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 :املطتدمص

مستوى تطبيق معممات ذوي اضطراب طيف التوحد  التعرف عمىىدف ىذا البحث إلى 
المنيج الوصفي التحميمي، كما  انستخدم الباحثوا، (ABA) إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي

( معممة من معممات ذوي ٖٖٔ)ة لمبحث، وتكون مجتمع البحث من االستبانة كأدا ااستخدم
 .اضطراب طيف التوحد بمراكز الرعاية النيارية الحكومية والخاصة بمدينة جدة

عممات عمى معرفة كافية بالخطوات المتبعة في التخطيط المأن  إلىوتوصل البحث 
معرفة كافية بإستراتيجيات ، وأنين غالًبا ما يستخدمن ىذه الخطوات. وعمى (ABA)لبرنامج 

(ABA ) ،اإلستراتيجيات التي تعمل عمى خفض و التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب بو
السموك غير المرغوب بو، وأنين دائًما ما يستخدمن ىذه اإلستراتيجيات. كما أظيرت النتائج أن 

التمقين  ثميز اإليجابي، اإلستراتيجيات األكثر استخداًما من قبل المعممات ىي إستراتيجية التعز 
العقاب. وأظيرت النتائج وجود عالقة طردية بين مستوى معرفة ثم واإلخفاء، ثم النمذجة، 
كما كشفت النتائج عن عدم وجود . اوبين درجة تطبيقين لي( ABA)المعممات إلستراتيجيات 

راتيجيات في تطبيق المعممات إلستفأقل  ٘ٓ.ٓفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(ABAباختالف نوع المركز، وع ) دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب ( ABA)فأقل في تطبيق المعممات إلستراتيجيات  ٘ٓ.ٓ
، باختالف المؤىل العممي فيو، واإلستراتيجيات التي تعمل عمى خفض السموك الغير مرغوب فيو

 فأقل في تطبيق المعممات ٘ٓ.ٓعند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  في حين
أظيرت و . لصالح المعممات حامالت الدبموم( ABA)لمخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج 

( ABA)عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق المعممات إلستراتيجيات النتائج 
وأظيرت النتائج سنوات فما فوق.  ٚصحاب سنوات الخبرة من باختالف سنوات الخبرة وصالح أ

أن أفراد عينة البحث موافقات عمى المعوقات التي تواجو المعممات حول تطبيق إستراتيجيات 
(ABA )( :تركيز التعميم في الصف من وجية نظرىن، وتبين من النتائج أن أبرز ىذه المعوقات

ىمال الجانب العممياألكاديمي في برامج البكالوريوس عمى ال ثقال كاىل  ،جانب النظري وا  وا 
 (.المعممة بعدد كبير من الطالب في الصف مما يصعب عمييا تطبيق اإلستراتيجيات

 اضطراب طيف التوحد، استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي، مراكز الرعايةالكممات المفتاحية: 
 فاء، العقاب.النيارية، التعزيز اإليجابي، النمذجة، التمقين واإلخ
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Implementation Level of Applied Behavior Analysis Strategies by 

Teachers of Individuals with Autism Spectrum Disorder at Day Care 

Centers in the City of Jeddah 

Abstract: 

The aim of this research was to identify the level of application of 

teachers with autism spectrum disorder to strategies of applied behavior 

analysis (ABA), and the researchers used the descriptive analytical method, as 

they used the questionnaire as a research tool, and the research community 

consisted of (133) teachers with autism spectrum disorder in day care centers 

Governmental and private in the city of Jeddah. 

The research found that female teachers are sufficiently aware of the 

steps involved in planning an ABA program, and they often use these steps. 

Have sufficient knowledge of ABA strategies that increase desirable behavior, 

and strategies that reduce unwanted behavior, and they always use these 

strategies. The results also showed that the most used strategies by the 

parameters are the strategy of positive reinforcement, then memorization and 

concealment, then modeling, then punishment. The results showed a direct 

correlation between the level of female teachers' knowledge of ABA strategies 

and the degree of their application to them. The results also revealed the 

absence of statistically significant differences at the significance level of 0.05 

or less in the application of the parameters for ABA strategies according to the 

type of center, and the absence of statistically significant differences at the 

significance level of 0.05 or less in the application of the parameters of the 

ABA strategies that increase the desired behavior In it, the strategies that work 

to reduce unwanted behavior according to the educational qualification, while 

there are statistically significant differences at the level of significance 0.05 or 

less in the application of the parameters for the steps used in the planning of 

the (ABA) program in favor of female teachers who hold diploma. The results 

showed that there are statistically significant differences in the application of 

the parameters for the strategies (ABA) according to the different years of 

experience and the benefit of those with years of experience from 7 years or 

more. The results showed that the individuals of the research sample agree on 

the obstacles facing teachers about the implementation of (ABA) strategies in 

the class from their point of view, and the results show that the most prominent 

of these obstacles: (Focusing academic education in the undergraduate 

programs on the theoretical side and neglecting the practical side, and 

overloading the teacher with a number Large number of students in the 

classroom, making it difficult to implement strategies). 

Key words: autism spectrum disorder, applied behavior analysis 

strategies, day care centers, positive reinforcement, modeling, memorization 

and concealment, punishment. 
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 امُلكدِّوة:

رًا إل ة ُمؤخَّ ى تبنِّي واعتماد اإلستراتيجيَّات اتَّجيت الدِّراسات العمميَّة في ميدان التَّربية الخاصَّ
الُمثبتة عمميِّا، والُممارسات المبنيَّة عمى األدلَّة والبراىين، والُممارسات الفعَّالة في تعميم الطُّالب 

 Nunesذوي اإلعاقات الُمختمفة بشكل عامٍّ، وذوي اضطراب طيف التَّوحُّد عمى وجو الُخصوص )

& Schmidt, 2019.) 
ف التي يحتاج إلييا العاممون في الميدان التَّربوي التَّدريب عمى تطبيق ومن أىمِّ المعار 

(، لما ليا من أىمية بالغة في إدارة العمميَّة ABAإستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي )
في التَّعميميَّة، فكثير من الباحثين يرون أن تطبيقات تعديل السُّموك تَُعدُّ من أقوى التَّطبيقات أثرًا 

(. وحتى تكون المعرفة ذات قيمة وتأثير فالُبدَّ أن Tawney & Gast, 1984الميدان التَّربوي )
تتوافق بين جوانبيا النَّظريَّة والتَّطبيقيَّة، فنقل المعمومات ال يضمن زيادة المعرفة، بل الُبدَّ من 

 ,Leblancتوظيف ىذه المعمومات بشكل يستيدف ميول واتِّجاىات العاممين في المجال 

Richardson & MeIntosh, 2005) .) 
( عمًما جديًدا نسبيِّا، ظير من خالل الحركة ABAوُيعتبر تحميل السُّموك التَّطبيقي )

السُّموكية، وتأثَّر بعديد من ُروَّاد المدرسة السُّموكيَّة، وىم بافموف، وثورندايك، وواطسون، وىو 
لسُّموكية الُمطبَّقة بطريقة ُمنظَّمة من أجل تحسين سموك ذي العمم الذي ُتستمدُّ ُطُرقو من المبادئ ا

مكانة اجتماعيَّة، ويستخدم المنيج التجريبي لتحديد المتغيرات المسؤولة عن التغير الحاصل في 
 (.,Cooper, Heron, & Heward 2007السُّموك. )

التي يتعامل بيا الُمعمِّم مع َوتَُعدُّ إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي من أفضل الطُُّرق 
د، فيم يحتاجون إلى برامج تدريبيَّة ُمكثَّفة وُمتخصِّصة  سموكيات الطالب ذوو اضطراب طيف التَّوحُّ
تساعد عمى حل مشكالتيم السُّموكية، وتعمل عمى اكتسابيم الميارات األساسيَّة الالزمة، مثل 

لمفظي، والتَّفاعل االجتماعي، وغيرىا من الميارات. الميارات األكاديميَّة، والتَّواصل المفظي وغير ا
وىذا ما تقوم بو إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي التي ُتَعدُّ من أنسب األساليب التَّربويَّة لمحدِّ 
من المشكالت التي تواجو ىؤالء األطفال، وىذا ما أشار إليو كثير من الدِّراسات العربيَّة واألجنبيَّة، 

 Buggey, Toombs, Gardener, and( 1999(، ودراسة )ٕ٘ٔٓاسة المصدر )كدر 

Cervetti. 
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ومع ارتفاع عدد الُمصابين باضطراب طيف التوحد، ولظيور عدد من الدِّراسات التي دعَّمت 
د كدراسة  جانب تحميل السُّموك التَّطبيقي، وأكَّدت فاعميتو مع األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

Eikeseth, Smith, Jahr & Eldevik (2007 ودراسة ،)Virués-Ortega (2010 ،)
كانت ىناك حاجة ماسَّة لمعرفة مستوى تطبيق ىذه اإلستراتيجيَّات في مراكز الرِّعاية النَّياريَّة مع 

د.  فئة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ
 ُوػهمة البخح وتطاؤالتْ: 

دان التربوي واطالعيما عمى األدبيات والدراسات يرى الباحثان من خالل عمميما في المي
السابقة التي تناولت استخدام تحميل السموك التطبيقي مع ذوي اضطراب طيف التوحد، كدراسة 

أن   ,.Linstead, et al( 2017) ، ودراسة لينستيد وآخرونRandazzo (2011)راندازو 
طرق الُمستخدمة عادًة من ِقَبل ُمعمِّمي التَّربية إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي ُتعتبر من ال

ة عمى حدٍّ سواء، واألكثر استخداًما لدى ُمعمِّمي األطفال ذوي اضطراب طيف  العامَّة والخاصَّ
د،   التَّوحُّ

عوبات التي قد ُتواجو  وعمى الرغم من أىمية ىذه اإلستراتيجيَّات، فإن ىناك بعض الصُّ
ي استخداميا مع األطفال في البيئة الدِّراسيَّة، وقد يكون السبب وراء ُمواجيتيم الُمعمِّمين والُمعمِّمات ف

مثل ىذه الصُّعوبات عدم اإللمام الكافي بإستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي النَّاتج عن عدم 
يق اإلستراتيجيَّات من ِقَبل اإلعداد والتَّدريب الجيِّد لمُمعمِّم أو الُمعمِّمة نظريِّا وعمميِّا، أو ربما عدم تطب

 بسبب نمطيَّة العمل -عمى الرغم من وجود معمومات كافية حول طريقة استخداميا  -الُمعمِّمين 
(Randazzo, 2011). 

ح ُمستوى معرفة ُمعمِّمات األفراد  - ينعمى حدِّ عمم الباحث -وألنو ال ُيوجد  دراساٌت ُتوضِّ
د ببعض إستر  اتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي ومدى تطبيقين ليا في ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

 مدينة جدة، جاء ىذا البحث ليجيب عن األسئمة التَّالية:
د لبعض إستراتيجيَّات تحميل السُّموك  -ٔ ما ُمستوى تطبيق ُمعمِّمات ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

 التَّطبيقي في مراكز الرِّعاية النَّياريَّة في مدينة ِجدَّة؟
د في مراكز م -ٕ ا اإلستراتيجيَّات األكثر استخداًما من ِقَبل ُمعمِّمات ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

 الرِّعاية النَّياريَّة في مدينة ِجدَّة؟
ىل ُتوجد عالقة دالَّة إحصائيِّا بين ُمستوى معرفة الُمعمِّمات بإستراتيجيَّات تحميل السُّموك  -ٖ
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 التَّطبيقي ودرجة استخدامين ليا؟
وجد فروق دالَّة إحصائيِّا في متوسطات استجابات الُمعمِّمات عمى مقياس ُمستوى ىل تُ  -ٗ

تطبيق الُمعمِّمات إلستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي تُعزى لُمتغيِّر الُمؤىِّل العممي )دبموم، 
ة(؟  بكالوريوس تربية خاصَّ

عمِّمات عمى مقياس ُمستوى ىل ُتوجد فروق دالَّة إحصائيِّا في متوسطات استجابات المُ  -٘
تطبيق الُمعمِّمات إلستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي تُعزى لُمتغيِّر الخبرة العمميَّة )من 

 فما فوق(؟ -ٚ، ومن ٙ-ٗ، ومن ٖ-ٔ
ىل ُتوجد فروق دالَّة إحصائيِّا في متوسطات استجابات الُمعمِّمات عمى مقياس ُمستوى  -ٙ

تيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي ُتعزى لُمتغيِّر مراكز الرِّعاية النَّياريَّة تطبيق الُمعمِّمات إلسترا
ة(؟  )حكوميَّة، خاصَّ

ما ىي المعوقات التي ُتواجو الُمعمِّمات حول تطبيق إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي  -ٚ
 في الصَّف من وجية نظرىن؟

 أِداُف البخح:

د لبعض إستراتيجيَّات تحميل التَّعرُّف عمى ُمستوى تطبيق  -ٔ ُمعمِّمات ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ
 السُّموك التَّطبيقي.

التَّعرُّف عمى إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي األكثر استخداًما من ِقَبل ُمعمِّمات ذوي  -ٕ
د.  اضطراب طيف التَّوحُّ

حميل السموك التطبيقي الكشف عن العالقة بين مستوى معرفة المعممات بإستراتيجيات ت -ٖ
 ودرجة استخدامين ليا.

الكشُف عن الفروق بين الُمعمِّمات بحسب الخبرة العمميَّة في تطبيق إستراتيجيَّات تحميل  -ٗ
 السُّموك التَّطبيقي.

الكشُف عن الفروق بين الُمعمِّمات بحسب الُمؤىِّل العممي في تطبيق إستراتيجيَّات تحميل  -٘
 السُّموك التَّطبيقي.

ُف عن الفروق بين الُمعمِّمات في تطبيق إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي في الكش -ٙ
ة ومراكز الرِّعاية النَّياريَّة الحكوميَّة الُمنتشرة في جميع مدينة  مراكز الرِّعاية النَّياريَّة الخاصَّ

 ِجدَّة.
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يجيَّات تحميل السُّموك التَّعرُّف عمى المعوقات التي ُتواجو الُمعمِّمات حول تطبيق إسترات -ٚ
 التَّطبيقي في الصَّف من وجية نظرىن.

 أِىِّية البخح: 

ٍَّظسيَّة:  األِىِّية ال

تكُمن أىمِّية البحث الحالي في الحاجة إلى معرفة ُمستوى تطبيق ُمعمِّمات ذوي اضطراب  -ٔ
د إلستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي، لكونيا وسيمة عالجيَّ  ة سموكيَّة ليا طيف التَّوحُّ

د  .تأثير كبير عمى ُسموك األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

من الُمتوقَّع أن ُيساىم ىذا البحث في زيادة توعية العاممين في الميدان التَّربوي بمستوى  -ٕ
 أىمِّية تطبيق إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي.

  و.االستفادة من ىذا البحث في اإلجابة عن تساؤالت -ٖ

في دراسة ُمستوى تطبيق ُمعمِّمات  - ينحسب عمم الباحث -ُيَعدُّ ىذا البحث األول من نوعو  -ٗ
د إلستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي في مراكز الرِّعاية النَّياريَّة  ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

 في مدينة ِجدَّة.

 األِىِّية التَّطبيكيَّة: 

لجيات المسؤولة في وزارة التَّعميم عمى التَّأىيل واإلعداد الشَّامل يسعى ىذا البحث إلى حثِّ ا -ٔ
 لمُمعمِّمين والُمعمِّمات في القطاع.

 في إثراء أدوات البحث العممي. يناالستفادة من المقياس الذي تمَّ إعداده من ِقَبل الباحث -ٕ

ل إلييا في وضع ُخطط -ٖ وبرامج لتدريب  ُيمكن االستفادة من النَّتائج التي سيتمُّ التَّوصُّ
حيح والمطموب.  الُمعمِّمات عمى تطبيق إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي بالشَّكل الصَّ
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 البخح: تطصطمخاممُ

 ( د  (:Autism spectrum disorderاضطراب طيف التَّوحُّ

 DSM، ٖٕٔٓبحسب الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لالضطرابات النَّفسيَّة )

د ىو اضطراب يظير في مرحمة الطفولة الُمبكِّرة، ويتَّسم بعجز ثابت في التَّفاُعل ( فإن التَّو 5 حُّ
االجتماعي والعاطفي والتَّواُصل االجتماعي، وكذلك العجز في تطوير العالقات واالحتفاظ بيا، 

لتَّفاُعل والنَّمطيَّة في السُّموك واإلصرار عمى التَّماُثل وعدم الُمرونة، واالىتمامات المحدودة، وا
 غير العادي مع الوارد الحسِّي، واالىتمام غير العادي بالجوانب الحسِّية الُمختمفة.

 ( تحميل السُّموك التَّطبيقيApplied Behavior Analysis:) 

ف هورنر وتوفليموير وبروكس وتود )  ,Horner, Tofflemoyer( 2003ُيعرِّ

Brooks & Todd   نظام يعمل عمى دراسة تعديل السُّموك الذي تحميل السُّموك التَّطبيقي بأنو
 تمَّت مالحظتو من خالل ًمعالجة البيئة الُمحيطة بالطِّفل.

 ( مراكز الرِّعاية النَّياريَّةSpecial-Needs Day Care centers:) 

ىي ُمؤسَّسات ُمتخصِّصة تقدم خدمات تربوية وتدريبيَّة وتأىيمية متنوعة لفئة واحدة أو  
 طفال ذوي االحتياجات الخاصة.عدة فئات من األ

 ُحدوُد البخح:

د الُممتحقات في مراكز        تم تطبيق ىذا البحث عمى ُمعمِّمات ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ
ة( بمدينة ِجدَّة ل لمعام  ، منالرِّعاية النَّياريَّة بنوعييا )الحكوميَّة، والخاصَّ نياية الفصل األوَّ

ل لمعام الدِّراسي حتو ىـ، ٓٗٗٔ -م ٜٕٔٓالدِّراسي   -م ٕٕٓٓى بداية الفصل الدراسي األوَّ
 ىـ.ٔٗٗٔ
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 اإلطاز الٍظسي والدزاضات الطابكة

 (:ASDأوًلا: اضطساب طيف التوحد )

( في الدليل اإلحصائي والتشخيصي الخامس ASDيعرَّف اضطراب طيف التوحد )
تواصل االجتماعي، لالضطرابات النفسية، بأنو اضطراب نمائي عصبي، يتميز بانخفاض في ال

والتفاعل االجتماعي المتبادل واألنماط السموكية المتكررة، ويظير لدى الطفل في مرحمة الطفولة 
 (.DSM-V, 2013المبكرة، واضطراب طيف التوحد لديو معايير تشخيصية محددة )

ويحمل اضطراب طيف التوحد العديد من االختالفات في األعراض أو السمات السموكية، 
في مستوى  -بشكل كبير  -ة عمى ذلك يختمف األفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وعالو 

الذكاء، والسموكيات، والقدرات، مما يعني أنو يمكن مالحظة بعض أو كل السمات المرتبطة بيذا 
االضطراب في مجموعة من األشكال التي تتراوح من معتدلة إلى حادة )بيرانجمو وجولياني، 

جد بعض الخصائص األساسية الضطراب طيف التوحد التي يشترك فييا (، ومع ذلك تو ٖٕٔٓ
 غالبية األفراد المصابين بو، وىي كالتالي:

فيم يتجنبون النظر في أعين اآلخرين في مراحل نموىم األولى، تجنب التواصل البصري:  .ٔ
والتعبير عن المشاعر من خالل األعين، والتنسيق بين الحديث والتواصل بصريِّا مع 

 (. ٕٗٓٓخرين في الوقت نفسو )الشامي، اآل

يواجيون صعوبات في المعب التظاىري، والمعب االستكشافي في مرحمة مشكالت في المعب:  .ٕ
 (.Marshall, 2004الطفولة المبكرة، ويتسم لعبيم بعدم التنوع واالبتكار والتخيل )

لك من خالل وىو التواصل بدون استخدام الكالم وذمشكالت في التواصل غير المفظي:  .ٖ
يماءات ولغة الجسد )الشامي،   (.ٕٗٓٓتعابير الوجو وا 

كتأخر أو غياب المغة التعبيرية المنطوقة، عكس الضمائر، مشكالت في التواصل المفظي:  .ٗ
 (.ٕٔٔٓالمصاداة، صعوبة فيم المغة غير المنطوقة من قبل اآلخرين )ىفمين وأليمو، 

خبرات الحسية، وقد تتكون لدييم استجابة تتمثل في التأخر في اكتساب المشكالت حسية:  .٘
 ,Kirkغير متناسقة لممثيرات الحسية تتراوح بين النشاط المرتفع، إلى النشاط المنخفض )

Gallagher & Anastasiow, 2003.) 

مشكالت االنتباه والتركيز البصري، مشكالت في الذاكرة قصيرة مشكالت عقمية ومعرفية:  .ٙ
في التعمم، نشاط حركي زائد، مشكالت في القدرة عمى  المدى، وطويمة المدى، مشكالت
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التخيل، والتنظيم الذاتي، وتنظيم الوقت، ونقل أثر التعمم، ومشكالت في ترميز المغة، وفك 
 (.ٕٓٔٓرموزىا )الروسان، 

السموك الروتيني: ميل الفرد إلى تكرار األنشطة واالىتمامات نفسيا مع اإلصرار عمى نظام  .ٚ
 (.Lewis & Bodfish, 1998وعدم تغيير النشاط ) الروتين والتشابو

السموك النمطي: مثل الدوران حول الجسم، ورفرفة اليدين، واالىتزاز، ولف األشياء بشكل  .ٛ
دائري، وتغطية العينين باأليدي، والمشي عمى أصابع القدمين )الخطيب وآخرون، 

ٕٖٓٔ.) 

(. أو قد ٕٓٔٓآخر )الزغول، التعمق المحدد باألشياء: مثل دمية أو وسادة أو أي شيء  .ٜ
يكونون شديدي الولع ببعض الموضوعات المحددة كالموضوعات الرياضية أو الموسيقية، 
ويتسم تعمقيم باألشياء والموضوعات بأنو تعمق غير طبيعي ويستمر لفترة طويمة )الخطيب 

 (.ٖٕٔٓوآخرون، 

 (: ABAثاًٌيا: حتمين الطموك التطبيكي )

 & Alberto)وك التطبيقي باسم بول ألبريتو وآن تروتمان ارتبط تحميل السم   

Troutman كنموذج وأسموب عمل، حيث أنيما اعتمدا عمى أعمال "سكينر" وانطالقا منيا )
عداد النموذج المستند عمى استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي، ثم بعد ذلك قام  في صياغة وا 

مع األطفال ذوي اضطراب التوحد لدرجة أنو ارتبط إيفار لوفاس بتطوير ذلك النموذج واستخدمو 
( المظمة ABA(. ويعتبر تحميل السموك التطبيقي )ٕٕٔٓباسم لوفاس وبأطفال التوحد )محمد، 

( فتحميل السموك التطبيقي يعتمد عمى ٕٕٔٓاألوسع لكل برامج تعديل السموك )كيرني وآلبرت، 
ل السموك أواًل، ثم تغيير السموك، ثم تطبيق مبادئ وأركان تعديل السموك، التي تتمثل في تحمي

ذلك السموك في الواقع الفعمي الذي يعيش في الطفل، أي في مواقف الحياة اليومية الطبيعية 
(، وقد ABA(. إذا فتعديل السموك ال ينفصل عن تحميل السموك التطبيقي )ٕٕٔٓ)محمد، 

لسموك التطبيقي ىو نفسو ( إلى أن مصطمح تحميل إٕٔٓ(، ومحمد )ٕٗٔٓأشار الزارع )
 تعديل السموك. 
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( بأنو إجراء يتم استخدامو لتحسين سموك ما، ABAويعّرف تحميل السموك التطبيقي )
وذلك بتطبيق مبادئ تجريبية، ثم يتم عمل تقييم لمسموك لمالحظة إن طرأ أي تغيير عميو، وأن 

ذا كان كذلك، فأي إجراء من حدث تغيير فسيكون ذلك بالتأكيد نتيجة اإلجراءات التطبيقية، و  ا 
 (.ٕٔٔٓتمك اإلجراءات ىو سبب ىذا التغيير )ىفمين وأليمو، 

(، ىو تخصص يمتمك ABA( أن تحميل السموك التطبيقي )ٕٛٔٓكما أشار الزريقات )
 ثالث فروع الرئيسية، وىي:

 سموكي: أي أنو يركز عمى فمسفة تحميل السموك التطبيقي.  .ٔ

ميات والمبادئ الرئيسية التي تفسر وتشرح السموك ويقوم تجريبي: ويقوم بتحديد العم .ٕ
 بتحميميا.  

تطبيقي: ويركز عمى إيجاد حمول لممشكالت الميمة اجتماعًيا، وذلك من خالل ممارسة  .ٖ
 إجراءات ومبادئ تحميل السموك.

( عمى األفراد من خالل ما يمي ABAوتظير فاعمية إجراءات تحميل السموك التطبيقي )
(Www.applied-behavior.com, 2013:) 
 تعمل عمى زيادة السموكيات المرغوب فييا. -ٔ
 تعمل عمى خفض أو إزالة السموكيات غير المرغوب فييا. -ٕ
 تساعد عمى تعميم الفرد ميارات أو سموكيات جديدة. -ٖ
 تحافظ عمى السموكيات التي تم اكتسابيا. -ٗ
 اإلمكان. تركز عمى تحديد الظروف التي تتداخل مع ظيور السموك وضبطيا قدر -٘

تركز عمى نقل أثر التعمم إلى مواقف أو بيئات أخرى )التعميم(، غير تمك المواقف التي تم  -ٙ
 تدريب الفرد فييا أثناء عممية التدخل.
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 (:ABAاألضظ الٍظسية اليت يكوً عميّا حتمين الطموك التطبيكي )

 (:(Classical Conditioning" اإلغساط الهالضيهي "االضتجابي 

اط الكالسيكي بعدد من المسميات، كاإلشراط البافموفي نسبة إلى العالم إيفان يسمى اإلشر 
 Respondentبافموف، واإلشراط االستجابي؛ ذلك ألنو ييتم بتحميل السموك االستجابي )

Conditioning وىو السموك الغريزي الذي ال يتأثر بالخبرات التي يمر بيا الشخص في ،)
ستجابي يجب أن يسبقو مثير ويستجره، أي أنو سموك انعكاسي البيئة. ومع ذلك فالسموك اال

(Reflexive Behavior ،وىذا ىو أىم فرق بين السموك االستجابي والسموك اإلجرائي .)
فاألول تستجره المثيرات القبمية، بينما الثاني يصدر عن الفرد في غياب المثيرات الواضحة 

 (.ٕٔٓٓ)الخطيب، 
 (:(Operant Conditioning اإلغساط اإلجسائي 

( إلى أن المبدأ األساسي في السموك اإلجرائي ىو أن السموك وظيفة ٕٗٔٓتشير يحيى )
لتوابعو، بمعنى أن الفرد يسمك بشكل معين، وسموكو لو نتائج تحددىا البيئة، وىذه النتائج تؤثر 

، وذلك في احتمال حدوث السموك في المستقبل، فبعض السموكيات قد تكون نتائجيا إيجابية
يعمل عمى زيادة احتمال حدوثيا مستقبال، وبعض السموكيات قد تكون نتائجيا سمبية فيقل 

 احتمال حدوثيا في المستقبل.
فعمى سبيل المثال: ابتسامة المعمم لمطالب قد تشجعو عمى أن يسألو أو أن يتحدث إليو، 

 (.ٕٔٓٓفي حين أن وجيو العابس قد يكون ذا تأثير عكسي )الخطيب، 

 (:Social Learning Model) منوذج التعمي االجتىاعي

ُتعرف ىذه النظرية بعدة أسماء كنظرية التعمم بالمالحظة والتقميد، أو نظرية التعمم  
وتشير ىذه النظرية إلى أن تعمم الفرد الستجابات أو ، االجتماعي، أو التعمم بالنمذجة

 -ن السموك اإلنساني يتم اكتسابو سموكيات جديدة يحدث من خالل موقف اجتماعي؛ وذلك أل 
من خالل المالحظة، سواء بالصدفة أو بالقصد. فالطفل يتعمم الكالم من خالل  -في الغالب 

 (.ٕٔٔٓاستماعو لكالم اآلخرين وتقميدىم )محمد، 

وقد أسس ىذه النظرية آلبرت باندورا الذي يفترض أن التعمم بالمالحظة ىو مصدر أساسي  
والسموك الخالق، وأن التعمم بالمالحظة يمكن أن يكون إجراء عالجيِّا فعااًل لمتقميل  لمقواعد والمبادئ

 (. ٕٗٔٓمن المخاوف، أو لمتدريب عمى بعض الميارات االجتماعية الجديدة )يحيى، 



 ............................. مستوى تطبيق معلمات ذوي اضطراب طيف التوحد إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي

- ٛٓٔ - 

 (:(Cognitive Learning Modelي منوذج التعمي املعسف 

توى المعرفي أواًل، قبل أن يقوم يشير ىذا النموذج إلى أن الفرد يتعمم السموك عمى المس
بتجربتو. كما يفترض أن التعزيز ىو أساس النموذج اإلشراطي، وىو عممية منظمة لمسموك 
وليس ضابطة لو، فاكتساب الشخص لمسموك يعتمد عمى عدد من العوامل المعرفية المختمفة، 

كجنسو ومكانتو. كما منيا ما يرتبط بالمالحظ كاالنتباه والتذكر، ومنيا ما يرتبط بالنموذج 
يفترض ىذا النموذج أن اإلنسان يستطيع تحديد أفعالو، فيو ليس سمبيِّا أو خاضًعا لمبيئة بشكل 
كمي. وأن أفعال اإلنسان محصمة لثالثة عوامل، وىي: السموك، والمؤثرات البيئية، والعوامل 

 (.ٕٗٔٓالمعرفية )الخطيب، 
 (:ABAاضرتاتيجيات حتمين الطموك التطبيكي )

 االضرتاتيجيات اليت تعىن عمى شيادة الطموك املسغوب فيْ )التعصيص(: -

ويعرف التعزيز عمى أنو ىو الحادث أو المثير الذي يؤدي إلى زيادة احتمال تكرار حدوث 
االستجابة موضع التعزيز، أي االستجابة المسبوقة بالتعزيز مباشرة، وقد يكون التعزيز إيجابًيا 

لمثيرات المرغوب فييا، فقطعة الحموى أو ابتسامة المعممة التي تتمو وذلك في حالة تطبيق ا
السموك تؤدي إلى احتمال تكرار حدوثو مستقباًل، وفي حال إزالة بعض المثيرات الغير مرغوب 
فييا بعد أداء سموك ما فذلك ما يسمى بالتعزيز السمبي، فإنياء حالة العقاب، أو األلم أو 

حتمال تكرار حدوث االستجابة التي سبقت ىذه اإلزالة في المستقبل اإلزعاج يؤدي إلى زيادة ا
(Gerk, Obiala & Sinnmons, 1997.) 
 اضرتاتيجيات تػهين ضموك جديد: -

 (:Prompting and Fading) التمكني واإلخفاء 
يتمخص التمقين )الحث( باستخدام التنبييات التحفيزية بتوجيو انتباه الفرد ومساعدتو 

ة المطموبة. وتشمل التنبييات التحفيزية اإليماءات، واأللفاظ، والتعميمات، إلنجاز الميم
والتمميحات، والتوجيو الجسدي، وكل ما يساعد عمى االستجابة المستيدفة. أما اإلخفاء أو 

( فيو اإلبعاد التدريجي لكل مظاىر المنبيات التحفيزية ويكون ذلك بعد Fadingالتالشي )
 (.ٕٗٓٓشكل متواصل )الظاىر، حدوث السموك المستيدف ب
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 (:Shaping) تػهين الطموك
ويستخدم ىذا اإلجراء إلضافة سموكيات جديدة إلى حصيمة الفرد السموكية، ومع ذلك 
فالتشكيل ال يعني خمق سموكيات جديدة من العدم، فعمى الرغم من أن السموك المستيدف قد ال 

ًبا ما يوجد لديو سموكيات قريبة منو، ولذلك يكون موجوًدا لدى الفرد بشكل كامل، إاًل أنو غال
يقوم األخصائي بتعزيز تمك السموكيات القريبة بيدف ترسيخيا في حصيمة الفرد السموكية، ثم 
يقوم باستخدام التعزيز التفاضمي الذي يشتمل عمى تعزيز االستجابة فقط، كمما اقتربت شيًئا 

  (.Alberto & Troutman, 2000فشيًئا من السموك المستيدف )
 (:Modeling) الٍىرجة

وتستخدم لتحسين قدرة الطفل عمى تنفيذ السموك المستيدف. وتتمثل في مراقبة الطفل 
لشخص ما ينفذ السموك المستيدف بشكل صحيح. والنمذجة يمكن أن تستخدم كتمييد لمسموك، 

د لمسموك. أو كدعم إضافي لو )تحفيز(، فتأدية السموك أمام الطفل ألول مرة يخدم كتميي
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تستخدم النمذجة بعد التوجيو كمحفز لمطفل ولتوفير دعم إضافي 
لو بينما يحاول تنفيذ السموك. وتحقق النمذجة أعمى درجة من الفعالية عندما تستخدم مع 

 (.Sam, A., & AFIRM Team, 2016استراتيجية التمقين والتعزيز )
 (:DTT) ت املٍفطصمةالتدزيب وَ خاله احملاوال

تستخدم لتعميم ميارات جديدة، وكل محاولة تتضمن تقديم التعزيز أو التمقين، واستجابة الطفل،   
والنتيجة. وتتمثل النتيجة في استجابة الطفل صحيحة كانت أم خاطئة. فإذا صدرت استجابة 

ذا اإلجراء غير صحيحة من الطفل، يتم توجييو نحو االستجابة الصحيحة، وبشكل عام فإن ى
 (.ٖٕٔٓيتضمن التدريب من خالل محاوالت متعددة لتعميم سموك معين )بيرانجمو وجولياني،

 اضرتاتيجيات تعىن عمى خفض الطموك الػري وسغوب فيْ:

 (:Punishment) العكاب
وىو المثير الذي يؤدي إلى كف أو إضعاف بعض األنماط السموكية، ويحدث ذلك 

إزالة  -ات منفرة )غير مرغوب فييا( وىو العقاب من النوع األول، باستخدام مثير  -بطريقتين: أ
مثيرات مرغوب فييا )معززات إيجابية( من السياق السموكي وىو العقاب من النوع الثاني. ومن 

 (.ٕٗٔٓأشكال العقاب: العبارات الكالمية، العزل، تكمفة االستجابة، والتصحيح الزائد )يحيى، 
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 (:Extinction) اإلطفاء
يستند ىذا األسموب إلى أن السموك الذي ال يعزز يضعف، وقد يتوقف تماًما بعد      

فترة من الزمن. فيو يرتكز عمى تجاىل االستجابات غير المرغوبة دون المجوء إلى استخدام 
المثيرات المنفرة. وىذا ال يعني التوقف عن التعزيز اإليجابي بل يتم تعزيز السموك المرغوب فيو 

 (.ٕٗٓٓت نفسو )الظاىر، في الوق
 (:Differential Reinforcement - DR) التعصيص التفاضمي

وىو إجراء يعمل عمى خفض السموك غير المرغوب فيو باستخدام التعزيز، وينقسم إلى 
 ثالثة أنواع، وىي:

 Differential Reinforcement of Low) التعصيص التفاضمي لمٍكطصاُ التدزجيي .ٔ

Rates :)ديد فترة زمنية، يتم فييا قياس السموك الغير مرغوب فيو، فإذا كان ويتم فيو تح
ذا كان معدل  معدل حدوثو أثناء تمك الفترة أقل من قيمة معينة، عندىا يتم تعزيز الفرد، وا 

 & Sulzer- Azaroff) حدوث السموك أعمى من تمك القيمة فال يتم تعزيز الفرد

Mayer, 1977.) 

 Differential Reinforcement of) ري املتوافلالتعصيص التفاضمي لمطموك غ .ٕ

Incompatible Behavior) :( ويسمى ىذا اإلجراء باإلشراط المضادCounter 

Conditioning ويعني تقديم الدعم أو التعزيز لمطفل عندما يؤدي سموًكا مناقًضا وغير )
 (.ٕ٘ٓٓمتوافق مع السموك غير المرغوب فيو )عبد اليادي والعزة، 

 Differential Reinforcement of Other) ص التفاضمي لمطمونيات األخسىالتعصي .ٖ

Behaviors :) وفيو يتم تعزيز الفرد عند امتناعو عن القيام بالسموك الغير مرغوب فيو
 (.Repp & Deitz, 1983لفترة زمنية معينة )

 (:Response Cost) تهمفة االضتجابة

يجابي، أو عقوبة تتضمن بعض الجيد والعمل، ونعني بتكمفة االستجابة فقدان التعزيز اإل
فعمى سبيل المثال، يقوم الشخص الذي يخالف السير بدفع غرامة، فالعقاب ىنا دفع ثمن 

 (.ٕٗٔٓلالستجابة غير المقبولة )يحيى، 
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 (:Overcorrection) التطصخيح الصائد
يضاح التصرف المقبول وغير المقبو ل لو، وتكميفو ويتمثل ىذا اإلجراء في تأنيب الفرد وا 

بإزالة األضرار التي نتجت عن سموكو غير المرغوب فيو، أو تكميفو بتأدية سموكيات نقيضة 
 ,Gelfand & Hartmanلمسموك غير المرغوب فيو بشكل متكرر ولمدة زمنية معينة )

1984.) 

 الدزاضات الطابكة:

ي ارتبطت بموضوع عدًدا من الدراسات السابقة العربية واألجنبية الت انستعرض الباحثي
 البحث الحالي، وقد اعتمدت طريقة العرض التنازلية من األحدث إلى األقدم.

 الدزاضات العسبية:

 ( إلى قياس مستوى معرفة واستخدام المعممات لفنيات تحميل ٕٛٔٓىدفت دراسة الشيخ )
ن ( معممة مٓٗالسموك التطبيقي في برامج الدمج بمدينة الرياض، وبمغت عينة الدراسة )

( فقرة كأداة لدراستيا، ٗٔمعممات التعميم العام، واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من )
وقد أظيرت النتائج أن المعممات لديين معرفة مرتفعة بفنيات تحميل السموك التطبيقي التي 
تعمل عمى زيادة السموك المرغوب فيو، وكانت أبرز ىذه الفنيات ىي التعزيز االجتماعي، 

مات لديين معرفة متوسطة بفنيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى وأن المعم
خفض السموك غير المرغوب فيو وكانت أبرز ىذه الفنيات ىي التصحيح الزائد، وأن 

 استخدام المعممات لفنيات زيادة السموك المرغوب فيو كان متوسًطا.

 ( بإجراء دراسة تناولت فاعمية التَّ ٕٙٔٓوقامت عبد العال ) ل الُمبكِّر الُمكثَّف في تعديل دخُّ
د باستخدام تحميل السُّموك  السُّموك النَّمطي التكراري لألطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

د، وتمثمت أدوات ٓٔالتَّطبيقي، وبمغت عيِّنة الدراسة ) ( أطفال من ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ
 االقتصادي واالجتماعي لألسرة،في مقياس جودارد لمذكاء، واستبانة المستوى الدراسة 

ل الُمبكِّر قائٍم عمى  وىدفت الدِّراسة إلى اختبار مدى فاعميَّة برنامج تدريبي ُمتكامل لمتَّدخُّ
بعض فنيات العالج السُّموكي، وبعض األنشطة التَّربويَّة لتحسين السُّموك النَّمطي لألطفال 

د، وبيَّنت النَّتائج تح سًُّنا كبيًرا في ُمعدَّل الذَّكاء والسُّموك التَّكيُّفي ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ
 لدى األطفال الذين خضعوا لمعالج السُّموكي.
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 ( عمى ُمستوى معرفة الطَّمبة الُمعمَّمين بإستراتيجيَّات تحميل ٕ٘ٔٓكما ركَّزت دراسة الحسين )
( طالًبا وطالبة، كما ٖٕٔالسُّموك التَّطبيقي وعالقتو ببعض الُمتغيِّرات، وبمغ عدد العيِّنة )

استخدم مقياس فنيات تحميل السموك التطبيقي كأداة لدراستو، وقد أظيرت النَّتائج أن نسبة 
معرفة الطَّمبة الُمعمَّمين بتمك الفنيات ُمنخفضة جدِّا. كما أشارت النَّتائج إلى وجود فروق دالَّة 

س، وجاءت لصالح الُمشاركات إحصائيِّا في ُمستوى المعرفة لعيِّنة الدِّراسة حسب الجن
ة، والدَّارسين لمادَّة عن إستراتيجيَّات تحميل السُّموك  ين في التَّربية الخاصَّ اإلناث، والُمختصِّ
التَّطبيقي، مع ظيور عالقة ارتباطيَّة سمبيَّة بين ُمستوى معرفة الُمشاركين بإستراتيجيَّات 

 تحميل السُّموك التَّطبيقي وحماسيم الستخداميا.
 الدزاضات األجٍبية:

 ( ٜٕٔٓقيَّمت دراسة خميل )Khaleel  مستوى معرفة معممي األطفال المصابين باضطراب
، في ( في مدينة الزرقاءABAطيف التوحد بأىمية إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي )

( معمًما ومعممة، ولتحقيق اليدف من ٓٙضوء بعض المتغيرات. وبمغت عينة الدراسة )
قام الباحث بإعداد استبيان يقيس مستوى معرفة معممي األطفال ذوي اضطراب طيف  الدراسة

(، وأظيرت النتائج أن معممي األطفال من ذوي اضطراب ABAالتوحد بأىمية إستراتيجيات )
طيف التوحد قد أظيروا درجات عالية حول أىمية إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي. 

وق ذات داللة إحصائية في الدرجات الكمية ألىمية وأوضحت النتائج عدم وجود فر 
( تعزى لمتغير الجنس أو المستوى التعميمي، في حين وجود فروق ABAإستراتيجيات )

( تعزى إلى التدريب. ABAذات داللة إحصائية في الدرجات الكمية ألىمية إستراتيجيات )
جات الكمية لألىمية وعدم كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدر 

( تعزى ABAوجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجات الكمية الستخدام إستراتيجيات )
  إلى سنوات الخبرة.

 ( ٕٚٔٓوأجرى لينستيد وآخرون،Linstead, et al. دراسة ) حول كثافة عالج األطفال
د ونتائج التَّعمُّم فت الدِّراسة إلى قياس العالقة ، وىدالذين ُيعانون من اضطراب طيف التَّوحُّ
ل القائم بتحميل السُّموك التَّطبيقي الُمكثَّف ) (، والنَّتائج العالجيَّة القويَّة ABAبين التَّدخُّ

نت عيِّنة الدِّراسة من ) د. وتكوَّ ( طفال ٕٙٚلألفراد الذين ُيعانون من اضطراب طيف التَّوحُّ
ل ا دًيا ممَّن يتمقون خدمات التَّدخُّ ، بالواليات المتحدة األمريكيةلسُّموكي في واليات متفرقة توحُّ
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واستخدم الباحثون السجالت والتقارير الطبية الخاصة باألفراد المصابين باضطراب طيف 
تقان أىداف التَّعمُّم، فكمما  التوحد، وأشارت النَّتائج إلى وجود عالقة قويَّة بين كثافة العالج، وا 

 طفال تقدًُّما أكبر.زادت كثافة العالج أظير األ
 ( ٕٗٔٓوىدفت دراسة إلين وبولز ( ،Allen & Bowles فاعمية برنامج تدريبي إلى قياس

مختصر عن تحميل السموك التطبيقي في تغيير اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحو 
( معمًما من معممي المرحمة ٚٛٔوبمغت عينة الدراسة ) استخدام تحميل السموك التطبيقي.

بتدائية، وأظيرت النتائج تغير اتجاىات المعممين نحو تحميل السموك التطبيقي من اال
اتجاىات سمبية إلى اتجاىات إيجابية بعد حضورىم البرنامج التدريبي، كما أشار المعممون 
المشاركون إلى رغبتيم في استخدام إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي بشكل أكبر في 

 المستقبل.
 وقامت راند( ٕٔٔٓازو ،Randazzoبقياس )  مدى معرفة ُمعمِّمي المرحمة االبتدائيَّة

( من ُمعمِّمي المرحمة ٖٕٓوبمغت عيِّنة الدِّراسة ) إلستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي،
االبتدائيَّة بوالية نيو جيرسي بالواليات المتحدة األمريكية، وقامت الباحثة بُمقارنة ُمستوى 

ة، في ضوء بعض الُمتغيِّرات، واستخدمت المعرفة ل دى ُمعمِّمي التَّعميم العام والتَّربية الخاصَّ
استبانة إدارة السموك كأداة لدراستيا، وكشفت النَّتائج عن وجود وعي ُمرتفع بإستراتيجيَّات 

مون تحميل السُّموك التَّطبيقي لدى الُمشاركين من ُمعمِّمي المرحمة االبتدائيَّة، وأنيم يستخد
بشكل مستمر اإلستراتيجيَّات اإليجابية كالتعزيز اإليجابي أكثر من العقاب. كما تبيَّن أن 
ة كان لدييم وعي أكثر بإستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي من  ُمعمِّمي التَّربية الخاصَّ

من  ُمعمِّمي التعميم العام. والُمشاركات من اإلناث من ذوي الخبرة أبدين معرفة أكبر
الُمشاركين الذكور والُمشاركين قميمي الخبرة، كما بيَّنت النَّتائج أن الُمعمِّمين الذين يممكون 

 معرفة كبيرة بتمك اإلستراتيجيَّات يميمون إلى استخداميا بكثرة.

 ( ٕٔٔٓوقامت مكورميك ،McCormickبدراسة سعت فييا إلى التَّعرُّف عمى )  ُمستوى
، ي المرحمة االبتدائيَّة نحو تحميل السُّموك التَّطبيقي، وآلية تطبيقومعرفة واتِّجاىات ُمعمِّم
نة من ) ( من ُمعمِّمي المرحمة االبتدائيَّة، وقد استخدمت استبياًنا يقيس ٜ٘ٔعمى عيِّنة ُمكوَّ

مستوى معرفة معممي المرحمة االبتدائية نحو تحميل السموك التطبيقي، وأشارت النَّتائج إلى 
مي التَّعميم العام بتحميل السُّموك التَّطبيقي كانت كافية، إال أن ُمعمِّمي التَّربية أن معرفة ُمعمِّ 
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ة حقَّقوا ُمستوى معرفة أعمى منيم بتحميل السُّموك التَّطبيقي، كما أن ىناك عالقة  الخاصَّ
ين من ذوي إيجابيَّة بين ُمستوى معرفة وتطبيق الُمعمِّمين بتحميل السُّموك التَّطبيقي، والُمعمِّم

د أكثر معرفًة ودرايًة بتحميل السُّموك التَّطبيقي من الُمعمِّمين  الخبرة لذوي اضطراب طيف التَّوحُّ
د.  الذين لم يسبق ليم التَّعاُمل مع األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

 التَّعكيب عمى الدِّزاضات الطَّابكة:

بقة العربية واألجنبية يمكن مالحظة لنتائج الدراسات السا ْينمن خالل استعراض الباحثَ 
 ما يمي:

  فاعمية البرامج التدريبيَّة القائمة عمى مبادئ تحميل السُّموك التَّطبيقي لذوي اضطراب طيف
د في خفض ُسموكيَّاتيم النَّمطيَّة وزيادة ُمعدَّل ذكائيم، وخفض مظاىر التوحد لدييم،  التَّوحُّ

 Linstead, et؛ ٕٙٔٓ؛ عبدالعال، ٕ٘ٔٓ، وىذا ما توصمت لو دراسة كل من )المصدر

al, 2017 .) 
  أظير معممو األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد درجات عالية حول أىمية إستراتيجيات

(، كما تغيرت ٜٕٔٓتحميل السموك التطبيقي، واتضح ذلك من خالل دراسة )خميل، 
قي لبعض المعممين إلى االتجاىات السمبية نحو استخدام إستراتيجيات تحميل السموك التطبي

 (.Allen & Bowles, 2014اتجاىات إيجابية، واتضح ذلك من خالل دراسة )
  أظير المعممون معرفة جيدة بإستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي، وىذا ما توصمت لو

 ,McCormick؛ Randazzo, 2011؛ ٕٛٔٓ؛ الشيخ، ٕٕٔٓدراسة كل من )الزارع، 

سات التالية إلى أن معرفة المعممين بإستراتيجيات التحميل (. في حين توصمت الدرا2011
 (.ٕٔٔٓ؛ العايد وأبو ىواش، ٕ٘ٔٓالسموك التطبيقي كانت متدنية )الحسين، 

  ة كان لدييم وعي أكثر بإستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي تبيَّن أن ُمعمِّمي التَّربية الخاصَّ
م، وىذا ما توصمت لو دراسة كل من )الحسين، مقارنة بغيرىم من معممي التعميم العا

 (.McCormick, 2011؛ Randazzo, 2011؛ ٕٔٔٓ؛ العايد وأبو ىواش، ٕ٘ٔٓ
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 ْ:إجساءاتوٍّج البخح و

  وٍّج البخح:

  .المنيج الوصفي التحميمي اناستخدم الباحثلتحقيق أىداف البحث 
 جمتىع وعيٍة البخح:

طيف التوحد في العام الدراسي  تكون مجتمع البحث من معممات ذوي اضطراب
وبحسب اإلحصائية بمراكز الرعاية النيارية الحكومية والخاصة بمدينة جدة،  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ

وتم اختيار عينة البحث ( معممة تقريًبا، 432) الغير رسمية فقد بمغ عدد المعممات حوالي
 ( معممة. ٖٖٔبالطريقة العشوائية، وقد بمغ حجميا )

 وصف عيٍة البخح:

التي تمثمت في )نوع تصف أفراد عينة البحث بعدد من الخصائص الشخصية والوظيفية ي 
المركز، المؤىل العممي، التخصص، عدد الطالب في الصف، ىل يوجد معممة مساعدة في 

"؟، ىل ABAالصف؟، عدد سنوات الخبرة، ىل لديك شيادة ممارسة تحميل السموك التطبيقي "
"؟(، وفي ضوء ىذه المتغيرات ABAتحميل السموك التطبيقي " سبق أن تمقيت دورة تدريبية في

 يمكن تحديد خصائص مفردات عينة البحث عمى النحو التالي:
 ٌوع املسنص -1

 (1جذٚي سلُ )

 تٛص٠غ ػ١ٕح اٌثحث ٚفمًا ٌٕٛع اٌّشوض 

 إٌغثح اٌتىشاساخ ٔٛع اٌّشوض

 33.1 44 حىِٟٛ

 66.9 89 خاص

 %100 133 اٌّجّٛع
 

تائج الموضحة بالجدول السابق الخاص بتوزيع عينة البحث وفق نوع يتبين من الن
%( من إجمالي المعممات يعممن في مراكز خاصة، في المقابل وجد أن ٜ.ٙٙأن ) المركز،

 .%( من إجمالي المعممات يعممن في مراكز حكوميةٔ.ٖٖ)
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 املؤِن العمىي: -2

 (2جذٚي سلُ )

 ّٟتٛص٠غ ػ١ٕح اٌثحث ٚفمًا ٌّتغ١ش اٌّؤً٘ اٌؼٍ 

 إٌغثح اٌتىشاساخ اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 94.7 126 تىاٌٛس٠ٛط

 5.3 7 دتٍَٛ

 %100 133 اٌّجّٛع

تشير النتائج الموضحة بالجدول السابق إلى أن الغالبية العظمى من أفراد عينة البحث 
%( ٖ.٘%(، في المقابل وجد أن )ٚ.ٜٗمؤىمين العممي )بكالوريوس(، حيث بمغت نسبتين )

  .د عينة البحث مؤىمين العممي دبموم، وىنَّ يمثمن األقمية من عينة البحثمن إجمالي أفرا
 التدطصص: -3

 (3جذٚي سلُ )

 تٛص٠غ ػ١ٕح اٌثحث ٚفمًا ٌّتغ١ش اٌتخظض 

 إٌغثح اٌتىشاساخ اٌتخظض

 64.7 86 اػطشاب ط١ف اٌتٛحذ

تشت١ح خاطح )طؼٛتاخ تؼٍُ، ٔطك ٚتخاطة، إػالح 

 ػم١ٍح(
26 19.5 

 15.8 21 ٔفظ، ػٍُ اجتّاع، ف١ض٠اء(تخظظاخ أخشٜ )ػٍُ 

 %100 133 اٌّجّٛع

%( من إجمالي ٚ.ٗٙمن خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق يتبين أن )
%( من إجمالي ٘.ٜٔالمعممات تخصصين )اضطراب طيف توحد(، في حين وجد أن )

ة(، وأخيرًا وجد المعممات تخصصين تربية خاصة )صعوبات تعمم، نطق وتخاطب، إعاقة عقمي
%( من إجمالي المعممات لين تخصصات أخرى )عمم نفس، عمم اجتماع، فيزياء(، ٛ.٘ٔأن )

 .وىذه النتيجة تدل عمى تنوع التخصصات العممية بين أفراد عينة البحث
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 ِن يوجد وعمىة وطاعدة يف الطصف: -4

 (4جذٚي سلُ )

 ً٘ ٠ٛجذ ِؼٍّح ِغاػذج فٟ اٌظف؟ 

 إٌغثح اٌتىشاساخ 

 74.. 113 ٔؼُ

 2276 31 ال

 %111 133 اٌّجّٛع

تكشف المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول السابق أن أكثر من ثمثي أفراد عينة      
%( من إجمالي أفراد ٗ.ٚٚالبحث يوجد لدييم معممة مساعدة في الصف، حيث بمغت نسبتين )

البحث ال يوجد لدييم %( من إجمالي أفراد عينة ٙ.ٕٕعينة البحث، في المقابل وجد أن )
 معممة مساعدة في الصف.

 عدد ضٍوات اخلربة: -5

 ( 5جذٚي سلُ )

 تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕح اٌثحث ٚفك ػذد عٕٛاخ اٌخثشج

 إٌغثح اٌتىشاساخ 

 5176 66 عٕٛاخ 3ألً ِٓ عٕح إٌٝ 

 3371 44 عٕٛاخ 6عٕٛاخ إٌٝ  4ِٓ 

 1571 21 عٕٛاخ فّا فٛق .ِٓ 

 %111 133 اٌّجّٛع

يتبين من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن أكثر من نصف عينة البحث عدد           
%( من إجمالي ٜ.ٔ٘حيث بمغت نسبتين ) سنوات، ٖسنوات خبرتين أقل من سنة إلى 

%( من إجمالي المعممات عدد سنوات خبرتين تتراوح ما ٔ.ٖٖالمعممات، في حين وجد أن )
%( من إجمالي أفراد عينة البحث عدد ٘ٔد أن )سنوات(، وأخيرًا وج ٙسنوات إلى  ٗبين )

سنوات خبرتين لديين شيادة ممارسة تحميل السموك التطبيقي. وىن يمثمن األقمية من عينة 
 البحث.
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 أداة البخح:

تماشًيا مع ظروف ىذا البحث وطبيعة البيانات التي يراد جمعيا، وعمى المنيج المتبع في 
 ا.ماالستبانة كأداة لدراستي انالباحثالبحث، وأىدافو وتساؤالتو، استخدم 

عمى المراجع العممية فيما يتعمق بكيفيـة بناء أو  اطمع الباحثانأداة البحث )االستبانة( لبناء و 
عمى الدراسات السابقة التي ، و تصميم االستبانة، وبما يجب مراعاتو من أسس عممية في ذلك

بحث، ومن أىميا الدراسات التي تم عرضيا توفيرىـا والمرتبطـة بموضـوع ومتغيرات ال ااستطاع
، ثم تكونت االستبانة في صورتيا (ٕٕٔٓ؛ الزارع، ٕ٘ٔٓفي الفصل الثاني كدراسة )الحسين، 

 النيائية من جزأين، وىما:
 الجزء األول: والذي اشتمل عمى البيانات األولية لممستجيبات.
 التالي:الجزء الثاني: واشتمل ىذا الجزء عمى أربعة محاور، وىي ك

المحور األول: الخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج تحميل السموك التطبيقي، يشتمل 
( خطوات، تصف مستوى معرفة المعممات بيذه الخطوات، ومستوى ٘ىذا المحور عمى )

 استخدامين ليذه الخطوات.

ك المحور الثاني: إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى زيادة السمو 
( إستراتيجيات، تصف مستوى معرفة المعممات بيذه ٘المرغوب فيو، تضمن ىذا المحور عمى )

 اإلستراتيجيات، ومستوى استخدامين ليذه اإلستراتيجيات.

المحور الثالث: إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى خفض السموك غير 
جيات، تصف مستوى معرفة المعممات بيذه ( إستراتي٘المرغوب فيو، تضمن ىذا المحور عمى )

 اإلستراتيجيات، ومستوى استخدامين ليذه اإلستراتيجيات.

وقد راعى الباحثان في صياغة المحاور الثالثة األولى من االستبانة البساطة والسيولة 
قدر اإلمكان، حتى تكون مفيومة لممبحوثات، وأن تكون درجات االستجابة عمييا وفق مقياس 

لثالثي، حيث يقابل كل فقرة من فقرات الجزء الخاص بمستوى معرفة المعممات عن ليكرت ا
الخطوات أو اإلستراتيجيات قائمة تحمل العبارات التالية )غير معروفة، عمى معرفة إلى حد ما، 
عمى معرفة كافية(، بينما يقابل كل فقرة من فقرات الجزء الخاص بمستوى استخدام المعممات 

ستراتيجيات قائمة تحمل العبارات التالية )دائًما، غالًبا، أبًدا( ولغرض المعالجة لمخطوات أو اإل
لكل استجابة عمى كل فقرة من فقرات المحاور الثالثة األولى قيمة محددة  انالباحث ىفقد أعط
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درجات، )عمى معرفة إلى حد ما/ غالًبا(  ٖعمى النحو التالي: )عمى معرفة كافية/ دائًما( 
 ير معروفة/ أبًدا( درجة واحدة.درجتان، )غ

المحور الرابع: المعوقات التي تواجو المعممات في استخدام إستراتيجيات تحميل السموك 
 ( معوًقا.ٖٔالتطبيقي مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، اشتمل ىذا المحور عمى )

كل فقرة  استخدم الباحثان في ىذا المحور مقياس ليكرت ذي التدرج الخماسي، حيث قابل
من فقرات المحور الرابع قائمة تحمل العبارات التالية )أوافق بشدة، أوافق، محايد، أرفض، 
أرفض بشدة(، ولغرض المعالجة فقد أعطى الباحثان لكل استجابة عمى كل فقرة من فقرات 

 درجات، )محايد( ٗدرجات، )أوافق(  ٘االستبانة قيمة محددة عمى النحو التالي: )أوافق بشدة( 
 درجات، )أرفض( درجتان، )أرفض بشدة( درجة واحدة.  ٖ

 :(validity) صدم أداة البخح
عمى مجموعة من عرض األداة بالتأكد من صدق أداة البحث من خالل  انوقد قام الباحث

المحكمين لمتأكد من صدقيا الظاىري، وذلك الستطالع آرائيم حول مدى وضوح صياغة كل 
كل محور من بالتحقق من صدق االتساق الداخمي ل انقام الباحث، ثم ةعبارة من عبارات االستبان

، وذلك بتطبيقيا إلكترونيِّا عمى مجتمع البحث من خالل تصميم رابط عمى محاور االستبانة
GOOGLE Drive ( معممة من معممات ٖٓوتوزيعو عمى عينة استطالعية مكونة من )

بالتحقق من صدق وثبات  اندود قام الباحثذوي اضطراب طيف التوحد، وبعد الحصول عمى الر 
 Statistical Packageاالستبانة، وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

For Social Sciences " وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بيرسونPearson 

Correlationلمبعد الذي تنتمي إليو  " بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكمية
 الفقرة.
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 (:Reliability) ثبات أداة البخح

 (6جذٚي سلُ )

 ٠ٛػح "ل١ُ ِؼاًِ أٌفا وشٚٔثاخ "ألداج اٌثحث" 

 ِحاٚس االعتثأح
ػذد 

 اٌفمشاخ

 أٌفا وشٚٔثاخ

ِغتٜٛ 

 اٌّؼشفح

ِغتٜٛ 

 االعتخذاَ

اٌّحٛس 

 األٚي

اٌخطٛاخ اٌّتثؼح فٟ اٌتخط١ط ٌثشٔاِج تح١ًٍ اٌغٍٛن 

 تطث١مٟاٌ
5 17..6 17.3. 

اٌّحٛس 

 اٌثأٟ

إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ تؼًّ ػٍٝ 

 ص٠ادج اٌغٍٛن اٌّشغٛب ف١ٗ
5 176.. 1766. 

اٌّحٛس 

 اٌثاٌث

إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ تؼًّ ػٍٝ 

 خفغ اٌغٍٛن غ١ش اٌّشغٛب ف١ٗ
5 17.36 1762. 

اٌّحٛس 

 اٌشاتغ

اٌّؼٛلاخ اٌتٟ تٛاجٗ اٌّؼٍّاخ فٟ اعتخذاَ 

إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ ِغ األطفاي رٚٞ 

 اػطشاب ط١ف اٌتٛحذ

13 17.36 

 17.61 43 اٌثثاخ اٌؼاَ ألداج اٌثحث

من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق يتبين أن معامالت الثبات ألفا  
(، أما الثبات العام ٖٛٛ.ٓو ٕٚٙ.ٓة، حيث تراوحت ما بين )كرونباخ لمحاور البحث مرتفع

(، وجميعيا معامالت ثبات مرتفعة، مما يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجو ٜٓٚ.ٓفقد بمغ )
 عالية من الثبات، وبالتالي يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمبحث.

 إجساءات تطبيل البخح:

األولية، وذلك من خالل االطالع عمى األدب التربوي المتعمق  بناء أداة البحث في صورتيا -
بكفايات تحميل السموك التطبيقي النظرية والعممية الالزمة لمعممات ذوي اضطراب طيف 

 التوحد، وعمى عدد من الكتب والدراسات العربية واألجنبية المتخصصة في ىذا المجال.

صين في مجال التربية الخاصة لمتأكد عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين المتخص -
بداء آرائيم في مدى مناسبة األداة لتحقيق أىداف البحث.  من صالحية األداة لمتطبيق وا 

ضافة،  - بعد تعديل االستبانة وفًقا لمالحظات المحكمين من تعديالت صياغة وفصل وحذف وا 
يم رابط إلكتروني تم التوصل لالستبانة بصورتيا النيائية، بعد ذلك قام الباحثان بتصم

وتوزيعو عمى معممات ذوي اضطراب طيف التوحد،  Google Driveلالستبانة عمى موقع 
حيث استخدم الباحثان الطريقة العشوائية في اختيار عينة البحث، كما قاما بتوزيع االستبانة 
ورقيِّا عمى مدارس الدمج الحكومية التي يوجد بيا فصول ألطفال اضطراب طيف التوحد، 
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 مراكز الرعاية النيارية لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد الخاصة.و 

( استجابة قام الباحثان بمعالجتيا ٖٖٔبعد الحصول عمى الردود المناسبة التي بمغ عددىا ) -
(، لمتحقق من الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( SPSSإحصائيِّا من خالل برنامج )

 وتحميميا ومناقشتيا. ألداة البحث. ومن ثم استخراج النتائج 

 أضاليب املعاجلة اإلحطصائية:

تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية  
والتي يرمز ليا اختصاًرا  Statistical Package For Social Sciencesلمعموم االجتماعية 

دخال اSPSS)بالرمز  لبيانات إلى الحاسب اآللي، حيث يقابل كل (، وذلك بعد أن تم ترميز وا 
فقرة من فقرات الجزء الخاص بمستوى معرفة المعممات عن الخطوات أو اإلستراتيجيات قائمة 
تحمل العبارات التالية )غير معروفة، عمى معرفة إلى حدما، عمى معرفة كافية(، بينما يقابل 

ات لمخطوات أو اإلستراتيجيات قائمة كل فقرة من فقرات الجزء الخاص بمستوى استخدام المعمم
لكل استجابة  انالباحث ىتحمل العبارات التالية )دائًما، غالًبا، أبًدا( ولغرض المعالجة فقد أعط

عمى كل فقرة من فقرات المحاور الثالثة األولى قيمة محددة عمى النحو التالي: )عمى معرفة 
الًبا( درجتان، )غير معروفة/ أبًدا( درجة درجات، )عمى معرفة إلى حد ما/ غ ٖكافية/ دائًما( 

 واحدة. 
(، ثم تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى ٕ=ٔ-ٖحيث تم حساب المدى )
(، بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في ٙٙ.ٓ=ٖ/ٕطول الخمية الصحيح أي )

د األعمى ليذه الخمية، المقياس )أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح(؛ وذلك لتحديد الح
وىكذا أصبح طول خاليا مقياس ليكرت الثالثي لممحاور الثالثة األولى كما يوضحيا الجدول 

 التالي:
 ( .جذٚي سلُ )

 دسجح اٌّؼشفح أٚ االعتخذاَ / ِغتٜٛ اٌّؼشفح ٚاالعتخذاَ

 ِغتٜٛ اٌّٛافمح اٌتش١ِض دسجح اٌّٛافمح

 1766إٌٝ  1ِٓ  1 غ١ش ِؼشٚفح/ أتًذا

 2733إٌٝ  .176 2 ؼشفح إٌٝ حذ ِا/ غاٌثًاػٍٝ ِ

ا ًّ  3711إٌٝ  2734 3 ػٍٝ ِؼشفح واف١ح/ دائ
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درجات، )أوافق(  ٘فقد ُأعطيت اإلجابة عمى )أوافق بشدة(  أما فيما يتعمق بالمحور الرابع
درجات، )أرفض( درجتين، )أرفض بشدة( درجة واحدة، ومن ثم قام  ٖدرجات، )محايد(  ٗ

لوسط الحسابي إلجابات أفراد مجتمع البحث، حيث تم تحديد طول خاليا بحساب ا انالباحث
المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( المستخدم في محاور البحث، حيث تم حساب المدى 

(، ثم تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى طول الخمية الصحيح أي ٗ=ٔ-٘)
ة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس (، بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمٛ.ٓ=٘/ٗ)

وىي الواحد الصحيح(؛ وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طول خاليا مقياس 
 ليكرت الخماسي لممحور الرابع كما يوضحيا الجدول التالي:

 ( .جذٚي سلُ )

 دسجح اٌّٛافمح، ِٚغتٜٛ اٌّٛافمح

 ّٛافمحِغتٜٛ اٌ اٌتش١ِض دسجح اٌّٛافمح

 17.1إٌٝ  1ِٓ  1 أسفغ تشذج

 2761إٌٝ  17.1 2 أسفغ

 3741إٌٝ  2761 3 ِحا٠ذ

 4721إٌٝ  3741 4 أٚافك

 5إٌٝ 4721 5 أٚافك تشذج

 :حتمين ٌتائج البخح

وفيما يمي يعرض الباحثان أىم ما توصال إليو من نتائج في ىذا البحث والتي يمكن 
 إيجازىا في اآلتي:
د لبعض  ؤال األول:أواًل: إجابة الس ما ُمستوى تطبيق ُمعمِّمات ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

 إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي في مراكز الرِّعاية النَّياريَّة في مدينة ِجدَّة؟
قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد 

الخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج تحميل السموك التطبيقي، عينة البحث عمى )
ستراتيجيات  ستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب فيو، وا  وا 
تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى خفض السموك غير المرغوب فيو( وذلك من حيث 

 اءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:مستوى المعرفة ومستوى االستخدام، وج
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 اخلطوات املتبعة يف التدطيط لربٌاوج حتمين الطموك التطبيكي: -1

  (6جذٚي سلُ )

 أفشاد ػ١ٕح اٌثحث ػٍٝ اٌخطٛاخ اٌّتثؼح فٟ اٌتخط١ط ٌثشٔاِج تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟاعتجاتاخ 

سلُ 

 اٌؼثاسج
 اٌؼثاساخ

 ِغتٜٛ االعتخذاَ ِغتٜٛ اٌّؼشفح

تٛعط اٌّ

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

تشت١ة 

 اٌؼثاسج

دسجح 

 اٌّؼشفح

اٌّتٛعط 

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

تشت١ة 

 اٌؼثاسج

دسجح 

اٌّؼش

 فح

1 
تحذ٠ذ اٌغٍٛن 

 اٌّغتٙذف
2.76 .429 1 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

ا 1 617. 2.41 ًّ  دائ

2 
تؼش٠ف اٌغٍٛن 

 اٌّغتٙذف
2.71 .457 2 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

ا 2 600. 2.38 ًّ  دائ

3 
ل١اط اٌغٍٛن 

 اٌّغتٙذف
2.59 .524 3 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

 غاٌثًا 3 628. 2.12

4 
طشق ل١اط 

 اٌغٍٛن
2.50 .611 4 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

 غاٌثًا 4 707. 1.98

 5 698. 2.17 اٌشعَٛ اٌث١ا١ٔح 5

ػٍٝ 

ِؼشفح إٌٝ 

 حذ ِا

 أتًذا 5 626. 1.39

 غاٌثًا 496. 2.06 واف١حػٍٝ ِؼشفح  435. 2.54 اٌّتٛعط اٌحغاتٟ اٌؼاَ

 دسجاخ 3اٌّتٛعط اٌحغاتٟ ِٓ 
 من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق يتبين ما يمي:

 أواًل: وطتوى وعسفة املعمىات باخلطوات املتبعة يف التدطيط لربٌاوج حتمين الطموك التطبيكي: 

وات المتبعة في التخطيط بمغ المتوسط الحسابي العام لمستوى معرفة المعممات بالخط
(، وىذا المتوسط يقع في الفئة الثالثة من ٖمن  ٗ٘.ٕلبرنامج تحميل السموك التطبيقي )

(، وىي الفئة التي تشير إلى ٓٓ.ٖإلى  ٖٗ.ٕالمقياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بين )
جدة عمى معرفة  المعرفة الكافية، مما يدل عمى أن معممات ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة

 كافية بالخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج تحميل السموك التطبيقي.
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طتوى اضتدداً وتطبيل املعمىات لمدطوات املتبعة يف التدطيط لربٌاوج حتمين الطموك وثاًٌيا:  

 التطبيكي: 

 بمغ المتوسط الحسابي العام الستخدام المعممات الخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج
(، وىذا المتوسط يقع في الفئة الثانية من المقياس ٖمن  ٙٓ.ٕتحميل السموك التطبيقي )

(، وىي الفئة التي تشير إلى االستخدام ٖٖ.ٕإلى  ٚٙ.ٔالمتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بين )
بدرجة غالًبا، مما يدل عمى أن معممات ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة جدة غالًبا ما 

 الخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج تحميل السموك التطبيقي.يستخدمن 

 إضرتاتيجيات حتمين الطموك التطبيكي اليت تعىن عمى شيادة الطموك املسغوب فيْ: -2

 ( 11جذٚي سلُ )

اٌغٍٛن ٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ تؼًّ ػٍٝ ص٠ادج اعتجاتاخ أفشاد ػ١ٕح اٌثحث ػٍٝ إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍ

 اٌّشغٛب ف١ٗ

سلُ 

 اٌؼثاسج
 اٌؼثاساخ

 ِغتٜٛ االعتخذاَ ِغتٜٛ اٌّؼشفح

اٌّتٛعط 

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

تشت١ة 

 اٌؼثاسج

دسجح 

 اٌّؼشفح

اٌّتٛعط 

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

تشت١ة 

 اٌؼثاسج

دسجح 

 االعتخذاَ

1 
اٌتؼض٠ض 

 اإل٠جاتٟ
2.95 .208 1 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

ا 1 308. 2.89 ًّ  دائ

2 
تشى١ً 

 ناٌغٍٛ
2.83 .373 4 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

ا 4 508. 2.59 ًّ  دائ

3 

اٌتذس٠ة 

ػٍٝ 

اٌّحاٚالخ 

 إٌّفظٍح

2.64 .513 5 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

ا 5 628. 2.35 ًّ  دائ

 3 265. 2.92 إٌّزجح 4

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

ا 3 495. 2.65 ًّ  دائ

5 
اٌتٍم١ٓ 

 ٚاإلخفاء
2.95 .224 2 

ػٍٝ 

ِؼشفح 

 واف١ح

ا 2 424. 2.77 ًّ  دائ

اٌّتٛعط اٌحغاتٟ 

 اٌؼاَ
ا 318. 2.65 ػٍٝ ِؼشفح واف١ح 224. 2.86 ًّ  دائ

 دسجاخ  3اٌّتٛعط اٌحغاتٟ ِٓ 
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 من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق يتبين ما يمي:
أواًل: وطتوى وعسفة املعمىات بإضرتاتيجيات حتمين الطموك التطبيكي اليت تعىن عمى شيادة 

 يْ: الطموك املسغوب ف

بمغ المتوسط الحسابي العام لمستوى معرفة المعممات بإستراتيجيات تحميل السموك 
(، وىذا المتوسط يقع في ٖمن  ٙٛ.ٕالتطبيقي التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب فيو )

(، وىي الفئة ٓٓ.ٖإلى  ٖٗ.ٕالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بين )
ير إلى المعرفة الكافية، مما يدل عمى أن معممات ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة التي تش

جدة عمى معرفة كافية بإستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى زيادة السموك 
 المرغوب فيو. 

 إلضرتاتيجيات حتمين الطموك التطبيكي اليت تعىن عمى شيادة اضتدداً املعمىات وطتوى: ثاًٌيا

 : الطموك املسغوب فيْ

بمغ المتوسط الحسابي العام الستخدام المعممات إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي 
(، وىذا المتوسط يقع في الفئة الثالثة من ٖمن  ٘ٙ.ٕتعمل عمى زيادة السموك المرغوب فيو )

لفئة التي تشير إلى (، وىي آٓ.ٖإلى  ٖٖ.ٕالمقياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بين )
االستخدام بدرجة دائًما، مما يدل عمى أن معممات ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة جدة دائًما ما 

 يستخدمن إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب فيو.
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 : املسغوب فيْإضرتاتيجيات حتمين الطموك التطبيكي اليت تعىن عمى خفض الطموك غري -3

  (11جذٚي سلُ )
 اٌغٍٛن خفغإعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ تؼًّ ػٍٝ أفشاد ػ١ٕح اٌثحث ػٍٝ اعتجاتاخ 

 اٌّشغٛب ف١ٗ غ١ش

سلُ 

 اٌؼثاسج
 اٌؼثاساخ

 ِغتٜٛ االعتخذاَ ِغتٜٛ اٌّؼشفح

اٌّتٛعط 

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

تشت١ة 

 اٌؼثاسج

دسجح 

 اٌّؼشفح

 اٌّتٛعط

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

تشت١ة 

 اٌؼثاسج

دسجح 

 االعتخذاَ

 1 208. 2.95 اٌؼماب 1
ػٍٝ ِؼشفح 

 واف١ح
ا 1 577. 2.60 ًّ  دائ

 2 365. 2.86 اإلطفاء 2
ػٍٝ ِؼشفح 

 واف١ح
ا 2 516. 2.53 ًّ  دائ

3 
اٌتؼض٠ض 

 اٌتفاػٍٟ
2.45 .596 5 

ػٍٝ ِؼشفح 

 واف١ح
 غاٌثًا 4 642. 2.17

4 
تىٍفح 

 االعتجاتح
2.66 .535 4 

ػٍٝ ِؼشفح 

 واف١ح
 غاٌثًا 5 723. 2.02

5 
اٌتظح١ح 

 اٌضائذ
2.85 .379 3 

ػٍٝ ِؼشفح 

 واف١ح
ا 3 691. 2.46 ًّ  دائ

 غاٌثًا 402. 2.36 ػٍٝ ِؼشفح واف١ح 306. 2.76 اٌّتٛعط اٌحغاتٟ اٌؼاَ

 دسجاخ7 3اٌّتٛعط اٌحغاتٟ ِٓ 

 تبين ما يمي:من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق ي
 خفضإضرتاتيجيات حتمين الطموك التطبيكي اليت تعىن عمى ب املعمىاتوعسفة  وطتوى: أواًل

 املسغوب فيْ:  غري الطموك

معرفة المعممات بإستراتيجيات تحميل السموك  لمستوىبمغ المتوسط الحسابي العام 
المتوسط يقع في  (، وىذاٖمن  ٙٚ.ٕالتطبيقي التي تعمل عمى خفض السموك المرغوب فيو )

(، وىي الفئة ٓٓ.ٖإلى  ٖٗ.ٕالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بين )
طيف التوحد بمدينة  ذوي اضطراب التي تشير إلى المعرفة الكافية، مما يدل عمى أن معممات

خفض السموك جدة عمى معرفة كافية بإستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى 
 غير المرغوب فيو. 
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اضتدداً املعمىات إلضرتاتيجيات حتمين الطموك التطبيكي اليت تعىن عمى خفض وطتوى ثاًٌيا: 

 الطموك غري املسغوب فيْ: 

بمغ المتوسط الحسابي العام الستخدام المعممات إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي  
(، وىذا المتوسط يقع في الفئة الثالثة ٖمن  ٖٙ.ٕو )تعمل عمى خفض السموك غير المرغوب في

(، وىي الفئة التي تشير إلى ٓٓ.ٖإلى  ٖٖ.ٕمن المقياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بين )
االستخدام بدرجة دائًما، مما يدل عمى أن معممات ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة جدة دائًما ما 

 موك التطبيقي التي تعمل عمى خفض السموك غير المرغوب فيو.يستخدمن إستراتيجيات تحميل الس
وا اإلضرتاتيجيَّات األنجس اضتدداًوا وَ ِقَبن ُوعمِّىات ذوي اضطساب  ثاًٌيا: إجابة الطؤاه الجاٌي:

َّّازيَّة يف وديٍة ِجدَّة؟  طيف التَّوحُّد يف وسانص السِّعاية ال

من قبل معممات ذوي اضطراب طيف التوحد لمتعرف عمى اإلستراتيجيات األكثر استخداًما 
في مراكز الرعاية النيارية في مدينة جدة، قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث عمى ىذه اإلستراتيجيات، وجاءت النتائج 

 عمى النحو التالي:
 ( 12ي سلُ )جذٚ

ا ِٓ لثً ِؼٍّاخ رٚٞ اػطشاب ط١ف اٌتٛحذ فٟ ِشاوض اٌشػا٠ح إٌٙاس٠ح فٟ ِذ٠ٕح اإلعتشات١ج١اخ األوثش اعت ًِ خذا
 جذج

ا ِٓ لثً ِؼٍّاخ رٚٞ  ًِ اإلعتشات١ج١اخ األوثش اعتخذا
اػطشاب ط١ف اٌتٛحذ فٟ ِشاوض اٌشػا٠ح إٌٙاس٠ح 

 فٟ ِذ٠ٕح جذج

اٌّتٛعط 
 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 
 اٌّؼ١اسٞ

اٌتشت١ة 
ِٓ ح١ث 
 اٌّحٛس

اٌتشت١ة 
 َاٌؼا

دسجح 
 االعتخذاَ

إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ تؼًّ ػٍٝ 
 ص٠ادج اٌغٍٛن اٌّشغٛب ف١ٗ

ا 1 318. 2.65 ًّ  دائ

ا 1 1 308. 2.89 اٌتؼض٠ض اإل٠جاتٟ ًّ  دائ
ا 5 4 508. 2.59 تشى١ً اٌغٍٛن ًّ  دائ

ا . 5 628. 2.35 اٌتذس٠ة ػٍٝ اٌّحاٚالخ إٌّفظٍح ًّ  دائ

ا 3 3 495. 2.65 إٌّزجح ًّ  دائ
ا 2 2 424. 2.77 اٌتٍم١ٓ ٚاإلخفاء ًّ  دائ

إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ تؼًّ ػٍٝ 
 اٌّشغٛب ف١ٗ غ١ش اٌغٍٛن خفغ

 غاٌثًا 2 402. 2.36

ا 4 1 577. 2.60 اٌؼماب ًّ  دائ

ا 6 2 516. 2.53 اإلطفاء ًّ  دائ

 غاٌثًا 6 4 642. 2.17 اٌتؼض٠ض اٌتفاػٍٟ

 غاٌثًا 11 5 723. 2.02 اتحتىٍفح االعتج

ا . 3 691. 2.46 اٌتظح١ح اٌضائذ ًّ  دائ

  دسجاخ 3اٌّتٛعط اٌحغاتٟ ِٓ 
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تكشف المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول السابق أن إستراتيجية التعزيز اإليجابي 
جاءت في المرتبة األولى من حيث اإلستراتيجيات األكثر استخداًما من قبل معممات ذوي 

من  ٜٛ.ٕطيف التوحد في مراكز الرعاية النيارية في مدينة جدة بمتوسط حسابي )اضطراب 
(، ثم إستراتيجية النمذجة ٖمن  ٚٚ.ٕ(، تمييا إستراتيجية التمقين واإلخفاء بمتوسط حسابي )ٖ

(، بينما جاءت إستراتيجية التعزيز التفاضمي في المرتبة قبل ٖمن ٘ٙ.ٕبمتوسط حسابي )
(، أما المرتبة األخيرة فقد احتمتيا إستراتيجية تكمفة ٖمن ٚٔ.ٕي )األخيرة بمتوسط حساب

(. وبصفة عامة فإن المعممات يستخدمن إستراتيجيات ٖمن  ٕٓ.ٕاالستجابة بمتوسط حسابي )
تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب فيو أكثر من إستراتيجيات تحميل 

 عمى خفض السموك غير المرغوب فيو.السموك التطبيقي التي تعمل 
ِن ُتوجد عالقة دالَّة إحطصائيِّا بني ُوطتوى وعسفة امُلعمِّىات بإضرتاتيجيَّات  ثالًجا: إجابة الطؤاه الجالح:

 ودزجة اضتدداوَّ هلا؟حتمين الطُّموك التَّطبيكي 

مات لمتعرف عمى ما إذا كان ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى معرفة المعم
بإستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي ودرجة استخدامين ليا، استخدم الباحثان معامل االرتباط 

 بيرسون، لحساب العالقة بين متغيرات البحث، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
 (13جذٚي سلُ )

اٌغٍٛن ١اخ تح١ًٍ شفح اٌّؼٍّاخ تئعتشات١جِؼاًِ االستثاط ت١شعْٛ ٌحغاب اٌؼاللح ت١ٓ ِغتٜٛ ِؼ 
 اٌتطث١مٟ ٚدسجح اعتخذاِٙٓ ٌٙا

ِغتٜٛ ِؼشفح اٌّؼٍّاخ تئعتشات١ج١اخ 
 تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ

دسجح اعتخذاَ اٌّؼٍّاخ إلعتشات١ج١اخ تح١ًٍ 
 اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ

ِؼاِالخ االستثاط 
 ت١شعْٛ

 ِغتٜٛ اٌذالٌح

اٌخطٛاخ اٌّتثؼح فٟ اٌتخط١ط ٌثشٔاِج 
 تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ

 داٌح** 7111 **17526

إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ 
 تؼًّ ػٍٝ ص٠ادج اٌغٍٛن اٌّشغٛب ف١ٗ

 داٌح** 7111 **175.3

إعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتٟ 
تؼًّ ػٍٝ خفغ اٌغٍٛن غ١ش اٌّشغٛب 

 ف١ٗ
 داٌح** 7111 **17564

 فأل7ً 1711* داٌح ػٕذ ِغتٜٛ دالٌح 

 مستوىائج الموضحة بالجدول السابق عن وجود عالقة طردية موجبة بين تكشف النت 
معرفة المعممات بإستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي حيث بمغت قيم معامالت االرتباط 

. وىذه النتيجة تدل عمى أنو كمما ٔٓ.ٓ(، عند مستوى داللة ٗٙ٘.ٓ، ٖٛ٘.ٓ، ٜٕ٘.ٓ)
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ت تحميل السموك التطبيقي والخطوات المتبعة في ارتفع مستوى معرفة المعممات بإستراتيجيا
 ليذه اإلستراتيجيات. نالتخطيط لبرنامج تحميل السموك التطبيقي زاد مستوى استخدامي

ة إحصائيِّا في متوسطات استجابات ىل ُتوجد فروق دالَّ  زابًعا: إجابة الطؤاه السابع:
تيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي في مراكز إلسترا الُمعمِّماتتطبيق  ُمستوى عمى مقياسالُمعمِّمات 

ة(؟  الرِّعاية النَّياريَّة في مدينة ِجدَّة تُعزى لُمتغيِّر الُمؤىِّل العممي )دبموم، بكالوريوس تربية خاصَّ
لإلجابة عمى ىذا السؤال استخدم الباحثان اختبار )ت( لعينتين مستقمتين 

(independent sample t-testلمتعرف عمى م ) ا إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية
في تطبيق المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في مراكز الرعاية النيارية في مدينة 
جدة تعزى لمتغير المؤىل العممي )دبموم، بكالوريوس تربية خاصة(، وجاءت النتائج كما 

 يوضحيا الجدول التالي:
  (14جذٚي سلُ )

تطث١ك اٌّؼٍّاخ إلعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ فٟ ِشاوض ػ١ح اٌفشٚق فٟ اختثاس )خ( ٌتٛ

 اٌشػا٠ح إٌٙاس٠ح فٟ ِذ٠ٕح جذج تاختالف اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 اٌّحاٚس
اٌّؤً٘ 

 اٌؼٍّٟ
 اٌؼذد

اٌّتٛعط 

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

ل١ّح 

 خ

دسجح 

 اٌحش٠ح

ِغتٜٛ 

 اٌذالٌح

اٌخطوووووووووووووووووٛاخ 

اٌّتثؼوووووووح فوووووووٟ 

اٌتخطووووووووووووووووووو١ط 

تح١ٍوووً ٌثشٔووواِج 

اٌغوووووووووووووووووووووٍٛن 

 اٌتطث١مٟ

 491. 2.03 126 تىاٌٛس٠ٛط

-

2.718 
 داٌح* 007. 131

 321. 2.54 7 دتٍَٛ

إعوووووووووتشات١ج١اخ 

تح١ٍوووً اٌغوووٍٛن 

اٌتطث١مووووٟ اٌتووووٟ 

تؼًّ ػٍٝ ص٠ادج 

اٌغوووووووووووووووووووووٍٛن 

 اٌّشغٛب ف١ٗ

 321. 2.64 126 تىاٌٛس٠ٛط

-.797 131 .427 
غ١ش 

 251. 2.74 7 دتٍَٛ داٌح

إعوووووووووتشات١ج١اخ 

اٌغوووٍٛن  تح١ٍوووً

اٌتطث١مووووٟ اٌتووووٟ 

تؼّووووووووً ػٍووووووووٝ 

خفوووغ اٌغوووٍٛن 

غ١وووش اٌّشغوووٛب 

 ف١ٗ

 408. 2.36 126 تىاٌٛس٠ٛط

.091 131 .927 
غ١ش 

 299. 2.34 7 دتٍَٛ داٌح

 فأل7ً 1715* داٌح ػٕذ ِغتٜٛ دالٌح 
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يتبين من النتائج الموضحة بالجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
فأقل في تطبيق المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  ٘ٓ.ٓمستوى داللة 

ستراتيجيات  )إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب فيو، وا 
تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى خفض السموك غير المرغوب فيو( في مراكز الرعاية 

 ف المؤىل العممي. النيارية في مدينة جدة باختال
بينما تكشف النتائج الموضحة بالجدول السابق عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

فأقل في تطبيق المعممات لمخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج  ٘ٓ.ٓعند مستوى داللة 
تحميل السموك التطبيقي، باختالف المؤىل العممي، ومن خالل المتوسطات الحسابية الموضحة 

 دول السابق يتبين أن الفروق لصالح المعممات حامالت الدبموم.بالج
 ة إحصائيِّا في متوسطات استجاباتىل ُتوجد فروق دالَّ  :خاوًطا: إجابة الطؤاه اخلاوظ

تُعزى إلستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي  الُمعمِّماتتطبيق  ُمستوى عمى مقياس الُمعمِّمات
 فما فوق(؟ -ٚ، ومن ٙ-ٗ، ومن ٖ-ٔة )من لُمتغيِّر الخبرة العمميَّ 

( one way Anovaلإلجابة عمى ىذا السؤال استخدم الباحثان تحميل التباين األحادي )
لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق المعممات إلستراتيجيات 

ة تعزى لسنوات الخبرة، وجاءت تحميل السموك التطبيقي في مراكز الرعاية النيارية في مدينة جد
 النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

  (15) جذٚي سلُ

 فٟ تطث١ك اٌّؼٍّاخاٌفشٚق  ػٍٝ ( ٌٍتؼشفone way ANOVAح١ًٍ اٌتثا٠ٓ األحادٞ" )تٔتائج "

 إلعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ فٟ ِشاوض اٌشػا٠ح إٌٙاس٠ح فٟ ِذ٠ٕح جذج تؼضٜ ٌغٕٛاخ اٌخثشج

 اٌّجّٛػاخ ٚساٌّحا
ِجّٛع 

 اٌّشتؼاخ

دسجاخ 

 اٌحش٠ح

ِتٛعط 

 اٌّشتؼاخ

ل١ّح 

 ف
 ِغتٜٛ اٌذالٌح

اٌخطوووووٛاخ اٌّتثؼوووووح فوووووٟ 

اٌتخطووو١ط ٌثشٔووواِج تح١ٍوووً 

 اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ

 1.464 2 2.927 ت١ٓ اٌّجّٛػاخ
 داٌح* 002. 6.442

 227. 130 29.535 داخً اٌّجّٛػاخ

  132 32.463 اٌّجّٛع

 إعووووووووتشات١ج١اخ تح١ٍووووووووً

اٌغووووٍٛن اٌتطث١مووووٟ اٌتووووٟ 

تؼّوً ػٍووٝ ص٠وادج اٌغووٍٛن 

 اٌّشغٛب ف١ٗ

 473. 2 945. ت١ٓ اٌّجّٛػاخ
 داٌح* 008. 4.968

 095. 130 12.367 داخً اٌّجّٛػاخ

  132 13.312 اٌّجّٛع

إعووووووووتشات١ج١اخ تح١ٍووووووووً 

اٌغووووٍٛن اٌتطث١مووووٟ اٌتووووٟ 

تؼًّ ػٍٝ خفغ اٌغوٍٛن 

 غ١ش اٌّشغٛب ف١ٗ

 701. 2 1.402 ت١ٓ اٌّجّٛػاخ
 داٌح* 012. 4.580

 153. 130 19.905 داخً اٌّجّٛػاخ

  132 21.307 اٌّجّٛع

 فأل7ً 1715* داٌح ػٕذ ِغتٜٛ دالٌح 
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تكشف النتائج الموضحة بالجدول السابق عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
رية بمدينة جدة. تطبيق المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في مراكز الرعاية النيا

إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في  وىذه النتيجة ُتشير إلى أن استجابات المعممات نحو
ولتحديد صالح الفروق مراكز الرعاية النيارية في مدينة جدة اختمفت باختالف سنوات الخبرة، 

، وك التطبيقيإستراتيجيات تحميل السمنحو االتجاه حول  فئات سنوات الخبرة،في كل فئة من 
 "، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:شيفيو" اختبار اناستخدم الباحث

(ٙٔجدول رقم )  

في كل فئة من فئات سنوات الخبرة نتائج اختبار "شيفيو" لتحديد صالح الفروق   

 ْ عٕٛاخ اٌخثشج اٌّحاٚس
اٌّتٛعط 

 اٌحغاتٟ

ألً ِٓ 

عٕح 

 3إٌٝ 

 عٕٛاخ

 ِٓ4 

عٕٛاخ 

 6إٌٝ 

 عٕٛاخ

ِ ٓ. 

عٕٛاخ 

 فّا فٛق

اٌخطووٛاخ اٌّتثؼووح فووٟ 

اٌتخطووووووو١ط ٌثشٔووووووواِج 

تح١ٍوووووووووووً اٌغوووووووووووٍٛن 

 اٌتطث١مٟ

 3ألً ِٓ عٕح إٌٝ 

 عٕٛاخ
69 1.99   

-.424-

* 

 6عٕٛاخ إٌٝ  4ِٓ 

 عٕٛاخ
44 2.01   

-.396-

* 

  *396. *424. 2.41 20 عٕٛاخ فّا فٛق .ِٓ 

إعووووتشات١ج١اخ تح١ٍووووً 

اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتوٟ 

 تؼّووووووً ػٍووووووٝ ص٠ووووووادج

 اٌغٍٛن اٌّشغٛب ف١ٗ

 3ألً ِٓ عٕح إٌٝ 

 عٕٛاخ
69 2.61   

-.236-

* 

 6عٕٛاخ إٌٝ  4ِٓ 

 عٕٛاخ
44 2.61   

-.236-

* 

  *236. *236. 2.85 20 عٕٛاخ فّا فٛق .ِٓ 

إعووووتشات١ج١اخ تح١ٍووووً 

اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ اٌتوٟ 

تؼّوووووً ػٍوووووٝ خفوووووغ 

اٌغٍٛن غ١ش اٌّشغٛب 

 ف١ٗ

 3ألً ِٓ عٕح إٌٝ 

 عٕٛاخ
69 2.32   

-.281-

* 

 6عٕٛاخ إٌٝ  4ِٓ 

 عٕٛاخ
44 2.30   

-.295-

* 

  *295. *281. 2.60 20 عٕٛاخ فّا فٛق .ِٓ 

 فأل7ً 1715ِغتٜٛ ػٕذ* فشٚق داٌح  

ُتشير النتائج الموضحة بالجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق 
الرعاية النيارية بمدينة جدة، باختالف  المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في مراكز

سنوات الخبرة، ومن خالل المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول السابق يتبين أن الفروق 
 سنوات فما فوق. ٚلصالح المعممات صاحبات سنوات الخبرة من 
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ة إحصائيِّا في متوسطات استجابات ىل ُتوجد فروق دالَّ  ضادًضا: إجابة الطؤاه الطادع:
تُعزى  إلستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي الُمعمِّماتتطبيق  ُمستوى عمى مقياس ُمعمِّماتال

ة(؟  لُمتغيِّر مراكز الرِّعاية النَّياريَّة )حكوميَّة، خاصَّ

لإلجابة عمى ىذا السؤال استخدم الباحثان اختبار )ت( لعينتين مستقمتين 
(independent sample t-testلمتعرف عمى )  ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية

في تطبيق المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في مراكز الرعاية النيارية في مدينة 
جدة تعزى لمتغير مركز الرعاية النيارية )حكومية، خاصة(، وجاءت النتائج كما يوضحيا 

 الجدول التالي:
 (.1جذٚي سلُ )

ِشاوض ت١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ فٟ تطث١ك اٌّؼٍّاخ إلعتشاٌفشٚق فٟ اختثاس )خ( ٌتٛػ١ح ا 

 اٌشػا٠ح إٌٙاس٠ح فٟ ِذ٠ٕح جذج تاختالف ٔٛع اٌّشوض

 اٌّحاٚس

ِشوض 

اٌشػا٠ح 

 إٌٙاس٠ح

 اٌؼذد
اٌّتٛعط 

 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ

ل١ّح 

 خ

دسجح 

 اٌحش٠ح

ِغتٜٛ 

 اٌذالٌح

اٌخطٛاخ اٌّتثؼوح فوٟ 

اٌتخطوووووو١ط ٌثشٔوووووواِج 

تح١ٍوووووووووً اٌغوووووووووٍٛن 

 اٌتطث١مٟ

 541. 2.08 44 حىِٟٛ

.304 131 .762 
غ١ش 

 475. 2.05 89 خاص داٌح

إعوووتشات١ج١اخ تح١ٍوووً 

اٌغووووووٍٛن اٌتطث١مووووووٟ 

اٌتٟ تؼًّ ػٍٝ ص٠وادج 

اٌغوووووٍٛن اٌّشغوووووٛب 

 ف١ٗ

 320. 2.67 44 حىِٟٛ

.588 131 .557 
غ١ش 

 317. 2.64 89 خاص داٌح

إعوووتشات١ج١اخ تح١ٍوووً 

ث١مووووووٟ اٌغووووووٍٛن اٌتط

اٌتووووووٟ تؼّووووووً ػٍووووووٝ 

خفووغ اٌغووٍٛن غ١ووش 

 اٌّشغٛب ف١ٗ

 379. 2.39 44 حىِٟٛ

.603 131 .547 
غ١ش 

 414. 2.34 89 خاص داٌح

من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق يتبين عدم وجود فروق ذات 
كز الرعاية داللة إحصائية في تطبيق المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في مرا

 النيارية في مدينة جدة باختالف نوع المركز.
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ما ىي المعوقات التي ُتواجو الُمعمِّمات حول تطبيق  ضابًعا: إجابة الطؤاه الطابع،
 إستراتيجيَّات تحميل السُّموك التَّطبيقي في الصَّف من وجية نظرىن؟

ت تحميل السموك لمتعرف عمى المعوقات التي تواجو المعممات حول تطبيق إستراتيجيا
بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  انالتطبيقي في الصف من وجية نظرىن، قام الباحث

وجاءت النتائج عمى النحو  ،المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث عمى ىذه اإلستراتيجيات
 التالي:

(.1جذٚي سلُ )  

تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ فٟ اٌظف ِٓ ٚجٙح اٌتٟ تٛاجٗ اٌّؼٍّاخ حٛي تطث١ك إعتشات١ج١اخ  اٌّؼٛلاخ 

 ٔظش٘ٓ

 اٌّؼٛلاخ َ
اٌّتٛعط 
 اٌحغاتٟ

االٔحشاف 
 اٌّؼ١اسٞ

 اٌتشت١ة
دسجح 
 اٌّٛافمح

 أٚافك . 1.062 3.56 ػذَ اإلٌّاَ تئعتشات١ج١اخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ 1

2 
طووووؼٛتح تطث١ووووك إعووووتشات١ج١اخ تح١ٍووووً اٌغووووٍٛن 

 ٌتطث١كاٌتطث١مٟ ٌىٛٔٙا ِؼمذج ٚطؼثح اٌفُٙ ٚا
 ِحا٠ذ 13 1.055 3.02

3 
تغوووتٍٙه إعوووتشات١ج١اخ تح١ٍوووً اٌغوووٍٛن اٌتطث١موووٟ 

 ٚجًٙذا وث١ًشا ٚلتًا ط٠ٛالً 
 أٚافك 6 1.040 3.44

4 
ٔمض أٚ لظٛس ِمشساخ تح١ٍوً اٌغوٍٛن اٌتطث١موٟ 

 فٟ تشاِج اٌثىاٌٛس٠ٛط
 أٚافك 6 1.066 3.59

5 
تشو١وض اٌتؼٍوو١ُ األووواد٠ّٟ فوٟ تووشاِج اٌثىوواٌٛس٠ٛط 

 أة إٌظشٞ ٚإّ٘اي اٌجأة اٌؼٍّٟػٍٝ اٌج
 أٚافك تشذج 1 925. 4.37

6 
ال ٠ٛجووووذ اٌووووذػُ اٌىووووافٟ ِووووٓ اإلداسج اٌّذسعوووو١ح 

 ٚاٌّششف١ٓ ٌتطث١ك ٘زٖ اإلعتشات١ج١اخ
 أٚافك . 1.119 3.52

 ِحا٠ذ 12 1.096 3.22 غّٛع تؼغ ِظطٍحاخ تح١ًٍ اٌغٍٛن اٌتطث١مٟ .

. 
توٛف١ش تؼغ اإلعوتشات١ج١اخ تحتواا اٌوذػُ اٌّواٌٟ ٌ

تؼغ األدٚاخ ػٕذ اٌتطث١ك، ٚ٘زا غ١ش ِتوٛفش ِوٓ 
 جٙح اٌؼ7ًّ ِثً: إٔشاء تٕه اٌتؼض٠ض داخً اٌظف

 أٚافك 5 1.079 3.61

6 
إثموواي وا٘ووً اٌّؼٍّووح تؼووذد وث١ووش ِووٓ اٌطووالب فووٟ 

 ِّا ٠ظؼة ػ١ٍٙا تطث١ك اإلعتشات١ج١اخ ،اٌظف
 أٚافك تشذج 2 935. 4.33

11 
سعوٟ اٌتٛحوذ ػذَ ٚجٛد اٌتؼاْٚ اٌّطٍٛب تو١ٓ ِذ

 ٌتثادي اٌخثشاخ فٟ ٘زا اٌّجاي
 ِحا٠ذ 11 1.181 3.35

11 
ػووذَ ٚجووٛد ِؼٍّووح ِغوواػذج ٌٍّؼٍّووح فووٟ اٌظووف 

 ٌتمَٛ تّغاػذتٙا فٟ تطث١ك اإلعتشات١ج١اخ
 أٚافك 11 1.332 3.41

12 
ػذَ ٚجٛد تشاِج ٚدٚساخ تذس٠ث١ح ٌٍّؼٍّاخ ػٍوٝ 
إعتشات١ج١اخ تح١ٍوً اٌغوٍٛن اٌتطث١موٟ ِمذِوح ِوٓ 

 ٌؼًّجٙح ا
 أٚافك 4 1.156 3.89

13 
 ٓسٚت١ٓ اٌؼًّ ا١ٌِٟٛ ٌٍّؼٍّاخ ٠ؤدٞ إٌٝ تطث١مٙ

ٌووثؼغ اإلعووتشات١ج١اخ تطش٠مووح سٚت١ٕ١ووح تىشاس٠ووح 
 ٚتال تخط١ط ِغثك

 أٚافك تشذج 3 798. 4.30

 أٚافك 623. 3.66 اٌّتٛعط اٌحغاتٟ اٌؼاَ

 دسجاخ7 5اٌّتٛعط اٌحغاتٟ ِٓ 
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أفراد عينة البحث  لجدول السابق يتبين أنمن خالل استعراض النتائج الموضحة با
المعوقات التي تواجو المعممات حول تطبيق إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي موافقات عمى 

يقع في (، وىذا المتوسط ٘من  ٙٙ.ٖوذلك بمتوسط حسابي ) في الصف من وجية نظرىن
، وىي (ٕٓ.ٗإلى  ٔٗ.ٖ) ينب، والتي تتراوح ما المتدرج الخماسيمن المقياس  الرابعةالفئة 

 درجة أوافق.الفئة التي تشير إلى 
موافقة أفراد في درجة  تفاوتًاأن ىناك  السابقبالجدول  الموضحة النتائج منكما يتبين 
المعوقات التي تواجو المعممات حول تطبيق إستراتيجيات تحميل السموك  محور عينة البحث عمى

عبارات ىذا  عمى موافقتينتراوحت متوسطات  التطبيقي في الصف من وجية نظرىن؛ حيث
من  الثالثة والخامسة(، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين ٖٚ.ٗإلى  ٕٓ.ٖما بين )المحور 

حيث عمى أداة البحث،  إلى درجة )محايد، أوافق بشدة(المقياس المتدرج الخماسي والمتين تشيران 
(، ٖٔ-ٜ-٘عمى ثالث عبارات وىي رقم ) يتبين من النتائج أن أفراد عينة البحث موافقات بشدة

(، وىذه المتوسطات ٖٚ.ٗإلى  ٖٓ.ٗوقد تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما بين )
تقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والتي ُتشير إلى درجة أوافق بشدة، كما يتبين 

-ٖ-ٙ-ٔ-ٗ-ٛ-ٕٔارات وىي رقم )من النتائج أن أفراد عينة البحث موافقات عمى سبع عب
(، وىذه ٜٛ.ٖإلى  ٔٗ.ٖ(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما بين )ٔٔ

المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى دجة أوافق، بينما 
-ٓٔث عبارات وىي رقم )يتبين من النتائج أن أفراد عينة البحث محايدون في موافقتيم عمى ثال

(، وىذه ٖ٘.ٖإلى  ٕٓ.ٖ(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما بين )ٕ-ٚ
المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى درجة محايد، وىذه 

التي تواجو المعممات المعوقات  النتيجة تدل عمى التفاوت في وجيات نظر أفراد عينة البحث نحو
  .حول تطبيق إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في الصف من وجية نظرىن
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 وَ ٌتائج: البخحأبسش وا توصن إليْ 

إليو من نتائج في ىذا البحث والتي  أىم وأبرز ما توصالان الباحث يستعرضوفيما يمي 
 يمكن إيجازىا في اآلتي:

د بمدينة جدة بمعرفة كافية بالخطوات المتبعة في تتمتع معممات ذوي اضطراب طيف التوح -ٔ
التخطيط لبرنامج تحميل السموك التطبيقي وأنين غالًبا ما يستخدمن ىذه الخطوات. وجاء 
ترتيب الخطوات من حيث معرفة المعممات بيا واستخدامين ليا كالتالي: )تحديد السموك 

ف، طرق قياس السموك، المستيدف، تعريف السموك المستيدف، قياس السموك المستيد
الرسوم البيانية( كما تبين أن المعممات عمى معرفة كافية باإلستراتيجيات التي تعمل عمى 
زيادة السموك المرغوب فيو، وأنين دائما ما يستخدمن ىذه االستراتيجيات. ويأتي ترتيب 

)التعزيز اإلستراتيجيات من حيث معرفة المعممات بيا واستخدامين ليا عمى النحو التالي: 
اإليجابي، التمقين واإلخفاء، النمذجة، تشكيل السموك، التدريب عمى المحاوالت المنفصمة(. 
كذلك فقد تبين أن المعممات عمى معرفة كافية باإلستراتيجيات التي تعمل عمى خفض 
السموك غير المرغوب فيو، وأنين دائما ما يستخدمن ىذه االستراتيجيات. ويأتي ترتيب 

يات من حيث معرفة المعممات بيا عمى النحو التالي: )العقاب، اإلطفاء، اإلستراتيج
التصحيح الزائد، تكمفة االستجابة، التعزيز التفاضمي(.  كما يأتي ترتيب اإلستراتيجيات من 
حيث استخدام المعممات ليا عمى النحو التالي: )العقاب، اإلطفاء، التصحيح الزائد، التعزيز 

 تجابة(.التفاضمي، تكمفة االس
أظيرت النتائج أن اإلستراتيجيات األكثر استخداًما من قبل معممات ذوي اضطراب طيف  -ٕ

التوحد في مراكز الرعاية النيارية في مدينة جدة ىي عمى الترتيب التالي: )التعزيز 
 اإليجابي، التمقين واإلخفاء، النمذجة، العقاب، التعزيز التفاضمي، تكمفة االستجابة(.

ج أن المعممات يستخدمن إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل أظيرت النتائ -ٖ
عمى زيادة السموك المرغوب فيو أكثر من إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل 

 عمى خفض السموك غير المرغوب فيو.
ت أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية موجبة بين مستوى معرفة المعممات بإستراتيجيا -ٗ

 تحميل السموك التطبيقي ودرجة استخدامين ليذه االستراتيجيات.
فأقل  ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٘
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في تطبيق المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي )إستراتيجيات تحميل السموك 
ستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي التي تعمل عمى زيادة السموك المرغ وب فيو، وا 

التطبيقي التي تعمل عمى خفض السموك غير المرغوب فيو( باختالف المؤىل العممي، في 
فأقل في تطبيق المعممات  ٘ٓ.ٓحين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

لمؤىل )لمخطوات المتبعة في التخطيط لبرنامج تحميل السموك التطبيقي(، باختالف ا
 العممي، وتبين من النتائج أن الفروق لصالح المعممات حامالت الدبموم.

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق المعممات إلستراتيجيات تحميل السموك  -ٙ
التطبيقي في مراكز الرعاية النيارية بمدينة جدة، باختالف سنوات الخبرة، وتبين من 

 سنوات فما فوق. ٚمات صاحبات سنوات الخبرة من النتائج أن الفروق لصالح المعم
أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق المعممات إلستراتيجيات  -ٚ

 تحميل السموك التطبيقي باختالف نوع المركز.
أظيرت النتائج أن أفراد عينة البحث موافقات عمى المعوقات التي تواجو المعممات حول  -ٛ

يات تحميل السموك التطبيقي في الصف من وجية نظرىن، وتتمثل ىذه تطبيق إستراتيج
 المعوقات في اآلتي:

ىمال الجانب  - تركيز التعميم األكاديمي في برامج البكالوريوس عمى الجانب النظري وا 
 العممي.

إثقال كاىل المعممة بعدد كبير من الطالب في الصف مما يصعب عمييا تطبيق  -
 اإلستراتيجيات.

مل اليومي لممعممات يؤدي إلى تطبيقين لبعض اإلستراتيجيات بطريقة روتين الع -
 روتينية تكرارية وبال تخطيط مسبق.

عدم وجود برامج ودورات تدريبية لممعممات عمى إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  -
 مقدمة من جية العمل.

بيق، وىذا بعض اإلستراتيجيات تحتاج الدعم المالي لتوفير بعض األدوات عند التط -
 غير متوفر من جية العمل.
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 التوصيات: 

وصي يفي ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج بشقييا النظري والميداني 
 باآلتي: انالباحث
حث المسؤولين في التعميم األكاديمي عمى أىمية االىتمام بمقررات تحميل السموك  -ٔ

 التطبيقي بجانبييا النظري والعممي.
الحية أو عن -والمعممات بأىمية حضور الدورات التدريبية وورش العمل توعية المعممين  -ٕ

 التي تتناول موضوع تحميل السموك التطبيقي. -طريق اإلنترنت
المشاركة في مؤتمرات وندوات التربية الخاصة، واالطالع عمى الكتب والمراجع والدراسات  -ٖ

 الحديثة التي تتناول جانب تحميل السموك التطبيقي.
دة من التجارب العالمية في مجال تحميل السموك التطبيقي، خاصًة فيما يتعمق االستفا -ٗ

 بطريقة تطبيق واستخدام االستراتيجيات مع األفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد.
أن تسعى جيات العمل عمى عقد برامج ودورات تدريبية لممعممين والمعممات عمى  -٘

 تحميل السموك التطبيقي. إستراتيجيات
ميزانية مالية من قبل إدارة المراكز لتوفير األدوات التي تحتاجيا بعض تخصيص  -ٙ

 اإلستراتيجيات أثناء تطبيقيا، مثل: إنشاء بنك التعزيز داخل الصف.
 تشجيع المعممين والمعممات عمى التعاون فيما بينيم لتبادل الخبرات في ىذا المجال. -ٚ

 :كرتحاتامل

ات التي تواجو المعممين والمعممات حول إجراء دراسات عن سبل التغمب عمى المعوق -ٔ
 استخدام إستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في الصف.

إجراء دراسات عن مستوى تطبيق المعممين والمعممات إلستراتيجيات تحميل السموك  -ٕ
 التطبيقي األخرى والتي لم يتم قياسيا في ىذا البحث. 

 يئات مختمفة.إجراء دراسات تتناول متغيرات أخرى وتطبق عمى ب -ٖ
اقتراح برنامج تدريبي لرفع مستوى معرفة معممي ومعممات التربية الخاصة، والتعميم العام  -ٗ

 بإستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي.
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