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 المادة تدريس خطة
 0170424رقم المادة:   تعديل السلوك االنساني اسم المادة: 

 المادة متطلب سابق لـ : ـــ المتطلب السابق للمادة: ــــ
 تخصص اجباري نوع المادة:  عاممستوى المادة: 

  حثم  13:00 -12:10موعد المحاضرات:  3الساعات المعتمدة: 
 

 عضو هيئة التدريس 

الرتبة  اسم منسق المادة 
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

رقم 
 البريد اإللكتروني المكتب

 Lashour@philadelphia.edu.jo 411 2414 مساعد  ستاذأ  لينة عاشور د.

 
 

 وصف المادة:
 ذليك في  األساليب المستخدمة وعرض اإلنسان سلوك لتغيير كطريقة السلوك تعديل مفهوم توضيحتتناول المادة 

 التغذييةو اليذات    الضيبطو النمذجية  و اإلطفيا،  و التعمييم  و والسيلب    االيجياب  التعزييزو السيلوك   تشيكيل فيهيا بميا

حديثيية   ةسيياليب ةخيير  المعرفييية  وةييية السييلوكية األسيياليبو العقيياب  و العييزل  و التسلسييل  و   اإلخفييا،و الراجعيية  
 اإلنسان   مع للسلوك وتفسيرات ةخر  السلوك بين المفاهيم ف  الفروق السلوك  وفهم تعديل ف  األسس الخلقيةو 

 هذه األساليب. على العمل  للتدريب فرصة توفير
 

 
 
 
 
 
 



 توزيع المادة على الفصل الدراسي:

 مالحظـــات الموضــوع التــاريخ األســبوع
بالمادة والخطط الدراسية واالمتحانات والواجبات التدريسية والمراجع التعريف  5/3/2015 – 1/3 األول

.    
  

 

 الثاني
 

 بتاريخ تعديل السلوك التعريف  12/3/2015 – 8/3
 عدم الرضا عن النموذج الطب  ف  علم النفس-
 البحوث السلوكية االساسية :مبادئ السلوك  -
  البحوث السلوكية التطبيقية : تعديل السلوك  -

 

 تحديد السلوك المستهدف وتعرفيه  19/3/2015 -5/3 الثالث
 والسلوك الشاذ السلوك السوي   -
 تحديد السلوك المستهدف -
 تعريف السلوك المستهدف -
   صياغة االهداف السلوكية  -

 

 قياس السلوك  26/3/2015 - 22/3 الرابع
 االعتبارات األساسية ف  القياس السلوك  -
 طرق قياس السلوك  -
 قياس نتائج السلوك  -
 نسبة االتفاق بين المالحظين  -
 مصادر الخطأ ف  المالحظة المباشرة  -
  الرسوم البيانية  -

 

 2/4/2015 -29/3 الخامس
 

 منهجية البحث ف  تعديل السلوك
 منهجية البحث ذات المنحى الجمع  -
 منهجية البحث ذات المنحى الفردي -
 الصدق الداخل  والخارج  -
 تحليل البيانات وتفسيرها  -
 التصميم العكس  -
 تصميم الخطوط القاعدية المتعددة  -
 تصميم العناصر المتعددة  -

 

   االمتحان األول 4/2015//9 -/ 5/4 السادس
 زيادة السلوك المرغوب فيه )التعزيز( 16/4/2015 – 12/4 السابع

 تعريف التعزيز -
 تصنيف المعززات  -
 اختيار المعززات  -

 



 العوامل الت  تؤثر ف  فعالية التعزيز -
   جداول التعزيز -

 23/4/2015 -19/4 الثامن
 

 تشكيل السلوك 

 ضبط المثير  -
 التلقين واالخفا، -
 التشكيل  -
 التسلسل  -
 النمذجة  -

 

 خفض السلوك غير المرغوب فيه )العقاب وبدائله( 30/4/2015 -26/4 التاسع

 تعريف العقاب -
 اإلطفا، -
 إجرا،ات التقليل المستندة الى التعزيز -
 تكلفة االستجابة  -
 االقصا، عن التعزيز االيجاب  -
 التصحيح الزائد  -

 

 االقتصاد الرمزي  7/5/2015 – 3/5 العاشر

 تنفيذ برامج االقتصاد الرمزي  -
 إيجابيات برامج االقتصاد الرمزي -
 سلبيات برامج االقتصاد الرمزي  -

 

 التعاقد السلوك   14/5/2015 -  10/5 الحادي عشر 
 تعريف التعاقد السلوك  -
 محتويات التعاقد السلوك -
 القواعد العامة الت  يجب مراعاتها عند كتابة العقود السلوكية  -

 

  االمتحان الثاني 14/5/2015 – 6 
 21/5/2015 -  17/5 الثاني عشر

 
 االجرا،ات المستندة الى االشراط الكالسيك  

 تقليل الحساسية التدريجية  -

 المعالجة بالتنفير  -

 المعالجة باإلضافة  -

 

 2015/ 5/ 28- 24/5 الثالث عشر
 

 تعديل السلوك المعرف  

 انبثاق تعديل السلوك المعرف   -
 المبادئ الرئيسية ف  تعديل السلوك المعرف   -

 



 
 

 الحضور والمشاركة  أدوات التقييم:
 امتحانات قصيرة -تقارير و/ةو ةبحاث قصيرة و/ ةو مشاريع                          -
 تقديم لألبحاث والتقارير -                        واجبات بيتية                             -
 .امتحانات مرحلية ونهائية -
 

 
 أساليب التدريس:

 محاضرات صفية.    -
  , مجموعات عمل وتمارين وةعمال صفية وعصف ذهن  مناقشات  – 
 بحوث وتقارير -
 دراسات ميدانية  -   
 
 

 العمليات المعرفية  -
 ةساليب العالج السلوك  المعرف   -
 العالج العقالن  العاطف   -
 العالج المعرف   -
 حل المشكالت  -
 التدريب على التعليم الذات   -
 نظرية العزو السبب   -
 العلم الذات   -
 ايقاف التفكير  -

 تعميم السلوك المكتسب والمحافظة على استمراريته  4/6/2015 -5 /31 الرابع عشر
 تعريف التعميم-
 التخطيط للتعميم -
 استراتيجيات تعميم السلوك والمحافظة على استمراريته -
 .االعتقادات الخاطئة الشائعة عن منحنى تعديل السلوك  -

 للمادة مراجعة عامة -

 

  االمتحان النهائ  11/6/2015-7/6 الخامس عشر
 السادس عشر 

 
  تسليم النتائج 18/6/2015 -14/6



 أسس التقييم:
 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 االمتحان األول ) كتاب  (
  20 االمتحان الثان  ) كتاب  (
  40 االمتحان النهائ  ) كتاب  (

  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير
 

  100 المجموع:  
 

 
 سياسة الحضور والغياب:

عذر مرض  ةو قهري يقبله عميد %( من الساعات المقررة للمادة بدون 15ال يسمح للطالب بالتغيب ةكثر من )
%( بعذر مقبول يترتب على ذلك اعتبار الطالب منسحبًا من المادة ف  حالة قبول العميد للعذر   20الكلية ةو )

 بينما يعتبر محرومًا وتكون عالمته ف  المادة )صفرًا( ف  حالة عدم قبول العميد للعذر.
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