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مدى تطبيق استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية للمعاقين 

 ظر المعلمينفكرياً من وجهة ن

 المستخلص :

تهدف الدراسة الى التعرف على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات  

تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية من وجهة نظرهم. والتعرف على 

تحليل السلوك التطبيقي في تنمية  درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات

المهارات االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات "النوع، المؤهل العلمي، نوع القطاع، 

سنوات الخبرة". يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات ومعلمي ذوي اإلعاقة 

ع إلحصائيات الفكرية العاملين بالمدارس الحكومية، ومراكز الرعاية النهارية، وبعد الرجو

إدارة التربية الخاصة، اتَّضح أن عدد معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بمحافظة جدة بلغ 

( معلماً ومعلمةً حسب إحصائية إدارة التعليم بجدة، للفصل الدراسي األول من 306عددهم )

لعام ه( وذلك خالل فترة إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من ا1440 -1441العام )

م. توصي الباحثتان باآلتي: إلى جانب المعرفة النظرية، يجب 2021ه/1442الجامعي 

تكثيف الجوانب العملية في المقررات الجامعية. واالهتمام بتدريب المعلمين والمعلمات على 

صياغة أهداف سلوكية مكتملة الشروط، إذ أنها المعيار الرئيسي للحكم على السلوك 

أو التشكيل. وتحويل مقرر تحليل السلوك التطبيقي إلى مقرر عملي يطبق المستهدف بالتعديل 

في المدارس والمراكز ويمارس فيه الطالب المتدرب ما يتعلمه من خالل اعداد خطط 

 سلوكية متكاملة األركان، والعمل على تنفيذها، ومن ثم تقويمها. 

Abstract: 

 The study aims to identify the degree to which teachers with 

intellectual disabilities apply the strategies of applied behavior 

analysis in developing social skills from their point of view. And to 

identify the degree to which teachers with intellectual disabilities 

apply the strategies of applied behavior analysis in developing social 

skills in light of some variables "gender, educational qualification, 

sector type, years of experience". The population of the current study 

consists of all female teachers and teachers with intellectual 

disabilities working in public schools and day care centers, and after 

referring to the statistics of the Department of Special Education, it 

became clear that the number of teachers of students with intellectual 

disabilities in Jeddah was (306) teachers. The two researchers 

recommend the following: In addition to theoretical knowledge, the 
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practical aspects should be intensified in university courses. And 

interest in training teachers to formulate behavioral objectives with 

complete conditions, as it is the main criterion for judging the targeted 

behavior by modification or formation. Transforming the Applied 

Behavior Analysis course into a practical course to be applied in 

schools and centers in which the trainee student practices what he 

learns by preparing integrated behavioral plans, working on their 

implementation, and then evaluating them. 

 مقدمة 

تؤكد مواثيق حقوق اإلنسان على أن لكل إنسان الحق في تلقي التعليم، بالكيفيةة التةي تسةمح  

 بها قدراته، واستعداداته، ومن هذا المنطلق يحظى ذوو اإلعاقة عامة،  وذوو اإلعاقةة الفكريةة

باهتمام كبير من قبل الحكومةات الحديثةة، حيةُ تلبةذل الجهةود واإلمكانةات مةن  -بشكل خاص-

أجةةل مسةةاعدتهمت للتكيةةف مةةع البيفةةة، والتفاعةةل مةةع اآلخةةرين، بالقةةدر الةةذي تتيحةةه إمكانيةةاتهم 

 (.2018)الجدعاني، 

ينت وقةةد بةةدأ االهتمةةام بمفهةةوم ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة فةةي النصةةف الثةةاني مةةن القةةرن العشةةر 

والةةذي يهةةدف إلةةى تقةةديم خةةدمات لافةةراد ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة، لمةةا يعةةانون مةةن انحرافةةات 

واضحة عن المعدل الطبيعي للعاديين، مقارنة باألفراد العاديين فةي خصائصةهم النمائيةة علةى 

الصةةعيد العقلةةي، الجسةةمي، االسةةتقاللي، االجتمةةاعي واللغةةوي. وتبعةةاً لنسةةبة انتشةةارهم الكبيةةرة 

( إلةةى إن اإلعاقةةة الفكريةةة تحتةةل 2005باإلعاقةةات األخةةرىت فقةةد أشةةار )أبةةو النصةةر،  مقارنةةة

المرتبةةة األولةةى فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية مةةن بةةين اإلعاقةةات األخةةرى، أي مةةا نسةةبته 

٪( من نسبة المعاقين في المملكة ككةل، وهةي نسةبة كبيةرة ال يسةتهان بهةات ممةا يتطلةب 20.2)

اص مةن قبةةل المةربين مةن حيةةُ التعلةيم والتةدريب، بمةةا يتناسةب مةةع تقةديم رعايةة، واهتمةةام خة

احتياجاتهم الفردية المختلفةةت ولكةونهم طاقةات وطنيةة، وثةروة بشةرية منتجةة، إذا مةا تةم إيجةاد 

 وسائل وأساليب تعليمية متخصصة تطور قدراتهم، وتبني مهاراتهم.

ةل االهتمةام،  والرعايةة لافةراد المعةاقين فكريةاًت وتلولي برامج التربية الخاصة بكل مجاالتها جل

امتثاالً لهدفها السامي، القةائم علةى تقليةل الفجةوة بةين المعةاقين فكريةاً، وبةين أقةرانهم العةاديين، 

والوصةةول بهةةم إلةةى أقصةةى مةةا تسةةمح بةةه قةةدراتهم، وإمكانيةةاتهم، وذلةةك بتةةدريبهم، وتعلةةيمهمت 

 .ليكونوا أفراد منتجين، ومستقلين

ن الدراسات العلمية على إمكانية تعليم ذوي اإلعاقة الفكريةة مةن خةالل ولقد أكدت العديد م 

التدريب، والتكرار والممارسة، خةالل الفتةرات النمائيةة الحرجةة، إذا مةا تةوافر لةديهم كةاًل مةن 

أن تكةةةون البةةةرامج المقدمةةة تةةةتالءم مةةع احتياجةةةاتهم الفعليةةةة  -شةةريطة-االسةةتعداد، والنضةةةج، 

(Treffert, 2000.) 
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السياق أشارت العديد من نتائج الدراسةات العلميةة، فعاليةة تحليةل السةلوك التطبيقةي،  وفي ذات

فتةةت فنياتةةه وإسةةتراتيجياته  وأثةةره البةةارى علةةى تنميةةة الجوانةةب السةةلوكية، والمهاريةةة، إذ مةةا وستر

بشكل صحيحت لتشكيل سلوكيات اجتماعية تكيفية، وإىالة السلوكيات االجتماعيةة غيةر تكيفيةة، 

 ,Hursh, Schumakerلهةةذا النجةةار أثةةر بةةالغ علةةى مسةةار التربيةةة الخاصةةة )وقةةد كةةان 

Fawcett & Sherman, 2000.) 

وتعد أساليب تحليل السةلوك التطبيقةي مةن أكثةر أسةاليب التةدخل العالجةي والتربةوي اسةتخداماً 

 ,Snell & Brownمع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عامة، ويؤكد على ذلك كالً من )

أن استخدام تحليل السةلوك التطبيقةي مةع ذوي اإلعاقةة الفكريةة ذو أهميةة بالغةة، إذ أن ( 2000

 هؤالء األطفال يلظهرون أنماًطا سلوكية، واجتماعية غير مقبولة.

( فةي مسةاعدة األفةراد ذوي 2018وتبرى أهميتةه أيًضةا كمةا ذكرهةا )المعطةي، شةاا، وعةواد 

ن التكيةف مةع البيفةة، كمةا أنةه أسةلوب تعلمةي اإلعاقة الفكريةة علةى تحقيةق أكبةر قةدر ممكةن مة

يتناسب مع جميع األفراد الذين يعةانون وبةدرجات متفاوتةة مةن السةلوكيات التةي تشةكل مشةكلة 

 (، 2017)نواصر، ابن سعد، 

كمةةا يعةةد مةةن ضةةمن الممارسةةات المبنيةةة علةةى األدلةةة فةةي التربيةةة الخاصةةة حسةةب تعريةةف   

ك التطبيقي بتركيزه علةى الحاضةر، ولةيل الماضةي، ( ، إذ يتميز تحليل السلو2020)حلوان، 

كما يساعد علةى تحديةد العةالم بموضةوعية مةن خةالل التكةرار، والممارسةة، كمةا يسةتند علةى 

البحوث التجريبية، ويتوخى الدقة في تعريف، وقياس، وعالم السلوك المستهدف، القائم علةى 

متعةارف عليهةا، تبعةاً للعمةر الزمنةي، تعديل السلوكيات بما يتوافةق مةع المعةايير االجتماعيةة ال

وللثقافةةة المتواجةةد بهةةا، إضةةافة لةةذلك التقليةةل مةةن المشةةكالت السةةلوكية االجتماعيةةة، وتعمةةيم 

 (.2014السلوكيات االجتماعية اإليجابية باعتبارها نموذجاً يلقتدى به )الخطيب، 

الفكريةة، اعتمةاداً علةى  وقد تزايد اهتمام الباحثين بدراسة المهارات االجتماعيةة لةذوي اإلعاقةة

أسةةاس نظةةري مفةةاده أن امةةتالك ذوي اإلعاقةةة لمسةةتوى مناسةةب مةةن المهةةارات االجتماعيةةة 

الضةةةرورية كمهةةةارات التواصةةةل اإليجابيةةةة، وااللتةةةزام بتطبيةةةق األنظمةةةة المتبعةةةة، والعمةةةل 

التعةةاوني، سيحسةةن مةةن فةةرص تعلمهةةم، ودمجهةةم، وفةةي رفةةع مسةةتوى تكةةيفهم، وإنتةةاجهم فةةي 

 لذي يعيشون فيه.مجتمعهم ا

والمهارات االجتماعية عند المعاقين فكرياً مةن المتطلبةات األساسةية التةي تحتاجهةا هةذه الففةةت 

( علةى أن 2020لضمان حصولهم على تعلم، وتفاعةل اجتمةاعي، كمةا يؤكةد )طلةب، سةليمان، 

إذا لةم نقص المهارات االجتماعية لدى المعاقين فكرياً مؤشر لظهةور الصةعوبات االجتماعيةة، 

 يتم تطوير مهاراتهم في بيفاتهم الطبيعية، واالجتماعية.

ونظةةراً إلةةى أن األفةةراد ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة يعةةانون مةةن قصةةور فةةي تفةةاعالتهم االجتماعيةةةت 

( كأسةةةلوب تعلةةةمت فسةةةوف تسةةةعى ABAونظةةةراً لفاعليةةةة أسةةةلوب تحليةةةل السةةةلوك التطبيقةةةي )
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تحليةل السةلوك التطبيقةي فةي تنميةة المهةارات الباحثتان إلى معرفةة مةدى تطبيةق اسةتراتيجيات 

 االجتماعية للمعاقين فكرياً من وجهة نظر المعلمين.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يمثل الجانب االجتماعي أحد جوانب السلوك التكيفي، والذي أجمعت تعاريف التربية الخاصةة 

الةت إحةدى اإلعاقةات ذات بقصوره لذوي اإلعاقة الفكرية، إذ أن اإلعاقةة الفكريةة كانةت، والى

التأثير الكبير على جميع نواحي حيةاة الفةرد، وعلةى تكيفةه االجتمةاعي، ومةا يترتةب علةى ذلةك 

مةةن عةةدم قةةدرة الفةةرد علةةى تحقيةةق معةةدل النضةةج االجتمةةاعي الةةالىم، فهةةو ال يسةةتطيع القيةةام 

اون مةةع باألعمةةال التةةي يقةةوم بهةةا أقرانةةه العةةاديون الممةةاثلون لةةه فةةي العمةةر الزمنةةي، كالتعةة

اآلخةةرين، وتشةةكيل عالقةةات مةةع األصةةدقاء، والمشةةاركة فةةي األنشةةطة، وحسةةن التصةةرف فةةي 

 (.2010المواقف )القذافي، 

عاناتهم الخاصة، وصعوبات تتجلةى فةي القصةور  وال يختلف اثنان بأن لذوي اإلعاقة الفكرية مل

ت الالىمةة فةي في مجال المهارات االجتماعية، ويرجع مرده إلةى عةدم امةتالكهم تلةك المهةارا

مواقةةف محةةددة، والتةةي يجةةب أن يتعلمهةةا هةةؤالء األفةةرادت ليتمكنةةوا مةةن إشةةباع الحاجةةة إلةةى 

 (.2018التواصل االجتماعي مع اآلخرين )شرادقة، 

ومةةن الةةرلى الداعمةةة لقصةةور المهةةارات االجتماعيةةة لةةذوي اإلعاقةةة الفكريةةة، مةةا نةةص عليةةه 

(، إذ يعطةةي قيمةةة كبةةرى AAIDDلنمائيةةة )تعريةةف الجمعيةةة األمريكيةةة ل عاقةةات الفكريةةة وا

لمجاالت السةلوك التكيفةي والتةي مةن ضةمنها الجوانةب االجتماعيةة، فةي تحديةد وجةود اإلعاقةة 

الفكرية مةن عةدمها، ودرجتهةا لةدى الفةرد، وبةذلك فةالتعريف لةم يكتةف بةالنظر لهةم مةن ىاويةة 

فكريةاً مةن تكيةف وسةلوك  القدرة الفكرية فحسب، بل أكد على مقدار ما يمكن أن يحققه المعةاق

 (.   2009اجتماعي )وادي، 

ولما كان امتالك المهارات والسلوك االجتماعي بمثابة الدعامة األساسية، والبوابة التةي يتعتمةد 

(، فةاألفراد ذوو اإلعاقةة الفكريةة 2009عليها األفراد العاديين لالنخراط في المجتمع )الةديب، 

تحسين مهاراتهم االجتماعيةةت لتتةار لهةم فرصةة االخةتالط أشد احتياجاً إلى التدريب المكثفت ل

والتفاعل مع مجتمعهمت وليتمكنوا من تكوين عالقات اجتماعية طيبة مع األقارب، واألصةدقاء 

(Umadevi&Sukumaran, 2012.) 

مما دعت الحاجة إلى التكفل بهؤالء األفراد المعاقين فكرياً، وتمكينهم من تعلم ما يمكةن تعلمةه 

رات اجتماعية، وتدريبهم على استخدامها للتصرف في المواقف االجتماعية المختلفةة، من مها

( فةنن العالجةات األكثةر شةيوعاً وفاعليةة Mayo Clinic, 2016ووفقاً لتقارير عيةادة مةايو )

 في تطوير المهارات هي البرامج السلوكية.

ة االنتشار، وكأحد البةرامج ويأتي تحليل السلوك التطبيقي كأحد تطبيقات تعديل السلوك الواسع

السةةلوكية العالميةةة، التةةي أثبتةةت فاعليتهةةا فةةي تعلةةيم، وتةةدريب ذوي اإلعاقةةة علةةى المهةةارات 
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والسةةلوكيات، مةةن خةةالل التطبيةةق المةةنظم للمبةةادل السةةلوكيةت لمعالجةةة القصةةور فةةي بعةةض 

  (.Prior, 2003المهارات التكيفية، والتي من ضمنها العجز في السلوك االجتماعي )

وقةةد أشةةادت العديةةد مةةن الدراسةةات بأهميةةة اسةةتخدام تحليةةل السةةلوك التطبيقةةي فةةي جانةةب بنةةاء، 

وتطوير، وتعزيز المهارات االجتماعية، إذ تتألف فنيةات تحليةل السةلوك التطبيقةي مةن التنظةيم 

المكثف، والتعزيز، واستخدام إستراتيجيات تعليمية محددةت مما يسةاهم فةي اكتسةاب المهةارات 

 (.  2018(، )شرادقة، Dagmary, 2002عية لذوي اإلعاقة الفكرية )االجتما

وفي سل تلك المؤشرات لفاعلية تحليل السلوك التطبيقي في التعلم، وبناء على ما سبق، يمكن 

تعليم المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة الفكرية، باستخدام إستراتيجيات تحليل السلوك 

-األدبيات السابقة، الحظت الباحثتان ندرة الدراسات  التطبيقي. ومن خالل االطالع على

المهتمة بتوسيف تحليل السلوك التطبيقي، في تنمية المهارات االجتماعية لذوي  -نسبياً 

اإلعاقة الفكرية، وبالتالي تسعى الباحثتان إلى استطالع آراء معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية 

 ة المهارات االجتماعية. لتطبيق برامج تحليل السلوك التطبيقي في تنمي

 والذي سيسعى في المقام األول إلى اإلجابة على السؤال التالي: 

ما مدى تطبيق استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية  -

 للمعاقين فكرياً من وجهة نظر المعلمين؟

 وانبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
هةةل هنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي درجةةة تطبيةةق معلمةةي ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة  -1

 إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تلعزى لمتغير النوع؟

هةةل هنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي درجةةة تطبيةةق معلمةةي ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة  -2

بيقي في تنميةة المهةارات االجتماعيةة تلعةزى لمتغيةر المؤهةل إلستراتيجيات تحليل السلوك التط

 العلمي؟

هةةل هنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي درجةةة تطبيةةق معلمةةي ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة  -3

إلسةةتراتيجيات تحليةةل السةةلوك التطبيقةةي فةةي تنميةةة المهةةارات االجتماعيةةة تلعةةزى لمتغيةةر نةةوع 

 القطاع؟

درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -4

إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تلعزى لمتغير سنوات 

 الخبرة؟

 أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي

التعةةرف علةةى درجةةة تطبيةةق معلمةةي ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة إلسةةتراتيجيات تحليةةل السةةلوك  -1

 ي في تنمية المهارات االجتماعية من وجهة نظرهم.التطبيق

التعرف على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك  -2
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التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات "النوع، المؤهل العلمي، 

 نوع القطاع، سنوات الخبرة".

 أهمية الدراسة

 أوالً: األهمية النظرية  

تستمد الدراسة أهميتها في بالتركيز على ذوي اإلعاقة الفكرية، والذين يشكلون أعلى نسبة  -

 من ذوي اإلعاقة بالمملكة.

تركز الدراسة على جانب المهارات االجتماعية لدى المعاقين فكريةاً، والتةي تعةد مةن أكثةر  -

 أوجه القصور وضوحاً لدى هذه الففة.

راسة بنثراء البحوث العربية في مجال تطبيق إستراتيجيات تحليل السلوك تسهم الد -

 التطبيقيت لتنمية المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر المعلمين.

 ثانياً: األهمية التطبيقية   

ستسةهم الدراسةة مةن خةةالل نتائجهةا التةي ستتوصةل إليهةةا والمقترحةات التةي سةتقدمها، إلةةى  -

د المسةةؤولين، ومخططةةي البةةرامج، وأصةةحاب القةةرار، والمعلمةةين بنسةةتراتيجيات تحليةةل تزويةة

السةةلوك التطبيقةةي، والمعتمةةدة فةةي بةةرامج تعةةديل السةةلوكت بهةةدف معالجةةة جوانةةب اإلخفةةاق، 

والضعف لذوي اإلعاقة الفكرية، ووضع برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمةت بهةدف تحسةين 

 أدائهم.

لةى بةرامج إعةداد المعلمةين بمؤسسةات التعلةيم العةالي إلةى أهةم المهةارات توجيه القةائمين ع -

التي يجب إكسابها للمعلمينت لكيفية توسيف إستراتيجيات تحليل السةلوك التطبيقةي فةي العمليةة 

 .-بصفة خاصة-التعليمية لمختلف ففات ذوي الحاجات الخاصة، وذوي اإلعاقة الفكرية 

االستفادة من المقياس المصمم من قبل الباحثتين والقائم على إستراتيجيات تحليل السلوك  -

 التطبيقيت بهدف تنمية المهارات االجتماعية، وتطبيقه على معلمي ومشرفي ذوي اإلعاقة.

 حدود الدراسة
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة إلمام معلمي ذوي  الحدود الموضوعية: -1

الفكرية، وتطبيقهم إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي، والمشتملة على إستراتيجية  اإلعاقة

)النمذجة، التلقين، االخفاء، التعاقد السلوكي، تحليل المهمة، القصص االجتماعية، العقاب 

بالتوبيخ اللفظي وغير اللفظي واالقصاء(ت من أجل تنمية المهارات االجتماعية لدى طالبهم 

 عاقة الفكرية من وجهة نظرهم.من ذوي اإل

 م. 2021 -ه1442الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية: -2

اقتصرت الدراسة على المدارس الحكومية الملحق بها صفوف ذوي  الحدود المكانية: -3

 اإلعاقة الفكرية، ومراكز الرعاية النهارية لذوي اإلعاقة الفكرية بمدينة جدة. 

ال  البشرية:الحدود  -4 اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية من كر

 الجنسين. 
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 مصطلحات الدراسة

 (:The degree of applicationدرجة تطبيق ) -أوالً 

وتعني درجة توسيف معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية ألساليب تحليل السلوك التطبيقي في 

لمعاقين فكرياً، والتي تقاس من خالل استجاباتهم تدريسهم للمهارات االجتماعية لطالبهم ا

 على فقرات االستبانة. 

 ً  (:Mental  Disability or Handicapذوو اإلعاقة الفكرية ) -ثانيا

م : بأنها قصور ملحوس 2010تعرفها الجمعيـة األمريكيـة ل عاقات الفكرية والنمائية لعام 

أو أكثر، يصاحبه قصور في السلوك التكيفي، في األداء العقلي بمقدار انحرافين معياريين 

 (.,Schalock, et al., 2010سـنة )18وتظهـر اإلعاقـة الفكرية قبل سـن 

جميع األفراد الذين تم تشخيصهم بأنهم ينتمون إلى ذوي اإلعاقة الفكرية،  إجرائًيا:

 والمصنفين من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، والمتوسطة.  

 ً  : Applied Behavioral Analysis (ABA)لوك التطبيقي تحليل الس -ثالثا
العلم الذي يستمد طرقه من المبادل السلوكية المطبقة بشكل منظمت بهدف تعديل السلوكيات 

غير المقبولة اجتماعياً، ويستخدم التجريب لتحديد المتغيرات المسفولة عن التغير الحاصل 

 (.cooper, 2007في السلوك )

 استجابة المفحوصين على األداة المصممة من قبل الباحثتين.: إجرائًيا

 ً  :  (The Social Skills)المهارات االجتماعية -رابعا

مجموعة من السلوكيات والمهارات االجتماعية، التي تساعد الطالب على التفاعل االجتماعي 

 (2013مع اآلخرين، كالتواصل اللفظي، وغير اللفظي )براودر وسبونر، 

مجموعة السلوكيات المقبولة اجتماعياً، الممارسة من قبل ذوي اإلعاقة الفكرية،  إجرائًيا:

بشكل لفظي، أو غير لفظي، والتي من شأنها رفع مستوى التفاعل مع محيطها بكفاءة، داخل 

  المدرسة، أو خارجها.

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية:

ً بأساليب تعديل معرفة معلم (2011تناولت دراسة )جريج،  .1 ي األطفال المعوقين عقليا

والتي هدفت إلى تقييم مدى معرفة معلمي األطفال السلوك وعالقتها ببعض المتغيرات، 

ً في مراكز التربية الفكرية بدمشق بأساليب تعديل السلوك، تكونت عينة  المعوقين فكريا

ً ومعلمة، وأسفرت النتائج إلى أنه ال ت152الدراسة من ) وجد فروق ذات داللة ( معلما

ً لمتغير الجنل وسنوات الخبرة في المعرفة بأساليب تعديل السلوك لدى  إحصائية تبعا

المعلمين، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المعلمين الحاصلين على شهادات 

 الدراسات العليا.
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عقلياً مستوى معرفة معلمي األطفال المعاقين ( 2012تناولت دراسة )عبد العزيز،  .2

بالجنل والتخصص  والمتمثلةبمبادئ وأساليب تعديل السلوك وعالقتها ببعض المتغيرات، 

( معلماً ومعلمة من العاملين بمعهدي التربية الفكرية 68العلمي، وتكونت عينة الدراسة من )

للبنين والبنات في محافظة جدة، وأسهرت النتائج إلى أن معرفة المعلمين بمبادل وأساليب 

ل السلوك كانت متوسطة، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في معرفة معلمي تعدي

ً لمتغير الجنل لصالح المعلمات  ً بمبادل وأساليب تعديل السلوك تبعا األطفال المعاقين فكريا

اإلناث، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في معرفة معلمي األطفال المعاقين فكرياً 

ً لمتغير التخصص العلمي لصالح المعلمين الحاملين بمبادل وأساليب تعديل ا لسلوك تبعا

 لتخصصاً علمياً تربية خاصة )إعاقة فكرية(.

تقدير االحتياجات النفسية واالجتماعية  على (2013ركزت دراسة )منسي وسليم،  .3

، وقد تم استخدام قائمة للمعاقين: دراسة استطالعية علي عينات بالمملكة العربية السعودية

( 300دير االحتياجات النفسية واالجتماعية للمعاقين، كأداة دراسة على عينة مكونة من )لتق

معاق من ذوي اإلعاقة المختلفة من الففات السابقة، حيُ بلغ عدد األفراد المعاقين فكرياً 

( سنة، وأسفرت النتائج إلى أهمية 12.9- 16.2( فرداً، وتراوحت أعمارهم ما بين )60)

اجات االجتماعية للمعاقين ذهنياً، من خالل تدريبهم على المشاركة في األنشطة مراعاة االحتي

االجتماعية، وتنمية مهارات التواصل لديهم، وتنمية مهاراتهم وقدرتهم على تكوين عالقات 

 اجتماعية ناجحة، وإتاحة الفرصة التي تساعدهم على تكوين مجموعات جديدة من األصدقاء.

مدى إلمام معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة في ( إلى تحديد 2015هدفت دراسة )الدوخي،  .4

ت بهدف التعرف على المعارف صفوف الدمج بأساليب تعديل السلوك في دولة الكويت

النظرية والممارسات العملية ألساليب تعديل السلوك، تم توىيع استبانة على عينة الدراسة 

ً ومعلمة لذوي اإلعاقة في141المكونة من ) ثالث مدارس غير تابعة للقطاع  ( معلما

الحكومي، وأسهرت النتائج أن معلمي ذوي اإلعاقة يمتلكون مستوى منخفض في المعارف 

 النظرية السلوكية والممارسات العملية ألساليب تعديل السلوك.

تقدير معلمي التربية الخاصة ألهمية أسلوب ( 2016تناولت دراسة )الزقاي، ورغي،  .5

ف الكشف عن مدى إطالع معلمي التربية الخاصة على أسلوب التعزيز بهدالتعزيز الرمزي؛ 

الرمزي، واستخدامهم وتوسيفهم له في مجال تعديل السلوك العدواني لدى طالبهم من ذوي 

( معلماً 38اإلعاقة الفكرية البسيطة، تم توىيع أداة الدراسة على عينة الدراسة المكونة من )

( من عينة الدراسة لديهم اطالع واسع %94.74ن أن )ومعلمة، وأسفرت نتائج الدراسة ع

 على أسلوب التعزيز الرمزي وجميعهم يستخدمونه.

أثر تقنيات تحليل السلوك التطبيقي في خفض السلوك  (2017تناولت دراسة )جريوي،  .6

حيُ هدفت إلى تطبيق بعض تقنيات تحليل السلوك غير المرغوب لدى ذوي متالزمة داون، 

زيز اإليجابي، التلقين، التوبيخ(ت بهدف خفض السلوك غير المرغوب لدى التطبيقي )التع
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( 3متالىمة داون، وإكسابهم سلوكيات بديلة عن السلوك غير المرغوب، وتمثلت العينة في )

من األطفال ذوي متالىمة داون، من ففة القابلين للتدريب، والذين تراوحت أعمارهم ما بين 

طريقة القصدية، واستخدمت الدراسة أداة شبكة مالحظة ( سنة، تم اختيارهم بال11-9)

للسلوك غير المرغوب للقياس القبلي والبعدي،  ووضع أهداف سلوكية بديلة لكل فرد من 

العينة، وفق المنهج الشبه تجريبي، وتوصلت الدراسة إلى أن لتقنيات تحليل السلوك التطبيقي 

توبيخ له دور فعال في خفض السلوك أثر في خفض السلوك غير المرغوب فيه، حيُ أن ال

 .غير المرغوب، وللتلقين والتعزيز أثر إيجابي في اكتساب السلوكيات البديلة

اتجاهات معلمي التربية الخاصة والعامة نحو  على (2017ركزت دراسة )الظاهر،  .7

وفقاً لمتغيرات الجنل، والتخصص، وااللتحاق بدراسة مقرر لتعديل أساليب تعديل السلوك، 

( معلماً 182لسلوك أو عدم دراسته، تم توىيع استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من )ا

ومعلمة، وأسهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين 

نحو تعديل السلوك وفقاً لمتغير الجنل، والتخصص وجاءت لصالح الذكور، ولصالح معلمي 

وتبعاً لمتغير المساق فقد جاءت النتائج لصالح المعلمين الذين التحقوا بمقرر  التربية الخاصة،

 لتعديل السلوك.

تقييم درجة تطبيق معلمي التربية  إلى (2018هدفت دراسة )العجارمة،الخطيب،  .8

الخاصة في األردن إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في ضوء بعض المتغيرات، 

( معلماً ومعلمة من معلمي 200تطبيق أداة على عينة مكونة من )ولتحقيق هدف الدراسة تم 

( مدرسة 27ذوي اإلعاقة الفكرية وذوي اضطراب طيف التوحد وصعوبات التعلم، في )

حكومية وخاصة، وأسهرت النتائج إلى درجة تطبيق مرتفعة على الدرجة الكلية للمقياس، 

لخبرة أو نوع اإلعاقة، مع وجود فروق وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير ا

ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المؤهل لصالح دبلوم كلية المجتمع، ووجود فروق ذات داللة 

 إحصائية تبعاً لمتغير ففة المؤسسة لصالح المراكز والمدارس الحكومية.

في  إلى أهمية تعليم المهارات االجتماعية (2017ركزت دراسة )هوساوي والشبانة،  .9

مرحلة المراهقة لذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في برامج الدمج بالمرحلة 

( معلماً، تم تطبيق االستبانة التي شملت عدة أبعاد، 88وتمثلت عينة الدراسة من )المتوسطة، 

متمثلة ببعد التنشفة االجتماعية، ودور األسرة، وأهداف المرحلة المتوسطة، والمنهج، 

يب التعليمية، والمهارات االجتماعية في فترة المراهقة، ودور الدمج في تعلمها، واألسال

وأسهرت نتائج الدراسة إلى أن معلمي الدمج يرون أن األسرة واألهداف التعليمية ومدارس 

الدمج، لها دور مهم في تنمية المهارات االجتماعية للطالب المراهقين من ذوي اإلعاقة 

 الفكرية.

الفروق في الشعور ( 2018سة )العجمي، الشيراوي، الخميسي، تناولت درا  .10

بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى مرتفعي ومنخفضي المهارات االجتماعية من األطفال 
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ً بدرجة إعاقة بسيطة ً وطالبة، )90، تكونت عينة الدراسة من )المعاقين عقليا ( 59( طالبا

( سنة، مع مراعاة التحاقهم 9- 12ا بين )( من اإلناث، تراوحت أعمارهم م31من الذكور، و)

ً بمدارس التربية الفكرية في دولة الكويت، وأشارت النتائج إلى أن متوسط درجات  جميعا

الذكور في المهارات االجتماعية أعلى من متوسط درجات اإلناث المعاقات فكرياً، كما أن 

مرتفعي المهارات  منخفضي المهارات االجتماعية أعلى شعوراً بالوحدة النفسية من

 االجتماعية، وأنهم أعلى شعوراً باالكتفاب.

استخدام القصص االجتماعية في تنمية ( على 2018ركزت دراسة )معوض،  .11

، في ضوء بعض بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال المعاقين القابلين للتعليم

لية بين األقران، وتكونت العينة من المتغيرات لتنمية المبادرة التفاعلية، واالستجابة التفاع

( عاماً، واشتملت 9- 12( أطفال من ذوي اإلعاقة الفكرية، تراوحت أعمارهم ما بين )5)

أدوات الدراسة على مقياس المهارات االجتماعية، والبرنامج التدريبي، وأسفرت النتائج عن 

ة واالستجابة والتعاون فاعلية البرنامج القائم على القصص االجتماعية في تنمية المبادر

 االجتماعي.

 الدراسات األجنبية:

فعالية نمذجة الفيديو في تدريب  إلى تحديد (AVCIOGLU, 2013هدفت دراسة ) .1

تعليم ذوي اإلعاقة  من خاللالطالب ذوي اإلعاقات الذهنية على المهارات االجتماعية. 

آثار ممارسة النمذجة. وتألفت  الفكرية على إلقاء التحية عند االلتقاء باآلخرين، مع مالحظة

( سنة، من ذوي اإلعاقة 10- 11( أطفال، تراوحت أعمارهم ما بين )4عينة الدراسة من )

الفكرية، ملتحقين بصف تعليم خاص في مدرسة ابتدائية في مدينة أنقره، تم استخدام 

أيام في  )4( دقيقه في اليوم، ولمدة )30المقابالت والفيديو من خالل جلسات تدخل لمدة )

األسبوع، باستخدام المنهج التجريبي، وأسفرت النتائج عن اكتساب األطفال لمهارات إلقاء 

التحية، مع المتابعة ألداء المهارة في أوضاع مختلفة، ومع أفراد مختلفين، كما تم إجراء 

 مقابالت مع األمهات والمعلمينت بهدف التعليق عن نتائج تعليم المهارة، وقد أسهر أولياء

األمور والمعلمون رضاهم عن اكتساب األطفال للمهارة وتعميمها في مواقف مختلفة، مع 

 رضاهم على ىيادة تفاعل األطفال مع أصدقائهم أكثر من أي وقت مضى. 

على تقديم التغذية الراجعة بالفيديو لزيادة السلوكيات  (Bui, 2013ركزت دراسة ) .2

 من خاللامن مع إستراتيجية تدريس األقران االجتماعية المناسبة عند استخدامها بالتز

ً مع تقديم التغذية الراجعة لتعزيزيها،  االستفادة من تعليم األقران للبالغين المعاقين فكريا

( من الذكور، يقابلها 3( من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، )5وتكونت عينة الدراسة من )

عاماً، وأسفرت النتائج عن أن تعليم ( 25- 34( من اإلناث، تراوحت أعمارهم ما بين )2)

األقران والتغذية الراجعة بالفيديو من اإلستراتيجيات الفعالة في تحسين المهارات االجتماعية 

 لذوي اإلعاقة الفكرية.
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فاعلية تعليم المهارات ( Dastgahi, Kashi, Shameli, 2013تناولت دراسة ) .3

أثر تعلم المهارات االجتماعية  لقياسبسيطة. االجتماعية للفتيات من ذوي اإلعاقة الفكرية ال

( فتاة من ذوي اإلعاقة الفكرية 50للحد من السلوكيات العدوانية، على عينة بلغ قوامها )

سنة فما فوق. تم اختيارها بطريقة عشوائية من مركز إعادة التأهيل في  14البسيطة من سن 

تجريبية، تضمنت األدوات طهران. وتم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين: ضابطة و

المطبقة على المجموعة التجريبية ومنها برامج لتعليم المهارات االجتماعية تستند إلى نموذم 

Lagracaومقياس تحديد ،Eysenck Aggression وأسهرت النتائج أن قصور المهارات ،

مهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة الفكرية عامل أساسي لزيادة العدوان، كما أن تعليم ال

 االجتماعية يمكن أن يقلل من السلوكيات العدوانية لذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة.

فعالية التدريس ,Ozyurek, &Akcamete, Ozokcu) 2017تناولت دراسة ) .4

ً في الفصول الدراسية  المباشر في اكتساب المهارات االجتماعية للطالب المتخلفين عقليا

( من الذكور بعمر 3( أطفال من ذوي اإلعاقة الفكرية، )5ن )تكونت عينة الدراسة مالعادية، 

( سنة، واحتوت أدوات 11- 12( من اإلناث. تراوحت أعمارهن ما بين )2( عاماً، و)12)

الدراسة على استمارة مقابلة المعلمين، وقائمة بالمهارات االجتماعية، باإلضافة إلى جلسات 

رت النتائج عن فاعلية البرنامج القائم على تدريسية بمعدل ثالث جلسات أسبوعيًا، وأسف

 ً وتم تعميم المهارات في ، التدريل المباشر في تعلم المهارات االجتماعية للمتخلفين فكريا

 مواقف مختلفة.

الجمع بين نمذجة الفيديو والقصص االجتماعية في  (Gül, 2016تناولت دراسة ) .5

ت بهدف التعرف على أثر التدخل لذهنيةتدريس المهارات االجتماعية لألفراد ذوي اإلعاقة ا

باستخدام الفيديو على الحاسب، والقصص االجتماعية في إكساب المهارات االجتماعية 

( عاماً، 20- 25( ذكور تراوحت أعمارهم ما بين )3المنشودة، تكونت عينة الدراسة من )

المحددة، وقادرون وأسفرت النتائج عن أن جميع المشاركين اكتسبوا المهارات االجتماعية 

 على تعميمها في مواقف أخرى مشابهة.

إدراك المعلم واستخدامه ومعرفته بالتقنيات بعنوان  (Reeves, 2017)اهتمت دراسة  .6

( معلماً، يختلفون في 72، اشتملت عينة الدراسة على )المستندة لتحليل السلوك التطبيقي

متوسطة في الواليات المتحدة، للتعليم عدد سنوات الخبرة، ملتحقين بالمدارس االبتدائية وال

(، وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات 8إلى  1الخاص والعام )من الصفين من الففة 

داللة إحصائية بين معرفة المعلمين بأساليب تحليل السلوك التطبيقي واستخدامهم لها، مع عدم 

ين واستخدامهم إلستراتيجيات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة لدى المعلم

تحليل السلوك التطبيقي، كما أسهرت أن المعلمين لذوي الصفوف الدنيا أكثر تطبيقاً 

 إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي عن غيرهم من المعلمين للتالميذ األكبر سناً.
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الدراسةات من خالل مراجعة األدب والدراسات السابقة، تتفق الدراسة الحالية مع ما أكدتةه  

السابقة من وجود النقص في المهارات االجتماعية لدى المعاقين فكريةاً، وأهميةة إكسةابهم تلةك 

(، وأن عةدم امةتالك ذوي 2017المهارات االجتماعية كما ذكرت دراسة )هوساوي والشبانة، 

اإلعاقةةة الفكريةةة للمهةةارات االجتماعيةةة المطلوبةةة سةةينعكل علةةى حيةةاتهم االجتماعيةةة، والةةذي 

صعب إدماجهم في مجتمعاتهم، وكةذلك سةينعكل علةى حيةاتهم النفسةية، مةن خةالل الشةعور سي

بالوحدة كما أوردت الدراسة، كما أن امتالك المهارات االجتماعية يسةهم فةي إشةباع الحاجةات 

 (.2018االجتماعية )العجمي وآخرون، 

زة األساسية في العمليةة كما تتفق الدراسة الحالية مع ما سبقها من دراسات في أن المعلم الركي

التعليمية بعد الطالب، وعليه يكون إعداد المعلةم إعةدادًا جيةداً ذا عالقةة طرديةة مةع المخرجةات 

التعليمية المنعكسة في الطالب، ويزداد ذلك أهميةة مةع الطةالب ذوي اإلعاقةة الفكريةة، كةونهم 

لةى اسةتخدام الطةرق يحتاجون إلى تعامل خاص من خالل مراعاة الفةروق الفرديةة، والحاجةة إ

 التي أثبتت فاعليتها في مجال التعليم، والتدريب للطالب المعاقين فكرياً.

ويعد تحليل السلوك التطبيقي إحدى تلةك الطةرق والممارسةات المبنيةة علةى األدلةة فةي التربيةة 

الخاصة، وأحد الطرق المثلى للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، وخصوصاً فيمةا يتعلةق 

 لمهارات االجتماعية.با

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة 

  .استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي

 مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات ومعلمي ذوي اإلعاقة الفكرية العاملين 

ائيات إدارة التربية بالمدارس الحكومية، ومراكز الرعاية النهارية، وبعد الرجوع إلحص

( 306الخاصة، اتَّضح أن عدد معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بمحافظة جدة بلغ عددهم )

 -1441معلماً ومعلمةً حسب إحصائية إدارة التعليم بجدة، للفصل الدراسي األول من العام )

لجامعي ه( وذلك خالل فترة إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام ا1440

 م.2021ه/1442

 عينة الدراسة

( معلًما ومعلمة 220لتحقيق أهداف الدراسة، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من ) 

 ( معلمة. 132( معلًما، و)88من معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بواقع )

 بناء أداة الدراسة 

استخدمت الباحثتان االستبانة كأداة لجمع البياناتت وذلك بسبب مالءمتها ألهداف الدراسة، 

وتسالالتها ومنهجيتها، ومجتمعها، إضافةً إلى أن االستبانة تعد وسيلة هامة لجمع البيانات، 

 وذلك يرجع إلى تمتعها بدالالت صدق وثبات.
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سات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وبعد االطالع على عدد األدبيات التربوية، والدرا

(، )الزقاي، 2015(، )الدوخي، 2012(، )عبد العزيز، 2011الحالية كدراسة )جريج، 

،  (2018(، )العجارمة، الخطيب، 2017، )الظاهر، (Reeves, 2017)(، 2016ورغي، 

تكونت في وبناًء على معطيات وتسالالت الدراسة وأهدافهات تم بناء أداة جمع البيانات، و

صورتها النهائية من ثالثة أجزاء. وفيما يلي عرض لكيفية بنائها، واإلجراءات التي اتبعتها 

 الباحثتان للتحقق من صدقها وثباتها:

يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات  القسم األول: .1

التي تود الباحثتان جمعها من أفراد عينة الدراسة، مع تقديم الضمان بسرية المعلومات 

 المقدمة، والتعهد باستخدامها ألغراض البحُ العلمي فقط.

الدراسة، وهي على النحو  يحتوي على البيانات الديموغرافية ألفراد عينة القسم الثاني: .2

 سنوات الخبرة(. -نوع القطاع  –المؤهل العلمي  –اآلتي: )النوع 

( عبارة، موىعة على محور أساسي واحد مقسم 38يتكون هذا القسم من ) القسم الثالث: .3

 ( يوضح عدد عبارات االستبانة، وكيفية توىيعها على األبعاد.1إلى بعدين، والجدول )

 تبانة وعباراتها(: االس(1جدول رقم 

 البعد المحور
عدد 

 العبارات
 المجموع

مدى تطبيق استراتيجيات تحليل السلوك 

التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية 

 للمعاقين فكرياً من وجهة نظر المعلمين 

البعد األول: اإللمام واإلعداد 

 للخطة السلوكية
16 

38 

 عبارات
البعد الثاني: استخدام فنيات 

السلوك التطبيقي في تحليل 

 تنمية المهارات االجتماعية

22 

 عبارة 38 االستبانة

تةةم اسةةتخدام مقيةةاس ليكةةرت الربةةاعي للحصةةول علةةى اسةةتجابات أفةةراد عينةةة الدراسةةة، وفةةق 

ال أطبقهةا(، ومةن ثةم  -أطبقهةا أنةادًرا –أطبقهةا أحيانًةا  –درجات الموافقة اآلتية: )أطبقها دائًمةا 

المقياس بشكل كمي، وذلك عن طريق إعطاء كل عبارة من العبةارات السةابقة التعبير عن هذا 

( 2( درجةات، أطبقهةا أنةادًرا )3( درجات، أطبقهةا أحيانًةا )4درجة، وفقًا لآلتي: أطبقها دائًما )

 ( درجة واحدة.1درجتان، ال أطبقها )

المدى بطرر أما بالنسبة لتحديد طول كل ففة من ففات مقياس ليكرت الرباعي، تم حساب 

 4÷  3(، ثم تم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس )3=  1 –4الحد األعلى من الحد األدنى )

(ت لتحديد الحد األعلى 1(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )0.75= 

 لهذه الففة، وبذلك أصبح طول الففات كما هو موضح في الجدول أدناه: 
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 (: تقسيم فئات مقياس ليكرت الرباعي )حدود متوسطات االستجابات((2جدول رقم 
 م

 الففة
 حدود الففة

 إلى من 

 4 3.26 أطبقها دائًما )بدرجة كبيرة(  .1

 3.25 2.51 أطبقها أحيانًا )بدرجة متوسطة(  .2

 2.50 1.76 أطبقها أنادًرا )بدرجة قليلة(   .3

 1.75 1 ال أطبقها )بدرجة قليلة جدًا(  .4

شارة إلى استخدام طول المدىت للوصول لحكم موضوعي على متوسطات  وتجدر اإلر

 استجابات أفراد عينة الدراسة، بعد معالجتها إحصائيًا.

 الصدق والثبات

 صدق أداة الدراسة

ويعني التأكد من أنها تقيل ما وضعت لقياسه، إضافةً إلى شموليتها لكل العناصر التي  

ووضور عباراتها، وارتباطها بكل بعد من األبعاد، بحيُ تكون  تساعد على تحليل نتائجها،

 مفهومة لكل من يستخدمها، وقد قامت الباحثتان بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

مين(  - أ  الصدق الظاهري لألداة )صدق المحك ِّ

للتعرف على مدى الصدق الظاهري لالستبانة، والتأكد من أنها تقيل ما وضعت لقياسه، تم 

( فقرة، على عدد من المحكمين المختصين 41عرضها بصورتها األولية والتي تكونت من )

( محكًما، حيُ طلبت الباحثتان من 3في مجال التربية الخاصة، حيُ بلغ عدد المحكمين )

السادة المحكمين تقييم جودة االستبانة، من حيُ قدرتها على قياس ما أعدت لقياسه، والحكم 

ألهداف الدراسة، وذلك من خالل تحديد مدى وضور كل عبارة، ومدى  على مدى مالءمتها

ارتباط كل عبارة  بمحورها، وأهميتها، وسالمتها لغويًا، إضافةً إلى إبداء رأيهم في حال 

 وجود أي تعديل، أو حذف، أو إضافة عبارات لالستبانة. 

هداف االجتماعية وأوصى المحكمون باستبدال بعض العبارات على سبيل المثال: )أحدد األ

قصيرة المدى بحيُ تكون ذات عالقة بتحقيق األهداف طويلة المدى( الى )أخطط األهداف 

 -رمزية -االجتماعية قصيرة المدى للطفل.(، وعبارة )أنوع في استخدام المعزىات )غذائية

اجتماعية( الى )أنوع في استخدام المعزىات(، وحذف بعض العبارات المتكررة أو دمجها 

عبارة واحدة مثل: )أعزى السلوكيات االجتماعية المرغوبة( وعبارة )أقدم المعزى بعد  في

حدوث السلوك االجتماعي المرغوب مباشرةً(، في عبارة جديدة )أقدم المعزى بعد السلوك 

االجتماعي المرغوب(، وإعادة صياغة بعض العبارات مثل عبارة)أستخدم االقصاء مع 

ند صدور سلوكيات ال اجتماعية تضر باآلخرين( الى )أقصي الطفل الطالب المعاقين عقلياً ع

 عند صدور سلوكيات ال اجتماعية تضر باآلخرين(.

%( فأكثر من 80وبعد استرداد االستبانات، قامت الباحثتان باعتماد الفقرات التي أجمع ) 

التي اتفق عليها المحكمين على مالءمتها، أو التعديل عليها، ومن ثم إجراء التعديالت الالىمة 
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غالبية المحكمين، وإخرام االستبانة بالصورة النهائية، حيُ أصبحت االستبانة تتألف من 

 .( فقرة38)

 صدق االتساق الداخلي لألداة - ب

( 32للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم اختيار عينة استطالعية مكونة من )

ة، ووفقًا للبيانات تم حساب معامل ارتباط معلًما من معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكري

ت وذلك بهدف التعرف على درجة (Pearson's Correlation Coefficient)بيرسون 

 ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة.

الكلية للبعد الذي (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة مع الدرجة 3جدول رقم )

 تنتمي إليه

 البعد
رقم 

 العبارة

معامل االرتباط 

 بالبعد

رقم 

 العبارة

معامل االرتباط 

 بالبعد

البعد األول: اإللمام واإلعداد للخطة 

 السلوكية

1 0.623** 9 0.638** 

2 0.657** 10 0.534** 

3 0.726** 11 0.541** 

4 0.7329** 12 0.681** 

5 0.875** 13 0.723** 

6 0.719** 14 0.558** 

7 0.608** 15 0.768** 

8 0.802** 16 0.605** 

البعد الثاني: استخدام فنيات تحليل السلوك 

 التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية

17 0.658** 28 0.518** 

18 0.614** 29 0.562** 

19 0.605** 30 0.630** 

20 0.665** 31 0.641** 

21 0.687** 32 0.852** 

22 0.728** 33 0.2202** 

23 0.498** 34 0.638** 

24 0.872** 35 0.750** 

25 0.768** 36 0.719** 

26 0.567** 37 0.632** 

27 0.801** 38 0.486** 

 فأقل  0.01* دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع بلعدها موجبة، ودالة 3يتضح من الجدول )

( فأقلت مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين 0.01إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 عبارات المحور األول، ومناسبتها لقياس ما ألعدت لقياسه.  
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 الصدق البنائي - ت

ت وذلك (Pearson's Correlation Coefficient)وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

بهدف التعرف على درجة ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة، وكانت 

 النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

 (: معامالت ارتباط بيرسون لمجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية4جدول رقم )
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

 **889. البعد األول: اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية

البعد الثاني: استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في 

 تنمية المهارات االجتماعية
.897** 

( أن قيم معامل ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية موجبة، ودالة إحصائيًا 4يتضح من الجدول )

فأقلت مما يشير إلى الصدق البنائي لمجاالت االستبانة، ( 0.01عند مستوى الداللة )

 ومناسبتها لقياس ما ألعدت لقياسه.

   ثبات أداة الدراسة

 طريقة ألفا كرونباخ - أ

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ )معادلة ألفا 

( قيم معامالت الثبات 6(، ويوضح الجدول رقم )Cronbach's Alpha (α)كرونباخ( )

 ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة.

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة5جدول رقم )

 البعد محاور االستبانة
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور

درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة 

تحليل السلوك  الفكرية إلستراتيجيات

التطبيقي في تنمية المهارات 

 االجتماعية من وجهة نظرهم.

 

البعد األول: اإللمام واإلعداد للخطة 

 السلوكية
16 0.917 

البعد الثاني: استخدام فنيات تحليل السلوك 

 التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية
22 0.913 

 0.940 38 الثبات العام

(، 0.940( أن معامل ثبات ألفا كرونباخ العام عاٍل حيُ بلغ )5يتضح من الجدول رقم )

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق 

 الميداني للدراسة، كما أن معامل الثبات عاٍل لكل محور من محاور االستبانة.

 طريقة التجزئة النصفية - ب

تبانة إلى جزأين )الفقرات ذات األرقام الفردية، والفقرات ذات حيُ تم تجزئة فقرات االس

األرقام الزوجية(، ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية، ودرجات 

الفقرات الزوجية، وبعد ذلك تـم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون = معامل 

 (.592م، ص2016)عفانة ونشوان،  االرتباط المعدل وفقا للمعادلة التالية:
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معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية، ودرجات الفقرات الزوجية، وتم  Rحيُ 

 (.6الحصول على النتائج الموضحة في جدول )

 (:  يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة7جدول رقم )

 عدد العبارات البعد

معامل 

االرتباط قبل 

 التعديل

 معامل الثبات

 0.854 0.751 16 البعد األول: اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية

البعد الثاني: استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في 

 تنمية المهارات االجتماعية
22 0.619 0.764 

 0.797 0.668 38 الثبات العام

(، وهذا يدل على 0.797حيُ بلغ ) ( أن معامل الثبات العام عالٍ 7يتضح من الجدول رقم )

أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة، 

 كما أن معامل الثبات عاٍل لكل محور من محاور االستبانة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 إجابة السؤال الرئيس

التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية ما مدى تطبيق استراتيجيات تحليل السلوك  -

 للمعاقين فكرياً من وجهة نظر المعلمين؟

لتحديد درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في 

تنمية المهارات االجتماعية من وجهة نظرهم، تم حساب المتوسط الحسابي لهذه األبعاد 

ة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك وصواًل إلى تحديد درج

( يوضح النتائج 8التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية من وجهة نظرهم، والجدول )

 العامة لهذا المحور.

(: استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة 8جدول رقم )

تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية من وجهة  الفكرية إلستراتيجيات

 نظرهم.

 م.
 

 محاور االستبانة

 المتوسط الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة  الترتيب

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

 1 470. كبيرة 3.5591 اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية 1

2 
في تنمية استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي 

 المهارات االجتماعية
 2 473. كبيرة 3.4087

درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية 

إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية 

 المهارات االجتماعية من وجهة نظرهم

 - 422. كبيرة 3.4720
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إلستراتيجيات أن درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية يتضح من خالل النتائج  

تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية من وجهة نظرهم على جميع أبعاد 

الدراسة كانت كبيرة حيُ ، وذلك وفقًا للمعيار الذي اعتمدته الدراسة حسب مقياس ليكرت 

ت مما يدل على وعي المعلمين والمعلمات بأساسيات بناء (3.4720كانت بمتوسط ) الرباعي

طة السلوكية، وإدراكهم ألهمية تحليل السلوك التطبيقي وإستراتيجياته في تنمية المهارات الخ

االجتماعية لدى طالبهم من ذوي اإلعاقة الفكرية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الظاهر، 

، وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة )جريج،  (2018)العجارمة، الخطيب، (، 2017

 (2015(، )الدوخي، 2011

( أن اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية جاءت في المرتبة األولى 8ويتضح من الجدول )

، والتي تتفق مع دراسة كٍل من )الظاهر، (، وبدرجة كبيرة3.5591حسابي )بدرجة 

(، 2011، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )جريج، (2018)العجارمة، الخطيب، (، 2017

( تضمنت عينة كبيرة من 2011( وقد يرجع السبب الى أن دراسة )جريج، 2015)الدوخي، 

حملة الشهادة الثانوية، والذين لم يخضعوا لمقررات علمية أو تدريبية تخص تحليل السلوك 

( قد طبقت في  الكويت على عينة مختلفة جغرافياً، 2015التطبيقي، أما دراسة )الدوخي، 

المتبعة في كل دولة فيما يتعلق بالخلفية العلمية، والمواد  وبالتالي تختلف األنظمة الجامعية

المقررة في المرحلة الجامعية في التخصص، كما أن العينة احتوت على معلمين يحملون 

مؤهالت مختلفة ما بين مؤهالت تربوية، وغير تربوية، وتخصصية لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

في تنمية المهارات  حليل السلوك التطبيقيوفي المرتبة الثانية بلعد )استخدام فنيات ت

 ، والتي تتفق مع نتائج دراسة(، وهي أيًضا بدرجة كبيرة3.4087االجتماعية( بمتوسط )

(، 2011، وتختلف ما توصلت له نتائج دراسة)جريج،  (2018)العجارمة، الخطيب، 

وك التطبيقي ( والتي ذكرت أن إطالع المعلم، وإلمامه بمبادل تحليل السل2015)الدوخي، 

ليست ضمانة على تطبيقه، واستخدامه مع طالبهم، وتعزو الباحثتان ذلكت لعدم وجود تدريب 

( في الكويت، بينما التدريب ما قبل 2015ما قبل الخدمة على العينة في دراسة )الدوخي، 

الخدمة وهو ما يسمى بـ)التدريب الميداني(، هو مقرر نهائي وإجباري  جميع جامعات 

ة العربية السعودية، يلخصتص له فصل دراسي كامل يطبق فيه المعلم الطالب ما تعلمه المملك

 خالل مسيرته الجامعية، والذي يتضمنه إعداد خطة سلوكية وتنفيذها.

 وفيما يلي النتائج التفصيلية:

 البُعد األول: اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية:

لفكرية في اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية، للتعرف على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة ا

تم حساب التكرارات، والنسب المفوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
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والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بلعد اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية، 

 وجاءت النتائج كما يلي:
 اد عينة الدراسة حول اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية(: استجابات أفر9جدول رقم )

  

 المتوسط الحسابي درجة الموافقة التكرار
االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

أطبقها 

 دائًما

أطبقها 

 أحيانًا

أطبقها 

 أنادًرا

ال 

 أطبقها

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

1 

أحدد األهداف 

االجتماعية طويلة المدى 

 للطفل.

 144 64 6 6 ك

 9 682. كبيرة 3.57
% 2.7 2.7 29.1 65.5 

2 

أخطط األهداف 

االجتماعية قصيرة 

 المدى للطفل.

 154 52 10 4 ك

 5 662. كبيرة 3.62
% 1.8 4.5 23.6 70.0 

3 

أختار السلوك 

االجتماعي المستهدف 

 حسب أهميته للطفل.

 156 46 10 8 ك

 7 744. كبيرة 3.59
% 3.6 4.5 20.9 70.9 

4 

أحدد السلوك االجتماعي 

المستهدف في الخطة 

 .السلوكية بدقة

 156 48 10 6 ك

 6 703. كبيرة 3.61
% 2.7 4.5 21.8 70.9 

5 

أحدد المثيرات التي تزيد 

من نسبة حدوث السلوك 

 المستهدف للطفل.

 120 84 10 6 ك

 13 710. كبيرة 3.45
% 2.7 4.5 38.2 54.5 

6 

أضع أهدافاً سلوكية 

واقعية عند تعليم 

المهارات االجتماعية 

 للطفل.

 164 46 6 4 ك

 3 618. كبيرة 3.68
% 1.8 2.7 20.9 74.5 

7 

أحدد المكان والزمان 

الذي يحدث فيه السلوك 

 المستهدف بالتشكيل.

 138 66 10 6 ك

 12 711. كبيرة 3.53
% 2.7 4.5 30.0 62.7 

8 

أخصص الوقت الالىم 

لتحقيق األهداف 

 السلوكية االجتماعية.

 144 60 10 6 ك

 11 710. كبيرة 3.55
% 2.7 4.5 27.3 65.5 

9 

أعين المعايير للحكم 

على إتقان السلوك 

 االجتماعي المستهدف.

 128 72 12 8 ك

 14 760. كبيرة 3.45
% 3.6 5.5 32.7 58.2 

10 

فنيات أستخدم بعض 

تحليل السلوك التطبيقي 

لتعليم المهارة 

 االجتماعية المستهدفة.

 132 60 18 10 ك

 15 827. كبيرة 3.43
% 4.5 8.2 27.3 60.0 

11 

أستخدم فنيات تحليل 

السلوك التطبيقي األكثر 

مناسبة مع الطالب 

 المعاق عقلياً.

 154 44 16 6 ك

 10 746. كبيرة 3.57
% 2.7 7.3 20.0 70.0 

12 
أنوع األساليب السلوكية 

 المستخدمة مع الطفل.

 150 62 4 4 ك
 4 617. كبيرة 3.63

% 1.8 1.8 28.2 68.2 

 8 639. كبيرة 3.58 144 62 12 2 كأحدد هوايات ونشاطات  13
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 المتوسط الحسابي درجة الموافقة التكرار
االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

أطبقها 

 دائًما

أطبقها 

 أحيانًا

أطبقها 

 أنادًرا

ال 

 أطبقها

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

 65.5 28.2 5.5 0.9 % الطفل.

14 

أستخدم األنشطة 

والهوايات كمعزىات في 

 السلوكية للطفل.الخطة 

 168 40 8 4 ك

 2 630. كبيرة 3.69
% 1.8 3.6 18.2 76.4 

15 

أشرك الوالدين 

والمعلمات في تخطيط 

 وتنفيذ الخطة السلوكية.

 108 62 40 10 ك

 16 900. متوسطة 3.22
% 4.5 18.2 28.2 49.1 

16 
أنوع في استخدام 

 المعزىات.

 180 32 6 2 ك
 1 535. كبيرة 3.77

% 0.9 2.7 14.5 81.8 

 
 المتوسط العام

 
 - 470. كبيرة 3.5591

( أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على اإللمام واإلعداد 9يتضح في الجدول )

(، وهو متوسط يقع في الففة الرابعة من ففات المقياس 3.5591للخطة السلوكية بمتوسط )

على أداة أطبقها دائًما (، وهي الففة التي تشير إلى خيار 4.00إلى  3.26الرباعي )من 

 الدراسة.

لبعد يركز بشكل أساسي على وعي المعلمين بأسل إعداد الخطة السلوكية، وما وهذا ا

يتضمنه من تحديد في أولوية المهارات التي البد من تضمينها تبعاً ألهميتها، ولحاجة الطالب 

 الحالية الكتسابها، مع مراعاة للفروق الفردية بين الطالب.

كية طويلة وقصيرة المدى، واالهتمام كما يركز على اهتمام المعلمين بنعداد أهداف سلو

بصياغة هدف سلوكي صحيح متكامل األركان، يحوي المهارة والهدف المتوقع والمعيار 

للحكم على الهدف والمكان الذي سيحدث فيه السلوك، والوقت المتوقع إلنجاىه، ومدى أهمية 

ب تحليل السلوك اشراك الوالدين والطالب إعداد وتنفيذ الخطة السلوكية، واختيار أسالي

التطبيقي المناسبة مع المهارة المراد تعليمها وكذلك الطالب بالدرجة األولى، من وجهة 

 نظرهم.

( أن أبرى فقرات اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية تتمثل 9ويتضح من النتائج في الجدول )

تناىليًا حسب (، وقد كانت جميعها بدرجة كبيرة، وتم ترتيبها 16، 14، 6في العبارات رقم )

 موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وتتمثل باآلتي:

" بالمرتبة األولى من  أنوع في استخدام المعززات"  ( وهي:16جاءت العبارة رقم ) -1

حيُ تتفق هذه النتائج مع دراسة (، 3.77حيُ موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )

(، وتعزو الباحثتان ذلك الى 2017)الظاهر،  (Reeves, 2017),(،2016)الزقاي، ورغي، 

ً في العملية التعليمية، حتى خارم الخطط  ً ما يستخدمون التعزيز عموما أن المعلمين غالبا

السلوكية والتي تتطلب التنويع حتى ال يفقد المعزى تأثيره ومضمونه التربوي في العملية 

 التعليمية
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شطة والهوايات كمعززات في الخطة أستخدم األن"  ( وهي:14جاءت العبارة رقم ) -2

" بالمرتبة الثانية من حيُ موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط  السلوكية للطفل

وتعزو الباحثتان ذلك الى أن وجود نشاطات مختلفة في المدارس تستهوي الطالب (ت 3.69)

 ات.والطالبات كالرسم والتلوين والرياضة، تمكن المعلم من استخدامها كمعزى

ً سلوكية واقعية عند تعليم المهارات  " :( وهي6جاءت العبارة رقم ) -3 أضع أهدافا

بالمرتبة الثالثة من حيُ موافقة أفراد عينة الدراسة حولها بمتوسط  االجتماعية للطفل "

(3.68.) 

( أن أقل فقرات اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية تتمثل في 9ويتضح من النتائج في الجدول )

( التي تم ترتيبها بدًءا باألقل حسب موافقة أفراد عينة الدراسة 15، 10، 9ارات رقم )العب

 عليها، وهي كاآلتي:

أشرك الوالدين والمعلمات في تخطيط وتنفيذ الخطة  : "( وهي15جاءت العبارة رقم ) -1

" بالمرتبة السادسة عشر من حيُ حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط .السلوكية

وتعزو الباحثتان ذلك إلى أن تفعيل دور الوالدين في تنفيذ أي ( وهي بدرجة متوسطةت 3.22)

خطط تعليمية أو سلوكية على وجه الخصوص لم يلفعَّل  بعد بشكل كبير في المدارس، فالمعلم 

ً الدور الرئيسي في إعداد وتنفيذ الخطط السلوكية، وتتفق هذه النتيجة مع  الىال يأخذ دائما

 (.2017لظاهر، دراسة ) ا

أستخدم بعض فنيات تحليل السلوك التطبيقي لتعليم  : "( وهي10جاءت العبارة رقم ) -2

بالمرتبة الخامسة عشر من حيُ موافقة أفراد عينة  المهارة االجتماعية المستهدفة "

 ( وهي بدرجة كبيرة.3.43الدراسة عليها بمتوسط )

أعين المعايير للحكم على إتقان السلوك االجتماعي  " ( وهي:9جاءت العبارة رقم ) -3

بالمرتبة الرابعة عشر من حيُ موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط المستهدف " 

 ( وهي بدرجة كبيرة.3.45)

 البُعد الثاني: استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية:

الدراسة الستخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية  للتعرف على درجة تقدير عينة

المهارات االجتماعية، تم حساب التكرارات، والنسب المفوية، والمتوسطات الحسابية، 

واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بلعد استخدام 

 ارات االجتماعية، وجاءت النتائج كما يلي:فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المه
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(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول استخدام فنيات تحليل السلوك 10جدول رقم )

 التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية

  

 المتوسط الحسابي درجة الموافقة التكرار
االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

أطبقها 

 دائًما

أطبقها 

 أحيانًا

أطبقها 

 أنادًرا

ال 

 أطبقها

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

17 

أعزى 

السلوكيات 

االجتماعية 

 المرغوبة.

 182 32 4 2 ك

 2 507. كبيرة 3.79
% 0.9 1.8 14.5 82.7 

18 

أقدم المعزى 

بعد السلوك 

االجتماعي 

 المرغوب.

 168 46 4 2 ك

 4 539. كبيرة 3.73
% 0.9 1.8 20.9 76.4 

19 

استخدم 

األساليب 

العقابية لمحو 

السلوكيات 

 غير المقبولة.

 58 76 50 36 ك

 20 1.032 متوسطة 2.71
% 16.4 22.7 34.5 26.4 

20 

أسحب 

المعزىات من 

الطفل عند 

صدور 

سلوكيات غير 

 اجتماعية.

 94 68 26 32 ك

 18 1.064 متوسطة 3.02
% 14.5 11.8 30.9 42.7 

21 

أوبخ الطفل 

لفظيا عند 

صدور 

السلوكيات الال 

 اجتماعية.

 44 56 60 60 ك

 22 1.089 قليلة 2.38
% 27.3 27.3 25.5 20.0 

22 

استخدم 

التوبيخ غير 

اللفظي 

وخاصة 

التواصل 

 البصري.

 74 70 40 36 ك

 19 1.071 متوسطة 2.83
% 16.4 18.2 31.8 33.6 

23 

أقصي الطفل 

عند صدور 

سلوكيات ال 

اجتماعية 

تضر 

 باآلخرين.

 64 64 46 46 ك

 21 1.109 متوسطة 2.66
% 20.9 20.9 29.1 29.1 
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 المتوسط الحسابي درجة الموافقة التكرار
االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

أطبقها 

 دائًما

أطبقها 

 أحيانًا

أطبقها 

 أنادًرا

ال 

 أطبقها

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

24 

اراعي قواعد 

أسلوب 

اإلقصاء مع 

 الطفل.

 134 46 28 12 ك

 15 905. كبيرة 3.37
% 5.5 12.7 20.9 60.9 

25 

أعتمد على 

أسلوب 

التعزيز أكثر 

من استخدام 

األسلوب 

 العقابي.

 168 34 10 8 ك

 9 735. كبيرة 3.65
% 3.6 4.5 15.5 76.4 

26 

أنمذم السلوك 

عند تعليم 

الطفل سلوكاً 

اجتماعيا 

 جديداً.

 168 40 6 6 ك

 5 661. كبيرة 3.68
% 2.7 2.7 18.2 76.4 

27 

أستخدم أسلوب 

النمذجة 

بالصور مع 

الطفل لتقريب 

 السلوك.

 168 38 10 4 ك

 6 647. كبيرة 3.68
% 1.8 4.5 17.3 76.4 

28 

أعزى السلوك 

االجتماعي 

المقبول عند 

تشكيل سلوك 

جديد لدى 

 الطفل.

 190 20 6 4 ك

 1 570. كبيرة 3.80
% 1.8 2.7 9.1 86.4 

29 

أستخدم 

السلوك الذي 

يتقنه الطفل 

كسلوك مدخلي 

لتعليمه سلوك 

اجتماعي 

 جديد.

 164 44 4 8 ك

 10 695. كبيرة 3.65
% 3.6 1.8 20.0 74.5 

30 

أصنع مواقف 

تعليمية تمكن 

الطفل ممارسة 

المهارات 

 االجتماعية.

 162 46 8 4 ك

 8 638. كبيرة 3.66
% 1.8 3.6 20.9 73.6 

 3 568. كبيرة 3.77 182 30 4 4 كألقن الطفل  31
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 المتوسط الحسابي درجة الموافقة التكرار
االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

أطبقها 

 دائًما

أطبقها 

 أحيانًا

أطبقها 

 أنادًرا

ال 

 أطبقها

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

لفظيًا عند 

تعليم المهارات 

االجتماعية 

 اللفظية.

% 1.8 1.8 13.6 82.7 

32 

أتدرم في 

التلقين 

الجسدي ثم 

اللفظي ثم 

 اإليمائي.

 144 68 2 6 ك

 13 652. كبيرة 3.59
% 2.7 0.9 30.9 65.5 

33 

أجعل الطفل 

يكرر السلوك 

المرغوب 

المستهدف 

 بالتشكيل.

 168 38 8 6 ك

 7 677. كبيرة 3.67
% 2.7 3.6 17.3 76.4 

34 

أتبع 

إستراتيجية 

اإلخفاء عند 

تأدية الطفل 

المهارة 

االجتماعية 

دون 

 توجيهات.

 116 82 10 12 ك

 16 809. كبيرة 3.37
% 5.5 4.5 37.3 52.7 

35 

أطبق أسلوب 

التعاقد 

السلوكي مع 

األهداف 

االجتماعية 

 بعيدة المدى.

 106 66 40 8 ك

 17 872. متوسطة 3.23
% 3.6 18.2 30.0 48.2 

36 

أقص القصص 

االجتماعية 

لحُ الطالب 

على اتباع 

السلوكيات 

 االجتماعية.

 158 46 12 4 ك

 11 674. كبيرة 3.63
% 1.8 5.5 20.9 71.8 

37 

أستخدم أسلوب 

القصص 

االجتماعية 

لنمذجة األداء 

 خطوة بخطوة.

 140 56 16 8 ك

 14 785. كبيرة 3.49
% 3.6 7.3 25.5 63.6 
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 المتوسط الحسابي درجة الموافقة التكرار
االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

أطبقها 

 دائًما

أطبقها 

 أحيانًا

أطبقها 

 أنادًرا

ال 

 أطبقها

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

38 

أحلل المهمة 

لتحقيق 

األهداف 

االجتماعية 

التي تشكل 

سلسلة من 

 السلوكيات.

 156 50 8 6 ك

 12 689. كبيرة 3.62
% 2.7 3.6 22.7 70.9 

 - 473. كبيرة 3.4087 المتوسط العام 

( أن درجة تقدير عينة الدراسة الستخدام فنيات تحليل السلوك 10يتضح في الجدول ) 

(، وهو متوسط يقع في 3.4087التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية كانت بمتوسط )

(، وهي الففة التي تشير إلى 4.00إلى  3.26الففة الرابعة من ففات المقياس الرباعي )من 

 أداة الدراسة. علىأطبقها دائًما خيار 

وهذا البعد يركز بشكل أساسي على مدى توسيف المعلم والمعلمة ألساليب تحليل السلوك 

 التطبيقي من وجهة نظرهم في تنمية المهارات االجتماعية لطالبهم من ذوي اإلعاقة الفكرية.

تحليل السلوك  حيُ يشتمل هذا البعد على توسيف المعلمين والمعلمات أساليب وإستراتيجيات

إستراتيجية النمذجة -على سبيل المثال-التطبيقي في تشكيل سلوكيات جديدة لدى الطلبة، 

بأنواعها، والتلقين بتدرجاته، وكذلك وجهة نظرهم في استخدام األساليب العقابية كاإلقصاء، 

 والتوبيخ في معالجة بعض السلوكيات الال اجتماعية، ومراعاة قواعد استخدامها.

على  بدرجة كبيرة( أن أفراد عينة الدراسة موافقون 10ح من النتائج في الجدول )ويتض

معظم فقرات بلعد استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تتمثل 

(، وقد كانت جميعها بدرجة 31، 28، 17في المراتب الثالث األولى في العبارات رقم )

 تناىليًا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وتتمثل باآلتي: كبيرة، وتم ترتيبها

أعزز السلوك االجتماعي المقبول عند تشكيل سلوك "  ( وهي:28جاءت العبارة رقم ) -1

" بالمرتبة األولى من حيُ موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط جديد لدى الطفل 

(3.80.) 

" بالمرتبة  السلوكيات االجتماعية المرغوبة أعزز"  ( وهي:17جاءت العبارة رقم ) -2

 (.3.79الثانية من حيُ موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )

ألقن الطفل لفظيًا عند تعليم المهارات االجتماعية  " :( وهي31جاءت العبارة رقم ) -3

 (.3.77بالمرتبة الثالثة من حيُ موافقة أفراد عينة الدراسة حولها بمتوسط ) اللفظية "

 (2017)جريوي، (، 2018)العجارمة، الخطيب، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
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بلعد استخدام فنيات تحليل السلوك  فقرات ( أن أقل10ويتضح من النتائج في الجدول )     

( التي تم 23، 21، 19التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تتمثل في العبارات رقم )

 باألقل حسب حيادية أفراد عينة الدراسة عليها، وهي كاآلتي:ترتيبها بدًءا 

أوبخ الطفل لفظيًا عند صدور السلوكيات الال  : "( وهي21جاءت العبارة رقم ) -1

" بالمرتبة الثانية والعشرين من حيُ عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها .اجتماعية

استخدام العقاب محل خالف بين وترى الباحثتان ان  ( وهي بدرجة قليلة.2.38بمتوسط )

المعلمين، لما الستخدامه من مضار على الطالب في حال استخدم بطريقة خاطفة أو مفرطة، 

ً ما يتم تجنب استخدامه في المواقف التعليمية بحيُ يصبح االعتماد بصورة  ولذلك غالبا

م، وتختلف معها رئيسية على التعزيز، ألنه أقوى و أبقى أثراً من العقاب في عملية التعلي

( إذ توصلت إلى أن استخدام األساليب العقابية كان مفيداً في التقليل 2017دراسة )جريوي، 

 من السلوكيات الال اجتماعية بين الطلبة.

: " أقصي الطفل عند صدور سلوكيات ال اجتماعية تضر ( وهي23جاءت العبارة رقم ) -2

يادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط بالمرتبة الحادية والعشرين من حيُ ح باآلخرين "

 ( وهي بدرجة متوسطة.2.66)

" أستخدم األساليب العقابية لمحو السلوكيات غير  ( وهي:19جاءت العبارة رقم ) -3

( 2.71بالمرتبة العشرين من حيُ حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )المقبولة " 

 وهي بدرجة متوسطة.

  السؤال األول إجابة

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية  -

 إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تُعزى لمتغير النوع؟

 ول جابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري اآلتي: 

( على درجة تطبيق معلمي α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) " -

ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية 

 ." تُعزى لمتغير النوع

 Independentوللتحقق من صحة هذه الفرضية استخدمت الباحثتان اختبار "ت": 

Sample T-test ة الدراسة وجاءت النتائج " لتوضيح داللة الفروق بين استجابات أفراد عين

 كما يوضحها الجدول اآلتي:
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" للفروق بين  Independent Sample T-test(: نتائج اختبار " ت: 11جدول رقم )

 استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختالف متغير النوع.

 المتوسط العدد النوع المحور
االنحراف 

 المعياري
 التعليق الداللة قيمة ت

واإلعداد للخطة اإللمام 

 السلوكية

 38790. 3.5682 88 ذكر
0.234 0.815 

غير 

 51911. 3.5530 132 أنثى دالة

استخدام فنيات تحليل السلوك 

التطبيقي في تنمية المهارات 

 االجتماعية

 33388. 3.4308 88 ذكر
0.565 0.573 

غير 

 دالة
 54726. 3.3939 132 أنثى

مدى تطبيق استراتيجيات 

تحليل السلوك التطبيقي في 

تنمية المهارات االجتماعية 

للمعاقين فكرياً من وجهة نظر 

 المعلمين

 31712. 3.4886 88 ذكر
0.620 0.536 

غير 

 دالة

 48032. 3.4609 132 أنثى

 ( ما يلي:11يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )

بالنسبة للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل  -أواًل 

 السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية:

( للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة Sigتوصلت الباحثتان إلى أن قيمة )

تنمية المهارات االجتماعية تساوي الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في 

(ت مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( وهي أكبر من مستوى داللة )0.536)

( بين استجابات العينة فيما يتعلق بدرجة تطبيق معلمي ذوي 0.05إحصائية عند مستوى )

االجتماعية من اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات 

 وجهة نظرهم تعزى لمتغير النوع.

 بالنسبة للمجاالت الفرعية: -ثانيًا

( لكل مجال فيما يتعلق بـ: )اإللمام واإلعداد للخطة Sigتوصلت الباحثتان إلى أن قيمة )

السلوكية، استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية( هي أكبر 

(ت مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05داللة )من مستوى 

استجابات العينة فيما يتعلق بــــ: )اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية، استخدام فنيات تحليل 

 السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية( تعزى لمتغير النوع.

وتختلف مع دراسة كٍل من: )عبد العزيز،  (،2011وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )جريج، 

(، وتفسر الباحثتان هذه النتيجة بأن أسلوب 2017(، )الظاهر، 2015(، )الدوخي، 2012

تحليل السلوك التطبيقي هو علم قائم بذاته، يخضع للمنهج العلمي والتجريبي، كما أن من 

تجاه جميع خطواته، كما ضمن أهم مميزاته كونه يتسم بالتحليلية، والمنطقية، والمسؤولية 

يمكن قياس نتائجه بمعايير واضحة، لذلك فهو ال يخضع للفروق التكوينية بين الجنسين، وال 
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ال  ً فميدان التربية الخاصة ميدان عام يستطيع كر يتأثر بالمشاعر واآلراء المختلفة، وعموما

 الجنسين العمل به، لذلك فالنتيجة منطقية من وجهة نظر الباحثتان. 

 بة السؤال الثاني: إجا

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية  -

إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تُعزى لمتغير المؤهل 

 ؟العلمي

 ول جابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري اآلتي: 

على درجة تطبيق معلمي ( α≤0.05احصائية عند مستوى ) ال توجد فروق ذات داللة"  -

ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية 

 ". تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

 Independent Sampleوللتحقق من صحة هذه الفرضية استخدمت الباحثتان اختبار "ت": 

T-test اللةةة الفةةروق بةةين اسةةتجابات أفةةراد عينةةة الدراسةةة، وجةةاءت النتةةائج كمةةا " لتوضةةيح د

 يوضحها الجدول اآلتي: 

" للفروق بين  Independent Sample T-test(: نتائج اختبار " ت: 12جدول رقم )

 استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختالف متغير المؤهل العلمي

 المحور
المؤهل 

 العلمي
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 التعليق الداللة قيمة ت

اإللمام واإلعداد للخطة 

 السلوكية

186 3.5820 .45433 186 
1.508 0.139 

غير 

 34 53895. 3.4338 34 دالة

استخدام فنيات تحليل 

السلوك التطبيقي في تنمية 

 المهارات االجتماعية

186 3.4301 .41983 186 
1.130 0.266 

غير 

 دالة
34 3.2914 .69290 34 

درجة تطبيق معلمي ذوي 

اإلعاقة الفكرية 

إلستراتيجيات تحليل السلوك 

التطبيقي في تنمية المهارات 

االجتماعية من وجهة 

 نظرهم

186 3.4941 .39106 186 
1.437 0.159 

غير 

 دالة

34 3.3514 .55420 34 

 يلي:( ما 12يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )

بالنسبة للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل  -أواًل 

 السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية:

( للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة Sigتوصلت الباحثتان إلى أن قيمة )

ي في تنمية المهارات االجتماعية تساوي الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيق

(ت مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( وهي أكبر من مستوى داللة )0.159)
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( بين استجابات العينة فيما يتعلق بدرجة تطبيق معلمي ذوي 0.05إحصائية عند مستوى )

ارات االجتماعية من اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المه

 وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 بالنسبة للمجاالت الفرعية:-ثانيًا

( لكل مجال فيما يتعلق بـــ : )اإللمام واإلعداد للخطة Sigتوصلت الباحثتان إلى أن قيمة )

بر السلوكية، استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية( هي أك

(ت مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05من مستوى داللة )

استجابات العينة فيما يتعلق بــــ : )اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية، استخدام فنيات تحليل 

 السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية( تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

(، وتختلف مع نتائج دراسة كٍل 2015وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كٍل من )الدوخي، 

وترى (، 2018)العجارمة، الخطيب، (، 2017(، )الظاهر، 2012من )عبد العزيز، 

ً جامعياً، ومقرر تعديل  ً أكاديميا الباحثتان من خالل عينتها أن جميع افرادها قد تلقوا تعليما

اري في الجامعات السعودية، كما أن الحصول على درجة البكالوريوس السلوك مقرر اجب

كاٍف لممارسة تحليل السلوك التطبيقي، إذ يكفي الحصول على المعرفة الكافية، والالىمة 

بأساليب وإستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي، ومن ثم التدريب عليها لممارستها بشكل 

 عاقة الفكرية. صحيح في الميدان التربوي مع ذوي اإل

 إجابة السؤال الثالث

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية  -

إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تُعزى لمتغير نوع 

 ؟القطاع

 ول جابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري اآلتي: 

على درجة تطبيق معلمي ( α≤0.05روق ذات داللة احصائية عند مستوى )ال توجد ف " -

ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية 

 ". تُعزى لمتغير نوع القطاع

 Independentوللتحقق من صحة هذه الفرضية استخدمت الباحثتان اختبار "ت": 

Sample T-test  لتوضيح داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة وجاءت النتائج "

 كما يوضحها الجدول اآلتي:
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" للفروق بين  Independent Sample T-test(: نتائج اختبار " ت: 13جدول رقم )

 استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختالف متغير نوع القطاع

 المحور
المؤهل 

 العلمي
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 التعليق الداللة قيمة ت

اإللمام واإلعداد للخطة 

 السلوكية

 57699. 3.4500 110 حكومي
 دالة 0.001 3.531

 29519. 3.6682 110 خاص

استخدام فنيات تحليل السلوك 

التطبيقي في تنمية المهارات 

 االجتماعية

 57686. 3.3397 110 حكومي
 دالة 0.030 2.182

 32742. 3.4777 110 خاص

درجة تطبيق معلمي ذوي 

اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات 

تحليل السلوك التطبيقي في 

تنمية المهارات االجتماعية من 

 وجهة نظرهم

 51363. 3.3861 110 حكومي
 دالة 0.002 3.076

 28142. 3.5579 110 خاص

 ( ما يلي:13)يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

بالنسبة للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل  -أواًل 

 السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية:

( للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة Sigتوصلت الباحثتان إلى أن قيمة )

التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تساوي  الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك

(ت مما يدلل على وجود فروق ذات داللة 0.01( وهي أقل من مستوى داللة )0.002)

( بين استجابات العينة فيما يتعلق بدرجة تطبيق معلمي ذوي 0.01إحصائية عند مستوى )

لمهارات االجتماعية من اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية ا

وجهة نظرهم تعزى لمتغير نوع القطاع لصالح القطاع الخاص، حيُ تبين أن المتوسط 

 الحسابي للقطاع الخاص أعلى منه للقطاع الحكومي.

 بالنسبة للمجاالت الفرعية:-ثانيًا

خطة ( لكل مجال فيما يتعلق بـــ : )اإللمام واإلعداد للSigتوصلت الباحثتان إلى أن قيمة )

السلوكية، استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية( هي أقل من 

(ت مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة 0.01مستوى داللة )

يقي فيما يتعلق بــــ : )اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية، استخدام فنيات تحليل السلوك التطب

في تنمية المهارات االجتماعية( تعزى لمتغير نوع القطاع لصالح القطاع الخاص، حيُ تبين 

 أن المتوسط الحسابي للقطاع الخاص أعلى منه للقطاع الحكومي.

وتعزو الباحثتان هذه (، 2018)العجارمة، الخطيب، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

إلى أن جميع أفراد العينة في القطاع الخاص كانوا من معلمي ومعلمات المراكز،  النتيجة 

بينما جميع المعلمين والمعلمات في القطاع الحكومي ينتسبون لمدارس الدمج، فالمعلمون في 
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القطاع الخاص أو المراكز يبذلون جهداً مضاعفاً، خصوصاً وأن المعاقين فكرياً  في المراكز 

المتوسطة إلى الشديدة والذين يظهرون أنماطاً سلوكية ال اجتماعية تبعاً لشدة من ذوي اإلعاقة 

االعاقة، والتي تستلزم استخدام خطط سلوكية، وإستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي بشكل 

مكثف، من أجل تصحيح سلوكياتهم الال اجتماعية أو اكسابهم سلوكيات اجتماعية تمكنهم من 

ً ذوي إعاقة فكرية  االنخراط في مجتمعهم، بعكل القطاع الحكومي والذي يحوي طالبا

ً ما يملكون المهارات االجتماعية  بسيطة الي متوسطة، مدموجين مع أقرانهم العاديين غالبا

 األساسية في التعامل، واالنخراط في مجتمعاتهم.

ً بتركيز أكثر على كل طال ب مراعية كما أن المراكز الخاصة تعامل الطالب المعاقين فكريا

بذلك الفروق الفردية والتي تستلزم بناء خطط سلوكية ومهارية لكل طالب على حده، بعكل 

 . والذي يزدحم بالمقررات التعليمية العامة -الدمج-القطاع الحكومي 

 إجابة السؤال الرابع

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية على درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية  -

إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تُعزى لمتغير سنوات 

 ؟الخبرة

 ول جابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري اآلتي: 

على درجة تطبيق معلمي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )"  -

ك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلو

 ". تُعزى لمتغير سنوات الخبرة

 Tests of Normalityونتيجة لذلك فقد قامت الباحثتان بنجراء اختبار التوىيع الطبيعي 

سنة" بالنسبة  11( لفحص اعتدالية البيانات في ففة "أكثر من Shapiro-Wilk)اختبار 

، وذلك ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توىيع للدرجة الكلية وللمحاور الفرعية

البيانات طبيعيًا، وألن عدد العينة في هذه الففة كان صغيًرا نسبيًا، ويمكن تجاوى شرط اعتدالية 

البيانات في باقي الففاتت ألن حجم العينة كبير نسبيًا. وقد كان توىيع البيانات غير اعتدالي 

وللمحاور جميعات وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة  بالنسبة للدرجة الكلية

إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختالف متغير سنوات الخبرة. استخدمت 

" لتوضيح داللة  Kruskal Wallis Testالباحثتان االختبار الالمعلمي )كروسكال واالس( "

 لدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:الفروق بين استجابات أفراد عينة ا
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" للفروق بين استجابات  Kruskal Wallis Test(: نتائج اختبار " 14جدول رقم )

 أفراد عينة الدراسة طبًقا الختالف متغير سنوات الخبرة.

 المحور
سنوات 

 الخبرة
 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة 

مربع 

 كاي

 التعليق الداللة

واإلعداد للخطة السلوكيةاإللمام   

 5أقل من 

 سنوات

128 116.08 

 دالة 0.032 6.860

 5من 

سنوات إلى 

 سنوات 10

70 110.59 

 11أكثر من 

 سنة

22 77.77 

استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي 

 في تنمية المهارات االجتماعية

 5أقل من 

 سنوات

128 107.34 

 دالة 0.021 7.766

 5من 

إلى  سنوات

 سنوات 10

70 124.73 

 11أكثر من 

 سنة

22 83.59 

درجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية 

إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في 

تنمية المهارات االجتماعية من وجهة 

 نظرهم

 5أقل من 

 سنوات

128 112.33 

 دالة 0.022 7.655

 5من 

سنوات إلى 

 سنوات 10

70 118.07 

 11أكثر من 

 سنة

22 75.77 

 ( ما يلي:14يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )

بالنسبة للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل  -أوالً 

 :السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية

( للدرجة الكلية لدرجة تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة Sigتوصلت الباحثتان إلى أن قيمة )

الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية تساوي 

(ت مما يدلل على وجود فروق ذات داللة 0.05( وهي أقل من مستوى داللة )0.022)

ة تطبيق معلمي ذوي ( بين استجابات العينة فيما يتعلق بدرج0.05إحصائية عند مستوى )

اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية من 

سنوات حيُ  10سنوات إلى  5وجهة نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح ففة من 

 تبين أنها أعلى متوسط رتبة.
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 بالنسبة للمجاالت الفرعية:-ثانيًا

( لمجال )اإللمام واإلعداد للخطة السلوكية، استخدام Sigأن قيمة ) توصلت الباحثتان إلى

فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارات االجتماعية( هي أقل من مستوى داللة 

(ت مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة فيما يتعلق 0.05)

لسلوكية، استخدام فنيات تحليل السلوك التطبيقي في تنمية بــــ : )اإللمام واإلعداد للخطة ا

سنوات  10سنوات إلى  5المهارات االجتماعية( تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح ففة من 

 حيُ تبين أنها أعلى متوسط رتبة.

وقد يعود السبب في هذه النتيجة الى تطبيق إستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي يحتام إلى 

والخبرة، وهذان العنصران يتوافران في هذه العينة، حيُ المعلومة ال تزال  المعرفة

حاضرة، ويمتلكون الخبرة الكافية من خالل سنوات عملهم، للتعامل مع السلوكيات 

االجتماعية والال اجتماعية من خالل تطبيق إستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي بكفاءة 

لفكرية، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كٍل من )جريج، عالية مع طالبهم من ذوي اإلعاقة ا

والتي  (Reeves, 2017)(، 2018)العجارمة، الخطيب، (، 2015(، )الدوخي، 2011

توصلت الى أن متغير الخبرة ليل ذا تأثير على استخدام المعلمين والمعلمات ألساليب تحليل 

 السلوك التطبيق من عدمه.

 توصيات الدراسة 

 ج التي تم التوصل إليها، توصي الباحثتان باآلتي:وفقًا للنتائ

 إلى جانب المعرفة النظرية، يجب تكثيف الجوانب العملية في المقررات الجامعية. -1

االهتمةةام بتةةدريب المعلمةةين والمعلمةةات علةةى صةةياغة أهةةداف سةةلوكية مكتملةةة الشةةروط، إذ  -2

 التشكيل.أنها المعيار الرئيسي للحكم على السلوك المستهدف بالتعديل أو 

تحويةةل مقةةرر تحليةةل السةةلوك التطبيقةةي إلةةى مقةةرر عملةةي يطبةةق فةةي المةةدارس والمراكةةز  -3

ويمةارس فيةه الطالةب المتةدرب مةا يتعلمةه مةةن خةالل اعةداد خطةط سةلوكية متكاملةة األركةةان، 

 والعمل على تنفيذها، ومن ثم تقويمها. 

رس الةةدمج بالقطةةاع التأكيةةد علةةى اسةةتخدام الخطةةط السةةلوكية للمعلمةةين والمعلمةةات فةةي مةةدا -4

الحكومي، ذلك من أجل مراعاة الفروق الفردية بين الطالب والطالبات، وعدم االسةتغراق فةي 

 المقررات الدراسية العامة فقط.

االهتمةةام بعمليةةة التكامةةل القائمةةة بةةين المدرسةةة والمنةةزل، مةةن خةةالل حةةُ الوالةةدين علةةى  -5

 نائهم وبناتهم، وىيادة فاعليتهم.المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقويم الخطط السلوكية ألب

االهتمام بتدريب المعلمين وتقديم دورات وبرامج تدريبية سلوكية متخصصة مواكبة  -6

لتطورات المجال أثناء الخدمة، من أجل االرتقاء بمهاراتهم التعليمية والتدريسية، والذي 

 سينعكل بشكل إيجابي على طالبهم ذوي اإلعاقة الفكرية.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية 

اإلعاقةةة العقليةةة المفهةةوم واألنةةواع وبةةرامج الرعايةةة "طبعةةة إلكترونيةةة (. 2005أبةةو النصةةر، مةةدحت )
 https://goo.gl/gG8M8pمجموعة النيل العربية. تم االسترجاع من موقع  مقروءة"،

. )ترجمة: والشديدةتدريل التالميذ ذوي االعاقات المتوسطة (. 2013، ديان وسبونر، فريد )براودر

 بندر العتيبي، وعبدالرقيب البحيري(. جامعة الملك سعود:الرياض.

، مسةةةةةترجع مةةةةةن طةةةةةرق وأسةةةةةاليب تةةةةةدريل ذوي اإلعاقةةةةةة العقليةةةةةة(. 2018الجةةةةةدعاني، أمةةةةةل. )

http://asdmag.net/archives/38627 

السةةلوك  (. معرفةةة معلمةةي األطفةةال المعةةوقين عقليةةا بأسةةاليب تعةةديل2011جةةريج، فةةادي جةةرجل. )

العلةوم  .وعالقتها بةبعض المتغيةرات: دراسةة ميدانيةة فةي مراكةز التنميةة الفكريةة بمدينةة دمشةق
 .398 - 354،  1، ع 19كليةةة الدراسةةات العليةةا للتربيةةة، مةةج  -التربويةةة: جامعةةة القةةاهرة 

  umah.com/Record/84844http://search.mandمسترجع من

أثرر تقنيرات تحليرل السرلوك التطبيقري فري خفرض السرلوك غيرر المرغروب (. 2017جريوي، ىينب .)
 ، )رسالة ماجستير منشورة(، جامعة الوادي: الدولةلدى ذوي متالزمة داون

(. مةةدى إلمةةام معلمةةي 2015الةةدوخي، فةةوىي عبةةد اللطيةةف، و جةةرار، عبةةدالرحمن محمةةود توفيةةق. )

رسةالة الخلةيج  .ذ ذوي اإلعاقة في صفوف الدمج بأساليب تعديل السلوك في دولة الكويتالتالمي

 مسةةترجع مةةن .70 - 49،  138، ع36: مكتةةب التربيةةة العربةةي لةةدول الخلةةيج، سالعربةةي

http://search.mandumah.com/Record/713993 

اتجاهةةات معلمةةي التربيةةة الخاصةةة والعامةةة نحةةو أسةةاليب تعةةديل (. 2017قحطةةان أحمةةد. )الظةةاهر، 
 650-627ص ص.  .2017علمي،  99، ع. 23. مج. مجلة كلية التربية األساسية .السلوك

(. مسةتوى معرفةة معلمةي األطفةال المعةاقين عقليةا بمبةادل وأسةاليب 2012عبد العزيز، عمر فواى. )

 -مجلةة بحةوث التربيةة النوعيةة: جامعةة المنصةورة  .ببعض المتغيةرات تعديل السلوك وعالقتها
 مسةةةةةةةترجع مةةةةةةةن .125 - 104،  27كليةةةةةةةة التربيةةةةةةةة النوعيةةةةةةةة، ع

http://search.mandumah.com/Record/910776 

(. تقيةيم درجةة تطبيةق معلمةي التربيةة 2018)العجارمة، ميساء عبد الحميد، والخطيب، جمةال أحمةد. 

المجلةة  .الخاصة في األردن إلستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في ضةوء بعةض المتغيةرات
 مسةترجع مةن .25 - 1،  1، ع3التربويةة األردنيةة: الجمعيةة األردنيةة للعلةوم التربويةة، مةج

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/993610 

(. استخدام القصص االجتماعية فةي تنميةة بعةض المهةارات االجتماعيةة 2018معوض، منى وحيد. )

كليةة التربيةة،  -جامعةة بنهةا مجلةة كليةة التربيةة:  .لدى عينة من األطفال المعاقين القابلين للتعليم
 مسةةةةةةةةةةةترجع مةةةةةةةةةةةن .370 - 347 ، 115، ع29مةةةةةةةةةةةج

https://search.mandumah.com/Record/924323 

(. تقدير االحتياجات النفسية واالجتماعية 2013منسي، محمود عبد الحليم وسليم، سحر احمد حسين )

مجلة الدراسات الدراسات للمعاقين: دراسة استطالعية على عينات بالمملكة العربية السعودية، 
 2013لسنة  1التربوية واإلنسانية، كلية التربية جامعة دمنهور، المجلد الخامل العدد 

http://search.mandumah.com/Record/84844
http://search.mandumah.com/Record/713993
http://search.mandumah.com/Record/910776
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/993610
https://search.mandumah.com/Record/924323
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(. أهميةة تعلةم المهةارات 2017عبةد.. ) هوساوي، علي بن محمد بكر، و الشبانة، سعد بن محمد بن

االجتماعية في مرحلة المراهقة لذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في بةرامج الةدمج 

، 5مجلة التربية الخاصة والتأهيل: مؤسسة التربية الخاصةة والتأهيةل، مةج .بالمرحلة المتوسطة
 https://search.mandumah.com/Record/828326 مسترجع من .30 - 1،  18ع
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