�شخ�شية ومواهبه الدفينة ، وتعزيزها.

3- الت�شكيل ، باأن يطلب من الطالب القيام بعمل معني )يراعى يف اختيار العمل امل�شكلة التي يعاين 
الو�شول  نحو  بها  يتقدم  خطوة  كل  على  وتعزيزه  لها(  �شبباً  بالنف�ص  الثقة  �شعف  ويكون  منها 

ثر الطيب يف تدعيم ثقة الطالب بذاته. للنتيجة املرجوة . هذا النجاح الذي يحرزه �شيكون له الأ
4- توجيه املعلمني والوالدين عند توجيه النقد للطالب كي يكون هذا النقد موجهاً نحوال�شلوك الذي 
اأو اأنت  جابة خاطئة، ول يقال: اأنت خمطئ  قام به ، ولي�ص جتاه �شخ�شيته.  مثال ذلك: يقال الإ

غبي مل تتو�شل للحل ال�شحيح.
5- اإعطاء الطالب بع�ص امل�شوؤوليات يف الف�شل اأو الن�شاط والتي ت�شعره باأهميته .

ر�شاد العقالين ، وذلك مبناق�شة اأفكاره ال�شلبية نحو ذاته. 6- الإ
7- امتداح الطالب اأمام زمالئه على اأعماله اجليدة.

8- التدريب على ال�شلوك التوكيدي.
9- التدريب على املهارات الجتماعية .

10- النمذجة باأنواعها.
ر�شاد بالواقع. 11- الإ

12- ال�شحب التدريجي والتال�شي.
يجابي لديهم. 13- تعزير تقدير الذات الإ

�شمن  اليومي  �شلوكهم  خالل  من  بذواتهم  لديهم  الثقة  جوانب  تعززت  الذين  الطالب  تكرمي   -14
الطالب املثاليني يف املدر�شة.
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وعدم االكتئاب30 والياأ�ص  ال�شديد  باحلزن  ن�شان  الإ ب�شعور  تت�شم  وجدانية  حالة 

الرغبة يف ممار�شة دوره يف احلياة ، والرغبة يف اعتزالها ، وهذا ال�شعور 
ن�شان عــادًة يف بع�ص فــرتات حياته وملــدة ق�شرية تنتهي يف  الإ ي�شيب 
ولكن   ، لها  امل�شبب  تاأثري  بانتهاء  طبيعته  اإىل  ن�شان  الإ بعودة  الغالب 
إذا ما ا�شتمر وطال اأمد تاأثريه حتولت هذه امل�شاعر حلالة اكتئاب حاد  ا
فكار  اأو مزمن، ويتمثل بوجود خلل يف �شائر اجل�شم ي�شمل اجل�شم والأ
اأ�شخا�ص وما  ن�شان لنف�شه وملا حوله من  واملــزاج ويوؤثر على نظرة الإ
والنف�شي  اجل�شدي  اتــزانــه  املري�ص  يفقد  بحيث  اأحـــداث،  من  يحدث 

والعاطفي والجتماعي. 
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
التح�شني �شد ال�شغوط بتب�شري الطالب بكيفية التعامل مع م�شكالت احلياة.  -1

ر�شادية  امل�شاعدة النف�شية بتقدمي م�شاعر احلب وامل�شاركة والرغبة يف امل�شاعدة عن طريق العالقة الإ  -2
إزالة ال�شغوط وامل�شاعر ال�شيئة وال�شلبية. وطريقة العالج الذاتي وحل ال�شراعات وا

ميان بالق�شاء والقدر. جر يف امل�شائب، وتعميق الإ ر�شاد الديني باحت�شاب الأ الإ  -3
إزالة اأو تخفي�ص املثريات املوؤملة وامل�شببة لالكتئاب  يجابي وا تعديل ال�شلوك عن طريق التدعيم الإ  -4

والعجز واإعادة ثقته بنف�شه وتنمية ب�شريته.
من  ي�شتطيع  معرفية  �شيغة  اإىل  والو�شول  امل�شرت�شد،  خــرات  تعديل  مبحاولة  املعريف  ر�ــشــاد  الإ  -5

خاللها النطالق اإىل عامل ال�شوية.
إ�شاعة  ر�شاد العقالين النفعايل من خالل ت�شحيح بع�ص املفاهيم لديه، واإعادته اإىل واقعه، وا الإ  -6

روح التفاوؤل عنده.
ال�شحب التدريجي وال�شرتخاء .  -7

ر�شاد بالواقع . الإ  -8
ميانية ، اأو يدفعه للتفكري  يف حالة معاناة الطالب من الكتئاب احلاد الذي قد يوؤثر على عقيدته الإ  -9
ر�شادية، وعر�شه على طبيب  اإىل الوحدة الإ اأمره يف حتويله  التفاهم مع ويل  ، فيجب  بالنتحار 

دوية. نف�شي اأوعيادة نف�شية ، الذي يف الغالب �شيقوم بعالجه بالعقاقري والأ
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
خرين، ول اخلجل31 فقد الطالب للمهارات الجتماعية ، فال يبدي اهتماماً بالآ

يظهر التعاطف معهم اأو الرغبة يف الت�شال بهم ، مما يعيق اكت�شاف 
خرين ما لديه من قدرات و�شفات جيدة، ومبا اأن هوؤلء  الطالب  الآ
الغالب  يف  فهم  املتاعب  اأو  امل�شكالت  يثريون  ل  الــعــادة  يف  اخلجولني 
يعانون من هذه امل�شكلة بدون اأن يالحظهم اأحد . والطالب اخلجول 
يف الغالب فــرد غــري مــوؤكــد لــذاتــه ، ل يــدافــع عــن نف�شه، ويــعــاين من 
اأعرا�ص القلق وال�شيق واللجوء اإىل ال�شمت، ويرغب يف البتعاد عن 

املواقف الجتماعية التفاعلية.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1- تدريب الطالب اخلجول على ممار�شة بع�ص املهارات الجتماعية مثل : 

إليهم ، واإهداء عبارات املديح وتقبلها ، وم�شاركة  �شغاء ا خرين و الإ املبادرة بالتحية ، والتحدث مع الآ
عني. خرين اهتماماتهم واأفكارهم ، والبت�شامة ، وهز الراأ�ص ، والت�شال بالأ الآ

اآخرين  اأطفاًل  خاللها  الطالب  يرى  مواقف  متثل  اأفــالم  بعر�ص  وذلــك  امل�شورة  كالنمذجة  النمذجة:   -2
خرين. يت�شرفون بجراأة اأمام الآ

خرون خجلي – اأنا قادر على التغلب على  3- تدريبه على حديث الذات ، كاأن يقول: يجب اأّل يالحظ الآ
خرين حتى لو مل يعجبهم حديثي. خجلي ومواجهة املوقف – �شوف اأحتدث اإىل الآ

5-تعزيز اأي حماولة للتغلب على اخلجل ولكن بحذر.
ر�شاد باللعب املوجه مع جمموعة من الطالب. 6- الإ

لقاء والتمثيل امل�شرحي وغريهما ب�شورة  ن�شطة كالإ ر�شاد بالواقع من خالل م�شاركة الطالب يف الأ 7- الإ
متدرجة والقراءة الهادفة.

8- ال�شحب التدريجي.
9- التح�شني التدريجي �شد اخلجل: وذلك بتعري�ص الفرد اخلجول ب�شورة متدرجة ملواقف اخلجل 

حتى يتم كف اخلجل الناجت عن املواقف الجتماعية املثرية للخجل .
10- التدريب على ال�شلوك التوكيدي.

فكار اخلاطئة. 11- العالج العقالين املعريف وذلك بتعديل بع�ص الأ
�شري والتاأكد عند تناول حالة الطالب اخلجول باملدر�شة اأنه يجب معرفة حالة الطالب  ر�شاد الأ 12 - الإ

ن بع�ص الطالب اخلجولني يف املدر�شة يت�شرفون على منحى اآخر يف البيت. يف املنزل لأ
14- متثيل الدور : من خالل م�شاركة الطالب يف م�شاهد متثيلية على اأن تتم مالحظة �شلوكه من قبل 

املر�شد الطالبي اأو معدل ال�شلوك ومايطراأ عليه من حت�شن.
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
الــقــلــق حــالــة نــفــ�ــشــيــة تــتــ�ــشــف بــالــتــوتــر واخلـــــوف وكــــرثة التوقعات القلق32

ال�شلبية�شواء كان �شبب ذلك حمدداً اأو غام�شاً وقد يكون عر�شا لبع�ص 
فرتات  يف  خا�شة  النا�ص  اأغــلــب  منه  ويــعــاين  النف�شية.  ال�شطرابات 
من  النتقال  اأو   ، املدر�شة  اإىل  البيت  مــن  الطفل  كانتقال  النــتــقــال، 
مرحلة الطفولة اإىل مرحلة املراهقة. والقلق يف حّد ذاته من امل�شاعر 
إذا  يجابية التي تدفع اإىل احلر�ص، ولكنها تعتر كذلك ا الطبيعية الإ
إذا طال  ن�شان ، ولكن ا ظلت يف امل�شتوى الذي ل يوؤثر �شلباً على حياة الإ
ن�شان ، عا�ص  اأمده وزادت حدته واأ�شبح �شمة من ال�شمات ال�شخ�شية لالإ
 ، با�شتمرار  بواعثهما  تتجدد  دائمني  وخــوف  توتر  يف  حياته  ن�شان  الإ
ول لل�شعادة ، ويتعر�ص  وعا�ص حمروماً من ال�شعادة ، فالقلق هو العدو الأ
عرا�ص  الطالب عادة لقلق الختبارات، وتتمثل امل�شكلة يف بروز بع�ص الأ
ك�شعور الطالب بال�شيق وخفقان القلب عند تاأدية الختبارات والتوتر 
إليه  ا رق وكرثة التفكري والن�شغال ال�شديد بالختبارات وماتوؤول  والأ

إرباك الطالب يف الختبارات وتعرثه فيها. من نتائج ممايوؤدي اإىل ا
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
برت�شيخ  القلق  على  الباعث  يعالج  بحيث   ، القلق  على  التغلب  يف  رئي�ص  اأ�شلوب  الديني  ر�ــشــاد  الإ  -1
ميانية يف وجدان الطالب من خالل )التوكل على اهلل – الحت�شاب يف امل�شائب ( وكذلك  العقيدة الإ

ذكار. باملداومة على الأ
�شبط املثريات التي تبعث على قلق الطالب ، كتخويف املعلمني من الختبارات .  -2

فكار غري العقالنية اأو غري املنطقية التي يحملها الطالب كاخلوف  ر�شاد العقالين مبناق�شة الأ الإ  -3
من امل�شتقبل ، اأو حتري املر�ص اأو املوت .

ر�شاد بالواقع من خالل القراءة ، فعندما ير�شخ الطالب لتاأثري م�شكلة معينة ، وجب تثقيفه  الإ  -4
إزاءها. بجوانبها ، لكيال يكرِّ من حجمها ويزداد تاأثريها عليه وقلقه ا

ال�شحب التدريجي .  -5
النمذجة .  -6

�شاليب التي يتعامل بها مع م�شكالت ومواقف احلياة مثل: توجيه الطالب لبع�ص الأ  -7
حل امل�شكالت التي تواجهه ب�شرعة ، بحيث ل يجعلها عائمة بدون حل فيطول اأمد القلق وذلك عن طريق   -

تدريبه على كيفية اتخاذ القرار.
اإعطاء نف�شه اأوقاتاً لال�شرتخاء ، والتفكري احلر.  -

ممار�شة الريا�شات والهوايات والرتباط بعالقات اجتماعية بناءة.  -
خرين عندما ت�شدر منهم اأخطاء. التما�ص العذر لالآ  -

-  األ يحمل نف�شه م�شوؤولية اإ�شالح اأو�شاع ل ي�شتطيع يف الواقع تغيريها.
-  حماولة جعل من قلقه دافعاً للنجاح والعمل ، ل عامل هدر لقواه النف�شية.

مور ، ويجعلها تنغ�ص عليه حياته. -  األ يهتم ب�شغائر الأ
قناع وك�شف م�شببات امل�شكلة وعالجها. 8- ا�شتخدام اأ�شاليب املناق�شة وال�شرح والتف�شري والإ

9- تعديل العوامل البيئية املوؤثرة يف �شلوك الطالب مثل حجرة الدرا�شة وغريها.
10- التهيئة النف�شية املالئمةقبل الختبارات بفرتة كافية.

جابة على ا�شئلة الختبارات املتنوعة. التدرب على الإ
11- التدرب على عادات ال�شتذكار اجليد وفقا لطبيعة املادة الدرا�شية التي يدر�شها الطالب.

اأمر  إذا لزم ذلك بعد موافقة ويل  ا ر�شادية  حالة اإىل جهات الخت�شا�ص عن طريق الوحدة الإ 12- الإ
الطالب .
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
اخلواف االجتماعي 33

)الرهاب(

خرين  وتتمثل هذه امل�شكلة يف خوف �شديد غري مقبول من مواجهة الآ
ماكن  الأ بع�ص  مــن  اأواخلــــوف  إلــيــهــم  ا الــتــحــدث  اأو  معهم،  والــتــعــامــل 
كالزواحف  احليوانات  بع�ص  اأومــن  املنخف�شة،  اأو  املرتفعة  ماكن  كالأ
وغريها ، ويجب التفريق بني هذا ال�شطراب وبني اخلجل الذي قد 
ن�شان يف بع�ص املواقف الجتماعية ، حيث اإن اأعرا�ص القلق  ي�شعر به الإ
حياته  ممار�شة  من  ن�شان  الإ متنع  قد  اخلــواف  مر�ص  ت�شاحب  التي 
املواقف  اإىل الن�شحاب من  الطبيعية مما ي�شطره يف بع�ص احلالت 
القلق  املدر�شي عندما يكون هذا  الرهاب  ،ويطلق م�شمى  الجتماعية 
منها  اأ�شكاًل  املــدار�ــص  يف  اخلــواف  ويــاأخــذ  املدر�شي  للمجتمع  موجهاً 
)اخلوف من الوقوف اأمام املعلم، اأو الزمالء، اأو عجز �شديد يف امل�شاركة 

ن�شطة ال�شفية والال �شفية (.  يف الأ

نوبة انفعالية م�شحوبة بتعبريات كالمية وت�شرفات وتعبريات بالوجه نوبات الغ�ضب34
ت�شاحبها ا�شطرابات ف�شيولوجية �شديدة متثل انفعال الغ�شب، وقد 
النوبة  هــذه  تكون  وقــد  �ــشــيــاء،  الأ حتطيم  اأو  للغري  إيـــذاء  ا عنها  ينتج 

ا�شتجابة ملثري غري قوي خارجي اأو داخلي.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
تدريب الطالب على القيام ب�شلوكات اجتماعية فعالة من خالل فنيات لعب الدور والنمذجة .  -1

التعر�ص التدريجي املنظم للمواقف التي يخافها الطالب من خالل اأ�شلوب التح�شني التدريجي   -2
. تدريجي  احل�شا�شية" ب�شكل  إزالة  "ا

تدعيم ثقة الطالب يف نف�شه من خالل التدريب على ال�شلوك التوكيدي.  -3
العالج النف�شي التحليلي املخت�شر للتعرف على العوامل التي تقف وراء اخلواف على �شوء التن�شئة   -4

�شرية واملفاهيم اخلاطئة التي �شكلت اخلوف املدر�شي للطفل وتدعيمه. الأ
�شبط املثريات التي ت�شبب خماوف الطالب �شواء اأكانت من الزمالء اأو املعلمني .   -5

حديث الذات ، كقوله ) يجب اأن اأنت�شر على اأعرا�ص القلق- يجب األ يالحظ اأحد علّي ارتباكي   -6
النا�ص؟( هوؤلء  من  خويف  �شبب  – ما 

الــتــي تبعث القلق واخلـــوف مــن مواجهة  فــكــار غــري املنطقية  الـــذي يــبــدد الأ الــعــقــالين،  ر�ــشــاد  الإ  -7
خرين. الآ

ر�شاد بالواقع. الإ  -8
ماأمون  لي�ص  �شلوب  الأ هذا  اأن  مراعاة  مع  غـــراق(  الإ اأو  )الغمر  املخيفة  للمواقف  الكلي  التعر�ص   -9

النتائج. 
إذا كان اخلوف املدر�شي حاداً ومزمناً، ومل جتِد معه الطرق ال�شابقة يحول الطالب عن طريق  ا  -10

خذ العالج الالزم بعد موافقة ويل اأمره. ر�شادية اإىل العيادات النف�شية لأ الوحدة الإ

،ومراجعة  النف�ص  ال�شتغفار ،وحما�شبة  ،الذكر  ،الو�شوء  الو�شع  تغيري  الذات مثل  اأ�شلوب �شبط   -1
ال�شلوك الذاتي.

ن�شطة وتوفري املعلومات. 2- العالج بالواقع عن طريق القراءة وممار�شة الأ
3- ا�شتخدام النماذج ال�شلوكية.

4- التخل�ص املنظم من احل�شا�شية وال�شرتخاء الع�شلي والنف�شي.
5- �شبط املثري .

طفاء والتجاهل وتعزيز ال�شلوك امل�شاد وهو �شلوك احللم. 6- الإ
7- تكلفة ال�شتجابة مثل العتذار.

حاديث النبوية ال�شريفة. يات القراآنية والأ دارة الغ�شب م�شرت�شداً بالآ 8- اإيجاد برنامج لإ
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
االن�ضحاب 35

االجتماعي

طـــفـــال ويــتــمــيــز بــالــعــزوف عــن التفاعل  منــط �ــشــلــوكــي �ــشــائــع بــني الأ
خــريــن ممــا يعيقه عــن الــتــزود بــخــرات تعليمية  الجــتــمــاعــي مــع الآ
عديدة ت�شاعده على تعلم املهارات الجتماعية وتعلم املهارات اللغوية 
بالقيم  وتعرفه  والــعــواطــف،  امل�شاعر  عــن  التعبري  وطــرق  واحلــركــيــة 
وىل، ويتقل�ص  طفال يف مراحل حياتهم الأ خالقية ، ويتعر�ص لها الأ الأ

طفال املعاقني. ذلك بزيادة العمر الزمني، وقد ي�شتمر لدى الأ
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1- النمذجة باإتاحة الفر�شة للطفل الذي لديه ال�شلوك الن�شحابي مب�شاهدة اأمنوذج يقوم ب�شلوك اجتماعي كفوؤ 
كي يتعلم منه هذا ال�شلوك الجتماعي، وهنا يالحظ الطفل اأمنوذجاً يتفاعل اجتماعياً مع اأقرانه بطريقة 

منا�شبة كي ي�شتفيد منه يف تعديل �شلوكه الن�شحابي.
طفال وتفاعله  يجابي بالنتباه اإىل الطفل املن�شحب اجتماعياً، يف حالة اقرتابه من الأ 2- التعزيز الإ

معهم.
حــداث واملثريات القبلية  �شلوب تنظيم الأ 3-تنظيم الظروف البيئية )�شبط املثري( ويت�شمن هذا الأ
يف البيئة الجتماعية للطفل، وذلك بهدف زيادة احتمالت حدوث التفاعل الجتماعي بينه وبني 

خرين، وذلك بحد ذاته قد يكون له اأثر مهم على �شلوك الطفل. طفال الآ الأ
طفال الذين ميتلكون مهارات اجتماعية  ر�شاد بالقرين( حيث يتم تدريب الأ 4- تدريب الرفقاء )الإ
طفال وتدريبهم على  طفال املن�شحبني اجتماعياً، وهنا يتم تعليم الأ متطورة على التفاعل مع الأ
ال�شتجابة بطريقة اإيجابية للطفل املن�شحب اجتماعياً عندما يقرتب منهم اأو يحاول التفاعل مع 

الطفل املن�شحب اجتماعياً.
5- ال�شحب التدريجي والتال�شي.

ن�شطة وتوفر املعلومات. ر�شاد بالواقع عن طريق القراءة وامل�شاركة يف الأ 6- الإ
ر�شاد العقالين املعريف . 7- الإ

8- التلقني .
دوار والتعليمات  9- التدريب على املهارات الجتماعية التي ت�شتمل على ا�شتخدام النمذجة ولعب الأ

والتغذية الراجعة والتعزيز لتنمية املهارات الجتماعية للطفل املن�شحب اجتماعياً.
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اأزمة الهوية 36

والبحث

 عن الذات

ر�ــشــاد هو م�شاعدة الطالب على حتقيق  اأهــداف التوجيه والإ اأهــم  من 
خرين له ميوله  ن�شان نف�شه فــرداً متميزاً عن الآ الإ اأن يرى  اأي  ذاتــه، 
قد  التي  واختياراته وطموحاته  احلياة  واأدواره يف  واهتماماته  وقيمه 
خرين ولها قدر ن�شبي من الثبات وال�شتقرار.  تختلف اأو قد تتفق مع الآ
منها  يعاين  التي  امل�شكالت  اأهــم  مــن  الـــذات  عــن  البحث  م�شكلة  وتعد 
والنفعالية  والنف�شية  اجل�شدية  التغريات  �شل  يف  وذلــك  املراهقون، 
املتناق�شة والختالل  فكار  والأ الفكرية  والتوجهات  التي تطراأ عليهم 
مابني املبادئ التي يتعلمونها ومابني ما يواجهونه يف واقعهم ، فيحاول 
الواحد منهم البحث عن هويته من يكون؟وكيف يكون؟ وهذا ما يف�شر 
اأن الواحد منهم قد  ظهور بع�ص التذبذب يف �شخ�شية املراهق ، حتى 
وبعد فرتة   ، اأ�شبح رجــاًل  اأنــه  خرين  ليثبت لالآ �شلبية  ب�شلوكات  يقوم 
يالحظ اأنه قد التزم بالتعاليم الدينية وبال�شلوكات اليجابية، كل ذلك 
يف اإطار البحث عن ذاته وحتديد هويته املتفردة اخلا�شة به، وعند عجز 
املراهق عن حتقيق هويته يلجاأ اإىل احليل الدفاعية امل�شادة ل�شطراب 
بطال ، وال�ِشلل واجلماعات ، وان�شمام  الهوية ومنها التقم�ص الزائد لالأ
وقد  �شلوكيا  قالبها  يف  املــراهــق  ت�شوغ  متطرفة  جماعات  اإىل  املــراهــق 

توؤدي اأحيانا اإىل الفكر املنحرف.
الن�ضاط احلركي 37

الزائد

    يتمثل يف ارتفاع م�شتوى الن�شاط احلركي ب�شورة �شلوك اندفاعي 
مفرط وغري مالئم وغري مقبول وغري موجه، ولي�ص له هدف مبا�شر 
طفال من بني جن�شه و�شنه ، وينمو  يفوق احلد الطبيعي املوجود عند الأ

ب�شكل غري مالئم لعمر الطفل، ويوؤثر �شلباً على اأدائه وحت�شيله.
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التعامل مع الطالب املراهق على اأ�شا�ص اأنه اأ�شبح رجاًل  قادراً على حتمل امل�شوؤولية، واتخاذ القرارات،   -1
�شوة يف ذلك النبي �شلى  فبع�ص الوالدين ل ين�شون �شورة الطفل  ، ويظلون يعاملونه بها . والأ
اهلل عليه و�شلم حينما يعامل �شغار ال�شحابة مببداأ التكليف،  ويحملهم م�شوؤوليات قد يعجز بع�ص 

الرجال عنها.
اأ�شاليب املعاملة  اأجلهم، وذلك بنبذ  اأبنائك ل من  2- توعية الوالدين بالقاعدة التي تقول: ع�ص مع 
وم�شاركة يف  وتقبل  املراهق بحب  والتعامل مع  وامــر،  الأ واإعطاء  والتوبيخ  همال  الإ القائمة على 

الهتمامات والهموم .
إثبات ذاته ، ومناق�شة اأفكاره حول  ت�شجيع املراهق على تكوين �شداقات جيدة ، ميكنه من خاللها ا  -3
 ، معهم  والعمل  اجلماعة  مع  التوا�شل  على  قدراته  وتنمية   ، واآماله  والتعليمي  املهني  م�شتقبله 

فكار املنحرفة. إبعاده عن الأ وا
تنمية قدرات الطالب ، ومواهبهم ، وا�شتغالل طاقاتهم واأوقات فراغهم ، يف كل ما يفيدهم ويحقق   -4

إنتاجيتهم يف جمتمعاتهم. لهم مقداراً اأكر من الر�شا عن ذواتهم ومقدار ا
الربط بني �شن املراهقة والتكليفات اليومية التي يطلب من املراهق القيام بها.  -5

6- حل امل�شكالت التي قد تعيق حتقيق الذات ، كفقدان الثقة بالنف�ص ، النطواء واخلجل .
ر�شاد بالواقع . ا�شتخدام اأ�شلوب الإ  -7

ر�شاد العقالين النفعايل . ا�شتخدام الإ  -8
التدريب التوكيدي والتدريب على اتخاذ القرارات .  -9

1- التعاقد ال�شلوكي، بحيث يتم التفاق بني املر�شد الطالبي اأومعّدل ال�شلوك والطالب على تقدمي 
مكافاآت يف مقابل التقليل من الن�شاط الزائد.

يجابي اللفظي واملادي وهو الثناء واملديح عندما يقوم الطالب بن�شاط مقبول وهادف  2- التعزيز الإ
فيقول له املربي مثاًل: )رائع( لقد جل�شت بهدوء اأثناء الدر�ص وهكذا .

3- التحدث اإىل الذات، ويتم ذلك باأن يتحدث الطالب مع نف�شه مبا يجب اأن يفعله ب�شوت مرتفع اأوًل 
ثم يتحرك بعد ذلك ويقول مثاًل: اأريد اأن اأنهي هذه امل�شاألة ثم األعب .

4- ا�شتخدام القت�شاد الرمزي مع احلالة.
5- النمذجة بهدف الكف .

6- ا�شتخدام الت�شكيل والت�شل�شل يف ممار�شة املهام.
إذا مل جتد الطرق ال�شابقة. ق�شاء عن التعزيز املوجب ا 7- الإ

ن الكثري من هذه احلالت حتتاج لتدخل  إذا مل جتد الطرق ال�شابقة، لأ 8- حتويل الطالب للعالج الطبي ا
ر�شادية بعد موافقة ويل اأمره. ع�شاب، وذلك عن طريق الوحدة الإ الطب النف�شي وطّب املخ والأ

باء واملعلمني وتدريبهم على كيفية التعامل مع حالة الن�شاط احلركي الزائد . إر�شاد الآ 9- ا
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عن �ضعوبات التعلم38 للطالب  الــدرا�ــشــي  التح�شيل  يف  م�شتمر  تـــدنًّ  عنها  ينتج  حــالــة 

عائداً  ذلك  يف  ال�شبب،  يكون  ول  الدرا�شي  ال�شف  يف  اأقرانه  م�شتوى 
اأو حركية  اإعاقة �شمعية  اأو  اإعاقة ب�شرية  اأو  اإىل وجود )اإعاقة ذهنية 
تلك  وتظهر  واجتماعية(  اأ�ــشــريــة  ظـــروف  اأو  نف�شية  ا�ــشــطــرابــات  اأو 

ال�شعوبات يف مهارة اأو اأكرث من مهارات التعلم التالية : 
ـ الريا�شيات ) العمليات احل�شابية (.

مالء. ـ التعبري ال�شفهي ، الكتابة ) التعبري التحريري ( الإ
إدراك امل�شموع . ـ ا
إدراك املقروء . ـ ا

ـ العمليات الفكرية مثل ) الذاكرة / الرتكيز / التمييز (.
طفال  وبذلك فاإن مفهوم �شعوبات التعلم ي�شمل جمموعة كبرية من الأ
التعلم  بطيئي  ول  املعاقني  طــفــال  الأ فئات  �شمن  يدخلون  ل  الذين 
ولكنهم بال ريب بحاجة اإىل م�شاعدة لكت�شاب املهارات املدر�شية. لذلك 
�شيتم التطرق اإىل اأكرث ال�شعوبات انت�شاراً، مع مراعاة تقدمي امل�شتوى 
للف�شل  الطالب  فيه  ين�شم  الــذي  امل�شتوى  اأي  ال�شعوبات  من  ول  الأ
ر�شادات للمعلم  العادي مع اأقرانه يف التعليم العام ، مع تقدمي بع�ص الإ

تي : وذلك وفقاً لالآ
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والنف�شية  الرتبوية  النواحي  من  الطالب  منو  تعرت�ص  التي  ال�شعوبات  اأو  العوائق  وتذليل  إزالــة  1-ا

والجتماعية وال�شحية.
2- ا�شتك�شاف بع�ص الفئات واحلالت اخلا�شة بني الطالب من خالل امل�شح ال�شامل لها داخل املدر�شة 

للتعرف عليها والتعامل معها.
3- التعرف على اأو�شاع الطالب الدرا�شية، وح�شر الطالب الذين يعانون من �شعوبات تعليمية لدرا�شة 

اأو�شاعهم ومعاجلتها .
ر�شاد بح�شر وت�شخي�ص م�شتويات الطالب الذين مل يتمكنوا من حتقيق  4- قيام جلنة التوجيه والإ

دنى اأو درجات النهاية ال�شغرى يف املواد الدرا�شية وت�شنيف حالتهم. مهارات احلد الأ
5- و�شع الرنامج العالجي الرتبوي املنا�شب من قبل معلم �شعوبات التعلم.

يعانون  الذين  برامج تربوية متخ�ش�شة للطالب  الرتبوية يف و�شع  ال�شتعانة مبراكز اخلدمات   -6
منها ومتابعة نتائج هذه الرامج من قبل املر�شد الطالبي اأو معدل ال�شلوك.
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     النتباه هو اإحدى العمليات العقلية املهمة لعملية التعلم ، و�شعف اأ- �شعف النتباه

النتباه اأو ت�شتت الرتكيز هو عدم قدرة الطالب على الرتكيز يف عملية 
مكان قيا�ص مدى النتباه عن  عقلية اأو ن�شاط ذهني ملدة طويلة ، وبالإ
طريق قيا�ص طول الفرتة الزمنية التي تنق�شي يف القيام مبهمة معينة 
اأن فرتة النتباه تزيد مع تقدم العمر بالطفل لذلك  ، مع مالحظة 
اأن �شعف النتباه يعاين منه بع�ص الطالب خا�شة يف املرحلة  يظهر 
البتدائية، ومع تقدم ال�شن يتح�شن م�شتوى انتباههم اإل اأنهم يظلون 
بالن�شاط  ما يرتبط  دائماً  ، و�شعف النتباه  اأقرانهم  اأقل تركيزاً من 

إليه �شلفاً. الزائد، والذي مت التطرق ا
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ا�شتخدام اأ�شلوب التعزيز والتعاقد ال�شلوكي كمدعمات لزيادة النتباه وطول مدته .  -1

تنمية م�شاعر الكفاءة، وذلك بالتدرج يف تعري�ص الطالب ملهمات تكون فيها فر�ص النجاح عالية، ثم   -2
يقوم املربي بامتداح الطالب عند اإمتام العمل.

 ، اأكرث جاذبية  للتعلم  املثري  ، وجعل  امل�شتتات  بتقليل  الدرا�شة، وذلك  داخل حجرة  املثريات  3- �شبط 
إنه يف بع�ص احلالت قد يف�شل اأن ي�شتخدم املعلم لوحة كرتونية مفتوحة يف و�شطها، يغطي  حتى ا
إر�شادي  فيها كل ال�شور يف الكتاب اإل ال�شورة اأو م�شاألة مو�شوع ال�شوؤال، ويكون ذلك �شمن برنامج ا
عالجي لتح�شني �شعف النتباه ال�شفي للطالب يقوم على مهارات الت�شال وتعزيز اإطالة فرتة 

النتباه.
إ�شعار الطالب باملثريات املهمة عند حتليل املهمة قبل اإعطاء املعلومة، ومن املفيد اإعطاء التوجيهات  ا  -4

الب�شيطة عند تنفيذ الطالب للمهمة.
ن  5- تقليل املثريات و تعقيداتها ، فمثاًل ل يعطى الطالب م�شائل كثرية وخمتلفة يف �شفحة واحدة ، لأ

ذلك قد يوؤدي اإىل ت�شتت النتباه والف�شل الكلي. 
ا�شتخدام �شاعة توقيت ، وذلك باأن يعطي املعلم الطالب امل�شاألة وي�شاأله عن الوقت الذي يحتاجه   -6
التعاقد  الوقت املحدد وذلك عن طريق  انتهى من احلل يف  إذا  ا منا�شباً  ، ويعطيه تعزيزاً  يف حلها 

ال�شلوكي.
مكان ذلك ل�شيق وقت احل�شة  7- تدري�ص الطالب ب�شكل فردي كلما كان هذا ممكنا، واإن مل يكن بالإ
مر لتكثيف الهتمام به يف املنزل  الدرا�شية، فيوجه اإىل مراكز اخلدمات الرتبوية، كما يوجه ويل الأ

ورعايته عند اأداء التكليفات املنزلية.
التكرار والتدريب على ال�شتدعاء خا�شة يف املعلومات واملهارات املرتابطة، كحفظ ق�شيدة �شعرية ،   -8

اأو اإجراء عملية ح�شابية.
9- تعزيز كل تقدم يحرزه الطالب با�شتخدام اأ�شاليب الت�شكيل والقت�شاد الرمزي.

بالعقاقري  وعالجها  الع�شبي  اجلهاز  يف  ال�شطرابات  ملعرفة  وذلــك  الع�شبي،  الطبي  الفح�ص   -10
الطبية من قبل الطبيب املخت�ص، وميكن رعاية الطالب وفق توجيهات الطبيب املعالج.

بعد حتويله لوحدة  النف�شي  خ�شائي  الأ بوا�شطة  الطالب  ذكاء  ملعرفة  الذكاء  ا�شتخدام مقايي�ص   -11
ر�شادية مبوافقة ويل اأمره. اخلدمات الإ
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ب- �شعف التهجئة 

مالء والإ
التهجئة  يف  �شعفاً  يعانون  الــطــالب  مــن  بها  ي�شتهان  ل  ن�شبة  اإن      
وتظهر   ، ال�شحيحتني  الكتابة  و  القراءة  التي هي عماد   ، ال�شحيحة 
بن�شبة  ، وتتوا�شل  البتدائية  املرحلة  امل�شكلة ب�شورة وا�شحة يف  هذه 

اأقل يف املرحلتني املتو�شطة والثانوية .
خطاء �شيوعاً عدم القدرة على حتديد و�شعية الهمزة ، ومتييز  اأكرث الأ
لف  لــف املمدودة والأ مــالء ، و�شعف التمييز بني الأ حــروف املد يف الإ
ل ( املزدوجة )األ التعريف + الالم كحرف  املق�شورة، وعدم متييز    ) الأ

اأ�شلي من الكلمة ( .
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�شبوع  الأ الطالب، مثل  لدى  مــالء  والإ والقراءة  التهجئة  لتح�شني  تربوية  برامج عالجية  إبتكار  ا  -1

مالء وغريها. مالئي ، وم�شابقات التهجئة ، ومهرجان احلروف والإ الإ
ن ذلك �شي�شاعده  ول من احلروف باأ�شواتها ل باأ�شمائها ، لأ العمل على تعليم التلميذ يف ال�شف الأ  -2
فيما بعد على التهجئة ال�شحيحة للكلمة، فبدًل من اأن يتهجاأ كلمة ) ديك( بـ )دال- ياء- كاف(، 

يقول )د-ي-ك(.
 ، اأو كلمات  لتكون كلمة  ، وجتميع احلــروف  اإىل حروفها  الكلمة  التلميذ من مهارة حتليل  3- متكني 

م�شتعيناً بكل الو�شائل التعليمية املمكنة.
مالئية، فاإتقان التلميذ ال�شغري تهجئة وكتابة  طفال احلروف والكتابة الإ 4- مراعاة التدرج يف تعليم الأ
إتقان وين�شاها يف  �شبوع، اأف�شل من اأن يتعلم عدداً كبرياً من الكلمات بدون ا كلمات حمدودة يف الأ

اليوم التايل.
ولية بتتبع حروف الكلمة عند قراءتها، ونطق الكلمة عند كتابتها. 5- تعويد التلميذ يف ال�شفوف الأ

6- حتديد املعلم ملواطن ال�شعف ، وتعليم التالميذ القواعد املت�شلة بهذه املواطن ، والتاأكد من متكن 
التالميذ منها نظرياً وتطبيقياً.

ن بع�ص  مالئية يف حل واجباته ، وذلك لأ خطائه الإ 7- و�شع اختبارات دورية ، ولفت نظر التلميذ لأ
إذا مل  ي�شعروا باأهمية الكتابة  التالميذ يجيدون الكتابة يف حالة اأن تكون هناك منفعة لهم ، اأما ا

مالئية. ال�شحيحة فهم يكتبون غري مبالني باأخطائهم الإ
باأي  اأو  بالدرجات  �شواًء  ، وحت�شن م�شتواه فيهما  ال�شحيح  مــالء  والإ الكتابة  التلميذ على  8- ت�شجيع 

معزز رمزي.
ملقعد  التلميذ  ينقل  اأن  املعلم  فعلى  ال�شمع  التلميذ من �شعوبات منائية مثل �شعف  يعاين  9- عندما 
اأمامي يف ال�شف ، واأن يرفع �شوته عند تفعيل اأن�شطة الدر�ص ، وكذلك ال�شعي لتوفري �شماعة طبية 

اإن كان هناك حاجة لذلك .
كل  يقوم  باأن  املتبادل  الت�شحيح  اأو   ، مالئية  الإ اأخطاءه  التلميذ  باأن ي�شحح  الذاتي،  الت�شحيح   -10
تلميذ بت�شويب اأخطاء زميله ، ويقوم التلميذ بعد ذلك باإعادة كتابة الكلمات اخلاطئة ب�شورتها 

ال�شحيحة. 
11-   ت�شجيع التالميذ على الكتابة احلرة ، ومن خالل ذلك �شيتح�شن م�شتوى التهجئة لديهم. 

�شاليب ال�شابقة بعد موافقة ويل اأمر الطالب. إذا مل جتد الأ ر�شادية ا التحويل للوحدة الإ  -12
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ج- ال�شعوبات 

اخلا�شة بالعمليات 
احل�شابية

، كاجلمع  الرئي�شة  العمليات احل�شابية  اإجــراء  التمكن من  وهي عدم 
ربعة من املرحلة  والطرح وال�شرب والق�شمة ، خا�شة يف ال�شفوف الأ
عندما  املتقدمة  املــراحــل  يف  ال�شعوبات  تلك  تظهر  وقــد   ، البتدائية 
وفهم   ، املنا�شبة  الريا�شية  املــعــادلت  بحل  القيام  عن  الطالب  يعجز 

مدلولت رموزها. 

هو عبارة عن انخفا�ص وا�شح يف التح�شيل الدرا�شي للطالب، وي�شمل بطء التعلم39
�شا�شية، وميكن التعرف عليه عن طريق  كادميية الأ جميع املهارات الأ
إذ هو ناجت عن انخفا�ص القدرة العقلية ولكنه  قيا�ص القدرة العقلية، ا

ل ي�شل اإىل التخلف العقلي .
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
1- حتديد الفاقد املهاري للطالب ال�شعيف ، والعمل على تعوي�شه بكل الطرق املتاحة .

ا�شتخدام الو�شائل التعليمية ، وربط مفردات املنهج باحلياة كلما كان ذلك ممكنا.  -2
إملام الطالب بها ، فاإذا لحظ املعلم مثاًل �شعفاً عاماً يف  3- حتديد مواطن ال�شعف العام، والعمل على ا
حفظ جدول ال�شرب، فمن املنا�شب تنفيذ برامج تعليمية لهذا املو�شوع  تهدف جميع فعالياته اإىل 

اأن يتمكن الطالب من حفظ اجلدول.
4- جتزئة الهدف اإىل مهارات فرعية ، وذلك باأن يقوم املعلم بتحليل املهمة اإىل مهمات فرعية لتحديد 

اأي املهارات الفرعية اأكرث اأهمية. 
5- تعليم الطالب اأكرث من طريقة للحل ، وهذا ي�شاعد على التخفيف من حدة قلق الختبار.

اتباع اإ�شرتاتيجية التفكري ب�شوت م�شموع ، يف جميع مراحل الدر�ص ، وت�شجيع الطالب عليها .  -6
7- و�شع متارين ف�شلية م�شتمرة، وي�شرك فيها جميع الطالب، وخا�شة ممن يعانون امل�شكلة.

التقومي الدوري ي�شاعد يف رفع م�شتوى الطالب.  -8
إليها. 9- ال�شتفادة من مراكز اخلدمات الرتبوية بتوجيه الطالب املعنيني ا

إذا مل جتد الفنيات ال�شابقة بعد موافقة ويل اأمر الطالب. ر�شادية ا التحويل لوحدة اخلدمات الإ  -10

ر�شادية بعد موافقة ويل اأمر الطالب، وت�شخي�ص احلالة من قبل خمت�ص  1- حتويل الطالب للوحدة الإ
ر�شادي. يف القيا�ص النف�شي والفريق الإ

2- و�شع جمموعات درا�شية للطالب بطيئي التعلم يف بع�ص املواد الدرا�شية يف الفرتة امل�شائية، ومتابعة 
اأدائهم الدرا�شي ب�شكل م�شتمر يف ف�شولهم الدرا�شية العادية.

3- معاجلة الطالب بطيء التعلم يف اأي مادة درا�شية ب�شكل فردي اأثناء احل�شة الدرا�شية العادية.
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ملحة تو�سيحية للم�سكلةامل�سكلةالرقم
40

اأ

امل�ضكالت ال�ضحية

مرا�ص   الأ
�شابات الطارئة والإ

اأربع  اإىل  انت�شاراً يف جمتمع الطالب  كــرث  الأ مرا�ص  الأ ميكن تق�شيم 
تي: فئات، وميكن عر�شها من خالل الآ

ن�شان عادًة، وتتطلب راحة  �شابات التي ت�شيب الإ مرا�ص اأو الإ  وهي الأ
�شنان . يام يف املنزل، كاأمرا�ص ال�شتاء ، والك�شور ، واآلم الأ لأ

ب

ج

د

مرا�ص املعدية الأ

مرا�ص املزمنة  الأ

بع�ص  يف  قــــ�ــــشــــور   
اأو  احل�شية  الوظائف 

احلركية

وهي اأمرا�ص قد تعرت�ص �شحة الطالب ، وتكون معدية ، كجدري املاء 
مرا�ص اخلطرية كالتهاب الكبد الوبائي،  )العنقز(، وقد تكون من الأ

غياب الطالب عن املدر�شة ، للراحة ومنعاً لنت�شار املر�ص .

ال�شكري   : مثل   ، الطالب  اأ�شلوب حياة  على  بالغ  تاأثري  ذات  اأمــرا�ــص 
اأو  املرتفع  ال�شغط  نيميا،  الأ  ، – ال�شرع  القلب  – اأمرا�ص  – الربو 
ين�شى  الطالب، ولكنه قد  يتاأقلم معها  ما  املنخف�ص وغريها. وغالباً 
اأو  ال�شكولته،  من  قطعة  مقابل  مر�شه  عن  يعرفها  التي  التعليمات 
�شباب ف�شيولوجية  اأو لأ مقابل وقت ممتع يق�شيه يف اجلري واللعب، 

إرادته ،  خارجة عن ا

اأو �شعف  قد يكون ق�شوراً يف الوظائف احل�شية، كاأنواع �شعف النظر 
يف ال�شمع ، اأو عيوب النطق ، اأو ق�شور يف الوظائف احلركية كال�شلل 
اإىل  الو�شول  طــراف. وقد يعيق الطالب من  الأ اأحد  والرعا�ص وفقد 
إليه ، وقد  يكون يف حالت اأخرى دافعاً للتفوق  امل�شتوى الذي يطمح ا

والتميز يف جوانب علمية اأو فنية كال�شعر والر�شم.
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ر�سادية املنا�سبة �ساليب االإ بع�ص االأ
ولية ، واملحافظة  �شعافات الأ اأمرا�ص ال�شتاء، و الإ 1- التوعية ال�شحية جلميع الطالب، للوقاية من 

مرا�ص املعدية، وتنظيف حجرات املدر�شة باملطهرات ال�شحية. �شنان ، والوقائية من الأ على الأ
2- تفعيل برنامج الت�شجيل املبكر للطالب.

3- امل�شح ال�شحي ال�شامل جلميع الطالب يف بداية العام الدرا�شي.
ولية، ومتابعة  4- حتويل احلالت ال�شحية املر�شية اإىل الوحدة ال�شحية املدر�شية، اأو مركز الرعاية الأ

التو�شيات والتوجيهات الطبية  ب�شاأنها وتقدمي الرعاية الالحقة لها .
5- طلب تقرير طبي عن احلالة ال�شحية للطالب  لرعاية حالته، والتاأكد من �شالمته نهائيا من املر�ص 

املعدي الذي اأ�شيب به.
ملام مبا فاته من الدرو�ص، وت�شجيع املعلمني  6- حث الطالب املري�ص بعد عودته اإىل املدر�شة على الإ

على م�شاعدته يف ذلك، بحيث ل توؤثر فرتة غيابه على م�شتواه الدرا�شي.
7- اإبالغ ملعلمني باحلالت التي حتتاج اإىل رعاية �شحية ومتابعة م�شتمرة.

8- تب�شري املعلمني باأ�شاليب التعامل مع احلالت التي حتتاج رعاية �شحية م�شتمرة.
9- التزام ال�شرية التامة يف التعامل مع احلالت ال�شحية اخلا�شة.





الفصل الثالث

التدريب على القيم



128

دليــل الرتبــويني لرعــاية ال�ســلوك وتقـــوميـه 

القيمة
معيار اجتماعي بيئي يتعلمها الفرد من خالل بيئته، وهي جزء من بنائه املعريف ومرجع ل�شلوكاته واجتاهاته 
وطموحاته وقد تكون قيمة اإيحابية ميكن تعزيزها وتدعيمها وقد تكون قيمة �شلبية فيتم تعديلها وفق اأ�شاليب 
خر  اإطار التعديل ال�شلوكي املطلوب، وقد تظهر يف املجتمع قيم جديدة بع�شها مرغوب فيه والآ حمددة �شمن 
مرفو�ص، وبالتايل فاإن القيم املرغوبة �شتاأخذ مكاناً من الهتمام، واأما القيم غري املنا�شبة ف�شتخ�شع للدرا�شة 

تي : والتمحي�ص وذلك من خالل الآ
1- تعميق فهم القيم لدى املعلمني لال�شرت�شاد بها يف الرتقاء ب�شلوكات الطالب القيمية وغر�شها يف اأذهانهم 

ومداركهم
2- تزويد املربني بطرائق واأ�شاليب التدريب ال�شلوكي القيمية وماتت�شمنه من مهارات وتطبيقات

يجابية يف �شلوكات الطالب ونبذ القيم ال�شلبية واإق�شائها 3- متثل القيم الإ

اأ�ساليب التدريب

إر�شادية خالل العام الدرا�شي، على اأن يتم اختيار بقية  يتم اختيار جمموعة من القيم لتطبيقها من خالل برامج ا
�شاليب مثل : ولويات م�شتقباًل، وي�شتخدم يف التدريب جمموعة من الأ القيم يف �شوء الحتياجات والأ

- الور�ص التدريبية.                                      -  احلوار املن�شبط.
-  الع�شف الذهني.                                        - التمارين.

- التداعي احلر.                                            - الن�شاطات.
- متثيل الدور.                                              - العمل من خالل املجموعات.

لغاز وال�شور املقروءة بالتقنيات احلديثة. حاجي والأ - ا�شتخدام الأ
منوذج التدريبي االأ

�شاليب يف التدريب �شمن اإطار اأمنوذج تدريبي خا�ص لتغيري القيم والجتاهات وتنميتها  وميكن توظيف هذه الأ
من خالل املراحل التالية:

يجابية . 1- تنمية القيمة الإ
2- الك�شف عن القيمة املراد تغيريها اأو تنميتها .

3- التعرف على واقع القيمة املراد تغيريها اأو تنميتها اأو تعزيزها لدى املتدرب )الطالب( .
4- البحث يف منظومة القيم عن قيم بديلة منا�شبة .

5-تقدمي القيمة البديلة والتعريف بها، وم�شاعدة الطالب يف اإكت�شاف اإيجابياته.
إتاحة الفر�شة للمتدربني ملمار�شة القيمة، وو�شع خطة لتنفيذها وممار�شتها . 6- تبني القيمة اجلديدة، وا

التدريب على القيمة
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التدريب على القيمة

اإجراءات تنفيذ التدريب على القيمة :

1- حتديد الحتياجات التدريبية على القيم لدى الطالب .
2- حتديد القيم املطلوب التدريب عليها .

3- حتديد القائمني على التدريب من الرتبويني يف املدر�شة اأو غريهم .
عداد للور�شة التدريبية : 4- الإ

- املدة الالزمة للور�شة ) يوم ، يومني ، ثالثة . . األخ ( .
- وقت التنفيذ املنا�شب .

- مكان التدريب املنا�شب .
- توفري متطلبات التنفيذ .

دوار التدريبية على القيمة بني الرتبويني واأولياء اأمور الطالب . - توزيع الأ
5- تنفيذ فاعليات الور�شة وتنويع اأ�شاليب التدريب مبا يتنا�شب مع الطالب وفقاً ملا ذكر يف �شفحة 128 .

املدر�شة واملنزل والبيئة الجتماعية  اليومية يف  التدريب عليها يف احلياة  امليدانية للقيمة بعد  املمار�شة   -6
ب�شكل عام .

 ، املقابلة   ، ال�شتبانات   ، الــراأي  ا�شتطالعات  مثل  املنا�شـــبة  التقــــومي  باأ�شــــاليب  التدريب  نتـــائج  تقـــومي   -7
املالحظة .

8- ميكن ال�شرت�شاد مبنظومة القيم يف �شفحة 131 .
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التدريب على القيم
اأ�شاليب م�ضتلزمات التنفيذ إ�شتخدام  ا على  تعتمد  موا�شفات  وفــق  تدريبية  مــادة  إعـــداد  ا  -1

التدريب التفاعلية وتتكون من :
- دليل املدرب

- دليل املتدرب
- اأوراق املتدربني

حتقق  مـــدى  لقيا�ص  املختلفة  للفئات  منا�شبة  تــقــومي  اأدوات  إعــــداد  ا  -2
هداف الأ

3- متابعة التطبيق امليداين يف املدار�ص من قبل املعنيني كاملر�شد الطالبي 
ومعدل ال�شلوك .

4- عمل ور�ص عمل لتقومي النتائج املتمخ�شة عن التدريب
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بع�ص منظومة القيم لدى طالب املدار�ص

يجابية اأوًل: اأمثلة ملنظومة القيم الإ

1- التخطيط 
بداع 2- الإ

3- طاعة الوالدين
إدارة الوقت 4- ا

خرين 5- اإحرتام الآ
6- حتمل امل�شووؤلية
نظمة 7- اإحرتام الأ

8- املحافظة على املمتلكات العامة

ثانياَ: اأمثلة ملنظومة القيم ال�شالبة

عرتاف باخلطاأ . 1- عدم الإ
2- �شوء التخطيط .

3- الع�شبية .

4- التدخني .
5- ال�شرقة

9- التعبري عن الراأي
10- الولء للوطن

11- خمافة اهلل
12- ال�شدق

13- تقدير الذات
14- حتقيق الذات

15- ال�شر
16- روح املباداأة

6- الغ�ص .
7- عدم تقبل النقد .

8- عدم حتمل امل�شووؤلية .
9- الكذب

10 - التع�شب للراأي .
لفاظ النابية . 11- الأ
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ر�ــشــــــــــــــــــــــــــاد والإ ــيـــــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــلــتــوجـــ ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــامـــ ـــ ـــ ـــ الــعـــ دارة  الإ

الق�شــــــيـم مبنطـقـــة  والتعليم  لـلـتـربية  الــعــامـة  دارة  الإ

دارة الــعــامـة لـلتـربـيـة والتعليم مبنطقة مكــــة  )جده( الإ

جنـــــــران مبنطــقة  والتعليم  لـلـتـربــــية  الــعــامـة  دارة  الإ

الـــريا�ص والـتعليم مبنطـــقـة  لـلـتـربــيـة  الــعــامـة  دارة  الإ

حـــــ�شـــاء الأ بـمـحافـــظـــــة  والتـعـــليــــم  التـربــيـة  إدارة  ا

عــــبــيــدة �شــــــراة  مبحـافــظــة  والتعـليم  التــربـيــة  إدارة  ا

اأملــــــع رجـــــــال  مبحـافــظـــــة  والتعليــم  التــربـيــة  إدارة  ا

جـــازان بـمـنـطـقـة  والـتـعـلـيـم  للتــربـيـة  الــعــامـــة  دارة  الإ

عداد واملراجعة فريق الإ

دليــــل الرتبـويني لرعـــايـة الســلوك وتقوميه

ر�ضاد دارة العامة للتوجيه واالإ االإ
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  ، وىل  ، الطبعة الأ ان  الفكر، عمَّ ، دار  النف�شي  ر�شاد والعالج  ، نادر فهمي .نظريات الإ الزيود   )11

1418هـ -1998م .
الطبعة   ، القاهرة  دار غريب،  والعالجية،   ر�شادية  الإ العملية   . ، حممد حمرو�ص  ال�شناوي   )12
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وىل، 1416هـ. الأ
13( ال�شناوي، حممد حمرو�ص .دليل املر�شد الطالبي، دار امل�شلم، الريا�ص، 1421هـ.

الثانية،  الطبعة  الريا�ص،  اخلريجي،  دار  والــرتبــوي،   النف�شي  ر�شاد  عطا.الإ حممود   ، عقل   )14
1421هـ. 

ن�شاين ، دار الثقافة والن�شر ، عمان،  15( عبد الهادي، جودت عزت و�شعيد العزة. تعديل ال�شلوك الإ
2001م.

طفال . دار الفكر العربي ،القاهرة ، 1414هـ 16(  ال�شربيني، زكريا . امل�شكالت النف�شية عند الأ
النفائ�ص  دار   ، العربي  الوطن  يف  وال�شباب  املراهقة  .م�شكالت  خري  حممد  في�شل   ، الـــزراد   )17

للطباعة والن�شر والتوزيع ، بريوت
18( زهران ، حامد عبدال�شالم ،ال�شحة النف�شية والعالج النف�شي. عامل الكتب ، القاهرة ، 1997م 

الطبعة الرابعة
الريا�ص،   ، اخلليج  لــدول  العربي  الرتبية  مكتب   . ال�شلوكية  القيم   ، عطا  حممود   ، عقل   )19

1422هـ
جمالته-  نظرياته-طرائقه-   - :اأ�ش�شه  النف�شي  ر�شاد  والإ التوجيه   . حممد  اأحمد  الزعبي،   )20

براجمه . دار الفكر ، دم�شق ، 2003م
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ر�شاد دارة العامة للتوجيه والإ 3الإ
7املقدمـــة

11مفهوم ال�شلوك 
11اأنواع ال�شلوك 

ر�شادية والرتبوية لتعديل ال�شلوك وتوجيهه يف املدار�ص  همية الإ 12الأ
17معايري قيا�ص ال�شلوك امل�شتهدف 

31اإ�شرتاتيجيات و اأ�شاليب تعديل ال�شلوك
32التعــــــــــــــزيز
34الـعــقـــــــــــــاب

ق�شـــــــــــــــاء 34الإ
34التعاقد ال�شلوكي

36القت�شاد الرمزي
36الت�شـــــــــــكيل

36ال�شحب التدريجي اأو التال�شي
36�شـــــبط املثـــري

36الت�شــل�شـــل
38تكلفة ال�شتجابة

38الت�شحيح الب�شيط
38الت�شحيح الزائد

38مبداأ برميـــاك
38التمــــــــــــييز

38التعمـــــــــــــيم
طـــــــــــــفاء 38الإ

40التغذية الراجعة
40التلقــــــــــــــــني

فهر�س املحتويات
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42النمذجــــــــــــة
42ال�شلوك التوكيدي

ر�شـــاد بالواقـع 44الإ
إتخـــاذ القــــــرار 48ا
48الكـــف املتبــــادل

48التح�شني التدريجي
50اإن�شباط الذات
إدارة ال�شـــغوط 50ا
غراق 52الغمر والإ

52حل امل�شكالت
52التنفي�ص النفعايل

ر�شاد العقالين النفعايل 54الإ
58العــــــــــدوان

60اإتالف املمتلكات واملرافق العامة
62ال�شرقة

64الكذب
64الغ�ص

66م�شاحبة رفقاء ال�شوء
68عدم احرتام املعلم
68املعاندة والتحدي
70التحيز والتع�شب

72التقم�ص والتقليد )التقليعات(
72ال�شلوك الديني اخلاطْي

74التدخني
76املخدرات

نحرافات اجلن�شية 78الإ
80ال�شتخدام اخلاطْي للمركبة
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82�شوء التوافق املدر�شي
84الهروب من املدر�شة واحل�ش�ص الدرا�شية

84الغياب املتكرر
86التاأخر ال�شباحي

88النوم اأثناء الدر�ص
90العادات الدرا�شية اخلاطئة

92�شعف الدافعية للتعلم
94اإهمال اداء الواجبات

96التاأخر الدرا�شي
98اإهمال املظهر وعدم النظافة

98احلالة املادية
100التمار�ص وتوهم املر�ص

100ال�شرود الذهني )اأحالم اليقظة(
102�شعف الثقة يف النف�ص

104الكتئاب
106اخلجل

108القلق
110اخلواف الجتماعي )الرهاب(

110نوبات الغ�شب
112الن�شحاب الجتماعي
114اأزمة الهوية والبحث

114 عن الذات
114الن�شاط احلركي الزائد

116�شعوبات التعلم
122بطء التعلم

124امل�شكالت ال�شحية
127التدريب على القيم

133مراجـع الدليل 



ميكن  للدليل  التطوير  تراكمية  لتحقيق  �شعياً 
الدليل عــلــى  مــرئــيــات  اأو  مــقــرتحــات  اأي  تــقــدمي 
ر�شاد بها على  دارة العامة للتوجيه والإ وتزويد الإ

الفاك�ص رقم 4123631
دارة لكرتوين لالإ اأو الريد الإ

guidance@moe.gov.sa




