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 :صـــملخ

امج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي لمعممات رياض إعداد برنىدفت الدراسة إلي 
األطفال لتحسين مستوي معرفتيم واستخداميم ليذه االستراتيجيات، ومعرفة أثرة في خفض 
مستوي بعض المشكبلت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم، وقد تكونت عينة الدراسة 

( أطفال تراوح عمرىم الزمني بين 8ة األطفال من )( معممات رياض أطفال وتكونت عين5من )
بتطبيق بعض ( سنوات بالصف الثاني بالروضة، ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة 5-6)

 -وىي :األدوات 
 (8138)قابيل،  تحميل السموك التطبيقي استراتيجيات استبيان -3
 إعداد الباحثة()ذوي صعوبات التعممالروضة  أطفالدي المشكبلت السموكية ل مقياس -8
 ىاريس –اختبار رسم الرجل لجود إنف  -1
بطارية اختبارات لبعض الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة كمؤشرات  -4

 (8115لصعوبات التعمم. )محمد، 
 برنامج الدراسة )إعداد الباحثة( -5

( بين متوسطات درجات 1.13وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوي )وقد أظيرت النتائج 
مات رياض األطفال في مستوي معرفة واستخدام استراتيجيات التحميل التطبيقي السموكي في معم

التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، وىذا يعني فعالية البرنامج في زيادة مستوي  
معرفة واستخدام المعممات ليذه االستراتيجيات، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

ئية بين متوسطات درجات االطفال مجموعة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي عمي احصا
لصالح القياس  مقياس المشكبلت السموكية )العزلة، تشتت االنتباه، العناد( كما قررت المعممات

البعدي، وىذا يعني فعالية البرنامج في خفض المشكبلت السموكية لدي األطفال ذوي صعوبات 
 وضة.التعمم بالر 

 
أطفال الروضة ذوي تحميل السموك التطبيقي، المشكبلت السموكية،  :المفتاحية الكلمات

 صعوبات التعمم.
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 وكدوة:

تحدث فيي المرحمية النمائيية التيي تبيدأ فيي سين الرابعية، سين دخيول الروضية، تطيورات كثييرة      
ىيذه المرحمية يمتميك  جدًا وخطوات كبيرة عمى طريق النضج في أبعاد الشخصيية المختمفية، فطفيل

قدرة فائقة عمى التعمييم بمسياعدة الكثيير مين تلييات اليتعمم التيي امتمكييا عبير حياتيو السيابقة والتيي 
 بيا. تمكنو بصورة أساسية من اكتساب خبرات جديدة ومعارف واسعة واالحتفاظ

ولكن ىذا التطور في شخصية الطفيل تقيف أماميو عقبية وىيي المشياكل السيموكية التيي 
ا الطفييل فييي ىييذا السيين ويعيياني منيييا األطفييال بييدرجات متفاوتيية، وقييد أكييد ىييذا العديييد ميين يسييببي

 ؛ Santos, et al,2016  ؛ Almekaini et al,2017ميين ) ًالدراسييات مثييل دراسيية كييبل
Alexander& Shetty,2014  ؛ 8131السييممي،   ؛ Gardner & Shaw, 2008 ؛ 

Larsson et al,2004 ؛ Huaqing& Kaiser, 2003 ؛ Najman et al, 2000 حيث ،)
 توصمت ىذه الدراسات إلي وجود المشكبلت السموكية بأشكاليا المختمفة لدي أطفال الروضة.

 الواليدين،( اآلخيرين ولؤلشيخاصلمطفيل  بالغاً  اجياداً وتسبب ىذه المشكبلت السموكية 
 مييارات اكتسياب مين حرمانيو إليى الطفل لدى المشكل السموك وجود يؤدي ما وغالباً  ) المعممين
 التوافق بمشكبلت منبئاً  الطفل لدى المشكل السموك وجود يعتبر وليذا ،والتوافقي التكيفي السموك

 (.389، 8134والرشد. )محمد،  المراىقة مرحمة في

ىذا بالنسبة لمطفل العادي فما بالنا إذا كان ىذا الطفيل مين ذوي االحتياجيات الخاصية 
، بالطبع فإن إعاقتو تجعل ىذه المشياكل تيزداد حيدة وتصيبح أكثير مثل الطفل ذوي صعوبة التعمم

 بشكل قوي يجعل اآلخرين من حولو يستاءون من تصرفاتو. ًوضوحا

فيإنيم قييد  اليرغم مين الجيييود التيي يبيذليا األطفييال ذوي صيعوبة اليتعمم ولؤلسيف عميى
مين قبيل المعمميين  فعيل إيجابيية قميمية، وكثييرا ميا ت قابيل مجييوداتيم بيالرفض يحصيمون عميى ردود
 اليرفض يتخيذ شيكل وضيع العبلميات السيمبية لمطفيل عميى أنيو  بطييء  أو واألقيران واآلبياء، وىيذا

 كسول  أو  غبي ، وينتيي بو األمر إلي االحباط والخجل من انجازاتو بدال من الفخر بيا."
 (GreatSchools,2016). 
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يور العديد من المشكبلت وىذا التعامل غير الصحيح مع ىؤالء األطفال يؤدي إلي ظ
السموكية مثل العدوان المفظي والجسدي، االنسحاب واالنطواء وغيرىا، وعيدم النجياح فيي تيداركيا 

 (.371، 8138وحميا مبكرًا قد ينذر بمشاكل حقيقية.)التيامي وتخرون، 

ومن ىنيا كيان البيد مين تقيديم بيرامج إرشيادية لمين يتعياممون ميع ىيؤالء األطفيال بشيكل 
يومي لمعرفة الطرق الصحيحة لمتعامل معيم وكيفية التصرف إزاء سيموكياتيم المشيكمة، مستمر و 

 وفي الوقت ذاتو تقديم برامج تدريبية لؤلطفال لمحاولة تقميل صدور ىذه السموكيات.

وتأتي المعممة في مقدمة من يؤثرون بشكل فعال في الطفل، وبالتالي فيي تمعب دورًا 
لؤلطفييييييال ومسيييييياعدتيم فييييييي التغمييييييب عمييييييي ىييييييذه المشييييييكبلت  ىامييييييا مييييييع المشييييييكبلت السييييييموكية

تضيع أنظمية واضيحة محيددة لمروضية وأن تمنيع (، وىذا يستوجب عمييا أن 8139،859)فيمي،
ميع توضييح أسيباب المنيع ، األطفال من ىيذه السيموكيات المشيكمة بأسيموب حيازم بعييد عين القسيوة

عييادة ويييتمكن الطفييل ميين  السييويلسييموك والمثييابرة والتكييرار ودوام التييذكير والتشييجيع حتييى يصييبح ا
 (.813، 8131.)عمر، ضبط سموكو

وىنا تأتي أىمية تدريب المعممات عمي التعامل مع المشكبلت السيموكية لؤلطفيال ذوي 
صييييعوبات الييييتعمم وقييييد تعييييددت الدراسييييات عمييييي ىييييذا الصييييعيد واسييييتندت فييييي برامجيييييا اإلرشييييادية 

عميي  –ختمفية، ولكين ليم تسيتند أي مين ىيذه البيرامج والتدريبية عميي النظرييات واالسيتراتيجيات الم
في إعدادىا عمي تحميل السموك التطبيقي لمتقمييل مين مشيكبلت ىيذه الفئية فيي  -حد عمم الباحثة 
عمييي الييرغم ميين أن فنيييات تحميييل السييموك التطبيقييي أثبتييت قييدرتيا فييي تحسييين  رىييذا العميير المبكيي

 مشكبلت السموك لدي األطفال.المغة والتواصل والميارات االجتماعية وتقميل 
 (Healy et al,2008,5). 

وىذا ما تحاول الدراسة الحالية التوصل إليو من خبلل تقديم برنامج ارشادي لمعممات 
رياض األطفال لتعريفيم باستراتيجيات ىذا العمم وزيادة مستوي استخداميم ليا حيث أثبتت دراسة 

أنو يمكن تعديل االتجاه نحو  (Smyth et al ,2017; Allen& Bowles,2014)كبل من 
 ,Jennifer)تحميل السموك التطبيقي من خبلل زيادة المعرفة بو، كم أثبتت دراسة كبل من 

2011; Randazzo,2011 وجود عبلقة طردية ايجابية بين مستوي المعرفة بتحميل السموك )
 جياتو.التطبيقي واستخدام استراتي
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برنامج الم قدم لممعممات عمي خفض مرات تكرار ىذا باإلضافة إلي معرفة تأثير ال
المشكبلت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم، فقد اثبتت استراتيجيات تحميل السموك 
التطبيقي فعاليتيا بوضوح مع األطفال ذوي التوحد واالعاقة العقمية بشكل خاص، ولكن ىل 

التعمم النمائية، ىذا ما تحاول الدراسة  ستأتي بنفس النتائج الواضحة مع األطفال ذوي صعوبات
 الحالية التوصل إليو من خبلل إحدى نتائجيا.

 وشكمة الدراسة:
 المشكبلت من لعديدا التعمم صعوبات لخطر المعرضين الروضة أطفال يعاني

مثل العدوان والبلمباالة والتمرد وضعف الثقة بالنفس وغيرىا من المشكبلت التي تؤثر  السموكية
وقد تم تقديم ، مثل المعممة واألسرة وأصدقائوً طفل واألطراف التي تتعامل معو يومياعمي ال

العديد من البرامج التدريبية ليؤالء األطفال والبرامج اإلرشادية لمعمماتيم وأسرىم وأثبتت نتائج 
ىذه الدراسات أىمية التدخل المبكر في مرحمة رياض األطفال وذلك مثل دراسة كبل من 

 Bernhard et؛ 8138؛ أحمد،8134؛ الكاشف،8134المفتي،  و  الصفار؛ 8138فرغمي، )
al,20068115، -أ –محمد  ؛.) 

ذا نظرنييا إلييي ىييذه الدراسييات فسيينجدىا قامييت عمييي اإلرشيياد األسييري أو اسييتندت فييي  وا 
تييدريباتيا عمييي نظريييات الييتعمم أو اسييتراتيجية معمييم التربييية الخاصيية، ولكيين لييم تسييتند أي ميين ىييذه 

امج في إعدادىا عمي تحميل السموك التطبيقي لمتقمييل مين مشيكبلت ىيذه الفئية فيي ىيذا العمير البر 
عميي اليرغم مين أن اسيتراتيجيات تحمييل السيموك التطبيقيي أثبتيت قيدرتيا فيي تحسيين المغية  رالمبك

 Healy et)والتواصييييل والميييييارات االجتماعييييية وتقميييييل مشييييكبلت السييييموك لييييدي األطفييييال 

al,2008,5.) 

ما دفع الباحثة إلي بحث تأثير ىذه االستراتيجيات في تقميل المشكبلت السيموكية  وىذا
لييدي أطفييال الروضيية ذوي صييعوبات الييتعمم النمائييية بشييكل غييير مباشيير ميين خييبلل تقييديم برنييامج 
ارشييادي لمعمميياتين قييائم عمييي اسييتراتيجيات تحميييل السييموك التطبيقييي لزيييادة المعرفيية لييدييم بيييذه 

 تدريبيم عمي طريقة استخداميا مع األطفال عينة الدراسة.االستراتيجيات و 

 



 ( 1123 - 1833، 0201، إتريل  1، ج 5، ع 3)مج   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3817 

 

  -ومن ىنا تتضح مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:

إلي أي مدي توجد فروق بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال عمي استبيان  -3
 استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي قبل وبعد تطبيق البرنامج؟

سة في تنمية مستوي معرفة واستخدام استراتيجيات تحميل السموك ما فاعمية برنامج الدرا -8
 التطبيقي لدي معممات رياض األطفال؟

عميييي االطفيييال مجموعييية الدراسييية إليييي أي ميييدي توجيييد فيييروق بيييين متوسيييطات درجيييات  -1
قبييل  السييموكية )العزليية، تشييتت االنتبيياه، العنيياد( كمييا تقييرر المعمميياتمقييياس المشييكبلت 

 وبعد تطبيق البرنامج؟

ميييا فاعميييية برنيييامج الدراسييية فيييي تخفييييف المشيييكبلت السيييموكية  ليييدي األطفيييال مجموعييية  -4
 الدراسة كما تقرر المعممات؟

  -أهداف الدراسة:
 -تيدف الدراسة الحالية إلي:

 إعداد برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي لمعممات رياض األطفال. -3
 فل الروضة.إعداد مقياس المشكبلت السموكية لط  -8

 -أهىية الدراسة:
 :يمي فيما الحالية الدراسة تسيم
  دعم التصورات النظريية المرتبطية باسيتراتيجيات تحمييل السيموك التطبيقيي واسيتخدامو ميع

فئة صعوبات التعمم حيث تيم دراسية أثير ىيذه الفنييات بشيكل واسيع ميع فئية األوتييزم دون 
 باقي فئات التربية الخاصة.

 بلت السموكية لطفل الروضة.تقديم مقياس المشك 

 مييع  ًتقييديم برنييامج يمكيين االسييتفادة منييو فييي مجييال الدراسيية الحالييية، واالسييتفادة منييو الحقييا
 من تنطبق عمييم شروط عينة الدراسة الحالية.
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  زيييادة الييوعي لييدى معممييات رييياض األطفييال باالسييتراتيجيات التييي تسيياعدىم فييي التغمييب
 طفال ذوي صعوبات التعمم.عمي المشكبلت السموكية اليومية لؤل

 ًاالستفادة من نتائج الدراسة في بناء أفكار جديدة لبحثيا عمميا . 

 وصطمخات الدراسة:
  حتمين السموك التطبيكي(ABA): 

ىييو عمييم تطبيييق مييا تييم الوصييول إليييو فييي تحميييل السييموك لفيييم العبلقيية الوظيفييية بييين 
متاحيية عيين سييموك معييين لتطييوير محمييل السييموك البيانييات ال يسييتخدم السييموك والظييروف حيييث

السيموك  سيياق معيين،  ثيم يضيع أنشيطة لتغييير الفرضييات حيول سيبب حيدوث ىيذا السيموك فيي
المحييدد، وبالتييالي فييإن المعمومييات التييي يييتم الحصييول عمييييا ميين تحميييل السييموك تسييتخدم لتعييديل 

 .(Jensen &Leslie,2002,45) .السموك بصورة ىادفة ومنيجية

 ياض األطفاه.صعوبات التعمي يف ر 
اضطراب أو قصور في واحدة أو أكثر في العمميات  ي قصد بصعوبات تعمم الروضة

النفسية األساسية التي تتضمن )االنتباه واإلدراك والتذكر والتفكير وتكوين المفاىيم وحل 
وينتج عنيا عدم قدرة طفل الروضة عمى استخدام وفيم المغة المنطوقة والمكتوبة  المشكبلت(

دراك  (.884، 8131)بخيت،األشياء وال يكون سببيا اإلعاقة العقمية أو البصرية أو السمعية وا 
 .املشكالت السموكية 

، معيين مجتميع يرفضييا التيي االجتماعيية المعيايير مخالفية أشيكال مين شيكل أي ىيو
 مين الشيدة مين مختمفية مسيتويات وذات ومتعيددة متكيررة أنمياط إليى المشيكل السيموك ويشيير

 ما بسبب االجتماعي االستحسان وعدم االستيجان من شتى أشكاالً  تستدعي لخطيرةا السموكيات
 نوبيات مثيل لمبيئية ضارة وتثار لآلخرين وضرر اضطراب من المشكل السموك ىذا عميو ينطوي
يذاء والعدوان الغضب  والتذمر والمعارضة االلتزام وعدم النشاط وفرط المدمر، والسموك الذات وا 
 (.398، 8134.) محمد، والعصيان ازواالستفز  والقسوة

وي قصد بالمشكبلت السموكية في الدراسة الحالية ثبلث مشكبلت عمي وجو التحديد 
 وىي )العزلة، العناد، تشتت االنتباه(.
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 اإلطار الٍظري.

 أواًل: صعوبات التعمي
يعيييد مجيييال صيييعوبات اليييتعمم إحيييدى مجييياالت التربيييية الخاصييية التيييي ناليييت الكثيييير مييين 

لعمميياء والبيياحثين والمتخصصييين فييي مصيير بمجيياالت مختمفيية مثييل عمييم اليينفس التربييوي، اىتمييام ا
والتربييية الخاصيية، وعميييم اليينفس العصييبي المعرفيييي، وعمييم أمييراض الكيييبلم، وعمييم اليينفس المغيييوي، 
والطيييب، خاصييية ميييع تعيييدد أشيييكاليا وأنواعييييا وتثارىيييا عميييي الفيييرد واألسيييرة والمجتميييع مميييا اسيييتأثر 

تعرف عمي وتحديد وتشخيص األفراد اليذين يعيانون منييا وتقيديم بيرامج التيدخل االنتباه لضرورة ال
 (.838، 8139السيكولوجي لتخفيفيا.)يوسف وغنايم،

وت عييرف صييعوبات الييتعمم بأنيييا مجموعيية غييير متجانسيية ميين االضييطرابات التييي تظييير 
منعيزاًل عين  صعوبات ذات داللو في اكتساب الطفل لمميارات االجتماعية التي تجعميو ةعمي ىيئ

أقرانو وال يستطيع التعامل معييم، ويفتقير إلقامية عبلقيات اجتماعيية صيحيحة ميع االخيرين، ومين 
ثييم تتجييو أنشييطتيم وتفيياعبلتيم وسييموكياتيم إلييي أن تكييون مضييطربة أو عدوانيييو أو غييير فعاليية. 

 (.893، 8138)فرغمي ،

فييي تنوعيية الممصييطمح يسييتخدم لوصييف مجموعيية ميين االضييطرابات كمييا ت عييرف بأنيييا 
، اكتساب واستخدام قدرات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكيير و / أو القيدرات الرياضيية

حيدث ميع إعاقيات تيمكن أن لدي الفرد والتأثيرات البيئية، و  وترتبط باالختبلفات العصبية الكامنة
 .(Prelock, 2013:1714 ).أخرى

 قد ما وىو العصبي بمنشئيا التعمم اتاضطراب من غيرىا عن التعمم صعوبات تختمفو 
، حياتوطوال  الحالتين في معو تستمر أنيا كما والدتو، بعد يكتسبيا قد أو بيا، يولد الطفل يجعل
 الطفل ذكاء مستوى أن من الرغم عمى سمبية تثار من التعمم صعوبات عمى يترتب قد لما ونظرا
 من كثيرا يحد قد ليا المبكر االكتشاف نفإ العالي حتى أو العادي المستوى في يكون ما عادة
 معين عادي منيج فيم عمى الطفل قدرة عدم عمى تشخيصيا في االعتماد أن إال اآلثار، تمك
 يجعل واستيعابو فيمو من الصعوبات تمك من يعاني ال الذي قرينو يتمكن الذي الوقت في
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 األداء في اضطراب من يعانون الذين المدرسة سن قبل األطفال عمى نطمق أن يفضل البعض
 (.848، 8131.) خوج،التعمم صعوبات لخطر معرضون أنيم لممخ الوظيفي

وىنا تظير أىمية التدخل السريع فكمما كان الكشف والتعرف مبكرا عن مظاىر الصيعوبة 
لدي الطفيل كيان التغميب عميي الصيعوبة أفضيل وأيسير، ويقميل مين حيدة ظيورىيا مسيتقببل،  حييث 

عرف المبكر عمي األطفيال المعرضيين لخطير صيعوبات اليتعمم ييييا األسيباب أن اإلىمال في الت
بعيييييادىم عييييين المحييييياق بيييييأقرانيم.  لنميييييو ىيييييؤالء األطفيييييال تحيييييت ضيييييغط اإلحباطيييييات المسيييييتمرة، وا 

 (.189، 8134)عافية،

، سيموكوالسييطرة عميى فالبدأ في التعميم النظامي يتطمب من الطفل القيام بعدة مييام منييا 
، وعيدم قيدرة القواعيد إتبياعلفتيرة طويمية أو والتركيز  ،في الفصول الدراسية الجموس، تبادل األدوار

مين شيأنو  الطفل عمي القيام بيذه الميام يعرضو لمقمق باإلضافة إلي أنو يكيون أكثير نشياطا وىيذا
 .(Tabipleri, 2012, 8). أن يخمق مشاكل في بيئة التعمم

ات التعمم حيث يحتاج ىؤالء األطفال إلي وىنا يأتي دور المعممة مع األطفال ذوي صعوب
جيد م ضاعف أثناء العمل معيم، ولذلك يجب عمي معممة الروضة أن تراعي تنفيذ النقاط 

  -التالية أثناء عممية التعمم، وتتمثل ىذه النقاط في:
 الواقعية وربط المعمومات بواقع الطفل . -3
 تبسيط المفاىيم المجردة حتى تصبح ذات داللة ومعنى . -8
 مراعاة الفروق الفردية ) التعمم الفردى ( . -1
 تنمية الدافعية لمتعمم . -4
 السير بخطوات بطيئة صغيرة أثناء النشاط . -5
 شغل كل الحواس في نقل الخبرة . -6
 التدرج من البسيط إلى الصعب . -7
 التدريب المستمر عمى فترات منظمة وغير متتابعة . -8
 تنمية القدرة عمى االعتماد عمى النفس.  -9

 قدرات الطفل االدراكية والحركية . تدريب  -31
 تزويد األطفال بالتعميمات . -33
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 مساعدة الطفل عمي تقدير ذاتو. -38
 (818، 8136) عيمر،( 371،  8134التكرار الم نوع .) بطرس ،  -31

 ثاٌيًا: املشكالت السموكية لألطفاه.

 المشكبلت السموكية لدى األطفال من أكثر المسببات المزعجة وتعتبر الياجس األكبر
وتتمثل أىمية تناول المشكبلت  ،الذي يقمق معظم المربين من تباء أو من ىم في حقل التعميم

التي تعوق الطفل وقدمو في أنيا ال تنتيي عند سن معينة، وانما تستمر مع الطفل في مراحل 
عمره المتقدمة، لذا فإن مواجية ىذه المشكبلت ومعرفة أسبابيا وطرق عبلجيا ىو أمر ميم 

 (8، 3998بو غزالة: جميع المجتمعات.)أ تعني بو

بين السموك السوي والسموك  اولكن كيف يمكن لمقائمين عمي تربية الطفل أن يميزو 
المشكل حيث يكون من الصعب أحيانًا الجزم بأن السموك طبيعي أو شاذ في مرحمة الطفولة 

ايير والمحكات المبكرة، وذلك لكون الطفل في طور النمو، اال أن التعرف عمي بعض المع
 -الخاصة بالسموك قد ت عيننا عمي فيمو وتقييمو وىذه المعايير ىي:

 .مدي مبلئمة سموك الطفل لجيمو وجنسو بشكل عام 
 .التغير المفاجا في سموك الطفل 
 .مدي شدة وخطورة السموك 
 .استمرارية السموك 
 ،(.67-65، 8118مدي اعاقة السموك لمحياة اليومية. )القشاعمة 

تمييز السموك المشكل والتعرف عميو يجدر بنا أن ن عرف المشكبلت  وفي اطار
تمك األنماط السموكية غير المرغوبة في ضوء المرحمة العمرية لمطفل السموكية حيث يقصد بيا 

ومعايير الثقافة القائمة في مجتمعو والتي تصدر عن الطفل بصفة متكررة أثناء تعاممو مع البيئة 
معايير السموك السوي المتعارف عمييا في البيئة االجتماعية وال تناسب المدرسية وال تتفق مع 

 (.38، 3998،مرحمة نمو الطفل وعمره )أبو غزالة



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
 

 4311 

المشكبلت ىي تمك التي يعاني منيا األطفال في الجانب ىذه ومن ثم فإن    
مرد ىي العناد والت( 46 -45، 3991وعبادة : العمران )كما ذكرىا السموكي وىذه المشكبلت 

والكذب والسرقة والمشكبلت الصحية واالعتمادية  والعدوانية والغضب واالنفعالية والنشاط الزائد
والخجل والفوضوية وعدم النظام وقمة النظافة الشخصية وعدم القدرة عمى  واالنعزالية واالنزواء

وعيوب  التأجيل و الخوف وقضم األظافر وأمراض الكبلم وضعف الثقة بالنفس ومشكبلت المقاء
     اإلدراك الحسي.

 -:ومن المشكبلت السموكية الخاصة باألطفال التي تناولتيا الدراسة الحالية

 : مشكمة العناد

يعد العناد من االضطرابات التي تشغل  تفكير اآلباء والمربين في مرحمة الطفولة، 
ظير عند الطفل فحوالي ثمث مشكبلت األطفال ليا عبلقة بالعناد وليذا نري أن سموك العناد ي

عمي شكل مقاومة عمنية لما يطمب منو من قبل اآلخرين، وذلك نتيجة شعورة بالقسوة والتسمط 
 (.349، 8118وما يؤدي إليو من عجز عن القيام برد فعل اتجاه ذلك )أبو سريع،

( إلي أن ىناك نوعان من  381 -388، 8111وفي ىذا االطار تشير الشوربجي )
 -ا:العناد لدي الطفل وىم

 :وىو وان كان مزعجا لمكبار إال أنو يمعب دورا ال غني عنو في  العناد االيجابي
عممية نمو الطفل حيث أنو المادة الخام التي عمييا سوف تبني االرادة والثقة بالنفس 

 والحزم والمثابرة وكل صفات الشخصية القوية.
 :جية المباشرة ليا لذا وىو التيرب من تنفيذ األوامر مع تحاشي الموا العناد السمبي

فأنيا تأتي عمي صورة نسيان الميام المطموبة أو الببلدة أو التياون في طريقة القيام 
 بيا.

 -( أن العناد يظير لدي الطفل نتيجة األسباب التالية:97-95، 8131ويذكر بكار )
 .تقييد حركة الطفل 
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 ِقبل أحد  شعور الطفل بالضعف الشديد نتيجة لشعورة بأنو مظموم وممتين من
 المتعايشين معو.

 .عدم تمبية االحتياجات الممحة لمطفل 
 .قد يأتي العناد كرد فعل نتيجة لحالتو النفسية السيئة 

والعناد السمبي ىنا ىو المشكمة الحقيقية التي يجب االىتمام بيا حيث تزاد خطورتو 
صاحبو كذب أو ( عندما ال ي عالج فيتحول إلي تمرد الذي ي363، 3997كما ذكر السبيعي )

 اختبلس بسيط فإذا لم ي عالج تحول بدوره إلي سرقة، ومن الكذب والسرقة ينشأ العدوان.

ومن ىنا فيجب االىتمام بالتعامل الصحيح مع مشكمة عناد الطفل وعبلجيا مبكرًا، 
ومن االعتبارات التي يجب مراعاتيا لمساعدة الطفل عمي التخمص من العناد ىي أن نمتع عن 

في اصدار األوامر، وأال ننيي الطفل عن أمر إال عند الضرورة، واألخذ في االعتبار  االفراط
امكانياتو وفقًا لمرحمتو العمرية، ونراعي حاجاتو ونفسح لو مجال الستفادة من أخطائو مع مراعاة 

 ( 389 -387، 8111المنظور الحواري أثناء ممارسة سمطتنا عميو. )الشوربجي،

 مشكمة العزلة

بشكل عام ىي تجنب التفاعل االجتماعي، واالخفاق في المشاركة في المواقف  العزلة
االجتماعية بشكل مناسب، واالفتقار إلي أساليب التواصل االجتماعي، ويتراوح ىذا السموك بين 
عدم اقامة عبلقات اجتماعية أو بناء صداقة مع األقران، إلي كراىية االتصال باآلخرين 

لبيئة المحيطة، وقد يبدأ في سنوات ما قبل المدرسة، ويستمر فترات واالنعزال عن الناس وا
 (.391، 8111طويمة وربما طوال الحياة.)يحي،

خبرة ضاغطة ترتبط بعدم إشباع حاجة الفرد إلى  االجتماعيةحيث تمثل العزلة 
في ظل  االجتماعيةقات بلإذ تتسم الع االجتماعيوضعف في التكامل باآلخرين،  االرتباط

 الم يوأن اآلخرينبعيدا عن  وكذا فإن الفرد الذي يشعر بالعزلة يجد نفسىو ، لة بالسطحيةالعز 
خطر لم ذا يعد الطفل المنعزل اجتماعيا مصدرايولاالجتماعية،  ويشبعون حاجات وال عميوون ميقب
، المشاكل في البيت أو المدرسة والالضوضاء  يثير الو يف اآلخرين،ى موليس ع وى نفسمع
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، 8138اآلخرين. )محمد، مع  موة تفاعمالصفية وق األنشطةفي  وة مشاركتمب قوذلك بس
3358-3359.) 

 -( أن عزلة الطفل تنتج عن عدة عوامل منيا:818-816، 8117ويذكر القمش والمعايطة )
 يرمونات في يابات في عمل الر از العصبي المركزي أو اضطيف في الجموجود ت

 . الجسم
 اآلخرينقات اجتماعية مع عبل إلقامة األساسية قواعدمعدم معرفة الطفل ل . 
 واأللم لؤلذى و، وكذلك تعرض اآلخرينمن قبل  ىموعدم احترام الطفل وتجا . 
 ية وازدواج مإضافة إلى نمط الحياة العائ ،العادات والتقاليد السائدة في بيئة الفرد

كل  ،ز تارة أخرىوالمكافئة والتعزي ،ل تارةىبمعنى الضرب والعقاب والتجا ،ةمالمعام
 . االجتماعيةوك العزلة مذلك قد يدفع بالطفل إلى س

 ة ىر سواء كانت إعاقات ظا واالنطواء،وك العزلة مطفل سموجود إعاقة تسبب ل
ت م والمشكبلمأو كانت إعاقة خفية مثل صعوبات التعة، ية أو السمعيمالعق كاإلعاقة

 . غويةمال

االجتماعية من العزلة  ق لوقاية الطفلض الطر إلى بع( 888، 8134)  -أ  -وقد أشار بطرس
 -وىي:

  ت والزياراتفي الرحبل كاالشتراكطفل مل االجتماعيةتشجيع النشاطات . 
 خبللمن  ألعمارىمإلى كيفية التصرف بطريقة اجتماعية مناسبة  األطفال وتوجي 

 . ات وديةياقتراحات وتوجي
  ة التوترات يم في مواجيفسى أنمع ىمى الثقة بالنفس واعتمادمع األطفالتشجيع

 يا.والتعامل مع
 ار المحبةيتزويد الطفل بالقدر المناسب من التقبل والدفء واظ . 
 وعب ضمن المجموعات العمرية المناسبة لممحاولة إشراك الطفل في ال . 
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 : مشكمة تشتت االنتباه

و ي عرف تشتت االنتباه بأنو عبارة عن  قصور في االحتفاظ بالميام ، وتبدو خصائص
 -في ثبلث مجاالت رئيسية وىي:

مدة االنتباه: يعاني األطفال الذين لدييم تشتت االنتباه من قصر فترة االنتباه  - أ
لدييم، وصعوبة االستمرار في االنتباه لفترة كافية لبلستجابات وأداء الميمات، أو 

أو  عدم تمتعو بالمرونة الكافية لنقل انتباىو بين المثيرات المختمفة، بسبب جموده،
 تعبو، أو إجياده.

مقاومة التشتت: بمعني عدم قدرة الطفل عمي تركيز انتباىو مدة كافية في المثير  - ب
المعروض، وقد يرجع ىذا ألسباب عضوية، أو نفسية مردىا ضيقة، أو مممو، أو 
عجزه عن فيم المثير، حيث يظير ىؤالء األطفال درجة عالية من التشتت ألي 

 ًا.مثير حوليم ميما كان بسيط
صعوبة االنتباه بفاعمية: حيث ييمل الطفل االنتباه إلي التفاصيل الميمة في  - ج

األشياء من حولو، ويتصف بعدم التنظيم في أداء الميمات المطموبة منو، وقد ال 
ينتبو لممثير المعروض أمامو، إما ألنو ال يثير انتباىو، أو بسب عزوفو عنو 

 (.899، 8138ادق وعبد الغني،نظرًا لوجود مثيرًا أىم في حياتو. )الص

وي عد اضطراب تشتت االنتباه من أكثر االضطرابات السموكية العصبية المنتشرة بين 
األطفال، ويؤثر عمييم بداية من مرحمة الطفولة المبكرة انتقاال إلي مرحمة المدرسة وحتي مرحمة 

دراسات االحصائية ، ويؤكد عمي ذلك االنتشار ما أشارت إليو ال(Dykman,2005,24 )الرشد.
% من األطفال 5من أن اضطراب تشتت االنتباه يحدث في معظم الثقافات في حوالي 

American Psychiatric Association, 2013,61).) 

وتعتمد عممية تدريب الطفل الذي يعاني من تشتت االنتباه عمي تشكيل سموكو بشكل 
 -نتباه وىي:منتظم حتي يكون قادرا عمي أداء المراحل األربع لبل

 االستمرار في الجموس بيدوء لدقائق عدة في وقت محدد. .3
 النظر اليك واالستجابة عندما تناديو او يسمع اسمو. .8
 معين عندما تطمب منو ذلك ءالنظر الي شي .1
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، 8111أداء عمل أو نشاط معين لفترة محددة. )ابراىيم والدخيل وابراىيم، .4
364.) 

، فمن مشكبلت سموكيةالذين لدييم  األطفالنجاح دور ىامًا وبارزًا ل المعمماتمعب وت
وتطبيق استراتيجيات التدخل السموكي  تقديم األنشطةخبلل تعديل البيئة التعميمية وطرق 

مع غيرىم من األخصائيين في تطوير  اتساىم ىؤالء المعممتالمناسبة لعبلج مشكبلت األطفال 
ومن ىذا المنطمق فإن تأىيل  ،فالاألطىذه االستراتيجيات وتعديميا لتتبلءم مع حاجات 

وتزويدىم بالخبرات البلزمة يعدان من العناصر اليامة التي تساىم وبشكل فعال في  المعممات
 المدرسة .الروضة والحقا في نجاح الطفل في 

 ثالجًا: حتمين السموك التطبيكي.
ىيو عميم يعتميد عميى  (Applied Behavioral Analysis) تحمييل السيموك التطبيقيي

إال أن مصييطمح  تعييديل النظريية السييموكية فييي اليتعمم وقييد كييان يسيمى سييابقا بعمييم تعيديل السييموك، 
السموك  نتج عنو إرباك شديد فكممة  تعديل  ف يمت عمي أنيا  تغيير  ولذلك فإن مصطمح  تعديل 
السموك  تم تمويثو وأسا فيمو عمي نطياق واسيع فأصيبح يسيتخدم لئلشيارة إليي أي أسيموب لتغييير 

لسييموك، فاعتقييد الكثيييرين أن تعييديل السييموك ىييو مجييرد تقييديم الحمييوى عنييد ظيييور السييموك الجيييد ا
واعتقيييد تخيييرون أن تعيييديل السيييموك يعنيييي تغييييير السيييموك الغيييير مقبيييول ليييدي ذوي االضيييطرابات 
النفسيييية أو ذوي االعاقييية بالصيييدمة الكيربائيييية أو ربطيييو باألدويييية الطبيييية، إضيييافة إليييي ميييا أظييييره 

المرشييدين ميين سييوء فيييم واسييتخدام لتقنيييات تعييديل السييموك، ممييا جعييل أنصييار الميينيج المعممييين و 
السيموكي يشيعرون بالحاجيية لمتصيدي لممشيكبلت التييي يرتكبييا الممارسيون لتقنيييات ىيذا العميم، فمييم 
يكيين أمييام البيياحثين فييي ميييدان عمييم السييموك االنسيياني سييوي بييذل مجيييود مكثييف لييدحض األفكييار 

إلييي تطييوير أسيياليب جديييدة وتجويييد األسيياليب المسييتخدمة حيييث شييجع  الغييير صييحيحة باإلضييافة
البيياحثين عمييي تطييوير واسييتخدام مصييطمحات بديميية لممصييطمحات الشييائعة التييي اقترنييت بالصييورة 
النمطيييية السيييمبية عييين  تعيييديل السيييموك  وكانيييت النتيجييية ىيييي اسيييتخدام مصيييطمح  تحمييييل السيييموك 

 (. 83-39، 8137)الخطيب،  التطبيقي  بدال من مصطمح  تعديل السموك .
ذا نظرنا إلي الجذور التاريخية لنشأة عمم تحميل السموك التطبيقي سنجد أن ىناك عدد  وا 
مين األحييداث التاريخييية الياميية التييي أسييميت فييي تطييور تعييديل السييموك وسييوف نقتصيير ىنييا عمييي 
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السيموك وىيؤالء عرض أربعة عمماء ي نظر إلييم عمي أنيم المؤسسون الحقيقيون إلجراءات تعديل 
 العمماء ىم  بافموف  و ثورنيك  و واتسون  و  سكنر .

  :( في المؤتمر الطبي الرابع 3911حيث عرض أو ورقة حول االشراط عام )بافموف
عشر بإسبانيا حيث وصف فييا مجموعة من المصطمحات ال تزال حتي االن أساسية 

 ييز والتعميم واالشراط المتقدم.في مجال تعديل السموك فقد استخدم مفيوم االطفاء والتم

  :ويتمثل االسيام الرئيسي لثورنديك في تعديل السموك في وصفو لقانون ادوارد ثورنديك
األثر ويقول ىذا القانون بأن السموك الذي يؤدي إلي إحداث أثر مرغوب فيو في البيئة 

 سوف تزداد احتمالية ظيوره في المستقبل.

  :يرة تحت عنوان عمم النفس كما ينظر إليو السموكيون والذي نشر مقالتو الشيواتسون
االستجابة حيث األحداث البيئية أو المثيرات  –ووصف في المقالة عمم نفس المثير 

تستثير السموك أو االستجابات، وقد انتقد واتسون مفيوم الوعي وأكد أىمية الدراسة 
مم النفس ليصبح أكثر الموضوعية في دراسة سموك األفراد وكان ييدف بذلك لمساعدة ع

قابمية لمتطبيق خاصة في مجاالت مثل مجاالت التربية الفنية والقانون واالدارة 
 واألعمال.

  :اكتشف سكنر أن السموك يمكن أن يفسر ليس فقط من خبلل اليدف أو القصد سكنر
أو المغزى الذي يممكو الشخص ولكن من خبلل األثر والتأثير الفوري لؤلفعال الموجودة 

عالم الشخص، واكتشف سكنر بأن السبب في السموك ليس المثيرات السابقة ولكن  في
نتيجة تأثير المثيرات البلحقة، وقد اطمق مصطمح اجرائي عمي السموك الذي يحدث في 
البيئة والذي ي ضبط من خبلل األثر المباشر فاألحداث السابقة ميمة في السموك 

قات بين األفعال والنتائج والسياق الذي يحدث فيو االجرائي عندما تقترن بالنتيجة والعبل
 (.41-43، 8138السموك. )الزريقات،
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 مفياىيم وبخاصية السيموك مبيادئ يسيتخدم عمميياً  إطيارً  التطبيقيي السيموك تحمييل يمثيلو 
 كميا المييم، االجتمياعي السيموك لتحسيين وتدريجيية منتظمية بصيورة ليطبقييا اإلجرائيي التشيريط
 (.394، 8134،محمدك. )السمو  تغير عن المسئول المتغيرات لتعرف التجريب يستخدم

اسييتخدام التييدخبلت لتحسييين  بأنييو  (ABA) تحميييل السييموك التطبيقييي تعريييف ويمكيين 
 & Helton) السييموكيات البشييرية الياميية اجتماعيييا التييي تعتبيير ميميية بالنسييبة لتطييور الطفييل

Alber-Morgan,2018) 

ميين خييبلل أخصييائيين مييدربين تييدريبا عاليييا،  (ABA)ويسييتخدم تحميييل السييموك التطبيقييي 
ويييتم تطبيقييو فييي أميياكن مختمفيية مثييل الفصييول الدراسييية والمنييازل والمراكييز المجتمعييية وغيرىييا ميين 

 .(McNiven & Blevins, 2016,4)األماكن. 

 :وىي خصائصبمجموعة من التحميل السموك التطبيقي  ويتميز
 لعييبلج يسييتطيع أن يطبقيييا  المعممييين ىييذا ا اسييتراتيجياتحيييث أن  :قابللل لمتنفيللذ

 وأحيانا األفراد أنفسيم. ومقدمي الرعاية والمدربين والمشرفين،
 حيث أن تحميل السموك التطبيقي يركز عمي المتغيرات البيئية ويعتميد المساءلة :

 عمي القياس المباشر والمتكرر لمكشف عن التغيرات في السموك.
 لمتنفيذ تعطي ليم ثقة في تحميل السيموك  : حيث يعطي الممارسين أدواتالتمكين

 التطبيقي.
 حيييث أن وجييود اسييتراتيجيات فعاليية وقييادرة عمييي إحييداث تغيييير وتحسيين التفللاؤل :

 في السموك يجعمنا نتفاءل بالنجاح مستقببل في تعديل السموك لؤلفضل.
 (RINGDAHL& FALCOMATA, 2009,31). 

ية ميمييية وىيييي القيييدرة عميييي اتخييياذ كميييا تتمييييز ممارسييية تحمييييل السيييموك التطبيقيييي بخاصييي
التي ال تنتيي بمجرد التدخل األولي بل تستمر من خبلل الرصد المسيتمر لمتقيدم  تالقرارا

وعميييل التعيييديبلت المناسيييبة فيييي الخطييية العبلجيييية أثنييياء تنفييييذىا مييين أجيييل الوصيييول إليييي 
 .(Slocum et al, 2014)النتائج المستيدفة. 
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 -سبعة أبعاد وىي: (ABA)موك التطبيقي ومن حيث األبعاد يتضمن تحميل الس
 : حيث يركز عمى معالجة المشاكل لتحسين حياة الناس.التطبيق .3
: حيث التركييز عميى أحيداث يمكين مبلحظتييا، واضيحة المعيالم، وقابمية السموكية .8

 لمقياس.
 : إثبات عبلقة السبب والنتيجة بين السموك واألحداث البيئية.التحميل .1
واضيييح لمتقنييييات لضيييمان إعيييادة تطبيقييييا مييين قبيييل  وصيييف بمعنيييي: التكنولوجيلللة .4

 اآلخرين.
: يركيييييز عميييييى اإلجيييييراءات الموصيييييوفة مييييين حييييييث المبيييييادئ السيييييموكية المنيجيلللللة .5

 األساسية مثل التعزيز والتحفيز.
: حيييث أن التييدخبلت ال تقتصيير عمييى تغيييير السييموك فحسييب، بييل تركييز الفعاليللة .6

 عمى حجم ىذا التغيير وأىميتو االجتماعية.
 : تركز عمى توليد التغيير السموكي واستمراره.يةالعموم .7

(Weiss et al, 2009,429). 
 -ويمكن توضيح استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في الجدول التالي:

 ( تعريف استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي.3جدول )
 التعريف االستراتيجية النوع 

طة
لنش
ت ا

جيا
راتي
الست

ا
 

 

 المعززات
 

اإليجابي  السموك عمى تترتب لمطفل كنتيجة  المقدمة المرغوبة األنشطةو  العناصر
 .الصادر منو

 العمبلت

 االقتصادية

 الرمزية

حصول الطفل عمي عمبلت رمزية عند قيام الطفل بالسموك المطموب منو، ثم 
 يستبدل الطفل ىذه العمبلت بأي عنصر من القائمة التي أعدتيا المعممة مسبقا.

 

بمعني توفير رغبة الطفل حتي ال يقوم بالسموك المشكل في الحاالت التي يكون  ولحرية الوص
 االحتمال كبير لصدور السموك وعدم القدرة عمي معالجتو في ىذا الوقت.

 

 ثمً/ أوال
يقصد بيا اكمال الطفل الميمة األقل تفضيبًل قبل الوصول إلي األنشطة المفضمة 

 قصة يحبيا.مثل الجموس ىادئا قبل االستماع ل
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 رابعًا: املشكالت السموكية لألطفاه ذوي صعوبات التعمي.
مرحميية رييياض األطفييال ىييي ميين المراحييل الميميية والمييؤثرة تييأثير بييال  عمييي شخصييية 

مؤسسات المجتمع الدعم لؤلطفال فيي ىيذه المرحمية العمريية، إال أن ىنياك الطفل ولذلك تقدم كل 
بعض األطفال ال يستفيدون بالشكل الكامل من ىذا الدعم نتيجة معانياتيم مين بعيض المشيكبلت 
التييي تحييول بييينيم وبييين االسييتفادة ميين الخييدمات المقدميية ليييم، وىييؤالء األطفييال ىييم األطفييال ذوي 

 صعوبات التعمم النمائية.

واألطفال اليذين يعيانون مين صيعوبات اليتعمم ىيم عياديون مين حييث القيدرة العقميية، وال 
يعييانون ميين إعاقييات حسييية أو جسييمية وصييحية، أو اضييطرابات انفعالييية، أو ظييروف بيئييية غييير 
عادييية، ومييع ذلييك فييإنيم غييير قييادرين عمييى تعمييم الميييارات األساسييية كاالنتبيياه أو االسييتماع ، أو 

ويقصد بذلك السماح لمطفل باالختيار بين قرارين من أجل تقميل االحباط وظيور  تقديم االختيارات
 السموك المشكل.

ىرمية 
 .االحتياجات

ويقصد بذلك اشباع الحاجات الفسيولوجية لمطفل لتجنب حدوث السموك المشكل (
 الناتج عن عدم اشباعيا.

عمية
لتفا
ت ا

جيا
راتي
الست

ا
 

 

يقصد بيا أن نجعل الطفل في حالة السموك المشكل ينتظر ولو دقيقة واحدة لكي  لميمةا
 .يصل إلي ما يريده

 .السموك المطموب لمبدء في تنفيذويقصد بيا حث الطفل بدنيا من خبلل االخذ بيده  الحث البدني
 

 االطفاء
 

ك التعزيز وقف تقديم التعزيز عقب حدوث سموك معين كان يعزز من قبل وأدي ذل
 .إلي الحفاظ عمي ىذا السموك

تكمفة 
 االستجابة

بمعني أن يدفع الفرد ثمن سموكو الغير مناسب، فمثبًل إذا لم يقوم الطفل بعمل 
 واجبو فيتم منعو من المعب بمعبتو الم فضمة ثمنًا لسموكو الغير مناسب.

التعديبلت 
 البيئة

ناسبة لعدم حدوث السموك الغير وي قصد بيذا المفيوم العمل عمي توفير بيئة م
مناسب، أي تنظيم البيئة واعادة ترتيبيا بحيث تساعد الطفل وت شجعو عمي السموك 

 المناسب.
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طييق ، أو التيجييي ، أو التفكييير ، أو المغييية ، أو القييراءة ، أو الكتابيية ، أو إجيييراء اإلدراك ، أو الن
 (.89، 8118العمميات الرياضية.) القمش، 

جتماعية وبالتبعية فإن القصور في ىذه الميارات يسبب ليم العديد من المشكبلت اال
 األخيرة العقود خبلل زادتوقد تميزىم عن غيرىم من األطفال العاديين، التي سموكية الو 

م ومنيا دراسة بشقة، التعم صعوبات ذويلؤلطفال  السموكية مشكبلتال التي تناولت الدراسات
، وقد أوضحت ىذه الدراسات 8134ودراسة الكاشف،  8135ودراسة صابر ومني،  8136

المشكبلت السموكية التي يعاني منيا األطفال ذوى صعوبات التعمم وىي ) التمرد والعصيان، 
موك المدمر والعنيف، السموك المضاد لممجتمع، السموك االنسحابي، الميل لمحركة الزائدة، الس

 إيذاء الذات، العدوان، العادات الغريبة والمزمات العصبية(.

وىيذه المشييكبلت السيموكية تسييتمر معييم وتييؤدي بييم إلييي أزمية حقيقييية عنيد االنتقييال إلييي 
 ,Accariya & Khalil,2016)لييو أكاريييا وخمييل المراحيل الدراسييية البلحقية وىييذا ميا أشييار إ

139). 

ذا نظرنيا إليي   عنيد والوجدانيية واالجتماعيية السيموكية المشيكبلت ظييور أسيبابوا 
 العصبي لمجياز الوظيفي باالضطراب متعمقة ألسباب تكون فقد  التعمم صعوبات ذوي األطفال
 تقيدير فيي أيضيا تيؤثر األبياء بعييايت والتيي الطفيل تربيية طريقيةتفكيك األسيرة و  أن كميا المركيزي،
 إليى تيؤدى والعقياب النبيذ أو القسيوة أو كاإلىميال الطفيل تربيية في الوالدين فأسموب لذاتو، الطفل
إلييي أن اعتميياد األطفييال  (، باإلضييافة311-389 ،8134سييمبية ناقميية )الكاشييف،  ذات تكييوين
العيدواني واالتجاىيات  لسيموكيجعيل األطفيال يكتسيبون اشخصييتيم  فيي تكيوينعمى البيالغين ً كميا

ب تييي بييالطبع يكييون ليييا عواقييال مكبييارل خييبلل التصييرفات المختمفيية بسيييولة ميين المضييادة لممجتمييع
، فنظرية التعمم االجتماعي تشيير إليي السيموك العيدواني (Balan, 2016, 517)فيما بعد سمبية 

يييون والمجتمييع حيييث يبييدأ كسييموك مكتسييب ومييتعمم ميين البيئيية المحيطيية فييي األسييرة واألقييران والتمفز 
 الطفل في مراقبة السموك العدواني الذي يشاىده ويبدأ في استخدامو كطريقة لحل مشاكمو.

 (Millon &Lerner,2003, 570-582). 
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ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا
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إلي   (Hoglund et al, 2008)وتخرونىوغموند ومن ناحية أخري تشير نتائج دراسة 
اكل العاطفية والسيموكية لؤلطفيال حييث أن أن رفض األقران لمطفل ىو أحد األسباب الميمو لممش

الطفيييل فيييي حاجييية إليييي أن يتفاعيييل ميييع أقرانيييو مييين نفيييس عميييره وان يتقبميييوه كعضيييو فيييي الجماعييية 
وينييدمج فييييا، وىييذا الييرفض يييؤثر عمييي المسييتوي الطويييل أيضييا حيييث يتوقييع الطفييل مسييبقا رفييض 

 األقران مستقببل لو.

أن أحيد  أسيباب سيوء السيموك ىيو إليي  (Scarpaci, 2007, 111)سكارباسيي  ويشيير
 تحقيق أحد أربعة أىداف وىي جذب االنتباه او السمطة أو االنتقام أو تجنب الفشل.

وقد يمجيأ األطفيال إليي السيموك العيدواني كنيوع مين تأكييد اليذات لآلخيرين وخصوصيا فيي 
اسييتيعاب فتييرات النمييو السييريع فييي الطفوليية المبكييرة حيييث يفتقييرون إلييي ميييارات التنظيييم الييذاتي و 

 المعايير األسرية واالجتماعية ويفتقرون إلي ميارة استخدام المغة المفظية إلشباع حاجاتيم.
 (Center for Mental Health in Schools, 2015, 17). 

 خاوسًا: استخداً حتمين السموك التطبيكي يف عالج املشكالت السموكية.

موكية فإننييا نجييد أن التييدخل فييي إذا نظرنييا إلييي التييدخبلت لعييبلج مشييكبلت األطفييال السيي
 ,Gardner & Shaw)( سيينوات مين خيبلل التييدريب سيموكيا يكيون فعييال 8-1وقيت مبكير )

، ولييذلك فييإن التييدخل ميين خييبلل رييياض األطفييال يسيياعد فييي عييدم تطييور سييموك العييدوان (2008
، (Lochman et al, 2012,1; Hay&Castle,2003,5)وعيبلج ىيذه المشيكمة بشيكل مبكير 

فيييياقم ىييييذه المشييييكمة يكييييون السييييبب فييييي مشيييياكل أخييييري مثييييل التييييأخر المغييييوي وضييييعف حيييييث أن ت
 .(Keenan, 2012, 2)التعاطف باإلضافة إلي العبلقات السمبية مع األقران 

 ,Gardner)وقيييد أثبتيييت العدييييد مييين الدراسيييات ىيييذه النتيجييية مثيييل دراسييية كيييبل مييين 
Burton, & Klimes, 2006; Hutchings et al., 2007; Sanders et al, 2000; 

Scott et al, 2001). 

التيييي قيييدمت بيييرامج مختمفييية لعيييبلج المشيييكبلت ولكييين عميييي اليييرغم مييين تعيييدد الدراسيييات 
السموكية لدي األطفال فمم تستند أي من ىيذه البيرامج فيي إعيدادىا عميي تحمييل السيموك التطبيقيي 
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يييات تحميييل السييموك عمييي الييرغم ميين أن فن رلمتقميييل ميين مشييكبلت ىييذه الفئيية فييي ىييذا العميير المبكيي
التطبيقيييي أثبتييييت قيييدرتيا فييييي تحسييييين المغييية والتواصييييل والميييييارات االجتماعيييية وتقميييييل مشييييكبلت 

 (Healy et al,2008,5; Autism Treatment Network, 2012, 2) السموك لدي األطفال.

 حيييتر اقتوىيييذا العيييزوف عييين اسيييتخدام فنييييات تحمييييل السيييموك التطبيقيييي ليييو أسيييباب فقيييد 
عدم استخدام المعممين الستراتيجيات  أسباب من عددا (Randazzo,2011,18-19)  راندازو

 -تحميل السموك التطبيقي في التعامل مع المشكبلت السموكية مع االطفال ومن ىذه األسباب:
 كيي التطبيقيي السيموك تحمييل مجيال فيي الكيافي التيدريب عميى المعمميين حصيول عيدم 

 عميى ركيز تيدريبيم يكيون قيد التيدريب عميى حصيوليم حالية وفيي تطبيقييا، مين يتمكنيوا
 .اليومي لبلستخدام العممية غير االستراتيجيات

 كونييا اسيتخداميا عميى يعتيادوا ليم التيي الجدييدة لبلسيتراتيجيات المعمميين بعيض مقاومة 
 اليرغم عمى المعتادة التقميدية الطرق من أطول وقتا وتستيمك البداية في التطبيق صعبة
 .القديمة الطرق دوىج لعدم إدراكيم من

 يفيميون  قيد المعمميين حييث أن  التطبيقيي السيموك تحمييل مصيطمحات بعيض غميوض
 المعمميون ىيؤالء يحتياج وبالتيالي تماميا، ىياو يفيم ال أو سيمبي بشيكل المصيطمحات بعض
 ليذه االستراتيجيات.  يمفيم لزيادة مكثف تدريب إلى

ت تحميييل السييموك التطبيقييي مييع ولييذلك نحيين فييي الدراسيية الحالييية نحيياول اسييتخدام فنيييا
أحييد فئييات التربييية الخاصيية لتمكييين ىييذه الفئيية ميين االسييتفادة بشييكل غييير مباشيير ميين ىييذه الفنيييات 

 التي أثبتت فعاليتيا في كثير من الدراسات.
 الدراسات السابكة:

السييابقة ميين دور قييوي فييي إثييراء الدراسيية بجانبييييا النظييري والميييداني،  تنظييرًا لمييا لمدراسييا
 منييا فيي بنياء أدوات البحييث واالسييتفادةتأصيييل اإلطيار النظيري لمبحيث  االسيتفادة منييا فييحييث 

فضيييبل عييين معرفييية أىيييم ميييا توصييمت إلييييو ىيييذه الدراسيييات مييين نتيييائج وتوصييييات  وبرنييامج الدراسييية
ولييذلك سييتحاول الباحثيية فييي االسييتفادة منيييا واالسييتعانة بيييا فييي تفسييير النتييائج، ومقترحييات يمكيين 

ض الدراسات السابقة التي توصمت إلييا في متغيرات البحث حييث قسيمتيا الباحثية ىذا الجزء عر 
 ثبلثة محاور:



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
 

 4381 

 المحور األول: استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي والفئات الخاصة.
حيييث تيييدف الباحثيية إلييي توضيييح فعالييية ىييذا العمييم فييي حييل المشييكبلت السييموكية لييدي الفئييات  

 خدامو مع مختمف فئات التربية الخاصة.الخاصة، وتوضيح مدي نسب است
 المحور الثاني: استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي والمعمم.

حيييث تيييدف الباحثيية إلييي توضيييح مسييتوي معرفيية اسييتخدام المعممييين السييتراتيجيات ىييذا العمييم،  
 ومدي تأثر المعممين بيذه االستراتيجيات واستفادتيم منيا.

 سموكية لدي األطفال ذوي صعوبات التعمم. المحور الثالث :المشكالت ال
حييييث تييييدف الباحثييية ىنيييا إليييي توضييييح المشيييكبلت السيييموكية السيييائدة ليييدي ىيييذه الفئييية والعواميييل 

 المساىمة في ظيورىا والطرق المستخدمة في التغمب عمييا.
 والفئات الخاصة.أواًل: دراسات تناولت تحميل السموك التطبيقي 

 (0202دراسة طو وخميل وسعفان )
إلى تنمية بعض ميارات اإلستعداد لمقراءة لدي األطفال ذوي اضطراب  الدراسةىدف 

وتكّونت عينة الدراسة من  ،التوحد من خبلل برنامج تدريبي قائم عمى تحميل السموك التطبيقي
واشتممت األدوات عمي مقياس الذكاء لستانفورد  اثني عشر طفبل من ذوي اضطراب التوحد،

الخامسة(، ومقياس الطفل التوحدي، ومقياس ميارات اإلستعداد لمقراءة، والبرنامج بينيو )الصورة 
فعالية البرنامج، وبدا ذلك في تحسن ميارات اإلستعداد لمقراءة  عنوأسفرت النتائج ، التدريبي

 لدي المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج.
 (0202دراسة غنيم )

 السموك التطبيقي تحميل عمى قائم برنامج عاليةف مدى معرفة إلى الدراسة ىدفت ىذه 
ABA  اضطراب طيف ذوي األطفال من عينة لدى االنسحابي السموك درجة خفض في 
سنوات،  (9-6بين ) أطفال تراوحت أعمارىم 9 من مكونة عينة عمى الدراسة أجريت التوحد،

فعالية تحميل  النتائج وأظيرت إعداد الباحث، من االنسحابي السموك مقياس الدراسة واستخدمت
 السموك التطبيقي في خفض السموك االنسحابي لدي عينة الدراسة.

 (0202دراسة دخان والمصدر )
فاعمييية برنييامج تحميييل السييموك التطبيقييي فييي تعييديل  عميييالتعييرف إلييي ىييدفت الدراسيية 

مين بيين  ( أطفال توحد تتراوح أعمارىم31عبارة عن )وكانت عينة الدراسة سموك أطفال التوحد، 
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( سييينوات، وكانييييت أدوات الدراسييية عبييييارة عييين مقييييياس كيييارز لتشييييخيص حييياالت التوحييييد، 8 -6)
وقائميييية ميييييارات وسييييموكيات الواجييييب تنميتيييييا لييييدى أطفييييال التوحييييد، وبطاقيييية مبلحظيييية مييييييارات 

أسيفرت نتيائج وقيد  وسموكيات أطفال التوحيد، وبرنيامج مقتيرح قيائم عميى تحمييل السيموك التطبيقيي،
فاعمييية برنييامج تحميييل السييموك التطبيقييي فييي تنمييية ميييارات أطفييال التوحييد، وتعييديل الدراسيية عيين 

 .سموكيم
 (0202دراسة شعير واخرون )

استيدفت الدراسة الكشف عن فعالية استراتيجية تحمييل السيموك التطبيقيي لتنميية مييارة 
دراسة عينية التصنيف لدى أطفال متبلزمة اسبرجر في مرحمة ما قبل المدرسة، وتضمنت عينة ال

( سييينوات فيييي الفصيييل الدراسيييي 6 -5( أطفيييال ذوي متبلزمييية اسيييبرجر مييين سييين )7قصيييدية مييين )
الميييدمج لمتوحيييد، وتيييم االسيييتعانة بنيييوعين مييين األدوات ىميييا أدوات الختييييار العينييية وىيييي )معيييايير 

الرابيع والصيادر عين الجمعيية األمريكيية لمطيب النفسيي واألميراض  (DSM4) اليدليل التشخيصيي
بطاقية مبلحظيية ألعيراض متبلزمية اسييبرجر، باإلضيافة إليى أدوات لمتحقييق مين فييروض  – العقميية

البحث وىي: )قائمة تحميل الميارات الفرعيية لمتصينيف ومؤشيرات النميو ميادة المعالجية التجريبيية 
وىي برنامج أنشيطة مييارة التصينيف المصيمم باسيتخدام اسيتراتيجية تحمييل السيموك التطبيقيي وقيد 

البرنييامج القييائم عمييى اسييتراتيجية تحميييل السييموك التطبيقييي فييي تنمييية ميييارة ج فعالييية أظيييرت النتييائ
 .التصنيف لدى أطفال متبلزمة اسبرجر في مرحمة ما قبل المدرسة

 (.0202دراسة محمد )
 اسيتراتيجيات  عميى )األمييات( الواليدين  تيدريب فاعميية بحيث إليي الدراسية ىيدفت

المشيكل، وقيد  أطفياليم سيموك تحسيين فيي تطبيقيي سيموك ييلتحم برنيامج  )النشيطة والتفاعميية(
 مشيكل سيموك عام وقررن وجود 19-15أم تراوحت أعمارىم بين  84تكونت عينة الدراسة من 

 السيموك مقيياس تطبييق تيم وقيد سينوات، 9-6اليذين تراوحيت أعميارىم بيين  أطفيالين ليدي مرتفيع
إعيداد ( التطبيقيي السيموك تحمييل نيامجبر  تطبييق ( وتيم8131الباحيث،  إعيداد(  المشيكل لؤلطفيال

 أمييات ألطفيال السيموك المشيكل تحسيين فيي ، وأوضيحت النتيائج فاعميية البرنيامج )الباحيث
الضيابطة، واسيتمرار فاعميية البرنيامج بعيد  المجموعية أمييات بأطفيال مقارنية التجريبيية المجموعية
 انتياءه.
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 م.والمعمثانيًا: دراسات تناولت تحميل السموك التطبيقي 
 (0202) ومعاجينيدراسة الغامدي 

إلى التعرف عمى مستوى تطبيق معممات ذوي اضطراب طيف التوحد  ىدفت ىذه الدراسة
( معممة من 311، وتكون مجتمع البحث من )(ABA) إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي

استخدما ، و معممات ذوي اضطراب طيف التوحد بمراكز الرعاية النيارية الحكومية والخاصة
وتوصل البحث إلى أن المعممات عمى معرفة كافية بالخطوات ، االستبانة كأداة لمبحثالباحثان 

وعمى معرفة ، ، وأنين غالًبا ما يستخدمن ىذه الخطوات(ABA) المتبعة في التخطيط لبرنامج
تي التي تعمل عمى زيادة السموك المرغوب بو، واإلستراتيجيات ال (ABA) كافية بإستراتيجيات

، تعمل عمى خفض السموك غير المرغوب بو، وأنين دائًما ما يستخدمن ىذه اإلستراتيجيات
وبين  (ABA) وأظيرت النتائج وجود عبلقة طردية بين مستوى معرفة المعممات إلستراتيجيات

 .درجة تطبيقين ليا
 (0202دراسة العجارمة والخطيب )

تربية الخاصة الستراتيجيات تطبيق معممي المدي الدراسة إلى دراسة  ىذه ىدفت
عمى عينة مؤلفة من  تحميل السموك التطبيقي، ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطبيق أداة الدراسة

، ( معمما ومعممة من معممي اإلعاقة العقمية واضطراب طيف التوحد وصعوبات التعمم811)
وعدم وجود فروق  ،اسوأظيرت نتائج الدراسة وجود درجة تطبيق مرتفعة في الدرجة الكمية لممقي

ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الخبرة أو نوع اإلعاقة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا 
لمتغير الدرجة العممية لصالح مؤىل دبموم كمية المجتمع، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا 

 .لفئة المؤسسات لصالح المراكز والمدارس الحكومية
 (Smyth et al ,2017)خرون دراسة سميث وآ

والتي ىدفت إلي دراسة أثر معرفة تحميل السموك التطبيقي عمي االتجاه نحوه من  
 16خبلل برنامج تدريبي حول تاريخ تحميل السموك التطبيقي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
مع معمم ومعممة حضروا الدورة التدريبية حسب التصميم التجريبي لمجموعات الدراسة، وج

المؤلفون المعمومات من خبلل مقياس تضمن محورين األول عن المعرفة بتحميل السموك 
التطبيقي والثاني باالتجاه نحوه، وقد أظيرت النتائج أن الدورة كان ليا أثر في تعديل المعرفة 

 واالتجاه نحو تحميل السموك التطبيقي وفنياتو. 
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 (0202دراسة الحسين )
 السموك تحميل بفنيات المعممين الطمبة معرفة مستوى عمى التعرفالدراسة إلي  ىدف

 وطالبة، طالبا (183من) مكونة عينة عمى الدراسة أجريتو  المتغيرات، ببعض وعبلقتو التطبيقي
 الطمبة معرفة نسبة أن النتائج أظيرت التطبيقي، وقد السموك تحميل فنيات مقياس باستخدام
 أشارت كماا، جد منخفض معرفتيم أن مستوى إلى يريش وىذا % 47.7 الفنيات بتمك المعممين
 لصالح وذلك الفنيات بتمك المشاركين معرفة مستوى في إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج

 تحميل السموك فنيات عن لمادة والدارسين التربية الخاصة، في والمختصين اإلناث، المشاركين
 بتمك ركيناالمش معرفة مستوى بين سمبية تباطيةار  عبلقة وجود النتائج بينت وأيضا التطبيقي،

 .الستخداميا الفنيات وحماسيم
 (Allen& Bowles,2014)دراسة ألين وبولز 
مواقف معممي المدارس االبتدائية تجاه تحميل السموك  إلي بحثالدراسة ىدفت 

تطبيقي، وقد التطبيقي، وتقييم مواقفيم  قبل وبعد المشاركة في ندوة قصيرة عن تحميل السموك ال
تم دعوة المعممين بتسع مدارس عن طريق البريد االلكتروني وكان عدد المعممين كاممي البيانات 

معمم، وقد تم جمع البيانات من خبلل استبيان لممعممين، النسخة  387لممشاركة في الندوة 
 ،(Musgrove & Harms, 1975) إعداد المعدلة من مقياس االتجاىات نحو تعديل السموك

الحقيبة التدريبية الخاصة بتحميل السموك التطبيقي بعد تعديميا من الباحثين، وقد أوضحت 
يمكن تعديميا نحو االيجابية إذا توافرت لدي  (ABA)النتائج أن اتجاىات المعممين نحو 

 المعممين معمومات عن تحميل السموك التطبيقي وفوائده. 
  ( Jennifer, 2011) جنيفر دراسة

 المرحمية واتجاىيات معمميي معرفية مسيتوى عميى التعيرف الدراسية إليىىيدفت ىيذه 
 بتحمييل المعرفية بيين العبلقية وكيذلك ليو، التطبيقيي واسيتخداميم السيموك تحمييل نحيو االبتدائيية

واسيييتخدامو ميييع أطفيييال التوحيييد، قيييد تيييم جميييع المعموميييات مييين خيييبلل دراسييية  السيييموك التطبيقيييي
معميم  وتيم  169 قيائم عميى شيبكة اإلنترنيت، وقيد شيارك استقصائية تم إدارتيا من خبلل برنيامج 

 كافيية معرفية ليدييم المعمميين أن إليى النتائج معمما ابتدائيا كعينة لمدراسة، وأشارت 359اختيار 
 بتحميل المعرفة من أعمى مستوى يممكون الخاصة معممي التربية أن إال التطبيقي السموك بتحميل
 معرفية مسيتوى بيين إيجابيية ىنياك عبلقية أن كميا العيام، مالتعميي معمميي مين التطبيقيي السيموك
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 يعياني يعرفيون شخصيا اليذين المعمميين وأن ليو، واسيتخداميم التطبيقيي السيموك بتحمييل المعمميين
 .كانوا عمي دراية أكبر بتحميل السموك التطبيقي التوحد طيف اضطراب من
  (Randazzo,2011) راسة راندازود

اسييتراتيجيات تحميييل بمعرفيية معممييي المرحميية االبتدائييية مييدى قييياس  والتييي ىييدفت إلييي
السيييموك التطبيقيييي، والمقارنييية بيييين مسيييتوى المعرفييية ليييدى معمميييي التعمييييم العيييام والتربيييية الخاصييية، 

معمييم، وتييم اسييتخدام  811، وقييد تكونييت العينيية ميين عييدد ميين المتغيييراتعمييي وتييأثير تمييك المعرفيية 
وبينيييت  يييل السييموك التطبيقيييي ومييدي تطبييييقيم ليييا، اسييتطبلع حييول معرفييية المعممييين لفنييييات تحم

باسيييتراتيجيات تحميييييل ي النتيييائج أن المشييياركين مييين معمميييي المرحمييية االبتدائييييية ليييدييم وعيييي كييياف
االسيييييتراتيجيات اإليجابيييييية )التعزيييييييز  –بشييييييكل مسيييييتمر–السيييييموك التطبيقيييييي، وأنييييييم يسيييييتخدمون 
تربيييية الخاصيية ليييدييم وعيييي أكثييير مييين كميييا أن معمميييي ال ،اإليجييابي( أكثييير مييين السيييمبية )العقيياب(

أيضييا تبييين ميين خييبلل النتييائج أن و معممييي التعميييم العييام باسييتراتيجيات تحميييل السييموك التطبيقييي 
المشاركات من اإلناث وكيذلك مين يمميك خبيرة طويمية فيي المييدان ىين أكثير وعييا مين المشياركين 

يجابيية بيين المعرفية باسيتراتيجيات الذكور والمشاركين ذوي الخبرة القصيرة، كما أنو يوجد عبلقية إ
فالمعممون الذين يممكون معرفة  ،تحميل السموك التطبيقي واالستخدام المتكرر لتمك االستراتيجيات

 .كبيرة بتمك االستراتيجيات يميمون إلى استخداميا بكثرة
  (Grey et al, 2005) واخرون  راسة جريد

ن تحميل السموك التطبيقي في تغيير تكرار حدوث تقييم فعالية برنامج تدريبي عوالتي ىدفت إلي 
وتكونت عينة الدراسة من ، وقد عدد من السموكيات غير المقبولة كالصراخ، والضرب، وغيرىا

مقرر عن تحميل السموك التطبيقي، وقد قدم  دراسة ن( معممة تربية خاصة لم يسبق لي33)
المعممات  تاعة تدريبية بعدىا قام( س91البرنامج التدريبي لين خبلل سبعة شيور، وبواقع )

المشاركات بتطبيق التقييم الوظيفي لمسموك، وتصميم خطة سموكية لكل طالب لديو اضطراب 
وأظيرت النتائج أن المشاركات في البرنامج التدريبي كن قادرات عمى إحداث تغيير ، طيف توحد

%، كما 81وحد بنسبة في تكرار حدوث السموكيات المستيدفة لمطبلب ذوي اضطراب طيف الت
أظيرت نتائج استطبلع تراء المعممات وأولياء األمور عن البرنامج التدريبي أن ىناك أثرا إيجابيا 

 .لمبرنامج التدريبي عمى الطبلب، وعمى البيئة التعميمية
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 ثالثًا: دراسات تناولت المشكالت السموكية لدي األطفال ذوى صعوبات التعمم.
 (.0202دراسة خوجة والحسيني )

ىدفت ىو الدراسة إلي التعرف عمي العوامل المساىمة في ظيور المشكبلت السيموكية 
الصييفية لييدي الطالبييات ذوات صييعوبات الييتعمم فييي المرحميية االبتدائييية ميين وجييية نظيير المعممييات، 

( معممة، واستخدم الباحثان استبانة لقياس ىذه العواميل، وقيد 817وقد تكونت عينة الدراسة من )
النتييائج ان أكثيير العوامييل المسيياىمة فييي ظيييور المشييكبلت كانييت الييزميبلت ثييم المنيياىج أظيييرت 

 يمييا المعممات وأخيرا البيئة الصفية.
 (.0202دراسة بشقة )

ىيييدفت الدراسييية إليييي التعيييرف عميييي صيييعوبات اليييتعمم األكاديميييية ليييدي تبلمييييذ المرحمييية 
طفيل بالمرحمية  311ينة الدراسة مين االبتدائية والتعرف عمي مشكبلتيم وحاجاتيم، وقد تكونت ع

االبتدائييية، وقييد تييم اسييتخدام أداتييين ىمييا اسييتبيان صييعوبات الييتعمم األكاديمييية، وقائميية المشييكبلت 
السييموكية، وأسييفرت النتييائج عيين أن المشييكبلت السييموكية السييائدة لييدي عينيية البحييث ىييي السييموك 

 االنسحابي والنشاط الزائد.
 (.0202دراسة صابر ومني )

ىييذه الدراسيية إلييي معرفيية عبلقيية صييعوبات الييتعمم بمختمييف المشييكبلت السييموكية  ىييدفت
طفل تراوحت اعمارىم  38لدي تبلميذ التعميم االبتدائي الموىوبين، وقد تكونت عينة الدراسة من 

سنوات بيواليتي سيطيف وبيوعريريج، وقيد تيم جميع البيانيات مين خيبلل اسيتمارة خاصية  8 -6من 
رة خاصة بالمشكبلت السموكية من إعداد الباحث، وقد كشفت النتيائج أن بصعوبات التعمم واستما

ىنييياك عبلقييية ايجابيييية ارتباطيييية قويييية بيييين صيييعوبات اليييتعمم والمشيييكبلت السيييموكية ليييدي األطفيييال 
 الموىوبين.

 (.0202دراسة الحارثي )
 فيي الخاصية التربيية معمميي اسيتراتيجيات( عميى التعيرف إليى الحاليية الدراسية ىيدفت

 معمميي الدراسة مجتمعضم  وقد،)مالتعم صعوبات ذوي لمطبلب السموكية المشكبلت مع املالتع
 عميى موزعية( معميم 94) مين الدراسية عينية تكونيت وقيد، العيامم التعميي بميدارس الخاصية التربيية

 صيعوبات ذوي لمطيبلب السيموكية المشيكبلت اسيتراتيجيات اسيتبانة عمييو طبيق الدراسية متغييرات
 مييارات فيي عيام ضيعف وجيود  الدراسية إليييا توصيمت التيي النتيائج ىيمأ مين نكيا وقيدم، اليتعم
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 عام واتفاق م،التعم صعوبات ذوي الطبلب نحو العينة أفراد لدى السموكية المشكبلت مع التعامل
 دالية فيروق ووجيود ، الصفي التفاعل في المستخدمة االستراتيجيات بعض حول العينة أفراد بين
 ة.والخبر  الدراسي المؤىل إلى جعتر  العينة أفراد بين

 (.0202دراسة الكاشف )
عمى نوعية المشكبلت السموكية التي يعاني منيا عينة من ىدفت الدراسة إلي التعرف 

التعرف عمى فعاليية اإلرشياد األسيرى فيي خفيض ىيذه المشيكبلت ، و األطفال ذوي صعوبات التعمم
مين أربعية أسيير ليدى كييل كونييت عينية الدراسيية والمعمميين، وقيد ت السيموكية كميا يييدرك ذليك الوالييدين

( 1وتتكييون عينيية األطفييال ميين ) ،منيييا طفييل تييم تشخيصييو ميين ذوي صييعوبات الييتعمم األكاديمييية
 ( سينوات،9-7ذكور وطفمة واحدة وممحقين بأحد المدارس االبتدائية ويتراوح العمر الزمنى بيين )

 -وتكونت أدوات الدراسة من :
 استمارة بيانات أولية. 
 بار ستانفورد بينيو لقياس الذكاءاخت. 
 استمارة مبلحظة لممعممين الذين يقومون بالتدريس لمطفل داخل المدرسة 
  اختبار المسح النيورولوجى السريع لمتعرف عميى ذوي صيعوبات اليتعمم ترجمية عبيد الوىياب

 (.8113) كامل
د والعصييييان يحتيييل أن الوالييدين والمعمميييين قيييد اتفقييوا عميييى أن سيييموك التميير وقييد أظييييرت النتيييائج 

، وأن البرنامج ذو فعالية في خفض المشكبلت السيموكية المرتبة األولى في المشكبلت السموكية
 والمعممين. ءلدي عينة الدراسة وذلك كما قرر اآلبا

 (Diakakis et al,2008)دراسة 
ىييييدفت ىييييذه الدراسيييية إلييييي دراسيييية مييييدي تطييييابق أراء المعممييييون واآلبيييياء لؤلطفييييال ذوي 

لييتعمم حييول المشييكبلت السييموكية التييي يعيياني منيييا ىييؤالء األطفييال، وقييد تكونييت عينيية صييعوبات ا
عييام بالمرحميية االبتدائييية، وقييد اسييتخدم  38-7( طفييبًل تراوحييت أعمييارىم بييين 685الدراسيية ميين )

البيياحثين اسييتبيانات مخصصيية لممعممييين واآلبيياء، وقييد أشييارت النتييائج إلييي تطييابق أراء المعممييين 
% حييول وجييود مشييكبلت زيييادة االنفعييال والشييجار مييع األطفييال اآلخييرين لييدي 81واآلبيياء بنسييبة 

 األطفال ذوي صعوبات التعمم.
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 (Jill et al, 2005). دراسة 
ليدى  السيموكية االجتماعيية والمشيكبلت المييارات اختبيار إليى ىيدفت ىيذه الدراسية

 عينية الدراسية مغيتوقيد ب إخيوان، ليدييم لييس أو أخيوان ليدييم ممين تعميم صيعوبات ذوي األطفال
 تقيييم وتيم بالنشياط الزائيد، المصيحوب االنتبياه وضيعف تعميم صيعوبات يعيانون ممن ( طفبلً 85)

 أن أظيرت النتيائج وقد التقدير السموكي، وسمم االجتماعية الميارات سمم باستخدام أفراد الدراسة
المجموعيات  مين سيموكية مشياكل وأكثير اجتماعيية مييارة أقيل ىيم اليتعمم صيعوبات ذوي األطفيال
 .السموكية والمشكبلت االجتماعية الميارات عمى األخوان لعبلقات مميز أثر يوجد وال األخرى

 تعقية علي الدراسات الساتقة.

 -يتضح من عرض الدراسات السابقة ما يمي:
  أن اسيتخدام تحميييل السييموك التطبيقييي يييأتي بنتيجيية فيي التغمييب عمييي الكثييير ميين مشييكبلت

 أننيا نجيد أن فئية األوتييزم )التوحيد( ىيي الفئية التيي يسيتخدم معييا ىيذا الفئيات الخاصية إال
العمييييم بشييييكل كبييييير دون بيييياقي الفئييييات حتييييي أصييييبح الييييبعض يظيييين أن االسييييتراتيجيات ال 
تسييتخدم إال مييع أطفييال األوتيييزم، عمييي الييرغم ميين أنيييا أثبتييت فعاليتيييا مييع فئييات خاصيية 

ة الحاليية اسيتخدام اسيتراتيجيات تحمييل أخري وحتي مع العياديين، ومين ىنيا تحياول الدراسي
 السموك التطبيقي بشكل غير مباشر مع فئة صعوبات التعمم لحل مشكبلتيم السموكية.

  تناوليييت العدييييد مييين الدراسيييات تقيييديم بيييرامج عبلجيييية لممشيييكبلت السيييموكية لؤلطفيييال ذوي
حميية رييياض صييعوبات الييتعمم، إال أنيييا كانييت لؤلطفييال بالمرحميية االبتدائييية ولييم تتنيياول مر 

 األطفال.
  يتضييح ميين الدراسييات السييابقة ان اسييتخدام اسييتراتيجيات ىييذا العمييم تييأتي بنتييائج جيييدة مييع

تناوليت  –معممي التربية الخاصة إال أنو لم توجيد دراسية واحيدة ي فيي حيدود عميم الباحثية 
اسييتخدام ىييذا العمييم مييع معممييات رييياض األطفييال باإلضييافة إلييي معرفيية تييأثير ذلييك عمييي 

 ل ذوي صعوبات التعمم.األطفا
وبناءًا عمي النقاط السابقة قامت الدراسة الحالية حيث تحاول الباحثة بحث استخدام استراتيجيات 
ىييذا العمييم ميين ِقبييل معممييات رييياض األطفييال وأثييرة فييي التعامييل مييع المشييكبلت السييموية ألطفيياليم 

 ذوي صعوبات التعمم.
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 الطريكة واالدراءات:
 : وٍهج الدراسة:ًأوال

 المجموعة الواحدة.ستخدام المنيج شبو التجريبي ذي اعتمدت الدراسة عمى ا
 : العيٍةًثاٌيا

 خطوات الوصول إلي عينة الدراسة. - أ

ادارة  –قامت الباحثة بالتواصل مع ثبلث مدارس حكومية بيما رياض أطفال بمحافظة القميوبية  -3
منيما اعترضت عمي دخول وذلك لمحصول عمي عينة الدراسة، ولكن مدرسة  -بنيا التعميمية 

( 8الباحثة حيث كان بيا مشروع جودة، في حين وافقت المدرستين) مدرسة الرممة االبتدائية )
بالرممة، مدرسة الشييد عبد المنعم مندور بطحمة( عمي دخول الباحثة بشكل جزئي )بمعني 

 الدخول الختيار العينة مع اجراء جمسات المعممات خارج المدرسة(.
لتطبيق استبيان معرفة واستخدام  (KG.2)سة مع معممات الصف الثاني بالروضة تم عقد جم -8

 38استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي لمتوصل إلي عينة المعممات، وقد كان عدد المعممات 
 معممة لستة فصول.

بعد تصحيح االستبيان تم اختيار المعممات التي كانت درجاتين عمي االستبيان ضعيفة حيث تم  -1
( معممات، اثنان بمدرسة الرممة بنفس الفصل وثبلث معممات بمدرسة طحمة 5لتوصل إلي )ا

  -معممتان بنفس الفصل ومعممة بفصل تخر، وقد اتصفت عينة المعممات بما يمي:
  جامعة بنيا. –الخمس معممات تخرجن من قسم رياض األطفال بكمية التربية النوعية 
 ما عام وعامين.متقاربين في السن حيث الفارق بيني 

قامت الباحثة بمساعدة المعممات )اعتمدت الباحثة عمي المعممات حيث البد أن يكون من يقيم  -4
مستوي أداء الطفل قد أمضي معو سنة دراسية كاممة( بالتوصل إلي األطفال ذوي صعوبات 

 -التعمم بيذه الفصول وذلك عن طريق الخطوات التالية:

 طفال وتقييم مستواىم في األداء ألنشطة الروضة سؤال المعممة عن مستوي أداء األ
 ةطفل بالثبلث 38من خبلل ممف االنجاز الخاص بكل طفل، حيث تم التوصل إلي 

 فصول.
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  تطبيق اختبار رسم الرجل عمي ىؤالء األطفال والتوصل إلي نسب الذكاء الخاصة
 بكل طفل.

 38فال العينة حساب التباعد بين درجات الذكاء ودرجات األداء ليصبح عدد أط 
 وطفمة.   طفبلً 

 -وقد تم مراعاة عدة شروط عند اختيار عينة الدراسة وىى:
  أن يكونوا ممن أمضوا سنة عمى األقل بالروضة، لكي يكونوا قد اكتسبوا

 بعض الميارات وتكون المعممة قادرة عمي تحديد مستوى الطفل وتقييمو. 
 ية أو حركية أو أي أال  يعانون من أي إعاقة عقمية أو حسية أو جسم

 قصور بيئي ، أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي. 

  الحصول عمي درجات منخفضة عمي بطارية اختبارات لبعض الميارات قبل
األكاديمية ألطفال الروضة كمؤشرات لصعوبات التعمم )إعداد : عادل عبد 

 (.8115اهلل، 

  معمماتيم.أن يكونوا ممن يعانون من مشكبلت سموكية وفقًا لتقارير 
تم اختيار من يعانون من ثبلث مشكبلت سموكية وىي )تشتت االنتباه، العزلة، العناد(، وبناءًا  -5

عمي ذلك تم استبعاد أربعة أطفال لعدم معاناتيم من المشكبلت السموكية الثبلثة مجتمعة لي صبح 
بمتوسط)  ( سنوات ، 6-5( أطفال، تراوحت أعمارىم بين)8العدد النيائي لعينة األطفال )

 (.1.898(، وانحراف معياري ) 5.75

 العينة النهائية. - ب

أطفيال ذوي  8( معممات رياض أطفيال، وتكونيت عينية األطفيال مين 5تكونت عينة الدراسة من )
 صعوبات تعمم نمائية.

 : أدوات الدراسة:ًثالجا 

 -استخدمت الباحثة أدوات لموصول لمعينة الدراسة وتشخيصيا، وقد تمثمت في:
 ىاريس –ر رسم الرجل لجود إنف اختبا -3
بطارية اختبارات لبعض الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة كمؤشرات  -8

 (.8115لصعوبات التعمم. )محمد ، 
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 )إعداد الباحثة(.ذوي صعوبات التعممالروضة  أطفالدي المشكبلت السموكية ل مقياس -1
 -:وىي لمتحقق من فروض الدراسة أدواتاستخدمت الباحثة بينما 

 (8138)قابيل،  تحميل السموك التطبيقي استراتيجيات استبيان -4
 برنامج الدراسة )إعداد الباحثة(. -5

 -وفيما يمي عرض ليذه األدوات بالتفصيل:
 ىاريس لقياس ذكاء األطفال –اختبار رسم الرجل  لجود إنف  -0

ييييييدف ىييييذا اإلختبييييار إلييييي قييييياس وتشييييخيص القييييدرة العقمييييية العاميييية والسييييمات الشخصييييية 
( سنة، ويعد ىذا المقياس مين مقياييس اليذكاء غيير المفظيية 35 -1ممفحوصين من سن )ل

)األدائية(، والتي تطبق بطريقية فرديية أو جماعيية، واليزمن المسيتغرق فيي تطبييق اإلختبيار 
( دقيقة، وفيو يطمب من المفحوص أن يرسم صورة لرجل عمى أفضل نحو 35 -31من )

س دقييية الطفييل فييي المبلحظيية ، وعمييى أسيياس تطيييور يسييتطيعو، ويكييون التقييدير عمييى أسييا
 تصوره لمموضوع وليس عمى أساس الميارة الفنية في الرسم.

 املؤشرات السيكوورتية:

 صدق اإلختثار: 

 ( بتقنيييين اإلختبيييار عميييى أطفيييال الحضيييانة ، حييييث قاميييت بحسييياب 3981قاميييت حنفيييي )
 ( ، 1.79ل صدق )صدق اإلختبار مع مقياس  استانفورد بنييو  وقد حصمت عمى معام

 ( بحسييياب صيييدق اإلختبيييار بإسيييتخدام أسيييموب صيييدق 3991بينميييا قاميييت عبيييد الفتييياح )
 (.1.77المحك ما بين اإلختبار ومقياس  وكسمر بميفيو  ، وبم  معامل اإلرتباط )

 : اإلختثارثثات 

 ( بتقنيييين اإلختبيييار عميييى أطفيييال الحضيييانة ، حييييث 3981قاميييت فاطمييية حنفيييي )
، وقيد  (طفيبًل وطفمية 311تبار عمى عينة مكونية مين )قامت بحساب ثبات اإلخ

( وىيي قيمية مرتفعيية جيدًا وذات دالليية 1.98حصيمت عميى قيميية معاميل الثبييات )
 ( .1.13إحصائية عند مستوى )
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 طريقة التصحيح:

ويعطيييي المصيييحح درجييية واحيييدة عييين كيييل نقطييية مييين النقييياط اليييواردة بجيييدول التصيييحيح ،  
( أمييام المفييردة التييي تمييت الموافقيية ع عبلميية الموافقيية )( مفييردة ، وذلييك بييأن يضيي71وعييددىا )

عمييا ، ويضع )صفر( بجانب كل مفردة لم ييتم الموافقية عميييا ، ويعطيي درجية )واحيدة( لممفيردة 
. )عبيد الموافق عمييا، ثيم تحسيب الدرجية الخيام وىيي مجميوع المفيردات التيي تميت الموافقية عميييا

 (.3991الفتاح، 
ض الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة كمؤشرات بطارية اختبارات لبع -0

 (.0222لصعوبات التعمم. )محمد ، 
 اليدف من البطارية: 

تطوير مقياس حول بعض الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة ، ييدف إلى  
 التعرف عمى قصور الميارات قبل األكاديمية ألولئك األطفال.

 وصف البطارية: 
تضم البطارية خمسة مقاييس فرعية ت مثل في مجمميا بطارية اختبارات ألطفال الروضة  

في ىذا المجال يتم من خبلليا تحديد أطفال الروضة الذين توجد لدييم مؤشرات تدل عمى 
إمكانية تعرضيم لصعوبات تعمم أكاديمية الحقة وذلك عندما يمتحقون بالمدرسة االبتدائية 

ميميم النظامي، وتضم المقاييس الفرعية الخمسة التي تتألف منيا ىذه ويشرعون في تمقي تع
 البطارية ما يمي : 

 الوعي أو اإلدراك الفونولوجي.   -1
 التعرف عمى الحروف اليجائية.   -2
 التعرف عمى األرقام.   -3
 التعرف عمى األشكال.   -4
 التعرف عمى األلوان.   -5

تضمنيا البطارية من عشرين عبارة ويتألف كل مقياس من ىذه المقاييس الخمسة التي ت 
تعكس ما يصدر عن الطفل من سموكيات أو مظاىر سموكية تعد بمثابة مؤشرات لصعوبات 
التعمم في ىذا الجانب أو ذاك. وتدخل جميعيا في إطار ما يعرف باالكتشاف المبكر لتمك 

تى نجد مما الصعوبات وىو األمر الذي يؤدي بنا إلى التدخل المبكر ، ويحتم عمينا ذلك ح
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وتعتبر ىذه المقاييس بمثابة مقاييس فرز  يترتب عمى تمك الصعوبات من تثار سمبية متعددة،
وتصفية يمكن من خبلليا التعرف بدرجة كبيرة عمى أولئك األطفال الذين تصدر عنيم مثل ىذه 

%( من الدرجات المخصصة ألي من 51السموكيات ، وذلك عمى أثر حصوليم عمى أقل من )
%( ، أو أقل فإن 11الميارات ، أما إذا كانت الدرجة التي يحصل الطفل عمييا تساوي )ىذه 

 ذلك يعد دليبًل قويًا عمى أنو يعتبر من المعرضين لخطر صعوبات التعمم. 
 املؤشرات السيكوورتية:

 صدق البطارية: 
 -:لقد تم استخدام أكثر من طريق من ِقبل مؤلف البطارية  لقياس صدق البطارية وىي

حيث تمت صياغة عباراتيا في إطار ذلك التصنيف لتمك الميارات السابقة  صدق المحتوى:
عمى الميارات األكاديمية والتي تعرف بالميارات قبل األكاديمية وىو التصنيف الذي قدمو العديد 

، و فورمان   Lerner، و ليرنر   Torgesenمن العمماء في ىذا المجال أمثال  تورجسين  
Foorman  . وغيرىم 

%( عمى األقل من إجماع 91: حيث تم اإلبقاء عمى تمك العبارات التي نالت )صدق المحكمين
 المحكمين عمييا وىو ما يؤكد عمى صدق المحكمين.

: حيث تم استخدام أدوات المعب كمقياس لتحديد مستوى أداء أطفال الروضة الصدق التالزمي
مى عينة من أطفال الروضة ممن يبدون قصورا في وذلك وفق إجراءات محددة وعند تطبيقيا ع

ستجابة ىؤالء المعممات عمى مقاييس ىذه البطارية  تمك الميارات من وجية نظر معمماتين وا 
وحساب معامبلت االرتباط  بين درجات أولئك األطفال في كل منيما تراوحت قيم الصدق 

منة وىي قيم دالة إحصائيًا عند ( وذلك لممقاييس الفرعية المتض1.913-1.785التبلزمي بين )
 (.1.13مستوى )

: حيث تم تطبيق المقاييس الفرعية التي تتضمنيا البطارية عمى اباء مجموعتين  الصدق التميزي
طفبل في  87من األطفال المعرضون لخطر صعوبات التعمم والعاديين عدد أعضاء كل منيا 

( الدالة عمى الصدق التمييزي تراوحت بين السنة الثانية بالروضة واتضح من النتائج أن قيم )ت
 (.1.13( وىي قيم دالة عند )9.69-38.68)
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 : البطاريةثبات 
 -وقد تم استخدام الطرق التالية من ِقبل مؤلف البطارية لمتعرف عمى ثباتيا وىي:

: حيث تراوحت قيم التجزئة النصفية بطريقة سبيرمان براون لممقاييس طريقة التجزئة النصفية
 (.1.13( وىي قيم دالة عند )1.898-1.681عية بين )الفر 

: حيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ وتراوحت قيم معامبلت الثبات لتمك طريقة ألفا كرونباخ
 (.1.945 -1.774المقاييس الفرعية بين )

: حيث تراوحت قيم )ر( الدالة عمى االتساق الداخمي وذلك بين درجة كل االتساق الداخمي
( وىي قيم دالة عند 1.95،  1.57درجة الكمية لممقياس الفرعي الذي تنتمي إليو بين )مفردة وال

(1.13.) 

)إعداد ذوي صعوبات التعممالروضة  أطفالدي المشكالت السموكية ل مقياس -3
 الباحثة(

 قامت الباحثة بإعداد المقياس من خبلل الخطوات التالية:
فظة القميوبية حيث قامت الباحثة الزيارات الميدانية لعدد من الروضات داخل محا - أ

بتحديد األطفال ذوي صعوبات التعمم بيذه الروضات ثم إجراء مقاببلت فردية مع 
معممات ىؤالء األطفال لتحديد أىم المشكبلت السموكية التي يعانون منيا وتحديد 

 مظاىرىا.
م، ثم قامت الباحثة بتحديد أكثر المشكبلت شيوعًا لدي األطفال ذوي صعوبات التعم  - ب

االطبلع عمي العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت المشكبلت السموكية لدي 
األطفال بشكل عام واألطفال ذوي صعوبات التعمم بشكل خاص مثل دراسة كبل من 

؛ Sorour et al,2014؛  Hassan,2015؛ 8136؛ بشقة،8138، العايد)
 ؛8134؛ الكاشف،8134؛ محمد،8135؛ صابر ومني،8135الحارثي،
 (.Diakakis et al,2008؛ 8131؛ عمر،8131؛ السممي،8134،الياجري

بعد االطبلع عمي ىذه الدراسات والمقاييس التي تناولت المشكبلت السموكية وربطيا بما  - ج
عنو مقاببلت المعممات من نتائج استطاعت الباحثة صياغة عبارات المقياس  أسفرت
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، العزلة، العناد( حيث كان أكثر ثبلث والذي تناول ثبلث مشكبلت )تشتت االنتباه
المشكبلت تواجدًا لدي األطفال، وتم التعبير عن كل مشكمة بسبع عبارات فاصبح 

 عبارة. 83المقياس يتكون من 
تم عرض المقياس عمي مجموعة من المحكمين لمتأكد من وضوحو وسبلمتو المغوية  -ء

ما يرونو مناسب، وقد قامت وارتباطو بالمشكمة التي ي عبر عنيا وحذف أو اضافة 
الباحثة بعمل التعديبلت المطموبة وحذف عبارة من المقياس بناء عمي أراء المحكمين 

 عبارة. 81ليصبح المقياس مكون من 
 -تم التأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس كالتالي: -ىي 

 )2حساب الثبات بطريقة معامل )ألفا كرونباخ  
كرونباخ ويتضح ذلك في الجدول  -لثبات لممقياس بطريقة ألفا حيث تم حساب معامبلت ا   

  -التالي:
 ثبات المقياس بحساب معامل ألفا كرونباخ ( 8جدول )

 معامل ألفا كرونباخ األبعاد معامل ألفا كرونباخ المشكمة
 1.796 مشكمة العناد 1.837 مشكمة العزلة

 1.884 المقياس ككل 1.675 مشكمة تشتت االنتباه
 

 اب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية : حس 
قامت الباحثة بتقسيم العبارات إلى نصفين نصف أول، ونصف ثاني وكانت النتائج  

 كالتالي : 
 ( ثبات مقياس المشكبلت السموكية لطفل الروضة.1جدول )

معامل سبيرمان  معامل جتمان معامل ألفا كرونباخ العدد المقياس
 براون

 10810 01 الجزء األول 
10800 10800 

 10800 01 الجزء الثاني 
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 .صدق المحكمين 

 )صحة نفسية وعمم نفس وتربية خاصة( حيث تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين
حيث تم عمل التعديبلت %، 85وتعدت نسبة االتفاق عمي المقياس بصورتو الحالية نسبة ال 

 .الخاصة بالمحكمين
 ( نسب التحكيم 4جدول )عمى جميع مفردات المقياس 

 مشكلة العناد مشكلة تشتت االنتباه مشكلة العزلة

رقم 
 العبارة

رقم  نسبة االتفاق
 العبارة

 نسبة االتفاق
رقم 
 العبارة

 نسبة االتفاق

3 311 % 3 311 % 3 311 % 
8 88.8 % 8 311 % 8 311 % 
1 88.8 % 1 311 % 1 311 % 
4 311 % 4 88.8 % 4 311 % 
5 311 % 5 311 % 5 88.8 % 
6 311 % 6 88.8 % 6 88.8 % 
  7 311 % 7 311 % 

 الطرفية ةصدق المقارن 

( أفراد 9قامت الباحثة بتحديد المجموعتين الطرفيتين )الربع األعمى واألدنى( من العينة فكان )
 -لكل مجموعة، ومن ثم أ جري اختبار )ت( لمفرق بين متوسطييما فكان كالتالي:

 
 صدق المقارنة الطرفية لمقياس المشكبلت السموكية. (5جدول )

رجة
الد

 

المجموعة 
 الطرفية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

 1.84749 8.3111 المجموعة العميا
9.978- 1.13 

 1.19688 3.8511 المجموعة الدنيا
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 .حساب صدق االتساق الداخمي لممقياس 

ث تأكدت الباحثة من صدق االتساق الداخمي لممقياس عن طريق تطبيقة عمي عينة حي
معممة رياض أطفال بروضات تابعة إلدارة بنيا التعميمية وجاءت  14استطبلعية مكونة من 

 النتائج كالتالي:
 :معامبلت ارتباط العبارات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، ويوضح الجدول التالي ذلك- 

 ( قيم معامبلت اإلرتباط بين درجات المفردات ومجموع درجات البعد6جدول )

ردة
لمف
ا

ردة قيمة )ر( 
لمف
ا

ردة قيمة )ر( 
لمف
ا

 قيمة )ر( 

 البعد الثالث )مشكمة العناد( البعد الثاني مشكمة تشتت االنتباه( البعد األول )مشكلة العزلة(
3 1.844 3 1.811 3 1.765 
8 1.161 8 1.881 8 1.131 
1 1.318 1 1.880 1 1.818 

4 1.311 4 1.818 4 1.141 
5 1111.  5 1.811 5 1.811 
6 1.804 6 1.814 6 1.881 
  7 1.838 7 1.834 

 :صدق األبعاد بطريقة االتساق الداخمي، ويوضح الجدول التالي ذلك- 

 (7جدول )
 قيم معامبلت اإلرتباط بين درجات أبعاد المقياس والمجموع الكمي

 البعد الثالث )العناد( البعد الثاني )تشتت االنتباه( البعد األول )العزلة( لبعدا
 1.85 1.86 1.79 المجموع الكمي لمدرجات

( أن جميع معامبلت ارتباط العبارات بالدرجة الكمية لمبعد دالة 7، 6يتضح من الجدولين رقم )
لممقياس دالة احصائيا عند مستوي احصائيا ، وجميع معامبلت ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية 

 وقد تم حذفيا، وبذلك هفيما عدا العبارة األولي في مشكمة تشتت االنتبا (1.15( و )1.14)
 فالمقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من االتساق الداخمي تجعمو صالح لمتطبيق.
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 تصحيح المقياس.
 ( عن الطفل حيث تختار أمام العبارة التي تتفق مع رأييا  )√تقوم المعممة بوضع عبلمة

 ال(. -أحيانا -بين البدائل التالية )دائمًا 
 ( ومن ىنا فإن الدرجة 3، 8، 1تأخذ عبارات المقياس الدرجات التالية بالترتيب ،)

 العالية عمي المقياس تدل عمي توافر المشكمة السموكية لدي الطفل، والعكس صحيح.
 (0202ابيل، )ق تحميل السموك التطبيقي استراتيجيات استبيان -2

(، وىو 8138في دراسة سابقة ) فنيات تحميل السموك التطبيقي قامت الباحثة بإعداد استبيان
 عبارة عن استبيان يتكون من بعدين وجزأين.

 .)البعدين ىما )أدوات االستراتيجيات النشطة، أدوات االستراتيجيات التفاعمية 
  ء خاص باستجابات مدي الجزأين ىما )جزء خاص باستجابات مستوي المعرفة، جز

 االستخدام(.
أمام العبارة التي تتفق مع رأييا الشخصي حيث تختار بين  )√تقوم المعممة بوضع عبلمة )
استخدميا  -ال أعرفيا( و )استخدميا كثيراً  -أعرفيا  إلي حد ما -البدائل التالية )أعرفيا جيداً 

التالية بالترتيب عمي المعرفة ال أستخدميا( وتأخذ عبارات االستبيان الدرجات  -أحياناً 
(، وبالتالي تمثل الدرجة العالية عمي استبيان المعرفة مستوي معرفة عالي 3، 8، 1واالستخدام )

 والعكس، والدرجة العالية عمي استبيان االستخدام مستوي استخدام عالي والعكس.
 -وقد كانت الخصائص السيكومترية لبلستبيان مناسبة حيث كانت كالتالي:

 صائص استبيان المعرفة: خ
( 1.799و  1.513بين ) لتراوحت معامبلت ارتباط المحور األو  صدق االتساق الداخمي:

(، كما تم حساب معامل 1.881و  1.768بينما تراوحت معامبلت ارتباط المحور الثاني بين )
جميع معامبلت  االرتباط بين األفراد عمي الدرجة الكمية لممحور والدرجة الكمية لبلستبيان وكانت

، حيث كان معامل (1.13دالة احصائيا عند مستوي ) لبلستبيانبالدرجة الكمية  المحاورارتباط 
 (.1.888( ومعامل ارتباط المحور الثاني )1.876ارتباط المحور األول )

 1.847واالستبيان ككل  1.856، والمحور الثاني 1.735لممحور األول   معامل ثبات ألفا:
 .1.735، معامل سبيرمان براون 1.734معامل جتمان  النصفية: ثبات التجزئة
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 خصائص استبيان االستخدام:  
( 1.661و  1.486بين ) لتراوحت معامبلت ارتباط المحور األو  صدق االتساق الداخمي:

(، كما تم حساب معامل 1.787و  1.585بينما تراوحت معامبلت ارتباط المحور الثاني بين )
جميع معامبلت فراد عمي الدرجة الكمية لممحور والدرجة الكمية لبلستبيان وكانت االرتباط بين األ

، حيث كان معامل (1.13دالة احصائيا عند مستوي ) لبلستبيانبالدرجة الكمية  المحاورارتباط 
 (.1.838( ومعامل ارتباط البعد الثاني )1.859ارتباط المحور األول )

 1789واالستبيان ككل  1.676، والمحور الثاني 1.639لممحور األول   معامل ثبات ألفا:
 1.578، معامل سبيرمان براون 1.575معامل جتمان  ثبات التجزئة النصفية:

 برنامج الدراسة )إعداد الباحثة( -2
 تمييد 
المطبقة بشكل منظم من  البرنامج في إعدادة عمي النظرية السموكية من خبلل مبادئيا يستند

ة اجتماعية، ويستخدم التجريب لتحديد المتغيرات المسؤولة عن أجل تحسين سموك ذي أىمي
التي تستخدم  االستراتيجياتمجموعة من ، حيث يقوم البرنامج عمي التغير الحاصل في السموك

بعد حدوث السموك المستيدف مباشرة بيدف زيادة احتمالية حدوثو في المستقبل، أو تقميميا، كما 
 .رات، ومدة حدوث السموك المستيدفلمتعرف عمى عدد م تستخدم أيضاً 

وت عتبر صعوبات التعمم من أكثر الفئات احتياجًا لتطبيق استراتيجيات ىذا البرنامج معيم ألن 
ىذه االستراتيجيات تستخدم في خفض العديد من المشكبلت السموكية في المقام األول، األمر 

ثبتت العديد والعديد من الدراسات الذي يعاني منو فئة أطفال صعوبات التعمم بشكل كبير كما أ
 الكثيرة والمختمفة في مجال صعوبات التعمم النمائية لدي طفل الروضة.

 -وقد تم تصميم البرنامج بحيث يراعي االتي:
  أن تتخذ المعممات من تحميل السموك التطبيقي أسموب حياة وليس مجرد تدريب يجب

 أن يطبقوه عمي أطفال بعينيا في وقت معين.
 عمييي تطبيييق وتصييحيح اختبييار رسييم الرجييل وبطارييية اختبييارات لييبعض المعممييات  تييدريب

 الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة كمؤشرات لصعوبات التعمم.
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  التأكييييييد عميييييي قيييييدرة معممييييية الروضييييية عميييييي تشيييييخيص األطفيييييال ذوي صيييييعوبات اليييييتعمم
 بالروضة.

 لمشكبلت السموكية التدريب النظري بشكل جيد عمي الفنيات المستخدمة في حل ا
 الخاصة باألطفال عينة الدراسة.

  التركيز عمي مبدأ التخطيط  بشكل جيد والتنفيذ الدقيق لمبادئ واستراتيجيات تحميل
 السموك التطبيقي.

 .التأكيد عمي تكوين عبلقة جيدة بين الطفل والمعممة 
 األطفال. االستفادة من الخبرات التراكمية لدي المعممات من خبلل سنوات العمل مع 
  تقديم االستشارات المباشرة لممعممات خبلل الجمسات حول كيفية حل المشكبلت التي

 تواجييم فعميًا أثناء تطبيق البرنامج.
 اإلجرائية لمبرنامج.  األىداف
 .تعريف المعممات بصعوبات التعمم والمشكبلت السموكية التي يعانون منيا 
 فعاليتو في حل العديد من المشكبلتو  بيقيتحميل السموك التط بمعنى المعممات تعريف. 
  كما ىو  الطفل الستيعاب المناسب في الروضة المناخ تييئةتدريب المعممات عمي

 بمشكمتو السموكية لكي يستطيعوا تنفيذ البرنامج معو.
 المعممات عمي استخدام فنيات تحميل السموك التطبيقي المختمفة النشطة  تدريب

 والتفاعمية.
 الجوانب الجيدة في شخصيتو. إظيار عمى الطفل تشجيع 
  تشجيع الطفل عمي تنفيذ المطموب منو حتي بعد خروجو من الروضة ومتابعة ذلك في

 اليوم التالي.
 .التحديد الواضح لمسموك المطموب زيادتو أو خفضو بشكل دقيق 
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 فنيات البرنامج
مج مع المعممات منيا )العصف استخدمت الباحثة مجموعة من الفنيات المختمفة أثناء تطبيق البرنا
 الذىني، المحاضرة، المناقشة والحوار، النمذجة، الواجب المنزلي(

 أدوات البرنامج
استخدمت الباحثة مجموعة من األدوات المختمفة أثناء تطبيق البرنامج مع المعممات منيا )األقبلم، 

ورقية تشرح محتوي دفتر مخصص لمبرنامج لكل معممة، المقاييس الخاصة بالدراسة، نشرات 
 البرنامج، جروب واتس وفيس خاص بالبرنامج لمتواصل ومتابعة التنفيذ(.

 الخطة الزمنية لمبرنامج
تم تطبيق السبعة عشر جمسة األولي من البرنامج في ستة أسابيع بواقع ثبلث جمسات في األسبوع 

يجيات وكيفية تنفيذىا، ثم حيث تم االنتياء من البرنامج االرشادي لتدريب المعممات عمي االسترات
تركت الباحثة مدة شير لممعممات لتطبيق ما تعمموه مع األطفال عينة الدراسة بشكل منظم، وقد 
تمت جمسة مباشرة مع المعممات خبلل ىذا الشير باإلضافة إلي التواصل فيس وواتس وتمفونيًا ثم 

 الجمسة النيائية بعد انتياء ىذا الشير.

 محتوي البرنامج 
  -الجمسات التنفيذية لمبرنامج من خبلل الجدول التالي:تتضح 

 جدول يوضح محتوي البرنامج. ( 8جدول )
 محتوي الجمسة الموضوع الجمسة المراحل

ف 
عار

 )ت
ولي

 األ
حمة
مر
ال

سة(
لدرا
ة ا
عين
يد 
حد
وت

 

 
لقاء تعريفي بالبرنامج  األولي

 ومكوناتو.

  تو بالبرنامج وأىدافو ومكوناتو وأىمي المعمماتتعريف 
  الجدول الزمني لمبرنامج، وبنود سير  المعمماتتعريف

 .عمل البرنامج
 

 الثانية
تشخيص صعوبات 

)داخل روضة  التعمم
 التطبيق(

 .تحديد األطفال منخفضي الميارات قبل األكاديمية 
 .تطبيق اختبار رسم الرجل 
 .تطبيق بطارية صعوبات التعمم 
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 الثالثة

المشكبلت السموكية 
 الخاصة بذوي

صعوبات التعمم داخل 
 الروضة

  تحديد المشكبلت السموكية الموجودة بالفعل لدي األطفال
الذين تم تحديدىم في الجمسة  ذوي صعوبات التعمم

 السابقة ومناقشة أعراضيا.

 
 الرابعة

 
 

 تحديد العينة

  دي طفل لمراجعة خطوات تشخيص صعوبات التعمم
 الروضة.

 ل ذوي صعوبات الوصول لمعينة النيائية من األطفا
 التعمم.

 .تطبيق مقياس المشكبلت السموكية لدي طفل الروضة 
  استبعاد من ال يعانون من نفس المشكبلت سموكية وتحديد

 العينة بعد المقياس.

ي(.
طبيق

 الت
وك
لسم
ل ا
حمي
 )ت
نية
الثا
مة 
مرح

ال
 

)التعريف،  ABA الخامسة
 الخصائص(.

 .تعريف تحميل السموك التطبيقي 
 موك التطبيقي.خصائص تحميل الس 

 
 السادسة

ABA  الفئات(
المستيدفة، من ي طبق 

 البرنامج(.

 .تحديد الفئات التي تستفيد من تحميل السموك التطبيقي 
  تحديد األفراد الذين يستطيعوا تطبيق برنامج تحميل

 السموك التطبيقي وكيف؟
السموك )ما ىو،  السابعة

 تحديده، وظيفتو(
 .التعرف عمي معني السموك 
 ف نستطيع تحديد السموك.كي 
 .كيف نحدد وظيفة السموك 

تحديد الطريقة الصحيحة لتحميل السموك من خبلل   تحميل السموك الثامنة
 المواحق( –السوابق  –)السموك 

التعرف عمي استراتيجية المعززات وشروطيا وكيفية   استراتيجية المعززات. التاسعة
 تطبيقيا.

 استراتيجية العمبلت العاشرة
 االقتصادية الرمزية.

  التعرف عمي استراتيجية العمبلت االقتصادية الرمزية
 وشروطيا وكيفية تطبيقيا.

التعرف عمي استراتيجيتي حرية الوصول وأواًل/ ثم  استراتيجية حرية  الحادية عشر



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
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 وشروطيما وكيفية التطبيق. الوصول و أوال / ثم.
استراتيجيتي تقديم  الثانية عشر

ت وىرمية االختيارا
 االحتياجات.

  التعرف عمي استراتيجيتي تقديم الخيارات وىرمية
 االحتياجات وشروطيما وكيفية التطبيق.

استراتيجيات الميمة  الثالثة عشر
 والحث البدني.

  التعرف عمي استراتيجيات الميمة والحث البدني والشروط
 وكيفية التطبيق.

استراتيجية التعديبلت  الرابعة عشر
 يةالبيئ

  التعرف عمي استراتيجية التعديبلت البيئية وشروطيا
 وكيفية تطبيقيا.

التعرف عمي استراتيجية االطفاء وشروطيا وكيفية   استراتيجية االطفاء. الخامسة عشر
 تطبيقيا.

استراتيجية تكمفة  السادسة عشر
 االستجابة.

  التعرف عمي استراتيجية تكمفة االستجابة وشروطيا وكيفية
 ا.تطبيقي

  السابعة عشر
مراجعة وتطبيق 
 بعدي لممعممات

 .تقديم تغذية راجعة حول ما تم عرضة خبلل الجمسات 
  التأكيد عمي الخطوات الرئيسية والشروط البلزمة لمتطبيق

 الصحيح لمبرنامج.

و(.
ويم
وتق
ج 
رنام
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ياء
 )ان

الثة
 الث
حمة
مر
ال

 
جيت المعممات خبلل تطبيق مناقشة المشاكل التي وا  متابعة التطبيق. الثامنة عشر

 البرنامج.
 .متابعة تنفيذ االستراتيجيات 

 
 التاسعة عشر

  

 
 

التطبيق البعدي 
 الخاص باألطفال.

  مناقشة ما توصمت اليو المعممات مع االطفال في
 المشكبلت السموكية.

 .تطبيق مقياس المشكبلت السموكية 
 ق تقديم اقتراحات حول البرنامج واالستفادة منو عمي نطا

 اوسع.
  التأكيد عمي ضرورة استخدام تحميل السموك التطبيقي بعد

 انتياء البرنامج.
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 ٌتائج الدراسة:
يتناول ىذا الجزء عرضا لما تم التوصل إليو في البحث الحالي من نتائج، وذلك لمتعرف عمي 

 مدي فعالية برنامج الدراسة وتفسيرىا في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة

 التخكل وَ الفرض األوهٌتائج 

والذي ينص عمي  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات معممات رياض 
فبما يتعمق بمعرفة  تحميل السموك التطبيقي األطفال مجموعة الدراسة في استبيان استراتيجيات

في  يتحميل السموك التطبيق واستخدام استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي استراتيجيات
 التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي  وفيما يمي النتائج التي توضح ذلك:

 تحميل السموك التطبيقي معرفة استراتيجيات -أ
 تم حساب داللة الفرق بين متوسطات درجات معممات رياض االطفال عمي استبيان استراتيجيات

تراتيجيات في التطبيقين القبمي والبعدي فيما يتعمق بجزء المعرفة بيذه االس تحميل السموك
 (.3( ويمثمو بيانيا شكل رقم )9ويوضح ذلك جدول )

وقيمة  ت   لمفرق بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال في مستوي  ف( المتوسط واالنحرا9جدول )
 (5معرفة استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في التطبيقين القبمي والبعدي )ن=

لمعرفة مستوي ا
 تباالستراتيجيا

المتوسط  التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوي الداللة قيمة "ت"

معرفة االستراتيجيات 
 النشطة0

 10.08 600 قبلي
 10.08 0000 بعدي 1010 0.0080

معرفة االستراتيجيات 
 التفاعلية00

 10.08 000 قبلي
030100 1010 

 10.08 0000 بعدي

 10616 00 قبلي المعرفة ككل
 0 30 بعدي 1010 300138



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
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وقيمة  ت   لمفرق بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال في مستوي  ف( المتوسط واالنحرا3شكل )

 معرفة استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في التطبيقين القبمي والبعدي
( بين 1.13ند مستوي )( وجود فروق دالة احصائيًا ع3( والشكل )9يتضح من الجدول )

متوسطات درجات معممات رياض األطفال في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق 
البعدي، مما يعني أن البرنامج أدي إلي زيادة مستوي معرفة المعممات باالستراتيجيات 

 الم ستخدمة في تحميل السموك التطبيقي.
 تحميل السموك التطبيقي استخدام استراتيجيات -ب

 تم حساب داللة الفرق بين متوسطات درجات معممات رياض االطفال عمي استبيان استراتيجيات
فيما يتعمق بجزء مدي االستخدام ليذه االستراتيجيات في التطبيقين القبمي والبعدي  تحميل السموك

 (.8( ويمثمو بيانيا شكل رقم )31ويوضح ذلك جدول )
   لمفرق بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال في مستوي وقيمة  ت ف( المتوسط واالنحرا31جدول )

 (5استخدام استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في التطبيقين القبمي والبعدي )ن=
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مستوي االستخدام 
 تلالستراتيجيا

المتوسط  التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوي الداللة قيمة "ت"

استخدام االستراتيجيات 
 0النشطة

 10836 608 قبلي
 10836 00001 بعدي 1010 .0000

استخدام االستراتيجيات 
 التفاعلية00

 10.08 00. قبلي
 00000 0100 بعدي 1010 0.00.

 00300 0300 قبلي االستخدام ككل
 00000 0008 بعدي 1010 80110

 
معممات رياض األطفال في مستوي وقيمة  ت   لمفرق بين متوسطات درجات  ف( المتوسط واالنحرا8شكل )

 (5استخدام استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في التطبيقين القبمي والبعدي )ن=

( بين 1.13( وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوي )8( والشكل )31يتضح من الجدول )
 متوسطات درجات معممات رياض األطفال في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق
البعدي، مما يعني أن البرنامج أدي إلي زيادة مستوي استخدام المعممات الستراتيجيات تحميل 

 السموك التطبيقي.

 



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
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 الجاٌيٌتائج التخكل وَ الفرض 

والذي ينص عمي  يتصف البرنامج بدرجة مناسبة من الفاعمية في تنمية مستوي المعرفة 
معممات رياض األطفال مجموعة الدراسة  ل تحميل السموك التطبيقي واالستخدام الستراتيجيات

 وفيما يمي النتائج التي توضح ذلك:

 .تحميل السموك التطبيقي معرفة استراتيجيات -أ
تحميل ( بين التطبيقين القبمي والبعدي الستبيان استراتيجيات η2تم حساب قيمة مربع إيتا ) 

 -( يوضح ذلك:33الخاص بجزء المعرفة والجدول ) السموك التطبيقي
( المتوسط الحسابي ومربع إيتا لدرجات معممات رياض األطفال بين التطبيقين القبمي والبعدي 33جدول )

 (.5الستبيان معرفة استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي )ن=
 η2 المتوسط الحسابي التطبيق استبيان المعرفة

 تمستوي المعرفة باالستراتيجيا
 النشطة

 10088 600 قبلي

 0000 بعدي

 تمستوي المعرفة باالستراتيجيا
 التفاعلية

 .1008 000 قبلي
 0000 بعدي

 مستوي المعرفة ككل
 10000 00 قبلي
 30 بعدي

 

( من التباين الكمي لممتغير التابع )مستوي معرفة معممات 1.99(( أن 33يتضح من الجدول )
المتغير المستقل )برنامج تحميل السموك التطبيقي( يرجع إلي  ترياض االطفال باستراتيجيا

 ( لمتباين الكمي لؤلبعاد يرجع إلي برنامج الدراسة.1.985(، )1.988الدراسة(، وأن )
 .تحميل السموك التطبيقي استخدام استراتيجيات -ب

تحميل ( بين التطبيقين القبمي والبعدي الستبيان استراتيجيات η2تم حساب قيمة مربع إيتا ) 
 -( يوضح ذلك:38جزء االستخدام والجدول )الخاص ب السموك التطبيقي

( المتوسط الحسابي ومربع إيتا لدرجات معممات رياض األطفال بين التطبيقين القبمي والبعدي 38جدول )
 (.5الستبيان استخدام استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي )ن=
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 η2 المتوسط الحسابي التطبيق استبيان االستخدام

 تراتيجيامستوي االستخدام لالست
 النشطة

 608 قبلي
 00001 بعدي 10838

 تمستوي االستخدام لالستراتيجيا
 التفاعلية

 00. قبلي
 0100 بعدي 10600

 مستوي المعرفة ككل
 0300 قبلي

 0008 بعدي 10880

 

( من التباين الكمي لممتغير التابع )مستوي استخدام 1.889(( أن 38يتضح من الجدول )
تحميل السموك التطبيقي( يرجع إلي المتغير المستقل  تطفال الستراتيجيامعممات رياض اال

 ( لمتباين الكمي لؤلبعاد يرجع إلي برنامج الدراسة.1.798(، )1.818)برنامج الدراسة(، وأن )

 الجالحٌتائج التخكل وَ الفرض 

عة والذي. ينص عمي  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات االطفال مجمو 
الدراسة في القياسين القبمي والبعدي عمي مقياس المشكبلت السموكية )العزلة، تشتت االنتباه، 

 لصالح القياس البعدي  العناد( كما تقرر المعممات
إجابات المعممات بخصوص الثمانية أطفال عينة  استخبلص تم لمتحقق من صحة ىذا الفرض 

 عمى لمتعرف (Z ) وقيمة ويمكوكسون معامل اباإلحصائي لحس االختبار استخدام الدراسة وتم

تطبيق البرنامج وبعده  قبل األطفال كما قررت المعممات درجات رتب متوسطي بين الفروق
 (.1( ويمثمو بيانيا شكل رقم )31ويوضح ذلك جدول )

( وداللتيا لمفروق بين متوسطي رتب درجات Z( نتائج اختبار ويمككسون وقيمة )03جدول )
 ا قررت المعممات قبل تطبيق البرنامج وبعده عمي مقياس المشكالت السموكية.االطفال كم

المشكالت 
 السلوكية

المتوسط  التطبيق
 الحسابي

 الرتب الموجبة  الرتب السالبة
 Zقيمة 

مستوي 
 المجموع المتوسط المجموع المتوسط الداللة

 مشكلة العزلة
 00003 قبلي

 8003 عديب 1010 0..001- صفر صفر 30 .00

مشكلة تشتت 
 االنتباه

 06003 قبلي
 00 بعدي 1010 001.88- صفر صفر 30 .00

 مشكلة العناد
 .0006 قبلي

 1010 001.31- صفر صفر 30 .00



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
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 .0106 بعدي

المشكالت 
 ككل

 080.1 قبلي
 31038 بعدي 1010 001.30- صفر صفر 30 .00

 
 
 
 
 
 
 
 

 
( وداللتيا لمفروق بين متوسطي رتب درجات المعممات قبل تطبيق Zبار ويمككسون وقيمة )( نتائج اخت1شكل )

 البرنامج وبعده عمي مقياس المشكبلت السموكية.

 جميع في1.13 مستوى عند إحصائيا دالة فروق ىناك أن (1( والشكل )31الجدول ) من يتضح
 مشكبلت المقياس.

 الرابعٌتائج التخكل وَ الفرض 

عمي  يتصف البرنامج بدرجة مناسبة من الفاعمية في تخفيف المشكبلت السموكية   والذي ينص
 لدي األطفال مجموعة الدراسة كما تقرر المعممات 

إجابات المعممات بخصوص الثمانية أطفال عينة  استخبلص تم  لمتحقق من صحة ىذا الفرض
 لتطبيقين القبمي والبعدي بين ا (d)( وحجم التأثير η2حساب قيمة مربع إيتا ) الدراسة وتم
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 (34ويوضح ذلك جدول )
لدرجات األطفال كما قررت المعممات قبل تطبيق البرنامج  (d)( وحجم التأثير η2( نتائج مربع إيتا )34جدول )

 وبعده عمي مقياس المشكبلت السموكية.

 η2 D المتوسط الحسابي التطبيق المشكالت السلوكية

 مشكلة العزلة
 00003 قبلي

1080 3038 
 8003 بعدي

 مشكلة تشتت االنتباه
 06003 قبلي

1080 00.0 
 00 بعدي

 مشكلة العناد
 .0006 قبلي

1080 30.. 
 .0106 بعدي

 المشكالت ككل
 080.1 قبلي

100. 0060 
 31038 بعدي

دي ( من التباين الكمي لممتغير التابع )المشكبلت السموكية ل1.95(( أن 34يتضح من الجدول )
(، 1.89(، )1.84األطفال عينة الدراسة( يرجع إلي المتغير المستقل )برنامج الدراسة(، وأن )

 ( لمتباين الكمي لممشكبلت يرجع إلي برنامج الدراسة.1.84)

وأن حجم تأثير البرنامج الم قدم لممعممات كبير في تأثيره عمي تخفيف مشكمة العزلة، مشكمة 
المشكبلت السموكية الثبلثة ككل لدي األطفال مجموعة الدراسة  تشتت االنتباه، مشكمة العناد،

( علي الترتيب، وجميع هذه القيم أكبر من 0060(، )..30(، )00.0(، )3038حيث بمغت )

(1080) 

 تفسري الٍتائج
 تفسري ٌتائج الفرضني األوه والجاٌي:

تراتيجيات يتضح من نتائج الفرضين أن البرنامج أدي إلي زيادة مستوي المعرفة باس
تحميل السموك التطبيقي لدي المعممات، كما ارتفعت نسبة االستخدام من ِقبل المعممات ليذه 

 االستراتيجيات، وبذلك تحقق الفرضين األول والثاني.



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
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، ودراسة (Smyth et al ,2017)وتتفق ىذه النتيجة جزئيا مع دراسة سميث وتخرون 
، ودراسة (Allen& Bowles,2014)ولز ، و دراسة ألين وب(Alotaibi,2015) العتيبي
حيث أوضحت نتائج ىذه  (Randazzo,2011) رانداز،  ودراسة  ( Jennifer, 2011)جنيفر 

الدراسات أن ىناك عبلقة طردية بين تعديل المعرفة واالتجاه نحو تحميل السموك التطبيقي 
تيجيات، وىذا ما ظير واضحًا واستراتيجياتو، وأنو كمما زادت المعرفة زاد االستخدام ليذه االسترا

في نتائج ىذه الدراسة حيث زاد مستوي االستخدام بطريقة صحيحة بعدما زادت المعرفة 
 باالستراتيجيات وطرق تطبيقيا.

وقد أفادت المعممات بشكل واضح أنين لم يكونوا يعرفن ىذه االستراتيجيات بشكميا 
ذه االستراتيجيات وشروط تنفيذىا لو الصحيح كما عرفوىا في البرنامج، وأن طريقة تطبيق ى

 تأثير واضح في نجاحيا والحصول عمي فوائدىا.

وقد كان تأثير البرنامج واضح في الفروق التي أظيرتيا المعممات خبلل األنشطة 
والتدريبات حيث كانت المعممات قبل البرنامج غير قادرة عمي تنفيذ األنشطة النظرية المطموبة 

رات في نياية البرنامج عمي تنفيذ ىذه األنشطة والتدريبات وتحديد السموك منيا بينما أصبحن قاد
 وما قبمو وما بعده والنتائج المترتبة عميو.

في حين نري أن مستوي االستخدام زاد بشكل عام إال أن االستخدام كان الستراتيجيات 
أن المعممات دون غيرىا بحسب الطفل واستجابتو لبلستراتيجية والتفاعل معيا، فقد اتضح 

استخدمن االستراتيجيات النشطة أكثر حيث جاءت بنتائج سريعة وفعالة عمي حد قولين، وىذا 
من خبلل استعراضو ألدبيات عمم  (Trump et al,2018)يتفق ما توصل إليو ترامب واخرون 

يم تحميل السموك التطبيقي من أن استراتيجيات ىا العمم تضع المتعمم في مقدمة التدخل والتصم
في تحقيق أعمى  المتعممينطالب بأن يكون المعممون مسؤولين ومرنين في دعم وي  التعميمي 

 .من جودة الحياةمستوى ممكن 

والتي أوضحت نتائجيا أن  (Brennan,2014)بينما تختمف ىذه النتيجة مع دراسة 
بلقة  لدي المشاركين في الدراسة  ليس لو ع (ABAتحميل السموك التطبيقي )مستوي معرفة 

التي أوضحت عدم  (Reeves,2017)، ودراسة حول إجراءات تحميل السموك التطبيقيبآرائيم 
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وجود عبلقة بين مستوي معرفة المعممين لفنيات تحميل السموك التطبيق واستخداميم ليا، ودراسة 
 معرفة مستوى بين سمبية ارتباطية عبلقة وجود( التي أوضحت نتائجيا 8135الحسين )

عمي عكس ما اتضح في  ، وتأتي ىذه الدراساتالستخداميا الفنيات وحماسيم بتمك ركيناالمش
الدراسة الحالية من ردود فعل المعممات من أن معرفتيم باالستراتيجيات كانت سببًا رئيسيًا في 
تشجيعيم عمي تطبيقيا مع األطفال حتي أن احدي المعممات قامت بتطبيقيا مع األطفال 

 الدراسة فقط.العاديين وليس عينة 

وتفسر الباحثة التحسن في مستوي استخدام المعممات ليذه الستراتيجيات إلي توفير 
الباحثة األدوات والوسائل والمعززات لممعممات، باإلضافة إلي التواصل المستمر لمباحثة مع 

لن عن المعممات أثناء فترة تطبيق ىذه االستراتيجيات حيث كانت المعممات تتواصل تميفونيًا ليسأ
يقف أماميم، فقد كانت ىذه التغذية الراجعة المستمرة ليا أثر واضح في تشجيع  ءأي شي

 المعممات عمي التطبيق. 
 تفسري ٌتائج الفرضني الجالح والرابع:

يتضح من نتائج الفرضين أن البرنامج القائم عمي تحميل السموك التطبيقي الم قدم 
ألطفالين ذوي صعوبات مجموعة الدراسة، وتتفق لممعممات أدي إلي تحسين السموك المشكل 

(، 8134(، محمد )8139(، غنيم )8138ىذه النتائج مع دراسة كبل من دخان والمصدر )
 &Klimas)كميماس ، ماكمولين  ،(Maguire,2012)ماجواير (، 8134الكاشف )

McLaughlin,2007) واخرون  جري (Grey et al, 2005)   حيث أوضحت نتاج ىذه
سات أن استراتيجيات تحميل السوك التطبيقي كان ليا كبير األثر في تعديل السموك المشكل الدرا

لدي األطفال عينات الدراسة من خبلل المعممين أو اآلباء عمي اختبلف فئات ىذه األطفال بين 
 عاديين.اضطرابات سموكية و أوتيزم وصعوبات تعمم و 

ق التعامل مع المشكبلت وقد أوضحت المعممات أنين أصبحن عمي دراية بطر 
السموكية لؤلطفال بشكل منظم بحيث أصبحن يفكروا في حل المشكبلت السموكية لدي األطفال 
باستخدام استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي بعد أن كانوا دائمي الغضب من ىذه األطفال 

 إلتيانيم بالسموك المشكل.



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
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 أثناء أطفالين لسموك الوظيفي ميلالتح ميارات المعممات تعمم ىذا باإلضافة إلي أن
 ونتائجو الطفل وسموك السابقة البيئة أحداث بين العبلقة مبلحظة خبلل من برنامجال جمسات
االستراتيجية النشطة المبلئمة  وتحديدفي التعامل مع سموك الطفل   دورىن فيم عمى ساعدىن

سموك المشكل واختيار لمواجيتو، وبالتالي أصبحن قادرات عمي التصرف بشكل صحيح مع ال
 الحل البديل من االستراتيجيات التفاعمية في حال فشل االستراتيجية النشطة.

كما أن المعممات أوضحن أن األطفال تعمموا سموك بديل لمسوك المشكل حيث بدأ 
 االطفال في اظيار ردود فعل ايجابية  لنفس المواقف السابقة التي كانت ردود الفعل فييا سمبية. 

ح نتائج ىذين الفرضين أن السموك المشكل لدي األطفال ذوي صعوبات التعمم وتوض
يمكن خفضو كما يمكن تعميم األطفال ردود فعل صحيحة بدال من ردود الفعل الخاطئة والتي 
نتجت عن التعامل الخطأ مع مشكمة الطفل منذ بدايتيا، فالتفيم لسموك الطفل وما قبمو وما بعده 

د طريقة التعامل المناسبة مع السموك، وىذا ما أوضحتو المعممات من أنين ساعد كثيرًا في تحدي
 كان يتعاممن مع السموك بالطريقة الخطأ نتيجة لفيميم الخاطا ألسباب السموك.

 وقد أظيرت النتائج بوضوح أن استخدام )المعززات، الميمة، أواًل/ ثم، العمبلت

و األثر األكبر في فعالية البرنامج حيث اتضح الرمزية(  بطرق عممية منظمة كان ل االقتصادية
من خبلل التطبيق البعدي الستبيان استخدام استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي أن ىذه 
االستراتيجيات كانت أكثرىا استخدامًا من قبل المعممات وأنيا جاءت بنتائج سريعة مع األطفال 

 وأثرت في تغيير سموكيم المشكل بشكل كبير.

 ت الدراسة:وعوقا

 قابمت الباحثة أثناء إجراء الدراسة بعض الصعوبات والعقبات تمثمت فيما يمي:        

  صعوبة جمع المعممات مجموعة الدراسة مع بعضين في مكان واحد حيث كانت
معممتان من مدرسة ابتدائية بقرية الرممة، وثبلث معممات من قرية طحمة، وبالتالي 

 سات البرنامج عمي مرتين.اضطرت الباحثة إلي عقد جم

  االختيار العمدي عن قصد لعينة األطفال حيث كان من الصعب الحصول عمي عدد
كبير من األطفال لدييم صعوبات تعمم ويعانون من نفس المشكبلت السموكية، وليذا 
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السبب تم اختيار من يعانون من صعوبة ويعانون من مشكبلت )العزلة، تشتت االنتباه، 
لتبعية كانت المجموعة واحدة ولم تستطيع الباحثة عمل مجموعتين لصغر العناد(، وبا

 حجم العينة التي تم التوصل إلييا.

  لم تستطع الباحثة استكمال القياس التتبعى لمدراسة حيث جاءت ظروف كرونا وتم
ايقاف المدارس عن استكمال العام الدراسي، فمم تستطع المعممات متابعة سموك 

 يوم الدراسي في الروضة.األطفال أثناء ال

 الدراسة توصيات
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يمي:

ضرورة ادراج  تحميل السموك التطبيقي كمقرر ضمن الئحة رياض األطفال ألن معممات  -1
رياض األطفال ىم من أكثر الفئات احتياجا لمعرفة وفيم ىذا العمم ألنيم يتعاممون مع أطفال 

 ة عمرية حرجة.في مرحم
االىتمام بعمل دورات تدريبية لمعممات رياض األطفال حول استراتيجيات تحميل السموك  -2

 التطبيقي.
دراسة العبلقة بين استخدام معممات رياض األطفال الستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  -3

 والكفاءة االجتماعية لدي أطفالين.
عية والبصرية لبحث مدي تأثير ىذه إجراء نفس الدراسة عمي معممي االعاقة السم -4

 االستراتيجيات عمي األطفال المعاقين سمعيًا.
دراسة الصعوبات التي تواجو المعممين عند تطبيق استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  -5

 ومحاولة التغمب عمييا.
 البخوخ املكرتحة:

 

 وث اآلتية:في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي الباحثة بإجراء البح

في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استخدام استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  -3
 تحسين بعض مكونات السموك االنجازي لدي أطفال الروضة ذوي صعوبات التعمم.

فعالية برنامج ارشادي لموالدين قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في  -8
 ة لدي أطفال الروضة ذوي صعوبات التعمم.تحسين بعض المشكبلت السموكي



في  (ABA)فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي  نياد مرزوق عبد الخالق 
ض األطفال ليذه االستراتيجيات تحسين مستوي معرفة واستخدام معممات ريا

 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
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استراتيجيات تحميل السموك التطبيقي وعبلقتيا بضبط السموك االجتماعي لدي أطفال  -1
 الروضة ذوي صعوبات التعمم.

فاعمية استخدام االستراتيجيات النشطة لعمم تحميل السموك التطبيقي في تحسين بعض  -4
 ي صعوبات التعمم.الميارات قبل األكاديمية لدي طفل الروضة ذو 

 .: مراجعة أدباستخدام تحميل السموك التطبيقي مع مختمف فئات التربية الخاصة -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 1123 - 1833، 0201، إتريل  1، ج 5، ع 3)مج   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3889 

 

 ورادع البخح
 المراجع العربية:

 (.العيييبلج 8111ابيييراىيم، عبيييد السيييتار واليييدخيل، عبيييد العزييييز بييين عبيييد اهلل وابيييراىيم، رضيييوي .)
 السموكي لمطفل والمراىق. الرياض، دار العموم.

  (. المرجع في المشكبلت السموكية لؤلطفال. الجيزة، الدار 8118سريع، محمود محمد.)أبو
 العالمية.

 تعديل أكثر المشكبلت السموكية شيوعا لدى أطفال  .(  3998) ر .سمير عمى جعف ،أبو غزالة
، جامعية القياىرة .دكتيوراه .المدرسة االبتدائية باستخدام برنامج إرشادي في المعيب

 .ت والبحوث التربويةمعيد الدراسا
 (.8138أحمد، سوزان محمد .) فاعمية برنامج تدريبي لكل من المعممات واألميات في عبلج

. بعض صعوبات التعمم النمائية لدى األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة
 .جامعة عين شمس . كمية التربية دكتوراه.

  .رياض األطفال في تنمية فاعمية برنامج تدريبي لمعممات (.8131)بخيت، ماجدة ىاشم
المعرفي وميارات اكتشاف صعوبات التعمم النمائية لطفل  اإلدراك
 .581 - 535 . 1ع ،89مج .مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط .الروضة

 (.ا8136بشقة، سماح .) لمشكبلت السموكية لدى ذوى صعوبات التعمم االكاديمية وحاجاتيم
ية واالجتماعية: مركز جيل البحث مجمة جيل العموم اإلنسان .اإلرشادية
 .331 -313. 37 ع .العممي

 (. تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم. عمان، دار المسيرة 8134بطرس، بطرس حافظ .)
 .1والتوزيع، ط  لمنشر

 8ط. وكيا وانفعالييامبة المضطربين سم. طرق تدريس الط(8134). -أ -حافظ بطرس، طرسب 
 . دار المسيرة ،.عمان

  ،(. مشكبلت األطفال. القاىرة، دار السبلم.8131العبد كريم.)بكار 
  التيامي، نازك أحمد والمصري، ابراىيم جابر وعمي، اسماعيل محمود وعمي، ياسمين

(. المرجع في صعوبات التعمم وسبل عبلجيا. دسوق، دار العمم 8138اسبلم.)
 وااليمان.
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 وأثرة في تحسين بعض المشكالت السموكية لدي أطفالين ذوي صعوبات التعمم
 

 4301 

 ،مع التعامل في الخاصة تربيةال معممي إستراتيجية(. 8135.)سعيد بن صبحي الحارثي 
جمة ، مجامعة عين شمسصعوبات التعمم.  ذوي لمطبلب السموكية المشكبلت

 .411 – 413 .43ع  .اإلرشاد النفسيمركز 
 ،التطبيقي السموك تحميل بفنيات المعممين الطمبة معرفة مستوى(. 8135.)الكريم عبد الحسين 

 مركز - الخاصة التربية ةمجمجامعة الزقازيق.  المتغيرات. ببعض وعبلقتو
 .384 -358. 31. ع التربية بكمية والبيئية والنفسية التربوية المعمومات

 (.تحميل السموك التطبيقي. عمان، دار الشروق.8137الخطيب، جمال محمد.) 
 ،صعوبات لخطر المعرضين الروضة ألطفال اإلدراك (. مستوى8131أسعد .) حنان خوج 

 االنسانيةلمعموم العممية  المجمة - فيصل لممكا والعاديين. جامعة التعمم
 .886-819. 8، ع 34مج واالدارية، 

 (. العوامل 8181، تالء برىان ضياء الدين و الحسيني، عبدالناصر األشعل فيصل. )ةخوج
المساىمة في ظيور المشكبلت السموكية الصفية لدى الطالبات ذوات صعوبات 

المجمة السعودية لمتربية  ممك سعود،جامعة ال .التعمم بمدينة مكة المكرمة
 .399-369، 38ع.الخاصة 

 التطبيقي السموك تحميل برنامج فاعمية (.8138.) جمال كامل والمصدر، إيمان دخان ، نبيل 
 التربوية لمدراسات اإلسبلمية الجامعة مجمة . التوحد أطفال سموك تعديل في

 .894 -871. 4ع،86 مج. الجامعة االسبلمية بغزة. والنفسية
 (. تحميييل السييموك التطبيقييي مبييادئ واجييراءات فييي تعييديل 8138الزريقييات، إبييراىيم عبييد اهلل .)

 السموك، عمان، دار الفكر.
 (.الصييحة النفسييية ألطفييال المدرسيية االبتدائييية. بيييروت، دار الفكيير 3997السييبيعي، عييدنان .)

 المعاصر.
 .كية الشيييائعة ليييدى أطفيييال المشيييكبلت السيييمو  (.8131)السيييممي، فاطمييية بنيييت عيييايض بييين فيييواز

جامعيية  .الروضيية وأسيياليب عبلجيييا ميين وجيييات نظيير المعممييات بمدينيية الرييياض
 - 363. 35ع ،5ميج. كمية رياض األطفالب مجمة الطفولة والتربية، اإلسكندرية

839 . 
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 ( .صعوبات التعمم التمميذ ، األسباب والحميول ، مجمية أبحياث نفسيية 8136عمير، سيام .)
 .814- 385،  8وتربوية. ع

  شيييييييعير، ابيييييييراىيم محميييييييد وحسيييييييونة، أميييييييل محميييييييد والشيييييييافعي، ربييييييياب عبيييييييده والسييييييييد، نيييييييورين
فعالية استخدام استراتيجية تحميل السموك التطبيقي لتنميية مييارة (. 8135زكريا.)

 جامعيية. التصيينيف لييدى أطفييال متبلزميية اسييبرجر فييي مرحميية مييا قبييل المدرسيية
 .76 -33. 6. ع ألطفالا رياض كميةالمجمة العممية ل – بورسعيد

 (.المشكبلت النفسية لؤلطفال أسيبابيا وعبلجييا. القياىرة، دار 8111الشوربجي، نبيمة عباس .)
 النيضة العربية.

 (. صيعوبات8135صيابر، بحيري و منيي، خرميوش .) السيموكية بالمشيكبلت وعبلقتييا اليتعمم 
وسيطيف.  البيرج يبيواليت ميدانيية دراسية :الموىيوبين التعمييم االبتيدائي تبلمييذ ليدي
. الجزائر – العممي البحث جيل مركز - واالجتماعية اإلنسانية العموم جيل مجمة
 .86-33.33ع 

 ( .8138الصادق، عادل محمد وعبد الغني، حنان زكريا .)لتنمية تدريبي برنامج فعالية 
. المجمة االنتباه تشتت / النشاط فرط ذوي األطفال لدي المانع الوظيفي التحكم
 .184 -893. 99. ع 88ية لمدراسات النفسية. مج المصر 

 تيأثير برنيامج بالتربيية الحركيية (. 8134)بيريفيان عبيداهلل.، لصفار، نشوان محميود  و المفتيي ا
مجميية القادسييية ة. فييي تخفيييف صييعوبات الييتعمم النمائييية ألطفييال مييا قبييل المدرسيي

 3ع ،34مييج. ياضيييةكمييية التربيية الر  -جامعية القادسييية  .لعميوم التربييية الرياضييية
.345 – 368. 

 فعاليييية برنيييامج (.8181)محمييد أحميييد. ، خميييل، محميييد محميييد  و سيييعفان و طييو، إيميييان محميييد
تدريبي قائم عمى تحميل السموك التطبيقي لتنمية بعض مييارات االسيتعداد لمقيراءة 

المجمة العربية لعموم اإلعاقة والموىبة: المؤسسية  .لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد
 .51 - 83 .33ع  .ية لمتربية والعموم واآلدابالعرب

 ( .فاعمية8134عافية، عزة عبد الرحمن .) قيائم األكاديميية قبيل لمميارات مبكر تدخل برنامج 
 ليدى المغويية المييارات تنميية عميى أثيره وبييان اليذكاءات المتعيددة نظريية عميى
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– بويية التر  لخطير صيعوبات تعميم القيراءة. العميوم المعرضيين الروضية أطفيال
 .446 -185 .8، ع 88مج مصر، 

 ( .فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى النمذجة في خفض 8138العايد، يوسف محمد سبلمة .)
حدة المشكبلت السموكية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم في المرحمة 

-167،  54ع .اإلرشاد النفسيمركز مجمة  ،جامعة عين شمس .االبتدائية
418. 

 (. تقييييم درجيية تطبيييق معممييي 8138سيياء عبدالحميييد، والخطيييب، جمييال أحمييد.)العجارميية، مي
التربيييية الخاصييية فيييي األردن السيييتراتيجيات تحمييييل السيييموك التطبيقيييي فيييي ضيييوء 

المجميييية التربوييييية األردنية:الجمعييييية األردنييييية لمعمييييوم التربوييييية،  .بعييييض المتغيييييرات
 .85-3. 3ع ،1مج

 (. بنييياء3991عبيييد الفتييياح، عيييزة خمييييل . )  منيييياج متكاميييل ألنشيييطة ريييياض األطفيييال ، رسيييالة
 دكتوراه. جامعة عين شمس، معيد الدراسات العميا لمطفولة .

 ( .قدرة معممات الروضية عميى إكتشياف ومواجيية بعيض 8131عمر، أمنية أبو صالح عمي .)
المشيييييييكبلت السيييييييموكية ألطفيييييييال الروضييييييية وعبلقتييييييييا بيييييييبعض المتغييييييييرات ليييييييدى 

-831 . 16ع .اإلرشييياد النفسييييمركيييز مجمييية  ،جامعييية عيييين شيييمس .المعمميييات
878. 

 المشكبلت السموكية الشائعة  .( 3991) .عبادة، احمد عبد المطيفو أبو راشد  ، جييانالعمران
( سنوات في ضوء بعض المتغيرات   6 -  1لدى أطفال مرحمة الرياض من ) 

، ن شمسجامعة عي .3ع  .البيئية األسرية بدولة البحرين، مجمة اإلرشاد النفسي
 .318 -87 .مركز اإلرشاد النفسي

 ( .مستوى تطبيق معممات ذوي 8181الغامدي، رغد ممدوح ، ومعاجيني، فايز سميمان .)
إضطراب طيف التوحد إلستراتيجيات تحميل السموك التطبيقي في مراكز الرعاية 

كمية التربية، ب المجمة التربوية، جامعة سوىاج  .النيارية في مدينة جدة
 .818 -789، 71ج

 ،التطبيقي السموك تحميل عمى قائم عبلجي برنامج فعالية(. 8139.)محمد ماىر وائل غنيم 
ABA  ذوي األطفال من عينة لدى اإلنسحابي السموك درجة خفض في 
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 . 3،ع 15اضطراب طيف التوحد. جامعة الزقازيق، مجمة كمية التربية. مج 
8- 13. 

 (.8138فرغمي، جمعة فاروق .)الميارات تنمية في الفنية األنشطة عمى قائم امجبرن فاعمية 
. جامعة العشوائية المناطق في التعمم صعوبات ذوي الروضة ألطفال االجتماعية

-883. 8، ج 311بكمية التربية. ع  ونفسية تربوية دراساتالزقازيق، مجمة 
143 . 

 (.معممة الروضة. عمان، دار الميسرة. الطبعة ال8131فيمي، عاطف عدلي .).خامسة 
 (.المشاكل السموكية لدي األطفال، متاح عمي 8118القشاعمة، بديع .)

kutubpdf.net/download/SYBSDR.html-https://www.tahmil  
 .8/8181 /85بتاريح 

  ،لدى األطفال ذوي   ة االجتماعية واالستعداد المدرسي الكفاء .( 8118).رحاب السيد القمش
. رسالة ماجستير . جامعة صعوبات التعمم في مرحمة ما قبل المدرسة

 .كمية رياض األطفال،  اإلسكندرية
 وكية مالس االضطرابات. (8117 ). عبد الرحمن يلمخ ،و المعايطة نوري مصطفى ،القمش

 . دار المسيرة ،. عمانواالنفعالية
 السيموكية المشيكبلت حيدة خفيض فيي األسيري اإلرشياد فعاليية(. 8134شيف، إيميان فيؤاد.)الكا 

 مركيز - الخاصية التربية مجمة، الزقازيق جامعة التعمم. صعوبات ذوي لؤلطفال
 .353 -381. 6. ع التربية بكمية والبيئية والنفسية التربوية المعمومات

 ،لييدى أطفييال الرييياض . جامعيية بغييداد يييةاالجتماع. العزليية (8138). سييوزان عبييد اهلل محمييد، 
 .3371 – 3358. 4، ع 81مج  .بناتمية التربية لمة كممج

 (. بطاريية إختبييارات ليبعض المييارات قبيل األكاديميية ألطفييال 8115محميد، عيادل عبيد اهلل . )
 الروضة كمؤشرات لصعوبات التعمم. القاىرة، دار الرشاد.

  فعالية برنامج تدريبي ألطفال الروضة فيي الحيد مين (. 8115.)  -أ –محمد ، عادل عبد اهلل
بعييييض اآلثييييار السييييمبية المترتبيييية عمييييى قصييييور ميييييارتيم قبييييل األكاديمييييية كمؤشيييير 

 .36/1-35لصعوبات التعمم. المؤتمر الثالث لكمية التربية، جامعة الزقازيق. 

https://www.tahmil-kutubpdf.net/download/SYBSDR.html%20بتاريح%2025/
https://www.tahmil-kutubpdf.net/download/SYBSDR.html%20بتاريح%2025/
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  .ميل فاعمية برنامج تدريبي لموالدين قائم عمى تح(. 8134)محمد، صبلح الدين عراقى
دراسات عربية في  .السموك التطبيقي في تحسين السموك المشكل ألطفاليم

 .835 - 386 . 53ع .التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب
 ( .المشكبلت السموكية األكثر شيوعًا بين أطفال مرحمة 8134الياجري، أمينة اليرمسي .)

مركز  -معة البحرين جا  .الروضة من وجية نظر معمماتيم بمممكة البحرين
 .48-31. 3ع  ،35مج  .مجمة العموم التربوية والنفسية. النشر العممي

 (.االضطرابات السموكية واالنفعالية. عمان، دار الفكر.8111يحي، خولة أحمد .) 
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The effectiveness of a program based on Applied Behavior Analysis 

Strategies (ABA) in improving the level of knowledge and use of 

kindergarten  female teachers these strategies and its impact on 

improving some behavioral problems of their  

children with learning difficulties 

Dr.  
)*(

Nehad Marzouq Abdel-Khalek  Kabil 

Abstract 

The study aimed to prepare a program based on strategies for the analysis 

of the applied behavior of kindergarten teachers and to know the effect of 

reducing the level of some behavioral problems among their children with 

learning difficulties. The study sample consisted of (5) kindergarten 

teachers and the sample of children consisted of (8) children whose ages 

ranged between (5-6) years in the second grade in Al-Rawda, and to 

achieve the goals of the study, the researcher applied some tools, namely:  

1- Applied behavior analysis strategies questionnaire (prepared by the 

researcher). 

2- Behavioral problems scale for kindergarten children with learning 

difficulties (prepared by the researcher). 

3- Draw-a-Person test for harris. 

4- A battery of tests for some pre-academic skills for kindergarten 

children as indicators of learning difficulties. (Muhammad, 2005). 

5- Study program (prepared by the researcher). 

The results showed that there are statistically significant differences at the 

level (0.01) between the averages of the grades of kindergarten teachers in 

the level of knowledge and use of behavioral application strategies in the 

pre and post applications in favor of post application, and this means the 

effectiveness of the program in increasing the level of knowledge and the 

use of parameters for strategies in the analysis of applied behavior, The 

results also showed that there are statistically significant differences 

between the averages of children's scores, the study group in the pre and 

post measurements on the behavioral problems scale (isolation, 

distraction, stubbornness) as the parameters decided in favor of post-

measurement, and this means the effectiveness of the program in reducing 
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behavioral problems among children with learning difficulties 

Kindergarten. 

Key words: Applied behavior analysis, Behavioral problems, Kindergarten 

children with learning difficulties. 
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