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 :ححبلا صخلم

ييجؼ البحث الحالي الحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا      
(. والتعخؼ عمى مجػ استسخارية ABAالقابميغ لمتعميع باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )

فعالية البخنامج بعج انتياء تصبيقو وخبلؿ التقييع التتبعي. وتحؿيًقا ليحا اليجؼ فقج تكػنت عيشة 
لتي تتخاوح أعسارىع الدمشية ( شفبًل وشفمة مغ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع إٔمغ ) الجراسة

، استخجمت الباحثة في الجراسة الحالية األدوات التالية : مؿياس ستانفػرد ( سشػاتٓٔ-ٛ) بيغ
بيشيو لمحكاء ،مؿياس إيحاء الحات: إعجاد الباحثة ،وبخنامج قائع عمى استخجاـ استخاتيجيات 

( لخفس إيحاء الحات لجػ األشفاؿ السعاقيغ ABAالتعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )
وجػد فخوؽ ذات داللة  -ٔ: جاد الباحثة(. وأسفخت الشتائج عغعقمًيا القابميغ لمتعميع )إع

إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ 
س سمػؾ إيحاء الحات بعج تصبيق استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ عمى مؿيا

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ  -ٕ( لرالح الؿياس البعجؼ. ABAالتصبيقي )
متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس 

 سمػؾ إيحاء الحات.

 -سمػؾ إيحاء الحات –األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع  تاحية:الكلمات املف

 (ABAالدمػؾ التصبيقي ) -استخاتيجية التعديد
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Abstract: 

     The current research aims to reduce Self –injurious Behaviour in 

educable mentally disabled children using applied behavior analysis 

(ABA) and to identify the continuity of the program's effectiveness after 

its implementation and during the follow up evaluation period. To 

achieve that objective, the study sample consisted of (12) male and 

female educable mentally disabled children. Their ages varied from (8-

10) years old. In the current study, the researcher used the following 

tools: the Stanford Binet IQ Scale, the Self –injurious Behaviour Scale 

(prepared by the researcher), a program based on reinforcing strategies 

using applied behavior analysis (ABA) to reduce Self –injurious 

Behaviour in educable mentally disabled children (prepared by the 

researcher). The results indicated that there are statistically significant 

differences between the means ranks of scores of experimental group in 

the pre and post measure on Self –injurious Behaviour scale after the 

implementation of reinforcing strategies using applied behavior analysis 

(ABA) in favor of post measure. There are no statistically significant 

differences between the mean scores of post and follow up measure on 

self – harm behavior scale. 

Keywords: Educable mentally disabled children - Self –injurious 

Behaviour – reinforcing strategy - Applied Behavior 

(ABA) 
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 املقدمة  

وذلظ ألنيا تؤثخ سمبًا عمى تشسيتو، ُتذكل ضاىخة اإلعاقة مذكمة خصيخة في أػ مجتسع،      
باإلضافة إلى أف إحجػ مؤشخات ارتقاء األمع تتسثل في مجػ اىتساميا وعشايتيا بتخبية األجياؿ 
بسختمف فئاتيع ؛ومغ ىشا بجأ االىتساـ باألشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة، وتػفيخ الخعاية 

مغ األشفاؿ العادييغ، باإلضافة إلى  الذاممة والستكاممة ليع ليأخحوا حقيع في الحياة كغيخىع
 .مداعجتيع في االنخخاط في السجتسع والتػاصل مع أفخاده والتفاعل معيع

مغ أكبخ السذكبلت التي تػاجييا  Intellectual Disability وتعج اإلعاقة العقمية     
ج يج مغ الجوؿ عمى اختبلؼ تػجياتيا؛ نطخًا لسا تسثمو مغ شاقة بذخية معصمة، تحتاج إلى م

الخعاية واالىتساـ ،وتتكبج الجولة الكثيخ مغ الجيج ،والساؿ في سبيل إعجاد أفخادىا السعاقيغ 
عقميًا لمحياة؛ بسا يتبلءـ مع إمكاناتيع العقمية السحجودة، التي تجعميع أقل قجرة عمى التػافق 

ف االجتساعية سػاء مع الحات، أو مع اآلخخيغ، وتؤثخ بالتالي عمى كيؽية ترخفيع في السػاق
 .السختمفة ،وفي تفاعميع مع اآلخخيغ

( إلى أف اإلعاقة العقمية أشج مذكبلت الصفػلة ٕٚٔ، ٖٕٔٓكسا أشارت أميخة بخر )      
خصػرة؛ نطخًا لسا تتخكو مغ آثار نفدية عسيقة عمى األشفاؿ السعاقيغ عقميًا و أسخىع ،و 

، واألبعاد التي تتجاخل ؼيسا بيشيا تجاخبًل السحيصيغ بيع، كسا أنيا تعج مذكمة متعجدة الجػانب
معقجًا ،ويرعب الفرل بيشيا ،و تتخاوح بيغ أبعاد ،و جػانب شبية، صحية، اجتساعية، 
نفدية، تأىيمية، و ميشية؛ األمخ الحؼ يجعل مغ ىحه السذكمة نسػذجًا مسيدًا في التكػيغ، و 

لعقمية بأبعادىا الستشػعة ىي مذكمة تسثل فخيجًا في آثاره ،ونتائجو ،وليحا؛ فاف مذكمة اإلعاقة ا
اختبارًا صعبًا لمسجتسع في اتجاىاتو اإلندانية، والعمسية، واألكاديسية، والتصبيؿية، وفي مجػ 

 .حخصو عمى تػفيخ الحياة العادية الدعيجة لجسيع أفخاده في حجود إمكاناتيع السختمفة
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ح أمخًا حتسيًا، ويسثل ضخورة ممحة فأؼ كسا إف االىتساـ باألشفاؿ السعاقيغ عقمًيا أصب     
جيج يبحؿ في رعاية ىؤالء األشفاؿ إنسا يسثل استثسار لو عائجه السجدؼ بالشدبة لؤلشفاؿ ذوؼ 
اإلعاقة العقمية وبالشدبة لمسجتسع ككل، لحلظ كاف مغ السيع أف نحتـخ حقػؽ الصفل ذو 

داعج عمي نسػه نسػًا متػازنًا يداعج اإلعاقة العقمية ونذبع احتياجاتو ونييئ لو الطخوؼ التي ت
عمي تحقيق مدتػؼ مشاسب مغ التػافق الذخري واالجتساعي، لكي يربح فخدًا فاعبًل في 
السجتسع، فالصفل ذوؼ اإلعاقة العقمية في أشج الحاجة إلي رعاية تشاسب قجراتو وإمكانياتو 

سثل ىحه السيسة يجب الستبؿية كي يدتصيع أف يعير حياة كخيسة، ولكي ندتصيع أف نقـػ ب
عميشا أواًل أف نبجأ بتقبل اإلعاقة العقمية ونفيع أبعادىا وشبيعتيا وتأثيخىا عمي الصفل ذو 

يع،   .(ٜٙ، ٕٗٔٓاإلعاقة العقمية )إيساف كاشف وىذاـ ابخـا

فاالتجاه اإليجابي نحػ اإلعاقة العقمية يعج مصمبًا ضخوريًا ومدبقًا لتقبل الصفل ذو       
عقمية وإشباع حاجاتو الشفدية والجدسية وإحاشتو بالحب والخعاية واالىتساـ، وذلظ مغ اإلعاقة ال

خبلؿ إتباع أساليب معاممة جيجة مبشية عمي أسذ تخبػية سميسة ووعي بصبيعة اإلعاقة العقمية 
وفيع جسيع أبعادىا، كحلظ إعادة تأىيمو لمحياة مغ خبلؿ تشسية ميارات مشاسبة تداعجه عمي 

فق مع الػاقع بذكل أكبخ، أيزًا وعمي الػجو اآلخخ تييئة البيئة السحيصة بو وتقجيع حدغ التػا
الخجمات التخبػية والشفدية والرحية، مسا يشعكذ أثخه عمي شخرية الصفل ذو اإلعاقة العقمية 
ؼيجعمو أكثخ تػافقًا وأكثخ قجرة عمي التعامل مع معصيات الػاقع السحيط بو، فيحا ىػ حقو عميشا 

 (.ٚٛ، ٕ٘ٔٓفي الحياة )جساؿ الخصيب, ومشى الحجيجؼ،  وحقو

( إلى أف ضاىخة اإلعاقة العقمية ال تقترخ عمى ٕٚٓ، ٕٙٔٓويذيخ رمزاف القحافى )      
السجتسعات الشامية فحدب؛ بل ىي مػجػدة في السجتسعات الستحزخة التي تيتع بتشسية ذكاء 

جتساعي، و نبلحع ارتفاع ندبة اإلعاقة و ميارات مػاششييا لتحقيق أفزل فخص لمتػافق اال
 .بجرجة كبيخة في ىحه الجوؿ
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( أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعميع ال ٙٛ، ٕٚٔٓويحكخ عبج العديد الذخز )     
تقترخ مذكبلتيع عمى نقز الكفاءة العقمية، ولكشيع يعانػف أيزًا مغ عجة مذكبلت سمػكية 

لو مغ ضخوؼ اجتساعية ونفدية وتخبػية غيخ مبلئسة خبلؿ  وانفعالية نتيجة لسا يتعخضػف 
 .مخاحل حياتيع وتشذئتيع

( إلى أف أخصخ ما يعاني مشو الصفل السعاؽ عقميًا ٜٗ، ٕٚٔٓويذيخ فاروؽ الخوساف )        
في حياتو ىػ أف تتدع معطع أساليبو الدمػكية بالعشف وإلحاؽ الزخر بالحات وباآلخخيغ 

وعجـ مقجرتو عمى إقامة عبلقات اجتساعية مقبػلة مع أقخانو ألنو يػجو والترخفات السدعجة 
كل نذاشو وشاقتو نحػ أساليب الدمػؾ السجمخ لمصاقة مسا يجعمو أكثخ عخضة لتجشب 
السػاقف التي تكػف ليا تأثيخ في التفاعل اإليجابي مغ قبل األقخاف والػالجيغ واإلخػة مسا 

تسعو ويربح أكثخ استيجافًا لرشػؼ اإلحباط وكثيخًا ما يعجده عغ السذاركة والتأثيخ في مج
 .يطيخ لجيو عجد في السيارات البلزمة لمتفاعل مع اآلخخيغ

وتججر بشا اإلشارة إلى أىسية التعديد في الحج مغ الدمػكيات غيخ السخغػبة لجػ فئة       
في تقجيع مثيخ محبب  األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع، حيث إف مفيـػ التعديد يكسغ

لمصفل بعج ؾيامو بدمػؾ أو استجابة مخغػب فييا بغخض تذجيعو عمى تكخار ىحا الدمػؾ أو 
االستجابة السخغػبة وىشاؾ مقػلة بأف التخبية الخاصة قائسة عمى مبجأ واستخاتيجيات التعديد، 

د تكسغ في أنو ويسكغ التأكيج بأف الػاقع العسمي يؤكج ىحه السقػلة. حيث إف أىسية التعدي
وسيمة فعالة لديادة مذاركة الصفل في األنذصة التعميسية، ويديج شعػر الصفل باإلنجاز، كسا 
أنو يؤدؼ إلى استثارة الجافعية لمتعمع، وُيجخل عمى نفذ الصفل الستعة والدخور ،ويخػ عمساء 

إلى التأثيخ في الشفذ أف أثخ التعديد ال يقف عشج سمػؾ الصفل السعدز وحجه وإنسا يتعجػ ذلظ 
 (.ٚ٘، ٕٕٔٓسمػؾ رفاقو أيزًا )سمػػ صالح، 
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وعميو يسكغ القػؿ بأف مشيج تحميل الدمػؾ التصبيقي وما يحتػؼ مغ استخاتيجيات     
وإجخاءات وتجابيخ قج أضيخ نجاحًا في التغمب عمى التحجيات السعقجة لجػ األشفاؿ السعاقيغ 

جخائي، ودور التعديد اإليجابي والدمبي في الحج مغ عقمًيا القابميغ لمتعميع وخاصة الدمػؾ اإل
الدمػكيات الدمبية وغيخ السخغػبة، وخاصة إذا ما عخفشا أف الػضائف األساسية لمدمػؾ ىي 

يع الدريقات،  ، ٖٕٔٓالحرػؿ عمى شيء أو التخمز مغ شيء وقج يكػف حدي ذاتي )إبخـا
عة ووصف الدمػؾ ومغ ثع كسا أف تحميل الدمػؾ التصبيقي يقػـ عمى أساس متاب( ٖ٘

التجريب السكثف عمى ميارات وسمػكيات محجدة مع التكخار لمػصػؿ إلى درجة اإلتقاف بسا 
 (.ٚ، ٕ٘ٔٓيزسغ اكتداب ميارة أو تعجيل سمػؾ ما واالحتفاظ بو )إيساف جساؿ ، 

أحج أىع السفاـيع  (Applied Behavioral Analysis) ُيعج تحميل الدمػؾ التصبيقي      
تي تعتسج عمى الشطخية الدمػكية في التعمع، وقج كاف يدسى سابقًا بعمع تعجيل الدمػؾ، حيث ال

يتع تقديع السيارات الرعبة والسعقجة إلى ميارات بديصة يديل عمى األشفاؿ تعمسيا عغ 
شخيق إجخاء تحميل بديط لسيارات الصفل مغ أجل الػصػؿ إلى تحجيج السيارات البلزمة 

ػكو، ويمي ىحا التحميل التجخل السشطع لتجريب الصفل عمى األداء باستقبللية. لتحديغ أدائو وسم
حيث ُيعج العشرخ البارز في تحميل الدمػؾ التصبيقي ىػ التقييع الجقيق والسدتسخ ألداء الصفل 

 .مغ خبلؿ تدجيل البيانات واستخجاـ الخسع البياني

تجعسو نتائجو الفػرية، يتع استخجاـ عجد ووفقًا لمقاعجة الدمػكية التي تشز عمى أف الدمػؾ 
يع،  مغ االستخاتيجيات التعميسية كالتعديد، والتذكيل، والتدمدل، والشسحجة، والحث )عبل إبخـا

ٕٓٔٚ ،ٕٖ٘.) 

 مشكلة البحح

السعاقيغ نبعت مذكمة البحث مغ خبلؿ الخبخة السيجانية وتخرز الباحثة مع األشفاؿ        
ضيػر عمى السدتػػ الذخري ،وكحلظ عمى السدتػػ العسمي حيث تبيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 
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والتي قج ترل إلى السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع لجػ األشفاؿ  عجد مغ الدمػكيات السزصخبة
اآلخخيغ أو إتبلؼ السستمكات، لحلظ تكسغ الحاجة إلى بخامج عبلجية إيحاء إيحاء الحات أو 

سغ مبكخ إلى بيئة تعميسية متخررة تعسل عمى استغبلؿ تأخح بيج ىؤالء األشفاؿ في 
 .خخيغالصاقات الكامشة لجييع وتخفع مغ قجراتيع وتصػرىا، وتخفع مغ كفاءة عبلقتيع باآل

 Corinna Grindle & Hanna Kovshoff, (2014)دراسة  أشارت إليووىحا ما         
تخبػية الجتساعية و العبلجية، واالقائية، و الػ بشائية و والذاممة الخجمات تقجيع الوالتي ىجفت إلى 

االنفعالية، حتى ال تتفاقع اضصخاباتيع السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع إلى األشفاؿ صبية الو 
في حاجة  السعاؽ عقمًيالحا وعميو يسكغ التأكيج بأف الصفل  ،وتؤدؼ إلى نتائج خصيخة وسمبية

 ،ساليب تعجيل الدمػؾ واستخاتيجيات تعجيل الدمػؾأواستخجاـ  التعميسيةماسة إلى تشطيع البيئة 
شفاء الدمػكيات إومغ بيشيا أسمػب التعديد اإليجابي والدمبي لتقػية الدمػكيات السخغػبة و 

 غيخ السخغػبة.
شيج الفكخ التخبػػ فى الدشػات األخيخة تحػالت تخبػية ىامة مغ جسمة ىحه كسا         

الدمػكيات , وخاصة السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعشفاؿ باألالتحػالت االىتساـ الستدايج 
, ومغ خبلؿ السبلحطات الستػافخة مغ الجراسات السزصخبة لجييع والتي مغ بيشيا إيحاء الحات

والبحػث والعسل السيجانى فى ىحا السجاؿ فإنو مازاؿ ىشاؾ قرػرًا فى تقجيع البخامج التي تيتع 
 .ىؤالء األشفاؿ بالحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ

وفي حجود عمع الباحثة تػجج نجرة مغ البحػث والجراسات العخبية التي تيجؼ الختبار 
( لمحج مغ مذكمة (ABAمجػ فاعمية استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي 

 .السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعشفاؿ جػ األإيحاء الحات لم
 الجراسة في األسئمة التالية:وبحلظ تتحجد مذكمة 

( لمحج مغ سمػؾ ABAما فاعمية استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي ) -
 ؟السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع شفاؿ األإيحاء الحات لجػ 
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ما إمكانية استسخارية فاعمية البخنامج القائع عمى استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل  -
السعاقيغ عقمًيا القابميغ شفاؿ األ( لمحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ ABAدمػؾ التصبيقي )ال

 بعج مخور فتخة زمشية؟لمتعميع 

 أهداف البحح

 الحالي ؼيسا يمي: البحثيسكغ تحجيج أىجاؼ 
باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي استخاتيجيات التعديد إعجاد بخنامج قائع عمى  -

ABA) السعاقيغ لجػ األشفاؿ  مغ سمػؾ إيحاء الحات( والكذف عغ فاعميتو في الحج
 .عقمًيا القابميغ لمتعميع

باستخجاـ تحميل الدمػؾ استخاتيجيات التعديد التحقق مغ فاعمية البخنامج القائع عمى  -
لجػ األشفاؿ  مغ سمػؾ إيحاء الحات( والكذف عغ فاعميتو في الحج (ABAالتصبيقي 

 .قمًيا القابميغ لمتعميعالسعاقيغ ع

 أهمية البحح

 مغ خبلؿ جانبيغ ميسيغ ىسا: البحثتتحجد أىسية 
 األىسية الشظخية:] أ [ 
الجانب السعخفي في مجالي التخبية وعمع الشفذ عغ عمع تحميل الدمػؾ  البحثثخؼ ي -

 .Applied Behavior Analysis التصبيقي
لقاء الزػء عمى استخاتيجيات التعديد السدتشجة عمى فشيات تحميل الدمػؾ التصبيقي إ -

ABA. 

السعاقيغ عقمًيا القابميغ نسػذج مغ السعمػمات والحقائق عغ األشفاؿ  البحثقجـ يُ  -
 .لمتعميع

 .السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعيحاء الحات وأثخىا الدمبي عمى األشفاؿ إعخض لسذكمة  -
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 ىسية التظبيكية:األ]ب[ 
تقجـ الجراسة نسػذج عسمي لبخنامج تجريبي قائع عمى استخجاـ استخاتيجيات التعديد  -

ؤلشفاؿ ل سمػؾ إيحاء الحاتلمحج مغ  ABAباستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي 
ديع في إمكانية تعسيسو وتصبيقو ، وذلظ يسكغ أف يُ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 

 .ػ عمى عيشات أخخ 

 إعجاد بخنامج قائع عمى استخجاـ استخاتيجيات التعديد. -
تفتح ىحه الجراسة السجاؿ لجراسات أخخػ تحاوؿ االستفادة مغ استخجاـ تحميل الدمػؾ  -

التصبيقي في البيئة العخبية برفة عامة، كسا قج تفيج السعمسيغ بأىسية استخجاـ 
 .يغ لمتعميعالسعاقيغ عقمًيا القابماستخاتيجيات التعديد لجػ األشفاؿ 

 مصطلحات البحح:

 Intellectual Disability  اإلعاقة العقمية: -1
االضصخابات الذائعة بيغ  ( عمى بإنيا: "ٖٛ، ٕٚٔٓيعخفيا عبج العديد الذخز )

األشفاؿ، و تسثل حالة عامة تتدع بتجني األداء العقمي لمصفل ،بحيث يكػف دوف الستػسط ،و 
( أو أقل عمى أحج مقاييذ الحكاء الفخدية لؤلشفاؿ ،وعادة ما يكػف ٓٚتبمغ ندبة ذكائو حػالي )

يرل الصفل إلى مرحػبًا بخمل في الدمػؾ التكيفي ،وذلظ خبلؿ سشػات الشسػ، حيث ال 
السعاييخ الدمػكية الستػقعة مغ أقخانو في نفذ سشو ،و ذلظ في إثشيغ عمى األقل مغ عجد مغ 
السجاالت تتحجد في التػاصل، العشاية بالشفذ، الفاعمية في السشدؿ، السيارات االجتساعية أو 

سيارات بيغ الذخرية، االستفادة مغ مرادر السجتسع ،واستغبلليا،  التػجيو الحاتي، ال
األكاديسية، العسل، الرحة، األماف، و قزاء وقت الفخاغ، و يتحجد مدتػػ اإلعاقة العقمية في 
ضػء درجة شجتيا بيغ إعاقة بديصة )و ىي ما يتع التعامل معيا في البحث الخاىغ(، و 

 متػسصة، و شجيجة، و شجيجة ججًا )عسيقة(.



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

946 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

بأنيع: "األشفاؿ الحيغ يتخاوح مدتػػ   :إجخائياً األشفاؿ السعاقيغ عقميًا وُتعخؼ الباحثة 
بيشيو لمحكاء )الرػرة  –( شبقًا لسؿياس ستانفػرد ٓٚ – ٘٘أدائيع العقمي الػضيفي بيغ)

الخامدة(، و الحيغ يصمق عمييع تخبػيًا، األشفاؿ السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعميع، ويعانػف مغ 
عمييا الصفل عمى مؿياس إيحاء الحات سمػؾ إيحاء الحات وذلظ مغ خبلؿ الجرجة التي يحرل 

 لجػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية. 
 الدمهك التظبيقي: -2

"عبلج  :الدمػؾ التصبيقي بأنو Budzińska, & Lubomirska (2019, 33ُيعخؼ )
يعتسج عمى التعمع والدمػؾ ويفيج في معخفة آلية عسل الدمػؾ ومجػ تأثخ الدمػؾ بالبيئة 

 .وكيؽية حجوث التعمع، ويدتخجـ في تعجيل الدمػؾ أو خفس حجة الدمػكيات الزارة"
 Reinforcement : التعديد -3

يادة عسمية تجعيع الدمػؾ السشاسب أو ز بأنو  (٘ٗٔ، ٕٙٔٓ)الخصيب ُيعخفو جساؿ 
احتساالت تكخاره في السدتقبل بإضافة مثيخات إيجابية أو إزالة مثيخات سمبية بعج حجوثو، وال 
تقترخ وضيفة التعديد عمى زيادة احتساالت تكخار الدمػؾ في السدتقبل، فيػ ذو أثخ إيجابي 

يخ مغ الشاحية االنفعالية أيزا )حيث يؤدؼ التعديد إلى تحديغ مفيػـ الحات( وىػ أيزا يدتث
 الجافعية ويقجـ تغحية راجعة بشاءة.

التعديد ىػ عسمية تجعيع الدمػؾ السشاسب أو  بأنو وُتعخؼ الباحثة التعديد إجخائيًا:
، زيادة احتساالت تكخاره في السدتقبل بإضافة مثيخات إيجابية أو إزالة مثيخات سمبية بعج حجوثو

 عقمًيا القابميغ لمتعميع عيشة الجراسة.السعاقيغ األشفاؿ بيجؼ الحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ 
        Self –injurious Behaviourسمهك إيحاء الحات:  -4

ضصخاب سمػكي نو ابأ :سمػؾ إيحاء الحات Adam W., et al.  (2015, 34)يعخؼ 
تكخارؼ غيخ مخغػب اجتساعيًا، يشتج عشو إيحاء جدجؼ مػجو لمحات )كالكجمات، االحسخار، 
الجخوح، تمف األندجة(، ويأخح العجيج مغ األشكاؿ )ضخب الخأس، عس األعزاء، ندع 
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السعاقيغ عقمًيا الجمج، شج الذعخ، الزغط عمى العيشيغ بذجة(، كسا أنو يشتذخ بيغ األشفاؿ 
بشدبة مختفعة، وغالبًا ما يكػف لو آثار ضارة عمى الصفل وأسختو ومجتسعو في يغ لمتعميع القابم

 .السجػ القخيب والبعيج
سمػؾ مزصخب )غيخ سػؼ( يقـػ بو  وُتعخف الباحثة سمهك إيحاء الحات إجخائيًا: بأنو

نحػ متكخر ويتختب عميو إلحاؽ الزخر واألذػ بحاتو عمى  السعاؽ عقمًيا القابل لمتعميعالصفل 
مدتخجمًا أعزاء الجدج أو األدوات الستػفخة في البيئة مغ حػلو، ويتع ؾياس ذلظ مغ خبلؿ 

 في مؿياس تقجيخ سمػؾ إيحاء الحات.السعاؽ الجرجة التي يحرل عمييا الصفل 
 البخنامج:  -5

 عمى " مجسػعة مغ األنذصة والتجريبات القائسة: بإنووُتعخف الباحثة البخنامج إجخائياً 
سمػؾ إيحاء الحات  لمحج مغ، (ABAاستخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )

 ".األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعلجػ 

 :لبححا داتدحم

التي تتخاوح السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع مغ  شفبًل وشفمة( ٕٔ) بذخية: داتحجم -
 سشػات. (ٓٔ-ٛ) الدمشية بيغ  أعسارىع

مجرسة )أحسج شػقي لمتخبية  في أدوات وبخنامج البحثتع تصبيق  مكانية: داتحجم -
الفكخية( إدارة وسط التعميسية ،التابعة إلشخاؼ مجيخية التخبية والتعميع بسحافطة 

 اإلسكشجرية ،وزارة التخبية والتعميع.
خ تقخيبًا ( أشيٖ( جمدة لسجة )ٛٗتع تشفيح البخنامج عمى مجار ) زمانية: داتحجم -

 ( جمدات في األسبػع.ٗبسعجؿ )

 أدوات البحث: -

 مؿياس ستانفػرد بيشيو لمحكاء  -
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 إعجاد الباحثة.  :إيحاء الحاتمؿياس  -

استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي قائع عمى استخجاـ بخنامج  -
(ABA لخفس إيحاء الحات لجػ ) األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع )إعجاد

 الباحثة(. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 الخرائز، ، مغ حيث التعخيفاإلعاقة العقميةعمى أواًل: بإلقاء الزػء  ةتقػـ الباحث     
، والترشيف،  إيحاء الحات ،ثانًيا: الترشيفات، ثالًثا: ،  االتجاىات السفدخةمغ حيث السفيـػ

الدمػؾ التصبيقي ، مغ حيث االستخاتيجيات ، والفشيات ، وكيؽية التصبيق، رابًعأ: التعديد ، مغ 
 وبياف ذلظ ؼيسا يمي:حيث األىسية والترشيف 

 Intellectual Disability أواًل. اإلعاقة العقمية:    
رىا قزية تعج اإلعاقة بػجو عاـ مغ القزايا السيسة التي تػاجو السجتسعات باعتبا

ذات أبعاد مختمفة ،وقج تؤدؼ إلى عخقمة مديخة التشسية ،والتصػر في السجتسع ،ومغ ىحا 
السشصمق؛ فإف رعاية األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية؛ أصبح أمخًا ممحًا تحتسو الزخورة 
االجتساعية ،واإلندانية ،إذ يتػجب إيبلء الفئات الخاصة القجر السشاسب مغ الخعاية 

؛ ليتدشى ليع اإلنجماج في السجتسع إلى أقرى حج تدسح بو قجراتيع، كسا تعج ،واالىتساـ
اإلعاقة العقمية مغ الفئات الخاصة التي بجأ االىتساـ ،والعشاية بيا بذكل ممحػظ في اآلونة 
األخيخة ،وذلظ لسا يعانيو األشفاؿ في ىحه الفئة مغ إعاقة نسائية عامة ،وتؤثخ عمى مطاىخ 

مصفل ،فتؤدؼ إلى اندحابو ،وانغبلقو عمى نفدو، فتعتبخ مغ أكثخ اإلعاقات الشسػ الستعجدة ل
 الشسائية صعػبة بالشدبة لمصفل.

أف مػضػع اإلعاقة   Anderson, G. & Kazantzis, N. (2013,105)ويحكخ 
العقمية؛ يأتي ضسغ فئات ميشيو مختمفة ،وليحا فقج حاوؿ السيتسػف في مياديغ الصب 
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،والتخبية وغيخىع؛ التعخؼ إلى ماـية ىحه اإلعاقة مغ حيث شبيعة مدبباتيا ،و ،واالجتساع 
شخؽ الػقاية مشيا ،وأفزل الصخؽ، و الدبل لخعاية األشخاص السعاقيغ عقميًا ،ولع يتػقف 
األمخ عشج ىحا الحج ،بل تعجاه إلى درجة وضع الزػابط ،والسعاييخ التي تحجد أىمية الفخد 

لتخبية الخاصة السشاسبة ليحه الفئة ،و تحجيج الذخوط الػاجب تػفخىا في لبلستفادة مغ خجمات ا
تمظ الخجمات ،وقج أدػ التصػر في ىحا السيجاف إلى جعل اإلعاقة العقمية قزية اجتساعية تيتع 

 بيا كافة مخافق الجولة مغ اجل تقجيع الخجمات السشاسبة مغ و سائل، تقشيات، و بخامج.
( إلى أف اآلراء قج اختمفت في تعمع السعاقيغ عقميًا، ٗٔ، ٕ٘ٔٓوتذيخ خػلو يحي )

وتعميسيع، فيخػ البعس أف الصفل السعاؽ عقميًا كالصفل العادؼ؛ يشسػ تجريجيًا، و يتعمع 
السيارات، والسعمػمات تجريجيًا، ويكتدبيا، إال أف معجؿ الشسػ، والتعمع، واالكتداب لجيو أقل 

خ أف الصفل السعاؽ عقميًا؛ يختمف عغ الصفل العادؼ مشو عشج الصفل العادؼ، ويخػ فخيق آخ
مغ الشػاحي الجدسية، العقمية، واالجتساعية، وبالتالي فاف أساليب تعميسو، وبخامجو تختمف 

 كسًا، وكيفًا عغ أساليب تعمع العادييغ، و بخامج تأىيميع.
، و بخاصة و ليحا؛ نالت اإلعاقة العقمية اىتسامًا ممحػضًا لجػ الكثيخ مغ السجتسعات

أنيا تختبط بالكفاءة العقمية لؤلفخاد الحيغ يعتسج عمييع السجتسع في تصػره، و بشائو، و يتجمى ىحا 
االىتساـ بالتصػر الشػعي في البخامج التخبػية و التأىيمية ليحه الفئة، و بتصػيخ البيئات التي 

تياجات الخاصة في تقجـ فييا الخجمات، و البخامج ألفخادىا بجال مغ وضع جسيع ذوؼ االح
 (. ٜ، ٕٚٔٓ، زكخيا الذخبيشي مؤسدات، أو مخاكد لمتخبية الخاصة )

 تعخيفات اإلعاقة العقمية: 
إف التعخيفات الصبية، والعزػية ىي تمظ التي ترف سمػؾ اإلعاقة العقمية في 
عبلقتيا بإصابة جدسية، أو تزخر، أو عيب تذخيحي في الجياز العربي السخكدؼ؛ بحيث 

 ىحه اإلصابة، أو العيب عمى األداء العقمي لمفخد بذكل واضح.تؤثخ 
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تعتبخ اإلعاقة العقمية مغ االضصخابات الذائعة بيغ األشفاؿ، وتسثل كسا ورد في 
الصبعة الخابعة مغ دليل الترشيف التذخيري، و اإلحرائي لؤلمخاض، واالضصخابات 

 APA( ٜٜٗٔة لمصب الشفدي )الرادر عغ الجسعية األمخيكي DSM-IVالشفدية، و العقمية 
حالة عامة تتدع بتجني األداء العقمي لمصفل ،بحيث يكػف دوف الستػسط ،وتبمغ ندبة ذكائو 

( أو أقل عمى أحج مقاييذ الحكاء الفخدية لؤلشفاؿ، وعادة ما يكػف مرحػبًا بخمل ٓٚحػالي )
سعاييخ الدمػكية في الدمػؾ التكيفي ،وذلظ خبلؿ سشػات الشسػ، حيث ال يرل الصفل إلى ال

الستػقعة مغ أقخانو في نفذ سشو ،وذلظ في إثشيغ عمى األقل مغ عجد مغ السجاالت تتحجد في 
التػاصل ،العشاية بالشفذ ،الفاعمية في السشدؿ ،السيارات االجتساعية أو بيغ الذخرية 

العسل،  ،االستفادة مغ مرادر السجتسع ،واستغبلليا ،التػجيو الحاتي ،السيارات األكاديسية،
الرحة ،األماف، وقزاء وقت الفخاغ، ويتحجد مدتػػ اإلعاقة العقمية في ضػء درجة شجتيا 

 بيغ إعاقة بديصة ،ومتػسصة ،وشجيجة ،و شجيجة ججًا )عسيقة(.
( اإلعاقة العقمية عمى أنيا:" حالة مغ تػقف الشسػ ٖٙ، ٕ٘ٔٓو ُيعخؼ دمحم حبلوة ) 

رة مختمفة ،والرػرة السعتادة ىي اإلخفاؽ في تكػيغ العقمي، أو عجـ اكتسالو ،وتطيخ في صػ 
ما يعخؼ بػضائف الحكاء ،والتي يسكغ أف تقاس بالصخؽ الديكػمتخية تحت مدسيات مثل العسخ 
العقمي ،وندبة الحكاء ،وفي حاالت أخخػ ،فاف العقل غيخ الشامي؛ قج يطيخ أساسًا في صػرة 

،أو الػصػؿ إلى السػاصفات السصمػبة  إخفاؽ في السحافطة عمى ضبط معتاد عمى العػاشف
 لمدمػؾ االجتساعي العادؼ". 

يع ) ( اإلعاقة العقمية بإنيا القرػر في القجرة عمى ٜٕ، ٕٚٔٓوتعخؼ عبل إبخـا
التعميع، و القجرة عمى التحريل الجراسي، باإلضافة إلى القجرة عمى التػافق االجتساعي في بيئة 

 (.ٓٚ–ٓ٘السجرسة، و تقع ندبة ذكائو بيغ )
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 ترشيفات اإلعاقة العقمية:
 الترشيف اإلكميشيكي:  - أ

يدتخجـ ىحا الترشيف محكات متعجدة مشيا: مرجر اإلصابة )العمة( ،درجة اإلصابة 
 ،تػقيت اإلصابة، وأخيخًا السطيخ اإلكميشيكي السخضي السراحب لئلعاقة أحيانًا. 

 تقديع اإلعاقة شبقًا لسرجر اإلصابة إلى نػعيغ، و ىسا:

و ىي التي تشذأ بدبب العػامل الػراثية  Primary Amentia اإلعاقة العقمية األولية:  -
 الجيشية.

وىي التي تخجع إلى عػامل بيئة  Secondary Amenity  اإلعاقة العقمية الثانهية: -
خارجية، أو مكتدبة؛ نتيجة اإلصابة ببعس األمخاض، أو الحخماف البيئي، واالجتساعي 

 الذجيج. 

مثل الترشيفات  –تعتسج الترشيفات التخبػية لئلعاقة العقمية كحلظ لترشيف التخبهي: ا -ب
عمى معامبلت الحكاء السدتخخجة مغ تصبيق اختبارات الحكاء السقششة بصخيقة  –الديكػلػجية 

، ٕٙٔٓفخدية، وأف تعصي لمفئات أسساء، وصفات مذتقة مغ الحقل التخبػؼ )صالح ىاروف،
ٚٔ.) 

 قين عقميًا القابمين لمتعميم:خرائص السعا -

إنو يرعب أف يكػف لكل مغ يرشف ضسغ   Endfeld, S. (2015,346) ويحكخ      
السعاقيغ عقميًا خرائز شخرية، و سسات واحجة، فيع أكثخ مغ فئة، وليدػا مجسػعة 
متجاندة؛ لحلظ سشجج التبايغ في الخرائز الدائجة بيشيع وفقًا لترشيفيع، أو لمفئة التي يقعػف 

، Educableالقابميغ لمتعميع فييا، وبخاصة الفئتيغ األكبخ في اإلعاقة العقمية: البديصة، أو 
، ومغ ثع الفئتاف المتاف تميانيسا، لحا؛ ستذيخ Trainableوالستػسصة، أو القابميغ لمتجريب 

الجراسة الخاىشة إلى خرائز السعاقيغ إعاقة عقمية بديصة، وىع عيشة الجراسة الحالية، مع 
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يكػف الفخؽ واضحًا، ويشبغي اإلشارة إلى ما يسيد الفئات األخخػ عشجما تدتحق اإلشارة، أو أف 
التشبيو إليو، وسيتع العخض ليحه الخرائز حدب جػانب الذخرية األساسية، الجدسية، 

 العقمية، االنفعالية، واالجتساعية.
 حخكية (:  –الخرائص الجدسية ) الحذ  - أ

تذيخ البحػث و الجالئل؛ إلى أف ىشاؾ فخوقًا واضحة بيغ األشفاؿ السعاقيغ عقميًا، و 
ؿ العادييغ، و تتسثل في أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا؛ أصغخ جدسًا )أقل في الصػؿ، و األشفا

الػزف(، و أبصأ في حخكتيع مغ األشفاؿ العادييغ أيزًا، و أف كانت ىحه الفخوؽ ليدت كثيخة، 
فإنيا قج ال تبلحع مغ قبل السبلحع العادؼ مباشخة، أو مغ الشطخة األولى؛ إال إذا كانت ىشاؾ 

في الجياز العربي مراحبة لحالة التخمف العقمي، فالفخوؽ الجديسة سػؼ تكػف  إصابة
( ٖٖ، ٕٔٔٓ)عبجالعميع دمحم (. و يؤكج ٜٕ، ٖٕٔٓضاىخة، و بادية لمعياف )عادؿ عبجهللا، 

عمى أف أداء األشفاؿ العادييغ، واألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة؛ تتقارب مغ مطاىخ 
 الشسػ الحخكي، والجدسي لؤلشفاؿ العادييغ، وبخاصة األشفاؿ الستشاضخيغ في العسخ الدمشي. 

ونجج أف السعاقيغ بذكل عاـ، أقل في السقاييذ الجدسية مغ العادييغ؛ فيع غيخ 
ديغ تسامًا بدبب الفخوؽ الفخدية بيشيع، و التي تخجع إلى مرجريغ أساسييغ ىسا: متجان

مرجر)نسط( اإلعاقة، و نػعية التفاعل بيغ الصفل السعاؽ، و البيئة السحيصة بو، و بخاصة 
الػالجيغ، األخػة، الخفاؽ، الدمبلء، و الجيخاف، و باإلضافة إلى ذلظ؛ يتدع السعاقيغ عقميًا 

 .(Castles, E., & Glass, C 2014, 971أكثخ دقة  بتقاشيع وجييو
و تتأخخ عشج السعاؽ عقميًا مطاىخ الشسػ الجدسي عغ أخيو العادؼ، كتعمع السذي، و 
ضيػر األسشاف، و تعمع عسميتي ضبط اإلخخاج، و التبػؿ، و عشج تعمع الكبلـ، أو نصق الكمسة 

ل حجة في حػاسيع؛ مسا يديع في األولى، و كحلظ ىع أكثخ عخضة لئلصابة باألمخاض، و أق
 ,.Chadsey-Rusch, Jحخكي لجييع -بطء حخكتيع اإلرادية، و في ضعف التشاسق الحذ

2015,418).) 
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 الخرائص العقمية: -ب
يتدع الصفل السعاؽ عقميًا في انخفاض درجة ذكائو، وقرػر قجراتو العقمية عغ 

يحجد كثيخًا مغ اتجاىاتو، الستػسط، أو عغ الصفل العادؼ، ويطيخ ذلظ في شخريتو، و 
ومياراتو، وأساليب سمػكو، و شخيقة إشباعو لحاجاتو، وتفاعمو مع اآلخخيغ )رمزاف القحافي، 

ٕٓٔٙ ،ٖٔ٘.) 

  الخرائص االنفعالية: -ج
عقميًا االنفعالية عمى السعصيات السعخؼية بذكل أساسي، و ىي  السعاؽ تتختب سسات

 كسا يأتي: 
  Emotional  Instability: ( نقص الثبات االنفعالي1)

يع ) ( إنو يطيخ عادة األشفاؿ السعاقيغ عقميًا انفعاالت غيخ ٜٔ، ٖٕٔٓويخػ دمحم إبخـا
ثابتة، ومزصخبة متغيخة مغ وقت ألخخ، ؼيسيمػف إلى التبمج االنفعالي، و البلمباالة ، وعجـ 

 النفعاالت . االكتخاث بسا يجور حػليع، كسا يتدسػف باالنجفاعية، وعجـ التحكع في ا
كسا يؤدؼ عجـ الثبات االنفعالي أحيانًا إلى عجـ وضػح االنفعاالت، وتزاربيا لجػ 
ىؤالء األشفاؿ و ىحا ال يعشي أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا جسيعيع يعانػف مغ اضصخابات في 
 الشسػ االنفعالي؛ فالسعاقػف عقميًا يرشفػف بحدب الشسػ االنفعالي إلى فئتيغ: فئة مدتقخة
انفعاليًا إلى حج ما، أؼ متعاونة ومصيعة، وال تؤذؼ غيخىا، وفئة غيخ مدتقخه انفعاليًا، أؼ كثيخة 
الحخكة، ال تدتقخ في نذاط ، تثػر وتغزب ألسباب بديصة، وىي متقمبة السداج، فأحيانًا 
تكػف ىادئة، وأحياًنا أخخػ شخسة تؤذؼ نفديا، وتؤذؼ غيخىا، وىحه الفئة ىي التي تحتاج 

 (.ٕٚٗ-ٕٙٗ، ٕٗٔٓديج مغ الخعاية، واالىتساـ )كساؿ مخسي، لس
 Self – Concept  Disorderاضظخاب مفيهم الحات: ( ٕ)

رغع اختبلؼ الباحثيغ حػؿ مفيػـ الحات لجػ الصفل السعاؽ عقميًا؛ إال أف إدراؾ 
ؿ سيئ، األشفاؿ السعاقيغ عقميًا الجقيق لمحات يكػف سالبًا ،فسفيـػ الحات لجػ ىؤالء األشفا
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ألنيع يتعخضػف لخبخات الفذل، واإلحباط في البيت والسجرسة أكثخ مغ العادييغ، كسا يذعخوف 
بالجونية وعجـ الكفاءة، وعجـ الخضا عغ الحات، والذعػر بالجونية يشسي االستعجاد لمقمق، 

عشج والعجاوة، و اإلتكالية، وجسيعيا استعجادات سمػكية لمتػافق الديئ، كسا أف مفيػـ الحات 
 (.ٜٕٛ، ٕٗٔٓىؤالء األشفاؿ غيخ واقعي، وتقجيخ كل مشيع  لحاتو غيخ ثابت )كساؿ مخسي، 

 العجوان وإيحاء الحات (ٖ)
 يشتذخ الدمػؾ العجواني وإيحاء الحات بيغ األشفاؿ السعاقيغ عقميًا بجرجة أكبخ مشو لجػ 

السعاقيغ عقميًا كمسا زادت  العادييغ، كسا تدداد ندبة انتذار الدمػؾ العجواني وإيحاء الحات لجػ
درجة اإلعاقة العقمية، وكمسا اتجيت الخجمات السقجمة لؤلفخاد السعاقيغ عقميًا نحػ البيئة األكثخ 
تعقيجًا، باإلضافة إلى أف األفخاد السعاقيغ عقميًا، يحتفطػف ندبيًا بدمػكياتيع العجوانية لفتخات 

تػافق االجتساعي لمصفل مع بيئتو االجتساعية، زمشية شػيمة ،وعادة ما يشتج العجواف مغ عجـ ال
وبالتالي؛ يتبع ىحا الصفل في ترخفاتو سمػؾ العشف، أو العجواف مع الغيخ )يػسف قصامي، 

ٕٓٔٔ ،ٚٛ–ٜٚ.) 
 الخرائص االجتساعية: -د

تعج ضاىخة اإلعاقة العقمية في كثيخ مغ أبعادىا مذكمة اجتساعية؛ فالصفل السعاؽ  
عقميًا بقجرتو العقمية السحجودة، يكػف أقل قجرة عمى التكيف االجتساعي، و السػاءمة 
االجتساعية، و ىػ أقل قجرة عمى الترخؼ في السػاقف االجتساعية، و في تفاعمو مع الشاس 

جتساعية لجػ الصفل السعاؽ عقميًا؛ القرػر في الكفاية االجتساعية، و ،ومغ أىع السطاىخ اال
العجد عغ التكيف مع البيئة التي يعير فييا، و يرعب عميو إقامة عبلقات ايجابية مع 

 (.ٜٓ، ٕٚٔٓاآلخخيغ )عبل عبج الباقي، 
و نججىع يعانػف مغ صعػبات في التػاصل مع اآلخخيغ، حيث يفتقجوف إلى السيارات  

زمة إلتساـ ىحا التػاصل برػرة جيجة، و بخاصة ما يتعمق بالجانب المغػؼ، و قجرة ىؤالء البل
األشفاؿ عمى نصق الكمسات، ومغ ثع امتبلكيع لمسبادرة بالحجيث مع اآلخخيغ، كسا يطيخوف 
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نقرًا في السيارات االجتساعية ،ويتسثل ىحا الشقز في صعػبة تكػيغ عبلقات ،وصجاقات مع 
صعػبة الحفاظ عمييا أف تست ،باإلضافة إلى إنيع ال يعكدػف فيسًا ،وإدراكًا اآلخخيغ، أو 

لمقػاعج ،والسعاييخ االجتساعية ،ومغ ثع يكػف مغ الرعب عمييع إتباعيا، و قج يستج ىحا 
القرػر في السيارات الكيؽية إلى قرػر في ميارات الرحة، واألماف، وميارات العسل، 

 &  Jacobs, L. Turner, Mيارات الحياة اليػمية )وميارات العشاية الحاتية، وم

Stewart, S, 2014, 37). 

 Self –injurious Behaviour  يحاء الحاتإ ثانيًا: سمهك

ضيق السجػ ويترف بشػبات انفعالية حادة، ذوؼ اإلعاقة العقمية  ف سمػؾ الصفلإ
 ،وإيحاء ذاتي ألنفديعوسمػكيات غيخ مبلئسة، وبعزيع لجييع سمػكيات عجوانية لآلخخيغ 

خخيغ، ومعطع سمػكيات الصفل زعاج لآلإحياف مرجر وتكػف ىحه الدمػكيات في معطع األ
تبجو بديصة مغ قبيل تجويخ قمع بيغ أصابعو أو تكخار فظ رباط ححائو وربصو،  السعاؽ عقمًيا

قدخية وىحا قج يجعل السبلحع لدمػؾ الصفل يخاه كأنو مجبخ عمى أدائو أو كأف ىشاؾ ندعة 
ف التغييخ في أؼ صػرة مغ صػره يؤدؼ إلى استثارة إلتحقيق التذابو في كل شيء، حيث 

 .(ٗٗ، ٕٗٔٓ، زيجاف الدخشاوػ ) لجيو ةمذاعخ مؤلس
ىجفت إلى استكذاؼ مؤشخات وعػامل التي  Maccarthy, J.  ( 2017) وتذيخ دراسة

. استخجمت الجراسة أسمػب ذوؼ االحتياجات الخاصةخصػرة سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 
ذوؼ االحتياجات حيث شارؾ في الجراسة عيشة مغ األشفاؿ األشفاؿ البشائية، نسحجة السعادلة 

مغ ذوؼ ، ةسشٔٔ-ٚما بيغ  العسخمتػسط شفبًل و  (ٚٔٙ)وتكػنت عيشة الجراسة مغ  الخاصة
يغ بقاعجة السختمفة تع اختيارىع مغ بيغ األعزاء السدجم اإلعاقة العقميةمدتػيات شجة 

. تع تصبيق مجسػعة مغ األدوات عمى أفخاد اإلعاقة العقميةالبيانات القػمية األمخيكية لبحػث 
العيشات وتزسشت: السقابمة التذخيرية وقائسة الدمػؾ الذاذ ومؿياس إيحاء الحات. تػصمت 
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تأثيخية ثع جاءت كسا يمي: الالسعاقيغ عقمًيا  الجراسة إلى أف مؤشخات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ
. أوصت الجراسة بإجخاء السديج مغ البحػث العجوانيعيػب الػضيؽية الفكخية ثع الدمػؾ 

كأساس لخفس حجة سمػؾ  السعاقيغ عقمًياالتجخيبية لخفس حجة تمظ السؤشخات بيغ األشفاؿ 
 إيحاء الحات. 

لعادؼ يرل إلى مدتػػ مغ الشسػ الحخكي يكاد يساثل الصفل ا السعاؽ عقمًياإف الصفل  
ف ىشاؾ بعس جػانب الشسػ أال إمغ نفذ عسخه مع وجػد تأخخ بديط في معجؿ الشسػ، 

األشفاؿ ليع شخيقة خاصة في يؤالء ف ة،تبجو غيخ عادي السعاؽ عقمًياالحخكي عشج الصفل 
نيع يحجقػف تحت أقجاميع، أحياف يقفػف ورؤوسيع مشحشية كسا لػ الػقػؼ، فيع في معطع األ

ف معطسيع ال يحخؾ ذراعيو إلى جانبيو، ويكخروف حخكات معيشة مخات إوعشجما يتحخكػف ف
وفي  ،ماـ أو إلى الخمف بذكل متكخرعجيجة، فيع مثبًل يزخبػف االرض بأقجاميع إلى األ

يجييع بذكل حخكة الصائخ، وىحه الدمػكيات الستكخرة تكػف مختبصة أحياف قج يحخكػف بعس األ
تغخقيغ في بعس الخبخات الحدية مثل مذاىجة مرجر بأوقات يكػنػف فييا مبتيجيغ أو مد

 .(ٛٛ، ٕٙٔٓ، إلياـ عبج القادر ) وراؽ األشجارألمزػء أو مذاىجة حخكة 
في مػقف استثارة ذاتية ألنفديع، فيع  السعاقيغ عقمًياخخػ يبجو األشفاؿ أوفي أوقات  

نفديع لفتخات شػيمة دوف أعيشيع أو أماميا ويجوروف حػؿ أ أحيانًا يحاولػف وضع ايجييع حػؿ 
مخ إلى إيحاء والفئات شجيجة اإلعاقة مشيع قج يرل بيع األ ،ف يبجو عمييع شعػر بالجوارأ
 السعاقيغ عقمًياسثل االستثارة الحاتية لجييع، مذكمة حخكية شائعة لجػ األشفاؿ تنفديع، وبحلظ أ

وعشجما تطيخ فإنيا  ويعج فخط الحخكة أقل تكخارًا، Hyperkinesia‟sف أالرغار، في حيغ 
نقز الحخكة، وتخافقيا العجوانية ونػبات  (Hypo Kinesisغالبًا ما تتبجؿ إلى فخط الشذاط )

وغالبا ما تكػف دوف سبب ضاىخ إضافة إلى ذلظ يػجج قرخ في مجػ االنتباه  ،الغزب
 ,Century & Curry, 2016وانعجاـ التخكيد وضعف الخغبة في التفاعل أثشاء تشفيح السيسة 

233)) 
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كافة األدبيات الشفدية والتخبػية عمى أف مخحمة الصفػلة مغ أىع مخاحل الشسػ  كسا تتفق
اإلنداني التي تتصمب اىتساـ كثيخ مغ التخررات العمسية واإلندانية لتقجيع أفزل رعاية ليا، 

، وبالتالي فإف أؼ اضصخاب يحجث لو بيحه  حيث يبجأ الصفل بإدراؾ محيصو االجتساعي فييا
 (.ٕٙ، ٕٚٔٓ)ميادة دمحم،  السخحمة مغ شأنو أف يؤثخ عمى كافة الجػانب في السخاحل الشسائية

بالعدلة واالنصػاء، وقرػر في  ػف ترفيعقمية العاقة األشفاؿ ذوؼ اإلويخػ البعس أنو 
االجتساعية السقبػلة، فزبًل عمى ذلظ يراحبو ضيػر العجيج مغ االضصخابات  الدمػكيات

االندحابي(، التي تقف حائبًل أماـ اكتداب العجواني و الدمػكية مثل )إيحاء الحات، الدمػؾ 
لمدمػكيات التكيؽية، وتديع في إحجاث خمل شجيج في األداء الػضيفي  السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ 

 ةسا يجعميع غيخ قادريغ عمى التفاعل مع اآلخخيغ األمخ الحؼ يذكل عؿباالجتساعي لجييع، م
 (.ٛ٘ٔ، ٖٕٔٓعبج هللا، عادؿ في دمجيع مع أقخانيع أو حتى انجماجيع في السجتسع )

ويعج إيحاء الحات مغ أكثخ االضصخابات خصػرة وإزعاجًا، لتعجد أشكالو، ويقجر أف ما 
يقػمػف بو بجرجة مختفعة لفتخة شػيمة مغ  غ عقمًياالسعاقي%(، مغ األشفاؿ ٓ٘يديج عغ ندبة )

الدمغ، حيث يطيخ خبلؿ مجسػعة مغ االستجابات التي تؤدؼ إلى جخح بعس األعزاء 
 Adelson)واألندجة )قمع العيغ باإلصبع، الزخب باأليجؼ واألرجل، عس أعزاء الجدج 

& Johnson, 2016,14). 
ىجفت إلى التي  Robinson, Vasa, Lee, & DiGuiseppi, (2018)ودراسة 

تقػيع العػامل السحتسمة السختبصة بدمػكيات إيحاء الحات العابخة أو السدتجيسة كسا وردت في 
استخجمت الجراسة السشيج اليجؼ، ىحا  السعاقيغ عقميا لتحقيقمة التذخيرية بيغ األشفاؿ بالسقا

 اإلعاقة العقميةئة شفل وشفمة مغ ف ٕٜٙالسقصعي حيث شارؾ في الجراسة عيشة تكػنت مغ 
مغ ستة واليات أمخيكية مغ السذاركيغ في مذخوع بحثي سشػات ( ٚ-ٗ)متػسط العسخ ما بيغ 

تع تجسيع البيانات حػؿ عػامل سمػؾ إيحاء  ،مػسع الستكذاؼ مؤشخات وجػانب الشسػ السبكخ
لمصفل. تػصمت  والتقاريخ الدمػكيةستخجاـ االستبيانات والسقاييذ اإلكميشيكية السقششة االحات ب
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الجراسة إلى تأكيج ما جاءت بو الجراسات الدابقة مغ انتذار سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 
بسجسػعة مغ العػامل  السعاقيغ عقمًيارتبط سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ،إ السعاقيغ عقمًيا

سارسة لدمػؾ الجيسػغخاؼية مغ بيشيا سغ األـ عشج والدة الصفل ونػع الصفل )اإلناث أكثخ م
 السعاقيغ عقمًياارتبط سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ أيزًا، إيحاء الحات بالسقارنة مع الحكػر(. 

بعػامل وضيؽية مغ بيشيا السيارات التػافؿية والحالة الجدسية )الشػـ والسذكبلت الحدية( 
 وغيخىا مغ السذكبلت الدمػكية. 

، مغ أحج االضصخابات  Self –injurious Behaviourويعتبخ سمػؾ إيحاء الحات 
الحؼ يؤثخ عمى العجيج مغ الدمػكيات التكيؽية السقبػلة  السعاقيغ عقمًياالسشتذخة بيغ األشفاؿ 

اجتساعيًا، لحا استقصب جيػد الكثيخ مغ الباحثيغ مغ أجل تفديخ أشكالو وأسبابو الستعجدة 
 (Hollander, et al, 2011, 30).  األبعاد

ىجفت إلى فحز ثبلث تجارب أجخيت التي  Durand, (2017) إليووىحا ما أشارت 
وؼ شفل مغ ذ ٕٔحػؿ السذكبلت الدمػكية )إيحاء الحات والعجوانية( بيجؼ جحب االنتباه لجػ 

 ٙٙسشػات, وتع اختيارىع مغ بيغ إجسالي  ٜو ٚمسغ تتخاوح أعسارىع بيغ  اإلعاقة العقمية
كية. تذسل التجخبة األولى تحميل يػضح أف ساس تكخار تمظ السذكبلت الدمػ أشفل عمى 

سمػكيات إيحاء الحات والعجوانية تدداد في السػاقف التي يكػف فييا انتباه اآلباء لمصفل ضعيف 
ندبيًا. أما التجخبة الثانية فتذسل مقارنة وقتية بيغ استخاتيجيات التعديد اإليجابي )عجـ االنتباه 

اد السدتخجمة في السيسة( كاستخاتيجيات مفيجة في ثػاني والتخمز مغ السػ  ٓٔلمصفل لسجة 
. تزسشت التجخبة الثالثة السعاقيغ عقمًياعبلج سمػؾ إيحاء الحات والعجوانية بيغ األشفاؿ 

السعاقيغ مقارنة بيغ تأثيخات العبلج الدمػكي والصبي إليحاء الحات والعجوانية بيغ األشفاؿ 
اط مذكبلت إيحاء الحات والعجوانية بيغ األشفاؿ . تػصمت الجراسة في عسػميا إلى ارتبعقمًيا

تػصمت أيزًا، ومحاولة جحب انتباه السحيصيغ بالصفل.  اإلعاقةبذجة أعخاض  السعاقيغ عقمًيا
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الجراسة إلى فاعمية العبلج الدمػكي بالسقارنة مع العبلج الصبي مغ خبلؿ استخاتيجيات التعديد 
 وإيحاء الحات.  يجابي في خفس حجة الدمػكيات العجوانيةإلا

يعانػف العجيج مغ  السعاقيغ عقمًيا، أف األشفاؿ  Richards, C, (2017, 713)ويخػ 
يعتبخ نػع مغ اضصخاب التػاصل  ؼالدمػكيات الدمبية يأتي في مقجمتيا سمػؾ إيحاء الحات الح

في محاولة مشو لجحب انتباه اآلخخيغ، والفتقاره لسيارات  السعاؽ عقمًياحيث يقػـ بو الصفل 
التكيف والتفاعل االجتساعي، لحلظ فيػ بحاجة إلى تعمع أساليب أكثخ فاعمية تيدخ التعبيخ عغ 

 حاجاتو ورغباتو وتحج مغ سمػكو الغيخ مخغػب وتحقق لو جػدة الحياة.
الشاجع عغ ىحا الشػع الزخر  إلى أف (٘ ،ٕٙٔٓ) تذيخ فاشسة سعيجوفي ىحا الرجد 

مغ الدمػؾ يطيخ برػرة فػرية ويتزسغ إيحاء الصفل جدجيًا لشفدو عمى نحػ متكخر ومدمغ 
إف سمػؾ إيحاء الحات ييجد حياة الصفل ، كسا  وبفتخات متعجدة ومػاقف متشػعة في حياتو

العجيج مغ  وسبلمتو ويحخمو االستفادة مغ البخامج التخبػية والتأىيمية السقجمة لو، لحلظ يػلي
السعالجػف اىتسامًا كبيخًا لتصػيخ األساليب العبلجية الفعالة سعيًا لخفس سمػؾ إيحاء الحات أو 

 .حتى الحج مشو
 تعخيفات سمهك إيحاء الحات:

اضصخاب سمػكي إنو: ب سمػؾ إيحاء الحات Berkson, G., ( 2017, 545)يعخؼ 
مػجو لمحات )كالكجمات، االحسخار، تكخارؼ غيخ مخغػب اجتساعيًا، يشتج عشو إيحاء جدجؼ 

الجخوح، تمف األندجة(، ويأخح العجيج مغ األشكاؿ )ضخب الخأس، عس األعزاء، ندع 
الجمج، شج الذعخ، الزغط عمى العيشيغ بذجة(، كسا أنو يشتذخ بيغ األشفاؿ مغ ذوؼ 

تو اضصخاب شيف التػحج بشدبة مختفعة، وغالبًا ما يكػف لو آثار ضارة عمى الصفل وأسخ 
 .ومجتسعو في السجػ القخيب والبعيج

إيحاء الحات بأنو "التجميخ الحاتي الستعسج ألندجة  Whitlock, (2018, 11)ُيعخؼ كسا 
 .ويسكغ أف يتدبب في أذػ وإصابات شجيجة لمجدع"لئلنتحار، وأجداء الجدع بجوف الشية 
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إيحاء الحات بأنو "إيحاء أو اإلضخار  Dimian, Botteron, & Dager, (2018, 2) يحكخ
ويحجث عادًة برػرة سخية وفي أماكغ غيخ ممحػضة مغ األشخاص، الحاتي بالجدع مغ جانب 

 .ويعتبخ أشيخ صػر إيحاء الحات الجخوح القصعية والحخوؽ ووخد الجمج وغيخىا"الجدع، 
حؼ يتزسغ سمػؾ إيحاء الحات بأنو "الفعل ال Soke, Rosenberg, (2019, 14)ُيعخؼ 

بجدسو مثل الجخوح القصعية أو الحخوؽ وربسا يذسل أو ال  ػإلحاؽ أحج األشخاص لؤلذ
إعاقات  وإحباط أوويتع عادًة كإستجابة أللع عاشفي أو غزب االنتحار، يذسل محاوالت 

 .نسائية وحدية"
 أنهاع إيحاء الحات: 

 ات وىي:( بأف ىشاؾ ثبلثة أنساط إليحاء الحٕٛ٘، ٕٗٔٓ سييخ شاش )حكخ ت
مثل: بتخ االشخاؼ، إزالة حجقة  Major Self-Mutilationساسي: ألتذػيو الحات ا -

 العيغ، ونادرًا ما يحجث ىحا الشػع ويختبط غالبًا بحاالت الحىاف.

مثل: ارتصاـ  Stereotypic Self-Injurious behavior إيحاء الحات الشسصي:  -
 الخأس بذكل وبرػرة متكخرة.

ويذسل:  Superficial Self-Mutilationتذػيو الحات الدصحي أو الطاىخؼ:  -
القصع أو الحخؽ، الخخبذة، جحب الذعخ، إزالة الجمج أو أؼ شخيقة أخخػ تدتخجـ 

 إلحجاث تمف في ذات الذخز.
 إيحاء الحات إلى: Forman, Hall, & Oliver, (2018, 5أيزًا، صشف )

: يتزسغ سمػكيات مثل ضخب Social Self- Injuryإيحاء الحات االجتساعي  -
 الخأس وعس الحات وخجش الحات واقتبلع األصابع والػخد وجحب الذعخ. 

: يتزسغ سمػكيات مثل  Prosocial Self-Injuryإيحاء الحات غيخ االجتساعي  -
 التقيؤ الستعسج وأكل البخاز واإلفخاط في تشاوؿ الدػائل. 
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والتي ىجفت   .Brosnan, J., & Healy, O( 2016دراسة )ىحا ما أشارت إليو         
 األشفاؿ السعاقيغ عقمًياإلى التعخؼ عمى عػامل الخصخ الستعمقة بدمػؾ إيحاء الحات لجػ 

ومجػ ارتباط ىحا الدمػؾ ببعس الستغيخات مثل )الدمػؾ التكيفي، الدغ، المغة، السدتػػ 
التي تخاوحت  إلعاقة العقميةا( شفبًل مغ ذوؼ ٕٕٕاالجتساعي(، تكػنت عيشة الجراسة مغ )

( سشة، استخجـ في الجراسة قائسة تقجيخ سمػؾ إيحاء الحات، ومؿياس ٜ-ٚأعسارىع ما بيغ )
سفخت نتائج الجراسة أف سمػؾ إيحاء الحات لجػ أ، السعاقيغ عقمًياالدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ 

تكيفي وخاصة الستعمقة بقرػر ىؤالء األشفاؿ يختبط ارتباشًا وثيقًا بانخفاض ميارات الدمػؾ ال
ميارات الحياة اليػمية، وال يختبط بالدغ ونػع الجشذ الصفل والسدتػػ االجتساعي، أو إذا ما 

 كاف الصفل يعاني مغ نػبات صخع أو ال.
إلى استكذاؼ عػامل ما قبل  Soke, Rosenberg, & et.al, (2019) كسا ىجفت دراسة

. استخجمت الجراسة السعاقيغ عقمًياحاء الحات بيغ األشفاؿ وبعج والدة الصفل السختبصة بدمػؾ إي
شفل وشفمة  ٖٖٕٗحيث شارؾ في الجراسة عيشة تكػنت مغ التحميمي، السشيج الػصفي 

سشػات( مغ بيغ السدجميغ في قاعجة بيانات اإلعاقات مغ  ٚ-ٗ)متػسط العسخ ما بيغ 
مختمف الػاليات األمخيكية. تسثمت أدوات جسع البيانات في تحميل سجبلت وتقاريخ والدة 
األشفاؿ باإلضافة إلى الدجبلت الرحية والتخبػية والسقاببلت مع اآلباء. تػصمت الجراسة إلى 

ذات الرمة بشسػ سمػكيات إيحاء الحات بيغ  مغ العػامل الخئيدية ثبلثة ترشيفاتوجػد 
وىي: عػامل ما قبل ميبلد الصفل )تسثمت في ضعف السدتػػ  السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ 

التعميسي لآلباء وتجخيغ األميات أثشاء الحسل( وعػامل أثشاء ميبلد الصفل وعػامل ما بعج 
ية والدمػكية وانخفاض السيبلد )تسثمت في تفاوت السدتػيات الشسائية والسذكبلت الحد

 (. اإلعاقة العقميةمدتػيات الحكاء وشجة حالة 
إلى استقراء عػامل  Handen, Mazefsky, & Siegel, (2018) كسا أشارت دراسة

في السػاقف اإلكميشيكية. استخجمت  السعاقيغ عقمًيا خصػرة سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

962 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

اإلعاقة شفل وشفمة مغ ذوؼ  ٕٖٓت العيشة مغ وتكػناالستكذافي، الجراسة السشيج الػصفي 
وحجات لمعبلج الشفدي  ٙسشػات( مغ الستخدديغ عمى  ٘-ٗ)متػسط العسخ  العقمية

اإلكميشيكي. تسثمت األدوات السدتخجمة في جسع البيانات مغ اختبار أعخاض وشجة سمػكيات 
باإلضافة إلى مؿياس  اإلعاقة العقميةذوؼ مغ ذوؼ  إيحاء الحات ضسغ بصارية سمػؾ األشفاؿ

ليتخ الجولي لمدمػؾ التػافقي وقائسة سمػؾ الصفل ومؿياس الدمػؾ. أضيخت الشتائج أف ندبة 
% ٕ٘% مغ األشفاؿ ُيطيخوف واحجة أو أكثخ مغ سمػكيات إيحاء الحات وأف ندبة ٚٗ

أضيخت التحميبلت االستشباشية أف أيزًا، ُيطيخوف تمظ الدمػكيات برػرة يػمية متكخرة. 
 عس األشفاؿ يسارسػف سمػؾ إيحاء الحات في مػاقف العبلج اإلكميشيكي فقط. ب
 

 االتجاىات السفدخة لدمهك إيحاء الحات:
إف سمػؾ إيحاء الحات قج يكػف عخضًا لعجيج مغ العػامل البيػلػجية والػراثية أو قرػر 

وتتحكع ؼيو ف يكػف خميط مغ ذلظ، وقج يحقق وضائف مختمفة، أفي التػاصل، أو مسكغ 
العجيج مغ الػضائف الحدية، كالتعديد الحاتي أو االضصخابات الشفدية، وقج يحجث بدبب 

 وتتعجد االتجاىات السفدخة لدمػؾ إيحاء الحات، ولعل أىسيا ما يمي: ،التعديد االيجابي
: يفدخ أصحاب ىحا االتجاه بأف سمػؾ Biological Approachاالتجاه البيػلػجي: 

، وأف نسط سمػؾ إيحاء الحات Serotoninخجع النخفاض مدتػػ الديخوتيشيغ إيحاء الحات ي
يطيخ استجابة لئلثارة التي تعتسج عمى مدتػػ الديخوتيشيغ، فإذا كاف مدتػاه شبيعيًا ضيخت 

ثارة في شكل صخاخ، ورمي االشياء، وإذا كاف مدتػاه مشخفزًا يدداد العجواف وتتراعج اإل
 (.ٗ٘ٔ، ٕٗٔٓ،  أبػ سعج إيحاء الحات )عبج المصيفردود الفعل لئلثارة لجرجة 
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 :Behavioral Approachاالتجاه الدمهكي 
 يشقدع اإلتجاه الدمػكي إلى الفخضيات التالية:

 فخضية التعديد اإليجابي: -
يسكغ ترشيف تفديخ التعديد اإليجابي إلى نػعيغ رئيدييغ مغ السحفدات وىسا: 
االنتباه وزيادة إمكانية الػصػؿ إلى األشياء السخغػبة. يذيخ االنتباه إلى الشتائج االجتساعية 

االجتساعي( إلضيار سمػؾ إيحاء الحات والتي تتخاوح بيغ التأنيب الخؽيف والذجيج )االستيجاف 
ب نشف إلى السػاساة البجنية. وعشجما يتختب عمى إيحاء الحات زيادة االنتباه مغ جاومغ التعا،

فإنو يتع تعديده ايجابيًا مغ خبلؿ إنتاج التفاعبلت االجتساعية التي نادرًا ما تحجث اآلخخيغ، 
نطخًا لسحجودية سمػكياتيع التػافؿية العقمية ذوؼ اإلعاقات  األشفاؿفي مػاقف أخخػ لبعس 

يسكغ أف تتقمز السذكبلت الدمػكية كشتيجة لسشع أو إزالة االستجابات  ،ات االتراليةوالخمؽي
ذوؼ سمػكيات إيحاء الحات مغ السػقف االجتساعي )الحرػؿ  األشفاؿاالجتساعية أو باستبعاد 

عمى فتخة ىجنة(. وقج لػحع كحلظ أف سمػكيات إيحاء الحات تتشاقز عشج التعخض لتفاعبلت 
 & ,Schaal). اجتساعية مألػفة نطخًا لتزاؤؿ احتسالية السفاجآت في التفاعبلت االجتساعية

Hackenberg, 2017, 123) 
 لدمبي:فخضية التعديد ا -

تذيخ فخضية التعديد الدمبي أف سمػكيات إيحاء الحات ُتدتخجـ لميخوب أو تفادؼ 
فالسياـ الرعبة )سػاء في  ،االستجابات الشاجسة عغ تأخخ أو إزالة أو تخؽيف السثيخ الستجشب

. الفرل أو جػانب الحياة اليػمية( تقجـ الفخص لطيػر السػاقف السفاجئة والصارئة
(Brosnan, & Healy, 2016, 423) 

 : Social Approachاالتجاه االجتساعي  -
يفدخ أصحاب ىحا االتجاه بأف سمػؾ إيحاء الحات يشتج عغ قرػر في التػاصل 

وكثيخًا ما يؤذؼ األشفاؿ أنفديع لمحرػؿ عمى ،سخؼ والتفاعل االجتساعي وضعف التخابط األ
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الحرػؿ عمى انتباه اآلخخيغ محبة اآلخخيغ وتعاشفيع، وخاصة عشجما ال يسكغ لمصفل 
والسحيصيغ بو بصخؽ اخخػ، فاآلباء يبجوف اىتساميع ورعايتيع لؤلشفاؿ عشجما يؤذوف أنفديع، 
وقج يؤدؼ ىحا إلى تعديد إيحاء الحات، وخاصة عشجما ال يبجؼ اآلباء اىتساما باألشفاؿ في 

 (.ٖ٘، ٕٓٔٓ، راضي الػقفيخخػ )وقات األاأل

 الذات: طرق عالج سلوك إيذاء 

األشفاؿ تشػعت الصخؽ والػسائل التي استخجمت لمحج مغ سمػكيات إيحاء الحات لجػ 
 نحكخ مشيا الصخؽ التالية:السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 

دوية السزادة لبلكتئاب وكحلظ األدوية التي تديج العبلج باألدوية والعقاقيخ: وىشا نحكخ األ -ٔ
 الديخوتيشيغ في السخ.

والحؼ يقػـ عمى  Dialectical Behavior Therapyبلج الدمػكي الججلي: الع -ٕ
 ((Durand, V. M., 2017, 213 ساسيتيغ وىسا: التقبل والتغيخ.أركيدتيغ 

، أشارت العجيج  ولفحز العبلجات السختمفة إليحاء الحات بيغ األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا
 ,Morano, Ruiz Wertalik, Moeller, & Karal مغ الجراسات والتي مغ بيشيا دراسة

ىجفت الجراسة إلى السقارنة بيغ كفاءة العبلجات الدمػكية والصبية في خفس والتي  (2017)
. استخجمت الجراسة العقميةأو التخمز مغ سمػكيات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة 

شفل  ٕ٘ٗػنت مغ السشيج التحميمي السقارف متعجد السدتػيات. شارؾ في الجراسة عيشة تك
 ٗسشػات( مغ  ٔٔ-ٛوشفمة مسغ يحسمػف تذخيرات اإلعاقة الفكخية )متػسط العسخ ما 

تع اختيارىع عسجيًا تبعًا لدمػكيات إيحاء الحات وفقًا لتقاريخ اآلباء. تع تقديع أمخيكية، واليات 
ة شفل وشفم ٖٓٔاألشفاؿ إلى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ: مجسػعة تجخيبية أولى )تكػنت مغ 

 ٘ٔٔوحرمػا عمى العبلج باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي( وأخخػ ضابصة )تكػنت مغ 
شفل وشفمة حرمػا عمى عبلجات شبية(. تع تصبيق أدوات مقششة لتقػيع سمػؾ إيحاء الحات 

ستخجاـ اباإلضافة إلى مبلحطات الباحثيغ. تػصمت الجراسة إلى تفػؽ العبلجات الدمػكية ب
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تحجيجًا، يقي عمى العبلجات الصبية في خفس أو إزالة سمػؾ إيحاء الحات. تحميل الدمػؾ التصب
تػصمت الجراسة إلى أف الفشيات الدمػكية الستسثمة في التعديد والتبلشي والتجخبة السشفرمة 

تػصمت الجراسة إلى عجـ تأثخ تحميل أخيخًا،  ،أضيخت كفاءة عالية في عبلج إيحاء الحات
 سات العيشة أو البيئة العبلجية السحيصة. الدمػؾ التصبيقي بعػامل س

ىجفت والتي ،  Brosnan, J., & Healy, O.  (2018دراسة ) وىحا ما أكجت عميو 
يبمغ مغ العسخ سبع سشػات  مغ ذوؼ اإلعاقة العقميةإلى التعامل مع سمػؾ إيحاء الحات لصفل 

لتعديد واستخاتيجيات إيحاء الحات وذلظ باستخجاـ امسا يؤدؼ إلى متكخرة  بدمػكياتيقػـ 
وقج اشتسل التجخل  ،التجخل الدمػكي وذلظ مغ خبلؿ التعديد التمقائي والديصخة عمى السحفد

الدمػؾ عمى بصاقتيغ مغ البصاقات الخزخاء التحفيدية التسيدية مع حخية الػصػؿ إلى 
ومشع  عادة التػجيو الرػتيإ وبصاقة حسخاء التي كانت تذيخ إلى  الستكخر في إيحاء الحات،

ال  الصفلف وإيحاء الحات قمت لجيو، ؼبعج التجريب كاف أشارت الشتائج إلى أوإيحاء الحات، وقج 
 إيحاء الحات مع وجػد البصاقة الحسخاء.بيشذغل 

 .Rational- Emotion Therapyالعبلج العقبلني االنفعالي:  -ٖ

 Relaxation Therapyالعبلج باالستخخاء:  -ٗ

 ليو.إوعجـ تعديده أو االنتباه  الدمػؾ ويتع مغ خبلؿ تجاىل Extinctionاإلشفاء:  -٘

ويتزسغ إبعاد الصفل وعدلو لفتخة زمشية محجدة وذلظ بعج  Time Outالػقت السدتقصع:  -ٙ
 يكػف ىحا اإلجخاء بحج ذاتو معدزًا لمصفل. أالؾيامو بدمػؾ إيحاء الحات مباشخة، عمى 

وؼيو يتع تعديد سمػؾ آخخ بجيل  Differential Reinforcementالتعديد التفاضمي:  -ٚ
 يشذغل بو الصفل غيخ إيحاء الحات. 

 الرجمات الكيخبائية: وتدتخجـ في الحاالت الذجيجة. -ٛ

وذلظ مغ خبلؿ التخصيط ألنذصة مستعة  Environmental Therapyالعبلج البيئي:  -ٜ
في ىحه االنذصة، وتجشب انعدالو، فزل مذاركة اآلخخيغ وإشخاؾ الصفل فييا، ويكػف مغ األ
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نذصة مستعة وغشية باأللعاب واألنذصة التي تذغمو عغ سمػؾ إيحاء الحات، مع أشخاكو في إبل 
 (ٖٚٗ، ٕٚٔٓالبياص، سيج ) إعادة تشطيع البيئة وتبديط السياـ السػكمة إليو

ثل في األلع قج يشتج عغ إيحاء الحات تعديد سمبي والستس Self-Restraintتقييج الحات  -ٓٔ
في  األشفاؿ السعاقيغ عقمًياالشاتج عشو مسا يجعل الفخد يحاوؿ تجشبو، فقج لػحع انذغاؿ بعس 

تجشبًا لؤللع. وتقييج  عتقييج أنفديع أو يصمبػف مغ اآلخخيغ تصبيق أشياء تسشعيع مغ إيحاء أنفدي
ذلظ تغصية ليحػؿ دوف حخكة أعزاء جدسو ويتزسغ  الصفلالحات ىػ الدمػؾ الحؼ يقـػ بو 

أعزاء الجدع بالسبلبذ أو وضع عمييا أشياء تسشع حخكتيا ويكػف بحلظ التعديد الدمبي، 
 حيث يختبط ىحا الدمػؾ )التقييج( بإزالة األلع الشاتج عغ سمػؾ إيحاء الحات. 

ويعتبخ شكبًل مبدصًا لمعقاب، وؼيو يتع إلداـ الصفل  Overcorrectionالترحيح الدائج   -ٔٔ
آخخ لترحيح الدمػؾ الخاشئ أو ترحيحو بذكل زائج، فسثبًل الصفل الحؼ يعس  بأداء سمػؾ

يجه يعاقب بأف يقػـ بغدل يجه وأسشانو، والصفمة التي تزخب رأسيا تعاقب بغدل شعخىا 
 .(ٚٗ، ٕٙٔٓجساؿ الخصيب، ) وتسذيصو بعج كل مخة تفعل ذلظ

أتي مغ مشصمق األمانة العمسية البحثية تشخؽ عبلج إيحاء الحات أف الباحثة وتخػ 
ف ىحه الصخؽ السحكػرة آنفًا مػجػدة في السخاجع والبحػث العمسية الستعمقة بدمػؾ إيحاء إحيث 
وعمى سبيل السثاؿ  ،ساليبوىي تؤكج عمى عجـ قشاعتيا الذخرية ببعس الصخؽ واأل الحات،

استخجاـ  نجاحاقيخ الصبية لتؤكج عمى شخيقة تقييج الحات والرجمات الكيخبائية أو استخجاـ العق
 ،في تعجيل سمػؾ إيحاء الحات (A B A)السشيج الدمػكي التصبيقي وتحميل الدمػؾ التصبيقي 

الدمػكيات االيجابية  السعاقيغ عقمًياولسا لو مغ دور ناجح وفعاؿ في إكداب األشفاؿ 
 . والتخبػية الحياتية السختمفة التعُمسيةوالسيارات 

 سمػكي بخنامج فعاليةوالتي ىجفت الكذف عغ  (ٕٚٔٓ) البياصسيج يشت دراسة وقج ب     
 غم تكػنت ، والتيالسعاقيغ عقمًيا األشفاؿ مغ عيشة لجػ التعبيخات االنفعالية بعس تشسية في
 أف إلى الجراسة نتائج أشارت وقج. سشػات( ٚ – ٘)أشفاؿ، تخاوحت )أعسارىع مغ  (ٓٔ)
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 ميارات بعس تشسية تزسشيا، وكحلظ التي االنفعالية تشسية التعبيخات في فعالية أضيخ البخنامج
 .والحخكي االجتساعي واالنفعالي الحات، وميارات التفاعل رعاية

ىجفت إلى تقػيع التغيخات والتي  Budzińska, & Lubomirska, (2019) ودراسة
ستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي كسشيجية عبلجية في خفس اإليجابية في الدمػؾ نتيجة ال
الشسػذجي الحؼ  ABC. استخجمت الجراسة مشيج السعاقيغ عقمًياحجة إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 

حيث تسثمت العيشة في البعجؼ، يشقدع إلى ؾياسات خط األساس وتصبيق السعالجة والؿياس 
وتسارس سمػؾ سشػات،  خسذوتبمغ مغ العسخ  مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية الذجيجةشفمة واحجة 

إيحاء الحات مغ خبلؿ ضخب األرض بخأسيا أو ضخب نفديا بأشياء مػجعة. تسثمت األدوات 
باإلضافة إلى مشيجية تحميل الدمػؾ التصبيقي مغ مؿياس لدمػؾ إيحاء الحات لؤلشفاؿ 

ميل الدمػؾ التصبيقي كاف . تػصمت الجراسة إلى أف االختيار الجيج لتقشيات تحالسعاقيغ عقمًيا
ارتباط تقشيات عغ الجراسة  كسا اسفخت نتائجالصفمة.  لجػمثسخًا في خفس سمػؾ إيحاء الحات 

 . لجػ السعاقيغ عقمًياالتعديد والتبلشي وتحميل الدمػؾ الػضيفي بخفس سمػكيات إيحاء الحات 
مػؾ ىجفت إلى التعخؼ عمى كفاءة تحميل الدالتي  Rohrig, (2018) ودراسة

. السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ لجػ ستيجاؼ وخفس سمػؾ إيحاء الحات ستخاتيجية الاالتصبيقي ك
( ٛ-ٙيتخواح أعسارىع بيغ ) السعاقيغ عقمًياثبلثة مغ األشفاؿ مغ الجراسة  وتكػنت عيشة

ويسارسػف سمػؾ عس الحات. تع معالجة األشفاؿ عبخ فشيات تحميل الدمػؾ  سشػات
ات جسع البيانات في مؿياس إيحاء الحات باإلضافة لبخوتػكػالت العبلج. التصبيقي. تسثمت أدو 

حيث الحات، تػصمت الجراسة إلى فاعمية تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس سمػؾ إيحاء 
ة التػسع في ر انخفزت ندبة عس الحات لكل ساعة بعج السعالجة. أوصت الجراسة بزخو 

السعاقيغ ة لخفس سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ستخاتيجيااستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي ك
 . عقمًيا
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ىجفت إلى التي  Granpeesheh, Tarbox, & Dixon, (2017وفي دراسة )
في مجاؿ خفس إيحاء الحات بيغ  (ABA)وصف الكفاءة العبلجية لتحميل الدمػؾ التصبيقي 

وشفمة مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية ( شفبًل ٓٙوتسػنت عيشة الجراسة مغ ). السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ 
قامت بتصبيق بخامج قائسة عمى تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ،و 

تحميل الدمػؾ  لكفاءة. تػصمت الجراسة إلى مدانجة مئات األدبيات البحثية السعاقيغ عقمًيا
ى كفاءة استخجاـ تحميل بخىشت الجراسة عمأيزًا، . السعاقيغ عقمًياالتصبيقي مع األشفاؿ 

. مغ السعاقيغ عقمًيالمحج مغ سمػكيات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ  كاستخاتيجيةالدمػؾ التصبيقي 
تػصمت الجراسة إلى أف فشيات مثل التجخبة السشفرمة والتجريب في البيئات أخخػ، جية 

بيقي في خفس سمػؾ الصبيعية والتعديد والتبلشي والتعسيع تسثل أىع فشيات تحميل الدمػؾ التص
 إيحاء الحات. 
 ثالثًا: التعديد

داخل كل مشا شفل و ف األشفاؿ تطيخ عمييع عبلمات الدخور والفخح جخاء التعديخ، إ
كحلظ البالغػف تطيخ عمييع عبلمات الدخور والػبصة، لحلظ ال بج مغ القػؿ بأف الثشاء، يحب 

خاد )أشفاؿ وبالغييغ( بل يتعجػ ذلظ إلى أثخ التعديد بالغ األىسية في زيادة الجافعية لجػ االف
تعجيل الدمػؾ لجييع وخاصة إذا ما تست إدارة التعديد وفق الذخوط والسبادغ العمسية 

 والتخبػية.
 تعخيف التعديد:

 العسمية التي تؤدؼ إلى رفع احتسالية االستجابة في الدمػؾ".التعديد ىػ  -
والتقػية، يقاؿ عدزه: أؼ شجده في المغة ىػ الجعع  (Reinforcement)والتعديد 

ودعسو وقػاه " السعجع السحيط " وجاء في لداف العخب: عدّزت القػـَ وأعَدْزَتيع وعَدْزتيع قػيتيع 
 .وشجدتيع
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، ىػ عسمية تجعيع الدمػؾ ((Reinforcementعمع الشفذ الدمػكي، التعديد وفي 
السشاسب أو زيادة احتساالت تكخاره في السدتقبل بإضافة مثيخات إيجابية أو إزالة مثيخات سمبية 
بعج حجوثو. وبالخغع مغ أف التعديد مغ أكثخ أساليب تعجيل الدمػؾ اإلنداني فاعمية فإف ذلظ 

مخ الحؼ زالة تػابع سمبية األتػابع إيجابية أو إ إلى حجوثيؤدؼ  استخجامو، حيث إنوال يعشي 
ف تعديد إيتختب عميو زيادة احتساؿ حجوث ذلظ الدمػؾ في السدتقبل في السػاقف السساثمة، ف

الحالة، أو  ف نديج مغ احتسالية حجوثو مدتؿببًل. ويدسى السثيخ )الذيء، أوأسمػؾ ما، يعشي 
جساؿ )(، Reinforcesالحجث( الحؼ يحجث بعج الدمػؾ، فيؤدؼ إلى تقػيتو بالسعدز )

 (.٘ٗٔ، ٕٙٔٓالخصيب، 

 أىسية التعديد:
تؤكج الشطخيات الدمػكية أىسية التعديد ودوره في التعميع وعمى قجرتو في استثارة دافعية 
الستعمع وتػجيو نذاشاتو، حيث يدتصيع السعمع في ضػء معخفتو بصبيعة عسميات التعديد 

ثيخ دافعية الستعمسيغ التحريمية وتعدز واستخاتيجياتو في وضع بخامج تعديدية مشاسبة، تدت
بل يتعجػ ذلظ إلى إجخاءات وخصط تعجيل الدمػؾ غيخ  ،راتارغبتيع في اكتداب السي

حج األساليب التي أذلظ أف تعديد الستعمسيغ ىػ  السخغػب إلى سمػؾ إيجابي ومخغػب،
ىػ مبجأ تدتخجـ في ضبط الستعمع، أؼ نتائج الدمػؾ الدابق تؤثخ في الدمػؾ البلحق و 

 (.ٗٔٔ، ٕٔٔٓ)رنجة السػمشي،  معخوؼ مشح القجـ
صاحب قانػف األثخ والحؼ مفاده أف الدمػكيات التي تعقبيا ، وقج أوضح )ثػرونجايظ( 

لقج أدرؾ عمساء و  ،ضخوؼ سارة مغ السحتسل اف يتكخر حجوثيا مدتؿببًل في السػاقف الستذابية
نسا ىػ إذ ال يقترخ تأثيخه في زيادة التعمع، إالشفذ مشح البجاية أىسية التعديد في التعميع، 

التعميسية السشاسبة، بل يداعج في حفع  األنذصةفي  األشفاؿوسيمة فعالة لديادة مذاركة 
لى جانب ذلظ فإنو يديج مغ فاعمية إالشطاـ والزبط الرفي، وتعجيل الدمػؾ بذكل عاـ، و 

وتعتبخ ميارات التعديد في العسمية التعميع، وىػ وسيمة ميسة في زيادة ثقة الستعمع بشفدو، 
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التعميسية مغ أكثخ السيارات التخبػية أىسية، ذلظ بأنيا تتيح لمسعمع فخصًا كثيخة وتفتح أمامو 
مكانياتو وتديج مغ أدواتو التعميسية الفعالة في إدارة العسمية التعميسية إآفاؽ واسعة في تشسية 

 .(ٖٚ، ٖٕٔٓ)إنذخاح السذخفي،  بػصفو قائجًا ليا
 يشقدم التعديد إلى قدسين: التعديد اإليجابي والتعديد الدمبي 

التعديد اإليجابي زيادة  : يتزسغ(Positive Reinforcementالتعديد اإليجابي )-
احتساالت تكخار الدمػؾ في السدتقبل وذلظ بتقجيع معدز إيجابي لمذخز عشجما يقػـ بحلظ 
الدمػؾ، ومغ األمثمة عمى السعدزات اإليجابية السحتسمة، معانقة األـ لصفمتيا عشجما تطيخ 

لذخز ترخؼ  سمػكا حدشًا، وتخبيت السعمسة عمى كتف الصفل الحؼ يشتطخ دوره، واالبتداـ
 بصخيقة ميحبة، وقػؿ )أحدشت(، أو )صحيح(، لصفل أجاب بذكل مشاسب عمى سؤاؿ ما.

والتعديد اإليجابي ىػ بسثابة الييكل العطسي في عمع تعجيل الدمػؾ، وال يكاد يخمػ بخنامج    
 :ةيجابي أىجافو بفاعمية ال بج مغ مخاعاة العػامل التاليإلمشو، وحتى يحقق التعديد ا

 تقجيع السعدزات بعج حجوث الدمػؾ السشاسب فػراً ،و  ار السعدزات اإليجابية السشاسبة لمفخدختيا-
تػفيخ السعدزات ،و  استخجاـ ججوؿ التعديد السشاسب،و  تشػيع التعديد تجشبًا لئلشباع،وكحلظ 

 (ٜٛٔ، ٕٙٔٓجساؿ الخصيب، بكسيات تتبلءـ والدمػؾ السدتيجؼ. )

مثيخ يقػؼ احتساؿ ضيػر االستجابة اإلجخائية والتي تعتبخ والسعدز اإليجابي: ىػ أؼ      
شخشًا سابقًا عميو، ويسكغ تعخيف التعديد اإليجابي بأنو تقجيع مثيخ مخغػب ؼيو بعج استجابة 

رشف أؼ مثيخ تع تحلظ ي،ك معيشة مسا يديج مغ احتسالية ضيػر ىحه االستجابة في السدتقبل
لدمػؾ فإف أية مادة ال تعتبخ معدزًا إيجابيًا إال بعج كسعدز إيجابي يعتسج عمى تأثيخه عمى ا

معيغ يعتسج عمى  لصفلإيزاح العبلقة بيشيا وبيغ تأثيخىا عمى الدمػؾ، وما يعسل كسعدز 
قج ال يكػف كحلظ بالشدبة  شفلالتاريخ التعديدؼ لمفخد. لحلظ ما يعتبخ ذا ؾيسة تعديدية لجػ 

السعدزات التي تقجـ واألسمػب الحؼ يحكع اختيار  آخخ، والحؼ يداعج عمى تحجيج فاعمية لصفل
 (. ٙ٘، ٕٓٔٓ، حافع )بصخس ونذاشو شفلالسعدزات يعتسج عمى مدتػػ كل 
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ىػ إزالة مثيخ بػيس أو مؤلع )شيء  (:Negative Reinforcementالتعديد الدمبي ) -
أو حجث يكخىو الفخد( بعج حجوث الدمػؾ السخغػب ؼيو مباشخة واألمثمة عمى التعديد الدمبي 

ويختمف التعديد الدمبي عغ العقاب حيث إنو في العقاب ، في الحياة اليػمية ىي أيزًا كثيخة
كسا يشرح عادًة بتجشب  ،الدمبيالسثيخ الدمبي بيشسا في التعديد الدمبي إزالة  السثيخيتع تقجيع 

استخجاـ السعدزات الدمبية السدعجة مثل الشقج والدخخية وأف يدتعسل بجاًل مشيا التعديد 
جساؿ ) نو أف يجعل األشخاص مقبميغ عمى الدمػؾ بجاًل مغ الشفػر مشوأاإليجابي الحؼ مغ ش

 (.ٕٗٔ، ٕٙٔٓالخصيب، 
 العهامل التي تؤثخ في فعالية التعديد:

 صفلنقجـ السعدز لم إلى الػقت السشاسب الحؼ (ٗٙٔ، ٕٙٔٓ ) الخصيبويحكخ جساؿ 
وما نػع ىحا السعدز؟ وما ىي كسية التعديد التي نعصييا لو؟ إف اإلجابة عغ ىحه األسئمة 

 تتصمب مخاعاة عػامل مختمفة، فالعػامل التي تؤثخ في فعالية التعديد ىي:
 (:Immediacy of Reinforcementفهرية التعديد )  -

إف أحج أىع العػامل التي تديج مغ فعالية التعديد ىػ تقجيسو مباشخة بعج حجوث 
الدمػؾ، كأف نعصي الصفل لعبة اليػـ ألنو أدػ واجبو السجرسي باألمذ قج ال يكػف ذا أثخ 

قػؿ كبيخ، وأف نقػؿ لمصفل " بالسشاسبة، لقج كاف أداؤؾ في الرباح رائعًا " أقل فعالية مغ أف ن
يع العثساني،  لو " رائع ججًا " مباشخة بعج تأديتو لمدمػؾ  (.ٓٙ، ٕٗٔٓ)إبخـا

إف التأخخ في تقجيع السعدز قج يشتج عشو تعديد سمػكيات غيخ مدتيجفة ال نخيج تقػيتيا 
قج تكػف حجثت في الفتخة الػاقعة بيغ حجوث الدمػؾ السدتيجؼ وتقجيع السعدز، فعشجما ال 

لسعدز مباشخة بعج حجوث الدمػؾ السدتيجؼ، فإنو يشرح بإعصاء الفخد يكػف مسكشًا تقجيع ا
)الديج  )كالسعدزات الخمدية أو الثشاء( بيجؼ اإليحاء لمفخد أف التعديد قادـ ةمعدزات وسيصي

 (.ٖٔٔ، ٕٗٔٓعبج الشبي، 
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 ( ثبات التعديدConsistency of Reinforcement:) 

لقػانيغ معيشة يتع تحجيجىا قبل البجء بتشفيح يجب استخجاـ التعديد عمى نحػ مشطع وفقًا 
بخنامج العبلج، فبل يكفي أف نعصي السعدز مباشخة بعج حجوث الدمػؾ وإنسا يجب أال يترف 

 (ٕٗ، ٜٕٓٓ)خميل،  التعديد بالعذػائية
 ( كسية التعديدQuantity of Reinforcement:) 

سج عمى نػع السعدز، كحلظ يجب تحجيج كسية التعديد التي ستعصى لمفخد، وذلظ يعت
وبذكل عاـ، فكمسا كانت كسية التعديد أكبخ كانت فعالية التعديد أكثخ، ما دامت كسية التعديد 

 (ٓٛ، ٕٔٔٓ)جساؿ فؤاد،  ضسغ حجود معيشة
 ( درجة صعهبة الدمهكComplexity of Behavior:) 

األثخ  الحؼ يؤثخ في فعالية التعديد ىػ درجة تعقيج الدمػؾ السدتيجؼ، فالسعدز ذو
البالغ عشج تأدية الفخد لدمػؾ بديط قج ال يكػف فعااًل عشجما يكػف الدمػؾ السدتيجؼ سمػكًا 

 (.ٕٕ، ٕٛٓٓ)دمحم مػسى،  معقجًا أو يتصمب جيجًا كبيخاً 
 ,Boesch, Taber-Doughty, Wendt, & Smalts)وىحا ما أشارت إليو دراسة 

ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ فاعمية فشيات التعديد الدمػكي في خفس سمػؾ التي  2017)
. تع استخجاـ مشيج دراسة الحالة عمى أحج األشفاؿ السعاقيغ عقمًياإيحاء الحات بيغ األشفاؿ 

الذجيجة ويعاني مغ سمػؾ إيحاء الحات. تع تصبيق مجسػعة مغ  اإلعاقة مغ ذوؼ مدتػيات 
ميل الدمػؾ التصبيقي مع التخكيد عمى فشيات تعديد الدمػؾ لمصفل األنذصة الدمػكية ضسغ تح

وؾياس مجػ التأثيخ عمى سمػؾ إيحاء الحات. تسثمت أدوات تقييع سمػؾ إيحاء الحات مغ اختبار 
إيحاء الحات باإلضافة إلى السبلحطات في بيئة الفرل. أضيخت الشتائج فاعمية التعديد ضسغ 

كل مغ شجة وتكخار سمػؾ إيحاء الحات )ضخب الحات  تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس
 ووخد الحات وعس الحات(. 
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ىجفت إلى مقارنة تقشيات التعديد اإليجابي ضسغ التي  Sigafoos,(2018) ودراسة
تحميل الدمػؾ التصبيقي مقابل محاوالت التجريب السشفرمة مغ حيث تأثخىا اإليجابي عمى 

. حيث مغ ذوؼ اإلعاقة العقميةسشػات  ٙمغ العسخ خفس سمػؾ إيحاء الحات لجػ شفل بالغ 
تحت استخجاـ تقشيات تعديد الدمػؾ  :جاءت اإلجخاءات لخفس سمػؾ إيحاء الحات كسا يمي

خبلؿ محاوالت التجريب السشفرمة. وتع خبلؿ الحالتيغ ،  السعاقيغ عقمًيااإليجابي بيغ األشفاؿ 
السبلئسة. تع تقييع و  ةاالستجابات السخاداستخجاـ أنذصة ذات عجد أقل مغ السحفدات لتعميع 

التحدغ في سمػؾ األشفاؿ عبخ استخجاـ: مؿياس إيحاء الحات والسبلحطات الدمػكية باإلضافة 
إلى السقابمة التذخيرية. تع التػصل مغ خبلؿ التحميبلت إلى استسخار زيادة حجة سمػكيات 

أضيخت حالة استخجاـ التعديد الشؿيس، إيحاء الحات خبلؿ محاوالت التجريب السشفرمة. عمى 
. السعاؽ عقمًيااإليجابي انخفاض ممحػظ في تكخار وشجة سمػكيات إيحاء الحات بيغ الصفل 

ضيخت مدتػيات متقاربة مغ التحدغ السكتدب في التػافق الشفدي بيغ الحالتيغ أيزًا، 
ائج عمى أف إيحاء الحات )محاوالت التجريب السشفرمة والتعديد اإليجابي لمدمػؾ(. بخىشت الشت

 يتدع بالحداسية لشػعية الريغة العبلجية. 
ىجفت إلى التعخؼ والتي  Pierce, & Schreibman, (2017) كسا أشارت دراسة

عمى كفاءة مذاركة األقخاف العادييغ أثشاء جمدات تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس حجة 
ذوؼ اإلعاقة حيث شارؾ شفبلف مغ ،  السعاقيغ عقمًياسمػكيات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 

مغ أقخانيع العادييغ مسغ يتػافقػف معيع في  ٛسشػات( و ٘)متػسط العسخ العقمية البديصة 
السدتػػ العسخؼ بأحج مػاقف الجمج. استخجمت الجراسة بخنامج لتحميل الدمػؾ التصبيقي 

إلضافة إلى تقييع التحدغ باالسحػرية، ستخجاـ العجيج مغ الفشيات مثل التعديد واالستجابة اب
ستخجاـ السبلحطات ومؿياس الدمػؾ التػافقي. تػصمت الجراسة إلى نجاح افي سمػؾ األشفاؿ ب

باستخجاـ تحميل الدمػؾ السعاقيغ عقمًيا  بخامج التجخل لخفس سمػكيات إيحاء الحات لؤلشفاؿ
األقخاف عمى تعسيع التصبيقي بسداعجة األقخاف, باإلضافة إلى ثبػت تأثيخات استخجاـ مجربي 
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السعاقيغ عقمًيا  تبلحع زيادة مدتػيات الدمػكيات التػافؿية لؤلشفاؿأيزًا، تأثيخات العبلج. 
باإلضافة إلى سمػكيع االجتساعي والتفاعبلت اإليجابية مع األقخاف العادييغ نتيجة لمسذاركة 

 في البخنامج. 
واستخجامو تخبػية بذكل عاـ أىسية التعديد في العسمية المسا سبق أف تخػ الباحثة و 

الحياة، وتدداد ىحه األىسية في مجاؿ التخبية الخاصة وتعميع  نػاحيبذكل واسع في جسيع 
ذوؼ اإلعاقة  شخاصركشًا أساسيا في تعجيل سمػؾ اال يعتبخ بل ،ذوؼ اإلعاقةاألشخاص 

الدمػؾ يحتاج إلى ، وال بج مغ التشػيو بأف تقجيع السعدز في العسمية التعميسية وتعجيل العقمية
ف فغ تقجيع السعدز وبشاء وتذكيل الدمػؾ خبخة ودراية ومسارسة فيػ فغ يجب إتقانو، وأل

لى السيشية إخخ، لحلظ ال بج مغ التأكيج بأف ىحا األمخ يحتاج آاإليجابي يختمف مغ شفل إلى 
 .والجقة حتى ال يفقج السعدز معشاه ودوره في عسمية تعجيل الدمػؾ

 تحميل الدمهك التظبيقي رابًعا:

Applied Behavior Analysis (ABA) 

يعج ىحا البخنامج مغ أىع الصخؽ العبلجية التي تعتسج عمى الشطخية الدمػكية، ويدتخجـ 
برفة خاصة واألشفاؿ األخخػ برفة عامة  ذوؼ اإلعاقة العقميةبصخيقة مكثفة لعبلج األشفاؿ 

لتي تقمل مغ الرعػبات الدمػكية ويحدغ وىػ مبشي عمى مجسػعة مغ االستخاتيجيات ا
استخجاـ األساليب العبلجية والدمػكية و الجػانب المغػية واالجتساعية والعاشؽية لؤلشفاؿ، 

سػاء كاف ذلظ داخل السشدؿ أـ داخل ذوؼ اإلعاقة العقمية كصخائق لتعجيل سمػؾ الصفل 
يسكغ تقجيع بخامج تعجيل كسا  ،السؤسدات التأىيمية والتخبػية الستخررة ليؤالء األشفاؿ

 لؤلسباب التالية:السعاقيغ عقمًيا  الدمػؾ لؤلشفاؿ
 يسكغ أف تقجـ السشيج التصبيقي لمبحػث التي تختكد عمى الحاجات التخبػية لؤلشفاؿ -ٔ

 . السعاقيغ عقمًيا

 تعتسج عمى أساسيات التعمع والتي يسكغ تعمسيا بذكل سيل مغ قبل غيخ السيشييغ.  -ٕ
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السعاقيغ عقمًيا  نساذج الدمػؾ التكيفي مغ السسكغ تعميسيا لؤلشفاؿىشاؾ كثيخ مغ  -ٖ
الدمػؾ االجتساعي ، ميارات تعمع المغة والكبلـ، وفي وقت قريخ ومغ ىحه الدمػكيات

، سييخ شاشالمعب باأللعاب السبلئسة )، ميارات متشػعة مغ الخعاية الحاتية،السبلئع 
ٕٓٔٗ ،ٛٚ- ٛٛ). 

والتي ىجفت إلى استخجاـ  Richman, D. M, (2017)ة دراس أشارت إليووىحا ما  
وذلظ  السعاقيغ عقمًيابخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي مع مجسػعة مغ األشفاؿ الرغار 

باعتبار بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي أحج البخامج األساسية التي تديع في تشسية ميارات 
التػاصل بيغ ىؤالء األشفاؿ وبيغ السجتسع والتي تدعى إلى زيادة  ذوؼ اإلعاقة العقمية الصفل

غيخ  مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية( أشفاؿ ٓٔالجراسة مغ ) ةحيث تكػنت عيش ،السحيط بيع
( مغ األشفاؿ الحؼ سػؼ يصبق عمييع بخنامج ۰۱معخضيغ ألؼ نػع مغ البخامج التخبػية و)

الحيغ شبق عمييع  عقمًيا السعاقيغتحميل الدمػؾ التصبيقي. وأسفخت الشتائج عغ تفػؽ األشفاؿ 
عغ األشفاؿ الحيغ لع يصبق عمييع في السيارات  ABAبخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي 

 السعخؼية واالجتساعية وميارات رعاية الحات.
أنو مغ أفزل البخامج التي تقػـ عمى  Zirkel& Perry, (2016)دراسة  أشارتكسا 

وأنو مغ أفزل البخامج التي تعسل  ،(ABAي )العبلج الدمػكي بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيق
عمى زيادة اإليجابية وتقميل الدمػكيات الدمبية وتعميع ميارات ججيجة والحفاظ عمى السيارات 

 السكتدبة. 
والتي ىجفت إلى  ،Richard & Hastings, (2016)ليو دراسة إأشارت  وىحا ما

التعخؼ عمى مجػ تأثيخ التجخل السبكخ لبخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي عمى التعجيل الدمػكي 
مغ أشقاء األشفاؿ  ۸۷. حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ ذوؼ اإلعاقة العقميةألشقاء األشفاؿ 

التجخل السبكخ . وأسفخت الشتائج عمى زيادة ندبة التكيف مع الػاقع الخارجي كسا أدػ السعاقيغ
 باستخجاـ بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي إلى تحديغ السيارات االجتساعية ألشقاء األشفاؿ.
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 (:ABAتعخيف بخنامج تحميل الدمهك التظبيقي )
تعجدت السدسيات ليحا البخنامج فقج يصمق عميو : بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي، أو 

بالسحاوالت السشفرمة نطخية سكشخ، أو التجريب العبلج بالتحميل الدمػكي، أو لػفاس، أو 
Discrete Trail training (DTT)( أو التجخل الدمػكي السكثف ،Intensive 

behavioral intervention (IBI ( أو السعالجة الدمػكية السكثفةIntensive 

behavioral treatment (IBT  وأوؿ مغ صسع ىحا البخنامج ىػIvor Lovaas  في عاـ
وقج اعتسج عمى الشطخية الدمػكية  ،وىػ أستاذ الصب الشفدي بجامعة لػس أنجمػس 1978

 بسا يدبقو. والتي تفتخض أف كل سمػؾ متعمع يجب أف يكػف محجداً 
ُيعخؼ تحميل الدمػؾ التصبيقي بأنو "عبلج يعتسج عمى التعمع والدمػؾ ويفيج في معخفة 

ية حجوث التعمع، ويدتخجـ في تعجيل الدمػؾ آلية عسل الدمػؾ ومجػ تأثخ الدمػؾ بالبيئة وكيؽ
 (.Budzińska, & Lubomirska, 2019, 33أو خفس حجة الدمػكيات الزارة" )

أيزًا، ُيعخؼ تحميل الدمػؾ التصبيقي بأنو "نػع مغ العبلج يخكد عمى تحديغ 
 ,Rohrig)سمػكيات معيشة مثل السيارات االجتساعية والتػاصل والقخاءة والدمػؾ التػافقي" 

2018, 122). 
 (:ABAاالستخاتيجيات التي يقهم عمييا بخنامج تحميل الدمهك التظبيقي )

يدتشج بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي عمى مجسػعة مغ االستخاتيجيات األساسية، 
 وتتمخز ىحه االستخاتيجيات ؼيسا يمي: 

دروس تعميسية مجدأة إلى عجة عشاصخ ويسكغ تعميسيا مغ خبلؿ إعادة السحاولة مع  -
الصفل عشج وجػد السثيخ مثل )اعسل ىحا، السذ ذلظ، انطخ لي... الخ( ويسكغ مكافأة 
االستجابة الرحيحة مغ خبلؿ السعدزات اإليجابية، أما االستجابة غيخ الرحيحة 

 تجابة الرحيحة ثع مكافأتو. ؼيسكغ إىساليا وتذجيع الصفل عمى االس
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 اـىتسالاالىتساـ بالدمػؾ الحالي نفدو الستػاجج لجػ الصفل أكثخ مغ التذخيز، وا -
 بحاالت االضصخاب الذجيجة. 

بخاز دور البيئة لمصفل في العسمية التعميسية وأف انفخاد البيئة التعميسية ال يػصمشا إ -
 (.(Brosnan, J., & Healy, O, 2018,109لميجؼ التعميسي. 

 :أىسية التجخل الدخيع لمحاالت لمعالج السبكخ حيث إنو يعظي نتائج أفزل وأسخع

بجاية في بيئة السجرسة ولكغ الجدء األكبخ مشو يتع في البيئة التبجأ عسمية التجريب في  -
 الصبيعية لمصفل ثع يشتقل لباقي البيئات لمتعسيع.

يجب مخاؾبة تحدغ الصفل مغ خبلؿ تدجيل البيانات مغ خبلؿ استسارة البيانات  -
(Data sheet). 

تعسيع السيارة السكتدبة وبحلظ يربح التعديد ذاتيًا، وفي حاؿ ارتكاب الصفل الدمػؾ  -
 يتع عقابو بأسمػب مثل قػؿ )قف، أو عجـ إعصائو شيئا يحبو(. يئالد

 :ABCنسػذج  وقج أشمق عمى ىحا الشسػذج الدمػكي
(A )Antecedent ما يحجث قبل الدمػؾ مباشخة 
(B )Behavior   .الدمػؾ الفعمي 

(C )Consequence ."نػاتج الدمػؾ "التػابع (Boesch, & et. Al, 2017, 

80) 
 :ABCالفشيات التي يقهم عمييا بخنامج تحميل الدمهك التظبيقي 

 :Discrete Trail Training (DTTالتجريذ بالسحاوالت السشفرمة ) [1]
السحاوالت السشفرمة ىي مشيجية تعميسية مشطسة ومكثفة ويتزسشيا بخنامج تحميل 

، وتقػـ ىحه االستخاتيجية عمى تجدئة السيارة أثشاء تعمسيا وتعديد كل ABAالدمػؾ التصبيقي 
 خصػة تع تجدئتيا حتى يتقغ الصفل السيارة.
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 فشيات تذكيل الدمهك: 
 الفشيات اآلتية:وتشقدع إلى 

ىػ إجخاء يتع ؼيو تعديد األداءات أو الدمػكيات القخيبة مغ  :Shapingتذكيل ال -1
 . الرحة

فشحغ نعدز الجمػس ، دؾيقة ٘ٔمثاؿ: إذا كاف اليجؼ الشيائي أف يجمذ الصفل لسجة 
 وىكحا. ٓٔثع  ٚثع  ٘ثع، دقائق  ٖلفتخة أقل في البجاية، بتعديد الجمػس لسجة 

تدمدل الدمػؾ ىػ عبارة عغ ربط سمدمة مغ أنساط الدمػؾ  :Chainingالتدمدل -2
البديصة ببعزيا لتكػيغ سمػؾ معقج، وتدداد فاعمية ىحا األسمػب عشجما يكػف الصفل قج 
اكتدب بالفعل بعس مغ أنساط الدمػؾ البديصة ويفتقخ إلى مسارسة الدمػؾ السعقج واألكثخ 

 نػعيغ ىسا:  أىسية. ويشقدع التدمدل إلى

يشطع ؼيو الصفل الخصػة األخيخة أوال، ثع  Backward Chainingالتدمدل الخمفي  -
الخصػة قبل األخيخة، وىكحا.... وىحه الصخيقة تدتخجـ غالبًا في تجريذ المغة، وخاصة 

 في األغاني حيث غالبًا ما يتحكخ األشفاؿ الكمسة األخيخة في األغشية.
يتعمع ؼيو الصفل خصػات السيارة أو الدمػؾ  Forward Chainingالتدمدل األمامي  -

يبجأ في  -يفتح ممف المعبة -مثاؿ: يفتح الصفل الكسبيػتخ ،مغ األماـ إلى الخمف
 ( ٚ٘، ٕٚٔٓالذخز، عبج العديد المعب.)

إعجاد مػقف التعمع  : Error less Learningالتعميم الخالي من احتساالت الخظأ  -3
 ويخمػ تسامًا مغ األخصاء في االستجابة:بحيث يؤكج عمى التعديد 

ح الصفل األمخ بشجاح فالخغبة في أف يش: Lowering a Demandتقميل صعهبة األمخ  -4
تجفع إلى تقميل صعػبة األمخ السقجـ لمصفل في ضػء قجرتو عمى الشجاح في أدائو. ىحه 

بتقميل صعػبة األمخ حتى ذا أصجر السعمع أمخًا ووججه صعبًا عمى الصفل، ؼيقػـ إالصخيقة تتبع 
 (.ٖٗ، ٕٗٔٓ)زيجاف الدخشاوؼ،  يزسغ شاعة الصفل وعجـ ىخوبو مغ تشفيح األمخ
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الصفل القمع سػاء أكاف لػنو  يىػ الحؼ يدسح بأف يدس :Generalizationالتعسيم  -5
أحسخ أـ أخزخ، حبخ أـ رصاص، بشفذ الصخيقة يجب أف نعمع الصفل تعسيع الدمػكيات فبل 

شكخًا عمى ماما، وإنسا لكل شخز يقجـ لو شيئًا لتعميع الصفل التعسيع يجب أف  يقترخ قػؿ
 ندتخجـ معمسيغ مختمفيغ ومػاقف مختمفة وأماكغ مختمفة. 

يذيخ التعمع العخضي إلى القجرة عمى تعمع  :Incidental Learning التعمم العخضي -6
 (.٘٘، ٕٗٔٓعج، )عبج المصيف أبػاس األشياء مغ البيئة وليذ في جمدة فخدية

 :البححفروض 

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة  -ٔ
 التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات بعج تصبيق

( لرالح الؿياس ABAاستخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )
 البعجؼ.

ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة  ال تػجج فخوؽ  -ٕ
 التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات.

 وإجراءاته: البححمنهج 
 أواًل: مشيج البحث

 ( والحؼ يعتسج عمىالسجسػعة الػاحجةالسشيج شبو التجخيبي )ترسيع  تدتخجـ الباحثة
األشفاؿ داخل بيغ  التجانذمجسػعة واحجة تجخيبية يتع تصبيق البخنامج عمييا، بعج تحقيق 

الؿياس القبمي ثع يتع  يف ومدتػػ سمػؾ إيحاء الحاتمتغيخات العسخ والحكاء  يف السجسػعة
عمى السجسػعة التجخيبية، ثع يتع الؿياس  -البخنامج التجريبي  –إدخاؿ الستغيخ السدتقل وحجه 

لسجسػعتيغ قبل وبعج تشفيح البخنامج، ومغ ثع يكػف فخؽ الؿياسيغ راجعًا إلى تأثيخ لجػ ا



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

980 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

ذو  Experimentalالستغيخ السدتقل. ومغ ثع يعتسج البحث الحالي عمى السشيج التجخيبي 
القائع عمى ترسيع السعالجات "القبمية والبعجية" لستغيخات البحث وىي  السجسػعة الػاحجة

 كالتالي: 
بخنامج قائع عمى استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل السدتقل ويتسثل في: الستغيخ  -أ 

 الدمػؾ التصبيقي.
 سمػؾ إيحاء الحات.الستغيخ التابع ويتسثل في:  -ب 

 الستغيخات الستجاخمة التي يتع ضبصيا: العسخ والحكاء ومدتػػ إيحاء الحات.  -ج 

 ثانًيا: إجراءات البحح

 ث إلى :[ عيشة البحث: انقدست عيشة البح1]
 :عيشة البحث االستظالعية 

ىجفت الجراسة االستصبلعية إلى الػقػؼ عمى مجػ مشاسبة األدوات السدتخجمة 
لسدتػػ أفخاد العيشة والتأكج مغ وضػح تعميسات األدوات، والتأكج مغ وضػح البشػد الستزسشة 

والعسل عمى تبلشييا في أدوات الجراسة والتعخؼ عمى الرعػبات التي قج تطيخ أثشاء التصبيق 
ولتحقيق ىحه األىجاؼ  والتغمب عمييا، إلى جانب التحقق مغ صجؽ وثبات أدوات الجراسة.

 قامت الباحثة بتصبيق أدوات الجراسة عمى عيشة استصبلعية يأتي وصفيا ؼيسا يمي:
  :( شفبًل وىع العجد ٘ٗبمغ قػاـ العيشة االستصبلعية )مجسهعة البحث االستظالعية

اإلجسالي داخل السخكد الحؼ  يتشاسب مع نفذ السخحمة العسخية لعيشة الجراسة الحالية، 
( شيخًا ٜٙ( حيث تخاوح السجػ العسخؼ بالذيػر بيغ )ٓٔ( و) ٛوتخاوحت أعسارىع بيغ )

( مغ األشفاؿ ٖٓ,ٜارؼ قجره )( شيخًا وانحخاؼ معيٜٛ( شيخًا بستػسط قجره )ٕٓٔإلى )
 السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعمع. 
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  :)( شفبًل مغ ذوؼ ٕٔتكػنت عيشة الجراسة مغ )عيشة البحث الشيائية )األساسية
( سشػات بانحخاؼ معيارؼ قجره ٓٔ-ٛاإلعاقة العقمية القابميغ لمتعميع أعسارىع الدمشية )

(ٜ,ٚ.) 
 خظهات اختيار العيشة:

 ة البحث تبعًا لمخظهات التالية:تم اختيار عيش
 ولقج ُروعي عشج اختيار عيشة البحث أن تتحقق بيا الجهانب اآلتية : 

 أسذ اختيار العيشة : 
اعتسجت الباحثة عمى عجة شخوط في اختيار عيشة الجراسة وذلظ لديادة ضبط متغيخات 

 البحث الحالية قجر اإلمكاف وفقًا لمذخوط التالية: 
 مغ حيث الشػع : تكػنت عيشة الجراسة مغ الحكػر واإلناث.  -

( ٓٔ-ٛمغ حيث الدغ: راعت الباحثة أف تكػف الفئة العسخية التي تقع ما بيغ ) -
 سشػات مغ األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعمع. 

الرػرة الخامدة،  –بيشيو  –مغ حيث الحكاء: راعت الباحثة تصبيق اختبار ستانفػرد  -
 بتصبيق الجدء العسمي مغ االختبار، وذلظ لتجانذ العيشة.  وذلظ

تع استبعاد الحاالت التي ال تتػفخ فييع الذخوط الخاصة بعيشة الجراسة مثل ندبة  -
 ( حدب مؿياس ستانفػرد بيشيو.ٓٚ-ٓ٘الحكاء مغ )

 . أال يعاني مغ أؼ إعاقات أخخػ باستثشاء اإلعاقة العقمية -

 ي الحزػر.ضخورة انتطاـ أفخاد العيشة ف -

 أو عبلجية سابقة. تجريبيةالتأكج مغ عجـ تمقي أؼ مغ أفخاد العيشة ألؼ بخامج  -

عيشة الجراسة مغ حيث العسخ الدمشي وشجة اإلعاقة العقمية ، وسمػؾ تجانذ أفخاد  -
 قبل تصبيق البخنامج. إيحاء الحات 



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

982 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 ل.مػافقة ولي أمخ الصفل مػافقة كتابية عمى تصبيق بخنامج البحث عمى الصف -

وبعج تصبيق الباحثة االشتخاشات الخاصة باختيار العيشة تكػنت عيشة الجراسة الشيائية 
( أشفاؿ مغ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع أعسارىع ٕٔ)األساسية( : تكػنت عيشة الجراسة مغ )

 ( سشػات. ٓٔ-ٛالدمشية مغ )
الؿياس القبمي باستخجاـ وبعج التأكج مغ تػافخ شخوط العيشة قامت الباحثة بتصبيق 

مؿياس إيحاء الحات لمتحقق مغ وجػد االضصخاب الدمػكي عشج األشفاؿ، وقامت الباحثة بعج 
ذلظ باختيار عيشة البحث ، وكحلظ وجػد درجة مختفعة عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات، ثع 

خبلليا  كانت الخصػة التالية وىي مخحمة تصبيق البخنامج والتي استسخت ثبلثة أشيخ قامت
الباحثة بتصبيق جمدات البخنامج عمى األشفاؿ ما بيغ جمدات فخدية أواًل ثع تع االنتقاؿ تجريجيًا 
لمجمدات الجساعية داخل غخفة الشذاط، وبعج االنتياء مغ تصبيق بخنامج الجراسة، قامت 

ت الباحثة بتصبيق مؿياس إيحاء الحات )الؿياس البعجؼ( وقج كاف التحدغ واضحًا في درجا
 ٘ٗأشفاؿ السجسػعة التجخيبية بعج إجخاء التصبيق العسمي مغ خبلؿ البخنامج، وبعج انقزاء 

يػـ مغ الؿياس البعجؼ قامت الباحثة بتصبيق مؿياس إيحاء الحات مخة ثالثة )الؿياس التتبعي( 
 لمتحقق مغ استسخار فعالية التحدغ وقج كانت الشتيجة تقخيبًا أقخب لجرجات الؿياس البعجؼ.

 لتجانذ داخل السجسهعة التجخيبية:ا
قامت الباحثة بتحقيق التجانذ بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبية في متغيخؼ العسخ والحكاء 

( نتائج ٕومدتػػ شجة اإلعاقة العقمية والجرجة عمى مؿياس إيحاء الحات. ويػضح ججوؿ )
( ٖسا يػضح ججوؿ )( لمفخوؽ بيغ أفخاد السجسػعة في العسخ والحكاء كChi Squareمخبع كا)

 نتائج مخبع كا الجرجة عمى أبعاد مؿياس إيحاء الحات.
 [ التجانذ في الستغيخات الجيسهجخافية:1]

قامت الباحثة بحداب التجانذ بيغ متػسصات األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 
 . (ٔوالشتائج مػضحة في ججوؿ ) ٕفي العسخ الدمشي والحكاء باستخجاـ اختبار كا
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 (1ججول)

 (12)ن=داللة الفخوق بين متهسظات درجات األطفال من حيث العسخ الدمشي والحكاء
االنحخاؼ  الستػسط الستغيخات

 السعيارؼ 
مدتػػ  ٕكا

 الجاللة
درجة 
 حخية

 حجود الجاللة
ٓ,ٓٔ ٓ,ٓ٘ 

 ٚٙٓ,ٗٔ ٘ٚٗ,ٛٔ ٚ غ.د ٚٙٙ,ٕ ٙٓ,ٜ ٖٛ.ٛ العسخ الدمشي
 ٛٛٗ,ٜ ٕٚٚ,ٖٔ ٗ غ.د ٖٖٛ,ٚ ٖٕ,ٕ ٜٔ,ٚٙ الحكاء

( عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصات األشفاؿ مغ ٖيتزح مغ ججوؿ )
 حيث العسخ الدمشي والحكاء مسا يذيخ إلى تجانذ ىؤالء األشفاؿ داخل السجسػعة التجخيبية.

[ تجانذ العيشة من حيث أبعاد مكياس سمهك إيحاء الحات لجى األطفال السعاقين عقمًيا 2] 
 القابمين لمتعميم.

قامت الباحثة بإيجاد التجانذ بيغ متػسصات درجات األشفاؿ عمى مؿياس إيحاء الحات لجػ  
 (ٕجوؿ )كسا يتزح في ج ٕاألشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع. باستخجاـ اختبار كا

 (2ججول )
 داللة الفخوق بين متهسظات درجات األطفال عمى مكياس إيحاء الحات 

 األطفال السعاقين عقمًيا القابمين لمتعميم.لجى 
االنحخاؼ  الستػسط الستغيخات

 السعيارؼ 
مدتػػ  ٕكا

 الجاللة
درجة 
 حخية

 حجود الجاللة
ٓ,ٓٔ ٓ,ٓ٘ 

 ٛٛٗ,ٜ ٕٚٚ,ٖٔ ٗ غ.د ٚٙٙ,ٗ ٖٖ,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الخأس
 ٚٓٛ,ٚ ٖ٘ٗ,ٔٔ ٖ غ.د ٖٖ,ٖ ٜٜٙ,ٓ ٛٓ,ٕٓ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٓٚٓ,ٔٔ ٙٛٓ,٘ٔ ٘ غ.د ٓٓ,ٗ ٛ٘,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الجدج
 ٚٓٛ,ٚ ٖ٘ٗ,ٔٔ ٖ غ.د ٓٓ,ٙ ٜٚ,ٓ ٔٗ,ٚٔ إيحاء الحات باستخجاـ أدوات حادة

 ٕٜ٘,ٕٔ ٕٔٛ,ٙٔ ٙ غ.د ٓٓ,ٕ ٜٙ,ٕ,ٓ ٖٛ,ٜٚ الجرجة الكمية
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( عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصات األشفاؿ مغ ٕيتزح مغ ججوؿ )
حيث أبعاد مؿياس إيحاء الحات والجرجة الكمية مسا يذيخ إلى تجانذ ىؤالء األشفاؿ حيث 

 غيخ دالة احرائيًا.  ٕكانت ؾيع كا
 الرهرة الخامدة.  -[ مكياس ستانفهرد بيشيو لمحكاء1] 

 (2111 :دمحم طو وعبج السهجهد عبج الدسيع ) إعجاد
ييجؼ مؿياس ستانفػرد بيشيو برػرتو الخامدة إلى تقجيع صػرة   اليجف من السكياس:

متكاممة عغ القجرة العقمية لمفخد )الحكاء( برػرتية المفطي وغيخ المفطي كسا يقجـ تقخيخا مفربل 
لقػة والزعف بيا )ؼيسا يعخؼ بالرفحة عغ القجرات السعخؼية السختمفة لمفخد مغ حيث جػانب ا

السعخؼية(، مسا يداعج الفخد أو ولى أمخه لمػقػؼ عمى إمكانات الفخد وقجراتو الفعمية وبالتالي 
يسكغ استخجاـ الشتائج في مجاالت متعجدة كػضع البخامج العبلجية واالرشادية أو التػجيو 

 السيشي وغيخىا مغ األغخاض.
ستانفػرد بيشيو الرػرة الخامدة بذكل فخدؼ لتقييع الحكاء  يصبق مؿياسوصف االختبار: 

( سشة فسا فػؽ، ويتكػف السؿياس ٕ:٘ٛوالقجرات السعخؼية، وىػ مبلئع لؤلعسار مغ سغ )
( اختبارات فخعية غيخ لفطية، لفطية، وتتجرج في الرعػبة عبخ ستة ٓٔالكمي مغ )

 مدتػيات.
ث يقجـ السؿياس ثبلث ندب لمحكاء باإلضافة يتع ترحيح السؿياس إلكتخونيًا حيالترحيح : 

إلى السؤشخات العاممية الخسدة والرفحة السعخؼية، كسا يسكغ تريح السؿياس بذكل يجوؼ 
 باستخجاـ الججاوؿ السعيارية السمحقة بالبصارية.

 ثبات السكياس:
تػرد الباحثة ؼيسا يمى ثبات السؿياس كسا ورد في دليل مؿياس عيشة التقشيغ السرخية 

، حيث تع حداب ثبات االختبارات الفخعية السختمفة بصخيقتي إعادة التصبيق والتجدئة ٕٔٔٓ
الشرؽية السحدػبة بسعادلة ألفا كخونباخ، وقج تخاوحت معامبلت الثبات باستخجاـ شخيقة إعادة 
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كسا تخاوحت معامبلت الثبات بصخيقة التجدئة الشرؽية بيغ  ٜٛٛ,ٓو ٓٚٛ,ٓغالتصبيق بي
 .ٜٜٔ,ٓو ٓٚٛ,ٓ، ومعادلة ألفا كخونباخ والتي تخاوحت بيغ ٜٜٚ,ٓو ٜٗ٘,ٓ

صجؽ ىحا السؿياس باستخجاـ  صجؽبحداب  في الجراسة الحاليةوقج قامت الباحثة 
الجراسة الحالية وأداؤىع عمى السحظ بحداب معامل االرتباط بيغ أداء األشفاؿ في عيشة 

كسا وىػ مختفع ججًا  ٘ٚ,ٓقجره  بيغ السؿياسيغمعامل ارتباط  وبمغ، مؿياس مرفػفات رافغ
تصسئغ  وىي ؾيسة مختفع ٗٚ,ٓاستخجمت الباحثة معادلة ألفا كخونباخ وكاف معامل الثبات 

 عمى تصبيق السؿياس في الجراسة الحالية.
 الباحثة[ مكياس إيحاء الحات: إعجاد 3]

 قامت الباحثة بإعجاد مؿياس إيحاء الحات مغ خبلؿ الخصػات التالية: 
 مخ بشاء السؿياس بعجة خصػات: خظهات إعجاد السكياس:

ودراسات سابقة وبحػث  عمى ما أتيح ليا مغ إشار نطخؼ  الباحثةاشمعت  الخظهة األولى: 
لجراسة ومقاييذ واختبارات التي واآلراء والشطخيات الستعمقة بسػضػع ا ومخاجع عخبية وأجشبية

شخؽ واألدوات السدتخجمة في ؾياس إيحاء الحات  عمى التعخؼ أجل تشاولت إيحاء الحات مغ
 األبعاد.  مغ بعج كل تشاسب التي العبارات صياغة في العامة السقاييذ مغ واالستفادة

واألجشبية والسختبصة امت الباحثة باالستفادة مغ الجراسات والبحػث الدابقة العخبية كسا ق
إيحاء الحات كسا قامت االستفادة مغ السعمػمات السػجػدة عمى شبكة اإلنتخنت عغ وكحا .بيا

االستفادة مغ بعس االختبارات والسقاييذ العخبية واألجشبية التي أتيحت لمباحثة الباحثة ب
اس الجراسة ، أو التي تزسشت بشػد أو عبارات قج تديع في بشاء مؿيإيحاء الحاتوتشاولت 

 . ومشيا:الحالية
 (ٕٚٔٓ، فيػليت فؤاد وآخخوف )مؿياس إيحاء الحات مغ إعجاد  -
 (ٖٕٔٓمؿياس إيحاء الحات إعجاد )دالؿ سميساف  -
 (ٕ٘ٔٓمؿياس إيحاء الحات إعجاد )دمحم الشػبي  -
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 (ٕ٘ٔٓمؿياس إيحاء الحات إعجاد )إيساف عبج الػىاب  -

واإلشار الشطخؼ والمقاءات  لدابقةقاييذ االس بعج إشبلع الباحثة عمى الخظهة الثانية:
 السبجئية الرػرة ببشاء الباحثة قامت، األشفاؿ ومعمسييععقجتيا الباحثة مع  يوالسقاببلت الت

( األبعاد ٓٔ( عبارة مػزعيغ عمى خسدة أبعاد، ويػضح ججوؿ )ٖٓ) إيحاء الحات لسؿياس
 الخئيدة لسؿياس سمػؾ إيحاء الحات.

إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد  -ٕ إيحاء الخأس -ٔاألبعاد الخئيدة لسؿياس ميارات إيحاء الحات 
 إيحاء الحات باستخجاـ أدوات حادة. -ٗ إيحاء الجدج -ٖ ضارة

( عمى مجسػعة بشجاً  ٖٓالباحثة بعخض السؿياس في صػرتو األولية ) تقام الخظهة الثالثة:
مع  إضافة إلى األساتحة السذخفيغ وعمع الشفذ الرحة الشفديةأساتحة مغ السحكسيغ مغ 
الباحثة بالسؿياس السقجـ إلى لجشة التحكيع كتابًا أوضحت ؼيو  توقج أرفق التعخيفات اإلجخائية

وىجفو، والعبارات الستزسشة في كل بعج مع التعخيف اإلجخائي لؤلبعاد السختمفة  البحثعشػاف 
 .التي يتزسشيا السؿياس

األشفاؿ  مغ عيشة عمى السؿياس بتصبيق استصبلعية بجراسة الباحثة قامت الخابعة:الخظهة 
لمتعخؼ عمى أىع الرعػبات أو العػائق التي قج تػاجو الباحثة أثشاء تصبيق السؿياس ووضع 

لسعخفة العيشة وكحا  ألفخاد األنذصة مبلئسة مجػ وكحا لسعخفة بعس التعجيبلت لحميا أو تفادييا
المغػؼ ليع. وقج روعي أثشاء التصبيق تجويغ السبلحطات التي أبجاىا مجػ مشاسبتيا لمسدتػػ 

والتي تبجو في عجـ فيع معاني بعس الكمسات وقج تع تعجيميا بالرػرة السشاسبة حتى  األشفاؿ
  يديل عمييع فيسيا واإلجابة عمييا بديػلة.

 الخرائص الديكهمتخية لمسكياس:
متأكج مغ صجؽ مؿياس إيحاء الحات مشيا صجؽ استخجمت الباحثة عجة شخؽ ل أواًل: الرجق:

السحكسيغ الحؼ تع عخضو في خصػات إعجاد السؿياس. كسا قامت الباحثة الحالية بحداب 
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الخرائز الديكػمتخية لسؿياس إيحاء الحات ليشاسب عيشة الجراسة الحالية وذلظ عمى الشحػ 
 التالي:

 :صجق السحك الخارجي 
قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط بيغ مؿياس إيحاء الحات ومؿياس إيحاء الحات مغ إعجاد 

، وىػ ما يؤكج عمى صجؽ ٗٚٚ,ٓ( وقج بمغت معامبلت االرتباط ٕ٘ٔٓإيساف عبج الػىاب، )
 السؿياس وصبلحيتو لبلستخجاـ في الجراسة الحالية.

 الصخؽ التالية: باستخجاـات إيحاء الحالباحثة بحداب ثبات مؿياس  تقام الثبات:
وذلظ ألف السؿياس ، مغ السفحػصيغ( ٖٓ) وذلظ عمى عيشة بمغت معادلة ألفا كخونباخ:) أ ( 

عمى متجرج ثبلثي ومغ ثع يرمح ىحا الشػع مغ أنػاع معادالت حداب الثبات وكانت الشتائج 
 (.ٗكسا ىي ممخرة في ججوؿ )
ارتباط الؿياسيغ المحاف تسا داب معامبلت الباحثة بح تقام )ب( طخيقة إعادة التظبيق:

بفاصل زمشي قجره أسبػعيغ عمى عيشة الجراسة االستصبلعية وكانت معامبلت االرتباط كسا 
 (.ٗىي مػضحة في ججوؿ )

 ( ٗججوؿ)
زمشي قجره أسبػعيغ عمى عيشة الجراسة  ارتباط الؿياسيغ بفاصلحداب معامبلت و معامبلت الثبات بصخيقة ألفا 

 (31)ن=  االستصبلعية
 معامبلت االرتباط بيغ الؿياسيغ ألفا كخونباخ ألفا كخونباخ األبعاد

 ٘ٙٚ,ٓ ٘٘ٚ,ٓ إيحاء الخأس
 ٔٙٚ,ٓ ٗٙٚ,ٓ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٖ٘ٚ,ٓ ٖٛٚ,ٓ إيحاء الجدج
 ٖٛٚ,ٓ ٕٗٛ,ٓ إيحاء الحات باستخجاـ أدوات حادة

 ٜٕٛ,ٓ ٖٔٛ,ٓ الجرجة الكمية
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استخاتيجيات التعديد باستخجام تحميل الدمهك التظبيقي [ البخنامج القائم عمى استخجام 3] 
(ABAلخفض إيحاء الحات لجى األطفال ) )السعاقين عقمًيا القابمين لمتعميم. )إعجاد الباحثة 

 األسذ التي يقهم عمييا البخنامج:
العامة والفمدؽية والشفدية والتخبػية يعتسج البخنامج التجريبي عمى مجسػعة مغ األسذ والخكائد 

وؼيسا يمي مجسػعة األسذ التي يقػـ عمييا ، واالجتساعية التي مغ شأنيا إنجاح البخنامج
 البخنامج الحالي:

في  السعاؽ عقمًيا القايل لمتعميعحيث راعت حق الصفل  :واألخالقية( األسذ اإلندانية 1)
 ،ف قيج أو شخط وقابمية الدمػؾ لمتعجيل والتغييخوكحلظ حقو في التقبل بجو ، العسل مع زمبلئو

كحلظ مخاعاة أخبلؾيات العسل مع الدمبلء وسخية البيانات والعبلقات السيشية التي تقـػ عمى 
 األلفة والتدامح.

استسج ىحا البخنامج أصػلو مغ السبادغ الفمدؽية في تعميع  ( األسذ الفمدفية والتشظيخية:2)
التي أضيخت الجراسات فعاليتيا في تشسية ميارات ىحه القابميغ لمتعميع  السعاقيغ عقمًيا األشفاؿ

 الفئة مغ األشفاؿ.
أخحت الباحثة في اعتبارىا الخرائز العامة لمشسػ في ىحه  ( األسذ التخبهية لمبخنامج:3)

وقج راعت  السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع ،السخحمة التعميسية والخرائز السسيدة لؤلشفاؿ 
وأساليب ، باحثة الفشيات التخبػية داخل غخفة التجريب مثل السياـ التي يتعامل معيا الصفلال

كسا راعت الباحثة أف يكػف البخنامج جدءًا ال  ،عغ أدائو اتالتقػيع والتعديد وتػقعات السعمس
 عمييا. يحتػؼ يتجدأ مغ العسمية التعميسية ومكسبلتيا ومجعسًا لمسفاـيع التخبػية التي 

 ظيط العام لمبخنامج:التخ
تذسل عسمية التخصيط لمبخنامج عمى تحجيج األىجاؼ العامة واإلجخائية وكحلظ اإلجخاءات 
العمسية لتشفيح البخنامج والتي تتزسغ اإلعجاد السبجئي لمبخنامج وما يذتسل عميو مغ خمؽية 

والفشيات واألنذصة السدتخجمة في الجمدات ، والبخنامج في صػرتو األولية، الباحثة الشطخية
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ثع العخض عمى السحكسيغ والؿياـ بالجراسة السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع  لؤلشفاؿ
االستصبلعية وتحجيج السجػ الدمشي لمبخنامج وعجد الجمدات ومجة كل جمدة ومكاف إجخاء 

 .البخنامج
 ( مرادر إعجاد البخنامج: 2) 

 جاد البخنامج عمى عجة مرادر مشيا:اعتسجت الباحثة في إع
عخضو تفريميا في الفرل الثاني مغ ىحه  والحؼ تعقخاءات اإلشار الشطخؼ لمجراسة  -

 الجراسة.
الجراسات العخبية واألجشبية الدابقة والتي تسكشت الباحثة مغ الحرػؿ عمييا والتي تع  -

 عخضيا تفريميا في الفرل الثاني مغ ىحه الجراسة.
أبعاد اإلشار السخجعي ، (ٕٕٓٓحجدت سعجية بيادر ) ار السخجعي لمبخنامج:( أبعاد اإلط3)

 لمبخنامج مغ خبلؿ اإلجابة عمى التداؤالت اآلتية:
 األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع التيسيتع تصبيق البخنامج عمى   To Whoلسن؟  -أ
 ( سشػات.ٓٔ-ٛتخاوح أعسارىع ما بيغ )ت

 ىحا البخنامج إلى:ييجؼ  Whyلساذا؟  -ب
استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ  عمى إعجاد وتصبيق بخنامج تجريبي قائع -

األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ ، (ABAالتصبيقي )
كذخيحة تسثل فئة عسخية ذات أىسية حيػية بالشدبة ألؼ مجتسع يحخص عمى لمتعميع 

ومغ ثع  ،لجػ أبشائو مغ إمكانيات واستعجادات وقجرات مختمفة القرػػ مسا االستفادة
استفادة السؤسدات التعميسية مغ خبلؿ إسياـ عمسي ودراسة عمسية في مجاؿ الفكخ 

 .السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعمعالتخبػؼ لؤلشفاؿ 
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التي تشاسب يتزسغ البخنامج مجسػعة مغ الفشيات واألنذصة السختمفة و  Whatماذا؟  -ج
لعب ، التعمع بالشسحجة، ، ىحه الفشيات تزع )التعديدالسعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع األشفاؿ 

 ق اليجؼ مغ الجراسة.يالجور(، وجسيعيا فشيات معجة لتحق
تتزسغ اإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تحجيج االستخاتيجيات التخبػية التي يجب  Howكيف؟  -د

  والتي مغ أىسيا: ج والدعي نحػ تحقيق أىجافوإتباعيا في تشفيح البخنام
  Whenمتى؟  -ه

أياـ في  ٗبػاقع  ( جمدةٛٗ، )( أسبػعإٔ)( أشيخ بسعجؿ ٖ)مجة في البخنامج  تع تصبيق
األسبػع كل يػـ عبارة عغ جمدة، وىي األياـ التي يكػف فييا األشفاؿ متػاججوف فعميًا في 

 مخاعاة السخونة في الػقت إذا احتاج الشذاط أكثخ أو أقل.( دؾيقة، مع ٘ٗالسكاف السحجد لسجة )

 ثالجًا: خطوات البحح

 لإلجابة عن تداؤالت الجراسة والتحقق من فخوضيا سهف تتبع الباحثة اإلجخاءات التالية: 
 والبحػث والجراسات والشطخيات بالسفاـيع يتعمق ؼيسا لمجراسة الشطخؼ  اإلشار إعجاد -ٔ

 .الحالية الجراسة بستغيخات السختبصة األساسية

 الدادة عمى مؿياس إيحاء الحات، وتع عخضو الباحثة ببشاء قامت ذلظ ضػء وفي -ٕ

 الرحة الشفدية وعمع الشفذ. مجاؿ الستخرريغ في السحكسيغ

 ومغ السؿياس عمييا لكي يصبق األصمية لمعيشة مساثمة استصبلعية الباحثة عيشة اختارت -ٖ

  .الديكػمتخية لمسؿياس الخرائز حداب يتع التصبيق نتائج خبلؿ

الدابقة  العيشة عمى بالجراسة مؿياس إيحاء الحات الخاص الباحثة لسؿياس تع تصبيق -ٗ
 حرل التي ورصج الجرجات بو الخاصة التعميسات حدب السؿياس وترحيح قبمياً  تصبيقاً 

 .اإلحرائية السعالجة عسمية إعجادىا لتدييل تع ججاوؿ في الجراسة عيشة أفخاد عمييا

قامت الباحثة بتصبيق البخنامج ثع قامت بالؿياس البعجؼ والتتبعي بعج مخور شيخ  -٘
 عمى الؿياس البعجؼ. 
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 عمى إجخاء التجريب في أعجتيا التي اإلجخائية لمخصة وفقاً  شبقت الباحثة البخنامج -ٙ

 خة،مباش اإلجخاء التجخيبي مغ االنتياء بعج الجراسة عيشة أفخاد عمى البعجؼ الؿياس

اإلحرائية  السعالجة لتدييل في ججاوؿ العيشة أفخاد عمييا حرل التي الجرجات وتدجيل
 الشطخؼ والجراسات اإلشار ضػء في البحث نتائج وتفديخ إحرائياً  البيانات ومعالجة

  .الجراسة الدابقة، وأىجاؼ

 الجراسة.تقجيع بعس التػصيات والسقتخحات التخبػية في ضػء مػا أسػفخت عشػو نتػائػج 

 حصائية املستخدمةساليب اإلاألرابعًا: 

حرائية السشاسبة التي تحقق صحة فخوض الجراسة ساليب اإلالباحثة األ تتخجماس
  :الحالية وتتسثل في التالي

 . فخوضال الختبار صحة السختبصة السجسػعات بيغ الفخوؽ  لجاللة ويمكػكدػف  ختبارا -

 معامل ثبات ألفا كخونباخ. -معامبلت االرتباط  -الستػسصات واالنحخافات السعيارية  -

 البححنتائج 

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات  " يشص الفخض األول عمى أنو
أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات بعج 

( لرالح الؿياس ABAالدمػؾ التصبيقي )استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل  تصبيق
 Wilcoxon)ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار ويمكػكدػف  ."البعجؼ

test)  لمكذف عغ داللة واتجاه الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات الؿياسيغ القبمي والبعجؼ
خفة الفخوؽ بيغ ( لسعZإيحاء الحات، وتع حداب ؾيسة )مؿياس لمسجسػعة التجخيبية عمى 

إيحاء الحات والتي تع تجريب السجسػعة مؿياس الؿياسيغ القبمي والبعجؼ لؤلبعاد وذلظ بتصبيق 
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 التجخيبية عمييا داخل جمدات البخنامج. والججوؿ التالي يػضح نتائج ذلظ.

 إيحاء الحاتمكياس ( لسعخفة الفخوق بين الكياسين القبمي والبعجي ألبعاد Zقيسة )( 5ججول) 

 والجرجة الكمية باستخجام معادلة ويمكهكدهن 
 مدتػػ الجاللة Zؾيسة  مجسػع الختب الختب متػسط العجد الختب األبعاد

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الخأس
ٖ,ٓٙ٘ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات 
ادخاؿ السػاد 

 الزارة

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة
ٖ,ٖٖٔ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الجدج
ٖ,ٓٚٚ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات 
بإدخاؿ مػاد 

 حادة

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السػجبة الختب
ٖ,ٓٛٛ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة الجرجة الكمية
ٖ,ٓٙٛ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

 2061=  1011( عشج مدتهى Zقيسة ) 2011=  1015( عشج مدتهى Zقيسة )
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( لسعخفة الفخوؽ بيغ الؿياسيغ القبمي والبعجؼ Zيتزح مغ الججوؿ الدابق أف ؾيع )
(، مسا يذيخ إلى وجػد فخوؽ بيغ الؿياسيغ القبمي ٔٓ,ٓلؤلبعاد ؾيع دالة عشج مدتػػ )

والبعجؼ، حيث كاف متػسط الختب الدالبة أكبخ مغ متػسط الختب السػجبة، وىحا يعج مؤشخًا 
 لجػ أفخاد العيشة التجخيبية. عمى فاعمية البخنامج السدتخجـ في خفس حجة إيحاء الحات 

ولسعخفة مقجار االنخفاض في أبعاد إيحاء الحات، تع حداب الستػسط الحدابي واالنحخاؼ 
 السعيارؼ، لمؿياسيغ القبمي والبعجؼ لمسجسػعة التجخيبية، والججوؿ التالي يػضح ذلظ.

 ( 6ججول )                                                            
إيحاء الحات والجرجة مكياس الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري في الكياسين القبمي والبعجي ألبعاد 

 الكمية لمسجسهعة التجخيبية
 بعجؼ قبمي البعج

االنحخاؼ  الستػسط
 السعيارؼ 

 االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط

 ٕٗ,ٔ ٓ٘,ٕٔ ٖٖ,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الخأس
 ٖٔ,ٔ ٕ٘,ٔٔ ٜٜٙ,ٓ ٛٓ,ٕٓ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٚٚ,ٓ ٖٖ,ٕٔ ٛ٘,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الجدج
إيحاء الحات باستخجاـ أدوات 

 حادة
ٔٚ,ٗٔ ٓ,ٜٚ ٔٔ,٘ٓ ٔ,ٕٗ 

 ٚٛ,ٕ ٛ٘,ٚٗ ٜٙ,ٕ,ٓ ٖٛ,ٜٚ الجرجة الكمية

مغ الستػسط  أقليتزح مغ الججوؿ الدابق أف الستػسط الحدابي لمؿياس البعجؼ 
خفس حجة إيحاء والجرجة الكمية مسا يذيخ إلى  األربعةالحدابي لمؿياس القبمي في األبعاد 

 أفخاد السجسػعة التجخيبية الحات لجػ 

ويسكغ تفديخ ما تع التػصل إليو مغ نتائج بالشدبة لمفخض األوؿ مغ خبلؿ الجور 
أف ىحه الفشيات ليا فاعمية كبيخة  البخنامج في خفس حجة إيحاء الحات حيث تبيغالحؼ قاـ بو 
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إيحاء الحات والذكل التالي يػضح الفخوؽ في أبعاد مؿياس في خفس حجة إيحاء الحات. 
 والجرجة الكمية لمسجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ

 

  (1) شكل

القبمي والجرجة الكمية لمسجسهعة التجخيبية في الكياسين  إيحاء الحاتمكياس الفخوق في أبعاد 
 والبعجي

 :األولتفديخ نتائج الفخض 

ويشز الفخض عمى أنو تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب درجات 
أبعاد سمػكيات إيحاء الحات )إيحاء الخأس، إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الزارة، إيحاء الجدج، 
إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الحادة، الجرجة الكمية( لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ 

 ".بعجؼ القبمي وال
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ايذاء الذات بادخال  ايذاء الرأس
 مواد ضارة

ايذاء الذات  ايذاء الجسد
باستخدام أدوات 

 حادة

 الدرجة الكلية
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مغ مشصمق فعالية وججوػ  األوؿويسكغ تفديخ ومشاقذة ىحه الشتيجة الخاصة بالفخض 
البخنامج التجريبي باستخجاـ استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي مع بعس 

عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية؛ كشتيجة لخبخة التعخض  اي تع تصبيقيتالفشيات الدمػكية ال
مؿياس مج السدتخجـ، حيث ضيخ ىحا التحدغ في انخفاض متػسصات درجاتيع في أبعاد لمبخنا

 التالية:لبلستخاتيجيات  احيث عدز مغ دور الباحثة استخجاميإيحاء الحات 
ىػ العسمية التي بسقتزاىا يتع زيادة أو تقػية احتسالية  التعديد : التعديد بالحث والتذجيع -

يعقب ضيػر ىحا الدمػؾ  تعديد استجابة معيشة، عغ شخيق تقجيعتكخار ؾياـ الفخد بدمػؾ أو 
أو تمظ االستجابة مشو أؼ مغ الفخد، والتعديد يداعج عمى زيادة التعميع، وزيادة مذاركة 

في تقجيع  تيججر اإلشارة ىشا إلى أف الباحثة راعكسا  األشفاؿ في األنذصة التعميسية السختمفة.
، وعجـ إعصاء السعدز بكثخة، تكخار التعديد في بجاية التػقيت :السعدز عجة شخوط مشيا

ع عمى اكتداب السيارات يذجالتنو أالتجريب ثع االنتقاؿ إلى التعديد الستقصع وىحا مغ ش
 الدمػكية االيجابية.

( في أف ىشاؾ بعس العػامل ٕٕٔٓ جسعة ) يػسف ويوىػ ما يتفق مع ما أكج عم
 :وتتزسغ اآلتي  دوالذخوط السؤثخة في فعالية فشية التعدي

يجب أف يكػف التعديد فػريًا وليذ مؤجبًل، أؼ يجب تعديد الصفل  تهقيت التعديد: -
 مباشخة.

حتى يطل  ،وعجـ إعصاءه بكثخة في كل مخةكسية التعديد يجب تقميل  :كسية التعديد -
أف  ، كسا يجبوال يرل الصفل لسخحمة إشباع مغ السعدز ىحا السعدز مخغػبًا لمصفل

 الصفل. الدمػؾ والجيج الحؼ قاـ بو مع تتشاسب كسية التعديد 

فكمسا كثخ  أداء الصفل لمشذاط، في بجاية يجب أف يتع تكخار التعديد :تكخار التعديد -
  تكخار التعديد كمسا زادت قػتو.
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يكتدب الصفل يجب استخجاـ أسمػب التعديد الستقصع عشجما : تغييخ نهع التعديد -
 الدمػؾ الججيج.

والتي ىجفت لفحز أثخ  ,William, et al ,(2016) مع نتائج دراسةذلظ فق يت و
 ٛعيشة الجراسة ) ، وتزسشت العجواني  الدمػؾ السعدز أوتػماتيكيًا عمى استسخار الدمػؾ

أشفاؿ( مغ الحكػر واإلناث، كسا شسمت أدوات الجراسة )مؿياس وكدمخ لمحكاء، ومؿياس 
كاف أكثخ مقاومة لمتعصيل  العجوانيأف الدمػؾ لجراسة في الدمػؾ التػافقي(، وتسثمت نتائج ا

والتسدؽ بعج فتخات االقتخاب مغ السثيخ السفزل، والحؼ تع تقجيسو عمى ججاوؿ زمشية مختمفة، 
 االستسخار الدمػكي يسكغ أف يختبط إيجابيًا بسعجؿ التعديد. أف وأكجت نتائج الجراسة عمى

دراسة إلى والتي ىجفت ،  Maureen & Charles, (2010)كحلظ يتفق مع دراسة 
( أشفاؿ  ٓٔعيشة الجراسة )  وتزسشت العجواني،أثخ استخجاـ سياسة التجخل في تقميل الدمػؾ 

مغ الحكػر واإلناث، كسا شسمت أدوات الجراسة ) مؿياس وكدمخ لمحكاء، ومؿياس االضصخابات 
كاف يقل في الفتخات التي  العجوانيحيث تػصمت نتائج الجراسة إلى أف الدمػؾ الدمػكية(، 

كانت تذتسل فييا سياسة التجخل عمى التمسيح البرخؼ باالعتساد عمى فشية التعديد 
 األوتػماتيكي.

خفس لفي التجريب  فشيتي الشسحجة والتكخارالباحثة باستخجاـ  تقام :فشية الشسحجة والتكخار
الصفل  تفل كشسػذج ثع دعبأداء السيارة الدمػكية أماـ الص تحيث قامسمػؾ إيحاء الحات، 

و وإف أخفق تفإف أصاب دعس أداء الصفل، تفي أداء السيارة الدمػكية ثع اختبخ  اليذاركي
سيل عمى الصفل تعمع ، مسا السيارة الدمػكية السصمػبةالصفل نفذ الخصػات حتى يتقغ  تأعاد

 .السيارة السصمػبة دوف خػؼ أو تخدد
خػ الباحثة أف األسباب الدابقة ساعجت أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى خفس تو 
الفخض كاف لو بالغ األثخ في تحقيق مسا  ،ومغ ثع تحقق التعميعسمػؾ إيحاء الحات مدتػػ 
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في الؿياسيغ التجخيبية لع تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أشفاؿ السجسػعة حيث  األوؿ
 .القبمي والبعجؼ

  فخض الثاني ومشاقذتيا:نتائج ال
ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب  يشز الفخض الثاني عمى أنو "

درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس سمػؾ إيحاء 
 Wilcoxon)ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار ويمكػكدػف  ". الحات

test)  لمكذف عغ داللة واتجاه الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي
إيحاء الحات )إيحاء الخأس، إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الزارة، مؿياس لمسجسػعة التجخيبية عمى 

فة ( لسعخ Zإيحاء الجدج، إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الحادة، الجرجة الكمية(، وتع حداب ؾيسة )
إيحاء الحات والتي تع مؿياس الفخوؽ بيغ الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي لؤلبعاد وذلظ بتصبيق 

  تجريب السجسػعة التجخيبية عمييا داخل جمدات البخنامج.
 ( 7ججول )

( لسعخفة الفخوق بين الكياسين البعجي والتتبعي ألبعاد مكياس إيحاء الحات والجرجة الكمية Zقيسة )
 ويمكهكدهن  باستخجام معادلة

 مدتػػ الجاللة Zؾيسة  الختبمجسػع  الختب متػسط العجد الختب األبعاد
 غ.د ٓٓ,ٔ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الخأس

 ٓٓ,ٔ ٓٓ,ٔ ٔ الختب الدالبة 
   ٔٔ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات بإدخاؿ 
 السػاد الزارة

 غ.د ٗٔٗ,ٔ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة
 ٓٓ,ٖ ٓ٘,ٔ ٕ الختب الدالبة 

   ٓٔ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع
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 ٘ٓ,ٓ ٓٓٓ,ٕ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الجدج
 ٓٓ,ٓٔ ٓ٘,ٕ ٗ الختب الدالبة 

   ٛ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات بإدخاؿ 
 مػاد حادة

 غ.د ٗٔٗ,ٔ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة
 ٓٓ,ٖ ٓ٘,ٔ ٕ الختب الدالبة 

   ٓٔ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

 ٘ٓ,ٓ ٕٖٕ,ٕ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة الجرجة الكمية
 ٓٓ,ٕٔ ٓ٘,ٖ ٙ الختب الدالبة 

   ٙ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

 2061=  1011( عشج مدتهى Zقيسة ) 2011=  1015( عشج مدتهى Zقيسة )

( لسعخفة الفخوؽ بيغ الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي  Zيتزح مغ الججوؿ الدابق أف ؾيع ) 
لؤلبعاد ؾيع غيخ دالة مسا يذيخ إلى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي ؼيسا عجا 
بعج إيحاء الجدج والجرجة الكمية، وىحا يعج مؤشخًا عمى استسخار فاعمية البخنامج السدتخجـ في 

التجخيبية. والججوؿ التالي يػضح الستػسصات  خفس حجة إيحاء الحات لجػ أفخاد العيشة
 واالنحخافات السعيارية لمؿياسيغ البعجؼ والتتبعي.
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 الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري في الكياسين البعجي والتتبعي  (8ججول)
 إيحاء الحات والجرجة الكمية لمسجسهعة التجخيبيةمكياس ألبعاد 

 تتبعي بعجؼ البعج
 االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط

 ٕٗ,ٔ ٔٗ,ٕٔ ٕٗ,ٔ ٓ٘,ٕٔ إيحاء الخأس

 ٜٓٓ,ٓ ٛٓ,ٔٔ ٖٔ,ٔ ٕ٘,ٔٔ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٘ٛ,ٓ ٓٓ,ٕٔ ٚٚ,ٓ ٖٖ,ٕٔ إيحاء الجدج

إيحاء الحات باستخجاـ أدوات 
 حادة

ٔٔ,٘ٓ ٔ,ٕٗ ٔٔ,ٔٙ ٓ,ٖٛ 

 ٙٗ,ٕ ٙٙ,ٙٗ ٚٛ,ٕ ٛ٘,ٚٗ الجرجة الكمية

مغ الستػسط  مقاربيتزح مغ الججوؿ الدابق أف الستػسط الحدابي لمؿياس البعجؼ 
استسخار فاعمية مسا يذيخ إلى  ،والجرجة الكمية األربعةفي األبعاد  التتبعيالحدابي لمؿياس 

. وبالخجػع إلى الستػسصات الحدابية لمجرجة الكمية في لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية البخنامج
الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي، وىحا يػضح استسخارية البخنامج وتأثيخه في خفس حجة إيحاء الحات. 

والجرجة الكمية لمسجسػعة التجخيبية إيحاء الحات والذكل التالي يػضح الفخوؽ في أبعاد مؿياس 
 . في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ

 

 

 

ميارات إيحاء الحات والجرجة الكمية لمسجسهعة التجخيبية في الكياسين مكياس الفخوق في أبعاد ( 2شكل )
 البعجي والتتبعي
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 الدرجة الكلية ايذاء الذات باستخدام أدوات حادة ايذاء الجسد ايذاء الذات بادخال مواد ضارة ايذاء الرأس

 البعدي التتبعي
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 :الثاني تفديخ نتائج الفخض 

ويشز الفخض عمى أنو "ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب 
بإدخاؿ السػاد الزارة، إيحاء الجدج، إيحاء  )إيحاء الخأس، إيحاء الحات درجات أبعاد إيحاء الحات

الحات بإدخاؿ السػاد الحادة، الجرجة الكمية( لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ 
 ."والتتبعي

في ضػء نتائج اشتخاؾ الثاني ويسكغ تفديخ ومشاقذة ىحه الشتيجة الخاصة بالفخض 
كانت األنذصة والفشيات السدتخجمة في البخنامج حيث  وانتطاـ األشفاؿ في جمدات البخنامج،

وقج استسخت آثارىا حتى بعج انتياء البخنامج  ،ذات معشى ومغدػ في حياة ىؤالء األشفاؿ
 ( يػمًا.٘ٗوأثشاء فتخة الستابعة وإجخاء ؾياسيا التتبعي والتي قجرت بػ)

لشسحجة ( في أف إٗٔٓ ) الخوساففاروؽ  أشارت إليو دراسةوىػ ما يتفق مع ما 
أسمػب لمتعميع عغ شخيق التقميج، أو التعمع بالسبلحطة، والشسحجة أحج أساليب تعجيل الدمػؾ 
عغ شخيق مبلحطة الشسػذج أو تقميجه، وقج يحجث التعمع دوف أف تطيخ عمى الفخد استجابات 

مج، استخجاـ السعدزات مغ قبل الباحثة في البخناكاف متعمسة فػرية، بل قج تحجث الحقًا. كحلظ 
األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع عامة وفي سمػؾ إيحاء الحات ضبط سمػؾ لو أثخ في 

ات االيجابية وخفس الدمبية مشيا يلمتخكيد في تعمع واكتداب الدمػكبذكل خاص، مسا أدػ 
وسط حالة مغ القبػؿ والخضا لمتعميع، ومغ ثع تكخاره مدتؿببًل لسا تعمسو بشجاح، وىػ ما قج 

 حجث بالفعل في الؿياس التتبعي.
"أف التعديد اإليجابي  ( في:ٕ٘ٔٓ ) الدرادؼيرل  أشارت إليو دراسةوذلظ يتفق مع 

وسيمة ناجحة لمتحكع بدمػؾ الصفل وضبط عسمية التػجيو واإلرشاد لجيو، فإذا قاـ الصفل 
تكخار بدمػؾ حدغ وكػفئ بسعدز فإنو تتبعو حالة مغ الخضا وبالتالي يسيل الصفل إلى 

بيغ الدمػؾ الحؼ يؤدؼ إلى  Discriminationالدمػؾ، وتجريجيًا يتعمع الصفل التسييد 
 السكافأة )أو إلى تمبية حاجة الصفل( والدمػؾ الحؼ ال يؤدؼ إلى السكافأة".
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، والتي ىجفت لفحز Taylor &Weissman,(2013أيزا يتفق مع نتائج دراسة )
الرػتي السجعسة أوتػماتيكيًا، وتزسشت عيشة رؼ التكخاإجخاءات تقػيع ومعالجة الدمػؾ 

( شفبًل مغ الحكػر واإلناث، كسا شسمت أدوات الجراسة )مؿياس بيشيو لمحكاء(، ٕٔالجراسة) 
حيث تػصمت نتائج الجراسة: إلى أف الججوؿ الدمشي الثابت لمتعديد لع يكغ لو تأثيخ في 

غيخ الدمشي كاف لو تأثيخ في  بيشسا نجج أف ججوؿ السعدزات، انخفاض الدمػؾ السشذػد
 انخفاض الدمػؾ الشسصي الرػتي أثشاء جمدات السعالجة.

حيث ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ الثاني مسا سبق يتزح صحة الفخض 
لمبخنامج  يوالتتبع ؼمتػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعج

 إيحاء الحات.عمى مؿياس 

 في ضػء نتائج الجراسة الحالية تػصي الباحثة بسا يمي: راسةتوصيات الد

لمتحقق مغ  اإلعاقة،استخجاـ استخاتيجيات التعديد مع فئات أخخػ مغ األشفاؿ ذوؼ  -
 وزيادة عجد البخامج السقجمة ليؤالء األشفاؿ.عمى فئات مختمفة إمكانية تعسيسو 

إلى  اإلعاقة العقميةدعػة القائسيغ عمى السؤسدات التخبػية والتعميسية في مجاؿ  -
األشفاؿ السعاقيغ لجػ  إيحاء الحاتاالستعانة بالبخنامج السقتخح في الحج مغ سمػؾ 

 .عقمًيا القابميغ لمتعميع
تصبيق وتفعيل استخاتيجيات تحميل الدمػؾ التصبيقي مع األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا  -

ميغ لمتعميع كػف ىحه االستخاتيجيات ذات فعالية وأثخ تعميسي عمى األشفاؿ برفة القاب
 عامة واألشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع برفة خاصة.

لتعميع الصبلب بأقداـ التخبية الخاصة بكميات التخبية الجراسة تصػيخ مقخر  -
الفخصة ليع لمتصبيق أثشاء تاحة إاستخاتيجيات التعديد و  استخاتيجيات مختمفة عغ

 .التجريب السيجاني
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 السخاجع

 أواًل: السخاجع العخبية

يع   دار وائل لمشذخ والتػزيع، عساف،  .الدمػؾ والتذخيز والعبلج.(ٖٕٔٓ) الدريقاتإبخـا
 األردف.

يع العثساني استخاتيجيات التخبية الخاصة والخجمات السدانجة السػجية لمتبلميح  (.ٕٗٔٓ) إبخـا
 .سعػد السمظ مجمة كمية التخبية الخاصة ،جامعة اإلعاقة العقمية في فرػؿ الجمج.ذوؼ 

يع عباس الدىيخؼ )  (. تخبية السعاقيغ ونطع تعميسيع. القاىخة: دار الفكخ العخبي.ٕٚٔٓإبخـا

(. دمج األشفاؿ السعاقيغ ذىشيًا فى التعميع الشطامى، ٕٙٔٓإلياـ عبج القادر السرصمى )
ل الحجيث. السؤتسخ القػمى الثامغ التحاد رعاية الفئات الخاصة تجخبة مخكد الصف

 ، القاىخة.ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٗ-ٕٔوالسعاقيغ "معًا عمى شخيق الجمج الذامل" 

فعالية بخنامج تجريبى مقتخح ألداء بعس األنذصة الستشػعة عمى  .(ٖٕٔٓأميخة شو بخر )
مجمة مخكد البحػث  لقابميغ لمتعمع.ا اجتساعية لؤلشفاؿ السعاقيغ عقميً تشسية السيارات اال

 .ٕٔٗ-ٕٚٔ( ص صٜٔ,)ٓٔ جامعة قصخ, ،التخبػية

حػرس الجولية لمشذخ  مؤسدة الصفػلة.االكتذاؼ السبكخ إلعاقات  .(ٖٕٔٓ) إنذخاح السذخفي
  .االسكشجرية، والتػزيع 

عاقة اإلفاعمية بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي في تعجيل سمػؾ أشفاؿ  .(ٕ٘ٔٓ)إيساف جساؿ 
 فمدصيغ. :غدة ،رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية العقمية البديصة.

يع ) (. تشسية السيارات االجتساعية لؤلشفاؿ ذوػ االحتياجات ٕٗٔٓإيساف كاشف  وىذاـ ابخـا
 الخاصة. القاىخة: دار الكتاب الحجيث.  

 القاىخة.شيبة، التػحج واإلعاقة العقمية. مؤسدة  .( ٜٕٓٓ) إيياب خميل
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السديخة لمشذخ والتػزيع األردف: دار  .تعجيل وبشاء سمػؾ األشفاؿ.(ٕٓٔٓحافع ) بصخس
 والصباعة

 .الكػيت ،مكتبة الفبلح .تعجيل سمػؾ األشفاؿ السعػقيغ (.ٕٙٔٓالخصيب )جساؿ 

التخبية الخاصة في الصفػلة  -(. التجخل السبكخٕ٘ٔٓجساؿ الخصيب, ومشى الحجيجؼ )
 السبكخة. عساف: دار الفكخ. 

بيغ الػاقع والسأمػؿ بخامج عبلجية  شفل اإلعاقة العقمية (ٕٔٔٓ)الشاصخ  عبججساؿ فؤاد 
  القاىخة –مرخ العخبية لمشذخ والتػزيع ، وسمػكية 

(. إرشاد أسخ ذوؼ االحتياجات الخاصة. عساف: دار الفكخ ٕ٘ٔٓخػلو أحسج يحيي )
 لمصباعة والشذخ.

 .األردفلمشذخوالصباعة، عساف: دار صفاء .اصةأساسيات التخبية الخ .(ٕٓٔٓ)راضي الػقفي 

 .. رعاية السعاقيغ عقمًيا. اإلسكشجرية: السكتب الجامعى الحجيث)ٕٙٔٓ(رمزاف القحافى 

بشاء بخنامج في التعديد الخمدؼ وؾياس أثخه في تحديغ ميارات  .(ٕٔٔٓ) السػمشيرنجة 
رسالة دكتػراه، جامعة عساف  األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا.التفاعل الخمدؼ والتػاصل لجػ 

 العخبية، األردف.

(. شفل خاص بيغ اإلعاقات والستبلزمات )تعخيف وتذخيز(. ٕٚٓٓزكخيا الذخبيشي )
 القاىخة: دار الفكخ العخبي.

(. خرائز ذوؼ اإلعاقة العقمية ) أكاديسيا و سمػكيا( . مكتبة  ٕٗٔٓزيجاف الدخشاوػ ) 
 الرفحات ,الخياض: الدعػدية .
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الدمػكية. االضصخابات  لخفسالتخبية الخاصة (. التعديد في ٕٕٔٓالعدة )حدشي سعيج 
 األردنية. الجامعة –الجار العمسية الجولية لمشذخ والتػزيع 

فاعمية بخنامج لمتجريب عمى ادارة الحات في تحديغ الدمػؾ التكيفي  .(ٕٕٔٓ)صالح سمػػ 
: كمية التخبية ،رسالة دكتػراه  .دمػكيةوالحج مغ مذكبلتيع ال السعاقيغ عقمًيالجػ األشفاؿ 

 .عيغ شسذجامعة 

 القاىخة –زىخاء الذخؽ  األسباب، العبلج( )التذخيز،  . اإلعاقة العقمية(ٕٗٔٓسييخ شاش)

 القاىخة  ،مكتبة الشيزة السرخية .مؿياس سمػؾ إيحاء األشفاؿ. ( ٕٚٔٓ)سيج أحسج البياص 

تخبػية لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة. مكتبة األنذصة ال .(ٕٗٔٓالديج ) الشبي عبجالديج 
 .القاىخةاألنجمػ 

(. دليل مؿياس تقجيخ السيارات االجتساعية لؤلشفاؿ السعػقيغ عقمًيا ٕٙٔٓصالح ىاروف )
 القابميغ لمتعمع. الخياض: دار الدىخاء لمشذخ والتػزيع.

عقميًا باستخجاـ ججاوؿ الشذاط (. تعجيل الدمػؾ األشفاؿ السعاقيغ ٖٕٔٓعادؿ عبج هللا دمحم )
 السرػر. القاىخة: دار الخشاد لمصباعة والشذخ.

(. الدمػؾ التكيفي لؤلشفاؿ السعاقيغ عقميًا. الخياض ٕٚٔٓعبج العديد الديج الذخز )
 :الرفحات الحىبية، السسمكة العخبية الدعػدية.

األردف: دار  .صبيق(. تعجيل الدمػؾ اإلنداني الشطخية والتٕٗٔٓ) أبػ سعج عبج المصيف
 السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة.

(. شخؽ تعميع السيارات األمانية واالجتساعية لمسعاقيغ عقمًيا. ٕٔٔٓعبجالعميع دمحم شخؼ )
 القاىخة: عالع الكتب.
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يع عبج الباقى ) (. التعخؼ عمى اإلعاقة العقمية وعبلجيا وإجخاءات الػقاية ٕٚٔٓعبل إبخـا
 ف.مشيا، عساف: األرد

(. أساليب الؿياس والتذخيز في التخبية الخاصة. دار الفكخ ٕٚٔٓفاروؽ الخوساف )
 العخبي، عساف.

 ي(. فاعمية بخنامج لمتجريب عمى إدارة الحات فى تحديغ الدمػؾ التكيفٕٙٔٓ)فاشسة سعيج 
 :كمية التخبية، والحج مغ مذكبلتيع الدمػكية. رسالة ماجدتيخ السعاقيغ عقمًيالجػ األشفاؿ 

 .جامعة عيغ شسذ

يع عيج ) (. سيكػلػجية السعاقيغ عقمًيا واالضصخابات الدمػكية. مجمة كمية ٖٕٔٓدمحم إبخـا
 التخبية، جامعة عيغ شسذ. 

 العمسيالسكتب : اإلسكشجرية. محيط األسخة في اإلعاقة العقمية (.ٕ٘ٔٓ)دمحم الديج حبلوة 
 لمشذخ و التػزيع.

 مكتبة األنجمػ السرخية  القاىخة: ة وسمػؾ األشفاؿ.اإلعاقة العقمي(. ٕٛٓٓمػسى )دمحم 

(. فعالية بخنامج لتشسية السيارات االجتساعية والتػاصل المفطي ٕٚٔٓميادة دمحم عمي )
السرابيغ بأعخاض داوف القابميغ لمتعمع. رسالة دكتػراه، كمية الجراسات  عقمًيالمسعػقيغ 

 العميا لمصفػلة: جامعة عيغ شسذ.

ار غخيب لمصباعة والشذخ االضصخابات الدمػكية وعبلجيا. القاىخة: د(.ٕٕٔٓجسعو ) يػسف
 والتػزيع

 التعخؼ عمييا وعبلجيا باستخجاـ بخامج التجريب-اإلعاقة العقمية (.ٕٔٔٓيػسف قصامي )
 لؤلشفاؿ السعاقيغ عقمًيا. القاىخة: عالع الكتب.



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1006 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 ثانيًا : السخاجع األجشبية :
Adam W., et al. (2015). "Verbal – regulation over time in preschool 

children at risk for attention and behavior problems” Child 

psychology psychiatry, vol., 41, no7, Cambridge university 

press. 

Anderson, G. & Kazantzis, N. (2013). Social problem-solving   skills 

training for children with mild intellectual disability: A multiple 

case study. Behavior  Change, 25 (2), 97–108. 

Anderson, Lewis, (2016): Children's Understanding of Disability, Rout 

ledge Press, London. 

Berkson, G., Tupa, M., & Sherman, L. (2017). Early development of 

stereotyped and self-injurious behaviors: I. Incidence. American 

Journal on Mental Retardation, 106, 539–547.  

Boesch, M. C.; Taber-Doughty, T.; Wendt, O., &Smalts, S. (2017). 

Using a ABA based Behavioral Reinforcement Approach to 

Decrease Self-Injurious Behavior in in Children with mental 

retardation: A Data-Based Case Study, Education and Treatment 

of Children, 38 (3).  

Brosnan, J., & Healy, O. (2016). A review of behavioral interventions 

for the treatment of aggression in individuals with developmental 

disabilities; Research in Developmental Disabilities, 32 (5).  



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1007 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

Brosnan, J., & Healy, O. (2016). A review of behavioral interventions 

for the treatment of aggression in individuals with developmental 

disabilities; Research in Developmental Disabilities, 32 (5). 

Brosnan, J., & Healy, O. (2018). A review of behavioral interventions 

for the treatment of aggression in individuals with developmental 

disabilities; Research in Developmental Disabilities, 32 (5).  

Budzińska, A., &Lubomirska, A. (2019). The Use of Applied 

Behaviour Analysis Techniques In Reducing Self-Injurious 

Behaviours In A Three-Year-Old Autistic Girl, 

Neuropssychologiica; 7 (3).  

Castles, E., & Glass, C. (2014). Training in social and interpersonal 

problem solving skills for mildly and moderately mentally 

retarded adults. American Journal of Mental Deficiency, 91(1), 

35–42. 

Century & Curry (2016). Feasibility study of full interaction model 

developed for a group student classified as mildly intellectually 

disabled. International journal of Disability development and 

Education, 40, 3, 217-235. 

Chadsey-Rusch, J. (2015). Toward defining and measuring social skills 

in employment settings. American Journal on Mental 

Retardation, 96, 405-418. 

Corinna Grindle & Hanna Kovshoff, (2014). Feasibility study of full 

interaction model developed for a group student classified as 



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1008 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

mildly intellectually disabled. International journal of Disability 

development and Education, 40, 3, 217-235. 

Dimian, A. F.; Botteron, K. N., &Dager, S. R. (2018). Potential Risk 

Factors for the Development of Self-Injurious Behavior among 

Infants at Risk for children with mental retardation, Journal of 

mental retardation and Developmental Disorders; 3 (9).  

Durand, V. M. (2017). Attention-Getting Problem Behavior: Analysis 

of children with mental retardation, Self-Injury, Aggression 

Relationship, State University Of New York, Stony Brook.  

Endfeld, S. (2015). Behavior problem in children with genetic 

disorders causing intellectual disability. Journal of Educational 

psychology, Vol, 25, n.2,  P.P 341-346. 

Forman, D., Hall, S., & Oliver, C. (2018). Descriptive analysis of self-

injurious behavior and self-restraint. Journal of Applied 

Research in Intellectual Disabilities, 15, 1–7.  

Granpeesheh, D.; Tarbox, J., & Dixon, D. R. (2017). Applied behavior 

analytic interventions for Self- Injury in Children with mental 

retardation: A description and review of treatment research, 

Annals Of Clinical Psychiatry;21(3).  

Handen, B. (2018). Risk Factors for Self-injurious Behavior in an 

Inpatient Psychiatric Sample of Children with mental 

retardation: A Naturalistic Observation Study, Journal of Autism 

and Developmental Disorders (2018) 48: 3678–3688.  



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1009 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

Jacobs, L. Turner, M., & Stewart, S. (2014). Social problem solving of 

children with and without mental retardation. Journal of 

Developmental and Physical Disabilities, 14(1), 37-50. 

Lai M C, Lombardo MV, Chakrabarti B, Baron-Cohen S. (2013) 

Subgrouping the Autism „„Spectrum‟‟: Reflections on DSM-5. 

PLOS Biol. 11(4): e1001544. doi:10.1371/journal.pbio.1001544.  

Maccarthy, J. (2017). Behavior problem and adults with Dom 

syndrome: Childhood Risk Factors. Journal of intellectual 

disability research, Vol, 5, n.7, P.P 877-882. 

Morano, S.; Ruiz, S.; Hwang, J.; Wertalik, J. L.; Moeller, J., &Karal, 

M. A. (2017). Meta-analysis of single-case treatment effects on 

self-injurious behavior for individuals with of Children with 

mental retardation & Developmental Language Impairments; 2 

(26).  

Pierce, K., & Schreibman, L. (2017). “Multiple Peer Use During 

Applied Behavior Analysis as A Basis for Reducing Self-Injury 

of Classmates with Children mental retardation: Results from 

Trained and Untrained Peers”, Journal of Applied Behavior 

Analysis; 30 (1).  

Richard. Hastings (2015) .Behavioral adjustment of siblings of children 

with mental retardation engaged in applied behavior analysis 

early intervention programs: the moderating role of social 



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1010 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

support journal of mental retardation and development 

disorders.33, no.2. 

Richards, C (2017). Predictors of Self-Injurious Behavior and Self-

Restraint of children with mental retardation: Towards a 

Hypothesis of Impaired Behavioral Control, (2017) 47: 701–713.  

Richman, D. M (2017). Predictors of self-injurious behaviour exhibited 

by children with mental retardation, Journal of Intellectual 

Disability Research; 57 (8).  

Robinson, C.; Vasa, R. A.; Lee, L., & DiGuiseppi, C. (2018). Self-

injurious behaviors in children with mental retardation enrolled 

in the Study to Explore Early Development, Autism; 22(5). 

Rohrig, B. (2018). Case Study Evaluating ABA Behavioral 

Interventions for the Self-Injurious Behavior of Children with 

mental retardation, MA Thesis, Western Michigan University: 

USA. 

Schaal, D. W., & Hackenberg (2017) Toward a functional analysis of 

drug treatment for behavior problems of people with 

developmental disabilities, American Journal on Mental 

Retardation, 99, 123- 140.  

Sigafoos, J. (2018). Effects of Positive Reinforcement Versus Discrete-

Trial Training on Self-Injury, And Psychological Adjustment in 

A Child With mental retardation, Journal of Intellectual and 

Developmental-Disability; 31 (4).  



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1011 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

Soke, Rosenberg, (2019). Factors Associated with Self-Injurious 

Behaviors In Children with mental retardation, 61 (2019): 1-9.  

Taylor. T. Charman, et al. (2013)." Developmental associations 

between traits of autism spectrum disorder and attention deficit 

hyperactivity disorder: a genetically informative, longitudinal 

twin study". Psychological Medicine, Euro child adolescent 

psychiatry.24. 1129-1138. 

Whitlock J (2018) Self-Injurious Behavior in children with mental 

retardation. PLoS Med 7(5): e1000240. 

Zirkel: Perry (2016). Teaching Elementary " Applied Behavior 

Analysis " physical education. 6. p12 -15 M.S California State 

University. Fullerton.  

 

 

 

 

 
 

 

 



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1012 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prepare: 
 

Rehab El-Sayed El Sawy Mohamed 
 

Assistant Professor of Child Psychology –  

Early Childhood Education Faculty - Damanhour University 

 

 

The Effectiveness of a Program based on Reinforcing 

Strategies to Reduce Self –Injurious Behaviour in 

Educable Mentally Disabled Children using Applied 

Behavior Analysis (ABA)   


