التعلن اإلجسائي

سكٌس صاحة ُرٍ الٌظسية
يويص سكٌس تيي ًوعيي هي السلوك :
 (1االستجاتي  :ويتكوى هي استجاتات تستجسُا هثيسات هحددٍ
هعسوفَ .
هثل  :استجاتَ افساش اللعاب التي يستجسُا الطعام .

 )2اإلجسائي  :يتكوى هي االستجاتات الصادزٍ هي الفسد على ًحو
تلقائي دوى أى تكوى هحكوهَ توثيسات هعيٌَ .
هثل  :الطفل يكسز ًفس الكلوَ إذا ضحكٌا لَ وعثسًا عي فسحٌا

أوجه اإلختالف بٍه اإلشزاط اإلجزائً والكالسٍكً :
(1

(2

(3

(1

ٌقىم اإلشزاط الكالسٍكً على عملٍة االقتزان بٍه المثٍز الشزطً والمثٍز غٍز
الشزطً بٍىما ٌقىم اإلشزاط اإلجزائً على وضع مثٍزي  ،واستجابة تصدر فً هذا
الىضع  ،وتعزٌز ٌتلى اإلستجابة .

ٌقىم المثٍز غٍز الشزطً فً اإلشزاط الكالسٍكً باستجزار االستجابة وإوتاجها
،بٍىما ٌتلى التعزٌز فً اإلشزاط اإلجزائً اإلستجابة
إن المثٍز ٌستجز اإلستجابة فً اإلشزاط الكالسٍكً محدد على وحى تام  ،أما
المثٍزفً اإلشزاط اإلجزائً فال ٌستجز اإلستجابة  ،بل تىبعث تلقائٍا مه الفزد .
إن استجابات اإلشزاط اإلجزائً أكثز تىىعا وتباٌىا مه استجابات اإلشزاط
الكالسٍكً

أٔٛاع اإلششاغ اإلخشائٟ
(1

 )1اإلششاغ اٌثٛاث ( ٟاٌزؼض٠ض اإل٠دبث:) ٟ

o

٠زُ رؼض٠ض اٌؼع ٗ٠ٛثّث١ش ِشغٛة فٌ ٗ١ذ ٜل١بِٙب ثبسزدبثخ ِؼ. ٕٗ١
ِثً  :رض٠ٚذ اٌؽفً ثمؽؼخ زٍ ٜٛػٕذِب ٠مٛي ِٓ فعٍه .

 )2اإلششاغ اٌزدٕج (ٟاٌزؼض٠ض اٌسٍج: ) ٟ
رم َٛاإلسزدبثٗ اٌزدٕج ٗ١ثٛظغ زذ ٌسبدس أِٚث١ش ِٕفش أ ٚغ١ش ِشغٛة فٚ ٗ١رم ٜٛفٟ
زبي ٔدبزٙب ف ٟإٔٙبء أثش اٌّث١ش.
ِثً  :اٌزٍّ١ز ٠ؽ١غ رؼٍّ١بد اٌّؼٍُ ردٕجب ٌٍؼمبة .

 )3اإلششاغ اٌسزف (ٟاٌؼمبة اٌسٍج: ) ٟ
٠ش١ش إٌ ٝػٍّ١خ وف أ ٚإظؼبف ثؼط االسزدبثبد ِٓ أخً اٌسصٛي ػٍ ٝاٌثٛاة أٚ
اٌّؼضصاد  ،ألْ اٌم١بَ ثبإلسزدبثٗ ٠ؤد ٞإٌ ٝززف اٌثٛاة
ِثً :اٌؽفً اٌز ٞوف ػٓ إ٠زاء أخ ٗ١األصغش خٛفب ِٓ زشِبٔٗ ِٓ ِشب٘ذح ف ٍُ١أ ٚزٍٜٛ

 )4اإلششاغ اٌؼمبث ( ٟاٌؼمبة اإلخبث: ) ٟ
٠ش١ش ٘زا إٌ ٝرؽجك ِث١ش ِٕفش أ ٚغ١ش ِشغٛة ف ٗ١ػٍ ٝاسزدبثخ ِؼ ٕٗ١ثٙذف اظؼبفٙب
ِثً  :ظشة اٌؽفً ٌىّ٠ ٟزٕغ ػٓ إ٠زاء أخ ٗ١األصغش .

خذاٚي اٌزؼض٠ض
 )1خذٚي اٌزؼض٠ض إٌسج ٟاٌثبثذ :
٠زُ اٌزؼض٠ض ف٘ ٟزا اٌدذٚي ثؼذد ثبثذ ِٓ االسزدبثبد اٌز ٟرؤدٙ٠ب اٌؼع٠ٛخ .
وزؼض٠ض اٌّزؼٍُ ثؼذ وً خّس اسزدبثبد صس١سخ

 )2خذٚي اٌزؼض٠ض إٌسج ٟاٌّزغ١ش :
٠زُ اٌزؼض٠ض ف٘ ٟزا اٌدذٚي زست ِزٛسػ ِؼ ِٓ ٓ١اإلسزدبثبد
فئرا وبْ اٌّزٛسػ ػشش اسزدبثبد ّ٠ىٓ رؼض٠ض أ ٞاسزدبثخ رزشاٚذ ِٓ 1إٌ10 ٝ

 )3خذٚي اٌزؼض٠ض اٌضِٕ ٟاٌثبثذ :
٠زُ اٌزؼض٠ض ف٘ ٟزا اٌدذٚي زست فزشاد صِٕ١خ ثبثزخ.
وزؼض٠ض اٌؼع٠ٛخ وً  َٛ٠أ ٚاسجٛع أ ٚوً ػشش ثٛاْ .

 )4خذٚي اٌزؼض٠ض اٌضِٕ ٟاٌّزغ١ش :
٠زُ اٌزؼض٠ض ف٘ ٟزا اٌدذٚي زست فزشاد صِٕ١خ ِزفبٚرخ رفصً ث ٓ١وً رؼض٠ضِ ٓ٠ززبٌ.ٓ١١

اٌزشىً١
ِف َٛٙاٌزشى: ً١
رؼٍ ُ١اٌؼع٠ٛخ أداء ثؼط األّٔبغ اٌسٍٛو١خ ثشىً ِشرت ِٕٚبست
ٚثؼط اٌسٍٛو١بد غ١ش اٌّزٛافشح ف ٟاٌسصٍ١خ اٌسٍٛو١خ ٌٍؼع٠ٛخ .

اخشاءاد اٌزشى: ً١
 )1رسذ٠ذ اٌٙذف اٌسٍٛو ٟاٌّشغٛة فٗ١
 )2ثٍٛؽ اٌٙذف
 )3رسم١ك اٌٙذف إٌّشٛد

رؽج١مبد اٌزؼٍُ اإلششاؼٟ
* اٌزؼٍُ اإلششاؼٚ ٟاٌزؼٍ: ُ١
٠م َٛاٌزؼٍُ اٌّجشِح ػٍ ٝاالسزفبدح ِٓ ِجبدا اٌزؼٍُ اإلخشائ: ٟ
 )1إْ رسٍسً اٌّبدح اٌزؼٍّ١خ ف ٟخؽٛاد ِززبٌ١خ ٠سبفظ ػٍ ٝفؼبٌ١خ اٌؽبٌت ٔٚشبؼٗ .
 )2إْ رض٠ٚذ اٌّزؼٍُ ثبٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ف ٟوً خؽٛح ػٍ ٝزذٖ ٠شىً ػٍّ١خ شج ٗ١ثبٌزؼض٠ض.
 )3رمذَ اٌؽبٌت ػجش سٍسٍٗ ِٓ اٌخؽٛاد اٌزذسخ١خ اٌّسزّشح ٠ؤوذ ِجذأ اٌزؼٍُ اٌزذس٠د.ٟ
 )4رمذَ اٌزؼٍُ زست ِؼذي رؼٍُ خبص ثٗ ٠ؤوذ ِجذأ ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ.

* اٌزؼٍُ اإلششاؼٚ ٟاٌؼالج اٌسٍٛو: ٟ
اٌّّٙخ اٌشئ١سخ ٌٍّؼبٌح اٌسٍٛو: ٟ
 )1رسذ٠ذ أّٔبغ اٌسٍٛن اٌسٞٛ
 )2اسزخذاَ ِجبدا اإلششاغ إلصاٌزٙب
 )3رض٠ٚذ األفشاد اٌزٛ٠ ٓ٠اخِ ْٛٙثً ٘زٖ األّٔبغ ثبسزشارد١١بد فؼبٌخ رؤد ٞإٌ ٝرم٠ٛخ
أّٔبغ اٌسٍٛن اٌدذ٠ذح اٌّشغٛة فٙ١ب .

صبزت ٘زٖ إٌظش٠خ ثبٔذٚسا

اٌزؼٍُ ثبٌّالزظٗ

٠مِ َٛف٘ َٛٙزا إٌّٛرج ػٍ ٝافزشاض أْ اإلٔسبْ وىبئٓ اخزّبػ٠ ٟزأثش ثبردب٘بد ا٢خشِٚ ٓ٠شبػشُ٘
ٚرصشفبرٚ ُٙسٍٛو ُٙأ٠ ٞسزؽ١غ أْ ٠زؼٍُ ِٕ ُٙػٓ ؼش٠ك اٌّالزظخ .

آثبس اٌزؼٍُ ثبٌّالزظخ:
 )1رؼٍُ اسزدبثبد خذ٠ذح
٠سزؽ١غ اٌّالزظ رؼٍُ إرا الزظ أداء ا٢خشٓ٠
ِثً :رمٍ١ذ األؼفبي ٌسٍٛن اٌؼذٚأ ٟاٌز٠ ٞالزظ ٖٛف ٟاألفالَ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ.
 )2اٌىف ٚاٌزسش٠ش :
لذ رؤدِ ٞالزظخ االخش ٓ٠إٌ ٝوف ثؼط االسزدبثبد
ِثً  :اٌّؼٍُ اٌز٠ ٞؼبلت أزذ اٌزالِ١ز ػٍِ ٝشأ ٜاٌزالِ١زاالخشٕ٠ ٓ٠مً أثش اٌؼمبة إٌ ٝاٌزالِ١ز االخش. ٓ٠

 )3اٌزس: ً١ٙ
لذ رؤد ٞػٍّ١خ ِالزظخ اٌسٍٛن إٌّٛرج إٌ ٝرس ً١ٙظٛٙس االسزدبثبد اٌز ٟرمغ ف ٟزصٍ١خ اٌّالزظ اٌسٍٛو١خ
ِثً  :فبٌؽفً اٌز ٞرؼٍُ ثؼط االسزدبثبد اٌزؼب١ٕ٠ٚخ ّ٠ ٌُٚبسسٙب ّ٠ىٓ أْ ٠ؤدٙ٠ب ػٕذِب ٠الزظ ثؼط االؼفبي
ِّٕٙى ٓ١ف ٟسٍٛن رؼب. ٟٔٚ

اٌزؼٍُ ر ٚاٌّؼٕٝ
ؼج١ؼخ اٌّؼٕ: ٝ
رى ْٛاٌّبدح اٌزؼٍّ١خ راد ِؼٕ ٝؼجمب ٌٕظش٠خ اٌزؼٍُ ألٚصثً  ،ثّذ ٜاسرجبؼٙب اٌسم١مٟ
ٚغ١ش اٌؼشٛائ ٟثبٌّجبدا ٚاٌّفب٘ ُ١راد اٌؼاللخ ثٙب ٚ ،اٌز ٟرىٔٛذ ػٍٔ ٝسِ ٛسجك فٟ
اٌجٕ١خ اٌّؼشف١خ ٌٍّزؼٍُ .

أٔٛاع اٌزؼٍُ ر ٞاٌّؼٕ: ٝ
اٌّشزٍٗ األ: ٌٝٚ
اٌؽشق ٚاألسبٌ١ت اٌز٠ ٟزُ ثٛاسؽزٙب رمذ ُ٠اٌّبدح اٌزؼٍّ١خ  ٟ٘ٚ ،شىٍ: ٓ١
* اٌزؼٍُ االسزمجبٌ ( ٟرمذ ُ٠اٌّبدح ثص١غبرٗ إٌٙبئ١خ )
* اٌزؼٍُ االوزشبف ( ٟل١بَ اٌّزؼٍُ ثبوزشبف اٌّبدح )

اٌّشزٍخ اٌثبٔ١خ :
رزؼٍك ثبٌٛسبئً اٌز٠ ٟسزخذِٙب اٌّزؼٍُ ٌّؼبٌدخ اٌّبدح اٌزؼٍّ١خ ٚ ،رىْٛ
اٌّؼبٌدخ راد ِؼٕ ٝارا اسرجؽذ ثبٌجٕ ٗ١اٌّؼشف١خ.

اٌزؼٍُ ر ٚاٌّؼٕٝ
أٔٛاع اٌزؼٍُ :
 )1اٌزؼٍُ االسزمجبٌ ٟر ٚاٌّؼٕ: ٝ
٠ش١ش إٌ ٝػٍّ١خ رٕظ ُ١اٌّؼٍِٛبد ِٛظٛع اٌزؼٍُ ػٍٔ ٝسِٕ ٛؽمٚ ٟرمذّٙ٠ب ٌٍّزؼٍُ ثصٛسرٙب
إٌٙبئ١خ ف١م َٛثشثؽٙب ثبٌجٕ١خ اٌّؼشف١خ .

 )2اٌزؼٍُ االوزشبف ٟر ٚاٌّؼٕ: ٝ
٠ش١ش إٌ ٝػٍّ١خ ل١بَ اٌّزؼٍُ ثبوزشبف اٌّؼٍِٛبد ِٛظٛع اٌزؼٍُ خضئ١ب أٚوٍ١ب سثؽٙب ثجٕ١زٗ اٌّؼشف١خ

 )3اٌزؼٍُ االسزمجبٌ ٟا: ٌٟ٢
٠ش١ش إٌ ٝرمذ ُ٠اٌّؼٍِٛبد ثص١غزٙب إٌٙبئ١خ  ،ف١م َٛاٌّزؼٍُ ثسفظٙب د ْٚسثؽٙب ثجٕ١زٗ اٌّؼشف١خ .

 )4اٌزؼٍُ االوزشبف ٟا: ٌٟ٢
٠ش١ش إٌ ٝػٍّ١خ ل١بَ اٌزؼٍُ ثبوزشبف اٌّؼٍِٛبد خضئ١ب أٚوٍ١ب  ِٓٚثُ زفظٙب د ْٚسثؽٙب ثجٕ١زٗ
اٌّؼشف١خ .

أسئٍخ رؽج١م١خ
* أخ١ج ٟثــــ صر أ ٚخؽأ :
(ّٔ )1برج اٌزؼٍُ لبدسح ػٍ ٝرفس١ش خٛأت اٌسٍٛن خّ١ؼٙب ( )
(ّٛٔ )2رج اٌزؼٍُ اإلخشائ٠ ٟم َٛػٍِ ٝجذأ اٌزؼض٠ض ( )
)
( )3رؤدِ ٞالزظٗ ا٢خش ٓ٠إٌ ٝوف االسزدبثبد (
( )4إن المثٍز ٌستجز االستجابة فً اإلشزاط الكالسٍكً ( )
( )5رى ْٛاٌّبدح اٌزؼٍّ١خ راد ِؼٕ ٝإرا اسرجؽذ اٌجٕ١خ اٌّؼشف١خ
ٌٍّزؼٍُ ( )
إػذاد اٌؽبٌجخ ٔ :ذ ٜاٌسض. ّٟ٠

