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 جامعة مؤتة 

 كلية العلوم التربوية 
 الخاصة  والتربيةقسم اإلرشاد 

 
 

 برنامج تحليل السلوك التطبيقي لسلوك  
 

.......................................................................................... 
 

 ادة:  تقدم كمتطلب لم
 
.................................................................................. 

 
 إعداد
 

............................................ 
 

 بإشراف 
 

 رديــنـــة الطــــراونـــة د. 
 

 جامعة مؤتة 
 الثاني من العام الفصل الدراسي 
2019 /2020 
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  الحالة:معلومات عن 
 ...................... الجنس:  . ....................................... الطفل:اسم 

 ....................... الصف:    ......سنة ........شهر  الزمني:العمر 
 .............. :المركز /المدرسة  ........................... االعاقة:مستوى ونوع 

 ............... ة:االحالمصدر   .................... :بالمركز  /تاريخ االلتحاق بالمدرسة
 ............ المعلومات:مصدر          ................................ الدراسية:السنة 

 
 

 برنامج أوال: السلوك المستهدف بال
................................................................................................ 

 ......................................... البرنامج: المستخدمة في  جياتستراتيأو اال االستراتيجية
 
 

  : المستهدفةالمظاهر السلوكية 
 
1........................................................ 
2........................................................ 
3........................................................ 
4........................................................ 
5......................................................... 
6........................................................ 
 

   للسلوك المستهدف:التعريف اإلجرائي  ثانيا:
 
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................ 
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 حسب الحاجة(أكثر من نسخة قة ير هذه الور يتم تصو ) السلوك:بناًء على عدد مرات حدوث : قياس السلوك ثالثا:

 برنامج تحليل السلوك التطبيقي جدول الرصد في 
 )مرحلة الخط القاعدي(

 
 ......................... اليوم:.......................                          المالحظ:اسم 
 ....................... الحصة:.....................                          المالحظة:وقت 

 ....................... التاريخ:............................                          السلوك:
 ................. ظة:الحالم.............................                         مدة  المكان:

 
 رات حدوث السلوك باألرقامعدد م عدد مرات حدوث السلوك المستهدفة  المظاهر السلوكية

1-   
2-   
3-   
4-   
5-   
6-   

    المجموع
 

 الخط القاعدي  مرحلة 
 

 القاعدي(  )الخطالقياس أثناء مرحلة  .................(حدوث سلوك ) عدد مرات
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 : (ABC) التحليل الوظيفي للسلوك عا:راب
 

  يلي:  قبل الشروع بتحليل السلوك وظيفيا يجب تحديد ما 
 

 ..................................................................... السلوك؟أين يظهر  -
 
 ................................................................... السلوك؟متى يظهر  -

 
 (    A B C)  للسلوك:التحليل الوظيفي 

 قبلية أو مسببات السلوك ، او ماذا يحدث قبل السلوك . ( : تعني المثيرات ال  A)  إن  حيث 
   (B  . تعني السلوك : ) 
   (C    وتعني المثيرات البعدية أو ماذا يحدث بعد السلوك ؟ : ) 

 
                               أفعال.و أالسلوك من مثيرات أو تصرفات يسبق  أي ما (:السلوك )مسبباتالمثيرات القبلية 

 النافذة.ويظهر بشكل كبير عند جلوسه عند  ،انتباهلديه تشتت  س() فمثال  ظهوره.ل على تعم
النظر من النافذة بشكل كبير مما يؤدي الى  إلىالجلوس عن النافذة يؤدي  ن  أب نقول:عندئذ 

  الطالب.لمعلم أي تشتت انتباه فقدان االنتباه ل
 النافذة.فالمثير القبلي هنا هو الجلوس عند 

 (.التشتت)النافذة. والسلوك هو النظر من  

   هي:للسلوك المستهدف  وعليه فان المثيرات القبلية -
 

1- .................................................................... 
2- .................................................................... 

3- ................................................................... 

4- .................................................................... 

5- .................................................................... 

 التالي : متى يظهر السلوك ؟ ، أجب عن السؤال ولتحديد المثيرات القبلية ار:باختص
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 : المستهدفة( أو ماهي المظاهر السلوكية  B)ما هو السلوك  -
 

1- ................................................................. 
2- ................................................................. 

3- ................................................................. 

4- ................................................................. 

5- ................................................................. 

 
 ؟  الطالب بالسلوكن يقوم الطفل أو أي ماذا يحدث بعد أ المستهدف:  المثيرات البعدية للسلوك -

 البعدية: نجيب عن االسئلة التالية لتحديد المثيرات يجب أن وهنا  
 

 بالسلوك؟ماذا يفعل المعلم عند قيام الطفل  -أ
 
1-................................................. 
2-................................................. 
3-................................................. 
 
   بالسلوك؟ماذا يحدث للطفل بعد أن يقوم  -ب

 
1- ................................................. 
2- ................................................. 

3- ................................................. 

   السلوك؟يحدث فيها  أو البيئة الفيزيقية التيماذا يحدث في المكان   -ج    
 

1- .................................................. 
2- .................................................. 

3- .................................................. 
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   الزمالء؟ماذا يحدث للزميل أو  -د    

 
1- ................................................. 
2- ................................................. 

3- ................................................. 

 
  السلوك؟كيف هي ردة فعل الزمالء بعد حدوث  -هـ     

 
1- ................................................ 
2- ................................................ 

3- ................................................ 

 
 المشكلة؟ كيف هي ردة فعل المجتمع أو القانون ازاء  -و   

 
1- ................................................. 
2- ................................................. 

3- ................................................. 
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 تدخل أو العالج:  خامسا: ال
 الهدف من البرنامج )الهدف السلوكي العام للبرنامج(: 

 
............................................................................................

............................................................................................
........................................................................................... . 

 
 :  األهداف السلوكية الفرعية

 
1- ............. ........ ........................................

 ......................................... .................... 
2-  .............................................................

 ............................................................. 

3-  .............................................................
................................................... .......... 

4-  ............................. ................................
 ............................................................. 

 ستخدمة في البرنامج:  االستراتيجيات الم
............................ ...............................................

......... ..................................................................
 ...........................................................................

........................................................... ................ 
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 (   )   الجلسة:/   العالجات التدخل أو  جلس
 حسب الحاجة(أكثر من نسخة قة ير هذه الور يتم تصو )

 ..................  الجلسة:وقت        .................   اليوم:
 ...................  الجلسة:مكان      . التاريخ: ...............

 ....................  الجلسة:مدة       ..........  المعالج:اسم 
 
الستراتيجيات المستخدمة: أو ا ستراتيجية اال

 ............................................................................ 
   الجلسة:سير 

 ............................................................................
.................................................................. ..........

 ............................................................................
 ............................................................................
 ............................................................................

.................. ..........................................................
 ............................................................................
 ............................................................................

 .............................................. ..............................
 ............................................................................ 
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 جلسة التدخل أو العالج. ملخص 
 (. وترفق بعد كل جلسة تدخل أو عالج، حسب الحاجةأكثر من نسخة قة ير هذه الور يتم تصو ) 
 
 ل )           ( دقيقة . ( مرة خال   )  سلوك:عدد مرات حدوث  –أ 
 
 
 

 العالج التدخل أو مرحلة 
 

 التدخل أو العالج اثناء مرحلة  .................(عدد مرات حدوث سلوك )
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  الج أو ع تدخللجلسة مثال      
 التدخل أو العالج مرحلة 

 (1) الجلسة:الجلسات العالجية / 
 

 10,45 –  10,30 الجلسة:وقت              األربعاء  اليوم:
 الصف العادي  الجلسة:مكان                 2006/  4/  26 التاريخ:

 دقيقة   15 الجلسة:مدة       ردينة خضر  المعالج:اسم 
 

 التعاقد السلوكي   المستخدمة:اإلستراتيجية 
  الجلسة:سير 

لسلوكية ومن  ( على أهمية عالج مشكلته ا)الطالبن أهم مجريات الجلسة االولى هي االتفاق مع كا
 :أهم بنود العقد  ي وفيما يلثم توقيع العقد السلوكي بين المعلم والطالب 

 
 هذا عقد بين .......................................و ........................................

   2006/  5/   10 ولغاية  2006/  4/  26عقد يبدأ بتاريخ هذا ال
 هي: وبنود العقد 

وعدم التحدث مع الزمالء أثناء  .اإلجابةورفع األصبع عند طلب  المقعد،الجلوس في  :المهمة
 .الشرح

 تقديم التعزيز الرمزي واللفظي للطالب في كل مرة يقوم بها بالسلوك المرغوب فيه   :المكافأة
   على . وعند انتهاء الفترة المحددة للعقد وبعد حصول الطالب النقيض(تفاضلي للسلوك  )تعزيز

 ( نجمة على لوحة التعزيز يتم استبدالها بلعبة أتاري جميلة .          )
 

 توقيعه :                                            الطالب:  اسم 
 

 توقيعه :                                            المعلم:  اسم 
 

 /           /          التاريخ:
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 المتابعة  
 

 المتابعة  اثناء مرحلة  .................(سلوك ) حدوثت مرا دد ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .  ، المتابعة (القاعدي، التدخل أو العالج )الخط اثناء مرحلة .................(حدوث سلوك )دد مرات ع
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  والتوصيات:سادسًا: الخالصة 
 

1- 

.................................................................................
................................................................................. 

2- 
.............................................................................

............................................................................. 

3- 

.................................................................................
................................................................................. 

4- 

.................................................................................
................................................................................. 
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