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 10من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 SEDU211         المقرر:رمز  مبادئ تعديل السلوك لذوى االحتياجات الخاصة    المقرر: اسم- 1 .1
 ( 3)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2
 ) عام( وريوس تربية خاصةبكال أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  البرنامج- 3 .3
 العربية  .5 لغة تدريس المقرر:  – 4 .4
 عبد الرحيم آدم محمدناصر ال بد.عد اسم منسق المقرر الدراسي: - 5 .6
 الثالث السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -6 .7
 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7 .8

 111مدخل للتربية الخاصة ال  EDUS 
 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ال يوجد 
 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9

 ( القاعات التدريسية)
 التدريس اسلوب – 10
  %55.6 النسبة المئوية:  25 محاضرات تقليدية –أ 

  - بة المئوية:النس  - مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  %44.4 النسبة المئوية:  20 التعلم االلكتروني –ج 
  - النسبة المئوية:  - مراسله –د 
  - النسبة المئوية:  - اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

  هداف:( األب
 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1
االهداف العامة : يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمفهوم تعديل السلوك وخلفيته التاريخية واألسس النظرية التي  

يستند إليها مع التركيز على كيفية استخدام أساليب تعديل السلوك المختلفة مع غير العاديين سواء في بناء 
ديد أو تدعيمه وتعميمه أو في تعديل السلوك غير المرغوب وتوظيف التقنية في تصميم وتنفيذ وتقييم السلوك الج

 برامج تعديل وبناء السلوك كما يهدف الى بناء خطة تعديل سلوك وتوظيفها في الواقع العملي.



 

 
 10من  3الصفحة 

 :الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
لمتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة )مثل االستخدام ا

 في مجال الدراسة(.   تنفيذ خطة تعديل السلوك بطريقة عملية يتدرب عليها الطالب اثناء سير المساق
 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 تقائمة الموضوعا
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 3 1 تعريف بالمقرر وتحديد اهدافه وواجبات الطلبة 
تند إليها معدلو الوحـدة األولـى: مدخل إلى تحليل السلوك وتعديله، االفتراضات التي يس

 السلوك في تحليل السلوك وتعديله، أسس تحليل السلوك وتعديله.
1 3 

افة انواعها: السلوك المتمثلة في المثيرات بكالعناصر األساسية في عملية تحليل 
جابي إجرائي المثير، االستجابة، النتيجة، السلوك اإلنساني نوعان رئيسيان هما، إست
رطية.،البيئة ،مثيرات قبلية ،مثيرات بعدية ،مثيرات شرطية ،مثيرات غير ش  

1 3 

 3 1 تصميم برامج تعديل سلوك األطفال المعوقين وتنفيذها
ر االولاالختبا  1 3 

 3 1 تصميم برامج تعديل سلوك األطفال المعوقين وتنفيذها
 3 1 الوحـدة الرابعة: طرق تدعيم االستجابات المناسبة مثل: التعزيز

معززات قابلة  - التعزيز السلبي، التعزيز االيجابي ,أمثلة توضيحية ، أنواع المعززات:
التعزيز  توقيت –تحديد المعززات  –معززات اجتماعية  –معززات حسية -لالستهالك 

العوامل التي تزيد فاعلية التعزيز. جداول التعزيز بكافة اشكالها.–   

1 3 

سلوكيقواعد السلوك: مبدأ بريماك ،التغذية الراجعة ،االقتصاد الرمزي, التعاقد ال  1 3 
 الوحدة الخامسة: طرق تعليم االستجابات المناسبة وتشكيلها

لخلفي ،التسلسل حي ،التشكيل، النمذجة، تحليل المهمة، التسلسل االتلقين، مثال توضي
 األمامي.

1 3 

إلطفاء الوحدة السادسة: طرق خفض االستجابات غير المناسبة، المثير العقابي، ا
حي ،أمثلة ،األساليب المعتمدة على التعزيز. تعزيز السلوك النقيض ،مثال توضي

1 
 

3 



 

 
 10من  4الصفحة 

عزيز السلوك تعزيز االستجابات األخرى ، تتوضيحية أخرى ألنماط السلوك النقيضة ، 
تعزيز المناسب، تعزيز االنخفاض التدريجي في السلوك، الغرامة، اإلقصاء عن ال

 اإليجابي ،التصحيح الزائد ،الممارسة السلبية، التقييد الجسمي.

 
 
 
 
 

إلطفاء الوحدة السادسة: طرق خفض االستجابات غير المناسبة، المثير العقابي، ا
حي، أمثلة األساليب المعتمدة على التعزيز، تعزيز السلوك النقيض، مثال توضي،

زيز السلوك توضيحية أخرى ألنماط السلوك النقيضة، تعزيز االستجابات األخرى، تع
تعزيز المناسب، تعزيز االنخفاض التدريجي في السلوك، الغرامة ،اإلقصاء عن ال

بية، التقييد الجسمي.اإليجابي ،التصحيح الزائد ،الممارسة السل  

1 3 

 3 1 االختبار الثاني 
يم المثير، الوحدة السابعة: طرق تعميم االستجابات المتعلمة، تعريف التعميم ، تعم

 تعميم االستجابة ، ديمومة التغير السلوكي.
1 3 

يم المثير ، الوحدة السابعة: طرق تعميم االستجابات المتعلمة، تعريف التعميم ، تعم
الستجابة ، ديمومة التغير السلوكي.تعميم ا  

1 3 

 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المحاضرة
فصول 
 دراسية

 المختبر
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 
 التدريس

3 
---- ---- 

 
 

 
 45 

الساعات 
 المعتمدة

3 
 

  
 

  3 

 
 

 ال يوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / خاصة إضافيةساعات دراسة -3
 



 

 
 10من  5الصفحة 

الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 واستراتيجيات التدريس.

 
 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس (للمقررالتعلم المستهدفة  )مخرجات

A المهارات المعرفية 
A.1  

  الحقائق و المفاهيم الخاصةان يتعرف الطالب على  
 الخاصة.عديل سلوك ذوي االحتياجات تب

عروض تقدمية  - 
 بوربوينت.

المناقشة والحوار -  
 

                

 المشاركة 
لية االمتحانات التحصي-

     
 

A.2   
 

 

A.3  تصميم برامج تعديل  اجراءات ان يتعرف الطالب على
 سلوك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والية تنفيذها.

عروض تقدمية  -
 بوربوينت.

المناقشة والحوار -  
 

. 
لية االمتحانات التحصي-

العروض -       
 -التقارير التقدمية 

التطبيق -  
A.4    
B المهارات اإلدراكية 
B.1  طالب المفاهيم والنظريات النفسية والسلوكية ال يطبقأن

ذوي وتوظيفها لخدمة واالجتماعية في برامج تعديل سلوك 
 االحتياجات الخاصة.

عروض تقدمية  -
 بوربوينت.

المناقشة والحوار -  
 

 المشاركة
لية االمتحانات التحصي-

العروض -       
  التقدمية 

 
B.2 في حل المناسبة  اإلبداعية  حلولالطالب ال يطبق ان

 ذوي االحتياجات الخاصة.مشكالت 
 استخدام الطالب -

مهارات البحث في 
قواعد البيانات 

 المشاركة
لية االمتحانات التحصي-

ية        



 

 
 10من  6الصفحة 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس (للمقررالتعلم المستهدفة  )مخرجات

 والمكتبات.
عرض بعض  -

 الدراسات حول تعديل
 السلوك

 

B.3    
C  وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 
C.1     
C.2 الطالب بروح الفريق الواحد لخدمة ذوي  أن يعمل

 االحتياجات الخاصة
 المالحظة المستمرة المبادرة

C.3    
D  والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل 
D.1 بيًا مع أن يكون الطالب قادرًا على التواصل شفهيًا وكتا

لوك األخرين لتحقيق الهدف المنشود من برامج تعديل س
حتياجات الخاصة. ذوي اال   

استخدام أسلوب  -
 المالحظة والمقابلة

العروض التقدمية  -
 بوربوينت

الحوار والنقاش -  
 

 المشاركة
لية االمتحانات التحصي-

ة العروض التقدمي-      
 -التقارير

التطبيق -  

D.2   
 

 
 

D.3   
 

 

E المهارات النفس حركية 
E.1 ال ينطبق 
E.2  
E.3  

  



 

 
 10من  7الصفحة 

 
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبم مها ل. جدو5

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1-  
 

 %15  7أو ال -6 ر أول اختبا

2-  
 

 %15    13أو ال12   اختبار ثاني

3-  
 

االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو 
 الجماعية 

 % 5   جميع األسابيع

 %5 جميع األسابيع  عروض أوراق عمل عن موضوعات المقرر   -4
 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي  -5

 
 
 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

 المكتبية.الساعات استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء    *
 أو موقع عضو هيئة التدريس. التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال *
 .اديمياألكاالجتماعات الدورية للمرشد  *
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب المقررة المطلوبة:-1

 دار الفكر األطفال المعوقين ) دليل اآلباء والمعلمين ( تعديل سلوك  (2001مال )الخطيب ،ج ،– 
 عمان 

 المراجع الرئيسة:-2
 ( تعديل السلوك االنساني ، دار الفكر 2010الخطيب ،جمال )– .عمان 
   الرياض – الزهراء، دار ا األنساني ل سلوك ( تعدي2011) عادل عبدهللا. 



 

 
 10من  8الصفحة 

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3
 ( تعديل السلوك االنساني ، دار الفكر 2010الخطيب ،جمال)– عمان. 
  (  تعديل سلوك األنساني  ، دار االزهراء 2011عادل عبدهللا )– الرياض 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
1- International Journal of Special Education 

 

2- The Journal of Special Education Exceptional Children 

 

3- Teaching Exceptional Children- 

           

4- European Journal of Special Needs Education   

  

5- Journal of the American Academy of Special Education Professionals  

 

6- Journal of Special Education 

 

7-  British Journal of Special Education- 

 

8- Learning Disabilities Association of America 

 

9- http://www.ldaamerica.org 
 

10- http://www.ninds.nih.gov/disorders/ learningdisab 

 

11- http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti 
 

12- http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp 

 
 أخرى:اد تعليمية مو -5

 عروض تقدمية . 
 زيارات ميدانية . 
  أفالم تعليمية 

 
 

 المرافق الالزمة: و.

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1
http://www.ldaamerica.org/
http://www.ninds.nih.gov/disorders/learningdisab
http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti


 

 
 10من  9الصفحة 

 المباني:-1
 .القاعات التدريسية المناسبة 

 مصادر الحاسب اآللي:-2
 

  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 أخرى:مصادر -3
  معامل 

  مركز للقياس والتشخيص
 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  ز. 
 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1

  االستبيانات  
 النقاش والحوار مع الطالب 
 مالحظات الطالب 

 القسم:استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو -2
  االستبيانات  
  ار مع الطالبالنقاش والحو 
 مالحظات الطالب 

 التدريس:عمليات تطوير -3
  األقران.بتعليم ال إستراتيجيةتطبيق 
  تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة

  بالمناهج، وتحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها
 يثة أو ما يستجد في المجال. التغيير المستمر وفق  االتجاهات الحد 
 .االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة 



 

 
 10من  10الصفحة 

 الطالب:عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4
  بصورة دورية.تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة 
 ) مراجعة أوراق  اإلجابة من  قبل أعضاء القسم .) المصحح  الثاني 
 .الطالب.. أعمالملفات  تقييم 
 قييم عينات من أعمال الطلبة الفصلية.ت 
 إلزام الطلبة بالدخول للمكتبات الكتساب المزيد من المهارات التعليمية والبحثية. ..التكاليف 

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5
 يلية.عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحص 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
  ـ كتابة تقرير   المقرر ومناقشة  ايجابيات وسلبيات المقرر 
 ـ تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 

 
   

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 عبد العزيز بن عبد هللا آل عثمان د. االسم:  آدم عبد الناصر عبد الرحيمد.  االسم:

  التوقيع:  . التوقيع:
 ـ هــ 1436/  11/  16 التاريخ:  ـ هــ 1436/  11/  16 التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
ــ هــ 1436/  11/  16( بتاريخ 2في جلسة القسم رقم )  

 
 


