
العقاب عند سكنر   
    

Punishment  



فً " مهما" ٌعتقد سكنر ان العقاب ٌمكن ان ٌكون عامال #

 .تعدٌل السلوك 

استخدام العقاب مرتبط بعدد من المشكالت و االثار  #

 .الجانبٌه حتى عندما ٌستخدم بطرٌقه صحٌحه 

بعد االستجابه  غٌر المرغوب " ٌجب تقدٌم العقوبه فورا #

 .فٌها 

 .الثبات فً معاقبة السلوك غٌر المرغوب فٌه كلما ظهر  #

الٌؤثر العقاب على السلوك المعاقب فقط بل ٌؤثر على  #

 جمٌع مستوٌات سلوك العضوٌه 

 .عندما ٌتم معاقبة السلوك ٌجب توفٌر السلوكٌات البدٌله #



 
  انواع العقاب

 



 العقاب السالب  -2

حذف مثٌر محبب فً الموقف وازالته للعمل 

على التوقف عن اداء االستجابه غٌر 

 .المرغوب فٌها 

 العقاب الموجب  -1

تقدٌم مثٌر غٌر محبب أو مؤلم الً الموقف 

ٌعمل على ازالة اراء االستجابه غٌر 

 .المرغوب فٌها 



 تشكٌل السلوك
Behavior shaping  



تنطوي اجراءات التشكٌل على عملٌة تحدٌد الهدف @ 

 .السلوكً المرغوب فٌه 

تجزئته الً سلسله من الخطوات المتتالٌه التً تقترب   @

 .من بلوغ الهدف 

ٌتم تعزٌز كل خطوه على حده بالترتٌب المؤدي الى  @

 .تحقٌق  الهدف 

الٌحدث االنتقال الى خطوه تالٌه اال اذا اتقنت العضوٌه  @

 .الخطوه السابقه

ٌستخدم هذا النوع من التقرٌب المتتالً الى ان ٌتمكن  @

 .من تحقٌق السلوك 



 تعدٌل السلوك
Behavior 

Modification  



 .تغٌر السلوك االنسانً ذي األهمٌه االجتماعٌه+ 

 

 تنظٌم او اعادة تنظٌم الظروف والمتغٌرات  +

 .البٌئٌه الحالٌه ذات العالقة بالسلوك 

 

تقدٌم االدله على ان تلك االجراءات وحدها  +

 تكمن وراء التغٌر المالحظ فً السلوك 



 

 مبادئ تعدٌل السلوك  
 



 السلوك تحكمه نتائجه  =

 

 التركٌز على السلوك القابل للمالحظه المباشره  =

 

التعامل مع السلوك على انه هو المشكله  =

 ولٌس مجرد عرض لها 

 

بل ٌخضع " السلوك االنسانً لٌس عشوائٌا =

 لقوانٌن 



 التعلٌم المبرمج  
 Programmed 

Instruction  



 1954ٌعتبر سكنر اول مبتكر للتعلٌم المبرمج عام  *

تقدم سكنر بأقتراحه للتعلٌم المبرمج لسد النقص  *

 فً عدد المعلمٌن

 تسمح للمعلم التدرٌس بعدة طرق  *

 تدرٌس عدد كبٌر من التالمٌذ  *

 توفر للتلمٌذ فرصة تعلٌم نفسه  *

 طرٌقه من طرق التعلٌم الذاتً  *

تنظٌم الماده الدراسٌه فً خطوات صغٌره تشكل * 

 .ٌقوم المتعلم باالستجابه له " كل منها مثٌرا



التعلٌم المبرمج من اكثر التطبٌقات التربوٌه اهمٌه  #

 لمبادئ االشراط االجرائً 
 

ٌحافظ على فعالٌة الطالب ونشاطه لتسلسل الماده # 

 التعلمٌه فً خطوات متتالٌه 
 

 تزوٌد المتعلم بالتغذٌه الراجعه # 
 

 ٌؤكد مبدأالتعلم التدرٌجً واجراءات تشكٌل السلوك# 
  

 .ٌؤكد مبدأ الفروق الفردٌه بٌن المتعلمٌن # 



 

 مزاٌا التعلٌم المبرمج
  



 ٌسهم فً حل مشكلة تزاٌد اعداد الطلبه  @

ٌركز على الفرد بأعتباره محور العملٌه  @

 .التعلٌمٌه 

 .ٌتٌح فرصة اكبر للتعلم الفردي  @

 ٌتٌح مستوى مناسب من تعلٌم لكل فرد @

لٌس ثمة مجال لوجود المثٌرات المنفره  @

 التً ٌحدثها بعض المعلمٌن 



 تطبٌقات تربوٌه 



 استخدام التعزٌز االٌجابً _

 ضبط المثٌرات المنفره فً غرفة الصف وتقلٌلها _

ضرورة تقدٌم التغذٌه الراجعه فور صدور السلوك عند _

 المتعلم 

الحرص على تسلسل الخطوات لالستجابات التً ٌمر _

 بها المتعلم وتتابعها 

ٌقوم مفهوم العالج السلوكً على افتراض اساسً _

مفاده ان معظم انواع السلوك غٌر السوي هو نتٌجة 

 .التعلم 

تعلٌم االفراد ذوي المشكالت السلوكٌه المختلفة طرق _

 .اصفاف السلوك غٌر المرغوب فٌه او تقوٌته 



حذر سكنر من الممارسات الصفٌه المنفره التً _

 تقترن بسلوكهم او بلماده التعلٌمٌه منها 

 السخرٌه _

 االسالٌب العقابٌه_

 الوظائف البٌتٌه االضافٌه الكثٌره والصعبه _

 ارهاق نفسٌات الطلبه باالعمال االجبارٌه_

 طوال مدة الدرس الطلبه الجلوس بصمت الزام _

 القٌام بنشاطات الٌرغبون فٌها _

 


