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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  .العلوم التربوية: الكلية 

 : موعد المحاضرة  رياض االطفال: القسم 

تعديل سموك الطفل  :عنوان المقرر
0513323 

 : الساعات المكتبية

  

 :وصف المساق 
يقدم هذا المساق لمطالب المباديء والنظريات األساسية التي تبين تأثير األحداث البيئية عمى     

السموك واإلحراءات واإلستراتيجيات التطبيقية لها، إلحداث التغيير المطموب في السموك بصورة عامة، 
.  وسموك اطفال الرياض بصورة خاصة

اهداف المساق  
 

:  يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الدارس في أن يتعرف عمى 

 في تعديل السموك والنظرياتء المفاهيم األساسية والمبادي . 
  األساليب الفنية التطبيقية لتعديل السموك .
 ادراك التشابه واإلختالف بين النظريات ومبادئها. 
 اإلطالعمى نماذج من حاالت تعديل السموك ألطفال الروضة. 
  بناء اإلختبارات وتطبيقها وتفسير نتائجها. 

 
 : مخرجات التعمم

 
 :     عند االنتهاء من المقرر، فانه من المتوقع أن يكون الطالب قادرا عمى  أن

 يعد تصاميم مناسبة لحاالت تعديل السموك . 
 يطبق التصاميم التي يعدها لتعديل سموك األطفال في عممه في الرياض. 
 يفسر نتائج اإلختبارات والتصاميم بعد التطبيق. 

 

:   هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعميم
 التعمم

نتاجات  المواضيع
 التعمم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف 

اعداد المادة عمى 
power point 

السموك المقبول 
 وغيرالمقبول

تعرف نوعية 
 السموك

 األول    3
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المحاضرة، المناقشة، 
 اإلستكشاف

اعداد المادة عمى 
power point 

السموك المقبول 
 وغيرالمقبول

تعرف نوعية 
 السموك

 الثاني 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

الهدف من البرنامج 
السموك  )العالجي 
 .(المستهدف

كتابة المتعمم 
اهداف البرنامج 

 السموكي

 الثالث 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

طرق قياس السموك 
 .المستهدف 

اعداد اختبار 
 لقياس اسموك

 الرابع 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

طرق قياس السموك 
 .المستهدف 

اعداد اختبار 
 لقياس اسموك

 الخامس 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

منهجية البحث في تعديل 
 السموك

تدريب المتعمم 
عمى تطبيق 

منهجية البحث 
 عمميا

 السادس 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

منهجية البحث في تعديل 
 السموك

تدريب المتعمم 
عمى تطبيق 

منهجية البحث 
 عمميا

 السابع 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

اجراءات زيادة تعديل 
 .السموك المرغوب

تطبيق 
اجراءات زيادة 

السموك 
 .المرغوب

 الثامن 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

اإلجراءات السموكية 
لتعميم وتشكيل سموك 

 .جديد

تطبيق 
اإلجراءات 
السموكية 

لتشكيل سموك 
 .جديد

 التاسع 3

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

اإلجراءات السموكية 
لتعميم وتشكيل سموك 

 .جديد

تحديد وتطبيق 
اجراءات 

تشكيل سموك 
 .جديد

 العاشر 3

المحاضرة، المناقشة،  اعداد المادة عمى  اجراءات خفض السموك  تطبيق  الحادي  3
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اإلستكشاف، 
 .الندوة

power point 
 المصادر المكتبّية

اجراءات  .غير المرغوب
خفض السموك 
 .غير المرغوب

 عشر

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

 اجراءات خفض السموك 
 .غير المرغوب

 اجراءات 
خفض السموك 
 .غير المرغوب

الثاني  3
 عشر

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

المحافظة عمى السموك 
 .(التعميم)المتعمم 

المحافظة عمى 
السموك المتعمم 

 .(التعميم)

الثالث  3
 عشر

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

: اإلشراط الكالسيكي 
خفض الحساسية 

التدريجي، الغمر ، 
 .التنفير، تاكيد الذات

تطبيق اإلشراط 
: الكالسيكي 

خفض 
الحساسية 
التدريجي، 

الغمر ، 
التنفير، تاكيد 

 .الذات

الرابع  3
 عشر

المحاضرة، المناقشة، 
اإلستكشاف، 

 .الندوة

اعداد المادة عمى 
power point 

 المصادر المكتبّية

: تعديل السموك المعرفي 
اليس، بيك، التوجيه 
الذاتي، التوقف عن 

 .التفكير

تطبيق تعديل 
السموك 
 المعرفي 

الخامس  3
 عشر

اعداد المادة عمى  power pointعرض 
power point 

 المصادر المكتبّية

مناقشة اإلختبارات التي 
 .أعدها الطمبة 

تدريب عمى 
عرض ومناقشة 

اإلختبارات 
التي أعدها 

 .الطمبة 

السادس  3
 عشر

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 .المدى: عمان . تعديل السموك .(2003)ابو حميدان، يوسف عبد الوهاب 

 

 المقررات المساندة 
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 . عمان دار الفكر. تعديل السموك اإلنساني. (2008)        الخطيب، جمال 
 

 :طرق التعليم 

. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميم عن طريق حّل المشكالت -2

 .التعميم التعاوني -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعميم عن طريق األنشطة -5

 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 

 :األدوات المستخدمة في التقييم

 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير الصفّية والبحث والتقرير 
، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر 

 
 الدرجة التاريخ التقىيم أساس أو االختبار
 %20  األول االختبار
 %20  الثاني االختبار

 %10  (و إنتاج وسيلة تعليمية المشاركة )الفصل أعمال
 %50  النهائي االختبار

 
 

 
 


