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 استراتيجيات تعديل السلوك

  : عرف السلوكي

غير  ا ر   أوتصااااا ر فر الور  ساااااوار كان   ا ر   التيوالنشاااااا ا   األفعالبأنه كل      

صور  في بيئة ما وق  يح ث ب وإنمافراغ ا ثابتا ولكنه يتغير وال يح ث في والسلوك ليس شيئ

وفن  ا يكور بشكل  إرا يةصور  يح ث ب أو الحركة أومثل التنوس  آليوفلى نحو  إرا يةال 

يعيش فيه  الذييتأثر بعوامل البيئة والمحي  وو ذا السااااااالوك يمكر تعلمه  ووافيمقصاااااااو  

 الور  .

  -خطوات تعديل السلوك :

  -: ومنها ما يليالم لوبة في تع يل السلوك  اإلجرارا بعض معرفة  إلىيحتاج المرش  

 فالجه . أويري  المرش  تع يله  الذيتح ي  السلوك  -1

ي هر  التيقياس السااالوك المساااته ف وذلك بجما مالح ا  وبيانا  فر ف   المرا   -2

 فيها السلوك وم ى ش ته.

المحي ة بال الب فن   هور الساااااالوك الغير مرغوب فيه  أوتح ي  ال روف السااااااابقة  -3

يح ث  الذيوما مر ح ث وكم مر  يح ث وما  يسااااااتغر  الذي)تاريخ ح وثه والوق  

جنا ا ال الب مر جرار  التيوما المكاسب  اآلخرورسلوك وكيف استجاب قبل  هور ال

 سلوكه واى مالح ا  ترتب  ب هور المشكلة( .

وضااا الخ ة  في وأساارتهيشااترك ال الب  أروتنويذ ا فلى  اإلرشااا يةتصااميم الخ ة  -4

فنية تستخ م لت فيم  هور السلوك المرغوب  أساليبووضا  األ  افوتتضمر تح ي  
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 وأسااارتهتقليل السااالوك غير المرغوب وتشاااجيا ال الب  أو فوإيقافيه 

 بكافة بنو  ا . اإلرشا يةفلى تنويذ الخ ة 

 . األمرمر يهمهم  إلى وإيصالهاتقويم فعالية الخ ة وتلخيص النتائج  -5

 خصائص اسرتاتيجيات تعديل السلوك 

 -: يليتتوافر في استراتيجيا  تع يل السلوك ما  أريجب  التيمر الخصائص 

 تكور سهلة التنويذ . أر -1

 تقابل الخصائص والتوضيال  المتور   لل الب . أر -2

 يعانى منها ال الب والعوامل المرتب ة بها . التيتتماشى ما خصائص المشكلة  أر -3

 . إنمائيةتكور  أر -4

 . الذاتيتشجا تنمية مهارا  الضب   أر -5

 ة .الكوار  الذاتي أوتقوى توقعا  ال الب في الوافلية الشخصية  أر -6

 تستن  فلى ال راسا  . أر -7

 تكور ذا  ج وى ويمكر ت بيقها فمليا . أر -8

 في حياته . األ ميةذوى  اآلخرير أولل الب  إضافيةال ينتج فنها مشكال   أر -9

 كثير  يقومور بها . أفبارفي حياته  األ ميةذوى  اآلخرير أوال تحمل ال الب  أرـ 10

 . ال تبنى فلى حلول سابقة غير ناجحة أرـ 11

 .فعلةمما يست يا  أكثرمع ل السلوك  أو ال البيال ت لب مر المرش   أرـ 12
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 : عند تعديل السلوك إغفاهلاجيب عدم  أساسيةجوانب 

والجهاز  العصبيو ى الحواس والجهاز  اإلنسارفي سلوك  األساسيةسالمة الركائز  -1

 عالة .السلوك بصور  فتمهي ا للقيام بتع يل  والنوسي الجسميالغ ى لتحقيق التوازر 

النجاح في ضااااب  الساااالوك مر خالل ت بيق قواف  الساااالوك والموا بة وغير ا ال  أر -2

تع يل الساااااالوك بل ق  تكور فملية الضااااااب  وقتية  أ  افتحقيق  األحواليعنى في كل 

 الرفاية بشكل مستمر . إلىتحتاج  وإنما

ل  في موقف مشاااابه  الب ق  ال تصااا ما  تصااال  التيتع يل السااالوك  إساااتراتيجية أر -3

 وفق مب أ الورو  الور ية . أخرل الب 

المعرفة مر اجل اختيار المناساااب  إلىمع ل السااالوك في حاجة  أو ال البيالمرشااا   أر -4

واالساااااتراتيجيا  المختلوة لتع يل السااااالوك ومعرفة متى وكيف ولماذا  األسااااااليببير 

 .  ايستخ م اح  ا  ور غير

بسااااااابااب حجم المتغيرا   الماااضاااااااي ااالااب العم  يختلف فر الحااالي ااالااب العااام  أر -5

تغيرا  ملموسااااة  إلىيتلقا ا فبر وسااااائل التقنية الح يثة مما ي  ى  التيوالمعلوما  

 ت بيقية لمواجهة المشكال  له الر ال الب . أساليب إيجا في السلوك تت لب 
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 املستخدمة يف تعديل السلوك : واألساليباالسرتاتيجيات 

 يجعل حياته وحيا  لكيتحقيق تغيرا  في سااااالوك الور   إلى يل السااااالوك تع أسااااااليبته ف 

ي يمكر اسااتخ امها ف التي األساااليبايجابية وفافلية و نا ساانعرض بعض  أكثرالمحي ير به 

 -تع يل السلوك ل ى ال لبة وتتمثل في :

 : التعزيز . األوىل اإلسرتاتيجية

 زيا   احتمال  هور االستجابة . إلىي  ى  الذيالمثير  إلىيشير  الذيتقوية السلوك 

  -التعزيز : أنواع

زيا    إلى هور مثير بع  الساااالوك مباشاااار  مما ي  ى  أو إضااااافة:  االيجابيالتعزيز  -أ

 المواقف المماثلة . فياحتمال ح وث ذلك السلوك في المستقبل 

 :مثال 

ابية ( م له )نتيجة ايجيسال س اال ذكيا في الوصل )سلوك( يتبا ذلك تق ير المعل الذيال الب  

 بع  ذلك . األسئلةفار ال الب سوف يكرر 

 :  السلبيالتعزيز  -ب

 م لم بع  ح وث السلوك المرغوب فيه مباشر   أومثير بغيض  إزالةتقوية السلوك مر خالل 

 :مثال 

يقوم المعلم بحسااام  أريشاااارك ال الب  اخل الوصااال ما المعلم في فعاليا  ال رس خوفا مر  

فلى ساابيل المثال فمشاااركة ال الب تعنى  العلوممر  رجا  المشاااركة في ما    ثرأك أو رجة 
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زيا   االحتمال التصاارف فلى  ذا  إلىمما ي  ى  الساالبيتجنيبه المثير 

 النحو في ال روف المماثلة مستقبال .

 :  اآلخرللسلوك  التواضليالتعزيز  -ج

ر  يرا  تقليله لوت الذيالمرغوب فيه  غير كولسااااااالتعزيز الور  في حالة امتنافه فر القيام با

 زمنية معينة . 

  -: اإلجرارخ وا  ت بيق  ذا 

 يرا  تقليله . الذيتح ي  وتعريف السلوك غير المرغوب فيه  -1

 تح ي  فتر  زمنية يوترض ف م ح وث السلوك غير المرغوب فيه فيها . -2

 تلك الوتر  الزمنية . إثنارمالح ة السلوك  -3

 . إثنار الم يح ث السلوك المسته ف  إذار تلك الوتر  وذلك تعزيز الور  بع  مرو -4

 :مثال 

الحصاة ح يثا جانبيا وذلك في نهاية الحصاة  إثنارال يتح ث  الذييقوم المربى بمكافأ  ال الب 

. 

 -للسلوك الب يل : التواضليالتعزيز  - 

 .ليله يرا  تق الذيتعزيز الور  فر قيامه بسلوك ب يل للسلوك غير المرغوب فيه  

 : اإلجرارخ وا  ت بيق  ذا 

 يكور السلوك الب يل للسلوك المسته ف ذا فائ   للور   أريجب  -1

 سيتم استخ امه قبل الب ر بعملية التع يل . الذييجب تح ي  ج ول التعزيز  -2
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 . فشوائيبشكل من م ال  اإلجراريجب ت بيق  ذا  -3

 مر سااااالوك غير مرغوب كار ب ال كرسااااايو و جالس فلى  يأكلتعزيز ال الب فن ما  :مثال 

 رسى وبي ه ال عام . في المقصف الم آخر إلىيمارسه و و تنقله مر مكار 

 النخواض مع ل السلوك :  التواضلي زالتعزي - ـ 

تعزيز الور  فن ما يصاااااب  مع ل ح وث السااااالوك غير المرغوب فيه ل يه اقل مر قيمة معينة 

 .يتم تح ي  ا مسبقا 

 -: راإلجراخ وا  ت بيق  ذا 

 يرا  تقليله . الذيتح ي  السلوك غير المرغوب فيه  -1

يصاااااب  مع ل ح وث السااااالوك المساااااته ف فيه  أريوترض  التيتح ي  الوتر  الزمنية  -2

 منخوضا .

 تلك الوتر  بشكل متواصل . أثنارمراقبة السلوك  -3

 اأرب إلىكار مع ل السااالوك ق  انخوض  إذاتعزيز الور  مباشااار  بع  مرور تلك الوتر   -4

 يصب  مع ل ح وث السلوك مقبوال . أر إلىفي التعزيز  والمضيثالث مرا    أو

 :مثال 

مع ل السااااالوك  أومنه يقوم المربى  إذرالمعلم  ور حصاااااوله فلى  أسااااائلة الب يجيب فلى 

ج   و فإذاتقريبا   راسااي أساابوعبتقويم  ذا الساالوك ومعرفة مع ل ح وثه وذلك بمراقبته لم   

فشاااار مرا  في الحصااااة الواح   يقوم  إلى ذا الساااالوك ق  يصاااال مع ل ح وث  أر يالتربو

ثمار في الحصاااااااة ثم تعزيزه  إلىبتعزيز انخواض  ذا السااااااالوك فن ما يتناقص ف   المرا  
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 والمضااااايارب فاو ثالث مرا   إلىفن ما يتناقص مع ل  ذا السااااالوك 

 يصب  مع ل ح وث السلوك مقبول . أر إلىفي التعزيز 

 

 

 

 العقاب  -نية :الثا اإلسرتاتيجية

ليل تق أوتعريض الور  لمثيرا  م لمة منور  يترتب فليها كف السااااااالوك غير المرغوب فيه 

 احتمال ح وثه مستقبال في المواقف المماثلة و ما نوفار :

 -: االيجابيالعقاب  -أ

 و و تعريض الور  لمثيرا  منور  

 -مثال أ :

 بسلوك ما  امةيقيمنا استخ امه كضرب ال الب وتوبيخه بع   أسلوبو و 

 :  السلبيالعقاب  -ب

 حرمانه نتيجة ص ور سلوك غير مرغوب فيه  أوسار للور   ريشو و استبعا  

  -مالح ة :

 ساارعأانتقاص الساالوك الغير مرغوب فيه  إلىي  ى  النوسااي اإليذار أو الب نيالعقاب  أرثب  

 قافإياقب لذلك ي  ى توقف م ق  للسلوك المع إلىولكنه ي  ى  األخرى األساليبمما تح ثه 

تعلم سااالوك ج ي  مرغوب فيه  إلىال ي  ى  أيضااااو و  أخرى هور السااالوك مر   إلىالعقاب 
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 ألنها النوساااايأو  الب نيفال ينصاااا  المرشاااا  ال الب باسااااتخ ام العقاب 

 وأفيما يعرض لهم  إليهف م الرجوع  إلىتسااااابب حواجز نوساااااية بينه وبير ال الب ما ي  ى 

 ير ه منهم التعاور معه فيما 

 

 

  اإلقصاءالثالثة :  تيجيةااإلسرت

المعززا   إزالااةالسااااااالوك غير المرغوب فيااه مر خالل  إيقاااف أويعماال فلى تقلياال  إجرار

 االيجابية م   زمنية مح    مباشر  بع  ح وث ذلك السلوك و و نوفار : 

 الور  فر البيئة المعزز   إقصار -أ

وك غير المقبول لللسااا تأ يتهمنية مح    بع  ساااحب المثيرا  المعزز  مر الور  م   ز -ب

 مباشر  . 

  -مثال :

سالوكا غير مرغوب فيه ول يه رغبة لممارساة الرياضاة فيتم حرمار ال الب مر  أصا ر الب 

 فيه السلوك غير المرغوب . أص ر الذيحصة التربية الب نية ف اليوم 

  السلوكيالعقد  -الرابعة : اإلسرتاتيجية

ل ساااايحصاااا التيسااااي  يها ال الب والمكافأ   التيوضاااا  العالقة بير المهمة اتواقية مكتوبة ت

الواجبا  الم لوبة مر ال الب والنتائج المترتبة فلى  األساااااالوبفليها نتيجة ذلك ويح    ذا 

ما يترتب فلى التزامه بما ور  فيها ويتعلم  أومخالوة ما ور  في  ذا التعاق  مر قبل ال الب 
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تحمل المسااا ولية وزيا   ثقته في نوساااه مر  األسااالوبال الب في  ذا 

 خالل االلتزام بما ور  في العق  ويكور  ذا التعاق  مكتوبا .

كالسااااارقة والع وار والتقصاااااير في الواجبا   السااااالبيتساااااتخ م في تغيير السااااالوك  -مثال :

الووضى في الوصل فلى  إثار افتا  فلى  الذيالم رسية ويستخ مه مع ل السلوك ما ال الب 

 ذاإيكف فر  ذا الساالوك مقابل فق  يتم بينهما بمقتضاااه يحصاال فلى  رجا  في الساالوك  ار

مر الحصاااة ويساااتخ مه ال الب ما نوساااه  األولىالووضاااى في ربا الساااافة  إثار امتنا فر 

 كذا . نوسيفمل  كذا فسوف امن   إذافيكتب 

  الرمزياخلامسة : االقتصاد  اإلسرتاتيجية

 األ  افالساالوك تشااتمل فلى تو يف المعززا  الرمزية لتحقيق تع يل  أساااليبمجموفة مر 

العالجية وتكتساااااااب الرموز التقلي ية مثل ال وابا م النجوم م قصااااااااصاااااااا  الور  م الق ا 

ية ثانو أو أولية.....الخ خاصاااية التعزيز مر خالل اساااتب الها بمعززا   األزرارالبالساااتيكية م 

 م ....الخ وتسمى المعززا  ال ائمة . األلعابمتنوفة مثل اله ايا م الوس  م 

  -مثال :

 مر القرار الكريم يع ى آيا حو   فإذاتشاااااااجيا  إلىيحتاج  االبت ائي الثانيتلميذ بالصاااااااف 

ب اقا  ذا قيمة مح    ومعروفة ل ى التالميذ والمعلم وبع  فتر  مح    يجما المعلم الب اقا  

 العينية . افآ المكمر التلميذ ثم يمن  التلميذ ما استحقه مر 
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 التشكيل  -السادسة : تيجيةااإلسرت

لوكية س إضافا  أوتستخ م لتكوير فا ا  سلوكية ج ي    التيتع يل السلوك  أساليب و اح  

فملية التكيف ويشاااااااتمل فلى التعزيز  إلتماميحتاجها  التيخبر  الور  السااااااالوكية  إلىج ي   

سلوك   اثإحبه ف  النهائيفشيئا مر السلوك  شيئا تقتر ب التيالمن م لالستجابا   االيجابي

 ج ي  .

 مثال : 

لم و ى بالق باإلمسااااااكتعليم ال الب الكتابة يتم الب ر بتعليمه ال ريقة الصاااااحيحة  نري فن ما 

السااااا ر وار  أولالكتابة مر  يب أمنه وار  األولفر  ريق الربا  أصاااااابامساااااك القلم بثالث 

روف ال تميل فر السااا ر و كذا وفن  نهاية كل يكتب فلى السااا ر وبخ  واضااا  ومقبول بح

 مرحلة مر المراحل يتم مكافأته فر انجاز ا بنجاح .

  التالشي أو التدرجييالسابعة : السحب  اإلسرتاتيجية

 الت ريجيفر  ريق التغيير  آخرح وثه في موقف  إمكانيةموقف ما ما  في سااااااالوك يح ث

فر التشاااااكيل في انه يتضااااامر  الت ريجيب ويختلف الساااااح الثانيالموقف  إلى األولللموقف 

 في التشكيل فيكور الت رج في االستجابة  أمات رجا في المثير 

 مثال :
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ا منكمش أوق  يكور ال الب  ا ئا ومتعاونا في البي  ولكنه يكور خائوا  

تم تق يم ال ول  إذا ذا الخوف  إزالةفي حجر  لل راساااااة غريبة فليه ويمكر  فجأ وضاااااا  إذا

 لمواقف تشبه حجر  ال راسة . بالت ريج

 الثامنة : ضبط املثري  اإلسرتاتيجية

 يقلل بعضا مر سلوكياته . لكيترتيب )تن يم( البيئة مر جانب الور   إفا  ويقص  به 

 مثال : 

سااوف  آخرمكار  إلىتح ث  الب ما زميل له  اخل الحصااة بشااكل مسااتمر فعليه نقل ال الب 

  ذا السلوك  إ واريساف  فلى 

 -التاسعة : تيجيةااإلسرت

ج ي   يشاااتمل فلى تعزيز االساااتجابا  البساااي ة الموجو   في ذخير   سااالوكيا لتعليم  إجرار

 و  اإلجرارفي  ذا  األسااااسمعق   والعنصااار  سااالوكيا  إلىالور  السااالوكية به ف ت وير ا 

 .تتكور منها  التي الحلقا  إلىتجزئة السلسلة السلوكية  يأتحليل المهارا  

 مثال : 

مناساااب يشاااا   المعلم بانتباه شااا ي  و و  حركي رزتآ الب  ويل القامة صاااحي  البنية ل يه 

 مربا كر  السلة . إلىيتح ث فر كيوية قذف كر  السلة 

  - ور مع ل السلوك :

يعلمه سلوكا ج ي ا يعتم  فلى تعزيز استجابا   لكي أجزار إلىيقوم المربى بتحليل المهارا  

 : يليتعلم لعبة كر  السلة كما  إلىي ة ليصل به ال الب البس

mailto:INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM
https://slpemad.com/


 

  002-01100091353 

6––  002-01033858452  

INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM  https://slpemad.com/ 

برج الساااالة يتناول الكر  بي ه يرفا  أماميقف ال الب في المكار المح   

المربا يالح  وضااا الكر   إلىالكره بي ه يثب  رجليه ويهيئ جساامه لقذف الكر  يقذف الكر  

 .لم يحقق اله ف  أووحركتها حقق 

 ستجابة العاشرة : تكلفة اال اإلسرتاتيجية

فق انه بعض  أوالور  للساااااالوك غير المرغوب فيه ساااااايكلوه شاااااايئا معينا و و حرمانه  تأ ية

 المعززا  الموجو   فن ه .

 مثال : 

سلوك بحسم  المنزلي الب لم يحضر الواجب  في ما   الرياضيا  بشكل متكرر يقوم مع ل ال

 التكلوة ومناسبتها .  جزر مر ال رجا  المخصصة للواجبا  مقابل ذلك ما مرافا  مرونة

 احلادية عشر: التصحيح البسيط  اإلسرتاتيجية

التعزيز في تع يل الساااالوك مر خالل تصااااحي  ال الب  أساااااليبفن  فشاااال  إليهيلجا  أساااالوب

ما كار  إلىالوضاااا  إفا  ب منه و لمالمالئمة وال  اإلجابةمساااتوي  إلىحتى يصااال  ألخ ائه

 ول .فليه سابقا قبل ح وث السلوك غير المقب

 مثال :

ي  فالتصحي  البس الم رسييسكب العصير فلى ارض المقصف  أر الب كثير الحركة افتا   

 .سكب فيه العصير . التيي لب مر ال الب تن يف المساحة  أر و 
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 الثانية عشر : التصحيح الزائد  تيجيةااإلسرت

 وهتكليلوكه ما نتج  فر سااا التي األضااارار بإزالةيسااالك سااالوكا غير مقبول  الذيقيام الور  

 . إضافية أخرى بأفمال

ر تن يف مساااحة اكب وأيضاااسااكب فيها العصااير  التيم البة ال الب بتن يف المساااحة   مثال:

 . الم رسيمر المقصف 

 برمياك  مبدأ -الثالثة عشر : تيجيةااإلسرت

  يكثر ال الب مر تكراره كمعزز لسااالوك اقل تكرارا فن الذييعنى اساااتخ ام السااالوك المحبب 

 نوس ال الب وغير محبب ل يه 

 مثال: 

ستخ ام  سلوك كثيرا لتعزيز سلوك  ممارسةا ال يرغبه  آخرالرياضة ل ى  الب يمارس  ذا ال

ال الب مثل اال تمام بال راسة وتنويذ الواجبا  الم رسية وذلك بغرض تقوية احتماال   هور 

يه يمكر اساااتخ امه كنشاااا  يشاااارك فيه ال الب وفن ه رغبة ف الذيفالنشاااا   األخيرالسااالوك 

 نا را ما يشترك فيه . آخرمعزز لنشا  

 التمييز  -الرابعة عشر : اإلسرتاتيجية

التمييز تعلم مهااار  التوريق بير المثيرا  المتشاااااااااابهااة فق  ويتم فيااه تعزيز  مباا أويعنى 

 . أخرىاالستجابة بوجو  مثير معير وف م تعزيز ا لوجو  مثيرا  

 مثال : 

 الكتابة فلى ال فتر مقبولة وار الكتابة فلى الحائ  غير مقبولة . رأتعلم ال الب 
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 التعميم  -اخلامسة عشر : اإلسرتاتيجية

 ضااااأيتعزيز السااالوك في موقف معير يزي  مر احتمال ح وثه في المواقف المماثلة ويزي   أر

 المماثلة للسلوك االصلى . السلوكيا مر احتمال ح وث 

ل يقوم مقبو بأسلوبلغة االنجليزية باستمرار ويستوسر منه  ائما مثال:  الب يناقش معلم ال

وا  لكل الم ال راساايالمعلم بتعزيز  ذا الجانب وتنميته ليحصاال ما كل المعلمير  اخل الوصاال 

 تقيمها الم رسة . التيوكذلك خالل الن وا  والمشاركا  

  اإلطفاءالسادسة عشر :  اإلسرتاتيجية

ال ي فم يضااااعف ويتالشااااى  الذيير مرغوب فيه فالساااالوك حجب م فم فن   هور ساااالوك غ

 إلى أ ى الذيالتعزيز  إيقافتالشااى االسااتجابا  غير المرغوب فيها فن   إلى اإل وارويشااير 

كار التعزيز يزي  مر احتمال  هور االساااتجابة  فإذاواختوائها بصاااور  ت ريجية  اساااتمراريتها

 ختوائها .ا وبالتالييقلل ويضعف مر  هور ا  اإل وارفار 

يا  اأنمثال: يساااال المعلم ال الب في الصاااف سااا اال معينا فيقف اح  ال الب ملوحا بي ه قائال 

ستاذ المشاركة فيكور المربى ق  اخضا  أو اإلجابةافرف فال يمن  المعلم ال الب فرصة  أنا أ

 . لإل وارسلوك ال الب غير المرغوب و و رفا الي  والصو  معا 

 

 التغذية الراجعة -عة عشر :الساب ةياإلسرتاتيج

نجم فر سااالوكه و ذه  الذي األثرتتضااامر التغذية الراجعة تق يم معلوما  لل الب توضااا  له 

 : مايلي مر خالل والمستقبلي الحاليالمعلوما  توجه السلوك 
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 ا .يسلب أو ايجابياتعزيز سوار كار ل ا بمثابةتعمل  -1

 تغير مستوى ال افعية ل ى ال الب . -2

 وتعمله . أ ا هلل الب وتوجه  تق م معلوما  -3

 تزو  ال الب بخبرا  تعليمية ج ي   وفرص لتعلم سابق . -4

 توض  نتائج السلوك فلى الور  ذاته وليس فلى المحي ير به  أر األسلوبويشتر  في  ذا 

 مثال : 

 وقعوا فيها . التي األخ ارال الب فلى  رجاتهم في االختبار ما توضي   بإ العقيام المعلم 

 الثامنة عشر :التلقني  سرتاتيجيةاإل

ح وثا بمعنى حث الور  فلى ار  أكثرم شاار يجعل احتمال االسااتجابة  أو و فبار  فر تلمي  

 أقسامالث ث إلىسيعزز فلى ذلك السلوك وينقسم التلقير  بأنهيسلك سلوكا معينا والتلمي  له 

 :  ي

  -: اللو يالتلقير  -أ

 الموجهة لل الب . و و ببسا ة يعنى التعليما  اللو ية 

ويقول المعلم لل الب قل الحم  24مثال أ فيقول المعلم لل الب افتحوا الكتاب فلى صااوحة رقم 

 قل له الشكر وله الحم  تعتبر تلقينا  لو ية . أوهلل 

 

 

 التلقير االيمائى : -ب

 رفا الي  . أوب ريقة معينة  أوالن ر باتجاه معير  أو اإلشار و و تلقير مر خالل  
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  :ل مثا

 حركا  المعلم بي ه لل الب بار يجلسوا  نا و ناك .

 سلوك معير . تأ يةفلى  ال الب مساف  به ف  الجس يالتلقير ج ـ 

 :مثال 

 فن ما يمسك المعلم بي  ال الب ويقول امسك القلم  كذا .

  النمذجة : التاسعة عشر اإلسرتاتيجية

 . آخرسلوك فر  فملية تعلم الور  سلوكا معينا مر خالل مالح ة   ي

 :  األسلوبكيوية ت بيق  ذا 

ذجة منل ق يم مع ل الساالوك نماذج معينة يقوم ال الب بمراقبتها وذلك فر  ريق ما يساامى باي

مر ال الب ويقوم ال الب  مرأىالسااااااالوك المرا  تعلمه فلى  بأ ارالحية حيث يقوم النموذج 

 مثال :بمراقبة ذلك السلوك والعمل فلى تقلي ه 

 المصور  : أومذجة الرمزية النـ  

المواقف المصااور  ثم يقوم ال الب بمالح ة  أو األفالمحيث يعرض ساالوكا لنموذج مر خالل  

 السلوك المصور وتقلي ه .

 النمذجة بالمشاركة : ـ  

حيث يقوم ال الب بمراقبة النموذج ويقوم بتقل ه فعال بمسااااف   النموذج ثم ي  يه بمور ه في 

 مواقف مختلوة . 

 مثال : 
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المشاركة  أوالن افة  أو الصوياالنضبا    يعلم  الب أرالمربى  أرا  إذا

ية فانه يعم   أو مج  ومحبب له  آخرجانب  الب  إلىنقله  إلىالقيام بالواجبا  الم رسااااااا

 به ويتعلم منه السلوكيا  المرغوبة . ويقت يويعتبره نموذجا له فيالح ه 

 وكيدى العشرون : السلوك الت اإلسرتاتيجية

ق م لل الب لتوكي  ذاته مما يول  الثقة بالنوس والتحرر مر مشاااااااافر ت و نوع مر التعليما  

 األفكاروالخجل واالن وار ويتضااااااامر التعبير الصاااااااا   والمباشااااااار فر  والع وانيةالنقص 

أمام لمحاولة ت ريب ال الب فلى التعبير فر مشااافره  األساااليبوالمشااافر الشااخصااية ومر 

 : لييما  اآلخرير

 التعبير الحر فر الراى :  -1

ب ور تحو  وذلك باساااااااتخ ام  اآلخريرب ال مر الموافقة فلى كالم  الحقيقةالمشاااااااافر  إ هار

 فلى  كذا . أصر أنا افتقا يكلما  مثل في 

 :  السلبيالتوكي   -2

 اى االفتراف بالخ أ .

 :  األ وارلعب  -3

 تمثيل ا وار معينة لتوكي  الذا  .

 شروخة :االس وانة الم أسلوب -4

 تنهى كالمك أريقاومك فيها شاااااخص يعترض فلى ما تقوله قبل  التييساااااتخ م في الحاال   

 الح يث االصلى . واستأنفانت ر حتى ينهى كالمه ثم تجا ل ما قاله 

 فكس المشافر :  -5
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كلما  من وقة وبشااااااكل صااااااري  وذلك  إلىتحويل المشااااااافر ال اخلية 

 ذا م ال  أفضااااااالبع م الرغبة مثل ال  أو ذا م  أحب الحب كقولك  ذا جميل م أوالرغبة  بإب ار

  ذا . أحب

ياا رب فلى التعبير فر  أريجااب  آخرمر قباال  ااالااب  لإل ااانااةيتعرض  الااذيمثااال : ال ااالااب 

محترم موضااحا ما  بأساالوبوجل وذلك للر  فليه  أو ور خوف  األخرمشااافره تجاه ال الب 

ير مناسااابة يتحمل مسااا ولية التلو  بها باساااتخ امه الوا ا غ أخ ارمر  األخرب ر مر ال رف 

 إ ار  أو ال البيويسااتحساار االسااتشااها  بمجموفة مر الزمالر وذلك للشااكوى فلى المرشاا  

 المعلم في حال تكرار ذلك بما يسهم في توكي  الور  لذاته . أوالم رسة 

 بالواقع  اإلرشاد:  احلاديه والعشرون اإلسرتاتيجية

 قرار  : باستخ ام ال اإلرشا   -: أوال

في مسااااااف    أنوافهاتعتم   ذه ال ريقة فلى االساااااتوا   مر الكتب والم لوا  فلى اختالف 

 مع ل الساالوك أو ال البييتبعها المرشاا   التيال الب فلى مواجهة مشااكلته وتتوقف ال ريقة 

يسااااااف  مع ل  األسااااالوبفمر ال الب و ذا  اإلرشاااااا فلى مجموفة مر العوامل كاله ف مر 

فلى كثير مر تساااا ال  ال الب فيوفر فليه الوق  والجه  وتحتاج  ذه  اإلجابة السااالوك فلى

سبة  التيومراجعة الموا   إلف ا  قة بالغة  إلىال ريقة  تستخ م لهذا الغرض بحيث تكور منا

الاا ير والمبااا    أصاااااااولوتكور مر واقا البيئااة وال تتنااافى ما  النواحيلل الب مر جميا 

 ل ريقة فلى س  خ وا  : االجتمافية وتشتمل  ذه ا

 تلبى حاجا  ال الب . التييختار مع ل السلوك بعض الكتب المناسبة  -أ

 يقوم ال الب بقرار   ذه الكتب  -ب

 ما ما يقرأه . أحيانايتوح  ال الب ج ـ 
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 يستجيب ال الب وج انيا لما يقراه .  ـ 

 يناقش مع ل السلوك ما ال الب ما قرأه ال الب .ه ـ 

 جوانب استبصار ذاته . يكتسب ال البو ـ 

 مثال : 

  باستخ ام القرار اإلرشا ولمع ل السلوك في الم رسة استخ ام  ريقة  ال البييمكر للمرش  

والخجل  ال راسااي التأخرم رسااية مثل  أوفي معالجة مشااكال  ال الب سااوار كان  ساالوكية 

وفة مشاااكال  مجم أووغير ما مر خالل قرار  موضاااوع ماله فالقة بما يعانيه مر مشاااكلة 

  يتم تعوي ه فلى قرارف ياإلمالئ أو القرائي التأخرولذلك فن ما تج  ال الب يعانى مر مشااكلة 

بشااااكل متكرر وفن ما نج  ال الب يعانى  إمالئها أوبعض الق ا والوقرا  البسااااي ة وكتابتها 

 بعض ب نيا فيتم تعوي ه فلى قرار  أورمزيا  أومر مشاااااكلة  د الع وار د ساااااوار كار لو يا 

 اآلثاروتبير  االنوعاليالغضاااااب وضاااااب  النوس واالتزار  إ ار تحث فلى  التيالموضاااااوفا  

 المختلوة . ي با بعا   والنتائج السلبية المترتبة فلى سلوك الع وان

 باستخ ام النشا  :  اإلرشا  ـ  ثانيا

لى ف األفرا  وسيلة  امة لمساف   ألنهكبير  في مجال تع يل السلوك  أ ميةيعتبر النشا  ذا 

التعرف فلى ق راتهم وميولهم ويمثل بيئة مناسااااااابة لتنمية  اقا  ال الب وتوريا ال اقا  

يجب و والعالجي والوقائي ياإلنمائ اإلرشاااااا الب نية واالنوعالية والذ نية ويوي  في ممارساااااة 

 -: يليخال ال الب في اى نشا  مرافا  ما  أ فلى مع ل السلوك قبل 

س إلىاال مئنار    رجة ممكنة مر أقصىتع ا  ال الب لممارسة النشا  وتهيئته بحيث يحقق ا

 .  مبس  أسلوبالعالجية الخاصة ببعض الحاال  في  باأل  افالنجاح وتعريف رائ  النشا  
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 الع وانيال الب  إشااراكولمع ل الساالوك  ال البي  مثال : يمكر للمرشاا

ال الب الخجول ت ريجيا في  إشااراكر قوى مثل التمارير السااوي ية كما يمك رياضاايفي نشااا  

 في الخ مة العامة والرحال  والزيارا  .  أو اإللقار أو المسرحيالنشا  

 -المعلوما  : بإتاحة اإلرشا  ـ ثالثا

ف م توفر معلوما  يبنى فليها  أونقص   يلل الب  األساااااساااايةفي بعض الحاال  المشااااكلة 

يرا لعملية الحصول فلى المعلوما  وار يكور يكور م  أراختيار ما  و ور مع ل السلوك  نا 

مص را مناسبا لمصا ر المعلوما  مثل المعلوما  الخاصة فر الورص التعليمية و الت ريبية 

مر يتخرجور مر المراحل التعليمية وما يتبا ذلك مر تحليل العمل ومعلوما   أمامالمتاحة 

وتت لب  ذه ال ريقة خمس تحليل الور   أ وا نوساااااااه وتوساااااااير ا باساااااااتخ ام  ال البفر 

 -: يخ وا  

 .تح ي  م ى الحاجة للمعلوما   -1

 .تح ي  المعلوما  الالزمة  -2

 .اختيار المعلوما  المناسبة  -3

 فرض المعلوما  لل الب في صور  مناسبة . -4

 . اإلرشا ية األ  افاالستوا   مر المعلوما  في تحقيق  -5

 مثال: 

فار  مهنييكمل  راساااااته في مجال  أر لىإيكمل ال راساااااة المتوسااااا ة ويحتاج  الذيال الب 

مع ل السلوك يعرض فليه بعض المعا   الثانوية و المراكز المهنية وكذا  أو ال البيالمرش  

 الكليا  العلمية إح ىيري  اسااااتكمال  راسااااته الجامعية في  الذيال الب في المرحلة الثانوية 
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 التعليميلب العساااااااكرية مساااااااتعينا ب ليل ال ا أوالتقنية  أوالن رية  أو

 والكتيبا  والنشرا  واالنترن  وغير ا. األ لةوغيره مر  والمهني

 

 

 

 : اإلرشا يةباستخ ام العالقة  اإلرشا  :رابعا

 رأيمكر  التيعتم  فلى مجموفة مر التغيرا  ي اإلرشااا يةباسااتخ ام العالقة  اإلرشااا  ريقة 

اكتشااااف االتجا ا   –ف ممارساااة االساااتكشاااا المسااا وليةيعايشاااها ال الب ومنها معايشاااة 

 :  اإلرشا يةممارسة تن يم الذا  وخبر  التحسر ومر خصائص العالقا   –المستبع   

 .  االنسجام ما الذا 

  )التوهم القائم فلى المشاركة )التعا ف 

  غير المشرو  )التقبل( االيجابيالتق ير 

  ال الب . إلىو ذه الخصائص يوفر ا مع ل السلوك ويوصلها 

 -مثال:

لب يعانى مر رائحة فمه الكريهة باساااااتمرار مما اثر فلى توافله ما زمالئه ومعلميه فار  ا 

مر التق ير  الكافييتقبل حالته ويمنحه الق ر  أرمع ل السااااااالوك  أو ال البيفلى المرشااااااا  

الحلول المناسااابة مثل  أفضااال إلىيوجهه  األسااابابواالحترام والتوهم واالساااتماع وبع  معرفة 

 الوح   الصحية الم رسية إلىتحويله  أوعليما  الضرورية المناسبة لحالته بعض الت إف ائه

 ا .يتم فالجه نهائي أر إلىفي م رسته  ال البيلمعالجته ومتابعة حالته الحقا مر قبل المرش  
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 الثانية والعشرون : اختاذ القرار  اإلسرتاتيجية

حول  ال اخليلة مر الصاااااااراع حا أوق  يمر ال الب في مشاااااااكال  االختيار بحالة مر التر   

ية فلى تعلم كيو مساف تهمع ل السلوك في  أو ال البي ور المرش   فيأتي أكثر أوموضوفير 

 يتخذ ا تقا في واح   مر ثالث مجموفا  : أريحتاج ال الب  التياتخاذ القرار والقرارا  

 القرارا  التعليمية      -أ

 القرارا  المهنية  -ب

 القرارا  الشخصية  - 

 اإلرشااا يةمرحلة تكوير العالقا   إلى إضااافةفلى اتخاذ القرارا  في ساا  خ وا   والت رب

  -و ى :

 تح ي  المشكلة  -1

 تولي  الب ائل  -2

 الحصول فلى المعلوما   -3

 تحليل المعلوما  واالستوا   منها . -4

 الخ   واختيار اله ف  إف ا  -5

 تنويذ الخ   وتقويمها . -6

 مثال : 

يج  صااعوبة في اتخاذ القرار المناسااب لاللتحا  بقساام  الثانوي األول الب ي رس في الصااف 

مر يساف ه فلى اتخاذ قرار مح   فيقوم المرش   إلىالشرفية و نا يحتاج  أوالعلوم ال بيعية 

لة ال أو ال البي به  مع ل السااااااالوك بمقاب لب والمحي ير  والمعلمير والزمالر  األمر كوليا

ما يحصاال فليه مر  رجا  في الموا  ال راسااية والتعرف فلى ق راته وميوله و إليهالمقربير 
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تساااهم في اتخاذ القرار المناساااب لاللتحا   التيوغير ا مر المعلوما  

سااااااايبنى فليها قراراته الالحقة بااللتحا   والتيبالتخصاااااااص المالئم في المرحلة الثانوية 

 سو  العمل مستقبال . أوبال راسة الجامعية 

 

 

 

 

 الكف املتبادل.-ون :الثالثة والعشر تيجيةااإلسرت

اساااااااتجابة متوافقة محل  وإحاللكف كل مر نم يير سااااااالوكيير متراب ير بسااااااابب ت اخلهما 

 . أخرىاالستجابة غير المتوافقة اى يتم استب ال فا   سلوكية بعا   

 مثال :

فما  اليومي الب ال يهتم باساااتذكار  روساااه ويحب االنشاااغال فنها والعزوف فر االساااتذكار  

يحل فا   القرار  لل روس محل  أر إال  مع ل الساااااالوك أو ال البيالمرشاااااا   أوفلى المربى 

والعزوف فر  ريق تعوي  ال الب فلى القرار  وحثه بشااكل مسااتمر ومالح ته  اإل مالفا   

 ال البينوسااااااه فر القرار  واسااااااتذكار ال روس ومالحقته بحيث يقوم المرشاااااا   إبعا  ثنارأ

ق بير تلبية  واياته المقبولة وبير القيام بواجب االستذكار بتصميم ج ول استذكار لل الب يوف

 جانب الوق  المخصص للقيام بااللتزاما  ال ينية واالجتمافية . إلى
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  التدرجييالرابعة والعشرون : التحصني  اإلسرتاتيجية

القلق مر مثير ما وتقوم فلى معرفة المثيرا   أومر مشااااافر الخوف  الت ريجي لص ى التخ

مع ل السالوك بعرض ال الب فليها بصاور   أو ال البيبب المشاكلة ثم يقوم المرشا  تسا التي

لص يتخ وبالتالي أشا  ا إلىحتى يتم الوصاول  األصاعب إلى األساهلت ريجية متكرر  يب أ مر 

 . والتالشي الت ريجيالسحب  إجرارمر  اقويب رجة  اإلجرارمنها ويح ث  ذا 

  -مثال :

 أرفب ال مر  أمامهمزمالئه ال الب بل يخشاااااااى الح يث  أمام يث يمتنا فر الح الذيال الب 

و و ما يسااااامى  الصاااااباحيزمالئه للح يث  فعة واح   في االصااااا واف  أماميزج به المربى 

 ومر األمرال الب لمواجهة زمالئه في نهاية  إف ا بالت رج في  التربويالغمر يقوم  بأسااالوب

 البير  أماممعلمه ثم الح يث  أمامسااه ثم الح يث نو أمامي لب مر ال الب الح يث  أرالممكر 

ماميرتاح ال الب لهما ثم الح يث  لذير يرتاح ال الب لهم ثم الح يث  أ ماممجموفة مر ا  أ

  الب الم رسة . أمام أخيراثم  ال راسيالصف  أمام الب الوصل ثم الح يث 

 -اخلامسة والعشرون ضبط الذات : اإلسرتاتيجية

ا جها ه م أويمارسااه الور  فلى نوسااه وكلما از ا  نضااال الور   الذيي  يتضاامر الكب  والتقي

 ريب فلى ت األساالوبنوسااه في ساابيل ضااب ها از ا  ان با  تعبير ضااب  النوس فليه ويقوم 

 ال الب فلى مالح ة سلوكه وتسجيل  ذا ذاتيا ويتضمر ضب  الذا  االستراتيجيا  التالية :

  فالجي أو وقائيذاتها ب ور تقوم بح   والتيالمالح ة الذاتية  -1

 يح ث فيه السلوك المسته ف التيتن يم المواقف وال روف البيئية  إفا   أوتن يم  -2

 تعلم استجابا  ب يلة  -3
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 يالذاتتغيير نتائج الساااالوك فلى نحو يساااام  باسااااتخ ام التعزيز  -4

  الذاتيوالعقاب 

 -لضب  الذا  : اإلرشا ية األساليبفلى  أمثلة

 ضب  المثير :

 والت خير . األكلتساف  في التقليل مر  التيخ م بكثر  في البرامج ويست 

 للمعايير : كار يقول ال الب السمير سأجرى كيلو مترا اليوم . الذاتياالختيار 

 بار.لر اغش في االخت أنايغش في االختبار لنوسه  الذيكار يقول ال الب  -التعليما  الذاتية :

 تم ت خينها للم خر . التي  ف   السجائر تح ي -: الذاتيالتسجيل والتقويم 

فن ما يرتكب ال الب خ ا يب أ في لوم نوساااااااه وفن ما ينج  في  -: الذاتيلعقاب االتعزيز و

 تضايقه يعزز نوسه مقابل ذلك . التي األمورضب  بعض 

 السادسة والعشرون : اإلسرتاتيجية

العامة و ى مبنية فلى  األمراضا را  الضاااغو  تشااابه  ذه ال ريقة فملية التحصاااير ضااا   

مقاومة الضاااااااغو  فر  ريق برنامج ي رب ال الب فلى كيوية التعامل ما مواقف مت رجة 

 .   يالتحصير مر الضغو  فلى ثالث مراحل  أسلوبا  يشمل غلالنض

 مرحلة التعليم : 

لوهم  بيعة ر و  فعله تجاه الضاااااغ  وتتضااااامر  ذه المرحلة  تصاااااوري بإ اربتزوي  ال الب 

تعزيز  –يكور الضااااغ  شااا ي   أراحتماال   –مواجهة الضااااغ   –للضااااغ   اإلف ا  :مايلي

 نوس ال الب فلى انه واجه الضغ  
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  -مرحلة التكرار :

مباشااااار  ووساااااائل مواجهة معرفية يساااااتخ مها في كل مرحلة مر  إجرارا وتشاااااتمل فلى 

  األرباالمراحل 

  -: الت بيقيمرحلة الت ريب 

المواجهة حيث يعرض لسااالسااالة مر  أسااااليبال الب الساااابقة في  و ى االفتما  فلى مهار 

جريب فلى تالضاااغو  ويقوم مع ل السااالوك بنمذجة اساااتخ ام مهارا  التجاوب وق  يشاااتمل ال

تعليما  الذا   –النمذجة  –المناقشة  –العالجية كالت ريب فلى الكالم  األساليبمجموفة مر 

 والتعزيز  السلوكيالتكرار  –

وما تت لبه مر  األسااار كثير  مثل القيام بجلب حاجا   أساااريةيواجه ضاااغو ا   الب -مثال :

ضروريا  ومت لبا  يومية وما يواجهه مر ضغو  م رسية تتضمر حل الواجبا  الم رسية 

 مع ل السلوك أو ال البيواستيعاب ال روس اليومية وفهمها فار المرش   بأول أوالوالمنزلية 

ق كالتنسااي أولويا فر  ريق ج ولتها وفق ما تت لبه مر ساايعمل فلى تخويف  ذه الضااغو  

يتمكر مر المراجعة ل روساااااه وحل واجباته  لكيالمنزلية  األفبارحول تخويف  األمرما ولى 

 وبالتاليالشااارح في الحصاااة ال راساااية  أثنارال راساااية ومر ثم العمل فلى تركيزه ما المعلم 

 . نهائيفار الضغ  سيضمحل ويتالشى بشكل 

  واإلغراقالسابعة والعشرون :الغمر  اتيجيةاإلسرت

يقوم مع ل الساالوك فيها بالتعريض السااريا لل الب في مواجهة لما يوزفه ب ور مق ما  مر 

 أر أالالشااائ المثير لل الب  أوالت رج ساااوار   ف بالمواجهة الوعلية ما الموقف  أو التراخي

الشاا ي   االضاا راب ولكنها توي   تكور خ ر  فلى مرضااى القلب والحاال  اإلسااتراتيجية ذه 

mailto:INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM
https://slpemad.com/


 

  002-01100091353 

6––  002-01033858452  

INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM  https://slpemad.com/ 

 واألفعال االجتمافيفي حاال  المخاوف المرضاااااااية والقلق واالن وار 

 تكور نتيجتها فكسية . األحيارالقهرية وما يعاب فليها في بعض 

في البه  أمامهمزمالئه ال الب ويمتنا كليا فر الح يث  أمام الب يخشاااااااى الح يث  -مثال : 

 الب  أمامكلمة فر موضاااااوع معير ثم الزج به  بإف ا لسااااالوك مع ل ا أو ال البيالمرشااااا  

 .  أمامهميتح ث  أرجميا  الب الم رسة ليج  نوسه في مواجهة زمالئه وفليه  أوالوصل 

 حل املشكالت  -الثامنة والعشرون : اإلسرتاتيجية

حل المشااااكال  فملية يتعلمها ال الب فن ما تواجهه مشااااكلة في الحيا  وتشااااتمل فلى خمس 

  - وا  :خ

 تح ي  المشكلة  -1

 اختيار اله ف  -2

  اإلستراتيجيةاختيار  -3

  اإلستراتيجيةاستخ ام  -4

 التقويم  -5

 مثال : 

مع ل السلوك فلى  أو ال البييعانى مر مشكلة الكذب فر  ريق المرش   الذييت رب ال الب 

 ما ياتى : 

 امل .استخ ام الكذب كوسيلة تع إلىوالعوامل وال روف الم  ية  األسبابتح ي   -1

 صياغة   ف رئيس بغرض معالجة المشكلة وا ا افها توصيلية  -2
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لمعالجة المشااكلة والت رب  االنوعالي العقالني األساالوباسااتخ ام  -3

 لالستبصار بالمشكلة ومقاومة الجوانب الالفقالنية فيها . األسلوبفلى  ذا  الذاتي

 . اإلجرارالت رب فلى كيوية مواجهة الناس بع   ذا  -4

 ح ة للتحقق مر زوال المشكلة .القيام بالمال -5

  -: االنفعايلالتاسعة والعشرون : التنفيس  اإلسرتاتيجية

يحس فيها بصااااور  تلقائية ويعبر فنها  التيي لق مشااااافره  أريقوم فلى تعليم ال الب فلى 

 إ راكهايتمكر مر  لكيالمساااااااتقبلية  واأل  افب ريقة كالمية والبوح فر العوا ف الحالية 

مع ل السلوك بتوجيه ال الب الختيار السلوك المناسب  أو ال البيويقوم المرش  بها  والوفي

 والمقبول .

  -مثال:

و و يقو  سيارته والى جواره وال ه وق  توفى وال ه في الحا ث  مروري الب تعرض لحا ث 

تعامله يقوم المرشااااااا   وأسااااااالوبوانعكس ذلك فلى سااااااالوك ال الب و يئته  األليم المروري

 التيمع ل الساااااالوك بالسااااااماح لل الب بالبوح فر معاناته والصاااااا مة  أوالمربى  وأ ال البي

قضااااار وق ر وار النوس  نهاأوالحالة  إليضاااااحتعرض لها ونتائجها ثم يت خل مع ل الساااالوك 

ح   ا هللا وفليه التعويض فر ذلك بالعمل الصاااااااال   التيمكتوب فليها المو  في اللح ة 

ومر  أفمالهفي  اإلب اعا ر فلى الع ار ما  ام حيا وقا ر فلى ق اإلنسااااااروال فار للوال  وار 

يا في ال ن اإلنسااارواجبا   وإ راكهللا  إلىالتحصاايل الجي  التوبة والعو    األفمالضاامر تلك 

...الخ كما يوضاا  مع ل الساالوك لل الب  ريقة التوافل السااليمة  اآلخر ليووز برضااا هللا في 

سااالوك يقبله ال الب ويكور محبوبا في الوسااا   إلىالنزوار معا لحيا  و ريقة تع يل سااالوك ا
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ال الب فر  إفصااااااااح إلىفق   اإلساااااااتراتيجيةوته ف  ذه  االجتمافي

 مشافره وما يك ر صوو حياته .

 -:واالنفعايل العقالني اإلرشادالثالثون :  اإلسرتاتيجية

 نما أتنشاأ فر  إنمااالضا رابا  والمشاكال  النوساية  أريوترض  االنوعالي العقالني اإلرشاا 

بأسااااااالوب  أوخا ئة  ع يل يتم  فار الت لذلك  حوار بال العقلي اإلقناعغير من قية في التوكير 

الناس يوكرور ب ريقة من قية  أر أسااااسالجوانب الخا ئة في التوكير فلى  وإ هار المن قي

 قية من  كارأف إلىغير المن قية  األفكار إفا  ويوكرور ب ريقة غير من قية و نا مر الممكر 

 ج  –ب  –و ى تعتم  فلى نموذج يسمى : ا 

 يقوم به  الذيالح ث  -أ

  من قيتوكير غير  – من قيالتوكير توكير  -ب

 النتيجة وتستم  النتيجة تبعا للتوكير ج ـ 

تركز فلى تكوير العالقة المهنية ما ال الب  إنمامح    لهذه ال ريقة  أساااليبال توج    ـااااااااا 

قالنية ف أكثريوكر  لكي ور فافل لتوجيه فملية التعلم وتعلم ال الب  بأخذوقيام مع ل السلوك 

 -فر  ريق :

 . العقالنيبمن قية العالج  اللو ي اإلقناع -1

ته وتزوي ه  األفكارالتعرف فلى  -2 لذا ته  غير العقالنية ل ى ال الب مر خالل مراقب

 بر و  الوعل فليها .

خالل مراقبته لذاته وتزوي ه  غير العقالنية ل ى ال الب مر لألفكارتح  مباشااااااار  -3

 بر و  الوعل فليها .
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محل التوساااااايرا  غير  وإحاللهاتكرار المقوال  الذاتية العقالنية  -4

 العقالنية 

ة محل االستجابا  غير العقالني بالتاليفقالنية لتحل  سلوكيا  بأ ارتكليف ال الب  -5

 فا   ما تكور سببا في استمرار المشكلة . والتي

  واالنوعالي العقالني اإلرشا :  ستراتيجيةبإالمثال الخاص 

  -مثال:

التوكير ( فن ما ق م فلى كلية معينة )ح ث( ثم اتض  بع  ذلك ف م قبوله فيها  فقالني الب )

لية ساااااااأبحث فر ك ليبي  هللا لم يكتب هللا فيها نصااااااايبا  األرزا  إريقول :  المن قيالتوكير 

ال الب  أخرى)النتيجة ( ساااااااوف ابحث فر كلية  يالعقالن المن قي ذا التوكير  أمثال أخرى

 له . أ انه أوسوف يشتر  قبوله في تلك الكلية وار ف م قبوله احتقار  المن قيغير 
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