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  أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض السلوك العدواني 
   لدى عینة من األطفال ضعاف السمع

 عال محمد زكى الطیباني 

   :مقدمة

تعتبر العنایة باألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في أي مجتمع من 
 المجتمعات أحد الدالئل على تقدم هذا المجتمع، ولقد بدأت هذه الفئة من األطفال

تنال الرعایة والتوجیه والتأهیل للحیاة وفق إمكانتهم  –نتیجة لتطور الفكر اإلنساني
وقدراتهم، وظاهرة وجود ذوي االحتیاجات الخاصة ال تعني بالضرورة عجز 

  اإلنسان كلیًا، فلكل فرد سمات قوة وسمات ضعف. 

ویعد اإلنسان بطبیعته كائنًا اجتماعیًا ینشأ في جماعة، وینتمي إلیها 
ویتفاعل مع أعضائها، ویتواصل معهم، فیتم على أثر ذلك األخذ والعطاء بینه 
وبینهم. وتلعب حاسة السمع دورًا هامًا وبارزًا حیث تسمح للفرد بسماع األصوات 
والكلمات التي ینطق بها اآلخرون من حوله، فیشرع في تقلیدها مما یساعده على 

على أثر ذلك من التعامل والتفاعل تعلم تلك اللغة السائدة في جماعته فیتمكن 
والتواصل معهم إذ ینقل أفكاره إلیهم ویستمع إلى أفكارهم وآرائهم وهو األمر الذي 
یسهم بدور فاعل في تطور سلوكه االجتماعي، كما یساعده من جانب آخر في 
فهم البیئة المحیطة بما فیها ومن فیها، فیتعرف بالتالي على ما تتضمنه من 

یة، وینتفع بها ویطور فیها، ویتعرف كذلك على ما تتضمنه من جوانب إیجاب
مخاطر فیتجنبها، ویتحاشى تلك المواقف التي قد تدفع به إلى مثل هذه المخاطر. 
لى جانب ذلك فإن فهمه لآلخرین وفهمه للبیئة المحیطة ومشاركته في األنشطة  وإ

عاالته والتعبیر المختلفة وتطور سلوكه االجتماعي یمكنه من السیطره على انف
  المناسب عنها، وهو األمر الذي یؤثر بشكل واضح على شخصیته ككل. 

                                                
 كلیة ریاض األطفال، جامعة اإلسكندریة -مدرس علم نفس الطفل. 
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 دواإلعاقة السمعیة تؤثر على المظاهر النمائیة المختلفة لدى األفرا
المعاقین سمعیًا فهي تؤثر على مظاهر النمو بمختلف أنواعه النفسي واالجتماعي 

). ٤٥، ٢٠٠٣یم الزریقات، واللغوي والمعرفي والتحصیل األكادیمي (ابراه
باإلضافة إلى هذا التأثیر، فإن وجود طفل معاق سمعیًا في األسرة یترتب علیه 
الكثیر من الصعوبات التي على  األسرة أن تواجهها والضغوط النفسیة التي علیها 

) وفي كل مرحلة عمریة یمر بها الطفل المعاق Kricos, 1993, 56أن تتعامل معها (
ن هناك العدید من المشكالت السلوكیة التي تضع األسرة في دائرتها سمعیًا نجد أ

وتفرض علیها ضغوطات نفسیة تؤرق األسرة وأعضاءها، فمرحلة دخول المدرسة 
ومرحلة المراهقة ومرحلة الرشد كلها مراحل یمر بها الطفل المعاق سمعیًا وبحد 

  ذاتها تشكل مصدرًا من مصادر الضغوط النفسیة.

) أن اإلعاقة السمعیة ٣١١، ٢٠٠١د المطلب القریطي (كما یؤكد عب
بدورها تؤدي إلى إعاقة النمو االجتماعي للطفل حیث تحد من تفاعالته مع 
اآلخرین واندماجه في المجتمع، مما یؤثر سلبیًا على توافقه االجتماعي، وعلى 

ما مدى اكتسابه المهارات االجتماعیة الضروریة والالزمة لحیاته في المجتمع ك
  تعوق نموه العاطفي واالنفعالي. 

ونجد أن مرحلة الطفولة المبكرة من أهم وأخطر مراحل حیاة الفرد بصفة 
عامة وبصفة خاصة األطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة وتركز طاقة البرامج 
التربویة في مرحلة ما قبل المدرسة على الوالدین من خالل تقدیم النصح واإلرشاد 

على فهم اإلعاقة السمعیة والتأثیرات الناتجة عنها، وكذلك على لهم ومساعدتهم 
معاجة المشكالت السلوكیة التي تنشأ من جراء االعاقة السمعیة وقد تنوعت 
أهداف هذه البرامج لكنها تتفق فیما بینها على مساعدة األطفال على استثمار 

وتطویر مهارات قدراتهم السمعیة المتبقیة من خالل استخدام المعینات السمعیة 
التواصل وتوفیر الفرص لتفاعل هؤالء األطفال مع أقرانهم من العادیین لتنمیة 
الجانب االجتماعي والتواصل االجتماعي ومعالجة المشكالت السلوكیة التي 
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، ٢٠٠٠تصاحب اإلعاقات المختلفة والسیما ضعف السمع (مصطفى القمش، 
٧٠.(  

على أهمیة مراحل النمو  )٣٩- ٣٨، ٢٠٠٨ولقد أكدت عوشة المهیري (
األولى بالنسبة لتكیف الطفل ونموه، لذلك فإن التدخل الالزم بالبرامج التربویة 
المناسبة تعد من أهم وأول الضروریات الالزمة للطفل، كما تعد السنوات األولى 

  المرحلة األساسیة التي تعتمد علیها المراحل التالیة.

حیث یستشعر صاحبه فقد  ویعد ضعف السمع نمطا من أنماط العجز
قدره من قدراته التي لها وظیفة اجتماعیة نتیجة وجود حاجز التخاطب وعدم 

) على أهمیة حاسة السمع ٣٣، ١٩٩٧التواصل، ویؤكد عبد العزیز الشخص (
في تكوین الحصیلة اللغویة التي یستخدمها الطفل في نطق الكلمات وذلك عن 

  طریق اكتسابها من الوسط المحیط به. 

ومن آثار ضعف السمع على شخصیة الطفل المعاق سمعیًا عدم القدرة 
على إنشاء العالقات االجتماعیة الطبیعیة والفعاله مع اآلخرین وذلك بسبب عدم 

: ١٩٩٢قدرته على التواصل اللغوي بشكله المنطوق غسان عبد الحي أبو فخر (
لتي تعتمد على ). كما أن ضعف السمع یعوق دخول الخبرات والمعرفة ا٥٨، ٥٧

هذه الحاسة، فضعف السمع یؤدي إلى تأخر الحصول على الخبرات ویساهم في 
ظهور المشكالت السلوكیة، فعدم قدرة الطفل ضعیف السمع على مشاركة 
اآلخرین بوسائل اتصالهم المختلفة التي تعتمد في األساس على القدرة على السمع 

التفاعل االجتماعي والحصول على تجعله ینعزل عن الجماعه، وال تتاح له فرص 
الخبرات االجتماعیة بصورة سلیمة، وهذا یؤدي بطبیعه الحال إلى تكوین شخصیة 
منطویة وغیر ناضجه انفعالیًا واجتماعیًا كما یؤدي الى ظهور العدید من 

  المشكالت السلوكیة. 
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) إلى أن الوسط االجتماعي الذي ٩، ١٩٩٥كما یشیر شاكر قندیل (
لطفل ضعیف السمع یلعب دورًا هامًا في تسهیل أو تعقید مهمة الطفل یعیش فیه ا

  ضعیف السمع في التعامل مع المشكالت السلوكیة  الناتجة عن إعاقته.
وتؤدي اإلعاقة السمعیة إلى إعاقة النمو االجتماعي مما یؤثر سلبًا على 

هر بعض التوافق االجتماعي مع اآلخرین واالندماج مع المجتمع، ومن هنا قد تظ
المشكالت السلوكیة على الطفل الناتجة من عدم قدرته على فهم اآلخرین وعدم 

األولى  قدرة اآلخرین على فهمه والتواصل معه، ومن هنا تظهر أهمیة السنوات
للتدخل واستغالل وتنمیة قدرات الطفل المعاق سمعیًا حتى یستطیع أن یندمج مع 

  المجتمع في أسرع وقت ممكن. 

ف السمع لدیه قدرات فائقة البد من استغاللها، كما یعاني والطفل ضعی
العدید من المشكالت التي ینبغي العمل على حلها، ومن المشكالت السلوكیة التي 
یتعرض لها الطفل ضعیف السمع: العزلة، االنطواء، العدوان... وغیرها من 

ة السمعیة المشكالت السلوكیة. فالطفل ضعیف السمع یكون أكثر إحساسًا باإلعاق
من األصم وأكثر معاناة منه وذلك ألن الطفل ضعیف السمع یكون أكثر قلقًا 
وتوترًا من األصم، فهو یحاول أن یندمج ویتكیف مع مجتمع الصم ولكنه لیس 
باألصم، كما أنه لیس بالعادي، لذلك فتجده یحاول التعایش مع أقرانه من 

ه إحساسًا بفقد الهویة وعدم العادیین مما یجعله في حالة صراع قد یولد لدی
اإلدراك  لدوره داخل المجتمع، مما یظهر لدیه العدید من المشكالت السلوكیة 

  ). ٦٩، ٢٠٠٠التي من أهمها العدوان (عبد الرحمن سلیمان، 
ومن هذا المنطلق فإن أي قصور ینتاب حاسة السمع یؤثر بطبیعة الحال         

تمثل ذلك في ضعف السمع أو حتى في  على األداء الوظیفي الخاص بها سواء
فقد السمع، ومن ثم فإنه یترك أثرًا سلبیًا واضحًا على الفرد وعلى جوانب 
. كذلك فإنه یجعله في حاجه إلى تعلم طرق وأسالیب خاصة  شخصیته بشكل عامً
للتواصل كي یتغلب جزئیًا على تلك اآلثار الناجمة، ویصبح أیضًا في حاجة إلى 
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نه من تعلم ما یساعده ولو جزئیًا على العیش في جماعته، برامج خاصة تمك
واإلبقاء على قدر من التفاعل والتواصل معهم یحقق له قدرًا معقوًال من التوافق 

  الشخص واالجتماعي والتغلب على المشكالت السلوكیة التي یعاني منها. 
ما سبق یتضح أن تأثیر اإلعاقة السمعیة على الطفل لیست وفي ضوء 

نما یمتد أثره إلى البعد االجتماعي والنفسي مجر  د عدم القدرة على الكالم وإ
والسلوكي. والتعبیر عن النفس واالجساس بالذات هو الذي یتأثر من جراء 
اإلعاقة السمعیة، والقصور فیها هو الذي یولد المشكالت التي قد یعاني منها 

لدى فئة األطفال  الطفل. ویعد العدوان من أكثر المشكالت السلوكیة شیوعاً 
  ضعاف السمع. 

  مشكلة الدراسة: 
عتماد لغة التواصل عند الطفل ضعیف السمع ال نتیجة الختالف لغة

التواصل على اللغة المنطوقة، وعجز الطفل ضعیف السمع عن استقبال أو 
إرسال اللغة من خالل السمع، فانه ال یستفید من خبرات المجتمع، مما یدفع 

عیف السمع  الى تعزیز سلوك االعتماد عنده، حیث نجد أن  المحیطین بالطفل ض
القیام بأي مهمة للطفل ضعیف السمع أیسر من محاوالت إفهامه كیفیة عملها مما 
یشعره بالعزلة واالنطواء، واعتماده على اآلخرین في جمیع السلوكیات التي یجب 

یؤدي الى ظهور القیام بها في مرحلته العمریة مما یضعف النمو االجتماعي له و 
الكثیر من المشكالت السلوكیة والتي من أبرزها مشكلة العدوان. ولذلك تعتبر 
مشكلة العدوان  مع الطفل ضعیف السمع في بدایة حیاته من المشكالت الهامة 
والمطلوب حلها، وذلك ألن هذه المشكلة تؤثر سلبیًا على الطفل من جمیع 

اعتبار أن األسرة والمدرسة یشكالن النواحي وخاصة النواحي االجتماعیة، وب
یتطلب منهما التخفیف من  ذلكالمجتمع الخاص بالطفل في السنوات المبكرة فإن 

  حدة العدوان وتأثیره السلبي على الطفل ضعیف السمع.
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وضعف السمع یضع الفرد المصاب به في مواقف صعبة، فاإلصابة 
والعدوان والذي ینتج بضعف السمع تعكس سلوك العزلة واالنسحاب االجتماعي 

بشكل رئیسي  صعوبات التواصل. والعدید من المشكالت التي تواجه األطفال 
ضعاف السمع ناتجة عن فقد السمع فانخفاض التحصیل وضعف المهارات 
اللغویة والعالقات االجتماعیة المحدودة ما هي إال مشكالت ناتجة عن اإلصابة 

على مظاهر سلوك الشخص ضعیف باإلعاقة السمعیة التي تؤثر بشكل شدید 
   ).Hallahan & Kuffman, 2003,78(السمع 

إلى أن األفراد ضعاف السمع یعانون  Yetman(2000)كما أشارت نتائج 
من خالل  Hughes(1998) ذكر، وقد العادیینمن مفهوم ذات متدني مقارنة بأقرانهم 

النفعالیة واالجتماعیة مراجعته لألدب المتعلق بعالقة الفقدان السمعي بالتأثیرات ا
والحاجات التربویة إلى أن ضعف السمع یؤثر على الكالم واالستیعاب وله 

  تأثیرات اجتماعیة وانفعالیة مما  یتطلب استخدام برامج تربویة خاصة.
تحلیل السلوك  ذه البرامج البرامج التي تعتمد على استراتیجیةومن ه

یعة هؤالء األطفال ومشكالتهم ومن الفهم الصحیح لطب التطبیقي والتي تقوم على
ثم محاولة تعدیل هذا السلوك لتحقیق حاجات الطفل المصاب بضعف السمع 

  وعالج المشكالت التي تطرأ علیه.
وللتقلیـــل مـــن حـــدة  مشـــكلة الســـلوك العـــدواني علـــى حیـــاة الطفـــل ضـــعیف 
الســـمع فـــان اســـتخدام بـــرامج تحلیـــل الســـلوك التطبیقـــي یلعـــب دورا هامـــا فـــي عـــالج 

الضــطرابات الســلوكیة والنفســیة وعــالج المشــكالت الســلوكیة والــتعلم واقتنــاء اللغــة، ا
حیــث ازداد التركیــز فــي العقــدین الماضــیین علــى بــرامج التحلیــل التطبیقــي للســلوك 
وهـي تعتبــر احــدى االسـتراتیجیات العالجیــة التــي تعتمــد علـى ادخــال المهــارة للطفــل 

علـى األداء الخـاص بالطفـل والجـزء اآلخــر وفقـا لمسـتوى قدراتـه فجـزءا منهـا یسـاعد 
یعتمد علـى االحتفـاظ بمـا تعلمـه الطفـل وهـي اسـتراتیجیة قائمـة علـى تحلیـل السـلوك 
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مــن أجــل اكتســابه وتقــوم علــى مســتویات: اكتســاب الســلوك ثــم اتقانــه واالحتفــاظ بــه 
  .(Kusuna et al , 2003,136) واخیرا تقییمه

 ABA  (Applied Behaviorـ (وتحلیــل الســلوك التطبیقــي الــذي یعــرف بــ

Analysis وهــــو العلــــم الــــذي یضــــع نظــــم تحلیــــل الســــلوك، وتطبــــق بنظــــام لتحســــین ،
ــلوك االجتمــــاعي تســــتخدم فیــــه التجربــــة لكــــي تعــــرف المتغیــــرات المســــئولة عــــن  الســ

 ).Dillenburger& Keenan, 2009,194( إحداث التغیر في السلوك

خــالل إطــالع الباحثــة علــى كمــا نبعــت مشــكلة الدراســة الحالیــة أیضــًا مــن 
الدراســـات التـــي أوضـــحت مشـــكلة العــــدوان وتـــأثیره علـــى األطفـــال ضـــعاف الســــمع  

 (Coll,2009) ، دراســة ومـن هــذه الدراسـات ولكنهـا لـم تتنــاول مرحلـة الطفولــة المبكـرة،
هما مـــن العــــادیین االمقارنــــة بـــین مجمـــوعتین مـــن األطفــــال أحـــدوالتـــي هـــدفت إلـــى 

الســمع فــي التعــرض لمخــاطر الســلوك النفســي لــدى  واألخــرى مــن الصــم و ضــعاف
عینـة مــن المــراهقین. وأظهــرت نتــائج الدراســة أن األطفــال الصــم أو ضــعاف الســمع 
أكثــر عرضــة لمخــاطر أو مشــاكل الســلوك النفســي عــن أقــرانهم مــن العــادیین، ومــن 
هـــذه المشـــاكل العـــدوان تجـــاه النـــاس والحیوانـــات وكـــذلك الســـرقة والتـــدمیر والخـــداع 

ش، كمــــا تضـــــمنت الدراســــة العدیــــد مـــــن التوصــــیات والمقترحــــات للمختصـــــین والغــــ
  للتعامل مع هذه الحاالت. 

لهـا  اومن خالل خبرة الباحثـة المیدانیـة مـع األطفـال ضـعاف السـمع فقـد بـد
واضـــحًا أن هـــذه الفئـــة مـــن األطفـــال ضـــعاف الســـمع تعـــاني مـــن مشـــكالت تواصـــل 

تــؤثر بشــكل واضــح علــى حیــاتهم  ومشــكالت ســلوكیة واجتماعیــة وأســریة وأكادیمیــة
وآمــــالهم وحقهــــم فــــي مواصــــلة تعلــــیمهم شــــأنهم بــــذلك شــــأن أي طفــــل لدیــــه القــــدرة 
السمعیة. ممـا یـؤثر علـى الطفـل فـي جمیـع الجوانـب وبخاصـة الجانـب االسـلوكي إذ 

  تمثل مرحلة الطفولة المبكرة المحور األساسي لبناء شخصیة هؤالء األطفال.
االضــــطرابات النفســــیة والمشــــكالت الســــلوكیة  كمــــا الحظــــت الباحثــــة تزایــــد 

لـــدى فئـــة االطفـــال ضـــعاف الســـمع بجانـــب وجـــود عوامـــل ضـــاغطة اضـــافیة مثـــل 



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ١٦٢

التفكـــك االســـري، أو وجـــود معانـــاة حســـیة أو جســـمیة لـــدیهم ممـــا دعـــا الباحثـــة الـــى 
الرجـــوع الـــى االدبیـــات التـــي تناولـــت هـــذا الموضـــوع باعتبـــاره مشـــكلة حقیقیـــة تـــؤرق 

سمع، ونظرا ألن استرتیجیات تحلیل السـلوك التطبیقـي تمیـل الـى االطفال ضعاف ال
التطبیقــي لعلــم الــنفس باعتبارهــا وســیلة عالجیــة منظمــة تســتند علــى نظریــة  بالجانــ

التعلم والتـي تـرى أن السـلوك یمكـن تعدیلـه مـن خـالل األحـداث التـي تسـبق السـلوك 
مـن السـلوك غیـر  ویمكن التحكم فـي سـلوك الطفـل بـاحالل سـلوك جدیـد مقبـوال بـدال

المقبول هو وسـیلة فعالـة لتعـدیل السـلوك واكتسـاب مهـارات جدیـدة، والـذي یجـب أن 
ال یقـــف عنـــد حـــد التشـــخیص والقیـــاس، وتحدیـــد طبیعـــة االضـــطرابات والمشـــكالت 
الســـلوكیة، فــــان الدراســـة الحالیــــة تســــعى الـــى خفــــض حــــدة الســـلوك العــــدواني لــــدى 

ة تحلیـل السـلوك التطبیقـي وخاصـة مـع األطفال ضـعاف السـمع باسـتخدام اسـتراتیجی
ما الحظته الباحثة من قلة الدراسات العربیة التي تتنـاول الخفـض مـن حـدة السـلوك 
العـــدواني لـــدى االطفـــال ضـــعاف الســـمع فـــي حـــدود علـــم الباحثـــة، بـــالرغم مـــن كثـــرة 
الدراسات التي اهتمت بالسلوك العدواني بشـكل عـام دون التركیـز علـى خفـض حـدة 

واني لدى األطفـال ضـعاف السـمع باسـتخدام اسـتراتیجیة تحلیـل السـلوك السلوك العد
  التطبیقي.

وبنــاء علــى ذلــك یمكننــا تحدیــد مشــكلة الدراســة الحالیــة فــي التســاؤل العــام 
  التالي:

مــا أثــر اســتراتیجیة تحلیـــل الســلوك التطبیقــي فــي خفـــض الســلوك العــدواني لـــدى  -
  األطفال ضعاف السمع؟ 

  الرئیسي عدد من التساؤالت الفرعیة  التالیة:  ویندرج تحت هذا السؤال
 ضـعاف األطفـال درجـات متوسـطى بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجدهل  - ١

  ؟ العدوانى السلوك مقیاس على البعدى والقیاس القبلى القیاس فى السمع

 ضـعاف األطفـال درجـات متوسـطى بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجدهل  - ٢
 ؟العدوانى السلوك مقیاس على التتبعى والقیاس البعدى القیاس فى السمع



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
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 السـلوك حـدة خفـض فـى للسـلوك التطبیقـى التحلیل لبرنامج كبیر أثر وجدی هل - ٣
  ؟ السمع ضعاف األطفال لدى  العدوانى

  أهداف الدراسة:
تهـدف الدراسـة إلـى تقــدیم برنـامج قـائم علـى تحلیــل السـلوك التطبیقـي یعمـل علــى  -

لــدى األطفـــال ضــعاف الســمع الـــذي  یقــوم علـــى  خفــض حــدة الســـلوك العــدواني
إعــداد واســتخدام أحــدث االســتراتیجیات التعلیمیــة التــي یــتم اســتخدامها فــي ســبیل 

  تعلیم وتاهیل ذوي االحتیاجات الخاصة.
كما یهدف أیضًا إلـى التعـرف علـى  فعالیـة البرنـامج القـائم علـى تحلیـل السـلوك   -

لــدى األطفــال ضــعاف الســمع وأثــره التطبیقــي فــي خفــض حــدة الســلوك العــدواني 
فـــي خفـــض حـــدة الســـلوك العـــدواني لـــدى األطفـــال ضـــعاف الســـمع فـــي مرحلــــة 
الطفولـــة المبكـــرة ومـــدى اســـتمراریة تـــأثیر البرنـــامج المســـتخدم مـــن خـــالل القیـــاس 
التتبعـــي بعــــد مضـــى شــــهر مـــن القیــــاس البعـــدي،  وذلــــك بهـــدف الوصــــول إلــــى 

مســئولة وتســاعد علــى فهــم طبیعــة توصــیات علمیــة وعملیــة تقــدم إلــى الجهــات ال
إعاقــة الطفــل وحاجاتــه الخاصــة، كمــا تســاعد بــذلك القــائمین علــى تربیــة وتعلــیم 
هذه الفئـة مـن األطفـال ضـعاف السـمع علـى التخطـیط ووضـع الخـدمات الالزمـة 

  المحققة لحاجاتهم.

  أهمیة الدراسة: 
  ترجع أهمیة الدراسة الحالیة إلى ما یلي: 

بدراســة فئــة مــن األطفــال ذوي االحتیاجــات الخاصــة والتــي تركــز علــى االهتمــام  -
تحتاج إلى مزید من االهتمام والرعایـة وهـي فئـة األطفـال ضـعاف السـمع  وذلـك 
لما لهـذه اإلعاقـة مـن تـأثیر واضـح علـى تكیـف الفـرد وتفاعلـه مـع أفـراد المجتمـع 

  من حوله.  
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لــذوي االحتیاجــات تقــدیم برنــامج قــائم علــى أحــدث اســتراتیجیات تعــدیل الســلوك   -
الخاصـــة التـــي تتمثـــل فـــي اســــتراتیجیة تحلیـــل الســـلوك التطبیقـــي ویمكـــن تعــــدیل 

كمــا یمكــن أن المشــكالت الســلوكیة لــدى  األطفــال ضــعاف الســمع  مــن خاللــه. 
یســـهم هـــذا البرنـــامج فـــي مســـاعدة معلمـــات التربیـــة الخاصـــة فـــي كیفیـــة التعامـــل 

  االیجابي مع هذه الفئة.

  مفاهیم الدراسة:
  :Applied Behavior Analysis یل السلوك التطبیقيتحل

یعــرف تحلیــل الســلوك التطبیقــي بأنــه "علــم یقــوم علــى مبــادئ تحلیــل الســلوك 
التي تطبق بصـورة منهجیـة لتحسـین السـلوك والتجریـب الـذي یسـتخدم للتعـرف علـى 

  ).illenburg & Keenan, 2009,195(المتغیرات المسئولة عن التغیر في السلوك 

  :Aggresionان العدو 
العـــدوان هـــو ســـلوك بـــه عنـــف فـــي التعامـــل مـــع اآلخـــرین وقـــد یأخـــذ أشـــكاال 
مختلفــة مثــل: الهجــوم الكالمــي كالســب والقــذف أو االعتــداء البــدني والجســمي علــى 

  ).٥٩، ٢٠٠٦اآلخرین أو األشیاء (عبد العزیز الدخیل، 

  التعریف اإلجرائي:
  س أو الغیر أو األشیاء.السلوك الموجه الذي یؤدي إللحاق األذى بالنف

على بطاقة المالحظة التي صممت المعلمة درجة ویقاس من خالل 
  طفل من األطفال ضعاف السمع.لقیاس السلوك العدواني لدى 

  األطفال ضعاف السمع:
) بأنه الفرد الذي فقد سمعه جزئیًا منذ ٢٠٠٤یعرفه سعید عبد الرحمن (

كنه یمكن استقبال الخبرات اللغویة ولالد أو بعد اكتساب اللغة والكالم، المی
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والمعرفیة من خالل بقایا السمع بصورة ناجحة إما باستخدام معینات سمعیة أو 
  ). ١١٥، ٢٠٠٤بدونها (سعید عبد الرحمن، 

  التعریف اإلجرائي:
هو الشخص الذي یعاني نقصًا أو عجزًا في حاسة السمع بدرجة تعوقه 

  خرین إال باستخدام وسائل معینة. عن التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآل

  االطار النظري والدراسات السابقة:
  :Applied Behavior Analysis" أوال: تحلیل السلوك التطبیقي 

هو إحدى االستراتیجیات العالجیة التي تعتمد ": التطبیق لسلوكاتحلیل 
ء على إدخال المهارة للطفل وفقا لمستوى قدراته فجزء منها یساعد على األدا

الخاص بالطفل والجزء اآلخر یعتمد على االحتفاظ بما تعلمه الطفل وهو 
إستراتیجیة قائمة على تحلیل السلوك من أجل اكتسابه وذلك ألنها قائمة على 
تقسیم السلوك إلى مستویات متعددة بدءا من باالكتساب للسلوك ثم إتقانه 

  .(Kusuna et al, 2003,136)واالحتفاظ به وأخیرا تقییم السلوك 

هو علم یستخدم  Applied: والمقصود ABAوعلم تحلیل السلوك التطبیقي
یختار  Bahavior ما نعرفه عن السلوك ویوظفه  الحداث تغیر ایجابي أما 

یحلل السلوك   Analysis سلوكیات محددة بعبارات یمكن قیاسها من أجل تقییمها،
ج التحلیل التطبیقي للسلوك لتحدید ما هي العوامل المؤثرة فیه، وبذلك تسهم برام

في مجاالت متعددة منها عالج االضطرابات السلوكیة والنفسیة وعالج المشكالت 
  ).Jill et al, 2005, 89  (السلوكیة والتعلم واقتناء اللغة 

أن تحلیــل الســلوك التطبیقــي  Mark, et al,(2007)وقــد ذكــر مــارك وتشــارلز 
ABA الســلوك، ویتضــمن تحلیــل الســلوك  هــو الجانــب التكنولــوجي لمصــطلح تحلیــل

التطبیقـي عملیــة تطبیــق التــدخالت المنهجیــة والمبنیــة علــى مبــادئ الســلوك لتحســین 
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السلوكیات ذات المغزى االجتماعي، وكذلك إلثبات أن التدخالت التـي یـتم تطبیقهـا 
  هي مسئولة عن تحسین السلوك. 

   : لسلوك التطبیقيا تحلیل ماهیة
 ســلوك قــد بنــي علــى أســاس  مــن البحــوث التجریبیــةأن التحلیــل التطبیقــي لل

 journal of experimental analysis ofتأسـیس مجلـة التحلیـل التجریبـي للسـلوك ذ منـ

behavior research1958  ١٩٦٨وأیضـــــا مجلـــــة التحلیــــل التطبیقـــــي للســـــلوك عـــــام 
Journal of applied behavior analysis وي حیث توفر هذه البحوث العالج لألطفـال ذ

علـــم  هـــوالتحلیـــل التطبیقـــي للســـلوك و  ن وغیرهـــا..یاالضـــطرابات النمائیـــة والتوحـــدی
أن الكثیــــر مــــن البحـــوث المنشــــورة تركـــز علــــى الســــلوكیات  ونجـــدر الســــلوك،  یـــتغی

إعــادة ضــرورة  المشــكلة التــي تحــدث فــي المــدارس وبــین األشــخاص، وتؤكــد علــى 
  .)(Paul & Luyben, 2009, 250 النظر في البحوث السلوكیة

أفضـــــــل  مـــــــن ســـــــلوك التطبیقـــــــي ال البـــــــرامج القائمـــــــة علـــــــى تحلیـــــــلوتعـــــــد 
  :ااالستراتیجیات للتدخل السلوكي، وأن من أشهر الطرق القائمة علیه

  .  "DTT "Discrete Trial Trainingالتدریب على المحاوالت الموزعة -١

  ."AVB "Applied Verbal Behaviorتطبیق السلوك اللفظي  -٢

 ADS "autismمع األطفال ذوي اضطراب التوحـد كبیر بشكل تستخدم  كماو 

spectrum disorder"  الخاصــــة، وقــــد زاد  حتیاجــــات ذوي اال ســــتخدم أیضــــا مــــعتو
علــى العملیــة التعلیمیــة فــي عــدة مجــاالت أخــرى مثــل  قــائمینمــن قبــل ال ااســتخدامه

 "المنـــــاهج الدراســـــیة، إكســـــاب اللغـــــة، إیصـــــال الـــــتعلم، التعزیـــــز، االتصـــــال، جمـــــع
  .(Kelly, K & Saul, A, 2006: 243)عالج المشكالت السلوكیة"  البیانات،

بعنوان "اثـر اسـتخدام التحلیـل التطبیقـي   McBride et al(2003) دراسة وتشیر
للسلوك للتدریب على التدخل فـي بعـض االضـطرابات النمائیـة" هـدفت تلـك الدراسـة 
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الموزعـــة  علـــى المحـــاوالت إلـــى تقیـــیم إكســـاب المعلمـــین إلجـــراءات طریقـــة التـــدریب
ت هــــذه یــــأجر و  ودراســـة مــــدى فاعلیتهــــا علـــى األطفــــال ذوى االضــــطرابات اإلنمائیـــة

واســتخدم  نمائیــةالضــطرابات الالدراســة علــى عینــة تكونــت مــن ثالثــة أطفــال ذوى ا
التــدریب  رالتطبیقــي عبــالســلوك الباحثــان برنــامج عالجــي قــائم علــى فنیــات تحلیــل 

أظهـــرت النتـــائج أن برنـــامج األنشـــطة العالجیـــة القـــائم علـــى المحـــاوالت الموزعـــة، و 
على فنیات التحلیل التطبیقي للسلوك عبر التـدریب علـى المحـاوالت الموزعـة كانـت 

كساب السلوك المتعلم   .أكثر تأثیرا في االحتفاظ وإ
ونجــــد أن بــــرامج التحلیــــل التطبیقــــي للســــلوك قــــد زاد اســــتخدامها فــــي مجــــال 

وي االحتیاجــات الخاصــة حیــث أنهــا تعتمــد علــى ریــاض األطفــال وخاصــة مجــال ذ
التدرج في مسـتویات صـعوبة المهـام ولـذلك فانـه مـن الضـروري أن یكـون المعلمـون 
والتربویـون العــاملون فـي مجــال ریــاض األطفـال علــى درایــة وفهـم بــاألنواع المختلفــة 
 لهــذه البــرامج وكــذلك ینبغــي أن یكــون الوالــدان علــى علــم أیضــا بهــذه البــرامج وذلــك

  .    (Yell&Drasgow,2000,206)ألهمیة وضرورة مشاركتهم فیها 

 Greshan & Mac)، (Greshan & Mac Millan,1997)یتفــق كـــل مـــن و 

Millan,1998) ،(Eixeseth, 2001)، و(Conner, 2003)  علـــى أن التـــدخل الســـلوكي هـــو
تطبیقــي المعالجـة المختـارة لتعــدیل السـلوك أو إلكســاب مهـارة جدیــدة، وأن التحلیـل ال

للسلوك یترادف مع العالج السلوكي حیث انه یطبـق مبـادئ الـتعلم لتعـدیل وتحسـین 
وزاد  ABAفـــي اآلونـــة األخیـــرة تمیـــزت بـــرامج التحلیـــل التطبیقـــي للســـلوك و  الســـلوك.

اســـتخدمها فـــي المـــدارس خاصـــة فـــي مجـــال االحتیاجـــات الخاصـــة لزیـــادة فاعلیتهـــا 
  جاح البرنامج.حیث یتم إشراك اآلباء بها مما یسهم في ن

ــــادة اســــتخدام بــــرامج و  ریــــاض األطفــــال وألهمیتهــــا لهــــذه فــــي  ABAنظــــرا لزی
المرحلــة خاصــة فــي مجــال الفئــات الخاصــة، حیــث تســتند مبادئهــا علــى التــدرج فــي 

 ن بمجــال ریــاض األطفــالو البــد أن یكــون العــامل فانــهمســتویات صــعوبة مهماتهــا ، 
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ختلفــة للبـرامج التــي تنـدرج تحــت مظلــة علـى درایــة وفهـم بــاألنواع الم وأولیـاء األمــور
  . (Yell &Drasgow , 2000: 206) لسلوك التطبیقياتحلیل 

لسلوك التطبیقي علـى نطـاق واسـع فـي مجـال التعلـیم سـواء ا تحلیل یستخدمو 
ــــة مهــــارات  مــــع األطفــــال العــــادیین أو ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة ویســــهم فــــي تنمی

  .وحل العدید من المشكالت السلوكیةمتعددة 

  لسلوك التطبیقي:ا تعریف تحلیل
ت یــحیــث أجر  "،"علــم دراســة الســلوك اإلنســانيهــو  لســلوك التطبیقــياتحلیــل 

التطبیقـــي  الســـلوك أالف األبحــاث التـــي أكـــدت فاعلیـــة البـــرامج القائمـــة علـــى تحلیـــل
فهـــو وســــیلة عالجیــــة منظمــــة تســــتند علـــى نظریــــة الــــتعلم، والتــــي تــــرى أن الســــلوك 

ن خـــالل تحدیـــد األحــداث التـــي تســـبق الســـلوك، لـــذا فـــان اإلنســاني یمكـــن تعدیلـــه مـــ
بـإحالل سـلوك جدیـد  وذلـكسلوك الطفل یمكن التحكم فیه من خالل تعدیل سلوكي 

مقبـــول بـــدال مـــن الســـلوك الغیـــر مقبـــول، لـــذا فهـــو وســـیلة فعالـــة إلكســـاب المهـــارات 
  الجدیدة  ولتعدیل السلوك".

 ABA) على أنه: ٢٠٠٥( Dardig, Jill, et alویعرفه 

 (Applied)    .یأخذ ما یعرفه عن السلوك ویوظفه إلحداث التغیر االیجابي  
  (Behavior) یأخــذ ســلوكیات محــددة بعبــارات یمكــن مالحظتهــا وقیاســها مــن اجــل

  تقییمها.
  (Analysis) یحلـــل الســـلوك داخـــل البیئـــة لتحدیـــد مـــا هـــي العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي

    .السلوك
 ي مجموعــة واســعة مــن المجــاالت منهــا:والتحلیــل التطبیقــي للســلوك یســهم فــ

ـــتعلم، اقتنـــاء اللغـــة، التوحـــد، عـــالج االضـــطرابات النفســـیة و   المشـــكالت الســـلوكیةال
  غیرها.و 
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  یعـــرف و Hegbee&Thomas(2006)  التحلیـــل التطبیقـــي للســـلوكABA  بأنـــه "بنـــاء
 یـــتم فیـــه اكتســـاب المهـــارة والســـلوك المـــتعلم بشـــكل مقصـــود، وفقـــاً  مـــنظم للغایـــة،

  اجات الفردیة لكل طفل".لالحتی
ویعرفــــه أیضــــا علــــى انــــه " طریقــــة لتقــــدیم التعلیمــــات المباشــــرة بــــین المــــتعلم 

  والمعلم وجهًا لوجه". 
وأنهـا تعـرف بنمـوذج  (Compliance training)طریقة التدریب على الـتعلم.وهو 

ABC:  
A )Antecedents(: .(المثیر) تحدید متطلبات حدوث سلوك معین  
B )Behavior(: ستجابة الطفل سواء كانت صحیحة أم خاطئة.ا   
C )Consequences(:  التغذیــة المرتـــدة ســـواء كانـــت مســـاعدات أو التعزیـــز أو

   محاوالت وتعزیز.
ویعرف التحلیل التطبیقي للسلوك بأنه "علم یقوم علي مبادئ تحلیل السلوك 

التي تطبق بصورة منهجیة لتحسین السلوك والتجریب الذي یستخدم لتعریف 
  .)(Dillenburger & Keenan, 2009,194المتغیرات المسئولة عن التغییر في السلوك" 

  :ABCالمفاهیم األساسیة في تحلیل السلوك التطبیقي 

: وهي المتطلبات أو المثیرات التي تدفع Antecedentالمثیرات القبلیة (الموجهات) 
 الطفل للقیام بالسلوك. 

 و األفعال التي یقوم بها الطفل. : وهي االستجابات أBehaviorالسلوك 

: والمقصود بها التعزیز أو العقاب حتى لو كان رد فعل Consequencesالنتائج 
 ).(Richard P.Hasting, 2003, 123سلبي أو كان بسیطًا. 
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 Greshan & MaMIllan (1997) ،Greshan & MacMillanوقد اتفق كل من: 

(1998) ،Eixeseth (2001) ،Conner (2003)  على أن العالج السلوكي یتفق مع التحلیل
التطبیقي للسلوك حیث یطبق كل منهما مبادئ تعدیل أو تحسین السلوك وعلى 

  انه الطریقة المثلى لتعدیل السلوك أو إكساب مهارة جدیدة.

  خصائص تحلیل السلوك التطبیقي: 
الخصائص واألبعاد السبعة لتحلیل السلوك  Mark et al(2005)ذكر كل من 

  التطبیقي: 
: ألن الدراسات تطبق على السلوكیات ABAتحلیل السلوك التطبیقي ( - ١ ) تطبیقیًا

 والمسائل الهامة للمجتمع. 

: ویعني أنه كان یستخدم القیاس ABAتحلیل السلوك التطبیقي ( - ٢ ) سلوكیًا
 المباشر لسلوك المشاركین. 

ین استخدموا للتحلیل: ویعني أن الباحث ) قابالABAتحلیل السلوك التطبیقي ( - ٣
جراءات تسمح لهم بأن یوثقوا تجاربهم ویربطونها أدائیًا  تصمیمات تجریبیة وإ

 بالسلوكیات التي یتم قیاسها. 

: بمعنى أن عملیات التجریب ABAتحلیل السلوك التطبیقي ( - ٤ ) نفسیًا
 والمتغیرات التي تم تعریفها وظیفیًا تكون قابلة للمحاكاة.

: بمعنى أن التحكم التجریبي انظامی امفهوم) ABAتحلیل السلوك التطبیقي ( - ٥
 والنتائج تم وضعها في مضمون مترابط ومتناسق.

: بمعنى أنه أدى إلى تغیرات كثیرة في ABAتحلیل السلوك التطبیقي ( - ٦ ) فعاًال
 سلوك المشاركین تستمر خارج المضمون التجریبي. 

ر الدائمة ) یتصف بالعمومیة: بمعنى أن اآلثاABAتحلیل السلوك التطبیقي ( - ٧
  في حیاة المشاركین تستمر خارج المضمون التجریبي. 



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧١

  ) خمس خصائص: ٢٠٠٦( Hegbee,Thomas et alوأضاف هكبي وآخرون 
عام: یتصف بأنه مرئي وعام ومعناه أنه ال یوجد تفسیرات غامضة أو ال  - ١

 یمكن مالحظتها. 

 اعلیة. مزود باألدوات: یوفر أدوات للممارسین، حیث یسمح بتغیر السلوك بف - ٢

قابل للقیاس: یساعد القیاس المباشر والمتكرر المحللین على التعرف على  - ٣
 نجاحهم وفشلهم في مدى إحداث تغیرات على السلوك المستهدف. 

تفاؤلي: من خالل النظرة البیئیة والقیاس المباشر واستخدام التقنیات السلوكیة  - ٤
 ومعرفة النجاح. 

 التخطیط المناسب له.  یمكن تنفیذه من قبل الجمیع إذا ما تم - ٥

  من خصائص أسلوب تعدیل السلوك:
تعدیل السلوك اسلوب ال یهتم بالدرجة األولى بتاریخ الفرد وال خبرات الطفولة  - ١

 بل یهتم بالحاضر وما یالحظ على سلوكه من اهتمامات.

ال یحتاج تعدیل السلوك لعالقة مباشرة وجها لوجه بین المعالج والمشرف  - ٢
المعالج أو من یقوم بهذه المهمة (المعلم) (هیالنة  على البرنامج وبین

  ).٤٧، ١٩٩٧العبیدي، 

وفیما یلي تستعرض الباحثة األساس النظري الذي یقوم علیه أحد أشهر 
على نظریة  التي تعتمدبرامج التحلیل التطبیقي للسلوك والمعروفة بطریقة "لوفاس" 

رة  "لوفاس" على التدخل "سكینر" احد أشهر نظریات التعلم المعاصرة وتقوم فك
السلوكي من خالل منهج التحلیل التطبیقي للسلوك، والتي تقوم على احد أشهر 
نظریات التعلم وهي نظریة "سكینر" والتي تستخدم التعزیز االیجابي في تعدیل 

نالسلوك، و  برنامج "لوفاس" یركز على السلوك االیجابي للطفل أكثر من التركیز  إ
صیة كما انه یركز على الوضع الراهن للطفل وال یهتم بتاریخ على القضایا التشخی

  الحالة أو أسبابها وهذه هي أهم أسس تعدیل السلوك.
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  نظریة سكینر:
یعتبر سكینر من األسماء الالمعة في مجال علم النفس األمریكي التي 

 Experimentalأدت إلى خلق تیار جدید یشار إلیه باسم التحلیل التجریبي للسلوك 

Analysis Behavior (EAB)   ویرى سكینر أن كافة أنواع السلوك التي یقوم بها
  اإلنسان تنقسم إلى قسمین: 

  .سلوك هو استجابة لمثیر "وأطلق علیة السلوك االستجابي" - ١
نما هو أسلوب ینبثق من الكائنوال - ٢ وأطلق ، سلوك الذي أدى إلیه وإ

 ."Operant"علیه الفاعل 

ن عملیات أو إجراءات یقوم بها الكائن ومن هنا وهذا السلوك یتكون م
جاءت الترجمة لنظریة سكینر بالنظریة اإلجرائیة في حین أن ما قصده بكلمة 

Operant  ،هو أن هذا النوع من السلوك أكثر فعالیة وتأثیر من السلوك االستجابي
حیث أن السلوك االستجابي هو تجاوب أو رد فعل من البیئة، والسلوك الفاعل 

  یؤثر فیه الكائن في البیئة.
وتعتبر نظریة السلوك الفاعل هي احد أشكال نظریات التعلم السلوكي 
فالسلوك هو موضوعها األساسي ال ألنه یساعدنا على حل مشكالت علم النفس 

  بل ألنه یفتح الطریق إلى بعض المستویات المعرفیة العلیا من الحقیقة.
جابة والتعزیز فما یحدث في التعلم یرى سكینر أن الصلة تقوم بین االستو 

  الفاعل انه عندما ینبثق سلوك یتم تعزیزه فان احتمال تكراره یزید.

  أنواع التعزیز:
یمیز سكینر بین نوعین من التعزیز فعناك معززات ایجابیة، الن 
االستجابة تزداد عندما تضاف هذه المثیرات إلى بیئة الكائن الحي، وهناك 

  ن حدوث االستجابة عند استبعادها من بیئة الكائن الحي.معززات سلبیة تزید م

  جداول التعزیز:



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧٣

  حاول سكینر من خالل تجاربه أن یكتشف أمرین:
  العالقة بین نوع وكمیة التعزیز ومقاییس التعلم. - ١
 العالقة بین الطریقة المستخدمة في التعزیز والتعلم. - ٢

قد تؤدى إلى تعلم قوى والنوع األول ال یمكن التنبؤ به فمكافآت صغیرة 
المفعول واالحتفاظ به لفترات طویلة، والنوع الثاني یمكن إخضاعه للبحث 
التجریبي المباشر، حیث یطلق سكینر على الطریقة التي تستخدم بها المكافآت 
تعبیر جداول التعزیز، فالتعزیز قد یقدم بشكل مستمر أو متقطع، فالنوع األول 

النوع الثاني فتقدم في بعض االستجابات فقط على  یقدم تعزیز لكل استجابة أما
  أساس الزمن أو المحاوالت.

  التعزیز والتعلم:
دارت تجارب سكینر حول اكتشاف العالقة بین جداول التعزیز ومقاییس 

(درجة التعلم  ودرجة االستجابة واالنطفاء)، فاتضح أن التعزیز المستمر ذو  التعلم
علم،خاصة عند صغار األطفال فیتطلبوا المزید من اثر فعال فیما یتعلق بدرجة الت

التعزیز عن ما یتطلبه المراحل الالحقة ونجد ان التعزیز المستمر قد یؤدى إلى 
  سرعة االنطفاء.

واالنطفاء یعنى توقف االستجابة بتوقف التعزیز، درجة االنطفاء هو 
وأن أفضل  الوقت  الذي ینقضي ما بین بدایة إیقاف التعزیز وبین توقف السلوك

طرق التعزیز هي التي تبدأ بالتعزیز المستمر الذي یتلوه تعزیز متقطع، وبالنسبة 
لجداول التعزیز المتقطع فان الطریقة العشوائیة هي التي تؤدى إلى أطول درجة 

  .)١٤٦-١٣٦، ١٩٨٨(لطفي فطیم، أبو العزایم الجمال: انطفاء
ل أو إكساب ) أن متطلبات تعدی٢٠٠٢ویوضح عبد العزیز الشخص (

  السلوك هي:
  اختیار التعزیز المالئم وطریقة تقدیمه. - ١
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قیاس السلوك لتحدید الخط القاعدي للسلوك أو المهارة، ووضع تعریف  - ٢
  إجرائي یتضمن، وضع محك لشكل السلوك أو المهارة في شكلها النهائي.

  تحلیل المهارة أو السلوك إلى المهارات المكونة له. - ٣
  ءات الطریقة المالئمة لطبیعة المهارة، وقدرات الطفل.تطبیق إجرا - ٤

(Linne,  et al , 1992: 134)   

وفیما یلي تستعرض الباحثة التعزیز، والمساعدات كل على حدا وذلك 
  :تعدیل السلوك ألهمیتهم في

  التعزیز: :أوالً 
) التعزیز بأنه "مثیر یؤدي وجوده أو ١٩٩١یعرف جابر عبد الحمید (

ن استبعاده إل ى زیادة احتمال حدوث استجابة، أو تقویة السلوك المرغوب، وإ
كساب سلوك جدید، بل استخدام بدائل  العقاب لیس العملیة المالئمة لتعدیل وإ

  العقاب كاستبعاد مثیر ایجابي  "
  لذا یستخدم بدائل العقاب إلى جانب التعزیز االیجابي وتشمل:

لوك ال یحبه، إذا ما قام باالستجابة : وهو تجنب قیام الطفل بسالتعزیز السلبي -
المرغوبة، یستخدم هذا النوع من التعزیز مع أولئك األطفال اللذین ال یقومون 

  بالسلوك المرغوب، إال إذا شعر بالقلق من قیامه بما ال یحب.
: هو عبارة عن تعزیز سلوك معین وسط مجموعة من التعزیز التمییزي -

فل یمیز السلوك المرغوب، ویستبعد السلوكیات األخرى، مما یجعل الط
  السلوكیات األخرى، ومن ثم یحدث لها انطفاء.

) إلى أن للتعزیز أشكال مختلفة، ٢٠٠٢ویشیر عبد العزیز الشخص (
وتشمل معززات أولیة، كاألطعمة والمشروبات.....الخ، ومعززات ثانویة مثل 

  األلعاب والمدیح....الخ.
ن هناك ثالثة نظم أو جداول للت عزیز تحتل أهمیة خاصة بالنسبة وإ

  للمعلمة، وهي:



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧٥

لمده اجداول التعزیز الثابتة، وفیها یتم تحدید محك معین للسلوك من حیث  -
  والتكرار لینال الطفل التعزیز، لذا فهو أفضل أسلوب لبناء السلوك الجدید.

جداول التعزیز المتغیرة، وفیها ال یتم تحدید محك معین للسلوك، من حیث  -
ة واالستقرار للحصول على التعزیز، لذا یعد أفضل أسلوب لزیادة مدة المد

 االحتفاظ بالسلوك المكتسب.

جداول التعزیز المتقدمة، ویتضمن استخدام نظامین أو أكثر من نظم التعزیز  -
  السابقة.

  ثانیا: المساعدات:
إن المساعدات من األسالیب التي تستخدم في تشكیل السلوك أو 

إجراءات كل مرحلة للتدریب على المحاوالت الموزعة باستخدام المهارات عبر 
المساعدات الكاملة، في بدایة اكتساب الطفل للسلوك الجدید، وذلك إذا لم یستطع 
أن یؤدى االستجابة المطلوبة منه، والهدف من تلك المساعدة الكاملة هو تقدیم 

قلیل المساعدات بشكل نموذج یتبعه الطفل في أداء االستجابة المطلوبة، ثم یتم ت
تدریجي، وتعد تلك الخطوة من أكثر الخطوات التي تحتاج إلى مهارة من جانب 
المعلمة، فالمعلمة الجیدة هي التي تستطیع اختیار نوع المساعدة التي یحتاج إلیها 
الطفل في الموقف التعلیمي، إلى جانب انه یتطلب من المعلمة أن تقدم المساعدة 

ب أن تتیح للطفل فرصة لالستجابة بأقصى طاقة تسمح بها المناسبة، فأنه یج
قدراته، فالتدریب على المحاوالت الموزعة یستند في بناء وتشكیل السلوك على 
فنیات التحلیل التطبیقي للسلوك، والتي تتضمن تحلیل الهدف النهائي إلى مهارات 

إلى جانب اصغر مكونه له، ثم تشكیل السلوك عبر تقدیم المساعدات المتدرجة 
  .(Anderson et al , 1996:312)التعزیز 

  ":"LOVASSبرنامج لوفاس 
  : (UCLA)برنامج لوفاس او ببرنامج  یعرف
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 : (Ivar Lovaas)وال: تعریف ب لوفاسأ

مدرسا في جامعة كالیفورنیا  قد عملو ، O, Ivar, Lovaas اسمه ایفار لوفاس
والتي أشهرته من  University of California Los Anglos(UCLA)لوس انجلوس 

طفل عام  ٢٠بدأ مشروعه بتدریب و  خالل تجاربه على األطفال المتوحدین.
وكانت أعمارهم بین  UCLAولمدة عام واحد في معهد (مستشفى) جامعة  ١٩٦٣

  . سنة ١٢- ٥
وبعد سنة من التدریب اكتسب األطفال المهارات المستهدفة ولكن وبعد 

خسروا كل ما تعلموه الن التعلیم كان في بیئة مغلقة عودتهم إلى البیئات الطبیعیة 
هو إیجاد بیئة قریبة من  لذا أصبح هدف التدریب   تختلف عن البیئة الطبیعیة

البیئة الحقیقیة لتدریب األطفال وكان التدریب في البدایة داخل المستشفى ألنه 
داخل كان یعتقد بشكل كبیر ان التدریب في بیئة مضبوطة أفضل لكن التعلیم 

المستشفى یعني عدم نقل الخبرات إلى البیئة الطبیعیة ثم تم تدریب األهل للعمل 
مع ان الفكرة السابقة كانت ان یعمل األخصائیین فقط مع  مع أطفالهم أیضاً 

لباس الطفل مالبسه أاألطفال و  نه إما هنا فأن یقتصر دور اآلباء على التغذیة وإ
م یتم تدریب اآلباء فاآلباء یعطون عمقا یتم التأكید على انتكاس الطفل إذا ل

  .(Tucci, Hursh, Laitinen, Lambe, 2005, 345) ومعنى لعمل األخصائیین
اختبار فعالیة أسلوب التحلیل  كانهدف لوفاس في بدایة البرنامج وكان 

التطبیقي للسلوك مع األطفال ذوي االضطرابات النمائیة والسلوكیة الشدیدة بما 
ء الذات. ولقد نجح في وقف سلوك إیذاء الذات عندما فشل فیها سلوك إیذا

     اآلخرون.
ن النتائج كانت مشجعة عمل لوفاس وتالمیذه على إعداد برنامج وأل

مع التكرار للوصول إلى   المحددة  (منهج) یعتمد على فكرة التدریب على المهارات
ات جزئیة ینتقل من تجزأ إلى مهار  درجة اإلتقان وكانت المهارة التي یرید تعلیمها 
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مرحلة إلى أخرى تدریجیا وهذا كان میالد ما عرف بالتدریب من خالل المحاوالت 
  .(District trial training) المنفصلة

  أسلوب لوفاس في التدخل:
السلوك تحلیل    تقوم فكرة لوفاس على التدخل السلوكي من خالل منهج

هناك عدد من المصطلحات التي و    Applied Behavioral Analysis" (ABA)التطبیقي
(نظریة   استخدمت لإلشارة إلى برنامج أو أسلوب لوفاس مثل االشتراط اإلجرائي

ومصطلح محاوالت  سكنر) والتي تستخدم التعزیز االیجابي في تعدیل السلوك
 Lovaas"  وعالج لوفاس Discrete Trial Training" (DTT(   التدریب المنفصلة 

Therapy"ثر شهرة هو واالسم األك(DTI)  والتدخل السلوكي المكثف intensive 

behavioral intervention (IBI)واستخدم تعبیر نموذج “ABC” )Antecedent 

Behavior, Consequence,( (مثیر سلوك نتیجة) والمعالجة السلوكیة المكثفةIBT 
‘intensive behavioral treatment’.  

  تالیة:یقوم برنامج لوفاس على األفكار ال
ن انخفضت قدراته  تمكین - ١ الطفل من االستفادة من طرق التعلیم العادیة وإ

   بشكل اقل من المتوسط.
إن بیئة الطفل العادیة تساعد الطفل على التعلم ضمن المتوسط ولزیادة تعلیم  - ٢

  الطفل یجب تعدیل وتطویر البیئة التعلیمیة.

دة الطفل الذي إن أخصائي التربیة الخاصة وعلم النفس قادر على مساع - ٣
  ینحرف عن المتوسط من خالل بیئة منظمة للتعلم.

كما أن البیئة یجب أن تمثل البیئة الطبیعیة (البیئة األقل تقیدا) للطفل قدر  - ٤
     اإلمكان.
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عالج سلوك معین ال یعني بالضرورة عالج سلوك آخر فمثال إذا أردنا  - ٥
وك النمطي مثل تطویر سلوك االنتباه عند الطفل فهذا ال یعني تحسن السل

  سلوك هز الجسم.

المدرسة (كل   ) ساعة أسبوعیا تشمل ٤٠العالج یجب أن یكون مستمرا ( - ٦
الیوم الدراسي دون حساب فترات راحة) باإلضافة إلى التدریب في البیت 

  باقي ساعات الیوم.

یجب التخطیط لتعمم المهارات منذ البدایة كما یتم التخطیط لتعلیم إتقان  - ٧
  .(Smith  &Lovass,1998:70)المهارة 

  برنامج لوفاس:

ساعة  ٤٠(برنامج لوفاس) هو التدریب المكثف (ـ إن المفتاح األساسي ل
هذا األسلوب یهدف إلى تقلیل فشل و  أسبوعیا) ویقوم على أسلوب واحد لواحد

الطفل إلى ابعد مدى ممكن كما یهدف إلى زیادة نجاح الطفل إلى ابعد مدى 
وما هو   قدرة الطفل على فهم ما یریده المعالج ممكن وذلك من خالل زیادة

مطلوب منه وهذا یكون بعدة أشكال وقد نستخدم هنا التلقین الجسمي من خالل 
  مسك الید للوصول إلى شيء معین.

ثم تحلیل المهارات المطلوبة إلى مهارات اصغر (تحلیل المهمة) وتقدیم 
جزئیة، ویجب أن یقدم العالج التعزیز عند القیام بأي مستوى من هذه المهارات ال

   .بخطة تتضمن خطوات صغیرة

استخدام التحلیل التطبیقي للسلوك یساعد بشكل كبیر في تحدید  إن
حاجات الطفل ویتضمن مشاركة األسرة وتقدیم تدخل مبكر وفي هذا البرنامج 
نعتمد على التجاهل المخطط له مع السلوك غیر المرغوب فیه ،عزز الجید 

  .(praise the best, ignore the rest)ة وتجاهل البقی
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وحتى یكون التعزیز فاعال یجب أن یتم اختیار المعزز بطریقة صحیحة 
ومراعاة أسس العوامل التي تجعله فعاال، ویجب مراقبة تحسن الطالب من خالل 

ن إتقان مهارة م یجب أن یتبعه تدریب على  امراقبة البیانات التي یتم تسجیلها، وإ
  .Julie & Donnelly, 1996, 56)( ى ال یحدث تراجع أو انتكاستعمیمها حت

وتستخدم استراتیجیة تحلیل السلوك التطبیقي مع الفئات الخاصة كما 
تستخدم في مجاالت متعددة مثل:المناهج الدراسیة، اكساب اللغة، ایصال التعلم، 

  ).Kelly, & Saul, 2006, 243(التعزیز، عالج المشكالت السلوكیة 

ام تقنیات تحلیل السلوك التطبیقي لتدعیم األشخاص ذوي االحتیاجات استخد
  الخاصة: 

لتدعیم األشخاص ذوي  ABAتستخدم تقنیات تحلیل السلوك التبطیقي 
  االحتیاجات الخاصة في خمس طرق على األقل هي: 

تعلیم مهارات جدیدة مثل (مهارات االتصال، المهارات االجتماعیة، التعلیم  - ١
 ج التعزیز لتعلم مهارات الحیاة الوظیفیة). المنهجي، مناه

 تعزیز المهارات المكتسبة سابقًا والحفاظ علیها.  - ٢

تقییم السلوك من موقف لموقف آخر مثل نقل المهارات االجتماعیة لمواقف  - ٣
 الحیاة العادیة. 

 الحد من أو تقلیل الظروف التي تحدث فیها السلوكیات المرغوب تعدیلها.  - ٤

 لمتدخلة من خالل منع استمرار تعزیزها. تقلیل السلوكیات ا - ٥
)Mark et al, 2007,34(  

بعنوان العدوان والتعرض لنوبات  Matson(2009)وهذا ما أكدته دراسة 
الغضب من أكثر المشكالت شیوعًا لدى األطفال التوحدیین، وتؤكد الدراسة على 

عالج أهمیة برامج التحلیل التطبیقي للسلوك في تطور هؤالء األطفال وفي 
مشكالت العدوان وعنیت هذه الدراسة تحدیدًا بمشكلة الغضب والعدوان لدى هؤالء 



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ١٨٠

األطفال ووضحت أیضًا نقاط الضعف والقوة في استراتیجیات البرامج التي تقدم 
  لهم. 

إلى أن برامج تحلیل السلوك التطبیقي  (Robert,2007)كما أشارت دراسة 
  لنفسیة التي تكمن خلف التوحد. تساهم في عالج االضطرابات العاطفیة وا

ووجدت الدراسة أن برامج تحلیل السلوك التطبیقي له دور فعال في 
تحسین حاالت التوحد وكذلك االضطرابات التي تنشأ عنه، كما اقترحت ادراسة 

  الحلول الممكنة للمستخدمین لكي تكون هذه البرامج أكثر فعالیة في العالج. 
التي تناولت التكیف السلوكي ألشقاء  (Richard,2003)وهناك دراسة 

األطفال المصابین بالتوحد ومدى ارتباط ذلك ببرامج التدخل المبكر القائمة على 
تحلیل السلوك التطبیقي، كما قدمت برامج للدعم االجتماعي لهؤالء األشقاء 

طفًال وطفلة من أشقاء األطفال التوحدیین والتي  ٧٨وقامت هذه الدراسة على 
برامج تحلیل السلوك التبطیقي للعمل على عالج بعض مشاكل التكیف استخدمت 

.   ألشقاء التوحدیین وكذلك قدمت برامج لدعمهم اجتماعیًا

  ثانیا: السلوك العدواني:
لقـــد أصـــبح العـــدوان مـــن أبـــرز المشـــكالت العالمیـــة التـــي ال یخلـــو منهـــا أي 

بأشــــكال  مجتمــــع ســــواء كــــان متحضــــرا أو متخلفــــا حیــــث یمــــارس العــــدوان والعنــــف
مختلفـة وذلـك لوجـود وانتشـار العدیـد مــن التحـدیات والصـراعات غیـر المتكافئـة بــین 
الــدول والشــعوب واألطفــال ینشــئون فــي هــذه الــدول ومــع هــذه الشــعوب لــذا فنجــد أن 
العدوان أصبح جزءًا مـن المعـاییر الموجـودة داخـل أي مجتمـع وهـذه المعـاییر یكـون  

  ).٤٥، ٢٠٠٨دي بركات، أغلب األطفال هم أول ضحایاها (وج

ویعـــد العـــدوان مـــن إحـــدى المشـــكالت الســـلوكیة التـــي تواجـــه القـــائمین علـــى 
تعلــیم األطفــال والتالمیــذ وتــربیتهم وقــد اهــتم العدیــد مــن العلمــاء فــي كافــة المجــاالت 
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ــــة  ــــة واجتماعی بدراســــة الســــلوك العــــدواني باعتبــــاره مشــــكلة لهــــا أبعــــاد نفســــیة وتربوی
  ).٧٤، ١٩٩٩(دیبیس، 

بـــر العـــدوان لـــدى األطفـــال الصـــغار اســـتجابة طبیعیـــة حیـــث نالحـــظ أن ویعت
الطفـــل یعبـــر بالصـــراخ والغضـــب عـــن حاجتـــه لألمـــان واإلحســـاس بـــالتفرد كمـــا یعـــد 
محاولة لمواجهة العقبات التـي تقـف فـي طریـق رغباتـه ومـن المالحـظ عنـد طفـل مـا 

ي كمــا انــه قبــل المدرســة أنــه یظهــر العــدوان عــن طریــق االعتــداء البــدني أو اللفظــ
، ١٩٩٧أكثــر مــیًال النتــزاع ممتلكــات اآلخــرین عــن األطفــال األكبــر ســنا (الزغبــي، 

٤٥.(  

والســلوك العــدواني ســلوكًا مكتســبًا ومتعلمــًا یكتســبه الفــرد مــن البیئــة المحیطــة 
به ویستخدمه كنوع من الحمایة الذاتیة التي تطورت لتصبح وسـیلة لحـل أي موقـف 

حیـث یفتقـر إلـى وسـائل االتصـال االجتماعیـة  صعب أو ضاغط یتعرض لـه الطفـل
ــــه التوافــــق االجتمــــاعي دون اللجــــوء إلیــــذاء اآلخــــرین (أبــــو  الســــلیمة التــــي تحقــــق ل

  ).٩٥، ١٩٩٧حمیدان، 

والعدوان غالبا مـا یـتم بصـورة عمدیـه ویظهـر عنـدما یواجـه مواقـف ال یمكنـه 
حالـة مــن فیهـا إشـباع حاجاتــه أو تحقیـق رغباتـه فیغضــب ویجعلـه هـذا الغضــب فـي 

عــــدم االتــــزان فیــــأتي ســــلوكًا یســــبب أذى لآلخــــرین فهــــو بمثابــــة تعــــویض للشــــخص 
  .(Sutherland, 1991, 13) المعتدي وقد تكون حالة متعمدة كرد فعل لإلحباط

والســلوك العــدواني عنــد األطفــال قــد یكــون مباشــرا وهــو الــذي یوجــه مباشـــرة 
ث یوجـه فیـه الشـخص نحو شخص ما یعد هو المسبب لإلحباط أو غیر مباشرا حیـ

عدوانـه نحـو شــخص أو شـئ مـا غیــر الـذي سـبب لــه اإلحبـاط وغالبـا مــا یكـون هــذا 
النوع مـن العـدوان مؤقتـا ألنـه یعبـر عـن حالـة تـوتر نفسـي تنتهـي عنـد التعبیـر عنهـا 

  ).   ٤٧، ١٩٩٧بالسلوك العدواني (الزغبي، 

  تعریف السلوك العدواني:



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ١٨٢

ه ســـلوك یصـــدر مـــن الشـــخص علـــى أنـــ Buss & Perry(1995,523)ویعرفـــه 
بهــدف إلحــاق الضــرر بــاآلخرین أو باألشــیاء وقــد یكــون فــي صــورة عــدوان بــدني أو 
لفظـي مباشـر أو غیـر مباشــر وقـد تشـتد صـورته لیلحــق الضـرر بـالفرد نفسـه (معتــز 

  ).٤٥،١٩٩٥سید عبد اهللا،

) العـدوان بأنـه: هـو كـل ٨٤، ١٩٩٦یعرف زكریا الشربیني ویسـریة صـادق (
لعــداء تجــاه موضــوع أو تجــاه الــذات أو الغیــر ویهــدف للتــدمیر ویقصــد فعــل یتســم با

  به المعتدي إیذاء الشخص اآلخر. 

) العـــدوان  بأنـــه: هـــو الســـلوك الـــذي ٥، ١٩٩٩كمـــا یعـــرف مـــاهر غریـــب (
یـؤدي إلـى إلحـاق األذى الشخصـي بــالغیر وقـد یكـون هـذا األذى نفسـیا كاالهانــة أو 

   التحقیر أو األذى الجسمي.

  العدواني یشتمل على:والسلوك 
العدوان اللفظي ویتسم فیه السلوك بإلحـاق الضـرر بـاآلخرین عـن طریـق السـب  - ١

  أو النقد أو السخریة أو ترویج اإلشاعات. 
العدوان المادي ویتسم بإلحاق األذى المادي أو البدني بالذات أو اآلخـرین عـن  - ٢

  .(Stephen, 126, 1994)طریق إیذاء الذات أو تدمیر الممتلكات أو سلبها

  أشكال السلوك العدواني:
) الســــلوك ١٩٩٠) ووفیــــق مختــــار (٢٠٠٠صــــنف كــــل مــــن رأفــــت محمــــد (

  العدواني الى عدة تصنیفات مختلفة:

: من الناحیة الشرعیة:   أوًال
  : وفیه یوجه الظلم لنفسه أو للمجتمع.عدوان اجتماعي - ١
لــم عــن : وهــي األفعــال التــي یجــب علــى الفــرد القیــام بهــا لــرد الظعــدوان إلــزام - ٢

 نفسه والدفاع عنها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ
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، ١٩٩٠مختــار،  (وفیــق علیــه اعتــدوا ممــن القصــاص ویشــمل :عــدوان مبــاح - ٣
٥٢  .(  

  ثانیا: من حیث األسلوب:
  : كالصیاح أو القول البذئ والشتائم.عدوان لفظي - ١
 : كإخراج اللسان والقبض على الید والبصق وغیرها.عدوان اشاري - ٢

 –أداة للعــدوان مثــل: األظــافر: ویســتخدم فیــه العــدواني جســده كــعــدوان جســدي - ٣
 الرأس. –القدم –األسنان

 : ویكون أحیانا عن طریق السخریة والتقلیل من الشأن.عدوان بالمضایقة - ٤

حساسـها عدوان یتسم بالبلطجـة - ٥ : وفیـه یتلـذذ المهـاجم برؤیـة معانـاة الضـحیة وإ
 باأللم.

  ثالثا: عدوان حسب المستقبل:
  إلحباط.وجها لوجه مباشرة ویوجه لمصدر امباشر:  - ١
 ویوجه لمصدر آخر غیر مصدر اإلحباط.غیر مباشر:  - ٢

  رابعا: عدوان حسب الضحیة: 
  یستهدف شخصا بعینه.عدوان فردي:  -١
 لمجوعة من األشخاص (أطفال أو كبار).عدوان جمعي:  - ٢

: وفیــه یــؤذي الفــرد نفســه كــأن یمــزق مالبســه أو یضــرب رأســه عــدوان للــذات - ٣
 بالحائط.

دوان فیـه أهـوج وطــائش غیـر واضـح وغیــر : ویكـون شـكل العــعـدوان عشــوائي - ٤
مفهــوم ویصــدر مــن الطفــل نتیجــة الخجــل أو اإلحســاس بالــذنب (رافــت محمــد، 

٢٣٠-٢٢٩، ٢٠٠٠ .( 
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هـذا وقـد عنیــت العدیـد مـن الدراســات بدراسـة العـدوان مســبباته وأثـره وكیفیــة  
ـــــة العبیـــــدي ( ـــــل دراســـــة هیالن ـــــر اســـــتخدام األلعـــــاب ١٩٩٧عالجـــــه مث ـــــوان أث ) بعن

ي تعدیل السلوك العدواني لدى أطفال الریـاض وقـد هـدفت هـذه الدراسـة والقصص ف
إلى التعرف على أثر استخدام األلعاب والقصص في تعدیل السـلوك العـدواني لـدى 

ــــة  ١٤األطفــــال فــــي مرحلــــة الریــــاض وقــــد تكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن  طفــــال وطفل
ع وقـــد أســـفرت باســـتخدام المـــنهج التجریبـــي وقـــد كانـــت مـــدة البرنـــامج ثمانیـــة أســـابی

الدراسة عن النتائج التالیة: وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین السـلوك العـدواني 
لصـــالح القیـــاس البعـــدي ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة كمـــا أوضـــحت الدراســـة أن 

  استخدام األلعاب له أكبر األثر في تعدیل السلوك العدواني.

شــــف عــــن فاعلیــــة ) والتــــي هــــدفت إلــــى الك٢٠٠٢دراســــة بیرفــــان المفتــــي (
برنــامج مقتــرح لأللعــاب التعاونیــة فــي تقلیـــل الســلوك العــدواني لــدى أطفــال مــا قبـــل 

ـــة مـــن مرحلـــة ریـــاض  ٢٢المدرســـة وكانـــت عینـــة الدراســـة مكونـــة مـــن  طفـــال وطفل
ســنوات  وكانــت أدوات الدراســة عبــارة عــن  ٦-٥األطفــال تتــراوح أعمــارهم مــا بــین 

ب التعاونیـــة المقتـــرح وقـــد أســـفرت نتـــائج مقیـــاس للســـلوك العـــدواني وبرنـــامج األلعـــا
الدراسـة عــن مــدى فاعلیــة البرنـامج فــي تقلیــل الســلوك العـدواني لــدى أطفــال مــا قبــل 

  المدرسة.

) والتــي هــدفت إلــى التعــرف علــى العالقــة ٢٠٠٤دراســة فاطمــة الحمیــدي (
بـین السـلوك العــدواني وبـین أســالیب المعاملـة الوالدیـة لــدى عینـة مــن طلبـة المرحلــة 

ــــة قطــــر واســــتخدمت مقیــــاس للســــلوك العــــدواني ومقیــــاس للمعاملــــة اإل ــــة بدول عدادی
الوالدیـة وتوصـلت إلـى عـدة نتـائج منهــا ازدیـاد السـلوك العـدواني لـدى األطفـال ممــن 
یتلقون أسالیب معاملة والدیة سالبة عن نظرائهم ممن یتلقون أسالیب معاملـة والدیـة 

  حسنة ایجابیة.   

للعالقات  نت تختبر العدوان ونماذج مختلفةوكا )٢٠٠٩(  Mercerدراسة
االجتماعیة داخل الفصل والتغیرات التي تحدثها هذه العالقات في سلوك العدوان 
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 ١٨٥

 ٩٤٨وقد كانت عینة الدراسة مكونة من  عند أطفال مرحلة الطفولة المتوسطة.
طفال وطفلة من الصف الثالث إلى الصف الخامس االبتدائي واستخدمت الدراسة 

كأداة لقیاس العدوان وكذلك استخدمت تقاریر األطفال عن بعضهم  المعلمین رتقاری
البعض كأداة لقیاس العالقات االجتماعیة كما كتب األطفال تقاریر حول أنفسهم 

بهدف دراسة العالقة بین البنیة العقلیة المعقدة ومهارات اللغة  خاصة بالعدوان
لغة عند األطفال الصم وینتج عن وهذه العالقة تسبب تأخر في النمو الوظیفي ل

طفًال من  ٨٢ذلك ظهور السلوك العدواني لدى هؤالء األطفال، وتمثلت العینة في 
) سنة قسموا لمجموعتین: أطفال سبق أن تلقوا خدمات تدخل مبكر وتم ١٤-١٠(

 قیاس السلوك العدواني لهم، وأطفال لم یتلقوا خدمات تدخل مبكر من قبل وأثبتت

ألطفال الذین تلقوا خدمات تدخل مبكر خاصة بالعدوان من قبل لم أن ا النتائج
یظهر لدیهم السلوك العدوان، وكان من أهم نتائج الدراسة أن برامج التدخل 
المبكر الخاصة لها تأثیر إیجابي على النمو العقلي لألطفال الصم وكذلك على 

  النمو االجتماعي لهم. 

حاالت  أربع فت إلى معرفة تأثیروالتي هد (Macc, et al,20029)ودراسة 
والمرتفعة، وكذلك االنتباه  المنخفضة األدائیة األنشطة وهي مختلفة على السلوك

عامًا لدیه صعوبات  ١٦المنخفض والموزع، وهذه الدراسة طبقت على طفل عمره 
انتباه وتخلف عقلي بسیط، وكانت الدراسة بهدف التعرف على سلوكیات مختلفة 

لبدني، السلوك البدني، الذین لوحظ فیهما تحسنًا مع تعاطي مثل: العدوان ا
  العقاقیر والتدریس للمستوى المقبول اجتماعیًا.  

 -المشكالت منها العدوان من العدید بعالج (Slifer et al,2009) دراسة وعنیت
األرق، وذكرت أن مثل هذه المشكالت تعیق الفرد إذا أصابته  -الغضب -التشتت

على محاولة إعادة االندماج للفرد في المجتمع والحیاة في األسرة  وعملت الدراسة
والمدرسة واستنتدت في ذلك على برامج السلوك والتعلیم. وكان من أهم نتائجها 

التقییم المنهجي للسلوك،  -ضرورة التأكید على كل من مالحظة السلوك المباشرة
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تطبیقي للسلوك وذلك لضبط المتغیرات البیئیة المحیطة بالفرد وبرامج التحلیل ال
دارة السلوك.    وإ

الضوء على مشكلة  بإلقاء (Embregts& Didden,2009)قامت دراسة  كما
العدوان من خالل معرفة األحداث التي ترتبط باحتمالیة حدوث السلوك العدواني، 
كما أنها تظهر العوامل االجتماعیة التي تستحضر السلوك العدواني كالبیئة الغیر 

أو المرض وخالفه، كما اقترحت استخدام نماذج من العالج السلوكي منها مریحة 
التحلیل التطبیقي للسلوك والعالج السلوكي المعرفي والتدریب على المهارات 

  االجتماعیة للوقایة من مظاهر السلوك العدواني. 

  بعض العوامل التي تؤدي إلى ظهور السلوك العدواني:

والدونیة والنقص أو تعرضه لمواقف إحباط شعور الطفل بالنبذ واإلحباط  - ١
متكررة، فكلما ازداد شعوره بالتوتر والضیق نشأ اإلحباط الذي یزید من رغبة 

 الطفل في السلوك العدواني. 

وخاصة األم لما لها من تأثیر نفسي على شخصیة  بالوالدین العالقة اضطراب - ٢
 العدوان.  الطفل مما یؤدي إلى ظهور بعض االضطرابات النفسیة ومنها

الغیرة واألساس في الشعور بالغیرة هو القلق والخوف وتدني الثقة بالنفس  - ٣
وشعور الطفل بعدم الراحة لنجاح غیره من األطفال، وقد ینشأ نتیجة رغبة 

 الطفل في االستحواذ على الحب والعطف من اآلخرین. 

 الرغبة في التخلص من السلطة.  - ٤

 ائه أو أفراد أسرته أو معلمته. شعور الطفل بأنه غیر محبوب من أصدق - ٥

الرغبة في جذب االنتباه باستعراض القوة عند ممارسة العدوان (زكریا  - ٦
)، (وفیق صفوت مختار، ٩١-٨٩، ١٩٩٦الشربیني ویسریة صادق، 

٦٠-٥٨، ١٩٩٠ .(  
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  أنواع العدوان ومظاهره: 
  ] العدوان الفردي:١[

، ول   ه دوافع عدة: یوجه نحو شخص بعینه سواء كان صغیرًا أم كبیرًا
: فقــد یعتــدي علــى غیــره بــدافع الســیطرة أو التنــافس أو تمــردًا القــوة أو الســیطرة -أ

  على الكبار والسلطة، وقد یكون دفاعًا عن تأكید الذات. 

: فقـد یحـدث لكسـب اهتمـام شـخص كبیـر أو لفـت النظـر إلیـه، فیقـوم المنافسـة -ب
ـــنظم وتـــدمیر الحاجـــات، وقـــد یكـــون عارضـــًا  وهـــذا النـــوع قـــد یـــزول بمخالفـــة ال

 .   بالتدریج عندما یندمج الطفل في الحیاة االجتماعیة تدریجیًا

  : كأن یتم بین طفلین على لعبة أو شيء معین یرید االستحواذ علیه. التملك -ج

  ] العدوان الجمعي: ٢[
: كالذي یحدث عندما یكون هناك جماعة من ضد الغرباء أو المستجدین -أ

طفل غریب فتحاول الجماعة إبعاده وتعتدي علیه  األطفال ثم یقترب منهم
  دون اتفاق مسبق. 

فیه تعبیر عن البغض الذي یدخل في تكوین شعور  ویكون :الكبار ضد - ب
الطفل المزدوج نحو والدیه والسلطة ویوجهه لهم كتكسیر األشیاء الذي هو 

  ) ٣٠-٢٩، ١٩٩٥صورة من صوره غیر المباشرة. (عطیة عطیة، 

  وك العدوان: مصاحبات السل
تشیر بعض اآلراء إلى أن العدوان االجتماعي البناء والمشروع یشعر 
اإلنسان بالقیمة والقدرة والشعور بالسیادة والسیطرة على الحیاة عند استخدامه 
للدفاع عن الممتلكات والبقاء ومثل هذا النوع یخلو من مشاعر العداء والبغض 

كال العدوان الالاجتماعي فإنها تسودها ألنه یقوم على الكفاءة والوعي. أما أش
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مشاعر التحكم والسیطرة وأحیانًا السادیة، فهي تخفي تكوینًا نفسیًا یقوم على 
الشعور بالعجز والضآلة وانهیار الذات أو اآلخرین. ویسعى اإلنسان إلشباع 
حاجاته بوسائل عدوانیة، وقد یصبح العدوان والعنف سمة أساسیة مسیطرة على 

ویسوء توافقه االجتماعي وینزع إلى القلق والتوتر الدائمین الناشئین من تصرفاته 
  ). ٤٥٤، ٢٠٠١العدوان (حسن مصطفى عبد المعطي، 

 ثالثا: ضعاف السمع:

یعد االهتمام بشخصیة الطفل المعاق سمعیا وضعیف السمع بصفة 
خاصة أمرا بالغ األهمیة فهذا الطفل یوضع في مدارس األمل للصم ویبدأ في 

علم لغة اإلشارة بالرغم من أنه یملك خبرات سمعیة  وكالمیة ولغویة فبدال من أن ت
نركز علیها ونستغلها وننمیها فانه یتعود على لغة اإلشارة لسهولتها بالنسبة له 
ویبدأ في التعامل بها مع أقرانه وأسرته ومعلمیه وبذلك ومع مرور الزمن فان هذه 

  ألثر السلبي على هذا الطفل. ا القدرة تختفي مما یكون له أكبر

بین الطفل العادي وبین الطفل ضعیف السمع في القدرات  فروق توجد وال
العقلیة، ومن هنا تظهر أهمیة االستفادة من قدراته العقلیة واستثمارها بشكل جید 
حتى ال یكون هناك اختالفًا بینه وبین الطفل العادي. وتظهر هنا أیضًا أهمیة 

ألسري والبرامج المقدمة لهم، فهي التي یمكن أن تسهم في أسالیب التدریب ا
تطویر مدركاته العقلیة وتكیفه االجتماعي مع األسرة ومع العالم الخارجي (مراد 

  ). ١٤٦، ٢٠٠٧علي، ولید السید، 

ویختلف الطفل ضعیف السمع عن الطفل األصم من حیث درجة اإلعاقة 
ابة تدل على فهمه للكالم المسموع  السمعیة فاألصم یتعذر علیه أن یستجیب استج

أما الطفل الضعیف السمع فیمكنه أن یستجیب االستجابة التي تدل على فهمه 
للكالم المسموع بشرط أن یكون مصدر الصوت في حدود قدرته السمعیة ألن لدیه 

  .)٧١، ٢٠٠٠عبد الرحمن سلیمان، ( بقایا سمع
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  مفهوم ضعیف السمع:

) بأنه الفرد الذي فقد سمعه جزئیًا منذ ٢٠٠٤یعرفه سعید عبد الرحمن (
ولكنه یمكن استقبال الخبرات اللغویة والمعرفیة  والكالم اللغة اكتساب بعد أو المیالد

من خالل بقایا السمع بصورة ناجحة إما باستخدام معینات سمعیة أو بدونها 
  ).  ١٥، ٢٠٠٤(سعید عبد الرحمن، 

عرف عبد المطلب القریطي ( ُ السمع على أنه الفرد  ) ضعیف٢٠٠١وی
الذي لدیه قصور سمعي أو بقایا سمع وحاسة السمع لدیه تؤدي وظائفها بدرجة 
ما ویمكن تعلم اللغة والكالم سواء باستخدام معینات سمعیة أو بدونها (عبد 

  ).٣١٣- ٣٠٢، ٢٠٠١المطلب القریطي، 

وضعاف السمع هم األشخاص الذین یعانون عجزًا أو نقصًا في حاسة 
بدرجة ال تسمح له باالستجابة الطبیعیة لألغراض التعلیمیة واالجتماعیة  السمع

  ).٢٠٠٣،٢٢إال باستخدام وسائل معینة (علي عبد النبي حنفي، 
مما ال شك فیه أن حاسة السمع تلعب دورا هاما في تعلم اللغة والكالم و 

 في السنوات األولى من عمر أي طفل فالطفل یتعلم اللغة والكالم عن طریق
سماعه لكالم اآلخرین وتقلید ما یسمعه منهم ولذلك فیعد فقدان السمع من أصعب 
حاالت فقدان الحواس ألنه یعوق عملیة اتصال الفرد مع اآلخرین والتي یتم عن 

  .طریقها القدرة على التفاعل االجتماعي واكتساب الخبرات المختلفة

ي تعوق أن صعوبات التواصل اللغو  ) ١٩٩٥( وقد ذكر شاكر قندیل
الطفل المعاق سمعیا أو ضعیف السمع عن االتصال بوالدیه أو أقرانه مما یشعره 

لك على صورته لذاته واعتباره لها بالرفض من الوالدین أو األقران وینعكس ذ
وذلك یجعل من الصعب علیه أن یرتبط بأقرانه أو معلمیه على نحو سلیم مما 

االجتماعي بالفشل  دها یقترن الفشلإلى الفشل واالنفصال عن اآلخرین وعن یؤدي
  األكادیمي مما یزید من حدة المشكلة.     
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إن إخفاق الطفل المعاق سمعیًا عن الكالم في السن العادي وعدم قدرته 
على فهم كالم اآلخرین وعدم تجاوبه مع األصوات یجعله یدخل المدرسة دون 

تدریب أعضاء النطق وجود حصیلة لغویة، ولذلك فإنه یعتمد بدرجة كبیرة على 
لدیه، كما یعتمد على تنبیه حواسه وهو یعاني من صعوبات في النطق وأخطاء 
في الكالم فبناًء على ذلك فإنه بدون تدریب منظم لن تتطور لدیه مظاهر النمو 
اللغوي الطبیعي، لذلك فهم بحاجة إلى برامج تعلم من نوع خاص لتطویر قدراتهم 

 مرغوب غیر شكالت وظهور أنماط ومشكالت سلوكیةمن ناحیة ولتفادي تفاقم الم

  ).١٥٤، ٢٠٠٧(مراد علي وولید السید،  أخرى ناحیة من فیها
من اإلحساس باإلعاقة السمعیة  معاناة أكثر یكون السمع ضعیف والطفل

أكثر قلقا وتوترا ألنه یحاول أن یتكیف أو یندمج مع  ویكون األصم من الطفل
لیس باألصم كما أنه لیس بالعادي مما یولد لدیه المجتمع الذي یعیش فیه فهو 

على عبد ( نمطا من االنطوائیة وعدم اإلدراك لدوره في المجتمع
  . )١٩٩٦،١٩١النبي،

  أثر اإلعاقة السمعیة على النمو الشخصي واالجتماعي: 
أن الفرد المعاق سمعیًا یفتقر إلى القدرة على التوصال االجتماعي مع 

ه العدید من المشكالت مقارنة بالشخص العادي، فالتوافق اآلخرین مما قد یسب ل
االجتماعي والتوافق النفسي یعتمد على القدرة على التخاطب والتواصل الفعال. 
ونجد أن الفرد المعاق سمعیًا أقل اندماجًا من الناحیة االجتماعیة مع اآلخرین 

یظهرون  فنجد من یتجاهل مشاعر اآلخرین ویسيء فهم تصرفاتهم، كما نجدهم
درجة عالیة من التمركز حول الذات. ویقل النضج االجتماعي للطفل المعاق 
سمعیًا عن الطفل العادي، ومع النمو والتطور نجد أن توقعات الوالدین قد ال یتم 
فهمها بسهولة، مما یؤدي إلى اإلحباط المتبادل بین الوالدین والطفل، وهذا بدوره 
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ظهر مع األطفال األصغر سنًا في صورة عنف یؤدي إلى الجمود والجفاء، وقد ی
  ).١٩٠، ١٤٢٦وعدوان (عبد الرحمن سلیمان، 

ویعد التقبل من الضروریات األساسیة للطفل المعاق، حیث یفتقد الطفل 
المعاق سمعیًا هذا اإلحساس على مستوى التواصل اللفظي، لهذا فهو یرغب 
بالشعور به على مستوى التواصل غیر اللفظي، لذلك فإن أداءه وتصرفاته تبدو 

نتباه، وقد ینعكس مختلفة إذا ما قورن بالطفل العادي وذلك لكي یستحوذ على اال
شعوره هذا على تصرفاته، فنجده یتجه للعزلة أو االنسحاب أو العدوان لیبتعد عن 
نظرات الشفقة والدهشة التي قد یبدیها اآلخرون تجاهه (سري محمد 

  ).١٣٦،٢٠٠٧رشدي،،

  الخصائص النفسیة لضعاف السمع:
  یحاول تجنب مواقف التفاعل االجتماعي مع الطفل العادي. - ١
  میل لمواقف التفاعل التي تتضمن فردا واحدا أكثر من فردین.ی - ٢
  یحتاج إلى تركیز االنتباه للحدیث الشفهي ویستعین بحاسة البصر في ذلك. - ٣
یعانون من مشكالت سلوكیة منها االعتمادیة وحدة الطباع والعدوان والتقدیر  - ٤

 .(Wynand, 1994, 34) المنخفض للذات والمیل للوحدة

) أن توقعات المجتمع المتدنیة من المعاق 1995ر قندیل (ویوضح شاك
فینخفض مفهوم الذات ویكون عرضة لمشاعر  لدیه، الذات سمعیًا تعكس صورة

النقص والدونیة واالنسحاب، ویرتضي الطفل المعاق بهذا الدور ویرضاه لنفسه 
 ویبدأ في التعامل على أساسه، مما قد یولد لدیه مشاعر من العدوانیة تجاه

اآلخرین أو بعض المشكالت السلوكیة  وتتأثر شخصیة الطفل ضعیف السمع 
والطفل األصم باإلعاقة السمعیة والتي تؤثر بدورها على التوافق االجتماعي لهم، 
وذلك ألنه یمكن أن یفهم ما یریده اآلخرون من تعبیرات وجوههم فقط فهو یفتقد 

المتحدث، لذلك نجده یشعر  أهم مصادر تكوین العالقات االجتماعیة وهو سماع
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، فالطفل المعاق  بالخوف والحذر، وغالبًا ما یكون سلوكه انسحابیًا أو عدوانیًا
من نقص العالقات االجتماعیة والنضج االجتماعي مهما كان سن  سمعیًا یعاني

  ). ١٤٧، ٢٠٠٧حدوث اإلعاقة (مراد علي وولید السید، 
عكس سلبیًا على شخصیة الفرد وتعد اإلعاقة السمعیة من العوامل التي تن

 وقدرته على التكیف وبالتالي نظرته لنفسه ومدى تأثیر ذلك على حیاته، فالمعوق

سمعیًا أكثر عرضة للضغوط النفسیة والقلق وتدني اعتبار الذات باإلضافة إلى 
أنه أكثر عرضة لنوبات الغضب وذلك بسبب الصعوبة التي یواجهها في التعبیر 

ره، حیث تمثل اإلعاقة السمعیة حجر األساس في تكوین عن نفسه وعن مشاع
شخصیة الطفل المعاق. ومما یساهم في انخفاض مفهوم الذات عند الطفل 
المعاق سمعیًا تلك االتجاهات السالبة التي یظهرها اآلخرون تجاهه، ومن هنا 
نما في تقبل  تتضاعف مشكلته، فهي لیست مقصورة على اإلعاقة السمعیة وإ

  ). ١٣٥،٢٠٠٧له أیضًا واستجاباتهم له وعالقاته (سري محمد رشدي،،اآلخرین 

بمراجعة اثنتي والتي قامت (Vernon& Greenberg 1999) دراسة وأوضحت 
 ن فقد السمع وضعف السمع كما راجعتعشر دراسة اهتمت بدراسة العالقة بی

 أن من أهم مشكالت فاقدي معهد السمع والكالم بأمریكا ووجدتتقریر لجنة 
السمع وضعاف السمع تتضح في الشعور باإلحباط وتقدیر الذات السلبي اللذان 
یؤدیان بدورهما إلى ظهور مشكالت سلوكیة منها العنف والعدوان والعناد وان 

 نهؤالء األفراد غالبا ما یشعرون أنهم سجناء في عالم العادیین لذلك یلجأ و 
  للعدوان على غیرهم من العادیین.

السمع وضعاف السمع تتضح في الشعور باإلحباط  قديفا مشكالت أهمو 
إلى ظهور مشكالت سلوكیة منها العنف  بدورهما یؤدیان اللذان السلبي الذات وتقدیر

غالبا ما یشعرون أنهم سجناء في عالم العادیین  األفراد هؤالء نأو  والعناد والعدوان
ال ضعاف السمع ویمیل األطف للعدوان على غیرهم من العادیین. نلذلك یلجأ و 

إلى إشباع حاجاتهم المباشر دون تأجیل كما یعانون من الشعور بالقلق واإلحباط 
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 واضطراب العالقة باألخرین، لذلك یكون لدیهم انخفاض في مستوى الطموح وعدم

 المواقف الجدیدة، وهناك أیضًا عالقة بین كما أنهم أقل اقدامًا على انفعالي توازن

كالعدوان والنشاط الزائد والتمرد والعصیان  لسلوكیةا والمشكالت السمع ضعف
وضعف التحصیل الدراسي واألكادیمي. ویعاني الطفل األصم وضعیف السمع 
على حد السواء من العدید من المشكالت من أهمها: االنطوائیة، والعدوانیة، 
االنسحاب، القلق، اإلحباط، ضعف الثقة بالنفس، وأیضًا فیه یظهر التمركز حول 

لذات والوحدة والعزلة وضعف القیام بالمهام والوظائف االجتماعیة والقدرة على ا
  ).١٦٠- ١٥٨، ٢٠٠٧ضبط النفس (مرادعلي وولید السید، 

العدید من المشكالت منها: المشكالت  من سمعیاً  المعاقون ویعاني
ع، والتقلبات المزاجیة وكذلك السلوكیات المضادة للمجتم العدواني المرتبطة بالسلوك

حنفي،  (علي عبد النبي السمعي الفقد درجة باختالف المشكالت وتختلف هذه
٢٥، ٢٠٠٢.(  

اللعب الثنائي  -اللعب الوظیفي - ویعد اللعب اإلیهامي واللعب الجماعي
فعاًال مع األطفال ضعاف السمع، وقد حققت لغة اإلشارة معهم نتائج أفضل من 

في مستوى السلوك العدواني عن اللعب االجتماعي لما أظهروه من  انخفاضًا 
  ).Cornelius et al,, 1990, 316-21(اآلخرین 

  فروض الدراسة:

تقوم هذه الدراسة أساسـا علـى محاولـة التحقـق مـن صـحة الفـروض العلمیـة 
  التالیة:

 األطفـال درجـات متوسـطى بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجد:"الفرض األول* 
 العـدوانى السـلوك مقیـاس على البعدى یاسوالق القبلى القیاس فى السمع ضعاف
  ".البعدى القیاس لصالح



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ١٩٤

 درجــــات متوســـطى بـــین إحصـــائیة داللـــة ذات فــــروق توجـــد ال:"الفـــرض الثـــاني* 
 مقیــــاس علــــى التتبعــــى والقیــــاس البعــــدى القیــــاس فــــى الســــمع ضــــعاف األطفــــال
 ".العدوانى السلوك

 خفــض فــى للســلوك قــىالتطبی التحلیــل لبرنــامج كبیــر أثــر یوجــد:"الفــرض الثالــث* 
 ".  السمع ضعاف األطفال لدى  العدوانى السلوك حدة

  اجراءات الدراسة:
  المنهج المستخدم في الدراسة: -١

اتبعت الدراسة الحالیة المنهج التجریبي ذو المجموعـة الواحـدة، حیـث یمثـل 
برنــامج تحلیــل الســلوك التطبیقــي المتغیــر المســتقل (التجریبــي) واســتجابات األطفــال 

الســـمع علـــى مقیـــاس الســـلوك العـــدواني لألطفـــال ضـــعاف الســـمع المتغیـــر ضـــعاف 
لــك مــن خــالل تطبیــق مقیــاس الســلوك العــدواني لألطفــال ضــعاف الســمع ذالتــابع و 

علــى األطفـــال ضــعاف الســـمع اللــذین تتـــوافر لــدیهم الشـــروط الخاصــة بالدراســـة ثـــم 
  تطبیق برنامج تحلیل السلوك التطبیقي علیهم.

  یدانیة:إجراءات الدراسة الم

  أوال: عینة الدراسة: 
) طفـــــال وطفلـــــة مـــــن األطفـــــال ١٥تكونـــــت العینـــــة النهائیـــــة للدراســـــة مـــــن (

) دیســــیبل مــــن ٧٠-٤٠ضـــعاف الســــمع ممــــن تتــــراوح نســــبة فقــــدان الســــمع لــــدیهم (
أطفــال الروضــة مــن األطفــال التــابعین لمركــز التــدخل المبكــر بســموحة التــابع لكلیــة 

) ســنوات ٦-٥وتتــراوح أعمــارهم الزمنیــة مــن (ریــاض األطفــال جامعــة االســكندریة، 
). وجمیــــع أطفــــال ١٨,٤٣) ســــنة، وانحــــراف معیــــاري (٤،٥بمتوســــط عمــــري قــــدرة (

العینـــة یمثلـــون مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة. وقـــد طبقـــت علـــیهم أدوات الدراســـة خـــالل 
  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٥

ق البرنــامج  مـــن حیــث العمـــر الزمنـــي تــم مجانســـة أفــراد العینـــة  قبــل تطبیـــ
والمستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة المصـریة، ومسـتوى الـذكاء، درجـة ضـعف 

  السمع لألطفال.    

  وقد سارت إجراءات اختیار أفراد العینة النهائیة على النحو اآلتي: 

تــم اختیــار عینــة األطفــال مــن واقــع الملفــات الموجــودة فــي المركــز وعــددهم 
  وطفلة یعانون من ضعف السمع في ضوء الشروط التالیة:  طفالً  ٢٠
) ســنوات ویمثلــون مرحلــة عمریــة واحــدة وهــي مرحلــة ٦-٥العمــر الزمنــي مــن ( - ١

  الطفولة المبكرة. 
المســـــــتوى االجتمـــــــاعي االقتصـــــــادي المتوســــــــط (حســـــــب اســـــــتمارة المســــــــتوى  - ٢

 ).  ١٩٩٥االجتماعي االقتصادي، إعداد عبد العزیز الشخص، 

 أخوته وأخواته من العادیین.  أن یكون جمیع - ٣

جمیـــع أطفــــال عینــــة الدراســـة متوســــطي الــــذكاء، وتراوحـــت نســــبة ذكــــائهم مــــن  - ٤
 )، حسب مقیاس جودارد للذكاء.١١٠-٩٠(

جمیـع أطفـال عینـة الدراسـة یعـانون مـن ضـعف السـمع تراوحـت درجتـه مـا بـین  - ٥
 ) دیسیبل " حسب وحدة قیاس السمع". ٧٠-٤٠(

 عات بالسمع. وروعي أن تكون األمهات متمت - ٦

وفي ضوء الشروط السابق ذكرهـا تـم اسـتبعاد الحـاالت الطرفیـة ثـم اسـتبعاد 
  ) طفًال وطفله.١٥الحاالت المرتفعة فبلغ حجم العینة األساسیة (

ثــم مجانســة أفـــراد العینــة قبـــل تطبیــق البرنـــامج وحســاب التكـــافؤ بیــنهم مـــن 
، ومســـتوى الـــذكاء، حیـــث العمـــر الزمنـــي والمســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي لألســـرة

  ودرجة ضعف السمع لألطفال. 

  * أدوات الدراسة: 



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ١٩٦

  یتطلب تحقیق أهداف الدراسة استخدام بعض األدوات والمقاییس التالیة: 
  ) أدوات ضبط متغیرات العینة وتتمثل في: ١(

  مقیاس جودارد للذكاء .١
مقیاس المستوى االجتماعي االقتصـادي لألسـرة (إعـداد/ عبـد العزیـز السـید   .٢

  ). ١٩٩٥لشخص ا
  ) األدوات الرئیسة للدراسة وتتمثل في:٢(

مقیاس السلوك العدواني لألطفال ضـعاف السـمع فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة  -١
 (إعداد الباحثة).

  برنامج تحلیل السلوك التطبیقي لألطفال ضعاف السمع (اعداد الباحثة). -٢
  وتفصیل ذلك فیما یلي:  

  : (*)) مقیاس جودارد  للذكاء١(
  وصف المقیاس: 

یعد هذا المقیاس من مقـاییس الـذكاء األدائیـة أي غیـر اللفظیـة. وقـد لجـأت 
إلیـــه الباحثـــة نظـــرًا ألن أداء األطفـــال ضـــعاف الســـمع علـــى المقـــاییس األدائیـــة یعـــد 
أفضـل مــن أداءهــم علــى المقـاییس اللفظیــة. ویتكــون المقیــاس مـن لوحــة خشــبیة بهــا 

یة تناســبه ویقــوم الفــاحص بــإخراج هــذه القطــع عشــرة فراغــات لكــل منهــا قطعــة خشــب
الخشــبیة مــن مكانهـــا ویطلــب مـــن المفحوصــین أن یضـــعوها فــي مكانهـــا بإســرع مـــا 
یمكن. ویسمح للمفحوص أن یقوم بثالث محـاوالت ثـم یحسـب متوسـط الوقـت الـذي 
یســتغرقه المفحــوص فــي هــذه المحــاوالت لیمثــل درجتــه علــى المقیــاس التــي یــتم فــي 

  بة ذكائه وذلك بالرجوع إلى دلیل المقیاس.ضوئها تحدید نس

) مقیـاس المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي لألســرة (إعــداد عبــد العزیــز الســید ٢(
  : (* ))١٩٩٥الشخص، 

                                                
  ).١ملحق رقم ((*) 



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٧

  * هدف المقیاس: 
ـــــد المســـــتوى االجتمـــــاعي االقتصـــــادي لألســـــرة  ـــــاس إلـــــى تحدی یهـــــدف المقی

  المصریة في ظل الظروف الراهنة. 

  * وصف المقیاس: 
) دراســــة اســــتطالعیة، وأعــــد ١٩٨٨د العزیــــز الســــید الشــــخص (أجــــري عبــــ

االقتصـادیة لـبعض األسـر المصـریة  –استمارة جمـع بیانـات عـن الحالـة االجتماعیـة
) أسـرة ٥٧٥٠في ضوء االبعاد المتضمة فـي الدراسـة، بلـغ عـدد األسـر فـي العینـة (

مـــن بـــین ) اســـتمارة ٥٧٠مـــن القـــاهرة الكبـــرى، وتـــم اختیـــار عینـــة عشـــوائیة قوامهـــا (
ــــى تصــــنیف الوظــــائف فــــي بعــــض المصــــالح الحكومیــــة  ــــم االطــــالع عل ــــة، وت العین
والجهــاز المركــزي للتنظــیم واإلدارة وحســاب متوســط دخــل الفــرد (فــي األســرة بالنســبة 

جنیــه كحــد أقصــى،  ٢٠٠٠جنیهــات إلــى  ١٠للعینــة العشــوائیة المختــارة، یمتــد مــن 
خدمة فــــي تحدیــــد المســــتوى ویتبـــع فــــي المقیــــاس تصــــنیف مســــتویات األبعــــاد المســــت

  االجتماعي واالقتصادي على أساس: 
  بعد الوظیفة أو المهنة (للجنسین) (تسع مستویات).  - ١
 بعد مستوى التعلم (للجنسین) (ثمانیة مستویات).  - ٢

بعد متوسـط دخـل الفـرد فـي الشـهر (سـبع فئـات) (عبـد العزیـز السـید الشـخص،  - ٣
١٩٩٥ .( 

توى االجتمـــاعي االقتصـــادي لألســـرة، المعالجــة اإلحصـــائیة لبیـــان مقیـــاس المســ -
المعادلــــــة التنبؤیــــــة التــــــي تــــــم اســــــتخدامها فــــــي تقــــــدیر المســــــتوى االجتمـــــــاعي 

    ٣س ٣+ ب ٢س ٢+ ب ١س ١االقتصادي لألسر هي: ص = أ + ب

  حیث: 
  ص هي المستوى االجتماعي االقتصادي المطلوب التنبؤیة

  هي متوسط دخل الفرد في الشهر.  ١س
                                                                                                                 

  .)٢ملحق رقم ( (*)



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ١٩٨

  األسرةهي درجة وظیفة رب  ٢س
  هي درجة مستوى تعلیم رب األسرة  ٣س

   ٢,٢٥٩أ هو ثابت المعادلة وقیمته = 
=  ٣، ب٠,٨٨٦=  ٢، ب١,٠١٦=  ١وقــــــیم معــــــامالت االنحــــــدار هــــــي ب 

 –وهكـــــــــذا یمكـــــــــن تقـــــــــدیر المســـــــــتوى االجتمــــــــــاعي ٠,٠١٣= ٤،  ب٠,٦٦٢
  االقتصادي لألسرة المصریة استنادًا على ثالث متغیرات أساسیة. 

  لفرد (في األسرة) في الشهر. متوسط دخل ا - ١
 مستوى تعلیم رب األسرة.  - ٢

  وظیفة رب األسرة.  - ٣
وعــــن ثبــــات وصــــدق هــــذه اإلدارة فقــــد قامــــت الباحثــــة باســــتخراج داللــــة الثبــــات  -

االقتصــادي لألســرة المصــریة مســتخدما طریقــة  –لمقیــاس المســتوى االجتمــاعي 
مــن ضــعاف ) طفــال وطفلـة ١٥إعـادة تطبیــق االختبـار علــى عینــة مكونـة مــن (

الســـمع وبعــــد أســــبوعین أعیــــد تطبیــــق المقیـــاس علــــى نفــــس العینــــة الســــابقة ثــــم 
) وهــذا المعــالم دال ٠,٨٦حســاب معامــل االرتبــاط بــین نتــائج التطبیقــین فمبلــغ (

  . ٠,٠١إحصائیًا عند مستوى 
كمـا قامـت الباحثـة بالتأكـد مـن صـدق هـذه األداة المسـتخدمة باسـتخدام الصــدق  -

 ).  ٠,٩٥الثبات السابقة فبلغ (الذاتي على نفس عینة 

ومــن ثــم، توضــح هــذه النتــائج مصــداقیة صــدق وثبــات ومقیــاس تقــدیر المســتوى  -
االجتمــاعي. االقتصــادي لألســرة المصــریة المســتخدم بالدراســة علــى عینــة مــن 

 األطفال ضعاف السمع. 

: األدوات الرئیسیة للدراسة وتتمثل في:   ثانیًا



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩

ضعاف السمع في مرحلة الطفولـة المبكـرة  مقیاس السلوك العدواني لألطفال -١
  :(* ) (إعداد الباحثة)

  هدف المقیاس:  –أ 
یهــدف إلــى تــوفیر أداة لقیــاس الســلوك العــدواني للطفــل ضــعیف الســمع فــي 

  مرحلة الطفولة المبكرة.

  خطوات بناء المقیاس:  -ب
مـــن خـــالل البحـــث واالطـــالع وجـــدت  الباحثـــة أن معظـــم االختبـــارات والمقـــاییس  -

تــــي تطبــــق علــــى األطفـــــال ضــــعاف الســــمع هـــــي مقــــاییس مصــــممة لألطفـــــال ال
العادیین وتستخدم من قبل البـاحثین علـى األطفـال ضـعاف السـمع، فـي حـین أن 
ذلــك قـــد یعطـــى نتـــائج غیـــر صـــحیحة عــن األطفـــال ضـــعاف الســـمع فـــي مرحلـــة 

  الطفولة المبكرة. 
قتهم یعـــانون فاألطفـــال ضـــعاف الســـمع فـــي مرحلـــة الفطولـــة المبكـــرة بطبیعـــة إعـــا -

العدیــد مــن المشــكالت  فــي عالقــاتهم الشخصــیة ومــن هنــا فقــد صــممت الباحثــة 
  أداة تقیس السلوك العدواني وقد روعي فیها اآلتي:

أن تكون إجابة المقیاس محصورة في كل عبـارة  مـن المقیـاس فـي مسـتویین  )١
 على أن تتم االجابة من خالل المعلمة التي أمضت فترة كافیة مع الطفل. 

إلیجـــاز فـــي العبـــارة بحیـــث تعطـــى المعنـــى المطلـــوب وتتـــوفر فیهـــا ســـمات ا )٢
 العبارة في االختبارات النفسیة. 

  االبتعاد عن طول المقیاس ومحاولة اقتصاره على عبارات قلیلة.  )٣
عــدم تكــرار عبــارة تضــمنتها عبــارة أخــرى أو تشــملها إشــارة ســابقة فــي عبــارة  )٤

 أخرى.

    -لمقیاس ثم إتباع الخطوات التالیة:وفي سبیل إعداد الصورة األولیة ل -
                                                

  .)٣ملحق رقم ( (*)



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ٢٠٠

  ثــم إعــداد الصــورة األولیــة للمقیــاس فــي ضــوء اإلطــالع علــى مــا تــوافر لــدى
الباحثة من دراسات سابقة  مرتبطة بموضـوع الدراسـة، وبعـض األدوات التـي 
أعــدت لقیـــاس الســلوك العـــدواني للطفــل ضـــعیف الســمع فـــي مرحلــة الطفولـــة 

علیـه تــم إعـداد الصــورة األولیـة للمقیــاس  المبكـرة. وفــي ضـوء مــا تـم االطــالع
 ) عبارة.٧٠مكونًا من (

  تم صیاغة عبـارات المقیـاس  مـع مراعـاه التعلیمـات التـي تبـین كیفیـة اإلجابـة
ــــارة مــــن  المقیــــاس مــــن حیــــث أن تكــــون لغــــة العبــــارات ســــهله  علــــى كــــل عب
وواضحة الفهم وبسیطة بعیـدة عـن التـداخل، وأن تكـون العبـارات قصـیرة قـدر 

  مكان.اإل
 ) مـــن أفــراد العینــة االســتطالعیة، وقــد راعـــت ٢٠تــم تطبیــق المقیــاس علــى (

الباحثة أن تكون مماثلة للعینه الكلیة للدراسة من حیـث المسـتوى االجتمـاعي 
واالقتصـــادي، وكـــان الهـــدف مـــن التجریـــب المبـــدئي هـــو التأكـــد مـــن وضـــوح 

 المقیاس وفهم عباراته والتأكد من صالحیة المقیاس. 

 ة عبــارات المقیــاس بحیــث تتضـمن كــل عبــارة اختیــارین، ثــم عــرض ثـم صــیاغ
مـــن الســادة أعضــاء هیئـــة  (*)المقیــاس علــى مجموعــة مـــن الســادة المحكمــین

التدریس المتخصصین مجاالت علم النفس التربوي والصحة النفسـیة والتربیـة 
) محكمــین بهــدف الحكــم علــى مضــمون عبـــارات ٧الخاصــة وكــان عــددهم (

 الذي وضع من أجله المقیاس. المقیاس، والهدف 

وفـي ضــوء آراء الســادة المحكمــین أجریــت بعــض التعــدیالت علــى المقیــاس 
إلعـــداده فـــي صـــورته النهائیـــة، فقـــد تـــم حـــذف بعـــض العبـــارات واســـتبدالها بعبـــارات 
أخــرى، كمــا تــم تعــدیل صــیاغة بعــض العبــارات، بحیــث تكــون العبــارات فــي صــورة 

ضـوء ذلـك أصـبح المقیـاس فـي صـورته النهائیـة وصیاغة مالئمة ألفراد العینة. فـي 
  ) ستون عبارة.٦٠مكونًا من  (

                                                
  .)٤ملحق رقم ( (*)



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١

  الخصائص السیكومتریة للمقیاس: -
  االتساق الداخلي للمقیاس: -١

وللتأكد من اتساق المقیاس داخلیًا قامت الباحثـة بحسـاب معـامالت االرتبـاط 
لـــى عینـــة بـــین كـــل مفـــردة والدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس، وذلـــك بعـــد تطبیـــق المقیـــاس ع

  ٠)١كما هو موضح بجدول (، الدراسة االستطالعیة
  )١جدول (

  معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة والدرجة الكلیة للمقیاس
  )٢٠(ن=

  
 معامل االرتباط المفردات معامل االرتباط المفردات معامل االرتباط المفردات

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠ 

٠٫٤٢٨*  
٠٫٦٤١**  
٠٫٨٣٦**  

٠٫٤٥٨*  
٠٫٧٤٢**  
٠٫٧٤١**  

٠٫٥٢٤*  
٠٫٨٢٣**  
٠٫٦٥٦**  

٠٫٥٢٨*  
٠٫٥١١*  
٠٫٧١٨**  

٠٫٤٦٥*  
٠٫٥٣٦*  
٠٫٧١٣**  
٠٫٦١٨**  

٠٫٥٤٨*  
٠٫٥٢٣*  
٠٫٧٤٢**  

٠٫٥٣٣* 

٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠ 

٠٫٧٤٣**  
٠٫٥٤٤*  
٠٫٧٢٣**  
٠٫٦٢٦**  

٠٫٥٢٢*  
٠٫٥٥١*  
٠٫٧٣٨**  

٠٫٤٥٥*  
٠٫٥٢٣*  
٠٫٧٥٣**  
٠٫٦٢٤**  

٠٫٥٥٢*  
٠٫٥٢١*  
٠٫٧٢٢**  

٠٫٥٧٣*  
٠٫٨٤٦**  

٠٫٤٢٨*  
٠٫٧٥١**  
٠٫٧٤١**  

٠٫٥٤٤* 

٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠ 

٠٫٨٢٦**  
٠٫٤٧٨*  
٠٫٧٦٢**  
٠٫٧٤٨**  

٠٫٤٣٤*  
٠٫٧٤٢**  

٠٫٥٢٤*  
٠٫٨٣٥**  
٠٫٦٥٦**  

٠٫٥٧٨*  
٠٫٥١٩*  
٠٫٧٣٢**  

٠٫٤٧١*  
٠٫٥٢٦*  
٠٫٧٢٢**  
٠٫٦١٨**  

٠٫٥٦٨*  
٠٫٥٥١*  
٠٫٧٤٧**  

٠٫٥٣٨* 

  ٠,٠١** دال عند مستوى            ٠,٠٥* دال عند مستوى 

  :Validity المقیاس صدق -٢

  اعتمدت الباحثة فى حساب صدق المقیاس على مایلى:

 :Logical Validityالصدق المنطقى (صدق المحكمین)  - أ



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ٢٠٢

مــن الســـادة  (* )ن الســـادة المحكمــینمجموعــة مــ تــم عــرض المقیــاس علــى 
أعضاء هیئة التدریس المتخصصین مجـاالت علـم الـنفس التربـوي والصـحة النفسـیة 

  وذلك بهدف:والتربیة الخاصة 
التأكــد مــن مناســبة مفرداتــه، تحدیــد غمــوض بعــض المفــردات لتعــدیلها أو  -

  ٠استبعادها، إضافة مفردات من الضروري إضافتها

  فیة:صدق المقارنة الطر  -ب
قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریـة لكـل مـن اإلربـاعى 
األدنـــى واإلربـــاعى األعلـــى، ثـــم حســـاب الفـــروق بـــین اإلربـــاعى األدنـــى واإلربـــاعى 

  ٠)٢األعلى، كما هو موضح بالجدول رقم (

  )٢جدول رقم (
  داللة الفروق بین اإلرباعى األعلى واإلرباعى األدنى

  لىاإلرباعى األع 
 )٥(ن=

  اإلرباعى األدنى
 )٤(ن=

  قیمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 ع م ع م

 ٠,٠١ ١٠,٨٧٧ ١,٤١ ١٠٨,٠٠ ٠,٥٥٠ ١١٥,٤٠ المقیاس

) وهـــــى دالـــــة عنـــــد ١٠,٨٧٧یتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن قیمـــــة (ت =
ممـــــا یـــــدل علـــــى وجـــــود فـــــروق بـــــین درجـــــات المـــــرتفعین ودرجـــــات  ٠,٠١مســـــتوى 

ــــین المنخفضــــین علــــى المقیــــاس، وهــــذ ا یؤكــــد علــــى قــــدرة المقیــــاس علــــى التمییــــز ب
  .المرتفعین والمنخفضین مما یشیر إلى صدق المقیاس

  :Reliability المقیاس  ثبات -٣

  :  Alpha Cronbach Methodطریقة معادلة ألفا كرونباك  - أ

                                                
  .)٤ملحق رقم ( (*)



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٣

اســتخدمت الباحثــة معادلــة ألفــا كرونبــاك وهــى معادلــة تســتخدم فــى إیضــاح 
) وهــو دال عنــد ٠,٧١ختبــار، وبلــغ معامـل ثبـــات المقیــاس (المنطـق العــام لثبــات اال

   .٠,٠١مستوى 

  :Test – Retestطریقة إعادة االختبار  - ب
استخدمت الباحثة طریقة إعادة االختبار لحسـاب ثبـات المقیـاس بعـد تطبیقـه 
ــــى العینــــة االســـــتطالعیة، بفاصــــل زمنـــــى شــــهر بـــــین التطبیــــق األول والتطبیـــــق  عل

عامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــات األطفـــال فـــى التطبیـــق األول الثـــانى، ثـــم تـــم حســـاب م
) وهــو دال عنــد ٠,٧٦ودرجــاتهم فــى التطبیــق الثــانى، وبلــغ معامــل ثبـــات المقیــاس (

  .٠,٠١مستوى 
مما سـبق یتضـح أن معـامالت ثبـات المقیـاس بـالطرق السـابقة المختلفـة هـى 

    .معامالت مرضیة

  * طریقة تصحیح المقیاس: 
ن عبـــارات تجیـــب عنهـــا المعلمـــة والتـــي تحـــدد فـــي صـــمم المقیـــاس عبـــارة عـــ

مجملهــا وجــود الســلوك العــدواني لــدى األطفــال ضــعاف الســمع فــي مرحلــة الطفولــة 
ال) وتتــــراوح -المبكــــرة وتــــتم اإلجابــــة علــــى االســــتجابات مــــن خــــالل مســــتویین (نعــــم

) وأعلـى درجـة ٦٠) علـى كـل عبـارة بحیـث تكـون أدنـى درجـة (١ -٢الدرجات مـن(
شــیر الدرجــة المرتفعــة علــى المقیــاس الــى ظهــور الســلوك العــدواني )، حیــث ت١٢٠(

  لدى األطفال ضعاف السمع.

برنامج تحلیل السلوك التطبیقي لألطفال ضـعاف السـمع فـي مرحلـة الطفولـة  -٤
  :(* ) المبكرة (اعداد الباحثة)

  یشتمل بناء هذا البرنامج على المحاور اآلتیة:  

                                                
  .)٥ملحق رقم ( (*)



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ٢٠٤

: هدف البرنامج:     أوًال
رنـامج الحــالي إلـى خفــض السـلوك العـدواني لــدى األطفـال ضــعاف یهـدف الب

الســـمع فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة مـــن خـــالل تقـــدیم برنـــامج یعتمـــد علـــى تحلیـــل 
السلوك التطبیقي من أجـل خفـض السـلوك العـدواني كمـا یهـدف البرنـامج أیضـًا إلـى 

طئـة ممـا یـؤثر إعادة تكوین العالقات وتبادل األفكار غیر السویة والممارسات  الخا
ــى الســــلوك  لــــدى األطفــــال ضــــعاف الســــمع، ویهــــدف أیضــــا إلــــى تــــدریب عینــــة  علــ

  الدراسة على  كیفیة التعامل مع ما قد یواجهونه من مشكالت سلوكیة.

بناء على سبق فإن الهدف العام للبرنامج هو تقدیم برنامج قـائم علـى تحلیـل 
  ضعاف السمع.السلوك التطبیقي لخفض السلوك العدواني لدى األطفال 

  * األهداف الفرعیة للبرنامج:  

ومــن خــالل هــذا الهــدف یمكــن تحدیــد مجموعــة أخــرى مــن األهــداف الفرعیــة 
  التي یسعى البرنامج الحالي إلى تنمیتها لدى أفراد العینة وهي:  

أن تبصـــر األطفـــال ضــــعاف الســـمع بجوانـــب البرنــــامج والهـــدف منـــه ونظــــام  )١(
  الجلسات. 

 التعبیرات الوجهیة لألشخاص اللذین بتفاعل معهم.مساعدة الطفل على فهم  )٢(

 استخدام الطفل لالشارات للتعبیر عن احتیاجاته. )٣(

 تدریب الطفل على استخدام الصور في التواصل مع اآلخرین. )٤(

 تدریب الطفل على التفاعل مع أكثر من شخص في وقت واحد. )٥(

 قبالیة.تدریب الطفل على تنمیة مهاراته اللغویة ولغته التعبیریة واالست )٦(

 تنمیة قدرات الطفل على استخدام بعض الوسائل بمهارة. )٧(

ــــة المختلفــــة مــــع اآلخــــرین  )٨( مســــاعدة الطفــــل علــــى اقامــــة العالقــــات االجتماعی
 المحیطین به والتفاعل معهم.



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٥

أن توضـح للمعلمــات  أهــم المشـكالت الناتجــة عــن فقـدان الســمع لــدى الطفــل  )٩(
 وعالقته بالنضج االجتماعي للطفل ضعیف السمع..

ـــــر الســـــویة فـــــي الســـــلوك  )١٠( ـــــر االتجاهـــــات الســـــویة وغی أن توضـــــح لألطفـــــال أث
  والتعزیز على تواصل الطفل ضعیف السمع مع األخرین.

: أهمیة البرنامج:    ثانیًا

تنیــع أهمیــة البرنــامج المســتخدم فــي الدراســة مــن أهمیــة الخصــائص التــي تمیــز  -
ن یقـــوم األطفـــال ضـــعاف الســـمع والمشـــكالت التـــي یواجهونهـــا، والتـــي یمكـــن أ

برنامج تحلیل السلوك التطبیقي بدورًا مهمًا في التقلیل مـن حـدتها لـدى األطفـال 
بصورة جوهریة. وقد اثبتت نتائج الدراسات السـابقة أن األطفـال ضـعاف السـمع 
یعــانون مــن أضــطرابات نفســیة وســلوكیة وأنهــم محتــاجون إلــى خــدمات وبــرامج 

ل جمیــع المقــدرات التــي مبكــرة، حتــى یســتطیع الطفــل ضــعیف الســمع أن یســتغ
  یمتلكها من أجل تعویض النقص المترتب على اإلعاقة. 

 وعلى ذلك یمكن تحدید أهمیة البرنامج الحالي في النقاط التالي: -

قــد یســـاهم برنــامج تحلیـــل الســلوك التطبیقـــي فــي مســـاعدة الطفــل ضـــعیف  )١(
الســمع علــى تحقیــق التواصــل مــع نفســه ومــع أســرته، وأیضــًا مــع المجتمــع 

  عیش فیه. الذي ی

ــــة بالتــــدخل المبكــــر فــــي مشــــكالت األطفــــال ضــــعاف  )٢( تهــــتم التربیــــة الحدیث
السمع وذلك من خـالل تقـدیم البـرامج اإلرشـادیة والتدریبیـة والعالجیـة، مـن 
أجــل التغلــب علــى ســلبیات اإلعاقــة فــي وقــت مناســب وحتــى ال تتضــاعف 

 هذه السلبیات التي قد یعاني منها هذا الطفل.   
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 ٢٠٦

اســتغالل جمیــع نقــاط القــوة المتــوفرة لــدى الطفــل ضــعیف وهنــا نجــد أهمیــة  )٣(
الســـــمع، حتـــــى نســـــتطیع مســـــاعدته فـــــي التغلـــــب علـــــى الصـــــعوبات التـــــي 

  یواجهها.

: أسس بناء البرنامج:    ثالثًا
  تم بناء البرنامج في ضوء األسس اآلتیة. 

تحدیــد األســـس النظریــة التـــي تناولـــت أهمیــة برنـــامج تحلیــل الســـلوك التطبیقـــي  )١(
ف السمع وتأثیر تطبیـق البرنـامج علـى خفـض السـلوك العـدواني  لألطفال ضعا

لــدى الطفــل ضــعیف الســمع، ألن تعــرض الطفــل لإلعاقــة خــالل مراحــل نمــوه 
المختلفة یعرضه لألنطـواء والعزلـة التـي قـد تـؤدي إلـى سـوء التوافـق مـع أسـرته 
وهنـــــا یبـــــرز أهمیـــــة دور البرنـــــامج إلصـــــالح أي خلـــــل أو تخفیـــــف حـــــده آثـــــار 

حیث یصبح الطفل أكثر قدرة على مواجهة مشكالته والتغلـب علیهـا، اإلعاقة ب
وبالتـــالي أكثـــر إحساســـًا بقیمتـــه وذاتـــه ومـــن ثـــم یتحقـــق التوافـــق النفســـي لـــذلك 

  الفرد. 
لكي یتم بناء البرنامج كـان ال بـد أن تتبنـى الباحثـة إحـدى نظریـات الـتعلم لكـي  )٢(

یــة ســكنر لمــا تتمیــز بــه یسترشــد بهــا فــي بنــاء البرنــامج، وقــد تبنــت الباحثــة نظر 
مــــن فنیــــات وطــــرق تعلــــم متعــــددة تصــــلح للفئــــة التــــي یــــتم مــــن أجلهــــا تصــــمیم 
البرنــامج، كمــا تركــز علــى تعزیــز الســلوك المطلــوب الســوى المتوافــق ومســاعدة 
ـــم ســـلوك جدیـــد مرغـــوب والـــتخلص مـــن ســـلوك غیـــر مرغـــوب  العمیـــل فـــي تعل

ا الرئیســي علـــى وكــذلك تغیــر الســلوك غیـــر الســوى. ومــن هنــا یتركـــز أهتمامهــ
الســلوك تعلمــه وتعدیلــه أو تغییــره. فتقــوم النظریــة الســلوكیة علــى مجموعــة مــن 
المفــاهیم وهــي (معظــم الســلوك مــتعلم، المثیــر واالســتجابة، الدافعیــة، التعزیــز، 

 االنطفاء، العادة، التعمیم، التعلم ومحو التعلم واعادة التعلم). 



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٧

ــــة خبــــرات مــــن البیئــــة المحیطــــة با )٣( لطفــــل ضــــعیف الســــمع حتــــى قــــدمت الباحث
یستطیع أن یتوافق مع المجتمع الذي یعیش فیه حتـى اعتمـد فـي هـذا البرنـامج 
علــى العوامــل التــي تــؤثر علــى الحالــة النفســیة لــدى أاألطفــال ضــعاف الســمع 
وعلى وعلى سلوكهم ولذا ال بد مـن مراعـاه الجوانـب النفسـیة لهـذا الطفـل حتـى 

ن أجـل تحقیـق توافـق الطفـل مـع ذاتـه یستطیع خفض السلوك العدواني  لدیه م
ومــع أســـرته ومجتمعـــه وتشـــجیعه علـــى االعتمـــاد علـــى الـــنفس، والتعبیـــر الحـــر 

 عما بدور حوله. 

مراعـــاة االهتمـــام بالطفـــل ضـــعیف الســـمع ككـــائن اجتمـــاعي یتـــأثر ویـــؤثر فـــي  )٤(
البیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا ویـــتم تنشـــئته اجتماعیـــًا مـــن خـــالل أســـرته ومجتمعـــه، 

واقــع اجتمــاعي لـــه معــاییر وقــیم یجـــب مراعاتهــا، ومراعـــاة  فالطفــل یعــیش فـــي
التعامل السلیم مـع اآلخـرین واكتسـاب مهـارات التواصـل وتـأثیرة علـى العالقـات 

 االجتماعیة  له. 

البرنـــامج قـــام علـــى اســـتخدام مجموعـــة مـــن الفنیـــات واالســـتراتیجیات المتعـــددة  )٥(
ل ضـــعاف الســـمع والمتنوعـــة لـــتالئم طبیعـــة مشـــكلة الســـلوك العـــدواني لألطفـــا

 للوصول إلى الهدف المنشود من البرنامج العالجي والتدریبي.

: محتوى البرنامج:    رابعًا
تم تحدید محتوى البرنامج في ضوء اإلطار النظـري ونتـائج البحـوث والدراسـات  -

التــــي أجریــــت فــــي المیــــدان ویحتــــوى البرنــــامج علــــى مجموعــــة مــــن الجلســــات 
مـــن القـــدرة علـــى اكتســـاب الســـلوك الســـوى المتتابعـــة التـــي تحقـــق للطفـــل المزیـــد 

والتخفیف من حده السـلوك العـدواني نظـرًا لقصـور التواصـل االجتمـاعي لـدیهم، 
واألســـلوب المتبــــع فـــي البرنــــامج ال یكـــون أســــلوب التقلیـــد أو التلقــــین المباشــــر، 
ولكـن واسـتخدام عملیــة التواصـل باسـتخدام بعــض الفنیـات واالسـتراتیجیات التــي 

ل االجتمـــاعي الســـلیم لـــدیهم واتبعـــت الباحثـــة أســـلوب التعزیـــز تـــؤثر فـــي التواصـــ
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الفــارق كفنیــة مــن فنیــات تحلیــل الســلوك التطبیقــي لــتعلم الطفــل الســلوك الســوي 
 .  المقبول اجتماعیًا

) أســـبوعًا بواقـــع ثـــالث ١٤) جلســـة علـــى مـــدى (٤٠ویتضـــمن البرنـــامج عـــدد ( -
عات یتخللهـــا جلســـات أســـبوعیًا وتســـتغرق الجلســـة مـــن ســـاعتین إلـــى ثـــالث ســـا

فترات الراحة. ویتم تنفیذ البرنامج في أحدى الغـرف بـالمركز، وقـد تـم االسـتعانة 
عنــد إعــداد جلســات البرنــامج بمجموعــة مــن األســاتذة العــاملین بــالمركز وطبــق 
البرنــامج علــى عینــة مــن األطفــال ضــعاف الســمع فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 

  ) سنوات.٦-٥تتراوح أعمارهم من (

:   التحقق من صالحیة البرنامج:  خامسًا

ــــة  - ــــى مجموعــــة مــــن الســــادة أعضــــاء هیئ ــــامج بعــــد إعــــداده عل ثــــم عــــرض البرن
التــــدریس فــــي مجــــال علــــم الــــنفس التربــــوي والصــــحة النفســــیة والمنــــاهج وطــــرق 
التـــدریس والتربیـــة الخاصـــة. وذلـــك للتحقـــق مـــن مـــدى مالئمـــة البرنـــامج للهـــدف 

  الذي وضع من أجله. 

المحكمین تمت بعـض التعـدیالت التـي أشـار لهـا السـادة وفي ضوء آراء السادة  -
المحكمین والتـي تمثلـت فـي توضـیح الجلسـات الخاصـة ببرنـامج تحلیـل السـلوك 
التطبیقـي لألطفـال ضــعاف السـمع وحــذف بعـض األهـداف الفرعیــة حتـى یمكــن 
تحقیــق األهــداف المتبقیــة، وفــي ضــوء التعــدیالت التــي أجریــت علــى البرنــامج، 

) ١٦) جلســة علــى مــدى (٣٢فــي صـورته النهائیــة مكونــًا مـن ( أصـبح البرنــامج
، وتســتغرق الجلســة (ســاعة ونصــف  ســتة عشــر أســبوعا بواقــع جلســتین أســبوعیًا
الـــى ســـاعتین) یتخللهـــا فتـــراات الراحـــة. ویـــتم تنفیـــذ البرنـــامج فـــي أحـــدى غـــرف 

  المركز. 

: الفترة الزمنیة للبرنامج:    سادسًا



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٩

د العینـــة مـــدة  ثـــالث شـــهور ونصـــف اســـتغرق تطبیـــق البرنـــامج علـــى أفـــرا
فبرایــر) فـي الفصــل الدراسـي األول للعــام  ١٧أكتــوبر وحتـى  ١٥تقریبـًا اعتبــارًا مـن (

، وتسـتغرق الجلسـة حـوالي (ســاعة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسـي  بواقـع جلسـتین أســبوعیًا
ونصف الى ساعتین) یتخللها فترات الراحة. وذلك یتوقف على حسـب اتقـان الطفـل 

  خدمة في البرنامج.للفنیات المست

: تطبیق البرنامج:    سابعًا
طبق البرنـامج علـى عینـة مـن األطفـال ضـعاف السـمع فـي مرحلـة الطفولـة 

  ) سنوات. ٦-٥المبكرة تتراوح أعمارهم من (
) عشــرة طفــل وطفلــة مــن األطفــال ضــعاف الســمع ١٥وتتكــون العینــة مــن (

االطفـــال جامعـــة  مـــن مركـــز التـــدخل المبكـــر الســـمع بســـموحة التابعـــة لكلیـــة ریـــاض
  األسكندریة.

وقــــد اســـــتعانت الباحثــــة أثنـــــاء تطبیـــــق البرنــــامج بـــــالمعلمین المتخصصـــــین 
  والمعلمین بالمركز وكان التطبیق یتم في وجود الباحثة. 

:   محتوى البرنامج وجلساته:  -ثامنًا
جلســـة وتراوحـــت مـــدة الجلســـة اثنتـــین وثالثـــین ) ٣٢یتكـــون البرنـــامج مـــن (

. وذلـك كمـا یتضـح فـي حوالي (ساعة ونصف ال ى ساعتین) بواقع جلستین أسـبوعیًا
  )، ویوضح جلسات البرنامج. ١٣جدول (

ــة - ١ : تــم تصــمیم هــذه المواقــف لتــدریب األطفــال علــى تحســین المواقــف التدریبی
  جوانب السلوك العدواني لدى األطفال ضعاف السمع.

ـــاألنشـــطة والوســـائل - ٢ ي :  تضـــمن البرنـــامج بعضـــا مـــن األنشـــطة والوســـائل الت
تهدف إلى تیسیر اكتساب األطفال المستهدفین لما تتضـمنه المواقـف التدریبیـة 
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داخـــل الجلســـات ویشـــمل ذلـــك مشـــاهدة النمـــاذج المصـــمم علیهـــا مواقـــف تبـــرز 
 الخطوات السلوكیة الالزمة للتدریب المستهدف.

كمــا تضــمن بعــض األنشــطة االجتماعیــة والجماعیــة واأللعــاب حیــث قامــت 
ع األطفـــال ضـــعاف الســـمع  عینـــة الدراســـة حتـــى تیســـر علـــى الباحثـــة بممارســـتها مـــ

  األطفال المستهدفین اكتساب المحتوى التدریبي للجلسات وتعزیز ذلك.
  كما تم االستعانة باألوراق والكراسات وبعض اللوحات.

ـــــل التطبیقـــــي للســـــلوك مثـــــل:  ـــــة للتحلی ـــــة الفنیـــــات المختلف واســـــتخدمت الباحث
ـــــاء –التلقـــــین –التسلســـــل ـــــزخفـــــض ا –االخف النمذجـــــة  -التشـــــكیل -التعمـــــیم –لتعزی

  بالفیدیو وهذه الفنیات تم اختیارها في ضوء البحوث والدراسات السابقة.
واعتمـــد البرنـــامج علـــى تحلیـــل الســـلوكیات لألطفـــال وتـــدریبهم علـــى الســـلوك 
المســتهدف ممـــا أدى إلــى تثبیـــت الســـلوك المســتهدف مـــع مراعــاة خصـــائص هـــؤالء 

  األطفال ضعاف السمع.



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١١

  ) ٣(جدول 
  وجلساتھ لتفصیلي لوحدات برنامج تحلیل السلوك التطبیقيالتخطیط ا

رقم 
  الجلسة

الفنیات 
  المستخدمة

الفئة 
  مدة الجلسة  محتوى الجلسة  المستھدفة

)١(  
  و

)٢(  

  المناقشة
  التدعیم والتعزیز

  أنشطة اللعب

األطفال 
ضعاف 
  السمع

التعارف بین الباحثة واألطفال من 
عضھم ناحیة وبین األطفال وب

البعض من ناحیة اخرى واشاعة 
روح المودة واأللفة بینھم وتقویة 

  العالقة بین الباحثة واألطفال

  ساعتین

)٣(  
  و

)٤(  

  المناقشة
  التدعیم والتعزیز

  أنشطة اللعب

األطفال 
ضعاف 
  السمع

تقویة العالقة بین الباحثة 
واألطفال ومساعدتھم على ادراك 

الفنیات المستخدمة والتمھید 
مج وتھیئة األطفال لتلقي للبرنا

  البرنامج

  ساعتین

)٥(  
  )٦و(
  )٧و(

  التسلسل
األطفال 
ضعاف 
  السمع

مساعدة األطفال على ادراك 
عناصر التسلسل التي توجد في 

السلوك الغیر مرغوب فیھ وتحلیل 
سلسلة ھذا السلوك وقطعھا لمنع 

  ظھوره

  ساعتین

  
)٨(  

  
  التسلسل

األطفال 
ضعاف 
  السمع

ى الفنیة اعادة التدریب عل
  المستخدمة

ساعة 
  ونصف

)٩(  
  ) ١٠و(
  ) ١١و(

  التلقین
األطفال 
ضعاف 
  السمع

مساعدة األطفال على التعرف على 
السلوك المرغوب ألداء االستجابة 
المرغوبة عن طریق أنواع التلقین 

المختلفة ویتم التلقین بشكل 
  تدریجي وباستخدام التعزیز

  ساعتین

  التلقین  )١٢(
األطفال 
ضعاف 

  معالس

اعادة التدریب على الفنیة 
  المستخدمة

ساعة 
  ونصف

)١٣(  
  )١٤و(
  ) ١٥و(

  االخفاء
األطفال 
ضعاف 
  السمع

  یتم تدریب األطفال على اداء 
  السلوك المرغوب دون الحاجة 
الى التلقین ویتم تخفیف التلقین 
تدریجیا حتى تؤدى االستجابة 
المرغوبة دون تلقین وتستخدم 

  ساعتین
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رقم 
  الجلسة

الفنیات 
  المستخدمة

الفئة 
  مدة الجلسة  محتوى الجلسة  المستھدفة

  المعززات

  االخفاء  )١٦(
األطفال 
ضعاف 
  السمع

اعادة التدریب على الفنیة 
  المستخدمة

ساعة 
  ونصف

)١٧(  
  )١٨و(
  )١٩و(

  خفض التعزیز
األطفال 
ضعاف 
  السمع

یتم فیھ اطالة الفترة الزمنیة بین 
  ساعتین  المعززات

  خفض التعزیز  )٢٠(
األطفال 
ضعاف 
  السمع

اعادة التدریب على الفنیة 
  المستخدمة

ساعة 
  ونصف

)٢١(  
  )٢٢و(
  )٢٣و(

  التعمیم
األطفال 
ضعاف 
  السمع

یتم في ھذه الجلسات تعمیم 
  االستجابھ المرغوبة في 

مواقف اخرى مشابھة للموقف 
  األصلي

  ساعتین

  التعمیم  )٢٤(
األطفال 
ضعاف 
  السمع

اعادة التدریب على الفنیة 
  المستخدمة

ساعة 
  ونصف

)٢٥ (  
  )٢٦و(
  ) ٢٧و(

  التشكیل
األطفال 
ضعاف 
  السمع

  ھذه الجلسات یتم عمل في 
  تعدیل تدریجي للسلوك الحالي 

  حتى نصل الى السلوك 
  المرغوب وھذه الفنیة 

  تقوم على التحلیل الشامل 
  للسلوك

  ساعتین



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١٣

رقم 
  الجلسة

الفنیات 
  المستخدمة

الفئة 
  مدة الجلسة  محتوى الجلسة  المستھدفة

  التشكیل  ) ٢٨(
األطفال 
ضعاف 
  السمع

اعادة التدریب على الفنیة 
  المستخدمة

ساعة 
  ونصف

)٢٩(  
  ) ٣٠و(
  )٣١و(

  النمذجة بالفیدیو
األطفال 
 ضعاف
  السمع

یتم عرض بعض نماذج الفیدیو 
التي تمثل نموذج سلوكي یقتدى 

  بھ
  ساعتین

  النمذجة بالفیدیو  )٣٢(
األطفال 
ضعاف 
  السمع

اعادة التدریب على الفنیة 
  المستخدمة

ساعة 
  ونصف

: وسائل تقویم البرنامج:    تاسعًا
  روعي في تقویم البرنامج أن یكون على عده مراحل، كما یلي:  

لي أثناء تطبیق جلسات البرنامج، باإلضافة إلى تقویم كل جلسة تقویم مرح )١(
  من الجلسات بعد االنتهاء من التطبیق. 

تقویم نهائي بعد االنتهاء من تطبیق البرنامج مباشرة (تطبیق بعدي) وذلك  )٢(
بتطبیق مقیاس السلوك العدواني لألطفال ضعاف السمع في مرحلة الطفولة 

 المبكرة. 

ولى وذلك بإعادة تطبیق المقاسیین على أفراد العینة بعد تقویم المتابعة األ )٣(
مضى شهر من تطبیق البرنامج للتحقق من فعالیة البرنامج في خفض 
السلوك العدواني لدى األطفال ضعاف السمع  والتعرف على معدل الكسب 

 وبقاء األثر (تطبیق المتابعة األولى). 

  الفنیات المستخدمة في البرنامج: 



  د.عال محمد زكى الطیباني   السلوك العدواني أثر تحلیل السلوك التطبیقي في خفض 

 ٢١٤

 -التشكیل  - التعمیم  –خفض التعزیز  –االخفاء  –لتلقین ا –التسلسل 
  النمذجة بالفیدیو.

  * األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: 
  اختبار ت.  )١(
 .   Wilcoxonاختبار ولكوكسون )٢(

  حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري. )٣(

  * الخطوات اإلجرائیة للدراسة: 
مــن األطفــال ضــعاف الســمع الملتحقــین بمركــز  ) تــم اختبــار أفــراد عینــة الدراســة١(

  التدخل المبكر التابع لكلیة ریاض األطفال جامعة االسكندریة. 
  ) تحدید وانتقاء األدوات المستخدمة. ٢(
  ) إجراء المجانسة بین أفراد العینة. ٣(
) إجـراء القیـاس القبلـي لمقیــاس السـلوك العـدواني  لألطفــال ضـعاف السـمع علــى ٤(

  الدراسة. أفراد عینة 
  ) تطبیق برنامج تحلیل السلوك التطبیقي  على أفراد العینة. ٥(
) التطبیــق البعــدي لمقیــاس لمقیــاس الســلوك العــدواني  لألطفــال ضــعاف الســمع ٦(

  على عینة الدراسة. 
ــــد مســــتوى خفــــض الســــلوك العــــدواني  لألطفــــال ٧( ) أجــــراء القیــــاس التتبعــــي لتحدی

  ر شهر من انتهاء البرنامج. ضعاف السمع عینة الدراسة  بعد مرو 
  ) تصحیح االستجابات وجدولة الدرجات واستخالص النتائج ومناقشتها. ٨(
) صـــیاغة بعـــض التوصـــیات التـــي نبحـــث ممـــا اســـغر عنـــه الدراســـة الراهنـــة مـــن ٩(

  نتائج حي یتسنى االستفادة منها. 

  نتائج الدراسة وتفسیرها:



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١٥

: نتائج    :األول الفرضأوًال
 درجــات متوسـطى بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق جـدتو " علـى یـنص والـذى

 الســلوك مقیــاس علــى البعــدى والقیــاس القبلــى القیــاس فــى الســمع ضــعاف األطفــال
 ."البعدى القیاس لصالح العدوانى

 المتوســــــطات بحســــــاب الباحثــــــة قامــــــت الفــــــرض هــــــذا صــــــحة مــــــن للتحقــــــق
 داللـــة حســـاب ثـــم البعـــدى، والقیـــاس القبلـــى القیـــاس لـــدرجات المعیاریـــة واالنحرافـــات

  .)٤( رقم جدول ذلك یوضح كما ،"ت" اختبار باستخدام الفروق
  )٤( رقم جدول

   البعدى والقیاس القبلى القیاس درجات متوسطى بین الفروق داللة
  العدوانى السلوك مقیاس على

 

  القبلى القیاس
 )١٥= ن(

  البعدى القیاس
 )١٥= ن(

  
  قیمة

 " ت" 

  
 مستوى
 المتوسط الداللة

   االنحراف
 المعیارى

 المتوسط
  االنحراف
 المعیارى

  مقیاس
 السلوك
 العدوانى

٠,٠٠١ ١٥,٥٨٧ ٣,٩٤٤ ١١٤,٥٣ ٨,٠٥٣ ٨٦,٠٠ 

  مســتوى عنــد دالــة) ١٥,٥٨٧ = ت( قیمــة أن الســابق الجــدول مــن یتضــح
 البعــدى والقیــاس القبلــى القیــاس بــین جوهریــة فــروق وجــود علــى یــدل ممــا ،٠,٠٠١

  .البعدى القیاس صالحل العدوانى السلوك مقیاس على
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 ٢١٦

 
 المرتبطـــة لـــألزواج WelCoxon" ویلكوكســـن" اختبـــار الباحثـــة اســـتخدمت كمـــا

 التجریبیـة للمجموعـة البعـدى والقیـاس القبلـى القیـاس بین الفروق داللة أیضاً  لمعرفة
 ذلـــك یوضـــح كمـــا كمـــا الســـمع، ضـــعاف لألطفـــال العـــدوانى الســـلوك مقیـــاس علـــى
  .)٥( رقم جدول

  )٥( رقم جدول
  فراد العینةأل البعدى والقیاس القبلى القیاس بین الفروق لةدال 

   السمع ضعاف لألطفال العدوانى السلوك مقیاس على
  )١٥=  ن(

  السالبة الرتب 
 )١٥= ن(

  الموجبة الرتب
 )٠= ن(

  
  قیمة

 "Z "  

  
 مستوى
  رتب الداللة

 المتوسط

  مجموع
 الرتب

  رتب
 المتوسط

  مجموع
 الرتب

 مقیاس
   السلوك

  انىالعدو 
٨,٠٠ 

١٢٠,
٠٠ 

٠,٠١ ٣,٤١١- ٠,٠ ٠,٠ 

  

 رتب ن  
 المتوسط

  مجموع
 الرتب 

  قیمة
 "Z " 

   مستوى
 الداللة

 ٠,٠١- ١٢٠,٠٠ ٨,٠٠ ١٥ الرتب – القبلى



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١٧

 ٣,٤١١ السالبة البعدى

 الرتب 
 الموجبة

٠,٠ ٠,٠ ٠ 

 مســتوى عنــد دالــة) -Z   =3.411( قیمــة أن الســابق الجــدول مــن یتضــح
 البعـــدى والقیـــاس القبلـــى القیـــاس بـــین جوهریـــة فـــروق وجـــود علـــى یـــدل ممـــا ،٠,٠١

 ممــا الســمع، ضــعاف لألطفــال العــدوانى الســلوك مقیــاس علــى التجریبیــة للمجموعــة
 لــــدى  العـــدوانى الســــلوك حـــدة خفــــضفـــي  المســــتخدم البرنـــامج فعالیــــة علـــى  یـــدل

  ٠السمع ضعاف األطفال

:  نتائج    :الثانى الفرضثانیًا
ــــة ذات فــــروق دتوجــــ ال" علــــى یــــنص والــــذى ــــین إحصــــائیة دالل  متوســــطى ب

 مقیــاس علــى التتبعــى والقیــاس البعــدى القیــاس فــى الســمع ضــعاف األطفــال درجــات
  ."العدوانى السلوك

 المتوســــــطات بحســــــاب الباحثــــــة قامــــــت الفــــــرض هــــــذا صــــــحة مــــــن للتحقــــــق
 داللــة حســاب ثــم التتبعــى، والقیــاس البعــدى القیــاس لــدرجات المعیاریــة واالنحرافــات

  .)٦( رقم جدول ذلك یوضح كما ،"ت" اختبار باستخدام الفروق

  )٦( رقم جدول
   التتبعى والقیاس البعدى القیاس درجات متوسطى بین الفروق داللة

  العدوانى السلوك مقیاس على
  البعدى القیاس 

 )١٥= ن( 

  التتبعى القیاس
 )١٥= ن(

  
  قیمة

 " ت"  

  
   مستوى
  االنحراف المتوسط الداللة

 المعیارى

  االنحراف توسطالم
 المعیارى

 السلوك مقیاس
 العدوانى

 دال غیر ١,٢٧٦ ٣,٨٢١ ١١٥,٢٠ ٣,٩٤٤ ١١٤,٥٣
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 ٢١٨

 عـــدم علــى یــدل ممــا دالــة، غیــر) ت( قیمــة أن الســابق الجــدول مــن یتضــح
 الســـلوك مقیـــاس علـــى التتبعـــى والقیـــاس البعـــدى القیـــاس بـــین جوهریـــة فـــروق وجـــود

 المرتبطـة لـألزواج  WelCoxon"یلكوكسـنو " اختبـار الباحثـة استخدمت كما. العدوانى
 للمجموعـــــة التتبعـــــى والقیـــــاس البعـــــدى القیـــــاس بـــــین الفـــــروق داللـــــة أیضـــــاً  لمعرفـــــة

 یوضـح كمـا كمـا السـمع، ضـعاف لألطفـال العـدوانى السـلوك مقیـاس علـى التجریبیـة
  .)٧( رقم جدول ذلك

  )٧( رقم جدول
  د العینةفراأل التتبعى والقیاس البعدى القیاس بین الفروق داللة
  )١٥=ن(السمع ضعاف لألطفال العدوانى السلوك مقیاس على

  السالبة الرتب 
 )٣= ن( 

  الموجبة الرتب
 )٣= ن(

  
  قیمة

  "Z " 

  
   مستوى
  رتب الداللة

 المتوسط

  مجموع
 الرتب

  رتب
 المتوسط

  مجموع
 الرتب

 السلوك مقیاس
 العدوانى

 دال غیر ٠,٩٥٤- ١٥,٠  ٥,٠ ٦,٠٠ ٢,٠٠

  

 ن  
  رتب

 وسطالمت

  مجموع
 الرتب

  قیمة
 "Z " 

 مستوى
 الداللة

 التتبعى - البعدى
 الرتب
 السالبة

 ٦,٠٠ ٠٠ز٢ ٣

-٠,٩٥٤ 
  
 دال غیر

 
 الرتب

 الموجبة
١٥,٠ ٥,٠ ٣ 

 یـدل ممـا، دالـة غیـر) ٠,٩٥٤- =  Z( قیمـة أن السـابق الجدول من یتضح
 موعـــةللمج التتبعـــى والقیـــاس البعـــدى القیـــاس بـــین جوهریـــة فـــروق وجـــود عـــدم علـــى

 علــى یــدل ممــا، الســمع ضــعاف لألطفــال العــدوانى الســلوك مقیــاس علــى التجریبیــة



 ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١٩

 األطفــال لــدى  العــدوانى الســلوك حــدة لخفــض المســتخدم البرنــامج وفعالیــة أثــر بقــاء
  .السمع ضعاف

: نتائج    :االثالث الفرض ثالثًا
 فــى للســلوك التطبیقــى التحلیــل لبرنــامج كبیــر أثــر یوجــد" علــى یــنص والــذى

  ."السمع ضعاف األطفال لدى  العدوانى السلوك حدة خفض
 تـــدل التــى)  2µ( ایتـــا مربــع قیمــة لحســـاب) ت( قــیم علـــى الباحثــة اعتمــدت

 العـدوانى السـلوك حـدة خفـض فـى المسـتخدم البرنـامج أحدثـه الـذى األثر حجم على
  .)٨( رقم جدول ذلك یوضح كما السمع ضعاف األطفال لدى

  )٨( رقم جدول
   البعدى والقیاس القبلى للقیاس)  2µ( ایتا مربع قیمة

  قیمــة 
 " ت"  

  ایتا مربع
)2µ  ( 

 ٠,٩٤٥ ١٥,٥٨٧ العدوانى السلوك

 األثـر حجـم علـى یـدل ممـا، كبیـرة) 2µ( قیمـة أن السابق الجدول من یتضح
 لـــدى العـــدوانى الســـلوك حـــدة خفـــض فـــى المســـتخدم البرنـــامج أحدثـــه الـــذى المرتفـــع
  ٠السمع ضعاف األطفال

  * مناقشة النتائج وتفسیرها: 

تـــم مناقشـــة نتـــائج الدراســــة بالنســـبة للفـــروض الثالثــــة مجتمعـــه معـــًا وذلــــك 
لتوضیح السبب في خفض السلوك العدواني لدى أطفال العینـة ضـعاف السـمع بعـد 
تعرضهم لبرنـامج تحلیـل السـلوك التطبیقـي مـن خـالل تقـدیم الفنیـات واالسـتراتیجیات 

بـــرات التدریبیـــة، وذلـــك للحكـــم علـــى مـــدى فعالیـــة البرنـــامج واألشـــكال المختلفـــة والخ
التــدریبي بصــورة عامــة فــي تحقیــق الهــدف الــذي أعــد مــن أجلــه وحجــم التــأثیر فــي 
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خفض السلوك العدواني  لدى أفرالعینة. ومـن ثـم انتقـال أثـر التـدریب بمـا یشـیر إلـى 
  فعالیة البرنامج على المدى البعدي. 

إلیــه مـن نتـائج علــى النحـو التـالي، فقــد رأت وتفسـر الباحثـة مــا تـم التوصـل 
 –االخفــاء  –التلقـین  –الباحثـة فـي اسـتخدام بعـض األســالیب التـي تشـمل التسلسـل 

النمذجــة بالفیــدیو التــي قــدمت لألطفــال أن  -التشــكیل  -التعمــیم  –خفــض التعزیــز 
ة تكـون مالئمـة ألمكانـاتهم وأن تكـون مالئمـة فـي التواصـل مـع الطفـل أثنـاء المناقشــ

والحـــوار معهـــم واالســـتمتاع بهـــا. وقـــد كـــان اعتمـــاد معظـــم األســـالیب المقدمـــة فــــي 
البرنـــامج معتمـــدًا بصـــورة أساســـیة علـــى اســـتغالل الحـــواس األخـــرى للطفـــل ضـــعیف 

  السمع. 

كمـــا یعـــد القصـــور الـــذي یعـــاني منـــه األطفـــال ضـــعاف الســـمع فیمـــا یتعلـــق 
مــه ســببا فــي مــا یــواجههم بالتواصــل وعــدم القــدرة علــى التعامــل والحــدیث بلغــه مفهو 

مــن مشــكالت فــي التواصــل اللغــوي بشــكل واضــح إلــى جانــب مشــكالت أخــرى فــي 
  السلوك ومنها مشكلة السلوك العدواني.

كمـــــا أن عـــــدم قـــــدرة المحیطـــــین بالطفـــــل ضـــــعیف الســـــمع  علـــــى التعامـــــل 
الصحیح معـه قـد ینشـأ لـدیهم عـدم التقبـل االجتمـاعي ممـا یـدفعهم إلـى القصـور فـي 

واصـــــل بإبعـــــاده المختلفـــــة فـــــي أغلــــب األحیـــــان، وبجانـــــب ذلـــــك فهـــــم ال مســــتوى الت
یســتطیعون التحــدث عــن إحساســهم أو مشــاعرهم أو آالمهــم وقــد یــؤذون أنفســهم فــي 
أحیان كثیرة ویولد عندهم مشاعر العداء تجـاه االخـرین، ویتضـح مـن نتـائج الفـرض 

درجـــات  ) بـــین٠,٠١األول مـــن وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة (
األطفــال علــى مقیــاس الســلوك العــدواني  لـــدى األطفــال ضــعاف الســمع قبــل وبعـــد 
تطبیق البرنامج لصالح القیاس البعـدي، كمـا كشـفت نتـائج الفـرض الثـاني عـن عـدم 
وجود فروق دالة إحصائیًا  بین درجات االطفال علـى مقیـاس السـلوك العـدواني فـي 

فت نتـائج الفـرض الثالـث عـن وجـود اثــر القیـاس البعـدي والقیـاس التتبعـي، بینمـا كشـ
  كبیر دال احصائیا لبرنامج تحلیل السلوك التطبیقي.
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وذلــك یعنــي اســتمرار أثــر البرنــامج فــي خفــض الســلوك العــدواني لألطفـــال 
  ضعاف السمع بعد فترة المتابعة.

وقد أتاح البرنامج الفرصـة للألطفـال ضـعاف السـمع الفرصـة لخفـض حـدة  
 ا مـا یتفـق مـعم من خالل برنامج تحلیل السلوك التطبیقي وهذالسلوك العدواني لدیه

نتائج العدید من الدراسات والتي تنوعت بین برامج تحلیل السـلوك التطبیقـي وبـرامج 
 العبیـدي هیالنـة خفض حدة السلوك العدواني لضـعاف السـمع مثـل دراسـة كـل مـن:

  ودراســــــة ، (Richard,2003))، ودراســــــة ٢٠٠٢( المفتــــــي بیرفــــــان)، ودراســــــة ١٩٩٧(
 (Robert ,2007)ودراسـة ،   (McBride et al,2005))، ودراسة ٢٠٠٤(الحمیدي  فاطمة

  .  (Matson,2009)ودراسة ،   (Mercer,2009)ودراسة، 

وفــي ضــوء كــل مــا ســبق تبــرز أهمیــة برنــامج تحلیــل الســلوك التطبیقــي فــي 
طفـــال خفـــض الســـلوك العـــدواني لألطفـــال ضـــعاف الســـمع، حیـــث یعتبـــر تـــدریب األ

ضــعاف الســمع علــى خفــض الســلوك العــدواني  بمثابــة محاولــة تــدفع األطفــال إلــى 
الســیر نحــو الســلوك الســوي واالســتقاللیة فــي ســلوكهم وبالتــالي تمكــنهم مــن المقــدرة 
علــى مســایرة التواصــل والتفاعــل مــع األفــراد وأعضــاء األســرة  بطریقــة ســلیمة حیــث 

لعدیــد مــن المشــكالت والمعوقـــات تســهم تلــك البــرامج إلـــى حــد كبیــر فــي التصـــدي ل
  التي قد یتعرض لها األطفال ضعاف السمع وأسرهم كمشكلة العدوان.

  * التوصیات التربویة: 
ضـرورة وضــع بــرامج خاصــة بالتــدخل المبكــر لتعلــیم مهــارات التواصــل للطفــل  - ١

 ضعیف السمع وأسرته ومعلمیة. 

ـــــل التطبیقـــــي للســـــلوك لمعالجـــــة مشـــــكالت - ٢ ـــــال  تبنـــــي اســـــتراتیجیة التحلی األطف
  النفسیة.
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رشــادیة للتعامــل مــع المشــكالت الناتجــة عــن  - ٣ ضــرورة وضــع بــرامج عالجیــة وإ
اإلصــابة باإلعاقــة الســمعیة بشــكل عــام وضــعاف الســمع بشــكل خــاص یحقــق 

 الحاجات التربویة لهذه الفئة. 

ضـــرورة توعیـــه أســـر األطفـــال ضـــعاف الســـمع باآلثـــار الناتجـــة عـــن األصـــابة  - ٤
 باإلعاقة السمعیة. 

بـــرامج تدریبیـــة تســـتهدف حـــل مشـــكالت األطفـــال النفســـیة مـــن خـــالل وضـــع  - ٥
 استراتیجیة حدیثة.

رشــــادیة للتعامــــل مــــع المشــــكالت الســــلوكیة  - ٦ ضـــرورة وضــــع بــــرامج عالجیــــة وإ
 واالنفعالیة لألطفال ضعاف السمع لمساعدتهم على التكیف بشكل أفضل.

امه الزائــدة ضـرورة االبتعـاد عـن األســالیب الالسـویة فـي البیئــة كالشـده والصـر   - ٧
ــــاء، بمــــا یعكــــس آثــــار ســــیئة علــــى  ــراط فــــي التــــدلیل والتفرقــــة بــــین األبن واألفــ
شخصیة الطفل ضعیف السمع ویؤدي إلى سوء التكیـف االجتمـاعي والنفسـي 

 وظهور المشكالت السلوكیة. 

ضـــرورة أن تتـــاح الفرصـــة للطفـــل داخـــل األســـرة وخارجهـــا لممارســـة األنشـــطة  - ٨
ح هــذه األنشــطة للطفــل فرصــة تفریــغ رغباتــه االجتماعیــة والریاضــیة حیــث تتــی

خراجهــا علــى السـطح ممــا یتــیح للطفـل مواجهتهــا والســیطرة علیهــا،  المكبوتـه وإ
وال ینبغـــي أن تـــأتي هـــذه األنشـــطة فـــي مـــوخرة اهتمـــام القـــائمین علـــى العملیـــة 

 التربویة والتعلیمیة. 

ین وبـین ضـرورة عقـد اللقـاءات الدوریـة بـین األخصـائیین النفسـیین واالجتمـاعی - ٩
األمهات واآلباء لألطفال الصـم وضـعاف السـمع مـن خـالل المدرسـة لإلرشـاد 

  والتوجیه الوقوف على مشاكالتهم والعمل على حلها. 
تخصـــیص دورات تدریبیــــة لمعلمـــات الروضــــة للتعریـــف باســــتراتیجیة التحلیــــل  -١٠

 التطبیقي للسلوك وكیفیة تنفیذه.

فـــي توعیـــة المجتمـــع واألســـر  ضـــرورة تنظـــیم البـــرامج التلفزیونیـــة التـــي تســـهم -١١
بأسـباب اإلعاقـة بشـكل عـام واإلعاقـة السـمعیة بشـكل خـاص وأسـالیب الوقایــة 
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من اإلعاقة السمعیة وكیفیة التعامل مع هـؤالء المعـاقین حتـى یسـاعدهم علـى 
التوافق مع أفراد المجتمـع بمـا یعمـل علـى تثقیـف المجتمـع بظـروف اإلعاقـات 

 المختلفة. 
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 ٢٢٥

). فاعلیـــة اســـتخدام الســـیكودراما فـــي تعـــدیل ٢٠٠٤ســـعید عبـــد الـــرحمن محمـــد ( -
ــــدى ضــــعاف الســــمع  ــــر  ماجســــتیربعــــض جوانــــب الســــلوك غیــــر التكیفــــي ل غی

 . كلیة التربیة ببنها. جامعة الزقازیق. منشورة

الطفــل األصــم ومتطلبــات إرشــاده. المــؤتمر  ةســیكولوجی ).١٩٩٥(شــاكر قنــدیل  -
الخاصـــــة  الـــــدولي الثـــــاني لمركـــــز اإلرشـــــاد النفســـــي لألطفـــــال ذوي االحتیاجـــــات

 جامعة عین شمس. .المجلد األول .بحوث المؤتمر(الموهوبون والمعاقون) 

ســــــیكلوجیة ذوي االحتیاجــــــات الخاصـــــــة  ).٢٠٠٠( ســــــلیمان الــــــرحمن عبــــــد -
 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة .الجزء الثالث السمات). –(الخصائص

. الریــاض: المعــاقون سـمعیاً هــ). ١٤٢٦سـلیمان، إیهــاب البـبالوي ( الـرحمن عبـد -
 دار الزهراء. 

العلــوم معجـم مصـطلحات الخدمـة االجتماعیـة و  ).٢٠٠٦(عبـد العزیـز الـدخیل  -
  .  دار المناهج للنشر والطباعة :األردن .االجتماعیة

ــــــز الســــــید الشــــــخص (  عبــــــد - ــــــاس المســــــتوى االقتصــــــادي  .)١٩٩٥العزی مقی
 ) ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة٢. ( طاالجتماعي لألسرة

المملكـــة  .اضـــطرابات النطـــق والكـــالم .)١٩٩٧عبـــد العزیـــز الســـید الشـــخص ( -
 .مكتبة الصفحات الذهبیة المحدودة :الریاض. العربیة السعودیة

االطفال العـادیین وذوى االحتیاجـات  سلوك تعدیل .)٢٠٠٢( الشخص العزیز عبد -
  جامعة عین شمس.. كلیة التربیة. الخاصة

ســـــیكولوجیة ذوي االحتیاجـــــات الخاصـــــة ). ٢٠٠١عبـــــد المطلـــــب القریطـــــي ( -
 . القاهرة: دار الفكر العربیز ٣. طوتربیتهم

). التعـــرف علـــى مظـــاهر الســـلوك العـــدواني ١٩٩٥ســـید (عطیـــة عطیـــة محمـــد  -
غیـر  دكتـوراهلدى عینة من المتأخرین دراسیًا وأثر اإلرشـاد النفسـي فـي تعدیلـه. 

 . كلیة التربیة. جامعة الزقازیق. منشورة
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). دراسـة مقارنـة للتقبـل االجتمـاعي لـدى المـراهقین ١٩٩٦( حنفـي النبي عبد علي -
كلیــة التربیــة  رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةالصــم وضــعاف الســمع والعــادیین. 

 جامعة الزقازیق. فرع بنها.

). مشـكالت المعـاقین سـمعیًا كمـا یـدركها معلمـو ٢٠٠٢علي عبد النبـي حنفـي ( -
. العـدد مجلة كلیـة التربیـة ببنهـاالمرحلة االبتدائیة في ضوء بعض المتغیرات. 

)٢٠  .( 

.. الریـــاض: ســـمعیةمـــدخل إلـــى اإلعاقـــة ال). ٢٠٠٣علـــي عبـــد النبـــي حنفـــي ( -
 أكادیمیة التربیة الخاصة. 

كیـــف تنمـــي الســلوك االبتكـــاري لـــدى طفلـــك ). ٢٠٠٨عوشــة أحمـــد المهیــري ( -
 . القاهرة: دار الفكر للطباعة.المعاق سمعیاً 

. التربیـــة الخاصـــة لألطفـــال المعـــوقین .)١٩٩٢غســان عبـــد الحـــي أبــو فخـــر ( -
 مطبعة االتحاد. :دمشق

السـلوك العـدواني وعالقتـه بأسـالیب المعاملـة  .)٢٠٠٤(فاطمة مبارك الحمیـدي  -
  ینایر. .٢٥العدد  .جامعة قطر .مجلة مركز البحوث التربویة .الوالدیة

نظریــات الــتعلم ). ١٩٨٨لطفــي محمــد فهــیم، أبــو العــزایم عبــد المــنعم الجمــال ( -
 . مكتبة النهضة العربیة.المعاصرة وتطبیقاتها التربویة

السـلوكیة عنـد األطفـال وأسـالیب المسـاعدة  االضـطرابات ).١٩٩٩( غریـب ماهر -
 دولة اإلمارات العربیة. .٦أبو ظبي العدد  .مجلة الطب النفسي .فیها

الســـلوك العـــدواني عنـــد األطفـــال كیـــف نفهمـــه  ).١٩٩٧(محمـــد احمـــد الزغبـــي  -
 قطر. .٢٦السنة ) ١٢١(العدد  .القطریة التربیة مجلة .حدوثه ونتجنب
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 ٢٢٧

). كیــف یــتعلم المـــخ األصــم (النظریـــة ٢٠٠٧( مــراد عیســى، ولیـــد الســید خلیفـــة -
ــتعلم المــخ ذو االحتیاجــات الخاصــةوالتطبیــق).  . القــاهرة: دار سلســلة كیــف ی

 الوفاء للنشر. 

 ضـطرابات النطـق واللغـة.ااإلعاقة السـمعیة و ). ٢٠٠٠القمش ( نوري مصطفى -
 القاهرة: دار الفكر للطباعة. 

دراسـة  .أبعـاد السـلوك العـدواني ).١٩٩٥(عبد اهللا وصالح أبو عبـادة  سید معتز -
   .: العدد الثالثمجلة  دراسات نفسیة .القاهرة .مقارنة

أثــر اســتخدام األلعــاب والقصــص فــي  ).١٩٩٧(هیالنــة عبــد اللــة صــبرالعبیدي  -
رسـالة ماجسـتیر غیـر تعدیل السلوك العدواني لـدى أطفـال الریـاض (تمهیـدي ) 

    .جامعة الموصل: الموصل .كلیة التربیة .منشورة
إســـــتراتیجیة التشــــــبیك كمــــــدخل لتفعیــــــل دور  ).٢٠٠٨(وجـــــدي محمــــــد بركــــــات  -

ــــة لمواجهــــة ظــــاهرة العنــــف ضــــد األطفــــال فــــي عصــــر  ــــة الطفول جمعیــــات رعای
 .. ینایرمملكة البحرین .مجلة الطفولة .العولمة

األسـباب وطـرق  -مشكالت األطفال السـلوكیة ).١٩٩٠(وفیق صفوت مختار  -
   .والثقافةدار العلم : القاهرة العالج.

العــالج الســلوكي لمشــاكل األســـرة ). ١٩٩٧(یوســف عبــد الوهــاب أبــو حمیـــدان  -
ـــــة النفســـــیة  والمجتمـــــع (مرجـــــع لالســـــرة والمدرســـــة والعـــــاملین فـــــي مجـــــال الرعای

 .عمادة البحث العلمـي والدراسـات العلیـا .منشورات جامعة مؤته ).واالجتماعیة
 عمان.األردن: 
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