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  اسرتاتيجيات تعديل السلوك

    :عرف السلوكي

يس شيئأو تصدر عن الفرد سواء كانت ظاھرة التي والنشاطات األفعالبأنه كل       ا  غير ظاھرة والسلوك ل

راغ ابتا ولكنه يتغير وال يحدث في ث اف د يحدث بصورة ال وإنم ا وق ة م ة في بيئ ى نحو إرادي ي وعل ل آل  مث

ه وواعي وعندھا يكون بشكل مقصود إرادية يحدث بصورة  أوالحركة أوالتنفس  سلوك يمكن تعلم ذا ال  وھ

  . يعيش فيه الفرد الذييتأثر بعوامل البيئة والمحيط و

   -:خطوات تعديل السلوك 

   - :ومنھا ما يلي المطلوبة في تعديل السلوك بعض اإلجراءات معرفة إلىيحتاج المرشد 

 . عالجه أو يريد المرشد تعديله الذيتحديد السلوك  - 1

يقياس السلوك المستھدف وذلك بجمع مالحظات وبيانات عن عدد المرات  - 2 سلوك الت ا ال  يظھر فيھ

 .ومدى شدته

ه  المحيطة باأوتحديد الظروف السابقة  - 3 ر مرغوب في سلوك الغي ه (لطالب عند ظھور ال اريخ حدوث ت

ا يستغرق الذيوالوقت  رة يحدث وم م م ذي ومع من حدث وك سلوك وكيف ال ل ظھور ال  يحدث قب

رتبط بظھور التي وما المكاسب اآلخروناستجاب   جناھا الطالب من جراء سلوكه واى مالحظات ت

 ) .المشكلة

د في وأسرته يشترك الطالب أنى  وتنفيذھا علاإلرشاديةتصميم الخطة  - 4  وضع الخطة وتتضمن تحدي

سلوك أو وإيقاف فنية تستخدم لتدعيم ظھور السلوك المرغوب فيه أساليب ووضع األھداف ل ال  تقلي

 . بكافة بنودھا اإلرشادية على تنفيذ الخطة وأسرتهغير المرغوب وتشجيع الطالب 

  .األمر من يھمھم ىإل وإيصالھاتقويم فعالية الخطة وتلخيص النتائج  - 5

 

  خصائص استراتيجيات تعديل السلوك 



  - :يلي تتوافر في استراتيجيات تعديل السلوك ما أن يجب التيمن الخصائص 

 . تكون سھلة التنفيذ أن - 1

 . تقابل الخصائص والتفضيالت المتفردة للطالب أن - 2

 . بھا  يعانى منھا الطالب والعوامل المرتبطةالتي تتماشى مع خصائص المشكلة أن - 3

  .إنمائية تكون أن - 4

  .الذاتي تشجع تنمية مھارات الضبط أن - 5

 . الكفاءة الذاتية أو تقوى توقعات الطالب في الفاعلية الشخصية أن - 6

 . تستند على الدراسات أن - 7

 . تكون ذات جدوى ويمكن تطبيقھا عمليا أن - 8

 . في حياته األھمية ذوى اآلخرين أو للطالب إضافية ال ينتج عنھا مشكالت أن - 9

 . كثيرة يقومون بھا أعباء في حياته األھمية ذوى اآلخرين أو ال تحمل الطالب ـ أن10

 . ال تبنى على حلول سابقة غير ناجحة ـ أن11

 .فعلة مما يستطيع أكثر معدل السلوك أو الطالبي ال تطلب من المرشد ـ أن12

  

  

  

  

  

   :إغفالھا عند تعديل السلوك يجب عدم أساسيةجوانب 



 والجھاز الغدى لتحقيق العصبي وھى الحواس والجھاز اإلنسان في سلوك األساسيةائز سالمة الرك - 1

 . تمھيدا للقيام بتعديل السلوك بصورة فعالة والنفسي الجسميالتوازن 

ل أن - 2 ى في ك ا ال يعن ة وغيرھ سلوك والمواظب سلوك من خالل تطبيق قواعد ال  النجاح في ضبط ال

سلوك أھداف تحقيق األحوال ديل ال ة  تع ضبط وقتي ة ال د تكون عملي ل ق اب اج وإنم ى تحت ة إل  الرعاي

 .بشكل مستمر 

 وفق أخر طالب قد ال تصلح في موقف مشابه لطالب  مع  تصلحالتي تعديل السلوك إستراتيجية أن - 3

 .مبدأ الفروق الفردية 

ين إلى معدل السلوك في حاجة أو الطالبي المرشد أن - 4 ار المناسب ب  اليباألس المعرفة من اجل اختي

  .ھاواالستراتيجيات المختلفة لتعديل السلوك ومعرفة متى وكيف ولماذا يستخدم احدھا دون غير

ام أن - 5 ب الع الي طال م الح ب الع ن طال ف ع ات الماضي يختل رات والمعلوم م المتغي سبب حج ي ب  الت

اد تغيرات ملموسة في السلوك تتطلب إلىيتلقاھا عبر وسائل التقنية الحديثة مما يؤدى   أساليب إيج

 .تطبيقية لمواجھة المشكالت لھؤالء الطالب 

  

  

  

  

  

  

 

  : المستخدمة في تعديل السلوك واألساليباالستراتيجيات 



ه لكي تحقيق تغيرات في سلوك الفرد إلى تعديل السلوك أساليبتھدف  اة المحيطين ب ه وحي ر يجعل حيات  أكث

ل  يمكن استخدالتي األساليبايجابية وفاعلية وھنا سنعرض بعض  ة وتتمث دى الطلب امھا في تعديل السلوك ل

  -:في 

  .التعزيز  : األولى اإلستراتيجية

  . زيادة احتمال ظھور االستجابة إلى يؤدى الذي المثير إلى يشير الذيتقوية السلوك 

   -: التعزيز أنواع

ؤدى أو إضافة : االيجابيالتعزيز   -  أ ا ي سلوك مباشرة مم ى ظھور مثير بعد ال ال حإل ادة احتم دوث  زي

 . المواقف المماثلة فيذلك السلوك في المستقبل 

  :مثال 

ب  ذي الطال صل ال ي الف ا ف سال سؤاال ذكي ه ) سلوك( ي م ل دير المعل ك تق ع ذل ة (يتب ة ايجابي ان ) نتيج ف

  . بعد ذلك األسئلةالطالب سوف يكرر 

  : السلبيالتعزيز   -  ب

 لوك المرغوب فيه مباشرة  مؤلم بعد حدوث السأو مثير بغيض إزالةتقوية السلوك من خالل 

  :مثال 

 أكثر أو يقوم المعلم بحسم درجة أن يشارك الطالب داخل الفصل مع المعلم في فعاليات الدرس خوفا من 

ا السلبي على سبيل المثال فمشاركة الطالب تعنى تجنيبه المثير العلوممن درجات المشاركة في مادة   مم

  . النحو في الظروف المماثلة مستقبال  زيادة االحتمال التصرف على ھذاإلىيؤدى 

   : اآلخر للسلوك التفاضلي التعزيز -ج



 يراد تقليله لفترة زمنية معينة الذي غير المرغوب فيه كولسلتعزيز الفرد في حالة امتناعه عن القيام با

 .  

   - :اإلجراءخطوات تطبيق ھذا 

 . يراد تقليله الذيتحديد وتعريف السلوك غير المرغوب فيه  - 1

 .حديد فترة زمنية يفترض عدم حدوث السلوك غير المرغوب فيه فيھا ت - 2

 . تلك الفترة الزمنية إثناءمالحظة السلوك  - 3

  .إثناءھا لم يحدث السلوك المستھدف إذاتعزيز الفرد بعد مرور تلك الفترة وذلك  - 4

  :مثال 

  .ي نھاية الحصة  الحصة حديثا جانبيا وذلك فإثناء ال يتحدث الذييقوم المربى بمكافأة الطالب 

  -: للسلوك البديل التفاضلي التعزيز -د

  . يراد تقليله الذي تعزيز الفرد عن قيامه بسلوك بديل للسلوك غير المرغوب فيه 

   :اإلجراءخطوات تطبيق ھذا 

  يكون السلوك البديل للسلوك المستھدف ذا فائدة للفرد أنيجب  - 1

 .ل البدء بعملية التعديل  سيتم استخدامه قبالذييجب تحديد جدول التعزيز  - 2

  .عشوائي بشكل منظم ال اإلجراءيجب تطبيق ھذا  - 3

 بدال من سلوك غير مرغوب كان يمارسه وھو كرسي وھو جالس على يأكل تعزيز الطالب عندما :مثال 

  .رسى وبيده الطعام د في المقصف المآخر إلىتنقله من مكان 

  :  النخفاض معدل السلوك التفاضلي ز التعزي-ھـ 



دھا  تم تحدي ة ي تعزيز الفرد عندما يصبح معدل حدوث السلوك غير المرغوب فيه لديه اقل من قيمة معين

  .مسبقا 

  - :اإلجراءخطوات تطبيق ھذا 

 . يراد تقليله الذيتحديد السلوك غير المرغوب فيه  - 1

 . يصبح معدل حدوث السلوك المستھدف فيه منخفضا أن يفترض التيتحديد الفترة الزمنية  - 2

 . تلك الفترة بشكل متواصل أثناءقبة السلوك مرا - 3

  ثالث مرات أو أربع إلى كان معدل السلوك قد انخفض إذاتعزيز الفرد مباشرة بعد مرور تلك الفترة  - 4

 . يصبح معدل حدوث السلوك مقبوال أن إلى في التعزيز والمضي

  :مثال 

سلوك أو  منه يقوم المربىإذن المعلم دون حصوله على أسئلةطالب يجيب على  ذا ال  معدل السلوك بتقويم ھ

دة  ه لم ك بمراقبت ه وذل ا دراسي أسبوعومعرفة معدل حدوث إذا تقريب وف ذا أن ي وجد  الترب دل حدوث ھ  مع

اقص عدد إلىالسلوك قد يصل  دما يتن سلوك عن  عشر مرات في الحصة الواحدة يقوم بتعزيز انخفاض ھذا ال

 والمضي ارب عاو ثالث مرات إلى يتناقص معدل ھذا السلوك  ثمان في الحصة ثم تعزيزه عندماإلىالمرات 

  . يصبح معدل حدوث السلوك مقبول أن إلىفي التعزيز 

  

  

  

  

  

  



   العقاب -: الثانية اإلستراتيجية

ه  ر المرغوب في سلوك غي ه أوتعريض الفرد لمثيرات مؤلمة منفرة يترتب عليھا كف ال ال حدوث ل احتم  تقلي

  :لة وھما نوعان مستقبال في المواقف المماث

 - :االيجابيالعقاب   -  أ

  وھو تعريض الفرد لمثيرات منفرة

  -:مثال أ 

   بسلوك ما قيامة يمنع استخدامه كضرب الطالب وتوبيخه بعد أسلوبوھو 

  : السلبيالعقاب   -  ب

  حرمانه نتيجة صدور سلوك غير مرغوب فيه أو سار للفرد شيءوھو استبعاد 

   -:مالحظة 

ذاء أو البدني العقاب أنثبت  ؤدى النفسي اإلي ى ي ه إل ر مرغوب في سلوك الغي ه أسرع انتقاص ال ا تحدث  مم

اليب رى األس ؤدى األخ ه ي ى ولكن ؤدى إل ذلك ي ب ل سلوك المعاق ت لل ف مؤق اف توق اب إيق ى العق ور إل  ظھ

رة  سلوك م رىال و أخ ضا وھ ؤدى أي ى ال ي الب إل د الط صح المرش ال ين ه ف وب في د مرغ لوك جدي م س  تعل

ؤدى ألنھا النفسي أو البدنيعقاب باستخدام ال ا ي ى تسبب حواجز نفسية بينه وبين الطالب م  عدم الرجوع إل

   التعاون معه فيما يرده منھم أو فيما يعرض لھم إليه

  

  

  

  

  



   اإلقصاء:  الثالثة اإلستراتيجية

ة السلوك غير المرغوب فيه من خالل إيقاف أو يعمل على تقليل إجراء ززات االيجابيإزال ة  المع دة زمني ة م

  : محددة مباشرة بعد حدوث ذلك السلوك وھو نوعان 

  الفرد عن البيئة المعززة إقصاء  -  أ

 . وك غير المقبول مباشرة ل للستأديتهسحب المثيرات المعززة من الفرد مدة زمنية محددة بعد   -  ب

   -:مثال 

ان الطاأصدرطالب  ة  سلوكا غير مرغوب فيه ولديه رغبة لممارسة الرياضة فيتم حرم لب من حصة التربي

  . فيه السلوك غير المرغوب أصدر الذيالبدنية ف اليوم 

   السلوكي العقد -: الرابعة اإلستراتيجية

أة التياتفاقية مكتوبة توضح العالقة بين المھمة  ك التي سيؤديھا الطالب والمكاف ا نتيجة ذل  سيحصل عليھ

ااألسلوبويحدد ھذا  د  الواجبات المطلوبة من الطالب والنت ذا التعاق ا ورد في ھ ة م ى مخالف ة عل ئج المترتب

ذا أومن قبل الطالب  تعلم الطالب في ھ ا وي ا ورد فيھ ه بم ى التزام  تحمل المسؤولية األسلوب ما يترتب عل

  .وزيادة ثقته في نفسه من خالل االلتزام بما ورد في العقد ويكون ھذا التعاقد مكتوبا 

ستخدمه بيالسل تستخدم في تغيير السلوك -:مثال  ات المدرسية وي  كالسرقة والعدوان والتقصير في الواجب

 الفوضى في الفصل على ان يكف عن ھذا السلوك مقابل عقد إثارة اعتاد على الذيمعدل السلوك مع الطالب 

ى الفوضى في ربع الساعة إثارة امتنع عن إذايتم بينھما بمقتضاه يحصل على درجات في السلوك   من األول

  . كذا نفسي عملت كذا فسوف امنح إذاتخدمه الطالب مع نفسه فيكتب الحصة ويس

   الرمزياالقتصاد :  الخامسة اإلستراتيجية

ن  ة م اليبمجموع ق أس ة لتحقي ززات الرمزي ف المع ى توظي شتمل عل سلوك ت ديل ال داف تع ة األھ  العالجي

ورق ، القطع  خ  .....األزرارالبالستيكية ، وتكتسب الرموز التقليدية مثل الطوابع ، النجوم ، قصاصات ال ال



ززات  تبدالھا بمع الل اس ن خ ز م ية التعزي ةخاص سح ، أو أولي دايا ، الف ل الھ ة مث ة متنوع اب ثانوي  ، األلع

  .الخ وتسمى المعززات الدائمة ....

   -:مثال 

اج االبتدائي الثانيتلميذ بالصف  ى يحت شجيع إل إذا ت ات حفظ ف ات آي ريم يعطى بطاق ران الك ة  من الق ذا قيم

ا  محددة ومعروفة لدى التالميذ والمعلم وبعد فترة محددة يجمع المعلم البطاقات من التلميذ ثم يمنح التلميذ م

  . العينية المكافآتاستحقه من 

  

   التشكيل -: السادسة اإلستراتيجية

دة التي تعديل السلوك أساليبھو احد  وين عادات سلوكية جدي ستخدم لتك دة  سلوكية جإضافات أو ت ىدي  إل

ز إلتمام يحتاجھا التيخبرة الفرد السلوكية  نظم لالستجابات االيجابي عملية التكيف ويشتمل على التعزي  الم

  . سلوك جديد إحداث بھدف النھائيشيئا فشيئا من السلوك   تقتر بالتي

  : مثال 

ثالث  بباإلمساك تعليم الطالب الكتابة يتم البدء بتعليمه الطريقة الصحيحة نريدعندما  م ب القلم وھى مسك القل

ع أصابع ه وان األول عن طريق الرب دأ من ة من يب سطر وبخط واضح أول الكتاب ى ال سطر وان يكتب عل  ال

ا  ه عن انجازھ تم مكافأت ة من المراحل ي ل مرحل ة ك د نھاي ذا وعن سطر وھك ومقبول بحروف ال تميل عن ال

  .بنجاح 

   تالشيال أو التدريجيالسحب :  السابعة اإلستراتيجية

ى األول للموقف التدريجي عن طريق التغيير آخر حدوثه في موقف إمكانية موقف ما مع  فيسلوك يحدث  إل

سحب الثانيالموقف  دريجي ويختلف ال ر الت درجا في المثي ه يتضمن ت شكيل في ان ا عن الت شكيل أم  في الت

  فيكون التدرج في االستجابة 



  :مثال 

شا أوي البيت ولكنه يكون خائفا  قد يكون الطالب ھادئا ومتعاونا ف أة وضع إذا منكم  في حجرة للدراسة فج

  . تم تقديم الطفل بالتدريج لمواقف تشبه حجرة الدراسة إذا ھذا الخوف إزالةغريبة عليه ويمكن 

  ضبط المثير :  الثامنة اإلستراتيجية

  .وكياته  يقلل بعضا من سللكيالبيئة من جانب الفرد ) تنظيم( ترتيب إعادةويقصد به 

  : مثال 

ل الطالب  ه نق شكل مستمر فعلي ىتحدث طالب مع زميل له داخل الحصة ب ان إل ى آخر مك ساعد عل  سوف ي

   ھذا السلوك إطفاء

  

  -: التاسعة اإلستراتيجية

سلوكية سلوكيات لتعليم إجراء رد ال رة الف  جديدة يشتمل على تعزيز االستجابات البسيطة الموجودة في ذخي

ا  دف تطويرھ ىإبھ لوكيات ل صر س دة والعن ذا األساس معق ي ھ راء ف ارات اإلج ل المھ و تحلي ة أي ھ  تجزئ

  . تتكون منھا التي الحلقات إلىالسلسلة السلوكية 

  : مثال 

ة حركي تآزرطالب طويل القامة صحيح البنية لديه   مناسب يشاھد المعلم بانتباه شديد وھو يتحدث عن كيفي

   . مربع كرة السلةإلىقذف كرة السلة 

   -:دور معدل السلوك 

ارات  ل المھ ى بتحلي وم المرب ىيق زاء إل ي أج ب لك تجابات الطال ز اس ى تعزي د عل دا يعتم لوكا جدي ه س  يعلم

   :يلي تعلم لعبة كرة السلة كما إلىالبسيطة ليصل به 



يئ جسمه  برج السلة يتناول الكرة بيده يرفع الكره بيده يثبت رجليه ويھأماميقف الطالب في المكان المحدد 

  . لم يحقق الھدف أو المربع يالحظ وضع الكرة وحركتھا حقق إلىلقذف الكرة يقذف الكرة 

  تكلفة االستجابة :  العاشرة اإلستراتيجية

 فقدانه بعض المعززات الموجودة أو الفرد للسلوك غير المرغوب فيه سيكلفه شيئا معينا وھو حرمانه تأدية

  .عنده 

  : مثال 

م يحضر الوا ب ل يجب طال سلوك بحسم جزء من المنزل دل ال وم مع رر يق شكل متك ادة الرياضيات ب ي م  ف

  . الدرجات المخصصة للواجبات مقابل ذلك مع مراعاة مرونة التكلفة ومناسبتھا 

  التصحيح البسيط :  الحادية عشراإلستراتيجية

هلب  التعزيز في تعديل السلوك من خالل تصحيح الطاأساليب عند فشل إليه يلجا أسلوب  حتى يصل ألخطائ

ر إلى الوضع إعادةب منه وطلم  المالئمة والاإلجابة مستوي إلى سلوك غي ل حدوث ال  ما كان عليه سابقا قب

  .المقبول 

  :مثال 

سيط ھو المدرسي يسكب العصير على ارض المقصف أن طالب كثير الحركة اعتاد   يطلب أن فالتصحيح الب

  . العصير  سكب فيهالتيمن الطالب تنظيف المساحة 

  التصحيح الزائد :  الثانية عشر اإلستراتيجية

ة يسلك سلوكا غير مقبول الذيقيام الفرد  ه نتجت عن سلوكه مع التي األضرار بإزال ال تكليف  أخرى بأعم

   .إضافية



ا العصير التي مطالبة الطالب بتنظيف المساحة  :مثال ضا سكب فيھ ر من المقصف وأي  تنظيف مساحة اكب

   .المدرسي

   بريماك مبدأ -: الثالثة عشر إلستراتيجيةا

ذييعنى استخدام السلوك المحبب  د نفس الطالب ال رارا عن ل تك سلوك اق زز ل راره كمع ر الطالب من تك  يكث

  وغير محبب لديه 

  : مثال

ز سلوك ممارسةاستخدام  را لتعزي سلوك كثي ذا ال ل آخر الرياضة لدى طالب يمارس ھ ه الطالب مث  ال يرغب

سلوك االھتمام ب االت ظھور ال ة احتم رالدراسة وتنفيذ الواجبات المدرسية وذلك بغرض تقوي شاط األخي  فالن

  . نادرا ما يشترك فيه آخر يشارك فيه الطالب وعنده رغبة فيه يمكن استخدامه كنشاط معزز لنشاط الذي

   التمييز -: الرابعة عشر اإلستراتيجية

ر  التمييز تعلم مھارة التفريق بينمبدأويعنى   المثيرات المتشابھة فقط ويتم فيه تعزيز االستجابة بوجود مثي

   .أخرىمعين وعدم تعزيزھا لوجود مثيرات 

  : مثال 

  . الكتابة على الدفتر مقبولة وان الكتابة على الحائط غير مقبولة أنتعلم الطالب 

   التعميم -: الخامسة عشر اإلستراتيجية

د منأن ين يزي د  تعزيز السلوك في موقف مع ة ويزي ه في المواقف المماثل ال حدوث ضا احتم ال أي  من احتم

  . المماثلة للسلوك االصلى السلوكياتحدوث 



ز بأسلوبطالب يناقش معلم اللغة االنجليزية باستمرار ويستفسر منه دائما : مثال م بتعزي وم المعل ول يق  مقب

صل  ل الف ين داخ ل المعلم ع ك صل م ه ليح ب وتنميت ذا الجان يھ ل الدراس دوات  لك الل الن ذلك خ واد وك الم

  . تقيمھا المدرسة التيوالمشاركات 

   اإلطفاء:  السادسة عشر اإلستراتيجية

اء ال يدعم يضعف ويتالشى ويشير الذيحجب مدعم عند ظھور سلوك غير مرغوب فيه فالسلوك  ى اإلطف  إل

د  ا عن ر المرغوب فيھ افتالشى االستجابات غي ز إيق ذي التعزي ى أدى ال ا بصورة يتھااستمرار إل  واختفائھ

الي يقلل ويضعف من ظھورھا اإلطفاء كان التعزيز يزيد من احتمال ظھور االستجابة فان فإذاتدريجية   وبالت

  .اختفائھا 

ا أنايسال المعلم الطالب في الصف سؤاال معينا فيقف احد الطالب ملوحا بيده قائال : مثال ا أستاذ ي  اعرف أن

ر المرغوب أو اإلجابة فال يمنح المعلم الطالب فرصة د اخضع سلوك الطالب غي ى ق  المشاركة فيكون المرب

   .لإلطفاءوھو رفع اليد والصوت معا 

  

  التغذية الراجعة -: السابعة عشر اإلستراتيجية

 نجم عن سلوكه وھذه المعلومات توجه الذي األثرتتضمن التغذية الراجعة تقديم معلومات للطالب توضح له 

   : مايلي من خالللمستقبليوا الحاليالسلوك 

 .ا ي سلبأو ايجابياتعزيز سواء كان ل بمثابة اتعمل  - 1

 .تغير مستوى الدافعية لدى الطالب  - 2

 . وتعمله أداؤهتقدم معلومات للطالب وتوجه  - 3

 .تزود الطالب بخبرات تعليمية جديدة وفرص لتعلم سابق  - 4

   وليس على المحيطين به  توضح نتائج السلوك على الفرد ذاتهأن األسلوبويشترط في ھذا 



  : مثال 

  . وقعوا فيھا التي األخطاء الطالب على درجاتھم في االختبار مع توضيح بإطالعقيام المعلم 

  التلقين : الثامنة عشر اإلستراتيجية

سلك سلوكا أكثر مؤشر يجعل احتمال االستجابة أوھو عبارة عن تلميح  ى ان ي رد عل ى حث الف  حدوثا بمعن

   :ھي أقسام ثالث إلى سيعزز على ذلك السلوك وينقسم التلقين بأنهح له معينا والتلمي

  - :اللفظيالتلقين   -  أ

 . وھو ببساطة يعنى التعليمات اللفظية الموجھة للطالب 

د  24مثال أ فيقول المعلم للطالب افتحوا الكتاب على صفحة رقم  ل الحم  أوويقول المعلم للطالب ق

  . تلقينات لفظية قل له الشكر وله الحمد تعتبر

  

 :التلقين االيمائى   -  ب

 . رفع اليد أو بطريقة معينة أو النظر باتجاه معين أو اإلشارة وھو تلقين من خالل 

   :مثال 

  .حركات المعلم بيده للطالب بان يجلسوا ھنا وھناك 

 . سلوك معين تأدية على مساعدة الطالب بھدف الجسديالتلقين ج ـ 

  :مثال 

  .بيد الطالب ويقول امسك القلم ھكذا عندما يمسك المعلم 

   النمذجة  : التاسعة عشراإلستراتيجية

   .آخر عملية تعلم الفرد سلوكا معينا من خالل مالحظة سلوك فرد ھي

   : األسلوبكيفية تطبيق ھذا 



اي سمى ب ا ي ك عن طريق م ا وذل ة حيث نل قديم معدل السلوك نماذج معينة يقوم الطالب بمراقبتھ مذجة الحي

سلوك والعمل مرأى السلوك المراد تعلمه على بأداءم النموذج يقو ك ال  من الطالب ويقوم الطالب بمراقبة ذل

  :مثال على تقليده 

  : المصورة أوالنمذجة الرمزية  ـ 

الل  ن خ وذج م لوكا لنم رض س ث يع الم حي سلوك أو األف ة ال ب بمالحظ وم الطال م يق صورة ث ف الم  المواق

  .المصور وتقليده 

  : النمذجة بالمشاركة  ـ 

حيث يقوم الطالب بمراقبة النموذج ويقوم بتقلده فعال بمساعدة النموذج ثم يؤديه بمفرده في مواقف مختلفة 

 .  

  : مثال 

ه أو المشاركة أو النظافة أو الصفي االنضباط   يعلم طالبأن المربى أراد إذا ات المدرسية فان ام بالواجب  القي

ى نقله إلىيعمد  ه فيالحظه آخرالب  جانب طإل ا ل ره نموذج ه ويعتب دي مجد ومحبب ل ه ويقت تعلم من ه وي  ب

  .السلوكيات المرغوبة 

  السلوك التوكيدى :  العشرون اإلستراتيجية

ات  ن التعليم وع م و ن نقص تھ شاعر ال ن م رر م النفس والتح ة ب د الثق ا يول ه مم د ذات ب لتوكي دم للطال ق

صادق والمباشر عن  والخجل واالنطواء ويتضمن التوالعدوانية ر ال ارعبي  والمشاعر الشخصية ومن األفك

   :يلي ما أمام اآلخرين لمحاولة تدريب الطالب على التعبير عن مشاعره األساليب

 : التعبير الحر عن الراى  - 1

 بدون تحفظ وذلك باستخدام كلمات مثل اآلخرين بدال من الموافقة على كالم الحقيقة المشاعر إظھار

  . على ھكذا أصر أنا اعتقاديفي 



  : السلبيالتوكيد  - 2

 .اى االعتراف بالخطأ 

  : األدوارلعب  - 3

 .تمثيل ادوار معينة لتوكيد الذات 

 : االسطوانة المشروخة أسلوب - 4

ل التي يستخدم في الحاالت  ه قب ا تقول ى م ا شخص يعترض عل  تنھى كالمك انتظر أن يقاومك فيھ

 .ديث االصلى  الحواستأنفحتى ينھى كالمه ثم تجاھل ما قاله 

 : عكس المشاعر  - 5

 الحب كقولك ھذا أو الرغبة بإبداء كلمات منطوقة وبشكل صريح وذلك إلىتحويل المشاعر الداخلية 

  .أحب ھذا  ھذا ، ال أفضل بعدم الرغبة مثل ال أو ھذا ، أحبجميل ، 

ر عن مأن يجب آخر من قبل طالب لإلھانة يتعرض الذيالطالب : مثال  ى التعبي درب عل اه  ي شاعره تج

 من األخر محترم موضحا ما بدر من الطرف بأسلوب وجل وذلك للرد عليه أو دون خوف األخرالطالب 

شھاد بمجموعة من أخطاء ا ويستحسن االست  باستخدامه الفاظا غير مناسبة يتحمل مسؤولية التلفظ بھ

م في حأو المدرسة إدارة أو الطالبيالزمالء وذلك للشكوى على المرشد  سھم  المعل ا ي ك بم رار ذل ال تك

  .في توكيد الفرد لذاته 

   بالواقع اإلرشاد : الحاديه والعشرون اإلستراتيجية

  :  باستخدام القراءة اإلرشاد  - :أوال

ى أنواعھاتعتمد ھذه الطريقة على االستفادة من الكتب والمؤلفات على اختالف   في مساعدة الطالب عل

ة  شكلته وتتوقف الطريق ة م يمواجھ د  الت ا المرش ييتبعھ ن أو الطالب ة م ى مجموع سلوك عل دل ال  مع

ى األسلوب عمر الطالب وھذا اإلرشادالعوامل كالھدف من  سلوك عل دل ال ساعد مع ة ي ر اإلجاب ى كثي  عل

ة  ذه الطريق اج ھ د وتحت ىمن تساؤالت الطالب فيوفر عليه الوقت والجھ ة إل ة بالغ ة إلعداد دق  ومراجع



ة النواحيغرض بحيث تكون مناسبة للطالب من جميع  تستخدم لھذا الالتيالمواد  ع البيئ  وتكون من واق

  :  الدين والمبادئ االجتماعية وتشتمل ھذه الطريقة على ست خطوات أصولوال تتنافى مع 

 . تلبى حاجات الطالب التييختار معدل السلوك بعض الكتب المناسبة   -  أ

 يقوم الطالب بقراءة ھذه الكتب   -  ب

 . مع ما يقرأه ياناأحيتوحد الطالب ج ـ 

 .يستجيب الطالب وجدانيا لما يقراه د ـ 

 .يناقش معدل السلوك مع الطالب ما قرأه الطالب ه ـ 

 .يكتسب الطالب جوانب استبصار ذاته و ـ 

  : مثال 

د  ن للمرش ييمك ة الطالب تخدام طريق ة اس ي المدرس سلوك ف دل ال اد ولمع ي اإلرش راءة ف تخدام الق  باس

ل أوالب سواء كانت سلوكية معالجة مشكالت الط أخر مدرسية مث ا من الدراسي الت  والخجل وغيرھم

دما تجد الطالب أوخالل قراءة موضوع ماله عالقة بما يعانيه من مشكلة  ذلك عن  مجموعة مشكالت ول

أخريعانى من مشكلة  سيطة ف اإلمالئي أو القرائي الت رات الب راءة بعض القطع والفق ى ق ده عل تم تعوي ي

دوان "  بشكل متكرر وعندما نجد الطالب يعانى من مشكلة  إمالئھا أووكتابتھا  ا " الع ان لفظي سواء ك

ا أو راءة بعض الموضوعات أو رمزي ى ق ده عل تم تعوي دنيا في ي ب ى الت  الغضب وضبط إدارة تحث عل

 المختلفة ة ي با بعاد والنتائج السلبية المترتبة على سلوك العدواناآلثار وتبين االنفعاليالنفس واالتزان 

.  

  :  باستخدام النشاط اإلرشاد  ـ ثانيا

سلوك أھميةيعتبر النشاط ذا  ديل ال ه كبيرة في مجال تع ة لمساعدة ألن راد وسيلة ھام ى التعرف األف  عل

ة  ة واالنفعالي ات البدني غ الطاق ات الطالب وتفري ة طاق ة مناسبة لتنمي ل بيئ ولھم ويمث دراتھم ومي ى ق عل



ل والعالجي والوقائي اإلنمائي اإلرشادرسة والذھنية ويفيد في مما سلوك قب دل ال ى مع خال أد  ويجب عل

  - :يليالطالب في اى نشاط مراعاة ما 

ه بحيث يحقق إلىاالطمئنان  شاط وتھيئت ة من النجاح أقصى استعداد الطالب لممارسة الن  درجة ممكن

  .  مبسط لوبأس العالجية الخاصة ببعض الحاالت في باألھدافوتعريف رائد النشاط 

ال  ن للمرش: مث ي ديمك سلوك الطالب دل ال ب إشراك ولمع دواني الطال شاط الع ي ن ل رياضي ف وى مث  ق

ا يمكن  سويدية كم ارين ال شاط إشراكالتم دريجيا في الن اء أو المسرحي الطالب الخجول ت  في أو اإللق

  . الخدمة العامة والرحالت والزيارات 

  -: المعلومات بإتاحة اإلرشاد  ـثالثا

ا  أو نقص ھي للطالب األساسيةفي بعض الحاالت المشكلة  ار م ا اختي وفر معلومات يبنى عليھ  عدم ت

ا  سلوك ھن دل ال با أنودور مع صدرا مناس ون م ات وان يك ى المعلوم ة الحصول عل ديرا لعملي ون م  يك

ة  ة المتاح ة و التدريبي رص التعليمي ن الف ة ع ات الخاص ل المعلوم ات مث صادر المعلوم الم ن مأم  م

بيتخرجون من المراحل التعليمية وما يتبع ذلك من تحليل العمل ومعلومات عن  سيرھا الطال سه وتف  نف

  -:ھي تحليل الفرد وتتطلب ھذه الطريقة خمس خطوات أدواتباستخدام 

 .تحديد مدى الحاجة للمعلومات  - 1

 .تحديد المعلومات الالزمة  - 2

 .اختيار المعلومات المناسبة  - 3

 .الب في صورة مناسبة عرض المعلومات للط - 4

  .اإلرشادية األھدافاالستفادة من المعلومات في تحقيق  - 5

  : مثال

 أو الطالبي فان المرشد مھني يكمل دراسته في مجال أن إلى يكمل الدراسة المتوسطة ويحتاج الذيالطالب 

ة معدل السلوك يعرض عليه بعض المعاھد الثانوية و المراكز المھنية وكذا الطالب في المرح ذيلة الثانوي  ال



ة أو الكليات العلمية إحدىيريد استكمال دراسته الجامعية في  ة أو النظري دليل أو التقني  العسكرية مستعينا ب

  . والكتيبات والنشرات واالنترنت وغيرھااألدلة وغيره من والمھني التعليميالطالب 

  

   :اإلرشادية باستخدام العالقة اإلرشاد :رابعا

 يعايشھا الطالب أن يمكن التيعتمد على مجموعة من التغيرات ي اإلرشاديةستخدام العالقة  بااإلرشادطريقة 

شة  ا معاي ستبعدة – ممارسة االستكشاف المسؤوليةومنھ شاف االتجاھات الم ذات – اكت يم ال  ممارسة تنظ

   : اإلرشاديةوخبرة التحسن ومن خصائص العالقات 

  االنسجام مع الذات. 

 التعاطف(لمشاركة التفھم القائم على ا ( 

  التقبل( غير المشروط االيجابيالتقدير( 

  الطالب إلىوھذه الخصائص يوفرھا معدل السلوك ويوصلھا . 

  -:مثال

ى المرشد  ان عل ه ف ه ومعلمي ه مع زمالئ ى تفاعل ر عل  طالب يعانى من رائحة فمه الكريھة باستمرار مما اث

سلوك أو الطالبي دل ال ه ويمنحه أن مع ل حالت در  يتقب افيالق تفھم واالستماع الك رام وال دير واالحت  من التق

ل أفضل إلى يوجھه األسبابوبعد معرفة  ه الحلول المناسبة مث ضرورية المناسبة إعطائ  بعض التعليمات ال

ل المرشد إلى تحويله أولحالته   في الطالبي الوحدة الصحية المدرسية لمعالجته ومتابعة حالته الحقا من قب

  . يتم عالجه نھائيا أن إلىمدرسته 

  

  

  



  اتخاذ القرار :  الثانية والعشرون اإلستراتيجية

ر أو حول موضوعين الداخلي حالة من الصراع أوقد يمر الطالب في مشكالت االختيار بحالة من التردد   أكث

أتي ي دور المرشد في سلوك في أو الطالب دل ال ساعدته مع رارات م رار والق اذ الق ة اتخ م كيفي ى تعل  يالت عل

  : يتخذھا تقع في واحدة من ثالث مجموعات أنيحتاج الطالب 

 القرارات التعليمية       -  أ

 القرارات المھنية   -  ب

 القرارات الشخصية   -  ت

   -: وھى اإلرشادية مرحلة تكوين العالقات إلى إضافةوالتدرب على اتخاذ القرارات في ست خطوات 

 تحديد المشكلة  - 1

 توليد البدائل  - 2

 الحصول على المعلومات  - 3

 .تحليل المعلومات واالستفادة منھا  - 4

  الخطط واختيار الھدف إعداد - 5

 .تنفيذ الخطط وتقويمھا  - 6

  : مثال 

ة الثانوي األولطالب يدرس في الصف  وم الطبيعي  يجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب لاللتحاق بقسم العل

اج أو ى الشرعية وھنا يحت وم المرشدإل رار محدد فيق اذ ق ى اتخ ساعده عل سلوك أو الطالبي  من ي دل ال  مع

ه إليه والمعلمين والزمالء المقربين األمر كوليالب والمحيطين به طبمقابلة ال ه وميول ى قدرات  والتعرف عل

ات  ن المعلوم ا م ية وغيرھ واد الدراس ي الم ات ف ن درج ه م ا يحصل علي يوم رار الت اذ الق ي اتخ سھم ف  ت

ة ال ة المناسب لاللتحاق بالتخصص المالئم في المرحل يثانوي ة بااللتحاق والت ه الالحق ا قرارات  سيبنى عليھ

  . سوق العمل مستقبال أوبالدراسة الجامعية 



  .الكف المتبادل-: الثالثة والعشرون اإلستراتيجية

داخلھما  سبب ت رابطين ب لوكيين مت ين س ن نمطي ل م ر وإحاللكف ك تجابة غي ل االس ة مح تجابة متوافق  اس

   .أخرى سلوكية بعادة المتوافقة اى يتم استبدال عادة

  :مثال 

ومي طالب ال يھتم باستذكار دروسه ويحب االنشغال عنھا والعزوف عن االستذكار  ى الي ى المرب ا عل  أو فم

 والعزوف عن طريق اإلھمال يحل عادة القراءة للدروس محل عادة أن  إال  معدل السلوكأو الطالبيالمرشد 

دروس إبعاد أثناءر ومالحظته تعويد الطالب على القراءة وحثه بشكل مستم راءة واستذكار ال سه عن الق  نف

وم المرشد  ه بحيث يق يومالحقت ة الطالب ه المقبول ة ھوايات ين تلبي  بتصميم جدول استذكار للطالب يوفق ب

  . جانب الوقت المخصص للقيام بااللتزامات الدينية واالجتماعية إلىوبين القيام بواجب االستذكار 

   التدريجيالتحصين : بعة والعشرون  الرااإلستراتيجية

رات أو من مشاعر الخوف التدريجي لصھى التخ ة المثي ى معرف وم عل ا وتق ر م ق من مثي سبب التي القل  ت

دأ من أو الطالبيالمشكلة ثم يقوم المرشد  ررة يب ة متك ا بصورة تدريجي  معدل السلوك بعرض الطالب عليھ

ذا وبالتالي اأشدھ إلى حتى يتم الوصول األصعب إلى األسھل ا ويحدث ھ  اقوي بدرجة اإلجراء يتخلص منھ

   .والتالشي التدريجي السحب إجراءمن 

   -:مثال 

امھم زمالئه الطالب بل يخشى الحديث أمام يمتنع عن الحديث الذيالطالب  دال من أم ى أن فب ه المرب زج ب  ي

ام ي االصطفاف أم دة ف ة واح ديث دفع ه للح صباحي زمالئ سمى ال ا ي و م ل وھ وم وببأس ر يق وي الغم  الترب

ام يطلب من الطالب الحديث أن ومن الممكن األمر الطالب لمواجھة زمالئه في نھاية إعدادبالتدرج في   أم

م الحديث أمام معلمه ثم الحديث أمامنفسه ثم الحديث  ام طالبين يرتاح الطالب لھما ث ذين أم  مجموعة من ال

ديث  م الح م ث ب لھ اح الطال اميرت صلأم ديث  طالب الف م الح ام ث صف أم م الدراسي ال را ث ام أخي  طالب أم

  .المدرسة 



  -: الخامسة والعشرون ضبط الذات اإلستراتيجية

سه في سبيل أو يمارسه الفرد على نفسه وكلما ازداد نضال الفرد الذييتضمن الكبح والتقييد   جھاده مع نف

وم  ه ويق نفس علي ر ضبط ال اق تعبي ى تاألسلوبضبطھا ازداد انطب ى مالحظة سلوكه  عل دريب الطالب عل

  :وتسجيل ھذا ذاتيا ويتضمن ضبط الذات االستراتيجيات التالية 

  عالجي أو وقائي تقوم بحد ذاتھا بدور والتيالمالحظة الذاتية  - 1

  يحدث فيه السلوك المستھدفالتي تنظيم المواقف والظروف البيئية إعادة أوتنظيم  - 2

 تعلم استجابات بديلة  - 3

  الذاتي والعقاب الذاتيسلوك على نحو يسمح باستخدام التعزيز تغيير نتائج ال - 4

  -: لضبط الذات اإلرشادية األساليب على أمثلة

  :ضبط المثير 

  . والتدخين األكل تساعد في التقليل من التي ويستخدم بكثرة في البرامج 

  .كان يقول الطالب السمين سأجرى كيلو مترا اليوم :  للمعايير الذاتياالختيار 

  . لن اغش في االختبارأنا يغش في االختبار لنفسه الذي كان يقول الطالب -:التعليمات الذاتية 

  . تم تدخينھا للمدخن التي تحديد عدد السجائر - :الذاتيالتسجيل والتقويم 

نجح في ضبط بعض - :الذاتيلعقاب االتعزيز و دما ي سه وعن وم نف دأ في ل  عندما يرتكب الطالب خطا يب

  . تضايقه يعزز نفسه مقابل ذلك تيال األمور

  

  

  



  : السادسة والعشرون اإلستراتيجية

د  صين ض ة التح ة عملي ذه الطريق شبه ھ ضغوط ت راض ادراة ال ة األم ى مقاوم ة عل ى مبني ة وھ  العام

ض ة لالن ف متدرج ع مواق ل م ة التعام ى كيفي ب عل درب الطال امج ي ق برن ضغوط عن طري شمل غال اط ي

   . ھي على ثالث مراحل  التحصين من الضغوطأسلوب

  : مرحلة التعليم 

 اإلعداد: مايلي لفھم طبيعة ردود فعله تجاه الضغط وتتضمن ھذه المرحلة تصوري بإطاربتزويد الطالب 

ه واجه – يكون الضاغط شديد أن احتماالت – مواجھة الضاغط –للضاغط  ى ان  تعزيز نفس الطالب عل

  الضغط 

   -:مرحلة التكرار 

   األربع مباشرة ووسائل مواجھة معرفية يستخدمھا في كل مرحلة من المراحل اءاتإجروتشتمل على 

   - :التطبيقيمرحلة التدريب 

سابقة في  ب ال ارة الطال ى مھ اد عل اليبوھى االعتم ضغوط أس سلة من ال ة حيث يعرض لسل  المواجھ

شتمل ال د ي اوب وق ارات التج تخدام مھ ة اس سلوك بنمذج دل ال وم مع ى مجمتويق ب عل ن جري ة م وع

اليب الم األس ى الك دريب عل ة كالت شة – العالجي ذات – النمذجة – المناق ات ال رار – تعليم سلوكي التك  ال

  والتعزيز 

ه من ضروريات األسرة كثيرة مثل القيام بجلب حاجات أسرية طالب يواجه ضغوطا -:مثال  ا تتطلب  وم

ات ة ومتطلبات يومية وما يواجھه من ضغوط مدرسية تتضمن حل الواجب أول أوال المدرسية والمنزلي  ب

ان المرشد  ا ف ة وفھمھ دروس اليومي يواستيعاب ال ذه أو الطالب ى تخفيف ھ سلوك سيعمل عل دل ال  مع

ى أولوياتالضغوط عن طريق جدولتھا وفق ما تتطلبه من  اء حول تخفيف األمر كالتنسيق مع ول  األعب



م  يتمكن من المراجعة لدروسه وحل واجباته الدلكيالمنزلية  راسية ومن ثم العمل على تركيزه مع المعل

   .نھائي فان الضغط سيضمحل ويتالشى بشكل وبالتالي الشرح في الحصة الدراسية أثناء

   واإلغراقالغمر : السابعة والعشرون اإلستراتيجية

 أو التراخييقوم معدل السلوك فيھا بالتعريض السريع للطالب في مواجھة لما يفزعه بدون مقدمات من 

ع الموقف ا ة م ة الفعلي دف بالمواجھ واء ھ درج س ب أولت ر للطال شئ المثي ذه أن أال ال تراتيجية ھ  اإلس

تكون خطرة على مرضى القلب والحاالت الشديدة االضطراب ولكنھا تفيد في حاالت المخاوف المرضية 

سية  تكون األحيان القھرية وما يعاب عليھا في بعض واألفعال االجتماعيوالقلق واالنطواء  ا عك نتيجتھ

.  

ال  ب يخشى الحديث -: مث ام طال ديث أم ا عن الح ع كلي ه الطالب ويمتن امھم زمالئ ه المرشد أم  فيطالب

ع طالب أو طالب الفصل أمام كلمة عن موضوع معين ثم الزج به بإعداد معدل السلوك أو الطالبي  جمي

   . أمامھم يتحدث أنالمدرسة ليجد نفسه في مواجھة زمالئه وعليه 

   حل المشكالت -: الثامنة والعشرون ستراتيجيةاإل

   -:حل المشكالت عملية يتعلمھا الطالب عندما تواجھه مشكلة في الحياة وتشتمل على خمس خطوات 

 تحديد المشكلة  - 1

 اختيار الھدف  - 2

  اإلستراتيجيةاختيار  - 3

  اإلستراتيجيةاستخدام  - 4

 التقويم  - 5

  : مثال 

  :  معدل السلوك على ما ياتى أو الطالبيذب عن طريق المرشد  يعانى من مشكلة الكالذييتدرب الطالب 



 . استخدام الكذب كوسيلة تعامل إلى والعوامل والظروف المؤدية األسبابتحديد  - 1

 صياغة ھدف رئيس بغرض معالجة المشكلة واھادافھا تفصيلية  - 2

تخدام  - 3 لوباس ي األس الي العقالن درب االنفع شكلة والت ة الم ذاتي لمعالج ذا ال ى ھ لوب عل  األس

 .لالستبصار بالمشكلة ومقاومة الجوانب الالعقالنية فيھا 

  .اإلجراءالتدرب على كيفية مواجھة الناس بعد ھذا  - 4

 .القيام بالمالحظة للتحقق من زوال المشكلة  - 5

   - :االنفعاليالتنفيس :  التاسعة والعشرون اإلستراتيجية

ة  يحس التي يطلق مشاعره أنيقوم على تعليم الطالب على  ة كالمي ا بطريق ر عنھ ة ويعب فيھا بصورة تلقائي

ة  وح عن العواطف الحالي دافوالب ستقبلية واألھ ي الم ن لك تمكن م ا ي وعي إدراكھ د وال وم المرش ا ويق  بھ

 . معدل السلوك بتوجيه الطالب الختيار السلوك المناسب والمقبول أو الطالبي

  -:مثال

ىمروريطالب تعرض لحادث  ود سيارته وال ده في الحادث  وھو يق وفى وال د ت ده وق  المروري جواره وال

ه األليم ى سلوك الطالب وھيئت وم المرشد وأسلوب وانعكس ذلك عل ه يق ى أو الطالبي تعامل دل أو المرب  مع

صدمة  ه وال يالسلوك بالسماح للطالب بالبوح عن معانات سلوك الت دل ال دخل مع م يت ا ث ا ونتائجھ  تعرض لھ

ضاح ة إلي ا الحال ضاء وأنھ ة  ق ي اللحظ وت ف ا الم وب عليھ نفس مكت در وان ال يوق ه الت ددھا هللا وعلي  ح

د وان  دعاء للوال صالح وال ل ال ك بالعم سانالتعويض عن ذل ى اإلن ادر عل ا وق ا دام حي اء م ى العط ادر عل  ق

ودة األعمال ومن ضمن تلك أعماله في اإلبداع ة والع د التوب ى التحصيل الجي ات وإدراك هللا إل سان واجب  اإلن

ا  ...اآلخرةفي الدنيا ليفوز برضا هللا في  سليمة مع ة التفاعل ال سلوك للطالب طريق دل ال ا يوضح مع خ كم ال

ا في الوسط إلىلحياة وطريقة تعديل سلوك االنزواء  اعي سلوك يقبله الطالب ويكون محبوب  وتھدف االجتم

   . الطالب عن مشاعره وما يكدر صفو حياتهإفصاح إلى فقط اإلستراتيجيةھذه 

  



  -:واالنفعالي العقالني اإلرشاد:  الثالثون اإلستراتيجية

اط تنشأ عن إنما االضطرابات والمشكالت النفسية أن يفترض االنفعالي العقالني اإلرشاد ة أنم ر أو خاطئ  غي

ار المنطقي بالحوار العقلي اإلقناعمنطقية في التفكير لذلك فان التعديل يتم بأسلوب  ة وإظھ  الجوانب الخاطئ

ا من الممكن أن أساسي التفكير على ف ة وھن ر منطقي ة غي  الناس يفكرون بطريقة منطقية ويفكرون بطريق

   منطقية أفكار إلى غير المنطقية األفكار إعادة

   ج – ب –ا : وھى تعتمد على نموذج يسمى 

  يقوم به الذيالحدث   -  أ

  منطقي تفكير غير – منطقيالتفكير تفكير   -  ب

 جة تبعا للتفكير النتيجة وتستمد النتيج ـ 

دل إنما محددة لھذه الطريقة أساليبال توجد د ـ  ام مع ة مع الطالب وقي  تركز على تكوين العالقة المھني

 -: عقالنية عن طريق أكثر يفكر لكي دور فاعل لتوجيه عملية التعلم وتعلم الطالب بأخذالسلوك 

  .العقالني بمنطقية العالج اللفظي اإلقناع - 1

ل اراألفكالتعرف على  - 2 ردود الفع ده ب ه وتزوي ه لذات دى الطالب من خالل مراقبت  غير العقالنية ل

 .عليھا 

ارتحد مباشر  - 3 ل لألفك ردود الفع ده ب ه وتزوي ه لذات دى الطالب من خالل مراقبت ة ل ر العقالني  غي

 .عليھا 

  محل التفسيرات غير العقالنية وإحاللھاتكرار المقوالت الذاتية العقالنية  - 4

ة بالتالي عقالنية لتحل سلوكيات أداءبتكليف الطالب  - 5 ادة والتي محل االستجابات غير العقالني  ع

 .ما تكون سببا في استمرار المشكلة 

  

 



   واالنفعالي العقالني اإلرشاد : بإستراتيجيةالمثال الخاص 

   -:مثال

ب  ي(طال ر عقالن ة )  التفكي ة معين ى كلي دم عل دما ق ه في) حدث(عن دم قبول ك ع د ذل ضح بع م ات ر ث ا التفكي ھ

صيبا األرزاق إن:  يقول المنطقي ا ن ي بيد هللا لم يكتب هللا فيھ ة ل ال أخرى سأبحث عن كلي ر أمث ذا التفكي  ھ

ك المنطقي الطالب غير أخرىسوف ابحث عن كلية ) النتيجة  (العقالني المنطقي ه في تل  سوف يشترط قبول

 . له أھانه أوالكلية وان عدم قبوله احتقار 


